
 يارا ع
1 ٠ ١0 

 * همم مه 9

 يلا

 ٍناَمَشلاِباَكَولاَبَع يدي

 و 5-0

 ريدسست

 يلدألا طدعناتمألا

 علب مال 1 6

 2 1 و

 - 1001 را 7 مك

 اص







 اروشنم

 بلح ٌنركلأ [كل اراد

 ةظوفح نوما مكب

 م597١ مائ؟

 دلرث) لزع
 انقل فك تللا تلخ تلخ :ةكروت
 يواَرْحّبلا ىك2ه ٌعياي
 ركشفير 1196 :!ٌسكحلت 74 ءب.ص 51129 فتاه

 ؟١156 فتاه ئثمد

 ( ل6 ) خسنلا ددع



9 
 ذل ملا

 ىلاعت هللا همحر يلارعشلا مامإلا نع ةدبن

 هباتك يف يلبنحلا دامعلا نب يحلا دبع حالفلا وبأ ةمالعلا هبتك ام انه لقنأ

 دباعلا لماعلا مامإلا انخيش وه : هتاقبط يف يوانملا فوؤرلا دبع خيشلا لاق

 ةيفنحلا نب دمحم ديسلا ةيرذ نم « يبرملا يفوصلا يلوصألا ثدحملا هيقفلا دهازلا
 هدج ةيرق يهو ه 4 ةنس رصمب ةدنشقلق ةدلبب ىلاعت هللا همحر دلو

 ابيلإو ٠ ةرعش يبأ ةيقاس هيبأ ةيرق ىلإ هدلوم نم موي نيعبرأ دعب لقن مث « همأل

 . ل ةتبسل

 ةسايرلا لياخمو « ةباجنلا ةمالع هيف ترهظ كلذ عمو « لفط وهو هدلاو يفوت

  هقفلا يف رصتخم  عاجش ابأو ؛ ميركلا نارقلا ظفحف « ةيالولاو

  رصم ىلإ لقتنا مث « نامث وأ عبس نبا وهو  وحنلا يف رصتخم  ةّيموّرجآلاو
 هللا ننحو  دهتجاو دجو . يرمغلا عماجب نطقف ء هه 4١١ ةنس  ةرهاقلا

 « نولكأي ام لكأي 2 ميتم دحاو هنأك منيب ثكمف هدالوأو عماجلا خيش هيلع

 . اهتالآو ةيعرشلا بتكلا نوتم ظفح ىتح مهنيب ماقأو نوسبلي ام سبليو

 ( ملعيو ملعتي ًاماع رشع ةعبس يرمغلا سابعلا يأ يديس دجسم يف ثبلو
 دق هللا همحر ناك لب « هتاقوأ عيضي ال ةدملا هذه لك يف وهو « دبعتيو دجهتيو
 ةوفصو رصعلا كلذ ءاملع رباكأ ىلع اهضرعو ةيعرشلا نوتملل ظفح نيب ام اهألم

 رصانو « يراصنألا ايركز مالسإلا خيشو « يطوبسلا مامالاك رصملا كلذ ءاملع

 هم



 « هبتك يف هتذتاسأ ركذ يف ىلاعت هللا همحر ضافأ دقو « مهبارضأو يناقللا نيدلا

 . هل مهبحو « مهل هلالجإ ركذ يف ضافأ اك

 ةفاقثلا رصعلا كلذ ءاملع ةريخ نم مهريغو مالعألا ءالؤه ىلع ينارعشلا سرد
 فوصتلاو « هقفلاو لوصألا يف اهمولعو اهنونف ىتشب ةيعرشلا مولعلاو ةيمالسإلا
 نم دحأ روصتي آل : لوقي [؟ ادغ ىتح ةغللاو بدألاو , ريسفتلاو « ثيدحلاو

 . المع هب قلخت وأ « ًاملع هب طاحأ امب طاحأ هيرصاعم

 « ةيويندلا قئالعلا عطقو « ةدم هسفن دهاجف « قيرطلاب لاغتشالا ىلع لبقأ مث

 « يفصرملاو صاوخلا ًايلع يّديس بحصف « قرطلا خياشم نع ذخأ مث
 . مهب كلستو يوانشلاو

 ها . ةريثك ًابتك فلأف فينصتلل ىدصت مث

 « ةعفان اهلك هبتكو ( ١07/8 ةرئاسلا بكاوكلا ) يف يزغلا مجنلا لاق

 ها . نيحلاصلاو ءايلوألاو ءاملعلا نم ريثكب عمتجا هنأ ىلع هبتك تلد دقو

 عرشلا اهرهاظ فلاخي تاملك هيلع اوسدف « فئاوط هدسح دقو اذه

 اوعنشو « ةمايقلا هيلع اوماقأو . عامجإلا فلاخت لئاسمو « ةفئاز دئاقعو « فينحلا

 . مهيلع هرهظأو « ىلاعت هللا مهذخف « ةميظع لكب هومرو « اوبسو « هيلع

 يوذ ارثؤم « عرولا يف ًاغلابم , ةنسلا ىلع ًابظاوم : ىلاعت هللا همحر ناكو
 فيئصت نيب ام « ةدابعلا ىلع هتاقوأ ًاعزوم « ىذألل ًالمحتم , هسفن ىلع ةقافلا

 . ةدافإو كيلستو

 . ًارابنو ًاليل لحنلا يودك يود هتيوازل عمسُي ىلاعت هللا همحر ناكو

 انديس ىفلعصملا بيبحلا ىلع ةالصلاب ةعمجلا ةليل يبحُي ىلاعت هللا همحر ناكو
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 لمحت



 . ءارمألا هباب ىلإ يِتأت « ةمرحلاو هاجلا رفاو « ةبيحلا مظع ىلاعت هللا همحر ناكو

 كلذ يف بجع الو ةميظع تاماركإو « ةريثك تاماركل ىلاعت هللا همركأ دقو

 ءالؤه نم دحاو ينارعشلا مامإلاو « هناحبس ءاش امب نيحلاصلا هدابع مركي هللاف

 لمعلاو « ايندلا يف دهزلاو صالخإلاو قدصلا عم ءافصو ًاحالصو ىقتو ًانيد

 تابرقلا عاونأب ىلاعت هللا ىلإ ًابرقتم ًادهاز ًادباع ىلاعت هللا همحر لزي ملو
 زاد لإ لاعت هللا هلشنا نأ لإ تولقلا ف ايي ءرودعلا ىف ًامطعم + تاغاظلاو

 . ًايضرم ًايضار هتمارك

 : ىلاعت هللا همحر همالك نمو

 . ناك فيك عرشلا عم اوروُد ا

 نيذلا « ةفوصتملا هيلع ام سكع « هقفلا بتك ةعلاطم راثكإ يغبني - "؟

 . مبنم الهج باجح اهنإ : اولاقو « اهتعلاطم اوعنمف قيرطلا ةقراب مهل تحال

 . هتيوازب نفدو ه 9177 ةنس ىلاعت هللا همحر يفوت

 ؛ هل نيرئازلاب لها وهو  رصمب فورعم ىلاعت هللا همحر هربقو : لوقأ
 ةيرعشلا باب يف ىلاعت هللا همحر همساب ىمسملا دجسملاب كلذو « هب نيكربتملا

 . ةرهاقلاب

 « ةرئاسلا بكاوكلا يف تارقفلا ضعب لوخد عم فرصتي بهذلا تارذش نم
 ىلإ عجريلف هرابخُأ ةفرعم يف ةدايزلا دارأ نمو . ةيسدقلا راونألا : هباتك ةمدقمو
 خيشلا موحرملا ينافلا بحا ةمالعلل ءايلوألا تامارك عماجو ( ننملا فئاطل ) هباتك
 ءاول تحت مهعم انرشحو نيحلاصلا هدابعبو هب هللا انعفن يناببنلا ليعامسإ نب فسوي
 عفشملا ةعافش لينل الهأ انلعجو ملسو هلاو هيلع هللا لص دمحم انديس نيلسرملا ديس

 ةالصلا هيلع هضوح دري نمث انلعجو « مالسلاو ةالصلا هيلع لوبقملا هجولا بحاص
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 أمظن ال ةبرش مالسلاو ةالصلا هيلع ةفيرشلا هديبو هنم برشي نممو « مالسلاو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو

 يبادإ يلع دمحم هبتكو

 ىلاعت هللا اهسرح بلح
 ه 141١١ ىرخألا ىدامج 5



 َه

 فلؤؤملا

 باتكلا اذه

 يردنملا ظفاحلل بيهرتلاو بيغرتلا نوكي نأ داكي ةيسدقلا راونألا حقاول
 . ماازعلل ةيوقتو ممهلل اذحش « ركتبم رخآ بولسأب هنأ ريغ ىلاعت هللا همحر

 ناكو : د ا
 ام ىلع - باحصألا - ناوخإلا شيتفت فت ةراك نم هتيأر ام هفيلأت ىلع يل ثعابلا

 1 رونا ناب علا درع ناسا موس دج الوب عفاش ا قش

 لكل هبنملا باتكلا اذه مهل تعضوف « مهيد ىلعو مهلع ةيناميإلا ةريغلا ينتذخأف

 ةنسلاب لمعلاب بيغرتلاو « ةينلا صالخخإ ىلع ثحلاب ىلاعت هللا همحر هباتك أدب

 . هلع عراشلا عابتاو « ةيوبنلا

 يف يعسلاو « هليصحت يف عسولا لذبو يعرشلا ملعلا بلط ىلع ثحلاب مث

 : ًاباب هقفلا باوبأ ىلع كب ريسي كلذ دعب هدجت مث
 < لأ وصولا

 راونأب « ةيلحتلا نم هيف امو « ماثآلاو بونذلا نع ةيلختلا نم هيف ام نيب دقف

 . « عوضولا راثا نم نيلجحم ًارغ ةمايقلا موي نوعدي ينمأ نإ و : ةدابعلا

 عم « اهتفاظن ىلع ةظفاحماو اهل يعسلاو دجاسملا لوخدو ناذألاو كاوسلا مث

 ه



 يف ُهْيَع عرشلا بحاص نع ءاج امو ؛ رجألا نم ةعامجلا ةالص يف ام تايب
 . اهيلع ثحلا

 ًاضيأ ابيف ام ركذف ًايجاوو الفنو ًاضرف ةالصلا نع ثيدحلا يتأي كلذ دعب

 . اهراونأو ةعاطلا راثاب ةيلحتو , اهراثآاو بونذلا نع ةيلخت نم

 اهراثآ ًانيبم ةقدصلاب ًابغرم « اهتاقوأ يف ةاكزلا ءادأ ىلع ثحلاب كلذ عبتأ

 . هدئاوفو لفنلا موص نعو « هلئاضفو موصلا نع ثدحت مث

 . اهلعافل دعملا رجألاو ةيحضألا مكح نيب هدعب

 . دئاوعو دئاوف نم امهيفام نيبو « ةرمعلاو جلا ركذ كلذ دعب

 راثآ نير لسا ا ا مركلا د ةوالتب ا

 5 وعر تان نع كلو تاجرا رات لعب قلملا
 . تايدلا بر نم تايطعلا نم كلذ ريغو

 وهو هئارشو هعيب يف هلاح هيلع نوكي نأ ملسملا ىلع ام بغرو حضوأ مث

 . ةلهجب روذعم ريغ وهو يردي ال وهو

 لك دنع ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا يف بيغرتلا لب ثيدحلا رود ءاج كلذ دعب
 . ةدشلا يف كلذ دنع هدبع فرعيل ءاحرلا يف هيلإ فرعتلاو , ةمحلدمو ةمهم

 نم هيف جردتلا ةيفيكو « هتارورضو « هدئاوف نايبو حاكنلا نع ثيدحلا مث

 . كلذ دعب ام ىلإ فافزلا ىلإ ةبطخلا

 لكأملاو رهظملاو سبلملا نسحب ةمعنلا ركش نم دبعلا لاح نوكي نأ يغبني ام

 . ةرايزلاو ةفايضلاو بارشلاو ماعطلا بادا ركذ عم برشملاو



 : ةفاك سانلا عم ةصاخو هماع ةيعرشلا بادآلا نم ةلمج ركذ كلذ ىلإ فضأ
 نأ يغبني ام ىلاعت هللا همحر ركذ لب « ءالؤه ريغو متيلاو . ينغلاو ريقفلا عم

 هتيبو هلجسمه يف « هرضحو هرفسو « هرابنو هليل يف ملسملا لاح هيلع نوكي

 ريغو هدلب يفو بيرغلاو محرلاو بيرقلا عم « هدلاوو هدالوأو هلهأ عم , هفوسو
 هلاوحأ عيمج يف نوكي نأ هتانوؤش رئاس يف هلاح هيلع نوكي نأ يغبني امو « هدلب
 نع ًادعتبم « هُم دمحم انديس ىفطصملا يبنلا ةنسب ًالماع « ىلاعت هللا ىلإ ًابرقتم

 ىتح « اهيجرخل ةوزعم ةيوبنلا ثيداحألاو ةينارقلا تايآلاب ًامعدم اذه لك

 يف ةبتكم قحب هنإ ىوهو ةعدب بحاصل ىوعد الو ,« كش يذل كش ىقبي ال
 . باتك

 . هيلإ اعد اميفو هيف امب لمعلابو ةءارقلاب ريدج هنإ معن

 . مقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يداهو قيفوتلا يلو هللاو

 نيماعلا نر هلل .دمتتاو





 ت / 2 د ” .٠

 ( اًلوثنَس ناك دمهملا نإ دهتلاب اود )
 ( ميرك نآرق )

 ابيب 1 ةس مب ل لس مديل

 نيققحملا نايعأ نيع « ةماهفلا ققحلا رحبلا « ماحلا ةدمعلا ةمالعلا مامإلا خيشلا لاق
 خبشلا ىنلادمصلا ققطا فراعلاو ىفابرلا بطقلا ؛ماركسلا نيف راعلا ءالجبأ دحوأو ؛ ماظعلا

 : هنع ىلاعت هللا ىضر ىوارعشلا ىلع نب دم>أ نب باهولا دبغ

 انديس نأ دهشأو «نيبملا قدا الملا هللا الإ هلإال نأ دهشأو « نيملاعلا بر هلل دمحلا

 رئاس ىلعو هيلع ملسو لصف مهللا « نيرخآلاو نيلوألا ديس هلوسرو هدبع دمحم انالومو
 ادبأ نيمزالتم نيمتاد امالسو ةالص « نيعمجأ مهبعصو مههآ ىلعو نيلسرملاو ءايبنألا

 : نيمآ نيدبالا

 ىلغ جسن ادحأ نظأ الو ءهلاثم عضو ىلإ دحأ ىقرسي مل سيفن باتك اذهف :دعبو

 .تارومألملا لعف نم ؛ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انتغلب ىتلا دوهعلا عيمج هتئمض ءهلاونم

 : هتيمسو « تاريبملا كرثو

 ةيدمحلا دوهملا ىف ةيسدقلا راونأألا حقاوأ

 « مهايند نم صقنام ىلع ناوخإلا شيتفت ةرثك نم هتيأرام هفيلأت ىلع ىلثععابلا ناكو

 ةيناميإلا ةريغلا ىتذخأف « اليلق الإ هنيد رومأ نم صقنام ىلع شنفي مْ ادحأ رأ ملو

 رومأ نم صقنام ىلع ناسنإ لكل هبنملا باتكلا اذه محل تعضوف « مهنيد ىلعو مهلع

 و



 كر

 فق هل هتركذ دهع لكى رظنيلف هثيد نم بهذام فرعي نأ ناوإلا نم دارأ نف « هنيد

 ف ذخأيف « هنيد ماكحأ نم هب لخأام انيقي فرعي « هسفن ىف لمأتيو « باتكلا اذه
 ماكحأ عومجم نأ ىخأاي كيلع ىنضال مث ؛ هكرادت نكمم مل نإ رافغتسالاو مدنلا وأ كرادتلا

 « ىبن الور مأب هيف عراشلا حرصيمل هيف بغرمو ىبهنو رمأ : رومأ ةثالث ىلإ مجرت ةعيرشلل

 « ءوضولاىلع ءوضولاك باوثلا تاوفب هكرت نم بهر وأ باوثلاب هلعف ف بغر امتإو
 ثذؤم ءىش لعف نم بيهرتلا نأ انك « هلعاف نع اضرلاب نذؤم ءىش لعف قبيغرتلا نإف

 . نيحرصلا ىهلاو رمألا ةدردب قحلي مل كلذ ناك نإو ء هلعاف نع اضرلا مدعب

 حدم لعف لك ذأ ملعا : ىريكلا هدعاوق ىف مالسلا دبع نبا قيدلا زع خيشلا ةرابعو

 هنكل « هب رومأم وهف لجآ وأ لجاع ريت هيلع دعو وأ هلجأ نم هلعاف حدم وأ هسفن ق

 . ها بدئلاو باجإلا نيب ددرنم

 : نيمسق ىلع باتكلا ثمسق دقو

 . تارومأملا نم ساتلا هب لخأام نايب ىف : لوألا مسقلا

 + تايبنملا باذتجا نم سانلا هب لخأام نايب ق : ىناثلا مسقلا

 توعقاواا ناكذإو تايهملاتريخأو تارومأملا مسقب باتكلا ل وأ ىف تأدب امئإو

 ثنأو « ةضراع ىصاعملاو ةيلصأ تاعاطلا نأ ثيح نم لصألاب المع رثكأ تايبملا ف

 ىصاعملا هريدقت ىف ىلاعت هلل نكلو ءادبأ هرمأ ىضعي الو ىلاعت هللا عيطي نأ دوي نمؤم لك

 . رون هبلق ف نم ىلع ىدال رارمأو مكح هدبع لع

 زعو « نامزلا اذه ىف ترعون دق ةئسلاو باتكلاب لمعلا قيرط نأ ىخأاي ملعا مث

 قالخألا ىر ناسنالا راص ىتح « اهحرش لوطي قيرطلا ف تضرع رومأل اهكلاس

 دوهع بلاغ قف لوقأ تنك كلذلف « مم ءىبشب قاتلا ىلإ لوصولا ىلع ردقي الف ةيدمحملا

 هقيرط نم ليزيو « قيرطلا هب كلسي خيش ىلإ هب لمعب نم جات دهعلا اذهو باتكلا

 مزليال هنأ ىلإ ةراشإ تارابعلا نم كلذ وم وأ هب قلختلا ىلإ لوصولا نع هعنمت ىبلا عناوملا

 ماعم هيرب خيش ىلإ كلذ عم جاتحي لب . ام لمعلا ىلإ لوصولا ماكحألاب هيقفلا ةفرعم نم

 لك تديش امتإو« امه ريغو مالسلا ديعنب نيدلا زع يشلاو ىلازغلا مامإلا عقو ا5 قيرطلا

 باتةكلا نم ةذوخأم باتكلا دوهع نأب ىخأاي كل امالعإ « ةفيرشلا ثيداحألاب هنم دهع

 باتكلا اذه ىق ةدسحلانم سدلا بابا ادسوايف نعاط نعطي الثل « ًاطابنتساو اصن ةنسلاو



 جاه

 دووهع هيف تعمجىذلا ء[دوهعلاو قيثاوملا ىف دوروملا رحبلا ] باتك ىف كلذ ىل عقو امك
 فرعو دوهعلا كلث ىلع سانلا لابقإ ىأر ا ةدسحلا ضعب نإف « ىلع اهوذخأ ىبلا خياشملا

 ىباصصأ نم نيلفغملا ضعب نم راعتساو ةليح لمع ؛ةخيشملا هئاعدا عم اهم ءافولا نع هزجع

 ةفلامم ارومأ اهف سدو دوهع ةدع اهنم بتكو « ىنانج ى داقتعالا ةدش همهوأو ةخسن

 رهزألا عماجف ةمياقع ةئتف كلذ لصحف « رصم ىنء اهعاشأو ةئسلاو باتكلا رهاظل

 « ةعابجو ىمرلا نيدلا باهش خيشلاو « ىناقللا نيدلا رصان خبشلا ىل رصتناو « هريغو

 اهيلع ىتلا ىتخسن ءالعلل تاسرأ ىبح ةئتفلا تنكس امو ىنم كلذ ةعص ربدقتب ىنع اوباجأو
 ةعقاولا كللت نمو ؛ ىنع هوءاشأو ةدسحلا هسد امم ائيش اهمف اودجي ملف اهوشتفف مهطوطخ

 هفلاخت ءىش لك نم هيف تأريتو ؛ ىبتك ىف ةدسحلا هسد امل هيف تضرعتو الإ اباتك تفلأام

  كلذب مثإلا مط لصحي الثل ء سانلا ضعب سوفن ىفام ةلازإل ابلط « ةنسلاو باتكلا
 هيف سد ول لساحلا نإ« راثألاو ثيداحألاب باتكلا اذه دوهعا ىدييشت بيس ناكاذهف

 هفلؤم لدتسي فيكو « سانلا دنع رثأ هل جورال اهركذأ ىلا ثيداحألا فلاي ائيش

 هباتكلااذه ظفح هللاف ءديعب رمأ اذه اهموهفموأ اهقوطتم هفلا ىلا ثيداحألاب همالكل

 ١ . بيج عيمس هنإ كلذ لثم نم
 ةباجإلا ةمآل ىقيقحلا خبشلاوه ناكال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىخأاي ملعاو

 دنا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ : اهلك باتكلا دوهع مجارتى لوقت نأانل غاسءاهلك

 هبطاخ اذإ سو هيلع هللاىلص هنإف« ةيدمحملا ةمآلا عيمج رشعم ىنعأ« لسو هيلعهللا لص

 «ةمايقلاموي ىلإ هتمأ عيمج ىلع كلذ كح بحسنا بيهرتوأ بيغرتوأ ىهن وأر مأب ةباحصلا
 عمتج ءايل وألا نمراص نم لثم «ةطسأو البوأقيرطلا خايشأ ةطساوب انل قبقحلا خيشلاوهف

 هللا دمحم تكردأ دقو .٠ موقلا دنع ةفورعملا طورشلاب ةظقبلا ىف سو هيلع هللا لص هب

 خيشلاو : « لدعلا دمحم خيشلاو « صاوخللا ىلع ىديسك ماقملا اذه لهأ نم ةعاج ىلاعت

 . نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر مهارضأو ىطويسلا نيدلا لالج خبشلاو « نانع نب دمحم

 ديرملا ىلع دهعلا نوذخأي مهنوك لجو زع هللالهأ نأش نم نأ ىخأاي كيلع ىنخيال مث
 امنإو هناذ ثيح نم هيف ىرتال حابملا ذإ ء هبقرمل ابلط ىبنلاو رمألا ىلع ةدايز حابملا هكرعب

 نمهب نوفنتي نيفلكملل سيفنت ةبئرم ىلاعت هللا هلعج « ىبنلاو رمألا نيب ىخزرب رمأ وه
 سيل ماودلا ىلع ىهلل بانتجاو رمألا لاثتما ىف ىلاءت هللا ىلع لابفالا ذإ فيلكتلا ةقشم

 ةعضوم لعجمو هدهج حابملا نم للقي نأ ديرملل ىلاعت هللا لهأ دارأف « رشبلا رودقم نم
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 تاصيخرتلان ود متازعلاب مهلخأل هكرت وأ هلعفىف بغرم وأ ىهنم بانتجا وأ رومأعلعف
 مارح هنأك هوركملا بنتجيو بجاو هنأك هبءانتعالا ةدش عم بودنملا لعفب مهدحأ ىرف

 هنأك هوركملا لعف نه رفغتسيو بحتسم هزأك ىلوألا لعفيو هوركم هنآك حابملا كرئيو
 هنأك بودنملا كرت نم بوتيو هوركم هنأك لوألا فالخ لعف نه برتيو مارح

 ؛« بودنملا باوث هيلع بائيف ربخ ىلإ ةحلاصلا ةينلاب حاملا بلقي نم موقلا نءوء بجاو
 ليللا مايق ىلع ىرقتلا راهنلا ىف همونب وأ «ىللعت هللا ةدابع ىلع ىوقتلا هلكأب ىوني نأك

 : ثيدح هدنع حصي مل نم دنع

 . « لثللا عبق لع ةَوِدَقلا ىف عاولاب اوثيمتشسا »
 نسحلاوب أ خيشلا ١ ناكدقو ؛العجال ةلاصأ بحتدسم وهف ثيدحلا اذهو.دنع  حص نم امأ

 . ىسفنب ظئيتسأ ىتح مونلا درو نم ىظفوي دحأ ال : لرقيو ادرو مونلا ىحس قذاشلا

 بودنملا نمهي قملأ امو ؛ بجاو لعف ى الإ اودجويال نأ مهن أش نم ىلاعت هللا لهأ نأ معف
 نأ ىخأاي كايإف . ىلوألا فالخو هوركملا نم هب قملأ امو ىهنم بائتجا ق وأ ىلوآلاو
 لوقو « حابملا هكرتب ديره ىلع دهعلا ذخأي مهنم ادحأ تيأر اذإ مييلع راكنإلا ىلإ ردابت

 لهأو داو ف كنإف « هل هحابأ عراشلا نأ مم حابملا كرب هديرم ىلع دهعلا ذخأي فيك
 . داو ىق هللا

 ىببتف : حابملا لعف نع هلهأ ضعب ىبهن لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ حمص دقو

 امهحابأ مسو هيلع هللا ىلص هلأ م١ ؛ بهذلاو ريرهلا سيل نع اهنع هللا ىضر ةمطاف

 : لاقو هتمأ ثانأل
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 5 ايف ريرْخلا سبل نس ةّدْطأَف اي »

 نيترم دحاو موي ف لكألا نع اهنع هللا ضر ةشئاع ملسو هيلع هللا ىلص ىهنو

 : اه لاقو

 « نيف ل غبت ال "لاو فاشن ركبملا يف نآئتك أ »

 وه لب ءاشعلاو ءادغلا نيب موي لكاوعمجم نأ .ةمأل حابأ ملسو هيلع هللا للص هنأ عم
 وحن ىل- موقلا لوع دقو « هتمأ نم ءاطعفلاب ةمحر مسد هيلع هللا لص هلعف نم رثكألا
 ىلإ هبنج هعضوبو ةحارملا تاوهشلا 98 هنب ديرما اوذخ "اف « نيقداصلا نيديرملا عم كللذ

 هولحا كلذكو ؛مالتحالابو نايسللابو عوج ريع نم لك لابو « ةرورض ريغ نم ضرألا

 . م1 نودنتسي ةلدأ كلذ ىف مهلو : كلذ ربغ ىلإ ةرورضاال راب وأ ليل ىف هلجر دم
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 ىمن ىلاعت قالا نوك وهف « ةحابملا تاوهشلا لكأب ديرملا مهتلخاؤم ىف مهليلد امأف
 : ىلاعت هلوقب تاوهشلا مهلكأب 0 لهأ

 نور 9 َمْوَيلاَف ٠ م :ثيجتاو ايذلا "بايخ يف يف 'كيتابيط 'مبَع ا

 . ةيألا ( 6 17

 نأ ىلوأ نمؤملاف باذملاب هيلع مهازجو رانلا لهأ ىلع ىلاعت هللا ةاعئام ؛اولاقز

 : ىلاعت هلوق ىف لوقي هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع ناكو « هكريي

 . ( يَ نقلي فوسق )
 . تاوهشلا نوعبتي نيذلا هيف فذقي مهج ىف داو وه

 لكأ نم ك.هوق رذنأو ردح دواداي :مالسلاو ةالصلا هيلع دوادىلإ ىلاعت هللاىحوأو
 باجيحلاو ةلفغلاعماجم كاذك مونلاو « ها ةبرجح ىعتا وهشلالهأ بولقنإف ؛ تارهشلا
 . ةرورضلالإ ىلاعت هللا نع

 دعبالإ ديرملا نم هعوقو حصيال هنإف « نايسنلاب ديرما مهتذخاؤم ىف مهلياد امأو
 ىرسن نميف انؤالع هلاقام ليلدبهب نواوّلاو ةلفذلا نم هيسن ىذلا رمألا كلذ تامدقم هيطاحت

 مميتلاب. هالصام ىضقي هنأ ٍلصو مميتف بلطلا دعب هدجم ملف « هيف هلضأ وأ هلحر ى ءاملا

 ءاضقلا بجو هملعي مل سجنب ىلص ول اولاقو ؛ هلالضإو هنايسن ىف ريصقنلا ىلإ هوبسنو

 . ةريثك رئاظنلاو بهذملا ىلع ءاضقلا بجو ىسن مث هي لع نإو ديدجلا ىف

 نايسنلابديرملا موقلا لح امتإ:لوقي هنع هللا ىضر ىبرعلا نب نيدلا ىبحم خيشلا ناكو

 محال ردانلاو ردانمهدنع نايسللاو «لجوزع هللا عم متادلا رولا ىلع مهقر رطىنبمنأل

 ناهضو ةالصلا نم هيسنام كرادتك « ىناتساام الإ نايسنلا مك مكح عفر ةعيرشلا ةدعاق نأعم هل

 . كلذ ىحنو ايسان هنذإ ريغب ريغلا ماعط نم هلك أام
 ىف هعوقو مدعو ايندلا رمأ ليصحتب اهئانتعا ةدش ىف هسفن ىف ىسائلا كلذ لمأتيل مت

 ركذتي ريصي فيك «ىنالفلا تقولا ىف هل اهطعي رائد فلأب صخش هدعو اذإ امك « هنايسف

 ديرملا نم ىلاعت هللا لهأ دارأف ايندلا 537 اصرح هتقو ىنأي ىتح ةظلل دعب ةظال كلذ

 ىلاعت هللا ةسلاجع زوفيل ةرخآلا رومأل اهلمجمو ايندلل هدنع ىثلا ةيعادلا كلت بلقي نأ

 1 ٠ نبرادلا ف

 لهاستلا تامدقم دعب الإ هنم عقب مل هنألف « مالتحالاب ديرملا ممذخاؤم ف مهليلد امأو

 ركفتلاو رظنلا لاح هيلإ لرصولا نع زجع الذ « هيف ركفتلا وأ ابلاغ لحم الام ىلإ رظنلاب
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 ءادبأ لتحمال هيف ركفتي الو مرح ىلإ هرصب قلطيال نم نإف هب رخسيل ماثملا ف سيلبإ هاتأ

 نروموصحم امإ رباكألا نإف «رباكألا نود ماوعلاو نيديرملا نم الإ مالتحالا عقيم كلذلو

 نوكي امتإف ملتحا ءايلوألا رباكأ نمادحأ نأ عقو نإ مث .ءايلرألاك نوظوفحم وأ ءاوبنألاك

 وه امل هدسج ريبدت نع هتلفغ هببسو «هل لحم ال ايف ال ةيراج وأ ةجوز نم هتليلح ىف كلذ

 هللا ىضر باطحلا نب رمع نأ انغلب اك « نيملسملارمأوأ لجو زع هللاي لاغتشالا نم هيلع

 . نيملسملا رمأب اناغتشا نم رمألا اذهب انيلتبا دق :لاقو هتيراجف ملتحا هنع

 مهملع وهف ءراهن وأ ليلف ةرورض ريغ نم هلجر دمع ديرملا ةذخاؤم ىف مهليلد امأو

 بطظاوينأ هنم اودارأف« رعشي مل مأ كلذب رعش ماودلاىلع لجو زع هللا ىدي نيب ديرملا نأب

 رهآلا دهشيو هباجح فشكني ىبح هللا ىدي نيب هنأ ىلع ناعإلا مكح هلجر دم كرت ىلع

 ول لب « ةجاح رب هلجر دم نم هيلع نوهأ فيسلاب هبرض ىري كانهو « ادوهشو انيقب

 1 .رانلا لودتد راتخال رانلا لوخخدو هلجر دم نبب ريخ

 سلاجانأو لوالابىلجر تددم : لاق هنأدئع هللا ىضر مهدأن ب مهاربإ نع انغلب دقو

 مهاربإ دم اف اولاق ءكواملا ةسلا# ىغبني اذكهام مهاربإاب :لوقي فنابب اذإوىدرو أرقأ

 هللا لهأ نأ ىلوأ باب نم هانررقام عومجم نم ملعف « ةنس نيرشع دعب تام ىح هلجر

 وأ ةرهاظلا تامرلا نع الضف تاهوركملانم اثيش هباكنراب ديراا نوعاسبال لجو زع

 نم هنظيام فال بهذلاريرحتك «ةنسلاو باتكسلا ةقفاومىلعةررحم مهقبرط نأو ةنطابلا

 . مهقيرطب هل ملعال

 نمل الإ اهريغو ةالصو ىلاعت هللا ةرضح لود حصيال هنأ ىلع ىلاعت هللالهأ عمحأ دقو

 قو ىص نمل ةالصلا ةحص مدع ليلدب « انطابو ارهاظ ةمومذملا تافصلا رئاس نم رهطت

 رهطتي مل نمو « ةراهط ريخب هئاضعأ نم ةممل كرن وأ « اهلع وفعم ريغ ةساجمن هندب وأ هبوث

 هباقب ىلاعت قالا دوهش نع بجت>ا نم نأ ا «ةيقيقحال اهف حورال ةروص هنالصف كلذك

 طارتشاب ملسو هبلع هللا ىلص عراشلا هبندقو «كلذكموقلادنعهتالص تلطيهنالص نم ةظدف

 قباطي نأ ديرملا نم ىلاعت هللا لهأ دارأف « ةنطابلا ةراهطلا طارتشا ىلع ةرهاظلا ةراهطلا

 : قافتلا ةفص نم جرخيل هرهاظو هئطاب نيب ةراهطلا ف

 م ع .َي 0 7 2 2

 . « راثلا َنِم لفشألا كْرّدلا يف نيقفاتملا نإ »ف
 م



 ا

 ىلإ راني نكلو مكياج لإ الو "كروص كإ كرب ال لمت هللا نإ د 77 ل ل و ةيص اب هو سا سا

 .« كبش
 تافصلاك لل: لاو ز ىلإ هدش رراخيش هلئاسنإلا ذاذتا بوجو ىلع قب رطلالهأ عم أ كلذكو

 وهف هب الإ بجاولا منيالام : باب نم هتالص حصتل هبلقب ىلاعت هللاةريض> لودند نه ةعنمت ىلا

 دقحلاو دسجلاوءايرااوبجعلاوريكلاو ايندلابح ندةنطابلا ضارمألاجالعن أ كلشالو بجاو

 رومألا هذه مير ىف ةدراولا ثيداحألا هل دهشن انك بجاو هلك اهوحنو قافنلاو لغلاو

 هذه نم جورخلا ىلإ هدشر, اخيش هل ذختي مل نم لكذأ ملعف « اهلع باّعلاب دعوتلاو

 جالعلا قيرطل ىدتممال هنأل « ملسو هيلع هللا ىلص هلرسرلو ىلاعت هلل صاع وهف تافصلا

 ملعلا ىف باتك فلأ ظفح واو خبش ريغب

 هآر نمو «مظع بيبط هنإ لوي باتكلا ق سردي وهو هعمس نم لكف «ءادلا ىلع ءاردلا

 لني فرعي الو بطلا ىف اباتك ظفح نك وهف ؛

 لبقاو اخيش ىخأ اي كللذطكاف « لهاج هنإ لاق هتلازإ ةيفيكو ضرملا ما نع لأسي نيح

 قالخأ اهلكاممإف «رفك هنإف ةنسالو باتك اهم تأي مل ةيفوصلا قيرط لوق:نأ كادإو ىحصن

 5 اهنم اهتمدلو اهادس ةيدمو

 ةمئألاو حلاصلا فاسلاك ةنطابلا ضار مألا نم ةمالسلا ىلاعت هللا هقزر نم لك نأ ملعاو

 : : خيش ىلإ جات الف « نيدوتخما

0 

 1( هسفث : ىلع ناشإلا لب (

 لضت ال هللا ءاش نإ كنإف هب لمعاو باتكلاو ةبطخلا هذه ىف رظنلا ىخأ اي نعمأف

 : : ىقشت الو

 . ( نيل 8ك بر 5 ١ داو )

 : قيفرتلا هلاايو لوقنف باتكلا دوصقم ف ىلا»ت هللا نوعب عرشنلو



 - وال

 لوألا مسقلا

 تازومأملا مق وهو باتكلا نم

 انبر لضن نم وجر: نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوشر نم ماعلا دهعلا انرلع ذخأ

 نم انلامعأ رئاس صلخنو « انلاوحأ رئاسو انلمعو انملع ىف ىلاعت هلل ةينلا صاخت نأو ءافولا
 نإو « كلذىلع اباوث انقاقحتسا روضح نمو صالخإلا دوهش نم ىبح ؛« بئاوشلا رئاص

 دهملا اذهم لمعلا ديري نم جاتحيو « لضفلاو ةئملا باب نم هاندهش باوث بلط اذل رطخ

 بهاذم ررقي ثري ةعيرشلا مولع ىف رحبتم قداص خسيش دي ىلع موقلا قيرط كواس ىلإ
 عرفتب ىلا باتكلا مأ ىلع فقيو اهلارقأ عزانمو اهلدأ فرعيو « اهريغو ةعب رألا ةمألا

 بجح قرت ى « لجو زع هللا ركذي هلاعأ ق صالحإلا ديري نم لغتشيف لوق لكابسم

 لمعلا دهشي كذهو « هاري هنأذ اف ىلاعت هللا دبعي ىلا ناسحإلا ةرضح لدديو هتيرشب

 «ريغال لمعلا كلذ زورعل ال# هنوكالا لعدم هيف دبعال سيل لجو زع ىلاعت هلل الخ هلك

 ءايرلا ديعلا نم بهذي نا و : مسج نم الإ رهظنال ضارعألاو ؛ ضارعأ لايعألا نأل

 كلذل العاف هنوك دوهشنم درعلل ءىجن امنإ تافآلا هذه نألتافآلا رئامو بجعلاو ربكلاو

 دبعلا نم بجعلاو ربكتلاو ءايرلا حصيال هنأ مواعمو « هل قلاللا دوهش نع هتلفغ عم لمعلا

 لعفي ربكتي وأ بجعي وأ لاري حبصأ و حابصلا ىلإ مان ادحأ انيأر امو « ادبأ هريغ لمعب

 دهشيو ناسحإلا ةرضح لو>د ىلإ لصي مل نم نأ ملعف ادبأ ليللا لوط مثاقلا هراج
 ياو ءايرلا ىف عوقولل ضرعم وهف ائيمأ الوانظال انيقيو اشك ىلاعت هلل اقلخ اهلك هلاعأ

 « صالحإلا ماقم ىلإ قرألا تبلط نإ اقداص اخيش ىخأ اي بلطاف « باتك ىنلأ ظفح

 عررتلا هطورش لقأ نم هناد «رجألا تيربكلا نم زعأ هلا' ءهل كليلط لوط نم مأست الو

 فش نم ةيدهالو حومسم الو لاما ثيب ىف مولعم هل نركيال نأو « ةالولا ل ومأ نع
 هء) صلختسيو « بسنحي ال ثيح نم ىلاعت هللا ءةزري لب دأب عيش الو برع خيشالو

 مهلك نب رطلا خايشأ عمجأ دقن الإو:تاهبشلاءدو « مارملا ثرف نيب نم فرصلا لالحلا

 لخدنإ الإ صاخعال هنأل « لمع ىف صالخإ هل حصيال تاهشلاو مارحلا لكأ نء نأ ىلع

 ةنطايلا تاساجنلا رئاس نم رهطملا الإ ناسحإلا ةرضح لخدي الو « ناسحإلا ةرضح



 مهطورش نم ءالؤهو ؛ءايلوأو ةكئالمو ءايبنأ ةرضحلا هذه لهأ عومجم نآل ؛ةرهاظلاو
 وهف هسفن ف ظفحلا هل حصي مل خيش لكف « تاببشلاو مارحلا لوانآ نم ظفحلاو ةمصعلا

 نيديرملا صضعب ىلع ىلاعن هللا نمي نأ الإ مهللا « ةرضحلا كلت ىلإ هريغ ليصوت نع زجاع
 لصي مل ملع بلاط لك ىلع بجب هنأ ملعف « هنم عئامال اذهف دوهعملا كولسلا نود بدجلاب
 : باب نم «صالخإلا ةجرد ىلإ لوصوأا قيرط ههاءي اخيش هل لختي نأ صالخإلا ىلإ

 : ىلاعت لاق بجاو وهف هي الإ بجاولا مترالاع
 نس يضر لم

 ايو اللا اوم ف اوميشو « ءاقتح يلا أ ”نيصلخم هللا اوُدبعَيا الإ اونرمأ امو (

 : ( ديما ( ند َكِذَو 2

 ةلع الب ىعي ةاكزلا اوتؤيو « اهف ىلاعت هللا نع ةلفذااك جوعلا نم ةالصلا اوميقي ىأ

 . هلكوم لام ىف ليكو'اك ىلاغت هللا رمأل الاثتما لب باقع فود الو باوث

 نوكي نأ صالمخإلا تاجرد لقأ نم : لوقي هللا همر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو
 هتلماح ىهام ةسافنب ملعت الس أ رلا ةسكنم اهلمح لت نم ةنابعت ىهف « لمحت ةبادلاك هلامعأ ىف

 اهريغىلع الضف كلذباهل ىرت الو ؟ اهلمح ىبتني نبأ ىلإ الو ء نمل وه ملعت الو هتسخم الو
 . ها ارجأ اهلمح ىلع بلطت الو « باودلا نم

 « ةنسلاو باتكلا نصنب هلمح طبح هلنغو هملعب ديعلا ىءار اذِإ : لوي هتممسو

 دعب هدعوت عم سائلا ىلع كلذب هسفن ىري فيكف طق اثيش لمعي م هزاكؤ هلع طبح اذإو

 . ها كلذ لثم ملعلا بلاط هبئئيلف « ملألا باذعلاب طابحإلا

 اهاوعد ق هسفن دقفتي نأ ةيواز وأ فهك ىف عطقتملا ريقفلل ىغبفي كللذكو : تاق

 مهتلفغو اهمل] ص انلا ددوت كلرتئم .شحوتست اهآر نإف « ىلاعت هللا ىلإ عاطقنالاو صالخإلا

 سانلا هنع لفغ اذإ حرفي قداصلا نإف « ىلاعت للان عاطقنال هاروعد ق بذاك وهف اهنع

 اوعمتجاو هنع مهلك هباحصأ بلقنا اذإ حرفيو « مالسس الو ةيد هودقتفي ملف ةوسنو

 . ملعأ هللاو [خياشلا دوهع] باتك ىف كلذ ىلع مإلكلا انطسب 5 دشرمرخآ خبشب

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اعوفرم صالخإلا ىف ةمثألا هاور امو

 قل 13 «ةالصلا مانو ل كيِرَش آل ُهَدْحَو هل سآلخإلا ىلع ايتدلا َقَراَف نس

 .6 ضار هع هَنِإَو /ُناَو اقرا 5

 . نيخبشلا طرش ىلع حيجص 0110



 : السرم ىقبمبلا ىورو

 :لأق ؟ نيفلا مق :لاق «صالخإلا َلآَق ؟ نكعإلا اَم هللا َلوُسَي اي : لآق الْجَو نأ »
0" 

 . © قدصلا

 : داتسإللا حيحص لاقو مماخحلا ىورو

 كفك كتين سلا : لاق 3 ىنصْأ للا لوُسَر اي : لَ ع دابا د

 .6 ”ليلقلا هلع

 : اعوفرم ىقومبلا ىودرو

 . « ءايطع ةنتف كلك ع ٍلَبضَت ىلا حيباصتم كئلوأ «نيصلخسلا قوط»
 : اعوفرم رازملاو ىقهيبلا ىورو

 كرب 0 نتا تل ا 1م ل[ يا ف سار * 92 سل

 لامعألان م لَبقي ال هللانإف هلل '"؟ل اع أ اوصلخسانلا أي هىرب هنم [ًاوىيرشل 2 ا 3 نم وا م ممم ع 01 هسرو 1 _-
 ع . 1 مر م م ماس نا لا 1 0

 . «ءئث امم هلل سْيَلَو 'كهوجول امإف 'كهوجوإَو هلل اذه اولوقت الو صلخات لإ
 : اعوفرم ديج دانسإب هريغو دواد نأل ةياور قو

 . و ةهيْجَو عب ىغتباو اصلاخ ناك ام ّألإ لَمَدْلا نم لبقي ل هللا ْنِإ »

 ١ . 5-5 5 - 3ةا ملك ٠ .٠

 . « هللا جو وب ىنتبا ام لإ انام نوملم ةنوعلم اينللا
 : لاق تماصلا نب ةدابع نع اعوفرم ىبيبلا ىورو

 ليم رشا م 2 1 5 55 0 م برم ا سوس [-“ 1

 ىربو ايزاتميف "لَحَو 3 هلل همم نك ام و لاقيف قمايقلا موي ايدلاب هاد

 . « راّثلا ىف ُهاَذَع اَم

 هلييسف دابنجالاو ىأرأا لبق نم لاقيآل اذه لثم نإ لاقي دقو + ىرذنملا ظئاولا لاق

 . عوفرملا ليبس

 : السرم اعوفرم ىرديعلا نذر لفاحخلا ىورو

 لع دبلق 'نم ةكملا ”ميبأتي ترهظ امي َنيَبرَأ ىلاعت هلل صلخأ 'نم » 15 56 8 5 5 0 م # نرصا 7 م 0 0 م م
 . « هنآسل
 يصل



 لعالو « نسح الو حيحص داتسإ ىلع ثيدحلا اذهل فقأ ملو ىرذنملا ظفاحلا لاق
 . معأ هللاو «نيزر اهعمج ىلا لوصألا نم ءىش ىف هركذ

 : اعوفرم قويتلد دمحأ مامؤلا ىورو

 هَسْفنَو قداص هتاسلو أ اهلَس بلك لمحو « ناميإلل يق معا نم ملف دك ,

 . ثيدحلا 6 ةدلغأ يَ ام هي ٌلَعَحَو « ةَميِفتْسم ل ةميقتدُم كيتو ةنكمطم

 : اعوفرم 0 ناخيشلا ىورو
 ا ئرا لكي اعِإَو ءتآيتلاي» : ةياور ىف « َوينلاب لامعألا انا د 1 بم 1 مت 4 5 5 د معلا

 اينديلإ ةترجه تنك ' نمو ؛ ٍهلوُسَرَو هللا” هترحوف وسو نال ”هترجهت ناك

 « ويل رجع امىلإ 'هيرجوف اهحكشي ةأ - زمأوأ اهدصي

 : اعوفرم نسح دانساب هجام نبا ىورو

 . « منان لع ساّنلا رسم انإ > ٠ ةياور ىفو « ب ناين لك سائلا تعبي ام »
 : اعوفرم سم ىورو

 رظني نكَلَو كروم لإ الو مكم امجأ لإ ناني ال لَو َكَرابَت هللا نإ د رك 03 ص 1 م 1 47 14 مهو 1 2 8
 - .ُ مر 5-1

 : 6 مكيولف ىلإ

 : اعوفرم قببلاو ىنازبطلا يورو
 نم هةر 00 ف 4 هر ا د

 « اصلاخ هللا نودبمي ةقرف : رق ثالث تُمَأ تّرآص نامزلا رب -آ نك اًذإ د

 ٌلرّتيِف « نمثل وب اواك اَْنيِل لات هللا نودي دو هابي هللا نوبي ةَقْرَْو

 نيرا ع را موياَويَع ذأ نيصلخملل *لِجَو رع هللا

 . ثيدحلا « راثلا

 هسفن ىأر نم : لرقت تناك اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع عء مبعث بأ ظفانللا ىورو

 . نيصلخلا نم ناك نيئارملا نم هسفن ىأر نمو « نيئارملا نم ناك نياصخن نم

 ءاج امف ةحلاص ةذبن تايهملا مسق لئاوأ ف قأبسو ةروهشم ةرثك كلذ ف ثيداحألاو

 ٠ ملعأ هللاو هعجارف ملعلاو لمعلا ف صالءسإلا مدعو ءايرلا ىف



 هن وع ال

 دهشبو ءالامعأ نيرسخألا نم وهف هملعو هلمع ىف صلخم ل نم نأ كل ناب دقف : تلق

 لضفق دروام عيمجو « اهئايس ثيداحألا اهم تءاج ىنلا لاوحألا نئارق اضيأ

 لقو © ريصب دقانلا نإف طلغلاو ىخأاي كايإف . هيف نيصلخلا قح ىف وه انإ لمعلاو 5

 مهلوق ىف مهاوعد ى ناسنإ مهعزان اذإو * مهملعب نوامعبال ماوقأ نامزاا اذه ىف رثك

 لاقبف « صالخإ طرع5 ريغ نم اًقلطم ملعلابلط لضفف ءاج ام اوادتسا معلا لهأ نم نون

 ؟ صاخم ملو هملعب لمعي ل نم قح ىف ةدراولا راثآلاو رابخألاو تابآلا نبأف ءالؤه لم

 . شغ هنإف شتفت ريغ نم كللمعو كلملع ىف صالخإلا ىعدتو ىتخأ اي طلاغت الف

 : ثيدح ىبعم ق لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس تءعدس دقو

 رجلا لج ندا اذه ٌديوُيَل لامن هللا نإ » ء١ مخ عر<

 رصنإيو مهسر#لو مههقفيو مهيد روم أ سانلا ملعيف ةعمم و ءاير ملعلا ملعتي لجرلا اذه

 :ما هصالخإ مدعل رانلا كللذ دعب ىلاعت هللا هلخدو مث ءهناج فعض اذإ نيدلا

 ى ةيدمحملا ةنسلا عيقث نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ

 عاجإلاوأ ةنسااو باتكلان م اليلد رءألاكلذل فرعن ملنإف ءاندئاقعوانلاعفأوانلاوقأ عيمج

 ءالعلا ضعب هنسدتسا دق رمألا كلذ ناك نإف رظنن مث « هب لمعلا نع انفقوت سايقلا وأ

 فروخ هلك كلذو « ملاعلا كلذ عم ابدأ هائلعف مث هيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انذأثما

 هيلع هللا ىلص هترواش دقو « نيلضملا ةمثألا ةلمج نم نوكنف ةرهطملا ةعيرشلا ىف عادتبالا

 الو مانيال نم ناحبس: وهسلادوجس ىف ىلصملا لوقي نأ ىغبني هنإ : مهضعب لوق ىف ملسو
 هللا ىلص هللا لوسرا ناذئنسالا نأ ىعال مث ؛نس> وه لسو هيلع هللا ىلص لاقف « رهسي

 عامجالا لهأ نم ناك نإف « لمفلا هتدارإ لاح دبعلاهيف ىذلا ماقملا بسحب نوكي ملسو هيلع

 هلذأتسا الإو كللك هنذأتسا ئشكلا لهأ ماقم رداك ةهفاشمو ةظقي مس و هيلعهللا ىلص هب

 . كرْكلا وأ لعفلا ناسحتسا نم هبلق ىف ىلاحت هللا هثدحام رظتناو باقلاب

 ىلع مهد نم راكألا دارم سيل : لوي هللا هحر صاوللا ايلع ىديس تعمسو

 رمأألا كلذ ىف ملسو هياع هللاىلص هلوسرو هللا ةسلاجمالإ ةنسلاو باتكساا ةقفاوم ىلع لمعلا

 هللا لص هلوسرو وه هعرش لمع ى الإ مهسلاجال ىلامت قالا نأ نوملعي مهنإف ريغال

 ادبأ هيف سو هيلع هللا ىلص هلوسر الو ىلاعت قحلا مهسلاجي الف عدتباام امأ ؛ سو هيلع

 مهتداوعي ىلاعت هللا لهأ دصق سيل هنأ لعن ء لهاجوأ ملاع نم هعدتبانم هيف نوسلاجم امنإو



 ت2

 هدوس عم اثيش كلءال دبعلاو ديبع نيرادلا ىف مهمأل «ةرحخآلا ىف هريغ الو باوث لوصح

 نأ ولو ؛« هتمعت نم هتمحلو هادسوهديس لامم عتمتيو سبليو لكأي الإ ةرحخألاو ايندلا ىف

 هل ةكلم دهشي نأ هل زوجي الو « هبر ىلإ هنم ىربتلا هيلع بجول اثيش هاطعأ ىلاعت قحلا

 مهر نع أوضرف ةيناسفنلا لال مهتادايع يع اوجرخ دهشملا اذهلت « نبع ةفرط

 : اقلطم اضر مهنع ىضرو اقلطم اضر

17 

 .ها ( (_ملظمْلا نلدفا رد هاواي 7 هينأوي هللا لصف كلذ )

 ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ سوؤر نم راص دهعلا اذهم لمعلاب قّدحت نم نأ ىخأاي ماعاو

 اذبم لمعلاب ققحن رصم ىف ادحأ نآلا ملعأ الو « هملظ دقف كلذب هبقلي ل نمو ؛ هرصع

 خيشلاك ءالعلا نم دارفأ ضعب الإ ةنسلاو باتكلاب هدئاقعو هلاعفأو هلا وقأى ديقتو دهعلا

 . نيعمجأ مهنع هللا ىضر هبارضأو ىبرغملا ىروجاتلا نمحرأا دبع

 هللاو بذكف « ىلاعفأو ىلاوتأ ضعب ى هب لمعلاب ىلع ىلاعت هللا نم دقو : تلق

 سفن وهام اذه نإف « ةعابلاو ةنسلا لهأ ؛وهمجل ةفااخلا ةعدبلا ىلإ ىبسن نم ىريفاو

 !ذهف تامومعلا كش ةعيرشلاف تاحابملا نم ءىش ىف عادتبالا ديرب نأ الإ مهللا « عدتبم

 وه امك مهريغ نع الضف ءالعلا نه هنم ىلس نم لق رمألا اذه نآل «ثاذ ىف هيلع جرح ال

 مهل دساح لوق ىلإ غصت الو « ءايلعلا قح ىف كرصبو ثاعمس ىحاو كلذ ملعاف « دهاشم

 امم اقلختم هتيأر اذإف « ةعدبلا كلث ىف مالكلا ىف هتضوافو مهدحأب تعمتجا نإ الإ طق

 « نيملسملا ىلعو هيلع ةقفش دنم سانلا رذح كانهف اهب لمعلا ىلع رصو ةعدب اهنأب هتفرعو

 نم دحأ عابتا نم ردن نأ كابإو . هعبت نم الو عدتبملاال مثِإ ىف مهنم دحأ عقبال ىتح

 نوكيف « هيلإ بسن امم ائيرب نوكي امبرف هب عانجا ريغ نم مهداسح نم دحأ لوقب ءالعلا

 ةنسلا عابتا نم رذت ذئنيح كلنإف « ةعيرشلا عاينال نيديرملا ىلع قيرطلا عطاق مثإ كلرع

 نع سائلا رذحم دحاو لك ىرتف « ناهزلا اذه ىف نارتألا ىفا ريثك عقاو اذهو « ةيدمدملا

 مدع ىلإ رمألا لتخيف « ةعاجلاو ةنسلاو قيرطلا لهأ نم هنأ معزي امهنم لكو ةرخآلا

 . نيمآ همركو هن كلذ لثم نم انباععأو انيمح هللاف « امهم دحاوب ءادتقالا

 ريصي ىحريف ةدابع لمكتال : لوقيهنع هللا ىضر ىلذاشلا نسحلا وبأ ىديس ناكو

 ىلعال « ةدهاشملاو فشكلاىلع هنرضح اهلمءي ىنعي « اهلمع ةدابع لك ىف عرشلا دهاشي

 ىنلا تيأر دق هل انلق ؟ كلذ ىلع كاليلدام لئاق لاق نإف : لاق مث «٠ باجحلاو ناممإلا



 لمعلا ىف كقتعبات٠ ةقيقحام هللا لوسراي هل تلقف عئاقولا نم ةعقاو ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 دعبو لمعلا لاح عرشلل كدوهش عم لمعلا لمعت نأ ىه لاقذ « كتءيرش ةقفاوم لع

 .٠ مأ لمعلا

 ةسردنملاو ةلمعتسالا بهاذملا عيمجةلدأب ةطاحإلا ىلإ دهعلا اذهب لمحلا ديرينم جاتحمو

 هب رومأم ف مهلاوقأ نم بوق الو مهلدأ نم ليلد هياع قى داكيال ىح امتايلع لارقأو

 امف فرصتي هيسلت هيلإ ملسي قداص خيش نم هل كيال كلذ لعد م 43 حابم وأ هنع 0 وأ

 ةدودغلا تافصلاب هيلحتو ةمومذملا تافصلا رئاس هذع ليز ىدح تادهاملاو تاضايرلاب

 ةسلاغ اوعدا دق سانثلا بلاغ نإف ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو ىلاعت هللا ةسااوط حلاصول

 ةرضح لوظد نم ةعزاملا تاروذاقااب مهخطلت مم ملسو ةي)ع هللا ىلص هلوسرو ىلاعت هللا

 نم كبلق ةآرم ءالج ىلع ىمخأاي لمعاف . اذرطو اتقم اودادزاف هلوسر ةرضحو هللا

 ةدحاو ةلصخ كيف ىقيبال يح لئاذرلا رئاس نم كرهطت ىلعو « رابغلاو ًادصلا

 نإف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةرضح وأ + لاقت هللا ةرقح :لوخش نع كف

 هللا ىلص هز دهاشم ماقم ىلإ لصت اميرف ملسو هيلع هللا لص هيلع مالسلاو خالصا ند ترثكأ

 خيشلاو 2 ىواوزلا لمحأ خيشلاو 2 قوشلا نيدلا روث خيشلا قيرط ىهوةه ماع ةياع

 هللا ل وسر ىلع ىلصي مهدحأ لازب الف“ ندا خياشم نم ةعاجو« ىوالزتملا دواد نب دمع

 ىأ ةظقي 4 عمتجم ريصيو « بوزذلا لك نم روطتي ىح اهم رثكيو ملسو هيلع هللا ىللص

 نم رثكي مل نالا ىلإ رهف مثامجالا اذه هل لصحم ىل نمو « ةهفاشمو ءاش تثقو

 5 ماقملا اذه

 ماسو هيلع هللا ىلص ىبلاب عاتجالا هل لصحم مل هنأ ىواوزلا دمحأ خيشلا ىنزبخأو

 3 ةرم فلأ ناسمخ ةليلو موي لك ىلصي ةلماك ةنس هيلع ةالصلا ىلع هبطظاو ىد ةظقر

 سو هياع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا ىلع بظاو هنأ ىنوشلا نيدلا رون خيشلا ىنريخأ كلذكو

 . ةالص لأ نيثالث مري لك ىلصي ةنس اذكو اذك

 رغما ىح نافرعلا ماقمف كيع ليال :لوشي هللا همر صاوحلا اياع ىديس تدعو

 عهتج ناك هنأ اثغلب نممو : لاق « ءاش تقو ىأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب عمت#

 ةعامللا خيش نيدم وبأ خبشلا « كلسلا نم ةهفاشمو ةظقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاب

 « ىلذاشلا نسحلا وبأ خبشلاو « ىللوزلا ىموم خيشلاو « ىوانقلا محرلا ليع خييشلاو



 ىلوبتملا مهارإ ىديسو ؛ رئاشعلا ىبأ ناب دوعسلا وبأ خيشلاو )2 ىسرألا سايعلا وبأ خيشلاو

 تعمتجاو ملسو هيلع هللا ىلد ىبلا تيأر : لوقب ناك 01 ىطويسألا ندلا لالج خييشلاو

 .ةره نيعيسو ةيذ ةظدقي هب

 اهلك" هلاوحأ ىف هب عمتجم ناك هنأل هب هعامجا ىصحم الف ىلوبتملا مهاربإ ىديس امأو

 سابعلا وبأ خيشلا ناكو 4 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرالإ عيش ىل سيل 3 لوقيو

 ند ىسفأ تددعام ةعاس مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىع بجتخا وأ : لوقي ىمرملا

 . نينمؤملا ةلمج
 صخش ءاج لقو ؛ ادج ةزيزع ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةدلاج ماقم-نأ ملعاو

 ىرأ ترص ماه ىلإ تلصو دق ىديساي : لاقف رضاح انأو ىصرملا ىلع ىديس ىلإ

 نيبو كبعلا نيب ىدلواي 1 هأ لاَقؤ ©« ثرش تقو ىأ ةظقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلع ىدلواي انأ ملكت اثءاردو ؛ ماعم فلأ توءيرأو ةعيسو ؟ ماقم فلأ اةثام ماقملا اذه

 : كالذ ماعاف حضتفاو لوقيام ىعدملا كلذ ىرد اف « اهنم تاماقم رشع

 1 ( مقتل ٍطارص َك 17 ص ىدب هللاَو (

 لوقثف ةنسلاو باتكلا عابتا ىلع ةئاحلا ثيداحألا نم ةلح نايب قف عرشنلو

 : قيفوتلا هللابو

 ثيدوح اذهو : ىرذتلالاق ( هحيحص ف نايح ناو هجم ناو ىذمرعلا دوادوبأ قور

 : لاق هنع هللا ىضر ةيراس نب ضايرعلا نع حييحص نسج

 َتْفَرَذَو بولقلا امي َتَلَجَو ةظعؤم )سو يلع هلا ِلَص هللا لوُسَر انَظَعَو 0 ل 0
 رع 4 ل ام ب هد ع ٠ 3 ١

 ىّرقتي مكيصوأ :لآَقف ءانصؤأف 1 ةلفعام م للا وسر 10
 م 5 ه عه د ل 3

 نإ ؟فاَرطأْلا مدن ؟ ا :ىكبلع أ رمت نإ“ قَعاطلاَ رمل 3 ٍلدعلاَ و هللا

 نيدشاكلا ءانلْذعا ةكَسَو نسب ”؟ديلَس امك اناليشأ فن" 5 شعب نس
 ىسسفا ين 1 رم 7 2 9 5 0 0 سا رنا قا

 2 رك نإ «رومألا تاندُجمَو *ك اَيِإَو 4 لحاونلاب الع وضعى كعب نم ني دهملا

 . «راّثلا ىف لَالَض ؟لكَو َةالَض 1 1 1 ]7 17 00 ا

 اوصرحاو ةنسلا اومزااو «ةعديلا هجو ىلع اودجدا ىأ«ذجاونلاب اهيلع اوضعو ىعمو

 ( راونألا مئاوا - ؟)



 هباينألا ىه :ذجاونلاو «هتلفثو هباهذ نم افرخ هذجارنب ءىشلاىلع "ضاعلا مزايا « اهيلع
 . سارضألا ىه ليقو

 : اعوفر٠ دانسإلا حيدص الاتو مك احلاو ايندلا ىفأ نبا ىودو
2 

 لوُسَو اي :اولأف .ةّنْعا َّلَحَد ةَقئاَوَب ُساَنلاَنأَو نس يف "لوك ايَط لك أ خس » ع سرس را
 . لئالق ىنمي . « ىدْب ماوق ىف َنوكَيَسَو : لاق ؟ نييك كتم يف َموَيلا اَذه ّنِإ هلل

 .4 ديهش هلام رجأ هلق 5 داق دنع يلي كَم نم » : اعوفرم ىقيمبلا ىورو

 : اءوفرم نيخيشلا طرش ىلع دانسإلا حيحص لاقو م احلا ىورو

 . « قعدبْلا ىف دابجألا نم سمح ةئّسلا ىف ُداصتقألا »
 رجحلا لبق هنأ هنع هللا ىضر باطالعا نب رمع نع « اعرفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 هللا ىلص هللا لوسر تيأر ىنأ الولو  عفننالو رضتال رجح كن ملعأل ىفإ لاقو دوسألا
 . كاتلبقام كلبقي ملسو هيلع

 تيقل : لاق هيبأ نع ةرق نب ةيواع» نع امهيحيدص ىف نابح نباو هجام نبا ىورو
 هللادبع نب ةورع لاق: رارزألا قلطمل هنإو هانعيابن طهر ف ملسو هيلم هللا ىلص هلل لوسر

 ةقاطمالإ ةياور فو « رارزألا قلطم الإ فيص الو ءاتش ىف طق هئبا الو ةيراع٠ تيأر اف

 . اهرارزأ
 ىللصي رمع نبا تيأر : لاق ملسأ نب ديز نع ىويبااو ةحيحص ى ةميزخ نبا ىورو

 . هلعفي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر : لاقف كللذ نع هتلأسف , هرارزأ ةاولح

 ناكمب رف رفسق رمع نبا عم انك :لاق هريغو دهاجم نع رازبلاو دمحأ مامإلا ازا

 اذه لمف ملسو هياء هللا لص هللا لوسر تيأر :لاقف كلذ تلعف مل لثسف « هنع داحف
 ش , الامش وأ ان ليخأو هنع ىحنت ىأ : داح هاوقو « هتاعفف

 نأ ربو اهتحن ليقيف ةثيدملاو ةكم نيب ةرجش ىتأي ناك هنأ رمع نبا نع رازبلا ىورو
 , كلذ لثم لعفي ناك ملس و هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ريخأو «هتجاح ىضقف ناكم ىف هتاحار خانأ رمع نبا نأ هريغو دمحأ مامإلا ىورو

 ىجاح ىضقأ نأ تببحأ لاقو « ناكملا كلذىف هتجاح ىضت ملسو هيلعهتلا ىلص ىنلا نأ
 : هتيباتب للسو ةيلغ ل1 لع ها لوسر هيف ىضق عضوم ىف



 نم نويحتسي لكلا نأل كالذ ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا رمع نبا عبن امنلو : تلق

 ةجاحلا ءاضقل حاصتال ةف رشم ةعقبلا كلت نوكذ نأ افوخ ةجاحلا اهيلع اوضق اذإ ضرألا

 هللاىلص هللا لوسر نأ الول هسفن ىف لاق اذ لعف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىأر الف

 . كلذ ماسو هيلع هللا لص ىنلا لعفام كلذل حلصت ةعقبلا كلت نأ ملع ملسو هيلع

 ةريثك هننس ممئافتقاو هل مهعابتاف مهنع هللا ىضر ةباعمصلا نع راثآلاو : ظفاحلا لاق
 . ملعأ هللاو ءادج

 ريللا لاعأ ف نوكن نأ ( سو هيلع تا هقلالوسر نم ماعلا دهعلاانيلع لأ

 ان" كلذو « سانلااذب نسيوريخلل ةعراسم سائلا لبق را لعفب ًادينف لوألا ليعرلا لهأ نم ٠

 ءاطعلا ىلع م اضيرحن سانلا مامأ هيطعنف ءىش هيطعي دحأ الو سائلا لأسي اناسنإ انيأر اذإ

 , لما تاانلول نب ليلا نت مرت لع صرع كالكو ارب يعط

 م مَآ رفْغأف رففتنم فعلم خم لَه ”ةلاوس ةيطع امعأف لئاسنزم 0م

 ناك ىتلا تايلجتلا بلغأ ىف لالا نم ريخألا ثلثلا لوأ نم كلذ 3 روام رخآ ىلإ

 ملسو هياع هللا ىبد

 هيافس كيس نإ مخ "ار ذأ 4 سك كلر نس ل <
 . ( هثلثو هفصنو للا ىلث نم ىلدأ موقت كنأ معي كبَر نإ )

 انل بئكيف انارب نيح دجببمي مهدحأ ماق اممرف . انئارمجو انناوخإ انب ىسأتيل كلذو

 : ىلاعت هلوق هيلإ راشأ اك « اهتقو دجتي

 . رجألا هلو

 سائلا ىمأتيل نامرلا اذه ىف ناو ايالباا ىلع ربصتلا راهظإ اضيأ بابلا اذه نمو

 اك" مفتر ى> فعضلا انرهظأ هدح غلب ريصلا انيأر نإف « طخستلا مدغو ربصلا ىف انب

 لحم ىف الإ عاطتسا ام هلمع رسب نأ لماع لكل ىغبني هنأ ملعف ٠ مالسلا هيلع بويأل عقو

 .ملعا ىلاعت 0 فيك قو هاحف ىف هب ىدتقي

 رباكألل الإ لامعألا راهظإ ىغبنيال : 00 هللا ىضر صاوخلااياعىديس تعمسو

 انم دخاولا رهظي اميرف انلاثمأ امأو « سوفنلا سئاسد ىلع نيصاوغلا نيحلاصلاو ءاملعلا نم

 رهظت امتإو « نيصلّلا نم هللا دمحم تنأ هل لوقتو هسفن هيلع سبلتو ةعمسو ءاير هلاععأ

 كلذ لعفي دحأ ءاج ول امب هسفن نحتع نأ اذه لثا ىغبتيف سانلا كب ىدتقيل ةدابعلا هذه

 هرطا> ضبقنا نإو «صلةوهف كلذل حرشنانإف « هنم رثكأ وأ هلثم هل سائلا انتو ربخلا



 نت تح

 هلىلاعت هللا ضيف ىذلا حرفلا دشأ كلذب حرفل اصلخم ناك هنأ واو ٠ ةقرطملا قد ءارم وهن

 لصحم ناك ىذلا ميظعلا ريخلا تاوفل تشوششن امنإ هسفن هل تلاق نإ مث « ةنؤملا هافك نم

 تامعد نإف « لامعألا ىلعال هللا لضف ىلع دمتعم ىنإ اهل لقيلف ريخ وه ثيح نم كل

 صالخإلا ل هسفن ىوعدل ىغصيالذأ دبعلل ىغيئيف٠ ىلمعبال ىلاعت هللا ةمحرب وه امنإف ةنخبا

 ىتبو هنا رقأ نم صخش ىلإ هم مهلك هتءاج ترف اذإ ام هسفن سردملا وأ خبشلانحتميلو

 ةزازح هسفن ف لصحنإو صل وهف كلذا حرشنا نإفء هيلع خيشمتي ادحأ دجال هدحو

 ىلإ بهذو ايصاع تام الإو ءايراا تالظ نم هجر اعيش هل دخستي نأ هيلع بجاولاف

 : هاالمع هل لبقي مل ىلاعت هللا نأل « ريخلا نم نءديلا رفص ةرخخالا.

 لبق هتين ررحي نأ رهزألا عماج لثم ىف ىسرد اذإ ملاعلل ىغبلي : لوقي اضيأ هتعممو

 رااكألا لوخد ةبلغل كلذو ةحلاص ةين هل دجم ىتح ءارقإ الب نيئس ثكم ولو « كلذ

 اذإ ىووتلا ناكو « عماجلا ىلإ ءايئغألاو ءارمألا نم مهنآ ارم ىلإ سوفنلا ليمت نيذلل

 نم افوخخ ةدحاو ةعفد اوئيجمال نأ ةبلطلا ىصوي قشمدب ةيفرشألا ةسردملا ف سرد

 ١ . ةقلحلا ريك

 اهل سانا ةيؤر ىلحتست سفنلا نإ : لوةيو دجسملا ةفطع ىف سلج سرد اذإ ناكو

 . هردص وأ دجسملا نحص ق سردت ىهر

 عماجلا ف ةالصلاىلع مزاع رهاظلا كلملا نأ ةيمأ ىبب عماج قف سردي وهو اموي هغلبو

 ركذوأ ملع ساجم كلل دقعت نأ ىتخأاي كايإف . موبلا كلذ دجسملا روضحو سيردتلل كرف
 نوكست نأ الإ سانلا كاري ثيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالص وأ ىلاعت هللا

 . تافالاو للعلا هله نم املاس

 رهزألا عماجلاب ةيكلاملا ىتفم ىناقللا نبدلا سمش لماعلا ملاعلا خيشلا ةرم ترضح دقو

 هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا سلجم خيش ىنوشلا نيدلا رون خيشلا انخيشل لوقي وهو

 ةليل سلما اذه ى عماجلا ف كردصت نم كيلع فئاخ ىنإ ىخأ اي هللاو : مسو هيلع

 ءىشثب نواوقيو كالذ ىلع كلئودقتعيو « كليلإ نورظني راكألا و ءارمألاو اهمويو ةعمجلا

 . ةرخخألاو ايئدلا ترسحف كلذب اهحرف بح لإ كلسفن تلام امبرف ٠ ددملا هلل

 ةروس ةءارق ىلع ريصاف ةعمجلا ةالمص نم سانلا غرف اذإ : لوقي ىردخأ ةرم هتعمسو

 ىف اهل سانلا ةيؤر ىحتست سفنلا نإف ةءارقلا قف عرشا مث « سائلا ضني ىتح فهكللا

 . ها مظعلا لفلا كلذ
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 . كاده ىلوتي هللاو دتنا نيقداصلا ىده ىدهمو هب لمعاو كللذ ىخخأ اي ملعاف

 هءاج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ مهريغو هجام نباو ىناسنلاو سم ىورو
 هللاىلص هللا لوسر هجورعمتف ططخملا فوصلا ءابعلا ىسبال ىأ : راقلا ىلاتم رمضم نم موق

 بط مث ىلصف ماقأو نذأت الالب رمأف جرخ مث لخدف ةقافلا نم مهم ىأر امل لسو هيلع
 : لاقف

 ل نإ )وق ىلإ( ةَدِحاَو سفن" ني م كفاح ىلا 'كبر اونا سائلا هيأ اي
 ( شل تسد ام سس 'ظنَتلَو هللا اولا ) رشحلا ىف ىتلا ةبألاو ( ًاييَِر ْمكَيكَع ّنآك

, 

١ 

 ”رب _عاص نم رك ”عاص 'ني م وابو "نم همر 'ن نب هرانيد "نم لَحَر َقدَصَي »

 .6 كرك "قش 1 "او لق ٌّس

 سائلا عباتتف ثرجع دق لب اهمع زجعت هفك تداك ةرصب راصنألا نم لجر ءادق لاو

 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هجو لاهم ىح بايثو ماعط نه نيموكراص قىح

 : ملسو هيلع هللا ىل ]ص هللا لوسر

 رز 2 ا اع ريم عراب <

 ني هدب نم 8 لمع ْنَمرِح 7 و اهنرجأ هلف ةنسح ةئس عالشإلا ىف نس نم »

 . ثيدحلا « ئش مروجأ ني صقني نأ ريع

 : اعوفرم وهريغو هجام نباو ع احللاو دحأ مامإلل ةياور ىفو

 َصقنَب نأ ريغ نم هبت نم روجأ لم هرج هل نك وهب ننأَف اًْيَح نس نم »

 . ثيدحلا « كئش زهروجأ نم
 : اعوفرم ىناربطلا ةياور فو

 اه ديو دنأيَح ىف ”لياَعابي لع اها اهلفا نكح هلك خازم

 . ثيدحلا « كرت

 ١ نسح ثيدح لاقو "موف رم ىذمرلاو هجام نااىورو

_ 

0 35-8 

 ى”ء 000

 لس ٍ 0 0 تيم 0 شاع ما

 ا سلا رار ني ما 1م 00007 28



 د ل سس

 . ةحصلاب ةئس الو باتك اذ دهشي ال ىأ : هلوسرو هللا اهاض بال ىتعمو

 : اعوفرم امعريغو ىلمرتلاو هجبام نا ىورو

 اًحاَيِْم هللا هكَعَج لبسل ولف « حيناتم نارا تتلو نم َرَح ريا اد ند
 . رعأ ىلاعت هللاو « شيل اًقالفم ريح

 بك ةعلاطم نمدت نأ ( ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذخأ )

 . ةيرورضلا جئاودللاو ةتقزملا تادابعلا ادعام اراهنو اليل سانلل هميلعتو ملل

 نم لضفأ صالخإلا هجو ىلع ملعلا بلط نأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا انمامإ بهذمو

 رجألا ىف ةلضافتملا تادابعلا عون م ملسو هيلع هللا ىلص عرراشلا نأ ملعاو . ةلفانلا ةالص

 لص اذإف « ةبجاولا رومألا ف ولو نيلماعلل لاملا لوص# ملسو هيلع هللا ىلص هملعل الإ

 هنم لاملا لصح اذإف « لوضفلا رمألا كلذ ىلإ وأ ردخآ بجاو ىلإ اولقتنا اهف للملا

 ملعف « هيف اللم مهسوفن ىف اودجي ملام لضفأ وأ لضاف وأ ريخآ لوضفلل اواقتنا كلذك

 م اناسنإ نأ روصت ولف ء تماد اذإ اهيف للملا دوجو وه امتإ تارومأللا عونت ببس نأ '

 رومألا كرتو !تمزالع ماسو هيلع هللا لص هرمأل لضفأ وه امم وأ تابجاولا نم لمب

 نكلو « مهيلع هضرئفاام ءادأ لثع ىلاعت هللا ىلإ نوبرقتملا برقت ام ه:أل « ةلمج ةلوضفملا

 عوشخ الو ةيعاد لماعلا سفن ف ىببال ىح تابجاولا ىف ىلاملا نم مهل لصحم ناك امل

 منأ عوشخو ةذلو ةيعاد هيف هل ىذلا لوضفملا لمعلا ناك تادابعلا كلتب ةذا الو

 .لكأو

 « هيف ماني اعزج « ءازجأ ةلالث لبللا مسقي هنع هللا ىخر ىعفاشلا مامإلا ناكدقو

 ناوخخإلا ةركاذم الؤل ؛ لوقي ناكو . هيف دجهتي اعزجو طبنتسيو ثيدحلا علاطي اءزجو

 نأ معلا بلاطا ىغبنيال هنأ ملعف « رادلا هذه ىف ءاقبلا تبيحأام ليللا ف دجهتلاو ملعلا ىف

 هداب ىف هماقم دحأ مقي مو « هيف ةينلا تحلص اذإالإ ارامنو اليل معلا ةعلاطم ىلع بكي

 لاغتشالاف للعلا شن ىف هماق» دحأ ماقوأ مايند بلط رأ ةساير بحهتين لخدنإف هميلقإ وأ

 لمعلا ةلمح نم نأ اببرق دوهعلا ىف نأ سو « ىلوأ تاعاطلا نم ةينلا هيف تحاصام لكب

 الو « ةيصعم ارنأ فرعام ملعلا الوأ هنإف « ةيصعم ىف عقو اذإ هرافغتساو دبعلا ةبوت معلا

 لمأتف اهم بات

 ملهتف هردع ىفأ اذإف براشاك ملعلا بااط : ىلاعت هللإ همحر ىثاطلا دواد لاق دقو



 تجاتحاو ملعام لكب تلمع هسفن ىأر الك هنأ لفاعلا لمع نف ؟ لئاقي ىتف لاتقلا ةيفيك

 هسفن ىأر الكو « هيلع اهميدقتب عراشلا هرمأي مل ىتلا تاعاطلا رئاس ىلع همدقي نأ ملعلل

 حلاصلا فلسلا هيلع ناكادك هيلع هريغ مدقي نأ اهتجاح ىلع دئاز اهملعو ملعلا نع ةينغتسم

 . صقن رخآلا نود اممم دحاوب لاغتشالاو لمعلاو ىلعلا نم ناسنإ لكل دب الف

 الف كلذ ىف نيصاخنا قدس ىف وه امإ هميلعتو ملعلا لضف ى دروام عبمج نأ ملعاو

 مهارأ انإف « كالذ ْق ريثك عازن نياداهلا عم انإ مثد دقو . ريصب دقاثلا نإؤ كلذ ىف طلافت

 نم لادجلاو ملعلاب مهسوفن مهميظعتو ملعلا مهاوعد عم اراهنو اليل ايندلا ىلع نيبلاكتم

 ىسنيو ماعلا لضف ىف درو ام مهدحأ لدتسيو اوملع اب لمعلا ىلع اوجرهي نأ ريغ

 « سفنلا شغ هلك اذهو « ةدحاو ةلمح هملعي لمعي مل نم مذ قف تءاج ىلا ثيداحألا

 : : ممظعلا نآرقلا ىو
 4 هك

 ةمأيقلا ماوي منع هللا لدا سف اين دلا ايلا ىف مَع ماج هآلوط وعل

 . (ًاليكو مين نكي نأ
 ريصنو ىواعدلاو تالظلاو تانوعرلا هذه نم كجر خيش دي ىلع ىخأ اي كللساف

 عومدلا ناليس نم كهجو ىف نادوسأ ناطخخ كلل ريصي ىنح لاعألا ىف كلطيرفت ىلع ىكبت
 . ايندلل كليصحت ىف كبعت ةراسخأي « ةرخآلا ف كبعت لوطيف اذركذ انك كلسن مل نإو

 : ثيدح ىنعم قف لوقب هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس ثعمس دقو

 .6 رجآَقلا لجلب نينا اذه ديول هللا نإ »

 ةروصلا قف نوكي ىبح هسيردتو هئاتفإو هميلعتو رجالا ملعب نوعفتني سانلا نأ هانعم

 فطللا هللا لأسن ءابيرق رم اكهصالخ] مدعل رانلاكلذدعب هللا هلخدي مث « نيملءاعلا ءالملاك

 . كاده ىلوتي هللاو كلذ ملعاف

 : اعوفرم (هريغو ناخيشلا ىورو

 نم هللا ىَتخت ام » : ةياوز ىف داز « نبذل يف ا وب هلا درب نم »

 .6 دامادلا هدابع

 : اعوفرم ىنارمالاو رازعلا ىورو
 رس ماسك 1 2 م . ٠ هيام رمال

 , « ُهدشر هم أَو نذلا يف ةهقف اًريخ دبعب هلل َداَرَأ اذإ »
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 : اعوفرم ىتاريطلا ىورو

 . « ْعَروْلا نيل لَ اودي تاب ُلَْفأ »
 : اعوفرم نسح دائساب راذبلاو ىلا ريطلا ىورد

 .« ْعَرَرلا مكي 3 ؛'ةدابملا لضفا نم 22 رزملا لضق 2

 : اعوفرم ىلاربطلا ىورو

 ءارلتاب قكَو هللا دبع اَذإ اه اقف ء'رلتاب يك ةدأبملا ريثك نم ني ديس يلا لق »

 . 35 2 ّبحَع اد 6

 ىضر ريخشأا نب هللا كديع نب فرطم لوق نم مي نسحب دانساي ىبمبلا هاورو

 , هلع هللأ

 : اعوفرم مهريغو ىتاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو و لسم ىورو

 . « رثْدا ىلإ اًقيِرط وب هب هل ل امي هلا لبس اكلع ريف ُسِمَتلَي اقيِرط كِلَس 'نَم 2
 37 وفرم هحيحص ىق هجام نباو ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو

 هرففتسسي ماعلا نإ و« نصي أك ضر اعلا ب بآل متيجأ' ْعْضَقل ةكناللانِإ ذ

 دباعلا لك ريما ُلْصَفَو 5 ك3 ناتيحلا تَح ضْرأْلا يف سو تاّومتسلا يف "نّم“

 0 *1 هيب ءايبثألا "نإ ايبنألا هَ العلا نإَو بك اًوكلا رئأس ٌلَمِرَمَْلا لضفَك

 .«رفاَو ”يع رع[ دعا ليلا |وثكو | ًامرد ًآلَواّرانيد

 ا : اعوفرم هريغو هجام ن نأ ىورو

 ريزافتا دئقَك لغأ ريغ دنع .زيلا ”مضاَوَو_ادم لك ىلع ةضيرفر رو
 6 َبَمّذلاَو لالا ةعاولتا

 : اعوفرم ىل ربطلا ىورو

 لإ َنيّييَللا َنَْبَو "نيب نكس "إو هللا قلك "يلا ل رهو هلا درا

 .6 ةكوبنلا 3 0

 : لاق رذ ىلأ نع نسخ دانساي هجام نبا ىورو

 هللا باتك 'ني هبا رمت وذم نأ :.لسو ْدْلَع'ْلا لص هللا لوُسَر يل لآق د
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 بأ 7 2 ءارسا ىلإ

 وب تلمع رزعلا نم ابيب ”لعَتف و ا 9 1 ا نأ , كل حلت

 6 قد تلا لكت نأ ع تي دب ل وأ

 : اهوفرم نسح دائساب بيطاللا ىورو

 هللا هي َكِلَْو نالا ف ”لعو ”مفراتلا "ليلا َكِلَذَف بلا ىف هلع :نآمألع كولا »
 .6 مآ ٍََس

 فوصتاا ىف هل ىتاا نيعبرألا ف ىملسلا نمحرلا دبع وبأو هدنسم ق ىمليدلا ىورو

 : لاق سو --ئ هللا ىلص هللا لوسر نأ ؛ لوصألا رداون ىف ىذمرعلا مكدحلاو

 وب وطي ادم لات للاب دادملا الإ هَلْني آل نونكمتا يك ربل: ّنِم نإ »

 « َنَجَو ّرَع هللاب كلا لأ الإ ةركسني آل
 . ملعأ ىلاعت هللاو « ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 هنم ىلعتن ادحأ دجن مل اذإ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )
3 

 نآل « اذإ ائيلع ةبجاو ةرجه ىهو ؛« ملعلا اهمف دلب ىلإ رفاسن نأ اندلب ق ىعرشلا ملعلا

 ىلع اوتامو ) قالا نع ريثك هل لخأ لو دهعلا اذهو 6 بجاو وهف هيالإ بجاولا م مث الام

 الهاج ىلص نم :ءالعلا لاق دقو . مهل اناريج اوناكامعرو مهدلب ىف ءايلعلا نأ عم ؛ مهاهج

 هديؤيو « اف ةحصلا قفاو نإو هتدابع حصت مل اهريغ وأ ىبعب ةالصلاو ءوضولا ةيفيكب

 5 اعوفرم حيحصلا ثيدحلا

 خمس ا ا

 . در وهف [نرمأ يلع ل لمع ةركد

 هتدايعف طقف نواعفي سانلا ىريام بسح ىلع جحو ماصو عابو حكنو ىلص نم

 هللا ىلص هيب نعو هئيد نع ريدكللو ركذم هلأسي ال كلش هدنع ناك نم لمأتو ( ةديماف

 ةبزرمع هنابرضي فيك 04 هئاقز ائيش نواوقي سائلا _نووع ىردأال : لوقف « سو هيلع

 بارع ةف روم ثايلع ضرف عراشلا نأ ف رعت © درو م مدخ لبج هم برض وأ

 : ةفرع٠» ريغ نم مهلعف ىل إء سانلا ميلت نأ كيفكيال هثأو « ثتادايعلا

 . ( رميقتنسم طا ص لإ هأشي نم ىدبم“ ناو )

 : : اعوفرم هريغو مامبع ثيردح مدقتو

 ىلاقكس 0-0 5 2 0 ِي 7 - د يقع 4 م م 2-2

 (  نجلا ىلإ اقيرط دب هل ىلاعت هللا لبس اناء هيف سمتلي اقيرط كالس نم »



 سم ا سل

 حيحص لاقو ماحلاو هحيحص ىف نابح نباو هجام نبا هححصو ىذمرتلا ىورو
 : اعوفرم هجام نبال ظفللاو دانسإلا

 (بتتينجأ كيلا "1 تمس لإ .زملا بلطف دب ني جرح رجراخ 'نيام»
 . 4 ”متصِي اع 5 انضر

 : هب سأبال اعوفرم دانساب ىناربطلا ىورو

 *جاح رج يي نك 0 1 0 نأ الإ ل 3 52 ٍدجلملا ىلإ اَدَغ خم»

 .6 ع انما

 : ملعأ ىلاعت هللاو « ةريثك كلذ ف ثيداحألاو

 ثيدنحملا سانلا عمسن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دلحأ)

 اهاسرإو ثيدحلا بتكانبتكب كلذو «ثيداحأ اهيف سيل ىلا دالبلا ىلإ هغلبنو ليلق لكالإ

 . مالسإلا دالب ىلإ
 دالب ىلإ معلا ةبلط ضعب عم هتلسرأو بهاذملا ةلدأل اعماج اباتك هللا دمحم تبتكدقو

 بتك ضعب مهدنع امن] مهدنع دجوت داكتال ثيدحلا بتك نأ ىنوربخأ نيح روركتلا

 هللا لوسر ى ةبحت كلذ لك « برغملا دالب ىلإ ىرخأ ةخسن تلسرأو « ريغال ةيكلاملا

 : مسو هيلعهللا لص هتاضرم ىلع المعو سو هيلع هللا ىلص

 ايضاق اندحأ ناكول :نواوةي نانس نب هللا دبعو ةنبيع نباو ىررألا نايغس ناكو

 . هقفلا ملعتيال اثدع#و ثيدحلا ملعتيال اهمنقف دي رداب انب رضأ

 ( ةميرشلا ةلدأ ساردنا مدع اهنم « ةميظع دئاوف سانال هعامسإو ثيدحلا ةباتك فو

 دنع مهتعيرش ةرصن نغ اوزجع امبرل ىلاعت هللاب ذايعلاو ةلمج ةلدآلا اولهج ول سانلا نإف

 نوكي نأ هيقفلا رضي اذامو « ىنكيال . كلذ ىلع انءابأ اذدجو انإ : مهلوقو « مهمصخخ

 . هقفلا باوبأ نم باب لك ةلدأ فرعي ادع

 « ثيدح لك ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ملستلاو ةالصلا ديدجت اهنمو

 . اذه انتقو ىلإ ةاورلا نم نيعباتلاو ةباحصلا ىلع محرتلاو ىضرتلا ديدجت كالذكو

 هنمأ ىلإ همالك غلب نمل لسو هيلع هللا ىلص هئاعدب زوفلا ةدئاف اهمظعأ وهو اهنمو

 3 هلوق ف
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 . « اهتمت اك اهو معو ىتكاقَم عمت ازمأ "هللا رت » 7 ضم حرم «رصكر وا ل
 هيلع هللا ىلص هئباجإ مدعك ىثتساام الإ كش الب لوبقم ماسو هيلع هللا ىلص هؤاعدو

 .درو انك« مهنيب ايف هتمأ سأب لعجيال ىلاعت هللا نأ ىف ملسو

 همالك ىدأ نمب صاخن وه امنإ ءاعدلا كلذ نأ مهمي « اهعمس اكاهادأف : هلوقو

 كلذ نم هبيصيال امي رف « ىجعملاب ةيدؤي نم فالك فره افرح هعمسا يك لسو هيلع هللا ىلص

 : همرح مهضعبو ا ثيدحلا لقن مهضعب هركانه نمو « ءيبث ءاعدلا

 5 م 06 هَللاَو )

 : اعوفرم هحيحص ق نابح نباو ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو

 رمأ هللا محي » :نابح نبا ةياور ىفو 4 أ 0

 .6 رمسمأس ند ىع و رك ةيأرف هممت 1

 هللا هلم هريدقت «نسحلاو ةجبللاو ةمعنلا ىهو « ةراضنلاب ءاعدلا : هللا سفن ىنعمو

 ش . كالذ ريغ لبقو « ةيضرملا لامعألاو ةنسللا قالخألاب هنيزو

 حم 0-3

0 

3 
. 

 6 1 ىلا 2
 ليا برو 0 هيقفب 0 3 لدا م 2

 : اعوفرم اضيأ هل ةياور قو

 ىدعب نم نونأ# ّذلا لف ؟ كْواَفأَس (مَو هلل لوَسَرأَي ار امرا 0 7 ٠ 000 مار كناع ا َ 6 .

 , « َساتلا 0 قيداحأ نوورإ

 هخسنوأ هأرق نم رجأو «هرجأهل مفانلا ملعلا خسانو :هللاهمحر مظعلا دبع ظفاحملا لاق

 : اعوفرم ملسم ثيدحل هب لمعلاو هطخ ىب ام هدعب نم هب لمع وأ
 را م بو _ 7 رعد رس نام لال مبس رلا ع تيم

 مفتلب رع وأ م ةيراج ةَقدَط : ثالث ند الإ هلع عمطقنا مدأ نا تاماذإ »

 . ثيدحلا « هب

 هذسسزوأ هأرقنمرزوو هرزو هيلعف هياع مثلا بجوي امم مفانلا ملعلا ريغ خساذ امأو : لاق

 : ثيدح هل دهشدب يهب لمعلاو طوخ قيام هدعب ن زم هب لمع وأ

 1 ما 9 هر 5 واسس سا
 5 « اهب لمع نم دوو اهرزو ءهيلمف : ةدس ةئس رس ندو 02



 ه1 و

 ةيحاص رضي امث « اهوحنو لدبملا رباج لعو ةمهاربلاو رحسلا مولعك كلذو

 . ةرخخألاو ايئدلا ف

 : اعوفرم هريغو ىناربطلا ىورو

 تلذ يف ىهنأ مادام 41 يفتن كالا لت 1 باتك ىف "لك ْلَص نس »
 : رعأ هلل و6 باتكلا

 انسوم: ىل# ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 دهعلا اذهو « انطعي ملام ملعلا نم هللا مهاطعأ امبرف « ءاملع انك ولو ءاملعلا ةسلاجم نم

 عييمج دنعام معلا نم مهدنع نأ نوعديف « ةيفوصلاو ءاهقفلا نم ريثك هب لمعلاب لخي

 ادحأ نأ تملع ول هللاو « ءاملعلل ددرتلا مدع ىلع هتملال لوقي مهضعب تعمس لب ٠ سانلا

 اناطعأ دق ىلاعت هللا دمحي نكلو « هلامن تمدخن ىدنعام ىلع كئاز ملع هدنع رصم ىف

 هلوقىف ىتأيس اك عراشلا صنب لهج هلكاذهو « سائلا نع هب انانغأام ملعلا نم ىللاعت هللا

 : مسو هيلع هللا ىلص

 .6 ”لدأح 0 وهف اع نإ اع يف

 لكىف ىخأاي ممتجاف . ريتعم لكنا ةيافك مالسلا امهماع رضحلا عم ىموم ةصق فو

 كرصع لهأ ةكرب مرحتف مهْنع نيلفاغلا نم نكست الو ؛ مهدئاوف منتغاو ءاملعلا ىلع ليلق

 وأ ملع نم ةيهلإلا تادادمإلا نإف « مهل ايواسم وأ مهنم ىلعأ كسفن تيأر كنوكلا مهلك

 هنارقأ نم ىلعأ هسفن ىأر نف « تايلفسلا ىف الإ ىرج ال ءاملاو ؛ ءاملا 5> اهمكح هريغ

 نيضرلاك هزع نقار مهددف مهل ايواسم هسفن ىأر نمو ؛ ددم مهنم هل دعصي م

 ردحنيل نيملسملا نم سيلج لك نرد هنأ دبعلا دوهش ق الإ هلكر ملا ىقب اف « نييواسنملا

 ْ : خياشملا دوهع لوأ ىف تاذ ان رأاك مهتم ددللا هل

 .( "يك لع هللاَو )

 : اعوفرم امنع هللا ىضر سابع نبا نع ىناربطلا قورو

 : لآ « دنا ضايراَمَو «هللا َلوُسَرأي اولا ءاومثؤاف ةّنْطا ضأيرب سال

 .6 املا( سلات
 ا

 . مسي مل وار هدنس قو لاق
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 كيلعىنباي : هنبال لاق مالسلا هيلع نامقل نأ اعوفرم ةمامأى نأ نع ايضيأ هل ةياور ىفو

 ةككحلا رونب تيملا باقلا ىبحيل ىلاعت هللا نإف « ءامكسلا مالك عمساو ءاملعلا ةسلاجحب

 . رطملا لباوب ةتيملا ضرألا ىبحم انك

 . فرقوم ثيدحلا اذه لعلو : ىردبعلا ظفاحلا لاق

 : : لاق سايع نبا نع ا ةاور هلاورو ىلعي وبأ ىورو

 ىف َداَرَو هن هر لا ”ككك "نم هن تر ناتج أ نا قرش 10

 00 رخآلاب "كرك ذو هقطنَم '؟يلع

 ءاملعلا مركن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لدخأ (ٍ

 وأ « ا هانيطعأ ولو مهتأفاكم ىلع ةردق انل ىرنالو مهرقونو مكلنو

 ةيفوصلا قيرط ق نديرملاو معلا ةيلط بلاغ هب لخأ دق دهعلا اذهو ءهلك رمعلا مهانمدخ

 ميظع ءاد اذهو « هملعم ق- بجاوب موقي مهنم ادحأ ىرن داكن ال ىتح « نآلا

 راصف « ملسو هيلع هللا ىلص ءاملعلا لالجإب انرمأ نم رمأبو ملعلا ةنامساب نذؤم نيدلا ىف

 ةونالو لرحالف نع تكسي ىتح هقلاعو هنهاديدخيش راص ىتح هذيشىلءر فب مهدحأ

 ميظعلا ىلعلا هللاب الإ

 لاقف « هعم لك أيل ىلبرألا لاكسلا هخيش اموي هاعد هنأ ىووتلا مامإلا نع ائغلب دقو

 . كلذ نه ىنفعأ ىديساي

 قبست نأ فاأ لاف ؟ رذعلا كلذام هناوخإ ضعب هلأسف « ءكرتف ايعرش ارذع ىل نإف

 < رعشأال انأو اهلك آنف ةمّقل ىلإ ىحبش نيع

 امب قيرطلا ىف هنع قدصتي هخيش ىلع أرقيل سردلل جرخ اذإ هنع هللا ىضر ناكو

 ثالذ ىغلبي الو ةصيقن ىلع هل ىيع عقتال ىتح ىملعم بيع ىعع رئسا مهللا لوقيو رسيت

 مر كنأ خيشلا عم ىخأاي كبدأ ءوس ىتافآ لقأ نم مث « هنع هللا ىضر دحأ نع هنع

 « كل ىناعملا حاضيإ نع دقعني هناسل نأ امإو كليف اضغب كنع اهمتكب امإف « ه.ائاوف

 نيبدأتملا نم صخش هءاج اذإف « كل ةبوقع هياع دمتعت ءىش ىلع همالك نم لصحتت الف

 هخيش بطاع نأ بلاطلل ىغبني هنأ ملعق « هعم هيدأو هقدص عضومل هل هئاسل قلطتا هعم

 ق هنم هدافتسا ملعي طق هلداجي الو كواملا بطال اك رصصبلا ضغو قارطإلاو لالجإلاب

 اذه فالخ سمأ انل نوررقت مكانهم ىديساي :لوقبف ؛ فرعتلا ليبس ىلع الإ رخآ تقو



 مس وا

 اهيف ىلا ظافلألا نم كلذ وحنو ؟ متع هظف# ىتح نآلا نيريرقتلا نم هيلع نودمتعت اذاف

 هتايح ىف ةقلطم تناك ءاوس هخيش ةأرما جوزتيال نأ هل ىغبني كلذكو ء بدألا ةحار

 الضف هتوم كعب هتبب وأ هتولخخ وأ هتفيظو ىلع ىعس نأ هل يغبثيال كللذكو « هتامث دعب وأ

 ىعسي نأ ىنبايال كلذكو « خيشلا عم بدألا ىلع حجرت ةيعرش ةرورضا الإ هاي نع
 بلاط لك ىلع بجاولا نإف ؛ هدالوأ نع الضف هئاريج وأ هخيش باحصأ نم دحأ ىلع

 1 هروضحو هتليغ ق هخديش رطاخ ريغبام لك نع هسفن ظفع نأ

 مالكلا انطسب كلذكو « هعجارف عيبلا دوهع ءانثأ ىف اضيأ باتكسلا اذه ىف ىأيسو
 : خياشملا دوهع ىق كلذ ىلع ءاباعلا لوقنب

 2 م 1

 5 (”يكش 0 هّللاَو )

 نيلجتلا نيب - نك سو هيلع هللا لَص ىذلا نأ » : ىراخببلا ىورو 2 م هرم رق مق 2 مسلس 5( عوز 8 2 2:

 1| يخأ اًذِإك نآ شل اًذخأ لذ أ امييأ لوي مث ربقلا ف ىننيت لأ لتقف
 .6 دخلا ىف هَمدَ

 هبانتجاو ليل مايق نم هب المع رخكأ ىأ « نآرقلل اذخأ رثكأ هنوك ىتعمو : تلق

 . كالد وو ىدهت

 : اعوفرم ماسم طرش ىلع حيحص لاا ىتاريطلا ىورو

 .4' كرك أَم 7 كلا 0

 . اعوفرم هدييعص ق ثايحح نباو ىذمرتلاو 5 مامإلا ىورو

 رض يدخل ربا همس” بل ا 2
 3 «ريخطلا_ محارب ريبكلا رق ل نم ًانم سيل

 : اعوفرم م اكأو ىتاربطلاو دحأ 0 ةياور فو

 هَ 5 0 ا مك م .٠
 53 هع انملاعل اشرعيو انريْغص محريو انريبك لحي ْ ند م نم سل 2

 . « [ريبك فرش فِرَيَو » : ةياور ىفو

 : اعوفرم ىاريطلا ىورو

 . « ”هنم نوملعت نل اومضاوت »

 : اعوذرم اضيأ ىتاريطلا ىررو



 سم #4

 قا ا

 .مامإلاو ريا 0 مآلمبإلا يف ميلاد 3: فانه الإ ب ةنختسي ال ةثالث »
 م

 . ثيدحلا « طسفملا
 اثيدح ثعمس : لاق ريشب نب هللا دبع نع نسح دانساب ىاربطلاو دمحأ مامإلا ىورو

 : نامز ذلم

 بهو عم 25 5 لق ا رز نورشع عاق ق ىف تنك اَذِإ 0

 . « قود مَأْلا نأ لْهََف كلَجَو رع هللا ف بأبي ًالِجَر مين نأ 0 2

 : اعوفرم ىتاريطلا ىورو

 ”هَنوُديَصيَف ويضيف رلع اذ اري ناو انه ابني رك ذه لاصخ 3 تول الإ تأ ل ةناعأآل و
 اشرس نما هل

 . « هيلع َنوأ أنسي الَو
 1 ملعأ ىلاعتو ءفاحيس هللاو

 نأ انملعب لمعت ملاذإ ( مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذحخأ )

 سانلانم نإف ماعلا ىلع انللخ ربجي كاذ نكي مل نإو « نيملسملا نم هب لمعي نم هيلع لدن

 مسقي مل نم مهنمو؛هب لمعلاو ملعلا هل مسق نه مهنمو « هب لمع هلممسقي ملو ىلعلا هل مسق نم

 . ماوعلا ضعبك امهنم دحاو هل

 هملعب لمعي ملزم لك ىلع نيعتي : لوي ىلاعت هللا همحر صاوحلا ايلع ىديس تعمسو

 . هب هلمع وج ر نو سانلا هملعي نأ

 « هوجولا نم هجوب واو هملعب لمعي وهوالإ ملاع ”مثام : لوقي ىرخأ ةرم هتعمسو

 لمع دقف تايهملا باتجاو ةيعرشلا تارومأملاب لمع نإ هنأ كلذو « ارضاح ءلّمع مادام

 ملعلاب فرعيف انركذ اك هملعب لمعي ملنإو « هيف صالخإلا هللا هقزر اذإ نيقيب هملعب

 نوكنا ىدتها ام ملعلا الول هنأل « هملعب اضيأ لمع دقف مدنيو بوتيف هللا رمأ فلاخ هنأ

 لمعي مل نم ةبوقع ىف دروام لمحو لاح لك ىلععفان ملعلاف « ةيصعم ملعلاب لمعلا كرت

 . سيفت مالك وهو . ها هينذ نم بتي مل نم ىلع هملعب

 « ةيصعمىف هعوقو مدع هملعب الماع ناسنإلا نوك ف طرئشيال هنأ كلذ صخلمو

 ىلع هرارصإ مدع وأ بنذلا ىلع هرارصإ مدع طرشلا امنإو « ناهذألا ىلإ ردابتي اك

 . اذكهو رارصإلا



 سمس بلا

 : اعوقرم ةممزحخ نباو هجام نا ىورو

 .«عُدَسشنَو 1 " هتاوُم دعب تاتَسحَو ِولَعَو هيلع 'نم ”نماوملا 1 0 1 3

 : اعوذرم ىذمرلاو هواد وبأو ملسم ىورو

 . « رلبأع لاق لق زأ ديدات رْجَأ لثم ل ريَخ لع "لد نس »
 : اعوفرم ىاربطلاو رازبلا ىورو

 . « ٍيِءاَتَك ريتا لع ةلادلا د
 :اعوفرم هريغو اس مورو

 ةكللذ صقل عب "نر روجأ لثم رجأْلا ”ني دل ناك ىدُه لإ امد: سا

 .6 مي مهر 0

 : ىلاعت هلوق ى هنع هللا ىضر ىلع نع اعوف رم مكاحلا ىورو

 . « ريكا كيه اوُسلَع د : لاق . ( اًرأن :كياْمَأَو كا اوق)

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو

 الو دجامملا مركن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 اذهو « ىلاعت هللا الالجإو اهظعت كللذل ةدعملا ةنكمأألا ريغ ىف ابءاوبأ نم ابيرق ةجاحملا ىضقن

 لرد نوفاكتيف نونانملا نا وبأ نم ةبيرآ مهيناوح نيذلا سانثلا نم ريثك هب لدغ دهعلا

 دجسملا اولخد اذإ مهاعت علخ لجأل هنم اهزاخ ىلإ لدي هترهطم تناك نإ دجسملا

 اذإ مهدحأ لمأتيلو «نوكيام حبفأ نم لعفلا اذهو ؛ كلذ رحتو ؛ مولع ةرود اهنوكل وأ

 نم افوخو ناطلسال ةبيه هرصق باب ىلع طق لوبي ردقيال ناطلسلا رمق لدبي نأ دارأ

 . كلذب قحأ ىلاهت شاف « همادخ
 , هعجارف اذه دعب رشع ثلاثلا دهعلا ف كلذ ىلع ةدايز ىأيسو

 ىف وأ هجراخ رهطتي دجسملا لخدي نأ دارأ اذإ هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس ناكو

 « اثدمم لحدي نأ افوخخ دجسملا لثاد ىه ىتلا ةأضيملاف اضوتيل اثدحم طقلدن ديالو ؛هتيب

 لوقيو اعرسم جرخيف ةالصلا ىضقي ىح ةبيهطلا نم دعتري ريصي دجسملا لخد اذإ ناكو

 . ةمالس ىلع دجسملا نم انعلطأ ىذلا هلل دمحلا

 . هجراخنو دجسملا لخخاد ىلاعت هللا عم روضح ىف هللا دمحب ملأ : هل تلقن



 كلل 0

 رظناو هجران ارم اهلطي مل ابادآ دجسملا ُْق ائم ىلاعت قوما بلط لق ىدلواي ؛ لاقف

 ىصحلا بيلقت نءو عباصألا كيبشت نع دجسملا ف سلاجلا سو هيلع هللا لص هيب ىلإ

 ىف كلذ نع انهي مل مس و هيلع هللا ىلص عراشلا نإف « انلقام فرعت كلذ وحنو

 دجسملا نحص ف ةرهاط ةموساتي ىع ءارقفلا نم اصخش ةرم هثع هللا ىذر ىأرو

 . كل طوحأ ةمقللا ف عروت لاقو 3 كلذ نع هامو هرجزف

 ف مظع اذإ دبعلا نإ . لاقو اديدش ارجز هرجرزف دوجسملا ف ةر٠ صخش ه] ماقو

 مظعتلاةروص َْى هكراشي نأ ىلاعت هللا نم ءايح صاصرأا بوي ام باذ ىلاعت هللا ةرضو

 بابلا ىلع ربصي لب « هدحو لخدي نأ أرجتيال دجسملا ىلإ ءاج اذإ ناكو . ءابربكلااو

 سواجلاب أدبي الو ىلاعت هللا ةرصضح دجسملا : لوقيو هلاعبت هءارو لخديف لدأ قأي ىبح

 مهحراوجتسندتالو 0 مهلع ةئيطدخ ال نيذلا نودرقملا الإ سانلا لبق ىلاعت هللا يا تاب

 ةينابرلا ةيانعلا محل تقبس نيذلا ءايل وألاك « احوصن ةبون اهنم اوباتو اومةورأ ةيصعع طق

 معبوأ لبق ىلاعت هللا نأ حيحصلا فشكلاب اوملعو 0 مدعلا مدع َْق ىربكلا ةيالولاب

 اهورضحتسا ىمو 3 امورضحتسي ةئيس مدبع قس ل ثيحن ( تائموح مماثيس لديو

 ةروص ام قب ' تأديب ول ذإ «(« تائسد مماثيس لدبتمل امتوكلا ةلواعم ممبوت نأاوماعياف

 ىلاف نيلجرلا نيذه دحأ نم انأ تسلو : لاق . جراخلا ىفالو مهنهذ ىف الو دوجولا ىف

 : ها سانلا لبق لوخدللو

2 2 

 ) م نوفغ هَللاَو )

 - : لاق السر٠ لودكم نع دواد وبأ ىور

 .لعأ ىلاعتلا و ٍدجسسملا باو 38 0 سو هيلع اهللا ىلص هللا ”لوُسَر ىبم »

 اميص ءوضولا ميسأ نأ ) سو ع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لخأ )

 تلاتسا امر هنألو «ءاتشلا ف كالذ ف دراولا رجألل امانتغاو « هللا رمأل الاثئماءاتشو

 هبنتي نأ ىغينيف « هسفن ظل غابسإلا ف ىضوتملا غلابيف تيصلا ىف درابلا ءاملاب ءاضعألا

 انا عراشلار ءأر س اذهوو ءاملاب ءاضعألا ذاذلتسال ال رمال الاثتما غبسيو كلذ لثا *ىضوتملا

 كلذ ف ةصلخع اهنأ تعداو فيصلا ىف ءاملاب دلتسا اذإ هسفنل دبعلا لوقيل ءوضولاب

 كغايسإ ناك ولف « ءاتشلا ىف ءوضولا غابسإ نم كترفن ليلدب كلسفن ظحل اذه امنإ

 ( راونألا حقاوا ب ")



 كل ا

 هلأل « ىلوأ تاب نم ءاتشلا ىف كلذ نيغبست تنكل هللا رمأل الاثتما تبصلا ق ءوضولا

 ةيعرشلا تارومأللا رثك أ ىف دبعلا عم ىري رمألا اذهو « رثك أ هيلع رجألاب هلدعو

 مظعم هتوفيف 0 عراششلا دوهش نعو رمألا لاثئما نع ةءافغ عم ةداعلا ديعلا اهلعفيف

 هرهاوأ لاثتما عراشلا ةسلاجب زوفلا وهو هل ةعاطلا كلت تعرش ىلا ضرغلا

 صيلخن لإ هدشرب حيصأت خيش لإ كهعلا امم لمعلا كدر نم جاتحيف 43 هيهأ وأ بانتجا و

 : سفنلا ظح نم هلل لمعلا

 .( "يك "لع هَل كهَنلاَو )

 قرط ريغ ف مالسإلاو ناءإلا نع هلاؤس ق ليرج ثيدح قرط ضعب قو

 : نيحيحصلا

 5 م اا ند ولن نأود

 : اعوفرم ناخيشلا ىررو

 لماع 1 8 0 سرب مرام ير ام سى دعا ا 4

 -عاطتسا نأ « ءوضاولا رآث 'نم َنيِلَحَ اًرغ قَمايقلا مي نوعدي ىتمأ نإ »
 سماع مع علا 5-0 .

 . « لعفيلف هتكرغ ليطي نأ 'مكنم
 مالكنم سيل خلا « عاطتسا نف + هلوق نإ ليف دقو : ىرلذنملا مظعلا دبع ظفاحلا لاق

 ,. ظافالا نم لحاو ريغ هركذ هيلع فرقود ةريره ىأ مالك نه جردم وه اعإو ةورنلا

 ١ : اعوفرم هحيعحص ىق ةمعب زخ نبا ىورو

 . « ررمُلا ”مضاوم ني ند 0 ةيلخلا 9 2

 . « هوضارلا ملي ثيحر نيرلا ني ةيلطا ميا ةياور فو

 هللاوضر ةرره وبأ ناكو « اهودو رراسألا نم ةنجلا لهأ هب ىل>تبام ىه : ةيلحلاو

 , هطبإ غابت ىح هديدم اضوت اذإ هنع

 : اولاق مهنأ هحيدص ىف نابح ناو هجبام نبا ىورو

 ةَمايقلا م“ موي ن ماي لاق ؟ لرب + ن نمر كا فرع م هللا ل اب ))

 « هوضاولا رثآ "نم اقلب ”نياّجحن اًرغ



55-0 

 : تاعيابا قف نسح دائساي دحأ مامإلا ىورو

 نيب ابذ_ممالا نير 'نب َكَمَمَأ 'ف رعت نيك هللا لْوَسَر اي : لآق الجر "نأ »

 ؛ 'مهريغ ل مَع لحأل كلذ نيل ءوضالا راث 'ني نجم رع م َكمأ لإ حُب

 .6 'هَراَو نأ مىميدبأ ني ىَسو يني م 0 :فرْعَأَو ا

1 5 
 ٌةَييطَخ هك ههجَو ص جرح هيج 0 لق لبا ًاَضوَت اَذإ »

 ريدي نم جرح ريدي لسع اَذِإَف ءهكلل رخآ مَ د مم دنس اهيل أ
 هْيَلِجِر َلَسَع اذإف ة هأملا طق رخآ مهو 3 انا مَ ة.[زي اقطع تناك ع

9 

 ءانلآ رْطَق رْخآ مس وأ هأملا رطَق < مم ةالْجِر (م م د يل لك يات

 .« بوُنذلا نم يقل جرم قَح

  عوفرم هيو لس ياو ف

 هرم جارت قَح هر دس ند 1 ل ون

 : اعوفرم م احلل نيذيشلا طرش ىلع دائسإب ةياور فو

 الملا نيبو هني ام كل هللا رذَغَألإ ووش نسب امرنا ”ىرم | نيام »

 . 0 0 لا

 ةدش ى ءوضوأا غبسي ناك هنع هللا ىضر نامع نأ نسح دائسإب رازبلا ىورو

 : لوقي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم :لوةيو دربلا

 م او وبث نس ع يل ره لإ وشل غيلبل 0

 : اهوفرم ملسم طرش ىلع دانسإلا حيحبص كلاقو م اخساو رازيلاو ىلع وبأ ىورو

 لدي ة الملا نفت دجاسلا لِ ماَدقألا لانو هراكلا ىف ء ةيضولا غابسإ »

 6 الس اياطْلا لشي ةالّصلا



 ب اال

 : اعوفرم ىناريطلا ىورو

 .« رجَّألا نم نالفك 4 نك ديدكشلا دْرَبلا ىف« 0 م ضد

 ١ د : اعوفرم هريغو دمحأ مامإلا ىورو

 . « لبق نم ءايبنألا هوضوو ىلوضو كلذف اال 0
 1 ملعأ ىلاعت هللاو

 ماود ىلع ظفاحن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع فخأ )

 ىلع ىلاعت هتقدص نإف « ةيهلإلا تادراولا لوبقل نيدعتسم نوكنل هديدجن ىلعو ءوضولا

 نيب اسلاج هسفن دجو هتريصب نع ىلاعت هللا فشك نمو « اراه الو اليا عطقنت ال ةدايع

 « نيكلاصلاو ءايلعلا رباكأ ىلع هلمف دكأتي رمأ اذ-هو « ماودلا ىلع لجو زع هللا ىدي

 كلذ لفغأ دقو « مهيلع لزنت ةنطابلاو ةرهاظلا مولعلا قف ةيهلإلا تادراولا مظعم نأل

 . مهتم ريثك

 دواد خيشلاو نانع نب دمحم خبشلا رصعلا ءايلوأ نم مدقلا اله ىلع هتيأر نممو

 هللاوو « خغيصألا ىلأ نب نيدلا يع ريمألا؛ رصمب ةلودلا رباكأ نمو ؛لدعلا دمحم خيشلاو

 «ةسوقاف نن نيدلا لالج"راجتلا نمو « ىكمرزلا رداقلا دبع نبرشابملا نمو ؛ فسوي ريمألا

 نمو « لمسلا حلاص خيشلا هبحاصو ىنيبرشلا نيدلا سمش حلاصلا دبعلا ىبخأ ءاياءلا نمو

 دجسملا ىف ابر جرخأ امان اصخش عمم هنإ ىتح ؛ ساوقلا د-أ جاحلا ىلاولا ةعامج

 نم عقي اله ناك اذإف «مونلا ف حير هنم جر نأ افون دجسملا ىف مونلا نم عئتماف

 . ةراهطلا ىلع ةبظاوملاب ىلوأ نوحلاصلاو ءايلعلاف ىلاولا نايلغو ءارمألا

 هديب برض ءوضولا ءام هنع أطبأو ءالدللا ىف ناك اذإ نائنع نب دمحم ىديس تيأرو

 . مميتلا كلذب ةالصلا هلرجت مل نإو ةراهط الب ثكمبال ىتح ممينو طئاحلا ىلع

 الكر صمب دودلا مام ةراح ىف هتيوازب نوفدملا ركاذلا نيدلا جات خيشلا ثيأر دقو

 ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم الإ ءالتانا ل ديال ناكو ؛« ءوضولا دد#ام ةالص هئوضوب ىلصي

 تلأسف « سانلا ةداع كح ىلع هبرشو هلكأ عم اراهنو اليل ةراهط ىلبع هلك عوبسألا ةيقبو

 . لاحلا ةدش نم قرتحا هفوج لزن ءىش لك : !ولاقف كلذ نع هباصصأ

 : لوقيو اليلقالإ ءالحلا لذ ديال ىدحادج لكألا للقي نائع نب دمحم ىديس ناكو

 ىسلاوغ أيه هدبع) كلما لاق اذإو « كلذب رعشب لولو ماودلا ىلع هلل سلاجم اندحأ نإ



 هل مب سس

 برشلاو لكألا ةلقب كلذل دعتسي نأ هيدأ نف « الثم مايأ ةثالث ىسلاجت كنأ ديرأ ىنإف

 نيتأوسلا فوشكم وهو طئاغلاو لوبلا ىلإ ةفيرشلا ةرضحلا كلن نم موقي نأ همزل الإ

 خبر ناثأو ةروص خ.بقأ لع سجن ناكم ف سلاج وهو كلم هبرقيال هلوح نيطايشلاو
 وأ ةرمث ىلإ هلكأ ىبتنا ىنح لكألا للقي ناك هنأ ىراخبلا مامإلا نع انغلب كلذكو

 ررض ريغ نم موي٠لك ىف ةزول
 لوقبو ةدحاو ةلكأ مايأ ةثالث لك لكأي ناك هنأ « كلام مامإلا نع انغلب كلذكو

 نيدلا لضفأ خيشلا ىخأ جح املو « لجو رع هللا ىدي نبب ءالخلل ىددرت نم ىجتسأ
 نم يحتسأ : لوةي طوختب الو لوبيال اموي رشع ةسخ وحن ثكف ادرفم جحلاب مرحأ

 . قالضف نم ءىشب ةفرثملا ضرألا هله رذقأ نأ هللا

 اليلق الإ ءالحلا لخدي ال ناكدللا همحر ىثيرحلا سابعلا ابأ خيشلا ىخأ تيأر كلذكو
 : خشوم نم بهاوملا وبأ ىديس دشنأ دقو دتقا ىخأ اي خايشألا هله ىدهف

 ىرذت لَه ىرش تي ةردللا ف فا تأ

 رادسقم فرعتو ىلاعت هللا ةمظع  فرعث ىبح كب تللسب خيش ىلإ ىخأاي جاتحتف

 كيلع نوهأ تيسلاب برضلا ىرت ىت> اهتقرافم كيلع قشي ريصتو « اهلهأو هترضح
 هللاو امعط هللا عم روشحلل فرعت مل كنآل اهب نواهنلل كلمزال نف الإو « اهتقرافم نم

 . كاده ىلوتي

 ىق نابح نباو امهطرش ىلع حيحص لاقو مكالاو حيدص دائسإب هجام نبا ىورو

 : اعوفئرم هحيمص

 « مالكا ُمكلامنأ ري "نأ اَوَلْغاَو « :ككامأ اصح ْنَلَو اوميِقّتْسأ د

 . « نيلوم الإ اييلَع ظفاح الو

 هاكم لك ىف صصختي ناغإلا ذإ « ماودلا ىلع هللا ةرضح ىف هنأب نمؤم ىأ تلق

 « ثععبلاب نونمؤيال هانعف نوئمؤي ال الثم ثعبلا ركئي نم لوق بقع ءاج اذإف « هيدسح

 اذكهو « باسحلا مويب نونمؤيال هاثعمف « باسحلا ركذي نم لوق بقع كلذ ءاج اذإو

 : ثيدح وحن قف لوقلا
 5 7 ةرممار 6 0-6

 .« نماوم َوهَر ىف زب نيح ىل الا ينازبال »
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 ىلع ردقام انزلا لاح دوهشلاو ثشكلا ىلع هاري هللا نأب نمآ ولف « هارب هللا نأب ىأ

 هتكئالمو هللاب ناعإلا ىنن الثم فيلاكتلا نم ءىشب نامإلا ىن نم مزلي الف مهفاف « انزل

 نامبإلا نوكل نامإلا تافص رئاس ىنن دارملا نوكي نأ لمتحمو « كلذ ريغو هلسرو هبتكو

 مل اذإ هنأ « لسرلاب نامبإلا ىف اولاق امك « هلك ىنتنا هضعب ىتنا اذإ دحاولا ءزجلاك هلك

 * ملعأ ىلاعت هللاو نام هل عصبال لسرلا ضعبب نمي

 : اعوفرم ىتاربطلا ىورو

 ًالماع دحأ سيل اَهنِإَو مكس اهمإف ضرألا نم اوُظَفحَتَو هوضاللا لك اوظفاح »
- 

ِ 
 .6 ا
 : اعوقرم نسد دانسإب دمحأ مامالا ىورو

 . « هوضاوي ةالص "لك دنع مرسل ىكأ ىلع ؟قشأ نأ الزل د
 . ثيدحلا نيثدحم ريغ اوناك ولو ىبعي

 ل ل

 كَبَدَحْشَخ تمم هنا ةحرابلا ْتْذَحَد ىلإ ؟ةّنجلا لإ تفس م ”لآلب اعد

 نيءاضأ امي نيم و تيل الإ لمت تن 5 اه هللا َلوُسَر اي لآلب ا « ىامأ
 . « تقلب اذهب ]سو هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر لآتف « هدنع ُتَأضَرَي ١ آلإ طق ثدح هع ل

 ايندلا كواد ىدي نب نية رطملاك ىدب نيب اقرطم كنيأر ىأ ىبامأ كلتشخشمت ىئءمو

 . ملعأ ىلاعت هللاو ةيكملا تاحوتفلا ىف نيدلا ىبمت خيشلا هلاق

 : اعوفرم هجام نباو ىذمرئلاو دواد وبأ ىورو

 50 ها م م 0 ما

 . « تانسَح َرْشَع "1 هللا بَتَك_ زهط لع أضن مد

 : اعوفرم ىورب ىذلا ثيدحلا امأو هللا همحر 2 ديع ظفاحلا لاق

 .« رون لك َر وُث ءوضاولا لك هوضاولا
 ضعب مالك نم هلعلو 4 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدح نم لصأ هل قرضح الف

 : ملعأ ىلاعت هللاو ئاسلا

 كاوسلا ىلع بظاون نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهملا ائيلع دخأ )



 د خول

 وأ انقثع ىف طيخ ى هانطبر اريثك اثم عقي ناكنإو « ةالص لك دنعو . ءوضو لكدنع
 ةمامعلا اهيلع انددشو ةوسألق ىلع تناكنإف « ةوسنلق ريغ نم ةيقرع ىلع تناك نإ انئمامع

 نم ماوعلا بلاغ هب لخأ دق دهعلا اذهو ؛ ىرسيلا نذألا ةهج نم ةماعلا ف هانقشر

 ميظعتب لالخإ كاذ فو « ةرذق ةنئئم مههاوفأ حشئاور ريصتف مهنبشاحو ةالولاو راجتلا

 رثكأ تيأرامو « نيملاصلاو ةكئالملا ريغ نع الضف . نيئمزملا خلاصو هتكئالمو هللا

 دواد نب نيدلا باهش ىديسو نانع نب دمحم ىديس نم كاوسلا ىلع اصزحالو ةبظاوم

 هللا رماوأ مظعتو ناعالا ةوق نم كلذ لكو « هللا مهمحر ىبيرحلا فسوي خيشلاو

 ى ملسو هيلع هللا ىلص دكأ دقو اهسال ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر رماوأو لجو زع
 ىجتل ةيدمحملا ةئسلا ىلع ىخأ اي مزالف « ةدحاو ةرم هب رمألا درج تكي ملو كلذ

 ى ةجرد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اس ةنس لكل نإف « ةرخآالا ىف اهاوث ةرمت
 لاقي اهكر انل زوم ةنس هذه نيروجما نم لاق نمو « ةنسلا كلل: لعب الإ لانت ال ةنجلا

 ىف ىبق نب مماقلا وبأ مامالا كلذب حرص اهنم كنامرح زوجي ةجرد هذهو ةمايقلا موي هل

 . نيلعنلا علم ىمسملا هباتك

 لذيف , هدي ملف ءوضولا تقو كاوس ىلإ جاتحا هنأ هللا همحر ىلبشلا نع انغلي دقو

 لاملا كلذ لذب ساثلا ضعب رثكتةساق « ءوضو ىف هكرتي مو هب كوست ىت> رانيد وحن هيف

 اذإ ىناوج نوكي اذاف « هضوعب حانج هللا دنع ىواستال اهلك ايندلا نإ لاقف « كاوس ىف

 « ةضوعبلا حانج نم هب هللا كصخام اهليصحم ق لذيت لو « ىبن ةنس تكرت مل ىل لاق
 كال هيطعي ىت> ادحاو افصن كاوسلابحاص كئم بلطول ىخأاب كنظأو « ىضمو هزجعأف

 نمو ىلاعت هللا ءايلوأ نم كنأ معز كلذ عم تنأو فصقلا تمدقو كاوسلا تكرل

 . املع ناهرب ال ىوعد اهنإ هللاو « ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر دنع نيبرقملا

 لمعلا ريثك نم زيخ بدألا عم لمعلا ليلق نأ ثيداحألا ىف هنم دافتسي ام ىتأيسو

 , بدأ ريغ نم

 ةبيغلاو مايإ : نآرقلا ءارقل لوقي هنع هللا ىضر قوسدلا مهاربإ ىديس ناك دقو

 نآرقلا ظافلأب س٠ نم مكح كلذ مح نإف « نآرقلا نولتت مث « شحافلا مالكلاب يكفلاو

 هنم ملسب داكيرالف « نآرقلا ءارق بلاغ معدق رمأ اذهو ؛ ها هرفك ىف كش الو رذقلا

 :ث نوهكفتي ءارقلا راص دق « ىروألا نايفسو ضايع نب ليضفلا لاق ىح « لياقلا الإ



 هس قفا

 هلورهشيو ميملع مهلارقأ نأش ولعي نأ افودخ « اضعب مهضعب صيقنتو ةبيغلاب نامزلا اذه

 + امثإ مهفحخأ وهو ماعطلا ىف مادإلاك اهلعج مهضعبو مهنود عرولاو دهزلاو ملعلاب

 ادحأ ركذي داكيال كلذ عم وهو ةمتخ موي لك أرقي نيرواحلا نم اصخش تيأرو
 الف « ىقبيغب لغتشاو مهكرتف ثالذ نع ةئيبمف ءاردزاو ةبيغ وه امت] ء ري نيملسملا نم

 كاتئاهئسا نم هللا رفغتساو « ثاببن ةنس ىخأ اي مظعف « ميظعلا لعلا هللاب ىلإ ةوقالو لوح

 كلذ ىف ىلاعت هللا دنع نطابلا محو ترفك ةناهتسالاب تحرص ول كنإف « اهكريب

 , رهاظلا مح

 ( "حور وفَع ُهَهاَو)

 : اعوفرم هل ظفللاو هريغو ىراخباا ىورو

 : ةياور فو « َةَآَلَص 0 مم كارْسلاب 0 أل أ نأ ل

 , « ةالَص 01 دلع » سم
 يح هجام نياو ىئاسنلا ةياودو

 6: مال 4 دنع ءوضاولا مم كارلا 'مهت'رمأل»

 : ىناريطلاو رازيلاو ديج دانسإب لجأ ا ةيادر 3

 . « نوُطْصَوَتي الك رتالص لك دنع كاّرسلاب ا

 : ةزيطتو لكل نأ ادد ف

 . © ةوضاولا م كلم تضرف أمك 55 الص لك دنع دع َكلاوسلا مكيَكَع تنض

 كاوسلا ركذي ملسو هيلع هللا ىلص ىنا لازام : تلاق ةشئاع نع لعي 00 ىورو

 نآرق هيف لزني نأ تيشخ ىتح

 : اعوفرم مهريغو هحيحص ىف نابح نو ةميزخ نبإو ىلاسذلا ىورو

 .6 ربل "ةالَجَْو » : ىناربطلا دازو « بكرلل ا مقل "جسيم كلاوسلا »
 : بيرغ نسح لاقو اعوفرم ىذمرعلا ىورو

 . « حأكنلاو « كاَوسلاَو « ماو« هاحلا : ةنيلّسارملا نكس "نم هيأ »

 هب *ىدتبي ملسو هياع هللا لص هللا لوسر ناكام لوأ : تلاق ةفئاع نع ملسم ىورو

 : كاوساا هتيب لشد اذإ



0 

 نم ءىشل هتيب نم جرخي لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناكام ىناربطلا ىورو

 . كاتس ىح تاولصلا

 ,ىللص هللا لوسر ناك : لاق سابع نبا نع « تاقثث هتاورو ىثاسنلاو هجام نبا ىورو

 . كاتسيف فرصني مث نيتعكر لوللاب ىلصي ملسو هيلع هللا
 : اعوفرم ىلعي بأ ىورو

 . © ”ىحَو أ نا ارق هبف "ىلع ”لزنن] هنأ تنم تح كاَرسلاب ثاريأ دق »
 . هريغو دمحأ مامالل ةياور فو

 ,ىنيصوي ليربج َلاَز ام» : ىلاربطلا ةباور ىفو 6 * 1 يكب نأ تينع حو

 . 6 ردْردي 'نأ تيِشَح تح » : هل ةياور ىفو « ىسارْضَأ لع تنفخ تح كاوسلاب

 1 :ةقانسلا طن كا: 7
 : ديج دائسإب رازلا ىووه

 ون ديف هتءارقل مسمتسيف دق هن ههقاَح للا مق « قصي مف مث كانا ادإ َْبَمْلا نإ »

 رق ني نش ديف ني جي ف ديف ىلع هن مَ د

 .« نآرقل :كَماَوفأ اورهطق « كمل

 . ظوقوم اذه نأ هبشألاو ىرذنملا ظفاحلا لاق

 : ىرلنملا هلاق اك ديج دانسإب اعوفرم ميعن وبأ ىورو
 | تا لل ا 1 : 50 م ل 0 200 ا

 ةعكر :نيعبس ىلص نأ نم نإ بحأ كاوس ننيكع َر ىلص نالد

 فاوج ىف تدأص ا 1

 . 6« ٌكاوس ريش

 : نسح دانسإب ىرخأ ةباور فو 1

 . « كلاس رتب ةعك ن ”نيمبس نم لْصْفَأ كاَوسلاب نآتَعُكَن
 ١ ملعأ ىلاعت هللاو ادج ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 .نيديلا عباصأ للخن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ )

 لعف كرت الو « ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا رمأب امامها ةراهط لك ىف ءاملاب نيلجرلاو

 ةعاشإ ىغبنيف « ماوعلاو نيدبعتملا نم ريثك هب لع دهعلا ادهو « لسغالو ءوضو ىف كلذ

 لوسر لسر نم ادودعم كلذ لعاف نوكيل « رهاطملا ىف مهتوضو تاقوأ ىف مهنيب كلذ



 تاوامخي

 نم ىلإ تسردنا ىثلا هتنس غلبي نم بحم ملسو هيلع هللا ىلص هنإف « ماسو هيلع هللا .ىلض هللا

 ننال ل ل 00 -

 . « بح نم مَ هنزل رشح
 5000 ال

 رصمم ةليمرأاب هتسردم كقو باتكى لعجف نسح ناطلسلا بلق ىلاعت هللا رون دقو
 نم هب نولخي ام سانلا لعيل « ةرهطملا ىلع سمحللا تاولصلا تاقوأ ىف فقي نمل ةفيظو
 هللاو هلهجم نم ىلإ كلذ غلبو كعباصأ ىخأ اي للخف « هتسردمب مبثوضو ىف عراشلا رمأ
 « كلاده ىلوتي

 : اعوفرم ىناريطلا ىورو

 لاق ؟ هلل لوسي (ب َنوُلَدَحتلا امو : اولأق « ىتمأ ْنِم نولطختلا اذ »
 . « مانطلا هر نوللعتلا

 . ثيذحلا عباصألا نيبو قاشنتسالاو ةضمضملاف ءوضولا ليلخت امأ

 : هبشألا وهو افوقومو اعوفرم ىناربطلا ىورو

 ةبحاص 2 مم ”تاعإلاو نامإلا لإ وعدت ةفاقتلاو 4 ”ةواضت ”هنإف اوللَمت 0

 َ « َمَْخلا ىف

 : و رمى اربطلا ىورو

 . « ةَمايقلا مي راتلاب هلا اَْلَح ءاحللاب ”ةمباصأ لَم نمد
 : 7 اعوفرم هل ةياور فو

 «راتلا يكتمل أ روُهَّطلاِب "مب اصلا نكبتنَتل»
 : اعوفرم نسح دانسإب اضيأ هل ةياور فو

 « ارت "للا اهوُشح آل ملكا مياصألا اوُذَخ د

 ةفلابملا كبهملااو اهقارحإ ىف ا ان هلوقو

 . ءىث لك ىف

 : اعوفرم |هريغو ناخيشلا ىورو

 . «راثلا "نم باقْغألل ليو »



 مد جاجا

 : ىذمرمال ةياور ىفو
 >2 2 مر سو 8

 . « رانلا نم_مادقالا نوطب و باقعالل ليو »

 أرقف ةالص هباحصأب ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ىنثلا نأ هللا همحر دمحأ مامإلا ىورو

 : لاقف اهضعب سباف مورلا ةروس ابق
 ها ما بنس م ءٍ 5 ٠ لم مس رق 00 ل م ا

 رْيَكب ةآلّصلا نوثأي رماوقأ لجأ 'نم نا رقلا ناطيشلا انيلع سبل امإ »
 . « ءوضاولا اوتسحأف ةالّصلا "ميت اذ ءةوضتو 3 0 5 3 0111 هاجس 4و سب

 : لاق فرصنا اللف ةيآ ىف ددرت هنأ ةياور فو

 22 0 5 دى ا مه ىم ىماعا مس ل 8 2 ٠ ع

 امم ةالّصلا دبش نف « ءوضولا نون ال انعم نولصي "كم اًماَوقأ نإ »

 . « ءوضاولا نخلق
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو

 راكذأ ىلع بظاون نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 رضحتسلو مان روضحب اهوةثو 3 دوخاو ءوضو اهكربت الو ةئسلا ىف ةدراولا ءوضولا

 نطابلا نع رهاظلا ةراهط ىكت ال كلذكف رهاظلا نع نطابلا ةراهط ىبكتال امكف « ءاملاع

 رهاظلا رهطي ءاملا نإ] « نيتداهشلاب ءىضوتملا « ملسو هيلع هللا ىلص هرمأ هيلإ راشأ انك

 امك هيونذ نم باتو اديدج امالسإ ملسأ ءىضرتملا نأكف « نطابلا نارهطي نيتداهشلاو

 . مهفاف رفكلا بئذ نم ملمأ نم با

 : اعوفرم هجام ناو دواد وبأو مسم ىور دقو

 , عرب #+ع رسارلط 2 َك 001 2 06

 نأ دبشأ : لوقي "م ءوضولا َمِميَف وأ ملف اًضوَبَي ردح نس كا مه
 /ل تحف الإ هلوُسَرَو 'هلبع ادع "نأ كلهبشأَو «ل كيرش آل 'ءَدْحَو هلا لإ ةلإ ال تورس 7 : 1 0-0 هاما ص سر م - < ةررس# 0 0
 . « ءاش اب 'نم "لخاني ةين املا منجا باَرْبأ م واس كيس منيا يلب .؟

 : دواد ىأ ةياور ىف داز
 . « لوقي م ءامسلا ىلإ هفرط مف'رت مث » م1 كرش مالا ل يو" ثول

 : هلوسرو هلوق دعب ابغبأ هل ةياور قف دازو هركذف
 و هذا ها 25 ني »7

 . ثيدحلا 6 نب رهطتملا نم ىِنلَمجاَو نيباوتلا نم ىنلعجا مهلا >



 اسم خل مسع

 هللاو هقفلا بتك ىف ةررحم ءوضولا دعبو ءوضولا ءاضعأ راكذأ ىف ثيداحألاو

 . ملعأ ىلاعت

 نيتعكرلا ىلع بظاو نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعأا انيلع لخأ )
 *ىشب وأ ايئدلا رومأ نم عرشي مل *ىشب انسفنأ امبف ثدحن ال نأ طرشب ءوضو لك دعب

 رطاوخللاهنع عطقي ىتح هب كلسي خيش ىلإدهعلا اذهب لمعلاديرب نم جاتو « ةالصلا ىف انل

 . ىلاعت هللاباطخ نع ةلغشملا

 همهوت انك ناوكألا نم *ىشل بلقلا ةيؤر وه سيل مومذملا سفنلا ثيدج نأ ملعاو

 وأ بيرق ناكم ىف هنأ دوهش نع هباق نيع ضمغي نأ دبعلا ةردق ىف سيل هنإف ء مهضعب

 هيلع هللا ىلص هنأ نيحيدصلا ثيدح ىف نإف « كلذ ريغ وأ' عماج وأ ناتسب نم ديعب

 : لاق ملسو

 . « اذه ىأتَم ىف َراَنلاَو ةنطتا تيأَر »

 هل عقو امل ةالصلا لاك ى حدقي كلذ ناكواف ء فوسكلا ةالص ىف كلذ ناكو

 عيرشتلا دصق ىلع ملسو هيلع هللا لص هل عقوام مهضعب لخو « كلذ ُلسو هيلع هللا ىلص

 . ديعب هتمآل

 « ةالصلا ىف شويجلا هزيهجت نم هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع لقنام امأو

 هللا ةاضرم ىف ناك كلذ نأ عم لغاش هللا نع مهلغشي ال لكلا نأل « هلاكل كلذف
 .ها لجو رع

 .سفنلا ثيدح كنع عطق,ي ىتح ىلاعت هللاب كلغشي حيصان خيش دي ىلع ىتخأ اي كالساف

 كامزال نف الإو كلذ وحن وأ اذك لوقأ اذك لعفأ اذكل حورأ كلوقك ةالصلا ف

 ملعاف « لفن الو ضرفأل ةدحاو ةالص هنم كل ملسي داكي الو « ةالصلا ف سفنلا ثيدح

 نإف لع ريغب نيلداحملا ةفئاط هيلع ام“ خيش ريغب كلذ لإ لوصولا دير نأ كايإو كلذ

 . ادبأ كل خصب ال كلذ

 ةعمجلا نم كللاب ىف رطخ نإ ركب ابأ اي : ديرم وهو ( لبشلل اموي دينجلا لاق دقو )
 م ها ءىش كنم ”ىجب ال هنإف انتأت الف هللا ريغ ةعمجلا ىلإ

 هتاعاطلا روضحف الإو ىصاعملا نم هيضر الام ريغ لجو زع هللا ريغب هدارمو تلق

 7 : عاجالاب كلاسلا ىف حدقي ال ُبلقلا ىلع



 سه موال

 . (.ميقتلس طاري ىلإ داشتإ نس ىولبي هلل )
 : لالبل لاق سو هياع هللا ىلص هللا لوسر نأ ناخيشلا ىورو

 , د ع

 كيت فاد تمت ىلإف «رمالثإلا ىف هيام لمت ىَجْدَأِب ىنثدَح ”لآلب ايد

 اًروبَل "ربطت 1 نم ىدنع ىجرأ المت تلمح املأ ؟ 0
 هد 0 5

 .ها « لص نأ ّىل بتك ام روهلعلا ؛ ثلذب ُتيلَص الإ راب وأ ذأو

 ىعع 5

 ىدي نب اقرطم كئيأر ىنأ ىنعملاو « ىشملا لا> لعنلا توص وه لادلا ل و

 تلتخا نإو ءوضولا ىلع ةبظاوملا دهع ىف رم انك ءارمآألاو كولملا ىدي نبب نيقرطملاك

 . ةعفاولا ظفل

 اعوذ ره هحيحص ف ةعرزخ ناو + تاداعلاو دواد وبأو سم ىورو

 8 7-0 لل 59 سرح 2 2

 هدو رهبلقش لبقي ع لصيد 006 هولا نمحيف ا ٍدَحْأ نم ام 2
 5-5 مس 2 8 - 2 3 را 5 8 0

 . 6 ةنْلا هل تَبِحَو الإ أمهماَع

 * : اعوفرم دواد ىلأل ةياور قو

 مق ام 0 ف اميمفر ونتي ال نيتك لص "مث ءوطاولا يشأ أطوت مد

 .6 وبث 1 م

 رف امل نكلو : 2 ى.دبعلا نع لوم وهسلا نأ ىضتقت ةعيرشلا دعاوق تلق

 4 موللا هيلع ناك اهم مم * ةالصلا ف لوددلا لبق لغاوشلا نم هسفن غيرفت مدعب ديعلا

 : : معأ هللاو ها مول هيلع نكي ملاهس مث هسفن غ غرف هل وا

 :اعوفرم امهريغو ناخييشلا ىورو

 هكر ىلَص 7 7 0517 لق قشر اذه قوص وع اضل كو م 0 1 2 590 ميل نو
2 1 4 

 . وبث ذ نم 06 : اه 1 رذغ هةسفن

 : دمحأ مامإلل ةياور قو

 7 03 هس 0 8 41

 .« امرأ وأ ِنيَتَمْكَر لص“ »

 : ملعأ ىلاعت هللاو ثيدحلا رخآآ ىلإ ىوارلا كلش



 سس معاك مس

 ناذألا ىلع بظاون نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ )
 « مهل انذأ توصلا عفرب ناذألا ىلإ سانلا جاتحا نإو نذؤملا انعمس ولو ةالص لكل

 لعف قف سيلو ىسفن ىعيبط ءايح كلذ لثم ىف ءايحلا نأل ءايحلاب للعتن نأ انا سيلو

 « مهفاف هنع هللا هاهنام دبعلا كري نأ بولطملا ءايحلا امنإو ٠ ءايح ةيعرشلا ,تارومأملا

 انل نذأ ةماعلا هل لوقيف « سبايلا عبطلا باحصأ سانلا نم ريثك هب لدي دهملا اذهو

 نم كل دبالو ىتخأ اي ناك نإف « رذعب سيلاذهو « ىحتسأ لوقف خييشما ىديس اي

 يعرشلا ءايحلا وه اذهف كرمأ ثبح كدقفي وأ كاهن ثيح. كاري نأ هللا نم حتساف ءايحملا

 . ديعلا هيلع باثي ىذلا

 خيشلا مالسالا خيش انالوم ةفيرشلا ةنسلا هذه ىلع ابظاوم هتيأر نم رعخآ' نم تاكو

 خيشلاو نانع نب دمحم خيشلاو ناطحلا فيرشلا ديسلا هيفرو ىلا ىسلبا رطلا نيدلا رون

 خبشلاو « نيدلا باوش خيشلا هدلوو دواد نب دم#م خيشلاو « ىديدحلا ركب وبأ

 . كاده ىلوتي هللاو كلذ لعاف نيعمجأ منع هللا ىضر ىتيرخلا فسوي

 ٠ اغوفرم ناذيشلا ىورو
2 

 تالا ف :كعلاَو ءادثلا فام” ناقل ليل

 ول هيلع

 لا الإ اود 17 وا

11 

 اعوفرم دمحأ مامإلل ةباور قو ؛ اوعرتقا ىأ
 . « فوُيسلاب يَلَع اوبَراَضَتُل نيِذاَتلا ىفام ساّنلا ْمَلْعَي ول » 3 م 1 هو ا

 هلع ىلاعت هللا ىضر ىردخلا ديعس ابأ نأ هجام نباو ىناستلاو ىراخبلاو كلام ىورو

 ةعبكمرص ىبأ 5 نمحرأا ليعأ لاق

 كال هتلقام تعمس ىأ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس : ديعس وبأ لاق

 م ل 00 لا لوسر نم ىل باطخ

 ا 5
 'نفاوملا ىأ | هنو تن 1 لسَو و هيلع هللا لص هللا لوسر تنيك 0

 1 هل دش الإ سنإ الو نِح الو« دج الور ذك الو رحش



 د عاب سس

 : دمحأ مامإلل ةياور فو

 .« معك سيو بطر ماش 1 قشير ملا ذأ لوم نقوم ناس

 .« سيو بطر ماى 1 لج : رازبلل ةياور ىفو

 . « همم لص نم رجأ لثم هلو » : ىناسنلل ةياور ىف داز

 هعمو قوئسا اذإ هللا ةرفغم لمكتسي هنأ ىنعملاو هتياغ : ءىشلا ىدمو ؛ ناطقا لاق

 دهشيو ىرذاملاظفالا لاق «ةياغلا توصلا نم غلب اذإ ةرفغملا نم ةياغلا غلبيف توصلا مف رق

 قو « ىلاطخللا لاق هدوص دم ردقب ىأ لادلا ديدشتب هتوص دم هلرفغي ةياور لوقلا اذهل

 ردقي ول توصلا هيا] ىبتب ىذلا ناكملا نأ ديرب هيبشنو ليثمت مالك هنأ وهو رخآ هجو

 هل هللا اهرفغل ىدملا كلت ألمت بونذ هيف وه ىذلا هماقم نيبو هاصقأ نيبام نوكب نأ

 : اعوفرم ىذمرألاو دمحأ مامإلا ىورو
 م هرم م هم .٠ 5 ٠ 21 007 ا

 تالّصلاب ىداني لُجَرَو « 'مهرك ذه ةمايقلا ماوي كنملا نآبثك لع ةنالث »
 1 1 سد .٠ ءَ 0 2

 . « ةليلور موي لك ىف سلا

 : ىلا طلا ةياور قداز

 5ث ص 1. 0 .٠

 . « دنع امَو للا جو بلطيَو »

 .« هيك يف دودب "مل تاماذإ « | « وي ىفٍلطقلا ديرشل كبي د

 : : اعوفرع ةئالثلا هعيماجم ق ىناربطلا ىورو

 . « ميلا كلذ وباَذَع ني ثلا اَبمأ ةيكرق ىف َندَأ اًذإ » "ا م لإ ممسك ب . هل <

 يقَح هلل نآمأ ىف اوبك الإ احآَبَص نادألاب ض ”ىدون مرا أ » : ةياور فو

 .6 اوحبصي تح هللا ناَمَأ ىفاوثاكألإ َس ناذَألاب ميبف دون موق 6و « اوسع 2

 : اعوفرم نيخيشلا رق لع جسم هانز الفاو ىلع رانلاو عاق نيود"
 0 5 لل 22 كدا ناسا نع 0 اع سم" اسس #82

 لكوف هنيذاتب هلابتت و« ةنجلا هل تَبِحَو ةنس ةرشع ىتلثا نذأ نم »
 مه درد د. 22 منع ع 3-08

 . ن6 ةنّسح نوثالث رقَمأفإ لكب و« ةلسح لوتس رم



 اور كب

 : اعوفرم ىذمربلاو هجام نبا ىورو

 انا "نم ه2 ةبتك ةنينس ملبس ًبستحم نذأ نم »

 : : ملعأ ىلاعت هللاو

 درو امب نذؤملا بيجن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع فخأ )

 « ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا عم ابدأ هريغ الو رخآ مالكب طق هنع ىهالتن الو ةنسلا ىف

 ةوالتاو ؛ تقو خيبستاو تقو معللو تقو نذؤألا ةباجالف اهصخم انقو ةنس لكل نإف

 حيبسللا عضوم الو ارافغتسا ةحئافلا عضوم لعجي نأ دبعلل سيل هنأ ا5 « تقو نآرقلا

 هب لخي دهعلا اذهو « مهفاف اذكهو هريغ دهشتلا عضوم الو ةءارق دوجسلاو عوكرلل

 ةعامجلا ةالص اوكرت امر لب نذؤملا ةباجإ نوكرتيف « ,هريغ نع الضف ملعلا ةبلط نم ريثك

 مدقم ملعلا نواوقيو « هقف وأ لوصأ وأ وحن ملع ىف نوعلاطي مهو اهنم سانلا جرخي ىتح

 ىلع تقولا كالذ ىف امدقم نوكي ىلع لك اف ليصفت ايف ةلثسملا نإف كلذذك سيلو اقلطم

 . ةيغرشلا رماوآلا بئارم ةتئار مثن نم لكدنغ فورعم وه اك ةعابجلا ةالص

 دعتري ةالصلا لعىح لوقي نذؤملا عمس اذإ « هللا هحر صاوخللا ىلع ىنديس ناكو
 «هنع للا ىضر مات عوشخو باق روضمب نذؤملا بيجيو لجو زع هللا ةيه نم بوليداكيو

 : كاده ىلوتي هللاو هيلع لمعاو كالذ ملغاف

 اعوفرم اهريغو ناخييشلا ىورو

 ا 6 1لر اورق نالولا م11 3

 ؛6 ةيكولا يل هللا سم 8 ا يلع هللا لم دلو

 ةعامخ لاق هبو بيقعتلل ءافلا نأل « اهلاق ةملك لك بقع ىبعي اولوقف هلوقو ثيدحلا

 : ملعأ ىلاعت هللاو ءايلعلا نم

 : اعوفرم ىناريطلاو لمعأ مامإلا ىورو

 « ةمفأنلا ةَدلصلاَو َةَماَتلا ةَوْعدلا مزنه بر هللا : ىداتملا ىدانيي ”نيح <لآَق نس »
 , و هتْيْغَد هللا باجتسا هدي طخشأل اًضر انَع "ضْراَو دمحم لَك لص

 : اعوفرم هحيحص ق نابح نباو قاسألاو دواد وبأ ىورو
 5 ٠ 20 لام 6 هدم ميك ع ضف

 . « هرجأ لثم هل ”لوقي ام لثم اقف نذاوملا عم نس »



 قعافش هل ْتَنَحَو نول ميت اذإ كلذ لم لاق ْنَم » : ةياور فو

 ا رعأ ىلاعت هللاو « ةمآيقلا ماوي

 ىلاعت هللا لأسن نأ ( ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذوخأ )

 ةالصلا ةماقإو ناذألا نيب امؤ نيملسمللو 8 ةرخآلاو ايئدلا جئاوح نم انئشام

 نيب تقولا كلذ ىف عفرت بجحلا نآل كلذو « ىعرش رذعل الإ كلذ ىف طرفن الو

 نه « هيلع همادخو هباحصأل لوخدلا ىف نذإلاو كلما باب حتف ةباثمب هبر نيبو ىعادلا

 ىدي نب هئيجم ةعرس ىلع هل ةلباقم ةعرس هتجاح> تيضق لوألا ليعرلا لهأ نم ناك

 نأش هلغشب "ل ىلاعت هنأ عمم ةباجإ مهأطبأ ناك يع سانلا رثخأ نم ناك نمو « ىلاعت هبر

 هدابع نم بح ىلاعت قحلا نأ ىبخي الو « هقلخل ىلاعت هلتماعم اذكه نكلو نأش نع

 هلاح ناسل نأكف ءاعدلا ىف حلي مل نمو ةجاداو ةقافلا ةدشب نذؤم هنأل ءاعدلا ىف حاحلالا

 ريصي ىبح هلاح فشكي ىلاعت هللا نأ اممبرو « ىلاءت هللا لضف ىلإ جاتحم ريغ انأ كوقي

 داك ىد 0 ةياجإ لأ هإ ىدب الف ارامو اليل ءاعدلا ىف حابو عه ابرج سب لف وعدت

 مهاربف رئاودلا مولع تراد نيذلا نيرشابملاو راجتلا ةفئاط هيلعام رهقلا نم تتفتي ةلليكا

 ناك ام ىلإ دوعب هأاو نأب ارامو اليل هللا ٌنوعديو 03 تاماسقإلا نوظفحمو داروألا نورقب

 1 . مهبيحي الف

 ىساقتف هيف ءاعدلا ىلإ ىلاعت قولا كلبدن تقو لك ىف ءاءدلاب نواهتت نأ ىخأ اي كايأف

 : هيف ريش الام

 ١ ) مَع هْناَو)
 : اعوفرم هريغو دواد وبأ ىورو

 .6 ا ةَماَقْلاَو ناّذأْلا ني هاعّدلا د

 : ىذمرغلا هازو ( اوعداف ( امهيحيدص ق نايح نباو هجام نياو ىلاسألا داز

 سل مس سور رس مج 1
 وعر 5 ”لوقن ذاك اولا 2

 4 اعوفرم م احلا ىورو

 سما او د لال ع اة و رع رجل سو محلا لل
 وب لزن نش « هاعدلا بيدتساو ء امّسلا باوبأ هل ثحتف ىدانملا ىدأن اذإ »

 . © ٍةَرِخآلاَو اين دلا ىف ةيفأعلا هللا !وأس لآق ؟ هلل كفا و را هللا 7 سام لذ

 1 راس هل ع ص
 .6 ىرانلا بحيلف ةدشوأ 20

 تت

 ( رارنألا حئاوا - 4 )



2 

 هئيدح هيلع لدي انك هتجاح هللا لأسي مث هبيجيف نذؤملا نذؤي ىبح هتوعدب رظتني ىأ

 : اعوفرم اهريغو ىئاسنلاو دواد ىنأ

 . « اش لف تينا اًذإَك ء ندا كلوقي اي 'لقد»

 : اعوفرم ىبيبلا ىورو

 . تَنيِذَأَملا مما ل تح طاَرُض لَو نآطيشلا بدأ ةالصلاب ةىدوث اًذإ»
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 : ثيدحلا « ردا بيت اذإف « بأ ”ناَذأْلا <ىضقا دك

 , ةماقإلا انه :بيوثثلاب دارملاو

 : اعوذفرم لحأ مامإلا نع ىورو

 عم سو“ تو

 . « داعّدلا ب يجيةساَو و ءأمسلا ْباَوِبأ تحشف د١ اًنملاب بوث اًذِإ د

 : اعوؤرم هحيحص ف نار> نبا ىورو

 ك صر كس م ل ٍِ

 فصلا ةعاسو ؛ ةالصلا ”ماقت ”تيح 0 هوغو عاد لك ذر 7-5 ل ٍناتعاس »

 . « ىلامت رشا ٍليِبَس ىف

 : ملعأ ىلاعتو كرابت هللاو

 ءاني ىف سائلا دعاسن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذأ )

 صالخالا طرشب انلاومأو انسفنأب امف ةءارجللاو ةممدجلا ةالص ىلإ جاتحما ةنكماألا ىف دجاسملا

 ناولألاو بهذلاب اهفةس ىلطو قيقرلا نولملا ماخخرلاب اهتفريخز مدعو لاملا ىف لهللاو

 « ىلاعت هللا رئاهش ةلمح نه اهنإف ىعرش رذعل الإ اممف ةدعاسملا نع فلتخن الو « ةفورعملا

 كلذ ةلمج نمو « ىرخألا ةالصلا اورظتناو اولص اذإ درنلاو ردخلا نم سائلا انك نوكتلو

 نما فلطذكو كلذك اتناك ف دغادتف ةزاناو وللا كليو قايل سركو نوما ةزاغ
 نآرقلا ولتيو اهفئاظوب موقي نمو . اهمادخن ةدعاسم اهءاع فاذوألا انفقو اهئانبب ىحلملا

 , كلذب الإ لكت ال دجاسملا نإ اهف ىلاعت هللا مم رك ذيو امف

 ىلاعت هللا ةلماعم نآل ةفرخ زا دعو لاما ف ىحلاو ءاثبلا ف صاللحالا انخرش 2و

 امعيمج ىخأاب عجارف امحاسم نم اهنرقيا ثاذر : ةيعرشلا عاضرألا ىلعالإ نوكت ال

 . هيسك ببط نم اًةفنم هلمع ىف اصلخم ناك نم ىلإ لامعألا لئاضف نم درو



 مموج

 لبقي ملو مثأ امبرف ةين صالخإ ريغ نم وأ تاهش وأ مارح نم ادجسم ىنب نم امأو
 . هي بذعف منهج ى هب راها ةمايقلا موي ناك اذإو « هنم

 ناولألا كلئىلإ مهراصبأ مهحامطإب نواصملا نتفيال ىتحوه امإف ةفرخزلا مدع امأو
 هللا ىلع بلقلاو مسجلاب لابقالا وه ىذلا ةالصلا حور نأل «هرزوب هرجأ ىب إلف عئانصلاو

 دجاسملا نم ايش ىتخأ اي رمعيالف كانه اولصي مل مهنأكف « كانه ىلصي نم لص مل ىلاعت
 طعأف لاقيل رمعت امنإ كلثأ كلسفن نم تملع نإف « صالخإلا كسفن نم ثملع نإ الإ

 بسني نأ ريغ نم هترامع ق هوفرصيل لاملا هب تحمسام رمألا كيلع نومتكي نيذلا سانلا

 : ملعأ ىلاعت هللاو « كلذ كايلإ

 : اعوقرم امهريغو ناخيشلا ىورو

 . «ةنْجلا ىف اتيب هل لات هللا ىب ىلاعت هللا هْجَو وب ىنبي اًدحئسم قب نمد
 3 اعوفرم رازملل ا نباو دازبلاو ىئاربطلل ةياور فو

 « وتلا ىفاديَب هل هللا تب ّتاَطق صحفم رادق اًدجئم هلل قب نم »
 0 دم ل او كاما ةياور قو

 « ةّنخلا ىف اًميب هل هللا ب هيف رك ذب اذجاسم هلل قب نم »
 : : اعوفرم هحيحص ىف ةعزخ نال ةياور ىو

 .6 ةّمدلا ىف اع ايي ا داطق سحنك اندم هلل نب نم )

 ١ ثيدحلا )ا اهسفيتبل ةاطق نسهحفما 01 م: ةياور قو

 صحف لام امتاو اولا ؛ ىلطملا ةمج عض رمردق وهو . اهمي#توه : ةاطقلا صخئشمو

 . هيف ثور ١ امل اهريغ نود ةاطقلا

 : اعوفرم ىناريطلاو دمحأ مامإلا ىورو

 اثيب ةّل ١ ىف أ ”لَحَو رع هللا ىب هيف ىلسيل د اًدجلم م
 2ع

 .04 ةنم ”لضفأ

 .؟)2 هده مسوا » : ةياور ىفو ما م سوق امو

 5 اعوفرم ىئاربطلا ىورو 0 هاور

 ؟نإ لسومل ضصواس مر

 ةنكا ْي 59 2 هل ف لالخ لام نم هيفا 1 9 هللا كيعي اتدب ىف سس 0(,

 1 6 بو 22 رد نم -, قبو رد“



 مدمس ه1

 : اعوفرم ىناريطلل ةباور فو

 هكر موس جوا هر ”ةسع مبرر ع 3.
 .6 ةملكا ىف ايي هل للاب ةمعم الو ءأبر هب ديري آل اًدِجْنَس قب نس»

 : ثيدح ملعلا ل اضف باب مدقتو
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 . لعأ ىلاعت هل هللاو © هآنب !دجسسم ريتاوم دعب نماوللا قَحْلَي ام نإ »

 دجاسملا تظنن نأ ( ماسسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لأ )

 انمادخ وأ اندالوأ ةطساو وأ انتطساوب ةساحن وأ ةمامش ابف لصخ نإ ايسال ءاهرهطنو

 تاماهتلاو تاروذاقلا جاردشإو اهريهطتو اهسنك انياع دك أتي هنإف ؛اذدنع نيميقملاءارقفلاوأ

 موكلا ىلإ هلمحم لابزلا ىنأي ىتح دجسملا تارت حرط لحم ىلإ امإو موكلا ىلإ امإ ء اهنم

 نينكاسلا هيحلاصو نامزلا ءالع نم رمثك هب ل دهعلا اذهو ء دجسملا نع اديعي ناك نإ

 ةرذق مهراد نم .ةبيرق هيف ىه ىبأا رصحلا ىرف ( هلخاد ند مهراد بابو دجسملا رار

 الو ةافح قوسلا ىلإ نودجرخ نذلا ةافحلا مدخلاو محللاو بطقلاو ءاقسلا لودند نم

 وأ هوذؤل نأ هتبلط ند وأ 2 خوشأ كلذ نم افوخ كلذ نم مهدت دجسسملا مداد أرجتي

 . كلذ وحنو هئيكمأج نم ءىق عطقب وأ هب رضي هيذؤيف رظانلا هيلع اوطلسي

 ةلق ىف ء هسفن لمأتيلو ىلاعت هللا دجاسم مرتحبو كلذ لثا حلاصلا وأ ملا#هلا هينتيلف

 هنوكل وأ « ىلاعت هنع هتلفغل امإ هللا نم رثكأ قلخلا نم فا اهدي ىلاعت هللا نم هفوخ

 ةعاس ريصي م هيف رق هئم لصحو كلما رصق لخد هنأ ولو « قالا فالق هريس كتبمال

 طوغت وأ لاب ريغصلا هدلو ىأر اذإ هارث لب 4 كالملا هب هلزنأ ولو كلملا رصق هريدقت ىلع

 افوخن هصيق وأ هئادرب هحسم اعرو هريهطتو هتلازإب روفلا ىلع ردابي الملا رصق باب لع

 الو هئادرب هحسم ناكام دجسملا ىف كلذ لثم ىأر هنأ واو ناطلسلا كلذ هيلع علطي نأ

 راهللا' ريخآ ىلإ هد م هنأ واو ناككملا اذه رهطي ةشارفلاو رظنا لوقي لب طق هصيمقب

 ناكس هب لهاستي امثو «ىلاعت هللا بناجي ةناهتسا كللذ لكو « دجسملا ىف ةساجنلا كر

 هاربال ىح رص ةلويجحمو هدطس قوف جاجدلاو زوإلاو مغلا لهج اضيأ لويربملا

 , كلذ لثم نع نولفاغتيو مهيلع كلذ نوركني نيذلا قاحلا نم دجحأ

 افورن ءارقفلا ضعب ةيواز رهظ ىلع ةرم هللا همر صاوخلا ىلع ىديس ىأر دقو

 هل لاقف « هملع مدعب هل رذتعاف سائلا نيب ههجيو دوس ىت> خيشلا ىلع ىدانف « اطوبرم



 تا

 عم بدألا هتملعو هتبدأ وا كنإف « كلذ لثم كلانتعا ةلقب هملعل الإ انه كبيقن ةعضوام

 : دشنأ مث كاذ لثم هنم عقي مل ىلاعت هللا

 بلكلا طباَر ني سائل ىذأ كف ءبآبب وقعا بلكلا طبر ْنَسَو
 اهسلكي ناكف «صاوحلا ىلع ىديس فئاظو نم رصمم ةروجهملا دجانملا سنك ناكو

 مويو سيمحلا موي اهدقفتي ناكو « اهتيلخأ ىساركو امتأضيم ىراجمو اهتحطسأ سنكيو
 كلذكو « ىلاعت هلل اباستحا برغملا دعب الإ عجر الف حبصلا ةالص قف جرخيف « ةعمجلا

 سنكيو ةطقنلا لوزن موي ىناث هسنكي ناك « رصمب ةضورلا سايقم سنك هتفيظو نم ناك

 ىلع ءاملا ناو ىلع اهقرفي ةميظع ةفق هنم لمحو ديدحلاب هدرجمو هملس ىف ىذلا نيطلا

 ةليل ىف نوكي ناكف « ةنس لك لينلل هعالطإ ىف ىلاعث هللا لاؤس هيلع ناكو « كرتلا ةين

 لوحتيف هروسج عطقتتو رحبلا فوي ىتح هرهظ ىلع اهظع المح لماح هنأك ةطقنلا لزتت
 هقحلت تافآ ريغ نم هماتغو عرزلا لامك ةلمحل لوح تيور اذإف « دالهلا ىر ةلمحل

 ماعنألا ىلعو انيلع نم مهللا : هئاعد نم ناكو عررلا دصحم ىنح كلذك لازي الف
 هسيوست مدعل لوح لصاوحلا ىلإ هريغو حمقلا علط اذإف ٠ هئالغب انيذعت الو عرزلا ماقنم

 مهنود نف كولملا لوقيو « ماودلا ىلع هنأش ناك اذكه ةطقنلا لوزن ىلإ كلذك لازي الف

 ىضر لهس هرمأ تاوهشلا نم كلذ ىلع دازامو ؛ مهمئاهبل نبتلا ىلإو ةمقللا ىلإ نوجاتحم

 . كاده ىلوتي هللاو ءكايإ مث دجاسملا ريذقتو ىخأاي كاياف « هتع ىلاعت هللا

 00 : تناك هاد أرنا ّنأ» ةاوتشلا ووو

 آف تنام 5 ليقف ع ل رسم ُدْيَلَع هلا ْلَص هللا

 . « يلع لص اعرب كَ
 . « دحْلا نم َناَديِمْلاَو قرلعا طْقتلَت تنك (منأ » هجام نبال ةياور ىفو

 هللا ىلص ْممّنلا َلآَق « ِدِجَْلا ني ىَذَقلا طقتلت تناك (بنَأ » ىاربطال ةباور ىفو

 . « ِدِحْسَلا نم ىَدَقلا يطلب َهَنْعا يف اهتْيأَر نإ سو هيلع

 الرا نب سو يلع هللا ىلص ّىَتلا ِتباَجأ انَأ » ىناهفصألا خيشلاوبأ قورو

 لامألا َلَسْفأ 'تْدَجَو : تناك ؟ ”لَّسْفأ لمْ َنِب تْدَجَواَم اكسو ايَكَع لَص
 . 0 دجأسملا

 .رثع 5



 سم معاد

 لضفأ ىأر نم كلذ قاني الف « اهسفن قح ىف ىأ لامعألا لضفأب اهدارم : تلق

 ش ملعأ ىلاعت هللاو « اذكهو كلذك هسفن قح ق هنأل كلذ ريغ كلامعألا
3 

 رش قب نمف ا ةمامقلا اوُجرْخأَو َدجاسْلتا اوُنْبأ » انوق رن كاوطلا فدو
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 قب قا هأأ دجاسللا هو هللا ل لوُسَر اب ”لَجَر َلآقف « وخايف اب هل هلا تب ًدجسَم

 « نملا روما روم م ةممقلا ٌجاَرْخ 3 «ْمَمَن لآق قيرطلا يف

 ها

 018 دجأسملا دخت 20502 1 ل ىقيرالاىورو
 مص لع م ع

 . « اهيفلطنت هام يا

 : اموفرم ىناريطلاو هجام نا ىرو

 2 1 و "كمارو ٠ * نين أَجتو *يتايبص « "6 دِجاَس و

 اوُذْتاَو ظ "كف ويس“ لّسَو ؛ 0 ةَمَقإَو « ”كناوْمأ مفَرَو 6 ”كناموُصْخَو

 . < ممل ىف اهو مو رهأطملا (ياَوْبأ لَم

 + ملعأ ىلاعت هللاو ءاهورم ىأ اهورج ىنعمو

 دجاسملا ىلإ ىشمن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ايلع ذخأ )

 رمق ال ىتلا ىلايللا ق حبصلاو ءاشعلا ىف امسال اف ىلصنل اهريغو سمخلا تاولصلا ىف

 ةرثكلا كلذو : ةيعرش ةرورهنلالا رونب دجاسملا ىلإ بهذنالو « امملإ انيشم تقوق اهف
 هريغو طارصلا ىلع ةمايقلا موي نوشمم سانلا نألو « هريغ ىلع دجسملا ىف ةعابجلا لضف
 1 مهامعأ رون ىف

 رون ىف دجسملا ىلإ ىشم نم : لوقب ىلاعت هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو

 ىلع ءازج هيلع روتلا ءاضأ مالظلا ىف هيلإ ىشم نمو « طارصلا ىلع ةيلع دوجولا مظأ

 . مالظلا ىف هيلإ ىشملا ةقشم نم هلمحمنت ام

 دجسملا ىلإ دبعلا ىشم ةفخ لءج دق ملسو هيلع هللا لص عراشلا نأ ىخأ اي ملعاو



 هس جهاد

 « هصقنو هنامبإ فعض ىلع ةمالع هيلإ ىلملا لقث لعجو « هلاكو هناميإ ةحص ىلع ةمالح
 . ثيداحألا ىف قأبس اك هقافنو

 فعضب املع 5كحاف دجسملا ىلإ ىشملا لقثتست امتدجنو نإف كسفن قف ىخأاي رظناف

 قافنلا اياقب نم كصلخم ىتح كلب كلسي حصان خيش ىلإ ىخحأ اي جاتحتو « اهقافنو اهماميإ

 ةعاجم عم كلس واجك ىرخأ ةلع دجسملا ىلإ ثارشم ةفض ىلع كل ثاحلا نوكيا رف «لسكلاو

 ؛كالذوحنو حلصبال نمو حلصي نمو ىلوثو لزع نمو ءاهتالوو ايندلا راوخأ ىف نوثدحتي

 ةمالعو ىلاعت هللا رمأ لاثتما لجأل وهف دجسلا ىلإ ىشثملا هيلع فخ نإف « تام وأ هايإو

 : سكعلاب رمألاف الإو هنامإ ىلع

 < و 2 1
 .( ميو هْللاَو )

 ىف هتالّص لع فمْصَت عاجلا ىف لحرلا ةالَص » اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو 2 6-10 "هس ل“ ل 4 7 5 2
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 اهب هل بتكي ةوطخو ةئيس اهب وحب ةوطخف ةعاقجا دس لِ لس

 . اًِجاَرَو اًيهاَذ ةلسحم

 : اعوف رم نسح دائساب ىناريطلا ىورو اع كار اوس اضيأ هاورو
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 2 نسح دائساب اضيأ هل ةياور فو

 . « ةمأيقلا مي روثب َلَجَو رع هللا ىقل دحملا لإ للا ةلط ف ىدم نك
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 الإ يذلا” ننفغي , هل نإ ىنَد ير فت أل هل مغتْساَو هبجوب هيلع هللا لبق الإ

 . « كلم فْلأ نوعبَح

 « دحاو ىبعمب رشألاو رطبلا:ىرهوجلا لاق .رشألا ف جالدإلا رطبلاو : ىلمرتلا لاق

 1 ملعأ ىلااعت هللاو

 .ىف سولجلا ليطن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذحنأ )

 .نأ دجسملا ق سلاجلا طورشف طورش امهنم لكلو قوسلا ىق سولملا ففختو دجسمملا

 كيف بدألا نف كلذك نكت مل نإف « ةدومحم اهلك هرطاوخخو هتانكسو هناكرحن وكت

 ل نمو ؛ رعشي مل وأ رعش ىلاعت هللا ىدي نيب سلاج وهف دجسملا ف مادام هنأل سولجلا

 . بطعلا هيلإ عرسأ بدآلاب كولملا سلاحي

 .ىديس سلا دحأ أرجئي ال ٠ نيدم ىديس ذيملت ىعوشلا دمحم ىديس ناك دقو

 هبرضي موقي لن ىديس ىدي نيب حيبق رطاح هلابب د نم لك ناكف ؛« هت ريض انيدم

 فيكف نازيملا اذه اهيف مقأ دقو قولخع ةرضح هذه تناك اذإف « احريم ابرض اصعلاب

 . العو لج قحلاب

 نيرواحملا نم دجسملا ىف نيميقملا سائلا بلاغ ىلع بلغ دق رمألا اذهو : تلق

 ةالرلاو نيحاصلاو ءايلعلا نم سانلا قاوق نورحنو نوسلجيف نيددرتملا نمو هيف نيسلاجلاو

 « لجو زع ىلاعت هللا ةرضح ىف صئاقنلاب مه ورك ذيو راجتلاو ةملظلاو دوهشلاو ةأغقلاو

 . مهنم الاح نسحأ مئابملا لب مئاهبلاك ءال ثه لثف

 نذؤملا لوق دنع الإ دجسملا ليخدي ال هللا همحر صاوتللا ىلع ىديس ناك انه نمو

 ؟ تقولا لبق ةرم دجسملا ىنأت الأ : هل ليقف دجسملا ىتأي ذثنيدف « ةالصلا ىلع ىح



 م

 جبرتل ىنأت نأ فاخنف ىلاعت هللا ةرضح يف نمولجلا ةلاطال حلصي ال انلثم : لاقف

 ردابي الو صاخلا هللا تيب هنإف « دجسملا ىف بدألا ةاعارم نمؤم لكل ىغبثيف « رسخنف

 لك نع ةنطابلاو ؛ ةرهاظلا هحراوج فك ىلع ةردقلا هسفن نم ماع نإ الإ تقولا لبق

 ةشيعملاو قزرلا رمأب ميظعلا ماّهالاب ىتح « نيملسملا نم دحأب نظلل ءوس نع ىتح مومذم

 هملاعت وهو هعيضي هنأب ىلاعت قحلاب ماهنإلا ةتار نم هيف امل تافصلا حبقأ نم كلذ نإف

 . بيشلا هبرض ىتح « همأ نطي ىف ناك نيح نم هقزري

 . رومأ دجسملا ق اضيأ سلاجلا ىلعو صاوخللا ىلع ىديس لاق

 عيمج وأ هتخوج وأ هتمامع هنم بلط ولو ال لوقيو ائيش هللاب دخأ هلأسي ال نأ اهنم

 . اناحتما وأ اتئعت كلذ بلطي ناك نإ الإ « هتولخو هراد ىفام

 ضرم وأ حرج نه ىعرش رذعل الإ ةيافلح وأ ةموساتي دجسملا ف ىشع ال نأ اهنمو

 . ديدش ردح وأ ديدش د رب وأ

 وهو ةدحاو ةظحل هيف سلجم الف ةراهطلا ةموادم عم ةدابعلاب هسفن لغشي نأ اهنمو

 ىذلا سيلبإ بنذ اذه نإف نيملسملا نم دحأ نم ريخ هنأ هلاب ىف رطخمال نأ اهنمو ثدحم

 . عورفهل بدأ لكو بادآلا تاهمأ هذهو « درطو نعلو هاجأ نم هللا ةريضح نم جرمخأ

 . ىلاعت هللا رك ذ نع ءارشااو عيبلا هلغشي ال نأف ( قوسلا ف سلاجلا طورش امأو )

 هل دسح الو هب نظ هوس هلاب ق رطخ# ال نأو هراج تا”وبذ نع رصبلا ةفع اهنمو

 وهو ىلاعت هللارمأل الاثتما كلذ لعجي لب ءارشلاو عيبا ىلع هقزر ىف دمتعي ال نأ اهنمو
 ةفرحلا دنع سائلا نع ىنغلاو قزرلا ف ةكريلا قلخم ىلاعت هللا نإف ىلاعت هللا ىلع دمتعم

 دنع ىرلاو عبشلا قاخي ىلاعت هنأ نم بارشلاو ماعطلا ىف اولاقام كلذ ريظنو « ةفرحلاب ال

 .: برشلاو لكألاب ال 5 هبرشلاو لكألا

 هتيب ف سولجلا نيب لجرلا قرف ىتم لوقي هللا هر صاوحلا الع ىديس تءمسو

 . ةيصمم كلذو هللا ريغ ىلع دمتعم وهف قوسلا ف سواولاو

 جحاتفلا هللا مسي لوقي هتوثاح حتف اذإ هنع هللا ىضر صاوخلا ىلع ىديس ناك دقو

 . فرصني ىتح ىلاعت هللا مم روضحب سلجب مث هللأ اي كدايع عفن تيون ميلعلا

 كلامو هالحتسا ىف ةأرما مالكب طق ذلتسيالو ءاسنلا ةيؤر نع هريصب ضغي نأ اهنمو

 . ةيصعم قوسلا ف هسولج ناك املإ هبلق



 تمدتيسا لل سس

 دارمل امدقت اريثك هيف عيدي موي نم رثكأ اثيش هيف عيبب ال موي لكل حرشني نأ اهنمو
 . ملعأ ىلاعت هللاو ةريثك كلذ ىف بادآلاو هسفن ظح ىلع ىلاعت قدللا

 لكأي ىذلا ىنالفلا ىعيانصلا وأ ىنالفلا رجاتلل اثيئه لوقي نأ ريقفل ىغبني ال هنأ ملعف

 لوفي نأ ىعيانص وأ رجاتل ىغبني آل كلذكو « تافآلا نم هتمالس ف رعي ىتح هبسك نم

 سدقملا تيب وأ ىندملا وأ ىكملا مرحلا وأ ىنالفلا دجسملا ىف رواجملا ىنالفلا رقفلل ائينه

 امو انركذ امه « الثم رجاتلا وأ ريقفلا قرطت ىتلا تافآلا نم كلذ ىف ملس هاري ىتح

 كلذلو ؛ اهقاوعو اهطاوب نود رومألا رهاوظ ىلإ رظني نم ريثك هيف عقي اذهو هركذن مل

 دق هارب ىتح ارجات الو « نيقداصلا ءارقفلا نم ادحأ دمحم آل نأ ريقفلا طرش نم ناك“

 . ةنجلا لخدو طارصلا زواج

 ةكمب ماقأ « نالفل اثينه ةكمب ماقأ صخش نع نولوقي راجتلاو ءابعلا عمسأ تنكدقو

 « لاح أوسأ ىلع هتدجو ةحيصنلا نيعب هتيأرو ترقاس الف « ايئدلا نم حارتساو ريخن ىلع

 دعا لإ لام. انكتو» + قلفتأ دبا ىف 1 ةرظان ةسفن انتإو "+ هل هسنكال أو ىتأ اع
 امإف : ىذؤملا مالكلاب سلاما ف هوجه ريصي ءىش هنم هل مسقي لو داحلا نم ءىبث

 نأ هللاوو ؛ مهعطاقيو ممداعي نأ امإو « هئاسل نم افون هنوطعي صانلا ريصت نأ

 ةمايقلا موي ةكك ةرمع لوط صخشلا اذه لامعأ هيلع ضرع وأ ممذؤي نيذللا سائلا ضعب.

 ىادجو صالخإلا نأ ريدقتب « هتبيغ ىف اهب ىضرام « ةدحاو ةبيغ ةلباقم ف نوكت نأ

 « ىلاعت هللا اهلبقي ل اهلصأ نم ةطباح ىهف ةعمس وأ ءاير اهلخد اذإ امأو « لامعألا كلت

 . هقح ادحأ ابنم ىطعي لامعأ هل سيلخ

 كايإ : جلا دارأ ءالعلا نم صخشل لوي هللا همحر صاوحلا ايلع ىديس تعمسو

 رئاسلا لثملا كايلع قدصيف « اهئادأب مايقلا نع زجعتف ةئيدملا وأ ةكم ىف رواجت.نأ ىخأ اي
 تاعبث نأل ىأ راز وأ جرخ فلأ كرهظ قوفو تعءجرف « داز جرخن كعمو تججح
 هل لاقن ؛ اهدحو جرض اهنأكف « ةمايقلا موي اهد حو لمجت مهبيغتسأ نم صخش لك

 لاقف « طورشلا ىلع لمخدت تنك نإ الإ كلل حمسأ ال لاقف « ةرواجتاب ىل اوحعسا ىديساي

 اهب كتماقإ ةدم مهاردالو اتوق اههف طق رخدتال كلنأ اهنم : خبشلا لاقف طورشلا امو : هل

 « رام وأ ليا ىف اعئاج ادحأ اهنف نأ ملعت تنأو كد_حو اماعط طق لكأتال كنأ اهمو

 اهقفثتو اهعيبت لب ةرحخافلا باوثلا نم طق ائيش سبلق الو تاقياحللا مودملا سبلت نأ اهنمو



 هأقا

 قاتشت الو ادبأ كدلب ىلإ كاعوجر ىلإ كاتماقإ ةدم نت ال نأ اهئمو « عايجلا ءارقفلا ىلع

 هللا ةرضح ىف كنأل ةكم ريغ ف ناوخإ ىلإ ألو « ةفيظو ىلإ الو دلو ىلإ الو راد ىلإ

 الب اممج هترضح ىف تيقبف هترضح نم جرخ كبلقو كيلق الإ كم لخأيال وهو ةصاخلا

 ىلاعت قحلل مابا ةحئارالو عله هتماقإ ةدم هقرطي ال نأ امنمو بيط اذه ىف شئاف بلق

 لب كلذ مه زوجيال ىلاعت هللا ةريضح لهأ نأل ءادبأ هعيضي نأ فاخي الو هقزر رمأ نم

 وهو « هنيقي فعضو هبدأ ءوسا ىلاعت هللا ةرضح نم درطو ماهتإلا بحاص تقم امبر

 نم اذهو « هتيحل تباش نأ ىلإ همأ نطب ىف ناك نيح نم هيقسيو همعطي ىلاعت قالا ىرب
 رمأ ىف قحلا ماهتإلاو علحلا ةيصاخلاب ابك اس ىطعت ضرألا كلت نأ عم نوكيام خبقأ

 رباكألا هرك اذه نمو :لاق « ءايلوألا راكأ الإ كلذ نم مسي داكي ال ىتح« « قزرلا

 رذعت ولو « ادبأ ةيصعم كانه هتماقإ ةدم هسفن ىف رطتغال نأ اهنمو ء ةكم ةماقإلا

 مهئاسنب ءايلوألا نم راكألا رفاس انه نمو « عوقولا ةبيرقب فيكف هلثم نم عوقولا

 . كلذ لجأل مهامح ةنؤم ارفلكتو

 نوكأ نأل لوقي ناكو ةكمم نأ نأ نمىلإ بحأ مامحف مهنأ نأل : لوةي ىبعشلا ناكو

 هلعفأم ولو بنذ ةدارإ ىسفن ىف رطخي نأ افوخ ةكمب مبقأ نأ نم ىلإ بحأ ناسار# اننذؤم

 : 0 هلوقل ملأ باذع نم هللا ىنقيليف

 .( رملأ باَذَع نم قد رب داب ويف مف ذر نمو )

 : ثيدح نم ىنالسم وهف ىكمملا 3 صاع اذهو

 . ثيدحلا 6 'لّممَت 1 اماهشأ وب هب قاكَح ام تأ نع َرَوا قامت هللا نإ »

 ظفح ىلع ردقأ ال لاف ؟ ةك<ب ميقث ال مل فئاطلا نكس ال سابع نبال اولاق دقو

 هللا نإف « لعفلا ف تعقو ول فيكف © ىسفنل ىملظ وأ سانلل ىملظ ةدارإ نم ىرطاخخ

 , ها ةكم الإ هل لعفلا نودءوسلا هتدارإ درج ىلع ادحأ دعوتي مل ىلاعت

 ىديس ىنربخأ دقو « روا<ي ملو جتعو ةروالا نع ةبوتلا ىديساي صخشلا لاف

 « هتاكريب هللا انعفن ىرمغلا سابعلا ىنأ ىديس عم اوجح رصعلا ءايلوأ نأ نانع نب لمح

 ةكم ى رواجن مكروتسد : ىديس اي هل اولاقف اهارقو رصم نم ايلو رشع ةسمخ اوناكو

 نأ : لاقف ؟ةكم بدأاموهلاولاقف « رواجيافةئيدملا وأ ةكم بدأ ىلع كتم ردق نم : لاةف؟ةئيدملاوأ

 *ىثطقهتريرسقرطبالوةكئالملاو ءايلوألاو ءايبنألا نم هللا ةرضح لهأ تافص ىلع نوكب
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 +لاقف ؟ةئيدملا بدأامو ملاةولاّف هللا ههركيام لعف اذإ تيكف ءابس هتماقإ ةدم هللا ههركي

 هللوحأ عي ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ةئس تلاخيال هنأ اهيلع ديزيو ةكم بداكو»

 هبت حر صاعالإ اسرد ةنيدملاف ىليالو هدي لخد ءىش لكب قدصتيو هتمامعرغصيهنإ ىح
 ى مالك هريغل نوكي نأ ماسو هيلع هللا ىلص هعم ابدأ سايق وأ ىأر هيفام نود ةعيرشلا
 لك ىف ماسو هيلع هللا ىلص هرواشيلف ءافصلا لهأ نم ناك نإف « هترواشع الإ هنرضح
 عمسي نأ طرشب هياع ملسو هيلع هللا ىلص هب راشأ ام لعفيو « سايق وأ ىأر اهمف ةلئسم

 هللا همر ىبرعلا نب نيددلا ىبمم خيششلا هيلع ناك امك ء ةظقب احرص ملسو هيلع هللا ىلص هظفل

 « اهفعضب ظافحللا ضعب لاق ثيداحأ ةدع ملسو هيلع هللا لص هنم تححص دقو لاق

 ىدنع كلذ راصو « هلاق امف كش ىدنع قبب ملو اهبف ملسو هيلع هللا ىلص هاوقب تذحأف

 خياشملا لاقف « مهدعاوق ىلع ءانب ءالعلا هيلع ىبعطي مل نإو هب لمعأ حيحصلا هعرش نم

 « سابعلا ىلأ ىديس عم ةئسلا كلن مهلك اوعجرو ماقام ىلع ردقي دجأ انمأم : مهلك

 ركب ربأ لمحم ىديسو « لدعلا لمحم ىديسو دواد نب دمحم ىدسيس مهل نم ناكو

 . ىطوطشدلا رداقلا دبع خيشلاو « لاهل نب ىلع خيشلاو « ىديدحلا

 ىديس نأ : مهعم اجاح ناكو ىرمغلا عماج مام] نيدلا نيمأ خبشلا ىخيش ىنريحأو
 نم مالسلا باب ةسبتع ىلع هدحخ ىنأ امتإو ىندملا مرحلا لخدي مل ىطوطشدلا رداقلا دبع

 راببأ ةلحرم ىف الإ قافأ اف « قرغتسم وهو هولمحو اولحر ىتح ةرايزلل جلا لحد نيح

 . هنع هللا ىضر ىلع

 دجاسملا ف مهسواج ىف هئايينأو ىلاعت هللا عم بدألا لهأ لاوحأ ىف ىبخأ اي لءأتف
 هللاو اهعجارف اذه ىلغ ةدايز ادهع رشع ىنثاب دهعلا اذه لبق مدقتو مهب دتقاو قا وسألاوأ

 , كاده ىلوتي

 هَل دآلبلا ُضَمبأَو اهدِجام لاَ ثلا لإ دالبلا بح » اعوفرم ٍلسم ىور دقو

 .6 0 ا هللا

 : داتسإلا حيحص لاقو مك احلاو ىلعي وبأو هل ظفالاو رازيلاو دمحأ مامإلا ىورو

 لإ ضب نابل أَو للا لإ ْبَحَأ نادلبلا أ هللا ءلوستر (ي "لاق الْجَ ّنأ »
 لإ عراتبلا بَحأنأ ”ليرْبج ريش دانأف تلي ربح لأن ىََح ىرذأ آل لاق ؟آَمَت هلا

 1 ٠ 9-0 ١ 25 م ا

 . « قاونألا هللا لإ عوتبلا ضَمبأَو دجاسكلا رشا
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 . « ليكي لأن ىَنَح ىرذأ آل ”ليرج َلآَقَف » ةياور ىفو

 . هحيحص ىق نابح نباو ىناربطلا اهاور « هركذف

 عاتب 'يأ لير لق سو ْيكَع /ذلا لص رثلا وسو نأ » ىلاربطلا ةياور ىفو
 مالا ديك ليث يكبك جوع كبَر كلذ نع ْلَمف لق ىرذأ آل ل65 ديَخ
 كاف مان 4 ءالالا | جم, 6[ ىو أنت نأ وة لمَ

 دا 7 ءاهسلا ىلإ جرم «ش عاقبلا أ لاف ٠ نال يف هللا توي عراقتلا ُريَخ

 .« قاَوسألا عرقبلا هش لاَتَح

 عج هج
 اادح

3 

 0ك 2-6
 0 ا : م

 ةعبس لجو زع هللا لوقي » اعوفرم اهريغو ناةكيشلا ىورو
 7 ةعا رن اةأ 1 1

 : « دجاسملاب هبلق قلعت لَحَر ا مهم رك ذف

 نابح نباو ةعرخ ناو ةجام نباو « نسح ثيدح لاثو هل ظفالاو ىذمرعلا ىورو

 : اءوقرم داتسالا حيحص لاقو م انللاو امههيحيحص ف

 مه مجاضص 2 5

 ناميلاب هل اودهشأَف دجشملا دايم ”لِجَرلا ميا اَذإ د

 :اعوفرم مهريغو 5200 ناو ةعزخ ناو ةجامنباو ةريش ىنأنبا ىورو

 شبشبتي اك هيل هللا شبشبت الإ رك ذلاَو ةالصلل دجال لِجَر َنَطَوَت ام
 ع

 .1 عَ مد اَذِإ ميني يل لهأ

 هدوصقم سيل ىأ « ركذلاو ةالصلل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لمأتف تلق

 كلذكو ىرخأ ةاعل وأ وغال سلج» نمل ىلاعت شبشبتي الف كلذ الإ دجسملا ف سولجلاب

 كلذكو « اضيأ كلذ ىلع لوم دجسملا داتعا نميف ء قباسلا ثيدحلا ىف هآوق ىف لوقلا

 طبئتسيو « تافآلا نم ملس نإ الإ 'ىذ ىف بيغرتلا نوكي ال ذإ « ةينألا ثيداحألا عيمح

 مستو رحتسي 1 ْن ١+ ىيأل ١ ساسإل نم 9 نأ ديعلل بحتسي هنأ هتيب لخخد نمل هلالجي قباب امك همست ىأ قحلا شيشيت ن

 1 معأ هللاو « هيلع رورسلا الاخدإو هل اسينأت هيلع درو اذإ هفيضل
 مل 0

 ةلع وأ 1 ل ءدِجْسْلا 0 نأكل ِجَر نيآم » اعوفرم ةمب زرخ نبا ىورو

 . ثيدحلا « ُهْيلإ هللا َنشَبْعَبت لإ نك ام لإ 6م



 مه هَل توي َراَمع 7 » اعوفرم ىلناربطلا ىورو

 : اعوفرم اضيأ هل ةياور فو

 « للا هفلأ دحشلا نلأ نم »
 : اعوف رم ةعيهل نبا هس قو م احلاو دمحأ مامإلا ىورو

 ةكحم ةلك ذأ دانس خأ لامخ َدَثآلَت لع دجاَلا ُنيِلَج»

 : رعأ ىلاعت هّللاو « 5 َكفَجْمم

 نومتالصب ءاسنلا رمأن نأ ( ملسو .هيلع هللا ىلص هللا لوسر ند ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 .ىتح لئاضفلا نم هريغو كلذ ىفام نحل نيبنو « ثوببلا موزل ف نومغرنو نمويب ف
 مهللا « اصاخ الاؤس انلايع نع نولوئسم انذإف ؛ ىنجأ ظعاو عامهب جورذلاىلإ نجتال

 اذإو ؛ لهس كلذ ىف رمألاف اردان الإ ىهتشت ال رظاملا ةحبق وأ ازوجع نوكت نأ الإ

 نمو « ةليضفلا كلت باستكا نم ىلوأ هوركملا كرت ناك تاهوركمع لئاضفلا تفتحا

 جورخلاب هتأرمال حمسيمل ظعاولل نجر اذإ تافالا نم ءاسنلا عقب ام ةريصبلا نيعب لمأت

 ىلع سيل نلقي نهضعب راص ىّوح لهجلا نهمع دق نامزلا اذه ءاسن نأ لع كلذ لثم ىلإ

 تجح نم ىلع ةالصلا بمن امنإ نلقي نهضعبو « زئاجعلل كلذ امثإ « ةالص نايبصلا

 . ارارم نهنم انأ هتعمس رمأ اذه ةالص نيحالفلا ءاسن ىلع سيل ناقي نهضعبو

 هتاقوأ رخكأ ىف ءاسنلا هظعوب صخم ةلساسلا خسيش دهازلا دمحأ ىديس ناك كلذل 3

 نوطلاخم ةلقل ةعيرشلا ماكحأ نم ائيش نعمسي الو توببلا ف تاسوبحم نهنإ : لوقيو

 ةيفيكو جخحلاو مايصلاو ةالصلاو ءوضولا ناكرأ نهملعيو نمل سلخ ا دقعي ناكف لاجرال

 لاك حري امو عوطتلا مايص لضفو عاجلا بادآو جوزاا قوقح نهملعيو « كلذ ىف ةينلا
 باب جرامع نوقدملا ىربعجلا مهاربإ خيشلا ىديس اضيأ كلذ وه ىلإ هقبسو تادابعلا

 اذهو « هللا همحر نونيد ماكحأ نه نيبيو ظعولاب ءاسنلا صخم نإكف ةسورحا رصمب رصنلا

 ىهو هتليلح .اهاشي مهدحأ ىرتف « ماوعلا نع الضف نآلا ملعلا ةبلط بلاغ ءافغأ دق رمأ

 انوامتامإ هتديس اهنأك كلذ عم « اهلبقيو اهعجاضيو ىلصتالو لستغنال اراهنو اليا بنج

 امأو « كلذ وحنو عاجلا ىنع لاق وأ « مالا سولف ىل تاه هل لوقت نأ افوخ وأ نيدلاب

 حوقولا ليلق كلذ نأ عم « اهبلغ كلذف مالتحالاو سافنلاو ضيا نم لسغلا سواف



 كل ( لات

 ء .هيلإ جاتحت ام اهبطعي كلذ لثم ىف ةنحاشملا مدع لاجرلا قالخأ نمو « عايجلل ةبسنلاب

 .ىغبلي كلذك عاملا نم هرطو ءاضق ىلع ىه هتدعاس ايكو « هيلع ابجاو كلذ نكي مل ولو
 . ريخ هيف ءىش لكل مف ىلإ اهدشرو اهئيد رمأ ىلع اهدعاس نأ هل

 ..ف نيلصي نأ ءاسنلا عراشلا رمأ امنإ : لوقي هللا همر صاوللا ايلع ىديس تعمسو

 ولو « تايبنجألا ىلإ رظنلا نع نوعروتيال نيذلا شضانلا بلاغ ةحلصمل ةاعارم تويبلا

 ةالصلاب نهرمأل مهمل رظان ىلاعت هنأو « هللا ةرضح ىف مهسوفن نودهشي مهلك اوناك مهنأ

 مهلع بلغتو جنا ىف مارحإلا ف مهمولقب نورضحم سانلل ناك امل لمأتو « لاجرلا عم

 هدخأ نأ دعبيذإ نهفكأو نههوجو فشكب ءاسنلا ترمأ فيك « هتبقارمو ىلاعت هللا ةبيه

 . بناجألا نم ةأرما ىلإ ليمج ةرضحلا كلت ق

 .كنإف نهنيد ىف هيلإ نجتحمام عيبمج ءاسنلا نم كمدخو كلايغ ىتخأ اي ملعو لمأتف

 . كاده ىلوتي هّللاو كلذ نع لوئسم

 : اغوفرم امهيحيحص ى نابح نئاو ةعزخ نباو دمحأ مامإلا ىورو

 تلق نيح ئدعاسلا ريع نأ األ 3 طب يلع "شا َلَص هلل 0 أم

 كِراَذ يف كُنالَصَو«ىهت ةالعلا نيم كّنأ تنل دق لاق كم ةاللا ْبحأ نإ

 كتالَصو كرا ف كِنآلّص نم ْيَح كرب يف كتالَصو «ك ربح يف كتالي

 هيف لصت تناكف « هملظأو اهب نم ءىش ىصقأ ىف دجسم اهل ىنبف ترمأف ىوارلا لاق

 . لجو زع هللا تيقل ىح
 .ىلع اهترجح ىف ةأرملا ةالص رايتخا باب :ةمبزخ نبا هيلع بوبو ىرذنملا ظفاحلا لاق

 ؛ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا دجسم ىف !مالص ىلع اهموق دجسم ىف اتالصو اهراد !هتالض

 .نم هريغ ىف ةالص فلأ لدعت ملسو هيلع هللا ىلص ينلا دجسم ىف ةالص لك تناك نإو

 : مل سو هيلع هللا ىلص ىبثلا لوقو : لاق « مارملا دجسملا الإ دجاسملا

 , ثيدحلا «ِدِجآسلا نم هاوس ايف ةالّص فلأ نم ُلَسْفَأ اذه ىدجسست يف ةَالَص د
 .ها همالك اذه ءاسنلا ةالص نود كلجرلا ةالص هب دارأ



 :اعوفرم دائسإلا عيدنا لالر ماكاو ةاحب قار ةيرع جتاو عل مانإلا ىورو
 «م لرعم مر“ مع م

 2 هل يح نوم ويب و دجاسملا 2202 4 0000
 ا ال رو نوار نارا كور

 ل 1 بتوأ بىيوصو 0

 نكس لاو نامل اهيدش كل 0 ا
 ماقال 07

 . ( أهنيب رق يفآلإ هللا لإ برقا

 :اعوفرم امهبحيحص ق ة هر رح ناو ناي قال ءاود لذ

 مسهسص ه7 / 2 سمس ماى مك

 . < اهني رمق يف ّىِهَو ابر ِهِجَو نم » ةأرملا ىنعي 4 نوكت امبرقأَو »

 : نسح دانسإب اعوفرم قاربطلا ىورو

 ا م هاوزعاو - ء. 5 م

 بف رْشتْسِيَف رمأأ نم : 2 ابني نم جرختل ةأرلا ّنِإَو ةرؤع داسنلا »
 رت 7 صا 5 2 7

 لاقي ابيايث 07 كلا | نك 0 هينيحعأ ١ الإ دح بنر ل كنا 1 ناطيغلا

 تدبمَو لجنس ص 1 ل 00 د رم دوع أ وقتك ؟نيدي رت نأ اهل

 اس ىف هدف نأ لع اك ةازنأ

 تطاعتدق اهمأل اهب مهيو اهيلإ هرصب عفريو بصتني ىأ . ناطيشلا اهفرشتسيف : هلوقو

 . هللا همحر ىرذنتملا ظفاحلا هلاق اهتيب نم اهجورخ وهو املع هطاشن بايسأ نم اًئيش

 ءاسنلا جرم هللادبع ىأر ىئابيشلا ورمع ابأ نأ هب سأبال نسح داقسإب قاربطلا ىورو

 :٠ ملعأ ىلاعتهللاو نيكل ريخ نكتويب ىلإ نجرخأ لوقيو ةعمجلا موي دجسملا نم

 نم ةالصلا كراتل نيبن نأ (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دوعلا انيلع ذشأ)

 نويلعبظاوي نم لضفو سمخلا تاولصلا لضف قءاجام لاهدلا رئاسوماوعلاو نيحالفلا

 بلاغ كلذ لفغأ دقو ؛ ملسو هيلعدللا ىلص هلوسروهللا هدك أ اك ديكأت ديزم كلذ صخيو

 مهريغو بحاصو مداخو دلو نم ةالصلا كرات طلاع مهدحأ ىرتذ نآلا ملعلا ةبلطو ءارقفلا

 نيبي الو « كلذ ريغو ةراجتلاو ةراعلا ىف هدنع مهلمعتسيو مهعم كحضيو مهعم لكأبو

 نيبف ؛ نيدلا مده امث كلذو رجلا نم اهلعف ىامالو مثلا نم ةالمصلا كرت قام طق محل

 درواك رانلا مهم رعست نم لوأ تنأف الإو هنبد تابجاو نم هب لخخأ ام لهاج لكل ىتخأاي

 سائلا فرع ىاهيقف مست ل تنكنإو « هملعب لمعي لو ٍلع نميف لداد كلنإف حميحصلا ق



 د

 نود سانئال ماعلا ناببب نودوصقملا مه مهم وكل نوفرو نوفرعي ءاهةفلا نإ اولاق امئاو

 فرعي كلذكو هف هب لمعي ملو ةعيرشلا ماكحأ نم ائيشف رع نم لكف الإو « ةداع ماوعلل

 . فرحو

 ىلع كزني البلا نأ انك « نولصي هلهأ ناكناكم لكن ع عفترب ءالبلا نأ ىخأاي ملعاو

 ىلع فسدناو قءاوصلاو لزالزاا عوقو ىخأاي دعبتست الف « ةالصلا هلهأ كرثي ناكم لك

 حلاصلا معيب لزئاذإ ءالبلا نأل «مهنم ىلع اف ىلصأىفإ لقنالو ءادبأ ةالصلا اهلهأ كري ةراح

 : هللا ف هرج« مو مهني لد مهرمأب مل هنوكل حلاطلا عم

 000 لك ىلع هْناَو )
 : اعوفرم امهريغو ناخيشلا ىورو

 مس 0: 66
 ماقإو ا لوسو ادع و 4 هللا هللا الإ هلل 1

 : .اقزلرب امهريغو ناكيشلا ىورو

 ني ىنبَي له تاكرم سلخ يوي لك ديف لع اع ب نا

 وحك 1 فلا تا املا رك كلذكَف لآ اش ْدنَرَد نم ع ال اول ا ونَرَد

 . خسولا وه نردلاو « ايآطْلا نب هللا

 : اعوفر٠ اهزيغو ىذمزتلاو لسم ىورو

 ن1 00 ا ةلزانك قمل لإ تو نزلا توكل »
 . « نئابكلا

 : ىثرقلا مهارإ نب ىك الإ حيدحصلا ق مهم جت هلاجرو اعوفرم ىئاريطلا ىورو

 "كناري لِ اسوق م51 نب اي : ةدلَص كك دنع ىداني اكلم لات شل نإ »

 5 « امرئنطَأَك امو دلو يقل

 : اعوفرم ىناريطلل ةياور فو

 اوُئفْطَأف اوموُك 2 : لوك رتالَص لك دنع ايداتم َلَجَو نع هللا تَعْبَي
 هي 60 و لل نرسل راو را ةكيشأ لك 2007

 ( راوثألا حئاوا سم )
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 يمان تا :

 .ثرضح اذإف كلذ لثيف برغلا ت تَرْضَح اذِإَف ؛ كلذ ٌلثمف هرثعتلا تا : َرضَح اًذِإَف

 4 را ٌجِلْدُمَو ريخ يف جلالمف َنوماَنيف كلذ لثمف ةَمّيع و
 نس

 لوعس هاي 7 "عوف اب طَخت 5 هللا د اعوفرم ىئاربطلا ىورو

 وا اح ل ا دقو هنالَص ند رفيف ”ننع تن

 رئاسف دروام ريظن ءوضولاب ترفك ىلا ءوضولا اياطخ ريغ اياطختا هذهب دارملا :تلق

 ثيداحألا نبب ضراعتلا عفر كلذ قو هب اصاخ !ممرفكي رومأم لكناف«ةيعرشلا تارومألملا

 : ملعأ هللاو ؛ كللذ ىف ةدراولا

 : اعوفرم ةب سأبال دانساب ىلا ريطلا ىورو
 2 ري آ 5 اى

 َحلَصَتَحْلَص نإ « هتالّص يف فمي ةآلكملا ةمآيقلا مي دما دب بسام املّوأ»
001-86 

 .« ولع راس دسف تادسف نإ َو ولع 1

 . « رِسْحَو باح دقق تدَسف نإَو « حلف دَقَف تَحَلَص نإ » هل ىرخأ ةياور ىفو

 اضرلاعقو تحلص اذإ امألةالصلا تحاصاذإ حياصن لامعألا رئاس تناك امنإ : تلق

 هللا نم ظخسلا عقو تدسف اذإو « هلامعأ رثاس ىلع اضرلا بحسناف « اهبحاص ىلع هللا نم

 : ملعأ هللاو «هلامعأ رئاس ىلع كلذ بحسناف اهلعاف ىلع

 : اعوفرم اضيأ ىناربطلا ىورو

 5 نإ َةالََص ل نأ. نيد الو ل مغ 3 ةَالَّص لَو ثدل ةنامأ هل 0 ناعإ الر

 . دسم نم سأكلا عِضاَك نبدا نم ةآلصلا ضم
 5 ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو «ةزيثك كللذ ىف ثيداحألاو

 مدقنل نبحرشنم نوك نأ ) مسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا كهعلا انيلع لخأ)

 الف عابتالا ف باوثلاو لضفلا مظعم نآل كلذو ءالوضفم هلعجام ىلع ضفأ عراشلا هلعجام

 ريثك هب لثغ دهملا اذه لثمو اماع همم دقتب عراشلا حرص نإالإ ائيش عوطتلا ةالصىلع مدقل

 ىمظعلا ةغاهللا تاق دقو « ةءابجلا ريثك عماج ىف سلاج وه نم تيأر لب « سادلا نم

 عراشلا نإف 4 باذقلا ىمم ةاش ند ادهو « قطنملا ملع 2 علاطب سلاج وهو ررمعلا ةاليعل

 نأ انل سيلف « اهم لضفأ كانه ناك نإو اهريغ ىلع ةءيرقم هبف لعفت انقو ةدابع لكل لعج



 كل كا

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انابخ : رمع نبا لاق لب اهتس لدب الثم رصعلا ةالص رركن

 ةيناثلا لصينأ الإةحيحص ىلوألا ةالصلا تناكاذإ ىنعي «نيترم موي ف رصعلا ةالص ىلصن

 كلذ ةنسلا كلت نسام عراشلا نأ ملعف انكح هسفنأ عرشمال عراشلل عمبات دبعلا و( ةعامج ق

 تقولا ف لوضفلا لعف نأب هملعام كللذ امتإو اهم لضفأ كانه نأ نوك نع الهاذ تقولا

 "  اضيأ بواظم هيف عرش ىذلا تقولا ف لضفألا لعف نأ اك" « بولطم هبف عرش ىذلا

 كلاذ نيعت نإ الإ ملعب امناكم لغتشيو ةدكؤملا لئاوثلا كري نأ ملعلا بلاطل ىغبني الف

 نئسلاب لاغتشالا كرت ىلإ ىدؤي الث كالذو ؛هيف صالخإلا طرشب ىعرشلا قيرطلاب هيلع

 بعلو ول ق ساجلام اريثك هنأ عم اذه « ادبأ هقح ىف عرشت ملاهنأك ىح امتوفيو اهلك

 كلف : ىلوأ ماعلاب لاغتشالا طق هسفنل لوقي الو «بج.و ربكور فو دسحو ةميمتو ةبيغو

 تقو : ال بورمضملا ننسلا نم ةئسب لاغتشالاب كرمأ نا لوقتو ىخأاي ثاسفن ىلع سبلت

 ى ةجح نوكي امر كللذ لثم ناف « هيف ثاصالدفإ مدعب كماع عم لضفأ ملعلاب لاهتشالا

 كرتو لاد#جلا نم رثكأو لئاضفلاو نئسلا لعف كرت اذإ ملعلا بلاط لمأتو + نيدلا ةلق

 ءادبأ ىل عدادل لوقي الو دحأ هيف دقتعي داكيالو سنألا هنم بهذي فيك ةينسلا داروألا

 هنواأسيو هتودقتعي سانلا ريصي ملعلا ةبلط نم راك ذألاو نئسلا لعف نم رثكأ نم تال

 : سو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق دقو ءاعدلا

 يشأ نمو نوح وف ارح وْيَكَع ' زيت ءضْرأْلا ىف هلل هاَدبُش 0 0,
 .(ٌةَش ا 12 هيلع

 نئسلا اكرات هيقفلا ناك اذإ : لوقي هنع هللا ىضر ايركز مالسإلا خسيش انخيش تعمسو

 . سبايلا فاجلا زيحلا؟وهف موقلا بادآو داروألاو

 لعجاو مايألا نم موي ىف اهم ”لخمتالو « ةتقوملاتانونسملا تاواصلا نم ىبخأ اي رثكأف

 هيف وغلت ديرت سلجم لك لدب لعجاف ائيش ىنهتعمس نإو اهتاقوأ ريغ ىف ملعلاب لاغتشالا

 ىف هتفك ةيعرشلا داروألا لعف نمو « ريصخ نم عيبشيال نمؤملا ناف وغللا كرتاو لع سلجم

 لاما تانوأ ادعام ادبأ ةلاطبتقو هل دحمداكيال ىح عراشلا هب هرمأ ىذلا ريفلاب لاغتشالا

 طسب مدقتو « هيلع لمتاو كلاذ لاءاف « ىلاعت هللا ءاش نإ هنع وفعم كالذورشبلا قرطي ىذلا

 + كاده ىلوتي هللاو هعجارف ملعلا بتك ىف ةعلاطملا نامدإب رمآلا دهع ىف كللذ ىلع مالكلا



 تااةزعيت

 , «رون ةالّصلا 2 : اعوفرم هريغو سم ىورو

 : ' قيس اعوفرم دمحأ مامإلا ىورو

 اك بوند هنع تفابيق هللا هج 3 ابيب دير ةلكلا لَ هللا دبعلا نإ »

 قررلا كلذ َلَمََف ام مَع خو دل هذه نع قرولا اذه ْتَفاَبَس

 . <« تفاي

 لوسر ىلوم نابوثتيقأ : :لاق نادعم نع ةجام نباو ىثاسنلاو ىذمرتلاو مسم ىورو

 ىنربخأ ثق لاق وأ ةنجلا هب هللا ىنلخدي هلمعأ لمعب ىنريسأ تلقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نعتلأس : لاّقق ةشلاثلا هتلأس مث ءتكسف هتلأس مث تكسف « ىلاعت هللا ىلإ لامعألا بحأب

 سس

 ةَجَرَد ب هللا َكدَكَر ألا ةدئيس لب جنت آل "كلتإف دودسلا ةرتكب َكِيَمَع »
 .4 ”ةثيطخ كنك ابب طَعَو

 : حميمحص دائساي اعوقرم هجام نا 77

 . « دوجسلا نِم اوُرثكَيْسا »

 : لاق بعكن ب ةعيبر نع لس ىورو

 كدا كلأتمأ تلق « نس لانك جاب لسو دبلع هللا ل ىلا تزتأ »

 .«دوجسلا ةرْثَكَب كيفن لع ىنعأت لاك : : كلذ وه تلق ؟ كلذ ريغ 20 َدَثْلا ىف

 لام هللالإ بس لَم ُدَِمْلا نوكَي ٌهلآَح ني ام » : اعوفرم ىلاربطلا ىورو

 . © بارا يف ُةهْجَو رفعي ادجآس هارب نأ نم

 ل تارا نعت عر عي نأ

 : اعوفرم اضيأ هل ةياور قو

 : « ركل اهي كفي نأ“ "كني آطتسأ نم نسف (عي وضم كيش ةدلصلا »

 : نسح دائسإب هل ةياور قو

 التف ؟ ربقلا اذه بحأص خرم لاَ ربقب رم سو هِيلَع للا لَص تلا نإ »



 : رعأ للاعت هّللاو 6 *6 اند زّبقَب نم اذه لاح نآََمْكَر : لت

 لبق ءوضولاب دعتسن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ )

 اذهو تقولا ةعامحةليضف هئاف امرف كلذل دعتسي مل نف ؛ تقولا لوأ ةالصلل تقولا لودند

 ءوضولا ىف نوطرفيف « ةيديانصلاو راجتلا نع الضف دجاسملا ناكس نم ريثك هب لي دهعلا

 « عسنم تقولا لوقيف ًاضوت مق مهدحأل لاقيو « ةعابجلا ةالص مهتوفت ىتح تقولل لوأ

 رصحعلا ماقن ةالصضلا تبأ رف « ةعابجلا ريثك عماج ف ملعلا ةبلط نم صخش عم كلذ ىل عقو دقو

 ءاعستم ناك ولو « هل تلقف عستم تقولا :لاقف ةالصلل مقدل تلّمذ « وغلب سلاج وهو

 ىل ةلضاح ةجرد نورشع ةعبسلا لاقف : ءالؤه لثم ةعاش كتالص ىف كال عمج ردقت لقف

 ؛ هتكرتو تفرصناو كرجأ صقني ءىش ىف ىناداجت ؛ هل تلقف ء دحاو عم تيلص ولو

 بجاو كرت ىلإ كلذ مهرج ارو « ةنسلا نع نيلضملا ةمثألا ةلج نم دعي اعر اذه لف

 « ةيعرشلا رماوألا ةمثآلا كرئالإ وه سيل لالضالا ةقيقح نإف «ةمايقلا مويديلع نوبذعي

 ناك ولو ؛ ريخ ءالؤه لثمل ىجري الف لالضلا ىف ةودق نوريصيف كلذ ىلع نمانلا مهعبنيف

 : لابجلا لاثمأك ملعلا نم مهعم

 ءاملعلا ىلع هوءرئاف ملعلا مث أرق اذإ : لوقي هللا همحر ىلوبتملا مها ربإ ىديس نأكو

 ؛ هوملعاع لمعلا ىلع نول" عيال نيذلا نيلداحملا نم دحأ ىلع هوءرقثنأ 5 ايإو ء نيلماعلا

 اهؤاَقب ةميرشلا ةلمح متوكل داصرملاب ءالؤهحل سيلبا نإف :مملع ةكرب نورسخن من

 ىدتقي ىت> « !منولعفي' ىتا لامعألا مدعل ةعيرشلا لاح تلث مهاح تفلت اذإف « مهماقبب

 ناكو « اهب لمعلاب الإ اهنيعل دوجوال هنأل ةدوجوم نكست مل ةعيرشلا نأكف اهف مهب سانلا

 اهلكلاتقلا تالآ ملعت ىذلا رطاشلا كح هملعب لمعيال ىذلا هيقفلا كح : لوقي هنع هللا ىضر

 فرعت كانإفقررطلاعطقا هل لاف قي رطلا يف سيلبإ هيقلف ؛ هللا ليبسف لاتقلا ةين ىلع جرم“

 هعرص ىتح هبرصف ةعتمأ همم ناسنإ هب رف كلذ فرعي دحأ لك امو عداضتو عفادت

 لئاقي احالس هملع ذختي روكلملا هيقفلا كلذكف « داهج الب هتيب ىلإ عجرو هعاتم لخأو

 ىل زو# :لوقيو هيلع و» سيل نم هريغبهذم داق ةعقاو هيلع هملع ىأر نإو «ةماعلا هب

 ىلع نيها ربلاو ةلدألا ماقأ ةرورعض ه ريغل هديلقت نأ ف دحأ هعزان نإو ةرورسضلل ديلقتلا

 . ها رانا! ىلإ هداز هملع نوكي امر اذه لئف : رورسشملا
 كلام ل سب هللا م ثانيد ل م 3 ُثادصت نم لماع الو ةعي رجلا بذا ىخا أي م 18 0 ّ 8 ماع : . 0 2 1 1 2 ٠



 م الة اس

 ٍلتَمل ئأ مثلا لوُسَر اي : لآق دوم نب ل رفا دبع » اهريغو ناخيشلا ىورو

 . ثيدحلا « اهنْكَوإ ةالَصلا :لاق ؟ لاَ ملل ىلإ هس

 يقر وأ ف كَتآلم ْلَمَو يبو كذب قم اءنرف سب ىاربطلا قوزو
 . «'كل نماضي لج 4 ل ًٌعَو هللا إف

 : 00 ئوزو

 . « هللا وفَع نرخ ريآل هللا ناَوضر ةالّصلا نم وألا تقولا »

 .6 هلا منَ تقول ١ طّسَو » : ىنطفرادلل ةياور ىفو

 « اينّذلا لع ةرخ رخآلا لْضَنُك هرخآ لع تكلا لأ لْصَف» :اعوفرم ىليدلا ىورو

 : اعوفرم ىتناريطلل ظفالاو ىناربطلاو دمحأ مامإلا ىورو

 هيب "لو الع ظفاحَو اقول ةلكلا لص م : ّلَجَو رع "كبَر لوقي »
 . « نجلا ”لخذأ نأ بع "لع "لف اهتم اًفانخيتنا

 0 1 يأ تالا ىلَم نم » :اعوفرم ىئاربطلا ىورو

 اهلا كظنح لوقت نا ة رف أي( ّىِحَو تجرخ اهدوجُسَو سوك ذو اعوُسَحَو اهتأبق

 اعود اهل و 0 مبشس و ايفو ريل امالص نيو « ىتظنح اَكأ

 نقم 1 كم كو يلم داس: ىهَو , ع ةوحم الو اهعوت ر لَو

 : 47ج اهب برص © َقلذعأ اباوثلا فيل اك تيل ثلا هاش ثيح تناك اذِإ ٌىَع

 . لعأ لاعتو هناحبس هللاو

 ةالص ىلع بظاون نأ, ( مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لمخأ )

 انوفث ىح تلختن الو « لذاونلا نم ةعابجلا هيف عرشن ايفو سمحللا تاواصلا ىف ةعامجلا

 « اهرجأ لثم تضقنا دق اهدجوف اهل جرش نمل عراشلا لعج نإو اهضعب وأ اهلك ةعايجلا

 اوغرف دق سانلا دجوف ةعاجلل جرش نم رطاحلا انيكستو اريج ثالذ لعج امثإ عراشلا نآل

 يف طرف نم لعجم تيكذ الإو « ةبيصملا بحاضل ةيزعتلاك كلذ ناكف نزحو فسأتف

 دهعلا اذهو . مهفاف ( ىلاعت هلجأل اهلك هلاغشأ كرتو امللإ ردابو اهلعف نك هللا رماوأ



 ابو

 ةريبكت هنوفت ىبح ريضي هارتف «صوموملا لداحا امسال دجاسملا ناكس نم ريثك هب لمع

 عكررو ئونب اعدم ةروسلا وأ ةحتافلا ةءارق نم مامإلا غرفيو ؛ مامإلا عم مارحإلا

 لكو « ىعرش ردع ريغ كلذو ةحتافلا ةءارق ف سوسوتأ ىنأل كلذ لعفأ امنإ : لوقيو

 لحلا لصألا لوقيو كلذ نم لكأي مهدحأ لازب الف تاهشلاو مارهلا لكأ نم كلذ

 ولو « ةظفاحلا ةوقلا سلتا لاوقألاو لاعفألا نم ءىبث هيف مستر ريصي الف هبلق لظي ىح

 ران ىت> لالخلا بسكو عرولا قيرط هملعل قيرطلا لهأ نم قداص خيشا هدايق ملس هنأ

 الإ اثيش ىسني ريصب الو هنم عقي ام عييمج كردأف « ىتراذلا بكوكلاك راصو « هبلق

 . رداثلا ىف

 ةدشل كلذو « هتيسنو ائيش تعمسام : لوقي هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا ناك دقو

 . هنع هللا ىضر هنطاب ةيئارو

 «لجو زع هللا رماوأب ءانتعآلاو ثادابعلا بئارم كلملعي خيش دي ىلعىخأ اي كلساف

 ريغ نم ةلعل اهتلعف وأ لهاستلا ىف تعقو امبرو « هلعفت امف كلشلا ابلاغ كمزال نف الإو

 1 . لاقيل صالخإ
 فلختف ةئس نيعبرأ لوألا فصلا ىف ىلص هنأ هنع هللا ىضر ىجنسلا دقرفل عقو دقو

 امتإ : لاو « ةنس نيعبرأ ةالص داعأف هل سانلا ةيؤر نم الجخ هسفن ىف دجوف اموي هنع

 ماعاف 3 2000 « اًخيش هل لحما مث « لاقيل لوألا ئصلا ىف نيلصت سفناي تنك

 , كاده ىلوتي هللاو هيلع لمعاو كلذ

 : اعوفرم هجام نءاو ىذمرتلاو دواد وبأو ناخيشلا ىورو

 نس شع سلخ قوس ىف و نيب ىف دال لق فمَن ةعامج ىف للا ةالصو

 . ثيدحلا « اقميح

 : اعوفرم امهريغو نيخيشلل ةياور فو
 ثا

 . « ةَجَرَد نبرشعو عبسي ّذَفلا ةالص نم لَضفَأ ةءامكلا ةالص 0 _-
 انتيأر دقلو : لاق دوعسم نب هللا دبع نع هجام ناو قاسألاو دواد وبأو ماسمىورو

 ىدامم ىنأب لجرلا ناكدةلو « قافنلا مولعم قفانم الإ ةعابجلا ةالص ىنعي مع فلختي امو

 لخؤيو هيبئاج نم دفري ىععي نيلجرلا نيب ىداوي هلوقو .فصلا ىف ماقي ىتح نيلجرلا نيب
 . دجسملا ىلإ هب ىشمع ىتح زجعلا نم هدضعب
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 : اعوفرم نسح دانسإب امهم لكىئاربطلاو دمحأ مامإلا ىورو

 علا ىف ةآلكملا نم ْبَحْسيل كاتو كَرابت هللا نإ »
 ىنامال ام عاملا ىف ةآلصلا نس هقاحملا 0 11 1 امور ارا ووو

 .6 ب هد لاو و امثال الإ

 ةريبكستلا د رد راعامج ىف امي نيميرأ ُِش 0 م9 : اعوفرم ىذمرتلا ىورو

 . « قآقثلا َنِم « ةكاربَوِراَلا رة نااار أ ] بِك لوألا

 : اعوفرم هريغو هجام نبال ةياور قو

 الص نم لوألا همك كا "ترف ال ل نييبزأ عاج ٍدِحَْس ىف 7 ضد
 .6 راثلاَن م اقنع هل هللا بَعكءآ اشملا

 : اعوفرم سم طرش ىلع حيحص لاقو حلاو ئاسنلاو دواد 1 ىورو
2 
 ”لثم هللا ُءطغأ ا الا حار ؟ 0 321000 ف وت ره 2

 ضرع 3( 1 م ام” م م١ 0 2 أ

 . ن7 ريس مهر وج نم كلذ صشني ( اهرصخحو هر نم رح

 : اعوفرم هريغو دواد ىلأل ةياود فو

 2 ا ١ ام 0 دحْشسلا أ نإف« 1 رف رةعامجفإ 0 َدِجْسْلا 0

 همأك الص دقو دحتسلا أ نإف «كلذك ناك ىتب ام مو كرد ام 0 0

 : 0 ىلاعت هللاو « ”كلذك ناك ةآلكعلا

 ةعامللا عم ىلصن نأ ( مسو هيلع هللا لض هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخخأ )

 انفلا“ ىتمو « ىعرش رذعلالا ىربكلا ءارتنو ىرغصلاب عئقنالو ىرغصلا نود ىمظعلا

 ثعابلا نوكي نأ ىغبني هنأ لعف ؛ هيلإ بحألا وه ام لعف انكرت نم ىلاعت هللا انرفغتسا كللذ
 ىف اندنع دقت ةلع كلذ نإف « باوثلا بلطال اهل ىلاعت قحلا ةبتغ ةعايجلا ةالص ىلع انل

 هملعل الإ ىورخألا باوثلاب ريش ىلإ هدابع نم ادحأ ىلاعت هللا قاسامو « صالخإلا

 « فرحو ةاع ىلع هللا دبعي هنوكسل « صالخإلا لهأ نم سيل دحأل كلذ نأب ىلاعت

 كلذ لعفل ردابي ناك لب « باوث ركذ ىلإ جني مل صالخإلا ماقم ىلإ لصو هنأ واو

 كولسلا لاح هلك اذه « كلذ ىف باوألا ةفرعم ىلع فقوتي الو « ىلاعت هللا رمأل الاثتما



 ل اير

 .ىطعي نأ هيلع بجحوو ءازجألا نم هيف ام عيمج نع هل فشك مدجرو هريس 9 اذِإَذ

 ىلعأ ىلإ لصو نإو هئدابع ىلع باوأالا بلطي اءزج هيف ىريكاندو « هقح قدح ىذ لك

 ,نظ امير « نيع هل رهظي داكبال ىتح فعضي ءريولا اذه ناك املو . كواسلا بتارم

 قاب هنأ لاحلاو « هيلع ءزجلا كلذ ءافخ ايلك اصالخإ اصلاش هللا دبعي راص هنأ مهضعب

 0 ةفرعملا بايل نم اذه نإف ؛« مهفاف « هيلع ىوق ةيدوبعلا شيج راكسع نكسلو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ كقو

 هجم 2 د م م عب سأ حساس ممل نس سم ماب مالم 8 2# م

 المأ نك أ "أ اَرآ آلَو ةّنِج قاَخأ "1 ال رات وأ دن دبع م لظأ سود
 . مع 1 4 7 ع

 . لاحر ماقم لكلف , هأ 01 عاطا نال

 ,يغبنيالف ةعامجلا ةالصل جورخلا نع اوفلْمن امبرف ةينطاب راذعأ ءارقفلا)وكيدق هنأ ملعاو

 .موماع بلغ اممرف 0 مهم رذعلا كلذ فرعتي نأ كعب الإ مهيلع راكنإلا ىلإ ةردابملا نسأل

 ,لغشأ ةعارملا ةالص نع كيعلا تل ره معنإ هرغ ىعممملاو ( جوردلا ْنَ مهعنم رهاق لاح

 لع ردقام فيس مهدحأ برض وأ ءالؤهو 2 جوردتا لع هتردق غم لوضفموأ ىريد

 هلئع هتولخ وأ هاي نم هجورخ نم مهدحأ ىلع نرهأ ليسأا برض توري لب جورحملا

 . هقاذ نم الإ كلذ فرعي الو « هياع لاحلا ةيلغ

 دجسملا نأ عم طقن رسدعلا ةالصل ال] هتيب نم جرخيال نيدم خيشلا ىديس ناك دقو

 ىديسل ليقف قصرملا ىلع قدوس كإذكو (يىرمغلا دمخ قديس كلذكو 3 هراد بايب ىلع

 .نم ىوقأ ىلاعت هللا عم بلق ةيعح لاح ىف هتيب ىف ريقسفلا نوكي ار لاقف « كلذ ىف نيدلم

 . ها جرخ اذإ هعم هتيعمج

 : ميظعلا نآرقلا فو « موقلل ىخأ اي مس
 1 ا م 0 هك ب 58 هيا مم.

 ملسو هيلعدللا ىلص هيأ الواف مهيد رومأ َْق مهداشرال ايلط هودانامتإ ةبادحصلا نوكم»

 « مهند رومأ سانلا ملعتل جوردللا مادق ناكل ىلاعت هللا عم ةصاخ ةيعمج لاح ىف ناك

 ةالمصال اوجرع م اذإ مماع ركني نأ دحأل ىغبني ال هدعب نم ةثرو لك ق لوقلا كلذكو

 .لرقلا ىلع جورلا مملع نيعتي كانه نإف معيب مهلكم ىلع مهجور خناجر مع اذإ الإ

 . سو هبلع هللا ىلص هماقم نء اظح نمؤم لك نإف « كلذا ىخأ اي هبنتف

 . ( كش *يلَع "ناو )



 دن ان ل

 : اعوفرم هحيحص ف نابع نباو ةمزخ ناو ىباسنلاو دواد وبأَو دعأ 'مامإلا ىورو

 ىْزأ نيج مم ”هئالَصو هَدْحَو دنالَص نم ى ذأ لجرلا مم لجلا ةالّض»
 ارا مم تال ( نم

 ظ . ىلاعت هللا د
 ' ىلاعث قحلا نوكل ىربكلا ةعامجلا ف ةالصلا ىلع ىلاعت هللالهأ بظاو انه نمو : تاق

 لايخدإل ال وفعلا بحىملاعت هنوكل مهنع هللاوفعن وبحب مهنأ اكىرتخأ ةلعلال ابمف انتالص بح

 3 ملعأ هللا و مهفاف «ةيفاعلاب مهسفنأ ىلع :ةحارلا

 : ل ا
 ِ هسا ا حج صا سول 6. 5-5 5

 «ىرت ةعب“ | الح نم هللا دنع هّبحاص اه هلأ 2 ني نَا ةالص»
 م ل سا هوب لم ع يم

 "طاري قيناهم ةالصو ىرثت قيناك - نم هللا دنع 0 ةعامج ةيأ ٌهَالَصْو
 رار مس

 5 لعأ هللاو « ىرتت مام ني هللا د كنع 3 ذأ "”مهدحأ

 ةهز' وأ رفسم انجرخ اذإ ( سو هياءهللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع كعأ )

 ةضيرف.تقو رضح نإف «نيتعكر ولو امهف ىلصن نأ ضرألا نم ةالف ىف انلزنو كلذ ريغ وأ

 :ادرف ادرف ىدارف اهانيلص-رسيتي مل نإف « ةعامخ اهانرلصو انمقأو اهل انذأ

 م دلبلا ىف ةعامجلا ةالص نم ليضفأ ةالفلا ىف درفلا ةالص نأ ىلإ مهضعب بهذو

 ىلء هدعاسي ادحأ دج نمل مزع ةيوقتو عيجشت وه امإ كلذ ىف درو ام لعلو : تلق

 فيعضتب هل عراشلا دعوألا ةيربلا ىف ةالصلا ىلإ هتيعاد ىوق اف همزع فعض عم ةعامجلا

 ةيعارب نم مدعل ادبأ ةيربلا ف ةالصلا ىلإ ةيلك ةيعاد هدنع دجوام كلذ الولو « رجآلا

 بساني ام لكى ش رومأب مهبر ةدابع يلإ سانلاق وسيزأ عراشلا نأش نمو قلنا نم كان

 اهليضف نإو ةعاملا ثيح نم ادبأ هدحو هتالص اهداعت ال ةءامجلا ةالصف الإو « هلاح

 كلذ ىلعو « ةعامجلا ةالص نود الثم صالتخالا نم اهمف دجو الل وه امئاف هدحو هتالص

 : ملعأ ىلامت هللاو مهفاف ؛ مهنع هللا ىضر ءاملعلا روهمج

 : اعونرم دواد وبأ ىررو

 امال اًذإَف «ةَالَص نب رشعو سفك ُلِْعَم وعملا ىف ةالكلا »

 . « ةَدلَص نيس ْتَفَلَب اهدوجسو ابعوت د

- 

 ماك قآل ىف



 كل شل

 : اضيأ دواد ىبأل ةياور ىفو

 « َةَعَْجلا يف ونالَص لَك نست هز ةالفلا ىف لجولا ةالَص»

 : اضيأ دواد ىنأل ةياور فو

 نضع ام تب امدوُجسَو اهعوك رم أف دف ضرأب اهآلص نك »
 "ا

 + دواد ىنأل ىرخأ ةباور ىف رسفم وه اك ةالفلا وه : ءايلا ديدشتو فاقلارسكب ىلا

 : اعوفرم ىلعي وبأ ىروو
 ماض و

 . «ضزرالا ل ْتقَرْحت الإ ةآللا ديري ٍضْرأْلا نم مة موُقي لبع نم ام »

 : اعوفرم ىتاسنلاو دواد ىنأل ثيدح.ىقو

 55007 ا

 :كلَجَو رع لوليد ةيظغولر ف خيي نيكو بن

 ياسو ىدبعِل تارفغ لف لق (؛ قم فام ل نذوي اذه ىِْبَع لإ اور

 0 لا

 . ملعأ ىلاعت هللاو «لبحجلا سأر : ةيظشلاو

 ةعامجلا ةالصب مهن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )
 ةلعلال كلذ ى ائيلع عراشلا ديك أتل اهريغ ىف اهب ماتهالا نم ربك أ خبصلاو ءاشعلا ىف

 نيئاه ىف ةءامجلا روضح ىف نواهتلا انم مسو هيلغ هللا ىلص عراشلا ملع الواو « ىرخأ
 دبعلا ف لع اذإ نوكي امنإ دبعلا ىلع ديسلا ديكأت نإف ءامهروضح ىف ائيلع دكأام نيتالصلا

 دهعلا اذهو «باوث نايب الو ديكأت ريغ نم كلذب هرمأ ديسلا ناك الإو « هتمدخي نواهتلا

 رابنلا رخخآ هيلع لحني بعتلا نإ ؛ فيصلا ٌمايُأ ف ىعيانصلا ايسالو سانلا نم ريثك هب ل

 رمأل رذعلا ةحئار هيفف ايعرش ارذع نكي ملنإو اذهو « سمشلا عولط ىلإ هنم صلخي الف

 نع هفلخت ىف هل رذع ال هنإف « هل ةفرحال نم فالخم هدي لمع نم لكلاب هل عراشلا

 هتمقل ليصحت ىف ةقاشلا لامغألا ىطاعتو هدب لمع نم لكأ نم نأ ملعف « نيتالصلا نيتاه
 : ملعأ ىلاعت هللاو «نامبإلا ماقم ىف نيلماكلا نم وهف ةعامج ف ضئارفلا ىدأو

 نيذلا ءاهقفلاو ءارقفلا اممأ مايإ : لوقي هللا همحر صاوحلا ايلع ىديس' تعمسو

 افئاط هومتيأر نم ىلع راكلالا ىلإ اوردابت نأ ةفرح نولمعي الو فاقوألا نم نولكأي



 نوك.ي امب رف عيدي هتوناح ىف اسلاج وأ ةعمجلا وأ ةعامجلا ةالص تقو هسأر ىلع ةعاضبب

 م ها ىعرشلا هقيرط هيلع اور زأ مث هلاح اوفرعتو هرمأ نع اوثحيا لب « ىعرش رذع هل

 ةءامجلا ةالص ترضخ تعضلا الوا :لوقي اصخحش هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ عمسو

 ثيم تنك نأ الإ تعضلاب للعتت نأ ىتخأ اي كل ىهبنيال لاقف « حبصلاو ءاشعلا ىف

 نإف ليحلا ند ةايحم روضلا ىلع ردقتال « راثيد ثلأب ةعامجلا روضدح ىلع تدعو وأ

 صنب قافث كدنعف ةعامجلا ةالصل رض ملو رانيد فلألا لجأل روضحلا ىلع تردق

 : ملعأ ىلاعت هللاو ها عراشلا

 : اعوفرم هل ظفللاو ملسمو كالام ىورو

 رتعاج ىف حبصلا لص نمو ليلا فصن ماك اع أكف ةعامج ىف ءاشولا لص نم اسم هس ىلا 8 ص 5 3 ضر مب م2 مده اة ا لل هه
 2 © مال رات لس

 . « "هلك ليلا ماق ان كف

 8 اعوقرم دواد ىنال ةياور فو

 035 2 82 2 5 ل يي ا ماه انكر 017

 رجفلاو ءاشعلا لص َْمَو « هليل فصن مايقك َنأك هعامجيف ءاشعلا لص ه»

 . 0 هيل مايفك نك ةءامج ف

 نايبو , ةءارح ف رجفلاو ءاشعلا ةالص لضف باي هدييوك فق ةمب رخ نبا هيلع بوبو

 رجفلا ىنعي اهاضف نأو « ةعامجلا ىف ءاشعلا ةالص نم لضفأ ةعامتلا ىف رجفلا ةالص نأ

 + ةعامجلا ىف ءاشعلا لضف تعض ةعامجلا ف

 رجلا ةالصو ءاشملا الص نيقفانملا لك ةالكملا لقثَأ » اعوفرم ناخيشلا ىورو ى,26 شعرس ا للا 0 2 0 5 83

 . 6 اًوْبَح لَو اهاتأَل ًامهيف ام نودلعي وَ
 ىنسي « اهدهشل انيس انظع دمي هنأ م لع 3 » اعوفرم ممل ةياور ىفو 0 م ل 2 0 5-5 نقل 7 2 .٠

 . ءاشملا الص

 لجرلا اندرو اذإ انك : لاق ربع نبا نع هدحيتص ق ةمرزخ نباو ىاريطلاو رازملا ىورو

 . نلظلا هيف انأسأ ءاشعلاو رجعفلا ةالص ىف
7 

 كس م م تا ةمعف م .ه 6 2 . يل 5 0 م
 3 ردتفلا لبق نقع للصف دحسملا ىلإ 2 1 نم » اعوفرم ىئاريطلا قفورو



 هل ايه سس

 دَقَو يف ّبتُكَو راَريأْلا ةالّص ىف ذم لكما ةنالص تبعك َرجَفلا َّلَصي مَ

0 

 : امهحيد ىف نابح نباو ةميزش نباو دمحأ مامإلا ىورو

 لق < يملا امي ْلَص َْلَسَو ُديَلَع ذا لَص ىلا نأ د اما 2

 .ثيدحلا 6؟ نالف

 . نيقفاثملا ىلع تارلصلا لقثأ ءاشعلاو حبصلا ىنءي نيتالصلا نيتاه نأ هيفو

 ادع نمو « نامولا ةيارب ادغ حبلا ةالَص لِ ادغ نم » اعوفرم هجام نبا ىورو

 . « نآفيشلا رقيا رب اَدَع قوتسلا لِ
 نأل : حببصلا نع هانيع هتبلغف لصي تاب لجرأ لاق باطاللا نب رمع نأ كلام ىورو

 ملعأ ىلاعت هللاو «ةليل موقأ نأ نم "ىلإ بحأ ةعامج ف حبصلا ةالص دهشأ

 ةالص ىلع بظاون نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 ىلاعت هللا رمأ امو ةعامجلا هيف تعرش امث فوسكلاو ديعلا ةالصك قه الإ تيبلاف لفاونلا

 دجسملا ق اهاعف عرشو مل هنأ ولف « ندلا رئاعش راهظإل الإ علا ق ضئارفلا لعفب

 لسك امبرل ضئارفلا ىف ةعاجلا ةيعورشم الولف اضيأو « رئاعش نيدلل مقي مل
 « هسيلإ قا رظن بقاري دحأ لك امو « تيبلا ىف ولو اهلعف نع سانلا ضعب
 «دحأ رب ملاذإف نيقولخلا ىعارب نيبوجحملا بلاغ نوكل ليوط ةدابعلا لبح اولاق انه نمو

 « ةعاجلا عضوم رضح اذإ هفالم ءاهكرتيف ةدابعلا كلت ف لهاستي ١ رف هيلإ رظني مهم

 . ةدايعلا كلت لعف يلإ اطاشن دادزب هنإف نولصي سانلا ىأرو

 ' ىدنع طق تدجوام دجسملا ىف ةمامإلا ةفيظو ىعم نأ الول :ةرم صخش ىل لاق دقو

 لفاوئلاو دجاسملا ف ضئارفلا لعف ةثكح نم اذهف « ةعايللا ةالص ةبظاوم ىلع ةيعاد

 , ملعأ ىلاعت هللاو « ثويبلاف

 : اعوفرم (هريغو ناخيشلا ىور دقو

 ار مود ا ىف ”كتالَص نيارتجا#
 الصأ ثيبلا ىف لفاونلا كرت دارما نوكي نأ نيينعم ىلع لمتشي ثيدحلا اذه : تلق

 ناسنإلا ريق لعج نع ىبلا هب داراا نوكي نأو « اهيف ةالصال ىأ : روبقلاك ريصتف



 هير

 «اراهنو اليل هل هتدهاشم ةرثكل تيبلاف ناك اذإ« ريقلاب ءانتعالا تاهذل تام اذإ هتيب ىف

 ْ 1 ملعأ هللاو

 را انو كلا يب ارك ناو ا لورلو

 51 20 وئالَص نم ًابيصت وتيبل ل لجسم ةالّصلا 0 ىف اذإ 2

 6 هقيب ىف هئالَص نم لعاج لات

 : اعوذرم امهيحيبك ا ا ا

 ثوكمت نأ الإ دهسلا ىف لَصأ نأ _- م6 نإ .٠ . هم هاو
5 

 + لإ حا قب ىف ىلص اَصأ نذل 22

 رم 6 55

 04 .« ةبوتكست 5١ ةالص

 : اعوفرم هحيفص ىف ةمزخ نبا ىورو

 ضرس ع 3
 . 05و و 0 رب ىف لجرا ةلَص »

 : اعوف رم هحيدص ق ةعزخ نباو ىلاسألا ىورو

 يع “زيي 2 2 1 1 8 م 0

 ىف هارلا ةالّص لضفأ ّنإف ”مكبت ويب ىف سادلا (مأ اولص »

 : اعوفرم ىلاعت هللا ءاش نإ ديج دانسإب ىيببلا ىورو

 هَ 4: |

| 
 ا

 ةضب هرم لْطَمُك ناكل« ها 58 6 وو لص 7 دتيب ف لحكرلا ةالص 1 2 ١

 . 2 ع هامل َس

 : اعوفرم هحيحص ى ةممزخ نا ىورو
 : رعأ ىلاعت هاو « ”كيالَص ضب يت ا م أد

 انحراوج ظفح انملع اذإ ( سو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لمخأ )

 ةالصلا رظتنن ةضيرفلا دعب ثكمن نأ انبوا ىلع ىصاعملا روطخ نم ةنطابلاو ةرهاظلا

 انسفنأ نم معن مناف « ىرخألا ةالصلا ىلصن ىح دجسملا نم جرخت الو اهدعب ىلا

 كلذو « روفلا ىلع جرو ةضيرفلا صن نأ بدألا نف هانركذ امم ظفحلا ىلع ةردقلا

 نم لمكلاك انيقيو افشكامإ « لجو زع هللا ىدي نيب سلاج دجسملا ف سلاولا نأل

 هدب همالكب هسيلج اديز نأ فرعي ىمعألا< « نينمؤملا لكك اناميإو اظ امإ و ء نيفراعلا

 .ق> ىف وه دجسملا ق ةالصلا دعب ةالصلا راظننا لضف ىف عراشلا نع ءاج اه ع ها ربالو



 توبا ل

 هف مدقت امك ىندملا وأ ىكملا مرحلا ىف ناكنم اهسال ةئيدرلا رطاوحلا نم اظوفحم ناك نم

 لوألاف كولمل عم بدألا ءوس نم هحراوج الو هرطاوخ ظفح ال نم ناف « دوهعلا هذه

 ةالصلا دعب ةالصلا رظتني هتيأر نم طيغتالو كلذ ملعاف ٠ ةصاخلا مهم رضح نع دعبلا هل

 : ىلاعت هلوق لوب مار عدلا كلت ىلع هانزك> ان طرف ةيرأ نإ 1

 هللا نإ » ثيدح ىفو ( هللا هب + مني 2 كيش ا ىف ام اوذبت نإ 3َ)

 . « لتنت ذأ 'لكتت '1 0 اهسنأ وب تقدَحاَم ىَمأ نع رو
 موقلا تاباكح كلذ ىلع لدبو « رباك ألا قح ى مهضعب دنع ةمكمم ةيآلا هذه نإف

 اد نكميال ناكدزأن ب دم ىديس ب حاص ىمبو ثلا دمحم ىديس نعانمدق لير ظاوحابمب”طخاؤم ف

 انرلا صخش باق قةرم رطخو « هرطاود ظفح نأالإ نيدمىديس ىدي نيب سولخلا نم

 هبدألاب ىلوأ ىلاعت هللاف قولخع عم ابدأ اذه ناكاذاف « احربم ابرض اصعلاب هبرضو ماقف
 + ملعأ ىلاعت هللاو ماودلا ىلع

 يف أ لاي ال وفر اهريغو 0 ىررو

 . « لكلا اا لأ لإ َبلقني 11 ةعتمع ال هس

 "0 مما هلا د *رفغأ 5 1 ةكناللاَو د :ىراشبل يود ف هاذ

09 

 ةالّصلا تم ماد ام ة الص

4 
 : « ثدي 1 هالّصم نم مق

 - يشل
 « ثدحمو اف رتب يح ؛ : كلام ةياور ىفو

 : 00 وأ وسفي : لاق ثدح امو ةريره ىنأل لبق

 بايك 4 0 الص رث أ ىف الص 2 : اهوفرم دوادوبأ ىورو

 .6 َنييلع ىف

 1 ملعأ ىلاعت هللاو ؛ ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 انسولج ىلع بظاون نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 « اعبرأ وأ نيتهكر ىلصنو عفترتو سمشلا علطت ىثح حيبصلا ةالص دعب ركذلل انالصم ىف

 ريل سواجلا ركللل سواجلاب قدليو «سمشلا برغت ىتح رصعلا ةالص دعب انسولج ىلءو

 ناكف « نيعباتلا ءاهقف هيلع ناكام كلذ وتو سانلا نب حلص وأ داشرإ وأ ىعرش ملع نم
 دارملا :ةيفوصلا خباشم لاقو . مارحلاو لالحلا ملع هللا ركذب دارملا : نالوقي دهاجمو ءاطع



 تاق تح

 نيذلاقيرطلا لهأ روهمج كلذ ىلع مهعبت دقو ع ىسحلا هئاهمأب هرك ذي نأ ىلاعت هللا ركذب

 قصرملا ىلع ىديس ناكف . اهريغورك اذلا ندلا جات خيشلاو ىصرملا لعىديسك مهانكردأ

 فراوعو ىريشقلا ةلاسرك موقلا بنك ةءارقب مهر ومأ قشاثلا دشري رصعلا ةالص دعب سلجب

 رصعلا ةالسص دعب سلجم نيدلا جاد خيشلا ىديس ناكو « هتافلؤم نم (هرفو فراعملا

 ىوائشلا دمحم ىديس ناكو « بورغلا ىلإ هظافلأ نم لكشأام ريسفتو ىراخبلا ةءارق ىف

 الإ هلإالب حسبصلا دعب ركذي ناككااذكو « بورغلا ىلإ ىلاعت هللا ركذي رصعلا دعب ساجي

 هترامح بكار وهوهباحصأو وه سلجم ركذرك ذ ارفاس٠ ناك اف ء«سحشلا عاطأ ىبح هلا

 برغت نأ ىلإ رصعلا ةالص نم ارس داروألاب لغتشي نانع نب دمحم ىديس ناكو « هللا هم>ر

 بزح ةءارق ىف لا زبالف ٠ حسبصلا ىلصيو دجعهمي موقي مث رتوأا ةالص دعي مانيو سمشلا

 ناكو « راهللا ةوحض ىلإ رخأ داروأب لغتشي مث « سمشلا علطت ىت> دهازلا لمحأ ىديس

 كه ءالماكب هع لامست هللا مض بللاعت هللا اع هلاقال متق هلا ذه قف هملكدحأل تفئارال



 . ىلاعت هللا رك لب نيتقولا نيذه صيصخم رس نم نآلا قرضحام اذهف

 : (”يك يلع ناو )

 :اعوفرم نسح ثيدح لاقو . ىذمرتلا ىورو

 0 َ هل رص 4 ناصع لن ا نو 3 0-8

 يش :نسدلا ملط 0 لأعت سا لب لعق 2 ةعامج ىف ىف رجفلا ىلص نم »

_ 

 ةّمان :لسو هيلع هللا للص ه هللا لوسر لآ 2 زعو ةّحح 00 راك نيََعكر ل

 .6 رم كَ

 ( ةررخ و ةحيح ٍرجَأ هلق 2: ىااربطلل ةاور فو

 : تاقث هتاورو اءوفرم ىئاربطلا ىزورو

 71 0 هما |
 عفت رب و ةالّدصلا تن تا َّس وسل ىف 0 م حئبصلا لم 0 2

 .6 نيتل سقيم ٍةَرعَو ةَحَح ل زعم : ناكر م نسل 2 1

 هساجم نم مقي ل رجفلا ىلص اذإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو : رمع نبا لاق

 ةالصلا هنكم ىبح

 : اعوذرم ىلا ريطلل ةياور قو

 سك 1 مب قس تبي ”حش 32ج ىف مئبصلا لص رم »

 0 0 ها متم رجح

 باوثلا ريداق» ناف « ربسيلا لمعلا ىلع مظعلا رجلا لوصح نمؤم دعيتسي ل و تلق

 ' ملعأ هناحبس هللاو ليلقلا لمعلا ىلع ليزا باوثلا لمحجم نأ قحللف « سايقلاب كردنال

 ل ًَر حابس ىتح رجبصلا ] الص * نم فرصتي نيح 2 3 كلهذ 2 , 6-2 م د يل ل

 .6 ٍرْبلا دبر سس 22086 | يع و ةاياطخ تترفغ ًارَخَألا 1 ل لا

 مب

 54 ”هّنملا هل تبحَو ١ : ىلعي ىبأل ةياور قو

١ .٠ 

 : اعوفرم ايندلا نا نذل ةياور قو

 ةدوع ع 1 لا مات قع لاش لآ 55 7 هلا لكم ماو
 مما 2
 . « اديا رانلا

 (راوثألا حقات - 5)



 ا

 : هلوق ةدايز قبل ةياود فو

 . هظفلب قابلاو « فلا عيولط دب تاك مبدأ وأ نَيَعُكَر لص مد

 هع 0

 ةندلو مايك 0 7 كم ىلا لمي يع لات دنا 7 يَ
 م مذ أ

 ناك : لاق ةرمس نب رباج نع ىنارباعلاو ىناسنااو ىذمرعلا ٠ دواد وبأو را ىورو

 . اًسح سمشلا علطت ىتح هساجم ىف سلج رجفلا ىلص اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 رك ذي سلج حبصلا ىلص اذإ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكىناريطلل ةياور فو
 : ملعأ ىلاعتو هئاحبس هّللاو «سمشلا علطت ىهح ىلاعت هللا

 ىلع بظاون نأ ( ماسسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 درت مل ىتلا راكذألا ىلع ةوالقلا ىف اهمدقنو برغملاو رصعلاو حبصلا دعب ةدراولا راكذألا

 ىلص عراشلا عم ابدأ اهوحنو رافغتسالاو ةيعدألا نم ةنسلا ىف دروام نيبو اهميِب انع> اذإ

 ثيدحلا بتك ف دجوام عيب راكذألا هباتك ىف ىوولا مامإلا عمح دقو « ملس و هيلع هللا

 ةدراواا راكدألا هبزح ى عمج ىلاعت هللا همحر دهازاا دمحأ خيشلا ىديس كلذكو « هعجارف

 ريخ هل لصح هيلع بظاو نف « بازحألا نه هتبأرام لثمأ وهو ةليللاو مويلا لمع ىف

 ىنلا ىلع ةالصلاب :ىرمأ ريضتللا سابعلا ابأ انالومو انديس نأ الولو « ةرحتألاو ايندلا

 تمدقام اسلي ىلاعت هللا ركذأ مث « حبصلا ىف ةدراولا راكذألا دعب ملسو هيلع هللا ىلص

 ىرمغلا عماج ىفو هعماج ىف حبصلا دعب أرقي ىذلا دهازلا دمحأ ىديس ب زح ىلع ايش

 كيلعف « مهنع هللا ىضر حلاصلا فلسلا هعضو ام اهريغو ةدراولا راكذألا هعمجل رصمب

 نب دمحم يديس نم موي لك هثءارق ىلع ةبظاوم رثكأ يأ راامو «موي لك هتءارقب ىخأ اي

 .ثمدق امت]و ؛ ارضحالو ارفس هتاكرتيال اناك هللا امهمحر ىثيرلا فسوب خيشلاو نائع

 « خيشلا عم ديرماكهرمأ تن ىنأل راكذألا نم هريغ ىلع مالسلا هيلع رضمللا رمأ لاثتما

 .كالذلف « ةلوضفم تراصف ليخدلا اهلخدف « ةلضافلا راكذألاب هللا ركذ امر ديرملا نإف

 هللاو « كلذ ملعاف هب ىنرمأ ٠م كللذ ىف ريخلا ىل ىأر هنأ الول تلقو « هرمأ تلنتما

 . كاده ىلوني



 _ مخا#“#*ث د

 يب را

 8 ١ هي صرم لع ٠

 اي 3 ال: ركتي نأ لك هيَلِجر نا َوُهَو رجلا ةالَص بد ىف لآَف نم

 م.

 "ودق هائش لك لق وهو تيمب و ىحعي « كمْ 3“ ثالكا هل كل هيت

 0 َمَكَرَو تاس شع رثَع هْنَع ىحنَو تانَسح شع 4 "هللا بيك « تاكرم شع

 3 ناطيشثلا ني َسِرَحَو 5 هلك نب زرح ف 1 كلذ همي َنآكَو ِتاِجَرَد

 هديب م ىلاسنلا هيف دازو « لات للاب كرش ا عاؤييلا كلذ ىف "كردي بنذب مبني

 دازو ه ِةبْكَر قع الا هَدِحاَو لكي هل ناك 3 » : ىرخأ ةياور ىف دازو ه ُدْيلا

 0 ب

 كلذ لدم يطع ٍرَْمْلا ِةَالَص نب فرصتي نيح اهلاق ْنسَو » : هل ىرخأ ةياؤر ىف عارضا ع

 : « وتليل ىف

 ا سو هيلع هللا لص ىبنا نأ ىلاسنلاو دواد وبأ ىورو

 تا يس رتل ني يفاجأ مهل : كتي نأ بك 16 مبصلا تيلص اَذإ »

 كب َبِرمْلا َتْيَلَص ْنِإَو ءِراَنلا نم اًررِح كل هللا ب بك كيوي "ني تم نإ نإ
 كدليل نم تنم نإ كنإف تاكرم ”مئبَس راّثلا "نم ىن'رجأ مهبل ل ا 0 و كرم

 : اعوفرم نسح ثيدح لاقو ىلمرتلاو ىئاسنلا ىورو

 ىمت غ دملعا و كلا ذآ « أ َكيِرَم آل هدو ”للا الإ هلإ آل لق "نت
 ا 46 هللا كعب برْدلا رثكأ لع تاكرم َرْشَعد 0

 تابجوُم تأنَّح < شع ب هل 6 55 حبصي .؛ نَح نآطيشلا ند 0 1

 .ن ٍتانماوم باقر رشح لدعب 2 تاكو تاقبوم ب تاَدِيَح < ل 6 اهنع ىو

 م
 كعلم 0

 :تاّدرم رشع رةبوتكل 7 َراَلَص لكي أَ معو فرم فارملاو لع دا كددو

 .6 ٍنيمْلا روما ني جٌوُرَو ءاشز دخلا باَوب أ ىأ زم لحد دحأ هللا ره لك هءعءش َء

 حبصلا دعب اذاق نم نأ هيف ركذو هرم ندخب دنع كا كلل اجلا نأ لا عقر

 . كلذ لثف



 و

 : اعوفرم هباتك ق ىنسلا نبا ىورو

 أ 0 ثا ٍرْمَمْلا لع « تاكرم ثلث رجفلا دعب لاق نم »

 ا 7-1250 هلل بوثأَو مولا ىلا َوِه ًالإتلإ ًالىذلا الا
 0 ٍرْحبْلا دير لثم

 : هنغ هللا/ىضر ةصيبقل لاق مسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر نأ لجأ مامإلا ىورو

 لاس

 كن

 لا 7 /قأاش هدم و 7 يما للا نآحبس : 2006 حبصلا َتيَّلَص اًذإ »

 لعأ ىلاعتو هناحبس هلو 6 رجلرفلاو ماَدْلاَو

 اوبلط ثيح سانلاب مؤن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلادهعلا ائيلع لخأ)

 قادلا هيف عقب اك ةمامإلاب ةداع انلام نحت لوقتن الو « طورشلا انيف تعمتجاو كالذ ائم

 «'يعرش رذعءلالإ عئتمالو بطخنف ةبطخلا اضيأ ةمامإلا لثمو .ءارقفلاو ءاهقفلا نم عبطلا

 ةعماج ةبطخ هل ظاحم نأ هيقفلا ىغبنيف « نبدلا رئاعش ةماقإ انيلع بجوأ ىلاعت هللا نآل

 « هيلإ جيتحا !ذإ امم بطخم هعم نوكدتل « نسحلا ظعولاو بادآلاو طئارشلاو ناكرألل

 مويلا انل بطخمال قالطلاب فاحو سائلا ضعب رداي وأ « بيطخللا وأ مامإلا باغ نأك

 , اهزيغو فيرلا دالب ىف اريثك كالذ عقي اك نالف الإ

 وهس لمحت نع هفعض دوهشل ةمامإلا نع عنتما نم هانركذ امم سيل هنأ ملعاو
 + ايعيبط ءايح ال هسفنل اطايتحا ثالذ لعف كرت امنإ اذه نإف «مهمالص صقنو نيم ومأملا

 لجر هفلخخ مردأف رهظلا لصي هللا ه>ر ىطويسلا نيدلا لالج خيشلا تيأر دقو

 ردقأ فيكف قالص صقن لمح نع زجاع ىنإف « ادبأ ىلخ ىلصت دعتال لاق مس الف
 3 مل ةعاهملا لضف لوصح تدصق امنإ لجرلا ها لاقف « ىريغ ةالص صقن لمح ىلع

 لكاو ها كتعامح لضف لوصح نم ىدنع حجرأ كنالص صقن لمحت مدع خعيشلا لاقف
 . لاجر ماقم

0-0 

 . 3 حر روفغ هناَو م(

 ةمم رز نباو هححصو ماخلاو هجاع نباو دواد وبأو هل ظفللاو دحأ مامإلا ىورو
 : اعوفرم امهيحيحص ق نايدح ناو

2 127 5 
 0 00 اا هه ايلا هذ لأ نإ .اموق 5 3 ىلا ل 51 "سن م ىو

559 
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 نم »
 . « مالا رياَعَو

55 6 
- 



 سه م6 هم

. 5 . 
 ع

 لوكسم تا نياض هنأ مْميلَو هل هللا قيل اًمكرق من رم » : اعوفرم ىباريطلل ةياور فو

 هنأ ريغ 'ني ُدَفلَخ قلص نم رجأ لثم رجألا نم ل ناك نّتنحأ نإ « نهض ال

 اني مهر وجأ ني صفت
 وهف صنت نم ناك امو

 « يلع

 ناكرألاو طورشلا تعمحامىه ةءاثلا نأ ةلماكلاو ةماتلا ةالصلا نيب قرفلاو : تلق

 وو عوشتلاو روضحلاب كلذ ىلع تدازام ةلماكلاو « ءىش اهنم صقني نأ ريغ نم

 مؤي نأ هل سيل هنأ هانعم « ىلاعت هللا قتيلف » ثيدحلا ىف هلوقو « ةيبلقلا لامعألا نم كلذ

 نمو « ىلوألا فالش وأ اهوركم وأ ةريغص ابكئرم نوكي نأك « ةجرد هنم ىلعأ وه نم

 : ملعأ هللاو « كلذ باكترا نع لاخخ هءارو ىلصي

 : اعوفرم نسح ثيدح لاقو ىذمرلاو لجأ مامإلا ىورو

 1 112 ل تقلا اي ناقانأ كنا نان لك ةثالث »

 .64ن و هب هو
 0 هءرؤ» مسوا ليصل ١ هل ص رس ع 1 8

 مطاني الو ء ريك الا عرفلا مط وهي ال ةثالث » :اعوفرم ىناربطلل ةياور فو
 5-5 مع ةرض 5 25 7 عرس عر م6

 نا ٌلَجَر :قئالما باسح نم عرفي ىتح كمان م بيثك ىلع مو باسملا
 ١ م - 3 1 0 0 5 5-506

 هنادبس هللاو « ثيدحلا ©« نوضاَر وب مو اماوق أ 3 :لاعت هللا هجَو ءافتبا

 . رعأ لاعتو

 انرثارس تفص اذإ ( ما-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ)

 بظاون نأ انبر ىضربامالإ انرهاوظو انرئارسو قبب ثيحب لجو زع هللا طخسيام عيمج نم

 : ملسو هيلع او فصلا ى ةالصلا ىلع
6 

 , "6 ىللار قاحألا و و 1ك ىنيلَيل 2

 نإف « هانركذ ىللا فصولا اذه ناكاذإ إلإ القاع دبعلا نوكي الو : لقعلا ىأ

 مدقتي الو « لماك لقاعب سيلف ىلاعت هللا اههركي ةفص هنطاب وأ هرهاظ ىف ناك نم

 ىلع ناك نمو ةكئالملاو ءايبنألا الإ ةيهلإلا بكاوملا ىف هللا ىدي نيب لوألا تصل

 ىغبنيف © هل ريخ سانلا تايرخأ ى فقيف مهقالخأ نع فلخت نم امأو « مهتالخأ

 مهداع نم كلذ نركي ىتح هفلخ اولص الك مدقتلاب هملعب لمع نم لك رمأي نأ مامإلل



 مكس

 امم نيلصملا لماعيو « هملعب لمعيال ةآر نم لك ءارو ىلإ فاختلاب رمأيو « فوقولا ىف

 وه امإ هب نظ ءوس سانلا ضعبل هريخأت سيلف « ةئيسلا وأ ةنسحلا تافصلا نم هنوروظي

 نم ىلع ادج رسعي دهعلا اذبب لمعلا نإ مث ؛ ةصقانلا لامغألا نم سانلا رهظأ ام بسحب
 ىلع مدق ىذلا نالف نم لضفأ انأ لوقي دحاو لك نإف : ملع ريغب نولداحملا ةفلخ ىلصي

 ماوعلا اهرضحي ىتلا دجاسملا ىف هب لمعلا لهس امبرو « الثم ىناثلا وأ لوألا تصلا ىف

 ديؤيو « مهمامإ ةعاط ثحن اهؤارقف ىتلا خياشملا اياوزك « نيطوبضم اهلهأ نركي وأ

 نباو ةمزخ نباو ىثاسنلاو هجام نبا هاورام لوألا تصلل مدقتلا طورش نم هائركذ ام

 : ةيراس نب ضابرعلا نع اعوفرم امهطرش ىلع حمص لاقو كاملا امهييحص ىف نابع
 ا

 , انذلث لا تمل“ رفغتسي ناك ةلسو , هيلع للا ىلص و هللا ”لوسر 3 0

 . 6 كرم ثلاِلو نكس نال
 « هماق» ةعفرل نوكن دقو «٠ هبونذ ةريكل نوكت دق صخشلل رافغتسالا ةرثك نأل ىأ

 . هاتلق امل دهشي نيلاتحالا دحأف

 : «اَيلَأ لاجل فوثص ثرخ » : ثيدح امأو

 هللا رهط نإف« دهعلا لوأ ىف انفصو ا مه نيذلا ءايلوألا نم لمكلا لاجرلاب دارملاف

 دوهع ىف ىأيسو :بدألا مزلافالإو ؛« لوألا تصا ردابف كرهاظو كنطاب ىبخأ اي ىلاعت

 هللاىلص هاوق «هدعب امو ىناثلا تبصلا ىلإ ايندلا بح نم ريخأت ىف انل دهشب امم نأ تايبمملا

 : < اوف رف علمرلا ثيدح قف ملسو هيلع

 . ( هل لدغ دل مم ايعمحم عدل كم آل نم َلاَمَو ل 515 1/ نم وام اند

 « هتلياو هموي ف هئاشعو هئادغ ىلع ادئاز اثيش اه عمجم نم لك نع لقعلا لايك ىنف

 هللا ىضر هفاشلا مامإلا لوق.اضيأ هديؤيو « سانلا نم ليلق الإ رمألا اذه نم ملس امو

 حاضيإو . ايندلا ىف داهزلا ىلإ كلذ فرص سانلا لقعأل ءىقب ”لجر ىصوأ ول : هنع ىلاعت
 اهعمجم نيح اهعمجم نمال هللالإ ايندلا عمجي نمع لقعلا لاك ىنن نم ثيدحلا هيلإ راشأ ام

 نإف 2« كلذ وحنو ناعيجو سوب#و نويدم نم هيلع اهقافنإل قحتسم وه نم هدالب قو

 ريغو « رجألل اباستكا لقاع لكدنغ هميدقت ىغبنيف « هنم اذهف اري عمجلاب هقيف تناك
 نم هائررق امو «لقعلا صقانرهف هيلع حشلاو صرلا حجرو قافنإلا نع كسمأ م كاذ:

 روهمجو ةيفوصلا ةفئاط هياعام وه لوألا فصلا نع ايندلا عماجو ىصاعملا بكت م ريخأت



 مالا

 ررقم وه امك فاطم هريغ ىلع لوألا تصلا ف فوفولا مدقتب رمألا ىلعال « ءابعلا

 . كاده ىلوتي هللاو كلذ ملعاف « ءاهفلا بتك يف

 0 ١ ف ,ح 5 مو 5 5 ٠

 3 وألا فصلا ءاّدتلا ىف آم نساَتلا ” م. زل » : اعوفرم اهريغو ناخيشثلا ىورو
 . «ارسصتنسأل هيلع اومبشني نا الإ ودمي 'ل _# هه 0000 و

 نسب نم خو نع 2 110 2 0 تور < 5 5

 . « عارف تنكس لوأْلا فصلا ىف ام نولي نأ 3 : لك ةياور ىو
 : اعوفرم مهريغو هجام نباو ئاسنلاو ىلمرلاو دوأد وبأو ملسم ىورو

 ]0 -_ يتلا . 2 6

 . « امثرخ اهثرشَو الو لاجكرل فوفص ُرْيَخ »

 8 ةيراس نب ضابرعلا نع اعوفرم هريغو هجام نبا ىورو

 « نيترم ىناثللو اثالث مدقملا فصلل رفغتسي ناك ماسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نأ»

 . افنآ ثيدحلا مدقت دقو

 : ,ةدحاو ىناثلا ىلعو ائالث مدقملا تلا ىلع ىلصي ناكو نابح نبا ظفلو

 هلاحمبس هللاو ع نثره لوألا تصلا ىلع ىلصي ناكا» نابح ناو ىقاسنلل ةياور فو

 5 ملعأ ىلاعث و

 انفرفص ىوسن نأ ( مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ )

 رارسأ كاذ قو « رمايملا وأ طسولا نم هريغ ىلع اهنمايم ف فوقولا مدقنو اهيف ”"صارتنو

 هفص ى وه نم نيبو فصلا لهأ نم دحأ نيب نوكيال نأ ىغبنيو . ةهفاشم الإ ركذتال

 فاللبحا ناف « رهاظلا ةررص نطابلا قفاويل ةعيددنالو ركم الو لغ الو دييحالو ءاندش

 ةمنص هلع ىلاعت هللا ىضر كلام مامإلا عنم كلذلو ؛ خراوجلا فالتخا نم دمشأ ترلقلا

 ناكم نأكف ء باقان عبث حراوجلا نآل كلذو ءرصعلا ىلصي نمب الثم رهظلا لصم ءادنقا

 . لمأتياف هراج نع نحاشملا بلق دورشل هيف فقي دجأ نع لامن نحاشملا

 انك اذإ الإ موقيالو نيدلا ةماقإب ائرمأ ىلاعت هللا نأ « كلذ ىف ةرهاظلا رارسألا نمو

 : ميظعلا نآرُقلا قو 0 دوحاو لجر بلق ىلع

 2 © اع ل م لل صر يح

 : (' در بَهَدَتَوالشفتف اوُعَراَت الو

 سوسويو فوغصلا نيب لدي ال ناطيشلا نأ اهيأ رارسألا نمو . مكنوق ىنعي



5-000 

 هثييدح ىف اك مهسافنأ نم قرتحا فصلا نم برق ىف ؛ الل اهنيب ىأر اذإ الإ اهماععأل

 . ©« مالا َس هللا كي »
 4 اهفئاظوو امص ائمو ايزل نيبملا نم لجأ هنم ماسي داكيال ردآلا اذهو «هديبأت ىأ

 ناك امر ىضاملا ف عسب مل نإو هل اودع راص صخش ةفيظو لع ىعس ند لك نإف

 « كلذي تولقا سحتف كلذ ىلإ هبيحي اكاح ىأر اذإ لبقتسملا ف ىعساا ىلع ايوا

 .ف نقي نأ ءالؤه نم دحأل ىغيني الف « نطابلا نود رهاظلا ف اروتسم اودع نوكيق

 اها راشملا فافنلا ةفص نع جرو 6 هرهاظ هيطاب قباطيأ ةوادع هئيبو هندي ند فص

 : ىلاعت هلوقب
 . (ْقم جيو اقيجج يس ) 7 ع وأ ايو“ مو

 ةمنأ ناكول هللاوو 2 هرطاخلا اليبمت هيلإ برقتلا ايوأن 0 لعب في , نأ كلإ مهللا

 نم دحأ مهتفلا# قاطأالو طق صقن ةعيرشلا ف لءدام دحاو لجر باق ىلع نيدلا

 . اوفلثخا موكلو « ةعرس كله مهفلاخ نم لك ناكو « ةألولا

 . ( ًالومم نآك اًرمأ هللا ىغقيل )
 هنولازيال مهنأل مهرش ةملظلا هللا نك دقف ايندلا بحي نمم نيدلا ةمثأ ريغ امأو

 بهذو ممماسل سرخ ايثدلا تحس نم ائيش مهوطعأ نإف « قزرلا مهل تورطمتس

 مه مهوطعي مل نإو مدعلاك ,هدوجوف « ايمن امص اسرخ اوراصو « مهرصبو مهي

 اوريصيو 4 مهريغ اوطعأ امك ,هوطعيل مهرطاخل البي ةرورض مهضارغأ ف مهوقفاوي

 مهلك ءايلعلا ناكولو« نيدلا ْق سصقنلا هنم ليخد ىذلا بايلاوه الهف « ايمع اص اسر كلذك

 نه كاجرخيل خ.رش دي ىلع كاسفن ىخأ اي دهاجف ٠ صقن نيدلا ىف لخدام نيدهاز

 م نإو « كاذ لوي تمصلا َْف اوصار' 9 كالذك خيش لي ىلع ةدهاغاو كاباحصأ

 + هللا هماعي بنذ لك نه هللا اورفغتساو كهصلا ىف اوفقف ثالذ رسيتي

 هللا... هلأ 2 201
 د روهع هلاَو )

 : اعوفرد هب سأبال ىلدحأ دائسإو ىباريطلاو دحأ مامإلا ىورر

 همر 4 0 6 مار هسا كس را كس 50
 او كسو مكن اَوخِإ ىديا كك اوتيلوءم كبك انم نيب اوداَحَو يكف ونصاودوَس 0(

 ا ا ياش اي كبس مواسم ث و ل ف دعا قهرا سل 2 نت
 . 64 فلا ةلزام ةكشيب امف لخدب ناطيشلا نإف لاخلا



 تت

 . راغصلا نأضلا دالوأ عي
 : اعوذرم لوس دائسإب نأ مامإلا ىررو

 .ةوهل. 5ك ياناس همام ةره ومس سل سل
 . ©« لّوالا فوفَّصلا وأ لوألا فصلا ىلع نولصي هتك الَمَو هللا نإ

 هضصلا ةيحان ىقأي ناك مو هيلع هللا ىلص ىبلا نأ هحيحص ىق ةعز نبا ىورو

 : لوقيو مهمك انهو موقلا رودص نيب ىاوسبو
 0: مر ننال 7 7

 .( مكبرات َفاتختف اوفلتخت ال »

 « ةالصملا مك نب نّدملا ةيوسن نِإف » : نيخيشلا ةباور ىفو

 : هلوق ف أهم هللا اير ىبلا قع 0 ةالّصلا مما ند 2: ىراخبلل ةياور فو
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 . 6 ةالّصلا اوميقأا

 : اعوذرم ادهيديحص ىق نايح نباو ةميزخ نباو قاسنلا ىورو

 سلا ةضل هرم موك دوس 9 0 ا 0
 هديب ىبفت ىذلا وف « قانعالا نسب اوذاحَو 8 اوبراقو ؛ مكسف وفض اوصْر»

 0 ا تا. رم ءمدس م65 5

 5 صارعغلا مدع دنع عاستالا نم نيالا ب نوكيام وها فذزيللاو

 ا 2 كت . 6 تا -َ 5 .

 . « اوهمس'رت اوساع َ؛ مكبوات وتس اووتسا » : اعوفرم ىتاربطلا ىورو

 : اعوفرم امهريغو دواد وبأو دمحأ مامإلا ىورو

 . 6 هللا ةعطق افض نمو « هللا هِلَضَو افص لَصَو نمو » عر 2-- ِ 26 - رس عا 5 0000

 : اعوفرم اسريغو هجام نباو دمحأ مامإلا ىورو

 نا هس ” هس 3 02 هير رد يالا

 , © فونصلا نولصي نيذلا ىلق نولصي هتك المو هللا نإ »

 : اعوذرم اههريغو دراد وبأو لجأ مامإلا ىورو

 2 57 هر و 520 1 57 م

 .6 ف ويّملا ِنيايَم ص َن ولفي همك المو هللا ب 0

 ملسو هياءدتلا ىلص هللال وسر فلخ انيلص اذإ انكو :لاق بزاعنب ءاريلانع سم ىورو

 5 لعأ ىلاعتو هزأدديس هللاو 2 ثيدحلا (ةهجوب ازياع لبي هذيك نع نوكت نأ انيبحأ

 هلوألا تصلا انيأر اذإ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع طخأ )



 بهما

 « لخدتل هيف ادحأ مجازن ال نأ هيف دحأ لوخد لمت ىب امو هيف سانلا محدزا دق الثم

 الثم ىناثا فصلا ىلإ انجردخ ةمحزلا نم هلهأل اسيفنت هنم انجورخ ىف ائيأرو هيف انك نإو

 « جرم ىتح هتمحازم انلف هتحئارب سانلا ىذأتي دحأ لوألا فصلا ىف نركي نأ الإ مهللا

 ملسيال_نكل تلق .فص رخآآ ىف صخشلا كلذ نوكي ىبح ثلاثلاو ىناثلا تصلا كلذكو

 نيملسملا نم ادحأ نورقتحيال مهنوكل نواماعلا ءاملعلا الإ كلذ لثم ىف هسفن ظح نم

 : : ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو «ىعرش قيرطب الإ

 2 مك و نأ َةَماَنَع لوألا ًنكلا هلع م١: اعوفرم قاريطلا ىورو

 4 لوألا فصلا نجأ ل ثلا

 ىلاعت هللا يضر باطحللا نب رمع مامإلا نأ ىلاعت هللا همحر ديعس مامإلا ىورو تلق

 ف رفصلا "تايردخأ ىلإ هرخؤيو ةمركا ةمئار هد لع ىأر نم ةردلاب برضب ناك هنع

 : ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو

 دجسملا ةرسيم ائيأر اذإ « ( ملسو هيلع هللا ىلصهتلا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 رختفي عقبلا نأل اه اربج اهف ةالصلاب ليلق لكاهم ركن نأ امف سانلا ةالص نم تلطع دق

 : رومألا نيب لدعلا نم اذهو « رطاوحللا ربجم لجو زع هللا رمأ دقو « ضعب ىلع اهضعب

 العن سديلي ١ و اعيمج امهفحي وأ اهيمج امهلعني نأب رمؤي هيلعن ىدحإ عطقنا نم نأ انك

 نوفرعي مهنأل ىلاعت هللا لهأ الإ هملعي ال رس !اذسهو « نيلجرلا نيب لدعلاب السصع ادحاو

 لثم لمعلا ىلإ مهاح مهب ضني الف مهري ريغ امأو « ءىش لك ةايح حيحصلا فشكلاب

 ق رمعأ نو ندلا لضفأ خ ءيشلا ىضأ ةرم ىدنع سلج دقو ؛ مهفشك مدعل كلذ

 لهأل لق هل تلاقو « ربلا كلذ ىف ىتاا ةعقبلا هتملكف ىك املا جياخلا ىلع ىذلا انعماج

 ءاجف « ةراحلا لهأ انوملع مكف « ةفرشم ةعقب ىفإف ناديملا عماج ىف ىنولخخدي ةراحلا

 لعف نم لاف كلذ دعب ندلا لئففأ ىحأ ءاجف « ءالخ تيب اهلعجو ءارقفلا نم صخش

 تيك « خيشلا اذه 59 ىمعأ دق ىلاعت هللا نإ لاقن « نالذ خيشلا تلقف « اذه

 كردي هريغ نأ دقنعي هبلق رون ةدش نم خيشلا ناكسف « اهفرش عم ءالخخ ةعقبلا هذه لعجي

 © كلذ ملعاف هذع هللا ىضرف « اضعب اهضعب نم اهتريغو عاقبلا ةايح نموه كرديام لثم

 نإ « ملسو هيلع هللا ىلص ىبلل ليق لاق رمع نبا نع ؛ هريغو هجام نبا ىور دقو

 . ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف « تاطعت لق دجسملا ةرسيم



 . « رجألا نب نفك هل هللا بيك دجْللا ةَرَسْيَم 6

 ”لف خَأ لملم رجالا ديلا بنج 520 سد : اعوفرم قااربطال ةياور ىفو

 5 رعأ لاو هنا هللاو « نارجأ

 انمامإ عم نم قن نأ « ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهملا انيلع لخأ )

 قفاونل كلذو « رخأتنالو هنيمأت ىلع مدقتن الف « انبونذل ةرفغملا ءاجر ةيرهجلا ةالصلا

 . مه اعبت ان باجتسيف ءاعد مهل دربال نيذلا ةكئالملا نيمأت

 مط در ال ةكئالمل ناك امثإ : لرقي هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو

 : مهنأل ءاعج

 . ( مهرمأ ام هلا نوصعي آل )
 امأو « ءاعد هل در ال ةكئالمللا؟ ناك رشبلا نم ىصاعملا كرث' باب محأ نم لكو

 ىلع دبعلا عم ىلاعت هللا نآل « بلاغلا ىف هءاعد درب ىلاعت هللا نِإف ىصاعملا ىف عقو نع

 'ملف دبعلا هاد كلذك بج ملف ةعاطلا ىلإ هاعد ىلاعت هنأ امكف « هعم هيلع ديعلا ام تع
 هب ملف هير اعد كلذك 1 امماإ ردابي 0 و ةباجالا ىف ديعلاأطبأ اكو « هءاعد بي

 < اكافو ءارج ةعرس

 ءاضقال كيبل هدبعل ىلاعت قا لوق ىه ةباجإلا ةقيقحح : لوقي ىرحخأ ةرم هتعمسو

 < كيبل هل لاق الإ براي لوقي الف ماودلا ىلع هدسبع بيج قدلاف ؛ ةجاحلا

 نم كايلع قفشأ ىنإف « كيلإ ال "ىلإ كلذ دبعلا ىلاعت هللا لوةيف ةجاملا ءاضق امأو

 لك ىلع ةرخخألا ف ىندمحمن فوسو « كاكاله هب نوكنيف « ثلأس ام كاتيطعأ ولو كسفن

 . ها سؤبلاو ريصلا لدأل مظعلا ىناوث ىرت نيح « ايندلا ىف هايإ كلتعتم ءىش

 ىف ةقئاوملا ىه انه ةقفاوملاب دارملا نأ « ملسو هيلع هللا لص عراشلا مالك رهاظو

 نطاب ىف نوكي الف تافصلا ىف ةقفاوملا اهم دارملا : ممضعب لاقو « تافصلا نود قطنلا
 . ادبأ ةيناطيش ةفص ناسنالا

 : ملسؤ هيلع هللا ىلص لاق امثإ لوقي ىلرعلا نأ نيدلا ىبحم خيشلا ناكو

 11غ اةكيكللا نيب ا َقفاَو مد
 : هلوق وه ىذلا هؤاعد بيجتسا هلوق نود

 .( متقن طارسملا اندْهِإ )



 تس هامل

 ,ىلص عراشلا ىعار كلذلف « رفغيام هل نكي لو 2 ءايبتألاك ماقتسال هؤاعد بيجأ ول هل

 ةالص لكن يب رفغي امف عوقواا نم نوملسي نوداكيال نيذلا ةمألا ءافعض ملسو هيلع هللا

 هرم نيمآ مامإلا مم مطوقب ىثكا ناكل نوبنذيال نيذلا ءايوقألا ىعار هنأ ولو 3 ةالصو

 ىدهلا نأ ىقوهر 2 هلم سفنأ رهام مث نكل 3 سبقت مالك وهو هأ مهغواب لوأ ةدحاو

 بلطي ىلوأاو ةدايزلا بلطي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاف 2 ةاهمنم لحأ غلب الو ةدايزلا لبقي

 رمأ هدنع لزر مو « ةيادلا هلاؤس نع دحأ ىنغتسي الف « ةدايزلا بلطي ىصاعلاو ةدايزلا

 هتائيس راربألا تانس> :باب نم اذه مث « اذكهو هيلإ قرن ىذلا ماقملل رظنلاب رفغي

 : ملعأ ىلاعت هللاو نيبرقملا

 ىلع ةدايز نيمأتلا لوط امبرف « ءاهسلا ىف ةكئالملا نيمأت عمسي نبدلا لضفأ ىخأ ناكر

 ةدهاشم ف لولا طسب تايهنملا دوهع ىف قأيسو « هلاح هل مسي امر اذه لغم . همامإ

 عوكرلا مام كرتب لهاستن ال نأ دهع ىف هعجارف اهافاونو ةالصلا ناكرأ قف نيف راعلا

 . دوجسلاو

ِ 1 
 .( م هللاَو )

 : اعوفرم هجام ناو قاسنلاو دواد وبأو ناكئيشلاو كلام ىورو

 ل فنا يع ا هم 22 2 هك رقدنأا ىيصارعلاو لآ | يضع

 َقفاَو نم هِْإَك نيمآ اول وُنف « َنيلأضلا لَو مملَع ب هر رع ل لق اَذِإ »

 .6 وبن نم 26 آم كهل ريغ غرك دألا لوك 006 2

 ص 5 8 2 7 هه يأ سلط 7 5

 « ةنيمآ ءامسلا ف ةكئالملا تااقَو ؛ نيما 11 دَحأ لف اَذِإ ١ : ىراخبلل ةياور قو
 .- محم تما دج 4 ه8 مربلولا ى دما م

 . «وبنَذ نم َمَدَعَن ام هل رئغ ىرخألا اههادَحإ تقفاَوف

 : ىناسنلاو هجام نءال ةياور ىو

 .ثيدحلا « اونمأف 0 ئرآقلا نأ اذ! 0

2 
 « نيلأضل أضلا آلَو ' ع 0 رب 00 يلب : 0 اًذِإَذ 0( تاس 0 فو

1 

 هللا ءامسأ ْن' 5 ليقع عةغل دونت ديدشتو رصقتو ل : نيمآ : 5007 ل

 ج نكيلف كلذك رأ « لمئاف كلذك وأ ؛ بجتسا مهللا اهانعم ليقو « ىلاعت



7 

 ةالص ينآطغأ : ةثالث ًالاصخ ىناطعأ ىلاعَت هللا نإ » : اعوفرم هجام نبا ىورو مهول ىلا كممص ع سوك بسعا 8 ١

 ها 04 َنيمملا ينط نجلا لمَ بحمل 3 « ةّيدّتلا ىناأطعُأَو (« فوفصلا ىف

 رع فو يو ىموم وعدي نو ره ىأ غل هللا نا الإ ؛ لبق نييبنلا نم | 0 2 َ سل ب 0 071 ى

 ا 52
 | مهضعب نمونو 4 0 ' ال عِيي ال 2 : اعوفرم مالا ىورو

 0 ٠ تصاص وأ 2 3
 - "5 م هر كا

 .٠ ملعأ ىلاعت هللاو ) ىلاعت هللا ممماج |

- 

 مع

 لبق ةالصلل دعتسن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع لمخأ )

 نآرقلا ةوالثو ركذلا ةرثكو وغللا كرئو عرجلاب كلذو « ايف عوشخللا ىلع اننيمي امب اهلعف

 عبش نف «كلذب دبعلا ىلع لهسي امتإ لوضفملا نع حراوجلا تك نإف « ىلاعت هلل ةبقارملاو

 . اهفك ديعلا ىلع رسعو اهناكم] نع هحراوج تدرش ىلاعت هللا نع لفغو اغلو

 ذإ ٠ اهحور هنإف اهلك تادابعلا ىف ىلاعت هللا عم روضحلا ليصحت ىلع ى منأ اي لمعاف

 ريغ نم عوشخ لوصح باطن الو « برقأ ةذخاؤملا ىلإ ىهف امف روضحال ةدابع لك

 . ادبأ كلل نوكي ال كلذ نإذف « بذج وأ كولس تامدقم

 لغش نإ نك : ةالصلا نكس نم.ردصلا تحن راسيلا ىلع نيملا عضو نأ معاو

 بهذم وه انك هبنبي اهؤاخرإ ىغبيف ٠ ىلاعت هللا مم روضحلا لاك نع باقلا كلذ ةاعارم

 ىلاعت هللا عمم روضحلا لاك نع كلذ ةاعارم هلغشي مل نف ؛ ليللا ةلفان ىف كلام مامإلا

 لاك نع كلذ ةاعارم هلغش نيو : هردص تحن هيدي عضو بدألا نف وه هماقأ ةبسنلاب

 رباكألا بدأ نه ردصلا تف نيديلا لعج نأ ملعف هين هيددي ءادخرإ بدألا نف روضحلا

 نع نورجعي رغاصألا نأ ىلع هبلت كلذ فو ؛ رغاصألا بدأ نم نيبنجلاب |هزاخرإو

 نبدلا لضفأ ىخأ ناكو . كلذ ٍلعاف رباكألا فالخي « دحاو تقو قاعم نيئيش ةاعارم

 اهلاككب سفنلا ترعش ةدابع لك : لرقيو عوشخ انف هل لصح هنأ نظ ةالص لك ديعي

 < لجو زع هللا رفغتسيو ىلصي نأ الإ دبعلا عسي الف « ةصقان ىهف

 ىلإ نوجاتحنال رباكألا ناك امتإ : لوقي هللا هحر صار#للا ايلع ىديس تعمسو

 امئاد مهف ؛ ناوكألاب قاعتلا نع مهبولق كاكفنال مهريغك ةالص لكل دادعتسا ليصحت

 لاجر ماقم لك-اف .ها مهرنلو مهحزم لاح ىف ةيدمحم ةثارو ىلاعت هللا عم نورضاح

 3 لعأ ىلاعت لاو



 نة ؤنح

 يعول ل آله اهغوشخم ”هيالص “< ب رف َلصاَذ | دبعلا نإ: اعوفرم فاربطلا ىورو

 . « هنم لبقت "ل تافتلألا نم يُك أَو
 : اعوفرم نسح دائنسإب ىناربطلاو نابح نبا ىورو

 5 عشا ايف 7 4 آلي ٌعوشألا ةمالامُه لامغأ ص مقار ىش ”لكأو

 1 ملعأ ىلاعت هللاو « ىرذنملا ظفاحلا هلاق .هبشأوهو فوقوم هنإ ليقو

 لفاون نم رثكن نأ ( لس و هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ )
 . ليلق اهرجأو ريثك اهددع انلاثمأ ةالص نإذ ةدكؤملا لفاونلا ىلع ةدايز ةالصلا

 ِ ثيدح ىعم ْق 0 هللا هقحر ضاولا ايلع يدهس عي

 م سرع

 . أَ ملع اَم رش ريف لمت ْنَم ناَمّز تأ لك نايس

 ,لمع نم رشع ردق ثاذ نم هل لصح الو هلك هملعب لمعي مهنم دحاولا نأ هب دارملا

 تلئكاذإ الإ ةليللاو مويلا ف ةعكر ةرشعىننث ىلع ىتخأ اه رصتقت الف« فلسلان م هملع رشعب
 . ةليللاو مويلا ىف كدهج لفاونلا نم ريك أو ؟ كالذب كا ىنأو ء كاضئارف

 مسو هيلع هللا ىلص هملع وه لفاونلا ةيعورشم ببس نأ ىتخأ اي كايلع ىخال مث

 ةلفان ال عرشام ةاماك اههجو ىلع ضئارفلاب قأن اننأ ملع ولف «ضئارفلا مامتإب انلالخإب

 مدع هتمأ نم لع الف « ىوهلا نع قطنيال ناك نإو ةيبوبرلا فاصرأ ةمحازم عيرشتلا نآل

 مهضئارف لاحت ةرباجلا لفاونلا مط عرشي نأ ىف هبر نذأتسا ةاماكضئارفلاب مهمايتإ

 . ةقيقح ىلاعت هللا ىلإ عيرشتلا عجرف ىلاعت هللا هباجأف

 . ( ىوللا ن ع قطني اَمَو)

 . ايدأ ديبعلا رثكأ ناك ملسو 97 هللا ىلص رهف

 ددعلا دح ىلع لفاونلا ف فقي نم مهنم : نيمسق ىلع ءايلعلا نأ ىخأ اي ملعاو
 هتك نف « نيلاحخ ىلع مهمالك لمح ىغبنيو « ديزي نم مهنمو « امف دراولا عورشملا

 اريج ةدايزلا هلف هلفاون تصقن نمو « ةدايزلا هل ىغبتي ال روضحلاو عوشملا ىق هلفاوأ

 . كاده ىلوتب هللاو كلذ ملعاف ؛ اعدتبم ال اعبتم دبعلا نوكيل كالذ لك « هافاون للحل

 : اعوفرم ىثاسنلاو ىذمرلاو دواد وبأو سم ىورو

 دم مرات نك و ردم قلق نوي "لك ىف لات طع لعب للم و بَع ناك
 صو

 . « طا يف اًنئَب هل هللا ىب الإ ةضيرقلا



 دوس هبه اسم

 مه مم مع

 كعب ني كرو ءاهذعب نب
 رو

 امَيْرَأ » : ىناسنلاو ىذمرتلا دازو

 . ةاَدْنْلا 0 ؛فرثلا

 . « رطَملا لبق نييك َرَو » : نابح نباو ةمي رخ نبا دازو

 : هجام نال ةياور قو « ءاشعلا لعب نيتعكر ركذ اطقسأو

1 

 . « ِرْصَمْلا ف ني هك رو « زبظلا َلْبَك نيتعك نو »

 ةعكر رذع ىنثا ةالصب رشع انثالا لصحتف رشع ىبثالا نيبعت ف فالتخا اذهو

 . معأ هللاو ءاهنم

 :ةالصلا ىلع بظاون نأ ( سو هياع هللا ىلص هللا لوسر نب ماعلا دهعلا انيلع لأ )

 .نع ايف شاذلا لففي ةعاس اهنأل ؛©”ثيداحألا ىف دراولا ددعلا بسحم ءاشعلاو برغملا نبب

 اهو « اهلعف ىلع ةبظاوأا ىف ديرملا ىلع اوددشو قيرطلا خباشم كلب لمع دقو « مهر

 . كاده ىلوتي هللاو «هيلع لمعاف هبلق ىف ناسنإلا هدجي مظع رون

 : ىلاعت هلوق رهاظ كلذ ى مهليلدو

 . ( للا ٍقَدْغَلإ | سئمشلا كول 4 ةالّصلا رمقأ)

 : اعوفرم ىذمرنلاو هحيحص ىف ةعزخ نباو هجام نا ىورو

 ةدابعب نادع هوس نوبي اف لكشي "ل تاك تس بِركلا د 0

 رشع لثأ
 0 حبلا دير 1 تناك ْنِإَو ب ند ل ترفع :  ىااربطلل ةياور فو

000 
: 2 

 : اعوفرم هريغو هجام نيا ىورو
 مورس

 . « ةنْطا ىف اًميَب ل هللا ب « مكر نيرشع بِرَْلا ل

 ىعي « ةلفغلا ةعاس معن : كوتي ناك هنأ ئوعسم نب هللا دبع نع ىلا ريطلا ىورو

 . ءاشملاو برغم ا نب ايف ةالصلا

 : اعوفرم ىردبعلا نيزر ىورو
 و صرص

 , ؟ نيثمض ار ر لكي نأ لبق برخأت دب لَم نم »



 دية كاتح

 رم سك ساو ع م ع 2

 .6 نييلح ىف هن الص تعفر « تامك ر عَبرأ » : ةياور قو

 نع ديج دانسإب ىئاسنلا ىورو < لوصألا نم ءىش ىف هرأ ملو ىرذملا ظفاحلا لاق

 «ءاشعلا ىلإ ىلصق برغملا هعم تيلصو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تيتأ » لاق « ةفيذح

 ' معأ ىلاعت هللاو

 عب رأ ءاشغلا دعي ىلصن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ)

 لجني ىلاعت هللا نإذ , ىكلملا ملاعلل ةقفاوم كلذ فو موناا لبق اهدعب رثون مث « تاعكر

 ءاوئحورت نيذلا ءايلوألا رباكأ الإ كلذ سب كرديال نكملو 6 ليالانم لوألا ثلثا ٌّق هل

 ىلع ىخأ اي لمعاف « امعط هل نوقوذي الو ىلجتلا كلذي ن وسم الف فئاثكلا لهأ امأو

 . كاده ىلوتي هللاو «ىلجتلا كلذ نم كلظح ذخأتل ئئاثكلا فيطلت

 ب ”هَيدََ 0 ءآشعلا ب رميدأك طلا دب :ميدَأ 2: اعوفرم ىلاربطلا ىفىفورو

 04 ردقلا ا نم م نْل دعي ءاقملا

 0 اعوفرم هل ىرخأ ةياور قو

 نم جرم نأ لبق تاك مَبْرَأ لَصَو ةعامج ىف ةرخأل | ءاشملا لص 3

 +6 ىدتلا هليل لد ناك دجسم ا

 لفللاو كد ردح ص ف ةمب زحل نباو هجبأم نباو ىلاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأ فىورو

 : اعوفرم نسح ثيدح لاقو « ىذمرلل

 ا « نأ رق 6 ”لهأ اي اوتو 5 رولا بحت و هللا نإ »

 ةنس نكلو « ةبوتكملا ةالصلاك م سيل رثولا : هنع ىلاءعت هللا ىضر ىلع لاقو

 5 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 : اعوفره مهريغو هجام نباو ىذمرعلاو سم ىورر

 ثرخا موقينأ 2 "نمو د ارث ويلف ءلمالا رخآ موق لن / ف 99 نم 00

 سم

 . 6 لضم كِلْذَو 0 0 للا رح الص 29 4 لِما رخآ ارث

 : اعوفرم دواد وبأو دمحأ مامإلا ىودو

 , ملعأ ىلاعت هللاو « ارم ثلث العاق انم يلف روي "ل نسف ”قح رثولا »



 د هةر

 ةراهطلا ىلع بظاوث نأ ( ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع ذخأ )

 ةبلغ وأ ةيعرش ةرورضل الإ ثدح ىلع مانن الو ةليا لك دجهتلل مايقلا ىوننو مونلا دنع

 نوكل ظاقيتسالا دنعو مونلا دنع ةدراولا راكذألا ةءارق ىلع بظاون كلذكو « مون

 نيطايشلا نم ظفلاك ء عراشلا اهب حرصي نأ الإ ىرخأ ةلعل ال كلذ بحي ىلاعت قحلا

 ىلع رومألا نوعأ نم مونلا دنع راكذألا اودجوف اوبرج دقو « كلذ وحنو حبصي ىتح

 نم رباكألا ىلع هب لمعلا دكأتي دهعلا اذهو « حراوجلاو بلقلا ىلع هتفو ليالا مايق

 ةكئالملاو ءايبنألا عم هنريضح ىف فوقولاو ىلاعت قملا ةسلاجم نوبحب نيذلا نيحلاصلاو ءاملعلا

 ةدايز اضيأ هيفو « مهحالس ةراهطلاو مهحاورأ ترق راكذألا نإف « هدابع صاوخو

 ىلءىهو موثلاب دسحلا تقراف اذإ حورلا نإف «بيغلا ملاع ى ىلاعت هللا ةريضحىف فوقولا

 ةثدحم دسولا تقراف اذإو « ظقيتسي ىت> ىلاعت هللا ىدي نبب دوجسلا ىف ال نذأ ةراهط

 اذهف مهفاف ٠ ةكئاللاك دسجلا نع ةدرجملا ةيحورلا ةدايعلا اهتافف ةرضللا نع ةديعب تفقو

 .ةراهط ىلغ مونلا رس نم

 هدهع رخخآ ناك تام وأ اندحأ مان اذاف « هللا هبحي رمأ هنإف رثو ىلع مونلا رس امأو

 هيلإ راشأ اك ادبأ بنذ ىلع هللا مهيذعيال نيذلا نيبوبحملا عم رشحيف ىلاعت هللا هبح المع

 : ىلاعت ةلوت

 .(0كيوذب سس 0 نق هفاَبحَأَو للا دانبأ نحت ىراصتلاو دولا تلقَو)

 ءاوس رثو ىلع دبعلا مون ةكح رس نم اذهف « مهفاف كيذعام هل نيبوبم منك ولف ىأ

 هللا ديب انحاورأ اولاقو « هللا لهأ نم رباكألا ذخأ اذه و ال مأ دجهتلا هتداع نم ناك

 كلذ ىلع ناكو « ال مأ مونلا دعب انيلإ انحاورأ درت له ملعن الف < ءىش اهنم اندي ىق سيل

 ىلع ماني باطدللا نب رمع ناكو . ماني نأ لبق رتوي ناكف « هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ

 اذإف « رثو ىلع ماني هنع هللا ىضر ىلع ناكو +: تظقيتسا اذإ رلوأ : لوقيو رو ريغ

 بتكام ىلصي مث اعفش ريصيف مونلا لبقام ىلإ اهفاضأو ةدرف ةعكر ىلصو رهطت ظقيتسا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوةل « نيئرم ةليللا ىف رولا مدع ىف ةايح ىهو ؛ رتوي مث هأ

 : « ليل ىف ناَرثوآل 2

 : لاق رمعو ركب ىأ روب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ريخأ |لف

 ( داونألا حئاول - ا/)



 تا

 . رمع ىنعي « اذه يوَقَو » ركب ابأ ىني « اَذِه َرَذَح »

 : هلوقو ةيلإلا قالخألاب هملع ةعسو ركب ىلأ لاكل ةراشإ اله رذح : هلوقف

 نسحلا وبأ هلاق اذكه «ء ركب ىنأ نع ةف سلا رمع ماقم صقن ىلإ ةراشإ اذه ىوق

 3 معأ ىلاعت هللاو « ىلذاشلا

 : اعوذرم هحيدص ق ناب> نبا ىورو

 رفحا لا : كلا لق الإ فَي الف كلم هراتش ىف تب اتهم تنأَب نمد
 . « رهط تاب ههّإَ نلف كدب

 . هريغو هبوث نم ثناسنإلا ندب ليام وه :راعشلاو

 : اعوفرم هجام ناو ىلاسنلاو دوادوبأ ىورو

 ٍزمأ نو اَْيَخ كَم هللا لأيَف بلا رايي اًرِهأَط تيم ملم "نيام »
 . 6 4 ”هلا مَطْعَأ الإ ةرخألاَو ايلا

 :اعوفرم قاسنلاو دواد وبأو كلام ىورو

 اهل هللا بيك آلإ موت هيلع هبلكيف ليالاب "الص كل نوكت رين ني ام»
 ٍِِ سالم < 0

 . 0 ير خم ةقدص ديلع هموت ناك وت دلَص نأ

 : اعوفرم ةدديوعص ف نابح ناو ليج دائساب ىاسنلاو هوسأم ناو ةياور قو

 ما نكس يريح 0

 ابصأ ىح هنيع 00306 لْثللا ا 1 "نأ ىوتي 1 ”هّشا رف نا

 . 6 كبَر نم ِهْيلَع ةقدص هنو نك قا 0

 : لاق بزاع نب ءاربلا نع هجام نباو ىتاسنلاو ىذمرعااو دواد وبأو ناخيشلا ىورر

 4 :الئعإ كوس سوف كج تنيتأ اَذإ 8: ملسو هيلع هللا لص ىبنلا لآ
 00 ها خيش سل يشل كسعا

 جو توجو كمل ني 60 9 مهلا : لق "م « نءالا كقش ىلع حاطضا

0. 2 

 ًاَجَم ذل« كيل َهَيْهََو ةَبْعَر كيلإ ىربظ
-- 

 07 0ك 5-5 95 هرم

 ىرمأ تضكوفَو , كيلإ

 .« تلَسْرأ ىذلا َكيبَنَو ء«تلّزنأ ىذلا كباتكب تنمآ «كيلإ الإ كم اجنَم آلَو



 ل نهلمِحاَو اخت ةيكمأ كرما هنإَو « ةرطنلا لَ تم َكتلْيَل نم تم نإ

 .©6 هب ملكَفَت ام

 هت ةرطفلا ل تم كلل ن هم ثم نإ َكنِإف » : ىذمرتلاو ىراخبال ةباور ىفو

 .6 م تول

 اعوفرم كادلاو هحيحص ى نابحنءاو ىئاسنلاو ىذمرعلاو هل ظفللاو دوادوبأ ىورو

 : هنع هللا ىضر لذوتل لاق ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ الصتمو

 . « كرشلا ني داب اهنيك امك اح لع “2 2 نوفاك يأ اي لق أرقأ »
 + ىلم رمال ظفالاو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دوادوبأ ىورو

 نإ : لوم دقي 'نأ لبق تاحبسملا أرقي ناك ماسو ويلع هللا ل ل 37
 هةموو

 . « رثيآ فل نم نيَح بأ نوف

 (ديدخحلا ) اتس تاحبسملا نواعج معلا لهأ ضعب ناكو : حلاص نب ةيواعم لاق

 . (ىلعألا كبر مما حبس ) و (نباغتلل ) و ( ةعمجلا ) و ( نييراوحملا ) و ( رشحلا )و
 : اعوفرم ادحاو الإ حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا ىورو

 مم ع

 4 باَبِكلا محق تأ شارل لَك يني ٍضْرَأْلا ىلإ َكَبْنَح تئضواذإ »

 . « تارملا الإ ءىث نس تنمأ اي نا وع 'لكَو

 : اعوفرم هجام نباو ىناسنلاو ىذمزتلاو دواد وبأو ىراخبلا ىورو

 كلو كلما ل « 0 كي آله ُهدَحَو هللا الإ هلإ آل : لع ليلا نم نامت
1 0 

 ُنااَو ٠ 4 اآلإ هل لَو “ ا نايس 4 رثب ديَلتاَو 2“ ل ءىش لك لع و وُصَو 2

 اعد ذأ يل 'رفخا مهلا : "لاق مث «ر يلم لأ هّللاب الإ ةكق آل 0

 . ظفيتسا ىأ : :راعت هلوقو )»ل ”ةنالص ا

 تارم َْشَع هللا مب : لولا نم لحي نيج لق نم » : اعوفرم ىناربطلا ىورو



 دس ةةووءاس

 7 رفع !رْشَع توُعاّطلاَو تحلب تارفك و هللاب ٠ تنم < تار َرشَع هللا َناَحْبْسَو ٠ لع سس

 . لعأ ىلاعت هللاو « ايلغم ىلإ هكرالي نأ بند زَبنيلَو ”فوختني بْنَذ لك
 لبللا مايقل دعتسن نأ ( ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لأ )

 نم ةبظاوملا تححص انه نمو . االح نم عيشلا مدعو « اهتاوهشو ايندلا فق دهرزلاب

 ةبظاوم رثكأ ىرصع ءاسن نم ىنيع تأر امو « مهربغ ةرجاهمو ليللا مابق ىلع نيحلاصلا

 هسجو ىلع ىلبح ىهو ىاخ تلص امبرف « نمخرلا دبع مأ ىجوز نم لبللا مايق ىلع

 الضف صالخإلا هجو ىلع لاجرلا نم هعوقو ادجم زيزع اذهو « نآرقلا تصنب ةدالولا

 , ءاسنلا نع

 ةروس ىلإ ةرقبلا ةروس لوأ نههب تأرقف «ىطصب دنسلا ةمالس ةرم ىلخ ىلص دقو

 هبعث ةلقو همسج ةحص عم اذه ؛ هسفئب رعشي ملو امئان رخف ىلوألا ةعكرلا ف لمزملا

 امنإو « لاجرلا ةمه ىلع تلع ثيح اهتمه ىلعأ ام نمحرلا دبع مأ نع هللا ىضرف « راهلا ىف

 : ثيدحلا ىف درو امل لالا مايق ىلع انيعم ايندلا ىق دهرا انلعج

 . « دَسْلتاَو بلقلا رب ايثذلا ىف دهرا »

 ق بغارلا لزن ليللا لد اذإف « دسللاو بلقلا بعتت ايندلا قف ةيغرلا نأ هموهفمو

 هزاضعأو ماني ايندلا ىف دهارلا فالخم « تيملاك مانق هزاضعأ ةلولم ض رآلا ىلإ ايندلا

 هحيجرت عم ليللا مايق بلط نم نأ ملعف ظقيتسم هنأك مان اذإو « ةعرسب موقيف ةحيرتسم

 باجح ق وهف ماد نإو « موديال ثاذ فلكت نإو ؛ لاما مار دّقف لبزاا ىلع بهذلا

 ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديري نم جاتو اعط اهل قوذي الو « قا ةاجانم ذذلتي داكيال

 قئاع الو ىلاعت هللا نود مه هل ىبيال ىتح « ائيشف اثيش ايندلا بح نع هجرخم خيش

 لامج ىلع ديرالاب رمي نم كح لامعألا ىف هيقرتو ديرملاب هكولس ىف خبشلا كح نإف « هقوعي

 رح ىو هب كالس اف دهز اذإ «ةضفلا لابج ىلع هب كلس اهف دهز اذإف ؛ ددلا سولفلا

 نيب هفقوأف ىلاعت هللا ةرضح ىلإ هب رم امهف دهز اذإف « رها وبلا مث بهذلا لابج ىلع

 ةرخالاو ايزدلا لهأ معن ىف دهز ةرضحلا كللث لهأ هيفام قاذ اذإف « باجح ريغ نم هيدب

 دحأ فرعي الف خيش رغب امأو ادبأ ايش هللا ىدي نيب فوقولا ىلع مدقيال كانهو

 . مولعلا رئاس ىف لوقنلاب سانلا ٍلعأ نم ناكولو « ايندلا تاطرو نم جرم



 اا و

 «ليللا مايق ماود ىف عمطت الف الإو « انركذ انك كلب كلسي اخيش ىخأ اي كال بلطاف

 ضارمأو للعو تانوعرو تاوهش هتمحلو هادس نم هبر ةرضح ىلإ صلختي فيكو
 ء ةردقلا هنوكتو ةداع نوكبال امم اذه ؟ ىصاعملا نع الضف « اهكلس ةدابع لك ىف ةينطاب

 زمغ نم هل دبال اذدلا ف هدهز عم هنء هللا ىضر نانع نب دمحم ىديس ناك دقو

 هلإ مونلا ف قرغتسي ال ندبلا نأل ةعرسب دجهتيل موقيو همسج حيرتسيل ةليل لك هئاضعأ
 . بعتلا ةدش نم

 سأرلا نإ : لوقيو لاغ عضوم ىلع هسأر عفر مان اذإ صاوخلا ىلع ىديس ناكو

 ةليل لك أرقي نيدلا لضفأ ىخأ ناكو « ظقيتسم هنأك مان لاع عضوم ىلع ناك اذإ

 لوط ىبلق تدجوف كلذ انأ تبرج دقو « ها مونلا ففخت اهنإ لوقيو فهكلا ةروس

 ظقيتسم هنأك ليللا

 هبرادي جول ىف ةبوتكم تناك تدهكلا ةروس نأ هريسف: ف دينس مامإلا ىور دقو

 م ىلاعت هللاو هتاجوز تويب نم ايف نوكي تيب لك ىف ىلع نب نيسحلا عم

 : اعوفرم هجام نباو لاسنلاو دواد وبأو ناخيشلا ىورو

 لك ُبِرْعَي دقع ثالث آن وه اذإ « م كر قيفاق لع نآطيشلا لقعي
 0 ا

 06-2 لاك 1 قا يك لطي ع كِيلَع مدفع ل
 هيب« 3 دامه

 ءِسْفْنلا بط ًاطيشن حبصأت "ا 0 كلا 02 'نإف 03 0008 ت0 اًضون ن كاف
 ل

 مل
8 
 هه

 نهد - 5. -

 ٠.6 ن ٍسفنلا كي َمَبصأ لإ ًَو

 . 0 نكمل رب و نآطيشا دق را "ا بصي ه : هحام نبال ةياور ىف داز

 : ةيفاق رعشلا تيب رخ آ ىمس هئمو هرخؤم : سأرلا ةيفاقو

 : اعوفرم هحيحمص ق ةمب زخ نباو نانا ىذمرتلاو دواد وبأو مسم ىورو

 ةضيرفلا دعب ةالعملا لَصفَأَو « محلا هللا ربَش ناضمر دعب عايصلا لعن 1

 . 6 ليلا ماش

 : اعوفرم نسح دانسأن ىناربطلا ىورو

 ه8 ماش - 8
 « ملم رك ذف مهم سشبتْمَو ى | كَحْضَيَو لَجَو رع هللا | ةثلث و 0



 هد (.» دل

 "رك ديو هتوهش ردي لللا نم موقيف نسح نيل شارفإو ةتسح ةأرما هل لْجراَو راسم و لمع لسع يللا نيم

 . « دقر ءاش 1و بج

 : اعوقرم هحيحص ىف نابح نباو ىناريطلاو ىلعي ىنأو دمحأ مامإلل ةياور قو

 رابح رلْحَأ نب نم ديا و عمو عَن لجو: كج نم نم انْبَر بجع د

 ني رشا رو وئأطو ْنَع راع ىدبَع لإ اورفنأ : لي دم "هلا كونت « رنالَص لإ
 . ثيدحلا ( ىدنع ايف قو هت 7 لإ ِرلْمَأَو ربح نيب

 هشارفن 5 ٍةدرأ دليل ىف مآ ٍلُجَرِنيكَجَر لإ 0 هللا هما نإ» :ىتاربطالةياورفو

 لَ م 3 دتكت الا َلَحَو رع 2 ا 4 ةالصلا لِ 010 6 ضو هراثدو وْفَلَو

 دق ىلإ : لوقيف لدفع ام ةَقَفَسَو لدم ام ءاجَر يس اذه ىدِبَع

 . ثيدحلا « 0 ايم هت 9 را يأ

 ناقل ل رت كلذ حرابصلا لإ مَن ١ رس » : اعوفرم ىاربطلا ىورو

 . 6 ون ف

 هلسغف هتبقر ىلع هينذأ نم حئاس لوبلاو ماقف كلذ ائباحصأ ضعبل عقو دقو : تلق

 مان اذإ ثيدحلا اذبب نهؤي نأ ىغبنيف « ىلاعملا نم ىنعم كلذ نأ دقتعي ناكو « قرضح

 . هرب مل نإو ناطيشلا لوب نم هنذأ لسغي نأ حابصلا ىلإ

 : اعوقرم نيخيشلا طرش ىلع حيحص لاقو م احلاو ىذمرتلاو هجام نا ىورو

 نماَجلاَو للاب 0 مالا اوُصْأَو « مالَلا اوُشْفأ "سائلا اغأ ايد

 . 0 السب 0 | رادع

 . ( دك َراؤَلَو لل ةالصب كيل » : اعوفرم ىااربطلا ىورو

 : اعوفرم نسح دائساب هل ةياور قو

 . « ساّتلا نع هونت ةرعو ليثلا مايك نمالا فرش »
 : اعوفرم ىبببلاو ايئدلا ىنأ نبا ىورو

 ره م

 . « لئلا ْباَحْصْأَو نآنرقلا 1 ىتمأ فارشأ



 كك

 : ثيدح ومش ةريثك كلذ ق.ثيداحألاو

 ُبْأَدَو ؛ كيابل ةنكَسَو مكسر ىلإ برقم ُهنإَف لئال مايقب ْكِبلَع
 . ىئاربطلا هاور . « دّسْطلا نع ءاّدلل ةَدَرطَمَو « مكب نيالا

 : اعوذرم 1 اكلاو ىناريطااو دهأ ثيدح ناضمر مايص دهعفف قأيسو

 "معلا هتمَتَم إذ هيف ىنعفش تا ا « رلمأح يف امَنْشَي نأ "رفا نإ 2

 . ملعأ ىلاعت هللاو « لذا

 انداروأ ىضقن نأ ( مل-سوهياع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لصخأ )

 كرن ىف لهاستت الو رهظلا ةالص ىلإ حبصلا ةالص نيبام ليللا ىف انلفغ وأ اهنع انمت ىتلا

 هللا نع مهتافغ ةريكل سانلا نم ليلقلا الإ نامزلا اذه ىف هب لمعي ال دهعلا اذهو « كلذ

 هل رئأتيف تهصنلا هنم عقيو هل رثأتي الف ميظعلا ريما مهدحأ توفيف « ةرخآلا رادلا نعو

 , مظعلا ىلعلا هللاي الإ ةرق الو لوح الف همه ريكأ ايندلا نوكل

 راهنلا نإف «ليللاف انتافام رادقم ىلع انل هيبنت وه امنإ ءاضقااب انل عراشلار ءأ نأ ملعاو

 نم هتافام رادقم فرع راها ةدايع ق ناسنإلل باجالا لص اذإف ©« باج تقو

 ةقيقالا فو « ليقتسملا ف ليللا مايق ىلإ هتيعاد تيوقو امف روضحلاو ىلاعت هللا ةاجانم

 « عراشلا نم ديدج رمأب تقولا كلذ ةفيظو ىه امت] تعقو ةدابع لك نأل ءاضق مام

 ىعفاشلا مامإلا لاق انه نمو « ادبأ هريغ ىف لءفام هؤامت الف اغراف بهذ تقولا كلذو

 +ملعأ ىلاعت هللاو «كلعطق هعطقت مل نإ فيس تقولا :هنع هللاىضر

 :اعوفرم هدءيذذصق ةع رد ناو هجام ناو ىناسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو ملسم ىورو

 بألا َةَالَصَو ٍرْجتلا ةآلَص َنْيم ايف هر هيا نع ربزح نع من نس »

 . رعأ ىلامت هللاو 6 لئلا نم أ منك ب

 ىحيضلا ةالص ىلع ب ظاون نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نم ماعلا دهعلا اثيلع ذخأ)

 « ىحولا ىلع نيمأ ملسو هياء هللا ىلص عراشلا نإف « ىلاعت هللا نع انتافغ نمز لوطيالثل

 تقو ءاضقنا دعب رصعلا ةالصك ىحضلا نوكتل راهنلا عبر ىحضلا ةالص انا نس دقو

 نيبيل حمرك سمشلا عافترا دنغ سو هياع هللا ىلص هللا لوسر اهالص امتإو  رهظلا



 د وعادل

 هنأ ىدنع ىذللو « قارشإلا ةالص اهامه مهضعبو ٠ تقولا كلذ نم لخدي اهتقو نأ
 انيلع ةقفش هلك كلذو « نيتالصب اتسياو نيمسا اهل نأو'« قارشإلا ةالصب لصحم ىحضلا

 ىح انب ولق وسقتف لاوزأا لإ حبيصلا ةالص نم ىلاعت هللا نع ةلفغلا نمز لوطيال ىع

 . مهفاف ادبأ ريخخ لعف ىلإ نحن ال ريصت

 .قرئحاإلالا هنم برقي ىنج داكيالف ءاهلصم نع ندا ةرفن اهيلع ةبظاوملا دئاوف نمو

 ةعيطقلا نهز لوط نه كيلع افوخ كلانس ىذلا كيبن ركشاو املعىخأ اي بظاوف

 .نيقاتشملا بولق تياذل - ادايعلا تاقوأ َْق هللا ىدب نب روضحلا الول هللاوو 6 نارجحلاو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف « مهدابك 1 تنتفتو

 مايصب ملسو هياع هللا ىلص ليلخ ىناص وأد لاق ةريره ىلأ نع امهريغو ناخيشلا ىورو

 .ةريرهوبأ لاق ( دقرأ نأ لبق رثوأ نأو « ىحضلا ىتعكرو « رهش لك نم مايأ ةثالث

 . نيباوألا ةالص ىهو هنع هللا ىضر

 : اعوفرم ىذمرنلاو هجام نبا ىورو
 لدم تنك ْنِإَو 2( ةيونذ هل ت'رنغ ىحضلا ىتهنش ىلع ظفاح "نرد » رم رم م6 رج مى. س5 ما َِس

 .« رْمَلادَبَ
 ىحضلا اةعكر ىه حئفت دقو نيشلا مهب :ةعفشلاو

 - ل ىذمرلاو هجام نبا ىورو
 جه 1 ص "١اس ه7

 ني دتملا قاوم 38 نى 235 دع ا(
 . ع ابضذ

 : اعوفرم حيحصلا لاجر امهدحأ لاجرو ىعيوبأو دمحأ مامإلا ىو 1

 كفك أ تاَنَكَر رميذأب كراج ىننك مَ ديس
 .8 0 خآ ن

 ةووضاو ”ندحأف اوف سمشلا ةابقتنا اَذإ َماَف "نم 9 ؛ :اطيفرم لعيد وو

 . « دّمأ هندَلَو ميك نكد 58 تتر نيتك لصف

 : تاقث هئاورو اعوفرم ىناربطلا ىورو

 عك ل ٌْص "نمو 0 "نب نيلفرأتلا نم هك "إ نيكَمْكَر 7 ىحضلا ِص نم 2



 دس |.ءودسل

 "نم اهلا هَبَمك اهنا ىَلَص ْنَمَو « ْموَيْلا لذ ىف اذ ىلَص "نو « ”نيربأعلا نم

 ماوي 'نم امو هَةنجلا يف اًيَب "4 هللا تب ةَمْكَر ةَرْشَع ذب ىلص "نم ؟ نيت

 هد لا 0 دأب ني هاي نم لق هب نب هلل الإ ِةيَلَو

 6 د همي ب نأ نب لص

 : براقتم هةاخنإو اعزكم كازرأفلا ىورو

 و ٠

 .« اهيرغم نم بارتت تح رْصَملا ةالّصل اين يمك اهيعلطم "نم سمشلا تعلط اذ >

 0 0 ا َمَيْرَأَو نإتعك 7 ل ىلصف
 00 2. 2 م 7

 م تع نو: : لاق ”ةيسحأو «0ةمئإو ُهئئيطَح هْنَع فك و

 مو نآك اًذإَ ا أب كل 1 531 نا ف نإ » : اعوفرم ىناربطلا ىورو

 ةراحجا ثم اياذط سلا ةالّض نوءدي اونأك نيذلا 9 داتم ىَدأ ةَمايقل
07 

 . 62 ىلاعت هللا 3 ةمحرب

 تأب هياع ايوتكم اضيأ رثوأا باب ارمف تيأرو ةعقاو ف بايلل اذه تيأر دقو : تلق

 رثولا ةليللا لصت مل كنإ] : لاقو كلملا ىنعنفق نيلخادلا عم هنم لومخدلل ثدرأف رثولا

 .تاعكر ثالث ولو رتولا ةالص ىلع تبظاو تظقيتسا املف « لخدأ ىنكم لو هلع تزجعف

 "3 ملعأ ىلاعت هللاو «نيتعكر ولو ىحمضلا كلذكو

 حيبستلاةالص لعبظاون نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنم ماعلا دهعلا انيلع لخأ)

 هاتو بونذلا ف قرغ نه لك ىلع دهعلا اذبم لمعلا نيعتيو + لضفلا نم اهي درو الل

 . انلاثمأك اهددعف

 لحأ ةاور ام ىهو « ةررهشملا ريغ ىرخأ ةيفيك ىلع حييستلا ةالص تدرو دقو

 امهطرش ىلع حيعص لاقو مكاخلاو امهبحيحص ىف نابح نباو ةعيزخ نباو ىئاسنلاو ىلمرتلاو

 :؛ تلاق ةملس مأ نع
5 25 4 . 30 5-8 

 : َلاقف )0 يب الص كك نو قأ تاك لو هيلع هيلا لص ه هل وع نَحَع 2

 0 . 2 ل 0 2ع د ص

 لو « تْنشام لس “م « تئشام ىلَّص م | ىحبسو ؛ اًرشَع هللا ىرُبَك

 . ١ م ميندعل



 تحاؤو هع

 هجام نباو دواد وبآ هاور ام اهدضأ نكلو « ةفاتخم تايفيك ىلع حيبستلا ةالصف

 . هحبمص ىف ةعزخ نباو
 دمحموبأ انخيشو ىرجأآلا ركب وبأ ظفاحلا اشيأ هحعصو : ىرذنملا ظفاحلا لاق

 . ىسدقملا نساللا وبأ ظفاحلا انخيشو ىرآملا نمحرلا دبع

 . هريغ حيحص ثيدح حيستلا ةالص ىف سيلو :دواد وبأ لاقو

 لاق : سابع نبا لاق ءهنم ادانسإ نسحأ ثيدح حيبستلا ةالص ىف سيل : لسم لاقو

 : بلطألا دبع نب سابعلل ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 امج رْشَع كل لأ الأ كلوبخأ آلآ , تست آلأ « كليطمأ آلا ات ي»
 هدمتَو ُهأطَحَو هَتيِدَحَو هدو ةرخاو هلوَأ كبن د كلل “ل َنْمَغ كلذ تلعف تنَأ اذ

 عمو غ

 تاك رز لسن نأ + هم لأن ع ىشملاَو « هتينالعو ةرسو ةريبك و ُهَرِيْكصَو

 0 حا 0 ا د راس ل سا هان
 37 لوف ةءاّرقلا نم َتْعَرَ اذإف « ٍةَروُسَو باتكلا 57 ر لك ىف أرقت

 كم رت رح رك 1 لاق األ 0 هلل دَنْاَو هللا احبس عاق َتنَأَو لَ
 هم

 ائرقت عيوك كلا ”ني كَمْلَر مق 1 ”معاكاو كار لتتم 1 00

 ورجل نم كلعأر مقار "ع1 رعي ناو ولك يك وج ا

 لونك دوجسلا نم كَمْلَ مقار "م «اَرْشع (لوقتك دنت مث « اشعاع

 نإف رت 5 رعي كلذ لفت « ةعْكد ذكى نردتو رح كلذ اوقع
 هاشم < م.

 ( ةرم ةقمجل لك ىفه عطتشت "ل نإَف « , لفن رم ماي لك يف اهلَصت نأ تدطبسا

 ؛1 نإ هوم سلك فق لفت م نإف « ةرم نبش لكى 'لتفت 1 نم
 . « ةرم كرمت 00

 : ىذمرتلا ةيإور ىف ءاج دقو : ىرذتملا ظفانملا لاق
 7و ثوعتي مك 4 ذومتلاَو ؛ رءارقلا لب 0 ْعَبَ هنا أمس 4 04 ع

 بس الو عر ألا لق  ْوْكَمتلاَو ةءارقلا دعب اًرشَع ميسي ةَروُسلاَو ةحئاقلا

 . ها « ايش ةحارتنمألا ةَسلَج ىف
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 : مالسلا لبقو دهشنلا دعب ىنارطلل ةياور فو

 لهأ ةَحّساسَو « نيقيلا لمَ َلامعأو ٠ ىلا لغأ َنيِفوَت كلأنلأ ىلإ للا »
 دْيَمتَو , ةَبْغكا لْمَأ َبَنَطَو « هيلا لذا هير لهأ مْرَعَو « وبول
 كقيصعت ' نع فج هنآ يلا . كتاحأ ع ليلا لأ َناكرِعَم « عيمتلا لأ

 هنا مه هر

 لاب كَحصانأ ىَتَحَو « كاضِر قحتسأ الم ا

 ل ةحيصتلا كل ضلخا عد

 سم 6 روثلا قلاخ َناحبس 2 كب ”نَلَ

 . ها ةيافكهانركذ اهفو ليوط مالك حيبسألا ةالص ىف عقو دقو :ىرذنملا لاق

 لاق «ضعب نم مهضعب نوحلاصلا اهوائتو «كرابملا نب هللا دبع اهلعفو : ىبمبلا لاق

 اهالص نإو « نيتعكر لك نم مسيو ىلصي نأ هل بحألاف اليل اهالص اذإو : كرابملا نبا

 فو اثالث )0 ميظعلا فر ناحبسب 20 عوكرلا ف أدببو لاق ملسي ' 8 نإو مس ءاش نإف اراهم

 كرابملا َن هلئأ دبعل لوف ةرركلملا تاحيبسألا حييل 3 اثالث «ىلعالا فقر نادعيرم ل( دوجيسلا

 . ةحيبست ةئامالث ىه ام ال لاق ءارشع ارشع وهسلا ىلددجس ىف حيبسي له امق اهس

 حصأ وهو ىرذنملا ظفاحلا هركذ ىذلا وه ةلدألا نم كل هتركذام نأ ىخأ اي ملعاو

 نإف © هةيع بيهرتلاو بيغربلا باتك ةبيعل اهمادأ ف ىؤونلا مالك برطضا دقو دروام

 5 م و

 ؛ كم اقاوخ وب
4 

 م كد ١ ىحو ؛

 هزرأو هضيبف ادوسم ناسنإ ةكرث ىف هدجو رجح نءا ظفاحلا مايأ الإ رهتشي مل باتكلا

 « ظافحلا ةمثالا نم هنوكل ىرذنملا نع كلذ لقنا هآر ناك ىوونلا نأ ولو « سانال

 أ ىلاعث هللاو

 ةالص ىلع بظاون نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسنر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ١)

 كلذو « رثكأ وأ ةرم نيعبس موي لك ىف بنذلا كلذ رركت نإو ابنذ بنذن اماك ةبوتلا

 هذه ىلع تبظاو دقو « ةالصلل ءوضولاك ةعاط لك ىلع مدقم بونذلا نم لصنتلا نأل

 ىبونذ تريك اماف رتفد ق ىدنع ىنونذ دعأ تنك ىت> نيتنس ةدم ىغولب لوأ ةالصلا

 نييثأملا نم تام نم ةداعس ايف « بنئذ لك دنع ةالصلا ا رصتللا نع تدازو

 . مهنم هرم لاط نم ةواقشايو اريغص
 : 53 نإو ىلاعت هنأ معاد

 .( نبي روطتملا بحي و نيب اولا 520



 دس أهرام

 ىلاعت هيلإ بحأ هبنذ مدعل بني ل نمل وهف « بارغلاب وأ ءاملاي وأ ةبوتلاب نيرهطتملا ىنعي
 : ىلاعت هللا لاق امو « اهنم نوبوتي ةقيقحح بونذ محل سيل مهنآل « ةكئالملاو ءاهبنألاك

 . ( تيربطتما ْبِمَو نيالا بم ها نإ )
 مهم ةلاقإلا بلطو « ىصاعملا هيلع ترركتو رادقألا هيف تذفن نم للحلم اربج الإ

 < مهفاف بنذلا رركتب ةبوتلا مهنه رركت نم ىأ : نبباوتلا هلوق :هب رعشأ انك لقي ملف

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ناك امت] : لوقي هللا همر صاوحلا ايلع ىديس تعمسو

 6 كم اذك واذ عقلا يق هلا رففَتْسَأَو 0 قد

 سفن ق هل بنذال ملسو هيلع هللا لص هنأ انداقتعاف الإو « هب اونستسيل هتمأل اعيرشت

 . ىردقت بلذ وه امتإ « رمألا

 : ىلام: هلوقل تامملا ىلإ ديعلل ةبحصتسملا تاماقملا ةلج 7 ةبوتلا نأ ع الو

 . (نولفت "كلم نونماولا يأ اميمج هللا لإ اوُبوتَو)
 هسا ةرضوح ىضقنتف ةنلا لخدي ىبح هتجرد تعفترا ولو « نمؤم اهنع ىختسي الف

 دوجو لبق همكحك ةنجلا ق باوتلا مح نوكي دقو « فيلكتلا لاوزل باوتلا ىلاعت

 , ةقيقح لعفلاب ال ةوقلاب اباوت نركيف « فيلاكتلا

 ارفغتسم امدان لجو زع هللا ىدي نيب فقو اذإ ديعلا نأ ةالصلا لئامضف نم نأ ملعاو

 ايبوجحم ناك نأ دعب باح+للا فشك ىلإ عوجرلا ىه ىباا ةبوتلا لوبقم الإ هللا هدرءال

 ةبسن رد#ب الإ ديعلا نود العاف ىلاعت هللا دجو هباجح عفر اذإف ؛ بذلا ق عقو ىتح

 هف ناك انك مدني نأ دارأ ولو « هيلع ارهق ةرورض همدن فخي كانهو « طقف فيبلكتلا

 رما وأ مظعت مدنلا ةدش ى نأ الولو « عف رأ ماقمو عيفر ماقم مثو هل حصيال باجحلا لاح

 هنأل كلذو « برقأ كرشلا ىلإ مدنلا ةدش تذاكل تافلاخلا ف عوقولا مظعتو ىلاعت هللا

 ةكرش ماقم ق هسح نأ ديعلاب ىلاعت هللا ةمحر نش « قالا نود العاف هنوكح يجرب نذؤي

 . هقوفام ىلإ هلقني نأ لبق ماقملا كلذ مك يح لعفلا ىف ىلاعت هللا عم هسفن

 مدآ ىكبو . مهعومد نم بشعلا تبن ىتح اوكب ءايبنألا نم رباكألا نإ : ليق نإف

 6 درو امك" ةنس نينامت وحن ماوهلاو باردلا اهنم برشي ءام ةكرب هعومد تراص ىح

 ردقب الإ ىلاعت هللا عم لعفلا ف مهسوفن ةكرش نورب مهنأ مهقح ف روصتيال ءالؤهو



 -ا4

 مدلا هلجأل نوكيبال ادج فيعض ردقلا كلذو « فيلكتلا لجأل مهيلإ لعفلا ةبسن

 دعب نم !متيادب لخأت ةوبثلا نأل « ءايبنألل ةلاصألاب وه رمألا اذهو « ةريثكلا عومدلا الو

 . ةيالولا ىبتنم
 هيلعملاعت هللا ىرجيف ؛ هموقل ميرشتوه امتإىلاعت هللا ىلإ عاد لك ءاكب نإ : باوجلاف

 ىلاعت هللاهفاك ىتلا هموق لاوحأ نم ءىشىف هطيرفنن ع ةمايقلاموي لأسيال ىتح مدنلا ةروض

 نوكي نأ لمتحيو « اهمف اوعقو اذإ مهبونذ نم مهجورخ ةيفيك نايب نع الو , مه اهئايبب

 اوناك ىذلا ءاكبلا كلذ مبئاكبب مهنه اوامحف مهموق ىلع ةوتفلا باب نم رباكألا ءاكب

 هيلع مدآ ءاكب ند تأشن ىزل ةكربلا كلت تناكف ؛بونذلا ىف مهعوقو كعب هب نيرومأم

 اذه ىف ىل رهظام اذهو « مهنع اهعفدو مهيف ةقرفتم تناك ىلا هينب عومد ىه مالسلا

 هل فشك ءاوس رافغتسالا نع ىنغتسيال ادحأ نأ ملعف « راكألا نع باودللا نم تقولا

  ةرفغملا لاؤس هيلع بجاولاذ لمفلا كرش الخدم هلدهش نإ هناف فشكي مل وأ باجحلا
 فيلكتلا ةبسن بجاوب امايق ةرفغملا لاؤس اضيأ هيلءبجاولاف «هيف الخدم هل دهشي مل نإو

 ىذلا مربملا ءاضقلا نم هيلع رمألا ام هتفرعم عم مالسااو ةالصلاهيلع مدآ انوبأ لاق انك هيلإ

 : هل دره ال
26 0 

 . ( نيرسآللا نم ةنئو كتل انح"ركَو ان رفعت "1 ْنِإَو انسفنأ انناظ ابر )
 همدن نوكيو عيرشتلا امإو « بفذلا قيقحن ا دحأ نم رفغتسالا لاح ولحم الف

 . كاده ىلوتي هللاو « هررو كلذ لمأتف «ةروص

 نايح نباو هجام نباو ىتاسلاو دواد وبأو « نسح ثيدح لاقو « ىذمرتلا ىورو

 : اعوفرم هحيدص ىف
 هنوم يك ا م 20 اي

 الإ « ا رفغتسا لع 2 رهطتيف موكب 3 6 ل 'نم امد

 اوك نيه اول أ عاف اوله اذ اذإ نياك ): 5 يالا ِهْذُه ٍ 0 "هلآ هللا نفع
8 

 يق 1

 . نكح نع 00 نايح نباو 0 ةياور قو

 : دائسإ ريغ نكس نيتعكرأا هديك ف هجام نبا رك ذ كلذكو

 م مر عم اك رل 1 صو يو مل نع رس[ ل 5 4 م

 3 « ءوضأولا نسحأف اضوت مك ابنذ دبع بذا ام » : السرم ىقمبلا ةباور قو
 00 ١ سهر و 5 1 يد 0 نا

 . « هل رَتغألِإ هللا رفغتْساَو نيتمكَر هيف. ىلَصف ضرألا نم زارت ىلإ جرح
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 ,مظعملا ناكملا اممال سانلا نه لابخ عضوم لك اهلثمو ءاضفلا ض رآلا وه : زاربلاو

 ملعأ ىلاعت هللاو

 اراهظإ ةجءاحلا ةالص ىلصن نأ (لسو هيلعهللاىلص هللا لوسرنم ماعلا دهعلا انياع ذحعأ)

 + هب عمتجم نأ لبق ةجاح هدنع هل نمل ناسنإلا اهلسري ىتلا ةيدهلاك « ةجاحلاو ةقافلل

 ةجاحلا ةالص لبق حبببستلا ةالص لعف ىغبني :لوقي هللا همحرصاولااياعىديس تعمسو

 ءاضق ريخأت نإف «ةجادللا ءاضق بابسأ ربكأ نم كالذو اهاك بوئذلا رفكن اهنأ نم درو امل

 . ها بلاغلا ف بونذلا بيسب نوكي امنإ جئاودلا

 ةجاحلا ةالص نم ةريخألا ةدجسلا راكذأ ىف روضحلا ةدش ىغبني :اضيأ لوقي هتعمسو

 نم بوذي داك همظعو عطقتن تداكهلصافمنأ سحب نأ روضحلا ةمالعو ءاهدعب ملسي ىلا

 ىف ىلاعت هللا ىلع نكرقلا ةءارق نأ كلذ حاضبإو . ةباجإلا ىجرت كانهو « ىلاعت هللا ةبيه

 . ها درو امك ىلاعت هللا نم نوكي ام برقأ ىف ديعلا نوكل دحأ اهقيطي ال دوجسلا

 مح ىفاذه ءابمدب نيب ةيدهلا ةجاحلا ءاضقحاتفم : لوقت اهنعهللا ىضر ةشئاع تناكو

 : اهضعب مهضعي عم قالا ةلماعم

 . ( َنللامْلا نع نع ُهَللاَو)

 ىدي نيب نم ةيدهلا كلت لقن ديعلا نأكف « هنئازخ نم وه ةيده هل هنومدقي أم ميمحو

 : ىلاعت لاق ء هللا ىدإ نيب ىلإ ىلاعت هللا

 . ( كهئاَرَح دنع الإ دوش نم إم ) سدا ماسو
 نم اوك ادهاشم ناك ءاوس ريغال ةيدوبع راهظإ دبعلا نم ةجاحلا ةالص تناكف

 , ماوعلا لاحك دهشملا اذه نع الفاغ وأ اهئادهإ لاح هللا لضف

 *ىشلاكلم هل دهشي نأ ديما سيل : ةر٠ لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ تعمس دقو

 نأ ءاطعلا ةقيقحف الإو ركشلا هيلع ىنبيل طقف ةبسنلا هجو ىلع الإ هل ىلاعت قحللا هاطعأ امم

 . قالا بئاج ىف لاش تالذو « ىطعملا ثالم ىلإ ىطعملا ثالم نم 'ىْلا كالذ لقنأي

 كلذ امنإ ةقيقح اًئيش ادحأ طعي مل ىلاعت قا نإ لوقي نأ لئاقل : لوقي اضيأ هتعمسو
 حرفي ملانه نمو: لاق « ليك ولاك ىعرشلا هقيرطب هيلإ نيجاتملا ىلع هقفنيل فالختسا

 مهيلإ كلذ ةبسن هدنع ى واستو ةردخألاو ايندلا رومأ نم ءىشب ىلاعت هللا لهأ نم دحأ

 اذهو « نيرادلا ىف ىلاعت هللا عم اكله هلدهشيال مهنم ادحنأ نأل ءاوس دح ىلع مهمع هبلسو



 لولو

 كهشملا كلذب لمعلا تدرأ نإف « حصان خيش دي ىلع كولسلاب الإ ىخأاي هقوذتال رمأ

 هملاعت هللا تدبع وأو كلذ ىلإ كلل ليبس الف الإو هيلإ كدشرب اخيش كل بلطاف سيئفنلا

 1 نيلفثلا ٌةدابعب

 ةنسةثامسخ ةلعىلع هبر دبعي دباعلا ثكم اعرف « نودباعلاو نوكلاسلا ىرتفا انه نمو

 .ىلاعتملل ديحوتلا قيرطلا ةيادب نأل « قيرطلا ىف هعضي مدق لوأ نم ةلعلا نع جرخم كلاسلاو

 هيلإ راشأ امك « امعط تاماقم ةئالثلا هذه قوذيال دباعلاو دوجولا مث لعفلا مث كللملا ىف

 : اعوفرم هريغو ىاربطلا ريخ
 م

 ابل لاحت ل لوي (قَلَس ةاييس رحبلا يف ٍلتَج ف ع

 ىو تا ٌّرَم ثآلَ هن لت ١ ب ا 91 « تمر ةّنْخا لحد مما
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 هل ناك نمزاف دقل هللا وف هياعتببيعل هتيادب لوأ ىف هخيشل ديرملا اهاقول ةلاقملا هذهو

 نيديرملا بلاغ هيلع اه هحصنا عمسي مو هذا وأ اخش هل لختي ِ نه رسخو خيش

 . نامزلا اذه ق

 ةجاح ىف ىلاعت هللا لأس نهف «بنذ هيلع سيلا دبعلا نوك ءاعدلا ةباجإطو رش نم نأ ملعاو

 5 برقأ دراا ىلإ وهف هئنم بلي " دحاو بنذ هيلعو

 2 مكلك اواوق : لاق الإ ءاعدلا دحأ هلأسيال هللا هحر ىربحبلا ىلع ىديس ناكو

 وعدي مث « بنذ لك نم هيأإ بوتأو مويقلا ىحلا وه الإ هلإ ال ىذلا « مظعلا هللا رفغتسأ

 اذإو )2 ةيصمملاب هير بضغأ لق وهو ةجاود هبر نم ديعلا بلطي فيك ىدالوأاب : لوقيو

 . كاده ىلوتي هللاو هيلع لمعاو كالذ ملعاف ؛ هؤاعد بيجأ امر اهنم بات

 : اغوفرم ليعض دائسأب هجام نباو هل ظفللاو نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا ىورو

 همدا ؟ لصوص ل 2 ص ا 1
 ٍنيُحْْلَو أتضَوَتيلَ مآ نب "نم م دَحأ ىكإ وأ 70 "حال تت نم »

 ْيلَع هللا لص ّىَدلا لك هلع و لات وللا لع كي د1 دك د ميلا ةوضرا
 5 سا مع

 « ميظتلا شارتلا بر هلا نا ءركلا ”يلذلا كا 1 آل ١ 1 ل م«
 ةميِنَقلاَو كرفت متاَرَعَو كِتَحَْر تآبجوم كلأسأ ىلإ مهلا « نَحاملا بر ل دخلا 2 م 2 3 ١ ا



 هد |!« ب

 هنج“وف الإ امك الو هن ”هتارفع الإ ابنَ يل عدت آل مث 7 نم ةَمالَسلاَو ل

 . « َنيِجاَّرلا رح اي امييضق الإ اًضر هش ] ىه ةَجاح لَو
١ 

1١ 

 ىق ةميزخ نباو هجام نباو هل ظفللاو ىناسنلاو نسح ثيدحع لاقو ىذمرتلا ىورو

 ا ا ؛ 5 انللاو هحيدص

 لاَمَت هللا عدا هللا لوس : َلاَقف « لَسو ديلع“ هللا ىلَص هللا رخو أ عا نأ»

 000 لا لا لوس 35 0 « ىِرَعب ه0 ا

 | يللا : : لق موف 52 م أموت فا : لق ؛ ىِرَصَب ِباَهَد

 3 لع 5
 1 يوتا إد دق اه 7 قمرا بنا دمع كيبنب كيل ا

 ' « ىرقت يف ىنُدفشو ف دنس هلا « ىرصب نع يل نشك

 : هرصب نع ىلاعت هللا تهشك دقو مجرف : فينح نب ثامع لاق

 ىتح ثيدحلا ائب لاطو ائةرفت ام هللا وذ ء فينح- نب ناهع : لاققف ىناربطلل ةياور فو

 . طق رض هب نكي ١ هنأك لجرلا انيلع لخد:

 نيواو ةمو ع 5

 يشتت أم 3 لك ند م نوملصت ةَعكر ةّرشع املثا » : اعوفرم م املا ىؤرو

 لم لَو لجو رع هللا لع نأ كتالَص رخآ ىف تهت اذ « ٍنيَمعكر هي

 لكَ « تاس ّمِبَس باتكلا حا دجأس َتنَأَو 207 -لسو هيلع كرا لص ع ىلا

 ري - م را

 تالا هل د َكيِرسآل ُهَدْحَو « هللا الإ لإ آل قو نام بس نورفاكلا أَي
 دقات كلان ىلإ مهلا : 3 2 هي تلك كَ محلا هلو ماس رس 5 1 528 9

 1 10 م١ م

 اللا ٌِ 2 م رمظغألا ا كباتك ني ةمح كل مَ 0 كش'رع نم رعلا

 ع و 0 م 2 2 ََّك ةرمس ها - ل
 0 ّ م ؛ كك َكَمْأَ مارا م“ اح لس 0 كايتو م انك < ىلع أ كَدَح ب مث ؛ ةماعلا كت

 5-5 م ام سد لسع راع 0 0

 "- نوباجيف اهب نودي ميمإف ءاهنشلا اهوراعت لَو
 : اهح هتدجوؤ هثر رج لق برح نب ىمحأ لاق

 . اقح ؛ةدجوف هتبرج لق ليدلا ىلع نب مهارإ لاقو

 داّعالاو :ىرذنملا ظفاحلا لاق :اةحهندجوف هتبرج دقو :ايركز وبأ انللا# 1 ادا لاقو
 1 ملعأ ىلاعت هللاو « دانسالا ىلع ال ةيرجتلا.ىلع اذه لثم ىف



 تالا

 تاراشإ مهفل دعتسن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لخأ )

 كلذ لعف نم انل ىلوألا وه امب انبر انرختسا اذإ سحن ىت> تئاثكلا فيطاتي ىلاعت قملا

 رخئسأ هل لوقن اذهلو « كاذ نم ءىثب سحمال باجلا ظيلغ ناك نم نإف هكرت وأ رمألا

 هيف ام كردأل باجحلا قيقر ناك هنأ ولو رمأ ىدنع خجرُي ملف هترختسا دق لوقيف كبر

 قزعي ىت> هب كلسي خيش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتو كرت وأ لعف نم هل ةريخلا
 اذهو « ةلهو لوأب ىلاعت قملا دارم مهفي لب قئاع هللا نع هل ريصي الو « هدئاوع بجح

 ةراشإ اهمال اضعب مهضعب ةراشتسا ىلع سانلا بلاغ لوع كلذلو دوجولا زيزع رمأ

 دبعلا كلما ةريخلا قيرط فرعي ىتح باجح تيطلت ىلإ اضيأ جاتحي نكلو « ءارقفلا

 نوكيف هكاله هيف ناكف رمأب دحأ ىلع راشثأ امب رو  ةسوكعم ةثراشاف الإو هفشك قيرط نم

 . ملع ريغب هللا نيد ىف ىفي نم لثم كلذ ىف مث إلا ريشملا ىلع

 * ىبثب لحأ ىلع ريشي نأ دبأل ىغبني ال: لوقي هللا دمحر صاوخلا ايلع ىديس تممسو

 رك ذام هرظن حيمطم نكي مل نإف هيف ليديت ال ىذلا ظوفحمل حوللا هرظن حمطم ناك نإالإ
 ج كابر رختسا هل لقيلف

 ىرتف « متثلا هيبنت ةلزنمب ةراشتسإلا : لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ تعمسو

 لصخح اذكتلعذ نإ هل لوقيف هلاوخإ ضعب هيف رواشيف *ىش لعفب امزاج نوكي ناسنإلا

 عجريلال ذك لعفا كلذ دعب ناسنإ هل لاق ولف « لالا ىف هنع همزع لحبنيف « اذك كل

 . هلوق ىلإ

 صقان هريبدت نإف ةرخآلارومأ نم “يش ىف ايئدلا بحم رشتستال : لوقي اضيأ هتعمسو
 *ىث ىف دابعلاو داهزلا نم ةرخآلا مع بح أضيأ رشتستالو « ةرمتألا نع ايثدلاب هباجحخم

 هنرضح نءو قحلا نع كللب بوجحم هنإف ىلاعت قدا عم بدألاب ةقلعتملا رومألا نم

 اولصوو نيتيترملا اوعطق مهئإف ةرخخالاو ايندلا رومأ ىف هللاب نيفراعلا لك رشتساو ةصادلنا

 لك ىلع اونيعتسا :رثاسلا لثملا قو « بدآلا ىف اهلهأت اجردو اهبادآ اوفرعو قحلا ةرض-

 + هيلع لماو كلذ لمأتذ اهلهأ نم حلاصب ةفرح

 ايندلا بحي افوغشم ناك نا ىغبنيال : لوقي هللا هر صاوخلا ايلع ىديس ثعمسو

 هب نورتشيام لعفيو ثالذ نع رحلا لهأ لأسي لي هتراختساب الو هيأر اًئيش لعفي نأ

 ايندلا ق دهز نملنوكت امنإ ىأرلا ةدص نإف « ايندلا كولم رباكأ نم ناكاولو « هيلع

 ( راونألا مقاوا -8)



 | 1معاس

 ىجلاو رمآلا ةذل نم محل لصاحلا ركسلا ةدايز عم ايندلل ةبحمف نوقراغ ةالولاو امئاوهشو

 ناك امر ريزولا ىأر نأل ؛ ءارزو مف نوكي نأ نولداعلا كولملا بلط كلذلو ء مكحلاو

 « هركس لق كلذلف « مهنم افيرصتو امكح صقنأ ريزولا نوكل كولملا نم مثأو لكأ

 :؛ ثيديلا قو « هيف داهز نم الإ *ىثلا فرعبال نوفراعلا لاقو

 . © مسي و ىبسي ءىثال كبح »

 . امف دهزام دهازال ايادلا بيع روهظ الولو

 .قيرطو قحلادارم فرعتنأ تدرأنإ دشرم خيش ةراشاب كلتآرم ءالج ىلع ىحأاي لمحاف
 + هلوقب ىلاعت هللارمأل الاثتماهباعصأ مسو هيلع هللا ىبصرواشامنإو « ىلبقتسملاف هلعفتايف ةريمللا

 56 4 ه4 آل
 .٠ ( رمآلا يف مهرواشو )

 كناكف 6 القعو املع مهعسوأو ايأر ىلاعت هللا قلخخ متأ لسو هيلع هللا لص وهف الإو

 ملسو هيلع هللا ىلص هل رهظي نأ ريغ نم ©« ممتراشاب العال مهرطاحم الييمت مه هترواشم

 : هل ىلاعت لاق كالذاو كالذ قف قدما هوو

 0 نا ان
 ( هللا َلظ "لك وقف ) : هب كيلع اوراشأ ام لمف ىلع ىنمي ( َتْسّرَع اًذِإف )

 رومأ ىلإ هتافثلا مدع ملسو هياع هللا ىلص هل اك ىف حدقيال هنأ ىلع « مهمروشم ىلع ال

 : لخنلا ريبأت ةلثمم ىف لاق امك ايندلا

 : « ”6 اند روُمأب ”مأ"أ

 1 مهفاف 2 اف ىلاعت هللا نم ىدنع ىحوال ىبا ىعي

 . ها ايندلارومأب سانا ملعأ راص ىح ملس و هيلع هللا لص تم ملو : نيفراعلا ضعب لاق

 نيدبعتملا نمال نيفراعلانم اف ادهاز نوكي نمك سفن اهبحت ىتلا رومألا غيمحىف رواشف

 ناك ولو كلذك اهنع هريغ رفنو عبطلا مح ءايشآلا نم هسفن ترفن امر دبعتملا نإف

 .قدصتي امب علقو ةدابعلاب لغتشاو بسكلا كرت نم ريثك هيف عقي اك هل ةدلصم اهف

 مكبر « مهل لوقيو كلذك بسكلاو بابسألا كرتب مهلك سانلا رمآي هأرتف هيلع هب سائلا

 ,صخشلا اءله نأ ولو « ىلاعت هللا ىلع ال قليلا ىلع هلثم دامعا نأ هنع باغو مقزر



 كح 6+١ ع

 كاسفن قتعأو « بسكلا ىلع ال هللا ىلع دمتعاو بسكلاب كليلع هل لاقف افراع رواش

 + قئالختا نعم لمح نم

 هذه ءارقفلا نم دحأ ىنالوام انأ لكوتم هنأ نظ امل برعلا خسياشم ضعب لاق لب

 ءايلوألا نم هللاو تنأ ءوسلا ءانرق نم صخش هل لاف « ىلاعت هللا ىنالو امنإو « ةفيظولا

 هالو ىذلا اشابلا ىدي نيب لوقلا اذهب حرص نإ الإ ءايلوألا نم نوكي ال « هل تلقف

 فلو امو ليمحىلع اشابلل سيل وأ ليمح ىلع كلل سيل هغلبي نا. لاق وأ ههجو ىف هل لاقو

 ىلع دمتعم كنإ كللوة نذإف : تاق ىتمعن باسو ىنلزع « كلذ تلق ىتم لاقف «هللا الإ

 , ريغال ءارقفلا ةفئاطب ءاردزاو ىلاعت هللا ىلع ءا رتفا قامللا نود ىلاعت هللا

 عيمج ىف موي لك ىلاعت هللا دهشب نيفراعلا نم رباكألا ضعب تيأر دّمو : تلق

 مويلا اذه فقانكسو قاكرح عييمج نأ ملعت تنك نإ مهللالوقيو ؛ نكسي وأ هيفكرحتيام

 لاقو امنع ىنفرصاو ىنع اهفرصاف ىل رش اهنألعت تنك نإو ىلاهرسيو ىل اهردقاف ىلريخ

 , ها هب ركع نأ ىلاعت هللا نم نامأ ىف ناك كلذ ىلع بظاو نم

 حرشتي ى» ؛ رثك أ وأ الاثو ايناث ءاعدلاو ةراختسالا ةالسص ديعيو ىئمبلا لاق

 ها ءىثل هردص

7 
 ها روذغ ناو (

 اعوفرم ماحلاو ىلعب وبأو لجأ مامإلا ىور

 . « لجو وع لل ظتراخينا م51 نبا دعس نم »
 تع

 م 0 "لجو رع هللا ةراختنا يس مدأ نبا ة ةءامش نمو » : مكاحلا ةياور ىف دازو

 لات لل هتراختنا ذك مما رأس نو » : ظفلب اعوفرم ىذمرتلا ىورو
 لل رس ل
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 ”دمخسو لات هللا ةراختنا ' د ارب ذآ نبا ةواقش نِمَو ؛ لاعت هللا ىف ام ٌهاضرَو

 . عدآ اآعَت هللا هلل 2

 : لاق هللا دبع نب راج نع هجام ناو ىثاسنلاو ىلمرتلاو دوادوبأو ىراخبلا ىورو

 ةروسأا انملعي اك ؛ اهلك رومألا ىف ةراختسالا انملعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 : لوقيف نآرآقلا نم

 : 'لقيل مث « ةضيرنلا ريغ نم نيّبعك ر مك ريل ٍرمآلاب و دحأ مهاذإ 0 4 ا ا عصر عصر. ةلسس يس 5 3 مسك يما



 لووول

 8 3 مي 3 ّ

 نأ 0 5 هه 0 مَع 0 توم ساو 8 مس اعاو مو و

 وِلَجآَو ىرنأ ,لجاع لق: أ « ىزنأ ةيقاعو ىئاَممَو قيد يف يل

 ىل تملا اذه نأ لك تنك نإ ؛ ميف_ يل كلرأب "م « ىل هيَ يل ردك
8 

 ين رضا نع فرش : ريو ىنأ 0 ل ىنيد ىف 3ك
 ا ع

 ةردابملا ىلع بظاون نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا ذهملا ائيلع ذخأ ١

 رمأب امامها رينملا مامإلا دوعص لبق اهلبق ىتلا ةنسلا ىلصن ثيحب ةعمجلا ةالص روضح ىلإ

 : هلوقب انل لجو زع هللا

 ( ميل اوُرَدَو هللا 2 ذ لإ اوتْسأَف ةممقلا عي ني ةالّصلل ىدوث اذ )

 . رارطضالا ةبترم اوغلبت نأ الإ كلذ ىلإ نيجاتعم منك ولو ءارشلاو ىنعي

 مهردابم ةعرس بسح ىلع ةنكلا سائأأ لخدي . لوقي صاوحلا ايلع ىديس تعممو

 ايناث رضح نمو الوأ ةنملا لعد الوأ دجسملا رضح نق « مهئظب بسحو ةعمجلا روضخل

 ملعأ هللاو ريخ لكل ةعراسملا كللذ ىف ةعمجلا ساقيو ها اذكهو هدعب ةنخلا لد

 دعصي نأ دعب الإ نورض# نوداكي الف هب لي سانلا بلاغ راص دق دهعلا اذهو

 مهضعبو « ىلوألا ةعكرلا هتوفت مهضعبو « نيتبطحلا عامس هتوفي مهضعبو « ربنملا مامإلا
 دعو هنأ واو « نيدلاب ماّهالا ةلق هلصأ كلذ لكو « ارهظ املصيو ةيناثلا عوكر هئوفي

 وهلال مهضعب فلم ناك امترو كلذ نود قئاع لك كرثل تقولا لبق رضخ نإ راثيدب

 هبجعت ةمامع ممع ىتح هفلخن ناكاممرو ؛ ةرخسملاو نيطبخغلا قاح ىلع فوقولاو بعللاو

 عواط نم اهميمعت ىف غرش نم تبأر لب « بيطحلا غرف ىتح امتبيو اهمدهي راصق

 ادودعم نوكي ار كلذو ةمكر ةءعم+لا نم اولص ىدح امنبيو اهمدهم لزب ملف سمشلا

 . فنطللا هللا لأست نوثدلا نم

 لازي الف سيمخلا موي رصع نم ةعمجلا روضحل دعت.ي نانع نب دمحم ىديس ناكو

 : لاجر ماقم لك-او « دجسملا رضع ىن> ىلاعت هلل ابقارم

 . (”محَر دوغ هللا )



 ب41[ حج

 : 000 0 ياا كللام ا

 5 ر# ليسا 2 32 2

 ٌوْئلاَثلا َدعاَسلا ىف َحاَر َْمَو  ةرقب برق امنأاكف يلا ا ا اذ 3
 صم ع ل يم مخ ص ل تح سلا 0 2

 , ةحاحد ب امناكف قعبالا قعاسلا ىف ّحاَر نمو ؛ ند ا ا انئاكق

 -- ماو 2 2 < عَ مي ع 3 .

 تّرَضَح مامإلا جرخ اذإ) « ةضيب برق ًامئاكف سما َمَعأَسلا يف َحاَر َْمَو
 داي صت م ع
 . « رك ّذلا نو ةكئالملا

 . « رجلا لثم امل 2 : ةياور ىفو

 . ثيدحلا ( ل ىدهل اك عمال ”لجعتنلا 2: ىراخبلل باور فو

 00000 1 1 عم . 2 1

 اذ تح تلاَّثلاَو ىناّلاَو َلَرَأْلا نوُبتكيف دجال باَوْبأ 1 ةكئاللا دعقت »

 4 فدصلا تمفر مامإلا جوخ

 . اعوفرم اهريغو ىئامصألاو ىئاريطلا ىورو

 ةّنِدلا نع ”رخويف « قدما نع هرخ 6 لْغأ نم نو كا
 أ '

 . « ًاهلهأ نأ“ 1

 . ةريثك ةعمجلا ىلإ نيبهاذلا تاجرد بيترت ف ثيداحألاو

 ل

 1 1 0010 م هج #2 سس هر

0 

 0 0 مأيأ نول ةدايزو ةمللا نب و ةنيب أم

 كلذ ريغ لوقو ارهظ هتعمج تراص ليقو أطخأ ليقو رجألا نم ىلخ 7 ىنعمو
 ش 1 . ىرذتملا ظفاحلا هلاق

 ةعافر نب ةدابع ىقال- : لاق مرد ىبأ نب ديزي نع ىذمرتلاو ىراذمبلا ىورو

 ىنإف لاق « هللا ليبس ىف هذه كاطخ نإف . رشبأ لاقف ةعمجلا ىلإ ىشمأ انأو « عفار نبا

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر تعمس لوقي ىسيع ابأ تمس

 , «راّثلا لَك ماَرَح امُهَف را ليبَس يف ُهاَمَدَق 'َتَبْعَأ نَم »



 ل 1م

 . « راثلا َلَع "نادت 28 . ئراخإل ةياوز قو

 : اعوفرم هحيعص ى ةمبزخ نباو ىناربطلاو دمحأ مامإلا ىورو
 تلا“ ا 0 أ 8 رار 322062 1

 ٍسح نم سِبلَو « هدنع ن لإ 00 ةمجأا 0 8

 سا اسوأك 4 رعاسأ 85 0 1 2.7 7 مكب جا -ء . »+

 2 لك و 31010 0 َّى
 ناب> نباو ةئكرزخ نباو هجام نباو ىلاسنلاو ؛ئذمرتلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا ىورو

 : . طور اجو احلا هحيدص ىف

 ةنم نَدَو بك "رب 1و ىّتَسَو 21012353 لدا قمم ل

 . « ًاهمايقو اهمايص رخأ ةتَس لمت ة ةوطخ كب 1 1و عم مَمتْساَو مامإلا

 م ذك تع نو تع واخ ها َبِعك» : ىناربطلا ةباور ىفو

 6« َوَنَس ا لسع ري ةالكملا

 هانعم ف سانلا كلتا ؛ ركتباو ركبو لستغاو لسغ و هلوق « هللا همحر ىلاطخللا لاق

 هانعمو تلت هظفلو ديكوتلا هب دار ىذلا رهاظنملا مالكلا نم هنأ ىلإ بهذ نم مهن

 اذه ىلإو دحاو اهانعمو « بكري ملو ىشمو « ثيدحلا اذه ىف لوقي هارئالأ « دحاو

 نأآل كلذو ةءصاخخ سأرلا لسغ لسغ ىنعم « مهضعب لاقو « دمحأ بحاص مرثألا بهذ
 اذه ىلإو كلذ لجأ نم سأرلا لسغ دارأف « ةنؤم اهلسغ ىفو روعشو م. مهل برعلا

 ىنعم نأ ىلإ ممضعب بهذو « دسجلا رئاس لسغ هانعم لستغاو : هلوقو ل وحكم بهذ

 ةقيرط ىف ظفحأو هسفنل كلمأ نوكيل ةعمجلا ىلإ هجورخ لبق هلهأ باصأ « لسغ و

 ى مدق « ركتباو » ىنعمو « اهلوأ ىهو ةبطخلا ةروكاب كردأ « ركب ١ ىنعمو « هرصبل

 ىف ىورام كلذ ىف لوأتو ىرابنألا نا هلاق « هجورخ لبق قدصت ركب ىنعم ليقو تقولا
 1 بالو نم كيرلا

 ا

 50 . « ًاماَطَدَتي ًالهلبْلا َّنِإَك وَ دّصلاب اورك اب د

 مماج هانعف ديدشتلاب ىقعي لسئغاو لسغ ريدا ف لاق ند ةعرزد نب ركب ىب وبأ لاقو



 هس و1

 هسأرلسغدارأ فيفختلاب ىنعي لسغ لاق نمو: لسنغاو هتمأوأ هتجوز ىلع ل سغلا بجوأغ

 : اعوفرم حيحصلا ثيدحلا ىف اك دسجلا رئاص لسغف لستغاو

 « انج اوثوكمت ' تاو « "كسول اوايغاو « ةّسْبلا مي اوُلَِتعا »
 5 عأ هللاو ثيدحلا

 ةباجإلا ةعاسأ دعتسن نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ )

 هاطعأ ىذلاو ةلفغلاو وغللاو وهللا عنمتو « برشلاو لك ألا للقنو ةعمجلا موي ف ىلا

 نيتجرد وحن رادقم الإ دبعلا لفغي ال نأ ىغينيف « جرد سمخ وحن ةءاسلا نأ فشكلا

 ةمهبه ةعاسلا هذهو « ىلاعت هللا ىلإ هجوتلاو ءاعدلل جرد ثالث وحن ةءاسلا نم هل قبيل

 ىتلا رابخألاو ثيداحألا هديؤي اك نيقبب لقتنتو « ناضمر ىلاياف ردقلا ةليلك مويلا ف

 نوكن ةراتو رابلا ةركب ىف نوكت ةراتف « فشكلا هاطعأ اكو دهعلا رخخآ ىنأت

 . بلغألا وهو ةالصلا ىضقنت نأ ىلإ لاوزلا دعب نوكس ةراتو « راهلارخآ ىف

 ةفئاط امس ال « دهغملا اذه لثم نع ةلمغ ىف ايئدلا ةبحمو « باجحلا لهأ ةامجلابو

 ةعاس 00 ىذلا ريسلا مظعم انصصحخت انإو « ليج ىلع هللا دبعي نمو ؛ نيلداحما

 : درو دقف الإو « ةرهاظلا ةيدوبعلا بادآب مايقلل هليصحت اهم رعشي نمي ةياجإلا

 :٠ « ”نيلئاتسلا ىلعغأ ام لضفأ هئيطععأ ىتل أنس نَع ىرث ذ ”لفشأ نم »

 عم روصفجب كلذ ىغبنيف نآرق وأ ركذب لاغتشالا نم كلدب الو ناك نإو « مهفاف
 مهتوفيف ىلاعت هللا نع لفاغ.مهبلقو. هللا نوديغي نيذلا ةفئاطلا هيلع انك ال :« ىلاعت هللا

 هيلع ترمو ركذلا وأ نآرقلاب مهدحأ لغتشا امرو « حاورألا توق وه ىذلا روضحلا

 . ارم رعشي ملو ةعاسلا

 عسول لئاس اهف دربال ىنلا ةباجالا ةعاس كردتا كبلق تآرم ءالج ىلع ىتخأ اي لمعاف

 قحلا تاحفن نم مو نوكي ال كلذ نإذ ءالج الب امتفرعم بلطت الو ؛ انف ىحلإلا مركلا

 : اهنع ةافغ ق سانلاو راهنلاو ليالا ى

 سلج هنأ هللا دبع ىلأ ةينم ةيحانب نذؤملا نب دمحأ خسيشلا نع انخيش ىتريخأ دقو

 « نولوقي هرصع ءايلوأ ناكو « ضرألا هبنج عضيال ةنس نيعبرأ ةدم ىلاعت هلل ابقارم

 . بيصنو ظح اهيف هلو الإ راهن وأ ليا ىف ءامسلا نم لزنت ددم ةرطق اذه كرئام



 كيو خم

 ثكم « سلربلا رح ريفخ مجن نب ىميع ىديس نأ « صاوخلا ىلع ىديس ىتربخأو

 هلو الإ ءامسلا نم ددم ةرطق لزنت ملف « ةنس ةرشع عبس ةدم دحاو ءوضوب ىلاعت هلل اهقارم

 اهيف درو ىتلا تاعاسلا ىلع بظاوف موقلاك ةبقارملا ماود ىحخأاي عطتست مل نإف « بيصنابيف

 ٠ كاده ىلوتي هللاو صاخلا ىلجتلا

 : : اعوقرم امهريغو هجام ناو دمحأ مامإلا 0

 موي نم هللا
01 

 َلأَس ام ُهأط

 َدْنَع م ا وهو ولا دع /مدقغأو مكألا دس با موي نأ نأ
 الإ مساوج ميامس

 | اًنيَْش دبملا هيف هللا لأي آل ةعآس هيفو ٠ رطنلا ماوَيَو يالا

 . « اًناَرَح - لأي 1م م

 : اعوفرم هحيمص ىف ةميزخ نبال ةياور فو

 انيس اهيف هللا لأدب نصب نيلوم اهقفاوي ال ةعاسل ةعمجلا موي ىنني هيف نإ »

 . ثيدحلا « لمْ لإ

 نورتدفت يراها 131 23 519: : اعوفرم هريغو لعيونأ ئورو

 . «راثلا ني ييتَع فلأ هنا مف دل ”يءاس افا سول ؛ 7

 . « َراَتلا او ويح وّدسأ َُى ملك :ةياور ىف داز

03 

 . 6 رانلا نم قيتع 3 ١ ةناعس 8 ص " زك يف رث هلل غ2 : : ظنلب ارصتخ قوببلا هاور

 : اقف ةدضلا موي ركذ ملسو هيلع هللا ىلبص ىنأ هنأ نأ اعوفرم اههريغو ناذيشلا ىورو

 ةامغأ الإ اًنيَش هللا 'لأنني ىلَصر ن6 َوْهَو يلم دبع اهقفاوز آل ةعآس ويفر
 . © ملي م هيب 3

5000 : 

 . « اممم فارصتإلا لإ ؛ ةالكلا منت نيح لآق ؟ئه ْةَعآس ةيأ شاَلوُسَري اولاقد

 : اعوفرم ىناربطلاو ىذمرتلل ةياور فو

 ةيوبيع ىلإ رشق هال 3 هللا ماوي ىإ ىو ىلا ةقاشلا ا وسيتلا د

 0 علا
- 



 سس!

 : نيخيشلا طرش ىلع هجام نبال ةياور فو

 ؟ الص ةعاس تسيل اهنإ : الع نب م هللا دْبَع لاق رول تا ”رخ أ يه

 . « َةآلَص يف َويف ةالملا لإ هع *إ َسلَج م ّلَصاَدِإ َدْبَعْلا نإ « لب لآ

 : اعوفرم دحأ 0 ةياور قو

 ابمفر هلا اعد نس 22 ميت اعاس ثالث رد فَ 2 ةعملٍلا عير ُذ ع

 5 بسيحتتسا

 1 مي هاعّدلا ايف باجتتسي ىتلا ةقاكلا و“ + اوفر قابصألا فرو

 و نباتا وكر اع ةرتخأ سمشلا بورغ لبق ةعمللا عي نم ةعاس

 دعب.اممأ ةوعدلا ةباجإ اهيف ىجرت ىبلا ةعاسلا ف ثيداحألا ريكأو : دمحأ مامإلا لاق

 - ا

 . لاوزاا دعب ىجرتو : لاقو ءرصعلا ةالص

 دملإ رجنلا عولط دعب نه ىه : لاق هنأ ةربره ىنأ نع انيور : رذنملا نا لاقو

 . سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص دعي نمو « سمشلا عولط

 .سمشلا لاوز دنع ىه : ةيلاعلاوبأو ىرصبلا نسحلا لاقو

 . ةعمجلا ةالصل نذ ملا نذؤي نيح نم اهنأ ةشئاع نعو

 . غرفي ىح رنملا ىلع مامإلا دعق اذإ ىه:لاق هنأ « نسحلا نع ةياور فو

 . ةالصلا اههف هللا راتخا ىتلا ةعاسلا ىه : ةدرب وبأ لاقو

 هللاو « تشكلا لهأالإ ةئبقح ةعاسلا فرعي الو ةريثك كلذ ق لا وقألاف ةامحلابو

 : ملعأ ىلاعت

 لسغ ىلع بظاون نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 ركذي الام رارسألا نم كلذ قو « ىعرش رذعل الإ هكرتنالو « ءاتشو افيص ةءمجلا

 , ةهفاشم الإ

 رفسالو «٠ فبص الو ءاتش ىف ةعمجلا لسغ تكرت ام : لوقي ىعفاشلا مامإلا ناكو

 مهارتق « ملعلا ةبلطو ءارقفلا ضعب ىتح « سانلا نم ريثك هب ل دهعلا اذهو « رضحالو

 مايا سولفب مهسوفن ةحامس مدعل وأ السك امإ هنواقثتسيو هب نواهاستب

 ايح هلك هندي ريصي ىبح ءاماب ءاضعألا شامتنا لسغلا ىف ةرهاظلا ةكسحلا نمو



 تورس
 لصنل ةعمجلا ىلإ باهذلا لبق لسغلاب عراشلا انردأ كلذلو « هيف وضع لكب هللا ىجانيف

 توميف ةلفغوأ ةيصعم كلذ للخم امر ةعمجلا ةليل لوأ لمغلاب انرمأ ولو « لسغلارثأ ىلع
 لمأتف « دبعلا نم بولطملا هجولا ىلع هيلإ عرتيو هبر ىجاني ىتب اف تام اذإو « ندبلا
 . ملعأىلاعت هللاو ؛كلذ

 ةيوُثذ هنع ترفك ةممللا ماي "لستْغا نم » : اعوفرم هريغو ىئاربطلا ىورو
 0 ا

 : تاقث هتاورو اعوفرم قاربطلل ةياور فو

 . « ًالآلتشا رشلا لوصأ 'نِم ايطلما سيل ةممجلا مي لشفلا نإ د
 : اعوفرم ىئاربطلاو هحيص ى ةعزخ نبا ىورو

 . « ىرخألا ةسمخلا ىلإ ةرابطيف نك ةّسْللا ماوي لستغا نعد
 : هحيمص قف نابح نآل ةياور فو
 4 دسسللا لإ يدخر عاطل "1 ةشمللا هنو لكتغا نمد

 « رمل لك لع ُبِجاَو ةممملا 1 » : اعوفرم هريغو ْلسم ىورو

 : قسح دائساي هجام نا ىورو
 « لستفيلف ةممللا ماي ءاج نمف ؛ نيثُسلل للا هلََج ديع موي اَذَه نإ » م

 . لعأ ىلاعت هللو « كارب ”كيكعو «هنم "ستيل ةبيط ناك نإ و
 بيطقلا عامسل تصنن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس , نم ماعلا دهعلا انيلع ذخنأ)

 نم هانعمس مالك لك ذخأت نأو « هعامس اننكم ىذلا ظعولا نم *ىش عامس انتوفي ال ىتح
 هب لالخإلا سانلا رثكأ دق دهعلا اذهو « انربغ قح ىف هذخأن اك انسفنأ قح ق ظعاولا

 اوعمس نإو : بيطخلا مالك عامس نع نوهالتي معلا ةبلطو نامرلا اذه ءارقف ضعب ىتح
 اوملظ مهنأ مهمع باغو 3 مهسفنأ نود مهناوعأو ةملظلا نم مهريغ قح ىف هوذدخأ كلذ

 موضعب لب ؛ اهنم ملس مهنم دحأ امو « هقلخمو هللاي ةقلعتملا ىصاعملا ف عوقولاب مهسفلأ

 بيطحملا هلاقام عيمج : لوقيو 0 هظعو عاس يلإ جاتحال هنأو بيطختا ىلع هسفن ىرب

 ظعولا هنم عمسن اننأ كلذو مارح ىلإ ىدؤيو ةنس تاصنإلا : لوقي مهضعبو ؛ فورءم

 عامس ةهارك ىلإ ىدأل بابلا اذه حتفولو «لئاقلا اذه نم مظع لهج اذهو « هب لمعنالو

 , كلذب لئاق الو« مالا
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 نإ اممال قمحلا ناسل ىلع هنإف ٠ بيطحلا نم ظءولا عمساو ىلاعت هلل ىحأاي عضخاف

 : هلوق رخي كبطاخ

 اورباصو اوريصا اونمآ نيذلا يأ 6) وأ ('كت ارا نانا 10

 . (اوُطِباَرَو
 بلاغل هللا فشك ولو « بيطخللا كلذ ناسل ىلع قحلا نم اعطق كلذب بطاخملا كناف

 مونكلو « ةيحالصو الوق امإو العف امإ حئابقلاو بونذلا عيمج مهسوفن ىف اوأرل قاحللا

 لوح الف ظعاو .ظعوب ظعتي مهنم د>أ داكي ال ىح تقمو ىوعدو ةرمغ ىف اوراص دق

 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةرق الو
 ل ا

 نم سلو اك نك نإ دارا ٍبيط 'نم "سمو ٌةعمللا م :د ”لستغا ن م١

 ةرافك نك ةظعوملا دنع ملي "لَو « ِساّنلا م 1 رأيت راياص

 ا

 َكِلْذَف فلي اهرضَح لحرف : رقت ةثالث ةممملا هع » ءاعوتر ماشا عورو

 . ُهَدَر ءأش نإ َو هلبق ءأش نإف ء للا 00 2 د ا ا

 ذوي لَو رولش بكَ طضتي الو توكسو تاضإب_ اهَرَصَح ةلُجََو
 ع دع ١

 ءآَج 'نم :لوقي لاَعَت هلل نأ كِلذَو «ىأيأ ةثالث ةدايزو اهيلت ىلا قممجلا لإ ٌةَرانُك

 . لعأ ىلاعت هللاو « اهل اكن شع لق ةكسألاب
 ةروه ةءارق ىلع بظاوننأ ( ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذخخأ )

 نادخدلا مح و سيو (نارم لآ ةءارق ىلع بظاون كلذكو « اهمويو ةعمجلا ةليأ فهكلا

 ةليلب روسلا هذه صيصخت رس ائاقعأ ءاوس « كلذب انل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلارمأب اماتها

 نم نكلو « سانلل هانحضوأل كلذ ريم لمحت لوقعلا نأ ولو « كلذ لقعن مل مأ ةعمجلا

 « كلذ ومنو ةرفغملاو رونلا ةءاضإ نم رهظأ ام راهظإو « عراشلا همثك ام 0 بدلا

 : دانسإلا حي لاقو افوقوم ماحلاو اعوفرم 00 ىورو

 .6 ٍنيئتشمملا ني + ام روثلا ن نم هل ءاضأ دلتا فكل هورس رك نم »



 روثلا نم هل ءاضأ ةعدجلا هيل فهكسلا ةروس أرق نم » : افوقوم ىرادلا ظفاو

 6 قيتملا تبا نيب و هئيب ام

 . هفيقوت ىلع نورثكأ لاو ( مشاه وبأ هداتسإ قو

 : اعوفرم هب سأبال دانسإب هريسفت ف هيودرم نبا ىورو

 ىلإ د همادقأ تحي 7 0 0 َمّلَس اسف م يف بوكا ا ْنَم »

 مم لة

 .6 نيكممْلما ني مث عَ ةمايقلا عي لإ هَل هىقي « ءاّسلا نآتع

 علا 2ك ف ناخألا مل مح 6 نم » : اعوفرم ىئاهيصألاو قييبلا ىورو

 »ث 2

 نوعبس هل رفغتني حبصأ هليل ىف ناخذلا مح أرق نم » : ةياور ىفو

 .©6 كَم لأ

 : اعوفرم اضيأ ىناومصألاو ىناريطلل ةياور قو

 , « كلم فلأ َنوُمِبَس هل 'رففتسي تأب هليل يف نادل ةروس لص نم »
 : اعوفرم اهل ىرخأ ةياور ىو

 اي 0 1 ةندق يو قللت هلك ىف ناعألا تان نال
 4 ةنجلا يف

 "5 هلا رقع ةمدللا لب يف سب ةَروس 1 و فورم قاريصألا عزو
 عرج عر

 ماوي نارمع لآ هيف 0 ىتلا ةّروملا أرق نم » : اوفرم ىناربطلا ىورو
 . لعأ ىلاعت هللاو ٠ ُْتشلا بيق ىَنَح كالو هيلع هَنلا ىلَص هللا

 انناوخإ بغرن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذأ )

 ةبئرم مط نيبو « مهمتاكز اوجرو مهدلب ءارقف ىلع اوفطعي نأب لاومألا بادصأ

 درو ام مهلهج, مهلاومأ ةاكز جارخإ نم مط عئاملا ناك اعرف ؛ ناعإلاو نيدلا نم ةاكرا

 .ملو ةاكزلا بوجو ةبترم مسا اتئيب اذإف ءاملعلل مهسلاجم ةلقل رابخألاو تايآلا نم اههف

 : ىلاعت هلوقل ابوجو مهان رجه اوجرخم

 . ( نبذل ىف *كئاوخِإ جاك را اموَتآَو ةلكملا اوُماقأَو اوبأت ْنِإَف )
0-9 
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 « ندلا ىف انئاوخإ نم وه سيلف ةاكرلا دوي مو ةالصلا مقي مل نم نأ هموهفمو

 « باسحلا مويب نمؤيال نم لاعفأك قاحلا بلاغ لاعفأ تراص دقل هللاوف همكح ىن الو

 هدعو وأ هيلع هللا هدعوت ام هدنع نكسي مل نءنذإف « هدايع هسيلع ىلاعت هللا دعوت ام الو

 . لوخدم هئاإف رضاءاك هنع ةبيغملا رومألا نم

 كتاكز جرت مل نإ لاقو « ةاكزلا عنامل اراث دقوأ ناطاسلا نأ ول ىمنأ اي لمأتو

 جرخت ال هتيدص هل لاق ولو ؟ ادبأ فقوتي الو اهجرخي تيكر انلا هله ىف كتقرجأ

 رمألا نكيلف اذكهف « لجآ ريغ الجاع اهب هبيذعتو رانلا دوهشل كلذو « هعيطيال كناكز

 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ناسأ ىلع هدابع ىلاعت قل هب دعوت اف

 ىأ : ةاكز هلام ىف ىلاعت هللا قح ناسنإلا جارخ] ىلاعت هللا ةيمست ىف ىتخأاي لمأت مث

 لجو زعللا قيلصتو ؛ نامإلا ىعدي نم ناحتما وه اغإ كالُذ نأ فرعت ةدايزو اومت

 ةدايزلاك هدوهش ىف نوكيو « هزم هللا قدح جرخأ اذإ لاملا ةدايز ف هقدصي له هب ريخأ امف

 ند لك نيئمؤملا ند هيلع رم نم لكل لاقو بهذ ةراكشب ىدوبم سلج ول لمأتو ؟ال مأ

 « ريقفلا اذه ءاطعإ ىلع ساثلا محا زي فيك ؛ ارائيد هتيطعأ اهرد ريقفلا اذه ىطعأ

 : ىلاعت هللا لاق دقو ؟ ضوعلا ةدايز لجأل
 انس مْبَس تقبتأ َةبَح لكك هللا ليبَس ىف ماادرمل نيذلا 'لثَم) هه ””سوع 5-5 2 1 2 م مو < 7-6 585 - 2

 مع م2 5-2

 ١ لق لاقر ( فلم دوف ارش نت ”مققن [امو): نابت لاقو (ةيج هلام لس "زك ىف

 5 « َةَقَدَص نم لأم صقن م 2( واياع

 ءاطعإلا نم لمن ال اهآر نإف ( هسفن هلوسرو هللا مالكب قيدصتلل ىعدملا نحتميلف

 نإو « ناعالا لاكب اه كحيلف مه هاطعأ هعمام عيمج هنم اويلط ولو ءارقفلل ادبأ

 ةرتكل ءارقفال ىلمعي مهدسأ ناك اممرو « ناعالا صقنب اماع مكحبلف كلذ نم لمت اهآر

 هل ثاىللا ناك اممرف « ةبرجت دبع اذهف « ىطعأ اك هيلع ةعسوتلا فاعضإ نم برجام

 ىطعأ نم لماكلا نءؤملاو ؛« ىطعأ ام فاعضأ هياع فاخم ىلاعت قحلا نوك ءاطعلا ىلع

 ديرب نأ الإ مهللا « كلذ ريغالو هيلع هللا فالخإ ةلملال هللا رمأل الاثتما ىلاعت هللا دابع

 ناسنالا ناك امبرو « هنم عنامال اذهف يلاعت هللا ةاضرم ىف قافنالا ةرثك ءاطعالا ة راكب

 هاطعأ ايناث !رانيد لئاسلا هنم بلط اذإ مث « ةرم لوأ لئاسل رانيدلا ءاطعإ هيلع فم

 امر ىتح اذكهو « ىناثلا نم مظعأ نككل لقنب هاطعأ انلاث هلأس اذإ مث « لقث ضعبب نكل

 ا 1
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 نامإلا لماك ناك اذه لثم نأ ولف « ءاطعلا ةيعاد ةيقب هعمو رشاعلا رانيدلا ىلإ لصيال

 . ةفحلا ىف ءاوس دح ىلع رائيد لوأك هيلع ةفحلا ىف راثيد ردخآ ناكل

 هيقل بولا اجرف خيشلا نأ ايركز مالسالا خيش نبا نيدلا لامح خيشلا ىنزيخأ دقو

 هلأسي لاز اف « هاطعأف رخآ هلأس مث هاطعأف افصن جرف خيشلا هلأسف افصت نوعبرأ هعمو

 خيشاي : لاقف « رحآلا فصنلا ىطعأ لاقف « نيعبرألا نم دحاو فصن هعم ىب ىح

 نيثالثو ةعسنب ىدوهلا لاومش ىلع الوصو كل تيتك دق : لاقف « هيلإ جاتع انأ جرف
 : نيدلا لاح خبشلا لاق ٠« تيضرام لاقف رخآلا فصنلا فخ فق : لاقف « ارائيد

 « ىدووم لاقف ؟ اذه نم هل تاقف بابلا قدي ىدومم اذإو رابلا ءانثأ ف سلاج انأ اهيبف

 هللا الإ هنيبو ىنيبامو اضرق ارائيد نيعبرأ ىناطعأ ناك كدلاو نإ : لاف « لدا هل تلقف

 كلذ نمف 2 ىدي نيب ريزاتدلا عقم «© ىمذ *ىرأف اهنم رانيد نع تزجع دقو « ىلاعت

 تنكام ىنأ تمدنف :نيدلا لاج ىديس لاق « هايإ هتعنمو ائيش جرف ثيشلا ىنلأسام مويلا

 ىلإ ثبت لاق مث افصن نيعبرأ دحاو فصن لك ىف ىل ضرع هنإف ء رخألا صصنلا هتيظعأ

 . هأ هل هيطعأ الو ائيش ىند بلطي هللا ءايلوأ نم ادحأ نأ ىلاعت هللا

 هنأ ولو « هفقوت نم فصن رخآ ىف نيدلا لاح ىديس نامإ راص تيك ىخأ اي رظناف

 ىدبس لاق « فقوت ريغ نم هيطعي ناك لب فصن رخآ ف فقوتي مل هباجح تشك

 كاذ ثاعف اننإ ؛لاقف ةصقلا هل تركذف كلذ دعب اجرف خيشلا تيقل ىفإ مث : نيدلا لاح

 «.فاعضأ كل تيفو دق دبع انأو تنك اذإف « لجو زعء هللا ةلماعم ىلع كانرمأل كعم

 : كلذب ىلوأ ىلاعت قدللاف ىنتيطعأام

 .؟ ( هللا َنِم هرلهسب قرأ سَ )
 لطبت تناك : لاقف ؟ارائيد هلدب ثلطعأ امهرد ىنطعأ ىل تلقام ءىش ىأل هل تلقف

 رك لي مل اذإ الإ ةنحنا ةرمث رهظت الو كل ادوهشم ضوعلا ريصي ذئنيح هنأل ناحتمالا ةدئاف

 . ها اثيش كلذ لدب هيلع ضوعيال هنأ همهوأو « ضرعلا نحتمملا

 ضوعلل ابلطال لجو زغ هبر ىف ةبمم هب هرمأام هلل ىطعي نأ دبعلا ىلع بجنولانأ ملعف
 . ىلاعت هللا ةمظعب لهجو بدأ ءوس كلذ نإف « ىورخخألا وأ ىويندلا

 هغان ذخماف ثاسفن كعواطت مل نإو «كبر رمأل الاثتءأو اعوط كتاكز ىتخأأي جردخأف

 مل نإ راثلاب كلف رعت كلل هدعوت ىلع فقوتت ال كانهف « ناءإلا لاك ىلإ كديقري ايش



 ل ل

 . كاده ىلوتي هللاو كلئاعإ حصي الف اهرك نمآ نك ريصت كنإف « كتاكز جرخت

 « كلا الإ لإ آلنأ ةداهَغ سفح ىلع مالثإلا بأ > : اعوفرم امهريغو ناخيشلا ىورو

 ممْوَصو « تبا جَسَو « قاك لا هاتيإَو « ةآلّصلا علو « هلل وسر ادت َّنأَو
 .ء 4 َناَضَنَر

 . « عالسإلا راق ةاك للا » : وفرص ىئاربطلا ىورو
 ىرذنملا ظفاحلا لاق الصتم اعونر» قبمبلاو ىناريطلاو السرم دواد وبأ ىورو

 1 ا : هبشأ لسرملاو

 . « ةَقدصلاب "6 ًاضارم اوُواَدَو ةاك لاب ”يكومأ ارَّْمَح »
 . لعأ ىلاعت هللاو «ةروهشم ةريثك ةاكزلا.ف ثيداحألاو « ةلفانلا ىئعي

 ةلامعلاب ءارقفلا دعاسن نأ ( ميو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذأ ) ٠

 .كلذ عي ىف انسوفنب قث ملاذإ الإ ةاكزلا ىلع مهل الامع نوكن نأ ءارقفلا اثم بلط اذإ

 ,ىلع انسوفن ةحلصمل اعدقتت ةلامعلا انكرت كلذ انفخ نإف « لولغ ريغ نم ءارقفلل هئاطعإو

 انل ءىش ىأ : نولوقيو « ءاملعااو ءارقفلا نم ريثك هب ل دهعلا اذهو « ريغلا ةحلصم

 :ىلاعت هللا لوقنء ءالؤه باغو « مهبنوعنم اوءاش نإو ؛ءارقفلا ثوطعي اوءاشنإف ؟كالذ ف
 . ( اي ميك دلو مول ةَكدَس يلاؤنأ يح ) ِ 30 ىلا م

 بوب لاسملا نإف لاؤس ريغب كل امنوطعي مهنأ ىلع فقوتتالو مهنم املطا ىنعي
 ,خبشلا ىدبس مدقلا اذه ىلغ ناكف « هسفن حش قوي نم سانلا نم ليلقو « سوفنلل

 ءارقفلل اههطعيو حاحلالاب ةاكزلا سانلا نم ذخأي ناككف «ىلاعت هللا همحر ىديدخلا ركب وبأ

 كوري نيح ةرخآلا ف ىنوبحم فوس لاقف «كنوهركي نوريصي مهنإ هل ليقف ؛ نيكاسملاو

 . ها مهامعأ باوث
 كملي نأ تف ولو ريمللا لعف كرثتال ةرم صخشل نيدلا لضفأ ىحنأ لاق دقو

 , ها مللا نم اوغرفو كومذ وأو صاوخلا ىلع ىديس هل لاقف « سانلا

 .فوخ وأ ءايح نم ىداع رذعب للعتن الو هيلإ عرشلا كبدن *ىش لك ىخأاب لعفاف

 .ةدش نم ملعي امل لولغلا نم هسفن ىلع هفوخنك ايعرش ناك نإ الإ لبقي ال رذعلا نإف « مذ

 كاومألا ةيابج ىف كلوخد لبق ةدم كسفن ىخأاي ضورف « اهلإ هليمو ايئدلل هسفن ةبع
 . كاده ىلوتي هللاو



 باعمال

 َْق ةميزشش نباو هجام نياو ىذمرتلاو دواد وبأو هل ظفللاو دخأ مامإلا ىورو

 : اعوقره هدديعح

 َلَجَو رع دلل ليِبَس ىف ىزاتلاك ىلأمت هللا ْجَول ”قلكاب .ةقدكملا لع ”لمآنلا »

١ 

 . « هلْفَأ َلِإ َعِجْاَري يح
 50 07 5 هر رس ع

 "ل قلحا ىطْعَأَو ىلع ذخأف ”لمعتسا اَذإ لماعلا » : اعوفرم ىقاربطال ةباور ىفو

 م." وتد ىلإ مجري قَح هللا ليِبَس ىف دهاجلا 5 3

 : اعوفرم تاقث هتاورو لمخأ مامإلا ىورو

 « حصن اَذِإ لماما بسك بسكلا ٌرِيَخ »

 : لوهجي هدائسإ قو اعوفرم دمجأ ماهإلا ىورو

5-7 

 ىلا م الإ راثلا ىف نلاع ُنإَو ابيراغَمَو ا فِراشَم 82 تفتَس 7
- 

 .« ةنامَأْلا ىَذدأَو لَجَو رع هللا
 ل

 كلذ ق'وف ذخأف اقْزِر ُءانقْوَرَف لمع 7 ممل نم » :اعوفرم دواد بأ ىورو

1 30 6" 

 :'اعوفرم امهريغو دواد ىنأو ملسل ةياور قو

 ماي دب ىتأي الولع نك هلئرف ان اًطيخت امَتَكَت لمت لَم 20
 ,ٍ لعأ لاعت هللاو « ََمآَيتلا

 انتمدو انادس نوكي نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ)

 ءاعدلاب نيدبلا دل لماشلا عرشلا ةقيرطب لالخلا بسكلا نم لكألاو ؛ ففعتلاو ةعانقلا

 دهعلا اذهو « اننيدب لكأت الو « ةداتعملا ةف را لمع نع ائزجع اذإ « ىلاعت هللا ةرضح ىلإ

 « ةمئار هب لمعلا نم مثي الف الإو« خيشدي ىلع قيرطلا كلس نم الإ ههجو ىلع هب لمعيال
 هنأ كلذو « مدق كعفعتلا الو ةعانقلل ىف هل حصيإإل ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ لصي ملام دبعلا نإف

 قدللا ةسلاجريغامعن امهيف طق بلطبالو نينوكلإ نم هب اضرلا همزال نف ىلاعت هللا فرع اذإ

 امأو غ *ىش لك نم اضوع هل ىلاعت قحلا نأك اذإ امهنم هتاف امب ىلابي الو « العو لج
 ناك كلملاف ةدوهشم ايندلا نأل سفنلا ةهارش همزال نأ « ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ لصي مل نم



 ساو

 امناق الو اففعتم ىري ناسنإلا داكيالىجح نامزلا اذه سانلا نم ريثك هب لم دهعلا اذه

 انل تاه لرقي ؛ مهريغو مكل قلخو نولوقي ءارقفلا بلاغ لب ادبأ ةمقللا ف اعروتم الو

 زوجيال مالك اذهو « هيلإ ائدي لصت ملام وه انيلع مارحلا لوقي مهضعبو « شتفت الو

 . كللذ ىلع «ءبتيف ماوعلا ضضعب هعمسي الثل هب ظفلتي نأ نمو

 نإف « عروتلا ىف لعفتي نأ عرو هدنع نكي مل نم ىلع بجن : نوفراعلا لاق انه نمو
 بجي : اضيأ اولاقو 6 عرولا ىف هعبتي نم ةين تداص امترف عرولا ىف ةداص ةين هل نكي مل

 . هب لمعي نأ هملعي نأ هملعي لمعي مل اذإ ملاعلا ىلع

 58 ريخخلا هلو ككل لصع هي ِتنأ لمعاف هملعي لوعيال الاع تيأر اذإ اولاقو

 . 6 هيخأ نوع ىف ديما نك كيتا نع ف ”ناَود

 ىناوج ةالولا نم امهءاطو حلاصلاو ملاعلا فقمت مدع تافصلا حبقأ نم نأ ىنخمال مث

 ى مهدنع مهتاعافش ةيشمت كلذ دعب ناياطي مث : نائءاسلا طاسب ىلغ ابترم وأ احومسم وأ

 ةالولا ىديأب امع عرولاو ةفعلا عفاشلا طرش نإف« مهل ميال رمأ اذهو « نيماسملا روهأ

 اوابقو هوبحأو ةرورض هومظع مهنع الضف مهكولم هيف بغر ايف ادهاز هوأر اذإ مهنإف

 نورفاسي اوراصو مه ريغو ءارّقفلا ةفئاط نم ايندلا باط رثك كقو © هب اوكرتتو هتعافش

 مهدحأ نوكي امرو 0 شاعملا ىريضب نوللعتيو مجعلاو مورلا دالب ىلإ رصم وحن نم

 نم لكل بدألا نم ناكو « هلاثمأب ةقئاللا ةيافكسلا هيفكي ام هدلب ىف هدنع نأل « ايذاك

 : مهل لوقيو « ناطلسلاو ةملظلا ناوعأ هياع هضرعبام عميمح درب نأ سائلا ف اسيئر لمع

 امأف « مهوو ديراجتلا ف نورفاسي نيذلا دنجلا نم نيملسملل ىنه عفنأ وه نأ هوطعأ

 ةدابز َْ رمألاو 6 ه4 لمعي ندأ م ملعب لغتشأ وأ ىيواز ُْى ىلاعُي هللا رك ذأ سااجف نأ

 . هلام ىلع ناطلسلا ركسع محازأ فيكسف ملعلاب لمعلا ةلف ثيح نم

 0 كليم كانامز لهأ ع.بدنالو اوضم نيللا ءاملعلاو ءارقفلا قئرط ىخأ 0 كال ساف

 نأ عم « اهدرف لارمألا هيلع ضرعت تناك هنأ ىزاربشلا قحسإ ىلأ نع انغلب دقو

 تفيفالفايلا ءاع ىدغتي ناكو « ةيشايك ةورف هياعو هتيحخلو هسآوو ههجو ىلع حئاس لحمقلا

 5 كإذ ملعاف هيض ىلاعت هللا ىضر لرفلا ءاع اهسمغيو ةسايلا ةرسكملا

 لاملا نوعمج لاجر ىلاعت هلل : لوقي ىلاعت هللا همر نيدلا لضفأ ىخأ تمعمو

 ( راوثألا حئارا ة)



 06 ا ا

 جاتحم وه نمل مهيديأب لصح *ىش لك نوطعي مث لاؤعلا ف نوحليو ةعانق نورهظبالو
 , ائيش هنم نوقولي الو هيلإ

 . مهلع راكنالاب ةردابملاو ىخأاي كايإف

 هئقب وأ سانلا ىديأ ف امل هسفن فرشتتستال ىبح هدنع ايندلا نم عمج مهضعب و

 . هنع ىلاعت هللا ىضر ىروثلا نايفص كلذ ىلع ناكو باب ىلع مهل

 رمأ ريقف ىلع قاض اذإ : لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر صاوملا ايلع ىديس تعمسو

 « ةهج نيعي الو « هل ىلاعت هللا همسق امم لالح قزر ريس ىف ىلاعت هللا لأسيلف هتشيعم
 فارشتساب ءاج *ىش لك نإف « هبسنتحمال ىذلا قزرلا ةله نم ادودعم كللذ نوكيا

 اذإ ناك هنأ ىلبشلا نغ لقن مث ةعيرشلا هب تحرص اك « هيف كرابم ريغ وهف سفن

 . ىمي بسك اذه لاقو « ىلاعت هللا لأسو هدي دم عاج
 مدعو ا لكأي نأ ريقفل ىغبني ال : لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ ىخخأ تءمسو

 . رض ىتح هل ةفوشتم ريصت هسفن نأل « دحأ هب
 يبأف هلمحم ادحأ ىعم لسرأف بنع راطنق نع مل تجرخدق لاقو نامنإ ةرم هءاجو

 الف ءارققلل“ىش نعشللذ دعب تجرح اذإف « انباسح ىف نكي ملامال لكأت نأ بحن ال لاقو

 . ءنم نواكأي مهنأ تبلط نإ هروضح لبق هب مهملعت
 دجو ىتح اموي نيعبرأ ةدم بارتلا نم فسف لالحلا دقف هنأ ميهاربإ نع اتغلبو

 < هماقمو هلا قئاللا لالحلا

 نامزلا اذه ىف نمؤم لكل ىغبني : لوقي ىلاعت هللا همحر نبدلا لضفأ ىخأ تعمسو

 هف ناك نإ مهللا : مات هجوتب لوقي ىتح هنم لكأيال نأ بارش وأ ماعط هدنع رضح اذإ

 هتاعج نإو « ىطب ىف ميقي هاعجت الف هنم ىنمحت مل نإو « هنم ىحاف مارح ةرمش ماعطلا اذه

 ةبوتلاب "ىلع "نف اهنم ىنظفخت مل نإف : هلكأ نمةثشانلا ىصاعملا نم ىظفحاف ىنطب ىف مقب

 نيءرك ألا مركأ اي ىنامخاؤت الو « ىف فطلاف ةبوتلاب ىلع نمت مل نإف « جوصنلا

 . نيمارلا محرأ و

 ةرورضلا ىلع ةدئازأا رادلا تالآ مديبي ىتح لاؤسا ربقفل ىغبلبال : لوقي ناكو

 . دئازلا هلعن ىتح مهلك ىناوألاو دئازلا بوثلاو ةدئازلا ةمامعلاو ةدحلاو ةحارطلاك

 لب ؛ هنم عيشي نأ فرصلا لالالا دجو اذإ نامزلا اذه ىف ريقفل ىغينيال : لوقي ناكو

 . مارهلا ىف عقي نأ افوخ طقف قمرلا دس ردقب لكأي



 ل عوا

 لك ةسباي ةرسكولو هتدجيو ام لك لك أت نأ ةعانقلا تسبل : لوقي اضيأ هتعمسو

 5 ها كدنع لكلا دوجو عم رثكأف مايأ ةثالثلا ىوطت نأ ةعانقلا امثإو « موي

 رارطضا وه امثإ نيقتحما عوج نإف مسا رضيال ىذلا ىطلا هنع هللا ىضرهدارم لعلو

 « هريغ وأ همسج» نم هقح ق> ىذ لك ءاطعإ هيلع بحي لماكلا نأل كلذو « رايتخاال

 . اهريغو حراوجلا ءاوس هتيعر نم ائيش ملظي الو
 تارضحنم هجر ى> هب كلسي خيش نم دهعلا اذهب لمعلا ديري نا دب الف ةامحلابو

 نأ نكمي ال ديعلل ىلاعت هللا همسقام'نأ كاذ ذإ فرعيف « نيقيلا تارضح هلخديو مامنالا
 , ها هسفن هديتي ال ةل همسقي ملامو هنوفي

 ىذلا رمألا كلذ نوكنع ولختال اهنإف دبعلا ىلع ةيرادلا رادفألا ايضيأ بابلا اذه نمو

 ى ةدئاف الف اردقم ناك نإف « ردقم ريغ وأ اردقم هعوقو مدع ىف رادق ألا دبعلا مفاد

 هل لعجو كللذب دبعلا ىلاعت هللا فلك دقو ءريغال ىلاعت هللا مرامم كاوتنا مظعت الإ ةعفادملا

 هيلع بتكىلاعت هللا نأ هل فشك ول هنأ ىتح « ردقم ريغ وأ اردقم ناك ءاوس هيف باوثلا

 « لجو زع هللا طخسيام:ىلإ ةردايم اهن أل « كلذ ىلإ ةردابملا هل زوجيال رمحللا برش وأ انرلا

 : ربخ ةيلإ راشأ اك وهس وأ ةلفغ ةلاح ىف كلذ عقي ىح ريصلا هيلع بجيف

 .6 وع لوما ىوَذ نيل ِهِرْدَقَو وئاضق دان َلَاَمَت هللا َداَرَأ اذإ د

 كاطبإ ىلإ ىدؤي الثا ٠ مهفاع فيلكدلا لوقع ال عوقولا نع ةظفاحملا مهوقع ىعي

 . هب لمعاو لحما اذه ىف لمأتف ء اهلك دودحلا

 لعجي نأ ةرم تلسرأف مدقلا اذه ىلع ىلاعن هللا همحر رداقلا دبع خيشلا ىخأ ناك دقو

 .جاتحيال نمؤملا ىل لوقي لسرأف « هقسوي بكرملاب هل رضحي ىتح اسراح خيطبلا ةأئقم ىلع
 .ىلإ هنم لم دحأ ردقيال هولك أي نأ فيرلا لهأل ىلاعت هللا همسق ام نإف « كلذ لثم ىلإ

 لكأي فيراا لهأ نم دحأ ردقيال ريعم لهأل ىلاعت هللا همسق امو « ةدحاو ةخيطب رصم
 . ها سراح ىلإ حاتمي الف كلذك هناميإ ناك نمو « ةدحاو ةئيطإ هنم

 ملومثأ هسرحي ملذإو هظفح سراحلا ىلع بجيف ريغلا لام امأ هسفن ناسنإلا كلم اذه
 . كاده ىلوتي هللاو مهفاف ةرجنأ قحتسي

 : اعوفر٠ ىراخبال ظفللاو ناخيشاا ىورو

 ندتسي 'نَمَو للا هنمي اففمتني نمو « فلا ديلا ني دْيَح يلدا ديلا »
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 ول .ر

 . 4 هللا هني



 وم

 ةقفاملا ىه مهضعب لاقف « ايلعلا ديلاب دارملا ف سائلا كلتخا دقو ىباطخلا لاق

 : : معأ ىلاعت هّللاو ىبعملا ثيح نم 6 رأ األ ةفقعتملا ام دارملا نوكي نأ هبشألاو

 .4 قمتم َريقفلاَو قدمت 1 < نشد لات هللا نإ » : اعوفيص رازبلا ىورو

 : اغوفرم هحيعص ىف ةميزخ نبا ىورو
 ى ع هللا كررمكو 0 2مل ا لا سم

 أ كولن دبَعَو 'ديهشلا : نتا نولخاي ةنالَت لَوَأ »
 ا عر ل

 . © لايع وذ ففعتم فيفعَو « هديَسل

 : 34 0 هو 1 . 0 ١
 . « هللا ”ةعنقي عتشا نمو » : اعوفرم ىلاربطلا يورو

 2 « ساّنلا نع ُةؤاتمتْسأ نماوألا رعد ؛ اعوفرم هل ةياور ىفو

 قد: ىفلا امو ضرسلا قلك نع ىنلا نمل ف + اهزثرم,ناشبقلا "ورو

 . 0 سنئلا

 ساس ثم ب جك مك كي ىرك 5-0
 . ( عّجشل ال رس ند كب دوعا ىإ ميال ١2 : اعوفرم هريغو لدن قورو

 : اعوفرم هحيدص ى نابح نبا ىورو

 . 0 باقلا ّ و ؛باقلا ىفغ ىلا ام

 ٌةَرملاَو 0 ةمقالا هددت ىذلا نيكسملا َسْيَل » : اعوفرم ناشيشلا ىورو
 متيف هل نفي الو هينفي ىغ دمي ال يذلا ”نيكشملا نكَلَو « نآترشلاَو 0م 0 04 42 0-0-0 5 8 7 ١

 يع

 ويلع ىف

 7 ا لا ل
 .(؟. سانلا لاس مودي الَد

 : اعوفرم اهريغو ىلمرلاو سم ىورو

 .« هانا اع ”ننا "ةعنقو افآفك فْزَرَو أ نم حلفأ دق » ما 00

 . ةجاحلا ردق ىلع ديزبال ةعانقلا عم لاؤسلا نع فك ام قزرلا نم فافكلاو

 : اعوفرم اهريغو ىل.ءرتلاو لسم ىورو

 مالثالَو كلل رشف نيك تسل َنِإَو كلا ريخ لضفْلا لذبت نإ كنإ مدأ نبااي »



 ص
 . سانلا لاؤس نع ' كيئغيو كيفكي ام ايندلا نم بلطت نأ ىنعي :

 م ل يك ةعانقلا ) : اعوفر» ه ىقيبلا فورو

 ا ::اعواوم نلت كررجتلالو:؛ ىالمرألا يررز بيرغ «كلرو ىراتلا ظفاحلا لاق

 ١ مهى 52

 ريح اَعاَكَف همأوي 5 ةلع ونادب ىف ىقاعم وب'رسف اَنمآ مب سد

 . هسفن : هبرسب دارلاو © اهريفاد ايندلا ل

 : اعوفر «اهريغو 0 ئرادتلا عقرو

 ابي انكبف امميبيف و هر ىلك لَ رم يي 1 ”[ أ ةغأ أي نأل»
 0 م مهام 5-5

 00 را را ننال نان 3286 ند 0 ههحو

 لع ويك ار نأ وم 4 ع انادط دحأ زك -1 ان 9 :اغوقرف ىراشتلا قورو

 . 6 هن نك ا لا 06 نإَو 8

 ., ديدحلا عاردأ لمعيو صوخلا رفضي ناك مهضعب لاق

 سو ِيلَع هللا ىلَص ىلا لأ راصنألا "نم ًالْجَر نأ » : ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو مارد الإ 05 5 01 : 01

 هوو هعسب طستو هضم رسل سلخ لب لاه 3ع كتيب ق'امأ لاق. هلأتف

 ِديلَم للا ّلص هللا ُلوْسَر امدَحَأَك ءامهب 535 « مب نتا لاف « هألل ديف برش

 لو رمزدب اهذْهآ أ ؛ لجو لف ؟ نم ىرتكَب : لآَثف هديب لس

 ل رم يهد لع ديرب نم : مسو هيلع هلا لص هلل

 | : َلَقَو رامثألا امه امغأف نيمه
 و ا يك م هز

 أف نيمهزردلا ذَخ 2 هأيإ اةأطغأف « نيم دب
 مما مس 2 ا ىنتياَ - 2 الاب 2 و 20
 وسر هيف دن 0 ( هب ىنذد ودق ح رتشاو كلهآ ىلإ هبل امانط

52 
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 ام
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 كَ

 3 هج كنب أ غو ايلتح بقل :26 م «روكيب وش ّمَسو هيلع هللا لَص هللا

 يي 0- #2

 اًماعط امد بو ابو اهضنبي يرش ا اد تامأت امو ل اكو كم
5 

- 

 ََك كبجَو يف هتك التكلم نا نم كلل ا ور ا ىلص 4 هلل لوح 3
2 

 طم

 2 اندم نرغ ىذإ و رقم رف ىذا : ثالثل ل م "1 نك ٍ َةَماَيقْلا 7
2 

 6 عسجو مد ىذذَو
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 مرغلاو اهم ثاين ال ىلا ضرألا ىنعي ءاعقدلاب هبحاص قصلملا ديدشلا وه : عقدملاو

 )ء عيينشلا ديدشاا وه عظنملا و © ضوع ةلباقمىفال هيف ىلكتب هؤادأ هيحاص مزلي ىللا وه

 ىلإ اهعفديا اسفن لثف اذإ ةيد هبيسن وأ هميمح وأ هبيرق نع لمحني ىذلا وه مجوملا مدلاو

 « ملعأ ىلاعت هللاو « هلتقل عجوتي ىذلا هميم وأ هبيرق لتق لعفب ملولو + لوتقللا ءاياوأ

 انتاقاف عسيمح لزنن نأ ( مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع طخأ )

 : ىلاعت هنأل قاخلل اهركذ لبق انرئارس ىف ىلاعت هللاب ةرخألاو ايندلا ق انرومأ تامهمو

 . (هائث لك توكلت هديب )
 اننايصعل انم وه امنإ عئاملا نأ لقنيح انملع اهعفر ىلإ ىلاعتو هناحبس انبي مل نإذ

 قاحلتاب انلسوتانبجم ملنإف لأن مث « رافغتسالا نم رثكنف هيهانمل انبانتجا مدعو . هرماوأل

 ىلاعت قدا تاتدص اهم جرم ىتا باوبألاك مهارثو ء موعم فوقو ريغ نم مهأسلغ

 ؛ ىلاعت هللا نم باطلا لبق قلحللا ند بلطلا مهل قبسيف ءارقفلا نم هلهباتب نم لق دهعلا اذهو

 ىلع مه ةبوقع مهقاز رأ مهملع ىلاعت هللا رسعيف ايش مهنوطعي الف نوسلفم ماك قلحلاو

 تدجوف ضرألا تح تازن ىنثأ ةعقاو ف ثيأر دقو « ىلاعتو هناحبس هعم مبدأ ءوس

 « ضيبأ لءر نم بيثك ىلع نوثدحتي اقاح اقاح نوسلاج مهو عساو ءاضف ىف تاومألا

 مهم صخشمل لاقف ؛ فيلكت راد ىف ائسل اولاقو « مالسلا ىلع اودرب ملغ مولع تماسف

 رمأ كلباصأ اذإ لاقف « معن هل تلقف ايندلا ىلإ تعجر اذإ هب وعدتل ءاعدلا اذه ىم عمسا

 ايئدلا رومأ نم ىنمبم ام كب تازنأ ىفإ : مهللا لقف ةرخآلاو ايثدلا رومأ نه كمجح

 . اذه ىتقو ىلإ مهم رهأ لك ىف اب وعدأ لزأ ملف هنم اهتظفدحف ع ةرخآلاو

 نوكي ىح .ايحوتا ةرضخ ىلإ هب كلسي خيش ىلإ دهعلا اذبب لمعلا ديرب نم جاتو
 لك لبق هلأسيف قاخللا نم هيلإ برقأ ىلاعت قولا ىربذ لجو زعء هللا ركذ هيلع بلاغلا

 لبق مهدوهش هياعبلاغلا نوك-ل قاحللا لاؤئسب ةءاديلا+م زالنف هانركذ اه كلسب ملنمو دحأ

 نأل كوطعي مل امنإ هل تاق واو « هوطعي مل نإ مهتوادع اضيأ همزال نم نأ اك ء قدلا

 ىلاعت هللاب لهج هلك اذهو « كلوت ىلإ تفتاي ىلائيش مهمديأ ىلع كل مسقي مل ىلاعت هللا

 بصخلاب وأو هيلإ لصول الثه ليخبلا كلذ دنغ ائيش دحأل مسق ول هللا نإف « ةعبرشلابو

 هللا هجدم امثلو هدحو هلل كاذ ىف ةنماو دحأ ىلع ةئم هل سيل مركا نأ ماعف ٠ بقتثلاو

 ناك امبرل حدملا الولف « حشلاو لخبلا نم هسفن ىف هيلع وه امل مركتلا ىلع هل اضي رحت
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 مذ ام ىلاعت قحلا نأ ملعف « ليخبلا مذ امك همذ ىلاعت قحلا ناكاو ايش ادحأ طعي مل اليخم

 ماعطلا مهماعطإ مدعب مهتاجرد عفر ادايع هلل نإو قافنإلا ىلع نمؤدلل اضي رح الإ ليخبلل
 ف ىلاعت قحلا نوكراشي مهمأ نوربال صلخلا هللا ديبعو دبعلا قرطت ةنم ةحنار كلذ ىف نآل

 : نامقا نع ةياكح ىلاعت هلوقب « هدابع ىلع ةئملا

 . مهفاف « "يلع "5 هلارشلا نإ د
 هيمسا كثر ضح نم هللا لدع نمذذإ لخبلا مذو هللال ضف نمذذإ ميركلا حدم نأ ملعاو

 . ةيسدقلا راونألا ةلاسر ىف كلذ انحض وأ ا عئاملاو ىطعملا

 : كلاده ىلوتي هللاو «دهعلا اذبم لمعلا تدرأ نإ خيشدي ىلع ىخأ اي كال ساف

 . ( نيياّصلا لَوَبي َوْهَو )

 حيض لاقو « مكاحلاو نسوح ثيدح لاقو ىدذمرتلاو دواد وبأ ىور دقو

 : اعوفرم دائسإلا

 م 1

 أط زعاف ةقاف وب تل نم »

 8ك 0

 7 ةقآق وب تل سو ؛ 2 نانا

 . 6 ن1 لع اع قرر 11 ل هللا كشويف هللاب

 . « لجأ ىّتغ وأ لجام تاو نإ « ىتفلاب ا 0 م احلل ةياور ىفو

 عب ىَفْفَأَو ساّقلا نع همتكف جاتحا نأ عاج نم 2 : اعوفرم ىتاربطلل ةباور ىفو
 . لع ىلاعت هللاو « لالخ نم ةَنَس تنوق هل تفي نأ هللا ىلع اقح ناك هللا لإ | ْ 0 هككرع سد د 5 ا 1 8 و لإ 7

 انءاج ام لك لبقن نأ ( ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع دخأ )

 دمعت ريغ نمىلاعت هللادنعزم انءاجدنأل كلذو ؛ هدر' الو سفن فا رشتسا ريغ نم لالحلا نم

 : ىلاعت لاق « بالتجا وأ انم عقو

5 
0 

 1( نسل الك قرار احرف هل لم هللا قتي نَمَو )

 + هدومحم لالح وه ام الإ دبعلا ىلع ىلاعت قحلا نتمبالو

 كالذكو « رخديالو دربالو لأسيال هنأ « ىلذاشلا نسحلا ىلأ ىديس ةقيرط تناكو

 . ىلاعت هللا مهم ىعافر 5 دمحأ ىديس ةقيرط تناك
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 26 اولا قا مق لآلألا ِنَع َعوَوَت نم » : ثيدحلا ىفو



 ومو

 ىديس بأد ناك كلذكو ؛ مهريغ نع الضغ خياشملا نم ريثك هب لت امر رمأ الهو

 ريئائدلاو مهاردلا عضي راصو هتوم لبق سانلا نم لبق مث « هرمع رخاوأ ىلإ صاوحتا ىلع

 لرقبو كالذ نم هيطعي نينويدملاو نيزجاعلاو نايمعلا نم هيلع رم نم لكف ءةردق ىف هدنع

 . تارورضلا بادصأ نم هنم سبللاو لك ألا نوةدتسي سان هلو الإ لام نوكلا ىف ام

 ساثلا نم مهيتأيام عيج اوأرل نيبوجحملل فشك ول : لوقي هنع هللا ىضر هتعمسو

 دهشملا اذه بعاصل حصي ثيكف مهبل همدق ىللا وهو ىلاعت قحلا نم ةيده وه امئإ

 مدر نأ

 ىلاعت قدا نأ دهش ول هنأ وهو ء دوجوم : لاَقف ؟ذئنيحةعيرشلانازيم نيأف ؛ هل تلقف

 عمو ؛ هتدارإو هللا ريدقتب اهلك ىصاعملا نإف هب هاضر هجو ىأر نإ الإ هابقيال ىطعملا وه

 دحأل عقو ام هنأ ملعف ( هكاله ىف عقيال ىتح هدهج اهعفاديو ابوجو دبعلا اهدريف كلذ

 ٌمءاجاذإ : لوقي اهاح ناسل نإف « ةرهطملا ةعيرشلا رهاظ باجخ ىف بوجحم وهو الإ در
 ىذلا وه هنإف ىطعملا وه ىلاعت هللا نأ مثدهش ولو « هودرف قاحلا سفن ةبيط ريغ نه لام

 اثيش هللا عم كللمي دحأ مث ام :لوقي ةقيفحلا ناسلو «هرمأب الإ هومت ددر اهف هلوبق نع مان

 ةقيقحلا نيب نيعمادلا ناسأو « هّقلخ نعال هللا نع مبلإ لصوام لك اولخف ائيقيو افشك

 لع ىلاعت هلل اكلم رومألا نوكنأل ضارّتءا هيلع عرشلل ائبش لبقنال : نواوقي ةعيرشلاو
 «هللا مرح امع عرولاب الإ تاجردلا ىف رلا ىلاعت هللا لعج امو « للملا ميج نيب قافو

 نع م امن ىذلا وه ىكلم هلك دوجولا كل لاق ىذلا نإف ؛ عرشلا روس اوقرخن نأ مايإن

 ةبيطبالإ هوذخأت الف ىكلم هنأ مث دهش ولو :لوقي ىلاعت هنأكو « تاهشلاو مارا لوبق

 وه امثإ بالعلاف « مكتبذع هنم سفن ةبيط ريغب هومئتلخأ نإف ء نالف ىدبع نم سفن

 دراوتي نأ حصصيال هنإف ىلاعت هللا عم كلم ديعلا نأ ةهجب نمال انل هللا هدحام ةفلاخغ لجأ نم

 . ها ادبأ ةدحاو نبع ىلع نايقيقح ناكلم

 روعأ وهف كالذك نكي مل نمو ءهسكعو ةعيرشلا ةاعارم ةقيقحلا بحاص ىلع بجيف

 , ىلاعت هللا لهأ قيرط ىف هب ىدتقي نأ حصيال

 روث نأ ىعي هعرو رون هتفرعمرون *ىفطيالذأ لماكلا طرشنم نأ ىلع نوفراعلا عمجأو

 « قلخلل كلملا ةبسن دوهش عمالإ ن وكبال هعرو روثو « هللاريغا كلاادوهشنعهبجعم هتف رعم

 هللكلم كلذ نأ امزج هدوهشعم ىعرشلاهقيرطبالإ سانلا ىديأبام لك أ نععروتينم لماكلاف
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 . مالسلاو تكلم الإو ةعيرشلا قيرط ىنخأ اي مزلاف . لجوزع
 هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا ىضر باطحلتا نب رمع نأ ىتاسنلاو ناخيشلا ىور دقو

 : لاقف ىم هيلإ رقفأ وه نا هطعأ هل لوقأف ءاطعلا ىيطعي ملسو هيلع هللا ىلص

 سف هدحَف ليسأل ف رشتنُم ُدْيَغ تنأَو ئش لآلا اذه نب كءاَجاَدِإ د
 . 6 كش ل الق ًالاَمَي هب َقّدَصَتَف تدش ْنِإَو هانت تلي و

 الا اثيش دربالو انيقات لأسي ال رم نب هللادبع ناك كلذ لجألف ملاس لاق

 ءاطق مغ : كغ وديع 0 هللا لوسي نإ » : السرم كلامل ةباور ىفو
 0 1 ا ٌلآَثَف هدرف رسل 2

 ! 1 سو يلع "للا لَص هللا ٌلوُسَي لات ؛ اَنييَش ِدَحَأ

 0000 ا ا

 0 0 تأ كف زر ١ فقرر وه أمنإف لكم ري

 هممع
 . 00 | قلص رْيَغ نم هاىشب يفتي لو قيم اد أن ل

 مكاحلاو هصيعت ق نابد نباو ىفاريطلاو حيي دانساب دحأ مامإلاو ىلعي وبأ ىورو

 : اعوفرم دانسالا حيعص لاقو

 8*8 هع
0 

 ”يلسملف سفن فاَرشَنْسا لَو قلم ريع نم * و هيخأ نع 608 نم ١
- 

 هيما
 « ُهيلإ هلا قاس قرر وه اَمّنِإَف هدر لَو

 0 انسإو ىف نيبأاو ىناريطلاو دمحأ مامإلا ىورو

 ”مَسَوقيلَف فاشن آلَ كس رْيَغ نم ىف قرا اذه ني هْيكَع "ضرع نم »
 ل سمعك م06

 هنم هيل جوحأ َر وه نم لإ يا يدع نآك نإف هتزي , هب

 ٠ قزرلا كاذ ىف لحلا طرشب ىنعي انخيش لاق

 هللاو هريغ ىلع هب ةعسوتلا ةينب هقزر ىلع دازام دبعلا ذخأ زاوج نايب ثيدحلا ىو

 ' ملعأ ىلاعت

 هف كلوق وه لاقف فارشتسالا نع ىدلاو تلأس : لبنح نب دمحأ نب هللادبع لاق

 1 ملعأ ىلاعت هللاو ها نالف ىناصيس نالف ىلإ ثعبيس كاسفن

 لضفام لكب قدصتن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذخأ )



 تال

 المع ابايث وأ اماعط وأ الام ناك ءاوس ةيعرش ةرورضل الإ اثيش هنم رخدنالو انتجاح نع

 ايش دجي مل نإف « ةقدص نم ادحاو اموي لم الو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قالخأب
 ماسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلاو نآرقلا ةءارقو حيبستلاب انقدصت هانركذ امم

 . فورعملا عئانص نم كلذ رو

 . « هوشلا ع راصتم ىقك فورا 'عئاَتَص » : ثيدحلا فو

 دهعلا اذهو  نيملسملا فئاعص ق كللذ باوث لعجي نأ هبشو حيبستلاب قدصتلا ىعمو

 مهدحأل ىغبنيف « نيملاصلاو ءاملعلا نم هللا نيد ىف ةودق ناك نم لك يلع هب لمعلا نيعني

 ىلاعت هللا رماوأ لاثئما اهن»ه : دئاوف كلذ فو . ريش لك ق ساثلا امادقم نوكي نأ

 نوديقتيف مهشاعم رمأ ىلع مهميعي هوأر اذإ مهخيش لع نيديرملاو ةبلطلا فوكع امو

 . مويلا كلذ ىف هنع نحملاو ايالبلا عفد اهنءو « هدعب كلذ نورشنيو ملعلا تولصحو هيلع

 انالفو انالف نأ رئاسا" لثملا فو « حيحش قوص حببق لك نم حبقأ : اولاق انه نمو

 ءاهقفلا بلاغ نأ ىنءي "ىلع اوهزعي مل هيقفلا طق لثم ىنوكرتو اذكو اذك.نولكأي اوسلج

 ناك اذإ الإ ءىث ف برضنال لاثمألاو امتبقر وأ ةجاجد كرو هل ىمري نأ طقلا ىلع حشي

 دو٠: نم لك نأ ىنعي ىطعتال دخأت دي : لاملا ىف نولوقيو « هلهأ نم *ىبثلا كلذ رركت

 . هريغ ىلع حشي وهف سانلا تاقدص نه لخألا

 هدئءام همسق سولفلاو ماعطلاكمسقني ائيش ريف هلأس اذإ صارخا ىلع ىديس تاكدقو

 .هيخأ نع زيمتملا دبعلا هركي ىلاعت هللا نإ : لوقيو «نيفصن ربقفلا كلذ نيبو هئيب كلذ ىف

 كيخاؤي نأ دحأ كم باط اذإ : لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا ناكو

 , ها ةبحصل هبجت الف الإو خأ وهف كعصنلا كاطعأ نإف « هلام فصن هلأساغ

 قئالحللا قاز رأ نم ايش د ىلع ىلاعت هللا لعجي مل نم ءايلوألا نم نأ ىخأ اي ملعا مث

 هللا ءايلوأ نم اذه نوكي نأ ىثاح سانلا لوقف « عناملا و ىلاعت همسا ةرضح ىف هتماقال

 ناكل ىلاعت هللا ءايلوأ نم اذه ناك ولو « مركتلاو ءاذسلا ىلولا طرش نم نإف « ىلاعت

 دوي وه امتإو الذم كلذ عنمب مل هنآل ىلولا كلذ ةبالو لاك قف حدقيال كلذو « ايخس اميرك

 احشو الم عنمب نم قح ىف وه امنإ مثالاو هل هاطعأو دحأل اقزر هيدي ىلع هللا لعجول نأ

 « اوجرد ةيهإلا قالخألا ىلع ءايلوألا ذإ « هيلع مثإ الف ةكحلا عنمب نم امأو « ةعيبطلا ىف

 طاممم هل سيل ىذلا ىلولا كلذ ناك ارو « اليتم هسفن مسي مو عئاملا هسفن ىلاعت ىمس دقو



 ل 1م

 اذه لبق انمدق دقو « ارابمو اليل ةدودمم هترفس نمث ماقملا ىف ىلعأ ةمقل ادحأ معطي الو

 روطخ ىف ىلاعت قالا ةكراشم نم ىلاعت هللا مهام اموق لكلا هللا دابع نم نأ ابيرق دهعلا

 مهارقأ ىلع هب نوزيمتي دحأل افزر مهدي ىلع لعجم مل كلذلف « هقان نم دحأ ىلع مهننم

 نأ اوأرو « طقف ءاطعلا لاح ىف ولو مهنم لخخأ نم ىلع ةئملا مهلاب ىلع رطخم نأ افوخ

 نم لمكلا دهشم وه اك ءاطعلا كلذ باوث نم حجرأ ةئملا ىف قحلا ةمحازم نم مهتمالس

 ؛هيلع دازو ةيبوبرلا قحم ىو دق هذأ امم دبعلا ىري ىلا لفاونلا نم اريثك مهكرتى ةيتمالملا

 . مهناف

 ىلإ كاصلخيو حشلاب كيلع ةءيبطلا مكح نه كلجرخيل خسيش دب ىلع ىخأ اي كلساو

 حلاصلا فلسلا هيلع جرد اك ءىشي ريقف ىلع لخبت داكت الف « ءاخسلاو مركلا تارضح

 . مهمع ىلاعت هللا ىضر

 كب ىدتقي اخيش تامع اذإ : لوقي ىلاعت هللا همحر صارخللا ايلع ىديدس تعمسو

 طرش نم ذإ ءاقلطم ءىشب حشتال نأب لخبلا ف كيلع نوجرْخمي ايندلا ءانبأ عدت نأ كايإف

 دح ىلع بارتلا نم ةاصحلا يح ريقفل اهاطعأ اذإ هدنع رانيد فلألا نوكي نأ خسيشلا

 . ةمش نيحلاصلا قيرط ند 9 مل تنأف هتيطعأ امم ائثيش ىأ اي تمظعتسا ىتمو « ءاوس

 لخخد امل هنع ىلاعت هللا ىضر ىعفاشلا سيردإ نب دمحم مظعألا مامإلا لمأتو : لاق

 سانلا ىطعيو اهم قرفي راصف « ساما ىف اهقرفف رانيد فال آ ةرشعب هونأ نما

 , ثغرف ىدح

 فلأ قلمي وهو هءاجف هب هللا حئفيام ىلع هسأر صاوخلا مهاربال صخش قاح دقو
 ىبمأر قلحا ىل لوقت ىحتست امأ صاوخلا لاقو « نيزملا اهامرف نيزملا ىلإ اهعفدف رائيد

 . سائلل اهامرو هلل الإ كل تقلحام هللاو « ايندلا نه اًئيش ىنيطعت مث هلل

 اثيش نيحمحأ مهملع هللا ناوضر بلاط ىلأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع صخش لأسو

 هل لاقف « اهريغ كل تدجوام هللاو : لاقو رانيد فالآ ةرشع ابف ةردب جرتخأف

 كانأ دهشأ لوقي وهو ىلوف هذاسليط هاطعأف « ىلزنم ىلإ اهلمح ةرجأ ىنطعأ صخشلا

 . اقح نيلسرملا دالوأ نه

 ايحرم هل لرقي الئاس هباب ىلع دجو اذإ بلاط ىلأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع ناكو

 . ها لجو زع هللا ىدي نيب معضي ىح ىنم ةرجأ ريغب ةرخألا ىلإ ىداز لمح نع



 همس 1١5٠ --_-

 طايمد ىلرغ ةلزئملا دالبب حاصم نب ملدا ديع خبششلا مدقلا اذه ىلع هئك ردأ نمو : تلق

 ىضر ىوانشلا دمحم خيشلاو « ةيسوقايرسلا هاقئاخلا جرام نوفدملا رينملا نب دمحم ىديسو

 ةالص ىلإ بهاذ وهو صخش هسيقل دقو ملحلا دسبع خييشلا تيأرف « مهنع ىلاعت هللا

 ىامح ةطوفب ىلصو ؛ تيبلا ىلإ عجري ملو هل اهاطعأف « بايثلا هله ىنطعأ لاقف ةعمجلا

 , 0 . هطسر ىف

 ةئامممح هلام ثنام ناجحلا قررط ف اصخش ىطعأ ربنملا نب دمحم خيشلا تيأرو

 هل نكي ملو هلل الإ كال اهتيطعأ ام هل لاقف « ارم يأ ةكم ىلإ لجرلا لصو الف « راتيد
 ١ . كلذ لبق ةفرعم هب

 حمتشلاو منغلا و لدخلاو مثاوملا نم سانال هاطعأ ام عمي الف ىوائشلا دمحم خيشلا امأو

 « ىف صاخوه سيل ايندلا نم ىدي لخخدي ام عيمج لوقيو جرصي ناكو «بايئااو دوقنلاو

 « مهنم وأ ىنم مدق جوحأ ناك نم لكف ع« نيجاتحلا نيبو ىنيب اكرتشم هارأ امئإو

 « « نيجاتحملا نم ىنصخم ائيش ىلاعت هللا دمح ىلرأ لف كاذب ىلع ىلاعت هللا نم دقو

 . نيلاعلا بر هلل دمحلاف

 الإو « هلاوقأو هلاعفأب ةعيبطلا حش نم ثكلجرخيل قداص خيش دي ىلع ىخأ اي كللساف

 ىف رثؤت ةلع ن٠ كلذ ول الف نولأسي ام سانلا ىطعت كنأ ردقتبو خشلا كمز ال نف

 هلوق ىلع اقباس هلمف نكي مل اذإ خييشلا نإف « كواسلا باب رأ كالذذ فرعي اذ صالخإلا

 بغرو ايثدلا ف دهزلابو « وه مانو ىلإللا مايقب مهرمأ اذإ اك لالضلا ىف مهل ةودق ناك

 ىلع علطاول نأ دوأو ىلايللا ضعب ىف ةدحاو ةعكر ىف الماكنآرقلاب ىلصأل ىفإ هللاو « وه

 اذإ نودتقي نميف اومان تم“ اذإ ىلأ ملعأ ىإف « كلذ ىف ىب اودتقيل نبديرملا ضعب كلذ

 « مهسفنأ قولو ىلدعم نولمعيف هب سائلا رمآام تلاخخأ اممرو « امئان ليللاب تنك

 « وه اهعمجيو ايندلا ىمرب انرمآيو « مانيو ليللا ىف ةالصلاب ائرمأي حيشلا نإ نولوقيو

 « كلذ نم ائيش وه لعني هارن الو امم قدصتلاو اهجارخإب انرمأيو ايندلا ىف اندهزيو

 ىفإ هللاوو « هئوعيئي امر مهئاف مهمامأ قدصت وأ قفنأو خيشلا دهز اذإام فالخم

 اطيشنت هل دخلا نم دشأ هيلإ جوحأ انأو صيمقلاو رانيدلاب تاقوألا ضعي ىف قدصتأل

 كلذ ملعاف « ىمفن عفن ىلع امدقم كلذ ى رأو « ديلا كلسم نع اوجرخ ىنح ناوخإلل

 . كاده ىلوتي هللاو هيلع لمعاو



 اعود

 ص ” ضرع ىلا

 . ( ني اّصلا ىلوتي وهو )
 : اعوفرم هحيعص ىف ةمم زخ نباو هجام نباو ىتاسالاو ىذمريلاو ناخيشلا ىورو

 و نا ١ تع 0 . جا

 ”نإف « بطلا لإ للا لبني ا
 رت 05-

 ةرع لدمب قديم سة
 سا#

 نكست عالم 21 لتي ا: اماما امر«: نعيق الق ال
 « لبَللا ا

 اهذَحَأَو نم ”هلل اهلبقَت «بيط نم قدَصَت اذ ذبعلا نإ » :ةميرخ نبال ةباور ىفو

 ةمئالاب قْدَصِميل لجل ّنِإَو « ليسَ أ هريم "[ دَحأ ري اك اهأبو دنيميب
 و 2

 , « لام نم م ةقذص تصقن ام ) : : اعوفرم ىذمرتلاو سم ىورو

 :  حيحص نسح ثيدوم لاقو ىدذمرلا ىورو

 تلات ؟ امم ىقب ام -لسو ويلع هللا لص ْعّنلا َلاَقَف ةأش اوُحبَذ بن أ ةَشئاَع ن

 5" ىقب : لسو ويلع "للا ىلص لاَ ؟ اهفتتك الإ نب 0
 . قابلا وه هب اوقدصتام نأ هائعمو

 : 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملسم ىورو

 نسير : قفأن 1[ 1 م: ثالث لأم نو هل امَنإَو «يلإم يلام نآسنإلا 41

 . « سائل هكراتو بِهاَذ َوْهَف كِلَذ ئِرَس امو «ىَقبأَت طغأ ذأ « لب
 : اعوفرم عدم دانسإب ل وبأ ىودو

 . « َراَثلادلا في مك" ةئيطملا يفت ةكدصلاَو د

 : هحيحص ف نابح نباو ىدمرتلا ىورو

 .ن ءوسلا ةتيمب مفدَتو ب كار 0 5 تلق رو ةقلملا" نإ »

 ١ « ءرسلا ةئيم نم اياب َنيِعِبَس ةقدّصلاِب ال لا "نإ » : ةياور ىفو

 حيحص لاقو مكا1او هحيحص ىف ناوح نباو ةميزخ نباو دمحأ مامإلا ىور دقو

 : اعوفرم دانسإلا



 سل 1ع[

 مس هم

 : « ساثلا نيب يق رت دَص لظ ىف 'ئزما لك »

 وأو ءىثب هيف قدصت الإ موي هئطحال ىرديمعلا ةرم وبأ ثناكو : بيبح نب ديزب لاقو

0 
 « رصمب دجسملا الوخد رصم لهأ لوأ هللا دبع نب ديزي ناك: ةمزخ نال ةياور فو

8 9 

 ,ىتح زيخ امإو حق امإو سولف وأ ةقلسص هك قو الإ دجسملا طق الحاد ىؤراف

 هب قدصتأ ام تيبلا ف دجأ مل ىفإ لوقيف كبايث نئني هنإ هل ليق اذإف ء لضيلا لح اعر

 : 00 هللا لوسر نإو « هريغ

 .( 0069 مايل م مو ندو املا كلظظ د

 . « روبقْلا رح (ملْهَأ نع خئفطت ةقدصلا ّنِإ » : اعوفرم قبيبلاو ىناربطلا ىورو 2 5 هعءهاس 01 اعلا 2
 : اعوفرم هحيدحص نم ةعرخ نباو ىلاريطلا رازيلاو لجأ ماعإلا ىورو

 . « انظيش نيعبس 0 0 َقَح ةقدصلا 06 هاجر جا رأل 2

 . « اهع سي مهلك » : قيمبلا ةياور ىف داز

 . « ءوسسلا نم ابأب نيعبس دس قدما 9 + اغوفرم قاريظلا قوزو
 و همر م -ل

 ىطخشبال العلا ا ؛ ققدصلاب اوك اب » : اعوفرم قيمبلا ىورو

 . م« ةقدّصلا

 ليعيس

 ةريثك كلذ ف ق ثيداحألا و ىرذناا ظفاحلا هلاك هيشآلا وهوسنأ ن 6 افوقوم ىورو

 5 ملعأ هللاو

 اندجو ام قدصتن نأ ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ند ماعلا لهعلا انيلع لحخأ )

 : نه ةحيحصلا ثيداحألا نم مدقن امل ائيش ةفدصلا نم لقتسن الو

 . « يصف وأ هلق < دحأ قر اك يجرم دنبييب (رلبقي للعت قا نأ
 نأ نويحتسيف « سانأا نم ريثك هب لك دهعلا اذهو « ثيداحألا نم قيس املو

 ىلع الإ موالا سيلو « ىعرش ال ىعيبط ءايح وهو ةبيبز وأ ةمقل وأ ةرمه لثمب اوقدصتي
 اعرو روجأم وهف ةلقو عوج دعب دجوام جرم نم امأو « الن ريثكلاب ةقدصلا عنمب ند

 : ىلاعت لاقو قأي انك هربغ نم مهرد فلأ هنم يهردلا قبسي



 علا
 5 م 0 .ِ 4 عا 4, 7 000 0 0

 ةفلكي ال هللا :6 1 ام قفنيلف هقزر هيلع ردق ْنَمَو هتعَس نم ةكَسوذ قفنيل )

 غم افيلكت ةقدصلاب مهرمأي مل ثيح هدابع ىلع هب ىلاعت هللا عسوام ىلإ ىخأ اي رظناف

 هسفن نأ همزال نأ هتقاط قوف امم قدصت نم لك نأل « كلذ نع مهابم لب الإ مهتجاح

 : ثيدحلا فو « هئاطعإ ىلع مدنب مث كلذ عينت

 . مهناف « فلكل نم ه1َنب ءايبنألا شا نحت »
 ص

 .تلاقل « اهاقتبا لئاسا ”نأكف بنع ةبحم ةرء اهنع هللا ىضر ةشئاع تقدصت دقو

 ب نآرقلا فو ؟ةرذ لاقثم نك“ هذه ْق 73 « هقفتال كالام

 : د يلع اللا - هي اًريَح ٍةَرَذ لاقم لمعي نمف )

 ملم طرش ىلع حيصص لاقو : مكاحلاو هحيحص ىف ةزخ ناو دواد وبأ ىورو

 : لاق ؟ لضفأ ةقدصلا ىأ لثس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 مع هاى 0 04 © ع

 ..« لوعت نم ادباَو نمل دهَج»

 حيحص لاقو مكاطاو ظفااو هحيحص ق نابح نباو ةميزخ نباو ىتاسنلاىورو

 : اءوفرم سم طرش ىلع

 5531 ها نع ا 2 427 ا و 0 3 ا د
 لاق ؟ هللا لور ي كالذ ف لِحَر َلأقف ١ مهد فلا ةلام مهرد قبس )»

 تر رش وح ماسك م و و .ىاعوا ةاصو تمرس م7 5
 لإ 4 سجل ّلِجَرَو ؛ اب قدَصَت يهْرَد فلأ ةلام هض'رع نم ذخأ ريك لام هل لجَر

00 0-6 

 , 6 هب قدَصَتَ ادِحاَو لحاف ن مد

 : هبااج نم ىأ « هضرع نم و هلوقو
 موقيأ نيكل نإ هبا لودراي * تثلاق اهنأ ديجي مأ نعء ةمزخ نباو ىذمرلا يورر

 : ملسو هباع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقف ؛ هيطعأ ائيش دجأ اف ىلاب ىلع

 : « هدي ىف هيلإ هيمفدأف اذن انلظ الإ ىدجي م نإ 2 سا مسا هم سيسر مد 20

 : اعوذرم هحيحص ق نابح نبا ىورو
7 

 - _- . 3 أآ 2 هير 2 تو 2 مم سل رص 20000 2

 هير اماَع نيكس وتمماوَص ىف ىلاعت هللا دبع ليثارسإ ىنب نِم دبا لبعت »
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 ؛ هللا تارك ذه تلد وأ :لاآَقف وتعموص نم بها 2001 لا

 57 رمأ ”هتينل ضارألا ىف ره اَنيْبَق نار ذأ يغتر "عت ا

 محبس َنيِدْلا 0 رْيلَع َىمنَأ 00 2 0 اهلكي لدي له

 - له مع 1 1 ص 2

 مم ةئس نيس ةدابع تَنزوَ تام 0 نيفيغ كلا ا نأ هيأ ادا لئاس ءاجف

 َمَم نافيغ لا وأ ُفيغ را مضر م ويا ةئالا تح دي لا كتب ويتاتسح 00

 : « 1 نق ةنانسح تحج ف هتَنَدَح

 : دوعسم ناو ىلع نع افوقوم ىببلل ةياور فو

 أت قود د قطع «مم لاي تس اَهمَقاَوَف مالا لإ 02: بهاذا ّنأ»

 نع الجر ىطغأف ةرتكسف فيغرب اق انيس متي آل 090 هيف ىَوأك اًدجتس
 0 تاوأ كلم لإ 82 ثيعبف 5 ”ةفصأ هرآسبإ ' نع أ طع 5 فام رائيك

 ةيصاهلا لم”

 قعب حو فكيف لأي ٠ تسلا تَعضْوَو ةنك يف نيتسلا ةدأبع ؛ توا ) ع

 ها

 . « ةلَس نيتسلا لك عي َحَجرف ُفيغَر "0 مضْو 00 لأي لا

 ' مكي ل كلام هل ىلا كولذمملا ؟لُك ةلوللكملا َّنِإ » : اعوفرم قيمبلا ىورو

 . ( ايش هنم

 . ملعأ ىلاعت هللاو «ءىشب هنمقدصتي مل ىنعي

 بهن ام قدصتن نأ ( ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لخأ )

 : ىلاعت هلوقب المعو ىلاعت هللا عم ايدأ

 3-5 م نالوا مسمع و

 . ( نوئحت امم اوقفدت ىتح ربا اولانت نأ )

 نم هيف امل ماقملا ىصقان نوكن نأ هركنو ىلاعت هللا دنع ربلا ماقم لاتن نأ بحت نحنو

 لاجرلا له الإ دهعلا اذبم لمعلاب موقي الو « رمألا سفن هل اندوهش ىف دعبلاو ءاغجلا

 . ىلاعن هللا عم روضحلا مهماغ بلغي نيذلا

 ىأيف ٠ هب تأياف هلل ائيش ىطعأ نم الأ » ةمايقلا موي ىداني ىدانملا نأ انغلب دقو

 . ايناث ىداني مث « سوفنلا اهدهزت ىبا روءألاو ةسسبالا رسكلاو ةيلابلا بايثلاب لجرلا



 هد !عومس

 ةسيفنلا ةمعطألاو ةرخافلا بايثلاب لجرلا ىتأيف هب تأيلف هللا ريغل ايش ىطعأ نمالأ

 * ههجو حل طقسيو بوي نأ ءايحلا نم لجرلا مذاكيف سشوفتلا اهاوبب ىلا رومألاو
 .ةلقوة ربك هتف ردم اةعبات ىلاعت هللا ةلماعف ةلمجلابو

 «ىلاعث هللا عم ةلماعملا ءافص فرعت نأ تبلط نإ حلصان خيش دي ىلع ىتخأ اي كلساف
 ءاينغألا لأسي نميف دهاشم وه ايك ةلماعملا ءافص مدع كمزال نف انركذ اك كلست مل نإو

 وأ سفن فلألا وحن ىلع رميو « هنوطعي الف اهرد وأ ايفر هوطعي نأ ءارقفلا نم هللاب

 مهلأسو ايندلا كوام نم كام ةرضحم نيسلاج اوناك مهنأ ولو « هيلإ نوتفتلي الف رثكأ

 رانيدلا وأ ء فيغر ةئاملا هوطعأل امهرد وأ افيغر هوطعي نأ كلملا سأر ةايع سانلا لذرأ

 هللا لئنيج اردق ءالؤه دنع مظعأ امبأن « مظعلا هجول ةاعارم رثكأ وأ ء« بهذلا

 ؟ كلملا كلذ وأ

 دهشنو رفغتساو بنو ىخأ اي «ىلاعت هلل كلميظعت ةلقو كناممإ صقن ىف لمأتو رظناف
 « هريغو مظعتلا نم هبلق ىف ام بسحب ديعلا لماعي ىلاعت هللا ناف لماكلا مالسإلا ملسنل

 هرفكل ةلتق رشأ هاتقب عرشلا مكس ىلاعت هللا نم ىدنع مظعأ ناطلسلا لاق اناسنإ نأولو

 : لمأتف نامإ دعب

 . ( مقتل طارص يل هآشب نم ىدلمي ناو )
 : هحيدص ىف نابح نءاو ةميزخ نباو هجام نباو دواد وبأ ىورو

 فحق لِجَر قلع دقو اع هديب َو َجَرَح سو هيلعلا ىلَص هللا ”لوستر نأ »
 نب بيَطْأ قلصت ةقدصلا ىزط بو اغا : هوقو ونقلا كلذ ىف مي "لجأ
 16 ناقل هوت نقع زك ١ 2 دئفلا مزق وان وذل

 : اعوفرم هحيدص ى ةعزد نبا ىرو

 هلو « َلْفْشلا ديلا نم دْيَح ايلعلا ُدَيْلاَو . ىّتغ تَقِبأ ام ةكادّصلا ٌرْيَخ د

 ' رعأ ىلامت

 انتاقدصب رسن نأ ( ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ)

 الاثتما هيف ةعاجلا نست امث ىثتساام الإ ةالصلا نازو ىلع ةضورفملا نود ةبودنملا

 دعو دق يلسو هيلع هللا ىلع عراشلا نإف ؛ باوثلاو رجألا بلطل ال « لجو زرع هللا رمأل

 ( داونألا حئاول - ) ٠١
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 رجألا بلطن نأ الإ مهلا « المع نسحأ نم رجأ عيضي الو « هدعو ضلال وهو كاذب

 مديس لضف نع دبع ىنغتسي ال ذإ « كلذ ىف دبعلا ىلع جرخخ الف ةنملاو لمففلا باب نم

 .اهرك وأ اءوط

 هلاملا ةبحم نم دبعلا سفن نم ملعي املالإ رسلا ةقدصب دبعلا رمأ ام عراشلا نأ ملعاو

 .كلس هنأ ولو « هدنع هتمظعل ادبأ دحأل هاطعأ ام ىلع تكسي دائكي الف « لاّيل هقافنإو

 انيأر امو « ءاوس دح ىلع بنع ةب>ك هدنع ةقدص رانيد شلألا جارتإ كاككل قيرطلا

 « هدتع ائاوط اددبأ ام رختفيو سلاحا ف اهركذي راصو بثع ةبخ ىظعأ طق ادحأ

 .ىف اهركذي الو ام لفتحمال اب قدصت اذإ قداصلا زيقفاا دنع رائيد فلألا كلذكو

 ىر فيكف ؛ ىلاعت هللا عم ايش كالعال هن ركل الإ اريقف ريقفلا ىمسامو ع ادبأ سلاحا

 : ثيدحلا ىو ؟ هلوه سيل ءىشب هسفن

 . « ةطو“, حانج هللا دنع نزت ال (هنّدلا نإ >

 .قاحلا عيمج مع ىتح اراغص ءازجأ قرف اذإ حانجلا كلذ نم ريقفلا صخام ردق اف

 « ءارقفلا ىلع هسفن ىرب نأ ىلاعت هللا نم ىحتسي قداصلا رعةفلاف « ةقوسلا ىلإ كولملا ند

 امنإو « ةضوعبلا حانجك هارب هنأل « اهلك اهكلم هنأ روصت ول ايندلا عيممجم قدصت ولو

 ةفص ى هبر عم دبعلا كرتشي نأ ىلاعت هللا عم ابدأ ةضوعب حانج ردق اهارب هنآل لقن م

 , مهفاف « هيبشتلا فاكب حانجك انلق كلذلف « تافصلا نم

 كللسي دشرم خيش دي ىلع كالسي نأ دهعلا اذبب لمعلا ديري نم لك ىلع نيعتي هنأ ملعف

 .هنأ همزال نف الإو « اهف دهزلا ةرضح هلديو ايندلا ىف ةبهاو ةبغرلا نع هجرخم قحاب

 .« ىلاعت هللاب هله اهل ةبحناو ةمظعلا نم هدنع امل اهراهظإ بحو ةقدصلاب رارسمإلا هركب

 . يلاعت هللا ةمظع فرعي نه الإ هللا لماعيال هنإف

 ثيداحألا نمرسلا ةقدص ىف دروام هل تركذف لاومألا ىوذ نم صخش ىنبحع دقو

 5 امىل> ىلع ةنملا ةيؤرو سائلل تاقدصلا نم ءىبث راهظإ نع يلاعت هللا ىلإ تبت ىل لاقف

 .كلذب هللا دمحم تقدحت دق ىل لاقف ٠ قيرطلا كولس دمب الإ نركيال اذه : هل تلقف

 كلذب ملءعيال ثيحوأ اليا الإ هلأست الو رائيد ى هلأسا هل تلقو ارس اريقذ هل تلسرأف

 راصو ىنءاج ىبح كلذ راهظاب ءا سوسوي ةرم وبأ هب لزب ملف رانيدلا هاطعأف هلأسف ؛ دحأ

 نإ لاقو ريقفلا كلذ "ىلإ ءاج نأ ىلإ « نامزلا اذه ىف ةقدصلا ىلإ سانلا جايتحا ةدشركلي



 مع 1 4 د

 هي لزب مل مث ٠ هل هاطعأت ارانيد هلأسو راجتلا ضعب ىلإ ءاج هلأ انغلب دقو جاتحم انالف

 رظناف ءائيش كنع ىفخأ ب حأال ىنوكا ىديسايكل هتركذ امنإ لاقو يىل هركذ ىتح سيلبإ

 ىنع ىفغال هلأ ىوعدو « هسفن ةيكزت ق هعقوأو رسلا ةقدص نم سيلبإ هحرخسأ فيك

 دقل هللاوف «كلذب حمسام ايندلا نم كدنعام ددعب ىنماعأ هل تلق ىنأ ولو « هلاوحأ نم ائيش

 دي ىلع اهماب نم ءارقفلا قيرط لخد ناكهنأ ولو « رمخألا ثيربكلا نم زعأ قدصلا راص

 همتكي هللا هرمأام راهظإ نم هيلع نوهأ رانلا ةلوخد راصل خميش

 ىهحح سيلب] هب لزب ملف دحأ هب رعشيال ةئس نيعبرأ ماص اضخمش نأ انغلب دقو : تلق

 ةحيبس هقنع قو ريقف ةئيه ىف باصقلا ىلإ ءاج سيلبإ نأ ثاذو . اهب ثدحتلا ىف همقوأ

 مايأ ةثالث ىل نآل ةحيلملا محللا ةعطقلا هذه ىطعأ رازجلل لوقي راصو ةداجس هفتك ىلعو

 لاقو ؛ هموص راهظإ ةيعاد دباعلا كلذ بلق ىف كرحت ىتح كلذ رركي لزب ملف ؛ امئاص

 سيلب] هل لاقف «دحأ كلذب رعشام ةنس نيعبرأ مئاص ىنإف كل لضفأ تنأ كموص مكا

 « سيلبإ هل لاق مث ؛ كمايص راهظإ ىف كتعقوأ ىت> الإ محللاب ةجاح ىلامو سيلبإ انأ

 دياعلا مدلنف ؟ هراهظإ ىف تنأ عقتو لسففأ هنإف كموص مثك ١ ىل لوقت فيك

 . سيابإ هقرافو

 ايركز مالسالا خيش انخيش نم ارس ةقدص رثك أ هلك ىرمع ىف تيأرام ىنأ ٍلعاو

 نم نارهظي اهدجت داكنال « ىنحلا ىلشلا نبا نيدلا باهش خسيشلاو « ةجبلا حراش

 . ايش امهقدص

 اوفطخ دق ىديساي هل لاقو ايركز خميشلا انخيش ىلإ فارشألا نم صخش ءاج دقو

 نإ هل تلقف « خيشلا هذخأف فيرشلا هدرف اسلف هاطعأف « ةمامع نمت ىرطعأف ةليللا ىرءامع

 ىلاعت هللا ىنبغر دقو سانلا ةرضيحم ءاج ىذلا هل بنذلا لاقف ؛ كلذ لثم ىف ىثكيال سلفلا

 ىدنع نوكي نأ ريغنم ءاج هنأ ولو « قلحللا نم د>أل كلذ رهظأ الف ةقدصلاب رارسإلا ىف

 دعب فيرشلا تيقل مث « ملسو هيلع هللا ىلص هدج لوأل رثكأ وأ ةماعلا نم هتيطعأل دحأ
 ىهاهو ليللا ىف ةمامع ىل لسرأ خيبشلا نإ : لاقف خييشلا لاق ام هن ريخأف كلذ

 . ىمأر ىلع

 احمق لمح ةثاملا ةنس لكل سرب ناك هنأ لاما نب ىنيتنلا ىلع ىديس نع انغلب كالذكو

 اهعيبي سلجم م ٠ جاجحلا عم ربلا ىف وه رفاسيو ٠ رحبلا ىف ةكم ىلإ كلذ ريغو ازرأو
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 ىلع ةدايزلاب هنم ىرتشا نم لكف « رظنيو سانلا ىلع ةدايز ىلاغلا رعسلاب ربخم و ىعسملا ف
 لهأ بلاغ كلذي ملعف ناكلاب هرمأيو نمث الب هاريشاام هيطعيف رطضم»:أ فرعي رعسلل

 ناك نإ هل ليقف « نينسلا ضعبىف ادحاو اهرد ذخأي مل هنأ ىتح كلذك مبطعي ناكف ةكم

 ةقدصلا نم انل رتسأ عببلا لاقف « هب تنأ قدصتف نم الب سانلل ءاطعلا نم كل دب الو

 كلذب ملكت نم لكو « امف ناهكلاب مهرمأي اهقرفي ىلا بايثلا ف لعفي ناك كلذكو

 ريصيال ىدح « كريغ صخشل توثلاو انطلغ ىداواي : لوقيو هنم بوثلا لمخأي لسرب

 . ءىثب كلذ لعب ماكتي

 لوقتيو ءارقفال هدنع اهعمجمو هبادصأ تاقدص لمخأب هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ ناكو

 مث كيلع هقرفأل بهذلاو ةضفلا نم ائيش مسمسا ىلع ىل اولسرأ راجعلا نم ةعامح نإ : مهل

 هتيأر ىنأالواو « كلذب قاحلا نم دحأ ملعيال ثيح مهيلع هقرفيو هفاعضأ كلذ ىلع طلخع

 سلتخا هنأب همهتي هماقم فرعبال نم ضعب ناكو « هب ىنملعأام ىلرعشيال وهو كاذ لعف
 . اًئيش هسفا نع بيجي الو مسبتيف هنغ كلذ هغلببو هسفنل ءارقفلا لام نم

 هللاو ء« برلا اضرو رجألا ةفعاضمب زوفتل هدتقا ىخأاي خابشألا هذه ىدهف

 : كاده ىلوتي

 . ( َنيِطاملا ٌلَوَعَب َوْهَد)

 لإ كغ آل ماي نظيف هللا مهلظي ةَعْبَس » : اموفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 قفلت ام ”هلامش -نت ل ىنع اهانْغأَك ٌدَكَدَصِب قّدَصَت هلُجَرَو يني نكد 2 ٠
 م

5-7 0 
 : اعوفرم اهريغو ىيببلاو هل ظفللاو ىذمرتلا ىورو

 تّبجسف تترتتْاف لابجلاب امارات ديم 2 سدألا هلا ّناَخ كو

 :لاق؟ رلآبجلا َنِم 000 تفلح لَه انبَر اي :تلاَتق ؛ لاما هذي نب ةكساللا

 لهق : 0 <لآق ؟ ديدخلا نم لش اقل ل له : ارلآت ) ديدخلا عن

 قلَح تفلح 'لهف :اولاق .هألا : ل ؟ ؟ راّثلا نم , دشأ اقل َتَفَلَح



 اعود
 ويم ع ريب هر

 رتقدمب َقدَصَت اَذإ مد 1 نبا :لاق ؟رحيراا <. ذأ اَقلَح تفلح لبق : اولاق علا

 .6 هلاهش نع اهافعُأف
 . 6 بكرلا بضع ةئفطت سلا ةَقَدَص » : اعوفرم نسح دانسإب ىتاربطلا ىورو 6 5 2م 5

 : اعوفرم ىناربطلاو دمحأ مامإلا ىورو

 0 2 م هم م اس ل 00
 نإ : 0 لم نم اًدهَج وأ ريقف لإ اًرسس تناك امة دّصلا لضفأ »

 ل

 2 ل ءارتفلا اهئ اوتو اهوفم َنِإَو ف ًاممنق تاقّدصلا

 : اعوفرم هحيعص ىف ةمب زخ نباو دواد وبأ ىورو

 مه و هللاب مط اسف اموق كَجَرَو مم رك ذف « هللا م يع هنالك » 30 رك ل١ ٠ 7 776 صرعة ماما

 7 22 ْظ 2 ل دولا و ماسو ص نم
 وييطسب لبي الاكرم هطْعْأَ مياتفأب هان نلَعَم 00 هتدبب ةب ارقي

 ! رلعأ ىلاعت هلباو ءثيدحلا « هللا آلإ

 نم لك ضرقن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 لوقل الاثتما ال مأ ةاماءملا نسحب اروهشم ناك ءاوس « نيجاتحملا ن» انضرقتسا

 : ىلاعت هللا

 . (اَنَسَح اًضْزك هللا اوُضرفَأ )
 . ءازج بلطيال قلدنا نم ىلاعت هللا ضرقأ نمو

 تاطخ ةذلب اوزاف نيذلا مهن ءاينغألاالإ ضرقلاب رمأي ىل ىلاعت هللا نأ ىخأاي ملعا و

 انه نمو « رجألا كلذو ةذللا كلت مهتافف ءارقفلا امأو (اوضرقأ) : مهل هلوقب ىلاعت هللا

 كلذ ةذلب اوزوفيل ةفرحلاو ةءارزلاو ةراجتلاب بسكتلا ىلإ ءايلوألا نم رباكألا عراس

 : ىلاعت لاق هريغ وأ باو بلط نم ىرخأ ةلملال باطخلا

 هاَببِإَو ةالّلا عاقإَو « هللا ٍرْث ذ نَع ٌمْيَب آلَ ةَرا نييملت آل اجر )

 : ةنآلا ( ةأك لا

 « جاتمم لك مهبسك لضا ف نم مهضارفإو ممسك نم مهلك لجأل ةيلوجرااب مهفصوذ

 ةيحل هل ناك نإو ءاسنلا سنج نم وهف هيلع نوفي سائلاو هل بسك ال نم نأ هموهفمو



 ا ا6همادذدل

 ىف هل سيلو « كلذ ريغو ماكحلا دنع تاعافشو ةعقرمو ةبذعو ةداجسو ةحبسو ةريبك

 : ىلاعت لاق بيصن ةيلوجرلا

 . ةبآلا ( ءاسنلا لك َنوُماَوك لاجَرلا )
 ى هتحت وه نمل ةبسللاب دومح انركذ اك ىلاعت هللا باطخي ذذلثلا بلط نأ لعاو

 ركشلا هجو ىلع الإ ىلاعت هللا باطخب ذذلتلا نم نوبوتي لاجر ىلاعت هللف الإو « ماقملا

 , ىلاعت هللا دبع نوكي ال هتذل دبع وهف ىلاءت هللا باطخمي ذذلتلا هل ثعابلا ناكنم نإف ءريغال

 وهو ةنس اذكو اذك ةدم ليللا موقي ناك هنأ هللا همر نيدلا لضفأ ىخأ ىنرمأ دقو

 :لوقي افتاه تعمسف « كلذ ىف صالإلا ىسفنب نظأ تنكف : لاق ؛ دحأ.هب رعشيال
 «هتيدوبع بجاوب قحلل تمقام ىه الولو « كتاجانه لاح اهدجت ىنلا ةذلل ليللا موقت امنإ

 ىصالخإىف حرم ةذللا كلت نأ تملعو ةذللا كلت نم تدرجنو ىلاعت هّللات رفغتساف : لاق

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف
 م هل لك أ كلذ لب اعراز الو ارجات نوكي نأ ةيوازلا خيش ىف حدقيال هنأ ملعف 1

 رخاوأ سانلا ةلماعم وأ ةعارزلاو ةراجتلاب بسكلا ريقف ىلع ركنت نأ ىخأاي كايؤف

 « اهتاوهشو ايئدلا ةبحمب هرمع متدخ دقو هرمع لوأ نيحلاصلا نم ناك نالف لوقتو هرم
 نم كلذ ريغ وأ هانلقام ريقفلا كلذ دهشم نوكي امبرف « اهلهأ ىفو اهيف ادهاز ناك نأ دعب

 «بلقلا ولخم وه امئإو ايندلا نم نيديلا واح وه سيل لمكلا دهز نإف « ةحلاصلا تاينلا
 لوم لئاح ريغ نم مهفيرصت تحنو مهبديأإ اهف مهدهزب الإ ماقملا لاك مهل ققحتي الو

 . هزيك نيبو مهيب

 . رقفلا ةلعل نوكي امبرف « ديلا ولخ عم مهدهز امأو

 « ةيلكلاب ايندلا نع ادرجتم نوكيال نأ ىلاعن هللا ىلإ ىعادلا طرش نم : اولاق دقو

 اذإو « لاقملاب امإو لاحلاب امإ سانلا لاؤس ىلإ ةرورغ جاتحم هنأل كلذو اهنم هدي ولخت نأب
 نيجاتحا هنم ىطعي لام اذ ناك اذإ ام فالخم هب مهعفن لقو مهيلع ناه ساثلا ىلإ جاتحا
 لاملا هعم ناك هياإ نيديرملا بواق هب ليمب ىدلا لاخلا دقف نإف « مهريغو هيدير» نع

 : ثيدحلا قو «لاقملا هعفتيال لام الو هل لاحاال نمو « هب هيلإ مهلبمب

 . «لللا عايق يف هفََشَو ءساّنلا نع ُهواتغَتْسا نماوملا رع »
 رصعلا خايشأ نم ايئدلا كاسم مث اليوط انامز ايندلا نع درجتلاب هسفن دهاج نمو

 ءاسأف 4 امهتاكربب هللا اندفث قورزاكلا ىلع خيشلاو قورعبلا محرلا دبع خيشلا اهمأ رجاتو



 سس مهو بدل

 هيلع اناك امم لأ نآلا امهنأ .لاحلاو « ءارقفلا ةرئاد نع امهوجرخأو نظلا اممب سانأا

 . افلآ هأ'ررقام ىلع امهتبادب ىف

 : كلاده ىلوتي هللاو «قيزلا سبل نمبوأ قيرطلا لهأب نظلا ءوسو ىخأاي كاياف

 . ( ةنييلاصلا ىلْوتي َوُهَد)
 اهنم ءىشب حشبال نأ هباطخ ةذلب زوفلل ابلط ىلاعت هلل ايندلا بلط نم ق :ص كام نمو

 نيلئاسلا ةرثك نم ردكن ىو «هراركت بحأ هب ذذلتو ائيش بحأن م نآل' هياإ جاتحم ىلع

 معا هللا دابع عفن هنا وأ هللا باطخ ذاذتاالل ايندلا بح هلأ هاوعد ق بذاك وهف هدنع الل

 2011111 انلوقب جرخو ؛«كلذ

 0 محد و ناو )

 : اعوفرم هحيمص ىف نابح ناو هل ظفالاو ىلمرتلاو دمحأ مامإلا ىورو

 .6 ٍةَْكَر قمع لثم هل َنآك انافر ىَدْهأ وأ ذأ فرد ذأ نبل ةحئم حن نم نم »

 هب ىبع : اقافر ىدهأ وأ هلوقو ؛« مهردلا ضرق هب .ىنع : قرو ةحنم هلوق ىدمو

 . ليبسلا داشرإو قيرطلا ةياده

 : اعوفرم ىرمبلاو نسح دائسإ ىنارطلاىورو

 .6 0 ضار ءلكد

 : اعوفرم قءبلاو هجام نباو ىف ريطلا ىورو

 /ضْرفلاَو ل انمَأ ٍرْشَسب ةقدّصلا ابوك بباب لع َىَأَ خلا دْلْجَر لغد »
 0200 ا

 . ٌَسَشَع ةين ا

 هذخأي ال ضرقلاو نطابلا ف ىنغ دي ىف عقت دق ةقدصلا نأ كلذو : مبض.ب لاق :

 . جاتعالإ

 : اعوفرم هحرضصف نابح نباو ىلاسنلاو دواد وبأو ىذمرنلاو هجامني#و سم ىورو
 « نيترم ابق دسك "4 <تاكألاب ةرم اضن الدم ضرب رملشم نيام»

 : رعأ ىلاعت لاو

 ىلع نيد انل ناك اذإ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع لخخأ )



 هع #1879 سس

 هنإف « هتاضرمل ابلطو ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا رمأل الاثتما هنع عضنو هرظنن نأ رسعم

 هللا ىلص هيبنا صالخإلا طرشب نكل « ةريخآلاو ايندلا ىف انل عفنلا هيف امب الإ طق انرمأيال

 سانلا ةرضحب هيلع ام ضعبب رسعملا اندحأ حماس امم رف « ةعمسلاو ءايراا نغ ملسو هيلع

 .نم ههتنياف ءهردص هل حرشنيالو هيلع لقثي ناك امبرا يلاعتللا الإ هب ملعبه هنأ وأو « لاقبل

 هسفن بساح نف « ةمذلل "ىربملا شيتفتلا هسفن شتفيو كلذ لل فورعملا لعفي

 رومأ ىف وه امإف باسح هل عقو نإو « ةرخآلا رادلا ىف هباس- ثح رادلا هذه ىف

 . ايندلا راد ىف املع هسفن بساحب م

 هملحو هلضف نايبو ديعلاىلء قحلا ةماقإ الإ باسحلاب ىلاعت قحلا دارم سبل هنأ ملعاو

 هللاو هيلع لمعاو كلذ ملعاف ٠ هديسا هعفدي ءىث هعم سيل دبعلاف الإو « ريغ ال هيلع

 : كاده ىلوتي

 . ( ةنييلاكصلا لوي َوهَد )
 قمايقلا اوي بارك نو 421 1 نأ م 7 : اعوفرم ا

 . «اهنع امسي نأ رشم نَع فيلق
 ”هلظي نأ ةمايقلا علوي بارك نم هللا هيجي 000 ىئاربلطلل ةياور ىفو

 هن 'راقنيلف هشارع ”لظ تحت

 *نبق ناك نم م 2 هل

 ”رمآف « ساّلا ْنِاَدأ تنك : لق نر دب اولأق «آل:لاق ؟ اًعيئش 0

 . « هنم اوزواح اهلا َلَنَق « رسولا نع اوُرَوَجمَب و سما اوثرلقتمب نأ نايف

 5 الا ثيدولا ةنيرقب هعم رسيتا» اود ىأ : . سوما نع اوزوجت ىعمو

 تست اَذإ : :هََحْفل 1 ناكو ؛ َنساَنلا نادي 2 ناكو : نيخيشلل ةناور فو

 ١ .٠ ع روحت 21 قلك ع زّواحتم 5 هنا 7 4 2 زَوَحمف سس

 َساّنلا يادي ناك طق اً ل نأ :٠ : اعوفرد قالا ةبلور“ قو

2 
1 . 5 

 رس املك « اع زراحتي هللا لأ ْرَوأتَو كاوا ها 0

 نيادأ تنل 7 2غ ىل ىل ني كه ا لإ |[ لآ كو د نيا لاق



 اه 4مم
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 هلا "زم رَواتَو رص (م كلا رئاو ركبت ام ذُس 4 كق 0 هقثعب اًذإَف « سائلا

 . « كنَع تزوامم نق لاعت هللا لاق « اًنَع ُرَوَحَتَي
 ١  1توك روج نا مع رج 20

 هلق نيدلا ل نأ لبق ارسم دا 0و اعرف ندخل دمحأ مامإلا ىورو
 ىلع

 . « ةفَدَص ُهالْثم عاؤي لك هلف ةرقنأف "لح اًذإَف « ةَقدَص لم عي لك
 . نيخيشلا طرش ىلع حيعص حييت م احلا لاقو

 : اعوفرد ينام نو قالو يطرتلو هواذ و باو 0

8 00 
 سفن ايندلا تن بارك نيو نع ع سه

 < ثلا ا هاف” مط 1 ةقات) 0
 .ا[هرح اَو ايندلا ىف هيلع هللا ب ايندلا يف رسعم ىلع رسب ْنَمَو «رتكايقلا عب

 : ل

 ماوي ؛وش'رع لظ تت ةمايقلا ماوي هلل هلأ هل ْمَسَو' اا

 « كل الإ لآل

 . هيلع هل امم ائيش هل كرت ىأ:هل عضو ىبعمو

 : اعوفرم ىناربطلاو ايندلا ىلأ نباىورو
 ع 00 45 1 مو

 ثيواحألاو « وتَبْوَت لإ هدب هللا ةرظن ١ « هترسنَم ىلإ اًسسفم آش

 44 . لعأ ىلاعت هللاو « ةريثك كلذ ىف

 587-5 قفنث نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لمخأ (

 جييحص ضرغل الإ اًءيش هنم رخدنالو 2 مهريغو ائياضصأو اناايعو انسفنأ ىلع لاملا نم ائدب

 )2 اهميف روب ريغ نم ةالاص ةينب نكمل ةقدصلاب ردابن كائذكو « هيف سييلت ال ىعرش

 لخبلاب انيمرو ناظلا ءوس يلإ ةردابملا هل ىغبني الو « ةينلا ررحن ىتد ربصلا لئاسلا ىلعو

 ىطعملا الف « سانلا نم ريثك هب لع دهعلا اذهو « ةحلاص ةين اذا دجن ىت> ارهش انثكمواو

 . الوجع ناسنإلا قاخو : ريصي ريقفلا الو 6 ةين دج ىب> صبرت

 حش نم هجر حصان خيش لي ىلع كولس ىلإ دهعلا اذ لمعلا ديرب نم جاتحمو

 الفكلسي مل نمو ) لح نود ا الإ جاشغ ىلع حشيال ىح ؛ مركلا ةرضح ىلإ ةعيرطلا



 -ا686

 . ملع امب لمعلا ىلإ لوصولا قيرط نع
 مهيرب خيش ىلإ ءالعلا جاتحا امئإ : : هنغ هللا ىضر قوسدال ميهاربإ ىديس مالك نمو

 بلطو « هيف باجعإلا لوخدو هيف مهتين صالخإ مدعل ريثكلا ميظعلا ملعلا كلذ عم

 معلا ةرضح اوتأو تافآلا نم اوملس مهنأ ولو ؛ هبلإ ضانلا هوجو فرصي نأ مهدحأ
 مهسوفن لذب مهياع ناطو « لجو زء هللا ةرضح ىلع اوفرشأو ملعلاب مهبولق ترائل ةلع الب

 . ايندلا ضارعأ نم ءىش نء الضف « ىلاعت هللا ةضرم ىف

 حصبال كلذ نإفهب ىدتقت خيش ريغ نم كسفنب دهعلا اذبم لمعت نأ ىخأاي عمطت الف
 « سانلا بلاغ ىف دهاشم وه اك تومت ىتح اعونم اعومج نوكت نأ كنأش نم لب « كل
 نم ازيخ هل بترب نأ ةملظلا برعلا خويش ضعب نم لأسي وهو سانلا ضعب تيأر ىدح

 هبايث تموقف « تاروظحملا حيبت تارورضلا : لاقف « كلذ ىف هل تلقف « ةقدص

 : لوقي ام ىرد اف ؟ ةرورضلا نبأ : هل تلقف « افصنو نيفلأ وحن اهم تدجبوف هسرفو

 : هل تلقفاو راتيداهفال ةرشغرم لئلا مهنا كدا.« ةلماقي نم نشمي تعا خل
 رائيد فالآ ةرشعلا كلمت ةباجصلانم دحاولا ناك : ىل لاف ؟ حيلم وهامهللا ىلع سبلتأ

 كلس ناك هنأ ولو ءاباوج دج ملف جاتحم نع اهرخدي ال كلذ عم ناكو هل تلقف رثكأوأ

 ىلع كلاسلا نأ كلذو « ةعائقب وأ لالح لامي لاؤسلا نع هللا هانغأل ىلاعت هللا لأ قيرط

 تانوءرلا تالظ نم بلقلا ءالج هتيصاخ نمو « ركدلا هقيرط ىلاعت هللا لهأ حلطصم
 نيقدصتملاو نيقفتملاهب هللادعو ىذلا ىناحورلا وأ ىلامسجلا ءازجلا ىلع فرشي ىبح ةيئاسفنلا

 ردابي ريصيف رح ايندلا هدنع ترغص كلذ ىلع فرشأ اذإف « ةرخآلا رادلا ىف

 نم اذكم الو ةحلصملا نم كلذ ق هسفئل ىرت امل ارس قفنأ ارهج هوعنم ولو «اهقافنإل

 بكرمو سابلو برشو لكأ نم سوفنلا تاوهش ىطاعت عم ديلقتاا ىلع هللا ماكحأ معي

 ةاضرم ىف اثيش قفني داكي الف « ايندلاب الإ هل لككتال ىتاا رومألا نم كلذ ريغو حكنمو

 « اهباإ هيذجت ةوهش لك ذإ اه رارقال تاوهشلاو امتاوهش نم هسفن تفنكا نإالإ ىلاعت هللا

 , هتفك ام رائيد ةثام موي لك ى هل ناك ولو.

 وب قفز نإف « رهش يف ِةَنَس فرِر قرْرِل دبَعْلا ّْنِإ » : درو دق هنأ ىخأ اب لعاو

 َقَفَر نإف «ةعمُ ىف رهش قذر قَرِيل دبعلا َنِإَو «ِهتْنَس عت[ ىف جاتا الإَو آنك
 نإك « موي ىف ةَممج قذر قَرْرل دعا نو ؛ وسلا يق ىف جاتا آلِإَو ءاعَك وب

 . 6 ٍهيممبة يق ىف جاَبْحا ' الإَو ”ءاقك ب فَ



 ةاواتح

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ومن هيلع لدي امك نيقيلا فيعض ناك نم ىلع لومحع اذهو

 : كلام نين بعكل

 . « هك كيَح وهف كلام ضب َكِيلَع كممأ»

 . مهفاف « الآل شئرْلا ىذ نم شت الو قف » :لالبل هلوقو

 نقبلا ىوق نوكي نأ الإ هب قدصتي نأ هتجاح ىلع ديزبام هعم نم ىعينب الف
 1 . نيدرجتملا نء وأ ءاينغألا نم

 ىلع هقفتي هحير نم ب امو هلام سأر كل« نأ هلف « هحير بسك نم لكأي نم امأ
 هتقفنل هيفكيال نف «لماءال موي لك فاصأ ةسمخ نآلا فلألا حبرو « مهريغو براقألا
 بسحب رثك أوأ رانيد ىلألا كسب نأ هلف فاصنأ ةرشءالإ موي لك هفريضو هلابع ةقفنو

 موللا سيلو ؛ كلذ ىلع سقو افصن كسسمب نأ هلف فصن موي لك هيفكي نمو « هتجاح

 : فلا هللا لأسن « عنمو عمجم نم ىلعالإ

 برك ةوبنلا قالخأ نم قلخن لكل : لوقي هللا همحر صاوحلاا ايلع ىديس تعمسو
 هلل ءاملا قسب مل نمو « اناعيج ةمايقلا موي ءاج هلل معطي مل نف « ةمايقلا موي هكر ةلباقم ف

 هلل السم ريسي مل نمو ؛ ىذؤي ةمايقلا موي ءاج سانلا ىذآ نمو « اناشطع ة.ءايقلا مري ءاج

 ملسم نع سفني مل نمو « داهشألا سوؤر ىلع ةءوسلا فوشكم اكوتهم ةمايقلا موي ءاج

 رسأ تحن ةمايقلا موي ناك هق- ىف ادحأ حماسي مل نمو « ابوركم ة.ايقلا موي ءاج ةبرك

 هلمع ةرمثالإ دحأ ىي الف اذكهو « كانه ىردزا ساثلاب ىردزا نمو « قح هياء هل نم

 < ىلاعت هللا ءاش نإ ثلاثلا دهعلا ثيداحأ ىف كلذ ىلإ ةراشإلا ىتأتس انك ةرخآلاو اهندلا ىف

 اوملعا : رضنحت وهو هبادصأل هنع هللا ىضر ىوقلا ءاجنلا ىنأ ملاس ىديس ةيصو نمو

 « لامعألا نم مكنم زرب ام بسحب كلاعب ةرخآلاو ايندلا قف هلك دوجولا نأ ىئاوخإ اي

 : نوئوكس' فيك اورظناف

 . ( مقتل طار ىلإ دكني نم ىدلجب ُهللاَذ)
 ناكل لإ دآبمْلا حبصي موي ني ام» : اعوفرم امهريغو ناخيشلا ىورو

 طغأ ملا لا ار ا ةذخم طغأ هللا : امهدَحأ اوميف ءايسلا نم نآل 55

 . « قلت كَ



 مص ةؤم8ه ل

 : اعوفرم هحيعحص ىق نايح نبا ةياور ظفلو
 .٠ 2-0 ._ 50 ص - 0 52 .8 .٠

 ضف نَم:لوقي مدا باَوبأ نم بابب ثالَمَو الإ ذابعلا بصي وي نم ام
 اكينم' طغأو نكح اهفنم طغأ هللا : لوقي َرْخآ بآبب "كلو اد دي ّمْوَيلا ام اس و ٠ رمل 0 ٠ 7 3 مالا تلمس 0 ست ماض 6

 .60 ءامسلا بايب 2: لاق هنأ الإ ءيناربطلا ءارر كلذكو »2 قت

 ا 3 7 .٠

 . «افلت اكس طغأ هللا » كلل لوقب دارلاو : نيققحلا شعب لاق :تلق
 الف لاقي امك « داسفب وعدي الف ريحا ملاع نم كلملا نأل ريخلا هوجو ىف اقافنإ ىأ "

 امنإ هلامل فاتملاف ناهذألا ىلإ ردابتي ام ىلع امأو « ىلاعت هللا ةاضرم ىف هلامو هسفن فلثأ

 © ملعأ ىلاعت هللاو « مهفاف مثإلاب نوعديال مهو مثإلا هيلع
 سا باسو هو م م سر م 03 . .٠

 . « َكِيلَع قفنأ قفنأ لَحَو ْرَع هللا َلآَف » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو
 5 م هد مفعول ناس لراس سوف 0 : 2

 نِإَد كلل ٌريخ لضفلا لذبت نإ كنإ َمدآ نبأ » : اعوفرم ىذمرتلاو لسم ىورو
 تكس صرع يم لل تم ني 5-5 2 ٠

 . « فانك ىلع مالت الو كل رش هكسم
 لضفلاو « ةجادملا ردقىلع ديزل ةعانقلا مم سانلا ىلإ ةجاحلازم فكام فافكلاو

 . ةجاطا ردق ىلع دازام
 ممس مسعر جرد ير 5 6 ص 5 1 500

 ًامهنلع نيلجر لثَمك قدّصتملاَو ليِخَبْلا لثم » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو
 ةَقَدَصِب َقْدَصَت (لك قدَصِبَلا لتجف ًامبقارث ىلإ امهيديأ تكرطضا ديدح نم ناَبنج ص آ 56 2 2 تب ا هعمل ىث لب م6

 ترن 85 2 .٠ ص 4 يم 5 2م 7 ةمساه تس اسو

 رقَدَصِب هالك ليختلا َلَمَجَو « نأ وفمتَو ”لمانأ ىثفت تح هنع تطسبنا
 0 0 ٠ ١ 510 3 #0 آ سايل . بيا م 2

 "هللا ىلص هللا ل تيْأَر أه: ةرب رهوبأ لاق 2 ايناكمم ةفلح ةزك ْتّدَحأَو تّصلق

 - 75 مريم 2

 . « اهمسوي ٍهتنج ىف دكه هيبضأب لوقي سو هيلع

 + تصلقو « ةعفنم نوكيام ىلإ فاضتو«ناسنإلا قو ام لك :ثونلاو ميجا مضب ةيرالاو

 . ثطسيلاو تدغرتسا دض وهو ترمشتو تءعمجنا ىأ

 ,ى+0و « هرتسيو ءرملا نجي هنآل عردلا انه ةنجلاب دارماو : ىرذنملا ظفاحلا لاق

 « هيديو هياجر نائب ركسأ ىح تغبسو هيلع تلاط قفنأ املك قئفاملا نأ“ : ثيدل_غلان“

 هللا ىلص هبش مسنن الو اهعسوي وهف اهناكمب ةقلح لك تقزا قفئي نأ دارأ املك ليخيأاو

 . ةدحللاب هقزرو هللا ةمعن ملسو هيلع



 تو ملال

 تغبسو معنلا هيلع ثعستا قفنأ الك قفثملاف ©« ةدحوملا ءابلاب ةبجلاب ةياور فو
 صرحلاو حشاا هعنم قفني نأ دارأ الك ليخبلاو « الماش الماك ارتس هرتست ىتح ترفوو

 هيلع معنلا ديزت الف هدنع ام ىلع ةدايز ةعسلاو ديزملل الط هعنع وهف « صقنلا فوخو

 . ملعأ هللاو ءهرتس ديرب ام اهم رتسبالو عستنالو

 : ىراصنألا علس نب سيفقل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىاريطلا ىورو

 . « تاّرَم ثآلث اهات َكِيَلَع هلا قفني قفنأ »

 . الام هلهأ رثكأ راصف قفنأف ةقفنلا لاقي ناكو

 ىلع لَو سو هيلع هللا لص ّىَنلا نأ » : ىناربطلاو را رازبلا ىورو

 : لاق كفايضأل ندد 03 لآلب اب اذه ام َلاَعَق « زم ني تس هدنعو لآلب

 ني شمع آلو لآلب اب فن « هج ىف ناَعُد ثآ َنوُكَي نأ ىَتمت 0

 020-2 4 7 2 2 ل ما ره 08 5 .٠

 .6 هج ىف را كإ نوكي نأ ىثخي امآ» : ىناربطلل ةباور فو

 : ركب قأ تنب ءامسأل لاق ملسو هياع هللا ىلص ىبتلا نأ امهريغو ناخيشلا ىورو

 .« كِولَع أك ويف ىرتآل »

 . « كِئَلَع هن نأ طخ نع الَو ىَقَْأ »: امل ةءاور فو

 وهو « ءاكولاب ءاعولا سأر دس :ءاكيإلاو )2 قرد ال:ىوتال يءمو ىناطذلا لاق

 . ها كيلع قزرلا ةكرب ةدام هللا عطقيف « كدي قام ىعنمتال لوقي . هب طبر ىذلا طابرلل

 هللا لوسر ىل لاق لاق : لالب نع دانسإلا حيحص لاقو ماحلاو رازبلا ىورو

 : ملسو هيلع هللا لبيع

 ءأبخم الف تقزرام : لآ كذب ل تلق ؟انَع تب "ها ريق تم لآلب

 . «ٌراثلاوأ َكاَذَو مَ ؟ ثالذب يل رو مثلا لوُشوك 20 هلك تلي انو

 لاف « موي ىف ريثك لام ةءاج هللا ليرع نب ةحلط نأ نسح دانسإب ىارمطلا ىورو

 . فلأ ةثاعبرأ ناكو ائيش هسفنا قبي لَو مهيلع همسقف « مهاعدأ ىبوق ىل عدأ همالغل
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 نب ةديبع ىلأ ىلإ مالغلا عم رائيد ةئاعبرأ لسرأ باطخلا نب رمع نأ ىناريطلا ىورو

 هيلإ مالغلا اهب بهذف ٠ عئصيام رظنيل ةعاس تيبلا ف هدنع ثبلت مالغلل لاقو ء حارجلا

 مث ٠ همحرو هللا هلصو لاقف « كاجئاوح ضعب ىق هذه لعجا كل لرقي نينمؤملا ريمأ لاقو

 اهذفنأ ىت> نالف ىلإ اضيأ ةسمحلا هذبمو « نالف ىلإ ةعبسلا هذه ىبهذا ةيراجاي ىلاعت لاق

 ذاعمىلإ هذبب بهذالاةف « لبج نبذ اعمل اهلثم دعأ دق هدجوف ه ريخأف رمعىلإمالغلا عجرو ءاهلك

 .ننمؤملاريدأ كل لوقي : لاقو مالغلا اب بهدف « عنصيام رظنت ىح ةع ستيبلا ف فقو لبج نا

 هنالف تدب ىلإ ىهذا ةيراج'ىلاعت لاق مث هلصوو هللا همحر لاقن ءكتاجاح ضعب هذه لءجا

 قبب مف انطعأف نيكاسم هللاو نحنو ؛تلاقف ذاعم ةأرما تعلطاف ءاذكب نالف تيب ىلإو اذكب

 لاقو كاذب رسف هريخأف رمش لإ مالغلا عجرو « اييلإ امهلسرأف ناراتيد الإ ةقرحللا ىف
 . ضعب نم مهضعب جوحأ مهن

 هللا ىلص هللا لوسر دنع تناك لاق لهس نع هحيحصف نابح نباو ىاريطلا ىورو
 هبهذلاب ىثعبا ةشئاعاي لاق هضره دنع ناك الف ؛ ةشئاع دنع اهعضوف ريئاثد ةعبس سو هيلع

 هللا لوسر ىلع ىمغيو كلذ لك« اراره كلذ لاق ىت- ةشئاع لغشو هيلع ئمغأ مث ىلع ىلإ

 هللا لوسر ىسمأو « اب قدصتف ىلع ىلإ ثعبف « هبام ةشئاع لغشيو ملنسو هيلع هللا ىلص

 ,نم ةأرما ىلإ اه حابص# ةشئاع ثلسرأف « نينثإلا ةليأ تءوملا ديدح ىف مل-و هيلع هللا لص

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف نمسلا ثاتكع نم انحايصم ىف انل ىدها « تلاّقف اماسن

 . توملا ديدح قف ىسأ

 ,ىلص ىياخ نإ :لاق رذىلنأ نع حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ مامإلاو ىناريطلا ىورو

 : لاق ىلإ دهع مسو هيلع هللا

 ا” لي
 هر هغرفي ىتح دبحاص لك 0 وهف هيكع كوأ ةّضف أ بْمَذ لك نإ »

 : « هللا ليِبَس

 جئاودلا نم كابوني امل ريئاند ةعبسلا هذه اندنع تبثأ ىنعد اموي ةيرادلا هل تلاقو

 . ىلأف فويضلا نم كب لزتي امرأ

 ليبَس ىف ”ةقفني "لو ةضف أ بَعد ىلع أك نأ نم » : اعوفرم ىئاربطلل ةباور ىفو

 4 هب ىَوُكلي اًرمس َنآك هلل



 - ا|6مهبدل

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ىدهأ لاق تاقث هناورو سنأ نع ىتبسبلاو ىلعي وبأ ىورو

 هللا لوسر لاقف اهب مداخلا تنأ لغلا نم ناك املف « ارئاط هيداخخ يعطأف رئاوط ثالث

 : ماسو هيلع هللا لص

 . «ِرَغ قرب ىنأت لات هللا نك رتل اكيَم ىَقَت نأ كبنأ "لأ » و 05 ع ””صرص ١ ايل ه- مس[ ىلا
 ملسو هيلع هللا ىلمص هللا لوسر ناك : لاق سنأ نع ىيببلاو هحيعص ىف نابح نبا ىووو

 . دغت ائيش رخدبال
 ساه 6-3 14 .ر/ُ م ع 3 5

 ه هرإ4 لسا 8 خا حا عا 0 .

 . ةيلعلا ةقرغلاو « هففثأ لَو نواف "لأم اهيف َنوكَي نأ

 نم ىدنعَو لاف مئبط ىّقبأ اًبهَذ اَذَحَأ ىل نأ بِحَأ م > : اعوفرم رازبلا ىورو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع قوت الجر نأ ىناربطلاو دمحأ مامإلا ىورو

 : لاقف ملسو هيلعدّتيا ىلص ىبلا أف نفك هل دج ىإ ملف ةفصلا لهأ نم
 هل 6 - لاا عال 2 م ع م 0

 ةيك أ نايك :لآَتك ( يراد وأ ارانيد اوُدَجَوَف مراَزإ لخاد ىلإ اوُرْنا »

 9 « رآن نم

 . « رأت نم ةّيك» ' لاقف ارانيد اودجوف : ةباور ىفو
 نيتك ني رانيدلا وأ راثيدلا كلذ ملس و هيلع هللا لص لدج امن و: ىرذنملا ظناحلا لاق

 ةقدصلا نم مهتأب ايف ءارقفلا كراشو )2 ارهاظرقفلاب هسباث عم رخدا هنآل ءران نم ةيكوأ

 : ملعأ ىلاعت هللاو « ةريثك كللذ ىف ثيداحألاو

 .ف انئاجوزا نذأت نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذمخأ )

 ىف انئيب ىلع ةمخرلا لوزتل ابلط كللذ نم اهعلمت الو انلام نم ةداعلا هب ترج امب قدصتلا

 عنميف نمانلا نم ريثك هب لخم دهعلا اذهو « ائياع اضيأ ةمعنلا مودتلو « انروضحو انتبيف

 قزرلا قييضتأ ابيس كلذ' نوكيف 2 ريقف ىلع ماعط ةفرخم وأ فيغر قدصتت نأ هتحوز

 « ءابرعلا برعلا قيرط ىلع انتبيغ ف فيضلا ىرقث نأ اهعنمت ال كلذكو « تيبلا لهأ ىلع

 خيشلا ىديس مدقلا اذه ىلع ناك دقو « بناجألاو فويضلل ةط'اخم ريغ نم نكل
 رخآلا تيب ىلإ بهذي امبثم لك ناكف ىمكدلا ناهع خيشلا ظفاحلاو ع باطحلا نام



 دا

 هللا ءايلوأ نم اناكف « برشي امو لكأيام هل جرختو هيخأ ةأرما عم سلجبو « هتبيغ ىف

 هلايعب ةولحما ىلع هنمأي حلاص خأب اندحأ رفظي نأ نامزلا اذه ىف انا ىنأ نكل « ىلاعت

 ىصونف «كلذ لثم ىلع نونمتؤي ندذلا نوقداصلا لق دل هللاوف « هيف ةمبت ةالختي ال ثيحم

 . هب نطلتخع الو مداخا عم برشي ٠ءو لك أيام ضيضلل اوجرخي نأ انلايع

 ىلاعت هللا نإف ٠ كيلع ةمعنلا ثرثك املك سانلل كماعط رثك املك هنأ ىخأ لي ملعاو

 هدنع نوكي نم مهنمف ؛مركلاو ءاخسلانمدبلق ىف ملعبام ردقب قزرا| نم ديع لكل قوسي

 وأ سفن تلألا ىلإ اذكهو « ةرشع ثوق هدنع نوكي نم مهنمو «سفنأ ةسمخ تو

 بلطي ءايلوألا ضعب نوكي دقو « مطابع ردقب مركلا ىف سانلا بئار» فرعتف ؛ رثكأ

 لك ناكوا نأ دويو « مركلا ةياغ ف وهو دحأ هدنع نوكي الف « درجتلاو ءافللا هسفنل

 ةثارو قاخللا عيمح لاع نم رجأ ةرمخآلا ى ىلاعت هللا هيطعي اذه لثمف « هتلئاع ايزدلا ىف نع

 قازرلا وه هللا نإف « ةرهشلا مدعو ءاقذنا عم مظعلا باوثلا اذه هل لصحيف ؛ ةيدمحم

 مهتهج نم امه لمحتيال ءاوس هدنع مهتلقو لايعلا ةرثكف هدهشم اذه ناك نمو « ديعلل

 مدع عم ةطساو هنو؟ ثيح نم هيلإ ةلئاعلا تهجوت اذإ برك ضعبهقحلي اهنإو ؛ ادبأ

 قيضلا هيف نورثؤيف دبعلا كلذ ىلع مهرظن نورصقيف « قازرلا وه هللا نأ مهدوهش

 اوناك مهلك مهنأ ولو ؛ هدي ىلع مهل هللا همسق ىللا مهقزر مهملإ لصي ىتح بركلاو

 . امه لمح الو طق مهتهج نم رثأت ام هنود هللا ىلإ نيهجوتم

 ىلايع مهلك رصم لهأ ناك ول ىبر ةزعو : لوقي دهازلا دمحأ ىديس ناك دقو

 ردقي الو « صقنالو ةدايز الف لزألا ف ثعقو ةمسقلا نأب ىملعل ادبأ مه ىقرطام

 وأ رايتخا وأ هل بيدأت وه امنإ دهعلا نع قزرلا قيوعتو هريغل تمسق ةمّقل لك أي دحأ

 1 . هأ هتجرد مفر

 ىلابع مهلك ض رآلا ىف نم عسيمج ناك ىلف كلذب ائيلع ىلاعت هللا نم دقو : تلق

 نوقحتسيال ممنوكل وأ ىلع مهرصب روصقو ىلإ مههجوت ةهج نم الإ مهل تممتها ام

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف كلذ وحنو دودخلا مويدعتو ةالصلا مهكرتل ىم ةويلطام»

 ىلإ كلصوي دشرم خيش دي ىلع كواسلاب الإ دهعلا اذهب لمعلا ىلإ ىخأاي لصتالو

 كيلع ةردكملا ماهوألا فدارتو قزرلاب مامتهالا كمزال نف الإو « هانركذ ام دوهش

 « ركفتو لمأت دعب الإ قزرلا ةمسق نم غرف ىلاعت هللا نأ دوهش ىلإ عجرت داكنال ىتح



 س9١

 املك كانامبإ ديدجت كيلع بحي هنأو صقا قزرلاب ماّهالا ةدم كلناممإ نأ ملعت كانهو

 ماها الو ىلاعت هلل ماتا كلقرطي مل قيرطلا تكداس كنأ ولو «قزرلاب ماها 1 لصح

 راهن وأ ليل ىف ةقدصلا نم كتجوز تعنمالو « كريغل وأ كال هلوص# هللا دعو امب

 . ىعرش رذعلال

 :كاده ىلوتي هللاو مامرألا و ماهتالا تالظ نم كجر خيش دي ىلع ىخأاي كلساف

 .. ( نيلآصلا ٌلَوَتَ َوِهَو )

 دق 2ع اهني عابط نم ا 9 1 تقشَأاَد :|» : اعوفرم اهريغو 0

 تورمض اا ص !. ه م 2 5200 3 ى مسمن

 ُصَقْني آل كلذ لثم نزاخللَو بَسْنُك ١ ام ًابِحْوَرَو تقفتا ام اهرجأ اهل نك
 " مع 2 6

 . « ائيبش ضب 0

 : تقفنأ لدب « تقدصت اذإ مه : ةياور ىفو

 نمالإال لاق اهجوز تيب ند ةأراا قدصت نع لئس:ةريرره ابأ نأ دواد وبأ ىورو

 ظفالا دازف 4 هنذإب الإ اهجوز لام ند قدصتت نأ اً لحالو 34 امهندب رج جاللو 4 ابماوق

 هل رجألاف هنذإ ريغي تلعف نإف « امهنيب رجألاف اذ نذأ نإف : هعماج ف ىرديعلا نيزر

 . املع مثإلاو

 . «اهجْوَر نألب لإ ًّ 2 1 و الو عوفر انبتلاو ةواذو | فوؤو

 لخدأامالإ لام ىلام هللا لوسراي : تلاقركب ىنأ تنب ءامسأن ع اههريغو ناخيشلا ىورو

 : لاقف ؟ قدصتافأ ريبزلا ىلع هب

 6 كِيَلَع 61 ىعوُيف غوت لَو قادصت 2

 : اهل لاق مسو هيلع هللا لص هنأ اهلل ةياور فو

 6 كِينَع “هلا ع ف ص ل تمطَيْسا 78 ىتضالا 2

 ماع ةبطخ قى لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نأ نسح دانسإب ىذمرتلا ىورو

 : 8-2 ةويرح

  1١1راوثألا حقاوا (



 ل ا

 لكل ماعطلا ,مطن نأ « ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 ىعرش قيرطب الإ كلذل هقاحتسا ىلع فقوتن الو كلذك ءاملا ىتسنو « انيلع درو نم

 خسيشلا مدقلا اذه ىلع هانكردأ نممو ءرجافلاو رهلا قزري هنإف «لجو زء هللا قالخأب اقامت

 .نسحلا وبأ خيشلاو « حاصم نب ملحلادبع خيشلاو « ىئيرحلا تسوي خبشلاو نانع نب دمحم

 لكل مهسارشو مهماعط ناكف « مهنع هللا ىضر ىدمحألا ىوانشاادمحم خبشلاو «ىرمغلا

 هدنعنم جري فيضلا عليال ماعط ةدنع رضحم مل اذإ ىيردللا كيسوي خبشلا ناكو «درأو

 . ءاملا هيقسي ىبح

 خيش ىلإ دهعلا اذبب لمعي نم جاتحمو « مظعألا هللا قاخ وه ءاذعسلا نأ انمدق دقو

 نم ممركلا قرطت ىتاا تافالا نم هجرذيو «مركلا ةرضح ىلإ لخبلا تاملظ نم هجرخم

 لقف ٠ اهارقو نئادملا ف كللذ ىلع ةحدملا بحو مهمعطي نيذلا سانلا ىلع هلضف دوهش

 حدملابح ىف اولجو ماركلا بلاغ لب « ةطرولا هذه نم صلخم نأ نامزلا اذه ىف ميرك

 . كلذب مهئارقأ ىلع مهليضفت بحو مركلاب

 عنو هلل متل كلذو تانآلا كمال نف الإو «خيش دي ىلع قيرطلا أ اي كلساف

 هللا هلعج ىلاعت هلل هلك وه معنلا نم هيف تنأ ام عيمج نأ دوهشلاو فشكللا ىلع ىرتو هلل

 ,ىلع كلملا كنمأتسا نزاع تنأ امئإ ؛ هليصحت ىف لمعت كل سيا « كيدي ىلع هدابعل ىلاعت

 هبلاغ مع دقو «كلذ ركش تيدأ ام نبدبآلا دبأ رمجلا ىلع هلل ثدجسولف « هدابع قازرأ

 نم مهعامس ةلقل وأ مهيبري نم ةلقل مهقالخأو مهلامعأ ف للعلا نامزلا اذه ىف ءارقفلا

 معطي نم دسحي سائلا يعطيال نم راصو «ةلعل عنمب عناماو ةلعل يعطي معطملا راصف « مهيبري

 سانلا معطي وه : لوقي مهضعبو .ةمعنلا ميركلا كلذ نم لوحي ىلاعت هللا نأ دويو ؛ سانلا

 ادسح سانلا نيب هيخأ رون *ىطي نأ دصققي كلذ لك كلذ ىف ىلاعت هلل ةئملا امنإ هدنع نم

 . تافآلا كلت نم ىلاعت هللا مهظفحل خيش دي ىلغ اومطن مهنأ ولو « ايغبو

 دبعلا يعطيال نأ بدألا نف « هيلإ جاتحي نم للملا رشبلا نأش نم نأ ىخخأ اي لعاو

 ةيئلا ررحف « بربس فوس ئلكت نمو « ةفلك ريغ نم سفنلا هب تحمس ام الإ سانلا

 ,ةقاطلا بسح رابآلا نم وأ جيراهصلا نم وأ دزعنلا ف ءاملا قساو «ماعطلا معطأو ىتخأ اي

 ىواعقل ءلملا هثلم رثكأ ناكو « صاوملنا ىلع ىديس ماقملا اذ قحنت هتيأر نمو

 . ءالخلا تريب ناضيحو بالكلا



 -اوعاس

 ةيحانب مقل ىدينفادمحأ خيشلا حلاصلا دبعلاىخأ هيلع دازو كلذ ىلع هعبت هتيأر نممو

 ؛ ةيقسألا ىلإ هلمحو ءاملا ىتسو رابآلا رفح نم لمبال ةسورحملا رصمب قالوب هاجت ةبوبنم

 خيشلا ىدج مدقلا اذه ىلع ناكو « هنع هللا ىضر هئرامح ىلع ةراتو هيدي ىف هلمح ةرات

 رخآ اليبسوةيوازلا ليبسو عماجلا ليبس ًالمب موي لك ى هتفيظو ناك ىوارعشلا نيدلا رون
 ءالحللات ويب ناضيحو ةرهطملا الم مثرجفلا لبق اهؤلميف لبالا نمئللذل موقي «ةبربلاطسو يف

 : هنع ىلاعت هللا ىضر رجفلا لبق كلذك

 ه1 نا مو مي

 « لاجرلا تاماقم نع هفلختل ريقفلا هبنتيل ىه امنإ لاجرلا بقانم ائركذ ةدئافو

 ةداجس ىلع سواجللاو فوصلا سبلب عنقي الو مهقالخأب لمعلا نع هسفن صقن فرعيف
 « هتمظعوهلالجب قيليال ام هللاف ملكتي ةراتو « مهولاب ةراتو ىأرلاي ةرات ءهللا نيدو طبخم

 امالك لاقف ؟شيإ تنأف « هل تلقف هللا الإ دوجوم مث ام : لوقي مهضعب تعمس ىلإ ىح

 لو « هقنع نوبرضي ةعيرشلا ماكح ىلإ هب تبهذل دهشي رخآ دهاش ىعم ناك ول هللاو
 ةيدمحملا ةئسلا عابتاو عرولاو دهزلا وه امنإ مهانكردأ نيذلا خايشألا ف رمألا اذه نكي

 : نيعمأ مهنع هللا ىضر

 ىغصنوأ ةعيرمذلا هب تحرصام ريغب تافصلاو ثاذلا ملكني نم سلاجن نأ كايإف

 : كاده ىلوتي هللاو ءهلوقل

 : ( نيمألا ٍلَوَتي َوُهَد )
 1017 110 مراسل ىلا ارك هاا هاا ودا بنل كور

 .« افرمت 1 نمو تْفَرَع نم لع مالا ىرقت و « مأمطلا / مط 0
 هللا لوسر اي تلق : لاق ةريره ىلأ نع هحيمص ى نابح نباو دمحأ مامإلا ىورو

 : لاق ةنجلا تلخخد هتلمع اذإ ءىشب نأرخأ

 ٍلْخَْت + لو للاب صو ماحْرألا لوو مآلكلا ٍشْفَأَو مالا ميْطَأ »
 5 « مالَسب ةّدحلا

0 5 #2 0 2 

 . « مامطلا ممْطَأ م م رايخ » : اعوفرم خيشلا وبأ ىورو

0 



 ع

 .« نيكشملا ملشملا ْماَمْطِإ ةَمنلا تآيجومم نم» :اعوفرم قبمبلاو م احلا ىورو

 . علال ١ ىنعي 06 نابمسلا وللا ماعْطإ . 76 تابجوم نم » : ةناور فو

 :اعوف رم دانسإلا حيعص مالا لاقو 0

 قرص

 حبس راّذلا ّنِم هنزل هدعأب «ةيو'ر قح ُهَقَسَو  "ةمبشي كح اخ

 : « مرأع 2ك ةريسم نيف دنخ 00 0

 6 كنا اذبك خيش نأ ةقكدصلا ُلْصْفَأ » : اعوفرم هريغو قببلا ىورو
 هلاق هيشأ تقولاو دوعسم نبا نع افوقوم اعوفرم هريغو ايندلا ىلأ نبا ىورو

 1 " : ىرذتملا ظفاحلا

 ه6 ةيار 1
 أَملظَأَو « طق اوناك اَم َعَوَجأَو 1 1م ا ةّمايقلا مو الا رش 000

 كرَجو رع ل مط ْنَسَو 4 1 ْرَء "ناك نىك مف طق او ا

 . ©« َلَجَو رع هللا هاقَس َلَجَو نع لل قس نَمَو « َلَجَو رع هللا ةمعطأ ه مارا مرك

 نومعطي نيذلاب هبكَئ الم ىهابي ىلامت هللا نإ » : اعوفرم خيشلا وبأ ىورو ناو هم نا 2 راد رسوما 002 مس ا ل هده هلا نأ

 . « هديبع ني ماعطلا

 هتلمع نإ لمعام : لاقف « لجر هاتأ لسو هيلغ هللا ىلص ىبنلا نأ ىناريطلا ىورو
 : لاقف ؟ ةنلا تلخد

 تح اهيف قس م اًديدَج هآقس (ب رش ّمْشاف لَك ؟ عن لق هللا بع كبي نأ 7. سا حج و يف تما سس هع

 . « ةّنْطلا لمت 8 ارت مث رك نإ تيرم ابق

 غرفأ ىنإ هللا لوسراي : لاق الجر نأ « نوروهشم تاقث هتاورو دمحأ مامإلا ىورو

 ؟ رجأ نم كلذ ىف ىل لهف « هتيقسف ىريغل ريعبلا ىلع درو ىلبإل هتألم اذإ ىبح ضوحيف
 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 .٠ سا 2 2 "ل 5

 1 «هرجأ اَرَس دك تاَذ لك ىف 2

 َدِجَوَف « ةرأكا وْيلَع ٌدتشا قيرطب ىشني ”لٌجَر اَمِيِب » : اعوفرم ناخيشلا ىورو
 شّطمْلا نم ىلا لك أي ثهلي بلك اًذإف جرخ © « برش ايف لَكَ اب 7 هيو تال يد و نم ا د هكا ل و وعل
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 نيس ل : لَن مس ””س و
 «ذآ يمك 1 رْكَسف بلكلا َقَمف َقَر ّيَح يفب كسنأ م اع هنخ

 . « ةّنلما َلَخْدَأَك » : ةباور ىفو

 : لاق ةدابع نب دعس نأ اهريغو هجام نباو هل ظفللاو دواد وبأ ىورو

 . «هألا َلآَق ؟ لَضْفَأ ةيدصلا أف تتام تأ نإ هللا َلوُسَر اي »

 : دعس مآل هذه لاقو ارثب رفحف

 . « ءأملاب َكِئَلَع » : لاف ىناربطلل ةناور ىفو

 : اعوفرم هحيحص ق ةعيزخ نباو هخعرات ىف ىراخبلا ىورو
 2 ل ” م

 رئاط الو شإ الو * نج نم ارح دبكوذ هنم برشت ' م

 رص يب را ةس سا مخ

 ءدألا دجوي تيَح هامانم ةبارش اندم ىقَس نس : اعوفرم هحام نبأ ىورو

 امك دلل سر ال يح مام ةمع ان قع نيو ةبكر قيعأ اع كف
 . لعأ ىلاعت هللاو « ًاهايحأ

 - ىدسأ نم لك ركشن نأ (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لمخأ)

 ترثك دقو « كلذب انل هرمأ ىف عراشلا عم ابدأ ءاعدلاب ولو كلذ ىلع هئفاكنو افورعم ائيلإ

 رك ذتيالو دالوأهل ريصينأ ىلإ ميتيلا بر ترص ىنح ؛ سانلا بلاغنم دهعلا اذهل ةنايحلا

 « ساثلا عم هلثم لعفي ديرب نم رذحم كلذدل عقو نم راصو « ابدأ كلعم ظفحالو ةمعن كل

 اك كلذ قدتس تسيأل هيلع تماطل + هركش لإ تفتلي ال ىلاعت هللا ءايلوأ نم عاملا نأ ربدتبف

 . رفكت نيح معنلا لوي لجو زغ هللاو « ةيهلإلا قالخألا ىلع لكلاو «ىنأبس
 ةائقلاك هارتأ ء هعم فوقو ريغ نم نكل افورعم كيلإ ىدسأ نم ىخأاب ركشاف

 < هل اهلعج, ةرجأب هريغ لجءر ماعط نم انل فرغي ىذلا ريجألاك وأ ءاملا امم انل ىراجلا

 ىلإ هب لضي ىتح دشرم خيش دي ىلع كولس ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديري نم جاتحمو
 هللا نم معنلا ىري ريصيو « ادوهشو افشك ىلاعت هل اهلك رومألا ىريو ناسحإلا ةرضح



 -تووودس

 «قيرطلا كلسي مل نم سكع ؛ركفتو لمأت دعب "لإ قلدنا ىلإ اهفيضي الو ىأرلا ئدابب ىلاعت
 . لمأتو ركفت دعب الإ ىلاعت هللا نم ةمعنلا دهشي داكيال هنإف

 :ىلاعت لاقف ؛كرمأ اك هقلخن عمو ىلاعت هللا عم بدألاب زوفتل قيرطلا ىخأ اي كلساف
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 . (ُريِصلل لإ َكدلاَدَو يل ركغا نأ)
 نم اهدوهشب رشلا نرقو « هللا نم اهلك رومألا دوهشب ةداعسلا ىلاعت هللا نرق دقو

 « ادابعزو الخ هللا نم ىأرلا ئدابب اهلك رومألا دوهش ةداعسلا ىف لامكلا ماقمو «قلحلا

 اسفن لتق نم : لوقي ىلاعت قحلا ناسل نأكو دودخلا ةماقإ لجأل ادانسإو ةيسن دبعلا نمو

 : لاق امك « لعافلا انأ ىنأوأ كلذ هيلع تردق ىنأ متدهش ولو « هولتقاف قح ريغب

 . ( مهلبف هللا ؟نكْلَو يرق 0 (

 لاق هنأكف ءاهوحنو رمحللا برشو ائزااف محلا كلذكو «ءرمألا لاذثتما الإ انعسي الف

 سائلا رثك أو 6 ةعاطو اعمس لوقتف « اذك هب اولعفاف اذك هحراوج نم رهظ نم :ىلاعت

 نم نكل « طقف قلخلا ىلإ وأ طقف ىلاعت هللا ىلإ وفيضي امإف ةلأسملا هله قيق نع ىمع

 . ىلاعت هللا نع الفاغ مهدحو قلخلا ىلإ اهفيضي نم ًابدأ ريكأ هدحو هللا ىلإ اهفيضي

 ةثام ناهع نب ملس ناطلسلا هل ممر رهزألا عماجلا ابطخ نم اصخش تيأر دقو

 هعنمو هقيفر هءاجف « ةعمجلا كلت هتبون تناكو رهزألا عماجلا ىف ةعمجلا ىلص امل رانيد
 ترصو عئاملا ىلع طحب عوئمملا بيطخللا راصف « رانيد ةثاملا لجأل مويلا كلذ ةبطحلا نع

 :هلكلقف ؛قزر عطقف ببست دق اذه :لوقيف « ايش كل مسقب مل ىلاعن هللا نإ : هل لوقأ

 مح كلكحف «ةلآلا كرح. نمل مكحلاو ةيملإلا ةردقلل ةلآوه امنإ عطاقي وه سيلق ببستولو
 اهركشيو ةفرعملا حدي راصف ةفرغمب ماعط هل فرغ وأ ءاصعلا بسيراصف اصعب ترض نم

 الو « قيقحنلا لهأ دنع ءاوس دح ىلع هكح اذهف «ةلآلا كلتب لعافلا ىسنيو سانلا نيب
 + لقعلا ةلق نم كلذ ىف ام خم

 عضيو عئميو ىطعبال هللاو مث هللاو : ةعم لك ةبطملا ىف كنوق نيأ : هل تاق مث

 ديحوتلا ىلع هرمأ ىبو قيرطلا كلس اذه نأ ولو « ةجحلاب ىنتءطق لاقف ؟ هللا الإ عفريو

 هلوصو قيرط ىف هضراع ادحأ ىداعالو دهاجم ىلإ جاتحا الو كلذ ىف فقوت ام لماكلا

 . هسفن بعتي الق هل همسقب مل ىلاعت هللا نأ هيف ضروع ءىش لك ىري ناك لب « هقزد ىلإ



 - ا ا16/-

 نوكدل لامكلا هجو ىلع دهعلا اذمب لمعلا تدرأ نإ موقلا قيرط كلساو كلذ ملعاف

 : كاده ىلوتي هللاو ءةعامجلاو ةنسلا لهأ نح

 ..( نيمآصلا ىلَوَمي َوْهَو )
 هثمعل ترغك نم ردقب الف تلوح اذإو « اهلوحي امب طئاسولل معتلا نارفك نأ ملعاو

 : هيدي ىلع ةمعن كل ىرحجن نأ

 . ( هدآبع يف ْتْلَح ْدَق ىلا هللا نس )
 تنأت « كذحخاؤيال هتمعن ترفك نم نأ ريدقتبف « اهقبرط عطقي ةمعنلا نارفك نأل

 هنارفك مدعو « هيلع معنملا ىف قاقحتسالا ةقض دوجو نم دي الف ةمعنلا كلت قحتمت ال

 اذه ىف معنلا نارفك رثك دقو « مهوحنو ديسو دلاوو جوز نم اهف ةطساو ناك نم ةمعت
 اكو ؛ قازرألا مهيلع ترسعت كلذبو « نيديرملاو ءاقرألاو دالو ًالاو ةجورلا نم نامرثلا

 ةلقل ؛ةيلكلاب مهنع اهليوحن ىو قازرألا ريسعت ىرمألا سانلا ىلع داز نامزلا رخأت

 ىبكي ىتبام لوقلاب ركشلا نإذ « مادقألا مهم مروتت ىتح هريغو ليالا مايق نم لمعلاب ركشلا

 امو« ةعاسلا برقل سانلا ىلع هيف تميقأ دق نيزاوملا نوكل نامزلا اذه ى معنلا بلاغل

 : دواد لآ قح ىف ىلاعت لاق دقو « لوقلا ف صالخإلا ةلقلو همكح ىطعأ ءىشلا براق:

 . (اركش َدْواَد لااومتا)

 لمعلاب اوركشي نأب ىلوأ ةيدمحملا ةمألا هذهو ء اركش دواد لآاولوق لقي لو

 . هيراجم ى ءاملا موديل كلذ نع الفاغ ناك نم هبنتيلف «مهتعيرشو مييبنب ةمعن مظعأ مهنألا

 اضوح ىأر الك ء رصمب نيروسلا نيب طخ نوفداملا بوذهملا ريفيصع خيشلا ناكدقو

 نإف « بلقلا ىمعأ تنأ هؤلمب ىذلا لوقيو ضرألا ىلع حيسيف هتعولاب حتفي مئاهلل اءولمج

 لاقف « مهتفلاخمو مهنايصع ةرثكل ةمعن الو ةحر نوقحتسبال اوراص نامزلا اذه لهأ

 ناسا ىلع ملكتي ناكف ها ىصاعملا عضاوم ىلإ مهلمحمت اهم لاقن متاهمال اذه امثإ : ىديساي

 هلاق امم هدارم ناكو « ابوذ# هنوكل ةعيرشلا ناسل نود ةقيقحلا ناسلب نامزلا لاوحأ

 نوقحتسيال قاحللاف الإو ٠ معنلا مهبلع مودتل ةماقتسالا قيرط ىلع ىشملا ىلإ سانلا هيبنُ

 هللاو « ةنملاو لضفلا باب نم مهيلع همعن عيمج امنإو « اًتلطم اثيش ىلاعت هللا ىلع

 . ملعأ ىلاعت



 ال

 ىلع حمص لاقو مك احلاو هحيعص ىف نايح نباو هل ظفللاو ىتاسنااو دواد وبأ ىورو

 :اعوقرم امهطرش

 "ميك لأ : ا للاب ”كل أ( َْسَو 58 ذيع هلاب ٌذاَتْسا نم »

 . « هوم ادق ف أ اون مح هل اوُعْدأَف اودجت "لل نإف « هوُئفاكف فورس

 هرك اش لَم هللا َنإَف «ةومع "كش 2ك اول 1ع ىح 2 : ىتاربطلا ةباور ىفو

 . 4 نيرك اشلا 2

 : اعوفرم هحيحص ف نابح نباو دواد وبأو ىلمرتلا ىورو

 *1 نإف « دب رْسيَف َدَجَوَف طع ىطغأ نم»

 . © َرَثَك دف 1 ضرك
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 دقق اًريَح هللا َكاَرَج هلعاقل لآَقَف «ةفوارتم هيلإ | مئص نم »

 دقق اًريَح هللا َكاَرَج ماَدْسأ ىذلل َلاَتَق ةفوارعت .هيَلإ ىدممأ ْنَس » : هل ةباور ىو

 . « هانثلا يف مْ

 : اعوفرم ىناربطلاو تاقث هئاورو دمحأ مامإلا ىورو

 « سان مهركشأ أَم لب سائلا نكْشأ نإ »
 .: حبحص ثيدح لاقو ىذمرتلاو دواد ىبأل ةياور فو

 ماو مالا كش ل يلا كش هلو

 اًضيأ ىورو ء سانلا عفريو هللا عفرب ثيدحلا اذه ىور : ىرذنملا ظفاحلا لاق

 متاياور عبرأ «هسكعو سانلا بصنيو هللا عفر و امومصتب

 : اعوفرم ايندلا ىلأ ناو ىناربطلا ىورو

 ًّ يي لاك ا 3 3 غاز نول قار
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 ف رل

.-_ 



 خ16

 : هب سأبآل داتسإب اعوفرم هريغو ايندلا ىنأ نبا ىورو

 ركشت ال "سائلا ركشب ل نمو «ريثكلا ركشي ال ليلقلا ركشي مسد معسفم .٠ هسا هع 001 ع 0 2 0 ةاعا ص

 . 6 ”رفك هك *ربو ”ركش هللا ةمعنب ثدحتلاَو هل

 ل .ة7 ل < 000 ملم و 7 00 .6 :اننلا | أ
 راصنالا بهذ للا لوسَر اي نورجاهملا لآق » : هل ظفللاو ىف او دواد ورنا فورو

 0 - "2 00 2 ٠ سوهرم سر هك سرك مور م تمس ىعم

 < ميس ليلقلا يف ةاساوم الو « ريثكلل الذي نسحأ اموق انيأر ام ؟ هلك رجالاب
 لن نخل

 : لآق « لي اولأق ؟ ل نوُعدتَو وب بلع نونثت سيلا لاق « ةناوملا وفك دلو 001 ا 0 هد رس سوا م تس ىهممص سا 8
 . رعأ ىلاعت هللاو 4 كاذب َكاَذَه

 انتبمم مظعم نوكي نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )
 تاوث بلطك ىرخأ ةيثيحح نمال ٠ ىل موصلاو : لاق ىلاعت هللا نوك ثيح نم موصلل

 .نيعالام هاطغأو ةرحخآلاو ايندلا مهدافك ىلاعت هلل معنم نإف «كلذ ومنو ةئيطخ ريفكت وأ
 « اياطخللا اريفكتو باوللا نع البضف « رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر

 ءىش ىف لاق هنأ ىلاعت هللا نع انغلبي ملوء ةرحخالاو ايندلا ىف ةيناسفنلا ضارغألا نم اهريغو

 . هيلإ هفاضأ ام ةيصوصخ ديزم الولف « موصلا الإ اصلاخخ هل هنإ تادابعلا نم

 عي 0 ىل موصلا » ىلاعت هلوق ىعم : لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس تعع»و

 هثنفراال نأ مثاصلا رمأ كلذلو ترش الو لكأ هيف سيل ةينادمص ةفص هنإ ثيح نم

 ريظنب سبلت ىلا ةينادمصال ةفصلا مم ابدأ مالكلا نم رجحلا لوقي الو « قسفي الو

 . ها اهمسا

 : ىلاعت هلوق ىنعم ىف ةنيبع نب نايفس لاقو

 . ( هب ىزْجأ أو يل نك مالا ّآلإ ل م51 نبا لمت كك )
 رئاس ىنم ملاظملا نم هيلعام ىدؤيو هدبع ىلاعت هللا بساحم ةمايقلا موي ناكاذإ : لاق

 هأ ةنجلا موصلاب هلخديو ملاظملانم هيلع ىقبام ىلاعت هللا لمحيف موصلاالإ ىقببال ىنح « هلمع

 . بيرغ مالكو هو

 دج الف ةنجلاك هيلعريصبو متصلا ندب نم ناطيشلا ىراجم دسي هنأ موصلا دئاوف نمو
 سيما ىلإ نينثالا نمو « ماعلا ىلإ ماعلا غرم هنم هبلق ىلإ لخدي اكلسم هندب نم ناطيشلا



 ا لل

 مارحلا رهشلا نم وأ « ضييلا مايألا ىلإ ضيبلا مايألا نم وأ « نينثالا ىلإ سيمدلا نم وأ

 لك « ةفرع موي ىلإ ةفرع مري نموأ « ءاروشاع ىلإ ءاروشاع نم وأ ؛ مارهلا رهشلا ىلإ
 ةرئاد نينثاللف « هلباقي امم سنج لك هدعب ىذلا موصلا نم هريظن ىلإ هنم ةنج نوكي موسع

 ةفرع مويلو «ةرئاد هلثم ىلإ مارحلا رهشللو «ةرئاد ضييلا ىلابللا مايآلو ؛ةرئاد سيمخللو

 « ةصاخخ رومأ نم ظفح ةرئاد لكلو « ةرئاد هلثم ىلإ ءاروشاع مويلو « ةرئاد هلثم ىلإ

 ءوضولاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا نم هريظنك اهب هل سوسويل دبعلا ىلإ سيلبإ لصي الف اهب
 نم هريغ رفكيام لمع رفكي الف « اهب رفكت بونذ امهم لكف «دوجسلاو عوكرلاو
 مرفت !تبرع الام يو « لامعألا

 1 تارتكم ناستر لإ ناضترو «ةعتللا لإ ةعئللاو شلل تالا
 6 'راكلا تبلت اًذِإ 0

 الماك ارهش ناضمر موص ناك امثإ : لوقي هللا همحر صاوملا ايالع ىديس تءعمسو

 مدآ اهلكأ ىثلا ةلكألل ةرافك ناك هتيعورشم لصأ نآل : نيثالث وأ نيرشعو اعست امإ

 .. ال ةرافك هموصب ىلاعت هللا هرمأف « ةرجشلا نم مالسلا هيلع

 : دروو « اهتالضف تيهذ ىتح ارهش هنطبف تثكم الأ درو دقو

 . مهفاف © َنيِرْشِعَو املي نوكَيَو َنيئالَت نكي نهشلا »
 ناضمرريغ ى ةداع عقاولا عوجلا ىلع دئازاا عوجلاب الإ لصحمنال موصلا ةدئاف نأ ملعاو

 ناطيشلا ىراجم دس مدع ىف ءاوس « رطفملا كحك هككحف ناضمر ىف عوجلا ىف دزي مل نف
 « ةجاحلا نع ادئاز ءاشع ىشعتو هك اوفلا عاونأو براشملاو لك آملا ف عونت نإ اسال

 اذه لثم نإف « كلذكلبللا رخآ رحست مث ىلقملا نبجلا وأ ةوالحلا وأ ةفانكلاب متعت مث

 لخدي ىقلا ناطيشلا ىراجم رثكتف راطنإلا مايأ نع ةدئا ز عضاوم ناطيشال هندب نم حتفني

 ىهو نيش وسلا نوع ردقلا ةليل هؤ ىذلا « معلا رهشا| اذه لثم ىف هك اله ىلإ اهنم

 رمعلا اذه لوط دبعلا ةدابع تنزو ولف ءةنس نونامثو ثالث ىهو ةبلاغلا سائلا رامغأ ةدم

 ىلا ةمئادلا ةصلاخلا هلإمعأ رئاس نم حجرأ ردقلا ةليل تناكل ردقلا ةليل ىف هلامعأ عم

 تالفغو تائيسو صاعم اهال#تو ءايرلا اهلد ىتلا لامعألاب فيكف روتف اهالختيال
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 ريهطتلاو دادعتسالاك ردقلا ةلي لبق ىتلا مابآلا موص عيمح دجو ةريصبلا نيعب رظننمو



 اوال

 نع الضف نامزلل ءاربك بلاغ نظأو ةليللا كلت ف لجو زع هبر ةيؤرل لهأتي ىتح باقلل
 لكأب ةملظ مهلق داز دقو « ناضهر رهش مهلع ىضميف هانركذ ايف نيقراغ مهريغ

 . مونلاو تاوهشلا

 سانلا ثشاكي وهو الإ ناضمر موص نم جرخيال ىضاملا نمزلا ف نمؤملا ناك دقو

 . تافلاخلا دعو تاعاطلا ىلاوت نم هدنع لصح ىذلا ءافصلا ةدشل مهرثا رس ىف امم

 موص نإ هللاو : لوي هنء ىلاعت هللا ىضر بوذجما اروفصع مهاربإ خبشلا تعمو

 موص ىدنعامو «تاوهشلاوتاوالحلاو محللا راطفإلا دنع مهلك أل لطاب نيملسملا ءالؤه

 ىتاعمل نودترمال سانلا ناكو « كلذ وحنو لخ وأ تيز ىلع نورطفي نيذلا مرقلا موص الإ

 نوملسملالوقي هنأك هتاخيبوتو هتاراشإو همالكى ناعم مهفأانأ تنكو ابوذحم هنوكل هئاراشإ

 < ديدشلا عوجلا الإ ناضمر ىف مهل ىغبنيإل

 نومئاصلا هدئعرطفأ اذإ نءؤملا بدأ نم : لوقي ىلاعت هللا همحر نددلا لضفأ يخأ تعمسو

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو « ةنسلا عبش مهعبشي انو ىداعلا عبشلا مهعبشيال نأ

 4 53500 “إلا ال سام

 . « بلص نمقي تاق م51 نبا بح »

 رطفأ نمل ناسنإلا جرخأ ىبف «ةعسنلا ىلإ ثالثلا نم ةمقل عمجتامقالاو :ةغللا لهأ لاق
 يىدعت نم هل لصح اع هراطفإرجأ هل ىتبالو ءهقح ى ءاسأ دقف تامقل عسننم رثكأ هدنع

 ءاضف ىلإ نيقواذللا ةلماعمو عبطلا مح نع جرتخ نم الإ هلعفبال رمألا .اذهو ٠ ها ةنسلا

 وه قفشي امم رثكأ ملسملا هيخأ نيد ىلع قفش ؛, راص ىّبح هدحو هللا ةلماعمو « ةعيرشلا
 م نإ ءادعألا نيب كيف همذ نم رئاتنال نأ عبطلا كح نم كجورخ تامالعو « هسفن ىلع

 باجمال لفطلاو ءاوس دح ىلع لفطلا كحك فراعلا عم ةنسلا ىدعتي نم كح نأل « هعبشت

 : هسفن تهتشا ام لك ىلإ

 راطفإلا ىف مهتداع نم لقأ نيمئاصلل جرخ هنع هللا ىضر ىلوبتملا مهاربإ ىديس ناكو

 .ةرخآلا ىف هنوركشت فوسف ايندلا ىف هنم متوكش نإ لاقف هل بيقنلا اوكتشاف

 خيشك نامغمر ف فيضا] جرم نأ كايإ : هللاهمحر صاوحلا ىلع ىديس ةيصو نمو
 نع هل فشك ول هنإف « هعبشت مل نإ كننم ردكتي نأ افوخ فضيغر قوف هريغ وأ برعلا
 اهظح ةئيبحلا ىسفن طعن مل ىذلا اريخ ىبع هللا كازجب لاقو « كيلجر لبقل هعم كعينص

 . اهموص لاك ىف تيعسو « امتاوهش نم



 مس ؟انك ١

 ةمحرلاب قلخلا لماعت ريصتو ةعيبطلا مح نع كجرخم ىتح خبشدي ىلع ىخأ اي كلساف
 نقولا باتع نم فوحلاا كمزال نفالإو « ةقفشلاو

 مهسفنأ نم دابعلا ىلع قفشأ هللا ءايلوأ : لوقت هللا هحر صاوللا ايلع ىديس تعمسو

 مهئكمأام ادبأ كلذ مهسفنأب نولعفيال مهو مهءهاقم صقنتىلا تاوهشلانم مهنوعنمب مهمأل

 : كاده ىلوتي هللاو ءهب لمعاو ثالذ ملعاف

 . ( َنيلمأصا ْلَوَتَي َوُهَد)
 : لاق ملسو هيلع هللا لص هلل لوسر نأ ىراخبلل ظفللاو امهريغو ناخيشلا ىورو

 « وب ىَرْجُأ 6أو يل هّنإَف ماكل الإ را هلك : “جو عا لقد

 ”للماق و اح ةهباس نإ بخنمي لَو دق 1 0ص ريال 0 مح يصلات

 نم هللا دنع ُْبيْطأ_مئاكملا_مَف ُفْوَلَح ديب لس "سفن ىذلاَو ”ئاص ىلإ ليلك
 اَذإ امهحَرفي ناتحرف ماّصالَو ؛ كئملا حبر هد

 ا اهاثمأ نة 0 71 نبا لمع 18 : لسلل ةباور قو

 هنإَف ماوتملا الإ : لت * هللا لاق « فحص
 هع و
 . © لجأ نم

 : ىذمرتلاو دواد ىلأو كلامل ةياور فو

1 

1-7 
2-0-1 
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 ا صل

 . ثيدحلا « حرف ُهاَرَجَف َلَجَو رع هللا َاَذإَو»

 حورو مسج نم بكرم ناسنإلا نأل نيئيشلا نيم حرفي ماصلا ناك امإو : تلق

 : ملعأ هللاو هللا ءاقل حورلا ءاذغو ماعطلا مسجلا ءاذذف

 امت هيقيو هرتسيو.دبعلا نجيام وه محلا مضب ؛ ةنج مايصلا م هلوق ىعمو :ظفاحلا لاق

 . ىصاعملاف عوقولا نم هظفحنو هبحاص رتسي موصلا نإ : ثيدحللا ىنعمو : لاق «فاخي



 مس 1ث

 لجرلا باطمخ هب دارو قلطيو « شحفلا هب داربو قلطيو عامجلا هب داربو قلطي ثفرلاو

 . عامجلاب قلعتب اهف ةأرملل

 : فولو .مالكلا ئدرو شدفلا ثيدحلا اذه ىف هب دارملا : ءاملعلا هربثك لاقو

 . موصلا نم مفلا ةحئار ريغت وه ماللا مو ءاحللا حتفي

 م الإ رلمأع َباَوَن ”لخي آل َلَجَو رع هلل مايصلا » : اعوفرم ىقبمبلاو ىناربطلا ىورو

21 _8 

 . © ّلَحَو رع ل

 . « اوحصت اوُموص» : اعوفرم تاقث هتاورو ىناربطلا ىورو

 : هي را

 : هكيض و رخل ةااولا

 . « لآتقلا َنِم ”دحأ جك راَلا نِم ةنج مايصلا »

 . اهوار عيتسلا لاح عت مماورو اوتار دما ءانإلا كريو

 ل أ: ماما لوقت ٠ رتايقلا ماي دلل نآمفي نا رقْلاَو مايصلا د
 ليثلاب ملا تكتم : ةنآنرفلا لوقو ديف ىنمفَعف ةوبَشلاَو َبارشلاَي ”مامطلا هم 8 .

 . « نامتثيف لاق هيف ىنعنشف ا

 27 لما ةظص تأ 2

 . © موّصلا ل دسحلا 3 ةأك رز هائث لكل » : . اعوفرم هجام نبا ىورو

 ةرم خص رو « .سعا عب 5 7
 5 آل ةَوْعَدل هرطف دنع ماضل نإ » : اعوفرم ىقبيبلا ىورو

 نايح نباو ةمب زخ ناو هجام نباو هل ظفللاو هنسد>و ىمرئلاو دمحأ مامإلا ىورو

 : اعوفرم هحيعص ىف
 . ثيدحلا « رطفي تح مالا مهم وعد درت آل ثالث د 5-5 908 هم مغ مكره م هر ها

 آلإ ىلاََت هللا ليبس ىف ًاماؤي موصي بع نم ام » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 7 « افيرخ نيِبس راّثلا ند“ ههحو مموُيلا كلَ هللا دع اب

 موصلا لضف ىف ثيدحلا اذه نأ ىلإ ءاملعلا نم فئاوط بهذ دق : ظفاحلا لاق
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 ؛اذإ هللا ليبس ىف موص لكنأ ىلإ ةفئاط تبهذو « هريغو ىذمرملا كلذ لعب وبوداهجلاف

 1 . ملعأ هللاو ىلاعت هلل اصل اخ ناك

 مظعم نوكي نأ (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 بلطآل قحلا ةاجان ذللتلاو لجو زع هللا رمأ لاثتما هريغو ناضمر مايق نم اندصق

 لوصح لجأل ناضمر ماق نم نإف « ةمحلا ةءاند نم ابوره كلذ وحنو ىورخأ رجأ
 : ثيدح هيلإ راشأ اك« ىلاعت هللا دبعال باوثلا ديع وهف باوثلا

 . « َةَصيِولعاَو ممْردلاَو رانيا ُدْبَع ست »

 رقفلاب وه زيمتيو قلطملا ىنغلاب هبر زيمل ةقافلا راهظإ باوثلا دبعلا باطي نأ الإ مهللا
 لجو زع هللا ةفرعم وف هخوسر دعب الإ هل حصيال اذه نكل « هيلع جرخال اذهف « قلطملا

 . هباوثل ءاجر وأ هران نه افوخ هدبعي نأ ىلاعت هللا لحي ريصي ثيعع

 ديحوتلا ةريضح هلخخدي ىتح هي كلسي خيش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتحيف
 لامعألا روهظل رهظم ديعلاو .« هدحو دوجولا ف زربام لكل لعافلا وه ىلاعت هللانأ ىريف

 نوكسلا ىف لعفدل رهظام دبعلا حراوج الواف « مسج ىف الإ رهظنال ىهو ضا رعأ لامعألا ذإ

 ', مهفاف دحأ ىلع تميقأ دودحلا تناكالو

 وهف ءادبأ هنم صلختيال تومي ىتح باوثلا دبع وهف خيش دي ىلع كلسي مل نمو

 نيأف ؟بعتأ نأ لبق ىنيطعت شيإ ىل لق كل لوقي ىتدم ءىش لمعيال ىذلا ءوسلا ريجألاك

 نوكأ نأ الإ ىدصقام هللاو لوقيف ؟ اذكو اذك كيطعأ انأو اذك لعفا هل لوقت نمت وه

 اذإ سيلأ « ريغال كامدخ ىف نوكأ نأ وأ كرظن تحن نوكأ نأ وأ « كديبع ةلمج نم

 .كطراشنم فال « هته فرشل لمؤي ناكام قوف هيطعتوهبرقت كنأ هقدص ىلع تءلطا

 هنرجأ هيطعت كلذ دعب مث « هتءورم ةلقو هلصأ ةسخ كلذب تنأ فرعتو كليلع لّمثي هنإف

 ىلا ةبنا ةطبار مدعل تنأ هفرصت نأ لبت وه فرصنا ارو « كترضح نع هفرصتو

 نم اذكه الو كايسنو ىلو هيلإ تاصو الف « هترجأل الإ كيلع لبقأ اف « هنيبو كنبب

 , كلذ ملعاف كيف ةبم كمدخي

 ىف ىلع هللا معن نم نيتعكر ىلصأ لوقي الفن ىلص اذإ صاوخلا ايلع ىديس تعمسو
 ىرخأ ةمعنل اركشال ةمعنلا نيعنم نيتعكرلا سفن ىرب هنعاللا ىضر ناكف « تقولا اذه

 داكأل ىفإ هللاو لجو زع هللاىدي .نيب فقي نأ ىلثمل نوكينبأ نمو لاقف كلذ ىف هل تلقف
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 هنإف « ةالصلا ىف هباطخ لاح هعم بدألا ءوس ,:م هاطاعتأ امل هللا نم ءايحو الجحن بوذأ

 انأف « بادآ ةرشعب اهنم تلمع ىننأ نظأ ام « بدأ فلأ ةئام ىلاعت هباطخ بادآ تاهمأ

 هفيكتف برقأ ةبوقعلا ىلإ تادابعلا نم اهريغ- وأ ةالص ىف هيدي نيب تفقو اذإ

 1 م باوثلا بلطأ
 ولو ةيبوبرلا بناج ىف هتدابع لقتسي نأ دبعلا ىلع بجي : لوقي ىرخأ ةرم هتعمسو

 اهماهننا ىلإ ايندلا ءادتبا نم روحا ىلع ةدايعلا هله هدبع ولو لب نيلقثلا ةدابع هبر دبع

 ىغبني كلذكو « الناغ واو ةظحل ةالصلا ىف هيدي نيب فوقولاب هل هنذإ ةمعن ركش ىدأ ام

 ظفح دهشملا اذه دهش نمو « ليلقلا كلد قحتسيال هلثم نأ ىرب نأ هتاعاطت اق اذإ هل

 .ها ىلاعت هللا ةمحر نم طونقلا نم ظفحو هلامعأ ىف بجعلا نم

 .ىدحو ةحاح ىف هللا لأسأ أرحتأام ىدلواي لاقف ءىل عدا ىديساي صخشةرم هللاقو

 مهعم كل وعدتو رصعلا ةالص ىف سانلا عم عمتج ىح ريصا « ىرغا الو ىسفنلال

 . مهراغ ىف

 ىدب نيب ىسفن ىرأف ليالاب ىلصأ موقأل ىنإ هللاو :لوقي نيدلا لضفأ ىتخأ تعمسو

 ةليمجلا .ىرأو « هفاتيىلاولا ىلإ هباوتأو شحاوفلا رئاس لعفو سفنلا لتق ىذلا مر اك هللا

 درط اك ةدحاو ةلمج ىندرطي ملو هيدي نيب فوفولا ىف ىل نذأ ىذلا ىلاعت

 . ةالصلل نيكراتلا

 نم ءايح بوذي داكي هنأ قيرطلا ق لماكلا طرش نم : لوقب ىرخأ ةرم هتءمسو

 نكلو ريغصلاو ريبكلل همالك ةوالث ىف نذأ دق ىلاعت هللا ناك نإو همالك الث اذإ ىلاعت هللا

 هل ةاجانم همالك ةءارق نأل « ىلاعت همم ر وضحلاب الإ همالك و لتيال نأ فراعلا طرش ن.

 لك باذل باجحلا عفر ول هللاوف « لفاغ وهو بابرألابر ىجاني نم لاح فيكو ىلاعت

 : ىلاعت هلوق هيلإ راشأ اك نآرقلل لات

 . (ًاليقت ًالوق كيكع ىِتلس نإ )
 1 ا

 نم اًعدصتم امشاخ ”هتبآر لبج لع نائرقلا اذه لْرَأ 'ول ) : ىلاعت هلوقو
” 

 ١ ةيفخ هم
 . ها ( هلا ةّيشخ

 . اهلهأل ةهفاشم الإ ركذتال ىلاعت هللا لهأ اهقوذي رارسأ اثهو



 ل ل

 نأ ريقفلا طرش نم : اضيأ لوقي ىلاعت هللا همجر نددلا لضفأ خييشلا نأ تعمسو

 صخشدل لاق اذإف « كلذ ريغو انزااو طاولاو شيشحلا نم ةبتكبلا بحاصكه سفن ىزي

 + ماودلا ىلع هل ةدوهشم هيصاعم نآل الجخو ءايح بولي داكي ىل عدا نيملسملا نم

 مو هنيبج قرعي راصف ىل هللا عدا ؛ ءالعلا نم صخش هل لاقف ةميلو ىف ةرم هتيأرو
 . اذه ىنلتق الإ نأكام ىل لاقو ءاكبلا نم قطني ردقب

 ىتخأاي لوقي هتنبال ةبطخ نم لكناكف مهئانب سانلل هيلع ضرع جوزتلا دارأ الو
 لكش براقي تيأراه : ىل لاق مث ءاهجوزتيرةدحاول الهأ هسفنرب ملف ىلئمف ةراسخ كننب
 سانلا هبصي ىذلا ماعطلا نولك أي سائلا باوبأ ىلع نوفوطي نيذلا ميلا برعالا ىااذرو

 . هنع هللا ىضر مهتويب ةينفأ ف لبازملا ىلع

 نم دعتال ىديساي لاقو هنيبج قرعو ىحتساف ىل عدا ةبتك بحاصأ ةرم تلق دو

 هل لاق ىدوبمك ىسفن تيأر ىل عدا ىل تاق امل هللاو ىنإف « ىنيذؤت كلذ ىل لوفث كلضف

 . ها ىل عدا مالسإلا خيش

 دحأ هترضضح لخديال نأ سودقلا كلملا كح لوقي ىلذاشلا بهاوملا وبأىديس ناكو

 . سفنلا لهأ نم
 امدي نيب فوقولا ىلع بلطي نمل ىليل زربتال : لوقي قوسدلا مهارإ ىديس ناكو

 + اهدي نيب فوقولا ف هل تنذأ ىتاا اهل ةئملاو لضفلا ىر نمل زربت امنإو اهم اضرع

 هثذل مالظلا ق ىلامت هللا ىدي ندب مايقلا بح ىلع هل ثعابلا ناك نم موقي ناكو

 هشارف كرت ام هتاجانم ىف هدب ىذلا سنألا الول هنأل «حرب ام هسفن ظح ىف وهف هتاجانمب

 نإف « هنذإبالإ هاوس بحأ نم بحال وهو هاوس ىف ةبح ماق اذه نأكف « هيدب نبب ماقو

 . نبقيب هاوس هبلق ف هداج ىللا سنألا

 « هرجولا نم هجوب هدبع نيبو هنيب ةسئاجحلا مدعل طق هللاب دحأ صنأام : لوقي ناكو

 . ىلاعت هللابال ؛ ىملإلا بيرقتلا نم ىلاعت هللا نم امبالإ سنأ نم صنأامو

 « مهتادابعف اهودج ىتلا ةذللامدعل مادقألا مهْنم تمروت ىتح رباكألا تماقانه نمو

 اهلخديال تيلكت ضحم ىلاعت هلل مهتدابع نأ ملعف ٠ مادقأ مهل مروتيالف ملآلا عقدت ةذللا نإذ

 هللا ريغل ةيدوبعلا نع نوسدقم نورهطم مهو اهديبع اوناكل ةذل اهلخد ولو « ةذللا

 . هأ ىلاعت
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 تادابعلا ىنأت ريصئو لاعلا نم كجري ىنح خيش لي ىلع قيرطلا ىتخأ اي كالساف

 .اروكش را الو ريغال كبر رمأل الاثثما

 بك وا ىف بيرقت ؟دحأل عقو اذإ :لوقيمللا همر صاوملا ايلع ىديس تعمسدقو

 ءاعدلا مظعم لعجم امئإو ةمحلا ءىلد نوكيف هسفن قح ق ءاعدلا ىلع رصتقي الف ةيذإلا

 5 نيملسملا هناوإل

 نيعبرأو عبس ةنس ىف ثججح ا ىلايالا نم ةليل كلذب "ىلع ىلاعت هللا نم دقو

 ةكربب ىلاعتهللا ىناطعأف « حابصلا بيرقىلإ ىناوخإل وءدأ رجحلا ف تثكف « ةئامعستو

 مل امرل ىسقنل ءاعدلا كلذ توعد ىنأ ولو ؛ ةاوهسب مهل هتوعدام ميمح ريظن مه ىلاءد

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاف «كلذ ىل لصح

 رشملا ىلع ناضمر مايق ىف اورصققنال : لوقي هللا همحر صاوملا ايلع ىديس ثعمسو
 هللا ىلص هللا لوسر ناكاك هيف كءاسن اورجههاو هلك هوءوق لب « نامضمر ند رخاوألا

 لهأ ملأ دقو : لاق هنم ريشع غباسلا هليل ىف ردقلا ةليل تيأر ىفإف « لعفي ملسو هيلع

 لاق هبو « فرشلا ىلاوللا عيمجل لصحيل هريغو ناضمر ىلايل ىف رودت امنأ ىلع فشكلا

 اذكه « ةيناث ةرود تحتتفا ةرودلات من اذإف ةنسسلا ىلا عيبح ىف رودت اهنإ ىأ ةمثألا ضعب

 : كالذ معاف دمتعملاوهو ناضمر ربشب اهصيصخت ىطعب اهلك ةلدألا رهاوظو : لوقي هتعمع

 . (رييقتسس طارص لإ | داشإ نم ىدبم ناو )

 : لوقي سو هيلعهّللا ىلصللا لوسر تمعمس : لاق ةريرهىبأ نع ىيمبلاو قاسنلا ىورو

 ٠ ا 1 7 مرر "ار 6-2 ع ماس

 ري حم كارما مالت لات هنا ور كناية نايرربما 1 أ

 5 ريف لاَ رطل «نيطايتثلا درس هيف  ةكتو يللا باو ديف قفتَو ءآيلا ُباَين أ
0 

 . 6 "لك دا مرح اق هي مرش ره لأ نيد

 . ٠ رجلا ةَدَرسَو ”نيطايشلا تكِسْلُسَو ةَمثلا بان تحف ١ : لسمل ةياود فو

 : (هريغو هجام نباو ةعزخ نال ةياور فو

 . « حلا ةَدرسَو 'نيطايتشلا تَدفُص َنآْصَمَر ريش ْنِم دلل لَو نك اَذإ »

 تدش ىأ :تدفص ىنعمو ؛واو ريغب نما ةدرم نيطايشلا : ةمزخ نبال ةياور فو
 ١ . لالغألاب

 ( راوفألا مقارل -99)



 تالله

 همايأ هب دارملا نوكي نأ لمتحم ناضمر ربش ىف نيطايشلا ديفصتو : ىميلحلا لاق
 رهش نأل نيطايشلا ةدرم لاق هارث الأ ؛ عمسلا نوقرتسي نيذلا نيطايشلا دارأو ء ةصاخ

 هتعقو دق ةسارالا تفاكو « ايندلا ءامملا ىلإ نآرقلاو ةمحرلا لوزنل اتقو ناك ناضمر

 : ىلاعت لاق امه بهمشلاب

 . ةيآلا ( مم اا قاتم ِس الإ 7 مِجَر نآطْيش 017 اهاتظفحَو )

 ٌ ملعأ ىلاعت هللاو « ظفحلا ىف ةغاايم ناضءر رمش ىف ديفصتلا ديزف

 داسفإ ىلإ هيف نوصلخمال نطايشلا نأ ىبعملا نوكيو هيلايلو همايأ دارها نأ لمتعر : لاق

 ةءارقب تاوهشلا عمق هنف ىلا مايصلاب نيملسملا لاغتشال هريغ ف نوصلخم اك سانلا

 . ها تادابعلا رئاس نم هريغو تآرقلا

 : اعوفرم نسح دانسإب هجام نيا ىووو
 “م ع 007 همر - 8 معك عر )ب. 53

 دق اههرحا نق وح علا نم حج ويِفرَو "5 رضح دق ريشلا اذه نإ »
 . « مورحت الإ اهَرْيَح مرحب الو هلك ريكا عرخ همك . هم ريك هَ ,

 :اعوفرم فعض هيف دانسإب ىبيبلاو خيشلا وبأ ىورو
 .ثآلث ءاسلا نب ىدآني : نآضمَر يلآيل نم هيل لك َلَجَو رع هللا لوقي » 2 7 - 1م 7. كر 0000 0 يل م 1

 رفْمَتْسُم نم لَه « هْيَلَع بوُثأف بئات ني لَه « لاوس هيطْغعأَف لاس نم لَه : تاّرَم

 . ثيدحلا عن أَ
 >1 . ا ةكس ه7 ًُ 001

 .ناصَمر ىف هليل َو م د لك ىف ىلاَعَت و وأب رشا نإ » : يد

 مهر
 ةّوعد

2000 

 0 مك 5 رم رح مس 2 9

 « ٍرحفلا راحننا ىلإ - ناضمر رهش نم ىنعي - هلي "لك ءايكلا ند دانم ىداني »

 رقي ريتش ني 'لَه «نصْبأَد' 'رصق أ ”رشلا غب ايو « شو مم ريتا غاب

 ىَلممي لاس 'ني "له ٠ و الل مل نيا ( وْيلَع بالي بنات "ني 'لَه *

 تيدا « تلاع

 تنذَسَو « َناَضَمَر َمايص ' كلَ ضرف ىلامت هللا نإ » : اعوفرم ىناسنلا ىورو 262 ا 2 1 هز م ا 1 2 0 3 ١



 كل 7 كل

 ميك وبونذ ' ري َجَرَخ اًباتْحاَو انا ُهَمقَو هماص [ مف . ”تايق '

 : وأ ثا

 هللاىلص هللا لوشر نإ: لوقب ملعلا لهأن م هب قئأنم تعمس:لاق أطوملاف كللام ركذو .
 لثم لمعلا نم, اوغلبيال نأ هتمأ رامجأ نيصاقن هنأكف ٠ هلبق ممألا رامعأ ىرأ مسو هيلع

 . رهش فلأ نم ريخ ردقلا ةليا هللا هاطعأف مهريغ غلب ىذلا

 القت ام أ جري ايست اَنأعإ ردقلا ليك َماَق ْنَم » : اعوفرم ناخيشلا ىورو

 ْ اور
 اناَيإ : لآق ”اَرأ اهتقاَوَق ردا لي مهب نم » : ةربره ىبأ نع لسمل ةياور ىو

 . « وبْنَذ 'ني َمدَقَت ام ريغ اباسِتْحاَو
 نع انريخأ هللا لوسر اي انلق : لاق تماصلا نب ةدابع نع هريغو دبحأ مامإلا ىورو

 : لاق ردقلا ةليل

 5-5 ل لع

08 
 ع 0

 نر شِعَو ثالث وأ « نب رْشعَو ىدحإ
 اًناعإ اهم م ؛ َنَأْضَمَر نم دل ررغأ ذأ « نيرشعو مشت ذأ « نيرشعق مس
 . ملعأ ىلاعت للاو هةرشلت اد بْنَذ ني مدع 2 0 اًياسنحاَو

 ناضفمر موص عبتن نأ '( ملسسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لحخأ )

 تاوبشأل لكأب +« ديعلا موي تالفغ' نه سندن ءاسع امل ارههطت لاوش نم مايأ ةئس موصب

 ىلع اهتم سفالا تابقأ اعرف ناضمر موص ةدم اهوانت نع ةسوبحم سفنلا تناك ىتلا

 لصحي ناك امث رثكأ باجحلاو ةلفغلا نم هيف ال لصحو « ديعاا موي ف تاوهشلا لكأ

 امل رباوج اهمأك ةئسلا هذه تناكف «ء ناضمر ىف اهتكرت ىلا تاوهشلا عيمج تطاعن ول اه

 دوجسك وأ ضئارفلل ةعباتلا نيسلاك نامضهر ضرفل ائموص ىف للحلاو بادآلا نم صقن

 0 . وهسلا

 انك مايأ ةئلا هذهءوص ىق بدألاو روضحلا ىغبذي :صاوحلا ىلع ىديسلا انه نمو

 للستيف ءدوصقملا اهب لصحمل رباؤجلا ف صقنلا لصح اذإو ؛رباوجاهنأل دشأ لب ناضمر ىف

 هوجسلاب ةالصلا لادن رجلا عراشلا صيصخن كلذ ريظنو : لاق رباجيىلا رباج لك جاتحيف رمألا



 تح 1مم مس

 مم ايف دبعلا نوكي ام برقأ ةلاح اهنأ درو امل « امهربغو عركرلاو مايقلا نود

 لعج ولو ؛ هل سوسوي ىتح ايف دبعلا باقل لخخدي سيلبإ ردقي الف لجو زع هبر

 امتإو رخآ رباجل رباجلا جاتحيف هيف دبعلل سوسوي ناك امبرل دوجسلا ريغ رباجلا
 ءالج ىف برقأ ىلاوتلا نأل ربشلا ف ةقرفتم ريغ ةيلاوتم اهموص ءالعلا ضعب بدتسا

 اموي نيعبرأ ىلإ مايأ ةثالث نم ىلاوتلا ىلع ةولحللا خايشألا نس كلذلو قرفتملا نم نطابلا

 دهشي ام « ىلاعت قحلاب مه.ولق ةيءمج ىلاوتتل ةهلإلا ةمسقلا بسح كلذ نم رثك أ ىلإ

 . ءارح راغب ةوبنلا لبق مسو هيلع هللا ىلص هثنحت ىف هريغو ىراخبلا ثيدحح كلذل
 مدعو ركذلا ىلاوتو وغللا كرثو عوجلاب ةولحلا لاح مهيديرم خايشألا رمأ انه نمو

 هللا برح نوككيو « نيطابشلا شيج مزهنيف ىوقتثو راوثألا ٌكارتنل كلذو « مونلا

 . تويلاغلا مه

 ىلع بلغت ةملظلا نإف مون وأ وغل وأ عبش وأ ةافغ ةولخلا للخت اذإ هنأ كلذ حاضيإو

 ىلع رشبلا ةأشن ىف بلاغلا وه نيطلا اذإ « لصألا ىه ةملظلا نوكل ةقرفتملا راونألا كلت

 ةكح كلل نابدقؤ « ةفاثكللاو ةءاظلانع ناسنإلا جرخم مل ىوقأ رونلا ركسع نكي مل افف ءرونلا

 : كاده ىلوتي هللاو ىلاوتلا ىلع اهموص ةكحو « ةروكمملا مايأ ةئسلا موص

 . ( ةنيملاّملا ىلَوََي َوُمَو )
 :اعوفرم هريغو هجام نباو ىئاسنلاو ىذمربلاو دواد وبأو ملم ىورو

 . « رهادلا عايصك نك لاوس نم اًمس ةعبتأ 6 * َنآْضَمَر ٌماص م »

 «معتت : لاف ؟ هللا ”لوسراب ةرّشتعب ماوي ”لك ”بوُيأوسبأ لاقف» ىفارطلادازو
 : حيجصلا ةاور ىلاربطلا ةاورو ىرذملا ظفاولا لاق

 : اعوفرم ىقاسنلاو هجام نبال ةياور فو

 ”لف ةكسفلاب هاج ام « ذتكلا عايصك نك رطنلا َدمب مبَأ ةّئس مص نمد

 مرهم هه 2 2 نرخ 2 لل ل 5 . 5 ,٠

 « نيرهشب تس مايص ؛ رهشأ ةرشمب ناضتر رهشف ) اعوفرم ىاسنأ ةياوز ىفو
 . ؛ ِةَنَس مايص يد



 هد املإ ع

 : رظن هدانسإ قف ىرذنملا ظفاحلا لاق اعونرم ىناريطلل ةياور فو

 . « لك ةّمكلا َماص 6 أكف ةمباتتم رطفلا دعب اي ةّثس مص م »

 نم جر < َلاَوَش نم امس ”ةَمَبْنَأَو َناَضَمَر مص نم » : اعوفرم اضيأ هل ةياور ىفو

 . لعأ ىلاعت هللاو 6 م هيو مايك بود

 ةفرع موي موصن نأ ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لخأ )

 وحنو موصلا هعم قشي ضرم انبوأ تافرعب نوكن نأك « ىعرش ردا الإ هموص كرتنالو

 فعضيو ندبلا رئأتيف اياطخنا هيف طحت موي هنأ جاحلل هموص ةهارك ىف ةكحلاو . كلذ

 ندبلا نم بذجي الإ جرخن ال اهنأل « ةهوركللا هتيوهأ عيمجل هقشعت لاك عم هرهقل

 انكف «لالمتالل ىوقملا عوجلا هولإ فاضي الف لالحناو روتف ندبلل لصحيف «ةماجحلا مدك

 ىلاعت هللا ةمحر نم اذسهو موصلا ةفرعب فقو نا هركي كلذك ةماجحلا مئاصلل هركي

 ةوقلا رهظأو ماصو فلاخ ن هيلع ةقفش ىبن وه امن جاحلل هموص نع ىهنلا نأل هدايعإ

 اذه ىف ةكملا نم ىل رهظام اذه « برج اك رخآ هجو نم لامعألاب هلالوغإ نم دب الق

 , باتك ى رطستال هللا لهأ اهفرعي رارسأ انهو تقول

 هلا اس اى 0000
 .( محد رويغ هّللاَو )

 : اعوفرم ىلمرألاو هجام نءاو ىئاسنلاو دواد وبأو هل ظفالاو مسم ىورو
 ب هده و بو راما لو
 . 6 ةيقابلاَو يضل ةنّسلا رفكمي ةفارع ماوي ماوص )

 0 # مرا يل سل 0
 دا هللا ص بست ىلإ ةف رع مروي مايس 2 : اعوفرم ىذمرتلل ةياور ىفو

 . « لبق ىلا ةككلاو دعب يتلا ةنكلا
 ع اكس 3 4 5.2 7 5-5 0-2 . 3 . ١

 *هتامأ ةنس هل رفغ هف مم : مص نه » : اعوفرم هحام نبال ةياور قو

 راسل سةر سار

 . 4 هذدعب ةنسو

 : نسح هانسإب ىلاريطلا ةياور ىف داز

 س”ثع 2 2 م 4 2 ل ا

 . © ٍةنَس بونذ هل رفغ ءاروشاع ماوي ماص نمو »

 هللا ىضر ةشئاع ىلع لخد هنأ « قورسم نع ىبيبلاو نسح دائسإب ىناربطلا ىورو
 تنأ امو : تلاق مث « السع هقسا مالغاي ةشئاع تلاقف « ىنوقسا لاقف ةفرع موي ىف اهنع
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 امتإ كاذ سيل ةشئاع تلاقف « ىحضألا موي نوكينأ فاخأ ىنأل لاق ؟ مئاصب قورسماب

 نأ قورسماي تعمسام وأ « مامإلا رحني موي رحنلا مويو « مامإلا فرعي موي ةفرع
 .نيتنس نم رثكأ موي فلألاو «تلق ؟موي فلأب هلدعب ناك ملسو هياعدللا ىلصدتلا لوسر

 ملسر هياع هللا ىلص هللا لوسر نأ هحيمص ىف ةميزخ نباو ىاسنلاو دواد وبأ ىورو

 . ةفرعب ةفرع موي موص نع يمه

 ركبوبأ الو « ةفرعب ةفرع موب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا مصيهل : لوقي رمع نبا ناكو
 ريبزلا نبا ناكو ءرطفلا ناراتنع ىروثلاو كلام ناكو « هموصأ ال انأو نامع الو رمع الو

 لي؛ قحسإ ناكو « صاعلا أ ن نامء نع كلذ ىورو . ةفرع موب ناموصي ةشئاعو
 لوقي ةدانق ناكو ءفيصلا ىف موصأ الو ءاتشلا ف موصأ لوقي ءاطع ناكو ء موصلا ىلإ

 , ءاعدلا نع فعضي مل اذإ هب سأب ال

 "ىلإ بحألاف جاحلا امأف ءجالا ريغل ةفرع موي عوض بحتسي : ىعفاشلا مامإلا لاقو

 رطفأنإو ماص موصينأ ىلع ردق نإ لبنحنب دمحأ مامإلا لاقو . ءاعدلاىلع هيوقيا رطفي هنأ
 5 ملعأ ىلاعت هللاو ةوقلا ىلإ هيف جاتمم موي كللذف

 ءاروشاع موي موصن نأ ( ملسو هيلعدللا ىلصهللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 نكل « هيلإ نوجاتحم مه ام لك نم كاذ ريغو ةودكسلاو ماعطلاب انلايع ىغ هيف عسونو

 لاما دج مل نم رمؤي الف هيلع ةعيرشلل ضارععا ال لح هجو نم كلذ نوكي نأ طرشب
 دقو « ملا وه هيلعو ةأنهملا لك آلل نوكيف « هريغ نع الضف هسفن ىلع عسو»نأ لالحلا

 ةفيلحلا هياإ لسرأف هنواكأي ءىش مهدنع سيلو اموي ضايع نب ليضفلا لاوع حبصأ

 ىلثءام : لاّثف ءانموي ةقفن اهنم تذخأ تنك ول لايعلا هل لاقف « اهدرف رانيد ةثامدمخم

 مطق مث « اهحمذي وأ اهنعطي املع ردق نم لك راصف اهلهأ نم تدرش ةرقبك الإ كلتمو

 نأ نم مكلا ريخ موبلا اذه ىف اهنمث اووفنأو هذه اوعيب لاقو « نيفصن هتحت تناك ةفيطق

 ىلع ةعسوتلاب ديعلا رمؤي ال ىذلا بسكلا ةلمج» نم نأ ملعف « هرحبلت وأ اليضف اونعطت

 راجتلا اياده نم ناك ام هنمو « ءبئانبالو هسفنب اهرشابيال ىلا فئاظولا مولعم هنم لايعلا

 « برعل' خي ثمو ةلودلا ناكرأ نم صلبلا لخأي نم اياده هنمو « ةملظلا ىلع نوعيبي نيللا

 « هلايعىلعهب ةعسوتلا الو هلوبق هل سيلف هحالص ىف اداقتعا خيشلا لإ سانلا هلسرأام هنمو
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 مدأ ريغ نم نآلا ةطنحلا زبخ لكأ نإ هللاوو « بسكلا حبقأ نم هنيدب لجرلا لكأ نآل

 «لحلا ىلع ا وشةفبمو تاوشلاو تاوهشلا لكأ ىف اوررهمامل سانلا نكلو « ةميظع ةعسوت

 . كلذ قوف ٠١ لك أب الإ ةمسوتلا نودعبال اوراص

 لوخنم ربغ ريعشلا زيخ لكأي ناك هنأ ملسو هبلع هللا ىلص ىبلا شيعف ابيرق ينأسو

 نإذ مهربص مدعو لايعلاب جتحن الو ىحخأ اي عروتف ) ءام نم ةعرجم ]١ هغيسب ناك امو

 : ءاقرألا ىلإ ناسحإلا باب ىف
 ما ن7 سرق عا و 56

 .ةوميبق *كمالال ا < موس 2001000 امم موش ١

 . « هللا َقلَخ اوبذمت َآَلَو
 قارفلاو قالطلاب هقرافن مهنم انمتاليال نمو « دالوآلاو ةجوزلا ف لوقلا كلذكف

 . هلاسنب ملصو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعق اك ةماقإلا نيبو كلذ نيب هرم وأ

 : كسفن ىلع سبلت الو مهقيرط كلساف ىلاعت هللا لهأ هيلع ام اذه

 نأ تفحت ىنم هوبلط ام لك ىلإ لايعلا تبجيأ ىنأ وأ : لوقي ىاحلا رشب ناك دقو

 : مهينكأ الو اساكم وأ ايطرش لمعأ

 (. مقتل طا ىلإ هأشب نم ىلجي هنا )
 را نوع و سو أ لا حو 1 :

 . « ةّيضألا ةتكلا رفكي ءاروشأع مي مايص ال : اعوفرم هريغو لسم ىورو

 . بأ هنا 0-0

 + همايصب رمأو ءاروشاع موي ماص ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ناخيشلا ىورو
 . © ةنس بونذ هل رفع ءاروشأع مو ماص نم 2 : اعوفرم ىلناربطلا ىورو نيم م6 ا 2 يم حاس ع يا 8 ٠

 : اعوفر» قرط نم هريغو ىئمبلا ىورو

 . 6 هتنَس رباس هيلع "نا ب مسو كار روشأع ماوي هلْهأَو هلايع لع َمَسَو نم

 تثدحأ ضعب ىلإ اهضعب مض اذإ ىهف ةفيعض ثناك نإو ديئاسألا هذهو قبمبلا لاق

 . ملعأ ىلاعت هللاو :ةوحت
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 هضصنلا ةليل موقن نأ ( ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذخأ )

 نم نإف « تمصلاو غالكلا ةلقو قاشلا عوجلاب اه دعتسنو اهراهن موصنو « نابعش نم

 هّساريخلا نم اههف امل قوذيال ىلاعت هللا نع ةلفخلاو مالكلا نه وغللا رثكأو البا عبشب

 دادعتسالا ىلع دبعلا عراشلا ثح امو « ءىشب سحبال ىذلا دان اكوهف رهس واو ءامعط

 دادمإلا نم هصخنام ىلتيو « بكاوملا كلت ىف هحنمت ا رعشيل الإ ةيإلا بكاوملا روضحل

 نم بوتي نأ نمؤم لك ىلع بجيل ملعف 2 ري رف هنإف كلذب رعشبال نمو ء بدألاب

 لبق نابعش نم فصنلا ةليل هبحاصل ةرفغملا لوصح عنمب هنأ ثيدحلا ف درو ام عيمج
 هقوقعلاكو سكملا نم ررشعلا لخأكو ؛ ىعرش ردع ريغب نحاشملاك فصنلا ةليل لوخد

 ف امم ائريغ دنع امو ءانحشلا نم اندنع ام ةلازإ ىف ىعسلا بجيف « كلذ وحنو نءدلاولا

 هلام لذبو ةيده ءادهإ؟ « كلذ وحتو نارقألا نب حدموأ بيط مالك لاسرإب ولو انقح

 هىلإ ءانحشلا ةلازإ ىف ةردابملاب نواهتن الو ةليللا كلت ىف ىلاعت هللا نم ةرفغملاو ةمحرلا لاننل

 ؛ نيكلا دقحلا نم انل نحاشملا دنع وأ اندنع ام ةلازإ انيلع رسعتي اميرف . فصنلا ةليل

 . ةليالا كلت ةرفذملا انتوفتن

 نم هجرخيأ خيش دي ىلع كومدلا ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتحيف ةلمجلابو

 همزال نف كلذك كل ل نمو ؛ اًهاهأ دنع ماقملا بلطو ءاهصانمو اهضا رغأو ايزدلا ةبحت

 لق كلذلو ؛هيلع نوفوحي مهوأ سانلا ىلع فو هنوكل امإ ايندلا ةطساوب ءانحشلا ابلاغ

 هفصنلا ةليل مهماع لدن مهارتف « اياوزلا خباشمو ءاملعلا نم ىبح دهعلا اذهب نولماعلا

 . ةميظعلا ةرفغملا نم هنوفي امن ىلابيالو هامخأ ناشم مهدحأو نابعش نم

 ةليل لبق ةرداباا محرلا عطاق ىلع بحي :لوآي هللا هحر صاوخلا ايلع ىديس تعممو

 ىملإلا ىلجتلا هيف درو ام ميومج ىف محلا كلذكو « ةعيطقلا لاوز ىلإ نابعش نم فصنلا

 هبونذلا ميمج نم بوتي نأ هيلع بجيف ٠ ةنسلا ىلايل عيمج ىف ليللا نم ريخخألا ثلقاك
 حورال ةروص هتالصف ىلصي فقتو ولو لجو زع هللا ةرضح لوخد لهأ نم نكي ملالاو

 . ها اهف

 ىلإ محرلا عطاق ىلع ةردابملا بج : لوقي هللا همحر نانع نب دمحم ىديس ثعمسو

 « ةليللا كللث امتلص رسعتي امبرف « فصنلا ةليل لخدت ىبح ةلصلا رخؤي الو محرلا ةلص



 امله

 ةنيلع بحي كلذكو « هيدلاوا اقاع ناك نم لك ىلع نيدلارلا رب ىلإ ةردايملا بجت كلذكو

 نأ ىلع مزعلاو ةفيظولا كلت نع ةبوتلابهرمأن نأ اساكم وأ اراشع انفراعم نم دحأ ناكاذإ

 بونذلا هذه لهأل رفغيال هنأ ريخأ ىلاعت هللا نإف « ةليللا كالت ةرفغملا لانيل اهماإ دوعبال

 لأسأ « مهباع ىلاعت هللا نم بضغلا ناونغ كلذو « المع ءاهسلا ىلإ مهل عفرب الو

 . فطللا هللا

 هفصنلا ةليل ىف ىهف ماودلا ىلع ةبجاو تناك نإو رومألا هذه نع ةبونلا نأ ملعف

 مولعمو « ناضمر ىف ةميغلاو ةبيغلا نع هناسل نوصي نأ مئاصلل بحتسي اولاق امك دك

 نم بحتسا كلذ ىلع ةدابعلا لاك لقوت امل نكلو « هريغو ناضمر ىف بجاو كلذ نأ

 ١ لعأ ىلاعت هللاو « مهفاف ةيثيحلا كللت

 : اعوفر» هحيحص ىف نابح نباو تايب كون

 هقلُح_ ميل رف 00 5 م افصتلا 1 هيلَخ ميج لِ ىلاعت للا “ ملط 1

 .6 نِحأشُم أ 1 لإ

 ٍفطعتلا 6 هذه : لاق مالسلا هيلع ليربج ف اند : اعوفرم قهسبلا ىورو

 لا هيك م وعش ا « نآأبعش ,

 هزاع ىلإ ال: هراَزإ ليس ىلإ الو « محرر مطأت ىلإ لَو « ند

 هع

 , « سلا لبا زأ نِحاشُم نين الإ هدابعل "رفيف » : دحأ مامإلا ةياور ىفو

 ناش ني فل وَ ىف ءدابع ل هلا 'مِيطَي » : اموفرم قييبل ةياور ىفو
 عر 0

 « ؤهاك دقملا لأ ا نيج ْمَح'رإَو « ني رففتشمل رفعي

 اهيل اورق ناينشارم كسلا لول تناك اذإ »اهون عام أ قوزز

 « ايندلا ءاهت َلِإ مالا بولرنل اييذ لني لاَ ةلزابت هللا إف .« اهات اومَعَو

 ةيفاعأف لمبم ني الأ « قرف قاسم نوالأ 0 َريْغَأَك رفغتسم نمألأ لوفي
 ذك هلأ مما

 . «ردفْلا ملط تح اَذَك دك الأ ذك آلآ



 سل معدل

 هقلخ عم عمتجالهنآل « لقعتيال هئاذب اقثال الوزن لزني هنأ انبر لزني ىنعمو : تلف

 . ةقيةححالو لح قف

 لاككب زوفيف « تدرو اك اهب نمؤي له دبعلا ناحتما تافصلا رابعنأ دئاوف نمو

 : ملعأ ىلاعت هللاو نامإلا ماقم لاك مرحبف اووي مأ ناميإلا

 سيمللاو نينئالا موصن نأ ( ملسو هياع هللا لص هللا لوسرزم ماعلادهعلا ائيلع لخأ.)

 ىتح امهموص لبق ءانحشلا ةلازإ ىلإ ةردارملا بجْنو ؛ ىعرش رذعل الإ امهموص كرف الو
 نمو .نابعش نه فصنلا ةليل ف دروام ربظن « ءامحش دحأ ني»و اننيبو رجفلا علطبال
 « لادتعالا ماقم نع هجازم فارحنال هلقع وأ هندب رضي موصلا نوكي نأ دبعلل رذعلا

 لامعألا ديعلا ىظاعتي نأ ردع! نم كلذكو «.كلذ نم هسفا ىف هيعديا»ىلع نمئتؤم دحأ لكو

 رولا دسو ساردلاو داصتلاو ثرحلاك « ىعرشلا بسكلا قيرط ى اهم رومأملا ةقاشلا

 دكؤي الف « كالذ وحنو « هرخآ ىلإ راملا ةركب نم ءانبلا ىلإ هلمحو « نيطلا ريمخنو اهفرجو

 عم ءاوماصو مهسفنأب اوعربت نإإلإ لفاوت" نم اهرمكو ىيمحللاو نينئالا مايص ءالؤه ىلع
 . هولعف امم لضنأ رحخأ لامعأب اولعخأ امبو مهنآل « لك أو مآ محلل ىلاعق هللا ةممحخر نأ

 كموص فخاو « نيعدتبملا نم نكت الو نيعبتملا ند نكو « عرشلا ىتخأاي عبتاف
 . هيلإ كلسفن لبمتو كلذ ىلع كحدمب ادحأ نأ تفخ نإ

 2 ملسو هيلع هللا ىلص لاق امنإ : لوقي صاودللا ايلع ىديس تعمسو

 : « ”عأص نأَو ىل# مقري نأ بحات د

 «بِّضْغلا تاقوأ ىلعةبز» اضرلا تافوألو ءاضرت ةوأ سي.دلتاو نمنثالا موي لكنأل

 هللاو ءكاذ لمأتا ها ؟ هبضغ ثقو ىف اهعفري نمي كلما اضر تفوىف هتجاح عفر نم نيأف

 : كاده ىلوتي

 . ( ةنيالاّصلا لوي وَ )
 : اعوفرم نسح .ثيدح لاقو يلمرعلا ىورو

 . « 0م 6أو يل ضرعب نأ ةبحأف سيملاو نينئإلا مي ”اعألا ضمد

 ناك ملسو هباع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىثانلاو ىذءرم'و دواد وبأو كلام ىورو

 : لاقف سيمحناو نينثالا موصت كلنإ هللا لوسراي ؛ لجرلاقن « سيمحلاو نينثإلا مودصي
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 لها نيواَود ف ضل 0 لأ نيواّود ع 2: اعوذ م ىناربطلل ةباور فو

 2 8# صرع

 الحر اعيش للاب كرشب ال ل نفغيف حو ِنْيَْنا ها ءايسلا

 يس هاما راسو اس

 . « داتدش ديخأ َنْيِبَو نيب

 سام[ »
 ِسيِْلَتاَو نتن ألا اوي يف لآمعألا ( 0 2 :اعوفرم تاقث هتاورو ىااريطلا ىوزو

2 0 5 

 يي انضب نئافضلا لهأ ديو هيلع َباَيَف ب بنآت نمو « هل ٌرفْغيِف رففتسم نع
 ا

 2 مع مم

 . «أوبوتي ىتح

 هللا لوسر ناك : تااق ةشئاع نع نسح لاقو ىذمرعلاو ىناسنلاو هجام نبا ىورو

 .ملعأ ىلاعت هللاو ءسيمدلناو نينثالا موص ىرحتي ملسو هيلع هللا لسع

 مايأ ةلالث موصن نأ ( ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسسر نم ماعلا دهعلا انيلع لأ )

 ةوهشلا راثيإ ال ىعرش رذعلالإ اهمايص كرتن الو « ضييبلا ىلايللا مايأ اهسال رمش لك نع
 ىف انعم ىرجم اذهو « ةوبشلل اراثيإ موصلا كرن نم ىلع وه امل موللا نإف « لكألا

 سا لل مس 5

 . (ميحر روفغ هللاو) : لامعألا ر

 نافلا ءوسو شغلاو دقحلا.نم هباق فام امحاص نم ليزت اهنأ اهموص دئاوف نمو

 5 ةئطابلا رئابكلا نم اهريغو

 ٠ هيد فونتو ةئيطنللا ف عقو ا مالسلا هيلع مدآ اهماص نم لوأ نأ درو دقو

 0 مايأ ةثالثلا هله موص دعب داتعملا هنول ىلإ عجر ىوح هلل هنم ضيا» موي لك ناكف

 « مهنادبأ تدوساو ةيصعميف اوعقو اذإ اهوموصي نأ نيصتألا هدالوأل اعيرشت كلذ ناك

 ' داوسلا نم ءىث مهملع رهظي الو رئابكلا ربكأ ىف نوعي اعرف نيصتخلا ريغ امأ و

 مدع مهملع درف ىلاعت هللا مراحمب ةناهتسا 0 ىصاعملا ف مهءوأو ىلع ءازدم مم ةزاعسأ

 رادقأ ,ذوفن مهيصاعم تناك امل ةمألا نم رباك آلا تالخم مهلعف ريظن مهتأشب ءانتعالا

 , مهنع مثإلا ليزي ام ىلع مهبنو « مهم ىلاعت للا ىنتءا « مراحملل اك متنا ال

 حضتناف «راقلاك راصو ههجو دوساف ارس ةأرما ىلإ رظن هنأ نيديرملا ضعبا عقو دقو



 ا اا

 « هنول هيلع هللا درف هللا دنع هيف عفشف دينجلا مساقلا ىلأ مامإلا ىلإ بهذف ٠ سانلا نيب

 رئاغصو رئابك ىف هريغ عقي كف الإو « هب قحلا ىتعا نم ناك ديرملا اذه نآل كلذو
 . راثلا بج.وتسي ىبح ةملظ هنطاب ديزي هنأش اذهنم لازب الف «كلذ نم ءىش هيلع رهظيالو

 ىلع اليلد كلذ ناك : لاقف ؟ هببس ام مدآ دسج داوس قيقحن نع مهضعب لثس دقو

 هلزن هنأ دوسألا رجحلا ف درو ام كلذ ديؤيو « ةرجشلا نم هلكأب ةدايسلا هل لصح هنأ

 رهظأ ناكو « كربتلاو ليبقتلاب اديس هتريص ىأ : مدآ ىنب اياطخ هتدوسف ضيبأ ةنجلا نم

 نم اولقتني ال نأ ءايبنألا ماقم نم نإف اضيأو « دوسألا نوللا ةدايسلا لوصح ىلع ةمالع

 + نسح باوج وهو ها مهتثرو لك“ كلذكو مهقرت ماودل اهْم ىلعأل الإ ةجرد

 : كاذه ىلوتي هللاو هيلع لمعاو كلذ معاق

 . ( ةنيلراكما لوي َومَك)
 ثالث سو هيلعهللا ىلص ىللخ ىفاصوأ : لاق ةريره ىلأ نع امهريغو ناخيشلا ىورو

 ' مانأ نأ لبق رتوأ نأو « ىحضلا ىتعكرو رهش لك نم مايأ ةثالث مايص

 تشعام نهعدأال ثالثب ىبيبح ىناصوأ : ءظفلو ءاردلاىنأ نع اضيأ كلذ سم ىورو

 . ةأاتعع رك لق

 . © رْهَدلا مص ريش لك نب م.ايأ نالت 'مْاوَص » : اعوفرم ناخيشلا ىورو

 : اعوفرم ليدعت الو حرج ىلع هيف فقأ مل هدانسإ ىف لاقو ىيمبلاو ىناربطلا ىورو

 ِمْيلَع دود ماصَو , َسْضأْلاَو رطفلا َمَْي آلا «َرْهّتلا ٌمآلتلا وْ حوت ماص»
 مص ٠ رس نب م.ايأ ةثالث مالسلا هيلع ”يهارإ ماصو « ٍرْهَدلا ”فطصن ”مالّتلا

 6 هدا -لمفَأَو ره دلا

 قيدصت ىلامثهللا لزنأو ؛ مهرمغو هجامنءاو قاسنلاو قبولا لجأ مامإلل ةياور ىقداز

 : هباتك ىف كلذ

 : مايأ رع مويلا ( هان 1 07 ةكسللاب أح ص (

 : اعوفرم حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلاو هحرص ق ناي ناو لحأ مامإلا ىورو

 نهدي ريش لك نم ماَبأ ةلالثو - ناضمر ىنعب  رْبَصلا ريش ماصد
 مه 2 نه

 . )2 ردصعلا رخو



 مو

 : اءعوفرم ىئاسنلاو دواد ىأو ملسمل ةياور قو

 "6 هلك ره ٌمايِص اَذهَف َناَضمَر ىلإ ناضَمَرَو « هش ع ةثالث د

 . هساوسوو هدّمحو هشغ وه : ردصلا رحوو

 : لاقف :موصلا نع انتفأ هللا لوسراي :تلاق دعستنب ةنوءيم نعىفازيطلاىورو

 فكي ميوي "لك نإ توصي نأ عأطتا م يأ نالت ع لك نيد
 . « باوُثلا هلا قي ايمإلا 2س قبو تاَيَس 0

 مايل نالت 'ماَص ردا َنَحَو بهذي ا 'كنيخأ الأ» : ارز وح ىاذتلا ووو

 35 ريش لك نس

 : صاعلانب ورمعنب هللا دبعل لاق ملسو يمفارم ىنئأا نأ اهريغو ناخييشلا ىورو

 كوَلَع لد نإ لفت آلف  هلكيأ للا م قو اا موصت كنأ ىتتلب ,

 2 "لم مف مم «انَح كيك كروز 29 1 كيم كيلو ءانع

 . ثيدحلا « لك ثآلا ُمَْص ةكللذم عي آلم ريش شط

 نع ندمح ثيدح ىذمرنلا لاقو هجام نباو ىئاسنااو ىذمرنلاو دمحأ مامإلا ىورو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاق : لاق رذ ىبأ

 . « ةرشع سو ةرشع مَبرَأَو ةرشع ثلا صف 650 زهشلا َنِي تمص اًذِإ »
 هللا ىلص هللا لوسرناك : لاق هنع هللا ىضر ةمادق نع ىئاسنلاو دواد ىبأل ةباور فو

 : ةرشع سمو ؛ ةرشع عبرأو 5 رم م ملسو هيلع

 . « ٍرهّذلا ةئيبك وه » : : لسو ءيلَع "للا ىلَص لاقو

 « الات أ رسب سلتا » : ةياور ىف داز

 ةياور ىف اك" ةداتق تاوصلاو ةمادق هريغو ىئاسنلا ةياور ىف ءاج اذكه ظفاحلا لاق

 . هجام نءاو دواد ىلأ

 : لاقن مايصلا نع ملسو هيلعمللا لص ىبالا لأس الجرنأ تاقث هتاورو ىناربطلا ىورو

 . للعأ ىلامعت هللاو « رهخ زك نيورابا قلت ضيبلاب كِيَلَع »



 ها ان -

 ةردقلا دنع موصن نأ ( ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 ) موي راطنإو مريموصو 6 مرحملا اهسسال « مرا رهشألا موص نم همويعب انرمأ ام

 تبدلاو ةعمجاو سيميلاو ءاعبرألا موص كلذكو 3 تايعش ف مرصلا ند راثك الاو

 اثيش كرتنالو « رجألل امانتغاو رمألل الاثتما درو ام كلذ ريغو « لاوتلا ىلع دحألار

 . ةردقلا دنع ائلوقب هيلإ انرشأ ا؟ ىعرش رذعل الإ كلذ نم

 ( عقاولا للخملا كلذ ربجيف لعفيمل اذإ رافغتسالا هل مسقي مل نأ تادابعلاب رمألا ةدئافو

 . ةيعرشلا رماوألاب انواهمال ةمسفلا مدعل الإ كلذ كري م هنأ راهظإ هينو

 طرفل هن. كلذ غقو ام هتداع ىه امو اذكو اذك نالف نم عقو : رئاسلا لثملا فو

 ىمسو عرش اإ حلاصلا لمعلا نإف 4 سائلا بتارم تتوافث كلذب نك-او 0 صرخلا

 ةسلاجم رثكأ تارومأملل المف سانلا رخاكأف « ىلاعت قحلا عم هيق هيحاص روضعل انلناس

 . ةريخآلاو ايئدلا ىف قدلا

 قولا عم هسواجدف ؛ارامواليأ تاذدابعلا ضعب ق روضحلا ماودي هيلع ىلاعت هللا "نم نمو

 .معنتلا نم امعن رثكأ عونتلا ذإ دللا نم تادرارلا تاعونت هتوفي نكل « مئاد ثالذك ىلاعت

 . هيف ةذللا مدعل امعن هدعب ريصي الف هسفن هنه تمئس امت رف « ةداع دحاولا ءىشلاب

 نم ىعرش رومأم لكل : لوقي هنع ىلاعت هللا ىغر صاوخلا ايلع ىديس تءمسو

 هباجح هوركم وأ مارح نم هنع ىهمه لكسلو « ىلاعت قحللا عم ةسلاجم بودنم وأ ضرف

 رمألا ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر وه عرشملا نأ افشك دهش نمو « ىلاعت هللا نع

 هروضحو 0 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هباجح نوكيف كلذ نازو ىلع ناك ىهنلاو

 اهف مهودلقمو ةمئالا ةتم اهف لولا ثالذكو ءهيهاوز بائتواو هرماوأ لعف بسح ىلع هعم

 مهتارومأم رئاسئم لمفام ردقب مهدلقمو ةئذلل كاذب لماعلاةسلاجم نوكت ةعيرشلا قفاوي

 . سيفن مالكوهو ها مهتافلاخ ىف عقوام ردقب « مهنع هباجحو مهتايهنم نم بفتجاو
 : كاده ىلوتي هللاو « كاذ ملعاف

 . ( ةنيملاّملا ىلَوَبي َوهَو
 527 3 نا 10 ريارز 1 5 1

 . « مرحلا ٌرهشالا اوموص » : اعوفرم هريغو ىناربطلا يورو
 3 اسلم ظذالاو اعوفرم هجام ناو ىئاسنلاو ىمل هركلاو دواد وبأو ملم ىورو

 مال هبا ا سورس م# م6 ع

 « ”مارحملا هللا 'رهش َنآضَمَر ٍرهش دعب عايصلا لصف »



 باول

 هل لعب هل ف عكا نم امي مام ْنَسَو » : اعوفرم ىئاربطلل ثيدح ىفو
 7 ما لكم ص

 . « امْؤي نوثال#

 تاكنإ رهشلا ةلمجأ « هب سأبال هدانسإو بيرغ ثيدح وهو : ىرذنملا ظفاحلا لاق

 . موي ةثأعستب الماك

 م -- . 7

 هيطفيو ماوي ”موصي نك دوا ”مايص ميلا ْلَصْفَأ » : اهريغو ناخيشلا يورو
 « وْدَمْلا قآل اذإ ني آلَو امي

 2 مايصلا لدغ َقْهَو 8 ةيباور ىف دازو

 . ثيدمحلا « دود مآيص ىلاعت هللا لإ عايصلا بحأ » : لسمل ةياور ىفو

 ,قم رهش نم موصن كرأ ملهللا لوسراي تلق : لاق ديز ني ةماسأنع ىلاسنلا ىورو

 : لاق ؟ نابعش نم مرصتام ررهشلا

 مم 8 2 ساري ير مود ريس 8

 لامع الا هيف. مقارب ربش وهو نأصَمَرَو بحَر نيب ردا يش كاَذ د

 : «*ئام أو لمت مفر نأ هو نيل املا بر لإ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ مايصلا بحأ ناكو « ىناربطلاو دمحأ ثيدح ىفو
 . نايعش ل

 موصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو :تلاق ةشئاعنع اهريغو ناخسبشلا ىورو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر امو « موصيال لوقت ىح رطفإو «رطفيال لوقن ىتح

 ةنم امايص رثكأ رهش ىف هتيأر امو « ناضمر رهش مايص الإ طق رهش مايص لئكتسا

 < « نابعش ف

 3 هلك هفوصب ناك لب الياق الإ هم وصي ناكو : هريغو دواد ىلأل ةياور ىف داز

 : لوقي ناكو

 . « ارلمم تح لم آل هللا نإ « نقي اَم لمعلا نم اد هم اص ىلا
 هه 62 00 .ِ امل : 5

 ةءار وه هزل نسما ءاعبرالا مص نم م : اعوفرم هريغو ىلعي وبأ ىورو

 #*و لا
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 اتيب 8 هللا قب ةممْلَو سيمخلاو ءاميزألا َماص نم » : اعوفرم ىلاربطلا ىررو هس وم رذ مما مو“ ني م 5 /_ م 5 .

 .6 هرهال نم هنطاي و هنطأب نم هرهأظ ىترب َهَثْجلا ىف

 م 5 ٠

 توقايو ذأ يف اًرصَق ل "للا ب » : قييبلاو ىلاربطلل ةياور ىفو
 . « ِراَثلا نم ةءارب هَل بَتَكَو « دَجاَرَرَو

 سيق سس كو مر؟ تل م 2 5 00 5 5 5

 ا 0 « ةعملا مْوَيَو سيماعاَو ءامبر ألا مص نم » : اضيأ اهل ةءاور فو
 2 مر 0 ع ٌريصي َّس ةيخن كك ”ه ترفغ 0 25 ذأ لق اع ةعمٍلا

 . ابطا نم 1

 هللا لص هللا ل وسر ناكام رثك أ: تلاق ةملس مأ نع هريغو هدب ف ةم زن نا ىورو

 : لوقي ناك « ددحألا مويو تبسلا موي مايألا نم موصي ملسو هيلع

 1 ملعأ ىلاعت هللا و ينلاخَأ نأ 45 8 أَو ”نيك ممل رليع ماوس 0 2

 نيجاتمم نكن مل اذإ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ليخأ )

 تنعلا اهفوخ وأ انفوحلل ةجاحلا دنغ الإ هنم اهعنمت الو موصلا ىف انتايلخ نذأت نأ عابجلا ىلإ

 لك لاب اهرمأتف لمحلا عقوت مايأ امسال ةفطنلا فعضل ةبجوملا اهنوق فعض وأ«هتامدقم وأ

 نيحيدصلا ق دروام دهعلا اذه نلصأو موصلا اهعنمو « كلذ وو ركسلا برشو معدل

 : اعونرم اهريغو

 5 لا 0 ترس ثععل يك 2

 . واذ الإ دهأش اهحوزو موصن نا ةارمال لحي ال 2

 ؛ جوزاا ةحلصمل ميدقت وه امنإ موصلا ىف املع ريجحتلا نأ مهفث ثيدحلا رهاوظو

 تايهنملا مسق ىف كاذ طسب ىتأيسو ةدابعلا ىلع اهدعاسي نأ ةنسلا نف جاتحم ريغ ناك نإف

 : ملعأ ىلاعت هللاو «ىلاعت هللا ءاش نإ

 لالا نم رحسنتن نأ ( ماسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لحأ )

 هللا ىلص عراشلا رمأل الاثتما ادبأ ثلذ كرتن الو « اهموي موصن ةليل لك ىف ةبشلا نرد

 كلذف مايصلا ىلع ةيوقتلل تناك نإ ةلعلا كلت نأل ٠ ىردخأ ةلعل ال كلذب انل ملسو هيلع

 لكل لصاح باوثلاف باوث ةلعل تناك نإو « ةين ىلإ جاتحمال رمألا لاثتما ةينب لصاح
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 نع جراخ كلدف ةحلاصلا ةينلا نع هتلفغ عم ةوهشال تناك نإو « هلمع ف صلخأ نم

 . هيلع ماكنت الف ةعيرشلا

 ثالث ىلع ديزب ال نأ رحستملل ىغبني : لوقي هللا همحر صاودللا اياع ىديس تعمسو

 ليلقلا لكألاب لصاح روحسلاب موصلا ىلع ةيوقنلا ف رسلا نإف « تارمت ثالث وأ مقتل

 جرد ثالث ردق ناكولو ليلا موقي نم عفني ةلوليقلا مون نأ اميه « ةدئاف ريثكلا ق سيلف

 .هأ برج ام"

 «ىألا رهسلل ءاود لاوزلا دعب مونلا : لوقي ىنيربدلا زيزعلا دبع خبشلا ىديس ناكو

 . ها ىضاملا روسلل ءاود لاوزاا لبق مونلاو
 مانيالو ةينب الإ رحستي نأ دبعل ىغبنبال : لوقيهللا همر صاوحلا ايلع ىديس تدمسو

 سانلا عفن كلذب ىوني نأ سانلا هعفن ىدمتي المع لمع نم لكل ىغبني كلذكو « ةيأب الإ

 ليللا نم ماق اذإ خابطلا رضي ءىش ىأد ةيعبنلا مت لصاحف هسفن عفن امأو « هيلع بائيل

 ىونينأ سفن ةئامالثلا رحت هنم ىذغ ىتح «رانلا هيلع دقوأو ردقلا ىف هأيهو محللا لسغف

 هنإف ٠ كلذ ريغو لاع مدع وأ ريك خبطلا نع « نيزجاعلا نم لك أي نم عفن كلذب

 هل بارثاا لوص#م لقن مل امنإو « لاح لك ىلع لصاح نفل « ءنمثي الإ هماعط مهطعي ال

 : ثيدحل «سالا عقوتي ملاذإ

 1 « تاّئثلاب ”راعألا 3 0

 لضفاا اوأرو هرمأل الاثتما هوديع نيذلا صاخلا هللا ديبع هللاو زاف دقاف ؛ ونب م اذهو

 : ةيويندلا لاعلاو « باوثلا ديبع ماقملا كلذ رسخو « كذا مهليهأت ىف مهلع ىلاعت هل

 1 (بحَر 00 2 (

 . « ةك رب روحملا ىف نِإَف اورحَست » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 : اعوفرم ةميزخ نباو ىئاسنلاو ىذمرثلاو دواد ربأو ملسم ىورو

 . ؛ روحملا 1 أ باتكلا لْهَأ عايصو انمايص نيب ام "لْضَف »
 : اعوذرم تاقث هتاورو ىنارمطلا ىورو

 . « روحسلاَو ديرثلاو ةعاجلا يف : ثالث ىف ةك لا 0

 1 : اعوفرم هدي ىف نابح نباو ىنارعطلل ةياور فو

 ( راونألا مقاول - 1" )



 - وع -

 . « َنيِرَحستما لع َنوُلَص هيكنالتو هللا نإ »

 ةيراس نب ضايرعلا نع اممح يمص ىف نابح نباو ةميزخ نباو ىئاسنلاو دوادوبأ ىورو
 : لاقف ءناضمر ىف روحسلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص.هللا لوسر ىناعد : لاق

 . « كربلا ِهاّدَعلا لإ له 5

  نابح نبا ةياور ىف اث روحسلا ىنعي

 : اعوقرم ىمبلاو 0000 نباو هجام نبا ىورو

 .« ليلا مكيف لت قل وراها عاب لق رول ل مانطب اونيعتسا

 .6 ٍلْدلا عايق. ىلع ر رآهملا رايق ود : ةياور فو

 امايإ كاش هلا مك امغأ كر ٌنوُحَسلا » : نسح دانساب ىناسنلا ىورو
 . ه ٌةوُعَدَت الف

 ءأش نإ اوَِط ايف بآسج يع هديل ةثالث ف + اعوفرن ىاربطلاو زارنا كوَوُو
 . « هللا ليِبَس يف طبا لاو حسنا ؛ مئاّصلا : ًالالَح ناك اَذإ ىلآعت هللا

 «اعوقرم لسحم ةفاتسإ و دم ماسإلا قرر

 « دامني ةعئرَج كح عت نأ لو 4و الق هكر هلك د وكلا د
 . « َنيٌرحَسَتْلا لع نسي يكلم لات هللا نق

 « مم ني ةعارجم لَو اوُرحَسَت » : هحيحص ىف نايح نبال ةيأود ىو
 . « َنيِرَحَستلا هلا مح مَحرب لن كادوا م » : اعوفرم ىاربطلا ىورو
 6 رمَلا نماوملا ُنوُحَس معن » : اعوفرم ةياور ىفو

 . ملعأ ىلاعت هللاو هحيحص ىق نابح نباو هواد وبأ هاور

 .روحسلار خؤنو رطفلا لجعن نأ (لسو هيلع هللا لص هللالوسرنم ماعلادهعلا انيلع لخأ)
 اهنوك ثيح نم سفنلا ظح ليجعت ىلإ ةعراسملا هيف ةككمحلاف رطفلا ليجعت امأو

 : رئاسلا لثملا فو « لاوطلا فيصلا مايأ ىف رج اولا أمظ انعطتسا ام ىه الولر « اننيطم

 : ثيددللا فو « كنعرص الإو ىضارغأ ضعب ىف ىعم نك اهبحاصل سفنلا لرقت
2 

 هوس < ع أ - 5 كا
 , « هفرع فحم نأ لبق هترحا ريح الا اوطعأ »



 هود

 .« نبأ امر الو ملت ام آل بلا » :رخآ ثيدح ىفو

 هقيرط عطق وه الن تعجطضاو تزجع ىبح اهنقاط قوف هتبادلمح ىذلاوه :تينملاو

 مأتتو رطفلا ىلإ سفنلا نحن سمشلا برغت ام درجمبف « هتباد رهظ ىبأ وه الو رفسلا
 . املع باذعلاك نوكيو هريخأتل

 نيح برشلاو لكألا ىلإ سفنلا تافنلا مدع هيف ةمكملاف « روحسلا ريخأت امأو

 .تلكملا هجوتي نأ ةيدوبعلا طرش نإف ءموصلا لاك كلذ جرخيال ىتح موصلا ف عورشلا

 هنأكف موصلا ىف هئم هللا هعنم ام لعف ىمن ىلإ تفتلا نإف هب فلك ام لعف ىلإ هبلاقو هبلقب

 تناتشا امبرل روحسلا ريخأت مدعب انرمأ عراشلا نأ ولف ؛ بلقلا ىلع رادملاو بلق الب هلخد

 ىلإ سفنلا تافناا لآ رجفلا ليبق ىلإ هريخأتب انرمأ الف « رجفلا دنع لكألا ىلإ سفنلا

 نم ريخ بدألا عم ليلقلا لمعلا نأ مولعمو « اهتيلكب موصلل تلخدف برشلاو لكألا

 موصلا ىف هعورش لوأ برشلاو لكألا ىلإ تافتلا هدنع دبعلا ناك اذإو . بدأ الب ريثكلا

 هركملا ةدايعو ادبأ هبت فلك ام لعفل حرشنت سفنلا داكنت الف ءراهنلا رحخاوأ هلاح نيكسف

 : ىلاعت هللا اهليقيال

 : ماعطلا ىلإ قوتن هسفنو ةالصلل دبعلا مايق عراشلا هركانه نمو

 ةرفثل ةدوربلا وأ ةنوخسلا ديدشلا ءاملاب ءوضولا ءاملعلا ضعب اضيأ هرك انه نمو

 ج هير ةرضح نع هدعبت ةدايعلا نم دبعلا ةرفنو هنم سفنلا

 هنإف ؛ دحاو لمع ىف ديعبتلاو بيرقتلا عمتجم الف اهم هبيرقت ةراهطلاب عراشلا دارو
 < اذه باغ اذه رضح نإ

 ليجعت اهملإ ناسحإلا نمو « ائسفنأ ىلإ ناسحإلاب انرهأ ىلاعت هللا نأ مولعملا نءو

 اهعزانو حمحو اهيلع ىصع هطعتمل نإو كلذ بلطي اءزج ابمف نإف ءاهرودس ريخأتو اهرطف

 ل مهل قوذالف دابعلا امأو ؛ لككلا دهشم اذه اتاوهش لينل موصلا نم جورخلا ىف

 : ثالذ لثم

 . (”يك يلع ”ْناَو )

 . © طفلا اوُلَع ام ريدم انا لاب آل > : اعوفرم امهريغو ناخيششلا ىور

 : هصيحص ق نابح نال ةياور قو



 حا واس
 .٠ كل 2 37 4 لل

 «موجنلا اهرطنب ناتذت 'ل ام تنس ل تمَأ لاَ الد

 ّء اعوفرم هحيحص ق نايح نباو ةعيزخ نباو هنسحو ىذمرئلاو دحأ مامإلا ىورو

 اي مم - مغ اج 5-5 م 7

 . « اًرطن يهلَجعَأ لإ ىدابع بَحَأ نإ : لَجَو َرَع للا لد
 ل ا "للا اهيحم ةالث » : اعوفرم ىئاربطلا ىورو ص . 2-05 5 2206 لا ميل لس نص ع 1

 « ةالصلا ف يرحل لق مهاد نيدهلا ُب'ْْفَو 0 رودسلا

 : اعوفرم امبحيحص ق نابح نب ,او ةمب زخ نباو هجام نباو دواد وبأ ىور

 .« لو رخ وب ىراصتلاو دوبملا ( نأ «رطفلا ُساّملا َلجَعاَم ايها نيدلا لاري الد

 هللا لوسر تبأرام : لاق سنأ نع امميحبحص ف نابح نباو ةميزخ نءاو ىلعي وبأ ىورو
 هللاو ؛ ءام نم ةيرشش ىلع ولو رطفي ىتح برغملا ةالص ىلص طق ملسو هيلع هللا لص

 . ملعأ ىلاعت

 ىلع انموص نم رطفن نأ ( ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ)

 8 ءام ىبعف دمي مل ناف « رمت

 بارشلاو ماعطلا راهلا ىف هنع ةسوبحم سفنلا تناك ام مظعم نأ كلذ ىف ةمكحلاو

 ةباذك برشلا ةرهش اولاق مهئاف «بارشلا ىلع مدق كلذلف « ريكأ ماعطلا ىلإ ةجاتمت ىهو

 نيدلا لضفأ ىتخأ ناكو + ماعطلا ةرهش اذكه الو « تبهذ ارارم تاسنالا اهدر اذإف

 « ردانلا ىف الإ برشي الو هعلب لبق مامطلا هب نجبعي ىذلا قيرلاب همايأ بااغ ىف ىتكي

 ىلإ اهانوعد اذإ رخآت قو ىف انعيطتل اممعت دعب سفنلا ةيلحت ىلإ ةعراسملا رّلا ىلع رطفلا فو
 كلت بيه ءنط ىلإ ةءراسملا ءاملل برشلا فو « هلجأل اهانيلح ىذلا لمعلا كلذ لثم

 رمل نيب عمجلاب ليق ولف « خبطنا ىتح ماعطلا ةرارحو عوجلا نم تججأت ىتلا رانلل

 اممرو م موصلا ةدح نارسكي ا.بمأل 2 مراشلا دارم نع اديعب نكي م راطفإلا دنع ءاللاو

 تافتاالا مدعو لايقإلا فصضو ىلع هب قأيف برغملا دعب اهريغ وأ ةالص نم درو هل ناك

 . درو كلذلو 2 برشلاو لكألا ىلإ

 5 00 را اخ رج
 . « مامطلاب اوهَدْباَ ةَالَصلاَو 'مامطلا َضَح اَذِإ
 : اضيأ درو دقن الإو « مامطلا ىلإ سفن ناقوت هدنع ناك اذإ كالذ لم لعلو
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 . نيلاح ىلع كلذ لمحيف « هت ةالكعلا اور الو ةالكملاب اوهَدباَف

 اهب كرمأ ىتلا لامعألا عيمج ةكح ىلغ ةاملطي قداص خيش دي ىلع ىخأ اي كلساف

 ىلع قفشأ هنأ فرعتو « ملسو هرلع هللا ىلص هيف ةبحم دادزتو ةعيرشلا رارسأب ذذلتتل عرانلا

 : كاده ىلوتي هللاو «كاسفن نم كنئيدذ ىلعو كنده

 . ( نيل اصلا ىلوتي َوُهَو)
 ثيدح ىذمرعلا لاقو هحيص ىف نابح نءاو هجام نباو ىلمرنلاو دواد وبأ ىور

 : اهوفرم حي نسمح

 هآاق انزع دم "ل نإف 0 هيف رع لع ب منيف "6 دحأ هلضأ اًذإ »

 : «ثروهَط هن

 هللا لوسر ناك : لاق سنأ نع ء« نسح ثيدح لاقو ىذمرلاو دواد وبأ ىورو

 نإف « تارمتف تابطر نكي ملنإف « تابطر ىلع ىلصي نأ لبق رطفي ملسو هيلع هللا لص
 . ءام نمتاوسح امسح تارمت نكي مل

 تارمت ثالث ىلع رطفي نأ بحي سو هيلع هللا لص ىنلا ناك : ىلعي ىنأل ةياور فو
 . رانلا هيصت مل ءىش وأ

 كاذلاذ ءايبضغ ارهظم رانلا نوكرانلا ةسم امىلع رطفلا كرت ىف ةكحلا لعلو : تاق

 ىلص هنأ هديؤبو «رانلا هسمت ل امج امهنأل رمت وأ ءام ىلع رطفن نأ سو هيلع هللا ىلص ائرمأ

 نف هتمأل ةءسوت كلذ كرت هنإ مث « رانلا تسم امم لكألا نم أضوتي ناك مسو هياع هللا

 هللاو « ةلمجلا ف ضقا هنإ ليق امل رطفلا دنع اهكرتب سأب الف كلذ نم نآلا اضوتي
 : ملعأ ىلاعت

 امهطرش ىلع حبحص لاقو م احللاو امهبحيمص يف نابح نباو ةميزش نبا ىور دقو
 : اعوفرم

 رم هلا لع '"طنيلك ذي "ل تو « لَم 'طنولك ارك دَجَو نن»

 . ملعأ ىلاعت هللاو © ٌروُيَط
 نم ماعط اندنع ناكاذإ (ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 الالح دجن مل نإف « انناوخإل هءعطن نأ « هتقفن انمزلن نمو انلايع نعو انع ضاذو لالح



 وهاس

 لخغ دهيلا اذهو « اندنع نيمئاصلا نم دحأ ريطفتب رمؤن الف انع لضفي ملو هاندجو وأ
 امبرف ' مه ريغ نع الضف مركلاب اورهشا نبذلا نيحلاصلاو ءالعلا نم ريثك هب لمعلاب

 مهضعب تيأر دقف « مييلع ايصو ناك ماتيأ لام ةل+ نم هناوخإل مهدحأ همعطيام ناك

 ىف هنوركشي نيذلا مظملا هوجو ىلع مزعي لاز الو « ةمعطأ اهم لمعو مائيألا لاومأ ذخأ

 اثيش هعم دج لف هبلاط, مكاخلا هبصن ىذلا ماثيألا مق ءاجف ءهلكلاملا كلذ ىننأ ىتح سلاحا

 . هسالفاب اودهشف هدنع نولكأي اوناكن يذلا ءاجف

 يتب امو نيحكلاصلا نمو نيلماعلا ءالعلا نم رصم تلمش دق : لوقإ ةرم هتعمس دفو

 : مارا نع عروتب دحأ

 مهنإف ادبأ ءاهقفلا ءالؤه نم دحأ مالك ىنعمسي دحأ ال : لوقي ىرخأ ةرم هتعمسو

 ٠ نيد مهل سيل
 م عروأ هللا دمحم ادحأ اهلك رصم ف نأ تماع ول : لوقي ىرخ أ ةرم هتعمسو

 . ها هلاعف تلبقو هل تذملتتل ىتم ملعأ وأ

 . ( انّدح ُهآَرف هلع هوس "أ رز ) نم اذه لثف

 «ةآرماا ةروصال هتروصالإ ةآرملا ف ناسنإلا ىرب الو «نمؤملا ةأرم نمؤما نأ كلذو

 هرظن لبق ةآرملا ىف هتررص عابطلا قرسل ردقيال ةآرملا مرج رظني نأ دهملا لك دهجول لب

 : ةآرملا مرج

 : لاقف « ريزخ ٌةروص ةليألا كتروص تيأر ىديسايلاقف ديزبفأ ىلإ لجر ءاج دقو

 انآ كنا كويسف خل كورس كارت مولا اره نموا < ضل اننع تقدص هل

 ةلاص ةينبكإ ءىث ف طسينت الو كدوج لوعت نميفو كلسفن قف غيواا ىخأاب مزلاف

 جالصلاو ملعلاب رهتشا نم دنع نابتمر  رطفلا ىلإ ردابت نأ كابإو « ىعرشلا هجولا لع

 : كاده ىلوتي هللاو «هعرو ةدش كك رعتو هطلاخن ىد

 رم 08

 0 ( ةنياأصلا لوسي َوهَو )

 : اعوفرم امهيحي ص ىق نارح نباو ةمم زيخ نباو هجام نباو قاسنلاو ىذمرنلا ىورو

 . 4 الوش رماتملا ربعأ ني صْقنَي ال هنأ ريغ هرجأ لدم هل نك اهاع لق 2و

 2م مه عا م<-

 5 6 :ىش مرج ني سصقني نأ ريغ ن م0 7 ةياور قو



 سا

 نم بارشو عامط ىلع امأص رطف نم : اعوفرم خيشلاوبأو ىلاربطلا يورو 0 2 1 500 ل م . ءاه .

 0 ةْيلَع لَصَو « ناصر ريش ٍتاعاس ىف ةكناللا هيلع ْتْلَص لال

 . « رذقفلا 3

 سيزر ها مسكس ةررا ةمك ةمسوا . مسمار و :
 فر ليربج ةحئاص نَمَو ؛ ردقلا هليل ليربج هحفاصَو » : خيشلا ىبال ةياور ىفو

 50 ل 5 . 0 م. 2 ل6
 لآ ؟ هدنع 1 1 | تيرم هلل هر ا: نابلس لاق: عويد ترثكو هلك

 «نبل نب د :لآق ؟زيخ ةمنأ هن نكي "1 نإ تيَأَرفَأ :لآق «عأمط نم 0

 . « هآم نم ةيرشف لآث ؟ ُهَدْنع نكي "ل نإ تبرأ: ل
 . ثالنلا هعباصأب لحخالا هلوانتي ام وهو : ةلمهملا داصلاب ةصيقلاو

 : اعوفرم هحيحص ف نابح نبا ىورو
 ءراثلا نم َةَبَقَر قتِعَو هبونذل ةَرذْمَم نك َناضَمَر يف ىنثي اًماص طف سد 8 2 نيس 2 2 يا د 0 3 . 01 0

 4 نع ف اع - 9 يل .

 انلُك نيل هللا لوُسَرأي :اولأق ««ينورجأ ني متت نأ نأ رْيَغ 0

 اولا اذه لات هنأ 7 .لنووخ اةازعو هما وس 00 0008

 5 ثردحلا » نب قدم ءام َة ةبارل 2 , لَط يآَص 25

 نابح نباو ةم زخخ نباو هجام نباو هل ظفللاو ىذمرعلا ىورو

 ًماط هملإ ٠ تمرد ةيراشنألا ةَراع ّط 0 0 هيلع ” هلا ىلَص َىَنلا نأد

 ُهَدْنَع لك أ اَذإ ةكئآللا ِهْيَلَع ٌَنَعَت ممأصلا ّنإ :لاَقق «ةمئأص نإ تلاع :ىلك لاَ
 ما يم رش مورا ةرك< هل
 . « اوعبش تح لاق مرو اوغرفي تح

 م هلك 8 :
 316 ةكالما هل كلو ةماظع م حب هئآصلا نإ : هجام نبال ةياور قو

 ٠ رعأ ىلاعت هللاو 6 0

 ثقو لك ىف فاكتعت نأ (ملسو هيلع هللا ىبلص هللا لوسر ند ماعلا يدل انيلع لخأ (

 لوألاف كلجيرسملا جراخ ةرورض 3 ناك نإف شه نابغءر ىف امسال ةرورض هيف انل نوكدال

 اذإ دجسملا نم هجرختو اهبحاص باق بذجت ةرورضاا نأ الواو « فاكتعالا ىلع اهعدقت

 نم جرخمال نأ « ىلاعت هللا عم بدألا مزل نء لكل ىلوألا ناكل دجسملا ف فكتعا
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 توبباانود هيف فاكتءالاب عراشاارمأام دجسملا ةيصوؤص الواو صاخملا هئيب هنأل .دجسملا

 ريغ ىف ىلاعت هللا ةبقارم هل لصحت نأ ءايلوألا نم مدقلابحاص دارأ واو ءامهريغو قاوسألاو

 هبثثنا الإ دجسملا قف فاكتعالاب هلوسرو ىلاعت هللا انرمأ اف « ردق ال دجسملا لثم دجسملا

 دجسملا ىف كلذ انقذ اذإف ءرعشنملوأ انرعش ماودلا ىلع ىلاعت هللا ىدي نيب اننأ مللفو ءانسفنأل

 هلهشن انرصو ءدجعسملا جراخ ىلإ ىلاعت هللا ءاش ْنِإ كلذ رجا هيف ىلاعت قملا ةبقارم انذللتو

 . ىلاعت هللا ءاشام الإ دوهشلاو فشكسلا ىلع ماودلا ىلع ىلاعت هللا ىدي نيب اننوك

 ىلاعت هللا نع لغاوشلا مدعو ةد>ولا ىلع نرمتيل ديرمال ةولدللا موقلا عرش انه نمو

 هللا ىدي نيب مهنأب ناميإلاو ديلقتلا ىلع ةولحلا ف لجرلا دم مدعب مهيدبرم خايشألا رمأو
 ديعلا نياعيل كلذو ةيعرشلا تارودأملاب الإ ةولحلا ىف لغتشيإل نأ هورمأ كلذكو « ىلاعت

 ديلقتلا ىلع اهيف هبر

 هنإ الإ كلبي مل همالك ريغب هتيجان نإ كانإذ همالكب الإ كبر جانتال مهضعب لاق دقو

 كليرملا نأ ملعف  رارطضالا لاوزأ اليجعت همالك ريغب هتاجانمب حماستن « ارطضم تنك

 رم اك ةواحللا جراخ هللا مم بدأتي ريصيو ادوهشم ريصي ىتح اناعإ بدألا ىعاري لازال

 هن كلو اثيش ىلاعت هتسلا# ىلع مدق امل باجحلا نءؤملا نع فشكول هللاوو « باتكسلا ىف

 . راثلا هلوخد نم دشأ هيلع باجحلا

 ناءءاذت هينيع لعج فيك ملسو هيلع هللا ىلص دهحمب العو لج قحلا ءانتعا ىلإ رظناو

 ىورخألا هءيعن نم صقني نأ ريغ نم ةرخآلا ىلبق ايندلا ىف هميعنل اليجعت « هياق ماني الو

 ماني الو هانيع مانتف « هدعب نم هل ثراو لكلو ءايبنألا نء هريغل ماقملا اذهو « ءىش

 ةحار ةهج نم هقكحو «ناظةيلاك ىلاعت قحلا دوهش ثيح نم هكح نركيل كالذو « هبلق

 « مهام سأر هب صقنيال رياك ألا مون نأ ملعف ؛ هقمح قح ىذ لك ىطعيا ؛ مئانلاك هدسج

 ,شرفيو لمعتي نم فال ؛هيف مه لمعتال ةبلغ هنوكل مهيلع.ىلاعت هللا ةمع:نم وه امتإو

 . نيقيب هلام هسأر صقني اذه لثم نإف ةرورض ريغل ةدمم هل مضبو ةحارط هتحن

 نف الإو خيش دي ىلع كولسلا ىلإ دهعلا اذه لمعلا ديرب نم جاتحم هنأ ىخأاي ملعاو

 هجر اهلأب هتف رعم عم اهاطاعتام هنإف هناوهش نم ةوهشب هبر ةرضح- نع هتلفغ ابلاغ همزال

 هكلذو « قحلا ىلع قحلا ريغ ةسلاجم رايتخا ةحتار امفف « اهل رات وهو الإ هبر ةرضح نع

 كللاسلا لازب الف ٠ هانلقام عيمج نع نودهاس ةرمغ ىف سانلا رثك أو امارح نوكي نأ داكي
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 هبزل ادهاشم ريصيو ةمظعلا باجحالإ هبر نيبو هنيب نوكيإل ىبح ةوهش دعب ةوهش كري
 ماقملاب ققحتي مل وهف وهسيو لفغي مادامو« هجورخو سفنلا لوخدل نلكتيال ١5 ةفلكالب

 . مهم٠ عقو نم عقوو'ءايلوألا نم ظفح نم ظفح انه نمو
 ملام وهو قيليال امف هعوقوو باجحلا همزال نف ةلفغ ةيقب دبعلا عم ماداف ةلمجلابو

 هبانئجاوأ تارومأملا لعف ىف الإ ىلاء: قحلا سلاجمال دبعلا ذإ «هيلع هث# ملو هب قححلا هرمأي

 . نوكلا سلاجم وه امنإ ادبأ هيف هتسلاجم ىلع ردقي الف كلذ ادع امو « تايجملا

 نم لوقب لمعيال نأ لماكلا طرش نم ؛ لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع ىديسم ثعمسو
 دحأوأ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر وأ ىلاعت قح ا نملوقلا بحاص عمر وضحا عم الإ لاوقألا

 نامزلا ف تطسبلاو ةروكذملا هتسن # تدتما ةمايقلا موي ناكاذإف « مهيالقم وأ ةمئآألا نم

 هبحاص عم لمعلا لاح رضحت مل نمو « مهعم روضحلا ىف هماق» ردقب ارب أ مم معننو

 . طق مهسااج هنأكالو هباحصأ دوهشب ةمايقلا موي معذتي مل هب لمع ىذلا مالكلا كلذ

 انه ديعلا هقرذيال ماقم لك : لرقي هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ تهمسو

 , كانه هاطميال

 الإو « ىلاعت هللا لدأ نم نوكن نأ تدرأ نإ حصان خيش دي ىلع ىخأاي كلساف

 . كاده ىلوتب هللاو اهلك كتئادايع رثكأ ىف ىلاعت هللا نع لفاغ تنأف

 نيتجسك نك َناَضَمْر يف ع َفكَتْعا نَم » : اعوفرم ىقبسبلا ىورو

 .« نثر عَو
 : هوفر ىتيلاو دانمألا جيتس لاقو ماخلاو ىناريطلا ىورو

 نين رشع ل 0 سا نأك بف 3 هيخأ ل

 راثلا نو و هللا لَمَج هللا دْجَو ءانتنا امو فْكَقْعا نس 2 ًانَح تولت راد
 هم.

 هللاو ةروهشم ةريثك دجسملا ف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا فاكتعا ثيداحأو

 ٍ ملعأ ىلاعت

 انرطف ةاكز جرخت نأ (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ.)

 راصدق دهملا اذهو « ىعرش قيرطبال] اهكرت ىف صخرتن الو « ديعلا ةالص لبق ةئس لك



 ل ا

 ةيواز ف خبش لكل ىغبنيف ؛هاللعلا ضعبو اياوزلا خباشم ضعب ىتج هب ل سائلا بلاغ
 راص دقو مهل ةودق هئإف هب سائلا ىدتقءل سانلا لبق هتاكز جرخم نأ ةراح ىف ملاع وأ

 لق لوقي ارم هللا هردأ ىبلا رومألا نم اذك وأ اذك لمفا هل لبق اذإ سائلا بلاغ هاوفأ ىف

 هب نورومأم مكنأ متملع اذإ مهل ليق اذإف « ادبأ كالذ لعفي هانيأر ام انئإف ىئالفلا ملاعلل اذه

 نوردقيال ءالعلا ناكاذإف نو'وقيف «ءالعلا هب لمعي مل وأو هلعف ميلع نيعن عراشلا ةهج نم

 « نامبإلا ىف ةجرد مهنم صقتنأ اننإف ىلوأ باب نم انورذعاف زجعأ ندنف هب لمعلا ىلع

 امأ عراشلا نم هملع انيل] لصي مل امنالإ نوكتنال ملاملا لعفب ةجدللا نأ ءالؤه نع باغو

 . نيدلا ةلق ىف ةجح كلذ امنإو « ائريغ كرما هكرت ىف اذإ ةجح الف ازياإ هملع لصوام

 نم ةرثك نم نامكلاك اماوبأ ىلع حمقلاو دجاسملا باريأ راغص نحو انكرأ دقو
 دجا-1ا نم ردان ىف الإ حمقلا نم ائيش دجسم باب ىلع ىرتال نآلا ترصف هتاكز جرم

 أدبي ملاع الف ةع رشلا تسردنا كلذبو « ةيعرشلا رماوألاب سانلا ءانتعا مدعل كلذ لك

 ىلاعت هللا ةمظع جرت اذكه « بل غلاو بلقلاب مهيلع ركني وهالو سائلا مادق لمعلاب

 .تاذعل ب هللا مهمعف « ليثارمإ ىبب بواق نم تجرم امك ةمآلا هذه بواق نم

 طق تكل هام ىنوك-ا « ىرمع ةدم ىرطف ةاكز جارخإ كرث ىف صخرأأ تنك دقو

 بقع ةعقاو ىف تيأرف « ةئاعستو نيسمخ ةزس تلخد نأ ىلإ ديعلاةليل ىف ةلياو موي ةقفت

 لكو اهلع أكتي ىلا كئارألا؟ءىش مهعم ريثك قلخ امفو ةعساو ءاضف ضرأ ىف ىننأ ديعلا

 انأ تيمرف ©« ضرألا ىلإ عجرتو عرذأ ةعبرأ و دعصتف ءامسلا وحن هتكيرأ ىرب دحاو

 ىل لاف ؟ اذهأم ىبنجي ةكنالملا نم كمل تلتف « تعجرو اريسي تدعصف ىتكيرأ رخخألا

 اوجرخم لو قافمر اوداص ءالؤه لاقو : ممن تلقف ؟ !ارصأ ر اهلك كئارألا هذه رظنت

 كالمأ ملانأ هل تلتف « هيف حاورال اوشن ادلج ةكيرألاك مهموص رواتتف ؛ مهرطف ةاكز

 ب'ةبأ كدنع امأ ؟ دئاز ءادر كدنع اءأ ؟ دئاز صيمق كدنع امأ لاتف « ةايلو موي توق

 لف جرخأم : لاق معن تاقف « كتاكز هب جرو احمق هب ىرتشتو كلذ عيبت ؟ دئاز

 هادهأ قودنص ىف ىدنع ناك اديدج اباقبق ترك ذتف « صخرااب لح ألاهل ىغبثيال كالثم

 نم ةاكزو قاكز جرخأ انأو ةنملا كلن نمو « ىتاكز تجرحخأو هتعبف راجتلا ضعب يل

 : ىف دراواا ثيدحلا ىدنع كلذب ىوقتو « هتقفن ىمزلت

 اخذه ليلا حرق قع طرألاوداقلا ني افراز ناهتو رق نإ
 . نيملاملا بر هلل دمححلاف



 عل

 اهماإ ةرورض ال ىنا كتعتمأ نم هعيبت ءىشب لخبت الو ء كرطن ةاكز ىخأ اي جرخأف

 شنفملاو « هتيشاحو ىضاققلل ةريثكلا مهاردلا اهذبو كسفن لماتو «كرطف ةاكز ني ف

 اهئاطعإف كاسفنلرفوألا ظححا ىرتلب «ىويندلا كباسحو كتجا> كلاوشمب مل اذإ هتيشاحو
 كلل لاق ول لب « ةرخآلان رد ايندلا ةبحم ىلإ كلسنن ةيعاد رفوتل كلذو « ةالولا هباطام لك

 عجرتال باسحلا كلذ ةيشمن ىف وأ ةفيظولا كل: لوصخ# ىف اهلك س وافلا هذه للهتال شاق

 بحرلء احجار نكي ل نإذ «حجرأ كدنع كنيد نكيلف ىتنأ اي اذكهف «هيأر فلاختو هيلإ
 . ةاواسملا نم لقأ الف كايند

 ايندلا ىري ىح ةرعخالا رادلل ىلاعت هللا لماعي دحأ ردقي ال هنأ ىلع خايشآلا عمحأ قو

 : هللا ةاضرم ىف هلذرب اهنم اًئيش رثكتسي ال بارعلاك هنيع ف اهلك

 دئعو هللأدثع ةبترم سائلا نسحنأ وهف هيد نم هيلع زعأ هايند هدنع تناك نم :اولاقو

 راص نم لكل ىغبني هنأ ٍلعف . ةيويئد ةلعل كلذ امتإف قامللا نم دحأ همظع نإو « هقلخ

 « لالفلا ةمثأ.نم نوكيالثل كلذو « ىهنم بائتجاوأ رومأم لعف نع فلثتيال نأ ةردق

 « بئاذ هنأ ىمظعب سحأ انأو درولا ةءارقو ةعارجلا ةالصل تيبلا نم جرخأل ىنإ هللاو

 نضعب ىنعبتيف فلختأ نأ افوخ درولا نوءرقي مهو ءارقفلا نب« سلحملا ف حجطضا امبرو
 فله نم لك ر زو ىلع نوكي وأ ؛لالضلا ةمثأ نم ادودعم نوكأف ء كالذ ىلع ىلا كلا

 «ريخلا ىف سائلل ةودق نوكي نأ بلطي نمم ادسجالو ابلق بعنأ دحأ دجوي الف « ىناختب

 نإو « اونبج داهجللا نع نيج نإو « اوءركت مركت نإو « اول ع نإ ةودهتا نإف

 « اودهز ايندلا ىف دهز نإو « اومان ليال مانذإو « اوماق ليللا ماق نإو ءارعجشت مجشت

 لك أنإو ءاوظف- هئاسل ظفح نإو «اوباتغاسانلا باتغا نإ ,ءاوبغر اهتاوهشف بغر نإو

 ىف هسفن شقان نإو ءاوقفنأ اهقفنأ نإو « اوذزخ ايندلا نزخ نإو «ءاولكأ تاوبشلاو مارحلا

 « هباعصأ لمح سائلا ىذأ لمحت نإو ءاولمضأ اهلمهأ نإو ؛كلذك مهسفنأ اوشقان اهسئانمد

 كته مهماروء كنه نإو « اورتس سانلا تاروع رس نإو « اوامحتي مل لم>#شي مل نإو
 ساج نإو اوربكت ريكت نإو « هباعصأ عضاوت سانلل مضاوت نإو « هل اعبن كلذك هبامصأ

 هباعصأ سلج هتولخ ف سلج نإو ؛ كلذك هباعصأ سلج دجاسملا باوبأو تيناوملا ىلع

 نكي لو هسفن ىف ربتعا نم لقاعلاف « لاوحألا رئاس ىف اذكهو « كلذك مهتاوالخ ىف
 , دحأل ةربع



 مس #وهشس

 : نيكاسملاو ءارقفلا ق- ىف درو دق هنأ ملعاو

 « بديلا اذه فاّرطلا نَع ُْهوُنْغَأ
 مهريصيل ديعلا موي هنولك أي ىش لك نع لاؤ-لل سانلا ىلع فاوطلا نع مهونعأ ىععي

 بصنلاو بعت اا لجأ نم رورس هب مه لصحو ديعلاب نو>رفيو « هيف نوحميريسب تقو

 ىضفتةهو « طرفملا عوجلا ف عقب ىد عوج ناك مهدحأ.نإف ؛ ناضمر رمش ةدم ةدايعلا ف

 خوبطملا ماعطلا نيكاسملا ءارقفلا ءاطعإ] نأ ةروكذملا ةلعلا ةنيرقب قباسلا ثيدحلا

 نإف « هنع هللا ىضر كلام ما»إلا لاق هيو احيحص بلا مهئاطعإ نم لضفأ الثم ةسيرهلاك

 درقوو جورتخو لوخدو ةرجأو زبخو نجعو نحطو ةيقنتو ةلبرغ ىلإ جاتحم الثم حمتشلا

 ةعسوتلا باب ن. هنع هللا ىضر كلام مامإلا نم اهو « كالذ ريغو ماعط جئاوحو ردقو

 دح ىلع فوقولا نأ نم ةيبلغألا هتدعاق فلاخ نإو « ميلع رمألا ليهستو ءارقفلا ىلع

 نود بحلا نييعتب ثيداحألا تحص دقو « نسحتساولو عادتبالا نم لضفأ درو ا

 :هلوقب اوءاشام اونيبينأ هدعب ةمألل عراشلا نذأ دق نكملو ءخو طملاو «ىنلا محللاو مامطلا

 . 4 اهب لمك نم جو اعئرجألك ةنَسَح هن اس نم »
 درو ام دح ىلع فقر نف « ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا دعب ةعيرشلا ىلع ءانمأ مهو

 . نسحأ ال وهف نسحلاب ةءيرشلا هل دمشت رمأ ىلإ ىدعت نمو « نسحأ وهف

 ةلقا ماسو هيلع هللا لص ىنلا رصع ىف بولا جارد سانلا ىلع بلاغلا ناك امنإو

 ق ىحرلا ىلع حمقلا نحطي دحاو لك ناكف ؛ مل-و هيلع هللا ىلص هرصع ىف نيءاوطلا

 مويلا كلذ ىف نيكاسملل الثم خيبطلا خبطوأ حمقلا نحط فلك ةاكزال جرذغلا نأ رلف « هتيب

 كلذ لغتشي ناك هنأل « مويلا كلذ رورسلا هيلع صقنل لاعبو برشو لكأ مويوه ىذلا

 عقادلا نيب ملسو هيلع هللا ىلص ءلداعف ؛ ءارقفالو هتيب لهأل ماعطلا لمع ىف هلك موبل

 مولعف الإو ءريقفلا لع كاذ دعبامو طقف حممقلا جرا ىلهف ؛مويلا كلذ ف بعتلا ىف ذخالاو

 *ىنلا نهدلاو محالاو حيمقلاب هحرف نم رثكأ ديعلا موي ةسيرطلا نحصلاب حرفي ريقفلا نأ

 لاب لغشو امه ريقفلا ىلع لخدي ءزإف ءحسقلا سكع مولا الذ رورسل اًمفاوم خوطملا هنوكل

 . مويلا كلذ ىف رورسلا لاك هتوفيف لكألل حلصي ىح

 هريغ ىف هب ارومأم ناك ام دوعل كلذب ديعلا ىمس امتإ « نيفراعلا ضعب لاق انه نمو

 5 « وهسلاو ةلفخلا رح نم هيف احابم هنع ايبنم ناكام درعل وأ هكرت احاب٠ ةدارعلا نم



 تاق

 نانإلل متي ال كلذ نودب نأل « تاوهشلا نم اهظح سلا ءاطعإو ةدايعلا نم راثكإلا
 املط ىتلل عراشلا ةكح أطخأ دقف ديعلا موي ىف ةدابعلل سفنلا سبح نف « مويلا رورمع

 : ثيدحلا ٍى 2 ةيعلا موي ىف هنمآلا

 . « قرع ني نأ لبق ترج ريجألا ارطغأ »
 نم ناكف ٠ ارامنو اليل ناضمر ىف ريجألاك امحاص عم ثءاك ن مقثلا نأ كش الو

 انكهف ؛ فيلكتلا بعت نما سيفنتلاك وهف « دوعلا مويىف اهظج سفنلا ءاطعإ فورعملا

 : موي ى طن انل لاق انف سو هيلع هللا ىلص عراشلا دصاقم مهفتلخ

 . « ليو بارشو لك أ موي انإ»
 . نيملاعلا بر هلل دملاف قيرشنلا مايأو ديعلا موي الإ
 هللا ىلص هلوق رطفلا ةاكز جارخإ ديك أت ىله لدي امبو : هذع هللا ىضر ىناطالا لاق

 هزإف « رطفلا ةأكز ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرف و حيحصلا ثيدحلا ىف ملسو هيلع

 نأ نايب هيفو « لارمألا ىف ةيجاولا ةاكرلا ىف اك بجاو ضرف رطفلا ةفدص نأ هيف نب

 : هنأل ا وسو قررا

 . ( هللا َعآطأ فق لوسلا عطب نس )

 ( ىحوي ىو الإ َوه نإ ىومكا نع "قاطني امو )
 ةرهط الأي تالعدقو ٠ ملعلا لهأ ةماع امرجوو رطفلا ةاكز ةيضرفب لاف دقو :لاق

 الضن اهدجي ريقف وأ مدخ ىذ ىغ مءاص لك ىلع ةبجاو ىهف «وغللاو ثفرلا نم مئاصال

 اوكرتشا امكف «ريهطتلا لإ جاتحم مئاص لكشف « ريهطتلا ةلعل امموجو ناك اذإو « هوق نع

 . هأ بوجرلا ف نوكرتشي كللذكف ةلعلا قف

 هنع انظفح نمو « ضرف رطفلا ةئدص نأ ىلع « معلا لهأ ةماع عمسأ : رذنملانالاقو

 يروثلا نايفسو كلامو ءاطعو كاحضلاو ةيلاعلا وبأو نيريس نب دممغ ملعلا لهأ نم كلذ

 . ىأرلا باحصأو قاحسإو روث وبأو دحأو ىعفاشلاو

 . ها ملعلا لهأ نم عاجإل وه قحسإ لاقو

 : ىراخبلا طرش ىلع حيحص م الا لاقو اههريغو جام نباو دواد وبأ ىورو

 وفل نم .مئاطمإ هبل قَد ضو لو هيلع لا لتض هللا وسن ١



 مس واس

 م كاع ماع هسا وكم - مكر -

 هاذ نمو: وبقت اك ئعف ةالصلا لبق اهاَدَأ نبق « ني اش ةَدهْطَو تقلا

 . © تأقّدَصلا ت نس 0 ّىحف ة ةالّصلا لعب

 2 و ٠ م3 2 2 9 8

 ىمأ ل لَعرح وأ ّررب نم عاص د : اعوفرم دواد وأو دمحأ مامإلا ىورو

 ص مهد قط مس أ 1

 وا ”ىنغ ىثن اذار رق وكام

 م طا اعدك 1 اق ناار "6 ”ريقف امو مم -

 ديب بيرغ ثيدح لاقو « ناضمر لئاضف 2 نهاش ن صن> وبأ ىورو

 : اعرفرم دانسإلا

 سا هاش ملا ه7

 0 راعنلا اة مقارب الو « ِضْرَأْلاَو ءايلا ني ىلعم ناستر يش
 روي

 :ةيالا هذه نع لثس ملسو هيلعدللا لص هللا لوسر نأ هحيحص ىف ةعزخ نبا ىورو

 ةكّز يف تازنأ» : لاقف ( لت ٠ 2 0 - 35 نم َمَكَهَأ ذك )

 . للعأ ىلاعت هّللاو © رطفلا

 نيديعلا ىليل ىبت نأ ( ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 هيلع لديو « مايفألا ىلإ ردابتملا ره كلذب اهءايحإ نأل دوجسلاو عوكرلا تاذ ةالصلاب

 ةءارق نم ريخ لك لقب لصع ءايحإلا ناك نإو ء كلذب مهلك حلاصلا فلسلا لمع

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنع ةالصلاك كلذ ريغو حبدستو

 عوجلاب اهمايق دبعلا دارأ ةليل لك مايقل دعتسي نأ بحيو : صاوخلا ىلع ىديس لاق

 نم ريخألا ث'ثلاك ؛كالذ رمغوأ تابعت نع « فصنلا ةلياوأ ةعمدلاوأ ن.ديعلا ةليآ ءاوس

 ١ . ها هددم ىلق ميش نم نإف هموقي ناك !ذإ ليللا

 وهل هوب امههّقعي هنأ 2" نيديعلا ىتليا ءايخإ ىف ةكمحملا : لوقي هنع هللا ىتر هتعمسو

 كسديف راهملا ىلإ دتعو « دبعلا ىلع اطينم نيتليللا نيئاه ىف ةدابعلا رو: نوككيف « بعلو

 امكان تاب نم فال « ووسلاو ةلذغلا ناديه ىف ةيلكلاب هنانع ىعخرب نأ ريغ نم ديعلا جر

 . تالفغلا ىف نانعلا قاطم حبصي هنإف « هبر نع الفاغ وأ « حابصلا ىلإ

 فلك كلذ تملع اذإف . هتمأ نيد ىلع هقفشأ امو عراشلا رماوأ كحأ ام رظناف

 رهسلا نأب للعتت الو « ةداع كلذب كل نكي مل واو نيئايللا نيتاه هايحإ ى ىعنأ اي كلسفن



 مس #5 لس

 ريغ نم كلذ ناك اممرو ةليا اذكو ذك سارعألا ىلايث ىف رهست كارز انئإف « كياع شي

 1 . ىلوأ هب كرمأ١٠ لاتماف « عراشلا رمأل لاثتما الو ةحلاص ةين

 مفيعلا ةليل تناكو ةليللا هذه انعم روسا لاعت ايندلا ءانبأ نم صخشل ةرم تلق دو

 حتفت نأ تدرأ اذإ ىقدصا كيلع هللاب هل تاقن « هرضي رهسلا نأب للعتف « رغصألا

 حابصلا ىلإ رهست تنك له رجفلا ىلإ ءاشااا نم هقلطت ىذلا روخبلا كيلع أطبأو ايلطم

 هبقرتت تنك له برغملا ىلإ رجفلا دعب نم أطبأ اذإف :هل تاقذ ءمعن لاقف ؟ هئع بقرتت

 نم رهسلا ىلع ردقي هنأ هسفن نم دحي وهو مايأ ةعسن ىلإ هتجبردف : معن لاقف ؟ ماننالو

 : هل تلقف « ردقأ ال لاقف رشاعلا مويلا ىف هل تلقف « ضرألإ“ ىلإ هبنج عضو ريغ

 هناكل ةرخآلا بحأ تنكولو : معن لاقف ؟ ةرخآلا ىلع ايندلا رثؤت تنأ اذإف ىتخأ اي

 . سكعلاب رمألا

 هبلقنت ىح اهاوهشو ايندلا ةبحم نم كجرخم خيش ذاخنا كيلع بجي نذإف :هل تلقف
 ,سحن ريصنو ىورخألا رجألا ةبحن ىلإ باطملا حتف ىف كدنع تناك ىتأا ةيعادلا كلت
 هللا لهأ نأش وه اك" غ ةيعادلا ةوق نم اهماايلب مايأ ةعست ريخللا ف رمست ردقن كنأ كسفنب

 جرفتلا ق رهسلل اوعد اذإو اوباجأ ريحلا ىف رهسلل اوعد اذإ وناك مهنأ كلذو ؛ ماودلا ىلع

 درو امك « ةبدمجت ةثارو مهب ىلاعت قحلا ءانتءال كلذو ةيعاد مهل نودجال نيطبحلا ىلع

 هحور هللاطخأف وش ىف ةكم نايتف عم رهسي نأ باش وهو ةليل مزع سو هيلع هللا ىلص هنأ

 . سمشلا رح هقرحأ ىح ظقيتسي ملف ؛ حابصلا ىلإ
 هتمقو ىأيام درجمبو « ةدابعلا نم القث دجن ريصت ال ىتح خبش دي ىلع ىخأاي كلساف

 يضرغ فلأ كءارو ناك ولو « اهلعف ىلع كنم ىعاودلا رفوتت اهم ىلاءآ قملا كرمأ ةدابع

 لب.رمألا كلذ ىف قدا كل هلعج ىذلا قابلا رجألا وأ كبر رمأ لاثتما كا:وفي الثل هتكرت

 كسفن ةيوهأ ىف كلذ لعفت اك « ةليح فلأ هنم كعئمو هقيرط يف دحأ كضراع اذإ لمعت

 , كاده ىلوتي هللاو كلذ لمأتف

 : ادحاو الإ تاقث هتاورو اعوفرم هجام نبا ىورو

 2 70 درك تور فرع 0

 : كرما دوا ماوي بلف تكي ك0 جليل مق نس »

 ةنجلا 20 ْتَبَجَو ملا ايلا ايحأ خم » : اموفيم ىئاهبصألل ةياور ىفو



 م 0 مس لس بح

 ةهبلق تع < ؟1 ىَحضأْلا هليَلَو رطنلا هليل ايحأ نم » : اعوفرم ىناربطلل ةياور ىفو

 . لعأ ىلاعت للاو « ُبوُأْلا توم" مَ
 انتاوصأ عفرت نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهملا انيلع ذخأ )

 قرطلاو دجاسملا ىف قيرشتلا مايأو نيديعلاك « امف ةياإ بدن ىلا تاقوألا ىف ريبكذدلاب

 ( ىعيبطلا انئاي ىلع لجو زع هللا رمأ لاثتمال امم دقت «ثالذ نم ءايحلاب لاعتنالو لانو

 اوج رخيا ريبكتلاب ءارقفلا نمىلوأ مهللب رب اكألاو ءارمألا نم اندنع ضد نم هب رمأن ثالذكو

 ريكأ هللا هلوقب مهدحأ نأكف «مهبكارمو مهسبالم ىف ام اورهاطت ىلا ءايربكلا ةفص نع

 . اهمظاعتو « هسفن ءابربك نم أ ريث دق

 هقفلا بتك ق ررقم هتقوو رمبكتلا ةفصو ةهفاشءالإ رك ذنال كلذ قفءرخأ رارسأ انهو

 ١ : ملعأ ىلاعت هللاو

 2.84 رييكسلاب *6 دأيغأ 0 8 : اعوفرم ىتاربطلا ىورو

 : ملعأ ىلاعت هللاو ةراكن هيف نكلو ىرذنلا ظفاحلا لاق

 انسفنأ نع ىحضن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لعخأ )

 ةطامإ كالذ ب ةكحلاو . ىعرش رذعل الإ ةيحبضتاا كرتن الو ةنس لك اندالوآو انلايعو

 لهأ زعء ءالبلا ةيحضلا عفد طرش نمنأ ملعف « هبونذ ةرفغمو همسا ىلع تحمذ نم ىذألا

 . لالح هجو نم نوكن نأ لزنملا

 بهن نم فاشكلا وأ « برعلا خياشم هلسرب امب ةيحرضتلا نم ملاهلا وأ خبشلا رذحيلف

 . لزنملا لهأ ىلع ءالبلا ىف ديزي كلذ نإف « اهرقثبو دالبلا منغ

 ( مدلا ةقارإ ىف وه امتإ رسلا نأل « هب قدصتلاو محللا ءارش ىنكيال هنأ اضيأ ملعو

 نم رثكياف ةباد الو بوث لضف هدنع سيلو ةيحضأ ءارش ىلع ةردق هل نكي مل نمو

 . لادللا كلذ ربي رافغتسالا لعلف « ةيحضألا ىلدب رافغتسالا
 دحأل سيلو تافلاخلا فريس مهسرفن اودي نأ نيدرجنملا ءارقفلل ىغبني كلذكو

 : ةئاللا باسحا لجو رع هللا رماوأب نواثلا



 هل سا مي 7

 . (”محر روفغ هّللاَو )
 ير دو م راو دي ريحا ب

 إو « عّدلا قاّرشإ نم هللا لإ بح رعت + اني لمح نم هدا لمت ام

 نبك ناك هللا نم 'قَيَل مدل نو «اهفالظأَو 8 راش هنورقب م ةّمايقل ني

 . «اننت (ي وبي ضرألا نيب نأ 20
 : دائسإلا حخيوحص هنإ ماجا لاقو اهريغو مانخلاو هجام نبا ىورو

 ءءء 50 5 ٠ ١

 : َلتَف ىحاضألا مذه ام: اوت -لسو هيلع هللا ىلَض لا لوُسَر باحصأ نأ »
 ري ل صر 2 د هام  نسكا و 0

 : اولآق ةنسح ةرعش 5 لف1 فا لرش ماين ل ان اولأق ؟ يهاب نا ةنش
 هن 5 3 0

 . © ةَنَسَح فوملا نم ةرمش هلكب لاف ؟ فول

 ديملا موب ىنعي © ِمْوَيْلا اذه يف َمَد1 نبا لمح ام » : اعوفرم ىناربطلا ىورو

 موب اعز نوكت نأ الإ قارب عد نم لضفأ » ىحضألا

 م

 دي ًَو مدا "نإ امنامدب اوُبِسَتْحاَو 1 عادلا امان م اعوفر 2 ىلاريطلا قورو

 3 “ا 86 5 عه هك ء سكر
 . « َلِجَوَزع هللا ز'رح ىف مي هنإف ٍضرالا يف مَقَو

 سوس 4 2 11 ماد ' 8 ,

 "4 تناك هتّيدضال ايست مع ةَييط ىحض ؛نم ) : اعوفرم هل ةياور ىفو

 د8 :ناتلا نم ايا

 م 25 - 2 ا ٠ . .٠ ٠ م 0

 م 0 ه'ىث ىف قرّرلا تقفنأ ام » : اعوفرم اضيأ هل ةياور فو

 ٠ « رليع ماوي يف
 : .ههشأ هلعلو افوقومو اعوذرم م احلا ىورو

 كمر م

 . « اًنالَصَم «نرضحت الف حضي ا ىحضي نال 1

 : اعوفرم اهريغو ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو

 رعأ ىلاعت هللا و ( ني 2 هجام نا داز 6 شكلا ةيدْضألا يح

 آرحضأ حيسبدن نأ ( مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخخأ )

 زع هللا رماوأب امامها حبلا انرضحو انع حبذي نم اناكو ىعرش رذع انا ناكنإو «انسفنب

 ( راونآلا حئارل - 14١



 مك 7

 ىغعبنيف حبذلا رضخ الو هسفنب بذي الف سانلا نم ريثك 4 ل ليمزا اذهو 3 لجو

 . امركذ امم ءانتعالا

 : ثايح نباو خيشلا ربأو رازبلا ىرردو

 ٠ 5-5 2 سارا 0 مات 5 3 5 5 4

 يس | وق : اع هللا يَ ةمطاقل لَ ملسو هياع هللا لص ىلا نأ »
 ممول َّ .٠

 ) كيف 00 1 م كَ رقي نأ ايمد نم 0 0 1 ك 0 )2 د 1

 لير 5ك 95 1 201

 ىذا ا يود ةعطاق ايد ب نديم دا
5-5 2 

 2 يأ هيد 0 و مد 5 00 رق

 10 ا ولا مير ا أن ناعم
 مهم ةصاخ لم 01 35 هللا 0 0 ا 2 افنض < نيعبس 0

 ةصاخ دمع لال :لا | ؟ ةكاَع نب ل ملل و لامحم "لالا زا نيفارحخ ال أ همام فيفا رار سام ع 8 2 : 5

 .6 واع َنيِملُمللَو و

 ١ ملعأ ىلاعت هللاو «؛ثيدحلا اذه انءاشم ضعب نسح دقو :ىرلاملا ظفاحلا لاق

 محلب قدصتن نأ ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا لهعلا انياع لخأ (

 ءالع هلعفي يك لبمتسملا ف هلكأتل اندنع مححلللا رخدنالو ع( درو ا اهدا ىدح انيدضأ

 لوقي ليخبلا اذه ناكو « ةيحضألا هل تعرش ىلا ءالبلا انع عفدي ال كلذ نإف « سائاا

 هندبي ثدح ام رف ؛ لقعلا ةفخ نم اذهو ءالب ىنع عفدني الو ىنيحضأ لك آ لأب تيضر

 . مدنلا هعفتيال ثيح مدنيف كلذ وحنو ةلطاب ةمهتزأ ماذج وأ تاحارج وأ برجوأ ةكح

 هللا ىلص عراشلا ىلع طق نوهمال كلذ نأ مه قحتسيام ضعب هل لصح ام عيمج نإ مث

 . هل قاعلا هدلوب ةبوقعلاوءالبلا عوقو دلاولا ىلع نورمال انك لسو هيلع

 رمأبال هنإف 2 هإ ةدايق ىلا ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا ةيحنو نامي إلا هياق برشأ نمو

 . ةرخخآلاو ايندلا ىف دبعلل ة>ءاصم هيف و الإ ءىشب طق

 لضفلا ىري لب « ءارقفلا نم محللا هيلإ لسري نم لعالضفهلىرينأ ىحضملارذحياو

 نءرضفلا عجو هيلع ضرع ول لب 04 الثم كرولا كلذب ءاليلا 4ع لمحتي ىذلا ريقفلل هيلع



 هس[

 اهلك ةيحضألاب كلذ هنع لمحتي صخش ءاجف برشلاو لكألاو لِللا مون هعنمب ىت> الثم

 1 أبم هسفن تحعسل

 ناسنإ بوث لسغ نم لاثم « ةقدصلا بحاص نع ءالبلا لمحتي ىذلا ريّقفلا لاثمو

 نأ ؛ مدلاو بوألا بحاصب قيلي الف دسافلا مدلا هندب نم جرخأ و 58 وأ خيسولا نم

 : هل ركشلاو مهارالا هزاطعإ هب ا « ىلع هسفن ىري

 . ( مقتلس لس طاّرص ىلإ هآشإ نم ىدبي هللا

 , دائسإلا تو لاقو اعوفرم محلا ىور دقو

 64 1 عم مآ الق و هتّيحضأ دل دلج عاب نم

 نعملسو هيلع هلل لص ىبثلا يبن 00-525 انج دق قرذبلا ظفاولسا لاق

 . ملعا ىلاعت هللاو « ةيحضألا دلج عيب

 كلذو ةحمذلا نسم نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع فخأ )
 . رحنملا ف حبذلاب عارسإلاو . ةميمللا اهارت ال ثيحب ةرفشلا دادحإب

 . جورلا قوهزل اليجعت حبذلا نود هقنع لاط ام لكل رحنلا ءالعلا بحتسا انه نمو

 : اضيأ ثيدحلا ىو « ءا>رأا هدايع نم هللا محرري امئإو

 .هأ وعم“ 200 ناحإلا بشك هللا نإ 8

 ل الو نيئسحملا ناويد ىف هل سيل رابج وهف اهب هبلق قرطت ةمحر: ريغي ةميهبلا حبذ ن .ف

 ..عحربال محتر ال نمو « ابيصن الو موس مهروجأ

 : اعوفرم هجام نباو ىناسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو 0 ىوردقو

 7 اًذإَو» هلتقب مترمأ ايف ىنعي 6 وعملا اوس ع اذإ »

 . « ُهَتَحيِبَذ حبو ترفع رفَغ '؟ دَحَأ ٌدِحيلَو ةذلا

 هيلع هللا لص للا لوُسَر نأ :  حييحصلا لاجر هلاجرو ىئاربطلا ىورو

 97 ل ىو ”هترفش دي َوْهَو ةاَش ةَحْفَص لق "الجر عضاَو ٍلُجَر ل
 . 6 نيم ايمن نأ ديرعوأ ؟اًذط نبق الأ : لك

 6 ميش نأ لَك َكئَرفَش تذَدْحأ الم ناتي » : م احلا ةياور ىفو

 : لاق رمع نبا نع هجام نبا ىررو



 هس دا

 : لَكَ «_منايبلا نَع ىراَوت ْنَأَو راثشلا دب <لسو هيلع هللا لَص اهلا سأ د
 . « ةزيجلف "[ دحأ عَبْد اَذإ

 . همتيو اهحيذ عرسبلف ىأ « زهجيلف هلوقو ؛ نيكسلا ىهو ةرفش عمج : رافشلاو

 هلجرب ةاش بحسب الجر ىأر هنع هللا ىضر رمع نإ :افوقوم قازرلا دبع ىورو

 : اليمح ادوق توملا ىلإ اهدق «كليو : هل لاقف ؛ اهحيديل

 . ملعأ ىلاعتهللاو ثيداحأ ديزممللا قاخ ىلع ةمحرلاو ةقفشاا دهعف هللا ءاش نإ ىقايسو

 اذإ جحلاب رهابن نأ ؛ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 توملا فود الو « ةيورئد ةلعل رخأتن الو ء ةينملا مارتخا انفوخخ دنع امسال « هانعطتسا

 هناطوأو هلهأ ةقرافم هيلع قشو ايندلا بح «يلءع بلغ نم ضعب هيف عقي امك « قيرطلا ىف

 «كلذريغو هفئاظو نءلاملا هعمجو « لظلا ىف هسولج-و هكاوفلا هاكأو وللا ءاملا هبرشو

 لكي ال هنإف «٠ صقتلا ةياغ ىف كلذو « مالسإلا ةجح جم نأ ريغ نم ,هدحأ توميف

 . جحلاب الإ ريقفلاو ىنغلا نيد ناكرأ

 ؟اذال : هل تلقف . عيطتسأ ال لاقف ؟ جمت الأ : ملعلا ةبلط ضعبل ةرم تلق دقو

 «ىعرش رذعب سبل اذه : تلقن ؛ ملعلل ىسيردت ةفيظو ىلع دحأ ىعسي نأ افوخ : لاقف

 لثم ىف ضراعي دحأ امو ء هللا هجول اباستحا مولعم ريغي الإ عرش ام للعلا سيردت نإف

 ؟ كاللايع * : هل تاّقف . امف ىذلا مولعملا لجأل دحأ اهذخأب نأ فاخأ ؛ لاقف ءكلذ

 فاصنأ ةرشع لاقت ٠ موي لك مولعملا نم كل مم : هل تلقف « سفنأ ةعبرأ لاقف

 صخش هءاج ىح جحلا قف نواف ؛ كيفكت هللاو امنإ : تلقف « ةفيظولا هذه مولعم ريغ

 كلنإ كلو نيأ : هل تاقف هل تلخدف « ابهذ ةثامثلث وحن هتوم لبق هتيب نم قرسف

 لختت نأ كيلع بجيف : هل تّمذ « انبولق ىلع بلغ اهندلا بح لاقف « جحا عبطتستال

 : ىسفن ةدهاجم عيطتسأال لاقف « ايندلا ةبمح نم كجرذم ىتح قيرطلاكب كلسيل اخحرش ك

 ناك نإ ىنضبقا مهللا لق : هل تلقف « ىدوب وهام لاقف «رادلا هذه نم بهذافدل تلقف

 . هللا همحر ريش دعي تا اهلاتف « ىل اري توملا

 جملا ىف الإ اياطخلا ريفكت لعجي مل ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ىخأ اي ملعاو
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 , صاع وهن اهقو نع اهجرخم وأ قبرطلا ىف ةالصلا كرثي نمو «هيلع مثإ ال ىذلا روربملا

 . ثيداحألا ىف هيلإ ةراشإلا ىنأتس اك « ةدحاو ةئيطخخ هجح هنع رفكب الف هجح ربي

 ةردقلا دنع رمتعاو جحو ةحلاصلا ةينلا ررحو قءرطلا ىف ةالصلا ىلع ىخأ اي بظاوذ

 . كاده ىلوتي هللاو ثانيدو كسواف ترسخ الإو

00 2 
 ادام "مث ليق «دلوُسَرَو للاب ن نآعإ لَ ا اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 . 4 روُربَم يح : لاق ؟ ذم يم : ةليق ٠ هللا ليبَس ىف ذاهملا : لآق ؟ هللا َلوُسَي اي

 : اغوفرم هحيحص قف نابح نءال ةياور فو

 1 يي اع رشا دمع مااس# م مع
 (هيق لواغ ال وْرْعَو « هيف ةلارخ ال ناعإ ىلاعت هللا دنع لاعالا ”لضفا»

 يل عة جدل
 . 6« روربم جحَو

 م لطفا لاق .ةئس اياطخ رفكنت ةروربم ةديح :لوشي هع كلا ىضر ةريرهوبأ ناكو

 5 ةيدصس هرؤ عقال ىلا وره روربملاو

 . « عالكلا بيطَو مامّطلا مآعطِإ جلا ”رب نإ ١ : اءوفرم ربأج ثبدح ىفو

 2. عالتلا هشْنِإَو 2 'ةياور فو

 5 3 ا
 هبونذ نم ْمِحَر قف قس زي "إو ّجَح سد : اعوفرم اهريغو ناخيدلا ىورو

 د 0

 . « وبْنَذ ني َمدقاَم هل ريغ » : ىذمرتلا ةياور ىفوو

 . ءاسنلا هب عجورام وه ثفرااو : سابع نبا لاق

 ايف ةأرملا نم لجرلا هديري ام لكل ةعماج ةماك ثفرلا : ىرهزألا لاقو

 . عاجلاب قاعتي

 شحفلا هب داريو قاطيو « عاجلا هب داربو اضيأ ثفرلا قاطيو «ىرذتملا .ظفاملا لاقو

 . عاجلاب قلعتي ايف ةأرمال لجرلا باطخ هب دارو ناطيو

 هللاو « ءالعلا نم ةءامح نع ةئالثلا هذه نم دحاو لك ثيدحلا ىنعم ىف لقن دقو

 0 . ملعأ ىلاعت



 دس عدس

 لت يت

 . « ةنِجلا الإ داَرَج “هل نيل َروُربَملا حلا نإ :  اعوفرم اهريغو ناخيشلا ئورو

 . « لبق نأك ام مدهم جلع نإ » : اعوفرم هريغو سم ىورو

 ا ٍكيِمّضاَو ريبكلا دابج » : اهوفرم نسح داتساب ىلاسنلا ىورو

 . « رهو جيلا

 : هحيمص ى ةمم زمخ نبال ةياور فو

 ؟داهج ؟نم هاسنلا لق 'لَد هللا لوُسَي اي تلف » : تلق ابنَ هللا ىضَر ةشْئأع رع

 ل كالا هيف لاتقل داوج نإ علا

 لد اك بوذا لسن يلكا نإك اوُيَح » : اعوفرم قاربطلا ىورو
 . 6 نرد ءألل

 م

 هثاور ند داحاو نم باقلا ُْق نكلو : لاق هحب سنك َْق ةمرخ نبا ىردرو

 . اعوفرم ءىت

 ٠» 0 3 لو رم رمسص

 دنطا نم نيف طق بن 0 3 دْيتَأ نلأ تلا ىنأ ُمآلكلا دْيلَع مداد »

 .4 ريلجر ع

 . ادحاو الإ تاقث هتاور اعوفرم ىلعي وبأ ىورو

 جرح 'نَمَو « قمايقلا ماوي لإ جالا رح | ا م

 . لعأ ىلاعت هللاو « ٌَمآيقْلا عي لِ رماح م بنك تام امتع

 جملا ق قفنت نأ ( ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نم ماعلا كهعلا انيلع ذأ )

 ةنؤم وأ ةراخغا وأ ةفحنا وأ لاهجلا نم ائماقم قوف امل فلكتت الو ؛ انعسو ردقب ةرمعلاو

 ىلاح هلل كالذ نأ راهاإ ع هللا ريغ انةلماعمل مد انيقعي نأ افوخخ )م تاوالحلا وأ لكألا

 قئاللا امتإو « الجآ وأ الجاع هيف قافنإلل سفنلا ضيقنت ءىشب ىلاعت هللا ىلإ برقتن الو

 اذإ الإ نوكيال ثاذو « بلاقلاو بلقلا حرشنم وهو هللا ةامضرم ىف هلام ناسنإلا قفني نأ

 انركذ اهف هموقو هيلع بلاغلاف هتقاط قوذ ةقفنلا ُْق عسموأ نم نإف )0 هدح ىف ةعمسلا
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 فاثكلا ىت> ةقفنلاب هردعاس امب ر ناسنإلا ناف « هل بسكال املاغ وأ ايش ناك نإ امسال

 ةرجأ نامزلا اذه ىف دجو امل عروتو لحلا عبت ولذإ « ةملظلا نم ,هريغو برعلا خباشمو

 ن٠ نيصانلا لمثل لامعألا ف ليخخدلا لخد دق هللاو نكلو « لمحم الب لمحلا ىلع هبوكر

 نأ دعيد الف هسفن شغب نمو « سانلا حصتنيال هسفن حصنيال نم نإف 3 نيحلاصلاو ءايلعلا

 . سانلا شغب

 : لاق مث« مهارد ةثالث ىواسي ثر لحر ىلع سو هيلع هللا ىلص جمخ دقو

 . « ممم الو ويفر اير آل اًجَح كهلَْجا مبلل »

 كارإف « برقأ مثإلا ىلإ رهف هجح ى رخفلا هلخدو فلكت نم لك نأ ىتخأ اي ملعاو

 ةماظلا ىلع نودوبي نيذلا راجتلاك « هبسكم ىف عروتي ال نم جحلا ىف ةنوعملا لوبقو ىحأ اي

 نوكي نأ داكي مهبسك ناف « برعلا خياشك وأ ؛ مهنم اورتشا اذإ مهودري الو نساكملاو

 لوح ةجح ق ابصغ سائلا نم مهدالب نم امنوذخأي مهلا كلذكو ©« تحسلا تحس

 ى اراغ بهذيئامهبلع جحف نيلمح وأ المج خيشلا ىديسا اولسرأ امترق « ناطلسلا ةعامح
 . قيرطلا ىف هنم اتومب وأ عجرب نأ يلإ « ةيصعملا

 قيرطلا كلسي مل نم لك ىلع ةبلاغ سفنلا نأب ىملعل كلذ لثم ىلع ىخأ اي كانبن امنإو
 مركلاب ةرهشلا بحو ءايرلاو للعلا هلامعأ لديف ىلاعت هللا ةيانع هفحن مل وأ خيش دي ىلع

 الو لب ةلماك مهامعأب نونأب ءالؤه لثم كرئبال ةرم ابأ ناف ء لاقيل قيرطلا ىف ءاخسلا وأ

 مهدحأ داكي الو ةملظلا لاع جحلا ىف ةدعاسملا مهملع نومو مهلامعأ مهل نيزيف « ةصقان

 نم جح ادحأ !مترفاس ىنلا تارفس ثالثلا ف ىنيع تأرامو : هلامعأ نم ءىش هل سي

 ىنيبرشلا بيطللا نيدلا سمش حلاصلا خبشلا ىخأ لثم هسبلمو هلك أم ىف عروتو ءايعلا

 هسفن ةقفنل ائيش دحأ ند لبقيال هتيأر ىناف ؛هلجأ ىف ىلاعت هللا حسف رهزألا عماجب ىتفملا

 نع ىثمت ريصيو ةراعشلا برع لامج نم زيمتي داكبال المح هل ىركيو « قيرطلا ىف

 دنع الإ بكربالو « داروألاو نآرقلا ولئيو ىشميف اراممو اليل تاقوألا رثكأ ىف لمجلا

 ىنم مايأ للحتي ىح همارحإ نم لح الف ادرفم مرح مث“ لمجلاب ةمحر ديدشلا بعتلا

 ,ىوطو ةكم ءارّقفل همعطأ ءاشع وأ ءادغ هءاج ْنِإو « اهريغو ةكم ىف امتاصهمايأ رثكأو

 داكن الو مهكسانم سانلا ملعي قيرطلا لوط قو « اراممو اليا تيبلاب فاوطلا نم لم الو
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 هللا ىضر احيرصت وأ اضيرعت دحأ ىف ةبرغ ةملك نع الضف اهب كؤدبي وغل ةملك هنم عمست

 , هلضف نم هدازو « هنع

 . مالسإلا ةجح رمغ جم الف الإو خلا اذه لثم ى أ جحف

 رجلا ق ةجرد و ةهدنع تسلجف نيئلس ةكمع ءايلعلا نم م ماقأرخآ اصخش تيأر دقو

 ىخأ اب : هل تلقث ©« ىبالو لخ الف رصم ءالع ىلإ لصتا مث ةكم لهأ ىف قرحف

 ,نم دحاو هب ىضريال ةكم ىف ريخلا نم هلصحتام عيمجو ةرصحد دليلا هذه ف كسولج

 كلامعأ عيمج هيضربال ادحاو مهنم فرعأ لب « ةمايقلا موي مهتبغتسا نيذلا ءاملعلا ءالؤه
 لهأ ملعول : هل تلق مث « ليخدلا اهلخد ىبلا كلامعأ نع المفف « ةدحاو ةبيغ ىف ةحلاصلا

 « كلاح نم هللاب ذيعتسي ناك لب ةماقإلا هذه ىلع دحأ كدسحا٠ هيلع وطنم تنأام رصم

 . نالفل اًدينه : نولوقي مهتءمسام لوطايف

 كاده ىلوتي هللاو « كللسملا اذه كالست نأ ىحخأ اي كايزف

 . نيخرشلا طرش ىلع حرص لاقو اعوفرم م احلا ىورو
 رجألا نم كلل نإ : اهترمع ىف ةثئامل لق سو ديلع "هللا لص هللا َلوُسَو نأ » ص 2 5 2 م

 . « كَدْمَمَو كبَصَت ردق لع

 و قو حلل اوق بمعلار
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نسح هدانسإو ىمبلاو ىناربادلاو ددأ مامإلا ىورو

 : لاق ملسو

 .ه« فْعِض 5 72-0 هللا لبس يف ةقفدلاك "يللا ف قل

 . 4 رن اعبَسب ' مار دلا » ةياور فو

 هلام ل

 .(ع طق جاح اا اعوفرم ىلاربطلل ةياور ىفو

 . حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا ه ورو رقتفا ام لاق ؟راعمإلا ام ريا ليق

 ىَتاَنف ةَبْيَط رمت اجاح جاذا جرخ اَذإ » : اعوفرم ىئاهبصألاو ىئاربطلا ىورو

 كتلحاَر و 10 َةلِداَذ 7-52 تان ءايشلا ىف نم دأتم ماد كيك لا كيك

 ةادان كنك ىتدانف يبل خقكلاب جرح اَذِإَو روز ا و
 ٍس

 26 رمد م

 ريغ روز ام كَحَحَو
 2 ما سمس

 رح َكَتَقفن َو ”مارح كداز 0 لَو كيت آل هاّسلا ”ْنِم

 ٠ لعأ ىلاعت هللاو « روربت

8 



 م

 هذإ ناضمر ىف رمتعن نأ ( ماو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخخأ )

 « ةجح لدعت اهنأ درو هناف « ىعرش رذعل الإ اهتوفنالو ناضمر ى انلخدوأ ةكمم انرواج

 ةدابعلا ةرثكو عوجلا نم هيلع وه امل ناضمر ىف رونلاو ءافصلا نم ناسنإلا دنع امل كلذو

 قحلي داكي ناعيجلا نأ كلش الو « ىلاعت هلا ةرض> نم برقلا ةدش بسحم مظعي رجألاو

 ةرضح نه بيرق اهنم دبعب هنا « ناعبشلا فالخم ءايبنألاو ةكئالملا نم ةرضحلا لهأ مادح

 كلذ معاف « اممم رهطتملا ةدابع نه « شحاوفلاب خطلاملا سندتملا ةدابع نبأو « مئاهملا

 , كاده ىلوتي هللاو

 : اعوفرم هحيحص ق نابح نباو هحيدص ىف ةعزخ نباو دواد وبأ ىورو

 . 6 ىعَم 1 لدعت َناَصَمَر يف رع 0

 : اعوفرم هجام نباو ىناسنلاو ىراخبال ةياور ىو

 . لعأ ىلاعت هللو حارس اشتر ق2

 ق عضاوتلا نم رثكن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 نود ةظياغلا ةيابعلا ف مرحنو « رفسلا ىف ةمدخلاب ةقئاللا نودلا باث سيلنو ؛ جملا

 ةالصلا مهماع ءايبنألاب ءادتقا كلذ لك « مهريغو راجتلا هلعفيامم كلذ وحتو عيف رلا ىيسمحلا

 رخ طوطخ امف ىتا تار رحنا تايجرفلاو ةقيقرلا بايثلا سبل ىغبنيال هنأ ملعف . مالسلاو

 اصوصخم الم ةثيزاا بايثل نأل : تانوعرلا لدأ سابل نم كلذ وو رفصو رضخو

 ةمئار وأ ىنغلا ةفص هيف ناك نم نأ ىلع لجو زع هللا لهأ ممحا دقو . هعضوم اذه سيل

 ىلع قرفت ىلا تادادمإلا نم ءىث هل لصحي الو « ىلاعت هللا ةرضح لخدي ال ريكتلا

 : ىلاعت لاق ةرضحلا كلت لهأ

 . ( نيك َاَلاَو ءاّرقفل تاقدَشلا ا )

 هيف امن1] « ةاكسملا الو راقتفالا ةفص هيف سيا ارخبف ةرخافلا باوثلا سب الو ريكتملاو

 ابايث هل ذدخأرو اهلك اهعيبي نأ ةرافلا سبالملا هدلب ىق هتداع نأ ىغذيف ةراابجلا ةفص

 كلت نم داز اعرو ؛ جدلا نم عسج رب ىح قيرطلا ىف نيكاسملاو ءارقفلا ةلاح بساؤت

 اممع ىغتسا نإو هتعفن هرفس ةنؤم ىف اهم فرص ىلإ جاتحا نإ مث رابيد ةثام ىلع بايثلا

 باوث نع الضف « رضحلا ق مهرد ثنلأ ىلع حجرب مهرد لكافعاضم ةقدص اهنم قدصت
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 هعضوم اذه سيل رخآ اتقو ةمعئلا راهظإل ناف « ةممنلا راهظإ دصقب ةرءافلا بايثلا سبل

 ةرخافلا هبايث نأ ولو ٠ وه هجح نم لضفأ ةدحاو ةلحرم ازجاع هباكرإ لعلو
 « رفسلا ىف اهيرشي نم ةلقل «عفنت ال امر قيرطلا ىف هعم تناك

 امكريحو رزأو تاشاش نم ةسيفنلا ايادملا هعم بحصتسيال نأ جحن نمل ىغبني كلذكو

 قئالع هنع عطقي لو « ةرضحلا كلت درو نم ىلع ةبوصنم قحلا نازيم نأل راجتلا هلعفي
 هلام سأر ضعب صقن هنم قرسن ملنإو « قيرطلا ىف هنم قرسن اممر !منإ مث اهعجأب ايندلا

 زجع نمل هعم اهلمحبوأ ةكم ءارقف ىلع ايادهلا كلت نمت قفني نأ هل ىلوألا ناكو « نيدلا ىف

 2 ةريصب هل نوكت نأ جاحلل ىغينيف « ىشملا نع وأ « ةقفلا نع قيرظلا ف

 ءاجف « بعتااو شطعلاو عوبجلا نه توملا ىلع فرشأ ءارقفلا نم اصخيش تيأر دقو

 لاقف ع كيلع هللا حتفي لاقف ؛ هلل ىنبكر وأ هلل ىنقسا لاقف ميظع لمحم ىف صخش ىلإ

 درف © نيدلاب اروهشم هنوكل هتتدصف ءىش ىعمام لاتف « هب بكرأ ارائيد ىنطعأ

 رعيقفل ءام ةبرش وأ ةمقلل هللاو « لابجلا هذه قف كلنارود هللا لبس ىف لومي وهو ريقفلا

 باسخ بسحلا ةريضب هدنع ناك لمحملا ف بكارلا اذه نأولو « كناناخ لبط نم حجرأ

 دصقيو « روهشم لمحملا نإف « اهتقم بكرالإو « ةقفن ةيقب مط ىبأو نيكاسملاو ءارقفلا
 بكار نإ مث « روتسم ءىش ف بكريلف الإو هبجاوب مقي مل نإف « هيف بكارلا سانلا

 مق « ايقدنب نيعبس ىعف كل : اهل لوقي هتعمسف ةايللا كلث ةجوز عم مصاغ لمحملا كلذ

 ةلحرمب ملزألا ليبق « رابلا ىداو ىف لئاسلا كلذ هدر نم تبجعتف ىسيك نم اهدع نالفاي

 مبرقأ مثالا ىلإ هجح اذه لثف « ةميلا كلت تام ريقفلا كلذ نأ ىننبدقو « عوبنيلا ليام

 هفيفغو دجاسملا ف سولجلا ةلطإ ديع ىف مدقت دقو كلذ لثم ىف هعبنت نأ كايإف

 ىلع ةكمب مقملا تيبيالنأ بدآلا نم نأ نايبو مارد دجسملا بادآ ىف ةحلاص ةلب:قوسلا ىف

 ةكمب هتماقإ ةدم هلاب ىلع رطال نأو « اجاتحم وأ اعئاج اريف نأ معي ودو ؛ مهردالو رائيد

 : امتعجارمب سأب الف ةرورضل 'الإ ابارشوأ اماءط كسمب ال نأو « ةيصعم

 . (”ميحَ ثوفُغ ناو )

 : لاق سنأ نع هجام نباو لثامشلا ق ىذمرنلا ىور

 ةَعبْرأ ىواست ْةَقِلَخ ةقيطقو ثَر ٍلْحَر لَك لسو يلع هللا لص ْئَللا جحد
 مسوق 5 4 0. - 1 2 . ٍء - لم ل لل

 . © ةممم آلَو اف ءاير آل ةجتح هللا : لاق "م ىوأسن آل نأ مارح



 دس «]و

 . لمح هل لاب ءاسك : ةفيطقلاو

 : ثدحو احيدش نكي ملو لحر ىلع جح هنع هللا ىضراسنأ نأ ىراخبلا ىورو

 . « اياز تناكو ٍلْحَر لَك جس ٍمَسَو هيلع للا لص ىلا نأ
 هللا لص هللا لوسر تيأر :لاق هللا دبع نب ةمادق نع هحيحص ق ةم زخ نبا ىورو

 قليلا قلوإ لو هرافألو كيرضال ءانينماةلا له رعتتلا مور ةرمظلا فد مو هيلع
 : ةيزخ نباو حيحص دائسإب هجام نا ىورو

 ٌةَئيدْلاَو كك نب قررا يداوي رم 2 هيلع 51 ىَص 4 هللا ”لوسر نأ 2

 را هنذأ ىف ”ةمبصأ ًاعضاَو مالَسلاَو ٌةالّضلا هيلع ىسوُم ىلإ | ان ا ا

 قيلت لق نيت ٌّقَح [ سف سابع نبا َلاَقَو ىِداَوْلا اذهب اًرام ةيبلتلاب ىلآعت هللا ىلإ

 :لآق تذل أ ىئرَع ةينث اولا ؟ هذط تيت ئعأ لسو هيلع فا لس ايا لاَ ترم

 ٌماطْخَو فوص ٌةّبَح 2 ةّيح ريلع اره قات لك ٍلَسَو و هيلع للا لَص 1 007 أ

 . « ًايكم ىدارلا اًدهباَ اما ةَبلُخ ونا

 نب ديدق لبج ةينث ىه ءاهحتفرماللا رسكب تفاو «ةفدجلا نم ةبيرق : ىشره ةينثو

 . ىرخأ ةياور ف درو ا5 ئيللاو» :ةبلخلاو ,ةنيدلاوةكم

 : لاق ممو ةيلغ قا ىلص هللا لوسر نأ نسح هدانسإو ىاريطلا ىورو
 30 هع عي

 2 ِ ف ٌمالَلاَو هال ريع 0 و اين نوعيس يللا رجس ف 2

 مآمأع مولع 0000 لإ نم ربعي ع مر قهر ناكيناَوطُم نتبع ويلعو و هيل

 . ( نآنَريِؤص هل 2 فيل

 : لاق ساع نبا نع ىييبلاو دمحأ مامإلا ىورو ؛

 دل : لآق عَن ”نيح َناَفْسُع ىداَوب ست وْيلَع هنا لص بلا 5010

 نوم رآيلا مهسب درو هابعلا امه رزأ هنيقا ابمطخ تاَرْكَب لع ىلع ”ميآصو دوه وب ّرَم

 .4 قيتعلا تكا

 ىهر فاكلان وكسب ةركب عم :تاركبلاو .ةكم ن«نيتل>رم ىلع عضو٠:نائسعو

 . ططخم ءاسكو هو « ةرمن عمج :رالاو .لبإلا نم ةيتفلا



 كال ءاس

 ا . هاو 1 مام 9 22 ايو ل َة

 دلَعَو رخخأ روث ىلع جح مالكلاَو اللا هيلع ىسوم نأ » : ىناربطلا ىورو
 هلا مه لاك عل

 . لس ىبأ نب ثيل الإ تاقث هتاورو 4: ةيناوطق ةءابع

- 

 سيكل #6 جس ثءسا 0 و 1

 | يبن مهنم ايدت نوعبس ءاحولاب رم دقل » : اعوفرم يناربطلاو لي وبأ ىورو
 غ١ 5-5

 - 2 : 2-0 0 و دك م 2

 . 6 قيتملا هللا تيب نسوي هابعلا مهيلع ةأفح ىسوُم

 ثعشلا لآق ؟ جالا نم هللا لوسرأي لَ الَحَر نأ » : نسح دانساب هجام نبا يدرو ا وا نعم لك هع كاسر م هس رس ك5

 6 ةلحاتاَو دا َزلا َلآَق ؟ليبسلا مو :َلآق ّجينلاَو جملا لاق ؟لَصْفَأ جلا أف :لآق ُلْمَتلا 7 2 1 5 ع مي 7 م 5 1 2 م

 . « ةلَارلاَو دازلا لاف ؟ جلا بجحوي امف لاق » : ةياور ىفو سالف ذاك اه أ ل ع اذ اف هك اووف
 هبيطلا كرت ىذلا وه ءءافلا رسكو ءاتلا حستفب : لمتلاو . نسح دانساب هجام نبا هاور

 وه: جشلاو 8 ريبكدأا رأ ةييلتلاب توصلا عفر وه :جعلاو . هتحئار ترغت ىح فيظنتلاو

 . ندبلا رحت

 : اعوفرم ةفرعب سانا فوقو ف نايح ناو لجأ ثيدح فو

 35 55 0 م درسا مت 2 موج سو يو #١ 8 همم ذأ

 ىنوهأج ىدابع ”لوقي ةكئألما كب يهابيف اينذلا ءامت ىلإ طبثبم ىلاَعَت هللا نإ»
 1 3 0 ا

 : ثيدحلا « اًريغ اثعش

 ش معأ ىلاعت هللاو «هلسغو هرعش حبرستاب دهعلا ىرعبلا وه سانلا نم ثعشلاو

 ةيبلتلاب انتوص مفرت نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهملا انيلع دخأ )

 هيف ىعارال تقو كثللذ ناف « ءاريكسلا ضعب هلع 51 سانلا نم ءايأب لاعتن الو

 . لجو رع هللا الإ

 : هب انوا فلختت ملو حلا ىلإ انل ىعادلا انرجأ اننأو ةيدوبعلا راهظإ « ةيباتلاب دارلاو

 انيواق ناعذاي فتكي لو كالذي توصلا مفر ملسو هياع هللا ىلص عراشلا ىعار دقو

 5 عوضملا نم انئطاب قاع فتك م تاواصلا لافأ ىعار 53

 اف ىحتسأ : لاش ؟ةيبلتلاد كتوص عفر امأ )» رباك ألا نم صخشأ ةره تاق دقو

 مدعو ءافالا ةدش ن“ !له لكو 0 ريبك لهدج لعب الإ هن وص مفر ىح ازياهد هل تداهم

 . كاده ىلوتي هللاو ىخأاي كلتوص عفراف « ةعيرشلا لهأ ةطلاخم

 : اعوفرم ىيبااو هجام نباو ىذمربلا ىورو



 1 ”لكا ع 0 0 0

 6 َمبلَتلاَ لآلخإلاب

 : ناب> نباو ةعزخ نبا ةياور ىف داز
 هل لس

 .6 جلا راع ةيباكلا نع تام

 ها اول 002 را م 00 550 2 7 .

 آلإ طق 2111 5 الو طق ليم لها ام 8: اعوفرت قييبلاو ىناربطلا ىورو

 6» ََُ لاق ؟ ةئجلاب هللا لوسر أي ليف رش

 : هجام نباو دمحأ مامإلل ةياور فر

 - ْ امو

 ايو هماوي ول هلل ىحضي مرح 'نم ام »

 .(6 م داَعَق

 :معألاعتهللاو را وه حفلا نآل ءاباجح سمشلا نيب و هنيب لعجال ىأ ىحضب ىنعمو

 فارطلا نم رثكن نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ليشأ )

 ةالصلا نم رثكن كللذكو « ةفرشملا ةكع انتماقإ ةدم ىناعلا نكرلاو دوسألا رجلا مالتساو

 انسوفن لذتو عش ىتح طرفملا عوجلاب دادعتسالا دعب نكسل « تيبلا لخخدنو « ماقملا ف

 لودغدب انيفتكا ةمحزلا نم انفخ نإف « دجاسملا رئاس ىف امم برقأ ال ةرضح كلن نإف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ تيبلا نم هنإف « رجحلا

 نآل مئارملا< رهف ةكم ىف عيش نم : لوقي هللا همحر صاوهللا اياع ىديس تعمسو

 ءىث هبيصي داكي الف همسج ىلع ةغباس ذالوف ةضيب هنأك لكألا راع هيلع دقعني ناعبشلا

 ةمحرلا ىف قرغيف رطملا تحن نايرع هنأكف اءئاج ناك نمو « كانه لزانلا ةمحرلا رطم نم

 ىلاعت هللا ءاش نإ

 هترشبو ةبعكلاا هتملك جح امل ىلوبتملا مهارإ ىديسنأ صاوالنا ىلع ىديس ىنربدخأو

 ,هأ تاطسايمو تابتاعم امنيبو هنيب مقوو ةئسلا كلث ةجح لوبقب
0 



 سس 47 لس

 ةبعكلا نيبو هنيب عقو هنأ ربخأ خيشلا نأ ةيكملا تاحوتفلا ىف انأ تيأر كلذكو

 ىتح هل تذماتتو اهلمكف تاماقملا ضعب ف ةصقان اهآر هنأ ركذو « تابطاعو تالسارم

 . اذكم اهاتر

 . لاجر مام لكللو هنع هللا ىضر لاق

 هنأل دوسأ دوسألا رجحلا ناك امثإ لوقتي هللا همحر اضيأ صاوخلا اياع ىديس تعمسو

 ىبب اياطخ هتدوس » ىنعم نأو ءدوسألا نوللا الإ ةدايسلا ىلع لدي نول ناولألا ىف سبل
 نم جرخ ال ا دادوسا ىف لوقلا كلذكولاق «ليبقتلا ةريثكب اديس هتلعج.ىأ ( مدآ
 ضرآألا ىلإ ةئجلا ند هجور# ةدايسلا لوصح ىلع اليلد ناك ضرألا ىلإ ةئجلا

 لاحن نم طق نواقئيال ءايبنألا نأ ىلع نوقحملا عمجأ دقو « هتفالتخ رد

 . ها اهنم ىلغأل الإ
 هيلع مدآ ىب صاوح رمأ امنإ : لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ خبشلا ىحخأ تعمسو

 تذمخأ امل اريج مه ىلاعت هللا ند ءالتبا رجلا نم فرشأ مبنوك عم رجلا ليبقتب مالسلا

 ةفيلش لك رمأف « بجعلاو وهزلا ىطعت ةفالدنا نأل « مهتيدوبع نم ضرألا ىف ةفالخللا

 ريكتي نمو « ىلاعت هللا رما وآل داقني نم ملعأ وهو ىلاعت 1 رظنيل هنود وه ام ليبقتب

 : ها اهنع

 . ( يك زيِزَع كناَو )
 نينكراا نبذه الإ ملتسن كار رأال ىلام « رمع نب هللا دبعل لبق ا دمأ مامإلا ىورو

 ىلص هلا لوسر تعمسىنأل كلذ لعفأ امنإ : رمع نبا لاقف ؛ يتاعلا نكرلاو دوسألا رجحلا

 : لوقي سو هيلع هللا

 )2 ابطل ع ' امهم اللتسا نإ 2

 نر نيك لصو ريصمم اعوبنأ فآلم نم » : لوقي اضيأ هتسمسو : لاق

 .6 كر لديك

 تاَنسَح رقع ل تربك الإ امصَو الق امدق لحر مصل لوقي هتممسو لاق

 . « تاَجَرَو شع 4 َمِفرَو ديس شع هن 1
 : دانسإلا ميحص اق ا ةبادرا قو

 0 هيلع شا ْص هللا لوسي تدع نأ كلذ سف ا ع كأَف يع نا كنأ د
 اس سارا يلا

 . ابطا طم أممحاسم 1



 لْدَمَك نك ويف وُئلَبأل اعوبْمأ تنيَبلاب فآط "نم » : اعوفرم ىئاربطلل ةياور ىفو
 سا جا

 . 6 اهقتعب َةَبَق 1

 هساج ريغ نء هلداعام رسكلابو ؛هسنج نيع ند ءىشلا داعامو ؛ لثملا حئفلاب لدعلاو

 ْ . هريظن ناكو

 « لثملا اهو نائذإ لدعلاو لدعلا : نويرصبلا لاقو

 ريوُتذ نم جرح 0 نيس تيبلاب َفآط 'ن ”نّم » : اعوفرم ىذمرتلا ىورو

 .ةسنأ هندلو زق

 . امهنع هللا ىضر سابع نبا لوق نم وه :ىراخبلا لاقو

 ىئاريطلاو امهي<يحص ىف نار نباو ةمبزخ نباو نسح ثيدح لاقو ىذمرنلا ىورو

 : رجا ىف لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 لع دبش وب قطني نآسلَو ام 0م نآتيع 2 ٌةَمايفلا موي هللا هنقعبيل ُِفاَر 2

 .6 2 ”ةسماتسا رن

 : ماللا ىبعمب انه ىلعو نيققحملا ضضعب لاق : تلق

 امنإ ىلاعت قحلا نأو اهماب ىلع انه ىلع نأ ىلا :تاحوتفلا ىف نيدلا ىبع خيشلا لاقو

 هنوك نم هتدايسو هتيبوبر ةفصبال هلذو هرا:ذاو هتيدوبع ةفصب رجلا متسي نأ دبعلا فلك

 « ت'ناويالسا نم هريغ ىلع هفرش قحللا نوك ةهجب نمو ؛ تدعق تمق تاءف : لوقي

 دهش كالذك هملتسا نف « ةمظعلاو ءايريكلاك ىملاب الإ قيلت ال ةفصب ىأ قع : هلرقف

 ديحسوتلا ةداهش دوسألا ر حلا ثععدوأ او لاق قيقد هنإف كلذ لمأتو (هل الةياع رجلا

 رجحلا ىف حتفلاو كلم ةروص ىف ىبيعب املارظنأ انأو + امب ىظملت دنع ةدامشلا تجر

 فق ترقئساو ةبعكللا لثم تراص دق ةداهشلاو رجحللا رعق لإ ترظن ى ردح قاط دوسألا

 هذه , رجحلا ىل لاق» « هبأإ رظنأ انأو قاطلا كلذ دسناو الع رجحلا قبطناو رجلا رعق

 : ملعأ هللاو ها كلذ ىلع هتركشف ةمايقلا موي 0 كال اهعفرأ ىدنع كل ةنامأ

 : اعوفرم ىلا مطلاو نسح دانسإب دمحأ مامإلا ىورو

 . « ناتْنْسَو نامل 1 سيبك ىلأ نم م "خذ ةمآيقلا "ماوي نأ ايلا خف كا نإ د
 ى
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 يفعل 1

 . مدا ىنب

 ٠6 .جلتلا ني اضأيب ؛شأ » : ةمب زخ نبال ةياور ىفو

 ضررالا ىف امو ةن نجا 5 راجح نم و هللا » : اعوفرم ىئاربطلل ةباور فو
 لم تأ 2 78 3 مر هك ه2 فان
 ةَماَعوْذ هّنم ام ةلهاملا سدر "ل 1 ظ الو هايل مسا نآكو ريغ ةلك نع

22 

 . ةروأبلا ىو ةاهم عج :ةروصقم اهملاو « ىِرب الإ

 انو « ةّنخلا تيِقاَوَي 'نم هآضيب يوتا الا الاد : :ةعزخ نبال ةءاورفو

 . ثيدحلا « دحأ لدم ] ناقل م ل نبا 0 1
- 

 : جيدعص دانسإب 7 هيه ىلاريطلا ىدرو

 هسا هل سس هَ

 داضيب ةأهم 4 10 بأ ىلع عضو هانا : ني دوش مم

 « "رهابإ دعاوت ىلع َعِضْو 2: هسا دك
 :.اعوفر ٠ هحيحص ق نابح نياو ىلذمرتلا ىورو

 آل 1 كيكارتل وو نوفا ماَنَللَو “نأ الاد 1

 . « برْمْلاَو قرشلا نب ام ءاضأل امكروُت

 : لاق رم نبا نع م انلاو هحيحص ىف ةميزخ نباو هجام نبا ىورو

 ِدِيكَع ةيمََش مَصَو م جملا َمَسَو ْهيَلَع هنا لَص هللا لوسي نقل 1١

 يب ربع (ي: َلآََف « كني بآلعا نب سعب وه اذإَف تَفَملا؟ م2 ًاليرط يشي

 : تايقلاةك3

 هللا ىلص ىنلا نأ امهطرش ىلع حيحص لاقو م انلاو هحيحص ىف ةعزخ نبا ىورو



 - و

 هللاو « ههجو امهم حسم مث هيلع هيدي عضو « فاوطلا دعب رجحلا لبق امل سو هيلع
 ٍ ملعأ ىلاعت

 ىف ةدابعلل دعتسن نأ « ( ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نه ماعلا دهعلا انيلع ذمخأ )

 ىلاعث قحلا تابيرقت تاقوأب هروعش نم دبعلا عنمت ىبلا عئاوملا ةلازإب ةجحلا ىذ رشع

 نإف « ردقلا ىلايل ىف رم اك لامكلا ةحتار نم برض ىلع اف ةحخلاصلا لامعألا ىدؤتل

 نان نا الو نما ولا تاقراب سفرك ةباجك كفل د
 بسم اهعفت لعجو « ىلاعت هللا عم اف دبعلا روضحي لاععألا مامت ىلاعت هللا لعج دقو

 . امف هبرل هدوهش نع دبعلا باغام

 ملو بيرقتلا ىلايل هيلع ترم نم لك : لوقي هللا همحر صاوخللا اياع ىديس ثعمسو
 مهتدهاجمب ىلاعت هللا لهأزاف دقل هللاوف «مئان هنأكف بيحتلاو ءاكبلا ةدش نم هتوص عطققتني

 وأ هللاوو «راهن وأ ليل ىف ىلاعت هللا ةرضح لوخد نم مهعنع عئام مهل قبيل ىتح مهسوفتل

 ةظيل هترضح ىلإ لودندلا ىف مه هنذإ ىلع ىلاعن قدما ركش ١ وذأ اه رمدلا ىلع اودجس

 قالخ لئم نم مهخايشأ ىدي نيب رمحلا ىلع نوديرمألا فقو ول هللاوو « مهرمم فق ةدحاو

 عئاوملا كلت عيمح ةلازإ ىلإ مهداشرإىف مهملعم قح بجاوب اوموقي ملا مئاسضقنا ىلإ ايندلا هللا

 ةعزعلا هاطعأ نم بحي دبعلا ناك اذإو . لجو زع هللا ةرشح لود نم مهعنمت ىتلا

 فيكف « لجو زع هلل اهوركم كلذ نوك عم هضغبي داكي الو بلطملا حتف ىح روخبلاو

 لب اهلهأ نم ادودعم ريصي ىح لجو زع هللا ةرضح هب لخدي ىذلا دادعتسالا هيلي نم

 .هعو اب يطأ كلا ناس« قوهاسأةر مغ موزلا سانا رثكأأ نإ او ةرقخلا كوم قا
 نامزاا اده لهأ بلاغ نم بلطيال : لوقي هللا همحر صاوكلا ايلع ىديس ثعمسدقو

 هعمو !يندلا نم جرتخ نم ديعسلا لك ديعسلا امتإو « ادج رذعتم هنإف ناعإلا ماقم لاك

 ايندلا ىلع كامهمنالا نع هلامفأ هتبذك « ناعإلا لاك مهنم ىعدا نمو « ناعإلا ةحنار

 . لجو زع هللا ةسلا# تاوف ىلع همدن نم رثكأ اهتاوذ ىلع همدنو

 نم ءىث تاوف ىلع هرثأت مدع دبعلا ىف ناعإلا ضقن ةمالع نم اضيأ لوقي هتءدسو
 . لعفام عيمج ىلع بسا#غ هثأب هملع عم هحراوتلل هظفدم مدعو لجو زع هللا ةاض رد

 اصوصل مهماج ى انكاما رقأ انكردأ : لوقي ناكهنأ ىرصبلا نسحلا نع انمدق دقو

 . باسحلا مويب نونمؤيال ءالؤه نإ اولاقل كوأر ولو

 )١6 - راونألا حقاوا (



 د ل

 نءؤي ال نم لامعأ ىلامعأ نأب ناسنإ فلح ول هللاو . لوقي رائيد نب كلام ناك دقو

 هللاو هيلع لمعاو ثالذ لمأتف « كني نع رفكتال ٠ تقدص هل تلقل باسملا مويب

 . كاده ىللوتي

 : اعوفرم يهربغو ىناريطلاو هجام نباو دواد وبأو ىذمرعلاو ىراخبلا ىورو

 ماكي ىف مايألا هذه 'نم لآَعَت هللا َلِإ ٌَحأ ايف لياتلا ُلَمَعْلا ا

 ليبَس يف هاه الو لاق ؟ هللا ل يبَس يف ُدآهملا الو هللا لوس اي :اولأق هج اىذ رْشَع
 . « هئشب كلذ 'نم مجري ”ل م وِلاَمَو ويشن َجَرْخالُجَر الإ ءول 0 6 8 ه< 4 27 9 6 2 0

 : اعوفرم ىيبلاو هجام نباو يذمرتلا ىورو

 ل دبعتي نأ لمت هللا ىلإ ةبحأ ماي 'نماتد

 . « ردقلا ليل عايقب اهم ليل لك ”مايقو ِةََس عايصب مو مي لك ”مايص
 ”نعاضي » ةححلا ىذ رشع ىلايل ىف ىنمي « ترهمف َلَمَملا نإ » : قيمبلل ةياور ىفو

 هلم نال 5 5 م ٠

 لدعي ةحطلا ىذ رشع نم ايف

 .« يفعض هلا
 لاقي ناك : لاق كلام نب سنأ نع هب سأبال دانساب ىاوبصألاو ىببلا ىورو

 ىنعي ؛ موي فالآ ةرشع ةفرع مويو « موي فلأ موي لك ةجحلا ىذ رشع مايأ ف
 .ملعأ ىلاعت هللاو «لضفاا ىف

 ةفرع فوقول دمتسن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع طخأ)

 بايثلاو « مارا ءاذغاا نم ءاعدلا لوبق نم ةعناما بجحلا ةلازإو فئاثكلا فيطلتب

 عضاوم كلت ناف « نيملسملا نم دحأل بلقلا ف دسح وأ دقح وأ لغد دوجوو « ماردلا

 مظعأ نمو « دبعلا بلق ىسقي هسبلو مارحلا لكأو « ليوعو ءاكبو ء راسكناو لذ

 نم لق رمأ اذهو « ةفرع ةليلو ةيورثلا موي ىعرشلا عوجلا باقلا ةقر لوصحمل ءاود

 ةفرع موي هبلق ةقر بلطيو عيشي ىتح ماعطلاو محللا مهدحأ لكأيف جاجحلا نم هل هبنثي

 مث هللا نع ديعب ىساقلا بلقلا درو دقو « ردقي الف هبونذ ىلع ىكبي ديربو « ردقي الف

 ىلاعت دّللا نآل « هل باجتسي الف هل ةبوقع هئاعد ةباجإ وجرءال وهف هللا نم هبرق ردقتب

 بيا هنأ هللا نظ نمو هب هدبع نظ دنع
 5 000 ل ةءاعد

 تافرع ىف قاحللا نم دحأ ىلع كاسفن كتيؤر مرح « ىتخأ اي كيلع ىمعال ام مث



 دم 01[ د

 نيدلا لضفأ ىديس لجر هيف لجر لبق دقو « ةنكسملاو لذلا الإ هبسانيال تقوم هنأل
 هيو لعدم فرش( ناسو لاعتاقلا نواح تولوز نأ اكفنا دعو
 , ةرفغملا تمر امبرف كانه دحأ ىلع كسفن تيأر ىتم كنأ ىتخأ اي ملعاف

 ةفرعب تقو نمث دبحأ ءاردزاو مكايإ : لوقي هللا همحر صاوخللا ايلع ىديس تعمسو
 مهلك فقوملا لهأل هللا رفغي نيدللا ةعامللا نإف « هل هبؤيال نم اهريغ وأ ماكع وأ لامج نم

 ساثلا ةماع نع نوزيمتي اوداكبال ىتح دئاوعلا بجحم رتستلاو ءافخلا مهئأش نم مهئاعدب

 «نولباق ددع مهو لاق هل ةبوقع ةرفغم الب عجرو هللا هتقم ءالؤه لثم ىردزا نف « لمعب

 مهلك فقولا لهأل ىلاعت هللا رفغيف «ادحاو ةراثو ةئالث ةراتو ةتس نونوكي ةرات

 . ءالؤه ةعافشب

 ولخب ال عمجملا نإف « هريغ نم دشأ ع.مجم لك ىف بدألا اذه ةاعارم لقاعلل ىغبنيف

 :نف راعلا ضعب لاق ىتح « هببسب مل رفغي سانلا عمم هيف رض روتسم ىلو نع ايلاغ

 . ةيلو وأ ىلاعت هلل ىلو مهمفو الإ طق ةثالث عمتجال

 نينسلا نم ةنس جملا ىف هنذأتسا ءالعلا نم اصخمش نأ صاوخلا ىلع ىديس ىنريخأ دقو

 ةكم ىلإ رفاسو فلاخ مث ؟ جلاب تقمأ فيك : لاقف تق رفاست ال هل خسيشلا لاقف

 اهعمسي نأ اهطرعش ناف « ةلطابكتعمج ةكم لهأ اي :لاقو امئاق ضونف ةبطخلا تقو رضحن

 لظ ىف نيقرفتم سائلا تناكو « نورفاسم الإ انه امو « ةعمجلا لهأ نم الجر نوعبرأ

 نم ةلمح نم ناكو ء ةبطخلا اوداعأو ةميظع ةجصض كلذل ع.قوف « رحلا ةدش نم ةبعكلا

 عجرف «هئايل وأ نم ىلاعت هللا ءاش نهو لادبألاو داتوألاو بطقلا كانه !ارضاح ناك

 ىذا دالك ائوقمم هتدجورمص» لخد نيح هتيأرام لوأف : صاوخلا ىلع خيشلا لاق .اقوقمم

 ةئنسلا هذه ىف كانه ىروضح الواو تقمت تججح نإ ىل لوقت :ىل لاق مث « هيف حورال

 ءايلوألاو بطقلا نم هنم تملا نكسمت تفرعف : خبشلا لاق « مسوملا ف ةكم لهأ ةعمح تلطب

 ج ها كانه نيرضاحلا

 ءايلعلا رئاس ىف داقتعالا هئم ىلاعت هللا عزن دقو « ةعقاولا هذه بحاص انأ تبأر دقو
 . ةمتخ موي لك أرقي كلذ عم ناكو « هرج الإ ادحأ هل ركذن داكت الف نياصلاو

 اذه ىلع فئاخ انأ : لوقي ارارم ىلاعت هللا همحر صاوللا ايلع ىديس تعمس دقو

 نأ ملعا بدأ هدنع ناك ركنملا اذه نأ ولو :تلقف ةيضرم ةلاح ريغ ىلع توملا نم لجرلا



 نم فن

 . ةيميهارإ ةثارو ةئس فلأ نيثالث ةريسم هنيبو مهب نم مالك نوعمسي الاجر ىلاعت هلل
 دما نم ضرألا راطقأ ف نم مالك عمسأ تنك ىنأ ىرمأ ءادتبا ف ىل عقو دقو

 ىلاعت هللا نإ مث « ةطيحملا راحبلا ف كلمسلا مالك عيسأ تنك ىلا ىتح « اهريغو نيصلاو

 . دحأ ىلع كلذ لثم ركنأ ال ى ىلعلا ىعم ىتبأو ىنع كلذ بجح

 اهوح نم هعمسيف ةديبع مأب ىمركلا ىلع مكتب ىعافرلا نب دمحأ ىديس ناكو

 : ىرقلا نم

 . ( ريق هْئش لك ىلع هَللاَو)
 تلخخ مرا ىف ةليل ترهس تججح امل :لاق هللا همحر ىثيرحلا فسوي خيشلا ىكحو

 فلخ اولصو اوفاطف مهماع رونلا فخم ةعاج لخد ليالاقار الف ةرمقم ةليث تناكو عاقملا

 «هللاهمحراولاقف « لع خيشلاف كس ر شيعي :لاقو صخع 5 مهءاجق ؛ اريسي اوسلجو «ماقملا

 همعئاولاةفهيدانأ : لاقف « ةيبرغلاب ىتفزةيحاتب صويلخلا نسح :اولافف؟هعضومن وكي نم : لاف

 قيقدلاب نوهدم ههجوو « رفصعم بوث هيلع مهسوؤر ىلع فقاو وه اذإف « نسحاي لاقف

 «بهذو نيعلاو سأرلا ىلع لاقف «ىلع خيشلا عضوم نك هل اولاقف « طوس هفتك ىلعو

 ةيكار ةدحاو تدجوف ءاطخللا تانب ناخخ ىف ةرايزلاب هتدصقف ىدالب ىلإ تءجر املف

 اهل لوقي وهو « هقنع ىف هعفصت ىهو ءاتحلاب ناتبروضتم اهالجرو اهاديو هقنع ىلع

 « كلنيع تلغز نالفاي اردابم ىل لاق هيلع تلبقأ ام لوأف « ناتعجوم ىانيع نإف «قفر

 . كلذ ةعاشإ مدعب ىنرمأو « وه هنأ هةفرعف انأ وهام رمقلا كرغو

 ةفرمد تفقو الف نينسلا نم ةنس تججح : لاق هللا همحر نانعزب دمحم ى ديس حو

 لئاقلاب اذإف « فقوملا اذه ف موبلا ثيدحلا بحاص وه نم ىرثاي « ىسفن ىف تلق
 ره اذإف ةرايزلاب هتدصق رصم ىلإ تعجر الف « ةوجد ىوادع» ىلع وبأ وه : ىل لوقي

 قرزأب ةططخم هتمامعو « بوعكم بوكرم هيلجر فو سانلا مشي © نامللا رثز لجر

 . هراد ىلخخدأو ىلع مزع مث « كلعمام ماكا ىل لاق ؛ ىفآر ام لوأف « ىراصنلا ةءاعك

 عماج ىف ايبص تيأر ىنكلو ملعأ ال لاقف ؟ ةلزأملا هذه تلن مب هل تلقف « ىنفيضو
 ىبدلو هنأ تعشأو ةرجأ ال تلعجو هعضرت ىرخأ دلب ىف ةأرمأل هتيطعأر هتزخأف هطاقىف

 ىلاطعأ ىلاعت هللا ناك نإذ «مطفو ربك ىتح هيلإ دد رثأ لزأ ملف ء نبل همأ ىدث ىف سيل

 كايإ لاقو « هل رثستلاب دهعلا ىلع ذخأ مث : لاق « دولوملا كلذ مأ ىلع ىركسل وهف ائيش

 ء ها تومأ ىتح كللذب فرك لت نأ كايإ مث



 سس وي

 و مه لوقيو ىلاعتهللا دنع جئاوح مهل نيذلا سانلا لسزب صاوحلا ايلع ىديس تيأرو
 قبنلا ةرجشلا اوقساف رصعلا ةالص ىف ءاعبرألا موي رصمت رهاظلا كلملا عماج ىلإ اوحور

 اهنوقسيو نوبهذي اوناكف « كتجاح ضقن ىبجاح اوضقادللا ءايلوأاي : اولوقو ءهيف ىلا
 .شيإ لاقو خيشلا ىلع ركنأف تقم هنأ انمدق ىذلا ملاعلا كلذ غلبف « مهجنئاوح هللا ىضةيف
 قس ةليح ىف سائلا لسرأ امنإ : لاقفءكللب خيشلا تملعأف ؟ نائوألا دابعل اذه ىل>

 كانه حار نم لك ةجاح اوضقيل ءاعبرألا موي اهتحن نوعمتجي نيذلا ءاياوألل ةرتس ةرجشلا

 نولصي نيذلا ءايلوألا نيبو هنيب زغللاك كلذ ناكو « ةرجشلل كلذ ركذي هنوعمسي نيح

 ةحاح ءاضق ةرجشلل لع ىللاعت هللا نأ ملعي وهف الإو « ءاعب رآلا موي لك ىف اهتمت رمعلا

 مهراهظإ نم نوشوشنيو ءافحللا نوبي نورضحي نيذلا ءايل وألا نأ الواو « سائلا نم دحأ

 . مهرطاو خيشلا ىعار كلذلف « ةرجشلا نود مهملإ سائلا لسرب خيشلا ناكل سانلل

 مهملع اوملسف ةاصعلا نم ةعاج ىلع اورم اذإ لاجر ىلاعت هلل : لوقي ةرم هتعمسو

 مهناوح نوضقيف سانلا جئاوح ءاضق ىف مهماقأ لاجر هللو « هباذع نم هللا مونمأ

 ؛ انطابال ارهاظ مهتجاح ىضقتل مهدلب ىف حالصلاب رهشا نم ىلإ مهنولسر. مث رسلا ىف

 نأ هللا نولأسي مث « ناهرب الو هل رسال نمم مهريغب نوريكيو مهسوفن كلذب نورتسيو

 ىلع ىبلا ةلبسألا ىلعو قاوسألا ىف ءاملا شانلا نوقسي لاجر هللو « ىوعدلا نم هيمح

 « نيرطلا ذخألا ماقم كلذ موقيف « اددم هنوثلمو الإ مهنم دحأ برشي الف ؛ تاقرطلا

 مهف كلذ عمو « مهميلقإ وأ مهدلب لهأ نع نمغاو ايالبلا لمحتل مهبصن لاجي هللو

 2 مهنع ايالبلا مهامحن ند راكنإلا مهدصي الف ارابنو اليل مهاع نوركنيو مم وضغبي

 نوكحضي سائلاو ماني ال وهو نيلاو سنإلا مانت براضلاب انارهس مهنم ىلولا تيبيف

 مييلع الزان ناكامم مهنع هولمحتامم ءىشب نوسحبال شرفلا ىلع ءاسنلاب نوذذلتيو نوبعليو

 نولمحميف امئامب هللا نم دعولا قيقحتلجأل رانلا ف مهاج ريكي نأىلاعتهللا نولأسياجرهللو
 هللا ىضر ىلبشلا نع الإ اهلثمب انعم“ ام ةوتف هذهو « رانلاب مهقرح ةاصعلا نم فالآ نع

 ام ألمي ىتح ةرخآلا ىف ىثج ريكي نأ ىلاعت هللا ىلع ىمتأ : لوقي ناك هنإف « هنع ىلاعت

 هياع هللا لص دمحم اهبن ى ةبحي رانلا ةمآلا هذه نم دحأ لدي الو اهلك راثلا قابط

 . ها ملسو

 4 ةثيندلا فرحلا بادصأ نم ادحأ اوردز“ نأ م ايإ 0 لوقي ىردأ ةرع هتعممو



 تا

 ءايعلا ناميإ بلس ىلع ةوقلا مهاطعأ اممر ىلاعت هللا نإف «٠ بذوشلاو طيخنلاو دارقلاك

 هبلس ىلع ردقي ءاباوألا ريكأ نإف « مهملع هسفن حلاصلا وأ ملاعلا ةيؤر لاح نيحلاصلاو

 . قلخللا نم دحأ ىلع هسفن ىأر اذإ سانلا رغصأ

 ى وهو قوسدلا مها رب| ىديسب ربخأ ناك ىذلا نوره نب دمحم ىديس نع قكح اك
 مهم دحأ داكيال « هراد يلإ سائلا هعيشي ةعمجلا ةالص نم جرخاذإ ناك هنإ « هببأ رهظ

 هبوث ىلفي طئاح تمن ىبص ىلع اموي رفق « هظدو هتيؤرل امانتغا هنع فلختلا ىلع ردقي

 «بدألا ليلق ىبصلا اذه هرسى دمحم ىديس لاف « امهمضيمل هيلجر دام وهو لمقلا نم

 هعمو هراد لصواف « سانلا هنع تقرفتو « هتقول بلسف « هيلجر مهيالو ىلثم هيلع رمي

 :هل لاقف ؟ بهذنيأ هنع لأسق هدم ملف « هقح ف رفغتسي ىبصلل عجرو هسفنل هبلتف ء لححأ

 : هل اولاقف هدي ملف هيلإ خيشلا رفاسف « ةيردئكسإلا ىلإ بهذ هلعلو دارقلا ىص اذه

 عجرف رصم ىلإ رفاس هلعل اولانقذ « هدجم ملف ةلخخا ىلإ عجرف ىربكلا ةلحا ىلإ رفاس هلعل

 متأ « ىبصلل ريبكلا دارقلا لاق « ةقلخلا ىلع ئقو الف ةليمرلا ف هدجوف رصم ىلإ خبشلا

 كللثم : لاقو « هاعد مث بعللا نم غرف ىح خبشلل نع يهالتف ءاج كنوبز اذه كهجو

 ؛ لجو زء هللا قاخ نم دحأ نم ريخ هنأ هلاب قف رطخم نأ هلىغبلي ةروشلاو حالصلاو ملعلا ف

 ةيوتلا : لاقف « لجو زء هللا ةرضح نع هلجأل درط ىذلا سيلبإ بنذ كلذ نأ ملعت امأ

 هفراعمو هملع تعضو'نبأ رازمرقاي ىصلل ملعملا لاقمث « كلذ لثم نع بوتن انلكو لاقف

 « ىلالفاا طئادا ىف اهقش دنغ ىصيدق لفأ تنك ىفلل ةيلحلا بلق ىف لاقف « هتبلس نيح

 ىلع بابللا رازميرق تل عضو ام ةرامأب اه لق ٠ رازمبرق لاق هلاح هيلع در : هل لاقظ

 رك ذو اهنقش ىف رظنو هدلب ىلإ نوره نب دمحم ىديس بهذف ؛ ىلاحىلإ ىدر كفش جاب

 نولبقي هيلإت لقا قلخلاب اذإو هلاح هيلع درف ههجو ق تخفلو تجرخف ؛ ةرامألا اهل

 هيلإ رقاسو رازعرقل ةيده خيشلا لخأ مث ؛ ماحزلا نم اضعب مبضعب ىذأ ىتح همادقأ

 خييشلا ىردزا ام تقولا كلذ نف ؟ ةيلحس هلم# لقتست ملعي كلسفن ىرت فيك هل لاق

 . تام ىح هللا قلخ نم ادحأ

 . دارق ىص هباس ىتح هردق ةلالج عم نورهنب دمحم ىديس ليخأ فيك ىخأاي رظناف

 ناك : لاق « زصمم باطحملا ةيوازب فيرشلا ديسلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا كحو

 صرعلا ودب هذخف ىف اموي تأرف « همع ةنباب انوحم نيقارولا قوس خيش ىطاسبلا نبا



 ب [1ا"ا١

 ذإ مومغم وه ايبف قوسلا ىلإ جرخف « ديدش مغ هل لصحف اهلهأ تيب ىلإ هنم ترفنخ
 هل هاطعأ اذإف « اديدج هنم بلطي دحاولا ىلع ئقيف ةءالحلاب رومشم صخش هيلع فقو

 ىطعأ لاقف ؛ ديدجلا ىطاسبلا نبا هاطعأف « ناكس ريشع ىبكس هل لوقي ىبح هقرافيال

 هيف هنيع جرخأ ىتح هب لاز اف  مومغم ىناف كلذ نم ىقتعأ خيشلا ىديساي لاقف كلسلا

 تاه نكلو « كامع ةنبا ةهج نم ةيفقم كلئتجاح هل لاقف < حالم تاكس رشع هكسو

 نيج لطر فصن فيغر لكى « افيغر نيعبرأ مطقملا لبجلا تمم ةينالفلا ةربقملا ىف انل

 نه رظن مث ؛ رجفلا دنع هلو كلذ لعفف « ءام نآلم !ريبك اقير] كلعم تاهو « ىلقم

 لجرلاب اذإو « حبصلا ةالص نورظتني ةبيهو رخ مهماع نيقرطم ةعامج دجوف بابلا قش

 ؟هعمام لخديو بابلا ىلع ىذلا اذه ةجاح ىضقي نم :نيرضاحلل لاقف مهمامأهكس ىذلا

 عضو» ىلع ءةيرب حسمو © ىطاسبلا نبا ةروع نع فشكو بابلا حتفف ءانأصخشلاةف

 عجرف « كاتيب ىلإ تءاج « كمع تيب نم ةجراخخ ىهاه هل لا مث هتقول بهذف صرعلا

 الولف « تم الإ تنك ام مغ ىل لصح تلاقف ؟ كب ءاج نم امل لاف تيبلا ى اهدجوف

 نقارولا قوس لخاد خيشلاب اذإو ؛ مايأ دعبف امنع كلذ مثكف « ىحور تعلط كل تئج

 ترظن الو تيأر ال لاقو ائيش ىأر نم لكف هناسل ريغ ناسنإلا رضي ام : لوقي وهو

 لصو الف « ةعقاولا كلتب ضآر عب هعضوم ىلإ ءيش لك هياإ در تيأر لاق نم لكو ؛ مس

 لخآ املاةف « رات امذخ : ىديساي لاو« ةلغلا هيفىذلا قللا هبلإ مدقف ءاديدج ىنطعأ لاق هيلإ

 ردقيالو ءايحلا نم ىطاسبلانا باذف كسلاب ىتداع ىل لك لاقف : هلداطعأف « ديدجلاالإ

 كنتقنع : هل لاقف « كاسلا نه ىقتعت نياسرأا ديسب كداع تعفشت هل لاقف « هرس ىشفي

 . هتومي ملع ىتح كللذب ىطاسبلا نبا ملكتي ملف « ناتكلا طرشب

 خيش نع رصمب ىرمغلا عماج مامإ نيدلا نيمأ خبشلا ثدحلا مالسإلا خبش ىل ىكحو

 كانه لجوق قوالا بابب اماموي رم نبدلا جارس خيشلا هدلاو نأ ىبيقلإلا حلاص مالسإلا

 ول لاةف < شيشحلا عيبي هللا ءاياوأ نه صخش : هل اولاقف ؟ ةمحزلا هذه ام لاقف . ةمحز

 شاشح صخش نوكي فيك .٠ مهاهج ةدش نم هودقتعال رصم فق ذئايح لاجدلا جرخ

 تركذدتف  ةحافلا تح هعمام عيمج خ.شلابلسف ىلو مث شيفارحلا نموه امنإ ؟هللا ءاياوأ نم

 «شاشحلا قح ىف هلاق ام ىدمنو « اًثيش فرعي الف هيإإ ىأت ىواتفلا تراصو هلاوحأ هيلع

 هلا هيأإ يكشف رشقف هيلع لتخدف 3 مايأ ةن الث نيدلا ءاهم ةرا هت ردم ق كالذك ثكن



 د جسم

 نع سانلا بوتي كانه هوسلجأ ءارقفلا نإف « هيلع تركنأ ىذلا شاشحلا نم اذه لاف

 رفذتسا لسرأف «تومب ىتح ادبأ اهلكأ ىلإ دوعيو هدي نم دحأ اهذحأي الف شيشحلا لكأ

 : خيشلا هدشنأ لوسرلا لبقأ ام درجميف هل ب 0 (كلاح كيلع دري هل

 م
 د ةدايش 0 1 ىلا لَو دل يلَدلَع نأ 5 آل شيفا نت
 مو روس را

 0 ”ةينذ ا كا اذ ناك نم روحتيم لحس ف ٍةق'رخو 0 0-7

 : هل لاق م ) مالسإلا خيش باد ىلع هللا انردقأ م شيشتلا عيدأ ةاصع امك ولذ

 لاعتو فيغر ةئاعبرأو ءاوش فيلاعم فارخ ةعبرأ لمعا هأ لو « مالسإلا خيش ىلع ملم

 ىلع كالذ قشف ) انيغر هطعأو الطر هل ْن 5 .شيشح ةءطق هقول ند لكو 8 ىدنع سلجا

 ةيطعيو لطرلا لوجاو لكل ثنز' راصو « كلذ لعف ىح هباروعأ 4 لاز اه مالسإلا خيش

 نأ ىلإ « رهاظلا ف مهمات كنا نطابلا مهياحت نم : لوقيو « مسبتإ خيشلاو فيغرلا

 دري هياق لكو هحنذاذ كثلتسرمل حطس قوذ ىذلا كيدلا ىلإ بهذا : هل لاق 3 نافردللا غرف

 كلذ نف « هبلق ف كيدلا هلح ملعب نيملسملا ىلع ربكتت فيك كليلع هللابف « كملع ثال

 . لاوحألا بابرأ نم دحأ ىلع ىنيقابلا خيشاا ركنأام مويلا

 ىلع ر كني كالذ ل لبق ناكو نيدلا جارس خيشلا هدلاو نع نيدلإ نيمأ خيشلا ةياكح هذه

 داعيم نورضع نيذذل' ةبراغملا ةلمجن هلخخدو ركنت هنأ ىتح «راكنإلادشأ اهو نب ىلع ىديس

 « هدقع لن ىلع ىديسو « ادوةعم اليح هلجر ق نردلا جارس خيشأا ىأرف ىلع ىديس

 هتديصق ىلع ىديس هدشنأف 34 ناظقيلاو مئانلا نيب وهو اهدقعب نيدلا جارس خميشلاو

 : اهوأ ىتلا
 . 3 ع ٠ ع يل كاس وع هاه سا 7 1 مار ميك

 كلر لإ يشر ليث ديم تنأو اقع ديت | دوال ال
 ىصوأو «راكنإلا نع هللا ىلإ با: شاشحلا عم ةعقاولا هذه هل تعقو الف « اهرخخآ ىلإ

 هللاو لاقو افو نب ىلع ىدليدس كالذ هل لعفف تام اذإ ءاملا هيلع اسمو اياع قالوس نأ

 م ةمالس ىلإ كك رمأ مس ر

 اذه عم ةيدرغ عئاقو باطلا ناهع ىديس خيش ىسوقدلا ركب ىلأ خيش عقد دقو

 0 لاح مثأ ىلع مه امضقيف جاوا تاما هل لسرو اريثك هيلإ ددرعب ناكو شاشحلا

 3 اهعاب ىلإ داعو ةلد ند لحأ اهزدعأ م لوقي ناكو



 ا سس

 .تارحملا ىف ماني ناكاصخش نأ دونامم عماج مامإ نع ىخينطلا دمحم خبشلا ىكحو

 «بارلا لجع هامسف هيف امئان هدي بارحملا ف تعقب نأ دارأ الك ناكف « ةسند بايثب

 ىف هعفدو مامإلا كسف رمحألا مدلاك هانيعو ماقف «هبنج ف هلجرب هزمخف امور:مامإلا ءاجف

 تلو هتمامععطقف « ىشثملا نم هالجر تجرعتف ةرعو ءارفق ض رأ ىف هسفن دجوف بارا

 مادقأ رثأب اذإو ءءام نيع اهدنع اذإف اهدصقف ةرجش هل تءارن بعت الف « هيلجر ىلع اهنم

 ناك ىذلا لجرلاب اذإو « لبج ةفطع ىف ةزيثكةعامج دجوف راثآلا عيتف تبهذ و تأضوت

 متمدحأ ىف آر له لاقو هباحصأ ىلإ تفتلاف « ةفيظن بايث هيلعو ةعاولا خيشوه» بارا ف ماني

 ىلإ خيشااراشأف باتو هللا رفغتسأمامإلا لاقف ءاذهل اولوق لاف ءال اولاقف رّقب لجعانأو اموي

 بارا طئاح نم اجراخن هسفن دجوف هعفدوماقف دونامم عماج ىلإ هعفدف ةعاللا نم دحاو

 ةنس رفس ءارغقلا ضرألا كلت نأو « ةصفقلاب مهريخأف رصعلا ةالص ى هنورظتني سانلاو
 . رصم نع ةلماك

 . ةعقاولا بحاص نع ةياور ىخينطلا نبدلا سمش خسيشلا ةياكد هله

 هندلاو ىلإ قاتشاو ةكمب ارواجم ناك هنأ ىنيب رشلا خسيشلا نب دمحأ حلاصلا خيشلا حو

 دجو ْذِإ كالذك وه اهيبف « رصمىلإ رفاسي بكرالو اهب ىركي مهارد هعم سيأو « نيبرشب

 حورت ديرت لاقو مالكلاب هأجافف « راكنإلا دشأ ةكم لهأ هيلع ركني ىعسملاب ىلةيمالجر

 ناكنأ ىنريمخأو «ىل ةراكح هذه نيبرشب هراد باب ىلع هب اذإو هعفدف « معن لاقف رصم ىلإ

 . ةثاعستو نيرشعو ةئالث ةنس ىف فقوملا لهأل ةعافشلا بحاص

 لمح ايراكم ناكىكسوملا ةرطنق ف اصخش نأ ىنوشلا نيدلا رون خسبشلا ىكحو

 .للاعت هللا ءايلوأ نم ناكو « صيرعتلاب هنوفصيو ةنوبسي سانلا ناكو اطخلا تانب نم ءاسنلا

 مب : هل نيدلا رون خييشال لاقف « ادبأ انزلا ىلإ دوعتو اطخلا تائب نم طق ةأرما بكربال

 , ىذألا لاّمحاب لاقف ةلزأملا هذه ىلإ تلصو

 ىلإ هقاسو ةحرابلا هراح بكر ىروغلا ناطاساا تايلامث نم اصخش نأ ىنربخأو : لاق

 خيبشلاو مارهألا ىلإ لصو ىبح ةزيجلا ىلإ مث ةضورلا ىلإ ىدع مث « قيتعلا رصم ةيحان

 هفاتكأ غدغد ىتح سوبدلاب هبرضف هترجأ هنم خيبشلا بلطف « هزجع عم هءارو ىرحي

 ٠ هب اهفسخيف ضرألا هب فسم نأ ىلاعت هللا لأسي نأ ارداق ناكو

 نأ هنه بلط اصخش نأ ىراكملا اذه نع صخش ىنريخأو : نيدلا رون خيشلا لاق
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 لزنأ لاقف ىدملا مارحلا ىلإ ةعاس ىق هلمحف نيروسلا نبب ىلا ءافلخلا ةيواز ىلإ هلمحم

 ارائيد هترجأ ا ةيوازب هتبب ىلإ رمث بارجي عجرو رارق ءافلخلا ةيواز هلهخ

 ها اينامع ذخأو هدرف

 عيلي صخش ىلإ جئاوحخلا باعصأ لسرب هنع هللا ىضر صاوخلا ىلع ىديس ناكو

 . لاحلا ىف مه اهيضقيف رهزألا عماج باب ىلع لجفلا

 ىذلا لجرلا ىلإ بهذا هل لاقف ةكمسلا لثم تراص ةقلع هقلح قو صخش هءاجو

 لعفف اهاكف لجف ةمزح هنم ذخو « اديدج هطعأو رهزألا عماج باب ىلع لجفلا عيب

 . هقلح نم ةقلعلا تعلطف سطءف ةدحاو ةقرو هنم لكأف لجرلا

 ماطج نم ضرم هئديبو هلجف نم دحأ لكأيال ناك لجرلا اذه نأ خميشلا انربخأو

 . ىش الإ امهريغ وأ صرب وأ

 ريخأتلاو مدقتلا رادلا هذه ىف لاوحألا بابرأ ىطعأ ىلاعت هللا نإ : لوقي هتعمسو

 لكى رمآلا ذوفنو هيلع لالدإلا وه ىذلا ىلاعت هللا ىلع مكحتلاو رهقلاو لزعلاو ةيالولاو

 هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ءجوتلا دعب الإ دحأ ىلع راكنإلاو 5ك ايإف « رومألا نم هودارأ ام

 1 . مكلهف مكتقم امبرف الإو لجرلا كلذ نم كظفحيل سو هيلع

 لبق مهاحك هللا عم لاوحألا بابرأ : لوقي ىطوطشدلا رداقلا دبع ىديس تءمسو

 . ها عئارشلا لازنإو قلحلا قلخ

 هبق سيل هبنجم هتوناح ىف هعضي اريبك اقيربإ صاوحلا ىلع ىديس دنع تيأرو : تاق
 لك تاكو قيربالا اذه لجأل نيفصن رهش لك توناحلا ةرجأ نزي ناكو « قيرإلا ريغ
 برشاو بابلا اذه حتفا هل لوقي هنود اف لتقلا فوك مظع رمأ ىف ابوركم هءاج نع
 « مهجتاوح ىضقتف كلذ نولعفي سائلا ناكنف « كتجاح ءاضق ةينب كانه ىذلا قيربإلا نم

 ةجاحم مهربي قيربالا ناكو « ةليا لك هنم نوبربشي نيعبرألا نإ لاقف « كلذ هل تلقف
 . هتجا> نوضقيف هبرش بقع هنم برش نع لك

 لوقت الو بدألا ظفحتل كال اهتركذ امئإو « ةبيرغ اهنإف تاياكملا هذه ىف لمأتف

 ىذلا سيلبإ بنذ وه كلذ لثم نأب ىملعل « ىلاعت هللا قاخن نم دحأ نم ريخ كنإ ادبأ

 , ةيدسل هئعلو هللا هدرا

 . (”ريحَر روع لاَ (



 م

 : اءوفرم هحيمص ىف نابح نءاو ةممزخ نءاو رازبلاو ىلعي وبأ ىورو

 ّلاَعَتَو كرات هل هللا 'لْزاي « ةقرعر_ماوي نم ىلاعت هللا دنع لصف مياوي نم امو »

 ىنوداج ىدابع لإ اوئرظنا ؛لوقيو « هامسلا َّلْهَأ ”ٍضْرألا ٍلْمَأب ىهابيف اينّدلا ءامسلا لإ

 رك اف ادعو 115 تعز نوجا ع ضلك نم نيس ريغ اقعش

 .0 ةفَرع مي راّثلا "ني اقع

 اهنم نيرتتسم ريغ سمشلل نيزراب ىأ ةلمهملا ءاحلاو ةمجعملا داضلاب : نيحاض هلوق

 < حاض هنكيو هلظي ءىش ريغ نم سمشلل زرب نم لكل لاقي

 : اعوفرم ييببلا ىورو

 ا تار ل لأ 006 أ: :وتكنالل ىلاعت هللا لق ةقرع ماوي ناك اًذِإ »

 لف ا رت اك اَنآلَفَو ءاقهرم انالَف بف كل 5
 1 تر لنمم ىم

 . دسافملا لعفيو مراخما ىشغيىذلا وه :قهرملاو

 : اعوفرم ىيمبلاو هحيحص ىف ةميزخ نبا ىورو
 سما ا سل يمس رم م ممر رم مو ساس ست ا ساو

 . © ةفّرع ىلإ ةفّرغ نم هل رفع ةفرع ماوي هرصب و هععسو هنأسإ ظفح نم

 عاج اذإ دبعلا نإف « عوجلاب فوقولل دعتسن نأ دهعلا لوأ :ىلوق ببس اذهف : ثلق

 ديبأت ثيدالا اذه ىو .عيش اذإ ام فالخم « مراغا نع تفكناو هحراوج تعبش ةثالث

 ؛ اهلثم ىلإ ىصاعملا نم اهبحاص ظفح تافآلا نم تملس اذإ ةعاط لكنأ نم هانمدق امل

 . ملعأ ىلاعت هللاو « همجارف ناضمر موص دهع ق هطسب مدقتو

 هيلع هللا لص ىبلا نأ عضو ىلإ بسن نم هدائسإ ىف سيل لاقو قبلا ىورو

 : لوق# "م دبجَوب لبقلا ليفَتْسَيَف فقالاب ةف رع يشع َفَقَو رملْسُم نم ام» ا هوم 2 تال يرش حا ما ا وا

 *ثردق هاش هلك ىلع وهو دمحلا هلو كللا هل « 0 كيِرش آل ُهَدْحَو هللا الإ هلإ آل
 اك رك 000 506 ١ 27 0 2 3 27 ناكر نو

 : لص هللا لوقي مث « ٍةَوَم هلام دَحَأ هللا ره لق اري مث« ةنام
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 لق الإ قوم ام تس اكعو ديت " ليحل نإ "يه ري لَو "مها بإ لع تيم

 و تو ف 26 ىو قبس اذه ىذا يكل ىلآعت هللا
 .٠
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 أ ٍقكِئالَم اي اوذدهشا ؟ىبت لَك لَصَو "لع ىو
 1 رعأ ىلاعت هللا « فقاوملا لمأ ىف ”هتمفش اذه ىدبَع ىنل آْأَج ََو

 اهلك كسائملاب تأت نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 هيلع هللا ىلص انريخ ولو ؛ رخخأ ام رخؤنو ملسو هيلع هللا ىلص مدق ام مدقتف « تدرو اك

 « ةلدألا بتك ىف اندنع ةفورعم ىهو « عادولا ةجحى وه اهلعف ىبا ةيفيكلا انرتخا مسو

 ةكم جاجحلا لود اذإ ءىش ىأل لاقي الف . اهلقعن مل مأ مدقتلا ىف ةكسحلا اناّمع ءاوس

 لوقن انآل « ايناث نوعجر. مث مرحلا فرط ىه ىلا تافرع ىلإ نوجر مث تيبلاب اوفاط

 ىلع

 هسفن ىف ”ةطمفشَو هَل ت'رئغ دف ىف

 جوردلا ىفدب انؤادتقا ناكف « دنهلا نم جحامل مالسلا هيلع مدآ انيبأب ءادتقا كلذ لعن امنإ

 لصو نم نأب ىضتقي « لقعلا نأ عم « ىلوأ ايناث انلود مث هجراخش ىلإ مردللا نم
 ةبعكلا نآل « ايناث هلودد مث « هجورخلت ىنعم ال « ناك قيرط ىأ نم كالملا ةرضح ىلإ

 اذإام مكح انكحف « انلوقعبال عراشلا رمأب الإ كلذ لقعن ملانأ عم « مظعألا دوصقملا ىه

 نإف « اذكو اذك ةجاح ىلإ اوجرخا نأ كلا مهل لسرأ مث ةعاج كلملا ةرضح ىف ناك
 نإف اضيأو . اوصع ةرضحلا ىف اوفائولف « ةجاحلا كلت ىلإ مهباهذ بدألا نم
 كلس نأ لص ام ملعلا نم هل "لص ال ةداتعملا اهقرط ريغ نم كولملا تارضح قأي ن

 . ءايلوألاو ءايبنألا اهنم لحشد ىلا قيرطلا

 ةكسم اولخدي نأ مه نذأ هنأ هدابع ىلع هتقفشو ىلاعت هللا ةمحر نم نأ ىنخمال نكللو

 نمال « مهقاوشأ ضعبل ديربتلا مط لصحيل قوشلا ةدش نم مهدنع ملع ال فوقولا لبق

 اوفةو نأ الإ علدلا مه علخيو هتمظع نم هنوقيطي ام مه ىدببأل ىلاعت قل اذإ « اهلك

 دادز. وهو ةكم نم برقي دبعلا لازب الف ؛ اتلاث ىنمب مث ايناث ةفلدزملاب مث الوأ ةفرعب

 نوكي اممرق «هماقم ردقب هبر دححأ لك فرعي كانهف «مرحلاو ةك» لخدي ىت>ىلاعتهلل اهظعت

 . نورخآ موق هنم رفغتسي ميظعتلا ىف انل ماقم ىلعأ

 « هعالطا عسو هنع ىلاعت هللا ىضر ىبرعلا نب نيدلا ىبمم خيشلا انلق امع بجح نمو

 لق هنأل « ةرمعلاب مرحيل لحلا ىندأل جورخنا رمتعملا ىلع بجي ال هنإ هب لوقأ ىذلا لاقف

 . جورخدلل ىنعم الو برقلا لحم ىه ىتلا ةرضحلا ىلإ لصو



 ا

 تسفنمث ةيقاذآ تناك اهنأل جيورحلاب ثرمأ امنإناهنعهللا ىضر ةشئاع ةصقامأو : لاق

 . هفالخ ىلع روهمجلاو « ها !متاف ام ةروص ىلع ءاضقلاب ترمأغ

 رجألا لعجب امنإ ىلاعت هللا نإف ٠ كلقع وأ كلفشك عم ردن الو ةنسلا عم ىتخأ اي ردف

 عراشلا لاح ناسل نأكو « ىلاعت هعرش املاعبت هلامعأ تناك نأ تاجيردلاو باوثلاو

 هنكمأ ملو هتدرط ةديعبلا قيرطلا كالت نم ىرضح ىلإ ةمآلا نم تأي ملنم : لوقي

 . ىدوهش نع

 لدسأ كلذ عمو « ديرولا لبح نم انيلإ برقأ هدجن ىلاعت قدما نأش ىتخأ اي لمأتو
 انرص الف ء ءىش لك نم دعبأ هيزنتلا ثيح نم هانيأر اننأ ىتح « هئيبو اننيب باجحلا

 ناك ىذلا برقلا لحمملا عج رمث ديعب ناكم ىف ناك ىذلاك « ايناث كولسلاب انرمأ كلذك

 ةرضح نم انزورب ل ىلإ دوعن ىتح عفرت بجحللاو نيكلاس لازن الف , الوأ هيف امقم

 . كلذ انل حصي مل كولس ريغ نم برقلا ةرضح لعدن نأ انبلط واف « برقلا

 « اهلك تاقولغلا قلخي نأ لبق ىلاعآ قهلا ةرضح ى ىتخأاي رظنت نأ كلذ حاضيإو

 نف انسفنأ انيفن اذإ اننأل « دهاشلا ءانفب لوقتالو « تنأ مث ىلاعت هللا الإ كانه سيل دجتف

 دحاولا ذخخأ ادحاو قل املك ىلاعت قملا لازب الف « مهفا اهقاعتي وأ ةرضحلا دهشي كانه

 عسنت قلخلا ةرئاد لازت الف داحنا الو لولحال ذإ « ثكامهو ف قحلا دعبو كدوهش ىف اناكم

 كدوهشىف قيضت ىلاعت قملا ةرئادو ءىش دعب ءىث دوجولا دارفأ ركتب طسينتو دوهشلا ىف

 تعسنا ال مهضعب نأ ىح « اقل دهاشن امنإ كنأل «ادبأ ىلاعت قملا ىرت داكتال ىح

 فقو ءىش لكو عسنت قالا ةرئاد دهشي لازام هنإف « نيرادلا رسخف لطع ةرئادلا هيلع

 ءامم لاق اذإف ©« كلذ ءارو اف ناممإلا روز هل لوقي « ءاضف وأ رحب وأ لبج نم هيلع هلّقع

 اذه ىلاعت هلل نيدزاملا لوقع تهات |لف ؟ كلذ ءارو اف : هل لاق ءاضف وأ البج وأ ارحن وأ

 لاقو « مهملإ هلسر اهب هللا لسرأ ةصوصخم لامعأب كولسلا مهيلع ىلاعت هللا بجوأ ناهوتلا

 « ادعبالا قرضح نم نودادزتال كل هتعرشام باب ريغ نم قرضح نم برقا متيلط نإ

 اهدارفأ صقنب قيضت قلدلا ةرئادو «٠ ةعيرشلاب نولمعي اولاز الف « ةعاطو اعمس اولاقف

 لوألا لالا ىلإ اوهج رب ىح عسنت قالا ةرئادو « دحاو دعب دحاو دوجولا اهم رثك-ت ىلا

 اودرش ىتلا ةريضحلا ىف هدابع ىلاعت هللا فقوأ ام ءىش ىألف لاقي الف , هللا الإ نوري الف

 الإ تاجردلا قف قرلا نوكي نأ ملعلا قبسام لوقن انآل . بعتلا اذه نع مهانغأو الوأ اهنع
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 هكلذ ىف ةاكحلا بلطتي دبعلا نأ بدألا نم لب ؟مل ملعلا قبس ىف لاقي الو ءىكبحلا اذه ىلع
 هوجو ق لك أ هدايعب قا هلعفام نأ ىأر ةمكسحلا ىلع هعلطأ اذإف « ىلاعت هللا نم
 . فراعملا

 ,ىلع رثعت ىلعلا كالفألا ىلإ لسو هيلع هللا ىلص هب ءارسإلا ةمكح لمأتو

 . هيلإ انأموأام

 : يك ”يلع ناو )

 ىدنع هبشألا : ىرذنملا ظفاحلا لاقو « بلاط ىنأ نبىلع نع اعطقتنم يبا ىور دقو

 : لاق ىنارادلا ناملس ىلأ نع هنع هللا ىضر ىرصملا نونلا ىذ لوق نم هنأ

 ةبعكلاا نآل لاقف ؟ مرحلاب نكي ملو لبجلاب فوقولا ناك مل بلاط ىنأ نب ىلع لئس

 ريمأ اي ليق « نوعرضتي بابلاب مهفق وأ نيدفاو هودصق ايلف « هللا باب مرحلاو هللا تيب

 .مهفقوأ هيلإ لوخدلا ىف مهل نذأ امل لاقذ ؟ مارحلا رعشملاب فوقولا ىنعم اف « ندمؤملا

 الف « ىتع مهئابرق بيرقتب مهل نذأ مهعرضت لاط نأ الف « ةفلدزملا وهو ىناثلا باجحلاب

 مهل نذأ مهياع تناك ىتلا بونذلا نم اب اورهطتو « مهئابرق اوبرقو « ميثفت اوضق نأ

 ؟قيرشنلا مايأ مايص مهللع مرجنبأ نهف ؛نينمؤملا ريمأاي : ليقف «ةراهطلا ىلع هيلإ ةرايزلاب

 نذإ ريغب موصي نأ فيضلل ىغبي الو « هتفايض ىف مهو ىلاعت هللا راوز موقلا نأل : لاقف

 ىأل « ةبعكلا راتسأب لجرلا قلعت اف «نينمؤملا ريمأاي : ليقف « مهفاضأ ىذلا لزاما بر

 لصنتيو هبوثب قاعتيف ةبانج هبحاص نيبو هنيب ناك اذإ لجرلا لثم وه : لاقف ؟ وه ىنعم

 ١ . ملعأ ىلاعت هللاو . هتيانج هل بهما هل عدختيو هيلإ

 رابجلا ىبرل ردابث نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 : هل لاق نمل سو هيلع هللاىبص لاق كللذلاو ءاراهج امك انل فشكنت ىتح انامإ

 2 ماظل ام 2 5300 سا أل ريغ تك 5 5 هر # نسكب 0 اول نس

 جوحأ كبَر دنع كلذ دحن : لآقف « رآخا ىمَر ىف ًانلام هللا َلوُسَرأي »
 مم رب كس
 . « هيلإ نوكت ام

 الام مهرمأ ىف هدابع ىلاعت قا نحتما امبرو « اهتكح لقعتيال لئاسلا نأ ملع امل

 لقعلا هليحنأم ىلاعت هسفن ىلإ هتفاضإكو د وسألا رجحلا ليبقتو راجلا ىرك هتكح نولقعتي
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 ؟نولمعي تيك رظنيل اهرابخأو تافصلا تايآنم كلذ ريغو ءايندلا ءامس ىلإ لوزئلاك هليلدب

 نودري مأ ؟ هولقعتي مل نإو هلسر ةنسلأ ىلع هسفن ىلإ ىلاعت قحلا هفاضأ امب نوئمؤي له

 ناميإلا مهتوفيف « هعضاوم نع ليوأتلاب هفيرحت دعب نكل ؛هنولبقي وأ لسرلا ىلع كلذ
 نوفاخيو «مهقانعأ برضتف لسرلا اوبذكي نأ نوفاخيف سانلا بلاغ هيف عقي انك لماكلا

 نسحأ ليوأتلا اوأر كاذلف ؛ هربشتلا ىف نوعقبف اهرهاظ ىلع تافصلا تايآ اولبقي نأ

 نامبإلا تاوف نود نامبإلا لاك مهتافانلق امنإو «نيقيرط نيب ىطسو قيرط هنآل مهدنع

 . مهريغل هنورب اوناكلو هليوأتب اولغتشا ام هب اونءآ الول مهل« هاك

 .أيسو « لقعت مل مأ اهانعم تلقعأ ءاوس عورشملا هجوااىلع قحلا رماوأب ىخأ اي لمعاف
 . ةقكسحلا له ريشيام ثيداحألا ف

 : هصئام تاحوتفلا نم جملا باب ىف نيدلا ىبم خيبشلا ركذو
 كالذ نم دبال رطاوتخ عبسب كانه ىئارلل ىتأي ناطيشلا نأل اعيس ىدرلا ىصح ناكامنإ

 انانأ ىلا ةبسنلا هذه نم ريك أ هللا ةاصح لك دنع ريبكستلا ىنعمو «ةاصحم رطاخ لكى ريف

 : لاق مث كلذ ىف لاطأو ناطيشلا اهب

 وهو « حجرا ىلإ راقتفالا ةاصخم همراف « تالا ناكمإلاب ةهبشلا رطاذم كاثأ اذإف

 : . هسفنل دوجوأا بجاو هنأ

 دوجولاو ريحتلا ىلإ راقتفالا ليلد وهو « ةيناثلا ةاصحلاب همراف رهوج هنأب كانأ نإو

 . ريغلاب

 . ضاعبألاو بيكرتلاو ةادألا ىلإ راقتفالا ةامص< همراف ةيمسجلا رطاخي كانأ نإو

 , نكي ملْنأ دعي ثودحلاو لحما ىلإ راقتفالا ةاصحم همراف ةيضرعلاب كاتأ نإو

 ؟ىهو ةسماخلا ةاصحلاب همراف دوجولاىفدل لولعملا ةاواسم ليادىهو ةيلعلاب كانأ نإو

 . © همم ؟أئش آَلَو هللا ناك »
 لكراقتفاو « هيلإ ةرثكلا ةبسن ليلد ىهو ةسداسلا ةاصحلاب همراف ةعبيطلاب كاتأ نإو

 نإف « ةيعيبطلا ماسجألا داحجيإ ىلإ هب عاتجالا ىفرحتالا رمألا ىلإ ةعيبطلا داحآ نم دحاو

 اهعامجا حصي الو « ةسوبيو ةبوطرو ؛ ةدوربو ةرارح نيلوعفمو نيلعاف عومجم ةعيبطلا
 . سبايااو بطرلاو درابلاو رادا نبع ىف الإ اه دوجو الو اهماذل اهقارتفا الو ابماذل

 < ءىث مان مدقتام عيمجنم اذهالو اذه قحلا نكيمل اذإف كل لاقو مدعلاب كاتأ نإو
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 وهو « هل ريثأت ال مدعلا نأ مولعمو ؛ نكمملا ىف هراثآ ليلد ىهو ةعباسلا ةأصحلاب همراخ

 . سيفن مالك

 رطاوخللا هذه سحن ريصن ىت> دشرم خيش دي ىلع كلسف/ ةضايرب ىخأ ا لمعاف

 ىلع اهمرافالاو 2 نيقيلاو فشكلا ىلع ديم ريف ا كاتأ نم ممستو رظننو ىرثو ةيناطيشلا

 لد أف درب امو كاصح نم لبقيام فشكلا قار ُّط نم ف رعت كالذكو ) م ناءإلا هجو

 ملزم نإف 0 اثم بوتتو اهلسرتف 2 كليمر لوبق مدعل ايبس تناك ىّتلا ةفصلا كلت ةلازإ ىف

 : اعيش لمه ام هنأك هلمع لبقتي

 . (”محَر ٌروُفغ لاو ) . « لطف لاو (ميعبت "1 نإف د

 : ليوط ثيدح ىف اءوفرم هحبدص ىف نابح نباو ىناربطلاو رازبلا ىورو

 6 ةّمآيقلا ماو هللا ُماَفَوَتي ٌّىَح "هلام دَحأ ىردي ال 1-1 ىنَر اًدِإَو 2
 ل م 65 سا © ل جك 5 7

 ريمكس اَنيمَر ةامح لكب الذ رامجلا كمر اًمأَو » : ناب> نبال ةباور فو

 . « تآقبوملا نم ةَربك

 نإف 3 نيدلا ىح خييشلا اهركذ ىلا ةعبسلا رطاوخلا ىلع كالذ ليزعت حيصاو * تاق

 : ملعأ ىلاعت هللاو ؛ كلش الب ةرببك اهم رطانخ لك ٠
 دج : َلآَتَف ؟ رادلا ىتَر ىف امل ام هللا لوسر اي : لاَ الُجَر نأ » ىئاربطلا ىورو دل را ااا ل تنفر ل يافخ نا مارا راع د

86:6 5-5 2 0 

 .« هْيلإ نوكت ام جوْحأ كبَر دنع كلذ

 :اعوف رم نيخييشلا طرش ىلع هنإ لاقو هل ظفللاو مك اخاو هحيعص ىف ةميزخ نبا ىورو

 ةَبَمْلا رس دنع ناطيشلا 2 ضرع كسأتملا 3 هلا ليل مهاب وا 2

 مامرف ٌةيِناَثلا رجلا دنع هل ضرع «ضْألا ىف 4 ّقَح تايِصَس مس ُهآَمَو مما

 عبس 1 ةَئلاَّقلا ة 8 ل دنع ”4 ضرع 2 « ِضْرَأْلا ىف خأس 0 تايح مع

 .6 ِضْرأْلا ف مخآس 1 ِتايصَح

 . نوعبتت مها ربإ ميبأ ةلمو ؛ تومجرت ناطيشلا : سابع نأ لات

 نلق : لاق « ىردتللا ديعس ىلأ نع دانسالا حيعص لاقو مم ادلاو ىناربطلا ىورو

 : لاقف « صقنت اهلأ بسحنتف ةنس لك ىرت ىناا راجلا هذه هللا لوسراي
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 . « لآبجلا لثم اهومتبأَز كلذ ًاللَو َمِفُر انم لبقت امد
 , هقيئوث ق نلتذ# وهو نائس نب ديز هدانسإ ىفو : ىرذنملا ظفاحللا لاق

 لكن وكيف نيعبس ىف ةبورضم ةاصح فلأ ةئاس ةنسم لك ىصحلا عومجمو : ثلق

 . فلأ ةثاهسب نيعيس ىف ةرورضم ةنس لك نيمارلا ىصح نم ةاصحس

 هللا ىلص قدصف فلأ ةئاّيس هجحي نأ ةنس لك تيبلا دعو ىلاعت هللا نأ كلذ حاضبإو

 : هلوق ىف مسو هيلع

 . « لآبجلا َلثم هَوسْْيْأَر كلذ ًالالو»
 . ملعأ ىلاعت هللاو « نينسلا لوط ىلع ىبعي

 رصقنوأ انسرؤر قاحت نأ ( ملسو هيلعدللا ىل هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لعخأ )

 : هلوقب انل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةوعد لصحت نأ ثالذب ا:دصق مظعم نوكيو كلسنلا ىف

 . َنيقلحمل ا هللا 2

 نءاذوخأم هنوكل عرش هنأ ريصقتلا وأ قاحلاب رعشلا ةلازإ ىف ةمحدلاو : انخيش لاق

 ىلع باجح رعشأ اذإ ملعلا لوصحو روعشلا لاوز ىلإ ةراشإ قاحلا ناكف « روعشلا

 . ها سأرلا

 اهعجارف (ةيكملا تاحروتفلا ف اهلك جحا رارسأ ىارعلا نإ ن.دلا ىخم خيشأا لس دقز

 . هنع هللا ىضر هاثم اهنع نابأ ادحأ انيأر اف بجعلا رت

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهريغو ناخيشلا ىورو
 2 0 85 50007 هلا ١ 0 ا ا ا -

 ,نيقلحملل رفغا مبلل : لأ ؟نيِرْصَملاَو هلل َلوَسَر اياول اق «َنيِقاَحملل ”رفغا مهللا»
 هللا لوُسَو اي اونأق ؟ نينلحملل 'رئغا ميلا : لق ؟ ني رصَقلاَو هللا لوسر اي اولأق لإ < - د 27 5 8 ب 2 0 د ع و

 5 كت سا سالس م هل 5
 « نير صقملاَو : لاف ؛ نير صمم اَو

 ةجح ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعمس : تلاف اهنأ نيصخلا مأ نع مم ىورو

 . ةدحاو ةرم نيرصقمللو اثالث نيقاحملل اعد عادولا

 لوسر تعمس : لاق ةعببر ىلأن ب كلام نع نسح دانسإب ىناربطلاو دمحأ مامإلا ىورو
 ا لوقي ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 )١5 راونألا حئارل- (
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 ك3 « ةَنبرسصَملَو عرفا نم جر لاف « تاع ثآلت يحس ارذغا هيلا

 .« نيِرّصَمملل َو ةعباّزا وأ ةثلاَثلا ىف سو هياع هللا لص هللا لوسَر

 ؛ معنلا رمح ىمأر قلحب ىنرسي اف « سسأرلا قولحم كئموي انأو ةعيبر ىأ نب كلام لاق
 . اهظع ارطخ وأ

 اثالث ةرفغملاب نيقلحملل اعد ام ملسو هيلع هللا ىلص هنأ « ىلرهظ ىذلاو : تلق

 كلذلف « صاودلا بونذ نم دودعم كلذو « ماعلا ىلع اوفلك امب اوفو مهمأ مهدوبشل الإ

 « ريصقتلاب نوفرتءم مهنإف نيرصقملا فال « ةرفغملاب مه ءاعدلا راركت ىلإ اوجاتحا

 .هللاو « هب اوفلك امب ءافولا ىوعد نم ,هريغ ىني هاسع امل ةدحاو ةرم مهل رقغتسا كللذلف

 1 ملعأ يلاعت

 برش نم علضتن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع دحأ )

 سايعلا ةراقس نم اوب رشا : هنع هللا ىضر بئاسلا لوذل الاثتما ةكمم انتماقإ ةدم مزمز ءام

 باطقألاو ء'لوألاو هلبق ءايبنألا لعفو ماسو هيلع هللا ىلص هلعفب ايسأئر « ةئسلا نم هنإف

 . انتقو لإ

 'مزءز ءام نم تبرشو ةئاعتو نيعبرأو عبس ةلس تججح ال ىلاعت هللا تلأس دقو

 وجرتو ؛ ايندلا جئاوح نم اهم ناكام عيمح هللا ىضةفىفاوخخإلو ىل ةجاح نيسمخو عبس قف

 © ةرخآلل ناوئع ايندلا جئاوح ءاضق نإف ةيورخألا جئاودلا ءاضق هللا مرك نم

 ناكو « دالا تاقبط ثم هخيطباا ردق ى+4 تعلط تناك ةليبد ريب امل“ نمو

 ءافشال مزءز ءام تبرشف هنءاهوجرو ىبنج اوقشي نأ ىلع اوعمجأ مهلك ر صم ءامكح

 صيلخ لزتم ىف تازنف !ملتقو اهنخبط ىت> مايأ ةثالث اران ينطاب ىف ىلاعت هللا ىلأف ءاهنم

 قاطلا نم اهوزأ دنع ىل لصحو ةكرب تأل٠ ىب>ح دوسألا تفزلاك ءادوس ةميوبلا ةميشك

 دراواا ثيدحلا ةعمص تحاعو « مزءز ءام نم ىلرش ةكريب اهم تيفوعف ةأرملل لصح اك

 . . اهلك ل يعافألا هذه لثم لعفيال هعبطب ءاملا نإذ « ىفاشلا وه هللاو مرش ىف

 ,ق ةوالح هتبويلع نإف اهريغو رطملا هايم ىلع همدقو مزمز ءام نم ىحخأاي برشاف

 . كضارمأل ءافشو كناعإ



 مل مج

 «راجتلاهلعفي امك كلذ وو ريهلاو رزألاو تاشاشلا ءارش نم رثكتنأ ىخأاي رذحاو

 نمو  قثالعلا فذح مدع ىف ةرضحلا كلت ىلع درو ريقف لك ىلع ةبوصنم قحلا نازيم نإف

 ىف اهةرسي نم هيلع ىلاعت هللا طلسي وأ هلام سأر ضقني نأ دب الف انركذ امك ايادهلا لمح

 ةبودع ءاضقلا هيلع هللا رسعي مث « نويدلا هيلعو الإ جلا نم عجر الف هل ةبوقع قيرطلا

 . كاده ىلوتي هللاو «كلذ معاف ترج اك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هحيدص ىف نايح نباو تاقث هئاورو ىناربطلا ىورو

 : لاق ملسو

 م كرسَو نوقشلا هاش ملام َظ ويف َمٌرُمَر هام و ضِررَأْلا ْجَو لَم ءاّميَخ »

 . ثيدحلا « تمرض ويب , توهرب ىداَو 17 ٍضْرَأْلا وْجَو لع

 « سو هيلع هللا ىلص ةعباصأ نيب نم عبن ىذلا ءاملا ثيدحلا اذه ىلع درب الو : تلق

 ىفأ دقو « تازجعملا نم وه لب « ضرألا هجو ىلع ىذلا ءاما نم وه سيل كلذ نإف

 . لعأ هللاو «مزمز ءامزم لضفأ هنأب هريغو ىنرقلبلا
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 5 اعوذفر 4 حيحتم دانساب رازبلل ةباور قو

 .٠ 0 اقف مامط م ٌَرْهَر هام 2

 , هلكأ ن« عيشي ىأ : معط ماهط ىعمو

 قع ةعابش اهههسن انك لاق: سابع نبا نع حيمودحمص دائساب افوقوم ىلا ريطلا ىورو

 1 . لايعلا ىلع نودلا معن اهدجي انكو مزمز

 دان و اها ل سل ل

 قشلتت هب رش نإ هل برش (يل مٌرْيَردَم» : اموقرم ىنطقرادلا كورو
 َىِهَو هللا همطَق كئماظ_مطقل هتبرش نإ "للا كنبشأ كعَبشل ترش نه ميتا ران لا

 9-ما 2 امو

 « ليعامنإ هلل ل مالا , هيلع ليربج ةزم

 ا

 ليتم 24 طار نو » : هيف دازو 8 هاورو

 : نإ هيل ٠ لآق زن هام "ني َبِرَش اَذِب سبع نبا
 : « هاد لك "نم ءانْشَو



 مس 1848

 مزمز ءام نم برش اذِإ ناك كرابملا نب هللا دبع نأ حيحص دانساب قبلا ىورو

 : لاق سو هياع هللا ىلص هللا لوسر نإ مهللا : لاقو ةبعك-لا لبقتسا

 8 0 لع م

 .« هل برش أمل مّرْئَز هامد

 . برشي مث ةمارقلا موي شطعل هبرشأ انأ اهو

 . ملعأ ىلاعت هللاو «نسح داتساب هنم عوفرملا هجام نباو دمحأ مامإلا ىورو

 ةالصلا نم رثكن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 امنإ سو هيلع هللا ىلص عراشلا نإف «لضفلا نم كالذ قف درو امل ةئيدملاو ةكم دجيسم ف

 تثداز نإ اسال ( كانه ائتن اقإ ل امهف ةالصلا متغتسلل نيدجسملا نيمله لضف انل نيب

 ةرضأللا فرشو ةدقلا فرش ىلصملا عمتجيف بااغلا وه اك « كانه عوشملا ق ةالصلا

 ءاساجو كلملا سيلج هنوكل رصحلا نع جر ىذلا رجألا نيلصملا ضعبل لصح امبرو

 . ةداعلا ف مجهاوم ىصحنال كولملا

 8 مسو هيلع كلا ىلص هآوق ةالصلا دوهع 2 مدهتتو

 ننال 0 ىف
 . 4 عر وص وم ريح ةالصلا 02

 كسانملا ادعام فاوطلاو ةالصلا انلمع مظعم نوكيف « ندبلا ميمح لمع اهبف نأل

 ًانبتي الف شايقلا مهوملا ف نوهيبي نيذلا راجتلا نم ريثكه ب لع دهعلا اذهو جئاوحلا تاههمو

 بسم وأ امئان ليللابو الفاغ راهللا ىف ريصيف « ةعامجملا ةالصب الو لب فاوطب مهدحأ

 0 جالا لحرب ىح هاريشا امو 4 عابام

 0 شامق لامجأب رفاس هنوكلا ءايلعلا نم ناكو لءحلا ىضذاقل مثو كثالذ ثأر دقو

 راجتلا زم دارأ نف « ريثك ريخ هتاقف ادرفنم ةالصلا ىلصي هتيأرو ادحاو اموب امئاط هتيأرف

 تاباسللا نع ةلفاغ هسفن نوكن نأ طرشب كلذ هل عيب نم لكوبلف ةدابعال غرفتي نأ

 نوكل؛ ريدللا مرح كازه هبه ربكأ تناك نع نإف 04 هريغو فاوطلا َْق ةراسملاو حبرلاو

 باغألا محلاو «( هريغ نع بجح هيلإ هجوت ىبم دحاو رمأب الإ لاغتشا هأ سيأ يبلقلا

 نبرمآلا نم

 مذ َ  5)١وَانْ



 هد خوادم

 مهع

 ”لضفأ اذه ىِدِجْنَس يف ةالَص» : : هجام نباو ىتاسنلاو لسم ىورو

 . "مالا َدجْسَلا الإ هاوس آمف

 : ةميزخ نباو دمحأ مامإلا ةياور ىف داز

 . « اذه ىفٍةَالَص ٌئام ني لْضفأ ماركا دل يف ةالَصَو د
 : رازبلا ةياور ظفلو رازيلاو نابح نبا ةياور ىف هب حرص امك ةنيدملا دجسم هي

 اجلا دجسملا الإ هاوس مف ٍةآلَص فلآ نم م لصف اذه ىِدِجْنَس يف ةالصو
 ”معر م

 . « نع ةيلع ديرب هنإف

 ٍةآلَص فلأ نم
 م

 ٠ حييحص اهدانسإو ىرذنملا طظفاحلا لاق

 : نيديدص نيدائساب هجام نباو دجأل ةياور قو

 م ه1 مسضعا سمس مبا كسر
 . « َةالَض فلآ ةئام نم لضفأ:مارحلا دحسملا ىف ةالّضَو »

 « هايبن الا دحاسم متاخ ىِدِحَْسَو هآيبن الا ”متاخ انأ » : اعوفرم رازبلا ىورو مه [ سس عم هم ما 7 'ء .٠

 ملعأ ىلاعت هللاو «ةروهشم سدقملات يبو نيمردلا لضف ىف ثيداحألاو

 ن٠ ادحأ قكتشن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ند ماعلا دهعلا 'ةيلع ذخأ )

 نوكل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اماركإ ءانل قدم وأو هفيختالو « ةفرشملا ةئيدملا لهأ

 لثف « جاحلا ريمأ ةعاجو راجتلا نم ريثك هب لم دهعلا اذهو « هناريج ةنيدملا لهأ عيمح

 هيلع هللا ىلص هتكر ف هلك دوجولا نمل مظعتلاب مهالخإل اورسسخنف اوحيريل اورفاس ءالؤه

 هلر جنح ملسو هياعدللا ىلصدللا لوسرأ هتبت ىدعتت ال مويلا سائلا بلاغ نإ هللاوو « مسو

 «هسياج مارك ىف ايندلا كولم مظعأك ةمرهلا ىف نوكينأ ملسو هيلعدللا ىلص هميظعت لقأو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدهش ول هللاوو « نامإلا ليلق رهف كلذ نع لزن نمو

 اهجو ىرب نأ انلثا فيكو « هئيؤرا الهأ ىسفن رأ ملو هل ىلثم ةيؤر نم هيلع ترغل نآلا

 . هيدي نيب سلجو اراهج هللا ىأر
 رح نم ةنيدملا لهأ عيمج دجو رظنلا ققح نم : لوي صاوخلا ايلع ىديس تءمسو

 ناسنإلا فيمي فيكو « ملسو هيلع هللا ىلص هراد ىف نيسلاج مهلك ريبكو ريغص دبعو

 تيأر لب « ماكدلا نم هيكتشبو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راد قف سلاج وه نم



 ل عا

 « نيد كلام بلك ىضففار تنأ فيرشال لوقي راصو , ار هنم عاتب اقيرش لكششل نم

 هزي ىدلاو تانصأ نادل ارهرك اذإو 3 را رم ا لك كر

 ديبع انزإف نحن امأو ؛ ةردخآلا ىف سو هيلع هللا ىلص ,هدج الإ مهيب مكسم نأ ىغبني الف

 ؟:بلكاي هديسل دبع لوقي فيكو « نيقيرذلا
 « هناريجو هباصسأو هدالوأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ىنخأ اي بدألا مزااف

 كيلإ سيل كلذ لثم نإف «هسكعالو هباصصأ ءلجأل هدالوأل ةيبصعلاو ةموصولا رهظت الو

 : كاذه ىلوتي هللاو

 ململا عامي اك عاما الإ دحأ ةتيدملا لْهَأ ديك آل » : اعوفرم ناخيشلا ىورو

 . « هاا يف

 راثلا يف هلا ههَباَذَأ الإ هوُسب ] ةئيدملا لْهَأ دَح دحأ ديرب الد » : هريغو لسمل ةياور ىفو

 . هلا ىف رعلملا بود: وأ صاصا َبْرَذ

 2 5 دف ةتبدملا له فا“ ءرمظ : اعوفرم هريغو دحأ مامإلا ىورو

 . 6 ينج نيب اه

 هللا ىلص هللا لوسر فاخأ دقف ةئيدملا لهأ فاخخأ نم : لوقي راج ناك انه نمو

 و هيلع

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ديج دائساب ىئاريطلا ىورو

 ِساّئلاَو ةَكْئالاَو هلل ةنمل وْيلَعَو هفخأت بفاحَأَو قتيرملا لْهأ 0000 لد

 5 جتارع الو فار هئم لبق آل نيم

 ةلفانلا وه لدعلاو «ةضيرفلاوه فرصلا نأل لفن الو ضرفال ملعأ هللاو ىبعي : تلق

 فرصلا ليقو «ةضيرفلا وه لدعلاو ةلفانلا وه فرصلا ليقو « ىروثلا نايفس هلاق اك
 : ةيدفلا لدعلاو ةبوتلا

 لدعلاو نزولا فرصلاليقو «ةبدفلا لدعلاو باستك الاف رصلا ليقو :لوحكم :لاق
 . كلذ ريغ ليقو ؛ ليكلا

 هللاو ء ثيدحلا « كلا ُهاَذآ ؤتيدمملا َلْهَأ ىّذآ ْنَم » : اعوفرم ىلاربطلا ىورو
 رعأ لا



 علال

 روغت نم ارغث انلخد اذإ ؟ ( ملسو هيلعدللا ىلصدللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 ثدحم نأ لامحال ودع كانه نكي مل ولو هيف انتم'ةإ ةدم ةطبارملا ىونن نأ « نيدهالا

 نوكيا حمرلاو فيسلاب ةيراضملاو باشنلل ىر ملعتي نأ ناسنإلل بحتسا انه نمو

 ناك ءاوس « ل> لحم ىأ ف نيملسملا هناوخنإو هلايعو هلامو هسفن نع ودعلا درا ادعتسم

 ام لخبي نأ ةوق هللا هاطعأ نه ىلع ح.ةيو ؛« ىقرطلا عاطق نموأ ةاغبلا نموأ ارف 5 ودعلا

 هلام ذخأو هميرح كتهذ صوصألا ضعب هيلع جرش اممرف ٠ برحلا تالآ ماعتي الو

 : هحرج وأ هلتق وأ

 "يك كلغ هلو )

 اينّدلا نم ريح هللا ٍليِبَس ىف مي طابر » : اعوفرم امهريغو ناخيشلا ىورو
 اكوار هك راو ءاولع انو انا نما هللا ىف 'كدخأ طاوس ”مضاوَسَو : اب امو

 4 يلع ةردنلا وأ هلل ٍليِبَس ىف دبعْلا

 : ءىحنلا نم ةدحاواا ةرملا:ةحو لاو ءباهذلا نم ةدحاولا ةرملا : ةودغلاو

 ,- ص ٠ عصا ضصاص 2 8 :

 04 رمأيقَو روش م نم ريخ َدلْداَو م طابر » : اعوفرم هريغو و ملم ىورو

 . «ناعفلا َنمْأَ قذر هيلع يرجو 0 نآك ىذا “ 2 راع رف كامن

 . « اًديبعت َّمآيقْلا ما ا قايل ةناوؤي ف ذأ

 طرمش ىلع لاقو م احلاو « حيعص نس> ثيدح لاقو ىد.ءرئلاو دراد ىنأل ةياور قو

 : اعوف رم هحبص ىف نابح نباو ملسم

 ىلإ هلم ل هني هلك هللا لويس ىف طبارملا الإ ريع لع ممن تلبس ةركد
ّ( 

 . لعأ ىلاعت هللاو ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو « ريناد رقنتف نم نٌمويَو ةَمايقلا ماي

 وأ زاجحلا ىلإ انرفاس اذإ ( ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعل' دهعلا انيلع ذخأ )

 نيرفاسموأدحأل ةعيدو مهعمناك نإامسال مجاودو مهتعتمأو انناو*] سرحنْن امهريغوأ ماشلا



 مس عر

 مونلا ىوطي نأ رفاسي نمل ىغبنيف ءانئاو] سوفنو انسفنأ قحت ءافو كلذ لك « مهريغ لامع
 : ادعتسم ه] لخديل رفسلا لبق كلذ ىلع نرمتيو « ةبلغ الإ راهنلاو ليللا ف

 .6 ريخأ ناوع يف بما 0 للبملا ناوع ىف هشاَو >

 لح ذخأ دقو صايحلا مهدحأ رظنإف جاجحلا بلاغ هب لمعلاب لمي دهعلا اذهو

 هبلق طايثرا مدعل هعبتي الف صايحلا نم ثالذ صلخم نأ ىلع رداق وهو هتمامع وأ جاما

 : ملسملا هيخأب

 لجأل مهضعب ىلع مل وأ ةراح وأ دلب لكل هأ عمتجمي نأ مهضعب بحتسا انه نمو

 هلمحم هلمح لجر تقلز ابرف « ةيد وألا قياضم ىف كلاهملا نه صالخللاو « ةيبصعلا

 ىلع اتوذش اهيحر ىخأاي نكف عوقواا نع هكسمب نأ هبحاص عيطتسي الف ىداولا ىف عقوف

 .٠ كاده ىلوتي هللاو 4 مهمم لعفتام ريظنب كرفس ف كولماعيا كناوخإ

 : اعوفرم نسح ثيدح لاقو ىذمرلا ىورو
 ل ه 6٠ < هل هم

 سر كتاب نيَعَو « هللا ث َرَيشَخ نم تن ب نيع : : ُراَثلا ا ل نانيع »

 .6 هللا لويس ف

 : اعوفرم ىناريط"و ىلع ىبأو دمحأ مامإلل ةياور فو

 راثلا سي "ل اعوطتم ىلامَتَو كَرآبَت هللا ليبَس ىف نيام او ورع

 . ( راو لإ "كلم نإ و ) : ىلاعت هلوق ىف ىأ 6 مسقلا ع الإ ون هليعب

 . نيملا وهو مسقلا ريفكلت مسقلا ةلحتب دارملاو

 : اعوفرم دانسإلا حيحص لاقو مكانخلا ىورو

 ا اهرابت ”مايصَو م ا .ايآ أ منيو لل فلأ نم لضفأ 4 هللا ليج ف ا سوح ْس ١

 : ملعأ ىلاعت هللاو «ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 ةازغلا مركن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ىلصأ)

 برعءلانه بردلا رف مركن كاذكو « مالزألاو ةبقعلا لثم ىف سانلا عئادول نيسراحلاو

 ىلع مد ناكولو « ىعرش قيرطب الإ هب مهمزلن ملءىش انل عاض اذإو ؛ كاردإلا باعصأ

 دقتلاو مدآلاو طامسقبلا نم هيلع ردقن امب مهدعاسن نأ ىغيني لب « لالاتيب قرص كلذ

 هلو ءالدعلاب مهؤدبنو سانلا ةعتمأ طوحو «ةفوخملا نكامآلا كلت ىف ةمافإلا ىف محل ابيغرت
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 مهملع لخبن الو « اهريغو رصم ى انياع اودرو اذإ مهمركن كلذكو« لاؤسلاب مهذن

 بسح مها ناسحإلا ىلع انتردق عم ناطلسلا ةهج نم ةيكماج مخل ءالؤه نإ 0
 : ىلاعت هللا لاق ةقاطل

 . (امسؤو لإ سفن هللا ناك, آل)
 مهرفس ةدم مطاوع مدع وأ افصن وأ افيغر واو مهطعلف ةازغلل هياطعب ادقن دحيمل نف

 ربلاب مهابع دققت ىف هللا لويس ىف نيسراحلاو ةازغلا لثمو « مهجلا وح تامهمب موقيو

 مهل ىفأي وأ مهفتو لام محل ىبمي ىذلا ىباجلاك هناوخإ ةحلصمل رفاس نم لك ناحإلاو

 ريلاب هدالوأو هلايع اودهاعتي نأ هناوخإل ىغبنيف « مهااصمي موقيامو بطحلاو حمقلاب

 ماق ادحأ ىرصع ىف ىبع تأر امو ةءور٠ هل سيئ نم الإ كلذي لالو جئاوحلا ءاضقو

 . هللا همحر ىكمكلا دمحأ خببشلا لثم هياصصأ عمو ىعم رمآلا اذهب

 الو اضعب مهضعبب ممولق طايترا ةلقل ةليلق نينمؤملا قالخأ تراص دقف ةلمجلابو

 .باجدللا ظاغا نامزأا اذهى زيزع مام وهو هبلق نامبإلاحي رص رش أب نمال! كلذ لثت مرقي

 .( مكح ماع هللاو ) مارحلا لكأ نم

 لاقو مك احلاو هحيدص ىف نابح نباو نمسح ثيدح لاقو ىذمرتلاو ىلاسنلا ىورو
 : اعوفرم دانسإلا حسي

 .« يقض لابس تبعك هللا ليبس ىب همن نشأ س»

 : ىلاعت 7 وق ا تارث ا ىتبمبلاو نابح نبا ىورو

 ٌلباَنَس بس 5 لثسك هلل يبس ىف اون رد ةنرذلا لم )

 تلزنق 6 78 ذز ميلا ”لسو هيلع للا لص ْمئّتلا لق » :( ككل هناي لش نك ىف

 . ( بانج ريب "مرج نو رياصلا فري أمنا 5 ىلاه# هل او ةبألا

 : اعونرم ريغو ىلاسنلاو ىذمرعلاو دواد وبأو ناذيشلا ىورو

 رس لها اًيزاع ا نءو از غد للا ٍليِبَس ىف ايزأغ ع سه
 ل

 . «اًزْغ دقف

 2 ا 0 7 ىنيت ىلا 2 . 8 000

 . « كى“ ىزاغلا رجا نم صني نأ ريغ نم » . هحام نءا ةباور ىف داز



 م النو ادم

 : اعوفرم حيحصلا لاجر هلاجرو ىناربطلا ىورو

 . « مرج لثم لف هلهأ لع قشنأَو رخع دلذأ ىف ايزاغ لَ سود
 : ماعأ ىلاعت هللاو « ةريثك كلذ ف ثيداحألاو

 تومغ .نأ انبر لأسن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 « ةحلاصلا ةينلا انل لصح كلذ ةرشابم انل لص مل نإف « انشرف ىلغال هللا ليبس ىف ءادجل

 ءايرلا بح نم نيدهاهلا قرطي ام ةبلغا لتق ىت> داهجلا رشاب نم باوث ىلع حجرت اممرو

 كلذ ىلاعت هللا هاطعأ امبر هشارف ىلع تام ىت> داهجلا رشابي ملو ىون نمو « ةعمسلاو
 هللا طخأف لبللا مايق ىلع مزع نميف كلذ لثم درو اك « ةشقانم ريغ نم الماك رجألا

 « ةحلاصلا ةيئلاب رجألا مهئاطعاب ةمآلا هذه ىلع ىلاعت هللا عسو دقو « حابصلا ىلإ هحو 7

 : ماسو هيلع هللا ىلص لاق ةينلاب هلضف نوزرمي هئرشابم مخالاوت فا مقر ا لاف لك

 . <« ىّرْن ام كرما لكي اَنِإَو ٍتاكيتلاب لآمعألا امنإ »

 هللا ركشاو مهفاف ؛ مدل لاو لمعام ةىرما لكل امنإو لقب
 . كلذ ىلع ىلاعت

 000000 ا
 ةمزاج- ةيئب ريخ لك لعف ىوني نأ كلذو ؛ بيصن»هيف هلوالإ مالسإلا لهأ لامعأ نم المع

 : ةينلا ثيح.نم هرجأ هل لصح هلعف هل لمح ل اذإف

 . (ريقتشم ٍطارص ىلإ هآشي نم ىدابم هَاَو )
 لاا الار يلب داو ارا ا رو

 ثان "”لرإو « هادبشلا َلزانَم هللا هم, قدصب ةدابشلا لل ا
 . 6 شارف ىلع

 .6 هصي '1 ' و (مطغأ اد اص ةدابشلا بلَط نم :٠ اعوفرم هريغو ملسمل ةءاور ىفو

 “| فام مناك أص وسفن نم تقلا هنا ََأَح مو : ىذمرتلاو دواد ونأ ىورو

 ديبت أ 2105 نع
 0 ا 1

 « شارف لع ثأم ْنِإَو ديِهَش هنأ اكل ةذابتلا هذا نا نسوا
 ش .ٍ رعأ للامت هللو



 م الهز هل

 نأ داهج انل مسقي اذإ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لمخأ )

 « اضنرلاب اهاقلتن لب ىورخألا باوثلا ىف ءادهشلاب انةحئات امنأ درو ىتلا رومألا نم رفننال

 . طخسلا الإ ربصلا دعب سيلف ثالذ نم صقنأ ال ريصلابف رسيتي مل نإف

 «ةهاركلاو طخسلاالإ هدنعامو |مط ربصلل فرعيال بوجهلا نأ كللذو ءاضرلا تارضحمث

 « ريصيو دلجت, ريصي ىد ىورخألا باوثلا ركب طخمسلا ماقع نع هيقرد لاز دا

 مدعو هسفنب ىهإلا رهقلا ةمواقمو ةوقلا ءاعدا نم ربصلا ىفام هل نيب ربصلا ماقم كحأ اذإف

 فالخخ هدعيجم رث يح ند ىلاعُت هّللأ عم بدألا ءوس ند هبف وه امو هللا رادقأ هثالدمتسا.

 بئارم ثالث ءالبلل نأ لعن" هأ طسبنيو ءالبا حرش, كانهو ٠ هل ىلاعت قالا هراتخا ام

 هلقني نأ لق اقوذ اح ىنأي ىتح ةبئرم ىف دبعلا ىلاعت هللا سبحيف « اضر ريصو طخعس
 لضنأ ءالبلاب ذذلتي نم لاقي الف « اهريغ نع لضفأ نث ىف ةيترم لكف « اهدعب ام يلإ

 ركشيل اذه نمو اذه نم ناسنإ لكل دب الف . اقلطم لضفأ ربصلا ماقءالو « اقلطم

 : ثيدحلا قو « ريصيو
 سم م 5 6و 2

 . ءالبلا _ ملفع مم رجالا مظع 00

 ءاليلاب سحأ نم هر امو 2 ءاليلاب هفاسخإ مدع ةهج ند هرسخ ىضارلا هحنر اف

 . هللا ءاضقب ذذاتلاو هللا نع اضرأا مدع ةهج نم هرج

 ةها 5 نم واعال ىلاعت هللا نع اضرلا : لوق, هللا همحر صاوخلا ايلاع يديم ثعمسو

 فالمع رات اءعزجو « ادبأ هنع جري الو ضرملا هركي اءزج ناسنإ لك ىف نآل « ةيفخ

 رئاس كلذ ىلع سقوءادبأ اههركر ال ايندلا بث اءزجو ءادبأ هلع جرذمالو هللا راوضاأم

 رباك آلا رفغتسا اهنمو لوزءالو قدي ءزجلاكلذ اوأرل ةفوصتملل فشك ولو « صئاقنلا

 . ةنسحلا مههلاعفأ نم

 اهتضايردعب قسبنأ دبالف سومشلا ةبادلا ضورنم قتشم اضرلا : لوقي اضيأ هتعمسو

 صئاقتلا نم مهتنيط رهط ىلاعت هللا نآل ءايبنألا ىوس كلذ نع جرخامو «ةئوءرلا نم ةيقب

 ِ مهريغ نود اومصع انه نمو ةيانعلا قباسب

 اضرااب كديس رادتأ قلت ريصت و تانوعرلا نم كجرخيإ خيش لع ىخأاي ئفللساو

 . كديس رادقأ هركي كليف ىذلا ىنالا هزجلا نم رفغتستو ارهظ حارشنالاو
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 «قرطيال ضرملا نم رباكألا فاخامنإ : لوقي هنعهللا ىضر ىررثلا نابفس ناك دقو

 اراهنو اليل مظعأا براض اهم ةأرما ىراوجي ناكو ء ها طخسلا نهو هتيهارك نم ضيرملا

 مث 2 ةظحل نقولا ضمغب ”ىلع لضفت براي « كنوبرز 7 بسح انأ لوقت ةليل اهتعمسف

 براي كل تلمع شيا : لوقت اضيأ اهمعمسو « نوبرز هللام هللا رفغتسأ : لوقت

 . هلكاذ

 هلوقي مث مالسااو ةالصلا مهيلع ءايبنألامه امنإ ءالبلا لاجر : لوقي ىروثلا ناوفس ناكو

 هللا ىضر هسفنل ماهتاهنم اذهو ها رعشأ الورفك أىلعلف تيائباول ىم عقي اذام ىردأام هللاو

 :لاجر ماقم لكلو «هنع

 : (*يحر وع هللاَو )
 : لاق ملسو هيلع هللا لص ىنثلا نأ مهربغو ناخيشلاو كلام مامإلاىور دقو

 «ديهَش وهف هللا ليبس يف لق نسل لوُسَر: اوكأق ؟ "كيف ءادهشلا َنوُد امد
 007 : لآ ؟ هللا وسر اي مف : اول 0 نلفت اَذإ ىتمأ ادهش نب : لَك

 تآلإ 01 هلا ا ه يا وسر وى 00 05 دا 2 5 - -
 ناعبلا َنِم تأم َنَمَو 0 ديوشوهف نوعاطلا ىف ثأم ْنَمَو « ديبهش وهف هللا ليبس يف

 ١
 . 6 ديهش وبف

 للا سارا سو 5 0900
 . 0 ديهش قيرغلاَو » : ملل ةياور ىف داز

 مر مولر م 0 م“ ع هش شلك : 5 :
 « قيرغلاو « نوطبملاو « نومطملا : ةمح هادهشلا » : اعوفرم لم ةياور ىفو

 م - 5 8 >»َ نه9ث سا

 . « ّلَجَو ٌرَع هللا ليبس ىف ٌديبْشلاَو « ملا بحاصو
 : تافث امتاورو اعوفرم ىنارمطلاو دمحأ مامإلل ةياور فو

 مل لاس همم وس يمحو - 5

 . « ةدابش ءاممح ًاهداَو اهلتقي ءاسفنلا فود

 , اهنطب قف اهدلوو توم ىلا ىه : ءاعمجلاو

 : حيحصلا ةاور امتاورو ىاربطلل ةياور قو
 هيلا ارب مك_مار انا ولا 9

 . 6 ةداأهش بنجلا تاذّوءةداهش ق'رملاو »

 . 6 ةدامش لَسلاَو » نسح دانساب دمحأ مام,الل ةياور ىف داز
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 ماكز وه ليقو « بئجلا تاذ ىلإ لوثي ةئرلا ف ثدحب ءاد وه لسلاو : ظقاحلا لاق

 .مدعلاذ ريغ لوقو + هلا نع عب ليوط لاعس يأ

 .6 رملنم لكل ةَداَبَش نوءأطلا » : اعوفرم ناخيشلا ىورو

 وعي ريفر نوكيف لب ف 0 دبع نم آم ا : ادوفرم ىراخبلا ىورو

 11 'نا بنك امآلإ هبيصي ل هنأ ” لب ابيتح !"رباص ع جار آل تكيف نوداطلا

 . « ٍديِبش رجَأ لدم * 1 نك الإ

 حميدع نسح ىذمرلا لاؤو 6 هجام نباو ىلمرتلاو ىئاسنلاو دواد وبأ ىررر

 : اعوفرم
 00 0 ماضل افا ا را لا زيد يف ماتو وب

 لتف نمو ؛ ديهش وبف رهد نود لتف نمو ( ذيب ربك ولام نود لتق ن دم 2

 هةر م1- مس“ ور

 .6 ذيوش رهف ِرلْغَأ نود لق ْنَمَو « ديِهَش وب ونيد نود

 0 لا 2 .ِ . 5 7
 لحاف لت اقف قد ريقي لاَ ةنرأ نم ١ : اعوفرم هريغو ىذمرتلل ةياور فو

 ىلا سا مج

 .« ديوش بف
 . - 000 5 2 ع 5 1

 . لعأ ىلاعت هللا « ديهش وهف امولظم هلام نود لتق نم » : ىلاسنلا ةياور ظفلو

 انلايعو اندالوأ لعن نأ ( لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ )

 نإف نيغراف ندئام ميلعتلا مهم م باط ن نأ اولوثي الو مهريغل هوملعي نأ مهرمأتو نآرقلا

 . هيف وه ىذلا لغشاا ىلع امدشم نودي هلعلو ؛ تابرقلا مظعأ نم كلذ

 ننف « ىورخألا رجألل ابلطالإ سانلل ملعلاو نآرقلا ميلعتب اذ رمأام ىلاعت هللا نأ ملعاو

 هملع اذإ لدثب سحأ نمو « نامإلا لماك رهف ىويئد رجأ الب سائال هميلعت هيلع فخ

 . ليلق ةرخآلا ىف هرجأو صلاخخ ىوايند لجر وهف ةرجأ ريغب

 ةبلغل ةدلاصلا لامعألا عيمح ىف كسحلا : لوقي هللا همحر صاوحلا ايلع ىديس تعمسو

 ىورخألارجاللوأ «روكذملا هلمع طبح اهيصي ايندل نآرقلا ةوالث هيلع بلغ نف « ثعابلا

 . طوبح الق

 ىف رجألا نمت ريغ نم معلا وأ نآرقلا ىلع ةرجألا ذيخأ ءارقفاا نم دارأ نمو : لاق

 ىطعت ىتلامهاردلا كلن ذخأي مث « لجو زع هللا ىلإ ابرقن هتوالث ىلع هتين دقميلف . ةرخآلا



 تدوخ

 هئللتب ملءلاو « نآرقلا ةءارقل عيب ال هللا نم ءاطع ءادتبا كلذ نأ ةين ىلع هتوالت ىلع هل

 . ها مهاردلا

 امجوملعيو « امهب اولمحإلالإ هدايعل هيبن ةنسو هباتك ىطعأام ىلاعت هللانأ ىنخأ اي لعاو

 , ةلاصألاب سانا

 : اعوفرم مهريغو هجام نباو ىاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو ناخبشلا ىور دقو

 .6 عَ ّن] ؟رقلا ََِ 0 1 يخ »

 : اعوفرم نسح ثيدح لاقو ىذمربلا ىورو
 م م 201

 نر انين نلوم اوقأ د ىجتيتست دب هللا لأشجتك نأ رقلا ارق ننو»

 ."- َساّنلا هب

 : دانسإلا حرص لاقو سابع نبا نع مكاحلا ىورو

 لفطأ ُهاْدَدَر م ) . هلوق كلذو « ملا لَدْرَأ ل 5 منا رقلا أ 5 0 0 7 مج ع 8 ١ 0 0 1 "أ تار 6
 © ل

 ناارقلا اوءرق نيذلا لاق ( اونَم 1 نيذلا الإ َنيلفآس

 : ملعأ ىلانز هللاو ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

0 
 *.ه ١)

 ةراهطلاب دعتست نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 انأرأ اذإةوالتلا دوجسةينو لجو زع هللا مالك ميظعت ةينب كللب انياحصأ رمأنو « تآرقلا ةءارقل

 نورضحم نيذلا نب رشابملاو راجتلا ىلع ادكأتم ابدأ كلذ نيعتيو « اهانعمس وأ ةدجس ةبآ

 ةافغو د ف نيثدع نوساجيف « هوو رهزألا عماج لش ىف تاواصلا ليق دجاسملا

 ةالص مهتوفتف ءوضولل نوبهذيف ةالصلا ماقت ىح ةراهط الب نوثكمب امبرو « ةبيغو لب

 نإأ كالذ لثأ ةعامملا هيف ىلصيو نآرق اهيفىلتي ل ىف سلاجلا هينئرلف « اهضعب وأ ةعارجلا

 جراخ ساجيلف « ةبيغلا نع الضف دجسملا ىف رغللا نم ةمالسلا ملغ هسفن نم فرع

 5 سامل 7 200

 : ) م2 نوم هْللاَو )

 38 اعوفرم رازبلاو هجام نءاو مل سه ىورر

 _ م | ناطيشلا م د ةدحساا مد نا أ ق اًذإ م



 هه نقوش

 تئرمأَو « ةنْطلا هلل دجَسف دوجسلاب م31 نبا نمأ ىو اب » : ةياور فو ه6 مس رو 0-7

 . « ُراتلا لك تْيَبأَك دوجسلاب
 الف مجناا ةروس هدنع تيتك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ديج دائسإب رازبلا ىورو

 « ث.داحألاو مقالو ةاودلا تدجسو ؛ هعم اندجسو ةريرهوبأ لاق « دجس ةدجسلا غلب

 + ملعأ ىلاعت هللاو ةريثك كلذ ىف

 نآرقلا دهاعتن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 مهنأ سداتلا نم انماع نإف ؛ هعامس ىلإ سائلا ليملابلط ائذهج هب انتوص نسحنلو ةوالتلاب

 « نآرفلا قحو انقح ىف سانا عقب الثل ؛ طقف ائسفنأ هب انعمسأ انم هعامس نوذلتسيال

 نمو ةيصعم هنأك بلقاا ىسقي هللا مالك عامم نولعجيف بلقلا ىستل نالف ةءارق نولوقيو

 . حارأو حارتسما هسفنب قمل

 نم جاتحم نكل « هيف ىلاعت هللا عم روضحلا وه نآرقلا ةوالت حور نأ ىخأاي ملعاو

 صصقاا ةوالتب هباق تتشتيال ريصب ىح قداص خيش دي ىلع كولس ىلإ دهشملا اذه دهشي

 ميدقلا هللا مالك عامم نيب هدوهش ىف ممجيف « مالكلا بحاص دوهش نع نآرقلا ىف ىتلا

 ىلإ اقئاذ هل رأ مل زيزع دهشم وهو « ثداحلا قلحلا مالك نع ةياكح هنوك لاح ىف

 : اذه ىتقو

 .( مح دوف ناو )

 ولملا لبإلا لكَم نآ'رقلا بحاص لق انِْإ » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 تبعد (هقلطأ نإ و1 كتما [ملع دهاع نإ

 ايم دع 7 هيب ىبقت ىذلا َرْف نأ لا اوُدَهاَمَت » : اعوفرم ٍلسم ىورو

 . « اهلقَع يف ٍلبإلا َنِي
 تاوصلا َنِمَح ىِبنل نأ اك هئتل "هللا َنْذأ ام » : اعوفرم امهريغو ناخيشلا ىورو

 .ه وب 002 نآرقلاب َقَقَتِي

 : لاذلا رسكب ليقو عمتسي ىأ لاذلا حتفب نذأ ىنءمو

 ىلإ عمتسا انك سانلا مالكنم ءىبشل هللا عمتساام ثيدحلا ىنهمو : ىرذنملا ظفاحلا لاق



 دكا د

 نم هنأ لإ هريغو ةئييع نب نآيفس بهذو لاق « هتوص هب نسم ىأ نآرقلاب ىغتي نم

 . رعاظلا فالح وهو ءانغتسالا

 : اعوفره هجام نباو ىئانلاو دواد وبأ ىورو

 . « 'كناَوْمأب_ ناقل اوُنبْر م .٠ يمرس 06 هع
 ةمنأ نم دحاو ريغ هرسف اذكه نآرقلاب مكئاوصأ اونيز هانعم :هللا هحر ىناطدملا لاق

 تضرع ىأ ضولا ىلء ةقانلا تضرع اولاق اك بولقملا باب نم هنأ اومعزو : ثيدحلا

 هدائسأب ىور مث « ءاملا هلع ضرعي ىذلا وه برشي ىدذلا نأل « ةفانلا ىلع ضرحلا

 .اعوفرع

 رص 0 و _- ءاأ -

 . حيحصلا وهو : لاق « نآ 'رقلاب ”كتاوصأ اوُنِيَر »
 + 0 ا ل اا

 اركشأت 5 رم اا اذإف ن رع لع نآ رقلا اذه نإ » : اعوفرم هجام نبا ىورو

 م "آراب نعي | نتف دب وثقت اوث ايف اوكنبت منَ 82 1 0 هم مة ا مدس ُ 17 1 6 أ 5 2

 اذإ ىذلا نآارتلاب أَي "وص ساّلا سْحَأ نم نإ » : اعوفرم اضيأ هل ةياور ىفو

 4 هل يقع رضيع اردن ويت

 لاق توصلا نسح نكي م نإ تيأرأ « ةيكلم ىلأ نال لبق هنأ دواد وبأ ىورو

 : ملعأ ىلاعت هللاو ءورقملاال ةءارقلا نسح هانعمو ها عاطتساام هنسحم

 ىلع بظاون نأ ( ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 ةروس مياوخو ىسركلا ةءآو ةحنافلاك « ةليآو مروي لك روشلاو تابآلا نم دروام ٌةءارغ

 كلذ ومنو كرابتو نادخدلاو ةعقاولاو ء سي ةروس ةءارقو نكارمع لآ ةروس متاوخو ةرقرلا

 نم نامأو زرح ىف ناكثالذ ىلع بظاو نمو « ةروهشم ةريثك كلذ ف ثيداحألاو

 , ةتطابلاو ةرهاظلا تافآلا

 داكت الف نامزلا اذه ىف اوثدح نيذلا معلا ةبلط ضعب دهملا اذهب ل نم رثتأو

 اولاقو « هولداج ثالذ ف دحأ مهملك نإو راكذألا نم الو نآرقلا نءادرو مهدحأل دجن

 نءز تاعضأ سائلا بريؤتسإ و حزعو وغاب مهدحأ سلج ارو 4 معلاب نولغتشم نحن

 مهضعب ىسن امبر لب ادبأ لضفأ ملعلاب لاغتشالا نإ طق هسفنل لوقب الو دار وألا كال

 5 ملدا نك“ مدعل كلذ لك« مظع بنذ وهو معلاب هلاغتشا ةدح ق نآرقلا



 نس ؟ما/ سس

 . ملعلا هنوماعبال لع امب لمعلاب ىنتعيال ملعلا بااط اوأر اذإ ملاصلا تلسلا ناكدقو

 ةففش هيلإ كدشرأو مسو هيلع هللا ىلص عراشلا هب كرمأام ةءارق ىلع ىخأاي مزالن

 . كلذ نغ نيلفاغلا نم نكت الو « تافآلا نم كيلع

 ىلع سيل ربخلا نم ىرعم هدجن بدأ الو معلا ةبلط نم هل دروال نم ىخأاي لمأتو
 . راكذأو داروأ هل نم فال «ىلاعت هللا نم ةيذد هيلع الو سنأ ههجو

 . ( مقتل ةدلم ط رص ىلإ هآنثب نم ىبابي ُهَنلاَو )
 : اعوفرم مرض[ مسم ىورو

 3 هك : لق لم ٠ ال 0 كلم لد د
 ل نأ وبلا قرم .مناَوَحَد ١ باتكسا 2 : تلبق ىذا هارب ١ اييطقأ

 َنآطيتشلا نإ « ريآتَم "ستوب ولست آل د وقوم لالاو ىذا رنا قو ل - 3 7 ٠

 . 6 ةرَثبلا ةوعؤف فر أرةي ىذلا ثيّبلا نم كرفت

 ىراصنألا بريأ ىلأ رم نم لكأي ناك ىذلا لوغلا ةصق ىف اعوذر» ىذمرعلا ىورو

 كبرقي الف كتيب ف ىسركلا ةيآ أرقا ائيش كل ركذأ نإ لاق بويأ وبأ هكسمأ الف ةليل لك

 : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل كلذ ركذف بويأ وبأ ءاجف 4 هريغ الو ناطيش

 ل 2000582
 . 6 باو وهو كقدص »

 هللا ىلص ىبنلا هل لاقف «هنع هللا ىضر ةريره ىنأل اضيأ كلذ لام عقوو

 : ملسو هيلع

 2 لا ل

 .راصتخاب ها « بوذُك َوَهَو َكَفَّدَص »

 نواتي نم وه ليقو « ساثلا لك أي ناطيش وه : لوغلاو ىرذنملا ظفاحلا لاقو

 : نجلا نع

 : اعوفرم هريغو دمحأ مامإلا ىورو
 06 5395 . 25 مع مس راع أبأ 0

 نآميش ديفو تب ىف ارق آل «نآارقلا ىآ ديس ئمركلا هيد

 . ثيدحلا « نم جرخ

 ( راونألا حئارل - ؟١ا/)
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 . 6 نآرقلا نم ةيآ فلأ ةءارق لدعت كلة 1 رو » ةياور ىفو

 نم نأ اهنم : دئاوف كلذب ال ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا رابخإ فو : مهضعب لاق

 ىمركلا ةيآ ةءارقدعب ع دحأ للاوه لقد ةروس ةءارقهل ىغبنيف هتثوتاذ ىتحهدرو نع مان

 فصنوأ « نآر ملا عبر وأ « نآرقلا ثلث لدعي هنأ درو امم كلذ وو (تازاز اذإو ةروسو

 : ملعأ هللا و «لبيوطتلا نم هتاف امل اريج نآرفلا

 هححصو 5 انلاو هجام نياو هل ظللاو ىتاسنلاو دراد وبأو دمحأ مامإلا ىورو

 : اصوفرم

 آلإ ةّرخألا َراَدلاَو هللا ديري لج راو ناي ورع نآ رق ُبلق»

 ل رفع

 قى نابح نباو هجام ناو ىلاسنااو هل ظفللاو هنسحو ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو

 : اعوفرم د دانسإلا حرص لاقو م انكلاو هجرس
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 وو ىحَر اهل ريغ قَح لجو تفس هن 1 نيئرالث 7 نأ رقلا ىف ةروع نإ 2

 2.6 ملا هدب ىذلا رأت

 : اعوفره نسح ثيدح لاقو تان فىورو

 . لعأ ىلاعت ناو ريل باَذَع نم اهراقى ا ئه ةمئأملا ىه َةلَوَبَت ةروسا

 راثك الا ىلع موادن نأ ( ملسوهياع دنا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 روضحلا ءاود ىه ىتلا هترمث انا صح اذإ الإ اظدل ركذلا كرتنالو ارهجو ارس هللاركذ نم

 بجحم نأ ىلإ ءىش دعب اثيش ملاعلا دارفأ ىسنب ركاذلا لازب الف «الاوحأ عيمج ى هللا عم

 كلذك فن هدوهش نع بج هنإ مْ « هللا الإ ىرال ريصيو 6 هنم عى ىذا هدوهش نع

 دارفأ دوهش ىلإ محرا ءا ليق ماقملاب قة اذإف بيغ 9 “ ةرذلاك ريصي ىح قديو قرن نأب

 نع تيجح كنإف كللذ ىلع لثالد اهن؟ امإف « قئاقحلا نه هيلع توطناام رظناو « ملاعلا

 دعي ائيش ملاعلا دارفأ ىلإ هللا ةفرعم دعب عجر مث مللءلا دوهش نع تبجحام ردقب ىفر٠م

 . لءأتف هترئاد قوف ناكام |١ ةرذ ملاعلا نم هنع بيغيال نأ ىلإ ءىش

 ىعس نم برادو ركدلا سلا روضح ىلع انياإ نيدد ريملا ثحم نأ انل ىغبني ثالذكو

 هثالذو 2( ةعم انلئاقو هانديأ هيدي لع قولا رهظ نإ ءهئحابتو هلداجتو ردد سلع لاطبإ َْق
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 ةعمسلاو ءايرلا بح نم ليخدلا هلخدي دجاسملا ىف ركذلا سلاجم دقعي نم بلاغ نآل
 لثمو « تابرقلا مظعأ نم ىلاعت هللا ركذ نإف « رهزألا عماج لثم ىف اهسال « ةرهشلاو

 « ةلدألاب قدلم نئارقلا فافثحاو هتيث فره ىبح « دصرم لك ف سيلبإ هل دعقي كلذ

 «عبتب نأ قحأ قهللو ؛سلاوملا هذه نأش ىف ةفوضنملا نيبو معلا ةبلط نيب لادجلا لزب ملو
 سردم وأ ”لصموأ متن ىلع شوشي ملاذإ الإ دجسم هللا ركذب رهجي نأ لتاعل ىغبني الف
 علاطملا صالخاب وأ مهانرصن ىلاعت هلل نب ركاذلا صالخإ ىف نئارقلا تفتحا نإذ ؛ لعل

 : ةميظع ةسايسو مظع رون ىلإ ءالؤه نيب ىشعي نم جاتحو * هانرصن ملعلل

 ىذؤي ركذلاب مكنا وصأ عفر نإ : هل لاق جيرس نب دمحأ مامإلا نأ دينجلل عقو دقو

 اذإف جسيرمم نبا لامتذ «ىلاعت هللا ىلإ نيقيرطلا برقأ ةاعارم ىغبني هل لاقف « ملعلا ىف انتقلح

 ؟برغلا ةمالع امو دينجلا لاقف « كةيرطنم ىلاعت هللاىلإ برقأ املأل انةقيرط ةاعارم بجو

 « مكلال ميلع اذه دينجلا لاقف « قملا دوهش هيلع بلاغلا نوكي نأ : جيرس نبا لاق

 عقب ةلاح دير' : جيرس نبا لاقف « هللاال هللا نيد ماكحأ دوهش وه امتإ مكيلع بلاغلا نأل

 هاقلأف « ءارقفلا ءالؤه ةرضح ف هقلأو رجحلا اله طخ نالفاي دينجلا لاقف « امم ناحتمالا

 « ملعلا ف نوعلاطي نيذلا ءالؤه نيب هقلأو رجحلا اذه ذخ هل لاق مث هللا : مهلك اوحاصف

 .مماقلا ايأاي كلعم قحلا جيرس نبا لاقف ؛كايلع مارح : هل اولاتف هاقلأف

 ملعلا ةءارق ىلع هللاركذ حمو ج رت ةمالع نم : لوقي هللادحر صاوخلا ايلعىديس تدعسو

 ىلع فرشملا نإف «ىلاعت هللا ركذ ةفخو حورلا ىف ملاطي وهو ناسنإلا نال ىلع ملعلا لقت

 وحالاو هقفلا لئاسم ملعت ناكولف «لضفألا وهام مانغتسا هيلع بجم رادلا هذه نم لاقتنالا

 نوريض:ءمهمأك مهلمأ رصقا ىلاعت هللا لهأو رضتحملا ناسل ىلع تلقث ا لضفأ لوصألاو

 .هاتقو لك ف

 دنع تروأج : لاق « ةيقرشلاب ريزانالا ةينم ىف مهلا ريرضلا دمحأ خييشلا ىنربخأو

 اصخش نأ مجعلا زيروت ةئيدم ىف ناكو « رصعب شادرمد خيشلا خيش ىنشور رع خبشلا

 قلعتملا ركللا ساجم لاطبإ ىف ىعس اهب نيتفملا ريبك فيطللا دبع الم همسا ريروت ءايلع نم

 رضحم ناكو ؛ ةالصان ةلاصألاب لعج امنإ دجسملا نإ لاقو ريبكملا عءاجلا فرمع خييشلاب

 انعنمت ترصلا ضفخم انركذ اذإف رمع خيشلا لاقف « سفن فالآ ةسمخ ول ساما كلذ
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 ىوق نمو ركذلا ىف مكتاوصأ اوضفخا ءارقفلا رشاعم رمع خسيشلا لاقفال لاق « كلذ نم

 مورا كلذ سلحملا نم لمحف « اولعفف عاطتساام همتكيو هدربلف توصلا عفرب دراو هيلع

 مهبانجأ نم تجرخخو « اسفن رشع ةعبرأ وحن دابكأ تقرتحاو ىضرم سفن ةثامسم وحن
 ثنتفت ةقورحم ةيوشم امدجوف مهدابكأ ىلع ىدبب تسسحف دمحأ خيشلا لاق اوتاف

 له : لاقو « هتعاحو فيطللا ديعالم يلإ رمع خيشلا لسرأف رمجلا ىلع ىوشملا دبكلاك

 ديعبلا ىف ىلاعت هللا مهد نكلو توملا ىف لعفت مهل اوتام نيذلا ءالؤه لثم نإ لقاع لوقي

 هاو هلايعو هدالوأ ىلعو هيلع ةليللا كلت فيطللا دبع الم راد تقبطتف دمحأ خسيشلا لاق

 . زيروت ىف ادوهش. اموي ناكو « نيممجأ اونامو مهم دحأ ملسي .ملف « هنالغو

 « هءايقك مهياع موقيالو . نيرك اذال ةرايعلا ف فطلتي نأ مللا بلاطا ىغيتيهنأ ملف
 رضحتسا ولو نيدلا نم عنملاك هنآل ركذي ىذلا وه. كلذ هلعف لب نيدلا نم هجر نم ىلع

 , هل نيركاذلا نم دحأ قح ىف ةملكب قطني نأ عاطتسا ال ىلاعت هللا ةمظع

 اهظعتو ىلاعت هلل |١ارك] ٠ ىعرشلا قيرطلاب هياحصأ رصناو ركذلا ىلع ىخأاي مزالف

 « نيصلخملا ملعلا ةبلط رصناف نيركاذلا ىف صالخخإلا مدعو ءايرلا نئارق تفتد-ا نإو ؛ هل

 . كاده ىلوتب هللاو سفنلا ظحب نيقيرفلا دحأ نورصني نيذلا نم نكت الو

 ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا دارم : لوقي هلبا ةمحر ىنصرملا ايلع ىديس تعمسو

 سنألا هل لصم نأ باقلاو نالاب ركذلا نم نشكأ اذإ ؛ مهديرم نم قيرطلا خباشمو

 دهشي ةراثو ماودلا ىلع هدوومشم قحلا نوكي لب ؛ ركذلل فاكتي الو لفغيال هلق ريصيو

 دبعلا مني ماد اذإ نيلاملا الكو « هارب هللا نإ و هللا ةرضدح ىف هنأ « وه دهشي ةراتو ةيلقب

 زع شا ركذ نم دبعلا رثكي ملامو « ىلاعت هللا عم بدآلا ءوسو ىصاعملا ف هعوقو ن٠
 . ةحراسلا مئاهبلاك ةيصعم لك ىف عقي لب « سنألا اذه هل لصحم ال لجو

 قالخخأ بذم نأ باقلا نم ركذلا نكمت ةيصاتش نم : لوقي ىرخأ ةرم هتعمسو

 ءهراثكإ ديرملا مهرمأب خايشألاو عراشلا هده اذهف رك ذب هنأكف بذبم م نف؛ هبحاص

 . رك ذلا نم

 .(”يكخ يلع ناو )

 رك ذ نم لدفأ دبعلل ةمارك مثام : لوقي هللا همحر صاوخللا ايلع ىديس تعمسو

 . رك ذ الك قحلل اسياج ريصي هنأل « ىلاعت هللا



 ب مو

 هخيشأ كلذ ركذف « ةمارك هل تعتو هسفن ىأر اف « ةلماك ةئس ديره ىلت»ا دقو

 تيأر ام هل لاق « تيأر ام هل لاق مث « ىلاعت قحلا ةسلاجم نم مظعأ ةءارك ديرتأ لاقف

 . كلذ ملعاف ها ابم رعشت الو ةلماك ةنس ىمظعلا ةماركلا ىف تال كلنم اءاجح فقكأ

 ىلع كل ثعءابلا ناك امبرف « رهزألا عماج لثم ىف ركذال ردصتلا نم ىنخأ اي رذحاو
 . ملعأ هللاو كلذ ملعاف ها كلل ىءانلا ةيؤر كانه ةباخاوملا

 + اعوذرم مهريغو هجام ناو ىئاسنلاو ىذمرتلاو ناخيشلا ىورو

 يترك د نإ «ىف رك د اَذِإ همم انَأَو ىلإ ىدْبَع نظ َدْنِع نأ :لجو زع هللا لوقي »

 . «ةني ريح ولم ىف هنا لم ىف للا ذانإ 3« ىيلت ىفإ "نك ويفك ىف
 : هركذ لجو زع هللا لاق اعوفرم نسح دانسإب ىلاربطال ةياور ىو

 ىن ارث" ديالو « ٍيَكِالَم نيإلَم ىف "ا, ذأ ويت يف دبع ناك ذي آل »
 . « ىلغألا قيفكلا ىف همك َدآلإ م ىف

 : اعوفرم هحيحص ىف نابح نباو هجام نبأل ةياور فو

 .6 ةاَتفشمل تل 5 َِض اذإ ىدبع مم أ : لَ ”لَجَو دع شا نإ ذ

 تكرمنو ١ هيف هلوقل هنيع تسيل ىلاعت هللا ءامسأ نأ قالطإ ثيدحلا اذه قو : تلق

 : ملعأ هللاو مهفاف مسإلاب الإ ناتفشلا تكرمت امو « هاتفش ىف

 نادانسإلا حيحص لاقو 5 احلاو هجام نباو هحيحص ىف نابح نباو ىذمرثلا ىورو

 < لاقهب ثبشنأ ءىشب ىنربخأف « ىلع ترثكدق مالسإلا عئارش نإ هللا لوسراي : لق الجر

 . « هللا رك ذ نم ابطَر كناسل لاي آل»
 ١ . قاعتأ ثيشنأ ىنعمو

 تقراف مالك ريخآ : لاق ليج نب ذاعم نع يازبلاو ىناربطلاو ايندلا ىنأ نبا ىورو

 : لاق ىلاءث هللا ىلإ بحأ لامعألا ىأ : تاق نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع

 . « لاَمَت هللا مذ نم بطر كناسلو توم نأ

 لثمك هير ذب ال ىذلاو بر "8 ذي ىذلا لَم و ء انوفرم ناخيشلا ىورو

 1 + تْسلاَو "ىلع
 . « هيف هللا ركذي ىذلا تيبلا لثم ١ مام .ظفنلو
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 دانسإلا حيدص لاقو مكاحلاو هحيحص ف نابح نباو يلعي وبأو دحأ مامإلا ئوؤو

 : اعوفرم

 . « نونجت اووي تح هللا رث ذ ني اوُيثُك أد

 توام ل 2 هسا اوُرُك ذأ » : السرم ىقبيبلاو ىئاربطلا ىورو

 . « نوهاَرم 'كنِإ
 هنأل « اقذانم ءايرلا ىلإ نيركاذلا بسني نم ملسو هيلع هللا لص ىمس امتإو : تلق

 نكي مول هنأو « هلاح ملسو هيلع هللا ىلص هفرعف ؛ هب وه ققحت دقو الإ ءابرلا ىلإ ممسنيال

 نأ ناطيشلا نم حصيال : اولاق انه نمو هدنع ام ريظن صالخإلا ىلع مهلمحل ءاير هدنع
 رفكلا هنطابب ناكف « سائلا هب سوسوي رفك ةنطاب ق روصني مل ملسأ ول هنأل ادبأ ملسب

 . ملعأ هللاو مهئاف سيلبإ الإ رفكسلا ف دحأل ةطساو ال هنأل « ملاعلا نم
 هطاسم

 ةقدص هيف ّلَجَو رع ُهْلَر لإ | َهلئَلَو عي نِماَم د : اعوقىم ايندلا ىأ نبأ ىورو

 .« هر ذيل ذأ نيل هدبع ىلع "هللا َنَماَمَو هدابع نم داشي نم ىلع اهب نع
 ل نالها ئأ هللا َلوُسَر (ي لآ ًالّجَر نأ » : ىناريطلاو دمحأ مأمإلا ىورو

 'لمعأ َنيمئأصلا أَ لآ « ارك ذ َلاَمَتَو َكَرابت ش.' ملك :٠ ل ع لمع

 ّيْطاَو ةأك نلاَو ةالكلا رك َذ م ءاوأس لتر َكَرابَت َش منك أل 0

 َلاََتَو كرات َث ملل ا سو ريكَع هللا لص هللا ُلوُسَوَو كلذ لك َةَكَدَكلاَو

 هلل لوُسَر لاف ريت كب نورك اذل َبَهَذ صفح اب اي: تسع ركب وبأ لاَظ اك

 .6 َلَجَأ لسو هيلع هللا لص

 ش : اعوفرم ديج دانسإب قمبلاو ىلاربطلا ىورو

 اراب هللا اوك ذِي "+ مهب تكرم ّقَعآس لع الإ قنا ُلْهَأ رْكَحَتَي لد

 . 0 اهو

 مهةوف نم ماقم نوري نيح- مهوخند لوأ مهل نوكي امإ ةنجلا ف رسحتلا عوقو تلق
 ١ ملعأ هللاو



 م سل

 ١" 5-5 ل 00 - (ء 6 111 ل . 5

 . « ناعإلا ني , دقف هللا رك ذ رثكي مل م » : اعوفرم ىتاربطلا ىورو

 , بيرغ ثردح 6 ىرذنملا ظفاحللا لق

 : اعوفرم ىراخبلل ظفللاو ٍل-مو ىراخبلا ىورو
 0 رك ذلا لهأ نوسمتلي قرطلا ىف نوفوطي ةكيالت ث نإ » هير هس ربا "سار ءكس و سكس نكي لد 4 كدخكس جرو

 ريو ةيطاس لإ ارتاع ارو ارزاأج لامتو كرات شأأ نورك دن 2 1 2 3 4ك 1 ا 1 هاما عا 7 5 . _-
 ص ._- ه5

 : 0 : ىلاعت هللا َلََف » : لاق نأ ىلإ ثيدحلا ركذف هه ءامتلا ىلإ رجا
 هل

 ةجامل ءأج امن هما ل 00 2 قكناللا نم تام ل 1 ردح دق

 6 مسيل 0 آلم مو ودل م لاَ

 : اعوفر“ مهو قييلاو لع وبار دحأ مالا ىددو

 ليقف «عّر ,كلا ”لهأ م عملا لأ ”1 يف ةقايقلا نوت خو زعم لوك

 :« رك لا سلات لأ : لاق ؟ هللا َلوُسَو اي عركلا لْغَأ نتي
 : اعوفرم اد ل سلال مهم حت هناورو دمحأ مانإلا ىورو

 يجول كَ نودي رب ال ”لَجَو رع هللا نورت ذب اوُمَسَتْجا عيت 'نم ام »

 « تآَسَح *كياجم تدب دق“ 2 ظونت اونو ذأ ءامسلا < نمي د ذات مهاد ان [ آل

2 

 يف ةميقلا م مو انمار لع 52 نا نععدعلا 0 : اعوفرم نسا دانساب ىلاربطلا ى ىررو

 كك
 سَ لق )2 1 2ث ل ءاييخأب اول ناجل مهل 2 نآس طع 1 د

 هللا يف َنوُباَحَتلا 7 :لأق ؟ مف رمت انآ مهفص هللا لوُسَر اي لآ 0 وينج 1 ىلا رغأ

 6 هللا رك ذ ىلع نوميتي تش ِدالِبَو قش لاب ' نم

 : اعوفرم نسح ثيدح لاثو ىذمرتلا ىورو

 : لق ؟ وللا َلوُسَو اي دخلا ضاير [مَو ءاولاف ءاوُمتْراف دخلا ضايرب «متررماذإ

 ١ .6 0 لا قلح

 اهاك هئيد رومأ فرعو ىلعلا ملعت اذإام هريغ ىلع ركدللا ةراضفأ لمع نأ غال وا ثلف
 مم

 ريصيو « ةعيرشلا ماكحأ ف علضتلا دعب الإ هتلاجم ىغبثي الو قدحلل سياج رك اذلا ذإ



 - مما

 اهككح ةعيرشلا نإف «كالملا ةسلاحن حلصي كانهو ءاهبادآو ثادابعلا عممج طورشب مله هدنع

 . تسلا زيلهدلاك

 .نمو مهتسلام ىلع كولملا بدأب قلعتملا ملعلا مدقي نأ دبعلا ىلع بجي : اولاق انه نمو

 . ملعأ ىلاعت هللاو برقأ بطعلا ىلإ وهف بدأ الب مهسلاج
 .ق انناسل ظفحم نأ ( ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 ىت> فرصنن الف كلذ ىف انمقو نإو نكمأ ام شحفلاو وغللا مالك نع هسلجن سلجم لك

 هلمع ام بتكي ال كلملا نأ كلذو « سلما ىف عقو ام رفكي هنأ « درو امب ىلاعت هللا ركذن

 : درو اك تاعاس ثالث وأ ةعاس دعب الإ تائيسلا نم ديعلا

 . « يكس رفغتسي '+ نِإَو اهيدُكَي "ل رفثتسأ نإف »
 هماقتلاو هبشغ قبس هملحو هتمحر نوك ثيح نم هدابعب ىلاعت هللا ةمحر ةلمح نم اذهو

 . ماقتنالاو ةمحرلا ءامسأ هيلإ قباست ةيصعم ىف ديعلا عقو اذإف

 ىلإ اهنقيس دق ةمحرلا ءاممأ دجتف ماقتنالا ءامسأ ىنأتف « قبسأ ةمحرلا ءامسأ نأ مولعمو

 >, نيملاءلا بر هلل دمحلاف ريثأت الب ماقتنالا ءامسأت عجرف ماقتنالا لمح

 اهقرافت الف ضرأ ىف ىلاعن هللا تيصع اذإ : لوقي ىبرعلا نب نيدلا ىبحم خيبشلا ناكو

 ةعّقبلا تراص املكف هلل دمحلاوأ هللا ناحبس وأ هللاالإ هلإال كلوقك ءاريخ اهيف لمعت ىتح

 , ءاشي فيكءاشي نم ظفحم هللاو ةمايقلا موي كل دهشت تراص كالذك كايلع دهشت

 كلاقو م انللاو هحرحص ىف نابح نباو ىتاسنااو هل ظفالاو ىذمرعااو دواد وبأ ىورو
 : اعوفرم نسوح ثيدح ىذمرعلا

 لن احس: كلل هلع وقم . َلآَقَف هطفا ويف َرثَك اخت 2
 احبس: كلذ وسل 'نم موقَي نأ لبق لاف هطغ َسلَج 'ْنَم

 2-2 0 سل ب مك ل 26 ا 0 1 7

 نك ام” رف الإ ءكيلإ بوتاَو كرفغتْسا تنأ الإ هلإ نأ دي كد ا

 .6 كلذ وساج ف

 موقي نأ دارأ اذإ ةرخأب لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دوادوبأ ىورو
 : سلهلا نم

 را لا 30 5 كملإ بوت



 -آ58

 ”نوكتت ا( ةرانك ذم لاق ىتغ آف اهوثت كنك اي هلاك لوك كنإ
 .6 سجَل 3/

 .هرمأ رخآب ىأ :دودمم ريغ ةردخأب 1

 هتالك : لاق صاعلا نب وره نب هللا دبع نع هحيمس ىف نابح نباو دواد وبأ ىورو

 هنع ترفك الإ تارم ثالث همايق دنع لطاب سلجم وأ قح سلجم ىف دحأ نبع مكتيال

 هللاو « كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال كدمحبو مهللا كناحبس « هاياطخ

 : ملعأ ىلاعت

 ديمحتلاو حيبستلا قو هل ثايرشال هدحو هللا الإ هلإال لوق لضف ىف ثيداحألاو

 تاولصلا بةعو؛ حابصلاو ءاسملا راكذأ ىو هللاب الإ ةوقالو لوحالىفو «لياهت'او ريبكتلاو

 . اهب هلمع الإ دبعلا دنع راك ذألا لغد تبثي الو « ةروهشم ةريثك

 نم رثكأ لمح انقو كل دجن الكو راكذألا هذه نم هيلع ردقتام لكسب ىخأاي لمعاف

 ناك ءاسمو اءابص ساجب ىف هؤرق: اعماج ابزح كلل تعم نإو « راكذألا نم درف كلذ

 : كلل نوعأ

 . ( "يجر نوع هللا )
 ناطيشلا ندظفحتل نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخنأ )

 «كلذيف ةدراواا راكذألا ةءارقبو ةرهاظو ةنطاب ةراهط ىلع مونلاب تالذو  مونلا ديرن الك

 لازي الف هل ناطيشلا ةقرافم مدع همزال نف راكذأ ةءارآ مدعو ثدح ىلع مان نم نإف

 . ظقبتسي ىح هنزحيل ةثيدرلا تامانملا هيربو « مونلا ةرثكب هل سوسوي

 ظفحلا تدرأ نإ ةراهط ىلع مثو مونلا دنع ةدراولا راكذألاب ىخأ اي لمعاف

 . تاطيشلا نم

 تامانملا نورب ءاياوألا راك ] ناكامت] : لوقي هللا هحرنيدلا لضفأ ىبخأ ثعمس دقو

 نوربال اوئاكامتإو « نمؤملا ىحو مانملا نأل مهل اطيشنت ناطيشلا نم مهظفح عم ةئيدرلا
 قيرطاا ىلع مهفلؤت ىتلا رومألا نم اوغرف مهنإف « مهتودل نيديرااك مهرست ىباا تامانملا

 ىلإال قوقحلا نم مييلع ىذلا ىلإ الإ نورظنبال اوراصف دابعلا ىلع هللا لضف ةعس اوفرعو

 ترعفو امنع عطقنال قيرطلا هاوخد لوأ ةئيدرلا تامانملا ىأر ول ديرملا فال مه ىذلا

 ,. مأ يرش



 د مال

 « نآطيتتلا "نيب ” لاو هللا ني ةَطسألا ايبؤألا » : ثيدحلا ىف نإ هل تاق
 . ؟ ةحلاص اهومتيهس فيكف ةحلاص ريغ ىهف دبعلا تنزحأ ايؤر لكو

 ثروأ ءىث لكذإ هصئاقن ىلع هتمنالو ىلولا كلذ تطشنام ةحلاص اهنأ الول : لاقف

 ,هأ ريش وهف اريدخ

 ىفأ ةليللا كلت ت ثيأرف تمدفربقلا ىف ىلاح ىرأ نأ تينمت ىنأأ ةرم ىل عقو دقو : تاق

 رمأل تبنتف ءاهيلع باقتأ انأو « ناليغ مأ كوشب ةوشع شيخ ةحارط ىلع ربقلا ىف مئان

 ىدرو كرتأ امبرف « مونلا ى هيلع ىنبذي ىلاعت قالا لزي مل لالا اذهو الفاغ هنع تنك

 ىنأ كلذب فرعأف نيتلا رجش ى ارام وأ ابطح الماحوأ بعلو ول ق ىبسفن ىرأف ةلبل

 وهللا نإ ةظقيلا ف هدوهش نع.تبجح امم كلذ رحنو اقافن ىدنع وأ ةوهش ىلإ ثاع

 اليلق ىدنع ىذلا قافنلا ناكنإف « قاقفئلل ةراشإ بطلا لمو هللا نغ ةلفغلا ىلع لدي :

 دنزلا بطح لماح ىننأ تيأر كلذ قوف تاكذإو « ءافرطلا بطح لماح ىنثأ تيأر

 . اهظع اقافن ىدنع نأ تملع ايشخ ناكنإو

 ىلا ىه نيتلا ةرجش نأل ةيصعم ىف عوقولانم برقلا ىلع ةمالع وهف نيتلا رجش امأو

 رفغتسأو كلذ نم بوثأل ”ىلع هللا لضف ةلمح نم هلك اذهو « مالسلا هيلع مدآاهنم لكأ

 , نيملاعلا بر هلل د.حلاف

 : اعوذرم هجام نباو ىثاسنلاو دواد وبأو ملسم ىورو

 للاب ْدمَبسَيْلَو « الث هراسي 'نع قُصْبيلَف اههركَي ايارالا مك ْدَحَأ َىَأَراَذِإ د

 . 6 هيلع نآك ىذلا هبنح ن نع لوحتي 1و نال مجالا ناطيششلا نم

 : اعوفرم حي نسح ثيدج لاقو يا ةباور فو

 تكل ماع هللا محل هللا هللا نم + ىه اما #4 ايذوكرلا هك ٌدَحَأ ئَأَراَذِإ

 نم هللاب ذمتي ناطيشلا نم ىه امن 2 0 كلذ َرْيَغ أر اَذإَو« 0

 ل نا حال مخك ذيك لَو امي

 : اعوفرم هجام نباو ىثاسألاو ىذمرُملاو دواد وبأو ناخيشلا ىورو
 8 2 أن 2

 . « نآطيشلا ني ' لذ هللا نم ةلأصلا ًايؤكلا »



 ا

 دلجلا ماحلاقب انه دارملا وهو «مونلا ىف عاجلا ةيؤر وه راحلاو :ىرذنلا ظفاحلا لاق

 : ماعأ ىلاعت هللاو :ها ريغتو كسف اذإ

 ةقلانل لصح اذإ ( سو هياع هللا لص هللا لوسر ن. ماعلا دهعلا انياع ذخأ )

 كلذ وحنو تيرفع نم وأ صوصل نم فوحل وأ ندبلا تابوطر ةلقل طرفم رهسو مو.
 نم كووادي مه ر ىنإف , ءاكحلاب ىوادتلا لبق ثالذ ىف ةدراولا راك ذألاب ىوادتن نأ

 : فث هلل هاوةسيو ءاملاب هتوفطي م راسل ىلع بهذلا ءامحاب فوأالا هيلع بلغ

 نم دبعلا غامد فخيف ليوطلا ضرما بقع اريثك عقن مونلا ةلق نأ ىخأ'ي ملعاو

 ىممتإ راصي ىح ديدش ررض كاذب هل لصحمو مان داكي الذ تاموسدلاو تايوطرلا

 لضفألا لوقبو « ركذ امب ىوادتلا كرمي نأ دبعال ىخذيال هنأ ملعف . ملألا ةدش نم توملا

 ىلع ىلاعت د دمحلا ىفائيال كلذب ىوادتلا لوقن انآل .مونال كرت ىلع ىلاعت هللا دمحي نأ دبعلل

 دبعلا دنع هب ريصيال طرفملا رهسلا نإ ثيحح نم دبعلا ىوادتيف « هريدقت ثيح نم رهسلا

 ةيعاد ةدش ريغ نم ىلاعت هللا ديعب ريصي لب « تادابعلا نم ةدابع ف ىلاعت هللا ىلع لابتإ

 باجي اًئيش لمعتسي نأ دبمال ىفرثي ناك 1 ةيعاد طرفملا رهسلا ةدايزب هدنعل صحن ناكولو

 : مهفاف اديأ مونلا

 قملا نَء لفغ ند مونلا َق عدا ام : لوفي هللا همحر صاوحلتا اياع ىدويس تءعمسو

 ءىش لكب سنأ لجو نع هللا ركذ ند رثكأ ىف الإو ؛ احلا ند فااينو ةظقيلا َْق ىلاعت

 ش . تءاصو قطان نه ءىش لك هب سنأتساو

 كامزال نف او « هللا الإ اىأ فا ريصتال قع ىخأ ا كارم الج ىلع لمعءاف

 :. كب مهساشتسا مدعو اههريغو سنإلاو نحل نك“ فردا

 ىدسح ف ةرعش لك تداق 2 تبرق اذإ تناكذ نجلا ند ةأرما ىبب ف ناك دقو

 تعزف ام مالظلاف دج.لا ىلإ ىقيرطىف فق“تناك مث « اهتآو نم كعبتف هللا ركأ تنكف

 اهنم ىرطاخخ رقت امو « مكيملد مالسلا اه لوقأف ملاملا زاهلا ىف اهيلع رمأ تنك لب طق اهنم

 ٠ نجلا نم رفنت سنإلا عابط نأ عم طق
 نم اراك مه لوقأ ثنكف « ءالغلا مايأ نجلا نم ةع ام َْى رخخأ ةرم ىدلع نكسو

 نولوقي مهعمسأف 2 نيملسملا مكتاوخإب اورمضت الو فورعملاب ماعطلاو ريحا

 . ةعاطو اع



 بس الاس

 *ىفطيف . ريبك ىدج ةروص ف ةليل لكى نأي ناكف « ىرخأ ةرم ىتيب ىف قدي نكسو
 هل تنمكف ء عزف هنم مهل لصحي لايعلا ناكف تيبلا ىف ىري ريصي م « الوأ جارس'

 هلازب الف معن لاقف ؟ بوتت هلتلقف ثيغتسي راصو قازف هلجر ىلع تضبقو فر تحن

 . انءاجام مويلا كلذ نق « جرخو ةدحاولا ةرعشااك هاجر تراص ىح ىدي ىق قدي

 ىلع قلغف ىدحو ةعاق ىف ناسنإ دنع افيض ىمك احلا جيلدللا ىلع تيب ىف ةليل تمنو

 مه تاقف « ليخلاك نورجي ىلو> اورادو جارسلا اوئمطأف نجلا نم ةعامج لخدف بابلا

 ,ىلوح نوري اولاز اف« مهنيب تمنو « اتيم الإ هتقاطأام هيلع ىدي تراد نم لك هللا ةزعو

 . حاوصلا ىلإ

 لدف ةماظم ءاتش ةليل تناكو ؛ اضوتأ ةرهاقلاب ىرمغلا عما ةأضضرملا ةرم تلخد و

 هطصن ومن زب رفإلا قوف ءاملا دعصو سطغملا ف طبهف سوماجلا لدفلا؟ تيرفع "ىلع

 هيلع تطبهو ارزُم ىطسو ىف تاءجف «ضر ملف أضوتأ ىتح ىنع دعبا هل تاقن « عارذ

 , ةرمثك عئاقو نجلا عم ىل عقوو ءابراه جرو ىن نم قهزف

 ,نجلل سيلف ةلدالاو مويلا لمع ىف ةدراولا داروألا أرق نم نأ ملعتل كلل تركذ امإو

 ءالؤه نم ةرورض تف تنكل اهواتأ تنكىتلا داروألا الول هنإف«ليبس هيلع سنإلاالو

 , كاده ىلوتي هللاو كللذ ىلع لمعاف « ىريغك ناحل

 ىذمرتلل ظفالاو م احلاو ىلاسنلاو ندح لاقو ىلمرلاو دواد وبأ ىورو

 : اعوفرم

 ًّ 2 ه1 عال حت
 0 ا عاوتلا يف '6 دحأ عزف اذإ »

 ضماصاو

 دبضغ ند تاهت

 مدثس و ع

 ا هللا ت -

 كَ إف نورضت ناد ٍنيطايشلا تارك ( نموو و هدابع 0 وبأقعو
0 

 . (« هرصت

 مث كلص ىف هل اههتك مهنم لقعي مل نمو هدلاو نم لّقع نم اهنقلي رمع نب هللا دبع ناكو
 5 مونلاب كلذ صيصخت مم احلا دنع سيلو « هيلع اهق'ع

 هللا لوسرل كلذ اكشف همانم ىف عزفي ناك هنأ ديلواا نب دلاخ نع ىلاسنلا ةياور ىفو

 : 1 هياع هللا ىلص ىبألا لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . هلثم رك لف ©« َمُماَتلا هللا تآدك + ةوعأ « هللا مسا را تعجطضا اَذِإ »

 نع سو هياع هللا لص هللا لوسر ثأدح ديلولا نب دلاخ نأ ىناربطال ةياور فو
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 هللا ىلص هللا لوسر لاق ليللا ةالص نيبو هليب تلاح « ليللا ف اهارب ليواهأ

 : ملسو هيلع

 5 ٠ ير م وقفل رس 2 كرف م

 عي دوا ساتالا لرش نوع تانك كلا لأ ديلَولا نب دلاخاي»

 اذه ءاَجَر َكيلإ اذه تازكش اَمنِإَف «ىئأَو أب هللا لوُسَرأَي لب :لاق ؟َكنَع تالذ هللا
 بستم ول م سا لام

 ِتاَرمك ْنيَو هدابع شو وباع وبْصَع نم ْمُماَلا لل تالكب ذ وغأ 'لف ”لاق؟ كنم

 .«نو 6 ْنأَو نيطايشلا

 9 لاقا كيلولا نب دلاغ ءاج ىح ىلايل الإ ثبل ف : اهنع هللا ىذر ةشئاع تلإق

 ىنتماع ىتلا تاملكلا تما م قلاب ثاثعي ىدذلاو 4 ىأو تنأ ىبأب هللأ لوسراو

 ليثب هتسييخ ىف دسأ ىلع تلخد وم ىلابأ ام دجأ تنك ام ىبع هللا بهذأ ىتح تارم ثالث

 7 هيلإ ىوأي ىذلا هعض ورع وه :دسألا ةسدخو 1 راهم وأ

 نء اضرأ السرم كلام هاور ك - ليج دائساب ىلعي وبأو لجأ مامإلا ىورو

 لاقف ؟ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تكردأ له هلليق هنأ ىميمتلاسينخ نب نمحرلا دبع

 نيطايشلانإ لاقف ؟ نجلا هئداك ةليأ ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر عنص فيك ليقف « مع

 ناطيش مهيفو باعشلاو ةيدوألا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةليللا كلت تردحت

 لب ربج هيآإ] طريف ع ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر هجو قر نأ ديرب رأث نم ةاعش هديب

 : لق لوقأ اك لق دمعغاي : :لاقف مالسلا هيلع

 0 5 4 2 ا 2 ع

 نم "لتي ام *رش نمو ؛ أرَبَو أَرْدَو قل ام. رش نم مالا هللا تامكب ذوعأ »

 قرأ لك تش نيو ؛ رمل لِما نفر رش نِمَو « امف.أج
 3- 5-5 2. هايل 5

 . « نمر اي ريخم قرطي اقراط لإ

 : ىلاعت هللا مهمزهو مهران تقفطف لا

0 

2 

 راو 5

 رعد م 0 نمو ؛ 6« امنا

 220 وو ديلولا نأ / كلا : ديج دانساب ىتاربطلا ىورو

 عي م7

 بر مهلا لق : "لآق ؛ تع نق 0

 تل امو نيطايشلا برو « تلقأ امو َنيْضَرَأْلا برو « تلظ



 ساس ىك ل" ل
 أ .

 كلر ءءء دو مهم دح

 سم مك < ١ س موق لل < 0-0 5 3 0

 هللاو ©« تنا الإ هلإ ال « كريغ هلإ الَو ؛ َكوأنت "لجو » : هل ىرخأ ةباور ىف اا

 ش لعأ ىلاعت

 راكذألا لع بطظاون نأ ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ىلا ١

 هياع هللأ للص هللا لوسر رمأل الائيما امومه جورذلاو دجسملاو تيبلا لودد 5 ةدراولا

 ةككح نع هل فشكي مل نمو « ةرخآلاو ايندلا قال ةحاصملا نم اضيأ كلذ ىفام عم سو

 الف هيدلاو نم هيلع قفشأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأي ناعإلا ه+و ىلع هلعفيلف كلذ

 ىلص يننال هدايق ملس نم انتاوخإو انلءع ىلاعث هللاق « تامالا نم هظفح هيف ام الإ هرمأي

 : 00 هحبصص ى نابح ناو ىلاسنلاو هنسحو ىلمرتلا ىورو
 لا 25 2 03 . 5 مجم هةموو رع ع 6

 ةكوق لَو لوح آل هللا لع تل كوت هللا_سب : لأن عتب نم لجل جَرَحاَذإ »
 راو

 « نآطيشلا هنَع ضَتَو تي وو تيفك3 تيه كبس 0 "هل لاقي , للاب الإ

 هلآ 0 : رخآ ناطيش ناطيشلل ىع )» 4 ا 2 : دواد ىلأ ةياور ىف و داز

 (ةؤختخ رد 2. 2

 6« لوو ىف و ىده لجارب

 يل 0 ذب ري وتين نب جار 1م نمام» : اعوفرم دمحأ مامإلا ىورو

 251 ل لوح اللا لع تلك «رشاب تمصتغا ؛ رثاب تنم جري ”نيح لآ

 . «_جرخْملا كلذ َرْيَخ قر الإ «هللاب لإ

 لوسر ىل لاق : لاق كلام نب سنأ نء حيمص نسح ثيدح لاقو ىذمرملا ىورو

 : مامو هياع هللا ىلص هللا

 1 0 ميملَع ف تلم ص 000 اذإ 2 2

 ٍ رعأ ىلا هللاو ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو « كتيب له

0 0 

 ىلَعَو كِيلع

 دعتساو هلل 1 ليمتست نا ) ملسو هيلع هللا لص هلا لوسر نم ماعلا دهولا انيلع لوخأ 0



 مس ماينإ سي

 . انلامعأو انتاميإ ىف ةرضملا ةسوسولا فوخ ائم هدعبي ام لاعتساب ناطيشال

 هلي ىتحدب كلسي قداص خييشدي ىلع كولسلا ىلإ دهعلا اذبب لمعلا ديرب نم جاتحيو
 هكلذو هلظ نم رفي ناطيشلا ريصيو نيطايشلا نم اهملإ] برق نم لك قرحت ىتلا تارضحلا

 ىمعأ وهف ايندلا دهز مل نم نإف « ةرورمفلا ردقب الإ ايندلا لالح ىف لماكسلا دهزلاب

 .سيلبإ ريخ نم نوكي اذه لثمو ؛ ةرخآلا قيرط فرعيال اي'دلا تاووش ىف قراغ بلقلا
 2 مهيف فرصنيو مهبكرب نيذلا

 ةرضحو « قلحلا ةرضحو هللا ةرضح : ةثالث تارضحلا اولعج موقلا نأ كلذ حاضيإو

 هنألءسيلبإ هبكر هارب هللا نأ دورعش ةرضح نم ظقيتسملا جرخخ ىف « مونلا ىه ىتالايخخلا
 موهف هتالص ىف سوسوت نف ءادبأ لوخدلا هنكمالو ماودلا ىلع ةرضحلا بابىلع:ففاو

 ميملع بجي صاوالا بهذم ىق ةلطاب ىهو امن حورال ةروص هتالصف هللا ةرضح لحدي

 .كلذلو ءالف امف امأو ةالصلا جراخ الإ ةلفغلاب هدابع حماس ام ىلاعت هللا نآل اهتداعإ

 : ثيدحلا فو بجاو وهف هب الإ بجاوأا 00 نأل سيلبإ درطل دادعتسالا انبجوأ
 « لاري هك هارت نكس "1 نك ارت كنك للا لبغأ» 3 5

 . مهفاف هترضح هلوددب الإ كلذ دبعلا نكمي الو

 هل اهجوز اهمحأ نم لكو سيابإ ةنبا اهلك ايندلا : لوقي صاودنا ايلع ىديس تعمسو

 بطخخ نم ىلإ ددرتي ناطيشلا : لوقي هتعمس لب « هتثبا لجأل هيلإ ددرتي سيلبإ ريصيو
 هرهاصت الف هتسوسو نم ظفحلا ىخأاي تدرأ نإف راهصألا ةداع ىلعابم لدي ملولو هتلبا

 مهدحأ دجتف ماوعلا نع الضف ماعلا ةبلط بلاغ هيف طلغ باب اذهو هتنبا بطحت الو

 نيحنيحلاصلا ةالص لثم ىلصينأ بلطيمث «ءاتشو افيص ايندلا ليصحت ىف ىعسلانع كافنيال

 ةبنلا دنع لوطبو رصقي هآرتذ ءارف ممر عم مهروضحو ةالصلا ىف مهعوشخ ركذب عمسي
 هلاوقأ ىف ةسوسو ىف لازي الف « ءاوحلا ىف هنم تبره نيح ةينلا فطخيو ءاوملا ىف زمبيو

 ربصيو مامإلاعم مارحالا كري مهضعبو « ةيرسلا ةالصااىف رهجي مهلاغ راصىح هلاعأو
 همزايف ٠ هءارحإ بقع مرحب نأ افوخ ةحناف ةءارق الب هعم عكربو ىونيف مامإلا مكر ىتح

 ةاجائمو' ةحنافلا ةءارق هتوف ىح سيلبإهب لمعذ اهنف سوسوتي هنأ هنأش نم ىبلا ةحتافلا ةءارق

 ةين ىلع ديزي ام هنأ ىلامت هللابو ٠ ثالؤلا قالطلاب فلم مهضعبو . ىلوألا ةعكرلا ف هبر

 ريغ نم تريبلا مهنايثإل كلذ لكو « تيسنأ هللا رفغتسأ لوقيو « كلذ ضقني مث ةدحاو



 متم ياا ب

 لكأم لك نع عروأاو لهولاب قيرطلا خايشأ دب ىلع كولسلاالإ اماوبأ سيلو ؛ _ اهباوبأ

 هككشي نأ لعيب الف ةسوسملا هلاوقأو هلاعفأق كاشي نم ىردعأو 3 ةبش ةحئار هي ا

 , ىلاعت هللاب ذايعلاو مالسإلا ف كشأاا ىلع توم ىب د هتكئالمو هللا. هذاممإ ف سيلبإ

 لع ىثعي اضوت اذإو 4 نيساكد ا ضعب ٠ لمع ناضمر ف رطفي موضعي تيأر دقو

 لكاش هل تلّقف « اهب ماعي ال ريصحلا ىف ةسام مهوت نم اقوخ دلج ةموساتيب دجسملا رصح

 نيزجاع نأ امو اين-لا ىلإ نورطضم انءإف «تاروظلاحيبت تارورضلا لاقف  اضعب كضعب
 ةثالث وحن هدنع اودجوف رهش دعب تام مث هنع تكسف « ةساجتلا نم ظفحتلا مدع نع

 . هتجوز ةففنو هتقفن ىلع ةدئاز رانيد فالآ

 «ريصب دقانلا نإ « ةررضلاو ةجاحلا ىعدتو اذه لك. كلسم كالست نأ ىخأ اي كايإف

 .٠ : اعوفرم ىئاريطلاو رازبلاو ىلع وأو كيح دانسإب لجأ مامإلا ىورو

 0 4 4 0 ا 00 ناطيشلا و ا 6 1 2

 كلذ نإف ِهِلُمُرَو هللاب تا ديلا كلذ َدَحَو اذإذ ؟ هلا َقلَخ

6-5 0 )0 . 

 : ليوط ثيدح ف اعوؤرم |مريغو نايح نءاو ع هومر صو ىلمرلا ىورو

 3 نا
 ىف اًعاَرس ُوْدَملا ُهَبْلَط ِلِجَر لثتك كلذ َلْعَمَو اًهيِثك رشا ع 0 او

 راو 7

 ناطوشلا نم 78 م وحتي ال ا كلذك و هيفا 1 م اًنيِصَح اًنصح 5

 : 46 ]سو يلع * ص يحل 4 صأملا ىبأ 02 5 أ م2 : سم ىودرو

 لآقَق « ؟لع اهسلِب دارت ىَالَص َنْيَو نيم لاح دق نآطيشلا نإ للا لوسيا

 ”هتسشأ اًذِإف «بتيخ 4 “لأقب ناطيش كاذ : م هيلع "للا لص هللا كوس

 « ىنَع ”نا مَيمْذَ كلذ تلمقف : لآق ٠ نالت كراسي نع لفتاو نم هللاب وَمن
 : رعأ لات هللا 0

 رافغتسالا نم ريك نأ ( ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ءاعلا دهعلا انياع ذحأ )

 ةفوصتملا نم رشك هب لخي دهعلا اذهو« اهرضدحتسن ملوأ انيونذ ان رضحتسا عاوس اراهو اليل
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 هللا عم مذ لعفال نيدحوم اوراص مهنأ مه ناطيشلا نيزيف « خيشدي ىلع اومطفي مل نيذلا

 لثم نأ ديعب هسفن ىف لاق امم رو « هنم هللا رفغتسي اينذ هل رضحتسي مهدحأ داكي الف ىلاعت

 هب تسلا قدتسا دق هنأ ىأرل نيفراعللا فشكا5 هتريصب نع هللا ضشك ولو ءهللا هبذعي

 هيسنو بنذف دبعلا عقو كو بونذ هتمحلو هادس دبعلا ذإ «ىبقعلا ف رانلا لوخدو ايندلا ف

 . رافغتسالا نه ىخأاي رثكأف « ةمايقلا موي كلذ هل ودبيسو

 ءاسمو احابص موي لك همدق ىلإ هسأر نم هءاضعأ دقفتي صاوحلا ىلع ىديس ناكدقو

 نيعلاو نذألا امسال ةليالا كلت وأ مويلا كلذ وضع لك ةيانج نم ىلاعت هللا لإ بوتيو
 نبي مل هللا رفغتسأ لاق نمو « رابجلا بضغ ءىطي رانغتسالا نإ لوقيو «بلقلاو ناسللاو

 نع هرمع قاضو ايانملا كرتمم ىلع ناسنإلا فرشأ نإ ايسال « ىلاعت هللا ءاش نإ بنذ هيلع

 . رافغتسالا نم عفنأ ءىش هل قتبا» اذه نإف حلاصلا لمعلا

 جئاو- نم ةجا> دحأ نع فقوتام : لوقي هللا همحر صاولا ايلع ىديس تعمسو
 : ىلاعت لاق رافغتسالا هكرت نم الإ ةرخآلاو ايندلا

 (ىئسُم لجأ ىلإ انتج امام "كمي وير اوب وش مث "لكك ورفعت نأو)
 اًراَرْدَم كل ءاهّسلا لسنري اًرافَع نك هن 0 اورفغتْسا ) : ىلاعت لاقو .ةيآلا

 . ( ازأرلأ مكن لجو تاج مكل ْلعَجَو نينَبَو لاوأب "6 دلو
 رافغتسالا ةرثك نم عفنأ هئيد وأ ه3 رج ىلع سيح وأ هتفيظو نع لزع نملام هنأ ملعف

 فارئعالاب هبر ىضرأ اذإف « لاكنو سانلا نيب دبعلل ىرخ سبحاو لزعلا نأ كلذو

 وهف ىلاعت قالا هقلطعيلو رفغتسا نإف نجسلا نم هتةول هجرخأ هير هنع ىضرو رافغتسالاو

 . ةيصعم ىلإ ليم وأ ريجت ةرقب هدنع نأو هتبرت لبقب مل ىلاعت قحلا نأ ىلع ليلد

 ريصي هنأل ةوعد هأ درت مل ىصاعملا باب دس محأ نم لك نأ برج دقو

 . ةكئاللاك

 رهف ناكنِإو « نوكي ال ثالذ نإف كئاعد'ةباجإ بلطتو ىصاعملا ىف ىخأاي عقت الف

 اكو « كلل بجتسي ملف هتوعد كلذك بجم ملف هتعاط ىلإ ىلاع قملا كاعد امكف : جاردتسا

 روغلا ىلع كتباجاب ىلاعت قملا عرسأ كلذك « الإ كاعد نيح هتعاط ىلإ تعرسأ

 . « اقافو ءارج و

 اوملعا :ريضتحم وهو هباحصأل ىون ةئيذمع نوفدملا ملام اجنلا ىأ خيشلا ةيصو نمو

 , ها ؟ نوئوكت فيك اورظناف « مكنم زربام بسح ىلء مكمل مامي هلك دوجولا نأ

 ( راونآلا حئاول -14)



 سس ال4

 .ها كئاحللا ملي ملف هنم سبل ائيش لزغ نه : صاوخلا ىلع ىديس مالك نمو

 رشاعلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا وهو ةعاسلا تامالع نامز ف انرصدقف ةلمجلابو

 ردقتلادر اندي قالف ائيبأ مأ انيش انلهاوكىلع ةعادلا تامالع تز ريو نملاو نكفلا بحاص

 هللا رمأل الاثتدا مظعلا هلا رفغتسأ لوقنف كلذ عمو انع ءا ل عقد اندي الو اتع

 . هريغال ىلاعت

 نم هقزرو اجرحم قيض لك نمو اجرف مه لك نم هل هللا لعج رافغتسإلا مزل نموو

 ةعاس لفغبال هللا رفغتسأ لوقي هلك هرمع ةيقب انم دحاولا سلجول هللاوو «بسنختال ثيح

 , ةمداللا نع كلذ ةقباسلا هيصارعم لاخ رب ىبال ةدوحاو

 : ١ ميرور هَناَو )

 َ اعوذرم ييبلاو هجام نباو هئسدعو ىذمرتلاو ملس# ىورو

 ىو فغَتْسَف "هن هتيفاع نم الإ ني ذم كتلك مى 5 :و 4 3 2

 م 28 2 «*عمو كا بر ىمث 27 تءاو 0 5

 0 و ينرفذتسا نمو ؛ ”كل ارفغ
 لت 7 تارفغ 4م رفغا نأ ىلع ردقوذ ىنأ

 ةرذكلا « يلإبأ 0

 3 : نمسح ثيدح لاو اعوفرم ىلمرللا ىورو

 كلل ت'ردغ ىنت رففتسا مث ءايتلا َنآنَع كب وب ذ تَملَب ال مد نبا اي : للا لاق »

 اًعيَس ىف : 7 ” مح ٍضْرَأْلا بارق ىتعيت أ ل مك[ نبا اي .يلآبأ الو
 520 2 6-2 8 هنا تنم سا هان م و ل

 نك اَم لعق تارفغ قت 'وحَرَو فت "عد ام كن آنا ةرْذْعَم ا كتدت

 « فاقلا مضب : ضرألا بارفو . باحسلا وه ؛ ةلمهملا نيعلا حتتفب : نانعلاو
 , اهذلم براقيام

 اعوفرد دانسإلا حيوحص لاقو م اخلاو لأ مامإلا قفورو

 يحاور تَناَد اَم َكدابع ىِرْغَأ 8 ل َكاالَجَو كر و : سلب لاقد

 .« ىف ورا 2 نفع ”لازأ الل داعت 2 57 هداج يف
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 *[0ا5 نإ الأ ؟ 'كاَودَو ”كيئاد ىلع ”كلذأ الأ » : اعوفرم قيببلا ىورو ماس 306-5 ةسورسر . ع كر هرم ع 1
 ١ 2 0 م 5 0

 . « ٌرانعتْسألا '5 ءاَوَدَو ب ونذلا

 . ةداتق لوق-نم هنأ هبشألا : ىرذنملا ظفاحلا لاقو

 : اعوفرم ىتمبلاو مك اححلاو هجام نباو ىئاسنلاو هواد بأ ىورو

 6 اًجسرخَح ينيض لك نو جرف مه لك نم هل هللا لَمَح َرافغتسألا َمْرل م »

 :اعوفرم ىببلاو حيمص دانساب هجام نبا ىورو

 -_ .٠ 5-5 55 هيدا. دق

 . « ريثك تاففتما هتفيحَص ىف دجو نأ نوط »

 : اعوفرم هب سأبال دانساب ىبيبلل ةياور فو
 م 2 9 سو أ م٠ + سمعو

 . « رافتلألا نم مف ثكيلف هتفيحح هت نأ بحأ نم »

 : اعوفرم دائسإلا حيمص لاقو م احلا ىورو

 ل و _َ 8 تي لا ىلا الا تا 8 هرياو حج
 وبث ذ نم رفغتسا نإف «تاعاس ثلث كلا ف قو الإ اًبْنَذ لمعي رملسم نم آم »

 . « تَمآيقلا ماوي هب ذعي "لو يلع ”هفقوي ل
 نإف « ةيكافلا تاعاسلا اه دارألا سياو ريسي رمأ تاعاسلاب دارملا لعلو : تلق

 نع اهم ىصداعلا جر تاعامس ثالثلاو 2 روفلا ىلع ةبوتلا بوجو ىضتقت ةعيرشلا دعاوق

 لخدي نأ بنذلا ىلع رارصإلا دح نأ دهازلا دمحأ خيشلا ىديس طض تيأر نكسلو « ةيروفلا

 طبضنيال كلذ نك-ا « ةدملا ليوطت ةمار هيفاذهو « بتب مل وهو ىرخأ ةالص تقو هيلع
 : ملعأ هللاو «لمأتياف ءاتشو افيص اهصقنو تاقوألا ةدابزل

 ىلع ح.يحص لاقو ماخحلاو هدمت ف نابح نباو هجام ناو ىلاسنلاو ىذمرلا ىورو

 . اعوفرم م س# طرش

 رفغتساو عزن وه نإف « ةتكن وبلق ىف تنل ةئيطخ دبعلا اطخااذإ » هيا 2 وع ناك 4 هكا ديلقوف تكن ةنيطخ دما اطخأاد

 عسا رايس دك خس لب مسك يهم هس م لس | سل » يس م سخر
 'لب الك ) «ّللا رك د ىذلا نبتلا كللذف هبلق ولت ىىَح ايف ديز َداَع نإ « ْتلَقَص

 .(( نوبسكي اوناك ام مويولف ىلع نار سب ل "سرا 2سم 1 م

 ٠ مه دو 2 ا را عا 22 5

 .« ٌراقنتْسأْلا اهوالِحَو سآحتلا [دصك ا1َذَص بواقلل نإ » : اءوفرم قيسبلا ىورو



 ت0[

 لوقو اعوفرم هحيحض ىف نايح نباو هجام نءاو ىتاسنلاو ىذمرّثلاو دواد وبأ ىورو

 : فوقوم هنإ

 "رفغتلسي "مث نْيتعُك د لصيف مو موقت 07 دويطلا نيني ١ اني 8 "نم ام 2

 هللا اوك د مهَسشنأ اونسلَظ وأ ةَمِحاَد اوك اَذِإ َنيْلاَو - أرق ,ث 24 َرَتَعآلإ هل

 , ةبآلا « - مييوثذل اوُرقْفتْساَ

 لإ هلإ ١ ال ىذلا يلا 481 'ففتْسأ لاق ْنم » : اعوفرم ىذمرتلاو دواد بأ ىورو

 . « ٍفْخّزلا ”نو رق ناكر ْنِإَو هل ريغ رثيلإ بوث مويا ىلا َوُه
 : ائالث اهرقي لاق هنأ الإ امهطرش ىلع دانسإلا حيحص لاقو 1 احلا هاورو

 : لاق كلام نين سنأ نع ىناهبصألاو ىببلاو ايندلا ىأ نبا ىورو

 :لآقف انرفغتْساَف اوثرففتْسا : لاق هريس يف ]سو هيلع 3 ا لس للا لوس نكد

 نمام : سر هيلع هللا ىلص هللا 'لوُسَر َلآَقَف ءاهاتسمت أف ةكرم َنيِمْبَس ىنعَي ًاهوع

 اخ قو بند ملاسبَس اهل هللا َرفَغَألإ ع لي مي هلل 0

 . 6 بند ةلايبن نمرك أ كَ 0 0

 : ىلاعت هآوق ىف امهطرش ل حيحص لاقو بزاع نب ءاربلا نع مك احلا ىورو

 :( كلا لإ "كيدي اوقلت آل)
 , ىل هللا هرفغيال لوقيف بنذلا بنذي لجرلا وه

 8 :م رو ىبونذ نم اسوأ كم رقغَم 42 لآق نم » : اءوفىم هريغو ا ىورو

 . لعأ ىلاعت لاو « ذل "هللا َرفَغ تاكرم ثآلث لت نم ىدنع ىَجْرأ

 هنأو ءانبر ىف اننظ نسحن نأ ( /سودهيلع هللاىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلعذخأ)

 رماوألل اليطعت كلذ ف نإف ؛ قباوسلا ىلإ ادانتسا ادبأ ءاعدلا كرين الو انءاعد بيج

 ائبر نم معن نمو « قباوسلا ر ومألا نم هئاعد سفن دجو دبعلا لمأت ولو « ةيعرشلا

 هاطعأ ءاوس كلذ ىلع هديع بيثيو ء ةجاحلاو ةقافلا راهظإ هدبع نم بح هنأ العو لج

 لئاسولا كرتيف « خيش ريغب قيرطلا كللس نم دهعلا اذهب لمعلاب ل نم كار ةياكوأ

 ءاضق ىل مسقي مل نإو « ءاعدلل ةجاح الف ةجاحلا هذه ءاضق ىل قبس ناك نإ : لوقيو اهلك



 تالا

 هنم هللا ىندمنأ مث رهش وحن ماقملا اذه ىف انأ تثكم دقو « ءاعدلا ىف ةدئاف الف ةجاحلا كلت

 : مظملا نآرقلا ىفو هللا همحر ىوائشلا دم# خيشلا ىشحيش دب ىلع
 مس ع ساس ل يكس طهر هب

 .('5 واعد الاول ىبَر مك ام لق )
 نإف : قياوسلا ىلع لوعيالو ةدش لك ىف هوعدي نأ هللا عم هبدأ نم دبعلا نأ ريمخأق

 هناكبس ممر ءايلوألاو ءايبنألا م راكألا تعد دقو « انابثإ الو ايمن اهملعيال ديعلا

 : قباوسلا ىلإ اورظني لو ىلاعتو

 . كادع ىلوتي هللاو ( هدلتقا مهاد )
 هبر نع ىذرب ايف اعوفرم هجام نباو قلسؤلاو هل طظفللاو ملسم ىورو

 : لجو زرع
 4-2 مام 5 هات مهم تو سهر را هيل م 7_7 0 م

 مكلك ىدابعأي . ع دهأ نودهتْسأَف ةتيده نم الإ ”لاض كلك ىدابع اي »
 1 لو 37 سام ارولع 9

 ههتاوسك نم الإ راع ىدابع اي ." يطأ ىب ومءطتْساَف هقممطأ نم الإ ”مئاج م ملا“ ٠ 1 1 0 5 و ها .ء
 هه مو لص 3 ل د ا وبا ل ل 2 . #ُ هس ما

 ”رفغأ نو رابملاو لئثللاب نو م كن ىداآبع اي ." كشك | ىف وك ةناق
 0 م . 8 2. 5

 . ثيدحلا « "كل ' 0 ل

 9 اعوفرم مس ظفللاو هجأم ناو ىلاسنلاو ىملءرنلاو ناد شلا ىورو

 . « ىف اعد اَذإ ُهَمَم انأَو ىف ىدبع نظ دند نأ : 'لوَقَي ىلاَمت هللا نإ » م 2-2 585 0 ا ف َ 42 < اع م

 ماحلاو هححيدحص ق نايحناو هجام ناو قاسنلاو ىذمرتلاو اموفرم دواد وبأ ىورو

 : خيحص نسح لاقوىذمرتلل ظفالاو دانسإلا حيحعص لاقو

 - 06 3 دو سو ٠ مام رك ماع سا ةرج مك ع ا 7

 نذلا نإ مل بحتتسا ىل وعدأ مكر لَ أرق "مث ةدابعلا وه داعدلا »
 0 ١ 5 0 هر - 4 ممم هم عمم م ل

 . نيرغاص ىأ « نيرخاد مج نول ديس ىل دابع نع نوربكستسي

 : اعوفرم حييحص امهنم لك دائسإو مك احلاو ىذمرنلا ىورو

 هاعأللا نم يكلف دئادشلا دنع ”هل للا بيجتني نأ هس ْنَ »

 . ( ءاخكلا 3

 دائسإلا خيحص لاقو 5 ااو هحيحص ىف نابح نباو هجام نباو ىذمرَتلا ىورو

 71 اعوفرم



 مم الامم

 .6 ءاعدلا "نم هللا َلَع رك أدق َضل»

 : اعوذرم نسحو حيحمص دانساب م انكماو ىذه رتلا ىورو

 ْنَع ْتَقَرَ وأ اهي للا 265آلإ ةَرْغَدب هلا ا هلام ضدألا َلَكام»
 ند « ماوقلا نم “لح أقف « ,محر ز ةعيطق 3 رم عد ام الشم هولا نم

 7 لآق يكن

 حيحص لاثو م اذلاو ديج دانساب مهلك ىلعي وبأو رازيلاو دمحأ مامإلا ىورو

 : اعوفرم دانسإلا

 انِإَو « ةرخآلا ىف 1 اهَرِخدَي نأ رد « توعد "هل لحس نأ نإ :ثالث ىَدْحِ

 . دمك اللا : لاق وكن نذر اونا ؛ الشم ءوثسلا نم هلع فرضي

 هرقل ْخْدَأ ام ىأَرَو اينّدلا ىف هود دبملل لحم اًذِإَف » : مك احلا ةياور ىف داز

 ىناعذ "نم ”ئش يل لحس "ل ىنتيل اي: لاق مهواعد بجتسس "لل نم « تخل يف

 . هانم ثيدحلا « اينَّدلا ىف

 م احلاو هحيدصق نايحنءاو هجام نياوهل ظفللاو هنسحو ىذمرُلاو دوادوبأ ىورو
 : اعوفرم امهطرش ىلع حيحص لاقو

 اًرفص اموري نأ ويدي مثيلا دبملا مدر اَذإ ىحَتْنَي ةعرك ةوَح هللا نإ د

 : غرافلا وه : رفصلاو (« نيب اخ

 : !ءوارد دانسإلا ميحص لاقو هل لففللاو م الاو ءتيحص ىق نابح نبا ىورو

 محمل لجل ّنِإَو كيلا الإ لّمتلا ىف ديزي آلَو هاعألا آلإ َرَدَقلا دري آل د

 .0 البن بئألاب ا

 : اعودر٠ دائسإلا حيحص لاقو ماخلاو رازبلا 55
 م

 مساق

 < يم 6 3 5 لا 7 7 بس اي شط ف ما 0 4

 ءالبلا 'نِإَو « 'لزني '1 امو لزن أمير ”مفنتي هأعدلاَو « ردق نم ٌرَذَح ىنذي ال

 . « ةمايقلا ماي ىلإ ناحلتميف هادا ُهاَقلَتَيف لنيل



 ب مالو دس

 . ناعنادتبو ناعراصتي : ثاجلتعي ىعمو

 : اعوفرم ايندلا ىلأ نباو ىدمرألا ىورو

 . أ ىلاعتو هناحبس هللاو © لأنني نأ بحي لل نإ لطم نب هللا اولَس د

 ءاعدب ائبر وعدنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ن٠ ماعلا دهعلا انيلع ددعأ)

 هيلع هللا ىلص عراشلا ظفل نأل كلذو « ةدراولا ةيعدألا نم ائيشرضحتسن مل اذإ الإ عرتخم

 < نيغدتبمال نيعبتم هب نوكسنو لك أو متأ ماسو

 ىلاعت هباجأ هعرش ءاعدب ىلاعت قحلا اعد نم : لوقي صارخا ايلع ىديس تعمسو

 . ارطضم ناك نإ الإ هبجي مل عرب ءاعدب هاعد نمو « ةعرسب

 ءاعدلا ناك نإ الإ هتالص ىف دبعلا ءاعد ىلاعت قالا بيجنإل : لوقي ىرخأ ةرم هتعمسو

 اذكه قلخللا مالكفالؤم هئم ىحو هنأل همالك.ب هتاجانم انل ىلاعت عرش كلذلو « اعورشم

 : اهريغو دئادشلا ىف ام وعدبل ةدراولا ةيءدألا نه ةلءج هل ظفر نأ دبعلل ىغبنيف « لاف

 . 0 كك ماع كناَو)

 : هدعيحص ق نايد نباو هجام نباو 55 دواد 0

 دبشأ أ كلانأ ىلإ هلا : "لودي الْجَر مت 2 هيلع للا لَص ىلا نأ »

 1 ا لا ءُدَصلا ُدَحَأْلا تنأآلإ دل 0 5 تنأ َكنأ

 هو اذ و طخ زي لس اَذِإ ىرألا_ممألاب هما عل ات دل كراك 1#

 . 6 باجأ ب

 : امهطرش ىلع حبحص لاقو ماال ةياور ىفو

 . « ملعألا دملاب هللا تلاع ذل
 .هنم ادانسإ دوجأ ثيدحبابلا ادهق دريملو هيف نعطمال هدانسإو ىسدقملا ظفاحلا لاق

 سلف الإو « ىلعألا بائجلاب ةقئاللا ظافلألا ةءاخف مظعألا معالاب دارملاو : تلق

 , مظعأ ريغ مما هلل

 .هرجزو رغصألا ىنرأ لاقف؟ مظعألا مسالا ىنملع : ىرصملا نونلا ىذل لجر لاق دقو

 « ىعادلا بلقى مظعتا هل ماقام لك و ه مظعألا مسالا :لرقي نيفراعلا ضعب تعمسو



 مس كلما

 رئاس ام مسا لك ةوق ىنف الإو ماوعلا ضعب هيف عقب اك رخخآ مسا نم هدنع مظعأ هنأكف

 5 ملعأ ىلاعت هللاو ؛ ةدحاو تاذ ىلإ اهلكاهعوجرا ةيهلإلا ءامسألا

 ند ثيدح لاقو ىذمرتلا ىورو

 لاف ءملرك ملاَو لآلفتا اذ اي :ل وق الُجَر َمهت سو دع نا 2“ ىلا نأ

 .6 "لْسف كل بيجتتسا دق

 « ةنيحاكلا مَحْرَأ اب لوف نع ًالُك وم اكلم لل نإ » : اعوفرم م احلا ىورو
 ى

 "دع م 0

 .« ليف ادق نيِمحاّرلا سو نإ كاملا لاق , نال اهاق ن 2

 , لسف كيلع ءاعدلا ىف نذأ : لبقأ ىندمو
 هحبدص ق نابح نباو ٌاسنلاو دوادوبأو هجام ناو هآ ظفالاو لوحأ مامإلا ىورو

 . م احلاو

 ة لول و ير شيع ىنأي_ رم 1 رم "سو وْيلَع هيلع هل

 أ ّنأب كلأنأ فإ

 6 ل لآلطتا اذ اي

 دقل : ٍلَسَو يلع "للا َلَص للا "لوُسَر اتق ميقا عايد : ةياور ىف داز

 . «ىَطْغَأ ربب لثس اَذإَو «بأجأ ربي َىِعْد اَذإ ىلا_مَظْحألا هعئأب هللا تلأَح

 4 0 ميدل 7 0 عن الإ هل

 و -

 : م احلل ةباور ىف داز
 ١ 77 0" + تيم 01

 . لعأ ىلاعت هللاو « ٍراَثلا ني كب ذ وعأَو هنا كل أنأ »
 ىلاعت هللا لأسنإل نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ)

 ناب ةيدهطاك كالذو مسو هياع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصنو ىلاعت هللا كمل نأ دعب الإ ائيش

 . ةجاملا ىدي

 هللا اندمح اذإف ءاهيدي نيب ةيدحلا ةجاحلا ءاضق حاتذم :اهمع هللاىضر ةشئاع تلاق دقو

 كل ءاضق َْق هللا ليغ انآ عفش مسو هياع هلبأ ىلص ىلا ىلع ائياص اذإو «(انع ىضر ىلاعُت

 : ىلاعت لاق دقو « ةجاملا
 6-2 , نيك را

 . ( ةليسولا عيلإ اوفتباَو )



 آخ

 ماكحملا دنع برق هل ىذلا ةطساولا نم اهف كل دبال اهدجت ماك.لا توبب لمأتو

 مل ةطساو الب هيلإ لوصولا تبلظ كنأ ولو « كتجاح ءاضق ىف كل ىشمن هيلع لالدإو

 .بطاخم ىلا ظافلألاب فرعأوهف كلما نمابيرق ناك نم نأ كلذ حاضيإو . كلذ ىلإ لصت

 « مهعم بدألل كولس طئاسولل انلاؤس ىف « جئاوحلا ءاضق تقوب فرعأو كلملا اهم
 . لجو زع هللا باطخ بدأ فرعي نأ انلاثمأل نبأ نمو انجئاو> ءاضمل ةءرسو

 دمحمب هولأسافةجاح هللا ملأس اذإ : لوقي هللا همحر صاوللا ايلع ىديس تعمس دقو

 هلل نإف « اذكو اذك انل لعفت نأ دمحم قع كاأسن انإ مهللا اولوقو ملسو هيلع»هللا لص

 هكلقحم ىلاعت هللا لأس انالف نإ : هل لوقيو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا كلذ غلبي اكلم

 ؛ باجيف ةجاحلا كلت ءاضق ى هبر ملسو هيلع هللا لص ىبننلا ليف اذكو اذك ةجاح ىف

 « هئايلوأب ىلاعت هللا كلاؤسف لوقلا كلذكو :لاق دربال ملسو هيلع هللا ىلص هءاعد نآل

 : ةجاحلا كلت ءاضق ىف هل نوعفشيف مهغلبي كلملا نإف

 .( يك ميلع ناو )

 قاسللاو نسح ثيدح لاقو هل ظفالاو ىذمرلاو دواد وبأو لمحأ مامإلا ىورو

 : امبحيحص ق نابح نباو ةميزخ نباو

 ل5“ 2 لصق - دجنملا| َلَخَد لب أو سو هيلع هللا لَص هللا لوُسَو نأ »

 اَذِإ للا يأ تلج :ْلَسَو سو 00 ملا ٌْص للا وُسَر ه1 « ىنمسرأَو يل ”رْغأ 2

 1 ا 0 6 1 لَصَو 5 لأ ره اع 5 دمام تدمع َكييلَيَم

 1 "لات ”لسَو هيك "هللا لص تلا لع َلَصَو هللا َديَحَف كلذ دب ُرَشآ لجو ىلَص "من
 0 ١ مك ل هم 2 5 5 مل -

 . رعأ ىلاعت هللاو « بحت هللا ذأ ىلَصْلا اهئ -ْلسَو ِهِئلَع للا لص تلا

 انجئاوحم ءاعدلا رخؤن نأ ( ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسرنم ماعلا دهعلا انياع لحخأ )

 ناذألا نيب دوجسلا لاحك ءاعدلا اهيأ دربال هنأ ىلاعت قالا ربخأ ىلا تاقوألا ىلإ ةمهملا

 ءاعدلا انم ىلاعت هئاعدتسال لبللا نم ريخألا ثاثاا ف ىهلإلا ىلجتلا تاقوأو « ةماقإلاو

 نسحلا ءانثلا هلو لبضفلا هلف ءانجئارح ءاضقو انئباجإ دارأ دقو الإ انم كالذ بلط امو « اوف

 نأ نم هدهج ظفحتيو « ءاعدلا بادآب اسبلتم نوكي نأ ىعادلا جاتحم نكملو « ليهجلا

 اثيش دبعلا لأس امترف « هيلإ رمألا كلذ ضيوفت دعب الإ ءىش لوضح ىف ىلاعت هللا وعدي



 هس كرك سس

 لأسا هللا لوسراي لاق نيح ةيلمثل عقو اكو « ءاروعاب نب ماعلبل عقو اك هكاله هيف ناكف

 عفدا وأ اذك ىطعأ مهللا لاق دبعلا نأ ولو « هكاله كللذ ىف ناكف ىلام رثكي نأ ىل هللا ٠

 نإو « اريخ ناك لأسام هاطعأ نإ ىلاعت هنأل « كلبب ملل حالص هين ناكنإ اذك ىنع

 . اريخ ناكهعفدي مل نإو « اريخ ناكءالبلا كلذ هنع عند نإو ءاريخ ناك هايإ هعنم

 ءىش ىف ىلاعت هللا كريخ اذإ :هنع هللاىوضر ىلذاشلا نسا ىنأ خيشلا ىديس مالك نمو

 . بقاوعلاب لهاج كنإف « هرايتا ىلإ كرايتخا نم رفو «راتخت نأ كايإغ

 هير كيعلا لأسي نأ هللا دنع بونذلا حبقأ نم : لوقي نانع نب دمحم ىديس تعمسو

 قا الاخ نعتز رعت ك ةلازطخو هل هاطعأ اذإ مث ء ضيوفت ريغ نم ءىث لوصح ىف

 ةلئاس اهف دربال تاقوأ هلو هدبع ىلغ ضايف هدوج ىلاعت قحلا نإف « هنع هلو نأ ىلاعت

 راهنلا ةركب ب هأ لوقن ىت> « ائتعاط الو انرمأ تحن وه سيل ىلاعت قحلاو ءارفاك ناك ولو

 . ها راهنلا ةركب انل هتيطعأام انع لوح هل لوقنو مدنن راهنلا رخآ مث ذك انل لعفا الثم

 هملعي ىلاعت هللا فراع خيش دي ىلع كولسلا ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتحيو
 نم مهسلج, عم باطوللا بدأ اوفرعي نأ ةماعلا بدأ ةياغ تإف « ىلاعت هللا عم باطخلا بدأ

 فر خيش نم هيف مهل كبالف ىلاعت هللا عم مهباطخخ بدأ امأو 7 ءايلوأو كولم نم قالا

 ىلع اهلهأ بدأو لعف'اب ابدأ فرعيراص يند اليوط انمز اهيف ثكمو « ةيهلإلا ةرضحلاف

 : ارامو اليل ايندلا كولم تارضض-جرخمو لدي نم نأش وه اك ممتاقبط فالتخا

 . ( لغألالتكا رشد

 : اعوفرم اسألاو دواد وبأو ملسم ىورو

 . « ءأعأنلا اوُريُك أك“ دجآس َوُهَو “لجو ّرَ كبَر نم ُدبعلا نوكَي ام برأ »

 000 كل باحتشمإ نأ نقف 9 ؛ : ةياور ىف داز

 0 اعوئرم مه ريغو ىذمرئلاو ناخيشلاو ىالا» ىورو

 : لوقت ريخألا لبا كلث قبب "نيد اين ادلا ءاعت < ىلإ هيل 1 لزب »

 , ع كأ ا 2 0م "ندا يطع ىنل اك "ند 0 نيج ىف وعدي "نم

 5 تا 1 5 ل 1 1 .ِ 290000 0 5 .

 لإ لات كَراَبَت هللا لزني هاثلث زا للا ناش ىضماذإ » : مس ةياود فو



 مخ

 أ باج بف عراذ نم لَه ”هلاوس ىطْميف لس نم له لوقف دقيق اين هللا هايتملا

 . « حبطلا رجفني يح هل رففيف فتش

 ةئياملل هلقعت ىلع قاحللاردقيال هتاذب قيلي لوزن وه ىلاعت قحلا لوزن و ءايلعلا هلاق : تاق

 عون الو سذج الو ةقبقح الو دح ق هدايع عم عمتجم الف «بتارملا رئاسق' هقاحلا ىلا قولا

 . كلذ ملءاف هئافص لقعت مهل حصي فيكف

 ىلع حيي لاقو مك اهلاو حي نسح لاقو هل ظفللاو ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو

 : اعوفرم مسم طرش

 نوكم نأ تءطتْسا نإف «ِليللا فج يف ٍةبر "نم دبعْلا نر ير
 لا

 : « نكت ةعاسلا كلت يف شا ذل نم

 : ةمامأ ىلأ نع نسح ثيدح لاقو ىذمرألا ىورو

 لقا فرع ةلاثك نكمل همم ءاعألا ع هللاَلوُسَو اي لق لاق »

 ١ رعأ ىلاعت هللاو « تأب ودك ملا تاولصلا ”ريدَو ريخألا

 نم له هل

 ةالصلا نم ركن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 رجألان م كالذ ىفام انناوخال ركذنو اراهتو اليل ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ملستلاو

 مه اولمج نإو ملسو هيلع هللا ىلص هتبحن اراهظإ بيغرتلا لك هيف مهبغرنو « باوثلاو

 . نم كالذ ناكو «ةالص فال 7 ةرشع ىلإ ةالص فلأن م ءاسمو ا>ابص ةليلو موي لكادرو

 . لامعألا لضفأ

 ههلخدرال هدبع ىلع ىلاعت هللا ةالص : لوقي هللا همحر صاوحلاا ايلع ىديس ثعمسو

 دبعلا ةبترم ثيح نه ددعلا اهلخد امنإو ءاهتنا الو ءادتبا ىلاعت هتالصل سيل ءذأل ددعلا

 هنأ ريخأو دبعلا ةلك اش بسحم دبعلل ىلاعت قحلا لزنتف « نامزلاب ديقم روص# هنأل ىلصملا

 نأ ىلاعت هللا لأسي دبعلا نوكاذلقام ديؤيو « مهفاف !رشع ةرم لككب هدبع ىلع ىلصي ىلاعت

 لهجب ناكاذإ دبعلا نأل الثم دمحم ىلع تيلص ىنإ مهللا ره لوقي نأ نود هيبن ىلع ىلصي

 ١ ىلع تاولصلا دادعت نأ معف ٠ ىلوأ ىلاءت قالا ةبترف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبتر

 لكان! بسحيف « هيلع ىلصي نأ هللا نمن اةلاؤس ثيح نه وه امنإ ملسو هيلع هللا ىلص ىبثلا



 ل مجود

 عوكرأا تاذ ةال صلاك هلل ةاجانم اهمآل هللاعم روضحو ة راهط ىلإ ىلصملا جاتو ؛ةرم لاؤس

 هللا“ ىدي نيب سلاج اهبحاصو هنم اهنحص ىف اطرش اهل ةراهطلا نكت ملنإو « دوجسلاو

 هيلع هللا ىلص دمحم ليضفلا ناك نإو « هيبن ىلع ىلصي نأ لأسي برقلا لت قف لجو زع
 نم ةالسصلا ىلصملل لصحيل هيلع ىلصي نأ هل نس ىذلا وه هنإف ةلاصأ ملسو

 : ىلاعت هللا

 هللا ىلص هيلإ هب برقتيام ىلوأ نم وهو مظع رجأ هل ناك هان رك ذام ىلع بظاو نف

 هللا ىلص هلثم ىرأو ايند طبرالو للا هل ىلاعت هللا لعج نه دوجولا ىف امو ملسو هيلع

 عيبح همركأو ةرابجلا باقردل تناد ءافصلاو ةبحناو قدصلا ىلع همدخن نف « ملسو هيلع

 ديسلا مدخن سمو « ايندلا كولم ىنع ابرقم ناك نميف كلذ ىرت 3 نيئمؤملا

 . كيبعلا هثمدخ

 ىلإ ةبسن ىنوشلا نيدلا رون خيشلا ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انخيش ةقيرط هذه ثناكو

 ةقيرط تناك كلذكو « هنع هللا يضر ىودبلا دمحأ ىديس دلب نم ابيرق ىنوش اهمسا ةدلب

 درو ناكن « ةريحبلا لامعأ نم رورسدب نوفدملا ىواوزلا دمحأ ىلاعت هللاب فراعلا خسيشلا

 نيعبرأ ىواوزاا دمحأ خيشلا درو اكو « فال 1 ةرشع موي لك ىنوشلا نيدلا رون خيشلا

 ىح ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ىلع ةالصلا نم رثكن نأ انتةيرط ةرم ىل لاقو « ةالص فلأ

 يناا ثيداحألا نعو اننيد رومأ نع هلأسنو ةباحصلا لثم هيحصنو ةظقّتي انسلاجم ريصب

 نم انساف « كالذ انل عقي ملامو اهيف ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب لمعنو اندنع ظافحلا اهفعض

 , ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلل نيرككملا

 هللا ىلص ىباا ىلء ةالصلا قيرط نم هللا ةريضح ىلإ لوصولا قيرط نأ ىخأأي ىلعاو

 بلطو هب ةصاخللا ةمدخلا ملسو هيلع هللا ىلد هم م نف قرطلا برقأ 0 هيلع

 هلهجل كلذو « لخدي نأ ةرضتلا باجح هنكمب الو « لاخلا مار دقف هللا ةرضح لوخد

 ريسغب ناطلسلاب عامجإلا باط اذإ حالفلا كح هكحف « ىلاعت هللا عم بداألاب

 . مهفاف ةطساو

 تنك ولو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا نم راثكالاب ىخأاي كيلعف

 نم فالخم ءادبأ ىلاولا هل ضرعتيال ركس اذإ هدبع وأ ناطلسلا مالغ نإف اياطحخلا نم املاس

 ةرئاد نم لخدي الو « مهريغو هديبعو ناطلسلا مادخ ىلع هسفن ىريو « هل امالغ نكي
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 ادحأ طق انيأر امو طئاسولا ةيامح رظناف « هنوبقاعيو هئوبرغي ىلاولا ةءامح نإف طئاسولا

 ملسو هيلعدللا ىلص ىبلا مادخ كلذكف « ىلاوال امارك| ادبأ ركس اذإ ىلاولا مالغل ضرعت

 ةياحلا تعفن دقف ملسو هياع هللا ىلص هللا لورا اما رك[ةمايقتلا موي ةينابزلا مه ضرعتيال

 «ملع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ دانئسالا مدع“ عم ةحلاصلا لامعألا ةريكءفنث الام ريصتتلا عم

 , صاوللا دانتسألا ماسو

 هنكلو ؛المءو الع هنم رثكأ وه نم ىنوشلا نيدلا رون خبشلا انخيش نمز ىف ناك دقو

 ضني نكيولف خيشلا رثكي ناك اك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلانم رثكي نكي

 هقيرطو ةيضقم ه#ّاوح تناكف نبدلا رون خيشلا هيف ناك ىذلا بيرقتلا ىلإ هلمعو هملعدل

 ركذ ىلع سانلا عمج نه قداص لك دوصةمسيل هللاوو هبحن بيذااو ءايلعلا رئاسو ةيشام

 ةبحنا الإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا ىلع مهعمح الو هللا ىف ةبحملا الإ هللا

 . مهفا هيف

 ءافص ىلإ جانحت ةيخزردلا ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا ةرحص نأ دوهعلا لئاوأ انمدتدقو

 ىحتس ةئيس ةربر سال ناك نم نأو « ملسو هيلع هللا ىلص هتسلاغ دبعلا حاصي ىح ؛ مظع

 : ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر عم ةيحص هل حلصي ال ةريخالاو ايندلا ىف اهروهظ نه

 رافكللا ةوالت كلذ لثمو « نيقفاثملا ةبحص عفنت مل مك نيلقثلا ةداوع ىلع ناك ولو

 , هماكحأب مهنامإ مدعل ام نوعفتنيال نآرقلل

 مهددع ملعي ال ”ق لبج ءارو اقلخخ ىلاعت هلل نأ سئارعلا باك ىف ىباعثلا ىكدح دقو

 . ها ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا الإ.ةدايع مذ سيلا « هللا الإ

 لص هللا ل وسر ىلع مياستلاو ةالصلا دئاوف نم ةل+ ىخأ اي كل رك ذأ نأ ىل ببح دقو

 ق كلغش ريصيو « ةصلاخللا هتيم كلقزرب نأ ىلاعت هللا لعل « كلل اقيوشت لسو هيلع هللا

 لوسر قمل هتلمع لمع لك باوث ىدبت ريصتو ؛ هيلع ميلستلاو ةالصلا كاناق وأ رثكأ

 « اهلك ىقئالص كل لمجأ ىنأ ةرجعنب بعك ريخ هيإإ راشأ اك" « ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف « ىلامعأ عيمج باوث كل لمجأ ىأ

 » . « َكتَرِخآَو َكايند مه قامت "ها كيفكَي نّذِإ »

 « هياع مسو ىلص نم ىلع هلسرو هتكيالمو همالسو هللا ةالص اههأ وهو كلذ نف



 ب عمالادس

 رافغتساو « بوندلا ةرفغم اهنمو « تاجردلا عفرو لانعألا ةيكرتو.اياطخلا ريفكت اهنمو

 لايكملاب ليكلاو « دحأ لبج لثم رجألا نم طاربق ةباتك اهنمو اهلئاقا هيلع ةالصلا

 وحب اهنمو « مدقت اك هيلع اهلك هنالص لعج نه ةرخآلاو ايندلا رمأ ةيافك اهنمو وألا

 للا لوسر ةداهشو لاوهألا رئاس نم ةاجنلا اهنمو « باقرلا قتع ىلع اهلضفو اياطخلا

 نامألاو هتحرو هللا اضر اهتمو « ةعافشلا بوجوو « ةمايقلا موي اهب سو هيلع هللا لص

 .ضوجحلا هوروو ةردخألا ىف نازيملا ناحجر اهمهو « شرعلا لظ تحن لوخدلاو هطخمس نم

 « فطادللا قريلاك طارصلا ىلع زاوجلاو رانلا نم قتعلا اهنمو « ششطعلا نم نامألاو

 ميركللا ماقملاو ةنجلا ىف جاوزألا ةرثك اهمندو ؛ توملا لبق ةنجلا نم برقملا دعقملا ةيررو

 ومنب ةرهطو ةاكز اهنأ اهنمو « اهماقم اهمايقو ةوزغ نيرشع نم رثكأ ىلع !منادجر اهنمو

 ةدابع املأ اهنمو « رثكأ لب ةجاح ةثام ةالص لكي هل ىضقن هنأ اهنمو « اهتكربب لاملا

 نأ اهنمو « ةن-لا لهأ نم اهبحاص نأ ىلع ةمالع اهنأ اهنمو « ىلاعت هللا ىلإ لامعألا بحأو
 نيزن اهنأ اهنمو « ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلع ىلصي مادام امحاص ىلع ىلصت ةكئالملا

 اهلعاف نأ اهلءو « ريدللا ناظم اهم سمتلي اهنأ اهنمو « شيعلا قيضو رقفلا ىنتو سلاحملا

 « اماوثبو اهب هدلوو وه عفتني هنأ اهنمو « ةمايقلا موي ملسو هيلع هللا ىلص هب سانلا قرأ

 هللا بص هلوسر ىلإو لجو زع هللا ىلإ برقت اهنأ اهنمو « هتفيعص ىف تيدهأ نم كلذكو
 صنت ١مل اممُمو ء طارصلا ىلع هرشح مويو هربق ىف امحاصل رون املأ اممو « ملسو هيلع
 هركي الف نينمؤملا ةبحم بجو اهنأ اهنمو « ًأدصلاو قافنلا نم باقلا رهطتو ءادعألا ىلع

 راك أ نإ مانملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةيؤر اهثمو « قافنلا رهاظ قفانم الإ اهبحاص

 اهلضفأو لامعألا كربأ نم ىهو امحاص بايتغا نم لاقت اهأ اهنمو « ةظقيلا ىف ان

 . ىمحن ال ىتلا روجألا نم كلذ ريغو ةرخآلاو ايندلا ىف اعفن اهرثكأو

 « لامعألا رئاخذ لضفأ نم امنإف اهملع ىتخأاي مزالف اهماوث ضعب ركلب كتيغر دقو

 حبصلا دعب املع مزال لاقو « مالسلا هياع رضحللا سابعلا وبأ انالوم اضيأ امم ىنرمأ دقو

 ؛ ةعاطو اعمس هل تلقف افيطل اساجم اممقع هللا ركذا مث « سمشلا عواط ىلإ موي لك

 رصم لهأ ناك وا ثيحم قزرلا ربسيتو ةرخخالاو ايندلا ريخ كاذب ىلاصألو ىل لصحو

 . نيملاعلا بر هلل دماللاف اه مهل تامحام ىتلثاع مهلك

 . اعوفرم هحيتص ىف نابح نباو ىئاسنلاو ىذمرملاو دواد وبأو ملسم ىورو



 « اًيشَع هيلع هللا لَص ٌةَدحاَو ؟لع لص 'نَم »
 002 سو را م نصا يا 12 1 ا ©« سينا» ٠
 اج هل هللا بش ةدحاو ةرم "لع لص نم » : ىدمرتال هءاور ىو

 : مكاحلاو هجر ونص ف تايد نباو هل ظفالاو قاسنلاو لجأ مامإلا ىورو

 "ذا لَم 1. لع لص ؛نتو ٠ لك تب زك ةدطج نارك" د نت” 7 و
 6 يلع

 (بب ُةَشَرَو تانيَس ردع ام دنع طَخَو ِتاَوَلص َشَع » : ةياور فو

 : « ٍتآَجَرَد شع

 « اًشع هيلع هلا لَ ةَدحاَو ةالَص لَك لص ْنَم » : اعوفرم ىناربطلا ىورو

 دينهم نيب هل 2 نام ؟َلع ىَلَص ْنَمَو « ةلام هيلع هللا ىَلَص ارش "لع لَص ْنَمَو

 . « ءاّدبشلا عم ةتآيقلا موي هلا هَنَكَْأَوراَلا "نب داب و' قاتلا "نم هارب
 _ : اعوفرم دانسإلا عحيوحص لاقو مك اخحلاو دمحأ مامإلا ىدرو

 كَ ىف ماو لجو ع ل نأ بأ لأ ل 16 ليرطج ل »
 . « هيلع تع َكِيكَع ل 'نَمَو « هيلع

 : نسح دانسإب اعوفرم دمحأ مامإلا ىورو

 هتك المو يلع هللا ىَلَص ؛ ٌةَدَحاَو َلَسَو هيلع هللا ىَلَص ىلا ْلَع ىَلَص ْنَم »

 2.١ ٌةدلَص ”نيِعبَس

 ؛ اعوف رم نسح دائسإب ىتاربطلا ىورو

 .6 قلت ينالم نإ لع اوُلَسَ موا

 تح تمي 1 ةّرم ن ّنلأ يي يف "لَك ىَلَص ْنَم » : نيهاش نب صفح وبأ ىورو
 .6 05 نم 0 ىتّرب

 7 ماي سل سس هكا ا



 م0 ءرلث تأ تا دل 0 1
 . 6 هلزتم ىتم مهب رفا ن الص لم ف َن نسف « ةعمج

 بنثأ ”دلمأ وه ام اذمحن اًنَع هللا ىّرَج "لاق نم » : اعوفرم ىئاربطلا ىورو م امو 003 و 52

 .6 حرأبَص َفلأ اًيتآاك ”نيعْبَس

 هلل دمحل اذ موي لك ءاسم ةرمه فلأو احابصةرم فلأ الوتأف ىداروأ نم ىهو : تاق

 ل دمتلا هلو محن َلَع َّلَص لا لق ْنَم » : اعوفرم ىناربطلا ىورو

 .4 عاف هل ْتَبَجَو ةمآيقلا مي َكَدنع

 : حيحص نسو ىذمرتلا لاقو « هدحصو م اهلاو ىذمرتلاو دمحأ مامإلا ىورو

 دايعع دع او وسال اق ب دعو يما 04. ف دع رولاف مو 18
 كيلع ةالّصلا ريك أ ىإ وها لوسر اب تلق : لاق 0 نب بْمُك نع

 ” ل سو

 وهف تدز نإَو « تنس ام لاَ م ميرا نلف 2 تنشآملاَق ىتالَص نم كل لمح 0
 ى الم كل لَمْجَأ تلق كل ريح وهف تذز َْنِإَو تْنش لآ راسل بيتل د 2 ل 20 0 هه 29 - هر سا و
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 .« كبنذ رثغي و كمه قف كل نذإ نآَك 71

 .:6 كتنخآَو َكاَيْنذ ف م للا كيفكَي نذإ » : مهل ةياور ىفو

 نم كل لمجأ 5 ىأ « ىرذنملا ظفاحلا لاق « ىئالص نم كلل لعجأ مكف هلوقو

 . ها كيلع ةالص اعد

 لوسراي تاقف « ماسو هيلعدللا ىلص ىبنلا تيأر : ىلذاشلا بهاوملا وبأ خيشلا لاقو

 ىدبتو ىلع ىلصتنأ :لاق « ىنالص نم كل لعجأ مف ةرجعنب بعك لوق ىنعمام « هللا

 : ها كلفن ىلإ ال ىلإ كللذ باوث

 هللاو ةروهشم ةربث :ك ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع ةالصلا لضف ىف ثيداحألاو

 ١ ملعأ ىلاعت

 نيذلا انئاوخخإ بغرن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انرلع ذخأ )
 مهدعاسي لمت لكو ت'ءارزلاو ءا رشلاو ميبلاب ب.كستلا ىو ريغالو 4 ديعتلا اورثكي مل

 معاطمب ةرخافملاو رئاكتلا هجيو ىلع ال صال>إل هجو ىلع ىعرشلا هقيرطب توقلا ىلع

 همزال نف « رخافتلاو رثاكتلا هجوىلع ايندلا بستكا نم نإف « !متاوهشو اهسبالمو ايندلا

 . فارسإلا لمحتي ال نامز لك ىف لالحلا نآل لما ىف ةيعرشلا دودحلا ىدعت



 ني دلمج»

 ةرسك رمع هل جرخأف « زيزعلا دبع نب رمع نينمؤملا ريمأ ىرصبلا نسحلا راز دقو

 هيف لالحلا لمحتيال نامزلا اذه نإف نس اي لك : لاقو « ةرايبخ فصنو ةسباع

 « بصنيو شغيف عرولا ليلق وهو الإ ايندلا نم ةعس ىف ادحأ ىرئالف « ها فارسالا

 قيرط ريغب ايئدلل ف عسوتلا بلط نإ امأو « مهربغو اشرلا ةكأو نيساكملا ىلع عسيو

 نس نم قافنأاو ءايرلا ف عقوو « هنيدب لكأ امبرف ةدابعلا ىلع لبقأو ىعرشلا بسكتتلا

 بسكتلاف بلطام هوطميملاذإ دادح ةةساأب ؛ سانل قلس ةدابعلا ىلع البقم نكيمل نإو « هيلإ

 . لاح لكب ىلوأ ىعرشلا

 كينبل لق مدآ ايدل لاقو «٠ ةفرح فلأ مالسلا هيلع مدآ ملع ىلاعت هللا نأ درو دمو

 . مهيدب نولكأي الو فرحا هلم نوبستكي

 ريقف لك ىلع مويلا بسكتلا ريغتدقت ؛ لوقي هللا همحر صاوحلا ايلع ىديس تعمس دقو

 رجاتلا راص دقف « بساكملا ةلقل نامزاا اذه ف ناسحإلاو ريلاب مهدقفني نم مدعل هيقفو

 ترقب لمعب ل وهو « هريغ دقتفي فيكف « حتفتسي ال رثكأ وأ مايأ ةثالثلا ثكمب مويلا

 ةملظلل دئاوعو توناحو تيب ءارك نم هيلع ىلا مراغملا زع الفف «هفويضو هلايعو هسفن

 رجاتلاف « قاوسألا ف بهذلاو « سولفلا دشمو بارئاا دشمو بستحم لسرو ءارفغ نم

 اذه لثهو « هيف لماع وه ىذلا هريغ لام وأ هلام وأ هلام سأر نه قفني همايأ بلغأ ىف

 هماع ق صل ريغ هيقفلا ىأ ريقفلا ناك نإ اسال « اقف الو اريقف دقتفي نأ بلاطيال

 لاعلاو فاشكلا داصقل تاكو بعتو ءاقش ىف هتنس لوط وهف حالفلا امأو « هتدابعو

 معو جاجدو نمسو نيله هدنع ناك الك ءالؤه مدقي لازيالف مهعابتأو ريشعلاو برعلاو

 امبرو هجارد ىلع ةدايز دلبلا لطاع هنولمحي ةئسلا رخآ مث مهل هتأرما لزغ عبي هنأ ىح

 هولعج مهتيلايف كلذ نم هونكمب الف انيحط هنم هدال وأل بلطيف نرجلا ف هعرز ىلع اوهسر

 راصمألا قام عيمجف راصمألا ةدام ىه ىرفلانأ مولعمو « ةداع مهل نيذلا نيمألا تايلغك

 ءارعص ى مهئأك ؛ ةئيسلا مهلامعأب مويلا ةيعرلا تراص دقل هللاوف ؛ ىرقلا نم لمح امنإ

 هخيسفت حراوجلاو بالكلا تراصف « ءاملا هنع لزنف ةكرب ىف ناك كامسك وأ ران نم

 ىذلا ةكرملا ىف ءاملا دوع ىجرب ىب امو « ليلالاب هخسفت بلاعثلاو بائذلاو راهب

 مرلي ال امم نومزلي نبل الإ هائلق ام ف رعي الو « كلمسلا هيف رمغتيل ةمحرلا نع ةيانك وه

 . نيحالفلاو ةقوسلا نم مهركذ مدقت نمح

 ( راونألا مقاول - 19)



 مسمع ؟ةيد 0#

 لوحتلاب الإ اهرادقم فرعنال معنلا لهأ بلاغ : لوقي صاوللا ايلع ىديس تعمسو

 ركنتف طامهسلا ىلع هعم لكأيو ةنسحلا بايثلا هسبليو همركي هديس ناك ادبع نأ كح اك

 « هديس نم قيضأ هلا- ناسنإ هارثشاف ناطلسلا قوس ىف ىنعب لاف همقنو اهوي هديس هيلع

 « ناطاسلا قوس لاقف « طامسلا ةلمفف نم همعطي راصو تاقيلخ هسلأو هبايث هنع ماخف

 قوس لاقف ةلاخنلا همعطيو قيقدلا لكأي راصف ىناثلا نم قيضأ هلاح ناسنإ هارتشاف
 هارتشاف « ناطاسلا قوس لاقف « هعوجيو ةلاخنلا لكأي ناسنإ هارتسشاف « ناطلسلا
 « ةجرسملا اهملع عضي ةرانم ىلإ ةليل ىف جاتحاو « هعم دبعلا عوجو عوجم ناسنإ

 قوس لاقف « راهللا ةركب ىلإ هسأر ىلع ةجرسملا عضوو « هساجأف اًئيش دجو اف
 هل ركذذ «٠ لوألا هلاح فرعي ناك نمم قوسلا ىلإ جراخخ وهو ريقف هدجوف « ناطلسلا

 « لوألا كديس ىلإ كتددر ىنم تعمس نإ : هل لاقف هورتشا نييللا ءالؤه عم هتصق

 فرع اف « لوألا هديس هارتشاف عجرف فرعا ةمعنلاب هل فرتعت لاق عنصأ اذامو :لاقف

 باسنك | ريغ نم ةمعنلا ىلع هنيع حتف نم اهسال اهليوحتب الإ ةمعنلا رادقم دبعلا اذه

 نإف مراغم مهلع سيلو كماوجو زبخ اهل ىلا اياوزلا وأ رهزآلا عماج لثم ىف نيسلاولاك

 ىلع دري راص ىتح اهيف وه ىتلا ةمعنلا ,هدحأ رطب امبرو هيف قلدلا ام نوفرعبال ءالؤه
 رسيتي .الف اهعاجرتسا ديرب هنإ مث ةمعنلا هنع هللا لوحف « سبايلا زيها بيقثلاو مداحلا

 . ادبأ كلذ هل

 اهْنع هللا ىضر ةشئاع تيب ىف ةسباي ةرسك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر دقو

 :لاق هدب اهنع بارتلا خفنو ملسو هيلع هللا ىلص اهذمنأف ؛رايغلا اهالعدقو طئاح تمت

 لْهَأ ْنَع تترقت ام لَه ةمئثلا نك َلَجَوَرَع هللا متن روك ىنيخأ ُةَقئاَع اي »
00 

 .6 ني دي تداكف رسب

 . ( نوُمتْصَي اوناك ا
 . ادبأ ىلاعت هلل ركاش وهو اهبحاص نع لوحتتال معنلا نأ ةبآلا هله نم انمهفف
 ةعاج تيب : لاق ىلاعت هللا همحر ةلزنملا دالبب حاصم نب ميلحلا دبع خيشلا انربخأ دقو

 هشالذ اركرتف « ةيوازلا ف مهجاوزأو نومدع اوناكو « مهتجوز ىت> ةيوازاا ف ءارقفلا نم



 دس جوؤ سس

 امه قزرلا صقنف عئانص محل اولمعي نأ اوبلط مهنإ مث ؛ ناك امه مهقزر صقنف ؛ اريكت

 نوذخأي اوراصو نايمعلاو نيكاسملاو ءارقفأآ عم طامسلا ىلع سواجلا اوكرت مث ٠ ناك

 ىنلا عابسألا اورصئخا مث « ناك امع قزرلا صقنف نيربكته نيدرفنم مهماعطو مهزبخ

 رصتخاو « ةئالث اهلعج م,ضعبو « نيبرخ اهولعجو .بازحأ ةسمخ لك اهف مهيلع تبتر
 ءارقو نينذؤملا قزر صققنف ةلالث وأ نيتقو ىلإ تاقوألا ةسمحلا ىف ناذألا بون نونذؤملا

 مجضعب ةمدخ نم اوعنتما مهنإ مث ناك امع جارحلا ضعب لطعتو « اوصقنا٠ ردقب عابسألا

 نورفاسي اوناك نأدعب ضوعبالا الثم بطحلاو حمقلاب اوتأيل نورفاسيال اوراصف « اضعب

 اضيأ ةرجألاب رفسلا نع اوعنتما مهنإ مث « ناك امع قزرلا صقنف باوثلاو رجألل ايلط

 كلذ لثم نع ىنغلا اورهظأو مهكماوج نم اهولصح سولف ضعب مهعم راص نيح

 امع قزرلا صقنف اهفرت خمقلا ةلبرغ نع مهتاجوز اوعنم مهنإ مث «ناكامع قزرلا صقنف

 ددع فيفحن اوبلط مهنا مث « ناكامع قزرلا صقنف نيجعلا نم نهوعنم مهنإ مث ء ناك

 مهريغ نود هدحو مهماع كلذ ريغو لسعلاو نيجلا ةقرفتب صيصختلا اوباطف نيرواخملا

 .هاناك امع قزرلا صنف

 ايندلا ةبحن مهسفن تكرحتف شيع دغرأ ىف اوناكف ةءاح انأ تيبر دقو : تلق

 لعج اك ىلاعت هللا نإ : مه تلقف «قزرلا ف مل ىتطساوب اورفكو ناكامع مهقزر صقنف

 وحن ثثكم اف « اوعمسي ملف مكل ةبوقع ىدبب عنملا لعجي امر كلذك ىدب مكقزر خيتافم

 « ناطلسال اهلك ةيوازاا ةابج تجرخف قزرلاو فاقوألا ف شيتفتلا عقو ىح روش

 ةلطعم ىهف « مورأا دالبب ناطلسلل اهيف اوضرعي ىتح « اهجارختسا نع اندي اوعنف

 , نآلا ىلإ

 رهش نم نيرشعلا ةعمتللا ةليل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قدعو لقو : تاق

 ةيبرتلاو بدألا ىف اواخدو اوبات نإ ةيوازلا ىلإ اهدوعب ةثامعستو نيسمنو نامث ةئس رفص

 اوهمم مهنأ وأو .هأ قزرلا صيقنت بابسأ نم هيف اوعقوام عميمج نع اوعجرب ىح

 ملو ؛ بكرملا سيئرك هنإف « لاح مهيلع ريغت ام ىدهلا نم هب مهرمأي ايف مهخيشل

 ملف عجارلا لوح اوخ رأ وأ خيرلا اذه ىف علقلا اووطا ةيئوثلل سيئرلا لاق بكرم تقرف

 اومدنيال ىتح ىتفلاخم مدعو ىحيصن عامس ناوخإلا عميمج مهلي ىلاعت هللاؤ ؛ تقرغ اوامقي

 لمع اوبلطيو م حصي الف ناكامك مهيلإ مهقزر عوجر اويلطيف مدنلا مهعفنيال ثيح
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 ىلإ عوجرلا نوبلطيو نوربصي الف الثم لاعتلا ةطايخو ةدادحلاو ةراجتلا نم فرحلا

 دلاولا ىلع نوال اك"ىلع نونوممال مث توكييف اهيف نوردقي الف « اوناكا“ هللا ةدايع

 مدألاو زيخللا اهم ذخأي ىتلا ةفرخلا لمع ىف نأسنإلا ثكمبام لقأ مث « هل قاعلا دلولا ررض

 ريقفلل ىغبني كلذلو « هيفكتال ةرجألا كلت تناكامبرو « رصعلا دعب ىلإ راهنلا لوأ نم

 هيفكي الو هتفرح ىف فرئخملا لغتشيام ردقب هداروأ ىف هللاب لغتشي نأ ةيواز ىف نطاقلا

 . الثم ىحضلا ىلإ رجفلا نم هدروىف لاؤتشالا

 ىدبأب ىتاا معنلا تعرش دق : لوقي ىلاعت هللا همحر صاوحلا اياع ىديس تعم دقو

 ريغ ىرخأ دعاوق ىلع ىثملا ىلإ مهقازرأ ريخست ف اوجاتحاو ليوحتلا ىف قئالهلا

 ندزلا ىف هيلع ناك ىذلا لمعلا هل ةمعنلا ريخست ف مهدحأ ىفكي ىقب امو «هيلع اوناكام

 لك لمعتسيال هنإف هفلاخي ال نأ هيلع بجي خيش هل ناك نم نأ رمألا ةلمجو . ىضاملا

 ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف هريضي وهو الإ ءىش نم ادحأ عنمب الو هل حلصي امذ الإ دحاو
 . نيمآ م اده ىلوتي هللاو

 "نيل رك ان نأ نفاع 1 ا ورع اصلا فردز

 . © هدي لمت نم لك أم ناك ْمآلَّسلا هِيَ واد هللا ب َّنإَو هدي لمح
 : اعوفرم هجام نءا ىورو . ةياور ف اك صوخلا رفضي ىنعي

 مسن لع لْجّرلا َقَنَأ امو « هدي لَم نم بيْطأ ابنك ُلُجَولا بَسَك امد
 ا ِِداْخَو ِهدَوَو أَو

 : ىناربطلاو رازبلاو دمحأ مامإلا ىورو

 2 لاتف ؟ بنكلا لطف نع لكم سو هيلع ”هللا ىَلَص هللا لوُسَر ا

 .6 هاليب لِجَّولا لمَكَو «ُروُربَم

 . : اعوفرم قييبلاو حيحصلا لاجر ةلاجرو ىاريطلا ىورو

 . « فرتحملا نياولا بحب لات هللا نإ د
 2 ِْيَلَع هللا لص يتلا لع رم » : لاق ةَرْجع نب بمك نع اضيأ هل ةياور ىفو

 : اوف ؛ هطاَدَتَو هِدلَج نم َْلَسَو ْيَلَع هللا لص هلا لور باص فادح

 : ”ْلَسَو يلع هللا ىَلَص هللا لوُسَ َلاَتَق « هللا ليِبَس ىف اذه ناك ذأ « هللا ”لوُسَر اي
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 ى َّ جرح ناك نإ َو « هللا ليِبَس يف ريف رافص تدل ع نع ب جوخ نأكل ن ا

 ع

 8 هسفن : قط ىتنني جر ناك نإ « هللا لبس يف د 0 ذل نيربَك نيحنيش نوب

 . « نآطيشلا لبس ىف وهف ةرخاقمو كير تنسي جرخ ناك ْنَو « هللا ليِبَسف َوبف

 هل ولا لع نم الا نم» :اعوفرم ىناربطلا ىورو

 لعأ ىلاعت هلو « الري ملا نوط ممن » : اعوفرص هريغو ىناهبصألا ىورو
 قزرلا بلط ىف ركبن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع طخأ )

 ىمدآلا ىف نإف « ايند ىه ثيح نم ايندلل ابحال قزرلا رمأب ماههالا رطاخ عطقل ةردابم

 كلذ هتيافكدبعلا لص#ي ىتح نكسي الو برطضبو ةشيعملا رمأب متم ..اعزج رباكألا ادعام

 ةقفن ردق اوحير اذإف مهتيئاوح نودحتفي مهنع هللا ىضر حلاصلا 0ك مويلا

 حاصلا قنا خيشلا نع انغاب كلذكو « مهتويب ىلإ اوعجرو ترئناحلا اوقاغأ مويلا كلذ

 شاهتلا سانلا عيبيف راهنلا ةركب نم هتوناح حتفي ناك هنأ جاهمملا حراش ىلا نيدلا لالج

 هقزر بأطق ركيب ناةكربلاب ملسو هيلع هللا ىلص هئاعدأ امانتغا قوسلل ركبأ امتإ :لوقيو

 سانلا ءارقإل سواجلا ىلإ عجزو هقلذي مث راهنلا ىلاعتي ىتح ميدي لازي الف در.ال هؤاعدو

 . اهريغ وأ ةيديؤملا ةسردملا ىف

 تفو لغد لوقيو هقلغيف رصعلا ناذأ ىلإ هتوناح حتفي صاوحلا ىلع ىديس ناكو

 هلأ اي كدايع عفن تيون محرلا نمحرلا هللا مسب : لاق هتوناح حتق اذإ ناكو « لِلل بهأتلا

 كلذ ريغو فافق عبو لوفو زرأو ةنيحطو تيز نم مهئاوح سائلل ىضقي لازب الف
 نإو « ليكلاو نزواا هل حجرب هدقتعيال هنأ ناسنإ نم فرع اذإ ناكو « فرصنب ىت>

 هلطامو مهردب اثيش هنم ناتنإ ذخأ اذإ ناكو «بهذلا ررر# ىلع هاطعأ هدقتعي هنأ فرع

 مهدنع سانلا قوقح مظعن لوقيو دحاولا مويلا ىف ةرم اذكاذكهبلاطيو هراد ىلإ بهذي

 موي ميياع ائثثم نم مه انئبااطمب مهصلخلو « ايندلا راد ىف اهئاضق ىف نولهاستيال ىتح

 دحأ ىلع اق> اه نأ اهتيؤر ن» اضيأ انسفنأ حيرنو ايندلا ف كلذب هانعاس اذإ ةمايقلا
 مم

 5 ىلاعت هللا دايع ند

 [ هوروملا رحبلا 1 باتك ف ةيسكأ قيرط ف هنع هللا ذر هيادآ بلاغ انعدوأ دقو

 مل نم ىلع قوسلا ىلإ ةردابملا مدع ىف بيغرتلا نم درو ام لمح هان ررقام ىلعف «هعجارف

 , همم ربكأ اهنوكل ايئدلاب اماتها ردابي امنإو « ةحلاص ةين هل نكي
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 .(”يكج يلع هللا )
 : هحيمسص ق نابح نباو هجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو

 . « اهروكب يف ينكأل كلر ما

 ةعادو نب رخص ناكو « راهلا لوأ نم مهئعب اشيج وأ ةيرس ثعب اذإ ناكو
 : ظفاكسا لاق . هلام رثكو ىرثأف راهللا لوأ نم هترام ىف ثعبي ناك ارجات ىدماغلا

 مهن« لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ةباحصلا نم نوريثك ةعامج ثيدحلا اذه ىورو

 . ةرشع "دعو دوعسم نءاو سايع نءاو ىلع

 : اعوفرم ىناريطلاو رازبلا ىورو

 . لعأ ىلاعت هللا « 1و ةك ب وعلا نك قر ررلا بْنَط اوك ب »

 بابسأ ىطاعتنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لخسأ )

 دسحو دقو ةبيغو اذز نم ةنطابلاو ةرهاظلا ىصاءملاكو راثيإلا مدعك قزرلا ريسعت

 ىّجج رجفلا دعب مونلاكو متانغلا ةقرفت تقو راحسألا ىف مونلاكو « بجعو رخفو ربكتو

 < راهنلا ىلاعتي

 ةسوسحملا قازرألا مسقي ىلاعتهللانإ : لوقيمللا همحر صاومللاايلع ىديس تعمس دقو

 مونلا نع ائيهن كلذلو : لاق ء رصعلا ةالص دعب ةيونعملا قازرألاو حبصلا ةالص دعب

 نه قازرألا مسقي نم ةدهاشمب ءانتعألا مدعو ةقافاا مدع راهظإ هيف نآل نيتقولا نيله ىف

 : ىلاعت قحلا لبق

 مولا ىلع نوكيو رثكأوأ ةعمجلا ةقفن ىدنع حبصيل هنإ هللاو : لوقي ارارد هتعمسو

 ىجايتحا مدع رهظأ ال ىدح ٠ ةمسقلا تقو ىلاعت هللا عم ىباقب ىروضح لجأل مانأ الف
 مها تاقوألا نم تقو ىف هلضن ىلإ

 ةبع ءارقفلا عم رضحم ةوالح وأ اينع وأ انيت تقرف اذإ تنكف « ديرم ىل ناك دقو

 ىف ام ىلع ثعلطا اذإ تنكو هللا همحز هترضح ىلإ هللا هافطصاف ىرمخأ ةلعل ال ىيؤر ىف

 حبصلا دعب مونلا ف اضيأو « ىعم هبدأ ةدش نم ىبلق ىف هاخدأ داك أ دصقلا كلذ نم هلق

 ةعمجلا ةايل رهسأ تنك ىفأ كلذو « هتبرج اك بنجلا عجو ثروي هنأ وهو « ىرخأ ةلع
 تنكف « خبصلا ةالص ىلإ ءاشعلا نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا سلجم َْق



 تاؤمد

 خيشلا ىخيش تيأرف ؛ هببس فرعأ الو بنجلا عجو ىنارتعاف ٠ ماثأو حبصلا ىلصأ

 انيدحيل ىورف « ةرهاقلاب ىرمغلا عماج مامإ راجنلا نب نيدلا نيمأ خيشلا ثدحملا حلاصلا

 : سو هيلع هللا لص هللالوسر لاف : لاقو «ىلرعلاب هنتمو كللام نب سنأ نع ىفايرسلاب هدنس

 . «رجنتلاب هللا هالتبأر حبلا ةالَص دعب ماوتلا لَم َبَطاَو 'نم »

 حبصلا دعب مونلا تكرتف « بنجلا عجو وه : لاقف ؟ جعبلا وه امو : خيشال تلقف

 . ىلاعت هللا دمحم ضرملا لازف سمشلا علطت ىّحح

 : اعوفرم اهريغو ىييبلاو دمحأ مامإلا ىورو

 . « َقْزَرلا من < حئبصلا ماوت »
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 ”هللا لص ىنك حف ةمجاطضم انو -[- يَ هلا ىلتم للا لو 30

 انف ) ةنيلفرأغلا نم نك لَو كبَر َقْرِ ىدبشا بوق َلاَقف دلجرب سو

 . 6 مشا عوط ل "1 رجلا عيوُط نيب ام سائلا َقارْدأ م

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد : لاق هنع هللا ىضر ىلع نع اضيأ يبيبلا ىورو
 . هانعمب هركذف ةمثان ىهو حبصلا ىلص نأ دعب « ةمطاف ىلع

 لبق موثلا نع ملسو هيلغ هللا لص هللا لوسر ىبن# : : لاق ؛ىلع نع هجام نبا ىورو

 . ملعأ ىلاعت هللاو « سمشلا عولط٠

 بلاط ى لمجن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخخأ )

 تارمسلا لهأ ردقيال انل ىلاعت هللا همسق ام نأب انامإ لصرم لك قزرال دعقن الو انقازرأ

 ردسقيال انل ىلاعت قحلا همسقي مل نم نأ اك « ةرذ هنم انعاودر, نأ ضرألا لهأو

 خبل حااصلا دبعلا ىخأ مدقلا اذه ىلع ناكو « ةرذ هنم ائيلإ لصوي نأ دحأ

 ءاكرشلا عم كلذ ريغو مسمسلاو لوفااو حمقلا عرب ناك« هللأ همححر ىوقش رداقلا دبع

 هل الف« نرجلا ىف هوعضو نيأ الو «هيقكللذ عرز ىذلا نيلا وهن نيأ فرعي الف

 هابق ءاكرشلا ”ةأطعأ امهف رادلا لخاد وهو الإ هرشغ الو حبرلا ىف هوزذيو هوامردي ىح

 انخيطب ةأئثقم ىلع فقوب نأ ةرم هل تلسرأو ؛ مهتبشاحتم هسفن هثدحت نأ ريغ نم مهْنم

 ىتأف هقسوت بكرملا هل لصرع ىتح ةسرحي اسراح هنم ابيرق ةريزجلا ف هعرزت ىذلا
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 ّج

١ 
 ار



 د وال

 لمح نأ دحأ ردقيال هولك أي نأ فيرلا لهأل هللا مسق ام نإف ؛ دعبو :ىل لوقي لسرأو

 هنم لك أي نأ فيرلا لهأ نم دحأ ردقي ال رصم لهأل هللا همسق امو « رصم ىلإ ائيش هنم

 هنإ ليطعت ال : لاقف « بابسألا ليطعت كلذ ىف هل تلقف « سراح ىلإ ةجاح إلف « اثيش

 قلل ةمسق 1م نأب هناعإ] ىف لزلزنملا بلق ةنينامطل لءج امنإ سرادلا نإف « ىلأعت هللا ءاش

 « هاس راو ةجاد الف حيحص كلناممإ هللا دمحم تنأو هذخأي هريغ نأ نكمب ال هل ىلاعت

 نم الإ « هجئاوح نم ءىبث ىلع هباب قلغ ىلإ طق جاتحب ال ناعإلا ادب ققحت نم نأ ملعف
 4 باولا قلغ مدعب محل هتدعاسمو سانلا لاومأن م هدئنعا1-ةقرسلا نع صوصلالا علم ثيح

 وشحملا جاجدلا لكأي ناك اذإ كللذكو ؛ هنوقرسي ام ىلإ لوصولا ميماع رسع هقلغ اذإ هنإف

 . لخدي دحأ نم افوخ هباب قلغ ىلإ جاتحمال كلذ وحنو جنيزوللاو جالكلاوأ

 ةمالعلا ملاعلا حلاصلا خيشأل ىتخأو انأ جاجد ىف لك تنك ىنأ ةرهىل عقو دقو

 سمش حلاصلا خيشلا ءىجم تقو اذه : تلقف « هلجأ ىف هللا حسف « ىناتتنطلا نيدلا رون

 نءدلا رون خيشلا ىل لاقف ء دوو ةئادص ةثالثلا نت اننيب ناكو « ىيبرشلا بيطعللا نيدلا

 نيرمأ نم لاحلا ولخعال : هل تلقف « انجاجد لكأبف بيطاللا ءىجي الثل بابلا قلغا

 نوكيال نأ امإو «طبحلا نم ءاج بابلا انلفقواو هعنم اننكمم الف هلكأدل مسق نوكي نأ امإ

 تلمه « بابسألا ىف لخخو بابلا قلغا : لاقف « باب قاغ ىلإ جاتحن الف لكأ انومهل مدق

 : ثيدح لاذ ؛ كلذ ىف كليلدام : هل

 .6 سو *لقعأ 0

 :لاقف «كلذ نم فاحخأال انأو ءهلوه ءىش تاوف فاض نم قح ىف كلذ : هل تلقف
 دق : هل تلقف « ةجاجدلا نم كاصخي ا كتعاسم ىف كتبن رحت ىتح' لك ألا نم هعنمت
 م.رحتالف صللا هذخأي امل اح رشنم ابيط ناسنإلا رطاخ ناك اذإو « لخدي نأ لبق نم هتمحاس

 هيلع لكأألا ميرحن نآل « الثم ماعطلا هلكأ ثيح نمال مارجلل دصقلا ثيحنمالإ صللا ىلع

 خسيشلا تكسف « ةميرشلا ةلدأ نئارق ليلدب « سفنلا بيط مدعو ىذألا لجأل ناك امنإ

 . امهنع ىلاعت هللا ىضر هل مسقام لكأو بيطالا خيشلا لد مث « نيدلا رون

 ىلع لمعاو « هليصحت قيرط ىف ادحأ ىذؤت ثيحي قزر ىلع محازت نأ ىعأ اي كايإف
 كجرخيل قداص خيش دي ىلع نامعإلا قيقحم نم عئاملا رابغلاو أدصلا نم كباق ةآرم ءالج

 ةقرفت ل ىلإ روضحلاب مم ال ريصت ثيحم « نيقيلا تارضح ىلإ ماه وألا تارضح نم
 راتنالو «كوسن اذإ كلذ تاوف ىلع رئأتت الو « نيحلاصلاو ءالعلا ىلع ال ام الثم ناطلسلا



 سم #7 اس

 ىف هنأل ةباتكلا دعب نالف مسا اوحسما مهل لاق نءالو « كلمسا اوبتكي نأ مهعنم نم

 * ةماخضلا بح سفنلا ريبك هنإف رضح نإ الإ هوطعت ال لاق وأ كلذ لثم ىلإ جاتمم ريغ

 : كلذ وحنو

 هنإف « كسفنب فرعأ تنأو نازيملا كئيطعأ دقف كناعإ ىف ثلسفن ىخأ اي نحتماف

 « نيقيلا تارضح ىلإ كيقري اخيش كل لختت نأ كيلع بجاولاف اهعنم نمم ترثأت اهتيأر
 سانلا لتق كف « كنامإ ف صقأ ىلع تومتف رذعب رذتعت الو كلذ نم نكمتم كنإف

 اولعفي مل الماك ناك مهناعإ نأولو ءاهيلع ةمحازما كرتنع الضف ايندلا ليصحن ىلع مهضعب

 : كلذ نم ائيش

 هقوزرملاو رثاد هبحاص هبلط قف قزرلا :لوفقي هللا همحر صاوحلاا ايلع ىديس ثعمحو

 . رخآلا كرحتي امجدحأ نوكسبو هقزر بلط ىف

 لامعألا ىف صقنلا مم ناعإلا لماك تنأو كبر ىلإ ءىجن نأل : لوقب ام اريثك ناكو

 نامبإلا لامك عم ةرئاد ةداعسلا نإف ؛ةملث كناعإ فو نلقثلا ةدابعب ىنأت نأ نم كل ريخ

 : ها هتحصو

 ةرثكب هردص ىف ةزازح هدنع لصح. رجات لك ىلع ادحاو الوق كولسلا نيءتبو

 ةزارح هدنع لصح خيشوأ ملا لك ىلع نيعتي كلذكو «ةنود هراج ىلع تانوبزلا فوقو

 قبي مل ثيحم ': هريغ ىلع مهعامجاو هسرد مهكرتب وأ هئارقأ نم دحأل نيديرملا ةرثكب

 ةجرد ىلإ هيقرب ىدس. « هيدي ىلع كلسي اخيشهل ذختي نأ نيديرملا وأ ةبلطلا نم دحأ هدنع
 اذإ هتبلط نم رركت نف ؛ هريغ ىلإ هتبلط نم لوحت نم لكل حرشني ثيحم « صالخإلا

 :كاده ىلوتي هللاو «رابخألا هب تحرص ا5' بيصن صالخإلا ىف هل سيلف هنع اولوحت

 . (ريقتنمم طار لإ هش نم كي )
 : لاق ملسو هيلعشلا لص ىنلانأ دوادوبأو كلامو نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا ىورو

 0 يتلا 2

 اصلا ع

 أ كيف 7 را هال هم مم هكا عقر
 ا«زح ند رسكو هعب رأ ند «*زرح داصتقالاَو ةدوتلاَو

 .4 "ني رشعو سق "نسد دواد ونأو كلام ظفاو
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 هللا قلص هللا لوسر نأ امهطرش ىلع حم لاقو مكاحلاو هحبحص ىف نابح نبا ىورو

 ؛ لاق سو هيلع

 َوُم قذر َرآ ملبي تح تول. دبع نكي ') نق َقْرّولا اوُنِطَتَن الو
 .'« مالا كرت لالا ذخأ لَ يف اوُنجأف كك

 بطلا ف اولمأَو < هللا الا ساتلا اينثأ اي م : اعوفرم هجام نبال ةياور فو
 م 0 . ىلع لا ه< 1

 اوُعَدَو لعام اوذْخَف 2 أ ْنِإَو اهقزر يف اوتسأ يح سفن 2 نأ م

 ا اه

 . « ل قلخ امل ريم الك نإ ايندلا بْلَط ىف اولعنَأ » : اضيأ هل ةياور ىفو

 . جينا يك يأ ال« عساي
 هللا نق «هللا ةكضع هلطب الف هتْزِر ”< ُدَحأ ًاطبتسا نإكد» : ,ك احلل ةياور ىفو

 ساهس 0

 . 6 هتيصعم هلضف لاتي هل

 : اءوفرم دبج دانسإب ىلاربطألو رازباو هحيعحص ى نايس نبا ىورو

 ل :ءأا بليل قررا نإ د

 يع 0 نمر ثرثك أ » : ىتاربطلا ظفلو

 : اعوفرم نسح دائسإب ىناربطلا ىورو

 6 تاولا هكر ردي ذي اك هك رد قذر ني' 1 د2 هاد

 مثيلا تلج نإ كنأ نعت ءاوق لإ ل و اكول او وتلف ورق
 7 كيف 0 0007 3

 تارا نإ كلن كن رافت هوقو 2 اكشَ الَوءكْذَتَل دعي "ل ناك نإ ةكردم نأ
 موك را 7

 0 2 هلا ناك نإ َكنَع عوفارم هنأ هثع

 : يا اعبكل مو اردج ب ىقاربطلا ىووو

 الئأس وان (مدْخَأَف ربا 7-3 ى 57 هيلع“ هلأ 9 هللا لو أ 2
 ها 5 9

 .« كِتنال هنأ 2 "1 اآ كلنإ اَمأ : "لاق



 ل ؟ةر سس

 ىرذنملا ظناحلا لاق « دوعسم نبا ىلع فرقوم هنإ ليقو « اعوفرم ىناريطلا ىورو

 : هبشأ وهو

 وقر س اعيش ديلا نع رد نأ لَم ركل نا نآلقتلا مَسيِجا و 2

 .6 اوعاطةسا م

 اًنَسَح اعد سو ديل "للا ىلّص هللا لوُسَر نأ » : هحيمص ىف نابح نبا ىورو 8 0 1 5 هام ل 0 5 000 للص لص يس ص

 تسوؤر تره زبم ام «قزّرلا "نب سايت ال "لاق امحَع هلل 8 دلآخ ب اًراَوَسَو
 سو 5

 . « قزاري ريو هللا . هيطغي © 47 ”مثق هيلع سيل وهو هو رج دق د ناسنإلا نإ

 : ملعأ ىلاعتو هئاحبس هللاو «ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 بلط ىف دهن نأ ( لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 مادام دوجوم هنإف « هنم انناوخإو 'انلايع ىلع قفننو هنم سبلنو هنم لكأنل لالحلا

 مارحلا نيب نم هللا هجرختسا لالحلا بلط ىف دبعلا قدص اذإو « ايندلا ف نوفلكملا

 لوقي نم لوق ىلإ ىتخأ اي عمست الف « مدو ثرف نبب نم نبللا جرختسي اك « تابشلاو

 ؛ تاببشلاو مارا نم وه هلكأ ةرثك كلذ لصأو ةنم لوج كلذ نإف لالح ايندلا ف ىبام

 هدبعب ىنتءا اذإ ىلاعت هللا نأ هنع تاغو « وه هيلع اسايق كلذ نم ملسيال ادحأ نأ نظف

 ىلاعت هللا لع ق بسام الولف « صلادلا فرصلا لؤالملا هل رسيو « تثايحللا نم هرهط

 ؛ يلاعت لاق « ثيبحلا هيلإ قاسام لئاقلا اذه سفن ثبح نم

 (تابيطال نوُبيطلاَو َنيِيطلِل تاَبَيَطلاَو تاتيبخلا َنوئيِبلتاَو نيثيبخلل تاقيبها (

 ابما| قيس هسفن تباط نمو « اهل ثيبالا قنيسو « ثيبذلل تقيس هسفن تثبخ نف

 « كدهج لالخللا بلطاو ةينلا حالصإ ىلع ىتخأ اي لمءاف « هيلإ تقيسو تيطلا قزراا

 5 الؤ كدهج تلذب لآو « هللا رفخ:ساف امارح كتفزر نإو ء هللا دمحاف اللد تقزر نإف

 دهاج ملو مارحلا لكأ ىف هنانع َىِنيُل نم مواك ةريخآلا ىف مول ريثك ى لاعت هللا ءاش نإ كايلع
 هللا نأ ها فشكو لو ماردلا ةعفادمب ديعلا ىلاعت هللا فلكد قو « مارحلا مفادي مو هسفن

 نأل هل همسقا» ىلع دوهلا ىلاعت هللا طخاؤي فيك لاقي الف ىصع عفادي مل ىمو « هل همسق

 ؛ ةجح مهيلع ىلاعت هلل ىقبي الو « ةاصعلا عيمجو رافكدال رذعلا مقي نأ ىلإ ىدؤي كلذ
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 ىصعي هل مارحلا ةمسق نع هل فشك نم ناكاذإ هنأ ملعف «. عئارشلا نع جورخ كلذو

 2 ىلوأ باب نم ماهوألا ةرضح ىف وه نمم هريغف .ةعفادملا كرب

 وحنا نم ظوفحملا حوللا نع هل فشكاذإ دبعلا نأ ىلع فشكلا لهأ عمجأ دقو

 عفادي لب « كلذ ىلإ ةردابملا هل زوجم ال رخ برش وأ انز هيلع ردق دق ىلاعت قحلا ىأرو

 هنأ وأو « هردقو هءاضت.هيف ىلاعت هللا ذفنيف باجح وأ ةلفغ ىف عقي ىتح هدهج رادقألا

 . ةيصعملا كلت ةبوقع ىلع ةدايز ةبوقعلا كلذب قحتساو هبر ىصعل رداب

 ءارقفلاو ءايلعلا نم عرولا لهأ رشاعو باتك ىف هدم ال كنإف هيلع لمعاو كلذ لمأتف

 لكنإ اولاق كلذلو « ةبستكم نوكت دق دبعلا تافص نإف عروتب ال نم ةرشعو كايإو

 لهأ طلادت نف « رش وأ ريغ نم لوط ىلع واو كيلإ لقتني اممبر كسيلج ىف هتيأر ءىش

 « اوهس وأ ةلفغ عقو امم باقع دشأ هباقع نوكيف « ةيصعملا بابسأ ىطاعت هنأكف رشلا

 محازب هتيأر نم لك نأ وهو « مهريغ نم خرولا لهأ ام فرعت انازيم كتيطعأ انأاهو

 فقو ىلع رظن وأ بترم وأ حومسم هل نوكي نأ بلطيو كماوجلا ف ناطلسلا ركسع
 هنم برقأف هدريو لاملا هيلع ماكسحللا ضرعي ءةيأر نم لكو هنع دعبأف فئاظو ةرثك وأ

 نيذلا ءوسلا ناوخنإ رجه ةبوتلا مام نم « اولاق انه نمو « كدوصةم ىلع كنيعي هزإف

 تاك ىذلا حبلا فخ مهتداع ىلع نوصعي مهو مدهاش اذإ هنإف ع مهم هللا ىبصعي ناك

 سفنلا ةدهاجم نأ كل ناب دقف « هنم باتام لعف ىلإ مجري نأ ىرحلابو ةيصعملل هدنه

 « هتياح مدع وأ دبعلل هللا ةيامح ىلع كلذ دعب رادملا نأو ةبجاو تاوشلاو مارا كرت ىف

 ماعط هل مدق نب ىغبني ال هنأو مدقي ملمأ كلذ هل مسق ءاوس هتعفادم ىف باثم دبعلا نأو

 هل هتبامح ىلع هلل ركشلا ثيح نم الإ لكأ نم ىلع هسفن ىر نأ هنم لكأي ملف ةهبش هيف

 . هيلع هسفن ىأر نم لكأ اك هنم لكأل هلكأ هل مدق واف الإو « ريغال

 لك نأ ىلع ارداق تنكانأ هسفن ىف لوقتي امر نيعروتملا ضعب نأ كلذ حاضيإو

 دوهش نع الفاغ هنوك عم اذه ىسفل تعنم ىنكلو « الثم ساكملا كلذ ماعط نم

 مه مسقي مل اهف الإ نودهازلا دهزي ملو نوءروتملا عروتي ملف « لطاب مهو وهو ةمسقلا

 كلذ قيقحتلا فو « طقف مارحلا نم لكألل مهتعفادم ثيح نم ىلاعت هللا مماثأ اعإو

 : كلذ م اعاف ىلاعت هللا نم محل ةيامح

 .(*يكش ع ”ناَو) ٠
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 هللا نِإَو « بألا الإ “ و نإ يا

 او تابيّطلا نم اوأك ”لئعزلا ابني - : َلاَقَق نيلسؤرلا هب رم نيتماوملا رم

 15 قر ام نأ نب م اوك اوم نيذلا اناني -» 0 ٠

 ةممْطَتَو برأي 2 اي ايلا ىلإ هيدي ذك بغا تنشأ تسلا ”ليطي ةزخولا 5

 . « كلذ ْباَحَت 4 ىلأف مارال يدعو ارح“ همبلَمَو « ماَرَح اهب رشَمَو « مارح

 . « ملك ىلك بجايم بلط» هلا ات نإ.: نسح داتساب ىفاربطلا ىورو

 .6 ةضيرُفلا دعب ةضيرف لالخلا ْبْلَط » : اعوفرم ىقبيبلاو ىناربطلل ةياور ىفو
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 ىلص هللا لوسر نأ دانسإلا حب لاقو ماحلاو نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا ىورو

 : لاق ملسو هيلع هللا

 اولا هةّثللا لغو ةكرق ئأ ”تئاوت ىاثلا ةرمأو ةكسف لحتو ايط زك 1 نسف

 .« ىدَب نورك ىف نوكيَسَو : لاق ثوتك ميلا َكتمأ ىف اذه نإ هللا َلوُسَر ا
 ': اعوفرم ن-ح (ىهدانسإو ىناربطااو دمحأ مامإلا ىورو

 «ثيِدَح قدصَو« ةنامأ ظفح ءاينُدلا نمكتافام كِيلَع آلف كيف نأ اذإ عيد »
 اي

 .2 رتمعط ىف هع ةميلخ نسحو

5 

 : اعوف رم هحيمص قف تابح نبا ىورو
 ٠ ٠ هوم ساس. 00 - ب

 قلَخ ن 3 00 < اهأ 3 0 1 معطاف لالح ند الأي 21 ٍرلَجَر 3 5

 0507 4 هل ناك هلا
 مال ريت ىلا 4 7 27

 كدمرص و هنري رسم 0 هيك بآط نم ىبوط » : اعوفرم ىناربطلا ىورو

 )م هلآم نم لضَتلا َقفْئَأَو هيلدا "لمت ْنَل وُط ول 8 سائلا ند َلْوَعَو هئين الع

 1 نم لصنلا كلتْكأَو

 بادتسم ىناعجب نأ هللا عدأ هللا لوسراي : لاق صاقو ىبأ ن دمس نأ ىناربطلا ىورو

 : م هيلع هللا ىلص ىلا لاقف ةوعدلا

 . ملعأ ىلاعت هللو « ةوعدلا ب د كب تيما نطأ ديحاو



 ا 1 ا

 .لخد ءىش لك شتفن نأ ( ملسو هيلع هللاىلص للا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 انرودص ىق ددرت ائيش لمعتسن الو «كلذ ريغو سايلو ماعطو لام نم نامزلا اذه ىف اندي

 مهدي لخد ءىش لك نوشتفي مهنع هللا ىضر حلاصلا-فلسلا ناكدقو « هنمرحو هلح

 نإف هئوامعتسي مث « لحلا ىف دي رشاع ىلإ مهضعبو « لحلا ىف هياع تلوتسا دي عباس ىلإ
 ؛ نامزلا ءارقف بلاغ ىلع نآلا هاعف رذعت رمأ اذهو « هوامعتسي ملديأ ةرشعلا هلوادتي م

 : اهنم نوذخأي دي لوأ شرتفت هللا ءاش نإ مهدحأ ىفكيو

 سأر لكأ عنقي مل نف « ةعانقلا عرولا ىلع ةدعاسملا مظعأ نم نأ ىخأاي ملعاو
 مل اهف الإ اوعروتي مل نوعروتملا ناك نإو « رولا مدع هرشلا مزال نمو ء عبشي ملو ليفلا

 . هلبق دهعلا ىف مدقتام نازو ىلع مه مسقي

 هتيقبام ىلع كرطاخخ ىديساي ؛ لات صاوخلا ىلع ىديس ىلإ صخشش ءاج دقو

 تايببشلا لكأ نم كا ىذلا كلذ ىلع ىلاعت هللا دمحأ خيشلا هل لاقف اريثك لك آ ردقأ

 : هفرعي ناك هنأ عم « ءاود هل فصيملو « نامزلا اذه ىف

 ةنملا نإف « عروتي مل نم ىلع ادبأ هسفن ىرب ال قداصلا ريقفلا ناك انه نمو : تلق

 ةيامح الإ كانهاف هلكأل مارح نم ايش هل مسق ىلاعت هتأولو «كلذ ىف ديعلا لعفتال ىلاعت هلل
 نولوعي ال ىلاعت هللا لهأ نأ ىفخم ال مث هلبق دهعلا ىف رم امك هتيامح مدع وأ دبعلل هلل
 ىف ىلاعت قالا هيقلي ام ىلع نواوعي امئإو ىديألا ف ةرهاظلا تامالعلا ىلع عرولا ىف

 هنوذخأي ىذلا نوكي دقو « امارح حلاص دي نم هنوذخأي ىدذلا نوكي دقف « مهرلق

 فالي « رومألا نطاوب ىلغ مهعالطال مهاح مهل ملسي ءالؤه لثف الالح ملاظ دي نم

 هنع ىراوت مث امارح لخأ ائاظ ىأر اير اذه نإف « اهرهاوظ ىلع الإ علطي مل نم

 ماقم لكلو هريغ اذهو ء هدي نع جرش مارحلا كلذ نأ لمتحم لاقف « رادجم

 ءاوش فورخ انيإإ مدقو « نيدلا لضنأ ىحخأو انأ صخش ىلع مزع دقو لاجر

 ملف ديعصلا ءارمأ رمع دالوأ ةعاج ىلع مزع هنأل ةكاص ريغ هيف ةينلا تناكو ايوشم

 لثم ادود ىلغي هتدجو انيديأ نيب هعضو املف مهناكم هلكأنل انيلع مزعف « هدنع اورضحم

 اولك : لوةي ماعطلا بحاص راصو « ةدحاو ةمقل هنم لوانثأ ردقأ ملف لزاغملا بائذأ

 ىخأ هآر كلذكو « كلذ نع ابوجحم هنوكل تيأر ام هملعأ ردقأ الو طقف ةمقللا هله

 : لاقت « ادود الإ تيأرام انأ « هل تلقف « ىلاعس ىلغي هتيأر لاق هنكساو روكذملا

 ىلإ ىخأأي لصت مل نإف « دمحلا هللو تلصح دقو « هئم رطاخلا ةرفنو ةيامحلا دوصقللا



 خذ

 هللاو رانلا ىلإ كلمدق لزتف عرشلا رهاظ ىف عرولا نع لزنت نأ كايإف ىلاعت هللا لهأ عرو
 . كاده ىلوتي

 ”تاريتشم ًامهدِبَو ناب ما راو نب لد » : اعوفرم ىذمرتلاو ناخيشلا ىورو
 ) ريض ةنيردأا ًاريتشا تق ةكد قا , نيلي 000

000 

 ل

 نأ كشوي رمتولا نمر هيف. كش اَم َلَع أَ ريحا ِسَو» : هريغو ىراخبلل ةياور فو

 ' 6 فرب ناك داس زل مولا وزو

 باَقلا ىف دلاح ام “مئإلاَو « ُبلَقْلا ْْيَلِإ ّنأَدْطاَو تلا ديك نأ ماما آم كيلا )
 . « َكْوَبفَأَو ساَتلا كتف نإَو رْذصلا يف دّدَرتَو

 بقا ويا نَمْطاَو سلا يلب ْتَمَكَس (م كيلا » : ديج دانساب دححأل ةياور ىفو
 0 ا مسا مص لا

 . « ٌنوَتفما َكاَبفَأ ْنإَو بلقلا هيلإ نامطي *1َْو سفتلا هيلإ نكست 'ل ام 4مثولاَو
 ةرهاظلا تامالعلا بحاص عروتام هنإف سانئلاب نظلا ءوس نمةمالس ثيدتللا اذه قو

 لكل نظلا هب نس هنأ ولو الثم هماعط نع عروت ىذلا صخشلا كالذب نظلا ءوس عم الإ

 لمعي نم ثفالغ سانلا نيب عرولاب ةرهشلا ىهو ةفآ اضيأ هيفو نعطنتملا عرو اذهو هماعط

 . ملعأ هللاو اروتسم هعرو نوكي هباف نازيم

1 

 : لآَقق قب طا ىف 73 َدَحَو و ديكع هنا لص ىلا نأ د : ناخيشلا ىورو

 . « لك أل ةقدصلا زم *نم نوكم نأ فاخأ نأ الآ
 : اعوفرم هحيعص ىف نابح نباو ىتاسنلاو ىذمرتلا ىورو

 يي 9ك كيان
 فق ىلا لآَق ؟ عرَولا سن هللا لوس 0 : يىلاربطلل ةباور ىف داز

 . « ةهبشلا دنع
 ءاق ملع املف ملعي ملو ؛هلكأف ةهيش هيفاثيش همالغ هيلإ مدق ركب ابأ نأ ىراخبلا ىورو

 ءهنطب ق ءىش لك



 مجال

 ف عي دق ظوفحملا نأو « ءايبنألا ريغ :ةمصع مدع نايب ثيدحلا اذه ىو : تلق

 نوكي امبرو : مهنطاباىف مقي مارحلا كرتي ال نأ هئايلوأب ىلاعت هللا ةيانع نم نكلو مار ىلا

 ناكو « هريغال مارحلا نم هولكأ ام اؤيةتي نأ ةمألا ملعيل ناك امتإ ركب وبأ هيف عقوام

 : ملعأ ىلاعت هللاو ةرجشلا نم هلكأ ىف مالسلا هياع مدآل عقو اك ةروص امارح كلذ

 .« عّرولا نبدا رضا: اعررم قاريطلا ووو

 . « ٌعَرَوْلا ”كيبو ُرْيَخ » : اضيأ هل ةباور ىفو

 6 نيالا ديما ركب اعرف 40 و ءاعوقرت قزيسلاو ةحاتنوبا قررو
 نه لع ال ريصي نطلاكلا لالجلا نأ نادال سائلا دبعأ عروتم لا نكامنإو . تاق

 هللاو ةلقو ةريكسانلا تاقبط فالئخا ىلع لم نم دبعأ وهف لمبال نءو ةدابعلا

 دانسإلا حيدص لاقو « مكاحلاو هجاد نناو نسح- ثيدح لاقو ىذمرُتلا ىورو

 : اعوفرم

 وب امير اًرْذَح وب "أب آل أم َعَدَي تح نيت ا نإ لا سس الو

 . لعأ لافتو ةناجتس لاو 3

 ةحامس اندنع نوكي نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذخأ )

 + ائيلع سائللام نزو قو ائقح ذأ ىف ةاوهسو ءارشلاو عيبلا ىف

 ةرصضح نم هجر قداص خيش دي ىلع كواسلا ىلإ دهعلا اذبب لمعلا ديرب نم جاتحيو

 نزتال اهرمأي ايندلا ىرب اهْنم ىتلا ةيالولا ةرضح هلخدبو اهعمج ىلع صرحلاو ايندلا ةبح

 هدي ف تناكول اهرسأب ايندلا نأو نمؤملا ةمرح ةمظع اممم ىريو هضوعب حانج هللا دنع

 عيبلا ف ةحامسلا هدنع نوكي كانهو تيبلا ةسانك نيبو !ّميب هدنع قرف الف ناسنإ اهذخأو

 ميدقت ابلاغ همزال نف ائركذ اك قيرطلا كلسي مل نمو ءاطعلاو ةبلاطملا نسحو ءارشلاو

 . بناجألا نع الضف هيبأ ةمرح ىلع ةرقنلا ديدجلا ليصف

 ابوبغو ةنلا لهأ نم نوكت نأ تدرأ نإ خيش دي ىلع كولسلا ىلع ىبخأاي لمعاف

 , كاده ىلوتي هللاو « سانلا دنعو هللا دنع

 : اعوفرم هل ظفالاو هجام ناو ىراخبلا ىورو

 . « ىضَبقا اذإ اتم ىتشا اذإ امم عب اذ احلم اَدْبَع للا جحر »



 دل خلود

 2 ا لس حال 2 4ع 58 هللا
 الهس ؛ عاب اذإ الهس مكلبف ناك لج / هللا رفَغ » : اعوفرم ىذمرتلا ظفلو

 , « ىضَتَقا اَذِإ | الهم ء ىرتشا اذِإ

 انهار انابو ايرتشم داهس ناك الخور ها عدا + قالا ةباوز ظفلو 0 # تح م7 9 2 -ه؟ 0 -. .

 . « هنا اًيِضَتَمَمَو

 : اعوقفرم ديج دانسإب ىئاريطلاو نس ثيدح لاقو < ىذمرلا ىورو

 2 5 5 1 ديد وم 7 هه

 هلك ىلع ٌراَتْلا تمرح ؛ ُراَنلا هْئَلَع مارحتو راثلا لَك محم نع "5ك ربخأ الاد

 ان

 «دارشلا مع ٠ عيبا عت ع شا نإ » : اعوفرم 6 احلا ىذمرتلا ىورو

 . © ءاضقلا حمس

 . « ءاضتقألا حقت :-ىاربطلا ةياوو قفا
 م6 م

 6 طق هيلع للا لَص ل ىنا الك دأ» : اعوفرم امهريغو ناحيشلا ىورو

 نإ « ةوعد : سو هيلع هللا لَص هللا لوَسَر َلآََف هباحضأ وب يَ 2 انلغاف داس

 دمت آل «هللا َلوُسَر اي :اولأق « نس لدم اني ٌهوطغَأ : لآ ل لازلت حان
 8-2 ه1 كس روم جا حس 2وع رت كا موال د

 . « هاضق' دس "6 ريخ نإ ووطعا لا هنس نم لثما الإ

 9 ليواع ثيدح ْق اعوفرم ىذم رلا ىورو

 0 5 كه 0 م َّط 2011 ا 53 0 دك
 نسح 4 ءاضقلا يس مهعمو « بل م نسح ؛ ءاضقلا ننح سانلا نم نإَوالأ 2

 0 أ ( بلَطا ىلا ءاضقلا ءىبتلا :لينم ةنإآلأ ٠ كتب كت « بَلَطلا

 .6 بلطلا د ءاضَقْلا يس مهر دو الأ ٠ بلطلا ' ندلعا «ةاتمنلا نذل

 تح هبحاص لك ” أ م نيدلا ”بحأص 0 اعوفرم هحام نبا ىورو

 . ملعأ ىلاعت هلو « هيِضَِب



 تعا

 ىلع مدان لك ليقن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع دخأ )

 . انقح ىف هعوقو ىلع مدا لك ليقن اى حاصلا فلسا قالخأب المع ءارش وأ عيب

 هلل ةبحملا ماقم ناسنإلا غلبي ال : لوقي هنع هللا ىضر ىلوبتملا مهاربإ ىديس ناكو

 اماركإ ةرخخآلاو ايندلا ف ضرعو لام نم مهيلع هلام قاحلا عيمج حءاس نإ الإ هلوسرلو

 « دمحلا هللو كالذب انققحت دقو « ها ملسو هيلع هللا ىلص هتمأ نم' مه نأو ؛ هديبع مه نمل

 هلام ىف ال اقح دحأ ىلع طق ىلا ىرأ تلف تامملا ىلإ كلذ ماود ائبر لضف نم وجرنو

 3 ملسو هياع هللا ىلص هلوسراو لاعت هللامارك] لعام ىعم لمعت ولو ضرع ىفالو

 ةيدمحملا ةمآلا هذه نم ادحأ ححاش نم نأ ملعف « سكعلابو هللا هحماس سانلا حماس نمو

 6 سو هيلع هللا ىلص هتمظع ردق فرعا ةيعرش ةرورض ريغ نم هقحع مهعاسي لو

 امب لمعلا ىلع ردقي الو قلدلا امم فاك ىبا ىلاعت هللا ةمظع ردقب هتفرعم نع الضف

 همزال نف الإو « قداص خيش ل قيرطلا كلسو ةيئابرلا ةيانعلا هتفح نم الإ هانلق

 تلأ ىلع افيرش سبح نم تيأر لب افيرش ناك ولو قح هياع هل نم لك ةححاشم ابلاغ
 لوسر ءاضعأ نم وضع اذه نإ هل تاقف رائيد فلأ نيثالثاا كللع وه لوك عم فصن

 نمو « لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هدج ىذآ دقف هسبح نم ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ,لكألا هعنم اضرم ةعمجلا كلث ىف هل ىلاعت هللا ثعبف « عمسي ملف « هللا ىذآ دقف هدج ىذآ

 + تام ىتح

 ىلإ هنجسو حالصلاب اروهشم اصخش ىكتشا ملعلا ةبلط نم اصخش تيأر كلذكو

 ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر دنع مهماقم ءالؤه لثف « ناهعو تصن ىلع ماكسحلا تيب

 مهره لوطايو « ةمايقلا تاصرع ىف مهبعت لوطابف ايندلا َْق مهددنع هما « ةمايقلا موي

 مهحيررو هنومظعيو هنولجي اوناك يذلا مهنارقأل عفشي ملسو هيلع هللا ىلص هنورب نيح

 « ةنلا لود نع مهفلخت ىلع نورسحتي نوفقاو ءافجلا لهأو « نقوملا بعت نم

 : ثيدحلا فو

 4 ناش ةكشتلا ةقايثلا هوب انا قي كتل »
 . ملسو هيلع هللا ىلص هقحم ةحئاسملاو حفصلاو وفعلا هقالعخأ نمو

 نأ هيف انركذو دوروملا رحبلا باتكىف ءافرشلا عم بدألا ىلع مالكلا تطسب دقو

 ةحماسم نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع هج وأ هبسن ىف نمط ىذلا فيرشلا ةعءاسم



 ل

 نيح ةمايقلا موي افيرش قكتشا نم هجو ىأ ها انلجأل سانلا مركي لاقي امك هبسن تبث نم

 موبلا ءافرشلا نومركي ال نيذلا قلخلا بلاغ نأ هللاو ٠ ملسو هيلع هللا لص هدج ىلي

 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف ةحراسلا متابملاك

 امهطرش ىلع حيعص لاقو مكاخلاو هجام ناو هحيعص ىف نابح نباو دواد وبأ ىورو

 : اعوفرم نابح نبال ظفالاو

 هاي ةهترلَع "هللا لآ "تطيب اًملُْم لق نس د
 . ( "ةتاربع ملثم لاق نم » : نابح نبال ةياور فو

 : ليسارملا ىف دواد ىنأل ةياود فو
 هما 5 را ساو

 . ملعأ ىلاعت هللاو 4 ميقا م 2 ةَّسفن هللا لآ اًمدان لقا نم »

 ملسم لك خيصنن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 لعفي نم لق كرابملا دهعلا اذهو « انحصنتسا اذإ فيكف ؛ كلذ انم وه بلطي ملولو

 صعب ىل لاق ىح دحأ هنم هيرتشي ال نأ هعيبم بيع نيب نإ فاخي هنإف راجتلا نم نآلا هب
 هيطعأو ىرتشملا حصنأ ترص : لاقف « اذامل هل تلقف « ةبلغ ىف انأ نيقداصلا ىناوخإ

 هتيطعأام نأ هللاب هل كفلحأف : هنود وه ىذلا كاذ نم ىل تاه لوقيو هدريف شابقلا نسحأ

 نبذلا سائلا ىلغ ىل اسايق ءىدرلا لخأيو ؛ ىل عجر الف ؛ نسحألاو عفنألا وه الوأ هل

 مهضعبل سانلا شغ ةرثكماف ء ال : هل تلقف ؟ ءىدرلا هتيطعأ اذإ من ىلع لهف نوشغي

 , راجتلا نم مهحصن نم نوقدصي ال اوراص اضعب
 هيئاجي ناكو شاهتلا عبيبو جسني « جسيلم ةيحانب نوفدملا ىجيلملا ىلع خيشلا ناكو

 لك تحن : لوقيو « نارفعز ةطقن هيلع لعجمي مطقنا طبيخ لكف نارفءعز اهف ءاعو

 : بيع ةطقن

 ىلع ةدايز دحأ هاطعأ اذإ ناكف فافقلا عيبي هللا همحر صاوتللا ىلع ىديس ناكو

 ىرطاخ اذأ خيشلا لوقبف « كاذب بيط ىرطاتخ انأ ىرتشملا هل لاق اذإف « هيلإ هدر اهنمث

 . بيط وهام كلذب

 ىمؤملا هيأ ىلع قفشأ نوكي ىت> نامإلا ماقم لامك نمؤملا غلبي ال : لوقي هتعمسو

 .ها ةيدم#م ةثارو هسفن نم

 تنحتماو مهسفنأ نم نيملسملا ىلع قفشأ انأف دمحلا هللو كلذب انقتت دقو : تلق



 ا 7

 مهتددرف.ةداعلا قوف ىتأزر جاردغ ىف ةرم ىنوطعأو ؛ ةقداص اهتدجوف ارارم كلذ ىف ىسفت

 لك ىلع رثأنأ انأ كلذ نمو « هسفن نم رجأتسملا ىلع قفشأ كلذب تنكف ء-ةداعلا ىلإ

 مهمفنأ نم لقتيح مهلع قفشأ انأف نورثأتي امم رثك أ نيملسملا فاوخإ نم ادحأ تاف ريخ

 ققحتلا نم ةعئاملا بجيل ند هجرخ خيش ىلإ دهملا اذه لمعلا ديري نم جاتو

 : ةحئار هل مشي الف الإو ماقملا اذ

 . (”يِحَر روع هَللاَو)
 سل مس م ه7 مكس «اع 7 ا
 اوس اي نا. انلق ةحيصنلا ني الا » : : اعوفرم ل

 . « مينئاعو نيملنملا أَو لوس 3 هباتكلو

 كعب : لوفي ادلع ريارج ثعم : لاق ةثالع نب دايز نع ناذيشلا ىورو

 : هع ءا ملسم لكل حصتلا ىلع طرشف مالسإلا ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . كلذ ىلع
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعباب : لاق ريرج نع اههريغو نيخيشلل ةياور قو

 ءىذلا عاب اذإ ررج ناكف ىاسنلا داز ملم لكل حيصتلاو ةاكزأا ءاتنإو ةالصلا ماقإ ىلع

 . رتخاف كيلإ انيطعأ ا انيإإ بحأ كنم اندأ ىذلا نأ امأ : لاق ىرتشاو

 ملسملا ريغف الإو بلاغلا لع ىرج ثيدحل َْق ملسملاب حصنلا بوجو دييقتو : تلق

 : كلذل دهشي اىهشغ زوجم ال تالذك

 عا هاو 2 رحصتلا نم 6007 هلَسي تح فيكلاب , هيفا اندأهج

 يدع د 0 4 "لَحَو رع للا لق » : اعوفرم دحأ مامالا فقورو
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  6خو ١ ل تف
1 1 

 . ( ىل 1 حصل

 همم ٠

 نمو ) م سدلف نيسانملا أ 0 نمد : اعوفرم ىلاربطلا ىورو

 نيبانملا ةمامإَو مامإلو وباتكلو هوسرإَو ُِش اًحصان قل حسبصي ال

 , « مم يلق

 ديخال بحت تَح 0 ُدَحَأ نم وب آل » : اغوفرم اههريغو ناغيشلا ىورو
 يل 3 ”

 84 مسفنل بحت ام



 ا هاذا دح

 0 نآمإلا ةقيفح ”ديعلا لبي ال » : هحيحص ىف نابح نبا ةباور ظفلو

 . ملعأ ىلاعت هللاو « هيت بح ام سائلا
 انئاوخإ بغرن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذمخأ )

 نإف « صقنلا نم مهلاومأ ىلعو مهماع افوخ نعل مه رابخأ ىف قدصلا ىف مهريغو راجتلا

 مل نف « كلذ ريغو قزرلاو رمعلاو ملعلاو لمعلا ف قدصلاب ةنورقم ةكربلا لعج هللا

 . هقزرو هرمعو هلمعو هملع نم ةكرملا هللا عزت قدصي

 فال ةرشعلا وحن هلام ناكو الطاب نّدلاب رب « اينارصعم انراو# صخش ناك دقو

 : لاقف « كتراسخ بيسام : هل تلقف « سانلا لأسي راصو اهلك تبهذف « رانيد

 تعب ىنأ طق ركذتأ الو « جريش هنأ ىلع هعيبأو جريشلا ىلع ولحلا تيزلا طلخأ تنك

 باتف « كلذ نع هئبوتف ةراسخو اًشغ ولحلا تيزلا كاطل ىنك « هل تلقف « ةراسخم

 نضع ان ناقل هل كالخاو. عوريفلالاو فلا قه د ىدتم قراجو لاو هق دمع
 قح ىف ةلغلا عضي وهو ةلبللا كلت هتيأرف عيبي سلجو « ةرصعملل ابح اهم ىرتشاو انناوخإ

 ةينلا : سوافلا بحاصل تاّقف « كامسلا رشقك ءاوهلا ف هنم راط هيف هعضو ءىش لكف

 لاقف فشاكي هنإ اولاق خيش ىلإ ىنارصعملا حارف فلتي نأ لبق كالام كرداف تريغت

 نم جريف مسمسلا نحطي ةلوللا كلت هتيأرف كفو نأ ءمستالو فخنال :لاملا بحاصل

 اوحارف كلام كردأ : سولفلا بحاصل تاقف « هيف نهدال ةلاذنلاك رجحلا تحن

 سشيفلا رسج فرح ىلع ارادج هل ىنبي هتيأرف ةليللا كلت تمنف اوفا ال لاقن رخآ خيشل

 أعدف كلام ذح لاملا بحاصل تلقف ء فرجلا هب لاهي ائيش عضو الكو « ةعطق لوأ

 بحاصل تلفو نيئثإلا نيب تعمجف ةدحاو ةلمج لاملا ركنأف ىضاقلا ىلإ ىنارصعملا

 : لاقف « رخآلا تنأ كلام ىف ةكربلا ةلق ببس اهف ىلا رصءملا لام ةكرب ةلق انف رع دق لاملا

 قحف ىلارو نم ائيش ديفتسي دحأ داكي ال ىتح ىلا ةدايزو ءاسنلاب ساعلا عييبأ ثنك

 . اريخ كلذ دعب ىأر ام ىلام ةكر هللا

 هللاو معنلا كنع هللا لرديف شغت الو ىرتشملا كرابخإ ىف ىخأاي قدصاف

 . كاده ىلوتي

 : اعوفرم هجام نياو نسح ثيدح لاقو ىذمرعلا ىورو
 0 ل ا عا رمح 2

 . « ءادبْشلاَو نيقيدصلاو ”نييبنلا مم "نيم الا فو دَّشلا رجاتلا »



-_- 0 

 .« َمَمَأمَْلا ماوي شارل ”لظ تحت قودمقلا * نِجاَتلاَ :اعوفرم ىناهبصألل ةياور فو

 اذإ هبذك باط لاصخ مَبْرَأ رجاّتلا يف ذ نكماَقإ » : اعوفرم اضيأ هل ةباور ىفو 2 م7 - 1 1 4 2 2 .٠

 . « كلذ نيب امف فلحت 'إَو تلا *1و حد < عاب اَذِإَو « مدي 1 ى ىتشا

 اَذِإ تيرا راّجشلا 5 باكل خيطأ نق : اعوفرم ىقبببلل ةءاور ىفو
0 

 اَدِإَو 6 اوفلخم 0 ان ءاوثوت : اونمثلا اَذَِو اوت 0 0 |ون 608
 - ا إلا 5 ل و هذ

 اَذإَو « اولطامب "1 وح مَع ناك اَذإو « اوُحَدمب ' اوم اَذِإَو ءاوُسْدي "1 اوُرتشا

 . « اورسسي "مل مط نك

 َقَدَص نإف قَدْ "لامر ايحعاب نآميبْلا » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 5 محم و 0 بدَكَو ابك ناد اي هوو ناتاللا

 .6 بكل كف ةقحم ملل ةقفنم ةّرجآفْلا نيِمَيلاَو « امهم

 : اعيوةرد هي ىاوابخ ناو جام او حبت نسح لاقو يزل ورف

 5 00 5 اذ 2

 هلو « َفَدَصَو و قنا نَم الإ اًراَّكَف 5 ةمايقلا ماي ن وثعبي رامشلا ن 0

 .رعأ قات

 لكل ءافولا ىونن نأ ( ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 اذإ ءافولا ىلع ىلاعت هللا اننيعي ال نأ اذوخ ةأرمال اقادص ولو « سانلا نم هاندتسا ءىت

 ءطو لعج « عراشلا نوكب قادصلا ديزيو ةرحخألا ى ةعبتلا ائياع ريصيو ءافولا مدع انيوذ

 . انزلاك اهرهم ءافو مدع انيوأ ىلا ةجوزلا كلت

 نع ةعئاملا بجحلاهي مطقي ىح هب كلسي خيش ىلإ دهعلا اذهم لمعلا كيري نم جاتحو

 ىلاعت هللا نأ ىأر ءىش لكذف نيرادلا نحب قباطي رعيصيو ةريصبلا نيعب ةرذألا هدوهش

 داكيرالو رادلا هذهىلع هرصب رصق همزال ف كلذك كللسي مل نمو انه هكريي كازه هيشعإل

 ةنايحلا ترثك كلذلو « ريثك قلخ نم هتعمس اك تقو ءىش لكل لوقي لب ةرخخالا ركذتي

 ذأيو ةردخالا ىلع بصني دحاو لك راصف « تامزلا اذه ىف سانلا بلاغ نم دهعلا اذه

 ءافولا اوون مهنأ وأو « صوبحلا اولخدو نويدلا مهتبكر كلذلف اذه اهسبلي اذه ةمامع



 بما

 ىتح هيف ىلاعت هللا اهمكحيو هتأرما هسبحن صخش نم'كو « ءافولا ىلع هللا مهناعأل قدصب
 . ةءورم ىذ لك ىلع « ىرخللا مظعأ نم اذهو « هقلطن الف هقلطت نأ اهلعن لبقب ريص»

 فالي رمألاو « رقفلا نيدلا بحاصل رهظت نأ كايإف نيدلا ىف ىتنأ'ي تعقو اذإ مث

 ىرستنوأ نيد كايلعو حوزنت نأ كايإو كيلعهبلق ىهدقنو «سبحلاب كيلء هللا هطلسيف كلذ
 ىلع داز امم كدي لغد ءىبش لكو ءريتقالا لك كلسفن ىلع رثق لب اطامم وأ اسرع لمعت وأ

 قدصو قمح هل لقو «كيلع هريص ىف هلضف ركشاو « نيدلا بحاصل هطعأف « كترورض

 ( كريغ نراو كنزا نعنع عسوي نأ ىل هللا عدا نكلو « كانم لج ىف انأ هللاو

 ببسبو نيدلا بحاصل رملا مالكلا ببسي سوبملا اناوخإ نم ةريثك ةعامج لغد دقو

 لاملا كلذب قحأ نحن نويدلا باحصأ لاقو « تاموزعلاو « سارعألا لمعو جيوزتلا

 نويدملا سبحم نأ نيدلا بحاص بلط اذإو « قح وهو هسفن تاوهش ىلع هقفني ىذلا

 ؛ ةرخآلاو ايندلا ىف كريسأ انأ لوقيو هيلإ هسفنب ءىجي لب هنع ىراوتيال نأ بدألا نف

 هل وعديو سانلا نيب 5 نأ بدألا نم كلذكو « قلطأف تش نإو سبحاف تئش نإف

 قاس اذإو « هيلع قيضي الو هسيمال ىثح هيلع هفيطعتو قزرلا ةعسوتب هللا نيبو هنيب امف

 اونوكي الو لحلاو دقعلا هديبنأل قحلا بحاص عم اونوكي نأ بدألا نف ءاملعلا وأ ءارقفلا

 سانلا لام فلتأ ىذلا نيدلا ليلقلا وه نويدملا نإف ةدش رمألا دادزيف نويدملا عم
 : ثيدحلا قو

 .6 ' ملك قا بحاصمَسالَه»

 مهقايسل لعجم نأ نيدلا بحاص نم بدألا نف « اقايس ءارقفلا وأ ءالعلا ءاج اذإ مث

 ةردقلا عم رثكدتست نأ كابإو « هوبلغ عرشلا ىلإ مهدعب حار نإو مدني مهفلائالوا ريثأت

 ةلباقم ىف ءىجي ال نيدلا كلذ عيمج نإف نيهاصلاو ءالعا قايس لجأل نيدلا رطش طاقسإ

 . حلاص وأ ملاع كليلإ امشي ةدحاو ةوطخ

 هنيدب هيلعربصبل همصخ ىلع اقايس ريقفب ىلأ اصخش نأ صاوحلا ايلع ىديس غلب دقو

 قيرط قح ءىجنال رائيد ةئاهسحلا ىلر ةزعو خبشلا لاّقف ربصي نأ ىلأف رانيد ةثامسمخ ناكو

 برضف ىلاواا تيب ف ةمهعب صخشااكلذ مهاف ءىشهيلإ اهنم لصي ىقبام نكسلو « ريقفلا

 , كاده ىلوتي هللاو كالذ ملعاف « هيلع هللا ةحر هتزانج انرضحو تاق
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 <. ىاغرا # 5 000 لا يا . 3

 تام و ٠9 هسعن يو را نادت نم » : اعوفرم ىئاربطلاو م احلا فقفقرورو
 1١ جا

. 



 تاميا95-

 عطر "ف ع ها "فا ااه ساو و مسا ها وع 2 م 6 ع ري هسوملا <
 مم ُةَواَفَو روسات ىف َسِيِلَو نيدب نيادت ند ؛ هأشي ام هع رغ ىضراو هع هللا زواحت

 2 8 رعلمالا هز 0 رعو م ع
 ماو مع ا ُهاَّدَأ 0 نأ ىوتي َر 0 انيد َناذا نم 2: ىلاربطلا ةباور ظفلو

 مي "لَحَو ًَّ ا آف 8 تايف 0 نأ 30 َ ل 0 بد د نادتسا نمو 0 مَمآيِقْلا
3 

 ماو

 2 م م0 مس
 تاسع يف لمحت ٠ هتانسحح نم ذخاويف هقح ىدبعل لدخا هل قأ تنئظ ةنيقلا

 مسرع رسل سا 77 3 م 4 ى ع و 8 ِ 8

 . 6 وئلَع لمجتتف رخآلا تاَئْدَس نم أ تانسح "3 نكي ') نإف رخآلا

 8 اعوفرم امه ريغو هجام نباو ىراخبلا ىوررو

00 

 ا نمو ؛ 0 َلَحَو َّ ا ىدأ اهءاّدأ ديري سلا لاّوم أ ذخأ "ن

 4 وا هلت ايفالتإ “1 0 لاا

 : اعوفر٠ ىئاربطلاو ىلعي وبأو لرحأ مامإلا ىورو

 اذ ليقف « نيادت تناك اهأ ابنع هللا ىضر ةشئاع نع يناربطلاو دمحأ مامإلا ىورو

 لودي مسو هياع هللا ىلص هللا لوسر تعحعم تلاقف « ةدعو لام هئع كلو نيدللو كلام .

 م م ا 00 0 هم 520 1 تاو م7 7 م

 اناف « نوع هللا نم هل ناك الإ ونيد ءادا ىف عن "هل تناك دبع نمام »

 . نوعلا كلذ سّملأ

 آل ىلع ا لال 1 04 « ١
 ٠ « افزر هل بِبَسَو نوع هللا ند هل نأك» : ىلاربطال ةياور ىفو

 رع مس سن رص لل لس ار

 هنا هللا 0 انيد نادي ٍدَحَأ نم ام 2 : نابح نباد هحام نباو ىااسنلا قىورر

 .6 ايدل 2 ”هنع هللا هاذ 00 ةءاصق د

 0 3 مرا لع لم هع رع ع
 نأ ممم ف امو نيادت ٍلِجَر م ١ )) : اعوفرم ىقمبلاو هجحام نبا قفورو

 , « اقرا ما < ؟ ا



 » : اعوفرم ىتاربطلا ىورو

 .« ناَز بهو نو زب نأ نيش اد

 : اعوفرم دانسإلا حيحص لاقو هل ظفللاو م كالاو ىناريطلاو ىتاسنلا ىورو

20 
 0 4 42 ا يك 3 م عا 7 0 _ 5 9

 نع "م « لتق'م « شاع "من « هللا ليِبَس ىف لَحَر نتف 9 مديب ىبسفن ىذلاَو »
 . « نيد ىذقب ىقح ةنطأ لَو ام نيد هيلَعَو لدق "مث ء شآ "م ؛ لتق م 0 ءرعأ نيكرع 02# 71 2 هم لو م ا ك7 ين

 مآ جور نم » : اعوفرم هريغو رازبلا ةباور ظفلو

 .6 ناَز وهف ال وول
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 ص -َء

 أ
 هه هم م جياعو 2

 نا ىوني ّوهَو قاَذَص ىلع

 : اعوفرم تاقث هتاورو ىنارعطلل ةياور فو
 نأ وسفن يف سيل ءرثك وأ رهملا نم ة ام ىلع ةأرمأ جور لجر اي أ» 9 يا سي 2 .؟ نك هس 0 > 5 0007 . 2

 2 ص 07 لت هه

 زمايقلا مْوَي هللا قل « اهقح نإ دوي لو 2« تام" اهعدخ اتا | ةقدو

 3 ثيدحلا » أَ ع

 نإ ةمايقلا مي روعأم ني صققي يلا 1 افراز هيئات كبل فوزو

 نيِدتْسَيَف 4 هللا ليبَس ىف ا 10 لجل : لالخ ثالث م ىف 00 نمآلإ ت

 2 ا لح ملثم هد تو ٍلْجَرَ . ودع هللا ل2 ]كوب ىكوقتم

 « دنيد لع ث 2 مكيف ة ب علا هسفن : لم فاخ ٍلجَرَو دب الإ ويراَوُي الو

56 : 
 .2 ميقا مو ور ءال ره نع ىَعَقي اع هلل

2 

 : دائسإلا 0 لاقو 0 نسو دانسأب هجام نبا ىررو

 0 2 صا سا 5ك 6 ا 5 أ
 .[) هللا هه“ 1 امن : 'مام هنيد ىعقي ّىح اذا مس عب هللا نإ 0

 ةليأ تيبأ نأ هركأ ىللإف نيدب ىلل -ف بهذا همداخل لوقي رفعج نب هللا ديع ناكو

 ىعم هللاو الإ

 ملط سا سةسو © ءا مو ُُ تب ع

 دبع [مب هاف نأ هللا دنع بوذا ”لفعأ نإ 0 : اعوفرم ىقببلاو دواد وبأ ىورو
0 

 . 0 ةءاضق عد لسد ِهْيئلَعَو لِحَر تو < نأ 3 ا ىعت يتلا رابكلا ده سس



 ]سلال

 : اعوفرم ىناربطلاو يدلا ىلأ نبا ىورو

 قلم لع 3 : زمني رك ذم ىلا ني نيب ل رانا َلْمَأ َنوُذوي ةعبزأ » ملي يا ٌّ 1 هع 5

 لوقيف ىَذَأْلا نر اجلك ؟اذا هدف لا لاب م: لدي رحب 'ني ثبت هيلع
 لمه

 . لعأ ىلاعت هللاو«ثيدحلا و5 ءاضق دب آل س املا كاَونأ وقت فو تم دس ََن

 انئيم ةيصو ىلإ ردابن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )
 نيدلا باحصأ ححاشبال نأ ثراولل ىغبنيو كلذب نوابتن الو هقحب هافو هنيد ءاضق ىلإو

 هيلع ىقب ام ىعدا ام رف سفن بيط ريغب تيملل ءاربإلا عّقي ىتح ةيلاطملا ف مييعتي الو

 هسفنل لوقيو ابيصن نويدملل هثرو ىذلا هبيصن نم ىطعي نأ هل ىغبني لب « ةمايقلا موي

 لاقو « تملا ةمذ ”ىربي ملو حش نإ اهسال لصألا نم كتتصح نم صقان كلذ نأ ىردق

 لماعيلف « نيدلا نع لضفام الإ ثراولا طعي مل شاعوأ) تيملا نإف ةنطاب تالماعم هنيبو ىنيب

 نم هذخخأ امب هيلع ىعديو « ةمايقلا موي هئاقا نم هل دبال هنإف « ىحلا ةلماعم هتيم ثراولا

 هثروم لام ْدَخَأِي نم نيب قرف الف « نيدلا ءافو دعي لضفام الإ هل سيل ذإ قحربخب هثرإ

 مهفاف « قراسلا وأ بصاغلا نيبو مهقح مهعنمو « نويدلا بابرأ مصاخخو ارهج وأ ارس

 هيلع لخخدأو بهذلاب كبلق درب امك هربق ىف هبلق دربو كثروم نيد ءافو ىلإ ىخأاي ردابو

 ٠ كاده ىلوتي هللاو ثايلع مسسو انك هيلع عسوو ارورس كيلع لخدأ اكارورس

 :اعوف رم هحيحص ق نابح نباو هجام نباو نسح لاقو ىذمرللاو دمحأ مامإلا ىورو

 هةر سل ى.ا ةمور 7 6
 . 6 ىغقي ىح ون هنيدي ةقلعم نماوما سفن م

 . 6 نيد ِيَلَع ناك امأة لم نيد 0

 : ىطقرادلا و مكاحلاو نسح ذا اعوفرم دمحأ مامإلا ىورو

 سل بعيب كن رب اى وس 5000

 سو ديئاَع "ذا له للا لوتق ناو ىلاف هيلع ىلّصيل ند هئاَع ا

 مج معمم ل ا نآلا : لاف” « <لَسَو هيلع للا لص هيلَع لصف
 هئنيد 1م ةداتق وبا لاق

 ل ل 0#

 . ( ةتدلج تدر

 .ِ ف ل ا 0 5 وا 5 . 5 2 .

 نم ىلع َّى اضا 3 0 ىلاهم ليربج نإ () : 00 ىلاربطلاو ىلمي وأ ىورو

 رو اس ماوس د يل
 . 6 ةنيد ةنع ىهقي ىح 0 ىف نوماع م نيا َبحأص نإ َلاَقَو ند هيلع



 د موو

 لع اوُلَص : لاف نيد ولع اًذِإَف ا هَنإ » : ةياور فو

 ٍلُجَر لك ّىَلَمأ نأ مكمفني انف لاق « يلع ٌلَص هللا َلوسَر اي اوُاَقَف « 'ركبحاح
 ل هرْبُك يف ةنيمرم هحور هه هل ريوس .- <٠ ةلاضإ هيرو

 حتفا ملسو هيلع هللا ىلص هنأ هريغو سم ثيدحب خوسنم اذهو : 0 ظفادلا لاق

 : لاقو نبد هيلع نع« ىلغ ىلص حوتفلا هيلع هللا

 رص رع دنس ريل

 ثيدحلا « هواضق لف نيد ِوْيلَعَو قوت مف  حيسفأ ص ”نيدماملاب لرأأ»

 : رعأ لام# هللاو

 عيمج ىف عجرن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع ذخأ )

 ىلص هللا لوسر هب اعد امب انبر وعدنو « ىلاعت هللا ىلإ ةرخألاو ايندلا ىف اندئادشو انتامهع

 « نكمأ ام انسفنأ دنع نم ءاعد عرتخمنالو « هتمأدب رمأو ؛ بركلا دنع هبر ملسو هيلغ هللا

 ءانءاهد بيجنال نأ افوخ ةباجإلا مدع نظن نأ هركيو ءانئاعد ةباجإ دقتعن نأ انل ىغبنيو

 . هب هليع نظ دنع ىلاعت هللا نإف

 بيجتسيآل ىلاعت هللا نأ ؟ دحأ نظاذإ : لوقيهللاهمحر صاوملا ايلع ىديس تعمس دقو

 ةحئار هيفامم ةجاحلا تناك نإ نكل « هل وعدي نأ هريغ لأسيلف الثم هنايصع ةرثكل هءاعد

 « نيحلاصلا نم ةرخخآلا رادلا دوهش ىلإ هرصبب قرخ نم اهيف لأسي الف ايئدلا ف طسبتلا

 لأسيلو « تاجردلاو باوثلا نم اهكرن ىف امل ىلوأ ةجاحلا كللت ءاضق مدع ىأر اممر هنإف

 فوراعلا ذإ ءاهئاضق ى هللا ىلإ اهجوت رثكأ هنإف ةرخآلا رادلا ىلإ هرصب قرم نم كلذ ىف

 مالكوهو ها اهنم هتامرح ىف لضفلا هلل ىر.لب ءايندلا تاوهش نم ائيش باجت ةمه هل سيل

 رجألا اهكرث ىف هل نأ ملعأف هتجاح ىف دحأ ىنلأسي امبرف ىسفن نم كلذ تقذ دقو «سيفن

 لك ىلإ نوباجي ال لافطألاك نيفراعلا دنع قلحلا نآل اهئاضق مدع هل هللا لآساف ٠ مظملا

 نإف « هبارضأو ىنوبلا مامإلا هيلع امك ال درو امب وعدي نأ عاد لكل ىنُبنيو « اولأسام

 انرمأ وأ هلعف ىذلا ملسو هياء هللا ىلص هئاعدب انوعد اذإف ؛ ابدأ رثكأو حصفأ ةوبنلا مالك

 ءىث لوصحبوأ ءىشب وعدن نأ سو هيلع هللا ىلص انرمأ امو « ةباجإلا ىلإ برقأ ناك هب



 ا |

 هيلع هللا ىلص عراشال مظعت هباق ف نء لكو « ةباجإلا قيرط هبر دنع انل دهم دقو الإ

 « ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل عابتالا مدق اف ىريإل اقيرط كلسي نأ مظعتسي مسو

 كرثدقو « سنألا ةلياق كلاهملا ةريثك < ةملظم ةرعو اقيرط اهآرأ هل فشك وا لب

 ةيعدأ اولمعتساو ةاسلا ق ةدراوأا ةيعدألا ةلودلا ناكرأو نب رشايملا نك نوريثك ماونأ

 اتتم اودادزاف « كلذ وحنو تاروخبااو عوجلاو رفزا لكأ كرت“ طورش اه ةعرئخم

 5 ؟ ملسو هيلع هلبأ ىلص هللا لوسر ندفت نم الغم قولا سفن نيأو ) ادرطو

 هللاو ؛هللاثابحي ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر عم بدأتو هللا لهأ قيرط ىتخأ اي كلساف
 , كاده لوتي

 ىضر ىلع ىلإ ءاج ابئاكم نأ دانسإلا حيدص لاقو م احلاو هل ظفللاو ىذمرتلا ىورو
 لوسر نهنملع تالك كملعأ الأ : لاق « ىنعأف ىتبتاكم نع تزجع ىلإ : لاقف هنع هللا

 . كنع هللا هادأ انيد ريبث لبج لثم كيلع ناك ول ء ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . ه َكاَوس نع كلضفب ىقنْغأَو « كبار نع كلالخم ك١ يللا لق 0

 : زاوجلل نايب ثيدحلا اذه ى هللا ىلإ مارحلا ةفاضإو : تلق

 تت وام هر ع ةساوحللا ه2 ناموس ك 1
 رف دجسملا لخد 0 هيلع كا ىلص هللا لود نا : دواد نأ ىورو
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 ؟ ةالَّض تق و ريغ ىف انهع كَسلِجَأ ام: :َلآَقف ةالَص تو رْيَغ ىف ٍدجْدَلا يف اًسلاج الَجَر

 اعل ذأ كه امك َكَلعأ الأ : َلآَتَف « نود ىتمزل ”موم# : لآَقف

 تينا ردنا اا لاق « هللا لوُسَر اي لب : لآق « كفيذ ىَفَقَو
 كب ْذوُعَأَو « ٍلَمَكلاَو رجَمْلا نم َكِبذ وأو نول مكب ذوُعَأ نإ

 . « لاجّرلا رهقَو نيدلا َقَبَلَع نم كب ٌدوُعَأَو ء نيْلماَو لخبلا
 8 ىنيد ف ىف و ىمه هللا حا اهتاقف لجرلا لاق

 ا لوسر نأ ىاربطلا ىورو

0 

 ١ عم #2 ا همم ع ةهرص سا 5 ين

 للا ْهاَدَأَل اًنِيَد دحأ ليج لثم َكِيَلَع نك ل و هب وعدت اعد كملعأ ًالأ»
 0 ٠ 2 هر 5-0 ن0 5 4 2 نا

 ىلإ ءداشت نمر كللا 0 زو داش نم كلملا ىتاوث كلما كلام ميلا: ذاع 00 ,كنع
 ها ىو لم م ب و ىف شر ا "كر م ٠

 كاشل ٠ 00 0 اشن ن م امهطمت اميميِحَرَو ةَرِخآلاَو اينّدلا نم . ريف : هل وق



 ل مال ل

 ىلإ سلا : : لآتف نوح آلَو به لق اَدَحأ باسأ م 2 . «رارت فاوطلا ىوزو

 را هج

 كك كلوأشق ف لع 1 5 ضأم كِل قيصأت كتم أ ُنباَو َكِدْبَع َنِباَو كدبع

 ع تدع وأ 00 0 0

- 

79 5 0-2 

 525 رع هلا َبَمْذَأ 00 « يلح 8 ؛ 5 ومو
 - نأ .٠ 7 ماع

 اف اع رفا دن رح ناك 51

 : اعوذرم هحيك ىف ناب> نباو ىناربطلا ىورو

 « نيع ةق'رط ىيفت لإ ىنلك لف وحر رمل بور 2 كت 1 كيمو للا : بوركلا تاملك

 42 تأآلإ هلإ الب لك قاع ل خلطأو

 :اعوفرد م احلاو ىلاسنلاو يجول ىورو

 2 ل ع
 نطب ىف و اعد ذإ نونلا ى ذى 0

2 22 

 را
 باتش الإ هش ىف مِلْسم ٌلَجَر ا عدي "مل هَنإف ٠ ”نيملاظلا ا 227 4 هم ه م كي عسا 5 5 0 8_0
 را مذ
 « هل هللا

 ِلَمْلا هّللاب لإ هوك لَو ارا لق نس 0 : اعوفرم مالو ىئاربطلا ىورو

 للا اهرب ١ كا نيعْستَو ةعسإ نم ءاود هل ناك _يطتلا

 ١ ملعأ ىلاعت هللاو « ةريثك كلذ ق ثيداحألاو

 ءالعلا لجبن نأ « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذدخأ )

 هللا ىلإ ه مهرمأ لكنو مهقوقح بجاوب موقنو « مهملعب اولمعي مل ولو رباكألاو نيحلاصلاو

 نإ «٠ 0 هللا نان دقف ليجبتلاو مارك إلا نم مهةوقح بجاوب لخأ نق « ىلاعت

 ىدمت مهب ناهتسا نف ؛ همادخنو هعرش ةلمحو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باون ءالعلا

 لام نم رفك نم كالذ ىلإ لام دقو « رفك كلذو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لإ كلذ

 هياإ هلسرأ اذإ ناطلسلا مالغب ناهتسا نم لأنو « ريغصتلاب ماع ةميمح هذه ملاع ةمامع نع

 ؛هتريضح نع هدرطيو نامتسا ىذلا كلذ ةمعن بلسيؤ هيف هلوسر نم ناطاسأا عمسي فيك
 . هلجيو همركيو اديعب ناك ولو ناطاسلا هبرقيهقح بجاوب ماقو «همظعو هلي نم فال
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 ةيالولا ةرضح هلخدي ىبح قيرطلاهب كلسي خيش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جانحمو
 همدق نم مدقي ريصيو ؛ رخخؤملا وه نمو هللا دنع مدقملا وه نم كانه دهمشيو « ىركلا

 كولم ةرضح ى كاذ ناسنإلا دهاشيا# « دومشلاو ئشكلا ىلع هللا هرخأ نم رخؤيو هللا

 «ةيويثد ةلعلالإ دحأ ىلع دحأ ميدقت كل حصي الف انركذ امك ىخأ اي كلستمل نإف « ايندلا

 ءالعلا ىلع قح ريغب نازيملا ماقأ نم لك نأ ملعف ٠ هي هلا كرمأ ىذلاوه مدقتلا كلذ سيلو

 : هلودمرو هللا ىصعو مم عفنلا مرح رباكألاو

 3 مقتل م طارص ىلإ هاشإ نم يدي ُهْناَو )

 .[) ”هنم 1 ناي اوههاولا 2 اعوفرم ىلاريطلا كفىررو

 ف ةَبيَشلا وذ : ق ةانم الإ مهب فِخعْسي آل ”ةثالُث » : اعوفرم اضيأ هل ةياور ىفو

 ١[(. 0 هما 3 را 0 )ع مآلثبإلا

 200527 م

 مهللاو م1 ولا نود دا 0 لا 20 2010 5 0 نم فيشر اديس نال كيلا هيف

 0 ىلاعت 0 0 برَعْلا ةتسلأ

 .قوقحلا عيمح ىطعن نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لمخأ )

 عسوأ ايندلا نوكل كللذو « ةمايقلا موي لبق اهنم مهللحتنو رادلا هذه ىف قلخلا انيلع ىتلا

 انبلاطي امنإ ايندلا اذكه الو « انل نيبلاطلا ة رثكو كانه انيلع قوقحلا عاتجال ةرخآلا نم

 . سانأ ضعب اذ

 عيمج ىطعأ نإ الإ ريقفلا لاح لكي ال : لوقي هللا هحر صاوخلا ايلع ىديس تعمس

 .جرخ دقف م احدنع فرقو ىلإ قحلا بحاص جوحأ ىتمو «ةبلاطملا لبق هيلعىتلا قوقحلا

 ريجأ وأ راج وأ ةجوزا قلا كالذ ناكأ ءاوس ةملظلاو ماوعلا قيرط ىلإ ءارقفلا قيرط نم

 قيرطلا كلس نمل الإ هب لمعلا حصيال دهعلا اذهو « كلذ وحنو هتاكز نوةحتسي ءارقف وأ
 ,ىح باسحلا تاشقانم نم امف عقيامو « ةمايقلا فقاوم دهشو ايندلا ةبحم نع جرتخو

 ايندلا ةبمغ همزال نهف قيرطلا كللسي مل نمو « هقح نم ةرذ لاّقثم قحلا بحاص توفي ال

 . مهريغ نع الضف رصعلا اذه ءارقف بلاغل عقاو وه اك ماكحلل اهماب رأ عم فوقولاو



 دل ما هل

 رظنلا مولعم هيف هل فقو ىلع ارظن ىلوت رصعلا ءارقف نم اصخبش ىنيعب تيأر دقو
 ه انمولعم تلكأ تنأ هل لاقو نيقحتسملا نم صخشش هاكتشا « رهش لك ىنامعو فصت
 .ىضرو ىنأف رظنلا نع لزنتو ىضمايف كحاسن نأ امإو ءانقح انيطعت نأ امإ كلنم لوثسملاو

 ىضاق تيب هايإو وهلخدو همك نم هكسمو نيةحتسملا ضعب هذخأف , ماكحلا دنع هفوقوب

 ,خيشلا اذه ةراجت نأ عم ©« رهش لك ىنامعو فصن ناش ىلع ةلدبلا ةياغ هلدهبف ركسعلا
 نامزلا اذه ىف خباشملا لاح اذه ناك اذإف ءفصنو فال 1 ةرشع ون هباحصأ هنع ىح اك

 « مهانكردأ نيذلا خايشألا نم دحأ ىف طق لاحلا اذه تيأر امو « مه ريغ لاح ضيكف

 ريجأ وأ بحاص وأ راج وأ ةجوز وحن هيلع ىعدي مك ا> دنع افقاو طق مهنم ادحأ رث ملف

 . لاؤسلا لبق مهيلع ىذلا قحلا نوطعي اوناك لب

 ةعافشلاو :مهداشرإ ىف نيملسملا كلب هللا عفني نأ تدرأ نإ مهقيرط ىخأ اي ثالساف

 نريعلا ف اباهم رهاظلا ظوفحتم نوكي نأ خيبشاا طرش نم نإف ؛مهريغو ماكحلا دنع مهف

 هيلع نوعدي ماكحلا لسرب اطوبرم هدجوف خسيشلا ةرايزل ءاج ول ديرملا وأ ملاظلا نمأتو
 الو ةعافش هل كلذ دعب ملاظلا ثاذ لبقي الف ديرملا وأ ملاظلا نيع ىف نوهم فيك هنوجرخنو

 .هنوك ق ملسو هيلعهللا ىبص هللا لوسرل اثراو نوكي نأ خيشلا طرشف «ديرملا كلذ هب عفتني

 .كاده ىلوتي هللاو كلذ ملعاف « هيلع دحأ كح الو هريغ ىف كح

 : لاق اعوفرم ا#ريغو هجام نباو ىراخبلا ىور دقو

 اختل تي 26 سوس ىو
 00 تاماص أ 2

 : "ةتمّصخ ةّميصخ نمو « ٌةَمايِقل ماب ممم نأ نا :لت اذ 7: ا لاق »

 اًيجأ رجس 00 )ء
 را صا

 هن لك انعم ماو سلال

 ه1 هب ٍَئ ”هنم يقاوتسأَف

 . « قرع نجي نأ لبك تلجأ َريِجأْلا اوُطعَأ » : اعوفرم هجام نبا ىورو

 . ملعأ ىلاعت هللاو « ةوق هبسكتت هقرط ةرثكف افيعض ناكنإو وهو

 هبضغ دبع لك ظغن نأ ( ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع لأ )

 لمع هب قفرب نأ هرمأتو هديس ظعن اك« هبللوم قحو هللا قح ءادأ ىف هبغرثو هديس نم

 : لوقيو رغرغي وهو ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ةيصوب

 2.6 ٠ يئاعأ تكل َءاَمَو :الصلا »



 مما

 ىه ىتلا ةالضلاب ملسو هيلع هللا ىلص هنرقام مظع رمأ ءانرألا ىلإ ناسحالا نأ الولف

 , نيدلا دامغ

 هنأل كيلع كديءقح بجاوب موقئالرهدلا ىدم كدبعىلإ تتسحأواكنأ ىخأاي ملعاو

 الو « هيلع ةئملا دوهش هبحصي هيلإ ثائاسحإف « هدبع كنأ امهللا دبع وه انإ ةلاصألاب

 اهنرعي رارسأ انهو « كرجأ فالخم ةرحآالا رادلل رفوم هرجأف « كيلإ ديع ناسحإ اذكه

 . باتك ىف رطستال ىلاعت:هللا لهأ

 ءىشل اكلم مهاورب نأ ءارقفال ىغينيال : لوقي هللا همحر صاويلا ايلع ىديس تعمسو

 ناكو«نولعفي هتئرو لكو ملسو هيلع هللا ىلص تاك امك ةياد الو ةمأ الو ادبعال دوجولا نم

 نوديعتسي مهاري نأ ىلاعت هللا نم نويحتسب مهف « هتقول ه وذتعأ مهدي ىق لغد دبع لك

 ءوس تاقبط ىلعأ نم مهدنع كلذ نإف « مهلا دبع مهديس دبع نولعجمو « قلخلا نم ادحأ

 مهاطءأولو « نيرادلا ةكملمت نم ءىش مهقرتسي مل نيصلاخ هللاديبع اوناكاته نمو « بدألا

 نيكراشم مهاري نأ هنم ءاي> مهمرل لاحلا ىف هنع اوجرخ مث ابدأ هولبق اثيش ىلاعت قحلا

 الإ مهن زح سيلو « مهباع قا لابقإ ىوس مهحرف سيلذ « فاصوألا نم فصو ىف هل

 « ءاوس مهدنع وه اهنم مهعطقي م وأ اهلك ةئيللا مهعطقأ ءاوسف « ريغال هنع مهرابدإ ىلع

 نم وه امنإ « ىلاعت شل مهركشو مهكلم 2 ننوكلاا نم ءىش لوخد مهدوهش مدقل

 . ادج سيفن هنإف كلذ مهفاف « ريغال بسنلا ثيح

 ثيدح هبر عم ديعلا كللم مدع نم هانلقام ديؤيو

 0 هم كسول 7 مد هذ ]7
 . « ىلاتفَو ىاتف *اييلَو يَمأَو ىدبع ”ك دحأ لَ الد

 هللا اورث ذي "ل مب ترم ةعاس ل 9 َشس أ
 . مف لاَ

 ايندلا راد ىف هركذ يف هل مهتسلاجم ردقب الإ ةزرللا ىف ىلاعت هللا ن وسلاجال مآل كلذو

 ةاوالاك ايندلا راد ف قولا ةسلاجمف 0 اليضفت ركأو تاجرد ريك أ ةرخآلا تناك إو

 ايندلا ىف هبرل دبعلا ةسلا# نم ةرذلا نوكت امبرف « راثو قروو ناصغأ اف لماكلا

 : نيدبألا دبأ رثكأ وأ فعض فلأ فلأ ةردنألا قف هل فعضت



 . لعأ هلو (هكشتي م رمت نا "لْغَت كلذ )
 م م : كلذ ىف لاجرأا دهاشم ىلإ هدشرب خيش ىلإ دهعلا اذهب لماعلا جاتحيف

 .(”يكج يلع هَللاَو )

 1 ل يل ١ لع ع عنك ل و 1 هل
 هللا ةدابع نّسحاَو هديس] معن اذإ ديعلا نإ 2 : اعوفرص اهريغو ناخيشلا ىورو

 ةينص رت هرم 05-00
 .6 نيب رم هرحآ هلو

 كم ا ت[ن* را خر مس م هم رت ا 1 :
 هديس ىلإ ىدويو غبر ةدابع ناصح ىذلا كولمملا » : اعوفرم ىراخبلا ىورو

 مم عم ىلا "و همم 75
 . © ناّرحأ هل ةعاطلاَو ةحيصنااو قاكا نم هيلع ىذلا

 2 0 ع 2 ل 0 ىلا . 5 5 1

 باتكسلا لهَأ "نم ”لحَر : ناَرجأ مه ةئالث » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو
 00 ا ا ا
 هبا ّ ىدااذإ كوالا دْيَعلاَو 3 سو هيلع 4 0 رمد ند و قييلب نمأ

 مار رع 00 ع 7 همّ مرهم هل 2 07 3 1 أ

 نسحاف اهفعَو اهييدات نسحأف اهيداف ةَمأ هل تناك ”لِحَرَو « هيلاوَم قَدَو ىلاعت
 ا عار ا ل 2 مام هع

 . 6« نارحا هلق أمحَو رَو امقتعا 32 0 اهميلعت

 20 0 1 روما ىو 5 ّ 5

 ىنأ رو جححلاو هللاليبس ىف داهجلا الوا هديب ىسفن ىذلاو : لوقي ةريره وبأ ناكو

- 

 م ركبه 6# / كرر 50007 1 م 2 ياو ء 0 .٠
 هللا هللءدا هيلاوم َعاطاَو ىلأعت هللا عاطا ادبع نا 2 : اءوفرم ىلاربطلا اىورو

 « ًايئادلا ف ىدبع نأك اذه ّبَر دّيَدلا لوقيف « افيرخ نيمْيَس ديِلاَوَم َلْبَك ةئجلا 001 7 للا ا ا م ا م ع ريكا ان 2291
 5-5 سا ل ثول 2 رو 2

 . 6« كلّمعب كتيزاجو ولمعب ”ةئيزاج : لاَع

 سارا ير ريف 1 22 رش ن4 مواسي 7 5 5 35 8

 وتجرد قاوف هذبع ىاأرذ ةنملا لخدأ اذبع نإ » ' اعوفرم اضيأ هل ةءاور ىفو

 ا حو 200007 5 مرو مست 2 م اج اضل هع 7 0007 5

 . «كامعب كتيزاجَو ولعب هثيزاج دق : لاق ؟ ىتدّرد قوف ىدبع اذه ُبَر اي :لاقف

 : اعوفرم هحيحص ىق نابح نباو هنسحو ىذمرتلا ىورو

0 
 ندحأ كيعو ( فمعتم فيقعو ءدييش : ةنجلا نولخ دي ث لّوأ ىلت ضرع 2

 را وا مرر 5-2

 .« هَيلاَوَم َّمَصَنَو هللا ةدابع

 (راونآلا حئاول س ؟١)



 مل

 هو 36 + هاو كلا نآبثك ىلع هنالك 2 * اعوفرم ىتاريطلاو ئذمرقلا وزو
 . ثيدحلا « ويلاَوَم ّقَحَو هللا ّقَح ىّدَأ دبع « ةَمايقلا

 لق مو باملا لا ًالوؤ 2511 501 قر آل هلق د: ةياورقو

 ايف نسحأ دبع : 5000 ني عرب ىقَح كسي "ني بيثك
 م را

 . ويِلاَوَم نيبو هتيبا ايفو « ب بر "نيبو هنبب

 3 هللا عاط 0 قتلا قب باس ُلوأ» : اعوفرم ىناربطلل ةياور فو

 .ملع ءأ ىلاعت هللاو ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو « هَيلاَوَم

 ىنغ لكبغرن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلل دهعلا انيلع لخأ )

 فايرألا ةأضقو مه شادو ماكس هلاك بونذلار يثك ناك نإ يسال قتع علا َْق لام وأ لديبع ةدئع

 هللا لدج لق 30 6 كيبعلا قتعب بلاطيال رئمفلا نأ مله 2 ماكحألا َْق توروهي يذلا

 : ح.يحصلا َّق ىورام «© هنم ةيقر قتمك وهام 00 ىلاعت

 هلا رم و ع 90 سوار ربل 9

 نذل 20و كلا هَل 0 كيرش آل ُهَدْحَو هلا لل آلم 0 _

 نم اهقتخي دك 0 لديك نك تام 80 2 ءىش 00 تيِكَو 0

 . « باقر رشع دع لدنك ناك رم ةنام طاق نمو « لاند

 ةتلش رع لع ُدِبْشأَو دبش ا تحتم نإ ممل 2 1 لا دل اعنا ووو

 كيرَشآل َكَدْحَو تنأألإ لإ آل ىزلا ملا تنأ كنأ كقلخ ”ميمجَو كنك الَمَو
 ا هى مور مدس 3 2 سر خمس مع يسر سكر م
 لاق نإف « رانلا نم ”ةعبر قثع "دعا و هم كالوسرو كدبع ادم نأو « كل

5-75 00 00 0 0 0 

 مل 0 نإ 04 وغاب ةثدل“ قع ثالث 0 اها نإ 0 ”هفصن قدع نيت رم

 .6 2 قَد

 اهعبنت نأ ةروهشم ةرثك لاعألا نم باقر وأ ةبقر لدعك وه ايف ثيداحألاو
 : ملعأ ىلاعت هللاو « ةنساا ف

 ل 04 هللا لقئتسا امسم رم أ لجَراَع :«١ ءوقرم 'ريغو ن ىورو ريشا نتن تت لح اعث ) » :اعوفرم اهريغو ناخيشلا
2 _ 

 . «راثلا نم اًوْضَع هنم وضع



 ب

 فال ةرشع هيف ىطعأ دبع ىلإ رداب هنع هللا ىضر نيسحلا نب ىلع كلذب عمس الو

 5 هقتعأف رائيد فلأ وأ مهرد

 هني وضع لكب هلل قَد مَآ هلام ةَبْكَر قّيعَأ نم » : اعوفرم نيخيشلل ةياور فو و 2 ١+ سوك

 , 6 هجارفب هَجارَف تَح راثلا نم هنم اًوضع

 : اعوفرم هجام نباو ىذمرتلا ىورو

 هلك ىِزَي ءراَلا "نب "هك ف ناك ادم أزما نب رسم ذي يأ أ 7

 الك كف انتاكن ْيَجلسم نإ أما َقَمَْأ رويس ىلا اي أَو كن اًرضُع هْنم وضع

 . « نم اًوضع امهم رضع ا ئزم راثلا َنِم

 عوق اسشلاو دراد أو حييحص نمح دما دن ملل يود فو
 ماسو وس

 . «راثلا نِم هك كف ىف ةتماوم د ع نع

 : دانسإلا حيد لاقو مك احلا ةياور ظفاو

 م نم اضع رئاصُعَأ ني رضع لكي ل هلا كف 35 0 نم »

 ً ملعأ ىلاعث هللاو ؛ةريثك كلذ ف ثيداحألاو

 نع ائرصي ضغن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 نأو « ةيوئعملاو ةسوسجملا ايندلا تانسحتسم نم هيلإ رظنلا نع ىلاعت هللا انابنام لك ةيؤر

 فلكتنال اننيجس هيطعئامم رصبلا ضغ ريصي ىتح هوو عوجلاب ضغلا لبق انسوفن ضورت

 . حصان خيش دي ىلع كواسلا ىلإ كللذ ديرب نم جاتو « هل

 مهسوؤر ىلع نواعجم مهتكمتو ملاك عم مهنع هللا ىضر ملاصلا فلسلا ناكدقو

 نررب الف افوفكم مهرصب نوكي ىتح « مهنيعأ ىلع ءادرلا ةيشا> نوخريو « ناسليطلا

 ىضر كلام نب سنأ مهنم ءاتشو افيص سنرلل سيلي ناك مهضعبو « مادقألا عقاوم الإ

 ةيفوصلا تاداس كلذىلع مهعبنو رظنلا لوضف نع رصبلا فكي هنإ لوقي ناكو  هنع هللا

 ىطويسلا نيدلا لالج خيشالو « اوعجرب ىتح قوسلا ىلإ اوجرخ اذإ مهيديرم هب اورمأو
 « [ناسليطلا ىف درو امف ناسحلا ثيداحألا] هامس تلؤم كلذ ىف

 اهرسكف رخ ةرج ىأرف ناسليط ريغب ةره نيدهىديس ىديرم نم صخشش جرخ لقو



 ل 04-

 « رمحلا ةرج هرسك لجأ نم هرجهأ مل ىفإ :لاقف كلذف هل ليقن «نيدم ىديس هرجهف

 « ناسليطلاب قوسلا ىلإ هجورخ مدعو رظنلا لوضف بابسأ هيطاعت ةهج نم هترجه امثإو
 هرصب عقو امل هرصي ضغ وأ ناسليطب جرخ هنأ ولو « هزع زجعي دق رمأل هسفن ضرعف

 .ها م رغغ ىلع

 ىلغ مهطبض مدعل ةيوازلا ءارقف ىلع رصبلا ضغ نم موبلا هانركذ ام لعف نيعتبو

 مهيبني ريصيو ارهق مهرصب در ناسليطلا اوسبا اذإف « رصبلا ضغب مه هللا رهأ لاثتما

 «ناسلبطلل اوكرت اذإ!م فالخم هعفرأ نوفلكتيو ؛« سأرلا عفرل نوجاتحي نييخ تكلا ىلع

 . اهريغو تويبلا تاقبط ىلإ تافتلالا مهيلع لبسي هنإف

 مالسلا هيلع دواد ىخأ ةئيطخش تناكو ١ : ثيدح ينعم ىف تايهملا دوهع ىف قأيسو

 رباك آلا نآل كلذو « روضح ريغب مالسلا هيلع هرصب عفر هنوكةئيطدلناب دارملا نأ ءرظنلا

 تناكف « هل ةبقارمو هللا عم روضح دعب الإ نوكس الو ةكرح مهنم عقبال نأب نوفلكم

 ءايبنألا نأل « لبق امك ءاير وأ ةأرما ىلإ رظنلا نيعال « ةلفغلا عم عفرلا نيع ةئيطحلا

 ناسحإلا ةريضح ى ممولقب مهفوكعل « ةأجف ولو مرحملا رظنلا ىف عوقولا نع نوهوصعم

 تاكردللا ميمج ىف مهممأل نوعرشم مهنإف اضيأو : ادمعالو اوهسال ةئيطخ مهئم عقي الف

 الو ىداعملا عيرشت مهماع قدصل ام ةيصعم ىف عوقولا مهقح ىف حص ولف « تانكسلاو

 فيك ةئيطخ ىف مهمأنهعقو نم اوريل ةيروص مهوئذ تناكف « نيملسملا نم كلذب لئاق

 هموق نأ ىلع ىلاعت هللا تامر اهظعت هعومد نم بشعلا ثبن ىتح دواد ىب دقو « لعفي

 ناكايك « هموق ىلع هتقفش 57 نم وه امثإ ملسو هياع هللا ىلص هؤاكب ناكف « !منولعفي

 : لاقو ةرم نيعبس نم رثكأ ةليللاو مويلا ىف هللا رفغتسي سو «هلع هللا ىلص

 .. < ىلق لع ندب نإ د
 - عم ىف اثل لوقي صاوخلا ىلع ىديس ناك اذكه « ىدعب ىتمأ هيف عقتس امب ىنعي

 نم سانلا هذخأ نإ اذه فلاذم امن ءايبنألا نع ركذام عيمج لاقو « نيموص عملا رافغتسا

 رمألا ءاج امنإو ةنسالو باتك ىفكللذ انتأي لو مههوجو ق.ىلاعتهللا مهلك نيذلا دوهبلا بنك

 نم ظفح نم ظفح اهنم ىتلا ناسحإلا ةرضح ىف فوكعلا مهماقم نم ءايبنألاو « المج

 . ناسحإلا ةرضح اولخخد نيذلا ءايلوألا

 كح راوج اهنم ظفح ىلا ةرضحلا لوخد ىلع كلاديإ حضأنت خيش كب ىلع ىخأ ا كللساف



 اضل

 كبزال نف الإو « ةيصعم ىلإ ةوهش طق اهل ريصي الو « ىصاعملا نم ءىش ىف عوقولا نع

 : كاده ىلوتب هللاو « ةيصعملا نم كائاضعأ نم دحاو وضع كل ملسي داكيال ىح عوتولا
 الإ ايش اورآل نأ رراكألا دوهش بتارم : لوقي صاوحلا ايلع ىديس تعمسو

 نورمؤيال ءالؤه لثمو «ناوكألا نع مهل ابجاح ىلاعت قحلا نوكيف ؛هللبق ىللاعت هللا ثوريو

 دهشمو لاق . هل الالجإو ىلاعت هللانم ءايح مه راصبأ نومصعي امن ]و « ريغلاكر صباا ضغب

 قرفلا عم قلحلا عم ىملا نودهشبق 6 هعم ىلاعت قحللا نوربو الإ اثيش اوربال نأ مهند نم

 هدعب هللا نوري الإ ايش اردهشيال نأ ءالعلا نم ركفلل باعصأ دهشمو « برلاو دبعلا نيب
 .هأ نيقيب عئاصلا ىلع لدت ةعنصلاو ةيهإلا ةردقلا ىلع تارامأ ناوكألا نآل

 ىذلا لماكلا وهف اعم ىتحلا عم قاخللا دهش نه : كرقي نيدلا لضفأ ىخأ تعمسو

 مل قيلا دهش نمو قالا رب ل قلخللا دهش نم : هريغو دينجلا لوق فالخخ « هنم لمكأ ال

 . ها قلحلا رب

 اليل هتمأ ةيلعري تلكم لوسرلاو امسال قللا وه نيدلا لضفأ ىبخأ لوقو : تلق

 قبلا دوهش ناك اذإ ؛ مهلجأل وه امن هتلاسر مظعمو ىمللاو رمألا ثيح نم ارابنو

 دهاجي نميفو فيااكتلاب بطاخي نو ىبنيو رمأي نملف ء نوكلا نع ذل ابجاح ىلاعت

 نم قح ى وه امتإ رصبا ضغ مدع ةهاركنأ ىخأ اي تملع دقف . لمأتف تيسلاب

 < ملعأ ىلاعت هللاو « مهركذ مدقتملا يلاعت هللا لهأ قح ىف ال اروظحم كلذ هثروي

 : لاق لجو زع هللا نع اعوفرم دانسإلا حيحص لاقو 5 ااو ىناربطلا ىورو

 دي انا .هنلدبأ تكا نم ابك نم« سيلبإ عابس و مومتَس مس ةرقلا»

 .6 هبلق يف 0000

 هدب ملم نمام 0 : اعوفرمدهحأ مامإلا ىورو

 . « ويلك ىف اََوواَح ُدَي ةَدابع "4 هللا ثَدحأ الإ
 . « َةقَْر َلّوُأ ةًارما ىلإ رن رملسسم نم ام» : ىناربطلاظفلو٠

 اعروت اهنع هرصب فرصيف دصق ريغ نم ةأرملاىلع هرصب عقي نأ دارملاو : ييبلا لاق

 + الوأ اهملإ رظناا دصتقي هنأ ال
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 رتب يي 5

 نع تضغ انيع الإ ٌةَمايق هلا ماي ةّيكأ 5 ِنْيَع لك » ؛ اعوفرم ىناهبصألا ىكورو

 5 ثيدحلا » هللا مرام

 نيعَو ؛ ف 5 له َراَقلا ؛ يمي ىر ال ةثالث » : اعوفرم ىناربطلل ةياور ىقو 100 مل هع
 . « هللا عراتت نع ت .٠ م

 دائسإلا حييددص لاقو م احلاو دحم ححص ق نايح نباو دمأ مامإلا ىورو

 : اعوقرم

 وضغو ؛ امم رك ذه « دنا مك نءضأ ”كسفنأ ني انس يل اونمضأ» معا

 . ثيدحلا « "جور اوُظَتْحاَو ”كراصبأ

 ١ لوُسَر تلأسد» : : لاق رب رج نع سم ىورو
 مام

 . لعأ ىلاعت هللو « لرب فرْسا ناقة

  3ع 9 5

١ 5 

 جيوزتلا رات نأ ( ملسو هيلع هللا ىلض هللالوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع-نحأ )

 نأل كاذو 2 اندهج جيوزتلا بلط قرد نيعنو 4 ارامتو اليل ةدايع َُف انكولو ةبوزعلا ىلع

 : هلوقب ةيورعلاب مالسلا هيلع ىد ديلا ىلاعت هللأ حلم 0 «© ةصقان بزاعلا ةدابع

 ' م رشبلل ىلغ ةبلاغلا ةوهشلا نع جرخف . كلذ ىطعأ هماقم 7

 مالسلا هيلع ىحيل ةدوصقم ةبوزعلا نكت مل: هللا همحر ىلرعلانب نيدلاىغ خيشأا لاقو

 اهنأ ثيحح نم اهيلع لد الك « مالسلا اهملع ميرم لاح هبجعي ناكايركز نآل كلذ امنإو

 كاذك ىبحب هدلو جرخ كلذ ىف هعسو غرفتسا الف « جاوز"الا نع ةعطقنم ىأ الوتب تناك

 ىف جيوزتلاب لسرلا ىلع ىنثأ ىلاعت هللا نأ ليادب رمألا سفن ىف لاك ةفص ىهاف

 : ىلاعت هلو

 .ها( ةيكدو عاوز“ ل انلعَجو كلبق ن ء السر اناَسْرأ دلو )

 مو « هللا هيمحمو ةشحافلا هلاب ىف رطخم كو « هللا هرتسيو ةشحاف ىف تزاعلا عقي كو

 هل وعن د هب مهنظ سانلا ءىسي مد ( ةالصلا لاوس ف رشق هنو راجو ةالص ىلصي



 ل يل نس

 كلذ لثمزع هسفن فعأ ناكل جوزت هنأ ولو « اهريغو عوبرلا ىف ءاسنلا نيب ىنكسلا نع

 : درو انه نمو

 . ثيدحل ا« ةَئْلا ك2 َلمَتْهاَولَكَغ نمد

 هللا ىذي نيب وهو هلاب ىف رطخمي نأ افوخ ةءمجلا ةالصل رضحم نأ لبق هتجوز ىنأ ىأ
 هئجوز عماج اذإف ؛ مظعلا عمججلاو « ةصاخلا ةرضحلا كلت ىف الالح واو عاجلا لجو زع
 . كللذ نم نمأ ةعمجلل جرخو

 هيبسب عقو نإو « ةلاصألاب لالحلا بسكملل نالسكلا طشني هنأ جيوزنلا .دئاوف نمو
 ٠ ضرعلاب وه امنإو ةلاصألاب كلذ سيلف مارا بسكلا ىف

 تاقدص نم لكأيو ةيوازف دبعتي ناك اصْحخش نأ : هنع هللا ىضر انكئيشىلب ىكخ دقو

 وحن الإ هعم قتال اهجوزت ةأرما لك تناكف « جيوزتلا ريثك ناكو « مهخاسوأ و سانلا

 لّقع ةبحاص ةأرما بطخف « ةقفنلا هنم بلطت نيح اهقاطي مث ةعمج وأ ةثالث وأ نيموي

 هلوخد نم ىناثلا موبلا تاكالف « هللا ىلع تلكوتو هتجوزن تلاقف ؛ هنع.سانلا اهحصنف
 هل تلاقف ةعنص فّرعأ ام لاقف ؟ائيش دالوألل بستكن جرت امأ لجراي هل تلاق « اهي
 تعرقف «بدارأ ةثالث و هب ىريشاف « الوف انل ام رتشاو اهعيو بهذلا ةقلحخلا هذه لخ

 حابصاي لقو 5 ربخأ تلاقو « ةتقلس مث « ىناثلا مويلا ىلإ ءاملاب هتلب مث هايإو ىه ىقنت

 ةلاغوأ قاشمب هعبجرخأ تلاقو «ىلقم قابلا تلعج مث زهظلا بيرقىلإ عيبي لاز اف ةيفاعلا

 دق لاقو « ةعمج دعب هئاوإ ضعب هيقلف رصعلا فصنل غرف اف فقرتت الو « زخم وأ

 رهظلا ىلإ ىنإف قاطأ غراف انأام هللاو : لاقف « ةدملا هذه كعم ةأرالا هذه ةماقإ نم ائبجعت

 . ىلقملا قف رصعلا فصن ىلإو راخلا لوفلا ىف

 . ( ءاستلا لع َنوُماوَق لاَجرلا ) : لاق ىلاعت هللا نأ لعاو

 : ةجردلا ىف ءاوس ةأرهلاو وهف هل بسكال نف كلذب لاجرلا لضفف

 ره ليص# ىف نيئس رشع هسفن مالسلا هيلع ىدوم ديسلا راجيإ ىلإ ىتخأاي رظناو

 . جميوزتلا رادقم فرعت ةأرما

 ةيوازلا ق ىدنع ئنيدبعتملا ءارقفلا ىشعب ترمأ أى مقورصعلا ءارقف 55 ىل لاقو

 عساو بزاعاي جوزتف « انزلا ىف عقوف هسفن هتبلغف « كلذب ىل ةجاحال لاقف ؛ جيوزتلاب



 - مام

 موي قأت نأ نم كل ري بعت و بصنب بساكنتو شالا لأسئوجوزنت نلف لاجرلا ىعس

 0 نيلفثلا ةدابغ ىلع ثنكواو 6 طول موق عم اروشم وأ ايئاز ةمايقلا

 نأ نامزا' اذه ى ءارقفلا ضعب لوقو ةمينغلا ىلع ةمدقم ةمالسلا نأ دعاوقلا نمو

 نم امأ « تنعلا هسفن ىلع ف مل نم ق> ىف كلذ امنإ « جسيوزتلا ىلع ةمدقم ةبوزعلا

 :درو لقو « عاجرلاب هل برلطم جيوزتلاف ثتنعلا فا

 2 هر وعفا تول 3 ر جر 2

 هع دانا "فيفا نيتئاملا دعب 00 » دروو ( يار '5 ارش 0
 هلا ناس 2 مد 3

 . « ةحوز اَلَو هل ”لهأ ال ىذلا

 5 هأتررقام ىلع نالومع امهو

 0 بسك هل سيلو «جيوزلا ْق هرواشنمل لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع ىدويس ناكو

 ةفص نأ كلذ عيمج نم صخلتف مثاعلا ةقرس كملعأ نأ ىم ديرتأ ىريغ ىخأاي رواش
 . فافعإلاو لسنلا لجأل لا> لكب ةبوزعلا ةفص نم ىلوأ جيوزتلا

 1 (يكح يلع ”هناَو )

 هللا ىلص هللا لوسر نأ 2 ىتاسنلاو ىذمرتااو دوادوبأو امهل ظفللاو ناذيشلا ىورو

 : لاق ملسو هيلع

 رصتبلل ةضغأ هلِإف ؛ جَّوَريلف ةءابلا ' نم عامتشا نم بابشلا َشْمَم اي » 5 3 3 هي 7 تا اس6 5 8 م

 . «راجو هل هنإَف مئوّصلاب هيلعَف ماطتسي مل "نو ءرج ارا ْنَصْحَأَو
 2-5 2 . سمساو 2 ا .٠

 اكئيطم اهأط هللا قلي بثرأ َداَرأ نم » : اعوفرم هجام نبا ىورو

 . « َرئاَرلعا جودك
 .بناجألا ىلإ رظنلا نع هئففعي ىتاللا ىتءي

 : نسح ثيدح لاقو اعوفرم ىذمرتلا ىورو

 . 6 ماكاو ٌكاَوَسلاَو ا هنا :نيِلَسرْلا ناس نيم عبر 0(

 . نونلا نود ءايلاب « ءايلاَو » : تاباورلا ضعب ىفو

 قديلف نبدلا هنن لَكَ دق دبتلا جور اَذِإ » : اعوفرم ىقبعبلا ىورو
 . « قابلا فضنلا ىف هللا



 م م

 8 اعوفرد مكاحلاو هحيحص ىف نابح نباو حسبحص نسح لاقو ىذمرتلا ىورو

 3 0 0 1 000 2 5 ل مرا ةلفاحا دي

 ديرب ىذلا بتاكملاو « رطل ليبس ىفادهاجللا : 'يماوع هللا لع قَح ةلآلث »
 مما ها 2 + 0 9 2ع

 . « فآفتلا ذي رب ىذلا حك اَنلاَو « ءاَدَأْلا

 0 : نسمح دائساب السرد قمبلاو ىتاربطلا قورو

 . "7 ىنم َسيِلْف م تشل 0 0 نال 0 0 و نك 0

 ا ىلا

 لص ىَلَصأ كل سو, ع «ذلا لم ل وسو اق 5 ِءاسنلا
 وس هيد ل 1

 سا َنْيَلَف تكس نع بْعَر مف ءاشلا ' يورو ”رطقأَو موصأَو

 نيدلل تاذ رات نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 هب لمعلاب ل دهعلا اذهو « ةليمجلا نيدلا تاذ دقف دنع ةقسافلا ةليمجلا ىلع ءاهوشلا

 ( ةرخآلا ىلع ايئدلا مهراثيإل حالصلاو ملعلا ىلإ بسذي نم ضعب ىتح ؛ سانلا بلاغ

 ّ ثيدولا قو

 نوم ل. بر 8 ا و ما ع ا

 . © شارفلا لع ءاسنلاب 'متذذإت ام "لع ام نومادت ول »

 ةرورض مهسبلو ةرورضمهلكأو ةرورض مهمونذوكي نأىلاعت هللا لهأ دنع ةدعاقلاو

 عاهجلا أ نمو ؛ مهيلع مهابع ةوهش ةباغ وأ مولع مهتوهش ةياغ لؤع امأ ةرورض مم امحو

 اغالب اهعسا ناكو 0 ةيراجلاب ىعفاشلا مامإلا فتكا 5 ءادوس ةيراد هافك ةرورضلا دنع

 ف نإ لوقي مث نوم عاتمتسالا ىلإ عارف ىلام كوقي تاينملا جيوزتل هوبلط اذإ اوناكو

 . اغالبل غالب

 نم لسغلا مدعو « ةالصلا اهكرت ةأرملا هيف عقن ىذلا قسفلا ريكأ نم نأ ىخأاي ملعاو

 بهذمو َ امر اهباع طحاس باج ىهو اهدجاضي تاسنإلا ريصرف ةيائج ل عي ايلك ةبانحلا

 ىلغ 2 انز نم اهدالوأو اهحاكدز زروال ةدئرم [ممأ هنع هللأ ىضر دمحأ مامإلا

 1 : ةعيرشلا ةدعاق

 هباعام سكعشللذ دعب ثاتاف ام كرضيالو اهقاش نسحو ةأرملا نيد ىلع ىخأاي ثحاف

 ريصيلب اهيد ند هيلع امو « طقف الام نعو اهنس> نع كأسي مهدحأ ىرتف «سانلا بلاغ



 ذا وا

 كاذو « بنتن ملْنإ مدلا ةقارم ةدئرم اهنأ عم اهديس عم ةمآلا لعفت اذ« اهقئاعيو اهلبقي

 نيح ىواكشلاو قارفلا نم ةميخو مهدحأ ةبقاع نوكي كلذلو « ريوهتلاو لهجلا ةياغ ىف

 جوزت بابشلا ضعب تيأر لب « هقفنيل هعيبي وأ هنهريل اهجئاو> نم ءىش ذخأي نأ ديري

 ةرشع ىتنثا دعب اهقلطف تمم ملف اهتريل اهتوم رظتنيو « اهمدخي راصو لام تاذ ازوجع

 هلكاذهو « امم تبرش ىننأك ىذألا ىندب ىف ىل لصحم اهنم برقأ امك لوقي ناكو « ةنس

 ىعدا نم اولاق دقو « حالهلاو ملعلاب اروهشم ناك نم اهسال هلعفي نأ نمل ىغبنيال

 : هاوعد ىف تذاك وهف ايندلا تاوهش نم ةوهش هئقرتساو ءارقفلا قيرط

 26 يقتلك طارص ىلإ ماش 02 ىدي ناو )

 هدي >ءب َُق نايد نبأو ىلعي وبأو رازبلاو عب هائسأب لأ مامإلا ىؤورو

 : اعوف رم

 هموم رسسا ور 2 م ع ه0 1
 كيلَعَف ًابنيدَو « اهقلَخَو « ااَمَو ءاطامخل « لاصخ ىَدَحإ ىلع ةأرأا 0 7

 6 كني تبر ( َىْلكاَو نبدلا تاذب

 م

 : اتلتو اما نال هازل 0 ماسر نين نا

 . « َكاَدَي تبت نّدلا تاذب "رفاأف . اهيل 3 ؛ اهل سو

 ليقو « ضيرحتلاو ثحلا اهانعم ةملك ؛ كادي تب مرت د هلوقماظعلا دبع ظفاحملا لاق

 امهنم لكل لباق امهنيب كرتشم لفللاو « لاملا ةرثكب ليقو « رقفلاب هيلع ءاعد ةملك ىه

 + كلام هللا رثكأ لاملا ىلإ تفتلت الو نيدلا تاذب رفظأ هانعمو رهظأ انه ىفاثلاو

 ىأر هنأل كلذ هل لاق امثإ سو هيلع هللا لص ىننلا نأ ىرهزلا نع لوألا ىورو

 + ملسو هيلع هللا ندا ماعلا « ىنغلا نم هل اريخ رقفلا
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 3 "همر لصي 4 0 هو هب م نأ ا | ةأرنا جون نس

 . 4 هيف اه َكَرَأب ابَو أف هل للا كلر

 م كس لمحل ل 7
 الو نويذار» ل ومسح يسمو نيس عاستلا ا الو اعوفر هم هحام ْنائىورو
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 نيدلا لع هوجو رت 'نكلَو « نيمفطت نأ نذاومأ ىسمف نطل, ول موج
0 1 
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 جبور راتخم نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دحخأ )

 حر شأ دودولا دواولا جيوزت نإ ثيح نم « زوجعلا عبطلا ةيفاجلا ىلع دولولا دودولا

 « اهدالوأ ثيح نم ابب بلقلا طابتراو لجو زع هلل ركشلا تاب حتف هيف ا «.رطاخلل

 ةرفنل لجو زع هبر رودق» ىلع طخس اءر اهجوزت نم نإف ةيفاجلا زوجعلا اذكه الو

 ةيعادلا فعضت اًفيعض قلثللا فصن ءاجف ادلو ةيفاحجلا تدلو ارو « اهنم رطاحلا

 هتماكم عيمج نم ريثكلا ىنملا اهمالك ةوالحو اهمبعالم نسحب جرختسي « دودولا فال

 ةروص ىلع قالخألا ليمج هجولا نسح ؛ قلخلا مخض دلولا قأيف ةريزغ ةفطنلا لزتتف

 « ىلاعت هللا نذإب عاقولا لاح هيلع هاوبأ ناكام

 ةلعل الإ ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا هل راتخاام فالخ رات ادحأ دجت الف ةامحلابو

 ج رخآ كح هل اذهف سفنلا ةضاير ماقم ىف نوكي نأ الإ مهللا « ةيريند

 نمابم نحأ انأ : لوقيو اماع ريصيو ءاهوش اهآر ةأرما لك جوزني مهضعب ناك دقو

 ةبادلا وأ سأرلا ىوقلا دبعلا ءارش راتخمي مهضعب ناكو نيملسملا ىلاوخإ نع اهامحأذ ىريغ

 . اهيلع ريصيو ريسلا ةثيطرلا

 تمت وهو الإ ءاياوألا نم دحأ لق : لوقي هللا هحر صاو1لا ايلع ىديس تعمسو

 نوكي نأ امإو « هسفنل اهتلك اشمل كلذ نوكي نأ امإ « اهلاعفأبو اهئاسلب هيذؤت هنأرمأ مكح
 . اهجوزتب نمم هريغ نع اهاذأ لمحيل هنم ارابتخا كلذ

 هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا سلجم خيش ىنوشلا نيدلا رون خسيشلا انخيش ىنريخأو
 قف أضرتي جرخف رصع تاطحلا نام ىديس دنع رواج هنأ اهارقو رصمب مسو هيلع

 ؟ تنأ نم هل تاقو ىلجرب هتكرحف :لاق ءافلح خن ىف افوفام اصخش دجوف « ةدراب ةليل

 , ها تيبلا نم دمحأ مأ ىنتجرمخأ لاقف « انه مثان كلام ىديساي هل تلقف « نامع لاقف

 نع هجرذتو همتشت ىورسلا لياخلا ىنأ نب دم#م خيشلا ىديس ةجوز تيأر كاذكو

 اورظنا : تلاّقف ةرابطلا عم ليالا ف رئاط وهو ةرم هتأرو « اهنم فاعو رقفلا قيرط

 ةثالثلا هرجمت صاوقلا ىلع ىديس ةجوز تناكو ء ناريطب هيلغ ماق شيأ هتصرع
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 ةرم طلغو ء فوشكملا ءاملا نم اهجاجد قس هنوكل ارهش هترجهو ؛ رثكأو رهشأ

 ىلإ اهب رفاسو « هف مضوم اهف عضتال ىت> ةفقشب هف عضوم تكحف اهتلق نم برشف

 مث مالك هنيبو اهنيب عقي نأ ريغ نم عجرو رصم نم اهب رفاسف « هل ةرجاه ىهو زاجحلا

 نيسو اعبس هل نأب اهتوم ضرميف ىفربخأ هنأ عم ءاهشعن مامأ ءاضيب ةيارب اهعبت تنام ام

 دصاقم مط ءالؤد لثف « ناحلطصم امهو « ةدحاو ةليل اهعم مي ماع لخد نيح نم ةنس

 : قلحلا ت”ايسااو تاهوشلا زئاجعلا نم هنوجوزتي نميف مه مياستلا ىغبأيف ةحبصص

 3 3 < لع هللا )5

 : ىلاسنلاو دانسإلا حيد لاقو م احلاو هل ظفالاو دواد وبأ ىورو

 0 كارت سو هيلع هللا ىلَص ّىَنلا لإ ءأج اًيباَرْعَأ نأ
42 2 ٠ 

 هنأ م اين ؟ايحو م دلت ل 3 الإ ِلاَمَو ٍبِصْنَمَو بح ل

 0 0 4 كرك دوأَوْلا دودو اوُجَوَرَك : "لَقف هلال هنأ "مث ؟ كلذ لم ذك ل
 . « ةَمآمقلا مي ملا

 دلت مل ةأرما نم ريخ ثبب ىف ريصح : لوقي ناك هزع هللا ىضر رمع نأ قيبلا ىورو

 :. ملعأ يلاعت هللاو

 نبي ةمحر نوكن نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لعخأ )

 ءافولا ف جوزلا الثم بغرتف رخخآ نود دحاو ىلع فيدال سانلا نيب ةلادع نازيمو دابعلا

 هتفلاع مدعو هتعاطو اهجوز ق ءافولا َْق ةأرملا بغرنو ٠) امرشع نسدحو هحوز قح

 اذهو « ملسو هيلع هللا لص عراشاا نع هقحح ىف كللذ ىف دروام امهنم دحاو لك ىلع ولتنو

 ملعلاو نآرقلاةلمح هب لمعلاب سانلا ىلوأو ءاهحرش لوطي رومأل نآلا هب لمعي نم لق دهعلا

 لوصأ فرعي داكيال مهرتكأ نإف ةماظلاو ماوعلا فال كالذ ف دروأم ىلع مهعالطال

 هيلعامقيرف لكلا ركذينأ لاجرلاو ءاسألا ظعو اذإ هيقفال ىغبنيو «هعورف نع الضف نيدلا

 2 رخالل قولا نم

 ىأرف امويةسور#لا رصمب ةلودلا ناكرأدحأ غبصأ ىلأ نب نيدلا ىبحم ريمألا لخد دقو
 بلقلا ىمعأ اي هل لاقف ؛جوزلا ىلع نهقح نبيلع أرقي تيباا ىف هلايعل ىراخبلا ”ىراق



 5 رو

 قدا نم انيلع نمل امب نهلهج عم نهقيطن ال انثأل ء الوأ جوزلا قدح نم نييلعام نن ركذا
 . ها ؟ انئيلع نهل ىتلا قوقحلا نفرع اذإ نهقيطن تيكف

 نإف « قح كيلع هل نم لك هب لتاقت احالس هذختت نأ معلا تفرع اذإ ىخأاي كايإف

 تمصامخو كيهذم قف تسيل ىناا لاوقألاب ىخأاي تلمع ارو -« لطاب هب ديرأ قح كلذ

 فالخم لاحلاو « ةملاظ امأ سانلل رهظتو اهرهقت ىح ججحلاب اهلع ترفظو كتجوز اهم

 . ريصب دقانلاو « كلذ

 لكل اهديهمتو ةسارسلا قرط هل نيب خيش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتحمو

 « ةحلصملاو ظحلا نم هسفنا امل قالا نم هيلعام ءاطعإ ىلإ ردابي امهنملك نوكي ىتح مصخ

 هجرخأو نيمصتلا د>أ همصاخو ضرغ ىلإ هوبسن امبر ةسايسلا قرط فرعي مل نم نإف

 . ةلادع نازيم هنوك نع

 قالخأ ةروص ىلع ةجوزلا قالخخأ : لوقي هللا هحر صاوحلا ايلع ىديس تعمسو

 اممإف هتجبوز قالخأ ىلإ رظنيلف هقالخأ نم ائيش لهج نمف «تقلخخ هنم اهنآل هسفن ىف لجرلا
 « هنيبو كنيب ايف هللا عم مقتساف قالخألا ف كاتجوز ةماقتسا ىخأاي تدرأنإف «هيلع زمغت

 نوبتني الو مهمتاجوز قالخأ نم نوكشي اوراصف سائلا بااغ هلفغأ دق رمأ اذهو لاق

 تماقتساف اهقالخأ ىف اوماقتساف مهسوفنل اوعجرل هانلقام اوفرع مهنأ واو مهسوفنل

 ها مماسن قالحأ

 لمع ىف جوعتأ الف ءاهتالخأ ىف اهنع هللا ىضر نمحرلا دبع مأ ىتجوز انأ تبرج دقو

 امبرو « نبح قاخ تاذ اهنأ عم امملع ارهق اهقالخأ ىف ىلع جوعتتو الإ نطاب وأ رهاظ

 تارهشلا نم ءيش لءق ىلاب ىف رطخيف ةرشءلا نسح نم نوكي ام نسحأ ىف اهعم نوكأ

 , لاوللا ىف عجرتف هنع عجيرأق كلذ ببس فرعأف اهياع !رهق سلما ىف ريغتتف

 ىلاعث هللا ىصعأل ىنإ : لوقي ناك هنأ : ضايع نب ليضفلا نع ىريشقلا ةلاسر فو

 قلجلا كالذ لاز تمدنو ترفغتسا اذإف ؛ ىتجوزو ىدادتو ىرامح قادغ ىف كلذ فرعأف

 « هسومش ىلع راملا موديف مدنأو رفغتسأ تنكام اريثكو « ةبوتلا لوبق فرعأف ءىبسلا

 كسفن ىخأ اي شنفف . لبقت مل ىتبوت نأ فرعأف هب مهرمآ ام ةفلاخع ىلع ةجوزلاو دبعلاو

 مث اهسفن شنفت نأ اهل ىنبني ةأرملا كلذكو «كتجوز نم وكشت نأ لبق ةئيسلا قالخألا ىف.

 نوكي دقو « سانلا ف بلاغلا وه ةدعاقلا هذه نم هانركذام ْنِإ م . اهجوز نم وكشت
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 نع لمحو هأ ارايتدخا مهريغو هباوصأبو هةجحوزب لتبيو نطايلا ف اهقئتسم ءايلوألا ضعب

 : اهاذأ لمحتي الف ةجوزلا كللت جوزي هريغ ناك امبرف ؛ سانلا نم هريغ
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 وى

 ساو ىو اس ريب سا سن مس سا لم 5 5 .٠
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 قت تبَعَذ ثدإَو "جوع ًاييفَو 5 تفتمتْما اهب تغتشتسأ نإ 8 8

 .6 اقلط اهثرثكو

 نيعلارسكب : جوعلاو ءاهنوكس نم حصفأ ماللا حئفو ةمجعملا داضلا سكب : علضلاو

 نبعلا حتفب جوع هيف لاقي اصعلاو طئاحلاك فصتنم وه اهف ناك اذإ ليقو «واولا حتفو

 نيعلا رسسكب جوع هيف لاقي كلذ وحنو ضرألاو قانللاو نيدلاك بصتتملا ريغ ىفو واولاو

 , تيكسلا نبا هلاق ءواولا حئفو

 ل م 3-2
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 م 06 0 لم و 1 ا ع .٠
 ىجكر قماح م4 هرك نإ ةئموم ندوم رغب 092 : وكرم ملسم ىورو

 . © رخآ ًاهنم

 : داش ءارلا مضو ءارلاو ءايلا حئفو ءافلا نوكسب وهو « ضغبي كرفي : ىبعمو
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 هحيحص ق نأبح نباو دواد وبأ ىورو
 ا 2 ع اا يا

 نأ :لاق ؟ ويل اندَح 00 7 قحاَم وتلا لوسرأي : "لاق ةديح نب ةيوأعم 9 00

 : مش آلو جلا برت الو تست ادب اهون و اد اما

 تسلا ى الإ ألو
 3 5 2 ا 0

 . كاذ وحنو هللا كدب لوقتو اهمتشت نأب ؛هوركملا اهعمستال ىأ : حبق ال ىعمو

 : اعوفرم حيحص نسح لاقو ىذمرنلاو هجام نبا ىورو
 2م وم ةرص سو هس سر مي ىءىوج م2 سها

 م سيل '؟ دنع ّناَوَع نه انف اًريخ ءاسلاب وصوت ساو الأ
١ 
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 ةانا 1 رط
 نطو نأ ننلَع مشن اع 0 سس 0 ل

 7 ا

0 6. 
/ 3 

 ١ اعلا خلي نمو: «ةتياربسإ ىل: ةاوغ ةلرتر



 سا مما سس

 : اعوفرم م احلاو ىذمرتلاو هجام نبا ىورو

 . « ةّنْطا تْلَخَو ضاَر امنع اَبجْوَرَو تَناَم ةأرما امأ »

 : اعوقرم هحيحص 3 نابح نبا ىورو

 أ أ نم تلخد الطب تعاطأو ابج'رف ْتْنَصَحَو اهتمت ةأارلا ْتلَص اَذِإ

 . تءأش ةنطتا

 رم ه صين قه

 تلق : تلآق (مع هللا َىمَر ةشئاَع نع » : 0 النا يصدان ا لا قوز

 َّئ مظْعَأ نئاثلا أ تلق :ًابجْوَر لاف ؟ ةارملا ىلع اَقَح ملغ |ساّنلا أ هنأ وسو
 . « هنأ لاق ؟ لَجّراا ىلع اقَح مظَعا سانلا أف تلق : امحْوَر لآ ؟ ةارملا 2 مو هرم ورد .؟ عيوب م "كل مع نس سو طك 8 2 4

2-١ 

١ 00 

 : هحيحص ق ناي> ناو ديج دانسإب رازعلا ىورو
 8 د َّش

 تبا مده يلب 1 نع 36 متنباب لَو ع 4 0 هلا ىف . 2 نأ 2 |

 عم تأ

0 0 

 كس ىّذلاَو تاق كآبأ ىهيطأ ل هيلع ثلا ىلَص 4 هلل لوُسَر 1 كايف 1

 م كر جول قح : لاق ؟ هتحوز لع رجلا ”قح اَم قري يَ َقَح ٌجَوَرَتَأ ال 2-5
 رو سس” سو 5-5

 4 هتعلتبا 1 امد 0 اًديِدَص مي ةفاوأ م ةح' 0 دب 0 وتحوز

 ل م 3 رََ هل 0

 نا 2 3
 . 0 ذإب ّْوالإ نشك تع 7: ال سو هيلع

 ١ ىرخأ ةصق هحيرحص ق نابح نباو هجام ٠ نبال 0 قو

 . ١ اينّدلا تدق 7 جور ل قاب كعب ىذْلاَو : ثنا 02 م

 مخ م رك مطر سل ىسو لاس سأل ىلا 2
 ءاسنلا تامل ٍدحال حسي نأ | دحأ انما تنك : اءوفرم دواد ونأ ىورو

 ل خ6 هم مور اج 060 2-2 كر سمر نسف ا
 | درت ال دج قى سقت هل ىِذلاَو ؛ نيِجاَرْرأل َندِجْسَي ن

0 

 . 60 اهحوؤز ”قح

 رورو يل سة ع م 07 كر 5 5 . 5

 0 - . 6 هةعنك '*مل بتق و اهمسقت اهل أَم و » : هجام نبا ةياور ىفداز
 22 29 0 أ ٌالُحَو أ ١

 2 : اعوفرم هجام نبا ىررو



 -_ الأ :اعوفرم ىئاربطلا كورو

 هذه : تلآق اهْجْوَر بضغ و 0 تَبِضَع اَذِإ « دوأو دوُدَو لد : لع

 ا ىف ىدك

 بجوز ”ركسشت آل ةازما لإ لات هللا ني ل » : اعوفرم رازبلاو ىلاسنلا ىورو ١ 0 ٌء ًّ  0عقم ١
 . 6 هنع ىدتست آل ىهَو

 : اعوفرم هحيحص ىف نابح ناو ىئاسألاو نسح ثيدح لاقو ىذمرُلا ىورو

00 8- 

 ا رعأ ىلاعت هللاو 6 روت لَ تنأك ْنِإَو ِهنأَبلف هبال هَبِحْوَر ُلِحَّرلا اعد اَذِإ »

 انتاجوز ىلع قفثن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لمخأ )

 نكل « هميدقتب عراشلا انرمأ نم ةقفنلا ىف مدقتو « نييلع ريصنو نببدؤنو انتانبو انلايعو

 كلذ دجن مل نإف « لال هجو نم هقفتتام دوجو طرشب نوكي امنإ قافنالاب انل عراشلا رمأ

 ايضرلا ف وأ قارفلا ىف وأ « كلذب انلايع انفيلكت مدع عم ةماقإلا ىف انربخخ لالح هجءو نم

 . انه سيلف ىصع نمو « انم رهف باجأ نف ؛ مدأ زيغ نه فادللا زيحلاب

 , هنم انسلو

 تيب لهأ ناك امك هدالوأو هلايعو وه ديدش ريص ىلإ دهعلا اذهب لماعلا جاتحيو

 ىلع طخسلا مهنم لك مزال نف الإو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةايح لاح ىف ةوبنلا

 تاهش نم ولو بساكملا نامزلا اذه ى لق دقو « هل هللا همسق امم اضرلا مدعو رودقملا

 توملا بابسأ ةنياعع الإ توقلاب لمعيال هريغ نع الضف رجاتلا راصو

 ىلع فئاظولا نم الإ اةزر هلايعلو هل ىلاعت هللا مسقي مل نم ساثلا نم نأ معا مث

 امإو اريكت امإ « فئاظرلا كالت رشابي نأ ليعملا كلذ سفن فنأتف « نامزلا ءاهقف ةقبرط

 مل مهضعب تيأر لب « مهف دقتعملا ضعبل عقي انك ىويثد هن هيف سانلا لوقي نأ افوخ

 نأ الإ ىأف « اهمولعم هل فرصي نأ رظانلا نم بلطو « ةنس اذكو اذك هتفيظو رشابب

 2 ىلاجلا وه ةنأك هوسيحو رظانلا اوكتشاو ٠ ناسللا ىوذ نم ةعا> هيلع طاسف اهرشابي

 « سانلا ةرضحم هودر ايش ,هوطعأ نإو مهتجاح عم سانا نولأسي ال ةعاسح فرعأو

 ( راونألا متاولس7؟)



 بسلا مارا سس

 « مهريغ قح ىف كلذ ميرحتب نوتفي مهنأ عم « ةرشابم ريغ نم مهفئاظو مولعم نولكأيو
 - ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو لهجلا نم هلك اذهو

 مس سنار -ِ 8 4 ما 0 2 ل

 . « اًجايحم ناك اَذِإ لئاَسلا نم لصف ىلعتلا َسْيَل »

 كامس وأو اراهنو اليل كالايع ىلع عسا : لوقي هللا همحر صاوخلاا ايلع ىديس تعمسو
 رظانو ء مهخاسوأو مهناةدص لكأت تنأو احلاص كومسي نأ نم ريخ هناف ايويند سانلا

 روع نع ري ني هبا ركل كانوا عع ههركتت ريصت ايش كطعي مل نم لكو ؛ مويديأ ىف ال

 زيلا ف ق رجتي ناك « رصعلا خباشم ن ٠١ه اأاصخش ةرم صاوخللا ىلع ىديس ىأر دقو

 « كل حجرأ امنإف ىلوألا كتلاح ىلإ عجرا هل لاقف « !خيش لمعو كلذ كرنف « شاقلاو

 روش دعب راصف امنه هنامرحو ايندلا ةيحع هيلع خيشلا اعدق ع عمس ملف كبلقل رهطأو

 ىلع قفني الو « آهنم قدصتي الو امن٠ لكأي نأ ىلع ردقي الو ايندلا كرثي وه الف كلذك

 هئفلأ رشع ةسم“ وحت ةرفس لك نآلا هل نأ ىنغلبو « ةراشإلا هتفلاخغ ةيلكلاب فلتف هلايع

 حببق لك نم حبقأ : اولاق دقو « زاجحلا ىو ماشلا دالب فو روركتلا دالب ىف راثيد

 ائيش رددت الو « مويب موي لك كلايع ىلعو كايلع ةقفنلا ليصحم ىلع ىخأاي لمعاذ

 ١ ًَط 2 6 رع 20

 . ملعأ ىلاعت هللاو « ديخأ نع يف دبَعلا ناك ام ِدْبَمْلا نوع ىف هنا »
 مهمدقتو براتألاو جوزلا ىلع ةقفنلا ف بيغرتلا تاقتدصلا ٍباتك ىف مدقن دقو

 5 مهريغ ىلع

 هرم ماما قم 5-2 ط - 518 . 3
 <« هَ 3 هتقفن | نانيدو ؛ ها لع ل هتقفن | نانيد » : اعوفرم ب ىورو

 م ”كيذأ لَه سقف - ران دو 4 نيكي ىلع دب َتقدَصَت ثانيدَو

 را

 « كاف 1 لظ هقففن |

 < هلايع 1 هقفَي انيد لَجَرل 1 واو لصف » : ىذمرتلاو 51 5 ىو

 .6 هللا ليِبَس ىف ويا ّط قف + ناتي دو 5 مهلا ليبَس ىف هتباَد ص قش ب ناني دو

 لجر نم ارجأ مظعأ لجر ىأو *؛ ةبالق وبأ لاق مث « لايعلاب أدب : ةبالق وبأ لاق

 . ممتغيو هب هللا مهعفني وأ هللا مهفمي ؟ راغص لايع ىلع قفنب

1 

 2 ا



 : اعوفرم ىلمرعلاو هحيحص ىق ةعزخ نباو هجام نبا ىورو
 , را يتسم اح هدويفر س #2 هر ا 0 0 1

 "فذعتَم * فيفعَو : ملم رك ذه 2 ةنكلا ٌنولْخَدَي ةثالث لَوأ لع ضرع»

 .« لآيعو

 :سصقَو ىبأ نب سل لق لَسَو هيلع "هلا ىلَص هللا لوُسَو نأ » : ناخيشلا ىورو
 ىف لمت ام تح يلع تارجأ آلإ للا هج 3 ب ىيقبك هلت نقش نأ كلن

 .6 كلنا ئما مف

 : اعوفرم ديج دائسإب دمحأ ,مامإلا « ىودو
 ساس سر ع سلس رس م ع 0 -

 « ةفدّص ك كدِلَو تمكطااَمَو « ٌةَفَدَص 2 ”تْيَتْطَأ ام
 هلع ا نع ا افا ا ام وا نع كا هلا

 « ةقدص كل وبف كمداخ تمقطاامَو « ةَقدَص َكآ وف َكَيَجْوَر تمقْطأ اَمَو

 لوعتا نم أدب دب او » :اعوفرم هريغو ىتاربطلا ىورو

 . « كْذَأَك َكنْدَأَو

 وتب ارو مر ىوُذَو هلْهآَو وسفن لك هارما َقفن م 2: اعوفرم ىناربطال ةياور ىفو

0 4 

 : اعوفرم هدانسإ ححصو م اهلاو ىنطترادلا ىورو

 » ةققل نم نمارلل < نشأ انو 5 ًهَقَدَص وب أ بيتك ”هطارع هب هلل قو ام

 . « ةّيصمم أ نآيثب ىف و "نام آلإ ماض 0

 ىذو رعاشلل يطعي ام وه : لاَقف ؟ هضرع هب ءرملا قو امنع ردكنملا نب دمحم لئسو

 . ىتملا ناسلل

 َرَصلا َنإَو « ةناوْلا ردك لَك هللا "ني
 د تلا 0 2 52

0 0 
 م : أعوفرم راؤبلا ىورو عم |[ ل

 . « ءالبلا رق لك هللا "نم أي

 لّوأ » : اعوفرم ئقآربطلا ىورو
 وفرم ىناريظلاو دمحأ مامإلا ىورو

 هأأا نم هتأرما ىَقَس اَذإ َلُجَولا نإ »



 هس عال

 نآكلم الإ دابعلا ويف حبي مي “نم ام » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو 9 0 428 . 2 8 هج او ّ 0 . ٠

 طْغأ هللا دي لا ل هيلا : اهندَحُأ لوقَيَ نآلزي

 هانم اكن

 كلذ فلتي نأ كسمأ نميف فلتلاب دارملاو هللا همحر ىلرعلا نب نيدلا ىجحم خيشلا لاق
 هلام قفني كلسمملا نأ ىلاعت هللا لأس هنأكف ريدا ملاع ن٠ كلملا نآل هللا ليبس ىف قافنإلاب

 . ملعأ هللاو «ىعرش قيرطب الإ هب حشيالو ىخسلاك هللا ليبس ىف

 هم مرر هرم 5 . 8. م ضب . .٠ ءاكمو

 نيمل | نسحأف هىشب تانبلا هذه نم ىلتب ١ نم » : اعوفرم امهريغو ناخيشلا ىورو

 . « راثلا "نم انتس هل "نأ
 انأ ةَمأيقلا مي ءآج البي َتَح نوي راج لاع نم » : اعوفرم ىذمرتلاو ٍلسم ىورو 5 تس سو 7 ا ثع 7” سا 9 ضم ٠ .٠

 ' ندب 8 رما#

 .6 هعباصأ "ضو و

 3 ات ا ء2سا هعمل نع
 نيتاهك ةئملا َو انأ تلخد نيتي راج لاع "نم » : اعوفرم ىذمرتلل ةياور ىفو

 .6 وعن أي داَعَأَو

 . هحيصص ىف نابح نبا ةياور ىف إي « اهلذ ىتلاو ةبابسلا ىنعيو

 ةاتَبحَص ام اميل ”نيضنيف نآتنبا ”هلر مِلسم "نم ام » : اعوفرم هجام نبا ىورو

 . « دنا ُهانلَحْدَأ الإ امبَبدَص وأ

 ناكَو « ثلا ىف َوبَف تانب ثلث لَك ىعَس نم » : اعوفرم ىناربطلاو رازبلا ىورو
 . « امئاَق اًمئأص هلل ليت عراك 7

 ريت ءكهاوقو «ناَتيَو' لف ؟ نأ لو ةأرما هل تلاَقَف » : ةياور ىف داز

 : اعوفره دواد ىنأو ىذمرتلل ةباور فو

 تاوغلا تذل ذأ تاني تا هل ناك ضو
 م سس رب 7 2 يآ ةركرو +

 . « ةنجللا لف نويف هللا ّقَناَو نهبحص

 2 5 سار هو مم 4 ع
 نسحأو ناتءا

 نآتنب و اعدم

 1 اعوفرم دازسإلا حيصيص لاقو مانلاو دواد وبأ ىؤرو



 دل موو

 لذ اك روك ذل هدو 'رثاوي "15 نيب "لَو اهدي "لف تن 104 تنك نمد
 6 هنا ل

 : ىلاعت هلوق هنمو «ءايحأ تانبلا نونفدي اوناكو ةيح اهنفدي مل ىأ :اهدئي مل ىنعمو

 . لعأ ىلاعت هللاو ( تيس ةَدوُوولا اَذِإ3َ)

 اندالوأ ىمسن نأ (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ)

 نايربغو ليئاذسيم ةيمست نم مهضعب عنمتو كلذ ىلإ انتاوخأ عيمج دشرنو « ةئسحلا ءامسألاب
 ملسملا عنم اك « ىراصنااو دوبل ءامسأ نم تراص امتوكث يح نم « لاومشك اهوحنو

 ديؤيو «نيباتكلا لهأل اراعش تراص !منوك ثيح نم ؛ءاقرزلاو ءارفصلا ةماعلا سبل نم
 : ثيدح كالذ

 م م ٠

 . ميم وهف عوقب ةيشا نم »

 زرزعو نمزمو كالامو عقانك «٠ ىلاعت هللا ءامسأر مدسحأ ةممس# نه مهضعب عمو

 زاوجلاب دهشت ةعيرشلا رهاوظ نكمل 2 دروامت مهوخنو ليكوو ماحو ليلجو لدعو مكحو

 , ةئَسْلا ىف اهدورول

 « قيدلا سمشك ةبذاكلا باقلألا بانتجا ىغبنيو ؛ صاوخللا ىلع ىديس لاق

 دارملا لاقي نأك « لبوأتلاب حيدحص ىنعم ا ناك نإو اهوحنو نيدلا ردبو نيدلا بطقو

 دق رمأ اذهو ء اذكهو هسفن نيد رذب وأ « هسفن نيد بطق وأ « هسفن نيد سمش هنأ

 نع ةدرولا مهئامسأب ءادنلا نوركتتسي اوراصو « نيمحلاصلاو ءايلعلا ىتح ساثلا بلاغ مع

 ماعل مخشلا دا رأ نمو . ىلوأ ةنسلا عابهتاو « كلذ وحنو ىلعو رمعو دمحمك باقلألا

 . هوو نيدلا بطق نم بذكلا نع دعبأ

 . (ريقتلم ةتلسم طارص ىلإ داش نم كدب "شا )و

 : اعوفرم هحيحص ىف نابح نءاو دواد و ىورر

 9 3 2 م مس 3 2 000 ماو يما ىمو

 «* مهامنا اونسَحَم ' كابا ءامشاو *كيامتأب ةمايقلا موي نوَعْدَت ؛كفنإ»

 صاخخ كاذ امئإو « ةمايقلا موي هيبأب ىعدي ساثاا لك سيل :ءالعلا ضعب لاق : تلق



 ت40

 هل ارثس همأ مماب ىدانيف هب حضتفي بنذ هل نم امأ ء هب حضتفي بنذ هل سيل نمي

 . ملعأ هللاو

 : اعوفرم هجام نباو ىذمرألاو دواد وبأو لسم ىورو

 رييق# ا 2 26 - ٠

 . « دمح زا دبع ام هللا ىلإ ءامسألا حاد

 . < نمر دْبَعَو هللا دبع هللا لإ ءاعألا ةَحَأ » : ةياورفو .٠ 6 ْ 6 مول ع
- 0-2 

5-3 

 ل هاممتألا ٌبَحَأَو «هايبذألا ءامس أب اوت » : اعوفرم ىلاسنلاو دواد وبأ ىورو
 « مامَعَو ثراح [هقدصأَو نضل ولا يع هللا دبع ىلاعت هللا

 ناسنإ لكو « ىرخأ دعب ةرم مم ىذا 0 ماكاو 3 بساكلا وه ثراحلا نآل ىأ

 3 ملعأ ىلاعت هللاو « نيرمألا نرذه نع كفنيآل

 اندالوأ بدون نأ ( لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذمخأ )

 نإ اهسال « مهضعب هيلع اك ةلمج نهمأ ىلإ تانبلا بيدأت لكن الو « ثانإلاو روكذلا

 ساجي درمألا دلوااراص ىح سانلا بلاغ هلفغأ دق باب اذهو ؛مألا نم بدألاب لعأ انك

 هدلول رمآلا هيلعف كلذ نع لوثسملا بألا نأ كلشالو « حزمب رباكألا لاجرلا نيب وغلي

 ءاراهتو اليل مهدال وأ نوبدؤي مهو سانلا انكردأ دقو «ىلاعت هللا نم قيفوتلا بيو ريحلاب

 . دلاولا بلقك سيل دلولا ىلع ىنجألا بلق نإف « ملعملا وأ هيقفلاب ثوفتكي الو

 امو « هتينخل تراد ىبح لاجر نيب طق سلجنال رداقلل دبع خيشلا ىخأ ناك دقو

 هلسغ ىلع طق همأ الو هدلاو علطا امو « هدلاو ةسلاوم ىلع ردقيال ةنس ون ثكم جوزت

 < ةبانجلا نم

 ىف هتجوز دلاو عم ماها لخد ءالعلا دالوأ نم اصخش صاوحلا ىلع ىديس ىأرو

 ءايعلا دالوأ لاح اذه ناكاذإ لاقو راكنإلا ةياغ كلذ ركنأف « اهب لوخدلا ةعمح

 + مهريغب نيكف

 بدأ الو مهيف ءايحال ءالعلاو ءايلوألا دالوأ بلاغ ناكامتإ : لوقي ةرم تعمسو
 ةفطن قف كلذ لزنف « تارودكلا نم وفصت نيح مهثابآ روهظ ةراكع مهنآل ةليضف الو

 نم مهئابآ توم لئاضفلا باستك | مهيلع بلاغلا ماوعلاو نيحالفلا دالوأ فال مهدالوأ

 ا
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 نيدراولا ىقلثي فيك هملعف «ةيواز خبش تنكنإو هنع لفغتالو كدلو ىخأاي بدأف

 ةأفاكمو « ةفايضلا بادآ هملعو « مهريغو ىرقلا خياشمو ءارمألاو ءالعلاو ءارقفلا نع

 نم نأب هريخأو « هل هفلكت مدعو فيضلا نع ءىش رادخدا مدعو « مهاياده ىلع سانلا

 مهتيحميو هدلاو ةعاج لالجاب هرمأو ء« لوط ىلع ولو برم فوس فيضلل فلكت
 اوفكعيل كلذو « كلذ ريغو ايادهملاو لكألا ىف هسفن ىلع مهراثيإو « مهيلإ ناسحإلاو

 ةعافش وأ كولس وأ لع ىف هيلإ سانلا جاتحيو « هلضذ هل رهظي ىبح هدلاو دعب هياع

 . كلذ وو

 عيمج نم ىذألا لمحتو « هسفن ىلع راثيإلاو اراهنو اليل لئاضفلا باستكاب هرمأو

 ناسحإلاب سائلا بلجىلإ جاتحا نهلك نإف « هنوعبتيف سانلا نم بربم ريصي ىتح قلها

 نأش نم اذه سيلو « ىرخأ ةهج نم اومرصت ةهج نم مهعفر نإو « ةلعتفم هتخيشُ

 اوداعو مهانركذام ءانبأ نم ريثك فلاخ دقو « ايثدلا ءانبأ نأش نم كلذ امنإ « ءارقفلا

 مهدلاو باحصأ اولجأ مهمنأ واو « ةيوازلا اوبرخأو مهم سائلا رفف مهدلاو باحصأ

 . مهدلاو نع هوذخأ ىللا بدألاب مهولمككل

 هضخباف هبحأ تنكىم لكهل لاقو ؛ مانملاف هتوم دعب هدلاو ىأر هنأ ىعدا مهضعبو

 « اًمح ىدلاو تيأر لاقو ىااقم قدص دقتعي مف « سيلبإ اذه هل تاّقف « كلذب لمعف

 نم لكو رمعو ركب ابأ هركا هل لاقو مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر صخش ىأر وأ تلقف

 «ءاياوألا بادصأ ىف كاذكف تلقف ءال لاقف ؟ مهضغب هل زوي له هضغباف هبحأ تنك

 هلل دمححلاف « ةيوازلا ترمعف هدلاو ةعاج ملاصو بائو ىلاعت هللا رفغتساو عجرف

 . نيملاعلا بر

 هيخأك هلعجي نأهل هللا عدا ىل لاقو دمحم هدلوب ىركبلا نيدلا لالج خيشلا ىنءاجدفو

 هللا نأدل وعدا نكلو ملعلا سانلا ءارقإل دصر» تيبلا ف دحاو ىفكي هل تلقف نسحلا ىأ

 . كلذ نم هرطاخخ ضيقناف ةيوازلا ىلع نيدراولا رداقم هفرعي

 لمءلاو فرعلاو عرشلا ةفرعم ةاعارم نوككي امتإ صخشلا ف لامكلاف ةلمجلابو

 0 را نثر تسكر وم سار تل 7 1 1
 نأ .٠ 24 هل ريح هدلو لح لا بدول نال 2 : اعوفرم ىذمرتلا قىورو

 مس اقل ل ع

 . 6 عرأصب فدصتب
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 بدأ نم لصف لحت "نم دلو َدلاَو لمت ام » : السرمو اعوفرم اضيأ هل ةياور ىفو

 . بهوو ىطعأ : لحن ىنعمو 6 سح

 .لعأ ىلاعت هللاو « مبدأ اونسْحأَو "م هآلؤأ اوم رك أ » : اعوفرم هجام نبا ىورو
 انسوفن ضوكرن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذأ )

 ىف اوتام ول رثأتنال تراص اهمأ انسفنأ نم فرعن ثيحي اندالوأ ىلإ ىعيبطلا ليملا مدع ىف

 . انسوفن ةاضرم ىلع ىلاعت هللا ةاض رمل امدقت ةدحاو ةعاس

 ىبح هب كللسي قداص خييش دب ىلع كواسلا ىلإ دهعلا اذهب لمعلا دي 8 نم جاتحيو

 قارف ىلع رجضلل بحاصملا رئأتلا همزال نف الإو « اهتاوهشو ايندلا ةبحم قع هجرخم

 افشك ثاذ نكي مل نإ « ريثأت هنم عقي مل كلذ لبق هس: ضار ناك هنأ ولو ؛ هالزأو هلام

 : ىلاعت هاوي انا 0 ناك

 1( نوم دقن الو ةعاس نوترعاتنب ال يلجأ هج اذإك)
 همتأ ايرو : ةرورض رئأتيف ىلاعت هللا نع هرابدإ لاح ىف ىلولل ةبيصملا تتأ اعرو

 دهعلا اذه ىلع مالكلا انطسب دقو « رثأتي الف ىلاعت هللا ىلع هلابقإ لاح ىف ىصاعلل ةبيصملا

 + ملعأ ىلاعت هللاو ءاهعجارف خيياشملا دوهع ىف

 دي داخل لا ىورو
 72 نب 1 00

 ١ ثمل
 . 6 0 هتهلر

 : اعوفرم ىئاسنال ةياور ىو

 :لاَتف ؟نآتثاو : ْتَلاَتَف ةأرما ِتَمآَقف نطل َخَد و بص ني هلال نكمل

 . « اًدِحاَوَو 066 0 0 كَ نانا

 مهيلع بتكي ىذلا نسلا اوغلبي مل مهنأ ىرءملاو ؛ بنذلا و مثإلا ره ثريلاو
 : سوزلا هيف

 : : اعوفرم نسح دانسإب هجام نبا ىورو

 ؟نم ةاقلت آلا ثنحلا اولي "1 درلا ني ةنالَث هل توك .ويم "نيام
 . « لَكَ هاش يأ "نم ةينآلا َةَثْطا باَرْبأ



 د موعود

 : اعوف رم ,هريغو ناخيبثلاو كلام ىورو
 هثستم دولا نم ةثالث ”نيدلتملا نم دخأل توي آل د 55 0 .َ 5 0 مم مس 6
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 :راصن الا نم م ةوْسنل لآ سو و هيلع هللا ىلَص لا لوس انأو : رسل ةيورفو
 هل

 دارت هكلاق  ةنطا لغم الإ متحف كالا ري نالت ١ ادكإل تير

 . « نآنثأ وأ : "لق ؟ هللا لوُسَر اي نآتثأوأ نهم
 سةس اش 2

 ّنَح نولوقيف « ةنجلا وُلد » دالوألا ىنعي »ف ح21 9 : ىلاسنلا ةباور ىفو

 6 "بو * نأ ةنبلا اواخدأ لل لايف زاب 1 لخدي
 1 8س

 0 7 ىو رانا كوالا و تارمألا ىلإ 0 اا

0 

 2ع
 0 ' لاق أ « ىهانتي الق هديب لق و ا )2 وباوتب اوُذَخَأَيَ هيو لاك نأ بأ

 . 6 هنا هيو لا ل

 اهمول ب رضي ةربغص ةيود ىهو ٠ اهمضب صو د عم: لادأل حيتفي : صيماعدلاو

 ليقو « هتكرح ةءرسو هرغصل ةنجلا ىف اهم لفطلا هيش « ناردغلا فق نوكت داوسلا ىلإ

 متم نذإ ىلع فقوتيال )2 مهيلع جوردلاو لوخدلا رثكلا كولملل راورلا لجرلل مسا وه

 ءاش ثيح ةنجلا ىف هباهذ ةرثكل ةنخلا لفط هب هيش « مهرايذ نم بهذي نيأ فاخم الو

 ماو رهاظ لوق اذهو ع عضوه الو اهمذ تيب نم عئتعال

 درت 1 كلا اوني ١ دآرلا نم 2 . نوال تاع ونا: ارك هيفا رطلاعوزو

 اْثاَو: َلََقَف ؟ ناَْناَو ”لِجَر لَقَف » طارصلا ىلع زاوجلا ىنعي «ليبّس أع الإ َراَّثلا
 .دحاوو هل ل هل دحاوو لاقول ةلمجلابو : رراجلاف

 0 هريغو دمأ مامإلا ىورو

 . « هْتَبَسَتْحا اَذإ ةنللا َلِإ هرَرَسب ُهّمأ هحيل طقسلا نإ هديب ىسقت ىّذلاَو »
 اسلام تهدم قاما «ةلباقلا هعطقت 0 ررسلاو

 كعكأ 0207
 0 0 ا : لف ؟ طم : ةشئاع تلا
 سارا و ريب مار 2

 .« ىلثم اوناصي نأ ىتكأ طرق نأ لآق



 دل معة

 : طارفأ هعمحو ثانإلاو روكذلا دالوألا نم كردي مل ىذلا وه : طرفلاو

 نإ !رثأك تحلا اوقلْبَي "ل دلَرْلا نم قلق دق نم » : اعوفرم هجام نأ ىورو

 :بنك نب أ لاق .نيتث او لآ نينا ل ونأ لاَقف « راثلا نم اًئيصح انصح

 . « اًدَحاَوَو : لاق اًدِحاَو ْتْمّدَك

 . ملعأ ىلاعت هللاو « ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 ريهطت ف ىعسن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 «ضييألا انبلق ضيبألا انسايل قباطيل لشرم خيش دي ىلع كواسلاب ساندألا رئاس نم انئطاب

 « نوفراعلا كلذل هبنتيل الإ ضيبألا سايل ىلإ انيدن ام مسو هيلع هللا ىلص عراشلا نإف

 . مهبايث لثم مومولق ضروبت ىلع نوعسيف
 هللا نم ىحتسأ لاقو ء هدرف ضيبأ ابوث هل ةرم نبدلا لضفأ ىحخأ مأ تمدق دقو

 . نيفراعلا رظن نوكي اذكهف « ىتنطاب نول فلاء ام سبلأ نأ

 بايثلا سبلب ىنتعي ريقفلا مني راق : لوقي هللا هر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو

 اوجرت الف هب ركم دق هنأ اوملءاف « هتيرشب ران دوم لبق ضايبلا ةيقنلا ةبحلا وأ ضيبلا

 ج ها |حالف هل

 ضايبلا ةيقنلا بايثلا سبل نم لاثم : لوقي هللا همر ىوائشلا دمحم ىديس تسدسو

 مث هبايثو هندب ىف ةعمجلا ةالص ىلإ جورحللا لبق ةرذعلاب خطلت نم لاثم بلقلا سند عم

 . ها هيلع درولا ءام شر

 خستا دق كلبوث نإ هل ليق اذإف « لبي ىح هبوث لسغي ال هنع هللا ىضر ىبعشلا ناكو

 . بايثلا ف ىنوث لثم بولقلا ىف ىبلق تيل : لوقي دوساو

 1 يك "يِلَع هناَو)

 « مالو هجاام نباو قاسنلاو حيمص نسح لاقو اعوفرم ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو

 : نيخيشلا طرش ىلع حيمص لاقو

 .6 "6 نوم أهيف امتد طال أ 9 َضايَبلا اسيل »

 "6 ٍدِحاَسَو ”كروبق يف مب هللا متر اَم نسحَأ » : اعوفرم هجام نبا ىورو
 . لعأ ىلاعت هللاو « ضال



 ل عل

 بايثلا نم بحت نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لخأ )

 ندبلا رثكأل ارئاس هنوك كلذ ق رسلاو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ءادتقا صيمقلا

 فيفختلا انلف رحلا ديدش اراح تقولا نوكي نأ الإ مهللا « ءادرلاو رازإلا فالخب

 . رازإلا سبلب
 سيل ءءاسنلا نم تاردّلا نادبأك ءارقفلا نادبأ :لوقي نانعنب دمحم ىديس تعمسو

 عراشلا هب رمأام ىلعأ نإ « هل تاقف « لهلهم صيمقب ندبلا روتسمالإ لستغي نأ مدحأل

 مهامو انخايشأ انكردأ اذكه نكلو «حيعص لاقف « طقف ةروعلل رئاسلا رازإلا لسغلا دنع

 لبلدلا مدغ ريدقتبو « مهريغ هيلع ملط كلذ ىف ليلدمهل ناك ارو « كلذف فالخ ىلع

 ايف تتكي مل عراشلا نإف « ةالصلا ىلع اسايق هلك ندبلا رتس هللا عم بدألاف « كلذ ىف

 . ها مولعم وه انك هفانك أو هنطبو هرهظ رتسب ىلصملا رمأ لب « طقف ةروعلا رئاسب

 + هوحنو ءادرب ةالصلا قف نيبكنملا رتس بوجوب دمخأ مامإلا لاق دقو
 لمع لك ف ىلاعت هللا عم روضملا بجي : لوقي هللا همحر نيدلا لضنأ ىخأ تءعمبسو

 * عورشم لمع لسغلا نأ كشالو « عورشم

 هللا لهأو « اعرش ىنثئساام الإ ةلك نديلا روتسم دبعلا نوكي نأ روضحلا بدأ نمو

 ها (نومئاد مهتالص ىلع) ىلاعت هلوق هيلإ راشأ اك" ةالص ىف مهتاقوأ عيمج ىف ىلاعت

 : لاقو نانعنبدمحم ىديس هرجرف طقف رازاب ةرم ىيرحلا سابعلاوبأ ىخأ لستغاو

 ىلص دمحم اندرس بح هجو كلل ناب دقف « هنم ىحتسيزنأ قدأ هللاو ةروع هلك ريقفلا ندب

 بدلا ىف غلاب نمو ٠ لضفلا ىف ليوارسلاو رازإلا ىلع هميدقتو صيمقلل سو هيلع هللا
 . هل دهشت تامومعلا نإف « هصوصخم ءىثث كلذ ىف در, مل واو هيلع مول الف

 نأ ةبدعلا ىف ةنسلا : هللا همحر ىراصنألا ايركز مالسإلا خبش انخيشل ةرم تلق دقو

 مهنأ ىتح عارذ نم رثكأ اهليوطت ىف ةيفوصلا ليلد اف درو اك طقف عباصأ عيرأ نوكن

 هللا ىلص هللا لوسر نع ايش كلذ ف اوأر مهنأ الول : ىل لاققف ةماعلا ىلعأ ىف اهنوزرغي

 . هولعفام ملسو هيلع
 ىحب ؛ ةلجدلا ىف نثدحملاو نيدهنلا بتك اومر راثثلا امبرخ امل دادغب نأ انغلب دقو

 ثيداحأ نم بتكلا كلل) ىف بهذ مف « رسجلاك ريلا كلذ ىلإ اهيلع ىشمت ليخلا تراص

 . ها مولعو



 ل م

 ةعمجلا موي ناك . ةماعلا ريكل فصنو عارذ وحن هنع هللا ىضر هتبذع تناكف

 ىلإ عجربو « ىابتياق ناطلسلاب ةعمجلا لصيف « ةبذعب عرذأ ةعبس ةريغص ةماع سبلي

 . هنع ىلاعت هللا ىضر ةريبكلا ةماعلا سبليف تيبلا

 « صيمقلا لمح ىلع ردقي ريصي ال ماقم ىلإ لصي ءايل وألا ضعب نأ ىتخأ اي ملعاو

 : هلاح هل ملسي اذه لثمو اراهنو اليل رازالا سبلب تكيف

 . (”يحر نوع كهل )
 ةملس مأ نع هجام نباو هححصو م احلاو هئسحو ىذمرئلاو ىتاسنلاو دواد وبأ ىورو

 هجام نبا ظفلو . صيمقلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ بايثلا بحأ ناك : تلاق

 «صيمقلا نم ملسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر ىلإ بحأ بوث نكي مولا دوادىبأل ةياورىهو

 1١ ملعأ ىلاعتو هناحيبس هللاو

 عم انيولق رضحن نأ ( سو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دعنأ )

 اهيلع ىلاعت هللا دمحنو « انيف ةرعش لكب اهاقلتنو « انيلع تددجت ةمعن لك دنع ىلاعت هللا

 ىلاعت هللا نم لضف ضخ ىه لب امتوقو اهبسكب اهنم ةرذ قحتست انسوف: ىرئالو درو اك

 . قاقحتسا ريغ نم انيلع

 ىلع قحتسن ال اننإ هللاو « كل لوقأ قح :نييراوحلل لوقي مالسلا هيلع ىسيع ناكو

 . هفسن دامرلا ائبر

 بايثلانم حو.ملا سبلو بالكلا عم لبازملاىلع مونلاو بارغلا لك الهللاو : ةياورفو

 . ايندلا لهأ ىلع ريثكل

 كيدي نيب فرتعأ ىنإ مهللا : هدوجس ىف لوقيهللاهمحر صاوخلا ايلع ىديس تبعمسو

 كايدي نيب فرتعأىفإ مهللا «ةرخخآلاو ايندلا ف ىلع هب تمعنأامم ةدحاو ة رذ قىتسأ ال ىنأب

 . نئمطتل ةرفغماو وفعلاب املع لوطتف اذه ىنقو ىلإ ىحراوج هئلعف بنذ لكب

 نإف « بنذلاب فارتءالاو ركشلاب اهاقلتيلف هيلع معنلا ديلخت دارأ نم : لوقي ناكو

 نوقاتيف مويلا سانلا بلاغ نأش اذهو لاوزا اهض رعو اهلاةعلح دقف ةلفخلا عم اهاقلث نم

 اهوذخأ امبرو معتلا مهنم تتافت كلذلو « ةحراسلا مئاهبااك ركشلا نع نوبئاغ مهو معنلا

 : ثيدحلا ىفو اهاوز ببس كلذ ناكف « اهب ةناهتسإلا مم
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 | شرما 0 ىتفأ لَ هللا نإ » 0 مءمىى سلا
 سم لل 00 م يم 1-42 هيا

 ى رت الد لإ ابيدهم ىلإف كلل ىلع ينك ىدابع نم : دَحَأ دي هس وسع

 . « ديبتل أَم ادم ا ًالْمأ كَسنت

 هدنع هسيحب الو ديدجلا سبل اذإ قلخناب دبعلا قدصتي نأ ركشلا ةمتث نأ ملعاو

 لح هجو نم نوكي وأ هتبارق نم هيلإ جاتحملل هدعي نأك ؛ ىعرش ضرغل لإ

 .(”يكخ ملغ ل هلاَو )
 : ىلاعت لاق لوقلابال' لمفلاب كلذ نوكي نأ ةمعنلا ىلع دمحلاو ركشلا مظعأ نأ لعاو

 .(اكُشَد اد لكاوامتأ)

 نإف ؛ مهفاف اهماقم ولعل كلذب ىلوأ ةمآلا هذهو « اركش دواد لآ اولوق لقي ملو

 اف ؛ لوقلاب فتكي ملو هلل اركش هامدق تمروت ىتح ماق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ءافعضلل ةصخر وه امنإ لوقلاب ركشلاب ءافتكالا نم درو

 . (ةيكش ”يلَع ا
 هبر هب ركشي ام عي ىري نأ ركاشلا ىلع بجي : لوقي نيدلا لضفأ ىخأ تءمسو

 لا معن ةلمح نم معنأأ نم ةمعأ ق قالا افاك هنأ ىري الف « هيلع هللا رمجلا ىلع دجبس وأو ؛
 : هئاهتنا ىلإ دوجولا حاتتفا نم

 .( دي ع ”ٌهاَو )

 ينتمْطا ىلا ري ملا « لاف اًمآَمَط لك أ نم د اعوفرم ك اخلاو دوادوبأ ىورو
 بول دل نمو « فَ نم مق امال وو الو قب لاوس ريغ نقرر اذه

 اح ريغ نم ِهيقْرَرَو اًذه ىناك ىلا وب ملا : لاق اًديِدَج ريغ 3ك الو ىف ل 3

 «رخأت امود مسالا ةياور ىف سيلو 6 تاو د
 ىللا هلل دمحلا لاقف اديدج ابو: سبل هلع هللا ىضر رمع نأ ةزيقر فلفل كودو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تءعمس لاق مث ىنايح ىف هب لمجتأو « روع هب ىراوأام ىناسك

 : لوي مسو

 زر 7 ل م0 2 ىو كم

 « راو وب ىراَوأ ام ناسك ىذلا هَل دمللا : ”لآقف ادرج اًباوت ” سبأ نم
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 لص ا ىلا لح حل دم ا 3 5 ل سام سأل 0 3 1 رز

 خمس ١ | فتك ىف نك وب قدّصتف قلَح ىذلا باوثلا لِ دمع "مث « يتآيح ىف وب لَكَجتأَو

 . « ايمو اح هللا رثس ىفإَو « هللا ظفح ىف

 ٍراَوِج يف 'لّزي "ل انيك ُهاََكَف كذا وبات ىلإ دمت مث » : قيمبلل ةياور فو
 . « كلم باوثلا نم ىتب آم « ميمو اًيَح هللا فتك و « هللا مذ فو « وللا

 ىردأال لاق ؟نيبوثلا ىأ نم رحز نب هللا دبعل لبق

 : اعوفرم ىتيمبلاو م احلاو ايزدلا ل ىورو

 لبق اهركش 1 هللا بَمَك آلإ هللا نم اََأ َملَعق ف 0 ينام
 نأ لبق هترفنم هل هللا بتك لإ هئكع مدتف اًبئَذ دبع بَنْدَأ امر 000- مس ومدة م م

 راقيد 0 دبع ىرتشا 1َمَو « هَرفَتْس

 . لعأ 0 هللاو « 2 ا وا

 كرت ق انءاست بغرت نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماما دهعلا انيلع دخأ )

 دقاننامز نإف اضيأو « بابلا ىف ةيتالا ثيداحألا مومعت نم درو املاعروت ريرحلا سبل

 تاقدص نم نولكأي نءذلا ءارقفلا نع الضف راجتلا ىلع بساكملا ةلقل كالذ لثم نع قاض

 ١ . كلذ وو تاداقتفالاو تاوكزلاو فاقوألا نم سانلا

 شيلا سبل نمت دجي مل لالحلا لاملا ىلع شيتفتلا ف نعمأ نم لك نأ ىأاي ملعاو

 ريرح بوث هتأر ها تبلط اذإ ريقفال ىغبنيف . ريرهلا نع الضف « ناتكلا نع الضف هلايعل

 مل نإف « لد هجو نم كلذ نمث دجو نإ الإ اهبيجتال نأ ريرح ليدنم وأ ريرح قئخم وأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ريخ ا5' « قارفلا نيبو ةقافلا ىلع ةماقإلا نيب اهريخدياف ريصت

 هللا لوسر) نمتارم رهظتل « نه ارابتخاو اناحتما ةشيعملا نويلع تقاض نيح هءاسن سو

 نيقداصلا نأش اذه ءايندلا ةلعلهبح نمو ىلاعت هلل نهْمم هبح نم فرعيف لسوهيلع هللا ىلص

 ليقلاولاقلاب ةراتو لاؤسلاب ةراث ةالولانم هنوذخأي ءىش ىلع نوفقوتي الف نوباصنلا امأو

 « تاعقرملاو تاقيلخلا نوسبلي اوناك امنإ اذكه حلاصلا فلسلا نكي ملو « لاحلاب ةراتو

 م ثالذ ف مهعبلا نم م لقاعلاف

 لوي ةرخافلا بايثلا نم ائيش بلطت الك هللا همحر صاواللا ىلع ىديس ةجوز تناكو



 د موو

 امنإ ثالذ لثمل ايندلا راد انلخد امو ليلقلاالإ ىقب امو « ةنلا ىف كمامأ ةرخافلا سبالملا اه

 ها حااصلا لمعلل اهانلخدا

 سبل نكركيل ثيداحألا نم ةنسلا ىف دروام هلايع ىلع أرقي نأ حلاصلاو ملاءال ىغبنيف

 : نهسفنأ نم ارايتخأ ربرهلا

 ١ ( "محرر ونغ ُهَللاَو )

 ايندلا ىف هسبل ْنَم هنإَف ري ركلا اوُمَيلَتَأل » : اءوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 . ةرخألا 3 دل

 زلا نبا لاق ةياور ىف داز

 ل 02 8 1 7 1 1 و 42- 6 راد م

 : اعونر» مك اخناو هحيعص ىف نابح نباو قاسنال ةياور فو
 . م وكم ا ل هاس# سا .٠

 لهأ هبل ةنكطا لَحَد نإف « ةرخآلا ىف هْمسيلَي "مل اين هلا ىف ندر دل نما

 .6 م ل نجلا
0 3 

 . 6 هلل 23 وحارب نم ريما اب عصمت ل 2: اعوفرم دجأ ماهإلا ىورو

 ىلإ ريرالا كا اوسياتال : 9 لاَ بطخ ريبزلا نبا نأ امههريغو ناخسيشلا ىورو

 هللأ ىلص لبا لوسر لاق : لوي هزم ىلاعت هللا ىضر باطلا نب رم تحس

 . مسو هيلع

 « ةرخألا ىف ُهسْجْلَي مل ايئالا ىف سبل نم َنإَف نيرا اوُسيَت آل د

 : امهطرش ىلع حيمص لاقو مك انلاو ىئاسنلا ىورو
 7 07 م - ننوو نناوع

 :لوُميَو ؛ ري رحلاَو ةهلحلا اله متع نك سو ريلع هللا لص لا 0
 1 ايل 8 ره لال ىف 3 0 ساو 7 ٠

 . « ايلا ف ايهوسنلت الف اهّري رحَو ةنجلاا ةّيلح نوح مث نإ
 كمل
7 

2 000 

 نم لح ٍّ ”نا لقد : : اعوفرم نسح دانساب رازبلا ىورو لج وهو ريرحلا

 كس سمعو 8
 . « سذقلا ةريلفح نم ها 4 ردك ل كفرا

 ةّرخآلا ىف ريرلتا ل 4 ا "ا هوس 07 2: اغوفرم ىتاربطلا ىورو

 4 ان نلا ف كيف



 ال حمال

 50 1 ال

 هنا لغأ ىلاعأ اذإف ةئْشا تلَخَد نأ كيب » هريغونابح نبا خيشلا وبأ ىورو

 ِاَسْنلاَو ءاينْغَأْلا نم نقأ را نسل اذإَو َنينمأملا ىراَرَّذَو نيرجامملا هات

 *هاهل اف داسنلا اَكأَو نوصحم و نوبساح بألا ّس م اذ هاينغألا كك ليقف

 .6 ري رْخاَو بهذا : ناَرحألا

 رفْصَملاَو بكذلا ٍنيَرمألا نم هاّشل كيثو» اعوفرم هحيحص ىف نابح نبا ىورو
 . ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 لاح نويلإ لاجرلا بواق ةلامسال ءاسنلل ريرلا سبل عرش امنإ نيفراعلا ضعب لاقو

 هللاو « هتقول هعزنت مث هتامدقمو عاقولا ليبق هسبل ةقذاحلا ةأرملل ىغبنيف « عاقولا

 : ملعأ ىللاعت

 سابللا ىف عفرتلا كرد نأ ( مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )
 نم ريطانق انعم ناكولو « هباحصأو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر. ءادتقاو اعضاوت

 جبوا#لاو نيكاسملاو ءارقفلا ىلع قافنإلا نم ىلاعت هللا ةاضرم ىف كلذ لعجنف «٠ بهذلا

 نيعبس وحن مهل دحاوإ! فلخ اميرو ماوعلا نع الضف ءارقفلا نم ريثك هب لع دهعلا اذهو

 . ءالعلا نم قيز ةثامعبس فلخخ نم تيأر دقو « رثكأ وأ ايهذ ةثالث قيز لك نمث اقيز

 نم ةرخافلا بايثلا سبل نم ملستلا ىغبني : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس ناكو

 . مهبارضأو نيدم ىدوسو « اذو نب ىلع ىديسو « ىليجلا رداقلا دبع ىديسك ؛ ءايل وألا

 ضعب هيلع ضرعءاف « رانيدب ماخلا نم عارذ لك سبلي رداقلا دبع ىدوس ناكدقو

 «ىسفن ةفلاذ ىف ةتوم ةثام نم رثكأ تم دق انأو « ةرم نفك تام اذ, دبعلا : لاقذ سانلا
 . ها نفك ةئام نمث ةلدب لك سبلأ نأ ىلف

 ءىبش لكو هب حرفتو « ةيصاخلاب هيلإ ليم سفنلا نأ عيفرلا سابللا كلر ىف رسلا مث

 ديريف « ةيصعملا بج اك لجو زع هللا ةريضح لودند نع هبجح ايندلا نم دبعلا هب حرف
 الف نّدلا ليلقلا قلخلا هسبل لا> ىف هلاح لثم رخافلا عيفرلا سبل لاح هبلق دجينأ ناسنإلا

 دجن لئاح الب ةرهاطلا ضرألا ىلع دوجسلا انبرج كلذكو ٠ برجيلف كاش نمو ردقي
 « ريصح وأ طاسب ىلع ةالصلا فال لجو زع هللاب ةلصو احارشناو احاسفنا ناسنإلا
 قدحلل ةءددللا ىلععيل لجو زع هللا ةرضح ىف انفوكع ىلع انل هحصنو عراشلل مالك رادمو



 د سوس

 نع الضف « انسفنأ نم انيلع قفشأ ملسو هيلع هللا ىلص هنأل « ىلاعت هدوبشب ىلمتيو اهقح

 لك نأ انربخأ دقو « ىلاعت قحلا ةرضح نع ائدعبي وه الإ ءىش لعف نم ائعنم اهف ءانيدلاو
 . هللا همصق ربكت نم

 امرو « بايثلا ف ال سفنلا ىف وه امن ةقيقح عضاوتلا نأ ىخأ اي كيلع عال مث
 ؛ عيفرأا سابللا لهأ دنع سيل ام ربكلا نم هدنعو « شيخلاو ةءابعلا ناسنإلا سبلي

 بامصأ ىلع كلذي هسفنىرب نوكي اممرف « قلدلاو شيحلا سبل دنع هسفن ناسنإلا دقفتيلف

 نق لالا ةلقلالإ مهمايث حلاصلا فلسلا عقر امو رعشبال وهو « هللا هتقميف عيفرلا سابللا

 مهدحأ ناكف « عرولانم صقن ىف موي لك مهريغو راجتلا نإف « مهماقمل رظنلاب مهتامز

 الف « الماك اصيمق ىريشي ىتح كلذ دعب اهلثم دجيال لالح مهاردب ابوث هل ىرتشا اذإ

 بايثلا طيمارشب قرخما ءىش لك نوعقرب اوناك مهنامز ىف لالحلا لك مهبجعي ال اوناك

 نه نأ ملعف « عيقرتلا تقو مهنامز مهارد نم لحأ ىه ىلا ىضاملا نمزلا ىف اهورتشا ىبلا

 ا( فص ىف نول لك ايعارم اهطيخ مث / اهمدتلاو هريغ وأ خوج نم طيمارش هل عمج

 اهعطق مث خوج ةعطق ىرتشا نم تيأر دقو « رورغم وهف ةيدمحألا ءارقف ضعب هلعفي

 كاملا فالتإ نم هيف ٠١ عم سوفنلا تانوعر ريكأ نم كلذو « ةرقن ديدج ردقب اعطق

 هنوك اهنم ؛ دئاوف اهسبل ىف نإف فلسلا تاعقرم فال « مهفاف ىعرش ضرغ ربغل

 اهممو « هيلإ تفتلي تقو لكريصي ديدجلا فالخب هيلإ سفناا تافتلا مدع اهنمو ؛ لحأ

 . رادلا هذه ىف ةماقإلا ىلإ نوكرلا مدعو ةنؤملا ةفخ

 «ةسورحملا رص لطرلا ةكرب موك قوف نوفدملا قارعلا نسح خيشلا ىديسناك دقو

 هطيخم مثءحئارش حئارش ريصي ىح نيكسلاب هعطقي اسيفن اف وص وأ ةسيفنةث وج هوطعأ اذإ

 « اهرسأب ايزدلا نم ىلع زعأ ىيد لاقف ؟ كلذ ىف هل تلقف « هسليو ةلسع جراد طي

 ىنةراستو لولق لك هياإ تفتلت سفنلا ريصن هيف قيرخلال ديدج وهو كلذ تسبل اذإ ىفإو
 بكئرا ناتدسفم اندنع ضراعت اذإو . هلع رش اذإام فالخم ةالصلا ق وأو هيلإ رظنلا ىف

 . ها ىنبد نود ىدنع ىلام عيمج فالثإ نأ كاش الو امهنم فخألا

 ىرتشب نامزأا اذه ائيش دحمال شتف نف :سبلت اهفو لكأنام) كلسفن ىحنأ اي شئفف

 ىلا دنبلا ةشوملا وأ عيفرلا شاشلا كلذ ناك امب 0 ءادبأ اسيفت اشاشالو ةسيفن ةخوج هب

 + هبئاتبالو ةسفنبال امبف دسيال فئاظو نم اهنمثوأ ةالولا ضعب اياده نم حلاصلا وأ ماعلا ىلع

 ( راونألا حئاوا  ؟) 1



 هس ###ةع دسم

 .( يقم نم طارص لإ هآشي نم ىدبي هللاَو)

 ءادر وأ ةمامعوأ اديدج ابوث اوسبل الك ءارقفلا بدآ نم نأ دوهعلا هذه ىف مدقت دقو

 مهرد ةماعلا وأ ءادرلا وأ بوثلا اذه ىف ناك نإ مهللا: مات هجوتب لوقي نأ نامزلا اذه ىف

 « ةرخألاو ايندلا ىف ثالذب انمخاؤت الو همبل ىف انحءاس وأ هسبل نم انمحاف مارحلا نم

 اذبم انأ تامع نيح نمو ءرئارسلاب ملاع كلنإف « لحلا نم اهف ام ردقب ائدنع مق اهلعجاو

 ق سانال امثوسك ىتاا باثلا ىطسبدنسلا مهاربإ ىخأ دع دقو « بو ىل عطقت ام دهعلا

 «ناص قو بيجو تابرضءو فوصو خوج نيب ام « قيز ةئاهيس اهدجوف ىل هتبحص قدم

 رمألا سفن ىف لحلا نم اهفام ردققب رثكأو لفأو ةئس ميقي ام اهنمو ءاموي ىدنع مبقيام اهنمو

 5 نيملاعلا بر هلل دمحلاف عىلاعت هللا هملعد ىذلا

 جب نسح لاقو اعوفرم ىلمرتلا ىورو

 لم َوْهَو َرَمآقْلا 0 "للا ماعد هيلع ردع 0 ملل اًمضاَوَت رمآبللا كلر نم »

 . « اهسبلي ءأش نآعإلا للخ ةعأ نم ريع تح قئاللطلا سومر

 وئَلَع ٌردَقَي َوْهَو لآ باو" رحل كر ىقهبلاو دواد نأ ىورو

 اكل 02 10125 نات لاق ةسعأ قانا لاق
 اهندلا اوركذ ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نأ نابح ناو دواد وبأ ىورو

 : لاَئف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع اهوي

 . 6 ناموا نس دل نإ ؟ نرد لأو

 ةكيطلا ةثاثرإ سابللا ف عضاوتاا ىه نيتمجعمنيااذو ةدحوملاب ةذاذبلاو .لفحتلا 7 ىعي

 : بايثلا نم نودلاب اضرلاو ةئيزاا كرئو

 بابي ال ىزلا لبا سي لَّجَو رع شا نإ » : اعوفرم ىقبيبلا ىورو

 . 6 سِدْل أع

 اديام ءاسك ةدرب ىلأل تج.رخأ اهنأر اهنعاللا ذر ةشئاعنع امههريغو ناذيشلا ىورو

 هللا لوسر. ضبق دقل هللاب ثمسقأو نملاب عنصي امث اظيلغ ارازإو ةدبلملا هلومسي ىذلا نم

 . كلذ ريغ ليقو «عقرملا دبلملاو « نيبوثلا نيذه ىف ملسو هيلع هللا ىلص



 ب مووهدل

 ند ةرمث نإو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قوتد لاق رمع نبا نع قيمبلا ىورو

 ,وعهل جسنت فوص

 « انشخ سبلو انش لكأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ » مكاحلاو هجام نبا ىورو

 ىلص ناك ام« ريعشلا ظياغ : لاة؟نشدنا م نسحلل لق «فوصخملا ىلتءحاو ءفوصلاسبل

 , ءأم ند ةعرب ا درع سف مسو هياع هللا

 2 0 اوم 7 2 ع . 1
 هأسكا هبر ماي ىسوم لَك ناك هنأ » : اعوفرم ك اخلاو ىدذمرتلا ىورو

 : تا صام سرع ٠ _- .٠ 7 1 .٠ .٠

 دلج 'نم ةالمت تناكو٠ فوص ليواَرَسَو ؛ فوص مك فوص حو « فوص

 . « تيم راح

 . ةريغصلا ةوسناقلا :ميللا ديدشتو فاكلا مهب ةمكسلاو

 فوصلا اوسبلينأ نويحت.يالءايبنألا تناك )لاق هللادبع ىلع افوقوم م احلا ىورو

 5 4 ريما اويكريو مغلا اوبلعو

 هيلع هللا ىلص هللأ لوسر انيلع جرتخا] : لاق تماصلا نب ةدايع نع هوس نبا ىورو

 «(اهريغ ىش هيلع سيل امفانب ىلهت «نيئكلا ةقيض فوص نم يح هياعو موا تاذ ملسو

 نينمأوملا دارف ةَسااجْبَو فوصلا سبل ربكلا نم ةءارب » : اعوفرص قبعبلا ىورو م 1 2 كيم .ءش# ل 007 2 00-0 .

 . « ُريِمَبلا لاق وأ « نما ُلاَقتْماَو راخلا بوك ُرَو
 لصي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر"ناك ) : لاق نسحلا نع السرم ىئوبلا ىورو

 هؤاسأ نكو ) ةعبسلاو ةئسلاب ىرتشي م فوص نم ةيسك |تناكو « هئاسنل طوره

 . عام نرزتأب

 نم لحرم طرم هيلعو جرخ ملسو هيلع هللا ىلو هللا لوسر نأ ١ هريغو مأسم ىورو

 لدحرملاو «زخئم نوكي دقو ءفوص نم نوكيدقو هب رزتؤي ءاسك طرااو ,دوسأ رعش
 + لالا لا»ر روص هيف ىذلا وه

 داسو ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسرأ ناكر : تلاق ةشئاع نع هريغو ملسم ىورو

 : «(كهيأل هوشح مدأ نم هيلع ءىكتي

 ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر شارف ناك امتإ ١ اضيأ هريغو ماس ةياور فو

 . فيل هوشج امدأ هيلع مائي ناك



 هلم "ها اع

 ىلص هللا لوسر تيسكتساو : لاق ىملسلا ديبع نب ةبقع نع قىمبلا دواد وبأ ىورو

 دختي بوث ةشيدلاو « ىلاحصأ ىبسكأ انأو ىنتيأر دقلف نيتشر ىناسكف 2 و هيلع هللا

 ىاحصأ ىبسك أ انأو : هلوقو « اًقيقر اجسن جسننو اظيلغ الزغ لزغت ناتك-ا ةقاشم نم

 : ةوسكأ مهالعأو مهمظعأ انأو ىأ

 ىلص انيبل عم نمو انتيأر ول » لاق ةديرب نع ىذمرتلاو هجام نباو دواد وبأ ىررو

 ٠ « نأضلا حير انمر نأ تبسح ءامملا انتباصأ دقو ملسو هيلع هللا

 ءىجن رطملا مهماصأ اذإ ناكو « فوصلا مهمايثناك هنأ ثيدحلا ىنعمو : ظفاحلا لاق

 انماعطو ؛فوصلا انسايل اما هرخخآ قىلاريطلل ةياور َْق دازو ّ فودصلا حير ممايث نم

 « « ءاملاو ركلا نادوسألا

 ىضرو ههجاو هللا مركب لاط ىلأ نبىلعنأ ىلعي ىبأل ظفللاو ىرجلءرثلاو لعيوبأ ىورو

 فوص نم ابوث تذحخأف 6 دربلا ىنقبوأ دقو 0 اعئاج ةيئاش اكدغ قف تجرح : لاق هنع

 ءىشمىل ناك ام هللاو «هب ءقدتسأ ىردص ىلبع هتمرخأو ىنع ق هتاندأ مث « ىدنع ناك دق

 نأ ىلإ ؛:ثيدخلاركذف ىنغلبا ءىش ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا تيب ىف ناكولو ؛ هنم لك

 ةباصع عم وهو دجسملا ف هيلإ تسلجف ملسو هيلعهلا ىلص هللا لوسر ىلإ تئج مث : لاق
 مالغ معنأ ناكو ةورفب ةعقرم هل درب ىف ريمع نب بعصم ائيلع علط ذإ « دباحصأ نم

 ىأرو « ممعنلا نم هيف ناك ام ركذ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هآر الف « اشيع هعقرأو ةكمب

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث « قكبف هائيع تفرذف اهيلع ىتلا هلاح

 همه ءاس ع 2.0, ياا 0 مع تما 2 بد . 0-_ وا 01

 وايلإ حبرو رملتو زيخ نم ةنفحي مدح ىلع ئدغ اذإ 'مأ ريخ ميلا نأ »

 م ب كر سا | ورع )د عد رس 36 يعرب يك عا ستاد كمل ضدك
 ىلإ انلق ةجئكلا تشن اك مكتوب مرتسو« ىرخا ىف َحاَرَو ٍقلح ىف ادْعَو ىرخاب
 . " 45غ 3 سا 2 يلحس وفك . اس 67
 0 مويلا نأ 1 لاق , ةدابهال غارفتل كيخ دكمورب نم

 ىلص هللا لوسر ثدب نم تاش موي قف تجرخ : لاق ىلع نع ىلمرتلا ةياور ظفلو

 ىطسو تددشو ىننع هتلخدأف هطسو تبوجف ايوطم اباهإ تذخأ دقو ؛ ملسو هيلع هللا

 ف ثقرخ : تبوج ىعمو ,ثيدحلا رك ذه 2 عودا كيش قلإو لخنلا صو هتم زحف

 ليقو ؛دلجلا باهإلاو ؛ هسأر هنم ناسنإلا جر ىذلا قوطلا وهو بيدلاك اقرخ هطسو

 7 غبدو م ام



 ل مهالاس

 ريم يب سم ىلإ رن ا هيلع 4 لص هل هَ 0 نأد قيمبلا ىورو

 اذه لإ اولراظنا 2 و هيلع هللا َِس تلا َلآقف وب قاعي دف 5 شبك باهإ 01 ةابقُم

 قلو بار ملا رمامطلا . يطأ عن[ د نأ دين أر دل 0 هللا روت ىذلا
 اممم 2

 لو لل بح هاعذف رمد قناع 0 ير *.أ اماَرش ةلح رْيَلَعَو يأ

 . 6 نورت ام لإ

 « نينمؤملا ريمأ لكموي وهو هنعاللا ىضر رم تيأر دقلو : لاق سنأ نع كالام ىورو

 . (ضعب ىلع اهضعب دبل عاقر ثالث هيفتك نيبام عقر دقو
 .٠ 2 7 2 .٠ 5 -. 40 قي

 نيرمط ىد ربيعا ٌبوسا بر » : اعوفرم 00 لاقو ىدمرتلا ىورو

 . « يلام من هاربا مم هيأ للا ىلق رسقأ 0015 ةياويالا

 ريت ناك سو مْيَلَع هللا لَص هللا َلوُسَم نأ يسار تاريطلا رورو

 ىلَص اَْقرم اًعْرِد ليِبْحَرش نم َرمَبساَو « َجَرَح اَذإ ُهمَبْلَيف عباسطأ ْنِم بولا
 . ( وليف سائلا

 نافعنب نامع تيأر :لاق دادش نب هللا ديع نع« ىتبلاو نسح دانسإب ىناربطلا ىورو

 .ةقشمم ةيفوك ةطيرو ةسمخوأ مهارد ةعبرأهنمث ظيلغىفدع رازإ هيلع ربنملا ىلع ةعمجلاموي

 نوكت ةءالم لك ةيتحتلا نوكسو ءارلا حتفب :ةطيرلاو.ندع ىلإ بوسنم : ىتدعلاو

 ممم رسكب قشملاب ةغويصم ىأ : ةقشمو . ناقفل اغ سيا ادحاو اجسنو ةدحاو ةعطق

 . ةرغلا ىهو

 ناك اسرع ائيأر اف « ةمطافو ىلع سرع ترض> : لاق رباج نع رازبلا ىورو

 ةليل اهشرف ناكو « انلكأف بيبزو رمتب انيثأو « فيالا ىنعي شارألا انوشح « هنم نسحأ

 . شبك باهإ اهسرع

 نابوث هيلعو ةربرهىلأ دنع انك: لاق ءنيريس نءانع هنسحو ىذهرئلاو ىراخبلا ىورو

 . ثيدحلا ناتكسلا ىف ةريرهوبأ طختم خب خب لاق مث امههدحأ ىف طخمف «ناتك نم ناقشمم

 لجير مهنمام ةفصلا لهأ نم نيعبس تيأر دقل : لاق ةريره ىبأ نع ىراخبلا ىورو

 امنمو نيقاسلا فصن غلبي ام انف « مهقانعأ ىف اهوطبر دق ءاسك امإو رازإ امإ ءادر هيلع

 . هتروع ىرت نأ ةيهارك هديب هعمجيف « نيبعكلا غلبي ام



 م م ٠ دعا طن 5-5 ئ 2 هى قه .
 5 ئدلا نم ىنيفكي اكد لور ا تلف ه : لاق نأبوث ن 0 ىلاربظلا ىورو

 "ناك ْنِإَو « َكاَذَه كلي تيب كل نأك نإ إو كتَروَع قتراَوَو « ككَذ وج لس ام لاق
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 .6 رخبف 5 كب

 نم سبلأام : لاقف لجر هلأس رمع نبا نع « حيحضلا لاجر هلاجرو ىئاربطلا ىورو

 لاق ؟وهام : لاق « ءاكحلا هيف كابعي الو « ءاهفسلا هيف كيرد زالام : لاقف ؟ جابثلا

 < اهرد نيرشعلا ىلإ مهارد ةسمخلا نيبام

 نول نيا ؛ م اوذغ نيا تما ارع د اعوفرم ايندلا نأ نبا ىورو

 0 ممآالكلا ف عر ل 7 بايثلا نادل ريل 5 مامطلا تى

 , رعأ ىلاعت لاو

 قلحللا بوثلاب قدصتن نأ ( ملسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذأ )

 ملسو هيلع هللا ىلص انرمأي مل امثإو « ديدجلا انسبل اذإ قلحلا لءنلا وأ ةقلخلا ةماعلا وأ

 «صقان هرجأف اسفن هعيتتاع قدصت نمو« بلاغلا ق هعبتت سفنلا نأل ءديدجلاب قدصتلاب

 ماقم ىف وأ نيلماكللا نم نوكي نأ الإ « ىلوأ هب قدصتلاف ديدحلا هسفن عبتت مل نم نأ لعف

 بناجألا ىلع اهلماعيوامملإ ناسحإلاب رمأو « هسفن ةدهاجم نم غرف لماكلا نإف « نيدهاضا

 : فورعملاب ىلوأ ثوبرقألاو « هبلإ سانلا برقأ انوكل

 ديدجلاب قدصتيف هاومت ايف سفنلا ةفلاخمب روعأم هنإف «ةدهاحلا ماقم ىف ناك نم امأو

 اثيش هسفن عبتتال اماقم هللا ءاش نإ ليثدي فوسو « هل اهعازن اهملغي ىبح هسفن هتعبت ولو

 : ىلاعت لاق « هانقذو هانبرج اك نوكيام سفنأ ناك ولو « ساثلا ند دحأل هيطعي

 . (نوثحن امم اوقفت تح بلا اولانت نأ )
 ةريسك « هلل ديدج « هلل ةقيلخخ : لوقي اريقف هللا همحر صاوحلا ىلع ىديس عمس دقو

 ىمخل داك « هلل لوقي هتءمس ال : لاقو ةرسكو اديدج هاطعأو « هتقا هل عزتف « هلل

 امل ىل رفوألا ظحللا ناكو «ءهل هتيطعأل هلل ىلع ام عيمج ىنلأس ولو « ءايحلا نم بوذي

 ضرعلا بلط نع نولفاغ ءارقفلا نإف هللريقفلا هبلطام لك قاطع] ى ةنملا نم ىلع هلل ىزأ
 مهميعت امنإو ءادحأ هنم نوطعي اكلمهللا عممط نودهشيال متوكل « ة رخآلا ىف كالذ ىلع

 ةعلخ هديب ناطاسلا هسبلأ نم ذتاي انك قحال ايئاث كلذ ءاطعإو « قحلا نم ذخألا ىف مهثللو



 ا موو

 نُملا ىف كلت نم سفنأ ىرخأ ةءلخ كسبلأ انأو « ىنالفلل ريقفلل اهطعأدل لوقي ةدم دعب م

 . هديب ىرخأ ناطلسلا هسبلأ اهاطعأ اذِإف « ةقرلاو نوللاو

 ىل اهسبلأو هتبرضم ىابتياق ناطلسلا ىل عزن : غبصأ ىبأ نسوي ريمألا ىللاق دقو

 . ىتفبظو ةيكماج نم ذلأ ىدنع تناكف « هدي ةذل نم بيغأ نأ تدكف هديب

 امهسبلأ نأ تيبأف « ىل اهاطعأف ةمامعو فوص بوث ةرم ىروغلا ناطلسلا هسبلأو

 ابهذ ارانبد رشع ةعبسب فوصلا فاجس ناكو « امهتسبلف ىلع تلحف ناطلسلا عم ابدأ

 امهب تقدصت ةدم دعبمث « عرذأ ةعبسوحنهضرع ناكف شاشلا امأو « فوصلا نع الضف

 . كولملا سبالم انيلع عل ىذلا هلل دمحلا

 ميهاربإ ىديسل لس رأ ىابتياق ناطلسلا نأ هللا هحر صاوخلا ىلع ىديس ىل حو

 راصف هسالوهو « طيغلاف قزعي راصو ءافلح لب هيلع مزحتو ؛ هسبلف ىدالس ىلووتملا
 . هنمثب عفتناو هعب هل لاقو « ريقفل هاطعأو هعزن 0 الحو هلك

 . كاده ىلوتي هللاو هيلع لمعاو كلذ ملعاف

 ظذح ىف نآك لإ ًابؤت املس هاك شم 'نيآم» اوفرم م الو قفدمرالا عورو

 .6 قر هنم عْئاَع َماَد اَم هللا

 ارا مك نم فمر ةنانؤ قو ”هنم هيلع ماَد امم هللا رتس ىف لدي ا
 ل ه مجم

 . «كلس وأ طخ
 2 8 ع . ع 5
 21001 ركع ىلق ابنت 8 السم اك رمل أ >:اعوفرم دواد ىبآل ةباور ىفو

 لكاس 014
 . قنجلا رضخ نم

 طق اوثاك ام ىرْغأ ةَمايقلا موت ساّقلا شحم » افوقوم ايندلا ىبأ نبا ىورو

 ناك ف لق اوثاك ام كم او طق اوتاك ام ايطار اهاوتاك ا يأ
 - ثيدحلا » 0 اها اك لح رع

 كس 7 و 2 يي 1 8

 : 5 تصف أ هيعاوَج تنّيشأ ' 1 مسرعا نس نس هع جرس

 بيشلا ىفبن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر نه ماعلا دهعلا انيلع لحخأ)



 و دوك

 انلاقتلاو توملا_برقب انربخي « انل ريذن هنأ ثيح نم داتعملا هتقو لبقولو انبش اذإ انتي

 رغلأ دقو «انتاعيتو انيونذ نم لصتتنو دوزللاو لاقتزالل ةيهألا َْق هيد أد بيشلا هباثرك ذِي

 : لاقف تايبأ ف ىطاشلا شعنلا ف كلذ ريظن ىف

 ري كقا قا انع فرت

 3ر0 0

 ا هر و رنا 0 2

2-0 
 م“ و

 ةرايز ف 0-0 نع زري و

 يد 2ك 2 8 ا 0
 راسب تتيح سانلا حاص ناس اذإ

 م ع 0 شم 0

 ريسأ يرتب َو
 ”اد ثم در نر 0 . همر

 0 وهو سقنلا هلم رْفَنَتَو

 , م

 ما مْغَر ىلك نكلو
2 
 رورب روز

 : هديالعو هسأر بيشلا عل ال هنع هللا ىضر سيردإ نب دمحم ىعفاشلا ِع امإلا دشنأو

 قرافَم ٍلاعتشاب ىبرفت نان تيح كتارشبا وام

 ققّماه ق'وف تت ٍََق هموي ا 5

 تدم
 ىقتررَف قم معلا تاركقمات

00 
 ىَضرَع لح ام 1 تدع معنا

000 8 2 

 معقم“ لق دفتر 5 دو
 م هه ا 2 و

 و ضب او ء'رملا نول رفصأ اذإ
 عريسا مه سماد

 م نومألا تا بس كنع 0

 2 0 0 هانت 265 دو

 يارا 0 : رارغألالا ندعو

 قضوا بكسي نيش

 3 إف اينألا قدم 'نَتَو
 ًالطأيَو و لإ 0 1

00 1 0 

 هَ 2

 - هلل

 يقم

2 

 مراد رخل ا و تل 0

 اهيابش ءاضأ ذإ لثك

 ا 2س رخل ل

 امبارح رآيدلا 58 كاَوَأَمَو
 [ماضخ ىننبت نيل

 8 0 سَ تيفف دو

 [بيامتنش همايأ نس ا

 اهب اكستارا هولا سفن لع ماَرَح

 اهبااصن كمت لاخلا ةكّر لق

 اهباستك أ م ركلات ارا ريخف

 مظ د

 ني
 5 5 2 ا

0 
-_ٍ 

5-0 

 ا ل رم نلف
 57 - صا

 بنادق اناذع انإ خيش
 او ةالفلا رهظ ْق حال 1

 هنيه ةبالك يلع

 اهبالك كَتعرَأ اينو نو
 525 عو هسة

 اباجح ىخارم باَوبألا قلتُ

0 00 52 

 اهادتحا
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 ياش نري ألا توتكنكلو  اهرورش تاو اهنألا برت
 اصعلا كلسمأ هنع هللا ىضر ةنس نيعبرألا غلب املو . هنعهللا ىضر ىعفاشلا مالك ىهتنا

 رادلاهلهنم رفاسم ىنأ ركذأل لاقف اهمل] جاتحمم تسلو اصعلا كاسم]نمدت كارن :هل ليقف

 : رصم ىلإ دادغي نم جرخ امل اضيأ دشنأو

 داَبْلا كلذ ىف بلطي تولاو راب ىلإ حاتثرم شبعْلا "بَسَتمَو 01 1 0 6 7 1 م 2ر0

 دك 'نيتاَمايِيَع' لشي ناك ل هتمأه قف ايو شام
 1 00 ” يبا 3 هب 8 58 لما 0 1

 دّصَر َلَع هزلْجِر نيب نمتوللو ةعاش محتل رهظ قوف هلام

 دل د قر وول هكلل دْغ ةأيح ىف اماع طعب نو

 : رصم ىلإ ةكم نم وأ دادغب ند جرخ ا افيأ دشنأو

 2 8 مى. ماو 5 ها رلإ يس تاما ها امره و

 رفقلاَو هماهملا ضررا هم ود و رسوم ىلإ فوتت ىسفن تحتيص ادقل

 ا ا 2 م عم 2 ا 57 27

 05 6 ب ل 0 رعاه ع ى اح 2

 دحو أب أهف تسل ليبَس كتف ثمأ ْنِإَو تومأ نأ لاجر ىن-“
25 

١ 
 ناك انتم يدا 2 نقم رع لف قرنا
 ىلع توما ناكحلاصلا فلسا نأ فرعتل راعشألا هذه ىخأاي كل تركذ امنإو

 اضرم وأ ءانحنا وأ ايش ناكءاوس توملاب مهركذي نم نوبحيو ةعاس هنع نولفخبال مهلا

 . كالذ ريغ وأ

 بحاص رظنيلف بيشااهنم هركتف بئاش وهو ةباش ةجوز ناسنإلل نوكر دق هنأ ملعاو

 . ؟ قحألا وهام لعفيو « هفتن ةدسفمو هئاقبإ ةدسفم نيب لاخلا اذه

 نإ : هل تلقف « ءىثو ةنس ةثام هرمع نأ هللا همحر صاوتلنا ىلع ىديس ىنربخأ دقو

 « ىمع ةنبا تردكست ةنس نيسمخ نا انأو بيشلا ىبرض امل لاقف « ليلق ةيحللا اف م ميش

 ها مويلا كلذ نم ةدايزلا ئع بيشلا فقرف

 تارعشلا فتلت تعرشف امترضحم تمن «نمحرلا دبع مأ ىتجوز عم انأ ىل عقو كلذكو

 .٠ مويلا كلذ نم بيشلل فقروف رعشأا اهب ىلع تظقيتساف 2 صضيبلا



 ا

 « جاهلا ةكرب قيرط ف رصم جراخ نوفدملا ىدمحملا شادرمد خيشلا انخيش ىنريخأو

 « ةريبك ى رخآلاو ةريغص اهادحإ ناتجوز هعم ناكو ةيحللا ىرعش بحاص هل ناك هنأ

 ةريبكلا تناكو « اريغص ريصيل اهدنع مان الك ضيبألا رعشلا ثقنت ةريغصلا تناكف

 : هأ ةرعش هتيل ىف قبب ملى> رهشأ هياع ىضضم اف « اهلثم ريصيل دوسألا فتنت

 دلوتي رخآ رمأ انضراعي مل اذإ ام ىلع بيشلا ءاقيإ ف لجرلا بيغرت ىف دروام لمحيف
 . هتجوزل لجرلا ةبجم ةدش عم داكنأو « رورش هنم

 « اهجوز تلتق ةأرما هنع هللا ىضر باطدللا نب رمغ ىلإ عفر هنأ ىتييبلا ىور دقو

 ىلع اهركهل ىنأ ىنجوز دقو « نسلا ةريغص ةأرما ىنإ تلاقف ؟ هلتق ىلع كلمام اهل لاققف

 ارهاظ رمأن« تاف ىحر رجح هسأر تخضرف ىسفن ىنئبلغ هنم صلختلا نع تزجع ايلف

 . بره وأ ىفتذ اهنأ اهلهأ ضضعب ىلإ رسأ مث اهلتقب

 لاملا ريثك ناكو هلام لجأل ءاضيب هتيحخ تناكو « ةباش انئاوخإ نم صخشجوزتو

 تلاق ام ىتأ اذإف «تاوهشلابو « جاصلا ىلع مالا لمعب هفلكت تناكف « دلو هل سيل

 وهامو فاصنأ ةرشع و موي لكاهيلع قفنأ نإ : ىل لوقيو ىأيف « كلذب ىل ةجاحال

 لزت ملف ؛ كتيح ضايب كلبنذ : هل ثلقف « ابنذ ىل فرعأ امو « اهرطاخ الو اهبلق ىلع

 . بهذي هلقعداكف . اهقلط ىتد هب

 ءاهبحم ناك ةدحاو لجأل داوسلاب هتيحل غبص هنأ انناو] نم رخآ صخشإ عقو دقو

 كتكرحو « باش ةي كتي هل تلاق اهيلع لحشد الف ء باش هنأ اهمهوأو اهياع دقع مش

 . دكنلا ةرثك نم اهقلطف « خيش ةكرح عامجلا ىف

 ةئس نسعست لعب جورزت هنأ ىلاعت هللا همحر ىنوشلا نيدلا رون خيشلا ىديسا عقو كلذكو

 تناكف « خبشلا ىف قيدقتعملا رابك نء اهوبأ ناكو ء ادحأ اهلبق جوزت نكي ملو « ةباش

 لوقأ نأ ىحتسأو تكسأل شيإ ىلع ىنهركت شيإ فرعأ ام ىل لوقيف خبشلا ىذؤت

 ق اهعم ماني راصو اهعزنف خيشلا ةبج ةنوشخ نم اهدلاو ىلإ تكشو « كانس ربك نم هل

 رهأ ىف اهضرغ ىلع لمع الكو « هنم وكشت تناكف كلذ عمو « ىنيسمحلا ناتكلا باث

 ىذلا بيشلا ىخأ اي غبصاف « اهقلطف هتشيعم هيلع تردك ىت- ردآ ارمأ هنم تبلط

 . كاده ىلوتي هللاو ىعرش رذعل الإ هفتنت الو ء داوسلا ريغب كاتيجل- ىف

 بيش ما رشم ن نماَم “ 0 03 تبعا اوفتنتال » اعوفرم ىذمرنلاو دواد نأ ىورو'

 « ّوَمآَيَنْلا مؤَياّرون 4 تتاكد مالسإلا ىنةَبْيَس
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 ”هللا لص ىلا اقف :بنشلا نوفتخي الاسر نإف 0 لاقف» ىباربطلل ةباور ىف داز

 1 مه سه ص 5 5-50

 . « ةرون انتنيلف ءأش نم ؛لسو هيلع

 را

 هللا بيك مالمإلا ىف ةبْيَش باش ْنَم » اعوفرم هحيحص ىف نابح نبا ىورو

 , عأ ىلاعت هئلاو « جود اهب "4 مَقَرَو ةئيطَح اهب هْنَع طَحَو ةنسح اهب أ
 ةليل لك لحتكن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لعخأ )

 هللا ىلص عراشلا رمأ لاثتما كلذب انتين مظعم نوكيو « اندالوأو انلايع كللذب رمأنو دمنإلاب

 نأ الإ مهلا « هدصقن ملواو كلب لضاح رصبلا ءالج نإف ؛ رصبلا ءالجال ملسو هيلع

 مهنامفأ نوكت نأ ىلاعت هللا لهأ دارمو « رصبلا هالجب يونف ىوادتلا هب اندصق نوكي

 < هانعم اولقعي مل ولو هرمأل الاثتما عراشلا مكح تحن قم اهلك محلاوفأو اهلك

 نم دبعلا دادعتسا ىف ىوقأ ةلعلا ةفرعم ريغ نم لمعلا نأ ىلع ىلاعت هللا لهأ عمحأ دقو

 لمعلا كلذ لعف ىلع هل ثعابلا نكي مل ةلعلا فرعي مل اذإ هنأل « ةلعلا ةفرعم عم لمعلا

 نم « ةلعلا كلل ةمكح لمعلا ىلع هل ثععاباا نوكي امبرف للع اذإ هفالذم ءرمألا لاثئما الإ

 بجأ ناك رمأ لاثتما ضحم هديس رماوأ نم ائيش لعف نم نأ كلش الو ٠ باوث وأ ءافش
 ةرجألل ابلطال كيف ةبحم كامدم نم نأ مولعملا نم ذِإ « ةلعل لمع نمب ارجأ رثكأو هللا ىلإ

 كمدخام ةرجألا الواو « ةرجألا لجأل كمدخ نمم الحم برقأو اردق مظعأ كدنعود

 : ملعأ ىلاعت هللاو « مهفاف

 هللا ىلض ىبنلا نأ هحيحص ىف نايح نباو ىئاسنلاو نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا ىورو
 ْ : لاق سو هيلع

 . « رشا تبني صبلا ولي هنإك دمثإلاب اريحتْكا »

 لحتكي ةلحكم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرأ ناكو : هع هللا ىضر سابع نبا لاق

 ا نابح نباو ىناسنلا ةياور ظفلو : هذه ىف ةثالثو هذه ىف ةثالث ةليا لك اهنم

 2 2 تام كا < هل 3 مس ا

 « رمشلا تبنيو رصبلا وحي هنإف ءذممولا م أ ريخ نم نإ »
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 «ىذقلل ةَبهذَم ءرعشلل ةيبنم هنإف دكإلاب 'يكيلَع » اعوفرم ىئاربطلا ىورو

 . معأ ىلاعت هللاو ول ان
 دنع ىلاعت هللا ىمسن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 م نآرقلا فو ه ةتيملاكوهف هللا نع ةلفغلا عم لعف ىش لك نأل 0 ؛« بارشلاو ماعطلا

 . ( وْيَلَع هللا ”هنا رك ذي ل اع رك أن ال5)

 هتيكز و ماعطلا سيدقت ةيمسنلا ىفف 4 ا ظفللا مومعب ةريعلاو

 ىلاعت هللا نع ةلفغلا لحم لكألاو اهسال ىسحلا هئامسأب ىلاعت هللا عم روضحلاو هتيمنتو

 « ىلصملا سفن هيلإ قوتث بارشوأ ماعط ةرضحم ةالصلا تهرك اذه نمو ؛هيلإ ةيعادلا ةوقل

 ةذل هسلن نع در نأ ردقيآل ديعلا نآل 04 الفن واو ةالصلا ق برشلاو لكألا نع ىبنو

 قحلا ةاجانم ةذل نيبو هنيب لوحمو « هتاجانم لاح ق ةذللا كلت همحازيف برشلاو لك ألا

 . ةالصلا حور ىه ىتلا ىلاعت

 ىلاعت هللا عم رضحم ىت> ريقفلا لمكيال : لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو

 ةذل نبب ممجيو « ةالصلا لاح ف رضحم ان؟ عاجلا لاح قو برشلاو لكألا لاح ىف
 ىلاعت هللا ركشيف « ىرخألا نع نيثذللا ىدحإ هبجحت ال دحاو نآ ىف ةاجانملا ةذلو لكألا

 . دحاو نآ ف نيهجو نم

 ناك نإ الإ قيرطلا ىف اندنع ريقفلا لمكيال : لوقي هللا هحر نيدلا لضفأ ىحنأ تءبسو

 دم وأ مث وأ « سلجا وأ مق وأ عماج وأ برشا وأ لك نالف اي لوقي ماهإلا كلم عمسإ

 وهف ماهإلا كالم عمسي م نف « كللذ وهو كدنع اع قدصت وأ كتوق نزدءا وأ كلدر

 5 ةيفإلا تارضحلا نع ليعي

 تفرف الو « لك نالفاي ىسفن ىف ثمهلأ ىحح تلكأ ام : لوقي ىردنأ ةرم هتعمسو

 3 قكي نالفاي تمهلأ ىح لكألا نم

 اماعط تلكأ ام : لوقي هنع هللا ىضر ليجلا رداقلا دبع ىديس ناك : لوقي هتعمسو

 +هأ اذكهو مث كيلع انقم ىل لبق ىتح تمنالو لك كيلع انقحم ىل ليق يح طق

 هنأ ىريف « هللا 3 روضحلا تعنب لكأي نأ ريقفلل ى خبلي : لوقي ىرخخأ ةرم هةعسو

 هللا هقزر ثاذ نمدأ نف ءاهتعانق وأ هسفن هرشىرب مانثال ىتلا هئيعب هيلإ رظان قملاو لكأي
 , هلنع نكي ملام بادالا نم هيلع علو ةءانقلا
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 نوكسو ةكرح لك لع كام هللا اوم + :لوقب للا عر ضاوفلا ايلع ديس تعمسو
 : هللا عم اهمف ديعلا رضحل الإ اهلك فيلاكتلا كعرش امو « اهيف كل كرابي

 « قاشلا هللا مب : لك أي الك لوقي نينس ثالث نبا وهو نمحرلا دبع ىدتو ناكو

 تاماقملاف مهتبتر تلعولو قلحلا نأ ىنيالو «ماقمال ةبسام ىهو كلذ هملعأ نأ ريغ نم

 امنإ : مفوق نم حامشلا لهأ ضعب هيلعام فالدخ ةنسلا رئاعشب امايق ةيمسنلا ىلإ نوجاتحم

 هلل ماعلدلا ىف الملا ىري نم امأ « ىلاعت هللا مم اكلم ىرب ناك نم هماعط ىلع هللا ىمسي

 ةكرب هدبعل همدق اذإ ىلاعت قالا ماعط نأل « هتيمست ىلإ جاتحي الف هيلإ همدقم هنأو ىلاعت

 . ها وعلا ىف ةدايزلا لبقيال هسفن ى

 هجوو « هبسكو دبعلا ىلإ هتبسن ىلإ هجو « ناهجو هل دبعلل مدق ماعط لك نأ قدلاو

 قحلا ىلإ كلذ ةبمبن هجوو «ةدايزلا لبقي قاخللا ةبسن هجوف ؛ هةلخو ىلاعن قدا ىلإ هتبسن ىلإ
 . ةدايزلا لبةبال

 يحراجملا دوعسلا ىنأ خبشلا باعصأ ىحأ ىريصورألا نيدلا سمش خيشلا ىلع لخدو

 هياعهلىلاعت هللا ةيمسن ىلإ جاتحيال نيذائسألا ماعط لاقف « مسي ملو لكأف هللا هحر

 نكو كلذ ملعاف هللا همحر ىلإ عجرف « كلذ ىف ةجاسا هيلع تمقأف « هسفن ىف ةكرب هنأل

 ىلاعت قحلا هعرش امم لكأ ال هنإف . هلقعت مل مأ اهانعم تلقع ءاوس لمع لك ىف ةنسال اعبنم

 . ادبأ هلسر ةئسلأ ىلع

 . ( ”يكش ”ريلَع هنلاَو)
 نابح نباو هجام ناو حيحص نسح ثيدح لاقو ىذهرنلاو دواد وبأ ىورو

 : اهنع هللا ىضر ةشئثاع نع هحبص ق

 أَ 0 قاما عار سو هيلع هللا لص ىلا "نأ »

 | ىلَص هللا لوسَر لاف ع نيكس 20 اع

 ا



 ل ماا سس

 ليتم الو متع ةدنع ناانتنف دي أف نأ: ةتن “نو اهونرخ الا زوو
 . « هماعط لك هل سس و هتيِب لحد اَذِإ مسيل اتيبَم اَلَو

 ”لحكلا 0 اذ 2 اعوفرم هدام نباو ىلاسنلاو ىذمرتلاو دواد ونأو مسم ىكورو

 الَو '؟ دنع تيبمال نآفيشلا لاف هيأنط َدْمعَو لوُشُد دنع ىلاعت هللا ل دع هي

 « تيب هه ناطيشلا لاق وحد دنع دنع ىلآمت هللا نا 37 0 لحد اَذِإَو ؛ءاشع

 : « هانا ع ذأ ناطتيشلا لاق هماعط دنع للا رك ذي 1 ذَا

 ' لعأ ىلاعت هللاو «ةريثك كللذ ق تيداحألاو

 انسوفن ضورن نأ ( ملسو هيلع .هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع كدمخأ )

 قباسن ال ىبح كلذو ةعامللا عم انلكأ دنع هرش اهدنع ريصيال ىنح نيحلاصلا ادآب

 لكأ نف «كلذ وتو ةديصعلا وحن ىف نهم وأ لسع ىلإ وأ اهجضن مث ةبطر وأ ةمحل ىلإ
 . سفنلا ةهارش ابلاغ ةمزال نف ةضابر مدت ريغ نم

 لكأب نأ دحأل ىغبنيال : 1 لوي ىرمغلا عماج مامإ نيدلا نيمأ خيشلا انذسش ثعيسو

 « مهراثيإ ىلع ةردقلا هةسفن نم ملعي منإف 4 ماعطلا بياطأب مهرثؤي ناك نإ الإ ةعارح 6

 اوناك ىضاملا نمزلا ف ءارقفلا نأ دوهعلا هذه ىف مدقتو « هدحو لكأي نأ بدألا نف

 ىلإ مهدحأ ندحغ قيس نأ افوخ ريبك لجرالو داتسأ الو ةدلاوالو دلاو عم نولك" بال

 نيع قيسب رعشال وهو اهلك ف اه نيخأيف 3 ةبط ل وأ ةمسام7 وأ وح وح وأ ةمح وأ ةمقز

 . املإ ركذ نم

 نمآ ام : لوقيو ةرورضل الإ دحأ عم لكايال ىرمغلا نسحلا وبأ ىديم ناكو

 « اهراج نود ماعطلا بياطأ ىلإ قباسن نأ الو « اهقيفر مادق نم لكأت نأ ىسفن ىلع

 هدايع نم وأ ىلاعت هللا نم اهتايح ةلقا

 لصأ نم انسوفن ةها رشب هملعل انيلي امم لك ألاب ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا انرمأ دقو

 هللاو ءانيلي امم لك لاب رمألا ىلإ انجت>اام هرش اهدنع نكي مل املأ ىلو « ةقلخلا

 1 ملعأ ىلاعت

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننلل ناك : لاق رسب نب هللا دبع نع هجام نباو دواد وبأ ئورو



 ل أ

 ةعصقلا كلتب ىنأ ىحضلا اودجسو اوجبصأ |لف «لاجر ةعبرأ اهلمحن ءارغلا اهل لاقي ةعصق
 ىلارعأ لاقث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ائج اورثكالف « ابيلع اوقتلاف اممف درثأ دقو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاّقف ؟ ةسلجلا هذهام

 هلا لص هللا لوُسَر لق "مث اًديَع اًراَبَج ىنلَمحم الو ابرك اَدبَع كَم هللا نإ د
 9 6 سوا 2 ا 1 0 5

 . « ايف كرابي (مورذ اوعدو اهناَرَج نم اوك : لو هيلع
 : ةمجعملا لاذلا رسكب ىهو ءاهالعأ ىه : ةورذلاو

 : اعوفرم هحبحص ىف نابح نباو هجام نباو ىلاسنالو ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو
 .« هلعسو نم اولك" أك هلو ديت اج نم اولكف رمامطلا طسو ف لات ةك لاو - 10 ةساراس رع 5-5 لك 50
 1 مسمع 5 < عح ةر“ر# د ”كر 0

 6 دحأ لك اذإ سو هيلع هللا لص هللا لوسَر ىعنو » : دواد ىبأ ظنلو

 هر كولا نإ اللخأ نو نك نإ نيكنو ةنكشملا لخأ "نبت رك ايل انناكن يا ع 2 _- 5 8. كس اه 1١ "م تا م عماس 5

 . معأ ىلاعت هللاو « ُهآلْعأ نم

 سيمؤتب مدألا نم عئقن نأ ( ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 تيريكلانم زعأ لالخلا مهردلا هيف راص ىذلا نامزلا اذهىف امسال تيز وأ لخم ةمآللا

 نإ هللاوو « همذي نأ دحأل زوجيال سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هحدمب ءىشو « ردألا

 مدعو «هل انركش ةلقو هنع اذتافغ ةرثكو هللا نم انئايح ةاقل انياع ريثكل نآلا بارتلا تس

 الف ديبعلا فاصوأب مقي مل نمو ؛ ةيدوبعلا تافص ىفاني ثالذ لكو ءانل همسق اهب اناضر

 راشأ انك هل ادبع ناك ولو اعيش هديس ىلع قدتسيال هنآل « هب مايفلاب هديس ةبلاطم هل ىغبني

 : ربخ هيلإ

 .6 ىَوأَت ٍٍآ هيطمال ل 0

 قزر ىلاعت وهف الإو « هسفن راتت انك هيوؤي الو هسفن رات اك قولا همعطيال ىأ
 ١ . مهفاث رفاكلا

 .ةرورضلا قوف قحلا نم بلط نه : لوقي هللا هحر صاوخلاا ايلع ىديس تعمسو

 هاي رورضلا ىلع هلل ركشلاب مايقلا ىلع ردقيال ناك اذإو « ةريصبلا ىمعأ وهف رادلا هذه ىف

 . تارهشلا ىلع هركش ىلع ردقي فيكف



 امم

 لياقلاب هنم قدا ىضر ايندلا نم ليلقلاب هللا نع ىضر نم :لوقي ىرخأةرمهتعمسو

 . لمعلا نع
 شياب ىزبخ لكآ لاقف زيخلا بجو ديرم لك نأ ىلع قيرطلا خايشأ عمحأ دقو

 قيرطلا ف ءىث هنم ءىجبال

 دبعلا اهنم ملعي ىتلا تارضحلا ىلإ هي كلسي خيش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديري نم جاتحيو

 الضف ضرألا هب فس مل ىذلا هيلع ةنملا هلل ىرب ريصي ىتح قوةهللا نم هيلع ىلاعت هللام

 محسك ىلاعت هللا دودح ةيدعت ىف ائلاثمأ مح نإف « هسفن اهاومث ىتلا قازرألا ريخست نع

 لهف « هتجوز يف ةشحافلا لعفي وهو هيلع هديس لخدو هديس ميرح ى قسف ىذلا دبعلا

 مدأبالإ لكآ ام لوقيو هيلع هدرب نأ اسباي افاح اميغر هديس هل عفد اذإ اذه لثم ردقي

 هديس ردقي الو ؛ سبايلا زيخلا قدتسيال هللاوال « ثاذ وو نبج وأ لسع وأ محل نم

 ىنعم وهو قالا عم انلاثمأ كح اذه « همعطي هنوك نع الضف هيلإ رظني نأ هسفن ىلع

 : ىلاعت هلوق

 . ( ميك ب اكو ةمايقلا ماوي منك رقت اآ5)

 ىلإ رظن و ركسأوإ«قرس مو؛ هارب ىلاعت وهو هللا ءامإ ىف انزأا ف دبعلا عقو مكف

 مو اروزهباحصألده شكو ءاضارعأ فذق مو ءاناسنإ باغتساكو ءامارحلكأ كو« لحألام

 لثم ديعف اهاك تافضلا هذه تعمتجا امبرو « متي لام لكأ موءادلاو قع كو ءامحر عطق

 . راثلا قحتسي امنإ اذه

 اهيف رتخبتو ةلح سبل ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىف الجر نأ»ىراخببلا قو

 تاففصلا هذهو ؛ةمايقلا موي ىلإ ضرألا ف لجلجتي وهف بحل ىأ قاقز ف هب هللا ئسخف

 ىغبني الف كلذ تملع اذإو « امحاصب فسخم نأب قحأ ىهف «ء نيقيبرتخبتلا نم حبقأ

 «لالح هجونم كلذ دوجو ةلقل نامزلا اذهىف ماعطلا ناولأ خيبطي نأ ةودق هسفن لعج نا

 ءارمألل الإ خاصنإل تاجوزو ىرارس هلو فوص ةيجوف وص ةمامعدل مهضعب تيأر لب

 اياده ذخأي وه اذإف هرمأ ىف ترظنف « ةلودلا ناكرأ ضعب نم رثكأ ماعطلا ناولأ خبطيو

 اذه لثف ايش ءارقفلا ىطعي الو ىرسنيو اهم جوزتيو ءارقفلا مسا ىلع مهتاقدصو ةملظلا

 سيلبإ وه امنإ هخيش.



 دل موال

 « ةئيرقلاب ولو مهمسا ىلع لخد ءىشب هتيواز ءارقف نع صصخن خيش لكف ةلمخلابو

 ّق ةيوازلا خيش دهع ىف كلذ انحضوأ اك باصن وه امإو « بيصن ةخيشملا ق هل سياف

 , ملعأ ىلاعت هللاو « خياشملا دوهع

 ريغ نم ىحرلا ىلد شوشدملا ويعشلا زين رمكي وأو كرمع ن* ىف 7 اهف ى نأ ا عتقاف

 «ايالبلا كايلع لزني و ايندلا َْى رانلاب كايذعي مو كلذ كمعطأ ىذلا هللا نم حئتساو «مدأ

 2 ركشلا الإ هل ئغبذب ا دامرأإاب حلوصف راثلا قددتسا ندو

 ةيصعم لعفي « نآرقلا ةاح نم اصخش ائيأر : صاوخلا ىلع ىديسل ةرم اولاق دقو

 ىلع هسفن هبلغت نأ نآرقلا لمادل ىغبذيال هللاو : لاق مث ء بجعلا لك كلذ نم بجعتف

 قحتس شرا هللاب :ىل لاق م ( ةمر# ةوهش ىلع هسفن اذه تبلغ فيكف « ةحابملا تاوهشلا

 . ها محلا ناحبس نكلو مئاهبلا عبط ىلإ جراخ اذه لثم نإ هللاو « ىلاعت هللا نم اذه

 نم نامزلا اذه ىف ماعطلا ناولأ هل ترسيتو معنلا هيلع تفدارت اذإ ديعلا رذحيلذ

 : ثيدحلا ىف نإف « ةيوازاا خيشو ملعلا خيشل امس ال جاردتسالا

 ني هَ قيفشلا ىعارلا ىمحت اك ًايئأللا "نم نيئولل ُهدْبَع ىيْسَيَل هللا نإ »

 6 ةكل 0 ا عارم

 : ثيدحلا فو . ايندلا نم كال هناكمب هللا دنع تنك وأ : هسفنل خيشلا لوقيف

 . 6 لا ةةئانللا و (

 .( مقتلم طارسص ىلإ هآنبإ م ىدبت ُهْناَو )

 لأس ميسو ةياع هللا ىلص هللا لوسر نأ هجام ناو «ىذمرتلاو دوادوبأو ملسم ىورو

 : لوقيو لك أي لعجف لخلا الإ اندنع ام اولاقف 7 هلهأ

 . 1 لذا مادإلا من ءفلأا مادا جت هل 4 هلك اذهل ما

 : ملسو هيلغ هللا ىلص هللأ ىن نم امر لنم للا بح أ تلز ام : 0 ل

 , راج نم مم لثم لذا بحأ تازامو ! مفاثنب ةداط لاقو

 00 ا ىضر بلاط ىلأ تنب أه نع 5 هدام ناو ىذمرتلا يورو

 آلإ ال : تلق ؟ هاش نم "6 دفع لَ : لق سو هيلع هلا ىلص هللا لوس «ْلَم َلْخَد 3 5 د 4 3 0006

 ( راونألا مقاول - 94 )



 د ملء

 مدأ ديف تيب رفتفا مف ءويب "رق ّلسو هيلع هللا لص ىلا لف خو ةتبكي رس د.1أ يف ثلا [م هيب 32 ١
 ب 0
 ليو لع اذا لمررلا لوح عنو الا 500

 لاق لَخَو ةركو يش [دْنع تلاقف ؟ هاذغ نم لَه :لآقف اهدنع اَنأَو ةثْئاع لع
 مادإ ناك ل | ىف كر يلا كذا مادا منن : سو ديلع هل لولا لوس لا

 .©6 8 هيف تيب ار 3 لَو , لبق ءايينأْلا

 جاتحيالف هب هلهأ عنق نإ ىأ : رقتفيهل ىنعمو «مدأ نم الخام. ىأ: تيبرقتفاام ىبعمو

 '. هريغ ىلإ

 1 اعوفرم دائسإلا ع لاقو ّماخحلاو ىذمرلا ىورو

 .6 وك رابع رجش نم 60 هب اوُنِهُداَو تكا 2
 هع مم ريس 25 مع 5 0

 . وع كر 0 هب اوُنهداَو تي زل اولك د :اعوفرم مك احلل ةياور قو

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 لكأ ةيفيك نع ثحبي نأ ) ملسو هيلعدتلا ىلصدللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لعخأ )

 «كلذ ىف هب ىدتقنل « كلذ ريغو خيطبلاو هكاوفلاو محللا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كلذ ىف هنع ائيش دجن مل نإف «رمأ لك ىف سو هيلع هللا ىلص هب ةودقاا تع نوكن ىبح

 نم راكألا دنع-نإف « بدألا ىف راككألاو كواملا كلسم ءىششلا كلذل لكألا ىف انكلس
 هلك أ ناك نإ امسال ةامح ءىشلا كلذ لكأ كرتنوأ « مهريغ دنع سيلام لكألا ىف ٍتدألا
 5 ةيرورضلا نود ةيسفالا تاوهشلا نم

 ىدنهلا خيطبلا لكأ كرت هنأ هنع هللا ىضر لبنح نب دمأ مامإلا نع انغلي دقو

 ءارقف ىف ىنيع تأر امو «هل ملسو هيلع هللا ىلص هلكأ ةيفيك فرعأ مل : لاقو رفصألاو
 « ىيرجلا فسوي ىديس نمو « نانع نب دمحم ىديس نم ةنسلا لعف ىلع صرحأ رمملا

 اوفرعي مو اهوطغأ اهرناذع ايندلا نأ وأ 2 ةلزملا ىحاونب دواد نب كمكث ىدوس نمو

 6 مغ ىسفت فق ىردلو اي : ىل لاقتف هتافو ةليا ىتيرخلا تسوي خيشلا ترضح دقو



 سس م[ سس

 نسح وأ حيمص ثيدحم ءوضولا ف ةيحللا ليلخت ةيفيك فرعأملو ايندلا نم تجرد. ىذلا
 اوفشي ملف امهريغو ىطويسلا نيدلا لالج خيشلاو ىمبدلل ناّمع خيشلا كلذ نع تلأس دقو

 < هللا هخر جرد رشع وحن دعب قوت مث « هتافو ةليل هظفل اذه «كلذؤم ليبلغ

 نود محللا شبنى بيغرألا باب : هلوقب محللا لك أى لع ىرذنملا ظفاحلا بوب دقو
 . لعأ هللاو ء ربدتا حص نإ نيكسلاب هعيطقت

 هبرقف ماملاوأ جاجدلا خم لثم محللا ناك نإ : لوقي صاوحلا ايلع ىديس تعمسو

 هنم عطقاف فواعملا زوإلاو فورخللا كلرو لثم اريبك ناك نإو « لكو هتفخن كيف ىلإ

 : اهمظع ىلع نم اهم شهماو ةفيفللا ةعطقلا ذخ مث نيكسلاب

 . بحر وتم كهللاَو)

 : اعوفرم دانسإلا خيرجص لاقو مكاخحلاو هل ظفالاو ىذمرتلاو دواد وبأ ئوزو

 . «أنمأو اتخأ هك بت نسل وبما »
 ]سو هيلع لا ىلص هللا لوسي 12 » : لاق ةيمأ نب ناوفص نع م احل ةناور ىو

 يضلل برق: لاق كوبل :تلق ”ناَوْفَص اي: لآَقف «ىديب _مظعلا ٍنَع اا و

 . «أمأَو ًانهأ هند كيف' نم
 م

0 
 ل

 م تاعباتملا ىف هب سأب ال ميظعلا دبع ظفاحلا لاقو « بيرغ ثيدح ىذمرتلا لاق

 ينص 'نم هَل نيكشلاب ”مشلألا اومطقتال » : اعوفرم هريغو دواد وب أ كورو

 . « أَرمأواتْهَأ نإ انْبَت هون ءرمجاعألا
 مث لكأف ةاش فتك نم زمخا .ٍلسو هيلع هللا ىلض ىبلا نأ حص دقو : ظفاحلا لاق

 . ملعأ ىلاعت هللاو «ىلص

 املك ماعطلا ىلع عمتجت نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع ذخأ )

 « بوالقلا فالتثا هيفو « قزرلا ىف ةكربال برجم وهو انناوخإو اندالوأو انلادع عم لكأت

 : ثيدحلا قو

 .« هدف ْمَتَمَو هدب َدَجَو ُهَدَحَو "لك أ نم سائلا ةرث»

 ناكل عراشلا مالك صنب سانلا رارش ةفص نء انجورخال] عاتجالا ف نكي مل ولف



 كلت 7 كلا

 « صانلا عم لكألاب رطاخللا حارشناب "ىلع ىلاعت هللا نم دقو « رجزلا ىف ةيافك كلذ ىف

 توعد اذإف « ةثحوم ةملظم فوج ىق لزنت ةمقللاب سحأف ءىدحو تلكأ اذإ هضايقناو

 ةالصلا ىف كلذ تبرج 15 ىمفن ىف هتبرج اذه كلذ لاز ادحاو ولو ىعم لكلل ادحأ

 « اعرش تواظم نيتءامملا نم الك نأ ثيح نم ؛« ىدحو ةالصلاو ةعابللا ف

 لطعيو ؛ سفنلا عش نع هجرى بح هيبرب خيش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتو
 : ىلاعت لاق ثالذلو ةأشنلا ق ىلبج هنإف « لاعتسالا 7 نعو هتفص

 : لاعت هلوق كلذ رتظنو « هسفن حش لزب نمو : ىلاعت لاقامو

 .( دسح اَذإ دسأح رش نمو 558

 دساحلا دوجو نم هللاب ذيعتسي نأ ناسنإلل عرش هنأ ولف « ةمعئلاب نورقم دسحلاو

 نأ مولعمو « ةمعنلا دقفب الإ دقفيال دساحلا نإف « ةمعنلا دوجو نم ةذاعتسا كلذ ناكل

 . دسح أب ةمقل نم ريد دلسح عم ةمعت

 دوحلا ةعاس ىلإ لخبلاو حشلا قيض نم ثاجرع ىتح خبش دي ىلع ىخأ اي كلساف
 « الي اهيحش تنك اذإ ام فالخي « اًهساف تنكولو سانلل ابوي نوكتف « مركلاو

 ملسملا انيضأ ةبحم نأ كلش الو « نيلقثلا ةدابع ىلع تنك ولو « مهل اضوغبم نوكت كنإف

 نم رثكأف « ةرحالا ىف اهباسحو اهتعبت انيلعو ءالحللا قف ةرذع اهمقلن ةلكأ نم عفنأ انل

 دنع نكل « ةرخآلاو ايندلا ىف تربع اذإ كديب اوذخأيل كدهج ناوخإلا ىلع تاموزعلا

 مركلاو ءاخسلا كياق نم ىلاعت قحلا ىلع اذإو « فلكت ريغ نم لالح نم كلذ دوجو

 لثملا قو . داوجألل ىفوطف « كلذ نم كدنع ام ردقي قئالخنا قازرأ كايدي ىلع ىرجأ

 ىلع بلاغلا نأ كلذ حاشا + هؤاقدصأ تلق ماعطلا هماعطإو ءرملا لام لق اذإ : رئاسلا
 نوكرشبوالا اصخش نوبحصيالف « سوفنلا املإ ليمت ىنلا ةيناسفنلا للعلا نامزلا ءاقدصأ

 لك هيلإ ليمت نأ مهسوفن ىلع نوردقي ن وداككي ال هناسحإ ىتتنا اذإو « هئامحإ ةبث هعم

 ماق ام نيدلاو « ادبأ مهملإ نسحيو مهمعطي نك مهدنع نوكي ثيم « ىلكلا ليملا كلذ

 لصوتئي الامو « مهضعب ىلإ مهئاسحإبال] موق دضاعتو ةيبصع عقتالو ةدضاءملاو ةيبصمأابالإ

 : بجاو وهف هب الإ بجاولا ىلإ



 سا بر

 هتملك تلفن سانلا ىلإ ناسحإلاب ةدب لم نم :لوقي ىزوتلا نبدلاردب ىديس ثععحو

 هل مهدايقنا مرح مويلع لح نمو 6 موي

 هتملك ترصق مهريغو ةالواا نم دخألا ىلإ هدي "كم نم : لوقي ىرخأ ةرم هتعمسو

 هددو هتملك تلاط مهياع هل هوطعأ ام لك درو مهيديأب امذ دهز نمو « مهدنع هديو

 . مهدنع

 ىلإ مهرعدت تنك نإ امسآل هيلع ردقتام لكب ناسحإلاب كناوخإ ىلإ ىخأاي ببحتف

 + كاده ىلوتي هللاو هللا

 : هحيعص ى نابجب نباو هجام نباو دواد وبأ ىورو
 عا 520 د هرم ا 0 ل

 ّلَع نوممتجم : لآق « 'عبشت اَلَو لك اك اَنِإ هللا لوسرأي : اوُلَق ةعامج نأ »
 ١ 3 و هس سر 52 0-52 م 41 2 474 دعس 8 7 26

 هللا "سا اوك" ْذاَو مكمانط لك اوممتجا : لاق « قرفتت اولت ؟ نوقرفَتَت أ ءكماعط
 سامو م

 .« يف كل ٌكَراَبي ىلاعت

 هللا ىلص هللا لوسمر لاق 8 لاق هنع هللا ىضر باطلا نب رمم نع هجام نبا ىرورو

 : ملسو هيلع

 مل لك زع رم 5 نصا فا يصرع ا مص لالا 7

 .6 ةعاجلا مم ةك َرْيْلا نإف اوقرفتت الو اعيمح اولك »

 ةاكس دما "الم ع ةظكللا ناك فنك 1 ا
 ما عم

 : « ةيرألا

 م اعوفرم رازبلاو هجام نباو ىذمرعلاو مسمل ةياور فو

 ل سس 6 4 هانا رم ىسقو 8 0 -

 ْماَعُطَو « ةعيزألا كسي نينثألا 'ماعطو , نينثألا ىنكي دحالا مانط»
 252 0 ٠ 2 ءءء

 . « ةيناهلا ىنكي رعبْرألا

 . © ةعاجلا مَم هنا دْيَو» : ةياور قدازو
 ه 2 0 م(« الا ا ا . 4 20

 تي ىلاعت هللاىلإ عرامطلا بح | نإ »:اعوفرم اهريغو ىناربطلاو ىلعيوبأ فورو

 ىو 7

 . 0غ ىديالا هيلع

 0 ملعأ ىلاعت هللاو «ةراكن ثيدحلا ىف نكلو : مظعلا دبع ظفاحلا لاق

 لبق انعباصأ قعلن نأ ( ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع فخأ )



 سس بع

 ىلا اياقبلا كلت ىف ماعطلا ف ةعوضوملا ةكربلا تناكامبرف ؛ درو امك ةكردلل زارحإ اهحسم
 كلذ نم ذاعتسا دقو « عبشي الو لكأب ىذلا ناك ماعطلا ةكرب هتاف نمو « عباصألا ىل
 . : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر

 َقْسْأَو « هتغط ىف “ هاضر قخأ : ْثَدَلَب ىف امل قخأ ىلاعت هللا نا » درو دقو

 وس

 . « هدابع ىف هءايلؤأ قْحَأَو « هتيصنَس ىف هطخشس

 امبرو « اهلوهسو اهتلقل اهل هبؤيال ةعاط ىلع العم هنع ىلاعت هللا اضر ناك امرف ىأ

 كلذ ناكامم رو« سانلا بلاغ ام هبنتيال دبعلا ىأر ىق ةريغص ةيصعم ىف ىلاعت هطخحس ناك

 لك ىلع بجوف « ىلاعت هللا انتقميف ىلاعت هللا ءايلوأ نم اننيع ىف هائيردزا ىذلا صخشلا

 هقيرطب ملسم لك مظعتو ىهنم لك لعف نع رابدإلاو ءرومأم لك لعف ىلع لابقإلا لقاع
 الو ءمهءاردزا انل حبب لو ركتم لكن ع نيملسملا ىبهنب انفلك امن ىلاعت هللا نإف « ىعرشلا

 « ادبأ ديعلا كللذ ىلع طخسسو دعب عقبال لصح اذإ ءىش لعف ىلع ىاعملا هللا اضر نأ ىنخم

 ىردزا نم تقم اذإو « ادبأ دبعلا كلذ ىلع اضر هدعب عتيال لصح اذإ هطخس نأ اك

 ج اديأ كلذ دعب حلفيال ايلو

 ولو ىهانملا بنتجاو تابجاو امنأك نعسلاب نيعاو تارومأملا عيمج ىخأاي لعفاق

 ناهتسا نم نأ امك « رفك نئسلاب نابتسا نف « تامرغا بئتجن 15 اهنتجاو تاهوركم

 : ثيدحلا قو : كلذك تاهوركملاب

 ىري ”رجاَقلاو « هْيَلَع مكن نأ فان ٍلَبَج تت هنأ "هب ويد ىدرب نماوملا »
 سرم ماس ري
 .«اذكه بر لاف هنأ لَك م بايدك هبون د

 دب ىلع قيرطلا تكلس نإ الإ دهعلا اذبم لمعلا ىلإ لوصولا ىلع ىخأ اي ردقت الو

 كمزال نف الإو « هيهاونو هللا رماوأ مظعت تارضح ىلإ كلصري ىح قداص خيش
 . اهم نواهتلا

 نإ الإ ىلاعت هللا عم بدألا ماعم ريقفلا غابي ال : لوقي نانع نب دمحم ىديس تعمسو

 مدني امك « تاهوركملا لعف ىلع مدنيو تابجاولا كر“ نم بوتي ا نئسلا كرت نم بات

 . هظفا اذه رئابكلا لعف ىلع

 هللا عم بدآلا ماقم ىلإ دبعلل غلبي ال : لوقي هللا همحر صاوتلا ايلع ىديس تعمسو
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 هتبوت نم رثكأ بجاولا كرت نم ةبوتلاب ىنتعيف « ىهاونلاو رماوألا نيب قرفي ىتح ىلاعت
 هلعف ىف مدنيو «رئاغصلا هلعف دع همدن نم رثكأ رئابكلل هلعف مدئيو « نكسلا كلر نم

 همدن نم رثكأ تاهوركملل هلعف ىق مدنيو 2 تاهو ركملا لمف ىف همدن نم رثكأ رئاغصلل

 تارومأملا نيب تواف عراشلا نإف ىأ : ها نوعرشمال نوعبات اننأل ىلوألا فالخن لعف ىف

 مالك لمحيف ؛ ادحاو اهلك اهلعجت الو ةيئرملا ىف اهنيب توافن نأ بدألا نف « تايبمملاو

 نآل « نيفراعلا لا وحأ ىلع "ىلع ىديس مالكو « نديرملا لاوحأ ىلع نانعنب دمحم ىديس

 نع هماقم دعبل قيقحتلا ماقم قف ؛فراعلاو « بيغرتلاو ريفنتلاو رجزلا ماقم ىف ديرملا

 ىر نأ ديرملل خايشألا ىأر كلذلو « ديرملا فالخم ىبهنم كرت وأ رومأم لعفب ةناهتسالا

 ىف هل اوئمضي نأ طرشب هب قدصتلا نم هدادعتسا ىف ىوقأ رحبلا ىف ايندلا نم هديب اه

 نيدم ىديسل عقو امك ايندلل هتبحم ةطرو نم صلخ اذإ هيلإ لاما كلذ عوجر مهسوفن
 رمأ هلاح لك“ اذإ مث هديو هبلق نم اهبح جارحخإو ايندلا كاسمإ ةدام مسح اودارأف « هريغو

 ابدأ ةعيضم ىف اهممر وأ اهفالزإ هيلع اومرحو « ةيعرشلا اهفراصم ىف اهقافنإو اهكاسمإب

 . مهقاف ءىلاعت هللا عم

 اهضعب ماكحألا لاكشنسا همزال نم ذِإ قيرطلا كالسي مل نمل نايبلا نع رصقي ناسللاو

 لك لب « رخآ ضقانب ةمألل الوق الو ارثأ الو اثيدح دجي مل قيرطلا كلس هنأ ولو « اضعب

 « همالك ىف ضقاثتلا دوجو نع هماقم لحي عراشلا نإف « هب قيلي ماقم ىلع لوم دحاو

 : ةعيرشلا حفصت نم كلذ فرعي اك « هبساني امب سيلج لك بطاخم ناك هنأل

 . (”رد وُدَغ ُللاَو)
 : لاقو ةفحصلاو عباصألا قعلب رمأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ مسم ىورو

 .6 كلا كما أ ىف نوردتال م .: د 2

 ناك ام طل امدح "؟دحأ ةمقأ تقرا 51 لس ةياور ىف لاو

 قلي كح ليرملاب 2 تس و نامل | اهدي اَلَو 53 يلو ىّذَأ 'ن ماهم
 لس ياس تمس ياس زل

 4 2 ةيأمَط ئأ ىف ريال ”هنإف ”ةيباصأ
 25 2ك 1

 7 28 000 1 0 نطيل نإ اعوفرم سل ةياور ىو

 ايلف مك أ ةمفل تطقس اًذِإَف « همانط دنع هش تَح ًاهذع 2 0 همس كم

 هنء.اش "١٠م ه*
 0 نو ب



 ا

 ىراياَل نإ هسيصأ قيم "6 ْدَحأ لك اَذإ 0:اعوفرم هل ىرخأ ةباور فو
 .6 0 يلا نم ف

 حسم الاَماَط 6 أ "لك 13| 8 اعوفرن ةجان نباودزادو أو ناقيقلا ىورو

 :٠ عأ ىلاعت هللاو ه ًاقملَب َّح ”هنباصأ

 دعب ىلاعت هللا دمحت نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهحلا انيلع ذخأ )

 لكأ نأ « انيلع مودتلو « معنلاب فارتعالل اراهظإ ةمعن لك دعبو ؛ برشلاو لكألا

 قئداخللا بولق ةواسقو معنلا لاوزب بقوع اعرو «مثاهبلاك وهف ديعملا نع ةلفاغ فرصناو

 . باجي الف توملا ىنمتي ىح « هيلع

 اتقو كلذ كرث ىف هاحماسي الو « هلل دمحلا لوق هايلعي نأ هتدلاوو لفطلا دلاوأ ىغني

 نإف « ناسالا عم بلقلا روضحب كلذ لوقي نأ ىلع هامنيو « هتداع نم كلذ ريصيل ادحاو

 ناسالاب ركش اذإو « هتيعر اهمنوك ثيح نم حراوجلا عيمح نم ركشلا عقو ركش اذإ بلقلا

 (هعضوم اذه سيل هللا لهأ هف رعي رخآ قيمت اهايومتو معنلا ماودلو «هريغ ىلإ كلذ دعتي م

 ١ بدألا ماقم ىلإ مهدرا ابلط اهنء نوفا ىنلا رومألاب لوقعلاراغص ف"وع عراشلا امنإو

 قف فيو ىلإ جات ال لقعلا لماكو هلقع لكي مل نم لإ بلاغلا ىف دودحلا ىدعتي ال ذإ

 لبق هب عتمتسا امالإ هنم هل سيل هديبامم هنع هللا هاوي ام عيح نأب هملعل « ةرعالاو ايندلا

 وهو'الإ هئاف ام هنأل ءىث تاوف ىلع رثأتي الف ىلاعت هلل ءايشألا عيمح ىف كلملاو ليوحتلا

 رهف قزر مه لمح الق هبرب هنظ نسح اقيأ لمعلا لماك مزال نمو « هقزر نم سيل

 . باقع نم فون وأ باوث ةلعل هدبعي وأ هبر دمحي نأ ىلع ةمحلا عوفرم

 ةلزنملا بتكلا ضعب قو

 عد مذ
 ران 0 0 2 ينبع نر ملظأ 7 نمو لَحَو رع هللأ لوتي»

 ا عاطأ 0 لم 0 0 1 2 ا 11 1

 نع هجر ىح حصان خيش دب ىلع كواس ىلإ دهعلا اذ لمعلا ديري نم جاتحيو

 كلذو « ةيورخأ الو ةيويند ةلعل ال هرمأل الاثتما هللا دبعي ريصيو « ةيسفنلا تاتوعرلا

 «قيرطلا كلل سي نم ههوتي امك ميظع ماقمب وه سيلف قيرطلا ىدابع ل وأ ىف ديرملل لص

 ديحوتلا ماقم تقذ ال ىفأ كلذو « قيرطلا ىف انلوخد لوأ دما هللو كاذب انققحن دقو



 ا لالالا

 ةلآلاك ىنكرحي ىلاعت وه امنإو ؛ باوثلا هب بلطأ ىثح المع ىل دجأ مل ىلاعت هلل لاعفألا و

 ةعبات تيلاكتلاو « غرافلا لزغلل بالودك اهربغ ىلإ لقتني ءىث اهياع سيل ىلا ةغرافلا

 ىلع ىنبو انب قئاللا هجولاب لامعألا ىلاعت هللا فاضأ دقو ء ةيعرشلا تافاضإلاو بسنات

 . انيلع ةجحلا ةماقإ لقعت ف كلذ انيفكيو « باقعلاو باوثلا كلذ

 نكت كلذ ريظن ىف ائيش كيطعبل ال ( هرمأل الاثتماو « هيف ةبحم تلبر ىخأ اي دمحاف

 . كاده ىلوثي هللاو « ىلاعت هعم بدألا لهأ نم

52 

 لل دبا لَ 7 ما 1ك نَم ) : اعوفرم ىذمرألاو هجام نباو دواد وأ ىورو

 ”مالقت ام هل 2 روق لَو سس لوح رع نس ينفر مآمطلا اذه ىَدَعْطَأ ىذلا

 دبعلا نع ىضْرَل ىلاعت هللا نإ » : اعوفرم هنسحو ىذمرتلاو ىئاسنلاو اسم اسم كورو

 م16 دو لاا كب را اع 2 1

 + ةمقللا ىهو ةزمهلا مضب ليقو « لكألا نم ةرملا ةزمحلا حتفب ةلكألاو : ظفاحلا لاق

 : هحيحص ىق نابح ناو ىنارباملا ىورو

 اد لإ مَع هللا ىعَر رو ركب رث أَو جوخ سو هيلع هللا ىلص ىلا نأ »

 هللا لوُسَم َدَحَأف : نات نأ لِ ملوطب ثيِدْللا -5 دو ىراصتألا بوث أ ىأ

1 

 ع١

 سا يعل

 اه بورااب

 حا

00 ٍ: . 5-72 

 006 لأَكَو بفيغر ىف هعضوف 3 يدا 58 نيا والم

 الكس ةّمطآف لإ تا بأ دي بَعد مأيأ ذه ادد 00 1 ف ةَمطأَف

 :لاكو ناني تسدو بط مو مخ زاخ غلو هيلع للا ىلص تل لق ءاوعبْسَو

 كلذ رك ( َّمآيقلا ماوي هنع ع نول ا 5 ىلا - وه اذه نإ هديب ىف ىذلاَو
3 

 3 2 ا رصف اذه لثم :ميَصأ اذ 1 لاف 0 لَم
0 7 

2 

 اذه نإ « لضفاف انيلع مَ نيش م وه ىلا رش دل رك

. 6 1 2 

 ا رث ثلتإ هاو سر سو 8 5-5
 ىزلا هلل دما َلآقف «ّىورف بر 0 و مشق دلك أنس: اعوفرم ىلعي بأ ىورو



 مس بروج

 . « دّمأ نادك ميك وبونذ نم جرخ ٍقاَورَأَو ٍقَقَسَو نبش ىنمعطأ

 . ملعأ ىلاعتو هئاحبس هللاو ؛ةريثك كلذ ثيداحألاو : ظفاحلا لاق

 هللا معنأ ام عيمح قلتن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذأ )

 ءايلعلا نإف « امهوحنو فاوطلاو ةالصلل رهطتن اك" « ةلماك ةراهط ىلع نحنو انيلع هب ىلاعت

 لاقو « الماك ءوضولا هب دارملا : موق لاقف « لكألا دنع ءوضولاب دارملا ف اوفلتخا

 رسيتي مل نإف «ةلماكلا ةراهطلا وهو طودألا ىلع انيشف طف ديلا لسغ هب دارملا : موق

 . لكألا دعب لعفن كلذكو ء مفلاو ديلا انلسغ كلذ

 موقلا ديس نأ فرعي نم اهفرعي « باثك ىف راوست ال هللا لهأ اهقوذي رارسأ انهو
 ؛هيدي ىلع ريبكلا ربمألا بص نم عنتميال نانع نب دم <« ىديس ناك كلذلو «مهمداخ وه

 نأكف هيدي ىلع ريبكلا بص نم عنتما نم :لوقيو همادختسا نم ىحتسي الو
 ادحأ نكممال صاوحلا ىلع ىديس ناكو . "ىلع اديس نوكمت نأ كنكمأال لوقي هلاح ناسأ

 نم سيل : لوقيو «هريغ ةدايسو هسفن ةيدوبع دهشي ناكف « الابز ولو هيدي ىلع بصي
 ليزملا وه نوكي نأ نع ههزنن اك ءالمجن كلذ وه: بلط ولو ديسلا مادخستسا بدألا

 نأ ىغرنيال :ءالعلا لاق انه نمو « دهشم لاجر لكل و « لاجر ماعم لكلو « انتاروذاقل

 باجحلا ديعلل فشك ولو « عاجإلاب امل قلادخ ىلاعق هنأ عم ريزاتحلا قلاخ ناحبس لاقي

 راشأ اك تاوذلل نع تاوذلاب ماقلا رسلاب بجحو تاذ لك نم هللا رارسأ هتبطاخل

 : ريخ هيأإ

 . لاقي ال كلذ نم رثك أو « ثيدحلا « نطللا ديب /مقتا ةقدصلا نإ »

 . ( يجر نوف للا )
 ءوضولاماعطلا ةكرب نأ ةاروتلل ف تأرق : لاق نالس نع ىذمرئلاو دواد وبأ ىورو

 هللا لوسر لاقف ةاروتلا ف تأرق امب هتربمخأو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل كلذ تركلف هدعب

 : ملسو هيلع هللا ىلص

 . « هدب هوضاولاَو ”هلبق دوضاولا عامطلا ةكارب ف

 نايذس ناك دقو :لاق 0 ثيدح وه مظعلا دبع لظفاحلا لاقؤ . فعض هدنس قو

 كلذكو ىببلا لاق ؟عراشلا نع ءىشديف هغلبي مل هلعلو «هاماعطأا لبق ءوضولا ه ركيىروثلا



 ا

 سم هاور ثيدحب جتحاو هكرت بحتسا ىعفاشلا « كلام لاق كلذكو « ههرك سنأ ناو

 : لاق سابع نبا ثيدح وهو ىذمرعلاو دواد وبأو

 َليقَق ءمكطلاب ناك مج نإ ءالثتا أك ملسو هيلع هللا لص لا دمع انك »

 . « ضو أ 1 :لاتف ؟ًاًضومَت الأ ك]

 : لاقف ىذمرعلاو دواد ىبأل ةياور ىو

 . « ةآلصلا لإ تق اَذإ ءوضولاب تئرمأ نإ »

 :ريخلا حصنإ ماعطلالبق نيدليلا لسغ ىف بيغرتلا باب مظعلادبع ظفاحلا هياع بوبو

 دقو ريح لات اللا يكب نأ بَحأ ْنَس 9 : اعوفرم قوببلاو هجام نبا ىورو

 . 6 مفر اَذِإَو ُهواَذَغ ىَضَح اذ 5

 : ملعأ ىلاعت هللاو «نيدبلا لسغ ءوضولاب انه دارماو : ممظعلا دبع ظفاحلا لاق

 نم ىلو نم بغرن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلل انيلع ذخأ )

 ف هيلع لوخدلا ىف نذإلاو ةقفشلاو قفرلاب مهلماعمو هتيعر ىف لدعلا ىف ةيالو انئاوخإ

 ترفنو ةبترملا هتلزع كلذك هئبعر عم نكي ملنم نأل ؛ةيعرش ةرورض تقوف الإ تقولك

 . ةنونملا مآلاو قيفشلا بألاك مهل نوكي نأ الإ هدابع ىلع ادبع ىلاعت هللاىلو امو « هنم

 ريصي ىت> سفن ةضايرو خيش دب ىلع كولس ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديري نم جات<و
 زعملاو متْغلاك ةالولا رجح ىف قلكنا نأل« مهيلع ملحيإ ةيفرعلا هرما وأل هتيعر ةفلاخمب ذلتسي

 « قلخلا مكح اذه فاح وهو كوش تاذ ضرأ ى هنم اورشنلا امبوو ؛ مييعار دي

 م مهاعري نم ىلإ اوجاتحا امل مثام مهمأ الولو

 يامر ىلك هريص دب الإ ُهْبَر ملك ام مالكا وْيَلَع ىسوُم ّنَأ » دراولا رثألا ىفو

 .6 مهلا ىَعَر دَقَو الإ ,ىبنا 5 امور مهلا

 ى غلاب هنأ انغلبو ؛ هموق ىلع هريص لبق منغلا ىلع هربصب نامدإلا كلذ ىف رسلاو
 نم برشت نأ عطتست ملف ءاجرع ةجعن مهيف ناك ءاملا ىلع ةره مغلا دروأ هنأ ىتح ةقفشلا

 ريمأ وأ ناطلس نم عار لك ةيعرف ها تبرش ىتح هرهظ ىلع اهلعجو ءاملا لف ؛ فرجلا

 .. رسخم مهبو حبري مهبف « هلارسخو هحير مه قررطلا ف خيش وأ
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 ىلع ةيبالو هللا هالو نه لكل ىغبني : لوقي هللا همحر صاوحلاا ايلع ىديس تعمسو

 نكمتيو هسفن ضاترت ىت> ةيالولا لئاوأ ىف امسال هرءاوأل مهتفلاذغ ىلع ربصي نأ سانلا

 ملحلا َْق هماقم رهظيال 4 عاادخ وهف 4 ةداقنم هتيعر تناك نم نإف ؛ماحلاو ريصلا ماقم ُْق

 .ها ؟هلمحن نف كتيعر جوع تنأ ىلمحتت مل نإ هسفنل هللا هالو نمم رجض نم لقيلف

 جرش نيح هنامز لوسر لفكامتإو « الوسر نكي : مالمسلل هيلع لفكلا اذ نأ انغلبو

 « راهنلا ىف الو ليآلا ىف مانيال ناكف « ةنسح ةفالخ ىوق ىف ىنفلخا هل لاقو ةازغ ف

 مونلا هب قفخام لوأف ءهسأر عضوو هباب قلغف ةلئاقلا ىف ماني نأ دارأف كلذ نم اموي قلقتف

 دصق ناكو : ىمصخ نيبو ىنيب لصفا مق لاقو « هسأر عدصتف بابلا هيلع سيلبل قد

 لصفو ماقف « مظعلا رجلا نم كالذ ىف لفكلا ىذلا ملع امل ةفالحللا ك رتيو قلقتي هنأ سيلبإ

 ذاعتساف« نسييلب إ هنأ ىلاعت هللا همهلأ نأ ىلإ كلذك ثلاثلاو كللذك ىناثلا مويلا ىف هاتأف امهنيب

 ءىلو نم لك هبنتيلف « هنيد ىف هنتفل نيتحاصلا نم ناك هنأ الولف « هنع فرصناف هنم هللاب

 . كلذ لئا ةيالو

 ضرعيل هجو لكنه خبشلاعم بدألل ةفئاخلا رومآلاب نيديرملل سيلبإ سوسو امبرو
 مهنإف « خيشلاب رخسي ريصيو كلمسلا حاسعلا مقتلي اك مهمقتليف مهنم ةرفنلل خبشلا

 نم مهجرخيو نيطايشلا هاوفأ نم نيديرملا داطصي ىذلا دايصلا مكح خسبشلا مكح :اولاق

 . مهتانسأ تحن

 ركذلا لقثو مفاوحأ تربغت ةيوازلل ىف نيميقملا ىناونإ عيمج نأ ةرم ىل عقو دقو

 نم لاقتنالاتدرأو « ةدحاو ةرعش مهنم ىقكح دي ف قبي مل ىح مهسوفن ىلع ريدلاو

 اهمهاجت سالبإ ىل لامت ةيوازلا نم جورخلا تدرأ الف « ءارقف هيف سيل ناكم ىلإ ةيوازلا

 اوبلطو رمألا مهملع دازف تعجرف « بلغ بلغ بلغ ىل لوقيو صقريو قفصي وهو

 مهين ىلع ةالصلاو هللا ركذ ساجم اوكربو اهريغو عمجلا ىلايل ىف نآرقلاب اوفرتحي نأ
 « كلذ ق ناذئئسالا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنال تهجوتف ءاباستحا ملسو هياع هللا ىلص

 هفنأ الإ ههجو نم ىرأال باب فلخت فقاو وهو هللا همر صاوخلا ايلع ىديس تيآرف

 دجو اهلاط كلناوخإ ىلع ربصا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كل لوقي : ىل لوقي وهو

 نأ تملعف ها نيح لك ةظعوملاب مهاوو لجو زع هللا رماوأل مهتفلاخمم كلابت الو هللا

 ةرغ مهيف كئيبرعا سيل ىل لاقو سيلبإىل سوسو نبح ريصلا ف ىل اناحتما ناكامإ كللذ
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 ىنع باغو لقعلا ليلق وهف خابسلا ىف رذر نمو عرزاا تبنآ ضرأ ىف عرز امن ناسنإلاو
 هللا لوسرنم بلطام ىنم بلط امئإو « هرمأ لاثتما ىلإ مهءاجلا ىنم بلطام ىلاعت هللا نأ

 : هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص

 .6 مَا الإ كيكع نإ >

 مهلك سانلا لد ول نأ دوي هتقفش روفو نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو
 : هل ىلاعت هللا لاقف « ةنيلا

 تح مانا ةركف تن أ عيب لك ضْرَأْلا يف م مال كبَر هاش 'و)

 أش لَو ) : ىلاعت لاقو ( هللا نذِإب الإ نماوت نأ سنن ناك امو .٠ نيرا اونو

 . ( نيلهأجلا نم وكس الف ىدملا لَك مهمل هلل

 ةثارو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل عقو ا5 هل عقي نأ دبال ىلاعت هللا ىلإ عاد لكف

 نوك نعو « ديعسو ىنش ىلإ نيتضبقلا لهأ عاسةنأ دوهش نع ىلاعت هللا هبجحيف ء ةيدمحم

 ىلإ هللا ىلإ ىعادلا جاتديف هرهأ اوصع اذإ ىعادلا ردص قضي كلذلف هنم دبال اهد كلذ

 سيل ةرئذ لل ريغ نم ماودلا ىلع هللا ةبقارم اولاق مهنأل افرع ماودلا ىلع ةديدش ةبقارم

 58 مهفاف « رشبلا رودقم نم

- 

 كل انتفلا# ةرثكالوا : ىدنع نيميقملا نيديرملا قالح نم صخش ةرم ىل لاق دقو

 نم ,رجألا كلف « كانيصع وأ كانعطأ نإ لاح لك ىلع روجأم تنأف « كرجأ هللا مظعام

 وه سيل رومألا قوذ نأ ىلع ىبببن هنإف «نيمآ ىنديأ انك اةيفوت هديزب ىلاعت هللاف « نيتهجلا

 : لاقف 0 نع هصق امت لسرأا ىلاعت هللا تبث دقو تلزاز' 5 ىتتبثو ام عامسلاك

 كنإَ كبَر نر مكي امو ) : : لاقو ( لسترلا نم يلا 0 00

 . ( توألا بحآمت نكت الو كبر_ كسه طاف ) : لاقو ( انْيعأ
 هتقاط قوف الب هءاج نم لكو « لسرلا نم لوسر مدق ىلع ىلاعت هللا ىلإ عاد لكو

 ىلوتي نم اثدب الو ابلق بعتأ دحأ دجوي الف « ربص نإ هل ربصملا وه هللاو ةرورض جاتحا

 نإف « دجاسملا راظن اسال هل هتيعر مذ هلمحن مدعو هنم للملا عوقو ةبلغل نيملسملا ر ومأ

 مهنأو ةئيسلا لماحلا ىلع مهرامحنو ماكحلل مهوكشيو مهماسأب ممدذؤب ن.ةحتسملا عير

 . فتقولا لام نولكأي



 مد ”خاعاس

 نع اولأسف هراد ىف اليوعو ءاكب هئاريج عمس ةفالحلا زيزعلا دبع نب رمغ ىلوت الو

 0 ثتوعنأىلإ سيسم رمغ نم ةدنع ةماقإلا نيب هيرارسو هثاجوز رييخدق رم نإ اولاقف ءكلذ

 ةدحاو ىلإ تفثلأ ردقأ الف نكنع ىناغشرمأ ىلءاج دق لاقو؟ نهقاطيوأ نوقتحي نأ نييو

 . هنع ىلاعت هللا ىضر ةمايقلا موي باسحلا نم غرفأ ىتح نكتم

 تمت نإ : لوقيو سلاج وهو تاقفخ ضعب الإ اراهم الو الي مانيال ثاك هنأ انغليو

 . ةيعرلل قوقح تعيض راهنلا ق تمن نإو «ىسفن تعيض ليللا ف

 نع ةيالو لوتي م ىذلا نمؤملا بساع : لوقي هللا همر نيدلا لضفأ ىتخأ تعفو

 نعو هسفن نع ةيالو ىلوت ند بساحمو« ابملصي ةالص تقو ردق هراد#م ناك موي ىف هس

 ماق نف « ةئس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي ف مهقرقح ميمج نع لأسو هتيعر مومج

 ىدح اهم قاقتي ىلا رومألا هيلع لخديف 6 داصرملاب هل سيلب | ناك هتبالو قح بجاوب

 كالت نم ةلزملاو معنلا ليوحتل بر# كلذو « ةيالولا كللت نم هسفن لزعي هنأي مزجب داكي

 هرهشي ىح هيلع اهرسعيو اهيلطيف الع مدنلا هدنع ىلاعت هللا كر لزع اذإ م « ةيالولا

 :هلتلقف مهتنؤمو مهتفاكو هيلع نيدراولا ةرثك نم قاقت هنأ انناوخخإ ضعيأ عقودقو

 ءاضقو سائلا ةفايض ىلع نوريصيو ةمعنلا ف كلعضوم اونوكي نأ نوئمتي ساثلا تإ

 0 نيديرمالو ةيواز ريغ نم تيب ف نكسأو رصف لغخدأ نأ ترمخا : لاقف مهجناوح

 ةفوقوملا ةقزرلا كلل نأ ىعداو 34 بيئاكم هل روز ْنَم ه] ىلاعت هللا ضيف ةعمدلا ثأر يف

 اهعوجرىلع ماكحلا لطريي ةيوازلا خيش راصو « هل نيميقملاو نيدراولا ءارقفلا طاوس ىلع

 1 رفختساف هلوقب هتركذف اله انتو ىلإ هوبي ملف

 َْق هتيالو نم رق ند لك رذعاو 4 مل كسفن تام الك كتيعر ىلع ىتخأاي ريصأف

 0 كلذ ريظنب لتبت هب ردحست الو )0 كرايملا نامزلا اذه

 اصخش نأ : سه ةلودلا ناكرأ لدأ غبصأ ىبأ نإ نيدلا ىي ريمألا ىل قى دقو

 غلاوي هراج ناك 4 ماصخألا ىلع هاد جري ناكو 3 قليلا .ىد ةاضضقلا نم راجل ناك

 همككح سل# قوف تيب ىضاقلا كلذ ناكو ٠ قلخلا اذه شيإ : لوقيو هيلع راكنإلا ف

 ىلع مزاع انأ ىلأل « ادغ ىناكم ىخأ اي محا : هل لاق ؛ راكنإلا نم هراج هيلع رثكأ ايلف

 : لاقف « رائيد ةئام هدنع هل نأ همصخ .ىلع ىعدا مصخ ةهءاجق محن لاف ءاود برش
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 دوهش ءالؤه : لاقف « ابب نودهشي ةيناهب ىنأف ةئيبلا ىعدملا نم سمملاف «ءىبش ىدنع هلام

 ىنأف ؛هيلع طيسقتلا بلطو « مصخلا كلذ ىلع قالا تبثف ؛ مهوكزذ نيكرمب ىنأت « روز
 موي لك ردقت مك لاقف ء هنم قهزت هحور تداكنأ دعب الإ باجأ اف « قملا بحاص

 : لاقف « موي لك اينامع ىضاقلا كلذ هيلع لغجف « كلذ ىلع ردقأ ال لاقف « فصن ىلع

 ردقأ ال :لاقف ء ىناّمع رهش لك : لاةف ءردقأ ال : لاف « ىنامع ةعم لك: لاقف ءردقأ ال
 هحطني راصو هسفن ةمامع ىرو بئانلا ىضاقلا ماقف « ردقأ ال : لاقف ىناهع ةنس لك لاقف

 لاقف « ليصألا ىضاقلا ىدان مث ٠ ىنامع ىلءردقأال :لوقيوهو هلجرب هسفريو هسأرب

 .ها كترذع كترذع كنرذع ككمل لزئا لاعت

 ىلع اوريصب مل اذإ نامزلا اذه ىف سانئلل راذعألا مقتلالا ىخأاي.كلذ كلل تركذ امو

 مهزجعل ءايلوألا رباكأ هيف ىنتخا ىذلا رشاعلا نرقلال نم ىناثلا فصنلا ىف مهنإف « مهتيعر

 مهنع درب نأ ىلوا مهفياكتتو قحلا نم سانلا قورم ىلع ربصلا نم روهظلا طورش نع

 : كلذ ملعاف حئابقلا ىلع مهمدامت عم رادقألا

 .(ييش نوع فاق)
 كهل هلظ الإ لظ آل ماي هلظ ىف هللا مهلظي ةعبس » : اعوفرم ناخيشلا ىورو

 5-5 ف

 . « لداع مآمإ » مهنم ركذف

 امهيديدص ىف نابحنباو ةعزخنباو هجام نباو هنسحو ىذمرلاو دمأ مامإلا ىورو

 .: اعوفرم

 ريوس 2 5س سم نم 6 هم او غم ل ا

 .«_مولظملا ةوعدَو «لداعلا ماما «َلطْفي قَح ماصلا : 0 8 ال ةثالث »

 "نم بأتم 7 ل هللا ع ”نيطسنلا ب 2: اعوفرم ناسلاو ع ىورو

 يِلُهَأَ ميك ىف نوادي نيذلا « ني هيدي اهلك 3 « نمل نيم نع رون

 .٠ « اوُلَو اَمَو

 5 ها ل ل 6 لاح م لوك 5
 م ثيدحلا 0« قفوم طسقم ناطاس وذ : ةثالث قنا لها ل : اعوفرم سم ىورو

 . لداعلا : طسقملاو



 مس "معالم

 ْس ضف لداع مرامإ نم ع م” لدع» : اعوفرم نسح داثسأاب ىتاربطلا ىورو

 .٠ ثيدحلا 6 2 7-0 ةدابع

 2 مسس ملا ل نص 1
 دشأب بح ىف د ٌراوَحَو ءاهرابم مايص ص و ًاهليل مايق » : ىناهصألا ةياورفف داز

 .64 ةنس نيتس ىوأعم نم لجو نع هللا كنع و

 مهاْدأَو ةمايقلا مي هللا ىلإ ساتلا بَحَأ » . اعوفرم ىناربطلاو ىذمرتلا ىورو مم سو ا م 00 0 0 ٠ .٠
 ا

 , « قيفَر » ةباور ىف داز . 6 "لوداع مآمإ اسم اس

 ريغو « باجتحالاو مكنحلا ىف روجلاب قلعتت ثيداحأ ةدع تايهنأا دوهع ىف قا 7

 : ملعأ ىلاعت هللاو ءهعجارف كلذ

 بغرتو مولظملا رصنن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم عاعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 ةميظع ةسايس ىلإ دهعلا اذه لمعلا ديرب نم جاتحمو « ةربقلا بسح كلذ ى انناوخإ عيمج

 بتابرأ اسال هتراشإب لمعلا ىلإ امبنم لك ردابي ىّبَح اطاسب نيمصتللا نم لكل دهم ثيحن

 « ملظلا ىف هوئيعي نأ ساناا نم بلطيو اناظ نوكي مهدحأ نف « ةيبألا سوفنلاو لادجلا
 «مويلا سانلا ىلع بلاغلا وه اذهو ء ىذألا لك هاذآو ديدح ناسلب هقلس هفلاخ نم لكو

 برعلا دالوأو ناطاسلا دنج نيب امسال سانلا نيب صيلختلا مهضعب كرت كلذلو

 ضعب راص لب « امهنيب لخدي دحأ أرجتيالو حالسلاو اصعلاب نابراضتي نامصخلا راصو

 ؛ مهم قؤرال ةيعرلا قاقحتسا مدعل كلذ لك « ماصخألا نبب حاصأ نم نوما ماكحلا

 لو الإو موالفملارصنا مث « الوأ ةسايسلا قرط ملعتف دهعلا اذهب لمعلا ىأ اي تدرأ نإف

 . كرصني نم ىلإ تجتحاو كايلإ مولظملا هيف ناك ىذلا رمألا

 ىلع هريص ن“« مظعأ هرممتأو م واظما سيل لوقي هللا هحر نيدلا لضفأ ىخأ تومسو

 الذ انأ تيرج. دقو ها هيف هللا ملعب هاضرو هيل ىلاعت هللا رظن هراعشتساو « هل هودع ملظ

 : ثيدالا فو . ىاسح ىف نكي ملام ىذألا نم هب هللا لعفف ىمصخ ىذأ ىلع تربصف
 م م6 2 لو 5-5 وع 520 0 قيم 7 تعال ةعخو

 لخأ ةدكيف انيق وبلق نم كلذ 0 ىب ىديبع نم "دبع رصتني ال »

 ىو انآ 0 + اضيأ كيذحلا قو 6 قلع ةتاست لإ ِضْرْأْلاَو لْهَأَو ثاكوبسلا م 5 .٠ 2 ل ما

 4553 نم



 بهم مخول

 ردغ نم ناسألاب ةروص ىذألا ضعبب هلباقأ ترص ىمصعخ كاله ىف كلذ تبرج الف

 ميظعلا نآرقلل قو © ىل ىلاعت رصتني نيح قالا تاوطس نم هيلع افوتشوهب ةمححر بلق

 ٠ نب هللا اورصتت نإ) 0 1

 بضغب مل ةياهاج ةيمح بضغ نمو ؛ هيضغل هللا بضغ هلل بضغ نم نأ برج دقو

 . اصلاخ هلل بضغي مل هنأل هيضغل قحلا

 ىلع ريصلا ىلع هيأ باق ىوق نه : لوقي هللا هحر صاوخلا الع ىديس تعمسو

 نإف « سانلا لكب ال ءارقفلا نه تاضايرلا لهأب قئال وهو « ها اضيأ هرصن قف هاذأ نم

 سيل مويلا سائلا بلاغو « مويلا سانلا ف ليلق حفصيو وفعيو هللا نم هرجأ بلطي نم

 اسيفنت الإ مهم اع ءاسأ نم مهئاباقم ى قلخلل يئاعت هللا صخر امو ايندلا رومأ الإ 0

 ةصخخر نأ مم « فالخ الب لضفأ هل ةلباقملا كرف هظيغ مظك ىلع هللا هردقأ نم امأ « مل

 مدع ةنتف نم مظعأ ةئتف ةراثإ نم افوخ بضغلا هب نكسيام ردقب ةطورشم ةلباقملا

 ىذألاهنم عقيو اقنح دادزيف ةئيسلاب هودع لباقي نأ نم عتعامبر سائلا ضعب نإف « ةلباقملا

 اوكرت ةئيس ةازاحللا ةئيس ةيمسن ىف ىلاعت هللا لهأ لمأت امو . هب هاذآ ام فاعضأ همصحلل

 ند اذإ نحنف ؟ ءوسلا نم هانكرت ىذلا اذاهف هتءاسإ ردقب ءىسملا ائلباق اذإ . اولاقو ةلباقملا

 « ةذخازملا مدعل اضيرعت ةيلثملا ةازاهملا ةئيس ىف طرش امنإ ىلاعت هللا نإف اضيأو «ءوسلا لهأ

 ظافلألا ةقفاومؤو ىذألاو ريثأتلاف ةيلصألا ةئيسلل اهتاواسم رذعتل دج ون دائكتال ةيلثملا نإف

 . حفصلا ىلإ اوعراس كالذلف « كللذ ريغو سلحملا كلذ نير ضاحلا وأ لاعفألا وأ

 ٠ ("يحَرر وقع ”ْنباَو)

 . 2 ماه ص ٠ . م 4 .٠ م 7 ٠

 ديف كرذت رعضاوم ىف اًناسم لذ ماسُم نم ام » : اعوفرم دواد نأ ىورو
 هه ل 2 مدا م م

 مسرعا 4 ىلا ري 3 20 ا قرال ا م سوم ورشات
 6« هنارصت 0 اسم نامت ف ىلاعت هللا هل ذَخ الإ وض'رع ن رم هيفا ص.هتملي و هتم رح

 ٠ 0 4-0 5 رامسعو ما

 ند 2 هيف كيشلي واف اص 27 4 هيف صقتني 3 وم ف اندم رضي رع 5 اسم ند م اَمَو

 . 6 ةترصت هيف ف نام ف ار الإ هتَم م هس ا. 2*4 مس -

 "ملمع ا هس ار 1 ع - ّ
 هرب ف ب رضي نا هللا داب نم لبس رمأ 0 :اعوفرم نابح نبا خييشلا ونا ىورو

 2 لا ل الا ل لة 02 د ا و و
 او ةدلح تّراص د وعدو لاي لري م مدلج ةلام

 ع

 «اّرآ يلع ري 0 ةدحا

 ١# راونألا مقار (



 دلل "مكس

 رتب ةالَص َتِيِلَص كلنإ اول قوم 1ع مالَع لَك َقاَقَأَو هلع مق رفأ اكنلف ف

 ءاق هرعت ' لف موظَم لع َتْرربَو رهط
 يسوي عسا يس سل 7

 نسأل لالَجَو تَّزِعَو : انتو َكَرأبت "للا لآَف » : اعوفرم اضيأ هل ةياور ىفيو
 .؟ يي هول

 و

 ةرصنب نأ يدقق امولظم ارا مع 25050 « هلجاو هلخاع ىف رملاظلا نم

 . « لمني 'لك
 اكلم هللا ثعب :لآق م هاَدأ ب قل نيب اتير يدت نما :اعوفرص دواد ملأ ىورو

 © ”يهج رآأ | نم ةمايقلا ماي 05 ىمحن

 ةرسر 26: لع زأ أ أ *رصت أه :اعوفرم اعريغو ناخيشلا ىورو

 ذأ هزدمم لاق ؟ ةرضنأ فيك الط نك نإ تيه اًموعَي نك 1زإ رش ةارصتأ هلل

 6 كلذ نإَف رطل نم ةعنم لق

 ”هبميلف اا ”نآك نإ ءاموُلظَم وأ اًناَظ ُهآَحأ ُلُجكلا ٍرُصْنَيْلَو :  لسمل ةياور فو

 . لعأ ىلاعت هللا 6 رمل امرت ناك نإ و رت

 نم درو ام لمعتسن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ ل

 فعضلا راهظإ ىلإ اليم ملاظلا هب لب ان لاخانل ناك- واو .ملظ نم انفوحخ دنع تالا

 بوئذبالإ انيلع طلس ام ملاظلا كاذ نأ عم ماظلا كلذ ىلو ىذلا ناطل_لا عم عم مث هللا مم اب دو

 هيف عقو أم شتفيو هسفن ىلإ لقاعلا عجريلف « ىلاعت هللا اهابقي ةبوت اهله بتن ملو اذم تعقو

 ىلاعت هللا ىلإ ءىجتلي كلذ دعب مث « رفغتسيو بوتيو اهب قالأ امو « رئابكسلاو رئاغصلا ند

 , درو ام هوعديو
 هسفن ىمح نأ لماكلا نأش نم سيل هنإ : هللا همحر صاولا ىلع ىديس ىل لاق دق و

 الثم مههفتيف لاحلاب ةملظلا نم مهّميامح هلف هباعصأ امأو « ربصلا هيلع امتإو لاحلاب ملاظ نم

 نم ىذألا لمتحي ناك « ىلوبتملا ميهاربإ ىديس لعفي ناك كالذكو مهتيالو نم مهزعي وأ

 ءافو مهربص مدعل ىلاوخإل كلذ لمفأ امنإ : لوقيو « هناودنإ نود هسفن قح ىف ماكحلا

 ىف هلاح ليفنت ىلع ردقي ناك لاوحألا بايرأ نم بحاص ىل ناك دقو : لاق مهقح

 نم كحاو اموي هرامح بكرف « ايراكم ناكو دحأ ىف هذفني ال ناكو هنود نف ناطلسلا



 م ىف يح

 ىلإ مث ةزيجلا ىلإ مث ةضورلا ىلإ قيتعلا رصم ىلإ ىكسوملا ةرطنق نم ىابتياق ناطاسلا دئج
 خبشأل هل لوقيو راحلا قوسي ىدنجلا راصف: نسلا.ىف نعط دق ناكو مارهألا ىحاون

 بلط ليخلا عيبر ناكم ىلإ هب لصو الف « هل عمسي الف زجاع ىنإف ىدلو اي ىل قفرا
 مانق خيشلا عجرو ؛ هفاتكأو هيدي سسك ىتح هبرضو سوبدلا بحسف هءارك هنم خيشلا

 . افيعض رهش وحن

 : هللاقاصخش نأ هنيعب ىراكملا اذه نع هللا همحر ىنوشلا نيدلا رون خيشلا ىف ربخأو

 ةثالث هاطعأو طساباا دبع ةراح طخم ىكسوملا ةرطنق نم ابيرق افلخا دجسم ىلإ ىنبكر

 هل لاق مث ريسإ الإ هءارو ىشم ات « ىلةد ثامس امف ةفق صخشلا كلذ عم ناكو ةرقن

 ىنلا رازف « ةفرشملا ةنيدملاب مالسلا باب ىلع هسفن صخشلا دجوف انلخللا دجسم اله لزنا

 مالسلا باب ىلع هرظتني تقاو خبشااو عيقبلا رازو رمعو ركب ابأو ملسو هيلع هللا ىلص
 : لاقف ؛ ىعم مجرت تئشنإو جالا ءىجي قح مقت تش نإ هل لاق جر الف «ثامسلاب

 ركذو 0 خيشلا توم ىتخ دحأل كللذب ملكتي ال نأ هيلع طرشو هعم عجرف 7 ىراعم عج رأ

 هل لاقف ةزيجلا عيبر ىلإ هرامح بكر ىذلا ىدنجلا ةعقاو هل ىح خيشلا نأ صخشلا

 ف ىلاعت هللا انرمأ ام ىدلواب ال لاقف ء ىلا ىدنجلا تاتقل كاناكم تنكاول قىديس 5

 . ها قحتسن ام ضعب نم كللذ ىرن نأو ملاظلا ملظ ىلع ربصلاب الإ رادلا هذه

 ماظ هملظو ةكلنم كأي ذوعأو» ماقم هدهشم ناك" نم : لوقي ندلا لضفأ ىخأ تعمسو

 نيلسرملاديس لمأتو ؛ دجأ هللا ىلإ ةجاحلا نع ىنذتسي الف هللا ريدقت نم هللاب ذولي نأ هقيرطف

 : هللاب ةذاعتسإلاب ىلاعت هللا هرمأ فيك سو هيلع هللا ىلص ادم

 . دقملا ىف تانافنلا رش *نمو .٠ َبَقَو اَذِ ٍقِمأ را نام ف

 . ( سانلاَو ةنحلا < ني - سائلا ساوتسترلا نرخ نع ( دعا دفا رك نو

 , قالا عيمج ماقم ىلع سو هيلع هللا ىلص هماقم واع عم اذه

 باطت الوءرباكألا اهنم لخد ىلا باوبألا ىف ردو ءادتقالا قيرط ىتأاي عبتاف

 ىلع بابسألا هللا قاع كقو ةدودسم اهلك اسإذ مهقيرط ريغ لن“ كاضرغ لإ لوصولا

 . أوبأ مأ اوعاش هيلإ ميمتجلا جرحأو قادللا ىلإ قاحللا جوحأو تايبسملا

 . (كيك2 يع كفا )



 موو

 : اعوفرم حيحصلا لاجر هلاجرو ىناجطلا ىورو
 ّبَرَو « مسا تاّودتسلا بر ملا : ليل ناطلسلا مك دحأ فكخت اًذإ د 5 8 2 0 يسال مل

 < مل م4 ع - 5 م 000 2 .٠

 سو هديرب ىذلا ىنعي « نالف نب نالف 02 نم راج ىلإ نل 2 لظتلا سش'رعلا

 0 7 دول ا 25 م ل عا. سوار 1

 « كوانت لجو ؛ كراج رع « مم دَحَأ لَم طري تثمأ مهعابتأو نجلاَو ان
 سا اى ١)

 . « َكُرْيَغ هلإ آلَو

 : لاق سايع د ميما

 - 1. 5 مس مى شو ع 2 20 لسا هسا 7

 ءريك ادا ء ريك ١ هللا : لقف كب وطني نأ ”فاخن ابيب ًانأطلُس تيتأ اًذإ »
 وح الإ هلإ آل ىذلا هللاب 0000 رخأ هللا « اًميمت وقلَح "نم رع 3 - مارا 4 مع 027 000 6-2 رش صا م مثد60 ماك
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 ع 7 قسم و

 مدوتجو نالف كدبع رش 'نم_ « دالي الإ ضْرألا لع َندَت نأ تاَوّسللا كلما

 ؛ كرات لحب هرم "ني اذا نك لا . سنإلاو نجلا نم وعايشأَو زعابتأو

 . 4 تاس ثالث ؛ كري هكا كمتنا َكَرابْنَو « كراج رَعَو

 حصأ ثالثا ةياورو تارم ثالث هلوق طاقساب اضيأ ىناربطلا هاورو

 : ةقث ىعبات وهو دلع ىلأ نع اعوفرم ةبيش ىلأ نبا ىورو

 3 ها مر : لآقف احلآظ فاح م »

 هللاو « هئم هلل هان « اًماَمِإَو 20 نآ ار 3 الا ملسو ويلع "هللا لص

 . رعأ ىلاعت

 انسوفن ضاورن نأ ( مسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهجلا انيلع ذأ 0

 « اهالح ىف دهزلاو ايندلا تاببش نع عرولاب مهتطلامو ةملظلا ىلع لوخدلا ائباط اذإ

 نم نيملاس هترضح نم انجرخخو ملاظ لك ىلع كللذ دعب انلخد كلذ ىف ماقملا انكحأ اذإف

 دهزلاو عرولا ىف هسفن ضورب نأ ريغ نم مبماإ لخد نم امأو . ىلاعت هللا ءاش نإ مأإللا

 نم فاي ةنسح دحأن م رطمتسينم نأل « مهتاركتمىلع ثوكسلاو ماثآلا ابلاغ همزال نفف

 لدشدي نم فال « برج اسد طخس كلذ ىف ناكولو ةيلع دحألا كلذ رطاخ ريغت

 اذهف « هللا نم افوخ مهيلإ نيليال مهام دخأيل هلعن اولبق ول ثيح مهيديأب ايف ادهاز مهعلإ

 ل لم ريا 0“

 دمحم و ( انيد مالت الاب 2



 ل م

 ىذب اوشو الو + ةمعن ليوحتوأ سبح وأ برضب هيلع مهظيلست نمو ملا نم املا جرخي
 هب اورم الف هل تعقو ةنجم ىف الولغم دوم « دادغب ىلإ رصم نم هب 'ىجو ىرصملا نونلا.
 نونلا ىذب اوتأ مهن] اهل اولاقف ءةكبكلا هذهام : تلقف اهنز ىفاناتك حرصت زوجعمىلع

 ىتوتئا زوجعلا تلاقف «سانلا دئاقع فلثأ هنأ رصم لهأ معزا هلئةيل ةفيلخلا لإ ىرصملا

 ةفيللا ىدي نب كملظ نم ىلع ةرصنلا تدرأ نإ نونلا اذاب : هل تلاقف « هب اهوئأف هن

 لجو زع هللا ىدي نيب ةفيلحلاو ماصخألاو تنأ كلسفن لثمو «ىلاعت هللا ةمظع رضحتساف

 كسفن نع بيت نأ كايإو « كيلع هللا هطلسيف ةفيلخلا نم فاخت نأ كابإو « كالا وهو

 ةفياخلا هب ىلاعت هللا قطنيام رظتناو « كليف هللا لعب ضراو تكسا لب « اهيلإ هللا كلكبف

 هنأب رصم لهأ هيلع ىعدا ةفيلخما ىدي نيب ىلإ هب اوضم الف « معن اه لاقف ٠ كنأش ىف

 مهتبذكال تلق نإ؟ل وفأ اذام : لاةف؟لوقتام ةفيلخلا هل لاقف « سانلا دئاقعفلتأ قيدنز

 .معن تلق نإو ىلع مهرصنتل انه ىلإ رصم نم اورفاس دقو « السم بذك أ نأ ىحتسأ انأو

 ىلع اف اقيدنز اذه ناك نإ : لاق مث ةفياحلا تكسف اهم هللا ىبلاطو اهتملظو ىسفن تيذك

 هقفنأ لاقو « بهذلا نم ةبيو وحن اهيف هل شرفو ةفحم هل عنص مث « مسم ضرألا هجو

 هللا كازج « اهل لاقو -زوجعلا ىلع نونلا وذ رف « كئاعد نم انسنت الو كرفس ف

 . اريخ ىنع
 ةملظلا ق فيرصتلا هللا هطعي حل نم ' : لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو

 ىف مييلع لوخدلا نم راثكإلا هل سيلف مهنادبأ ىف هريثأتو ممنلا ليوحنو ةياوتلاو لزغلاب

 سانلا رقحأ نم ةماظاا دنع هيف ريقفلا راص دق ىذلا نامزلا اذه ىف امسال اهريغ الو ةءافش

 قاقحتسا مدعل امإو « نيملاصلا أدعاوق ىلع ريقفلا ىشم مدعل امإ ةعافش هل نولبقبال
 . ها مهيف ةعافشلل سانلا

 ىلإ ةعافش ىلإ !ودرب ملف مهمديأب ايف دهزلا مدق ىلع ةالولا نم ةءام انأ تبعص دقو

 اليل مهبلع لعغدا مث مهايادهو مهاومأ ىف دهزلا ماقد ىخأاي كحأف « اوتام وأ اولزع نأ

 , ىلاعت هللا ءاش نإ كالذ كرضيال تاءافشلا ف ارامو

 دنع ةعافش ةئثام موي ىف هنع هللا ىضر ىلذاشلا نسحلا وبأ خبشلا ىديس عفش دقو

 مهارد ناطلسلا هيلع ضرع ةّداملا دعب ىرخأ ةرم عجر الف « لبقي الو دري وهو ناطاساا

 رفختساف < ايهذ تواصف ناطلسلا ىدي نيب تناك ة راجح هتارودم ىلإ راشأو « اهدرف

 . اهلكاهيف لأسي ىتلا جيئاوملا عيمج ءاضقب مسرو خيشلا ةفلاع نم ناطلسلا
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 ىلع لد هنأ ةيكملا تاحوتفلا ىف هنع هللا ىضو ىنرعلا نب نبدلا ىبحم خيشلا ركذو

 هل لاف « هيلصب رمأو هيلع ريغت ناكهثارزو نم ريزو ىف عفشي سربب رهاظلا كلملا
 انالوماي خبشلاهل لاقف « لتقلا اهب قحتسب ارومأ هنع ركذو ةعافش هيق كل لبقأال ناطلسلا
 دحاو ىلع ىحفصو ىملح ةرئاد قيضت نأهللا نم ىحتسأو كتيعر ةلمج نم انأ ناطلسلا

 تيضقو هيف ىعافش لبقف : خيشلا لاق ؟ ناطلسلا انالوم ملح ةرئادب فتيكف سانلا نم

 فاذمال نيذلا مه ىتخأاي ءالؤه لثف ؛ ةجاح رشع ةينامثو ةجاح ةثام سلما كلذ ىف هدنع

 نه رطمتسي ىذلا ايندلا بحم امأو « ةملظلاو ءارمألاو كولملا ىلغ لوخدلا نم مهيلع

 : هنبد كاله نم هيلع فاخيف ةئسح وأ ةيده ةملظلا

 /) لا
 مير روهع هلباو

 : اعوفرم دمحأ مامإلا ثيدح ىهانملا د وهع ق قأيسو

 "ربع َداَدْزا امو « نتا نآطلُشلا باَوْبَأ لأ مَ « َلفَع ديّصلا ميت نم

 . ها « ادب هللا ”نِ َداَدْزا الإ ابرق نآطلشلا نم

 , مهايند ى بغار وهو مهمل] لخد نم ىلع لومحم وهو

 : اعوفرم هريغو دمحأ مامإلا ةياور فو

 نورك 0 ياو لَ «اقني هاأ فرت نوكناو

 ”سيئف مهل لع جن أ مهب ذكي مق مقدس منع لحد نف نوي
 «نيي ل 1 ا 3 مَع لْخاي "إل نمو « هن تلو
 نم أو ىو وع

 ور ا ل

 أم َنوُلوُفيَو «٠ َنآرُقلا نوهرقيو ؛ نيددلا ف ىتمأ “نم سانأ هقفتبم »
 5 2000000 انبوب ل اشكو م اند نم بيصتق هاررمألا
 0-00 مر ذك كلاوشلا الإ داتقلا

 دوهغ ف اهبلاغ ىقأيسو ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو اياطحللا ىنعي هنأك حالصلا نبا لاق
 / ملعأ ىلاعت هللاو ىهانملا



 ل مولا

 قلخ عيمح ىلع قفشن نأ ( سو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لأ )

 ىف غلابنال نكس « ةمحرلا نم هبساني امب لك ىعرشلا هقيرطب رفاكو نم م نم ىلاعت هللا
 ىمس دقو « هادعتنال ادح ةمرال نآل الثم اهحمذن الف ةاشلا محر' ثيح ةغلابملا لك ةمحرلا

 برضنو « باقتلا ةقر عم اهحنذنف تاناورحلا حبذب انرءأو نيمارلا محرأ هسفن ىلاعت قحلا

 بيدأنلا هجو ىلء هب ةمحر ةميمو دلوو دبعو ةيعر نم ةماقتسإلا قيرط نع درش نم

 « دمحلا هللو كلذب انةةحن دقو «ةيدمحم ةئارو هسفننم هب محرأ نوكنو سفنلل ىشنلا ال

 بحأو ؛كلذ هتاف اذإ مهدحأ رثأتي ام رثكأ ربحلا نم ءىش مهاذ اذإ ىفاوخإ ىلع رثاثأ انأف

 ةدايزاا مف هركأو« مهتروع ىراوبو مهتعوج دسيا« ىوس ايزدلانم مهعم نوكيال نأ مهل

 رفكت ىتا ضارمألا مهل بحأو ثالذ نوهركبال مهو مبمر نع مهلغشت ىلا ايندلا نم

 اوريصي نأ مهل بحأو هل نوضبقنيو كالذ نم نودتغي مهو اهب محل حرفأو مهاياطخ مهمع
 مه هركأو « لاعتلاب برضلاو كصلاب نوضريو « مهل مهاذأو ؛ مه سانلا ملظ ىلع

 مهسفنأ نم مهيد ىلعو مهياع قفشأ انأف « اذكهو كلذ نوبي مهو مهسفنأل راصتنالا

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءادتتا

 ةضف نه ةلسلس ى ءامسلا نم لزث ا>وا ةءقاو ىف تبأر ىناا تايهلملا دوهع ىف ىنأيسو

 نم ىلحأو نبالا نم ضيبأ ءام رجفتت نويع ثالث هيف تيأرف ضربأألا رولبلا نم ضرأ ىف
 ىلع بوتكمو ؛ هللا نم نيعلا هذه دمتسم :ايلعلا نيعلا ىلع بوتكم ؛ جاثلا نم دربأو لسعلا

 ىمركلانم نيعلاهذه دمتسم : لفسلا ىلع بوتكمو «شرعلا نم نيعلاهذه دمتسم ىطسولا

 ىلع كلذ تصصقن «تيور ىبح هنم تبرشف شرعلا نيع نم برشأ نأ هللا ىمهأف
 4 عورشلا ديلا بسح ىلع ملاعلا ميمج ع ةمحرأاب قاخحتت لاقف ءرممل نيدلا باهش خييشلا

 ١ نيلاعلا بر هلل دمحلاف

 ماعلا ىلع ةمحرلاب قلم نم طورش نه : لوقيدللا همر صاودلا ايلع ىديس تعمسو

 مأتي نأ افوخ « ةقفشو قفرب هعضيو الثم ءاملا زوككسميف « ىحلا ةلماعم داما لماعي نأ

 انأو مويلا كلذ نف « هآلاقف فئعب ةرم زوكلا تعضو دقو : لاق عسسض ولأ نم

 . قفرب هعضأ
 نوثلمي نوردقبال نيكاسم مهنإ : لوقيو بالكلا ىواعق لع هنع هللا ىضر ناكو

 مهباود ناضيح نم برشلا نمو ءمهرود لود نم سانلا مهعنميو اوشطع اذإ رثبلا نم

 , سيجنتلا لوح



 سس مو سس

 ططقلل اهوحنو لاحطلابو محللا ثعشب ىتأيف حبذملا ىلإ هتذمالت صعب لسري تاكم

 هتردق الك ىطخ امنإو « ائيش رادلا ةطق مطيال مويلا سانلا بلاغ نإ :لوقيو موي لك

 . هنأ مغر ىلع تعاج اذإ هيلع

 مرحج باب ىلع زبخلا باباو قيقدلا هل عضيو رادلا قوّقش ىف ىذلا لألا دقفتي ناكو

 اهقزر بلطت تجر تعاج اذإ ةلقلا نإف « توقلا لجأل راشتنالا نم مهعنع : لوقيو

 اذإف « اهلجر رسكنت وأ تومنف اهلع مدق وأ رفاح عوقوا اهسفن تضرعو « ةرورض

 . هأ جورخلا نع تنغتسا اهرحج باب ىلع لكأت ام تدجو

 رداح اهملع لزن نمحرلا دبع ىدلو مأ ةيبصقلا ةءطاف ىجوز نأ ىل عقو امو : تلق

 اوأر نبح الع رادلا لهأو اهمأ تحاصو اهساسحإ نع تباغو توملا ىلع تفرشأو

 اهريخخ 1 اهنيد و جازملل اهتتفاوم ةهجنم اهلجأألديدش برك ىدنع لصحف ثوملا تارامأ

 ىهو بابذلا عبض اهبحس قش ىف ةبابذ دجت ءالحلا زاجي لخخدا : ىل لوي لئاقب اذإف |

 ,قشلا لإ تيغصو تلخدف « ثاتجوز كل صلحت نو اهبصاخف اهلكأ ديري ةئاص

 قفرب ادوع تلخدأف « عيصألا عسيال اًميض قشلا تدجوف ةبابللا حايص تعمسف

 اهمأ تترغزو لاخلا ىف ن>رلا دبع مأ تقافأف « بايذلا عيض نم اهتصاخو اهجرختساو

 . ىل عقو رمأ اذه

 هبرجأ ابلك ةديبع مأب دجو ىعافرلا نب دمحأ ىديس نأ دوهعلا هذه ىف مدقت دقو

 ءارعص ىف همدخي خيشلا ثكف « دلبلا نم هوجرعأو سانلا سوفن هتفاع مذجأ صربأ

 هلسغو ئرب ىتح هنهدي راصو رحلا ن٠ ةلظم هيلع لمعو « اموب نيغبرأ وحن ةديبع مآ

 لمش: ةمحر كيف ناك امأ : ةمايقلا موي ىل هللا لوقي نأ تف : .لاقو ء'راحلا ءاملاي

 . ها ىتلعه نم ايلك

 اهمح.ري نأ ةباد دبعلا بكر اذإ بدألا نم : لوقي ةرم نبدلا لضفأ ىخأ تعمسو

 لزنامل ةرايلا رفاح بلق هنع هللا ىضر هتيأرو . ةرورضلا دنع الإ بكري الو اهنع لوزنلاب

 نع هياع ىدتعا نأ رذتعي اذ الإ رذتعي راصو لح ىف ىنيلعجا : لاقو «هليقو اهماع نم

 هقزر ىلع فئاطلا لمنا لعجي نأ ريقفل ىنبني ال : لرقي ناكو . :هنع هللا ىضر سانلا

 هعضيو كلذ نم امواعم ابيصن هل جرم نأ دعب الإ هوكو نارطق نم هنيبو هئيب لوح اعنام

 ةلمح ىتح هب لمعلا ىلإ تفئليال قانا بلاغ راص دق دهعلا اذهو ه١ هرحج باب ىلع هل
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 راص : نولوقيو « مهماعط نم ةطقلا مهنامرحب لثما نوبرضي سانلا راص لب « نآرقلا

 لثم اثيش ىل نومري ال مهمل] رظنأ فقاو انأو « ىنالفلا ءىشلا نم نولكأي نالفو نالف

 . هيّقفلا ةطق

 هلوتي هللاو «ىعرشلا هجولا ىلع مهتوافتو مهتاجرد بسح ىلع قاحللا ىخأ اي محراف

 , كاده

 : اعوفرم ىذمرتلاو دحأو ناخيشلا ىورو

 7 مثاموس رس < .ج يكس
 . © هللا همحارت ال سانلا_محارب ال نم »

 « 2 رقي آل "رفغي آل نم » : دمأ مامالل ةياور ىفداز

 : اعوفرم حيحصلا ةاور هتاورو ىتاريطلا ىورو

 07 0 7 يال 38 4 ممارس سس ا م لم 5<

 سيل نإ: لآ ؟ حر انلُكَو وللا لوسر أي: اولاق « اومحاّرت ىتج اونماوت نل»
 ءومق يسهر حت 1 مر و سك لس

 6 رّماعلا همحر آكل هيحاص ؟ِدحاَمرب

 2س و - 2 م ةم اع

 0 ا المر "1 ساقلار مح رد نس اعوفرم نسح دانساب ىناريطلا ىورو

 :اعوفرم ىوق دوج دانسإب هل ةياور قو
 - قف رم هسا 0 1 ا وا عا و ف

 . 6 ءامّسلا ىف نَم همح'ري ال ضْرالا ىف نم م>ري ال نم »

 : اعوفرم حيت نسح لاقو ىذمرلاو دواد وبأ ىورو

 05 9-0 8 2 - 0 مصرص مح

 , «هامسلا ىف نس ' كسري ضْرألا ىف نم اوقحرا « نط كلا يمسي نوهحارلا »
 2 هما نع . نا 2

 0 4 كل ف اوُرْفْغاَو هاوار ا 2٠١ ليح دانساب دهأ مامإلا ىررو

 ولقع ولو ا 0 مس كاس 0 3 ا م

 . « نوماعي 'مثو اواعف ام ىلع نوررصي نيرذلا نيسسعمال ليو « لاوقلا عامقال
 : اعوفر٠ هحيحص ىف نابح نباو ىذمرتلاو دمحأ مامإلا ىورو

 نيو « فوردملاب اب ميو ) ٌريغتعلا مَحريَو «ريبَكلا ركوب : "1 نك ادع نم ل

 . "2 ركل

 اوما اّذِإ م شرا ل ألا ذه / ادد , اعوفرم تاقث هتاورو ىلاربطلا ىورو

 . « اواَّذَع اوُمكَح اًذِإَواومحَر مسلس رس سا 7



 دل مويس

 نم وسفت ىف لَّدو َةَصقنَم ريغ ىف ْمَصاَوَي نك ىتوُط » ٠ اعوفرم قاربطلا ىورو
 . ثيدحلا 6 تكلا أل لأ ٌمعَدَو « ةتسنت ريع ينتج الام قش أنَ ري

 : اغوفرم هحيعص ىف نابح نءاو ىذمرتلاو هل ظفللاو دوادوبأ ىورو

 « قش بلك ني لإ ' ةحلكرلا عر ال 0

 نيسوللاو نسحا لبق مسودهيلع هّللاىلص ىنلا نأ ىذمرتلاو دواد ىبأو ناخيشلا ىورو
 دلولا نم ةرشع ىل نإ : غرقألا لاقف « ىميمثلا سباح نب عرقألا هدنعو مالسلا امهيلع

 :«لاق مث سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ رظنف « 0 تلقاع

 .©6 محار آل َْْح 2

 : كا سو هيلع "هللا للص هللا ٍلوسر لإ هاج اًبارغأ ا 0 كفو

 كلْمأ َوَأ سو هيلع للا ىلص هللا ”لونسَر َلآَعَف مش مو نآيرصلا نوما *“
5-5 

0 
 م

 6 كيل( نم م ةملكرلا "هللا عر ن نأ كَل

 مسوكت # ناس 000000 يوت ا ا 1
 نأآل ىلإ هللا لوسر اي : لق الَجَر نأ » : دانسإلا حي لاقو م احلا رو

 « اللا َكَسَر اهو نإ َلاَنَق اهعْذَأ نأ ةاكشلا
 لا و ع لا اولا كا كو

 ديرنأ سو هيلع "للا لص ْئَنلا َلاَنَق هَترْفَع لحم َوْهَو راي الُجَوّنأ»

 8 ساس ثول

 1 « اقيمت نأ لبق كنف َتَدُدْحَأ لَ تأتاوَم ًاهسيمن نأ

 ٍِس هنم تتلفناف اهي ذهإ ةاش لَك 0 ارا ٌّرَح نأ » : قازرلا دبع ىورو ىو ساسس#

 هللا ىلع ىلا ا لآقف اهلجرب (محْسَي َدْخَأَو اهعبَعَف سو ويلع هللا ىلص ىلا تءاجم

 . « تير نوت فرح اي تأ « ولا ألا ىريلعأ مس ولع
 « اهحيذيل اهلجرب ةاش بحسي الجر ىأر هنع هللا ىضر رمع نأ قزارلا دبع ىورو

 . اليمح ادوق توملا ىلإ اهدق ءكليو : هل لاقف

 : لاق دوعسم ىلأ نع دواد وبأ ىورو

 5 مساع سسسو 7 0 95 0 2

 :بارق ةتحالل قاطناف رفس ىف ملسو ميلع هلا لص ئىنلا مم انك م



 دن مويه سس
 للا سر

 لسو هيلع هلل هللا ىلص ىنلا ءاحف ش 2 ف تءاَعَق بيار ان نخأف ناخاو

 . اهلا هنآ ايو يفوز عج نم: لا
 : لاق نحن انلق هذه قرح نم :لاقف اهانقرح دق لمن ةيرق ىأرو

 . «راتلا بر الإ رآنلاب بدعي نأ ىفبذي آل نإ »

 اًظئاح لعد مو ويلع هللا ىلص 4 هللا لتر نأ : دواد وأو دمحأ مامإلا ىورو

 َتَفَرْذَو نَح سو هيلع هللا ىلص ّىَملا َّىَأَر الف كم هيف اًذِإَف رامنألا ني لحل

 و ناك كش 32 سو هيلع هللا ىلص ملا لوس ماك ُءاَنِيَ

 وأ لاك » هللا لوسرأي يب َلآَتَق راضنألا نس 5 هجن 5 ”زَمطا اذه خ ؟ِلدَخس اذه

 .«ثةييذتو هيج كنأ لإ كح هناك اهني“ نا َكِكَلَم لا ميتا هذه ىف هللا قد

 : لق ديج دانسإب ةرم نب ىلعب نع دمحأ مامإلا ىورو

 قَح بي *]ج ءاج أل عي تاَذ اسلأج سو ويلع هللا ل هلا مم تنك
 2 كن َو لاَقف “ هاتيق تفرذ 6 هيدي نيب دنا برص ”هل نإ ؟لمخلا اذه نك ا

 هس 200

 شيل "هزاع دف راصن الا نم

- 

 لجَرل هئدَجَوَف هبحاص سيلا تجرخف لاف ؛ اًنأل 0 5 أ

 نع انج فاد هاو ىِرْدُأ ال هنأ امو: آنك اذه كاع ُنَأَماَم : "لا

 را ا ترص يس تل لص ص

 0 2 ةرآبلا أك ةب اقّسلا ن ا

 ةقدصلا_مسيع همموف :لآق « هللا لوسرأي كل وه لب َلآَقف ءهينسب أ يل هب ل
00 
 . 6 هب ثعب 3

 ؟ريمَبلا بحاصل لأ سَ ريع للا لَص هللا َلوُسَر نأ » : دمحأ مامالل ةياور ىفو

 ىدلَو «تكذتم لق ىرتشت نأ دب د 5 ع ”تانس كنأ ممر ؟كركشت كاريمَبل ام

 ل ىلا لعل

 « هيلع ريما بحاصل مد هيلع هللا ىلص هللا ”لوسر َلاق » : ىرخأ ةياور ىفو
 يأ اك ا ريع ةشيعت مهام تيب لمال ا مثلا لويسراب ََك لا كات



 تال دب

 اونسحأف « فلملا َةلَقَو لتتلا َةَرْثَك كش هنإَف هرمأ نماذه ت'ك ذا .٠ 0 نقرا م ل سل ال او دول عي تسع نع

 . ثيدحلا © هيل

 : لاق ىرادلا ميت نع هجام نبا ىورو

 يدا

٠. 

 نحا

00 
 انك ٌّسس 5 يع لعد سو و هيلع "هللا ىلص يتلا دنع ا

 00 : سو هيلع هلا ىلص هللا لوُسَر هل لاقفءإسو هيلع هللا لص ولا وسو 3

 3 ا تقدص كلك اًقداص كلت ْنِإَف «ك
 م

 ؟ ريعَبلا اذه ا مآ لوعر أن: ل هذآ بخ َسيْلَو ان دْباَ نمأ دف ىلاعت 5

 2ك بلي تاْعَحْساَو 0 مرت و ِءرْحتبُلْهَأ مه ريعب اذه : لآَك

 2 اك ودام ةياحعأ لاق ذأ هّبحاص لبق ذإ كيلذك نك اماكن سو قلع

 هنا لوصول اا 3 دآلق سو هيلع هلل لص , هللا ٍلوُسرةَماه ل داع ريتا ميل

 "للا لص هللا ”لوسر َنآَقَق « كيدي نيب الإ قلت ' ام انآ همكم ذم برع ًانريمب !ًذلع

 ؟ٌلوّقي ام هللا ةلوسر (ي :اوْلأَق ء ةياكشلا تسنبف لإ وكشي نإ تأ : ا هيلع

 مضاوملإ فكلا ىف هيلع نبك نت م الاخ عناق 0

 'ْكَقرَر ملجم ري 2 هادا عضاوت ىلإ ءاتشلا و ِدْيلَعَن ولَح'رَو 6

 رخل و دمنذب 0 ةبيصألا ويكلا مذه ”ةكرذأ ملف « ةقئاس البإ هلم هل

 هاّرَج اذه اب :ٍلسو هيلع هللا لصئتتلا لات كلذ نك هللا لوُسَم اي هللاَو :اولاَنَق مح

 ” مب ذك. لاق رحت الو هيب ال وللا لوسي ايمن وثأتق ءديلاوتم نم مياّصلا كا را

 م 3مل ع هللا نك 0ك ديمي لأ نأ مولي 7 35 تاكل

 2ك مالَّسلاَو اللا هئاَع آر شاف 4 نينو بوُأف ىف ب و ”نيقفران اب 0

 20 1 سامع 61 أ 9.
 1 رام ل ا جول را قلطنا ريمتلا اهمأ: لآقَو ءيهرو ةناع

 ار « ةنيمآ لآَقف اَغَر 6 « ”نيمآ ا ةدلصلا هيلع لاَقق سو مْيلَع هللا ىلَص
 5-5 س عكار 5 م “1 8 02 و

 هللا لوسر اي : انك ءاسو ويلع هللا لم ْىَتلا يكتف ةَمياَرلا اَغَر مل ء نيمآ لاَقع



 ل موب
 مس #» 5-5 ٠ 5 8- 5-5 مذ __ُ ١

 ء نآرفلاو عالئمإلا نع اًريَح ملا اهغأ للا َكاَرَح لومي : لق ؟ ريما اذه ٌلوُقيأَم
3 

 9 معو هر

 « ىبعر تنكس اس ةتأيزلا ءاب كح بغل ألا هك هكا

 يلق «ي نقع نقيا هب لج ا لاق مم . نيمآ تنفق

 ذه نإ ؛ تيكَبَف نيب كتمأ َسأب ةنلا رنج آل: ضم

 أ مف 0 مالّسلا وْيكَع لير - ٍنَروْخَأَو , هذط ىو اهنآسغأت

 .« ناك وهاع ' ملا ىرَج

 َنْدَأ تلخد » : اغوفرم هريغو ىراذببلا ىورو

 . 4 ضزألا شاد ني ا
 0 8 2 ا هممواس 3 1

 اهمدطأ ىه ال ؛ تنام ىتح أهبنحس ةّر 43ه نأ تبذع » : اضيأ هل ةياور ىو

 ءءء 3 11 طم 55 مر

 . « ضْرالا شاشخ نم 25 ا مك رت ىه لَو اسبح ىهاَذإ اَجَتَسَو

 , امهوحنو رفلصعلاو ضرألا تارشحوه : نيتمجعملا نينيشلاو نيتمجيعملاب سشاشيللاو

 : : ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ هحيرمص ىف نابخ نبال ةياور قو
 . عاج ى, ب ةهه م مار < مر تك“ ا ف

 . راملا ىف ىأ « ترج اَذِإَو تبق اَذإ اهَربدَو ةأرلا لبق شبت ةكرطلا أر »

 ى لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ قاربطلاو دمحأ مامإلا ىورو

00 6 

 مخ رار 1 مام
 6 مهوب عت الَو هلل 5 هو رقفت 5 ”نوديرت

 08 اعوفر٠» دييعلا 8 ىملءرما أ ءر قو

 52000 نبا #1 ص تمن موس 200015 لممأم مرءك م

 هللا ابع اوعيبف "كوباغ نإ َو « اوفغاف اوداسأ َنإَو ' اولبفأت اونسحأ نإ»
 رامكدر

 2 هوب دعت الو

 : اعوفرم ىناهبصألاو ىذمرنلل ةياور فو
 همة اس 29 وسهعر هار مب ه8 56 م عر 0

 . 64 هنعاف امولظُم هتياَر نإ َو هيلإ نسحاف كوخا دبتلا

 : اعيوذرم هحيحص ىئنابح نبا ىورو



 ل مور سس

 هوئشفلك نإف « قيطب املا فاك الو ”ةتوئكَو ”هباَرَشَو همامط كوامتلار »

 . ٠ 'كلاتمأ اَقلَح هللا اع اوُب ذم لو مهوثيعأت
 مالك رخآ ناك : لاق هنع ىضرو ههجو هللا مرك ىلع نء هريغو دواد وبأ ىورو

 : مسو هيلع هللا ىلص ىننلا

 ' كنا 0 ايف هللا اونا ةدلمتلا ةالمقلا د

 كوفي لا ري اَمَق :مكئاعأ تَكَلَم امو ةآلصقلا » :لاق هنأ هجام نبال ةياور ىو

 . « "ةنأسل اهي ضيفي ام تَح

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نأ اعوفرم قاربطلا ىورو

 0 ا 16 وعبشأ “ "يأ تكلم امفر هللا هللا د

 . 6 لولا مه اونيِلأَو

 ؟ مدا نع ود ل لوسر اي : لق لد أم: ىذمرتلاو دواد وأ ىورو

 4 ”نيعبس عي كك: لآ

 : ملعأ ىلاعت هللاو «تايبنملا دوهع ف اهضعب ىتأيسو « ةريثك كلذ ف ثيداحألاو

 هاني نه لك بغرن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع لخأ )

 كالذو « نودشارلا ءافاخلا هيلع جرد 5 ةئسح ةئاطبو اداص اريزو هل لختب نأ ةالولا نم

 « ةذللا كلت هدنع سيل ريزولاو « لقعلا لزلزي اركسو ةذا سائلا ف مكحلاو ةيالولل نآل

 لوقيف ريزولا هيلإ ىتأيف « أطخوهو اباوص هاريو ءىش لعفب ريمألا وأ ناطلسلا زم امبرف

 هنأكف « رمألا ثاذنء لاخلا ىف ناطلسلا عجرمف ءاذك عقو اذك تلعفنإ ناطلسلا انالوماي

 اهندلا تيقيام هدوجو نم عدوتو دقف دق حلاصلا ريزولا دوجو لعلو « ظقيتساو امكان ناك

 قباسلا دعولا مكب اهلهأ ريغ الو دق تايالواا نأ اهنم : اهحرش لوطي رومأل كلذو

 هيلع هللا ىلص هب دعو ال فلخلا مزال كلذ عقي مل ولف ء ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم

 ميملع ةقفشلاو مهب قفرال نامزلا اذه ىف ةيعرلا قاقحتسا مدع اهنمو . قداصلا وهو ملسو

 كالذ فرعي اذ « اهفصو نع نسلألا لكذ ىلا حئابقلاو ىصاعملا نم هيلع نووطنم مه ال

 مايصو لهللا مايق مهكرثو مهمر ةدابع ىف مهريصقت اهنمو . سانلل نوطلاخناو ماكحلا
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 . اضعب مهضعب ملظ ىف ةملظلا دنع نواعتلاو تاببشلاو مارحلا مهلكأو « راهنلا

 هذه ىلإ رظني يلاعت قا لزب مل : لوقي هللا هحر صاوخلا ارلع ىديس تعمس دقو

 ماكسملا مهبلع طلس امئإو « انطابو ارهاظ تافآلا نم ظفحلاو ةياعرلا نيعب ةيدمحملا ةمألا

 ىف نحماو ايالبلا تناكامبرو « تادابعلا نم هيف اوطرفام لالخ ىلاعن ريجيأ ملظلاو روجلاب

 .ها مهنيزاوم ىف لقثأو ارجأ رثكأو تاريلاو تاقدصلا نم مه عفنأ مهقح

 ,سوكملا لهأو ةملظلادنع حالما سائلا ىلوي هنع هللا ىضر ىلوبنملا مهاربإ ىديس ناكو

 راجتلا نم هأرب نم ىلع ركسو اريخخ اهيف لمعو ةفيظولا هذه ىف مدحأ فقو اذإ : لوقيو
 ناكو ء ةحببس ى ىلاعت هللا حبسي سلجم نأ نم هلل ضنأ ناك ءائيش اهنم ذأي ملو ةقوسلاو

 نملكو «نيماسملا حلاصم ىلع كتين اوررحو مكسوفن ةحلصمل اوفقت نأ م ايإ : مهل لوقي

 . نيساكملا نع هرهأ اومتكاف سكملا نم نيبراهلا نم هيلع مثردق

 ىلع كاطيرغت نأ نظن ال : ةهلا بحاصل لوقي هللا هر صاوخلا ىلع ىديس ناكو

 املاس كاتفيظو نم جرختف © سكملا نم سانلا جيرفت هرثكي امثإو « كلام رثكي سانلا

 ءارفحتا اوطعأ : لوقي ناكو . ىلاعت هلل كملاظم نم تالف كنوكل ةيئاطلسلا نويدلا نم

 مكنإف ء سكمال ةرافخ كلذ نأ هجو ىلع ماشلا وأ زاجحلا نم رصم ىلإ متثج اذإ مهتداع

 نأ م لأ عاطتسا ام ناطاساا دوجو الولو « ناطاسلا فيس لظ ى الإ متثج ام

 ىلع متردق ام لك نيساكملا نع اوذخأ : كوقي ناكو « هميرحو هلام ىراربلا ىلإ جرم

 مترصق مكيلع دحأ زمغ امبرف ؛ مهتداع مه وطعأف ؟تئافخإ نم اررض متفخ نإف «٠ هئافخإ

 ناكو « موبرضو موسبح امبرو « نوضربالف نم هنوذخأي اوناك ام فاعضأب مهمولأست

 ةيحتسملاو ةبجاولا تاقدصلا نم مهاومأ ى ىلاعت هلل مهءاع امب اوماق راجتلا نأ ول : لوقي

 مهياع ىلاعت هللا طلس يلاعت هللا قح اوعئمو اول امل نكسل « املاظ الو اساكم مهملع طلسي مل

 لعفي اك مماسح كلذب نفع نأ ةرشآلا ىف ىلاعت هللا لضف نم وجرنو : لاق « ةملظلا

 : ىلاعت لاق « ملاظملا عيمج

 . ( ريك" ْنَع رثنيو "كيلي تنك اق ةجيم ني ”كتاصأ مو)
 ةيعرلا نم قئالغنا لامعأل عبات نيعصانلا ءارزولاو نيحلاصلا ةالولا دوجو نأ ملعف

 منال و اورذعاف مهلانلق انلامعأ ف مقئسأ نأ ردقنال ني ةيعرلا لاق نإ « اجوعو ةماقتسا

 ةردق ال كالذكف ةئيسلا لامعألا نع فكلا ىلع كل ةردق ال اركف « ارعرفت مكدع مهئاق

 ع



 دس وو مس

 ساسألا اذه اوسسأف « كسوفنهب نورذعتامب مهورذغاف منع ءىبلا ءازجلا در ىلع ةالولل

 عوجرلا ىه ةبوتلا نآل ٠ ملك هللا اورفغتساو ؛ جوعلا مكسفنلو ملظلا مهن اوبسنا.مث الوأ ١

 أمل نكمل « انطاب ىلاعت قحلا عم ميظع بدأ اذه قو « ىفضق الل دارال هنإو « هللا ريدقت لل

 هرايثشاب ىصع هنأ راهظإو هؤافخإ هيلع بجو هبر ىلع ةجحلا ةماقإل ةحنار هيف ناك
 : ةيقفو ريقف نم روعأ وهف ندنبعلا نيتابب رظني مل نمو « ةبوقعلا قحتساو

 .(”يحدتر ودع هنا )

 : اعوفرم هحيحص ق نايح نباو دواد وبأ ىورو

 2 0 . لص ياا نع 5-5 2 م َط 0

 نِإَو ؛ ةرك ذ ىسن نإ 2« قدص ريزو هل ”لعج اًريخ ريم الاب هللا دارااذإ »
 سا هَ - هم

 ا

 ل

 ىن نإ « هوس َريِزَو هل لَمَج « كلذ َرْيغ عب هللا داَرَأ اَذِإَوءهناعَأ كَذ 7 و بس 1 ساو ضل نقع مع مم رس

 .© ”ةنعي *1 رك دن 1

 رق لن م نخل :: بت له ع . 5206 :
 هل لعج اًريخ هب هش هللا َداَرَك الع :كنم ىو نم»١ : اعوفرم ىتاسنلل ةباور ىفو

 .0 ”هناعأ 5 5 نإ 8 ا امل اصاريزَو

 رقفيلش ند ءئاقتسا الو ما نم 421 ثصبأم 2: اعوفع ايلا ىرادي الل ىورو

 هضحتو ةرشلاب ا أطير 3 هيلع ما فوئرعلاب 00 ةنأطب 7 تتاكألا

 .4 ثا 2 نس موصُعْلاَو »ع هيلع

 . ملعأ ىلاعت هللاو « اميعم بيلي م ىلإ َوَهَو + ةياور ىفو

 ىهتنو فورعملاب رمأت نأ ( ملسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لأ )

 . بجاو امالك نإف انريغو ائسفنأ ءاوس ركشملا نع

 ةسايسلا قرط هقرعإب قداص خيش دب ىلو كولس لآ دهعلا اذه لمعلا كيري نم جاتحمو

 نع ىوأي وأ ف ورع رمأب سانلا ند اريثك نإؤ هل سانلا دايقنا هروح ىلإ اممم لدديل

 . الثم ملاظلا وأ ىصاعلا كلذ سفن مايقب ركنملا دادزيف « ةسايس ريغ نم ركنم

 راقتحاب هلجرب هزكوذ نيلخفلا فرشكم صخش ىلع مايحلا قرم امقف تيأر دقو

 رزأملا ىرأ نأ هيقفاي كليف ةراكج صخشلا لاقف « اذه كياع مارح لاقو « ءاردزاو

 « قفرب هيلإ سلخ ةسابسا قرط فرعي ناك هنأ ولو « هيقفلا ف ةراكج هامرف الصأ



 -- حلا 0

 ضرتعيف كرظني ادحأ نأ فاخنو تآورملا ىوذ نم تنأ يديص اي هنذأ ىف هل لاقو

 فورعم ناسنإ رمأي ام اريثكو ءارمس ىبع ىلاعت هللا كازج هل لوقي رخآلا ناكف « كيلع

 انالف ترمأ ىنذلا ملاظ انأ لوقي ريصيو ررض هل لصحيف ةسايس ريغب ركذم نع ىبني وأ

 لعجيف ركنملا نع ىبنأ وأ فورعملاب رمآ تدع ام ىلإ هللا ىلإ تبت نكلو « ءتيهن وأ

 . ةسايسلا ةاق نم كلذ لكو « هنم رفغتسي و اروظمم بجاولا

 لاق « ركنملا نع ىبلاو فورعملاب رمألا بوجو ىلع دقعثم عاجإلا نأ ىتخأ اي ملعاو
 : ىلاعت هللا

 . ( ؛ضارألا تدسَفَل ضب مضي َساَنلا هللا مق ال')

 : ىلاعت هلوشب ليئارسإ ا ىلاعت هللا مذ دقو ؛كلذبذلإ نيدلا ماق امو
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 1[ نوم اون اق شل 20 ركشم «دَع ناوماتنِم ال اوناك)

  باقلاو ناسللاو دولا :قرطةثالث ركذملا رييغتل سو هيلع هللا لص عراشلا لعج دقو

 اوبرض نإ نيذلا ةالولل ديلاب ركثما عيغت : لوقي هللا همحر صاوحلا ىلع ىديس ناكو

 مهثوهْنيو ساثلا نورمأيف « نيلماعلا ءاملعلل ناسللاب هرييغتو « مهبرضب ردقي ال ىصاعلا

 ةرج رسك ىف هللا ىلإ فراعلا هجوتيف نيفراعلا لكل بلقلاب هرييغتو + محلوق نولئتميف

 « مولظملا كلذ امم برضي ىلا ء هدب سببتف ملظلا ىلإو اهسفنب نيفصن قافنتف « رمحللا

 « ناسنإلا نأل « حبحص هلعج : لاقف ناعإلا فاعضأ كلذ لعج.عراشلا نإ : هل تلقف

 ةقرلا كلذ نع ىنكف هناعإ باجح قر ناسحإلا ةرضح ىلإ ناعإلا باجح نع عفترا اياك

 ناميإلا نعضي دارملا سيلف «ناسحإلا ةرضح لهأل عقاولا د وهشلا ةيئرمل رظنلاب نعضلاب

 ةرضح ىلإ باجحلا فلخ ناغإلا نع قئرا دق لالا اذه بحاص نآل «مومذملا فعضلا

 ؛ اهءاروام دحأ ىربال ةئيخم جاجز نم طئاح ءارونم ءىشب انمؤم ناك ىذلاك « دوهشلا

 توءعضأ و هلوق ىنعم اذهف « اهعاروام كح روابااك تراص ىتح « قدتو قرتتراصف

 لب « ركنملل رييغتب كلذ سيلف هبلقب ركذي هنأ نم سائلا بلاغ همهفبام ىلع امأو « ناميإلا
 ةرج رسك نه هانركذ ام ىلإ رييغتلا سيلو هباقب هريغي هنأب حرص دق عراشلاو « قاب قع

 . ها سم لك ىلع بجاو بلقلاب راكنإلا لوقث انأ عم « اذه مهفاف الثم رمهلنا

 « مبرلقب هوريغف اركنم مب اذإ : هباحصأل لوقي ىلوبتلا ميهاربإ ىديس ناكو

 (راونآلا حتاوا - ؟5)



 هس #5١ لس

 « ع رضيف ناسللاو ديلاي هرييغت اوبلطتالو « ناطلسلا للجو ةماظلاو ةالولا تاركئم اهسال

 ةسورحملا رصم جراخ ةيرطملا ىحاونب زبمج ةرجش تمن ءارةفلاو وه ةرم خبشلا لزنو

 ضعب لاقف « حادقألاو رمحللا رارج اوجرتخأو اولزْف ناطلسلا كيلام نم ةءامح ءاجف

 هناك نإ نكلو « رامح ولعل « موبرضي لاقف مهرارج رسكن ديرن ىديس اي ءارقفلا

 مهنم هجوتف مهضعبب مهاغتشاو « مهرارج رسك ى ىلاعئدللا ىلإ هجوتيلف بلق مم دحأل

 حالسلاب اوبراضتف «هترج رسج هبحاصنأ دحاو لك قظو ءرمحللا رارجب ترسكلاف ريقف

 ركذملا اوريغف اذكه خيشأا لاقف « مهذاتسأل اضعب مهضعب نوكتشي اوبكرو اور ىبح

 , ها تعطق هديدم نإف ريقفلل وده سيل رادلا هذه ىف ديلا دم نِإف

 .تاركنم ةلازإب لغتشي نم بجعتأل ىنإ : لوقي هللا هخر نيدلا لضفأ ىخأ تعبسو

 ابجاو ناك نإو ةئيدرلا هسفن لاعفأل ريغلا رجبمو « هسفن تاركذم ةلازإ قف ىعسالو رعغلا

 : ىلاعت هلوق ىف قلها رمأب لغتشيو هسفن ىسننم مذ لات هلا نكلو

 ( مسشأ قوتنا 1 دياب ساّقلا نوم 230
 : ىلاعت لاقو « مكيلإ ءايشألا برقأ مهو ىأ

 . ( تورس الف ”كسشأ فد
 كقرغ لاحال ثامزعب وجو عم كريغدي لخأب لغتشامث قرغلا نم صل# :اولاق دقو

 رمأب لغتشا « ركاملا نع ىهنااو فورعملاب رمألا ف لوقلا كلذكو . كريغدوب ذخأت كنأ
 هتننأو كلسفنب لغتشت نأ الإ روظحملا سيلو هبيبنو كريغ رمأ ىلع مزاع تنأو اهيو كسفن

 ناروث ركنم نع هيبن وأ فورعمب هرمأ نم فاش نك تنأف كريغ رمأت ال كنأ ىلع مزاع

 اضيأو ردثآ اتأو هل بقرتت نأ ةسايسلا نف « ةيصعملا ىف هتدايزو ىبثملا وأ روءألا سفن

 رثؤيال كياع مارح برشي رخآ ناسنإل لوقي راصف رملا برشي اسلاج ناك نم نإف

 : رعاشلا لاق دقو كلسفنا كلذ لق هل لوقيو ٠ هيلع كاحضي لب براشأاا كلذ ىف هلوت

5 
 و 8 5 2 معا سمو لس

 /ميظَع َثلَمَف اًذإ كل راع ”هلثم نأ قلخ | نع هنت اي

 ريك تنأف هنع تهتن هئااذإف ايَيَغ نع اهبمأت كف أ 3 01 سلة ل هلام سس

 نأ نوفاخيف « زكنملا نم ميتمالسم مدع لجأل سانلا نم ريثك هب "ل دهعلا اذهو

 نم اوملس مهنأ واو « اذكو اذك نع مكسفنأ متنأ اوهنا مهل سائلا لوقيف اركنم اوركتي



 دانا

 ناك نإ الإ سانلا ظعي نأ ناسنإل ىغبني ال اولاق انه نمو « مهل ساثلا داةنا امبرل زكنملا
 وه لخبيو ةقدصلاب مهرمأي الو اهيلع وه محازيو ايندلا كرتب مهرمأي الف « مهلبق اظعتم

 نع مييجحن هلاعفأ ىلإ سائلا ةيؤر نأل كلذ ىلع سقو ؛وه مانيو ليللا مايقب مهرمأي الو

 ظعاولل سائلا دايقثا مدع نم”مزلي الف « ىلكال ىرثك أ كلذ نأ ىن الو « هلاقم عامس

 عمو « مهتمصعب عاجإلاب مهملعب نواماع مالسلا مهبلع ءايبنألا نإف « هملعب لماع ريغ هنأ

 ىعادلاو « نيتضبقال عجار همدعو دايقنإلا امنإو « ليلقلا الإ محل داقناو مهعاطأ اف كلذ

 : ىلاعت هللا لاق «ةواقشالو ةداعس هديب سيلو « ريغال ةضبق لك لهأ نيبهتوعدبزيمب ءاج
 د -_ ع را 50

 . ( َنيِرذنمَو َنِرَْبُم الإ ”نيلسنرما لس اَمَد)
 رييخ نالفإ لصح سائلا لوقو « ةمايقلا موي ىلإ هللا ىلإ عاد لك ىف مكحلا كلذكو

 اودجول رظنلا اوقات واو صخشلا كلذ عم طقف بدأ وه اغإ خيشلا قديس ةكربب

 ريثك كلذ تلامعو لبلق ريما ىف هعابتا نإف مهمهف حاطصم ىلع هعفن نم رثكأ هررض

 ملو مهرمأي مل هنأ ولو « رذع مهل قبي ملو « ىلاعت هللا دنغ مهملع ةجحلا ةماقإب مهبرضأ دقف

 اوحدم امل ىلذاشلا نسحلا وبأ خيشلا لاق اذه نمو « ريذن انتأي مل انبراي : اولاق اممرل مههني

 نيب اننأل ىجانلا نع راكأ انهايثأ نم كالاملاو انعفن نم رثكأ انررض : هعفن ةرثكو هعايتأ

 + نايب ريغ نم هتذخاؤم نه دشأ نايبلا دعب ناسنإلا ةذخاؤمو « نوكلرمف نوفلاخيف مه

 ةعبرشلا ةلدأ تناك نإو « هللا رفغتسيل هيلع امو هللا ركشيل هلام رظن نم لماكلا نأ معف

 كلذ امثإو « هقلاغ نم ةذخاؤمل اببس ناك هنوك ثيد نم مثإ ىعادلا ىلع سيل هنأب دهشت

 بجاو ركذملا نع ىهنلاو فورعءملاب رمألا لاقي الف عف رأو اعيفر اماقم انلمت نأ ثيح نم

 : ملسو هياع هللا ىلصدمحم هيبنا ىلاعنللا لاق دق لوقث انآل؟رافغتسالا هلعافل عرشب تييكف

 ند ىف َنوُلْخْدَي ناثلا َتيأَرَو ) . ةكم حنذ ىني ( ميقا هللا رت ءاَجاَذإ )
 .(5 بام نك هَل ةارذمْسأَو كبَر لمح يبس ٠ جاف هلل

 قاحلاب لافتشا ةمآلا ةيادوم لاغتشالاو داهتلا كلذ نأ ثيح نم رافغتسالاب هرمأف

 كلذ ىلإو ؛ ماقال كلذ نم رفغتسا قالا نود قملاب لاغتشالا ىلإ هاقر الف ء ةلمدللا ف

 : مسو هيلع هللا ىلص هلوشب ةراشإلا

 . © ىبَر ريغ هيفر ىنعسي ال تفو ىل » أ 2 0 7س ن6 هَ ع



 من ع ءع دع

 < ريغال ىهم الو رمأي اهيف دحأ رمؤي ال ذإ ؛ ةالصلا كاح ىف اك' هب لاغتشإلا ريغ ىأ

 حبصأ اثيش ىنب الك ناك سدقملا تيب ءانب ىف عرشامل مالسلا هيلع دواد نأ انغلب دقو

 موقي ال ىتيب نإ :.هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف « مدهي كتيب تينب الك ىنإ براي :لاقن ءامدهنم
 + ىلب : ىلاعت اقف « كليرس ىف كلذ سيلأ : دواد لاق ؛ ءامدلا كلفس نم دي ىلع هؤاثب

 : ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبنل ىلاعت هلوق كلذ ديؤيو ها ؟ ىنلخ اوسيلأ نكسلو

 مهادصوص 7 ريب رم 6.

 )ل (13 حجة رتدإ اوحتَج نإَو)

 مهربرقنو مهلتق رأت ىلاعت قحللا خجرف ؛ءامدلا كفس مدع حاصلاو ملسلا ىف نأل ىأ '

 هللاو « باتك ىف رطستال هللا لهأ اهقوذي رارسأ انهو « نيتضبقلا لجأل مهرفك ىلع

 ملعأ ىلاعت

 : اعوفرم ىقاسنلاو هجام ناو تكيعلو عل مورو

 0 1 - همجي 3 . . نأ عا ©

 نإف «.وتاسلبف 'مطتني 'مل نإف « هديب 100 يل 4 ىار نم »

 . « نآعإلا فض كلذَور هيلا "عل لا

 2. 8 نع ع 0 3 ومد 5 - 20 2 2 هوهإ < .

 مل نَمَو ؛ ىرَب كلوع هديب ريع 1 مشي ىأَر نم : ىلاسنلل ةباور فو

 روع اه 6 8- ىو

 ناسلب ب هرّهخي نأ عنطعستي 1 ن 4 : رب دف وناسلب هيك هيب هريف نا عمت

 ١ ل
  0ناعيا ل كِِلْدَو ير ف ويلقي 6.

 ىلع ملسو هياعدتلا لصدهللا لوسر انعياب» : لاق ثماصلا نب ةدابغ نع ىراخبلا ىورو

 ء انك انيأ قحلا لوقن نأ ىلعو « هركملاو طشاملاو « رسيلاو رسعلا ىف ةعاطلاو ممسلا

 . حمال ةمول هللا ف فان ١
 ايو ف راس سرب الم م14 1 5 1 2

 0-0 3-0 أ رئاج ناطلس دنع "قح ةيلك داهجلا لضفأ » : اعوفرم هريغو دواد وبأ ىورو

28 ّ 

 . ن"ن رثراح ريما
5 20 

 اا"

 مقاول ىلاعت هللا دود ىف
 رمكاقل علا شم » ىذمرتلاو راغب فىورو. يجد مح
 كى

 هل نم 5 2 1
 نآكو ٠ ًاهَلَعَسَأ يضنبو اهآلغأ ١ "ضعي راصف ةنيفس 0 اوبتلا وو لقمك مف

 ائنيِفَس ىف نق رح نإ الانف ؛ بقاوَف نم لك اونرت ءأم ١ "قا اذإ | اهلفسأ ىف نيرذلا ءاملا نم او



 مم و 8 حا

 ريم عغاو ساس درع او عادا ايو صرع وت مه مافرا - 2

 اوذخأ َنِإَو « اعيمج اوكله اودارأ امو سو نإف «انقاق نم ذاون "1و اقارخ
 . « اميه 1كوِجكَو اجت 7 5-3 ٠

 ير م 3 رع 2 م 5 1 5 000

 نمو فوركعملاب نردأ هديب ىسفن ىذلاَو » : اعوفرم ىذمرتلا كر
 راس رخو ول - 7 0 بَين ْْ 7

 هتوعدت م « هنم اًباقع "كيلع ثم نأ هللا "نكشوُيل ْؤأ ركن
0 

 هناك هلأ ليات | ىنب ىلك ص قتلا َّلْخَد ام لَوَأ نإ » : اعوفرم دوادوبأ ىورو ص 0 م م َس ما َء 5 . ٠
 5 ل 7 2000 5 ١ م ما م 9 -

 ني همن تكلل لب /مّكصْنأم عدد سا سَ اًذهاي ُلوَتَيَف ”لجكرلا قلي 0
 اول اكلك «هديِمفَو هَبرْشَو ليك أ َنوُكَي نأ كلذ هعلمب الق هلاح لع َرْه ,ٌءاس ١ ريزمو سس <

3 8 ١ 

 لاشك "ني اوُرَفَك َنيللا نول - لاق مث ضب مهضنب بوك هلا 0
 َنْوُهاَنني ا نودَتعي اوْناكَو اَوَصَع اع كلذ مركب ىَسيِعو دوادنآسل ل

 الرتب نو انك ولا هرقتم زكا از ره قوي
 ري 0 "للا اخس نأ تلف لل تتاقات ب 0

 ها نك موا مودل امي لن مك ّىَنلاَو راد

 _ يع فوُرعلاب 2ك هللَو الك : ”لسو هيلع "هلا لص لآق < 6 نوقسأف

 . «ارطأ لأ لك 001 را دي لع ندُخُأَتلَو ركشلا

 هيلع اهركق حلا عابتاب هنومزلتو هنورهقتو هنوفطعت ىأ
 . اعوفرم هحيدص ىف نابح نباو هجام نباو دواد وبأ ىورو

 كتم ّة
 وريم نأ ىلع نوردَتب ىهاعملاب ؛ ميش ة لمعي 0 نوف ىف 56 ٍلَجَر ني ام»

 2 9 ب 3 2 5 عم

 .( اوتوع نا لبق باقعب هند 0 .اصأ الإ نوركغيا الدو 0-2

 : لاق ةررره ىأ نع قيبلاو خيشلا وبأ ىررو

 0 اوك ها 0 هم 1 8 0 2 5

 ْمِباَصْوَأَو َّلِحَو زرع برلل تأ لآق ؟ ساّثلا ٌريخ نم هللا لوسَر اي تلق »

 رس م 2 . 5 م

 .6 ركنا نع :فاَعَأَو فوُردملاب هرم و مح ّرل
 م



 مد مخ.

 4 لبق ركنا نم اجا فو 00 ا اعوفرم ىتاهببصألا ىورو

 ألا نإ اك رفغت الف دل ور لرفع نأ لب 0 بيحب الف هللا اوعدت ْنأ

 58 مول 8 ث مع موس 2

 ص رابحألا ْنِإَو ءالَجأ برقي الو ا آل ٍرَكفْلا نم َىّتلاَو نورنا
 ءءء 7 ٠

 نإ ركل نعىعنلاو فور ءاب برْمالا ا ىراصتلا نم نابهُكاَو دوبتلا

 . 6 0 كا ؟بمايبت أ ناسل لع

 ع درو طاق سس ع 421 الإ هلإ ال لاو الا ورب 5 هل ةياور ىفو
 نم مس 9

 ةرقلا 00 لاق ؟فانختشالا امو لا 9 ولك“ بقع ا 0 مام ةَموتلاَو با ٌذَعْلا

 :ة وري ل اوركني الق لا ىصأعمت

 : ةريره ىلأ نعء ىومبلاو خسيشلا وبأ ىورو
 8. هر ومع 7 3 22و, م هروف ءاو -

 « تنم عّدوت دقق ماض ايظا لوقت نأ بك( ءاماعلا تير اَذِإ »

 1 ملعأ ىلاعُت هللاو تايهملا دووع َْق ثيدادسأ ةدع قأيسو

 تاروغ عيمج رمسن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 ايندلا ىف انيلع تالذ ةدئاف عجرتام ل وأو « مهصئاقن ىلع ارتس مهل اهنييبت عم نيملسملا

 . اقافو ءاز» كاته سانلا تلته نمو « رثس رثس نم نإف « ةردالاو

 عقد ن 7 نإف « بوئذلا نه ءىث ىف هعوتو دعبتسيال هلقع لق نم لك نأ معاو

 ىلاولا تدب ىلإ اويدسو سانلا هيف عقو م ع 2 رظنيلف 2 اهمف حوقولل نفر عم وهف اف

 نوكي ام حبفأ نممث ؛ءايبنألاك هللا همصع نم الإ ةدحاورشبلا ةئيط نأل «هل ةلياقهسفن دحب

 ةينازلا تبات ؛ لثملا ىف اولاق دقو « ءوسب ةاصعلا نم ادحأ باث مث ايصاع ناك نم ركذ

 « هللا نوفاي ال نيذلا بالكلا أطدللا تائب ىلع سبكي ىلاواا ىدوصقم تاقف ةحرابلا

 . هيلع تناك امو اهسفن تيسنو

 انلف رهاجت اذإذ ءرّسلا هلف رهاجتي الو هباب هيلع قلغي ماد ام ىصاعلانأ ىبخأ اي ملعا مْ

 رود وأ ةقاط وأ باب تل نم هاعفي هتبأر ام سائلل ركذآت نأ كلل زوجيال كلذكو« هفشك

 بوتي هلعاف تيأر ام ضعب هل ركذت نأب سأب ال نكلو « هسفن نم هب ىلوأ نكو « ةعاق

 كناوإ نم ادحأ دجن داكت الف « رمحألا تيريكلا نم زعأ هب لمعلا راص دق دهغلا اذهو



 مسع ع ا سس

 هتيصو الكو ؛ سائلا ف اهرشني لب ابلع علطا اذإ ةروعرتسي ,هريغ نع الضف ءافدصألا
 . ماشفإلا ةيعادلا هدنع تكرم نايكسلا ىلع

 امم رف « ناحتمالا ةياغ هنحتمت ىتح قيدض ىلإ نكرتإال : ىلازغلا مامإلا لاق دقو

 دهاشم وه امك « كيلغ هطخس لاح امم كوجهيل كنءع هاضر لا> تالزلا كيلع ىصجأ

 ثكم اصخش نأ ىمجعلا فسوي ىديسل عقو لب : هللا ريغل سانلا بحصي نميف اريثك

 ىلع رثكأ الف « هيلإ تفئلي ال خيشااو ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا بلطي نينس ثالث وحن هدنع
 تلنق ىنإذ « ىلع رت: نأ ىدوصقمو «ىدلو ةلزامب ىدنع تنأ ىدلواي :هل لاق خيبشلا

 جرخاو ةليالا هذهى هلمحاف صرحا درفلا كلذ ىف وه اهو ىلايع نيب اميأر ةليللا هذه اسفن

 ركنت خييشلا نإ مث « كلذ صخشلا لعفف ابهذ رائيد ىدنع كلو هنفداو موكللا ىلإ هب

 رعش اف «عراشلا ىف هجناوح ىمرو ةيوازلا نم هجارخإب رمأو موي ىناث ديرملا كلذ ىلع

 عضو دهشن ةئيب انعم اولاقو لبتقب هومهناو خبشلا ىلإ اوءاج هبئاذو ىلاولا مدقموال]خيشلا
 هرحتفو درفلا اوجرختساف موكلا ىلإ مهعم بهذي نأ ءارقفلا ضعب خيشلا رمأف « هنفد

 < ةعمج لعب هوقئشف لغزااب مهتاو ريقفلا كلذ تف ؛ فورد رهاذإف

 ىحراجلا دوعسلا ابأ خيشلا ىدبس مدخ هنأ ىريصوبلا نيدلا سمش خيبشلا ىل ىكحو

 ءىش ىلع ىنءلطت ىدارم ىديساي : امويدا لاقف « هنم هرذحح ذحنآ خيشلاو ةنس نيثالث وحن

 هجردخأ حير جاردغ] ىلع كنمتءأ ام هللاو دمحم اي : لاقف ٠ لجو زع هللا لهأ رارسأ نم

 . سانلل هيكحن نأ افوحخ كنرضحم

 ٠ ةيلاعك نوكي ىتح هسفن نذور نأ ىلإ مويلا سانلا طلاخم نم جاتحيف ةلمجلابو

 ءوسب هديبع نم ادحأ رك ذاذإ هتقمنأ فاّعو بيغلاب هللا ىش ريصيو فاقدلا ىف لاوعلا

 نيلدانلا ضعب نظ اممرو « ةقيقد مهظحالم نإف نرقداصلا ءارقفلاو نولماعلا ءايعلا ايسال

 كلذ ىف مهعجاري نأ ريغ نم سانلل كلذ ىكحبف اللخ مهلامعأ ىف وأ اصقن مهدئاقع ىف
 ىلع مبمأش اذهو رصنلاب هل هللا ناك هقلخخ نود هللا ىلإ دنتسا نه لك نآل ؛هللا هتقميف

 مهعم لعف ولو « مكاح تدب نم هنوكتشي الو قول ةرصن ىلع طق نولوعي ال ؛ ماودلا

 . مهلجأو مه ركأ كلذك هلجأل هديبع اومركأ املف لعف ام

 لهحتي ملو هللا لهأ نم هنأ ىعدا نم : لوقيمللا همحر صاولا اباء ىديس تعمسو

 + تذك د قف هديبع نم ىذألا



 هر ادخ

 ىراظنا اه لقفلسم ةروع راهظإ ىف كسفن ثاتءزان اذإ : لوقي ىرخأ ةرم تعمسو

 داهشألا ,سوؤر ىلعكنالز عميمج راهظإ نم دب ال سائال اهترهظأ اذإ كنإف « كلذ ةرمث

 سفنلا نأ امرف « ايثدلا ف حالصلا كيف دقتعي ناك نم ةرضحب ىحضتفن ىتح ةمايقلا موي

 ضرعتو « هللا بضغأ هسفن دي هئيعب سانلا تاروع رهظي ىذلا لمأتيلو « تأرام مثكأ

 لأسن ريغال قوسفو تقءو ثفر كلذ امنإ ءاثيش كللذ لجأل سانلا هيظعي الو ةكيتهلل

 . ةيفاعلا ىلاعت هللا

 ني ال ءوسلا نم رهطملا بلقلا نإف « قساق الإ تاروعلا ىلع ىمسجتي الف ةلمجلابو

 , اريخخ الإ سانا ف

 خيشلا جا رخآف د رمأ باشب ةواحللا لخد ريقف ىلع سسمجن اريقف نيدم ىديس ىأرو

 ىديساي لاقف ءءوسلا تننظ ام ءوسلا لهأ نم كنأ الول لاقو ةيوازلا نع سسجتلا كالذ

 ءوس ريغ نء نظلا مهب ءىسي نم ةلماعم هناوخإ لماعي نأب هرهأو ةتبوق خيشلا لبقف ةبوتلا

 مهلا كللسم كالس نم : امذ لاقو سانلا عيمج نم ىذألا لمحتب نيموهتملا رمأو « نظ

 هل سيلف ٌماح تيب نم هاذأ ادحأ ىكتشا نه لك نأ ملعف ها نظاا هب ءاسأ نم نمولي الف
 . ها بيصن هللا لهأ قيرط ىف

 : اروتسم ايندلا نم جرخم نأ تولط نإ كلناونإ ىتخأ اي ركساف

 50 مجد ر 00 هللاَو )

 نك ام ليملا ناوَع ىف هٌّضاَو 2 رخآلاَو ايثّدلا 1 421 ل 2 ل د 0 : اعوفرم هجام نباو ىثاسألاو هنسحو ىذمرعلاو «هلظفللاو دوادوبأو مسه ىورو

 .6 د نعف بما

 ا مه موس لاو

 4 ا 226 ا الإ اين لاف اًدبع 0 ركسإ 5 غ2 ا: اموفرم م لبأ ةباور فو

 16 روع بخ نم "نمار ىري آل » : اهوفرم ىناريطلا ىورو

 .6 رشا اهم هل لا م الإ

 نأ دانسإلا حيدص لاق ماداو هحيحص ىف نابح نباو ىثاسنلاو دواد وبأ ىورو

 عاد انأو « رمحللا نوبرشو اناريج انل نإ : رماع نب ةبّقعل لاق رماع نب ةبقد بتاك ميما

 عاد انأو اوهثنب ملف مهتم لاقف ؛مهددهو مهظعو لعفتال لاق « مهرذخأيل طرشلا



 تبأ# هع

 هيلع هللا ىلصدّللا لوسر تعمس ىنإف ؛ لعفت ال كلحيو : ةبقع لاف « مهوذخأيل طرشلا

 : لوقي سو

 : « اهرب م دووم اح اك 0

 مضب مهنه حا ولا ةملظلا ةالولا نا 8 مه :ءارأا حتفو ةمجعملا نيشلا مشب طرشلاو

 . ءارلا نوكسو نيشلا

 .تارم عبرأ هدنع رقأف ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىنأ ازعامنأ ىئاسنلاو دوادوبأ ىورو

 : لازهل لاقو « همجر رمأف انزلاب ىنعي

 .6 كلل اًريَخ نكد كباوثب 0 1

 : كلارهل مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق ببسو : ظفاحلا لاق

 . « كبوتب هل هنارتس وأ )

 ىلص ىنلا ىنأي نأ ازءام رمأ الازه نأ :ردكنملاز دمت نع هريغو دواد وبأ هاور ام

 9 قلل نسون ا نام جيلا ف ري ا كلام نب زعام ناكو « ملسو هيلع هللا

 « كلل رفغتسي نأ هلعل تعنص امب هريخأف سو هيلع هللا ىلص ىبنلا تئا لازه هل لاقف

 : ملعأ ىلاعت هللاو ؛كللذ ريغ ليقو « ةمطاف املع عقو ىنلا ةأرملا مماو

 : لاق لسوهيلعدللا لصهللا لوسر نأ حيحصلا لاجر هلاجرو اعوفرم ىناربطلا ىورو

 . ه ٌَمايقْلا 05 يلع هللا تس اهرتسف 2غ هيخأ م )0 نم »

 : اعوفرم نسح دانسإب هجام نا ىرورو

 و ل 7 0 1 0 هيأ 0 سه

 مو عام

 تاعإلا ضف ” وون هنآسلب أ ماي » ؛ اعوفرم هريغو ىذمرتلا ىورو

 را هيخأ ةّروع مبلل "نم نإف « مم اَروع اوعبتت الو ةنيمانا اوذاوثال و هب ىلإ

 6 ِهِلَحَر فاوج ىف اوأَو هحضْفَي هتراوع هللا بنت 'نَمَو ' هتَروع ”لَجَو رع هللا مين

 ا نمؤااو « كتمرع مظعأامو كمظعأام : لاقن ةبعكلا ىلإ اموب رمع نيارظنو

 ف ملعأ ىلاعت هللاو «هعجا رف كالذ ىلع ةدايز تايبملا دوهع ىف قأيسو , كنم هللا دنع ةمرح



 تك ا

 دودحلا ميقي نم نيعن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذخأ )

 هيف قهادن الو كلذ ىف هضراعن الو هبيدأت ىلع هذيملت وأ هدلو تدؤي نمو اَماثإ ىلع

 ىعس نمو « بيدأتلل ندولغلاو نيدودحملل اريهطتو « نبدلا راعش ةماقإ ىلع ةدعاسم

 معز وهف ؛ مهتساجنو مهسند ءاقياب مهيد مهاذآو مهشغ دقف مهدحوأ مهدلج مدع ىف

 : مههركي ن* لعف هلعنو مهيح هلأ

 ضرع فذقو رمحلا برش نم دحلا بجوي اف عقو نميف عفشت نأ ىخأ اي كايإف
 هخميش ىلع ذيملت وأ «هيبأ وأ همأ ىلع لفط وأ « ربك ىلع ريغص هفس نم بيدأتلا بجوي وأ

 ىف وأ ايندلا ىف كلثم ردكت نإو « نكمأ ام ه ريهطت لع عا لب ؛ هل شغ كلذ نإف

 « قيرطلا ف لاجرلا ةجرد غولب دنع وأ ةرخأآلا ف كلذ ىلع كركشي فوسف رغصلل

 امبرف بيدأتلا برض دنع هسفن شتفي نأ بدؤملل ىغينيو ؛ اريخ ىنع هللا كازج لوقيو

 وحنو اهجادع هئاضق ةاّقا « الثم هتجوز ىوكش ةهج نم سفن“ لفطلا نم هدنع نركي

 ركتيو جيلم ق اخوط لءجيف هتجوزا عامسلا ريثك بلاغلا ىف هيقفلاو هيلع شرحتف كلذ

 وه امنإو بيدأتا ترضلا كلذ نأ سانلل امههوم هبرضي مث ةطاغلا هيلع كسمبو اينذ هل

 . هيقفلا ةأرما شيرحتل

 دق ىداواب : رايكلا ملعلا لهأ نم ناكو ىخراخلا نيدلا رون خيشلا ىل لاق دقو

 « لافطألل سلا راهنلاب انأ : لاقف ؟ ءىش ىأ نم : هل تلقف « صقن ىلقعب تدسحأ

 قيرطلا خيش امأو . كلذ نم هيقفلا رذحيلف « ها مهنم ىعبط قرسف ءاسنلل طلاخم ليللابو

 نع اوجردخ دق خايشألا نأل كلذ ىف كسفن شتف هل لاقي نأ ىغبني الف اديرم بدأ اذإ

 ترضك ةمحرو ةقفش ضخ ذيملتلا نوبدؤي امن] ؛ سوفنلل ىشتلاو سيباتلا تارضح

 « بيدأتلا ضحم ىلع الإ دحأ اهلمحي الف مدلا جر ىبح ةربإلاب هل اهسؤنو اهدلو مألا

 هدهع ضقن دقف ىناسفن رمأ ىلإ هذيملت بيدأت ىف هخيش بسن ديرم لكو خبشلا كلذكو

 لك أي الو لماكلا شبرشتلا هل رهظيلف هيلع خيشلا ضرب مل نإف ء دهملا ديدجت هبجوو

 هنأ ىت- خيشلا ىلع ادحأ قوسي نأ هل ىغبني الو « خيشلا هنع ىضري ىتح برشيالو

 ررمألا ىف قايسلا امثإ ؛ قيرطلا لهأ لاعفأ ىف لدي ال كلذ نإف « دهملا هيلع لغأي

 سفن رسك ىأر هنأ ولف « هسفن ةحلصمل ال ديرملا ة>ل صم بضغي امنإ خيشلاو « ةيويندلا

 . كاده ىلوتي هللاو كلذ معاف«قايس ريغ نء اضرلا هل رهظأو هيلإ هاعدل ةياغلا تغلب ديرملا



 - معا[ بح

 نأ نم ضرألا لهل ريخ ,ض رالا ىف م ردك » : اعوفرص هريغو ىلاسنلا ىورو

 راه دل لعااقوقوت 3 ارو
 م 0 اهلْهأل يَ ضرألا ىف ٌردَح مق » . سا اعو ماوك .٠ ل .«ه ص رن

 "ني ضرألا 0 ريح ٍض ىف لمعي دح » : اعوفرم هجام نبال ةياور ىفو

 . « اًسأَبَص َنيَبرَأ اوُطي نأ
 : نسح دائسإب اعوفرم اربط ةياور فو

 . «امأَع َنيِميْرَأ رَطَم *نم ايف 3 ذأ 9 ١ ضارألا ىف معي دح 9

 0 ذغأت ةلو«ريبلاو بيرقلا فلا دودح اوُميِقأ » : اعوفرم هجام نءا ىورو

 رمل ةماك هللا ىف

 : لعأ ىلاعت هللاو «ثالذب قاعتت ثيداحأ ةدع ىهانملا دوهع ىف ىتأيسو

 لهأ عيمج بغرن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لمخأ )

 بنذ ىلاعت هيلع مظاعتيال هنأو « اوبات اذإ مه هللا ةمحر ةعسب مهربختو ةبوتلا ف ىصاعملا

 اوكحمي ىح ناسحإلا لك مبلإ نسنو مالكلا مه نيلئو « كرشلا ادع ام هرفغي نأ

 بطاخن نأ اضيأ سيؤنال كاذكو « ةبوتلل نيلث مهبولق لعلف « ىصاعملا ف مهنقفرل كلذ

 مهنأل ابلق انم رهطأ مهارنو « ةدايسلا ظفلك « مهرطاخل ةليمملا ةنسحلا ظافلألاب نيبئاتلا

 ناك امبرف « انفالع ثيدحلا صنب بونذلا نم اهابقام بجن ىهو « ةبوتب لهع وبيرق

 هللا نأ ديعب هسفن ىف لوقيف ةيااوتملا تاعاطلا زيثكوأ"ةيصعم ىف عوقولاب دهع ديعب اندحأ

 زع هللا ةرضح نع نيذعبألا دعبأ نم ةلاخلا كلت يف هنأ هنع باغو « ىلثم بذمي ىلاعت

 : لوقي ىلاعت هللاو هبلق راسكنا مدعل لجو

 .6 لجأ 'نم ا ةرسكنلا دنع [أ 0

 مهل نوري ال مهف مهئاعاط ف صقنلا لوخدو « ىرمأل مهتفلاخم لجأ. نم ىأ

 + ىدنع اهجو

 ركذ امل هتلاسر ىف ىريشفلا مامإلا أدب امثإ : لوقي صاوخللا ايلع ىديس تعمسو
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 مهدأ نبا نوكل نيديرملا باقل ةيوقت ضايع نب ليضفلاو مهدأ نباب قيرطلا لاجر

 كلل وخغغو هللا نم هيلع حئتفلا ةرثك ةعيطق نمز هإ قيس ىذلا ديرملا دعب سأل ىدح )2 ةيازحلا

 + هأ ؛ اهلك بوثذلا

 رادقم فرعءيال ةعبطقلا ةرارم ءارقفلا نم قذي مل نم لك : لوي ىرخأ ةرم هتعمجو

 نيديرملا ةيبرتل هلهؤي نأ هللا دارأ ىذلا ريقفلا لاح لاك نم ناكف « لاصولا ةوالح

 لع ملح ةهدسع ريصبأ كلذو « تافلاخلا ةيأ ف ولو هرمأ ةيادب 2 هغوقو مهداشرإو

 تاجعإلا هنع لوزي ةيصعملا ىف هعوقوب هنإف اضيأو « مهجوع مموقت ىلع ربصو ةاصعلا

 وه ىذلا بدألاو قارطإلاو لذلاب هيدي نب موقيو ؛ هيلع هللا ملح ةعم ف رعيو هلمعب

 لثم هل قبسي ناكو كلذ فرعي ملةيصعم هل قبسي مل هنأ وأو « ةيهلإلا ةرضحلا لوخد رهم

 هئالتبا مدعو عروتلا ىلع ىلرأ نميف دهاشم وه اك" هلمعب هللا ىلع لالدإلا ىف عقو ام

 ريكللا نيع اذهو ه وه الإ نيكلاه مهلك قلخلا ىرب هاربق ؛ تاروذاقلا نم ءىشب

 : ثيدح كلذ ديؤيو « رانلا نيريكدملا هب هللا لخدأ ىذلا

 ىلآتَت هللا نَأَو ء ةتس رقاق رخبلا ف هرب زج ىف ىلآمت هللا دبع ىذلا دباعلا »
 را ب 8 را 35 ع 0111 سل ىلا لح ع 2

 لوقيف « ىلععب_ لب : برأي لوقيف « ىتمرب ةنجلا لخدا : رتمايقلا موي هل "لوقت
 ا ل 9 3 بس 817 544 م 72 م هم 0000 عد

 « رّصَمْلا ةمعن َنيَبَو « تكس قئامسملكا متدابع نيب اوسيأق : ةكئالملل ىلأعت هللا
 - م . 0-0 سا *س 7 - - -

 ىلخدأ : براي لآقف «راثلا ىلإ وب َرَمأَف ءرصبلا ةمعا تححرف « اولّعفف ءئا تا ع 2 مع 1 0 ._ 5
 مل م 5 م - 5 0

 . 6 هلخداف ء كيم رع

 رجش ضرأ ف عضوي ىلا لبزلا 5 ىصاعلا كح :لوقي نبدلا لضفأ ىخأ كيدعسو

 جاتحم همعط بيطو هنوالح عه هنإف « نبلل ةحفنألا كحك وأ ءاهمعط بيطيو اوماحيف هكاوفلا

 مح ىف ركفتي نأ لقاعلا ىلعف « داسفلا نع هنوصتو هتبثتل معطلا ةثيبحتا ةنئنملا ةدفنألا ىلإ

 5 ىعرشلا نازيملا ىلع هقح لعف لك ىطعيو لجو زع هللا تاعونصم

 ركني .راصق توناح ىف شويحلا ريمأ قوس ىف لادجلا لهأ نم صخش ثكم دقو
 ىف ةحيرص درت ل ءايشأب مهئارشو مهعيب نالطبب 0 و نيلالدو راجت نم قوسلا لهأ ىلع

 مه تلقف « نيدلا لضفأ ىخأ ةرضحمب ىل كلذ اوكشف نمانلا نم ريثك ىلع ىخي ام ةعيرشلا
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 هيف رثؤي امنإ اذه لثم ىف رثؤي ال مالكلا نيدلا لضفأ ىخأ لاقف مكل هماكأ هللا ءاش نإ

 اودارأو ىلاولاب هيلع اوضيقف هراج ةيراج عم هودجو ةليللا كللت ىف « ةيهإ ةمدص

 هوصلخو اوعفشو نولالدلاو راجتلا هيلع عمتجاف « هرهظ ىلع ةبكار ىهو اهم هنوسرجج

 بلطي ره راصو راكنإلا نع تكس مويلا كلذ نف « سولف ةمارغو ةديدش ةقلع دعب

 هتدابع نم هل عفنأ ةلزلا هله ىبرءةزعو نيدلا لضفأ ىديس لاقف ؛ هنع توكسلا مهم

 : سانلا ىلع اهم ربكستي ناك ىلا

 « مهيلإ كناسحإ مدعو احلا كمالكب كنم ةاصعلانم بات نم ريفثتو ىخأ اي كايإف

 اوناك نيذلا مياحأ مكرتو ءاهقفلا ءالؤه ةبعص ىف كل ةدئاف ىأ مهل لاق امر سيلبإ نإخ

 متاروع تفشكيو؛ ميردزو م رقتحي نم ىلإ مثجو ؛ منالز مكيلع نورتسيو م؟نوبحي

 ىلوألا مهتلاح ىلإ عوجرلا اوبلط سيلبإ مالك ىلإ اوغص اذإف ىلاولا ةليحب كل ءىجيو
 ٠ ةرورص

 ناسحإلا لك هيلإ نسحأو بيغرتلا لك ةبوثلا ىف كناوخإ نم تات نم ىتخأ اي بغرف
 هللاو « نامزلا كح نكن رابخألاو تابآلا نم ةبوتلا لوبق ف دروام هل ركذاو

 . كاده ىلوتي

 تت ماع 25 . .٠ . 00 ١

 « نيملاعلل ىدهد ه بسر ىدَعَ هلا نإ د : اعوفرم هريغو دمحأ مامإلا ىورو

 ٠ لآ سوغو م 5 01

 . « تاَرابكلاَو ريمازما "قحمأ نأ ى َرَمأَو

 , ةيلهاجلا ىف دبعت تناك ىتلا ناثوألاو فزاعملاو طباربلا ىنعي
 مامر تلا هو كرار أر
 هتيفس الإ رمح 2 ةَعارَح ىديِبَع 'نم دِيَع برش ال : راثازمب ىبر مسق هاو

- 

 00 اري اًئيدَص امين 1 2 2 نو أ سس 00 مي نم د انا

 3 . ها مل 320 م

 .٠ م 5-5 2-2

 . 4 ا ةريصح

 : : ىلاعت هللا لاق ع نسدح دازسإب اعوفرم رازعلل ةياور فو

 .(غ ِسْدقْلا ةريطح ىف 0 ٌةيلَعَر دقي هوعَو كمل 5 نم 0

 . رارىقسش و ع

 0 رخآلا ةرخخ ند هلا هيقس نأ ا اعوفرم ىناريطلا ىورو

 : « اينأنلا ف اك ليلك



 هنم هّللأ لبق : نم ةوسح برش نه: اهورعت اضبأ 4 ةياوز قو

 . 6 اًنآابص ةنيعبرأ ةالّص هن هللا لبقي مل اسأ برش َْو 0 ًالْدَعالَو اقص 9 رايت

 : نع و يلفرلاو ل

 نإك : اماَبَص َنيِمَبْرَأ ةالَص هل 'لبفت "ل داع نإ ٠ ريل هللا هبآت بكت نِإَف »

 هللا بآت بات نإذ * اًحآبَص ”نيعن ذأ هوس 6 لبنت"! داع نإ « ريع هيلع هللا بات بت

 6 اها نيكذأ هالَص 2 1 ةةعباكلا داع نإف ع ةياع

 . « ُهولِمَقاَف ةمباكلا داع ْنِإَف » : ثيدح امأو ؛ ميظعلا دبع ظفاحلا لاق
 1 ٠ م 6 0 هر م 7 0

 . رعأ هللاو ءخوسنم وهف « يلع بِضَعَو هيلع هللا بتي "ل » : ةباور ىفو

 م ملعأ ىلاعت هللاو « تايهنملا دوهع ىف اهضعب ىنأيسو ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 امع انجورذ ظفحن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلل دهعلا انيلع دخآ )

 نإف « ةمرخغ ةوهشب كلذل ليبقت وأ ىتأ وأ ركذل ةلطخافمو جرف نم هترشابم انل لعل
 ءاملعلا بلاغ مرح انه نمو 3 هيلع مرح امف عقي نأ كشوي ىمجلا لوح ماد نم

 اومرحو «ركست مل نإو رمخللا ةرطق اومرحو « ضئاحلل ةبكرلاو ةرسلا نيب امب عاتمتسالا

 هيلع اومرحو « ةوهش ناروث هيف رثؤت مل نإو ةمسمس نم لقأ رادقم لوانت مئاصلا ىلع

 4 اولعفام معنو 4 طايتحالاو ميرا مير كالذ ىهحسيو ؛ اذيش وأو ةابقلا

 ناكف باش انأو' رهز'الا عماج ى هيقف ىلع أرقأ تنك : لاق هب قثأ نم ىل ىكح دقو
 ,ىتح كلذك تلز اف « اهم رفنأف ولحلا مالكلاب ىنملكت تناكسف ةجاحلاب هلايع ىلإ ىاسر

 ىف تلاز اف اهنم ترفغنف ثيبلا اهعم لخخدأ ىنأب اموي ىل تضرعءف اهمالك ىلحتسأ ترص

 ترصف امماع تعقوف « اهمال تلم ىب> اهعروو اهكيد ىل رهظنت تراصو تاخد ىتد

 اذه ءافج لثم تيأرام هل لوقتو مالكلا اهجوز ىلع بلقت ىهو ةنس وت مارحلا ىف اهعم

 هبكناف راح تيرزلا زوك ىهر ةحرابلاو حوريو بابلا ند ةجارلسا ىهر هلسرت ىذلا دلولا

 هكلمأ لثم هله ىدلو اي : ىل لوقي هيقفلا راصف «هتفعو هنيد نم وكشتو ضرأالا لع
 هيلإ تجرخو تردابف «ةيسومانلا ف مان اهعم انأو اموي انيلع لغد هنأ هيقفال مقوو : لاق

 ابيلع ىملس لاقف « كيلع مست ىهو اهجوز نم ةنايضغ ىهو تءاج ىااخ ةنبا تلاقو

 ىلع اهل انل لمعو هيقفلا جرخف بناجألل ىحورت ملو اندنع ىتتج ىذلا هلل دمحلا اهل ىلوقو

 . اهلكأف ةلضفلا هانيطعأو اهايإو انأ تلكأف « انيلإ هب ىقأو جاصلا



 ه8ة68ل

 هبابلا تقلغف « هلوضدب تسسعأف ةلازالا ف تم ىنأأ ىرخأ ةرم ىل عقوو ء لاق

 ةءارق ىف ربسلا ىلع مزاع ىنأل ةيوش ةنازخللا ىف ماثأ ىدوصقم هيقللا لاقف حاتفملا تأبخو

 هب ثلاز اف « ةبرالا نم تف ةبضغلا شفن رجحلا ىلاه لاقل «عاض حاتفملا : هل تلاقف

 طئاغلاب تف رزحناف ءاهتددرف ةسطع ىنئءاجف هئمتكف لاعسلا ىنءاجف ةنازلنا جرا مان ىبح

 هللا ىنمهأف طارفلاب توصأ تنكف حبر ىطب ىف ءاجو « تلبو تطوغتف لوبلاو

 «لاق اهم برقا وأ ةيبئجألاب ةواحللاو ائزلا "ىلإ هللا هركف ثقولل كلذ نم ةصلاخلا ةبوتلا

 عقأ مل ةجاح اهتييفت الو اهنم برقأ مل ىنأ ولو « هبقفلا ةأرمأ نم ىلرق هلك كللذ لسصأو

 , ها كللذ ف

 برقلا ىغبنيال هنأ ٍلعف « مرحملا مالكلا انز نم ةيبنجألا مالك ءالحتسا اودع دقو

 هللا همرح !ه نأل ؛ نهجاوزأ سفنأ ةببطب ولو ةنتفلا نرنم ىشخي ىلاللا انباهأ ءاسن نم
 هيف عقي رمألا اذهو « انزلا تامدقم ىلع هلهأ رقب ىذلا كدحلا'ىف مهف «ةحابإلاب حايبإل

 هنيكمتب هب>اصأل برقتلا امهنم لك بلطيف داسألا ىلع نوبحاصتي نيذلا ةقسفلا نم ريثك

 « ةبغاو ةرخألا ىف نرقداص نآلا منأ سيلبإ مهل لوةيو اهبلإ رظنلاو هتجوز ةثداح نم

 , هتجوز ف ةشحافلا لعفي هبحاص ىأرو ؛ انئاوخإ ضضعبل كلذ لثم عقو دقو

 ةيدحألا ءارقف نه دحأ لخأب نأ كاتيراج نكم وأ كلذ لثم نوابنت نأ ىحنأ اي كايإف

 هنأ دقتعي ءارقفلا نم اريثك نإف «ةعيرشلا بادآىلع ةظفاحا عم الإ دهعلا املع ةيماهربلا وأ

 « هل اههجو رهظت نأ اهو هئنبا تراص اهنأ كلذك ىه ىرتو «رظنلا هل زوج اهدلاو راص

 هلاف دقو ءانزلل ثامدقم كلذ سيلبإ لعج اممرو « ةرهطملا ةعيرشلا نع جورخ كلذ لكو

 تارهاملا هللا لوسر جاوزأ قح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باصصأل ىلاعت هللا

 : تاومس عبس قوذ نم ثآربملا تارهاطلا
 رام

 رهطا مكحلذ © باجح ِءاَرَو نم نهولاساف اعاتم نهومتل اذإَد ) مساق ,كا 8 مسرعا # 6 . 6 يارس م7 00 د

 رار مال

 ن( نير ر ملوك
 ةمرحملا تارهشلا ىلع ةفكاع هسفن نب فيكف مهماقم ولع عم ءالؤهىف اذه ناك اذإف

 . لسعلا ىلع بابذلا فوكعك

 ةمالسلا بلطتو اهنم لخدت الو انزلا ىلإ اهتم لصوتتىنلا باوبألا عيبمح ىعخأ اي كرئاف

 : ءاش فيك ءاشي نم ظفح هللاو نوكي ال كلذ نإف



 ب عوالم
 راشعإا 7 ما ماع هر ال مس

 ءاونزت ال مكجوُرف اوظفْحا ء شير بابش اي » : اعوفرم قيببلاو < احلا ىورو
 + هيلا هلا جو افلح رك الأ

 هاش هل - ٌْس هنإف ) وأ بآل شير نآيثف آي » : اعوفرم قيبلل ةياور ىفو

 . « هنا َلْخَد
 «اهَجرَف تََحَو « اسم ةَأرْلا تْلَص اَّذإ » : اعوذرم هحيحص ىف نابح نبا ىورو

 , 4 عاش َوّنْطا ِباَوْبَأ ىأ 'نم ْتَلَخَد « الدب تعاَطَأَو
 : اعوفرم ىذمرتلاو هل ظفالاو ىراخسبلا ىورو

. 
 مما يع ها

 . « ةنخلا هل تنم رايلجر نإ مو يحل نب ام ىلا نمضي نم » يآ .٠
 ةياور قو « ىردنملا ظفاحلا هلاق جرفلا هيلجر نبب اممو « ناسالا هبي نيبامب دارملاو

 : اعوفرم هاسحو ىذمربالا

 4 ةطاوخو ٌةيَلِح ر نب ام رشو ةييحا نيب ام رش “هللا ُآَدَو نم »

 ١ : اعوفرم ديج دائسإب ىلارمطلل ةياور فو

 ,« ةنجلا 0 ٌةيذْجَفَو 1 نا طفح سه

 : كلنحلا مظع امه:نايحللاو ؛«ناحيللا امه :ناهقفلاو

 حسيحص لاقو مكاخحلاو هحيص ىف نابح نءاو ايندلا ىلأ ناو دمحأ مامإلا ىورو

 : اعوفرم دائسألا

 1 مدد اَذإ اوقدطأ : ةنجلا مكل نمضأ كسلا "نم اًمس ىل اونمضأ»

 1 رس كفو ءارملاو عسا اَذِإ اوُذَأَو « *متْدَعَو اَذإ اوُنْدُأَو

 رعأ ىلاعت لاو ) كب اونُكَو

 فق ائئاودإ] بغرن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوضر نم ماعلا دهعلا انباع لدخأ )

 برضوأ لام دخأب مهملظ وأ مهيلع ىنج نمعوأ « مهداووأ مهيخأوأ مهببأ لتاق نع وفعلا

 : هنع هللا افع امنع نم نإذ « كلذ رحثو ضرع ىف عوفو وأ

 ةلقاعلا ىلع ةيدلا ىلاعت هللا لعج امن] ؛ لوي هللا ةمحر صاوخلا ايلع ىديس ثهمحو

 ىلع ةيدلا لعج ىف ةككمللاو . ىلاعت هللا دنع ىلوأ وفعلاف الإو « اوفنعي ملو ةثرولا حش اذإ



 مس عاؤالا

 مهيلعةيدلا لعج هنأ الواذ « مهرارغإل لتقلا ىلع هثرجتل اببس اوناك نيذلا مه مهنإ ةلقاعلا

 ها ةيدلا ةمارغ نم افوخخ كلذ نع هفكي نم لوأ اوناك مهيلع اهلعجالف « لكقلا نع هوفكيجل

 ىف اوحجاش امبرذ سائال ةودق مهنوكل نيحلاصلاو ءالعلا ىلع دهعلا اذهب لمعلا نيعتبو

 ملو سفنلا هيله تبلغ هملعو هحالص عم اثالف نإ اولاقو ةملظلاو ماوعلا مهب ىدتقاف مهقح

 ىذألا لامحاب الإ مهريغ نه اوزيمتو نوحلاصلا زاق امو « مهم نعضأ نحنف « حفصي

 حييبقتو هل بيدأت كلذ امئإف اذ>أ اودحاش نإو « مهقح ىف ناوخإلا لاز نع حفصلاو

 . ىلاعتدللا همحر ىطويسلا نيدلا لالج خيشلا انذيشل كلذ عق وا مه ريغ ىلع رساجتي لعل

 تاخد :لاق هللا همر رهزألا عماج بيطخ بيعش خيشلا حااصلا خلا ىل ىكحف
 هاذآ ناك نمع حينصلا هتلأسو هلجر تابقف رضتحم وهو ىطووسلا نيدلا لالج خيشلا ىلع

 مه ترهظأ امنإو « ىتح ىف اوعقو نيح نم مهتءاس دق ىتخأ اي : لاقف « ءاهقفلا نم

 ضارعأ ىلع اوءرجتي الثل مهملع درلاف صيرارك تفنصو كالذ ببسب ةوادعلاو شيوشنلا

 ها مكب نظلا نا5 وه اذهو ؛ بيعش خيشأا لاقف « سانلا نم ىريغ

 لصأ ناكو مههملعب دحأ عفتني ملو مهلك اوتقم هنع هللا ىضر هحفص عمو : تلق

 نوريضحي ال مهآرف ةيسربيبلا هاقئادخلا ىلع ةخايشلا ىلوث ال فورعم مهرمأ هنأ هلك كلذ

 زينا نأ تقاولا طرش : لاقف لاومأو ىرارسو لاغبو ديبع مهو ميبئانب الو مهسفنأبال

 ىف ةروكذملا ةيفوصلا طورش مييف تعمتجا نيذلا نيجاتحنا ءارقفلل ىه امنإ كماوجلاو

 لزعف « هبايثب ةأضيملا ف هومرو هوبرضو خيشلا ىلع اوعمجتف اهريغو ىريشقلا ةلاسر
 تيأرو « تام ىت> لينلا سايقم ةضور ى مافأف ,شاعام رصم نكسيالذأ فاحو هسفن

 لكأ ىف هسفن هيلع ثاوتسا لاو>ألا أوسأ ىف هفتك ىلع ىلاقبتب هتبرض لاق نم اصخش

 ءالسعوأ اركسوأ !زوأوأ اجاجد هعم ىأر نم لك ىلع كح ناكف هسالفإعم تاوهشلا

 كلذ بحاص دهز ىتح ىتيو كلذ لكأيو تبيلا ىلإ هب بهذي مث كلذ ىنعب : لوقيو

 دحأ هتزانج عبتي مل تام ااو « ةمايقلا موي ىلإ هتمذ ىف كلذ ريصبو ددرتلا لوط نم عاتملا

 ىن انعمتجا هوجولا نم هجوب هاذأ نع اث زجعامل لاق ايضيأ هب ىنريخأ اممو ةيفاعلا هللا لأسن

 هللا انرختسا دقو انملسأو رافك اننأ ردق « ىديس اي هل انلقو 17 اناحدو سفنأ ةرشع

 انمز رحتم وهو ةنسو#ف هيلع أرقن انرصو : لاق ريخانل لص نأ لعلف مكيلع أرقن نأ ىلاعت

 انلقف انيلإ نكرف هل ةبحخلا ةدش خبشلل انرهظأو هيلع انمقف سانلا ضعب هاذأ ةنسدعب ناك الف

 ( راونألا حئارن - ؟ا/ )



 عاما

 .ةالولا عئاقو نم ءىشي انوربخت اندوصقمو فشكملا لهأ نم هللا دمحم متنأ ىديس اي هل

 ريخلا مهل لصحيف انبت اك نوبوتي مهلعلف حص اذإ كلذب مكياع نيركنملا ىلع رهظنل
 رشع عباس دحألا موي ىف هقنع برضي طالب ناج ناطلسلا لاق مث ةعاس خيشلا تكسف

 .ناطلسلا ىلإ هب اوضمو كالذي خبشلا طخ اولخأف ٠ نالف هدعب يلوتيو « ىلوألا ىدامح

 هلئقأ هب ىلع تاطاسلا لاقف «جرةكلمما لصحف رصم ىف كلذب ربحلا اوعاشأو طالب ناج

 .ناطلسلا قثع تبرض ىتح اموي نيعبرأو ةعبس وهن ىنتخاف خيشلا اوبلطف « لتقأ نأ لبق

 ها« لاقاك

 جرد امك هللا نم حفصلا ءاجر مهنع حفص كلذ عمو ىذألا اذه ةدش ىتخأ اي رظناف

 . مهلع هللا ىضر قيرطاا لهأ هيلع
 هقح ق اودبيامم هناوخإ اذخآ ديرم لك : لوقي هللا همر ىنصرألا اياع ىديس تهدمو

 + لاجرلا ثاماققم ف ايقر الو ١ ريدش هل وجرت الف مهلم

 ىلص هيبنل لاق اك كلل لجوزع هللا ةبحمم زرفتل حفصاو كناوخنإ نع ىتخأ اي فعاف

 : ملسو هيلع هّللأ

 . ( ةنينسحملا بح هللا نإ مفطعأَو مَع ”فغأق )
 ىر, ريصيو هفئاثك فطلب ىتح هب كللسي خيش ىلإ دهعلا اذم لمعلا دي رب نم جاتحيو

 نيد اصلا ةجرد ىلإ لصي مل نإ ةنجلا ىف هيخأ نع حفصو حلصأو افع نمل ىلاعت هللا دعأ ام

 انرك ذ اك ثالسيل نمو «باقع نم فوخوأ باوثىلإ رظنريغ نم مهبر رمأ اولثتءا نيذلا

 « ايندلا نم ضرغل اهيف امو ةنجلا كرتي اي سلف هابأ عبي ايندلا رومآ ىلع روصقم هرصبف

 لوقيف حفصا هخيش هل لوقي نأ ديرملا هيف عقي ا خبقأ نم مث هلجأل همصخ نع حفصيو

 نأ هيلع بجيف ماوعلا قيرط ىلإ ءارقفلا قيرط نم جورخخو دهعلل ثكن كلذ فو « ال

 : دهعلا ددجمو بوتي

 ' ( بحر كرو هْناَو )

 ىلع لجر مف لجر مشه : لاق متا> نب ىدع نع حبحص دانسإب ىلعي وبأ ىورو
 .لوسر ثءمس ىنإ : لجر لاف « اثالث ىطعأ ىتح لبقي نأ ىأف هتيد ىطعأف ةيواعم دهع

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 تمالك 00 0 مم 2 2 2 م ع 7 - م م

 . 6 قدصت_ماوي ىلإ دلو مي نم هل ٌةَراَنَك ناك هنود ؤأرمادب قدصت نم »



 سم عاإؤو ادم

 : اعوفرم حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ مامإلا ىرو
 هس عمل مي - 2 قرم 6 سمسا را 2 م

 نع 4 رفك لإ 100 حاج هدسج ىف حرج جر نمامد

 68 قدمت اه لكم

 اكإ مم نيم ءاج نم ثالث » : اعوفرم ىناربطلا ىورو
 لع عاف ساص سم 2 ل و .٠

 رقَو ؛ 0 5 عَ منح انيد ىذأ نم ؛ءاش نم نيملا روألا ند َّجٌوُرَو ءاشز نأ

 معرب 2000 عا“ 8 5 2

 أ للا وه لق - تاّدرَم رشح 1 م َةالَّص 0

 « نهاد 1

 قد شيرق نم الجر نأ عاطقنإلا الول « نسح دانسإب هجام نباو ىذمرتلا ىورو
 ردخألا حلأو كيضرتس انإ ةيواعم هل لاقف ةيواعم هيلع ىدعتساف راصنألا نم لجر نس

 ءادردلاوب أ لاقف : هدنعسلاج ءادردلاوبأو كبحاصب كنأش ةيواعم لاقذ همرأف ةيواعم ىلع

 : لوقي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم

 0 وب هلا هم ةَرَالإ ءاوب َقدَصَتَيف هدَسَج ىف ءشب تا ٍلِجَر نمام»

 .6 يطع دهب ع

 . لاع هل رمأف كلايضرأل مرجال ةيواعم لاقف « هل اهرذأ ىنإف لورا لاقف

 رع هلل هكرتف هج ىف ءانب َبيصأ ْنَم » : افوقوم دحأ مامالل ةياور ىفو

 . عذل ٌةَراَنَك نك ”رَحَو

 : لاق اعوفرم رازبلاو ىلعي وبأو دمحأ مامإلا ىورو

 ٍةَكَدَص ني لأم صقني آل «تقدصل فلاح تنك ال هديب ىيفت ىِدلاَو ثان د
 سمسم - رن مم ع < 12000

 ثيدحلا 6 ةمايقلا ماوي اًرعر هب هلا ُهَداَر أل ةَلظَم ْنَع دبع ونت لَو اوُقَدَصَتَ

 2 ء ابي هللا ُهَداَر أل ,ةَتللفَم نع بج انَع آلَو 9 : ىناربطلا ثيدح ىفو

 ) لها ك2

 وفعب لا دار اَمَو ٌمَفَدَص نس لاه سكن ع : اعوفرم ىذمرتلاو ا

 5 اع لإ
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 1 32و ناين 1 قدر نأ ةكرع ف: اعوكرع داتا حمصو 5 املا ىورو
 . 6 هعطق نَم ْلِصَيَو هّمكرح نَم طي يل نع لف تاجا

 تاجَرّدلا وب هللا 'مقارَي ام لع 00 1 » : اءوفرم ىتاريطلاو رازبلا ىورو

 يلو كتل رمح وتو كَم لج م ممم لآ د هللا َلوُسَرَأ أي مسن اول

 . « َكَمْطَق نم لصتو « كَمَرَح نم

 ا ا ا

 نم ىلطشو « َكمَطَف نم لص نأ ةرخآلاَو ايئدلا قالخأ مرن أ لع َكْنْمَأ الاد
 ا ل

 : اعوفرم ديج دانسإب دحأ مامإلل ةياور فو

 « "هل انفع ال ”رفغي آل نم »

 لق وعدت ْتَلَمَجَف ؟ئش ا قرس اَهَع هللا ىِضَر ةَشئاَع نأ » : دوادوبأ ىورو

 ..6 هنع ىتيبَْ ال : سو هْيلَع للا لَص هللا “ لوس اف لانا دن

 : خيبسنلاو م هيلع كئاعدب ةرخآلا ف كرجأ ىضقنتو ةبوقعلا هنع ىث ال : هانعمو
 : تيقختلا

 دانم ىَدَت باسحال ساّنلا َفَقَو اْذِإ » : اعوفرم نسح دانساب ىتاربطلا ىورو

 ؟ سلالم ا ىلا اَذ َْسَو َلآَعف « التو اينرا هنا ِلْحْدَيلُك هللاّل هرج نم ْمَقيل

 . « بآسح ريع مخي ةنلأ اَذَكَو ذك َمَتَف « ساّتلا نع نوفآعلا لق

 : لاق نملأ نع خوخ دائسإب قيمبلاو ماحلا ىقفورو |

 ا 0 تلم ذخ ل

 فياّذزأ 0000 ور هتاَنَسَح نم َقْبْي 0 ل

 موي ميلا لذ 2 ها « ءاكبلاب ب هيلع 21 لص و هللا لوسَر انيع ٌتْضاْقَو



 مدس م91

 َلرتمب 'مقاأ : بلاطإل هللا لق ”ِمراَرذأ 0 ع لسن نأ سانا جان كاطع
 ا بهذ نب رع ا نا ىو قاب ل كَ لا

 وه هللا 26 ؟ اذ راي أل اذه قيدص أل ء اذه ع أل كرا راؤلاب

 ؟ ذاع لاق «كللذ كلت تن لاَ كلذ كلي نَمَو برب َلاقف « نال ىلمعأ نم

 ديب كك لات هللا لاَ 5 نع تارت ْدَك إف را انا كيخأ 3 ةلوفعب لآ

 ا اونا كلذ دنع لَسَو يلع هلا لم هللا ُلوُسَر لاك « نتا لْخْدَأَو كيخأ
 . لعأ ىلاعت هل هّللاو ةنيسلذللا َنْبِ نيب حلطي هللا نإ "كيب َتاَد اوُحلْصأَو

 رب ف انناوخإ بغرن نأ ( ملسو هيلعهتلا ىلصدللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذأ )

 امهتعاط ديكأت م نينو ءاهدعبنم مهئاقدصأربو « مهملإ ناسجإلاو « مهتلصو مهمدلاو

 نم هئاقدصأ ربو « هيلإ ناسحإلاو هتلصو خسباشملا نم باقلا دلاو رب كلذ ىلع ساقيو

 ت0

 . هقح ديكأت ناببو « هدعب

 ىلع هعلطي ذاتسأ ةبحاضم عم نامزلا اذه ىف ئاز قيفوت ىلإ دهعلا اذهب لماعلا جاتحيو

 قيرطلاةسافنىلعديرملاعالطا دعبالا حورلاتأ ىف نوكيال كلذو ؛نيروكذملا نيدلاولا ماقم

 :هنايصعو هميظعتب لالخإلا ةرثكهمزال نف الإو ءانيقيو افشك خيشلا هيلإ هوعدي ام ةسافنو

 لالجإلاو ميظعتلا ةيعاد ديرهدنع كرحتيال : لوي هللاهمحر نبدلا لضفأ ىخنأ تءعمصسو

 « نامزلا اذه ىف حتفاا اومدع دق نيديرملا رثكأو « هيلع حتفلا دعب الإ ىغبني ابك هخيشل

 + مهمارتحا مدعر نذاتسألا قوقع ابلاغ مهمزال نم ناك كلذلف

 مل هسلن ىلع ىعو لنم هنع هللا ىضر زيزعلا دبع نب رمع نأ دوهعلا هذه ىف مدقت دقو

 وهو اهلكأيف ةبنع وأ ةبطروأ محلل ةعطق وأ ةمقل ىلإ اهنيع قبست نأ افوخ هتدلاو عم لكأب

 . رعش ال

 نم مهءابآو «قيرطلا ىف مهخايشأ نولي ىضاملا نمزلا ف نوديرملاو ةبلطلا ناك دقو

 راص دقو ةرالاو رادلا ىلإ مهرظنل كلذو « مالسإلا خيش مهدحأ راصوأو « قيرطلا

 اضخش فرعأ ىنإ ىتح « اهتثيزو ايندلا لاوحأ ىلع اروصق» هرصب مويلا سائلا بلاغ

 هيردزتنأ افون اهركنأف فيرلا نه هتدلاو تءاجدب نيتفملاو رهزألا عماجلاب نيسردملا نم

 نم ثانكمأ دعأ لو « كلتجرخأ خيشلا مأ انأ تلق نإ زوجعاي اهل لاقو « ةيرصملا هتأرما



 م ا د

 زوجعلا متيشع « ةحالفلا زوجعلا متبدغ مداخلا لوقي ناكف « ادبأ ىراد ىلإ لوخدلا

 ولو « رائيد فال" ةرشع نم رثكأب ساثلا همحرتيو بايئلاو لاملا هدنع نأ عم « ةحالفلا

 : هلوق ىف هتيصو لبقو هللا عم بدألا ةحئار هيف ناك هنأ

 . ( اناس َنَدلاَولاَبَو)

 لثم ملع ةرمث نبأ هللابف :داهشألا سوؤر ىلع خيشلا مأ تراصو شاق ةلدب اهاسكل

 . هلايإ مث ىخأ اي كايإف اذه

 ىتأ مالسإلا خيش ىدلاو عم بكار انأ اهيب : لاق هنأ نيددلا ءامب خيشلا نع ائغلب دقو

 هيقفلا تلأس .: لوقي ماشلا ىحالف نم اصخش عمس ذإ « ماشلا قيرط ف ىكبسلا نيدلا

 نبعو بكرأ ال هللاو : لاقو ء هسرف نع ىدلاو لزنف اذكو اذك ةلئسم نع ىوونلا ىحم

 000 مسقأو « سرقلا بوكزي هيلع مزع مث ع ىشمت ىووثلا ىبغ خيشلا تأر
 هنأ عم ٠ مهخايشأب نولعفي ءالعلا ناك ىخأ اي اذكهف ماشلا لشد ىتح ايشام خيشلا

 اماوبأ ىف روديو ماشلاب ثيدحلا راد لحخدي ناكو « نينسب هثوم دعب ءاج امنإو ةكردي
 : دشني مث ىوونلا مدق هتسم اعضوم سمأ ىلعل لوقيو ابف لصيو اهقطعو

 ىو ًاهِناَوَج ىف لصأ ١ . د نيط كيرلا راد فَ

 ىواَرَتْلا ْمَدَق ُهنَم انكم ىِهْجَو رع ّسَأ نأ يناس

 ىديس انخيش لثم همادخو هخيش ءاقدصأ ربي ادحأ نامزلا خياشم ىف ىنيع تأر امو

 لمح خيشلا هذاتسأ ىلع هرصب عقو نم ادحأ ىأر اذإ ناكو « هللا همحر ىوانشلا دمحم

 هاعدام ةسافأ فرعي ناك هنوكل « هدلو ىلع مالا ريطلاك هيلع فرقرب ريصي ىورسلا

 انك « هيلع اونقلتو فالاةرشء وحن ىورسلا دمحم خييشلا ىلع عمتجا دقو « هل خيشلا

 « ىرانشلل نبا ىوس مهم دحأ ىنرعي مل نكلو ىنع اوذخنأ دق : لاقو كلذ ىل ىكح

 ةيوازلاب ىل دمحم خيشلا ظفل اذه هماقم ىلع فارشإلا ناسنإ ماقمب ةفرعمل طرش نأل

 هخيش باحصأل ميظعتلا ىف ءاهقفلا ةفئاط ىف هيليو « هنغ هللا ىضو رصم جرا ءارمحلا

 خيشلا باحصأ نم ادحأ ىأراذإ ناك ء ةسوردا رصمب ىعفاشلا ىلمرلا نيدلا بابمش خيشلا

 : لوقيو همظعيو هلجي ايركز خيشلا باحصأ نم ادحأ وأ تيرش ىنأ نبا نيدلا ناهرب

 اهقفلا لعجو ىلاعت هللا هلجأ كلذلو هباحصأ نم ادحأ تيأر اذإ خيشلا ىلإ رظنأ ىنأك



 ل ع

 ىضر هنودعتي الو « امورو ؛ ازاجحو « اماشو ارصم ؛ ابرغو اقرش هلوق ىلع نيفك اع
 هيلع ىلصو ه ةئاعستو نيسخو عبس ةنس ةردخأالا ىدامح لبتسم ىف وت دقو هنع هللا

 سانلا بلاغ دج مل ىتح قالا ةرثك نم ادوبشم اموي ناكو ةعمجلا موي رهزألا عماجلاب

 ةيوازب قندو « رهزألا عماج ريغ ىف ةعمجلا اولصق سانلا بلاغ عجرو هيف دجسي اناكم

 . هنع ىلاعث هللا ىضر ناديملا عماج نم ابيرق هللا باب ىلع ىديس

 كءاذغ كنم ابلطنإو « امهتاضرمل ابلط امهقح بجاوب مقو « كليدلاو ى مخأ اي مظمف

 ةساجنلا لسغاف امهنطاب ىشدذإو « امهمدخأف افءض نإو « مويلا كلذ وطأو ٠ اممل هطغأف

 ورخنو طئاغلاو لوبلا كلذع ناحسمب ناك امهمأ اك « طق فأ امهل لقت الو « كديب امهنع

 : ىلاعت هلوق هان ركذام ىلإ راشأ امك « ثانم كللذ نالمحتيو مهمايث ىلع لوبتو « امهلع

 . (ةنأ امك نتن ا )
 . امه هيطعي نأ هكلمب ام عيمح دلولا نم ابلط اذإ بدألا نم لب

 : رباج نع ىييبلاو ىناربطلاو رازبلاو هجام نبا ىور دقو

 اَدِاَوَو الام ىل نإ هللا لوسَر اي لَ سو ويلع هللا ىلص ّىَتلا لب ءاَج الجر

 َتنَأ سو ويلع هللا ىلص هللا لوسَر لق « يلم عام ذأ أ دير ىل
 عا

 . ناسحإلاو ربلا باب ع ند ىنعي 6 كيال كلامو

2143 
 ناو»

 ام

 ”لوُسَر اي لاَقف لو ديلع هللا ىلص ىلا لإ ؛ اج أم : ىتاربطلل ةياور ىفو

 لوف كيبأب ىتترأك بَعْدَ : 20

 2 تكلل ”لوقيو ماعلا كدر كبَر نإ هللا لوُسَر اي لاق ءمآلكلا ِئلَع ”ليربج

 لاق يشل ءاج اك 0-5 السلا را

 نإ انما لو ؟ "هلام َذْخَأَت
 هيض تر ع

 <لاق « ىبش لق وت او 6 د هم لع ركل لص

 مر سمج 9م م. تاهو اع “ا

 هتكمم ام كسفن ف هتلق ءىش ا كاك نم ًانعَد فد ا هيلع "هللا ىلص ُىْنلا

 تاق دقل انيق كب ةدي زي هللا لاي ام هلا ل وسر [ب هْناَو ختيتشلا لاَتَف ؟ كمْ 6 مع تمطب ءاصت ل 2



 1 م 2 ا ل

 تاق : لاَقف ممم[ أو *ق : لاق « ىاتذأ هثتعت ام ايش ىسقن ىف
 ١ م سام هع خو م -

 لمتو كيلَع ىنجأ اه لمت امني َكَتنُمَو اًدولوَم كتوذَع
 لع عل رس يح 5 0 7 2 م 5-5

 لمامت أ اًرهاَس لإ ةكمقسل تأ *1 مقسااب َكَتفاَع هليل اَذإ
 0. 2 ر ةيعارس 25

 ا نيف يلوذ 4 تفرط ىزلاب كنود دورا اى 578

 رج 6 م اة 7 رت 0
 لحوم تقَو تاوملا نأ مكمل و 3 8 ىبسفت ذأ ىدكلا فا

 لمْوأ كنم تنك امىدم الإ ىتلا 5 ل

 م تلا تنأ كنأك ةظآظفَو ةظلغ ىناَرَو تاَمَج
 يللا

 1 واجمل هاذا اك َتلَمَف ىوبأ قح عار *[ ذإ كتيكت

 لخبت كلام نود يلآع "لك نكست لَو راو ىنكِيفاَو

 ل باّرصلا لمَ ّط درب ا فالخال اًدمم هان

 .ثيداحألا ةباتكىءنونلا عم ةرمهلا فرح ىف كلذ قرط ىواخسلا ظفاحلا لاطأو

 : هانركذام ىلع ةدايز تدرأ نإ هعجارف ةنسلألا ىلع ةرئادلا

 . (ةيكش يع لا )
 ناد : اعوفرم ناخيشلا ىورو

 < ةالملا : ل 6 ؟َلامَت ملا َلِإ ٌبَحأ

 . « هللا ليِبَس ىف داهجلا لق ؟ةعأ

 لاا 1 ولا وعر 7 - لآ ومن

 - ا مش لأ نييدلا ولا كرب لاق ؟ث ل

 ١ عم

 : اعوفرم هجام غباو ىئاسنلاو ىذمرغلاو دواد وبأو مسم ىورو

 .6 ةقتعيف د 2 1 مدحت نأ ْأ لإ ُهَدلاَو دل ى 0 الو

 سو ءيلع هللا لص هللا لوسَر ىلإ اج الحر نأ » : اهريغو ناخيشلا ىورو

 .«دهاَجَم امه لق مم َلاقك ؟ كاَدلاَو برحأ لاََف « داومجلا ىف 0
 ” ا ةروك 0 د 01 ا مسج مار 3

 تنيح أ ”لاقف سو هيلع 4 ّس ىنلا ىلإ ءاج الحر نأ » : دواد وبأ ىررو



 دم ع أح حم

 ع 0

 يوكحضأ امثل 'مجْرا لاق « نايكي ىَرَبا تك رت ةرجطلا لَك كميآبأ ن

0 
 1 ا

 ةابجلا ىِعَّتش 05 هللا لوسر اي َلاَق الِجَر أد: ىناربطلاو ىلعي وبأ ىورو

 ىف هللا قْناَق : دانى كعك أ َكيَدلاَ نم قب له : لاف عا 0

 . «”لهأجتو ”روتعُمو اح تنك هكللذ تصف ذك اهرب

 : لاق ىملسلا ةيواعم نب ةجلط نع ىناربطلل ةياور قو

 هك كفا ةعدقلا ياو 0 أ ىلإ هلا | لرش ا 1
 م

2 

 نايح نباو هجام نباو 5 0 نوح هد لاقو ىذمرألاو دواد وبأ ىورو

 :لاقر مع نب هللا دبع نغ هحبحص ف

 0 لم رق ساس 2 ع 4 هدا رح

 نك «تيبأَد اهتلط يل لاَ اًبهركَي رمت ناكَو اثحأ ةارثا تحن تتاكد

 هللا ىلص هللا "لور يل َلآَتَف هل كلذ نك ذَف دف لو ديلع هللا 1 ملا لوس رع

 . 3 ”لسو هيلع

 وقدر يف 4 داو هرم يف هل د نأ كرس نم » : اعوفرم دأ مامإلا ىورو

 . هر ْلِصَيْلَو هيَّدلاَو هما
 : اعوفرم هل ظفالاو هحيحص ق نابح نباو هحام نبا ىورو

 . هادا الإ َنَدَتلا دري الو هبيصي ىلا داب قررا مرحيل لجرلا كمإ »

 : « وبلا الإ رمْلا ىف دي آالَو

 9 9 525 م
 *5 ذآ فعت سانا ءاسن 7 اود ما اغوفرم دانسإلا حي لاقو مالا ىورو

 . ثيدحلا 6 6 1 "ب1 اونو

 0 وأ ويدلاَو كردأ 0 مالَسل السلا ٌةْيَلَع ليدبج لآق 2 : اعوفرم هريغو مالا كقورو

 , © <نيمأ 6 ل الا اخو م ظ اَجمَدَحَأ
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 تردبما نبذلا ةثالثلا ثيدح ىف انك امهلبق هلايع نم ادحأ معطبال نأ اضيأ امهرب نمو

 . راكلا مف تدسف ة رخصلا مهيلع

 : هيدلاو نع ةثالالا دحأ لرق نم هحيدض ىف نابح نباو ىراخبلا هاور ايك

 : « الو َالَو الأ امهلْبف قيغأ آل تنكَو »

 . امهلهق دحأل هئيلح ىذلا نبللا ىتسأ ال ىأ

 ةكرشم ىهو ىنأ "ىلع تمدقو :تلاق ركبىلأ تني ءامسأ نع ءاهريغو ناخيشلا ىورو

 امتلص نع ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر تيتفتساف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىف

 : لاقذ

 . كّمأ لص 2

 فو هاهيلإ ناسحإلا ىئلأس:ىدنع اهفوةعماط ىأ عةبغار ىهو ىنأ تمدق» :ةياور فو

 .مالسإلل ةه راك ىأ : مبلاب عةمغار) ىرخأ

 طرش ىلع حبمص لاقو ماخلاو ىناريطلاو هحيص ق نايح نباو ىذمرتلا ىورو

 : اعوفرم سم

 . « دلاَْلا طَخَس ىف هللا ايد و «دلاَولا ًاضر ىف هللا ضر »

 كد نيدلاولا ضر ىف َلآَمَتَو كَرآبَت برا اضر » : رازبلل ةباور ىفو

 . « نيدلاَولا طَخَس ىف

 : هحيعص ق ناهح نءاو ىذمرتلا ىورو

 لَه :لآق ؟ ةب'ثنم ىل لف ًايظَع اًبئَذ تْبَتْذَأ ىلإ هلل "لوسر ب :َلآق ُالِجَر نأ »

 . « اهكيق نق : مت لاق الأخ نم كلل لف :َلآق آل لق ؟ أ ني "كل
 :هحيحص ىف نابح نباو هجاء نباو دوادوبأ ىورو

 اشكر كاش "يوب هرب نب ٍّق "لم هلل لوُسَر اي :”لاق ةَمَلَد ىنب نيم ًالجَر نأ »

 « اهرب نم امهدبع ْداَنإَو « ام ناتغتْسأِلاَو (مبكَع ةالصلار مست لاف ؟ امهتاوت دعب
 ل م 50 - 03 رار

 . « امهقيدَص مارك إو انهم الإ لّصوت آل ىتلا_ محلا ةلصّو
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 هيلع سف ةكم قيرطب هيفا بارعألا نم الجر نأ : رم نبا نع مسه ىورو
 رائيد نبا لاق « هسأر ىلع تناك ةهامع هاطعأو هبكرب ناك رامح ىلع هلمحو رمت نب هللا دبع

 نإ « رمع نب هللا دبغ لاقف « ريسيلاب نوضرب مهو بارعألا مهنإ هللا كحلصأ هل تاقخ

 5 لوقي ملسو هياع هللا ىلص هللا لرسر تعمم ىنإو ء باطخلا نب رمعل ادو ناك اذه ابأ

 سو راع 8

 ١ « هيبأ دو دازلا ةلص بلا “أ نإ »

 رمح نب هللا دبع ىلاثأل ةئيدملا تمدق : لاق ةدرب ىلأ نع هحيحص ى نايح نبا ىورو

 : لوقي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق ال تلق لاق ؟ كلنينأ ل ىردنأ لاقف
 راموس 00000 1: كاع . . معا م لاب 06

 . « ُهَدَعِب ويبأ ناوخإ ليميلف هربق ىف هأبأ لصَي نا بحأ نم »

 . ملعأ ىلاعت هللاو «كاذ لصأ نأ تيبحأف دوو ءاخإ كيبأ نيبو رمع ىلأ نيب ناك هنإ

 بسن نم انمحر لصن نأ. ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 تاملاو مامعألا تائبر مألل ةوخإلا تائبو تانبلا دالرأو مألا ىنأك تعءطف نإو عاضر وأ

 هنع نيدلا نزو وأ « هئوسك وأ محرلا ماعطإب ةلصاا لصحنو ؛ لاوخألاو تالاحللاو

 ابيرق هناكم ناك نإ هل هباهذو « اديعب ناك نإ هل ةيده لاسرإ وأ نجسلا نم هجارخإو

 ناسحإلابو هنحرب اماتعم نوكي نأ ىلع رمألا رادمو هلمالسلا هلاسرإف ةيدهنكيمل نإف ءهنم

 هانركذ ام ءىش ُّق طرف ندو « ةعاطتمالا بسح هلوسرو ىلاعت هللا ةيصوب المع هيلإ

 عيمج رفخي نيد هل هللا رفغي الو لمع هلدعصي ال محرلا عطاقو همحر مطق دقف ةردقلا عم

 ١ نابعش نم فصنلا ةليأ فو « ردقلا ةليا ىف هقلح

 « مهريغ نء الضف خياشلاو للعلا ةبلط بلاغ نم نآلا هب لمعي نم لق دهعلا اذهو
 نم مهنأي اوفرتعي نأ نوفكتتسيو ءارقفلا مهتبارق نوسني ايئدلا مهيلع عسقت ام درجمبف

 سيل لأ اهريغو حرفلا ىف ةمعطألا نوخببطبو لاملاو بايثلا نوطمي مهنأ عم « مهتبارق

 عني نأ ىلع رهاظ ليلد كلذو « هديفي الو هديفتسي ملع قال عفن الو ةيارق مهثيبو هنيب

 مهلجأ ركشي ىئجألا نأ كلذو « بهو نالق لال وه امنإ سانئلل مهماسحإو مهماعطإ

 ثويع حتف ىلاعت هللا نأ واو « ركشلا نع تكسي وأ ركنيو لكأي بيرقلاو سلاحا ىف

 مم ريع حئفوا هلأ انك ع هتلصب هللا رمأي مل نم لبق هتلصب هللا مهرمأام اومدقل ءالؤد بولق

 دقف ىطعملا ركش نم نأل « مهركشي نم رثكأ هب اوحرفو مهركشيال نم ءاطعلا اورثكأل



 ا د

 ةلماك هباوث دجن هركشي مل نمو رجألا نم نيديلا رفص ةرخالا ىلإ ىطعملا بهذيف هأفاك

 . ءىش هنم صقنب مل ة ةردخألا ىف

 فرش#ي ىتح برقلا تارضح هب كالسي خبش ىلإ دهعلا اذبب لمعلا ديري نم جاتحيف

 نيلماعال ىلاعت هللادعأام رظنيو ةرخالارادلا ىلإ هرصب قريو ةبلق نيعب ةرخآلا لا وحأ ىلع

 هنإ الإ دبعلا هاتي ال ةنحجللا ىف ةجرد هلو الإ ىعرش رومأم نمام هنإف هب ىلاعت هللا مهرمأ امب م

 هذهو «ةرخآلا ىف هل لاقي اهكرتزوجي محراا ةلص نإ ايندلاف لاق نمو «رومأملا كالذ لعف

 : اهايإ كلعنم زوي ةجرد اضيأ
 نس

 . 6 ريح نم نيوم 'هَبشَي الو » ثيدحلا ىفو ( انفو اهاَزَح )

 .تساج اذإ « اهملط ىف ةديعبلا دالبلا ىلإ رفاستو ةحلا لك ايندلل ام تنك اذإ لمأتو

 دعأ ام دوهش نع بجحتو « ناكم لك نم مونلا كائيجيو سعنت نآرق وأ ركذ سلجم ىف

 لءأتو . ةنحللا بلط ىلإ كلتيعاد فعضل كلذ لك ؛ باوثلا نمر كذلا كالذ ىف كل ىلاعت هللا

 ارانيد اهوقت ةملك لك ىلع كلل ذخ لاقو بهذ نم ةردبب ناسنإ كبنبي سلج اذإ كسفن

 اذه كيفكي ناسنإ كل لاق ولو « حابضلا ىلإ نارهس ثكمتو مونلا ثاذع بهذي كيك

 « ايندلا ىلإ كتيعاد ةوقل هل عمست ال ةثالث وأ نيتجرد كل مث مقو هتذخأ ىذلا بهذلا

 هبهذو راكذألا نم اهريغو نآرقلا ةوالثو ركذلا لاح ىف مونلا هءاج نم لك نأ لعق

 ءجاونلا نم هب هللا دعو اع قيدصتلاو ناعإلا فيعض وهف بهذلا هئاطعإ لاح ق هدون

 رثكأ نم ناك ولو ء بيصن هللا لهأ قيرط ىف هل سيل « ةقرطملا قد ىوايند وهو

 . ةدايع سائلا

 هدعوت وأ هب هللا هدغو ىذلا بئاغلا نوكي نأ لماكلا نمؤملا طرش نم : اولاق دقو

 لكي مل هناعيإف حجرت ىندأ بئاغلا ىلع رضاحلا حجر ىف « ءاوس دح ىلع رضاداك هيلع
 + ةدوعوم ةرد نم ريخ ةدوقنم ةرذ لالا ناسلب نولوقي مويا سانلا بلاغو

 زع هللا رماوأب موقتل حصان خيش دي ىلع كولسلاب تلباجح ةقرو ىلع ىتخأ اي لمعاف

 نإف « هللا هجول رمألا لاثتما لاجر نم نكت مل نإ اهيلإ كلبدن وأ اهب كافلك ىذلا لجو

 لمع وه الف « نيرساخلا عم رسحخ دقف ىورخألا باوثلا بلط ءاجرر ةجرد نع لزن نم

 + لامعألا ةنج لهأ نأش اذه « هللا تاو لجأل لمع وه الو هللا رمأل الاثتما

 نإ مهلع الف « ىلاعت هللال ضف ىلع نواوعم مهف نئملا ةنج لهأ مه نيذلا لكلا امأو
 امنإو مهمأإ سيل اهفاخ نأ مهدوهشو لامعألا ىلع مهداهتعا مدعل تلق وأ مهامعأ تريك



 ل جالو سس

 نم مهرصب خمطل ةداهشلا ملاع ىف ةيبوبرلا قح بجاوب امايق ريصقتلا نم نورفغتسي مه

 هللا عم كح مهبولق ف مهلف « مسقي ملام ىلعو لامعألا نم مه مسقام ىلع مهفشك قيرط

 ةمنألا< كلذ ىف مهنإف ع مهب نودتقي عايتأ مهل ناك نإ امسال « هؤاشفإ زوجيال

 موصعم ىننلا نإ اولاق انه نمو ؛ رماوألا نم ءىبش ىف مهسوفن اوغاسي نأ مهل زوجي الف

 بجاوب هلالخإ وأ ةيصعمىف هغوقو هيلع قدصولف « هلاوقأو هلاعفأ عيمح ىف اعوبتم هنوكل

 : نيدلاو هقفاا لوصأ ىف ررقم وه امك كلذب لئاق الو 2 ٍ رش هيلع قدصل

 لصتيلف رخآلا عْوَيلاَو للاب نيا نك "تنم 5 ناخيشلا ىورو

 . ثيدحلا « هَحَر

 سو 0 ىس # 6/ 0 .رث ب 6 مع مسق هر 5 23 .٠

 هِرْثا ف اسنيو 2 زر ىف هل ا نأ ا نم » : اعوفرم امل ةياور ىفو

 . « هَ ْلِصَيْلَ
 م هلجأ ق هل دازيو رخؤي ىأ :زمهلاب هرثأ ىف أسلي ىنعمو

 لص ٌنإَف "كتاحأ دب 4 526 مر نوار 2: اعوذرم ىذمرتلا ىورو

 . ِلَجَأْلا ىف ةاَمنَم للا ف 58 لهألا ف 2 : محا

 ا : اعوفرم م احلاو ديج داثسإب رازبلاو هدئاوز ىف دمحأ مامإلا نبا هللا دبع ىورو

 ءوسلا ديم دنع َمَقْديَو دقزر ىف "ا موي هرم ىف 00 0

 . هر ُلِصَيْلَو شا يلف

 ا و
0 
 ساسصراا م ع

 مقرر ف و درع قف ذا نايا نت < !ةاَروتلا ىف 2

 . 0 "هجر لِصيلَف

 معلا ىف امي للا لي زي_مجتلا ةَلِصَو ةقدصلا نإ » : اعوفرم ىلعي ىبأل ةياور ىفو

 6 ِدوُذْحلاَ ةواركسلا امه“ مَقديَو ءوسلا ةتيم مهب مودي

 : اعوفرم مك احلاو ندح دانسإب ىناربطلا ىورو



 مس عن م
 و ير م

 ما 0 ”ريثيو رايدلا ماقلاب رمل هللا نإ »

 3 وس اا 3 فو ل كان

 0 راَوجلا نسحو _ محلا صد اهلل دجأ مامزالل ةياور فو

 .6 رامتألا 2 نا ديو ريدا نام 7

 : لاق رذ ىبأ نع هحيدص قى نايح نباو ىتاربطلا ىورو

 هللاو « بدأ ْنِإَو ىِحَر لصأ نأ <لسو ريلع هلا لص ٍليِلَخ نآصؤأ »
 : رعأ يلاعت

 همحرتو مثيلا لفكت نأ ( ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 انباحصأ عيمج بغرتو « مينيلا سأر حسمتو « نيكاسملاو لمارألا ىلع ىعسنو هيلع قفشنو

 نيعتيو « ةئللا ف ملسو هياع هللا ىلص هيبنل ةقفارمو « لو زع هللا اضرا ابلط كلذ ىف

 رطاخ ريدك رادقم فرعو « ميلا لذ قاذ هنآل اهني ىلر نم لك ىلع دهعلل البي لمعلا
 : هلوّشب ملسو هيلع هللا ىلص دمع هيب ىلع ىلاعت هللا نتما دقو « مثيلا

 . (ىَوات امتي كدت '1)
 «ةمعتلاب ثدحتلاب هرمأو «كالذةقوذل لئاسلار مو ميتملا رهف نع هاهنف «قسللا رخخآ ىلإ

 خيشلا ىديس دنع امأي تيبرت : لاق ىرمغلا مث ىخينطلا نيدلل سمش خيشلا ىكحدقو

 : لاق « هخرف ىلع ريطلاك هيلع فرفر امتي ىأر اذإ ناككف ؛ هللا هحر باطحلا ناهع

 رسكو ميلا لذ معط تقذو « اهتي تير انأ ؟ ىدلو اي كلام ىل لاقف هقمرأ انأواموي ىنآرف
 ىكرتو نيس نام نبا انأو ىدلاو تاف امتي تيبر ىلإ هفلؤم لوقب كلذكو .ها رطاخلا

 مهو مهل رظنأ تقأف انناريج تيب لعخدت ةهك اهفلا رظنأ امر تنكف « امتي ىنوخ] عم

 ىنلفك او « اماظع اعتو» ال دجأف ةرازئلتا وأ ةنيقلا وأ ةسوحللا ىنوطعأ ارق « نولكأب

 ,ىذلا هدلو بايث ىاسكو رصم ىلإ ثيرثا ىقأو ؛ هللا ةمحر رضخت خيشلا ىيبرت دلاو
 عم ىسفن نآلا ىلإ اهمعط دجأ ةذلا ىل لصح هللا همحر ىايتياق ناطلسلا لصف ىف تام

 ىلاعت هللا ضيقي « نيكسملاو ميأيلا ىلع ىتخأ اي قفشاو كلذ معاف «٠ تباش دق ىتيا نأ

 ناك هنإف هنع هللا ىضر نيدلا رون خبشلا ىدل عقو اك « كئيرذ غم كالذ لعفي نم ثل

 مولا عم لكأيو نبللا باحيو « نيمودحملاو نيكاسماو لمارألاو ماتيألا ىلع قفشي



 ا عمو

 .ثشعف ؛ هتجوزر قابر ىذلا رضخ خبشلا ل يلاعتهللا ضيق هتكرييف اديدص رطقب هماذجو

 هتنكف تجوزتو ثغلبو « انام ىتح سبلملاو لكأملا ف ههفرأو شيع دغرأ ىف امهعم

 + نيملاعلا بر هلل دمحلاف هللا همر ىدج هب ىزوج ام ةلمح ند كلذ دعأ

 مَنْ ىف مل ”|ف كو [أ » : اعوفرم ىذمرتلاو دوادوبأو ناخيشلا ىورو

 0 00 َجرفَو لسا ةبابَسْلاِ تشو ) اذكه

 : اعوفرم امهريغو رازبلاو مس ةياور فو

 . « َةّنْطا ىف نين( ومو أ « هلو 4 يذلا لفك »

 58 4 21 قرار ال أ بار وذ هك ايي 0 نم » : ل

 . ثيدحلا « ْرّثْجا ىف وهف تانب ُْث 6 و ما مغ نين هك و هو

. 56 00 
 ماصو ل مآَف نك نك ماقيألا نم ةثالث "لاع نم » : اعوفرم هجام نبا ىورو

0 
 اي ناوخأ ملا ىف َوْهَو نأ 4 5 ىلا ليبَس ىف وفيس اًرهأش َحاَرَو اَدَعَو هرم

 ء6 ىَطْسالاَو ةبابشلا هيعيمأ قَصْلأَو ؛ نآتخأ نآنأه

 : اعوفرم حبحص نسوح لاقو ىذمرعاا ىورو

 نأ الإ دبل ةّنْطكا هلا 76 دبا َرَشَو هماعُط ىلإ نيد 0 227
 رس 2

 . ن1 تفي ال 0

 : اصوفرم ىلاربطلاو دمحأ مامإلل ةياور قو

 . « نما هل ْتبَجو وبار شو وياءط لإ نيل نبأ نإ أمتي "مص نم»
 0 منعطف ىلع او 0 7 "قي لعق امد : اعوفرم ىتاهبصألاو ىناربطلا ىورو

 .6 00 ريكو

 د كح لاش هال كولا 5 بَحَأ اعوثرمااضأ امل ةنايؤ دقو 8

 ل
 و 7 0مل ةاصا 3 5 0 لو 2 . .

 نم "نب ويفاتيب نيناشملا ف تيب ريخ » : اعوفرم هجام نبال ةباور ىفو

 .٠ ماى ل ويمص 0 5 ها و ل 0

 , « هيلإ داس "مني هيف تيب نيملذملا ىف تيب شو ءودلإ



 د عل

 ايراو اللا مي نياك نبدا داعفس : اا 013 + اعوقرت ةراذوبأ قورو

 بح اسبح لاعبو صنت اذ جور تأ هد :ءأ ىَطْسوْلاَو ٌةباَبَسلا هديب ىواكرلا

 1 « انام وأ ت ْتَناَم ىّتَح ًاهاَمآَبِي لَك

 ةدوكلا ىلإ اهنول ريغت ىلا ىه ادودمم ةلمهملا نيسلا حتفي ءاعفسلاو ىناطخلا لاق

 ىلإ جاتحتث جوزتت ملو اهدالوأ ىلع اهسفن تسيح اهنأ كلذب ديري ةمئألا لوط نم داوسلاو

 ىهو « امبأ تراص اذإ ميلا فيفتو ةزمحلا دع ةأرملا تمآو « جوزال عنصتلاو ةنيزلا

 اهجوز ثام قم ائه دارملاو + دعب جوزتت مل مأ تجورت ابيث وأ تناك اركب اذ جوزآل نم

 . امأ اهكرتو

 : اعوفرم نسح دانسإب ىلعي ىلأل ةياور فو

 كلام اه 100 فرد ىرأ أ الإ هدفا لأب تف م ا

 .«ىل نآتبأ لك تاق أَ زما نأ لوقتف ؟ تن و

 الإ هس 7 مدي : سو لع حسم نم » : اعوفرم هريغو دمحأ مامإلا ىورو

 7 3 ةميلي َلِإ ا نمو 4 تانّسح “ 0 00 تارم ل 1 0 ناك

 ىلطتسالاو ةبايكلا ديتضأ ني قو: نيتك ةنلسا ىف َوْهَر نأ تنك هدنع

 1 0 كي ”لسو هيلع ليا لص تلا ىنأ ًالْجَر نأ 8 : ىناربطلا ىورو

 ا م 0 ١) محا ءَكَتَجاَح كِرْدْبَو كبك نيب نأ بحت لان

 . « كتحاح د كرد َو َكْبلَق "نيلي كمامط "نم

 4 نيكشلاب نط منيل س ناد اهل َلآَقف » دمحأ مامالل ةياور ىفو

 . كوراملاب سيلز ادحاو الإ تاقث هتاورو يناربطلا ىورو

 ف ند يتلا م حر نم ةّمآيقلا و 1 5 ىعاب يندب / ىذا 2

 .. 4 ثلا ماما ام لصف هراج لَم لوطن 1 0 ّمحَرَو عالكسلا

 ليلا ىف ىِرْمَد 60 رتل ءاكبد 2 » : اعوفرم ىلاهبصألا ىورو

 .( ”ةأهنر رماَتلاَو



 دعا عمم

 :ماللا يلع و َلآَ ًالِجَر نأ » : اعوفرم ىاهبصألاو قبمبلاو كالا ىورو

 ىلع +اكبلا ىرَصَب َبَمْذَأ ىلا انأ : لاف ؟ َكَرهَظ ىَحَو ةاَرَصب بْهْذَأ ىذلا ام

 ٍديَلَع ليربج هاف « "نيآينب ميخأ َلَع نانا ىرهظ ىَح ىذلا اأو « نسوي

 يع ليربج لاق «هللا لإ سَ ىئبوكشأ امنِإ :َلاَتف ؟ هللا وكشتأ :لاَتق مالكا

 بولي َلَخدَو مالا يع لير قلنا م: كني تلق ام_ -]أ لل :ٌملكلا
 هارس # سوال م لل 01 مس وسو سا هيلا ست

 در ىِرهظ َتيَنَحَو ىِرَصب 2-2 مايشلا محن اَمأ بر ئأ : َلآَقف هَ
 ا مانأف « تنس ام ل ب ب متنا 7 ةديلو لل ايقاف ع 59 5407 500 ع

 تل ل 00 55 7

 هل ا 97 بو مالكا 20 ل ا

 رسب بعدا 4 ىرثتأ وقس 5 كلل 1 كني امي ّك ال كل هي

 وهلا وان رم اوم هس وك لَعف ميو ةلرْبظ تيَنَحَو

 ويم و اهريشلك أف هاش كلهأو تنأ َتحمَدَو 0 ”مئاص وَ نيكي نع

 عْدأَو اماَط متن نيك (َلاَو قتيلا بح ىِْلَخ نم اديس بأ آل نإ : لوي

 ىذا قماالل برس نكشف : ٍلَسو هيلع هللا ىَلَص هللا لوُسَر لآَق « "نيك اسَلا

 ناك ْنَم ديداتم ىَدأَن حّبصأ اَذِإَو « بوق َمامَط 'رضْمتيلَف اهنأص نك نم ديدانُم

 0 مر عابط لق امس نان لل

 ىف دماجلاك نيك اَلاَو دم نذل لك ىاسلاا# +: اوفرت اهرقو نافيكلا قوزو

 . « نأمل موُصَيَو ليلا موقي ىزلاكو هللا لبس
 قل "نم ف: اعوفرم ىلا ريطلاو دمأ مامإلا ىورو

 ل انت ناك اني 2 : ذأ هللا لصف "نم اًمهينعي ىَح اميل َةققَتلا بستحت ٌةباَرَ

 . لعأ ىلاعت هلو « اغلا ”نم

 ناودإلا روزن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 داونألا حئاواس 0



- 

 مظعتلاب اهيقاتب اهمركتف ىلاعت قحلا تادراو ىت> ائيلع دراو لك مركنتو « نيحلاصلاو

 ٠ لجو زع هللا نع اهب اضرلاو لالج لاو

 هلخدي ىح هبكلسي خصان خيش دي ىلع كولسلا ىلإ دهعلا اذبي لمعلا ديرب نم جاتحمو
 ريصتتف هل مسقام اهنم هوسككيو « ةنسحلا قالخألا تارضح ىلإ هب رميو « ةيالولا تارضح

 هعيطيو ةبيدبلاب كالا عيطبو « دبعلا نم هنابلطي ام لك ىف ناطيشلاو سفنلا ىصعت هتيجس

 تارايز بلاغ نإف «اعجارو ايهاذ ادحأ راز نإ ةمحرلا ف ضوخ كانهو « هنامل عيمج

 ملاعلا وأ ريقفلا ىرتف « سوفن ةيوهأ ىه امثإو اهيف صالخإ ال اضعب مهضعبل مويلا سانلا

 هكللذ هسفن ىلحتستو « هيخأ صئاقن نم هيلع عاطا ام ركذ ىلإ تفلتم وهو هاخأ ووزب

 وه الف « روزملا ريقفلا كلذل ءادعأ كلذ مهل روكذملا ناك اممرو « سانلل هركذب ىت>

 .جرم ام اريثكو .سانلا نيب هرثس وه الو « هتيبو هنيب هيف هآر ىذلإ صقنلا كلذ ف ةذصن

 ىوعد هدنع تدجوف الثم ةحرابلا انالق ترز لوقي حلاعلا وأ ريقفلا كلذ دنع نم مهددأ

 هترايز ىلع مدنلا رهظيو « هترزام ةلاخلا كلت ىف هنأ تملع ولو ؛ ملعلاو حالصلل ةميظع

 اذه نأ عم « اعجارو ايهاذ ماهج ران ف ضاخ رئازاا اذه لثف « سانلا نب هل اراقتحا

 جرخو « ناضمر ىف مهماعط لك أو « مارحلا ةلكأو نيساكملاو ةملظلا راز امر لثاقلا

 باجأ امئرو « مومصقنت مهقح ىف ةدحاو ةظفل هنم عمست داكذالو « مهلئاضف رشنب

 . كلذب قحأ نودلاصلاو ءاعلا نأكف ةياع درو مهصقني نم رجز مهنع

 مهيطاعتب مهودرط امبرف هللا ريغل مهل نب رئازلاب ايفخ اركم نيم لاصلاو ءارقفلانأ ملعاو

 عم ىحراجلا دوعسلا ىلأ ىديسل عقو اك" « مهيلإ نوعجري نوداكي ال ىبح ةحابم ةملك

 : دوعسلا وبأ خيشلا لاقف ناحتمالا نا 1 هيلع لمد راركنلا ءايلعلا نع صخش
 اس ع ىسم٠ 2 م 2

 ىفع فعت 'ل نإ سانلا رشا 000 + سائلا نظي

 نوكي فيكف « لوعءفاا نم لعافلا فرعيال اذه - لاف « رشأو سانلا بصنب
 لزتف نيسلا مضب سانلا نظي : لاقو « هفشاكف رهش دعب خييشلا هيقلف هلاماذ هقرافو احخلاص

 اذكهام « كلب تءاج ةعفرو « كب تحار ةبصصن خيشلاهل لاقف « ىلاعت هللا رفغتساو ملاعلا

 . ها ثيدحلا وأ نآرقلا قف نحللا ىلإ نحللا انرضضي امو « ءارقفلا سائلا روزب

 ةدلاص ةين دجت مل واو « رز مث هترايز تبلط نم لكل ةحلاصلا ةينلا ىتخأ اي ررحف

 لاسرإ نوبحي حلاصلا فلسلا ناكدقو « ةرايزلا كرت ىف كيلع جرح الف رك أوأ ةنس ىلإ



 هم 2م

 رخآلا ىئارب دحاو لك نإ « افوخ ءانللا نم نسحأ كلذ نور.و « اضعب مهضعبل مالساا

 تقملاو هرطاا ناقحتسيف هسفن ىزيو « قالخألاو مالكلا نم هدنع ام نسحأ هركذب

 . هللا هثعل سيابإل عقو 53

 ”ىلع لغد دقو + لقعلا ليلق لك الإ هل هناوخإ ةرايز ةلق نم شوشني الف ةلمجلابو

 ىديس نع هل تركذف « ناوخإلا زعأ نم ىدنع ناك رصعلا خباشم نم صخش
 «يلاعت هللا لهأ قيرطف لاكلاىعدي نم طرش نم:لوقي ناك هنأ هللا همحر صاوحلنا ىلع

 ىوقب ثتدصقو محلا هللو ةثالثلاب ىلع ىلاعنهللا نمدقو تلقف ايفوص ائدعم اقف نوكي نأ

 هفرعأ ىننأ اثدحم ىلوقبو « مهفلا ةغل هقفلا ذإ ةنسلاو بائكلا ىف مهفلا 0 ىننأ ايعقف

 « فاوصلا ةبحجلا سبا قوصاانأ ىلوقبو اذك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوقأ

 قبرط ىعدل فيك هل تاقف « اهف ىمذي لخد ىت> ةيواز كرت ام ىدنع نم جرخف

 . نسح دحاو لمجم ىلع كاخأ لمحت ال تنأو ءارقفلا

 «بلاطلا ىلع بجي : بذهملا حرش ةمدقم ىف ملعتالاو ملاعلا بادآىف ىوونلا مامإلا لاق دقو

 مث «٠ المحم نيعبس ىلإ صقن هنم مهفي مالك لك ىف ةنسحلا لماحملا ىلع هناوخإ لمح نأ

 + ها قيفوتلا ليلق الإ كللذ نع زجعي الو : لاق

 هيف مه امو « ةلودلا ناكرأ لاح ركذو كايإف كليخأ ةرايزا ىخأ اي تلمخد اذإ مث

 عقي رمألا اذهو ٠ ةيصعم اًمكعامجا ريصيف كلذ وحنو ءوسب نيملسملا نم ادْأ ركذت وأ

 هبحاصل هيئكحيف ةعمجلا كلث ق عقو مالك ةلمج امهمدحاو لك عمجيف موبلاراوزاا رثك أ هيف

 ناك دقو . مه بابلا حتف ىغبني ال ءالؤه لثمو « اريخ الو احصن ةدحاو ةملك هيف سيل

 هنأ بيقنلا ىصوي هللا همحر ةسورحلا رص فوصنلا ةاسلس خيش ىمجعلا فسوي ىديس

 ماعط هعم ناك نإ الإ ايندلا ءانبأ نم ىلاعت هللا لإ قيرطلا ديرب ال نمم دحأل بابلا حتفب ال

 «ةلوخدم هترايزف ءارقفلل هعم ءىشب تأي ملنه : لوقيو «بايثو لامنم ءارقفلا حوتف وأ

 ءانبأ دنعام زعأ نكسلو حيصص كلاقف « ايندلا ىلإ ليم مدنع سيل هللا دمحم مكنإ هل ليقف

 تاجرد هب مهلصحي ءىش ىف الإ هنولغشي الف « مهتقو ءارقفلا دنع ام زعأو « مهايتدايندلا

 .تقولانم اندنعام سفنأ مهانلذب ايندلا نم مهدنعام سفنأ ءارقفلل اولذب نإفءةردخالا ىف

 نبدلا سمش ةمالعلا مامإلا ىخأ نه ةرايز نسحأ مويلا ىلاحصأ ىف فرعأ امو

 ملف « امهمع هللا ىضر ىملسلا حلاص خيشلا هيحاصو هلجأ ىف هللا حسف ىنيبرشلا بوطخلا



 سل عا سس

 ملعلا لهأ نمال « ىلاعت هللا قلخخ نم دحأ ق ءوس ةملك امهترايز لا> طق امهلع طبضأ

 عوقولا زيزع رمأ اذهو « امهْنع هللا ىضرف ؛ةماعلا نم الو ةالولا نم الو ءارقفلا نم الو

 سلج ءايلعلا نم اصخش نأ ىل عقو لب « مهريغ نع ةلضف نامزاا اذه ىف ءالعلا ةفئاط

 ىلع لزنل هللا تطلالولف « هنارقأ نم ادحاو بيغتسي ذخأف نازيملا تحن رجحلا ىف ىدنع

 ؟ ةبيغ كنم عقي تيرشلا ناكملا اذه لثم فو : هل تلقف « ءامسلا نم ةقعاص هيلعو

 نإ هللا وعدأ روتسد : هل تلقف « ةييغلا قحتسي نم ةبعكلا فوج ىف بيغتسأو : لاف

 اهف مزئاملا ىف كلذب هيلع توعدف « معن لاقف ؟ ىجنرفألا بحلا كيلع لزني ابذاك تنك

 لأست « لصافملا نابرضب نآلا لإ وهو ء بحلاب لوغشم هنديوالإ زاجحلا نم عجرب
 < ةيفاعلا هللا

 حبقةلتك ا ضعب مهضعبل اديقلتو ةدئافاهلك' ىضاملا نم رااق ناوخإلا ةرايز تناكدقو

 ىلع هيلإ جاتحنوه امب هوبخأ هفرعيل الإ كلاح فيك مهدحأل لوقيال مهدحأ ناكو «لخنلا

 لاجلاو بيطلوقةيف كلا- تيكدل لوقيف هاخنأ صخشلا اي مويلا راصقلعفب لوق رثألا

 فيك هل لاق نم بلق نأب هملعل هل دحأ ىذأ نم وأ ةشيعم قيض نم شيوشتلا ةياغ ىف هنأ

 ىأ هل لوقيف هبحاص سانلا ضعب ىلي كلذلو . هب رخسي امإو تماش امإ هنم غراف مكلاح

 قافن كلذ لكو « هلاح فرعي ىبح ثقي رخالا الو هلاحي هريخت وه الف ؟ ملا> ءىش

 « ةرهطملا ةعيرشلا صنب ءامسلا نيواود ف « نيقفانملا ةديرج ىف هيحاص مسا بوتكم

 راز اذإ مويلا لاخلا راصوكناودن] رز كلام سأر لق اذإ: ىضاملا نمزلاف ت ول ودب اوناكو

 . لاز وأ هلام سأر صقن هاخأ نيدلا نم لامر لا بحاص

 هللا ىف هيدخأل رئازلا فقوتي نأ ىغبنيإل : لوفي هللا همر صاوحلاا ايلع ديس ثعمسو

 ةبطخو لع بلطك ةدابع لك كلذكو ء هيلإ ىثملا ىلع هتردق عم هبكرب ءىش ىلع ىلاعت

 بحاص ىل ناكو ؛هللا همحر ىبعشلا لاق امك كلذ وحنو ةعافشو ةزانجو امل] جاتحم وه ةأرما

 اولوق لوقيف باوبلا هعنم امرف ؛ سأرلا فوشكم ايفاح رصم ىلإ حراجلا موك نم ىنيتأي

 مكئيجم نع تيكف « هولبق امو هودرف سأرلا فوشكم ايفاح مكءاج لجر باهولا دبعل

 نونجم دشنأو ءهدي لبقأو بيحرتلاب هاقلتأ هل َج رخأف هتراشإ مهفأ تنكسف ءهتماعب العنتم

 9 رهاع ىد

 تاوبح تاوبَح ىرخألا اومطق نإَو اصّعلا َلَع تيشَم لجر اوُمْطَق اََو 3 م | .٠ 26 رم - 2 0 5 8 م
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 الا ناتساو ها ونود . رع لاحو راّدلا كب تطش نإَو تيوه نَم

 ىلا ورا

 ُداَبَر_ُهاَرََي ْنآ ّبِحْلا نإ مهران نيا البا كتم آل
 دودولادبع خيشلا همسا ءارقفلا نم صخشل نانع نب دمحم ىديس عم ةره تجرخو

 لجح اك همودقب احرف هيدي نيب لجح خيشلا هيلع لبقأ الف « رصمب لبجلا ةعلق ىحاونب
 لعفي ناك كلذكو « ارئاز هيلع مدق امل ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىدي نيب ةباحصلا ضعب

 . ربقف هيلغ مدق اذإ ىديدحلا ركب ربأ خيشلا

 هناوعخإ نم ادحأروزب نأ ريقفل ىغبنيال : لوقي هللا همحر صاوحلا الع ىديس تعمسو

 ف ةيده اهنإف بيغلا رهظب هل عديلف ائيش لحي مل نإف « افيغر ولو توقلا نم هىشب الإ

 . نيقيب ىنعي فيغر نم عفنأ ىهو « ةمايقلا موي هتفيعص

 نازيمو الإ خلاص وأ ملاع ةرايزل اولخدتال : لوقي هللا همحر نيدلا ل ضفأ ىنأ تعمسو

 : نيقيب مكنم ملعأ هنإف ؛ تقملا نم مكيلع افوخخ ةرسكم مراكنإ

 # هاد ليل لمَأل 0 وه اَ 0

 قيد الب جرخف نيدب حلاص وأ ملاع ىلع لمخد نمم مو « مهيئارم ىلإ مهوصو مدعل
 . اوعجراف صالخإ مكل حصي مل نإف «لوخدلا لبق مكين اورردف

 رثكأ وأ ةنسلا ثكمأ امبر . لوقي ىوافدنصلا دمحم خيشلا حلاصلا خيشلا ىخأ ناكو

 لوط ىلع ةرم ىنبناعف امم هروزأ ةحلاص ةين دجأ الف ناوخإلا ضعب ةرايز ىلإ قاتشم انأو

 . اريبخ ىلاعت هللا كازج لاقف « اهب كتثج ةحلاص ةين ىل تدجو ىنح هل تلقف ىتييغ
 ةرايزل مدحأ جرخ اذإ : لوقي هللا همحر ىلذاشلا رداقلا دبع خبشلا انخبش تعمسو

 نم ادحأ نأ كملع ىف ناكنإ مهللا : مات هجوتب كوقب مث نيتعكر ةالص دعب الإ جرم الف

 ثيبأا ى هقوعف جرم مل ناك نإو « جوردلا نع ىنقوعف هتيب نم ىنرايزأ جرخخ ناومخإلا
 + هريغك تسيل ةذل ءاقلل نإف « ةاقالم ريغ نم وهو نحن بعتن الثل هيإإ بهذأ ىبح

 « هل رهف ىتالفلا ريعبلا ىأر نم الأ ىداني ناكف ريعب هل عاض اهبارعأ نأ ىكح انك

 : ريغال ءاقللا ةذل لاق ؟ هدوجو ةلثاف ف ناسنإ هل لاف



 ل اا

 هاقلتي نأ رئازلا ريقفلا ماقم لقأ : لوقي هللا همحر ةحيطسلا دمحأ خبشلا ىخأ ناكو
 كلذ وحن وأ بنع وأ بطر وأ .خيطب هدنع ناك نإو 3 ريبكلل ريمألا ىلتي اك « روزملا

 _ وكسعلا ىضاقو رادرتفدلاك « ةلودلا رباكأ نم هيلع لخد نمل ىتني امك هبياطأ هل ىتت

 رقفلا ىعدي ناك نإو « ريقفلا عم بدألا ءاسأ دقف كلذ نع رصق ىتمو ءاشابلاو قجعتسلاو

 دنع مهماقم بسحب نوكي امنإ قلخللا مظعت نأل ؛ ةحنار رقفلا قيرط نم مشت مل تنأ هل انلق

 . ىنغلاو ءايربكسلا ةفص نم هللا ىلإ برقأ راقتفالا ةفص نأ كلش الو « ىلاعت هللا

 :لاقف؟نوبرقنملا كليلإ برقتي مب بر اي : هنع هللا ىضر ىئاطسبلا ديزيوبأ لاق دقو

 ىلع رمألا اذهو ها راقتفالاو لذلا لاق ؟ وهامو براي لاقف « ىفص نم سيل ام

 هب قلخنام لكف ؛ ةهباشملا نم هيفامبالإ ءىش نم ءىش برقيال هنأ نم ةبلقعلا ةدعاقلا فال
 اك قحلا نع هدعبي اهب قلختلا ف نذأي مل ىتاا ءاممألا ىف ىلاعت قا تافص ريظن نم دبعلا

 : ريخ هيلإ زاشأ

 . « يدق امم اَدِحاَو ىنَعَرَت مف « قادر ةّمطَملاَو ىراَزإ هايربكلا »

 مركلاك اهب قلختلا ىف هدابعل نذأ تافص منو « اهب قاختلا ىف حلا نذأب تافص مف

 . كلذ وحنو محلاو حفصلاو

 ملاع ةرايزل دحأ جرام : لوقي هللا همحر حلصم نب ملحلا دبع خيشلا ىديس تعمسو

 دحأ جرخ امو « كلذ نم هلمأ قوف ناك امم عجرو الإ ابدأ وأ املع ديفتسيل حلاص وأ

 قالخألا ىلغ نوراج ىلاعت هللاب ءاملعلا نأل « رازوألاب المحم عجرو الإ داقتنا وأ راكنإل

 : ثيدح وهن ىف ةيهلولا

 دجْملا لجو مف « تيب دجشملا » ثيدح وحن ىفو . « ىب دبع نم دنع 61 »

 . « ”هظَح وف هىشل

 « هيلإ لام اذإ انالف نالف راز لاقي « ليلا ىأ : روزلا نم ةذوخأم ةرايزلا نأ ملعاو

 . هيواسم نع ىمعي نأ صخشل ليما ةحص طرش نمو
 ةقدصب اوقدصن حلاص وأ ملاع ةرايز ىلإ اوجرخ اذإ اوناك مهْأ فلسلا نع انغلب دقو

 هدنع نم نوجرخيال اوناكف « روزملا كلذ ىواسم نع مهيمعي ىلاعت هللانأ كلذب اوبلطو

 < رئازلا قدص عضومل هناسل ىلع ىلاعت هللا اهلرجأ اهلهأ نم وه نكي مل ولو « ةدئافنب الإ



 سس جاو سس

 الف متاوخإ ضعب ملايغ تراز اذإ : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع ىدوس ناكو

 . .سومتفلك ماعطلا مدنع متخبط نإف « مدهج رمألا اوففخو « مهدنع خيبطلا ىف اوفلكتت

 نم مهعستو مكعست قفارملا ةعساو رادلا تناك نإ الإ مهدنع اومانت ال مث « كلذ لثم ىلإ

 ةّقيض رادلل تناك نإف « فيص نامز نامزلا نوكيو « ءالحلا تيب لوخدى ةكراشم ريغ

 دئع هخيبطي اهف اتناوخإ صضعب ةرم هنذأتساو + مكتويب ىف اومان اوعجراف « ءاتشلا ىلايل وأ

 ةعاق نم رقبلا بانذأ, بخ لاقف « يعن : لاقف ىحصن عمست : لاقف ؟ ماعطلا نم هراهصأ

 نهدلا طشقاف ءاملا قوف نهدلا الع اذإف «ءاملا ف اهقلصاو اهمظظع كككفو اهخلساو نهدلا

 زرأ ةيوش هيلع طح مث « هيلع نهدلا بكساو اهيظن ءام تسدلا ف عضو رفزلا ءاملا بكو

 « مثالا بانذأب ىراهصأ تيبل لدخدأ ىحتسأ « ىدبساي لاقف ؛ حمق شيشد ةيوشوأ

 هيلع ردقي ال اذهو ةرخافلل ءايشألا فالخم هيلإ دحأ رظني ال بنذلا نإ ىداو اي :لاقف

 : « مظعلا هوجو نم ادحأ عارب ملو هللا عم هلاح صلحت نم الإ

 رازب الو روز نأ ديرملل ىغبني ال : لوقي هللا همحر قصرم ا ايلع ىديس تعمسو

 عيس ارو « هتنبرتا دعم رورملا الو هب ئدتقيل ةيبريلل لص رموه الف « هيلع تافآلا ةيلغل

 دمحم ىديس دارأو « كلهف هسفن امرممتف هاوهل ةقفاوم ةملك هراز ىذلا خيشلا كلذ نم

 هللا همحر لئابملا ىلأ نب دمحم خيشلا هخيش رواشف هرصع خياشم نم خيش ةرايز ىوائشلا

 هيفكي هنأ لع اذإ الإ خيش نع ذخأب نأ ديره ىغبني ال دمحم اي : لاقو « ارزش هيلإ رظنخ
 « هفالع كنطابو رهأظلا ىف "ىلع تديقت فيكف كيفكأ ال تنك نإف « سانلا عيمج نع

 تام ىب> خياشملا نم ادحأ سلما كلذ دعي ترز اف لاق « باتف ةبوتاا ىديس اي لاقف

 . ىخيش

 امهنم لك ركذيو الإ اديرم ديرم روزب نأ لق : لوقي لضفلا ابأ ىخأ تعمسو
 ءداصرملاب كلذ لثل سيلبإنأل « اعيج ناكلبف هسفن امهم لك ىزيو هسفن نساحم رخآلل

 ةمالسلا ىلع ردقن ال ةيصعم ةئسلا كلث قيرط ىف انءاج اذإو « ةئس اهنأ ةرايزلا ةياغو

 ىز اك « حصص ضرغل الإ مارح هسفنل ناسنإلا ةيكزت نأ كشالو « ةئسلا كلت انكرت اهنم

 : هلوقب هسفن مسو هيلع هللا ىلص ىبلا

 ١١ «مفشم لَو أَو فراش لَو 615 « رف الو ةكايفلا موب مدا لَو ديع . كم
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 ىبن دعب ى ىلإ تاهذلا ىف بعتلا نم مهسوفن نوحمزي هتمأ نأ لجأل كلذ لاق امنإو
 اذه هغلبي مل نم الإبعتو هريغ ىلإ بهذ اف « الوأ هنوتأيو ممألا نم مهريغك ةمايقلا موي

 + هيسنو هغلب وأ ثيدحلا
 دنع كلذب حدمل الإ هسفن ةيكزت ىلع ردقيال ةعيبطلا كح ف قراغ ديرملا نأ مولعمو

 ديرنال هللا هجول اصلخم اصلاخ الإ اضعب انضعب ةرايزب عراشلا انرمأ امو « مهفاف سانلا

 . اروكش الو ءازج قاحللا نم

 ءاعدلا هلأسيلف اريمأ 5دحأ راز اذإ : لوقي ىحرادلا دوعسلا ابأ خيشلا ىديس تعمسو

 تقوتتالف اهيف ةئولأسي ةوعد مهل درب نأ رادلا هذه راكألا نم ىبحتسي ىلاعت هللا نإف

 مهموق مهأس اذإ رافكلاكولم ءاعد بيجي هنأ ىلاعتو هناحبس هلضف نم نإو« كلذف ىخأاي

 لاقو فقوت نيح ليلا عولط ف نوعرفل عقو اك « نيملسملا ةالو نع الضف ةجاح

 برقأ ةيويندلا رومألا ىف هبرل ريمألا لاؤس نأ كلذ ليوأتو : ىوق نيب ىحضفتنال براي

 ريمألا اندحأ لأس اذإف « حلاصلا فال ايندلا ىلإ ةرفوتم هتمه ريمألا ذإ حلاصلل ءاعد نم

 حانج ىوسنال ىتأا ةينافلا ةيويندلا ةجاحلا كللت ءاضقملا هتيلكب هجوتي ةجاح ى ايندلل بلا

 الثاس درال ضايف هدوجو ةءعساو هدوج ةرضحس نأل ءهل وعدملا كلذل هللا اههطعيف ةهوعب

 نم ءىث ليصحن ىلإ ةهجوتم 'ةمه هل سيل حلاضلا فالح اسيسخ وأ اسفن اعيش لأسي

 رادلل ةجاحلا كللت رؤي ىلاعت هللا نأ هته مظعمو « هئم هل دب الام الإ رادلا هذه ر ومأ

 . ءاقبلا راد ىه ىلا ةردخالا

 اين هلا راد ىف سابا لْهَأل لبو بالا ل «اشا دعا ال ايندلا راد

 ا ل 3100 8 رميونلا في سمت اذ 'هدَحأل لاقي تَح

 اوناك فلسلا نأ دمحأ مامإلا نء انغلب : لوقي هللا همحر نانغ نب دمحم ىديس تعمسو

 : ةروس ةءارق ىلعالإ ناقرئفيال هيخأب مهدحأ عمتجا اذإ

 .( رس كك ناسنإلا نإ ٍرْمَملاَو)

 : كالذ ىلع ةبظاوملا ىغيكيف اهردآ ىلإ

 ملنإف « اماعط هل مدقي ىح بهذي هعديال دحأ هراز اذإ نائع نب دمحم ىدوس ناكو



 ب عجول

 .نيدلا راعش ىوقيو «تولقلا فلتأت اهم نإف ةنسلا هذه اويحأ لوقب ناكو «ءاملا هاقسأ دحي

 'اوربغت الف مكيلع رباكألا نم دحأ لد اذإ: لوقي ناكو « اضعب اهضعبب .تولقلا دضاعتنو

 نع ىكمح مث ةزانج وأ ةعافشا متيعد اذإ كلذكو « ةحلاص ةينبالإ همودق لجأل مكسوبلم

 ,ىديب ىو تبوسف كيلع لخاد انالف نإ ىل ليق ول لوقي ناك هنأ ضايع نب ليضفلا
 . ها نيقفانملا ةديرج ىف بتكأ نأ تيشحلا كلذ ىف ةحلاص ةين نع لفاغ انأو همودقا

 لكريمأ هيلع لخخد اذإ ريقفلا ظفحتيل لوقي هنع هللا ىضر ردملا ادم ىديس تعمسو

 لقيلف الإو « هلباقيلف ركتم نع هاهنيو فورعمم هرمأي هنأ هسفن نم معي ناك نإ « ظفحتلا

 «تاشابلا هيلع لدخدي نم نيأو هسفن ىف هنيعب ناكم ىلإ ريشيو انه وهام انالف نإ دحأ هل

 دلعت الف الإو « هعزئاف كيلع مارح اذه هل لوقيف ريرح بوث هيلعو الثم راد رتفدلا وأ

 < مالسلاو ىلوأ مهلباقم نم بورهلاف « ادج هعوقو ليلق رمأ اذه انيلع لخدت

 مهملإ رئازلا لغدي نأ كولملل ةرايزلل بدأ نم : لوقي صاوملا اءلع ىديس تعمسو

 .هللاو كرتاوأ رز مث دهعلاب لمعلا ىلإ زيلهدلا اذه ىف كلل هتركذام عيمج ىتخأاي لمأتف

 + كاده ىلوتي

 11 2 02 03 1 هع رس” عر ع 1

 ّط ىلاعت هللا دّصْرأف ةيارق ىف هل اخأ ٌَراَز الجر نآه : اعوفرم لسم ىورو

 ؟ ةيئرتلا هذه ىف ىل اَخَأ ديرأ لَ ؛ 2 : كنت عجرم
 .ىإف :لآق هللا ىف هيِبَبَحَأ ىأ َرْيَغ آل : 61 ايبرت ةمعنر نم َكِدَلَع هل لع : لآق 2 1 .ٍ

 « هيف ”ةَبلَجْحَأ أ جس ن2 هللا ناَف ءكيلإ هللا لوسَر

 ان لارا سدر اج نعال يد ىنعمو « قيرطلا : ةجردملاو

 : اعوفرم هحيعص نابحح نباو هئسحو ىذمرعلاو ةجام نيناىورو

 يي سل اا ع ا 6 3 ع مم ا 0 م م
 َتأوبنَم ثم ب 3 تبطناب :دانم هاد ان هللا ىف خا ٌراْرْوا اًضيِرَم داع نم »

 - و ه-_- ه-

 . « الزم دّتدا نم

 : اعوفرم لعي ىبأو رازيلل ةياور قو
 ةتئبط نأ ءامتلا ني داتم ُهاَدأن الإ للا ىف ُهُروُرَي ُهوخأ أ دبع 'نماتد سمايل وها < 5 2 مم : 58 56
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 لك ارق "لكَ ِفَراَز ىدْبَع : هش'رَع توكل ىف هللا لاق :آلاقو نتا كلف تباَطَو
 . « ّتتٍْا نود باَوعِب ل ضزأ

 لوسَر ايلي انلق ؟ وّنْططا ىف مير ميلا اعوفرم ىتاربطلا ىورو

 رطمملا يح ىف ُهاَحَأ روني لْجَرلاَو « َقّتْطا ىف قيدّصلاَو « قتدطا ىف تلا ”لآق « هللا

 . ثيدحلا 6 منا ىف ُُ , الإ هروري ال

 تلا نرتم فكوتلا :كتقدتإ َملْسْلا نإ » : اموفرم ىلانبطلل ةياور ىفو

 . « ”هلصف كيف 'لَصَو اك للا ”نولوعيَو هلع نولَصي كلم
 نيباحتبملل بحت تَبَجَو : لمت هللا لاف » : اعوقرم حيحص دانساب كلام ىورو

 .6 ىف نبل ذاَبِتْلاَو ف ”نيروا كا ف ”نيِسلأجَبلاَو ف

 بطب و « ًاهنطأب "نم يي اَقَرغ ثا ىف نإ 2 : اعوفرم ىتاربطلا ىورو

 .6 هير 000 ؛ هيق ا نا ىلامت "هللا اهّدَعَْأ اه رهأظ نس

 ؟نردلاجم له :هيلع اومدق قرا سس دبع لاق اعطقنم هل ةارر

 دقفيل اثم لجرلا نإ « نمحرلا دبع ايأاب معن اولاق ؟ نوروازت له لاق « كلذ كرثنال اولاق

 ريخم اولازت نأ مكنإ لاق « هاقاي ىح ةفوكلا رخآ ىلإ هيلجر ىلع ىشميف هاخأ

 : كلذ متلعفام

 ( مجاري ىتَح ْةَحَْولا ف ضخ ”رمارلل اخ داو كاد » اهرقزم قازبطلا قورو

 .6 0 ىتَح قنا ضاير ىف ضأخ "نيم ها َداَء'نمَو

 ماء اني هباحمأل لآَق ْلَسَو هيلع هللا ص هللا لوسَر نأد : ديج دانساب رازبلا ىؤرو

 . « رّصبلا 0 ناك ريما ان الخ ُروُرَت فقاو ىنب لإ انب اوفلَطنا
 . « بح دورت اًبغ ْرر » : اعوفرم رازبلاو ىناربطلا ىورو

 . حيحص ثيدح هيف ملءي الو رازبلا لاق

 ديناسأ هل نكل حبص قيرط ىلع هل فقأ ملانأ كالذكو ميظعلا دبع ظفاحلا لاقو

 ثيد#لا قرط عومجمو ىواخسلا ظفاحلا لاق : تلق « هريغو ىناربطلا دنع ناسح



- 42# 

 ديرد نبا دشنأ دقو لاق كلذ قانيال حيحص ثيدح هيف سيل رازبلا لوقو ايوق اهب ريصي

 : كلذ ىف

 كنتم ريما لإ تتاك تكاد 00 هاما دل

 اكس َوْه اَذإ ىنألاب ؛لأنيو اند ماش ثيقلا ْتأَد ُقَِك
 : هريغ دشنأو

 6 رم .؟

 هدَجَبْسا باوثلاك ن 2 ةدملا ” كترايون © ليلقا

 هدم كلاي لاري ال رْذأ
 ألا فوغ دعا ل هذي ١

 : ملعأ ىلاعت هللاو

 ةشئاع ىلع ريمع نب ديبغو انأ تلخد : لاق ءاطع نع هحيدص ى نابح نبا ىورو

 انك همأاي لوقأ لاقف « انروزت نأ كل نآ دق « ريمع نب ديبعل تلاقف اهنع هللا ىضر

 لوألا لاق

 م

 دهم ٠م عناب

 .(؟ ابح ددزت اًبغْنز »

 + ثيدحلا هذه مكدلاطب نم انوعد تلاقف

 ا

 ع 8 سو يلع هللا لَص <منلا نأ د : تاقث هتاورو دححأ مامالا ىورو

 .« طق اهيل 'لزعَي '1 ضرألا لإ كلم لذ زي هلإف سلجم انل ىحلصأ

 هللا لوسر ثناكو تلاق ( مجلا حتقو ةدحوملا مهنب ديجن مأ نع دمحأ مامإلا ىورو

 ءاج اذإف ةبعق ىف ةيوس هل لتَأَف « فوع نب ورمع ىنب ىف ىببتأي سو هيلغ هللا ىلص
 . «هايإ اميقس

 بارثىأ طنطب نوفدملاوهو طبشق ب مها ربإنأ : تاقث هئاورو افوقوم ىناربطلاىورو

 ثرحلانب هللا دبع ىلع لد هريغ قوقحم ىنادص ربق رصم ىف سيلو ظفاحلا لاق ةيبرغلا ىف

 دمأ نم سيلف هسلج مركي مل نم :لاقو هت تناك ةداسوب هيلإ ىرف ىديبزلا ءزج نبا

 2 ملعأ ىلآعت هللاو مالسلاو ةالصلا امهيلع ميهاربإ نم الو

 فيضلا ىرقن نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع كمخأ )

 ةميظع ةئسلا هذهو ؛ هقح ديك أت ىف دروام مهل نيبنو كلذب انناوخإ عيمجرمأتو همركنو



 دس ٌجععاس

 ىلوألا ناكو رداثلا ىفالإ افيغر مه ىرت داكت الف ءارمآلا ىرق امسال ليلق اهب لمعلاو

 لماخ نأل « ةقاطلا بسح مهلع دراو لك نورقيو تسردنا ىلا ةنسلا هذه هال 7

 وعدي نأ ملاع لكل ىغبفيف ةريبك هتريغصو سو هيلع هللا ىلص ىلا باون نم نآرقلاو ملعلا

 . مهملع هقرفي افيغر ولو هيلع اوءرق ايلك هماعط ىلإ هتبلط
 مسدلا لبلق اماعط نإف ريصقتلاب انلخاؤتال هتيدغف "ىلع ذرو مع بلاطل ةرم تلق دقو

 ىوتفلاب هزاجأ هنأ عم اذه ىقو ىلإ اماعط هل تيأرام انأ ىل لاقف كيش ماعط لثم وهام

 سيردتلاو

 نومئاص مه له ءالعلا اورظنا سائلا لاقف ناضمر لاله ىف ةرم سانلا فلتخاو
 رخآآ بلاط هل لاقف :مويلا اذه ىف انأو وه ىدغت هنإ هخيش نع صخشش لاف ؟اوموصق

 هف نواوقي ىل لاق مث « دحأ عم لكأي طق هانيأرام انْحيش نإف « كابذك ةمالع نم اذه

 نم مث هل تلقف « هيقفلا ربخو نايعثلا لجرو سرفلا ةددنجأ مه ىرتال ةثالث سانلا هاوفأ

 جرخ نإ الإ ادحأ معطي نأ ىلع ردقي الف عئاملا مسالا ةرضح ف فكاع هيلق نم ءاملعلا

 ردقأال لاقو "ىلإ غصي ملف هخميش نع تبجأو ىطعملاو ميركلا مسالا ةرضح. ىلإ هترضح نم

 ناك هكعنم ىذلا اذه له هل تلقف ادبأ ىمعطي نم لثم ىنمعطيال نم ىلإ ليمب ىبلق ىلع

 حيحص كلوقو قزر سيل وه لاةف ؟ كقزر وه سيل مأ؛ هنيبو كلئدب لاحو كقزر

 نأ ىلاعت ىقحلل :هل تلقف « اقزر دحأل هيدي ىلع مسقي مل هنأ عم «ليخبلا مذ دق هللا نككلو

 انعوجرو « مهتبيغق انعوقو نم افوخ قلخلا مذب لاغتشالا انل سيلف نم اأو « هدبع مذي

 ىلاعت هللا لعج م ركلانأ ملعف « اننيدل ماسأو مه ردع ةكار هيف ةبلزألا ةمسفلا ىلإ مه رمأقف

 همذو اقزر هيدي ىلع دحأل لعجب مل ليخبلاو « هنم الضف هحدمو هيدي ىلع قئالخلا قازرأ

 «ذهمآلا كالا ىلاعت قالا همسقام همعطأ امنإو وه هقزر نم ادحأ طق ميركمعطأ اف هنمالدع

 هراد قف ريبكلا ماعطلا تسدلا خيطي هسفن ىف ناسنإلا لمأتيلو ردق ام هعنم نأ دارأ ولو

 ىذلا ىلاعت هلل ةنماف « هنم لكأيف فيضلا ىأيو ةمقل هنم هل معقي الو هليص# ىف بعتيو

 هتسدلاوأ ةانقلاحدم نف ةفرغملاك وأ تسدلاك وأ ءاملااهنمىراجلا ةائةلاك ديعلاو مسقو قلخ

 . لقعلا فرخأ وهف هللا ىسنو سلاخلا ف ةفرغملا وأ

 ءاياوألا اهسال ائيش كمعطي ملف هيلع تدرو نميف كناسل قلطت نأ ىحأ اي كايزف

 .كل مسقي مل كلن وكل كلذ امإو لمي نع كوعنم ام مهإف .فشكلا بادأ نم نولككملا
 نوربو هللا نود نوكلا نم ءىثل كلملا دوهش نع اوجرخ مهنوكل يهدي ىلع ءىش



 سس غم

 مسارم ىدعت هل سيلف مهعنمي ةعاجو مهيطعي ةءامح كلاملا هل نبع ىذلا ليكولاك مهسوفت

 ىلاعت قملا مهبجح ملف عونمملا كلذل ءىش مهدي ىلع مسقي هنأ نودوي مهف ادبأ ىيقحلا كلاما

 سانلا ىلع حشي ىأ حيحش ىفوص حيبق لك نم حبقأ :اولاق دقو « هملع ف قيس امل كلذل

 . ةمسقلا مدعو فشكلا مكم ال ةلبجلاو عبطلا كح

 وه مدق هنأ ىلاعت هللا همحر ىراصنألا ايركز مالسإلا خيش انخيش ىنريخأ دقو

 انلإ جرخ مث لاق « ةفايضلاب مهلع أطبأف جادا ةكربب ىلوبتملا مهارإ ىديس ىلع ةعامجو
 قش مث « انتمقل ف رهف ددم ائدنع ناكنإف « ةمقالا الإ نامزلا اذه ىف خبش يب ام لاقف

 تاقف هيلع ضرتعينأ ىباحصأ ضعبدارأف ةنسلا بيترت ريغ نم انيلع قرفيراصو ةخيطب انل

 ىذلاف رامعألا بيترث ىلع هتقرفت تناكف اهانحخروف ةعقاولا هله اوخرو نكسلو بدألا هل

 رخأتم مدقتب مف ءاسفن رشع ىنثا انكو ايناث تام ايناث هاطعأ ىبتلاو الوُك تام الوأ هاطعأ

 ىضر نارسخ راكنإلاو حبر داقتعالا ىدلواي ىل لاق مث « هلبق ةقشلا لخأ مدقتم ىلع

 . هنع ىلاعت هللا

 ةلباقملا كلاي ف رطخم وأ اناسنإ فيضن نأ كايإ : لوقي نيدلا لضفأ ىخأ تعمسو
 و + يوك الو ءاوج هيدي ) الدقلا نسوا ةمنطا لي هلع رعكلا كذآ تدور" 31
 هرجأ ىئارالاو ءاره تنأ لب اصلخم تساف هيلع تدرو اذإ كلباقي هنأ كلاب ىق رطحن

 نم ىدلواي كلذ تملع نإف « مويلا سانا بلاغ لا> وه اذهو لاق « هلصأ نم طباح

 ىلع الإ هيلع درو نا فلكتيال مهدحأ نإف «نوحالفلا امسال اماعط هل لك أت الق ناسنإ

 . ها برجن تككش نإو صالخإلا ماقم غولب نع ,هزجتعل ضوعلا بلط ةين

 ىل حبذو صخش ىلع مزعف هروزأ ىودبلا دمحأ ىدبس ىلإ ةرم ترفاس دقو : تلق

 تعجر اف ةدايز ريغ نم امنذ نم ةضع اهنم ىل لصحف ء« اهبلع هدلب لهأ عمجو ةاش

 ادرجتم تنكو « اسفن رشع ةعبس هعمو ىلإ لخاد وهو الإ مابأ ةعبس وحن تثكمو رصم

 لكل تنجو قوسلا تلسرأف « ةفرح ىل سيلو « .اقاطم ايش دحأ نم ليقأ ال ايندلا نم

 نواوقيو زنعلا بحاص نوكوي اوراص مهنيب امعضو الف ؛ حلم ةفقشو فيغر. دحاو

 . كلذ معاف اذه انتقو ىلإ لكأ ريغ نم اوجرخو اوبضغ مث كبحاص اذه

 موي دعب كل لأقف اناسنإ تفضتسا اذإ لوقي هللا همحر صاوحلا ايلع ىديس تعمسو

 اماعط هل لكأت الف كبلع تققش نوكأ نأ فامخأ ىنإف حورأ روتسد ةثالث وأ نيموي وأ



 ل عج سس

 اذهو ها تيضلاب لقثتسي هنأ نم هدنعام بسحم الإ كلذ لاق ام هنأل « كالذ دعب

 . قيقد عزم

 حالصلاكيفمداقتعا لجأل كفاضعسا نا لك أت نأ كايإ : لوقي ىرمخأ ةرم هتعمسو
 ءتلكأ دقف احلاص نكست لنإو ء كنيدب تلك أ دقف رمألا سفن ى.احلاص تنك نإ كنإف

 رمحللا برشت كآر ول نمث الإ لكات ال لاقف ؟!لك 1 نمم هل تلقف « ةعبرشلا صنب امارح

 ول كنأ هيف كالظ بلغ نم فالذع « ىلاعت هلل كلمعطي ذئنيح هنإف كلئع هتفايض عطقبال

 مويلا امأو « اوضم نيذلا ءارقفلا عرو اذهو ها ةمقل كامعطي مل حالصلا نم ثملس

 : كلذ نم عروتي اددأ ىرت داكت الف

 اماعط هل مدقت الف نامضمر ىف اذاسنإ تفضتسا اذإ : لوقي هنع هللا ىضر هتعمسو

 نإف ء سفنلا ةهارش مدعو ةءانقلاو ةفعلا هنم تملع نإ لإ هتجاح ىلع ةدايز أ ريثك

 افيض ناعأ نمو عوبلا رهش ناضمر نآل اريسي ائيش هل جرخأف كلذ دض هنم تملع

 ىلع قفشأ نوكي نأ ريقفلل ىغبنيف برقأ رجألا ةلق ىلإ وهف عراشلا بادآ ىدعت له

 اذإ ريصقت ىلإ هتبسن نم ناسنإلا فامخ امبر هل تاقف مهسفنأ نم مهنيد ىلعو سائلا -

 هلاجر نم وه ام سانلا نم بتعلا فا نم : كلاقف الثم ةسباب ةرسك ثيبضلل جرخأ

 دزو ءىش ف دبع صاخأ ام هنأ انبرج دقو « هدحو هللا ىعارب نمل اذه امنإ ماقملا اذه

 . سوفنلا ةيوهأ ن. هطلاخ ءىشل كلذ امتإف ءوسب هيلع در نإف ادبأ ءوسب هيلع

 دراو لك مركسي ىبح قيرطلا ىف اندنع ريقفلا لكي ال : لوقي ىرخأ ةرم هتعمسو

 رطاوخلناو سافنألا كللت حورتف هيلإ هللا لسر مهنإ ثيح نم رطاوخلاو ساقنألا نم هيلع

 < ةيوبنلا قالخألاو ةيضرملا لامعألا نم اهمف هعئتصام هل ةركاش اهبر ةرضح ىلإ

 نإ الإ « ريغلا ىديرم نم اديرم فيضت نأ كايإ : لوقي ىردأ ةرم هتعمسو

 تملع نإف هذاتسأ ماقم حري اليم كلل ىدبيال ثيحم هذاتسأ عم هبلق تايث هنم ملعت تنك

 تنأ كانأ انك هلبقيال ريصيو هخبش عم هلا فلتي الثل ؛ هفيضت نأ كلل سيلف كلذ هنم

 < هذاتسأ عم كلك اًرشإ وأ كلعم هذاتسأ هك ارشإ ثيح نم هلبقت ال رخخآلا

 كايإف سانلل ةدروم ترص اذإ : لوقي هللا همحر نانع نب دمحم ىدوس تعمسو.

 . لوط ىلع وأو برم كلنإف ئيضا فلكتت نأ

 . (*يكش يعلو )
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 ٌَفيَص مرْكَهلَك رخآلا عْوَيلاَو هللاب ”نياوي ”نآك "نم » : اعوفرم ناخيشثلا كذا

 .ثيدملا « مير لِميْلَف رخآلا علا للاب نياوي "ناك نت
 . « اَنَح َكِئَكَعَكرْوَرإ َّنِإَو » : نيخيشلا ثيدح ىفو
 هدحاولا هيفءاوس ىارلاحتفب روز رث زلل لاقي ءاقح كيلع كفايضأو كراوزت نإو ىأ

 0 دبع ظفاحلا هلاق عمجلاو

 ريغ لإ َلَقف لسو و هيلع هللا لص ّىَنلا َلِإ هاج ًالْجَر نأ ١ : ا
 هلإ لعن : مدلل ىدنع ام قلاب كيم ىذلاو : تلا هئاسن ضب 7 لإ لَك

0 

 كمعَج ىّذلاَو أل « كلذ لثم هِرْْأب «رس ل يح تيل لم تلق ىرخأ

 <نم ةلَجَر مان ؟ هللا هر ةليللا اذه فيضي نم لاقف ءالام آلإ ىدنع ام قلاب
 كَدْنع لَم رتل لاق « رلْحَر َلِإ هب َقلطْناَف وللا لوسر يأ َلاَتَف راضنألا 1 0 ٠ .٠ 0 0 - تا ١ 5 دج يف 00 ىلا

 ؟ ؟هييِموتف ءاشمْلا اوُداَرَأ اَذإَو ءهنئتب يلم لق 0 | آل تلق ؟ ات
 لم اح - لم

 .«لُكأت : نأ هيرو جارّسلا طف انفيَض لحد اذ

 اودعفف لق . ديف قع جارشلا لوم لك أد ىَوْهَأ اذه » :ةياور ىفو

 َقَف لسو هيلع هلا لص ىلا لع ادع َحْبْم امأ اكلك « نوط اَنأَبَو فيش اكو

 أ لق نر -ةآلا هذه تنزف اًكِفِيَصب (اكميص نص نم هللا ب بح لق

 رخآلا موَجْلاَو ملا 4 ناك نه» : اعوفر» معو ناخيشلاو كالام كورو
 هل 5 0

 ةَقَدَصَوبف "كلذ دع ناك مم ةثاللث ةناييصلاَو 3 هليل ماب 01 ةفيض مر 1 4

 مع مث *مسو ع 0 مح

 . 6 هجر ىّتَح هدنع ىوثي نأ هل لحب الَو

 ج رخلاو لزملا بحاص ىلع دنشي ىت> ميقب ال هدنع ىوثب ال ىنعمو : ىذمرعلا لاق

 , ها قيضلا

 هنم ءاعدتسا ريغ نم مايأ ةثالث دعب هدنع ميقينأ فيضال لحم ال هانعم : ىناطخلا لاقو

 . هرجأ لطبيذ هردص قيضي ىتح



0 

 زوجي ام هيطعي هنأ امهدحأ : ناليوأت ثيدحلا اذه ى ءايلعللو : ميظملا دبع ظفاحلا لاق

 هيفكي ام هيطعي ىلاثلاو ء هدصق اذ مايأ ةثالثو « هب زاتوا اذإ ةلياو موي ىف هيفكيو هب
 + هتفايض دعب امهلبقتسيو ةليلو اموي

 : اعوفرم ىلعي وبأو رازبلاو دمحأ مامإلا ىورو
 مما لس مص ىلا حج ها

 فيضلا لَكَ 0 ةَقَدَص وهف َداَر امن ثم دو ود>لا نم وب لَ 0
0 

 2 هب ]6

 . « لل لْهأ موي آل

 : اعوفرم مك احلاو تاقث 0

 مس بوكر. ع رس 2

 2 مارق ردقب ذخات نأ هلق مو رح فيضلا َحَبصْأَ مو اوقب لَ َفْيَض ا »

 هل

 حبطأ نمف 'رملُسُم لك ىلع قح فيضلا هلل » : هجام نباو دواد ىبأل ةياور ىفو
 . 6 كرت هاش ( نإ و ىضق أش نإ د هيلع وهف و «نآنفب

 : اعوفرم داتسإلا حيد لاقو ماحلاو دواد ىلأل ةياور فو

 لعب إف 6 امور ةقيضلا جّبطأف امرك تفاشأ لبا امنأد

 :6 رت عَ نم هناي ىف ا 8

 كلذ دم نك انف «مِزآل "قَح 0 همم ةفايضلا » ؛ ا

1 

 ركل رخآلا مْوَيْلاَو هللاب نمي ناك ْنَم » : اعوفرم دمحأ مامإلا ىورو

 دهب داَراَمَق ءمانيأ نال لاق ؟ هنمارك او هللا َلوُسَر اي: لُجَر لآف « 050 5 نيس

 1 « "ةقَدَص ويف كلذ

 دلما كفاد اغ هلا لع ىلصت ةكناللا د "4 اعوقرم ىابصألا فرز

 .6 و



7 

 . © ريمَبْلا عانس لإ عرتعلا نهب هيف هلك اوي ىلا تيببثا ىلإ عرسأ ار

 . « َّتْختا لامتأ ني قالخألا مراكم » : اعوفرم ديج دانسإب ىئاربطلا ىورو

 . فيضي آل ( هك ل » : اهوفرم دمحأ مامإلا ىورو

 + ملعأ ىلاعت هللاو ةعيهل نبا الإ حبحصلا لاجر هلاجرو

 نيحالنلا انناوخإ بغرت نأ ( ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلل دهعلا ائيلعلخنأ )

 كلذ نإف «سانلا عفانمل بشحلا اهنم ذختيوأ رمثت ىلاراجشألا سرغو عرزا'فطيغلا لهأو

 لعفي نم ماقأوأ هسفنب سرغلاو غرزلار شاب ءاوس دبعلا تومدعب ةيرادبا ةةدصلانم دودعم

 اهتكرب تلقدق ضرألا نإف ةعفنم ريك أو حجرأ كلذ رشابي نم رجأ نكل ؛ةرجأب هل كلذ
 نمل الإ ةدئاف اف ب امو « هقلخ عمو ىلاعت هللا عم ةلماعملا داسفو « تاينلا فالتخال اعبت

 تبرحم هئاف ناتكلا عرز اهسال برقأ ةراسللاىلإوهف ةرجألاب لمعي نم امأو « هديب لمعي

 عرزلا بحاص ةبيغ ى ىلاعت هللا بقارب صخشدجوي نأ الإ مهللا « هبعت ةريكل ةراسخلل

 زغأ اذهو تلكلاو جارخلا دعب ريسي ءيش هل لضف اعرف هروضح لثم هبايغ نوكي ىع

 بهذم كلذو عرزا بحاص ةرضحب هلغش ىف حصنيال مهضعب لب رمحألا تيربكلا نم

 هتفلك ردق ناثكلا ءاج اف ارفصعو اناتك عرز هنأ ناوخإلا ضعب ىنربخأ لب ةكربلل

 . ةفلكلا ةيقبب هوبلاطف « هونج ىلاللا ءاسنلا ةرجأ ردق رفصعلا ءاجالو

 ردق احمق همانم ىف ئأر مالسلا هيلع دواد نمز ىف كولملا نم اصخش هنأ انغلب دقو

 ضرألا ىحاون ىلإ السر لسرأف « ةقيقح هل ائيشالإ همانم ف ىربال ناكو « ماهالا ضيب

 « نسلا ىف نعط دق خبش لاقف « ماعنلل ضيب ردق حمقب عمسوأ مّنم دحأ ىأر له نولأسي

 ةريبك ةيباخ اودجوف نيتماقوحم اورفحف ؛« بارخلارادلا كلت ةبتع تحتوهو كلذ تيأر ؛ معن

 مالسلا هيلغ دواد كلملا لأسف « كلملا كلذ ىدي يب اهورضحأف ء حمقلا كلذ نم ةنآلم

 « بهذ ةردق ابف دجوف !مرحف اضرأ رجأتسا اصخش نأ هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف كلذ نع

 اعمجف « اهذخأي نأ ضري لو كقزر ىه لاقو « اهدرف ضرألا بحاص ىلإ اهلمحف

 ةردقلا نم لضفو « العفف رخخآلا نبال جوزتو اهدحأ ةئبا اوزهجم نأ !وراشأف امهباحصأ

 بيط بسحب ربكيو رغصب عررلا نإف لاحلا اذه ىلع ءاجف اعرز اهب اعرزف ريباند ضعب

 (راونآلا حئارل - ؟4)



 ت0

 معرز نم لقاعلاف : نامزلا اذه لهأ بلاغ نم سانلا حالصإ زعدقو « ها اهثبخو ةينلا
 : ريجألا عم عرزلا ةرشابم عم هدحو

 . (”يحر روع ُهللاو ٠) ( ريبَخ ل كتب الو )
 ةهنم لك ام ناك ألا اًسارَغ سري حِلْسس نياَمد ؛ اعوفرم هرغو لس كورو

 هلإ ةَقَدَص ”ل ناك الإ دَحَأ 7 زر ال 1 هنم قرس امو '؛ 20

 .6 ْهَم ةَمآيَقْلا ماوي
- 

 ا 5

 نآسنإ هنم لذ ايف اَعْرَر عرب الو اسرع لس سرغي الق » : ةياور ف
 . « ةفدَص دل تناك لإ هثرثأط الو ةباَد دلَو

 . هصقتيو هنم بيصي : هؤزرب ىنعمو

 سارع ميما 3 سري الق » : ةباور ىفو

 5 عاري ىلإ ةقَدَص ل ناك الإ

 ملا 2

 هثيَط آلَو ةباد آلَو نآسنإ ”هنم لك ايف

 أ 00
 ٠

 2 2 ءادتعا لَو ا لَ يف انايلب :ارازمدخا للا ىورو :

 نمت كلا نْلَح نم دَحَأ وب "مقا ام ا هل ناك ءاَدتغا آلَو ريغ ىف 0 هيام

 « لاَمَتَو َكَراَبت

 هيلع مايقلاَو ابظف- لَك رب َريَصَف ةرجش بّصت نم » : اعوفرم دمحأ مامإلا اكورو

 . « َلَجَو رع هللا دنع ةَقَدَص 0 ة "لك ىف 4 ناك رمثت كَ

 نم هل هللا 2 ل مهاَمد : : اعوفرم اضيأ هل ةاور فو

 . « سارت كلذ 'نم جرت اَمَردَق رجلا
 : اعوفرم قيربلاو معن وبأو رازبلا ىورو

 .٠ ا لف 0 مارى ل 0 "و

 ءاملع لع نس: داوم دعب وربك ىف وهو ضرعأ تيان 8
 ع م ه ص

 « اًدِجْنَس قب وأ تل هرب عاوأ ءاريإ 2 |

 . 6 متاوم لعب اهل ”رفغتمما 2 | اَدِلَو كل



 د عوز دج

 : لق سو هيلع هللا لص هللا َلوُسَم نأ » . : دانسإلا حيحص لاقو مك احلا ىورو

 تودبمت آل ذإ هاا ىف منك ل6 « وفل لطم كلل «يآضألا ريا

 ىتَح ليبسلا نبا ّلِ نوت فورا را أ ىف نواف وَمْفَتَو لكلا َنوُدمحن هلا

 دو ايف ' "يارس رع را كيب هيِدَتب َو عالتإلاب ا هللا نم اَذِإ

 مق /مّْقلا َمَجَرَف ثرباج لاق 0“ أ ا ل هك اب

 اياب ةنيئالت يعيِدَح 'ني َمَدَ الإ دَحأ
 ىنع اهريغو مركلاو ليخنلاو ناطيحلا نيصحن نع حضاولا ىبنلا هيفو مم احلا لاق

 : ملعأ ىلاعت هللاو ء ها اهنم | واكأي نأ نيعئاتل او نيجاتحما

 ي

 دوجلا ىف ائئاوخإ بغرتنأ ( ملسو هيلعدشلاىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخخأ )

 لمعلا لق دق دهعلا اذهو « ناضمر رهش ىف امس ال كلذل لعاف لوأ نوكنو « ءاخسلاو

 معاطملا ىف مهسفنأ ىلع ةعسوتلاب اوفتكاف « اياوزلا خياشمو ءالعلا ىح سانلا بلاغ ىف هب

 ىعدي نم ضعب تيأر ىفإ ىتح 2« ناسحلا ىرارسلاو تاردخملل حاكنلاو سبالملاو

 ةجاح قف توكرال جات>ا ةرم هتيأرو ءةموسملا لويخللا لب راها بكربال رقفلاو حالصلا
 هنأ عم ةرامح ىلع رصم َْق رمأ نأ ىحتسأ لاقو 3 ابكر ملف ةراخخ هدنعو سرفلا تباغو

 . هجو لك نو ءارقفلا قيرط قائي رمأ اذهو « ةرعشو ةبذع هلو فوصب ممعتم

 1ريرض هل تلسرأف « انباق ىف ال ائدي ى ايندلا هللا دمحم نحن : لوقي ةرم هتعمس دقو

 هتيب نأ عم « هطعي ملف حمق نم اعاص وأ ةبج نم وأ هسوبلم نم اثيش هنم بلطي اليعم

 « ائياق قال اندي ق ايندلا نالف رضحم كلوق نيأق « ريرضلاهل لاقف « ريمأ تيب نم عسؤأ

 نعء الضف اًئيش لئاسلا ىطعي ىبام ادحأ نأ فرعتو 1 ليعم ىمعأ ىنإف ىنم جوحأ مث لهو

 كاذب لوألا ناكو 2 رطاولا روسكم هدذع نم مجرف 3 لاؤس الب ايش هل لسري هلوك

 ىنريخأ امك « اقيز نيثالث ىلع ديزت ىلا هبايث نم اصيمق وأ هموي ةقفن هيطعي نأ خيشلا

 . همدارخ كلذب

 هتاكربب هللا انعفن ىمقلبلا ديبع خيشلا نبا نيدباعلا نيز خيشلا ىخأو انأ ةرم تلخدو

 اوزيمتام ءارقفلا انل لوقيو ديلا قيضو رةفلا ىف انبغري راصف رصعلا خياشم نم خيش ىلع



 تتاووام حل

 هدلو انءاجف « ةمالك نسحل ةمحناب هيلإ انلمف « ا!رايتخا ايندلا ىف دهزلاب الإ سانلا نع
 « فاصنأ ةرشع لاقف « موي لك كيطعي مك هل انلقف « هتقفن ديزي نأ هدنع انب عفشتسي

 اهنم قفني تدصن ةئامثالث موي لك ىدلاو لخد لاف « ءارقفأل ريكأ ىنكي اذهو هل انلقف

 كملع ربغ نم هب قدصتي ىدلواي نوكيدق :هل تلقف «ىابلا نزطو افصن رشع ةسخومن

 ؛ هدلو ظفا اذه « رانيد تلأ نيعبرأ ومن هقودنص ىف ناك ام قدصتي ناك ول : لاقف

 ! ماوعلاب فيكف مهم ىدتقي نيذلا رصعلا خياشم لاح اذه ناك اذإف

 ف ةخيشملاب رهظي نأ دارأ نه : لوقي هللا همحر صاوللا ايلع ىديس ثعمس دقو

 بعنأ الف ها دابعلا ىلع ةنتف وهف "لاو « هياإ وغدي ام عيمج لماع لوأ نكيلف نامزلا اذه

 < ادبأ نيقداصلا هارقفلا' نم ةشيعم قيضأ الو اندب الو ابلق

 قفثي نم ىحسلل امئإو « هنعء هللا هاهن امف هلام قفني نم ىحلسلا سيل : لوقي هتعمسو

 َ < هللا ةاضرم ىف هلام

 نظلاع ىسنف !ماكز ىدؤي هارثالو ةضيرع ايند ريقف عم ىرت نأ كايإ : لوقي هتعمسو

 نم الثم دنلا دالب ىلإ ةوطخخ وطخيف ةوطحللا باحصأ نم نوكي نم ءارّفلا نم نإف هب

 < هللا همحر ىنديرشلا دمحم خيشلل عقي ناك اك ؛ دالبلل كلت ءارقث ىلإ هتاكز عفديف رصم

 خيشلا اذه لثم ال قداص خيش دي ىلع كولساا ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتو

 نع سانا ةبجاحو هل ةبذكم هلاعفأ تناك لعفي ملو ري ىلإ اعد نم نإف « هانركذ ىنلا

 لجو زع هللا ةرضخ ىلإ هبرقي هنإف صالخإو قدصي خيش دي ىلع كالس اذإف ؛« هلاقم عامس

 دضلاب هنإف « هترضح نع ديعبلا فالخيمدي ىف لخدام لك قفنيو هللا, هنيقي ىوةي كائهو

 : هنيقي تعضل اثيش دحأ ىطمي داكي الف كلذ نم

 . ( مقتل طاّرص لإ |هاقي ند ىدلم لم هللا )

 فأما نم بيرق هللا نم بيرق ئِحَسلا » :السرمو اعوفرم هريغو ىذمرتلا ىورو
 ”نم ديه رجلا نم ديمب هلل 0 ديدب َليِخَمْلاَو « راثلا َّنِم ديب سألا ن 0

 . « ليخ دبع ن ال ل يه يأ ركاب نم بسب رق سال

 اولاق ؟ ”ليفك مب 0 ني الأ لينك



 | معمم

 ىف هللا قوي دج 'نم دارا : لاَ ؟ ُداَرْللا نمو « ٌليِخَبْلا نمل لوُسَرأب
 انا ذَحَأ 'نم دارا َْيَلو « ديو لك ليو هلا قوق عَ 7 د ليلا ٠ ِهلاَم

 .6 انآ رد يشأ

 : ل اقع . فارسإلا ةةيقح نع هللا همحر ىنرعلا نب نيدلا ى و2 خيشلا لثس دقو : تلق

 لالا اذه بحاص ناك ال نكلو « رادقملاو دحلا نع جرا عساو مرك فارسإلا

 ىلاعت هللا هلعج قاض دق هلاح دجو اذإ هجري ام ىلع مدني لب هيلع ةموادملا ىلع ردقي ال

 : ملعأ هللاو « ريتقتو فارسإ نيب ةلاح دومه لعجو « امومّذم
 2 3 ل 0 ا 0 5

 6 احم "أك ذاينحَأَو *؟رايخ م : اعوفرم ىدمرتلا 0

 5 0000 0 يطل 0: 0 رو 14

 ”ك ٌواَرمأ نأك اذِإ َو ءاهنطب 'نم كك ديَح ضلال تب قووش 6 ومو
 0 3 8 رع للم 23 -

 ”كقديَخ ٍضرألا نب "كيان لِ 00 6 0 6 8 رارش

 لاس 0

 أه رهظ نم

 ؛ ءاكذلا ُوُهَد ل ميوقب هلا َداَيَأ اًذإ د : 0

 لَمجَو « ءاهفسلا مه 2 لي و الا َداَرَأ اَذِإَو * ءاَحَسّسلا دنع للا َلَعَجَو
 . « ءالخبلا دنع لا

0 
 4 مظع ١ هللا قاخ وهذ ءاجكلا ) : اموفرم خيشلا وبأ ىورو

 1 0 يام ب ل 1 8 5 .
 ءاحشلا ىلع الإ حو 6 هلل لَو لبج ام » : اعوفرم اضيأ هل ةباور فو

 مهرب ىو

 . « نما نحو
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 نإ 9 : اعوفرم ىتاريطلا ىورو
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 ملي آلَو مسفنل نيدلا اذه صلختسا هلل
 مم 7 00 . 1 0 79 1

 .4 2 "حشد اوئيز أ «قلدلا 0 ءاحكلا الإ '

 ملل ا هم 72-0 لس <
 بوقعي نأ فسروا َلآَق ؟ًديكلان م هلل لوس هدا كود ىورو

 ل :لآَتف ؟ ديم كتم |يفاعف اوف «مالكلا ًامَكَع مما | نب قحسإ نبا

 . « ساّنلا ىف هتاكش تاَقَو ريقفلا ىْذَأَو ةحامت َقْزوَو الام



 تشل كف

 ىلإ لربح َثَسَب كامو َكَرأَبَت هللا نإ » : اعوفرم ىاهنصألاو ىناربطلا ىورو

 ىدآبع دَبَْأ كن لع ًاليبَخ َكذِمأ '1 ىلإ 'يعاريإ اي : "لاق مآلكلا اميكَع هان
 . «ةتلذق ني ضن بق ذجأ ل هزيل برأ ل طا نكلو

 : اعوفرم خيشلا وبأو ىناهبصألاو ايندلا ىنأ نبا ىورو

 . رعأ ىلاعت هللاو « دع الك هليب ذخآ كات هلا نق ئيحشلا ْبَذ نع اوفآت د

 نيملسملا جئاوح ىضقث نأ ( لسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخخأ )

 تاعالبلا لعف نأ ةدعاق ىلع مهنم ةيده كلذ ىلع لبقن الو « رورسلا مهلع لخخدنو

 رماوألا نولعمي قيذلا نوفراعلا الإ كلذب زاف امو : ىورخألا باوثلل وه امنإ ةلاصألاب

 باوثلا ةلحر ق كراب وهف مهريغ امأو ءىورخألا رجألا نود هللا رمأل الاثتما « ةيعرشلل

 جراخ وهف مكا> دنع اهعفش ةعافش ىلع اضوع لبق نم لك نأ انبرج دقو « كفن ال

 مهدنع هل ريصي الو هتعافش مالا دريف قحلا نيبو هئيب ةلصولا عطقنت مث « قيرطلا نع

 : ىلاعت هلل مئاق وه نم فالذم مهدنع ايندلا لهأ نم دحأل ةمرح ال اك' « ةمردع

 اهدريلف عفاشلل ةيدوبه) عوفشملا ءاج اذإ : لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ ىتخأ تعمسو

 ءارقفلا ىلع اهقرفيو عفاشلا اهذخأيلف ءارقفلل اهنع تجرح لاقو اهابقي ملنإف « هيلع
 ىف الواق مويلاراص دق عرولا اذهو « ةماظلا ناوعأ نم وأ املاظ ناك نإ امسال نيكاسملاو

 ٠ دسافم ىه ىلا ملاصملا مهل لمعي ةملظلا دنع راددزبلا كح مهم راصف ءارقفلا

 ىلع هللا نم هبلطاف ارجأ كلذ ىلع تبلط نإو ىلاعت هلل نيملسملا جئاوح ىأاي ضفاف

 نم امسال كلذ ىلع ةيدهلا لوبقو كايإو « هلضف نع كلل ىنغال هنإو ةقافلا راهظ] ليبس

 ْ . ايئدلا نم ءارقفلاو ءاسنلا

 دنع لسرلا لثم ةلاعجم ماكدلا دنع عفشي رصعلا خياشم نم اصخش ةرم تيأر دقو

 ف ىل عفشا خيشلا ىديساي تلاقف « اهدلو ىلاولا سبح زوجع ةأرما تادف ةملظلا

 « مويلا ىلزغ اهب تعب ىناهعو فاصنأ ةعبس تلاقف ؟ ءارقفلل كاعمام اهل لاقف « ىدلو

 اهاطعأن اهذخأف ىرخأ لزغ ةعبرب هتءاج ىح اهيلع ددشي لاز الف ىفكنام هذه لاقف

 ارتس هل لمجو ةروصقم هل ىنب هنأ عم هنم هندهش رمأ اذه « هسفنا سولفلا ذخأو بيقثلا
 , حصان خيش دي ىلع ماطفلا مدعل كلذ لكف اتوباتو



 تاءوو

 اذه عئم ىنكمأول : لجرلا اذه نع لوقي هللا همحر ىفصرملا ايلع ىديس تعمس دقو

 لمعو خيش نم ثذإ ريغ نه هسفنب سلج هنوكل تلعفل سانلا نيب سولجلا نم لجرلا
 ائيحاص ىتح ةلودلا رباكأ لّقع ىلع لمع دقو « انيلع ىهاجتو ءارمألا ضعب لوقع ىلع

 لاف صاوتلا ىلع ىديس ىلع هتعمج امل نكلو ملاعلا ىهد نم هنوك عم نيدلا ىبحم ريمألا

 . تام ىنتح هي عمتجم ملف ادبأ ىتتأت دعت الف لجرلا كلذ ىلع تعمتجا نإ هل

 هللاو ماطفلا دعب سانلا جئاوح ءاضقل سلجا مث خيش دي ىلع قيرطلا ىخأاي كلساف

 : كاده ىلوتي

 ةراحلا زئاجع مرمخ مدخم هللا همحر جاهلا حراش ىلا نيدلا لالج خبشلا ناكدقو

 كرتيف ةجاح ىف ناسزإ هلأس ارو « قوسلا نم جئاوحلا مهل ىرتشيو نيزجاعلا اهخويشو

 ماقف قوسلا نم اتبز اذ ىرتشي ةرم زوجع هتلأسو . لئاسلا كالذ ةجادلس مونقيو سيردتلا

 ناكو « يلع ةمدقم اهتجاح من لاقف؟زوجع لجل سردلا كرت هل اولاقف « سردلا نم

 ناكو « ةراهطلا ضرألا ىف لصألا لوقيو ايفاح هتراح زئاجع جئاوحل جر ام ربك أ
 فوطيف نرفا' نم اب ءىجأ رانب ةجاح هل نم لوقيو طسولادودشم ةريطملا ةليللا ىف جرخم

 ىمدقملا نيدلا رخف خيشلل لاقو « هنع هللا ىضر ادحاو اذحاو ةراهلا زئاجع ىلع

 انسيردت ىلع راثلاب كئيجم وأ را> تيز ءارش مدقت تيك هل اولاق نيح اموي ىرجوحلاو

 رورسلا نم هتجاح ءاضقب هل لصحي جاتناو رورسلا لاخدإ ىلع رادملا امه لاقف ؟ ملعلا

 ؛ ىلاوجلا راددزب نيدلا لالج جاحلا ىل ىكح اذكه ملعلا اكمياعتب اكل لص امم رثكأ

 هل تاقف زوجعل زيخم ةرء هتيأرو : لاق ةريثك نين نيدلا لالج خيشلا بعص دق ناكو

 ىؤرامو اهم وجني نم لق ةريثك هيف تافآلاو ملعلاب لاغتشالا ىف ائرمع انمطق لاقف كلذ ىف

 لثم فالي تافآلا نم هيفامل اليلق الإ ادبأ ىملعب ىل رفغ لاف «هئوم دعب ءالعلا نم دحنأ

 . لعأ ىلاعت هللاو امم انل رفغي امبرف جئاوحلا هذه

 ءارقف جئاوح ىف فقاولا بيقنلا نأ ىدنع: لوقي ناذع نب دم# ىديس تعمسو

 موماع هيعسالول هنأل ةدابعلاو ركذلاو ةءارقلا ىلع نيفكاعلا نيميقملازم ارجأ رثكأ ةيوازلا

 ارهق فيغراا ىلع ىعسي جرخم ناك لب ةدابعلا كالتل سولجلا ىلع مهم دحأ ردي مل

 . ها هيلع

 اهألما لوقيو « ةنفج ىيطميو رطملا ف ىنجر اهثي ىنلفك ىذال رضخ ىديس ناكو



 -_- عواك اسل

 امنإ ىدلو اي لوقي مث ةجاح اهههل نم مهيلع ضرعاو ةراحلا لهأ ىلع ردو نرفلا نم اران

 مث « اذه كلعذ ىلع ةازاجم زجعلا دنع كمدخم نم كل ضيقب ىلاعت هللا نأ كلذب دصقأ
 داقي ريرض وهو ةفيظنلا تاقيلخللا هيلع نيزجاعلا خويشلا ضعب ىدلواي تيأرامأ :ىل لوقي
 : لوقيف « معن لوقأقر ؟ سانلا لاؤس نع نغتسم وهو ةعامجف ةالص هتوفيال دجسملا ىلإ
 وهو تناف اذإ ادبأ ةالصلا نم هيلع امو سأرلا فوشكم ىفاخ تذحت هيلع اضيش تيأر امأ
 هللا قوقح عيمض اذه لوقيف : معن ل وقأف ؟ هنوطعي الف ةرقن اديدج سانلا لأسي رئاد

 هرغص قف هدايع ىد-و هللا قغ قو كاذو هرببك ىف هللا هعيضن هرغص هدابغ قوقحو

 مدخ ذقو الإ هربك ىف طق امود ىرت داكت الف هريك ىف همدخم نم هل ىلاعت هللا ضيقف
 .هأ هرغص ىف سانلا

 .(”مح5ذ ومع هَناَو)

 نم » ١ اعوفرم امهريغو ناخييشلا ىورو

 0 نم هيك ريلشسم نع جرف ْنَمَو
 .6 ةَماَيقْلا عي

 هللا تبق هَ هل تبكي تح مولظتم مم ىَشَم نو 3 : ىردبملا ظفاحلا دارو
 .6 ُماَدقَأْلا لت مكي طارّصلا لَم هيَمدَق

 ايندلا ىلأ نبا اهاور امتإ هلوصأ نم ءىش ىف ةدايزلا هذه رأ ملو :ىرلذنملا ظفاجلا لاق

 : اعوفرم ماحلاو هجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد أو مس ةياور فو : ىاببصألاو

 بترك نب بارك .هنع "هذا قع ايئاذلا بارك نم ةبخركن يوم ْنَع سه نم »
 ِدبَمْلا ن وع ىف لامر هنا: ّقَمايَقْلا م 2 508 أ راس ماس سم ٌَمأيقْلا و

 . 4 هيِخأ ناوع ىف دبَملا هناك ام

 ساّلا رج ول 20 نحل نا اهون خيشلا وأو ىل 1 فقورو
 0 تا. مل اص *"س

 . « هللا ِباَذَع هرم نوئمألا كئلوأ مهُئاَوَح ىف معلا ساّنلا عرفي
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 اوناك ام هذنع هاري ا : ماو لع لاَ ُُش نإ 2: اموفرم ىلا ربطلا ةباور فو

 مهري 0 ا مهولَم اَذإَف مولع ام الا جاو ىف

 : ىاربطلاو ايندلا ىلأ نيل ةياور فو



2000 

 « اهوُلََب ام ايف مهكرقي دابعلا مفانخلا_مشلاب ْمُهصَتْحا اَماَوْقَأ لات هلل نإ »

 .6 مهريغ لإ اًطكرحف مد اهعّرن اهوعتم اذإف

 ؛ اعوقرم اهريغو اينلا أ نب ,او ىناريطلل ةياور ىفو

 لمت 1 مو * سأدلا ًةئارُم دْئلَع تدتشا الإ دبع لع للا سن تسطع ام

 . « لاو ةَمعتلا كلت َّضَوَع دَقَف سانا ةناوملا كلت

 : اعوفرم ديج دانسإب ىناربطلل ةياور فو

 ساثلا ماوس نم لمَج "م ُيََع اهئبشأف دز وْيكَع للا مم دْبَع ني امد
 « لاول ةةممالا كالت ضرع دف « مكبَمف هيل

 رمال حسا نالو 21 ابطل كروب

 ةفاكستعأ نْمَو « ٌنينس رشَع فاكستغا قيال ارح نك 22ق ا

 أ قد 0 ثالث راثلا َنْيَبَو هيب هللا لَمَج هللا جو ءافتبا اًمْوَي
 ا 260

 « نيف الأ ني

 : اعوفرم هريغو نابح نا 0

 نيعبسو ل ! اجو 2 1 لأ 2 م ىنَح 4 ديغأ 0 شت نم 2

 ناك إو هنو ىلع كب نأك نإ ”] َنوْعْدِبَو هيلع 2 كلم فلأ

 2 َمُقَرَو ةئيطَخ هب دنع هيا ًابَح الإ امَدَق ”مقا'ري لَو ؛ حبطي يس
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 ريلع ا لص د هللا لوُسر باص نم نم اس 23 2 هليسارم ىف دواد وبأ ىورو

 ىف ”ناكات هَ نآلف َلْثِم نير اَم ا اه مك بأم ل م

 دينك نك نق لق زلم يف نسأل ؟ ال م ان : الو ةءاَرك ىف 0ك | ريسم

 مر هةر < ما م 2 8 ضاع سس #نا نيس ا تم 2

 *م؟لكف لاق « نمت اولآق ؟ هتبادؤأ 0 مح فلعتي ن مو نحل ةتميص

 "ل .٠

 . 4 هنم ريخ



 سس عورامم

 .٠  - 0 8يس 01 0-7 2 1 8 5

 مري غلب ىف 0 ىد كإ خت 9 3 » : اعوفرم 2 كودو
 لل همر

 رب او 50 0

 . ميلا َميلَجَو رع هلل ةكس كلذب هكرسيل بحت اع ملش للا ُهاَخَأ ف سد
 * مسه ده

 "هوو تارت نيذولا لك رولا لاحد لآمتألا لَضْفَأ » :اعوفرم اًضيأ ايورو
 ىماس و عع

 2.6 ا 0 تل هدعاود تديشاو |

 5 : ةروهشم ةريثك نيملسملا جئاوح ءاضق ف ثيداحألاو

 ابلبَقق همام ةيده هل ىدخَأت ِدَحَأل / ةَعاَنَش مش ( نم » : اعوفرم دواد وبأ ىورو

 . لعأ ىلاعت هللاو « رثابكسلا باَوبأ نم امل اياب لأ ده

 قح هللا نم ىحتسن نأ ( ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنم ماعلا دهعلا ائيلع لخأ )

 ايندلا ىف آل اهتحيضفو اهروهظ نم ىشخن ةئيس ةريرس انل نوكي ال ىتح ارهجو ارس ءايحلا

 + كلذي انئاوخإ عي رمأتو ةرخآلا ف الو

 تارضح هب كلسي حصان خيش دي ىلع كولسلا ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتو

 نوكي كانهو « ردانلا قالإ اهئم جر داكي ال ىتح « ناسعإلا تارضد هلخديو برآلا

 نإو « هللا سيلج هنأب نمؤي ةراثو « هارهللا نأ ىري ةراتف « امادتسم ىلاعت حال هدوهش

 خيش دي ىلع كلسي مل نمو « هاريال ناك نإو ديز سيلج هنأ فرعي ىغألاك هاري ناك .

 + هتالص ىف ىتح ىلاعت هللا عم ءايدللا ةلق ابلاغ همزآل نق

 ىلاعت هللا عم ءايحلا ماقم دحأ غلبي ال : لوقي هللا هخر نيدلا لضفأ ىخأ تعمسو
 دم ىلع أرجتيال ريصي ىتحو « ادبأ هقح ىف هبتكي اًئيش دجي الف لامشلا بتاك لطعتي ىح

 نإ الإ ةرظن رظني الو « قحلا نذأتسا نإ الإ ةوهش لكأي الو « قحلا نذأتسا نإ الإ هلجر

 امأ « ةيداعلا رومألا ىف اذه ء اذكهو هنذأتسا نإ الإ ةملك ملكتي الو « قحلا نذأبسا

 < ماعلا نذإلاب امف ىنتكيف ةعورشملا ر ومألا

 ءايحلا قح هللا نم ىحتسا انآ « هوركم وأ ةيصعمك ةوهش ىف عقو نم لك-ف ةلمجلابو

 . عورشلا



 - غةقاعس

 0 لوقي الئاق عمسف 3 مالظلا ىف ةليل هلجر,دم مهدأ نب مهاربإ ىديس نأ انغلبو

 ج هللا همجر تام نأ ىلإ اهدمب ملو هلجر يضف كولملا سلاجت اذكه ام مهأربإ اي

 هنم هللا امحتسا هللا نم ىحتتسا نم : لوقي هللا هخر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو

 هتمرحدل ثكوتنا اذإ هللا يضغدللا تامرح تكونا اذإ بضغنمو «هذخاؤ, نأ ةمايقلا موي

 بضخيال ىلاعت هلل بضغي مل ندو 2 هباذع ند هللا حتسي مل هللا نم حئسي مل نمو « كلذك

 : لاق اكهنم لصألا ناك نإ رومألا هذه ىف عرفااك ىلاعت هتازاجف ء اذكهو هلجأل هللا
 . ( "كرست هللا اوررصنَت نإ ) : لاقاكو ( ”ك رك ذأ نور ذاك ) و 2-02 همم 2 0 م10 7
 ىعيبطلا ءاينلاو ىعرشلا ءايحلا نيب قرفلا نع هللا هحر يركز مالسإلا خيش تلأسو

 ىحتسيف هنع ىبن وأ عراشلا هب رمأ ايف نوكب ىعزشلا ءايحلا نأ وه اسهنيب قرفلا : لاقف

 عراشلا هنع تكس ايف نوكي ىعيبطلا ءايحلاو « ىهنم ىف عقب وأ ارومأم كرتب نأ هللا نم

 ءادر ريغب قوسلا ىلإ جرخم وأ هب قيلتال ةماعب جرم نأ ىحتسي ناك 03 ةيداعلا رومألا نع

 عيطلا مال عراشال اعبت رومألل هحيبقت نوكي نأ اضيأ قرفلا نمو + كلذ رحنو هفتك ىلع

 ءىثلا لكأ حبقتسيو « كلذ حبقتسيالو « ةميغلاو ةبيغلا ىف عقيف نمانلا بلاغ هيف عقباك

 ةبيغلا مثإ نم كعخأ كلذ نأ عم « شاشح ناكد ىلع سولجلا وأ ةوهقلا برش وأ ردخغلا

 هحيق ام رثكأ عراشلا هحبف ام حبقتسال ىعرشلل ءايحلا ىلع ىشم هنأ ولو « نيقيب ةميغلاو

 . كاده ىلوتي هللاو هيلع لمعاو كلذ ملءاف ها عبطلا

 : اعوقرم هجام نباو ىثاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو ناخيشلا ىورو

 . « نآمإلا ”نم هايلا »

 هداه للك نك 0 ١
 . 6« ربخن الإ ىنآي ال داّيلتا » : اعوفرم نيخيشلل ةءاور قو

 5 1 هور نوح رز 1
 . « هلك ريح دايشلا » : لسمل ةياور ىفو

 ماشإ٠# 7 ىلا 52

 ناعرلاو « تايولا نم ةيمش هاَيلا » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو
 . « ةنطا ىف

 . مالكسلا ةلق ىعلاو © نآئإلا "نم ناَئبْعْس ّىِمْلاَوِهاَيَْتا » : ىذمرتلل ةياور ىفو

 َلاَقَف ؟ نيددلا "ني دايخلا هللا لوُسَر ايت اوُلاق مْمَأ » : خيشلاوبأو ىلا ربطلا ىورو
 5209 0 ا موا -
 . 6 ل ني دلا وه لب ملسو هيلع هللا ىلع
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 : اعوفرم خيحصلا ق مهب جت هتاورو هريغو ىئاربطلا ىورو

 . « ادم ًالْجَر نأكل ًالْجَر هاّيكتا ناكل »
 هنأ ا ف وهوا غلو 1

 . « هاّيلا عالشإلا قلَخَو اقلخ نيد لكل نإ » : اعوفرم هجامنباو كلام ىورو

 : اعوفرم ىذمرتلاو هجام نبا ىورو

 .6 هَناَد لإ يش ف ايلا نك امو 2

 :اعوفرم نيخيشلا طرش ىلع حيحص لاقو هريغو م احلا ىورو

 .04 آل مفر 2 ا عيه دن رق ناَعإلاَو هايل 2

 . 6 هيف ءايَحآل نمل ناميإ | آلو ء ناعلا 2 "ويرش هايلتا » : خيشلا وبأ ىورو

 : : اعوفرمو افوقوم ىناربطلاو ىذمرتلا ىورو

 لاق رش ُدْمْلاَو ىحتستل ان هلل تاي اولاَق 1 اللا عرفو كارا
 نم سه رص

 ظفحتو « ىعو امو سأكلا ْقََت نأ ءايدحا َّقَح هللا "نم ء هايحتْسألا ”نكلَو كلذ َسْيَل

 نسف « ايئادلا ةتيز د 27 سيلا أ نو « لاو تنل كس دعو « ىرح اون

 . ملعأ ىلاعت هللاو ءايذعا ّقَح هللا نم ايحتْسا دق كلذ لَم
 .سانلا عم ائقلخ نسحن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذمخأ )

 ء كلذ ق انناوخإ عيمج بغرنو « انعطتسا ام

 هجرتشو هفئاثك نطلت ى ىح حصان خيش دي ىلع كولسلا ىلإ دهعلا اذهم لماعلا جاتحبو

 ابلاغ همزال نف خيش دي ىلع كلسي مل نمو « قالا نسح تاجرد ىلإ ءافحلا تاجرد ىلم

 « هللا ءاشنإ كلذ خيش ىلإ جاتحمال اذه لثف « لزألا نم ةيانعلا هفحن نأ الإ قلحللا ءوس

 ةدسحلا لمعف ؛ قلخللا نس اروهشم ناك هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا نأ انغلب دقو

 جرخي ال ادج اقيض نيملا مكلا هل لمعي نأ ةرم طايخلا اولطربف اوردقي ملف ؛ هباضغإ ىلع
 « ارييغ هللا كازج هل لاق مامإلا هآر ايلف « جرللاك راسيلا لمعيو رسعب الإ هنم هدي

 لمحأل راسلا تعسوو « هريمشت ىلإ ىجوحت مو ةباتكلا لجأل نيعلا ىمك تقبض ىذلا

 6 رامح وهن بضغي ملف بضغتسأ نه : هنع هللا ىفر لوٌقب ناكمنأ مه ع بتكلا هيذ

 مدع لمحو «ىلاءت هلل هبضغ ىلع اذه هلوق لمحيف «ناطيش وهف ضرب ملف ىضركسا نمو

 هريغل بسضغي ىلاعت هللاو ةيهغلإلا قالخألا ىلع لكلا « هسفن 00 هيضغ ىلع هبضغ

 + مهفاف ةحلل ق مهلك قادللا كالهأل هسفنا ىلاعت مقتنا ولف ؛ ةسفنل بضغي الو
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 نم هتمعف ةعمجلا ةالصل جراخ وهو كمس ةلاسغ دينجلا ىلع ةرم اوبص ممن انغلبو

 مث « بضغلا هل ىغبأي ال ءاماب لوصف رانلا قحتسا نم : لاقو كحضف « هليذ يلإ هت

 < هيف ىلصف هتجوز بوث راوتساو تيبلا ىلإ داع

 « نسحلا قاحلا ىه تاجردلا : نواوقي مهلك مهنع هللا ىضر حملاصلا فلسلا ناكو

 هيلإ نورذتعي ناسنإ مهاذآ اذإ اوناكو « تاجردلا ىف كيلع داز قلخلا ف كيلع داز نف
 كيلعآل انيلع موللاف انئيذآام انم هتبلط امف كانعطأ انأ واو «كيلع نوملاظلا نحن : نولوقيو

 ءوس ىلع اوربصو دبعلا اورتشا وأ اهوجوزت قاخ ءوس دبع وأ ةأرما نع مهغلب اذإ.اوناكو

 نوضور اموبرضيالو امتوبكريف تورحلا ةلغبلاوأ ةراملا نورتشي اوناك كللذكو ءامهقلخ

 ناكف « هللادح رنيدلا لضفأ ىديس مدقلا اذه ىلع ناكو « املع ربصلا ىف مهسوفت

 اهسال ةميظع حور لوط ىلإ كلذ لثم جاتحيو ء اهبكر اذإ ادبأ ةرامحلا ىلع هلجر كرحال

 + ةرارملا ديدحلا

 اممذأ ىف اهضعب راصو لزئف « شمع ملف هتراح برض اريرحتن اصخش ةرم تيأر دقو

 . لّقعي نم بطاخي هنأك « ةموشءاي هيه ةموشماي هيه لوقيو « همفب اهيئذو

 ملف شرط شرط هل لاقف « هتراح ءارو نم شحجلا عطقنا اصخش ةرم تيأر دقو

 تا هبرضو لزنف ءىجب ملف نيدلا بطق ىديساي نيدلا بطق ىديساي هل لاقف ”ىجي

 لوقأف « نيدلا بطق ىديساي ىلرقب الو شرط ىلوقب ءىجنال لاقو«لاحلا ىف

 . توملا كؤزازج

 نوحاطلا ف ردت ملف هروث تعض امل املع نحطي هترقب قلع اصخش ةرم تيأرو

 اهتشو> ىتلا نمسلا ةيوشلا لجأل ةريبك كسفن نأ ف رعأ انأ ىل ىنق لاقف« ردت ملف اهبرضف

 ىنيقي لاقو ؛ نوحاطلا رادم ف اهرسكمل نمسلا ةردقلاب قأو بهذ مث « كنبا نم

 « ةريثك قاحلا ءوس ىف تاياكحلاو . تتاهف ةبزرمب اهبرض مث ؛ شياب كسفن ىربكت

 لمحن ىلع ربصيا هسفن ضوري نأ/نمؤم لك ىلع بجاولا نأ ملعتل كلذ ضعب تركذ امنإو

 كح مهانركذ نيذلا ءالؤد كح نإف ؟ نيناحنا عبط ىلإ جرم الو باودلاو ساثلا ىذأ

 كبضغ ذيفنت ىلع ردقت نم ىلع كربص قادللا نسح مظعأ نم نأ ملعف « كش الب نينامْ

 . كاتفو كتجوزك هكرتت مث هيف



 ل جاك سل

 ةنس لوسمخخو عبس ىب مع ةئبأ عم ىل : لودي هللا ه>ر صاوتلا ىلع ىديس ناك دقو

 . اذه ائموي ىلإ ءاحلص ةدحاو ةلبل انثب اننأ نظأام

 بعللا ريثك سرلا ىوك ىف هل ناك هنأ جابتملا حراش نددلا لالد خيشلا ن 00 ىو

 قبط' لماح وهو هيلع فقيف بعلي وهو هيلع رمبو زيخم ترفلا ىلإ بهذي خميشلا ناكف

 ىلإ خيشلا بهذيف هل موق الف نخسلا زيا اله نم لك لامت مق كليو لوقيو زيخلا

 لسح مظعأ نم كلذكو « هنع ىلاعت هللا ىضر ءاذغال هيلطي 0 هل مجرو تييلا

 :٠ ىلاعت هلوقب المع سانأا ند كاذآ نا حماستو رفغت نأ قليلا

 6 ا 2

 .( نورفغي مه اوبضغ اًماَذِإَو )

 هنوهذي كلذ عمو سانلل اعافن ناسنإلا نوكب نأ قاحللا نسح مظعأ نم كلذكو

 نم نإف مهفقو رظانو ءارقفلا بيقنك كلذو 2 مه عفنلا نم كالذ هعنع الف هنوصعةنيو

 وه امثإ مهبلإ لصيام عيمج نإو « ةثيس لماحت ىلع امهلمحو اذ ءارقفلا مذ ابلاغ مهمزال

 ش , رظانلاو بيقنلا ةلضف

 ماعطلا اذه ن ا صخش ل 0 رار ءأ رفلل ةلئع ند 0 مامطلا لمعي

 52007 اذه نولوقيو هضرع ف نوءقي مهعمس مث هريغ نم كلذ نأ مهمريو

 هللاالإ لماعيال دبعلا لوقيو حرفي لب مهمل] ناسحإلا نع كلذ هدصي الف كلذ عمو هنع

 ىديسل كلذ تيكح دقو « ةمايقلا موي مهنم هذخأي ءىش مهعم سيل سيلافق قالا امأو

 هللاو هيلع لمعاو كلذ ملعاف لاجرلا قالخأ“ مظعأ نم اذه لاقف صاوالا ىلع

 : كاده ىلوتي

 ل 2 1 5 هر ك تعمر 1

 ملا ولا نع ”لسو هيلع هللا لص ىلا َلَأَس الجر ّنأ» : ىذمرتلاو لس ىورو
 سو غ6 مور 2 8 2

 َمِْطَب نأ تَهِرَك ود ددرت أ ؛ : َكِرْدَص ىف لاح ام ملا )2 قالا ندع هلا ”لاقف

 . © ساّنلا هيلع

 ١ 7 -_ 2 ها ىلإ هورس * 7 .٠

 هللا لوسر نكي ل ”لاق رم رم نب هللا دبع نع » ؛ ىدمرتلاو ناخيشلا ىررو

 ”؟لسحأ 'كرايخ نم 1 ناك 04 ةديفتم لَو اًثحأو 5 هيلع ” هلا لص

 . 0 اال"
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 : اعوفرم هحيدص ىف نابح نباو 0 يددد

 ضني هلل َّنِإَو ؛ ندَح اخ نم ميلا ايلا مي نما ناّديم ىف لق وش

 .6 َّذَبْلا شح 3

 : رازبلل ةياور و < مالكملا ىذبو شحفلاب مكدملا 5

 .6 ةالّصلاَو عاوتملا بحأص هر وب ل قلك ١ ندح بحاص نود

 : ىوببلاو هحيحص ى ناهح نباو ىذمرتلا ىورو

 4 ةنجلا ساثلا ُلخْدي م رثُك أ ْنَع َلِئْس لس يل ذل لس لا هر
 .6 قمأ ؛ ْنْسَحَو ىلاََت هللا ىَودت لاق

 : اعوفرم دانسإلا حميد لاقو ماحلاو ىلمأا ىورو

 . « ولأي وفطلاو ةالخأ ينسخ اناعإ نينماولا لمك أ نم نإ »
 : اعوفرم م احلا هحيمت ف نابح نباو دواد وبأ ىدرو

 . «رمئاقلا_مئأصلا هجوم لح 7 ُكلرْديَل "نيالا نإ »
 ت

 لالا مكاقلا ةَحَرَد وقاخ نحب كرديل لح يلا نإ 8: ناريطلا اقفلَو 1 9 0 . 70 هنا . ع

 « ٍرِجاَوَش اب يلا
 م ىف نمت يمو < مص ه 5 .٠

 ةرخآلا َتاَجَرَد يظع عز 2ع نس لبي َدبَعْلا نإ » : اضيأ هل ةباور فو

 . 6 ةدابملا ”فيعضل ًهْنِإَو ”لزآتملا فَرَشَو
 جم رص 8و 2 71 ٠

 عاوصلا َةَجَرَد كردي َدّدَسلا مانملا نإ > : اعوفرمىئاربطلاو دهحأ مامإلا ىورو
 3-5 ل د_ 2 0 ا م مس

 .ىنعمو انزو ةعيبطلا ةبيرضلاو 6 ودبي رض مرو وقلُخ نسي م هللا تآيآي م ءاوَقلا
 ه4ضص مع

 ؟ندَبْلاَلَع انَوْهَأَو ةدابملا رسب تح الجالس هالأ نأ نإ ىورو

 يللا د تالا

 : اعوفرم هحيمص ىف نابح نبا ىورو
 2 مم عرعر

 6 قلب هيلع حو هلذع هنغو مو نيد رنمأرلا ميك

 : اعوفرم هحيمص ىف نابح نبا ىورو
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 .6 قالا ِنْحك ةتعالو

 : السرم ىزورملا رصن نب دمحم ىورو

 0 نا ندح لق ؟ ُلَضَْأ لتتْلا أ ثلا َلوُسَر اي لَ الجر نأ د

 : هقفن آل كلام هلل لاَ همباَولا 2 3 « قل نحل لوي َوْهَو اَنلاَتَو اًيناَع

 :. + تناقل نإ بسنت ال نأ دك ولا نحب
 تنلع لي برك 2 كبح ني « نإ ١ : نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا ىورو

 .« اًقالخأ ”<فخأ قايل ايقلا ماوي

 هللا نع ٌمالّسلا ِمْيَلَع ليِرْبَح نع » : اعوفرم ىناربطلا ىورو

 ا 0 قلل 1 حو ةأخسلا لإ ل حلطي ناو ؛ ىسفنل هَبيَصَتْرَأ نيد

 ا ركسا

 0 مم هدا لْخدَت ردكم رج و قُم قح
 00 1 ._ ٠ ءمارت 1كم

 مثردأ نأو © ىسدق ةَريضح نم "يمك نأ )2 ىثارع تحن هلظأ نأ ةقلخخ نسم

 .( ى رار وج نم

 : اعوفره هحيحص فق نارح نءاو ىرازبلا ىورو

 «ارامعأ ”كلوطأ : ل « هللا لور لير *كرايخم ”« ريخأ الأ »
 .« اًهالخأ ؟؟فسخأَو 5

 : اتوفرم حيدحص نس لاقو ىذمرتلا ىورو

 ساّنلا ناو « ابشنم“ دتسْطا ةبيتلا .مبنأت تنك آُنْيَع هللا نإ »

 107 ناك ”لسو ديلع للا للص هللا لوسر نأ » : تاقث هتاورو دمحأ 000 و
4 

4 

 نا

 له 0 ١ ى.ه ملا ضد

 2 ا قاربطلا قىورو ا نوكي ةأرلا : هللا لوسر اي تلق ةّبيبح هَ



 لوألا وكم امبمأل اهاجْوَرو ف دلما لذي نوع م ناد
 اي « قبلا يف امم نوكَي ايئدلا ىف رسم ناك ان ا عش

 .0 ةرخآلاَو ايئّذلا ريم ينال 0

 : اعوفرم ن ب طلع رط ند رازملاو ىلعي 1

 رجس لم 16 2م ا ءأب سانا اومن ن كن 1

 كوسا 'مكسلاَومأبا <سأنلا است نأ ”كتإ » : ةياور ىفو « « قالا "نحو
 6 'ينالخأب

 . ملعأ ىلاعت هللاو  ةريثككلذ ىف ثيداحألاو 1
 انسوفن ضورن نأ ( ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ملا دهعلا اًدياع ذخنأ )

 انفلاخ نمىلع ملحنو هباطنام ليصحت ف ىنأتنو هللا قا قفر ىتح لجو زع هللا ةبقارم ىلع
 اتوذ هب قاخن نمو ؛ هلعاف ليلقو لاجرلا قالجنأ لكأ نم دهعلا اذهو « ائاذآو اناصعو

 نم كلذكو « رافكلاك مهيلع ظالغإلاب هللا هرمأ نم ىلعال ةظاظف الو ةظاغ هدنع رصي مل

 اهنقو اهب أطبأ امنإو ام أطبي مل لوسرلا نآل ادبأ ةجاحلا ءاضق ىف أطبأ نم ردكتي مل هب قات
 نأ ولو« ادبأ هلعف ريظني هاذآ ادحأ لباقيال هب قلت نم ثالذكو ءهللا ملع قف ال بورضملا

 . ملحلل امامت اهقتعأ امر لب « اهظيغت ةملكب الو اهلباقي مل تاق ران ق هدلو تمر هتيراج

 هذشأيو قفرب ءانالا عنيف « ىحلا ةلماعم دايما لماعي ىلوبتملا مهاربإ ىديس ناكو

 زمهيو «قفرإ ةبادلا رهظ ىلع دعصيو « قفرب بشدلا رشنيو قفرب رئاطلا حبذيو « قفرب

 . انمأ ضرألا نإ : لوقيو ضرألا لجأل قؤرب اهنع لزن اذإ

 ىلع هعم ربصي حصان خيش دي ىلع كولس ىلإ دهعلا اىلب لمعلا كيري نم جاتو

 ملحلاو محرلا ةرضحىف غيصنيف « ةيهإلا ءامسألا تارضح هلخدي ىتح ةضايرلاو ةدهاجملا

 هجورخو سفئلا لوخدا فاكتيال ا ربصالو لحالو قفرل فاكتيالريصيو «روبصلاو

 + ارعتو ةقشم هسفن ىف كرديو دهعلا اذبب لالخإلا همزال نف كالسي نمو « هميشايخ نم

 . كاده ىلوتي هللاو « دهعلا اذه «لمفلا تدرأ نإ خيش دي ىلع ىخأاي كلساف

 .6 ملك مألا ىف قفا ب * فيولا نإ هد: انوفرن ناكيقلا وزو
 5 ممر 0-1 2

 نم عد ” الو ل ىف 4 0ك آل قدا نإ 00 اعوفر» ملسمل ةياور ىفو

 .(6 باش الإ | هئش

 ( راونألا حئاول ب اس٠ 0
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 . « ريفا مرحي َقفرلا رحم نم » : اعوفرم دوادوبأو سم ىورو

 هيلع نيبو ةأض'ْريَو قو ل َلَحَو ْرَع هللا نإ » : اعوفرم ىناربطلا ىورو

 .6 نعْلا ِّط نيعي لم

 : اعوفرم هحيعفص ىف نابح نباو رازبلا ىورو

 . « ُهَناَر الإ طق هت ىف قولا نك امد
 . « منأقلا_مئاّصلا ةجردرْلخلاب كردي دبَعْلا نإ 9 : اعوفرم خيشلا أ ىورو

 6 2” بضخ ْنَم لَك هللا ”ةبتم تَبَجَو » : اعوفرم ىناهبصألا ىورو

 7 ىلص للا لوسر ىلإ 25 اكو : لف دوعسم نبا نع خيشلا وبأ كورو

 نع م"دلا حسم رهو «وتالق هماوق هَبرَص هايبثألا نم ايد نأ نت سو ديلع

 . « نوني آل جلل يوت ايا ميلا : لوك وع دج
 . لعأ ىلاعت هللاو « ةريثكك لذ ىف ثيداحألاو

 ببط ائسوفن داوعن نأ ( ماسو هيلع هللا ىلص هللا لور نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ )
 8 نيدصو' ودع نم ملسم لكل هجولا ةقالطو مالكا

 تارضحلا هب لثدي حيصان خيش دي ىلع كولس ىلإ دهعلا اذهم لوعا ديري نم جاتحمو

 ىواسملاو لصألا ىه نساهلا ذإ هيواسم نع هب و .دوجولا نساحم هدهشيف « ةيهلإلا

 بطاخي راص دهاشملا كلت ىهش اذإف «ريغال ةيعرشلا ماكحألا ثيح نم تضرع ةضراع

 « هللا بطاخي هنأكشف ىلاعت هللا رس بطاذ ناك نمو« مهال مهلكايبب مثاقلا رسلا قلخلا نم

 هللا هبنجو هردق ردقي الام هجولا ةقالطو مالكلا بيط نه قزر هدهشم اذه ناك نمو
 < فاج مالك لك

 هل ليقف « احابص معءنأ لاق ابلكوأ ا ريزنخ ىبأ اذإ ىعافرلا نب دمحأ ىديس ناك دقو

 ديسلا قلخ نم ناك كلذ نأ ربخم ناكو « بيطلا مالكا ىمفن دوعأ لاقف ؟ كلذ ىف

 . مالسلا هيلع ىسيع
 لاقق ! هللا حوراي هحير نين دشأام اولاقف تيه بلك ىلع اموي نويراوحلا رمو : لاق

 . ها هنانسأ ضايب لشأام لق اله

 امسال سائال اجلا مالكملا ابلاغ همزال نم انركذ اك خبش ديىلع كلسي مل نم نأ ملعف



 سس قال اس

 هومهفام تلا نم لك نورقت#و نوردزب مهنإف « عرشلا رهاظ ىلع نيزاوملا باعحأ

 مهباطخ لا> مهم دهاشم وه انك هاج وأ لام هل ناك نإ الإ « مالكلا هيلع نوظلذيو

 ؛ كلذ ريغو تاولصلا عيبضتو رمحلا مممرشو مهلاظمب مهملع عم نيرشابملاو ءارمألا
 نيشاشحلا نم هاجالو هل لامال نم فالخب ةفطالملا دشأ مهباطخ لاح ىف مو نوفطلتيف

 « نيماسملا رئاسا مهءالكى اوفطلتل ءالؤ» رئاصب نريع هللا حئف ولو « بتكلا باعصأو

 : مهظعو عامسو .مهل مهدايقتا ىلإ برقأ كلذ نإف

 نأ ىلاعت هللا ىلإ ىعادلا طرش نم : لوقي هللا همحر صاوملا اياع ىديس ثعمصو
 برقتلاو مالكلا نيبلث هيلغ بجي لب «نيقراملا ةةسفلا ىلع ةظاظف الو ةظلغ هدنع نركيال

 < كاذ ذإ مه>صنياف اولا٠ اذإف « هيلإ اوليع ىتحا مهلا ناسحإلاب مهرطاوخ ىلإ

 هنأ ىح « ليئارسإ ىب ةاصع ىلع لوقلا ظلغي ناك مالسلا هيلع دواد نأ انغلب دقو

 :لوقيراص ىلاعتدللا اهركذ ىنلا ةئيطحللا ىف عقو الف ,كاصع نم محرتال مهللا : لوقيامير
 جاتحمال مقتسملا دواداي هيلإىلاعت هللا ىحوأ مث « مهعم دوادل رفغت ىتح نيئاطخملل رفغا مهللا

 هبنتف « تلسرأ اذالف هنم ترفنو كلنم رفن ىتح لوقلاب هيلع تظلغأ جرعألاو كيلإ

 موظعيو نيالا مالكسلاب مهملكيو مهتورب ىف ليئارسإ ىتب ىلع فوطي راصو كلذل دواد
 . نسحأ ىه ىتلاب مهداجيو ةنسحلا ةظعوملاب

 ةلمح ةبحاص تبأرف أطحلا ثانب ناخ ىلع ثيرلا رفس نم ةرم تلبقأ دقو : تلق

 اهجوزب تءاجو ؛تباتف ةبوتلاب ا تضرعو نبل مالكي اهتملكو املع تملسف ايأغبلا رهم

 . انام ىتح ةيصعملا كللث نم رحلا باتف

 لمعف سدقملا تيب ىلإ رفاس مثءهمالسإ نسحو ملسأت ولحمالكب ايدوهم ةره تملكو

 , تام ىثح هيف امداخ

 ف ورعمىلع ةلجدلا ف قروز ىفاورم ةقسفلا نم ةعاج نأ تايبنملا دوهع ىف ىأيسو
 « مهبلع ىلاعت هللا عدا ىديساي هل اولاقف « وهللا تالآو رمحلا مهيديأ نبو ىخركلا

 ىف مهحرفت ايندلا ف مهتحرف (كمهللا فورعم لاقف اهوطسبف ؛ ىعم ميدي اوطسبأ لاقف

 ىف مملع بات ةرخآلا ف مهحرف اذإ ىدالوأاي : لاقف ؟ كلذ فيكهل اوااقف « ةرخآلا
 . ءاعدلا ىف ةيوتلا مهل انيوطف ايندلا



 ل عار

 ةياغ فورعم نم اذهو « ىريشقلا ةلاسر حرش ى ايركز مالسإلا خيش انخيش لاق

 ها ةفاطللا ةياغو ةسايسلا

 نع ملاظملا تيفخت ىف ملاظأاو سوكملا باعصآ ىراصنلاو دوبيلا تبئاك ام اريثكو

 عم ةئجلا هلخديو هنع ىضر نأ نالف ملعملل هللا لأسأ م قناتك ىف لوقأو نيملسملا

 «ةئحلا هلوخد حصيل رفكلا نم ةبوتلا لاؤس هل رمضأو « نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلا

 نأ ملعملل هللا لأسأ هل تلق ول ىنأ ملعأ ىنإف « ةسايسلا قرطب هل لع ال نم كلذ ركنأ امبرو
 هل دحأ لوق نم ملسملا رفني امك" « ىتءافش لبقي ملو ىم هرطاخ رفنل مالسإلا ىلع هافوتي

 : ىلاعت لاق « 0 ريغ ىلع ديعبلا تيم نأ هللا لأسأ

 لع 0 لكل اني ج َكِلَذَكَو)

 ناك ءاوس نسحأ هنإف ؛ مالكلا بريط 0 دوعو ةسايسلا قرط ىخأ اي فرعاف

 : احلاط وأ الاص بطاخخما

 .(”يكش اب و اع كلل ْذاَو ١

 لا ل ا > 5 - اكياس
 ٍ ١ ىفلت نأ وو اثيش فورعملا نم نرقحم ال د 1 اعوفرم ملم ىورو

 .٠ « قلَط مد رجوي

 .٠ تت 0 مها حس

 تناَو سانلا ص ١ نأ ةقدص دصلا ن 2 : السرم ايندلا نأ نبا ىورو

 8 هلا قيلط

 : اعوفرم ىذمرتلاو دمحأ مامإلل ةياور فو
 ىَفت نأ فورم نم نإ َو « ,ةقدص بفورعم ل 2 2 ةكصر ص معاش شح

 2 ل نو فو ماو
 . كيخأ ءانإ ىف كولد ند عرفت

 : يحصى اع ناو «ةدجو اهرارب قالمرلا ىورو
 5 2 مث

 كحال نع كيو ةورعملاب كمْ 1 كلل ةكيخأ ِدْحَو ىف كمت »

 . ثيدحلا « كا كلل

 : اعوفرم مهريغو ىفاسفلاو ىلمرعتلاو دواد ىأل ةياور قو

 9 هقيش وش . روماس هر رج
 َكِهَحَوَو كاش أ زكف نأ ائيش فوارعملا نم نرقح ال



 ل علال

 هيف.” شت اع اه ةمئشت الف كيف 0 اه ةكلمتس وثرما ُنِإَك

 « ذل نم لَ
 و يع نأ لو ني فوارعلا َن نس هند آل » : اعوفرم ىلاسنلل ةياور فو

 . « كيسفنب ناشْحَولا َنِن ناو نأ و « ليلا

 1 3 معلا ةلكْلا » : اعوفرص ناخيشلا يورو

 مآلَشلا داَشفِإَو امطلا مط دخلا بجوم » : اعوفرم 5 اخلاو ىناربطلا ىورو

 .6 مالكلا نسح 1 2

 . ملعأ ىلاعت هللاو ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 ىلع اننيب مالسلا ىشفن نأ ( سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 ىف كننأ هودعل لوقي مسي نم ناكو « مالسلاب ىل وأ ودعلا لب نيملسملا نم قيدصلاو ودعلا

 هياع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مالسلا ىنعمو ؛ كررضض ىف ىعسأ وأ كيذوأ نأ ىنم نامأ

 رقب هيلع ململا ناكف ؛ كعرش تلاخأ نأ ىنم نامأ ىف هللا لوسر اي تنأ ؛ لسو

 رش نم نونمآ ناطلسلاك ساثلا نم رباكألاف الإو « كلذب ملسو هيلع هللا ىلص هنيع

 : مهفيلف رغاصألا

 هعينصل اديبقت هيلع مالسلا نوكرتي مهف ةحلصملالإ ادحأ نورجبم ال رباكألا نأ ملعا

 هئدلاو عم لفطلاك مهكحف « اضعب مهضعبل مالسالا لهأ ةبجي هنوبحي نطابلا ىف مهو

 ىف هل ةخار ىهو هياع ىنرتي نأ افوخ ءىدرلا لعفلا نع عجربل ةبرطقلاو ةوعبلاب هفوخم

 مهنأ مبم نظت نأ كايإف « همد جرخم ىتح هدي ىف ةربإلاب هتسخ ارو « هل ةبحم نطابلا

 . مهسوفن ظحل ناسنال ةشاشبلا وأ مالسلا اوكرت

 هيلع مسف كودع ىلع تررم اذإ : لوي هللا ه>ر صاوخلا ايلع ىديس ثعمسو

 كايلع دريو هسفن بلغي هنأ هئيد نم ملعت تنك نإ هبلق عدصت ثيحب « مالسلاب هل رهجاو

 « بجاو وه ىذلا درلا كريب ةيصعم ىف هعقوت الثل ىلوأ هيلع مالسلا كرتف الإو « مالسلا

 + لمأتيلف قيقد عزنم وهو

 نإو « درلا نم اباوث رثكأ ىهو « ةنس مالسلاب ةءادبلا : لوقي ىرخخأ ةرم هتعمسو

 قبرط مالسااو ؛ ةبجاو ءانحشلا كاوزل ةردابملا نإف «نينحاشنملا نبب امسال « ابجاو ناك
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 انطسب دقو « ةنسلا باوث نم لضفأ بجاولا تاوث نأ ةدعاق نم ىنثتسم وهو « اهلإ

 م ار تئش نإ اهعجارف خياشملا دوهع ىف كلذ ىلع مالكلا

 مالشإلا أىأ سو هيلع” هللا لَص وهلا َلأَس ًالْجَر نأ د : امريغو ناخيشلا ىورو

 « اف ِرَ '1 ْنَمَو تفرع نم ىلع مآلكلا اى رفتو « مانّطلا ”معلطُت لق ؟ كوخ

 مارال ٌّح دَنْخلا نواح دنا 2: : هجام نو ىذمرتلاو دوادوبأو لسم ىورو

 اوثنأ ؟ م ا ةمومتلمف اَذإ هاش ”يلوأ الأ وباع ع اوكار الو 2هيو رع مه ع 20

 . « "متي الكل
 ساه رم ع هه 0000

 داضْممْلا ؛ يكن را هاذ "كسل بد 9. اعوفرم كيج داتسإب نازكلا فوو
 07 2 عل ١ سمس” سم سو موي ملج "ع سا اةورب رع

 ىسشن ىذلاَو « نيدلا ةقلاح نِكلَو رمشلا ةقلاَح تَمْيَل ةقلاختا م داْضْمَْلاَو دَسْطاَو
 م

 تبي ع ك0 الأ اوباحمن تح اونمأوت لَو « اوي كح ةَنِْعااخااَ هيب

 .6 "مَ مالا اوشفأ كلذ كك
 سا مح تس 5 6 هلك ع 1

 ”ةتيفأ اذإ هي سس كيخ 0 تت نيفَص 7 0 ةثال 2 اعوفرم ىباربطلا ىورو

 . « ويلإ هئامنأ بحأب هوغذتو سجل هل مستو
: : 4 0 2 
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 . « السب ةئدللا اولخلت ماين ساّئلاَو لهثللاب اوُلَصَو

 ىلَع ىنلُذ هلأ َلوُسَر اي تلق » : لَ َةَرْبَس ىلأ نع : ديج دانسإب ىناربطلا ىورو

 ع « ملكنا 1 ةّرفلا تابحوم "رد نإ : لاق « ةما ناخد لع

 «رالكلا

 ايو رك دق تش رثما 7 رثْما قَح » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 .« مالكلا ّدَر

 هانرداب ديعب نم لجرلا علط اذإ انك : لاق ةئيزم رغأ رغألا نع ىناربطلا ىورو

 : انيلع ملسي نأ لبق مالسلاب
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 هذ نم هللاب سائلا لون 3 : اعوفرم اهريغو ىذمرتلاو دوادوبأ ىورو

 . « .مالئلاب
 : لاق « مآلكلاب ْأَدْبَي اميْمَأ نآيقتلَي نآلُجلا هللا َلوُسَر اي ليق » : ةياور فد

 . « ىلآعت هَ للاب مالو

 ىَثاَلاَو ىثاملا لَك ب بك ارا 0 )» : اعوفرم هحيمص ىف نابح ناو رازبلا ىورو

 . « لَضْفَأ وهف أذب امهم نايشاَنأَو دعاتلا َلَع 004 0 0

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انك اذإ انك : لاق سنأ نع نسح دائسإب ىناربطلا ىورو

 < اضعب انضعب ىلع ملسأ انيقتلا اذإ ةرجش انندب قرفذ ملسو

 31 رلددطظا مدهر

 سلما 1| 2 دحأ ىعتنأ اَذإ ف : اعوقرم ىلاستلاو ىذمرالاو دوادونأ قورو

 . « ةّرخآلا َنِم نأ كوالا تنل ماَسيلف موقي نأ داَرأ اًذإف « سيل
 لع رع يع 8
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 - أ 00
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 هتماخفل انحهاصي نأ هحفاصنت نم ضري ملنأك ٠ ةرورضل الإ كلذ كرم الو « ءاقثلا

 « مهوحنو ىلاولا ةيلبجو ناطلسلا دنجك ةظاغو لهجلا وأ هوو رادرتذدلاو تاشايلاك

 امهياع ماسيال ناك هدلاو قابغ نمودللا همحر ىئيرحلا سابعلا ىأ ىخأ قلع نم كلذ ناكو

 . هدتقا اهادبف هاحفاض الإ دحأ

 دولا بالجتسا ةحفاصملا ىف ةكحلا لوقي هللا هخر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو

 ةروص نإف ريالا نم ديرتام غيمح ى كعم انأ هبحاصل لوقي امبنم الك ناك دضاعتلاو

 : دهعلا ةروص ةحفاصملا

 « كب ديف هب لق ُدْشيَوألإ اذَحأ حِفاصُياَل لس ديلع لا ىلص تاكو »
 : كلاده ىلوتي هللاو هيلع لمعاو كلذ ملغاف ها مزالتاا ةوقل ةراشإ

 14 ”يكخ لع ء ُهناَو )

 ترفع الإ ن نادفاصتيف نآيقتلي نيش نيام » : اعوفرم ىذمرنلاو دواد نأ ىورو

 . 6 0-0 نأ لبن ا

 ”كِحَضَو اَئَاَصَيَو اََتلا اَذإ نيالا نإ » : اعوفرم ىئاربطلا ةياور فو

 ىح اقترنت 1 ءش الإ كلذ نال آل وبحأص ِوْجَو ىف اينم ٍدحاَو 31

 1 د

 : اعوفرم ىلعي ىلأو رازبلاو دمحأ مامإلل ةياور قو

 «لَجَو رع هللا لع ت4 ناك لإ دبحأص ديب ًاهتدَحأ نحف ايفل نيتاش نيا 0
 هعاشم رست

 . 4 ا رفغي َّى ًامويليأ نيب فرش و 0 [شءاَعد - 2

 1 ماودلا ىلع رضاح ىلاعت قدللاف الإو « هبيجن « اهءاعد رضحي ىبعمو

 وقالت اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنأا باحصأ ناك : لاق سنأ نع ىناريطلا ىورو
 : !وقلاعب رفش نقاد !ذروا اوهفادعا

 20 رم د

 ”ةحفاصي هديب ْدَحَأَو هيلع دلع سف نيولا "ينك اذإ َ نياولا نإ هام رز رمال ةناوز لو
 سام"
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 , 6 ذيلاب لخالا َّيِحَتلا ماك نم "نإ » : اعوذيص ىذمرتلا ىورو



 بنا عاب بس

 سو يلع صولا وَ ناك لم رع [نادوتم أ زادوا ووو

 هاد لإ ل و 1 هيل ام لآ ؟ ةومشيفل اَذإ مشيا
 فمان ءريرَس لَم وهو" هتدنأف لإ لمزأ هنأت ريح تنحف . ىلهأ ىف نت أ[

 .6 ا 6 0

 : اعوفرم لاقم ايف نكلو قرط نم دئسأو الضعم كلام ىور دقو

 ١ معأ ىلاعت هللو «اتشلا ُبَسْذَبَو اوُباحت اوداََو للا بهذي اوحفاصت .
 .ىف انناوخإ بغرأ نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ )

 هبحتسملاف املع اونمأ نإف « طالتخالا دنع مهسفنأ ىلع اونمأي ل اذإ سانلا نه ةلزعلا

 . مهنيد ىف نيملسملا ةدعاق لضأ ىلع طالئخالا

 نم مهيلع فواللا مدعل سانا نم بورهلا لكل سيل هنأ ىلع خايشألا عجأ دقو

 روز لامكلا هاوعدف لاككلا ىوعد عم فامخ نم امأو « ىلاعت هللا نع قاحلاب لاغتشإلا

 رتفم هخيش نأ امإو « خيش دي ىلع ماطف ريغ نم هسفنب سلج صخش امإ وهف ناتهمو
 خايشألا تدقف نيج « نامزا اذه لهأى بلاغلا وه اك اذاتسأ نوكينأل خلصيال باذك

 هسفن هل تلوس نم لك راصف « هنع هللا ىضر ىصرملا ىلع ىديس رصم ىف مهرخآ نيللا

 ءاسمو اخابص ىلاعت هللا نوركذي اوسلجو ماوعلا نه سان ضعب هل عمج ايش نوكي نأ

 « نيضاملا خياشملا لثم اخيبش راص هنأ هسفن ىف نظو موقلا دنع ةروهشملا ركذلا بادآ ريغب

 « ةيفوصلا دعاوق ةلاسر ىف كلذ ىلع مالكا انطسب امك اديرم نوكي نأ حلصي ال هنأ عم

 مشي مل هنأ هسفن ىلع محو هلثم قيرطلا ق فئص ام هنأب ملع هيف علاط نم تاتك وهو

 مهورجهو مهخايشأ اوداع ةيبرئلاب مهخايشأ مهل نذأ نهب اريثك تيأر دقو ةدارالا قيرط

 هنذالا عوقول كلذ لكو « دحأ مهدب ىلع جتني ملو اوتقف مهنم قيرطلاب ملعأ مهنأ اوعداو

 : ميبلعال خارشألا ىلع موالا-ناكف مهتيرشب ران دوم بق مهخايشأ نم مه

 ن* كلذب نذإ هيتأي نأ الإ ةكبشملا ف نذإلا زيزع ىصرملا ىلع ىديس ناك دقو

 امو « اهارقو رصم ىف قيرطلا ماظن لا تام الف ارارم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . هللا حر ىثيرلا سابعلا ىلأ ىديس حلاصلا خألا ىوس هوذح اذ> دحأ هدعب رهظ

 ممس مجعلا دالب نم هلقنينأ ىلاعت هللا دارأامل هنأ ىمجعلا فسوي ىديسنع ىكحي ناكو

 كلاقف ايناث هادان مث ناطيش لاقف « سانلا عفنا رصم ىلإ بهذا فسوب اب لوقب الئاق



 هج ماع

 قح دراو اذه ناك نإ مهللا لاق ةعبارلا ءادان الف « ناطيش لاقن اثلاث هادان مث « ناطيشت

 برشو انبل رهنلا بلقناف « هذه ىتعصقب هنم فرغأ ىتحانبل رهنلا اذهىل بافاف كلتهج نه

 نكملو رص..ىلإ هقبس ىرتستلا انسح خيشلا هاخنأ دجو رصم لخدالف قح دراو هنأ ملعف هئما

 ةيهإلا قالخألا ىلع اهنأل دحاول قيرطلا نسح اي كهسوب هل لاقف « ةخيشملل ردصتي مل

 درق « كمداخو كريزو نوكأو زربت نأ امإو ىداخخو ىريزو نوك.تو زربأ نأ امإخ

 زريف 2 تام نأ ىلإ همدْي نسح ىديس راصو زربف فسوي ىديسل رمألا نسح خيشلا

 كولملا هل تازنو بئارغلاو بئاجعلا قيرطلاف رهظأف هئايحى هل هنذإب هدعب نسح ىديس

 نم عنتما ىت> هنع هورفنيل حيبقلا مالكلا ناطلسلا ىلإ هيف نوقلي ةدسحلا لزت ملف ءارمألاو

 رخآ اوعجر الف ةعلو ىف نيبئاغ ءارقفلاو خييشلا ناكو « هيلع هتيواز باب دسب رمأو هترايز
 : لاقف « ريزولا اولاقف اذه لعف نه خيشلا لاقف « ادودسم ةيوازلا باب اودجو راهنلا

 غلبف هتقوا تاف نيجرملا نم مكناو سرخغو شرطو ىمعح هئدب تاترط.دسن نحنو

 لزْنف هنع هلمح ريزولاو ناطلسلا انالوأ الإ ناك ام رمألا اذه نإ اولاقو كلذ ناطلسلا

 نا نايعش ناطلسلا همسا ناكو « هنم رذتعاو هئم ردص ام رفغتساو هترايزل ايناث ناطلسلا

 هذيش نأب ةرم ىنربخأو : هللا همحر ىنصرملا ىلع ىديس ةياكح هله « نسح ناطلسلا

 كءاج دقف زربأ ىلعاي ىل لاقف نذإلا زيزع ناك نيدم ىديس تأ نبا ادمحم ىديس

 نم كلذ نركي نأ افوخ زربأ مو « هدي تابقف مشو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم رمألا

 ءارحصلل زربت نأ هللا لوس كل نذأ خيشلا دارمو ىريغل عقو امك ديرملاب خايشألا ركع

 تسلجو لئيح تزربف ىلاعت هللا نم رمألا ىنءاج ىتح تثكف : لاق ماعلا نذإلاب اهوحنو

 ىطوطشدلا رداقلا دبع خييشلا ىلءاجف ريقف فال ] ةرششعلا ود ثنقلف ةفصرم ىداب ىف

 هيف انأام ىل قثاللا هل تلقف « ديقتلا اذه لو ضرألا ىف حس جرخا مق ىلعاي لاقو

 . فرصناف هيف تنأام كب قئاللاو

 ىد مسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ريقفل نذإلا حصرال ىداواي : ةرم ىل لاقو

 : هنع ىلاعت هللا ىضر ماقم فلأ نيعبرأو ةعبسو ماقد فلأ ىئام عطقي

 تازتعا نإ ريصتو اهكلاهمو اهسراغو قيرطلا فرعتل خيش دي ىلع ىخأاي كالساف

 . قم كاتطلا#غ نوكت تطااخ نإو قغ كتلزع نوكت

 ةلعل ناك مهنم تبرق نإ كنأل ادعي وأ ابرق سفنلا ظحو ىوهلا كمزال نفالإو



 ل عالوس

 لقأو « دهاشم وه ايك مهيلغ زيقلا بحو مهب كنظ ءوس) ناك مهنم تدعب نإو « ةبويند

 عروأو مهنم دهزأو مهنم مغأو هيديرم رئاس نم ديعأ نوكي نأ رهظ اذإ خيشلا بئارم

 امأو . قيرطلا ىف حصن اذإ خيشلا نم اندب الو ابلق بعتأ دجن الف « هللا نم فومخأو مهنم

 نم دبعأ وأ ٍلعأ هنأ ديرملا ىأر ىتم هنإف « سيلبإ تز> نم وهف هعابتأو هسفن شغ اذإ

 ,هب عفنلا مدع خيشلا

 : ) رمقتشم طارص ل 17 نم ىدَم ُهْنلاَو )

 رمع هئيأ ءاجف « هلبإ ىف صاقو ىلأ نب دعس ناك : لاق دعس نب رماع نع مسم ىورو

 ثتكرتو كلبإ ىف تازئأ هل لاقف لزتف « بكارلا اذه رش نم هللاب ذوعأ لاق دعس هآر الف

 هللا ىلص هللا لوسر تععمس « تكسا لاذ هردص ىق دعس هبرضضف « ثالملا نوعزانتي سانلا

 : لوقي ملسو هياع

 . « ىلا ملا قنا َىَتلا دعا بحي ىلآعَت هللا نإ »
 : هل 0 امب عئاقلا وهو سفنلا ىنغ ىنغلاب دارملاو : ظفاحلا لاق

 ؟هللاَل وسوي لَصْفَأ ساّنلا "يأ :لآَق الجر نأ اعوفرص امهريغو ناخيشلا ىورو

 لزقنم لجو لآ 0 : لق « هللا ليِبَس ىف هلَمَو ويسقتب دهام نيوُم : ل

 . « هَّبَر دبحَي بامشلا نم بُمش ىف

 . 6 مارش ني ساّثلا ْعَدَيَو هللا قي ه : ةياور ىفو

 : وول

 مَقاَوَسَو 3 لآبجلا قد . عيني مَع رزثلا 0 نوكسي نأ كشوي»

 ٠١ 1 رو اهالعأ : لابجلا فءسو « ا 28 رطل

 ذاعم نع هل ظفللاو هحيحص ىف نابح نباو ةمب زخ نءاو ىناربطلاو دحأ مامإلا ىورو

 : لاق لبج نبا



 عاب
 ا < لم مص 1 ع "« هع 2 .٠ تسمعي مم نا : ص

 ,سانلا ترم لس هنم سانل سف دتنب ىف دعق نَمَو » : ةاور ىفَر

 . « ةنكتأ هلق

 هِلوُسَرَو هللاب نما ُلِجَر لإ ساّنلا ْبَسْعَأ » : اعوفرس ايندلا ىبأ نبال ةباور ىفو
 “8 5 مق ص را يناس

 . « َساّتلا 1 ْرسعَيَو ةنيد ظفحمو هلام مكي و ةأك لا ىو ةالصلا يو
 ريو روس رر رس ل ا م 7 7

 هين هعسوو هنأسل كلم نمل ىبوط » : اعوفسم هدانسإ نسحَو ىناربطلا ىَورَو

 . هديك لق كد:
 : لآ ؟ ةاحّتلا ام هللا لوسَر اي تلقو : لاك ماع نب ةبقع نع ىدمرتلا ىورو ما 4 9 03 5-5 1 9 22 - ُ 5 |

 « « َكَئيطَخ لَك كباَو كتي َكعَسَيْلَو كناسل َكِيَلَع كدنأ

 بطب _ملظأا اللا . مطقك اًنتف 5ْيذ دبأ ناب" نإ ل :انوفيم 00

0 
 5 58 دعاقلا ءارفاك حبْصُيَو انياوُم سعي ا

 0 اولا « ىعأسلا "نم ريح ايف ىثأللو « ىثأملا نم نيَخ 5 1 ' 00 س
5-2 20 17 

 .« كتويب سالحأ اونوث : لق ؟ انثرمأت

 اومزلا ىنعي «بتقلا تحتريعبأا رهظ ىلي ىذلا ءاسكلاوه ساخلاو : حاحصلا ىف لاق

 . ةبادلا رهظل سلدللا موزلك نئفلا ف توب

 : اءوفره نسح هائساب ىتاسنلاو دوادوبأ ىورو

 َكَبَمَو دكه اوناكو 0 تفَحَو 'هدويع تجرم لف ”سأنلا ”مياراذِإ » ا معمم م ةهءآر <
 0 - ٠ هم لل“ سم 8س ور
 لا قا ةعللذ دنع 25 يكف 4 هلع ثلا < ىدر سابع نا َلاَقَف ٠ وعباصأ ني

 00 ٠ همم 2-1 لو اما ل ميسوم 0 سوو 1

 َكِئلَعَو ء ركت ام ْعَدَو ف رمت اَم َذَحَو هكا ىلع كبأو كتيب ملأ لاق ؟ لاَ

 مدعو

 . كناسل َكِيِلَع 'َكِماَو 5 فاعلا دم أ كنَع عدو 0 "كنت ةصاخ ثم

 مهوق نم ذوخأم 6 تلق ىأا 1١ مهتانامأ تفدشو هاوأو « تدسف ىأ : ثج تجرم هلوقو

 . اولق ىأ موقلا فدع
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 هللاو « اهنلإ هلا هْلَكَو اينادلا لِ مَطَقنا ْنَمَو . بستحي آل تي 0 قرر

 7 رعأ ىلاعت

 مظكشو انبضغ عفدن نأ (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 بهذ نإ ) سلجياف مئاق وهو اندحأ بضغ اذإو )2 اننارخإ عيمج كللذب رمأنو 3 اظيغ

 . ًاضوتيلف لزب مل نإذ « عجطضيلف الإو بضخلا هنع

 ةرضح ىلإ هاش دب قداص ميش كب ىلع كواسلا ىلإ دهعلا اذهب لمعلا كيري نم جاتو

 مكح لعق هنأل هبضغي ءىش هدنع ىقبي الف «ىعرشلا هقيرطبو دوجولاف عقاو لكب اضرلا

 قزرام لكلا لعافلا وه هللا نأ دوهش نع موهباجح الإ ةرويضخي سانلل كرتامو ع ميلع

 اوكدلس مهنأ ولو 5 مضغ ىلع اويضغ كلذاف « مهساج نم لعفلا مهدوهشو « دودولا

 ٠ مهيضغ هيلع نولسرب نم اردي ملف « ىأرلا ىدابب ىلاعت هلل لءفلا اودجول قيرطلا

 ممهحصعو مهضاريعا بهل 2 ةكحلا نبع ره دوجولا ف عمقو ءىش لك اودجوو

 مأ تئش بضغلا كمزال نف الإو « كابنغ ”لقيل حصان خبش دي ىلع ىحخأاي كلساف

 « ىلاعت هللا تامرح تكهتنا اذإ بضغي امإو ء طق هسفنل بضغبال لماكلا نأ ماعف ؛ تيبأ

 افلام ىالييع نم لوأ لي ىلع زر الع تيأر اذإ : لماكدال لوقي ىلاعُي قولا نأكو

 نأ كرمآ مل ىنك-ل لعافلا انأ ىنأ تدهش ولو « بضغاف ملسو هيلع هللا ىلص ىيبن ةعيرشل

 هنأ ماعق ؛ ىليبع ىلإ لعفلا ةيسل هدو لع بضغت نأ كرمآ امو )2 ىلعف ىلع بضخت

 . ادبأ ةلمج لعفلا نع دبعلا ةئربت ىلإ دحأل ليبسال
 57 هردرلا م مسا رده رر اس عايض ب
 . مهناف ( ير هللا نكسلو تيَمَر ذإ تيمر اَمَو )

 : دحأ هاذآ اذإ هبضغل ىلاعت هللا بضغ ىلاعت هلل بضغ نم لك نأ انمدق دقو

 هبضخل هللا بضغي ١ هعنم ىلع هلردق عم اهلعاف ىلع تكسو قحلا تامر# ىأر نمو

 انيقيو افشكامإ « هسفن الإ دبعلا ”نمولي الف بوذي داكي ىبح هكرني لب « ءل رصتني الو

 ش . املستو اناعيإ امإو



 ب الس

 .ىاداجو هتلدادف ؛ ةعقاو قا رصع ليث لحاسي هللا هتعل سياباب ةرم تعمتجا دقو

 ىلإ هنم ليم عوقو دعب الإ ناسنإ ىلع طق ىلاعت هللا ىنطلسي مل : ىل لاقام ةامج نم ناكو

 انأو نازيملا ناسلك«بياقو ناريملا ىتفكك ناسنالاف « هب هل تسوسو ىذلا رمألا كلذ

 نإ الإ هينآ الف ءطقف ةفاضالا كح هيف هللا ءاضق ذفنأف ةيصعمل هبلق ليم رظتنأ ههاجن فقاو

 ماد امو « ةيصعملا كلت لعف ىلإ هيأذ هينآ كانهف «ىلدنو اهيف نم جرخ نازيملا ناسل تيأر

 موصعمامإ هنأل هيلعمل ناطاس الف باقلا ءاوتسا طخ ىف فقاو وهو جري مل نازملا ناسل

 . ها ءايلوألا ظوفع امإو « ءايبنألاك

 نأ الاو هسفن ىلع ىلاعت هللا ةجح مقي ىذلاوهف ادوهشو افشك اذبم قون ن4 :تاقو

 هللا بلطدقو ؛اليلق الإ مدني داكي الف ىلع ىلاعت هللا رادق؟لمعأ ءىش ”ىأ لوقي نأ همزال

 نطايلا ف كللذب ان« ثتكي ملو ةيصعم لك دنع رافغتسالاو مدنلل رادلا هذه ىف انم ىلاعت

 نمد ( ةيصوعم ّق اوعقو اذإ هللادود> اومظعيو توديرملا ا ىلدقةقوأ كلذ و «راهظإ ريغ نم

 : هيد كيحوتلا ى طميأ ىهلإلا ردقتلا م 0 سعف 2 ابأ 0 اوس انه

 ءدحاو نأ ىف بنذ لك نم رفغتسيو بوتيذ هسفن ىلإ لعفلا ةيسن أمم رظني نيعو

 ةبسا ىلع هينيع حتفيام لوأ ناسنإلا نإف « قيرطلا كلس نمالإ اتلقام فرعيالو

 دهشي كانهف « ديحرتلا ةرفح هل ىلجنتو قيرطلا لخدي ىتخ كالذك لاز الف «هولإ لوفلا

 هخعيش هيقر مث اضع ايربج ريصيو « ةلمج قامللا نع رظنلا مطقب هدحو ىلاعت هلل لعفلا
 بيذكتلاك دبعلل لعفلا ةبسن مدع نأ ثيح نم ماقملا كلذ صقن اهيف دهشي ةرضح ىلإ

 لمعال لوقي فيكسف ؛ ةجحلا هيلع هب ماقأو دبعلا ىلإ لمعلا فاضأ ىلاعت هللا نإف « نآرقلل

 ةرضح قاذ ارو «خيبش ريغب كلسي نم صقنلا اذهى عقبام رك أو« ىلع هلل ةجبحالو ىل

 الو امارح مرحي هدجت داكن الف ةعيرشلاب لمعلا نم الادع٠ تام نأ ىلإ اف لحوف ديحوتلا

 : لاق ىلاعت هللا نإ صخش هل لاق نإو « اقاطم بنذ نم رفغتسي

 .( لطآبلاب ْيَننَب كلا رمأ اوأك [20)

 . 6 مارح 1 6 كلو ءامد نإ 0 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقوأ

 انه نمو « كلذ دهشن ال نو اكلم هللا عمم مه نأ نودهشي موق قح ف كلذ لاق
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 ركس نو ؛ ردقملا وه هللا نإ لوقي ىنز نإ) « هللا مراحمب نيهسيو انيبم الالصض لضي
 :اذإو : هل لاقيف « ردقملا وه هللا نإ لوقي سانلل لام ذغأ نإو « ردقملا وه هللا نإ لوقي

 هللا وف ؛ راونألا ةلاسر ىف كلذ انهضوأ اك ردقملا وهف لامعألا هذه ىلع موج كلحدأ

 نم هخيش هل هماع لحاو بدأ ركش ىدأام اهلك ايئدلا رمع هخيش ديرما مادام ول

 : بادآلا هله

 مسلحا

 ( ير وقع ناو )
 8 لاق ىردمللا و ورد ثيدوح لاقو ىذمرتلا ىورو

 ا « رْممَمْلا لامي لت رَ "لا ىَلَص هللا ٌلوُسَر انب لص »

 ا نو ةظنح 'نم ”ةطنَح وب انربْخَأ الإ قعأسلا مات لإ نوكَي انهم عَ 3

 2 مكسفةلخجسم هلل هللا َنِإَو ؛ ا رو 8 كلا نإ: َلآَق مف 7

 » :لاق امف ناكو « ءاسنلا اوهاَو ايزانلا اوقتاف الأ « نولمسَت فيك

 . « لع اَذِإ "حي 0 نأ ساّلا ا

 : لاق اهف ناكو « انبهف ءايشأ انيأر هللاو لاو ديعس وبأ ىكبف لاق
 هدأ ردع هلو «وتَردغ رذقب الاول رداع لكل ؛ بصي هنإ الأ » رو مس

ىنب نإ الأ »د ذ وب هانظفح اهف ناكو ى» هلل لع ةءاوإ 1 ةّماعرماَمإ
 اوقلخ م51 

 > دس ل لا كلا
 1 ر بضنلا عيِرَس ممم دق ”ميرسبضغلا ىطب مم نإَو ال

 ةرهح عنا نال ا « مولا ىطب بضفلا اميِرَس مهئشو « هلا 5 24 َ
 ةهغر 3

 مك هْئشب هيما رِجاَدْؤُأ ناعتناَو ويني ةرهك لإ ' عب بارام

 1١

 .٠ « ٍضْرأْلاب ميلف كلذ 'نم

 : ىلاعت هلوق ف سابع نبا نع اًةيلعت ىراخبلا رد ذو



 كك 00

 هللا مهمصع ثالذ اولعف اذإف « ةءاسإلا دنع وفعلاو « بضغلا دنع ربصلا لاق
 : مه ودع مه عضخ و

 هنَمَك ف 421 ُهاَمآ ريفر 00 ثالث 20 دانسإلا حيحص لاقو الا ىورو

 : كر رد اذِإَو كبح ردا اذإ نت : هيك ىف ”لدذأو هتمنو يلع هو
#6 

 . 5 : بضغ اَذِإَو .

 : ىلاعت هللا هاطعأ امم قفنأ ىأ : ركش ىنعمو

 مس صم را هصوأللا رس وس” تي مم # نت 5 8

 .٠ 6« ةباذع هنغ هللا عقد هبضغ مد ند 2 : اعوفرم ىلاربطلا ىورو

 : اعوفرم هجام نباو هنسحو ىلمرعلاو دواد وبأ ىورو

 هكر كس م 20 0 تم. ا ب
 سوور لك ىلاعتَو و هن أدير ا اعد 4 ندا وهو ل مظك نمد

 لن 2 5

 . « ءاشاع نيملا ر ىذا ع ا ةماملا 2 قالا

 : اعوفرم هحيحص ىف نابح نباو دوادوبأ ىورو
 21 سمو اج 2 تا طال بقا سو مالا و سد

 0 مياس ب

 م الإَو

 نآطيشلا نم للاب طوعا لتيلف "6 دأ ير اذإ غ2 : اعوذرم ناخيشلا ىورو

 .٠ هائممع ثيدحلا 0 ع به 1 فعلا نِإَف 5 حرلا

 ل ناطيشلا نإ َو « نآطيشلا نم ّبِضَمْلا نإ » : اعوفرم دواد وبأ ىودو مس < هوي

 2 لات اون« أضوتيلف ” ذأ بِضَع اذ « هكالاب أدل أفطن مّْنإَو  رآدلا
 نيملسملا نيب حاصن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهملا ازيلع ذخأ)

 حفصي ىد مواظملل انبايثو انتمامع ءاطعإ ف فقوتن ال و « لاملا مهئيب حلصلا ف لذيتو
 . ةرخآلا ىف الو ايئدلا فال اضوع كلذ ىلع بلطنال مث « ءماظ نع عجر, ىتح ملاظلل رأ

 ْن مياهلعا دبع خييشااو هللا همحر ىوانشلا دمحم خيشلا انخيش مدقلا اذه ىلع ناكو

 . مهنع هللا ىضر ىنيرطلا ديححلا دبع خيشلاو : حلصم

 هيلع ةئملا ىلاعت هلل ىربو « كلذ ريغو خمقلاو مثاهبلاو ليها لذبي انخيش ناك_ف



 هس عما]

 نوعجرب سانلا نيب ةلادع نازم نوكي نأ ائم دحاولل نيأ نم لوقيو هل هلهأ ىدذلا كلذب

 | 1 ؟ هلوق دنع نوفقيو هيلإ

 نيملسملا نود هدي لخدي ام ءىوش ىف اصاصتخا هل ىرال ميلحلا دبع خيشلا ناكو

 : نيماسملا نابو هلبب اكريشم هدي لغد ام عيمج ىرب لب

 ىلع احيجرت هللا دمحم ىل ىرأ الف دمحلا هّللو كلذب "ىلع ىلاعت هللا نم دقو : تلق

 ىسفت نم كلذل اجاتحم هتيأر نم لك لب ىدي لمسدي امث ءىش ىف قاوخإ

 : هتمدق اهريغ وأ

 كلذ ىلع بلطيال مث همدق اجاتم هآر نم لكف «كلذك رداقلا دبع خيشلا ىخأ ناكو

 . ارهج الو ارسآل اضوع

 نمزوف اطوبرم اصخش قيرطلا ىف دجوف اهبل هدإلوأ لك أي ةرقب نمث ةرم هتبطعأو
 . كلذ لبق ةفرعم هب هل نكي ملو هنع

 . هيف لثسي ءىش ءاطعإ ىف طق فقوتيال ىنيرطلا ديجملا دبع خيشلا ناكو

 بهذف رائيد ةثاعبسب رخآلا ىلع امهدحأ ىعدا نيزثا نيب حاصي وهو ةرم هترضحو

 تضرع له نويدلا ىل لاقف نويدملا كلذ نع امنزوف ةقرخ ىف ةئاعبسلاب عجرو خبشلا

 امإو كلذ ىنم دحأ بلطي مل : كاقف خيشلل كاذ تركذف « هللاوال تلقف ءىشب خبشلل

 م هنع ىلاعت هللا ىضر اهودسي نأ ةيضق ىف اورضح اذإ داوجألا ةداع

 ببسب نجسال ديجملا درع خيشلا نأ ىرمغلا مث ىنبرطلا نيدلا باهش خييشلا ىنريخخأو

 ق دجو ضوع ريغب سانال لاومألا هئاطعإ ةرثك نم رصم هيلع ثارت ىتلا نويدلا

 ق وه هنع فلختو نجسلا نم هج رخأ و هلنمضف رائيد ةئام 7 اسوبم اصخش ندسلا

 . كلذ دعب هنع جرفأ مث هنع ىلاعت هللا ىضر اليلق نجسلا

 ةب نع هجرخم حصان خيش دي ىلع كولس ىلإ دهعلا ألهم لمعلا ديري نم جاتحو

 ضعي نم مهنيب حلصلا ىف اهلك ايندلا لذب نإو نيملسملا ماقم مظع ىلع هعلطيو ايندلا

 لذب هيلع نوم الف دهعلا اذهب لالخخإلا همزال نق انركذ ايككلسي مل نمو ؛ هيلع مهقوفح

 حمست]و ىلاواا تيب ىلإ مهحاور ىلإ ىدأ ولو نيمصاختملا نيب حلصلا ىف ةضف فصن
 هلثم در نم اضوع كالذ ىلع بلطي هنك-ا ةزازح الب وأ ةزا زح ءانعو حمس فصنلاب

 (دارنألا حقاول - ) ١"
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 : نيلماكلا قالتأ نم كلذ سيلو باوثلا هب بلطي وأ هل سائلا ركش وأ

 + كلاده ىلوتي هللاو ءدهعلا اذهب لمعلا تدرأ نإ خيش دي ىلع قيرطلا ىخأ اي كلساف
 ص ًُخ 0 0 3 سل 8 5

 ماوي هلك" ةقدَص هيَلَع ساثلا "نم يمآلُس لك » : اعوفرم اهريغو ناشييشلا ىورو
 8. 0 كاس ها سل سلا عراك مر وس 82 مةرع 00 3 م

 الع ”هلمحتيف تباذ ىف لحرلا ”نيعيَو ةقدص نيدث الا نيب م 3

 . ثيدحلا « ةةَفَدَص 5 م مقر أ
 4 لدعلاب امهتيب حاصب ىأأ 3 نئنثالا نب نأدعي قءمو 4 وضع ىأ : ىمالس ىو

 نسح ىلمرملا لاقو ؛ هةححيدء ص .ق نابح نباو ىلمرنلاو دواد وبأ ىوررو

 : اعوف رم حيعص
 8 5 هس م هَ 5000 54 0 ١4 م

 لاق : لب اوُنآَك « َمَقَدَصلاَو هآلَصلاَو مابصلا َدَجَرَد 'ني َلَضْقأِب "< ةيخأ الأ »
 قس هرم مد و 7 ىلإ يل 26

 . « ةقلاخلا ىف نيبْلا تاذ داسف نِإَف ٠ نيَبْلا تاذ حالّضإ
 ريب ه6 كلو يشلا ( 8

 . « نيدلا قلت ن ما قامم' لوقأآل» : اعوفرم ىورب و ىذمرتلا لاق

 . « حلمي ل نيقثا ني ىلع 1ث تذكي الو 1 أءوف سم دوادونأ ىورو

 .هارْيَح ىمأ وأ اريح َلآَقَف سائلا َنيب ”حلضأ ْنَم بذاآكلاب َسْيَل » : ةياور ىو

 حالصإلا هجو ىلع هتغلب اذإ مملا ضيفختب ثيدحللا ثمن لاقي :هللا همحر ىرذنملا لاق

 5 نببأا تاذ داسفإ هجو ىلع ناك اذإ اهديدشتيو

 ِنيَْلا تاّذ ِرالْصِإَو ة قف لل وف د لم ام » : اعوفرم 7-0 فوزو

 .ء نيبلاملا ني 0 اع نكح

 هَ

 0 هلا ىلص وا َلوُسَي ؟ نأ » : ىناربطلاو 000

 مئميب بترقو اودَسآت اَذِإ ساّنلا نيب لص لق : لب لف ؟ ِةَرت لع ك ”نمُأ آلأ مقسم عج 0 سام م نسارس 12 31
 لم مس

 . (1 20 اذِإ

 ع

 : َبوُبَأ ىبأل لآ
2 

 : اعوفرم ادج بيرغ وهو ىناهبصألا ىورو
 "سس سا 0 39 م 30 ع ا 84 يويع 7 سل 7

 اه كت هل لك هل أَو ل لات هلأ ملصأ ساخلا نيب حلصا نم »

 ء<6 ره سوو ص ةكضعا ومار هسكم» ف
 . 0 ريند نو ملش م هل اًروقنَم مسج ربو 7 ر ىتع
 ل



0-7 

 : ثيدح سانلا نع وفعلا دوهع ىف مدقتو

 . لعأ ىلاعت هللاو « ةرخألا ىف مدع ني حلي هللا نق ساقلا نَا وحلصأ
 ائيخأ ضرع نغ درن نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلل دهعلا انيلع لخأ )

 بلاغ راص دق دهعلا اذهو « ةقاطلا بسح هنع كلذ انغلب وأ اندنع دحأ هباغتسا اذإ مسملا

 ىلع نوتكسي مهارتف ءاحلصلاو ءايلعلا نم رصعلا خياشم ضعب ىح هب لمعلاب ل سانلا

 نع مهماطف مدع ىلع ةادألا ىوقأ نم اذهو « مهسوفن ىف كلذب اوفتشا امبرو مهمخأ ةبيغ

 تيصلا ةبحمو ماةملاب اف دارفنالا بحي ايندلا بحم نإف حصان خبش دي ىلع ايندلا ةبح

 سانلا نأ هولعي نأ سانلا ةبيغب مهوتي وهف كلذ ىف هولعي نم هركيو لامكسلاب ةرهشلاو
 ىو نم نأ هنع تاغو « ود هل مهداقتعا ىلع نوفكعيو هيف مهداقتعا لوزب هوصقن اذإ

 ىلاعت هللا هدازا ملسملا هاخأ باختسا نمم شوشن هنأ ولو « هريظن هيلع عجر هلعف وأ ائيش
 < قلخللا نم ال ىلاعت هللا نم ىه امنإ ةيامحلا نأل « مهلك هنارقأ ىلع ةعفر

 انسفنأر ون ءوطنو اندهج اننارخإ رون ىو نأ (خياشملا نم دوهعلا انيلغ تذخأ دقو)

 « هرون ىلاعت هللا أفطأ هيدنأ رون ءافطإ ىف ىعس نم نإف « ائيلع كلذ ريظن عجريل اندهج

 دمحم ىديس نم دهعلا اذبم المع دشأ اذه انرصع لهأ نم مدقلا اذه ىلع تيأر امو

 نم دحأ مهدنع ركاذي اف ؛ ىنيرخلا سابعلا ىبأ ىتنأو ميلحلا دبع خيشااو « ىوانشلا

 نم ىلاعت هللا دمحم دهعلا اذهو « سانلا دنع هنوبريو هنساجم نورك ذيو الإ ةقرتللا لهأ

 رصعلا خياشم نم ىريغ نساحم ركذ نع رثفأ داك أ الف ىلع نيدراولا ءارمألا عم ىتلخ

 هللا دمحي بحأ الو ةيده مه لبقأ ال ىنأل كلذو « ىريغ لإ ىنع مهفرصأل مهدنع

 ىنءاج اذإ ريمألا كلذ قيرط قدح ءىجيال لامثألا نم ىعم ٠١ عب ىرأو « ىلإ مهددرت

 2 ةرملا كالت ىلع هتأفاك ىننأ ىرأ ال ةرم فلأ هيلإ ثددرت ولو « ةدحاو ةرم

 نم ادحأ نأ هغاب اذإ ناك ىلاعت هللا همحر صاوحلا ىلع ىديس كلذ ىلع ناكو

 . هيلإ ريمألا ىتأي نأ لبق هيلإ وه بهذي هئرايز ىلع مزاغ ءارمألا

 ؟ تاراحلا ىأ نم تنأ هل لوقي دحأ دنع ةءافش بلطي دحأ هيلع درو اذإ ناكو

 بدألا ىدعتن ردقن ام لوقيو « ءارقفلا نم ةراخلا كلت ىف انكاس نوكسي نم ىلإ هلسريف

 هتراح نم نوكسي نميف داقتعا ةلق لجرلا كالذ دنع ىأر نإو « مهتاراح ف سانلا ىلع

 ةلمج نم نالف دنع ايقم نوك أ نأ ىدوصقم لوقبو هيف هداقنعا نسح ءارقفلا نم



 لس 4م دس

 هتراح خيش ى دقتعم وهو لجرلا كلذ عجريف ٠ هتكر ىل لسصحتل هتعاج

 . هنم هنيع "العو

 ءاففلا بحت ريصتو ةسايرلا بح نم كجرخمي ىنح خبش دي ىلع ىخأ اي كلساف
 تمدامو «كناوخإ نم دحأ ى ةبيغ عمست ردقن ريصن ال كانهو ؛ كريغل روهظلاو كسفنل

 اتونمم نوكتف ءاضيرعتو احن رصن كناوخإ صيقنت ةبحم كلمزال نف روهظلاو ايندلا بحن

 ١ رخخآ عضوم نم تقرت اهبوث عقرت املكو ةخيشملا كنم مرصنتو دابعلا نيب

 نوشمب هتعاج لعجي بكر اذإ هآر ريقفل لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ تعمسو

 هسفن سيلبإو رادلا هذه ف نؤهلفلا" بحت فيك « هروهط ةفز ف ىذلا ريخصلاك هعم

 ههركو سيلبإ هيف دهز ءىشف اهيذ هللا ىننعل راد ىف رهظأ ال لاقو اهف ءافلللا راثخا

 « رشلا الإ بح ال هنإف هبحأ ءىثش لك ىف سيابإ ةفلاخم انل : هل تلقف « تنأ هبحن تيك

 هارن ىذلا نسما قلخلاب ملسملا خبون ام لثم اخيبوت كلذ تركذ نكلو « حي لاقف

 « اهتاوهشو ايندلا ىف نودهز. نابهرلا انيأر اذإ اك هب وه نيدتي ل نإو رئاكلا ىف
 تابيطلا لك أي هآر نمل هنع ىلاعت هللا ىضر رمع لاق ا5“ مهنم كلذب قحأ نحن لوقنف

 . اهبلع اكمهتم مهنم

 . ةيآلا ( اينألا مكناس ىف "؟نابيط' ميا )
 . مهناف تاتكلا لهأ ىف ثدرو اهنأ عم

 ىدؤي الافتحا كنأش روهظب لفت#ال هللا ديرماي : لوي افو نب ىلع ىديس ناكو

 نا تبلطام ثقزر نإ كلنإف « تالاككلا ركذب كلل سانلا ركذ ءالجتساو كلعفت ىلإ

 روهظلا عقي ىت> كدهج ءافحنا ف عساو ءاليكنت دشأو اسأب دشأ هللا مث ءاليلق الإ هب عتمتت

 : كاياع هللا نم ةقدص كيلع ارهق كل

 .( اًريصن ه هللاب َقكَو ايو 4 للاب ب َقَكَد)

 ةفلعتملا ةنطابلا ضارمألا رئاسو دسحلاو لغلا كنغ بهذي هيلع لمعاو كلذ معاف

 53 كاده ىلرثي هللاو 0 كتبيغ ىلع ةلمالاو مهمييغ ىلع كال ةاماوخلا سائلاب

 0 1 8م مرموكا . َئ ف 9 000 0 موك ذ
 . « راَثلا ن هد هقتعل نأ هللا ىلع اح ناك ٌوَبْيْمْلا ىف ويخأ ضارع نع بذ س »



 َداّنْلا ٍههْجَو نع هللا درو هيخأ ضارع نع ْدَر نم » : اعوفرم ىذمرتلل ةباور ىفؤ

06 

 ًانئلَع اَنَح ٍّ انح ناكز) ملسو يلع "نا ىلص لأ ”لوعو ا 2 : ةياور ىف داز

 . ( َنينماملا صن رعت

 8 : اعوفرم هريغو دواد ىنأل ةياور ىو

 ةَمايهْلا ماوي كمل آل مع اكلم هل هلل تعب هاذا قفرانم ني اًنماوم ىفح 0 2 ع يب ساعو
 لا 3

 .ء ان مهج رأذ نم

 لات 41 0 يملا كل اع صن نم » : اعوفرم اهندلا ىلأ نبأ ىورو

 .6 قَرْخألاَو اين لا 3

 هلل نطاوم ىف ؛ امان رنتي رماشسم اك رمأ نم ام 2 : را
 ل 5 1 -ٍ - 0 . عمير 3

 رايق ة من نط ىف هللا هرصت لإ وتمارح نم كيف كهذي و راض'رع نم هيف
 مسمر ه2

 : رعأ ىلامتو هتاحبس لاو 6 هترصنب

 عودا ىلغ بظاون نأ ( ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )
 مالكسلا ةرثك عيش نم مزال نم نإف « ةب ىلاعت هللا انرمأي مل ايف مالكلا نع انتص رثكي ىتح

 ريثك اصخش جوج نأب برجينف اذه ىلوق ف كلش نمو « ناعيجلا فال رطبلاو رشألاو

 كايإو انأ طسبنا وأ ةيوش ىل نغ هل لوقيو « ائيش همعطيال نيموي كئاصقلا داشنإو ءانغلا

 بط دقف عيشلا عم ثمصلا بلط نف ؛ ادبأ كلذ ىلإ هبيجيال هنإف ةكحضملا تاياكحلا ىف

 نم خيش ريغب نيعروتملا نم ريثك هيف طلغ دقو دهاشم رمأ اذهو « لاخناك وهام

 ةملظلا ماعط نم ناك امبرو ؛ تاوهشلانم هدحيام لك لك أيو عبشي مهدحأ ىرتف ءارقفلا

 . نوكي ال كلذو مالكلا ةلقو ثمصلا بلطيو نيساكملاو

 عمو هسفنل ةبوقع ءارقفلل افصن ةبيخب مكستيام لك هسفن ىلع لعج نم ةره تيأر دقو

 راصو ةمارغلا كرتو قمز ىت> افصن ةبيغ لك ىف جر راصو هسفن در ىلع ردق اف كلذ

 مالكلا ةلق هنم لحخدي ىذلا زياهدلا ىلع هلدل قيرطلالهأ نم دحأب رفظ هنأ ولو «بيغتسي

 قرعلا نع الضف ىعرشلا مالكلل ةوق الو اليح هل ىلْمعال ىذلا عوبجلا وه كلذو ةييغلاو



 - 1مم

 : اودشنأو قيرطلا ناكرأ نم تمصلا خايشألا دع دقو مارحلا نع الضف

 لادا هم ديف انئاداس هنآك نأ تق ةينأل ولا تيب

 ىلآملا دب لا ٍرهَسلاَو عوفلاو > اا لاَريْغاَو تمص نيب ا

 . قيرطلا ىف لاح هل متي ال ةعبرألا هذه نم ةدحاوب ”لخأ نف

 نع همطفي ىتح هب كلسي خيش ىلإ ةرورض جاتحي دهعلا اذهب لمعلا ديري نم نأ ملعف
 ةرورض همالك لقي كانهو اهملع محو هتوهش رهقي وه ريصيو ؛ تاوهشلا ىلإ لبملا ةدش
 . ةدئاف ريغب مالكلا هدنع رثكي نمم ردكتيو

 ىلوتي هللاو ؛هبلالخإلا كمزال نف الإو دهعلا اذبب لمعتل خيش دب ىلع ىخأاي كلساف
 : كاده

 ىلع خيبشلاو ايركز مالسإلا خيش انخيش مهنم ةعام» ثمصلا لاجر نم تبحص دقو

 زعأ مهدنع مهتقو ناكف « دلل مهمحر ريثملا دمحم خعوشلاو نانع نب دمحم خبشلاو صاوحل:ا

 نواوقيو هنم اويحتسيلو هورجز مالكا ىف مهعم لساستنم لكو « رمحألا تبربكلا نم
 . نامزلا ائيلع تعض مق هل

 رهشلاب هئنبيو هيلع مسي هءاج ضاقل لوقي ر وكلما مالسإلا خيش انخيش ثعمسو

 « ضرألا ىلع ةديرجلاب هل برض مث انيإ ناطيشلا لوسر تنأ مق : مالكلا فدازو

 : كتبدأ هجولا اذه ىلع ءيجت تدع نإ : لاقو

 وذل ةملك هنم ثعمس ىننأ نظأ اف الماك ىريشقلا ةلاصر ىلع هحرش هيلع تأرقو

 : اموي ىفدشنأو ةئس نب رشع هتبحص دقو ؛ بدأ وأ مع نع ةيلاخ

 ةنابمث هنإ ةكئفدإي آل هانإلا يأ كنان انشا

 ناشتشلا هان بات تتاك ونال ليعَق نم ىاتلا ف"
 رظنن ىتح ةماكب لكنت ال : لوقي هنع هللا ىضر ىعناشلا مامإلا نع ىكحي هتعمسو

 كنم ةملكلا تجر اذإو ءسوقلا نم جرخ اذإ مهسلاك ةملكلا نإف « اعورشم ال ا

 : اهكلمت لو كتكلم

 فاسلا نأ ىداواي معا تمصلا تابهيلع تأرق نيح : لوقي هنع هللا ىضر هتءمسو

 نيذلا سانلا نم ةعامخ قيرطلا ادد أطخأ دقو « عوجلا ةرثكب الإ مهئاسل اوكلدام حلاصلا



 بس عملا م

 لمع لك ىلإ نوادي ءارقفلا نأ كلذو « ءارقفلا دي ىلع قيرطلا اروكلسي مل

 ءاودلا ظفع نم مهف ؟ قيرطلا كلت نوف رعبال مهريغو هيلإ ةلصوملا ةقيرطلا نم

 تبلط امل ىدلو اي هللاو ىنإف اهلهأ نع قيرطلا ىدلو اي ذخف « ءادلا ىلغ هلزني فرعي الو

 ركذلا هيلع تنقلتف ىربكلا ةلنا ف ىرمغلا دمحم ىدوس ىلإ ترفاس رصم ق قيرطلا

 دحأ رصم ق ناك امأ ىديسأب : هأ تاثن « مظع رخخ هب لصحو ءاموي نيعبرأ هليع ثمقأو

 ةروةام هئقيرط تناك نكيلو ادوجوم نيدم خيشلا ناك « مث لاف ؟ سانلا دشر

 تنك انأو « ةرهاظلا لامغألا ةلقو سبالملاو لكلا ىف ايندلا ءانبأ نع هزيمت داكن ال

 ناكو « فشقتلاو ةدايعلاو عوجلا ريثكالإ خبش ىدنع ن'ك امو قيرطلاب الهاج اريغص

 نه تمصلا بابا لداو كلذ ملعاف هللا هبحر ىل هظفأ اذه « مدقلا اذه ىلع دمع ىديس

 , كاده ىلوتي هللاو 2 هزيلهد

 : اعوفرم هحيحص ىف ناب> نباو ىناربطلاو ىذمرتااو دمحأ مامإلا ىورو
 ىلع كل ناوعو نآطيتشلا ةَدَرْطَم هنإف ثمسملا لوطب َكِيَلَع د 7 - م هكا ب ٠ 2 م

 وئام اًريصب َنوُكَب نأ ل افآملا لَكَو : مالّشلا , هيلع هيا فحص ىف 57

 ل 01 2 لع "ند *تالكا بنستع نمو ؛ مناسلا الفذ نأ 2 لط الب

 هم

 ل

 . « رينعي امف

 : لاق ىردهللا ديعبم ىلأ نع اعوفرم هريغو ىئاربطلا ىورو

 نزخا : لاف ؟ ىصرأ لاَ ِلسو ويلع هللا ىلص وللا لوُسَر لإ ”لِجَر ءاج » ع ل م 3 0 2 201
 سم يت ا ملا  ةضصيمسرا, م ا ه©تا00 ىلا ماع

 2 5 ل 0 2 2 2 1 كمي وم هد , ٠
 نيدلسلا ىأ هللأ لور 5 تلف 2١ 0: لَو 0 ىأ نم 5 اههريغو ناخيشلا فورو

 . 4 ودور هزاسل نم 0 3 1 نم“ : لق ؟ 0

 .4 باتو دناسا نم نو لس نم 1 ؛أ » :اعوفرم نيخيُحال ىرخأ ةباور ىو

 لوسر 3 و 0 كى دوم ْن ما دبع نع نع : حيحصد دااسأب ىتاربطلا فورر



 نإ
 | هللا

 ا

 - م88

 نأ لف ؟ ولا لوسر اَي اَذَم "مث تلك : (ماقيم لع ءالّصلا آف ؟لَسْفأ لامع امئألا

 ْ . « كناسل نم سان

 :هحيحصص ى نابح نباو دجأ مامإل اىرو

 دلتا دك دق دنْططا ىناخالي الت نَدْلَع هللا لوس يلق ًالْجَرد د
 . « رْيَخ نعل كاي نكس نديتنت مام : لقال

 كسنأ لاق ؟ ند 0 : لآ ًالْجَر نأ د : قبمبلاو ىذمرتلا ىورو

1 

 كتنيطَخ لع كباَو «كقيَب كسل و كاسل كِيََع
2 0-0 

 هدانسإ نسحو اعوفرم ىلا ريطلا فورو 006 هعَسوَو هناسل كلى ىبوط

 . « وملح لع يبو
 هدانسإ نسحو اعوفرم ىتيبلاو ىناربطلا ىورو

 نع تكسي وأ ميل اَخ ْلَتلَف مِخآلا _مؤيلاَو للاب "نووي ناك 2و 5-5 ل مام 5 ل
 . « للَيَف رش 2

 0 هَنَر'وع هل هللا 3 ةناسل ] ظفح ' نم » : اعوفرم ىتاربطلا ىورو

 مالكللاب الإ نوكيال اهفشكو تمصلابالإ نوكيال ايلاغتءاروعلا رتسؤأل كلذو:تاق

0 

 معأ هللاو (هلوق ةلك اشر هردءاص ىزوج كلذلف

”2 َ. 

 ٌّىح نامإلا ةَقيِفَح ل ملال د : اعوفرم ىناريطلل ةباور ىو "نم نز#

 . 6 وئأسل

 هجام نباو قاسنلاو ىذمرتلاو لجأ مامإلا ىورو

 ةلاكن "اهي ذآ : 1 تاو معا نع ل1 نال 1
 رانلا ف سائلا : 2 3: لّبج نذ 4 لاق لو عيلع هللا ىلص ىلا ن 2

 3 21 ع مب ؟ 2 2 ٠
 : لجأ مامإلل ةياور ىف داز « ينس دئاصحالإ م م رخام ىف لق وأ ؛ميدوجو ىلع
 6 10 ءىءء 0 مرو 1

 . كيك أ كلل بعث تنلكت اًَذإَف «تكَس اما اس َلاَرَت نأ كنإ

 لمس رغو

 : اعوفرم ايندلا ىلأ ناو ىذمرتلا ىورو

 لوقت ؛ نآسأل كت وكشت الك ءاضغألا نإ م51 نا حبْصأ اذإ »



 - 4مؤ-

 «  اجَجَوْعَأ تْحَجَوْمَأ نو « نمت ”.[ تلمقتلسأ نإفأ « كب نحن انإ ًانيف ذأ ف 2

 : اعوذرم حيحصلا ةاور هتاورو ىناربطلا ىورو

 . « رنآسل ىف مد نبا م

 ؛ لوقيو هئاسل ديجي ناك هنع هللا ىضر ركب ابأ نأ امهريغو بلا كلام ىورو

 : لعأ ىلاعت هللاو ؛ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو دراوملا ىندروأ ىذلا اذه

 ماقم ليصحم ىف ىعسن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع لمخأ )
 هتباريدللا مور ردبملا ماس ريغ ناك نم نإف « كلذ ريغودسحلاو لغلانم انرودص ةماللس

 . اهلك

 هنأ مالسا هيلع رضحللاب عاتجالا ريثك ناكو ريصبلا ىيتبنلا ىلع ىديس ىف ربخأ دقو

 :ةثالث هتيؤرو رضحللاب عامجالا طورش

 3 ةمآلا هذه نم دحأل عومس لك نم ردصأا ةمالس اهلوأ

 : عدبلا نم ائيش ابكئرم سيل ةئس ىلع نوكي نأ ىناثلاو
 حمتجمال طورشلا ةثالثلا هذه هيف عمتجنمل نمو «دغلل اقزرالو مهارد أبي ال نأ ثلاثلا

 .ضرألا تس الإ ردصلا ةمالس مدع نكي لولو ها نيلقثلا ةدابعىلع ناك ولو رضحلاب

 : ىلاعت هللا لاق « ةيافك هيف ناكل باذعلا عوقوو

 مما ذأ صر مهم هللا فسح نا باني در نيدلا , نف ْ هدينأم نأ ضدألا دب للا هني نأ تآتيكلا ارئكم نيل. نيألأ
- 

 تن مرفر

 هةيآلا ( نو رمش ل دج 2 خم ُباْذَمْلا

 ضرعت دقف راموأ ليل نم ةعاس قف اءوس هب ىون وأ نيملسملا نم 5

 ١ . هإ ضرألا فسح

 هتانوعر عييمج ليزي حصان خيش دي ىلع كولسلا ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتحيو

 ىلع اسايق ابيع دحأ ىف ىرب ريصي الف ةكئالملا نم ريخختا ملاعب قدليو هسفن ىنصت ىتح

 ةئالفب ىلتخا انالف نإ هل ليق ولف « طق عاجلا ةلل فرعي مل ىذلا نينعلاك وهف « وه هسفن

 ٠ ب ىللا وأ « بزعألا باشلا فالي ءادبأ ةشحاف اهب لعفي نأ هيف نظيال ةيبنجألا

 ناك ول وه هسفن ىلع اسايق ةشحافلا نم مس هنأ ديعب لوقيو وه هسفن ىلع هسيقي هنإف عابجلا
 . ام ىلتخا



1 

 عماج ف نيرواخا ةرررعاا نم اصخش نأ ىصدامرلا مالسلا دبع خيشلا ىل كح دقو

 عماجلا نولخديام ىراصنلاو دوملا لوقيو بجعتي راصف عماجلا ف ههنا وح تقرس رهزألا

 حبمص اذه معن لاقف مهلخأ رافلا صخش هل لاقف ؟ىجناو-ذخأنف:نوقرسيام نوملسملاو

 ها مهسفنأ ىلع نيملسملا عميمج - اوساقف ةنامألا مهدئع ةربربلا نأ كلذو

 ىنلا نيطايشلا قالخأب خمضنلا همزال نف انركذ 5 خبش دي ىلع كاسي مل نم نأ ملعف

 . داسف اهلك ىه

 ةعومجم ةيرشبلا تافصلا عيمح : لوقي ىلاعت هللا هحر صاوخلتا اياع ىديس تعمسو

 رباكألا ف ترهظ نساحملا نكل « هسكعو رغاصألا ىفام رباكألا ىف « تاذ لك ىف

 تيفخو رغاصألا ىف ترهظ ىواسملاو « قرتلا ىلإ اوعد كلذلو رغاصألا ف تيفخو

 .ملسي نأ رفاك-اا قح ىف زوجيو رئابكلا ىف عقي نأ ىلوا قح ق زوجي كلذلو «رباكألا ىف

 فرص نساحم مهنإف « مالسلاو ةالصلا مييلع ءايبنألا الإ ةدعافلا هذه نع جرش امو

 ج هأ ىواسملا نم ءىش مومف سيل

 هتيفصت دعب الإ ردضلا ةءالس دبع نم حصي ال : لوقي نيدلا لضفأ ىخخأ تعمسو

 ولو زوج ىتهو ةيصعم ىق عّقي ال هسيلج نإ لوي كانهو « ىواسملا نم ءىش لاعتسا نع

 : امفريغلا عوقو زوجي ىتلا ةفصلا ثالث نم رهطتلا مدع ههزالنف ةيصعمف دحخأ عوقو ةلفغ

 . (ةيحر ون ”ناَو ) - ( هِرمأ لك بلاغ ُهللاَو )

 : لسوهيلعدللا ىلصهللا لوسرمل لاق : لاق سنأنع نسح ثيدح لاقو ىذمرنلا ىورو

 دَحأل هن كبلك ىف بَل ىو حبت نأ ىلع ثرَدَت نإ قباب »
 .ثيدحلا 6 سفاح

 نع رازبلاو ىلعي وبأو ىلاسنلاو نيخيشلا طرش ىلع دانسإب دمحأ مامإلا ىورو

 : لاق سنأ

 "كيل نآلا مماطي : َلاَد سو ويلع هللا لص للا َدْنِع ا 2

 0 هيلع ”نا لص ُنىّذلا َلاَقَف « راصنالا َنِمْلْجَر ملطف ةنجلا لْهأ نم لِجَر
 هللا دبع ُهَعِبَتف مط ”لَجدلا كِلَذَو « رمؤي عبار رماوي تلو ماي ىنآث ىف كلذ 00 ا



 هوو
51 - 

 تبلقنا اذإ ىلأ الإ رهان لآتق « 7 هيلع هللا ىلص ىتلا لقب 1

 ىسدت ىف دجأ ال ىلأ َرْيَع ريما ةالصل ّء- هنْيَك و هللا تارك ذ ليثلا ىف ىثارف لك

 هللا دبع هل لاف ءدايإ هلل هاطغأ رْيَح ىلع اًدَحأ ل الو مغ نيملُملا هيل

 1 . « اهب تطلب ىتلأ هذه
 هِدَحأل هرمغ ىلق ف َسيَلَو تءّجطضا ىعجضم تيتأ اَذإ 9 : لاق هنأ ةيلور ىفو

 رصتخم ىنمملاب ناثيدأاو , دقحلا وه رمغلاو

 : امهريغو ىييبااو حيدص دائسإب هجام ننأ ىورو

 .موُمت لك لاق ؟ ٌلَضْفَأ سائلا يأ للا َلوُسَر ب لق : مع نب هللا دبع لاق »
 0 ا

 ُهقوتلا 0 لاق ؟ ؟ بلقلا م م ف 2 هه م ناسألا قودص اولآق ؛ نآسللا قودَص ٍبلَقْلا

 . دّدح الو ءلغ الو 3 01 هيك ف 2من ال وتلا

 ةالَص ةَرْثكِب َةنْطا نولخد يال نأ ءالدب نإ د : ا 5 ها 2

 َةَمالَسَو سوُقلا ٍةَوََسَ « هللا ةمرِب اهولَخَو نكلَو ( ةقدص اَلَو ماوَص الو

 . « رودسملا
 م

 َلَعَجَو نابإلا كبل صلخأ نم صاف دق » : اعوفرم قيببلاو دمحأ مامإلا ىورو

 , لعأ ىلاعت هناحبس هلو « ثيدحلا 6 ًالَس ُهَبْلَك

 انئاوخال عضاوتن نأ ( ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخخأ )

 مهل لزانئتلو مهقوف امام انل ىر' انأ ال « ماقملا قف مهد انسفن ىرأ اننأ ىنعمم نيملسملا

 . عضاوتلا ظفا رهاظ وه اكهنم

 ىلاعت هللا دم هب انقّةحن دقو « اعطق خيش ىلإ هب لمعلا ديرب نم جاتحن دهعلا اذهو

 قسفلا ىف غلب واو نيماسملا نم دحأ ىلع اماقم ىل ىرأ تلف صاوحلا ىلع ىديس دب ىلع

 : ئيملاعلا بر هلل دمحلاف ؛ غلب ام

 قيثاوملا ف دوروملا رحبلاب ىمسملا خياشملا دوهع باتك هب تردص دق دهعلا اذهو

 نإف « عضاوتلا ىرعد هأ مسي ىتح دهعلا اذبب قةحن نم تامالع هيف تركذو ؛ درهملاو



 تس جوال ل

 هصقن وأ ن'اسنإ هرقتحا اذإو « بارت نحم سانلا لقأ نم نمت هناسلب لوقي اممر ناسنالا
 نأ ىأرل اقداصن اك هنأ ولو ؟ سانلا لقأ نم نحن هلوق نيأف «تبحر ام ايئدلا هيلع قيضت
 + ةثيبحلا هسفل تافص نم وه هفرعي ام نود نوصوةنملا هصقن ام عيمج

 « مهتيحصو ةسورحملا رصم ىف ةعامجي ىئاحلا عضاوتلا لاجر نه ترثع دقو

 ,خييشلاو ىتحلا ىسلبارطلاو؟نيدلا رون خ.وشلا مالسالا خءيش مهنم + مهبحصب تءقتلاو

 خيشلاو « ىعفاشلاو ىوالبطلا نيدلا رصان خيشلاو : قنحلا ىفملا ىبلشلا نب نيدلا باهش

 خبشلاو « ىلبنحلا راجنلا نب نيدلا باهش خيشلا مالسالا خيشو « ىكلاملا ىناقللا نيدلا رصان

 هللا ىنعلطأ نيذلا مه ءالؤهف ىلمرلا نيدلا باهش خبشلاو « ىعفاشلا ىئاتدنطلا نيدللا رون

 ,قلخلا عضاونلا نأ نيعضاوتلا نيب قرالاو : هيف لعفت ال ىذلا ىناحلا مهعضاوت ىلع ىلاعت

 م ادبأ هسفأ دنع عفترال كيلغ هعفرت نأ تدرأول كلنإىتح سانلا نود هسفن هبحاص ىري

 ةعقاو ف عضاوتلاب قائدنطلا نيدلا رون خيشلا ملسو هياع هللا ىلص ىبنلا دهش دقو

 « هخئاشم ىلع امدقم ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ةرضح ى ابيرق هتيأر ىلأ كلذو « اهتبأر

 < كليلغ ةالصالو الع مهرنكأ نكي لو كنم اذه برق ببسام هللا لوسراي صخش لاقف

 : هعضاوت ىنم هبرق ملسو هيلع هللا ىلص ىبالا لاف

 مقملا ركاذلا مهاربإ خيشلا نم اعضاوت رثكأ مهنم تيأر اف رصمب ةفوصنملا امأو

 < هنع هللا ىضر نولوط نبا عماج نم برقلاب ةياواجلاب

 رباكأ نم نيعضاوتملا ةجرد دحأ غلبي ال : لوقي دينجلا مماقلا وبأ مامإلا ناك دقو

 .ضع هل هللا ةحر امتإو « هللا ةحر اهلاثت نأ لهأب تسيل هسفن نأ ىرب ىتح نيفراعلل

 : نانتما

 م 2 0 27

 .: (”هحَر روفغ هَللاَو )

 اعوفرم هجام نباو دواد وبأو م ىورو
: 

 لع لعأ ةدنعال .قعارتناوت نأ لإ وأ قام نأ إم 7 ؛ 000

 . « لأ ىلع لأ

 دبع هللا د داز اَمَو )2 لام ' نم 0 ْتّصَقن ام د : 0

 رو ل ماسر

 6 هللا همز الإ ا ٌمَضاَوت اَمَو ءارِع الإ وفعب



 ل غول

 1 8 0 ل ا لا ١
 "نم رفسفن ىف كلذَو ( ٌةَصْفنُم ربع ف ممضاوَت نأ ىبوط » : ىناربطلا فدرو

11 

 300 0 امال راصد .٠ .٠ كا 5

 ُواهْلاَو ربكلا نم الكرب و تام ْنَم » : اعوفرم اهريغو ىناسنلاو ىذمرتلا ىورو

 , 6 ةّنْلطا لحد نيلاَو

 : روهشم سيلو ءارلاو نونلاب ريكلا ظافحلا ضعب طبيض دقو ظفاحلا لاق

 0-5 5 1 6 2 11 م 1 2 م

 هيلع قرأ مو لا همقو مثمملا ميخأل مْضاَوَت 'نَم » : اعوفرم ىناربطلا ىورو
6 

 1 لا
 ١. هلأ هعصو

2 2 
 يلو .٠

 0 سنه صر 4 ا ل 3 ُ

 همفازب ةيشخ مضاوت نمو « هللا هضفم ايظعت مضاوت ْنَم 9 : ةياور ىفو

 ' رعأ لاعت ّللاو

0 
 6« هللا

 ىلاعت هللا عم قدصن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لأ )

 ماقال ةبسنلاب بلكلاك انقدص ناك نإو انيواعدو انلاعفأو انلاوقأ ق نيملسملا انناوخإ عمو

 . ندحلاصلاو ءايلوألا نم ائريغ

 هنأ ٍلعف « هيف رثأ الإ ءىش ىلع عضو ام فيسلا قدصلا نأ ىلع خايشألا عمحأ دقو

 « ىلاعت هللا ائاطعأ ام ردق ىلع نيعفأ نيملسملاو هلوسرو هللا بحت نحن لوقن نأ انل غوسي

 تكساف هللا فان وأ هللا بحت كل ليق اذإ : هلوق نم مهضعب نع ىلازغلا هلقن الل افالخ

 تاق نإو « نيفئادلا الو نيبخلا لاعفأ تسيل كلاعفأ نإف « تبذك مع تلق نإ كنأل

 . هانركذام ىلوألاو ها ترك هفاخأ الو هللا بحأ ال

 دهزااو ىوقتلاو ءاجرلاو فودلانم ماقم لك ف بيصنهل نيملسملا نم ناسأإ لكلف

 هقوف نم ماقم ىلإ ناسنإلا رآظن اذإ نكدلو « ىلاعت هللا هاطعأام ردق ىلع كلذ ريغو عرولاو

 لقف ؟ هللا فان كلل ليق اذإف . هقوف نم ىلإ ةبسنلاب الصأ ماقملا كلذ قاذ ام هنأب ىضق

 لع 03 معن لقف ؟ هللا بن كل لآ اذإو 8 فودللاا ند قىدنع هللأ هةعضوأم رندق ىلع مع

 مث لقف ؟ اهندلا ىف دهاز وأ عرو تنأ له كلل ليق اذإو : هل ةبنا نم ىدنع هعضو ام ردق

 , سيفن هنإف كلذ ملعاف اذكهو كلذ نمىدنع هللا هعضو ام ردق ىلع

 قدصلاب قدلملا بذكلا نم هودعامت] : لوقي هللا هحر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو



 دو

 هاوقك سانلا نيب حاصلا ف بذكللو امتريضنم رثكأ اب هنأب هتجوز ىلع ناسنإلا بذك

 : هلوق نم ثيدحلا ىنعمف لخاد اذهو «هضغبي هنأب هملع عم كبح انالف نإ

 . « اودعابت اذإ ع ب راو 0

 اًريَخ ”لوقيف سال نين حلمي نم بذاكلاب َنْيَل » : ثيدحلا ىفو
 6 ع أ

 : ىلاعت هلوت ىبعم امث : ليق نإف

 . ( مهنذص ْنَع نيقِداّصلا لأن )
 ؟ هنع لثسي تيك اًدص امس ىلاعت هللا نإف

 هعمس 5 مالكلا دبعلا لقن اذإ (هوتو ةميْلاو ةبيغلا ةيآلا هلبب دارملا نأ باوجلاف

 هنع لأسيف اقدص ناك نإو « اذهف « ءوسلا نم هيفامت ملسملا هاخأ ركذو هنم ةدايز ريغ نم

 , هلعف بجو ام قحلاو عقو ام قدصلا ذإ قح قدص لك اف هب لخاؤيو

 هلعف زوجب قدص لك امذإ ءامهلعف زوجيال اقدص اتناك نإو ةميفلاو ةبيغلا نأ مولعمو

 , مهفاف قحلا تالت هركذو

 ىنعي نالف نبأ ملاظ انا لاق اذإ اك« ملل ىذأ هنم مزلي ءىش نع لثس نميف اوفطخاو

 نع ىرويو ةقيرط ملعأ ال لوقي وأ قدصي له اهوحنو برض وأ لام ذخأب هملظب ىتح
 + هبوجو لب تذكلا زاوج راتلاو « موق امهنم لكب : لاقف ؟ كلذ

 ,لخدف ؛ جسني ناك هنأ هنع هللا ىضر ىسل ربلا عيطبقألا نب باهش خيشلل عقو دقو

 لاقف ىيبخ خيشال لاقف « هنوبلطي هءارو ىلاولا ةءامحو قيرطلا عاطق نه صخش هيلع

 + ؟ انالف ثيأر له خيشال اولاقف ىلاولا ةعامح ءاجعف لزنف « ىلجر تحن لدا

 قبرطلا عطاقل لاقو « هوكرنو اوكحضف لجر تحن لاقذ ؟ وه نبأ اولاقن « مث لا

 ,هأ ىجني

 كالذ هل سياف فيرصت هل سيل نم امأو « فيرصت هل نم صاخ اذه لعلو : تلق

 , هيلع كلذ مثإ رهصيف همالك لجأل ىحأي ةملظلا رضي الثل

 دترعصب نع ىلاعت هللا فشك نم : لوقي هنع هللا ىضر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو

 ءراثلاىإ ةرخآلا ىف سانلا نوبحسي نرذلا ةينابزلاك سانلا نوبقاعي نيذلا ةالولا ةءاح ىأر



 ب عوودس

 ةومذ نإو ابندلا ىف ةالولا ةينابز كلللكف مهلع طحمو ةينابزلا ىلإ مظلا دحأ بسني ال اكو

 ,نم دحأ عسب ملايندلا ةينابز مذ لجو زع هللا نأ الولف «ىلاعت هللا لهأ رظن اذه « اعرش

 . ملعأ ىلاعت هللاو كلذ لعاف « مهمذي نأ هللا لهأ

 ناخيشلا هاور ىذا هيبحاصو كلام نا بعك ىلع ىلاعت هللا ةبوت ثيدح بابلا فو

 هللاو : هريلع ماسو هيلع هللا ىلص ىلا لبقو هريغ هيلإ رذتعا اد هيف هلوقو اهريغو
 ..كنع تفلخت نب> ىم رسيأ الو ىوقأ طق تنك ام رذع نم ىل ناك ام هللا لوسر اي

 . ثيدجلا

 : اعوفرم ييبباو م انللاو هحيعص ىف نابح نءاو دمحأ مامإلا ىورو
 - را اى مسار اخ 9-0 . هَ 2 7 6 ه م

 1ذإ اوقردصأ ةئجلا 3 "دا *؟يقنأ نم ايس ىلا اونّمْصَأ »
00 
 . ثيدحلا 0 م

 سيها راسم ىمسعمو 5 مامر 5 59
 : ةئلطا مكل لبقتأ انس ىل اواّبقت > : اعوفرم مك اخلاو ىلعي ىأل ةباور ىفو

 . ثيدحلا « بكَ آلف 3 دَحَأ ثدح اذإ
 : اعوذرم حرتص نسح لاقو ىلمرتلا ىورو

 هبذكلاو « ةينأَتلم قلما "نإف كب رب اَلاَم ىلإ َكُبيِرياَم "عد »
َ 

 « ةبب
 اا

 1 'ميبأَ نإف «قدصلا اوت » : اعوفرم هريغو ايندلا ىبأ نبا ىورو

 . « ةاحتلا هيف ّنِإَف ويف

 ىبم ”قالّصلا 2 ء قادصلاب "كليك م : اعوفرم اهريغو نيخيشلا ثيدح ىفو

 بكب ىنح قدَّصلا ىرَحتَيَو قدصي لجل لاَريامَو مجمل ىرنبتي ُكيلاَو بلا لإ
 . ثيدحلا « اًقيدص هللا لع

 : دبعلا قَدَص اذِإ 2 : اعوفرم دمأ مامالل ةياور ىفو

 . ملعأ ىلاعت هللاو « هنا َلْحَد
 .نغ ىذألا طيم نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 .ضرعت ىلا هبشلا ةلازإ ىه ةيئاثلاو « ةفورعم ىلوألاف .ةيونعملاو ةسوسحملا نيملسملا قيرط



 ل ولا

 « قئاقحلل انفشك قيرط نم هيلع ىلاعت هللا انعلطأ ام اهنع ىذألا طيمنف مهدئاقع ف

 رجحلاك سوسحملا ىذألا.طامأ نمل درو ىذلا باوثلا ريظن هللا ءاش نإ انل بتكيف

 ١ < كوشلاو

 ةفرعم هند ىلعأ هدنع دحأال خبش دي ىلع كولسىلإ دهعلا اذبب لمعلا ديرب نم جاتحمو

 الضف « ءالعلا رباكأ نم راكفألا لهأ دئاقع ىف ةضراعلا ةمشلا ليزبا لجو زع هللاب
 :مه ريغ نع

 بهاذم ق ىتلاتالاكشالا بلاغ اهب تلزأ «ةسارك و انازيم كلذ ق تعضو دقو

 > ةلزئعملاو ةيريهلاك « ةيمالسالا قرفلا

 اهلصاح ىلاعت هللاب ةفرعملا قيرطق دبعال ضرعت ىلا هيشلاليزت ىرخأ انازيم تعضوو

 ىلاعت هلل نإو « ادبأ هسفن هللا فرعي اكىلاعت هللا فرعي نأي ادبع تلكي مل ىلاعت هللا نأ

 ى هوواسل هوملع وا مهنآل ؛ لسرم ىبئالو رقم كلم هملعيال هب صتخا الع هسفنب

 عم كحتيال ىلاعت هنأ كلذو «مالسالا نيد نع الضف للملا عيمج نم كاذب لئاق الو « ملعلا

 : سلجالو لضنالو ةقيقح الو دح ىف هدابع

 هسفنب ىلاعت هملع ةبترم ىلإ هيزأتلا نم رابخألاو تايآلا ىف دروام عيمج ىتخأ اي درف

 مع ةيئرم ىلإ هيبشتلا اهرهاظ ىلا تافصلا نم رابخألاو تايآلا ىف دروام عيمج درو

 ةبترم لقعتب مهفلك ىلاعت هللا نأب مهنظ الإ لي وأتلا ىلإ سائلا جوحأ اف « هب ىلاعت هقلخ

 مييفكي ناكو ايش اولوأام ىلاعت دب ةصاخخ اهمأ اوملع ولف الإو « اهنولقعتيال ىتلا هيزنتلا
 : هنأب ناميالا

 . (دنئت ريثبق َنْيَل)
 ةحئار اهمف ىبأا تافصلا ةفاضإب هقلضخ لوقمل لزنت هنأ هقلع ىلاعت هللا ةحر نم نأ ملعف

 مفوقعب اهوفيكي نأ اوداك ىتلا تافصلا كلذ بهذت مث ء ىفاعملا امنه اوذحخأيل هيلإ هيبشتلا
 نآل هيبشتلا ةحشار' اهمف ىتلا اذلق امنإو ٠ لصألا وه ىذلا هيزنتلاب معلا مهعم بيو قح امأك

 الإ حصيال تيركتلا نأل كاذو «ثييكتلا هقحلبال اكادبأ ىلاعت قلا قدليال هيبشنلا

 تاياجتلا عيمجف « لاحم كللذو هيزعتلا نم رثكأ بواقلاو لوقعلل ىهلإلا ىلجتلا فقو وأ
 لوقماا لهأل فيبكتلا دوجو ريدقتب مث اهفيكب ىتح ىثارال تعقن الو قراب ةحملك ةيهإلا



 مس غول سس

 نأ ردق نإذ « نيرهادلا رهدو نيدبألا دبأ امثاد هيلجت نآل « ىلاعت هللاب مهلهج نم دب الغ

 ..ىنأبام ف رعيالف ىفمام فرع ناسنإلا

 . ادبأ ةفص ىف لجت هل رركتيال ىلاعت قالا نأ نوفراعلا عمجأو

 قلاخ ىلاعت هنأو « الفسو اولع نوكلا دوجولا عيمجل قلاخ ىلاعت هنأ ىلع اوعمحأو

 لقعتيلف اذه ىلوق ىف كلش نمو « فرعءبال قولت ريغ اقلاخ ناك نمو ؛ قواحم ريغ

 هنإف « ةروصملا ةوقلا هروصت امم ايونعم الو اسوسحمال ىلاعت هللا هقاحم مل هلقعب ءىش انل

 فراعملا ميمج لوقعلا لهأ ىلع درب نأ ىلاعت قحللف ؛ىلاعت هللا روصي فيكف ادبأ ردقبال

 . ىفرعم قح ىتفرع مكنم دحأ ام مهل لوقيو « مهوقعب اهوبستكا ىلا

 ىلاعت هللا ةفرعم بلط نم : لوقي هئع ىلاعت هللا ىضر صاولا ايلع ىديس تعمسو
 . فشكلااب الإ كالذ نع جر الو هبشلا همزال نف فشكلا نود ركفلا قيرط نع

 نيملكتملا ىلع سيابإ لخدأ امنإ :لوقي هنع ىلاعت هللاىضر نيدلا لضفأ ىتخأ تعمسو

 اونمؤي نأ الإ مهفلكام ىلاعت هللا نأل كلذو « بيغلاب.ناميإلا لاك باوث مهمرحيل لب وأتلا

 : ىلاعت لاق مهوقعب هرلوأ امبال لزنام نيعب

 . ها ( انت اهراوثمآ ) ىلاعت لاقو ( ُمبَر نو ْيلإ لِْنَأ ار 'لوستلا نَمآ )

 دئاقع نايب ف رهاوجلاو تيقاؤيلا صوصف باتك ف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو

 دمحلا هللو نيماكتملا نم دحأ بتك ىف هدجن مل ائيش ىرت هعجارف مخض دلجوهو رباك ألا

 لثمدل سيل هللا هقلخ مالك لك نأ هحاضيإو « ىح وه امثإو ىوعدلا باب نم اذه سيلو

 «ىعمالو افرح رخآلا ىلع نيمالكلا دحأ ديزبال نأ ةيلثملا ةقيقح ذإ هجو لك نم ةقيقح

 ىف ةدوجوم ريغ نهذلا ىف ةدوجوم ةيلثماف رخآلا نع هصقن وأ امهدحأ ةدايز نم دب الف
 اذه هيف لوةي نأ حضي ناسنإلا هركذ مالك لكف هيلع رمآلا ام فرع نمل « رمألا سفن

 15 ملعأ للاعت هللاو مهفاذ دحأ هيلإ اتقيسي م مالك

 اهايذأ ةبَمش نوم اوأ َنوُنِسَو ”مضب نآعإلا » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 6 لإ هلاك لاو مقر ؛ قيرطلا نع ىَذّْلا طا

 . اهنم هلازأو اهنع هاحم اذإ قيرطلا نع ءىشلا طامأ لاقي : ظفاحلا لاق

 ( راونألا حئاول ما )



 - ع4

 ةساجنلاو مظعلاو هلوشلاو رجحلاك راملا ىذؤياع لك ىنذألاب دارماو لاق

 . كلذ ومحو

 مفتنأ ائيش ىنملع هللا لوسراي تلق : لاق ةدرب ىلأ نع هجا. نباو لسم ىورو
 : لاق هب

 يدان قيرط *نع ىّذأْلا لزغأ
 2 و معو 2 0 قيرط 'نع ىذ | لزعا »

 . « قدس قيرطلا رث ىذالا طيمتَو » : ليوط ثيدحىف ناخيشلا ىورو

 00 ها و
 0" 5 ا يلا كرم مس

 ويب رطلا نع ردها كواحنإَو , ةقدص ٍركَشلا نع كيمو فوثرمملاب كرم

 , ثيدحلا 6 ةق سَ دّص

 : قييبلاو هحيحص ق نابح نال ةياور فو

 . « ةَقَدَص ساّنلا قيرط 'نَع َملَمْلاَو كوشلاَو رجلتا َكمطاَمِإَو د

 لقعم عم تنك لاق ةيواعم نع درفملا بدألا باتك ىف ىراخبلاو ىناربطلا ىورو
 هلثم تيأرف « قيرطلا نع هاحتن وأ هطامأف ىذأب انررف « تاقرطا ضعب ق راسي نبا

 تعنص كنيأر معاي تلق ؟تءنصامىلع كلمحام ىتنأ اي لاقو ءىديب ذخأف هتيحئف هتلخأف

 : 0 ل تعمم لاف ؛ هلثم تمنصف اثيش

 "نم لبن نو « ةَعَسَح هل تبعك َنيلثلل قيرط 'ني ىّذأ طاتأ سد
 دو ل د

 .6 هذَا ا وي تناك ؟َمَو م : ىتاريطلل ةباور فو

 نم لبقنال نأ مظاعنت ىلاعت هللا مرك ةحاس نإف ةميظع ةراشب ثيدحلا اذه فو: تلق

 : نيملاعلا بر هلل دمحلاف « ةددحاو ةزسوح ملم

 هنأت كوش نئمغ دج يني راسى لجو ادب » : اءوفرم ناخيشلا ىورو

 « ال هللا َرثَقَك كلذ هل ىلامت هللا نكشف

 ٍرهظ نم اهنطق 3غ ىف َقَدْطا ىف ةياقعي ًالِجَر تيار دقل » : لسمل ةياور فو
 5 7 1 هم 0-4

 . 4 نيداثملا ىذأوت تناك قيرطلا



 لس ع هزه دس
 6 ىلإ امم نس ا + د 1 007 5
 <لآقف قيرطلا رربظ لع ة هرحش ٍناطغب ”لِجَر "م 8 : اعوفيص دواد ىلال ةياور ىفو

 م

 . « هنا لخدأف ' يذوب آل نيرلثملا قبرط 'نَع اذه َنيْحتأَل ناو

 كاش < :رطغ هم اخ 1 لج َعَرَت » : اعوفرم دواد ىبأل ةباور ىفو

 5 . « قيرطلا نع
 رام

 نع "لام َءوضاوَم ناك اَمِإَو « ةمطقف 0 رحش ىف ناك » : ىوارلا لاق امإ

 « دنا 0 ل كلذ هللا وكشف قيرطلا

 هني سنأ نع « تاعباتملا ىف هب سأبال دانساب ىلعي وبأو دمحأ مامإلا ىورو

 : لاق كلام

 آت «٠ سانا قيرط "نع اَطرَتف 0 26 َساّدلا ىذا ةَرحَش تناك »

 رعأ ىلاعت هللاو « نكت ىف اهل ف ا : سو هيلع هللا ىَلَص هللا كين

 ناليغ مأ كوش نم جاهلا قيرط ىف ام اوليزيو اومدقتي نأ جاجحلل ىغبنيو : تلق

 راجشألا كلتب قلعت لامحألا بلاغ نإف ؛ ىضاقلا نيتاسبو قوقعلاو ةبورحللا ىداو وحن ىف
 زوجعل لمحملا ناك امبرف ءاجراخ عالضألاك هنم ائيش نوكرتيو عرفلا نوعطقي ترعلا نإف

 ىف اليل ىرمغلا هللا دبع خيشلا ةفحم تقلعت دقو اهرسكي اهيمربو لوللا ىف اهقلعيف ةفيعض
 اذإ اهعطق ىلع مزعءو ةكم نع اسأف هل ىرتشاف نيعبرأو عبس ةئس جح ا ةبورخللا نم عرف

 هللاو ةيئلاب ديعلا بيا ىلاعت هللاو « هئع هللا ىذر تاف ردب لزم ف ةيزملا هتكردأف عجر

 : ملعأ ىلاعت

 ةيحلاو غزولا لتقن نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذدخأ )

 ءللخلا قش ىلا زوجعلا ةرإ ىح ل ىعرشلا هقيرطب نيملسملا ىذؤي ءىث لكو برآةعلاو

 . هطرشب ثيداحألا ىف ىتأيس ليصفت اهيفف تايحلا امأو « هيف لخدتو

 نه هيف امل لاقف ؟ لتقي ىتح هنأشام غزولا نع لثس هنأ هبنم نب بهو نع انغلب دقو

 مورا راثخقنت تناكامنإف اضيأو ب رطضتةعاس ريصت اهبنذ تعطق اذإ كلنأ هل لدي « مسلا

 هفرعأ تلاقف اهفعض عم كتخفن ىنغت اذاءو « اهل ليقف مالسلا هيلع لياخللا مهاربإ ىلع

 اذكه « انتا رسك ثيح مهارإب ةنامثلل اراهظإ كللذ تلعف امتإو « ةفيعض ىتذفن نأ
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 دهشيام ىئاسنلاو هحيص ى نابح نبا ةياور ىف ىفأبسو « بتكلا ضعإ ى الوقتم هتيأر
 . ماعأ ىلاعت هللاو ظفللا اذه ريغي ةلثسملا كلتل

 طئاغلا جرم رئاد نهداف برّدع كتدرق 0 « ةميظع ةدئاف ىلع ىأاي كلدأو

 ةيح كلئعسل اذإو « ارار٠ كلذ ائبرج دقو « لاخلا ىف دربي ناقرحلا نإف « بيطلا تيزلاب

 ءاملاي هعنداو نيئاقثم رادقم كريغ طئاغ وأ كطئاغ نم لخف ارهاط ءاود دن مو تابعث وأ

 ؛ ءىلاب ادحاو اصرق جرو ندبلا رئاس نم عمتجي مسلا نإف « ابطر وأ اذفاج ناك ءاوس

 . ملعأ ىلاعت هللاو ءربلل هاندجوام عروُأ نم وهو اضيأ كلذ انبرج دقو

 : اعوفرم هجام نياو ىذمرتلاو دواد وبأو ماس ىورو

 قب ركغلا ىف اهلََق ْنَمَو « ةنَسَس اَذَك را ذك هله بارض لّوَأ ىف َةَعَرَو لق م »

 تلاكلا قب'ركعلا ىف اهلك سو « لوألا تسلا نود ٌدَئَسَع اَذَكَو اَذك دلك ينال
 . © ٌويناَملا نود ةَنَسَح اَذَكَو ذك هلق

 « َقَكَسَح نام هل هللا بيك ةبارض لأ ىف اَعَرَو لبق ْنمَو » : ممل ةباور فو

 . « كلذ َنوُد ٌمَلاَلا فو « كلذ نود ةيناثلا ىف

 . « نسخ ”نيِمْبَس ةب'رَص لأ يف » : لاق دواد ىبأو لسمل ةياور فو

 كثر ًاهدتع ناك اسم هللا ىَضَر ةَشْئاَع نأ » : ىتاسنلاو هحيحص ىف نابح نب ود

 مصور هيلع لا ىلع ه هللا لوُسَر ن ل ّعَّرَولا وب لقت َتحَجْلا ىف وصوم

 ضارألا ىف مي 0 سو هيلع هللا ىلص ”يهاَيإ ا د

 421 ْص رشا 4 د يلع خف ناك “ مَن رْغّوولا َد 20 ب تاّنلا تأقطأ الإ

 : « رمق سو ءيلع

 . صرأ ماس نم رابكلا وه غزولاو طفادللا لاق

 : تلاق كيرش مأ نع ىراخبلا ىورو

 نال م ف يي ناكَو : لآ رغاذ ىألا لبق سو هيلع ”ّللا ىلص هللا ٌلوُسَر 1

 ميهارإ | َلَع

 . هصيحص ق نايح ا ىورو



 د ةهءوادبل

 .© 0 "لف اَغَرَو ع 'نَمَو « ِتآنَسَح * عيَس 09 1 ”لَمق مد هم

 : اعوذرم ىناريطلاو ىلعي وبأو دمحأ مامإلا ىورو

 و ع3

 < َلَتَك 'نَم » : رازبلل ةياور فو

 : 586 هدعيدعص د ةابع نبا دواد وبأ ىورو

2 

 هج
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 بسم 51 2 كرت َنَمَو ) تايحلا ىنعي )»1 هاتي راح 1 001 ًاسام»

 تمد كاع

 .6 3-5 سلف ةفيخ

 : سايع نبا نع ىوريو ظفاحلا لاق

 . « ليئارْسإ ىفب نم ةدرقلا تشسم ا نجلا حسم تاّيحلا د

 نع لئس 0 2 ىلص ا ”لوسَر نأ» : ىاسنلاو ىذمرثلاو دواد وأ ىورو

 م تحدشلأ رار 0 اسم ف اعيش 57 0 مَ 1 ا : : ل1 تول تايح

 نأ 4 نايلَش هل دعا ىلا ديلا ف دشن ون 323 َدَحَأ ىذلا َدهَملا
 مسه را

 « ةرفولتفاف ندع نإ ان نو داو ل

 هيلع هللا ىل+ص هللا لوسر نأ ةبابل وبأ هثدح ىح 9 لثقي رم نبا ناكو

 + هريغو ملسم هاور كسمأق ثوببلا تايح لتق نع ىبن ماسو

 هتقوأ تاه 3 هشارف ىلع اهدجو ةيح لق اصخش نأ دواد وبأو ملسمو كالام ىفورو

 هيبحم نأ هللا عدا هللا لوسراي اولاقو مسو هيلع هللا لص هللا لوسرا) كلذ اوركذف

 ؛ لاقخانا

 0 اًذإف « اوبلسأ أدق انج ةتيدكلاب 9 لأ كم 0 اورذْفَتْسا )
 مس مس ع لس

 هفاك ناطيش هنِإَف وعفا كلذ 5 كك ادب نإف 0 هذاا هونذاف اعيش (م 4
 3 2 5225 مع 2

 0 00 اونف ذاق اوبهذَأ 4 لاق "م

 اوحرحم انيس ام مدا ) ري را رخل » : مهل ةياور ىفو

 ونفذا اويهذَأ 1 لآ ؟ 9 0 كفاك 7 هنإف ولسا الو َبَهَد نإذ 5 اهيلع

 . « كبحأص



 دع عرالس

 ليمش نب رضنلا هلاق « اهنطب قام تقلأ لماحلا هيلإ ترظن اذإ رتبأ عون تايحلا فو

 قو تريبلا ى ةقلعتملا تايحلا لتق ىف ءالعلا بهاذم ركذ ىق ىرذنملا ظفاملا لاطأو
 . اهعجارف اهكرت

 1 1 م١ امي سا

 ”ماق ءايبن ١ نم يبن تّصارف ةلكأ نأ اه : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 م ىطس هله 5 هكمو سافر ريو مس يعمل م
 ةنكا تفرح كِيَصَرَف نأ ميلا ىلاعت هلا ىتوأل « تقال لد يع

2 

 . « كامت هللا مست مسألا نم
 لع هل سا ع

 4 هلع الهف د : ةياور ىف داز

 ( مالسلاو ةالصلا هيلع ريزع وه ىنلا اذه نأ رخخآ ثيدح ى ءاج دقو ظفاحلا لاق

 ثيدحلا فو « مهتعيرش ىف ازئاج ناك قيرحتلا نأ ىلع ليلد ةدحاو ةلمت الهف هلوقو لاق

 ماعلا باقعلا هيلع لزْي نأ نمأي الف سائلا دارفأ نم دلب ىف عقو اذإ ركنملا نأ ىلع هيبنق
 ملعأ ىلاعت هللاو

 ق دعولا زجنن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع فسخأ )

 دعولا محي هب ل قاخلا بلاغ راص دق دهعلا اذهو « انناوخإ عيمج كلذب رمأنو ةنامألا

 : سانلا نم ليلق الإ هتنايخ نم ملسي داكي الف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم قياسلا

 فصن فلأ رصعلا ىف نيدقتعملا نم صخسش دنع عدوأ هنأ هب قثأ نم ىل ىكح دقو

 هنم جرن امنأ افوش هتأرما لزغو همنغو هزعم نم اهعمج هلايعو وه اهب جحب ناضمر ىف
 « هنم اهبلط داعيا ءاج الف « رفاسأ ىح ىل اهظفحي خيشلا ىديس لاقو « جاحلا رفس لبق

 خيشلا ىديس نوخت اولاقو « ىنورفكي نأ اوداكف هتعاج ىلع ماقو طق كتيأرام : لاقغ

 هتأرماب ىنأف ىل تلحاف ةحيحص تناك نإف خيشلا ىلع ةحيدص كاوعد له هل تلقف

 « ةعيدو كعصن كلأ هاطعأ هنأ اهنم ثالثلا قالطلاب انل تاحو ةيجوزلاب هل تفرتعاو

 لجو زء هللا ديب ةايحلاو توملاداتلق دق : لاقف ؟ةمكحملا نم ندنثا هيلع دهشت ملل هل تلقخ

 هللا ةداهشب ىفتكت امأ بار كلبلق تنأ ىل لاقف « دوهش مادق كلل مهطعأ ىدوضقمو

 م هميرا موي ىلإ اوحارف هيلإ تنكرف اديهش هللاب ىنكهل تلقف « ىلاعت

 ء دوهش الب ةعيدو نامزلا اذه ف اصخش ىطعت نأ ىخأ اي كايإف

 ارانيد نيرشعو ةسمخ هل عخ هنأ ريرضلا ىروونسلا دمحم خييشلا انبحاصل عقو كلذكو

 نأش نم ناكو « حاطنأا نسح خيشاا همسا خباشملا نم اصخش كاذ غلبف جبوزتلا ةين ىلع



 تورو

 هللا ركليو ةفوشكم ىدو ةروفضم ةرعش هلو دوجسلا عضوم ةزنعلا ةبكر لثم هل نأ اذه

 خييشلا ىلإ خيبشاا اذه ىتأف « مايهلا نم ريعبلا ءاغرك ءاغر هل ريصي ىبح سلجم لك انع»

 تبيحأ ام لاهجلا ةميظع تنب ىلو كلئيدو كربخ ىنبجعأ ىخأ اي لاقو « ىرووْسلا دمحم

 « ارانيد نيرشعب كلئم ىضرأ انأو ارانيد نيثالث اف ىفوطعأو « كريغ اهذخأي ادحأ نأ

 هللا نوكي نأ ىضرت امأ لاقف ؛ انهن تافولا دي رمق لاو زم ف هل ريرضلا مهم ىنأف

 . هيرات موي ىلإ اوحارو مهذخأف « معن ررضلا لاقف « كل ادهاش

 « رايد ةثامعبس اصخحش ضبقي اصخحش ترضح : لاق هب قثأ نم ىلإ ىكح كلذكو

 هللاب ايضرت امأ نكلو ةداهش لممنأ ال انأ هل تلقف عرولاو نيدلا رهظي ضيباقلا ناكو

 انيلع مهداهش لبقي ىلاعت هللا نإذ ادوهش ىعمو امكعم ىلا نيبئاكلا ماركلا ةكئالملاو

 انالف نالف ضبقأ امتروص ةريغص ةقرو هل تبتكف تيضر ضيقملا لاقف لامعألا ىف

 ديف هسأر ىف ةقرولا دخأو ةكئالملا و ىلاعت هللا ةداورمشب ضبقملا ىضرو « رائيد ةئامعبس

 « ءىش ىعم كا سياهل لاقف ءهبلاطف هبلاطدل ثلقف ءدحج هنأ مانملا ىف تيأر ةريسي ةدم
 ةثاعبس ىلع ىعدي صخش لاقو ىضاقلا ىلإ ضباقلا ىضف ةكئالملا ةداهش ركذتامأ لاف

 عمس اصخش نأب ىلاعت هللا فطل الواف « هرزعأ هب ىتثا لاقف ةكئالملا هدوهشو راثيد

 ناك ام هللاو : لاق « اهلك سولفلل تحارا دهش ىنح هارب ال حاس قوف وهو ةعقاولا

 . ادبأ نويو ةكئالملاو هللا دهشي ادحأ نأ ىدنع

 ةبر#ت دعب الإ دوهش الب ةعيدو هدنع عدتو نامزلا اذه ىف دحأب قثت نأ ىخأ اي كايزف

 . ةليوط

 تناكو « نيددم خيشلا نبا دوعسلا ىلأ ىديس ةئبا ىجوز نسحلا مأ ةديسلا ىتربخأو

 ىأرف اهدج ةيواز قف ىلصي ءاج اصخش نأ « تاةداصلا تائيدلا تاريدللا تاحلاصلا نع

 همعطي رجاتلا كلذ راصو ىمعأ لمعف ءرانيد فلأب ةولخلا ف الخاد خبشلا ةعامجنم ارجان

 رائيد فلألا ف هنوخميلر جاتلا بايغ بقرتيو « ىمعأ هنأ د قتعيوهو ةنس ةده هوسكيو هيقسيو

 برهورانيد فلألاطخأو قودنصلا لفق لعفتملا ىمعألا رسك. فدل ومقةليل رجاتلا باغنأ ىلإ

 دحأ امو ةئس ىمعألا اذه رص رظناف . بادأو ديبع هل ارجات اهب راصو ديعصلا ىلإ اهم

 ةيوازلاو ةرادلا ىف نم لك ناكر « راموأ ليل ف ةقيقح ريصب هنأ هب رعشي ةيوازاا لهأ 2

 . لاومألا ف اذه عرولاو مالكلا ةلقو ليللا مايقو موصلا نم هيلع وه امل هب كريتي
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 : امهيف ةنايخنا ىصحت الف مالكلاو جورفلا ىف امأو

 دنع اهمصخو ىه تعادتف لاهجلا ةعبدب تناك ليئارسإ ىنب نم ةأرما نأ ىكحف

 ىضقأ ال امنذأ ىف اهل لاقف اهتبع هبلق ىف عقو اهيلإ ىضاقلا رظن ايلف « ليثكرسإ ىنب نم ضاق

 « ىلاعت هللا نم هتفوعخو ىضاقلا تعجارف كلذ ىلإ هب ملف « كلسفل نم ىيتنكم نإ الإ كل

 لاقو ثتاذك اهم نتتفا اهيلإ رظن املف اهصلخيل ىمايس 1 اح اهرمأ تعفرف فم ملف

 اهرمأ تعفرف فخم ملف ىلاعت هللا نم هتفوخف ٠ كسفن نم ىنيئنكم نإ الإ كاصلخأ ال

 مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلإ اهرمأ تعفرو تكبف كلذك هنكمت نأ اهنم بلطف ناطلسلا

 حبرن اولاقو « اهلتق ىلإ اوبق ىدؤي ةليح اوربدف ناطاسلاو 5 احلاو ىضاقلا كلذب لعف

 تراصو اباك اهدنع تبر اهنأ اهيلع دبشت ةنيبب مالسلا هيلع دواد اوتأف + اهننتف نم سائلا

 نايلس مهلأ ىلاعتشلا نإ مث « اهلتقي مالسلا هيلع دواد رمأف « تدارأ املك اهسفن نم هنكمت

 اوماقأو بولقلاب دخأت ةليمح ةأرما هدنع ىعادتت اكاح مهدحأ لمعي نأ ةراحلا راغصو

 درو روز ةنيبااهذه ناواس لاقف «اهيم بلكلا اهنيكمتب ةأرملا كلت ىلع اودهشو !روز ةئيبلا

 قالا ريغب - هنأ داود ملعف « لافطألا رعشتال ثيحح نم رظنب دوادو كلذ لك مهتداهش

 . اهلتقي هرمأ نع عجرف

 لجر تخأ لّقع ىلع بعل اصخمش نأ ةيوازلاب اثدنع مامإلا رمع خيشلا ىنربخأ دقو

 هبرهو ناسنإل اهجاوزو هتنأ اهنأ ىعداف «ىردخأ دلبل امم رفاس مث اهجوزتو هباحصأ نم

 ىهففاقلا لطريف كلذ دعب هفداص اهاخأ نإ مث « هنم عنتمت ىهو ةأرملا بلطي راصف

 قحتسي اذه لاقف نيدلا لضفأ ىنأل كلذ تيكحف اهمخأ ّض هعم باقئاف ابهذ نيرائيدب

 هذه كلل تيكح امو ءاذه انتقو ىلإ ىمعأ وهف مايأ ةثالث دعب كالا ىمعف ىمعلاب بيدأثلا

 ادج ةريثكف مالكلا ةنايخ امأو « ِكدلو نم ىتح زرتمثو كنامز فرعتل الإ تاياكحلا

 ق مهرارسأ متكي نم ىلإ نوجاتحمي سانلا لزت مو ادبأ ارس كل ظفيم ادحأ دجت داكت الف

 كل اودع راص امبرف ؛ كدلو نع ىح كرس متكاف ايندلا نم دقف رسلا لماحو رصع لك

 كولملا دنع لتقلا بجوي ام ىلع مهدلاو نم ١ وعلطاف شاكدرزلا ريمألا دالوأل عقو ا"

 تطللا هل لصحو هقنش ىلع مزع ىتح هلذأو هتمعن باسف رص ىلع اشابلاىلإ كلذ ارهنأف

 : ءاشي فيك ءاشي نم ظف# هللاو ءارقفلا نم هراز دحاو ةطساوب

 : اعوفرم ىويبلاو م احلاو ىلعي وبأ ىورو



 مس جو هب مس

 هَذِإَو ذكي الق 'مك دحأ ثّدَحاَذِإ : طك ايتن امس يل اوأبقَت د

 ا نما اَذِإَو « نام الق لَو

 : اعوفرم هحيحص ىف نابح نباو دمحأ مامإلل ةياور فو

 4 "مدا اذ اوُدأَو « معو !َذإ اوفاوأ : ملا لكل ئمضأ اًنس يل اوُممْسا »
 . ثيدحلا

 : ةزب ره وبأ لق دنا كل لفك أ اًدِس يل اولفُك أ » :اعوفرم ىئاربطلا ىورو
 , ” :طبلاَو «جارَقلاَو « ةنامَأْلاَو هاك رلاَو « ةالكلا : لاق ؟ هللا َلوُسَر اي نهم
 : « ٌنآسالاَو

 تش 2 لاح“ را بوك رذَج ف تَرَ املا نإ » : هور لو سك اكوو

 2 000 أملا رحبفبف ةماوتلا لكلا 'ماني : لاف اهمْفَرَو امألا نع انثدح
 « 8ْئذ هيفا نيو ايم 1 طفتق كِْجِر ل ”هةج حد رز لمعلا لت

 يداوي عا دك آل ّ وحياتي ”نأيلا خبطت يعدل هامق د 6

 1 أ [ "أ 6 لبو 16 ع ّ نيم الحر نالف ىك يف "نإ ا ِ دراما

 . « ناعيا نم لور نق ةّدَح لآقثم ويلف ىف امو

 : لاق هنأ دوعسم نب | نع ىيبلاو دمحأ مامإلل ةياور لو

 ةالكلا نإ مث : لق « ةنامألا الإ اهلك بو ملا رك را ٍليِبَس ىف لتقل »

 كللذ ُدَشْأَو هدد ءايْشَأَو ءانامأ ليكلاَو « ةنآمأ َنْرَوْلاَو ءوْضْولاَو « ةنآمأ

 اردت نأ مك كرمْأت هللا نإ ) : لام لاق ء را باتكىف كلذ ٌقيدطَتَو يئادول

 08 4-5 ل

 ( ةنأم

1١ 
2 
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 .( اهلهأ ىلإ تآنأمألا

 ) م” نأ ناعإ ! آل 2: : اعوفرم ىلاربطلا ىورو

 ءدالتلا اما 5-1 1 ا قم لت ّةاذِإ » : ى ىذمرتلا قورو

 , ثيدحلا 4 اًمَرْمَم 36 وااو ًاَيْدَم ةناَمألا تْحما اًذِإ و : هم رك دق األ رت



 هد م8واؤ دل

 تعياب : لاق هنع هللا :ىضر اهملا ىنأ نب هللا دبع نع ايندلا ىبأ نباو دواد وبأ ىودو

 ى امم هينآ نأ هتدعوف ةيقب هل تيقبف « ثعبي نأ لبق عيبب لسو هيلع هللا للص هللا لوسر

 : لاقف هناكمم وهاذإف « تئجف ةثالث دعب كلذ تركذف « تيسنف هناكم

 . ل“ راظتن أ ثالث لدم انه ان نأ "لَك تققش دل ىف اب ايد

 دلوع 4 7 ' ا قل ل رحم 1 :١
 َدَعَو اَذِإَو بيدك ثادح اذإ : ثالث قف انما هم 2 : اعوفرم ناخيشلا ىورو

 . © نأخ معن ذو تا

 ملعأ ىلاعت هللاو « ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 هلل ضغينو هلل بحن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 ادبأ ةيناسفن ةلع كللذ نم ءىث ى اثل نوكي الف « انلامعأو انلاومأو اندالوأو انتجوز ىتح

 . بذاكوهو هلل ةبحنا ىعدي سانلا بلاغ نإف « دجويام زعأ نم دهعلا اذهو

 : مالسلا هياع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ دقو

 .ها « نع مات ليلا ُهنَجَأ اَذِإف بحت عدا نم بدك »

 ىتح مانت « ةدابعلاف ىتبحم هبشن هلل كتبحم نالفاي « هيخأل لوقي اصخحش ةرم تعمسو

 : ها ناتمو روز اذه « هللا ةبحم بلطتو كينيع ىلع توبكنعلا ششعي

 ةرضح ى هفتوي ىتح قيرطلا هب كلسي خبش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتحيف

 هجو دمي دهشملا كلذ دهش اذإف ؛ قاخلل اهتبسن نود قحلل رومألا ةبسن هجو ادق دهشي

 زوقألا ةنبن هيو ووك نع هندلا نواف تطاو روح لك لمجال
 تروصن اذإ ةعاطلا هجوك « قهلا هجول ةبسنلاب قاحلا هجو حبق هجبو هدهشأو : قلخملا

 حببقلا مدقي دحأ ريصي لهف « ةحيبق ةروص تروصن اذإ ةيصعملا هجوو ةليمج ةروص
 قولا هجوب دارملا وه اذهف ؟ ةمنارلا ةبرطلا ةنسلا ةروصلا رخؤيو الثم ةحئارلاو ةروصللا

 . موقلا مالك ى ىلاعت

 « ةعيرششلل اةفاوم ىنعي قالا ىلإ هجو : ناهجو هل قول لعف لكنأ كلذ حاضيإو

 دبأ قاب وهو قالا هدجو وهف ةعيرشلا قفاوام لكف ء« امل افلا ىنعي قلذلا ىلإ هجوو

 دبأ ىلإ هروهظ تقو نم كلاه وهو قاخلا هجو وهف ةعيرشلل فلاخام لكو « نددبألا
 : ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو ؛ ةريخألا ىف هيلع ةذعخاؤملا ثيح نم الإ نيدبألا
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 . ( بجو الإ ثيل هش ؛ك)
 هجوب اضيأ بذذلا بجع نع نوريعيو « هاضرو هللا هبحت امل قفاوملا ءىشأا هجو ىأ

 هجوب دازبام قحلا هجوب دارملا نأ ىتخأاي نظن الف «ثعبلا موي قلخلا بكري هئم نأل قبلا

 ىه ىلا هداع قئاقح رئاسل ةفلا# ىلاعت هتقبقح نإف « لام كلذ نإف ناويحلاو ناسنإلا

 . اريبكاولع كلذ نع هللا ىلاعت « ةرهاظلا روصلا نع الضف حاورألا

 وه امإو « قيرطلا لهأ نم وه سيلف عبطلا بح هتجوز وأ هدلو بحأ نم نأ ملعف
 . هباط ءىشب لئاس ىلع حش نم كلذكو « باذك ريذم

 ةبحم ىهف هتجوزو ريغلا داو ىلع ةبحنلا ىف هدنع هتجوزو هدلو حجر ىّتف ةلمجلابو
 بحي اءزج مهيف نأ نوملعيو «ىلاعت هلل قاحلنا نوبحم نيذلا لكلا نم نوكي نأ الإ ةيعيبط

 اذهب هسفن لادكلا ىعدم نزيلف هقح ءزجلا كلذ نوطعبف ريغلا دلو ىلع هدلو ةبحم حبجرت"

 يه ةااصلا ةفصلاف « مهوبحأام لكلادالوأ ىف ةحخلاص ةفص دوجو الول هنأ ملعف «نازيملا

 . خلا هجوالإ ةقيقح اوبحأ اف قحلا هجو
 لكساف « رمحألا تبربكلاكراصو نامزلا اذه ىف هلل هاخأ بح ىذلا خألا زع دقو

 ىلوق ىف تككش نإو « اياوزاا خياشم ضعب ىج هءارو ناسلو هيخنأ مادق ناسل دحاو.

 ركذي نأ دبال هنإف « هروز ىفطت داكن ثانأ ىت> هيف غلابو هنارقأ ضعب هل خدماف اذه

 ىرصع ىف تبع امو ؟ ةبحملا هاوءد نأف « احيرصت وأ اضيرعت صيقنت ةهئار هيف امالك كل
 نيدياعلا نيز حلاصلا خيشلا ريغ ىادق نم وهام لثم ىئارو نم هنأ قةمتأ احلاص انأ اذه

 ذدخأي ودع فرعيال هلجأ ى هللا حسف « ىسيقابلا ديبع خيشلا ىلاعت هللاب فراعلا خيشلل نبا

 ىطعي هلعجبو صقن ةحنار هيف مالك لك بلقي هنأل « مهلك هباحصأ قح ىف ةملك هن

 : ادجب زيزع اذهو لاكلا

 مظعلا هللاب ىل تلحو هدلو نم زعأ ىنبحم هنأ رصعلا خياشم نم صخش ىعدا دقو

 افصن ىل بتر نأ هنم بلطأو هاوغد نحتمأ تلسرأف ؛ ىلاوجلا نم افصن نيرشع وحن هلو

 . طق ىرحم ىعداام مويلا كلذ نمو لئاسلل هجو ىف سبعف اهثم ادحاو

 هنم بلط ول هاحخأ نأ ىلاعت هللا ف ةودخألا بئارم لقأ نأ ىلع قيرطلا لهأ عمجأ دقو

 . ردص حارشناب هل هاطعأل كالذ ريغو ماعطو بايثو لام نم هديبام تصخ
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 تثخ الإو هيلإ ددرتف هب قوأف نازبملا اذهب هنزف كوخأ هنأ ىعدا نم لك : اولاقو

 . ةرخآلا ىف كعفنيال ايندلا ق كعفنيال نم نإف هند كالجر

 ناوخخإلا نم ائيش كنم بلطي نم ولختال : لوقي هللا هحر نيدلا لضفأ ىخأ تعمسو

 هل وه سيل ناكنإف هل وه وأ هل وه نيف هنأ كافشك قيرط 9 تعلطا نوكت نأ هعنمتو

 هل وه ناك نإو ءهل مسقي م هنأل كيلإ مجري فوسو لخبلاب كلفصو نع جرختل هل هطعأف

 . ها ةقرسلاو بصغلاب وأو ارارطضا هيلإ لصي نأ لبق !رايتخا هل هطعأف

 اهريغو تاصاصتخآلاو لاملاو بارثلا نم ىنه بلطيام لك ةلروسب ىلع هللا نمدقو

 ىلإ جوخأ وه نم كانه نركي نأ امإ « ىعرش هجوب الإ ىنم هبلط اًثيش لح عنمأ الف

 «ةهوركملا تاوهشلا لكأ ىلعوأ هللا ىصاعم ىلع هب نيعتسي هنوكل امإو هنم ءىشلا كالذ

 ىلاعت قحلا لام ىف انفرصت نأل هعنم نأ هللا ذاعف اهلك ةيعرشلا عناوملا مدع صخش امأو

 لوحتتف ةلاكولا نم انا زع هئاطعاب قالا انرمأن م انعنم ىّتم اننأ فرعتو « ليكولا فرصتك

 . انلوح نيذلا قئالخلا رغنو معنلا ائع

 : ءارقفلا نم ديرم ناسا ىلع اموي هللا همحر صاوللا ىلع ىديس ىندشنأ دقو

 ُدوُرُو ْمْيَلَع ام غرف ضوحو نالت دورا نآضيح هع ب
 هتبحن ىلإ قحلا انيدن ىتلا ةلاصلا تافصلا دقفل هللا ق هضغب ىغبني قسافلا نأ ماعق

 ديرب نم دقفتيلف « ةعيرشلا نع انجرخ دقف هقسف ثيح نم اًمساف انببحأ ىتمو « اهلجأل

 «سانلا رثكأ ىف عقاو وه امك عيطلاب هركيو عيطلاب بحي نأ لبق هسفن هلل ضغبيو هلل بح

 ناك ولو هنوركشيو هنوبحم مهف ةيئاسفنلا مهضارغأ ىلع سانلل اةفاوم صخشلا ماد اف

 . نيلقثلا ةدابع ىلع ناك ولو ةدمايقلا هيلع تماق هنم اوردكت ىتمو « اقساف

 ءالبلا فكتساو حر : هل لوقي وهو نيدلا لضفأ ىخأ ةبحم ىعدي اصخش تعمسو

 ىأو ىخأ هل لاقف « ةردنآلا ىف كلعم ىفرشحم نأ ىلاعت هللا لأسأو كبحأ ىنإ هللاو : لاقف

 ةوخألا امنإ ةوخأب هذه تسيل لاف :حورأو كلقرافأ لاق؟رانلا ىلإ نو رشح اذإ لعفت ءىش

 .ها قيطأال لاقف كلعم ىناخدتو رانلا نم صاخنأ ىبح ةنجلا لخدتال نأ

 ىدمجن ىقرافي داكيال ىل امزالم راصو زاجحلا قيرط ىف ىبحم ناسنإ ىعدا دقو

 مويلا كلذ نم هلمحم عقوف ىلمج عفدف هلاج ىلا> تدازف زوجعلا قش قيضم هايإو از

 . ىل ةدعاسم لقأ ةرخآلا ىف هنأ تملعو ىتيع نم طقس



 مس جواد

 ىعمو ارئاز هنعهللا ىضر ىكسلاملا ىناقللا نيدلا رصان خبشلا ىدهس ىلع ةرم تلخدو

 « ريغال ةمابقلا تاصرع ىف انديب ذحخأبل الإ كلثم بحصنام هللاو : لاقف كعك ضعب

 ديربال هلل ةبحملا نأ ثيح نم ةيفض ةلع اهيف ناك نإو هنم ةملكلا هذه ىنبجعت تناك

 5 اروكشالو ءازج هبرخأ نم اهيحاص

 ىذلا ىلزاغملا رداقلا دبع ىديس وهو ماقملا اذه هل دحاوب هلك امز ف ترفظ دقو

 فصنو ةجريسلا فصن لئاجلا ىلأ خيشلا ىلع ىيرذ دعب مث ىيرذ ىلعو "ىلع فقو

 ةئامعبسإ ىلأ ىملع ريغ نم اريثك ىلع دراولا ىأر امل هنإف « نيروسلا نيب طخ نوحاطلا

 تاقف «ضيعبلاب رخألا حماس ةيزع عئابلا ىأر الف « نيروكذملا نيفصنلا امبب ىرتشيل راثيد

 أكوتي يعض وهو لزتف ةليالا كالت اوءرقن هل اوعداو اعبس هل اواعجا ىدنع ِنيذلا ءارشفل

 محرا مهلا لوقي الو ىل أرقي نأ ىم نذإ مكنم دحأ عمام لاقو « هنيب نم اصع ىلع

 همدقىلع ادحأ تدج.وام نآلاىلإو «ىلاعت هللا همحر ىلر نيبو ىنيب اولخو ءادبأ رداقلا دبع

 دوجو اهل ناك نإ ةاصبلا انلامعأ عيمج ذخأيو ان داكي ءارقفلل ًاربخ لعف نم لكلب

 . هيضرن الو

 ادحأ هدبع ةبحم نم راغي ىلاعث هللا نإ : لوقي هللا هحر صاوتلا ايلع ىديس ثعمسو

 هل ىغبيف دهشما اذه نع الفاغ ًادحأ بحأ ىتمو دوهشلاو فشكلا ىلع هنذإب الإ هريغ

 م هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ هلوق دنع فقوذ ةره ىلبشلا نذأ دقف ةرء فلأ رافغتسالا

 . ها كاوس تركذام كريغ ركذب ىنترمأ الول كلالجو كنزعو لاق

 نأ ملعل ايحاص ناك ولف الإو « هتبيغو هركس لاح ىلبشلا نم ناك اذه نأ ىنالو

 . هللا ىلعال هلل ةريغاا وه امنإ دومحملا نإف « كلذب انرمأ ىلاعت هللا

 الذ ملعاذ ىلاعت هللا الإ نودهشي ال اوراص اذإ ىلاعت هلل لهأ اهتوذي رارسأ كانهو

 : كاده ىلوتي هللاو « هيف ربدتو

 ةَودلَح َدَجَو هيف نأ نم ثالث » : اعوفيص ىلاسنلاو ىذمرتلاو ناخيشلا ىورو

 الإ بحل ادب ا و « ًاهاوسأع الا هما سا نك نم : ناعولا

 نأ اكس نم ثلا هَدهأ نأ دس رثكلا ى دوي نأ هرب ندر خل اع
2 

 . 6 رآتلا ىف قد



 ه-سمأ» ك0

 .نوباحتملا نيأ : ةمايقلا ءاؤي لوقي ىلاعتو كّراب هلا نإ > : طوفيص سم ىورو 7 0 مك * مرسلا هو سو م 1 1مم هك ِ 6 .
 000 06 ١-2

 . « ىّلظ الإ لظآل ماي ىَلظ ىف لف م ويلا ؟ ىلالحل
 1 م ايا 5 ا ل م اجو م

 هيت ال لا بحتيلف ناعإلا َةَوالَح دمت نأ هس حمد : اوفر مك احلا ىورو

 « ىلاعت نب آلإ
 هي رق كا 0 ٠:يييشلا + .

 رك ذف « هلظ الإ اظال ماوي هلظ ىف هللا مبلظي ةعبس » : نيخيشلا ثيدح ىفو

 . هيَ كو ع اتا ثا فأي نآلجََو : مْ
 نذإب امهعامتجا ناكف « هطخسي ام ىلع اقرفتو هيضرءام ىلع اعمتجا ىأ

 . ْنْدِإِب امهقارتفاو

 : نسح دانسإب اعوفرم دمحأ مامإلا ةياور تيملا عيبشت دهع ىف قأيسو

 ماهو ى..4 0717 ل

 , 6 مدح دم بند الإ أمهنهب قرفيف نانثا ٌدلَوت ام ِهليِب يف ىِدلاَو

 ”رانسأ لج رلا بسحب ل ناعيا ”نم نإ » : طوفرم تاقث هتاورو ىتارعطلا ىورو
 . « نكمإلا كلذف ”ءطغأ لآم ريع 'نم لات لي الإ هبل م يب ل رمأو سا < هميص يس 1# 00

 7 هللا ىف نآلَحَر ًباحن ام » : اعوفرم ىلعي وبأو ىناربطلا ىورو

 . « وبحأصل ارح اهدشأ لات هللا لِ
 4-5 م مسمع ا - 5 : 7

 5 « ربحأصل ا مكس ايلَضفأ نك لإ 2( : م احلل ةياور قو

 ميم 2 ف
 ا لزم مق ور بحاأ نم) ؛ اعوفرم نسح دانساب ىتاريطلا ىورو

 . هأنمع ثيدحلا 6 بوُبحملا "نس

00 03 2 2-5 2 
 اًماوق 0 لج ف ىرت ف 2 5" هللا لوُسرأي : ّلآَف الحر نأ » : ناخيشلا ىورو

 مم رلا : لسو ويلع هللا ىلص هللا ل لوعر قنا 00 لامعألا ىف ني - 50 قَحي "لَ

5 00000 

 . 6« بحأ "نم

 كَمامَط لك أب َالَو « اتماوم الإ ةبحاصت ال 2 : هحيمص ىف نابح نبا ىورو

 / لعأ هللاو « ةريثك" كلذ ىف ثيداحألاو «ت الإ



 -مهزؤإ د

 .سيلجلا ةسلاجملل راتخت نأ ( ملسو هيلغهللا ىلص هللا ل وسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لخأ )

 اندحأ عقو اذإف مثإلا نم ةيوتلاب امإ كلذو « هتسلاجمب مثإ انقحلي ال ىذلا وهو ملاصلا

 + الصأ هببسب مثإلا ىف انعوةو مدعب امإو « رارصإ ريغ نه روفلا ىلع بات بنذ ىف هببسب

 نمم ةسلادلا قحتسي نم فرعيل ةسارفو ةساوس ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتحيو

 هتسلاجم عطقي كلذ دعب مث ؛ هآر نم لك ةسلاجم ىلع لبقي هدنع ةسايسال نعو « قحتس ال

 . هل اودع ريصيف

 هيف عقي ىذلا مثإلا نإ هللاوو « بيرقتلا لبق بيرجتلا مدقي نم لقاعلا : اولاق دقو

 « سانلا ةسلاجم نم اهبسنكب ىتلا رازوألا ةدايز نع هينغيو هيفكي مويلا سائلا لزتعي نم

 نع ةلفغ امإو؛ةميمن امإو «ةبيغ امإ ءادبأ مثإ نع ولخي !دحاو اسلجم دجب ناسنإلا داكي الف

 « مويلا سانلا ةسلاجم نم ريخ ةدحولاف « كلاذ ريغ امإو ايند باط ىلع ضير امإو «ىلاعت هللا
 . ىعرشلا هقيرطب هيلع ةسلاغلا نيعتت نأ الإ

 : اولاق دقن كدحو سلجاف مهدجن مل نِإف « مه.سلاجو نيحلاصلا ىلع ىخأاي شئفف

 الم نم عم سوانا نم ىلوأ بلكلا عم سواجلا :اولاقو « ءوسلا سيلجلا الو ةدحولا
 : ماثالا لع

 ملس لهف ٠ ءوس سيلج وهف مثإ هتسلاجم ةطساوب كل لصح نم لك نأ ىبخأ اي ملعاو

 . مالسااو «ىلوأ ةدحولاف هدجن داكن ال هللاو ال ؟ دحاو سيلج اذه ىلع كل

 هوشلا ِسِياَجَو رلياعلا , نيم هش اهإ » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 : 2-5 نأ اًمِإَو كيدي نأ ام كمل 'لماحت ءريكلا ريف كلل لمك

 دع ا , كبايث قرع نأ امإ « ريكلا ٌفَْنَو « ةبيط امير هنم دحت نأ اَمِإَو

 , , كيطعي : كيذحي ىنعمو . « ةقيبَح اعين

 : اعوقرم ىئاسنلاو دوأد ىلأ ةياور ظفلو

 كباصأ هئت هنم كبصي "1 نإ كنشا بحأص لثمك_ياصلا س بلخلا ُلمَم »

 ني كسي "نإ ريكدلا عفا بحاص لثمك هوملا سلَج َلثَمَو «؛ وحبر 'نم

 : رمأ ىلاءتو هئاحبس هّللاو © واحد نم كباصأ وِداَوَس

 لمئاد انس ولج لعجت نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذأ )

 : ىلاعت هلوق مومعب المع ةلبقال



 هه. هاا“ ل

 ( ُهَرطَش رطَ "كتموجو اولوق منك يح

 هوجو لئنيح ائدحأ ةابقف ةةلح ىف 5 نوكي نأ الإ مهللا « ةبعكلا وحن ىأ

 ةالص ريغ ىف هيخأل دبعلا هجون نأ ىني الو ؛ نمؤألا ةآرم نمؤملا نأ ثيح نم انباحصأ

 هيأت امنأل ةلبقلا انلبةتسا نيملسملا نم هليقتسن نم دجن مل نإف « ةلبقلل ههجوت نم لضفأ

 : ةبترملا ف
 هلا 02 500

 1 ( م2 لنفو)
 ١  6د تكا سنس م 2

 سل أ>ملا كيس َنِإَو 6 اديس ى لكلا نإ» 3 نسح دانسأب ىناربطلا ىقرورو
- 

 .6 دابا ”لآبق
000 0 52000 

 نق ( نكت هديت روع اةع نك راك ةنود اهيا ةةلرثفز
 .6 ةلبثتلا وهب

 : ملعأ هللاو « لاقم نم لست ال هذه ريغ ثيداحأ بايلا ىفو : ظفاحلا لاق 1

 راجتلا ائااوخخإ بغرت نأ ( ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذخأ )

 نود ماشلا ىنكس ىف عراشلا رمأ لاثتءا مهتين مظعم اولعجي نأ ماشلا ىلإ نورفاسي نيذلا

 تف ماشلا مهانكس ى اونوكيل كلذو ؛اهووني مل ولو اءبن ةاصاح ةراجتلا نإف « ةراجتلا

 لص الف طقف ةراجتلا مهئين اوامج اذإ ام فال « كلذ ىلع اوباثيف عراشلا نمأ لاثتما

 : ثيدحل « مهضعب دنع رجأ مهل

 . تاّيااب ”رمعألا اع

 سدقت ال ةسدقملا ضرألا نإ : ءاردلا ىنأل ىمرافلا نالس لوق هانركذ ام ىاني الو

 نع جر الف ءىشب عراشلا انرمأ اذإ لوقن انأل . هلمع ناسنإ لك سدقي امنإو « ادحأ
 نيلوعم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأل الاثتما ماشلا ف نكسنف « هلعفبالإ ةدهعلا

 لجأل ةئيدملاو ةكمب ماقأ نم قح ىف لوقلا كلذكو « ماشلا ض رأ ىلع ال هللا لضف ىلع
 هتاجن ىف دمتعي الو « كانه تاولصلا ىف رجألا ةفعاضم لجأل ميمي كانه تاولصلا لضف

 . مهفاف « ةحلاصلا لامعألا نود ىلاعت هللا ىلع الإ ةرخخآلا ىف

 : ىسرافلا نالس ىلإ هلسرأ ىذلا ءادردلا ىبأ ظفا ناكو



 تمل

 : نالس هيلإ بتكف اف تومت كللعلف ةسدقملا ضرألا ىلإ ىخأ اي ماهف دعب امأ

 ءادحأ سدقنال ةسدقملا ضرألا نإو هيفام ٌثمهفو كباتك ىنغلب دقف ىخأاي «دعبامأ

 . مالسلاو هلمع ناسنإ لك سدقي امئإو

 ءابطاك اههف امو ايندلا نإف « ةحلاص ةيث الب قشمد وأ سدقلل رفاست نأ ىخأ اي كايإف

 هتين ررحن راصف راجتلا نم انئارخإ ضعبل دهعلا اذه تملغ دقو . هللا هجو هب ىغتباام الإ

 بيعشو طولو ىسوم ةرايز ىلإو « مالسلاو ةالصلا هيلع لياحلا ائيبأ ةرايز ىلإ رصم ىلع
 مهروزيف انيقد ءايبنألا ءالؤهرررق ىه روبقلا كلتنأ نيدو قيرط ن* ثبثي ١ ثإو حوأو

 حارسلاو قالطإلا اهل مالسلاو ةالصلا ميملع ءايبنألا حاو نأ نإف اضيأو « ةيئااب ديعلا

 رضحم ءايلوألا صضعب ناك اذإو «هدنع نورضحمو الإ ناكم ف ناسنإ مهباطي الف خزربلا ٌْق

 : كالذي ىلوأ ءايبنألاف هبلط تقو ىأ ف 7-0 دنع

 . اعوفرم نسح ثثيدح 0 ىورو

 بهل : لاق « تلك ىو : اوُنآَق « انني ىف ال كراَبَو ءانم اغ ىف ال كرآب "يلا 0

 «نتفلاَو لزآل اا كانه لاق 6 ل فو : اوُنأَق ءاننمم ىف ان "كابو « اًنِماَش ىف 8 كراج

 . « نآطيشلا 0 ة جارك اهو : لو 8

 : اعوفرم دانسإلا مميت لاقو 2 كاخلاو هدرص ق نابح ناو دواد وبأ ىورو

 ماشلاب كيلع : هَ اوَخ نب ملل دبمل لَك لس ويلع للا ىلص هللا َلوُسَر 0 0

 , 6 هدايع ن4 ”هتريخ اهنيلإ ىَتي قرأ 02 مدللة 0 57

 : اعوفرد ليد دانسإب ىلهرملاو ةمب زج نا ىوررو

 5 ن7 2 7 ها هاكر ص 5 - 00

 كيف لخدا ىدالب 'نم ىَوْفَص تنأ ماش اي : لوقي لَجَو ّزَع هلا كت
 . « ريهأو_ماشلاب يل لفكت هللا نإ « ىتلخ نم ىرريخ ارم ميس ع ل ما ل م

 5 اعوفرم نيخيشلا طرش ىلع حيدص لاقو 5 اخلاو ىتاربطلا ىورو

 . معقم وسعو سا ع يرام م

 . « ماشلاب ُنمْأْلاَف نتْفْلا تمقَو اذإ َنامأْلا "نِإَو الأ د

 مْواَمِإَد ' مهديِبَعَ ل ردو جاور م.أشلا م لهَأ ما اعوفرم 33 هل ةياور فو

 ( راوألا حئاول - مم )



 رف ذأ طابر ىف رهف ِناَدَلا نم ةتيردت َلَزَت نتف « نوطباس ةيزْطا ىَمْتُم لإ
0 

 . 6 داهج ىف وهف روفثلا نم

 : اعوفرم هحيحص ق نابحن ناو هححصو ىذهرتلا ىورو
 « ويلع اهمحنِجأ ةطساب ةمح ّرلا ةكئالتم نإ « مراشلل ىلوط » 0 ماعم .؟ هك م س2 2_ ميرس 5 5 م

 010 رطةيحي زل نا ناز يس و ياام اا انوا ورب

 0 5 00 506 3 : لو 5

 اولاقف « َسانلا رشحن تاومرضح نم ران نزلا رخآ ىف 'كدلع حرختس د

 . « ماشلاب *كسل ع لاق ؟ انرم ا 6 1 نا لو 8

 : تان امهتاورو افوقومو اعوفرم ىناربطلاو دمحأ مامإلا ىررو

 ىلك مارحو « هدابع نم هاشب نم مهب مهتني وضرَأ ىف هلا طاوس م.اشلا لْهَأ » 10 5 م نا ل 2 ب 1و 9 :

 . 210 انغ آلَ انهم الإ اوتو الو مهينماوم لع اوربي نأ ميمقف اتم

 : لوقب اعوفرم دائسإلا حيحص لاقو م الا ىورو
 2 4 هكا 7 و سا رى خا سى 04 0

 501 ضرب نويلسملا مهن 'ىأ : َنيِملَملا طاطسف ىَرْبكلا ةَمَحِاملا ىف »
 ماو هس 8 - را مك 8 0

 . مل ألا هّللاو ) دئمو 1 ”نياتملا لزانم 0 ع امل لاعب ةنيدُم أسف. ةطوملا

 نيملسملا انناودخإ بغز نأ ) ملسو هيلع ىلصهللا لوسر لرد ماعلا دهعلا انيلع لوغأ 0

 رفسلاف نآل كلذو « لبإلا اهسال اهوبكر اذإ مهباود ىلع ىلاعت هللا اورك ذي نأ نيرفاسملا

 . بللغلا ق ةلفغلا

 سلما ركذ حبصلا لوب بكرو هرم اثرفاس اذإ ىوانغلا لمي خيشلا انخيش ناكو

 توفيالو : بكار وهو ءاشعلا دعب سلا رك كي ناك كلذكو . هباحص او وره ةرايخ ىلع

 , هنع هللا ىمضر رسذحلا ىف اهلعفي ىبلا تادايعلا

 نع لفغ دقف « هيب بانتجا وأ هبر رمأ لاثتما نع لفغ نم لك نأ ىخأ اب ملغاو

 «تافالا رئاسل همسج ضرعو ىعرشلا مزءلا مدعو فلئدقف هبر نع لفغ نم لكو «هبر

 ًادصلا ولت ةيحلإلا ةرضحلا حئاور نإف ؛ رابدإلا ف ضرملاو لابقإلا ىف ءافشلا نأل كلذو

 هبلق دادزاو بناج لكن م تافآلا هتءاج اهريغل هجوت نم لكو ءامحمار بيطل بلقلا نع

 :هنع هللا ىضر بلا نونمس لشنأ دقو أدص



 واو ع

 سموا ع

 رثاذيإ ماضرتو قتلا ىلإ نحت يدك لاجر ألا نق
 ركشلا ىؤماتغإك ينألا نع اما ميدل 0 دال ترو

 . رمعو ىلإ 00 . عر رز
 ره رمجالاك نا دو له دب 0-0 دج ميمومم

 ىِرَْن اللا وت جلئاف [محاوزأو وبحب ليك ض 0 يف "مداح
 رش آل ساو نم 'نع اوسع اَمَو يبيع باقي الإ اوسع ان يم نبا
 ابنذ اهنم رأ ملف مالسبإلا لهأ بونذ ىف تامأت : لوقي هنع هللا ىضر دينجلا ناكو

 : يلاعت هللا نع ةلفغلا نم مظعأ

 .(يك ك2 اع هلاَو )

 للاب هريس ىف را بك !َر "نيام » : اعوفيم نسح دانساب د

 . ناطق هقدر لإ هتَو زمشب ول آلَو كلم َفدْرَألإ و رد لا

 : سابع نبا نع دمحأ مامإلا ىورو

 000 ريك يلع ىوتشا انف دبا لم هَفَدْرَأ لَسَو دْيكَع هللا لَص ىلا نأ د

 لات هللا َنْلَعَم ان هللا ميسو انآلُث لات هللا دمك انآ لسو هيلع "هللا لص هلل

 هنأ الإ تنتم 'متصيف هَنَباَذ بك "ر - ىرما ني ام : َلاَدَو ةكلِحتض أ ٌةَدحاَو

 . ويأإ ”كديضف هاه ىلآعت هللا

 ةمبزخ نباو ىناربطلاو دمحأ مامإلا ىورو

 اهومتبكَر اذ لَجَوْرَ للا "نأ ونت ذاق «َناَطِيَس مترْؤذ ىف الإ ريكي نام »

 . لعأ هللاو © َلَجَودَم اهلا ندع نإ : يأ بتل 2 أ 6

 ف انناوخإ بغرت نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع لخأ )

 «لبللا رخخآ هيف اولزن ىأ :هيف اوسرع لزم لك ف ةالصلا فو « ليللاب ريسلا وهو ةجلدلا

 انيفو له انع ىلاعت هللا هلأسيو الإ هانق راف ءىش نمام هنإف « ةمايقلا موي مهل دهشبل ثاذو

 اثركذ له انلأسي ثالذكو اناكم وأ انامز وأ اماعطوأ ابوثوأ ابحاص ناكأ ءا وس ال مأ هقح

 ناكملاوأ نامزلا وأ بوثلا قم ءافولا نذو . هانيسن مأ ءىشلا كلذل انئبحص ةدم ىلاعت هللا



 دع ملك هي

 بابرأ دنع ىلاعت هللاب ةركذم ىهو الإ ةمقن الو ةمعا نم امو « هيف ىلاعت هللا ىصعنال نأ

 .٠ ناب هركذ معنلاب هركذي م قرف « رئاصيإا

 ىلا مل 7 ل

 .( مر روف نو (
 5 ٠ 1 سا © 2 0 ه--_

 . « لْئالاب ىوطت ضرألا َنِإَف قجدلاب "كنيلَع » : اءوفرم دواد وبأ ىورو
 : اعوفرم هحيحص ى نايح نباو ةعيزخ نباو قاسنلاو ىذمرئلاو دواد وبأ ىورو

 كا - م هم 1 ها 1 ءلرس مس هس

 بحأ ”مونلا نك اَذإ تح هليل اوراس موقو : يسم رك دف كلا هب ةنالث»
 4 سلس ىلا عل ا 5 4- 0 1 5 مسؤولا <

 راو لولب مهدحأ ماقق « بَسوُؤر اوعضوف اول وب لدعي 3 مهدحأ ىلإ

 . ثيدحلا « يتأيا

 *ملعأ ىلاعتمّللاو « قامتملاوهل قلملا هدايع نم س هللا نإ : ءايلعلا ضعب لوقديؤي ثيدحلا اذهو

 اذإ ىلاعت هللا ركذن نأ ( ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ)
 هتءازق ق مامإ طلغ ام هنأ اك « ىلاعت هللا نع انتلفغب الإ اذب تريع ام اهنإذ انتباد تريع

 تدرملاعت هللا ائرك ذنإف ءانل ةبوقع انتباد ةريع نأ ملعف « نيدتقملا ةراهط مدعلالا ةالصلا و
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ريخ ىلإ ةبوقعلا

 9 لاق هيبأ نع حباملا ىأ نع دانسإلا حيحسم لاقو م اخحلاو قاربطلاو ىئاسنلا ىورو

 8 5-5 مرام ع م 5 ََ .

 20مل سمت تلف نري رع 0 هيلع هلا ىلص ىَئلا هفيدَر تنك »
 هلإف هللا نب لق و ينو رك تنيتلا لشي د زيصي كح مظعي هن 2ص د 0 2# ا ري

 ةماركو
 . بأب ل 1 ريصب يح غصب

 : قييبلاو ديج ةا لأ مامإلا ةياور فو

 َلآَقف نامحلا رع صنع ا راج 1 د هيلع للا لص ىنلا نأ »

 تنإَف نآفيتشلا نست لدم ”لسو ويلع لا ىلص ءدلا لاقف « ناطيشلا سمت ُ 71

 ترغاصت للاب تك اَذِإَو « ينوقب "لعرض لاَدَو وسفن ىف سَ مث كتف كلذ تلق اَذِإ
 - 07 5ظ8 سما هاش

 ثم يصيح سا - + وللا مل لعق اَذإَو «بابُذ ني َرمْعَأ نو 57 5 دل

 . ملعأ ىلاعت هلا «باكبذلا

 )١( لثم « اطقس انه لعل ٠ كلذ لقتال « ,



 وو

 ةلذنم انلزن املك لوقن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع طخأ )

 : رفسلا ىف

 . « َقَلَخ ا رش نم تائثلا هللا تآدكب ذوعأ »

 ملسمو كلام هاور امل كلذو ؛ هلزنم نم لح ري ىتح ءىش هرضي مل كلذ لاق نم نإف

 : هحيحص ق ةمب زخ نباو ىذمرغلاو

 دنع ىرلا قلخ امكف « هيلإو هنم لكلاو امتاببسم ىلع بابسألا ىلاعت هللا بئر دقو

 هلوقب ىلاعت هللا كرمأ ام كلوق دنع كسرحي كلذكف « ماعطلا دنع عبشلاو برشلا

 . كلذ ملعاف

 صم نم تجرمخ : لاق رسب نب هللا دبع نع هب سأب ال دانسإب ىناريطلا ىورو
 : فارعألا نم ةيآلا هذه تأرقف ضرألا لهأ ىفرضحف ةعيبلا ىلإ ليللا ىناوآق

 «(ةضرألاو تاكل نا ىذا 41 8 3

 تبكر ثحبصأ الف ؛حبصي ىتح نآلا هوسرحا ضعبل موضعب لاقف ؛ ةيآلا رخآ ىلإ
 < ملعأ ىلاعت هللاو «ىبباد

 نيملسملا انئاوخإل وعدن نأ ( ملسو هيلعهللا ىلصوللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذأ )

 < «هلثم كلوو كلملا لوقب انيلع كلذ ةعفنم عجرتام لوأو ٠ نورفاسملا امسال بيغلا رهظب

 نم دحأ ىلع ءاعد انل بجتستال مهللا انلوق ناوخإلل ءاعدلا ةلخ نم نأ ملعاو

 انءاعد بجتسي مل امبر ىلاعت هللا نإف « مهيلع انم بضغ لاح مهريغو اندالوأو انئاوخإ

 اعد امبرف «٠ مهربغو لهألاو دالوألاو ناوخإلاب ةمحرلاو ةقفشلا نم دودعم اذهو ؛ مهف

 بلطيو كلذ ىلع مدئيف هيف هءاعد ىلاعتهللا بيجتسيف بضغ لاح ىف هبحم نم ىلع ناسنإلا
 : دترب الف مهسلا در

 كردأ كلذ هكردي مل نإف ءهريظن هبلع عجر. قلخلا عم ناسنإلا هلعف ام لكف ةلمجلابو

 هباحصأل ىلاعتهللا همحر ىوقلا ءاجنلا ىلأ لوق دوهعلا هله ىف مدقت دقو « هدعب نم هتيرذ

 : يضتحموهو مد ةيصولا هولأس امل

 فيك اورظناف « لامعألا نم مكنه زرب ام بسحب ٌمكلباقي هلك دوجولا نأ اوملعا

 : هسفنالإ نمولي الف ءوس هيلع عجر نم ؟ نونوكت
0 

 . (”ِحَر روع ُكْاَو )



 ل ماركادلا

 : اعوفرم هل ظاللاو دواد وبأو ملسم ىورو

 . .- ع م7

 . « كلذ لْثم كلو كيلا تلق بيقلا رهظب هيخأل َّلجَلا اعَداَّذِإ د

 ءمروأطملا باحح رّْثلا نيبو امد سيل نآت وعد » ؛اعوفرم يناربطلا ىورو

 . 5-0 1ع 2 .-

 بيذأا رهظب يخأل ءارملا وعدو

 بئاقل باغ ةَوْد با اجإ ء ءاعدلا عرس نإ 2: اعوفىم دواد وبأ ىورو

 : اعوفرم ىذمرتلاو رازبلاو دواد ىنأل ةياور فو

 يا وم مة سار و 8 ةرومام 2 مسعر لم م

 ة”ءدو ؛مولظلا ةوعدَو «دااَولا ةوغد: نيف كش ال تاب ادنّتسم تاوعد ثالث»

 . ملعأ ىللاعتهلاو « رفا
 ةبرغلا دالب ىف انضرم اذإ ( ملسو هيلعهتلا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 نميف دراولا تاوثاا ق ةيغرو « اندارم ىلع ىلاعت هللا دارمل اعدّقت ء كانه توما بح نأ

 نود ىلاعت هللا لضف ىلغ "وعم نوكي ابيرغ تام نم نأ كلذ ىف رسلاو . ابيرغ تام

 قو 6 هل مهعفن ىلإ نكار وهو توم هنإف هتريشعو هلهأ نب تام نم فال , قلخلا

 : ثيدحلا

 : « يلجأ و ريكا دنع نأ »

 هدنع هنأ ىلاعت هللا ريخأ دقو ءرطاقلا رسكثم تام ابيرغ تام نم لك نأ كلش الو

 : امظع ازوف زاف دقف كلذك هدنع هللا ناك نمو « نانحلاو ثتطللاب ىنءي

 . (”يِحَر روش او)
 ل

 لس ثيل 6 "هللا لص ثلا لوس ر هيلع لف (ي دلو نذل تام ًالْجَر نإ »

 ةزخألا نأ :لآَق ؟ هللا لوسَر (ب كلذ 8 اوُلأَق هان اوم ريب 5-5 2 :لآق

 .« َةّنْطا ىف ه رثأ مطقتم ىلإ هردل انس "نم ”سيقر هدا اوم رْثمِب تاَماَذِإ

 6 ةداهش ير تاق اعوفرم هجام نبا ىورو

 : ءادبشلا هيف دلع ىذلا قاربطلا ثيدح قو

 . لعأ ىلاعت ّللاو « ديهش ُبيِرَمْلاَو «ديوش قيِرَمْلاَو )



 ب مزود

 بقع ةبوتلاب ردابن نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )
 نأ عم « ىلاعت هللا طخس نم ابوره ةدحاو ةظحل هانلعف ام ىلع "رصنالو « بنذ لك

 لوقلا اذكهو « رارصإلا نم ةبوتلاب اضيأ انرداب عقو اذإف « ةيناث ةيصعم اضيأ رارصإلا

 ىلءرصأول ىت> ءءاود هلو الإ بئذ نم امن ءادبأ رارصإلا نم ةبوتلا مدعىلع رارصإلا ىف

 رافغتسالا بحسلا هلك قباسلارارصإلا عيمنع هللارفنتساو مدئفرثك أ وأ ةنس نيعبس بنذ

 . اهلبقام "بحت ةبوتلا نإف. « هيلع
 فال «كشالب ةلوبقم ىهف نآرقلا صنب اهب عوطقم كرشلا نع ةبرثلاو :ءايلعلا لاق

 ةءيطقلا باجحى ناك كل رشملا نأل كلذو « لوبلا ةئونظم اهلك اهمنإذ مالسإلا لهأ ىصاعم

 اذإ اهلك ةفلاسلا بوئذلا مكح هنع لمحو ىنافلا خيشلا تطال اك ىلاعت قولا هفطالف ةيلكلا

 : نسحأو بات

 باجح فعضل ىتاعلا ىوقلا تاذثلا كح هكح ناكنف مالسإلا لهأ نم ىصاعلا امأو

 : ىلاعت هللا ةيصعم ىف عقبال نأ هنأش نم ناكف « مالسإلا ةحئار مشي دحوم سم هنإف هتءيطق

 هةحليلف هانلقام حضوأ ءىشب هيلع ىلاعت هللا حتف نمو ةمكحلا نم نآلاىل رهظام اذه

 . عضوملا اذه

 بلقلاىف بونذلا ةورش ثماد ام :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا اياع ىديس تعمسو

 ؛« باقلا ىلإ تاعاطلا رون لود عنمت ةيصعملا ةوبش ةملظ نآل ؛ تاعاطلا ىف ةدئاف الف

 : ها برلا ةسلاحخم حاصي ىتح بلقلا ف رونلا لوصح ىلع رادملاو

 .( حر روُع كاد )

 بويل للاب ُهَدَي طب َلَجَو رَع هللا نإ » : اعوفرم ىئاسنلاو سم ىورو
 سننلا ملْطَت تح لققلا هس بويل راهللاب ُهَدَي ُطْسْسَيَو « راها هش

 .6 5 ِرثَم نم

 بات (ييرغم ني سلا ”ملْطَت نأ َلِبك بات 'نت » : اعوفرم/] ل ةياور ىفو
 . , « يلع هلل

 : اعوفرم هل .ظفللاو ىمبلاو حرص نسح ثيدح (لاقو ىذمرتلا ىورو

 0 "0 .ه-
 يك م 7 ل ١ م رم 7

 ماع نوع « ةنّس نوءبس و نأ مضارع ةريسم ابابا برغملا لبق نم نإ



 ممم ه9

 7-5 رموز اص ما نا - #1 ا ل

 ةملاطت تح ”قلغي الف ء ضْرألاَو تاّومسلا قلخ ماي ةباوتلل لَجَو رع هللا هحبف
 معار جي
 . 4 هنم سمشلا

 : اعوف رم ديج دانسإب هجام نبا ىورو
 .6 ماع هللا باتل "مدننا م هامتلا ّملْبَ قَح 'متأطخأ زل د 4 هاجس عطا 2 ا 57 0 00002 2 ا

 : اعوفرم دانسإلا حيحص لاقو م احلا ىورو
 2 , 0 “ا 0 ةهكاد”م مو

 « ةبانإلا 1013 كرم لوم نأ هذا زناهزرو

 7 ل 5 55 7 8 ٠ م ىإ .

 4 ؟نكيلف ؛ جلا بئاكل قبس نأ رس نم :  اعوفرم ىلعي وبأ ىورو
 وحتي

 : 6« بون لا نع

 . اف دهنحما ةدابعلا ىف هسفن بعتملا وه : بئادلاو

 - 0 ب َِي م 7 8 .

 . « ويقر ىلع كله نم ذيمسف «مَقراَر هاَو نمازملا» اعوفرم ىناربطلا ىورو

 , رفغتسم بئات ىنعم : عقارو « بالم: هاو ىعمو

 : اعوفرم |هريغو هجام نباو ىذمرتلا ىورو

 . © َنوُبا وكلا َنيئاطْلا ُرْبَحَو واط مدا نا ءلك د

 دايو 3 َبئلا رمي ابر هل نأ َملَسف دبل َبيْذَأ اَذإ » : اعوفرم ناخيشلا ىورو.
 هو 5 0

 . ثيدحلا « ءاشأام لسيف « ىدبمل تارتغ دق :كئ الملل َلاَمَت للا لوقت «عب

 . © ءاشام لمعيلف » : هلوق ىنعمو : ظفاحلا لاق

 ةرافك هرافغتساو هتيوت نوكتو هل رفغأ اناف بوتلو رمغتسيو بنذي ماد ام هنأ

 هذه نإف « هلثم ىلإ دوعي مث عالقإ ريغ نم هثاسلب هنم رفغتسيف بنذلا بنذي هنأ ال « هبئذل

3 

.- 1 ٠ 

 فثدحاقف طوس ند ا ٍرَجْشَو رجح دنع 00006 سا ام هللا

 : 0 َيالَعْلاَو سلا ةركلا برت
 رس مم رب مسمار

 هب وود هتلفح ا ل وب وُثَذ نم كيما بائاَذِإ د : اعوف ص ىناهصألا ىرورو



 -ههآأاد

0000 
 0 قئأيقلا م موي لات ملا قلي كح ٍضْرَأْلا نم هملاعَمَو هحراَوج كلذ َشنأَو

 . « بذي َلاَمَث هللا نم دهاش هيلع

 ىف اهركذيو هبوثذ رضحتسي مادام دبعلا نإ: ثيدحلا اذه ف مهضعب لاقو :تلق

 نظي نأ ىصاعلل حصي الف « ةكئالاا ثحص ق ةدوجوم ابتروص نأل لدبت ملو حمت مل

 .قبي ل تلدب اذإ اهنأل كالذ و؟ءالصأ اهركذي ملو اهيسن نإ الإ تانسحلاب تلدب هيصاعم نأ

 2 فيطللا هللا لأسنو ؛ روهظلل مصاق وهو ها دبعلا اهركذي ىتح ةروص توئذلل

 :,اعوؤرم حبحصلا ةاور هتاورو هريغو ىناربطلا ىورو
 ب 9 مك سموم 2 _-# 000 ا -

 6 تقملا ”رظتنُي "بحعملاو « ةمحرلا وللا نم رظتنُي مرانلا »

 : اعوفرم حيحصلا ةاور هئاورو هريغو ىناربطلا ىورو

 « هل بند أل مك بنذلا نم بالا »
 <لجو زع هللاب “ىزهتسملاك هيلع ميقم وهو بنذلا نم رفختسملا : لوقي سابع نبا ناكو

 :اعوفرم م احلاو هحيحص ىف ناوح نبا ىورو : هبشأ فقولاو اعوفرم اضيأ ىورو
 هلع مص

 6 ةبوت مدنلا »

200 

 . سرر ليس وللا سم م عرس سا هع كر
 م وهب ماكو مكب هللا بهذل اوبن ذت مال ملوي ىرف ا

 0-- راء

 ساو رغيف : ىلا هلا نو رفغتْسيف نوبندي

 م 7
 3 ىْفَم أم“ ريغ ىقن اهفر نسحا نم» : اعوفرم نسح دائساب ىلاربطلا ىورو م سيء ص سامصإ ب سمع # ار

 5 « قب امو ىعم ام هللا هذخا قب امفر ءاسأ "نمو ا 5 ١ يل رسم ع ٠

 دم 'لتعأت ةئبَس ةئيَس تلمح !ذإ 2 : اعوفرم هريغو ىقهمبلا ىورو

 . طوفرم عيحص نمح قو ىو الا ورد

 "سانا نإ اخو « يحن“ ةتسلكا ةّنيما مبت 15 4 تك 2 كلا نبأ » ع

 . « نّسَح قاخم
 اي لع -



 -هالال

 هلإ ال تآنّسلتا َنمأ « رشا َلوُسَر اي لق ءاَدْركللا (بأ نأ :  ةياور ىف دمحأ داز

 . « تآنسلك ُلّضْنَأ ئه : لاف ؟ للا الإ

 . ملعأ ىلاعت هللاو «ةروهش» ةريثك ةبوتلا رمأ ىف راثآلاو ثيداحألاو

 ةدابعلل انسفنأ غرفن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوشر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 . ةئس نيعبرألا انغلب اذإ امسال « ىلاعت هللا ىلع لابقإلاو

 ةيويندلا هقئالع عطقي ىتحدب كلسي حصان خيش ىلإ دهعلا اذبم لمعلا ديرب نم جاتتغو
 ءىش نمام ْذِإ هقئالع ىلع هئاقب عم ىلاعت هللا ةاضرم ىلإ ةحلاصلا ةينلاب اهباقب وأ اهلك

 هجولا ديعلا ذخأيف «هنع دعيه هجوو ىلاعت هللا ىلإ برآم هجو :ناهجو هلو الإ دوجولا ىف

 : ابرقم ريصيف هبلّيف دعبملا
 دق ىصاعملا نإ : لاق نمو ء ىصاعملا ادعام لامعألا عيمج نازيملا ادهم ىخأ اي ندحتماف

 . اهنيعال اهرثأ هدارف راسكنالاو لذلا نم اهيف عقي امل دبعلا برقت

 نم ريخ اراسكنإو الذ تئروأ ةيصعم : هللا ءاطع نب نيدلا'جات خيشلا لوق لمأتو

 حصي الف « ةيصعملا نيعفال ةيصعملا رثأ ىف ةيريخلا لمجف « رابكتساو ازغ تئروأ ةعاط
 نإف ؛؟ ادبأ ىلاعت هللا ىلإ برقت ةيصعملا نإ نولوقي مهنأ موقلا نع دحأ مهفي نأ اعاج]

 ةيصعملا ىف هعوقوب ةلصو هللاب هل لصحمي نأ ىصاعلا دارأ ولف « لثاقلا اذه بذكي نسحلا

 : عطقلا هترضح دوهش وأ ىلاعت هدوهشب ةلصولا ليح دجي لب « ادبأ هل كلذ حصيال

 ىصاعملا ىفآ ترص انأ ىديس اي : لاقف هنع هللا ىضر دينجلا ىلإ صخش ءاج دقو

 ناطيشلا نم سيبلت اذه : دينجلا لاقف « ةيصعملا كللتل اتلاخهنوك نم لجوزع هلل دهاشم انأو

 « اقلطم ىلاعت قحلا ةدهاشم امل حصياال ةيصعملا لاح كسفن ثدجول رظنلا تققح ولو

  سيفن مالك وهو ها كنع ضار ريغ كيلع اطخخاس هتدهشل ىلاعت هتدهاش كنأ ردق ول مث

 تدرأ نإ انررق انك ربخ يلإ املقي وأ ثاقئالع عطقي خش دي ىلع ىخأ اي كلساف

 رباك ألا زجع دقو « تومت ىتح كبرنع قئاوعلا ةرثك كمزالنف الإو دهعلا اذبب لمعلا

 الف « اوردقي ملف خيش ريغ نم مهسفنأب مهقئالع عطق قيرط اوفرعي نأ كلثم نع الضف
 هلزأ كلل لوقةيف دحاو الإ ىبي ال ىبح دحاو دعب ادحاو قئاوعلا ةلازإب كرمأي خيشلا لازب

 . كبر ةرضحو تنأ اهو
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 عجري سائلا بلاغو ؛ كخيش تارومأم ىلع ربضو ناهز لوط ىلإ ىخأ اي جاتحنو

 ١ + لئاط ىلع قئالعلا عطق نم لصحم الف قيرطلا نم

 كلسي دير. ىلا ىمعألاك ديرملاو بيغ قبرط قيرطلاى ريسلا قيرط نأ كلذ حاضيإو
 انامز سمشلا رون ف اهكلس ىذلا رفاسملاك خيشلاو : اهكلسام هرمع لوط اقيرط

 كلاهملا فرعي ليالا ةملظ ىف ريسيوأ ىمعي هنأ ريدقتب رهف « اهلك اهكلاهم فرعف اليوط
 نم انو قيرطلا كللث مطق هل داقناو خيشلل لس نف « ءاوس جاحلا ليلدك ةدودسملا قرلعلا

 اينم جر فرعي ملف , ةكلهم ىف عقو امبرو ىشمب فرعي ال خيشلل ملسي ل نمو « بطعلا

 ىلإ ةاعدلل ناك ام هدحو اهكواس ىلع دحأ ردقي ال بيغ قيرط اهنأ الولو « تومب ىتح

 : لمأتف 3 ةيصوصخخ ليزم نم دب الف « ءالعو ءايلوأو ءايبنأ نم ةدئاف هللا

 الف هلعفي نأ دبالف ءىث هل مسق نأ صخش لك ةموسقم لامعألا : لئاق انت لاق نإف

 , كلذب رمآ ىلإ جاتحن

 هلامثإو « ةمسقلا ف لخدم خيشال سيلف « عقي نأ ذبالف موسقم اضيأ رمآلاو : انلق

 نم صلخم ثيحب ىعرشلا هجواا ىلع اهلعف ةيفيك ديرالا ميلعتو ةدابعلا حالصإ ىف لعخدم
 < تافآلا

 هللا هرمأ ىذلا هجولا ىلع تارومأملاب ىنأي نأ دبعل حيص ول هنأ ىلع خايشألا عمجأ دقو

 ةرورض اوجاتحاف كلذ مهل حصي مل نكس « خيش ىلإ دحأ جاتحا امل للطخ ريغ نم هب ىلاعت

 ؛ عراشلادارم مه اونيدرل نب دهتحلا ىلإ نيدهتحملا عابتأ جاتحا كلذلف قحلادارم مه نيبي نم ىلإ

 دارم نوفرعي رود لهأ لكف اذكهو « نيدبتنا دارم مهل نيبي نم ىلإ عابتأل اودلقم

 مهلبق ىتاا ةطساولا اوف رعب نأ مهدعب نيذلا دارأ ولو « مهنم مهرقل مهلبق ىذلا رودلا

 . نوردقي ال ههجو ىلع مهلبق نم مالك مهفب اولقتسيو

 نوككي نأ صاخلا هللا دبع طرش نم : لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو
 ديع ال ثألُذ دبع وهف عنام هدنع ناك ىتمو « ىلاعت هترضح لوخد نع هعئمب عئام هل

 : ها صوصخلا

 نم هديبام ىرب هخبش هرمأ ديرم لك : لوقي هللا هحر ىنصرملا ايلع ىديس:تءمسو

 كلذ دعب حالف هل ىجري الف ىلاعت هللا ةرضح نع هرطلا قحتساو هب ركم دقف ىنأف ايندلا

 : هلعنب هيلع ىشع هذاتسأل اضرأ هددخ لعج نمل ائينهف ادبأ



 مم مامةادسص

 . ( مقتل طار ص ىلإ هآشنإ 'نم ىرلجي فاد )
 : اعوفرم دانسإلا حيحص لاقو مك احلا ىورو

 ت,ساس 3 ف ات - 0 ا 5 ل 3 7 2_

 < ىنغو اًرون 0 عرفت مدا نبا اي : "لجو رع كبر ”لوقي »

 مم دمسدسعاو 5

 . « ًالفش كيدي المأو ارفف قف كبف المأ كم دعاَبتأل مَآ نبأ اي ٠ اكرر كيدي الم

 نع هحيحص ى نابح نباو حيحص نسح لاةوهل ظفللاو ىذمرئااو هجام نا ىورو

 : لاق ةريره ىنأ

 نم ) : لس ويلع هللا ىلص هللا 'لوسَر الث د
 6 دوغ ني ا

 سأل كلي هنا وقم: 6

 « كرك كسأ و ًالئش كلَرْدَص ُت تدَلَم لد

  اعقرم ةحيحص قف نا ناو دحأ ممل عدد

 لإ ِضْرَأْلا َلْهَأ را ناكلت انتم تثعب الإ لق رمت * تءلطام»

 .« ىعْلأَو رثَك ا ريخ قَد و "لك ام نإ *ككر لإ اول ”ساّلا بأ[ :نْيلقتلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو «ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 لمعلا ىف انناوخإ بغرنذأ ( ملسو هيلعهللا ىلصهللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )
 ةنملا ةيؤرب مهرمأنو « ىلاعت هللا لضف نود هيلع دامعا ريغ نم نامزلا داسف دنع حئاصلا

 مهرمأتو « مهريغ درط اك هترضح نع مهدرطي ملو ةدابعلا كلتل مهلهأ ىذلا مهيلع هلل

 ةبسنلاب اليلق اقزر مش مسق اذإ هنع نوضري ام لثم ليلقلا لمعلاب ىللاعت هللا نع اضرلاب

 هيف هل انعقوأ ىرح- انقح ىف نامزلا طلغ ىدلا هلل دمحلا اولوقي نأو « ءارمألاو ءاينغألل

 ةلق عم ملاظملاو مراغملا نزوب مومهلاو رطاوخللا بعشت ةرثكلا كللذو « !متاوأ ريغ ىف ةدابع

 « همزلب ملام مزلأ نم كلذ فرعي اك قزراا ىف ةكربلا ةلقو لايعلا ةرثكو بساكملا

 مهبلع ىلاعت هللا ماقأ كلذلو ٠ كلذ نم ربخ الو ىلع اياوزاا ف نيعطقنملا ءارقفلا دنع سيلو
 ملم دحأل ىغينيالف « ةفرحلا مدعو لغاوشلا مدعل ةريسيلا لاهعألاب مهنم فتكيملو نازيملا
 , الصأ المع رثكتسي نأ

 برقلا تارضح هلخدي ىبد> هب كلسي خيش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتحمو



 به 8 58 هدب

 ةرورض هللا ىلع دمتعي كلانهو هنع لختبيو هنم أربتي رغلاو هللاربغ ىلع دمتعا نم كانه ىرب و

 , كلش الب ريغ كللممو لمعلا نود

 هللاو ءءوس لك نم صالحلاو دهفأا اذبب لمعلا تدرأ نإ خيشدي ىلع ىخأاي كلساف

 . كاده يلرتي

 : اعوفرم دواد وبأو ىذمرئلاو هجام نبا ىورو
0 - 01 

 َراَذِإ نَح ملا نع اًبْناَو فوكرمملاب كتيب اور رم

 « هيأ قأد ى لك بسه رام اينو ءانبم ىوهو

 لماعللا رجلا َق ضنبفلا لثم نينف فما اي ْمُكئاَرَو 'نم 'نإف « ماَوَمْلا كنع
 00 هع ا مسا

 .5 ولع لم نولي الْجَر نييفح ٍرْجَأ ثم نيف

 د ا نيس بر 1 ثلا لوسَر اي لبق 2 : دواد ىبأ ةياور ىف داز

 2.6 مكنم ”نيسخ هرجأ لب لَ

 : اعوفرم هجأم نباو ىذمرتلاو سم ىورو

 .« لإ ةرخك رجرشا ىف ةدابملا »

 لتقلاب ثيداحألا ضعب ىف رسف دقو « نيفلاو فالتخالا وه جرهلاو : ظفاحلا لاق

 5 ملعأ ىلاعت هللاو «ببسلا ماقم ببسملا مقأف هبابسأ نم فالتعهالاو نكفلا نأل

 ولو لمعلا ىلع موادن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 دهعلا اذهو « هثكرت ال لمعلا مانغتسا انب قئاللاف لجألا نم برق ى موي لك اننإف « لق

 لمعلا كرخيف هسفن لمتف ةقاش الامعأ ىطاعتيف « خيش ريغ نم هسفنب دبعتي نم ريثك هب لم

 . ليوط ةدابعلا لوح سانلا لوقت كلذلو « ةدحاو ةلمج هرمع رحآ

 هيلع ناك امل ةعاجلاب سلحلا حئتفي هتلعجف "ىلع عمتجا ساناا نم صخش ناك دقو

 راصو هلك ريجللا كلذ ىلاعت هللا هبلس ةدم دعب مث « تاردتاو دارزألا ىلع ةبظاوملا نم

 اذإ هل خيش ال نم لك نإف « ههجو ىلع ناك ىلا قيربلا كلذ لازو ةغراذلا ةراخفلاك

 ةيعاد اهملإ هل ىنبي ال ىتح الإ هليم بهذيو اهنم لمب نأ ديالف تادابعلا نم رثكأ

 : هلوقب الاجر ىلاعت هللا حدم دقو « كش الب هب ىلاعت هللا نم ركم اذهو اهم بجعي وأ

. 
 اها ا
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 هرج خم يسمو :هبح ىف نم مهنمف ديلع هللا اودهَأع اَم اوُدَدَص اجر ) تيس كسلا

 . ( اليدبت اولي امو
 « مهخايشأ دوهعل نيثكانلا نم هب ركم نم عم نكن الو « ءالؤه عم ىخأ اي نكف

 لمعلا نم لم الف كدوع ”سضْحمو ةايهلا ءام كيف رودي كلعلف

 ةنمم نيعبرألا نس ىف مهدحأ لد اذإ مهنع ىلاعت هللا ىضر حلاصلا تفلسلا ناك دقو_-

 هيلع وه ىذلا لمعلا كلذىلع ةدايز هل ديال تومت ادغ هل ليقوا ىتح هبر ةدابع ىلع لبقأ

 نيعمجأ مهمغ هللا ىضر

 نم المع رثكأ خيشلا نكي مل ىم هنأل ىلاعتدللا ىلإ ةاعدلل ىلع دهعلا اذبم لمعلا نيعتيو

 « ةرورض ديرملا هب ىدتقا اهلعفي ناك ةدايع خيشلا كرت اذإو « هب هؤادتقا مثي ل ديرملا

 ليللاب هئالص رثكأ هرمع رثاوأ ناكو هاملق تمروت ىتح ملسو هيلع هللا ىلص ماق كلذلو

 تمروت اهف هدعب نم ملسو هيلغ هللا ىلص بعنأ ناك كلذلو « لمعلا كرئي لو اسلاج

 : ادبأ ةودق نوكي نم ابلق بعنأ ىخأ اي دمت الف  اردان الإ هدعب دحأ مادقأ

 . (”محَر ومع هللا )

 ىلصدهللا لوسرل ناك : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع اعوفرم امهريغو ناضبشلا ىورو

 لعجف « هيلع سلجيف راومااب هطسبيو هيلع ىلصيف لوللاب هرجحب ناكو ريصح ملسو هيلع هللا

 : لاقف مهلع لبقأف اورثك ىتح هتالصب نولصي سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ نوبوثي سانلا

 اول ” قع هلك ال ىلاعت هللا ": لك «نوقيطت ام لامتألا ني اوُدَح ْساّنلا اهبأ اي »

 . « لك ْنِإَو َءاَداَم لات للا لإ لاممألا بح أ "نإ

 : تلاق هوتبثأ المغ اولمع اذإ دمحم لآ ناكو : اهنع ةياور فو
 : لق ؟ ىلاعت هللا ىلإ ُبحَأ ٍلدَعْلا أ سو يلع اهلا لص هللا لوس لئسو» ' مز7

 .٠ « لق ْنِإَو /ىَوْدَأ

 : 1 لير عفا ولا لوو نأ لع كاوودلو

 هبَحأ َنإَو « هنا هلم 6 دحأ لخام ن نا اوُبِراَتَو اوُددَس د

 6 ودأ ىاعت هللا 1| لامعألا



 مس جالب سس

 : امفيأ ىراخبلاو كلامل ةياور قو ؛ نيحيحصلا قف تاياورلا هذه لك
 2 مر م ماد حمس - 5 2

 . « ”ةبحاص هيلع مودي ىلا لات هللا لإ لامعألا "بَحأ نإ د
 * اعوفرم ىذمرتلا ىورو . هيلع ثمواد ىنعي هتتبثأ المع تامع اذإ ةشئاع تناكر

 . 4 لف ْنِإَو كيلع مد (م ىلامت هللا ىلإ ِلَمَْلا بح د م 8--ْم يل 7 2

 نم ائيش صخن سو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ناك له : اهنع هللا ىضر ةشئاعل ليقو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكام عيطتسي مكيأو « ةميد هلمع ناك « ال تلاق ؟ مايألا

 9؟ عيطتسي

 : نوبوثي عمو « اهيف هيلعد رفنيف ةيحانو ؛ةرجح هذختب : ىلوألا ةياورلا ىف رجح ىنعمو
 : هدنع نوءمتجيو هيا نوعجرب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثامادو تلاق ةملس مأ نع هحيحص, نابح نبا ىورو

 مواد ام هيأإ لامعألا بحأ ناكو 13 لفاونلا 2 ىعي ) سلاج رهو هتالص رثكأ ناك ىح

 * ملعأ ىلاعت هللاو «اريسي ناك نإو « ديعلا هيلع

 هاذ ةلقو رقفلا بحت نأ ( ملسو هياع هللاىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع لخأ )

 « نيفءعضتسملاو نيكاسملاو ءارقذلا نم اضيأ ةمفصلا هذمب ناك نه بحت كلذكو « ديلا

 : ىلاعت هلوقب المع مهتسلاجم بحتو

 . ةيألا ( مهم كاني دعت الو )
 « مه ىلاعت هللا ةبحل مهتسلاجم بحنو مهبحنف مهقرافت ال ىلاعت هللا ةمحر نأل كلذو

 . ىرخخأ ةلعل ال هيلإ انهجوتو قلل انااؤس ةرثك نم هيف ال رقفلا بحت كلذكو

 : ىلاغت لاق قا هيسنث هتجاح مدعو ىلاعت هللاب هركذن دبعلا ةجاح نأ كلذ حاضيإو
 3 0 و ب 0 سر مر تورش ال م9 ف _ 

 ربما يف لا ؛ 4م اَذِإَو) لاقو ( ىّتغتْسا ه2 نأ ىفطيل ناسنإلا نإ الك )
 . ( "ضرع بلا ىلإ '6 اجت انلف هاَيإ الإ نوعدت نم لص نكي ه6 نسا م7 101 سا 8 م معو 7

 : ماسو هيلع هللا ىلص لاق انه نمو

 2 ب سا مد رصس يس اهلا 6 5

 .« انانكَو اًنوق محم لآ قزر لكجا مهالا ١

 هللا ىلإ نيهجوتم اوريصيل كلذو « ءىش مهئاشع الو مهادغ نم مهنع لضفب ال ىأ
 + هنوسني ال نيح لك ىلاعت



 - هام

 « مهريغ هتيب لهأب ساقيو « هتيب لهأ ىلع ماسو هيلعهللا ىلص هتقفش دشأ ام رظناف
 2 ارامثو اليل هانم رقفلا ماقم ردق ناسنإلا ملع ول هللاوف

 حرشنت لب ىأ« طق رقفلا نم ىسفن تعزفام : هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا لاق دقو

 نودلقماي مكلاب اهف هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا بهذم اذه ءردأ اذإ ضبقنو لبقأ اذإ هل

 ىلع ردقن ال متلق نإف . هل ضيقني ناك امم نوضبقنت الو « هب حرفي ناك امب نوحرفت ال هل
 ىلا ةجردلا هذه نإف « هعابنا ىلإ مككلصوي اخيش مكل اوبلطا كل انلق . كلذ ىف هعابتا

 هلوخخد لوأ قيرطلا ديرما ةبحم ةدش نف « قيرطلا لهأ تاجرد لوأ ىه مامإلا اهركذ

 ةين ىلع ةردق هل سيل هنأب هملعل هدي ف اهوخدل صضبقنيو عبطلاب ايندلا هركي ريصي هنأ اهل
 ثتراصو قيرظلا ف لاكلاب هيلع ىلاعت هللا نم اذإ مث « اهقافنإ الو اهكاسمإ ىف ةحلاص
 لاك نم نأل « هنغ تردأ اذإ ضبقنيو هدي ىف اهوخد ىنمتي هبلق ىف ال هدي ىف ايندلا

 مييلع قفنيو هعابنأ اممم معطيل هيلع ةيضئاف ايندلا نوكت نأ ةمألا نم ىلاعتهللا ىلإ ىعادلا

 عوضحللاو ةمقللا باط ىف لذلا هقرطيو صقا هللا ىلإ هؤاعدف كلذك نكي مل نمو « اهنم

 قابس اك" هيلإ نسحب مل نم لكل ةبيغلا همزال نم نأ اك «مهريغو هباعصأ نم اهم هاتأ قم
 : ثيدح ىف

 . ثيدحلا « َنيتملا بتعب و ”هلآيع ت 0

 ةفآ رظناف « هيلإ جاتححا ام هطعي مل نم بيغ جاتحملا ريقفلا ىلع 3
 : جاتحما

 هعم هيديرم ىلع بلاغلا نإف اريقف ناك اذإ ىلاعت هللا ىلإ ىعادلا ف لرقلا كلذكو

 اه ء جاتحم ناسنإ لك ىلع ىرهق رمأ اذه ؛ مهتنؤم مهفكبو مهمعطيل هريغ لإ مهفلت
 عابنا مه سيلف اضيأو « اهب لغشلا نم مهل لصح املالإ ايندلا كرتب مهيديرم خايشألا رمأ
 . مهل اهنوكسمي ىتح

 ىنإف « ىسفن ىف هتقذ ىت> ائيش كلل تركذ امو « قيرطلا لهأ رظن لكأ ام رظناف

 ناك ول نأ دوأ ترص دمحلا هلو ىباق نم اهتبحم تجرح اللف عبطلاب ايئدلا هركأ تنك

 « نيملاعلا بر هلل دمحلاف « ىلاعت هللا قلخ ىلع اهقفنأ ارهذ بدرأ فلأ موي لك ىدنع

 فلأب ةعاس وأ موي لك قدصتنم باوث ةرخآلا ىف انيطعي نأ ىلاعن هللا لضف نم وجرنو

 : ايهذ بدرأ

 . (زيزمب للا لق َكِلَذَمَو)



 تس مس

 : ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف توملا دنع ىل_عقي اذام ىردأ امو نآلا ىلاح اذه

 ترص ىنإ ىلوةف « ىلاعت هللا عم رايتخخا هل نوكيال نأ ريقفلا طرش نم نأ ىال مث

 ةقافلا راهظإو بسكتلا ثيح نم وه امنإ ابهذ بدرأ فلأ موي لكى دنع ناكول نأ دوأ

 فلآلاب ةعاس وأ موي لكابنم انقدصت ول اننأ انبوثذ ةرثك نم ىرث اننأ ىنعمب ةجاحلاو

 ىصاعملا عوقوا ضبقنن انك انفك ن م ايندلالاوزل ضبقنن نحئف « اهرفكيال بهذلا بد رأآلا

 . ءاوس انيدي ىلع

 مو نإف ء انل هراتخاام ريغ راتذم الف همسق ايف ىلاعت هللا نع اضرلا ثيح نم امأو

 ايئدلل لكلا ةبحم نم هانررقام ىلعو « كلذب انحرف انيلع اهةيض نإو انحرف اهندلا انيلع

 ءاطعب. ٍلسو هياع هللا ىلص ىبنلا هل رمأ امل سو هيلغ هللا لص ىننلا مع سابعلا لاح لمح

 ردقيوه الو امه صقني نأ هيلع نوبي ىتب اف زجع اهلمحي نأ دارأ الف هتدرب قوث راصو

 ركتلو ةقافلا راهظإ بهذلا نم ريثكلا هذخأب هنع هللا ىضر سابعلا دصق ناكف « اهلمحم

 ايندلا ءانبأ نأش وه اك ريخلل نم امم هسفن عنعو اهذخأي هنأال « هيدي ىلع ةقفنلاو ةقدصلا

 مه هرك أو اب ابهذ دحأ ل ثم دحاو لك عم ناك ول نأ 8 عيمجلبحأل ىنإ هللاوف « مهفاف

 ةحارلا بابل احتف الإ ايندلا نم ريسيلاب ةعانقلا لهأ هللا عنم امو « ىعرشلا هطرشبديلا قيض

 . اهلجأل نيملسملا هئاوخإ ةاداعمو 00

 « هيلع جرح الف هللا قلخ ىلع اهقفنيا ايندلا ةعسوت ةعاس لك ىلاعت هللا لأسي نم امأو

 نم بلطي نم كح اهقفنيل ايندلا ةرثكوللا نم بالطب: نم كحف دحأ قح ىف هل ةقياضم الو
  ةدابع امهالك نأل ءاوس 2 1 هللا ٠ نيدبل ةحلاصلا لامعألا ةرثكشا

 .8 0 نس ماج

 وأ مهتمصعل مدآ ىبنم اوناكنإو كلذ ةبحم نم ءاياوألاو ءاببنألا عنيمج ءانثتسا بحيو

 . ىلاعت هللا ريغل ايندلا ةب نم مهظفح

 : ىلاهت هلوق ف لوقي هنع هللا ىضر لذاشلا نسحلا وبأ ناك دقو

 . ( ةرخآلا ديرب نم "كسنمو ) ةرخآلل ىأ ( اينأنلا ديري نم "كني )
 (راونألا حئارل - م4 ) ش



 د ق#نءدم

 هبهذلا لابج ملسو هيلع هللا ىلص در امو ايندلا ةريك ,هرضيال لكلا نأ ملعف . هلل ىأ

 اوكلبيف ابف نيفراعلا ماقم اوغلبيال نأ مهياع افوخ هتمأل اهي رشن آلإ هيلغ هللا اهضرع نيح

 اوردقي الو لخألا ىف ارهاظ هب اودتقي نأ اقوخ هتهأل طايتحالا باب نم كلذل هدر ناكف

 : لو هيلع هلا لص هلوق كلذ ديويو + قاقنإلا ل هنرعيل
 هع عع هاما صد

 مرد هنم ىدتعَو رمأيأ ةنالث ريع ىمع ابهذ دع ”لثم 0 نأ قاسيا 0

 ' « نيدل سبح "مرد الإ لاو

 نمالإ أريت اف «سانلا نع هسبحأو ايهذ دحأ لثمىدنع نوكي نأىأ ىنرسيام : هلوقف

 . ثيدحلا قايس وه انك هقافنإ نمال هسبح

 اهوخدل ضرقنت ريصت ىح ةيلكلاب كبلق نم ايندلا بح جورخ ىلع ىتخأاي لمعاف

 ول نأ ايندلا فام عميم# عئقت ريصنال ىتح هللا ليبس ىف قافنإلل متبع ىلع لمعا مث « كيلع
 ةئازيه كليطعأ 0 « ةسومانلا حانج نود تقفنأ كنأ كاتياغ نأل هتقفنأ مث مث كيدي ىف لخد

 حدس اذإ ىلاعت هللا نأ وهو « موململاو دوما نيب هب زي ءايدنألا قد قال ةمألا قد ىف

 هباق نم لع هنأ ولو « انا هديسرمأ لاثتما نع دبعلا ةمه روتفل كلذ امنإف هديبع نم ادبع

 ىل-ء ءىشلا كلذ لعفي نأ طقف هرمأي ناك لب هحدم ا. هريغو باوثلا ثيح نم ةللا مدع

 مهئاداس عم ديبعلا ةدعاق

 نبرثوما حدم ىلاعت هنأالوا لمأتو هيلع ريعت هريغ وأ باوث باطزم هتلقا» ىلع ثححاف

 ضر ىلع هسفن ضارغأ مدقي ناسنإ لك نأل « ادحأ مهسفنأ ىلع اورثآ ا مهسفنأ ىلع

 ىذلا مهسفنأل مهملظ ىلع مهدلطأ ةعيبطلا حش نع اوجرخ اذإف « ةلبجلا لصأ نم هريغ

 هلو « فاو رْدعملاب ىلوأ نوُبرْثقألا و :ثيدح ةدعاق ىلع اهب ةءادبلاب مهرمأ و هنع مهام

 : ملسو هياع هللا ىلص هلوق لمحي هيلعو هسفن نم ناسنإلا ىلإ ب رقأ

 . <« لوعت نع 0 كسب أدبأ»

 وسلم ريغ نيحيمص نيئيد> وأ نيتيآ طق دجن الف ؛ مهفاف هسفنل ملظلا نع هجرخيل

 كلس نهالإ كلذ فرعيالو « نيلاح ىلع نالومم امه امت)و « ادبأ ناضقانتم ا.هو اشدحأ

 قوذريغنم ةبوجألا لحمتبريصيو ضفانتلاب لوقلا همزال نف كلسي مل نم امأو « قيرطلا

 مل نه قح ىف الإ تمذام ايندلا نأ ف رعت هانررقام عيج لمأتف ببصي ةرائو 'ىطخي ةراتف

 . اريخ ام بستكي



 م قرا سس

 .("يج“ ىلع هَللاَو) ع شا
 , اعوفرم نسح دانسإب رازملا ىورو

 كك 1-4 .٠ ع نا هعسور_ر جي
 .« نحن لك الإ اينموجتيال اًدوُرَك2 ةَيقَع ةيقع كيرلي ني نإ 2

 اك بلطنال كلام ىدلول تلق تلاق ءادردلا مأ نع حي دانسإب ىناريطلا ىورو

 : لوقي 0 ا ا ا
 همعطاو 1 را

 فتتأ نأ ةبحأ (أق نولقتملا اهز وجال ةَبنَص 'ىأ اًدوك ةبقع' كر نإ

 .6 قبقَمْلا كالتلإ

 و و سو هيلع اّنلا لص هللا ”لوسر جرخ » : لاق سنأ نع ىلاربطلا ىورَو

 لاماس مس © 8

 اهدمصي ال اًدوْنَك ةَبَنَع 2 عاملا ىَدَي نب نأ تاع ذاب (:لأَنف تذبل داي د
 ا

 كلدنع : لق ؟ َنيَِتلا ني مأانأ نيا نأ لل كوست اب رجم لاق + نردحللا هل

 ناك هوأ لاق . ال : لاق ؟ دغ دب 'ماعطو ء ايمن لكك دع مامطو ءممن لاف ؟ رمزي ماع

 . « َنيِلقملا نم تنك ثآلت ”ماعط كدنع
 هللا ىلص ليل نإ لاق رَدبأ نأ » : حيحصلا ةاور هتاورو دحأ مامإلا ىورو

 هيلع تأت ١ نإ انو ل َرَمَو ضحَد اذ اقيِرَط < هج راج نوذ نأ لإ دهَع ”لسو هيلع

 « َنيِقاَوَم ّْنَكَو واع أت نأ نو 7 لأ ناو ٠ انلآجأ ىفَو

 . قلزلا وه : ضحدلاو

 1 ى 1ع ني هللا نإ » : اعوفرم دانسإلا 3 لقوم اللا فو

 « ركيلَع نوُفاحت باىّشلاَو مانا "ضير نم بح َىَهَو اين دلا

 : اهرب تعول و نايك حار يس لسا فاول ةنادز قو
 و ريماس سوم م 2 000

 هع ئك دحأ نتي انك اينادلا نم هام اًدْبَع َلَجَو َرَع هللا بَحأ اًذإ »

 . « ءاَللا ُهَميِقَس

 ابلغ تك أ تْيأَرَف َةئْطلا ىف تنلَطا » : اعوفرم اهريغو ناخيششلا ىورو
200 

 . © ايدل



 د ما# دل

 ابلْأ تك أ ْتيبأَرَف راثلا ىف َتمَلْطاَو » : ديج دانسإب دمحأ مامالل ةياور ىف داز

 .6 ءآَنلاَو ءايبغألا

 : اعوفرم هحيعص ىف نابح نباو تافث هتاورو دمحأ مامإلا ىورو

 لدور هنااا كل ثلا ياخ ني خا لاي نم وأ نورت زهد

 ترو ةراكلا مهب قّثن وو و وا 1١ مهب 1 نيل نورجاهملا هامرشفلا لاق «؛ أ

 . ع هاضق د ”عيطتسال ه هردص ىف حا 'مادَحأ

 : هجام نباو ىد مرتلاو حيحصلا ةاور هتاورو اعوفرم ىناربطلا ىورو

 واضعا واع مراد ”هباوك أ نامي لإ ندع نيب ام ىضاوح نإ »

 انك ؛ 0 هرجاهملا 20 ارد نا 0 و لكلا َنِم م َلْحَأَو رجلتلا
 ير. ىلع

 نوحكتبال َنيِذلا تاي د سورا تفس 0 50 فص ثلا ”لوسرأب

 انه ددسلاو 4 بلم 1 اَلَو هبئكع ام نوطعي نيزلا ددسلا 'مملل جفت الو تامتملا

 . باوبألا ىه

 268 اس ع ب 0 : ع
 ةاينغالا نوميسي نب رجأهملا ءارَدف نإ » : اعوفرم اهريغو ىااربطلاو سم ىورو

 - ما 0 ريما ©

 . 4 3ي 12 نيكذأب ف ةلاور اج هلل لوكف ندد
 _ٍ 0 َج :
 . )1 ماع ”نيعب راب 2م: ةياور لو

 1 ا 0 اهي و ل 2 0 3 ٠ -ه 9 ١

 فرب امك نوفر نيباثملا ءارقف نإ » : اعوفرم خيشلاوبأو ىناربطلا ىورو
 5 6م نما ايف 2 ديح . يل 3 2 98 0 رو 06

 ا ائيش انك رت آم هللاَو نولوقيف « بآسجلل اونا م لا الا
 م

 ساّثلا لبق ةّنلا نولخديف « ىدابع قدص : هلَجَو زَع ل هلا هم يل 39 .-- #َ -. - 5

 . « اًماع نيس
52 

 ا اعوفرم حميحصلا ا

 نال يا مر رجس ىم ا هي كاسوم ناو ءالرب
 نحن ركب وأ لاق سمسا رونكا مهرون ّةَمآيفْلا موا ”ماوق 5 2

 لل 3 ١ - ىسما و م - 95 2 ٠

 9 0 هاّرقنلا ممكلو ؛ ةريثك ل خ ”؟ل ال لق ؟ هللا َلوسَرَأِ

01 



 دلما د

 طم - مور

 هم لبق « بل قط » لاق نأ ىلإ ثيدحلا ركذف « ضل راطقأ "نم نورشح
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 رك أ ميِصنت ني نم ريثك هوس سن ىف ”ليلق نوحاص أن : لق ؟ هآَبَرْغْلا

 . © ميعيطي "نك

 مين اينغأ لبق ةنلا عيل ادع ..اكرترم ادخأ مابألا ةاورالو

 انص 'نم دف ًالْيَع تنك ىتكيل (ب ْئوَقْلا ولولا لوقي ِض ماع لاعب أي
 . « باَرْبَأْلا ع نم َنوبَجْم ملأ

 لق ةنجلا يملا ا 10 » : هحيمص ىف نابح نباو ىذمرتلل ةباور ىفو

 6 رمآع رقئاد هو رم فني هاينغ ألا

 0 هع . .

 2 انيكلسم ىنتمأر 2 انيك ينيْحَأ يللا » : اعوفرم هريغو ىذمرتلا ىورو
 م و

 : لاق ؟ للا َلوُسَر اي ل: 0 تلاَثق مآل ماوي نيك سلا رمز ىف ىف شْحاَو
 انيكشم ىّدرتاَل ةئاعاي ءافيرخ َنيمبْرأِ :ياييغأ لبق ةّنْطا نولي مين 8 3 8: 2 تيكا 2 هد 0 310
 كبكرقي ىلاعت هللا نإف 'مهبدرقو نيك سلا ىتح ةشئاعأي « قرع نشب ْوُلَو ا ار م هس قس ا وا ا 5

 . « َمَمآيقلا مي

 5 اًنَغ ىّفَو آو اري ل للا ) : اعوفرم اهريغو قوباو كامل ىورو

 2-0 لذ م .ءو 0-66 2 7 16 51

 [نانلا 3 هيلع هيلع متجا نم ءايقشألا قشأ نإ « نيك سلا ةرمز ىف ىل رشْحاَو

 . 60 ةدرخألا اذ

 * لا هنع هللا ىضر رذ ىلأ نع هيدعص ق نايح نباو قاريطلاىورو

 قلاب ين را د 2 كك هنأ 0 0 هيلع هللا 3 بَ 0 0,

 نم كإ 0
 . 000 عم ا .٠ ما جول

 م

 م

 | َلوُسَر اي لب انلق ؟ ةدألا كولُم ْنَع مك نيخأ الأ » : اعوفرم هجام نبأ كودو
 ١

١ 
 كك

 دما عرج 4

 ول عل ةياويال ٍنبرمَط وذ« 3 فيعص 0 لآق

5 0 



 مدس جاو

 لسو ديلع هللا ىلص هللا لوَسَر نأ » : هحيمص ىف نابح نباو ىتاسنلا ىورو م 0 - 27 1 58 7 0
 هذ ىتفلا امنإ لاق ء هللا َلَوُسَر . متن لاق ىتبلا رع لاما هلك ىرتالا هذ ىأل 1 . معا سا[ ىسك 0 0 م 1 4

 . « بلقلا ”هل ةثرقفلاَو بالا

 2مت# سا 9-3 2 ل 8

 ىلا دبسشَو كب ”نَمأ سس مهللا 3 : هحيحص ىف نابح نبا و ايندلا بأ نبا كدرو

 8 6 3 هور ثا نا سا تاس ا اا 3

 0 نك : 2 نو ديل 0 أو كءاضق دِئلَع 'لٌبَسَو كءاقل ديلا بيعت ا
 2 0 ع :

 5-5 اهي

 0 دصَو ىف ند ١ نم كيلا » : هيف بسنة
 مل

 7 مو « ءاضقلا 4 ْلّدَعَو كءأقإ ويل بحَو 'هََوَو 41م للقأف َء
 عى

 ين

 21 تثحأم ن
5 

0 

--- 5 

 مْ ١ ١

293 
. 5 

 ا

 1 هلام كا هير نأ 1 0
٠. 
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 : اعوفرم حيحص اهدحأ نيدائساب دمحأ مامإلا ىورو

 هركيو « رتعفلا نم هل يح توَلاَو تالا م51 نبا انوه رك ناتنثأ»

 .« باجل ّلَمأ لال َةلَوَو لالا ل

 ”هُئالَص تلُسحَو ”هلآيع تريكو "هلام ْنَم ١ :اعوفرم قاهبصألاو ىلعي وبأ ىورو

 6 ني ' ابك ىعَم وهَو ممل ماء نيام ل و

 : نا فق مم جنم هتاورو ىربطلا ىررو

 ؟فندخل اه ضد لت“ 1 اًراتيد هلي " دَحَأ ّلِإ ءأج انآ قم د "نم نإ ١

 ةذما هللا لأَس ئَو «٠ وطعي 00- 0 وطني 00

 2 لم ل ا
 ظح وذ ذاخلا فيقخ 'نماول ىدنع ىنايلؤأ 7 اه: 0 0 كورو

 هيلإ ناشي ال سأنلا ىف اًضماغ َنآكَو سلا ىف عطا هير ةدابع نم ل ٍةالّص 'ن 7



 هد عموشدل

 ءدعينم تلج : لف « هيب نقل "مث كلذ ل َريَصف انك ”ةقزر نو _عباصألاب مسااس 1-3 سا رم يلو سا ألا كرم سر م تس
 0و

 , « هارت زق ويكرر اوي تلَغ
0 5 2 5 

 ٠ هوحتب قابلاو « ىرنِح سأنلا طبغأ » : م اجلا ةياور قو

 00 م # .- مم سا 9 -_8 م

 م ءاحطب يل ”لعجيل_ ىبَر "لع ضرع » : 0 هنسحو ىدذمرتلا ىورو

 2 فاز نزع رجأ كلو بر اي آل تلَع

 , 6 كتدمحَو كت'ركش تعبش ا كيلإ تعكضتت

 ' لاما ليلق لالا فيفخلا وه : ذاحلاو

 نيرا هأينخألا ءايقألا داو أم لات هلل نإ : م حلاو هجام نا ىورو

 ني نوُجرم ىجانلا ؛جيباصم يمول اوفرعي "ل اوُرَصَح اَذِإَو اودع "+ اوُبَع اذ
 .6 ةمظ# - 135

 : ملعأ ىلاعت هللاو ةريثك بابا اذه ىف ثيداحألاو

 ائيولقب ايندلا قد هزن نأ (ماسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع لخأ)

 « كلذ ىف انناوخ] عي بغرتو « ءايلوألاو ءايبنألا روهمج ءادتقا لبلقلاب اهنم ىضرنو

 . اعوفرم ىذمرُتلا ثيدح ءالبلا ىلع ريصلا دهع ىف قأيسو

 ةداهزلا نِكَسلَو « لآملا قاض الو لآلللا مركب اينألا يف ةداهرلا تدل »

 نى نكت ناي لاقل ىو لدي ىف ع نوكَت آل نأ وه ًاينأللا ْي

 . « كل تيقبأ ب اق اي قنا( تيما تاذإ قبيصْلا باو
 دهزاا وه كلذ سيلف « م بلا قلعت عم دسيلاب اهيف دهزأا بلقلاب انلوقب جردنو

 0 عيرخلا

 هب كلسي هرصع ق خسيش هقوفام مظع خيش ىلإ د-هعلا الوب لمعلا ديرب نء جاتحمو

 دهزي كانهو «نيعىأر اهنأكهل !مريو ةرخآلابح رونىلإ ايندلابحةملظ نم هجري ىبح

 مدعو اهعاطقناو اهئانف عم هبر نع هل اهءاج- ىر نيح'ةهوركملا اهتاوهش عيمحو ايندلا

 : درو انا « اهل هبر رظن.
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 .« . اًناَوَه م 1 تم اغني *1ل ايدل قلخ لهم لامت هلا نإ د



 ا ممول

 ماعطلاو لاملا ةبحم لاوزوه امئإ ايندلاف دهزلا ةقيقح نأ ةقباسلا دوهعلا ف انركذ دقو

 ائيشف ائيش ماهوألا كئابش نم هصلخ وهو هذاتسأ غبني كلاسلا لازي الف ؛ مالكلاو مانملاو

 تنكام عيمح كسمأ هل لوقيو « ايناث اعوجر هب عجري مث اهرسأب ايندلا نم هصلخم نأ ىلإ

 « عورشملا هجولاىلع هل قاخخ ايف ءىش لك لمعتساو ةاص ةين هل وناو باهذلاف هنع كاهنأ

 امنإءادبأ مهل قحلا همسقايع عروتلا الو دهزلا مه حصيال مهلك نيعرواملا نيدهازلا نأ ىلع

 . ريغال مسقي مل اه بلقلا قلعت لاوز عروتلاو دهزلا ةقيقح

 « ةعيبطلا اع وهف عروتي ملو دهزي مل نم ىلع هسفن قوفش ىأر ىتم ديرملا نأ ملعف

 آرداق ناك هنأ هسفنب نظي هنأك موبلا ساثلا رثكأ عرو اذهو « هل ةةيقحال هدهزو هعروو

 ملهنأ نيبث هكرت "ىش لك نأ هنع باغو « هنم هسفن عنمو « مارحلا نم هيلعردقام لك أي نأ

 هل مسقي الف دبعلل ىلاءقاللا ةيامح وه امنإ ىقيقحلا عرولاف ؟ هسفن كلذبىري فيكف هل مسقي

 .نيب نم نبللا هل جرختسي 5 لالحلا هل جرختسيف « ضارتعا هيلع عرشلل ءىش نم لكألا

 . مدو ثرف

 ء بكارلا داز قوف ايندلا نم مهدخأ مدع ىلع مهلك نولماعلا ءالعلا جرد دقو

 هتيب ةعئمأ لحرصم ناطلس نم بضغ امل مالسلل دبع نب نيدلا زع خم ,شلا نأ انغلب دقو

 هب ربتعاو مالسالا خيش ىخأايرظناف ءرصم نم جرخو اهقوف هتجوز بكرأو هتراح ىلع

 : كاده ىلوتي هللاو ؛ هنع هللا ىضذر

 اهمياطم كرتو ايندلا ىنرب رهاظتي نأ قيرطلا ف ةئيشملا ىعدا نم لك ىلع نيعتب مث

 :كودتفقملا هعبتب الكا كلذو « ةموسملا اهبك رهو ةعيفرلا اهشرفو ةسيفنلا اهسبالعو ةذيملالا

 هلاعفأ نوري نيح هاوعديف هوبذك امبرو هقدص ريدقتب هدوشم نولقعتيال مهنإف نركاهيف

 . لوقلا دهاش نع لعفلا دهاش مهبجحيف ؛ هلا وقأ فلاخت

 لقأو ءاعوجرثك أو ليال ارهس نيديرملا نم رثكأ نوكي نأ خيشلا ىلع نيعتي كلذكو

 مرتك أ ناكاذإ امأو « لاعفألا ىف هب نودتقي امامإ نوكيل كللذو « ةقدص مهراكأو اوغل

 « اريخو ةقدص مهاقأ وأ اوغل مم رثكأ وأ بدلا نطيك هئطب راص ىبح الكأ ه رك أو اموت

 هاوعدو اهنع ةبترملاهدرطتو ةمامإلا ىف مدق هل تيثي الف ةرورض هيلع مهسوفن نور مناف

 . هيلع ناهربال ناتو روز ةخيشملا

 سشرفو لك امو. سبالم ىف هنأرف ىليجلا رداقلا دبع خسيشلا ىديسىلع ةأرما تلخد دقو



 د سلا

 خ.يشلا ىلإ تعجرف ؛ حامو ةسباي ةرمدك هدنعو شر ىلع هثدجوف هدنع اهداوىلع تلخدو

 .ةجاجد هيدي نيبناكو لك اتامم هتمعطأ نإ الإ كدنغىدلو ةماقاب ىرطاخ بيطيال ىديساي تلاقو

 تضفتناف ةجاجدللا رمأ مث « ىتاعط نم هتمحطأ هللا نذاب ىتوملا ىبحي كدلو راص اذإ لاقف

 ىلع ناهربلا ماقأ خييشلا نأ الولف ها اهليبس لاح ىلإ تيهذ مث «ةيحتراصو ءانإلا نم

 . هيلع ةركنم ىهو ةأرملا كلت هتقرافل ذيذللا هماعط

 هنأب هناوخإ نم هرمأي نم ىذأ لمحت ىلع هسفن نطوي نأ خيشلا ىلع نيعتي كالذكو
 .ةفيجلا ىلع فكاعلا بلكلاك هناف « هبلقب ةرألا رادلا ىلع فرشي مل وهو ايندلا كري

 « هنع مجري ىدح هضع ارو « هيلع بهببو هنانسأ رشكي اهنم لكألا نم هعنم نم لك

 ناكام ركذو تامدقم مدقتو ةمحرو قفرو ةسايسب ايندلا كريب هناوخإ خميشلا رمأ نكيلف

 نطابلاب من٠ ردكتلا نمرذحيلو .. مهب ىدتقا نم هللا محري لوقي مث هيلع حلاصلا فلسلا

 انك ريغال ايندلا ف مهتبغر ةريكب اضراا مدع مهل رهظي نأالإ هيلع سيلو هرمأ اوصع اذإ

 امبرو « هياعقفشم هل محار هباقو ههجو قف سبعيو « هفلاخخ اذإ هداوأ ةبضغ دلاولا رهظي

 ىضقيف كلذ عمو همد تجرخأ ىح هدي ىف ةربإلاب اهدلو ملا تسخن امبرو اصعلاب هبرض

 ىعادلا نط ويلف « هيلع هتدلاو ةقفش روذوا وه امنإو اهدلوأ ضغبي سيل هلك كلذ نأب لقعلا

 هيلإ مهوعدي امع ىمع مهل مهوعدي نمث هوركم لك عامس ىلع هسفن لجو زع هللا قيرط ىلإ

 دقف مهءاجح لجني مل نإو « ريخلا ىلإ مهىعادلا نوركشب فوسف مهباجح ىلجنا اذإ مث

 , مهيف داهجلاو حصنلا نم هيلع ام ىعادلا قو

 لص ىبنلا مهاعد نم مسقا امك ىلاعت هللا ىلإ عاد لك ةعاج م.ءقني نأ دبال هنأ ىنتعال مث

 ةيط# لوأ هنايب رم اك ةمآلا عيمجل قيقحلا خيشلا وه ذإ مالسإلا نيد ىلإ ملسو هيلع هللا

 امك" مهماعصأ مم مهل عقب نأ دب الف « ملسو هيلع هللا ىلص هباون ةاعدلا عيمجو « باتكلا

 : لوي نم مهنف « هموق عم سو هيلع هللا ىلص هل عقو

 ( ايَصَعَو انامعت ) : لوقي نم مهنمو ( َنوُحيلتْلا مه كئلوأَو انعطَأَو انمعت )
 . اقافن ( ًاندَطَأَو اتم ) : لوقي نم مهنمو

 دنع انيلع ةسايرااو لضذلا هللا ىلإ انئاعدب خيشلا اذه ديرب امإ لوقي نم مهنمو

 نع لوحتيالنم مهن«و «رانلا نم انتاو انحصن كلذب ديرب اعإ لوقي نه مهنمو « سائلا

 هكلوحت ةدشا تءاج اذإف ءاخرلا ىلع هعم وه نم مهنمو ؛ ءاعضرالو ةدش ىف هخيش ةبعع



 سه ماثخد

 : ىلاعت هلوق هيلإ راشأ اكهنم بره لولا خبشلا هيلع
 5 5 هشيهورس ا هسو ساس م م

 . ( كِلوَح 'ني اوضقنأل باقلا ظيلغ الف تنك 1 )
 ةردخالا ايندلا ديري نم مهنمو « ةرخآلا نع لفاغ وهو اهتنيزو ايندلا ديرب نم مهنمو

 هخعيشل لوي نم مهنمو « ةفصلا لهأك ايندلا ديريال نم مهنمو 2 فوع نب نمحرلا دبعك

 : حوا موق لاق اك سانلا تب انصيقنتو انلادج تربك أ دق

 . ةيآلا ( انادج تك أف [يلداَج دق حون (()
 لاقملا ناسلب هخحيشل لوقي نم مهنمو 4 مللآلا بالعلا اوربي ىتح هحصنل نوئمؤي الف

 شيرق تلاق كك هنإ الإ كلل نمؤذ نأ لاحلا وأ

 . ( اًعوُبْني ضْأْلا نب م أن رُجَفت ىَح كل < نمأون نأ اولاَفَو )

 . : مالسلا هيلع ىمومل ليئارسسإ وتب لاق اكو « قسنلا رخآ ىلإ

 يع هللا ىرت ىَح كلل ن ماون نأ )

 نإ الإ اذ ةبوةعلا نم 5 مقو اذك متاعف نإ مهل مهخيش لوقب نونمؤيال ةفئاط م

 ند مهتمو « صاقو ىبأ نب دعس لعف اك كالاهملا قف هسفنب هذيش ىدفي نم ممر عقو

 رياكأل مق عأو اكاظيغ زيمتي داكي ءوسإ هخديش لايع تركذ اذإ نم مهمو 0 كلذىلع ردقيال

 لثتم ند 8 6 نيضئاخلا عم ضاخ لب زيمتيال نع نم مهنمو ؛ ةغئاع ةصق ىف ةءاحصلا

 هركي نم مهنمو «نواعفي ةبادصلا رباك | ناكام لثم دارعلا حااصم قى رفسأا ىف ءيش رمأ

 هخيسش بحم نم مهلمو « كوبت ةوزغ نع تل نأ عقو ايكةحارااو ةعدلارثؤيو كلذ

 ولف هخيش ىلع ةبحا ىف هلهأو هدلوو هلام رثؤي نم مهنمو « هدلوو هلامو هلهأ نم رثكأ

 رائيدلا عفد مدع راتخال ىجسااعع نم كتعنمو كثرجه الإو رائيد نعء نالفل جرخا هل لاق

 ىلاعت قحلا نأ دقتعي و هذديش رطاوخ ريغت ىلع فاء نم مهمو ؛ هةذياسش ْنَم برّلا ىلع

 «هرطاخ رييغت نم هياعالو هلايعوهبادصأو هدلوو ةخيش ىذؤي نم مومو ؛ هبضغل ب دضغي

 نيرجاهملل قو اىهمساقو كلام فصن كاتأ طعأ هل لاق اذإ ايفدخيش ردأ لئتمي نم مهنمو

 هخيش رمأ لثتع نم مبنمو « مهردب هسيخأل عمسي الو لثتمال نم مهنمو ؛ راصنألا عم
 لاتميال نم مهنمو ؛ لام وأ ةولحن وأ تيب وأ ةفيظو ىف هسفن ىلع هاخأ رثؤي نأب هرمأ اذإ



 ه- مه"ل4-

 مهنمو « هثايح دعب رأ هتايح ىف ةقلطم هل جوزي نأ نع هخيش ماقم لحي نم مهنمو « كلذ
 : ىلاعت هللا لوق الواو هنايح ىف هخيش ةقلطم جوزني نع

 مها ع 00

 ”ةجاَوْرأ اوححنت الَو )

 هنم ذخأيال بهذلا نايك دجو اذإ نم مهنمو «”سانلا ضعب كلذ ىف عقو ناك اممرل

 هس و

 ا واع نق

 ايندلا عمجب هلصق نه مهنمو « هلك هلقني نأ الإ هعنقيال نم مهنمو ؛ طقذ هموي توق الإ

 ةالصلا دياع بوبأل عقو اك ةفافلا راهظإ كلذب هدصق نم مهنمو ؛ سفنلا هرشو عمطلا

 ؛ىلر ةكرب نع ىل ىنغاللوةيو هبوث ىف وثحي راصو بهذلا ءامسلا هيلع ترطمأ امل مالسلاو

 نيعب اهاربنم مهنمو «رعبلاكهدنع بهذلا نايكف راقتحالا نيعب ايندلا ىري نم مهنمو

 بظاو هل ليقاذإ نم مهنمو « بارتلا ىلع هدابع بولقىف اهزييمت ىف ىلاعتقححا دارمل اعبت مظعتلا

 دجسملا ىتأل بهذ ةقرفت كانه نأ ملع هنأ ولو مونلاب للعتي دجمملا ف ةعاججلا ةالص ىلع

 نه زضخو نبردحبلا نم لام ةديبع وبأ ءاج نيد راصنألا ضعبل عقو ايككلذب للعتي ملو

 1 لاق ءاشعلا ةالص نع ةعاج تلخن اذو حبصلا ةالص قروضحلا هتداع نكي مل

 9 مسو هيلع

 . 6 َرَضَخل اًيمت اقرء ِدِجْسَلا يف نأ َمِلَع ىَدحأ نأ ل »
 الإ ىنأيال نم مهنمو «ةفصلا باحصأك سانلا لبق ةعمجلا ةالصل رضحن نم مهنمو

 مهنمو « ةعمجلا هثوفت ىبح فأي الوأ ةيناثلا وأ ىلوألا ةعكرلا ىف وأ ربنملا قوف بيطخللاو

 يح ةدابعو عوشخ ق رضحن نم مهنمو ٠ بعليو وغليف سائلا لبق دجسملا رضحم نم

 عيرز وأ راد ءانب وأ جسيوزت وأ رفس نم لعف لكى هخيش نذأتسي نم مهنمو « فرصني
 هللا لص ىأر دقو هب ةناهئسا وأ هنم ءايح امإ كلذ ىف هنذأتسيال نم مهنمو « كلذ ومنو .

 ناكو ثيدحلا تجوزت لاقن ؛ مهم » لاقف فوعنب نمحر اادبع ىلع ةرفص رثأ ملسو هيلع

 مهنمو ثاش الب ةناهمعسا ال مسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ءايح نمحر ا ديع نم كلذ

 لبج نب ذاعم ائيش هسفنل ىقبي الو هديف لخدام لكسب هباحصأ عيمج ىلع مركتي ناكنم |

 كس و ضعبلاب مركتي ناكئم مهلمو ؛ راخدالامرحتب لوي ناك اهربغو ءادردلا ىنأو '

 ناك نه مهنمو « اهمعطي نأ هسفن ىلع حشي لب اثيش ادحأ معطيال نم مهنمو « ضعبلا

 فصنب هيحاصل حمسي ناكنم نم مهنمو «هنع هللا ىضر ركب نا هلام عيم# هيحامصأ خوسي

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبننلا ناك نم مهنءو « هنع ىلاعت هللا ىذر باطلا نب رمعكهلام
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 ديعسيلاو هنق هللا ىضر نافع نب نامعك نامأق هند سانلا تاك نم مهنمو  ةمرخمك هيرادي

 جرم ناك نم مهنمو « لالبك الالقإ هللا نم ىشخم الو نفي ناك نم مهئمو « ىردحلاا

 : ملسو هيلع هللا ىلص 3 هل لاقف كلام نب 0 هلام

 ةهبرمس و

 . كلل د 0 كلام 00 ”كيلع كلو

 هل هراتخاام فالخ رات الو مسو هيلع هللا ىلص ىلا ءاضقو ىضرب ناك نم مولمو

 ىلص ىبلا راتثاام فال راتعو هئاضقب ىض ريال ند مهنمو ؛ ةندحاب مه دوهشملا ةرشعلاك

 لوق ف اكو 4 سانلا ضعحب هتيالو ىلع مقل نيح ديز نب ةماسأ هب ف امك سو هيلع هلبأ

 : ثيدح ق كتمع نبا ناك نأ مهضعب لوقو « هللا هجو اهب ديرأام ةمسق هذه مهضعب

 ا ٍقْسَأ 0

 مهمو 2 ةمرخك هيسأو الام مسد هيلع هللا ىلد ىلا قرف اذإ بضغا ناك نم مينمو

 كيسا نم ىرااي ملسو هيلع هللا ىلع ىلا ناك كالذلو ٠ نامأ ُْى هم ىنلاو بضغي هل نم

 : هلوقب ءاطعلا َْق

 لِ بأ ؛متْمَأ ىلا فلاتأ ”لْجّرلا ىلغأل ل ىلإ و ضخ ةولح ًايئافلا نإ ١

 . « طغأ ىلا نب
 » هنئبيه نم كعرب رعبا و هآر اذإ مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بام ناك نم مو

 8 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لوقيف

 سا و نك 5 هرثع» ا ها رس مسا كرم هس ماسه سمح

 . « َديِدَتلا لُك أت تنك ش يرق نو ٍةأرما نبا نأ اننِإَك ىحأ اي َكِيَلَع نوه »

 ةرشعلاك ىصاعملا عيمج نم ارهطم ناك نم مهمو )2 دعرب الو هبابي الل ند مهنمو

 ليلق لك نامعن ناكف « نامعنو زعام رئابكلا ىف عقي ناك نم مهنمو « ةنجلاب مه دوهشملا

 ناك اكاحضم ناهمز ناكو ؛ هدحيف ناركس وهو مسو هيلع هللا لص ىبنلا هب ن رثأي

 + هباصصأو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا كحضي

 هذمخأف م زاربلا ىلإ ىلدوب ند لوقي ىمعأ الجر ىأر هنأ ناهعنل مقو اه ةاح نهو

 دجسملا ىف كلذإ هب سائلا حاصف سولجلا هبايث رمشف دجسملا بارحم ىف هساجأو ناهعن

 كل له لاقو هيلإ ءاجف نامعث عمسف « ىاصعب هنب رضآل نامعن تدجو نأ ىمعألا لاقف
 راصف وه اذه لاةف دجاس وهو نافع نب ناهع ىلإ هداقف « نامعت ىلع كلدي نميف
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 « نينمؤملا ريمأ بترضن كنإ ىمعألاب سائلا حاصف « هنع هللا ىضر نامع ترضي ىمعألا

 : هنع هللا ىضر ةريثك عئاقو هلو

 مهمركي الو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بارصأ زاك أ ىذؤي ناك نم مهنمو

 لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بطخ ىتح ركب ىنأل عقو اك« ملسو هيلع هللا ىلص هلجأل

 26 وا م

 . « ىبحاص يل ورأت '"مثأ له »

 8 هلوقب هتبث ره نايب ىلإ مسو هيلغ هللا ىص ىبلا اوجوحأ ىتحو

 .« ركب ىلإ ةخاوش الإ دحسملا ىف ةَحاوَح لك ىنَع اودَس

 مههركي الو ملسو هياع هللا ىلص ىنلا باحصأ عيمج نم ىذألا لمحتي لك نم مهنمو

 مبن٠و « اولعف ام ىذألا نم هعم اولعف ولو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرأ امارك] هاجأل

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللإ لوسر ىلإ اش نم ةصق هيلع لدي اك هراج ىذؤي ناك نم

 ١ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا هأ لاقو 4 هيذؤي ناك هراج

 1 لف ؟ اًدهام َلَآَكَو ةكِيَلَع رم َْس ٌلُكَو ٍقيِرطلا لك َكَءاتَم ْحَيْطَأ » سا 5 2 أ 0 6 * 0 ا لا
2 1 

 . 6 ىنيذوي ىراج

 ملسو هياع هللا ىلص هل الم نأ طرشب سو هيلع هللا ىلص ىبنلا سلاجم ناك نم مهممو

 رطاخخ عطقنيو لسو هيلع هللا لص هريغ ىلإ تفلت هل ريصي الثل كلذو ةريره ىبأك هنطب

 بدألاو ملعاا لجأل ملسو هيلع هللا لص ىبنلا سلاجي ناكنم مهنمو ؛ عوجلا لجأل هتقرافم
 ناك نم مهنمو )2 ةبلعتك ةاكزلا جارخإب حشي ناك نم مهمو 4 للعلا نم ةلع هعم كرشريالو

 مهنمو + فوع نب نمحرلا دبعك لاما ريثك ناك نم مهنمو « ءارقفال هلاومأ بياطأب حمسي
 بجي ناك ن < مهبم«و ؛ ناضمرف هتجوز ىلع عقونم ةصقيفف ايك ةليل ءاشع كلمعال ناك نم

 نم ءىا بجعي ال ناك نم ميمو ةكمب بهل ىنأ قاقز ق هب فسخ ىذلاك هسلع

 َْق سيلو ىغلا رهظي ناك نم مهنمر « هريغو هنع هللا ىضر ركب ىنأك هريغ الو هسلم

 تاوكزلا ند لخأيو رقفلا رهظي وهو ايندلا هدنع نوكي نم منمو 2 هلك أي ءىش هتيب

 لاق ن رانيد وأ رئائد ةثالث هلوه كعب هرازإ ةزجح ُْى اودجو ىذلاك تاقدصلاو

 : مسو هياع هللا ىلص ىنلا

 7-00 لع 05 5-9

 . « رآن نم نآثيك ؤأ تاك »



 ا معمل

 اييطخ اذإ هل لضفلا ىراو ملسو هيلع هللا لص ىبنلا بحت تناك نم ءاسنلا نمو

 ةنباكهنم هللاب ذيعتستو كلذ هركت تناك نم نهنهو « ةنجلا ىف هجاوزأ نم ةدودعم نوكتل

 دعئرت زيصتو هتسلاج اذإ ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نم ىحمتست تناك نم نبنمو ؛ نوجلا

 لا ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ناف دنهكهز+ ىحتسن الو هباهتال تناك نم نبنهو ؛ هتبيه نم

 : لاقو ءاسنلا عيباب

 .6 كلو نعت الود

 ,ملسو هياع هللا ىلص تكسف « ارايك تنأ مهلتقف اراغص مهانيبر نحن دنه هل تلاقذ

 تباطو تقاض ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةشيعم تأر ام تقلقت نم نهنمو « ةعبابملا ميمو

 ىضر ةشئاعكث الذ ىلع ربصلاو مسو هيلع هللا ىلصدع. ماقملا تراتخخا نم نهنمو « قارفلا
 ءانإب ةبهاذ ىهو ةدوس تأر اهنأ ىبح ةشئاعك ةريغلا ةريثك تناك نم نهنمو . اهنع هللا
 ىلع ماعطلا حاسو ءانإلا ترسكو امل تماقف مس و هيلع هللإ لص ىبنلا ىلإ ماعط هيف

 : لاقو ءانإلا قف ضرألا نم ماعطلا مضو ملسو هيلع هللا لص ىبنا ماقف ض رآلا

 .6 0-0 تَراَغ 2

 : لوقيف اهادان اذإ هبيجن ال تناك نم همادخن نمو

 . « كارلا اذهب كفْدَجْوَأَل صآصقلا فخ آلآ مكب ىف ىذلاو »
 هللا ىضر ةشئاعك ملسو هيلع هللاىلص ىبنلا نم هتعمس ءىش لكب ىنتعت تناك نم نونمو

 < اثيدحم الو هنع ورن مل نم نهنمو « ةريربو اهنع ىلاعت

 ىلاعت هللا ىلإ عاد لك باحصأ ماسقنال دهشت ىلا دهاوشلا نم نآلا ىنرضحام اذه
 عينتيلف ثاذ ىلع ةدايز بلاط نمو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهاعد نم م.قنا يك

 ةاعدلا عيمج باحصأ ىف لزت مل ماسقألا كلت نإف « !متايبنأ عم ةقباسلا مثألا لاوحأ

 م ىلاعت هللا ىلإ

 نيميقتسم هباحصأ عيمج نوكي نأ خيباشملا نم بلط نم نأ هانررق ام عيمح نم ملعو

 هنورواشي وأ هذعم مه رايتخا الو هيلع م ضارتعاال ؛ هعم نيبدأتم و ايندلا نع نيدرجتم

 « ةريصبلا ىغأ وهف نيقداصلا نيديرملا ق> ىف كلذ موقلا طرش اكمهر ودأ عيمج ىلع

 مهف « ريغال مهموت ىلإ ةيعرشلا بادآلا اوغلبي نأ ىلاعت ىلإ ةاعدلا عيمج ةفيظو امإو

 هللا ىلص ىبنلا لسرأ دقو « اولثتمم ملوأ مهرمأ قاحللا لثتما ءاوس لاح لك ىلع نوروجأم



 د تا دع

 من ادرحأ رمأي لو « هتفرح ىلع ةفرح هل تناك نم لك رقأف ةفاكسانلا ىلإ حلسو هياع

 + مهفرح ىف مهو مهدش رأو مهكماس لب + فردا نم هيف هللا هماقأ امع جورخلاب

 لوسر باحصأ قدح ىف مدقتام عيمج كباحصأ نه عقي نأ كسفن ىخأ اي نطوف

 امإ كلذو هباصصأ ىدو هةح قف هدض نمو « هعم بدألا نم مُمسو هيلع هللا ىلص هلل

 ضعب ىف بدألا ءوس نم عقو ام نوكي نأ امإو مهماقمم قثاللا وهو مهدعب نم مهم نئسيل

 نه ىناثلا ئصنأا خباشم باطب فيكشف ءروفاا ىلع نوبوتي مث ةمصعلاءدعل انارب تاقوألا

 ءىش اذه « ملا وحأ عيمج ف بدألا ىلع مهعم اونوكي نأ مهتذمالث نم رشاعلا نرقلا

 دحأل حصي فيك هباحصأ نه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر) حصي مل ائيش نإف «لاحناك

 هيلع ناك امو « ملسو هيلع هللا ىلص هماقم ولع ,هدوهش عمو نورقلا ريخ مهنأ عم ؟ مهدعب
 بلطت الف «مهسفنأ نه نين«ؤالب محرأ هنوكعمو تازجعملا ةرثكو ةدابعلاو دهزلا نم

 اذه « ةباحصلا بدأ قوذ بدألا ىف !وئوكي نأ رشاعلا نرقلا ةذمالت نم خبشلا ىديساي

 : نوكي الامم

 . (”يحَر روع ها )
 امأو : صلاخخ لالح وه اهف الإ نوكي ال ايندلا ىف دهزلا نأ ىخأ اي كيلع ىنمال مث

 نوكي نأ الإ ادهاز نآلا دجنال اذه ىلعف «عروت وه او ادهز ىمسي الف ةببش هيفام كر

 ضارتعا هيلع عرشاللاومألا نم نآلا قئالخللا ىديأبام بلاغ نآل « نن هملعنال هللا ٍلع ىف

 هسفنل صخر نم لكو ؛ رطضملا سبا سبليو رطضملا لكأ ناسنإلا لكأي نأ الإ ىبامو

 سانلا بلاغ هاوذأ ىف راص دقو « سكعلابو ةمايقلا موي باسحلا هيلع هللا ددش امبرف انه

 ىلاعت قدما ةشقانمب ءازبمسالاك هنأل هب ظفلتي نأ نمؤا ىغبذي ال اذهو « سبو مارح تاه

 : همايغأا موي هل

 « ءارقفلا مساب ةيوازلا خيش هذخأي ام تاوبشلا نم نأ ىخأ اب كيلع ىفخم ال كاذكو

 + بصنلا ثيح نم ةهبشراص دقف هلصأ نم الالح ناكولو وهف ءهسفنل اثيش هنم سلتخمو

 ىلع تصن فلأ تاشابلا هاطعأ ةداجسو ةحبس هل اخيش نأ هب قثأ نم ىنريخأ دقو

 حرشلا دقو تاهبش هذه لاقو افصن اهن» اريقف طعي مف هتيوازب نيميقملا ءارقفلا مسا

 ةيوازلاءارقف هنم ترفنف قابلاب جوزتو افوص اب هل ىزتشاف ءامباسح متع لجأ نأ ىردص

 <. ةديقَع هيف مه قي لو
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 هلأ ىسرافلا نالس ةصق ىفو « اًخيش تلمع اذإ كلذ لثم لعفت نأ ىخأ اي كاياف

 رثمي هلعل دالبلا ىف حيسي ناس راص ملسو هيلع هللا ىلص دمخ ائيبن ةلاسر روهظ برؤقال

 تاوهشلا نم ايش لكأي ال رهدلا مئاص هدجوف هسيلإ بهذنف بهار ىلع لدف « هيلع

 مو ايهرأا همجحرف ةِضف بدرأ فصلت و أف مكاق ةثالث هءارو اوأرف تام ىح همددف

 دهزلا ىف مظع مدق ىلع رخآ بهار ىلع لدف ىلاعت هللا ىلع هلدي نمع لأسف « هياع اواصي

 « هيلع اولصي لو نايهرلا همجرف اليزج الام هءارو اودجو تام ايف ؛ همدخف ةدايعلاو

 ىنلا ىلع لدف هيلع اولصي ملو هومجرف نبل وألا لثم هل عقوذ هيلإ بهذف ثلاث ىلع لدف

 . ناك ام ناك نأ ىلإ سو هيلع هللا لص

 9 « ايندلا ىف هباحصأ ميهج دهز ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نأ انغاب دقو

 امو : ىلبجلا رداقلا دبع خييشلا لاق . رحبلا جوم ىلع ىنب امنأكف اراد كّنم ىنب نم : لوقي
 : دشني مث رحبأا جومم ايندلا هليثمت نسحأ

 0 م ع

2 

 م 7 2 6 لولق َتَلَقَع انآ ايف كلم الاول أ

 عم

 َرألا لظ ىف نك دقت
 م

 إو

 ةزيجو ةةيصتق عي اك نإ ٠ لنك
 ليلق نوُصاَرلا اَنأَو تيك يىجلا لإ نايل ”عاَطق نإ آلأ

 ةكرحتم ةئاز اهل ايندلا ىف تبثيال اذكهف جوملا ىلع تبثي ال ءانبلا نأ اهكف ىنعي

 ٠ ها ءاملا ىلع جوملا كرحتك

 نأ ىلع ةلحنو ةلم لك لهأ عمجأ :هصن ام ةيكملا تاحوتفلا نم ةراهطلا باب ىو

 غارف نإ اولاقو « بولطم انه ناسنإلا عمام جارغإ كلذكو ؛ بوااعم ايندلا ىف دهزلا

 : هلوقب اهنم هللا انرذح ىباا ةئتفلا نم هسفن ىلع افودخ لقاع لكسا بحأ ايندلا نم ديلا

 . ها ( ةنتف "6 هلأ َر "كلوا ان )
 . ايهذ الو ةضف اركسمب الو دغل ائوق اورخدبال نأ نابهرلا دعاوق نمو

 ضرب ملف ؟كواملا ىأ برض نم وه رائيدلا اذه ىل رظنا بهارأ لة اصخعش تبأرو

 . اثدنع هتع ىبهنم ايندلا ىلإ رظنلا لاقو

 تفلتأها.نواوةيو ةسينكلا نم هنوجر يو اصخش نوبحسي مهو ةرم نابهرلا تيأرو

 ع طبر مه تلقف اطوبرم افصن هتمامع ىلع اوأر اواامف كلذ نع تلأسف « نايهرإ ائيلع
 . ها يبن دنعو اولاقف ؟ مومذم مدنع ايندلا



 ههغمهس

 . ايندلا مهكرتي ىل وأ اياوزلا ف نوم.,ةملا نيماسملا ءارقفف ؛نابهراا لاح اذه ناكاذإف
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 .٠ (_ةتسم طارص ىلإ هأشب نم ىدبب هَللاَو )

 : دعب هيفو ىذمربلا لاق مهضعب هنس> دانساب اعوفرم هجام نبا ىورو

 ربع

 لَم لع ىنلد مثلا لوسرأي : لق مس هيلع هللا ىَلَص ىلا لإ هاج ًالَجَر نأ »

 دهّزاَو ثهنلا كين اينذلا يف دهرا لت ؟ ُساَّنلا ىَبَحْأَو ىلا * هللا بح ”هتلمت اّذإ

 0 0 كبحب' ساّدلا ىدليأ يف أمر
 ةوبنلا راونأ نم ةعمال ثيدحلا اذه ىلع نك «كرت نم ةياور ىف سيلو .ظفاحلا لاق

 . ها هلاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نوكي نأ افيعض هيوار نوك نم الو

 اهمظن دقو مالسإلا رادم اهلع ىتلا ثيداحأ ةعبرألا نم ثيدحلا اذهو : تلق

 : هلوقب مهضعب

 يربلا ريح مالك ني ممبْرَأ 2 تآلك اندنِع نبأ 6

 يني نامتاو كيني سيل م ْعَدَو دَعْزَأَو تايشلا يا

 : ملعأ هللاو ها

 : الضعم مهدأ نب مهارإ نع ايثدلا ىلأ نبا ىورو

 لَم لق أذ هللا لوسَر اي : لآ ]سو ويلع للا ىلَص يتلا لإ ثٌجَو ءاج»
 ويلع هللا َ كبح ىذلا ّلَمعْلا نأ : َلآتف « دْيَلَع نماثلا ىنحيَو ِهْيَلَع هللا بحت عَ

 هدب ىف ام مثل دم ديكع ساثلا كبت ىذلا لَمَمْلا اَمأَو « اينأللا يف ُدْمْداَ

 .6 ماطخلا

 دهذلا » : اعوفرم براقم دانسإب ىناربطلا ىورو

 َر اي : ٌلَجَر َلآَف » السرم ايندلا ىبأ نبا ىورو
 , آم َرثاَو اين دلا ةئيز ز لصف َكَرَتَو « َليلاَورَْمْلا ذي 1 نم 1 0 م
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 : 4 دلو نلقلا 2 « ايندلا ىف

 : لاق ؟ ساّثلا دهزأ ن هللا لوس

 2 ؟ْإو قي ام لك قب

 .٠ « قوما نم ف ْلعَو ومايا نم ادغ

 ( راونألا حئاول - مه )



 ل هع

 ةالكملا هيلع ىسومل لف لاعَت هللا نإ » ”اموام قاهتصألاو ىناربطلا ىورو

 باتو « يال فدل عي الإ نسل كتي نإ سرس : ملل
 َتْدَدْعَأ نو : قوم ا لع ل م عير لثمب 1 9

 5 5 7 1 0 مهام

 َنوُهّوَبْنِي دج مهل تحب أ ىلإ ايندللا يف دكه لا يأ :ىلاعت لآقف ؟ ني ع اا ل

 قبب "+ ةمأيقلا موي ناك اذ ' رك مو تنكح نت نول امأ5 .اوهأش ُثيَح ام
 م# .كلا نروح + عري هس رابعا 0

 مهلخدأو مهمل أَو ْمهلِجَأَو مهيوحت حسا إف نيعّرَولا لإ هتشنفو هتفقأت الإ لح

 . 6 بأسح ريب دما

 0 5 2 17 6 1 ل ل أ 0

 . « أينذلا يف دهزلا لثمب اين الا يف رارب الا نيزب ام » : اعوفرم ىلعي نأ ىورو

 هنِإَف هنم اونداف ايندلا ىف ده نم 'ع 'َعيأَ اَذإ » : اعوفرم هل ةياور ىفو

 : «ةكحلا قلي

 اعوفرم نيسحتلا لمت هدانسإو ىناريطلا ىورو
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 . « لَمآلاَو لخبلاب اهرخ'ا ك 7 كالَمَو «ِنيَيْلاَو ٍدْهْرراِب ةّمالا هذه لْوُأ مالّص »
 ع

 « ًاهلْهأل اينادلا اوعد « لما اين ادلا اوعَد دانم ىداتي » : اعوفرم رازبلا ىورو
 ل

 2 8 ٠ ما او هكر مو - عر“

 هش ًالوْهَو هفنح ذخأ ديفكي ام لك أ اينأللا نم ذخأ نم ءايلهأل ًاينانلا اوُعَد

 . توملا :فتحلاو

 : اعوفرم ىنيببلاو نابح نباو هحيحص.ق ةناوع وبأ ىورو

 ٠ ىوازلا نم كشلا «ىنكَت ام شيلا لو قولا ُرْيَخ»

 'يفلختسم لات هللا ْنإَو ع ةرضصخ 2 ين كنلا ؛ نإ 2 ؛اعوفرم ىلاسنلاو مسماكورو

 . « ءآسنلا اواو ايثأللا اوقتأف نواععت فيك ”رظانف يف

 راب اهقع اهّذَحَأ مف ةرضخ ةَرلح ايناللا» :اعوفرم نسح دانساي ىناريطلا ىورو

 « ةَمايقْلا ماي راثلا ”هآ هل وُسَرَو للا لكم ىف ضٌوخَشُم ّبْررَو « اهيف هل هللا

 رمآيقْلا ماي ل سيل 8 تهسشا ًامفر ضكوخبُم برو » : ىناربطلل ةياور فو
8 

 . «اقلا الإ



 تا 49#

 ست امو ريشا 5 1 05 يولع نيت ل . د ُ

 هئوهش نيو هنيب ليح ايثاللا يف هتيم ىضق نم » : اعوفرم هل ةياور ىفو
 توكلت يف اًديهم ناك ايناللا يف ةنيفدتلا ةتيز ىلإ كيْنيَع دم َْمَو « ةرخآلا ىف رس ص م ايل . ا 0 2 هما, 500 هك هس الرو

 سؤودارفلا نم هللا هتك ًاليمت اًدْيَص ديرتشلا ثوقلا لَك َريَص ْنَسَو « تاّوسلا
> 

 , ©« ءاش ثيح

 اعوفرم ةشئاع نع ىورو ءرمع نبا ىلع افوقوم نسح دائساب ايندلا ىنأ نبا ىورو
 : حصأ فقولاو

 ناك ْنِإَو هللا دنع وْئاَجَرَد نم صقن الإ ايش ًايئأللا نم دْبَع بيصي آل »
 ص

 . اعورتم

 يفك آم وللا لوُسَر اي تلق » : لاق َنآباوَت نع : اعوفرم ىلاربطلا ىورو

 « كاد "هاللي تنَب علا نك َنإَو 2 كتروع ىَراَوَو كتعاوج لس ام : لاق ؟ اينأللا

 . «رخبف هاذ كل ناك ْنِإَو
 : ثيدح ىف تاقث هئاورو دمأ مامإلا ىورو

 : َلقو درأبلا هأللا برش 51 ءَبطألاو َنشبْلا هباصأَو وهلا لوُسَر لكأ»

 6 هل لوم ادع تك اَنِإ : كرمت لاق« زكا 7 0

 . © فلا وز نم ديف

 : اعوفرم ىتيمبلاو هاححصو م احلاو ىذمرتلل ةياور ىفو

 ىراَوي بؤتو نكي تب لاسطلا وذط ىو ىف "قَح مَمآ نبل ل
 . « هلاَو زيذلا ِرْفاِجَو هَ هنراوع

 رضنلا هلاق « مادإ هعم سيل زبخنا وه ليقو « هنشخو هايكوع ردا تلو لاق
8 

 ليمش نبا

 : اعوفرم ادحاو الإ تاقث هتاورو رازبلا ىورو



 مدس معلا

 .ةّمآيق ماوي دبعأ ةيتاع رص ءلآلا دع حو طئاخلا ُءلظَو راَزإلا ٌقْوفاَم د
 ع 0
 ع راع

 يل لقد : تلآَق اع ا ىضَر ةثئاع نع ا ىذمرتلا ىورو

 دارو ايندلا نم كفكيلف يب قولا تْدَرَأ نإ سو هيلع هللا لص هللا ُلوُسَو م 0 - م 3 -- 8م م ا 3 2 م
 / 8 7 م لراس ع سس ا هّكو ملص اصر

 6 ريق تَح ايات تاخَتْدَت الو  هاينغألا ةَسلاجحَو كاَيِإَو « بك اا
 . هسكنتو اموث عقرت ىن> ابوث دجتست ةشئاع تناك اف : ىردبعلا داز

 هللا لص هللا لوسر ائيلِإ دهع لاق نالس نع دانسإلا حيحص لاقو مك احلا ىورو

 9 : ملسو هيلع

 . « بك اونا دارك ايناذلا نم "يب ٍدَحأ داب نكيل»

 0 رحب هيلع * 5 لص ه هللا ل و ٠ نسح نانسي هجام نبا ىوذو

 ا: لسد هيلع للا ىلص ّىتلا لأَن ؛ اطعم رخآ تعم و مي

 0 7 ب ىذلل رميب 8 نآلف قذر ل لا 0 نآلف لامك

 م : اعوفرم هييعا كب رجلا لير هج نبا ىورو

 . «هأَم ةي'رش اهنم اًهفاك ىف وس آم قضوُمب حانج ”لدلت اينادلا ت تاكل »

 : نايفس نب كادحضلا نع تاقث هتاورو دمحأ مامإلا ىورو
 ل 00 كات 1 ا م ا لا

 دعالا لاق ؟ كل ملم ام كلا رض أن: هل لاق 0 هيلع هللا للص هللا لوسر نأ »

 5 : لق هللا لوُسَر اي تاع دق ل لق ؟ ُريِصَي اًذأم لَو: لآ « َنَيللاَو
 ممر -

 . « ًايندلل الثَم مدا نبا نم جارخم ام بارض لسا ,٠

 4 هل نإ » : ةباور ىفداز

 . فورعم هحلمو «رازألا هيف تعضو اذإ ردقلا تحرق لاقي «لفلفلا هيلع رثأ ىأ

 : اعوفرم * قيباد م احلاو هحيحص ىف نابح نباو رازبلاو لجأ 00 ىورو
 مسعطاو رمد يي

 اثري اف ةأيلدب ا ةترخآ ًيبحأ نمو « تراب 3 أين د

 للا ص

50000 



 هس 044

 _ دائسإلا حميدبص 0

 سا رك - ٠

 . « ةرخآلا ا اينأنلا
 م

 00 نسح دانسإب 3 ىدرو

 آل الأ ؟ ُكاَمَمَت تلتبا الإ هللا ع . رح ا 221

 4 رع

 .6© بونألا < م دلا بحاص َكلذَك : لق هللا َلوُسَر
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 : كيج اهدانسإو اعوفرم قمبلاو لوحأ مامإلا ىوررو

 « ”4 لع آل ؟نَم نم مب كو هَل َناَد آل ْنَم راد ًايئدلا »

 . ل لامآل ب م امو » : قيمبلا دازو

 ٠ لعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ؛ ةريثك كلذ ق ثيداحألاو

 لك عبشن الو عوج نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 ىكبيالو « هلل ةيشخنم نيئاكبلا يدم ىلاعت هللا نأل كلذو « ايندلا راد ىف ماعطلا نم عبشلا

 هللا هلبقبال لعفتلاو ءاكبلا ف لعفتاا همزال نف ناعبشلا امأو « اعئاج ناك نم الإ اصلاخ

 ةرضح لئدتو ىلا ىخأ اي عجف .دوصقم وهف هب الإ دوصقملا ىلإ لصوتي الامو « ى اعت

 مئاهبلا ةرضح ىلإ درطت عسبشأ الو « هتاوطس نم نيفئاحللا عم اهريغو كاتالص ىف كبر

 . نيطايشلاو

 تاوهشلا مهد>أ لكأ امبر لب سانلا بلاغ نم نآلا هب لمعي نم "لق دهعلا اذهو

 الف « ممولق تسف ىتح تاببشلا لكأ ىف اوكمهما ةعامج تيأر لب « مارحلا نمعيشو

 © نطبلا ةوهشب مهبر ةرضح لوخد اوعابو ةظعوم عامس دنع ىكبب مهنه ادحأ دجن داكست

 هتيأر ْس رخآو «ايزدلا ند اولق لق لجو نع هللأ ةيشدخ نم نيئاكبلا نأ ىنأ 5 ملعاو

 ىلع ىديس ذيملت ىريحبلا ىلع خيشلا ىديس ةظعوملاو نآرقلا عام دنع نيئاكبلا نم

 ْق تاع يآ مم اذإ ناك ءهللا امهحر عطبقألا نب ب نيدلا باهش خيبلا ليملثو 62 ىيتينلا

 هخديش ناك كلذكو 2 عومدلا نم نالمبم هائيع ريصتو هتيا لس ىبح ىلب رافكلا ىقح

 "لق مهدعبو أبل الإ قاختمل رانلا نأك ىح نايكبي اناكف ايركز خيشلا انخيشو "ىلع ىديس



 ع

 ىلع سانلا ضعب همال امبرو « بلقلا ىساق وه نم الإ دجت داكنال ىنح عوضحلاو ءاكبلا

 ءاكسبلا كرت ىلع انيوق دق هللا دمحم نحنو ن.ديرملت وه امنإ ءاكيلا : لرقيف ءاكبلا كرت

 هحومسم وأ هتقزر اوذخأ وأ هتيواز نم وعرخأول سانلا نإف « هبذكت مهدحأ لاعفأو

 لك راحسألا ىف ةرغلإلا بكاوملا هتوفت امبر اذه نأ عم اهدلو ىلع زوجعلاكىبي راصت

 ىبح طق ةوعد ىعديال نأ لقاعلا طرشو ؟ هاوءد نبأف اهتاوف ىلع رثأتي الو ىسبي الف ةليل

 . اهملع هلعف نم دهاش هل نوكي

 وهف ظعاوملا عامم دنع كبي مل نم لك : لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ تعمسو

 . ها نيظعاولا ةنسلأ ىلع ةيآ لكب دبعلل ظعاولا وه ىلاعت هللا نإف « رابخلا

 تارضح هب كالسي حصان خيش دي ىلع كولس ىلإ دهعلا اذهم لمعلا ديري نم جاتحيو

 تدفن نيحمدلا حبااصلا فلساا ىكسب دقو : همفب تاحض ولو هيلقب ىكبي ريصيو نيفئاحلا

 تنأو « جاردتسالاو مهب ردكملا فون نمو ؛ةعيطقلا فودنو ةمئاحللا فوخ نم عومدلا

 « سيلبإ سيبلث نم كلذ لكو كلب ركمال هنأ اموسرم ىلاعت هللا نم تذخأ كنأك ىخأاي

 ْ . نيلصملا قح ى ىلاعت لاق دقو

 مونت ”قَح ميو يف َنيِذلا) نيكل قح ىفو ( َنوُمأَد ميِنالَس لك "مم َنيلا )
 نيفئالنا قح ىفو ( نيددلا ماي َنوُقدَصَي نيا ) نينمؤملا قح ىفو ( عوُرحَلاَو لئاَسِلل

 . ( نوُمأَم مَع مير َباَذَع نإ َنوُقفْشُم ير ٍباَذَع ني 'م يلا اسال م
 نم فيكف هباذع نم ىلاعت هللا مهتمؤي مل تافصلا هذه لهأ ناك اذإ ىخأ اي لمأتف

 < ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف « انلاثمأك كلذ نم دضلاب ناك

 ظعاوملا دنع ىكبتل كنأش نم عوجلا ريصي ىتح حصان خيش دي ىلع ىخأ اي كلساف

 . كاده ىلوتي هللاو « كابر نم افوخ

 « لل لإ كلظ آل ماي رلظ يف هللا ءولظي ةَعْبَس » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو
 . « ُةنيَع تضاقف اًيلاخ هلا نك 3*لدوَو د : مهم رك لف

 : اعوفرم دانسإلا حيحص لاقو م احلا ىورو

 رعومذ نم ضر بيِصي تح هللا َةّيشْح نم هاَنيع تَصاَقُف هللا رك ّذ نم »
2 0 

 . © َمَمَايَقْلا 0 ا د 1



 اة وقر نح

 : اعوئرم دانسإلا حيحص لاقو مكاحلاو ىناسنلاو دمحأ مامإلا ىورو

 . هللا ْويْمَخ نم تكتب نع لَك راَثلا تمرح »

 : اعوفرم الا حيحص نسح لاقو ىلمرتلا ىورو

 هلا دوي يع أنت هللا يع ١ نرم ىتي جو وأثلا لخذيال
 . 6 عارّصلا يف

 . « هللا ةّيصخت ىلع رصُم دنا ُلْخَْي لَو » : قييبلا ةياور ىف دازو

 بنم جَرَح ني الإ قمل مَ هيك ب نبع لك » : اعوفرم ىناهبصألا ىورو

 1 + هو ا لا ةينع ري بابا ناذوني

 : اعوفرم ىببلاو هجام نباو ىنامصألا ىورو
 2 ك4

 ثن نأك ْنِإَو (عومذ ويلمَع نم جر نماوم نم هه

 64 هس هم حل داهجو رح نم اًننيَش بصي مش ا

 ل ١ م 0 م

 كد رئأس هَ مح لإ 59-5 نيع تقرر غا ام » : السيم قيعبلا ىورو
 مساس لص رع مما هلع « حج ىلا ام 20 #*َّ 7 8

 0 ف كلذ ا 6 ةَرطق تلا آلَو « راثلا َلَع دما
 ناتيفو ةادنم 1 آل[ ورك رب انو هارطارا ىقألا نيتعأ يش اك ءارشب 6 ع نلف و 0 8 ع7

 . « راثلا نمنح ارب اقطي هنإَف ةمدلا الإ
 هللا دبع ىلإ انسلج : لاق ةكيلم ىلأ نبا نع دانسإلا 5 اعوفرم م احلا ىورو

 مدحأ ىلصل ملعلا نوملعت ول «اوكابتف ءاكب اودجت مل نإف اوكبا لاقف رجنملا ىف رمع نبا

 + هتوص عطقني ىح ىكبلو « هرهظ رسكني ىح

 نع امهيحيحص ىف نابح نباو ةسع زخ نباو ىئاسنلاو هل ظفللاو دواد وبأ ىورو

 : لاق هللا ديع هببأ نع فرطم

2 0 0-2 

 ىحرلا ذيزاك ريزَأ ِهِرْدَصلَو ىَلَصِ لَسَو ريلع هللا لَص ؛ هللا ل لوُسَو تبر

 . «ءآاكبلا ن

 < تتوص اذإ ىحرلا تزأ لاقي ؛ ىحرلا ثوصك توص ىأ



 ا

 موي سراف انيف ناك ام : لاق هنع هللا ىضر ىلع نع هحيحص ىف ةممزخ نبأ ىورو

 ةرجش تن مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الإ مئاق انيق امو اذتيأر دقلو « دادقملا الإ ردب

 . حبصأ ىتح بيو لصي

 *1 : ْمالَكلاَو هالّصلا هْكَع ىسوملا لآ لمَ هللا نإ » : هريغو ىناربطلا ثيدح ىفو

 . 4 قتيشح نم هاكسملا لع نوصل ِفدَّبَمِتَي

 : لاق رماع نب ةبقع نع ىببلاو ايندلا ىنأ نباو ىذمرتلا ىورو

 « كدب َكمَسِيْلَو « كتاسل َكِبَكَع كنأ لاق ؟ ةاجّتلا ام هللا لوُسَراَي : تلق د

 . « َكينيطَخ ىلع كب
 يي 2 نانا اخ لس هيلع هللا لص هلا لوس نأ » : ىفببلا كودو

 لائأك بألا نيد 2 هيلَع نياوم لك مو لا 6 دعا: : سو ةيلع هل هللا ىلص لآقف ويدي
 7 وعدتو يبت قس َكِلَدَو ِلُجَرلا اَذه ءاكشب 0 ىماَوّرلا لآل 2

 .« كبي "لل سيف َنيِئاَغَمْلا عفش بلا رع
 م 56 هر 4 سنك 7

 ىل الجو ىلزعَو : َلَحَو رع هللأ وعن 2 : اعوفمم ىناهبصألاو ىقهمبلا قورو

 ا 0 9 ماس م مو 5-5 هه

 ًابكحص تا أ الإ ىف اع نم ًاينّدلا يف ِدْبَع َنِيَع بن آل « ىت'رع قاوف ىعافتاَو

 ..6 قنا ف

 تا هللا ة ةيشح 9 نم ديلا دج رسال 8 : اعوذرم ىقجبلاو خيشلا وأ ىرورو

 ليس ىيصرسا و انام

 324 اهقَرَوَر ةبأيلا ةرجشلا ن 6 ا يسبون ص

 َتسَقَو تسقَو لَحَو رع ه هلا َمّيْش ةَيشَح نم نيا دلج هرعشفا اَذِإ م2 اعوفرم اهل ةءاور فو

 2 ادا

 . لعأ ىلاعتو هناحبس هللاو 6اس تَيَقَبَو 0

 بابسألا ىطاعتن نأ ( ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لوخأ )

 هللا ىلص هلوقل الاثتما امندلا ىف داهزالو دابعلا ةرشاعمت“ « انلمأ رصقتو ثوملاب انركذت ىلا

 بو ةيلع
 9-9 - 9م

 . ثيدحلا « تاذللا مذاع اور ذأ»



 مهمه

 بجاول ابجاو رومأللا ةلج نم وهف هب الإ رومألا لعف ىلإ لصوتي الامو

 . بودنم ابودنمو

 راظنألاو فئاظولا ىلع نوعسي نيذلاو راجتلاك ايندلا ف نيبغارلا رشاع نم نأ ملعف

 . لاخلا مار دّقف هلاب ىلع توملا نوكي نأ بلطو ارامنو اليل

 ىف نعط دقو ةنينج اف هل سرغيو اراد هل ىنبي ارجات صاوخلا ىلع ىديس ىأرو

 ةرخالاو ثوملا كاسنأو هتراعب كراج كانتفالإو ىخأ اي لحرا هراوجب ناك ريقفل لاقف نسلا

 . ريّتفلا لحرف

 «تومع هاسني نمو هباق ايه توملاركذينم نأ دادضألا نه: لوقي ىرظأ ةرم هتعمسو

 هرمع لاط ولو اذه لثف «لمعلا ىلإ ةردابملاو لمألارصق ترملا ركذ مزال نم نآل كلذو

 , ها هيلع ديعلا نوكي اه مظعأ كلذو ىلاعت هللا ءاش نإ نسح هلمعف

 « هلمع نسحو هرمع لوطيو هلمأ رصقي نأ دبعلا ىلع ىلاعت هللا مع مظعأ نم نأ ملعف

 : هنع نييوجحملل هلاح ناسل دشني كانهو

 3 20 2 سمسا مار

 ىلا تاغ ىه هايل نإ انتم تالا اونظنآل
 نق عد اق ًَُ سل مخصب لرع وود
 نبع ني لش الإ نه 1[ تالا هايف كمال

 مانملا تاذل كرو تادهاجملا فويسب اهلتق ىت> هسفن دهاج نم لك نأ كلذ حاضيإو

 لمعيل الإ ايندلا راد تاوف ىلع رئأتي الف « راد ىلإ راد نم لّقني وه امنإف تاوهشلا لكأو

 امأو « اهتقرافمل حرفيو مدنلا ةياغ اهيلع مدنيف اهتاوهشو اهتاذل هيطاعت امأو .ريغال اريخ اهيف

 فوصلا كابتشاك اهقئالعي ةكبتشم ايندلل ةّقشعتم ىهف هانركذ امف هسفن دهاجم مل نم

 مهحور عولط رباك ألا ىلع ددش امتإو « دئادشلا هحور عولط ىف ىساقيف كوشلاب لرلبملا

 ىلع' مهتقفش روفو ثيح نمالإ اهب مهل قشعت الو ايندلا ىلإ مل تافتلا ال مهنوك عم

 ريخأت رباك ألا دوصقم ناكف «تاماقملا نم مهل هنوبلطي اوناك ام ىلإ مهوصو مدعل مهباحصأ

 كللذلو « مهفاذ مهسوفن ظل ايأدلا ف ءاقبا مهدوصقم سلو موباحصأ اولمكيل مهلجأ

 ملقلا فج : لاق ؟ريخأتلا ف كبر عجارت الأ : مالساا هيلع ليربجل ءايبنألا ضعب لاق

 . نئاك وه ام

 : مسو هيلع هللا ىلص هلوق ىبعم ىف دينا لوق هانررقام ديؤيو



 م جمع اسص

 :6 هلم ةوفتت ني رك 1 كيلو عاملا ف ىد رفغتساف ىبلق ىلع نآنيل هنإ د
 ىلاعت هللا رفغتسي ناكف « هدعب ىصاعملا نم هتمأ هيف عقت ام ىلع علطا هنأ هب دارملا نأ

 : ىلاعت هلوقب دارملا اف لئاق هل لاقف « هيلع بنذال سو هيلع هللا ىلص هنأل « هلال مهل

 . (؟ كَل 'ِفغَتْساَك )
 لق هنأكف « همبرحتل عرشملا وه هنأل هيلإ تيضأ امنإو « هتمأ بنذ هب دارملا : لاقف

 ها كتعيرش هتمر ح ىللا بنذلا لهأل رفغتسا هل

 هللا لوسر ماقمب قئاللا وهو « بتكللا ضعب قف الوقنم دينج+لا نع هتيأر اذكه

 . ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ةمآلا نم ناسنإ لك ىلع توملا نوبي لوقي ىلاعت هللا همر نيدلا لضفأ ىبخأ ثعمسو

 اهردقب حورلا عولط هيلع بعص ةدهاجم ةيقب هيلع ىب نف هسفنل هداهج ردقب بعصيو
 ةيقب مهسوفن ةدهاجم نم مهملع قبي مل نيذلا صاودلنا امأو . رثكمو ”"لقم نيب ساثلاو

 ثرح نم مسجلا رثأتي امنإو « اديأ هحور عولطب رثأتي الف هبارضأو قيدصلا ركب ىأك

 اهرك ىلخدا نأ حورأا ىلإ ىح وأ ىلاعت هللا نإف ء هل ةربدملا هتارخل اببس ناك نم قارق

 نم اهنآل كلذو « دسجلا ىلع اهركىجرخغاو كيلع اهرك ىلخدا ىأ : اهرك ىجرخاو

 افو نب ىلع ىديس دشنأ دقو « اهحارس نع هيف اهديقي مسجلاو حارسلاو حاسفنالا ملاع

 : اسمخم حورلا ىف هنع هللا ىضر

 4 ول ش ا حس حورلا تعمعم لق

 ىكبأ ةةنرملا ف 61١ يقلل قدها

 بيصحي ىنأاكم نم
 5- 0 . 6 مآ 0

 رد تبرفتف يكلم حور اقح 3



 ههه

 : حوراا ىف انيس نبا لشنأو
 0 هك ص 2 س9 اسما ع تا وا نم
 0 بحت ٠ تاَد ِهاَقْرَو مقرالا م رم كِيلإ تطّبه

 - هر هال ةكرص ربا هل

 تاك 13 ترَفَس ىلا هَ 3 350 لذا :نعا وجم
 مجَقتتاَذ ىهَو كقارف تعرك برو كيلإ هك لع ْتلَصَو
 مقلبلا بارا هوت تَقلأ ْتَكَصاَو ان 00 امو ْتَقنأ
 - مةعكر

 مر - ء 5 ه- | ]ل هلام

 مقارما .حيسفلا_جْوألا نع صفق  ًاهدَصَو ”فيكل 5 اهناعذإ
 ان ب ها أ 5 م

 رعسوأل ا ءاضفلا لإ ليحل ًنَدَو ىلا َلِإ ديلا برق اَذإ ىَتَح

 رجلا نويعلاب كردي نيل ام ْترَصْبأَ هآطفْا 0-22 وت
 مكي + أكف هوانا مث لاب مك قرب (نأكف .٠ 2 -_- أ --ّ

 قئاوعلا ند هصلخغ * حصات خ خيش لب ىلع كولس يلإ دوعلا اذه لمعلا كبيرين + جاتحمو

 رادلا هذه َْق مادأ» هنأ هفرعيو ل اهلاوهأو ةردألا رادلا دوهش نع هيجل ى ا بجحلاو

 لاعفألاو لاوقألا نم ىلاعت هللا ءاشام عيمج هيلع بتكت هيلع ةمسرم ىلاعت هللا لسرف

 انركذ اككلسي مل نمو 2 نجسلا نم قاطأ هنأكف هحور تجر اذإف « نجس ىف هنأكف

 ةرمغ ىف انلكف مويلا سانا رثكأ لاح وه اك ةرخآلا رادلاو توملا نايسن همزال ف

 : فطللا هللا لأست « نوهاس
 1 0 ءار كم سم 0 رم 1 هميق هر 5 5

 رظنُيلف ضرآلا دجَو ىلع ىثمب ٍتَْم ىلإ ظني نأ دارأ نم » : ثيدحلا ىفو

 . « ”هنع هللا ىْضَر قيدصلا ٍرْكَب ىبأ َّل لإ

 هللا عم رايتخالاو ريبدتلا نع تام هنآل اتيم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هامم امنإو

 .اط عازن هدئع قبب مو رادقألا ىراخ هس مسو « ىلاعت

 الق « فلكت ريغ نم اعبط كريليع ابصت توملا ريصيل خيش لب لع ىتخأ 8 ِكالساؤ

 8 كاده ىلوثي هللاو ؛« كل كواسلا مايأىلع قيس لق بنذ نم ارفغتسم وأ رض الماع الإ ىرت

 : اعوفرم هحيدص ىف نابح نباو هنسحو ىذمرتأاو هجام نبا ىورو



 هد موكذاشل

 5 1-2 حض 8 5 رع َء

 توملا ىنعي « تاذللا مذأه ره ْذاَوُرْيُك أد

 : اعوفرم نسح دانسإب ىلاربطلل ةياور فو

 آلإ ريثَك يف نك اَم هنإف » تولا ني « تالا مام َرث ذاوُْيُك أو

 .6 مارح الإ ليل الو

 . عطاق ىأ ةمجعملا لاذلاب مذاهو « ه 28 1

 م مام جم 0 1 5 .

 مهو سلجم ب مو هيب نإ لك يتلا أو + ةليح داتسا ةريغو رازالا قرزو

 هج

 6 ا

 هك َداَم هنِإَف : لَ ”ةبسحأ «تاذللا عؤاه رك ذ نماورتك :١ هر

 .« هيلع تقيضألا ةتس يف الو ءههتكَو الإ ِشيَمْلا ني قيض يف دَحَأ

 :لاق اعرفرم هحيدص ىف نابد> نا ىورو

 هم تاولاب نهب نأ تبجع : اهلك اربع ُمالَشلا هِئَلَع ىنوم فحص تنك »

 مث رَدَقْلاب "نمآ نأ تبجَعو « كَحضي وه "مث رالاب نشأ ن تيجو ؟ حرفي َوُه
 نل تبِجعَو « اهيل نأمطا 2 ولم دو اي لا ةءأذ لإ تلو

 أر :دخحو لسو هيلع "نا ىلص هلا ”لوسر نأ » : ىقبسبلاو ىذمرتلا ىورو

 كو 'ُماَلك أ :] ”ككارامأ : لاف َنوُكَحْضَي ائأ : َنوُررشَتْكَسي نك ام
 « تالا تاذنلا .مذاه كو اوُريَك أك ىرأ انَع ”كنتتل 3 تاذَللا عام
 . هلوطب ثيدحلا

 : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نع ىناربطلا ىورو

 : لآتف اهرب ىلإ سلف ةَرانَج يف سو ويلع "للا ىلص را لوسر مم رح

 ىنتيسأ د م نبأ ب قلط إذ تنسي ىو َوْعَو الإ عي ند ريما اًذه لك ىنأَي اع
 رباوس سم ربو رب وس 5

 ثدبَو دوّدلا تب رشحولا ع ةبرغلا يبول تيب أ سس 0

 .ثيدخلا « ريئلع هش هللا ىَعَسو "نم آل قيضلا



 بم هولا

 ش : ديج دانساب ىناربطلاو ايندلا ىلأ نبا ىورو

 ؟يالا مسَأَو سالي 5 لوسر اي: لآ ر امنألا نم الْجَر نأ د

 اوُبَعَذ سايك الا كئلوأ ت ارملل اًدادستمسا ؛ هك 1و تارت اك ذ مهَدُك ألق

 . « ةرخآلا ماركو اينادلا فرشب

 ىلص ىلا باحضأ نم َتاَم ًالِجَر نأ » : رازبلاو نسح داتساب ىناربطلا ىورو

 ني و دلع نوني سو هيلع هللا ىلص هى ل باعمأ ل22 -ة لسو هيلع هلل

 ”ّللا ىلص هللا ٌلوُسَر لآثاو 0 سو ويلع هللا ىلص هللا لوُسَرَو وتدأبع

 2 ناك له : لاق ءال : اوّل ؟ تَْلا ركذ ريكي نك لَه : ”لسو وايلع

 «ديلإ َنَويَهْدَت اني اًريخك ' ”كبحأص لب ام: لآف ءأل اوُلَت ؟ ىهتش ب ان اريك

 . « ىع نيب ىك َو اظِعاَو تاللاب يكد : اعوفرم ىتاربطلا ىورو

 لوطَو بنقلا ةَوْدَقَو نَْعْلا دوم : ءاقثلا َنِم ةَيْرَأ » : اعوفرم رازبلا ىورو

 . « ايْنألا َلك ُصُْكاَو لمألا

 . « ِلَمَأْلاَو لخبلاب مآل وه رخآ كلي » : اعوفرم ايندلا ىبأ نبا ىورو

 ةديلو ىركشا ديز نب ةماسأ نأ ىناممصألاو معن وبأو ىيببلاو ايندلا ىنأ نبا ىورو

 : لاقف ملسو هيلع هللا لص هل لوسر كلذ مابف لجأل راذيد ةئامب

 >- راما ا

 هلا ىلا ان نم نوبحم# أ 2

 هللأ صيسب ىح نآيئتلي آل 3 00 لإ ىأندع تفرط ام هيب قي

 يدا فاس سا جي ةرلو قيام لل 0 ا ا _
2 

 تننظ الإ مقل كتدفل الو , ضْبْقأ ّىح هيض أ قأ تْنكْطَو ىَدَق 5 لو « جود

 ري ع

 ب نوطوت م نا هيب ىبسفت ىذلاَو )2 تاما نم 3 أ َّس اهثيسأ ل ُّك
0 

 ب
1٠ 2 

 ل سَ

 . © نب زجعع منأ ام

 : لاقف ةيشع تاذ هبادصأ ىلع علطا ملسو هباع هللا ىلص هلا لوسر نأ ىناربطلا ىورو
 سس لل

 نومي : لاف ؟ هللا لوسَر (ي كلذ هم : اولأت ؟ َنويحَبَْت الأ سانلا امأ ب »



 هس هةر

 نورس الا كرات آلاق نولكأرتو نوزنم الات ةوتنتو نك م51
 . « ؟ كلذ نم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذخأ : لاق رمغ نب هللا دبع نع ئذمرتلاو ىراخبلا ئىورو
 : لاقف ىبكتمي سو

 « ٍليِبَس رباع أ برع كنأك اينانلا يف نكد
 رظتنت الف تحبصأ اذإو ٠ خابصلا رظتنت الف تيسمأ اذإ : لوي رمع نبا ناكو

 . تاتوا كتايح نمو كلضرمل كتحص نم ذخنو « ءاسملا

 : ظفلب ىمبلاو ىذمرتلا هاورو

 « رولا باسصأ ىف كَسقن ظوو ليبش رباع أ بي ٍرَع كنأك ًايئانلا ىف نك »
 ل م ها <

 الف تيَسْمَأ اًذِإَو؛ 0 َكَسفن ثذحن و هر اذ 2 نا ايد 0

 رب دا

 تايح نباو هجام نباو حيدص نسح ثيدح لاقو ىذمربااو دواد وبأ ىورو

 : لاق رمع نب هللا دبع نع هديحص

 : ٌآَيَف أَو نأ أ ىل اًطئاح نيطأ أ 3م هيلع هلا لص هللا لوسر ىب سس »
 1 01 2-00 رار رز هم

 ٌزمألا ىَرأ ام َلآَقَف ههحلصن "نحف نعوم هللا لوسرأي تلق ؟ مّللا َدبَعاِ اذه اَم
0 
 . 4 كلذ نم عرس هال

 : لاق رمع نبا نع اضيأ 2

 : لت ىَمَواَنَل اصخ جلاش نحت سو ويلع هللا لص هللا لوسَر ًانيلَع رم »

 َهلَجْمأ الإ ىمألا ىرأ ام :لاعت ”هتلطُت نتف ىَهَو انل مخ تلَقف ؟هللا َدبَعاي اًذه

 . « كلذ نم

 : لاق دوعسم نبا نع ىتاسألاو هجام نياو ىذمرئلاو ىراخبلا ىورو

 2-00 . 9 مم 6 م 8 5 6# م

 هعاع راج لولا ف اح اي 3 اًطخ لس ويلع للا لص للا طَخ»



 مس 664 -

 "طيح لجأ اًذهَو ناسنإلا اذه : ٌَلاَثَق طّسرلا ىف ىذلا اذه َلِإ اًرافص اًطوطُخ طَخَو

 نفاخ ألا ةانشلا طوخ مزطي "لمآ راح وه ىلا اَدهَو ءوب طاحأ دَقْؤَأ وب

 .اَذه "قم اذه أطخأ ْنإَو ءاَّذه نسم اذه اخأ نإ

 ظافحلا هلقن امك ملسو هيلع هللا ىلض ىبلا طخ ةروص هذهو

 الااناناااااماللل
 هلجأ

 : لاق سنأ نع ىراخعبلل ظفللاو ىناسألاو ىراخبلل ةياور فو
 0107 ل 2 ” 2 - 2 2-10 1 با ىلع

 اًطخ وبن لإ طخَو ناسنإلا اذه را هيلع هللا ىل ْىََنلا طخ »
 مرا, سرر نام 1و سم6

 كلِذَك وه امِيَبف ' ألا | ا همم اًديعب 1-2 1 ”لحأ اذه َنآَقَو

 . «بوَأْلا هءأح د

 : ىلاعت هلوق ى دانسإلا حبحص لاقو 5 احلاو ىناربطلا ىورو

 . دعب الإ مهم نم داَدْرت آل : 0 هيلع للا ىلَص ىنلا لاقف ( ةّعأسلا تبدا )

 نم ةنوداَد رب 5 4 اصارح اينذلا لع دل || دادي الود 2 ةباور قو

 . « اًدْنِب الإ هللا

 ل

 ا جيجا ىً 2 01 5

 كيلع : لاق ىصؤأ وللا لوسر اي َلآَق الِجَر ْنِإ » : ىقبيبلاو مالا ىورو



 مدس ماكو مع

 ع

 تنأَو َكَئالَص ّلَصَو هضاخا قتلا هنإف َمَسّطلاَو د ق0 «ساثلا ىديأيف اب

 . ةرخآألاو ايندلا ىف ىنعي 6 0

 لئلا مط لاَممألا لس كرو ليللا مطقك « اَنَيِذ ملال لاصمتألاب اوُردأب » : اعوفرم 07
 .ثيدخلا «_ملظملا

2 

 أمعالاب اوُردأب م : اعوفرم ىذمرتلل ةباور قو
2 

 اًضَرَم الإ نورظتنت لهف اًْبَس ل

 .ثردطا#« يم ضار مدفع اهو أ انتم
 اوُردأَبَو ءاوتومت نأ َلْبَك هلا ىلإ اوب وت سانا بأ آي » :اعوفرم هجام نبا ىورو 2 ماو ١ -

 . ثيدحلا « اولئشت نأ لب َمَلاَّصلا لامعألاب

 : اعوفرم نسح ثيدح لاقو ىذمرتلاو هجام نبا ىورو

 ص منعا ه2 ه2 #2

 اها م هسفن متبْنأ نم زجاعلاو «تاوملا دعب ان لمكو هّسفن ناد نم سيكلا »

 .« هللا لك مَ

 "لو شمعألا لاق هيبأ نع ليعس نب بعصم نع ىبسبلاو م احلاو دواد وبأ ىورو

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع الإ هملعأ

 « ةرخآلا لمت يف الإ ْيَح ه'ىش لك يف ةَدوتلا »

 تابثلاو ىتأتلا ىه :ةدؤتلاو .هعفرب مزج لو هثدح نه شمعألا ركذي مل : ظفاللا لاق

 : ةلوعلا مدعو تيغتلاو

 ”ةتمادت امو :اولاق ؟ مدت الإ تومي ٍدَحَأ خم ام» :اعوفرم ىقبيبلاو ىذمرتلا ىورو م ممل مساسعلا : 1
2 

 مدت ميسم ناك نإ« داَدْرَأ نكي هل نأ مدت انسحم "نك نإ : لآ هللا لوسر اي
 عد م 7 ساو

 .« عزت نوكي ال نأ

 : اعوفرم امهطرش ىلع حيحص لاقو م احلا ىورو

 لقفل ةقري : لاق ؟ "لفتت فيك و ليف «ةضتسا اَنَخ 50 اًذِإ »

 6 تاوملا َلِبَق لياص



 اس مكأإ اح

 : اعوفرم قييبلاو مكاحلاو هحيحص ىف نايح نبال ةياور ىو
 هر 7 5 7

 وقوم اق لا ةلوهراب ”نكع اتي اولا ( لتع ةدنع هللا نغأ اذإ و
 « ”ةلوح نم لاق أ هناريج هنع ىضارَي َّس ردلْحر د نيب اخلاص المت هل ه بسم امو

 لص كر مس 'ط

 - 5 هلجأ رح ٍاكِرْما لِ 6 َرَدْعأ » : اعوفرم ىراخبلا ىورو

 . )0 دس ني

 : اعوفرم امهطرش ىل ء حيبص لاقو ماخلا ىورو
 مه . 0-1-1

 . « ثلا يف دك نا تدع انف نيش ا م مع نم

 : اعوفرم ىهبلاو م امخلاو د ل اسوار مامإلا ىورو

 ”<لرطا ”؟رايخ : لق ؟ رطا لوسَر اي تت اول ؟ "كرهت ”كشتبتأ الأ »

 . « ًالامأ "؟تئحأو انامتأ

 : اهريغو ىناربطلاو حيمص نسح ثيدح لاقو ىذمرعلا ىورو

 لق ”لمح نحو رم لأط نم لأ ؟ يَخ ساّقلا أ 0-0 الجر نأ»
 6 لم كامو رع ةلاع رش سائلا ئ 8

 ملعأ ىلاعت هللاو « ة ا ىف ثيداحألاو

 تاوطس نم فان نأ ( ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 . راهم وأ ليل نم ةعاس ىف ائيلع هللا ركم نمأنالو اراهنو اليل انياع هبضغو انبر

 قى مادام ةياغلا غاب ولو هنع طقسي الو فوحللا نع ىنغتسيال ادحأ نأ ىتخأ اي ملعاو

 فوللا هقح نف مهادع ام امأو: < مهتمصعل مالسلاو ةالصلا ميياع ءايبنألا الإ رادلا هذه

 ةبوتلا ماقم رن فالذي «توملادعب ةبحصتسملا تاماقملا نم هنآل ةئولا ىف همدق عضي ىتح

 . فيلكتلا ىدم ةايحلاب صادن هنإف ىوقتلاو

 ءايبنألا ناك اهلك مهألا تفاح اذإ : لوقي هللا همحر صاوالا ايلع ىديس تءمسو

 . ها مهممأ ىلع كلذ امنإف فو مهنه عقو نإو « نينمآ مهلك

 ةفيثكلا هبجح ليزي ى> قيرطلا ب كالسي خيش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتو
 فاخو همظعتسا لجو زع هللا ةرضح نم برق ايلكناسنإلا نإف « فودللا نم هل ةمناملا

 (راونالا حاول - م- ١



 م ة؟كاآا

 ىرعق « ناطلسلا ةرضح بارصأ ايندلا ق كالذ ريظن سكعلابف بجد-و لعب |لكو « هنم

 ءالؤد همتش اءرو هنرضح نع ءادعبلا ىنع سيلام هتوطس نمو هنم فويللا نم هدنع

 . هترضح لهأ نم ناك نم فال هوصقأو

 نم مهبرقو مهماقم ولعل اونام ىب- فوالا مدق ىلع مهلك حلالا فلسلا ناك دقو
 مها وقأ بذكت مهامعأ نإف « مسالا الإ ف وحنا نم ,هدنع سيل ما وذأ مهفلعتو « مهبو

 مو أر ىل اماوفأ انكردأ دقل هللاو : لوقي هنع هللا ىضر ىرصبلا نسحلا ناك دقو

 ةنحللا ىف راثيد نب كالام مانملا ف صخش ىأرو . باسحلا مويب نونمؤي ال ءالؤد اوااقل

 تناكو « كريغو ىريغ هب رخسي ادحأ سيلبإ دجو امأ كالام هل لاقف كالذب هرشبي هانأف

 هنإف رم ىتح اوربصا لوقيو دعئربو تكسي ثيدحلا ىلع وهو هيلع ترم اذإ ةباحسلا
 . ام انحرت ةراجح ابمف نوكت نأ فاخخأ

 نأ فاخأ ىنإف ىنوكرتا مكيلع هللاب لاقف « ءاقستسالل مهعم جر نأ ةرم هولأسو

 5 ها ىلسإ اوقسن هي

 اننيقي ىوقي ءىش اندارم اولاقو ةمارك ىبيردلا زيزعلا دبع ىديس نم ةعامج بلطو
 زيزعلاد يعل هللا ند ةمارك مث لهو ىدالوأ اي : لاقف «قيرطلا ثائع ليخأت ىد ايف انداقتعاو

 لاقف ؟ نيئس نم هب فسحللا قحتسا دقو هب اهفسخم ملو ضرألا هب كسمي نأ نم مظعأ ,

 ىلاعت هللا فسم دق لاقف « نينمؤملا نم متثأو رافكتلل الإ نوكيأل فدانا نإ صخش هل

 زيزعلا دبعل مو « سابع نبا نع ىراخبلا ىف ا5 ء ةكد ىف اهيف رتخبتو ةلح سبل صخشب

 ها ؟ريخدبت 1 ٠ ند مظعأ نم

 1 : لوقبو هديب ههجبو ىلع حسع هماثم نم ظقيتسا اذإ ىخركلا فورعم ناكو

 ىرسلا هذيملت ناكو : ىلدأ ءوسل ريزئخش وأ بلك ةروص ق قروص ريغي مل ىذلا هلل
 صخ امثإو ؛ههجو دوسا لق نوكي نأ ةفاخم ةرم اذك اذك مويلا ىف هفنأ ىلإ رظني ىطقسلا

 . هريغ ههجو نم رظني ال ناسنإلا نوكل رظنلاب فنألا

 : دشنت كالذ ىف اهل ليق اذإف « .رادلا قف ىشمت ىهو

 ل ”-5 5 7 7 مىلر كار ةه ار رب ءاروا مام
 لزم لزاتَلا أ ىاف ردن : و 0 ىعَو نيعلا مانت 2

0 



 ا ا

 كايإو « مهقانم ىف ىخأاي علاطف ؛ ةروهشم ةريثك فوهللا ىف حلاصلا فلسلا لاوحأو

 : تكله امر كنإذ مهسفنأب نيخيشمتملا نامزأل اذه لهأب ءادتقالاو

 ىدمألا لضفلا ابأ خبشلا ملاصلا خألا مهتكردأ نيذلا ناوخإلا نم نيفئاخللا رخآ ناكو

 الو لضفلا ىلأ لثم كرمع ف تبحص ام نالفاي ىل لوقي الئاف ةرم تيأر ؟ ىلاعت هللا همر

 ريطلاك هيلجرو هبديب صحفي راصو ضرألا ىلإ ىمتراف هل كلذ تيكحف ء بحصت

 هللاو ؟فئاوملا ىف لكتت ىت> انأ نمو « راهنلا اذه ىف ىتلتق ىل لاق قافأ الف « حوبذملا

 ىلص دمحم هيبنب هلأسأ نكلو اراهنو اليأ بضغلا رظن "ىلإ رظني ىلاعت هللا نأ الإ نظأ ام

 . نيدآ ديحوتلا ىلع توملاو ةمئاخلا نسحب "ىلع نمي نأ سو هيلع هللا

 سو هيلع هللا لص نيرخآلاو نيل وألا ديس بحاص قيدصلا ركب وبأ مامإلا ناك دقو

 , ؟ انلاثبأب فيكف دضعت ةرجش نوكأ نأ تددوأ هللاو : لوقي

 ريصنو ناطيشلاو سفنلا سيبلت نطاوم نم كجر ىب> خيش دي ىلع ىخأ اي كللساف

 « سكعلابو كانه هتم نمأ انه هفادخ نم نإف «ةمايقلا موي هباذع نم نمأتل ىلاعت هللا نم فات

 : ىلاعت هلوق لمأتو

 . (اًدفَو ندنلا َلِ ةنيقتلا رمت 22

 الإ ةمحرلا ىطعي ىذلا نمحرلا ىلإ رشحام ىتتملا نأ كلذو « هانلقام ميمح ىلع رثعت
 ولو « هبر ىبنا كلذلو « ماقتنالاو فودلنا ءامسأ سيلج ايندلا راد ف ناك هنوكل

 « مهفاف روظع لك ىف عقي ناكو فاح.ال ةرفغملاو تفطللاو نانحلا ءامسأ سيلج ناك هنأ

 : ملعأ ىلاعت هللاو

 هلل تاي ملل ىف لات هلا م هميم و01 مرنم ةنافيغلا قوز

 سلا سا
 نإ لاه لاعكو دتيعت تا ”ءاقبإ ةئعو كوبا مننم رك ذه ءكلظألإ

 < تاغ

 ناكو ليثارسإ ىنب ف ناك ىذلا لفكلا ةصق ىف ماحلاو ىذمرتلا ثيدح فو

 نأ ىلع اراد نيتس اهاطعأو اهسفن نع اهدوارو ةأرما اعد هنأ ء بنذ نع عروتبال

 تلاق ؟ كيكبي ام لاقف « تكبو تدعترا هتأرما نم لجرلا ساجم سلج ايف « اهأطي

 ةناغ نم اذه نيلعفت وأ لاقف « ةجاحلا الإ هيلع ىباح امو « طق هتلمع ام لمع اذه نأل



 مدع مظل

 نم تاف « ادبأ اهدعب هيصعأاال هللاوو « كتيطعأ ام كلو ىهذا كلذب ىرحأ انأف ؟هللا

 . كلذ نم سانلا بجعف ليفكلل رفغ دق هللا نإ « هباب ىلع ابوتكم حبصأف هتليل

 ”رضح كف ءوسفتا ََط فرس حو نآكو» : اعوفرم اهريغو ناخييشلا ىدرو

 نمل هللا وف «رعنلا يف فدي ُك او نوف رح تم نأ اَذإ هينبل لاق تارا ل »و . . 00 .
 ل

 كر كلذ وب َلَمف تاماماف « اَدَحأ هبَذَع ام اباَذَع بدعي «لع "ملا َردَق
 ؟”تْعَتَص امله كلم“ ام : َلآَتف مَ ره اًدِإَد تكتف كيفر م ىهميأ نأ ضارألا ا 00

 . « 4 رثعَف «كتفاَع لاق ؤأ بر اي ةكفْيَمَح : لآ
500 5 

 ْتِماَذِإ : رلهأل طق ةَنَسَح لَمْ "لل لَجَر َلاَق » : اعوفرم نيخيشال ةياور فو

 هيلع 421 5 00 هللا َوْف 4 ٍرحَبْلا ىف همِصْنَو ريل يف ”هفصن اوُوَذ م ةوقرحأت

 عءررش م

 مما د انام رجلا تاعك نيم املا نم + اد بذي ل ايام هد

 ؟ اذه تان م: لق 2 ا وك يفر (م ”مَمَحَف بلا هلا رم
 1 يي ا ل رس ا ع

 .6 0 م

3 

25 

 ها ا ” م 5 56

 :لاق هنأ لجو زع هبر نع ملسو هيلع هللا ىلص ىورب اهف 5500006 نبا ىدرو
 موا 0 ىلا اما ما و 0 2 رو كرب 1

 اين دلا ىف ىنفاخ اذإ آن نآفَخ ىذدبع ىلع تت ال ىلالجَو نرِعُو »

 ررثب ع سم 00 0
 0 قم هلا < مو ”ةئفحأ اين للا ف ىتمأ اَذِإَو ٍةَمآمقْلا موي هننم

 6 رم نودلثت ا ناو د : اعوف م امريغو ىذمرتلاو ىراخنلا ىورو

 0 كَ ” 2و « شئرفلا لق هآسنلاب ع امو ءاييثك ”ميكسلد الب

 . تاقرطلا ' تادينملاو + د ةوش أ تذدَوَ إم هّللاَو « للا 1 0
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 ؛ ايش لك هنم" هللا فكوخ “دو ع نا هناك تاز ورتب نضلارإ ىورو

 . رلعأ ىلاعت هللاو « 'ىش لك نم هللا هَوَح هللا نحت "لل ْنَسَو



 ثا

 اننظو انؤاجر نوكي نأ ( ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )
 لضف وجر مث « ةيعرشلا تارومأملا عيمحب ىتأن نأب ىعرشلا هقيرطب انسح ىلاعت هللا ىف
 بدألا ءوس نم انتاعاط ىف امب انذخآ وا هنإف ؛ لامعألا كلت ىلع ال هلضف ىلع لوعنو انبر

 « سفن لك ىف ناسنإلا ىلع نيعتم ىلاعت هللاب نظااو ءاجرلا اذهو « نيدبألا ديأ انبلغل هعم
 اندنع رضاح توملاو هل الق توملا دنعالإ نوكيال نظلا نسح حيجرت نإ لاق نمو

 « جرخ اذإ دحاو سفن عوجر, ىلاعت هللا نم دهع انل سيل « سافنألا نم سفن لك ىف
 نيعو ء« ىلاعت هللا نم فاخيف ماقتنالا ةرضح ىلإ امم رظني نيع نينيع ىلإ نمؤملا جاتحيف

 امهنأل دحاو نآ ىف نائيعلاف « هتمحرو هللا لضف وجريف ةرفغملاو ةمحرلا ةرض> اهب رظني

 . مهفاف نابقاعتي

 ناك نأ دعب نينيع هل لعجي ىتهب كلسب خيش ىلإ كلذ ىلإ لوصولا ديرب نم جاتحيو
 : هلوقب هب نظلا نسح ىلع ىلاعت هللا انث- دقو « روعأ

 . « اًرْيَخ ى نيف ب ىدبَع ندم نأ »
 نيديرملا نم نوةداصلا ىبثم دقو قالت قا نمأ نعم قف اريمخ هللا نظي مل نف

 « مهام هرظنب سيلبإ نم مهمحي هنأ مهخييشب اونظ نإف « مهخايشأ عم ةدعاقلا هذه ىلع

 لفغيال نأ مهدير» اورمأ كلذلو « ةياح مهل حصي الف مهتيامح ىلع ردقي ال هنأ اونظ نإو

 ىنمو « ةفآ لك نم ظوفح وهف هل اظحالم هخيش دهشي مادام هنأل هعم هنوك دوهش نع

 . بناج لك نم تافآلا هتءاج كلذ نع لفغ

 « هل ىضق جئاوجلا نمبلط امه» ارفوتم ائيف هداقتعا ناك نم نأ نن هائي رج امو

 نظ نسح ىلع رادملاف اباطقأ انك ولو ةجاح هل ضقت مل ارفوتم نيت هداقتعا نكي مل نمو

 هملعأ نإ الإ خيشلا اهملعي نكي لو دقتعملا ةجاح ىغقن امبرو خيشلا ىلعال خبشلل هجوتملا

 ناك امبرف « توملا دنع نظلا نسح كفز رب نأ ىلاعت هللا لسو كلذ ملعاف هيلإ هجوتملا اهب

 ةره ىجيف هبرب نظلا ءاسأ ةافولا هترضح اذإف ةدصلا لاح ىلاعت هللاب نظلا نسح ناسنإلا

 : ىلاعت هلوق لثم وه امتإو دبعلا ف سيل نظلا نسح نأ ملعف « كلذ

 : ( نورس 'عتاوألا تو 3(

 مءاج تقو لكف ادحاو اسفن اهوكرتت الو « امئاد مالسإلا تافص اوبحصتسا ىأ

 رخخاوأ ق كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو « سيفن هنإف كلذ مهفاق نيملسم م دجو توما

 : خياشملا دوهع



 -ةهككس

 هللا ا م ملل 3 200

 . (يحر ٌروفغ هْللاَو )

 : اعوفرم قسح- ثيدح لاقو ىلمرألا ىورو

 0 و قس ىنت "وعد ام كنإ م51 نبأ (ي ىلاعت “ 0
 رم 0

 نق ترق ى وت ”رفهتشمأ مث ءآهسلا نع كب وتد تقلب ا مد نبأأي «يلإأ آلَو كم

0 

 هم

 َكييَماَل انيس ى كل شلال قل م ىقئيِقل 6 ايطَح ضررألا باقي نيك 3 َ

 . اهألم تراقبام وه :رهشأ اهمضو فاقلا رسكب ضرألا بارقو

 : ايندلا ىنأ نباو هجام نباو يذمرعلا ىورو

 ع لاق 0 ل 0 0 ع تاسع ته 0 ا كه ماو عع 500 20 ل 0 ءَء

 و

 2 هم سو رص

 9 2 8 4“ ٍنطولا 3 لثم يف نيؤوم ٍدِبَع بلك ىف نامت ت01 1
 عاش

7 

 .٠ « فآم ام ههنم او وجات اَم

ا نإ 9 :اعوفرم هريغو دمحأ مامإلا ىرورو
 ةّمآيقلا 0 "يمال 1 ع 

 2 .[؟

 َكَوْذَع وجر : نوُلوقيف؟ <1 لوقيف « انْبَر اي اتت : ”نولوتيف ؟ اقل 'عبَبَحأ له
 : « ترم "كل ٠ تيسر ف 1 52

 . 4 ىإ ىدْبَع َْظ دنع نأ | :كلّحَو رح هللا لق » : اعوفرم ناخيشلا ىورو

 : اعوفرم امهريغو نابح نباو دواد وبأ ىورو

 , « ةدابعأا نسح نم هاما دعو

 . « للا ةدآَبع َح نيه للاب نانلا ا نا م احلاو ىذمزنلل ةءاور فو

 لبق ملسو هيلع هللا ىلص ىلا عمس هنأ رباج نع هجام نباو دواد وبأو مسه ىورد
 : لوي مايأ ةثالثب هتوم

 ع جام مس

 . © َّلَجَو رع للاب ن افلا نمسح م هو الإ "6 دحأ نو الد



 مس جالا

 : اعوفرم ىببلاو هحيمص ىق نأرح نباو دمأ مامإلا ىورو

 نإَو ؛ ”هلف اًريَخ ىلا نظ نإ « ىإ ىدبع ّش دنع انأ : ّلَجَو رع هللا لق »

 . « ”هلف ارش نلخ
 لاق لاق ةريره ىلأ نع همسي مل تماصلا نب ةدابع دلو نم' لجر نع قبيبلا ىورو

 د

 : لاَ َتمبلا «اَبنَتَش لك نك اكلك ءراتلا لإ لْجَرب لجو ّزَع هلل سأ»
 نلظ دنع انأ : َِجَو رح هللا لع « سك كب ىلع نك را براي لاو امأ

 .ة؟ ىف ىِدْبَع

 , ملعأ ىلاعت هللاو ءةياور ىف ا ةنجلا هللا هلخدأف 5

 فعضلا ىلإ ليمت نأ ( ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 انسفنأ نم ملعن امي الإ دلجتت الو « ةيفاعلاو رفعلا لاؤس ىلإ انيلع ءالبلا لوزن دنع ردابنو

 حالصلا ىعدي نمم صانلا نم ريثك هب ل دهعلا اذهو « هيلع ربصلا ىلع ةردقلا نم نئارقلاب

 ةيانعلا هنع تفلخن امنرف ءهتقاط قوف ام لمحتل ةوقلا رهظيف ؛« خيش دي ىلع كولس ريغ نع

 ام رفكي امر ظافلأ هنم عقي ريصيف

 امم فان امئإو ءالبلا فاذمن ال نم : لوقي هنع هللا ىضر ىروثلا نايفس ناك دقو

 ؟ تيلتباوا ىنم عقي اذام ىرذأ ام هللاو : لوقي مث رجضلاو طخسلا نم ءالبلا لاح انم ودبي

 . ها رعشأ الو رفكأ ىلءلف

 هب ضرملا لوزن ةكح نع دبعلا ثحبيل ': لوي هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ تعمسو

 ؛ثالثلا هذه نع جرخي داكيال هنإف ؟ تارفكم وأ تابوقع وأ تاجرد عفر وه له
 اضرلاو ردصلا حاسفناو حارشنا عم عقي نأ تاجرد عفر هدوك ةمالعف « ةمالع اهنملكملو

 عم عقي نأ تارفكملا ةمالعو « زازئمشالاو طخسلاو ملآلا عم عقي نأ ةبودعلا ةمالعو

 هب ققدحتب ىت> لوضفملا ماقملا ف دبعلا سلجب ىلاعت هللا نأ كلذ لصأو ؛طخسلا مدعو ريصلا

 مدع عم ريصلا ماقم ىف سبحم دبعلا ناك كلذاف ٠ لضفألا ماسقملا ىلإ هلقني كلذ دعب مث

 اضرلا ماقم ىلإ هلقني مث ءنيرباصلا هب هللا دعو ىذلا رجألا هل لصحيل ردصلل خارشنالا

 « نيرمألا لوصح نم لماك لكل دب الف ٠ نيضارلا هب هللا دعو ىذلا رجألا هل لصحيل



 تعاود انع

 نإف : تالا> ثالث هل ضرملا نإ .مهضعب لوق هيجوت هانررق ام ملعف « هتيتره تلع ولو

 «ارفكموأ ةبرقع ناك نإ كالذكو « هنم ةيفاعلا لاؤس هل ىغبني الف تاجرد عفر ضرملا ناك

 ىلاعت هلل قامت مهلاؤس امنإو « ةقيقح ةلاقإلا اولأسي ملو ىلاعت هَل رباكألا مس انه نمو

 .ريغال فعضلل راهظإو

 نم لم هيف ءزج نم لماك ولدت ال : لوذي هللا همر صاوخلا نع ىديس تعددسو

 مهلا رجأ ةيقب امأو «ءزدلا كلذ الإ ضرملا نم ةلاقالا هلأساف « ةدايزلل هتقاط مدعل ضرملا

 , ها هب تذللت اعرو ضرمالاب ةيضار اهلكف

 . هرظن قدأ ناك ٠ ىلاعت هللا همحرف « مظع قيفحت اذهو

 قوعد نمو سوفنلا تانوعر نم هجر خيش ىلإ دهعلا اذهم لمعلا دير. نم جاتحمو

 نهوءةردآلاو ايندلا ف هيعدي ءىشب حضتفيال ىح «ةبذاكل ىواعدلا نم اهريغو ةرقلا

 . هيلع ةردقلا هنأت نم سيل ال ىواعدلا همزال نف انركذ انك تالسي ل

 .ئياشم نم صخش انأ ءاجف ةزانج قف ىثيرخلا«سايعلا وبأ خيشلا ىخأو انأ تنكدقو

 هل جرتخأف « ىدي ىف نجعتل ديدحلا ىلع تضبق ولام نآلا ةوقلا نم ىدنع لاقو نامزلا

 نو « ىعدملا خيشلا حضتفاف تيعداام انرأ اذه ذخت لاقذ ديدح نولاك حاتفم سابعلا وبأ

 . ادبأ ىوعد اندنع ىعدا ام مويلا كلذ

 ام" « ةسوءان نم فعضأ كاسفن دجت ىح كلفعض كدهشي خيش دي ىلع ىتخأ اي كالساف

 مهضعبو « ردقي ملف ةل وعل لمص فاك مهضعي نإ ى- «مهنع هللا ىضر نيفراعلا نأش وه

 ضعبو « رزتملا عم الإ ىرعلا رثآو فعضلا نم اصي.ق هندب لع لمحم ردقيم

 : ىرعت بيذاهلا

 :( منو ًالااشا نا ككل 9
 خيش انخيش ىدشنأو « لاجرلا تاماقم ىف هل قرذال نم الإ ثاذ لثم ركنأ امو

 : هللا همحر ايركز مالسإلا
 اهئاذ ام ”هنكل ىعَم اص ىتبابَص ىلذاع قودي الو لمص حج ع 1 2 0 9 2.

 هللا نه ةوق كءاج نإو « كت.حلو كادسو كاساسأ وه ىذلا فعضلا ىلإ ىخأاي لف

 . كاده ىلوتي للاو «ةضفراع ىهف ءالبلا لمح ى ىلاعت



 -- مادي

 فق ناك نإ مهللا لاف امود ملآلا هب دازف 3 مدلا نم رطقيام ىلاتي هع تسطلاو الإ سلال

 تنأ الو انأ تسل دماي هم : ىجنزلا دلاخ نب ملم هخيش هل لاقف « ىندرف كاضر اذه

 داثوألا دحأهنع هللا ذر ىعفاشلا مامإلاو « اذه ةيفاعلاو وفعلا هللا لس « ءالبلا لاجرر نم

 هنع هللا ىضر ىنرعلا نب نيدلل ىبع خيشلا هلقن اك « مالسلا هيلع رضحلا ةداهشب ةعبرألا

 هجرف ةوهش ق قراغ وه نم لاب اف داتوألا لاح اذه ناكاذإف « مالسلا هيلع رضخلا نع

 َ : ةيفاعل !| هللا لأس 1 لاثمأك هنطبو

 : اهندلا ىأ نباو نسح ثيدح لاقو ىذمرنتا ىورو

 ويلع هلا لص هللا لوسر أن : ل لود هيلع هللا لص ” ىلا لإ هاج ًالَجَر نأ د
57 / 

 ثا رررالو املا دال لا كبَر زك قاف ؟ "رش و ءاعادلا ئأ لسو
 َلآَقَف ثااّذلا ويلا ىف “ هنأ © « كلذ لثم هل لآتق 252 ىنأثلا ميلا ىف هت - 5 50 6 د 0 01 َى

 ةرخألا ىف اميطغأو « انأللا ىف ةيياَمْلا تتيطغأ اًدِإَك : لَك كلذ ثم كهل
 1 لي

 . 6« تؤئلفأ دقف

 ءاق : لاف ؛ ىكب مت ريثما ىلع ماق هنأ ركب ىلأ نع قاسنلاو هئسحو ىذمرعلا ىورو

 : لاقف ىكب مث ربنملا ىلع لوأ ماع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيف

 . «ةيقأملا نم اًريَخ نيقتملا دب طل م "6 َدَحَأ نإف « ةَيقملاَو وعلا لا تا اوتو

 : اعوفرم ديج دائسإب هجام نا ىورو

 ايندلا ىف ةقاملا كالسأ ىلإ مهلا : "نم لصف دبملا اهب وُعْدَي ٍةَوْعَد ني امد

 .6 مَرْخْلاَ

 : لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا ىورو

 : لاق ؟ هللا لوسر اي لوقت اَذاَف اوُنأَق « دري آل َةَماقإْلاَو ناذألا "نيب دكعألا »
 « ةَرخآلاَو ايئّدلا ىف ةيفآملا اد

 نأ امهطرش ىلع حيدص لاقو مكاحلاو حي نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا ىورو

 ؟اهيف لوقأ اذا ردقلا ةليل تملع نإ تيأرأ هللا لوسراي تلق : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع

 : ىلوق لاق



 - ا ةولءاس

 . لعأ ىلاعت هللاو « ىنَع 'فْغأت َوْفَمْلا بحت رفع ”كنإ ميلا »
 لهأ ةطلاغ نم ريكن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع لخأ )

 هبحاص ىرئام لك ءالبلا ثللذ نم ىأ هنم انافاع ىذلا هل انركشو هلل اندمح ةرثك دصتتب ءالبلا

 : ثيدح امأو

 . «ِدَسأْلا نم كَراَرغ. عوُذْجَلا نم قرد
 ىبن مهب اضيأ نيقبلا ءافعض محر ايك « مهب ةمحر ئيقيلا ءافعض ىف دراو كلذ امتإف

 ءالبلل لهأ طلاخ نم ىلك ناكولف الإو « نوعاط وأ ءابو هيف داب ف لوخدلا نء ةقفش

 نم لكو « نيلخادلا نم الو نيطلاخنا نم دحأ مس ام تام ءابو اهبف ادلب لخدوأ ىلتيا

 هدلب ىف سلجو نوعاطلا نم رفي ملول هنأ نيبت مجرو هنمز ىفقنا ىتح نوعاطلا نم رف
 < هريغ لثم تم ىل ناكل

 ىأر اذإ ناك هنع هللا ىضر ىوارعشلا ىلع خيشلا هدلاو نأ هللا همحر ىدلاو ىف رمخأو

 الكوتو هللاب ةقث هللا معب : لوقيو ٠ تاعئاملاو نبللا هعم لكأو هاعد صرأ وأ اموذجم

 . اذه ىخأ رطاخ ربج تيون هيلع

 هلخدأف دلبلا لهأ هئم رذقتف '  اديدص هفارطأ رطقت مذجأ ائداب ةرم لخدو : لاق

 م ها هتلضف برش مث نبالا نم هاقسو ةرقبلا هل بلحو هراد

 ليقو قافأ اذإف هيلع ىثغي ىتبم ىأر اذإ ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ ناكو

 هنم رثكأ وكل ىنقحلت نأ ىملإلا بضغلا تاوطس نم تفخ امتإ : لوقي كلذ ىف هل

 هبحاص اوكسم مث صخش لتقب رخآو وه اموهم٠ ناك نم كح ىكحف « ىلاعت هلل انايصع

 عاجشلا نإف « سانلا عجشأ نم ناكولو «ةرورض فام هنإف رظني وهو هترضح هوبقاعو

 عاونأو برمغلاو لتقلاب دعوتو كاسم اذإ امأو ؛ ةالبلا ىلع همادقإ لوأ ىق الإ ةوق هلام

 تعسو هللا ةمحر نكلو مظع رمأل انقلش دقل هللارف « عزجتي هبلق نإف تابوقعلا

 : ءىث لك

 عقاولا دمحلا ىلع ءالبلا لهأ انتدهاشم دنع رثكيو مظعي هلل كمحلا نأ هانررق امث ملعف

 + اننويع نع مهتييغ لاح ىف

 لوخدب ادبي جاحلا ةكرب نم ةسورحملا رصم لعد اذإ ىلوبتملا هاربإ ىديس ناكدقو



 دس مابإ ل

 الإ رصم لهأ نم لجأ ىلع ملسي الو مهربصيو مهيلع مسيو ايالبلا لهأ ىلع روديف ناتسراملا

 هيف ةرعش لكب ىلاعت هلل ركاش دماح وهو الإ جرخم ناكاف « ناتسراملا لهأ دعب

 ةروشنم اهنم هللا كافاع ىتلا ضارمألا نم ةلمجس ىخأاي كل ركذأ نأ ىل ببح دقو

 لجو زع هلل اركش ضرم لك ركذ دنع ثدحتل نلجرلا ىلإ سأرلا نم ندبلا ءاضعأ ىلع

 نم وأ نيملاصلا نم تنك نإ اهسال هفاعضأل كقاقحتسا عم هالبلا كلذ نم كافاع ىلا

 ىبح نحملاو ءالبلاو بيدأتلاب ءالؤه ىلع ةبوصنم ىلاعت قدا نازيم نإف ء نيلماعلا ءالعلا

 مظعأ ن لجو زع هللا لهأ دنع برلا نغ ةلفغلا نإف « مبمر نع ةدحاو ةظحلس اوافغيال

 ةدابعب اهلكايندلا ةدم لجو زع هللادبع ادبع نأ ول هللاوو « اهمف ناسنإلا عقي ىتلا بونذلا

 . ضارمألا نم دحاو ضرم نم هنافاعم ركش ىدأام نلقنلا

 : قيفوتلا هللابو لوقأف كلذ تملع اذإ

 ىلاعت هللا ركشبو « ءاسمو احابص ةيفاعلا نه هيلع هب هللا معنأام ركذتي نأ ديعلل ىغبني

 ةقيقشلاب وه نمم مو ؟ ةعاس هنع رئفيال درابلا وأ راحلا عادصلاب وه نمث كف « كلذ ىلع

 نمث مو ؟ هرصب ىمعي نأ داك ىتح اراهنو اليل براضلاب وه نم مو ؟ مونب ذلتسي هعدتال
 لئبم وه نم كو ؟ اراهنو البل سصأرلا ةشعرو جلافلاو عرصلاو اياوخيلاملاب ىلتبم وه

 برطقااو ةيوادوسلل سواسولاو تالزنلاو ءاخرتسالاو جالتخالاو نا زكلاو جنذتلاب

 ةئيدرلا داوأا تبصنا نمث مو ؟ كلذ ريغو غامدلا ددسو هحورقو سأرلا دربو سوباكلاو

 ةعمدلاو ةرفظلاو لبسلا هينيع ف عاط نم كو . ىمعوأ ىمعلا ىلع فرشأ ىتح هيليع ىف

 دودلا هتافجأ ىف ىلرتو هينيع ىف ءاملا لزن نم كو . ضايبلاو ةواشغلاو برجلاو ةرعشلاو

 هنع فخيل دودلا نوسحايو هنفج نوبلقي مري لكو اراهو اليا هنونج ىف ىلغي وهف
 مو . هتروص تهوشت ىتح ضيبا وأ هيفيع رعش فتتناو هنافجأ تقاست نم كو . نايلغلا

 حيقلاو مدلا راصو براضلا هياع دتشاو ناطرسو ةلمتو لمامدو حور هينيع فت علط نم

 تحرقتو تءصو تشرطو تدتساو هانذأ تمروت نمم كو . ارابنو اليل هينيعزم حضني

 اهيف قدي ديدح نم ادئو نأب ناسنإلا سحب ىتح برافلا اهقيلو اهروصر صنم تدودو
 لكألا هعنف هجارتخإ ىلع دحأ ردقي ملف ذؤم ناويح هنذأ ىف لخد نم مو . اراهتو اليل

 حبقلاو ةحوتفم ةقاط راص ىتح هفنأ لكأق نوءاط وأ ةتوت هفنأ ف تعلط نمم كو . مونلاو

 هفنأ لمخاد ىف تعلط نم 1 . هقارق ثبلطو هتجوز هترذقت يتح هنم حضني ديدصلاو

 ناليس نم توملاىلع فرشأ ىنح منادلا فاعرلا هباصأ نم مو : اهلامدنا نع زجعف حورق



 مس مايك د

 نم مو . اراهتو اليل هيلع برضي هفنأ راصف ريساوب هفنأ لخاد تءلط نمم كو . م.ا

 ةيداب هئانسأ تراص ىبح هرئاد تلكأف هف ىف ةلك ألا تعلطو تحرقتو هاتفش تققشت

 هئانسأ ةيلع تبرض نم كو . اهب وهو هقارف تباطف اهلبقي نأ هتجوز هنم ترفنو

 لجأ عيطتسيال هنئنم مفلا رذيأ ود نمم كو : ءاملا برشو لكألاو مونلا هتعنف هسارضأو

 هيقش نالطب عم ارابنو اليل هردص ىلع لئاس هباعل نمم كو : هف نأن ةدش نم هنم برقي نأ

 تعلطو مرولا نم لحنلا ةيلخك هتبقر تراص ىتح هقلح مروت نمم كو : هريغو جلافلاب

 ةسوسدم لئاتفلاو « اراهنو اليا اديدصو احيق حضنت ىهو (ةيمغلبلا دقعلاو ريزانحللا اهيف

 نم كو. برشلاو لكلا هتعنم ىتح ردخأ عضوم ف حتتفتو الإ عضوم نم مخنال اهف

 مروتو هناسا لقث نمم متو . اهجرخ نأ ىلع دحأ ردق اف ةقلع وأ ةكوش هقلح ىف تفقو

 نمم مو . ةئاط راص ىبح هطبإ لك أف جار وأ نوءاط هطبإ تحن علط نمث مو . ققشتو

 ضرألا ىف هبنج عضي نأ كلذ هعنم ىبح نانملا سفنلاو لاعسلاو وبرااو سفتلا قيضب ىلتبا

 تمروت نم كو . هسماي هبوث نأ عيطتسيال تح ققشتو مروتف جار هندب ىف علط نمم كو
 قاوفلا هيلع دتشا نمم كو . ماعطب ذلتسيال راص ىد اهتقرحو اهحايرو اهي دتشاو هتدعم

 نمم كو .تحرقتو هدبكت .ءرون نمم مو .اهييطدتشاوهتدعم تخفتناو ءىللا ةرثكو نايثغلاو

 هباج عضي ردقيال احخوفنم هنطب راصو هجالغ نع ءايطألا تزجعف ءاقستسالا هل لصح

 عولط ىن# ىتح جئلوةلاو صخملا هيف نكمتو هبنج مروتو هلاحط مروت نم كو .ضرألا ىلع

 هشرفو هبايث تراص ىبح مثادلا ريحزلاو رتاوتملا لاهسإلاهل لصح نم كو. علطت لف هحور

 ىتح ىلكلا هرج ضرم هل لصح نم كو . هتوم همداخ ىنمتو طئاغلاو لوباا نم ةكاس

 نم و + هالكى لمرااو ىصحلا لغد نم مكو . اعطق اعطق لزنت تراصو هالك تمروت

 نوقشي 'ليلق لكو لوبي انك ةقاطملاك حيصي راص ىت> هبيضتو هتناثم ىف ةاصحلا تبرت

 ةقرم ىلتبا نمي مكد . نابعثلاك هشارف ىلع ىولتي وهو ةنوتيزلاك هنم امنوجرختسيو هركذ

 هتدعقم تمروأ ن# مكد . هتناثم ىف دمجو مدلا لاب ىح هرسعت وأ هراردإ وأ هدقعتو لوبلا

 اراهنو اليأ سحم راص ىتح قاقش وأ ريصاوت وأ ريسأوب وأت اجار اهنف عاط وأ تنققف وأ

 . مظعلا رشن هل لصح نمم مكو . ةنبألاو ةتوتلاب ىلتبا نمث مكو , نيكسب حرشي هريد نأك

 تمروت نمم مكو : لجرلا ذخفك راصو مرو:ىح لمامدألو حورقلا هركذ ف علط نمم مكو
 همدق ىلإ هيلجر نبب ةالدم تراص ىتح ىظعلا ريزااك وأ ةخيطبلاك تراص ىب> هايثثأ



 د هايس سس :

 نم مو . ةدحاو ةلح عاملا ةذل مدعو هريغالو ءوضول ءالخ ىلع سلب ردقي الو

 ىنمتي رامد ىتح قتفلاو جنلوقلاك اذهرضي اذه عفني ءاود لكف «ضارمألا هدنع تضراعت

 تدفن هاوقب سحب هنأ ىتح ماودلا ىلع حبقلاو مدلا ىرب ىلتبا نم كو . باجي الف توملا
 ةراها لصاةملا نابرضو جنرفلا بحلاب ىلتبا نم مو : ىح ةروص ىف تيم رهف اهلك

 دودلا راص ىتح سرقنلاب ىلتبا نمم مو . مانع الو لكأب ذلتسي ال راص ىت> ةدرابلا و
 نيكرولا عاجوأبو اسنلا قرعب ىلستبا نث و : تدود اذإ بلكلا سأرك هنم رث

 ءادبو رهظلا عجوب ىلتبا نمث مو . هفارطأو ههجوو هزاضعأو هكاروأ تاهرتو نيتبكرلاو

 ةكحلاو برجلاو ءابصحلابو هندب ىف ةلك ألاب ىلتبا نمم كو . جلافلابو حاسكسلابو ليفلا

 لغزلا لمعب ىتبا نم كو . هفارطأ عطق ىذلا ماذجلاو قوبلاو صربلاو ةرمجلاو ةاملاو

 ةساطلا ىمحو تاراسكو عرامم هبرضب 0 واآ رمأف ةقرسب وأ ةأرماب انزلا وأ ليتق لتقب وأ

 . اهنكامأ نم هانيع جرخت ىتح رمت ىون هيف دلي هسأر رصع وأ هسأر ىلع اهعضوو ديدحلا
 احلمو اريج هوةسأ نم مو . رجح ىلع مودقب هيلجرو هيدي ماظع رسكب اورمأ نمم لو

 هخاس وأ هطيسوت وأ هتلكنش وأ هتقزوخ اورمأ نمم كو . تعلزتو هؤاعمأ تذلست ىتح

 همدو هديتلص لزت ىت> راثلا هتمت اوحأو ساحن ةرقن ق هعضو وأ نيئلخت نيب هخرش وأ

 نيتبلك هل !ومح نم مو . راثلا ابف اوةلطأو صوبلا هعباصأ ىف اوقد نم مكو . اهزازبأ نم

 ديدح نم ادورم هل او نم مو . هل هومعطأو همحل نم امهم اوعلخي مث راثلا ف ديدح نم
 عقو نمم كو ٠ ىهعف امهرجف وأ امهلاسأق هينيع وأ هبيضق ىف هوسد مث ةرمحلا؟ راص ىتح

 ةباشنب برمذ وأ نيكس وأ ةبرب نعط نمم مو . علزتو هدلج باذف ىلغملا ءاملا وأ رانلا ىف

 نمم 5و . اهجارخإ ىلع دحأ ردقب ملو اهلصن عزتناو تراغف هنذأ وأ هينيع ىف تءاجف

 لاحلا ىف ىمعف ىعفأ هتعمل نم و . هم باذف امومسم اماعط لكأ وأ امومسم انبل برش

 دجوف ظةيتساغهقل> ىف هفصن لخدف نابعث ءاجف مانو اخيطب لكأ نمم مو . همحل عطقنو

 + تافآلا رئاس نم هركذن ملام هانركذ ام ىلع سقو , كلذك هسفن

 ام انياتببال ىلاعتينأو اهب انثالتبا مدغ ىلع ىلاعت هللا ركش رومألا هله ركذ ةدئافو

 اهف كعوتو دعبتست نأ كايإو « كلذ ملعاف هيلإ انئاجتلال ىلاعت هللا ءاش نإ لبقتسملا ىف

 ؛ هورك* وأ مارح ىف ارعقو مهنأ اهبامصأ ةياغ ناف ضارمألاو تابوقعلا هذه ىضتقب

 تابوةعلل ضرعم تناف عقن ل ذإو كاءوقو دعبتت نأ كايإو . كاذ ف ىدقواي تخ وأ



 مس مالو سل

 هبرشتو نمفنلا لتقت نأ كقح ىف زئاجو « رادلا هذه ىف تدام امابسأو ضارمألاو

 ربدتف « مالسلاو فاخ نم لقاعلاف قيرطلا ىف اضيش تنك ولو كراج ةليل ىنزنو رمحللا
 ٠ كاده ىلوتي هللاو « هترمث نتمن هب لمعاو دهعلا اذه ىف ىخأ اب

 موقب املك اهلك ضارمألا هذه عيمج رضحتسي هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس ناكو
 هللا ىضر للوبتملا مهاربإ ىديس نأش نم ناككلذ نأ ربخيو مونلا ديرب املكو مونلا نم

 انيصاعم ةرثكل نامزلا اذه ىف ناسللاب ركشلاب انلاثمأ ىتكي ال نأ ىغبني : لؤقي ناكو هتع

 موصو رابآلا رفحو للا مايقك لعفلاب انركش نوكي نأ ىغبني امنإو « انصالخإ مدعو
 . كلذ وتو تارهشلا عب نع سفنلا كو رجاوملا

 . ( ميققلس طار ىلإ هآشي نم ىدي هلل )
 : اعوفر» ىناربطلاو رازعلاو هجام نباو نسح ثيدح لاقو ىذمرنلا ىورو

 لق ىلْصْمَو عب اذه لت ١ امم ىنافاع ىذلا ول دلتا َلاَثَف هاب بحاص ىأَر نس »

 ش 0 هالبلا كلذ“ هيض 1 ًاليضفت 0 نش ريك

 .نسح هدانسإ و « ةَممتلا تالت كش كلذ لق اَذإ هّنإَف » ىناربطلل ةياور ىفو
 هللا هيفاعيل ضيرد لك دنع ارس كلذ لوقي نأ ىضرملا ناتسراملخد نأ ىغبنيف : تلق

 ' ملعأ ىلاعت هللاو ؛ ضارمألا كلت عيمج ند

 بئاصم ىلع ربصن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذخأ )

 نم قورالا راهظإ نم هيف امل اضيأ ءالتبا هنإف ريصلا مدع ىلع ان ريص ربصن ملنِإو « نامزلا

 . رادقألا تحن

 ريصيف هياع رجضلا ريدقت ىلإ اهب رظني نبع : نينيع ىلإ ماقملا اذه بحاص جانحت و

 مدع ىلع رينصلا ةروص هذه « ريصتيف ريصلاب رمآلا ىلإ اب رظني نيعو . رادقألا تحن
 . مهفاف ريصلا

 مهاومأ وأ مهسفنأ ىف ءىشب اولتبأ اذإ انناوخإ عيمج ريصتلاو ريصلاب رمأن كلذكو

 ىمخلاو ضرملاو ءالبلا لضف ىف ثيداحألا نم ءاج اب ,هربخت

 هنأب هريخو ضرملا بدأ هملعيا ةرورض خيش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جات<و

 نأ الإ هب رمأ اه ريغ ىف هلاعتساب الإ ةنطابلاو ةرهاظلا ندسبلا ءاضعأ نم وضع ضرمام



 ب جابو د

 ماعف نوكي نأ ديال هنإف«هسفن شتفيلف وضع هعجوو هانلق ام فزع نف ءاموصعم نوكي
 لفغأ دقو «'وضعلا كلذ ءافشأىلإ برقأ ىهف حوصنلا ةبوتلا ىلع مزءيلف رمأ ام ريغ هب
 هيلع وضع لكف « اهنمز لاط وأ مهضارمأ تمادف هانلق امل اوهينني ملف ريثك قلخ اذه

 اهجر مل نِإو ء« ضرااو ثلا نم هيفام جرخأ ىقف هنم هيحاص اهجرخأ ناف ؛ ةاكز

 ةبوتلاب امإو «نانتمالا ةمحر باب نم هنغ وفعلاب امإ ريهطتلا نم ةزجلا هلودند لبق هل دب الف

 كراثلا ف باذعلاب امإو « رافختسالاو

 مِصُأ ملف « لمقلا نم ىتبج ىل ىلغي دحأ ىدوصقم :نابمعلا نم صخش ىل لاق دقو
 اراصن نيلمد ىنيع نفج ىف علطأو « كلذب للعت هللا ىنذخآف ىرغغب الو ىسفنب ال هبلإ
 بهذو الث امهنأ ىلع ءاكدلا تءحأ امبنأ ىَح'ر هشأ ةعبس ةدم اديدصو احيق ناحضني

 ترفغتساو تدتف ىمعألا كالذ 07 ىلاعت هللا ىنمملأت ءءاود امهمف عفني ىب امو امهءرض

 قاخلل ام ىلابر رمأ اذه اولاقو ؛ ءاكحللا بجعتسا ىتح مويلا كلذ نم ملألا تفخف

 : لمع هيف

 اباتك ضشاكلل ىل بتكا ىل تلاق ةأرما نأ نيسمخو سم ةنس ىف ىل عقو كلذكو

 اه ةباتكللا تكرتو « فشاكلاب ةفرعم ىل سيل اذ تلقف « سبحلا نم ىدلو ىل صلع

 ةباتكلا أرقأ تنك نأ دعب قيقدلا طانا ةءارق نع ىرصي فعضو رهش نم رثكأ تددرف

 رصبلا فعض نم لالا كلذ ىلع اذه ىنقو لإ انأو اهفورح أرئأو رمقلا لخاد ىف ىلا

 لوقلا كلذكو « ىثروس وأ ىتجاح ىل عمسا صخش كلل لاق اذإ نذألا ىف لوقلا كلذكو

 جرفلا ق لوقلا كلذكو « ىتجاح ضقا ةوطخخ ىعم شما ناسنإ كل لاق اذإ نيلجرلا ىف

 كءاضعأ لمعتست تنأو ءالبلا نم كتافامم ف عمطنت الف كلذ وو « ةشحاف هب لصح اذإ

 هريغ ىلإ هرظنب مهدحأ هللا لخآ امر نيفراعلا ناف كلماقم بسب ادبأ هل تقلخخام ريغ ىف

 بونذ ىلع تاءذخاؤم مه تناك امير نيفراعلا نأ ىنعال مث . نوكي ال كلذ ناف هنذإ ريغب

 ع مهماقم ولع بس مه ريغ اهب لخاؤي '

 « ةواسق هبلق ىف لصحف ءايسلا ىلإ ةليل هنع هللا ىضر زيزعلا دبع نب رمع رظن دقو

 هللاو « رابتعالا هجو ريغ ىلع ءامسلا ىلإ ترظن كللعل ىدلراي : تلاقف همأل كاذ ىحف

 . هأ رابتعالا رظن ىف الإ كلل نذأ ام ىلاعت

 هل رفغتسا ىتع ردقلا رعقك راصو : ههجو دوساف درمأ ىلإ نيديرملا ضعب رظنو



 ب هالك

 دقو « كلذ ملعاف هجو هل دوسي الو كلذ لثم ىلإ هريغ رظن كو « هداوس لازف دينا

 كحراوج ظفحاو كابر دنع ىفركشاف طق ىريغ نم كعمس قرط هنظأ ام رمأ ىلع كتبن

 . كاده ىلوتي هللاو « تاهاعلا نم اهتمالس تدرأ نإ

 «دايض ةيصلاَو 0 ناعإلا ” طش طش روهطلا » : اعوفرم ثيدح ىف لسه مامإلا ىدرو

 24 ناشر ةوَدَصلاَو

 قولا كرديف ضرالاب هبلق ىف ةيئاروأ هل لص هيحاص نأ ءايض هنوك ىنعمو : تلق

 اناهرب ةقدصأا توك امأو 14 روظ# لك ى عقي ةماظ ىف وهف ربصي مل نم امأو . لطابلاو

 : ملعأ ىلاعت هللاو .هسفن ىف ىذلا حشلا نم قوي اهيحاص نأ ىلع الياد امنوكل ىهف

 : ليوط ثيدح ىف اعوفرم !.هريغو ناخضيشلا ىورو

 . « ربصلا نم َمَسْوأَو اري هلَطَح دَحَأ يطأ ام ل ص نم

 : ليوط ثيدح ْق اعوفر 9 م احلاو ىاريطلا ىورو

 . © ةدابملا ا اصلا »

 يل

 ةعاضإ لَو اذا < رد 9 هع اينّدلا ىف ةداهزلا » : اعوقر» ىذمرتلا ىورو

 ىف اع كني قاوأ كدي يف اع نوكست آل نأ اين دلا ىف ةدَاَهّرلا نكْلَو « لآملا

 اعمار اه نغ 8 تبصأ تأاد ةتيملا باو ف نوكست نو وللا دي

 .« كن تيقبأ

1 000 7 
 .6 هل ناعولا نيكَهْلاَو ناموا فصن ربصلا » : اعوذرم ىناريطلا ىورو

 سا ل ار د اناس 0-0 08# هاا 5

 كلذ َسِدلَو ريخ 4 0 نك 4 نيالا رمال تبيحع 2: اعوفر ف 0 ىورو

 هاش هنباعأ نو هل اوي كلذ ناكو كش هلك هتباسأ نإ « نمثل الإ دخل 1 ومس - .١ ه7 مءمع 00

 . 7 اهي ناك و ريض

 يع ب رثق, رط لع َوَهَو الب 1 "للا لب ام د : اءوفر ,م ايندلا ىبأ نبا ىورو

 قادر فراتلا ند ا ال ”اَماًروْيْطَو ةَرافَك هالبلا ثللذ "لا َلَعَج الإ
 . « مندك ىف للا َرْيَغ وعدي وأ >2 0 م 0



 مدل ناموس

 وهف ءالبب لتباو ىلاعت هللا محم ةقيرط ىلع ناك نم نأ ثيدحلا اذه نم مهفيو : تلق

 . ملعأ ىلاءت هللاو :تاجرد عفر

 : لاق را ىأ نباو هجام نا ىورو

 رت | ف كركمألا 5 3 "وكيلا : ؟ البا دَخَأ سآاّدلا 5 هةر 66 2

 ”سو مث

 32 00 دعا 0 نإف «ريبد بحل لولا لت

 : ف 200

 ونيدىف نك نإ
 مو امو ضْر الا ىلع ىش 6 يَ ليملاب ءالملا هل قةند بسو هلل ُمالَتبا هك ل 10 م هد 00 0 ا 2-6 0 000 0

 .4 .ةئيطخ وْيلَع

 ةقع 2514 دوال دمها نيو نع نفد: هاي ىق نابع آل ةياود فو

 . 4 ٌهاوالب < 3 هيد

 :اءوغر 1 يورو

 0 ديس أ لعق ء جالا ان 'نعاضي و هالبلا انيكَع ددَدِي كلذك اَنِإ »
 دشَأ نم هللا ميل 1

 تردر 0

 5 رقفلاب هدأ لتجيَو 0 1 - ٍلّدقلا لبي مدح تاك نوم اصلا
 ا

 :لق نم م كاف . هاناملا ل ؟ + نم : هايبنألا ك5 ؟ هالب , ساّقنا

 ل ل يس لص اع ل

 5 ءاطقلاب ' 2 نم ءالَبْلاب سر تع ناك فدخل َو » 0 املا 9 0 م

 ةقيطق وئاَع كّعَرْيَي َوْهَو ديعس وثأ هياع لحد املا كلذ ”لسو يلع "نا لص لآ ةطاصا سس سر ين يرسل
 سا ع سيح و خا ع ج سرس 7 يت سا عج ينحر توا هيج وسع رح ارج
 كلذك 0 . لاهف* هللا لوسر اي لامك تعأ ام : لاَمَذ ةفيطقلا قوف هد مضوف

 . خلا « دالبلا ًانئلَع دش

 ةثرو موك ثيح نم هماكحأبو « ىلاعت هللاب ءالعلا تيدا ىف ءاللعلاب دارااو : تاق

 دابعلاك ملعلا ةحرد ق مهنع فلو لمعلا ىف ءاللعلا كراش نم نيمحلاصلاب دارلاو 3 ءايبنألا

 8 ملعأ ىلاعت هللاو 0 نيدلقملا ند مهوختو

 : اعوفرم ىناريطلاو ايندلا ىأ نباو ىذمرتلا د

 هَدوَج نأ ان َباَوّثلا هالَبلا لْهأ ىطعي ”نيح ميلا ماي ويفر (ملا ؛ م ل
0 -.: 

 . ضيرأقلاب 2 بس

 ( راونآلا مقاول ب موب )



 ب 6 الخ

0 

 0 فاح درك و اهب ديبشلاب قريد : : اعوفرم ىلاربطلل ةباور ىفو

 2 لو ها آ 098

 ري كسا داق رق ىلا ١ « بآسحلل بصي قدصبللاب ىلإوي

 -ه ”رس

 8 كيدطا ام جلا منع رقت "ناويد مط رشني لَو

 هاد 2 : اعوفرم ايندلا بأ نبا ىورو ادع هللا

 1 لاق ا : ”لاقَو دق عد اد اد هيلع 1 ا ص ءالتلا ريع
 هع نه مساس و + و 5-20 و مم

 نأ امِإَو ءكلل ”هلحعأ نأ امإ « ُهاَيِإ َكيِيطْخَأ الإ ايش ىنأ . الف ىدببَم كيبل
01 0-7 

 « كل ُهَرْخَّدأ

 هجوب ىأ © ”هنم بدي ا وب هلا ري نه : اعوفرم ىراخبلاو كلام ىورو

 . ءالبب هبيصي و ةبيصم هيلإ

 : امرترم تاك هاروت مانإل ىورو

 .6 عجل 27 عرج ن مهو «رئصلا هلق ريص نسف *هالتبا اماوق هلل كل 0

 : 6 امس ل طخَس ْنَمَو » : هريغو هجام نبال ةياور ىفو

 : اعوفرم هحيحص ىف نابح نءاو ىلعي وبأ ىورو

 ديلتني لاَرَب الف لتي , اهئلبي امق ل زكا هللا دنع هل نن ركبت لحارا نإ و

 . « هاي نلبي لح هركسي اع
 : اعوذر# امهريغو ىلعي وبأو دمحأ مامإلل ةياور ىو

 ف للا ُهالتبا لَم 56 "لف 2 زعل هللا َن 2 تقيم اذ َدْبَمْلا نإ »

 0 ْتقَْبَس يتلا ل ل 5 0 ِ 2 هدلَوْرَأ هلام ودق

 . « "لَجَو َرَع ثلا

 ىدبَع ىلإ اوقلَطنأ كنا لوي هرَجَو رع هللا نإ » ا قو

 هكا سلع اقام ير نول رتتف نومِجْريف هللا كمحتيف ابص ءآلَبلا ميلَع اويصف
 1 ب

 : ها



 هس 697984

 مو م تسوس 7 يي 0 ١ م 1 .٠ أ . . ٠

 دوسن موي اهبحاص هحو ضيبت ةبيصملا » ؛ اعوفرم اضيأ ىناربطلل ةياور ىفو

 5 6 هوجولا

 2 27 ل 1 8 7 .٠

 بصَو الو بصن 'نم نماوملا بيصي آل 8 :اعوفرم اههريغو ناخيشلا ىورو
 نم اهب هلا نفك الإ هن اني ةكرشلا يح مغآلَو ىذَأالَو نَرَحَآَلَو مالو ٠ و ْ كس سس هل ل ا م هَ تا سرس <

 . ضرملا : بصولاو . بعتلا : بصنلاو « ءايأَطَخ

 26 بك لإ اهقاوف انف ةك وشب ب لاشي ملمس نام » : طوفرم مسمل ةياور ىفو

 ماوس

 .5ذد ”ةئيطخ ب هند تيحَو ع

 ا لاقو ىدمربلا ىورو

 لات هللا قلي مَع + دلاَمَو هدآَوَو هسفن ىف ةتماولاو .نيلوملاب هآلبلا لاَ امد
 مصابا

 4 ةكيطخ هيلع او
 اهمتكف ويه يف ؤأ ولام ىف ةبيصع ”بيصأ ْنَم » : اعوفرم ىاربطلا ىورو ِر

 ٍ يي ١ مر ةر اس مم اس ملل

 « "هل رفعي نأ هللا لع اقح ناك سال اهكسشي لَو
 قعد رم رم © يب 85 له ه7 2 5 :

 داَعَو . اياطلتا تاءاس نيهذي ضارمألا تاعاس » : اعوفرم ايندلا ىبلأ نبا ىورو
 1 ا ا و راصن ا نم جر ”لسو رايلع هللا ىلص هللا لوُسَر 72 ا :هكعثكف هنا - 7 5- ع كرامرإر
 محلل 21 و22 يل

 : ”لسو هيلع هلا لص هللا ٌلوُسَ لق « نرش أ ًآلَوعْبَ ذم تضم آم هللا

 .« اف َتلَخَد ك كبد نم 0 ريْصأ ىخأ

 : اعوذرم ادحاو الإ تاّقث هتاورو دمحأ مامإلا ىورو

 نزللاب هللا هلتبأ اهرتكَي ام هل نكت "زو دعلا بونُذ ْتَرْيَك اذإ»

 . و هنعاب ل

 ' ةرارف عيت و قبح ناو قارطلز اناا ا كارم 1

 0 بح ريكسأا 2 يبول 4 ا سلع مالا ١ ثا اًذإ د

 57 م
 0 : وب امسمأل لآ لس ويلع ل هللا ىلص هللا لوسَر نأ » : ايندلا ىلأ نبا ىورو

- 



 ماهمهة 

 : ”لسو رايلع هللا لص هللا لوسَر لآقف« ةَيفاملا بحت اَنإ وْللاَو ؟ اوُلآق : اوضرُم آل نأ

 16 نأ ”كدَحأ بَ ام 2

 . «؟ ريحلاك اونوُكت نأ نوت لآن » : ةياور فو

 : اهوقرم تاقث هتاورو دحأ مامإلا ىورو

 : لجو رع هللا لاق « هدَسَج يف ءالبب ملمملا َدْبَعْلا َلَحَو رع هللا لب ١ اًذإ »

 نإ َو « ههْطَو ”هلّسغ ”هافش "نإ و « لمعي 6 د <لياص 0 بنك ١ كمل
5 

 ا

 .(6 همحرَو هل رفغ هضبف

 8 اعوفرع رازلاو ىتاريطلاو ايزدلا ىلأ نبا ىذورو

 00 ناك 5 ل سم 5 ِض ص © راها م

 ١ بحال رمقّسلايف هلام 0 ناك وو عر مقسلا ند هع زَحَو نماوملل تبجع 2

 .6 رخل امس نر

 : رازيلاو اعوفرم تاقث هتاورو ىلعي ب دبأ ى ىورو

 >لا نم امهملع نإَو ؛ مالا دِئَمْلاب ب عادتصلاو ل ايلا لا

 . 0 ةلدرع لاقت امهيلَعَو ل 50

 . مظعلا ف نوكت ىمحلا ىه :ةليلملاو

 5-5 4 0 سمسم هر“ ب 3 0 5

 ٍلالِحَو فرزعو 9 هن احبس بلا ”لوقُي 2 -: اعوذ سم ىردبعلا تس رر فقورو

 نا 1 3-0 .٠ 4 -.م ه4

 رمقَس وقنع ىف ةئيطخ لك قاوعنمأ قَع هل ”ريغَأ ديرأ اينادا لا "ني ادِبَع حرشأ آل

 .6 وقرر يف رآَتقإَو هند ىف
 : اعوفرم تاقث هناورو ايندلا ىنأ نبا ىورو

 الكل ل مب الك ةايطَخ نياهلا نع ”رفكيل هللا نإ »
 ل م ١ وكما ع

 َلَجَو رع هللا نع اب َىمَرَو َرْيَصَف هليل َكَعَو نم » : اعوفرم اًضيأ هل ةباور ىفو
 م6. مو ةواض

 .6 هه هن دو مايك مبون ذ نم جرح

 : اعوفرم ىتاريطلاو ا رندلا ىنأ نبا ىورو

 ل

 . « راثلا نِم نم املا بيصت ىو ؛ مج عنيف نم كلا »



 هما

 ؛ اطوقرم نسح دانسإب رازبل ةياود ىو
 راآلا نم نيم لك ٌلفَح ىلا »
 ىدبع تيلقبا اذ : لآ "لجو ٍّّ هللاكإ د » : اعوفرم ىذمرتلاو ىراخببلا ىورو

 . هينيع دي ري 6 نجلا ”ةتضكوع بصق ديس
 : اعوفرم هحيدص ىف نابح نبآل ةياور فو

 ةّنخلا تود اباوت هل هد ”نينَض مهب رهو يت 6 ىدبَع نم تْبلَس اَذِإ »

 .« اهئلَع يذم وه اَذِإ

 كيارم ل دخاب 3 رْثا 7 22 اعوفرم ىتاربطلاو دمحأ مامالا ىورو
0 
 . هيليع ىنعي سأوب لاق « َراَّثلا لحد 0

5 
 ليس را ”سورلاو

 ناو « مّشلاب ك' نشا نب يلع دشأ ءائشب دبع ىلتبي نل » : اعوفرم رازبلا ىورو

 بهذي دبع لَعِبِي نلو « مرعب باهذ نم يلع َدَعَأ هللاب كارشلا َدمَب دبع لتي
 0 3 2 0 1 1 0 42 عند 5-5

 « هل رفغ الإ ٌريصيف هرب

 انك تخلو نوم ذل هدأ 118: اعفرت ونار ةناوق قف مسءمدرعزا ع <اة5 هر

 6 داقلا هاه ىتأل نأ« اًبِحاَو هللا َلَع

 « ىلاعت هللال ضف دئاوع كح عوقولا ثبح نم ىأ ابجاو هللا ىلع اقح ىنعمو : تلق

 ىلع بجاولا دح تحت لخديال ىلاعت قدلا نإف ريجحتلا وه ىذلا بوجولا دارملا سلو

 : ملعأ ىلاعت هللاو « دئاقعلا ىف ررقم وع ا هدابع

 : آف ىلاَمَتَو كرت بر نع « ُمالّسلا هْيْلَع ”ليربج نع» : اعوفرم ىاربلا درو
 هرم

 ىهْجَو لإ رلقتلا الإ ؟ميَقمِرك ْتْذَحَأ ذِإ ىدِبَع ُباَوَن ام يرجي :َلاق كات هل ا

 نودير. هلوح نوكبي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعصأ ثيأر دقلف : سنأ لاق

 : ملعأ ىلاعت هللاو « مهراصبأ بهلت نأ

 رك ذب ىوادتن نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )



 - هما

 ضرملا لزب ملاذإ الإ ابيبط وعدن الو « عجولاو ضرملا عضوي ىلع لجو زع هللا مسا

 ىمسملا ةديقع فعض هللا مما ركلب ضرملا لاوز مدع ىف ةلعلاو « ىلاعت هللا مسا ركلي

 عقو انك « ىلاسعت هللا مسا هركذ دنع ميظعلا لبحلا زيهال هئيقي ىوق ولف « لجو زع هللا

 هللا ةعاط نم نإ : ليضفللا لاقو : روث لبج- اءلط نيح ىروثلا نايفسو ضايع نب ليضفلل

 ليضفلا هل لاقف « لبجلا كرحتف كرحتا كر لبجلا اذهل لاق ول نأ هغاطأ اذإ هدبعل

 . الثم كتبرض امنإ كلكير# درأ مل نكسا

 ىلع مسقأ اذإ ةسورحملا رصمب ىرمغلا عماج مامإ نيدلا نيمأ خيشلا ىخيش ناكو

 . كر كرحتي نأ ءىب

 تئجال نأ هللاب كيلع تمسقأ عرذأ ةئالث وحن هنع اديعب ناك حولل لاق ةرم هتيأرو

 . خيشلا ىلإ ءاج ىتح هرظنأ انأو حوللا تحزف

 لجو زع هلل مظعتلا تارضح هب كلسي خبش ىلإ دهعلا اذهبي لمعلا ديرب نم جاتحيف
 هدنع ام ردقي دبعلا لماعي لجو زع هللا نإف ىلاعت هللا مما ركذب هل ءايشألا لعفنت

 < هميظعت نع
 انيوم هل لاقف « مظعألا هللا مما ىنملع ىديساي ىرصملا نونلا ىلا لجر لاق دقو

 اهلك هللا ءامسأ نأ ىحأ اي ملعا : لئاسلل لاق مث ربكألا كملعأ ىتح رغصألا همسا ىنرأ

 . لصحم تّئش ام اهب بلطاو قدصاف ةميظع

 ناسنإدي قصلف اهقصليف ةعوطقملا ديلاىلع قصبي ىلاعت هللا ءايلوأ نم صخش ناك دقو
 مهدي تعقوف وه اذه سيل لاقف هللا مسب لوقأ لاقف كلذ ىنملعت كيلع هللاب لاقذ

 هيلع اومسقأف ةجاح هللا ىلإ كل ناكاذإ , هباصأل لوقي ىخركلا فورعم ناكدقو
 مهييجم الف ىلاعت هللا نوفرعيال ءالؤه لاقف كلذ ىف هل ليقف « ىلاعت هي هيلع اومسقت الو هب
 . ها مهباجأل هوفرع مهنأ ولو

 ةضورلا ىلإ رصم نم ىدعي ناك نأ هللا همحر ىلذاشلا ىنحلا دمحم ىديسل عقو كلذكو
 اواوقت نأ مكايإو ىبلخ اوشماو ىئحاي اولوق مهل لوقي ناكف « هتعامحو وه ءاملا ىلع ايشام»
 تفتلاف ؛ءاملاىف هيل ىلإ لزتف هلجر تقلرف هللأاي لاقو مهنم ضخش تلاخف ءاوقرغت هللأاي
 ىعم ريصاف ءاملا ىلع ىلاعت همساب ىشمت ىنح هللا ف رعت ال كنإ ىدلواي : لاقو خيشلا هيلإ

 + طئاسولا طقسأ مث ىلاعت هللا ةمظعب كاف رعأ ىح



 - همم"

 باق ىف ىلاعت هللا هيقلي رمأ وه امتإو لعفتلاب نوكي ال رمألا اذه نأ ىخأاي ملعاو

 0 ايظعت هؤاميف نمؤملا هدبع

 همسابهكريغو كلسفن قرا كلذاعب مت هللا ةمظع فرعت ىتح خيش دب ىلع ىخأ اي كلساف

 دّقف الإو « كيلإ رمألا ةبسن ثيحح نم ىلاعت هللا ءامسأب كايقرب ضرملا لوز. الف الإو ىلاعت

 تلجعو ىقرلا ترثأ اهف باي الف ةيقب ضرملا ةدم ىف نوكيو ةوعدلا باجي ناسنإلا نوكي

 دبع ىف ترثأ ام كلذك ريقاقملا نأ ا « مهفاف هضرم ةدم تبتنا نم قح ىف آلإ ءافشلا

 صخش قرلا وأ ريقاقعلا كللت لمعتسي كلذلو « ضرملا ةدم تبتلا اذإ الإ ءافشلا لوصح-

 ةدم تهنا ةاسنإ هو مث « توتنا ام ضرملا ةدم نوكل كلذو ءافش اهب هل لصحم الف

 ءىشلا لاعتسا نم ىنالفلا ضرملا ءافش ىف عرسأ تيأرام لوقيق أربيف اهلمعتسيف هضرم

 ةفف# ريقاقعلاو قرلا تناكف ضرملا ةدم ءاهنا نم انركذ ام هيف رسلا امتإو « ىنالفلا

 ْ . كلذ ريغب امإو ةيصاخلاب امإ ريغ ال ضرملل

 مكحلاب ىوادتلا اوبلطنال : لوقي هللا هحر ىطوطشدلا رداقلا دبع خييشلا ىديس ناكو

 ةرورض بيبطال نوجاتحن كانهو «ريصلا نومدعتو ةيقرلاب ءافشلا كل لصحمال نأ دعب الإ

 ىف ىلاعت هللا ىلإ ههجوتب ءافشلا ىف الخدم ميكحلا نأل « نيملسملا نم نوكي نأ طرشب نكل

 نوكي نأ حلصي الو يلاعت هلل ودع هنإف ىراصتلاو دوبلا اذكه الو « هيوادب نم ءافش

 < ىلاعت هدنع انل اعفاش

 ىوادتلا ىف دووبا نوامعتسي اوراصف نيحلاصلاو ءايلعلا تح ساذلا ىف ريك دق رمآلا اذهو

 « كلضرم دز ءاملا لمعتستال هل رفاك ميكتحح لوقب مميتلا لس زوجي ال نواوقي مهنأ عم

 مس زوجال هنأ معلل مهسورد ىف نوررقي اولازب مو «ةلطاب هتالصف هلوقب مميت هنأ ولو

 ىلاعت هللا نيبو هنيب ءافشلل ىف هتطساو لمجي نأ لقاعب قيلي فيكف رفاك لوقب لمعلا

 ؟ ةمتاخلل رظنلاب الجآ امإو الجاع امإ هيلع هللا بضغ دق اصخش

 . دوهعال ضقن هنإف دورملاب ىوادتلاو ىخأ اب كاياف

 . «هاشب نم ىَدْبَيَو هآقب نم ضي هللا نإ )

 نيدلا قف ةسيسد نيكرشملاب ىوادتلا ف :لوقي هللا هحر صاروخا ايلع ىديس تعمسو

 لبيع ريض نيل ةقفاوم هل هفصو مي ءافشلا هل لصخ اذإ هلأ ىهو ضيرملا اهل هيئلب الو



 - ه848-

 + لاق ردقي الف هللا هرمأ اك هيداعبالنأ ديريو هآر الك هلضف ركشيو ابرهق ارمأ ةبحنلاب هيلإ
 : ىلاعت هلوق لمأتو

 روقات ءايلؤأ ا ىودع اوُدْخّتت آل اوُنَمآ نبذل ١ م 0(

 .ةبآلا ( ةدّوملاب

 لاقف « اننامإو اننيد صقنل هدحو ىلاعت هملعل الإ انودع هنأ ربخأ ام ىلاعت هدجيت

 . سيفن مالك و هو ها مهتبحم ىف رذع انل ىبي ال ىتح مكودغو

 : صاعلا ىلأ نب نامع نع ىتاسنلاو ىذمرعأاو دواد وبأو ناخيشااو كلام ىورو

 ذنم ورح يف ُهدَع اَمَجَو ”لسو ديلع هلل لص هللا لوس لإ كش هنأ و
 :لكَو َةلدَسَج نم "أك ىف لت لج 3 صد هيلع هللا ىلص هللا لوسَر َلآَق ؟-لسأ را

 « ُرْدََحَأَو ٌدِجُأ اَم د 0 ماب ُذوُعَأ :تاكرم ما هللا لب

 .6 ُرْدَحَأَو دجأ أَم ني هر لل ةَّرعب ذوعأ م.: كلامل ةياور ىفو
 . مهريغو لهأ اهب رمآ لزأ لف « ىب ناكام هللا بهذأف كاذ تلعفق : نائع لاق

 : لاق ناّمع نع ىذمرتلاو دوواد ىنأل ةياور ىو

 7-2 يكلم داك د 'مَجَو ىبَو ”لسو يلع للا لص هللا ”لوسر ىناتأ »
 را ا درع وَ « تام مس كديميب هب حسمأ : ”لسو ويلع "للا ىلص هللا ”لوسر

 .6 ٌدِحأ مي نم هتردقَو

 ل مخأ ةاكَتْفا وأ نيش "كنب كش سد 00

 ءمّسلا يف َككَمْنَر اك ٍضْرْألاَو ءاَّسلا يف و لم شلك سدد ءامسلا يف ىزلا هلل 5

 كر « ةنيبيطلا بر َتْنَأ « ؟اياَطَسَو ابوح انل ءرغَأ ء ضْرَأْلا يف كدحر لَمْجَأَف

 ار ا ند ءافشَو كتمنر نم 0

 "لق 7 ؛ تش ل عض َتيكَعسا اَذِإ » : اعوفرم ىذمرتلا ىورو
2-8 :0 

 مث ديف 00 وَتَردََو هللا ةّرمب ذوعأ هللا_ ب

 . لعأ ىلاعت هللاو « ارو كلذ دعأ



 م مودم

 ثدح الك مجتحت نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لأ )

 ةكحلاو ؛قورعلا نم كاذو#و انعارذ ىف اندصف مجتحت مل نإف « مدلا هب روثي ضرم انل

 جرخو مدلا دصف اذاف « تاناوبحلا ىنم ىف تارذلا لئم مدلاف ةيراس عاجوألا نأ كلذ ىف

 ضيرملا جاتحاو ندبلا ف ةرورض ثبخ مدلا جرخي مل ىتمو ؛ ملألا هعم جرت سما نم

 ةبنرأ قف دصفا «كاينيعب دمر وأ كلسأرب عجو راث اذإ ىخأاي دصفاف :' ةلهسملا ةيودآلا ىلإ

 : اهتقوا ىصتو نيدلا ىف ىذلا مدلا جرخيف دمرلا لاوزل هتبرج ىناف « كقنأ

 1 يقتلسم م طارص لإ هآشي نم ىدبي هَلاَد )

 ٍةطارَق ىف يح "؟يتبوذأ نم هنئش ىف ناك نإ » : اعوفرم ناخيشلا ىورو

 و يرتك نأ أ نأ برأ امو راتب ٍةَعدل وأ ٍلَسَع نم ةيرش وأ رمح

 : اعوفرم هجام نياو خواد ىنآل ةياور قو

 . هال ا هب! واد ًّئ ءائش ىف نك نإ 2

 عت ا لاو الا ورد

 . « ُساّنلا وب ىَواَدَتاَم "مَ محلا نأ ينريخأ ليي نأ »

 . « "قلبت ةماجملا نإَف ءءادلا 0 داَوَد نك نإ » : اغالب كلام ىورو

 هللا ىلص هللا لوسر مداخ ىملس نع ىذمرتلاو هجام نباو دواد وبأ ىورو

 : تلاق مسو هياع

 آلإ ديرب اًمَجَو لَو هيلع هللا ىلَص را ٍلوُسَر لإ كتي دَحَأ ناك اند
 مية نب ةنياوومت

 : اعوفرم ثيدح اقر تيل فلز

 كتمأ رم يل اولاث الإ ةكيالما نم الب ى ىرْنأ هلل تَْرَم امو ل 7 م 5 2 5 م 31 م .+ < ةراصص

 0 كالا

 مهلك الإ ةكن !َنِم الم ىب ا مك احال ةباور ىفو 0 0 تت 1 ا 0٠مم 1
 سرس مل ياس لا

 « ةماححلاب كاع دمحم اي /اولوتي



578 

 ناكفف « نوماجح ةئالث ةمليغأ سابع نال ناك لاق ةمركع نع ىذمرْلا ىورو

 سابع نبا لاق لاقو . هلهأ مجحيو همجح دحاوو هلهأ ىلعو هيلع ناودغي مهنم نانث'

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىن لاق

 « ٍرَصَمْلا نولي و بلّصلا ُنْخمَو َمَدلا بهذي مالا دبا مدن ه
 : لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ لاقو

 مايو « ةَرشع "مل مايو ٠ ةرشع عبس ماي هبا هيف. َنومجَبَ (م َدْبَح نإ »

 ةَماجْخاَو ٌدوُدللاَو 0 75 ب ميا 0 نإ لاقو ٠ 6 نيرشعَو ىدحإ

 للا ؛لوسَر لآَتف“ / نمو رمت كل 1س و هيلع هللا لَص هللا َلوُسَر ْنِإَو « ُىَدَلاَو

 تملا م دحأ قلع أل ا ركنا ملكه! نم لمو هيلع يلع هنا ىلع
 . روجولا دودللا : رضنلا لاق. 6 سب | م 7 لإ

 ا ملا عدوا عملا وون

 هناك « ٍلماَكَلاَو نيَعدْحأْلا يف مجم لسو م هيلع ىلص هللا هلوسر ناك»
 --_ رم

 © ةرشع رشع "مستو ع ماع ل مجتح

 . نيفتكسلا نيبام ا .قنعلا ةفلاس ف قرع : عدخألاو

 : اعوفرم دواد وبأو سم طرش ىلع حيوص لاقو م احلا ىورو

 . هان لك نيهانش“ هل ناك ٍربشلا نم ةَرشع "عبس جتْحا نم د

 شع مسِنَو ع مدس ل ا : دواد ىبأل ةياور ىف داز

 . 6 راد لك نم هافش ناك نب رْشِعَو
 : لوصألا ىف اهرأ ملو ىرذنملا ظفاحلا لاق ىردبعلا نيزر ىورو

 . « هيف مَجَبْحا نأ هنا ءاَوَو ناك اَنآلُقلا موي ةَرْشَع عبس مي َنفاَو اَذإ »
 ءاثالثلا موي ةماجحلا نع هلهأ ىبني ناك هنأ ةركب ىلأ نع دواد ىبأل ةياور ىفو

 : ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نع معزرو

 : « قرأ ةعاس وييفو عدلا مي ءاقالثلا مين 0

 هلعجاو اماجح ىل سلاف مدلا ىل غبت عفاناي : لاق هنأ رمع نبا نع هجام نا ىورو



 ب ةهما/

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس ىلاف « اريغص ايبصالو اخيش هلعجن الو تءطتسا نإ اقيفر

 : لوقي ملسو هيلع
 هو هه, هل هللا 000 2 0 2 ٠

 « ظفحلا نو لّقتلا يف ُديِزَتَو « ةك رَبَو كافش ايفو « لكمَأ قيدرلا َلَع ةماجحلا»
 2. 5 عم دبيع نها #1 2و. - 01 0 7 مواسص

 ةَممْلاَو هأميزألا ماوي ةماحتلا اوُبنَتِجاَو « سيما ماي هللا ةك رب لع اومجتحاَ
 وام 5 5 ما لس 50 5 ريد 20 ٠

 "للا فاع ىذلا مولا هنِإف هاثالثلاو نينثألا ماوي اومجتحاَو « يرحم دحالاَو تبسلاَو
 ماقالوا مم ور ى ات فر فاعا تو قل يلوم اولا او سر نار هع نأ
 ءاعبرالا ماوي الإ صرت الَو ماذج ودبي ال هنإف ءاميرالا مي ءالّبلاب هبرضو بويا
 2 5 الا ل98 صرع م

 . « ءاعبرالا َهلْيلَو

 ه اسيل هك موس أ 00 . . : 2
 . رمجسس سمن موي ءاعب رالا موي » : اعوفرم هريغو ىناربطلا ىورو : تلق

 . © ريك سمت 'ماوي ربشلا يف هامبرأ رخآآ » : ىرخأ 4 ةيلور ىفو

 ةر٠ ندبلا ىف ددرتملا مدلا ره ليقو « ىفرهق ىتح ىببلغ ىأ , مدلا ىل غيبت ١ هلوقو

 ةانثم مث ةدحوم مث ةحوتفم ةيقوف ةانث# وهو اجرخم دجي ل اذإ « انه نم ةرمو « انه نم

 . ةمجعم نيغ مت ةددشم ةيتحن

 هباصاق تيسلا مي وأ هاعبزألا ماوي مَجَبْحا نم » : السمع دواد وبأ ىورو 9و هن م 1 ممم 0 د
 هر را سا -

 .صربلا انه هب داراا : حضولاو « هّسفن الإ نَمولَم الف حْضَو

 3 اعوفرم دانسإلا حيرت لاقو م احلا ىورو

 لاو ه يني ”كدحأب ملا مّيَبني ال قماجحلاب اوُنيِمَْساَ ةكا دَمشا اذإ

 . رعأ لاعث

 مهأسنو ىضرملا دوعت نأ .(ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا اثيلع ذيخأ )

 : سو هيلع هللا ىلص هل وقل الاثتما ءاعدلل

 .04 نعمل اودوع 2

 بلاطي ىد ءىبث دبعلل سبيل هنا ةأفاكم وأ باوث بلط نم ىرخآ ةلعل ,هدوعن الو

 نأ الإ مهللا ةرم فلأ هءلإ وه ددرت ولو هداع ادحأ ًافاك هنأ ىر الو قملا هب

 المع نس >أ نم رجأ عيضيال ىلاعت هنأب هملعل ةلاو لضفلا باب نم باوثلا بلطي



 تزوج

 هنأ وهو ةقيقد تاوثلا بلط ف نكل «ء كلذ هلف ةقيقح ال ةروص هأفاك هنأ ىر وأ

 هلمع نسحأ هنأ ىعدي دبع ىأو . هلمع نسح نأ هدبع رجأ عيضي ال هنوك ىف طرش ىلاعت
 ةلأسملا هذه باوجو . بجاو لجو زع هللا ىدي نيب هسفن دبعلا مغهف باوثلا بلطي ىح

 . باتك ى رطسيال رارسألا مولع نم

 ,ىلاعت هللا نأ مهفنأ كم اوقرع نإالإ اضيرم نودوعيال ءارقفلا نم ةعامح تيأر دقو
 رحبلل حيسام ىلإ وأ « مهلإ هنع هلقن ىف وأ ضيرملا نع .ضرملا كلذ فيقخت ق مهيج
 هق.انليلد نولوقيو ؛؟ هيلإ باهذ ريغ نم مهنكامأ ىف هل اوعدالإو ةيذؤلا شوحولاو
 : ثيدح كلذ

 لضم هنم حَقْشا اَذإ دحاولا دسخلاك يما رثَو 'مداَوَت يف نينمأللا لتَم»

 :« ربكلاو للاب ليتات 'هيمن هل ىعاذت

 انردقأ ناف هنع هفية وأ ضرملا لهن ىفالو ءالبلا ق ةكراشملا ىلع انل ةردق ال نحنو

 هجولا ىلع ةيدمحملا ةنسلاب لمعلاو مهلاع مهل مسي ءالؤه لثمو هدنع اذ رضح هيلع ىلاعت هللا

 وأ هودوعي مل نم رطاخ اورسك امبرو ةيفخ ءالؤه عزانم نآل ىلوأ سانلا نيب فراعتملا

 قوداعو. ىنوتأ شيعأ ىنإ اوملع ول لوقيو ؛؟ هل مهتدايع مدعب انزح وأ امه هيلع !ولخدأ

 "هل اوستفتف ضيرم ىلع متلثد اذإو : ثيدحم لمعلا طرش نم ضيرملا دنع روضحلا ىو
 ضيرملا دع روضحلا ملسو هيلع هللا لص عراشلا بلطف .ها «هسفنل :بيطأ هّذإف لجألا ف

 نكللو « ف ال ةيفاعو ري ببط تنأ :هل انلوقك هنع سيفنتلاب اذرمأو طرش ريغ نم

 لعف ىلإ ةيعادلا فعضل نآلا كتبوت لبقي ىلاعت هللا ناف رافغتسالاو ةبوتلا نع لفغت ال

 روسعملاب طقسيال روسيملا نأ ةعيرشلا لهأ دنع ةدءاقلاو . هنع بوتت ىذلا ءىشلا كلذ

 طقسي ال لمحتلا رسعت ذإ هفيفالو ضرملا لمحت ريدقتب. خايشألا ءال ؤه هط رشام ىلعف

 + أرقي ناكام رادقمب فقي نآرقاا نم ائيش ظفحم ملاذإ اولاق اك « روضحلا

 نوكي نأ اضيرم دوعي نمل ىغينيال : لوقي هللا همحر صاولا ايلع ىديس تعمسو
 ةرضح نع بوج#ي ةاصعلا ءاعد نإف « ةنطابلاو ةرهاظلا بونذلا نم بنذب اخطلتم

 : ها ةنطابو ةرهاظ ةراهط ىلع نوكي نأ ىغبني ىذلا لب « ةباجإلا

 تضرم اذإ كوتفاكي نأ مهنم بلطت الو عراشلا رمآل الاثتما كناوخإ ىتخأ اي دعف



 - ةهرواس

 دحأ الو ةيضاقلا ىه نوكل امبر ةفعضلا كلت نإف د_>-أ كدعي مل اذإ « جرفا لب
 : كانع مهتاكي

 . (”يحَر رون ُهَللاَو )
 لب « نيملسملا نم دحأ ةدايع نع ربكتت نأ كايإف ةيواز خيش وأ ماع ترص اذإو

 ةحلاص ةينب نكل « مهريمأو مهنرتحم مهريقفو مهينغ مهريغصو مهريبك نيملسلا دع

 ىلإ رظنتف نيملسملا ءارقف نم مهتدع نم دحأ ىلع الصف كلذب كلسفنل ىرت ال ثيحم

 ريكلا هجو ىلع الفف كسفنا تيأر نإف « ريقفلا كلذ ةراقحو سانلا نويع ىف كتماخض

 هنوكب بارالا لوصح دييقت ثيداحألا ىف ىتأيسو « انيبم الالض ةنسلا نع تالضو تأ

 : ملعأ هللاو « ايسّيممج

 مه لصحمي مهنإ لرقبو ةدايعلاو ةرايزلاب ماوعلا صخي نيسفنتلا ضعب تيأر دقو

 هللا ىلإ باتف دهشملا اذده صقن ىلع هتوماف انتماخضل مم انتدايعو انثرايزب مهرطاوش رم رج

 ؛ ريبكر يخ هل لصحو لثتماف لامعألا للع نع هجري خيبش نع ذخألاب هترمأو « ىثاعت

 : قيرطلا لهأب عامجالا لبق هدهشي ناك ىذلا هصالخإ مينح نم ىلاعت هللا رفغتسي راصو

00 
 رسل ار نس ب د6 و# ضر هم هدم . 1 ١

 امم 9 «سمح ملسملا ىلع _ملسملا قح » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 ساراس

 . « ضيرملا ةدايعَو

 مقرر جس ه0 كلا ى “ا قرم 0 : َ

 اممم رك دف تيم ملسلا ىلك_مللسملا قَح » :اعوفرم ىناسألاو ىذمرتلا ثيدح ىو

 يو كس

 | برش دما )و

 نا 7 6 0 7

 .«هدعف ضم اذِإَو

 نااب: ة هلا ماوي 1 لجو رع هلا ل «») ١: اءوفرم سم ثيدح ىفو

 َتماَع امأ : لاف ؟ نيا املا ْبَر تنَأَو لد وعأ فيك: بر أي لآق « ىنذعَت ' ]ف تضم
5 0 

 .ثيدحلا )» ةدنع يأ لو دعوا َكنأ تل انك هلع اك ضرر نال ىدبع ْنأ

 : اعوفرم هحيدص ىف نايح ناو رازبلاو دمحأ مامامإلا ىرورو

 .6 رجلا ”[نرك ذت 80 3 ىضارملا اردوع 2



 د قولوا

 : اعوفرم هحيحص ىف نايح نبا ىورو

 يمل اطيرتم أع نم : خلا ذأ نيل "جك ماي ىف هع نم رن د
 .6 0 َقَدَعَأَو عمال | َحاَرَو ءامْوي مآَصَو ا

 الملا هل هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإ ال » لقيلف ةبقر قتع دبعلا ىلع رذعت نإف : تلق
 ا ةبقر قع لدعت اهنإف « تارم رشع : ريدق ءىش لك ىلع رهو تيعو ىبن دمحلا هلو

 . ملعأ ىلاعت هللاو « درو

 : اعوقرم هحيدص ىق نابح نباو هل ظفللاو هجام نباو هئسحو ىذمرنلا ىوزو

 ردد 27 َتأوبََو ةلاشم َبَطَو تببط ءامّسلا نم دآنم هادآن ضيم داع ن 0

 0 "لا لك » : نابح نبا ظفلو « ًالوْنم

 ًيتحم انما اخ د دأَعَو اولا 0 ا نه» : : اعوفرم دواد وأ ىورو

 2ظامدعاو

 .« اًفيرخ < نيِعبَس ةريسم ”مهج نم دعوب

 . الام نب سنأ هرسف اذك : ماعلا ثيرختاو

 . داو رب تينوللاو تاير كونو

 َّس كَم ولأ 0 هيلع لَص لإ ةَودُغ 0 5 رم "ا 2

 ةفيرخ 3 نكت حبطب قَح كلت هناا نسش هيلع لف ةَيْعَع ةداع ْنِإَو « ىسع

 .6 نجلا ف

 ساي قَح هنا ] ةقارخ ىف نع ها ميلا داع اذِإ » : هجام نبال ةياور ىفو

 . ىرابنألا نبا هلاق « ةَم حكرا 22 لح اد

 فئاع هزوحم ام هيشف اهفرخأ ةلخنلا تفرخ لاقي « اهرمم ءانتجا وه : ةنجلا ةفارخو
 رثلا نم فرتلا هز و امي باوثلا نم ضيرملا

 'رجألا اذه هللا لوسراي : :سنأ لاق .ىناريطلاو دمحأ مامإلا نع ةياورفف داز : تلق
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 سس موأإ دع

 ها 0 سي لل

 مايك د بوث ذ نع َج رخ مب نالت دبعلا ضرم اذإ 2 : اعوفرم ىناربطلا ىورو

 . ع هلأ هندلَو

 : اعوذفرم اعاطقلا هيف نأ الإ نوروهشم تاقث هتاورو هجام نبا ىورو

 .6 ةكن اللا ءاعدك هءاعد َنِإَف غلآ وعالي هر ةاردق ضب رم ملط 0 اَذِإ 2

 رشبلا نه ةامح ىصاعملا كر نم لك كلذكو مةمصعل دررال ةكالملا ءاعدو : تاق

 بسح ىلع ديعلا عم ىلاعت هللا ناف هسفن الإ هزاعد در نم نمولي الف « هزاعد بيجتسا

 , هل بجعتسي ملف هوعدي كالذك لثتع ملف دبعلا ىلاعت هللا رمأ اذإف ع هيلع هعم دبعلا ام

 . لعأ هللو ( انفو اداَرج )

 ةَوْعَد نإ *يل اودي 'فورمَو ىضارأا اودوع» : 0 قاريطلل ثاوؤ فز

 مقرا قف وقلت و 0 ضيرْلا

 : اعوفرم ايندلا ىلأ نبال ةياور فو

 ا كَ ضب ضيرْا ةَوْعَ در ال د

 : ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو هتوعد لوبق نم عام الف ف صعي مل ناف هبر ىصعيو ىعي

 امم ضيرما وعدن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 دنع نم ءاعد عت الو درو امب ككلذك وعدي نأ ضيرملا رمأت كلذكو « ةنسلا ف درو

 . عراشلا عم بدأ هوس كلذو ةنسلا ق دروام لطعنف انسفنأ

 نإ الإ هءاعد هللا بيجتسي ال دروا» ريغب اعد نم نأ نيفراعلا ضعب مالك ىف تيأرو

 .تءاج ثيداحألا نإ هل ليقف ؛ هل باجتسي الف رارطضا ريغ ىف اعد نإف « ارطضم ناك
 نم دروام ناسنإلا كري ءىش ىآلو دبقملا ىلع قلطملا لمحم لاقف ديقلا اذه نغ ةقلطم

 بدألا لبلق ءاعد وه عرتخير هعم ابدأ مهرثكأو قالطإلا ىلع هللاب قالا فرعأ مالك

 . ها ىلاعملا ليلق عفتلاو

 ءاعد بيجتسي ىلاعت قحلا ناك امتإ : لوقي هللا هحر صاوخللا ايلع ىديس ثعمسو

 ( ىلاعت هللا تافص نم ةفص ىحولاو « ىحولا ةل> نم دروام نأل درو ام هاعد نم

 . ها ىحولا ريغ فال اهفوصو٠ بطاخت ةفصلا نأكف



 - موا

 ضيرملا رمو ضيردملا ءاعدلا ف ثيداحألا نم دروام ظفحاو ىبخأ اي كرطاخ فلكف

 . ملعأ ىلاعت هللاو كللذ ىف ةئسلا لهأ نم ريصتل

 حيص لاقو مك اخاو هحييص ىف هجام نباو ىتاسنلاو هنسحو ىذمرتلاو دوادوبأ ىورو
 : اعوفرم ىراخبلا طرش ىلع

 « "يللا هللا لأشسأ : تاكرم مْبَس دنع آف لجأ 'ضَع 1 0 د

 . ٍضْرْلا كلذ [ نم هللا هاَفاَع الإ كيِنَشَ ميظملا نول

 هدميع# َّق نايخن ناو هجام نياو قاسنلاو نع ثثيدح لاقو 0 ىورو

 : اعوفرم م احلاو

 أَو نأ الإ هلل 0 د تساوت 1 نار ءاقا 9 0001

 اَذِإَو « ىدْحَو نأ الإ هلإ آل هللا لوَقي لآ ُهَدْحَو هللا الإ هلإ ال : ل اَذِإَو تربك ١

 [أآلإ هلإأل ىدبَع َقَدَص دش ا ا

 ا 1 ل هللا لإ ل َلَق اَذِإَو ءيل ةئيرش آل ىدْعَو

 1 ير هللا الإ هلا آل: ل 1

 ”نإ هلا الإ لإ ال: سنا راقب هلو 6أألإ هلإ ال : لاق لب

 هّللاب الإ ةكوق آلَ لاوتسالو للا الإ هلإ ل : لق اَذإَو  كياذك قلص ُلنْخلا هلو كلما

 م مضرم يف 7 هذ لآ نم :ُلوُقَي ”لسو يلع هللا ىلص ناك تلكه
 . © ثناثلا "م 1 تاع

 يول كالا ناش قر ضيم نواَم » :اعوفرم الضمم ايندلا ىبأ نبا ىورو

 نويملا يس « ةيراضلا قورملا نكسم تنأ الإ هلإ ال « نيا ثلا 0

 « لات للا ُهَنَع اذ[ ةّره

 ا ل عديل 7 ضيم قع ب ا اد 0 اقول ردت ىارزلقلا قورو

 . رعأ ناو « وعلا با

 ىف ةيصو انبتك اذإ ( ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذمخأ )

 . ةثرولا نم دحأب راضن الو ابن لدعت نأ ضرملا



 ا موف

 ناكم ىف هئفدب ىصوي نأ ددأل ىغبني ال : لوقي هللا هحر صاوحلا ايلغ ىديس تعمس

 نأومم هلخديال ىذلا حيحصلا هفشكقيرط نم كلذ مل-ع ىلاعت هللا هاطعأ نإ الإ ؛ نيعم
 <« هيلع هرذ ىذلا كلملا فرغو ؛ دلو موي هنم هترس ىلع رذ ىذلا وه هنيع ىذلا ناكملا كلذ

 عم تنجع ىتلا ىتيط عضوم فرعأ : لوقي هللا همحر نبدلا لضفأ ىخأ تعمسو

 هل تلقف اذه ىتأو ىلإ ناكملا كلذ دهاشت ىحور لزن ملو « مالسلا هيلع مدآ ىأ ةنيط

 |لف « مامغلا دجسم نم اهيرق ردبب جاحلا لزنم نيمب ىلع لاقذ اهلحمب ىمملعت هللاب كتلأس

 هتوم دعب هندلاو ىتريأو « لاقامك رمألا ناكف «ام نقدف كانه ىلإ رفاس ةافولا هلرضح

 قوم تازن ةليللا ىتقرو نإ اف تام ىبلا ةئساا كلت نابعش نم فصنلا ةليل اهل لاق هنأ

 ايذك طق هيلع تدهع ام ىنأل ةنسلا كلت تيم ىدلو نإ تاقف تلاق «ءردب ف ىفدو

 بجمن ال كلثم جح هل نواوقي سانلا راصف « ضيرم وهو ةكم ىلإ ةنسلا كلت رفاسف

 باهذلا ف ضرف « ىريقل رفاسأ امنإو جحلل رفاسم انأ ام لوقيف ؛ عامالاب بحتسي الو

 نفدلاب ىصوي ىلا وه ادع لئف هنع هللا ىضر ردب ىلإ لمحف ةلحرع ردب لبق تامو

 ل نيع٠ ناكمع

 ؟هيف مكتفدت انفدم كل لمعت روتسد ةرم صاوحلا ىلع ىديسل صخش لاق دقو

 انتوم دعب رايتعا هعم انل نوكي فيكف انتايح لاح ىف رايقخا هللا عم انل سيل نحن لاقف

 رطم ءامملا تناكو ء رصمب م الا عباج ىف هيلع ةالصلل هتزانج عم انجرخو تام املو

 لاذ ؟نفدي نواوقت ناكم ىأ نيدلا لضفأ ىخأل تلق «هيلع ةالصلا لاح برقلا هاوفأك

 ريغصلا نيدلا فرش كانه هتفد ق ضراعف حوتفلا باب جرامخ تاكرب خيشأا ةيواز ىف

 هدعاسو « ىعفلشلا مامإلا نم برقلاب ىتبرت ىف هنفد نم دبال لاقو « ناويدلا ةعامح ربكأ

 ردق أم ناماس نج مهعم ناك وا ملكت ال : ىل لوقب نددلا لضفأ ىخأو ة ريثك تاعامح

 راطشلاو رعزلا نم ةعام> توباتلا ئطذف لاق اك رمألا ناكف ةفارقلا ىلإ هلّشني دحأ

 . هنع هللا ىضر حوتفلا باب وت هب اوجرمخو

 توباثلا عضوو ربغلا ىلع ةبقلا ءانب ناهركي نددلا لضنأ ىخأو ىلع ىديس ناكو

 نمو ءايبنألاب الإ قياي ال اذه نولوقيو « سانلا داحآل كلذ وحنو هيلع رثسلاو بشدلا

 . عراوشاا ىف سانلا لاعن تحن نفدلا انماقف نحن امأو « رباكألا ءايلوألا نم مهاناد

 لاقف « ةبقو ةيواز ىل نبا ها لاقو رصم بئانل علط ابوذجم نددلا لضفأ ىخأ ىأرو

 (راونآلا حئارل - مم)



 هسه48

 ةرهشأل نوبحي ثيبحلا نامزلا اذه ق اوراص بيذاحملا ناك اذإ لقاع لكل توملا باطدق

 فيكف « ءايلوألا نم ندودعم مهنوك عم ةيواز مهل او رمعي نأ ةملظلا نم نوبلطيو

 + ها مهلعن كارش نم برقأ مهلإ ةئتفلا نيذلا انلاثمأي

 مهريغو ريثما دمحم ىديسو ىرمغلا سابعلا وبأ ىديسو نانع نب دم# ىديس ناكو

 هتايح ىف ةروصقم هل لمع وأ « ارض هل ىنب اذإ ريقفلا ىلع نوبتعي مهنع هللا ىضر

 هأ سوفنلا تاوهش اياقب نم هلك اذه نولوقيو

 نأ هناوخإ ىصوي نأ ديعلل سأب الف ةزانجلا ةالص ىلإ سانلا ءاعدب ةيصولا امأو

 ةيناسفن ىرخأ ةلعأ ال هبونذ ةرثكل نيءفاشاا ريثكلذ دصقب هتزانج ف مهناوخإ اوعدي

 لحم ىف هيلع ةالصلاب صويلف هلثم ةزانج نع ةداعلا قف قوضي رئانخلا ىلصم ناك نإو

 هيلع لمعاو كالذ معاق 2 ىرخأ ةلعل ال سانلا ىلع ةحزلاو بعتلا تيف# دصقب عسأو

 , كاده ىلوتي هللاو

 0 ُ هل وى هم مل ام م

 هيف ىصوي !ءئش هل ,ملسم كر أ قَح ام » : اعوفرم امريغو ناخيشلا ىورو

 . « نيتليل تيِبَي

 .04 هدم يوك ةهتسوَو ' الإ لآل ثآلا مَ * ةياور قو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس نم ةليل "ىلع ترمام : لوقي رمع نبا ناكو

 . ةبوتكم ىيصو ىدنعو الإ كلذ لوقي

 الإ اثالث وأ نيتليل تيبي نأ هل سيل ىأ . خلا ملسم ءىرما قحام هلوق ىنعمو : تلق

 ضيرملا بادصأ ىحت سيف « هلعاف ليلق .رمألا اذهو 34 هيلع امو هل مي ةبوتكم هتلصوو

 كلذ برج امك توم ضيرملا لاب ىلع سيلو عزفلا نم هيلع افوخ صوا هل اوأوقي نأ
 حصنلاو «امق هلمأ لوطيف توملا ةفعض الإ ةفعض لك ىف توملا فان ضيرملا نإ اولاقو

 وسأل هكر ف رذعال همأ نك ناسنإلاب محرأ وه ىذلا عراشلا هب رمأ *ءىثو نامإلا نم

 مركلا مهءاقم نع اوسبحو ةيصولا مهكرتب تاومأ مثذ تلغتشا مو « هرطاخل ةاعارم
 هع اوفوي مل مهم ىلع ىذلا لاملا كالذي ةثرولا كثحش امبرو 6 ممويد مهمع قوت ىدح

 ضيرملا كلذ نم ةعاطلاب نحأ هلوسرو هلباؤ 3 ةمايقلا موا ىلإ خرزولا ُّى اسوي ريصوأ

 . ملعأ ىلاعت هللاو توملا هيلع فاخم ىذلا



 ب ققةقه حل

 نمو « سو هلا ليبَس لك تام َةّيِصَو لَك تأم نم » : اعوفرم هجام نبا ىودو
 ”ني وبك ”ةسفنك ةّيِصَو ريغ لَك تأم ْنَسَو « ا اًروفْنَم تام ِةَدَهْسَو قك لَك ثآم
 « لكم نأ ناك نإَو ءريصقتل هن هنع 2 كح ون هني لب

 : لاق سنأ نع نسح دانساب ىلعي وبأ ىورو

 الف تم دا . نأ 0 ءاحق روم هلا ىلص ىَنلا دنع انك »

 ا لو ال اناا نَمَم ناك َسْيَلَأ : لآ

 .6 ةّيصَو رح 'نَم مورا « بضع

 ةرخآلا ف رائشو رانو ايندلاف راع ةيصولا كرت :لاق سابع نبا نع ىناريطلا ىورو

 : ملعأ ىلاعت هللاو

 نم ىلع انلخد اذإ ( مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذأ )

 محرأ ىلع كلمودق برق كحرفاي « هل لوقنو ىلاعت هللا ءاقل ق هببحن نأ ثوملا هرشح

 نيرخآلاو نيلوألا ريصم اذه هل لوقنو « كلثدلاو نم كلب محرأ وه نم ىلعو « نيخارلا

 ةرورض ءاقللا ليجعت بحأ كلذ ىلع تامو انل ول ىغص اذإف كرسيام الإ هللا نم ىرنام

 ؟ ماضتقم هيلع ىنرتل قح كايلع دحأل وأ قدح دحأ ىلع كلأ هل لوقنو هءاقل هللا بحأف

 اذإو « هنع ىلاعت هللا وفعيل ايندأل راد ف هوذآ نيذلا سانلا عيمج نع وفعلاب هل ض'رعنو

 اذإف « ةداعسلا ةمالع كلذف ةراد هتمج ىف لوو ترانو ترفصا هتمج ريراسأ انيأر

 لوبق انئظ ىلع بلغ نإف « ءاقشلا ةمالع كلذف ةق رزو داوسو رثك هيلع ةلعلق ءانرأر

 هنأ ائبلق ىف ىلاعت هللا قلي ل نإو « رمألا هللا لو حي ىتح هدنع انثكمو هيف انعفش هيف انتءافش

 دحأل ىغبني ال مث « ىلاعت هللا ىلإ هيف رمألا درو « توكسلا عم هائقراف هيف انتعافش لبقي

 نم اندهاش نأ دعي ترم ىتح هريغالو لكأم ف طسبني الو كحضي نأ كالذ دعب انم
 مئاسببلا لاوحأ هبشن انلاوحأ نإ هللاوق ٠ هوسب هل مخ دق انعم جحيو موصيو ىلعي ناك

 . مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف « ةسراسلا

 هحور عواط دنع ىسيع وأ ىمومب قطني هنأ ءايلوألا ضعبل عّقي دق هنأ ىخأ اي ملعاو

 اثراو هنوكسل كلذب قطني امإو : كلذك سيلو ةينارصنلا وأ ةيدوملاب هل م هنأ هب نظيف

 الف ىلو وأ لوسر وأ ىنب اةلعتم ناك نم لك نأ « نيرضاحلا ىلإ ريشي هنأكف ماقملا ف هل



 همهؤكال

 هللا لوسر ادمح ركذي نم اماقم ىلعأ مث سيلف « دئادشلا ف هديب لتأيو هرضحم نأ دب

 هللا ىلص دمحم ركب ىتختسيف ءاببنألا عيخ ثرإ زاح هل اثراو ناك نم نإف « توملا دنع

 : عيمجلا نغ سو هيلع

 . ( َنيمآَملا بر شي دخلا )
 5 03 يا 6 0 يمر ا 7

 نمو « هءاقل هللا بَحَأ هللا ءاقل بحأ نم » : اعوفرم اههريغو ناذيشاا ىورو

 سار -2 1 يآ نسا و م 3-3 1 د تل ا

 تاوملا ةّيهارك امأ هللإ لوسَر اي : ةشلاع تلاقف « ُهءاَقل هللا ةرك هلل هالة
 1 مو كم ساس 2 1 يدم ا را ني م 2 نع ول

 هللا ةّحلرب يشب اذإ نماوملا ركلَو كالذ نسل : لاق « تاما ُةّركن لك
 هللا باَذَعب شب اَذإ رفاكلا َنِإَو «ةءاقل هللا بحأك هللا ءأقل بَحَأ وتَنَجَو هناَوْضِرَو 1 م اا ل م ا ع ما ياخ و ل اد 2
 6 هداف نا رك هناء طخ

 : اعوفرم ايندلا ىلأ نبا ثيدح ىف مدقتو
 500 مسا ا

 للفأف كدنع نم ل دب تئج ام َّنأ مِلَعَو نق دَصَو ىب َنَسآ نم مهلا »
٠. 

 55 . ١  1هسا

 وهتك

 2 ل قدم "13 ىإ نمو 1 نمو 3 ءاضتلا هل ْ'لَحَعَو 58 قا هلا بيحَو 0 هَلاَم

 لبست آلَو « كءاتل ويلا بحت لَ ةلدنع نم نا مب تنج امان لني و 6 م جي ع 0 دونا

 . « اين للا نم مك أَو ةلءاضق

 . لعأ ىلاعت هللا رع ةللطأو 4 دوو هلام نك 142 2 هجم نبال ةناورااقو

 نأ تيم انل تام اذإ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 5 لوق نمو هللا دم ن ءم رثكذ

 . ( َنوُمِحاَر عيل نو ش نإ )

 هادلواو لوقي نأ حلاص وأ ملاعل ىغبذي ال هنأ ملعف ع كلذ ىق عراشلا رمأل الاثتما

 م هل بتكي هل ةءعاسلا موقت نأ ىلإ اذوقي سلج ول ىلا ظافلألا نم كلذ رخو ماعارذاو

 هدسج نأك ؛ هيق هنأ وأ تيما كلاو اهب نسم ىتلا راثلا نم هبلق قام هع ففي الو ةئسح

 : ارح ىشح ل

 . كاده ىلوتي هللاو لعفو لوق لك ىف ةيدمحما ةنسلا ىحنأ اي عيناف



 هسه ةةا/

 جخياشملا دوهع نم دالوألا توم دهع يف دهعلا اذه ىلع مالكلا انطسب دقو

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 : لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اسنلاو ىذمرعلاو دواد وبأو سم ىورو

 لع نونموي ةكئاللا نإف « اًرْيَح اولوقف تيبلا وأ ضيرملا “مرض اًذإ > ا مصمم عرج مج 2 هع سوم < رخيتر ج
 7 رد 4 ىف حنو داعش رسوب هنا دن نس يمحي سر م4 ه تما 000

 سو ريلع هللا لص ئنلا تيتا ةّماَس وبا تام ادا : ةَملَس م تلاق ؛ نولوقت
 ىنْبْْعأَو ل3 يل 'رفغا لاو لق دك انجز ا رمز ذك هو و ٠ مص حا م مام سس مس 3 م نايم

 ل لوكس ب ره عد الل دل

 هللا ىلَص دمحم هنم لْيَح ره نم هللا ىبَتْعَأَف ٠ ؛ كلذ تدق ةَنَسَح ىقع هنم

 .6 سو هيلع

 ٠ كش هريغ ةياور قف سيلو ملسم ةياورب صاخخ وه تبملا وأ ضيرملا هلوقو

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس : تلاق ةملس مأ نع امهربغو دواد ىنأو ملل ةياور قو

 لوقي مسو هيلع

 ىف ىلارج 0 للا َنومِحاَر ويلا ان ْنإَو ُِش 100 ُ ةّبيصم هبيصت ِدْبَ نم ام

 . « اهم اًريَخ ”هقلخأَو هتبيصم ىف أ الإ ياي يل الشاب

 لوسر ىلإ رجاه تيب ل !وأ ةملس ىلأ نم ريخ سانأل ىأ تلق ةملس وبأ تام الف تلاق

 هللا ىلص هللا لوسر هنم اريخ ىل هللا فلخأف اهتلق ىفإ مث ٠ ملسو هيلع هللا لص هللا

 . مسو هيلع

 8 ١ ري اةض هد 5 3 . . 5

 انإَو َش انِإ لكيلف ةبيصم ' باصأ اًذإ د 2 اعوفرم ىدمرتلا ةياور ظفلو

 . 4 أهم 0 ىتّبيصُم بِسنحأ َكَدنِع مهلا “َنوعِجاَر ٍهيلإ
5 2 

5 7 2 
 و هتبحصم 'هللا َرْيَح َبيصْلا دنع مجراسا نم ال : ا

 ) هاضارب انلخ هل َلَمَحَو أب 1

 اوف ممآلا نم دحأ هطنب '1 اعيش تم أ تيطغَأ » : اعوفرم اضيأ هل ةياور ىفو 0 ١ مراسل 48ه اش ين عرمرب ج 14

 . « نومِجاَر هيلإ اَنِإَو ش اَنِإ ةّبيصللا دنع
 ع



 مس جهرا سس

 َمدآقت نإ َو اعاجرتْما َثَدْحَأَ ةّييصم َبيِصُأ نم 2 : اعوفرم هجام نبا ىورو

 ,4تيصأ موي هلم حلاوي اهل بنتك اهدهع

 : اعوفرم هحيمحس ق هجام نباو هنسحو ىذمرتلا ىورو

 اًميَب ىدبمل اوتبأ : ىلامت هللا لاق « مَجْرتْساَو هللا دمحف دبَعْلا لَو َتاَماَذِإ »

 . معأ هللاو « دخلا تب ُهوُيَتَو قتلا ىف

 دوجو دعب الإ قا ال ةندلا نكاسم نإ لاق نمل سانثتسا ثيدحلا اذه قو : تلق

 ٠ ىلاعت هلوق نأو هب للا هرمأ امم هلمعو فلكملا

 .( نيم تذعأ )
 : ثيدح هديؤي كلذكو اهدوخد لبق ممل تدعأ هب دارملا

 « بك أ هنلاو هللا آلإ لإ الو شب دشاَو هللا َنآحْبس قنا سارغ د
 ريغ ةعامللاو ةئسلا لهأ 'بهذم ناك نإو « ةندلا ىف اتيب هل هللا ىنب اذك لعف نمو

 : ملعأ ىلاعت هللاو دئاقعلا بتك ى ررقم وه انك اهئانب نم غرفو تينب هنأ وهو « كلذ
 ف انئاوخإ بغرت نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 رفحت وأ نفكن وأ لسغن فرعئام اولاق اذإو « روبقلا مهرفح ىو مهتيفكتو ىتوملا ليسغت
 : ءوسلا نم هيلع هارتام تيملا ىلع متكنو « ةنسلا ف درو ام بسح ىلع كلذ ةيفيك م هانملع

 سوافلا ةمارغلا ةرفوتو رجألا مانتغال ةردابم هملعتي نأ سم لكل ىغبني دهعلا اذهو

 لسغي فرعي مهنم دحأ نكي ملاذإ هنإف « اياوزلاو دجاسملا ف نورواحلا ءارقفلا امس ال
 ةرجأ ريغب وأ ةرجأب ديعب عضوم نم صخشب اوتأي ىتح « اقوعم تيملا ريصي نفكيالو

 لجر ةنم اوامح ال كلذ ةيفيك ملعت مهنم ادحأ نأ ولو « ريخأتلاب ثيملا ةجئتار تريغت اممرو

 هجول اباستحا هوئفكي نأ ريقف مراح تام اذإ نيملسملا ءاينغأل ىغبني ىدلا مث : بيرغ

 كلذ نفك لجأل نيدلا نولمحتي ءارقف اورب نأو اريقف اودرب نأ مملع حبقيو « ىلاعت هللا

 هلام نم ريقفلا كلذ نفكي نأ ةرادلا ىف ىذلا ملاعلل وأ ةيوارلا خبشا ىغبني كلذكو « ريقفلا

 خييش ىلع حبقبو هنع ىرغتسملا هتمامع وأ هبوث عبي هنأ ولو ةلياو موي توق ىلع دئازلا

 ىهالتي وهو نفكلا ىلإ اجاتحم هدنع اريقف ىرب نأ اهئارففب ايندلا داطصي ىللا ةيوازلا

 نأ عافت مقار « لاملاو ةرحخاشلا بايثلا هيلعو هدنعو هنع



 بس م6 ةءادسل

 فيرلا دالبب ىتوملا لسغي هللا همحر قيقش رداقلا ديع خيشلا حلاصلا ديعلا ىخأ ناك دقو

 مهل قوي نأ ىلإ اثيشف ائيش نيزازبلل كلذ نم قويو «ىلاعت هللا ةمذ ىلع هدنع نم مهنفكيو

 : لوقيو ؟ال مأ نفك دنع له طق ةدلي ىف تيم لهأل لاقامو « نئلا

 . (وفتلف اخص ليت َْس)
 امو « مهسفنأل نينسحملا نم نالف لوقي ءىشي دحأ هيلإ نسحأ اذإ ناكو ء اهريغل ال

 اهراهظإ مدع ب ةئسدلا كلت بحاص نوكي دق لوقيو « ىل نينسحملا نم نالف طق لاق

 جيواحملا مما ىلع ايندلا نم هدي ىف لخخد ءىش لك نوككي نأ نمؤملا طرش نم لوقي ناكو

 . انل ال دابعلا ىلع هل ةنملاو هلل هلك كلذ ىف كلملاو هريغ نم وأ هسفن نم

 « اهبكرت ةرامح وأ هيلع ثرحن اروث وأ اهيا لكأن ةرقب انل رتشا هدلو ةرم هل لاقو

 تناك'ول اهنإف راهملا رخآ ىعرملا نم اهلك تعجر اذإ اندلب مابي رظنا ىدلواي هل لاقف
 نأ نيب ىدلواي قرف الف « اهنم ةرعشب نيملسملا نم قحأ ىسفن تيأرام ىراد ىف اهلك

 تاليمم ىف موقت ماهرأ ىهامإ ءاوس اهلك سانلا دنع وأ ىراد ىف اهلك مئابلا هذه نوكت

 . ىلاعت هللا نع متافغ عم اف مه كلما مهدوهشل قادلا

 ضعب ىل شلح دقو « هنعء ىلاعت هللا ىضر فيرلا ءاهقف نم اهمقف اذه ىحنأ ناكدقو

 ةفك ق رصمج اياوزلا نان عسيمح عضو ول هنأ ثالثلا قالطلاب مث مظعلا هللاب ناوخإلا

 نفكو هدنقا ىتخأ اي خألا اذه ىدوف « عيمجلاب حجرل ةفكىف اذه رداقلا دبع خيشلاو

 , كلاده ىلوتي هللاو ةيده وأ ةرجأب واو مه رفجاو مهلسغو قوما ىخأ اي

 طرش ىلع حيحص لاقو مالا حيحصلا ىف مب جتغ هتاورو ىاريطلا ىورو

000 

 هيخأل رفح ْنَسَو « ةريبك نيمبنأ هل ثلا رف يلع رك

 0 ١  06 0أ 1

 َنَمَد ؛ 1 َنيِميْرَأ ”هل هللا ريغ ركع 1 2 : <-غ ْنَم » : سم ةياور ىفو

 . ثيدحلا « نقلا قربتْسِإَو سدس ني هلا هاك ايم َنْهَك
 ْنَمَو « نجلا ىف اًعيَب هل هللا ىبب اريك رفح نم » : اعوفرص ىلاربطال ةباور فو . 0



 ساعد

 8 ًُ 0 _ 20 هاص ع 2 يل 00
 نم هلا ماسك اًنئيم 0 هن دلو ميك وين اني جرح ايم لع

 . ثيدحلا © ةّنألا لك

 4 ' 2 ا صصص م وا كا وجا عر 1 :
 . 0 هب ون د ني هللا «رهط يلع كف ايم لكغ نم » : اضيأ هل ةياور ىفو

 هيلع لَصَو هلَمَحَو هطنسو هنفك و 00 نم » : اعوفرم هجام نبال ةياور فو ا 11 00 1 راسك رع ص 2. هل . . .٠
 4ك 71 - ها 5 5
 . هل دو ميكو بوند نم جرح ىأرأم و هِيَ شفت و

 : اعوفرم تانقث هتاور لاقو ماخلا ىورو

 ملا رس 5 55 رص لعصر اب 0 5-5 ميقا 2 هع

 ةظعاوم واخ دج هل ا فاوملا ليغاَو ةَرِخ ا اهم ارث ذم روبقلا رز »

 هم وع عدم نع الن م طا كاب كلر عن 0 2055 هم كاس كج م
 يف ضعت للا لظ يف نيزحلا نإف كن زم نأ كلذلتل زءانجاىلَع َلَصَو ةنيلب
 . لعأ ىلاعت لاو « رْيَخ

 نيملسملا قوم عيشن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخخأ )

 رمآل ذلاثتما ع اعرش هنم مهأ رمأل الإ نفدلا روضح ريغ نم عجرت الو مهفد رضحمو

 هبجاوب امايقو ء هنفد روضحو هيلع ةالصلا ف للملا انيمخأ قح بجاوب اماوقو عراشلا

 . بولطم هنإف مهرطا+ ةاعارمو هلهأ قح

 ق كلذ حدقي له اهلهأ رطادلل ةاعارم ةزانجلا رض نمع ىرصبلا نسوا لثس دقو

 . ها بولطم نيرمألا الك « ال لاقف ؟ صالخإلا

 ءاش نإ هأ نوكيف « سائلا ترضح رضح اذإ هنوكل ةرادلا ريبك ىلع كلذ نيعتيو

 : نذؤملا ىف دروام ىلع اسايق هروض# رضدخ نم باوث لثم ىلاعت هللا
 6 هيا عم

 . ١2 نادي ةالّصلا ىلإ َصضَح ند باّوث لم 1 هنإ »

 ةزانهللا عم ىشملا ديرب نم معي نأ ةراحلا ق ءارتفلا خيش وأ ةراحلا ماعا ىغبليو

 رفاس وأ ةالولا نم لزعو ىلوت نم ركذو « اهيف وغللا مدع نم « اهعم ىثملا ٍبادآ
 ةريكن أ برج اممو .لحم هلام لحأ كلذ ىف ايندلا ركذ نإف « كلذ رمت و راجتلا نم عجرو

 ةئيم بولقب تيأا ىف اوعفش ةزانجلا قيرط ىف باقلا تام اذإو بلقلا تيمن وغللا مالكا
 : تيملا قح قو هسفن قح ىف ةزانحلا قيرط ىف اغل نم أطخأف مهل باجتسي الف



 تا

 هفرعي ال بيرغلا ناكو درو امب الإ ةزانحللا ىف نوملكتي ال ملاصلا فاسلا ناك دقو

 ٠ مهلك ن يرضاحلا ىلع نزحلا ةبلغل هيزعي ىتح تبملا بيرق وه نم
 مهنأ ةزانحلا مم نيشاملا نم لع اذإ لوقي هنع هللا ىضر صا وخلا ىلع ىديس ناكو

 هللا الإ هلإ ال لوقب مهرمأت نأ ىغبنيف ايندلا لاوحأب نولغتشيو ةزانحلا ف وغللا نوكرني ال

 صنب الإ كلذ ركني نأ هيةفل ىغبني الو « هكر نم لصفأ كلذ نإف « هللا لوسر دمحم

 ىلص هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال لوقب عراشلا نم ماعلل نذإلا نيملسملا عم نإف عامجإ وأ

 مرغ امبرو اذه لثم ركني نم بلق ىمع ند بجعلا هللايو « اوءاش تقو لك ملسو هيلع دلا

 هيلع هللا ىلص هللا كوسر دمحم هللا الإ هلإ ال نب نيثمؤا لوق لطبي ىتح .سولفلا ماكحلا دنع

 نئاشحلل لوقي نأ هرطاش فلكي الف عاب شيشحلا ىري وهو « ةزانحلا قيرط ىف ملسو
 : شربلاو شيشحلا عئاب سولف نم هتمامإ مولعم ذخأي اهمقف مهنم تيأر لب « كيلع مارح

 . ( مقتل رطاّرص ىلإ هآشب نم ىدبي لَو )
 : اهوقرم هرغو ىاسنلاو ىلمرتلاو 0 ىورو

 . «ةعبتاق َتاَماَذإَو اهنم رك دف تس مملنملا لع قدما 0-6

 : اعوفرم نسح دانسإب دمحأ مامإلا ىورو

 نآقثا او هديب ىبسفت ىذلاَو  هلذخت آلَو ”ةملظي ل يتلا 0 مك ,

 ريثما لَ رملْسملل » : لوقي ناكو . « امُهُدَحَ هلم بَ آلإ امهتيَب قكرفيف

 22 دهام ل مف 5 : ةياور ىف داز «َتاماَدِإ ا

 2.6 اًبِحاَو اًنَح

 : اعوفرم هحيحص ى نابح نباو رازبلاو دمحأ مامإلا ىورو

 .6 رمال مل قر د ىفارللا اودوع »

 0 : الع ىلع 21 ةَراتطيا دبش نم » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 نيكَبجلا ثم : لاق ؟ نط ريل امو ليق. «٠ نآطاَر ريك هلق نفذت 0 هدمت ( ْسَو

 . نيميظَمْلا

 7 ع
 2م 0 2 000 2 .

 ىح ةعف نك اباستحاَو اناميإ هلم ةزانح ب نمو 2: يىراخبلل ه هياور فو



 لثم طابق كلك نيطاريقب رجألا نب مجاري هنإَف انف ني غرفبو ايلَع ىَلَصي
 . © طاّريقب ”مجاري هنإَف نفت نأ لبق ْمَجَر م يلع لص نمو « دحأ

 ىقَح اهمبْناَو يلع لص ًاهنيب نو ةَراتج مج نم » : اعوفرم ملسم ىورو

 مج" ايل لع نمو يشأ ركب طارق زك رجألا نم نآطاريِق ل نآك نفد

 . « ٍدَأ لثم طاري نك

 : افوقوم حيحصلا ةاور تاقث هتاورو رازبلا ىورو

 ايَلَع َلَص نإف « طارق. ”هل6 اهمبَت نإ « طارق هلق اهلهأ يف ةَرانَج أ سد
 . « طارق هلق نا بَ < هربنا نك « طاريق هل

 يقي رفغي نأ متاوم دعب دبعْلا هب ىَرام ام لو نإ » : اعوفرم رازبلا ىورو اي رمح - 0

 : رمأ ىلاعت هللاو « هَنَراَنَج مت نم

 ىف انناوعإ بغرن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ )

 لوضحلا اباط تيملا لهأ ةيزعت قو « محل تام نم ةرانج روضح ىلإ مهفراعم اوعدي نأ

 . هلهأل نيزعمللو نيلصمللو تيملل رجألا ةرثك

 انتعافش لوبق انم ديرب وهو الإ تيملا ىلع ةالصلا ائبدن ام ىلاعت هللا نأ ىعأ 5 ملعاو

 . نسحلا ءانثلاو لضفلا هلف « هيف

 ىلع ةمامالا ردابي نأ هيقفل ىغبني ال : لوقي هللا هحر صاوخلا ايلع ىديس تممسو
 نأ هريغ ىف عفاشلا طرش نإف « بنذ هيلع سيل هنأ هسفن نم ملعي ناك نإ الإ ةزانج

 :سانلاب ىلصو نالجعخ هللا نم حتسم وهو مدقت هيلع اومزعو هومدقنإف هل اروفغم نوكي

 مهزئ انج ىلع ةالصلاب قحألا نوري مهو سانلا انكردأ :لوةي ىرصيلا نسحلا ناكو

 مهضنئارفل هوضر نم

 . ( َنيلاَمْلا بر ْش دجلا) ف

 يلع ىلصي تيم نمآم » : اعوفرم ىئاسنلاو يداوم ىورو
 16 هيف اوينغألا 41 نومتشي ل 01 ياس رك رص م 7



 ل ا

 : اغوفرم هجام نباو دواد وبأو ملسم ىددو

 ا ا ام د ىف -
 هللاب نول رشب هل الحر نأ دن انج لَك موقف تومي ماس ٍلَجَر نم ام

 .« هيف هم الإ اني

 الجر نيعبرأ نواصملا غلب ىتح ةزانجلا رخؤي امبنع هللا ىذر سابع نبا ناكو

 . ثيدحلا اذهل
 5 0 0 ا
 الإ ساثلا نم هم أ دْيلَع ل رمال نم : اعوفرم ىلاسنلل هباور قو

 . نوعي رأ لاقف ةمألا نع حيللا بأ لئسف « ويفر اوفس

 : اوفرم ىذمرعلاو هجام نباو هل ظفللاو دواد ىنأل ةياور فو
 م م ما مم

 ّح نأ آلإ نيملثملا ني فوُنص هنا رقع لمف ترك رولطسم نيام

 . ةنللا هل ثبحو ىنعي

 «ثيدحلا اذه فوفص ةثالث مهأ"رج ةزانجلا لهأ لقتسا اذإ كلام مامإلا نلكو

 . « رابجأص ل كهلَق اًباصم ىرع سو ؛ اعوفرم ىذمرتلا ىورو

 .6 لاي رادرب وش لكل ىرع نمَو ١ : هل ةياور فو

 هةموو 147

 4 اك لإ ةبيصع 4 9 : هاخأ ىرمي نماوم نم امد : : اعوفرم هجام نبال ةياور ىفو

 . رلعأ ىلاعت هللاو « ] ةمايقلا موي مالا لوف

 الإ ابلك ىنتقن النأ ( سو هبلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ليخأ )

 « ةحيحصلا ضارغألا نه كالذ وحنو صوصللا نم ائراد ةسارح وأ ةيشام وأ ديصل

 هللا هعلطأو « ةداهشلا ىلإ بيغلا نم ملاعلا رودصدنع ارضاح ناك نم اهفرعي رارسأل كالذو

 « هتساجنب لاق نم هيلإ دنتساام فرعيو «تافصلا نم بلكلا هيلع ىوطنا اه ىلع ىلاعت

 5 8 ىلاعت هللاو نيدهتحملا ةمثألا نم هئراهطب لاق نمو

 ديم بلك لإ الك بكا نَم » : اءوفرس اهريغو ناخيشلا ىورو



 هلا

 ٍدْيَص بلك ذأ ريش ام بلك الإ اًبلك اوُدَحْما راَد له امْيأ د : مسمل ةياور ىفو

 1 ل ا الك ءاعيف بشلل ةنا *

 او نم صقني هنإف ابلك كما نم ١ : وثب نسبا اضاف

 . « رمّيْشَأ 2 ثار ل ّآلإ طارق

 . اعوقرم نمسح ثيدح لاقو ين تل فاو هجام ناو ىلمولا كودو

 2 ل روش 51 4 هل يل ا م 0 مت

 لك ام اولهفأف « اهلك قب ترم 7 ملا نم ةمأ بالكلا ثرأ الل

 سو ويلع هللا لص هللا َلوُسَر َدَعاَو مالسلا ُهيلَع ليربج نأ : هريغو سم ىورو

 لسَو هيلع ”ّنلاىلص ىأ رف َتَفَبْلا 0 )2 وَتأَب و ةعاسلا كلت تءاجق ةعاس يف ”هيتأم نأ

 هلل لوُسَر ل لاقق ليج َلَحَدف جرخأق هوب رخأ لآ ءريرس تحت بلك
 ناكى لا ُْبلَكْلا ىب 5 يقل إو كلل تالف ىنكْدَعَو ]سو ايلع 1

 .4 ع الك ا 0 ل اَنِإ « كتيب ىف

 هللاو « امهنعء هللا ىضر نسحلا وأ نيسحال ناك ورجلا كلذ نأ دواد وبأ ىورو

 : مللعأ ىلاعت

 اريصق ارفس رفاسنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لخأ)

 . رثك أف نيلجر عم الإ ليوطلا نع الضف
 دحاوف ةباد ىلع نم عوقو وأ ضرم نه ضراع انأ ضرع اذإ ام كلذ دئاؤذ نمو

 ركس نم ضراعلا كلذل هيلإ انجتحا امب انينأي وأ انربخ سانلا غلبي دحاوو اندنع سلجب

 . كلذ وو ةريبج وأ لولبم وأ

 دوهش نإف ؛ لجو زع هلل ةيقارملا ةرضح لهأل قيفرلاب سنألا اضيأ كلذ دئاوف نمو

 لعف نع مسو هيلع هللا ىلص عراشلا انامن امو « مهفاف ةميظع ةبيه هل هارب هللا نأ دبعلا

 : قيرطلا لبق قيفرلا ذخ : موقلا مالك ىو « ةغلاب ةكحلس الإ طق ءىش

 (”يلَع "يك ناو



 ه"[كفة86-

 : اعوفرم هحيحص ى ةمئزخ نباو ىذمرغلاو ىراخبلا ىور دقو

 كا مكاردامام 0 ول ل

 ( ”هَدَحَو ةالقلا بك ار

 .56 عاجلا مم هللا دي » ؛ ثيدح كلذ ديؤيو : تلق

 'لادسإب هئرضح لهأ نع دعبأ ىأ نعل دف هللا نم دييأتلا مرح نمو . هدييأت ىأ
 لجو زع هللا هكرح نإ الإ كرحتيال نوف الإو 2 لجو زع هللا ةررضح بو هثرب باجمل

 : ملعأ ىلاعث هللاو « مهفاف هدرط نبأ

 : اعوفر» هححصو 0 ةعرزخ نباو قىاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو كلام ىورو

 كو ةنالثلاو ٍناناطيش نابك 1َلاَو نآعيش بك ارا د

 ناطيشلا ىعمو 2 ثيديلا اذه ةأاصع نب رفاسملا ند ةزالغلا نودام نأ ىلع ليلدلاو

 : ىلاعت هلوقك ىصاعلا اذه

 ا هاهم م

 .( نْجاَو سوال ”نيطايش (

 ننثإلا رفس نع ىهلا باب ةمزغ نا هيلع بوبو « نملاو سنإلا ةاصع هانعم

 5 ملعأ ىلاعت هللاو

 نم ةأرما نكمن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذأ )

 ةراح َْق ةرايزل جر اكمال كلذكو « تأاقث ةوسن وأ مر ريغب اهدحسو رفاست انائالح

 لخي دهملا اذهو « مرهم عمالإ قايعلاو دزجلا نم هنم ىشْي نم اهف وأ سانلا ةليلق

 ىف اهجوز ريصبف اهوكتهو اهم اونزف هتجوز اوكسمأ ام رف « نيلفخاا نم ريثكهب لحسعلاب

 مهنكع الف درا اندالوأ كلذ ىف انلئالح لثمو « اهعم ةداثإلا نيبو اهقارف نبب ةريح

 2 3ك نإ يسأل 4 قأرإ ن م عم الإ اهريغو تاهزتستاا مضاوأ جورانا نم لمو

 : ةروصلا ليح

 نيد قوسلا ىلإ جر نأ اءاع قىديس هدو نكمي ال قار 6 نب لمح قديس ناكدقو

 6م امهنع هللا ىضر ةنئملا نم سانلا ىلع اقفوخو ءوسلا ند هيلع افود عقرمب الإ درمأ ناك



 - ااا

 افولا ىنأ نب لضفلا ىلأ خيشلا ىديس نم هلايع ىلع ةريغ رثكأ اله انرصع ىف تبأر !و

 نم قروز ىف ليللاب مهلزاي ماهملا لايعلا بلط اذإ ناك « هتاداس عيمج نعو هنع هللا ىضر

 مهلبق هلخانيف ماما ىلإ مب علطي مث هدحو مهم فدقيو « ةقيتعاا رصم ىلإ ةضورلا
 ماهللا باب قاغيو كانه نوكي نم جرخم مث حيوطسلاو دقوتسملا نم هفطع عيمج شتفيو

 تبلا ىلإ نوب علطيو بكرملا ىلإ كلذك نهدرب مث نهنجاح نيضقي ىتح هباب ىلع سلجيو
 . هنع هللا ىضر اليل

 ىنيكمال ناك « هنع هللا ىضر نيدم ىديس نبا دوعسلا وبأ خيشاا ىديس كلذ ىف هيليو

 . هريغالو ضرم قال هتيب لودد نم اًقلطم ادحأ

 انك مالا لوهد ىف لعفي هتيأر ؛ غبصأ ىنأ نب نيدللا ىبحم حلاصلا رسألا كلذ ىف هيليو

 لمعتسال دصفلا ىلإ هلايع جاتحا اذإ هتيأرو « قباسلا لضفلا وبأ خيشلا ىدبس لعفي ناك

 اذه مهلارعل مهطبض ىلع تعلطا نيذلا ةثالثا ءالؤهف نسلا ف نط ىذلا ىحناربلا الإ

 . نيمآ اريبخ كلذ ' ع هللا مهازجف طبضلا

 ةبيرلا عضاومنع هزنت وه امنإو بناجألاب وأ لايعلاب نظلا ءوس باب نم كلذ سيلو

 نود ابناج نوءاريال لكلا نإف« مهفاف نظ هوس ريغ نم نظلا ءىسي نم ةلماعم مهلماعيف

 ةيؤرىلع فاخت ءاسنلا نم اهيلع تعلطا نمو . نيبناجلا ةاعارم لعفلا كلذ ىف ناكف بناج

 ةمطاف ىتجوز ءالسلا نم ةجرادن ىهو دحأ اهاري نأ ىحتستو رازإلا ىف ىهو اهصخش
 ماكعلا نأ نظأ اف « تارم ثالث زاجحلا ىلإ اهب ترفاس اهنع هللا ىضر نمحرأل دبع مأ

 ىلإ تعجر 2 ا نم تجرخ نيح نم طق اجحخ اهل ىأر
 ءاسن لزاو ىطغملا لمحلا لاد بتقلا رهظ قوف تابقعلا لثم قف بكرت تناكو « امي

 فقالإ 0 طق ثرعش امو لزنت مل ىهو اهعولطو ةبقعلا لوزن مهلك رباكألا

 ىارب نأ عيطتسأال تلاقو ارامح طق بكرت ملو « اهنع هللاىضر ريسلا لاح ىف الو تاطخملا

 تربصو عجولاب تيضرو اهيلع ردقأ ملف اهنيع ىري هنأ اهيفتزجع لاحكلا ىتح دحأ

 اهنم هتيأر رمأ اذهف « نآلا ىلإ ىنعلا نيعلا نع ىرسيلا امميع قيم قاضو دمرلا لاز ىتح

 . كلذ ىلع نيللاعلا ب : هلل دمحلاف ءانناوثإ لايع نم دحأل كلذ عوقو ىنخلبي ملو

 رخآلا لاو لاب نيارت ةأَز 5 .ال1 ال » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىور دقو
 تورو اهون 'وأ اهرب اهتم الإ اًدهاصت رمابأ ةثالث ها 2 ّ م يول تس ل مل ىس#



 هم "اة ا/اد

 نم مرح اهو الإ رمال نم نامي ةأرلل رفاستال د : نيخيشلل ةءاور قو

 .ه اهِجْور وَ

 مْوَيلاَو هللاب نيلوت ةأرئأل لحال » : اعوفرم هريغو كلامو نيخيشلل ةباور ىفو

 .« ائلع مرح ىذ مالو 1و رمؤتي ةرييتم فاست نأ ٍرخآلا

 .6 مذ ديس ١ : مه ىرخأ ةياور فو

 .«َميل ةريسص ١ : مهل ىرخأ ىفو

 . « ًاديرت رفا نأ » : ةعزخ نباو دواد ىبألو مهل ةياور ىفو

 هللاو ءهمدعو قيرطلا نمأ ع نم وه امإ تاياورلا هله فالتعخا لعلو : تلق

 + ملعأ ىلاعت

 ايلك بحصتسنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذأ )

 . هريغ وأ رفس ىف اسرج وأ
 امهومنو ماشلاو زاجحلا نورفاسي نيذلا معلا ةيلطنم ريثك هب لمعلاب ل دهعلا اذهو

 « كلذ ةلازإ ىلع متردق عم اهلجرأو لابجلا قانعأ ق سرجلا عضو ىلع لالا نورقبق

 دقو « ةرجألل امانتغا هعطقل كعم انرفاسام سرجلا اذه عطقت مل نإ لاجلل اولاق مهنأ ولو

 هنإف هعد ريقف ىل لاقف كلذ ىف ثيدحلا هل تركلف ةكم ىلإ هبحاص عم رفاس ايلك تيأر

 : هنع تكسف نجلا نم نوكي دق

 1 0 زيزع ُهَللاَو )

 : اعوفرم مهرع غو ىذمرلاو دواد وبأو سم ىورو
 ماوس

 :4 كك 6 0 ىالملا بحصتال »

 « رع أح لو » دواد ىبأل ةياور ىف داز

 . 6 نآطِّشلا ُيِماَرَم سرا » : اعوفرم امهريغو يي

 . « سرج ويف نيب ةكناللا لح دَتال » : اعوفرم ىئاسألا ىورو

 يك منال نسرللا ابنا ىلا يملا "نإ 8: :اهرفرم ةفييعسما قف ناتع نا فلو

 . 6 ةكن اللا



 هس لاا

 يارجل مأ وويل للا لص هللاَل وسر "نأ » : هحيحص ىف نابح نبا ىورو
 . « رب موي لبولا قاتعأ نم ء ملفت ن

 . « نآطِيَش سرج لك 6 0: 00 دواد ىبأل ةياور فو

 . « لُجاَج ايبف ةقفر ةكمألاا بَحصَتاَل » : اعوفرم ىئاسنلا ىورو
 : ملعأ ىلاعت هللاو ؟ لجلج نم بكرلا ىف ىرن 0 اذهب ثدح رمع نبا ناكو

 ليللا لوأ رفاسنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذععأ )

 هانركذامم دشأ ىرخأ ةرورضلالإ لزانملا ف انباحأ نع قرتفن الو « قيرطلاف سرعن آلو

 امثإو سانلا ىلع مول الف فلاخش نإ مث كلذ هميلعت ىغبنيف الهاج بكرلا ريمأ ناك اذإو

 . هدو هيلع موللا

 باتك ف رطستإل لجو زع هللا لهأ اهفرعي حلاصم ةدع كلذ نع انل عراشلا ىبن فو

 باجحلا ليللا لوأ رفاسي نأ فشكو لو «لوللا ىف ىلاعت ىحلا تايلجت فرع نم اهكردب

 : مهضعب هلاق اك اليل ةبعكلاب فوطي نم ه ريظنو صاصرلا بوذي امك باذل

 )مك حار رع ُهَنلاَو )

 نيرشلا تاع اذإ : ياو اراسرتال » :اعوفرم م احلاو دواد وأو ملم ىورو ٠

 ةيهذت ع ”ششلا كباغاذإ تبع ناطيشلا نإ + ماقملا ةَمَف به ٌّس

 .6 ءاشعلا ة م

 ةعاس ًاهمإف ءاشعلا ةَعّرَق بهذت تح '؟تايبص اوُسبْحا » : مك احلا ةباور ظفلو

 : 6 نيطايشلا ايف رقت

 : اعوفرم هحيحص ق ةميزخ نباو دواد ىنأل ةياور فو

 كانو تلح ني هليل ىف ثدي هللا نِإف ”لجلا تأَدَه اَذإ جور | 0 د
 : اعوفرم مهريغو ىذمرتلاو دواد وبأو سم ىورو

 .( للاب ماَوخا ىَوَأَمَو ةباوتللا "قب ٍرط ابنإف 0 رطلا اوُبنَتْجَ' مسرع اًذإ د

 امنع ةالّصلاَو ٍقيرطلا 1 ّط سير ْمَدلاَو كك » : هجام نال ةياور ىفو
2 

 . 6 نعاللا ام 8 بلع ر ا ءاضق اوُبْنَتْحاَو عابسلاَو د تاّكْلَلا ىَوُأَي ابنإف
ّ 



 تناول

 . حيرتسيل ليللا رخآ رفاسملا لوزن وه سيرعتلاو « ىرذنملا ظفاحلا لاق

 بامشلا ىف اوقكتَت اوني اَذإ اوثآك َساّنلا نإ » : اعوفرم ىتاسنلاو دادوبأ ىورو

 . « نآيتشلا ني "كلذ ان سو هيلع هلا ىلص ىلا 'مل لاق ديد اَلاَو
 ىلإ مهضعب مضنا الإ الزنم كلذ دعب اولزني ملف هنع هللا ىضر ىشحلا ةيلعث وبأ لاق

 : ملعأ ىلاعت هللاو ضعب

 ليصحتب متنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذمخأ )
 . ريغ ال ةرورضلا ردقب الذ نوكي امنإو لابقإلا لكابملع لبقن الو ماههالا لك ايندلل

 ىتح هب رفاسو حصان خيش دي ىلع كالس نم الإ هب لمعلا ىلع ردقي ال دهعلا اذهو
 ةعساولا ةشيعملاو ميقملا ميعنلا نم فام رظنو « هتريصب نيعب ءاقبلا راد دوهش ىلع فرشأ

 . ءانفلا راد ىف دهز. كانهو « نبعلا ىأر اهنأك ىّتح ةئينملا

 الإ !رايتخا هكرتي نأ هل حصي ال سيفن ءىش هدنع ناكاذإ ناسنإلا نأ كلذ حاضيإو

 موك ىأرف « ددج سولف جر ةيرب ىف الما- ناك اذإ اك هنم سفنأ وه ام دوجول

 هنإق بهذ موك ىأرو ةضغلا جرختاب رفاس اذإف ةضف هؤاميو جرحلا كلذ بصي هنإف ةضف
 هكرتيال هعم اع ليخخ وهف سفنألا وهام دج مل مادامو « ابهذ هجر ًالميو ةضفلا بصي

 . هسفن حش هللا هاقو نإ الإ

 اذإ انيلع تذخأ دوهعلا نأ « دوروملا رحبلا باتك ىف خياشملا دوهع ىف انركذ دقو

 فاهم انيلع ةعبت الو ايندلا ىف اهيلع محازم ريغ نم ةضفلا وأ بهذلا لالتأ ىلع انررم

 انل تلخد اذإ هنأو « اننيد ءاضق وأ « مويلا كاذ انتوق ردق الإ اهنم ذخأنال نأ ةرخآالا

 قلغنو اهلم< اهجرخت لب ارانيد اهم ذخأنال الثم بلطم نم ائراد ىلإ ابهذ ةلمحم ةلغب

 ءارقفلا نأ هيف انركذ دقو « ةرخآلا ىف اهميعن صقني نأ انسفنأل اطايتحا اراد باب

 وه ارارطضا ايندلل كراتلا نإف ؛ ارارطضاال ارايتخا ايندلا مهكرتب الإ مهريغ نع اوزيمتام

 . ءاوس ماوعلاو

 لوقتو اهل ىعسلاو ايندلاب ماههالاب هل سوسوت نأ دبعلا ىلع سفنلا سئاسد نم نأ ملعف

 ثيعسول مذلا متلو .بولطم لايعلا نم ريغلا ىلع ىعسلاو كسفنلال لايعلا ىلع ىعس اذه هل

 نلألا هدنع راص ىند كلذ ردخدب وهو لايعلا ةجح ىف عمجيو مثمو ىعسي ريصيف ك.فنل

 ( راونألا حتاول - مو )
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 .ترثكدق دهعلا اذهو « ائيش مهبلع عسوي مل ؛ قيضلا نم هيلع مهام ىلع هلايعو رانيد

 بلط ىف مورلا ىلإ رصم نم نورفاسي اوراص ىتح « نامزلا اذه ءارقف بلاغ نم هتنايخ

 . خيشلاب فيكف هيلع بيعل كلذ لعف نيديرملا ضعب نأ ولو ايندلا

 .لاقو « ىنأف اسومسم هل اولعجي نأ هللا همحر صاوحلا ىلع ىديس ىلع اوضرع دقو

 ريقفلا امأو « ديراجتلا ىف نورفاسي نيذلا ناطلسلا ركسعل الإ نوكي نأ ىنبنيال لام اذه

 كالذكو « ادحاو امهرد كلذ نم ذخأي نأ هل ىغبني الف هتيواز ىف وأ هتيب ىف انم سلاجلا

 اهتددرف ةيردنكسا ىضاق ىل اب ىصوأ رائيد فال ةعبرأ ومن هللا دمحب ىلع اوضرع

 ااهليم نم اهءاع افوصخو « ىل مسقت مل ىلا تاهبشلاو ةاضقلا لام لكأ نم ىسفنل اطايتحا
 . كللذ ىلع هلل دمحلاف ايندلا عيمج ىلإ

 ريزولا هاشاب شاياب عمتجاف مورلا دالب ىلإ ةسورهغا رصم ءارةف نم صخش رفاس دقو

 امو هل لاقف ىلايعب موقي ناطلشلا لام نم اثيش بلطأ لاف اندالب ىلإ كب ءاجام هل لاف

 ى رفاست فيك خيشلا امأ كيلع فأ هل لاقف ىلاعت هللا ىلع ساثلا لدأ لاقف « كتفرح

 .كنأ عم كيفكي ام اهارقو ريصم ق ناكامأ ايندلا بلطت انه ىلإ رصم نم ةوخيشلا نس

 عطقي مل ءاضيب كتي تراص نأ ىلإ تدلو نيح نم كلايعو تنأ كقزريوهو كبر ىرأ
 نئمطت ملو « كقزرا هللا نامضي قثت مل نسلا اذه ىف ثنأو تنكاذإذ « ادحاو اموي كب
 : ىلاعت هلوق ىلإ كسفن

 . ( ابق وللا لك الإ ضْرأْلا يف مَ ني اَمَو)
 عجرو لوقرام خيشلا ىرد اهف « هيلع سانلا لدن ىّتح هللا كتف رعم نيأ كيلع هللابف

 . هسفنب ىل ةعقاولا بحاص ةياكح هذه امدان رصم ىلإ

 .تاعافثلاو ةخيشملل ردصت نه ىلعبجب لوقيوللا همحر صا ودا اياع ىديس تعمسو

 « هلصأ نم الالح كلذ ناك واو « ةئسح الو ارب الو ةرده مهنم لبقبال نأ ماكحلا دنع
 مهلايع نم ادودعم راص هنوكل هتءافش اودرو مهنيعأ ىف ناه ائيش ةالولا نم لبق نم نإف

 .هللا بيجتسي الو « هوسكيو همعطيو هلوعي نميف رثؤي نأ هل حاصيالرس هعم ناك ولو وهف
 ماكسملا دنع مهتعافش تاطبف ءارقفلا بلاغ ,عدق رمألا اذهو هيلع اعد ول ءاعد هيف هل
 : نابوركملا برك جيرفت اوهدعو

 كل ىلاعت هللا همسق امو كبرل امهنم نكست الو اهمأشب ماّهالاو ايندلا خيشلا اهمأ كرتاف
 < كاده ىلوتي هللاو كنع جرخيال هتكرت ولو كلينأي نأ دبال
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 . « ويكي نيم مق لجو ”ةطيط اذا ىقأ ريغ ديشسأ اينألا تت رع م كنف

 .: اعوقرم حيحص دانساب هجام نبأل ةياور ىو

 'ءرقف َلَمَجَو ”هزمأ 'ىأ ُكّبَمْيَص هيلع هللا قرف هم َربُك أ اين الا تاك نمد

 6 7 َبِعك ام الإ اينّدل لة و هيليع نإ

 هللا لَمْ ايندلا نكست ْنَمْهَّنِإ > :اعوفرم هحيحص ىف نابح نبال ةياور ىفو

 . 6 هتعيض هيلع َتَنَْو دينيع نإ لا

 هدك رثكيل هيلع هيغشو هب متي وهاهو هشاعمو هتعانصو هلاح هيلع قرف ىأ

 . هبعت مظعيو

 ىراوج ريكَع هللا مرح هيلع ًايناللا تناك نمد : روان

 . « ايتراسب تب و اينّذلا بارتي تمي ف قر

 « ايل هللا ”هلكَو ايندلا لإ ّمَطقنا و نم » ؛ اعوفرم هريغو قومبلا ىورو

 37 "مك اَدِحاَو انت موسمها لَمَج نم » : اعوفرم قبمبلاو 0 ةلاورافو

 :دلا رقيدأ ىأ ىف ىف هنا لأبي 1 مولا دب تيس نَمَو « هايند "هك هللا ُهاَنك

 « ”كلهأ

 هللا هاقك داما م اًدحاَو امك مولا َلَمَج ْنَم » : اعوفرم هجام نبال ةيار ىفو

 . « كلكم هتبدؤأ ىأ ىف كلل 1 وخل الا ةيَبعشت نمو « هايد "مم
 : لاق ىلاعت هللا نأ ةيهلإلا بتكلا ضعب ف ىورو

 هأور . 6 ديم دْخَبْسأَ ٍكَمدخ 'نَمَو « ويمد خف مدح 'ْنَم اند اي 2

 . هريغو ممن وبأ

 <« ءىش ىف رشا نم 0 انا حيبصأ "نم » : اعوفرم ىتاربطلا ىورو

 . ثيدحلا



 سس
 جو لق ليخاس حبنمأ ايلا ل بز ”حيمأ نم » : اعوفرم اشيأ ل ةياور ىفو مد مغ

 . لعأ ىلاعت هللو « لجو رع

 ايندلا ةبمع نكمم ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 ادحأ سفانن الو اهلهأ اهب رثاكن الو « ةعورشملا انبر ةدابع نع اهب لفغن ثيحب ائبولق نم

 ادس اهئاوهش رئاس نم كلذ ريغ وأ ةساير وأ اماعط وأ ةفيظو وأ الام تناك أ ءاوس اهلع

 : اهتيوهأ ىلإ انسوفن ليم بابل
 دمحلا هلو كلذ انب لعف دقو ىلاعت هللا ءاش نإ نيفراعلا حوتف انيلع هللا حتف اذإ مث

 ةوهشلا بلقنو هنع زجبعلا دنع الإ اثيش اهنم كرت الو اهرسأب ايندلا كلسمت نأ بدألا نف
 لاق هتدابع نع ةلفغالو لجو زع هللا نع باجح ريغ نم ةدومحملا ةوهشلا ىلإ ةموماملا
 : لمكلل احدام ىلاعت

 . (هللا رك ذ ناوي او رامي ميييلث ال اجر )
 هللا ركذ نع نولفغيال مهريغ اهب بجحي ىلا 8 ى مهدابق عم مبنأ ريخأف

 بح ىلاعت هللا مذامو «ريغال مهدب ىف تراصو مهمولق نم تجرح دق ايندلا نأل ؛ىلاعت
 ىلع اهب عسو اذإ امأو ٠ نيجاتحملا نع اهب دبعلا لخبيو عبطلا كح اهبح ناك اذإ الإ ايندلا

 اهيمر سئبو لئليح ايندلا تمعنف سانلا لاؤس نع اوم اهفكو هسفن اهب رتسو نيكاسملا
 مل اهتاذل ةمومذم تناك ول ذ] ؛ طقف اهملإ ليملا مذ امنإو ايندلا تاذ ىلاعت هللا مذام كلذلو

 + مهفاف لاوحألا ئم لاح ىف اهكسمب رم

 ىلاص نم هريغ وأ ملسو هيلع هللا لص عراشلا نم ايندلا مذ نم لكدارم نأ ىمي الو
 وه لب ءىش ىف ايندلا نم سيلف هيلإ جاتحي ام امأ « ةجاحلا ىلع ةدئازلا ايندلا نينمؤملا

 همصع نف ؛ ريغال لجوزع هللا ةدابع نع ابب لاذتشالا وه امنإ ايندلل مذ ق ةتكتلاذإ بولطم

 بوبأ بلط ؟كلذلو هيلع جرح الف ىلاعت هنع ىهلي اهف عوقولا نع هظفح وأ هللا

 : مهفاق هللا نغ امهلغشي ام بلط نم ناموصعم امهنأ مولعمو ؛ !هدلا نابلسو

 نوكي هلاك دعب فراملا قسف : لوقي ةفرشملا ةكمب ىلاوزكملا ايلع ىديس تعمسر

 .ها بكرمو حكنمو سبلمو لكأم ىف ايندلا ىف هطست ىف

 ايندلا هنع ىوز ادبع ىلاعت هللا بحأ اذإ : لوقب هنع هللا ىضر ضايع نب ليضفلا ناكو

 . هنع اهب هلغشو هايند هيلع عسو ادبع ضغبأ اذإو



 وسد

 ةلذدل- هللا نع كلغش ءىش لك : لوي هنع هللا ىفر صاوحلا انلع ىديس تدءمسو

 . ةرخخآلاو ايندلا ىف كايلع موئشم وهف ةدحاو

 رهظو ضبقنا ايئدلا نم ءىبثب دحأ هاتأ اذإ ىلاعت هللا همحر نانع نب دمحم ىديس ناكو

 هجوو ف اهامرف حبصلا ةالصدعب ةرص ارانيد نيعب رأب صخش ةرم هاتأو . هيلع كلذ رثأ

 هىلإ دعت ال هل لاقو هضخيوو ايندلاب انحبصت ىلاعت هللا نم ىحتست امأ هل لاقو امحاص

 ء ادبأ كلذ لثم

 هدنع لعجي نأ هب ىدتقملا خيشلل ىغبني : لوي هللا همحر صاوحلا ايلغ ىديس تعمسو

 هنإف قزراا ىف مامهالا رطاخ عفديل هتجاح نع ةدئاز رانيد ةثاما وحن دقنلا نم اثيش

 هللا ىفرف « هب ىلاعت هللا نيدي دوشم هل خيش لكلف « لوزيالو تاماقملا ىق هعم قدي

 : نيئداصلا نع

 دي ىلع كولسلا دعب الإ اهملع ةمحازملاو ايندلا ةبحم مدع ىتخأ اي كلل حصي الف ةلمجلابو

 اهيف دهزأا نم مثت الف آلإو هرايتخا ىف كرايتخاو هدارم ىف كدارم ىفت حصان خيش

 ةيؤر ىلءرسمحتم وهو مهخيش ثوميف « نامزلا اذه خايشأ ىديرم بلاغ هيلع (ىةحئار
 ا الإ ٌةَوْنالو لود الف ايندلا ىف ادهاز راص ىت> هعاطأ ؛ مهم دحأ

 . « ٍلمَأْلا لوطو للاب رك ةكألا وذم خا كال و: اعوفرم قاربلفلا ورز
 مصل خل

 اينذلا وعد مخأل اينذلا اعد رع 17 ب لك دانم ىداني » : اعوفرم رازملا ىورو

 فتح ذخأ ويكي امر نك أ اس ا يأ اناث يا
 يف عيا

 ارعشي ال وهو

 100 ةنذلا ةبثع لي ه_
 انيهّم ناك نيفرءلا قنيز ىلإ هنيع دم ْنَمَو » : اعوفرم هريغو ىناربطلا ىورو

 تاركا ىركلت نق
 راس < ص مه

 . « تاّومّسلا توكلم ىف اتوقمت ناك » : ةياور ىفَو

 : لاق رمع نع ديجب دانسإب ايندلا ىنأ نبا ىورو

 'نِإَو ءمللا دنع دتاحرد نم ّصقن الإ اًثيش ايندلا نم دبع بيصيال د

 .« امرك نك
 ل



 ١ك

 محم لاقو ماخلا قفورو ؛ حصأ ثقولاو اعوفرم ىورو ىرذنللا ظناحلا لاق

 اعوف رم دائسإلا

 ءدتعلا وع اناا كل ةرخآلا كم اينذلا لح د

 :ثآأثب ام طاقلا ايئدلا بح برش نم نو نس ةانلإ نارا وزو

 بلاط ايندلاَف « هانم ملبجاَل لَمأَو  هنغ ملئبَيال صارسو مانع دَقنياَل اتش
 نك لوك دلو تالا كرك غ تا ا

 2 م

 0-0 - 2 1 ل

 ؟ مءامدق تلَجَبا الإ ٠ ذل لك ىف 3

 هير اك لني ال اين مم ئأ ايندلا بحاص كلذك "لاق « هللا َلوُسَر اي ال :اوُنآَق

 . لعأ ىلاعن فاد

 الإ توملا ىنمتنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غنم ماعلا دهعلا ائيلع ذخأ )

 موي لكى هئيد ناسنإلا ىري ىذلا نامزلا اذه ىف انليد ىف ةنتف نم انسفنأ ىلع انفخ نإ
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 ةنس وهو نيدلا لاك ىبهننا نيح نم عقو دق رمألا اذهو « هلبق ىذلا مويلا نع صقني

 دقو « مانملا ف ةعقاو ىف ءامسلا نم لز' حول ىف كلذ تيأر اك ةئامسمخو نيثالثو عبس

 ىذلا لاما نع موي لك صقني نهؤملا نيد راصو صقنلا ف ىتخأ اي اهلكر ومألا تذخأ

 َْق ةرمح ىلع ضبقلا هيلع بعصتي ايك هنيد ىلع نضبقلا ناسنإلا ىلع بعصتي راصو « هلبق

 ماود نع فعض كلذك ةرمجلا ىلع ضبقلا ماود نع فعض امكف « اراهتو اليل هفك

 ؛« لاو>أألا صقنأ ىلع الإ تومب موي ناسنإلا تومب الف «ءاوس دح ىلع نبدلا ىلع ضبقلا

 مهدح م لعلا لهأ غلب نيح « ةئامخو نيثالثو عبس ةنس نم صقنلا ىف نيدلا طخأ لوأو
 ىبهاوملا مههاربإ خيشلا ةسردم هاجن حول ىف ايوتكم هتيأرام اذه «مهدح قيرطلا لهأو.

 خيشلا 3 ىلإ راشأ دقو ةضف ةلسلس ىف ناكو « ةسورملا رصم نم قردللا بابي ىلذاشلا

 : لوقي ةئامممخو نيعبس ةنس ىف ناكو هتموظنم ىف ىيردلا زيزعلا دبح

 ردكلاب تاقارألا هَوْفَص ْتلدُبَو ابعجأ لاوحألا ىف تلا اَدَب دقو

 مئات وهو نسلا قى نعءط دق خيش ىلع ةثاعستو ئيعبرأو عبس ةئس ىف ثررم دقو



 ع

 مالسلا ىلع درف هيلع تماسف فيصلا مايأ ةسورحلا رصمع ىكاجلا جيلخلا ةرطنق ثحن

 كتيأر ول ىدوصقمو ةديدع نينس ىل : لاةف باهولا دبع هل تلف ؟ كامسا ام ىل لاق مث

 لاقف « اهرصع نم حيصأ نأ تدكف ىدي ىلع ضرقو ىحفاصف هدنع تسلجف سلجا
 ىف اهاثلكأ ىّبا لالحلا تامقلنم هذه لاقف «ةديدش ةوق تلقف ؟ ةوقااهذه ىف لوقئام ىل

 بساكملا ثيح نم ةلاخنلاك مويلا انمسج ناكل ةريمحلا كلت الولف « ابصلا لاح
 دق هللاو « ةنس نوعبرأو ثالثو ةثام نآلا ىرمع ىدلواي ىل لاق مث « سانا عروت مدعو

 تصقن امث رثكأ ةريخألا نينس ثالثلا هذه ىف متانامأ و مهنايدأ تصقنو سانلا تريغت

 كيحاصو كوخأ وهام هنأك كيحاصو كوخأ نالاراص دق « ةئس نيعبرأو ةئاملا ىف مهنايدأ

 اهضعب نع بواقلا تاحتاو هوبأ تنأ الو كدلو وهام هنأك كنبا لب كلبحاص وهام هنأك

 ىلع مهطخس رثك ىت> ربصلا ةلق عم قئالخلا ىلع تازئو ايالسبلا تكارتو « اضعب

 درو ا5 نمؤم لكذ ةفحن مويلا توملا راصو مهنايدأ كلذب تصقنو ؛ ممر تارودق»

 حضوأ انأو ىدلواي لاق مث « هصقن نع بجح نم آلإ نامزلا اذه ىف ةشيعملا باطي الف

 حلصأ لاقف « معن هل تلقف « هيحلاط نع الضف نامزلا اذه ىحلاص قح ىف كلذ كل

 حبصلا ىلصي مث رجفلا ىلإ هل بتكام ىلصيو ًاضوتيف ليللا نم موقي نأ وه نيحلاصلا

 نمو « برغملا ىلإ رصعلا نمو رصعلا ىلإ رهظلا نمو رهظلا ىلإ كللذك هدروب لغتشيو
 ةرهاظلا ىصاعملا عيمج نم هتمالس انضرف واف . ماني نأ ىلإ ءاشعلا نمو ءاشعلا ىلإ برغملا

 ىف هيلع هسفن ةيؤر وأ هداسح وأ هنارقأ نم دحأب نظلا ءوس نم هتمالس ىلع ردقي لهف

 صخشلا ةدابع تعضو ول لاقذ « ديعب اذه هل تاقف ؟ هرمع لوط تاعاسأل نم ةعاس

 نيحلاصلا ةدابع تناك اذإف ؛ نظلا ءوس حجيرل ةفك ىف ملسمب نظلا ءوسو ةفكىف هرمع لواع

 هدي تلبتف ع ها قاحلا قوةح نم ىصحمال ام هيلع نم فيكف دحاو بنذ ءازجم ىتال

 . هنع ىلاعت هللا ىفر تفرصناو

 ءالبلا نإذ نامزلا اذه ةرارم ىلع ريصلا ىلاعن هللا لأساو هللا ىلإ كرمأ ىتخأاي مف

 قارف نم دبالف فقاو ثنأو رئاسلا باحسااك وأ هتحن ىثاملاك تنأو كقاولا باحسلاك

 . هيحاصل (ى لحأ

 هيف ال ءالبلا نم راكألا فاخ ا] : لوقي هنع هللا ىضر ىروألا نايفس ناكدقو

 رفكأ ىلعل ؟ تيلتبا وا ىنم عقي اذام ىردأاع هللاو : لوقي مث هناذلال طخسلا نع

 .رعشأ الو



 بدلوا

 ةهاركلا مدعو ريخ ىف ناك نم لك ىلع توملا ىمت ةيهارك ىخأاي لزنو كلذ معاذ

 : كاده ىلوتي هللاو رمألا قاطت الو رش ىف ناك نم لك ىلع

 وم لع لد ب ويلع "للا لص ىلا نأ » : < احلاَو دمأ مامالا ىورو

 ا مار نقل عا تاولا ىقَسَتَف كعشَي َوُهَو سايل
 ,كعل لم كك م مم

 تلتءاسإ نم دمتْسَتل "وعون نأف اًميسم تنك نإَو مل 0

 هاف تلوم تن كِل يَ

 نيم د قيوم ل

 هر لوطي "نأ ةداتسلا نم نإَو ديدش ملطملا لَه نِإف تول اًونمَتَت مكس اسس 5
 م م

 . « ةبانإلا هلا 3 7 0

 ناب نان قدك هِ رد لو تالا“ 5 دخ ا 0
 رق يي 71

 اًريَح الإ هارت نمأو ا ديزي ل هنو الع مّطقنا تام اذ هن

 نإف «رب َلَدَأ سطل تاولا "5 َدَحَأ تدمي ال » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو
 تناك اَذِإ 52 يل ارْيَخ ةايلا تنك ام ىنيخأ كلا لملك العاق دب الو ناك

 . لعأ ىلاعت هللا « اَيَح ةاقَرلا

 ءىث لعف ىطاعتنال نأ ( مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 الضف عراشأل هنع تكس «ىشل ءالبلا مفر بلطنت الف ؛ ثيدحلا هب درو نإالإ ءالبلا درب

 ىلع نوريف ءالعلا ىتح سانلا نم ريثك هتنايخ ىف لهاستي دهعلا اذهو « هلعف نع اناهن امع

 «هنوعطقيالو هلعف نم ىلع نوركتيالف « كلذ وحنو زراللاو ماظعلاو مثالا م مدالوأ سوؤر

 هلا ىلص هللا لوسر ءاعد نم ابوره كلذ نم همأو دلولا عنمو كلذ عيطقت بدألا ناكو

 هللا نأ ملعي عراشلا نأ الواو « هلمح وأ كلذ قلع نم ىلءدريال ىذلا بالا ملسو هيلع

 لقعن مل وأ ىبعم هل انلقع ءاوس هنع اناهلام لك بنتجنف « هنع هتمأ ىبنام كلذ هرككي ىلاعت

 . ىبعم هل
 هيلع ءالبلا لوزن مدع دارأ نم : لوي هنع هللا ىضر صاوحلا ايلع ىديس تعمسو

 ةئيس ةريرس هل ناك نف « ابلع نيالا عالطا نم ىحتسي ةئيسم ةربرس طق هل لعجب الف
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 دالوأن ع ىتح نامزلا اذه ىف معنلا ليوحت كانه نمو « معنلا ليوحتو ءالبلا لوزن قحتسا

 : هيلع معنلا ديلخت دارأ نإ هسفن شتف نم لقاعلاف « ءارقفلا

 هللا صدع 0000
 .('مبحَر ٌروفغ هللاَو )

 : اخر م دانسإلا حرص لاو اطار اليج دانس ىلعي وبأ ىور دقو

 دو قلع مو 2 هللا ألف ةميمتأ قلع ِْم»

 : تاقث هئاورو مكاحلاو دمجأ مامإلا ىورو

2 

 6 هل نيا مَدَو
 دو

 هلا لم ْمَيإبف عاج مم ةميأبيل لسو هيلع هللا لص ”ىَنلا لإ ءاج ًالَجَر نأ د م 2 و

 ورضع يف نإ :لاَنَف ؟ هنْأَم ام اولا لع كلذ 'ميأبي و عاجلا ]سو ديلع
 قلع نس : لاق م لسو هيلع "هنا لص نيب ةَميِمّقلا 'لجترلا 0 تاك ل رة اوكار 0 ٍِ 97

 . < َكَرْشأ دنع يت

 اذه داقتعاو « تافآلا مهنع عقدت اهنأ نورب اهنوقلعي اوناك زرخ اهنإ لاقي ةميمتلاو

 اهنأ دقتعب اهقلع ىذلان اك نإف « ىلاعت هللا ريغ عفاد الو عئامال ذإ « ةلالضو لهج ىأرلا

 ٠ مهفاف اهقيلعتل ةدئاف الف عفدتال اهنأ دقتعي ناكنإو ء كرشأ دقف عفدت

 هتللقف ةرمح هبو مكع نب هللادبع ىلع تلخد : لاق ةزمح نب ىسيع نأ دواد وبأ ىورو

 : لاق ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نإف «كلذ نم هللاب ذوعأ لاقف ةميمت قلعت الأ

 . « هْيلإ لك و اًثِيَش ىلع نم »

 « كلذ نم برثأ تاولا » : لاقف ىذمرتلل ةياور ىفو

 : هجام نباو دمحأ ماهإلا ىورو
 لع صب لس هيلع فلم

 ةقهاولا نم : لأَن مده ام كحمَو : لت ؟ 00 اق لجو دع

 . « انَمَو الإ َكْديِرَت الع آما لاق

1 

5 ٠. 

 بأ دسلن [ ام كم“ َىهَو تم انآ َكنإَو » : ةباور ىف داز

 / تاك و كيا# قو تم "نإ كنإَف » : ىرخأ ةياور ىفو
 اعوفرم هريغو هجام نبا ىورو

 م املا قرلا نإ » :
 ولو لاو

 ا

 ا
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 ملف برعلا ناسل ريغب ناك ام ىرلا نم هنع ىبهنملا : هللا همحر ىناطخلا ناماس وبأ لاق

 ركذ هسفن هتين ناكو ىنعملا موهفم ناكاذإ امأف « رفك وأ رحس هلخدي دق هلعلو وهام ردع

 ها هب كربتم بحتسم هنإف ىلاعت هللا

 وهو لاق نهجاوزأ ىلإ نيبحتي ءاسنلا هعنصي ءىّ ةلوتلا : ميظعلا دبغ ظفاحلا لاقو

 1 ب ونأ نم وأ رحسلاب هيبش

 تسيل :لوقن تناك اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع دانسإلا حيد لاقو م احلا ىورو

 َ ملعأ ىلاعت هللاو ءالبلا لبق هب قلعيام ةميمتلا امنإو ءالبلا دعي هب قلءرام ةميمتلا

 ةيصولا كرنب نواهتنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 ىتح ةقدصلاو قتعلا رخؤن الو ايف راضنال كلذكو « ةحصلا ىف وأ ضرملا ىف اذكأ ءاوس

 مهلخي ةدشو مهلمأ لوطل ايئدلا بابرأن م ريثك هتنايدخ ىف عقي دهعلا اذهو « ةافولا انرضحن

 : مهراول مهداسحو

 ىتح هفئاثك ضطلي قداص خيش دي ىلع كولس ىلإ دهعلا اذه لمعلا ديري نم جاتحيف

 همزال نف الإو « هينيعبصت هدنع توملاو بارتلاك هدنع ايندلا ريصتو هباجح قرب

 : 0 0 أذهل ةنايخلا

 4 >5 . 4 8 5 ١ 1١ ل ل ََ 8

 تيبي هيف. ىعوي ؟ئث هل ملم /ىرما قحام » : 0 ناخيشلا ىورو

 .لعأ ىلاعتو ةناحبس هللاو  هَدنع وبكم هيِيصَوَو الإ لي ةثالث م : ةياور ىفو

 . « ٍةْئَسَو ليبَس لَك تآم َةّيِصَو َلَع تآم ْنَم » : اعوفرم هجام نبا ىورو

 . © هيو مرح نم مور ا > ؛ اعوفرم هجام نبا ىورو

 َلَجَو رع هللا طب ةأارل اا لكم لجكرلا َن م : اعوفرم هريغو دواد دبأ ىودو

 ا 5 ةَنَس نيت

 كم



 , ) : اعوفرم هجام نبا ىورو
 . ةّمايفل ماو

00 

0 

 دنع َقَدَصَتَي نأ نم مآ ريخ ( مهرب هتحصو و هتايح ىف لح هلا َفَدَصَتَي نأل»

 .6 ركام وت وتاوع

 2 د ل 2 2 0 8 هاا

 دعب ىدلبي ىذا لثم تام دنع قيمي ىذلا لثم » : ىذمرتلاو دوادوبأ ىورو
 . ملعأ ىلاعت هللاو « ميش آم

 اليجعت ةزائجلاب عرسن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 هترفغمو ىلاعت هللا لضف نم دقتعئام ىلع ءانب « خزربلا معنل ةعراسمو ثيملل اماركإو نفدلإ

 . تيملل هيمحرو

 يخف ةلاص كت نإف « ةَرانجلاب اوعرْسأ» اعوفرم امجريغو ناحيشلا ىورو

 م م ريس 2 5-2 0 94 لال 6 و

 .6 بانر ْنَع م رشف كلذ ىّوس كت ْنإَو « هيل ا

 نوشعم مهو ىصاعلا ىلأ نب نامع ةزانجم قول ةركب ابأ نأ قااسنااو دواد وبأ ىورو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم نحنو انتيأر دقل : هتوص ىلعأب لاقن « افيفخ ايشم
 : المر لمرت

 ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر اناأس : لاق دوعسم نبا نع ىدذمرْلاو دواد وبأ ىورو

 : لاقف ةزانجلا عم ىثملا نع

 اذيبف كلذ رع كش نإو © لإ كح اخ نكش "نإ كلا نرد امو
 م 5 .ء

 . راثلا لهال

 ملعأ ىلئاوت هللاو لمرلاك وه ليقو « ودعلا نم برض :بيدلاو

 نس#مو تيملل وعدن نأ ( سو هيلعاللا ىلصدللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذحخأ )

 هركي امب هركذ حيرصتلاف « اضيرعت وأ احرص: « هتبيغ ىف عوقولا نم افوخ هيلع ءانثلا

 ةاش لك سانلا ةبيغ نم اناحرأ ءوسب تيملا ركذي ادحأ عمس اذإ لئاقلا لوق لثم ضيرعتلاو

 نسحأ ناكام انالف هللا محر لئاقلا لوق نم ظفالا اذه نأف « كلذ وحنو اهبوقرعب ةقلعم



 دي مح

 ق دبآل هنإف بذكلا نع ةح-ودنم ةيروتلا قو « كلذ ومنو هقلخ نسحأ ناك امو هتلماعم

 . هيلع لضفي نم دوجو نم ليضفتلا لدفأ

 ردخأ ائيش لثامب دوجولا ق ءىش مثام : لوقي هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس ناكو

 هتي1- ىق ةدحاو ةرعش ةدايزب وأو صقن وأ ةدايز نم دب الف ادبأ هوجولا عيمج نم

 سارا

 . (”يحر روع لاَ )
 تقو تيملا نفد نم غرف اذإ ملسو هيلع هللا لص ىلا ناك : دواد وبأ ىورو

 : لاقو هيلع

 . « أتم َنآلا ُّئإَف تيا ل اولسَو ”كيخأل اوفس 0,
 : لاق ةريره ىنأ نع هجام ناو هل ظفلاو دوادوبأ ىورو

 و لات اور اهل انين راي ”لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لع اوئرم ١

 ص ”كضتب نإ : لاف "© تبج ننسو + 305 اع اهلع انناك ا اوس 0

 هّللاىلص هللا ل وسر لاف ل
 : ملسو هيلع

 ”1 تجوع ديك "منين ضو« للا ل تيوس :مديلا نمد
 . « ضررألا يف ول هاب“ عد أَو ُراَثلا

 ل را رق م كا اه : 00 ىراخبلا ىورو

 ش 0 0 بناآتئاو : لآ نانثاَو انك تئدلثو ؛ لآق م 2 3 هنا

 ا

 : 00 نباو ىلعي وبأ ىورو

 هلأ نيئذألا انوي ني تايأ ةخأ ةعزأ 1 كبك اوكري امد
 < َنوملَ الامال ت نارتو "عش 200101010 هللا لاق الإ اًريَ الإ ومي ال
 . ىلعي وبأ ةياور هذه

 و .٠



 هْنلاَو ديمْلا تأم اذإ د ةرارمواتا ارد

 ش حو رع هللا لاق !يبَح هيف ساّنلا

 . 6 هيفر ىملع هل تاع
 وال رتل

 ميلك ساثلا هتف لسور هيلع "هللا ىلص هللا لوسر يح يف تآم اًصْخَش نإ »

 : لو ويلع ”هلا لص هللا لوس لإ لجو َرَع اهلا سوت ركب بأ الإ ىشلاب هيف

 ةَمركت ركب ىأ ةدابش تزجأ نكلَو ةحيحص لاب هيفا تشمابش نإ

 . معأ هللاو 0

 : : حيحصلا ةاور هئاورو دمحأ مامإلا ىورو

 نأ نإف « اَهنعَلأَس َةَراَنَج لإ يعد اذ لس ديلع /هللا ىلص ملل لوسر ناكو

 "لا هن أم هيأ لاق ثيذ ع الع ىذأ نإَو «٠ ايكَع ّلَسْف مَ دي اي
 م

 : اعوئرم هحيحص ق نابح نباو ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو

 . © موو ع ارك "6 اوم َنِاَحع اونرث ذأ »

 : اعوفرم حيحصلا ىف ةملس مأ ثيدح مدقلو:

 . « َنوُلوقت ام لك نموت ةكَنالملا نإ اًرْزَح اول وقف تلا ”م'رَضَح اًَذإ
 2 ىف 20000

 .«اومدق ام لإ 'رضْنَأ ميمإف تاومألا اوبس ال9 : اعوفرم هحيمصق ىراخبلا ىورو

 عا ع 00 ا 0 2 فىلذل هنا 3 6 0 ع

 سيقنب ديزي لءفام ةشئاع تلاق : لاقدها#نع نابح نبادازو امفيأ ىراخبلا ىورو

 رفغتسا تلق مث هب تلاقف ؟هّللا رفغتسأ تلق مث هيننعا كلام اه اولاقف هللا رفغتسأف تلاق تامدق اولاق ؛هللا هنعل
 : لاق ميد ىلص هللا لوسر نإ

 .ثيدحلا « تاو هوما اوبس الو
 يب ماس

 هللاو « هبفر اوُمقَت لَو هوعدف '؟بحأص تأ اَذِإ » : اعوفرم دواد ىبأل ةياور ىفو

 . لعأ ىلاعت
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 نم انناوخإ بغر نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهملا ائيلع لدخأ )

 نم اناهأ اناسني الف كلذ ىلغ ىزاجنا كلذو « ليلق لك مهتاومأ روبق ةرايز ىف لاجرلا

 . ىعرش رذع نم الإ كلذ كرز الو انتم اذإ ةرايزلا

 : هريسفت ىدزألا هللا دبع نب دينمم مامإلا ىور دقو

 .6 اهيرايز نم اورثكن لَو ول اوُروُر »

 .مهن رفجيو مهلمحيو قوملا لسغي نم نأش وه امام رابتعالا لاوز نم افون ىأ

 ىف ناسنإلا نكس اذإ كاذكو مه هتطلاخم ة رثكسأ اديأ كاذب ارايئعا هدنع دحت داكتال كنإف

 .دجب هنإف اهيلع فرشأو روبقلا ةيؤرب دهعلا ديعب ناك اذإام فالي « هرايثعا بهذي رباقملا

 ١ . هيلع اومدت امو ىتوملا لاوحأ ركذتي ظاعتالاو رايتعالا هسفن ف

 روبقلا ىف كل اوذختت نأ مك ايإ : لوقي هللا همحر صاوكلا ايلع ىدوس تعمسو

 هتاومألاب مهرايتعا بهذيف كانه سانلا ثكم ىلإ ىدؤي كلذ نإف ىفيحارمو نكاسم

 نإف « راقملا جراخ اوئضوتي نأ ءاهقفلل لضفألا لاقف « اف اموتخ نوءرقي امير هل تلقف

 : مهاحب ترضأف تا وهلا ىلإ ترس امر ضيخحارملا

 .( مقتل طارص ىلإ هآشي خم ىدبي ُهَللاَو )

 : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع هريغو لسم ىورو

 مئة أتسا َناَنَق تلح ْنَم بأ ىف أ و يلع للا ىلص هولا نار ف

 ا ىل نك امَربَك 9 ْنأ ف ا ىل 38 ل : َرفغتْسأ 4 0

 ا 5 ا

 : حيحصلا ق موب جنم هتاورو لوح 0 ىورر
3 

 .؟ ةريعاب 2 اهوُرورَ روبل رايز نع' 0 1 0

 اهوُروُرق روبقلا ةرايز نَع' مة + تيع قاما ةعاع ىلا ةلاور نو

 . « ةرخآلا 206 اينللا يف ده اهمإف

 . « اوُرْيْكَ آلَو َروُبقْلا اوُروُر » : دينس مامإلا ثيدح مدقتو

 . « ةرخآلا اهب اوبرث دن َروُبقْلا اوُروُز » : اعوفرم م املا ىورو



 ا #

 ف دّدحمل َّنِذ : أ دقن روبل ةرايز ( 1 يم دق دق تنك » + : ىذمرتلل ةباور قو

 . « ةّرخآلا 27 هوروُرف رثمأ ربك ةرآيز

 زوبقلا ةرايز نع ىم سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكل :هللا همحر ىرذنملا ظفاحلا لاق

 لوقو « ءاسألا قحف ىبهنلا رمتساو « ابترايز ىف لاجرلل نذأ مث لاجرلاو ءاسألل اماع ايهم

 ' ملعأ ىلاعت هللاو ءالعلل ليوط مالك كلذ قو ةماع ةصخر تناك

 دادعتسالا نم رثكن نأ ( ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لأ )

 بنتجنو ماملا ىلع هب انرمأام عيمح لعفن نأب كالذو « ةحلاصلا لامعألاب ةمايقلا موي لاوهأل

 ةبوتأاب اذ دمتست كلذكو « ىلاعت هللا نود هيلع دامعا ريغ نم ماهتلا ىلع هنع انيهنام عي

 لاوهألا ةاساقم همزال نف فيلاكتلا نم ءىبثب لخأ نم لكن إف : هيف اذعقو لاعخ لك نم

 : نيذلا نم وهف هللا ةاضرم ىف هعسو لذب نمو دئادشلاو

 ” ماوي اذه ) مل لونتر ( ةكياللا ”مكقَتَتَو نيك ألا ْمَرْلا د 9(

 د امين 3 ىدلا

 لع كربص ةدش مه خيش دي ىلع كولسلاب الإ دادعتسالا لامك ىخأاب كا لصحم الو

 ميمج ىلع كاعلطبف « اهلك كاتفيضص كلل رشنيو ةرهاظ ةعبت ثايلع ىلخمال نأ ىلإ « هتشقانم

 اهنم صالوللا قيرطب كملعيو ؛ كيلع امصحر الإ ةريبكالو ةريغص رداغي الف كنالز

 رعديو « ىلاعت هللا دلع هيف ثا عفشي هدر نكمب مادو 5 اهلهأ ىلإ ملاظملا درو اهم ةبرثلاب

 امنإ ةمايقلا موي لارهألا ةدش نإف « ةماقتسالا ةلاح ىلع ىلاعت هللا ءاش نإ توت ىتح كلل

 . ةيعرشلا رءاوألاب لخخأ نم ىلع نوكست

 ىف هعسو لذب ن٠ لكذأ كلذو « قابلا املع سيقتل رومأ ضعب ىخأاي كل نيبنلو

 لك نإف « ةمايقلا موي هقرع فخ بعتلا ةدش نم قرعلا هنم جرد ىت> ىلاهت هللا ةعاط

 ركذلا سلاجتك هللا ةعاط ىف هجارخاب لع ىذلا قرعلل ىف الإ ةمايقلا موي ضوخمال ناسنإ

 ىلاعت هللا ةاض رمى بعتب ملف ةحارلاو ةعدلا رثآنمو كلذ وحتو لاقثألا لمحو رابآلا رفحو

 اهقوف اف هاجر لالخ ىلإ لصيف ىلاعت هللا ةعاطفأ جر مو سبح ىدلا قرولا هيلع جرخخ

 هنإف ىلاعت هلل م هاقسأو نيكاسملاو ءارقفلا معطأ نميف لولا اذكهو « هبحاص ىطغي نأ ىلإ

 .بوصنملا طارصلا ىلع ىشملاف لولا ا « طرفام ردقب الإ شطع الو عيب ن هلال



 د عا

 نف « ةرهطملا ةديرشلا ىلع ناسنإلا ةماقتسا مح ىلع هيلع ىثملا نوكي مهج رهظ ىلع

 بيلالكلاب قاعتي امإف ؛ طارصلا ىلع قلز هتبوت ىلاعت هللا لبقي ملو هلامعأ ىف ائه اهنع لز.

 ةعافشلا هكردت ىت> هللا ءاشام اممق ثكميف رانلا لإ لصي امإو « ةءافشلا هكردت ىت>

 نيضئادللا عم ضاخوأ « نيكسملا معطي م وأ ةالصلا كرت وأ رمحلا برش وأ ىنز نم اسال

 نوكي اثطبو ةعرس طارصلا ىلع ضوبللا كلذكو .نينمؤملا ضارعأ نم ىلاعت هللا مرح اهف
 ىف لوقلا كلذكو « هئطب وأ اف هتعرسو ةعاطلل ضوبنلا نم هيلع ناكام ردق ىلع

 صالخإلا طرشب « ةيعرشلا مولعلا نم عاضتلا ردق ىلع نوكي ضوحلا نم برشلا
 : اهيف لماكلا

 لص عراشلا لعج دقو الإ ةمارقلا موي لاوهأ نم لوه يم اف كلذ ىلع ىخأاي سقف

 ركذأ نأ ىل بي> دقو « لوا كللذ نم اجن ديعلا هلمع اذإ اروربم المع هل ملسو هيلع هللا

 « هنع هللا ىضرو ههجو هللا مرك بلاط ىنأ نب ىلع ةياور نه ةعايقلا فقاوم ثيدح كل

 نيئسااو عبارلا بابلا ىف ةيكملا تاحوتفلا باتك ىف هتيأر لاوهألا تاهمأ ىلع هبني هنإف

 هياع نكلو « نيثدحمنلا بتكن م اويلع تعلطا ىتلا لوصألا نم ءىش ىف هدجأ مو اهنم

 : قيفوتلا هللابو لوقأف ةوبنلا مالكة عمال

 انخيش ىثدح : هللاهمحر ىلرع نب نيدلا مع خيشلا ىقحلا لماكسلا مامإلا خيشلا لاق

 سنوي وهو ةمظعملا ةبعكلا نم ىلاهلا نكرلا هان ةئامعمحو نيعستو عسن ةنس ةكمب راصقلا

 تسوي نب رمع نب دهم لضفلاوبأ انأيثأ لاق ؛ عمسأ انأو هظفل نم ىبمابعلا ىمشاهلا ىح نبا

 لهس ىنأ ىلع *ىرق لاق طايحلانباب فورعملا ىلع نب دمجم ركب وبأ انأينأ لاق « ىومرألا

 نيسح نب دمحم ركي وبأ كثدح هل ليق عمسأ انأو ىربكسعلا قحسإ نب رمع نب دومحم
 انأينأ لاق « ىزورملا ىربطلا ىلع نب نيسح ا نب دمحأ ركب ىبأ انثدح معن لاف "٠ « شاقنلا

 محلا نب مساقلا انأبنأ لاق حلاص نب ةملسم انأينأ لاق « هللا دبع وبأ ىزارأا ديمح نب دمحم
 هللادبع نع بهونب ديزو منغ نب نمحرلا ديع نع بيسملا نب ثايغ نع ليوطلا مالس نبا

 سايعنب هللادبع هدنعو هنع هللاىضر بلاط ىلأ نب ىلع دنع اسلاج تنك: لاق ءدوعسم نبا

 هللا ىلص هللالوسرلاق هنع هللا ىضر ىلع لاف «مِلسو هيلع هللا لص ىننا بادمصأ نم ةدعو

 : ملسو هيلع



 -_ وا

 7 ُساّدلا جّرخ اذِإ فورم 1 اقام "نيل ةمايقلا ىف نإ »

 و عاش .ء اًعآيج َةاَرع هان َِنَس فأأ مهوب باَوْبَأ لَك نوُموقَي 7

.ٍ 

 . ةنايقاو كنب يام ٠ و هم ايم « يي تمام« رب اًنماوم درب

 دنع نم لو هيلع للا لص ال هب ءأج اعبر 58 8 ِ ءاضقلاب اًممئوم
 همغَو هشطعو هعوج ىف قب نط نييك مو ديم ره د 4 وو اجر

 . داش ا ويفر ا طق ينَع ا م

 ب

 ف م .آء لأ ميلِجْرأ لع ونتي ٍرَشْحْلا ىلإ_مآقلا كلذ ني نوفا
 ةاعو مه مه ار .موغو م

 نيب نم راثلاَو « مهلئامت نعَو مناع ا نع ء رادلاَو «سمشلا رح ف َو ناّرتلا ن تاقدارس
 مف « شدرعلا ل اف الإ لظ الو « مسوُؤُر قاوف نم سمشلاَو « مهفاَخ ا 7: -1 0 : نو

 نه اغرب لو قيل 3 595 ا سالو 8 اما 0 هللا قل

 أ
 ٠ مدع ١ 8 -_- 5 م رد ا نا ل و 2

 نم 3 نم رلا سارع 2 تحن ل هلوسرَو هلأ ىهدع 1 اضغبم 0 وسرو

 يدع 1 “م ل 5 0 5 97 50 5-5 مهام < ةاعاث 2ك

 يفت * وأ ٠ ::دخاو مكب 3 بون ذلا هذه نم ءئش ىف ْمقَوَو كلذ نع داح نمو ومع

 3 نع و 217 * مح 5 كود ل

 5 2 ّنَح ةنس افلا ماو ِباُذَمْلاَو رشحلا ىف قب هند نم ءىم ق كْسَو يلق
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 ا
 َىنل نم «مراع فلأ ةكلظلا كت ىف َّن نوف مقار ثلا َلِ هدانا و 1
 مار اس 000

 تي '1و قافنلا نم ؟ىش دبلق يف لاَ و ميش دب رش ”مل ىلأَمََو كرب

 نم َّساّنلا ”نتمأت دلتا لا قع ْس 1 ىَطْعْأَو دنيد رم نم راى ىف

 جوخ ل ا ةاطعأ 5 0 هللا هاضقب ىطَرَو َةّينر لَملاَو سلا ىف ىلاعت هللا عآطأَو هسفن يس حس .٠

0 

 2 م مرو لو هم د 0 5 0 1 0 .٠

 اهلك مولا ني ا ل ف فم نيم كفار راَدَقم ىف روثلا لِ ةّسظلا َنِم
 مر * رةهرلا س0. جرح 520 هد 200 ع 7 08 ا م

 ههحو ادوسم اهم رخام« هش فلا معلاَو ملا ىف ىف : اهمه ءىث ف فلاش نمو

 م ع سارع اا ع ا قي

 5 هفي هللا ةئيْتَم ىف َوهَو

 ( رارنألا مقاول - 40 )



 2 نونقيف : تاقدارس* 0 بآسملا تقدر ها قلخلا ناك

 نكي "1 نإَف م هر نع امي قداس لأ ىف دبعْلا لايف ةَنَس فلأ 0

 و ا ناك ْنِإَف ءاَرْهَأْلا ن ص لاسيف يناثلا قداّرُسلا لِ 0 يع بمَقَو

0 

0 
 4 6 ٠ ا
 كاع نكت مذ نيدلاَولا قوقع ن 2 2أتيف ثااَثلا قداّرسلا ىلإ راج اهم ءىش
 :نقوفح هيلإ َّلَجَو رع هللا ضوف سا قوقح نع لآ رانا قدارسلا َكِإَر 000 0 2ع م 5-0 ِ 18

 َقداَرسلاَلِإَر 5 دقناك نإف يحال ةمميد قوما ا مهميلعت نعوم روُمأَو

 سوداّسلا قواَرسلا َلِإَزاَج كَ امن ناك نإ هئيع تكلم ًامع ليف أسف سماخلا
 سل هس ععمب
 عباسلا قداَرَس ا نإ ذا فرخ ذأ دك اك 4 تبا رق قوقح نع لأسيف

 نع ا مالا قداَرّشلا ىلإ َراَج همحرل ل نإف «رمح 0 لص رع لاف

 ”إ "نإ ءركلل ن 0 عيال تذايسلا لإ زاحاةساع حا ا دلل

 ا وللا / 6 رشا قداَرشلا ىلإ راج ”نيماس 1 َنيِدَحْأِب َر َ 2

 هبل احرف ا و رع شرع لظ ىف لَكَ امن اًدَحأ َعَدَخ كلا
 ماع 2

 ا ىقب 3 0 لاصخلا هذه نم رائث ىف قو ََق ناك 'نإيَو 0 موف اكحاض

00 
 ما كاس حل مر وا رس وع

 .رعفراش ةعافش ةعفدت آل امومهم اًموئغَم اًنير :- اًناقطع اًمئاج ماع فلأ اهتم فقام

 و كلذ دنع ”نوسبحيف مهنئا و يا هيك ذخأ 6 0 م

 نَع اهني فقام لَو ىف زول اكن نك علا اني نق كا نكون هت

 فقاوملا ىلإ راح ةلماك هاذ ناك نمف «؟ ٍلاَو م 0 1 تاقدّصلا

 لإ َرََجَو هنَع ا 2 2 نق « ساّتلا ٍنَع وَما ىلا لاوق نع لشق نامل

 لإ راج فورا نم "ناك 'نإ « فورم اب ٍرمألا نم ع لأثيَف ثلاَثلا فقولا

 ل لوي ناك نإ «ركنلا نم ومغتلا ن .الأسْيَف عبارلا فِقوْلا

 بقول ىلإ َر اج يناخلا نص نأك «نإف 4 قلخلا نس د 2 انف سماخلا فقاوملا

 لا ىف ايم يع ناكسةنإت «للا ىو ضال ىف 7 نم لأسْيف سواّسا



 اب

 َنأَج نب ايش دَحأ نكي "ل 'نإذ « مارا لآكا نع لسيف رمباّسلا فقول ىلإ رج

 ردا ني برش 1 "1 نيف را نم ءائش بئرش نع 'لاشيف نيالا فقالا لإ

 ا *1 نيف « عار جوئرفلا ِنَع ليَ ع ساقلا فقراوملا لإ َناَج ايش

 فقالا لإ َناَج هلآ نكي "| نك «رمألا لق ن نمت رب ثأعلا نقولا لإ دا

 فقالا ىلإ َّناج اهَقلَح 0 "1 نإ « ةيذأكلا نعي آلا ع 0 عع 2 ىداخا

 كلاثلا فقاولا لإ راج هلك أ نكي ل 'نإف , 2 برا لك ٠ نع لسيف َرَسَع ىناَثلا

 لع ىرفأ الو تاّصْخْلا ندم نكس ' "1 نإ « تانَصْحْلا فدك د

 ادهش نكي '4 نك ءروُلا ةَدآمَم ْنَع لسيف َسَشَع مباكلا فقالا ىلإ َناَج ٍدَحَأ
 اس 0 نق « نآتملا ( نع لاكيف شع ريما . لكلا لإ راع

 اًياتح بسوحَو هو مغلا يا هئيميب دياتك ”يطْعَأَو للا ءاَو تع لَو 0

9 
 َّك 8 م

 ذه نم رائش ىف ّمَقَو دق ناك نِإَو ؛ اًريس

 ع1 ا 5 لف كك 1
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 . ءآش اع ويفر َّلَجَو رع اهلا ”ىعَعب نَح ٍشّطَْلاَو 0

 وم لام مق 0 ايخس ناك نإف 0 أع نأ ع ةءارق ف ّساّنلا ما

 010 م ره عر صم ين

 نس جو 2 دخلا بآكيث نم 0 ةنكارق رو هيلع نوع ةباتك ٍش هتقافَو ا

 ردا ثور

 هلام مدعي 1 لي نآك نو 2 انكم انما نقرا للف 090 ديو نا ناجيت

 ) ناَرِتلا تايم ازد 6 العفو د هلامشبإ باكا ّىطغأ ؛ ِدتَقاَو ِدِرَدفَ ودام ويل

 نازملاز 0 يَرْماَو ِشّطَملاَو عوجلا ف مَع فل يالا سوُوُر ل ُماقيَو

 . هاشب اع هيف هللا ىذقر تح ةحعيضفلاو
 َحَجَر سَ ما ماع فلأ نا ريما دنع نوسوَقُيف ض ناري 9 "ماتا 2 7 0-0 01 5-5 - م ري م م 2 و

 هع مم مسا رار لس

 "ناتي تلقت هناتسم هنأ نيم 0 2 نيع ةفارط ىف و دنانَسحم هنا ريم



 اا

 رع رعوجلاو شّطَمْلاَو باذَمْلاَو نْرْماَو هيا صا ا عال

 .هأشإ اع ريفا للا ى

 2 . دهر ىو

 هلك« افقاوم رشَع ىقث ١ ىف "لجو رع هللا ىَدَي نيب فقاوكلا ىلإ قئ. الخلا ىعذت 'م

 َتَبَجَو تلا بالا قع ْنَع فقام ل أ ق انت 0
 7 2و هي م 1 مك أ ويلا مو هك 5 ص

 ىناثلا فقاوملا ىلإ َّرَأَحَو راثلا نم م ةتبقر هللا قّيعأ ةبقر قّيعأ دق ناك نإف « هيلع
 ل ١ 0 - 9 و
 نإف ؛ 1 هَتَحَو نأ دل نع لايف

2 

 ؛ ثلاثلا فقاوملا ىلإ َنأَج انآ كيني 9

 عيارلا بفقاوملا ىلإ راج ًابسنحم مهلا هل لو ىف َدَماَح ناك نإف ؛ دابجلا نع لاشي

 100 ةقاولا ىلإ رج اًدَحأ َباَعْغا م كي لن : قتلا نع لأمم

 بذكحلا نع 15 , نيداّسلا نق' اولا إد 2[ اياب ركب *[ نإف 3 ؛ هَ "لا نع

 رمل بط ىف ٍصالغإلا ع نات عك املا بنقارملا ىلإ أَ ًاباَذَك كج 1 نإف

 لانني « نماثلا فقالا ىلإ َرَج مب لمع هيف َصلْخَأَو اًصلاخ ملا َبَلَط ناك نإف
 2 ا ما م م

 راح ( ه2 نم ه'ىش قالو رايد دغيد ىف هسفنب ابحي نكي 1 نإف )2 بحيقلا نع

 ىلإ ير ؟ نكت "1 نإ يكمل نع م لايف ءعساّقلا نقولا ىإ

 هللا ةَمْنَر نم طق نكَتي 1 نإ « هللا َةَمَْر نم طونقلا نَع ُلأْيَف ءرشانلا نقولا
 نأ نكي 1 نإف هللا ركست : يلا رمالاخل كم والا مقال راع
 ّقَح ىدَأ نك نإف 5 هرج قَح ن 2 . ء شع ىلاثلا فقالا ىلإ راج هلا 0

 ًاكحأض اًيساك ” 4 انين يتاجر هلع كر رق ىلاعت هللا يدي ني أ هرج
5 

 عورصو رة سرر رخام 9 0

 هقدر الا اسوق كلذ دنع حرفي 04 ع هاض رب ةرْسِحلَو هبر هب بح ريق اًرشبتمم

 سام هالمد هرم ار كة مرح غو 303 هار روزا سك
 دفع سبح « أت 3 تامَّو ةماث5 نمد ةّدحاَو تاك "ل ناك نإ« هللأ الإ لوحأ

 . هآشي ام هيف هللا ىضقي تح ماع فلأ فقام لك
 ءراس كل

2 
- 

 يأ مص م 2 0-0

 مج ىف رولا تبا ْدقَو « فيلا َنِءدَحَأَو رن ذل مك ووسا

 ةيلع ك1 قو طار نصا ىإ عراك 2 راسا ىلإ قْالَخْلاِب ص



 ت14

 بيلالَكَو كَسَح ايْلَعَو « يبتلي اببن أ 00 نك لأ نيد ادم

 ك١ انلَع كح كيلا « روُسِج كت َىهَو « فيطاطَخَو
 فدا
 ماعرفأاو 0 ِءاَوَتْسَأ أع نلأو هاوس نس نلأ «ٍقَس آلآ مالم ةريسم ةبقع

 وسما 0 ١
 رولا كلت له لَك ىنني ( داصلابأ كب نإ ): َلَجَو رع هلؤوق كِلذَو « اطوبه

 نإ لات هللاب لاخلا نامإلا ِنَع دبل راتبي « ايف ىلحلا نود رز ةكنداتو

 0 نع لسيف يناثلا رشملا ىلإ عيد الو ريف كلَعال اسي دب ءأج

 راج مآ 4 5 رتاك لا نع لأي ثلاثا رشسجلا ىلإ َر داخل ةماث اهب اج نإف

 « سمأشلا_رشملا ىلإ اج امآت وبر هج نإف « 1-0 نع لأْسيَف ميال رئمجلا ىلإ
 رهطلا نَ لدي سوكسلا يسْجلا لإ َراَج دمت ارب هآج نك ملثمإلا ةّجح ْنَع لأني
 *1 نك نيف رملآقلا ع ا .مباّسلا رثمجلا ىلإ رج اًمآَت ب ءاج نإف « ثدللا َنِم

 اهنم رثج لك لَ سبح نم ةَدِحاَو يف َرَصَق ناك ْنإ و ؛ مما لإ | َراَج اًدَحَأ ملي
 . ثيدحلا ها « هاش ام ديف هللا ىضقي تح ّةَنَس فلأ 1

 تقاوملاف تركذ ىباا بونذلاهله نم ءىبث ىف تعقو تنكنإف كسفن ىحأاي شتفف

 هللا لبقو تعقو'وأ اهنم ءىش ىف تءقو نكت ملنإو هب ئزاجتام تعمس دقف ةروكذملا

 قنكللو « ىلاعت هللا ةمحرب ةئحلا لخدت ىبح لاوهألا كلت نم ائيش ساقت مل كتبوت ىلاعت

 هيف لهذت مظع رمأل انقل دقل هللاوف ثاتبوت لبق ىلاعت هللا نأ فرعت نأ كال نبأ نم

 1 ماظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف « ءالقعلا لوقع

 فاخيو ةثيشملا تحن قلحللا لك: لوقي هللا همحر صاوللا ايلع ىديس تعمسو

 رباك ألا جرد دقو « مالسلاو ةالصلا مهلع ةكئالملاو ءايبنألا ادعام راثلا لوخد مهلع

 ؟فودللا مدع مهربغب قيلي فيك « لا كلاىلع ةعيرشلاب مهلمع عم فوحلا مدق ىلع مهلك

 تك'ارت ىج ةرفغملاو وفعلا بناج ىف ٌءاصعلا عمط امبرذ « داصرملاب قلخلل سيلبإ نكلو

 سيابإ ركم ةلمج نم كلذ ناكو ؛ مهنيد مبلع فلثأ ىتح ةبوتلا مدع عم بونذلا مهيلع

 هتاعاط اهملمش ىتاا هبونذب رانلا هلخدي نأ لجو زع هللا نم فاو لمع نم لقاعلاف .مهب

 .ها هيصاعم نع الضف



 تولع

 قازبم تقتتو ثماق دق ةمايقلا نأ تيأر : لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ ناكو

 . ها غلا نم ىل لصحام لأست الف

 نوعقيو نوقلزيو نودعصي قليللاو ؛ بصن دق طارصلا نأ ةرم انأ ثيأرو . تلق

 تلقف « دعصتال كلام ىل لاقف « ةكئالملا نم ثالم ىنلءاجف تقاو انأو ةماق رادقم نم

 جرخأف راسيلا ىك حتفف ءىش ىعمام تاقف « ايندلا نم ءىبش ثلعم نوكي ىل لاقف قيطأال

 : تدعصف اهتيمرف دعصت تنأو اهمرا لاقف « ةيافسلا وحن ىعباصأ نيب نم

 . ( نيل املل بر لل دخاف )
 . اهلست ملسو هيصو هل آو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 لصألا نأل ٠ تارومأملا نم لقأ ىهو ىهانملا مسق ىف ىلاعت هللا نوعب عرشنلو

 ىم رثكأ كلذب نوكتف هدض نع ىبن ءىبثلاب رمألا لءجي نأ الإ مهللا ةءاطلا دوجولا ف

 : قيفوتلا هللابو لوقنف كلذ تملع اذإ : تارومألا

 نم ءىث لعشب نيدتنال نأ ( مسو هياع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخخأ )

 رهظيم ىأر لكسب لمعلا بنتجن نأو « ةئسالو باتك رهاظ اهل دهشيال ىثلا ةمومذملا عدبلا

 : هيلع عمجأ نإ الإ ةنسلاو باتكلل هتقفاوم هجو ال

 ةطاحإلاو راثالاو ثيداحألا ةفرعم ىف رحبتلا ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديري نم جاتحمو

 الإ مهلدأ ,نم هملع نع بزعي داكيإل ىتح « ةلمعتسملاو ةسردنملا بهادملا ةلدأ عيمجم

 هيلع بجيف ماقملا اذه غلي مل نم امأو « ماكحألا رثكأ ىف ديلقتلا نع جرخ هلعلو « ردانلا

 5 لالضلا ىف عقو الإو نيعم بهذمل ديلقتلا

 اذ لأسم لك هفشك قيرط نم فرعي ىلاعت هللا همحر صاوالا ىلع ىديس ناك دقو

 ناكام ائيقي فرعي يح لامكلا ماقم اندنع لجرلا غلبيال : لوقيو عراشلا مالك نم ليلد

 اجرا ايأر ناكامو سايقلا نم ناكامو ةباحصلا مالك نم ناكامو « عراشلا مالك نم

 هب لمعي نأ دحأل سياو هب ىمري ىذلا وه ىأرلا اذه لثمو : لاق هانركذام ةقفاوم نع

 همزال نف بهاذملا ةلدأ ةفرعمو ةءيرشلا مولع ىف رحبتلا ةبترم غلبي مل نم لكف لاق

 : ةنسالو باتك اهل دهشب داكيال ىنلا ءارآلاب نيدنلا ىف عوقولا

 ثيداحأل ظفحلاو ةعلاطملا ف كلسفن نم دحجلا طعأو ةعيرشلا مولع ىف ىخأاي ردحبتف

 اهنيعب امنأل «بهاذملا عيمجي افراع نوكت ىتح « مهنالاقم ظفحو اهحارش بتكو ةعيرشلا



 دم

 ىأراا قيرط نم همامإ لرقب بهلذم ق دلقم نيدت اعرو ( ةرهطملا ةعيرشلا عومجم ىه

 لمعلا هتاف هبهلم عم تقوف « ىأرلا كلذ دضب رخآ بهذم قف ثيداحألا تحصف

 ىمامإ ىأر نأ الول نيدلقملا ضعب لوقو لاق « ةنسلا قيرط أطخأف ةحيحصلا ثيداحألاب

 هريغ ىهنو ىأرلاب لمعلا نم أربث دق همامإ سفن نأ عم روصقو دوجج هب لاقام اليلد
 . ها هيلع هعابثتا نع

 دئتسم هلوقل فرعيال ىذاا مامإلا ىأرب لمعلا ل : هلوقي نيدلا لضفأ ىخأ ناكو
 ىأر هنأ الوا لوقنو هلوقب نظلا ناسحإ انأ ىغيني كانهف هفلاغ ليلد ىلع علطن مل اذإام
 ناك اذإ دهتغا مالك ىلع هب لمعلا ميدقت انلف ليلد ىلع انعلطا اذإ امأ هلاقام اليلد هلوقل

 ولو ليلدلا كاذب رفظي مل هلأ ىلع مامإلا كلذ مالك لم<و « حبحصلا رظنلا لهأ نم انلثم
 « ها هب لمعل هب رفظ

 لمعلا ىلع ديقتلا ديري نم جات ؛ لوقي هللا همحر صاوجلا ايلع ىديس تمهدسو

 نايبلاو ىناعملا ملعو ةيبرعلا لع ىف رحبتلا ىلإ ىأرلاب لمعلا بنتجيو ةنسلاو باتكلاب
 اهتازاعو برعلالاوقأ فرعيو « طاينتسالا قرط نطاوم فرعي ىحح برعلا ةغاق وحنااو

 1 . ها اهلبقي الامو ةلدألا نم ليوأتلا لقيام فرءيو اهتاراعتساو

 اهريغو ةعبرألا ةمثألا بهاذم ةلدأ ىلع عالطالاب ىلع ىلاعت هللا نم دقو : تلق

 ادنتسم هتيأرو الإ مهلا وثأ نم لوق نم اف هقفلا باوبأ عيمج ىف مهلا وقأ دئتسم تفرعو

 حيت لصأ ىلع حيت# سايق ىلإ امإو رثأ ىلإ امإو ثيدح ىلإ امإو ةيآ ىلإ امإ ليلد ىلإ
 ةرهطملا ةعيرشلا نم ةجوسنم اهنأك ىدنع نآلا هللا دمحم ةءبرألا ةمثآلا بهاذم تراصو

 همحر ىلا مامالل ىربكلا نئسلا رصتخم ىلاتك علاط نم كلذ فرعي اك «اهممحلو اهادس
 نم ىأرلا لئاسم زيع فرعي الف انركذ اك بهاذملا ةلدأ ىلع علطي مل نم لكو « هللا

 ديقتلا كسحي نأ الإ ةلطابلا بهاذملاب لمعو ةغئارلا دئاقعلا ىف عقو امبرو ؛« ضنلا

 .رر# بهم

 هللا قيرط ىف اندنع لجرلا لثكيال : لوقي هللا همحر دينرللا مساقلا وبأ مامإلا ناكدقو

 مواعلا هله ققحيو ©« فوصتلاو ثيدسحلاو هقفلا ى امامإ نوكي ىت> لجو زع

 . ها اهلهأ ىلع

 مقو اك خش ريغب اهنم ود همهف امم ىنتكي نأ ةعيرشلاب ملعلا ىعدي نأ. ىغبفيال هنأ معف



 د سمع

 راصن ءاملعلاىلء ةءارقلا كرتو فيلأتلاب لغتشا مهفي راصام درجمب هنإف انرصءلهأ ضعبل

 عفتني ملو هوقلاخف هنامز ءالع دنع حجارلا ةفرعم نع دعبو « بناج ىف ءاهعلاو بناج ىف

 هوكزل سيردتلاو ىوتفلاي هوزاجأ ىت> خايشألا ىلع ةءارقلا ىف ربص هنأ واو هملعب دحأ
 . كلذ ملعاف هغئباشم دعب هيلع سانلا تابفأو

 ىف عمتجم نأ لق : لوقي هللا همحر ىراصنألا ايركز مالسإلا خبش انخيش تعمسو

 تعمتجا اهنأ انغلبي ملو لاق ءفوصتلاو ثيدحلاو هقفلا لع راصعألا نم رصع ف صخش

 مولعلاهله هيف تعمتجا نمو « اذه انتقو ىلإ فاشكلا ةيشاح بحاص ىبيطلا دعب دحأ ىف

 كاذب هبقلي مل نمو * هرصع ىف ةعاهللاو ةنسلا لهأ خيشي بقلي نأ ىغبني ىذلا وهف ةثالثلا

 . هملظ دقف

 ةيفوصلا لئاسوو نييلوصألابتكو !منالع بتكوةيدمحملا ةزسلا لهأ بتك ىخأاي علاطف

 ةنطابلا ةرئادلا مولع نم ءىشب كئاسل لزي نأن م افون خسيش دي ىلع قيرطلا تكلس ولو

 مهجر ريصتف ءالعلا جايس تفرع اذإام فالح سانلل كلعفن لقبف ءالعلا كيلع ه ركنيف

 ةقدل وه امإ ةيفوصلا ىلع ءالعلا در نإذ هنوليقي الام مهاع مكنو هنولبقي ٠١ مواهلا نم

 اكارمألا سفن ىف مهوق داسف مباع درلا ن» مزلي الف ء ريغال مييلع ةيفوصلا كرادم

 مهعم قالا اندجو ىتح ارومأ موقلا ىلع ركنن انك : هنع هللا ىبر ىلازغلا لاق

 : ىلاعت لاق

 0 ري اعلا للعم . ري م لل | رب سصا اس
 "1 ذإَو ) : ىلاعت لاقو ( هليوأت مَ 1و ويلعب اوطيحت "ل ام اوبَذَك لب ,

 . ها ( حيرت كذإ اذه ثواني اود

 ىدنع ناك : هللا همحر دينجلا ماقلا ىلأ مامإلا لوق هللا همحر ىلازغلا مالك ديؤي امو

 نأ ىلإ « سحب مل فيسلاب ههجو برض ول دح ىلإ ركملا ق ركاذلا غاري مهوق ى ةفقو
 رثكألا هيلعام ىلإ لمعلا ىف ليمتو جتمم لزت مل سوفنلا نأ ملعف «اولاق اك رمألا اندجرو

 قيرطلاك هنإف « ضعبلا هياعام فال هب نيلماعلا ةريكل هب لمعلا مدقتو « ديلقتلا مكح
 هدئع ريصتف لمعلا ىف هب سنأتسي نم اف كلاسلا دج الف ليلق اهكللاس ىلا
 ١ ١ ١ . لمأتف ةشحو

 لوبتملا مهاربإ قديس نع ىحم : لوقي هللا همح ر صاوخلا ايلع قدوس تعمسو



 ا

 ىق رركت فرح لك ةمجح لعب ىح اندنع لجرلا لككيال : لوقي ناك هنأ هنع هللا ىضر

 , ءاش اذإ ةيعرشلا ماكحألا رئاس هنم جرخمو « نآرقلا

 ريسفتلا ىف امامإ نوكي ىبحلاكسلا ماقم دبعلا غلبيال : لوقي هنع هللاىضر هتعمسو

 فرعب ريصب ىتح ىلاعت هللاب فراع خيش دي ىلع قيرطلا كلسبو « ثيدحلاو هقذفلاو

 ماكحأ فرعيو ةيدمحملا تارضحلا لخخدي كانهو « عامملاو فصولابال قوذلاب قيرطلا

 ةكرح هل نوكبال نأ هطرش نم لماكلا نأل عدبلا رئاس نم اهزمبو « ةرهطملا ةعيرشلا

 . ىعرشلا نازيملا ىلعالإ رام وأ ليل ىف نوكسالو
 لاوقأ عيمج ىلع هفشك قيرط نم عالطالا لماكلا طرش نم : اضيأ لوقي هتعمسو

 مهلاوقأ نم رمألا سفن ىف باوصلا قفاوام فرعيو مهلاوقأ نم ىأرلا زيعو « نيدهتحما

 . هفلاخ امو

 قيرطلل ردصتينأ دبعل زوجمال: نولوقي نومدقتملا خايشألا ناك : لوقي اضيأ هتعمسو

 « عدباا رئاس نم اظوفحم هرهاظ نوكيو « ةئسلاو باتكلا ىلع ديقتلا هسفن نم مع نإالا

 « هريغ لضيو هسفن ف لضيف هيلع نوديرملا هعبتيف عدسلا نم ءىش ىف عقي الثل كلذو
 نئسلا رصتخ# انباتك لئاوأ ىف ىأرلا مذ ىلع مالكلا انطسب دقو لالضلا ةمنأ نم بتكيو

 . هعجارف هللا همحر ىومبلل ىربكلا

 ىأرب لمعت نأ ىدلواي كايإ : هيقفل لوقي هنع هللا ىضر ىنيتبنلا ايلع ىذيس تعمسو
 اوءربت دق مهلك ةمثألا نإف« ىمامإ بهذم اذه لوقتو « ثيداحألا ىف حص امل افلام هتيأر

 مهدلقنال كلاف « كلش الب مهدجأل دلقم تنأو « ةنسلا حيرص تفلاخ اذإ مهلاوقأ نم

 ملطت مل ليلد هل نوكي نأ,لاهحالا كمامإ لوةب لوقت امك ليلدلاب لمعتو لرقلا اذه ىف

 « امهنم دحاوب لمعلا لطعتال ىت- كالذو « هيلع تنأ

 ةعبرشلا دعاوق قفاوبال نأ ةنسلل لهأ مالك ىف قاطأ ثيح مومذملا ىأرلاب دارملا نإ مث

 هل تدهشا» لمشي ىبح « اقلطم ةنسلا حميرص ىلع دازام لك هبدارملا سيلو « ةرهطملا

 نيدهحملا لاوقأ عيمج در هنم مزايو لقاع هب لوقبال كلذ نإف « !هتادأو ةعيرشلا دعاوق

 . كلذب لئاقالو ةعيرشلا اهب حرصن مل ىتلا

 قلطأ ثيح مومململا ىأرلا نأىريكلا ناسلا نم ءاضقلا باب ىف ىييبلا مامإلا ىورو

 ها ىأرلا مذ ىف دروام لك لمح كلذ ىلعو لاق لصأب اهبشم نوكي الام لك وهف



 دل وا

 سابع نبا نأ هللا نيد ف ىأرلاب لوقلا نم مهثريت ف نيدهتحملا ةمثألا نع هانيور امو

 دودرمو همالكن م ذوخأم دحأ لك : نولوقي اوناك كلام مامإلا كلذ ىلع امهعبتو ءاطعو

 . ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر الإ هيلع
 ىفي نأ ىلياد فرعيال نم ىلع مارح : لوقي هنع هللا ىضر ةفينح وبأ مامإلا ناكو

 هيلع انردقام نسحأوهو ةفينج ىبلأى أر اذه :لوقي ىوتفب ادحأ ىتذأ اذإ ناكو «ىمالكب

 . باوصلاب ىلوأ وهف هنم نسحأي ءاج نف
 . ىهذم وهف ثيدحلا حص اذإ : لوقي هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا ناكو

 مالكباوامعاف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مالكت لاخي ىمالك مي راذإ : لوقي ناكو

 : طئاتللا ىمالكي اوبرضاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هنإف كسفنل رظناو لوقأام لكىف مهاربإلاب ىداقتال : ةلأسم ىف هدلق نيحخ ىنزملل لاقو

 بحأ ناكو « هب اناقل ثيدحلا ص ول افيعض اهايلد ىأر اذإ ةلأسملا ف لوقي ناكو « نيد

 . سايقلا نم انيلإ
 هكرت انل لحم ل ءىش ىمأو وه ىنأب مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعتببث اذإ : ةياور ىو

 ع هعم لحأل ةجح الو

 سايقى ال اورمك نإو ملسو هيلع هللا لص هللال وسر لوق عم دحأل ةجحال :ةياور فو

 . لوق لك عطقي هلوق لعجو « امالك هعم دحأل لعجي مل ىلاعت هللا نإف ءىش ىف الو

 : نيبملا جيونلاب ىمسملا ائباتك ةمدقم ىف كلذ ىف هلك مامإلا مالك انعمج دقو

 مايأ ىنتخا هنإ ىتح ةنسلا عابتا ف مولعم هلاحف هللا همحر لينح نب دمحأ مامإلا امأو

 هياع هللا لص هللا لوسر نإ لاقف « كانويلطي نآلا مهن] هل ليقف جرخ مث مايأ ةثالث ةيحخلا

 : ثالث نم رثكأ رافكللا نم ىنتخا نيح راغلا ف ثكمم مل سو

 هللا ىلص عراشلا مالك هيأر فلاخي نأ افون طق امالك هقفلا ف هل نودي مل هنأ انغلبو
 5 ملسو هيلع

 : هباحصأ رودص نم قفلم هبهذم عيمجو؟هلوسرو هللا عم مالك د حأل وأ لوقي ناكو

 اذإ : لوقي ناكو . لغد هبلق فو الإ ىأرلا بتك ف رظني دحأ داكيال : لوقي ناكو

 اولأساف « ىأر بحاص كانهو هميقس نم هحيعص ىرديال ثيدح- بحاص دلب ىف متيأر
 . ىأرلا بحاص نم اولأست الو ثيدحلا بحاص نم

 اهمفطي نأ اهب ءىضتسي ةعمش ىطعأ نم ىلع حيبق هنإف كيد ف اودلقتال : لوقي ناكو



 ا ل

 رصبنسيو رومألا-نمب اهم زيمب ةل 1 هللا هلعجىدذلا لمعلا ىللهب ريشي هلعلو «مالظلا ف ىشعو

 + هئيد ف اهج
 مهرغغالو ىعخنا الو ىعازوألا الو اكلام اودلقث الو ىنودلقتال : لوقي ناكو

 مها اوذخأ ثيح نم ماكحألا اوذخنو

 ديلقتلا نأب ءالعلا حرص دقف الإو « رظنلا ةوق هيف ناك نم ىلع لومحم وهو : تلق

 . ملعأ هللاو كلذ ملعاف رظنلا فيعضل ىلوأ

 ل

 .« وسر َةَنسَو هللا بابك امه ' مك اوت ل ن رمأ "كيف تكارت »

 تل ذأ نإ ( ين أ ت0 اعوفرم ىذمرتلا ىورو

 .« تيب لْهَأ ترتع دل

 . « ايف نوت قيك اونرفنان » : ةباور ىف داز

 : ملعأ هللاو نيسحلاو نسحلاو سابع نباو ىلءك مهنم ءايعلا هتيب لهأب دارملاو

 5 يد 1

 اوْضَعَو اهب او < نييدبملا توفل ءاقلذما ةّنسَو 0 لمَ ١

 لكَ «ةَعذب ثّدع لك هنإف ِرومَأْلا تاتو "5 (يإ3 « دجاّرلاب (ئلَع
 . « لَم ةعادب

 : لاق ملسو هيلغ هللا ىلص هللا لروسر نأ دوعسم نبا نع ىراخبلا ىورو 1

 ”لسو هيلع هللا ىلص دم ىذَع ىذا ْنسْحأَو هللا باَيِكث يدا َنسنحأ "نإ د
 .6 مدن رولا و

 . « نينأطلا لبق ”مل ال أ فلوو
 ىلع افوةوم ضئارفلا تاتك لوأ قف هركذ « نظلاب هللا ند ىف نوملكتي نيذلا ىأ

 ١ + دوعسم نبا

 نم » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 روف



 ا

 مآل فلا ةةقبَر َمَلَح ْدَقق ارش ةعاجلا َقَراَف ْنَم » ؛ اعوفرم دوادوبأ ىورو
2 

 +6 وعنه نم

 هللا ءاش نإ هبقع ىذلا دهعلا ىف لعلا ىف ءايرلا ىف ةدراولا ثيداحألا نه ةلمج قأبسو

 . ملعأ ىلاعث هللاو « ىلاعت

 ريخأتب نواهتنال نأ ( لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذأ )
 ةيعرشلا رماوألا نأب انملعل ادحأ كلذ ىف نذأتسن الو اهلعفت ردابن لب « ةيعرشلارماوألا

 للسفن الف جاردتسالا اهل امبرف ةطبنتسملا رومألا فالخع حاردعسالل ةلابح لضعتال

 ةمئالل تنذأ امث اذكو اذكل عم: هللا لوسراي روتسد مان هجوتب اتلوق دعبالإ اهنم ائيش

 : كلوق مومم ىف هونسي نأ

 . « اهب لت م ُرْجَأَوَ ا 5 قلم نم س١

 سول هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نذإلا عامس لعيب الإ كلذب لمعلا ىف عرشنال م

 هللا ىلص هنذإ انيلق ىف ىلاعت هللا ىقاي ىح اناهمت اظفل انل هنذإ عمسن ملْنِإَف ء اظفل انئاذاب

 نم سو هياع هللا ىلص هيلإ بحأ هب انلمع نأو « ةانم لعفلا كلذب هاضرو انل ٍلسو هيلع

 .هاورام ةئيرقب هلوسرو هللا اهاضريال دق تنسحتساولو ةءديلا نأل كلذو « لمعلا كرت

 : اعوفرم ىلمرعلاو هجام نبا

 هس 61 "عم هثاو تاك دل يح ثا اهاز* ب آل ةاولم كان علا
 نم ١ لثم هيلع ناك هلوسرو هللا ضارب ال ةلالض ةعدب_”عدتبا نم د

 , هأ « اهب لمت

 ةعيرشلا هب حرصت ملام لك ىف ملسوءيلع هللا لص هنذأتسن نأ بدألا نم نإ انلق انه نف

 مدعق ةعيرشلاهب تحرص امب قدليوهللاالإ هلإال لوقيو « هناعإ دددياف لوخدم هناميإف اهف

 . هيلع عمجأام هيف ناذئتسإلا بابحتسا

 ملسو هيلع هللا ىلص هب ءادتقالا ف لك أ دروام دح ىلع فوقولا نأ كلذ حاضيإو

 قو « نوعبتم ةعيرشلا دح ىلع فوقولا لاح ىف اننأل « نسحتسا ولو ةعدبلا عابتا نم .

 نملكأو م عراشلا رظننإف اضيأو « ممالاب ولو « نوعدتبم ةحبرصلا اهدودحلا ائيدعت لاح



 ل

 لمعو ةعيرشلا دحأ ىدعتام هنأ ءىرقتسا دق هنأ ىلع مهفلا ىف ةياغلا ائغلب ولو « انرظن

 . ةيدمحملا ةنسلا حسيرص نم ريبك بناجي لخأو الإ عدتبا

 ىلاعت ملعام الإ كرت اف « !ماياف ىلعأ ىلع ةعيرشلا لرنأ ىلاعت هللا نأ كلذ حاضيإو

 اذإف « اتقو ىعرش رومأم لكل لعجو « هيلع ةموادملا ىلع نوردقبال هدابع صاوخ نأ

 هلعفي تقو هل نب ملو تارومأملا ىاب نم هريغ ثقو دازملا كلذ ذأ كلذ ىلع دبعلا داز

 ىلاعت هللا نإ اضيأو« ءادتبالا ىف بهذام بسم انئس وأ ةئس كرتو ةعدب داز اذه لئف هيف

 مسو هيلع هللا ىلص هلوسر هعرش وأ ىلاعت هعرش امب لماعلل الإ ةنوعملاو ةدعاسملا نمضام

 ةنكم ىلإ رفاس نم نأ انك« ةئوعملا هب لماعلل نمضي ملف هريغ هعرش امأو هريغال هنذإ نع

 نم فالخم « رمألا تحن رفاس هنأل اعجارو ابهاذ هللا نم ةنوعملا هل لصحم دازلاب

 دئادشلا نم ىساقي ناك كلذلف « ىملإلا رمألا تحت رفاسب مل هنأل داز الب رفاسي

 .٠ ىمغ الام

 ىلاعت هللا رمأ ا بواقلا تفص وأ : لوقي هللا همر صاروخا اياع ىديس تعمسو

 هللا نإف « ءاوس دح ىلع 4 قوطنملاكن آرقلا نم نودهنئغا هطينةسأ|# عيمج ابماصأ دجولا

 : لروشي ىلاعت

 . ( هئش نم باتكلا يف انطكرف ام)
 ىصاعملاباكتراو تاهبشلاو مارلا لكأنم تردكستو بولقلا تملظأ اذ نكلو

 .ها ةنسلا بلصنم مهمالكنأ لاح اوايأر مهمالك اومسو ةمئالا عزانمابيلع ىفخ ماثالاو

 هللا باتك ىف مهفلا ىطعأ نم : لوقي هللا همحر ىبرعلا نب نيدلا بم خيشلا ناكو

 هعردجتب لوقلا ىف جاتح الف الثم نيدلاولا برض ةلأسمل ءاج اذإف « سايق ىلإ طق جاتحيال

 : ىلاعت هلوق نومضم نم كلذ ذخأي امنإو « ثيفأتلا ىلع برضلا سايق ىلإ

 . ( اناسحإ ٍندِلاَولاَبَو )

 . ها كلذ ىلع سقو سايق ىلإ انه انجتحا ام « ناسحإب سيل برضلا نأ مولعمو
 الو هيلع ءايلعلا عمجت و هك ةعدرشلا حرصت ' ءىذ لكب لمعلا نع ىخأاي ىف

 حرص اهالإ ةباحصلا لدا ؤيال هنأ ام ةعبرشلا هب «ثلح رص اع الإ كذمشاؤرال هللا نإف دعنت

 عيمج دوجو ليقو « ةباحصلا نمز ىف كنأ كسفن ىحأاي ردقو « ةنسلاو نآرقلا هب
 كالذكف « ةعيرشلا هب تحرصام ةفلاخمع الإ كذسخاؤي ىلاعت قيلا ناكله بهاذملا

 . نآلا لوقلا



 ا موا

 ءالع نم صخش ىلع ة-رابلا تررم ىل لاقف ءارقفلا نم صخ.ش ىلع درو دقو
 ىنلا نع تبثام لاقو ىنأف ةحئافلا انل اوءرقا « فارصنالا دنع هل تلقف !رئاز ةيكلاملا

 سيل لهس رمألا رئازلا اذهل تلقذ « فارصنالا دنع امتءارقب رمألا ملسو هيله هللا لص

 تيأرف ةليالا ثالث تمنف اهأرقن مل اذإ الو. « فارصنالا دنع ةحنافلا انأرق اذإ رزو انيلع

 (كلاممامإلا بهذم ةعلاطع ىنرمأ مث «لهسرمألا ىلوقىعىنبئاعو ملسو هيلع هللا لص ىبنلا

 باهولا ديعاي : ملسو هيلع هللا ىلص هظفاو !مترصتخا مث ىربكلا ةنودملاو أطوملا تعلاطف

 تملعف ها ىراثآ دهش هنإف اهدنع فوقولاو ىنرجه راد مامإ لا وقأ ىلع عالطالاب كيلع

 هيلع هللا ىلص هيلإ بحأ دروام دح ىلع فوقولا نأ ملسو هيلع هللا ىلص همالك نم نئارقلاب

 . هيلع غمجأ نإ الإ نسحتسا نإو عدتبا امم لسو

 حصان خيش دو ىلع ةديدش ةضايرو ةدهاجم ىلإ دهعلا اذبب لمعلا دي رب ند جات و

 تشكلا ىلع هتنسل هلمع لاح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هتسلاجن الهأ ريصيو هيلق ريزتسيل

 « هارءال ناكنإو « ديز سيلج هنأ فرعي ىمحألاك مياستلا و ناعيإلا ىلع وأ دوهشلاو

 بدألا ىدأ اف عرشملا دوهش نع الفاغ ةيعرشلا رماوألا نم ءىشب لمع نم نأ ملعف

 , هيف هعم رشحتل الإ كال هعرشام هنأل هقح هعم

 هللا ىلص هللا لوسر رواشي نأ ملاعلل ىغبني : لوقي هللا همحر صاواللا ىلع ىديس ناكو

 ةعيرشلا رهاوظ هل تدهشو « ةنسلا ف دروام حيرص فلاخ لعف لك ىلع ملسو هيلع

 : سو هيلع هللا هلو زك موك اة يحلب هذه انتلأسم ق اك امنامومعو

 "للا لَص هيبت لع او 0 0 ل ا

 « راج ةفيج ني نأ ل وفكرت الإ لسو ويلع

 هل لب هلعاف ىلع جرح الو ةنسلا حيرصب اذه لثم قحليف . هريغو ىناربطلا هاور

 اهكرت نم ىلوأ قرفتلالبقو فارصنإإلادنع ةحئافلا ةءارق نوكتف اذه ىلعو « الذ فرجألا

 ةمامإ نم ةيعرشلا تابرقلا نم ءىث ىلع مولعملا ذخأكو « عرذأ ةعبس ىلع ةماعلا ةدايزك

 هل لسو هياع هللا لص هظفل عمسي مل نإو كلذ وحنو نآرق ةءارقو ملع سيردتو ةباطخو

 . ملعأ هللاو لاح لك ىلع بدأ كلذ.نآلنذإلاب

 هيف ةرضل اه اذه اد ذه نوم ىف ثدح سد : اوفرم اههريغو ناحيشلا ىورو
 رع

 د
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 . ذر َويف ( رم رْيَغ لك اًرمأ مص م مال : ةواد:ىأل ةناوز قو

 كلملا دبعىلإ ثعب : لاق هنع هللاىضر ثرهانب بيصع نأ هريغو دمحأمامإلا ىورو

 ةعمدلا موي رباثملا ىلع ىديألا عفر نيرمأ ىلع سانلا انعمج دق انإ لاقو ناورم نبا

 ءىش ىلإ مييجع تسلو ىدنع مكعدب لث أ امهنإ امأ لاقف رصعلاو حبصلا دعب صصقلاو

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نآل لاق « ملو لاق « امهنم

 .4 ةْنَسلا 00 مهر الإ عد ب ثق تَدْحَأ ام

 8 ةعدب ثاددإ ند ريخ ةئرسل *كلسمتف

 6 رورو ع امسإر ل١ وه م

 لل دنع مظعا دبعي هلإ هلإ نم ءاهتسلا لل ت م د : اعوفرم هريغو ىتناربطلا ىورو

 ل 2 6 0

 »؟ رعبشم ىروه نم

 ل5 هع ةب'وتلا بحس لات هللا نإ 3 ؛ نسح دانسإب اعوفرم ىتاربطلا ىورو

 6 هع ب عدي يح ىتح رةعدب ٍبحأص

 د وعس# نس هللا كديع ىلع فؤقو - لاق ةرارز ا رم نع حمي بت دانسأب ىناريطلاىورو

 هيلع هللا ىلص دمحم نم ىدهأ تنأ وأ « ةلالض ةعدب تءدتبا دقل رمعاي لاقف صقأ انأو

 : ملعأ هللاو دحأ ىدنع ىباع ىدح ىنع اوقرفت مهيأر دقلف : لاق ؟ هباحصأو ملسو

 انلأس الئاس بيجنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع لمخأ )

 انصب رث كلذ لعن نِإ) صالخإلا لئاسلا نمو « انسفنأ نم ائملع نإ الإ ملعلا ف ةلأسم نع

 ةيصعم صالخإ ذل ماعلا ف ضوكلا نآل اصالخإ 5 ىدح رثكأو ةنس انكم وأو باوجلاب

 ءايرلا انسفنأ نم انملع اذإ انةيرطو. هيلع هدعاسن الف لئاسلا نود ملعلا ىف انصالخ|ريدقتبو

 مث انناودنإ كلذب رمأتو هب باحعإلاو هيف ءايرلا نم صلختلا ىلع انسفنأ دهاجن نأ ملعلا ىف

 0 لوقي ملعلا سانلا ماعتل هسواج مدع ىلع هوهال اذإ هنيه هللا ىذرىروثلا نايفسن اكو

 5 مهشاعم رمأ هي اوفريحو سانلا 4 اواداجيل معلا نوريلطي مهنكلو

 مدقيل مع نكيول ملعلا ىف ةينلاتحص ول : لوقي هنع هللا ىضر ضايعه نب ليضفلا ناكو

 : لمعل اريغل هوملعت نكلو هنم جاتحم امو لمعلا الإ هيلع
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 لاف «ةظعوم انظع ىلع ابأاي لاقف اموي ليضفلا ىلع لد ىروثلا نايفس نأ ىكحو
 متكو ؛ ةملظ مترصف دالبلا ىف كسب ءاضتسي اجيرس ءالعلا رشاعم منك كظعأ اذامو ليضفلا

 سلجيف ءارمألا ءالؤه ىلإ مدحأ ىفأي « ةريح مثرصف لهجلا تالظ ىف مكب ىدتبمام وجن
 ثيدحلاو ملعلا سردي سلجيف دجسملا لخدي كلذ لعب مث مهماعط نم لكأيو مهشارف ىلع

 اذكهام هللاو « ملسو هيلع هللا ىلص ىنثلا نع نالف نع نالف ىثدح لوقيو سانلا ظعبو

 « فرصنا مث نايفس ىكبف ملعلا لمح نم ناك

 هركذل حرشني دباعلا وأ ملاعلا مني ر اذإ: لوقي هنع هللا ىفر ضايع نب ليضفلا تاكو

 . ءارم هنأ اوملعاف راكألاو ءارمألا سلاجم ىف حالصلاو معلاب

 رطخي نأ ملعلا بلط ى ءايرلا ةمالع نم : لوقي هنع هللا ىضر ةنيبع نب نايفس ناكو

 بلق ىبحبال ملعلا نإف هباق تام كلذ لعف نمو ء ملعلا لجأل ماوعلا نم ريش هنأ هلاب ىف

 هللا ةريض+ هرهظو ايئدلل ههجو راص هب ربكت اذإ هنأ كلذو « هيف صلخأ نإ الإ هبحاص

 . لجو زع

 اهنع رابدإلاو ىبحي اهيلع لايقإلاف بولقلا ةايح اهب ىتلا ىه ةرضحلا ةحئار نأ ملعاو

 مي راذإ :اضيأ لوي ناكو . لجو زع هللا نعاوضرعأ نيح رافكلا بلق تاماك' « تيم

 . هوملعت الف ايندلا يف ةبغرو الادج دادزا الع دادزا الك لعلا تلاع

 ملعلا مهلاهج ملعتي نامز سانلا ىلع قأيس : لوقي هنع هللا ىضر رابحألا بعك ناكو

 ىلع ءاسنلا رياغتي امك وأ  ءاسنلا ىلع نورياغتي اك ءارمألا نم برقلا ىلع هب نورااغتيو

 . مهملع نم مهظح كلف لاجرلا

 هردص حرشنينأ معلا بلاط صالخإ ةمالعزم : لوقي هنع هللا ىضر ىرالاحلاصناكو

 كلذ نء هيلق ضايقنا هئاير ةمالع نم نأ اك « ةعمسلاو ءايرلاو لهجلاب سانلا هفصو اياك

 ملعلل هحدمو هناسل ةفرخزب كددتفي نأ افوخ هوسلاجت نأ ايندلا ملاءاورذحا: لوةيناكو

 نأ دحأل ىغبني الف رانلا ىلإ هداز ملاعلا ملع ناك امبر :لوقي ناكو . هب لمع ريغ نم هلعأو

 هل ةجح وه له هملع ةقيقد- ملعب كانهو « طارصلا ةزواجم دعب الإ هملعب حرفي

 , هيله وأ

 :لرا الإو هباجأن إف لمعلاب ملعلا ترم :لوقي هنع هللا ىضر مهدأ نب مهاربإناكو

 ملعت امب تنأ :بوتكم هيلع اذإف هتبلقف : ربتعت ىنبلق هيلع بوتكم رجحي ترره.لوقي ناكو
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 دق سانلا رثك أ نإف لمعلل معلا اوبلطا لوقي ناكو ؟ ملعت آلام لع بلطت فيكف لحعتال

 . ءابطاك مهلمعو لابجلاك مهملع راصق كلذ ىف اوطلغ

 الع دادزا الك مهدحأو سانلا انكردأ : لوقي هنع هلا ىخر ىرصملا نونلا وذ ناكو

 دادزا الع مهدحأ داذزا الك مويلا مهارثو « اهتعتمأ نم اللقثو ادهز ايندلا ف دادزا

 ماني وهو هب الماع ملعلا بلاط نوكي فيك: لوقي ناكو . اهتعتمأل اريثكتو ةيغر ايندلا ىف

 نم دجبنيال راحسألا ف بهاوملاو مواعلا رشن تقوو نئارحلا حتف تقوو مئانغلا تقو

 . ةعاس ليللا

 نواكأبي مهر معلا ءالؤه نوملعت فيك : لوقةيدهنع هللا ىضر زب زعلا دبع نب رمع ناكو

 ءايحأ اوناك مهمأ وأو رانلا ىف نوءترب نيذلا تاومألاك مهنإ هللاو تاوبشلاو مارحلا نم

 , رادلا هذه نم مموطب ق راثلا ملأ اودجول

 نودلقم متأامتإ و؛ءالع مسل :هنامز ءالعل لوةيهنع هللا ىضر رمتعملا نبروصنم ناكو

 صصغلا معرجتل كملعب نوامعت منك نأ واوءطقف اهيكمحو ةلئسملا مدحأ عمسي ملعلاب

 ةقرخالو هلك أي افيغر كدحأ دحتال ىبد- سبلملاو لك أملا ىف عروتلا ىلع مشع هلك ملعلا نإف

 ابوث تدجو ىح ارهش اذن" اذك ريصحلا تسبل دقل هللاو « هتروع امم ىراوي

 :لةلدخ خف

 هب ىغنبي الام لك نأب هملع عم ىلعي ام ملاعلا ىئاري فيك لوقي مشخ نب عسبرلا ناكو
 ناكو« كلذل مغي ملعلا سردي وهو ةلفغ ىلع ريمأ هيلع لخد اذإ ناكو ء«لحم ضي هللا هجو

 كلذ هاري نأ افوخ وبلا كلذ الع سرديال هترايز ىلع مزاع ءارمألا نم ادحأ نأ هغلب اذإ

 ىف ضبقني نأ هملع ف صلخلا ةمالع نم : لوقي ناكو . ميظعلا هسرد لف قى وهو ريمألا

 : ىفزي وهو هيلع علطا نم رثأتي اك رثأتبو رباكألا هجدم اذإ هسفن

 نامزلا اذه لالحلا نم عيشي نأ ملعلا بلاط ىلع حبي: لوقي ىرصبلا نسحلا ناكو

 ىنيفكستف ةرجالاكىطب ىف ريصت ةلكألا نأ دوأ ىنإ هللاو « مارحلا نم عبشب نب فيكف

 امنإ ءالعلا عرو لوقي ناكو ه رثكأو ماع ةئاهلث ءاملا ف ثكمت اهتأ انغلب هنإف تومأ ىتح

 رخآآ ىنأي هلأانغاب لوقي ناكو + ةرهاظلا ىصاعملا نع مويلا مهعرو امئإو تاببشلا ف نوكي

 شتفيلف «ةمايقلا موي هتعبت مهماع نوكي مث« عيضيال قى هللا ريل ملعلا نوملعتي لاجر نامزلا

 . هسفن ناسنإلا

 ( راونألا حئارل - ) 4١



 سك

 بغري نأ هملعب ىئارملا ةمالع : لوقي هنع هللا ىضر ىنزملا هللا دبع نب ركب ناكو

 لك هبغري ال هريغ ىلع ةءارقلا ىف دحأ هرواش اذإ هنإ مث « هيلع اوءرقيل ملعلا ىف سانلا

 + بيغولا كلذ

 نامزلا اذه ىف ءارقلا ىلع بلغ دق : لوقي هنع هللا ىضر كرابملا نب هللا ديع ناكو

 ةكبش مهملع اوذّتاو مهجرفو مهنوطب ةوهش ىف اوقرغ مهنأ ىتح ثتايبشلاو مارحلا لكأ

 ثيدللا لهأ ىلع لخد صقن الول لوقي ناكو . مهسلاجمو م ايإف ايندلا اهم نوداطصي

 اوناهف ايندلا هب نوداطصيو مهملعب نوفرن# اوراص مهنكلو سانلا لضفأ اوذاكل هقفلاو

 ملعلا نم ةدايزلا باطيال نأ لجرلا لقع ن٠ لوقي ناكو . ضرآلاو تاومسلاتركلمىف
 . لمعلل بلطي امنإ ملعلا ذإ هب لمعي ىك ملعلا ملعتيف ملع امب لمع اذإ الإ

 ديرب امتإ مكدحأ نإف ٠ نوكيت مثأو معلا اوبلطا : لوقي هنع هللا ىضر ىبعشلا ناكو

 .ةمايقلا موي هسفن ىلع ةجحلا ةماقإ ةدايز هي

 كل لاق اذإ كبرأ لوقت اذام هل اولاق ثيدحلا ءالمإل سواجلا قاحلا رشب كرتامدلو

 دجأ ملو صالخإلاب هيف ىترمأ دق براي هل لوقأ لاقف ؟ ملعلا ىدابع ملعتال مل ةمايقلا موي

 . اضالخنإ ىسفت ىف
 دجوام لك لكأبو همعطمق طاخم ملعلا بلاط مثيأ راذإ : لوقي ىروثلا نايفس ناكو

 ناكو : ةرارمدادزاءاملاب ايردادزاالك لظنحلا رجشب هيبش هملعب لمعيال نمنإف ملعلا ةوملءتالف

 نفي ملت ىلابلا نشلا وأ ةيراسلاك رعصي ىبح ىلاعت هللا ديعمث هلك ملعلاولعت ادبع نأول لوقي

 انكردأ دقل هللاو لوي ناكو . هنم هللا لبقت ام مارح مأ وه لالحأ هفوج لتخدي ام ىلع
 هتين حالص مه رهظإ ىح ماعلا نم ائيش هنوملعي الو ةزيثك نينس بلاطلا نوضورب اما وقأ'

 1 ملعلا ْق

 ةنس نب رشع ىلاعت هللا همحر اكلام مامإلا تمدخ : لوقي مساقلا نب نمحرلا دبع ناكو

 : ابدأاهلك ةدملا تلعج ىنايلايف « بدألا ملعت ىف ةنسرشع ةينامتو ملعلاف ناتنساهنم ناكن
 كملع لعجا دمحم اي هللا همحر كلام ىل لاق : لوقي هللا همحر ىعفاشلا مامإلا ناكو

 . اقيقد كبدأو احلم

 دجبنلل ءام هيف ءانإ ىل عضوف ثيدحلا بلطأ دمحأ مامإلا دنع ةليلتب :ةمصعويألاقو

 هثييدحلا بلطأ تثج تلقف ؟ تئجاذامل ىل لاقف «هلاحم ءانإلا دجوف حبصلا ةالصىلإ ءاجف

 : كليبس لاهل بهذا ؟ ليالا قف دجمم كل سيلو ثيدهلا كملعأ فيك لاقف
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 ةيندلا ىلإ هيلقب لام مث نآرقلا لمح نم : لوقي هنع هللا ىضر كرابملا نب هللا دبع ناكو

 نم نآرقلا هادان هبر تآرقلا لماح ىصع اذإ لوقي ناكو + ايعلو اوزه هللا تايآ ْذْحْنا دّمف

 . كبر صعنال كال لوقي ىنم فرح لكو ىرجاوزو ىظعاوم نأ « لمحأ الهام هلاودفوج

 « دابعلا هب ىلاعت هللا عقنيل ملعلا ىف صالخإلاب مكيلع : لوقي هللا همحر ىووتلا ناكو

 ىملعب ىل هللا رفغ لاقف هثوم دعب ىؤر هنأ نيلماعلا ريغ ءالعلا نم دحأ نع انغلبي ملو لا

 : هريغ ىلع أرق اذإ هيلغ أرقي نمم ىذأتي نأ ملعلا ءاير ىلع ةحيرصلا لئالدلا نمو لاق ادبأ

 مباصلا لمعلا نم ةئيبمخ هل نوكي نأ ملاعلل ىغبني : لوقي هئع هللا ىضر ىعفاشلا ناكو
 . ها ةرحخآلا ق ىودبجلا ليلق هنإف طقف معلا ىلع دمتعيآلو لجو زع هللا نيبو هنيب ايف

 + ةروهشم ةريثك ملعلا ف صالخإلا ىف ءاملعلا ليواقأو

 وعلا باطي نميف سرفت اذإ ىلاعت هللاهمحر ىدونامسأا نيدلا|سمش خيشلا انخبش ناكو

 كلوقيو ةدحاو ةلئسم هماعيال اشرلا لوبقو ءامضقلا بالو قيرطب اهندلا هب داطصي ديرب هنأ

 انخيش ناكو : لاق مث د ملعلا كلملعأ لاعت مثرلعلل علصتىح ايئدلا ةبحم نم كبلق رهط « هل

 تيونام ىداو اي هل لوقي ىتح ادحأ ملعي ال « ىتبتبتلا لع ىديسس' ىلاعت هللاب فراعلا

 هملع مث ةينلا هملغ الإو هملع ةفللاص هتين ىأر نإف « كملعأ نأ ىتمبلطت ىذلا ملعلا اذبب

 < ملعأ هللاو هتع هللا ىغر

 زقاينلا َمْوَي وْئلَع ىفقب ساتلا ُلّوَأ » : اءوفرم امهريغو ىذمرتلاو ىئاسنلا ىورو

 كيف تلتات لق ؟ اف تلمح [مق "لات افرق همصن 0 هب يك ا 0

 ليق 0 هرج آللي 0 9 َكَئكَلَو 3 2 كآتف ت مَنْ ئ

 مو و 0 ا د راثلا ىف قل ٌقَح دهْجَو لَك بِحْمَف وب ري 7
01 00 
 هَمملَعَ لولا ٠ تناَعت لَ 1 تايم ًامف لأ اهفرمف معن هفرتق ر هب ف ف ناذلا

8 

 ترو ."6 نآلف لاي لم كلو تدك 06 1مل كيف تأت

 ل راثلا ىف تأ تح دخت لق بيش م لق "ىف َوُه لآقيل نا رقلا
0-0 

 لمت أَمَف لف بفرق هتعن هفردف عب ينك لاما فانضأ خ م ُهاَطْعَأَو و هنلع هللا َر ْعَسَو

 تبَذك لات كل ايف تقف الإ ايف هوي أ ٍليبَس ني تك مام لاق ؟اييف

3 

 0 هن



 4 نس -- 0000 .٠

 ا سل ا مأ م ليق ْدَكَو « داوَج وه لاقيل تلف كنكَلَو

 . « راثلا ىف

 7 عاجش ىأ :دملاب هىرج ةلوقَو

 وب ”ىراي 5 ءاماغلا وب ”ىراَجميل ممل َبلَط رم » : اعوفرم هريغو ىذمرتلا ىورو

 . «رآثلا هللا هَلَخْدَأ ركيلإ ساتلا ةوجو وب فِرْصَيل أ ءايتشلا
7 5-0 

 1 5 2 .٠ لك 8 *ي اة 5
 8 ا نوو رقي نيالا ف ىتمأ ' نم س سان ”هقفتحس :١ م اعوفرم هجأم نبأ ىورو

 0 ممور 2 نب

 كالذ نوكي الو « اننيدب ' مدعو مكينَذ ني ُبيِصُت هاَرمألا ىنأ نول

 ايآطلتا الإ ميبارق نم ا ةكلذكَو « ٌكلؤشلا الإ ءاّثقلا نم تمم ال اك

 قى مماثلا

 مسيال اذإ كب فيك» لاق هنأ هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع هرعغو قازرلادبع ىورو

 « ةئسلاتكرت لاقي تكرن اذإف « ةئيس لذتتو ؛ ريبكلا اند مرمو ريغصلل اهبف وبرن انتخ

 تركو مك ؤاهقف تلقو ؛ مؤارمأ ترثكو مكؤانمأ تلق اذإ : لاف ؟ كاذ ىتمو هل ليقف

 ملعلا ملعتو :ةياور قو )2 ةرخالا لمعي ايندلا تسفلاو نيدلا ريغل سانلا هقفتو )2 م اياطعش

 0 ؛لمعأا ريغل

 دانسإلا حيدص لاقو م احلاو ىببلاو هحيدص ىف نابح نءاو دمحأ مامإلا يورو

 : اعوفرع
 3 م يالا وا ىف كا
 ةعف رلاَو نب دلاَو ءانتلاب ةّمالا هذه “ريكي د

 لآ
 لمع ع .ضدألا ف نيكل دف

 هم ةرخألا ىف هل نكي ل اين دلل ةرخآلا لمح مهم ا 0 - 3 سال

 "هللا "مم هلَمحَو ريملعب ماتا "ممل نم » : اعوفرم قيببلاو ىناربطلا ىورو

 . 4 مي 00 وقل مماس

 ىلاعت هللا رهظأ ءاير سانال هملع رهظأ ند لك نأ هانعمو : ميما ديدشتب عمس هلوقو

 .٠ ايندلا راد 3 مهاءار نذلا داهشإلا سوءر ىلع هحضف و ( ةمايقلا 0 هلض ُْق ةدسافلا هتيك

 َلَجَرلا َّنِإَو للا َنِم ُدَمُأ لتقْلا َلَع ءاقبالا نإ » : اعوفرم قيببلا ىورَو



 سم "5458ه

 رم 561 نيب او 2-5 3 م مك 3 8 2-5 م

 نفي 0 ”فمضيف رشلا ىف وب ٌلوُمْنَم 0 رع تكتف لكلا كك
 7 5 سم # ءو سيم صج

 فيعضت ىحيو ًةين الع ب 32 تلفون ذه ع ناطيفلا وبلا ب الق انكم
 2 8 0 5 6 ع "م ب0 5-3

 « هأير بقلوب 3 0 بح ققح هب لازال 03 هلك هرجأ

 : هلم ٠ ا 5 باتل ءاير َكِالَجَو ا لق ؟ىندأبعب تأ ولج
 5-5 70 و

 . < راثلا ىلإ هب اوقلطنا
 00 سلف و لال ور وفل نوح 7 3

 حتفتو ةمتتحم مفحصب ٌوَمايقلا مي ىنأي » : اعوفرم ىقيبلاو قاربطلا ىورو

 ةكنالما كوتش مدع الفاو هذط اوُقلَأ ىلاعت مز كارت هللا ىدي نيب

 ىِهْجَو رمل ناك اذه "نإ َلَجَو َرَع هلا 1 اريح الإ نير اَم كِالَجَو 0

 . « ىَعْجَو وب كتبا ام أل لبق ال

 هرمأل الاثتما كلذ لعقي نأب عيرشنلا هجو وه ىلاعت هللا هجوب لعأ هللاو دارملاو :تلق

 . لاعت ههجو وه اذهف

 عرشلا قفاواف « قحلا ىلإ هجوو نوكلا ىلإ هجو ناهجوهل لمع لك نأ كلذ حاضيإو

 . ملعأ هللاو مهفاف ىلاعت قحللا ريغل ناك هفلاخ امو قحلل اهجو ناك

2 

 ٍٍ ىاغ

 موي هللا هلكو هلمعب ايئدلا ف ءىشب ىءار نم و لاق هنأ سابع نبا نع ىتمبلا ىورو

 : هلمع نم ىأ : هلمعب هلوق . ( ائيش كانع ىنغي له رظنا هل لاقو « هلمع ىلإ ةمايقلا

 ءاكرقإ هللا ُهدَعَأ ُبيْبَع هل لاكي اَيِداَو مج فن : اعوف رم ىتاربطلا ىورو راسو

 6 مهيب نيم اما

 هدا رمز ل هنم ذومتت اًيِداَو م : ةباور فو

 . « ًاينادلا ىف مملامتأب نيم ءاكرقلل هللا ”هَّدَعَأ

 امياسأو نناثلا ات هلم تكلم هلا شاق ءاعؤقرب ديغو لع لأ كودو

 4 لاتتو كراج كيو ا ناهتنلا ةنارشا كلف راك



0 

 ىلا رس م ا 00 20 تر

 ىأري قدصت نمو « كَرشأ دقف ع 0 نمل اعوفرم قميبلا كود

 دعا د لم و كنا دم

 قخ هنإف ك'رشلا اذه اوقتا س ساّيلا 006 اعوفرم هريغو دمحأ مامإلا ىورو

 0 52 0 سم6 م م 0

 لوسر اي ٍلئْتلا بيبد نم قخأ َوهَو هيقت ةنيكف : لي لدثلا بيبذ نم
 م هرم مودا «ه القمح تن 3 5 1

 كرْفَهتَو ”ةملعت اًعيَش كي ةلرشن نأ كب دوست ان م
 ةملعت آل املا
 : اعوقرم ديج داتسإب ىلاربطلاو دم 0

 هيض ُهلرشلا امو ؟ اول « كرئْصأْلا كارشلا ” يلع فاخأ ام فوخأ نإ »

 اوبحْذأ ممل امنأب_ سائلا زوج اّذِإ َلَجَو َنَع هللا ”لوقيم «هأيكرلا : لق ؟ هللا ءلوسَر اي

 . « ءاَرَج مهَدنع نودحت له ؟ اورظنأف ايندلا يف َنوهاَرت مك نيل لِ

 : اعوفرم ىبببلاو هحيحص ق نابح نباو هجام نباو ىذمرلا ىورو

 دانم ىدان « ويف َبْيَر آل عائيلر قمامذلا ماوي ني رِخآلاَو "نيل لام هللا مس اَذإ 0

 ءاكسرشلا ْغَأ هلا نك ءدنع نم هاون بلطتتف ادعأ ها لع قةرشأ ن6 نع

 , « ك'رشلا نع نع
 مرهعا اس هع ماسس يآ

 و كرشأ ىزذلل وهف « ىرْيَ ويفر ةلَرشأ الع
0 
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 لمت َْسَف » : ةياور ىف داز
 .( +ىرب هنم

 دمحم ناسا ىلع نآرةلا سان أرقيس و لاق تماصلا نب ةدابع نع دمحأ مامإلا ىورو

 نسأر زوم انك الإ ايش هنم نوزوم<آل هلزانم دنع نولزنيو همارح نومرحو هلالح نولحيف
 : « تيملا رامخلا

 : اعوفرم لبج نب ذاعم نع امهريغو ك احلاو هحيحص ريغ ىف نابح نبا ىورو
 سم 2 عم سلق م وع 5-5 2 5 ا 7-0 آس

 قلخ م ء َضْرَأَلاَو ءامسلا قلخم نأ لبق كالثأ ةعبَس قلخ لاعت هللا نإ »
 2 هايل لي 001 جى أيس ةئينكلا 515138 هم 0 ١
 لاعب كدمصتق ملع 0 طه ةعب نم 0 ل 3 2 تاّومسل

 1 2 م 2س 7 * 11 . 58 7

 ىلإ دب ْتدَعَص اَذِإ ىَتَح سمشلا روثك نو هل ىين نيج ىلإ حضي نيح ني دْبعْلا



 د علا

 لتتملا اذهب اوُبِرصا : زطتحلل كلملا كلذ 'لوقيف «ةنرَكف هن "يملا املا

 نأ الا باغ م لمت عهأأل نأ لَ يَ أَبيمْلا كم رابحأص هج
 َمَلْبت تح دبملا لامأ ني رهياتصلا لمعلا تلا هنت م: 6 يع آنا 22007 م

 هو لتتلا 0 كلما م 4 اوديف ين اعلا ءامسلا ىلإ وب

 « ميلا ىف نيالا لع يف نب ناكو اينألا ضرع اَذَه لمي َداَرَأ هلِإ وبحآع

 ءامسلا لإ ٍدْخَمَو ليل م ةقدَص نم ل دْئَعْلا لع قتلا دعت 2 : لَك

 نأ «وبحأص هْجَو لَا اًذهي اوُب ِرضاَو اوني : اهب لك ولا الملا مه لوقف تلات 2 8 8 ع 0 2

 تكا وملعب سائلا لك يكن نم لَم جتا الذأ لَو نر ربكلا كَم

 رجح اك والم نم دنعلا لمَ 0 000 2: : َلآَق ىرِيَغ ىلإ ِنِزْوا

 للا اذهب اوُبٍرْصاَو اوقف : اهب لك وما كالا مهل ُلوُقيف يعبر هامّسلا لإ كلذ رْيَغَو

 لعب لطفل دو ]5 5 ةّبيصم م مملامأ ةيرنل تي هَنِإ هبحاص هحَو

 لو ٍةَممأخلا ءامتلا لإ ريا لامتأ نم كلذ رْيَغَو د و َالَضَو ءاكز نم دِبَمْلا

 نم دسللا كَم أ وبدأص َهْجَو لمعلا اذهب اوُبِرْضاَواوُف : ب لكلا كلا مه

 فدل ا دكت 9 تم : لاق ىرْيَغ َلِإ يروم سانا 26 07 21 عدأ آل نأ ىَر

 رثحو 7 أك َةَح د

 م « ًاهلْمَب لإ قرف ا داكملا ءامسلا لإ ٍدبمْلا لمعي

 نأ قر نرمأ بلكت [أ « ويحكم هو لقا اذي برأ اه: :ايب هك ملا

 ةلظفللا مست ٠#" َلآَق ىِرْبَ 9 ينزع ولع كب يلو نه ص عدل

 « ةعباّسلا ءامكلا لإ سمشلا هاوضك هكوضَو « لختلا ىرَدُك ئود هل ِدْبملا 3
 2 تدع 1 سا سو 5 اد اع 77 2 رو ص 0 004

 ىبَر ِتَرَمَأ « ربحأص هْجَو لمَدلا اذهب اوب ِرْضاَو اوف : ا لك مال كلل مهل نري
 سا عش ع مع

 نيزلا 0 ىرْبغ لل ديم نأ هج د داَأن م لع 5515
 عك لوي رم و رعب رس

 ا 57 7 2 قاس م را لع ع

 0 دار 5 ا ل ا 0 732 ََط قل



 - عمال

 رثا هم .ه

 ةلفرلا دفع م لاق ندا يف اعيِصَو « هانلعلا دنع اين ذو ءا ألا نع ةقار

 نعبد و « قَد بجملا ةكنالَم يي تاوقلا قرت ام لإ نيكل لَك
 ا

 هع ىهْجَو ريغ اًذه مل هلع داي ظ 4 إ : لِجَو رع ل "هللا لوقيف 0 هللا ىدي ٠

 . ةضفب ف ىنمملاب ثيدحلا 0 0 ةكئالملا 1 تكمل

 عيمجو هقرط عيمج ق ثيدمحلا اذه ىلع ةرهاظ عضولا راثآو :ىرذنملا ظفاحلا لاق

 - ها هظافلأ

 نكلو فيض وأ نسح وأ حييححص لصأ هل ثيدولا اذه نوكي نأ لمتحمو :تلق

 ملعأ ىلاعت هللاو وه هناساب هنع مجرتف ةوبنلا ظفل ىوارلا ىسن

 نم ءىشي ثيعن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع لمخأ )

 .ىلاعت هللا عم ايدأ ةرورضل الإ ةيحالا كاسمو ةهدلجا نع ىصخلا حسك ةالصلا ف انحراوج

 بجحلا هب عطقي قداص': خيش لد ىلع كواسلا لعب ذلإ هب لمعلا دوحأل حصول دهعأا اذهو

 سرخلاو ةدعرلاو ةيشدللا نم هيلع مهام رظنيو اهلهأ رشاعيو ىلاعت هللا ةرضح هاحخلي ىبح

 نم امأو « هلكأ اذإ هدسج كاحمالو ةييطا نم ةدراج مف كرحتت داكتت ال ىح « تبلاو

 ةرضح ى وه امنإف ةيهلإلا ةرضاا ت 7 لهأ طلاخم ملو بجدلا عطقي ملو قيرطلا كللسي مل

 « هله اوقلخخ ىذلا رانلا بحل نأش وهام ةكرحلا ةرثك مهنأش نهو « نطايشلاو نجلا

 . نيطارشلا نم عبطلا ةقرس مسحب ةكرح اذ ريصي ةكرحلا ليلق هلصأ ىف ناك نإو دبعلاف

 هللا عم بدلا لهأب قوحللاو دهعلا الوب لمعلا تبلط نإ خيشدي ىلع ىمخأ اي كالساف

 , كاده ىلوتي هللاو ىلاعت

 ساق ل ا 3-6 03 .٠ 1 2 3 ٠

 ىصخلا حّسع الف ةالّصلا يف  دَحأ مق اذإ » : اعوفرم هريغو ىذمرتلا ىورو

 . « رجاوي ةقنكلا نك
 ٌالعأف بالو تن 'نِإَف ل َتنَأَو ىَمْخلا تس "هلق 2١ ضوا ةاور و

 . « ىمحلا ةيونسأ 1 دعوت

 000 لآ نمأم 2: اعوفرم قاربطلا ىورو
 نأ هللا ا نع 2

 . 6 با ولا ىف“ هجر و را ا َوهَر 71 ا



 ل خشيم

 : اعوفرم هحيدص ى نابدد ننا ثيدح قو

 2 ه كمسو

 .6 2 برت ملغ يه

 ا 3 ىَعَن 0 هيلع هللا ّس هللا لوُسَر ؟ نأ : ناختيشلا ىورو

 ءأ ىلاعت هل هلئاو ( اتت

 ,ىدي نيب طق رم ال نأ ( ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لمخأ )
 اهليخت ىلا ىلاعن هللا ةرضح ىلع انئرجتل نيطايشلا ناويد ىف كاذب بتكن نأ افوخ لصم

 :ريخ هيلإ راشأ امك « هنهذ ىف ىلصملا

 6 "د 5 هلا "نإ »

 رورملا ىلع فيسلا برض راتخال رع تيسلاب برض ىلاعت هللا لهأ نم ادحأ نأ ولو

 ىف هيزنتلا ةرضح ىلع مالكلا الل دقو « ةهئاشم الإ ركذت ال اهدوشي رومأل رع الو

 لع ثالكشم لع مخض داجم وهو راكألا دئامع نايب ىف رهاوجلاو تيقاوبلا باتك
 1 مالكا

 .( لق عسا او هللاَو )

 نأ نا ِمْيلَع اَذ ام ىَلَصْلا ىرذي نيب ثا 5 ك5 + اعوقرم ناشيقلا فوزو
 هام ور يق 0.

 . 6 هيدي نيب ارك نأ نم هل اًرْيَخ ا فق

 : ةنس وأ ارهشوأ اموي نيعبرأ لاقأ ىردأ ال رضنلاوبأ لاق
 ىدي نيب رعنأ نمهل ريخ ماع ةثام كدحأ فيي نأل : لاق سنأ نع ىذمرعلا ىورو

 . ىلصي ودو هيخأ

 :اعوفرم امهيديحصق نابحنباو ةمم زخنباو حيحص دائسإب هنئسؤ هجامنءا ىورو

 هر ىجأني 00 ريخأ ئدي 0 0 "نأ ىف 2 مدع راك
 م5

 8ع .6 ًاهاطخ ىِ ١ ةوطخلا ندر هيلإ بَحَأ م اع ةئامر_ماَنلا كلذ ف ف نان
 0 200 ”ك دَحَأ َلَص اَذِإ » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 واصرم لس اس سس سو 8 هع 5-2

 امن ”لتاَقْيلَك كل هن 4 هرَغ 3 مقديلف هيدي نيب راح أ أ 0

 مل

 *ناطيش
0 



 دسم ة8ن8و اد

 . ملعأ ىلاعت هلو « ”آطتشا [مأَراَيْلَو » : نيخيشل ةباور ىفو
 ةالصلا كري نوابتن الأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع دخأ )

 انتعاطتسا بسحب ىلص:لب « ةحصلا تافوأ نع المضف انضرمدتشا اذإ اهتتونعاهجارخإبوأ

 دهعلا اذهو « ايلعلا نع انزجع دعب الإ ىلفس ةبترا لقتنث الو « ناكرألا لعفو ةراهطلل ىف

 دنع ام نظل هدنع ام نيقي كرتيف « مهريغ نع الضف سانلا راكأ نم ريثك هتنايخ ىف عقي

 ةردقلا هسفننم ملعي وهو كلذ ف مهءواطيف تيعض كنإف اسلاج لصهل نولوقيف « سانلا

 هتعاطتسا لذبيو هبر دبعلا عاريلف « عبتي نأ قحأ قحلاو« مهمالك هفسيال ىح فوقولا ىلع

 مهنإف صخرلاو لسكلا ىلإ اهلي هيلع سفنلا سيبلت نم رذحياو ةيقب اهنم كرتي ال ىح
 هللا ىوقت نأ كلذو « هناقث قح هاوقت نم دشأ ىوقتلا ىف هتعاطتسا ناسنإلا لدبنإ اولاق

 امأو « ىتي ردقام كالذ ىلع هاوق هنأ الواو « ىلاعت هللا نم هارقت نأدبعلا معي نأ هتاقت قح

 طق ةيقب هتردق نم ىبيال ثيحم ىوقتلا ف هتوق لأبي نأ وهف ةعاطتسالا بسحم هللا ىوقت 1

 .كلذ نع جرخم الو « ام سفتتت ةيقب اهنوق نم ىلخت سفنلا نأ دبإل هنإف زيزع اذهو
 رمألا سيلو ىقشأو دشأ هتاقت قدحدللا ىوقتنأ نظي ساناا بلاغو ءاياوألا نم رياكألاالإ

 ىلع كواسلا دعب الإ ىلاعت هلل ود امه سفنلا ظح زيي ةفرعم ىلإ ىحأ اي لصت الو «كلذك

 : سييلتلا تارضح نم كجري دشرم خيش دي
 .(”حو د 07 0 ناو )

 : اعوفرم لسمو دمحأ مامإلا ىورو

 . « ةالكملا كارت رفراكلا َنْيَبَو لجرلا تيب 0

 نيبو نونمؤملاميأ نم لجرلا نيب ثيدحلا ىنعمو « نمؤملا انه لجرلاب دارملاو تلق

 + ملعأ هللاو ةالصلا كرت رفاكلا

 : اعوفرم حوحص نسح لكو ىذمرتلاو ىئامنلاو دواد ىنأو دمأل ةياور ىفو

 . © َرْفَك اك رث نمف ةالصلا كارت يميِبَو انتيب ىذلا دهعلا »

 . « ولن جَرَح دق اَدمعَتُم ةالكلا كرت م » : اعوفرم ىلربطلا ىورو
 8 . « اًرابج َرْفُك دقق اذمعتم ةالّصلا كرب نم » : ىناربطلل ةياور.ىفو

 ذلا هنام تَنَرَب دَقَف » : قبمبلاو هجام نبال ةباور ىفو



 "ه1

 هللا لص دمحم باوتصأ ناك ؛ لاق هنعدللا ىضر قيمش نب للا دبع نع ىذمرتلا ىورو

 ةالصلا كرت لوقي بويأ ناكو ؛ةالصلا ريغ رفك هكرت لامعألا نم اثيش نوربآل سو هيلع

 . فاك ادع ةالّصلا كرت نإ >

 ادمع' ةالصلا كرات نأ سو هيلع هللا لص ىنلا ندل نم ملعلا لهأ ىأر ناك كلذكو
 . ملعأ ىلاعت هللاو رفاك اهنأو جر تح رذع ريغ نم

 ىللاعت قيللا طق ىجانن الأ ( ٍلسو هيلع هللا ىلصدلا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 لب نوكي نأ رباكألا باطخخ ىف بدألا نم نأ كلذو « ساعنلا لاح ةءارق وأ ةالص قف

 نف ةظقيلا عم الإ نوكي ال بلقلا روضحو « بلقلا روضح عم الإ نوكي ال كلذو وضع
 ' ءبدألا ءاسأ دقف هللا ريغب بلقلا لاغتشاو ساعنلا لاح ىلاعت قحللا بطاعخ

 : ىلاعت هللا همر ضرافلا نب ريع ىديس مالك فو

 و 2 ا ل ل كب ملراو 2-_ و و

 مياس ىلكف ىنتجأ ىف نإَو ناغأ ىلكف ليل ثدب ام اذإ

 «قداص خيشلي ىلع تكملس نإالإ ىلاعت قالا ةبطاع بدأ ىخأاي فرعتالف ةلمحابو

 . لبوط نمزو ديدش ريص ىلإ جاتحنو

 مكيلعو « ةئبللا ىلإ ملص هنإف لامعألا ىف صالخإلاب ككيلع قيرطلا ةمنآ لاق دقو

 نونوكسنو ىلاعتاللا ةرضح لوخد ىلإ مءاصوي كلذ نإف كتادابع ىلاعت هللا مم بدألاب

 . اقيفر كئلوأ نسحو نيلاصلاو ءادهشلاو نيةيدصلاو نييبنلا ناوخإ

 مهلامفأو مهلاوقأ نودهاشتف ىلاعت هللا عم بدألا ف بتارملا باحصأ مه ءالؤه نإف

 ءها ناطيشلل ةرضح ىف ىتثأف ىلاعت هللا ةرضح اولخدت مل تمد امو « مهبادآ نم نوملعتنو

 ىف ذخأيو درعلا تكسي نأ ساعثلا ناوأ رضح اذإ ىلاعت هللا عم بدألا نم نأ ملعف

 ْ : ءىشب ظفلت رغ نه ةبقارملا

 .( "يك ”لَعفاَو)
 3 ا 34 من م6 مس 0 7 4 25

 يح دفرتلف 5 ىلا ف مك دحأ نست اذإ » 0 اعوفرم اهريغو ناحيشلا ىورو



 هم؟همه959-

71 58 06 

 رفعت 2 نمعات وهو ٌَْس اذإ مك دحأ نإف ”ماونلا هْنَع هنع بهذي
 ةضت او

 3 ”هفن بسيف

 لسلق فرصتيلف ىلصي َوُهَو م دحأ نكت اَذإ » : اعوفرم ىئاسنلل ةباقر ىفَو

 .6 ىرذيال َوهَو راسفت َََط وعدي

 جفت ليلا 17 5 ّماَق اَّذإ » : اعوفرم امهريغو دوادوبأو لس كدر

 . ملعأ ىلاعت هللاو « 'عجطْضَيَ لودي امر "لك هنآل لع نآرقلا

 تاوفب نواهتن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع ذخأ )

 انجناو>- ىضقنت نأ ىلإ ىلاعت قولا بكو»ه بصن» نيح نم ةيفإلا بكاوملا ىف ائروضح

 ناطيشلا درطي ام كلذ وتو ةراهط ىلع مرنلاو لكألا ليلقتب اهروضحل دادعتسالا ىغبنيف

 موقي نأ دبعلا دارأ الكف ٠ ثدحوأ عبش ىلع ماني نم قرافيال ناطيشلا نإق انع

 . هموئيف هأ سوسوي

 نم هصاخي ىتح قداص خيش دي ىلع كواسلا ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتحيو

 اولاق دقو « نيبرقملا ةكئئالملا تا رضح ىلإ نيطايشلا تارضح نم هجرو قئاوعلا عيمج

 . راهوأ ليل قهالوم ةمدخ ةرضح نع هقوعت قئاوع هل نوكيال نأ صلاختادبعلا طرش نم

 رك أ ناك نم لك نأ ادكف «ةيويندلا بكاوملا لهأك ةيحلإلا بكاوملا لهأف ةلمجلابو

 ناطلسأاكايلامم ناويد نم همسا نوحمبو هتيكماج نوهطقي ناطلسلا :بكوم روض نع ةبيغلا

 ةرضحلا رباكأ هنم ردكتت نمحرلا بوم روضخ نع ةبيغلاو مونلا رثكأ نم كلذكف

 ةمدخ ىف هدهزا هنوضغبي نوريصيو ةجاح هل تالذ دعب نوضّةي الو دادمالا هنع نوعطقيو

 . كاده ىلوتي هللاو كلذ ملعاف مهر

 ام اريثكو رخآلا ثاثلا لوأ نم ابلاغ بصني لوللاب ىلإلا بكوملا نأ ىتخأ اي ملعاو
 سمشلا بورغ نم بصني هنإف « ةعمجلا ةلياو ردقلا ةليل الإ ىناثلا ئصنلا لئاوأ بصني

 . رجفلا خولط ىلإ

 حبصلا ةالص نم سانلا فارصنا ىلإ ىد زآلا هللا دبع نب دينس مامإلل ةياور فرو

 امإو ركذبامإو ةالصبامإ تاقوألا هذهى هبر نع لفغي ال نأ تاريدلا بلاطل ىغبنيف

 : ىلاعت هلل ةبآا را نم كلذ ريغ



 هم ادم

 سو ويلع هللا ىلص "ىلا دنع هاو و د 21 + اهريغو ناخيشلا قو : كاك 0 . :

 .6 ُميئْذَأ ىف نآطيشلا لآ هجر كلذ َلَقف حبص همأ ع آن 6

 لآَتَف كام ءاتأ ليثثلا نم َس ةالّصلا ُدْبَعْلا َداَنَأ اَذإ » : اعوفرم ىناربطلل ةباور فو

 هير ليل كيلع لوقف نآطيشلا هيأ هيما ذك كي نا رك فالس مف

 وه نإ َو نإ ريق مسج لا فيَ اطيل هما ُلَصَو آف نإف موقت َتوَسَو

 . « ينذأ ىف ناطيشلا لأب َد حبصأ ىَتَح ناطيشلا

 لوبي وهو همانم ف ناطيشلا ىأرف ىيقح لوب كلذ نأ ىف كش مهضعب نم مقو تلق

 : ملعأ هللاو هبايث ىلع رخم كلوبلاو ظقيتساف ؛ هلذأ ف

 م وم اَذإ كدا أَ يف لَ نآطيشلا دقني » رار ناخيشلا كورو

 1 58 0 رثإف قم ليوط دا كِْيلَع اع ةدقع ع د 5 ل برش , لفعل

 ِسْفنلا ع ليي مبدأ 0 و تلحنا لَ إذ 6 02 ا نإ: 0 8

 . « نال سفنلا ثيبَح حَبصْأ الإَو

 . © اًرْيَخ بصي أَو » : هجام نبال ةياور ىف داز

 7 5 0 2 2+ ما و تثضص

 ناهلسا دواد نب نايلع /7 تلاق » : اعوفرص هريغو هجأم ْنا كدرو
 0 و 1 5 2 مس اعود 2 5 5 5 ٠2

 اًريقف لِحلا كرك ليللاب _ماتلا ةرثك نإف « ليللب متلا رثكن ال با

 . ةَمايِقْلا ماو

 0 م

 ظاوجت ىرظدَج 0 ضغبي هللا نإ » : اءوفرم هريغو نابح نبا ىورو
 لماج ايناثلا رأي رمل رآها راح ليللاب نيج قاوشألا ىف باَّغَص
 63 رخآلا م

 هتوص عفر ىذلا باخصلاو قالا ظراغلا ظاوجلاو هتيشم ىف لاتخا : ىرظعحلاتلق

 : ملعأ ىلاعت هللاو ايندلا رومأ ببسب قاوسألا ىف

 طق معلاب ىرامت ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )
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 طرش نم نأ امك ؛ هل انميلعتب وه رفك لو هيف صالخالا هنم اًئملع لحأ نع همثكنالو

 > صالخالا كللذك ملعملا

 تغتيالذأ ماعلل عملا صالخإ ةمالع نم : لوقي هللاهحرصاوخلا ايلع ىديس تعبسو

 ىلع أرقو هتبلط نم هكرت نمم ردكت نم لكو « هب مبمارفك وأ هميلعتب سانلا فارتعا ىلإ
 م هأ ةملعي ءارم وهو ةحنار صالخالل مش اف هريغ

 . بذهملا حرش ةمدقم قو نايبتلا باتك ىف ىورلا مامإلا ةرابعو

 ؛ لاق هريغ ىلع أرق اًذإ هيلع أرقي نمم ىذأتي ال نأ ملعملا هب رمؤي ام مهأ نم نأ ملعا

 ىلع ةعرمصلا لئالدلا نم وهو مهين داسفو مهتوابغل نيملعملا ةلهج أرب ىلتبي ةريصم هذهو
 . ها مركلا هللا هجو ملعتلاب مهتدارإ مدع

 كلو دع نع ملعلا م ه5: نأ كايإ : لوقي هللا همحز ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمسو

 رشن بح نأ هلوسرأو هلل ب لك طرش نمو 4 هلوسرأو هلل وه امإ ةقيقح عرشلا نإف

 ..ءادعأ وأ ءاقدصأ اوناك ءاوس قلخلا عي ىف هلوسرو هللا هعرش ام

 .نأكو ثيداحألا ف أيس اك هلهأ نع ملعلا مك نم قح ىف ميظعلا ربذحتلا ءاج دقو

 : دشني هنع هللا_ىصضر ىعفاغلا مامإلا

 000 ل ا كا 0 ا ا
 معثلا رح راسأ اموظنم راثاو يذلا ةيعار سب اماع رشلا|

 : لاق نأ ىلإ

 كسار و رمل ًالْمأتك ٌَرْدَأَو 0 اع ركلا هلا سي نإ
 2 ل 4 5007 هع 2و قالا

 ' متو“ ىدل نورت الإَو مهدات دَفَتْساَو !ًديِفُم تْنت

 لَ ف نيج جامل متم نَمَو كَعاضأ الع لاكيلبلا ّمَتَم َْسَو

 .فلسلا مسوهياعللا ىلص عراشلا دعوت ا : لوقي للادحر نيدلال ضفأ ىتنأ تعمسو

 مويلا نمانلا امأو ؛ ةرهشلا نيم مف ردن هب اوملكتي ىح مه اعيجشن ملعلا اومتك اذإ ملاصلا

 مهصالخإ ةرثكلا حلالا فاسلا ناكف « اوةكسيملو اوملكتل مالكلاوف ريذحتلا ناك ولف

 نوفعضيو مماوخأ روث كووقي اوناكذ هيدخأل ملعلاب ةروخلا تناكولذأ مم دحاو لك دوي

 ىح اهدرب مهنم لكواسفن نيثالث ىلع ةدحاولا ةلثسملا تدضرع اميرو ؛ سانأا دنع مهوون

 . ها ىأرلاب هللا نيد ف لوقلا نم افوخ لوألا ىلإ ءىجن
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 ناهيقفلا سلجيف ؛ هب ةنابتسالل وه معلا ف ةارامملا نع ىلا ةكجنأ ىخأ اي ملعاو

 دحاو لك كلكشيو ةيلكلاب لمعلا نع ةلفاغ مهمولقو لمعلا نادصقي الو معلاب نالكتي

 هباجأ مث هككش ولف الإو « باوجلاب هملعي الو ةبشلا هيلع لخخديو همهفي ايف رخآلا امهنم
 هلهجو هملع هب ربتخيل بلاطلل ااحتما هيف نأل بولطم وه لب هنع ىبن ال باوجلاهملعو

 .ضعب عم سلجيف ثيدحلا وأ ةيآلا نم همهف محب امزاج ملعلا بلاط نوكي ام اريثكو

 امزاج ناك ايف اددرتم بلاطلاكلذ رصيف رمأب هنع ىهئليمث كيكشنتلا هيلع لخديفنيلداحملا

 نع ىبنلا ةكحم هتمهف ىذلا ىنعما اذهو « قداصلانامإلا لهأ نأش نم كلذ سيلو هب
 : ةمايقلا ىف العو لج ىرابلا ةيؤر نأش ىف هريغو مسم ثيدح نم هتسبتقا ةاراملا

 . ثيدحلا « بحس ميموُد سيل ِرمَقلاَو سئشلا يور ىف َنوُراَ "له د

 نمو انه ىنعملا نوكي كلذكف نوكشت ىأ نورامت هلوق كانه نو>راشلا رمفف
 . ملعأ هللاو باتكلا ذه نم عضوملا اذهب هقحلرلف كلذ ىف لقنب رفظ

 وب ربل أ هامل هب لدي مالا دلَمك خرم » : اعوفرم هريغو ىذمرتلا ىورو

 . « رالا َنِم ُهَدَمقَم ايلف ءاينملا

 : اعوفرم امهريغو ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو

 ,٠ انك وب ىرشو نمط هيلع َذَحَأو هللا دابع نع وب لدَبف الع فاما نمد

 . لعأ ىلاعت هللاو « باسحلا غرف ىّتحاَذَك و اَذَكَو

 ةياور فارون النأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع فخأ )

 هيور' الو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هيورت ثيدح لك قف تبثتن لب ثيدحلا

 . ةحيص ةياور هب انل ناك نإالإ هنع

 لوسر نع ىوربنأ هيقفل ىغيني ال : لوقي ىلاعت هللا همحر صاودللا ىلع ىديس ناكو

 مالك نم الذ نأ « اهب فرعي ةمالع هب هل ناك نإ الإ اثيدح ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هللا ىلص ىبنلل هلاؤس ىتيرط نم امإو لقلا قيرط نم امإ « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ' ,ناك اهف هلكاذه « ةهفاشمو ةظقي ىمالك نم وه هلوقو . ثيدحلا كلذ نع مس و هيلع

 هلاؤس ىلإ جاتحي الف نسحتساو نيثدحملا قيرط نم حصص امامأ « لقنلا قيرط نم افيعض

 . هيف ملسو هيلع هللا ىلص



 سل كولا

 قيرطلا ىف مهل مدقال نيذلا ةفوصتملا دهعلا اذه ةنايخ ىف عقي نم رعك أ نأ ىخأاي معاف

 مهناقرف مدعو مهقوذ مدعل همالك نم سيلام ملسو هيلعدللا ىلصدلا لوسر نع اوور امرغ

 نع هوزيمو ةوبنلا مالك اوفرعل نيفراعلا نم اوناك مهنأ ولو ءاهريغ مالكوةوبثلامالك نيب

 رون هبلق قف نم ىلع ىخت ال ةوبنلا رون ةعمال نإف « هريغ

 « ملسو هياع هللا ىلص ىبنلا تيأر ىناتكلا دمحم ىبأ لوق يم مهضعب تعم دقو 1

 :ةرمنيعبرأ موي لك لق : لاقف ء ىلق تيمي ال نأ ىل هللا عدا هللا لوسر اي هل تلقغ

 ىلص هنأ مايإ ىلغ هنع هيورب اذه راصف مانم ةيؤر ىهو « تنأالإ هلإال مويق اي ىحاي

 ىننأ الولف « شحاف مهو وهو ظافحلا ةمئثألا هنع هاورو « هبادصأل هلاق مسو هيلع هللا

 هماع ام كالذي هتملعأ

 بذكأ نيثدحللا ضعب لاق امنإ : لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمسو

 لوسر ىلع نوبذكي ال مهنأو ريحا سانلاب نونظيف مه:طاوب ةمالس ةباغل نود اصلا سانلا

 ةغالبلا لع ىف مه صوغ ال نيذلا نودبعتملا نيحلاصلاب مهدارف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نأ ىبح كاذ مهماع ىنتطال مهنإف نيفراعلا فالذي هريغو ةوبنلا مالك نيب نوقرفي الف

 لوسر ةأار نم هئوكسلأ باجح ءارو نم هريغ نم فيرشلا توص فرعي ناك مهضعب

 , هأ ملسو هياع هللا ىلص هللا

 ىملعلا بيكرعلا ةوالح ثيح نم هريغ نم ةوبنلا مالك زييمتب "ىلع ىلاعت هللا نم دقو

 ائيش ىناحصلا عمس امبرذ ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةحاصق ىلع ردقي دحأ ال هنأب

 هيلق ق روذو٠ ىنعملاو ظاللا ضعب ظفح هنع بهذف مسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم

 كلذ نأ نيثدحملا ضعب نظ ارو « هييكرت ةكاكرب هفرعأف ره هظفلب ثيدحلا انا لكيف

 حيحص يشل لصأو اهوحتو ةظفل لثم وه اعإ عضولا نأ لايلاو « عوضوم ثيدحلا

 . ملسو هياء هللا ىلص هللا لوسر نع

 هياع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا ىف عوقولا نم جرخحتل ثيدحلا ملع ىخخأ اي ىلءتف

 . ملعأ ىلاعت هّللاو ءدصق ريغبواو ملسو

 1 ملل دمتم له دك ما امولرما اهرو ناكيشلا ةعوزو

 .رئاوتم هنإ ىطويسلا لالجلا لاق « راثلا نم

 طاقساب ه رانلا نم هّدمقَم اوبتينف "لك بّذك نم ه + اعوفرم قاربطلا ىؤرو
 .(”يحدد وفَع او ) « !ًدمَعَتُم 9 هلوق



 هه "همض/ ا

 ظفحب رتغن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم. ماعلا دهعلا انياع فحخأ )

 حلاصلا فاسلان اك اذكهامو « مويلا سائلا بلاغ هيلع اك لمعريغنمهب لمعلاانءبلطي ىذلا

 كلذ نودعيو اهب اولمعي مل ةلئثسم لك نم نورفغتسي اوناك مهنأ اغلب دقف مهنع هللا ىضر

 : ملعلاب رارتغالا هنع بهذ هدهشم اذه ناك نمو « اينذ

 هللا مسق نم مهنمو « ملع امب لمعلا هل ىللاعت هللا مسق نم سانلا نم نأ ىخخأ اي ملغا م
 لمعالو مع هل مسقي م ند مهمو 2 ملءريغب لمعلا هل هللا مسق نم مومو لمح ريغ نم ملعلا

 سانلل ملا يلعت نمراثكإلاو ةبوتلاو رافغتسالا ة ريك هملعي لمعي نم لك ىلع بجاولاف

 نم رفغتسي مث لعام لمعلا هتاف ثيح مهملع نم فئاحص ىف كثاذ نوكيف هبنوامعي مهلعل

 . لع امب لمعلا وه هكرت للخ ربجم ملاعلا ملعب سائلا لمع نوكي ال امبرف كلذ

 وهوالإ القاع دحيم رظنلا ققح نم : لوقي هللا همحر ىبرعلانب نيدلا ىحم خيشلا ناكو

 ىلع هماعب لمع نإ هنأ كللذو « القاع ماد ام ادبأ هي لمعلا كرتي نأ هنكم ال هملعب لماع

 عقونإو « هملعب لماع وهفهيف صالخإلا هجو ىلع لمعلا رشاب نأب ةرهطملا ةعيرشلا قفو

 نوكلل ىدتها ام هملع الول هنإف « هملعب اضيأ لمع لقف باتو اهم رفغتساف ةيصعم ىف

 . ها لاح لك ىلع هملع هقفني دق اذه لثف ملعلا الإ اهنم بوتي هلعج اه ةرصعم كلذ

 ةيقارملا تاجرد ىلإ هيقريل خيش دي ىلع كولس ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتو

 سبتلي الف « رفغتسيو ام لمعلا كرت ةائسم لك فرعي ىح هباذع نم فودلناو ىلاعت هلل

 2 نولماعلا ءالعلا هيلع ناك انك امم لمعي مل باب لك نه ةدحاو ةلئسم ةيلع

 موقلاب عمتجم ال هيقن لك : لوقي ىلاعت هللا ةمحر ايركز مالسالا خيش انخيش تعمسو .

 , مدأ الب فاحلا زبخناك وهف

 ىلع عاتجالابالإ ملعلا بلاط لمكي ال : لوقي هللا همحر صاوملا ايلع ىديس تعمسو

 نمو « سفناا سيبل/ تارضح نمو سوفنلا تانوءرنم هجرخيل قيرطلا خايشأن م دحأ

 ىلإ هبسن نم لكو ىلع امب لمعلا ىوعد ايلاغ سيباتلا هءزال نف قيرطلا لهأ ىلع عمتي مل

 . برجياف اذه ىلوق ىف كلش نمو « هللا دنه ىشمت ىتلا ةلدألا هيلع ماقأ لمعلا ةلق

 نإف كيلع هناب رغتو كل هئافج ىلع ريصاو هتمدح مزاو خيش دي ىلع ىخأ اي كلساف

 ةميظع ةساير ملءلل نإف ةيويندلا ضارعألاب لباقي ال سيفن رمأ هيلع كلعلطي نأ ديرب ىذلا

 : ةبلطلا نع الضف ملعلا خياشم ىلع تيفخ امر سئاسد هيف سفنللو

 ( راونألا حئاول - ؛؟)



 - ةةهمادس

 . ( رمقتلشم طاع ىلإ هآشب نس ىلا )
 : هئاعد ىف لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هريغو سم ىورو

 . « عني المع نوق « يشل ال سف نو ل وأ ىلإ ملا

 راّنلا ىف َقاَيَك مايل يأ م لّجكرلاِب كم » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو
 اننا نْمَأ هيلإ * مِمَتِجِف « ىحّرلا ىف ٌراملاُر ردي امك ارب روديف هباتق أ قلَبَ

 رْكْشملا نع هنت فوثرمملاب [كمأت تنك" نيلأ ؟ كنأح ام نلف اي : نووي
 . « ديتآو رشلا ند 2 وينآ الو رشا كرم

 ماقلا قف و نعل رمان 0 ىذلا ْلْثَم » : اعوفرم هريغو رازبلا ىورو

 6 امسقنا ىف قِرَكَو ساّتلا ّلَع :ىضن ةليتفْلا لدمك

 .هوب لمع 072 آلإ هبحآص ىلق كلاب لع لك د : اعوفرم ىتاريطلا ىورو

 2-5 ما نما رج كا 0 5 5 رم نك

 .6 رفع "للا ةعفتي'ل "اع ةمايقلا ماي اباَذَع ساّنلا ٌدشأ » : اعوفرم هل ةياورفو

 وم ا

 211 رقع

 ثنك : لوقيف

 هملعي - اذإ ملاعلانأ انغلب : لاق ناذاز نب روصنم نع ىبيبلاو دمحأ مامإلا ىورو

 نثنب انتيذآ دقق ثيبخار لعفت تنك اذام هل نواوقيو « هحير نكن نم رانلا لهأ حيصت

 ىملعب عفتنأ ملف اماع تنك مه لوقيف رشلاو ىذألا نم هيف ننام كيفكي امأ ؟ كحير

 5 ملعأ ىلاعت هللاو

 ضرغلالا ملعلا ىعدن النأ ( ماسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ)

 نو كلذ انا نبأ نمو انبلقب الو انناسلب ال سانلا ملعأ ن. نت ادبأ لوقئالو « ىعرش

 انيلع ردقلا ىرج اذإ مث هيف نت ىذلا ملقالا نع الضف انم ملعأ وه نم اندلب ىف نأ ملعت

 روفلا ىلع رافغتسالاو ةبوتلا ىلإ رداين نأ انيلء بجاولاف ظيغ تقوف واو . ملعلا ىوعدب

 لقاع وهو دحأ اهب ىلتبي ال ةبيصم هذهو « لجو زع هللا نم ائيلع تقملا لوز“ نم افوخ

 امير ءالع هعضو ىلإ هيلإ هقيسو الإ الع هضعيب طاحأو هيف دبعلا علاط ملع نم ام هنإف ٠ ادبأ

 + مهتيلط نم وه نوكي نأ حلصي ال

 ىلإ قيدصلا ركب ىلأ نم ادحأ نأ ملعأ ال هللاو : لاقو ملعلا ةرم صخش ىعدا دقو

 ملعأ تنأ له لاقفدل ةيدال ريغص باش هيلإ ماقف « مواعلا نم لع ف ىم ملعأ اذه انرصع



 ب مااا

 له ؟ لوصألا ةمئأ نم ملغأ تنأ له ؟ هيوبيس نم ملعأ ثنأ له ؟ ىعفاشلا مامإلا نم
 ع تنأ له تنأ له ؟ ريسفنا ةمثأ نم ملعأ تنأ له ؟ نايبلا و ىفاعملا ءالع نم ملعأ تنأ
 . سلما ف جضتفاف لوقي ام ىغاملا ىرد اف اذكهو

 ىربطلا ريرجنب دمحم نأ ائغلب : لوقي هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخبش تعمسو
  ربعب ةئام لمح وحن مرلعلا نوتم نم هظوفحم ناكو ةمخض ةدلجم فلأ اريسفت ثلأ

 غلبف ريا تيسحو هدع ىصحأ الام تافلوملا نم تبتك : لوقي نيهاش نبا ناكو

 . ريطانقلا نم نيفلأ

 رصع لك ىف لزي لو « بكرم هلمح ام ىردص قام تبتك ول : لوقي مهضعب ناكو

 . مهبط نم نوروهشملا ءالعلا ءىجي ال ملعلا ثواماح ءالع

 اهلك رص. ىق نآلا ملعأ ال ميانعلا هللاو :]لوةي ىلثم لاخلا تبعض اصخش تعمسو

 هئازج لقأو نر اذه لثمو « ها هنم تدفتساو هيلإ ثيشمل ثملع ىنثأ ولو ىنم ىلعأ
 . هلهجي تامو هنامز ءالع ةكرب مرح هنأ

 ملق مهلك ءايلوألا ةرئاد ىلع ىلاعت هللا ىنعلطأ : لوقت ةببطقلا ىعدي اصخش تير دقو
 تنك نإ سلحملا قف صخش هل لاقق « هرصع ىحلاص صخش ىلإ راشأو مهنم انالف رأ

 هللا ناك اذإو سانلا نيب لجخو لتي ام ىرد اه ؟ ةرعش نم كتي ىف م ىلقف اقداص

 . لهجلا عمم ملعلا ىعديو لهجي نع كيكف مهملع عم ملعلا ىوعد نع ءالعلا ىبن ىلاعت

 نسح لا سلم ى امري عمتجا : لاق هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخبش ىل كحو
 هسن ق بجع ضحب هل لصحف ملعلا هنع بتكت ةربغ ةثامس هنع هللا ىضر ىرصبلا

 درمأ ىبص هيلإ ماقف « هب مكتربخأ الإ مولعلا نم ٍلع نع سلحما اذه ىف ىنولأست ال لاقف

 « نارصم وأ شرك ةسوماالل لهف كلرق انعمس دق ىديساي لاقن اصع ىلع أكوتي يعض
 . ها مايأ ةثالث دعب تاف هياع ايشنم سلما كلذ نم:لم مث رفصاو نسحلا نول ريغتف

 ةرم ابكار ناك هنأ هسفن نع هنع هللا ىضر ىل ردلا نب نيدلا بم لماكلا خيشلا ركذو

 « ملتلانم ارحب كليلع نإف رحب اي نكسا لاقف « حبرلا تجاهف طيخخلا رحبلا ىف ةنيفس ىف

 له ةأرملا جوز خسم اذإ امف لوقتاف كلوق انعمس دق :هإتلاقو رحبلا نم ةشئاه هل تعلطق

 ىلعجت ةشئافلا هل تلاقف : لوقي ام خيصلا ىرد اف ؟ تاودألا مأ ءابحألا ةدع دتعن
 تدتعا اناويح خسم نإ : تلاقف « معن : لاقذ ؟ باوجلا كاملعأ اذأو كلل ةذيش

 ةمحر ق ةياكحلا هذه ركذ : ها تاومألا ةدع ثدتعا اداج خمبم نإو « ءارحألا ةدع

 عمس ام ثقولا كلذ نم هلأ انغلبو « تاناويهاو ةكئاللاو سنإلاو نجلا نم هاشم

 . معلا ىرعد ةعتار هنم لدأ
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 مولعلا تارضح هلخديو هديب ذخأي خيش ىلإ دهعلا اذمب لمعلا ديرب نم جاتحيف
 دقو : طيحملا رحبلا نم ةطقن ءىجي ال ءالؤه هملع ام عيمج نأ ىر, ىب> ةيهلإلا نئازخلاو

 لع ثلأ نيعبرأو افينو لع ثلأ ىتئام ةحنافلا ةروس نم نيدلا لضفأ خيبشلا ىتخأ جرختسا

 فالآ ةثالث ءايلوألا مولع رحب نم ةرطق ىلع ءايبغألا هيبنئب ىحسملا انباتك ىف اهْمم انركذو

 . لاب ىلع طق هل رطخت ملذإ اهءامسأ ئأر نإ الإ ناسنإلا اهلقعتب ال مع

 نم ةرطق ءىجب ال هدجن اهريغو لوصألاو وحنلاو هقفلا نم هتملع اهف ىخأ اي رظناف

 ١ : لجو زع هللا لهأ مولعل ةبسنلاب طين رحبلا

 هنأ هنغ هللا ىضر دينجلا مساقلا ىلأ نع ىطسولا تاقبطلا ف ىكبسلا نبا لقن دقو

 اظح هيف ىل لعجو الإ اليبس هيلإ قلخلل لءجو الع ءامسلا نم هللا لزنأ ام : لوقي ناك
 . ها اييصنو

 ةرهاظلاهتافصعيمح ىر ةرضح ىلإ لصي كلاسلا نأ خيش دي ىلع كولسلا دئاوف نم 9

 هسفنل اهنم اثيش وأ اهعدي نأ هل غوسي الف هدنع قحلا اهعدوأ ةنامأو هدنع ةيراع ةنطابلاو

 كانهو « الهاج هسفن ىرب وهو مهنويع ىف املاع هنورب سانلاف « ىلاعت هللا نم ءايح ادبأ

 همزال نف انركذ اك كلسي مل نمو ارهج وأ ارم الاقم وأ الاح هسفنل ىعدي نأ نم نمأي

 « رفكف هللا انأ لاق مهضعب نأ ىح ليبسلا ءاوس نع ةلضملا ىواعدلاو ابلاغ باجحلا

 : فطللا هللا لأسن

 كسفن دنع سانلا ملعأ نم تنك ولو خيشدي ىلع هللا عم بدألا قيرط ىخأاي كالساف

 , كلاده ىلوتي هللاو « قيرطلا تكلس اذإ كلهج كلل رهظي نأ دب ال هنإف

 رضحلانأ كلذو « لقاع لكل ةيافك مالسلاو ةالصلا امهلع رضحلاو ىسوم ةصقفو

 انك الإ هللا لع ىف كملعو ىملعام ىسوم اي ءضرألا لهأ ملعأ انأ مالسلا هيلع ىسومل لاق"

 : ىلاعت هلوقل همولعم هللا ملعب دارملاو « رحبلا اذه نم روفصعلا اذه رقن
 صا م اس 4 4 ٠

 . ( اليلق الإ ليلا نم ميا اك
 وه هللا مولعمو « مهفاف ةلقلاب هفصو حصي مل تاذلاب مئاقلا ملعلا هب دارملا ناك ىلف

 ناك نإو قلحلا ملع نآل « هب صاخلا ىلزألا هملع ريغوهو هدابع بولق ى هثبي ىذلا معلا

 طلغللو كايإو . مهفاف قلكلا ىلإ هتفاضإ ثيح نم ثردحلا ةئلار هيفذ هللا ماع ةلمج نم

 هللا ماع نأ هدتع مولعمو « هللاب ملاع مالسلا هيلع رضحلا نأل ثيدحللا ىتخأاي كل انلوأ امنإو
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 ةنامج ولف « مهفاث هيلع نوكي للب نم روفصعلا راقنمل دب الو ام صقني فصوي ال ىلاعت

 لئاق الو روفصعلا ذأ ام ردق ىلع صقتلاب هفصو حص امل تاذلاب ماقلا هللا ملعب دارملا
 امب ربع هنأ واو « لثملا برض هجو ىلع ةلقلل ةراشإلا كلذب رضالا دير نأ حصيو كلذب

 روفصعلا راقثم هلمخأي امث لقأ هنأل اهقيأ كاذ هل غاسل رحبلا نم اههف ىلع ةسوماناا هذخأت

 . كلذ ملعاف

 يكل لمي ٠6 كافل

 نم نولوقي نا 'رقلا نور "وق ”ريظيس» » : اعوفرم ىتاربطلا ىور دقو

 . « را ُدوقَو مه كئلوأ ؟ ان هَنفأ نس ؟ ام "لأ نس ؟انم
 م

 ضر

 .رعأ ىلاعت لاو « ده بف ”ل اع ىلإ لق ْنَم - » : اعوفرماضيأ هل ةباور ىفو

 م ملع ىف لداجن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لدخأ ١
 ىلع كلذ ىف ىلاعنللا غم روضحلاو صضصالخاإإلا طرشب نيدلا ةرصن دصقبالإ ةيعرشلا مولعلا

 اديهذم لهأ نم موصخلا ةبلاغمو نيمختلاو ل

 : مهريغ وأ

 ىلغ علطا دق ةعيرشلا مولع نم عاضتم خيش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا دير نه جاتحمو
 . صالخإلا تاجرد ىف موقلا قيرط كلسو ةسردنملاو ةلمعتسملا بهاذملا ةلدأ عيمح

 دقو « ابلاغ لاما مورب وهف خيش ريغ نم هسفنب دهعلا اذهب لمعلا دارأ نم امأو

 تلهأتو « واس لاح ىف بهاذملا عيمج اهنم عرفتي ىتلا نيعلا ىلع ىلاعت هللا دمحم تعلطا

 هللا دمحم ىلع تحي ملف « انيقيو افشك اهنع ةعرفتم ىهو مهدلقمو نيدهتلا بهاذم عيمج

 تنكل خيش ريغب ىدحو تكلس تنك ىننأ واو « ردانلا الإ مهلاوقأ عزانم نم ىلاعت

 . تءاج نبأ نم فرعأ ال « لاوقألل ديلقتلا باجح تل اسوبحم

 . ( َنيَلَْلا ْبَر هلل دما ) ف
 نإ هاوةكاموضخ رخآلا مامإلا ةعاج ىمسي نأ مامإلا دلقمل ىغبنيال هنأ ىخأاي ملعاو

 < نيلماعلا ءايلعلا قالخأ نم ظفللا ف بدألا نسح نإف اذكت لق اذك مصخ لا لاق

 تيأرف هلع هللا ىضر ةفينح ىلأ مامإلا ىلع درلا ىف باتكى لع ةرم ناسنإ ىنعلطأ دقو

 رونكرو هلو ءاهملا ىف اعارذ نيعبس وحن روطق دقو « ةفينح ابأ مامإلا ةعقاو ىف ةليآلا كلت

 ناك اذإو : ىهتنا ءادوسلا ةسووانلا هبشي ههاجت هيلع در ىذلا ملاعلا كلذ دجأو « سمشلا



 دل و

 فيكف ؛ ةفينح ىلأ ىلع لايع هقفلا قف مهلك سانلا : لوقي هنع هللا ىضر ىعفاشلا انمامإ

 : ىلاعت لاق دقو تاقبطب نونا قوف اذه ؟ هيلع درال ردصتي نأ انلاثمأل غوسي

 هب نيمو ابو كين انيَحْرَأ ىِدلاَو اًحوُ دب ىو ام نيئدلا ني كل عرش )
 ل سام م: 0 8

 .( هيف اوفرفتت الَو يذلا اوميقأ نأ ىسيعَو ىسومَو مها

 قاشف دق رمألا اذهو « هتمثأ ىلع ربكتلاي ةعاجسضابال نيدلا ةماقإب ىلاعت هللا رمأف

 هذ نق :داكدللا صف هش تعلم ةنوح نشعر نان ل ع رانا هاذا ىدلتم
 نع باودللا مهب قئاللا ناكامتإو ء لاصحلا حبقأ نم كلذو « ةنس ألو باتكب اكسمم

 دونا كلذل نأب الإو مهلع دارلا هب رفظ ىذلا ليلدلا كلذ ىلع مهعالطا مدعب امإ ةمثآلا

 . انلاثمأ ىلع ىنخي ةيبرعلا دعاوق هوجو نم طاونتسالا ىف اعزنم

 «هنع هللا ىضر ةفينح ىلأ مامإلا ربق رازو دادغب لد ا ىعفاشلا مامإلا نأ انغلب دقو

 نم تييحتسا لاقف « كلذ ىف هل ليقف هب لوقي هنأ عم تونقلا كرتف حبصلا ةالص هترضح

 باب ى اذه « بدألا لهأ نع ىلاعت هللا ىضرف هب لوقيال وهو هترضحب تنقأ نأ مامإلا

 هكرتي نأ هل سيلف هيف ليلد دبتحلا دنع ماق اذإف مارداو بجاولا امأ . نيسلاو بادآلا

 . مهفاف هفلاخي نم عم ابدأ

 ةيعفاشلا نم ةعاج ربنلا ءارو نم نأ ةيكملا تاحوتفلا ىف نيدلا بم خسيشلا كح دقو

 ىوقتيل ناضءر ىق رطفي مهضعب نأ ىتح ةنسأا لوط امئاق مهنيب لادنجلا لزب مل ةيفنحلاو
 : همصخ عم لادولا ىلع

 .« ةقب رع َنيِتِسَو ةمائ الك لَك تءأج ةَعيِرَشلا نإ » : اعوفرم ىئاربطلا ىور دقو
 ملو « اهلك قرطلا هذه ىف رظن نإ الإ كلداجم نم ىلع دري نأ دحأل ىغبتي الف ىبهتنا

 لادجلا بابل ادس الإ كلذ عراشلا ركذامو « اهنم ةدحاو ةقيرط قفاوي همصمخ مالك دج

 . هفعضيو هنهوي عازنلا نإف نيدلل ةيوقت مع ريغب

 هيلع قافتالاب الإ نيدلا موقيال : لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو

 ملامو ةيناسفنلا تاوهشلا قر نع اوجرخ نإ الإ قافتا ءاملعال حصيال مث هيف فالتخالابال

 ةقيقح نيدلا راصنأ نأ ملعف ٠ ادبأ اضعب مهضعب عم مهمولق طابترا مه حصي الف اوجرخم
 حاورألا نإف « حاو رآلا ةرضح ىلإ سوفنلا ةريضح نم اوجرخو قيرطلا اوكلس نيذلا مه



 ا

 نم ةصلاخ نيدلل اهترصن نوكي كانهو ءادبأ ةيناسفنلا ضارغألا نم ءىش ىلإ ال ةوهشال

 . كاده ىلوتي هللاو هيلع لمعاو كلذ ملعاف « بئاوشلا

 : ىذمرتلا هنسحو اعوفرم امهريغو ىذمرنلاو ىتومبلا ىور دقو

 هيلع كلا ىلص أرق < «٠ لدا اوثوأ الإ هيلع اوناكىَدُه دب مف لضم »

 . 2 ( نومصخ 0 »الب الد الإ كلل ُهوبَرْض ام) ) : ملسو

 « /ِصَحْا للا هللا ىلإ لاجسرلا َضَعبأ نإ > : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو
 مهللا : هتجح ضحدي وهمصاخم ند جح ىذلا وهمصخلا و . ةمصاختلا ديدش وه :دلألاو

 هلل ةرصن هتجح ضاحدإ اناف ةئس الو باتكال دهشيال ةءدب بحاص انل موقي نأ الإ

 : اما و هلوسرلو

 .( م َر 3 0 ميزا 3(

 ىذؤي طق ائيش لعفنال نأ ( ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا 0 دهعلا ائيلع ذيعأ )

 طوغتي نأككلذو « تايدأتلاو تاريزءتلاو دودحلا ةماقإك ىعرشلا هقيرطب الإ نيملسملا

 لظلا ىف سائلا سولج ناكم ى لوبي وأ سانلا اهلخدي ىلا ةياخألا قالم ىلع اندحأ

 ىلع عبتي نأ افودخ لئاذراا رئاس نم كلذ ريغو مايا ف مهسولج ناكم وأ « سمشلا وأ

 مايا ءالخخ ىف لوبيو ءالدللا ةقاط ىف طئاغلا لوزن رر نأ ةجاحلا ىضاقل ىغبنيف كلذ

 ىغبني كلذكتف « ةجاحلا ءاضق لاح هتيؤر سانلا نع ىني نأ هل ىغيلي اكو هتعولاب ىف وأ

 . هيلع ادحأ علطي الو هطئاغو هلوب نم جردخام ىنخع نأ هل

 « سوسحملا ىذألا اذه ىلع ىونعملا ىذألا سايق ىغبنيو : صاوخلا ىلع ىديس لاق

 لاوقألاو ةغئازلا دئاقعلا مهركذي نأب هبشلا مهريغو ماوعلانم دحأ ىلع لخدي نأك كلذو
 « كاذ وحنو ةببش لكأب وأ حاكنلاب قلعت 2ث ملاع اهنف لز ةلئسك ةءيرشلا رهاظ اهدري ى

 قنع ىف كلذ مثإ راصو « نيكلاهلا عم كلمف اهب نيدتلا ىلإ ىتاعلا سمن تعراست امبرف

 . ملاعلا كلذ

 تاجرد ىف هيقري حصان خيش دي ىلع كولس ىلإ دهملا اذهم لمعلا ديرب نم جانحميو

 نم نيملسملا ىلع قفشأ نوكي ىتح « مهايثو مهئادبأو مهنايدأو نيملسملا ىلع ةقفشلا

 ىأ دقف خيش ريغب دهعلا اذهب لمعلا ىلإ لوصولا بلط نمو . ةيدمحم ةثارو مهسفنأ
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 نيد ىلع قفشأ هللا دمحم انأت ةةفشلا هذهم ىلع ىلاعت هللا نم ذقو اهءاوبأ ريغ نم تويببلا

 نم رثكأ نيملسلل ريخلا تاوف ىلع نزحأ ىنأ كلذ حاضيإو . هسفن نم هندبو ناسنإل'

 نوقفشيامم رعك أ مارخلا اولكأ اذإ رانلا لوخد نم مهنادبأ ىلع قفشأو « مهتاف اذإ مهتزح

 مهو ىذاآلاب سانلا ةلياقم مدعو « مانآلا عيمح نم ىذألا لايحا مهل باطأو الع مه

 ,سقف اذكهو « ىلاعتدلا باوث مهسوفن نومرو مهسفنأل نورصتني لب كلذب نوضريال

 , كاده ىلوتي هللاو هيلع

 لق ؟ هللا َلوسَر اب نآنأم املا امَو اولأَق ٠« رثإت املا اوت دتا » : اعوفرم هريغو لسم ىورو

 .6 مهّلظ ىفَو سانلا ٍقيِرَط ىف لحي ىذلا

 ىذؤي هنأل مهلظو سانلاقيرطف ىلختلا نع ىبن امنإو : هللاهمحر ىرذنملا ظفاحلا لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص هنآل هيف ةجاحلا ءاضق نع ىمهني لظ لك سيلو لاق « سلاجلاو راملا

 مها لظ نع ولخي ال وهو لكن شئاخ تحن هتجاح ىضق

 فلت# ةنسلا ىف دراولا نعللا نأ ملعا : لوقي هللا همحر صاوخللا ايلع ىديس تعمسو

 نأأف الإو هبساني نعل حيبق لعف لكدف « ادبقو القثو ةفخخ هيلع بترتملا رثألا فالتخاب

 لجو زعهللا تقم ىف لوقلا كلذكو « سانلا قيرطف لاب نمم طول موق لءف لعف نم نعل

 نعل هريغصلا بكترلو نعل ةريبكلا بكتراو نعل رافكللف لعفلا كلذ توافتب توافتي

 . ررو لمأتيلف ها نع! هوركملا بكترمو

 تبحَو مفتي رَط ىف َنيماَْلا غدا : نسح دانساب اعوفرم ىتاربطلا ىورو

 .6 يتنعل يلع هلع

 لا ءنرأ 0 و هيلع هللا ىلص مثلا ”لوسر كأو : هريغَو ملسم كودو

 . « ىراخلا ءاملا ىف

 : «ريستمم ىف“ ذأ ةراوبي آل 9 : اعوفرممريغو ىتاربطلا ىورو

 هاو نأ سو هيلع "هللا لص اك م 7
 كامو

 لا أ سو 520 وللا را 0

 4 ردا



 - هوا

 2 ملعأ ىلاعت هللاو نّلا نكسم اهنإ لاقي ناك : لاف ؟ كلذ نم هركيامو ةداتقل اولاق
 ىبث كرثب نواهننال نأ ( لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لحخأ )

 لهس رمألا لوقبو ةئسلا مهدجأ كرئيف « نرووملا ضعب هيلع انك' ةيدمحملا ةنسلا بادآ نم

 نم نيدتملا هيقفلا رذخيلف رفك كلذو اهنع ةبغر اهكرتب ةناهئسالاب ظفللا كلذ رعشأ امبرو
 . كلذ لثم

 وهو الإ ةءورملاب لخم ائيش دجن ال : لوقي هللا همحر صاوحلا ايلع ىديس تعمس دقو

 هب الإ ةجردلا كلت لانت ال ةننلا ف ةجرد هلو الإ ىعرش رومأم نم امو ةعيرشلل فلا

 ايندلا راد ىف هنع ايهنم هلعفبالإ اممم لوه دبعلا قحليال.ةمايقلا موي لاوهأ ف لوقلا كلذكو

 تايهملا كرتو تارومألا لعف مكحأ نمو « كلانه هبحاص قحلي برك ىجن» لكلف

 ردقب مهلاو بركلا هقحل كلذ نم ءىشب لخأ نمو نزح الو مهالو مغ كانههةحلي ال

 ها لخأام

 قرثو الإ ةعيرشلا بادآب دحأ لمخأ ام : لوقي هللا ه>ر نيدلا لضفأ ىحأ تعمسو

 ىطاعتيهتيأر نم لوقي ناكو مارجلا لعفا قرتوالإ تاهوركملا لعفالو تاهوركملا لعفل

 هتجوز دلاو عم لدي ناك كلذو لاق « اريخ هل وجرت الف ةءورملاب لمت ىلا بابسألا

 اتوص جرخم وأ « ءالخلا ف ةجاحلا ىضقي وهو ادحأ ملكي وأ ماهحلا امخأ وأ اهدلو وأ

 توص نوعمس ثيحب ساثلا نم ابيرق ةجاحلا ىىضقي وأ « دجسملا ىف وأ سانلا ةرضحم

 امم لذارألاو قاسفلا مالكب ملكتي زاربلا دنع هصخش رعسيال وأ لوب وأ حير نم جراخلا

 , ها كلذ وحنو هب اوقطني نأ ةءورملا بابرأ ىحتسي

 .نم صخشو دمحأ خبشلا ىمع دلو نم ةءور» رثكأ اذه ىتقو ىلإ ىنيع تارامو

 ةجاحلا ىرضقي طق ردقب ال ناكف ىمع دلو امأ « دجسملا ىف اندئع ماني ناك ىلاولا ةيابج

 جارخ] ىلع ردقاف بكرملا ف ىرعكلا ةلحملاىلإ رصم نم هعم ترفاس دقو هبلإ رظني دحأو

 جرخم الف هيأإ رظني ادحأ نأ لوختيف سلجيف سانلا عم ربلا علطي ناكو « طئاغالو لوب

 صخشلاامأو «سانلا عيمج نه رثك أ دعابتي ناك هنأ عم « ةجاح ءاضق الب عجريو ءىش هل

 الصاح هل ىركأو دجسملا ىف مونلا نم عنتماف اندنع متان نم حير توص ةرم عمسف ىلوجلا

 .دجسملا  مثان انأو حير ىتم جرد نأ تفخ « لاقو دجسملا جراخت هيف ماني راصو

 أف ةنس ةرشع عست ىعم نآلا اهلف « اهنع هللا ىضر نمحرأا دبع ىدلو مأ امأو

 . اهنع هللا ىضر اذه ىتةو ىلإ تيبلا ءالخ ف اهتجاح ىضقت ىهو طق اهنيأر



 مل 1

 . ناميإلا نم ةءورملاو ةمحا ولع نأ ملعف

 تحز, وهوهنم برقلاب هتجاح ءاضق ىطاعت ديرم لك نأ ىلع قيرطلا لهأ عمجأ دقو
 ىلإ ةجاح ىف هخيش هلسرأ اذإ كلذكو « قيرطلا ىف ءىش هنم ءىجب الف اهل موقي نأ ريغ نع

 ى ءىش هنم ءىجب الف اعيمج امهم ىنآ ىح ىرخأ ةجاح ىقب له اورظنأ لاقف « قوسلا

 . ىغرش ضرغل قيرطلا جورتخ هركب نأ الإ قيرطلا

 ىنبا رهم نإ ناطاسلا هل لاقف ناطلس ةنبا بطخ ءارقفلا نم اصخش نأ انغلب دقو

 ندعم نيأو لاقف ؛ رانيد لأب ةرهوج لك ةرهوج ةئام لاق ؟ وه مك لاف « كيلغ لاغ

 رحبلا ىلإ بهذو هتعصق ريقفلا ذخأف 2« تاللظلا رحم ىف ناطلسلا هل لاف ؟ رهاول ا كلت

 صخش هيلع رف لحاسلا ىلع شريو رحبلا نم فرغي راصف « هيف صرغلا ىلع ردق اف

 رهوجلا ىلإ لصأ ىتح عج رأال لاقف « هذه كتءصقب رحبلا اذه نم عنصت اذا هل لاقف

 نوكي نأ حاصي كلثم لاقف « هتءورم هبجعأف ناطلسلا كلذ غلبف « هبلاط انأو تومأ وأ

 . ها هتنبادجوزو ةرازولا هاطعأف « اريزو

 . ( "يجر دروع ”هللاو ) ىلاعللل بطاخلا نمؤال ىغبني اذكحبف
 : اعوفر م هريغو دواد وبأ ىور قو

 للا ثرإف < هبحاص ةَرْوَع لِ 0 :ب امهطئاغ َلَع نآنثا جانتي آل د

 04 كلذ ل 6

 اَذإ ساّتلا نع لعبي ناك ”لسو يلع هللا ىلص هللا َلوُسَر نأ » : 4 ةياور فو
 هش مناص م لع

 .04 مد دعا عر ال ع هتحاح ىف

 اشح ثحاف "سو هيلع "للا ىلَص هللا لوُسَر نكي "ل » : اعوفرم هريغو ىذمرتلا ىورو 3 1 2 مل . 9 ٠

 .« اًشحفَتَم لَو

 لخدي الف رخآلا _مَْيلاَو للاب نم آب نك ْنَم » : اعوفرم هنسحو ىذمرتلا ىورو 1 و 2 + * 0

 ش رعأ ىلاعت هللاو « رّريمب لإ ماما

 ةردابااك رعب نواهمنال نأ ( لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذمخأ )

 رهطتن مل نو ةالصلا تقو لخدب ثيح « انبايث وأ انندب ىف انببصت ىلا ةبانحلا لسغ ىلإ



 ل لس

 رشابوأ ةيبنجأل بق نأك هب ىصع ناكنإ امسآل « ريكألاو رغصألا ثدحلا ف لوقلا كلذكو

 ةردابملا بجوأ مهضعب لب ةبوتلاب ردابن اك كلذ نم ةراهطلا ىلإ ةردابملا ىغينيف اضئاح
 ناسنإلا رخخأ امرو « هقفلا بتكى ررقم ره اكام ىصع ىتلا ةبانجلا نم لسغلا ىلإ اروف

 هتوفت ىتح كاذ نم غرفي الف ةالصلا تقو ليد ىت> هندب نع ةساجنلا لسغ وأ لسغلا

 ةيونعملا ةساجنلا كللذ ىلع ساقيو ةيسحلا ةساجنلا ةلازإل دوقفم دهعلا اذهو ؛ةعارجلا ةالص

 « دقح وأ لغ وأ دسح وأ ءاير ثودح وأ نيملسملا نم دحأب نظلا ءوسك نطابلاب ةقلعتملا

 : درو كللذلو « ةنطابلا ىصاعملا نم كلذ و وأ ربك وأ بجع وأ

 . « لولا نم ْرَقْلا باَذَع ةماعّنإ د

 ا؟برلا رظن لحم بلقلا نأل ىلوأ ةنطابلاف « ةرهاظلا ةساجنلا نم دودعم هنأ عم

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاق هلالي قرلي

 . لس هاور « ميلك ىلإ فني نكلو مك روص ىلإ ظني ال هلا نإ »
 ىعبال ةساجن وأ ءاملا اهبصي مل ةعمل هدسج» رهاظ فو اندحأ ةالص خصتال امكف اضيأو

 , ةيدرلا قالخألا ةسا# ىف لوقلا كلذكف اهئع

 نمصولخلا بوجو ىلع ةمآلا ممجأ : لوآي هللا همحر صاوحللا اياع ىديس تعممعسو

 نيدلاولا قوقعك ثيداحألا نم دروام كلذل لدي اك رئابكلا نم اهودعو ةنطابلا تاساجنلا

 : درو دقو « كلذ ريغو لغلاو دقحلاو هللا ق كشلاو ربكللاو

 .6 نحاشأل الو ءايتملا ىلإ لمع فاعل قل الد

 نم طرش كرب ارهاظ الطبم ىطاعت ول اك « هتعص مدع ىلع لدي لمعلا عفر مدعف

 تلكملا هبنتيل الإ ةرهاظلل ءاضعألا ىلع ةزاهطلا عرشلا لعج امو لاق « ةالصلا طورش

 اهوخد مر ةرضحلا نإف رهطن الك ىلوأ اب نم هللا رظن لحم ةراهط ىف لخألا ىلع

 بلاغ اذه لفغأ دقو ردق امل لمخدي نأ دارأ ولو ةنطاب وأ ةرهاظ ةساجن ةيلع ناك نم ىلع

 ف عقيو « مهضارعأ ىف عقيو سانلا بيغتسيو امارح لكأي مهد>أ ىرتف مويلا سانلا

 وضعلا لسغ امبر ىتح ءوضولا ىف سوسوتيو ءاملاب هدي كلدي ريصي مث كلذ ربغو ةميقلا
 . هنطاب نود ةرهاظ ىلإ هرظن ةبلغل تارم ثالث نء رثكأ

 . ةراهطلا ف نطابلاو رهاظلا نيب ةقباطملا نامبإلا لاك نم نأ مولعمو

 فرشي ىتح نانيإلا تارضح هب لخدي خيش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتو
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 نم رثكأ هنطاب ىف رظني ريصيو ةرخالا رادلا ىلإ هرصبب قرخيو ةمايقلا موي لاوحأ ىلع هي
 « ثومي ىح هرهاظ ةراهط مم فوفولا همزال نف خيش دي ىلع كللسي ملنمو « هرهاظ

 . كادج لون هلاو الزإ 5 اذ لإ كاسربا نقدي لع تأ ب كمان

 "مسه لسو هيلع ا للص هللا لوسي نأ د :هحيحصف نابح نباو ىراخبلا ىوور

 ن8 "2 « رييك ىف نآبذمي امو .نآب دم امم, "لاف ءاهر وبق ىف نآب دعي نيت اسنإ تاو
 . « َةَميمَنلاِب ثني رَخآلا ناك و٠« هلاوب نم مريع امدَحأ ناكل

 نر عرسال 0 را نبأ لراس ه كور

 نم 0 1س 2 ٍَ 2 راَنلا َلْهَأ نإ : اعوفرم ىتاريطلا ىورو

 نم اني ام لع ذآ دك 0 ل قوم هذا نم يا لك ءدايز 0
 رمث ل و9

 .6 هلسمي الو هيف لوما ف 1 يلا ال ناك ل دما نإ: 1 ىذا

 6 ٍريقْلا ف ا ب بساع امو نإ لوبا اوقنا» : اعوفرم اًضيأ هل ةياور فو

 ' رعأ ىلاعت هّللاو

 جورخم نواهتن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 املاح فرعت ةئيدتملا ةأرملاو «٠ ضيدح وأ سافن وأ ضرملالإ سارءألاو تاماجحلل انئاسن

 نم فاختو « الثم سافنلا وأ ضرملا نم حتفتي اهندب نأ ملعت تناك نإف تيبلا ىف لسغلا ىف

 ق ىرعلا لمحتي ادب ناك نإو «٠ بولطم اهل ماهلاذ رضم ءاوه اهقحلي نأ !هميِب ىف ىرعلا

 محب اهجوز ناك نإف تاجرومتملا ءاسنلا نم ةئيدتملا ريغ امأو . ىلوأ هيف اهاستغاف ثيبلا

 تاوبش مهتقرثسا نم نأش وها5 اه:كح تحن وهف هيلع محن تناك نإو « اهعئم هلف اهلع

 قحليو « ادبأ هتجوز ةفاانم ىلع مهدحأ ردقي الف « مهريغو نيرشابلاوراجتلا نم ءاسنلا

 ىلا سارعألاو بامصسألل تارايزلاو قاوسألل نهجورتخ مايحلل جوردنا نم ءاسنلا عنمب

 لاجرلا طالتخا اممف عقيىلا تاجرفتملاو تاموزعلاو ةيعرشلا نيئاوقلا ىلع اف طابضنا ال

 مهدحأ ةأرمأ هتيلط عضوم لكف سائلا بلاغ نم دهعلا اذه ةنايش تريك دقو « ءاسنلاب

 ع

 عراشلا بدن ىلا رومألا نم ىه له اه تجرمش ىتلا ةجاحلا ىلع شيتفتلا مدع عم اهل نذأ

 ناك امبرو « نامإلا لهأ هريغأ فانم وهو دساقملا نم كلذ ىف ام حم الو ءايهرك وأ اه

 نم عمجرعف ءانسح ةباش ىهو رظنملا حببق وأ نسلا ىف نءط دق نانسألا علقم اخيش اندحأ
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 اهعماجيوأ اهلبقينأ الو « اهجوز ىلإ رظنت نأ ىبتشنال ىهو ةرابزلا كلتوأ « قوسلا كلذ
 م حورحلا دصاقم نم لصح ام لقأ اذهو

 اذا اه تاقف ؟ قوسلل جورخلا هركأ ىنإ ىل تلاقو ةيلصم ةنيد ةأرما ىتريخأ دقو

 هجو ىف رظنأ ندنأال عجيرأف ىسفن اهيلإ ليمتف ةنسلا لاكشألا ىلإ رظنأ ىنأل تلاقف

 تعجرف ىبق عماجمب ذخأت اباش تيأرف نيقارولا قوس ةرم تلخددقو : تلاق « ىجوز

 لجرلان اكو «ةرقبلاكوأ تيرفعلاكوأ لوغلاكوأ برطقااك الإ ىيعفىجوزتيأرامهللاوف

 حورت ليمجلا درمألا باشلا تأر اذإ ةأرملا كلذكف هسفن الإ تلام ءانسحلا ةأرملاىأر اذإ

 لإ رظنأ ترصو ىدنع ىجوزو قاطلا نم اناسنإ ةرم تيأرو تلاق . ةرورضهبلإاهسفن

 ثيعشت لإو ىجوز ىلإ-رظنأو هنويعو ههجوو هتيحل شسحو « ناسنإلا كلذ لكش نسح
 ةمئاو رهتو هتاظاظفو هيسفامو هدلج ةلوشيخو.هللوع نقلعو هقثأو ةنانمأ نيكو ةنبلت رعشأ
 ىلاعت لا ىلإ تبت ىلإ مث تلاق ناسنإلا كللذب تنتف الإ تنك ام « همالك حبقو هطبإو هف

 تحلعف «سورعلاك يع ى ىجوز راصف اهريغلالو ةرايزلالو ماملال اقلطم جورفنا نع

 هأ ىبوت قدص كلذي

 6 هيلع موللا ررض هل ا ا درر نذأ نم نأ غال

 هعجارف اهتليز بابث ةسبال ةرطعتم تجرم اذإ ةأراا ىف درو ام حاكنلا دوهع ىف ىتأيسو
 كريغ ىلإ اهل تافثلاال كلب ةيضار نوكنل تعطتسا ام جوردنا نم اتجوز ىمخأ اي عنماو

 . كاده ىلوتي هللاو

 لخالي الف رخآل رخآلا ماو ياو را اب ب نمأوي ناك م * هنسحو اعوفرم ىذمرتلا ىورو

 . « ماما هيليلح

 : اعوفرم اهريغو هجام نبال ةياور فو

 . « ءاسفن 'وأ ةّضيرم الإ مانا ؛ٌ ءاسن اومتمأ
 ا اعوفرم ماحلا ىورو

 .« مَ ءآسن ىلع ”مارح - ماكملا»

 . ملعأ ىلاعت هللاو داسفلا اهنم ىشخي ىتلا عضاوملا نم هريغ ماها ىلع ساقيو : تلق

 ةيانجلا لسغ رخؤن ال نأ ( ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لخخأ )

 لمي دهعلا اذهو لسغلا ىلإ ةردابملاب انتليلح رمأت كلذكو « ىعرش رذعب الإ رامن وأ ليل ىف



0-7 

 مانيو « ءاشعلا دعبو مونلا لبق مهدحأ عماجيف ءايلعلا ضعب ىتح مويلا سانلا نم ريثك هب

 انك راماا ةودض ىلإ مالا نم جرخم ملاممرو « مايا ىلإ جرخيو راهلا علطي ىتح اهتج

 . سانلا ضعب نم الذ تدهاش

 ترسعن ةبانج ىلعمان نم : ىللوقي الئاق تعمسف ةبانج ىلع ةرهتمت ىنلأ ىل عقو دقو

 انأو مويلا كلذؤف « هحور قدزت داكت ىتح فيغراا هل لصح الف « هقزر بابسأ هيلع

 لسئغأف ءاملا هب نكسأام دجأ ملو ادراب تقولا ناك امي رو « ةبانج ىلع مونلا نم فاعشأ

 ىنثأ ملعت كنإف « ءاملا اذه ررض ىنع لمحا براي مات هجوتب لوقأ نأ دعب « درابلا ءاملاب

 قرضي الف « ةبانج ىلع كسلاجأ نأ ايظعتو ىلراي كل الالجإ الإ ءاملا اذه ةقشم تامختام

 تلمعتسا ىسأر ىلع' تفثو هجوتلل ىف افعض ىدنع تيأر نإف درابأل ءاملا كلذ لاعتسا

 كلذةأرملا ميلعت ىغبنيف © نخسملا ءاملا دجأ نأ ىلإ هنع تمميتو سأرلا ادع امف درابلا ءاملا

 + ماهللا ءام نمث اهطعأ وأ عاجلا ىخأاي للقف « نيدلا ةايلق وأ افيعض اههجوت ناك نإف

 . مالتحاو ضيحال سافن وأ عامج لسغ ءام نت هياعو جاهملا ةرايعو

 ,نم عفنأ هنإف ءاتشلا ف رعبلا ءام اولمعتسا : لوقي هللا هحر صاروخا ايلع ىديس ناكو

 لاعتسا ندبلا فلأ اذإو « ةدورب هبقعي مايخلا ءامو ةرارح هبقعي رثبلا ءام نأل « ماهملا ءام

 ,نم الإ دهعلا اذبم لمعلاىلع ردقيال هنأ ملعف «ىلاعت هللا ءاش نإ هترورض تبهذ درابلا ءاملا

 ةرضح ةبانجلا نإ ءاياوألاو ءايبنألا نم هترضح لهأ ةبحمو لجو زع هللا ةبع ف قدص

 دوهش مدع ىلع ربصيأل بحلاو هترضح لهأو لجو زع هللا نع باجحو ءافجو دعب
 . نيع ةفرط هبوبحم

 ىبذعت الف ءىشثب ىتتبذع امهم مهللا : لوقي هللا همحر لبشلا ناك دقو

 « باجحلا لذي

 « عاملا لم نم ابيرق ءاملا ءانإ عضي هللا همحر ىثيرحلا سارعلا وبأ خيشلا ىحنأ ناكو

 نوكتنأ هفو* نم ىلاعت هللا نم لجحلا ةياغ ف وهو روفلا ىلع لسنغا هرطو ىضق اًذِإف

 فراعلا عم قدي ظحلا كلذ نأ عم« ةيناسفنلا ظوظحلا نم ءىش اهلبخد عاملا كلذ ى ةينلا

 نآل كلذو « ىلاعت هللا دنع ىضر» هجو ىلإ عاجلا ةذل باقي نيفراعلا ضعبو « عطقني الو

 لصو ولو ةحابملا ةيناسفتلا ةذالا بلطي نم هيفف « دادضألا عومجم هيف نأ لعي فراعلا
 ىلاعت هللا عم سضحم مهضعبو اهلك هتيعر قوقح ةيفوت نع لوئسم وهو ؛ تاماقملا ىلعأ

 عقبال رمأ اذهو « هب رومأم امهم الك نأ عماجب ءاوس هئالص قف رضي اك هعاج لاح ىف



 | بو ل

 .ىح ةيعيبطلا هئذلب هللا نع ةبيغلل همزال نف الإو هيلجر تحن تراصو هتوهش رهق نمي الإ

 حطس ميم ىبحيل ءاملاب هلدب ميمعتإ عماجم لك رمأ كلذلو هندب عيمج ثم ةذللا نأب سخغ

 : لمأتف ةذللا هيف ترس ىذلا ندبلا

 رصع ىابتياق ناطاسلا ةبرذ خيش ىلرغملا يشاع نب دحأ خيشلا ىديس ناك دقو

 لمحلا نا وأ ءىجيو ٠ داواا مطفتو دلت ىح اهم برةيال هتجوز تلم اذإ ةسور#لا

 هنع هللاىضر ةدحاو ةظنلل ولو ىلر ةرضح لوخد نم ىنءنعبام ى اطاعثأ نأ بحأال لوقيو

 مهدحأ ة هحوز نوكت نأ الإ مهلا مهم سفن ةوهش تامزلا اذه ف سانلا عامج بااغو

 هريغ ىلإ تفتلنال ىب ىح اهفعي نأ هيلعف هريغ ىلإ تافتلالا اهماع فاو ةباش

 ىقبيال م «ةيناسفنلا تاوهشلابجح كب عطقي ىح قداص خيشدي ىلع ىت ثا كالساف

 كلر بحت كائهو « اعرش ىناتساام الإ تتش تقو ىأ كبر ةرضح لوخد نه معئام كل

 قئاع وأ باجح كل مادامو «باذعلا نه دشأ هترضح نع كباجح ىرتو هترضح لهأو
 نأش وهاك مدق هتبحم لاك ىف كال سيلو هنع كابجسنام لك باكتراب نواهنلا كامزال نف

 نع دعبلاو تالفغلا نطاوم ىف مهدحأ ميقيف ةملظلا نم ماوعلاو درطلاو باجحلا لهأ
 . هترضح لهأل الو « هبرل قاتشيال رهشلاو ةعمجلاو مويلا ةيفإلا ةرضحلا

 لك نم كصاخيو بجحلا كاب عطقي قداص خيش دي ىلع كواسلاب ىتخأاي كيلعف

 قوف هسفن ىري ىذلا نيمسال ظيلغلا صخشلا كلذ ىلع امدقم هللا دنع ريصتو « قئاع

 : نيعبجأ قاحلا

 ىلع اجراعش المئاد ريصب فيك ةيدوبعلا ف صلاخلا نيمألا قرلا ديع ىخأاي لمأتو
 ىلع افقتاو ريصي ريب لاا ريمألا فال هتمدخ نع هل قئاعال هنأل نذإ ىلإ جاتحيال ديسلا

 5 كللذ ملعاف ن نذإلا ديعلا كالذ هل لمخأي ى- لودخدلا ىلع ردقيال بابل

 رادقم فرع ةريضكلا لهأ نم ناك نم : لوقي هللا هحر نيدلا لضفأ ىخأ تعمسو
 دق ةرضحلا لهأ ميمجو الإ تظقيتسا اهف ةبانج ىلع ةرم ثمن دقو لاق . لصولاو رجملا

 نم ىدنع لصحام اولأست الف ضرألا راطقأ رئاس ى لجورع هللا ىدي نيب اوفطصا
 . ها بوذأ تدك ىدح ىلاعت هللا نم لجخلا

 ند م
 .( عير روع هْللاَو )

 5 ى رت ع 7-00 2-5 ل هلل صارم ع

 4 ا و « قوت ”ممَلاَ



 ل ل

 ةمحرلاب نوازني نيذلا مه ةكئالملا ءالؤرم دارملاو : هللا همحر ىرذنملا ظفاحلا لاق

 لبق مث لاوحألا نم لاح ىأ ىلع ناسنإلا نوقرافيال ةظفحلا نأل « ةظفحلا نود ةكرللاو

 ليقوأضوتي ملف ءوضولا هنكمأ اذإ رذع الو رذعريغ نم لسغلا رخأ نم لك قح ىف اذه نإ

 . ها ةداع كلذ دخحتيو السكو انوامت هرهغؤن نم قحح قا وه

 5 ا : تلق

 الإ ؛ىقرافي ال ' م 0 نإف «٠ كبر ةكئالَم نم اوّيحّيْسا »

 0 نع

 ةكئالم ديرب نأ الإ مهللا زاربلاو عاملا لاح ىف هقرافت ةكئالملا نأب حرصف

 : ملعأ ىلاعت هللاو ىرذنملا لوق حصيف ةكربلاو ةمحرألا

 ةيمسنلا كريب نواهتنال نأ ( لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لدخأ )

 ةراهطلا تعرش امو ةتيملاك وهف هيلع ىلاعت هللا مما ركذيال ءىش لك نآل كلذو انرهط ىلع

 م ارثو تاوهشلا لكأو ىصاعملاب فعض وأ تام نأ دعبو « ندبلا حطس ىبحتل الإ ءاملاب

 رهطي ىلاعت هللا مسا ركذبف ةايحللا مامت هل لصح ءاملا عم ىلاعت هللا ىس اذإف ء تالفغلا

 كرت نم فال ؛ةرذ لكو هيف ةرعش لكب هبر ىجاني موقيف رهاظلا رهطي ءاملاو نطابلل

 بلاغو :«نيدتم لك ىلع هب لمعلا نيعتي دهعلا اذهو « هفيرم وأ بلقلا تيم هنإف ةيمستلل

 هأث ركذام نوفردمي الواهكرت هتدع ىف حدقيالو امودب ءوضوأ || حصي ةنسوذه نواوقي ساثلا

 . اهرس نم
  كاده ىلوتب هللاو اهتكرت نإ ابابحتسا كءوضو دعأو ةيمسنلا ىلع ىخأاي بظاوف

 مامإلا لوق ادماع ةيمسنلا كرت ىف بيهرتلا نم ءاج اممو : مظعلادبع ظفاحلالاق

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ تبث ةبيش ىلأ نب ركب ىلأ

 .لاقاذك « هللا تي 20 ا

 ا كورا ردع جا دوو
 ورب ماض سا سل رج ما سلا ب ساء ص سعال

 . « هيلع هللا شما رث“ ذي جل نَ ءوضو الو « هل هوضوآل نا ةالّصآل »

 لهأو هيرهار نإ قحساو ىعخنلاو نسحلا بهذ كقو. ظافحلا صضعب هفعض نكل

 ةياور وهو « ءوضولا داعأ اهكرت دمعت اذإ هنإ ىتح ءوضولا ىف ةيمستلا بوجو ىلإ رهاظلا



 ا

 نإو ةيمسنلا ف تدرو ىلا ثيداحألا نأ كلش الو :ىرذنملا ظفاحلا لاق.دمحأ مامإلا نع
 3 ملعأ هللاو ةوق كلذب بستكتتو اهقرط ةرثكب دضاعتت امنإف لاقم نم منال تناك

 ضئاحلا نم برقنال نأ ( ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ )

 : جرفلا مرح هنأل ةبكرلاو ةرمسلا نيب امب عاتمتسالا نم ءالعلا ضعب عئمو ؛ رهطت ىت>

 . « هيف "مقَي نأ كشوي ىمحلا لوح مح ْنَسَو د
 ركسيمل نإ و ذيبنلا لولق مي رحتك دصاقملاف عوقولا فودخ لئاسولا ميرحم اذه ىمسيو

 لوقلا اذه لهأو « كلذ وهو ءطولا ىلإ هوعدت نأ افوخ مثاصلا باشلا ةلبق مرحتكو

 . مهفاف اهدقف دنع ةحايإلاب اولاقل اهعم اوراد ول مهنأل ميرحتلا ةلع عم نوراليال

 دقو. اهقدصب قثو نإ اهسافتو اهضيح عاطقنا ىف ةأرملا لوق لوقلا نأ ىخأاي ملعاو

 للعتت تناك لاجرلا هركت ةأرما هتحت ناكدنأ هنع هللا ىضر باطلا نب رمعل عقو

 مث فأ لاقذ « ةتداص اهدجوف اهاثأ مث « الكف ضئاح ىفإ ةرم هل تلاقف ضيحلاب

 لفي نأ عماجما ىلع افوخ ةةفش ميرحم ضئاحلا ءطو ميرحت نأ ىننال مث ءاهكرت
 .ررمض هركذل

 ىل عقو كلذكو عقي نأ هركذ داكف ضيحلا ةدش ىف عماج هنأ صخش ىنربخأ دقو

 وحن براك ةلكأ ىلبق ف لصحف اهلسغ لبقو هعاطقناو مدلا رابدإ دعب اهتيتأ باش انأو

 ىتخأاي كابإ) ء اهجرف لغت مل ةأرملا تناكو اديدش اررض هنم تيسافو رهش

 . كايإ م
 : اعوذرم امهريغو هجام نباو دواد وبأ ىورو

 ىقلأ ضئاخلاب ”عاتمتملا َداَرأ اد ناك سو ديلع هللا له نا لوو هنأ

 , « ًاهرشأب 4 ةقارخ هيلع

 ب ملعأ ىلاعت هللاو عاج ريغ نم ىنعي

 دجسملا نم جرخمال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ )

 رخآ دجسم ق ةالصلا كردن وأ ةالصلا ماقث نأ لبق عجرنل جرت انك نإ الإ ناذآلادعب

 نأ انا نيداقثملا انناونإ نم ادحأ نكمنال كلذكو « ناذألا دجسم ةعاج هتعاج ىواسن

 دعب جوردللا ةروكللا ةعاجلا ةالصب ساقيو « ىعرشرذعب الإ كللذكدجسملا نم جرخم
 ( راونألا حئاور - عم )



 دس ع سس

 .مهضعب نه مهت وح صيلختو « ءارةفال خيشلا ةشقان» سلجم وأ ملعلا وأ ركذلا سلجم بصن

 ضعب قح قف تاروكملا هذه ضعب نوكي امو لب « ةميظعاا تاربخلا نم لاذ وحنو

 . اهلجأل دجسملا نم جوردللا نع انين ىتلا ةعامجلا ةالص نم ارجأ رثكأ سانلا
 ريداقم فرعي حصان خيش دي ىلع كواسلا ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديري نم جاتو

 نمو انيمنو اديلقتال انيقبو افشك اد ريغىلع اهم مدقتلاب ىلوألا وهامو !متوافتو تادايعلا

 مدقي نم سانلا نملب مدقتلاب قح>الإ وهام ميدقتب لالخإلا همزال نه انركذ ا؟ كلسي '

 اهريغو ةءايللا ةالص قرافيو دج ملا نم جرو هبر ةدايع ىلع هجرفو هنطب تاوهش

 . كلذ نم هئاف امب ىلابي الو

 همايق مدعو ثلياع هتاركنتىلع ربصاو هلاعن مدختاو حصان خيش دب ىلع ى مأاي كالساف

 , كاده ل هلللاو ىداعلا 51 جاوب

وف سمع هريغو 5 مآمإلا قكدرو
لاب ”ىدونف دجشملا ْى *0 2: اع

 ةالصلاب 

2-2 2 105 

 . همي ّحس "6 دحأ جر الف

 « نذؤألا نذأ٠ دعي دجسملا نه جرت الجر ىأر ةريره ابأ نآ دمحأ مامإلا ىورر

 : سو هياع هللا ىلص مساقلا ابأ ىصع دقفاذه امأ : لاقف

 هثم جر م اذه ىِجُيَم يف ءاردلا م ملمس هياكل » : اعوفرم ىلاربطلا ىورو

 عم و كل امرا ع 8< 0 2
 5 ا قام الإ هيلإ ” 'رال 3

0 
 10 7 .٠

 جر '] جوخ دحشملا يف ناَذَأْلا نت عام أل ةياؤر قو ا مام -. هو 0

 : لعأ لاو < قوام لق ةكحدلا ديرب آل وهو ةَحاَخل

 انتادابع ق ىئارثال نأ ( ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لدخأ )

 اردتأتم وأ لمعلل ايحاصم ءايرلا ناك ءاوس لجو رع هللا تقم نم افون قلحلا نس ادحأ

 نسحو هجولا روث نم هيلع ةعاطلا رثأ روهظ ىلاعت هللاب ذايعلاو اندحأ بعش نأك « هنع

 نيلصملا ةرثك وأ  زئعلا ةبكر لثم هتربج ىف دوجسلا رثأ روهظ وأ « لبقتملا ىف تسلا

 رون ههجو ىلعو مويلع رم اذإ هل سانلا لوق ىلإ ليع رأ« حرص ضرغ ريغأ هتزانج ف

 مل واو ءايرلا ىلإ عد هلك كلذ نإف 3 كالذ وو 4 خيبشلا ىديسأي دداا هلل عيش

 1 ةدايدلا بحاصب



 د كابو دس

 رف « صولا رفضي وهو هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس دنع اسلاج ةره تنك دقو

 هل تاقف « ههجو ىلع قف# رونلاو راها نيمئاصلا ليللا نيماوأ نيدبعتملا نم صخش انب

 لاقف هسأر خيبشلا عفرف « لجرلا اذه هجو ىلع ىذلا ميظعلا روثلا اذه ىلإ رظنا ىديساي

 ىدلواب :لاةف؟اذإ هل تاقف« ريدق ءاشتام ىلعكلنإ تئش فيكوث نش اهب ءوسلا انفكا مهللا

 « حيبقلاو نسحلا نم رذب امو ىتأيام فرعيل هبلق ىف هرون لعج اربخ دبعب هللا دارأ اذإ

 ههجو ىلع هبلق ىف ىذلا روالا لّقن اءوس ديعب هللا دارأ اذإو « سانلا داح 15 ههجو لعجو

 سانلا هل لوقيو؛ةليذر لكى و ةشحاف لك ىف عقيل الظم هلعجو رونلا نم هنطاب ىلخأو
 هبلق نأ عمه ههجو ىلع ىذلا رونلا نم هنوري امل خيشلا ىديساي ددملا هلل ءىق كلذ عم

 نكلو نكمي لاةف ؟ نيروتلا نيب دحأل ىلاعت هللا عمجي امأ ىديساي هل تلقف« مظم بارخ

 «هيف انب ىدتقي لع ىالإ لاك انا رهظي الق رادلا هذه ق انلامعأل رغسلاب ىلاعت هللا اذ رمأ دق

 هيلع رهظيال نكلو حيصص لاقف « لعفتلاب ءىجمال دبعلا هجو ىلع رونلا لوصح هل تلف

 نازم ىلإ ناسنإلا جاتحيف هل تلقف « رهظام هليم الولو هلم قبس لي» عمالإ طق ءىش

 دبعلا شتفيلف هب رعشيال ىخ ليع ديعلا لاك رهظ اعرف كلذك وهو معن لاف « قيقد

 ا . ىهمنا هسفن

 ةدابع ىلع ناك نه لكلا لماكلا : لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ تعمسو

 هرجأو اهندلا نم جر ىذلا وه اذهف ءىبث هنم رهاظ ىلع رهظي مل كلذ عمو « ةكئالملا

 سلو رعشلا ةيبرتو ةحبسلاو ةبذعلا رباكأألا ضعب كرت انه نمو« ةرذ هنم صقنيال رفوم

 ةماعلا نع توزيمتب نوداكيالف ةماعلا رامغ ىف اولخدو ةداجسلا ىلع سوالجلاو فوصلا

 سبل نم امأو « قيرطلا لهأ نه امحاص نأ ىلع الع تراص دق رومألا هذه نإف « ةئيبم

 ةرعش لك نأكف ةحخاص ةيثالب ةداحسلع ساجو فوصلا سبلو ةبذعلاىىضرأو ناسليطلا

 ماوعلا بايث سبلو ةسبللا كلت كرت اذإهنأ كلذ ثلحمو « نيح اصلا نم اأ ساتاث لوقت هنم
 راصف « اهم الإ خيش وه امو هتقراف ةخيشملا ةئيه نأل « اشاحيتسا هسفن ىف دجب ماودلا ىلع

 . محف الب دادحاك

 ايلع ىديسس ترواشف ةيدمحألاك ءارح ةلمش ىل لمعأ نأ ةرم تبلط دقو : لاق

 ىلءىشمن نأ لاق؟ اهبجاوامو هل تلقف« اهسبلاف اهبجاوب موقت تردق نإ لاف « صاوحلا

 ىبر ةزعو لاق مث كلذ كرئاف « لاقف قيطأال هل تلقف : لاق ىودبلا دمحأ ىديس مدق

 ىلاعت هللا نم ىحتسم انأو لمحأ ىديس َّق ةرغ ردجأ اطومرش ىبج قيز ق تاعج ىلإ



 د

 مدق ىلغ ناسنإلا شم مل نإ « قرخلا نم ةقرخخ لك سابل ىف لوقلا كلذكو « هسبل
 ؛ ىعافرلا دمحأ ىديسو ىليجلا رداقلا دبع خيشلا مدق نيأو ء اهكرتيلف الإو ابماصصأ
 5 مويلا مهتقردخ سبلي نم مادقأ نم الثم قوسدلا مهاربإ ىديسو

 تشبو « كمحأ ىديس ةمامع سيال وهو ىوديلا لمحأ ىديوس ةفيلخ تيأر دقو

 ؟ رارفصالا اذه ببسام هل تلقف «فيعض رهش هل ىذلاك« رفصم ههجو لاعلا دبع ىديس

 ىمظع نأب سحأ امهسبلأ ا1 ىفإ هللاو لاق مث « تشبلاو ةماعلا بحاص ةبيه قم لاقف

 . ىهمتا بئاذ ىمحلو

 دقل ىدلواي لاذ « ءاضيب ةبح سبل اديرم اموي ىعافرلا دمحأ ىديس ىأر دقو

 « مهثسبل عزئاق الإو مهقيرط كلست مل نإف « ءايفصألا ةيلحب تيلحنو ءايبنألا ةسبل تسبل
 . كلذ ملعاف

 ىرمخلا سابعلا وبأ خييشلا ىديس مهانكردأ نيذلا خايشألا نم مدقلا اذه ىلع ناكو

 نوزيمتيال اوناكسف «ىوانشلا دمحم ىديسو « قصرملا ىلع ىديسو  ىلذاشلا مهارب ]ىديسو

 ش . نيعمجأ مهلع هللا ىضر سبل ىف ةماعلا نع

 لودي ىرمغلا سايعلا ابأ ىديسم تعمس : لوقي هللا همحر نيدلا نيمأ خيشلا تعمسو

 رادلا هذه ىف هحالص رهظأ نم فوتسأ اممرو ؛روهظلا عطقي روهظلا : نانع نب دمحم ىديسل

 كلذ وحنو « هل ايادغلا لاسرإو هجئاوح ءاضقو « هيف داقتعالا ةرثك نم اهلك هلامعأ ءازج

 . ةحلاصلا لامعألا نم نيديلا رفص ةرخآلا ىلإ بهذيف

 نم ادحأ هتدابعب كرشنال ههجول اصلاتخ هدبعن نأ الإ اتم بلطام ىلاعت هللا نأ ملعف

 هلمعي ىثارب نه ةراسخايف « فياكتلا لجأل انيلإ لمعلا ةبسن ردقب الإ انسفنأ ىبح هقلخ

 مويدل هنوطعي ءىش مهاعءار نيذلا قلحللا عم سيل هنإذ ةمايقلا مويدتمادنارو « رادلاهذه فق

 هتدابع ىلع هييثب ىتح اصلاخش ىلاعت هللا ديع وه الو « مهن اءارم ريظن ق ةمايقلا

 - ىلاعت لاق

 دعا هو ةدابعب كل رشي هلو اللاص المت ْلَمْتَيلَف ُهْبَر ءاتل وجاري ناك نبه )

 ىرال نأ حلاصلا لمعلا طرشن م: لوقي هللا همحر صاوحلا ايلع ىديس تعمس دقو

 هنوك نع جرخ دحأ ىلع الضف هب هل ىأر ىف « ىلاعت هللا قاخ نم دحأ ىلع هسفن هب

 . ىبهتنا ركشلا كلذب دصق نإ الإ الاص



 كالا

 ديسلا ةمدحخ نآل ائيش هديس ةمدخ ىلع طق قدتسيال دبعلا نأ لقاع لك ىلع ىنال مث

 هل هنذإ ىف هيلع هديسل ةنملا ىرال دبع لكو « قرلا ةفيظو اهموكلل اعرش هدبع ىلع ةبجاو

 ةئإف « ديبعلا ىف باقلا ىمعأ وهف ليزجلا باوثلا هئاطعإ نع الضف هيدي نيب فوقولا ىف
 . نيكلاهلا عم كلف هيدي نيب فوقولا هعنو هريغ لثم هدرط وأ

 ضئارفلا امأ « ضُئارفلا ىلع ةدئازاا لئاضفلا ف ءايرلا لخديام رثكأ نأ ىخأاي ملعاو
 نأ امهنبب قرفلاو . كلذ وو اهيف عوشخلا راهظاب اهنيسحمن ثيح نمالإ ءاير اهلخدي الف

 تلمف دق هسفن ىف لوقي هنأكف رايتخا دبع لفاونلافو رارطضا دبع ضئارفلا لعف ىف ديعلا

 هليفذ دوهش هيلع بلغي كلذلف « هلعفأل تئش واو « هيلع تدزو هب ىلاعت هللا ىفلكام

 ةوالثلا دوجس ىف لوقي نأ دبعلا رمأ كلذلو « ضئارفلا ىف هفال كلذ لعفب هيأ ىلع

 نفئارقلا فال :هئوقو هلو# هرصيو هعمس قشو « هروصو هقلخخت ىذلل ىهجو دجسو

 ْ . ايلاغ هريغ ىلع اب هسفن ىريال هنآل هتوقو هلو اهف لوقبال

 ريصيو هرايتخا ف هرايتخا ىنفي قداص خيش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديري نم جاتحيو

 « لجو زع هبر ةرضح ىلإ هلصويو بيغلا قيرط ىف هب ريسي ىبح هل هتشقانمو هربت ىلع
 بدو سانلا دنع هب ةدمحلا بحو هسفنل لمعلا دوهش همزال نأ انركذ امك ثالسي ىل نمو

 م ىلأ مأ ءاش حالصلاب ةرهشلا

 ىلا ناسحإلا ةرضح لوخد ابلاغ هل حصيال قيرطلا كلسي مل نم نأ كلذ حاضيإو
 ولو ؛ لامعألا ىف قلما عمو هسفن عم هتدابع ىف كعقاو وهف « ادبأ هارب هنأكابف هللا دبعي

 فشكلا ىلع اداجيإو اقلخ هلامعأ عيمجل لعافلاوه ىلاعتدللا دهشا ناسحإلا ةرضح لدغد هنأ

 فيلاكتلاو دودحلاب همايق لجأل ازا هيلإ لعفلا دانسإ هجو الإ دبعلل قب امو « دوهشلاو

 لامعألاب ءايراا ةطرو نم حارتساف الصأ المع هسفنل دي ل كلذك ناك نمو « ريغال

 هحراوج دهشي راصف « كلذ وو هلجأل ىلاعث هللا نم باوثلا بلطو هب باجعإلاو

 ىوقلاو دادمالاب هحراوج ىف لءافلا وه هللا ىريف غرافلا ىلع كرحملا اهكرح ىبلا ةلالاك

 هقبسي مث « هيلإ لعفلا ةبسنىف اباجعإ هيتي لعفا هلوقب « ىلاعت قولا هرمأ اذإ ديعلانإف ءوهال

 ىسنيو لعافلا هنأ نظيف « رعشيال ثيح نم لعفلا دنع ةلعافلا هتوقل ىلاعت قا دادمإ

 بهذل ىوقلا نم اهل ىلاعت قولا هدمأ امو ةئطابلا هاوق ىلإ رظن هنأ ولو « ىقيقحلا لعافلا

 ضخش هبئاجمو حابصلا ىلإ مان نم كح لئليح هكح ناكف « ةدحاو ةلمج ءايرلا هنع



 الا

 ادبأ صخشلا كلذ لمف امت ىثاري نأ هل خصيال وهف نورظني سانلاو ليللا لوط ىلصي منان

ضيأ كلذ لثمو 34 سانلا هبذكل كلذ ىعدا هنأ ولو
 ,اسرع هب رضحيل ايوث راعتسا ولام ا

 نأ هل حصي الف « هل اهراعأ نالفل بوثاا كلذ نأ نوفرءي سرعلا رضح ند عيمجو

 نم ىلوأ هل ىرعلا ناك لب « لمحت هب هل لصحي ملو سانلا هيذك ىعدا ولو « هسفنل ابعدي

 هتقمتو نيف راعلا ميهمجو هتكئالمو هللا هيلكم هلمعي ىتارملا ف لوقلا كلذكف هسيل

 : يلاعت لاق « بولقلا

 نر الام اولوقت ' نأ هللا دنع اًمقَم ريك )
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 ِ 8 رعأ ىلاعت هللاو

 ءىش لعف ىطاعتنال نأ ) مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نه ماعلا دهعلا ائياع لحخأ )

 ةبيغلاك ةيونعملاو ةينيعلا ةساجنلاك ةيسحلا تاروذاقلا ءاوس « دجسملا ف تاروذاقلا نم



 د اا تك

 هترضح ق هيف نف ال امظمنو الالجإ كلذ لك كلذ وحنو لح الام ىلإ رظنللو « ةميدلاو

 مارح اهنأ عم ناضمر ى ةييفلا نزع ئاننلا ىبتك وهف هللا ثيب دجبمملا آل « هب ةصاخلا

 . هريغو ناضمر ىف

 ابيلع انسقف « قاصبلاو لوبلاك ةسوس# ا رومألاب دجاسملا ريذقت نع ىبلا درو دقو

 : ثيدحلا فو ( ةيونعملا رومألاب هريذقت

 . دجسلا ىف ىنعي « ةالّصلا تا ام ةالَص يف ”ك دحَأ نإ د
 .نأ الو « هيف هقاصب نم ءىبث رياطتب نوارتي نأ دحسملا ف سلاجلل ىغبنيال هنأ مل

 نأ الو « تائيسلا رطاوخحلا ف لهاستيو نوابتي نأ الو هيف وغلي نأ الو احمر هيف جرم

 الصب وأ اموث هيف لكأي نأ الو « بابذلا هيلع تعي السع هضرأ وأ هرصح ىلع لكأب
 هانركذ امث ءىث ىف عقو نمو« كلذ وحنو ددقملا كلمسلاك اقلطم ةهيرك ةحئار هل امم ايش وأ

 لم»لا ىلع ردقيال دهعلا اذهو ايسح- تاكنإ روفلا ىلع هنم رذقلا ةلازإو ةبوتلا ىلإ رداييلف

 < ليلقلا الإ اهمادخو دجاسملا ناكس نم هب

 ميظعتلا لجو زع هللا مظعن تاجرد ق هب كالسي خييش ىلإ هب لمعلا ديري نم جاتحيف

 فوفص مهو هباق نيعب اهلهأ دهاشيو « ةصاخلا هللا ةرضح يف هفقوي ىبح قلخلل نكمملا
 ةكئالملا نم كانه ىريو ءبيرقتلا ىف مهناقبط فالت#ا ىلع نودجاسو نوعكارو نوفقاو

 دغري وهقهللذ عمو ثاذ هيلع ناخ هفوج ىف ضرآلاو تاومسلا علبي نأ دارأ ول كله لك

 طيعال ”ىذلا هديسب فيكف هللا ديبع نم دبع ةمظع هذه تناك اذإف « هللا ةبيه نم

 . ؟ نوفصاولا هفصوب

 « هيدي نيب نوفقاو دونجو ةصاخلا هترضح ى هناحبس كلملا ةيؤر نأ كلذ حاضيإو

 تارضلا ىلإ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسزب ىرسأ كلذلو دونج ريغب هدوهش نم لكأ

 اسنإلا ىف نإف « ةيهإلا ةمظعلا ثيح نم ضرألا ىف هدنع نكي ملام ىلع علطيل « ىلعلا

 اهظح نيعلا ءاطعإو تامالعلاو تايآلا تادايز ءارسإلا ىف ناكف دوهشلاب الع دادزءاعزج

 . رظنلا نم

 هف ايفختسم جرخو ماوعلا ةسبل سبل ضرآلا كوام نم ادحأ نأ ول ىعأ اي لمأتو

 < هركسعو هتكلمم تسد ىق هتيأر اذإ همظعت اك هميظعت كبلقب موقي ال هتيأر اذإ سانلا

 : ةيهلإلا تارضحلا ىف لولا كالذكف



 ه8

 . ( لغألا كا شك )

 ةالص ى فوقولا ريظن ةبيها ف ةبضرألا بكااوملا ةروص ىلع اهنإف هب طاح آل ىذلا
 0 ةعامجلا

 أطخخأ دقف حصان خيش دي ىلع كولس ريغ نم ىلاعت هللا توبب ميظعت بلط نم نأ لعق

 . ثيبلا بر مظعت 7 نع عرف تيبلا مظعت نآل « قيرطلا

 هللا همحر صاوخلا ىلع ىديس نم دجاسملا ايظعت رثكأ هلك ىرمع ف ىنيع تأر امو

 ءىف محل هلخدي وأ ةفرح هيف لمعي وأ دجسملا ىف وغلي دحأ ةيؤر ىلع ردقي ال ناك « ىلاعت

 ىيرحلا سابعلا ابأ ملاصلا خلا ةرم ىأر دقو . لجو زع هللا نع الفاغ وأ كلمس ديدق وأ

 ميرا ميظعت ةلقو ملم نم مظع بيع اذه لاقو كلذ نع هاهبف دجسملا قف ةموساتب ىثع

 ىف رثك دق رمألا اذهو « تام ىت> دجسملا ىف اهسيل اف رفغتساو « هلجر نم اهعزنف

 مهدحأ ىشمت مث مارحلا نواعفيو مارحلا نولكأيف لجو زع هللا نم افودخال اعطنن نهعروتملا

 . دجسملا رصح ىلع ةموساتب

 نغ هل سائلا لاّقف « نآرقلا أرقي اناركس اصخش ةرم اوأر رئاسلا لثملا ىف اولاق دقو

 نيدلاو ملعلا لهأ لعفي ناك اذكهامو ءهانركذام لعفينم اذكهو اضعب ككضعب لك اشيل

 1 نيمآ ريخ ىلإ ةيقاعلا درب ىلاعت هللاف مهنع ىلاعت هللا ذر مهانكردأ نيذلا

 لص اذ 5 ٍدَحَأ رن 0 لبق ىلاتت هللا ءنِإ » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو
 ل ل

 . 6 هيد 0 , لَصاَدِإ ىقىصين الف

 ماع ّىَأَر را هللا ىلص هللا ”لوع نأ » : ةعزخ نبا يورو

 َليقَتْسَي نأ "6 دحأ ةبسحنأ أ بر لباقي لضاَذإ ' ا نإ لوقو ُبَضْمَب دجْمَللا ف
 7 ا ا 00

 .5 يجو 0 قصييف ههحو كح دحا

 : * َتالَص يف ميد نيب َلَجَو رع هللا نإ :  0 أ ةياور قو 7 5 ٠ 3 م5 26 0 . : .٠

 . < "كير نزح ىَلأْلا ني نم اوم ا
 ةلبقلا ءاقلت ىذأ مسا هيلع عقي ام م.يمج هيجوت نع رجرلا باب ةميزحخ نبا هيلع بوبو

 : اعوقرم ىور مث « ةالصلا ىف



 تار

 :قطب لق شو © نيم نع "للتو ةقايقلا تلاع ةلبنلا هآ لت قا هدى ت#ر 5” 00
 .« وهْجَر هج 3 ا هللا نإ ١ : هلوق ىنعمو تلق

 اهعم ابدأ اهلبق قصبب الف لصملا ىدي نيب نوكت ىلاعت قدا باطخ ةرضح نأ

 . معأ هللاو تاهجلا هذخأت ال هناحبس قحلاف الإو

 .6 اييف د اراك و دن ةئيطخ دج ف قاصبلا » : اعوفرم ناخيشلا ىورو

 داشنإ نع ىهن لسو ويلع نا ىلبص هللا لوُسَر أ »ه : هريغو دوادوبأ ىورو
 م ع# «ةناود .٠ ا 2 5

 « ويف راما ها ْنَعَو ءاَرشلاَو أ ِنَعَو دجْسلا ىف ٌملاَضلا

 3 0 08 07 5 م 5 0 1 ا ديف رشم ال
 ا 0 00

0 

 ُِش ع اين هم دجاسم ىف دع نوكت و نامزلا رْخآ ف نوكَيَس »

 . 60 تاع 22

 لوي وةبحرلا ىلإ دديسأا لق وغلي هآر ند جرم هئءهللا ىذكر رمع نبا ناكو : عفات لاق

 هيف

7 

 : ةبحرلا ىلإ جرخياف وغلي نأ دارأ نم

 رقي الق ) موثلا ىنعي « ةردشلا هذه نم لك أ نم» : اعوفرم ناخيشلا ىورو

 : « اندجْسس

 :6 جالا يرعب دف » ؛ دواد ننال ةياوزوقو

 ناك نإ دنس نبقي آل الصب أ ام را 01 1 : ىتاربطال ةيوار ىفو
 ا يطل يني راد كوبل العاق دب هلو

 ”ةكيأللا نق دِجاَس برع الف اناث لك أ نمد: اعوفرم سم كودو

 . ”ساذلا 9 ىذا 5 ىّدأَتَت



 اس ا
 هم

 . © [دجْلسم نب رقي الف ًالجف لك أ نم » : اموفرم ىتاريطلا ىورو

 5 ٍلِجَد ف لص ةحئار "مش لسو هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر "نأ » : ٍلسم ىورو

 . « ميلا لإ جرخأت رب رمأت دمنا
 هللا ىصع نم « ةبونعملا ةمركلا حئاورلا ةسوسحملا ةبيركلا حئاورلاب ساقيو : تاق

 « ةايببلنا ةيصعملا كلت ةحئار لوزت ىتح دجسملا لخدينأهل سيلفاحوصن ةبوتبتيهلو ىلاعت
 ه امتادارركتم هيف ىلاعت هللا ىصعي نم لاح فيكف دجسملا جراخ ىصعن نم نأش ىف اذه

 . ةحراسلا متاهبلاك مويلا سائلا رثكأ نإ هللاو

 قيحنو *قيتعلا رصب ريع عماج ىف ام ىنزيل ةأرما كسم اصخش ىنيعب تيأر دقو
 كلي ىلاعت هللاف «توءعنأ داك ىتح هويرضفهيلع ةردقلا تراغف ةعمجلا ةالصى نومر#

 : نيمآ مهللا نيعجأ انب

 ةعاملا ةالصب نوابتنال نأ ( ماصو هيلعهللا ىلصدللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع لخأ )

 دراولا باوثلل ابلط ال ةلاصألاب لجو زع هللا رمأل الاثتما ئعرش رذعل الإ ىدارف ىلصنو
 نسحأ نم رجأ عيضي ال ىلاعت هنأل لجو زع هللا مدخم نم مزال نم باوثلا نإف « كلذ ىف

 هلجأل هديس مدخينأ دبعل ىغبنيالف سفنلا ظوظح رئاس نم انمض لصحم ناك امو « المع
 كلذب لجو زع هللا رمأ لاثتما اهلعفب دصقيف تادابعلا رئاس قف كلعم ىرسي لصألا اذهو

 . ريغال
  ةيدوبعلا بدأ نع جراخ ةمهلا ءىفدوهف باوثلا ىلع هتادابعف هرظن رصق نمنأ مف

 ةالص كري نأ دجسملا راك ىغبني ال : لوقي هللا هحر صاوخلا ىلع ىديس ناكو

 هعثم هيلع بلاغ لاح وأ ضرم نم رذعل الإ ةعامح ولو هتيب ىف ىلصيو دجسملا ىف ةءامجلا

 . سانلل جوردلا نم

 وه له حجر ألا وه ام هب رظني قيقد نازيم ىلإ لاخلا اذه بحاص جاتحيو : لاق

 عيطتسي ال قملا عم هبلقب ةيعح ىف ناسنإلا نوكي دقف هلعفيلف هجورخ مدع مأ هجورخ

 اذإ ةرضحلا كالت نيبو هنيب باجحلا لادسإو هبلق ةقرفت نم افوخ ةرضحلا كلت ةقرافم

 . جرخ

 عم ىلصي لاح ةيلغ ىف ناك اذإ هنغ هللا ىضر ىحراجلا دوءعسلا وبأ ىديس ناكو
 ؛. دجسملل جر الو تيبلا ف هتجوز



 - مهاد

 « ةعابجلا ةالص كري الو احر ةعاجلل جرخم ضرم اذإ نانع نب دمحم ىديس ناكو

 لفسألا هفصن تامدقو عزنا ف سلاجوهو مامإلا فلخ ةالصلابمرحأف هتافو انأ ترضحو

 ناكف « هدي قف ة>بسلاو هيتفشب مهمبيراصف هانعجضأ سالف « مامإلا عم ءامإلاب لصف

 . هنع هللا ىضر هحور عواط ةحبسلا ف هدي ةكرح رخآ

 ةالصلا ىف هللا ىدي نيب تقأ نأ عيطتسأ ال : لوقي هللا همحر نبدلا لضفأ ىخأ ناكو

 لصحت امك ةبيطا نم تومأ نأ تدكف ةرم ىدحو هيدي نيب تفتو دقو « ادبأ ىدحو

 دقو « هيدي نيب ةفطصم دونجلاو همك> سل# ىق هءاحو تاطلسلا ىلع هولختدأ نا ةبيهلا

 هنإف نيفقاولا سانلا ةلمج نه هيدي نيب فقو نم فال ةوطسلا فوتنو ةبيملا مهلك مهمع
 مظع باذل دارفنالا ىلع هيدي نيب فوقولا انا عرش ىلاعت قىلا نأ ولف سانلاب سنأتسي

 . اني ةمحر وه امتإ ةعامجلا ةيعورشم ناكف مهمحلو روضحلا عم نيلصملا

 رولا ىف ليريج هجزو هب ىرسأ امل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتخأ اي لمأتو : لاق
 انوص ىلاعت هللا هعمسأ ىت شحوتسا فيك هلالي قولي اك لجو زع هللا ىدي نيبهدحو

 : لوقي ركب ىلأ توص هبشي

 . ثيدحلا « ىلَصي كبَر َنِإَف افق دمت اي
 ةشحوأا كلت تلازف ءادرغ احورىبو ةيرشبلا ثيح نو ةيعيبطلا ةشحولا كالت تلازف

 , ها مهفاف شاحيتسالاب الو ةشحولاب فصوت ال حاورألا ذإ

 لجو زعهللا ةرضح بادآ ملعأ ال ىنأل ىدارف ةالصلا هركأ امثإ : لوي اضيأ هتعمسو

 تيلص ىنأواو « هب تهبشتف هللا عم بدآلا لهأ نم ادحأ تيأرامبر سانلا عم تفقو اذإف

 بدأ انهم سيلف ؛ ديدج بدأ ةالص لكلو لاق « اثيش ىنملعي ادحأ تدجو ام ىدحو

 ىسفن ىرأام هللاو : لاقمث « قوذلا ىفال ةروصلا ىف الإ رركتي بدأ انه سلف « ديدج

 : ها ةعافش هيف كلملا لبقي و ةبوقعلا قدحتسا ىذلا درجملا 5 الإ ةالصلا ىف هللا ىدب نب

 هللا رمأل الاثتما ال « ةعمسو ءاير ةعامجلا ىلع بظاوي دق شضانلا ضعب نأ ىخأاي ملعاو

 . كالذل نطفتلا ىغبنيف « لجو زغ

 لوألا فصلا ىف ةعابجلا ةالص ىلع بظاو حلاصلا فلسلا نم اصخش نأ ىكح دقو

 داعأف كلذ نم اشاحيتسا هسفن ىف دجوف لوألا فصلا نه امويفلختف ةئس نب رشعواعبس

 , هأ ةئس نبرشعو عبسأا ةدم ةالصلل



 ل كمال

 ىإ ىتح « ةعلاطملاب نوجعحيو ىلعلا ةبلط نم ةعامج نم دهعلا اذه ةئايخ ترك دقو

 تاقف « ةمناق رصعلا ىف ةعابجلا ةالصو قطنملا ملعف علاطي رهزألا عماج ىف اصخش تيأر

 امل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ملعت امأ هل تاقف « عستم تقولا لاقف كلذ ىف هل

 : لاقف ؟ لضفأ لامعألا ىأ لكس

 .« ايكَو لّوأل ٌةالَصلا »

 هذه ردق كاعم نواصي ةعامح كالومجت ردقت لهف عسنم تقولا نأ ريدقتبو :هل تلق ث

 ةصاخلا هللا رماوأ نإف « نوحلفيال ءالؤه لثف هتحلاطمىلع ىبو هتجح تعطقناف ؟ ةعارجلا

 ةالص عطقي ناسنإلا ناك كلذلو بجي ايرلب « ةماعلا رماوألا, لح !هءدقت ىغرني تاقوأب

 كالذ لك ىلاعت هللا ىدي نيب ةافانلا ف هنأ عم تميقأ اذإ ةءاجلا ةالص ىف لخديو ةلفاثلا

 : ثيدحلا قو « ةعامللا نأشب امامها

 . « ةعامجلا مسهل ديد

  دبعلل كلذ دض لوصح ةءامجلا كرت ىف « هتمعنو هتقفشو هتمحرو هديبأت ىأ

 عرشلا بدن ةدابعب طقدحأ نواهتي ال : لوي هللا همر صاوللا ايلع ىديس تمعسو

 حصان خيشدي ىلع كواسلاب هياعفايأقبلا كلت لاوزدارأ نف « قافنلا نم اياقب هدنعوالإاببلإ

 ةملظلاو قافنلاو كلشلا تارهض>ح نم هجرعو روئلاو نيقيلاو نامبإلا تارضح ىف هب كالسب

 ولو ةعامجلا ةالصا جوردلنا لقثتسي الو ةدابع نم لعالو ريخ نم عبشي ال ريصي كانهو

 : . كليلا فرط ف

 للملا كلذ نع كلجرخغ خيش دي ىلع ثالساف تادابعلا نم لام ىخأ ا كدنم ناك نإف

 . كادع يلوتي هللاو

 : حيص دانسإب اعوفرم ماخلاو هجم نيإ ىورو

 . خل :الّمالت ب شا ًاحيحص غر ءاَدَملا ع ْس»

 . اعوفرم هحيدص ىف نابح ناو دواد ىلأل ةياور قو

 (هالَص يتلا ةالكصلا هئم ليفت "لل رذع هعابتا نم هنت لك ءادتلا مهن نمو
 2-5 55 ه.رو س 2

 ل ا ل



 معا 2 6 . نا

 نم بنذلا لك أي اف ةعامجلاب ميلع» : اموفرم هريغو دوادوبأ ىورو

 « ةّيصاّقلا_ مدل
 6 م

 , اعوفرم هججام ناو ىذمربلاو دراد وباو ملسسم ىورو

 1 7 سهلا سمع هل واسال وس
 نم امزح يل اومَمِحَيِف تيم ان دقل 2

 . « ميلع قرأت ةلع مهب تسيلا مهوب ف
 ةررهابأ تع سنك أل نإ ىانذأ تمص : لاق ؟اهريغوأ ىع ةعمجلا مصألانب ديزبل ليقق

 . اهريغ الو ةعمج ركذي مو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هرثأب لرقي

 قيرحتلاب ملسو هيلع هللا ىلض همه نأب باجأ نم باوج دري ثيدحلا اذهو : تلق

 ىلص مم ملف مهتويب ىف نواصملا امأ « ممتويب ىف نولصيال نيقفانم ةءاج قح ىف .داك امنإ

 : ملعأ هللاو هريغو بذهملا حرش ىف روكمله باوجلا اذهو“ مهقيرحتب ملسو هيلع هلل

 : افوقوم سايع نبا نع ىذمرتلا ىورو

 دب هلك كلا ريا نيكتو نتا لروما ةرجت اع 9
 : « رامغلا ىف

 : 2130ه اجمل نبا حر لجبل هير نأ نعي لم ثيلع دو

 . 6 ”لسو يلع لا لص يتلا أ ىَصَع دم اذه امأ د
 روث وبأو لبزح نب دمحأو ءاطع نيع ضرف ةعابجلا روضح نإلاق نمو: :رذنملانبا لاق

 : ملعأ هللاو

 دادعتسالا كرتب نواهتنال نأ (ملسو هيلعدللا ىلصدللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ)

 لعجنفن ؛تاولصلا عيمب دادعتسالاىله ةبظاوملا انتداع نم ناك ولو تاوفلا فوحن رصعلل

 « اهكرث نم ملسو هيلع هللا لص عراشلا ريذ# نم درو ام لجأل صاصتا ديزم رصعلا

 ندم خبشلا ىديس ناك ىح تهشكلا لهأ عاجإب ىطسولا ةالصلا ىهو اهريغ ىلع ةدايز

 ىلع ىديسكو « نوحلاصلا ءالجألا هتذمالتو « هتخأ نبا دمحم ئديسو « هنع هللا ىضر

 « رصعلا ةالصأ الإ مه ويإ نم نوجر# ال اههريغو ىورسلا دمحم ىديسو ىصرملا

 مهدحأ نوكي نأ الإ هل نوجرخيف وه امأ رصعلا ادع اهف تيبلا ف ةعاج نولصي اوناكف

 صاوخلا حاورأ عمتجتف مهلا وه ىذلا رصعلا نم ةقتشم ىهو « هيلع ةبلاغ ةيعمج ىف



 - "مهل

 هطعي م نف« ةيرشدلا دودجلا نع جرف ابرق ةدش نم داكت ىد 4 لجو زعء هللا ةرضد- ىف

 ف مو هيلعدهللا لص عراشلا دلقي لف اهزيغ ىلع امصاصتخا كيزم هب فرعي امسك ىلاعت هللأ

 . امتاوف ى اناتأ ام لثم اهريغ تاوف ىف انل تأي لف « !متاوف نم ربذحتلا ىف ةغلابملا

 لثم سما تاواصلا ند اًديش باهأام 0 لوي هللا همحر صاودلا ىلع ىديس ناكو

 + ىشفي ال رسلا لاقف ؟ اذامل هل ليقف « رصعلا ةالص باهأ ام

 رصعلا ةاليصل دعتسي ىلاعت هللا همحر ىب رحلا سارعلا وبأ ىلاعت هللاب فراعلا ىخأ ناكو

 رصبلا ضغو ةبقارملا ف ذخألا ىف دعتسي ناكف « جردرشع رهظلا تقو نم قابلاو

 : ةرضحلا لود نع هل قئاعالو رصعلا تقو هيلع لدي تارطحلا نم رافغتسالاو

 (ةيكش يع ثنا )
 5 « لمح طبح اقف دلمف معلا ةَالَص كر كرت عم » : اعوفرم هريغو ىراخبلا ىورو

 ”هنئاف نم < نإف ميلا ع اني ىف ةالّصلاب اورك آب » : اعوفرم هجام نبال ةياور ىفو

 . « لع طبخ ْدَقَق رطتلا ُهَدَص
 ركب نم كللذ ريظنو راهنلا لوأ ال ركبي ال رصعلاف الإو اورداب او ركاب ىتعمو : تلق

 دعب اهتماقإ لم ىلإ ة ردابملا مهضعب دنع هب دارا نإف « ثيدحلاوةعمجلا موي دجيسملا ىلإ

 روضفحلل ىعدينأ ريغنم رض نم ابدأ رثك أ كلذو لاق ةالصلا ىلع ىح نذؤلا لوق عامس

 . ملعأ هللاو تقولا لبق روضحلاب هل ماعلا ناذألاب ءافتكا نذؤثملا ناسل ىلع

 . « م طب ْكَقَف اًدمعتم ٍرْصَمْلا ةالص كرت مد . دحأ مامإلا ىورو

 : اعوفرم مه ريغو ناذيشااو كلام ىورو

 لا ها ريو 2 ردا ا رد ىلا 2

 فسألا ثيحي نم هلامو هلهأ بهذ امنأكف تقولا باهذ كلذ ىنءمو : كلام لاق

 1 مولع نزوهلاو

 افرشأ دقو ىوخأ مانملا ف تيأرف اهياصأ نأ لبق رصعلا دعب ةرم تمن دقو : تلق

 رشع وحنب برغملا لبق امتكردأف ثيدحلا اذه تركذتو ابوعرم تظقيتساف توما ىلع

 2 ملعأ ىلاعت هللاو جرد



 ب مال

 انل مهو اموق مون ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )
 5 ق<# انوهرك نإ امس الو 4 نوهراك

 سانلاب ةمامإلل مدقتي نأ ىغبني ال : لوقي هللا همحر صاوملا ايلع ىديس تعمسو

 اولصي مل نومرمألا هيلع علطا ول ثيحم بنذ هيلع ناك نإف « بنذ هيلع نكي مل نم الإ

 ىلع هلال ز مويمج سانثلاب ةمامإلا كيري قرد ضرع لف مؤيالف هفلح ةالصلا نوهركيوأ هفاحخ

 مهنأ هنظ ىلع بلغي ناك نإف « مهيلع اهضرعيو الإ ةرييك الو ةريغص رداغيال نيمومأللا
 . ها رخأتيلف الإو مدقتيلف ىصاعملا هذه هباكترا عم هفلخ نولصي مهلك

 سانلا ةسايسلا قيرط هملعد خيش لد لع كواس ىلإ دهعلا ألهم لدعلا دبر نم جاتحو

 مهركشب ةرائو « مهجئاوح ءاضقب ةرائو « ماعطلا مهماعطاب ةراتو « هلوقب ةراتو هلامب ةراث

 هنأ ملعف « كلذ ريغو هسفن ىلع مهراثيإو مهثارو نم ةنسحلا ةيوجألاب ةراتو « سااحما ىف

 مزال نم نإف « ةروكذملا تافصلا دضك انل سانلا ةهارك بابسأ ىطاعتن ال نأ انا ىغبني

 مهنم بلطو ةعمجوأ ةعاج ةالص ىف مهماغ مدقتو كلذ ىطاعتنمو انل سانلا ةهارك كلذ
 : اهباوبأ ريغ نم تويبلا هنايتال ءىطخم وهف هوهركي ال نأ

 .( 0 34 ةتنشم طارص لإ اش نم ىدج دهب ُهَنلاَو )

 نك ذه ةالَص م هللا لبق ال كلت ف اوف رف عام كاز ةواذ نأ كورو

 . « َنوُهراك هل ْمُهَو اًموَق أ َلِحَرَو عم
 اولاق ؟ ىتالصب ميضرأ لاق مث ةرم موقب ىلص هللا ديبع نب ةحلط نأ ىئاربطلا ىورو

 ىصدمللا لوسر تعمس ىنإ لاق 0 ملسو هيلع هللا لصهللا لوسر "ىراو>او كلذ هركي نمو
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 4 ميتذأ هبالَص ما نوهراك ل مه 2 نوف أ لُجَرمأ»

 : اعوفرم ا

 م امر ل سو سس سعف هر سيرى ل
 ىلق لص جرو مهم ل ّذَف « ارش مهس ووو قاف :ُمالَص مقارن ل ةثالث د

 . لعأ ىلاعت هللاو « ' 0 "1و ةَراَنَج

 فصلا ىف فقث ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 فوقوال ةغوسملا راذعألانم ةيفوصلا دع دقو «ىعرش حيض رذعلالإ مدقملا كرتنو رخخؤملا

 ( راونألا حارل - 44)



 ا

 ةليخم تاووشلل لكألا ريثك « تافلاخللا ىف عوقواا ريثك اندحأ نوكينأ رخوملا فصلا ىف

 قايس ا؟ كلذوو ملعلاو حالصلاب ةرمشلا بح هتجاح نع دازامب نيكاسملاو ءارقفلا ىلع

 : اعوفرم ايئدلا ىف دهزلا دهع ىف

 نم رسم كو : ًاينلا ىف لاق لسو ويلع للا لَص هلل لوُسَر ةثرأ »
 . ىذمرتلا هاور « ل لمع أل

 عوقوأا ريثك ناكنه نإف «ةيفوصلا هركذ ام ديؤي وهو انونجم ايندلا عمجم نم لعجف

 هبحاص هلقعل الإ كلذب ىمس ام لقعلا نأل نيقيب لقعلا ليلق وهف تاهبشالو ىصاعملا ىف
 : تافااّغا نع

 يغبنيامنإو فوفصلا لئاوأل مدقتينأ ىصاعملا ريثكل ردقتلا اذه ىلع ىغبنيال هنأ ملعف

 . اهنم املاس ناك نأ كلذ
 ءايلوألا نم فوذصلا رخاوأ ىف فوتولا هنع لقث نم دهشم ناك اذه لعلو :تلق

 ةعاج ىنربخأ دقف « مهنعهللاىضر ىرهغلادححم ىديسو نيدم ىديسو دهازلا دمأ ىديسك

 ةمحرأا نأ انغلب دق :نولوقيو ريخألا فصلا ريغ ىف نولصي طق مهور مل مهنأمهساصأ نم

 نونظي اوثاك ا رو «مهءارو نمل رفغ فص لهأل رفغ اذإو « ريخألا فصلا ىف رقتست

 . بويعلا رئاس امف نأو ءوسلا مهسفنأب

 ؟لوألا فعلا ىف ىلصت ال :هللا دمحر ىردغلا سابعلا أ خييشلا ىديسل ةرملبق دقو

 خلطتت مل نم لاقف هلهأ نمو هل لبقف ؛هيلإ مدقتأ تح لوألا نصلا لهأ نم تسسل لاقف
 كاك مت ميف انداقتعا هلبقف « ةظح ةئيطخ ىلع رصيمل وأ بنذب هحراوج نم ةحراج

 . ها تاء نأ ىلإ ريخألا فيصلا ف ىلصي لزب مل ىسفتب لعأ انأ لاف هللا دمحم

 انقأوان مهنع بابا ف ثكو لجو زع هللا ةبيهمهفحت نيذلا ةيفوصلا ةمئأ هيلعام اذهو
 امأو «هتمءايدللاو لجو زع هللا ةبيهن ٠ عيطتسيال لوألا فصلا ف فقينأ ىلع ةلدألا مهدحأل

 لقاع غلاي لكس لوألا فصلا ىف فوقولا ةيبولطم وهف نيثدحملاو ءاهقفلا روهمج هيلع ام
 نسحلا نبب هب زيكو « فيلكتلا ماكحأ هيلع تينب ىذلا روهشملا لقعلاو :روهشملا غولبلا
 حاطصم ىف لقعلاو غرلبلا فال ةقسفلا نم ادودعم راص ىتح هملعب لمعي ملولو حيبقلاو

 لامكلا بتارم جوأ صخشلا غولبوه مهدنع غولبلا نإف « ةيفوصلا نم لجو زعهللا لهأ
 بتاك هيلع بتكي ال ىتح تقو لك ى ىلوألا وه امم لاغتشالا مهدنع لّقعلاو ةيالولا ف



 ل و

 مالحألا ولوأ مكنم ىنليل » ثيدح ىنم ةيفوصلا اهمهف ىتلا ةلعلا نأ ىلع اثيش ادبأ لامثلا

 هبعاص زجحم ىذلا لماكلالقعلا ولع ىهنلأ ىلوأ انلمح اذإ اهدرءالو لّعلا اهلبقي :ىهلاو
 تدجو نإف ايندلا عمجب مدع ىه ىتلا هلغلا عم نورئاد ةيفوصلا نأ كف ء ىصاعملا نع
 عم نورئاد ءالعلا روهمج كلذكف ءا ورخأت تدقف نإو لوألا فصلا ىلإ اومدقت مهدنع

 ىتلا عضاوملا ىف ةعبرشلا رهاظ عم اوراد امك « ةلعلا تدقف ولو ةعيرشلل ثيداحأ رهاظ

 « تلاز دق ةلعلا نإف مودقلا فاوط.ى ةثالثلا طاوشألا ىف لمرلا لثم ببس ىلع تدرو
 مكيلع مدقينم هنإ رافكلا غلب نيح مهدلجو مهتوق رافكلا نوري اوناك ةباحصلا نأ ىهو
 ى لمرلاو عابطضفلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا مهرمأ كلذلف بري ىمح مهنهو دق موق
 . ممف شيرق همهوت امل ابيذكت ةثالثلا طاوشالا

 رومأم وهف نيئدحملاو ءاهقفلاو ةيفوصلا بهذم ىلع غولبلاو لقعلا عمج نم نأ ملعف

 . اقافثا « لوألا فصلا ىف فوقولاب

 محازيو ردابي نأ صخشلا ىغبني ال : لوقي هللا همحر صاوحل ا ايلع ىديس تعمسو
 هورقحل اهياع سانلا علطا وأ ىلا « ةنطابلا بويعلا نم املاس ناك نإ الإ ل وألا فصلا ىم'

 ىأ هام ردنع ةكئالملا فصتاك اوفص » ثيدحلا ىف نإف كلذ لثمل ىلصملا هبنئيلف «هورخأو

 دهاشملا رابتعاو بتارحلا فالتخال رظنلاب برقه ىلع دورطمالو رببك ىلع ريغص مدقتيال

 هباجح ئشكا نم كلذ فرعي ١5 ءاوس دح ىلع دحأ لك نم بيرق ىلاعت قحلاف الإو

 كلذكف « ربكألا ىلع فقوملا ىف رغصألا كلا مدقتي إل امكف ءزيحتلا نع ىلاعت هبمزنتل

 .ارهج ولو اممم ملاسلا ىلع ارس ولو ىصاعملا بكترم مدقتي ال

 ريبكلا فقوم ف ناطلسلا ةرصح قف رمغص مدقتيأل ةيويندلا ةكلمملا ف ىتخأاي لمأتو

 كلذ دعب هوجرخأ ةرضحلا ءابقن عم ةافغ ىف لخدو محاز راغصلا نم اصخش نأ واو ءادبأ

 .رجزلا دشأ هورجزو

 ةيضرألا ةكامملا بيترت ىلع ةيواهسلا ةكلامملا بدترتنإ : فشكلاا لهأ ضعب لاق دقو

 بتاكو ةيهإلا ةرضحا لخادلا نمي ىلع نوكت تانسحلا بتكت ىلا ةكئالملا نأ ى>

 نإف « شويجلا بئاكو يلاولا تيب بتاك ىف امك ال لخادلا راسي ىلع نوكي تائيسلا

 هله كلذ نآلا شريجلا معم دصققي مل ولو لخادلا راسي ىلع سل امتاد تائيسلا بتاك

 , ةيوامسلا تارضحلاب



-54- 

 ةنسلاو باتكلا نم هومهف امف مهير نم ىده ىلع ةيفوصلاو ءالعلا نم لكف ةلمجلابو

 : بلاغلا رمألا بسحب سانلا ىلع ففخلا مهنمو ددشملا مهنم نكلو

 . ا رش دمللا) ف ( ىتتمللا هللا َدَعَو الكَو)

 ةنكضأ اذهل ىذا نأ ةناخ لوألا فضلا هلل 2218 + اعوقزم قارا قزرو

 . « لوألا ةنكلا َنْجَأ هك هنا
 : اعوفرم امهريغو ملسمو دمحأ مامإلا ىورو

 م 7 دا مث دار نول ”م* ىَمُتلاَو مالخألا ولوأ ٠ :م ىنلَيِل »

 . « لقتلا ةفَْو سلا رخص ىف
 قاينعملا لمت وهو + لقنلاو نبلا لماكل لوألا قنملا ف فوكولاي رثألا لمجف

 1 : نيثدخاو ءاهقفلا نعو ةيفوصلا نع نيقياسلا

 لْهأ لع َنوْلَصُي هَبَكْئالَمَو هللا نإ » : اعوفرم هريغو دمحأ مامإلا ىورو

 . « لكألا فَلا

 لوألا فصلا لهأي دارملا نوكيو« مهضعب هلاق اك ١ زاحم هلهأو اح هلهأ 07 وهو

 بابسأ ىطاعتو هبر ىصع نمال «لوألا فصلا ىف اوقتو مث لاقكلا تافص اوعمج نيذلا

 : اعوفرم لسم ثيدح اضيأ نيينعملا لمشي كلذكو « هيف فقو مث قسفلا

 . « اهثرخ اهثرشو اهو لاَجّولا فونص ُريَخ»
 غء مهلغشيال نيذلا ءايل وألا نم لمكلا مه لاجرلاب دارملا لاق ةيفوصلا ضعب نإف

 : ىلاعت هلوق ىف اك لغاش هللا

 ( هللا ركذ نعم و :ىيلك ال ”لآجر )
 : ملعأ هللاو ررحمو كلثذ لمأتيلف

 ىف عوقولاب نواهتن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر'نم ماعلا دهعلا انيلع لمشأ )

 اوراصف « مويلا سائلا بلاغ هيلع امك امهنم عفرلاو دوجسلاو عوكراا ىف مامإلا ةقباسم

 هللا رمأ اوصعو عابتالا رجأ مهتافف ةدابعلا ال ةداعلا كنب اموضفخمو مهسوؤر نوعفربي

 هتقباسم ىف ةدئاذ ىأ مسي ىتح هق رافيالهنأ ايوان عامإ فلخ مرحأ نم ىرمعلو «هلوسرو

 . مالسلا ىلإ هعم طويرم وهو ةالصلا ءانثأ ق



 ل ا ل

 عم بدألا تاماقم ىف هب كلسي قداص خيش ىلإ دهعلا اذبب لمعلا ديرب نم جاتحيف

 نم عفرب الو عكرب ال ريصب ىتح سانلاب نواصي عراشلا مهيصن نيذلا ةمثألا عمو ىلاعت هللا
 ةدئاف وه كلذ نإف « كلذ ىف ىلاعت هللا عم روضحلاو مهل عابتالا -- الإ دوجسالو عوكر

 فلكدب بلاغلا ىف هيعار هاعار هنأواو كلذهل حصي الف كولس ريغب امأو « ةعاجملا ةالص

 هنأ اي « ادبأ عراشلا رمأ لاثتما ف تلكتت هدنع ريصي ال تاماقملل كلاسلا فال
 : سيفن هنإف كلذ لمأتف هجورخخو سفنلا لوخدل فاكتب ال

 (”يحر روع هنو )
 عيوك ل همر مقر اَذِإ | "6 دَحَأ ى هم ام » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 هت يف

 . « بلك َسْأَر أر هللا لوح نأ ماتوا لب دوحس ذأ

 ةئلصأت 3 مامولا لبق مف رو ضم ىذلا» : ؛ اعوفرم ىتاربطلل ةياور ىفو

 . « نآطيش ديب كيب

 هلأ دبع ماهإلا لبق 0 عدد صضفحخ نم ةالص ةحص مدعي لاق نمو:ىرذنملا ظفادلا لاق

 هنورمأب مهرثكأ نأ ريغ ب رع هتالصو طقف ءاسأ هنأ ىلع معا لهأ ةماع نكدو 3 رغ نا

 هلاق كرت ناك ام ردش هسأر مامإلا عفري نأ لعب هد وويس ف ثكمو دوجسلا ىلإ دوعبي نأ

 : ملعأ ىلاعت هللاو ىلاطحللا

 مامنإ كرتب لهاستن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ند مانأا دهعلا انيلع لخأ )

 ى ةدايزلا امأو نيدرفنم وأ نيمومأم وأ ةمثأ انك ءاوس امهيف لادتعالاو دوجسلاو عوكرلا

 لوام اذإ هتالص اواطبأ امبر لب مامإلاب قيلي الف « بودنملاو بجاولا ركذلا ىل+ ليوطتلا

 مومأملا امأو « درفنملاب كلذ قيلي امتإو هنم بولطملا هيف دراولا ركذلا ىلع ةدايز لادتعالا

  رذعالب ولو هتقرافم هلف هب رومأملا نع اجراخ اليوطت لوط نإ مث همامإل عبات وهف

 هياع بلغي ناك اذإ ريقفال ىغبني ال : لوقي هللا هحر صاوللا ايلع ىديس تعمسو

 ثحن اذه لثم نأل سانلاب امامإ هسفن لعجم نأ نيمومأملا دووش نع هللا ةرضح ىف لوهذلا

 ةءارقك ىلوألا ىلع ةيناثلا ةءارق ليوطتب عراشا هرمأي نأ الإ هلرايتاال ةيهلإلا ةرذقلا رشأ

 رصقأ اهنأ عم ىلعألا كلبر مسأ حبس ىل وألا ىفو ةعمجلا نم ةيئاثلا ةعكرلا ىف ةيشافلا ةروس



 وعاد

 ةيناثلا ةعكرلا ىف ةءارقلا نوكت نأ ىلع صن ملسو هيلع هللا ىلص هنأ تبث دقو ةيشاخلا نم

 < ةثلاثلا نود ةعيارلا ىف ةءارقلاو ىلوألا نود

 . ها « فينَحبلا ىلإ دعب ”هتالص تناَكَو » : ةشئاع ثيدح قو

 لجو زع هللا ىذي نيب فوقولا 110 سفنلا نوك كلذ ىف ةمكحلا نمو
 ماودلا ىلع لجوزع هللا ىدي نيب هنوك ذاعارم ىلع دحأ لك ردقيال اذإ ةلففلا عموأ ازجع

 هللا ني نأ الإ رشبلا رودقم نم سيل كلذ نإف ؛ نوكلا دومش كلذ للختي نأ ريغ نم

 : هئايفصأ ضعب ىلع كلذي ىلاعت
 ةريبكتلا ف ءاعدلا لوط وأ ىلوألا ىلع ةيناثلا مامإلا لوط اذإ كلسفن ىتخأ اي لمأتو

 افقاو ريصي الو « لجو زع هللا ةرضح نم جر كلحور داكدت ةزانجلا ةالصض ق ةعبارلا

 ذاك كونا هر نإ نع م لب لوبا حاصت ال ةالصلا كلتو « طقف مسجلا الإ كلنم ىلصي

 م تاروهمأملا م مق ف عوشتللا دهع ىف

 ىورف « هريصقتو هليوطت ىف ثيداحأ هيف تدرو دق لادتعالا نأ ىتخأ اي ٍلعاو

 : ىراخبلا

 لوقت بَ لادتْغألا "لوطي ناك لسمو ديلع "نا ىلص هللا َلَوُسَي هنأ »

 . « ىبن هن

 ىنعي « فضلا لَك َسَلَج انك نيت دجسلا نيب َسلَج اَذِإ نك » : ةياور ىفو

 . ةامحلا ةراححلا

 ردقب دوجسلاو عوكرلا نع عفرلا ف لادتعالا بحجم : لاقف هفينح وبأ مامإلا امأن

 عم ىلصملل اسيفنت عرشام] نيعوضوملا نيذه ىف لادتعالا نأل  نكرلا نم نكرلا لصفيام
 : هدوجسو هعوكر ىف هل تاجن ىناا ةميظعلا ةقشملا نم روضحلا

 وضع لك دري ىت> دوجسلاو عوكرلا نع لادتعالا بجن لاقف ىعفاشلا مامإلا امأو

 + مايقلا ةلاح ىه ىلا هعضوم ىلإ

 + ملعأ هللاو هعجارف ةالصلا رارسأ ىف كلذ ىلغ مالكلا انطسب دقو

 : اءوفرم امهريغو هجام نباو دمحأ مامإلا ىورو -
7 2 ٠. 



 وود

 نع ىَمَن لسَو ديل ”للا ىلص وللا َلْوْسَر نأ » : دمحأ مامإلا ىورو
 . « باّرعْلا ةَرقن

 : اعوذرم هحيدص ىف ةعزخ نءاو ىناربطلا ىورو

 0 يف فيو "عوكل يآ ًالْجَر أَ .لسو هيلع هلل ىلص للا لوسر نأ » 2( -

 هذه وتلاح ّلَع اذه ثم اوأ ”لسو رايلع اهلا ىلص مثلا ”لوسر َلآَق نا ص

 . 6 00 هيلع هللا لص رع لمار يع لك تأَم

 0 3 0-2 لمآ ٌداعلا ىَل 0 م : اعوقرم ىلاسنلا ىورو

 1 ل 0 3 : لق نَح ساو مبدل ثثلاو فصُتلا

 : هئالص ءىسملا ثيءاح ىو اذه نم لوطأب ىئاسفلل ةياور فو
 يدع كو 5 م ايا 2 7 2 21 سم ت6
 د 6 0 اعفاَر "نكدطت 7 عفرا ع أمك ار 0 مَ ند

 .ها « اهلك َكتالَص يف لما "مث « الآب دعت ىّتَح سلْجَأ ؟ 0 « اًدِجاس ؟نادطت

 .٠ ملعأ ىلاعت هللاو ثيدامسألا عم راد ند لماكلاف

 روضحلا كرئب نواهتنال نأ ( لسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 روضحلا وه ةدابع لك حور نآل « امف عوشلابالو انئاعاط عيجو انئالص ى ىلاعت هللا عم

 عمجم ال ةدابع لكو اهذ ىلاعت هدهشنل الإ ةعاط لعفب ىلاعت هللا انرمأ امو « امف عوشخللاو

 عوشحلا نإ ءارقفلا نم لاق نمو ءاسف رجأ الف ةدابعآل ةداع ىمهف ىلاعت هللا ىلع هيلقب درعلا

 اذه صخرتي ملعلاو نآرقلا لءاح ناك اذإو ء لامكلا قيرط أطخأد قف هكرترضيال ةالصلا ىف

 خسبشدي ىلع كولا ىلإ دوعلا اذهب لمعلا ديري ند جاتحيف ..سانلاب ىدتقي نميف صخمرتلا

 تارضح هاضديو ىلاعت هللا ةرهضفح لودثد نع هدعبت ىنلا هقئاوعو هبجعح ليزي ىتح قداص

 مالكلا ىف اغلو مانو لكأ نم امأو «هل فلكتي ال هنأش نم ىلاعت هلل عوشخاريصيو برقلا

 « عوذخلا هينأي نبأ نف تامشلاو مارا نمسدلا نطبك هنطب راص ىحخ عبشر ماثالابكتراو

 سانلارثك !لاحاذهو مارحلا نم عيش نع ضيكف هبلقاسف الحلا نم عبش نمنأ ىلع | وعمجأ مهنإف

 عشنميو هللا عم رضحم بلطبو ةالصلل موقي مث بلقلا ةوسق بابسأ مهددأ ىطاعتيف « مويلا
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 نم : رئاسلا لثملا ىف اولاق دقو حصي ال كللذو « ةراح وأ دلب ىف ةحراج لك هحراوجو

 . راهنلا ف ناك ولو هيقي قيرط ريغ ىف ىشم

 « عوشخلاو روضملا ىلإ لوصولا قيرط ىلع كلديل خيش دي ىلع ىخأ اي كلساف
 ةلع لك ءاود فرعي نأ ملاعلا طرش نم نإف رسختف ملاع انأ لوقتو هيلع كسفن ربكت الو

 معي هنأك ىمحلا فرعيمل وهو اذكو اذك الثم ىملا ءاود لاق نم و ؛ ءادلا لعءاودلا لزنيو

 ىلع هلدب اخيش هل لختي نأ هيقف لك ىلع بجي هنأ خياشملا دوهع ىف انركذ دقو « ائيش

 «< سااللو هسفنل هعفن لمكييل ملع امب لمعلا ةجرد ىلإ لوصولا هيلع لهست ىبلا قيرطلا

 : ىلاعت لاق دقو امسفن قرحنو سانلا ىلع ءىضت ىّبلا ةعمشلاك نوكيالو

 .( هيك أشاد ٍداَو ِرَكَشْلاَو ءاشحتتلا ٍِض ىهت ةالكلا ؟نإ)

 هللا ركذي دارملاو كلذ ريغو دوجسلاو عوكرلاو الفاغ نآرقلا ةوالتك اهبف ام زيكأ ىأ

 .كلذك ىلص نف هيلإ رظان قوللاو ىلاعت هئرضح ىف هنأب هملعوأ هبلقب هبر دبعلا دوهش انه

 ىه ىلا هارب ىلاعت هللا نإ هدوهش باحصئسال اهجراخخ ركنملاو ءاشحفلا نع هتالص هته

 ًابحصتسي 08 ةرذ روضحلا نم هعم سيلف هتالص ىف رضح'مل نمامأ و « ناسحإلا ةرضح

 ةليذرو ةشحاف لك ىف نوعقيو ةالصلا ىلع نيبظاوم اريثك الخ دحن كلذلو ةالصلا جراخ

 اهيف مادام هنأ ركنملاو ءاشحفلا نع ىبنت ةالصلا نوكب دارملا لاق نم ريسفت نم ىلوأ اذهو

 . هررحو كلذ لمأتف « ةيصعم هنم روصتي ال اهنم مسي نأ ىلإ اهب مرح نيح نم

 هبال هللاو ع« رس دقف ةالصلا ف روضحلا هل روصتي مل نم نأ ىنخأ اي ملعاو

 . نيرسادلا

 مل نم لك نإو ءانههلصحخ ماقعب الإ ةرخآلا ىف معنئي ال دبعلا نإ : مهضعب لاق دقو

 : ةرخآلا ىف هاطعي ال رادلا هله ىف اماقم لصحمب

 .( نوب وُجْسلا ذئماب ميد نع مما الك )
 . رفاكلاو نمؤملا باجح توافت نإو « ايندلا راد ىف هترضح لودند نع مهباج+ل

 ناسحإلا ةرضح ءايلوألا لود الوا : لوقي هللا هحر صاوحلاا ايلع ىديس تعمسو

 + ىصاعملا نم اوظفح. ام

 لك ناكف « امهنعدللا ىضر ىعفاشلا مامإلاو «دعسنب ثيالا مامإلا اهلخد دقو : لاق



 بس وال سس

 ةبصعم ىنأ ام هسفن ىلع ىعو ذنم نم اذه انرصع ىف اصخش فرعأ انأ لوقي امهم دحاو

 نه الإ هريغ نم كلذ فرعيال ادحأ نآل « هسفن كلذب ىنعي هنأ نوذرعي هباعصأ ناكف طق

 . لاب ىلع هل رطخم ملام هدبع ىلع ىلاعت هللا صحي دق هنأ ىلع فشكلا قيرط

 نم ةليمب ولو ادبأ امف سيلبإ لوخد روصتي ال ناسحإلا ةرضح نأ مولعملا نم مث
 هنأ نيعتف « اّي> ةسوسولاب ىصاعملا هيلإ فاضت دحأ قبي ملال هلوخد حص ول اذإ ليحلا

 ريغ وهف ناسحإلا ةرضح ىف هنأ ىعداو هنالص ىف ةسوسو هل عقو نم نإو اهلخدي ال

 ةرضح ىف مهفوكعل مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبثألا تمصع انه نمو « هاوعد ق قداص
 : مهحازمو مهعاجو مهلك أ لاح ىف ى> « ماودلا ىلع ناسحإلا

 « ءاوحلا نم ةبنلا داطصيل هالصلا ىف زفقي هآر هيقفل لوقي نيدلا لضفأ ىحنأ تعمسو

 ةومش ةقالعب طوبرهداو ىف ثانم وضع لكو هللا عم عوشحلاو روضحلاو ةينلا بلطت كعيك

 لاح اهلك كقئالع عطقن نأ كانك“ الف الاو لص مث الوأ كقئالع عطقاف « تاوهشلا نم

 روضح كلل حصي الف كنئالص ىف ىلاعت هللا ريغل تافتلإلا كمزال سو « كمارحإ

 ها عوشخ الو

 ,نم ءىش روضحىف طق مهديرم نودماسيأل مهنع هللا ىضر حاصلا فلسلا ناك دقو

 رطخ نإ ركبابأ اي : ىلبشال لوي هنع هللا ىضر دينجلا ناك لب ؛ةالصلا وهو هلاب ىلع ايندلا

 . ها ءىوش ثانم ءىجمال هنإف ابئات دعت الف هللا ريغ ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم كلاب ىف

 نيديرملا تاماقم لثاوأ نموه امنإو تاماقملا العأ نم دهشملا اذه نأ ىخأاي نظن الف

 عم عوتوأأ نع بجحيو تاودلل قااخلا دهشي قيرطلا ىف ديرملا هعضي مدق لوأ نآل كلذو

 هدنج ضعب ليخ مدخم مالغ ةدهاشمب هنع ىبتلي ال ناطلسلا ةسااجم ىلإ لصو نك كاذللا

 : هريغ ةيؤر نع عيدبلا لاهجلا كاذب هبجحم
 قحلا ةيؤر نيب عمجي الو « قلدللا رب مل ىلاعت قولا دهش نم هللا همحر دينجلا مالك نمو

 اذهو « هتثرو لكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الإ دحاو نآ ىف اعم قلخلتاو ىلاعث

 « اقوذ الإ كرديال رمألا

 سانلاوهللا مكأ ةنس نوثالث ىل لوقي هنعهللا غر ىحنركلا فورحم خبشلا ناك دقو

 . مهملكأ ىفأ نونظي

 عمتجي ناكو ىلوبتملا مهاربإ ىدبس باصأ نم ىدركلا فسوب خيشلا ىنريخأو
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 ةكرب ىلإ انعجر مث رصم ىف مهارإ ىديس عم تنك : لاف « اريثك مالسلا هيلع رضحلاب

 ؟ ليخنلا هذهام مهاربإ ىديس لاةف « ةكريلا ىف هسرغ ىذلا ليخنلا ناتسب ىلع رف جاهلا

 رشع ةعبس ذنم ىل اذأ ىلر ةزعو لاقف « ملأ هل انلقف هسرغ نم لاقف « مكناتسب اذه انلقف

 هللاةرضح ىف انأو ىلاب ىلع رط نإ ىحتسأ نكلو « ىلاعت هللا ةرضح نم تجرخام ةئس
 اكلم لسرأ ىلاعت هللا لعلف « جاجحلاو ءابرغلا اهياإ ىوأي ةيواز ىبأ وأ اناتسب سرغأل نأ

 . هنع هللا ىضر ىلع ظفل اذه « هسرغف قووص ىلع

 لصح الف « قالا نود قاحللا دوهش عم فقاو وهف موقلا قيرط كلسي مل نم نأ ملعف
 اهنم رخو اكذ لابحلا تكذ ىلا العو لج قحلا تايلجتل هكاردإ مدعل ابلاغ عوشمخ هل

 . اًمعص مالسلا و ةالصلا هيلع ىموم ديسأا

 لوصولا نع لادبجلا لهأ ضعب مطقام : لوقي هللا همحر ىفصرملا ىلع ىديس ناكو

 ىذلا مهملعىلع مهقودنو مهنم هللاب ملعأ مهنأ مهاوعدالإ مهتاماركو ءايلوألا تاماقم ىلإ

 « ناطيشلاو سفنلا نم ةعيديخ وهو ءارقفلا قيرط نوعبني نيح ىسني نأ مهتساير هب
 ىف اروضحو مهولقل ءالجو مهملغ ىلإ الع الإ مهديزنآل ءارقفلا قيرط نإف
 ها ممتادابع

 رشاعلا نرقلا نم ىناثلا تصنلا ىف اورهظ نيذلا ءالؤد ءارقفلاب اندارم سيلو : تلق

 اماقم ىلعأو ءالؤه نم نسحأ نيقيب ءاهقفلا نإف « ركذلا سلام اودقعو اياوزلا ىف

 نوفراعلا اندارم امتإو « ةمثألا مالكو « ةنسلاو باتكلا ىف مهفلاو ملعلا ىف مهيلع مهتدايزل

 بهولا قيرط نم مولعلا كلت مهّنأ نيذلا مهمدلقمو نيدهتغا بهاذم رئاسبو ىلاعت هللاب

 . ها مبلغ ىلاعت هللا هعقوأ قدص نم نكلو « رصم ىف نوايلق ءالؤهو

 هانمهفام ريغ قيرطمث لهو : لوقي هللا همحر مالسلادبع نب نبدلا زع خبشلا ناكدقو

 لخأو ىذاشلا نسحلا ىلأ خبشلا ىديسب عمتجا ايلف «موقلاقيرط ىفنيو ةئسلاو باتكسلا نم

 ىلع كلدي امو: لاق «ةيفرصلا الإ مدهتال ىلا ةعيرشلا لعاوق ىلع دعقام : لوقي راص هنع

 « مهربغ دي ىلع اهنم ءىش عقي الو قراوتللاو تاءاركلا نم مهدحأ دي ىلع عقيام كلذ

 كلذكو «بيرقتلا هامس ةيفوصلا قيرط ى هفلأ باتك ىف هظفل اذه غلبام لعلا ىف غلي ولو

 . هللا همحر ىناغزابلا هخيشب هعامجا لبق ىلازغلا نع انغاب

 ريدتي نأ ةالصلا ىف ملاعلا روضح ةياغ : لوقي هللا همحر صاوحلا ايلع ىديس ثعمسو

 ةقرفم رومأ اهلك هذهو « ماكحألا طابنتساو فورا جراخم هلاب ىقليو ء هؤرقي اهف
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 اهنمو « امفام دهاشيف ةنجلا ىلإ هب :بهذيام تايألا نم نإف « ىلاعت هللا عم روضحلا نع
 ىسيعو مهارإو حونو مدآ ةصق ىلإ هب بهذيام اهنمو اهفام دهاشيف راثلا ىلإ هب بهبليام
 ةردق ىف سيلو ؟ ىلاعت هللا لإ روضحلا ئيكف ؛ ملسو هيلع هللا ىلص دبحمو ىمومو

 نيديلا ءاخرإ نأب هللا همحر كلام لاق انه نمو ؛دحاو نآ ىف اعم نيثيشب لغتشت نأ سفنلا

 شوش اهتاعارم نأل ؛هراسب هتيمب اذخآ هردص تحن امهعضو نم فيعضلا ىلرأ ةالصلا ىف

 ةاعارم نأ كلش الو « هئاجانمو لجو زع هللا ةبطاخم ىلع لابقإلا لامك نم هعنمتو دبعلا له

  راصلا تحن نيديلا عضو ةاعارم نم ىلوأ قولا عم باطخللا بدأ

 تاطخ لام نع هئاعارم هلغشت ل نم الإ هب رمؤي ال ردصلا تحت نيديلا عضو نأ ملعف

 اولصام ددع نع اولهذ امبرف رغاصألا امأ . ىلاعت هللا مهتبث نيذلا رباك ألا غم لجو زع دلل

 لهأ كلذ فرعي اك لوقعلا لهذن ةرضح اهنأل تاحيبستلا نم هولاقامو « تاعكرلا نم

 هللاو « ىلص ام ددع مهنم دحأ فرع امل مهم فطلي ىلعت هللا نأ الولو « ىلاعت هللا

 + لعأ ىلاعت

 دعي قَح المت دبع نم َلاَمَت هللا لبي َأل » : اعوفرم ىليدلاو ىذمرتلا ىورو
 .6 وندب َمَم هلق

 : اعوفرم هحبعص ىف ةعيزخ نءاو ىاسنلاو ىذمرتلا ىورو

 هربا نكت و خاب دقق يقلد لكى لت قلع قع العلا »
 « جدخ َىِعَف ثيلذ لفي "ل نم قت

 راقولاو ةنكسملا نم « نكست » هلوقو « ةقافلاو سؤبلا راهظإ هانعم ه سأبت : هلوقو

 * لضفلاو رجآلا ةصقات ىأ « جادخو هلوقو ؛ ءاعدلا ىف هيدب عفرب ىأ « عئقت » هلوقو

 : اعوك و ايم وشخ كلَ“. 2 م ُدبَمْلا لَص اّذإ » : اموفرم ىلاربطلا ىورو
 . « هنم لبق

 - ل أ 2 05 ىذا وام ع” 5 مروك

 ىر ال ىتَح عوشملا ةمالا هذه نم مف'رب هئش لوا » : هل ةباور ىفو

 . ينعي
 ل - 0 00 ع 4 9

 اذإ ناك سو ويلع هلا لص و هللا لوسر كاد : هريغو دواد ونأو قااربطلا ىورو

 « هاك نم لَجامللا زيزأك نيِزأ ديول 'متنُم لد



 تاو هن

 .نيءاز زززألاو « ةيوقلا رانلا ىلغ ردقلا نايلغ توضك انينأ هبلقو هتوصل نأ ىنعي

 ,عوشالاةدش نم ىقلم بوث هنأك ىلص اذإ ناكدوعسم نب للادبع نأ ىلا ربطلا ىورو

 ثيخأكو رطفلا ٌليِجْمَت : َلَجَو رع هلل "ع كنق هدب اعرقرت قادطلا كروز

 نيمشاملا ةفص اهنأل ىأ « ةالّصلا ف ىرحأْلا َلَع اضاَدْحِ ديلا ترعو روختلا

 .رلعأ ىلاعت هللاو

 «شانلا باقر طق ىطختتن ال نأ ( ملسو هيلع هللا لص هللا ل وسر نم ماعلادهعلا ائيلع ذخأ)

 ملعلا سيردت وأ ظعاولا وأ بيطحلا نوعمتسي وأ « ةالصلا نورظتني اسواج اوفطصا دقو

 تارضحلا هذه نإف « نيلابز واو نيملسملا انناوغإ عمو ىلاعت هللا عم ابدأ كلذ وحنو

 نم دودعم وهف اهف سانلا باقر ىطخت نف « مهريغ نع الضف ةرابجلا كولملا اف لزأ

 ةالصلل اوموقي ىتح فلختي وأ سانلا لبق رضحمي نأ ريحا بلاطل بدألا نف « مئابلا مسق

 وأ ةمدقالا فوذصلا ىف فوقولا لهأ نم نأك نإ « ةجرفلا كلت دسأ فوفصلا قرخيف

 هرتسي لب هدي ق وهو لخد اذإ هلعن راهظإ نم رذحيلو « فوفصلا رخاوأ ىلصي

 . هوحنو هئادرب

 « هريغل اعبث الإ دجسملا لخدي نأ طق أرجتي ال هللا همحر صاوالا ىلع ىديس ناكو

 هب اوتأ مرجم هنأك لشدي مث دحأ ءىجي ىتح ربص بابلا نم الخاد ادححأ دجي ملو ءاج نإف

 , ىلاولا لإ

 ىونكم ذإ سانال ةايمجلا ىرأل ىنإ هللاو : لوقي هللا هحر نيدلا لضفأ ىخأ ناكو

 : لوقيو لاعنلا نم ابيرق دجسملا تايرخأ ىف ىلصي مث ىنودرطي لو ةالصلل لوخدلا نم
 : بدألا نع لفاغ ىلع الو ريكستم ىلع لزني ال هتيب ىف لزانلا هللا ددم نإ

 : محد 8 ناو )
 8 9 تل

 ةَممْطلأ مازي ساّتلا باقر ىطخت الجر نأ » : اعريغو دواد وبأو دمحأ مامالا ىورو
 انتيذاا دقف سلجأ ”لسو يلع هللا ىلص ْمئدلا “هل َلآَقَف بطخ "لسو ءيلع "هللا لص ىبنلاَو يم رم © لس سم ب ص هم ١ 7 - ا 0 ه2
 وامس لع و صم نم 5 5 - ك1
 5 ءىجلا ترخأ ىأ : ةزمطلا دع 8 تين او تيذا دقف » ىرخأ ىفو 0 تيِذَأَو



 تس لوط دس

 دوم ةَممْللا ماوي ساّتلا باقر ىطت نم » : اعوفرم ىذمرتلاو هجام نبا ىورو

 م4“ ىلإ لردع يل

 باقر طحت الجرى َىَأَر لسو هيلع لا ىلص هللا ”لوسر نأ » : ىناربطلا اكدرو

 « هلا ىذا دَقف يلا ذآ صو يناَذآ قف 21 ىذآ : سس 0 ةبيذايت ساّثلا

 4 معأ قلاعت هللاو

 ىلإ انرصب عفرن ال نأ ( مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لمخأ )

 ىلعاعم اهو تايلفسلا وأ تايولعلا ىق باطلا ةرضح تناك ءاوس انبرا ائباطخ ةريضح

 نع تافتلالا ان ىغبني ال كالذكو 34 فراعملا هوجو ى هذ ةثيضو كيعلا لاح عاستا بسح

 سانلا لك نم بولطم بدألا اذ هو « ائحراوج نع الضف انبولقب باطلا ةرضح

 ركس انم بلط ىلاعُت هنأ كلذ ريظنو « تاهجلا هذخأت الو زيدتي ال ىلاعت قحلا ناكنإو

 : مهفاف انع ءىبث ىلاعت هبجحن ال ناك نإو اهرغو مالظلاو ةولدلنا ف ةروعلا

 فك ىلع ردقب الف الإو خيش دي ىلع كواس ىلإ دهعلا اذبم لمعلل ديرب نم جاتحمو
 بلطيو عيشي هنأ قيرطلا كلسي مل نم هلعفيام لقأو « ادبأ ةقرفتلاو راشتنالا نع هحراوج

 لك أاذإ حراوجلا نأش نم نأل نوكي ال كلذو لوضفلا نع تكلا هحراوج نم

 نإف ةنسلا دح ىلع قو نم فال اهوضق رثكيو رشتنت نأ ةئسلا ىلع ادئاز ناسنإلا

 هنأ اراره ائررق دقو . مارخلا نع الضف ىهالملا رئاس نع ةدماخ ةليلذ نوكتت هحراوج

 ولف « لالالا لكأ نم الإ تاعاطلا لعف الو « مارحلا لكأ نم الإ مارحلا لمف أشني ال

 5 ردو لآ ميطب نأ مارلا لك [دارأ وأو ردق ا ىهعي نأ لالولا لك 1 دارأ

 ريس

 . ( "حر روف لاَ )
 ءايسلا لإ «مراصبأ نوعف رب 0 لأب ام 3 : اعوفرم هريغو ىراغبلا ىورو

 فلانا قنا نأ كلذ نَع نهم ْمِِالَص ىف

 5: 0 هريغو ىذمرتلا ىورو

 0 ٠ 0. 0 2و 5-0 50 58 م س# لل م 1 0-9

 وت الص ىف هدبع هحوإ ههحو بصني هللا نِإف اوتفتلت الف مب اذإف »

  1 7تنل ١" .



 كلا 0 د

 : اعوفرم هريغو دمأ مامالل ةياور فو

 . « تيلي لام وئالَص ىف ِدِبَمْلا لع ًالبقم لامي هللا لاري آل»

 : اعوفرم هريغو دمحأ مامالل ةياور فو

 جو فرص اًدإف «ْتْفَبَْي 'ل اموتالَص ىف ِدِنَمْلا لع ًالبقم نامت هللا لاي ال »
 .« هنَع فرصا

 : « ةتالَص دْيلَع تدر َتفَمْلاَف ةالكصلا ىف مق نم م : اعوفرم ىتاربطلا ىورو

 اريتْتَم الق عيطملا ىف "ميل نإ « تفتتلملل ةالَص آل » : اضيأ هل ةياور قو

 . « ٌعضيِرْفْلا ف

 دهع ق سانلا ناك : تلاق ةملس مأ نع نسح دانسإب هريسغو هجام نبا ىورو

 فوت الف « هدوجس عضوم مهدحأ رصب دعي مل اولص اذإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 قوث الف ©« هدوجس عضوم مهدحأ رصب ودعي ال اوناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هنع هللا ىضر ناههع نمز ةنتفلا ثناكاملو « ةلبقلا عضوم مهدحأ رصب دعي مل ناكر كب وبأ

 : الامثو انيمب سانلا رثكأ

 (*يحر وف هَللاَو (

 بط مامإلاو ملكتنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلل دهعلا انيلع ذخأ )

 مويئتسملام بدألا نم باوالل نإف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بئاذ عم ايدأ ةرورضل الإ

 بدأ انا ناك ةيهلإلا تارضحلا نم كلذ عامس ىلإ اندهشم عفترا نإ مث « ماقملا توافت نإو

 هللا ىلص هللا لوسر لسر ظاعوألا عييمج لجو فشكلا ريغب رظن نمو « كلذ قوف رخآ

 روضحلا ةرمث هئوفيف هريغ قح ىف بيطمللا مالك لعجم نأ هل ىغبني الف « هيلإ ملسو هيلع

 هريغ قخ ف بيطخلا هب هظعو مالك لك درخأيف « سائلا بلاغ هيلع امك" ظعاولا عامسل

 بالكلا ةماظلاو ةقسفلا ىلع طخلا ىف مويا .ظءاواا حلفأ لاق امبرو « هسفن ىسنيو

 ثيدحمب لغتشا نإف هيأإ ىغص نإ اذه «هسفن قح ىف ةماك بيطاللا نم ذخأي الو نيقفانملا

 « هللا دودح هيدعتب هلوسرو هللا عم بدألا ءاسأو قسف دّقف ةميغلا وأ ةبيغلا وأ ايندلا

 . هللا ةرض> ىف هظعي ظعاولاو

 ,ىت> هبويع هل نيبيو هكلسي خيش ىلإ تاصنالا لهأ نم نوكي نأ ديرب نم جاتحيف



 ل

 هللاو « تاصنالا الإ هل ليبس الف هسفن قح ىف ظعاولا نم هعمس مالك لكل خأي ريصي
 . لعأ ىلاعت

 هبات ماما ملا موب كبحاصل تلق اّذإ > : اعوفرم اههريغو. ناخيشلا ىورو
 « َتاوَعَل دف تصنأ

 « كاتعخ ةليضن تاطب ليقو «تأطخأ هانعم ليقو 90 :توغل ىعمو

 . كلذ ريغ ليقو « ارهظ كنعمج تراص ليقو
 : ةعوفرم اهريغر ىنازيطلاو دمحأ مامإلا يورو

 ىلَو ءاراقنسأ لمحت رجلا لثتَك وهف بطخت مولا : ةقدلا ماي لكم نمد
 ا نخل تأ ل لوثن

 . ظفل ريغ نم تصنأ هل ريشي نأ هيبن ىف ةايحلاف

 "تناك هعمل انا ماي سرّتلا باقر ىطخمو نعل نما اعوفرم هريغو دواذ بأ قوزو

 . مغأ ىلاعتو هناحبس هللاو « رهط
 نم ادحأ رشن إل نأ ( ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ْدَْخَأ )

 هدوعص لبق رض نأ هردأت لب مامإلا دعصي ىن> ةعمجلا روضح نع هرخأت ىلع نيملسملا

 , اعوفرم ىنامصألاو ىتاربطلا ىور امل كلذو

 /خأتيف ةئجلا له نم ثوكسمل لجل نإ «عامإلا نم اوُهداَو ةَمْمْلما اوضح د

 . لعأ هللاو 4 ابل نأ ون َو نجلا نك رخويف ةعمألا نع

 نيملسملا نم ادحأ رقنال نأ ( ماسو هيلعدللا ىلصدللا لوسرزم ماعلادوعلا انيلع ذخخأ )

 هبلق ىلع عبطب ىلاعت هللا نأ اذوحخو هب ةمحر رجبزلا دشأ هرجزنو هاهلذ لب ةعمجلا هكرت ىلع
 رذع ريغب ةعمجلا روضح كرت ادحأ نأ انملع ىتهو ؛« توم ىت- ريخ كلذ دعب هلخدي الف

 دق دهعلا اذهو « امظع امثإ انبكتراو « هلوسرو هللا انخ دقف رذع ريغب كلذ ىلع انتكسو

 ةدءاقلاو < ادبأ ةعمجلا كرت دجأ لع ركني اد>أ ىرت داكن الف ذب لمعلاب لالخإلا رثك
 ىصاعملا باكتراب وه هتناهئسا ىلع لياد وهف ىصاعملا هريغ باكستراب ناهّسا نم لكنأ

 ةدعاقلا هذه نكمل نإ «هريغ نم اهعوتو مظعتسا اهيف هسفن عوقو مظعتسا نه وءهسما ل

 . فطللا هللا لأسن ةبريكأ ىهف ةيلك



 سال»5

 : اعوقرم مهريغو ىذمرغلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا ىورو

 « قفرنم وهف رع ري سال ةعشللا ك7 ف

 3 ملعأ ىلاعت هللاو ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 بهذلا نم عمجال نأ ( مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخنأ )

 ءاه ةحرشنم ةصلخ ىهو امتاكز جرخن انأب انسفنأ نم قثن انكنإ الإ اباصن طق ةضفلاو
 . باصنلا نودام ىلع عملا ىف انرصتقا كلذك اهجرْ اننأ انسفنأ نم قثن ل نإف

 دشرم خيش دي ىلع لماكلا كواسلا ىلإ ههجو ىلع دهعلا اذهم لمعلا ديري نم جاتحمو

 ةحداف ةلعل وهف ائيش جرخأ نإو « مو عمجم لب ةحئار هب لمعلا نم مشي الف الإو قداص

 . اهويق ىف
 ايندلا ذإ ءاملإ ليملا نم ىنعي ايندلا ةبحم نع كمطف, ىح خيش دي ىلع ىخأ اي كلساف

 ابولطم دهزلا ناكول ذإ امتاذ ىفال اهيلإ ليملا ىف دهزلا بولطملا امإو « اهتاذل ضخبتال
 اهتاملاةبحم اهكاسم] ىف وه امن] روذحملا نإذءكلذب لئاق الو اهكاسمإ دحأل زاج امل امتاذ ىف

 طلغ دقو ؛هتاكز جارخإ نم دبعلا عنميف لخبلاو حشلاو باجحلا هنم عرفتي ىدلا وه ذإ
 اضيرعت سانلا لاؤس ىلإ اوجاتحاف اسأرو الصأ ايندلا عمج-اوكرتف موق رمألا اذه ىف

 اوعمجل اهملإ ليملا نع مهومطف ىتح خايشألا دي ىلع اوكللس اوناك مبنأ ولو احرصتو

 :ةرخألاو ايندلا ريخ مهل لصحو نيكاسملا ىلع اهوقفنأو بهذلا نم ريطانقلا

 اراهنو اليل ةدايعال سلجف ىلوبتملا مهاربإ ىديس ةيواز لخد اريقف نأ ىكح دقو

 فر#ال مل ىدلواي هل لاقف « بسكتلا مدع ريقفلل بحال خبشلا ناكو « بسكسلا كرتو

 مني واز تليد ا1 ىديساي لاَقف « ماعطلا كل سانلا لمح نع ىنغتستو ثاسفنب موقتو

 ارقص تيأرو « رويطلا ىعسيا» لثم ىعست نأ قيطنال ءايمع ةموب ةقاطلا كللت ف تيأر

 هذه نم هللا ىلع لكوتلاب ىلوأ انأ تلقف « اهتقاط ىف اهل اممرب محل ةعطقي موي لك اببتأي
 معطتو لكأت ارقص !مئاعجاله ؟ءايمع ةموب كلسفن لمجت لو مههاربإ ىديس هل لاذ « ةموبلا

 . ها بسكلل جرخو ةبوتلا ربقفلا لاقف ؟ ةموبلا

 دعب اهذخأي قداص لاحو ايندلا هب ىرب قداص لاح ىلإ ريقفلا جاتحيف

 : هب كلذ

 .( هيو وَ هاو ) راسا



 ب

 اهفَح ابن ىثاوي آل ”ةف لو اه محب روش ناتو :اعوفرم ناخيشلا كور

 مج رآن يف الع ّىمأف ركن نم 0 تحفص زئايقلا ماي نك اًذِإ الإ

 رك ليو 3 نديم تنك انك رهو هيو عاب ىركش
 ىلإ اًمإَو ملا لإ ام “ ليِبَس ىَرِق ؟ دابملا 0 كَ كلا ”نيسخلا راد

 . ثيدحلا « راثلا

 بحاص نأل :ءاضعألا ةثالثلا هذهم ىكلا هللا صح امتإو : هنع هللا ىضر انخيش لاق

 هاطعأ اكيش هلأسي هدنع سلجو ءاجاذإف ؛ هل هتهبح صقرعي هل ءاج ريقفلا ىأر اذإ لاملا

 ةريثك ةاكزلا عنم ىف ثيداحألاو ؛ هقرافو هرهظ لاملا بحاص هاطعأ هيلع أ اذإف هبنج

 : ملعأ ىلاعت هللاو ةروهشم

 «ماعلا لكوت لكوتنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ند ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 ءاينغألاو ةالولا لأسن ريصنو « كلذ وحنو ةعانصلاو ةعارزلاو ةراجتلاب بسكقلا كرئثخل

 راظنألاو فئاظولا بلط,نم نأش وه اك لكوتا ماقمب لهج كلذ نإف ءاضيرعت وأ احب ريصت

 « ىنغلا عم لأس دق ودو ء كلذ دعب لكوتلا ىعدي مث صصقلا ةباتكو طئاسولاب

 ف نكي مل اذإالإ ضهنال ةجح كاذو ماعلاب لاغتشالا نع هلطعي بسكتلا نأب جتحي اعرو

 ءاتفالا ىف هسماقم موقي نم هدلي ىق ناك اذإ امأ . ةعيرشلا ظفحم موقي نم هميلقإ وأ هدلب

 ثيبحت نم برشب امو لك أي امب هيلع نم نأ الإ بسكتتلاب هلاغتشا بدأآلاف سيردتلاو

 . كالذ رحنو بستعال

 عم نآرقلا ةلخ بلاغ نم هعوقو رثك دقو « ةرورض الب سانلل لاؤسو ىخأاي كايإف

 هنأب جتحي بسكتلاب دحأ هرمأ اذإو اهريغو عئانصلاو فرهلاب بسكلا ىلع مهتردق

 هل نوكت نأ ةقدصلا لكأ هل زوي نم طرش نم نإف كلذ فالخم لاحلاو ملعلاب لغتشم

 لغتشا ول ثيحي « اراممو اليل ملعلاب لاغتشالا ىلع بابكإلاو هظفح ىلع ةرهاظ تإمالع

 نأ هسفنب سحب ثيحب ؛ هيف صالخإلا عم هملع ىلإ سانلا ةجاح عم لطعتل بسكتلاب

 تدسف ةرخصلا مهبلع ثعقو نيذلا ةثالثلا ربخ ىف امك ءاهاضق) ةجاح هي ىلاعت هللا لأس ول

 : مكتاامعأ حلاصب ىلاعت هللا اوعدت نأ الإ ميجنيال اولاقو « راخلا مف مهلع

 امل معلا هل علاطأ انأو هسأر ىف عجو هباصأ اذإ ايركز مالسإلا خيش انخيش ناكدقو

 ( راونألا حتاول  ؛ه)
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 هناروث دنع ارارمىل لاقو :هتقول عجولا بهذيف ملعلاب ءافشتسالا تيون لوقي هرصب تفك

 .ىردأ الف هتقول مجولا بهذيف كلذ كلوقأف ملعلاب ءافشتسالا تيون لق ىمأرب عادصلا

 < هنع هللا ىضر خيشلا ةكربب كلذ وأ ىصالنإ ةهج نم كلذ له

 « بسكلا ىلع رداق وهو سانلا لأسي نمل ةءورم الو نامبإلا نم ةءورملا نأ لعاو

 هيلخدي ىتح هب ريسي قداص خيش دي ىلع موقلا قيرط كلسيلف دهعلا اذبب لمعلا دارأ نم
 ىلعالو بسكلا ىلعال ىلاعت هللا ىلع ادمتعم ريصيو مهطلاخيو اهلهأ ىربو نيقيلا تارضح

 ملاعت هللا نم لأسي امنإ ذئنيحهنأل ىلاعت هللا ءاش نإ لاؤس هرضيال كانهو قلتللا نم دحأ

 مل نمو « اهباي عم آلو رادلا عمال رادلا ب] بحاص عم وهف نحل باوبأ قايللاو

 ةلعل ناك كرت نإو ةلعل ناك لأس نإف « للع هلاوحأ بلاغف خيش دي ىلع كلسي

 ع ملعأ هللاو

 لا ال ا لا ل : 00 :
 للا هللا قلد تح ' ذحاي ةلاسملا لات ال » : اعوفرم اهريغو ناخيثلا ىوردقو

 هاما ا

 ..6 مج 3 دهجوب َسْيِلَو

 نم ةّمزحم يتأيم ماع "42 دحَأَم نأكو : هحام نباو ىراخبلا ىورو

 . نس ريخ ههجو ري نك ف اهعيِدَيف هرهظ لَك بطح

3 

 دا ل ني لك ا نأ نياق اة تاناط دعا 15 2و5 قاع كورن

 . « دركي لت ني لك أَي ناك هوا هللا َّنِإَو
 . « صوما َّنِم فاققلا لَمْ ناك هَّنِإ » : ةياورأفو

 لجأ اي ختكت ب حودك لباسا اننِإ » : اعوفرم ىذمرتلاو دوادوبأ ىورو

 أ فرذأ كلم ا نأتي نال يت ِهبْجَو َلَع قبأ ءاش مف «هَهْجَو

 . شوجلا : حودكلا «!ّدب هنم دحيب آل

 ميقيطعي آل لآيع نأ هب تلد“ قف رْبَع نو َاّنلا َلأَس نم » : قبببلا ىورو
 5 ل

 .. 6 مل ِمِيَلَع سيلا راهجوب مم َمايقلا ماوي نأ



 كل 0

 ني كالا تا رست لع ميه » : اعوفرم هل ىرخأ ةياور ىفو

 ل ِْيَلَع هلا حيف ئيقيطي آل لايعؤأ وب تل
 م رو

 سو ميلع هللا لص هللا لوُسَر لإ دب يأ الْجَر نأ» : قيببلا ىورو
 اوأ نييك كرت : لآ نالت نأ نيرانبد اوُلاتف ؟ كرت "6 : "لاق د

 . « تاك ثآل

 5 ا ع نب هللا دبع لاق

 1 « هل 0 3 : هن ايو اول

 : لاك ؟ املا همم ىنبت آل ىذلا ندا امو : اوُلأَت » : دواد ىبأل ةيوار ىفو
 ها عسر م يد

 ا

 . 6 مهيسعيو هيذفي ام ردف

72 

 هحيعص ىف ةعزخ نباو نابح نبال ةياور قو

 ليلو مي مش 4 1 نوكي نأَرْهه ٠
 هيسكلا كرثنع ريفنتلاو رجزلا جر #تجرخ امنإ اهلك اشامو ثيداحألاهذهو : تلق

 + ملعأ هللاو هايلعلا دنع ربخآ قيقحن انو

 . « َلْفُسلا ِدَيْلا نم ُْيَح ايلَمْلا ديلا » : اعوفرم ناخيشلا ىورو

 + ةقفتملا ىه ادلعلاو : هريغو كلام لاق

 كلذنأل سانلا لاؤس نع ةغفعتملا ىه ايلملاب دارملا نأ هبشألا و :هريغو ىناطخللا لاقو

 هللا ىلص هنإف هيضنقي ثيدحلا قأيسو « ناكملا ولع نمال مركلاو دولا ءالع نم ذوخأم

 . ملغأ هللاو ةلأسملا نع تفعتلاو ةقادصلا ىلع ضخم كلذ :لاق مسو هيلع

 ”ءانغ هر ليلا ماي نيم فرش » : نسح دانسإب اموفرم ىئاربطلا ىورو

 . « سياثلا نع
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 "جت
 ١ 6( م 5200

 . رعأ هللأو 2 ا ةفعي تيس نمو » : هريغو 3

 ىلاعت قدلا لأسن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذخأ )
 كلذكو « ادئاز ىلاعت هلأسن ال دب ىرتشنام ةميق وأ ءاشعو ءادغ اندنع ماد امو ارثكت

 ءىشلا كلذ ىف ةجاحللا تقو الإ اثيش ىلاعت هلأسن ال كلذ ريغو انمدأو انسوبلم ىف انكح

 قدا نوكل « رقفلاو ةفافلل اراهظإ ةليلو موي لك ىلاعت هللا ىلإ نيهجوتم نوكتل كلذو

 + كلذ انم بغ ىلاعت

 ىف كب ريسي قداص خيش دي ىلع كولس دعب الإ ماقملا اذه ىلإ ىخأاي لصتالو
 كعبضي هنأ كبوتذ ةهج نم فات الو « قزرلل رمأب منهتال كلعجي ىتح نيقيلاو تاجردلا
 هاوس ددح ىلع كربغ ةناريخ ىف اهنوكو كاتنازد ىف ايندلا نوك كدنع ىواستيو « اديأ

 ةعانقلا مدعو ملهلاو حيشلا كلم زال نف انركذ اك كلست مل نإو « ةعانقلل كلل حصت كانهو

 . ملعأ هللاو ايلاغ

 . « ماتا اع "نيا "هدو اناَنَك َقِزْرَو ”]سأ م مف لَك 96 : اعوفرم ٍلسم ىور

 :؛ اعوقرم نييك ندانسإب ىذمرتل ةياور قو

 فك ام فانكسلاو « مَتْقو انك شع ناكو عآلشإلل ده نإ بوط» 8 5: ا 7-5 00 0-2 0 عاملا ند
 . لاؤسلا نع

 . ةدايز ريغ نم ةجالا ردق ىلع ناكام فافكلا : مهضعب لاقو

 هيه لدصفلا لاذ نإ ذآ نبأ اي :لَحَو نع هللالوقي » : ٍىقمزالاو لس ىورو 08 م 30 سمسا هم 2 - مر 1 22 200

 , ( كل * رش كتل لَو كلل

 وموت 3 ع ونال ىف ُذ و فام كب ىانمآ مص أ نمد : اراب يدمر كورد

 . لعأ هللا « هريدي يذلا كل تريح اًناكف

 هل لكأت الو الامدحأ نم لشأتالنأ (لسو هيلعدتلا لصدللا لوس ر نم ماعلا دهعلاانيلع لنأ)
 ةدمحم بح نم كلذ ىلع هعبتت ةدساف ةين الو ةلعالي هسفن بيط انملع نإ الإ اماعط



 دس اكو شي اسس

 < نئارقلل فافتحابوأ كشكلارونب اهيطمدعوهسفن يط فرعنوكلذوحنو هركن رهشوأ

  ةبعرشلا ةلدآلا ىدحإ نئارقلا نإف

 ةيدوأ نم هب جرخم ىتح جصان خيش دي ىلع كولس ىلإ كلذب لمعلا ديري نم جائحيف
 هضراع اذإ هسفن اضر رخؤيو هايند ىلع هترخآ رمأ مدقي ريصيو « سفنلا هرشو عمطلا
 م هللا اضر

 هنوتأي اوناك هللا همحر صاوخلا ىلع ىديبسمب ماقام لثمدهعلا اذهمماقأ ادحأ تيأرامو
 انأ مل لوقي ببط اهب انرطاخخ هللاو هل اولاق اذإف اهدريف للعلا ابقو ةمعطألاو لاومألاب
 © هنع هللا ىضر بيط وهام امم ىرطاخ

 ايف ممدعاسن الو انلامعأ ىعارن اك تافآلا نم انئاوخإ لامعأ ظفح ىعارث اننأ لعف
 .تفتلن الو انسوفن عفن لجأل لولعملا مهماعط لكأتو مهلاومأ لخأتف « مهل رجأ هيف سيل
  هناوخإ ىلعو هسفن ىلع ءاسأ دقف كلذ لعف نف « 0

 . ( ديم ىنع هلو )
 : ا تي 0 ناىور

 رْيَغ نم سفن بيط نع ًائييَش" ءاياخأ نيف: رح ريح لآل ادهن
 10 دبل ريب ايش ةانيطغأ 0 ” كروب نش ارش

 . « ويفر “هل كرابم
 3 اعوفر» |هريغو دمحأ مامإلاو هحيدت“ ىف نايح نبا ىورو

 لبق « نال آلإ هاو اَباَنَم هعجاع ىدنع نم 'جرخيل *6 دَحَأ نإ »
 الا ىل لان واول ني نأ الإ بأم لاق ؟ مهبطتت ملف هللا لوسر اي

 . ملعأ هللاو هطبإ تحن اهلعاجب ىأ :اهطبأتم هلوقو

 مسقتو ادحأ لأسن ال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع طخأ )

 لخبل ال كللكو ةيعرش ةرورضل كلذ نوكي نأ الإ « لجو زع هلل الالجإ هللا هجوب هيلع
 اننمث طخخأو « قوسلا ىف انعيب وأ انلام عييمجو انبايث ولو هللا هجوب دحأ هيف انلأس طق ءىشب

 نوعدي نمم ريثك قلخ لغز رهظي دهعلا اذهو « مالسلا هيلع رضخلل عقو اك اهلعفي ةليم

 هجوب رعقفلا مهلأسيو هلالجإ و ىلاعت هللا مظعت نوعدي مهارتف ٠ لجو زع هللا نولحي مهنأ
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 نيفئاطلل نوئوقي ةبعكلا ءاثفب مهو ءارقفلا تيأر لب هنوطعي الف اسلف هوطعي نأ هللا

 مهمطعي الف انتغوج اهب دسن ةرسكو أ انتروع امم رتسن ةقرخ وأ مهرد تيبلا اذه لجل

 م ايش دحأ

 لج لو ائيش لأسي لئاس ىلع رم نم : لوقي هللا همحر صاوحلا ايلع ىديس تعمسو
 نم نأل « :قدص دقف ىلاعت هللا بحن ال كنإ ناسنإ هل لاف بلطام لك هئاطغاب ىلاعت هللا

 نأ الإ ةجاح الب قوسلا ىلإ اوجرخت نأ مكايإ : لوقي ناكو < هبوبحم لالجإ با طرش
 دالوأ نم افيرش ناكذإ ايس ال تاقرطلا ىلع هللاب لأسي نمل هنوطعت ءىش مكعم نوكي

 + ملعأ هللاو ها ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 قيرط ف هب ريسي قداص خيش دي ىلع كولس ىلإ دهعلا ذب لمعلا ديرب نه جاتحيف
 دنع ىه اك ةضوعب انج هدنع ىواست ال اهلعجيو ايندلا بح نع هجرع ىتح هللا لهأ

 لجو زع هللا نع المضف هللا ءايلوأ نم دحأب مسق الب ولو هيف لأسي ءىشب لخبيال كانهف هَل
 همزال نمو ةئار دهعلا اذج لمعلا نم مشي الف انركذ اك خيش دي ىلع كلسي مل نمو

 : مظعتلا بناجم لالخالا

 . (”يحَر روف كُناَو )

 : حيحصلا لاجر هلاجرو اعوفرم ىاريطلا ىور دقو
 ع ٠

 هْجَوي ليس نم نوملَمَو « هللا هْجَرِب أس نس نوملت»
 . اه اي نأ الإ

 مالكلاب حببقلا لاؤسلاليقو « قيليال ىدلا حيبقلارمآلا : ما نوكسو ءاملا مضبرجهلا
 . حييقلا

 6 الإ هللا هجَوب هلي ل » هريغو دوادوبأ ىورو
« 

 انام متع ا

 اعوفرم اهريغو هحبمص ىف نابح نباو دواد وبأ ىورو

 ا « هوُطْعَأك هللاب َلَأَس نم »

 ١ : امهريغو هجام نباو ىناسنلا ىورو:

 . « ىطمي الق هلا

 « للا لوُسَر اي لب 'اوُلأق ؟ريففكا نع ْمُك ٌريَخأ آلأ » : اعوفرم ىناربطلا ىورو



 مل

 :ُل لجَر هرصب ل قوسيف ىشم م دب : ات تاك هجر ُهَرَصْبأ ليث تاو م اثم

 نوكَتي رمأ نم هللا ءاغام هللاب تنمآ : ضلك لآتق « كيف. هللا َكَرأب "ل َقدَصَت

 تاراغت ىلإف "لع تفدصَت 1 للاب أش : نيكس و ”قسرممأ هَ 5 ىدنع ام

 ىدنع ام هللا تنم ا رضحلا لاقف  َكدنع ةكولا تجر َكِبْجَو ىف حاملا لإ

 نان يب لم ”نيكلا م نأ آلإ ا 5
 هر مدمج م 4

 ' 0 هلو ثيدحلا « مهد هنادي هعأَبَف قوسلا
 انءاج ايش درثال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخخأ )

 رونشي نأ بحي نم ريثك هتنايخ ىف عقب دهعلا اذهو « سفن فارشتسا الو لاؤس ريغ نم.

 كلذب هماقم حرج هنأ هيلع راعو سرانلا دنع هماقم حرحي نأ افون هيطعأام درو دهزلاب.

 . كاده ىلوتي هللاو هللا طعاو ىلاعت هللا نم خف ىلاعت هللا دنع

 2 ني مال هلا : :

 اذإ ذخألا نس لضفأي ةَعَس نم ىطعملا ام > : اعوفرم ىناربطلا ىورو

 حاب ناك

2". 

 لبقُي ىذلا نم اًرجا/مظغاب ةَنَس نم ىغي ىذلا ام > : نابح نبال ةياور فو ”اسنب ىذلا دم اك ألطمَأب ةتع 'م طنب ىذلا امد : نابح نال ةناور

 . رلعأ هللاو « جامع ناك اذإ

 انلأس ايبرق درنإل لأ ر( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )
 نبي رق ين و بناجألا ىلإ انتةدصب طق ىدعتن الو « هنع ىغ ىف نحنو اعيش

 انهو ؛ اي وكي نأ نع الضف « اريقن رلو « دعبألا ىلإ ريقفلا انراج ةنسحلاب ىدعتن

 مهنو هي الف مهارد وأ اماعط وأ ايون مهدرف مهأسيف سانلا نم ريثكهتتايخ ىف عقي دهعلا

 ذخأي ةييرقاا نأ كلذ ىف ةلعلا لعلو ؛ هنوطم.ف هنيبو مهنيب ةبارق ال صخش مهلأسيو ائيش

 فالخب ىبيرقل كلذ ىف ةليمجال لوقبو « ركشاا ىف غلابي الو ركشي وأ الصأ ركشي الو

 سفنلاو هيلع ءانثلا ف غلابيو سلاوطا ىف هبحاص ركشي ايش دحأ نم ذأ اذإ هنإف ىنجألا

 + كلذ بحت اهنأ امأش نم
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 ءركشيو اهب فرئعي نمل هنذل نم دشأ متكي نمل ةيطعلاب ذلتسب ريصيو صالخإلا تارضح

 اروهشم ناكو نطاهلا ق لامو ةءورم بحاص هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ ناك دقو

 اهقرفي مثارس اهتم رثكأ اهعم طلخمو ارهج ساثلا نم تاوكزلا عمجي ناكف « رقفلاب

 سانلا تاوكز نم سلتخا هنأ ىلإ هوبسن اذإو ءفانصألا ةيقبو نيكاسملاو ءارقفلا ىلع

 ائيلع رفو ىذلا هلل دمحلا لوقيو حرفيو حرشني ليلقلا الإ اهم ساناا طعي ملو هسفنل ائيش
 ملعف ءانل مهركشو سانلا حدمب ايندلا ىف هعيضي ملو رجألا نم ةرخآلا ىف انيلع هب لضفتام

 وهف ىعرش رذع ريغ نم بناجألا ىلإ تاقدصلاو ايادهاو ءاطعلاب هبيرق ىدعت نم نأ

 :دعابألا ىلإ هراج ىدعت نم كلذكو صلاخ ءارم

 : يك راع ناو )

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ناخيشلا ىور
 م . .٠ 5 . 5 مو[ 'َآ . ص 6 سل هس

 « قفدَصلا رْجَأ : ناَرْجأ هلف هرجح ىف ماتياؤأ جز ىط قدّصت نمد

 4 ةباارقْلا ا
 مما لج ل . 7 8 8 3 : ل

 محلا ىذ لَكَو ةَهَدَص نيكنشملا ىلع ةقدصلا » : اعوفرم ىلاسنلاو ىذمرتلا ىورو
 1 هلاص | ماض 5

 . © ةلصَو ةقدَص ناين
 رحشأكلا محكللا ىذ لع ةَكَدَصلا ٌلّضفَأ » :اعوفرم ىناربطلاو دمحأ مامإلا ىورو 6 0 ا 1 0 .

 ١ « ُهَنَواَدَع ”رمضي ىذلا

 رمضملا همحرأ عطاقلا محرلا مذ ىلع ةقدصلا لضفأ نأ ىنعي « هرصخن رهو :هحشك

 م هنطاب ق ةوادعلا

 . «رمِحّرلا ىؤ» لدب « بيرقلا لَو » : ةيزخ نبال ةياود ىفو
 لسه” ع 5 . 20 ممر رو 7 صدر

 لجَر نم هفدص 21 لَبَقَي ال قحلاب يلعب ىزلاَو » : اعوفرم يناربطلا ىورو 7 م ًْ مخ 4 ىلا 9 ميا و 5 . 5 .٠

 رظني ال هديب ىسفن ىذلاَو « مهريغ ىلإ ايف ريو متلص كإ نوجاتحم ةبارق هلَو 5 ّ 0 نا ا وشل ا 1 عرف خل لسع مك .م -
 . « َْمآيَقْلا مي الإ هسا



 الا 7"

 *أس اَذإ هلضف همشديف هجر اذ ناي رمحَر يذ نيآم » : اعوفرم ىتاربطلا ىورو 3 5 مر 2 غر ]م هه 9 ٠ ٠
 ظماتتف جاحش اط لافي َةّيَح م كرف "هل كلا جرخأ الإ هيلع لخبيَو 7 ا 4 ع هس 5 ريشا ىلا ١ نا "يا م

 آلا همت رم نم "أني دمك نبا نأ ٍلجَر امي > : اعوفرم اضيأ ةياور و - 52 8. ام 11 م 507 98 0 8 5 - -. همر

 . « ةَمايِقْلا ماوي ”هلضف هللا هَمَتَم

 ا ملعأ ىلاعت هللاو

 الو ةقدص لبقن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع دخأ )

 عقنف « هنذإ ريغب اهجوز لام نم ناك امبرف « كلذ نع لأسن نأ دعب الإ ةأرما نم ةيده

 ءاسنلا نوئرقي نيذلا نوافغملا ءاهقفلا هيف عمي رمألا اذهو « مارخلا ىلع اهنيعنو مثإلا ف

 ولو ءاسنلا نه قفرلا لوبق نع قيرطلا خابشأ عي ىبن دقو دلاوملاو نآرقلاو ىراخبلا

 : لاق ىلاعت هللا نأل « نوسك نم ناك

 0 تشم نه وألا 0

 . ( كلا لق َنوُماَوَت جول
 4 قيرطلا ْق ءىش هنم ءىجبال ةءورملاو ةمفا ءىد وهن كالذ ُّق صخرت ندو : اولاق

 2 ةياوجرأل تثاماقم» ىلإ هب قريو هكلس خيبش ىلإ لهعلا اذم لمعلا ديرب نم جاتديف

 : هدجوام لك قعلب هنأ همزال نف الإو ايندلا ةبث نع همطفيو

 : (”يكخ لع 'ناَك )

 : نسح ثيدح لاقو اءوذرم ىذمربلا ىورو

 نا ٠ 3 ١ - ب ل م اى مل 8 هر

 ؟ مالا الرا لوسَر اي ”ليق_ منذإب_آلإ اهِجْوَّر تب نم ايش ةأرمأ قفنث ال»
 . « ًانلاَومأ لَصْفَأ كلذ : لآ

 ب ض8 سأل لص . نأسف 0 5 1

 اهجوز لاَم ند دصت نا ما هال نحال 2 اعوفرم اهريغو ناخيشلا قورو

 ل 9 . 2 4 ام م6

 ريب تلمف ْنِإَو امل رجألاَم َط نذأ نِإف » : هعماج ىف ىردبعلا داز « منذإب لإ
 مسار

 . لعأ ىلاعت هللو « يلع ”مإلاَو ”جالاقرنذإ
 ىتسي ادحأ عنمت ال نأ ( ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )



 لإ خ

 ًالكلاو ءاملا نم هباود غنمت الو ء جملما قيرطف اناشطع ناك نإ امسال اودعولو انرثب نع

 عراشلا رماوأب المع مهعم تومي الثل انودع عم انمئاهبو نحن ءىجنف مئاهلابو انودعب ةمحر
 قبلا يضعن افوخو انسفنأل بحن ام ا 2 انل سو هيلع هللا لص

 تانوعر ا خيش ىلإ دهعلا اذبب لمعلا كيري نم حافر
 ىلع كثسأتي ريصيو ؛ مهريغنع الضف هئادعأن م ملم لكل ريدلا بحب ريصي ىدح سفئلا

 نيبو هنيب عقيام لوأف تانوعرلا لهأ نم ريثك هتنايخ ىف عقي دهعلا اذهو « هتاف ريش لك'

 قد اهمدر مهضعب تيأرو هرثب نم قتسي نأ نيبو هنيب زجحم ةوادع هناريج نم دحأ

 : باقلا ىف قافنلا اياقب نع هلك اذهو اهنم ودعلا كللذ قتسال

 . (ةيجر نوقع ”ٌشاَو)

 م 0 م 00

 ”رقني الو ةمايقلا ماوي هللا يملك آل هنا د : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىور

 « ليبسلا نبا هعتمي الخأب هام ٍلْصَق لع لْجَر « : لَو ميك

 ”! اهل آى لَم كدتمَأ : 3 ةّمآيِقْلا ماوي ل َّلَجَو ْرَع 006

 . 6 كادي لمعت

 1 ل ىذلا هئئلا م هللا َلوُسَر اي : لآ دف 3 2: دوادوبأ قورو

 ىراجلا ءامل ىنعي : ديعسوبأ لاق © ُناّثلاَو ململاَو هآلا : لق

 مح 8 عيسي ده ناك اذا حا مد عام تال ةلاؤزاافو
 هللو « ملا كلت ْتْبْيَط ام ميمي قّدَصت امئأكف اًمنِم ىَطْعَأ ْنَمَو « ُرآنلا كلت
 . لعأ ىلاعت

 انراطفإ بيس ىطاعتنال نأ ( ملسو هيلعدللا لصدتلا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لوخأ )

 رذع ريغب درابلا ءاملاب ءاتشلا ف محتست نأك ضرملا بايسأ نم ظفتحنف ناضمر نم ائيش

 دصق»مل نإو اذهو « رطفنف ضرملا ىلإ كلذ ىدؤيف هنم لصنتلا لبق ضرملا فو ىعرش
 ةنقحوأ ءاود برش ىلإ جاتحا نإو « نمؤملا لقع مزح نم هنم ظفحتلاف راطفالا ملسملا هب

 . كلذ ملعاف اضرم هديزي كلذ ريخأت نإ ءابطألا نم لدع لاق نإ الإ اليل كلذ لمجيلف



 هالاإةو ل

0 9 

 #0 ل لك .

 ةصخر ريغ نم ناضَمَر ني امو اوي َرطفَأ نم » : امهريغو دوادوبأو ىذمرقلا ىورو

 . « هَماص نإ هلك هللا ماوص دضقي مل ٍضرمَألَو

 : ملعأ ىلاعث هللاو ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 نم انتليلحح عنمت ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلل ائيلع ذخأ )
 ىلإ ربصلا ىلع انسوفن نطونو « راجلا ىف عإجلل ةيوقلا انسوفن ةووشل ابلط عوطتلا موص
 + انتليلح رجأ صقن ى طق ببسنن الف ةرشعلا نسح نم اذهو تنعلا انفخ اذإ الإ « ليالا

 فالإ موصلا نم لئالحلا عنم ىغبنيال : لوقي هللا همر صاوحلا ايلع ىديس ثعمسو
 ىغبلب الف ةأرملا تلمح اذإف « لمحتل موصلا نم اهعنم هلف لمحلل الط لمحلا عقوت تاقوأ

 : موصلا نم اهعنم

 . « هيخأ ناوع ىف ُدْبَمْلا ماد ام دْبَعْلا نود يف ُناَر د
 : كلذ وحنو تنعلا فاخ اذإام ىلع ثيداحألا ف موصلا نما جوزلا عنم لمح ىغبنيو

 رس

 ١ )ع حر روفغ هَللاَو )

 «دنذإب الدم لهأش اهم رو موصت نأ ةأرمأل لحن آل » : اعوفرم نايشلا ىورو

 .٠ « ُنآْضَمَر لإ 2 دمحأ مامإلا ةياور ىف دار

 0 00 ١6.

 بش ريغ نم اماوي دهاش اهِحْوَرَو ةأ
 م 5-5

 ١ ممتد : اعوفرم ىذمرتلل ةياور فو
 | . « ونذإب الإ َنأَضَمَر

 : اعوفرم ىناربطلاو دمحأ مامإلل ةياور قو

 لاو 6 5 ب الو تقطعو قاع امام نذإ ريع تَماص نإ »

 : رعأ ىلاعت

 تبسلا وأ ةعمجلا ضخنال نأ ( ملسو هيلع هللاىلص هللا ل وسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 : اعوفرم ىثامنلاو ملسم ثيدحل موصلاب دحألا وأ

 نم ماوّصب ةعمجلا مَ او لَو يلايللا نب نم م.ينب ة هدر 1 اوسخ ال

 . « هدب ؤأ لبق امي ماص نوكي نأ لإ مايألا نيب



 دس ل1

 - ل م 2 03 ل م أ .٠

 ةّماص ةشناع ىار ”لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسَر نأ 9 دواؤوبأز ىراخبلا ىورو

 هلا ؟ اًََعغ ىوٌصَت نأ نيديرثأ : لآ «آل تلتف ؟ شأ تنصأ :َلآَقف عملا موي

 .©6 ىرطفأَ : لاق آل

 : اعوفرم هحيعحص ق هجام نباو ىذمرتلا ىورو
 ءا ألا 5 دعأ دمي "ل نإ مكِيلَع ضرتفا آيف.الإ ثبكلا موي اوُموصَت آل د 1 9 2 " 0 نا ل 1 00-0 -

 3 رشملا وه :ءاحللاو هثنضتيلف ةرحش دو أ ةَبنع

 ماص نإ امأف :ةعمجلاك موصلاب هدارفإ نع وه امنإ ىبنلا اذهو :ىرذنملا ظفاحلا لاق

 © ملعأ ىلاعتو هتاحبس هللاو « سأب الف هدعب اموي وأ هلبق اموي

 رفسلا ىف موصن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ )

 ايمو « ملسو هيلعدللا ىلص هلوسرو ىلاعت هللا ةصءثرب المع ةقشم ريغ نم انيلع لهس نإالإ

 5 مددأ موصيق © لاهجلا ةفوصتملا نم ريثك هتنايخخ ىف عقيب دهعلا اذهو « تعضلا ىلإ

 هسفن ىأر مدقيو هل لضفأ كلذ نأ ىريو رطفي الو ةديدشلا تاقشملا ىباقيو رفسلا
 ,عراشلا تلادغو هسفن ىلغ دحأ ددش ام هنأ برج دقو 3 مس هيلع هللا لص عراشأا ىلع

 مهْنم ٍلعولو « ةيلع ةموادملا هدبع لمحتي امب ملعأ ىلاعتدهللا نإذ « رخأ تارومأ# لأ الإ

 ةعمجلا موي أرق لفط لك نأ برج لب ؛ عيرشنلا ف مهيلع دازل عرش ام رثكأ ىلع ردقلا

 ىلع تقي نم لك أ الف «ةعمجلا نم رخآ موي هحول نع لسكي نأ دب الف هحول بتكو

 ء ادبأ عراشلا هب هرمأ ام دحأ

 قبطي ىلا تادابعلا قيرط كولسىلإ هيدبي خيشملإ دهعلا اذبم لمعلا ديري نه جاتحيف
 : هيلع ىدؤي الو « اماع ةموادملا دبعلا

 : « ًاهتياعر َقَح اهوعر مف »

 هسفن ىلع ديدشتلا فو « اعبتم ىمسي غراشلا ةصدشرب هلعف لاح ىف دبعلل لاح اضيأو

 : ملعأ هللاو « نسحتسا ولو عادتبالا نم ىلوأ عابتالا نأ مولعمو « اعدتبم ىمسي

 تا م سكس «سادنطا ذه طاش ثم 1# عاف
 ىلإ محتفلا م رح لنو قيلع لا لَص هللا لوسر نأ» : هريغو سم ىورو

 ةرسانلا لقت تح هَمقَرَف مام خرم حدقب اع "مث ساّنلا ْمصَو مآصَف َنآَضَمَر ىف َةّكَم



 نو ظني م مايصلا مهيلَع نش د نانا "نإ : هل لي د : ملسمل ةياور ىفو

 ا حّدقب اعد « لفت امفر

 فنك مْلَسَو ولع هللا ىَلَص هللا لوسَر نأ » : اعوفرم اههريغو ناخيشلا ىورو

 ى”ئأص اوُنآتف ؟ هلام لآقق « ِرِئكَع لَلظ دَقَو سائلا هيلع 00

 . 4 ٍرتلا يف اوُموُصَت نأ ربل َنِم سيل : ملَسَور ءلع هللا ىَلَص هلا لوسر لاقف

 2 ويف كك صخر يتلا هللا | ضخ ةصخارب ا ةياور ىفداز

 : اعوفرم ىئاسنلاو هجام نا ىورو

 : رضا ىف رطناك فلا ىف َناَضَمَر ماس »

 : : اعوفرم ىاربطلاو دمحأ مامإلا ىورو . رمع نبا ىلع اف وقوم مهضعب هاورو

 . 6 ةقَرَع لآبج 1 رمثإلا َس هيلع نك َلَجَو هلل 5 م لجبل نمد

 : لاق سنأ نع مس» ىورو . ركنم ثيدح ك0 فراحتطا كل

 0. ”رطفلا امم و ”مئانملا انف ٍرَقَس ىف سو هيل هللا لَض ىلا مم اَنُك»

 َطَقَسَف كيب شاى نم ان ؛ ءاكلا بح الط الس أ نا 0

 ل لا لم لا ل نا لا اس ةيبألا اوبر سَ نويل و « انما
 .6 رجألاب ميلا نوط بهذا ( سو
 امبمأ رفسلا ق راطفالاو موصلان ع ارلئس اذإ دهاجمو ةداتقو زب زعلا د

 ظفاحلا لاقو «رذنملا نب ركي وبأ لوقلا اذه رادخاو : |هرسيأ امهلمقفأ نواوقي ؟ لضفأ

 . ملعأ ىلاعت هللاو نسح وهو هريغو مظعلا دبع

 ىف طق نوابتن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 ةميعلاو ةبيغلاك كلذو « هيف نوعقتي ءالعلا رباكأ انيأر ولو « هنع عراشلا انا ايف عرقرلا

 لب ؛ هريغو ناضمر ىف كلذ وو نيملسملاب نظلا ءوسو دقطلاو لغلاو ربكلاو دسحلاو

 هللا ىلص عراشلا ديكأتب الم هريغىهلانتاعارمنمدشأناضمرق انم كلذ عوقو كرت ىعار



 - ايا

 هكللذ ىف عقي هانيأر نمب رارتغالا انل زوجي الو « ناضمر ىف كلذ كر ىفانيلع سو هيلع
 درواهامأ ؛ عراشلا نع هيف اذل دري مل ايف الإ نوكي ال رارتغالا نآل « سانلا رباكأ نم

 ف عوقوأا نغ دعابتلا انيلع بحي ىذلا لب « نيبم لالض هيف مقو نم انرارتغاف كلذ هيف

 هتبه اننود ىلاعت قدا مهحماس امررف « مهنع انماقم صقنا نيحلاصلاو ءالعلا نم دشأ كلذ

 ةبيغلا ىف عقي هارت « قافنلا نم ءىش هبلق ىف نم دهعلا اذه ةنايخ ىف عقي نم رثكأو ء مهل

 الضف « هنع نوزرحتني ءالعلا ردقي ال رمأ اذه : لوقيو ناضضمر ىف سانلا متشيو ةميقلاو
 . نيدلا ةلقق هل ةجح وهو « لجوزع هللا فام نم عقبال مالك اذه ىرمعأو « ىلثم نع

 ىراخم هيلع دسي ىتح حصان خيشدي ىلع كولسلا ىلإ دهعلا اذه لمعلا ديري نم جاتحيف

 دي ىلع كلضي مل نمو « تائيسلاب هل سوسويف « دبعلا بلق ىلإ اهنم لخخدي ىثلا ناطيشلا
 وضع لك ىف عوقولا نغ ةنطابلاو ةرهاظلا هخراوج ظقح مدع ابااغ همزال نف خيش

 موص نم قر ال داصرملاب ناطيشلا نأ مولعمو « ةميمت وأ ةببخب هقرخم لام ةنج موصلاو

 ىذلا رغثلا عيمج دسيل دئاز ظفحمن ىلإ جاتحيف © قرحللا كلذ نم هبلق ىلإ لدخديل دبغلا

 ْ « هنم لخدي

 تنامفمر ىلإ ناطيشاا نم ظفح قرختلا نم هموص ظفح نمنأ ىلع نوفراعلا عمأ دقو

 ؛ رو>سلاو ءاشعلا ف لكألا ةرثك ديعلا ةسوسو ىلع سيلبإل ءىش نوعأ نم مث « ىتآلا

 اذهو « ىصاعملا نم هيلإ اهاعد ام لك ىلإ سيلب|تباجأو هحراوج تعيشعبش اذإ دبعلا نإف

 اوتطخأف « هريغ ىف نولك أيام راك أ ناضمرف نولكأب مها رتف «سانلا بلاغ مع دق رمألا

 + ةدابع ال ةداع هنأك مهموص راصو تاوصلا قيرط

 مهرئارس ىف امب سانلا نوفشاكي ناضمر مايص نم نوجرخم حلاصلل تءاسلا ناك دقو

 « تاحابملا رجهو « تاوهشلا لكأ كرتو تاعاطلا ىلاوتو « تادابعلا رون ةرثك نم

 عي نإف ءاهلك اهموصب ةنسلا كلت هسفن بقاعي ةئس ىف ردقلا ةليل هئاف اذإ مهدحأ ناكو

 رهش فلأ ةدابع نم ريخ اهتإف ؛ ايؤرا دادعتسالاك وه امتإ مايصلا نم ردقلا ةليل مدقتيام

 سس هل لص نينمؤملا نم رصعلا ةالص كرت نم ناك اذإو : ةئس نينامو ثالث وحن وهو

 تاوف ىلع اندحأ تسأتي ال فيكف « هلامو هلهأ دقف نم نزح لثم اهتاوف ىلع نزحلا

 < ةئس نينامتو ثالث ةدابع

 < اهيف عقاولا صقنلا كلننع ليزيو كتدايع كل لكتل خبش دي ىلع ىتخأ اي كلساف



 -الاو-

 مامتإ ف ملاصلا فلسلاب مهوقحليل وه امن نيديرملاب مهلك قيرطلا لهأ ذوصقم نإف
 : ريغ ال عورشملا هجولا ىلع مهئادابع

 : كح ”نإَع ناَو )

 : اعوفرم مهريغو ىذمرلاو دواد وبأو ىراخبلا ىورو

 . « هب َلَمَعْلاَو رولا لق عدي "مل نم

 : 6 هباَرثَو هماعط عدي نأ ف جا ل سلف َلِهْجلاَو » : ةياور ىف داز

 : مهفاف هجولا اذه ىلع موصلاب رمأي ملهللا نإ ىأ

 ةَجاح الق بِذَكَلاَو انذتا عدي 'مل ْنَم » : اعوفرم ىتاربطلا ىورو

 . 6 "ةبأَرشَو همامط

 : اعوفر» ىبيبلاو هحيدص ىف ةمب زخ نباو نسح دانسإب ىلاسنلا ىورو

 6 مرت *1 م ةنج 1 ةّنج مايصلا 2

 بكي : لاك ؟ هللا َلُسَر اي اهقِرْخم ب3 لي » : فئاربطلا ةياوروف داز

 . 2 ْنأ
 هلل
 5 لآ

 سا“ . «ربيغُد
 أ

 : اعوفرم امهريغو م احلاو هحيدص ى ةمزخ نبا ىورو

 ند كارو رشا نم مايصلا ا ال جد مايملا شل

 : مسي مل نم هدانسإ ىق نكل اعوفرم هريغو ىراخبلا ىورو

 ىلا انهما ساّنلا وفم ني نآلك أت املج "مث انمآص نْيأزمأ نأ د
 نمو اديك ةدحاو لك (6هاقف حدف يف امينوُطُب يف ام ائيفتنتي نأ <لسو ديلَع هل
 نَا نإ : ”لسو يلع هللا لص هللا لوُسَو لق مث حقل [أكم تح املس 5

 ١ . « ميك "للا مكرح ام لك نرآطفأو ادلع ”هللا "لَحأ امت انتأص

 < ةمايقلا موي رتل انبكك أل اميزولطب يف قي كلذ نأ لَو » : ةياور ىف داز

 رعأ ىلاعت هللاو

 ةظاظفلاب قلختن ال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لخأ )



 تام

 هللا قلخي ءامحر نوكن لب ؛ تاناويحلا رئاسو نيملسملا نم دحأ ىلع ةمحرلاو ةقفشلا مدعو

 نم نإف « كلذ انب لعفي نأ بحت اك" مهلع ىذألا مدعل الاخدإ ىعرشلل هقيرطب مهلك

 « ةيذؤملا تاناويهلا نم هلتق وأ هحمذ انل عرشام حبذل ةرفشلا دحنف ؛ محرر ال محرب ال

 2 رها وأ بلكلا نع الضف ةضوعب وأ ةلمت واو طق اهم ءىشب لثمن الو

 سائلا هرذق ىح ىعافرلا نب دمحأ ىديس دلب ىف ابلك ماذجلاو برجلا باصأ دقو

 راصو « ةلطم هيلع برضو هيلإ جرخف دمحأ ىديس كلذ غلبف « ءارحصلا ىلإ هوجرخأو

 نيعبرأ ةدم ءاسمو احابص بارئلاب اهادحإ اعبس هيدي لسغيو « هيقسيو همعطيو هنهدي
 ىكببأف دلبلا هب لخدو هلسغو ءام هل نخسف « بلكلا كلذ ىلاعت هللا قاع ىتح « امري

 +« بلكلا كلذب هتمحر نم لعف ام ةدش نم سائلا

 امب اديبح لخخاؤت ال : لوقيو رذتعيو ىكبي هدجوف مدادلا بوقعي ةرم هيلع لخخدو

 تازن ىدلواي لاقف ؟ادحأ كدنع ىرأ امو بتاعت نمىديسايلاةف «ىدصقام هنإف هنم عقو

 هللا طخاؤي نأ تفخف « اهحانج رسكلاف اهمنأ اهيلع ىعبصأ تعضوف ىدي ىلع ةسومان

 تمعقو نيح ىزرحت مدعل اهعم لعف امك ايندلا ف هعارذ رسكي وأ ةمايقلا موب اديمح اهب

 + ىدي املع

 مدحأ ىعدي تيك: لوقيو لمقلا ىذأ ىلع رمصلاب هباحصأ هنع هللا ىفر رمأب ناكو

 هئادعأ ىذأ نع الضن اهاذأ لمحم الو ثوغرب وأ ةلق ىف هبضغ ذفني وهو ءالبلا ىلع ريصلا

 + سائلا نم

 كفئاثك تطلب حصان خيش دي ىلع كلسأف دهعلا اذهب لمعلا ىخأ اي تدرأ ناف

 كريغ ىلع قفشت ريصتو «, ماركلل ةكئالملاب كقحليو ربجتلاو ةطلغلا كنع ليزيو
 هللاو « هيلع ريجتلاب كرمأ نم ىلع الإ ربجتت الو كسفن ىلع قفشن امك هللا قلخ رئاس نه

 < كاده ىلوتي

 : اعوفرم امهريغو دواد وبأو لسم ىورو

 اَذِإَو «ةلجتْلا انحف *ليق اذ اًذإك ميش لك لع ناسحإلا بتنك لات هللا نإ »

 . ( ةيَحيِبَذ حلو "يرفع مك دحأ ديل ةعألا اونحأت 'مذ

 ”لِجر اًمِضاَو لجو لع لك رم َلَسَو هيلع للا ىَلَص يتلا نأ ١ : هريغو ىناريطلا ورو



 0 لع يل يس رآح 56 و أ #  هم 2

 أ ؟اذه لبق الأ لاَ اهرصبب رفيلإ ظَحاَت ىهو هترفش دمحم وُهَو رام تقل
 هوس

 . 6« نيب وم نأ

 د 5 رين 0 ند 5 وا
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 يهني نق ؛انعاي 0 2 اع ٌرءاا ك[أسآلإ اَهنَح رتب

 . « اب ىف هنأ "مطفي 22

 1 نيرسفملا نوعي هلاق رغصلا ُْق ىعب ) اهون ف ١ هلوقو

 هللا لَم ع 4 حردد ىزب لَم نم » : اعوفرم هريغو دمحأ مامإلا ىورو

 . ملعأ ىلاعت هللاو « ّتَمآقْلا مكي دب

 جح كرب نواهتلال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلل دهعلا انيلع ليخأ )

 « انسيردت وأ انع انراظنأ جارخإ ىف ىعسي ادحأ نأ انف ولو ةعاطتسالا عم ضرفلا

 اذإف « اهريفاذمم ايندلا انتتاف ولو مالسالا ةجح ىلإ جرت لب « كلذ ريغ وأ انتياطخو

 ماوق هبام ليصحت نأل ؛ ركذام انف اذإ عوطتاا جح كرت انلف مالسالا ةجح انيضق

 « انئاطوأ ىلإ انعجر اذإ ةجاحلا عم عوطتلا جح نم ىلوأ ةروكلملا فئاظولا نم انشي
 لضفي ام بتكلاو ةعتمألا نم هدنع نوكيف ء ةردقلا عم ساذلا نم ريثك هب ل دهعلا اذهو

 مالسالا ةجح كريو جملا دعب نيتنس وأ ةئس ةقفن هيفكي لب اعجارو اههاذ هجح ةنؤم نع

 : ىلاعت لاق دقو ةريصب هسفن ىلع ناسنإلاو « هفئاظو ىلع ىعسلا فو جتحو

 . ( الاجر كوم جلباب سساتلا ف ْذَأَو)
 ريسخأت ند افودخو ايظعت هنوبكرب ءىش لوصح نوراتني الو ةاشم كوتأي مهنأ ىنعي

 * لجو زع هللا رمأ
 رداب لب ىسوملا رظتني مل ناتحلاب ىلاعت هللا هرمأ ا « مالسلا هيلع ليلخلا نأ انغلب دقو

 نإ لاقف « ىسوملا تبلط اله هللا ليلخخ اي هل ليقف ء اهب نئتخاف سأفلا ىنعي مردقلا نذأب

 . ديدش هللا رمأ ريخأت

 تاجرد ىف هبقرب قداص خيش دي ىلع كولس ىلإ دهعلا اذبب لمعلا ديرب نم جاتو

 ( راونألا حتاول - :5)



 تالا

 « بارعلا نم ةرذ تاوفك هللا ةعاط بنج ىف ايندلا ثاوف ريصي ىح ىلاعت هلل مظعتلا

 هدي ىف تناكول اهريفاذحب ايندلا تاوف نم هيلع بعصأ ىلاعت هللا ةعاط نم ةرذ تاوفو

 : هبر ةاضرم ىلع هسفن ةيوهأ مدقت ابلاغ همزال نف انركذ امك قيرطلا كلسي مل نمو

 يا ل
 . ( محرز روفغ هّللاَو )

 ١ ىلا مب مم جب لم سس صام ماير هس 8 7

 هللا تنبب ىلإ هلت ةلحار وأ اًداَر َكَلَم نم » : اهريغو قهمبلاو ىذسرتلا ىور

 هلو ) : لوقي ىلامت هللا نأ كلذو « اًيئاَرْصَت ؤأ اًيِدوبَي تومي نأ ويلع الف ّجح لَو
 » يي -ٍّ 2 جنفنا 4 2 307

 . ( اليِبَس ميلإ عاطتشا نم ِتيبْلا جح سائلا ل
 ا هظرس مس را .٠

 0 21210 0 0 تع . . . ٠ يل
 سب ضّرَم وأ ةرهاظ ةحاح 0120ظ6 مل نم » : اعوفرم قبمبلا ةباور ىفو
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 #© 9. 2 .٠ .٠ نص رن : و ما

 . « اًيئاَرْصَت ءأش ْنِإَو ايدوهي ءاش نإ تمّيلف جح "لَو راج ن
 : اعوفرم ىببلاو هحيحص ق نابح نبا ىورو
 ل 0 1 ميسو يارا هام ساس اكا سيسر عم عطرا

 .ةشيعملا ف ميلع تمَوَو همسح هل تححصأ ادبع نإ ُلِحَو رع هللا لوقي »
 1 هك يكرر .م 2700 م 0 كا

 . ملعأ ىلاعت هللاو « مورحمل لإ دف آل ماوعأ ةسخ رفيلع ىضع

 انلايع نكمتال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماسعلا دهعلا انيلع ليغأ )

 .لمحن نع نهفعضل كلذو « ضرفلا ةجح فال عوطتلا جل جورخلا نم تاردخلا

 هنأ اهس ال جاجحلل ةعقاولا رومألا نم كلذ ريغل وأ « ةروع نبنوكلو قيرطلا ةفشم
 اباهذ ةراهط الو ةالص الب نورفاسي ءاسنلا بلاغ نإف « صالخالا مدع نيف انسرفت

 نرج اف لصفلا ىف نهدالوأ توم بقع نهرفس امسال ةجرفو اهزنت كلذنذختيو ابابإو

 هتاردختلا ريغ عنمتالاننأ لعف ٠ نهدالوأ انف تام ىلا نطاوملا نع ادعب نيئاطوأ نم

 ىلع انفخو ةملغ ةدش اندنع ناك نأك رفسلا ىف نهل انجتحا وأ نبين تحلص نم وأ

 لخاؤي هللا نأ مردلا صئاصخخ نم نإف ؛ اب طخاؤنف ةمرحم ةوهش انلاب ىف رطخم نأ انسفنأ

 . هب لمعي ملذِإو اءوس هيف دارأ نم

 . ( يك ”يلع كنا

 : نسح دائسإب ىلعي وبأو دمحأ مامالا ىورو

 4 5 سرك نص 58 0592 7 55000 ع 5 0060-7

 ص هذه عرادولا لحد ماع دئاسلل لاف سو ديلع هلا ىلّص هىتلا ا 2

 . « رمل روهظ
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 انناكةعمز نب ةدوسو « شحج تنب بنيز الإ نججحي نهلك نكف : ةريرهوبأ لاق
 هلوق هب نايثعي لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم كلذ انعمسام دعب ةباد انكرحن ال هللاو نالوقي

 م ءرصخلاروهظ مثهذهر : ملضو هيلع هللا لص

 ىلص هللا لوسر لاق : تلاق ةملس مأ نع هظفلو حيحص دائساب ىنارعطلا ةياور فا
 0 لا

 . « توُيبْلا يف رضا رومظ ىلع سوا م مم مْدْهد

 . هئاسنل ملسو هيلع هللا ىلص لاقف هل ىرخأ ةيآور قو

 . رعأ ىلاعت هللو « رثمْلا روئظب ”كسيكع مث هذه َىِم نإ »
 ملعت كرب نوابتن ال نأ ( ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 ملعتلا دعب اهكرتن ال مث « كلذ وحنو ةعفادملاو ةعراسملاو ٍتاشنلاب ىرلاك داهجلا تالآ

 ناطلسلا ركسعب ءافتكا هب ىنتعي ٠ نم سانلا نم ليلق دهعلا اذهو « اننامدإ كنب ىتح

 بيو لسكر نيج كلذ لكبق ىفكي ناطلسلا ركسعف اندالب ودع لوخد عقو اذإ لوقيو

 انرطضي نأ لاهحال رحبلا ىف ةحابسلا ملعت كرب نواهتن ال نأ بدآلا نم كلذكو * عابط

 هناك دقو .هنم انصلخ امبرل ةحايسلا فرعن انك انئأ ولو « انكلهيف رحبلا ءىطاش دنع ودع

 ةرم ةنس لك لينأل رش موعي هنس ربك عم ىراصنألا ايركز مالسإلا خيش انخيش
 ناسنإلا ف صقن موعلل كرت نإف « موعلا ف نامدإلا ىنم كقني نأ فامخأ انأ لوقيو

 : ملعأ هللاو

 كي َنْيلَذ هكر مث آلا مَع نم » : انوفرم هجام نباو لس كر
 . « ىَّصَع دَقَف

 هر نم » : ةياور ىفو

 . « اهَدَحَج ةتثن_ بأ اي 1 | لس م » : ىناربطلل ةباور فو

 .«اهنردك ةمقن ىه ائإَف هْنَع ةَبغَر هلع ام دعب لا كل رم » : ةياور ىفو
 . ملعأ ىلاعت هللاو ؛ ركذي ملامو داهجلا تالآ نم هانركذام ىرلا“ ىلع ساقيو

 ةماج نم رفن ال نأ (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )



 ع دشت

 هيلع نيعن فوردمب رمأوأ هللا ليبض ىف داهجلاك نيدلل ةماقإ هيف رمأ ىلع مهعم انعمتجا

 نع نورفني سانلا ناك نإ ايسال ةيعرش ةرورمضل الإ هلل ركذ سلجم وأ ركنم ةلازإ وأ

 مهنوكل هتيفوصو نامزلل اذه ءالع ىلع هب لمعلا دكأتي دهعلا اذهو « انل اعبت ريحا كلذ

 مهعم ةماعلا تلفغ رمأ ىف اولفغ نإو « مهعم ةماعلا تماقرمأ ىف اوماق نإف سانلاسوؤر

 ةماقإ ديرب نم ناعأو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةعيرش رصن نم لك بح ىلاعت هللاو « هنع

 . بتكلا لئاوأ دوهعلا نمض ىف ةيلإ ةراشإلا ترم اك اهرئاعش

 . مالسلاو قافن هبلق ق نم الإ ةردقلا عم ةعيرشلا ةرصن نع تلختي الف ةلمجلابو

 هيف ري لك نم رارفلا هيلع انسقف تحرلا نم رارفلا ىف بيهرعلا درو دقو

 : نيدلا ةايح

 ريس و

 . ( جر ووع هاو )

 مست
5 
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 لص هللا َلوُسَر نأ » : اهريغو ناخيشلا ىور دقو
 . « فحلا نم َراَرفْلا اهنم رك دف تاقبوملا ٠ كا س#لا 1

 . « ِفْحّولا َنِم ُراَرِفْلاَو نيدلاولا

 : ملغأ ىلاعت هللاو «ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 ءىش نم لغن ال نأ ( لسو هيلع هللا للص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 ءاسنلا صخت الو «تاقدصلاو تاوكزاا لاك نيكاسملاو ءارقفلا مسا ىلع اندي لخد
 مهملع ادئاز هذخأن امب مهمالعإ دعب مهسوفن ةبيطب الإ ءارقفلا ىلع دئاز ءىشب اندالوأو

 : ثيدع المع

 ةملبتسلا دع سو ويلع هللا لص

 16م 1١ خو 5 و.

 اه ةيحأ نع تتم دبنقا ركن هللا نإ »

 ةبجم نع همطف ىت> خيش دي ىلع كلس يم الإ هب لمعلا ىلع ردّقي آل دهعلا اذهو

 < ارهجو ارس هئاوخإ نع هسفن ضيصخن ابلاغ همزال نف اهتبحم نع مطفي مل نف « ايثدلا

 م كاده ىلوتي هللاو دهعلا اذهب ءافولا تدرأ نإ خيش دب ىلع كلساف

 لما م 05 . 00 4 5 0 .٠ - .٠

 «تابق لو يلع هل ىلبص ىنلا لقث ىلع ّنآك الِجَر نأ » : هريغو ىراخبلا ىورو
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 راع اواو نورظتي اوبعُذَف « ِراَثلا ىف َوُه لس ديلع هللا ىلص هللا ”لوُسَر َلآَف

 . « ًاهلق دق

 ريمأ ىلإ هرضعم الو هب اصتخم ةمينغلا نم ةازغلا دحأ هذخخأي ام وه لولغلاو : ءايلعلا لاق

 :ها مهدحأ وأ شيبجلا ريمأ ذخآلا ناك ءاوسو رثكوأ لق ءاوس ةازغلا همسقيل شيجلا

 هني للا "مو هيلع هلل لص هللا لوو نأ : دوادونأو دمحأو كلام ىورو

 .«"كبحاص لم الص لآَقَو « نو يِواْسأل | ىدول اًرارح ّلَغ ٍلْجَر ىلع ةالّصلا
 ياس 6

 .6 ”لثم وه الاَغ مكس . اعوقرم دواد نأ ىورو

 . ملعأ ىلاعت هللاو «هلغ امم سانلا ملعي ملو هيلع رتس ىأ

 ثيدحت نع لفغن ال نأ ( لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 ثدحمال نم نإف « هللا نيد راصنأ ةلمج نم هللا ءاش نإ بتكنل هللا ليبس ىف وزغلاب انسفنأ

 نم مسأ هل ناك نإو « هلوسر راصنأو هللا راصنأ ناويد ىف مسا هل سيل داهجلاب هسفن

 نع ادرط كلذب ىكو اضيأ نيدلا ةرصنل لوثي امم هوحنو ملعلاب لاغتشالا ى رخآ ةديح

 تاهبلا رئاس نم نيدلا بصنب امئاق ناك نم وه لماكلا نآل ىأ : نينمؤملا لاك تافص
 هيلع دعبب نأ الإ ةوَلا ةلاح ىف هم لك أ لعفلا ةلاح ىف وه ناك نإو ةوقلا ام بصنن ىلا

 لمعي ادحأ ملعن الو اهريغو رصم ملقإ ىف هب لمعلا سردنا دق دهعلا اذهو رذعيف كلذ

 نآلا مالسألا ةضيبل ىناحلا وه هنإف « ىلاعت هللا هرصن ناهع نبا ناطلسلا دنج الإ نآلا هب

 م نيمآ نيمآ هراصنأو هدنج ةلمح نم انرشحمو هتاكربب انعفني هللاف ارحنو ارب اهرغو اقرش

 تراس ف 6 ملثم عى كم هاري ةثءس نر يم وس 7

 هام وزغلاب هسن ثدحم د 8 َي تام نم » اعوفرم دواد وأو اا
7 

 . « قآفثلا َنِم ةَبْحَ ّ
0 

 .« ِباَذَعْلاِب هللا امي الإ ةآجلا + "رم كن ام » :اعوفرم ىتاربطلا ىورو

 مساع

 لبق قبر لا عراف "لا هباصأ غي" "مس اعوفرم هجام نباو دواد بأ ىورو

 5 ف مك م

 نأ رب اَذِإ 9 : ناو نقولا قو

 2 سس ار را رس "يا

 06 "ناو ) < مهيد َلِ انهار لع هع ذل



 دف

 مدسب نواهنال نأ ( سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىئثم ماعلا دهعلا انيلع ذحمأ )

 هتنايخخ ىف عقي دهعلا اذهو « هنايسن نم افوخ بازحأ ةسمخ ولو موب لك ىف نآرقلا ةوال

 .ةوالن نورجبه-و داروألا ةءارقو ملعلاب نولغتشيف نامزلا ةفوصتمو ملعلا ةيلط نم ريثك
 + لضفأ هيف مهام نأ نومعزيو هوسن امبرو هل مهظفح عنتمب ىهح نآرقلا

 هنأ نآرقلا سايقو ٠ بولقلا توق هنأل ربدتلاب هتءارقو نآرقلا دهاعت بحي هنأ لعف

 رهظ نع اهظفح دبعلل مدقت ناك اذإ ليلق لك اهنال آو ةيعرشلا هّقفلا بتك دهاعت بح

 « امبف لمحأو مهبأ امل نييبتو « ةنسلاو تاتكلل ريسفت امنأك ىه ذإ ىسنت نأ افوخ بلق
 < نآرقلاب مظعتلا ف قحلي مل نإو

 ىأرف نآرقلا رجهو داروألاب لغتشا هنأ ىلذاشلا بهاوملا ىبأ خيشلا ىديسل عقو دقو

 كتاديرو لجأل هللا باتك ةوالت كرت لاقو كلذ ىف هبتاعو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللاو تام نأ ىلإ ربدتب بازحأ ةسمخ موي لك أرقي كلذ دعب بهاوملا وبأ خيشلا ناكف
 . ملعأ ىلاعت

 نآرقلا < قم هفاوج يف سل ىذلا نإ » : : م احلاو ىذمرتلا ىور

 . « ِباَرْلَتا تيَبْلاك

 : اعوفرم ةميزخخ نباو هجام نباو ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو

 ْتَّضِرَعَو . ٍدجْنَلا َنِمُلُجَلا ابَجِرحم ةاَذقلا َّح تأ ٌروُجَأ لَك تصرع »

 ٌلْجَر اهتوأ ةبآؤأ نآقلا َنِم ةروس ني َمَْعأ ابْنَ َرأ "لف تأ بوثذ لَ
 0» كَ

 ّىنن لإ مسني 30 1 هى رم نمام» : اعوفرم دواد وبأ ىورو

 « َمْدِجَأ هللا

 ىنك رخل نم نيديلا ىلاخ هللا ىقلي هنأ هانعمو ديلا عوطقملاوه مذجألاو ىلاطخللا لاق

 + ملعأ ىلاعت هللاو هل ةجحال هانعم مهضعب لاقو « ديلا هيوحن امع ديلاب

 راثكآلا نع لفغنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لحتأ )

 + هل ةيدوبعو ىلاعت هلل الالجإ ارهجو ارس اراهثو اليل لجو زع هللا ركذ نم
 انلاعفأ ىريو انازب وهو هيدي نبب اننأ ارامثو اليل اندوهش ىلاعت هللا ركذب دارملاو

 + انرطاوخو انلاوقأو



 وال77 ع

 . ركذلا هذه لوصح ىلإ ةليسو وه امتإف ىظفللا ركذلا امأو

 كلسي مل نمو «حصان دشرم خيش دي ىلع كولسلاب الإ ماقملا اذهىلإ ىخأاي لصت الو

 هتجاح هاطعأ اذإف « ريغال ةجاحلا دنع الإ هركلي النو ىلاعت هللا نع ةلفغلا همزال نف كلذك

 . برجيلف كلش نمو هركذ ىسن

 ع اس ىلع الإ ٍوَنْخَ نأ تت نسل : اعوفرم اهريغو قهمبلاو ىتاربطلا ىورو

 ش اج لاق فا ارث ب اي م“

 .« اف لل رأيك نس 9 : ىتاربيظلا ىورو

 ا اَذِإَو نتاركش نات ذ

 موقئالو اسلجم سلجنال نأ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ )

 مقر ثإو « ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ىلع ىلصنو ىلاعت هللا ركلذو الإ موقن الو مانئالو هنم :

 ىذلا دهعلا ف الخاد ناك نإو دهعلا اذهو ةرم نيعبس ىلاعت هللا انرقغتسا كلذل ةفلاخم ائم

 جحلا ةيبلتلا ىف اولاق 15 قلطملا ركذلا نم دكآ كلذو لاوحألا رياغتب صاخ هنكل هلبق

 . ملعأ هللاو

 هيفي هللا اهيل ذي + 0 0 : اعوفرم مرتو دوادوبأ ىور

 نإ يبد ءاش نإك « رز ىلع نآكآلإ ”لسو هيلع هلال لا كاد 1
 0 مَع ءاش

 0 ل

 : « ةرئ هللا َني عيْلَع ناك آلإ هيفر هللا رك ذي '1 ادمقت َدعَق نم »

 . ةعبتلاو صقنلا ىف ةرتلاو
 هداماو سمس م4

 سلجم نم نوموقي مق نم ام » : اعوفرم اهريغو مك احلاو دوادوبأ ىورو

 و راح يخت نال رك فيج لثم ْنَع اوُمَثَلِإ ريف هللا نورك ذي آل

 . لعأ ىلاعت هللاو « ةّمايقلا
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 ةباجإلاءىطبتسنال نأ ( لسو هيلع هللا ىلص هللا كوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )
 0 انبرب نظ ءوس كلذ ىف نأل انل بجتسي ملف انوعد لوقن الو « ىلاعت هللا نم

 هللا ىحوأف هملظ نم ىلع هئاعد ةياحإ ًأطبتسا مالسلا هيلع دواد نأ انغلب دقو

 2 2-5 يبد 3 ىو 5 3 “7 5-2520 -

 2 3 1 كلماعال كئاعد ةياجإ 0 كلا دواد اي »
 02 ع يا ١

 .ها « َكِئَع اعَدَو

 نم بذكو بدأ ةلقو ءايح ةلق ىل هلوق بجتسي ملف قحلا توعد ديعلا لوق نأ عم

 هللأاي لاق ,اذإ كيبل دبعلل ىلاعت هلوق ىه هللا نم ةقيقحلا ىف ةباجإلا نإف « رعشيال ثيح

 دبعلا نإ مث « مهوتيام قوف ةجاحلا ءاضق ةباجإلاب دارملا سيلف «عادلكل هنم دبال اذهو

 امإ «كل ىلوأ وه ىذلا تق قولا ف نكل يعن هل ىلاعت هللا لوقيف اذك ىل لعفا براي لوقي

 كالذكو « ماودلا ىلع كيبل هلوقب با ا « ةرخخآلا ف وأ ايندلا ف رحخآ تقو ىف

 ةجاح ءاضق الب عجرو ةيهلإلا ةرضحلا دحأ درو امو « ماودلا ىلع باجم ةجاحلا ءاضق

 . نيمركألا مركأ ةرضح اهنأل طق

 ءاعدلا بادآ هملعي خيش دي ىلع كواسلا ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديري نم جاتحيو

 ةريخ كلذ ف ىلذاك نإ اذك ىنء عفداو اذك ىنطعأ مهللا لوقي نأك ءهيف ىلاعتهلل ضيرغتلاو

 نإ مث «هتقوا باجيفرطضملا امأ رطضملا ريغ ىف انمالكو «كملع ىف كلذ قبسو ةحلصمو

 هاطعأ نإف « نيرمألا ريخ هعم لعف كلذك ىلاعت هللا ىلإ ضوف اذإ رطضي مل ىذلا دبعلا

 :اريخ ناك هعنم نإو اريخ ناك

 .( يك يلع هَلاَ ناو )

 توعد 0 «لحمي :1ام ”كٍدَحأل باج » :اعوفرم اهريغوناخيشلا ىورو

 ه0 1

 ,ةعيطق أ 0 عب 0 باحتس ا ال م : ىذمرتلاو ما ةياور فو

 توعد تاوَعَد لف لوقَب :لآق ؟لاحمتسألا املا لود 38 را 0-0

 . « ءاعدلا كريو كلذ دنع رسمت يل ع .َ

 . ءاعدلا كرف ايعيو لع ىأ رسحتسي ىنعمو



 د ا

 « ةرخآلاو ايندلا ىف ةلصاح ةباجالاف الإو اهيف ةعرسلا مدع ةباجإلا مدعي دارملا نأ ملعف
 5: ملعأ ىلاعت هللاو

 ىلإ انرصبب عفرتال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخخأ )

 نإف لفاغ انبلقو وعدنال كلذكو ء ضرأآلاىلإ رظننو انرصب ضمغن لب انئاعد لاح ءامسلا

 هتاهالاف الإو « كلذ ف فرعلا عابتاو ةعيرشلا مابنال ىني الام بدآلا ءوس نم كلذ ىف

 اهمال ءامسلا ىف ههجو بلقي مسو هيلع هللا ىلص ىلا ناك امتإو « ةدحاو هللا قح ف اهلك

 هلسرأ ىذلا نيعلا ىلإ رظني هنالص ىق تفلت دق هنأ امك ع دوهعملا ىحولا لوزنل قيرط

 مهفاق هريغو ليريج نم قولخم ىلإ رظنو قول لإ تافتلا وهف موقثلا ريش هل رظنيأ

 : ءارسالا ةايل لؤع هلوقب كالذ لبق هحدم ىلاعت هللا تإف

 تالا ردح راض ان سس( ىطاتق“ َصَبْلا ْغاَراَم ْ

 ىعا رظنلا دواد ىخأ ةثيطدخ تناك ثيدح ق لودي صاوختا ايلع ىديس تعم» دقو

 ,هأ هللا نع نذإ ريغب هللا ريغ ىلإ رظنلا

 قدصت ىلا ىلاعت قملا تاقدص امهم لبقي ةل 1 امهنإف ءامسلا ىلإ نيديلا عفر امأو
 «دئازلا دحأ خيشلا هلاق اك ءام امهي فرئغملا؟ امهضعب ىلإ امهمضيو هيلإ اهب قحلا

 : ملعأ هللاو
 .ج ©” مين

 دنع 'مراصبأ | مهر نع ماَوَقَأ نيونيل م : اعوفرم اهريغو 5 لورا مورو

 .6 0 للا < رفطخيمأ أ ءايكلا لإ ةالّصلا ف ءاعدلا
 52 2. 5 5 1 أ 1

 . « لفاغ بلك 0 *نع هاعاد بيتش آل هللا نأ اَوُملْعاَو قباجإلاب

 : رعأ ىلاعت هللاو.« هل لذا باق نم هاعذ بيجتْي ال » : ةياور ىفو

 انسفنأ ىلع وعدنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلل انياع ذخأ )
 انابت دقو « قاحللا ءوس نم كلذ تإف « انلام ىلع الو انمداخ ىلع الو اندلو ىلع الو

 لع تردق ىبلا ةيهلإلا رادقألا ىرا#ىلإ رظنن نأ انرمأو كالذ نعمسو هيلعهللا ىلضهللا لوسر

 ناسنإلا وعديام اريثكو « انعئابط مثاليال ام هلجأ نم انوعدام لعف دقو هيلع انوعد نم

 ةلف هنع كلذ درب نأ ديريف « كاذ هيلع نوبس الف هيف هل ىلاعت هللا بيجتسيف هبحي نم ىلع

 . ىلاعت قالا هبيجم



 اكل 0-7

 الابقإ هسفن ىف كدحأ لجو اذإ : لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلاا ايلع ىديس تعمسو

 قال نيملسملا نم دحأ ىلع ءاعد طق ىل بجتستال مهللا لةيلف ةباجإلا اجرو ىللعت هللا, ىلح

 لعفي ىلاعت هللا نإف « اضر لاح ف الو بضغ لاح ىف الو ىريغ الو ىبسفن ىح

 هللا لزنأ كالهاب شيرق ىلع ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر اعد املو « كلذ هل

 : هيلع ىلاعت

 . ( نيل املل ةحئر الإ َكانلَسْرَأ امو ) ه
 ىلإ هوفلات اذإ لوةيو ةياد.طاب هموقل وعدي راصو ىلاعت هللا رفغتساف اباتع

 : مهرضيام

 . « نودي آل يلف يبذوقل 'رفغأ هللا »

00 
 دحأ ىلع وعديال ريصي اذهلو اهداجبإ ال لامعألا دانسإ نم مهيلإ هللا هفاضأام الإ قللتا ىلإ

 : ناسل قبسالا

 . (”يحَر روع هللاَو )

 : اعوفرم هحيعص ىف نايح نياو هجام نباو دواد وبأو سم ىور

 0 ”ك الأ لع اوعذت الو "مي لاول
 « كل بيِجَعنَسَي ٌةييِحعْتَيَف ءاطع اهفر هل أدب ةقاس اوتقاَون ال « يلو أ لع اوعدت لَو

 2 هو

 ةماوعد 5 2 كشآل تاَوَعَد 0 2 : افوقوم هنس>و ىذمرتلا ىورو

 5 « هدلَو لع دلاَولا ءَوْعَدَو ء رفا ةَوْعَدَو ء عولطلا

 لعأ ىلاعت هللاو « باجمل لإ ىينفت دلال جوع د 9 : اعوفرم هجام نبال ةياور قو
 الو اندي ىف ايندلا لعجن نأ ( ملسو هيلع هللا لص هللا لوسونم ماعلا دهعلا ائيلع لمخأ )

 دهعلا الوب لمعلا ديرب نم جاتحم نكلو « حلاصلا تلسلا هيلع ناك اىانبواق اهبح لخدن
 : كلذ ملعاف سانلا ٍلعأ نه ناكولو ةحئار هل مشيالف الاو هيقرب خيش ىلإ

 « شيلا ْبُح « نيَتْنا بح يف باش خيشلا ُبلق » : اعوفرم ناخيشلا ىورو ميس# ا نع خا | يف 3 26 .٠ م

 . « لأم 6
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 . « لآلا َةَرْثَكَو ةايلعا لوط » : ىذمرتلل ةياور ىفو

 ؛ .اعنوقرم ىداعولاو يئانلاو ملص ثيدلخ فو

 2 ب < مكر 4

 لات امل ىَتَيب ال لاَم ني نآيِداَو مد 000 00

 « بكت نم لق هللا بوتَيَو باتل الإ مد نبا فج الب الو

 2 سرسم 7
 كتيطعأ :”هل هللا 10 ةَمآيِقْلا م 20 مدا نباي اوي 2 :اعوفرم ىذمرتلا ىورو

 24 42 51ج برأي :لوقتق ؟ تنص اك كيك "تننأو وَ
 هللاو « راثلا ىلإ وب ىَعيف : اَوْيَح مدعي "1 دِبَع 57 ؛ وب كت ىنمجْرأَ 0

 . ملعأ ىلاعت

 مارحلا لكأب نواهتنال نأ ( سو هيلع هللا لص هللا لوسو نم ماعلا دهعلا ائيلع لأ )

 انسفنأبال اهف دسنال ىلا فئاظولا وأ عئانصلا وأ ةراجتلاب انيسكناكءاوس « تابشلاو

 ولخي الو « نيدلاو حالصلا نم انيف هدقتعيام لجأل انمعطي نأ تابشلا نمو « انبئانب الو.

 انل ىغبنيال نيرمألا الكو ؛ نيعاص ريغ وأ اونظ ايك نيحلاص نوكن ام] ىنيرمأ ئم انلاخ

 اذهف « هريغالو حالص ةينلآل هَل انمعطيف انمعطأ نم صلخي نأ آلإ مهللا « هببس لكألا

 كلذب اوداطصاو ءارقنلا ةفئاط ىف حالصلاو نيدلاب لكألا رثكدقو «هنم لكألاب سأبال

 « راكأو ةفن تصن نورشع موي لك مهدحأل راص ىتح مهريغو نيطالسلا لاومأ
 : فوص ةبج سبال كلذ عم وهو رثكأو رانيد تلألا هدعب نودجب مهدحأ تام اذإو.

 . (ثبحر نوف ناو )
 َماَرلا ةمقللا ذيل َدْبمْلا نإ هديب ىسن' ىِذَاَو > : اعوفرم ىئاربطلا ىورو

 ء ماض راو

 ”لع هنم لّبقتي ام هفاوج ىف نأ
 ل

 66 تس ني“ تت دبع اأو ءاتزب نيا
 2 وب ل

 ْس 0 د ديو ماَرَد ؛ ةرثعب ع سد 0

 . « هيلع َءاَداَم ٌءالَص هل َّلَجَو رع هللا لش "لمار

 مم
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 : هحيمس ق نابح نباو ةعيزخ نبا ىورو

 . هرْيَكَع هيرو َنآكَو رجأ ويف. "4 نكس "+ وب قدَصَتَ اَماَرحَآلاَ مسح سد

 أ حر. هب َلَصَرَ رت نم الام بَسْنُك ١ نم » : دواد ىنأل ةياور ىفو

 .6 0 2 فرق امي 0 كلذ عسل « هللا ٍليِدَس ىف 1 وبَقدَصَت

 ا ل ديب ا 4 اعوفرم هريغو دهحأ مامإلا قوزو
9 2 0 1 
 0 يقر 2 كرابيف هم قفني لَو اهنم لبي ر هب ندَصتيِف م 5

 ملا حمم كلو « يلب ىلا ىحنع آل ذإ راثلا لإ هَداَر ناك لإ هِرْبَظ نم اه رآا

 .6 َتيِبلَعا وح هل ثيبلتا نس «يسملاب

 ده ام هارلا ىلابي آل ناتو ساّنلا لَك ىتأن » : اعوفرم ىثاسنلاو ىراشبلا ىورو

 ١ 1 1 .6 ارا نس

 .6 هرمون آل انه د : نيزر ةياور ىف داز

 نع لكس ”لَسو هيلع هللا لص هللا لوُسَر نإ » :اعوفرم هريغو ىذمرتلا ىورو

 . « جارفْلاَو مقلا : اقف « َراَلا سآّنلا لي اَم رك أ

 : اعوفرم هحيحصص ىف نايح نبا ىورو

 . 6 تحس نم تبت امل ةنخا لحد آل هللا نإ »

 م بساكملا نم ثيبحللا وه ليقو «مارحلا وه: هتحسلاو
 : اعوفرم ىناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأ ىورو

 . رعأ ىلاعت هللاو < علي 2
 ,نم ادحأ رقنال نأ ( لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 هبجبف انزجع اذإ مثءاندلب ىف مكحتسا دق ملظلا كل نأ انملعولو ملظلا ةيابج ىلع نيملسملا

 إف هسفنل سكملا نم اثيش ذخأيآل نأب هرمأنو نيملسملا ىلع ةيصولا لك هيصون نأ انيلع

 تاهبلا هله في نم جاتو « اهعفر نع ءايلوألا تزجعو تررقت دق لاومألا هذه

 لفاغت اذإ ادجأ هيلع زمغ اعرق ىلصألا ةهجلا بحاص عم ةماث ةسايسو ةقيقد نيزاوم ىلإ

 . ىذألا هل لصحيف اثيش مهنم لمخأي ل و دحأ نع
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 : اعوفرم مك احلاو هحيعص ىف ةميزخ نباو دواد وبأ ىورو
 3 ا مم ير م وع

 . « سكم بحاص ةنكما لْخَدَي ال )

 امأ :« ىوغبلا هلاق رشعلا مماب اسكم هيلع اورم اذإ راجتلا نم ذخأي ىذلا راشعلا ىنعي

 هنولكأي اتحس امارح هنوذخأي لب ىنعي « مما اهل رشعلا ريغرخأ اسوكمنوذخأي مهنإف نآلا

 . ديدش باذع مغو بضغ ميبلعو ممر دنع ةضحاد هيف مهتجحو اران مهوطب ف

 . ىرذتملا ظفاحلا هلاق

 , ءانمألل ليو «ءافرعلل ليو و هريغو دمأ مامإلا ىورو

 , نسح دائسإب اعوفرم ىلعي وبأ ىورو

 ف ةّراتج ريب تكرم ملَسو هيلع للا لص هللا لوس نأ 200 000 3 1 ١ ١
 7 سو“

 1 .٠ < انيرع نكح

 دقأا كف ملعَبَرَضَمْلَسَو وْيََع هللا ىلَص هللا َلوُسَر نأ » : دوادوبأ ىورو
 . « اهي َالَوابتآك الَواريِمأ نكَت "| 1 نإ تحَْفأ : َلاَقَو ب كيِدْمَم نبا

 م ما عملو
 كلان وهو ريبك خيش ىلأ نإ 4 هلا لوسَر اي ٌلَحَر َلآَف » : دواد ىبأل ةياور فو

 نكلو ؛ 5 رع نم سات ا 0 وح ةفاّرَعلا نإ : لاف 4 0 قارا يل لس نأ

 . لعأ ىلاعت هللاو « ِراَثلا يف ءاََرمْلا

 نم ادحأ شغنال نأ ( مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 الإ هب لمعلا دبعلل ميال دهعلا اذهو ؟ال مأ رمألا كلذ ىف اندشرتسا ماوس ىلاعت هللا قلخ

 « هئالمامم الو هتادابع نم ءىش ف هسفن شغيال راص ىح قداص خيش دي ىلع كلس نإ

 + هريغ حصن هسفن حصن نم نمو « ىلوأ بابن م هريغ شغ هسفن شغ نم نإف

 سئاسد عيمج نع هل ىلاعت هللا فشكي ىتح خيبش دي ىلع كلي نأ دبعلا ىلع بجيف

 : هريغلو هسفتل شغلا ابلاغ همزال نفف الإو « لامعألا رئاس ىف اهللعو سوفنلا'

 (”يكح ملَعقاَ)
 . « ان َسْيَلَف ادع نم » : اعوفرم ملسم ىور دقو

 : ثاقث هئاور لاقو اعوفرم ىناريطلا ىورو



 تا/#ع

 . ةريثك كلذ لثم ىف ثيداحألاو « مم َسْيَلف َنيملثلا شع نس »
 ,ليوأت ريغنم اهرهاظ ىلع ريقنتلا ثيداحأ ةيقبت بدألا : لوقي ىروألا نايفس ناكو

 : عراشلا ضرغل اعبت

 . ( "يحررون هللاَو)
 ةمامط ركتمنال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قم ماعلا دهعلا ائيلع ذخأ )

 "نم "لق رمألا اذهو « انرئارس ىف ولو رعسلال ءالغ ةبحم ىف انعوقو نم افوخ نيملسملل

 هتأطباف اهلع لصأف لصفلا ىف زئانجلا لصم ىلإ جرخأ تنك ىنأ ىلعقو لب « هنم صاخعي

 اذإف ترظنف « زئانجلا تلق اذإ ملأتتو تاومألا ءىبع رظتنت سفنلا تراصف اتقو ةزانبجلا

 كلذ نم تفرصناف «رجألا ىل لصخمو « مهيلع ىلصأ ىتح نيملسملا توم ةبحم كلذ ىف

 + راظتنا ريغ نم ىلصأ ترصو ىلصملا ىف راظتنالا كلذ تكرئو تقولا

 ديعلا ريصي ىتد موقلا قيرط هب كللسي خيش ىلإ دهعلا اذبب لمعلا دير, نم جاتحيف

 هسفنل ريخلا ةبحم همزال نف ماقملا اذه ىلإ لصي ملامو « هسفنل بحام ملسملا هيخأأل بحي

 . هريغ ررض ىلإ كلذ ىدأ ولو

 . كاده ىلوتي هللاو «دهعلا ادبم لمعلا تدرأ نإ خيش دي ىلع ىخأاي كلساف

 : هحصو ىذمرتلاو دواد وبأو سم ىورو

 . 6 !ىطاخ لإ 0 ,

 : اعوفرم مهريغو ماجلاو رازبلاو ىلعي وبأو دمحأ مامإلا 6

 .لخأ اميأَو هني "هللا اىربو هللا نم ريب دقق هَل ه1 تيا انا 2-1
5-0 0 

 ١ « هَل م دامي تلي ل "هاج وارمأ موف تأب ةَصارَع ع

 نوم كتل: قوُزرم بلاط » : اعوفرم م احلاو هجام نبا ىورو ش

 "للا يرش مأعَط َنيدلنملا لَم نكقحا نم » : اعوفر ىناهبصألا يورو

 . سآلفإلاو ماذا

 3 ملعأ ىلاعت هللاو ةريثك كلذ ف ثيداحألاو
 نم ماعط نم لكأنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 هبترت وأ قمرلا هب دسن اثيش دجن مل نأك ةيعرش ةرورضل آلإ ةليحلاو ابرلاب سانلا لماعي



 تامه

 هاكيالىتح هل سانلا ةنايش رثك دق دهعلا اذهو ؛ هكرت ىلغ حجرت ةينيد ةحلصم كلذ ىلع

 ةاضقلا ما ىف كلذ نوبتكيو ابرلا ىف ةلوخلا نولمعي اوراصف ملاءالو رجاث هنم مسي

 مما ىبارملا بلاطي ىلارملا ريصيب مث « قحب هل سيل امم رخآلا ىعديو مهدحأ فرئتعيو

 اهتوبتكي مث كلذ ىلع ةدايزب هل فرعي هيلع هعم قفتاام هطعي مل نإف « لوعفم
 هللا قدع مث رائيد فلأ نم رثكأ رايد ةئاملا ريصت ىتح كلذك نولازب الف « كلذك

 . عيمجلا لام

 هلخخدي ىح قيرطلا هب كلسي قداص خيش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتحيف
 ريغ نه سيأرلا فاحىلا زيدلاب عنقت هسفن ريصتو ايندلا ق دهزلا ةرضحو ةعانقلا تارضح

 مدعو ابلاغ ايندلا ةحم همزال نف كللسي مل نمو « بايثلا لدب رصخلا سيليو 2 مادإ

 . هيلعو هل ابرأاب ىضرو اهلجأل نيدلا لمحت ةوهش هسفن تبلط الكسف اهتاوهش نغ هريص

 .ىم بلطتام لك لإ ىضن تيجأ ول هللاو : لوقي هللا همحر ىروثلا نايفس ناكو

 .ها اساكم وأ ايطرش نوكأنأ تفحلا

 : كادهىلرتي هللاو ؛هيف عوق ولاد ايراا ةطرو نم صلختلا انركذ اك ىخأاي كلساف

 : مهم ركذف ؛ تآتبوملا عْبش لا اوبنبِجأ > : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 8 كر «ثيدحلا 6 «_منَمْلا لام لك أو برا لكأَو

 ِضْدَأ َلِ نعول ِنْيلَحَر كلبا 50 اعوفرم ناخيشلا ىورو

 6 يريملا طش لَكَ دهئا6 دْجَو ويفر رج لَ ا لا ا هب لي "يس

 0-- ”رككلا ير جرم نأ َداَرَأ اًدِإَف هلا يف ىلا ”لجكلا لبق 33 را

 ناك اك مج رجح ديف ذر ىف ىكر جريل ؛ اب الك لمَ ناك كح هدو

 : لاتَف ؟ ملا يف هئيأَر ىذلا لَجَرلا اًذهاَم ؟ ْتَلْقَق : لاق نأ ىلإ ثيدحلا ركذف

 .. ايلا لك

 : اعوفرم مهريغو دواد وبأو ىلاسألاو مم ىورو

 نابح نبا دازو « ”هلكو مو ابّرلا لك 1 ”لسو هيلع هللا لص هللا لوُسَر نمل د
 . « الاَوَس مش لاَقَو ةبتاك و يدهاشو ١ : هريغو مع ن4 توا 5 ا 2 م .



 تالا

 : لاق دوعسم نبا نع نابح نباو ةميزخ نباو ىلعي ىنأو دمحأ مامإلا ةياور ىفو
 نآسل لع َنونوملم وب اوُسِلَع اَذِإ ٌهابتاكو ُهاَدِهاشَو هلكْمَو ايوا لك 1»

 . « لِسَو هيلع للا ىلص لح

 م اهرسيأ ابآب نوعبَسو ثالث ايرلا » : اعوفرم قهبلاو مال او

 هكا 2 حكني

 : مالس نب هللا دبع نع اعوفرم ىناربطلا ىورو

3 

 ١ ل لك“ م 02

 ًاينازي ةينز نيثالثو ثالث نم مثلا دنع مَعَ بّرلا نم ُلْجَرلا هيبصُي مرا د

 0-3 هنإ لبثو « مالسإلا يف

 : ةياور ىفو 6 هللا َباَذَع ةيسفنأب ار 0 75 2 َريظاَدِإ د

 . « را باَتع 7
 5 : اهريغو هجام نياو دمأ مامإلا ىورو

 بلا يف انَأَو ىب ىرَس لل تيأَر ”ملسو هيلعشلا ىلص نالوسَر لآَقد

 مهوطب عوق لع تيتأف : 000 00 ١ 0 5 اًدعَر

 1 2 ل

 اًنونخم َةَم كال 7 را لك أنس: اعوفرم ىناهيصألاو ىناربطلا ىورو

 ”طبحتي ىذلا موني اك الإ 0 5 نراك ا م ختي

 . « (رَلا نم نايت

 م 0 0 سائلا ىلم نيني » : : اعوقرم هدام نباو دواد وبأ ىرو

 0 ”رك أ ًالإدَحأ

 سانأ ناب
 . 11 م

 ميلك" أَو مراحملا مل الحبتماب ”ريزانَخَو هدر 7 اوُحبْصيَف ولو بلو ورم

 . ملعأ ىلاعت هللو ثيدملا « يلا
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 دحأ نم بصغنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذخأ (

 انعوقو نم افوخ قوقحلا رئاس نم اثيش وأ الالخ وأ اكاوس وأ الق وأ ةاود ولو اثيش
 . ةبوقعلا ىف

 تارضح ىلإ هب كلسي خبش دي ىلع كواس ىلإ دهعلا اذبب لمعلا ديرب نم جاتحو
 ىلع نبع ىأر هنأك هب هدعوتام ريصي ىثح « سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مالكب ناممإلا
 قحب ةناهساالو ربت هدنغ ىقبيال ىتح ةمات ةضايرو ديدش عوج ىلإ كلذ جاتحمو ءءاوسدح

 اولعجي نأ حمقلا اوثرح اذإ ءاكرشلا ىصوي هللا همحر ىلع خيشلا ىندألا ىدج ناكو

 راجلا نيبو مهنبب اولعجي نأ لوفلا اوعرز اذإو « لوفلا نم اطخ رابلا حمق كيبو مهنيب

 كرث اراد ىنب اذإ ناكو ؛ راجلال هنوكرعي مث راجلا نيبو مهنيب لوح 3 حمقلا نم اطخ

 ةرم هدلو دخأو . راجلل رفوألا ظللا لصحمو « هكلم لخخاد رادجلا عضوم ردق راجلل

 بلاغ نم هعوقو زعب رمأ اذهو « ارهش هرجهف هسفن ةبيط ريغب صضخش نم لالخ دوع
 « ءارمألا ةهج ىلإ نوددري نيذلا ءارقفلا نم بصغلا عوقو تبأر لب « نامزلا اذه لهأ

 نم نوكشت الأ ةراجحلا تاعصأل تلقف مهنويبو معاياوز اهم اونبف سانلا ةراجح اوذخأف

 ىتح انوبرضيو انوسيحيف ةملظلا دنع اهس انيف ىمري نأ فاخن اولاقف ؟ متراجح لخأ

 : نظن امم مظعأ رمآلا نإ هللاوف ؛تومت

 ةلبنس ىأرف « هلبنس ىف خمق سرام ىلع رم هنأ ءارقفلا نم صخش ىل ىك-ح دقو

 ىف اهامرف ةمايفلا موي اهنع باسحلا ركذت اهلكأي نأ دارأ الف « اهكرفو اهذخأف هتبجعأ

 «ةتلبئسي هيلع ىعداف ةلبنسلا بحاص ءاجو تماق دق ةمايقلا ىأرف ةليللا كللت مانف « سراملا

 براي قدص لاقف «٠ هسرام ق اهيمزف مويلا اله ىف باسوللا نم تفسض براد لاقف

 تافقيتسا مث هليصحت ىف ىنزجعأف لاق « حيرلا ىف راط هنأل جرعلا نبت ىلإ لصي مل نكلو

 , ها ايوعرم اعرف

 اقئاحللا راجت نم صخش الإ نآلا قدح ىلع هللا دمحم هللا قلخنم دحأل ملعأ الو : تلق

 ملو ةوالح اهب تلكأ ةرقن ةينامث وح هتلغ نم تذخأف خوابلا نود انأو هناكذ ف ىسلجأ

 توعدو اريثك نآرقلا تأرقو هيلع تردق امب هدالوأل تذحخأ دقو « تام نأ ىلإ هركذأ

 : مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوقالو لوح الف : هنم لّثأ ىبلق ىلع امو هل

 ( داونألا حئاول - 41/)



 5 رم هق ٍضْرآلا نس ربش ٌردق ملظ نم » : اعوفرم ناخيشلا ىورو

 .« ”نيِضَرَأعبَس
 4< نأ رضا د8 " قيل 3 .عو و

 ”هللا ”هقاكرط هفَح رْيَمب اًربَش ضارألا نم َذَحأ م * اهوقرم دحأ مامإلل ةياور ىو

 2.6 ةنيِضَرَأْبَس ني

0 

 .6 ةَمآينلا ماي ”نيِضَرَأ عبس

 ليقو « ةمايقلا موي اهل قوطي نأ وهو ع ديلقتلا قوطال ثياكتلا :قوط دارأ لبق
 اذهو ىرغبلا هلاق قوطلاك هقنع ىف ةبوصنملا ةعقبلاريصتف سضرألا هب هللات سخي نآدارأ هنإ

 ؛ هريغو ىراخبلا ةياور هديؤيو « حصأ

 مس لإ ةمايفلا ماي هب فخ وقع رئي اًريش ضألا نب َدَخَأ ند ٠
 :8 < تكهضرأ

 نم 9 : اعوفرم ىناربطلاو دمحأل ةياور ىفو

 . ِرَشْحَلا لإ اا

 : نسح داتساب اعوفرم ىتاربطلاو دمحأ ا ةياور فو

 لَو « هيخأ *قَح نم نم هللا هنركلا مقتل ضارألا ني[ عدد لا ملأ »

 و رمق لإ قمأيقلا مي اهتوَط آلإ اهدخَأَب ضئرألا نية

 . « ايقلَح ىذلا الإ

 لمحت نأ فلك ًاهفح ربعي اًضأ 3 مامقو 3 مخلل هس ناو

 رثكب_ويخأ ام َدْعأَ نأ ع حب آل » : اعوفرم هحيمس ىف نابح نبا ىورو

 .« اهني سنك بيل
 7: ملعأ ىلاعت هللاو « لسملا لام نم هللا مرحام ةدشل كلذ لاق

 هذه ىف ىنبنآل نأ ( لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلل ائيلع ليخأ )
 هنايسنو رادلا هذه ى ةماقإلا بح نم افومخ اراد انل فرخرن الو ةجاحلا قوف ءانب رادلا
 و ادبأ كلذ ىف ةين ريرحت ىلع ردقي كللذ لعاف داكب الف الذ برج انك ةرخآلا رادلا
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 تلزئرئ اهف مائي ىلا ةفرغلا رد نم ةجرد نإ ىتخ «ةئبل لع ةنبل سو هيلع هللا للص عضو

 اعبس ثككمو هلجر تكفناف هلجر ت# نم تقهز اهنأ عم اهحالصإ قف دحأل نذأب مف

 + سانلل جورحلا ىلع ردقيال اموي نيرشعو
 ترطلا نمث ثدجو امل كبسك ىف لحلا تعبت ول كنإ مث « كلذ قف كيبن ىحأاي عيئاف

 « انطو رادلاهله ْدْحْا نم رسخ دقل هللاو مث هللاوف «ماخرلاو رجحلا نغ الضف هب ىببت ىذلا

 نك : ايركز ىدلو دلول لق ىل لوقي وهو ايركز مالسإلا خيش مانملا ىف تيأر دقو

 هللاو كلذ معاف تنك اذكه هللاو ىنإف « كبلقب ةرشآلا قو كمسجي ايندلا ف

 : : هلاده للوتي

 ؛ ناسحإلاو تاممإلاو مالسإلا نايب ف و نيخيشأا ثيدح نو

 ةعاسلا ىنعي - اَهماَراَمأ نع ىنيخأ ليربَج هل لآ لستو ويلع هل هللا لس لل نأ »

 َنوُلَوطَمَب هاثلا ءاعر املا ةاّرعْلا ءاتْللا ىبت نو ابو ُدَمَأْلا دلت نأ : لق -

 . « نآينبلا ىف

 ني كلذف ناينبلا ىف َنوُلَوطَيَم مْمْلا ءاعر َتبأَر َذِإَو » : نيخيشلل ةياور قو
 . ةعاسلا ىنعي « اهطاَرْشأ

 لك ةبقب ”لسَو هيلع هللا لص هللا لوُسَي ّنَأ 9  هجام نباو دوادوبأ ىورو

 لص وثلا 'لوس ولأ 0 "ق اولاق ؟ مزه ام: لع راشألا وي لف لإ

 اىياضألاَلَ تاي ًايقلا موي مي ديحاص لع لاب وهف ويف ذك ناك املك :-سو ريلع ل

 را لشي سو 3 هيلع "للا ىَلَص ىلا رمق « اهَعْضَوَف كلذ

 . ابمده :ايعضو ىتغمو 6 للا ةةمت“رب كهل ”ههن'ر لآَعف هنع ا ٠ « اهمض

 آلب آلام آل الإ ريجاس ىلك لبو هاب كس نإ أ » : اعوفرم دواد ىلأل ةياور ىفو

 , « كلذ وتو عابْساَو ِدااَو ٌرْخ ا اني نآسنإلل

 : اظوف رم ديج دائساب ىاربطلل ةياور فو

 اضيأ هل ةياور ىفو « نب تح نّلاَو نبل يف هل رْضَح ارش لبس للا َداَرَأ اَذِإ »

 . « نآينبلا يف هلم ىفنأ اناَوَه ٍدبسب هلل دار اَذإ >



 ال1: ع

 . 6 ٍتايقلا مَ ليني نأ فأكد فكي امقوَف قب نمد : اضيأ هل ةياور ىفو

 2 5 ا 2 هج *و

 اهتلَخ نك ةقفت نم نيم ُدبَمْلا "قَنأ امَو > : اعوفرم مك اخلاو ىنطقرادلا ىورو

 .4 ةّيصْعمُو 1 نايل فنك اال نكات هللا َلَع

 لاق ذأ « بالا الإ اهلك تق ىف ُلُجَلا رجاوي » : اعوفرم ىذمرتلا ىورو ساشا ا 1 هم و ريم ي 1 .٠

 . « نآينُبلا يف
 7 عش 1 2 يم يع 5 0

 6 | تر ار ىف لوي ل ل هلا جل ةيرج ع

 تلاَف ؟ اًذه ام لسور هيلع“ هلا لص ىنلا َلاَتف امل كيرلا نكت كلمت وم
 6 هدهد اك نإ ب أ نق « ىلا اها يقل 1 نأ فض #2 هغراو

 . « نآيئبلا ملثم رمل

 ”لسو ويلع * ذا لم ا هم ف قاس ناكل ناد يعور ة راهو فيوز

 . « ًاهمدخأ :آل َلاَتَف ؟ [زهَتب قدَصتأ اَذإ هللا لوسرأي:لآقف « اهمدْبَي نأ

 . « يفر ريال ءاتبلا الإ هللا ليِبَس يف اهلك سلال اهرقرف ىدمللا غور

 : لاق نسحلا نع ايندلا ىنأ نبا ىورو
 شب رتك اشيرع هونبأ : لاف دحْمَلا ملسو ويلع هللا ىلص هللا لوُسَر قب كم

 . 6 ىسوُم
 + كدقسلا ىنعي شيرعلا غلب هدي عفر اذإ لاق ؟ ىموم شيرع امو نسحلل ليق

 : : افووم رامع قب رماع نع ايندلا ىأ نبال ةياور فو

 <« ؟ نبأ لإ نيقساتلا َىَسْفَأاي ئدون نعيد ةعبس َقْوَف هاب ”لِجلا مَقَراَّذإ »

 . لعأ ىلاعت هللاو
 مضاوم نم رفن نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلغ ذأ )

 مدع وأ هترجأ ريجألا ءاطعإ مدعك اهيف انل امصخن هسفن لعج ىلا لجو زع هللا بضغ

 ولو رانلا هلاخدإ قحتسا كلذب نارسا نأ « هرو امم كلذ وو هتمالظ مظ ىدذلا ءاطعإ



 بالهإ-

 + مالسلاو بضغلا نطاوم نم رف نم نمؤملاف ؛ حالصلاب نيروهشملا نم ناك
 افوخ رضعلا ةالص نم مهرجأ نيئانبلاو ءالعفلا ىطعي دهازلا دحأ ىديس ناكدقو

 © لمعلاو غارفلا نع مهئاطعإ ريخأت نم

 : اءوفرم امهريغو هجام نباو ال ىورو

 : هل تنحل كك قمايقلا مي يماصح [أ هنت : للاعت للا لاق د
 * ىر همه يب ري 1 2

 اًررجَأ رجأَتْسا ”لُجَرَو ع "هلم لك ارح عب لجَرَو ؛ َرَدَغ مث ىب ىطغأ ّلجَر

 ا ملعأ ىلاعت هللاو « هرج وعي َي ”هنم يناوتْسأَ

 ىنم قبأ اذإ دبعلا فوخن نأ ( سو هيلع هللاىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ف دخأ )

 هيف ناك ول هنإف « هيلإ ناسحإلاب طق اريخ هنم وجرنال مث قابإلا ىف درو امب هملعنو هديس

 ترقبال نأ ندتملل ىغبنيف «اليوط انامز هاسكو همعطأو هنمث ىطعأ ىذلا هديسل ناك ريح

 هلا قوذي' داكيال ىتح « قابإلا ءالحتسا ىلع هل ةناعإ كلذ ف نآل هيلإ نسحم الو قبآلا

 ناسإلا دحأل ىغبني الف « هيدلاول قاعلا اضيأ بابلا اذه نمو « هديس ركذتيالو ةرارم

 م قبآلا دبعلاىلع نابضغ وه انك هيلع نابضغ هنإف ىلاعت قحلا يناجل اراثيإ هبلإ
 0 ( "يك لَعهلاَو)

 2م 005

 عا هني قريد نبأ ربع نأ 0

 مَع قبآلا ُدِبَمْلاَو ؛ مهم رك ذك الص نك ُلَبِْي 'ل“د

 .« يوت فَ مجاري
 2 نك اس هك مال ىك .٠ ٠

 ىف لتق نإ َو « ٌراثلا لخد وعتقابإ ىف ناَم دبع امأد : اعوفرم ىئاربطلا ىورو

 لعأ ىلاعت هّللاو « هللا ليِبَس
 نأ ةمأ وأ ادبع انقتعأ اذإ ( ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر قم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 هي لخم دهعلا اذهو « سانلا نيب كلذ عيشنو هقتع ةقرو هيطعنو هاضرب آلإ همدختسنال

 مهقتع ةقرو نوف“ مث لوصفلاو دئادشلا ىف مهديبع نوقتعيف « رباكألا نم رثك

 ا © ملسو هيلغ هللا ىلص عراشلل نايصع كلذو « اهرك مبومدختسيو

 ٠ ” ل م ل 0 0 6
 ملم رك ذه ةالص مهم "لبق ا ةثالث ) : اعوفرم هجام نباو دوادونأ ىور

 . © هروح دبتعا ”لِحَرَو



 دشأ اذسهو ؛ هركني وأ هقتع مكي مث هقتعي امهدحأ : نيهجو نم نوكي ررخما دابتعاو

 . اهركهمدختسيف قتعلا دعب هلقتعي نأ ىناثلاو . نيرمألا
 4 2 - - يل ابو مطل مساس

 نيشت ةع نك وا رمايِقْلا موي :بمصخ نأ ةثالث » : هجام نبا ىورو

 . ملعأ ىلاعت هللاو « تمم لَك أو اكرح عب ل رو جهنم رك ذك

 زع هللاب تلبجلا رثكنآل نأ ( مشو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لخأ)

 هلل الالجإ كلذ حنو اهنم بجعكملا عئاقولا نم ءىش ةياكح وأ ءارش وأ عبب ىلع لجو

 ىلإ ائرداب ةروكذملا رومألا نم ءىبش ىف ىلاعت هللاب تلخلا ىلإ انناسل قبس نإو : ىلاعت

  هلجأ هللا "لجأ نم نإف ءهللا مهذأف سانلا بلاغ هلفغأدق رمألا اذهو «رافغتسالاو ةبوتلا

 تارضح ىلع هفقوي ىتح قيرطلا هب كلسي خيش ىلإ دهعلا اذبب لمعلا ديري نم جاتحمو
 لالجإلا مهنم بستكيو « اهلهأ طلاخي ىتح نيدنسلاو ةئسلا اهيف هب ميقبو ةيفإلا ةمظعلا

 قع دعابتلا بئاتلاىلع اورجوأو . قيرطلا لبق قيفرلا اوبلطا :درو هنإف لجوزع هللا مظعتلاو

 ىنأ نم لقاعلاف . هل نوعأ كلذ نإ اولاقو « ريما ناوخإ نم برقلاو وبلا ناو

 اهتورظني سانلا رهظ نيب تراص ةيعباتو ةيباصصو ةيوبن قالخأ نم مو ءاهباوبأ نم كوببلا
 « قيرطلا بلطي نم دقفاو « قيرطلا ىف مهم ىثمب مامإ دقفل « اهب لمعلا دحأل حضي الو

 . ميظعلا ىلعلا هللابالإ ةوق الو لوح الف ةعيرشلا ملاعم ضعب تسردنا كلذبو

 : اعوقرم هحيعص ىف نابح نباو هجام نبا ىور

 . « هد زا ثنِح فلما نإ »
 و

 لأ هللا َلوُسَي اي: اولأق ء ُراعفلا ”ه َراّمُلا نإ » . هريغو دمحأ مامإلا ىورو

 نونو نون ايف نوفل تكل : لي لاق ؟ م “با هللا «”رحأ دع

 . « َنوُبْدْكَيَف

 : اعوفرم ىذمرلاو 1 وبأو 0 ىورو

 ءثرلا باَذَع ْمكَو ميك كي الَو ةمايقلا ماي مهبل هلل "قب ال ةمالك د

 . « بذآكلا فلحلاب هيملس قتلا + مهمارك ذو

 : اعوقرم هحيحص ىف نابح نباو ثاسللا ىورو
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 مو 0 رم اا

 ١ فآللا عايبلا 'مهنم رك ذف « هللا مهضغبي ع ةعجضأ « .

 فلذا َرِحاَّتلا » : ةياور ىفو « .

  0م ع 52

 رايشلا لإ ”جرخم ناك رلسو ديلع هللا لص شا َلوُسَر نأ : اربطلا ىورو
 يا ”6 اب راكشلا رم 30 3 دباحصأ نم

 ٠وروى بكي ةَنَحَ , قاس ”ةفم فلطا » : اعوفرم هريغو ىراخببلا «.

 دواد ىبأل ةياور فو : ١ ةكربلل هَ ةقحم 6.

 اعوفرم هجام نباو ىاسنلاو ملسمل ةباور فو :
 م ا 5 هر اسس فه سب و

 ملعأ هللا 6« ”قحمب 0 قفني هلق ميلا ىف فلحلا 2 3 6 اي .

 نيقيلا قيرط ىلع لمعن نأ (لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ)

 ايذدلا نم ءىثش لع صرحالو مايها اذدنع قبال ثيع 3

 نيقبلا ةسحلار نم مشي الف الو هب كلسي خيش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتو
 توم ىت> ايفدلا لع صرح لب « ةحئار :

  0 5هوو 4 » هل
 بلَقلا 5 نيَملا دوج : ءاذشلا نم ةعبرأ » : اعوفرم هريغو ىلاربطلا ىورو

 ايندلا لك ص 'رلساَو لَمَأْلا لوْطَو « .

 هللا لضَف لم اًدَحأ ندمت آلَو هللا طخسب اَدَح نسر لد * ارا كورو
 مرو 8 م

 صي رح ضصارح َكِيلِإ ميمشم آل هقزر َنإف هللا كناوب "1م لك اًدعأ "دل «

 هور يدا هلل كل
 اطوفرم هحيعص ىف نابح نباو حميحص نسح لاقو ىذموتلا ىورو :

 لاما "لك نزلا صارخ نم اخ كبف م ىف ًالسزأ نايئاج نابذام»

 فرشلاو « ٠

 ملعأ هللاو «كلذ ىلع ةدايز ىلاعت هللا ءاش نإ دهزلا دهع ىف قأيسو 3

 نم الو انكيرش نوخمنال نأ (ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر نء ماعلا دهعلا انيلع ذخأ)

 ةرخألاو ايلدلا ف ةراسخ كلذ نإف « ةينلابالو لعفلابال ءىش ىلح اننمأتسا :



 د يحج

 نأ ىلع مزعي نأ كيرشلا ةنايخ نم : لوقي هللا همحر صاوحلا ايلع ىديس ثعمسو

 مل ولو ةينلا هذه درجمب عفرت ةكربلا نإف « لعفب مل ولو ءىشب هكبرش ىلع هسفن زيمي
 الو ائيش كلذ نم ذخأام هنأ قالطلابو هّللاب فلحي كيرشلا ريصي مث ء ءىشب صصختي

 ةروكذملا ةيزلا درجمب تعفترا ةكربلا نأ لاحلاو « كلذ ىف سانلا ريحتيف هيلع سكاو

 ىلع ةمحرلاب اوقلخت نللا ءاياوألا رباكأ الإ هبل معلا ىلع ردقيال دهعلا اذهو.« ةنايخ اهئوكل

 هللا ىلص هللا لوسرل ماقملا ف ثرإلا مكحب مهسفنأ ند نيلسملا ىلع قفشأ اوراص ىنح ماعلا

 : ملسو هيلع

 رجاتيلف ةروكلملا رطاوخلا ىف اهعوقو مدع ىلع ةردقلا هسفن م معبال نملك نأ ملعف
 :ىبأ مأ ءاش ةكربلا عافئراب هكيرش ىلغو هيلع اررض كلذ ىف نإف « ادحأ كراشيالو هسفنا

 .( ك7 لع هل هللاَو)

 : اعوفرم اهريغو 3 دواد وبأ ىور
 “تجرح َناح اَدإَو « هبحاص اهئدحأ "نْح "ل ام نيكيِرشلا ثلا نأ هللا لوقي » هه رم مالا سبل 2 0 2 مذ

 ٠ « نايا ءجو » : نيزر باور ىف داز

 اًدِإَك ُ ”هبحاص م 3 8 *16 نيكي هلا لص 5 هلل 66 * ىنطقرادلل ةياور فو

 . ملعأ هللاو « مَع ًاَهَمَفَر هبحاص اههدَحُأ َناَح

 (اهدلوو ةدلاو نيبقرفنال نأ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلادهعلا انيلع ذحخأ)

 ةدلاولا نإذ ء هللا قاحم ةمحر هريغوأ عييبلاب قيرفتلا ناك ءاوسو « رويطلاو مئاهبلا ند ىبح

 < قارفلاب امهنم لكولأتي دلولاو

 هه” يو”. م هما
 . محارب ال مح ري نسر

 اذإ ناك + ىلاعت هللا هر نددلا لضفأ ىحأ نم دهعلا اذبم المع ريكأ ىيع تأر امو

 دعصيو بش نم لب ىأي « هريغ وأ دجسم تقس نم همأ شع نم ريغص روفصع عقو

 . همأل روفصعلاب علطي نا ةضف تصن كلذ ىف لذبي هتيأرو « همأ شع ىلإ هب

 ةيردنكسإ ىف هتءاج ةمامح نأ هنع هللا ىضر ىئثرعلا توقاي ىديس نع ىنغلب دقو



 تاو ع

 جرخو ةبادبلطف تفولا اذه : تلاقف « هللا مسب :لاقف «هترراسو هفتك ىلع تسلجف

 « ةيبرغلا ةراثملا وحن تشرعق « هعم ىهو ورمع عماج غلب ىح « رصم ىلإ اهعم ارفاسم
 اقايس ةيردنكسإ نم كسيلإ ىل تءاج ةمايملا هذه نإ هل لاقو نذؤملا ءارو خيشلا لسرأف

 تحبذ ىناف : تلاق ايف ىديساب تقدص نذؤملا هل لاقف « اهدال وأ حمبذت دوعنال كنأ ىلع

 _ ىدبساي كدهشأو « كيلإ ترفاسف ةرم عبار مهحذأ ىلأ تفاخو « تارم ثالث اهدالوأ

 . كلذ لثم نع لجو زع هللا ىلإ بئات ىنأ
 هللا لع ثييكو « ةحرلا نم مهدنعام روبطلا فرعت تيك هللا ءايلوأ ىخأاي رظناف

 هللاو « ناوبح لكل ةحرلاب ىخأاي كيلعف « ةيئايلس ةثارو ريطلا قطنم توقاي ىدبس
 ,, كلاده ىلوتي

 : اعوفرم ىنطقرادلاو ماحللو ىذدمرتلا ىورو

 : 4 ةنارلا او تكس ليو هني ذل 34: اهِقوَو فلو لت 33 عد
 : لاق ىموم نأ نع ىطقرادلاو هجام نبا ىورو

 َنْيَو « هِرآَوَو ِةَدلاَو نيب فرق نَم لسَو هيلع للا لص هلل لوسر نمل »
 5 «ديخأو خألا

 « كلذ وحت اعوفرم ىناربطلا ىورو

 : مثاهبلاب ةمحرلا دهع ىف ىقأيسو

 ولا "لوسي َلَتَق « "سو يلع "للا ىلص هللا لوُسَر سأَر لق تشع ةماهت نأ »

 وللا 'لوسر هرم « [أ ”صاخش لان ؟ هدو ىف هذط جف نس سو يَ لا لص

 . هانم ثيدحلا « هُم َمَسَرَ ٌهَرْضَحَف ”لسو ديلع "هللا لص

 اهدلوو مألا نيب قيرفتلا مرح مهضعب لاقف « قيرفتاا مرحن تقو ىف ىلتخا دقو

 روبطلاو مئاهبلا نم ناويحلا غولب كلذ ىلع ساقيو « غلبي ىتح مهضعب لاقو « زيمب ىح
 ريطلل نودايصلا كلذ فرع امبرو كلذ نوفرعي تشكلا لهأو « هزييمتو اهريغو

 < الثم نوبالكلاو



 تالؤ5-

 5 ىلا َض
 3 مد روفع هَلاَو )

 زعأ نم اثيش نيدتسنال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ)

 وأ الثم لفن جح وأ سبلم وأ لكأم ةوهشل ائيش نيدتسن الف ةيعرش ةرورضلالا انبادصأ

 ةرورضال امم كالذ وحنو ناتسب ةعارز وأ راد ءانب وأ فويض وأ لايعلا ىلع ةقفن ىف عسوت

 هباب دس هيلع بجيو «نامزلا اذه ىف مركي رهتشا نم ىلع هب لمعلا نيعتي دهعلا اذهو ؛ هيلا
 نودهشيف نولك آي هطامسىلع نوعمتجياوناك نيذلا ءىجن مث «سبحلا ف بيرق نع راصالإو
 + طق هوفرعي مل مهنأكهنع نوقرفتيو هسيلفتب

 هيلع عيطلا مكح نع هجر ىح هكلسي خيش نم هل دبال دهعلا اذبب لماعلا نإ مث

 ةلصبو ةرسك هل جرخأ ريمأ هل ءاجب ول ىق> « قلخلا نود قافنإلا ق هبررماوأ ىعاري ثيحع

 « ةعمسو ءاير سائلا ماعطإو نيدلا همزال نف ائركذا5 كللس مل نمو «كاذ نم ىحّسي الو

 : هيف عراشلا ددشام ةريخآلاو ايندلا ىف نيدلا ةدش الولو
5# 5 2 5 0 : 0 

 : لوقي ناك ملسو يلع هللا لص ولا لوسر نأ » : مك احلاو يلاسنلا ىورو

 رفكلا لت هللا لوسر اب : ٌلِجَر َلاَقَق « ندللاَو رفكلا نم َكب ُدوُعَأ ىلإ كلا رب هسا - 5 3 8 .٠ - 0 ١

 اًدبَع لذي نأ َداَرأ اًذِإَك « ٍِضْرَأْلا يف هللا هير نْيكللا > : اعوفرم مالا ىورو

 0 5 ل إو ا
 : هل َلآَعف الَجَر ىَصْوُأ مسو ويلع "للا لص وللا لوسر نأ » : قيبلا ىورو

 « ارح رح شعت 7 نب دلا , للقأ

 َكلاَذ اَمَو ولاَ اهنمأ دن "كس اوفي أل » 5 دمحأ مامإلا ىورو

 . « ”نيدلا َلأَق ؟ للا لوسراي

 : اعوفرم هحيدض ىف نابح ئباو هدام نباو ىذمرتلا ىورو
 5 7 ل ل م -

 . « ربكلاو نيدلاو لولفلا « ةئْللا لحد ثألث "نم هى َرَب َوْهَو تم نمد

 . حصأ ىهو «ىازلاو نونلاب « ْرْكْلاَو » : ةياور ىفو



 حالة

 : اعوفزم امهريغو هجام نباو ىراخبلا ىورو

 سو « دنع للا ىّذأ اهءاَدأ ديرب نيالا ”لاومأ َدَخَأ نب

 ه ثلا هناثأ 5 يا

 سك مر عع .عر مارق ساس م مف 2
 2 هللا هادأ هيدوي نأ ديري وهو انيد نادا نم : اعوفرم هريغو ىناربطلا ىورو

 دهم
 ا لاق توم يح 57 نأ ا 1 ل َوَهَو اني 5 نادّيسا ِنمَو 3 ةَمايقلا مب

 ئانسح "نم :لخاوف نع ىداجل دمك آل يأ تتظ َمآيقْلا ماوي 1 *اََو رع

 رخآلا تاس "ني ذخأ تاتشح "4 'نكتي ل نإف ء رَخآلا تانسح يف ”لَمْجَيَف

 . لعأ هللاو 6 ْيلَع ”لّمحتيِخ

 نيد ائيلع هل ادحأ لطمال نأ (ملسو هيلع هللاىلص هللا ل وسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ)

 نأل « ةراهطلا تالآ نم هنم دبالامو ةروعلا رثس ادعام انتعتمأو انبابث عيمج هل عيبن لب

 ةرثكو نيدلاب مهتناهتسال ريثك قلخ هب لحي دهعلا اذهو ع ةمينغلا ىلع ةمدقم ةمالسلا

 < ايندلل مهيحح

 ىلع هفقويو بجحلا هب عطقي ىن> هكلسي خيش ىلإ دهعلا اذهم لمعلا ديري نم جاتديف
 حارس مدعو لطلا ههزال نف الإو «( ةترصب اهدهاشت ىوح ةمارقلا موي باسالا تارضح

 : اهيلإ ةرورضال ىلا هتعتمأ نم ءىش عيب هسفن

 هلل - < مل
 .( ربح . ا

 ىلع 'ك دحأ مبنأ اذِإَو ؛ رظ ىنغلا لطم » : اعوفرم امههريغو ناخيشلا ىورو 030 020 1 70 0 ا 9 3 ٠

 . « 'متَنيَلَف ءلم

 . ليحأ ىأ : ةانثملا نوكسو ةزمهلا مضب عببتأ : هلوق

 , أطخ وهو ةانثملا ديدشتب عبتا هنوءرقي ثيدحلا لهأو : ىباطحلا لاق

 : اعوفرم هر م انلاو هجام نبا ىورو

 . « هيب اهّضارع لحم دجال لد



 ب. /ةم8م-

 هوركذي نأ سانلل حبب ىأ هضرع لحم هنيد ءافو ىلع رداقوه ىذلا دجاولا لطم ىأ

 . هسي> ىهف هتبوةع امأو « سائلا هرذحيل ةاماعملا ءوسب

 . « مولا ّىَمْلا بآل هللا نإ » : اعوفرم هريغو ىئاربطلا ىورو

 "لك يف وئلَع بيتك طخأس َوُهَو ”هرَغ فرضنا ِنَم ١ هريغو ىناربطلل ةباور ىفو

 : ل رقم رش هيلو موي

 ”لسو ويلع للا ىلص وهلا لوسر ىلإ اج ابار نأ » : هريغو هجام نبا ىورو

 . ىنتيضق نإ آلإ َكنَع جرخأ آل "لاق ىَنَح ويك دَتْشَأَف « وْيَلَع نك اَنْ هاضاََعي

 لاق « ىَّتَح ْبُنْطأ ىلإ : لاق ؟ لَكَ نم ىرذت كَ واوان ”باحمأ هربنا

 . معأ هللو « ثيددلا « ؟ 'ثك "قفا بحآص مسالم : <لسو يلع هللا ىلص لا
 ءىثش ىلإ انرصب قلطنال نأ (ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلل انيلع ذخأ)

 هصالخل ناف تويبلاو قاوسألا ىف ةردخافلل بايثلاو ةليمجلا روصلا ءاوس ايئدلا ةئيز نم

 : ثيدحلا ىو« ريسع كلذ نم

 . « قتلا مالّكلا هيلع ٌدْواَد 5 ةنيطخ تتاكد

 نوفلكم رباكألا ذإ « تمدقت ةين ملاص ربغب هسأر عفر هنأ كلذو « رظنلا ببس ىأ

 ءىش ىلإ مهدحأ رظن 'اذإو « ةحاص ةين ريرن دعب الإ نوكس الو ةكرح مهنم عقبال نأب
 م نوموصعم ءايبنألا ذإ « هل ةئيطخخ كلذ ىمسو كلذ ىلع بقوغوهس وأ ةلفغ عم الثم

 قالا عم روضح ريغ ىلع ثعقو ةكرح لك ىلع هذخاؤي نأ ىلاعت قحللو « بنذ لك

 : هل دوهشو

 اودارأف « وهسوأ ةلفغ عم اهلعفةكرح لك ىلع ديرملا نوذخاؤي ءارقفلا ناكانه نمو

 نأ نظن نأ كايإو « مهفاف هيقرتل ابلط كلذ ىلع هورجهو ءايبنألا ةجردم ىلع ىشع نأ هل

 اذهو « هتمصعل هنم عقي مل كلذ ناف « ةأجف ولو ةيبنجأ ةأرما ىلإ رظن مالسلا هيلع دواد

 : حوضولا ةياغ ىف وهو « ىلبق دحأل هرأ مل هب هللاحتف باوج
 عيمج ىف هاريف بارلا نيعب بارلا نم قلخام عييمج ىلإ رظني نم ءايلوألا نمو

 ابارث الإ هاريال « كلذ ريغو حالفو ضاقو ملاطو ملاصو ريمأو كلم نم ابارت هئاروطت

 وهو « ءايلوألا دهاشم بئاجع نم اذهو « بارتوهو لزعيو ىلويو لبقيو ىهنيو ملكتي



 تس /4 ب

 امنإف بارتلا ىلع داز امو ؛ممتارم فالتخا ىلع قلخنا راوطأ رئانس ق هللا اندمجت اندهشم

 ىلاعت هللا لهأ اهقوذي رارسأ انهو « ةدودرم ةيراع هدابع ىلع ىلاعت قدللا اهعلذي علخ وه

 : باثك ىف رطسن ال

 ىراجم دسيل فراع خيش دي ىلع كولسلا ىلإ دهعلا اذبب لمعلا ديري نم جاتحيف

 بلقلا ىلع تبي ال كائهو « هندب نم هيراجم عي ديعلا نع دسي ىتح نذبلا نم ناطيشلا

 « هيأإ رظنلاب عراشلا هرمأ نإ الإ ايندلا نم ءىش ىلإ رظنلا ىلإ ةيعاد ندبلا ريمأ وه ىذلا

 كل ترصتخا دقو «ةمنار هب لمعلا نم مشي الف الإو دهعلا اذهب لمعلا دبعلل حصي كانهو

 + قيرطلا

 ىضر ىلعل لاق مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ دواد وبأو لمحأو ىدمرتلا ىور دقو

 : هئع هللا

 اهم غلا ةقتلا_مينتت الق ايت وذ كن وقتما انك لَن لعيد
 . « ىرخألا كل َسْيََو لوألا كل

 هسأر ىنرق ىف ناتجش هل ناك هنأل كلذو ءةمألا هذه ىفرق وذ ىأ «امنرق وذو هلوقو

 . كلذ ريغ ليقو « دو نب ورمع نم ىردخألاو هللا هنعل مجلم نبا نم امهادحإ

 لرد [ّرلا نم هبيصت مد نبا 75 َببُن» : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 مالكلا 4 : ناسللاو «عامشالا [هقأت : نادَْلاَو «”رقتلا اه ز نآنيعلا لا آل كلذ

 كلذ قَدَصِيَو ىكمتَيَو ىَوْبَي بلَقلاَو « آملا اهآتز لْجّراَو « شطبلا امك ُدياَو
 6ك نأ جارفلا

 .« بقا "نزولا اقلك ا: ةريغو ممل ةياور ىف داز

 : لاق ريرج نع هريغو لسه ىورو
 .« لعب فرم :لاَقنَأَحَْلا لقت نع لسو ويلع "هللا لص وللا لوسر ثلأت »

 ١  5-5ناو رز 3 0001

 ناطيشالَو الإ ةرظن نياعو « بواقلا ٌناَوَح 0 هلا » : هريغو قهسبلا ىورو
0 

 .6 عّمطَم اهفر

 هبحاص بكر ىتح بلقلا ىلع بلاغ ىأ : ىاولا ديدشتو ءاحلا حتفب راوح ىعمو

 « قيلي ال ام



 اس ا/لقوؤو

 سام مس يسم

 هرتسكيل ذأ "جور ة كرانتدتاَو *ك راصبأ ضعت 2: اعوفرم ىتاربطلا ىورو

 .6 "كس وج كو هللا

 : شال ليو 2200 لاجل مس اسئل ا
 همم ١ مسمع 1

 تظني نأ ع حرلا ىهن ملسو هيلع هلا لص و للا لوصر نأ 1-8 ةهأم نبا ىورو
 سوو خا نها. فق

 . ملعأ ىلاعت هّللاو « ةّيددِجَألا ة ارم بآيث ىلإ

 ةيبنجأب طق ىلتخت ال نأ ( مس هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع أ )
 ءارقفلا نم ريثك هب لخي دهعلا اذهو « نيهحاصلا جلصأ نم انك ولو « ةنتفلا اهم فام

 ةأرملا ىلع دهعلا نوذخأيف « ةيرداقلاو ةيماهربلاو ةيدمجحألا ءارقفلا ةفئاط امس ال نيجذاسلا

 « جيرصلا ركنا نم اذهو « اهجوز ةبيغ ىف اهماع نواخخدي نوريصيمث ؛ مهقيرط بادآب

 نم كلاح ولخم ال هل لوقنف « كلذ لثم نم نوظوفحت هللا دمي نحت ءارقفاا نم لاق نمو

 كردت اقذاح وأ « روظحم ىف عوقولا نم كدنع رذح ال اجذاس كبلق نوكي نأ امإ : نيرمأ

 هل تلح نيح مدآ كيبأ ىلع لمع انك ةليحلا سيلب] كيلع لمع اجذاس تنك نإف ؛ رومآلا
 ق كعوقؤوف « سيلبإ تزح نم تنأف ةنيشلا كردت اةذاح تنك نإو « نيانلا نملهنإ

 ىعدا نمو « سانلا عييمج ق> ىف ماع ةعيرشلا ميرحتف « نوكي ام برقأ نم شحاوفلا
 ىلص هيبن ناسل ىلع ائيش مرحال ىلاعتو هناحبسدللا نإف هانبذك مومعلا كلذ نع هجرخي اثيش

 « اديأ سو هيلع هللا لص هيبن عرش فلاي اثيش هعابتأ نم دجأ ىلإ رسيو ملسو هيلع هللا
 : هنم ىلاعت هللا كرذح امم رذحاو كلذ ملعاف

 عضي وهو لدعلا ادمحم خسبشلا هئاكريب هللا انعفن ىديدحلا ركب وبأ خيشلا ىأر دقو

 عض هادمحماو ةاتيداو ةتوص للعأب حاصف « اهم ناك ضرم نم اههقرب ةأرما نطب ىلع هدي

 كايإف « ىلاعت هلا ءاب با وأ نم ناك امهنوك عم اذه ؟موصعم تثنأ له ؟ ةيبنجأ نطب ىلع كدي

 اهعم ةأرماب ىتأت ىتح اهرجزاذ ةلفغ ىلع كايلع تلخد نإو كايإ مث ٠ ةيبنجأب ةولحلاو

 : مرجع وأ

 0 "2 اع كَناَو )

 ظ مر / 0 0 5 7 م

 .(0 هاسنلا لع لوخَدلاَو ل » : اعوفرم اههريغو ناخيشلا ىورو

 . « ناطيشلا امه م ناك آلإ ةأرمأب_لُجَر َنَولْخع آل » : اعوفرم ىلبدلا ىورو

00 



 0 ,”صس 2 5 0

 مم الإ ارم 56 أ ترولْخم آل » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 0 20 ىذ

1 

 قارمأب نول الف رخآلا عيْلاَو للاب نيثي َنآك نم :  اتوفرم ىناربطلا ىورو

 . نزع نيو "نب
 : اعوفرم ديج دانسإب ىببلاو ىناريطلا ىورو

 ٌءآزنأ نب نأ ني 11 يَ ديد ري طبطم ”كدعأ يأر ىف نب نأل »
 . 2 ل

 < امهومثو ةلسملاو ةريإلاك هب طاخم ام : طيخلاو

 ٌةَولَتأَو ؟ : لق لس هيلع هللا ىلَص هللا َلوُسَو نأ » : ىناربطلا ىورو سا كسلا ل سا نإ هس رج ا رس نا كو .

 ”نألو ( ا ناطيشلا َّلَحَد الإ رأَرمأب هلِجَر الخ ام هرليب شت ىِلاَوَف « ءاسنلاب

 3 نيطب اللمس اريزَخ لع محار

 . ا

 + ملعأ ىلاعت هللاو « نئثملا دوسألا نيطلا وه : ةأمملاو

 هشاخن نم لمشي هنإف ءاسنلاو ةأرملا ظفل امف هقالطإو ثيداحألا هذه ىف ىحأاي رظناف

 ١ ْ . ملعأ ىلاعت هللاو فاخم ال نمو ةنتفلا اهنم

 هبابسأ ىطاعتن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لأ )

 راقن وأ « ائريغ ىلإ اهرصب حمطي ىتح حاكنلا اهنع للقن نأك « بونذلا انلئالح باكترا

 ريغل كلذ وحنو اهيلع جوزتن وأ اهيلع ىرستن وأ ؛ اهتعسون ىلع انئردق عم ةقفنلا اهلع

 ابجاو نوكي نأ جاكدلا ةياغ نإف ء كلذ وحنو اهضرت ةسايس ريغب وأ ىعرش ضرغ

 هرد نأ ةدعاقب المع مرغلا كرت انمدق مرحمو بجاو اندنع ضراعت اذإو « ابحتسم وأ

 جوزتيف ٠ سائلا نم ريثك هتنايخ ىف عقي دهعلا اذهو « حيلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا

 ةحابما اهيوهأ ىف اهفلاخيو اهبلع ىرستيوأ « ةيرورض ةجاح ريغ نم هتجوز ىلع مهدحأ
 نأ كيلع مارح ان لرقبو اهيلع طخسيف « كلذك هتيوهأ ةفلاخم تابسأ ىطاعتت ىتح

 م اهعم وه هلعف ام ىمنيو كجوز ىطخست

 0 و

 م محا نأ نم ا اج



 ه9

 ةأرملا قالخأ ةروص نإ“ « ةسايس ةرثكو بلق رون ىلإ دهعلا اذبم لماعلا جاتحيو

 . هتماقتسا نم امماقتساو هجوع نم اهجوعف « هنم ةةواخم اهنأل لجرلا سفن ةروص
 كلذ رثأ فرعأف ةفلاذع ىف عقأل ىنإ : لوقي هنع هللا ضر ضايع نب ليضفلا ناك دقو

 اوعيطأ هباحصأو دبعلا لايعل لوقي ىلاعت قا نأكو « ىمداخو ىتجوزو ىرام قلخخ ىف

 ىلاواا ناك امرف « ةيلك ال ةيرثكأ ةدعاق هذهو « ىناصع ام هوصعاو ىنعاطأ ام ىدبع

 هريص ىلاعت رظنيل هل ارابتخا اهريغو هتجوز ةفلاخمم ىلاعت هللا هيلتبيف ىلاعت هللا عم ايقتسم
 « كلذ ريغو

 اهعم راس نإ الإ اهملع هطخسب ةجوزلاب مثإلا قاحلإ ىلإ ةردابملا لجررلل ىغبنبآل هنأ معف

 . اهلك اهعم هقالخأ شتفو ةنسح ةريمم
 ىرستت وأ كتأرما ىلع جوزتت نأ كايإ : لوقي ىنيريدلا زيزعلا دبع ىديس ناك دقو

 سانلا رذحي ناك اهف ىلاعت هللا هعقوأ امو « رهدلا دكن ىلع كسفن تنطو نإ الإ اهلع
 : لوقي دشنأ هنأرما ىلع جوزتو هنع

 ل لج طارنل نيتلثا تحور
 52 ًَّي أ 03 مع

 نتجت لأ ني نب متأ نو - 1 روم اك

 ا ًممناو يَ وا تا

 0 ىف اَمتاَد ثآقن ىدعأ و 0 5
 ْئَدَيْلا مولمت تاَريلعا و اذيص ام نا تلح ام اَذِإ

 دك يبت داو ”ةماصتست "1 نإ 52 سف

 > ملعأ ىلاعت هللاو

 + قمم وأ قح ربغب هتفلاخعو اهجوز ةأرملا طاخسإ ىف درو ام ركذنلو

 : ليوط ثيدح ى اعوفرم ناخيشلا ىوز
 32 2 ل ا ل

 . « (هييعَر ْنَع هك وئلسَو اهجْوَر تب ىف ةَيعاَر ةالاَو »
 نم مطب آل نأ كتي ا ٍلَجَر امأد اعوفرم ىناريطلا ىورو

 . « ناز َوهَو تومي ماوي تأَمف ائببش اهقاَد ا # ف



 ب ايو سس
 .- 04 55# 2 2 ا و 35 . ٠ ١

 سيل رك نأ رهملا ني لق ام لَك ةارمأ جور لِجَر اميأ » : ىرخأ ةياور ىفو
8 0 7 - 5-5 55 

 ماي ىلاعت هللا ىذل اهتح (خلإ دوي "و تاف اهعذخ ايع الإ داوي نأ د هسفن 5
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 . ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو « نار َوُهَو َمَمآيِقْلا

 دتأت ملف ويشار لإ هنأ ما ”لجَّرلا اَعَد اّذِإ » : اعوفرم امهريغو ناخيشلا ىورو
 م 00 لص يس يعأ#ال ص يع يسر يس يلا ص ل يم

 . « حبطت ىَتَح ةكيالملا امتعل الع نابضغ تأبق

 ا

 + اةرارع نبك ىف نجر اودع ان! عروو

 تن د 7 رمأَو : 0 5 ارش مهسوُؤر قاف ُيمالَص تا

 ا

 مارك مزز هزم تجرح اَذإ ةَأرلاَّنِإ » : اعوفرم ىئاربطلا ىورو

 « مجا'رت ىنَح ُناَو سنإلا َريَغ وْيَكَع تكرم هئش هلك و « ءايسلا ىف كم لك
 1 . ملعأ هللا

 ىدحإ حجر ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لعخأ )

 ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا نإف ؛ كلذ وحنوأ ةشاشبوأ ةقفنوأ مون ىف ىرخألا ىلء انتاجبوز

 + ةحوجرملا ةبيغ ىفالإ هيف انحماسي ملف كلذ ىلع دازام امأو ءطقف باقلا ليم ىف الإ انعاسام

 نع الإ انيبن امو « اهل ةاوادم ىرخخألا ىلع اهعم انيلتخا نم لكل ةشاشبلا ىف ديزن نأ انلف

 . ريغ ال اهنرض ةرضحن اهحيجرت

 نيئرضلا ىدحإ قحلت ال ىح ةميظع ةسايس ىلإ دهعلا اذبم لمعلا ديرب نم جاتحمو
 : ةءاسإ اهترسغل هحيجرتب

 4 كَ الع ُهَاَو )

 مث وعاو 5 . .٠

ْ 58 3 5 
 . 4 طقاس هقشَو َّمأَقْلا ماي ءاج

 0 سا ا. م

 مو هب ءأج ا لدعَي 0 ناتاّرم | هدئع تناك نم » : اعوقرم دواد وبأ ظفلو

 . « "ليام هقشَو ََمايقْلا

 ( راونألا حتاول - ؛م)



 ىرخالا ىلع امتاَدْحِإل ”لِذَم ل نآتأما هل تناك حم ».: ىئاسنلا ةياور ظفلو

 ل ميقش َدَحَأ ةّمآيقْلا ماوي ءاج

 :تلاق ةشئاع نع هحيجص ىف نايحنباو هجام نباو ىئاسنلاو ىدمرتلاو دوادوبأ ىورو

 52 7 ذه بلا : 1 لدي مي ؛ سو ر هيلع هللا ىلص لا 0 نك

 . لعأ هللاو « بلقلا ىنعي © ؛ كلمأ الو تاع ايف شلت الق كالثأ لك

 نم ءىشب لغتشن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 « ساثلا لاؤس ىلإ انلك جاتحمو « ائسفنأو اهلايع عيضن ثيحب بسكلا كرتتو كادابعلا

 . ملعلا ةبلطو نيددبعتملا نم ريثك هتنايخ ىف عمي دهعلا اذهو

 « تادابعلا بتارم هملعي خميش دي ىلع قيرطلا كواس ىلإ هب لمعلا ديرب نم جاتحيف

 وهو اهيف امو ايندلا نم زعأ ناسنإلا رمع نأل « ىلوألا ريغ ىلع همدقيل اهنم ىلوألا وه امو

 نأش نم نأ الولو « زعألافزعألا نوكيل « مهألاف مهألاب دبعلا أدبي نأ بجوق « ريصق
 هل لعج ىلاملا ىلع ىلاعت هللا هبكر الف « ادبأ هيف زعألا ريغب لغتشي نأ هل ناك امل للملا دبعلا

 هلك اذهو حابملا ىلإ لقتني كللذك اهنم لم اذإف ء لم اذإ الإ لقتنيل ةلوضفم ى رخأ ةبتر

 : هدابعب هللا ةمحر ىلم

 نأ عم « ةلفانلا ةالص نم لضفأ ملعلا بلط : هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا لاق دقو

 ملعلاب لاغتشالا نم لمي دبعلانأ الولف « امئاد دجبتلا ىف هفرصي ناك لبللا نم ريخألا ثلثلا

 . ملعال كالذك ريخألا ثلثلل لعج ناكلا

 قيرط ىأب هريغو ملعلاب لاغتشالا ىلع مدقم بجاو بسكلا مدقتنأ رمألا لصاحو

 : هركنف عمتجا هتوق ناسنإلا لصح اذإف « هطرشب سانا لاؤسلاب ىح بسكلا ناك

 هنأل ىأ قيقد هتيب ف سيأ نم رواشت ال : لوي هللا همحر ىعفاشلا مامإلا ناك دقو
 ةايح نآل معلاب توقلاو « حاو رآلا ةايح ىلع ةمدقم نادبألا ةايح نأ ملف « لابلا تنشم

 راعش ةماقإو ٠ فيلكتلا لاعفأ روهظل لحم هنأ ثيح نم « مسجلا ةايح نع عرف حورأا

 مهعيضي نع فيكف رخآ ري هلاغتشا عم لوعي نم عيمضي نم قح ىف موللا اذهو «نيدلا

 : كلذ وحنو بعللاو وهللاب هلاغتشال

 . (رمقتتس طاع ىلإ اشتكي نا)



 م اثنا

 . « توفي نم ميضي نأ | امإ هارملاب ف وك اعوقرم ىاستلاو واد ونأ ىورَو ق2 ا

 . « لومي نم » ىناسنلل ةباور ىفو

 ”ةظفح ”هاعاتنما امك عار لك "لراس ىلآعت هللا نإ » : هحيمس ىف نابح نبا ىورو
 . رعأ هللو « ديب لأ ْنَع لْجولا لأمي تح دَعْيَض مأ

 اندالوأ ىمسنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماهلا دهعلا انيلع ذخأ )

 ىلاعت هللا نأ ربخأو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهنع ىب ىتلل ءامسألاب انمادخو
 ءللسو هيلع هللا ىلع هللا لوسرب ءادتقا اهانريغ اهب ادحأ ائيمس اننأ عفو نإو « اههركي

 انبدأ نف هيلع بتركي مثإلالإ هنع عراشلا ىبنامو سانلا رثكأ هب لمعلاب لع دهعلا اذهو
 وه ذإ علطت ملمأ هتلع ىلع انعلطا ءاوس هنع اناهئام بنتجن نأ ملسو هيلع هللا ىلص هعم
 : هتمأ شغي ' نأ نم موصعم

 9 حر 3 كّناَو)

 . « ةكرسو بارس هللا دمع ءامسأألا ْمَيقَأ ١ : ىلاسنلاو دوادوبأ ىور دقو
 :ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر ىل لاقل اق هنع هللا ىضر بدنج نع هريغو ملسم ىورو

 .«أل لاقي 1م "نأ لوقت كف :َمَلفَأَالَو احيِتالَح بَ 5 يكمل "آل

 : لاق اضيأ بدنج نع هجام ناىورو

 ا نأ لسَو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أَن »

 .6 راسي و رحابرو

 هلل دنع رمسأ عنخ نإ » : اعوقرم امهريغو ناخيشلا اكورو

 « للا الإ كلام آل كآلئألا كم
 :لذأو عضوألاقن؟ عنخأنع ورزعابأتلأس: لسور انامل لثم نايفس لاق

 ار هئَبْحَأَو ةماينلا م“ ماوي هللا دع 0 مسمل ةياور فو

 "للا الإ ثالآمآل ككانألا كلم

 . جيلا نال يتم هذا لص هللا ”لوسر َناكو »

 . ةليح اهامسف ةيصاع اهمسا ناك رمعل ةئبا نأ هجام نياو ىذمرتلا ىورف
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 5 07 سه 03 م م 1 هوك
 ٠.6 بلير امان قه اإ مسا ريغ مسوويلع هللا ىلص رلالوسر نأ 02 ناخيشلاىورو



 هو ة

 نآطيشو ةلَيَعَو اًريِزَع ىِمامْلا سا لسو ويلع "هلا لص َرْيْغَو » : دراد وبأ لاق

 تو« اني رس تو « (انم انت « بابشو ب باج ببمَو بارو مك لا

 بع اف ةلالَضلا 0 3 ةرضخ ًاهاَمسف 2 ىلا  اًضْوأو « تبل مضل

 . « دمكلا ىنب 'ماعت قبيل وُنَبَو ىدملا
 * ملعأ هللاو « اراصتخا اهنناسا تكرر : دواد وبأ لاق

 ىلغ عراشلا ةقلطأام الإ ىلاعت هللا ءاممأب ىمستلا نم ظفحتلا ىغبني ( ةمتاخ )

 ثراوو عماجو ىلوو مركو ىلفو لدعو ميلعو ربكتمو نمؤم : ظفل لثم « ديبعلا

 : كالذ وختو

 .( مد كوع ُهنلاَو )

 ائباستنا ركننال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ظخأ )

 «سانكو ماجحو حالفكسانلا لذارأن م اناكولو ايندلا ف انردق هللا عفر اذإ انمأوأ انيبأىإ

 « كلذ وحنو امهريغ ىلإ انباستنا نع تكسنو انل ابأ انيبأ نوكوأ انل امأ انمأ نوك ىننن وأ

 نه هلصأ نوفرعيال نيذلا ضانلا نيب سأرتي نأ ديرب نم ريثك هب لمعلاب "لع دهعلا اذهو

 ملسف هيلع تلخدف تيراادالب نم همأ هتءاج ايضاق تيأر لب ءراجتلاو نيرشابللاو ةاضقلا

 ةحالفلا اودغ لوةيراصو « همأب هرياعت نأ ةيرصملا هتجوز نم افوخ بناجألا مالس اهيلع

 ىل ىلبخدت كيلخأ امو كتجرحتأ ىضاقلا مأ انأ ىلق نإ زوجعاي اهل لاقو « ةحالفلا اوشع
 , ادبأ كلذ دعي

 لوقي راصو تييرلا نم هءاج امل هابأ ركنأ ملعلا ةبلط نم رخخآ اصخعش تيأر كالذكو

 كيلخأ تدعام نالف وبأ انأ تلق نإ سحنلا خيشاي هل لاقو حالفلا اودغ هتبلط ةرضحم

 نيذهدحأ نأولو ءهدالب ىلإ عجر ىح ةئس ومن ةيوازلا ف ىدنع رواجف « ادبأ ىل لخدت
 كلذ دعب هراد هلخدأ وأ اهلخدأ مث هيلع رداق وهام ةئسد ةوسك همأ وأ هدلاو اسك نيلجرلا

 لهجلا ةبلغ نم هلك اذهو ءامهب ةرباعملا هلل صمم ملو ةقيقح ملاعلا ابأ وأ ىضاقلا مأ تراصل

 و ائب تطاي ىلاعت هللاف ءسرديو ىرفي ناك نإو ىلاعت هللا نم تّقلاو
-_- ._ 

 سل تلة وهلا ع

 . « مارح يلع ةنكلاف هيبأ



 - هاك

 يل وع هيب ريل ىَتدا ٍلجَر ( نم سيل » : اعوفرم نيخيشلل ةياور ىفو

 « َرْنَك الإ

 يلف هلام ريغ لإ ىمتنا ذأ ديب أري ىلإ ىقتا ْنَمَو » : امل ىرخأ ةياور فو
 اَنْرَص قتايقلا ماوي نم هللا لبي آل « ةنيعمجأ ساّنلاَو ةكَناَللاَو هلا 606

 . الفن الو اضرف ال ىأ « ًآلْدَع لَو
 0 ْ ل ل صه لإ صر م 2 . 0 .٠

 3 رب نمو و « هللاب لك فرعي ال ايدل ىعذا نم ) . اعوفرم ىلاربطلا ىورو

 . « هللاب رقك قد ْنِإَو بست
 < ملعأ هللاو «سانلا نيعأ ىف رغص : قد 00

 انريغ ةأرما تيضنال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )
 اذإ الإ « ولحلا مالكلا اهملكن الو اههجو ىف شبن الو « ةرخافلل ةمعطألاب انئراز اذإ

 هب لمعلاب لخم دهعلا اذهو « هحاكن ةمصع ىف ىه ىلا اهجوزل دولا تابث اهنم انماع

 تماقف هيحاص ةجوز تيض اصخش نأ انغلب لب «مهريغ نع الضف سانلا رباكأ نم ريثك

 اهجوز نم لمجأ اباش ناكو هيلإ اهسفن تلاف « اهقئاعيو اهلبقي راصف ءالخلا تيبل هتأرما

 ادحأ روزت هلايع نكممال نم لقاعلاف « مقلا كلذ اهذمعأو اهقاط ىتح اهجوز ىلع ترشنف

 : كلذ 0 نم نامألا اهبنم فرع نإ الإ
 سمر

 كح يلع هللَو)

 ل
 ترو مسساء ا, 33 0 همر سل سمس هر 7

 وام وأ ُهَبَجْرَر ءىرَمُأ لع َبَبَح ْنَسَو « رنامألاب فلَح نم اًنِمَسْيَل »

 : هحيحص ق نابح نءال ةياور قو

 اهجْوُر لع ةأرما َدَْفَأ ؛ ردو « اّنم َنْيَلَف ذأ َلَع اَدْبَع بيَح سد

 . « اثم َسْيَلَف

 ا عش مث للا لع 0 حضي س سيل! نإ 2 0 ل

 2 71 0 آ
 ارق اذك ردك 1 ْهدَحَأ حتي مع مهم “ هن ل رم مادا



 ل النةدسص

 0 راسواس ري 7

 هتأرمأ َنْيِبَو هنيب تقف تَح هت 20 مدع ءىع 6 نبق ناقمام

 . لعأ لاو <" همْرلَيَو تنأ مَعَ 1 هلم هينرليف

 ةأرما داسفإ ىلإ هلوصو ىلإ ردق» ملو نما وأ سنإلا ناطبش بعت اذإ ( ةمتاخ )

 دجن نأ ىلإ ةالصلاو دهزلا رهظتو تييلا لخدتف 0 سنإلا زوجعل كلذ سوسو رغلا

 كبح وهو « سانلا لمجأ نم نالف : اهوق وحنب اهجوز ىلع ةأرملا كلت دسفتف « 7

 اممرو « كذنأو كجوز كقلط ول هنأ دويو « كانه برآلا ىلع توم نأ داكو اريثك

 اهجوز هركست ريصتو ةرورض هيلإ ليمتف اهل بهذلاو سبالملاو لك املا زوجعلا عملسرب

 صخشوراوجم ناك هنأ هللا هر صاوخلنا ىلع ىديس ىخيشملىكح لب . هنقرافمدوتو عبطلاب

 نع سيلبإ زجعف « رخألا ةقرافم ىلع امهدحأ ردقي الو هبحتو هتجوز بحي ةاضقلا نم

 « ةداجسو ةحبس اهعمو ىضاقلا تيب تلخدف سنإلا نم زوجعب سوسوف امهنيب عقوي نأ
 لاف « ليللا ةمئاق راهنلا ةمئاص ىهو ةدم مهدنع تثكف ىطلاو مايصلاو نيدلا ت رهظأو

 ناكف « نيحلاصلا نم هدقتعي صخش هل ىضاقلا ناكو « ليملا دشأ ابملإ هتجوزو ىضاقلا

 ترص دق امل ثلاقو ؛ ىضاقلا ةجوز ىلإ زوجعلا كلت تءاجف هن تيبي ليلق لك

 تيبي وهف كئارو نم ةأرما ىضاقلا جوز دقو « كءوسيام ىنءوسيو "ىلع كريخو ىتنباك

 نم ةلصخخ ىل ىعطقتو نيكسلا ىلخأت ىدوصقم انأو اههف بيغي ىلا مايألا هله اهدنع

 كيلع جوزني دوعي الو ةأرملا كل قلطي ادقع املع كل دقعأ ىتح هروز ىلي امم « هتيحل

 « "ىلع لضف كل راص دق ىديساي هل تلاقو هتجوز ءارو نم ىضاقلل تءاجو « ادبأ

 « كريغ جوزتتل ةليللا هذه ىف كيذ ىلع كتأرما تمزع دقو ىنءوسي كءوسي ىذلاو

 موانتف ء عنصت اذام رظناو رخشو كينيع صضمغو مثو ا سعانتف ىلوق ف تككش نإو

 عفر اهدي تليغدأو نيكسلاب تءاجف هب ظحلت هتجوزداكت ال ايفخ ارظنرظنيوهو ىضاقلل

 «تناف اهثذأ تح امرضو ةبزرملا ذخأو ىضاقلا قعزف نيكسلا تاحخدأو «هروز نع هتيحلس

 ىهو « اهتحبسب زوجعلا تجرخف هلئتف ىلاوال ىضاقلا اوذخأو اوءاجف اهلهأ كلذب ملعف

 . مالسلاو هتيب لوخد زئاجعلا عئم نم لقاعلاف ءهللا ناحبس هللا ناحبس: لوقت

 اهتعمسف ةرم تلخدف املإ نسمن دالوألا مأ تناكف زوجع ةرم ىثيب تاخد دقو

 تلاقف « ىللاو رواسألاو بايثلا نم خيشلا اذه ءارو نم ىتاصح شيإ اذ لوقت ىهو

 هئارو نم تلصح اهتيأرف ىببتلا خيشلا ةأرما ىلع تلخد دق تلاقف « ائيش تاصحام اه



 - !/ه4-

 لودلا اهتعنمو ابتِج رف زوجعاب شيإ ا تلقف « كلذ ربغو ارح ايابثو ابهذ ىداغد

 خبش ىببتلا خيشلاب اهدارمو "ىلع اهتدسفل ةحلاص تناكدالوألا مأ نأ ولف « تنام ىتح
 8 ملعأ ىلاعت هللاو كلذ ملعاف ئعتلا تركذتو نوشاا تيسنف ىنوشلا نيدلا رون خيشلل

 نم انتجوز نكمن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لدخأ )

 نم نيدو اهنيدل اظفح « اهيلإ ةيوغلا سوفنلا ليمي امب ةنيزيه ةرطعتم قيرطلل اهجورخ
 نيحلاصلاو ءاملعلا ءاسن نم ريثك هتنايحس ىف عقي دهعلا اذهو «نيملسملا اثناوخإ نم هيلع رمت

 نهرعنمب نأ مهلارع نم نويحتسيو ىسفنلا عبطلا كح مهلع بلغيف « مهريغ نع الضف

 تارومأللا كرئامأو «تامومذملا كرت ى الإ نوكيال ىعرشلا ءايدلا نأ مولعمو «كلذ نم

 .. نيد ةلق كلذ امنإف

 تجر اذإ تناكو « ءاسنلا لمجأ نم تأ هل هللا همحر نيدلل لضفأ ىحخأ ناكدقو

 « اهتيي ىلإ عجرت ىّثح ةرطعملا ةرخافلا اهمايث عزتتو ةخسولا ةقرهغا بايثلا سبلت قيرطأل

 ىلع اهنيد ةحلصم مدقنو « نونم ىحتست الو بايثلا كلتب راكألا توبب لخدت تناكو

 . اهتع هللا ىضر عبطلا 5>

 , كاده ىلوتي هللاو كلايع هب رمأو كلذ ىخأاي ملعاف

 : اعوفرم امرخو 4 ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو
 همو

 َىهذ سحلب ت تكرمف ترطعتسا اَّذِإ ةأاللو ؛ هيلي نع 0

 . ةيلاز ىنعي 8 (لكسو

 : اعوفرم امهحيعص ىف نابح نءاو ةعيزخ نال ةياور فو

 ؛لكو « ةيناَز َىوَف اع اودجيل مق لع تبق ترطنتتلا زارنا ايأ»

 .6 كلر نبع

 : لصتم دانسإب اعوفرم هحيعص ىف ةعزخ نا ىورو

 ىلَح فصعي ارو دجللا لإ تجرح ةَالَص أنما نم هللا "لب د

 . « لستفتف َْعِجاَر

 لوبق نو دجسملل .جورخلل ةبيطملا ىلع لسغلا باجيإ باب ةءزخخ نبا هيلع بوبو

 . لستغت نأ لبق تاص نإ اهتالص



 تاج

 نهم ْكيْشَت الف اًووخ تباص 1 ال اع طرت ىاسلاو هادونأ كرو

 .6 ةوخألا ءآَشملا

 ٍَبَو و رقما س نع "< ءاسن اوما سائلا اهيأي » »:اموفرم ةميزخ نبأ ىورو

 يف َناَتْحْبَتَ 0 مهواسن سجل كح [وتملي *1 ليئارسإ ىنب نإ , دجنلا يف

 1 رعأ ىلامت هلو « دجآسلا
 بحاصلارس ىشفن ال نأ ( لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 ىعرش رذعل الإ نيملسملا نم دحأل الو ةجنوزل الو

 لب « هئاشفإ مدع ىلع انبحاص انيصوي نأ ارس هنوك ف طرغشي ال هنأ ىخأاي ملعاو

 انم ديرب هنأ نئارقلاب ملعتف « الامشو انيمي تفتليو انثدحب ناكاذإ اك ناارقلاب ارسم نوكي

 الإ هتئايض نم مسي ال راص ىتح سانلا بلاغ نم هتناوض ترثكدق دهعلا اذهو « ناهتكلا

 هرس ىشفأ نف ء اضعي اهضعبب اهطايترا مدعو بولقلا لالا ةرثكل كلذو ليلقلا

 : هنع ىلاعت هللا ىضد ى عفاشلا مامإلا دشنأ دقو « ىمحأ رهف ا لإ نم بلطو

 ميك ل 56 لع و مادا هارمم ىشفَأ هرم اذِإ

 هيض كلا تعدوا ىذلا ب ُردَصَف هع تمم نع هارملا نَدَص قاض اّذإ

 ىتح ارسم ءارقفلا ىطعت نأ كايإف « ةجاذسلا مهلع بلغي ءارقفلا بلاغ نأ لعاو

 ءدسحلاو ءاضغبلاو ةوادعلا نم هيف سانلا امع نولفاغ مهنإف ناحتمالا ةياغ مهنصتمن

 نمؤيال اهالكو ناطيشامإو انركذ اك جذاسامإ : نيلجر دحأ نم كرس هعدوت نم ولخي الو

 . رس لع

 . هدي ىق ةريخلا تناك ه رس متك نم : هنع هللا ىضر ىعفاشلا مانإلا مالك فو

 . كنع لقن كيلإ لقن نمو « كيلع مث ثلل "مت نم : لاقو

 هزأ ملعاف مهم» هعمسي ام سانلا نع لقني هتيأر نإف « كرس هعدوت نم ىخأاي رظناف

 : دشنأو ارس كل ا ال

 ينال نع فأما ٍضمِفَع لك ينام لك ناَوغإْلا ني بأ
 يي ظفر 2 كورا رم لك يف ىنماس

 املا هند ا "38 ٠-ما تك ني يل



 مام

 : اًضيأ دخأو

 ىراتلا هادكأن هنا نأ ىريمي انيتلك َرْهَلا تح
 ىبانأ :اوسنل ”اضنأ نأك ىلع لك دذلبلا :كراكت
 ىلاعت هللا كلعلطي نأ كايإف « مهبارضأو ةالولا لزعب قلعتيام رارسألا مك نم نأ ملعف

 متكاو ريصا لب « ساثلا هب ريختف مظعألا ناطلسلا لاو>أ نمو مهلاوحأ نم ءىش ىلع

 . ماعلاو صاخللا هدهشيو هوجو ف عقي ىح كلذ
 .(”يكح ح ”ملع هلا ل هَللأَو

 ىلع سانلا مكءالطإو مك ايإ : لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر ىلربتملا مهاربإ ىديس ناكو
 «ءاليلتا تيب ىف سلاجلا مكَح هركح كلذل ىشفملا نإف « قلحلا لاوحأ نم مكل فشكام

 هكتهو « هتروع هفشكل هنعلي ءالقعلانمهياعرم نم لكف « بابلا حوتقم ةروعلا فوشكم

 . كلذب لتقلل هسفن هضيرعتو هنتر رس
 : كلتأرما عم انالف تيأر : سانلا نه لجرل ةرم فشكلا لهأ نه لجر لاق دقو 1

 « انزلاب ربخأ ىذلا خيشلا لتقو موهملا كلذ ءاجف

 : هتاكربب هللا انعفن ىراصنألا ايركز مالسإلا خيش انخيش ىندشنأ دقو

 رام نإ َكئَعَدَل نانإلا امأ تنال اتت

 نامل لاق ناب يا مالا لعن نيالا 3 3
 . كلاده ىلوتي هللاو نيملسملاب وكب قلعتملا رسلا ىخأاي متكاف

 . ( نيالا لوي َوُهَد)
 ةلزَم وللا دنع سانا 2 ”نم كاد : اعوفرم اهريغو دوادوبأو و لدم قورو

 اهم 'ء 2 7 ب 580 9 ٠٠ مر يقل 0 7
 | رسلب م 3 ديلإ ىضتَ وتأرما لإ 5 ”زجتلا )2 هما |

 . 6 ا

 0 هيلع ُهّثلا لسولا رلوسر دنع تناك الأ » ءامنأ نَع دجأ أ مامإل غور

 00 1 هله , لم اجب 5 : لآقف « دنع د دنع دوق داسنلاَو ”لاحكلاَو

 نا مم ثا ”لوسرا|ب ِهْلاَو : تلق 5 مقل رك هج زعم تلَصَف ريحت



 ا

 ابينقف ةناطِيَش ىقل ٍنآطِئَع ”لثم كلذ 'لثع نإ ادعت ال : لاف «َناَعْفَعَل نمو
 م

 2 ل ”ساّئلاَو

 : هوحنو فوخ نم اوتكس ليقو « اوتكس ىأ : موقلا مرأ ىعمو
 2 59 1 .؟ ميمو 0 21 55 5 5 5

 اَبَب 'قلفيت ولغأب واخت نأ *6 دحأ ىسعاَلأ» هراعوف رم دارنا ةناوؤ قو
 ميك م 5 6 ل # - اب 1 امص ثا : 7 .؟ 72

 ىتع الأ « كذب ةباحمأ ثادح جرح اَذإ "2 ”ةَبجاَح ىضقت م اًرقس ىخر م
 مصااو تيرم ار قا مصرس ليم لع سا 6 2 0-0 5 م

 . ايحاوص تتادح انجاح تضق اًذِإف « هت ىو اهيا قلت نأ ل ادحإ
 را هارمس اع 4-5 - 7 5 -1 م 0 -6 1

 اوامفت الق : لاق . نولتفيل منَ ناعفيل نإ ثا لوسَر اي َهاَو : أما تلات
 57 ”هتحاح ىمَقَق رش رطلا قعر لَ 80 - ا 3 شم كلذ 3 ف

 . © ابك نيو فرصنا مث

 . 4 مارح عابسلا » : اعوفرم دمحأ مامإلا ىورو

 + علا رختفي ىذلا لجرلا هب قعد . ةعيط نبا لاق

 ماس <
 « مارح مد كْفَس : : سلاجم ثالث لإ و ةنامألاب سلاحا م :اعوفرم دوادوبأ ىورو

 ْ 4 و رك لع طقمرا كا وأ

 َتَقَقلا مث ثيدحم ُلُجَر كُجَر َثدَح اَّذإ » : اعوفرم ىذمرتلاو دوادوبأ ىورو

 . رعأ ىلامت هللا « ةناَمأ ريغ
 انصيمق ليذ لوطنال نأ ( سو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لعخأ)

 ةنسلا ىف دروام دح ىلع الإ اتسوبلمنم كلذ ريغالو ائرازإ ى مخرن الو « انليوارس نانق الو

 ةنسلا لعف نيعتيو . نيربكستملا بحال هللاو نيربكتملا ءاليخلا راعش نم كلذ نأ ثيح نم
 هنواأسي الو ىأرلا ىدابب هب نودتقي سانلا نأ هسفن نم مع نم لك ىلع اهدنع فوقولاو
 هقح ىف رمألاف هب ىدتقيال نم امأو : لوقو لعف لكى لوقلا كلذكو ءال مأ ةنس كلذ له

 اذإام ةنسلا دح ىلإ هيلع فطع امو صيمقلا ليوطتب رمألا لحم نأ ىفضال مث ٠ تمنأ

 ردق ىلع اندز مث ةروعلا رتسي امب انأدب دجوي مل نإف « هيف ةهشال لالح لام نم هنمل دجو

 ف ىلص نم دهع ىف دمحأ مامإلا ثيدح ىف مدقت ال. ةنسلا دح ىلإ لالحلا نعلا نم دجنام
 لكل ىغبئيف «لبقثال هنالص نأ نم مارح نم دحاو مهرد هيفو مهارد ةرشع هن بوث



 ا

 لجو زع هللا ىدي نيب فوقولا لاح اهسال هسوبام ىف للا ىعاري نأ نيدتم

 < اهريغو ةالضلا ىف

 نأ دبعلل نامزلا اذه ىف بدألا نم : لوقي ىلاعت هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ ناكو

 تابههشلا ةبلغل هنم هللا رفغتسبو الإ ايش سبلب الو هنم هللا رفغتسيو الإ اماعط لكأي ال

 ىرشي ملاظ وأ ساكموأ اشرلا ذخأي ضاق هيلع تقي رجات ىأف « سانلا نم عروتي نم ةلقو

 ءالؤهنم ءىش نآلا هينأي نامزاا اذه دباع ىأو « تاهيش كلمهارد لوقيو هدريف اشاهق هنم

 . ايندلا تيقيام هنم عدوت دق رمأ اذهف فاحلا سبايلا زبخلاب عنقيو هدريف

 ادئاا ق هطغو ربقشت ريغ نم اجودزم صولا رفضي صاوخلا ىلع ىديس ناكدقو

 ثالثلاو نيينسلا اما دنع ثكمت ةفقلا تناكف ؛ عفنلاو ةوقال ابلط ءاملاب هشر نود

 ريدقتب ىلأل بسكلا اذه نم ىلكأ نم ءىبث ىسفن ىف لوقيو سانلا تفق ىلع ةدايز

 تعب اذإو «مهيساكم ىف نورووتم مويلا سانلا بلاغ ناف ؟ نم ىلع عيبأ ىتءنص ىف ىحصن
 ةبج هنع هللا ىضر هسبلم ناكو « ساكملا ىلع تعب أكف ساكم سولف دريال نم ىلع

 لسغي تاكو . قاتلاب قدصتيو ةبهلا ددجم ةنس لك ناكف ةمامع عرذأ ةعبس وحنو فوص

 لالحلا ةاقل ةنؤملل افيف ةبخلا كلذكو « نوباص ريغ نم حلمب ةرم ةنس لك هتمامع

 , هماقمل لك اشملا

 ىببال ثرحي سفنلا تائوعر نم هجر ىو هيب رب حبش ىلإ دهعلا اذهب لماعلل جاتخيو

 نم للقتلا هل حلصي كانهو اماوفب حرفي لإ تاببشلا نم هلإف « ءىش ىلإ تافتلا هدنع

 تانوعرلا نم هدنعو انش امامط لكأو ةنشبخ ةيج ريقفلا سبل امبرو معاطملاو سبالملا

 للعلا نم هجرخخأو كلذ ىلع هببنل هيبرب خيش هل ناكولو « ةملظلا دنع سيلام ربكلاو

 : هلامعأ ف

 98 ماخلا هحونكو ىنمزلا هنسدحو قاسنااو ىلمرتلاو دواد وبأ ىورو

 - 1 . 4-3 0 8ع

 . ©« ٌصيمتلا ”ملسو ديلع هنا لص هللا لوسر ىلإ بايثلا بَحَأ ناك »

 : لوقي ناك سو هيلع هللا لص هلأ قاسنلاو ىراخبلا ىورو

 5 . 005072 0 ء ا
 .4 رانلا ىف رازولا نم نيبنكلا لفسا م 2



 - اا/54-

 وهف رازإلا ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلاقام : لاق رمع نبا نع دوادوبأ ىورو

 . صيمقلا ىف

 : اعوفرم هحيحص ى نابح نباو هجام نباو ىئاسنلاو دواد وبأو كلام ىورو

 نيَكْلا نيبو كني ايفا وْيَلَع جرح الو قاكلا فطن َلِإ نيذْلا ةَرزأ»
 ميكا هللا ظنيت لل انعب ُمَراَإ كج ْنَسَو « رالا ى َهْهَف ةثيلذ نيب نأ ات
 « َّمَمأيَقْلا 0

 .+.نازولا ف قس « نيبنكلا َنِم م لق ىف ريَحاَل ة : اعوفرم دمحأ مامإلا فىورو

 ثازإ "لكَو و لسو هيلع د ياو : لاق رع نبا نع هل ةياور فو

 رع 0 نإ لاتف رع ملا ُدْبَع تلق ؟ اذه نس لاَ قع

 . نيقاّسلا فعن لإ ى ٍراَزِ تسفر كَراَذإ 'مقْرَ

 ا رولا لزت ملف : ملسأ نب ديز لاق

 هيلا ظني الو ثلا سلك ال ةنالت » ا وا ديا
 يمس َقفَْلاَ ناَثْلاَو هَراَزِإ لبنملا :”يلأ بدع كَ 3 مك نب اَلَو قتمايقلا مي

 . « بؤاكلا فيلا

 : اعوفرم مهريغو هجام نباو ىلاسنلاو دواد وبأ ىورو
 سد” ©

 421 ارنب ءالَيْخ انش رج نم « ةماسلاَو ٍصيِمَقْلاَو راّزإلا ىف لآبشسإلا »
0 

 «ءإ]( سوس
 .6 ةماي موي

 : بجعلاو ربكلا وه ءايلا حتفو اهرسكو ءاخلا مضو دللب :ءاليفلاو

 خلا الإ وب ديرب ُهَراَرإ ٌرَج ْنَم » : اعوفرم اهريغو ناذيشلا ىورو

 . « َرَمآيقْلا ماي هل راها

 > سانلا راقتحاو ربكلا وهو « لايتخالا نم ةمجعملا رسكو مملا حتفي : ةليغاو

 ورم 1 المل هع للا "سس مس كاع 7 5
 ىخرتشي فقرازإ نإ وللا لوسر اي : لق ركب ابأ نأ » : نيخبشلل ةياور ىفو

1 
 هللا نإف هل



 اه

 هنتر تنك ةكلن] :لسو هلك هلا لص هلا ”لوصر 5 نآتك  ةدماتأ نأ لإ
 . « ءالّيش 0

 هئطوب ءاليخ هّرازإ ىو نم » : اعوفرم اهريغو ىئاربطلاو دمح مامإلا قر 2 ا را 1 ١

 , هراّثلا ىف

 ميلا موي هيل ا رامي 1 1 و رح نم » : أاعوفرم قاربطلا ىورو

 .ه امرك هللا لع ناك ْنِإَو
 5 0 لص ه ثرسالإ سامو [ حاس . .

 سلف ءالم وتالّص ىف هَراَزِإ ل هيفي : اعوفرم 'هربعو دواد وبأ ىورو

1 

 « هرازإ ليش لج هدام دا لاقل نإ َو « مارح اَكَو لح ىف هللا نم

 . ملعأ لو و

 نم انلارع وسكنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع ذخأ)

 نويع نع اهريس ق ةغلايم كالذ اهسفنل ىرتشت نأ اهرقث الو ةرشبلا فصت ىنلا بايثلا

 بناجألا تراظن امبرف « ءاسنلاو بئاجألا لاجرلا نم رادلا نولخدي نيذلا « بناجألا

 انرمأ امو « اصلا جاجزلا تحت نم هرظنت امك ةقيقرلا بايثلا تحت نم ةأرملا جرف ىلإ

 كلذ سبل بحت هتجوز ىأر اذإ جوزلل ىغييف « هتحت نم ةرشبلا ىرثال امب الإ ىلاعت هللا

 يغبنيال هنأ اهل نيبيو « ةروعلا امسال نويعلا نع اهندب ةأرملا رئس لمضف ىف اطاسب اهل دع نأ

 م انركذام لهجم ءاسنلا بلاغ 4 « ةجايل الإ ةولخخ ىف واو اهسفن ةروع ىلإ رظنلا امل

 . اهجوز نلاختال اهلعاو قيقرلا سبل 0 3 كلذ“ دعب
 تي

 - 14 مس , ع 2 5 5

 ”لاجر ىتمأ رخا ف نوكل 0 اءوفرم ا ىورو

 إف نهونعلا فاجيلا تحبلا قتتشأك نيسوُوُر ىلع تآيراع تايساك "هوان

 'كفمدَع 3 5 را دا ١ ا كم هناك 7 ,*تك وَلا
 0 مل 4,

 6 "كلب رممالا هاسن

 مهَنَس مق : 1 ب راثلا لغأ ١ نم ناقتص 2 : اعوفرم هريغو م ةياور فو



 اكتم

 لما نم 52 3 م مه هل سلا نا رب ل مما مل

 تاليمم تايراع تايساك ااسنَو « سلا اب نوُب رضي رقبلا باتذاك طايس
 سس يااا لص رثراا ىا ل ما 2. َّء ا

 :ر نودحي الو ةئملا نواخديال « ةئ الإ تخببلا قت اك توسوهر لع تآلئام

 .«اذك اذك -ةرينم نم دحوم احمر نإ
 ”كرص ها كرس ع .٠ 9 ه8 م © مع م ِ

 لع تلخد ركب ىلأ تنب أ نأ د : نسح لسىم لاقو دوادوبأ ىورو

 ”ّللا ىلص هللا "لوُسَر اهنع ضترغأف «”قاقر باي (ملَعَو سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر : ٍ ةهعاس نسمات دندن ع او اس 1 1
 رمش 2 0-2 - 520 0 20010 95

 اهنم ىري نأ حلصي 'ل ضيحلا تقلب اًذِإ ةَأدرلا نإ داملأ اي : لآَقَو <لسو ويلع
 معأ هللاو « كيفك و ههْجَو لإ َراَغَأَو اَذْهَو اَذه الإ

 نم ادحأ رقنال نأ ( ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لحخأ )

 الو ؛ هيلع سواجلاو ريركلا سبل ىلع مهنيد قف نيروهتملا ند مهريغو نيرشابملاو ةملظلا

 . بهذلاب ىلحتلا ىلع

 مهمديأب امع ةفعو مات دهزو ةماث ةسايس ىلإ ءالٌؤه لثم تاركثم ليز .نم جاتحمو

 مولع ركنأو مهاهن واف ةفعالو دهز الو هدنع ةسايسال نم امأو ءايثدلا تحس نم

 نم هتنايحش تركك دق دهعلا اذهو « هيلع نوكحضيو هنور دز لب هراكنإ كن نوذصيال

 عم مهيلع ن وركذي وأ « ريرخلا ةملظلا سبل ىلع راكنإلا نع نوتكسيف سانلا بلاغ

 الب مهلع نوركنيوأ « كلذ لجأل معلا مهددرتو مهاياده مهوبقو ممديأب امف مهعمط

 ىغينيف « هب نوامعي وأ مهياع مهراكنإ ثودري له مهياع أاوسسجتي نأ ريغ نم ةساوس

 سفن دمت ىتح لهمتيمث راكنالاب هل ضرع لوبقلا تامالعرب مل اذإف ال وأ ةضالا سجب

 1 ةسايسو قفرب هرمأي م ملاظلا كلذ

 لماع

 .( مدر ونغ هَللاَو )

 اينأللا ىف سبل نم هن نيرا اوُمَبْلَت ال » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 . « ةرخأآلا ىف هتيم
 . « ل قالخال ْنَم ري رخلا ّسْيلَي ام 1 3 : نيخيشال ةباور فو

 اًريِرَح ذخَأ ”ملسو هيلع هللا ىلص ولا لوسر نأ » : ىلاستلاو دوادونأ كورو 2 1 1 ماه الا 00



 تب الكال -

 ل 5-5 .٠ 1 42 ملا رع ١ سا 00

 لق اخ , نيه نإ : لق مث « دش ىف جف اَبكَدَو « نيجي ىف هج
 .« ىتمأروث ذ

 بلي نأ همرح ًايناللاوف ري رخعا سبل ْنَم :  اعوفرم هحيمص ىف نابح نبا ىورو ميال كماو
 .( ةرخألا ف

 سو هيلع هللا ىلص للا ٌلوُسَر ىأَر » : لاق ذاعم نع ىئاربطلاو رازبلا ىورو
 .6 مَمآيِقْلا ماو رأ نم ”قاوط لات رئي رح ع

 . قوطملا وهو « بيج اهل ىأ : ةبيجم هلوقو

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىناريطلاو دمحأ مامإلا ىورو
 هسيل هيلع هللا مرح بهذلاب لحتي وهو ىتمأ “نم تأم 'نت » ١ 5-5 ع هَ سرر حر 5-5 ميسورللا ةثشو عك -

00-5 0-2 3 - 

 . 6 ةنطلا ىف

 لِجَر دي ىف بَعد ني مناخ ىأَر لسو يلع ُهَّلا ىلَص هلأ » : سم ىورو
 1 م - ه ل 8 00 8-2 هه 7-2 2 هم

 6 مدي ىف ير ا نم ةرمج ىلإ 35 دحأ "معي : لاقَو ؛ م ع

 : رعأ ىلاعت هللاو

 نم ادحأ رقن ال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع ذيخأ )

 « كلذ كرث ىف انل عمسي ناكنإ الإ اسلجم هل رضحت الو ءاسنلاب هبشتي ءايرخسلا لهأ

 ٠ اههريغ وأ ناتخ وأ سرع َْق نيطيضا ءارو لسري انناوخإ ند ادحأ رق ال كلذكو

 نمو ؛«سانلا كاحضإ لجأل دودلا نودعتب امنإو « ةحابملا رومألاىلء نوطبضني ال مهنأل

 مارح كلذ لك اههريغو ضاقو ىدنج نم لاجرلا سابل ةسورعال نينغملا سايلإ كلذ

 مارنل ءايرخسلا هيسائب ال راص كامزلا نأ عم ناميإلا لهأ ةءورم هل ند هراد َْق هاعفي ال

 ىلاغملا صويولخخو نيطيغا سلا# رسفحو فتلاخ نمو ؛ رغاصألاو راكألا ىلع مومهلا

 . برجيلف كلش نمو « كلذ بقع دك: لوصح نم هل دبالف كلحضو

 نوكحضيو سائاا كإاحضإ فاكتأ ةنس اذكو اذك ىل نإ نيطبلا سيئر ىل لاق دقو

 تكرت لاقف ؟ كنأشام هل تاقف « ةئيطا كلت ريغ ةئيبم هتيأر ةدم دعب مث كلذك افلكت



 ىلع انايبأ ىل مظن مث « اهارقو رصم ىف بركسا نم هسيف سانلا ام ةريكل ةفرحلا كلت

 : اهنم ةيمدبلا

 ااا

 م تنك رطِم ىلع ينل

 م. 5 :
 تلذ زع ىف
- - +2 

 ل 7

 تناهَو

 مصر م2 0 ضي طا 000 0 0 5 ٠

 5 ذب : ذا ا ناك تافت اهاقي نعد

 ْبصاَذَم هيلا مَعَ ْيِساكْلاَو حرفا 21

000 

 بلاطو ْبَلْطَم لُك نو
 قالوبي ضيو اَدَملاَنْيَأَو قاّرْرألاَو ”مداخلا َن : ََ 1 د تا و

7 2 5 2-1 

 رع واح لعبو فار ىذلا 0 م 2

 ”رمقَو لطم تق

 ٌلاَوْقَأَو تاّينإ ُفلَخَو لاَرْهَأ قلثكا ىلع ْتَداَر
 0 ل

 سومو ل لكل لاعتر باكل و قب 3

 تنام كلا كرو .”ةيناع قاطو لاوحأ

 "رب ىلك ىباتب امو تجامو |ًانققرنف
 ع ا

 ؛بئاصلا ثينكلا ادعو ناسا قرامر اذه
.8 

 - شم

 هلا محو

 اقتل ب يزل بئاع لفطلا كتي نم

 ع ىذلا نام اذه

# 

 راسل ري 582 ىنهذ راح ٍٍس

 5 جرو غ ُهنلاَو ) لاق ام رخآ ىلإ

 ص سو يلع /للا ىلص هللا لوسر نأ » : امهريغو دواد وبأو ناخيشلا ىورو
 . « لاجشلاب ءآسنلا نم تاريَشتلا َن 2 ءآسلاب لآجّراَن « نيل

 اا . كلذ ومنو ةكرح وأ مالكوأ سايل ىف ىنعي

 وأ ع سو ةيلع 21 ىلص م هللا لوسر نآ : هجأم نباو ىاربطلا ىورو

 . لاح لاا ا نم ا | م ل 0 0



 دش

 « لاجل ني "نيئمحْلا سو ويلع هللا ىلص للا "لور هَل » : ىراخببلل ةياور ىفو

 .6 ءامتلا نس تالْكتْلاَو

 « ءاسنلا هلعفي اك ىنثتلاو ريكتلا وهو ثانختا هيف نم : اهرممكو نونلا حتفب ثنهغاو

 . ىربكلا ةشجافلا لعفي ىذلاك

 : اهريغو هجام نءاو ىنأسنلاو دواد وبأ ىورو

 لا ةتنبل بلي لِجَرلا ملسو ويلع هنا لص هللا ”لوستر نمل »
 .6 للا ةشل

 بضخ لق لجَرب 3 مست هيلع "هللا لص ملل لوسر نأ : دواد وبأ ىورو

 ذه آب ام : سو ريل هللا ىلَص هللا لوسَر لآقف « ءاّنحلاب جر ف 3

 تيب ٌُكب : لَآَق ؟ هلئقن الأ ل [ لرسول د :ليقف 5 يقبل ىلإ قنف 2 نما ٠ ءاملل

 .رلعأ م هللاو « ةريثك كلذ ىف كيداحألاو 0" نباص لق

 ةرهش سابمل سبلن ال نأ ( لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 رمحو رفصو رضخ عقر نه ةنولملا تاعقرملا سبلن نأك « ةاهايم الو رخف سابلالو

 تبا نم اتشب سبلث وأ « امهوحنو ةيرداقلاو ةيدمحألا ءارقفلا هلعفي انك ء كلذ وحتو دوسو

 ةمامع ريغب افوشكم صوخ وأ دلج روطرط وأ رءشلا ةءوزئم ادواج وأ ءافلح وأ صوخو

 ادج ضايبلا ةيقن ةبجوأ اقيقر اناسليط سبلن وأ « اههوخن وأ ءارضخ وأ ءار> ةلمش وأ

 . ةيعرش ةحيد ةينب الإ كالذ وحتو

 اذإ اوناكف « لالحلا ةلق نمالإ ةعقرلا نوسبليال مدقتملا رصعلا ىف خايشألا ناكدقو

 « اصاخ انول نومزّتلي الو لالحلا نم هنودجام بسح هنوعقري ءادر وأ بوث مه عطقت

 لالح نم عقرلا ذخأي نم فال دصق ريغ نه تانوام ربصت لوط ىلع مهمايث تناكف

 وحنو اهتح قرت ريغ نم هسفن ىوه ردق ىلع اهعطقيف ةريبكلا ةقرحلا ذخأي وأ مارحو

 . سوفنلا تائوعر نم دودعم كلذ نإذ « كلذ

 نونذأيال اوناكو « قيرطلا ةسافن نوفرعي اوناك مدقتملا نمزاا ىف خايشألا نأ معاو

 خيشلا نإ مث « اهضايرو هسفن بيذهت نم هغارف دعب الإ فوصلا نم ةبحجلا سبا ىف ديرملل

 ( راونألا حتارل - ؛9)



 سس اب لس

 « مهر ضحي ةبحلا هسبلي مث هل نوعديو ةحتافلا نوءرقيو رصعلا ىف نيدوجوملا ءارقفلا عمجي

 عزتلاب هنورمأيو هتيرشب ران دومخ لبق فوصلا سبل نم لك ىلع ثوركني اوناكف
 < كلذ درا

 ةضاير ىلإ جاتحم وهو فوص ةبج ريقف ىلع ىأر اذإ ىعافرلا نب دمحأ ىديس ناكو

 خطل ول ثيحب اهراذ دمت ىتحك سفن دهاجو سابللا اذه ىدلواي علخا هل لوقي قالخألا

 اهس هياع اصخش ةرم ىأرو : رثأتنال كبايث خطاو « سانا ةرضضحب ةرذعلاب كلهجو دحأ

 مل نإف « نيقتملا ةيلحب تيلحتو نيحلاصلا ىزب تنيزت امت] ىدلواي لاذق افوص اسبال نيحلاصلا

 اوضرتال لوقةيو ةبذعلا ءاشرإ نم هباعصأ عنع ناكو > مهسابل عزئاف الإو مهقيرط كلست

 . مارح وهف خيشقلا ةينب اهاخرأ نم نإف « كسوفن نارين دمحم ىثح ةبذعلا

 مت «الوأ لاكلاب كخيش كل دهشي ىتح ةنطابلا قالخألا ليصخت:ىلع ىخأاي لمعاف
 ماوعلا سبل سهلاف كرهاظ كنطاب قفاوي مل نإو كلنطاب كرهاظ لكاشيل فوصلا سبلا

 . ساأنلا داحلآ نم

 براقعلاك مهتلسلأو ةحبسلا مهيديأ ف نودخأيو فوصلا نوسبلي ةعامج تيأر دقو

 م مهايزو كاياف قيرطلا نو ءدي كلذ دعب مث نفسلاك مهنوطبو حيسافلا ها وفأك مهها وفأو

 نمالإ هياع رقي نأ قيرطلا لهأنم دحأل ىخبنيال هلكاذهو اساكم مهنم لمع نم تيأر لب

 «ةبيهطلاو ريخللا اهباعحصأ ىلعو سائلادنع ةمرح اهو ءارقفلا قيرط انكردأ دقو ءهاهأ نم ناك

 ىديس 27 « هذع هللا ىضر رصمب قصرملا ىلع ىديس انطيش توم كلذ ىلاعت هللا عفرف

 دالوأل اهظعت دشأ تيأراف « مهنع هللا ىضر ىوانشلا دمحم ىديس توءو « صاوخللا ىلع

 . ةثالثلا ءالؤه نم ءارقفلا

 رم بلكل ماق ىوانقلا ميحرلا دبع خيشلا ىديس نأ ىوانشلا دمحم ىديس ىكح دقو

 باكساا قع ىف اوأرف « هق:عى ىذلا ءارقفلا ىزا تمق امئإ لاقف سانلاضعب همالف هيلع

 « كاده ىلوتي هللاو «ةرهش سايل سيلت الو كلذ ملعاف ءريقف ةبجس نم اطومرش

 ريل نازل لب ويب هابيل ايت بلي دَحَأ نيام » : اعوفرم ىناربطلا ىورو

 . « ْهَعَي ىتم هعزني تح هَل كاس للا ظني "أل

 سو هيلع هللا ىلص ّىَنلا نأ هنأ » ةبلمث نب ةرمض ْنَ : دمحأ مامإلا ىورو



 بالالا

 لامك ةنْطاكِيَلخ دم كيَياوث ىمرتأ ا : لاق ميلا لاَ "نم نآتلَح ٌةْيلَعَو

 "للا لَص هللا اتق « ىَنَع اَمبَع رَأ تح دعقأ ل ىلإ ترتفتسا نال هللا لوسر أب

 . « نع اُميَعرَت تَح امب رس َقكلناَف ء ءزمضل 'رقْغا ملا : "لسو ديلع

 نوكأ نيران او نيل قم ٌناَرش 9 : اعوفرم ايندلا ىلأ نب ىورو

 . « مآلَكَلا ىَنوُفدَتَتَيَو بالا نال َنوبْلَيَورماّطلا َناَولأ
 م 8 ا 75 5 .- .٠

 دو ولا نوب َرْسيَو » : ىلاريطلا ةباور ىف داز

 ةروش باوث سبل نم » : اعوفرم نيزر ىورو

 كم وا 2 رسل م ها ليسو جام همهم 8-0 م
 هادم ابنود ا هّسلأ اين دلا ىف رز باون سم 3 2 ىرخأ ةياور فو

 8 5 7 مرمإ لإ[ سو

 « ران هيف بط | "مث قمايقلا موي
 همر كاسم ولمس م مم ارو و و معلول 700 5 7

 قُم هعضي ىتح هنع هللا ضرعا ةّرهمش باث سبل دم » ١ ىرخأ ةياور فو

 . رعأ هللو « مس

 ءاسنلا نم ادحأ رقنال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لعخأ )

 !مانسأ جيلفن وأ هرعش ذخأ ىنعي « اههجو تييفحت وأ اهمدب مثو وأ اهرعش لصو ىلع

 ميرحتب لهاج نهرثكأ نإذ « ءاسنلا نيب كلذ نع ىبنلل ةعاشإ نيعتيو « هوحنو درمملاب

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو « فنألاو ناذآلا بيقثت مرن ناهي ام" ؛ كلذ
 2 م

 . « وتيعَر نع ”لوثص عيار لك »
 ءارق نم دهعلا اذه ةنايخ تريك دقو « اهملعي نف الإو هتجوز لجرلا ملعي مل نإف

 اهرمأي الو بنج ىهو ىسمتو حبصت ىهو هتجوز مهدحأ رظنيف « ملعلا ةيلطو نآرقلا

 « اهابني الف اهدودمغ رعش ذحعأت اهرظنيو « اهاهني الف ةالصلا كرتت اهرظنيو ءاهاهني الو

 ىلإ جرم نأ ىلإ اهجوخيو « اهيف هرطاخخ بعتي الف اهئيد ىف هقفتلاو ميلعتلل ةلباق تناكامبرو

 2 حلصيال نم اتطلخو اهجورحخخ بيس دسافملا نم ةدمأ ضرعتنو « دجاسملا ىف ظاعولا

 هيلع بجيف « مالسلاو ايماع ناكنإ الإ هريغ ىلإ جورخلا نع هتجوز ىنغأ نم لقاعلاف



 الالب

 اشف دق رمألا اذه دهازلا دحأ ىديس ىأر املو < هلايع ملعي مث ءالوأ مارحلاو لالحلا عت

 ىضر نويلع لدي لاجرلا نم ادحأ نكمم الو نهيد ماكحأ نهملعيو دجسملا ىف

 + هنع هللا

 امتباصأ بل نإ 6 هللا ا ْتلَآَ رم أد : هجام ناو مست

 ةلصاولا هللا نمل : َلاتَك ؟ اه رمش ىف ”لصأفأ متِجَوَر نإ و اهنزعش قوتك ةبطلتا

 .6 ةلرييكسارلاو

 . « ةلصوَتْْلاَو ةلصاَرلا دلسو يلع هلا لص هللا ُلوُسَم مل » : ةياور فو
 ةَمئاَولا ملسو , هيلع للا ىلص , هللا 00 اههريغو ناخيشلا ىورو

 .6 ةمثاتسْلاَو

 تايم نسل تاوّتَفْيلاَو تامّستَيلاَو » : اهريغو نيخيشلل ىرخأ ةياور ىف داز

 ١6:- هللا قلَخ

 : ةصمانلاو «كلذ امم لومعملا ةلصوتسملاو « ءاسنلا رعشب رعشلا لصت ىتلا : ةلصاولاو

 وهو صقلا نموه :ىلاطخلتا لاقو . دواد وبأ هلاق « اذكه هقرت ىتح بجاحلا شقنت ىلا

 ناكملا كلذ وشحت مث ربإلاب هجوااو ديلا زرغ: ىّبا ىه :ةمشاوااو « هجولا نم رعشلا كنن

 دربملاب امنانسأ جافت ىتلا ىه ةجلفتملاو « كلذ اهم لومعملا ةمشوتسملاو « ادادم وأ الحك

 : نيسحتلل هوختو
 نإ َو « هوس 3 ”عئدخأ 2 | : مي تاَذ لاق هيو ران ناد: كاشيقلاقورو

 6 ددألا نع ب لسد ويلع هللا ىلص للا نأ

 أ ىرأ تنك اع : اق ٍرعش نم ب جوخ ةيواعم نأ » : اهل ىرخأ فو

 :«اووألا هاك هلل سو ريلع هلا لم هللا لوغو نو هولا الإ ةلتنمت ادم

 ىلع اصعب لجر ءاجبو لاق . قردل ١ نم اهرعش ةأرملا هب رثكتام هب دارااو : ةداتق لاق

 . ملعأ ىلاعت هللاو روزلا اذه الأ: ةيواعم لاقف ةقرخ اهسأر

 ةيحل انل بضختال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )
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 عراشلا ضرغل اميدقت داوسلاب اهسأو بضخ ىلع اهريغالو انتجوز رقنالو داوسلاب

 لعف دهاجمللف ؛ هللا ليسو داهم اك ىعرش ضرغل الإ ءانضرغ ىلع ملسو هيلع هللا ل

 نيزت دوهعى كلذ طسب ىتأبسو ؛ودعلا اباهرإ نيدهاحملا نم هلعفينم هيلع رقي نأ هلو « كلذ
 : ىلاعت هللا ءاش نإ اهجوزل ةأرملا

 : اعوفرم ةميزخ نءاو ىئاسنلاو دواد وبأ ىورو

 نوحي ريال ماما لصاَوَسَك داوكلاب_ نامل رِخآ ىف َنوُبْضَع موك نوكيَس»
 .6 ندا ةئاَو

 هتي- بضخم نأ لجرلل سأبال : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىمليدلا ىورو

 : ملعأ ىلاعت هللاو « ةنيز وه امنإ اهجوزل بضخت نأ ةأرملل سأب الو ةأرملل

 كرب نواهتنال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 موي لك مهدهاعتن لب « كلذ نوكرتي انئافطأ عدن الو « تارشلاو ماعطلا ىلع ةيمسنلا

 : لق لك الل سلج اذإ لفطلا انلوقب

 . اهاسنيال هل ةداع كلذريصي ىتح (رمحلا .نطختلا هللا )
 : ميظعلا نآرقلا قو

 . (قطفل ه3 ُةْيَلَع هلل 2 يك ذب "مام اوك ان آل:)

 كلذ هرج اهكرتب نوابت نف « ببسلا صوصخمال نية دنع ظفالا مومعب ةربعلاو

  ىلاعت هللا مراهم كاهننا ةرثك ىلإ

 نجاعلا ركذي مل خيبط وأ نيجع نم لكأيال هللا همحر صاواللا ىلع ىديس ناكو

 هلأكف هيلع هللا مما ركذي ملام لك : لوّيو هيلع ىلاعت هللا مسا خبباطلا وأ

 . ةتيلاك ىدنع

 ةرم ىسنو :هللأ ايروتسد لوقي ىتح ةدحاو ةمقل لك أبال نبدلا لضفأ ىخأ ناكو

 ىلع اولك أي نأ ىلاصأل بحأ ال لوقي نلكو « كلذل ةزافك ةرم نيعبس هللا رفغتساف كلذ

 : لاجر ماق» لكلو لجو زع هللا ىدي نيب ممثوك ةلفغ

 . (”ريلع عسا لاَ )

 1 ملسو هيلع للا لَص هللا ”لوسَر نأ » : امهريغو ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو



 7 0 هام 7 8 رع

 وتلا لاقف ٠ نيكمشاب دلك أف "ىلا رعأ اق ؛ هبا نم 0

 .64 < اَنَكَل ىعت + هّنإ امأ : سو ريلع هَ

 : ىهو ةدايز هجام نباو دواد وبأ ىورو

 ةىبنا نإف < ُْيَلَع لات للا من | رك ذيلف امانط م دَحأ لكأ اًذِإَف »
 ءأَك تيذ لاق اذإ “ هلق 00 0 + ةرخلاَو هلأ هللا رمش : لقت ولو 5أ ىف

 4 ا

 .6 وتطب قام نآطيشلا

 هللا ا 0 "1 ىذلا مامُطلا لِحِيْسي َنآطيَشلا نإ » : اعوفرم لسم كودو

 . لعأ ىلاعت هللاو « عْيَلَع

 مهريغو انلايع رقنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيله لخأ )

 نع الصضف ةضفلا لالا وأ ةقلعملا وأ « ةضفلا دورملا وأ « ةضفلا ةلحكملا لاعتسا ىلع

 ىلإ لج نم ائيش لقنام لك ىه ةينآلا نأل ٠ كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا مومعل بهذلا
 هب لمعلا كرب لي دهعلا اذهو « مهفاف نيعلا ىلإ لحكلا لآني دورملا نإف «مهفاف لح

 مدعل كالذ لك« كلذ نع مهوهني الو ركذ ام نواحتكي مهو مهءاسن نوريف ريثك قلخ

 < ةرهطملا ةعيرشلا ىلع مهتريغ

 ىنتعا امب دبعلا ىنتعي نأ نامبإلا نم : لوقي هللا همحر صاوحلا ايلع ىديس تعمسو

 را را ازا ا لسا
 "رجم م (1 ةكضنلا ةينآ ىف ُبَرْشَي ىذلا » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو " :1 ىف :

 « "نهج آت ونطب ىف

 5 ةضِفلاَو بهاذا كينآ ىف ُبَرْشَيَو ”زك أب ىذلا نإ » : لس ةياور ىو

 « "هج رأت ويطب ىف 'رجارحي
 نط ىف رجم املك ةضف وأ بهذ اإ ني برش نم » : لمل ىرخأ ىفو
 "ا

 : اعوفرم دانسالا حمص لاقو مك اا ىورو
 1 حم رس هدر » سل سما ا ا لا لا

 : معأ ىلاعت هللاو « ةرخآلاف اهب بّرشإ 'ل رةضفلاو بهذلا ةيناىف برش نم »
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 راغصلا اندالوأ لمبمال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع فخأ )

 ءاثإلا ىفب خفنلل ىلع مهريرقتب وأ « الثم كامشلا ديلاب برشلاو لكألا ىلع مهريرقتب

 «برشلاو لكألا بادآ ىف درو امم كلذ وهو حدقلا ةملث نم وأ ءاةسلا مف نم برشلا وأ

 ىتح ةيعرشلا بادآلا مهميلعتب مهدالوأل نوتفتلي الف سانلا بلاغ هب لي دهعلا اذهو

 سانلا لازب الف  ةرهطملا ةعيرشلا ىلع مهتريغ مدعل كلذ لك كلذ ىلع مهو محلا اوغلبي

 : اهب لمعي نم ةدهاشم مدعل ةلوهجم ريصت ىتح اهماد"اب لمعلا نم نوصقني

 . (*يحر نوع هلو )
 00 ا + الو هلاشب ' ُدَحأ لك أجآل » : اعوفرم ىذمرتلاو سم ىورو

 :6 اهب برب 7 و هلامشب "ل5 أب ناعيا 3 نإ

 ىلع ناطيشلا نك «آببر ىلع الو اهي ذأ ل لَو >' : هجام نبال ةياور ىف داز

 .« اي دأب دياب
 ظ هاناّلا ىف رغفتلا نع ىقن سو هيلع نا لص وللا لور “د1 ::فذنرلا عوزو

 .«( ا ؛ ءانإلا ىف اعََأ ماَذقلا : كلج لاف

 5 ترد نع قت ملسو هيلع هللا ىلص ّىَبلا نأ » : هريغو دوادوبأ ىورو

 . عدلا همن

 ترشب نأ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هاكلر نأ » : هحيحص ىف نابح نبا ىورو

 . « ءاقسلا ىف نم لجكلا

 ملسو هيلعدللا للص هللا لوسر دهعىلع ءاقسلا ف نم برش اصخش نأ و ماحلا ىورو
 . ملعأ ىلاعت هللاو « ةيح هل تجرذف

 اندالوأو انبادصأ عنمت نأ ( لسو هيلع هللاىلصدللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذحخأ )

 لخأ دق دهعلا اذهو ؛ ارطبو اهرش براشملاو لك آملا ىف عسوتلا نمو عيشلا نم انلايعو

 عروت ول ناسنإلا نأل « بسكلا ىف عرولا ةلق ىلع ليلد اذهو « سانلا بلاغ هب لمعلاب

 هريغ ىلع مسوي نأ نع المغأ هسفن ىلع هب عمو الو هنم عبشي ائيش دج مل عورشملا غروتلا

 ناسنإلانأ ابيفام لثأ مارساو تاهبشلانم عبشلا تهيكف ةريثك دسافم لالحلا نم عيشلا قو



 د ا سس

 لكألا كالذا ةلكاشملا ىصاعملاف تعقو نإ الإ عبشت الف هحراوجب تءاج عبشو لك أ اذإ

 . القثو ةفخ ةمرحلاو للا قف

 لامعأ هنَم أشن امارح لكألا ناك اذإ : لوقي هللا همحر صاوللا ايأءع ىديس تعمس دقو

 لامعألا نإ لاق نمو « ىلوألا فالخ باكترا هنم أشن ىلوألا فالخ ناكاذإو ٠ مارح

 : ها قيقحت هدنع سيلف لك ألا ةاكاشم ريغ ىلع أشنت

 موصنال نأ كيلع الو كامعطم بطأ لوقي هنع هللا ىضر مهدأ نب مهاربإ ناكو

 : لوللا موقت الو رابنلا

 بلق ىف رثؤت اهنإف تاببشلا نم لكألاو مكايإ : لوقي ىلوبتملا مهاربإ ىديس ناكو

 . ءاياوألا راكأ نم ناكولو دبعلا

 «رابلاو ليلا ف تاعاطلاب مايقلا نع ءاضعألا لّث اضيأ ريثكلا لكلا دسافم نمو

 مدني نأ دب الف هلايع ىلع ةعسوتلا ىف غلابو مايألاهذه ى هتيب ىف ةمعطألا عون نم نأ لعف
 : رئاودلا هيلع رودتؤ بيرق نع

 | .(”يكخ "لع ”ناَو )

 *لك أين /رفاكلاَو * دحاَو ىتم يف لك ب كْنَلا » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 ا

 هليلق الكأ لكأي ناكف مسأف اريثك الكأ لك أب ناكالجر نأ ىراخبلل ةياور فو

 : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا كلذ ركذف

 ا 0 َرفاكلاَو « ٍدِحاَو ىعم ىف ”لك أ: لا نإ »

 ل رمأك ارفاكاَنْيَض ملسو هيلع هللا لص هللا ُلوُسَر َفآضأ » : ملسمل ةباور ىفو

 اهبالح بِرشف ىرخأ #م (جالح برق ْتبِلَحَف ةأشب ”لسو ويلع للا ىلص لل وسر
 ”ّللا ىلص هللا "لوُسَو ل مآ ٠ 03 عبطصأ "نإ "م وايش مِبَس بالح برش قَح

 هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر نآقف ٠ همي "زك ىرخأب م اهيبالح َبِرَتَه قآشب_ لسو هيلع
 . « هامش قم ىف بري فآكسلاو ( دِحاَو ىعم يف بترشتي َنيملا نإ : لسو

 : اعوفرم هحيج قف نابح نباو هجام ناو ىذمرتلا ىورو



 لال

 : ”ةبلص نم ا ني ارش هاعو مآ ننألماتد

 . « هسفنل ثلثو ؛ ارق لو رماعطل فلتف ةلاحم آل ناك نإ

 : دانسالا حيمص لاقو م ادلاو هجام نباو ىذمرتلا ىورو

 لا ْتَْتَأ مث « رمحلَو 0 ل

 «رإت : كنامج :وم هنأ اذه اي: لاف ىثحتأ تان سو هيلع هللا لص

 . « ةَمآيِقْلا ماوي اعوج 'م 000

 ىشعتيال ىدخت اذإ ناك« ايندلا قراف ىبح ةنطب ءلم ةفيحجوبألكأ اف و-ةياور ىف داز

 2 « ىدغتيال يثعت اذإو

 :  ةنس نيثالث ذنم ىنطب تأالم اف ةفيحج وبأ لاق و ايندلا ىلأ نبال ةياور فو

 .ءالي لوأ» تلاق ةشئاع نع ايندلا ىلأ نباو « ءافعبشلا باتك ىف ىراخبلا ىورو

 تفعضف مهمادبأ تنمس مهوب تعيش ال موقلا نإف « عيشلا ابن دعب ةمألا هذه ف ثدح

 : ( مهتاوهش تحمجو مهواق

 ويلا ف تلك أ ةثئاع ىأَر 10 هيلع هللا ىلص هللا لوسَر ّنأ » : قبببلا ىورو

 لك ألا ١ كقارجآلا ”لمش أدركت نأ نيبحم اَمأ : ةشئاعاي لاَقَك نيتكرم

 نرخ ا ناو ؛ فارشإلا نم نب نيت 0 رمويْلا ف

 أ ا هي 5" 6 كنب مندل تذمتا ةقئاعاي» : ةباور و

 . « نيف رْشسأ بحمل ُهَلاَو فرس

 علا و

 . «ىَّوط ا تالْضُمَر جوف *<نوطب ىف ىلا ت تاوبش 6 1

 تاقث هتاورو ىناربطللو لأ مامإلا ىو ىورو

 كبإ : 41 لاق نتْيلا ىلإ اًذاَمم َثَسْب ال لسو هيلع هللا لص ملا لوسي نأ د

 . < نيستا , اوُمْيَل هلل دابع 2 ممََعلاَو



 ل اال

 © ملعأ هللاو ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 نع تلختتنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ )

 دقف ىعادلل اراةتحاو ةماخضو اهفرت انفلْح ىتمو « ىعرش رذعبالإ مثالولا ىلإ ةباجإلا

 نيسفنلاو ءارقفلا نم ريثك هتنايخي ل دهعلا اذهو ء سو هيلع هللا يلص هللا لوسر انيصع

 نالف مهوقب مهدحأ نوحدمب سانلل راص مذ ايمسال قح ريخب مهسوقن نومخضي نيلا
 : ادبأ ةيعمج الو حاكنن دقع الو ةءلو ”رضحالو دحأ ىلإ ددرتيال ةميظع ةقيرط ىلع

 ىلع ثكمب قفانملاو « ةرم نيعبس نم رثكأ ةليللاو مويلا ىف بلقثي نمؤملا اولاق دقو

 حدم ىذا رمألا كلذب هطيس ريغي نأ فاخذ هنأ كلذو ةنس نيعبس نم رثك أ ةدحاو ةلاح

 كري هيف وه امم لضفأ ارمأ ىأر ىتف «لئاضفلا عم رئاد امئاد هنإف نمؤملا فالخي « هلجأل

 < هيف وهام

 تاكرد نم هجرخيل حصان خيش دي ىلع كواسلاىلإ دهعلا اذبب لمعلا ديرب نم جاتحو

 مهحدمو مهدذ ىف قلخلا ةاعارم مدخو] صالخإلاو قدصلا تاجرد ىلإ قافنلاو ءايرلا

 :ثيدحلا «رابتعالاو ركفتلا هجو ىلع الإ
 ةجا ريش يوصى وست سم ءءء دا سلسل 2

 + مو « ريخ وهف اًريخ ويلع ميلتا نذ 5 ٍضرالا ىف هللا هادهش 0 2

 . « رش وهف اش هيلع كل لا

 ىلعو مهللع داهعا ريغ نم سانلا هاوفأ نم ةمايقلا موي هل عقبام ناونع لخأي لقاعلاف

 : ىلاعت لاق « مارق

 ( نري ووك "1م هللا ”نم مه 1َدي3)
 ميدقتلاب نحأ وه امو لامعألا بئارم فرعت نأ ثدرأ نإ خ خوش دي ىلع ىخأ ايكالساف

 : كلاده ىلوتي هللاو ؛ هريغ ىلع اهنم

 دآينغالا اَبيَلإ ىعدي قَمياَرلا ”مامط مامطلا ةرش » : اعوفرسراهريغو ناشيشلا ىورو

 14 هلوسوو هللا قع القفا يلا تأ 1 نس ؛ نيا املا 226
 ل م هرم ٌلقف بحي 0 عد ْس ».: اعوقرص دواد وبأ ىورو تم تر ا

0 
 ماس م<

 ل © اًريغُم ا خد وعد ريغ لع
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 مثد م

 ٠ « هوم ارأ ناك اسرع ”ةبيجئيلق .اخأ *ك دحأ اعواد د : اوفس لسم ىورو

 « مط ءأش نرإف ٠ بحياف ماعط ىلإ 5 ىعد اَذإ » : هل ةياور فو

 : « كلت ءأش نإَو

 اي نس رثلا لق رلثملا هوَ وَ » : اعوقرم ناخيشلا ىورو

 . ثيدحلا 6 ةّوعدلا

 كرم رمل لك رسل دب ةبحاَو لآصخ تسد : اعوفرم خيشلا وبأ ىورو

 هر 8-6

 ا م اًبِحاَو اقح 2 ري ادقف نعم كيش

0 

 « انروضحب لوزءال كانه ركئم دوجو ةباجإلا مدع ىف انل ىعرشلا رذعلل نم نأ معاو

 . هلمع ىف ةينلا حالص مدع وأ ماعطلا ىف ةهبش دوجرو لكألا كرت ىف ائرذع نمو

 5 ا

 نيييرابتملا ماعط' نع ىعت ملسو هيلع هللا ىلص هللا 00 2 : دوادوبأ ىور دقو

 . «لك ذي نأ
 1 ملعأ هللاو ماعطلاب نارخافتملا امه : نايرايتملاو

 ىذؤي ائيش ىطاعتنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 هللا رون نم الإ هيب موقيال دهعلا اذهو «ناطيشلا انم برّشيو نييتاكسلا ماركسلا ةكئالملا

 ىتخأ غلاب دقو . مهري ملذإو ةكئالملا روضع انمٌؤم ريصإ ىوخ هياجحح_قفطلو هيلق ىلاعت

 نإف مهريغ امأ « طقف ءايبنألا الإ همالك عامسو كلملا ةيؤر نيب عمجيال هنإف مهاربال نكل

 . هضخش ىرإل هملك نإو « كلملا ةملكيال اكلم ىأر هنأ عقو

 مولع ملسيو نيناكلا نيكلملا عم اريثك ثداحتي هنع هللا ىضر ىنانبلا تباث ناكدقو

 نيميركملا نيكلملا ىلع مالسلا اولزن اذإ ليلا ةكئالم وأ رابنلا ةكئالا لوقيف ءاسمو احابص

 : ابتكا نيظفاحلا نيبتاكسلا

 . لوي "1و دلع لل . دمصلا هنأ . دَجَأ هللا وع لق مجالا نأ ملكا هلل 0 (
 هلآ

 (دَح ًااًوفُك 4 نكي لو



0 

 دهشأو « هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو « هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإال نأ دهشأ

 : قح نازمملا نأو « قح طارصلا نأو « قح رانلا نأو ٠ قح ةنجلا نأ

 . ( رولا ل هللا ّنأَو ايف 2 ةينآ 7[ ةعاكلا ّنأَو)

 ىلاب الإ امف وأ هيف ىناتبت الف كلقلخ نم ناقل ةليالا هذه وأ مويلا اذهو ىفإ مهلا

 هلو ؛ كتيصعمل اباكترا الو كمرا# ىلع ةءارج اهيف وأ هيف ىل نيزن الو « نسحأ ىه

 ةباد لك رش نمو « ىسفن رش نم كي ذوعءأ ىلإ مهللا « "ىلع هتضرتفاام قع افافختسا

 : اهيصانب ذآ تنأ

 . ( مقتل طارص لع قَد )
 ةنامث رش نمو ؛ ىوابلاو ءالبلا نمو «للزااو غيزلانم مويلا اذهىف كابذوعأ ىنإ مهللا

 ايندلا لعجتال مهللا : قبس دق باتكرش نمو « مولظملا ةوعد نمو ملظلا نمو « ءادعألا

 الو « ىنحزيال نم ىلونذب "ىلع طاست الو ىبد ف ىتبيصمالو ىملع غلبمالو ىمه ريكأ

 ها ميظعلا للعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 مدآ وثب هئم ىذأتي امو ءمدآ ونب هب.ىذأتي امب ىذأتت ةكئالملا نأ ثيدحلا ىف مدقت دقو

 هللا نم ءايح ايلاخ هتروع فشكي نأ نمؤمل ىغبنيالق تاروذاقلل مهمشو تاروعلا مهتيؤر

 . ةكئالملا نمو

 نكلملل لوقيو هءادر طسبب ءالدلا لخدي نأ دارأ اذإ ىاطسبلا ديزي وبأ ناك دقو

 ١ ىتججاح ىضقأ ىتح هللا كمركأ اساجا
 « ةزولوأ ةرمشب مويلا ىف ءافتكالا ىلإ ىهننا ىتح هلكأ لاقي ىراخبلا مامإلا ناكو

 ىلجأ نم نومشيو ءالحللا ىلإ ىددرت ريكيال تح نيكلملانم ءايح لاقف كلذ ىف هل ليقف

 ركاذلا نيدلا جات ىديسو نانع نب دمحم ىديس تكردأ كلذكو « ةرمركلا ةحئارلا

 < كلذ نالعفي

 لخدي راص ىتح لكألا لاق هنأ ندلا جات خيشلا مداخخ طسابلا دبع خيشلا ىنربخأو
 «ثدح نعال اديدجت ناك ةالص لكل عويسألا ىف هئوضو عيمجو ةرم عوبسأ لك الحلا

 : بدألا لهأ ىلع هللا ةمحرف

 : اعوف رم هحيحص قق نايح نءأو هجام نباو هنسحو ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو



 - الماك

 وه:رمغلاو 6 هس ا ا هم ةباسأت هلع "إو ”رغ هذي ىفَو مان نم »

 . هتموهزو محللا خر

 لَك هوُرْذَحَت ساحل ”ساَسَج َنآتلا نإ » : اعوفرم ك املاو ىذمرتلا ىورو

 . ه هسفت الإ سولي الق كش ةباصأت رمغ حير هذي ىفَو تأب نم ؛ ”ييفنأ

 سو هَباصأق حبر هدب فو تأ ؟نم » : نسح دانساب ىئاربطلل ةياور ىفو
 صربلا انه هب دارألا : حضولاو 4 ف ل مولي دف َ

 لص لل © يال ع ل

 .« نآطيشلا تيب امإف ' "تويم ىف تامادقل اوتيبت ال » : اعوفرم ىليدلا ىورو

 « نآطّشلا تيِبَم نإ "مكتوب ىف ملا ليدم اوبن الق » : ةياور ىفو
 : رعأ ىلاعت هّللاو

 نم دحأ ىلع ريشنال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذحأ )

 ناك ءاوس « ةيالولا كلن قدعتسي نمع انرظن روصقا نامزلا اذه ىف ةبالو ىلوتي نأ سانلا

 كلت لهأ ىلع رثك دق ءالبلا نإف « كلذ وحنو فقو ىلع ارظان وأ ايضاق وأ الاظ ريشتسملا

 + كلذب مملع راشأ نم ىلع نوعدي نوريصي هنوقيطيال ءالب مهباصأ اذإف « ضئاظولا
 ةيالو ىف هريشتشي نأ لوقي نأ نامزلا اذه ىف اخيش لمع نم لكلا ىقبني هنأ ملعف

 © كرالص هب حرشني امب لمعاو كبر رختسا
 نأ هدي تحن نم انالف ىلوي نأ ملاظ دنع طق عفشتال نأ بدألا نم نأ ىتخأاب ملعاو

 ىلوثي نأ دحأ ىف عفش نأ لقاعل ىغينيال ناك اذإو « ةعافشلا مدع هل كتعافشو مظلا

 + ةدراولا ثيداحألا ىخأاي كال دروتسو « نيساكملاب نيكف ءايضقلا

 كائه تيأرف ةيبرذلا ىحاوت تدرو لاق نيسردملا ءالعلا نم هب نثأ نم ىل ىكح دقو

 ناسنالل لرقيف « نيحالفلا اهم فوم ةبوتكم قاروأ هدنعو ايضاق دلبلا قوس قيرط ىف

 نإ هدوهش ءال او نالفل روطسم كيلع ىدنع لوقيف «نالف نب نالف لوقيف كامسا ام

 ريصي ىح اههريغ وأ ىدجلا وأ ةرايلما دخأ الإو ةقرولا عطقو اهذدنأ اسولف هعم دجيو

 لحقت ىح اوريصا لاقف هتراح ىلع ايدوماوأرف اموي فارصنالا اودا رأو « متاوب حارم هدنع

 « نورضاخلا هتلصو هدوهش لحأل امم ةراملاب ىدوملا ىلع ىضاقلا ىعداف ىدوولا ىلع
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 هاطعأف كلتراوح كال نصلخت ارائيد ىضاقلا طعأ هل لاقو صخش هل ءاج مث « هنم اهوذخأف

 عرشلا ىلع ىنلطربي باكلا اذه اوكس هتوص ىلعأب حاصو همف ف ىؤاقلا هلعجف رائيدللا

 لوآي وهو ىلوو هفتك ىلع هعاتم ىدوببلا لعجف هثم رانيدلا ذخأ دقو « عروتم هنأ رهظيو

 الف « ىضاقلا اذه نم سانلاب مح 'رأ قيرطلا عطاق نإ هللاوو موصحخلا ىتتلت هللا ىدي نيب

 + ملعأ هللاو هيلع ةبلغ نيعت نم الإ سانلا رومأ ىلوتب نأ ىغبنب
 سا زي عمم 8 0 4ع . 1

 معاد مامولا 3 دتْدعَر نع ”لوئسمو ,عار ملك» : اعوفرم ناخيشلا ىورو

 اك م #29 . 58 0 م 26 ضخ

 و ولْهَأ ف عار لِجرلاَو « وتّعَر رع ”لومْسَصَر

 « سائلا َنْب ايت لمح ْوَأ ءاضقلا لَو ْنَم » : اعوفرم ىذمرتلاو 00 4
 9 م ه2
 ٠ 6 ل اس ريغ حب ذ دقق

 . ثيدخلا 6 دتّعر نع ل

 ةحار هب لصح نيكسلاب حبذلا نأ نيكس ريغب حبذ ىعمو معلا دبع ظفاحلا لاق

 نإ ليقو ءاذ بيذعت هيف ناك نيكس ريغب تحيذ اذإف « اهحور قاهزإ ليجعتب ةحيبذلل

 رهاظ نع ملسو هيلع هللا ىلص لدع نيكسلاي ايلاغ ةداعلاو فرعلا رهاظ ىف ناك امل حبذلا

 هيلع فاخيام لوقلا اذهب ملسو هيلع هللا لص هدارم نأ ملعيل كلذ ريغ ىلإ ةداعلاو فرعلا

 ىلاطخلا هركذ هندب كاله نود هئيد كاله نم

 . 6 ملا مص ص لص رق رجل 4

 ركراتناَو قدا ىف دحاَو : ةئالث ةأضقْلا » : اعوفرم هجام ناو ىذمرتلا ىورو

 ل فرع ا 4 ىَقَقَف 0 8 ا وَلا ف ىذلا امك ؛ راثلا ىف

 . « راثلا ىف رهف ” لهج لع نس نشف لوو , راَثلا ىف وهف _مكللا ىف راف ر

 يل 0 3 . ٠

 نأ ىرظابف ل دتلاب ىف ايضا 5 ْنَم » ٠ اعوفرم هريغو ىذمرتلل ةياور ىفو

 . 6 اناقك هل تلفتن 1
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 نينثا َنْيَب ضقت *ل هنأ متي ةعاس ةَمآِقْلا موي لاملا ىلا لم نيا م _ هل لن هيث سو هرج رس#

1 



 هال

 : اعوفرم هريغو دمحأ مامالل ةياور فو

 هنأ قت ام باسللا دبع نييقلف ةماعلا 2 ُلدَعْلا ىغاتلا سالي »

 . « طق قرم ىف نانا نيب ل

 مشن نإ : :لق سو هيلع 4 ىلسولا لوسي نأ» : اهريغو رازعلاو ىناربطلا ىورو

 ل م و

 اهرأ َلاَق ؟ هلل َلوُسَري ئه انو كلآم نب ُف'وع لَك « ةَرامإلا نع مكان

 هدو قيكو#لَدَع نم الإ .ةمايقلا موي ادع اهلاتو « ةتاد اهي انو © مالت

 ىلأآلإ كلذ َقرَف اق _ 0 007 ؛ را مامإلا ىورو 1 ما

 . 6 هع هب و ر هكف © قثع ىلإ ُهاَذَ ل قمأقْلا ماي هللا

 قتأيلا مي م 1 أ يبل 7 نم ايش لَو نم» :انوفرم فاربألا ىددو

 9 ا 55 ناك نا « رو - انس ناك نإ ؛ مج رج رْسج لَك فقري ىَح 2

 ..6 اًفيِرخ نيعبس 2 ىف ىَوهف رسل

 اعلا نيالا راح 'نيآم » : اعوفرم رازبلاو هجام نبأ كورو

 قيم ناك ْنإَو * نآج انس ناك إف ؛ مج رثج لق أ فقوي تَح قةمايقلا ماوي

 كرما دب" قرنا

 اج الإ سائلا نيب 0 رمك اح خمام» : افوقرفازازلو ةعاف نا ىزرو

 هآقْلَأ ملأ لاق نإف © ءايكلا ىلإ أ مقارب ؟ 95 ذخآ ”كلَمَو ةمايقْلا مو و

 .( اقيرخ نيعب 40 0 ف

 ند اهريغ نود نيعبرأ لاق اع هاعلو ىلامت هللا هةمدحر صاروخا ىلع ىديس لاق تاق

 نيسمخ مح ناكهنأ وأو افيرخ نيعبرأ سانلا نيب 0 نم قد ف كلذ نأل دادعألا

 ةده اوعمسو تام امل نيئفانملا ضعب قد ىف كلذ لاق !؟ نيس مسو هيلع هللا لص لاقث

 : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف اذهام اولاقف ةميظع
 سلق ب ا را ا ري رع نبل اع مع ٠ م
 اهرعق َلَصَو ىتَح ىوبي وهف © ةنث نيس ذم ني "مج ىف ىف قل ثرَجَح



 هس اسس

 هللاو ع ةئسم نيعبس هودجوف هرمخ اويسحف فاخ نب ىأ وه تيلا كلذ ناكو

 : معأ ىلاعت

 هللا 0 سو هيلع هن لمان 552 نا لا مامإلا ىورو

 ؟ ينيك سف مأ كيلإ عب فاي 0 معا :لآقف عب ديه ويك لع قلتخا

 نس َكِئلَع لآن * اييخأ ”سفن لآ

 هللا ىلص هللا ”لوُسَر َبَرَض : لاق بكيس 1 0 7 ا 000
 م م - 2 5-5 -

 تاك لَو اًريمأ 0 0 نإ ”مدق اي تضلفأ : ل كم شلع

 هج 0
 دق ناكو 2« رد ىبال لآ 0 هيلع هللا لص هللا ا لوسر <نأد : 000

 نسأل 0 ىزخ َّْمآَقْلا ماوي انو ةفيعض كنإ 2 1

 . «اهف ويلع ىلا ىّدأَو اهتم اهذخأ

 : هل لاق ملسو هيلع هللا لص ىبتلا نأ - ةياور قو
 نينا ىلع نمت آل «ىرقمل بح ام كل ةبحأ إو فيض َكلاَرأ نإ َنَذ أي » اطعم < 8-8

 1 : لام نْيلت آلَو

 اعوفرم مالو 00

 رم 0067

 ا هيلع شا ىلص هللا ”لوسر ىل لآ لوفي نك رع نإ نح لا دبع نأ »

 َتنعأ ا ربع نإ 28 اميطغأ ١ نإ كنف ةرامإلا | لآل 1 هب نطلكا دبع
 7 00 م 0 0 0 نم

 . ثيدملا « انلإ تلك و هلام نع اميطعأ َنِإَو اهئلع

 لإ لك و الم أَو ءاضَقلا ىفتبا نم 2: اعوفرم ىذمرتلاو دواد وأ ىورو

 4 اكلم هيلع لا لأ دْيكَع هر 0 ما 0 ٠

 ِهْيَلَع 1 ويئكع َريِجَأ َْمَو سقت لإ ل 0 د8: ىذمرتلل ةياور فو

 ع رم رق هلك

 . 6 هددس ثتللك
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 : تئش نإ اهعجارف اوراج اذإ لاعلاب قاعتن ةاكزلا باب ىف ثيداحأ ةدع مدقتو

 هللاو تئش نإ هعجارف دورومأا رحبلا باتكى ةالولا دوهع ىف مالكا انطسب كلذكو

 + ملعأ ىلاعت

 ادحأ نكمال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 مهلع روجي وأ « هتيغر ىلع 'قشي نأ انل داقئاو نامزلا اذه ىف ةالولا نم هانبحص نمم

 هلوسرلو هلل ةحيصنلا نيدلا نإف «مهتجاح نود هباب قلغي وأ « مهنع بجتحي وأ مهشغي وأ

 لخأ دقف راج اذإو هللا نيد قحي ماق دقف ىلاولا لدع اذإو « مهتماعو نيملسملا ةمئآلو

 ةالولاو ةملظلا ىديأب امع نيففعتملا نياصلاو ءالعلا زاكأب هلعف صادخ دهعلا اذهو « هقحم

 ناطلسلل طاسب ىلع بتره الو حومسم الو ىلاوج الو ةنسحالو ربال ةالولا دنع مهل نيللا

 مهتاقدص لبقيو مهاومأ نم لكأي نم امأو ةالولا محل عمس امبر ءالؤ» نأل « كلذ وحنو

 ىلع ردقيال هيلع ارهق ءامص هانذأو ءايمع هائيعو سرخأ هناسلف لاؤس الب ولو مهربو

 اذه راصو هانركذام لئء نع تيفعلا حلاصلاو ملاعلا لق دقو ء ةملك مهملكي نأ هسفن

 فورعمب هورمأ وأ ةالولا نم ادحأ اوبن امرو لياقلا نم لقأ نيخلاصلاو ءايلعلا ف عوتلا

 ىذلا وه فورعملاب رمأ ىذلا نأك ىتح مهل اممحن راصف ةقالع ةالولا دنع هل نم ممل ماقف

 ىلع اوبلغ دق رشلا لهأ نإف برجيلف اذه ىلوق ف كلش نمو « ركنملا لعف
 : ريخلا لهآ

 . ( الوقت نكس ارمأ ذا فيل )
 نآلا ةمثألا دارأ ول هنإ لوقأ لب مهيلع مول الف نيدلا ةماقإ نء هللا لهأ بلغ اذإو

 روبللاو ملظلا ةلعف « مهب ةمحرلا مهتيعر قاقحتسا مدعل نوردقيال مهاياعر ىف اولدعي نأ

 ميرم نب ىسع جر ىح سيفنت مذ ىجري ىبامو « ةماظلاو ةيعرلا نم ةبكرم
 , مالسلا هيلع

 راص دق : مايأ ةثالثب هوم لبق صاوحلا ىلع ىديس نم هانعمس مالك ر خآ ناكو

 « ةسباي ضرأ ىف راصو ءاملا هنع فشن مث ءام ةكرب ف ناك ىذلا كمسلاكنآلا قادلا

 بالو « ليالاب هخسفت بلاعتلاو باثذلاو راها ىف هخسفتو هفطخت ىدادحلاو بالكمااف

 ةوقالو لوح الف « ةمحرلا نع ةيائكوه ىذلا ثلمسلا هيف رمغني ىتح ءاملا دوع ىجرب
 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ

 ( راونألا حقاوا ح ه:)
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 اهيف ىقب الو ران نم ةرمج نآلا ماكحلا تويب تراص دق : لوقي كلذ لبق هتعمسو

 نوذخأي نورحصي بيرق نعو هب الإ ةجا- نوضقي الو ليطربلا مهتم امثإ رخ ةطساو

 نأ مهنم بلطي ةجاحلا بحاص نإ مث ةجاح امهنم دحأل نوضقي الو نيبئاهجلا نم ليطربلا
 < هأ هوجرخأو مهنالغ هيرضو هعفد امبرو هنوطعي الف مهل هاطعأام هلاودر

 ؟تجوعنا اذإ ىل نوعنصتام هباحضأل اموي لاق هنءدللاىضر باطخلا نب رمع نأ انغلبو

 ها اونوكاذكه مكيف هللا كراي لاقف « تبسلاب كتماه ولعن اولاقف

 مهسفنأ ىلع ةيعرلا روج بسحن الإ اوراج ام لاعلا نإ لوقن نأ تدأألا نم نأ رلعف

 ىلع ال ةيعرلا ىلع موللاف ندلا بجاوإ مهمايق مدعو ءاضغبلاو ةوادعلاب مهناوخإ ىلعو

 ةجروعم رصم لهأ لامعأ تناكو نيحلاصلا نم بئان رصم ىف اناثأ هنأ ائردق ولف ةالولا

 جوعأ باث رس َْق انانأ هنأ انردق وأو « فاط#اك ريصي ىىحح ةجووت مهامعأ لازم الف

 انطسب دقو حممرلاك ريصي ىتح هميقت مهلامعأ لازت الف ةميقتسم رصم لهأ لامتأ تناكو
 . دوروملا رحبلا دوهع ف كلذ ىلع مالكلا

 ركتملا نع مهيمنو فورعملاب ةالولا رمأ ىلع ردقي حلاص الو ملاع لكام هنأ اضيأ معو

 نإ حلاصملا نم هلام هيف دهعشي اطاسب حوصنملل دهميف ةمان ةسايس ىلإ كلذ لعاف جايتحال
 هل رمأ لوصغ ىلاوآل كلذ ريخأ اذإ تشك لهأ نوكيو "جوعا نإ داسفلا نم هلامو ماقتسا

 نوءمسيالف عالطاالو كشك هدنع نكيول اذإ امأو : تقولا كلذ لاق اك عقيب لبقتسملا ف

 : مهل لومخدلا نع هوعئمب نأ بعتلاو ءانعلا دعب هرمأ رخآو هل

 "ين هك
 ا ةاس روس مراسم ”سصرم ١ 0 7» 9 5١ ب 1

 اسلجت هنع 'هدعب أَو ىلاعت هللا ىلإ سانلا ضْعِب | » : اعوفرم هريغو ىذمرتلا ىورو

 . 6 ”رياج ماما
 . «درثاج ماما َْمامقْلا ماوي اباَذَع املا ُدَشَأ > : اعوفرم ىناربطلل ةياور ىفو

 ديءكلا ”مصاَقُمَق قَمايِْلا "ماوي راجل عامإلاب دام » :اعوفرم رازبلا ىورو

 .6 ج ناكذرأ نو انك ٌدْس 1 لاقيك ويك اوُمَلْفيَ

 ميجلاب هيلع اوجلفيف لوقو
 : اعوفرم دانسإلا حب لاقو م احلا ىورو

 « رثأج مآمإ ةالَص هللا لبق آل سانا اهبأ الأ »

 .ةمصاخللا لا> هورهقيو ناهربلاو ةجحلاب هيلع اورهظيىأ :



 امال

 ل هع رو

 امش نه كلا ليف ال همت » .: اعوفرم ىتاربطلل ةياور ىفو

 ل
 1 ٠

 يمك ّلكد ىنسي <« ناك 00 ل كك ريلإ

 تاج اَذِإَو نصا وعلا َككَو ُْرِوْلا هيَكَع ناك لَظ ْرَأ فاخ وأ َراَج ْنِإَوَنكشلا
 « ىثاَولا تكلم ةاكّولا تمنُم اَذِإَو تلا تمم دا

 : ملسم طرش ىلع حبس لاقو اعوفرم م اهلا ىورو

 رْوَجَو ركنا ةدشَو ”نينسلاب اودع لإ نا َرياَو لايكملا * 07

 مودع يلع ها الع آل | للا "لزم رب "مارس 974 ناطاسسلا
2 

 هلا م2 الإ نت ١ ةلسك هلل بابك ا ولاَ امو ا ل ا او
1 0 

 اا د
 ُهَلدَع بلع “م 0 < نيالا ءاضق َبْلَط م » : اعوفرم دواد وأ ىورو

 . عاتلا ل 1
 . اعوفرممهرغو هحيبص ف ناجح نيو هجام باو ىذملا ىددد

 . « نآطيفلا هَم لَو ةنع لخت ناح اًذِإَف '"ت رحت "ل ام ىلا مس ىلا هل هللا نإ د

 هنيمب ةلوانم هللا قا لإ | ثالث ىلاَو نمام» : : اعوفرم هحيحص ىف نابح نبا ىورو

7" 
 : اعوفرم امهريغو هحيمع ىف ةعزخ نباو ىاربطلا ىورو

 لَّز : لق هللا َلوُسَراب ضامي اولا رقثالث لامعأ نب تأ لع فاخأ نإ »

 . 6*عبتُم ىوهَو راج راع

 : اعوفرم هحيجبع ىف ةنارع وبأو ىلاسنلاو مسم ىورو

2 

 0 00007 2 ٠ 0 معاذ ماو ص 1-6
 ند و نمو هيلع قمشاف مَع شف ايش تسأ رمأ نم لَو نم وللا »

 : « دب قفْرأت بع 2 مانيش ىكأ



 ب !ا/ةيإي نس

 : 00 كك راي 20 9 00 ىورو

5 0 
 را 0 0 5 61 3 هالناس

 مهشفف امئيش نيماملا مآ لرد لَو نم » ' اعوفرم ىناريطلا ىورو

 « راثلا يف
 52 م مو ا

 َبَجيْحاَف نيدلثملا زمأ نم انيس هللا ُهألَو سد : اهوفرم دواد أ ةلازؤاقو

 ِهِرْفَو ِهَيلَْخَو وتجاح نود ىلآعت هللا بجيحا الإ ' مه رق يلح مىنجأح نود

 .6 ٌَمايف و

 + ةرورضضل بجتحا اذإ نيملسملا ج جئاود ىلع الجر لعجي ةيواعم تاكو

 . اعوفرم ىلعي ويأو نسح دانسإب دمحأ مامإلا ىورو

 لاو كا مم 1 د ا ٠

 موُلْفْلاَو نيكنملا نود باب نلخأ < انيس نيالا زمأ نب لَو نَس»
 هللاو « ِهِرْتفَو ريتَجاَح < رود رتَحَْر باَوْبَأ هنَع هللا َقّلْغَأ َمَجاَللا ىِوُذَو
 . رعأ ىلاعت

 ةالولا نم ادحأ رقنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع دخأ )

 دهمجي نأ دعي مهريخ هارب نم الإ هدي تدم نم نيملسملا ىلع ىلوي نأ مهانر نيللا

 « مظلا ةابج نم مهوخو نيساكسملا نم هل عمسي نم "لق دهعلا اذهو «كللذف هعسو لذبيو

 كلت نم هنوبجي ىللا لاملا كلذ عيض هنيد ىلع فاح اصخش ىلو اذإ هنأ فرعي هنأل

 1 + ةهجلا

 « سكشملا ريبك رطاخ ةيلع بيطأ ىنأ نيساكملا نتارعأ نم صخش ةرم ىبلأس دقو

 هياع نحأ ىلع جرفبال نأ لاق ؟ ىه امو تلق « ةبوتلا طرشب نكلو هيلع بيطأ لاقف
 : ةسينكسلا ىف ابوتف ىدنع نم اجرخخا تلّقف سكم

 ى ةماث ةسايس ىلإ فورعملاب م وحنو نيساكملا رمأي ىذلا حلاصلا وأ ملاعلا جاتحيف

 :هل اوعمسي ملالإو 2 مالكا نيل

 مهردأيو تاهدلا همه بارصأ ىصوي هنع هللا ىضر ىلوبتملا مههارإ ىديس ناكو



 _ م4

 ملظلا ةابج م ءاج اذإ راجتلا .نم هباصصأل لوقي ناكو «' مهدهج سائلا نع كوفخدلاب

 دشأ ررضلا نم كل لصح الإو « ناطلسلل ةعاط اهوطعأف ناطلسلا نذإب مهتداع نوبلطي

 ةملظلا اوطعأ : رصم ىلإ .ماشلا نم نوئيج نبذلا راجعلا ءلوقي ناكو « مهيلع هب ملي امم

 ول ناطلسلا نِإف « ءىش ىف سكملا نم سيأ ةرافغ كلذ نإف « ةبطق ىو ةزغ ىف مهتداع
 ىلعو « ادبأ رصم ىلإ ماشلا نم ىراربلا ف ةراجني جرم مكنم دحأ ردق ام هرمأ لزازت

 نم مهفورسلظ ىف رصم ىلإ اوءاج موق نم دخؤي ىذلا الإ سكملا نم سيلف خيشلا مالك

 مودي ىف نونمآ مهو ةقوسلا نم بسنخلا هذخأيب ىذلا وأ ناطلسلا ةدعاسم ىلإ ةجاح ريغ

 سبلب هرمأي ساكم ىلوث اذإ ناكو . لمأتيلق ٠ هنع هللا ىضر لاق اذكه « مهتيئاوحو

 رابلا توكرو افاح ناك ولو تييغرلاب اضرلاو ءاتشلل ف ىئابكلا ةورفلاو ةبجلا

 ق طسبتلاو تاررهلا سبل بانتجاب هرمأيو ؛ ةجوز ريغ نم همدخت ةيراجم اضرلاو

 نإ هل لوقيو « تامخرملا تاعاقلا ف ىنكسلاو «٠ تاليمجلا ءاسنلا حاكنو « تاوبشلا

 ريغو سبلملاو لكأللا ف طسبتتو ؛ مهنيدف نيروب لا نم كلبق ناك نم لثم لمعت تدرأ

 كايإو « مهفاق مظ نود ملظ باب نم هلك اذهو اهلك تاهجلا لام كفكي مل « كلذ
 م كاده ىلوتي هللاو خيشلا ىلع ضارتعالاو

 : دانسإلا حيعص لاقو اغوفرم 5 احلا ىورو
 نيس "ل

 ها نآَح لقف هنم ل ىض
 م

52 5-5 0006 

 نأ َوُه نم ميو ,قباصع ني ًالْجَر لينا سد

 . « نينماولاَو“ اوسَرَو

 : دانسإلا حبحص لاقو اعوذرم ك احلل ىرخأ ةياور فو

 .احن اَدحأ ٍمنَلَع مك اكس َنيبلئُملا م نب لَو نس
0 4 ,. 2 5-5 00 

 يي "ب يح الم الو 6“ ريد هم هللا لبي آل

 هدا
 ىلاَعت هللا كك 0 3

 1 ملعأ ىلاعت هللاو راصتاب دحأ هاور

 ىشترملاو ىشارلا نعلئال نأ ( ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نه ماعلا دهعلا انياع ذخخأ )

 كلف هريغل اهلوخأ لع هركأ ثإف « هسفنل ةوشرلا لبقو ارات# ناك نإ الإ امهنيب ىعاسلاو

 ةبقاعب انله+ل صوصخللا نود مومعلا كح الإ هئعلت ال هانعل اذإ اننأ اك « هنعل ان ىغبت



 لة وس

 قحب كحيل ىواقلا هذخأي ام ةوشرلا ةقيقحو ء هتوم لبق هيلع هللا بوتي دقف « هرمأ
 : ىلاعت هلوقو ملظ نم عنتمي وأ

 . ( نوئرفاكلا "مم كئلوأت هن هللا لزتأ اع 1 1 سو
 دير. نم جاتحيو مالسإلا نيد نم صخشلا هب جري ىذلا دقق نوؤ رف ع ةارلا

 كلذو « هسفنل وأ هريغل ةوشرلا فخأ ى اراتذث هنوك نع مظعلا صحفال ضاق ىلع ركذي

 مهمذىف نامزلا اذهى سانلا لهاست ة راكل ةوشرلا هذخأب ةعاشالا ىكتالف هتطلاخع ةرثكب

 سانلا عاشأ ارو « قحلا ريغب مهمككح وأ ةوشرلا ذخخأ مبنم اودهاشي نأ ريغ نم ةاضقلا

 نأ اذه لثم نع ديعب نولوقيو « اهذخأ هآر نم ىلع اسايق ةوشرلا ذخأي هنأ ضاق نع
 بلاطي نأ هل غوسي كييك ةاضفلا ءالؤه قسفي نم ىرعش تيلايو ء كلذ لثم نع عروتب

 ذحنأي نم ىلع ىحأ اي شتفف حمه قسفلا اذه داقتعاى ةتباث ريغ اهنإفمبلع تتبث ىلا قوقحلاب

 نع كئاسل نصو « ملسو هيلع هللا لص هلوسر- ةنعلو هللا ةئعلب هنعلا م اراتك ةوشرلا

 سبملا كيلع فاخي الإو « هتابثإ ىلع ردقت ىعرش قيرطب الإ « ةعيرشلا ةاضق ىف حيرجتلا
 :ىعرش قيرط ربغب ماكحلا حيرجن ىلع كلل اريزعت كلنع كفئاظو جارخإو « برضلاو

 لاقو ىبأق ركاسعلا ةاضق ضعب ةيكزت هنم بلط هنأ ملعلا ةبلط ضعب نم عقو دقو

 ىضاقلا قسفب حرصم هنأب هيلع اودهشو ءادعألا ضعب كلذب ىشوف قساف لجر اذه
 «ادحأ اهنم لبقي الف تاقايسلا هيلع قوسي راصو هفئاظو عسيمح هنع جرخأف « سلاما ف

 « كتئاط بسح ةيكزتلا ظافلأ قف ”روو « هكرف ضاق ةيكزت ىلإ ىخأ اب تررطضا نإ
 + كاده ىلوتي هللاو نآلا ان الع هلعي ١5

 : حيمحص نسح لاقو اعوذرم ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو

 . © دلال شالا ”لسو هيلع هلا ىلص لا لوس نيل د
 : : اعوفرم هحيحص ف ناس لوزا

 .6 ىِنَن'لاَو شالا ل هللا 6

 « راثلا ىف ىبثت راو ىثا َرلا » : اعوفرم رازبلاو ىناربطلا ىورو

 : اعوفرهر د هع 0 دانسإب ديحأ مامإلا ىورو

 6 ا وق نم أمَو 0 ”نينسلاب اوذخأ لإ ذل ميش ل مات ن كا م

 . « بعرلاب [ودخأ ال اع



 و
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 َىِئاَرلا ”لسو ويلع ها ىلص مّللا لوُسَر َنَمَل » : ىناربطلاو رازبلاو دمحأ مامإلا ىورو

 ش . © َشْناَرلاَو ىثت راو

 : ىشترملاو ىثارلا نيب ىأ : امهنيب ىشاملا ىنعي

 : حيحص دانسإب دوعسم نبا نع اعوفرم ىتاربطلا ىورو

 : رعأ لاعت هّللاو 6 تحس ساّثلا نيب ىمَو دانك مكسألا ْى مو وا 2

 راكنإلا كرتب نواهتنال نأ ( ملسو هيلعدتلا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 رصننو هيلع ركتن لإ « هب نظلا ءوسب ولو مهريغ د ءارقفلا نم هاحخأ ملظ هانيأر ىنم ىلع

 اذ عم ضرغ ىلإ سانلا هبسن الإو « ةمات ةسايس ىلإ دهعلا اذهب لماعلا جاتحمو مولظملا

 رمألا جاتحيف «نيمصتللا نيب ةلادع نازيم هنوك نع جرو ؛ ملاظال امصخ ريصيق مولاملا

 ريضيلف ةرئاث ماظلا سفن ىأر اذإ مث « مولظملاو ملاظلا نيب حاصي ثلاث رخآ صخش ىلإ

 ىه هسفن هتبكر بضغ اذإ دبعلا نإف هل هظعو ىلإ ىغصيل كلذو « اهران دم ىتح هيلع

 . ناطيش الإ هيف كتي الف « هيلع نيبكار ناريصيف «رةرم وبأ اهجوزو

 كمصتل ناطيشلا بوكر ةمالع نم : لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس ثعمسو

 ريصاف هنم كلذ تيأر اذإف « هب قطنلا هتداع نم سيل ىذلا حيبقلا مالكلاب ملكتي هارت نأ

 ناطيشلا كيلع كلدحض كلذ لبق هتيجأ نإف « هرهظ ىلعنم تاطيشلا لزني ىتح هباوج ىلع

 : كوغأ وه كاملكي ىللا نأ نظن نيح

 تراث مولظملا سفن ىأر اذإ سانلا نيب حاصي نم ىلع بحي : لوقي اضيأ هتعمسوسس

 ملاظلا نم هيضربال امبرف « هسفن ران دم ىتح ةعاس صبرتي نأ تدخ ملاظلا سفنو
 حاور نع اينغتسا هاعواطو نيمصخللا عم كللسملا اذه كلس نمو « هقح نم ركأ الإ

 . ىلاولا تيب

 ضارعأ مهقيز#و « سانلا نيب مهماصخ ءارقفلا ف تافصلا حبقأ نم نأ ملعاو

 نأ الإ مهنءمءىرب مهخيشو اوبذك خيش ةيبرت تحن مهنأ اوعدا نإو « اضعب مهضعب

 ىلع هعواطي مل اذإ هخيشإ مولظملا وأ ملاظلا ماصخ حيبق نك نم حبقأ كللكو « اوبوتي

 2« نيهكلاصلا تاريف> نع هدرطو هللا هتقم هخييش عم ثتالذ لعف نمر « دساغلا هضرغ

 ءارقفلا بااغ مع لق تملا اذدو 6 لاح وسأ ىلع توم ىب- ةيوزلا هكرلإ بقوع اممرو



 ل

 هلضفب كلذ نم ةبوتلا مهمهلي ىلاعت هللاف « حاورأ الب انادبأ اوراصو اوتقف نامزلا اذه ىف

 . نيمآ هعم مومدأ ءوس ىلعو مهيلع مهخيش ريصيو ع ىلاعت هللا ءاش نإ همركو

 : اعوفرم هجام نباو ىذمرتلاو ٍسم ىورو
 يي 8 ب 20 م 5 7 03-0 2 55 8و 1 ا

 هَتلَعَجَو ىبفت لك ةلظلا تمرح ىلإ ىدآبع اي : َلَجَو رع هللا لوقي »
 يدار هون كل

 «٠ قتايفلا مويا -للضلا ّنِإَك لقا ارق 71 » : اعوفرم هريغو لسم ىورو

 ا 1 باحتشت الف اوعدتف اوكاذتتال » : اعوفرم ىئاربطلا ىورو

 . « اورَصنَت الف اورصْنَتْسَتَو !ءوقشت الف

 : اعوفرم نسح ذاتسإب لجأ مامإلا ىورر

 50 ةرر ها مر مس نىك 4ع ل
 داوت اَم هديب ىيسفت هن ىذلاَو * و هلدخ الَو هملظي الا ا وخا ميسسملا 2

 6 اهرخأ هندحأ ذب الإ اق كو اضاختق نآنثا

 . « تلف 1 ُهَذَخَأ اًدِإَك 0 1 ما نإ 84 ظوفرن ناخيعلا ىوزو
 ةوعد قنا » زا لآ ةلسو , هيلع هلا لص ّىنلا نأ : اهريغو ناخيشلا ىورو 2 0

 . « ةبأحح هللا نيو امي سيل هنإف عولظملا 2 كر ع8 2 ٠ م راه ع

 ىرعَو ء مرواطلا ةَّوعَدل "حو 03 ثا 1 م١ عوفر دهحأ ا ىفورو

 . "ن7 نيح دعب 1 كنت

 يعامعا نيا ع "0 . 1 2 هك رق مو اس رس“

 ءآهسلا لإ دمعت بنَ عولطملا َهَوْعَد اوقكا » : اعوفرم ؟ احلا ىورو
. 

 . © ةراآرش

 : اعوفرم نسح دانسإب دخأ مامإلا ىورو
 *س مسرور # .2 تاك “ م0 1 كمه
 . 6 مسفن لَم هروجفف انجاَف ن نإَو ةباحجاسم عولظملا ةوغد

 نك لَو ولأ غم » لسو ويلع هلا لص نأ لو 1 . كلام 0 لاو

 ْنَم ملظ ملط طع دقش : َلَحَف ًًّ 4 ”لوقت 2 : اعوفرم ىتاريطلا ىفورو

 2 دعا رق نيم

 . « ىريَغ !سصان هل دجت آل



 - الو"

 1 كا ءا لذَع مل نا اعوذرم دواد بأ ىورو 0

 يحن رعضضوم , يف لاَعَت ”نيا هلَذَخ آن رضارع نم ديف. صقتلب و ةتمارح ويف

 « هتريهت هيفا

 د َلاَقَف « اًمولاَم وأ اًلاظ دلآأ 'رصْنَأ د : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 داما ها تنك غ1 1 كاوا 4 اعوام ناك اذ رف للا لوجو ا

 . لعأ ىلاعت لاو 0 كلذ "نك رملفلا نم رع هس لوا را

 ماظ ىلع ليخدن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا,دهعلا انإلع لخأ )

 « لطاب ىلع هتنواعم مدعو هقيدصت مدع انسوفن نم معن نأ طرشب ةيعرش ةرورضل الإ

 ىلع نولكأيو « ايادهلا ةملظلا نم نولبةي نيدذلا سانلا نم ريثك هتنايخ ىف عقي دهعلا اذهو

 ىلع هتلاقم ىلع هقدصيو ملاظلا كلذ عم موعيو بارجلا مهدحأ سأر لخدتف : مهطام“

 مهتواعم نمو كلذ ىلع هتوكس نم وأ مهقيدصت نم ةمالسلا دارأ نف : مولظملا كلذ

 مهتواعم همزال نف الإو « مهماعط نم لكألاو « مهاياده لوبق نع تيفعتسيلف

 . موهقيدصتو

 مولظم ىف هدنع عفشيل دادغب نب دمحم ىلع لخد رصعلا خباشم نم اخيش نأ عقو دقو

 مئلق شيا : ارس هباصأل دمحم لاق مث « غرف ىبح هيلع ربصف دمحم ىلع لوقلا ظلغأف

 : لاقف ؟ تيك اولاقف « هيف عفشي ءاج نم ىلع انعم بلقنيف ريسك إلا هيلع ىاي نميف

 ةلومجم حمق بدرأ نيرشهو ةسخو لسع ربطانق سمخهل بتكف « ةاودو ةقرو ىل اوثاه

 ىلع لاخلا ىف خيشلا لودتف خيشلا هب ملعأت « بيقنلل لوصولا كاذ ىطعأو هتبواز ىلإ

 ءارقفلا ىلإ ىهنت ةبقرلا حلام تنأو برعلا خيش عم قحلا لوقي راصف « مولظملا كاذ

 ٠ ةعافش لوبق ريغ نم هدر مث عقاولا فالخ

 تدرأ نإ ففعنلا باب نم ماكحلا دنع كاتعافش لوبق ةرضح ىلإ ىخأ اي لخداف

 + كاده ىلوتي هللاو ةملظلا ىلع لوخدلا نع بتف الإو اهماود وأ اهوبق

 : ةرورض ريغل ةملظاا ىلع لوخدلا نع ىهناا ىف ةحيحصلا ثيداحألا تءاج دقو

 : اعوفرم حب دانسإب لجأ مامإلا ىورف



- 045 

 سك ل

 ٌداَدْزا امو نيف أ نآطلسسلا َباَوْبَأ ىنأ َْسَو لع ديصلا مي : نمو ًافِح اذب :نم »

 . 1 هللا نم داَدْزا آلِ اي“ ناطلسلا 7 بع

 . ىلاسنلاو ىذمرتلاو دواد أ ىدرو

 بنكي لاك 2و ديلعاللا ص ينل نأ » :« اهريغو رازبلاو دعأ مامإلا 0

 َنوُنوُكَي هاَرمأ لاف ؟ ءاهقثلا رام اتو لاق ءاهقلا ةرامإ ني هل داع ةَْبُع نب
 ىيذكب مهقذَص مف يتلدب نون 7-0500 ال ىدنب نم

 55 اع

 موفدصي "لل نمو ضاوللا اك تيدر الد مهم تسلَو ىم اويل 0
 . ثيدحلا « ممم انو ىئم كئلوأف ميملُظ لق يتعب لو خيب 5
 : ا

 ىني وهف ميدلُط لك ئينب إو مييذك مقدسي "1و منكَ لخذت ؟] سو»
6 6 . 

 ناطلس ىذ دنع مترضح اذإ : لاق هنأ ثرحلا نب لالب نع هريغو ىناهبصألا ىورو

 : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تمعمس ىنإف رضحلا اوئسحأت

 تنم ام ملم املأ نظم ال هللا طَخَس نم مَلَكْلاِب ”كعهل " دعأ نإ »
 .6 نكي ما لإ ةطغش اي لاَ 2

 نار نر ةليمأا ع 2 : اعوفرم هحيمص ىف نابح نيا ىورو
5-5 

 ايلين شآلَو نير وكي الف "كن كلذ لرد تق يقاوم نع ءآلّصلا نوحي 3
 . لعأ ىلاعت هللا « اًنِزَخ آلَو ايباَج آلَو

 ىلع مصخ ةدعاسلردابن ال نأ (ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نم ماعلا دهعلا انيلع لمعأ)
 < مواظم هنأ حيصي وهو املظ نوكي امبرف « كلذ ىف لهمتو ربصت دعب الإ هتئاعإو همصخ

 اهتوف راصف ضرألا ىلإ هتبحسو اهجوز ضيب ىلع تضبق ةأرما ىنيعب تيأر دقو

 ىصعلاب هنوبرضي سانلا تراصف « ىلتق ىنع هوعفرا نيملسماي حيصت ىهو هتحن ىهو

 نورديال مهو ىنقلطت اهل اولوق محل لوقي وهو « هون ىتح هتدعقمو هرهظ ىلع

 هللا ىلإ ةبرق ىف مبنأ نونظي مهو « هوكلم نأ اوداك يرح ةياكحلا اوفرءاف « ةياكسحلاب
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 مواظم هنأ ىعدا ناسنإ ىف ةءافشلل طق ردايتال كالذكو « ملاظلا ىلع مولظملا ممترصنب ىلاه

 ق مقتف « لجو زرع هللا دودح نم دح ى مو نركي اعرف « هتياكح نع صحفت ىبح

 . دودحلا ىف ةعافشلا نع عراشلا ىبهن

 ىل لوقي لسرأف «دادغب نب رماع دنع هيف ةعفشلاىنم بلطيو ىكبي صخش ىنءاج دقو

 « سبا ىف هدنع نيذللا انالفو انالق ل تقي هنأ ىمالعب هملعو تشاكلل اباتك ىلعر وز اذهنإ

 نمو «ديدشلا بيدأتلا قحتسي اذه لثف انالفو ءانالف اهنم دحأيو ةينالفلا دلبلا لع سبكيو

 قلخلا ءامنإ ةرثكل دئاز لمأت دعب الإ عفشأ الو ةياكح لك ىف صيرأ انأو مويلا كلذ

 ٍ عقاولا فاللخ ءارقذات

 , رعشي ال وهو ىلا ىف عقو الإو ةمان ةسارف ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتحيو

 + ءارقفلا نم اجذاس ناك نم كلذ ىف عي 3

 مئاَغ ريمألل بكر هنأ هللا همحر ىتنحلا ىسايارطلا نيدلا رون مالسالا خيشل عقو دقو
 ةعاهلس مئاغ لاق ارارم مئاغ لتق ىلع لمع دق ناك صخش ىف هدنع عفشي ىوازمجلا

 ىل لوقي : لاق : ال اولاق ؟ مالسإلا خيش اندبس لوقي ام نوردت نيرضاحلا ءاهقفلا

 ةعايلبا لاّقف « ىلجأل تومتف كلعسلي ىد نينس هنم اهئاخش تنك ىذلا نابعتلا اذه قلطأ

 لاوحأ فرعي اقذاح ناكهنأواو «ةعافش لوبقالب مالسإلا خيش عجرف ىغينيال اذه مهلك

 نه ةريصب ىلع عفشي مث هدنع عوفشملل ال وأ اهدهمب قيرطب الإ كلذ لثم ىف عفش ام سانلا

 ؟ هلدئع عوفشاا و هيف عوفشملا رفأ

 . ( يقتسم طارص ىلإ داشب نم ىدْبي ُهْناَ )
 طخ يف لي "م 4ث وهو لطب يف "صح نم » : اعوفرم هريغو دوادوبأ ىورو رضا رول كر و دوا و نمل سل د ا 8 ' 5

 0 هم
 ىلا ا. ماط و مارا ساس" م

 نءوم يف لَك نمو « حربي ىتَح هلل

 . « لاق ام

 ةياور ىف ان مهقرع وأ رانلا لهأ ةراصع : لابخناو
 + ملسم

 ثا امل و م[ كس هس دل م كس سمع نر 3
 هللا طخس ق ناك ىح ريغي 3خدوصحس ص ناعَأ نه » : ك احا ةياور قو
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 أبنا ةْغدَر "هللا همس هيف سيل
 ١ 5 ا ب اهل

 44 عد َّىع

 8 هحييحص ق نارح نءاو دواد وبأ ىورو



 مس /8يالا بس

 ف ل ل را ا كرو عما و وع خ روما هما نوع ”تارحر
 عزمي وهف رسب ىف ىدار ريعت لثمك للا ريغ ص هّماوق ”نيعب ىذلا لثم »

 . « صآلأا لع ردن لَو وبَتَّذب امم

 اذإ ريعبلاك كلهو متإلا ىف مقو لق هنأ مظعلا دبع لظفاحلا هلاق اك ثيدحلا ىعمو

 < صالدللا ىلع ردقي الو هبئذب عزل راصف رثب ق ىدوت

 لل سس ل

 1 ند دش و هتعافش تاج » : اعوفرم ىناربطلا ىدورو

 م 7 مج 000 58

 0 21د ال ةموصخ ىف را ا ا 5 « عزك تح هللا بضع يف

 3 + تك
 ١ ١ عود

 03 هك 2 ”كاضأ عا ا رع ا نو

 0 رةمايقلا 9 ل 'مهاتنا و هّللأ 01 ريِلَعَو 0 5-5 لص ضارحو ع ا 51 اع 1

 1 رو او ارك لد ا ل ل يم 4
 لقو ”ىلاظ هنا ٍ 0 وهو ”ةنيعب رمأظ عض قسم نه » : اعوفرم ىناربطلا ىورو

 0 رعأ هللاو 0 عالشإلا سس جرخ

 ماكتللا ىضرت ال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دنأ )

 ماكل ىلإ نيددرتملا انناومخإ رذحنو « لجو زع هللا عرش فلاخم هنأ فرعت امم مهريغو

 امأو « ةالولا ىديأ ىف امف دهز نم الإ هب لمعي ال دهعلا اذهو « ريذحتلا دشأ كلذ نم

 عبطلا نع اجوردخخ نوكي نأ داكي اله 6 ةضفلاو بهذلاو سبلملاو لك للاب هيلع معني ند

 نعلاب دهشي ال نم ىلع بلاغلاو « هل دوهشم ريغ ىلاعت هللاو ها دوهشم ماحلا نإف

 اظاغم اب رك مينيلا لاه لكأ ىلاعت هللا مرح انه نمو « هتاضرأ ةاعارالا مدع باقلاب وأ

 « دوهشم ريغ ىلاعت هللاو « هلجأل ىعارب دلاو هلامو « ىلاعت هللاالإ هل ىلاو ال مبتيلا نوكما

 ٌثبمدام ماكحلل لودثدلا نع كسبأو مهفاف «٠ قوس ريغب ميلا لام سانلا بااغ ا كلذاف

 طخسياع مويض رت نأ اهلاغ كامزال نف كلذك تنأو تالدغد نإف « لبزلا ىلع بهذلا حج رت

 : ىلاعت هللا

 ( م ”ملع هللق) كيل او
 ؟ تلاق امنع هللا ىضر ةشائاع نَ ىلاريطلا ىورو

 020 2 1 8 ١ ١

 طخشب هللا اضر َسَمَتْلا نم » : ٌلوق# سو ءيلع هللا لص هللا لوسَر تمعن

 اللا لك هللا طخشب ساّنلا اضر َنَصَتْلا نمو « سائلا ةناوم "للا هاك سائلا
 ساّتلا ل



 . « َساَّنلا هْيلَع

 نيد ْس جوخ بر وب طخلم 8 اة نم » :اعوفرم كالا ىورو

 . © لجو رع للا
 : اعوفرم هحيحص ىف نابح نءاو رازبلا ىورو

 « اًنأَذ هل ةدمأح داع هللا ىماعَم ساّتلا دما َبَلَط نم »
 ا ا

 ىأ يلأعت هللا ٌررأبو < ويح اع ساّتلا ىلإ بمب نم » : اعوفرم ىناربطلا ىورو

 . لعأ هللاو « َنَبْصَع و ميَلَع وهو رتمآيقْلا موي ىلاعت هلل

 نم ادحأ ىذؤن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 اودع دقو « ىعرش رمأب الإ كلذ وحن وأ مالك وأ رجه وأ برضب ىلاعت هللا قلخ

 : كلذ ىف اودشنأو « رفكلا براقت ىتلا رومألا نم سانلاب رارضإلا

 نياق ىو تا دا اها كياع اكو هتك ردنا نإ قش نك 117
 نياثلاب ناضإلاو شاب ةكرشلا - ادي اكونت 36 :نيعننأ لإ

 اوشقون اذإ اهباحصأ نم ةححاشملا ىلع ةينبم نييمدالا قوقح نأ كلذ حاضيإو

 ريفغلا ماو «سانلا نم دارفأ الإ ةشقانملا هذه كح نع جري الو « ةمايقلا موي باسحلا

 ؛ ايندلا راد ىف مهسوفن مهتشقانم مدعل رذلا ليقاثم مهيلع ىلاعت هللا ىصحيو نوشقاني مهلك

 ىلاعت هللا قوقح ىف مهسوفن اوشقان نيذلا دارفألا فالخم « ةحراسلا ماوملاك المه اهكرتو

 ةشقانم تعقو نإو « ايندلا ىف ماع ام اوضق مهنأل ةرخآلا ىف نوشماني ال هدابع قوقحو

 . ملعأ هللاو اف اوطرفف مييلع تيفخ ةريسي رومأ ىف ىه امتإن

 توامعيال نيذلا ءايعلا ةدايقلا موي همصلل ةححاشمو ةشقانم سائلا دشأ نم نأ ملعاو

 ادبأ ةرخآلا رادلا ف هبضرت نأ ىلع ردقت ال كنإف « مهنم ادحأ ىذؤت نأ كايإف « مهملعب

 دبعلا تاقاص نم ةدودعم ةحماسملا نإف « ةكلاصلا لامعألا نم هرقفو هسالفإ ةرثكل

 ىطعأ هنأ ولو ٠ ةرورت حش اريقف ناك نمو « 2 رهظ ىلعالإ نوكتاال ةقدصلاو
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 لاق لب هظرشب الإ ايندلا راد ف قساف لك ةبيغو كلايإف ؛ هيلع ارهق هسفن هتعبت اثيش ادحأ

 لعجف هوباتغت الو هقحف متنا.ل اوظفحا ىأ# قساف ىف ةبيغ ال ١ ثيدحح ىعمف مهضعب

 م ها ةيهان « ال م ةلفل

 كاتمأ وأ « كدبع لمعتست رأ هيلع قشت وأ هيذؤت وأ اقساف بيغتسن نأ ىخأ اي كايإف

 رانلاب تاناويحلا نم ائيش مسن وأ « اهتقاط قوف كتباد لمح وأ « هنع نازجعي رمأ ف
 دقو « كلذ وو ضرمل ناويحلا 3 وأ اهمنغ وأ ةقدصلا لبإ مس وك «يعرش رمأب الإ

 وا هنأ دسحلاو ءاضغبلا مهيف نكسمت نيذلا داسحلا ضعب نمفرعأل ىفإ هللاوو « كتحصن

 ةبيغ ريظن ىف اهباوث اولخأيل ةحلاصلا هلامعأ عين ةمايقلا موي هئادعأ ضعب هيلع ضرع

 هللابالإ ةوقالو لوح الف «سانلا ىف هتبيغ ىصخنال نه لاح فيكس اهب ىضرام هيف ةدحاو

 . ميظعلا ىلعأل

 ا 2 4 0 م / َح

 ال » : لاق "لسو ويلع هللا لص هللا لوُسَر نأ اعوفرم هريغو دواد بأ ىورو
 2-0 - يآ

 2 ما
 . قت نم الإ ةحكلا

 ريش

 عازم
- 

3 

5 
 مس ست ع ه6 د 4
 م ذأ نأ ءاثلا مَحْرأَل ىإ هللا لوس سر اي لق ًالِخَر نأ » : هريغو م الا ىورو 03

 . « هما َكَحَر امحر نإ : ل لآَقف

 . الصأ اهحيذ كري هنأ دارملا سيلو ءاط محار تنأو اهحيذاف اهتعذ اذإ ىنعي

 : اعوفرم هدءردص ق نابح نباو دواد وبأ ىررو

 .6 ةدلاص ام وح ْدأَو ةلكاص ًاهوبك ذآ 8 هيكل رميا هذ هذط 2 هللا اولا 2

 و 1 : نس 8 لو نأ د : اعوفرم اتريغو ناخيشلا ىورو

 كلذ هل ثلا 2 ا ا 2 26 م 22 0 دك ربا عَ

 . 6 مندا 5

 "مساك هب رضاوأ هل 15 قلم لملك نم » : اعوفرم اهريغو دواد وأو ملسم كورو
 . 6 ”ةقنشي ْ

 : تاقث هتاورو اعوفرم هريغو يفاربطلا ىورو

 . « َمَمَآيَقْلا ماوي هنم 26 كأن 11 رم نم
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 'مناَوخإ 0 : لق لسو ديلع "هللا لص هللا "لوس دا و ىراجلا كووو

 .«لا َقلَح وبدل ةوعيبف مالي لزق لع ىلاعت هللا ”لف 20+

 0 ةقيصَو عد مس هيلع هللا لص , هلل لوسَر نأ » : قاربطلاو لعب ؛وبأ ىورو

 كتمَجْرَأ دولا هَ ا 0 لاق هلل و كم 1 تلاقَو هب 2 1 ' علل كو

 . .« كاّوّسلا اذه

 . « كارلا اذهب كتب رض » : ةياور ىفو

 م . را لع رم سو ريل هللا لَص هللا لوسر نأ» : 2 0 اكوذو

 . 6 يو ىذلا هلا : لاق دهَجَو ف

١ 

52 

 5 م / ها 2 5
 برضلا نع ىعن سو ريع هلا ىلص وللا لوسر | 8 : هريغو ىتاريطلا ىورو

 . لعأ ىلاعت هّللاو « وحلا يف

 رمألا كرتب نوابتن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخخأ )

 ىلاعت هللا رمأ نإذ « ةدسافلا مهتاضرأ ابلطو سانا ةنهادم ركتملا نع ىهنلاو فورعملاب

 نمالإ هّقح موقيال دهعلا اذهو 4 ميدقتلاو ةاعارملاب قحأ ملسو هياع هلبا ىلص هلوسر رمأو

 هفيراصتو هلاعفأ دهاشو ىلاعت هللا ةريضح ىلإ لصو ىد- خيش دي ىلع موقلل قيرط كلس

 . هللا ءاش نإ الإ عفن الو رض قول ديب سيل هنأ نقيتو
 ىلاعت هللا هرصنا نأ ديال هدايع رهأ ىلع هناقو ىلاعت هللا رمأ ىعار ند نأ مولعمو

 : ىلاعت هللا لاق « ركنملا لعفيو فورعملا تلا ىذلا ملاظلا كلذ ىلع

 . ( زي زع وفل هللا نإ هارصني نم هللا نرصتيلو )
 نُف الإو انركذ اك خيش لي ىلع كألساو هبأإ نم لخداف دهعلا ادهم لمعلا تدرأ نإف

 4 مهربأ ءاحرو مه رش رد افودن مماضرم مدقتو نيقواتملا ةاعارم كدزال

 يح "اع ناَو)

 تملظأو « ركذملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاب نوماولا ءالعلاو ةمثألا ىضد دقو

 نبدلا ناك نيح ةبئرملاب اوموقي ىح ةملظلا نم مهيمن مهسافنأ تناكو مهدقنل ايندلا

 بولق تفعضو ةئاتسو نيسخو ثالث ةنس ف ضقنلا ىف نيدلا ذأ الذ « ةدايز ىف



 هيرو هرج

 نيذلا ةالولا الع دعاسي نم ةلقو امترثكل تاركذملا ةلازإ نع تزجعو « ءايعلل

 ركذملا نع نوهميو فورعملاي نورمأي اوناك نيذلا هايلعلا نأ ول: لوقن لب « ءالعلل نوعمسي

 : نامزلاب انوقبس نكلو راكنإلا مدع ىف اذلئم اوناكل مويلا ىلإ اوشاع ىضاملا نامرلا ف

 هللا ىضر ةجبباو ضورلا حراش ىراصنألا ايركز مالسإلا خيش انخيش ىل كح دقو

 اف « ركننملا نع ىبنيو فورعملاب رمأيف قوسلا ىلإ جرخع ناك ىروثلا نايفس نأ « هنع

 مالسإلا ىف حتفنا دق ناك لاقف «كلذ ىل هل ليقف هركنب الف ركنملا ىرب راص ىتح ثام

 لوبي راص مث «ناكرأ هناكرأ نم تمدهناو ةورذ مالسإلا ىف حتفناف اهدسن نأ ائدرأف ةماث

 . ها رهقلا نم تام نأ ىلإ مدلا

 ناك هنأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا مالسلا ديعنب نيدلل زع خيشلا ءالعلا ناطلس نع ائغلبو

 هل نالوقيو هدب نالبقيف ركنملا نع امهاهنيو حلاصلا ناطلسلا هدلوو بريأ ناطلسلا ظعي

 مهقتعت مل قرلا ىف نآلا ىلإ رباكألا ءارمألا بلاغ نأ ةرم هغلبو . اريخ انع هللا كازج

 انتأي مل نم لك لاقو ناطاسلا ىلإ عاطف ؟ سانلا نيب ءالؤه محم فيك لاقف « مهتاداس

 مث « ناويدلا ىف مملع ىدانو ةعا> مهنم عابف لاملا ثيب ىف هنمث انعصوو هائعب هتقاتعي

 عقوذ مهبلإ جرخف هباب ىلع اوقثوو حالسلاب اوءاجو هلتق ىلع اوعمتجاف ناطلسلا مهقتعأ

 رقحأ كدلاو لاقف ء كواتقي مل ىذلا هلل دمحلا هنبا هل لاقف « هنم ةبيه مهديأ نم حالسلا

 . ها ىلاعت هللا نيد ةماقإ ىف لئقي نأ نم

 خيش انخيش ىل ىكح كالذكو . اريمأ وأ ايضاق ترمأ اذإ نآلا ىخأ اي كلاح رظناف

 ناطاسلل ضرعتيو « هئبط ىف ةالولا ىلع طح ناك هنأ ء افنآ روكذملا ايركز مالسإلا

 سانلا ةريشم ربنلا ىلع كانذ نوكسل هنم ناطلساا ردكتف « هتيعرا شاغ ملاظ هنأب ىابنياق

 ةردايم الملا ف كاتافعو اهئ انالوماي هللاو ةالصنا تضقنا ال هل لاق م ( ماوعلاو ركسملاو

 ف احن نوكي ذأ اذه كمسج ىلع فئاض ىفإ هللاو هل تلق وأ هدي تكس» مث ؛ كلحصنل

 , ناطلسلا ةاسفق ضعي مم الذ لكم لعفت نآلا ىتحأ اي ردقت لهق ؛ ها منهج

 ىروغلا ناطلسلا ىلع طحب ردزألاب ظعاولا ىطا.هدلا نيدلا سمش خيشلا ناك دق

 و7

 در لاقف' « هيلع ىروغلا در, لف ء ناطلسلا اهمأ كيلع مالسلا هل لاقو ةعلقلا هل علطن

 « هب شطبي هنأ ةينب هءارو لسرأف كلذ هغلبف « رهزألا عماجلا ف ظعولا ىسرك ىلح

 انغاب لق هل لاق مث مالسلا ناذماسلا درف 03 قسف بجاوأا كرت ندو كايلع امج و مالسلا

 « بكارم نآلا اندنع سيلو هريغو داهجلا كرت ةهج نم سلاهنلا ف انياع طحت كلنأ



 دس مخلوط دس

 انالوماي هل لاقمث « ةجحلا ناطلسلا ىلع ماقف ءدهاجو اهرجأتسا وأ بكارم كل رمع لاقف

 ىدنحلا نمو « ةيرهلا لإ قرلا نم مث : مالسإلا ىلإ رفكلا نم.كلقن نم ءازجام ناطلسلل
 نعو : هل لاق مث « هلل دمحلا : لاف ء ركشلا الإ « ناطلسلا ىلإ ريمألا نمو ريمألا ىلإ

 « ثعبت مث ابارث ريصن مث « بارتلا ف كفنأ نوزرغيو ةرفح ىف كنولزايو «تومن بيرق
 كلامعو تنأ هتذحتأ امب « اههارقو ماشلاو رصم ىف كتيعر عيمج كيلع ىعدتو بسامت مث

 الف « جرخو خيشلا سف دعتراو « ناطلسلا هجو رفصاف مهرمأ تحن زيصتو « الظ مهنم

 ةرشعب كل ناطلسلا ممر اولاقف ؟ كتجاحام لاقف « هب اونأف خيشلا اوتاه لاق ناطلسلا اه

 ناطلسلا انالوم ناك نإ نكسلو ؛ اهمف مهئملظ نمىلإ اهدر ناطلسال خيشلا لاقف «رانيد تالا

 . همظعو هعيشو ناطلسلا هل ماقف « لاملا ريثك رجات لجر ىنإف هتضرقأ لام ىلإ جاتحي

 صا لوقلاب تاركدملا ريغت : لوقب هنع هللا ىضر ىلوبتملا مهاربإ ىديس ناكو

 لك ى رييغتلا ةدمعو « ىلاعت هللا ءاياوأب صاخ باقلابو « ةالولاب صاخ ديلابو ءالعلاب

 عقب امتإف ءارقفلا امأو «نيعمجأ مهنع هللا ىضر نيدومححلا ةمئألاو نيلماعلا ءالعلل ىلع وه امئإ

 ةلازإ ىف ىلاعت هللا ىلإ هباقب مهدجأ هجوتي نأ كلذو نامزلا نم ردان ىف مهمواقب رييغت مهنم

 ركذملا مهربيغت ةروص هذه «© لجو زع هللا ةردقب لوزيف ناكملا كلذ نم ركنملا كلذ

 : ثيدحلا ىف هلوق امأو « مهمولقب

 . 6 نآمإلا 2 َكِلْذَو 2

 :ةدومحم ىرخألاو ةمومذم |هادحإنيتهج نم تعضي نامبإلان إف ؛ هاثركذام ىائيالف

 « باجحلا ةقر امم دارماف ةدومحملا اءأ و « كاشلاو نيقيلا فعض امم دارملاف ةمومذملا امأف

 وه ىذلا ناسحإلا ماقي ىلإ دبعلا قرت (اكف « باجح فلخ نم الإ نوكي ال نامبإلا ذإ

 ىرق نمو « دوهشلا ماقم ىرق قرو ناميإلا باجح فعضو « دوهشلا ةرضخ ماقم

 انئالعبو انب فطلي نأ ىلاعت هللا لأسنف ؛ لمأتف مومذمب سيلف هناك ماتم ىلع هدوهش ماتم

 . نيمآ بيج بيرق ميم هنإ ديحوتلا ىلع هنم انبجرخو ؛ نامرلا اذه ُف

 : لاق تماصلا نب ةدابع نع امجريغو ناخييشلا ىورو

 ٍرئدْلاَو ردا ىف زغأطلاَو مثتكسلا 7 متو ريلع هللا لص هللا لوسر انئْيأب »

 . «رمآل مال ولا يف فات ال انك نبأ قلاب لوقت نأ َلَعَو ءَركَلَو طَقنلاَ

 ( راونالا حقارل -م1)
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 أ رثاج ناطلس دنع ءقَخ ةملك دارجلا ”لضفأ » : اعوفرم هريغو دواد ونأ ىورو

0 2 
 « رئاح ريما

 ماا ا

 م 2 7 2 5000-5

 مرَمأف رئراَج ميأمإ ! م ا 5 بلا ليع س 2 ادب سد

 . « لتقف هاو
 فود دنع طققسي فورعملاب رمألاف الإو «هلئقي هنأ لجرلا لاب ىف نكي لو ىعي :تلق

 > ملعأ هللاو ليوطلا سبحلا وأ ديدشلا برمغلا وأ لتقلا
 2 يي 7

. 25 5+ - 006 2 

 نولءفيَو نولتفي الام نولوقت سان ىتَّمأآ نم نو ا

 50 202 0 راش سم هر 3

 ُ نم م 2 وناسلب ب "ره هاج ْنَسَو ( ن رمأوم وهف دلي 00 مق( 0 ل اي

 . « ل دارخ ةّدح نآمإلا نس كلذ ءاَرَو ع نداوم وهف ويلقي مهدها نمو 0064 - ها مدس 2 لا ا طم

 8 0 مط مكس عشا
 هشالهما أ هلا لوو 7 تاق اها اهمع هللا ىضر 2 ةشئاع 0 ناحيشلا ىورو

 . « فصلنا د رثك اذ : ممن لاق ؟ نإ ول اّصلا اتي َو

 : اعوذرم تا 00 دانسإب هجأم نبا كىورو

5-2 
 ؟اَذَكَو اَذَك ىف لوقت نأ َكَمَتَم اَم ََمآينْلا 0 10 نإ »

 . « ىثخم نأ ةْرَح أ أ كوتَه مالا تنحل وق اك ما كفل تي 0 00 11

 ريحا و

 الحأ بل لَو 5 ذر ع ل تراسل يذلا 2 2: اهوفرم ىلاهمصألا ىددو

 ركشملا نب نع َىعَتلاَو رقو ا م.ألا 0 كى راصتلاو دوُممْلا َن ص رابألا َنإَو

 ٠ »02 ءالتأاب اوم“ 6 مهما "يبن نآس لكس لا ميسم

 5 دانسإلا موحص لاقو اعوفر 9 ءماحلا ىورو

 كل 20- >“

 ثيداحألاو )»ع ماعم عد 0 ا 0 رملاظلل لوقت ن هل تياراذإ » 0

 : رعأ لاو ةريثك كلذ ىف

 انراصبأ قاطن ال نأ ) ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهملا انيلع لأ (



 من مي سم

 انعامسأ ظفحنو « مهلا نم مهقح ىف هانعمس ام قيقحت نع طق لأسن الو سانلا نويع ىف

 مدق نيد هيلع ناك نمو 2« هيورج اوقش سائلا بيج قش نف « كلذ لثم نع انراصبأو

 . ةلام ال ءاضق

 بويع مهل سيل اماوقأ انيأرو « مهبويع هللا رهظأف سائلا بويع نع اونحبف ةروتسم

 بذي الجر ةره ترياع دقلو : لاق « ايويع مهل هللا ثدحأف ساذلا بويع نع اوثحبيف

 ىلع ةليل سسجت ةيوازلا ف اندنع اريقف نأ عقوو . ةئس ةرشع ةسمخ دعب بنذلا كلذ ىبَمحلف

 5 توع داك ى> ديدش برض هل لصحو ىلاولا تيب ىف عبصأف هب هنظ ءوسل هيدخأ

 بلاغ ىف هب لمعلا لق دآ دهعلا اذه نإف دحأ بيع ىلع سسجتلاو ىخأ اي كايإف

 هرمأ ةياغ م «مهصئاقنو سانلا بويع ةفرعم ىلع سسجتي مونم دحاولا لز مف 2 سائلا

 : هلوق ىف ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا رمأ ةفلاعو مهؤاردزاو سانأا راقتحا

 رب 7 رع رع 0 57 غو 1
 2.0 ه روح الَو هلدخ الَو هماظن ال ملل اوخا ماشا 2

 مريخ ريصب ىد 4 لشر# خيش لي ىلع قيرطلا كواس ىلإ دهعلا ألم لماعلا جاتحيف

 04 ىعرشأا هجوأ| ىلع هيسائب اع ءىش لك هللأ رئاعش نم هنوكسأ همظعيو الماك دوجولا

 ثثيح نم ضرع ضراع وره اننإ حيبقلاو 0 ةئاسوع اهلك ةدعتضو ىلاعت هللا ةدنص هنإؤ اضيأو

 ملسأ ولف « تافصلا يح نم وه نإ ةتاداعع هللا انرمأ م عسيمجو تاوللا ال تافصلا

 ه ريغتن مل هتاذو رفكلا ةفص الإ هنم تلاز اف « هتبحمب انرمأ همالسإ نسحو ىدوبيلا

 للص هلوسر ماركإو هللا مارك ] نم 0 لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس تموحو

 قد هو 4
 7 ) مجد روفع هللاَو )

 : هحييدحص ف نابح نياو ىتذدمرتلا ىورو

 0 0 :لآقفر عشر توب ىداَتف ريشلالك ٌدعَص لسو هيلع "هللا لص يلا نأ 0

 "ورد زل ١ الَو )م نيبانملا وذو ل بلك لِ ناعرلا ضف "1و م منال ”لثأ نس

 رب لاف نع مو 2 9
 مهل نهو راو ا مبلل رولا هيخأ هَ هروع عبس نم 4 031 مضاَرْوع اوعي دن لَو

01 2 
 , ن4 ِوِلَدَر فاوج ىف أَو هحيضفب 5 راوغ هلل
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 : اعوفرم هحيحص ىق ناي نبال ةياور قو

 ٠ هيوم 7 رع رو 5
 6 ميرارثع اوبلطَت الَو موري لَو نيماثملا اودي ال »

 لم رم مر 1 5
 . 6 مهوباَتنت لَو » ؛ دواد ىبأل ةياور قداز

 : اعوفرم هحيحص ىف نابح نباو دواد وبدأ ىورو

 وم 52ه ءاسإع ت2
 001 مهدسفت تدك وأ ٍميمدَسفَأ ساّدلا تاَروع تعبت نإ كنإ د

 . م

 6 مهدَسف 3 ساّنلا ىف ةبيرلا ىفتبا اذإ ا نإ 9 : اعوفرم دواد ىبأل ةياور ىفو

 . لعأ ىل !اعن للا

 قلما لامهإب رئغن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 لجو زع هللا رمأل اهظعت « ارهج وأ ارس هيصاعم نم ءىث ىف انعقو اذإ انيلع هماحو ىلاعت

 ام لثم « ارس ةيصعملا ىف انعقو اذإ مدننو راأتن نأ لجو زع هللا مظعت ىف ق قىدصلا كحمو

 ةيصعملا حبق داز ىبمو « ماعلاو صاخلا نيب انع تعاشوأ ارهج اهف انعقو اذإ مدننو رثأتن

 ؛ انل عورشملا اهدح هللا تامرح ميظعت ف غلبت مل نحنف أرس اههف انعوقو ىلغ ارهج ةعقاولا

 . هنم ىيحتسي نأ قحأ ىلاعت هنأ نم

 « هريس ىف نسحمم سيلف هريغ نع هنايصع لاح بجتحا نم لك نأ ىخأ اي ملعاو
 ىف انعقو اذإ ان٠ مدنلا لوصح انب ىلاعت هللا ةمحر نم نكل « برقأ تقملا ىلإ ود لب

 عقي ال ردقملا نأ عم : ةلاعع ال نئاك انيلع ىلاعت هللا هردق ام عيمج نأب انماع عم ةيصعملا

 ىصعي ديعلا نأ نكمي الو « ىصاعلا كلذ ىرب ىلاعت قحلا نأ دوهش نع باج.ح عم الإ

 دبشي نأ دب الق كلذ دهش هنأ ردقولو « ادبأ هار ىلاعت قحلا نأب دومشلاو فشكلا ىلع

 1 هيلا كلت ىف هنع ضار ريغ ىلاعت ىلا

 خيش دي ىلع تخئاس نإ الإ ىلاعت هللا نم ءاحيتسالا ةرضح ىلإ ىخأ اي لصنالو

 ىخخأ اي كانإ مث « هاري هنأك هبر دبعلا دبعي ابمف ىلا ناسحإلا ةرضحل كلخدأو قداص

 ةرضح لخدت مل ثمد امو « كعامج لاح ىف ىح ماودلا ىلع دوهشلا اذه بحصتست

 نع الضفق ىصاعملاريكأ ىف كاعوقو ىنأاي دعبتست الف «سيلبإ ةريشح ىف تنأف ناسحالا

 ماودلا ىلع مبمولق ف ركعل مالسلاو ةالصلا مهلع ءايبنألا تمصع انه نمو : اهراغص

 ءايبنألا صضعب نم مقوا# عبو ( اريغص ولو باذ مم“ روصتي ملف 6 ناسحإإلا ةرضح ُْق



 هس ملال

 13إ نولعقي كبك هموق ملعيأ حابم وه املو « ةقيقح بنذ وه سيلو بند ةروصوه ا4]

 هوركملاو حابملا لعف ىلع باثي ىبنلا نإ : مهضعب لاقلب «نوبوتي فيكو برنذلا ىف أوعقو.
 ءايبنألا ىف لاق نمو « ها ةلمجلا ق رمألا كلذن زاوجلا هنييبت ثيح نم بجاولا باوث

 . لجيو زع هللا ىدي نيب كلذ نم جورحلا هيلعف كلذ فالخ

 نم ظفحتلا ام] تامرهلا كاهتنا ف عوقولا مدع تدرأ نإ خيشدي ىلع ىخأ اي كلساف

 ل يو اكمل رك ا لو بل ترو

 ع 'إ يحو 0 ةراطاوا 0 7 و ”ك لوقأ ا 1 2 0 نإ - سو ا أ " ء نإ 4 01

 5-5 #0 هما تر اي هر

 درو نمف ضاواحا ىلع مكطرف نو 0 تيا اًدَِف تاكرم ثآلث ةودملاَو

 5 م

 . ثيدجلا « حلفأ

 غو راغي ام هللا ن 0: اعوفرم ناخيشلا يورو

 . « ولع هلا

 : اعوفرم تاقث هتاورو لاق هجام نبأ ىورو

 هاني ةماي لابس لاشأ لامعا, ةعاقلا تري وأ تأ نم اًماَوكَأ ندغأل » ل ا ا - مس ع - . هعو مو[

 < ل لح ان 6 لا ها : نآب'وث <لآق « اًووئمَم اوآبَع لاَ 41 يت

 مكتدلج ْنِمَو هنا مق اتأأ : ل6 نو ببي نوكن 14 م يآ - 1 1 4 ملا ل
 2 سوا ّ س7 5

 00 اذلَح اَذِإ مارق كلَ َنوُدَأت كلل هنو دْحأََو

 0 "اذ 00 هما 066 0 0

 هلك 1
 7 21 الل 7 م

 ا. 6 ايي كلل 1 ١

 . لعأ هللاو « س دع نك مراحل قا » : اعوفرم قيمبلاو هحام نأ ىورو

 ةماقإ كرت ىف نهادنأل 0 هيلعاللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ )

 زع هللا ةاضرمل ام دققت « ءىلدو فيرش نم هيلع ائردق نم لك ىلع اهميقن لب ؛ دودحلا



 م ملال ع

 خيش دي ىلع قيرطلا كلس نم الإ اصلاخ هب لمعي ال دهعلا اذهو « انئاضرم ىلع لجو
 : ثيدح امأو . ةيناسفن ةلعل هتماقإو هب لالخإلا همزال نف كلسي مل نمو « حصان

 « تع انك هديب ذخآ هللا نإ يهكلا بْنَذ نع اوفات د
 : مكاحلا غلبي نأ لبق وأ هيف لحال ىذلا بنذلا هب دارلاف

 .( يجر روع كاد )
 َقَرَس اَذِإ اوثآك ميم (كنبق ني نيللا كله انثِإ » : اهريغو ناخيشلا ىورو

 نأ زل رشا ”مئأو دا يلع اوُمآتَأ ةنيمكطلا مهبفر قرت اَذِإَو موك فيزشلا مهمف

 : 1 هللاو « اهدي تنطعل تقرس دس 6-0 ةمطأف

 بدؤي هيف وأ مبقوأ ىلو وأ ىصو نم بيدأتلل برضلا اذى دودحلاب قدايو : تلق

 بيدأت نأ ني 5 « هوحتو طوسلاب بيدأتلا كر ق دلو' ةاعاره ىغبني الف « لافطألا

 دعب الإ نوكي ال مالكلا نأ اك « مالكلا هغام» مدع دعب الإ نوكي ال ب رضلاب لفطلا

 : ةبترم ثلاث برضلاف ةراشإلاب هعامس مدع

 0 8-0 000 ناَو )

 ترش نوح مالا ( مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 هلمعت وأ + هرصعي وأ هيرتشي وأ كلذ عيبي وأ شيشحلاو ةظوبلاو ذيبنلاو رمدنا“ اركسم

 مهنع هللا ىصر ةمئألا هنعل وأ ىلاعت هللا هنعل نم ةبحص نم ابوره كلذو « هنمث لكأي وأ

 مه ةبوتلا طاسب ديهمت ام دصقن مهتيحص نوكت نأ الإ مهلا « لجو زع هللا بانجل اراثيإ

 نإف « جوعأالو ميقتس» نع نودعبي ال مهنإف ىلاعت هللا ىلإ ةاعدلا هيلع !5 نيعتم اذهف

 : هجوع موقي نم ىلإ جاتحم جوعألاو هرجه زوحيإل ميقتسملا
 ةاصغ ةطلاخع نم هسفن تننأ نيح مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىح وأ دقو

 : لجو زع هللا باند اراثيإ ليثا رسإ ىف
 لا 0

 عفا لاوس مص مع

 دق جوغألاو كيلإ جاتَع 0-7 00000
5-9 

 تغن
 اع 5

 39 كب 1١ ِ

 . « تاسرأ اًذااف دجوعرم 5

 اراممو اليل ةاصملا سلاح راصو « هلاسرإ ةكحرسل مالسلاو ةالصلا ءيلع دواد هباتف

 ةامزدن نع اودعيف ىلعلا ةيلط نم ريثك قلح ره مالا اذه لفغأ لقو 3 ظعاوملاب مهئراسيو



 ل ينل ال

 نم مهمديأب امع ةفعلا عم مهم اوبرق مهمأولو ؛ مهياده ةكرب اوهرحف ةملظلا نم نيجوعملا

 مهظعاوم مههف ت رثأ امرا ظعاوللاب مهوقراسو ايدلا

 : مسأف نبل مالكب سكملا لامع نم ةرم ايدوبي تبتاك دقو
 ا

 .( م روفغ هّللاَو )

 م فمما كب ميعاد . . ,لكام

 7 ص ا ا يدك مل اة اى أ 2 مس يرر

 ابرشب نيد رخخا برش الَو لة رماوم وهو فرم نيح قراّسلا فرسي الو

 . 6 نيو وهو
 بحصيال نأ لقاعلا لقع نم ذإ ( كعب ةضورعم ةبوتلا نكلو دواد ىلأ ةياور َْق داز

 نامإلا عقرب دارملا نايب ىنأيسو « ءزج نعللا نم هقحاي نأ افوحخ ةمثألا وأ عراشلا هنعل ند

 < هدعب دهعلا قف تافصلا هذه باحصأ نم

 . اعوفر م ىذمرتلاو هجام نءاو دواد وبأ ىورو

 ارلماحو ًاهرصتعمو اهرعاعو اهمئاب و اوعاَتبُمَو [مقاسَو اهبراشَو هلملتا هللا نسل د

 ت6 ديلا ةَوُمَحْلاَو

 م 50 03 7و » : ىذمرتلل ةياور ىف دازو

 ماع م رح هللا َنِإ 6 5 51 دولا 1 ص : اعوفرم دواد ونأ فقورو

 مرح ءائش لك أ مزق لع مرح اًذإ هللا ؟ ثنإ نانا اولك أف اهوغابف موحشلا م - ١ لس ع ىف هلم ص هل ع

 . « هلم يلع

 البلا اب يَ ةلضخ َرشَع د 0 تلَعَق اَذِإ » : اعوفرم ىذمرتلا ىورو

 مذَم اك راو اننَم ةَناَمّدْلاَو لود م ناك اَذإ : َلآَف ؟ وللا لوسي اي نه امو لبق

 َدْمَأْلا تفند برانأ اَمِحَو هقيِدَص < 2 7 2 دولا ع قعَو 0 كر للا َعاطأَو

 05 تب شو رش 00 46 ميشو د وأ عوقلا مح ناو ٍدجآسلا يف

 اهو
 . اولا لي

 اوبتانيلف و مالا هذه خا 2 فزامُناَو تاكدلإ تدعو را 0 سَ

 . خثَسَو نم ا ارم امر كلذ دنع



 د ممل

 ملمع اك ناعيا هثم هللا ع هر دلتا برع ذأ ىَز نس » ءاعوفرم اذ

 34 ساد نب ضيسلا ناسنإلا

 . « نثو دبر كا ندم » : اعوفرم دحأ مامالا ىورو

 تيِرشو َناللاَرهظ اذ راما ميلف ملغ ىتكأ تحبس اَذإ » :قيمبلا ىورو

 . « ءاسنلاب داَتاَو لاج ولاب ُلاَجّرلا قَتُك 1و تالا تما ولأ نسور
 . ملعأ هللاو ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 تاوهش نم ىطاعتنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 جرفلا اهسال « ئصاعملا لعفل انحراوج راشتنا نم افوخ ةجاحلا ردقب الإ برشلاو لكألا

 وهو هلهأ ىف بئاغلا ةفيلخ وه ىلاعتهللا نأ ثيحنم ءاهجوز ثاغ نمو راجلا ةليلح اسال
 ىلع رانلا ىف هبكأ هللا همصمت ناك نمو هللا همصحخخ ناك ءوسب مهل ضرعت نف « مط سراح ا

 هلق دهملا اذهو ؛ ت رجيلف كشنمو «ةانزاا ىف دهاشم وه انك معنلا هنع لازأو هتقمو ههجو

 سلجم ىف اوعمتجا سانلا-رراكأ نم ةعامح نأ مقو ىتح سانلا نم ريثك م هتنايخ ترك

 مهتمدحأ ازجتاف ىقزام هنأ ىلاعت هللاب انل فلحيلف انزلا نم مكنم لس نم مهنم صخش لاقق
 هللاب الإ ةوق"الو لوح الف مهبايش ىف كلذ ىف اوعقو مهئأب اعيج اوفرتعاو « فلحلا ىلع

 + لجو زع هللا ريدقت عم ةوهشلا ريثي ام ىطاعت هلك كلذ لصأو ( ميظعلا ىلعلا

 ,ىتح اثيشف ائيش هيءاي ىلع هسفن ضوري خيش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديري نم جاتحيف
 لهأل ادهاشمو لجو زع هلل ايقارم هتاقوأ رثكأ ريصيو اهلك ةهوركملا تاوهشلا كري

 نم امأو « ةنسحلا مهعابط نم قرسب كانهو « ةكئالملاو ءاياوألاو ءايبنألا نم هترضح
 انزلا نم ةمالسلا بلطو ىلاعتهللا ةريضح. نع نيدورامملا ةلفغلا لهأ طلاخو تاوهشلا لك أ
 دالوأ نم حلصي ال نم ةطلخو تارهشلا لكأ ةرثك نم ةعامج دسف دقو « لاحا مار دقف
 . ةرخآلاو ايندلا اورسحخو ىلاولاب اوبسكو رصم

 هلاق ام ائزلا ىف عقب خبشلا نأ الول هنإف : اخيش تنك واو عبشلا نم ىخأ اي كابإف
 : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 . « ىلاكلا ميشلا ضغبب هللا نإ »
 . ذافن قللا بضغل دجو الل هدوجو الولف



 تدعو تح

 ةئرلا نم حبقأ لتقلاو رفكلا دعب تاوهشلا لكأ نم أشني ابنذ ملعنال اننأ ىخأ اي لعاو
 : هيف لاق ىلاعت هللا نإف

 . ( ًاليِبَس هأسَو اًيقَمَو ةشحاف نآك نإ )
 : نيمآ نيفراعلا عيمحو انئاوخ]و هنم انظف نأ هلضق عم ىلاعت هللا لأسنف

 .ثيدحلا «”رداوم وهو ل ني نيح ىلا لا ىف ريآل » : اعوفرم اهريغو ناخيشاا ىورو

 انزلا لاح كلذب نمؤي ناك ول ذإ هاري هللا نأب نمؤم وهو ىنزي ال هنأ هانعم : تلق

 ىثن دارملا سيلو « عقي ىح هاري هللا نأب هناعإ دوهشنع ىلازال باجح نم دبالف ىنز ام
 © ملعأ ىلاعت هللاو مهفاف كلذ وحنو رخخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمبو هللاب هناعإ

 "نال هلإ ال نأ ديني شا مز 3 : اعوفرم اهريغو ناشيشلا ىورو
 هنيردإ كرا ساب سلو نال ملا ثآلث ىّدْحِإي الإ هللا لوشو أَو

 رن هج يل

 “4 راحل قالا
 8م لص ص م هل

 ”كيتع ناخأ ام فرخأ بترتلا ايآفب اي> : انولرب عيشي ىاربطلا ئورو

 . « ةّيفلعا 7 ولا

 : ثيدحلا هب ح رص اك تادابعلا ىف ءايرلا ىنعب

 . « او موجورف لمتشت ةاثرلا 9 : رظن نا ل ل

 4 ةرثقلا تروي ان رلا و4 اغوقرف قزمتلا اعورو

 م ملسو هيلع هللا ىلص هلل لور هني هاهنا ىلا راقب ب

 : اعوفرم مهريغو ىناربطلاو ىئاسنلاو م ىورو

 "ْباَّذَع لَو ىنلإ ظني لَو و زتمأيقلا مي هلل ملك ل

 فيدل 4 ةركشتش ”اغ مو باَذك “ َكِلَمَو ناز خيم“

 ِفاَزلا رخلبشلا ىلإ ةَمابقلا موي للا * 2 ل اع زفرم فارشلا فرو

 . (« ناز لا زوِحَصْلاَو

 . « ناّزلا طمشالا لِ هللا نظن ال-» : اضيأ هل ةياور فو
 . ضيبأب دوسألا هسأر رعش طلت*ا نم : طمشألا

 يأ



 هراء مم

 اذإذ نزلا مهمقر شن 7” ريم قع لات أل » اعوفرم دمحأ مامإلا ىورو

 . « باّذَمِ "هللا مهمسي نأ كشو 201 زا مهبف انف
00 

 .6 ةتكشملاَو هذا ربط (لا رهظ اَذإ د : اعوفرم رازبلا ىورو

 َيناَدُد نأ للا دنع بنذلا مظْعَأ خم » :اعوفرم امهريغو 'ناخيشلا ىورو

 . « كراج ةليلخ

 : هباحصأل لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىناربطلاو دمحأ مامإلا ىورو
 ع سمو كوم هر هدو ل

 « هراج ةأرماب ىازي نأ نم هيلع م 0 ”لِجلا ني نأل »
 اًنآبعت هل هللا ضيق رتبينم شارف َلَع َدَمَك م » : اعوفرم ىناربطلا ىورو ملل ْ 2 ٠ 00 .٠

 . 6 زمايقلا م موي

 6 ملعأ ىلاعت هللاو اهنع اهجوز باغ ىثباا ىه :ةييغملاو

 هللا انرذح امم رذحن نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لمشأ )

 طاوللاك رئابكلا مظعأى انعرقو دعبتسن الف « اننامز ىحلاص مدق ىلع انك ولو هنم ىلاعت

 ةدحاو ةيمدآلا ةنيط نإف « كلذ وحن وأ شيشح لكأ وأ ةظوب برش وأ ةميبم وأ ىدآ ىف

 هذه نع جرخامو « نيحخلاصلل حاصأ نم هعوقو زئاج نيقسافلا قسفأ نم هعوقو زئاجلاو

 اذدو « مهظفحل لكلا ضعبو مهتمصعل مالسلاو ةالصلا مييلع ءايبنألا ىوس ةئيطلا

 ام لثم ىف عي ال مهلثم نأو ظفحلا مهسفنأب نونظرف ءارقفلا نم ريثك هتئايخ ىف عقي دهعلا

 امب فاش نم لقاعلاف هنم هللا مهرذح ايف اوعقو دقو الإ نامز مهلع ىضمي اق ؛ هانركذ

 . مالسلاو هنم هللا هفوخ

 : اعوفرم دائسإلا حيحص لاقو مكاحلاو ىذمرتلاو هجام نبا ىور دقو

 . « طوأ موق لت نب ىتكأ َلَع فاخأ ام فّوخأ نإ »
 : : اعوقرم ةيالاو ءاقنذ رازبلاو هجام نبا ىورو

 الإ موق يف ةشحاتلا ترهَظ الو ع ”لثقْلا ناك لإ َدهَمْلا مارق ضقت اَم »

 . « تالا ميملَع هللا طل

 ا ويلك َّ تح طق عوق يف ةشحافلا رهطت ل ؛ اعوف رم هحام نءال ةياور ىفو



 هس مزوإ

 ؟ 2

 . « اسم َنيذلا مف الثمأ يف ْتمْعَم 7” ىتلا ْماَجْوَألاَو نوُعأطلا يب اشف الإ
 ىلابي الف قالعا نع ُهَدَي لا َمقَر اقيطولا تريك اَذِإ » : اعوفرم ىناربطلا ىورو ع 5-7

 1 3 5 لرس سرع كه

 . « اوكلم ِداَو ىأ يف
 00-0 وار م 1 و :ً ١

 لمت لمع نم نوعلم » : لاق لسو هيلع هلا ىلص هللا َلوُسَر نأ ىتاربطلا ىورو
 . « ةدحاَو ةرمرمأتلا نم اًنيَش لأ سنت «مث «تاكرم ثآلث اهددَرَو طول موق >2 3 ذأ مو يت يع 1 1 ل

 نر هللا ٍبضغ يف نوبي ةعيحرأ 5 اعوفرم قيببلاو ىلاربطلا قورو

 6 لاعلا نا ىَدلاَو 1 نأ ىذلا مهم رك دف © هللا طقس يف

 : اعوفرم قيببلاو هجام نباو ىذمرْملاو دواد وبأ ىورو

 ,6 هب لوعفملاو لعافلا اواتفاف طول _ماوق لمع لَمْعُي هوع دَ>َو نم » 5 2 م 000 4 0 000 1108 0

 قيدصلار كب ىنأ لإ بتك دياولا نب دلاخ نأ : ديج دانسإب قبمبلاو ايندلل ىأ نبا ىورو

 ركب وبأ كاذل عمجف ؟ ةأرملا ميكت انك حكني برعلا ىحاو: ضعب ى الجر دجو هنأ

 :ىلع لاقف ءهنع هللا ىضر بلاطىلأ نب ىلغ مهيفو ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر باحصأ

 هوقرحت نأ ىرأ « متملع دق ام مهب هللا لعفف ةدحاو ةمأ الإ ةمأ هب لمعت مل بنذ اذه نإ

 هب رمأف راثلاب قرخم نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ىأر عمتجاذ « راثلاب

 9 راثلاب قرع نأ ركب وبأ

 خو

 5 ةاهش يم 1-2 ل 000 : اعوفرم ىناريطلا ىورو

 'رئأجلا ٌءاَمإلاَو ةيوك لاو ةّبك 1و هبوُت لَو بك الا
 : اعوذرم هحيحص ق تابح نباو قاسنلاو يىذمرتلا ىودو

 ريد ىف ةأرمأو وأ ًالْجَر لأ ٍلجَر لِ َلَجَو رع هللا فن آل
 هس

 ١ م

 . حيحصلا لاجر اهلاجرو رازبلاو دمحأ ىورو
 2 5 م 2

 . اهريد ىف هتأرسا ىنأي لجرلا ىنعي 6 يدردسملا ةّيطولا ود

 : هريغو هجام نبا ىورو
 يا

 ذأ يف ءاسنلا اونأت ال تام ثالث قحلا نم ىحتسي آل هللا نإ >



 - مآ

 . «نوشاحح يف ءاشلا نوني َنبللا هللا نمل :تانث هتاورواعوفرم ىناربطلا يورو

 : « نيهاعْنَأ يف ١ : ةياور فو

 هللا دبعو ىلعو ركب وبأ :ةباحصلا نم ةعبرأ ةيطوللا قرحو : ميظعلا دبع ظفاحلا لاق

 هفأ ررقم اجف دحلا ةيفيك ثيح نم ةلثسملا هله قيقحتو « ثالملا دبغ نب ماشهو ريبزلا نبا
 : ملعأ ىلاعت هللاو هقفلا بتك

 .لتقب طق ثمشن.ال نأ ( مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لمتأ )

 )2 ىنماتلا نم ريثك هئنايخ ىف عقي دهعلا اذهو « قح ريغب لتق نإ ايس ال نيملسملا نم ودع

 كلذ لثم ىف عقي نأ دب ال كلذ هل عقو نمو « نيملسملا نم مهودع لتق اذإ نوحرفيف
 ىلاعت هللا ىلأو الإ وادع لتق ىف دحأ ىعس ام هنأ برج دقو « كلذك سانلا هيف تمشبو

 نأ الولو « ليلقب هدعب ومب ىتح مون الو لكأب هدعب ىنري ال هنأ ىتح ؛ مهلاو خلا هيلع
 : مالسلاو ةالصلل هيلع ىسوم ىلع انتمم ىلاعت لاق ام لئاقال مزالم مغلا

 . ( مفلا نم كانيِجَتف اًسفن َتلَتَكَو ) ساو كام هيام »ع

 .لتاق لكى لع هانلعج ىذلا خلا نم كانيجت ىأ : ةرفاك تناكىسوم اهلتقىلا سفنلا كلتنأ عم

 + ليلقب هدعب مهلك اولتقف 0 ةسكارجلا كولمنم ةعامج انيأر دقو

 م اهلتق ف تمشت وأ سفن لتق ىف ىعسن نأ ىبنأ اي كابزف

 "حر وف ناَو )

 : اعوفرم بيرغ نسح لاقو ىذمرلا ىورو

 . « َكيِلَتْبَيَو للا حك كيخأل ةنامشلا ربطت الو
 4 ثعو

 ريع نم » : اعوفرم اضيأ هل ةياور ىفو خا
 ميلر ند م معك ب م

 . 6 هلمعُي ىتح تع '1 بنذب هأخ

 6 هنم باث لق بنذ نم : اولاق دحأ مامإلا لإق

 ذأ لا 0 2 : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 : « ءآملا يف

 ع ذر 3 اع

 ابنم رك دف « تاقبوملا <ميسلا سوا حتما

 . تاكسلهلا ىف :تاقبوملاو « قلاب آلإ هنا مَ سفن لك
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 . 20 3 7 0 . ٠
 مام غنبد نم رمحسف ىف نماوملا لازي نل » : اعوفرم احلاو ىراخبلا ىورو

 . « اًماَرَع امد بصي

 هسفن عفوأ قل جرغال ىبلا رومألا تاطرو نم : لوقي هنع هللا ىضز رمعنبا ناكو

 ٠ هلح ريغب مارحلا مدلا كفس ابف

 : اعوفرم مهريغو ىبسبللو ىذمرتللو نسح دانسإب هجام نبا ىورو
 .  "قح رغب نماؤم لثق نع هللا دنع نوه اينذلا لاَوْرل 5 ما وس . ج0 مل مو

 2. 8 3 رع[ ملمس هك ع 5

 ام مديف اون رتشا هضْزأ َلْهَأَو متاومت لهأ نأ لَو » : قيببلا داز

 . « راتلا هلْبَمِب هللا

 يا ع

 مهلخدال سس

 وبنَكْلاِ َفآط ملسَو هيلع نا لص للا لوُسر نأ » : اعوفرم هجام نبا ىورو

 "رقت ىلا | كتم'رح_مظْعَأ 05 كَدلْغَأ ام كحير 2 كبيطأ ام : لات

 . « ومد هلم كتسارح نب مظعَأ نموا ةمارخل هديب دج

 : اعوفرم هحيحص ىف نابح نبا يورو

 دخلا حبر نو ولا ةحئار حسب "1 اهفَح رتب هدام سقت َلَدَك نمد

 . « مع هلام ةَريسم ني جويل
 :٠ ملعأ ىلاعت هللاو ةريثك كلذ ى ثيداحألاو

 ناسنإ لتق رضحتن ال نأ ( ملسو هيله هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذخأ )

 !ذهو « ةءايقلا موي هنع لاؤسلا نم ابوره نيضار ريغ انك ولو الظ هتبقاعم وأ هبرض وأ

 رض نأ مهنم دحأل ىغبنيالف « نينمزملا' نم مهوحنو نآرقلا ةلمحىلع هب لمعلا نيعتي دهعلل

 هولكنش وأ ةالوا هقتش نم رظني ىتح هتيب نم جرخي وأ ملظلا نطاوم لافطألا عم

 روث ىلع هوسارج وأ طئاح ىف هينذأ اورمس وأ هفنأ قف هومزخخ وأ « هوطسو وأ هوقزوخ وأ
 داما سوافلا هدقن مدع وأ جيلخلا عطق ف هوبرض وأ « ليحلا بانذأ ىف هوططحش وأ

 مدعي لخاؤيف نيمولظم رومألا هذه بابرأ نوي امبرف « كاذ وحنو هيلع لخدت ىلا

 . كالذ ىلع ذخاؤن ال امبر مهرضحن مل اننأ ولو ء مهترصن ٠

 موك ىف نوفدملا مولظملا ندلا زع خيشلا تيأر :لاق صاوحا ىلع ىديس ينربخأ دقو
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 هل تلقف « كاحضي وهو لاجىلع هتعامجو وه بشت وهو ربمألا ةينمو رصم نيب شيرلا

 نأ ةعقاولا هذه لصأ ناكو لاق « اذكه الإ هيلع مدقن نأ دارأ ام لاقف ؟ لاحلا اذه شي

 بحأ نف « ءالب ائيلع لزني هنأ تيأر ءارقفاي ءالخلا مايأ ىف هتعاولل لاق نيدلا زع خييشلا

 ,خيشلا نأك ءارقفلا ضعب لاف « بربلف بربي نأ بحأ نمو « دعقيلف هيف انكراشي نأ

 نيدلا زع خيشلا ناكو رصم رسانملا تبرض لئالق مايأ دعبف ءالغلا اذه ى انلكأب لقثتسا

 ناسنإ ءاجف « شيرأا 1 وك ف ةيوازلا ىف راهنااب نومانيو ةدابعلا ىف ليللا تور همسي هنعاجو

 ىلع ضبقف ىلاولا لسرأف « ةنيدملا قدي ىذلا رسنللا ىلع انريع دق هل لاقو ناطلسلا ىلإ

 «موكلا ىف مهطسوف مهطيسوتب ىلاولا ناطلسلارمأق ءالجر نيعبرأ اوناكو هتعاجو خبشلا

 درطو ةديرج, ذخأو خيشلا فحزف « نيطسوملا نم لك أي بلكب اذإو ليللاب ءارقفلا اهيبف

 انتطسو تنأ خيشلا هل لاقف « خيشلا كندي ءاجق كلذب ىلاولا ريخأف « هتعاج نع بلكلا

 نآلا مهف ىلاواا طسوف ةديرجلاب راشآف ٠ ةردقلا فيسب كظسون نمو ناطلسلا فيسب

 . مهنع هللا ىضر ءارةفلاو ىلاولاو خيبشلا م وكلا قف نونوفدم مهلك

 3ك [ ًاليتك 6 دَحأ د ُدَيَسي ال » : اعوفرم ىناربطلاو دمحأ مامإلا ىورو

 6 ملا يب املا

 لجو ديف. نلتقي اقوم و د دقي آل » : اعوفرم قومبلاو ىئاربطلا ىورو
 مكر 8.

 هموم م
 اقام ا 5 هلع اومفدي *1 يح هرْضَح نم ىلع لون ةّنمألا نإ اًمللظ

 "6 "1 ”نيح ُهَرَضَح م لع لن يلا نإ الط عوف نر

 : ىلاعت هلوقل انز ف داج وأ عرمشلا تميس لتق ن مم املظ هاوقب جرخو تاق

 ميرس هريس " ما

 . لعأ ىلامت هللاو ( ”نينمأوملا نم ةقئَأط 5 اذع ق3

 هللا قل ةَقَح راغب ع ل * نسح دانسأب اعوفرم ىلاريطلا ىورو

 . ”نايضغا هيلع < 0

 ١ تي 5 م ىو 1 5 1 ١
 . معأ ىلاعت هّللاو 2 رمق الإ ىهمح نمأوملا رهظ 2: اعوفرم اضيأ هل ةياور قو



 تامه

 هباكئتراب نوابتن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع فخخأ )

 ىتح اهتاهوركم نم ءىش باكتراب الو « اهرئابك نع اليضف بونذلا رئاغص نم ءىش
 تاكئترا نأل كلذو « روفلا ىلع هئم بوتز لب بنذ ىلع رصن الو «اهنم ىلوألا فالخ

 « ريخ هيف ءىوش لعف ىلإ نحن ال ريصي ىح بلقلا هب ملظي رارصالا عم امراق امو ىصاعملا

 سل آل سانلا ضعب نأ امرف « مماماقم بسحب بلقاا ةملظ رادقم ىق سانلا توافتتو

 ةملظب سحب ال مهضعب نإ اميرو « رئاغصلا نود رئابكلا بتاكترا دنع الإ بلقلا ةملظب

 بلقلاةملظب سحمال مهضعب نأ ارو «تاهوركملا نود رئاغصلا باكسترا دنع لإ بلقلا

 افص الكف 2« لاجر ماقم لكداو ىلوألا فالخ نود تاهوركملا باكترا دنع الإ

 بلقلا ردكت الكو « قرولا ىلع رباك امحاص رصب اهكردأو ةملظلا هيف رهظ الك بلقلا

 9 محفلا ىلع رياك اهحاص رصي اهكردي مو ةماظأا هيف ىقخ

 عسيمج هيلع كيسي حصات خيش لو ىلع كولسلا لإ دهعلا ألوم لمعلا كيري نم جاتحيف

 « راونألا هيلع مك ارثت ىح ةيلاوتملا تاءاطلاب هلغشيو ناطيشلا اهنم لخخدي ىتلا سرالا

 فاللمضواو بني نوامبال كانهف 3 ناسحإلا ةرضح لحخديو 3 بوثذلا رثاس نم صلخعو

 لك لهأ نإف « رئابكلا نع الف رئاغصلا نع الضف تاهوركملا نع الضف ىلوألا

 ماهإ ُُق اوطرش اند نمو 2« ضعب لاوحأ موضع ةدهاشع اضعي مهضعب نودعاسي ةرضح

 لاعفألا سيلا نم قرست عابطلاو ء«ىصاعملا نم هسفن لقنيو مهتاعاط دهاشيل تاعاطلا لهأ

 كل سيلتا كتالذ َُى م ميهج لقتنيف 34 لوط ىلع وأو رشو ريخ نم هم اهدهاشي ىلا

 . اهباوبأ نم تويبلا ىتأ نم لقاعلاف « ىخأ اي

 . (”يكش يلع هاو )
 ٠ اعوفرم ةدءيدعص ُْف تابح نباو هجام نباو ىلاسنلاو ىذمرألا ىور دقو

 0 5 مي 07 ف. -#| سه عمو ع ام ل“ ريد

 وه نإف ءهادوَس ةتكن وبلق ىف تمكن ةئيطخ أطخأ اَذإ نماوملا َدْبَمْلا نإ »
 0 1 0 2 ما ماعم كه رك و 1 سم و بو د 2 رم مم رز
 هللا هرث ذ ىذلا نارا وهف هبلق ولعت ىتَح اهنف ديز داع نإف تلقص رفغتْساَو عزن

 . «- نوبسكي اوناك ام مهموأق ىلع ناَر لب الك - : هلاوثب است سايب "اسر 2 2 ا ل راو ا

 . ةآرملاف خسولا هبشت ةطقن ىه : ةتكدلاو



 - ملول

 : اعوفرم قيمبلاو ىناريطلاو دمحأ مامإلا ىورو

 مق لثمك كلم تَح لجلا لع نسيم نإ بوت تاَرقتَو 4 ايد

 لج رلاَو دوُمْلاِب :ىجتيق قاطني لجالا "لَمَجَف عقلا عينَص َرَصَحَف ةآلف ضْرأ اوُلَر
 + اب فدع ام ارشتتت اواطات اوتشأواداَوَح امك مح دولاب ينم

 : اعوفرم امهريغو هحيحص ىف نابح نباو حيحص دانسإب ىتاسنلا ىورو

 . « ةبيصي بئذلاب قْرلا ٌمَرْحْيَل لُجلا نإ د

 00 ملا بسنت سنك زحل م ىإ > :. دوعسم نبا نع ىتاريطلا ىورو

 « همني قتيلا
 قدأ ىه الامعأ ن ع مكن : لاق هنع هللا ىضر سنأ نغ هريغو ىراخبلا ىورو

 ىبعي « تاقيوملا.نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهعىلع اهدعن انك رعشلا نم منيعأ ىف
 . تاكلهملا

 9 : اعوفرم هحيحص ىف نابح- نيا ىورو

 م مل
 [نساطي آلَو نبذل اني وُ : ذب 00 قتيطو ف دعاوي هلا نأ رو اا | ع

 . « ايت يول

 هده :ماجلا لإ نوتات م كل َرَقَع ل » : اعوفّرم ىقبمبلاو دحأ ءامإلا 7

 ا“ 6

 . ءادردلا ىلأ مالك نم هثأ ةياور فو

 و ل لا

 ”مئرخوي نكلو باد نم اه ربط لم كن اما وبسص ام سانا هلا ذخاأوي '13)

 ىمس ٍلَجأ لِ
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 نيعلا حتفو ملا مضب لعبللاو « مدآ نبا بنذب هرحج قف بذعي لعجلا داك» :لاق مث

 : ملعأ هللاو اهفنأي ثورلا جرحدت ءاسفنختا هبشن داكت ةبيود

 ةفلاخمب نواهتن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذأ )
 هئوهركي ام لك بنّتجنو ةبودنم وأ ةبجاو اهنأل امهل اهلعفنف « ةحابم ولو ائيدلاو ضارغأ

 عجرب اطباض قوقعلل ركذيمل لسو هيلع هللا ىلص عراشلا نأ كلذو ء هوركموأ مارح هنأك
 . انم هنوبلطي ايف مهفلاخت ال اننأ ركذ امنإو « هبلإ

 نيدلاولا ماقم هفرعي ىتح قداص خيش دب ىلع كولسلا ىلإ دهعلا اذهب لساعلا جاتحيو

 . ىلاعت هللا دنع

 فوه دحاو ءانإ ىف طق هتدلاو عم لكأيال هئع هللا ىذر زبزعلا دبع نب رمع ناك دقو

 . رعشب ال وهر اهلكأيف ةئيت وأ ةبئع وأ ةبيبز وأ ةبطر وأ ةمحل ىلإ اهرصب قبسي هنأ
 لب « بلقلا دلاو وأ مسجلا دلاو نيدلاولا ةفلاخم نع ىبلا ى قرف ال هنأ ىخأ اي لعاو

 امنإف مسجلا دلاو امأو « رانلا نم برقي امم وأ راثلا نم هذقني هنأل دشأ بلقأا دلاو ةفلاخم

 لز ملف ةأدصملا ةديدحلاك وأ ةنيطلاك هدجوأ هنأكف « بتارملا لفسأف هداجإ ىف اببس ناك

 مسجلا وبأ اولاق اضيأو « ىئصملا بهذلاك وأ ضيبألا روابلاك راص-ئهح هفطلي بلقلا دلاو

 هللا ةرضح لهأل هترواجم ىف اببس ناك حورلاويأو « مئاهملاو تاناويحلل هترواحن اهبس ناك

 نيداصلاو ءادهشلاو ءايلوألاو ءايبنألاو ةكئالملا نم

 ىلع هخيش ىزاجي ديرم ردقب ال : لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو
 . توم نأ ىلإ « اراهنو اليل همدخ ولو قيرطلا ىف ادحاو ايدأ هميلعت

 ىلوتي هللاو مهقوةع بذتجتو نيدلاولا قح رادقم فرعتا خيش دي ىلع ىخأ اي كلساف
 , كاده

 4م در مر ع 7 0

 تابسألا قومع *كيلع مرح هللا نإ » : اعوفرم هريغو ىراخبلا ىورو
 . ثيدحلا 6 تآهو اًعْنَمَو

 55 ؟ نورث كلا ربك أب مقبنأ الأ د : اعوفرم امهريغو ناخيشلا ىورو

 . ثيدحلا « نيدلاولا قوُقُعَو هللب كلارشإلا : ”لآق « هللا لوسر (ي ل

 : اعوفرم دانسإلا حيحص لاقو م احلا ىورو

 ( راونألا عارل - م١ )
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 نإ نيدلاَوْلا قوقع قوق الإ ةمايقلا ماي ىلإ ءاش ام اهم كلل ”رخوي بوثذلا لك » م 5 5 _-- 56 2 2 ْ 2 ءمو 2

 . « تملا َلِبَق ةايلكا يف مبحاصل را

 هللا ذعشاؤي نأ لات»ال ادبأ نيدلاولا قوةح نم ءىشب نواهتلا ىغبنيال 1 ملعف : تلق

 ممألا سابعلا وبأ هب ثدح :ىناهبصألا لاقو « هريغو ىنامصألا ىور ام" دلولا هب ىلاعت

 : لاق بشوح نب ماوعلا نع هوركني ملف ظافللا نم دهشع روياسيئب ءالمإ

 هنم جر خفربق اهم قشنا رصعلا دعب ناك الف ةربقم ىحلا كلذ بناجملإو اع ةرمتلزن

 زوجع اذإذ ريقلاهيلع قبطنا مث تاقوت ثالث قوف «ناسنإ كلسح هدسجو « رآح سأو هسأرلجر

 اذه بحاص مأ ىه تلاقف ادام تاقفز وجعلا كلت ىرت ةأرما تلاقف ءافوص وأ ارعش لزغت

 ىنباي همأ هل لوقت همأ ىلإ حار اذإف رمحلا برشي ناك تلاق ؟ هتيضق ناك امو تاقف ربَقلا

 كلوي تامف لاق ؟راهجلا قري ام 5 عت تنأ امإ م لوّيف ؟رمشلا اذه برشت 7 ىد ىلإ هللا قنا

 م رعشلا هياع قيطتي 2 تامهن ثالث قونتف رمصعلا لع موي لك رعقلا هنع قشني وهف رصصحلا

 قاملا : ةمايتلا ماوي متل ”نلا طنب آل ةندلُم » : اعوفرم رازبلاو ىتاسنلا يورو 0 0

 رعأ ىلاعت هللاو ثيدحلا « رْذعا نيكو هيدا
 ةاص مدعب نواوتنال نأ ( مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع ذخأ )

 رجالا ثيح نه « انسوفنل ةحاصمو ىلاعت هللا ةاضرأ ابلط تعطق ولو اهلصن لب ,ح رلا

 دهعلا اذهو « هسلاجت الو محر عطاق قفارثال كالذكو « هتعطق ىتلا همحر لي نأ ميظعلا

 يف هللا لمامي راصو سرفتلا تانوعر نع جرخو خيش دي ىلع كللس نم الإ هب م ريال

 اذإ ءمحر مطق ابلاغ همزال نف كلسي مل نم امأو ؛ ىرخأ ةلعا ال هرمأل الاثتما هقلخ

 : نينمؤلا لك قالخأ نم تسيل رجاتم ىه امنإ كالثو « هتلصو نإ الإ اهلصي الو هتعطق

 هللاو هللا ةلماعم ىف قدصلا ماقم ىلإ كلصويل حصان خيش دي ىلع ىخأ اي كللساف
 ج كاده للوتي

 مح لا أَو ا أ: : لَو ًّ أ 0 ا ١ اعوفرم ىذمرتلاو دواد وبأ ىورو

 4 ننطلق اممطق | سو ”هتلصو ملصَو سف ءىعلاو م اع 1 تقَقشَو محرلا تََلَخَو
 ا

 . ع هتنب » : لاق وأ



 ماوس

 « هلا هَلَضَو لَصَو ص 1 سشارعلاب قام محا » : اعوفرم ناخيشلا ىورو

 2 "للا ”ةمطق ينطق سو

 :اعوفرم مهريغو ىلمرتلاو دواد وبأو هل ظفالاو ىراخيبلا ىورو

 . « اَهلَصَو هجر تمطق أَذإ ىذللا 'لصاَوْلا نكلو ناكل لصاَرْلا َسْيَل د
 ٍ 5 حبحصص نسح لاقو ىذمرلل ىورو

 نكللو الط اوملظ ْنإَو اًنَسْحأ سانا َنَسْح :- نإ نولوقت ةمااونوكم الد

 . « اوملظت آل نأ اوهاسأ ْنِإ و اونمحت نأ ساّنلا َنسْحَأ نإ ”كتشأ اوُنَطَو

 ةعمإلا : ةديبغ وبأ لاق ةلمهملا نيعلابو اهحتفو ملا ديدشتو ةزمحلا ردكي ةعمإ هلوقو

 م هيأر ىلع دحاو لك ج عابر# « هعم ىأر ال ىذلا وه

 ىنتو طير هلصأ ةباَرق يل نإ هللا ”لوسَر اي لآ ص نأ 0 سم ىورو

 تلق م تنك نإ : لآ ص نول وع - 0 و 2 نو يالا ني

 . راحلا دامرلا نسي « ؟لألا ُمهفست 0-0
 : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو : تلق

 هيلع هللا ىلص عراشلا دعبتساف « ماقملا كلذ لهأ نم نكي ىل لئاسلا نأ ةحتار هيف

 3 ملعأ هللاو هلعفي هنأ نم هئم هلاقام عوقو سو

 : اعوفرم مك احللاو هحيدص ى ةممزخ نءاو اعوفرم هريغو ىناريطلا ىورو

 . «رحشأكلا محلا ىذ لك ةقَدملا ٌركدَصلا ”لّضفأ د
 لضفأ نأ ىنعي هرصخ وهو هحشك ىف هتوادع رمضي ىذلا ىأ : حشاكلا ىنعمو

 هللا لص هلوق ىنعم ىف وهو « هنطاب ىف ةادعلا رمضملا محرلا ىذ ىلع ةقدملا

 : 7 هياع

 . 6 كَمطَق طق نم ”لصتو

 ىلص هللا لوُمَر تيقل : َلاَت راع نب ةيوع نأ: 120



 -مكعالا

 : نات لامألا لضاَرَقب نرخ هللا لوُسَم اي : 0 تدخل "سو يلع هيلع هلا

 . « كل نك ض رخو كَ نم طغأو كملت رم 'لص ةَبمُ اي

 . « كملَظ مك قفعَتَو » : ىناربطلاو رازبلا ةياور ىفو

 ؟ رخآلاَو أي اينادلا قالخأ مّرك أ لع ل اعوفرم ىناربطلا ىورو

 . « كتل رمت وننكو كمارح نم ىو كلتطق نم لعن

 . هتك نع م ةياور ىف داز

 . « كِيلَع لهَِج نم ف م : رازبلل ةياور ىفو

 : مهريغو م احلاو ىذمرملاو هجام نبا ىورو
 هل ردي ام مس. اينأذلا'يف ةبونتلا ر هبحاصب هلل لِجَسِي نأ ردجأ بْنذ نيام » ربو + راش[ 8

 . « بْزكلاَو ةنايلعاو_محرا ةَميطقَو ىنتبلا نم ةرخآلإ يف
 ةتقلح ق حبصلا دعب اسلاجب ناكهنأ دوعسم نبا نع حببنحص داثمإب ىنارتطلا. ىووو

 نود ةجئرم ءامسلا باوبأ نإو انبر وعدن نأ كير“ انإف ماق ا محرلا عطاق هللاب دشنأ لاقق
 م ةقلخم : ةجترم ىنعمو : محرلا عطاق

 . <« _محَر عطف مهم ةر موق لع هكدا لاَ آل » : اعوفرم ىناربطلا ىورو

 : لاق وأ ىنأ نب هللا دبع نع ىناهبصألا ىورو

 محَر ”مطأق ميلا انسي آل : لاق سو ويلع للا لَص للا دنع اول انك »

 0 لفَْتْسَف "ىلا ضني امني ناك دقو هبلاَح ينأف زقلخلا نم قف مق
 موق لك لون ال ةملكرلا نإ :لسو هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر لق ٍسِيْجَملا لإ داع مل 0

 . ملعأ ىلاعت هللاو 6 رمحَر ”مطاق مسفر

 رابلا قحب نواهتنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذأ )
 كلذ ىلإ ناسحإلا ىلع اهرهقنو ائسوفن تلاحم لب ٠ انل ودع ىدعأ نم ناكولو

 , ودعلا راخلا

 نيناكلا ماركلا ةكئالملا نم راجلا قح ةيدأت سانلل نم زيثك ىلع ىنخي امب نأ معاو



 سس ميا

 ؛: ىلاعت هلوق هيلإ راشأ اكانيل] راجلا خم برقأ ىلاعت هنإف لجو زع هلا قح كلذكو
 . (نور يمال نكلو ؛ني نر ابل قت ) 5 ر كل

 ماركلا ةكئالملا قح عاجمو ىهنام بائتجاو رمأ ام لعف ىلاعت هللا قح ةيدأت عاججو
 كلذ ريغو حيبقلا مالكلاو ةبيركلا حئاورلا مدعو ىلاعت هللا نابصع مدع « نيبتاكلا

 ةكالملا كلذك ةكئالملا قالخأ نم رفنت نيطايشلا نأ ايكف ٠ نيطايشلا قالخأ رئاس نم
 ةليل لك ةقرملاب هداقتفاو هتبيغ مدع راخلا قح ديك أن نمو « نيطايشلا قالخأ نم رفتت

 اضيأ هقح نمو « كلذ وحنو رشعلا مايأو « نيديعلاك مماوملا عيمج ىو اضيبط خبط اذإ
 اضيأ هقح نمو 0 كلذ وحْنو ممل تاوالحلاو هكاوفلا ءارشو 2 اورعت املك هدالوأ ةوسك

 دلو وأ لام وأ سفن ىلع فوخخ نم هيب ام لكب ماّيهالاو ائيلع زم اذإ هل مايقلا

 < كلذ وحنو بحاص وأ

 : رخآلا ضعبلا لعف ىلإ كلذ هرج بادآلا ضعبب لمع نف ةلمجلابو

 .( يك مَع هناَ)
 ىزاري الف رخ | ميلا هللاب نماي َنآك نس » : اعوفرم امريغو نايشلا ئورو

 ش . ثيدحلا 6 ُهَراَح

 : تاقث لاجر هلاجرو قاربطلاو دمحأ مامإلا ىورو

 ما هممحص فعل -آ#آ فيو كس

 « مرج هيل شاب نأ نم يلع سبأ ةونن رسب لجكرلا ناي نأل »

 . و ةقاَوَب هرج رأت ال نم هبا ٌلْعَي آل » : دمحأو لسمو ىراخبلا ىورو

 . « ارك : لآ ؟ قئاوب ام ل

 نمي ىقح نيام ةنوكي آل لجل نإ » : اعوفرم ىناببصألاو لسيوبأ ىدرو
 تضاعف

 هانَع ف سفن ىلا َنماوملا نو « رش نم ل هراج

 . « ةَحاَر ىف هنم ُساّئلاَو
 ار هله سس رلى 9 كي :

 2 دبع نمي ال هديب ىبفت ىذلاَو » : اعوفرم لسم ىورو
 هما 0 ّء

 . « هسفنل بحي أم هيخال

 ١ 5 ١ . راجل بي 1 أ



 د ملال

 مهدشأ نإو نالف ىبب ةلحم ف تازن ىنإ هللا لوسراي لاق الجير نأ ىناربطلا ىورو

 نوتأي ايلعو رمثو ركب ابأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعيف اراوج ىل مهبرقأ ىذأ ىل
 :: نوحي صيقادباب لع قوم رقيقة

 . « ةقئاَوب مزاج ن ماي ها خخ الة نيم نإ آلأد

 . مظلاو ندطملا ىه 94 ةياور فو :ةياور قاك« هتلئاغو هرش ىلع

 م مسسس 2

 ىذا دقق يناذآ نمو يناذآ ف ا 1 » : اعوفرم خيشلا وبأ ىورو

 «ّللا بح نق ىنإَنأح ْنَسَو « ىنب راح ْاكدف هَرأَج برآح َْمَو « هللا

 : لاَ ةاَرَغ يف ّنآك ”لسو ويلع هللا ىلَص هللا لوُسَر نأ » : ىناربطلل ةياور ىفو

 طئاح لصأ ىف ْتْيَنَب [أ : ماوقلا نم ُلْجَر آف « ُهَراَج ىَذآ نم ميلا انبَحْمَي ال

 .6 ماوه ًانبدصت ل لآقف ىراَج

  ةراكن هيفو ميظعلا ديع ظفاحللا لاق

 2 4 ٍناّراج َر ةَمأيَقْلا م م نييصح 1 23 : اعوفرم ىاريطلاو دجأ مامإلا ىفورو

 ع ٠
 سو ويلع للا لَ ّىَتلا لإ ءاج الجر نأ » : نسح دانساب رازبلاو ىتاربطلا ىورو

 ا 5 0 6 5 2 ضب

 هيلع نوع ساثلا لمح مم قيرطلا ل كءاَتَم مح رطا : لاف ُهَراح وكش

 هللا َلوُسَري : لاق سو ريل هللا لَص ىلا لإ ءاجف » راجلا كلذ ىأ « ُةَتوَُتلَيَو
 لب ملا كمل نق : لاق « ينونملي : لاف ؟ مُنم تيل اَمَو : لق « ساّثلا نم تيل ام

 مقرا هل لاق سو هيلع “ هلا ىلص ّىَتلا ىلإ هاكَش ىذلا ءاجف دوعأ ال ىلإ لق ساّثنلا هسا تعا #0 ٍِء 0

 .6 تفك قف كعأَتَم

 : م احلاو ه>يرحص ق نابح ناو لجأ مامإلاو 0 ىورو

 - 2 هارجلا سرع اص را 5 -هَ

 3 دصو ايالص هيك ن 2 ةنالف نإ ملل الوسم 1 لاف اخص نأ

 م :َلآَتق اهنآس ا ار 7 ىو 0 َريَغ اهمايصَو



 هات

 سا 0 2 _ د رك رسام »ا

 (هئاريج ىِذؤَم آلَ طّقأْلا نم راوثألاب َدَصِمَت اأو (ييالَصَو ابمايص لإ نم" ذ

 م
 ضيخع نم ذختب ءىثش : طقألاو « طقألا نم ةعطقلا ىهو روث عمج : راوثألاو

 ملاتو هله لع ةناَع مراج َنوُد هيب َنََعَأ نم » : اعوفرم طئاراعا ىورو

2 

 .«زتملا -
 م -

 لك آجلا نحلم ىرذتأ مق تا را نم نداوع َسْيَلَو « نياوع كلذ سيل

 معو «ك ء

 ض0 * لع َردَعفا اذِإ وةض رقأ َكَض رفتما اَذإَو ةنعأف َكناميْسا اَذإ ؟راجلا
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 هام اوم رسم

 تبا ثم اَذِإَو « هَتْيَرَع ةبيصم هتباصأ اًذإ ةتلده ريخ ”ةباصأ اذ ( هئدع

 رآتقب رميؤاوت اَلَو رن هذإب أل | عدرا هلع بححتف ءانبلاب هيلع لي 9 0

 *1 إف « دم : ةبك اذ تنقل اًديَو « ني" فرغت نأ آل | ةراق خر

 6 هدو اه ظل كلو اهب جرم الواكس الخد

 ىوارأ] مالك نم هردنآ ىلإ راجلا قح ام ىربنأ هاوق نوكي نأ هبشرو : ظفاحلا لاق

 : عوفرم ريغ
 : لاق ةديبع نب ةيواعم نع ىناربطلل ةياور فو

 اعْديَش َتاَم نإ َوهَتدع ضِرم نإ : لف ؟ "لَم رأجلا ّنَح ام هللا كوستر اب تلق »
 .6 كه َرَوعَأ ْنِإ َو هقض رقأ َكضرقتْسأ نو

 رآجلا َقَح ّئدوي نأ ؟ كك ركام نويت لهب + ةرملا ىف ةناذكق فازو

 .« اهو ةلكذأ“ هللا محَر نم ”ليلق الإ
 ثيدنلا قرط ةرثك نأ ىخيالو : ثيددلا قرط ركذ نأ دعب ميظعلا دبع ظفاحللا لاق

 < ةوق هبسكت

 ىأَر نإ هوس ُرَاَجَو امم لك لق ٍرفاَوَتْلا نم ةَنالَث » : اعوفرم ىاربطلا ىورو

 4 قاد كرك أو نإ و4 ةنند اريح

 : اعوفرم تافث هلاجرو ىلعي وبأو ىناربطلا ىورو



 د مععادج

 . « وبْمَج ىلإ ”مئاج ُهْراَجَو َناَمِبَ ثآب نم »
 كرا سإ اس سام 5-5 03 59 00 : 0 .

 هلا لوسر اب لآَمف ”لسو ويلع هللا لص ّىتلا لإ ٌلِجَر ءآج » : ىناربطلل ةباور ىفو

 نيبوم ضف "هل ثاج كل نان ىلا هللا لوُسَر اي َلآَتَف « نع ضرغأف ىبك |

 . « جلا ىف هتبَبَو كتيب للا 'ممتاَل لاف دحاَوُديَع لسلق

 اذه ْلَس برب لوقت رامي قلم رج ْنِم 5 » : اوفس ىناهبصألا ىورو
 . « ”هلضف ىنمتَمَو "باب ىع قلغأ ل

 طرش ىلع حبحص لاقو مم احلاو ىذمرتلاو هحيمص ىف ةيزحت نباو هجام نبا ىورو
 : اعوفرم ملسم

 ٠  0كثر م6 ,

 » هرآخلا 'مهريخ هللا دنع ناريجلا ٌرْيَخ © .

1 

 ب ا

 4 2 1 0 هال اللب ا وو

 م ذأ ةايحح هاّيإ هللا ' ةيفكن َح ماد ىلع َريَصَف ويذاوي رآج

 راجاب ىنيصوُي مالكلاَو ةالّصلا رْيَلَع ٌليِرْبَج َلاَّر ام » : اعوفرم ناخيشلا ىورو
 6 وبس هنأ تذئظ يح

 ”ماّصلا الا :ءاَلا ةَداَمَس ْنِم » : اعوفرم حيحصلا ةاور هتاورو دححأ مامإلا ىورو

 ٠ © ”مِساَرْلا ٌنَكَسَلاَو ئوَطلا بك لَو

 ملا أثرملا : ةدامسلا نم '[ »: : عوفر يبيح ىف نايح نال ةئاوز قاداز

 . ثيدحلا « كج
 -و

 يفي فس 5 هللا 7 ال“ 0 م 0 هنراريج نم تحب لخأ ةلام نع مو. ١ همنا ماش 5-5 2 5-2

 . ملعأ هللا ) 2 د

 انيدخأ دنع مقن ال نأ ( ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذأ )

 ةماقإلاب انيلع مرزع نإف 2« ةعرسب هدنع نم عجرن لب ؛ هانرز اذإ هيلع قيضن ثيحب



 ا

 نإف « هدنع نم عوجرلا ىلع راهلا ةركب نم هانذأتسا مث هلوقب المع هدنع انئب دك أو

 « لمجتلا مدعو صالخإلا اننظ ىلع بلغي نأ طرشب نكل كلذك هدئع اننب دك أو مزع

 مركلاب اروهشم تاك نإ اهسال هيلع ارهق ولو هانقراف لمجم بحو ءاير هنم انقرط نإف

 مركلاب هيف رهظي ادحأ نأ لمتحمال نامزاا اذه نإف « اريثك هدنع نوتيبي قلخللاو هدلب ىف

 ؛ تانيوجت ىه امنإ « اديأ سفن ةبيطب سانلا معطب ريصيو دراولا هيلع رثكيو هدلب ىف
 هتنايخ ىف عقب دهعلا اذهو : دلبلا كلت نم لحرب وأ نمانلا نع ىراوتي ردألا رخخآو

 رصمب ليثلا مايأ مهلابعب ميماصأو مهيديرم نوروزيف نيجذاسلا ءاهقفلاو ءارقفلا نم ريثك

 مهاع مزع نكي مل هنأ ىمتي ىح مهلايعب مهءاصأو مهديرم دنع نوثكمبو ءاتشلا مايأ وأ

 لمعو تفخو راز نم هللا محرف « هيف نوتيبي ىذلا ناكملا قيضو ماعطلا ةفلك ةريكل

 ١ . كلذ ىف عراشلا مالكب

 رهتشا نمةزاد ىف تيبيال نأ الثم تيرللل دالب رفاس اذإ عروتملل ىغبني هنأ ملعف
 ماعط نإف انهركيب نم باصصأ نم ناك نإ اسال هب_ةمحر نامزتا اذه ف مركلاب

 نأ هل دبالو ناكنإو « ءاوس دح ىلع ليخبلا ماعطك لك آلا دسج ىف ءاد نيمركتملا

 دقو « هبوث هل علخم نب ولو هماعط ىلع هئفاكيو همام قيلع هنع لمحيلف هدنع تيبي

 ىق سانلا نم ضوعلا بلطي نم ىببو ىلاعت هللا نولماعي اوناك نيذلا تاءورملا لهأ ىضم

 « كاده ىلوتب هللاو ىخأ اي كلنامز فر عاف « مهبلإ هادسأ فورعم لك

 مركيلت ٍرخآلا مولا هل اب نير نآك نيه : عوفرم اهريغو ناقفيثلا ىورو

 د ةكللذ دعب ناك اف يأ 2 ايش 2 ماوي هن زباج هَفْيَص

 .6 م دنع 21 ل لَو

 :ج رالاو : لزاملا بحاص ىلع قشي ىتح ميقيال 55 ىرثيال يا :ىذمرتلا لاق

 . قيضلا وه

 هنم ءاعدتساريغ نم مايأ ةثالث دعب هدنع مي نأ فيضلل لم ال هانعم : ىناطحلا لاقو

 . هرجأ لطبيف هردص قيضر ىتح
 هب زوحيام هيطعي هنأ امهدحأ : ناليوأت ثيدحلا ىف ءالعللو : ميظعلا دبع ظفاحلا لاقو

 هيفكي ام هيطعي نأ ىناثلاو « هدصق اد مايأ ةثالثو هب زاتجا اذإ هتليلو هموي ىف هيفكيو

 هتفايض دعب امهلبقتسيو ةليآو اموي



 م ما سس

 : اعوقرم رازبلاو ىلعي وبأو دمحأ مامإلا ىورو

 كفل ملا ّلكَو ةكدص وهف داَز اف ثالث ىلا نم م وهب لون ( نم لع فيصل »

 . لعأ هللاو « لولا ”لهأ ”متويال لتر

 همدقن ام رقتحن ال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 امسال « ةدحاو ةرم وأ ةسباي ةرسك ولو افويض انك اذإ انل مدق ام رقتحن الو تيضلل

 نم خيش دب ىف هنم ءىش دجوي داكسي ال هنأ ىتح « لالولا هيف لق ىذلا نامزلا اذه ىف

 مارحلاب سانلا تيضن نأ ىلاعت هللا انفلكي لو « سانلا داحآ نع الضف ءارقفلل خياشم

 . لالحلاب مهفيضضن نأ انرمأ امثإو « تابشلاو
 ماعطلا مايألا بلاغ هدنغ دجبوي نأ تاهبشلا لك أ ىف روبملا ةمالع نم نأ ملعاو

 دجو ام موقلا ةقيرط ىلع عروت ناكهنأ ولو « مهنع لضفيو فويبفلا هنم لك أياعساو

 اوملعي نأ ةيوازال ف اندنع نوميقملا ءارقفلا دارأ دقو « اديأ هلايع ىنكيو هيفكي انيش

 ؟ ممماع هبتكلت ءىث ”ىأ اولاقف « ءارقفلا طامسل اهتيرتشا ىتلا رابكلا بشحلا عطقلا

 عرولا ةلق نم عصقلا ربك :اوبتكا مهل تلف

 رمع هل جرخأف « هتفالخ مايأ زيزعلا دبع نب رمع راز ىرصبلا نسحلا نأ انغلب دقو
 لالا لمتحمال نامز اذه نإف « نسحاي لك هل لاقو ةرايش تصنو تيغر تضن

 .,ها فارسإلا هيفا

 ةيراج ىل تجيرخف بابلا تققدف ىرصبلا نسّلا ثرز : نارهم نب نوميم لاقو

 تلقف ؟ زيزعلا ديع نب رمع بتاك تلاق ؛ نوميم اط تلقف ؟نوكت نم تلاقف « ةيسامخ

 نذأف نسحلا تنذأتسا مث ؟ ثييحنا نامزلا اذه ىلإ ىتشاي كتايحامو : ثلاقف « مناف

 زيزعلا دبع نب رمعل هترايز ىل ركذو خيطب ةقشو ةرسك ىل جرخأف هيلع تاخدف ىل
 ىلوألا ةئاملا ىف نينمؤملا ءارمأ ءافلخللا لاح اذه ناك اذإف : ةرايحللاو ةرسكلا هل همدقتو

 مدع ىف بنا رغااو بئاجعلا بحاص رشاعلا نرقلا نم ىلاثاا فصنلاب ىخأ اي كنظ اف

 : عروتلا كلذ هلهأ نم دحأ عروت

 كفويضل اهمعطت ةمّقل لك نع لوئسم كنإف للا طرشب ىلاعت هلل ىخأ اي معطأف

 : كاده ىلوتي هللاو اهتبسنك ١ نيأ نع

 هللا ىلص دمحم بادصأ نم رفث هيلع لخخد هنأ رباج نع ىلعي ربأو دمأ مامإلا ىورو



 د ملاك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ىناف اولك : لاقو النو ازبح مهيلإ مدقف ملسو هيلع

 نأ هناوخإ نم رفنلا هياع لدي نأ لجرلاب كاله هنإف « لحلا مادإلا معن ١ :لوقي لسو

 ظفاحلا لاق .مهمل] مدق ام اورقنحي نأ موقلاب كالهو ؛ مهلإ همدقي نأ هنيب قف ام رقتم

 « رباج مالك نم هلعل خلا لجرلاب كاله هنإ هلوقو حيحصلا ىف لخلا مادإلا محن هلوقو

 ل ملعأ ىلاعت هللاو عوفر سيلو ثيدحلا ىف هجردأ

 حشن الو لخبن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لوخأ )

 قالخأب ال هل هيطعن لب « هنع ةينغ ىف نو اثيش انلأس اذإ نيملسملا نم دحأ ىلع

 ىلع كلس نم الإ هب لمعيال دهعلا اذهو « هدعب ةمئثلاو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 اكحشلاو لخببلا همزال نف الإاو « امتاوهشو ايدلا ةبحم نم صلخو « حصان خيش دي

 لصأ نأ كلذ حاضيإو : موقلا قيرط اواخدي مل نيذلا نيهقفتملاو نيدوعتملا ةفئاط هيلع

 عاتم هل الو بايث هل سيل ريقف وهو الإ رادلا هذه ىف هنيع حتف امو تاذلاب ريقف ناسنإلا

 فنأ حشلاو لخببلا ىلاعت هللا مذ الف « تومي نأ ىلإ ىطعي الو ذخأي نأ هنأش نم ناكف

 مهضارمأ ليزينأ اوبلط كللذلف « هيف ىلاعت هللا مهمذي ماقم ىف اوفقي نأ لجو زع هللا لهأ

 حصان خيشب رفظ نم مهنف « مركلا دولا تارضح اولخدي ىتح مهعناوم لطبيو

 + رفظي مل نم مهنمو « ماقملا كلذ ىلإ هلصوأ

 ىمر نم ريقفلل دبال : لوقي هنع هللا ىضر ىلذاشلا نسحلا وبأ خبشلا ىديس ناكر
 ريقف لاخدإ ىلع دحأ ردقي نأ لاحمو « قيرطلا كولس لبق هبلق نم مث هدي نم ايندلا

 نورهطم لجو زع هللا ةرضح لهأ عيمجب ذإ « ةيويند ةقالع هعمو لجو زع هللا ةرضح

 بحي ءالؤه نم دحأالو « ةكئالمو ءايلوأو ءايبنأ مهنأل « امتاوهشو ايندلا ةبحم نم

 : ىلاعت هلوق ريسفت ىف لوقي ناكو «عاجإلاب لجو زع هلل احم امتإو ء دساف ضرغل ايندلا

 . ةيآلا ( ىأصع ّىع لآق سواي كنيميِب كلت آمَو )

 ىلولا اسأ ؛ كانيميب كلت اموو ىلوال لاقي موقلل نيب ةنورعملا ةراشإلا ناسلب

 اهدجيف اههقارف اهقلأ هل لاقيف « ىفناوخإو ىلهأو ىسفن ىلع اهنم قفنأ ىايند ىه لوةيف

 (فختالو اهذض) هل لاقي اهنم رذح اذإف « اهنم هرذح ذخأف اهضياق كاله ف ىعسن ةيح

 ذخألا اذدو « هتيام لاح نذإب اهذخأ كالذكف « هتيادب لاح نذاب الوأ اهاتلأ اكف

 مهدنع عفئربو نيديرأا نع هتفلك لمحيل ىلاعت هللا ىلإ عاد خيش لك ىلع نيعتم ىناثلا
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 هتلئاع نم ادودعم ريصي ذئنيح هنآل هنيع ق ناه ناسنإ ىلإ جانحا نم لك نإف « هماقم

 + خيشلا كلذ عفن لقيف

 خايشألا ىلع مارح نيديرملا لام : لوقي هللا همحر ىوانشلا دمحم ىديس ثعمسو

 ها مهلع هتقدصو.مهخييش لضف نم مهدنع ادودعم مهام ريصيف خيشلاب اودحتي نأ الإ
 .نقو عاج اذإ ناكف « هتلاسر لوأ اريقف ناك ليئارسإ ىبب ءايبنأ نم ايبن نأ انغلب دقو

 نإ براي لاقف كلذ هيلع قشف . ءاشع وأ ءادغ مهنم بلطي ليئارسإ ىنب باوبأ ىلع

 « ليئارسإ ىب نعء ىنتينغأ ولف « ىقاشعو ىئادغ نع زجعتال ىأالم كقزر نئازخ

 :هئسنأو ليئارسإ ىنب ىلع تاقلخ ىف ةياكشلا هذه تناك اذإ ىبناي : هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف

 راصو « هلضف نم هللا هانغأ ىح ريصو بدأتف «مهمع كتينغأ ول تيكف 0 مهملإ جاتم

 . ها هطامس ىلع نولك أي ليئارسإ رتب

 ايرك نوكي نا خيشلا ىلع بجي : لوقي هللا همحر صاوخللا ايلع ىديس تعبسو

 روصتي ال ديرم بلق نه تجرم اذإ ايندلا نأ ملعف « ديرم هل حلفي ملالإو ىذأالل الاح

 المن ةكمللاب ىطعي امن ةمكملاب عنع امتإو « كلذ دعب ادبأ مومذملا لخبلل ف هعوقو

 .ىغبني الف مهفاف « اليخ هسفن مسي لو عناملا هسفن ىمس ىلاعت هنإف « ىلاعت هللا قالخأب

 هقافنإ ىلعو هيلع مزاع وه اذامو « هلاح رظني ىتح هنم هيلط ائيش ادحأ' ىطعي نأ ريقفلل

 ائيش هتلأس اذإ خايشألا نم دحأب نظلا ءىبست نأ ىدخأ اي كايإف « كلذ دعب هيطعي مث « هيف
 م كتاذ نع خايشألا ىثاح لم نع كلعنمب مل هنإف كل هطعي لو

 : كاده ىلوتي هللاو عئملا بدأو ءاطعلا بدأ كملعيا خيش دي ىلع ىخأ اي كلساف

 : لوقي ناك سو هياع هللا لص هللا لوسر 0

 . ثيدحلا « ٍلَسكلاَو ٍلْخبلا نم كلب وع هللا د
ُُ 

 أ شلا "نإ مشل اوُقْناَو 9 : اعوفرم لس كددو

 . « مراح | لَيْسَ 'يهءامد اوُكَفَس نأ لَ لع بلع

 حشلا ليقو « صرحلاو لخبلا وهو نيشلا ثلثم حشلاو : ميظعلا دبع ظفاحلا 0

 ع لخيلاو (كدنع سيلام ىلع صرلا

 را

 همكلنف "ناك ْئَم كاله

 ل

 ملت ابق نك ' نم اعد هنإف ّمشلاَو 3 ايإ » : هريغو نابح نبال ةياور ىفو

 .٠ 25م امرا راحساَ :يماحْرَأ اومطَقَف



 ل ملا
 هس رف 0 5

 كلبك ناك مكه 3 تار نإ > : نوقرم هريغو دوادوبأ ىورو
 نو يَرسأَو ءاراختت لخبلاب اه ماو ءاومطقت ةيطقلاب 1 1 ؛
2 

 . 6 اورح

 ملل # 5 1 .٠

 2 ”ملرأه حش لْجالا يفآم نش » : اعوفرم هحيمص ىف نابح نياو دواد وبأ ىورو

 « ”ملاخ 0

 هفوحللا ةدشوه ندحلا : علاخ نيج هلوقو «عزفلا دشأ علهاو ؛نزحم 1 ىزعمو

 ىهثم هلك ٌةدش نم هباق علم هنأ هانعمو « مادقإلا مدعو

 ناد حش ميتال ١ : اءوقرم ماحلاو هحيح ىف نابح نباو ئاسنلا ىورو

 . «اًدَبَأ دْبَع بلق ىف
 م يد ىلإ أ 5

 رم رح 0-2 يس ا صس# يور إد 0 5

 . ثيردلا عادلا وه ءادلخار مستفب :بجحللاو

 5 ندع قنجلا لآ ىلاعت أ "نإ 2 : ليح دانسإب اعوفرم ىلاربطلا ىررو

 25-2 لما 5200 5-5 مز رب لراس جا ىلا اس لا تس راج

 . اليخت كيف ىن وأم ال ىلالَجَو ىنِعَو : لآقف نونماوملا حلفأ دق :تلاقف

 ”لخْبلا : يوم ِلَق ىف ناعب تل ناتلطخ » » : انوفرم ىفمرتلا ىورو

 . 6 قلل هوك

 قتلا نم ديعب سانا نم "ليغ هللا نم ديب ليِخَبْلا » : اعوفرم ىدذمرتلا ىورو

 ثيدحلا اذه ىوريو « « ليف يا ار :تنالهألتو ءِراثلا نم بيرق

 5 "الاسس سمع

 ؛ هلاَم 2 لاعت لل و ع 07 داو ا » : اعوفيص ىتاهيصألا ىورو

 . ملعأ ىلاعت للاو « ّْبَر ىلع َلْخعَو هللا قوقح مَتَم نم ليِخَبْلاَو خرب 2 سوو دعا دل سم 4س او ع

 ائيش ادحأ ببم ال نأ ( مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا 0

 نيروهتملا نم ريثكهتنامخ ىف عقي دهعلا الهو « انبولقي هتيطع ىلع مدنن وأ هيف عجر و



 هس م" ءاسسل

 هلثم هتخوج وأ هثمابع مهدحأ ىطعبف « مظعلا هوجو نم ىلاعت هللا ريغ نواماعي نيذلا

 « هنم ةعجيريسي ابرو « هل كلذ ءاطعإ ىلع مدني هقح ىف اللخ هنم ىر امل مث ناسنإل

 ؛ كلذ ىلع هحدم الو دحأ هركشر ملف كللذ ىلع هنوركشي سانلا نأ هلمأ قف ناك نإ اهسال

 هنأ هيلع سانلا عالطا هسفن ىف ىلحتسي هنأ نئارقلاب معن ائيش دحأ اناطعأ اذإ بدألا نق

 ىلع هاتحدم الو ءىشب هانيفاك نحن الف « وه هسفنل ةبسنلاب ثبعلاك هنأل « هنم هلبقن ال

 ريقفلاو « كالذ ىلع هباثأ ىلاعت قحلا الو « اثذ ائيش هاطعأ سانلا نم دحأ الو « هئاطع

 لبق ناف « ةرخخآلاو ايندلا ف ىطعملل هيف ةعفنملا ىأر نإ الإ ءىش لوبق هل ىغنيال

 « ةيدمحملا ةمألل نيشاغلا ناويد ىف بتك هتيطع ىف صالخإلا مدع هنم ملعي دحأ نع ائيش

 : ثيدحلا ىو

 .6 ثم ريل ادع تن

 ةدساف ةلعل الإ هاطعأ ام هنأ ناسنإ نم ملع اذإ هللا همحر صاوخللا ىلع ىديس ناكو

 ىرطامخ انأ هل لوقي «٠ بيط الذب ىرطاخ انأ ىديساي هل لاق اذإذ « ائيش هنم لبغبال

 هراج ىدعتي نأ ةيطعلا ق صالخإلا مدع ةمالع نم : لوقي ناكو «٠ بيبط وهام كاذب

 هترمأ اهنإف « ةنسلا ةفلاط ىلع هانعأ دقف كلذ هنم انلبق اذإف « انيطعيو انم جوحألا هبيرق وأ

 موقلا قيرط كللس نأ الإ دويعلا اذم لمعلا حصص الو )2 ريمفلا راخلا 9 بيرقلاب أدبي نأ

 امأو « ىطعمللو هسفنل ةيعرشلا خااصملا بسحم فرصتي راصو ايندلا ةب نم صلخرو

 نأ مع واو هيطعأ ءىثش لك فلي وه امنإ ةحئار ماقملا اذه نم مشي نأ لكيعيف ايندلا بح

 . ريقفلا هبيرق وأ ريقفلا هراج ىدد: ىطعدملا

 قدحأ وه نم كانه نأ مع نإف « هنم اع قدحأ دحأ هدب ف سيل هنأ مع نإ الإ ةيده 5

 . تطللا هللا لأسن « ىلاعت هللا لهأ دهع ناحش تف لوقو نم

 ائيش ادحأ ىطعنال ىتح ىلاعت هللا ةلماهم كلملعيل قداص خيش دب ىلع ىخأ اي كلساف

 . كلاده ىلوتي هللاو كلسفن هعبنت طق

 مسجاوي رو باكل رتبه ١ ىف محار ىزلا 2 : اطوقرم اههريغو ناحيشلا فىورو

 : 2 ل هي 2



 معا سس

 دوني "م هىنب بلكلا لثمُك دتجح ىف دوي ىزلا لُثَم » : نيخيشلا ةياور فو
 و غض 556

 .« لك ايف ريق ىف

 : اهارج الإ ءىلا لكأ ملعن الو ةداتق لاق
 ىيلايبا- 20 ُ

 ةيطع ٍدحأل ىطعب ب نأ لج ١ لال 2 : اموفرم اهريغو ىذمرتلاو دواد ونأ ىورو

 . « هدول ىطعي امف ديالا الإ ايف مجاري ع وأ

2 

 لثمك به وأم ا ل : اموفرم هجام نباو ىئسنلاو دواد نأ ىورو

 2 5 5 م# 3
 ةورتسا ا فري قفل اف بها 2 اًذإَف هئيق 11 م ندب تبلكلا
4 001 

 : رعأ ل هلو « هَبَهَوأم كيلإ 'مف ليلا ين

 نم ةيده لبقنال نأ ( ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذحنأ )

 اهائقرفو اهانلبق كلذب هرطاخ رسكانملع نإف ءامزج هيلع اهدرن لب « ملاظ دنع هيف انعفش

 « سبلتتناك نإ اهسبلن الو ءاماعط تناك نإ ائيش اهنم قوذن الو نيملسملا جيواحم ىلع

 ءارقفلا ةفئاط نم هتنايش ترئكدق دهملا اذهو « كلذ ريغالو مشن تناك نإ اهمشنالو

 ؛ نيد ةلقو لهج وهو برعلا خياشمو فاشكلا وأ ءارمألا دنع سانلا ىف نوعفشي يذلا

 حالفلا كلذ كاتأام كتعافش الول لمأتو « ةيلب تلأ ات نإف « نيحالفلا ةيده اهسالو
 بلا عفاشلا هيف عقيام حيبقأ نم مث « اعيش كيطعي الف كلب عمسي وهو ةنس هل كو « ءىشب

 رجألا مدعيف صالخإلا مدعيف كلذ لجأل عفشي ريصي ايادهلا لوبق ىلحتسا اذإ هنأ ايندلل

 هسفن ىلع ردقي ريصي الق « درو امم كلذ وحنو طارصلا ىلع مادقألا توبث نم ةريخآلا يف

 ايادهلا ىلع اداتءا ةوسن ثالث جوز“ ءارقفلا ضعب تيأر لب « ضودلا ةبحت نع درجتي

 هلايع ىلع قفني ىعرش بسك هل سيل هنوكل مهيف عفشي نبذلا سانا نم هيل] ةلصاولاب

 مهدنع عفشي ناك نيذلا ةالولا ترفنف ةلمضعمب هوكسمو ةبيرق ةدم الإ تناكامو « هئم

 ىلء ردقبال راصو تاجوز ثالثلا قلطو « ةعامفشلا نالطبأ ايادملا تاطبو هنم

 ؛ ةليل ءاشع

 . كاده ىلوتي هللاو ةعافشلا بادآ كاملعيل خيش دب ىلع ى هاي كللساف

 : لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دواد وبأ ىورو



 هاا د

 نيب ايطع اب ىأ دق لب يلع ةيره 4 ىدهأف ٍدَحَأل ةَماَنَع منع نس »
 رابكلا باوبأ

 ةبدملا هل عوفشملا ةداع نم ناك اذإ هنأ مهفي , ايلع ةيده هل ىدهأف و هلوقو :تلق

 هللاو هيف هتعافش لجأل دبي مل كئنيح هنأل « اهلوبق ىف جرح الف ةبحم وأ ةقدصلا كلذ لبق
 . ملعأ يلاعت

 الو ادحأ مصاخخال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 نكي ملف « لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قالخأب اقل ىذأب الو شحف هيف ظفلب هبطاخت
 © ملسو هيلع هللا ىلض اشحفتم الو اشاف

 نع هجر حصان خبش ىلع قيرطلا كولس ىلإ دهعلا اذبي لمعلا دير نم جاتحبو
 رئاسي قفرلاو ءافصلاو ةمحراا تارضح ىلإ ءافجلا ةيدوأ نم هب جرْحيو سوفنلا تانوعر

 : ريسلا لهأ ىور دقو : ىعرشلا هجولا ىلع لجو زع هللا قاخ

 نوصل ضب نم دولا ضْنب هيلع فرشأ ةلسو هيلع هللا لص بلا نأ د

 انمَتَتُم لَو امج كده ام دمت ب : اوقف ةَدرَقْلا 5 لاَ َداَرَع ىف َوهَو
 ىحَتْساَو "تأَر لكما

 تْئش ءايلا ةلقو ءاذبلاو شحفلا ابلاغ كمزال نفالإو خيش دب 0 ىخأ اي كلساف

 . كاده لوتي هللاو تيبأ مأ

0 

 عزأ ادع 0 نأ ٌداَرَأ اَذ 0 0 لا 8 ,2 ا: اعوق سمع هجام نبا قور دقو

 انتم اًميقَم الإ مل انتم اًميقم الإ قلت هقلث ل هكيحلا 4 ةذم عت اًذإَك ايلا هنم

 تلك ل اذِإَك ص امئاح الإ قت *[ ةنمألا م اًدإَك ةامألا نم ْتَعْر

 ةَج كلا لم ١ تع اذ 0 هنم تعزن : نودع اًنئاخ الإ

 . « مالئإلا قبر هنم تَعِزن امم ًابجرالإ قت ل اًذِإَف
 راغتسيو متاجملا هب دشت لبح ىف ىرعىهو :قبرلا ةدينأو اهحتفوءارلا رسكب ةقبرلاو

 . ملعأ هللاو كللذ ريغل

 ىلع انقلدث ءىسنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )



 ا

 رارشألا ناويد ف بنكن نأ نم ابوره ىعرش ببس ربغب لجو زع هللا قلخن نم دحأ
 انوحصني نأ اودارأف «مومذم لعف ىلع انوأر امبر مهنأل انناوخإلو انل حصنلا ةكرب مرحنف

 ىلع اومدقل قلخلا ءوس نه نيرهطم انكانأ ولو « انيلع نوتكسيف ائقلخ ءوس اوركذتيف

 ةرمخآلاو ايندلا ىف ىلعلا ثاجردلا بلط نه لك ىلع هب لمعلا نيعتي دهعلا اذهو ؛ انحصن

 ؛ ىلاعت لاق

 ع أَ نودبي ةمأ مهاَتلَمِجَو )

 . مهفاف ةمرململلا مهسوغن ىوه ةفلاخم ىلع مهربص دعب الإ ةمامالاب اوحرق اف

 ؟تججوعا اذإ ىف نوعنصتاذام اموي هبام#أللاق باطخلتا نب رمع مامإلا نأ انمدق دقو

 م ها اونوك اذكه لاقو حرفق شيسلاب كتءاه ولعن اولاق

 هقالخأ بذهب حصان خبش دي ىلغ كولسلا:ىلإ دهملا اذهب لمعلا ديرب نم لك جاتحيف
 ارس هركشيو هحصن نم لك بحي ريصيو « شحفلاو ءافملا نم ءىش هدنع ىقببال ىتح
 همزال نف خيش دي ىلع انركذ اك" كلسي مل نمو « ءازجم هل ماق هنأ ىرب الو « ارهجيو

 : ةيوطلا ثبعو قاحللا ءوسو تانوعرلا

 . ( مديل لا ريم ىلإ هأشب ْنَم ىديهناَو)
 : « اًديَس نأ + هَحنَم هوس وب “ ا 2 ْنَم » : اعوفرص قبمبلاو ىناربطلا ىور دقو

 هاَلا بيدي اك اباطلتا بيذي ؛ نحل لكلا » : اعوقرم قتيلا ىئابطلا درو

 . « لَتمْلا لدتا دب امك ةلكلا دمع دسفب يوسلا قالو ؛ ديلخلا

 : اعوفرم هحيصص ىف نابح نباو دحأ مامإلا ىورو

 .« اقالغأ 'ك ؤولمأ أ ورجال ىلاتينت كي هك ةنباو ه3 مكتبا د

 فلفل هوسَو ؛ اع قلطا ١ نسح » : اعوفرم دواد وأو دحأ ماموللا ىفررو

0 
 ه
 . موش

 هوُس ره : لاق ؟ ”موشلا ام هللا لوسر اي : لي نأ 2 : ىناربطلا ىورو

 . 6 قلد

 ( راونألا مئاون - همر



 لس ملغ

 ةباوت هل الإ ه'ىش خمام » : اعوفرم ىتاهبصألاو ىئاربطلا ىورو

 2 روز

 .6 هم رش ىف ع الإ بنذ نم بوتبال هن قلقا

 ٍقاقناَو قاقشلا ّن 2 م كب وع 5 ءمللا » : اعوفرم ىنأسألاو دواد وأ ىورو
 ١ سمس هاد

 . لعأ هللاو « قالخألا ءوَسَو

 نم ادحأ ديعتسنال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 نكم الف « ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا هيف انل نذأ امم لإ مونع زيمتن الو نيملسملا انناوخإ

 ءارقفلا ْنَم ريثك هتنايدخ يف عقب دوعلا اذهو 6 ةياغ اثررم اذإ انإ مايقلا نم انئاوخنإ] ند ادحأ

 مادخنسا ىف انيلع جرحال ءالؤه لاق نإو ءهيلإ انأموأ امب مهلهجل امإو مهواق ةجاذسل امإ

 مدعب خايشألل مظعتلا امإ مه انلق « هخييش مظعتب رومأم ديرملا نآل « هل اندابعتساو ديرملا

 ن«رلوأو « هيف ةدئاف الف مهئاراشإ ةفلاخم عم مه مايقلا امأو « هب هنورمأي امل مهنفلاخم

 مهدحأ ىدي نبب ديرأا فقي امرف ؛ مجعلا ءارقف خارشألا ىدي نيب مايقلا اذه ثدحأ

 ماظننم وه 1] ءارقفلا ماظن نم سيل كلذ لكو « سلجا هأ نواوقيال ةجرد نيئالثلا و

 9 ثيدلا 3ك « ةلودلا بابرأو كولملا

 ١ بكرم سور لع ”مجاعألا موقت ك2 كيما سوؤر ىلع ارموقتاَل « 5
 قليلا ةاؤر

 نكمي مهنم ادحأ هللا دم ائيأر اف اهارقو رصم ءاياوأ نم خيش ةثام وت انكردأ دقو

 ىضر ةيبوبراا فاصوأ ةمحازم نم ابوره ةهاركسا هل نورهظي لب « هل مايقلا نم هديره

 1 نيعمجلأ مولع هللا

 , كاده ىلوتي لاو( هدف 'مهادهبق )

 هللاىلص هللا لوسر نأ نسحو حيحص دانساب ىذمرتلاو اءوفرم دواد وبأ ىور دقو

 : لاق سو هيلع

 . « راثلا َن 5 0 0 نآيق امرا 0 زج نأ حا مف

 م رتاوتم ثيدح وهو ىطورسلا لالجلا لاق

 ى 2 نع ن : : 1 لاق هنغ هللا خر ةماعأ ىأ ٠غ ؟يسد دائسأب هجام ناو دواد وبأ ىورر



 د مخول

 انف اضع لَك انك وكم لسو ويلع هللا ىلَص هلل لوس ايَلَع جرغ»

 . اضن يصب ملتي مجاعألا موقت انك اوُموقتاَل لاَ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نه انيلإ بحأ دحأ نكي مل لاق هنأ سنأ ثيدح قو :ثتاق

 : ملعأ ىلاعت هللاو كالذل هتيهارك نم هنم معن مل اذيلع رم اذإ هل موقنال انكو « لسو

 مالسلا درب نوابتنال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 ةراشإلاب درتف انه اديعب نوكي نأ الإ انيلع ملس نم عمسن ىتح هب ظفلتن لب ظفل ربغ نم
 هي لمعلاب لالالا ةاودلا بابرأ ىلع بلغ دق دهعلا اذهو « ظفللا عم سأرلاب وأ ديلاب

 لب « سأرلاب ةراشإلاب تردربو نوداسي امتإو « مالسلا ظفل مهدحأ ن* عمست داكن الف

 ء ةدحاو ةلمج مكدي مهضعإ

 رخآلا هئمؤيو « مكيلع مالسلا ١ هلوقب هاخأ نمؤي مسملا ناكف « نامأ مالسلا نأ ملعاو

 مهضعب نم نوفا نيذلا ىلع وه امنإ مالسلا ةيعورشم لصأو « مالسلا ميلعو » هلوقب

 و امأو « كلذ رحنو ميرحلا داسفإو لاملا ذحأو لتقلاب مهضعب ىلع نوطلستيو اضعب

 نأ انم نامأ ىف مث هانعم ٠ كيلع مالسلا ٠ محل انلوقو ةيعرأا داحآ نم نامأ ىف مهف كولملا

 هانعم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرىلع مالسلا كلذكو « متعاط نع جرو مرمأ فلاخن

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع لصحيف « كتعيرش فلا نأ هللا لوسراي ائم نامأ ف تنأ

 كلذو « لجو زع هللا ةيصمم ىف عقي نأ هيلع لس ىذلا كلذ ىلع باقلا ةئينأمط سو

 مهالاو نمو كواملل لصحمي كلذكو « هتمأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هتقفش روفو لامكلا

 مهف دقو « هتيعورشم لصأ اذه مهياع جورخلا مدعو مه مهتيعر دايقناب بلقاا ةنيئأمط :

 سوؤراا ضافخماب ةيدعتلا اواعجف كواملا ةيشاح ضعب هتيعورشمو هائركذ ىذلا اذه

 لاك اومهف امو مهنمؤن ىتح مهذؤن نأ انلثم نم نامأ ىف كولملا اولاقو « روهظلا ءانحناو

 . هانركذ ىذلا رسلاالو رمألا

 مسف كودع ىلع تررم اذإ : لوقب ىلاعت هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو

 5 نأ طرشب نكلو « توصلاب هبلق قشت داكن كنإ ىبح ايوق ارهجب هب رهجاو هيلع

 مالسلا مدعب همحراف هيلع سفناا ةبلغل كيلع دري هنأ ملعت مل نإف « مالسلا كيلع دري هنأ هنم

 ج> ها مالسلا هدر مدعب ةيصعملا ةمض روت العز



 م

 بهدم نم حجارلاو « مهضعب بهذم وه خبشلا هطرش ىذلا وه اذهو : تلف
 دعوا لل حاحا دول ا نحن

 ُهلَسيِلَف ”ةيفأف ٠ كالت وب ت رم نإف ثالث قاف ها رجب نأ نيالا لئاَل »

 ل
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 مس # 06

 | رجلا ىفةك كد: ملَّسلا ُهيَلَع در نإف هيلع

 . للعأ هللاو « ةرْجَلا نع لئلا جرْخَو
 : كاده لوتي هللاو امف هلك ريما نإف ةنسلاب ىأ اي لمعاف

 ا ان ريع هّيشن نم انم َسْيل » : اعوفرم ىناربطلاو ىذمرتلا ىور دقو

 3 "نإَو ؛ ,عبامألاب وراشإلاب دوبملا يردن "نإ ىَراصتلاب لَو دولاب

 . «ةنُخ لاب ىرامتلا

 «دوُبَتلا لف. اهبٌريشب ٍدَحاَو رعبضأب لجكرا "يت » : حيبص دانسإب ىلمي وبأ ىورو

 . ملعأ هلل

 الو رفاك ىلع مسنال نأ ( ملسو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهّهلا انيلع ذخأ )

 دهعلا اذهو ؛ ةبحماب هيلإ انبلق ليم مدع عم ةيعرش ةرورضل الإ مخفت هيف مالكب هملكن
 لصحو مهب ببطتي وأ. « مهتلسحو مهزب رافكللا نم لبقي نم ريفك قلخ هتتايخ ىف عقب
 ةملظلاىديأ تحت ارشابم ناك نإ جارحلاب هيلع ربصي وأ «هببطت مايأ ىلاعت هللا نم ءافشلا هل

 ريسعيف ؛ هيلع ارهق رفاكلا كلذ ىلإ ليملا حالفلا وأ ضيرملا وأ ريقفلا كللذ ىلع محيف

 رع هللا رماوأل كلذب ايصاع ريصيف ؛ مهدويو ىلاعت هللا هرمأ اك بلقلاب هئاداعم هيلع

 : ىلاعت هلوق وهم ىف لجو

 'ىنآ| نوفل ءايلزأ "6 وُدَعَو ىوُدَع اوذِحَتَتاَل اونمآ نذل نأ ()

 . ةيآلا ( مدر
 ةملعل مهتدوم ىف رلع انل ىبيال ىتح رافكاا ةوادع انل ىلاعت هللا نب فيك رظناو

 انرمخأف « ىلاعت هلل الالجإ ىلاعت هللا هاداع نم ىداعي الو ىلاعت هلل راغيال نم انيف نأب ىلاعت

 ملع ولو « هجبو لكن م مهمتدداوم مدع ىلع انا اضيرحت كلذك انل ءادعأ مهتأ ىلاعت
 اننود هدو هللا رمأ اوفلابخ اذإ رافكلا ةداوم كرت اننأو هل ةبحملاو ناعإلا لامك انم ىملاعت



 مبا

 ىدابب رافكلا مخفي هتيأر نم ىلع ضارتغالاو كايإو « مهناف انل مهئاداعمب 'انربخأ امل

 ةوغؤما أ توتشوم كلذ ىف ىعرش رذع هل ل ا

 اومظعي مل مهنإف نيملسملا كلئاوخإل رذعلا مقأو « مالسإلا وأ مالسإلا لهأل هبلق لييمتك

 ىلع نيمكاحو' نيساكمو فرايص مهلعجو  محلةالولا بيرقت دعب الإ ىراصنلاو دوييا
 لاوحأ ريصتق «٠ ةداع اهملع مهل ىتلا عاونألا نم مهلأبام عيمج ىف انخياشمو انئالعو انراجن

 جرفيو ملمملا ىنأي ىح اهصيلخت ىلع ردلقي ال الثم رحبلا ”ىطاش ىلع ةحورطم انم دحاولا

 « مهولو نيذلا ةالولا عم بدأ ةقيقح ىه امنإ ظافلألا مهل اننيسحنو ممل انتعاطف « انع

 + ىتخأ اي كنامز فرعاف

 ةنجلا ملعملا لمهدي نأ ىلاعت هللا لأسأو : ىتبتاكم ىف تلقو ايدومم ةرم تبتاكدقو

 ةياغ ىف كلذ نأب رخآ هيقف ىنع باجأو ءاهقفلا ضعب "ىلع ركنأف ؛ قبسي باذع ريغ نم

 « ةذجلا هيو عوال ابرك مي ا

 : ىلاعت لاق / ع تر ف ل مهللا انل وه هلوق انيذؤي اك هيذؤي

 .( نلمح ذمأ لكل اَديَر كيذك5)
 قروز ى ةعاج هبلع رم |1 هائلق ام "0 فورعم نع ىريشقلا ىح دقو

 اك مهلع هللا عدا هل سانلا لاقف « هنوبرشي رمو برطو ول مهعمو دادغب ةلجد ىف

 مهتحرف اك مهللا ىعم اولوقو مكيديأ اًوطسبا فورعم لاَمف « ىلاعت هللا ىصاءمب اورهاجت

 لاقف « مهيلع وعدت نأ ىديساي كانلأس امتإ سائلا لاقف ٠ ةرحخالا ىف مهحرفف ايندلا ىف

 هيلع ءاعدلا نع لدع دحأ ىلع رعدي نأ لثس اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هفالخأ نم ناك

 رظئاف « ايندلا ف مبلع بات نإ الإ ةرخآلا ىف ءالؤه ىلاعت هللا ح رفي الو « هل اعدو

 : ةبوتلا ءاعدلا اذه ىف هئع هللا ىضر مه ىوط فيك

 ةسايس نسح نم اذهو ىريشقلا ةلاسر حرش ى ايركز مالسإلا خيش انخيش لاق

 . كاده ىلوتي هللاو كلذ ملعاف هنع هللا ىضر فورعم

 : اعوفرم ىذمرتلاو دواد وبأو سم ىورو
 ةوارطضأف قبر ىف 'ْمَدَحَأ ل ذو .مالّسلاب يراصتلاو دوُهَمْلا اومدبت ال د

 . « وقّيضأ اق



 مس مال سل

 : اعوف رم هجام نباو ىذمرنلاو دواد وبأو ناخيشلا ىورو

 .« 'مكيلَعَو اولوق باتكلا ُلْمَأ [كَِلَع عاد
 ةشئاعل ملسو هيلع هللا لص هلوقو مالسلا قى بيغرتلا ممق ىف كلذ طس قأيسو

 : اهنع هللا ىضر

 . رعأ هللاو « تلا نم ماكلا
 قالطإب نوابتن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 ملولو هقمي ءافو هيلع فرشت ةقاط نم وأ هباب لطخ نم « انناوخإ نم دحأ راد ىف ائرصب

 .كلذب وه رثأتي
 ىلع اداّمعا كليمحأ ق- ىف رصقثال : لوقي هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامالا ناك دقو

 ءارقفك مهرحنو ةيئهاربلاو ةيدمحألا ءارقف نم هيف ةنايكنا ثرثك دق رمألا اذهو « هتءوره

 ةءارقلا ةيلب كابشلا ىف ريقفلا سلجيف « عوبرلا تويب ناقيطل اهكابش لباقملا اياورلا

 ىهو « رظنلاب ةجربتملا ةأرملا قراسب ريصي ىمح ةرم وبأ هب لازي الف « سانلل رظنلاو

 مارحلا ىف امهيب فاؤي سيلب] لازال مث « ققحنا رظنلاب اهدصقي ريصي مث ةقاطلا ىف

 ةعاج اوملغأو « ناريجلا مهبقارف اهجوز ةبيغ ىف اهل علط اعرف « هيلا ةأرملا ليم ىتح

 ند ىخأ اي كايإ) : سولف ةلمج اوهرغو ىلاولا ثيب مهولخدأو موملع اوضيقف ىلاولا

 نأ ريقفل ىغباي ال كلذكو ؛ كايإ.مث هباب ىلع سولجلا وأ عماجلا كيبايش ف سولجلا

 اههجو ةرفسم هيخأ ةأرمأ جرختف « ةموزع ىف هتيب لخد اذإ هبخأ ةأرما ةيؤرب نواجني
 ىلع ةررحم ءارقفلا قيرط نأ ىيالو « ءارقفلا قيرط نم كلذ نأ اهجوز ىرو هيلع

 : ىلاعت لاق « ةنسلاو باتكلا

 .( سو اوم "م راصبأ ص ارضي نينماولا نك
 « هيف لحما كلذ عوقو ةدك عمال] لحم ىف عقي ال ىمنلا نإف « ةمصعلا مدعل كلذو

 العلا ضعب زوج نكل « مهفاف ىهم ىلإ جاتحا ا عوقولا نم اموصعم ناك هنأ ولو

 ىذلا ىنعملا ىلإ ارظن « ىروالا نايفسو « ةيودعلا ةعبارك هيبنجألا ةيلولاب ىلولل ةولخلا

 برش لزوج نم صيخرتك صيخرت هيف بهذم وهو « هلجأل ةولذلاو هلجأل رظنلا مرح
 « راكسإلا وهو اهلجأل برشلا مرح ىتلا ةلملا .ءافتنال ارظن ركسيال ىذلا ذيبنلا للق
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 نيدلا ىف ديدشتلاو طايتحالا ىلع ىنبم وه امنإ ةمثألا بلاغو ءارقفلا بهذم نأ قملاو

 مدع عم كلذ ىلع سائلا ماوع مهعبت ائيش اولعف اذإف « مالسالا لهأ ةدمع ميضوكلا

 . سانلا نوكلممف اهيف مهعزانم مهدوهش

 ءايلوألا نم ادحأ ىأر اذإ ىديدحلا ركب وبأ ىلاعت هللاب فراعلا خيشلا ناك دقو

 هب حبصي ةيبنجألا نم عجواا لمه ىلع هدي عضي مهتيثرو مهئاعدب سانلا كربتي . نيذلا

 . هنعهللا يفر ؟ موصعم تنأ له ناسللاب اهقراو كدي عفرا

 نأ ىباطحلا نائع ىديس ةيواز ىف سردملا ىباطحلا نيدلا فرش خيشلا ىنربخخأ دقو

 « ىلاطحلا نامع ىديس ىلع هجولا ةرفاس ج رم تناك ىميدلا ناهع ظفاحلا خبشلا ةجوز

 ةجوزب لتخيف رخآلا راد ىلإ امملم دحاو لك ىتأيو رخآلا عم رخخآلا ةجوز كلذكو

 ةيودعلا ةعبار نع لقن ام لثم رخآلا ةبيغ ف ترشي امو لك أيام هل جرْختو ردخألا

 : طوحأ ةءعيرشلا رهاظ ىلع ىشثملاو « دهشم لاجر لكلو « ىروثلا نايفسو
 رص ا

 ١ ( "مح ٌروفغ ُهَلاَو )

 ح١ اقف 3 5-5 رموق تيب ىف ملط نَم» : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 .« هينيعأ 0 ف

 6 |وُئَدف م 3 رمق تدب ىف ملْطَأ ن نمش : اعوفرم ىنأسنلل ةياور ىفو

 ا

 .4 ”صاصق 2 ةيد الف
 6 ل ل 4

 43 رع ]جا اًراس ف 1 نفك لحي 0 : اعوفرم ىذمرتلاو دهحأ ماهإلا ىورو

 ,-س 0 500 0

 دقف هنيِع انف الحر نأ لَو هيتاَي نأ نأ ”هل نال اذَح أ ْديَف 4 نذاوي نأ لب
 ا 0 مغ -

 ريل ةئرطخ الق رلخَأ واع ىأرف هل راسآل بآب لك 20 ل3 نأ 1 َرِدْهَأ

 . « ٍلِوْنَلا, لْهأ لع ةئيطأتا نإ

 ليس لَسَو هيلع هللا لص , نأ لومي نأ 8 .::تاقثا ةتاوزو  نكارللا كور

 "هل َنْذِإ ال 1 و نوني نأ لبق هيَ ْتَلَغَد نت لاق توبا ىف ناذئتشألا ع
 سس

 . 0 دقو

 م ر كال وسو سا رخل . 3

 سو هيلع هللا لص ىنلا رجح ضب نم ”ملطأ الجر نأ » : اهريغو ناخييشلا ىورو
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 هسا اوم رك ؟ 3 -- سلا مص سلس

 لالا خم ويل ظن ىلفاك صقاشمب ذأ صقشم .لسو هيلع هللا ىلص ْئَنلا ريل م
 . ضي رع لصن هل مهسس : صقشملاو 6 هَنمْطَيل

 م هيلع “ هللا ىلص ىلا 7 ملطأ الِحَر ّنِإ » : اهريغو نيخيشلل ةياور ىفو

 ةاَردِي سو ويلع "نا ىلص ىلا مَ مو ”لسو يلع لا لمص الا ليش ىف رج ني
 هراسا < أ 8# رع هل مس

 كِيَنُيَع ىف ف( تلت ام لأ 8 للا لَصَْنلا َلآَتق ُهَسَأَر اهب كح

 . « رَظُنلا لْجَأ نم ٌناَدئَتْسَألا َلمُج ان
1 : 21 2 

 لف ٍدَحأل لال )» : اعوفرم هريفو دواد وبأ ىورو

 0 سه 6 رثمل ةشاوك , راقص كرير
 ع لعق نإ ه0

 هنم اهوتنا نكلو (يباَوْبَأ نم َتوُيَبْلا اوتأتال » : اعوفرم ىناربطلا ىورو » 7 5 1 2 . يلا عالم 0 .٠

 . لعأ هللو « اوُمجْرأَت الإَوا ناد تك َنِذَأ نإ اونْذأتْساَو « اهِناَوَج

 هثييدحل عمتسن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لخخأ )

 ةنيرقلا ىكذ لب « مهنم عقي ظفل ىلإ مهتهاركل انتفرعم رقتفت الو نوهراك انل مهو موق

 لبلد وهو هب انواهت سانلا نم ريثك هتنايخ ىف عقي دهعلا اذهو « مهنم انبولق تقرط ىنلا
 : ىلاعت لاق الو هنع هلوسرو هللا ىهتام بنذلل كلذ ةمظع الول هنإف « نيدلا ةلق ىلع

 هب ىتعاو هللا همظع ام مظعت ىلاعت هلل دبعلا ميظعت ةمالع نم ناف . مهفاف ( اوسسجت الو )

 هل ىرج امؤ كئادعأ ٠ ند دحأ رابخأ ىلع سسجنت نأ ىتخأ اي كايإف : هنع ىهلاب ىلاعت

 + كاده ىلوتي هللاو همه لمحتل وأ هل مجوتتا اهنع لأسا وأ ةلمج هلاوحأ نع ضرعأ لب

 نوهراك 50 "هو ,ماوق ثبِدَح لِ معا ِنَم » : اهوفرم هريثو ىراخبلا ىورو

 « ََّمآيِقْلا ماي كالا ونال ىف بص

 : ملعأ ىلاعت هللاو « باذملا صاصرلا وه :نونلا منو دملاب كنآلاو

 ةضاير كرتي نواهتنال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 لك ىلع نيعتيف « ةيلهاج ةيمح قح ريغب بضغلا ةعرم ىف اهعوقو نم ايوره ادبأ انسوفن
 ىلع محلا هتمهلسو هادس ريصيل حصان خسيش دي ىلع هسلن ضور. نأ ةيالو ىلاعت هللاهالو زم

 امابرأ ىلع ةيعرشلا دودحلا هتماقإك « محلا مدعب اهبف عراشلا هرمأ عضارم ىف الإ هتيعر
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 . هيبصسأصو همالغو هدلوو هتجوز ىلع هبضغ لق ائركذ اك هسفن ضار نأ ء كلذ وحنو

 ميمو ةمئألا تجرد دقو ؛ريغال لجوزع هللا تامرح تكهنا اذإ الإ بضغيال راصو

 ابساال « ةفصلا سئببضغلا نإف « مدهج بضغلا مدع ىلع لمعلا ىلع ةيفوصلا خباشم
 اذإ منغلا ىعاريضغ مح هئلمالت ىلع هبضغ كح نإف ىلاعت هللا ىلإ هؤاعد رثك نم نحب ف

 هبعت. ناك نأ دعب عبسلاو بئالل ةيربلا ف مهكرتو مهتاتش ةدش نم همنغ ىلع بضغ

 , لقعلا ةفاخس نم نيقيب دودعم كلذو « نبللا نوهضرب اوناك نيد نم مهيف

 كفئاثك ئطلبو سوفنلا تائوعر نع كاجيرْخي حصاذ خيش دي ىلع ىخأ اي كلساف

 كضارغأل ةفلاخملا تافصلل عيمج كئيعر نم لمحتت ريصتل « ةكئالملاب قحلت داكت ىتح

 ؟ كاده ىلوتي هللاو رئأتنالو

 لاق ينصْوَأ لستر هيلع هللا ىلَص لل "لق ًالجَر نأ » : ىراخبلا ىور دقو
 . « ْةْضْنَناَل لاقاَو ارم دَدَرَف بضفتال

 تركف : لاق هنأ لسرهيلع هللا ىلص هللا لوسر بامصأ ضعب نع دمحأ مامإلا ىورو

 م هلك رشلا محم بضغلا اذإف لاق ام بضغلا ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ىف

 هس ل

 مهم نإ الأ « تاقَبط لع اوُقلُخ م َُن 0 0 . 0 هر 7 سإ ا مج 2 5 0

 « كاتي كلف هاقلا ' عيِرَس ٍبْضَمْلا / عيرشم مهم ميو.« ءقلا مي ٍ ٍبضَفْلا هىل مَبْلا

 عوج رلا عير ٍٍبضَمْلا :ىطب *مرحَو الأ ءىقلا لطب ٍمَضَْلاميِرَس ممم نإَو الأ

 . 6 عوج يلا :ىلعب ٍربضَمْلا ٌميِرَس رس 'مارشو م ثم و

 عضخو هللا همصع ةءاسإلا دنع افعو بضغلا دنءرعص نم» :اةيلعت ىراخبلا ىورو
 . ع هودع هل

 . لعأ هللاو « هباذع هنع هلا مد هبصَع مف ْمَكَد نم :  اعوفرم ىناربطلا ىورو

 نيملسملا نم ادوحأ رجاشنال نأ ( مس هيلع هللا ىلص هللال وسر نءماعلا دهعلا اثيلع لخأ)

ادز الو هرجع م الو
ىغ رش هجو,الإ هر

 : 
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 حصان خيش دب ىلع كولسو ةدهاجم لوط ىلإ دهعلا اذبم لمعلا ديري نم جاتخيو

 نه لك ةبحمو ءافصلاتارضخ ىلإ هب لخديو صوفنلا تانوعر تارمفح نم هب جرخعيل
 ؛ ةروكذملا ةدهادلا لولع ىلع ريصي نم سائلا نم ليلقو « هلوسرو هللا بحي هنأ لع

 ىذلا ءالبلا انيلع لزني نأ فوخ انل ةبحمو انيلع ةقفش الإ رومألا هذه نع عراشلا انابن امو

 دله نم ائيش بكنرا نم نأ الإ نكي مل واو « كاذب ةعيرشلا ملاعم سردنتو « هل درمال

 رافكلل لامعأب انلامعأ قحللأ عراشلا نإف « ةيافك هيف ناكل لمع ءامسلا ىلإ هل عفربالرومألا

 خياشمو ءالعلا ضعب ىتع قالا بلاغ ءالبلا اذه مع دقو « نينحاشتم انمدام اهعفر مدع ف

 اذإ ترصو « ةريصم هب تلزن اذإ هب تمشيو اريخ هيخأل بحال مهدحأ راصو اياوزلا

 ١ صئاقنلا نم هيف امل اضيرعت ةبيغ الب انولخ ثركذ نم سئب لوقي رخألا نع مهدحأ تلأس

 ةعمسلا بحو ءايرلا ىلع هامحنو هيلع لذ فورعملاب هرمأي هوخأ ماق اذإ مهدحأ راصو

 الف ءايعلا الو خيياشملا انكردأ اذكه امو « اهدغاوقو ةعيرشلا ناكرأ بلاغ لحمضا ىح

 هللا وفع الوأ انب تسلا انقحتسا دق انإ هللاوو ع ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 مهماع حببقي سوفنلا تانوعر مهيلع تبلغ نيذلا ماوعلاو نوديرملا ناكاذإو هملحو ىلاعت

 ءالؤه ماطف مدعيهلك كلذ ببس نكلو ؟ قيرطلا خياشمو ءايعلاب فيكف « ملسم ةنحاشم

 هلل مهتبحمب هللا دابع اومرك آل قيرطلا اوكلس مهنأ ولو « مهخايشأ دي ىلع خياشملا

 ؛ مركتو نبع ثلأ ىزاجت نيعل : لثملا ىف اولاق اك هلوسرلو هلل مهاذأ اولمحتو هاوسراو

 . نحاشم لك نم تجرخ هلوسرو هللا ةمظع نإ هللاوف

 نع حيفصيو وفعي نأ هلوسرو هللا بحي هنأ ىعدي نم لك ىلع بجاولا نم نأ لمف

 هناحبس هديبع يه نأ امارك] اوامفام ىذألا نم هعم اواعف ولو ةيدمحم ا ةمألا هذه عيمج

 . ملسو هيلع هللا لص هتمأ نم مه ناو ىلاعتو

 هخيش ناك نم لك مارك ديرملاىلع بجاولا نه نأ دوروملا رحبلا دوهع ىف اذركذ دقو

 هاوعد ىف بذاك وهف ىعرش قيرط ريغب هخيش ةعاج نم ادحأ هرك نم نأو « هئالاومو

 مهخيش نع ذخألا مل حص مهنأ ولو ءهنم تقم نكمت ىلع ليلد كلذو « هنع ذخألا ةعص

 ىوس اذه انرصع ىف مدقلا اذه ىلع ادحأ تيأر امو « هبح مهخيش ناك نم لكاوبحأل

 بح نمي ادحأ ايأر اذإ امهتيأر « ىريضملنا ناماس خييشلاو « ىوانشلا دمحم ىديسم

 . امهنع هللا ىضرف « مارك إلا دشأ هئامركير امهمولقب هيلع نافرف ري امهخيش



 توكل

 : كاده ىلوتي هللاو ىخأاي كلذ ملعاف

 : اعوفرم ىئاسنلاو ىذمرلاو دواد وبأو كلامو ىراخبلا ىور دقو

 « ناكوْغِإ هللا دبع اونوُك و اوُدَساَت آلَ اوُضَعابت اَلَواوَبادَم او اوُمْطاقناَل »

 نايقتلي » هيف دازو ىناربطلا ٌهاورو « دلت قوق : هاحأ ريع نأ ردك م لَو

 . « رنا لإ قبسي مالّلاب ديم ىَدلاَو اًذه ضِرْميَو اذه ضر

 .6 مالكلاب 4 ىلا امه رْإَحَو » : اعوفرم امهريغو نيخيشلا ةياور ىفو

 هنع ربدي ملسملا نع ضارعإلا الإ ربادتلا بسحأ الو : هللا همحر كلام مامإلا لاق

 : ههجوإ

 ثالث قف هاخأ رحم ن 2 رمال 8 : اعوفرم ىلاستلاو دوادربأ ىورو
0 

 . 6 َراَثْلا لحد تآف ثآلث قوق رجه نفذ

: 01 5 00 1 0 
 ثالث فره انمؤم رجتوم نأ ندوب لال ١2 : اعوفرم دواد ىبأل ةباور ىو

 ني وع تبع أ م امج ومع ؟ لم بس مل اس ٠ ه

 رخألا ىف اك رتشادقف مالسلا هيلع در نإف يلع "اسيل يل توا رع
 : الا نص رلج  ييفأ ل دس واما“ قعر انوا عوف

 4 زرجملا ني لشلا جرخو مولاب ءاب دقف هيلع دري ل نِإَو

 ع 5 4 .٠

 | ةثالث 200 0 را رمال 8 اعوفرم دواد ىبأل ةياور ىفو

 ) مثلا أب ع هيلع هه كلذ 215 تاكرم ثالث هيلع 0 ل | اذإف

0 

 . ادب ايم ةنثلا الحدي 0 لَم م نإف » دمحأ مامالل ةياور ىف داز

 و نا 5 0 انام نإ » ؛ هحيحص ىف نابح نبال ةياور ىفو

 ا نجلا ف عمت

 ور 7
 0 هبوند 2 رمالسلاب ”هّبحاص أ ل م 4 2: مش ىلأ نبال ةياود فو

 كلذ ّلَع ّدَرَو كانلا يلع ْدَر هال لبقي ' طال د 7 5 7 و ْنِآف

 . تن ”ناطيشلا

 .6 8 كْنَسَك 17 1 اخر - نس 2: اعوفرم قيبلاو د واد ونأ ى قىرورو



 دل مغ

 بَررمْلا ةرِزَج ىف نوصل مدعي نأ سني دق ناطيشلا نإ + باعوفرملسم ىورو

 2 / شب رحّشلا ىف ْنِكْلَو

 + عطاقتلاو بولقلا ريغتو ءارغإلا وه شيرحتلاو : : مظعلا دبع خيشلا لاق

 هلل ذيك سيمو نينا لك فلكغألا ض م :اعوفرم ملسو كلام ىورو
 معءاش#

 ا تناك انما ال يبس للاب كل كرشبال كرما لكي م ايلا كلذ ىف

 1 0 و نبذه 17 لوف هانحبش

 هيلعدللا لص ىنثلا نإف « اذهنم ءىثسيلف ىلاعت هلل ةرجهلا تن ك اذإو دواد وبأ لاق

 ل تام ىح هل انبا رمع نبا رجهو انام نيعبرأ هئاسن ضعب رجه ملسو

 ى نيقراغلا الاثمأب رجملا قيليال لوقي ىنيردلا زي زعلادبع خبشلل ىديس ناكو : تلق

 + سوفتلا سئاسد ىلع نيصاوغلا هللاب ءاهلعلاب رجهلا قيلي امنإو مهسوفن ظوظح

 فطثلا ليل هدابع لع هللا ”ملظي: » : السرسو اعوفرم هريغو قييبلا ىورو

 . « نحاشم أ كرشمل الإ ضدألا لْهَأل ”رفنيف نابنت
 نب لسا اذ] خرقا نقي .: «لوقي هلل حر صاوقلا يلع ىافيس تعمسو + كلف

 ناويد ىلإ امهلمع دوعص عئمو ىلاعت هللا امهرجه اك اعيمج امهرجبم نأ هل اعمسي ملو نيريقف

 3 ملعأ ىلاعت هللاو ءامسلا

 دئاصحم نوابتنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ند ماعلا دهعلا انياع لخأ )

 عم كلذ وحنو نيدلا مدعاي نيدلا ليلق اي رفاك اي ٍلسم ىلع بضغ لاح ى انلوقك انئنسلأ

 ىلع وح هلبخدي ال ىذلا حيحصلا فشكلا قيرط نم ىلاعت هللا انءلطأ نإف « هتبقاعب انلهج

 هتنايدخ ىف مقي دهعلا اذهو « كلذ انلف همدع وأ نيدلا ليلق وأ ارفاع تومب ملسملا كلذ نأ

 ةمعنلا رفك هب دصقي كاذل لئاقلا نوكي نأ الإ مهللا مههضغ لاح سانلا نم ريثك
 : ىلاعت هلوقب هيأإ راشملا ماللسالا ندد نع 0 هب 3 رح ال ىذلا رفكلا وأ

 . ( نورفاكسلا مم كئاوأف هلا لو كلم "1 نتك)
 هلوق كلذ ريظنو ؛ مالسإلا نع ملسملا هي جرح ال رفك وه امهريغو دهاجمو ةدات# 1

 : ملسو هيلع هللا ىلص

 62 3 رثآ فلا ىف هاّولل»



 -م588 0

 .ةهيشلل هيلع لحخديف هب مزجم ارمأ نآرقلا نم مهتي نل ىلارلا ىنأيف هيف كليكشنلا ىنعي

 باقلا داو وأ بلصلا دلوإ ىغبني ال هنأ ملعاو + هب مزجلا نع هجرخميو هيف هككشي ىتح

 كرشم اي ىدوبم اي ىنارصن اي رفاكاي هلوآب هناسل قبس اذإ روكلملا هدلاو ىلع ىعستسي نأ

 هظيلغتو هيف هفلاحخ ىذلا رمأآلا مظعت كاذب هدلاو دارم نإف ؛ كالذ وو ملا قارماي هللاب

 هوبرضبوأ هرلتقي نأ اودارأو ةيصعم ىف عقو اذإ هنأ ليادب « ربغال ةنيع ىف هحيبقتو هيلع
 نأ دب الو رتسلا وم رفكلا نإف + لبوأتلا لمتحت رومألا هذه لك نأ عم هيلع نوبي ال

 ىدورلاو رمأ ىف هريغ رصني ىذلا ىنارصنلاو « ام ارمأ سائلا نه صخشأا كلذ رتسي

 ىذلا مدلا قارملاو « كلم وأ لعف وأ دوجو ى هب كرشملاو هيلإ عجارلا هئيد ىلإ لئاملا

 . كلذ معاف كلذ وحنو مجح وأ دصفي

 اك (ي ويخأل "جلا َلآقاَذإ د : اعوفرم اهريغو ناخيشلاو كلام ىورو
 . « يلع تَعَجَر اَّلِإَو ليق اك ناك نك اهثنحأ يب

 0. امل

 اهدحأ اب هاب الإ 2 :اعوفيص هحيحص ىف نابح نبال ةياورىفو

 « مريتكشب رك اَِإَوايفاك ناك نإ

 26 رفا [ب ديخأل ”لُّجلا لق اَّذإ » : تاقث هتاورو اعوفرم رازبلا ىورو

 : معأ هللاو « رلثمك

 ةميهجالو ايمدآ بسنال نأ ( لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لأ )

 الثم انل ىدارت اذإ سبلبإ اننعلك « ىلاعت هللا ةئنعلب الإ اممنءلت الو تاقؤاّلا نم اههريغالو

 ؛ هللا ريغل حبذ وأ ؛ ضرألا دودح ريغو طول مو له لمع نم 50

 نأ ملسم لك ىلع بجيو « كلذ وحنو دوهبلا هللا نعل انلوةك نيعم ريغل نمالا ناك وأ

 م حيبقلاو بلكلا نود نسحلاو قدصلا مالكلا هئاسأ دوعي

 احابص معنأ هانمم ام لاقف « ريزئت ىلع رم مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع نأ انغلب دقو

 م نسحلا مالكا ىناسل د"وعأل كلذ تلمف امنإ لاقق « كلذ هل لبقف

 ؛تانوعرلا هسفن نم قحم ىت> خييشدي ىلع ةمأت ةضاير ىلإ دهعلا اذهب لماعلا جانحيو

 : ةحنار دهعلا اذمب لمعلا نم مشي الف الإو ةنسحلا قالخخألاب هقلخعيو

 0 محد 0 ناَو)
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 7 مصر هلاو# ميار 1 1

 «ةرفك هلاتقو قوسف سما بابس ه : امحريغو ناخيشلا ىورو
2 : 2 9 202 

 3 نام 1 0 ان طيش ناّدتْسملا غ2 : اعوفرم هةحءيعص ىف نابح نبا قورو

 »ظ نأ ذاكتيَو

 10 سا سل ع ءرذ 20 8 7 ||
 رباجلا لاق سو هيلع هللا لص 'ى دذلا نأ » : الصتم اعوفرم هريغو دوادوب قكورو

 سورم ىلا عام

 اًريعب لَو دع الو يا كلذ لعب تيرس ف 2 لاق 3 اَدَحأ يسال : اس ن نبا
 م
 8 ثيدحلا »2 أش و

 دكا لج را ل أ رابكلا ربك أ نم نإ » :اعوفرم هريغو ىراخبلا ىورو
 نان تيعف لج 11 ير لك داو رسايل د فا كرو ف ع اه رس<

 رم 0 راس
 .ء.ّك هيأ بساف دما بسيَو

 .٠ 5 .٠  05.ّء 2 ا 6

 . ١ نا 00 نأ 3 ٍدصل ىغبذيال 20: اعوفرم هريغو ىراحبلا ىررر

 ا ”نيقيدص نين 2 ون 0 نأ مست 8 : اعوفرم كاس ةيادر قي

 . هقيقر ضعب نعل ني> ركب ىلأل كلذ لاق

 هانأ نءاي لجرلا انيأر اذإ اذك : لاق عوكالانب ةملس نع ديج دانسإب ىناربطلا ىدرو

 ج رئابكلا نم اياب ىقأ دق هنأ انيأر
 يما الا لا #8 مو ل ضو ف ل ا اه ع 7

 ةنعللا كامل الهأ 323 نإف ايش نعل ادإ ديعأ| نس 0 : اعوقرم دواد ربأ اكءرو

 . « ملئ اق ىلإ تنِحَرالإَو

 ن اةأرما مس م هيلع ا ىل< رثا ل 56 أ 2 : 00 يورو

 ا سو 0 هللا لَم لق ْتَرِحَص نيح 0 00 هر 8 ضب ىف راصاالا

 .4 ا وعلم 20 اهوع و اهاعام

 م دحأ اط ضكرعت ام سانلا ف ىشمت نآلا اهارأ ىنأكف نيصح نب نارمع لاق
 أر 1و هيلع هللا ىلص هللا لوسَر نأ » : اهندلا ىبأ نباو ىلعي نأ ىورو ص را ا 0

 + للك نع يال هللا َدْبَعَأي لسور هيا دّْشلا لَص هىَتلا لاق ري 00

 .4 نو
8 



 بم ميال

 « الكل اقوي هنإف كيذلا اُبستَأل » : اعوقرم ىلانلا ىورو
 السور هياَع هللا لص 4 هللا لوو د نع رص 5 نأ: 00

 00 ميما

 و بج

 ا ص هلا لف 52007 0 مدع 7 نإ مر هريغو 1 ىررو

 . « ةالكصال هايبنألا َنِمايِدَن تع مف (ممتال سو هيلع

 ايت ًاققبأ هنإف ثوغربلا ىنعي  هّيسل اَل» :حعيحصلا لاجر هلاجرو رازبلل ةياور ىفو

 . « حبلا السل هايبنألا نب
 م

 ماب

 َلاَقف سو رفيلع هللا ىلص ىنلا دنع ى ترك ْذ يغار " نأ ف: + قارنطلا وزو 26 ”ةماعل 5 5 ل

 « مالا قوت نإ

 ٠ لاق هنع هللا ىضر ىلع نع هل ةياور فو

 :لَسَو ِوْئَع هلا لَ هللا لوْسَر لاَ اهاتبيَسَف ثيغاربْلا انذاك آلم اندر »

 كل "ل2 7 رع هللا 5 هل ك2 0 6 لا ا و ا

 ثا لوسي دنع برا نم اق نأ نايساناو لاو ةراوونأ ىزرف
 © رس عار 2

 ةّرومأم أمإف حبلا نسلتال سو هيلع نام هللا ”لوسر هل "لاف سو ويلع ”هللا ىلص

 . رعأ للاو « ركيلع ةئمللا تْمَجَر لأب ل ا

 ظافلأب انتلسلأ قاطنال نأ ( لسو هيلعدتلا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 كلذ ىف انعقو اننأ عقو نإو « حيرصلا فدذقلا نع الضف نيماسملا نم دحأل فذقلا مهفن

 هوأ راكألا نم دحأي ةدئع عهشتت الو ءاشي فيك اممق فرصتي فوذقملل انسوفن اذهاس

 « سانلا نم ريثك 4 لع دهعلا اذهو « انئاقرأ نم ناك ولو دحلا كرتب انغاسيل هبادصأ

 قطنم ىف ثوءروتيال نيذلا سانلا ةءاشإ بسحم ملسملا هيخأ ضرع ف مهدحأ عقيف

 غلبي نالف ناز نالف « رمدللا برشب نالف ىلمول نالف ىسافذالف « باك نالف نولوقيو

 شحاوفلا هله نم ةشحاف ىلع طق هآر الو « كللذ رحنو هبحت ةنالف قاع نالف ٠ شيشحلا



 تل مقل

 كلذ ىف عقو نم فود مدع نم هلك اذهو « ةلداع ةنيب كلذب مكاحلا دنع تميقأ الو

 + هنيد ىلع

 هرصب قرم ىتح حصان خيش دي ىلع كرلسلا ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتحيف

 انه هلعفيف كانه هللا دنع ىشمب ام رظنيو رادلا هذه نيبو اهنيب قباطيو « ةرخآلا رادلا ىلإ
 ةحئار نم ائيش مشيال نأ همزال نف انركذ انك كلسي مل نمو ءانه هكرئيف كانه ىشمب الامو

 + نيملسملا ضارعأ ىف عوقولا نع عروتلا

 (دبكش هيَعافاو)
 َفْذَكَو "نهنم رك ذه تآقبوما "ع ا اوُبنتجا » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 . « تانماولا تآلفذلا تاَنَسْحْلا
. 

 يقْلا ماي مي هللا دنع راكلا ريك أ نإ >: : اعوفرم هحيحص يف نابح نب اكورو ٠ مما سإإ سوم 500
 مص 6

 .) ل

 هب ب هبيعيل ويف سيل ءىثب اًرْمَأ نك د نم » : اموفرم ديج دانسإب ىتاربطلا ىورو

 . « ديف "لاق امن لأي تح هج ذا قل لاك هنأ هنح
 دْلا يلع مق اراب هكولم هفذق نم » : اعوفرم امهريغو ناخيشلا ىورو 1 هلم مز مضم تسهر كدلا د 7 6 1

 . « لق ل نوكمي نأ | ٌخَمايِم م 10 7 2 ل 0 هما ها م هام

 ءرشلا محلا فلات دق ةرخآلا رادلا ماكحأ نأب حيرصت ثيدحلا اذه ىف : تلق

 اهحاص ناك نإو « ةميقلاو ةبيغلا مر حتب ثيداحألا تحرص.ل ف الإو « ايندلا راد ىف

 5 ملعأ هللاو اممم

 ماعطب تعدف هل مع راز هنأ صاعلا نب ورمع نع دانسإلا حي لاقو مك احلا ىورو

 اهظع تلق دقا هللا احبس ورمع لاقذ ؟ ةيئاز اي نيلجعتسن الأ تلاقف ةيرالا تأطبأف

 مسو هياع هلا ىلص هللا لوسر تءمس ىلإ لاقف ءهللاو ال :تلاق ؟ انز ىلع اهنم تعلطا له

 لوقي
 امبإ 3و ٠ مص ساس مج نع 0 7 ؟ء للا 03 ما

 انز ىلع اد مئات مو ةينازاي اه ديلول تل نا ل مارماوا دبع اعاد

 للعأ ىلاعت هللاو « يذلا ىف قر َدَحآل نأ رتمآيقلا مي امسديلو مدلج



 ل معاق

 ريشنال و السم عاورن ال نأ ( ملسو هيلع هللا لص هللالوسر نم ماعلا دهعلإ انيلع ليخأ )
 اومانيل مهفوخم اننأ انبلط اذإ « لافطأألا ايس ال نيحزام الو نيداجال هوحنو حالسب هيلإ

 تكسا انلوقك « ةوعبلا وأ توصلا ظيلفتب مهانفوخ حايصلا نع اوتكسب وأ الثم ليلا ف

 ىف عقي دهعلا اذهو « اهئيمع نم فاخمي لقاع لك نأل ةعاسلا مايق اهب ىنعنو ثءاج ةرعبلا

 لص عراشلا هنع ىبن ءىشب نوبعلت مهل لايف بعلن امنإ نولوقيو سانلا نم ريثثك هتناهخ

 + هنع ىهلاب ىتتعاو سو هيلع هللا

 تويب نم هاوكشب هفيض ريصي مث هاخأ لجرلا مصاخي نأ رومألا حببقأ نم نأ ملعاو

 امبرو « ىلاوال وأ ىضاقلل وأ الثم شئفملل هيكتشي نأ دب ال هنأ تلح امبرو ؛ ماكحلا

 هيلع نوهأ ها ام بلس ىريف ماك- للا تويب لويثدب هل ةداعال تلعلا تعمق فاداوا##

 : ممديأ نيب فوقولاو ماكحلا نم

 سيلو بعلأ انأ امنإ لوقتو نواهنت الو عراشلا كرمأ اك نيماسملا ةمرو ىخأأي مزلاف

 : كاده ىلوتي هللاو كاذ نم كايإ مث كايإف + مظع بدأ ءوس هنإف ةقيقح ىوكش ىدوصقم

 ىبنلا عم نيرئاس اوناك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بارضأ نأ دواد وبأ ىور دقو

 لوسر لاقف عزفف هذخأف لمج هعم لجر ىلإ قلطناف مهنم لجر ماقف « سر هيلع هللا لص

 :: لو هلع هلا لماهلا

 اً عْوَر نأ 0 هرمال »د

 ىلع قفشمف ملسو هياء هللا لص ىلا عسم اا الجر نأ ىئاريطلل ةياور فو

 : ملسو هبلع هللا ىلص هللا ءكوسر لاقف اعزف هبتئاف هتنانك نم امهس لجر عزتناف هتلحار

 سمن : قفخ ىنممو « الئ عْوَري نأ ملثم ال

 اًبعال ال ريخأ عت '1 دحأ 206 » : اعوفرم ىذمرتلاو دواد ونأ ىورو

 . «اًداجالَو

 ركلف خزمب وهو اميغف لجر لعن ذطخأ الجر نأ امهربغو رازبلاو ىناربطلا ىورو

 لاف يودع ل كال رمزا كلك

 « ”يظع ظ ريثما ةَعْوَر نإ 0 ار
 امهذحخأف هيلعن ىبسنو ماقف 0 ىلص ىذا دنع ناك الجر نأ ىناربطلا ىورو

 ( راونألا حقاول- ه4)



 د ميله

 ةدوه لجرلا لاقف « اهانيأرام موقلا لاقف « ىلعن لاقف لجرلا عجرف هتحن امهعضوف لجر

 : اثالث وأ نيترم نمؤملا ةعورب فيكف : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف

 مسعر بت م29 م سا - ص زل ل را ع : 8

 ما نا هللا ىله اقح ناك انمأوم فاخا نه » : اعوفرم ىتاريطلا ىورو

 . « َّمايِقلا ماا عزف ند

 ل ا ا
 هفاخأ ىح ريشب ايف هني ةّرظن للاسم ىلإ ظن ند 2 ؟اًضيأ هل ةناوزا فو

 . « ََمآيفْلا َماوَي ىلاعت هنا
 ىرذيال هنإف _حالسلاب هيخأ ىلإ 'ك دَح ةيقيكل د اهرترم ناطيشلا وزو ئىإ 071 يي م 0 و و م_

 وابل رضا ردح يف مَقيف هدي يف 'عا ع ناطيشلا لأ

 . داسفلاو نوطلا عزتلا لصأو ( ىنتري : عزل ىعمو

 2 8 نع ع 5 ة “بث م ع 1 001 ٠

 ْنِإَو هنءلك ةكئاللا ّنإف ديراب هيخأ ىلإ راشأ نم » : اعوفرم ٍلسم ىورو

 07 ع 2 ل

 حا دقي ذل فاجأ ناك
 هَ ليلي دع يعل نيم ني. 08 لا

 .«راّثلا يف ٌلوَتمَلاَو لِيرَقْلاَم امهيفئَسب ناملثملا َمِجاَوَت اًذإ د :اعوفرم ناخيشلاىورو
 2 همر عوج م و تار مسرع . ر 5 .

 فارح ىلع امهف حالشاا ديخأ لع اَهَدَحأ لمح اَذِإ نيتادنلا نإ » اضيأ ال ةياور ىفو

 لأب اف لترَْلا اذه هللا لوسرأي ”ليقن اميمت اهالَخَد هبحاص امه دَحأ لَكَ اًذِإَف 'س

 . « عبحأص َلْدَك داَرَأ هنِإ َلآَق ؟ لوتقلا'

 0 ف 6 7 3 28 5 . 0

 .٠ رعأ هللاو 0 هلاتقو قوسف ميلا بايس 2 : اعوفرم اهريغو ناحيشلا ىفىرورو

 ىذلا رهدلا بسن ال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذأ )

 هتنايخ ىف عقي دهعلا اذهو ءحيرص رفك وهف رمخالا ىنعملاب هبس امأو « نامزلا ىنعي هيف نحن

 و ل كاك : ماوعلا ن و ند اذه ءوساا نامز اذه نواوةيف « نيقسافلاو ماوعلا نع الضف نيللاصلاو ءالعلا نم شك

 نامزاا لعفال فلكملا لعف امه امثإ ريخاو ريثلا ذإ مهسفنأ نوبسي مهنأكو « مؤشلا نامز

 : اودشنأو

 مس د مو مام سول 5 5 ا
 نك



 ماع و ل

 ؟ اينذلا تلق ايّدلا هللا َنَمَل م51 نبا َلآَق اَذِإ » : ثيدحلا ىفو « اولاق ام رخخآ ىلإ

 .6 هبل اناصعأ 00

 ىق لمأت نمو « نامزلا فال قدص هنإف نيفلكملا ىلإ مؤشلاو رشلا كوضأو مهفاف

 رورشلاو ىصاعملا نم هيدي ىلع عقيام لكى هردقو هللا ءاضق مح تحن هسفن دجو هسفن

 ةملظأا لاعفأ ميمج كلذكو « تعقو اذإ هنع اهئازج عيفد الو هنع اهعفد هدي ىف سيلف

 الثا لصألا ةدهاشم نع ةلفغ ريغ نم عورفلا ىف لزنتو لصألا ىخأ اي كسمأف «ةالولاو

 فتضأو « لاعفألا داجيإ ىف ارثأ ءىشلا كللذل نأ هجو ىلع هقلخخ نم اثيش ىلاعت هّللاب ك رشت

 : ىلاعت هلوقب مهملإ ىلاعت قالا هفاضأ ىذلا هجولا ثيح نم قلخلتا ىلإ لاعفألا

 1 كلذ رخو( وشل د نواس عندا

 اجلا ىلأ ملاس خيشلا ىديس تاعصأ عمتجا : لوقي هللا هر صاوخلا ىديس تعمسو

 اذه ىف انصوأ هن !وااقف « لجر ةئامعبس اوئناكو رصتخم وهو ةريحبلاب ةوف ةنيدب ىوفلا

 قام لك نأ اننارخخإ اب اوملعا لاق مث ء تكسف كنع اهظفحت ةزجوم ةيصو تقولا

 .نونوكنت تيك اورظناف ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألا نم كم زربام ةاكاشب مكلباقي دوجولا

 ىلع الإ اثيش هلهأو ناءزلا ىلإ طق فضي مل هلمأت نف ةسافنلا ةياغ ىف مالك اذهو تلق

 : ثيدح هيلإ راشأ اك فيلاكتلاو دودحلا ةماقإ لجأل دانتسالا هجو

 52 0 نأ ” غو هآلاَو امو هللا رث ذ الإ ايفر امن دا رع دلال

 « ةنوعلم هنأ ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا ربخأ ام ايزدلل رومألا ةبسن حصي هنأ الولف

 . كاده ىلوتي هللاو هلمأتف

 مس مس كارو

 انأَو « رهدلا د١ ونب بسب : ىلامت هللا لَك » : اءوفرم اهريغو ناخيشلا ى ورو
 . © ٌرآهملاَو ليللا ىديب ره دلا يللا 7 5 5 .

 . « امهنضتق تنش اذِإَو هَراهمَو هليا بلقأ » : ةباور ىفو تركك رمل ل ع قاب رو 1 ١

 متكون س# علا كس سفك ميسر سا ف مس 0 :
 . 6« 'رهدلا وه هللا نإذ رهدلا مك لحأ بسب ال 0 مسمل ةباور فو

 هلا َنِإَف رهدلا ةَبيَخ اوأ وقت الو ماركلا بتعلا ١ مَآ ال » : ىراخبلل ةياور ىفو ىلا او دلسسوا ناش 2 5 1
 ريو ىي 2

 . 6 رهدلا وه



 مورا

 : : اعوفرم اهريفو ماخماو دواد أل ةياور فو

 "6 دحأ لقت الف« راد ةَيَِ بخ اي لوقت مد نب | ىنيؤاوي : :لََو ع ”نلا لاق د

 ت6 5 0 بق ”رهادلا نأ إم رهدلا ا

 هك ىدبَع تضَرقَيْسا لجو َزَع هللا ٌلوَقَي » : اعوفرس قبيبلاو كا 57
 . « زها أو هاَْهَداَو ءاَرْهَداَو : لوقت ىِري ال َرهَو ىدِبَع 2-0

 ماي يذلا ملل نأ : "لجو رع هللا لاق « هدا اوم آل » : ىقبمبلل ةياور ىفو

 , كوم 58 كر ينو اييلْْأَ مع ددجأ ليلا

 لوقبو ءارلا مض ركني دواد وبأ ناكو . ءارلا مضي روهمجلا اي رهدلا انأ هلوقو

 فرظلا ىلع ءارلا حتفب وه امنإ لوقي ناكو « ىلاعت هللا ءامسأ نم امسا ناكسا كلذك ناكول

 ' ملعأ ىلاعت هللاو مهضعب اذه حجرو راهنلاو ليللا باقأ نامزلاو رهدلا لوطأ انأ هانعمو

 طق ادحأ رراسن ال نأ ( ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذأ )

 ريغي دحأ لام ذخأ ىلع مزعادق املاظ انيأر اذإ اه « ىعرش قيرطب لإ ةميمنب انناوخ] نم

 ىلع مزء وأ هتيب ءاركىف ةدايزلا وأ هتفيظو ىلع ىعسلا ىلع مْزَع وأ 57 وأ هسيحس وأ نح

 ابستحم وأ الماع وأ ايضاق] هلعجم نأك « اهقحي مايقلا قيطب ال ةفيظو هيلوب هنأ ىلع ىعسلا

 : داسفإلا هجو ىلع الإ تمرحام ةميقلا نإف « كلذ ومت وأ

 5 دلما 3 دِسلا“ لمي هلو "ناو )

 ىإ لقتال هلاومأ نا نولوقيو ناعزلا اذه لهأ نم ريثك هتنايخ ىف عقي دهعلا 9 7
 . نوكي ام فوخخأ نم مرهظأ نبب ةءاقالا تراصو كلل تلق

 لخف ©« لجو زع هللا دنع بونذلا مظعأ نم اهمأو ةميغلا ميرحن ىلع ةمآلا تعمحأ دقو

 ردحلا ىف ىلاوعلا ةيلاع نكو « نيقبب كايلع مي هنإف كل مث نم لكنم ىتخأ اي كرذح
 , مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةون الو لوح الف ؛ ثعقو الإو

 0 كلا زد دب الو «اهرترم اهرخو ناعيتلا قوور

 . مالا ىنمي وهو « ْتاَتَق » : ةياود ىفو

 ىذلا تائقللو « مهلع منيف اثيدح نوثدحتي ةعامج عم ن ركي ىذلا ماهلا لسيقو

 : اعوفرم نيخيبشلا ثيدح مدقتو « ميم نوملعبال مهو مهلع عمستي



 هس مينا سل

 .« ةَميِمَلاب شي نآكف امدَعأ اًمأ »

 . «راثلا يف ةّيلطاَو ةمينشلاَو ةَميِمْنلا » : اعوفرم ىناربطلا ىورو

 «ر ماش لَك يف نآممتحي ال راثلا يف َدقْلاَو ةّميمْتلا نإ » : ةياور فو

 : اعوفرم هحيد# ىف نابح نباو ىلعي وبأ ىورو

 .6 85 ِباَّذَع نم ةَميِمنلاَو ء هجَرْلا دوسي بذَكْلا نإ د

 ل نورا اب َنوهاَشَلا هللا دابع ش١ ؛ اموفرم هريغو دمأ مامإلا ىورو

 + بْبعْلا آب 0 ىغابْلا دّبحألا

 ”نوغأبل ةميمنلاب َنوداَشَلاَو نوُراَمَلاَو نوزامملا د : 0 ىبأل ةياور كي

 . « بآلكلا هوجو يف للا شحم بليملا

 : ليوط ثيدح ىراعوفرم هحيحص ىق نابح نباو دواد وبأ ىورو

 . « ةقلاخلا م نْيبْلا تاّذ دف "نإ د
 : لاق هنأ مسو هيلع هللا ىلص ىبنا نع ىددبو نابح عبا لاق مث

 . لعأ ىلاعت هللاو « َنيّدلا قلت لوقأ نك 3 رمعشلا قل لوق 0

 انعوقو ىف نواهتنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ل

 ةفئاط هيلع 5 كلذل ةرفكم الامعأ انل ىرن الو « ناتربلا ىف انعوقو نع الضف ةبيغ ىف

 ىح انبأد اذهو « كلذ ىف انعوقو نم نيفئاخ لازن ال لب سائلا ضارعأ ىف نيروهمملا

 كلت رفكن له انل ىتاا لامعألا انأ رهظت كانهو « تاسحلا نع ردصنو لجو زء هللا ىنلن

 تافآلاو للعلا نم امف امل رمخأ تارفكم ىلإ جاتحت اندنع ةحلاصلا انلامعأ نإ ؟ال مأ ةبيغلا

 : ليق 53

 َمَلَّز لك نع كيفكت تدُدَع اذإ ةريثَك هَ تااطلا يف كبونذ

 ولو لوقي مث ملسم ةريغ ىف مدحأ ”نعقيال : لوقي هللا همحر صاوالا ىلع ىديس ناكو
 هيضرال هانتم وأ هانبتغا نم ناك امب رف ةبيغلا كلإت ىنع رفكن ةحلاص الامعأ ىل نإ هسفنف

 بلاغ راصو« ليلقلاالإ هنم لسامو قلها بلاغ مع دق ءادلا اذهو ؛ ةمايقلا موي انلامعأ عيمج



 - موجع

 لب هيف ةيرغلا نم ردكتي ال لقاعلاف « هجوب همادق نمو هجوب دحاولا ءارو قم سانلا

 , ءاشام اهنم ذخأيف هباتغا ىذلا لامعأ ىف ةمايقلا موي همك ىلاعت للا نأل حرفلا هل ىغبني

 هل رفغا مهللا : هباتغا صخش نع لوقي هللا همحر نيدلا لضفأ ىخأ تعم دقو

 نإف « ةمايقلا موي انه سانلا ىطعيل هلامعأ ىف صالمخالا هل مقار ىتهج نم هانجام

 هب ىضري ىح ءىش اهبحاص عم اهنم ةردنألا ىلإ لصبال ةممس وأ ءاير اهلخد ىلا لامحألا

  لجوزع هللا دابعب همحرأ ناك ام هنع ىلاعت هللا ىضرف « ميماتغا نيذلا سانلا

 هبلقب دهاشي ريصي ىح قيرطلا هب كلسي خيش ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتحيف
 هذخاؤيال امو هب هللا هذخاؤي امو درب اهو لامغألا نم كانه ىشمب امو ةمايقلا تاصرع

 تعض هيف راص سانلا نامبإ بلاغ نإف « كانه ىثعال ءىش لك قف عوقولا نم رذحيل

 مقو امل ايوق ناك ناميإلا نأ ولو « تاقبوملا هذ-ه بائتجا ماقم ىلإ هبحاصب ضبنب الف

 2 هللا مرح امف طق دحأ

 هدعوت ام هدنع نوكيال نم لك : لوقي هللا هحر صاوخلا اياع ىديس تعمس دقو

 بحاص لمأتو « تافلاغا ىف هعوقو همزال نف « ءاوس دح ىلع رضاحلاك هب ىلاعت هللا

 ةميظع ارا هل ناطلسلا ججأ ول ةاكزلا جارخإب لم اذإ لاملا بحاصو عاجلل ةوهشلا

 اهزاح الوق رانلا هذبب كتقرحأو كتبذع ةأرملا هذبب تينز وأ ةاكزلا تعنم نإ هل لاقو

 هترعصبب دهشي نم كلاذكف « هرصبب باذعلل هتدهاشمل ةاكرلا عنمب الو ائزلل لعفي ال فيك

 ٠ مهريغ ييصاعم تركو نينمؤملا لك ىصاعم تلق انه نمو ؛ ةبيغلا ةرافك

 ىلا تيأر : لوقي ناك هنع هللا ىضر ىلذاشلا بهاوملا ابأ خيشلا ىديسنأ انغلب دقو

 لاقف ؟ اهبحاص غلبت حلاذإ ةبيغلا ةراففكام هللا لوسراي تاقف « مانملا ف لسو هيلع هللا ىلص

 : ها هتبتغا نم فئاحص ىف كلذ باوث ىدهتو نينذوعملاو دحأ هللا و» لق أرقت نأ اهترافك

 . (”يحر دونغ كلَ )
 ٍةَجََح يف َلآَف <لسو هيلع هنا لص هللا لوُسَ نأ » : امريغو ناخيشلا ىورو

 اذه "كرز ةماركك ”كيلع مارح 'كسصارغأَو "مسا مأَ "كلم "نإ :عرادرلا

 . تطلب نهآلأ ءاذه "كيب يف اذه "رشف
 5 0 1 ١ 3 يم رس وص 34

 ى» 275 ”هط'رعو همد مارح ملا لعرشلا <ركد :اعوفرم ىذمرتلاو ملماكورو



 د موو ادص

 لجل نآيثإ 17 مذ نا ند نآتثا ايلا » : اعوفرص ىناربطلا ىورو

 . « ديخأ ضارع يف لّجّرلا ةلآطتنا ابترلا رأ َّنِإَو « هم

 : اعوفرم ىوق دانسإب رازبلا ىورو

 ,ةوَح ربعي لئلا لجكرلا ضرع يف لجل ةلاطتنا رئابكلا ِرْبْك أ ني نإ د

 « مبا نآييشلا رثابكلا ّنِمَو

 : حيحص نسح ىذهرئلل لاقو 5 يدمرتاو دواد وبأ ىورو

 رم كَ <لسو ديلع هللا لص نا تلق تلق اَهَع هللا َىصَر ةَمئاَع نأ »

 تيعرَم 0 هلكت لف : دفا لاقف » «: ةريصق ىنعي : ةاورلاضسب لاق اذن ة1ذك ةّيفص

 يع ال مل

 ٠ ( “هيجرل رحبلا ٠ ءاع

 ها فر يس ود راكبا ق فرار نيج هةر ول زن

 ١ ع

 لوسر رجهف بضغ لاح ىف ةيدومأي ةرم ةيفصل تلاق بئيز نأ :دواد وبأ ىورو

 + رفص ضعبو مرخغاو ةجحلا اذ بنيز ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 :؛ تلاق ةشئاع نع ايندلا ىلأ نبا ىورو

 ليلا ةليروطا هذه نإ ]سو ويلع هللا ىلص تلا دنع 3 0 تاق د

 .« ملل نم ةكضب تظفلف ىليفلا لَ
 . ةعطقلا : ةعضبلاو « كلف قام ىرا : ىظفلا ىعمو

 ”ملسو ديلع "للا ىلص ىلا دنع نم مَ : الجر "نأ و : :قاريطلاو لميؤ أ هورو

 يا أ <لسو ويلع هلل للا لص ا َلَق اَناَلَف َرِمْغَأ ام اوُناَقق اًرِجَع دمايقر ىف او

 . « ُهوشبَمْعَاَو' يأ 1

 سو هيلع هللا ىلص تلا دنع اونو ةايلأو» ندع ءانبلإ قايصألا قورو

 "للا ىلص ُعتلا َلآَف هل لج تح لج ال 2 ار

 اَذِإ "بح لاق « ويف ام اْئَدَح اهب هلل َلوُسَر أب اولاف هوبا 1سو هيلع

 . 6 هيف أع 1 اخأ مترك 8



 همقه5-

 : حيحصلا ةاور هتاورو ىناربطلا ىورو

 لا لب ني لُجَو هيف َمَقوَق ]سو ديلع هلل لص يتلا دثع ني م6 الجو هنأ
 تلك" أ كنإ :لاآق ءامل تلك أ ام؟ للمتأ "مو لاق لح لسو ويلع هللا ىلَص لا

 5 34 كيخأ 1

 : لاق اعوفرم ىناربطلاو ايثدلا ىلأ نبا ىورو

 ناك ”لَجَرَو ينم رك ذه ىَذأْلا نم مهب ام لك ِراَثلا لْمَأ نووي ةعيدأ 0

 كيلا شك 3 ةَبيِمْلاِب ساّنلا وخل ”لك أ

 0 ا 0 1
0 ”5 

 سم ني ٌعأ م مب ثارت ب جرُ ء ل » : لاق اعوفرم دواد وبأ ىورو

 0 َنيِللا ءآلؤوه لآ ؟'ليربجأي ءآل وط'نم تلد منوم هوجو نو
 . « مهضارْغأ يف َنوُمَبَو سائلا مو

 : اعوفرم ىيببلاو ىناربطلاو ايندلا ىلأ نا قورو

 - قد ل 2 اخرا :لآق ؟قيكو لق 2 نا ”نم دش ةييغلا»

 2 ص آ

 ٠ هدحاض اها دن ع جي 2و | رم ال ْمَبَِمْلا َبحأص َن و 4 هيلع

 ما 5-1 7 35 ٠

 توا لوقت نوت هباتك قارمل ”لجتلا ْنِإ » : اعوفرم ىناهمصألا ىورو

 كب اييغاب كم ص ل لان 0 ققفيدص ف 'تتيل ماع 1 ١ 67 كا

 .60 سانا

 3 م 2 م 5-5 00

 هلوُسَرَو هللا اوله ؟ ةبيفلا ام َنوُرْدَتَأ » : اعوفرم اهريغو.دواد وبأو سم ىورو

 : لاق ؟لوقأ ام ىخأ يف ناك نإ َتْيأَرَفَأ : ليف فركب ا ةلاخأ كرت ذ لاق 0
 واى

 - ا 1ص م 9 0 ل 0 2”

 . ( هن دقف لوقت ام هبف نكي 1 نإ و تيتفأ دم لونك م ”كيخأ ىف ناك ن



 -مةوألا ع

 3 ملعأ ىلاعت هللاو ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 انعوقو كرثب نوابتنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع فحخأ )
 مالكلا نع بيجيال نأ انئاسأ دوعنو « مارح وأ هوركم ىلإ رجي نأ افون وغللا مالكلا ف

 ريصيف جحلانم اوعجر اذإ جاجحلا نم ريثك هتناوخ ىف عقي دهعلا اذهو ؛ تبثتو لمأتدعب الإ

 نيلقلقتم هباع نوملسي نيذلا سائلا ريصيف هنع سانلا هلأسي نأ ريغ نم هل عقوام ىكح

 مهل ردهم رهو كاذ ريغ وأ نيرخآ جاجخ ىلع مالس نم هءارو ىتلا مهجناوح لجأل
 ىلع نودحتفيف ءارمألا مهرو زن نيذلا ءارسقفلا نم ريثك هتنايخش نف عقي كلذكو « رعاشلاك

 اندنعريمألا نالف ناك :هل هلوقك ةجاح هبريمألا كلذل سيل ىذلا مالكا باب ريمألا كلذ
 «كلذ رن احيلم اناصح اشابلا ىناطعأ وأ ركسعلا ىضاق وأ سمأ انراز اشابلا وأ ةحرابلا
 خيشلا لوط امبرو « قاخلاب هزازعتسال ,ةقرطملاقد ىوايند خييشلا كلذ نأ ىلع ليلد اذهو

 خيشلا ىديساي ةحتافلا اوءرقا مالكلا طسو ف وهو خميشلل لوقيف ريمألا كلذ ىلع مالكلا

 هيف عقوام ةرثكلو ؛ خييشلا ىف ريمألا داقتعا ةلق نم اجادخ هؤاعد ريصيف خ..شلا حلكيف

 : ميحر روفغ هللاو « كلذ لثم نع تكلا بدألا نم نأ ملعف « تانايذهلاو وغللا نم

 : لاق ىسوم ىنأ نع اعوفرم امههريغو ناخبشلا ىورو

 .« هيو رئكسل نو نودلنملا لس نم :لآق لَم َنيبلملا أ وقا لوسَرأي تلق »
 «لجو زع هللا ىلإ عاد لكش رك اذهو «هللا هجر اولا ىلع ىديس لاق : تاق

 مسي ملاذإ هلأل « بذاك وهف هدي نم الو هئاسل نم سانلا سي ملو ةخيشملا ماقم ىعدا نف

 طرش نإف ؟ هيعدي ىللاناس>إلا ماقب فيكف ؟ناميإلا ماقمب فيكف مالسإلا ماقم لاك هل

 م ملعأ هللاو هللا ةرضح ىلإ هللا ةرضح نع نيدورطملا وعدي برقلا ل ىف فقي نأ ىعادلا

 5 "لأي اهيفر 0 ام لكلاب ” كتي َدْبَعْلا نإ » : اعوفرم ناخيشلا ىورو

 .6 برا ِق رشا 0 رالا يف

 ركب كيل لِجرلا نإ » : ىذمزتلاو هجام نبال ةياور ىفو
 اانا ركب ناش ماع رم

 م ؟ رش وأ ريخ ىه له ركفتيام ىأ : نيبئيام هلوقو ١

 الإ ابي كتي آل ةدلكلاب "لكس جلا ؟ثرإ » : اعوفرم قيببلا ىردو



 8-0 م م 506 م6 0

 نع ليل لجرلا نإ َو « ضْرالاَو ءامّسلا نيب 8 هما م 3

 . « هْيَمْدَق ن ,ءلزب امم ٌدِسَأ ونآسل

 َنِإَف هللا ركذ رْيمب مالكلا انك آل :١ افرع ىقيمبلاو ىذمرتلا ىورو

 .« ىلا ب باقل هللا َّس سانا َدَمْبَأ نإ 3 باقل ة ةّوسق هللا ركذ رعب ؛ عالكلا 0-8

 اورتكتال : لوقب ناك مالسلاو ةالصلا هياع برم نب ىسيع نأ اذا كالا فو

 + نوملعتال نكلو هللا نم ديعب ىساّقلا بلقلا نإو « مكبواق وسقتف هللا ركذ ريغب مالكلا

 : اعوفرم امهريغو هجام نباو ىذمرتلا 5-0

 أ ركشم ع عت و رفورعم ثرمأ الإ لآل ديل مدن الك هلك د

 ا « هلل ”ك فذ

 امر اًمالك 'مُهنُك أ اًيوُيَذ ساّتلا تك أ » : اعوفرم خيشلاوبأ ىورو
 هاما

 . 4 مهزعإ ال

 8 ين ل رك م ءاللسإ | نسح ني :تاقث هتاورو اعوفرم ىذمرتلا ىورو

 مع ىلاعت هللاو ةريثك كلذ ثيداحألاو« ةيويند وأ ةيئيد ةرورض هيلإ وعدت الام ىأ

 قاع نم ادحأ دسحتال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ)

 قم كلذ وحن وأ هيف داقتعا ةرثكوأ هاج وأ ملع نم هل ىلاعت هللا هاطعأام لاوز ىنمتئالو هللا

 انتقم نه افوخ وأ لجو رع هللا ىلع ضارتعإلا ةحئار نم ايوره ةيويزدلا وأ ةينيدلا رومألا

 مالسلا هيلع مدال دسحلا هالصأ ناك هل عقوام عييمج نإف « سيلبإل عقو اك اننعلو اندرطو

 الف نيحلاصلاو ءايلعلا نم ادحأ دسح نف « رابخألاو ثيداحألاو تايآلا هب تحرص امك

 . سيلبإل عقو اكل عمي نأ كعبتسي

 وأ محرغل امإ امداخش هللا ءاول وأل نك : ىلاعت هللا همحر افو نب ىلع ىديس مالك نمو

 ولو درطتو نعلتو مجرت نأ كل دبآل هنإ) « ادساح مه نوكت نأ كايإو مستل وأ ختل

 . مهم عفنلا تمدع ةذمالتوأ تافلؤم كلل ناكنإو « مايألا رم ىلع

 « هريظنب ىلاعت هللا هيزاجب رش وأ ريخ نم هناوخإل دبعلا هبلطيام عييمجف ةلمجلابو

 + هطياض اذهو

 حصان خيش دي ىلع تكلس نإ الإ دهعلا اذهب لمعلا كل حصيال ىتنأ اي هنأ ملعاو



 مودم

 تيلطل الئاع تنكولو ء دسحلا كمزال نف الإو سوفنلا تانوعر عيمج نع تجرخخو

 : تّقملل كلضرعت نم تحرتساو هتدسع نم ىطعأ امك كيطعي نأ كبر نم

 نع زجي نم لك نأ رهو « هريغ نم دوسحلا هب فرعت انازيم كيطعأ انأو

 دوست# هنأ ملعاف كاهركي كلذ عم وهو « ةردالاو ايئدلا ق كيلع ةيعرش ىوعد زيوصت

 + كانع ةمعنلا لاوز الإ هيضريإل

 : كلاده ىلوتي هللاو دهعلا اذ لمعلا تدرأ نإ خبش دب ىلع ىخأاي كلساف

 : ليوط ثيدح ىف اعوفرم امهريغو ناخيشلا ىورو

 . « اوضْعأبَ آلَو او دس الود
 . اعوفرم ماخلاو هحيمص ىف نابح نبا ىورو

 ميت الو مج حيفو هللا لبس ف دبع . نيأوم دبع فاوج يف ميتال »

 . « كسخلاَو نامولا نيام دبع فاوج يف
 59 يع 06 نيف. كرا .- نجا م وعا#28و

 اك تارسحلا "لك أي َدَسْلتا نإف َدَسْلَكاَو 0 : اعوفرم دوادوبأ ىورو
 . « بشل لاق وأ «بطألا ٌراثلا "لك أَن -_ 07

 4 اودماحت ”م ريح سانلا لاري لد: : اعوفرم تاشن هتاورو قاربطلا ىورو

 1 ةّميع : لَو تجود قو نذل 9 اعوقرم بأ يلوي فو

 ينل مل 0 : "نأ لام ث آلإ | تمأ لق فاخأ الر : اضيأ هل ةياور ىفو

 . ثيدحلا « نودَساَحتيَف

 : اعوفرم امهريغو قيبلاو ديج دانسإب رازبلا ىورو

 31 5 مه م ا اعو # اس همنا 4 ا 5 8

 لود ال يثإ (مأ «ةقلاخلا ّىه هآْضْمَبْلاَو دس | مكلف ممألا هاذ "كيلا بد
 ا < هيف ١ ميز م اه”

 . 6 نيدلا قل نكلو رمشلا قلحت
 هند ل ل 0 0 5 5

 لآ سو يلع هللا لص لل لوسر نأ نسح ثيدح لاقو يىدمرتلا فورو

 . 2 توسل همم 5 8 هع رى 5000006 31

 . «نئفاف دَحأل دَسَح َكبلق يف سيل ىسمت و حبصت نأ لع ترَدق نإ ب اي»سنأل
 لا رععلا امو

 هجر كس ّنألا ملط وباحنمأل ل ”للسو ميلع "للا لص لا ل نا



0-1007 
 ىف لسو هيلع هللا لص هلق ام ”لّجكلا كلذ ريْغَأَك لجو تم هما لئأ نم ٠ه

 ًالَو اشغ آلَو َنيملثْلاَنِم ِدَحَأل اًدَسح ىسفن يف دجأ آل"لآَتق ؟ثامت ام وُ

 . « ُهاَيِإ هللا ُهآطغأ رْيَح لق اًدَحَأ
 . ملعأ ىلاعت هللاو ةريثك كلذ ىف ثيداحألا ر

 7 ذيع ربكتنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لدخأ )

 . ةنطابللو ةرهاظلا انلاوحأ نم ءىشب بجعن الو هيلع رختفن الو نيماسملا

 دسي ىترخ هب كلاسي حصان خبش دي ىلع كواسلا ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديري نم جاتحو

 . تافالا اهنم هيلع لخدي ىتأا سراخلا عيمج هنع

 ناسنإلا ىلع لخدو ىذلا ربكلا سر : لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس ثءمسو

 كللس اذإف « هل اممرختفاوأ اهم زبكت ىلا لئاضفلا نأ هدووش وه بجعااورخفلاو ربكلا هنم

 ىلاعت هلل ةبراع ىه امنإ و ءىثش اهنمديعلل سيل ائيقيو افشك لجوزعء هلل اهلك اهدجو قيرطلا

 سيلب] هب هرمأام لعف ىلع ربكتلا راهظإك « اهبف اهفرصي ةيعرش فراصم او « دبعلا دنع

 هيلع هملح قىلاعت قحلا لاعفأ نم بجعلا راهظإو « ةملظلاو رافكللا ىلع رخمفلا راهظإو

 . هتفلاع ةرعك عم هل هلاسحإ ةرثكو

 ىفام اوليزب نأ نوديريف « مهسفنأ ف صقتنلا مهد وهشب وه امتإ ماوعلا ربكت نأ ملعاو

 جرعلار يمحلا دنع الإ ةروفنلادجتال لثملا ف نولوةي كللذلو محل ,هراقتحا نم سائلا سوفن

 هدنعو الإ صقن همسج ىف نوكي نم لق : هنع ىلاعت هللا نضر ىعفاشلا مامإلا لاقو

 . اهانركذ ىلا ةلعلا لجأل ىأ ريكت

 ادبأ ىلاعت هللا ىلعربكتلا دحأل خصيال : لوقي هللا همحر صاوحلا ايلع ىديس تعمسو

 عم لسرلا رمأ نع اوربكتف « مالسااو ةالصلا مهمل لسرلا رمأ ىلع ربكت نم ريكت امنإو
 رئاس دنع مظعم ىهلإلا بانجلا ذإ ةقيقح ىلاعث هللا رما وأىه لسراا رماوأ نوك نع مهتلفغ
 . مهفاف للملا

 ندلباو سنإلاب صاخخ ربكتلا : لوقي ىلاعت هللا همحر ىبرعلا نب نيدلا ىبم خييشلا ناكو

 نم امهداجنإ ىلع هجوتملا نوك كلذ ىف ةكحلاو : لاق « تاقولللا رثاس نم اههريغ نود

 سنإلا جرخف « ةلذللو رهقلا ءامسأ نود ةمحرلاو كمطللاو نائحللا ءامسأ ةيطإلا ءامسألا
 فالس اوربكتف اراسكنا الو الذ مهسوفن ىف اوري ملف ءاسألا كلت تارضح نم نحلاو



 سمو

 مقتنملاو لذلاك رهقلا ءاممأ امهداجيإ ىلع هجوتملا نإف ءامضريغو مئاهبلاو ةكئالملا نم اههريغ
 : ها مهدنع ربكت الو مهسوفن ىف ءالذأ اوجرخ كلذلف « رابجلاو

 تاكشت هيف تلم امل اهنكسا هريغل لصألا نم تناك نإو رشبلا تافص نأ ىنذيال مث
 لطعي ىلاعت قدا امئإو « أدبأ هنم اهلاوز نكميال هتليط لسصأ نم امئأك تراصو هتلكاشب

 1 : ىلاعت لاق نيصلملا هدايع ىف اهلاعتسا
 هم ىم 00

 . ( وسفن حش قوي ْنَمَو )
 ىلاعت لاقو ؛ هيلع ىلاعت هنم اليفف هب لمعلا قوت هنكسل رشبلا مزال نمحشلا نأ ربخأف

 . ( دَسَح اَذإ ٍدسأَح رش نيت )
 نم دسج لكى دسحلا نأب ىلاعت هماعل ىل دسح دحأن موقي نأ ( رش نمو ) لاق امو

 5 ملا ىنم رشبلا

 « رضخألاب هيف بوتكم ةضف ةاساس ىف ءاهسلا نم لزت رمحأ ادول ةرمتيأر تنك دقو

 ةسافنلاو حئاورلاو موعطلاو مارجألا رئاس نم ةنوجعملا ةئيطلا كح رشبلا كح نأ اوملعا

 ريغو ةممركلاو ةبيطلائاورأاو مركسلاو ةعاجشلاو لخءبااو نياو لقتثلاو ةفحللاو ةثبحللاو

 قدأ ىلع اراغص ءازجأ ادحاو احورثراص ينح اهنمي دعب ةئيطلا هله تقرف اذإف ؛ كلذ

 نء رشبلا ةئيط ىف هريغ ىف قرفنام عومجم ءزج لكى نأي « لقملا محي لقعلا هب ىضقيام

 ةصقانلاتافصلا نم رباك الا فو « ىصحم الام ريخلا تافص نمو ىصح الام رشلا تافص

 ةيفش ةلماكلا تافصلاو رباكألا ىف ةيفعش ةصقانلا تافصلا نكلا هسكعو رغاصألا ىف امك

 ةالصلامهلع ءايبنألا نإف « ءايبنألا ادعام مدآ داو عيمج مخ اذه « هسكعو رغاصألا ىف

 مهتئيطف « هومدق ريخالو هولمع لمعبال ةيانعلا قياسب مهتنيط ىلاعت هللا رهط دق مالسلاو

 لاحف ةأشنلا ف ايلبج ناك امو « هتنيط لصأ ىلع قابوهف مه ريغ امأو « اهيف رشال ريخ اهلك

 دبعلا ف ةلمعتسم ةنسحلا تافصلاف ديعلا تحت ةيانعلا تماد امو « تاذلا مادعئابالا لو زينأ

 اذإف « خيشلا ىديساي ددملا « هلل ءىش صخشلا كلذل سانلا لوقي ذئنيحو « ةلطعم ةئيسلاو

 ناطيشلاكدرعلا نوكيف « ةنسدلا تاطعتو لاعتسالل ةثيسلا تافصلا تماق ةيانعلا هنع تفلت

 هتيأرام « ها نوعمجأ قلخلا هنم ًأربتتو ائيأرام رش نم هللاب ذوعن هتيؤر دنع سانلا لوقي

 جالع باب هباتكى لاقنم نوئراعلا لهج دقو ةسو رك ارصمم انعئاقو نم ةعقاو ف خوللا ىف



 م ملاك

 نم لوز“ تافصلا هذه نأ مهوب هنأل « كلذ ومنو ريكلا لاوز جالع باب بجعلا لاوز

 . محر روفغ هللاو افنآ هانيب اك كلذ فال رمألاو دبعلا

 : اعوفرم هحيحص ف نايخ ناو هجام نءاىوردقو

 لتشأف الع ىح ةجرد هلأ هَمْصَو هجرك ثا لع للك وتو

 . « نيلفاس
 عامل 5

 9 ا مسه تس ب هاري

 7 ”ادخأ لأق 'وأ هللا همصق ريككت نمو » : اعوفرم ىئاربطال ةياور عفو

 5 ا م امم لاك نيْغَأ ىف
 2 مر ت6 00

 ٍلجَرلا ف ”نوُكَي هن َريَكْلاَو ' 11 » : تاقث هتاورو اعوفرم ىلاربطلا ىورو
 ا 007 9 7

 0 ةءابعلا ريلع ْنِإَو

 : اعوفرم هدسيدا# ق نأيدح نباو ىاريطااو ىلمرنلاو - مامإلا قررو

 قوق دمنا نوراثثرللا رمايَقْلا ماي الجت نم م 1 نإ د

 . 0 نوربكشلا : لاق ؟ َنوُقْمقَعلا 5 ثلا وسر اا 1 نوقف

 : اعوفرم مهريغو هحررص ق نابح نباو هجام نءاو ذراد وبأ ىورو
 5-5 هم هت 317 9-5 لرصد 2 ع ما 8 مل 3

 أدحاَو ىفعزان ند ىرازإ ةمظَعلاَو فادر هايربكلا : "ُلَحَو 1 هلأ "لوقت 2

 . « راثلا ىف هتيقلأ امهم ا ىذا

 كي نع ل 1 مو 4 1 لم : :
 مل رظني الو قَمايقلا مي هللا لك » : اعوفرم هريغو ملسم ىورو

 هذا لااهلاو ت5 كل او 0 «تيلأ نب باَذَع "مو مه 0

 . ريقفلا وه

 . « ”لآتف تيفو )

 1 نب ا
 . « روخف ريَقْفَو » : نابح نباو ةعزخ نبال ةياور ىفو

 خا 5

 » : ىباسللال ةياور ىو

 . ريكس هسقنب بحمل وهزم قع )»2 6 ل َءَو 2: رازدلل ةنأ رلا و

 . 6 ”ريكستم نيكسم جلا 7 » : اعوفرم ىلاربطلل ةياور ىفو ل



 م

 لد'رُح 'ني َمَّبَح لآقنم بلف ىف نك *ِنَم » : اعوفرم هريغو دمحأ مامإلا ىورو

 . « راّثلا ىف ههْجَول هللا “هّبك ربك "ني

 0 ولك ىف "ناك هنا ردي ال 2 : اعوفرم ىذمرتلاو ٍلسم ىورو

 : هلت انسخ كلدَدَو ا نو نأ بحب لع ا نإ لجو لاق هك ' َن

 .6 سات طخ ولا رب ب ريكلاَو « لاا ْب كليمت هللا نإ
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 مهصمغ كثالذكو 62 مهزاردزاو مهراقتحا سائلا طمغو « هدرو هعفد حلا رطبو

 3: ةامهملا داصلاب

 3 7 "كل تناك رك 55 2: اعوفرم اهريغو ىلاتلاو ىراختبلا ىورر

 ماو 5 1 ث ةزه نر - َر دا 0 كك

 وه :ءاليملاو .«َمآيقْلا عي ىلإ ضْرألا ىف ”لحاحتي ويف وب فسخ اذإ الّيخمَراَزِإ

 . بحملاو ريكسلا

 .امف لزنيو صوغي ىأ :ضرألا ف لجلجتي هلوقو

 جوخ 'مك لبق ناك "نمير ”لِحَر اميِب » : اعوفرم رازبلاو دمحأ مامإلا ىورو

 لإ اهنا ٌلَجاَحَتَي وه 0 لا فا امرف ”لاتخع نب رضخأ ندري ىف

 . 6 رةَمايقْلا مو

 2 2 5 9 1 مرسم م4 بر و

 6 هسقن ةيحيعت الح ُْف 0 ”لحر امد 0 0 4 اهربغو ناحيشلا ىورو

 5 9م مص

 ىلإ مف لحلحتي 0 ضئرأألا ر 4 هللا فسم 8 هس ىف 4 عز 3
2 5 

 . 6 َمَمايَقْلا 2

 قاقز ىف امهنع هللا ىضر سابع نا دوقأ تنك لاق بيرك نع لعي وبأ ىورو

 سايبعلا ىنثدح لاق ءنآلا هدنع تنأ تلق اذكو اذك ناكم انغلب بيرك اي لاقف به ىلأ

 لجرلبقأ ذإ عضوملا اذه ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر عم انأ اهنيب لاق بلطملا دبع نبا

 اذه قف ضرألا هب هللا فس ذإ « هسفن هتبعأ دق هيفطع ىلإ رظنيو نيدرب نيب رتخبتي

 .٠ ةمايقلا مى ىلإ اهف لجاجتي وهف عضوملا



 مج

 سرا مي ملح ءآعبطلا قم تقم ثم اذ ١ : ئذمزتلاو هع قاواح نأ فوزو

 . © ضب ىلع مضي هللا طَلس موُدلاَو
 . ىثملا ىف نيديلا دمو رتشبتلا وه : ءاطيطملاو

 بتكمي َّىس وسفن مو ا "لاول هد : اعوفرم ىذمرتلا رو

 .6 أ هي نب راَبجلا ْىق

 + ريكتيو عفترب ىأ : هسفنب بهذي مهلوقو

 ربك أ رماع 'كيتع“ هيا د 'رآ » : اعوفرم ديج دانسإب رازبلا ىورو

 . لعأ للاعت هللا < حملا 6

 اعبت الإ ادحأ مظعنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا اذيلع ) ذخأ

 ىذلا مدقلا ىلع انك وأو ازا هميظعت ىبع ادحأ رقنال اك « ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا مظعنل

 مظعتب اندارم مث « ةيبوإرلا فاصوأ ةمحازم نم افوخ هلجأل انومظعي مهنأ سانلا نم ملعت
 « ملسو هيلع هللاىلص اهبحدم ىتلا ةديمحلا تافصلا هيفدجوت نأ همظعن ىتح اندحأل عراشلا

 انضرعأ هيف دجوت ل نم لكو « هقح بجاوب انقو هانمظع اهنم ةفص هيف تدجو نم لكف

 نيملسملل وأ انا ةداصم كلذ ىلع بترتي نأ الإ ةلودلا ناكرأ نم ناك ولو « هميظعت نع

 تايك نم اهوحن وأ ىديساي هل انلوق وحنب عدتبم الو قساف مهظعت انا ىغبتيال هنأ ملعف
 قبس اير لب « قسفلا نم نيملاسلا سانلا عم انتداع مكي انئاسل قبس نإ الإ مخفتللو ميظععلا

 هب لمخاؤيال كالذ لثمو « ىديساي حييل وأ ىديساي كلاشح دوملل هلوقب ءايادلا ضعب ناسل

 عدتبملاو رمالنا براشك ىحالطصالا قسفلا ىف انمالكو « مهضعب هلاق ىلاعت هللاءاش نإ دبعلا

 ىتلا رومألا قلطم ىلءف هب دارا سيلو « هيلع ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا دعوت امب امهونو

 سأرلا فوشكم وأ ءادر الب ىثملاو سانلا كاحضإو قوسلا ف لكألاك ةداوشلا ام درت

 باكترا ةموادم وأ ةريغض ىلع رارصإ وأ ةريبك باكترا هلك قسفلا عمجيو . كلذ وحنو
 ةرهاظلا ىصاعملا نيب ةيفوصلا تق دنع قرفال مث « ةعورشملا نئسلاب لالخإلاو هوركملا

 ابكترم ناك نهف ءاهودو دقحلاو ريكلاو دسحلاك ةئطابلا ىصاعملا باكترا نيبو انمدق انك

 رقي نأ اضيأ ها ىغبنيالو ىديساي هل لوقي نأ دحأل 'ىغبني الف ىصاعملا هذه نم ءىشل

 هللاو : هوقسفا سانلل هادبأ ولام باكئراب قسفلا هسفن نم ملعب ودو كلذ ىلع سانلا

 . محر روفغ



 - ا مكيىادسم

 : اعوفرم حيص دائسإب ىلاسنلاو دوادوبأ ىورو

 "مام دف اديس كب نإ ُهَنإَف ىدُيعأب قفانملل اواوقتال 1

 . © َّلِجَورَع

 « كبَر بضغأ نقف ىديَس اي قئاتسلل وعلا لق اًذإ د : مك الا ةياور ظفلو

 1 رعأ ىلاعت هللاو

 عوقولاب نوابتنال نأ (مسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر نم ماعلا دهعلا انياو لخأ)

 ماقم اندحأ ىعدي نأك انطاب مأ ارهاظ العفوأ الوق ناك ءاوس « تبثث ريغنم بذكلا ىف

 ةمايقلا موي هناوخإ وأ هرصع لهأ ىف عفشي هنأو هرارسأ لحم هنأو « ىلاء هللا دنع بيرقتلا

 « وح هلخديال ىذلا حيحصلا فشكلا قيرط نم كالذ ىلع ىلاعت هللا هعلطي نأ ريغ نم

 نيدوجوم ا خياشملا صضعب نم ىدح رصعلا اله لهأ بلاغ نم هتنايدخ ترثك دق كهعلا اذهو

 عم « كننع هعفدأ نالفاي لقو ىلإ هجوتف ناطيشلا كءاج اذإ هبحاصل مهدحأ لوقيف هيف

 مهضعب لب هنع لزني داكيال اراهثو اليل وه هبكار سيلبإ ناك امر خيشلا سفن نأ

 كنوكرتي مهنإف نالف ةعاج نم انأ لقف مثهج ةينابز وأ ريكنو ركنم كءاج اذإ لوقي

 مهملعل ءالؤه لثم اسان اوكرتو مدقلا بارصأ ءايلوألا راتسأ كقو ( تانايلطلا نم كالذ وحنو

 هللاوو 2 مثامعلا ارمف اوةلطأو تثبيرخ ؟ اذإ ةأئقلاك نآلا اماعوضوم نع ءايشألا جور .

 3 سو ةيلق هللا ىلص هلوقب هيأإ راشملا ماتلا مالسإلا ماقم ىضلي نأ نآلا كيعال ىغبلي ال

 1 ا و نول 1 نس 5 :

 الو مهناسل نم اوملسي مل نيماسملا نأ مهسفنأ نم نوملعي اوفصنأ اذإ سانلا بلاغ نإف

 ىلإ اهنإف لاقكب رعشتال ىلا ظافاألا دبعلا مزايف مبم نظلا ءوس نع الضف مهدي نم
 0 برقأ قدصلا

 وهام قيرطلا ىف قدصلا نع هنع هللا ىضر ىرصملا نونا وذ خيشلا لثس دقو

 : لوقي دشنأف

 ليبَس ركب ”قدّصلا م ىَرايَح ”نيبن 9 انيق 20

 « الملا ىف كالذب هسفن 0 و ثوغلا بطقلا انأ نامزلا لهأ ضعب لوق نم اذه نأف

 ( راونألا حتارا - هوز



 - مكك

 ةندلا ىف ةحرابلا كتبأر هل لاق نأ نيعباتلا ديس ىرصبلا نسحلا لوق نم اضيأ اذه نبأو

 رائيد نب كلام لوق نم اضبأ اله نبأو ؟ كريغو ىريغ هب رخسي ادحأ سيلبإ دجو امأ

 ىفوقو ببسي ةراجح ميلع رطمت نأ فامنأ ىنإ ىلأو ءاةستسالل انعم جرحا هل ليق امل

 هذه رمت ىتح : لوقيو ثيدحتلا عطقي ةباحس هب ترف ثيديلا ىلمأ اذإ ناكو « عم

 صخش فلحول هللاو لوقي ناكو .امب انمجرت ةراجح امف نوكي نأ فاخأ ىنإف ةباحسلا

 ىلاعفأ نإف تقدص كانيمي نع رفكت ال هل تاقف باسحلا مويالو هللا فاخأ ام ىننأ

 رظنأل ىنإ هللاو هنع هللا ىهنر ىخركلا فورعم لوق نم اضيأ اذه نيأو ٠ كلذ قدصت

 ناكو « هاطاعتأ ام ءوس نم دوسا دق نوكي نأ ةفاخم ةرم اذكو اذك موي لك ىف ىنأ ىلإ

 نأ فاخخأ لوقيو هديب ههجو ىلع سسح امبرو مونلا نم ماق اذإ ةآرملا ىف رظني ام اريثك

 خييشأا ىديس لوق نم اهنيأ اذه نيأو « ريزاخ هجو ىهجو لوح دق لجو زع هللا نركي

 هللا ىنمركأ ةماركن آلا ىدنغ ام ىدالوأ اي هللاو ةمارك هنم اوبلط ا1 ىيريدلا زيزعلا دبع

 دق ىدالوأ اي هللاوو « اهماع ىشمأ نيح ىل اهفسخم ملو ضرألا كاسإ نم مظعأ 1

 ةريثك ىلاعت هللا نم مهفوخخ ىف ثلسلا لا وحأو + ىلاعت هللا وفعالول اني تسلا انيقحتسا

 ريغ نم مهسوفنب نظلا نسح نم نامزأا اذه لهأ ضعب هيلعام فالخ ةروهشم

 ىعرش قبرط

 « هل ىدلل رظني الو هيلع ىلا رظني نأ ىلاعت هللاب فراع لك نأش نم نأ مولعمو

 لاق دقو « ندتمب عدم لك نآل اوحضتفي نأ دبال هريغو نامزلا اذه ىف نيغدملا بلاغو

 ظوذحملا حوالا ىف هيتك ام عيمج ىلع ىلاعت هللا ىنءلطأ اذه انرصع ةيفوص نم ندخش

 : ىلامت هلوقب هياإ راشملا

 .( نيب ْماَمإ 2 وول 6 “كو )

 ؟ ةرعش نه كبجاح ىف ف ىديساي هل لاف ء قاذحلا ضعب ةرصغ كالذ ناكو

 طارصلا زوامت ىتح ةبذاكنلا ىواعدلاو كايإو كلذ ملءاف + حضتفاف لوقي ام ىرداف
 . كاده للوئي هللاو

 1 وبال لو َوعَي)



 - مك

 روجفلا نإ ىددبي َبذكلا نإ ”َبْدْكْلاَو .؟اإ 2 : اعوفرم ناخيشاا ىورو
 هللا دنع بيكي يّنَح بذكي لِجلا لاري امو « ِراَنلا ىلإ ىرلي َروجحفلا َّنِإَو 7 6 ل م 3 315 0 2 هرم ا رد 81
 . 4 نادك

 ل مم -_- 52 . 5 5

 روحفلا ّنإَو ؛ روجنلا مم هّْلإف بذكلاَو 1 ايإ » : نابح نبال ةياور ىفو

 : لاق ؟ راقلا لْمَأ لَم اَم هللا لوُسَر اي : هلق الَجَر "نأ » : دمحأ إلا كر ىورو

 هك و د ركل ردو ذو 1م ركن يدك 151 ةبقلا نإف م بركتلا

 4 َداَنلا 1

 . ثيدحلا « بذك ثّدح اذإ : ثالث قفانلا ةيآ » : اعوفرص ناخيشلا ىورو باعمال ع ف ا لا كبس : :

 0 اعوفرم ا.ةريغو قاربطلاو نأ مادإلا ىورو

 ٠ نس 5 هش 0 5 اهعزلا نب دبع يدك اف 5

 ْنِإَو هاَرلاو حارا ىف َبذكلا كيتي قَح هلك ناموا ديلا دل ف

 . 6 - ناك

 حاملا هل َّح ناعإلا حيرت 2 وبَعْلا 0 ل 2 : : اعوفرم ىلعي نأل ةياور فو

 تدخلا #ةفوكشلاو

 : اعوفرم حب .يحصلا داور هتاورو ىلعي وبأو 0 ىورو

 . « بذكلاو ةنايلعا الإ املك لالفعا لَك نمو 'متبطي 0
 1 7 يا 3 4 2 0 م م م 1

 5 6« ال لآ ؟ 0011 ندؤألا نوكأ هللا لوسر ان 14 : 2 : اعوفر 00 فورو

 ملل خاص لا سس ص رار ص سا ترس ا سأل هع تصل ي
 فدصم كال وه لح كاخأ ث نا ةنايخ تريك ٠ :لريس! أ مامإلا ىررو

 جس هع

 0 ه بذاك مب هل تن

 يل

 . 6« فز لا مفتي بذكلا» : : اعوفرم ىناهمدعألا ىورو

 : و نسمح ثيدو لاقو يمل هرتلاو ايندلا نأ نءا ىررر

 نص ص نس ريع

 هدب ةأج ام نان نم ا 057 تانَْلا ع دغابت علا 2ك اذإ 0



- 454- 

 نم ناكامو تلاف اهنع هللا ىضر ةشئاعنع هحيبصص ىف نابح نبا دمحأو رازبلا ىورو
 ءىشبكلاذ نم دحأ ىلع علطاام بذكلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ضغبأ قلخ

 ج ةبوت ثدحأ دق هنأ معي ىبح هبلق نم جرخبيف

 + رثكأو نيرمشلاو رمشلا ةدعاولا ةبذكلا ىلع بضغي ناك ةياور فو

 ةبيكش ىتَح اًبِذَك ”بتكي ةبذكلا نإ » : اعوفرم دمحأ مانإلا ىورو
 . « ًةبذك ةبذكلا

 : اعوفرم ايندلا ىلأ نباو دمحأ مامإلا ى ورو

 . « ةبذك "ىف هطمي "ل "م كه لات ”ىصل لاف نم
 : اعوفرم قيمبلاو قاسنلاو هنسحو ىدلمرتلاو دواد وبأ ىورو

 « 15 ليو دل ”ليثو بذُكَصك "مقل دب كحلي ثبدذلا ثم ىِذلل ”ليثو »
 . لعأ ىلاعت هللاو

 انثازهتساب نواهتنإل نأ ( مهو هيام هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لمخأ )

 هجو ىلع هجوب ءالؤهو هجوب ءالؤه ىتؤون نأب كلذو « لجو زع هللا قلعخ نم دسحأب

 انإ) اونمآ نيذلل مهوقب نيقفانملا لخاؤي مل ىلاعت هللا نأل « ةأرادملا هجو ىلعال ءازهتسالا

 درب مل مهملع هللا در ال ثاذلو (نوءزهتسم نحن امت]) مهوقب مهذخأ امنإو « طقف ( مكعم

 : ريسفتلا بابا نم اذه نإف « مهفاف ( مهب *ىزهتسي هللا ) لاف < طَقف مهءا زوتسا الإ

 تارضح هب لخغدي ىتخ خيش دب ىلع كولسلا ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديري نم جاتو

 لهجلا الول هللاوو « هب ءازهتسالاب بطاذخلاوه نمو نمؤملا ةمظع ردق فرعءيو ءايلوألا

 . راثلا لوخند ون هئازهتساب قحتسي ناسنإلا ناكل

 نوكن نأ كامزال نف الإو دوعاا اذهب لمعلا تدرأ نإ خيش دي ىلع ىخأ اي كالساف

 مكح ميلع هللاو نيناسل اذو نيهجو اذ

 َةّيلهاَلا ىف "مر ايخ نداَمَم َساّنلا ن رد 0 : اءوفرم اههريغو ناخيشلا ىورو

 « ةرامإلا ىنعي نشا اذه ىف ساّدلا ريح ن ودََو 00 اذ عالمإلا ىف "مرايخ

 رجس ءآلؤح ىأي ىلا نييجَرْلا اَذ ساّتلا كَشَأ َنوُدَتَو دما 1 مدع
 0 0 ل25
 5: 6 هجوب ءال وهو



 ب مكواس

 فال لوقنف انناطلس ىلع لخخدن انكانزإ : رمع نب هللا دبعل ليق هنأ ىراخبلا ىورو

 هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع اقتافث اذه دعن انك : لاقف هدنع نم انجرخ اذإ ملكدنام

 ' .مسرديع
 ,نآهجَو هلو ةمايقلا ماوي أي اينادلا ى ِنْيَْجَوْلا وذ » : ايونرمقارتطلا ةعوزو

 . هوحنب هحام نباو دوادوبأ هاورو 6 را نس

 : اصوفرم ىناهبصألاو ىناربطلاو ايندلا ىلأ نبا ىورو

 «رآ * ني نتا رمال ماي هل هللا لمح نيئاسل اذ ناك ْئسد»

 . لعأ ىلاعت ّللاو

 ريغب تلحلاب نواهتنال نأ ( ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 وأ اينارمصت وأ مالسإلا نو اكيرب انددأ نوكي الأو 0 لرقب الو ةنامألاب ايسال لجو زع هللا

 ناك نم هتئايحخ ىف عقب ند ركأ دهملا اذهو 14 ةقسفلاو ماوعلا ظافلأ م كلذ وو ايدوبم

 كاملا ىلإ ىدعتيال ادحأ مصاخ اذإ ريصيىد سفنلا ةضاير ديعلا ىلع بجيف قالا * يبس

 دعو ةحئار هيف قكل رفكلا نع دعابتلا وه امن] فلحلا كلذب هدصق ناكن إو « كلذ لثم

 بهاذملا ضعب لب كالذ بائتجا بجاولاف ءهنع دعابتلا دصقام فالف رمألا ناك نإ رفكلاب

 : لاهللا ىف رفكيف ادغرفكلا ىلع مزع نك هنأل كلذب هريثكت ىري

 . كاده ىلوتب هللاو سوفنلا تانوعر نم ثاجرخم ىج خسيش دي ىلع ىخأاي كالساف
 00 قل سا كس سب ىملس 8 + . ١

 * ب1 اونلت نأ 1 لات هللا نإ > : اعوفرم اهريغو ناخييشلا ىورو

 ." ا وأ للاب ْناْمَييلَف الات ناك نم 09

 : اعوفرم مهريغو ماحلاو هحيتص هنسحو ىلهرئلا ىورو

 « رْفَك أ ةلَرشأ دقق للا ريب فلح نم »
 نأ نم ىلإ بحأ ابذاك هللاب فلحأ نأل : لاق هنأ دوعسم نبا نع ىناربطلا ىورو

 : قداص انأو هللا ريغب فاحأ

 مو

 « ادم را لاب ب هنا نس »  اعوفرم دواد بأ ىدرو



 مس مالا

 9 3 ل تا ا لاو دع م

 اك نإَو لاق 5ك ًابذأك ناك نإ مالسإلا نم ؟ىرب 2 لاقَو فاح نم »

 . « الآس عالسإلا لإ مجرب نآف اًقداص
 : اهوفرد دانسإلا حييحبص لاثو م احلا ىلعي وبأ ىورو

 اق نإَد 3 ىدوبم 8 اكدر وح لآق نإ م رهف نيك ' لك نلع

 0 الإ ند "ير 1 مالثإلا : نم ه«ىرب ص <لأق نِإَو 0 6 وين ارم و وه

 : «ّلَصَو 1 نإَو لق لس 0 نِإَد هلل لوسر ًَ ١ اونا
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 5 ىلاعت 1 6 06 -9 ا هللا لص هللا 16 ل1 17 ند

 ةبذاك ائيمب طق فامتال نأ ( مسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 نم ريثك 44 لع دهعلا الهو ىلاعتو هلل الالجإ دحأل الام م عطنقت لولو لجو زع هللا

 لدي ىدح هبا ريسي قداص موش كدب ىلغ كواس لإ هب لمعلا ديرب نم جاتححيف سانلا

 0 لجو رع هللا ةبيه نم كيع رب هتاةوأ بلاغ َْق ريصيف لجو ُْرع هللا مظعتلا تارضح

 . احزام الو اداجال ىلاعت هللاب ثلحلا ىلع طق أرجال كانهو

 الو اداجال هللاب تفلحام : لوقي ناك هنأ هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا نع لقنو

 همصخو نيا هيلع هجوتي نيعروتملا ضعب نأ ىهو ةقيقد انه نكلو « اوغل الو الزاه

 « درابلا عرولا نم دودعم اذهو سفن ةبيط ريغب لاملا مرغيو تلح نأ ىضرب الف تذاك

 مارحلا لكأ نم مهاخأ اومرحيل نوفاحي ةباحصلا ناك اك تلحي نأ هل ىغبني ىذلا لب

 هقد لخأل فلح ناك هنأ ولو « كلذ ىلع ةبترلملا ىديألا ف لولا كالذكو مارا لالاو

 سفن ةبيطب قح ريغب هئم هذدشأ ام هئمذ ”"ىربب ناك نإ الإ مالا نم هادنأ مرحو لالا

 : (محر روفغ هللاو)

 5 1 5 را 'ىرما لأم لص ل 0 2: اعوفرم اهريغو ناديشلا ىقىورو

20 
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 . 4 نابضصغ هيلع وهو هللأ

 ع 8 ردا لاك اع مسطتقي ربص نيك لَك فاح نم » : اضيأ اهل ةياور ىفو
 71 م حج - 3 .- -7

 هام مسام : 5 7 ل ا ا ا لل 5-2
 . (« [ضرعم هنغ وهو ) امل ةياور ىفو 6 نآبضع هيلع وهو هلل وأ بذاك اهبفر



 ا مالا

 : اعوفرم امهريغو هجام نباو دواد ىبأل ةياور فو
 26 ١ يس اص سس يي 7 ع ل

 .6 َمَدِجَأ هلا يقل الإ نمر الام دَحأ ”مطتقي ال

 ا للاب كار .:الا ري ابكسْلا » : اموقرم ىتاسنلاو ىذمرتلاو ىراخبلا ىورو
 لم عب ع ىلا ”لآق ؟سوفْلا َنيِمَيْلا اَمَو رشا لوسرأي "ليقف  ثيدملا  ُس وُمْمْلا

 . « بذاك افا وه - نيم#ب ىفعي ريس ”ىرما

 مثالا ىف كلاحلا سمغت اهمأل اسومغ ةبذاكلا نيعلا تيم امن]و : مظعلا دبع ظفاحلا لاق
 < ةرمخآلا ق راثلا ىفو ايندلا ىف

 ؛ هحيحص ىف نابح نباو ىناربطلاو نسح ثيدح لاقو ىذمرتلل ةياور قو

 يف ديك تتاكألإ ٍةَضوُمَب حانَج لثم لع لِجَر فلحم آل هديب ىسفت ىذللاو »
 . ( هم ةّمايقْلا م موي 2000

 .6 َةَمآيقْلا علاوي 5 هبل يف تكس 2 : ةياور فو

 5 رع -

 0 لاملاب بهذت د1 عدت 7 ةرِجاَفلا ُنيِمَيْلا 2: اعوفرم رازبلا ىورو

 .6 "مقالب ريدا عد 00 نيِمَمْلا : اعوفرم قبمبلا ىورو

 نيمَلاو للاب كارلا ةَراَقَك م سيل رسمت » : اعوفرم دمحأ مامالا ىورو

 . ثيدحلا 6 1 ريا ا 'مظتقي ةرجأقلا ةيذاكلا

 نم ريصيف محلا ةهجس نم امحاصل ةمزاللا ىه ةرجافلا نيهلاو :ىلاطتللا لظفاوللا لاق

 ىأ اربص نالذلتق مهوق هنمو سبملا ربصلا لصأو ءربصلا نيمي وهو سبح نأ ىلإ اهاجأ
 : هيلع ارهقو لتقلا لف اسبح

 : اءوفرم دانسإلا حيحص لاق و اناو ىناربطلا ئورو

 َراملا ل َبَحْوَأَو ةنيلتا ركيلع هللا ََّرَح رنيسيب ميال اىرئأ َلاَم مقا ن سد

 , لعأ ىلاعت هللاو 5 اعود

 ولو اماسم رقتحن ال نأ ( لسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لمخأ )

 نسحأ نوكي امبرو راقت>ا ريغ نم هاهنأو هرمأن امنإو « هتمئاخع انلهجل غابام قسفلا ف غلب



 لس مالا

 انعوةوأ بجوملا بيسلا نأ كالذ حاضيإو ؟ هنم الاح أوسأ نحن نم رقت تيكف ءانم الاح

 نم اوأاق 15 سكعملا بجاولاو انريغب ن ءظلا ءوسو انسفنأب ناظلا نرسد- وه اغإ هراقتا ف

 حماس ىلاعت هللا نأ قرر هيسلل يلع قيضيو سانلا ىلع عسي نأ هلي فراعلا ةكح

 موه هلئاؤيو قالا

 الإو نيفراعلا ماب هقدعأي خيش دي ىلع كواس ىلإ دهعلا اذهب لمعلا ديرب نم جاتحمو

 . اكلاه هريغو ايجان هسفن ىري نأ همزال نف

 .( رمزتسم طارد كإ 17 0 نم ىدي نلاَو١)

 هام نس مرا ل نس ل هاري اس

 هرج الو لذ الو ةيلاقي آل نقلا رخأ لكلا » : اعوفرم هريغو سم ىورو

 بالسح ) هردص ىلإ شرت الث ابهرت اميه ىوَقتلا 1 انيط ىوقتلا
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 نهتم نر نم را أ اند « ٌاَرَح ريثلل لَ رنا 1 رك 02

 « هلام“ فارع

 : اعوفرم اههريغو ىذمرتلاو ملسم ثيدد مدقتو

 .مه اردزاو مم راقتحا ؛ سانلا طمغ ىنعمو « سانلا طمغَو قاعا رطب ريكا » عال 5 0: 7 00 مثال سس

 «مهكلادأ ووف سانلا كله لوقي لجرلا متعمس اذإو امهريغو ملسمو كللام مامإلا ىورو

 بصمإ ىدم قدسإ ىأ دارم ىردأال دواد وبأ لاق .عفرلاو بصنأاب هورس قدحسإو بأ لاق

 هريغل ايردز» هسفئنب ابجعم اذ لاق اذإ امب كلام هرسفو « اهعفرو مهكلعأ نم فاكلا

 .ها هقلخ ىف هللا رمأ رس ىرديال هنأل مهنم اكاله دشأ وهف
 2 5-2 م ٠١ ا 57

 : لَحَو 8 هلأ ”لأتف 85 نالفل ا "فش ال هاو 3 لأك 2: رار قورو

 تطبحأَو ؛ 1 "ترَتَع دق ىلإ ؟ نآلثل َرْيْغَأ ال 'نأ ؟لع ىلأَتَج ىذلا اذ 'نَم
52 

 َّس 8 هتك 1 هيي هر قكغأ 78 دف رخو قب ركب - 0 ليف

 3 ويت الق سا ”لاقيف َدْثْطا باَوْبأ "نم 27 كك 'ْمَدَحَأ "نإ م ماس هس
 . سايوللا
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 ىلع دحالر سد ه : اعوفسع قومبلاو رجأ مامإللا ىورو

 6 رايص لو

 . 6 ىَرَتَتلا وأ نبدلاب الإ“ لضف د لَ العال ل: امل ةياور فو

 . اول ةجح ىف طخ ىف لاق سو هيل قا لص هل لوسر نأ نم هيلا ىورو

 « "وجع لَ رج ل سنا ءذرلاو ا دحاَو 0 ساما بع (ي»
 5 قمار .؟ 5

 « ىوقتلاب الإ هلأ لق ركل وك نحال ال 0 ّىب رع ىلع ىهَحَمإ اكو
 ع 71

 1 أ هلل دنع ا

 : دووهعلا هذه لئاوأ حيدحصلا ثيدحلا مدقتو

 نبتدلاب الإ ”لضن دَح

 : مع ىلاعت هللا و6 وب ْع 5 1 2 وب طم نمو »

 اندعو ادعو فلنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع لخأ)

 « كلذ ومنو هيلع هدعاسن لمع وأ اريطعت ةيطع رأ اذك ناكم ىلإ باهذ نم دحأ هب

 ةكلذ ومنو ةبيغ وأ برص وأ متشب هماظن الو ادهاعم لتقن الو ءردغن الو نوال كلذكو

 ىلاعت هللادعوي نع فيكنف «مومذم قلخلا قد ىف دهعلا وأ دعولاا فلخخ نأ درو دقو

 , فطللا ىلاعت هللا لأسن ؟ فلو هدهاعي وأ

 ماعط نه لك ال ىلأ ىلع مايأ ق ىلاعت هللا تدهاع ىننأ ابصلا مايأ قف ىل مق عقو دقو

 تيأرف ؛ شيعأ تمدام سوكملا بامحأ وأ ةملظلا ىلع عيبي نم الو رشابم الو ضاق

 ىلاعت هللا دهاع نم: ىل لوقي هنم هللا ىضر يربكللا ةلخخا ف نوفدملا ىرمغلا ادم ىديس

 تدهاعام ةايالا كال: نف ها مذجأ وهو ةمايقلام وب ىلاعت هللا هديىف وه سيلا رمأ لعف ىلع

 هلعف هدي ق سيلام رذني رذاناا نأل امومذم رذنلا ناك اذه نمو . ادبأ ءىش ىلع ىلاعت هللا

 . ةيهإلا ةردقلاب صاخن وه امنإو « هديب وه سيئ رومألا قامخ نآل « هكرت وأ

 تالظلا نم هجر ىتح هب كلسي حصان خيش ىلإ دهعلا اذم لمعلا دي رب نم جاتحمو

 نو الف ةنايللا حبق فرعيو هل هدعو فالخإ نمرذحيف ملسملا ةمظع ردق فرعيف رونلا ىلإ

 دي ىلع كلسي مل نمو « هيلع دهاع اهفوأ هاطعأ اف طق ردغي الو مالكالو لام ادحأ طق

 ىلاعت هللا نم هل ةيايللا مدعل ىهنه لك قو فلخلاو ةنايدللا عوقولل ضارعم وهف خيش



 - معا

 ىورو ( م>ر روفغ هللاو ) م مهفاف ناطيشلا هخيشف هل خيش ال ند نإ 03 خبش دي ىلع

 : لاق نيسوللا ىنأ نب هللا دبع نع ايندأا ىلأ نباو دواد وبأ

 هلا ل همه ع 52 ١ 1 ها ع

 يق تيقبف ثعبي نأ 3 ميد سك هيلع هللا ىلص هللا َلوُسَر تنبأب د
 ريما 5

 تحف 6 ثآلث 5 كلذ ت*ك ل لف ثتيسلف هناك ف 8 هيئآ "نأ 2

 م 25 فاصل ل

 رشالث 0 اه 3 6 لم تقفش دف ا ”لآَتف .٠ هن هي ىف ُ؛ وه اذإف

 دردك تشاد ب تذل قاتلا كرا. .ءاعوفرم نافيقلا ىورو

 1 ناش نمل اة

 . « َردَع دهاع اَذِإَو » : اعوذرم نيخيشلل ةناور ىفو
 : لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىلاسنلاو دواد وبأ ىورو

 .". ةنأطبلا تسب امك تأيلعا ني كب ذوعأ لإ هللا د

 ٌَمايقْلا ماي يمدح انأ نأ همدان :لكتَو َكَرابت هلا و 0 :اعوذرم ىراخببلا ىورو

 .ثيدحلا 6 َرَدَع 7 ىل طع لح

 : اعوفرم ىناربطلاو رازيلاو دمحأ مامإلا ىورو

 . م ديءال نَا ند م ةنامأال 31 ناعإال 2

 : دانسإلا حي هزإ لاقو اعوفرم مالا ىورو

 , < ميسيب ”لتقلا نك لإ دهمْلا ماوق ضْقن ام »
 وتقأط قاوف ل6 ا لا وأ ادهم َظ 0 : اعوفرم دواد وبأ ىورو

 . لوه# هدنسم فو 6 َوَماَيعلا م 2 جيس 13 ل بيط را ايش هن هنم 3 ا

 : ؛ اعوقرم هحيرحص ىق نابح ناو هجام نبا ىورو

 ناك ْنِإَو ئرت لتاتلا نب (أم نك "مث ويد لق ًالْجَر َنئَأ لْجَراَمَأ»
 .لع ءأ ىلامت هّللاو « اًرفاك ”اوتنملا

 نم دحأ نم لبقنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )



 دس ملابس

 بحن الو بحأ نم عم ءرملا نآل « رافثكلا نع الضف عدبلا لهأو ةملظلاك ةيده رارشألا
 ةرورض مهيلإ هبلقب لام ءالؤه ةيده لبق نم نإف « رفاكالو عدتبم وأ ملاظ عم رشحت نأ

 ريصي ىح ؛ديحوتلا تارض> ىف هب كلي حصان خيش دي ىلع كولسلاب ةبانعلا هفحن نأ الإ

 عئارشلا بسنل لزن: اذإ هنإ مث « اقوذ كلذب ققحتيو « هدحو لجو زع هلل كلملا دهشي

 دي ىلع دبعلا كلسي مل امو « مهعم فوقو ريغ نم قالا ىلإ رومألا فاضأ نونلا رسكب

 الو « ىلاعت هللا نود مهلالإ كلذ ىف ةنملا الو قلخال الإ ىأرلا ىدابب كلملا دهشيال خيش

 نأ ملسمل ىغبنبال هنأ كلذ ىف قيقحتلا نأ ىلع ركفتو لمأت دعب الإ ىلاعت هلل ةنما دهشي داكي

 رباكأ نم لباقلا كللذ ناك ولو « اقلطم ىعرش رذعلالإ رارشألا نم دحأ نم ةيده لبقي

 كلاسلا عم قدي ىأرلا ءىدابب مهن ةئملا ىدريو قلخعلل كللملا دهشي ىذلا ءزجلا نأل « ءايلوألا

 مكح اذه مهنم دارفألوه امنإ كلاس لك هقوذبال رمأ اذهو « ةيلكللاب لوزبالو بئارملا ىف

 مهتمصعل مالسلاو ةالصلا لضفأ ميبلع ءايبنألا ىوس كلذ نع جرحخ امو « ةمألا عيدج

 : ( م>ر روفغ هللاو )

 مَع نامإلا حيرت ُدبَمْلا حي ال » : اعوفرم ىتاربطلاو دمحأ مامإلا ىورو

 .« هلل ةيالولا ىدتسا طي ضقبأو لل بأ اَذإَف ء شل بحر لل ضمن

 كك 7 | 206 لج لق لسَو هيلع هللا لض هللا وسر نأ ف : ناغيشلا ىزرو
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 ,« تأ ند م أ ل تأ 1

 «بحأ ند عمم 4ث: مسو هيلع هللا ىلص ىلا لوقب انحرف ءىشد اندرو امو :سنأ لاق

 مهم نوككت نأ وجراو « رمعو ركب ابأ بحنو سو هيلع هللا ىلص ىبنلا بحت انإف

 : مهايإ انبحب

 . « ّبَحأ ْنَم َمَم هلا د: اعوفرم نيخيشلل ةباور ىثو

 يل عا نباىورو

 لإ كئامل *لك ايكو نارك الإ سامبل

 احر عال 2: اعوفرم ليد دائسإب قاريطلا ىورو

 . لعأ ىلاعت هللاو



 د ما

 الو رودس ملع ملعتنال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لحخأ )

 صضعب صخر نكل « كلذ لعفي نم قدصت الو كلذ وحنو ىصحلاو لمرأاب اهجنت الو ةناهك

 رحسلا مر لصأ نأل رحسلا نم كلذ دع نإو هتجوز نع دوقعملا لح مع ملعت ف ءالعلا

 مئاضلاب نوري نيذلا نيمجنملا نايتإ نامزلا اذه ىف لاهجلا ىلع بلغ دق هنأ ملعاو

 هلك اذهو مجنملا لوق ىلع اداهعا مورمملا نوبقاعي اوراصف ماكحلا ىد مهطوقب لمعلاو

 : ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ٌةرق الو لوح الف « عئارشلاب لوج

 : لاقف هنع هللا ىغر ىعفاشلا مامإلا دشنأ دقو

 'عِناص نا ام ريطلا تاَرِحاَر الو ىقذكاب ُبراوَصلا ىرْذدتاَم هَناَوْ

 مِِقاَو لْوّسلا تم "أ ايانملا قالب“ ىتتلا تم ايئغ َنيدبي له نلت

 ارحاس ناك نم ضعب كلذب ىنربخأ امك ةرفكم ارومأ رحسلا ف نأ ىخأ اي ملعاو

 هيدي ىلع رحسلا حصول ىد رفكي نأ لب كلو ملسم نم طق ردحسلا حصيأال هنأ كلذ ند باتو

 لوبلاب موي لك أضوتأ تنكلاةف ؟ رحسلا كننم حص ىتح كنم عقو ناكاذامو هل تلف

 كلل حص ىتح كلمع ناك ام رخآل تلقو « امورغ دنعو اهعولط دنع سمشال دجسأو

 لوبلاب اهوعأو ءانإىف سي ةروس بتك أ ادحأ رحسأنأ تدرأ اذإ تنك لاق ؟رحسلا اذه

 اسولف مويلع ماكحلا لحجو اهارقو رصم ق ىراصتالاو دوولا نم ةردعسلا ترك دقو

 لعفيو لاجرلا لقع ىلع لمعي ةرحسلا نم نيباصنلا ضعبو كاذ ىلع مهرير#ت لجأل

 الإ حتفيام بللعم كتيب ىف كدنع ايندلل بحملا لجرلا كلذل لوقيو ؛؟ مهئاسن ىف ةشدافلا

 لخيف لعفا هل لوٌيف 4 اهعم حبصي و مانيو 1 و مايأ ةعبدس كاتأرماب أيبنجأ ىل# نأ

 نإ ىت ماعطلا ببطأ امهمعطيو هسفنب امهمدخم ريصيو باصالا كلذ عم هتجوز لجرلا

 حتفيال لوي مهضعبو رملاب مهاتأف اهدم ردا برش نم كيال هل لاق باصتنلا

 حتفيال هل لوقي مهضعبو 6 هنكميف باطما باي ىلع اهؤطأ كتجوز نم ىنانكم نإ الإ

 نإ الإ بلطملا حتفيال لوقي مهضعبو «تيكو تيك اهجرف ىلع اه تبتك نإ الإ بلطاملا

 . نيدلا نع ةجراحللا رومألا نء ثاذ وهو كقنع ىف اهتقلعو اهنمو ىبنمب ةقرو تبتك

 دب ىلع كالساف دهعلا اذهب لمعلا تدرأ نإف ايندلا بح هيلإ ىدؤيام ىخأاي رظناف



 ب

 نءاكلاو رحاسلا قيدصتو باقلا ةءاظكمزال نفالإو ايندلا بح نع كجر ىتح خيش

 . كاده ىلوتي هللاو مهوحنو مجنملاو

 ”مهنم رك ذه 2 تأقب ولا مِئَسلا اوُبذَمْحا » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 . 0 هدا

 1 0 - قد ص 000 ى اص ص ٠

 80 رددس نمو ؛ رحَس دقق ايف ٌثتقن 03 00 كاوا

 : نوطاو ووقملا هينشت' له قاغ مي هيلز لكرو دقف هاش 2 مَو « َهلَرْشأ 3 «نء ا مو ماكو نع 7

 ايي

 ذأ انف تو 7 ملا ىن دراَدِل ناك » : اعوفرم دمحأ مامإلا ىورو
 ١ 13 1 0 معا كي ءلاةتكا 5 ّ مت اا

 حاسا آل 1 ءآعّدل ذلا اسف. هللا بيحتسا ةعاَس هذه نإذ اولّصن اوموق دواذ لا ي:لوَقَب
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 "شاغ وأ

 هك ؤأ هل ٌريطت ؤأ ٌريطَت نم انم سيل ١ : اعوفرم ديج دانسإب رازبلا ىورو ق7 -ى؟ سا ا هَ م 0
 تل آف ع ها ماع عاو 000 أ
 ع لقذ 1 ع "هذ لصف انماك ىلا نمو« 6 رجس 3 ردع 1 هل 0 8

 ل 7 2 هه

 « وَسَو هيلع اللا ىلَص دكت ىلع لزنأ (

 ُُق نايح نبار ىناربطلا ثبيدح ْق رئابكساا نم ردسلا ملسو هياع هللا لص دع دقو

 بيصيق ثارمضملا ضعب نع ريغ ىلا وه نفاكلاو 3 ميظحلا ليع لهؤاولا لاق هديك

 : كلذب هرب نا نأ معزو اهرثكأ ءىطخعو اهضعب

 يلي م - ري 5 0000 95 ٠ لوس ه 1 ص

 ةباوتلا هنع تبحح ةاىث *نع هل اسف ذانمهأك ىلإ ' ْنَم » : ايوفرم ىلاربطلا ىورو
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 « نك دقق لآ اع "هن نص نإف ؛ هليل نير

 نوكت نم ىلكلا َتاَدَرّدلا َلاَنَج ْنَل » : اعوفرع نسح دانسإب ىناربطلا ىورو
 3 ا . 0 انيك سام م

 .. ا رس نع عمر وا مدققما وأ

 4 ل مل س ىكي# هس رست س 86 ١
 ةالَص 0 ا هقدصف هئش نع هلاَسف افا ىلا م » : اعوفيص مام ىورو

 . 6 امي نيب

 ىذلاود : ىوغبلا لافو . رحاسلاوه ليقو ؛ نهاكلا وه فارعلاو : ىرذنملا ظفاحلا لاق



 د ما

 هقرس ىذلا نم قورسملاك“ اهعقاود ىلع امس لدتسي بايسأو تامدقمب ررمألا ةفرعم ىعدد

 3 ما انهاك مجنملا نىحس ند مهنمو 2 كلذ وخحنو ةلاضلا ناكم هئفرعمو

 5 اعوذر» امهريغو هجام نباو دواد وبأ ىورو

 نيل“ ع ساما مك سا 7 ايهوي# 2 ا

 . 6 َداَر اَم َداَر رخسلا نم ةّيعش سيتقا م وجنلا نم اماع نيتقا نم »

 نم اهلهأ هيعديام وه موجنلا لع نم هنع ىبثملاو : هللا همر مظعلا دبع ظفاحلا لاق
 رييغتو حيرلا بويهو جلثلا عوقوو رطملا ءىجت نامزاا لبقتسم 3 ةينالا ثداوحلا ةفرعم

 اهتارتفاو اهنارتقال بكاوكلا ريسب كلذ نويبكذي مهنأ نومعزبو « كلذ ومنو راغتمألا

 كرديام امأف ؛هريغ دحأ هملعتال هب ىلاعت هللارثأتسا مع اذهو «نامزألا ضعب ف اهروهظو

 ىلا و ىضفم ّو ةلبقلا ةهدجبو لاوزألا هي ف رعي ىذلا موجنلا مع ند ةدهاشملا قيرط نم

 .ها ىهلا ىف لخشاد ريغ هنإف

 هل لاق مالسلا هيلع نون نب عشوي هل لاقي ءايبنألا نم ىبنل ناك هنأ موجنلا مع لصأ : لاق

 ةمامغ ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف 6 هلاجآو قالا ءدب انماعت ىح ثأب نفت ل انإ هموق

 رمقلاو سمشلا ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ مث ء فاص ءام لابجلا ىلع عتنتساو مهترطمأت

 وه قترب نأ مالسسلا هيلع عشوإ ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ مث «ءاملا كلذ قل ىرُ نأ موجنلاو

 موجنلاو سمشلا ىراجمب مهلاجآو قادللا ءدب اوفرع ىتح ءاملا ىلع اوماقف لابجلا ىلع هموقو

 دلوي ىتمو ضرمب ىنو تومب ىتم فرعي مهدحأ ناكو « راهنااو لبللا تاعاسورمقاو
 دواد ىلاعت هللا ثعب نأ ىلإ مهرهد نم ةهرب كالذك ويف ؟ هل دلريال ىذلا اذ نمو « هل

 ىف اوفلخو «هلجأر ضخم ل نم لاتقلا ىف دوادىل] اوجرخأف « رفكلا ىلع مهلتاقف مالسلا هيلع

 نم لوحأ ردقيالو لاتقل ق دواد بارصأ نم نواتقي اوناكف « هلجأ رضع ند موب

 ىناحصأ نم لتقيف كتعاط ىلع لئاقأ براي دواد لاقف « ادحأ مهنم ىلتقي دواد باحصأ
 علب مهةملع تنكفإ هيأإ ىلاعت هللا ىحوأف 2 نحأ مهن لقي هلؤ كتيصعم ىلع ءالؤد لتاقيز

 آلو كيباعصأ نم لتقي ناك كلذلف هلجأ رضحي مل نم كيلإ اوجرخأ امتإو « هلاجآو قاحلا

 موجنلاو رمقلاو سمشلا ىراجم لاق ؟ مهتملع اذامو براي دواد لاق « لوحأ مهنم لئقي

 سمشلا مهنع تسيحف مهماع لجو زعهبر مالسلا هيلغ دواد اعدق « راهتلاو ليللا تاعاسو

 2 موجنلا ف رظفلا هرك م نُذ



 ها د

 بتاتك ىف رظنلا نع ىّمي هئع هللا ىضر رمع ناك كلذلف هللا همحر ىطويسلا لالجلا لاق

 . اهقرتت هرمأيو اهبف رظني هارب نم برشيو لايئاد

 رسام ع

 نم ةباصأ بآتكب باطلا 0ك اع : لاق رباج نع ديئس مامولا ىورو

 هللا ُلوُسَر ولع بِضَنف لسَو / هللا ىلص هللا لوسَر لإ باتكلا لْهأ ضن
 هركيب ىفت ىذلاَوَف « باطلا نبا اي ايف 8 ري لاق م“ سو ويلع للا

 ناك 'مالّسلا ا ىم وم ا هديب قل ىدلاَو ظ ةيقأ ءأضيب 2 كج

 .. تَمَبْدِي نأ الإ ةعسوام مويلا يح

ْ 

 : لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انيورو دينمس مامإلا لاق
 معو ذكتف قمم مكنوريخم اهرف هىش نع بايكلا "لْهأ اول اثنا د هده رس كح سدح 2 عمور

 . 4 0 0 : لطابب 3

 : لاق ملسو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر نأ اضيأ ائيورو لاق

 رس ىلاعت هللا بضغ ىف نا اهجدزَز َءآَرْمأ نيب مقرف ىف لمت نم» 7 5 ع | هقر ممق# ا . سا اهاس

 6 26 نأ الإ 0 2 8 رخصب 0 نك أ هللا لع نك ةرخآلاَو اينّدلا ف

 : رعأ ىلاعت هللاو

 : اعوف رم هحيتص ف نابح نباو ىثاسألاو دواد وبأ ىورو
 6 3 0 ١ 00 راس اسا و

 . 6 تبجلا نم قرطلاَو ٍةَرطلاَو ةفايمأا »

 هبرضلا سراف نبا 00 , طخلا ىه ةفايعلاو « 2 وه قرطلا دواد وبأ لاق

 : ملعأ هللاو ىلاعت هللا

 ءىث لعفب تابتنال نأ (لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ند ماعلا دهعلا اًميلع لوخأ (

 قاروألاو ثوبيبلا 2 عايسلاو رويطلا لنه تاناويملا روصتك ىلاعت هللا ف بدأ عءوس هيف

 عود بايلا لاس للا لاي ىمسملا دوادعاو قاروألا ند روصلا صق ىدح 3 اهربغو

 هيف اتيب لخدتال اهنإذ « ةمحرلاب انتيب ةكئالمللا لوخدل ابلطو « لجو زع هللا عم بدألا
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 نود نم دبعت ىلا روصلاف وه امتإ ىهلاب دارملا مهضعب لاقو ثيدحلا فحص اك ةروص

 ٠ هفالخش ىلع روهمحلاو ؛ لجو زع هللا

 نكم الو « لافطألل ديبعلل كعك ىنم عبس لمع ىلع انلايع رقن نأ انل ىغبنيال هنأ لعف

 « كلذ وحنو ةرمح وأ ةرفص وأ داوسب ةنوهدم قاروألا ىف ىلا روصلا ءارش نم ائدالوأ

 ند رصم لهأ اهعنص# ىتلا قئالعلا ىرتشي نأ هايند ىف هيلع هللا عممو نم لكل ىغبليو

 هللا تامرج مظع نم نإف « ىلاعت هللا تامر ةريغ سائلا اهمعطيو اهرسكبو تاوالحلا

 موبساكم قيضو سانلا سالفإ ةرثك نم اهلمع لطبي ىلاعت هللا ءاش نإو « ىلاعت هللا همظع

 : ( مكح ملع هللاو ) عراشلا هب دعو اك بيرق نع

 هر 7 ماو ص خ أ لم مص ص ايل 5 9

 ةَمآيَقلا موي نو دعم روصلا هذه نومتصي نيذلا نإ» : موق ناخيشلا ىورو

 .4 ملا | »2 ويحأ ممل لآقي

 نيل قمايقلا ماني وللا دنع اًباَذَع سانلا ُدَشَأ د : اضيأ 20 5
 ماورد هل 0000000 5 هلم م 5

 .6 ةكنأللا هايل ةووعاو هيفا ىزلا تنَبلا ْنإَو با نلحي نوهاصع

7 5-0000 2 
 لكب 4 "لَجَو رع محال ا : اعوفرم نيخيشلل ةياور ىفو

 رع مر
 ا ا اهَروص ةروص

 رجشلا عنصيلف العاف دب الو مدحأ ناك نإف . 0 هنع هللا ىضر سابع نبا ناكو

 هل سفن الامو

 2 بهذ 72 ”لظأ "نمو ؟لءَو ع هل <لاقو ؛ اعوفرم امل ةياور فو

 2-5 26ج ص م. 5200 00 ل 0-0-0

 . « ةَريمَش اوقلخيل أ بخ اوُنلَحَيل اوأ كد اوُنلْخيِلَف قلمك

 . ملعأ ىلاعت هللاو ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 ىب كرتب نوابتنال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دوعلا ائيلع دخأ )

 ريثك هب لحي دهعلا اذهو « هوو جنرطشلا نمي هب قدللأ امو درتلاب انئاوخخإ نم بعلي نم

 هيف ىممام هحيبأ الولو ىلا كرت ىلع ثكاساو 4 بعالا شغ كالذ فر سال ءلا نع

 2 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

7 
 م 8. و 0 72 ضرع

 لإ هاني نم ىدْري ُهْناَو) « مضارع هنبدل ريس دقف تابيشلا قنا نَمَو»

 .( رمقتلس طار



 ب ملاح

 ممر ل

 ٍ « ريزاخ مب هدي ْعَبَص اهأكق ٍردَمْللا بمآ نم 3 : اعوفرم سم ىورو

 , «ةوُسَرَو هللا مَع دف ريش وأ داري بيل نم » : اعوفرم للام ةياو فو

 , ريشدرت وأ اولوقب لو ىقويبلاو ماكاو هجام نباو دواد وبأ هاورو

 « مارح درلاب بعللا نأ ىلإ اوبهذ ءالعلا روهمجو :هللا همر مظعلا دع ظفاحلا اق

 + هعر ىلع عامجإلا انذئياش» ضعب لقنو

 ههركو « درغااك هر ىلإ ءايلعلا نم ةءاج بهلف ؛ جنرطشلاب بعللا ف اوفلتخاو

 هيبس رغؤتال نأ اهنم : طورشب ىعشلاو ريبج نب ديعس هحابأو هيزنت ةهارك ىعفاشلا

 شحفلا نع بعللا لاح هئاسأ ظفح نأ اهئمو . راق هيف نوكيال نأ اهنهو .اهتقو نع ةالص

 <ةداوشلا دودرم ةءورملا طقاسناككللذ نم ايش لعفو هب بعل ىتف « مالكلاءىدرو انحللاو

 , هدئاكمو برخلا رومأ ىف هب ناهتسي هنأ ىلإ هتحابإب لاق نم دنتسا دقو

 أديت ادئس اهنم ءىشل ملعأ ال ثيداحأ ىف جنرطشلا ركذ درو دقو : ظفاحلا لاق

 : ملعأ ىلاعت هللاو اندع الو

 اهلعافل اريخش باجتال ىتلا رومألا رئاسنم امهربغو ةلقئالاوتاطلا درتلاب قحليو : تلق

 . ( محر روفغ هللاو )

 ةقسفلا سلام ال نأ ( مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 ؛ ةيعرش ةحاصم وأ ةرورضل الإ سانلا ضارعأ ىف نيعتاولاك مهريغو ةملظلا نم

 الو ةييغلا عمسي ملاعلا وأ خيشلا راصف « ماعلاو صاختا نم هتناوخ ترثكدق دهعلا اذهو

 كلذ ىف سانلاو ةبيغلاب 'ىدابلا وه ناك امبرو « اهيف سلحملا لهأ كراش اممرو « اهركتي
 ةاضقلاو ةالواا نم برقلا ىلعو تئاظولا ىلع نومحازتي نيذلا نارقألا هيف عقي امك« عبت هل

 مهب حرفيو لجرلا كلذ ضرع ىف هعم نوعقي مهنأ قطابلاب نيرضاحلا نم بلط امبرو

 لع ةدافتساك مهل وأ هل لصحت ةدئافل الإ سانلا لزتعا نم لقاعلاف . كلذ لجأل مهرقيو

 : كلذ وهو ىذألا لاّهحا نم سانلا ةسايس قرط مياعثو قالخأ بيذهتو

 مسم لك ىلع بحي هنأ حت ال : لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو

 هتسااجن نع سانلا رجزب نأ هيلع بجيو « ةملظلا ىف هدقتعي امك ملظلا هسفن ىف دقتعي نأ

 + ساذلل ةحيصن ةصقانلا هفاصوأ نم مهعابط قرسي نأ افوخ

 ( راونآلا حئاول - م4)



 ل ممالاسع

 هيلا ىلا كسا < م
 .( ديهش هايش لك ىلع هسا )

 - ١ ريكلا خفاك ءوثسلا سيلج "لثَم » : اعوفرم ناخيشلا ىورو

 ا

 يطا 0-0-6

 . « ةنيبخ حتا هنم دم نأ اًمِإ َو كبايث

 خفأت لثك ءودلا سيلجلا ”لْثَم » :اعوفرم ىلاسنلاو دراد ىبأل ةياور ىفو
 : رعأ ىلاعت لاو « وناخُد نم كباصأ هداَوَس نم كبصي م نإ ريكللا . 4 ا معها يزف . 1

 ةقلولا طسو سامنال نأ ) مسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لوخأ 0(

 انثاوخإ ىلع زيعا نم ايوره ثالذو « عامجالا هل عرش ام كلذ ريغ وأ لع وأ ركذ ف

 . ساحملا قف

 . 4 ّققلطا طْنمَو َساَح ْنَم هللا نمل » :اعوفرم دواد وبأ ىور دقو لا ماجا ا تاه ا و 2س 5 .٠

 ىأر هنع هللأ ىكر ةفيدجح نأ نيخيشأا طرش ىلع حمص نسحب لاقو ىذمرتلا ىرورو

 1 سو هيلع هللا ىلص دمع ناس ىلع نودلم لاثف ةقاحلا طسو سلج اصخش

 ةدعق لعتن ال نأ ) ملسو هيلع هللا ىل# هللا لوسر ند ماعلا دهعلا انياع لخأ كلذكو )

 6 هيلع هللا بضغ نع هيشنلا لنك ايوره 2 اندحو الو سافلا ةرضف ل موماع بوضغملا

 ؛ مه هاج ال نيذلا ءارقفلا ةرضحب ايس ال ايندلا ءانبأ نم ريثك دهعلا اذه ةنايخخ ىف عقيو

 كرييو رحلا ب رشي قساف كنع سلج هلأواو 4 سيلولسا عع بدألاب لالدإلا ةلمح نم كلذو

 هللابالإ ةوق الو لودالو ةالصلا ف سلاجلا< اقراطم ابدأتم الإ سلج ام ةالولا نم ةالصلا

 9 ميظعلا للعلا

 5 لاق ديوس نب دي رشلا نع هديعص ق نابح ناو دواد وبأ ىور دقو

 ا و” م< 8 15 ٠١ ل

 ىَرثدْلا ىدي تْدَضَو ْدَنَو سلاج نو َلسَو هيلع هنا لص هللا 'لوُسَو ىب رمد

 « "ميل بوضتلل هدم المال : اقف ءىدي ميل لك تاكا ىريط فاغ

 رعأ هللا

 ى ساجم ال نأ ( لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ كلذكو )
 اذهو « كلذ ريغل وأ هدنع انتهرح لجأل وأ انرمأب ناك ءاوس هسلجم نمانل ماق ند عضوم

 مهدحأ ىرتف 4 ءارقفلا نم اهلهأل نيمظعملا ايندلا ف نييغارلا ند ريثك هتنايخخ ق عقي دهعلا



 - مم

 كلذ سلجيو « ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دجسم ىف ولو ةالص وأ لع ىف هسلجم نم موقي
 : هلثم ريقف عم كلذ لعفي الو ءارو ىلإ وه كليو هئاكم هلام ىغلا

 نع هجر ىتح قداص خيش دي ىلع كولسلا ىلإ دهعلا اذوب لمعلا ديري نم جاتحيف
 نإف « مهءاركإو مهميظعت فو نيكاسملاو ءارقللا ىف هببحمو اهلهأ مظعتو ايندلا ةرجي

 ميظعتو « ةرخآآلا بي نم مزال نم هللا لهأ مظعتو اهبحي نم مزال نم ايندلا لهأ مظعت
 لجو زء هللا ةرضح لهأ نم اههالك ريقفلاو ىنغلا نأل هللا بحي نم مزال نم نيقيرفلا
 . ( مكح ميلع هللاو ) لذملاو زعملاو عناملاو ىطعملا هومال ةعماجلا

 حر هل ماَقف ]سو هيلع هلا لص ّىَلا ىلإ ءأج الِجَر نأ » : دواد وبأ ىور دقو 00 5 0 ع 5 5

 لس يلح هللا ىلحح هللا كلور هاتف « ويف "سلمي ”بهاذف « وسل 'نم

 ةئلإذ ْنَع
 ريف نسا م ةسامج نم هاج د أ ميقي ال » : اعوفرم ن ىورو 1 لا دو رس لا د دق او كالا

1 

 . 4 1 يا حف 00 3 اوهسوَت نكَلَو

 نإ نالوقيو « هيف اسلجي نل هسلجم نم دحأ امه ماق اذإ رمع نباو ةركب وبأ ناكو

 8 ملعأ هللاو كلذ نع ىممن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةنواعم كرتب نوابتن ال نأ ( سو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ىرم ماعلا دهعلا انيلغ دخأ )

 ةداجحس ةئاكم طسب ناك نإ اسال هيف سلجب نأ دارأ و برق نع عجرو هسامم نم ما ن4

 ف اهطسب ةداجس هل لسر نم فال ةلكسالا هذهو «٠ كلذ وحنو هناكم هءادر عضو وأ

 ميقي نأ هل سيلو ناكملا كلذ ىف سولخحلا ىف هل قح ال هنإف مهفاف « هروضح لبق ناكم

 نمل ال ماق مث اسلاجن اك نم الإ قالا لعج ام عراشلا نآل !ماكم سلجو ةداجسلا عفر نم

 . مهفاف سانلا ىلع اريجحت كلذ ىف نأ عم « هليق هتداجس لد رأ

 : اعوفرم هجام نباو دواد وبأو ممسم ىور دقو

 ةيمك سرت ه0 ل ءرنا هيو مسلم آت
 .6 هب قحا ىف ةيلإ عجر 2 سياج نم د ماق اذإ 2(

 :اعوفر 0 دج يد ُْق نابح نياو هجسأه ن : ءايورو

 2 همس رع 7 47

 )1 رسل ةقوحأ وهف عجَر 0 جال َبَهَد اذ 04 وسلحمب 2 ل 2

 8 رعأ ىلاعت هللاو



 بس ميفلإك سس

 نينثا نيب سلجبت ال نأ.( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا ائيلع دخأ )

 + نارراستيو ناثدحتي اهائيأر نإ ايس ال كلذب اههاضر نئارقلاب ولو انملع نإ الإ
 ا راو الا اذبم لمعلا ديرب نم جاةحيف

 ِنَِتْنا ني :: "قرف "نأ لج ةلمكال » : اعوفرم ىذمرتلاو دواد وبأ ىور دقو

 .« امهنذإب الإ

 . لعأ ىلاعت هللاو امهنذإبإ آلإ نْيَكَجَر نيب يلج اَل 9 : دواد ىبأل ةياور ىفو

 تاقرطلا ىلع سلجنال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 ةرورضل الإ كاذ ريغ وأ دجسم كابش وأ تيب تاقاط وأ دجعسم تاب ىلع اثك ءاوس

 ةفرح ةص مه سيل نم موهلا ساثلا نم ريثك هتنايعغ ف عفي دهعلا الهو ؛ ةيعرش

 مه راصبأ نوضغي الو دجباسملا باوبأو تيناولا ىف نوساجيف « ةدابعالو ملعب لاغتشاالو

 ءالعلا نم مهبلغ رم نم اوباغتسا امبرو « ركنم نع نوبنيأالو فورععب نورمأي الو

 عماتللا باب نه نوموقيالف «نيجعاصلاو نيساكملاو ةملظلاو نيفرتلاو نيرشابملاو لاعلاو

 نم مهيلع ناك امل نكامألا هله ىف اوساجي مل مهنأ ولو ؛ ماثآ هدع مهيلع عمتجا دقو الإ

 : ( ميحر روفغ هللاو ) دحاو مثإ كلذ
 راجنلا نب نيدلا نيمأ خيبشلا ىحيشو سابعلاوبأ خيشلاهداوو ىرمغلاد مجم خبشلا ناكو

 ةجباح ريغ نم دجسملا باب ىله سلجي هوأر نم نيرواحلا نم نوجرخم مهنع هللا ىضر
 جرفتت ت؛جالإو تدألا و لعلا ملعتتو نآرقلا أرقتو روا#ت اندنع تفج تنأ هل نولوقيو

 ج رخآ ناكم ىلإ انناكم نم بهذا « قوسلل ىف سانلا ىلغ

 دجسم باب ىلع اسلاج هآر نملك رجزلا لك رجزي هللاهمحر نيدلا نيمأ خيشلا ناكو

 ىدي نيب سواحلاو ىلاعت هللا ركذلو ةالصلل دجاسملا تينب امثإ : لوقيو تونا> باب وأ

 قولا ىلإ بهذيلف هتبب ف لجوزع هللا ىدي نيب سولحلا ىلع ردقيهل نف « لجو زع هللا
 : ( مقتسم طارص ىلإ ءاشي نم ىدبم هللاو )

 6 1 «نآقاطلا ىف سدا 6| 5 : اهوقرم ةاششلا ىورفتو

 "ريب نإ : سو هيلع هللا لص هلا لوسي ةلآقف« اف ثَحَف :: انسلاجك نم اا
 .ء

 ِرْصَمْلا ضع : لآق ؟ هللا َلوُسَر 8 رقيرطلا ( َقَح اَمَو : اول )م ع ”قيرطا اوطْعَأَ

 تت ١



 د ماو دع

 65 ركفلا درع 9 2 ىعتلاَو « فورم تا مالكا ُدَرَو « ىََألا نك"

 . لعأ ىلاعت هاو

 نم ائسوفن ىلع قفشن نأ ( سو هياع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 هل رظحال حطس قوف مانن نأ انل سيلف « ةرخآلاو ايندلا ف اهمذؤي ءىش لك ىطاعت

 هللا ةمأ خورلا نأ كلذ ىف رشلاو «هبكار ىلع قرغلا ةبلغ ىنعي هجاجترا لا ارحب بكر وأ

 « نبجلاو عبطلا مح ثيح نم ال ةيثيهلا هذه نم اهماركإ انيلع بجاوأاو هدبعو ىلاعت

 تاقوأ اذكى مفنمل تلاق ناسنإلا ل وقيهدنع ةنامأ ىهوو ريغ امأكهسفن دهشي ف راعلك نإف

 : ( كح ميلع هللاو ) ابيدع انرهظأل هانحتف وأ باب انهو هسفن ق دحاو هنأ عم اذك اهل

 < ع ل هع يع تا

 ةراجح هل نبل تيب ربط لف تانآ نمط : : اموفرص هريغو دواد وبأ ىور دقو

2 
 . 6 ةمذلا” هنم تن 08

 . ءارلا لدب ءابلاب 4 ”بباحح م ؛ ةياور فو
 مع ع

 ىلع ”لجارا ماني
 .٠  . 5ا 1 لص 1 13

 نا لو هيلع هللا ىلص هللا ”لوُسَر ىهن » : ىذمرتلل ةياور فو

 وْيلَع روج ل حطت .

 ةمدق تالف 0 نادال رحطس لع دكر 'نَم » : اعوفرم ىتاربطال ةياور ىفو

 رده ( .

 راجأ : اوف تان 'نَم » : ظفلب اعوفرم دمحأ هاورو «

 هلخاد ددرب ءىث هلو> سيل تيب قوف ىأ .

 رقاد م لي 1

 » ةمذلا هنم تن رعت لقذ 6 .

 نفسا ىلإ ةيسفلاب هيف قرغلا ةبلغو ؛ هناجيه :رحبلا جاجتراو « حطسلا وه راجألاو

 مكح ميلع هللاو ) ةملاسلا نم رثكأ قرغت ىبلا نفساا ددع نوكيف قرغلا نم ةملاسلا ( +

 ) كركي انسوفت دوعن ال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لدخأ

 نم ريثك هيف عقي اك « ةرورض ريغ نم هجولا ىلع مونلاك تاقوألا نم تقو ىف ةنسلا

 رهظلا ىلإ لقتنيو ردغآلا بناحلا ىلإ لقتنيف بناج ىلع مونلا نم رجضيف اثيغ مونلا ريك



 - مك

 ءوضولا ماق ظقيتسا اذإ ناكل ةجاحلا مون ردقب نيملا هبنج ىلع مان هنأ واو « نطبلا مث

 .ادبأ ةيدمحما ةئساا نم لكأ الف رخآ بئاحل لقتنيلو ةالصلاو

 نمبألا بناحلبا ىلع مونلا دئاوف نم : لوقي هللا همحر صاودلا ايلع ىديس تعمسو

 ريصبف رسيأألا بنادبا ىف اةلعتم بلقلا نوكل ةجاحلا ىلع دث؛ر' مونلا ىف فارسإلا مدع

 < ( مقتسم طارص ىلإ ءاشي نم ىدوي هللاو ) ها ظقيتسم هنأك

 : هديحص ىف نابد ناو دمحأ مامإلا ىورو

 0 0 يقل م5

 ولج مف يطب لق رعسجطضم لج م سو يلع هللا لص َّىنلا نأ »

 .(0 2 ن ”نلا امال ةعحِض هذه "نإ َلَاقَو

 . لاعت 4 افا هذه 20: لاق دواد ىبأل ىرخأ ةياور فو

 0 هيلع هللا ىلص هللا 'لوُسَر ىب رم ندوب لآَق » : هجام نبال ةباور فو

 ةعيبض مذع نإ بدئت : لَو « ولج ر_ ىنرك وف ىنطب َلَق ”هحطم نأ

 : رعأ ىلاعت هللاو 6 راّثلا لأ

 لظلا نيب سلجن ال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع دخأ )

 2 منغلا وأ اهدحو سمشا|ى وأ هدحو لظلاىف مانئنأ امإف ءاتمسج ىق لدعلاب المع سمشلاو

 كلذ نأل « فيصلا مايأ رتس وأ فقس نم باجح ريغ نم ءاسلا تحن مانن ال كلذكو
 هل ريصي الو لبالا مايق نع لسكيف لّثلا نم صاضرلا وأ نرقلاك ناسنإلا ندب لعجم

 ىأي ىلا قاطلا وأ كابشلا قلغيو فقس تحن ماني نأ ليالا ىف درو هل نأ ىغبنيف « ةضم

 1 مكح ميلع ىلاعت هللاو ليللا مايق كري لقث هنديل لصح ال ىتح مونلا دنع ءاوملا اهنم

 : اعوفرم ليد 5 لأ مامإلا ىؤرو

 .ه

 لَو ٌلّظلاَو معلا نب را سل نأ ىف لست هيلع هللا ىلص ىَنلا "نأ »

 0 ناطيشلا ”سلجت هل

 رون وه :ىنارعألا نبا لاقو :ضرألا نم نكمتسا اذإ سمشلا ءوض وه : حضلاو

 :سحشلا

 .6 2 اًَذإ » : اعوفرم.دواد وبأ ىورو



 نيس رس 3 7 0100 28 ع ماوس - 5 9 . . 04

 هصقن و لاظلا ل هصع ناصف لظلا هنع صلقف سمشلا ىف » .: مل ةباور ىفو

 . « قيل سل مثلا ىف

 : دانسإلا مييص لاقو محلا ةياور ظفلو

 نشل هلا عي لُّجلا َسِئمِي نأ لَو هيلع هن هنا لص هللا لوس ىعن »

 . معأ ىلاعت هللاو

 بابسأ ىطاعتن ال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا اتيلع ذحأ )

 اذهو « كلذ وحنو نيتاسبلا سرغو رودلا ءانب ةرثك وأ ىصاعملا ةرثك نم توملا انتيهارك

 بحتسف توملا ادعتسم مهئم ادحأ دجت داكنال ىتح سانلا بلاغ هتنايمخ ىف عقو دق دهعلا

 ايندلا هله ختي الو « لجو زع هللا ءاقل بحن ام ديعلا ريصي ىأل بابسألا ىطاعت دبعلل

 ج ةيقابلا ةيلصألا رادلا ىلإ هيلغ رم ارسج اهذختي امنإو انطو

 نم مم ماقملا نم ريخخ لجو زع هللا وهو هريخ ىجسر نم ىلع مودقلا نأ مولعمو

 : ساغلا ةقسفو ناطيشلاو سفئلا نم هرش نمؤيال

 : بوذا نابعش خيشلا ىلاعت هللاب فراعلا خيبشلا ىندشنأ دقو

 31 2 5 9 هلك ضرع دبا ا
 ىنللا تاياذ ىع ةايلت هنإ انَم تاو اياب ال

 مرا ملسو عا -. - .
 ًانهه نم ةلش الإ حمه اق تاما 0 يمال

 هنأ هتوم ةياذف اهتاقرصت عيمجو اهيوهأ نع تتاع ىبح هسقن دهاج نم قح ىف اذهو

 ةاساقمو توملا تاركس جالع نم هل ديالف هسفن دهاجي ل نم اهأو ءراد ىلإ راد نه لقتلا

7 
26 

 , 6 هنع هللا ىضَر 32 ىبأ لإ

 ةبولطملا ةدهاضا هسفن هادها مدعلال هور عولط ف ةدش دحأ ىساقأم هنأ ملعف « ىلاعت

 . وه همأن رظنأاب هنم



 ل ملاح

 سفنلا ةدهاجم ىف هنع هللا ىضر ضرافلا نب نمع ىديس دشنأ دقو
 ىتحبرم نوكَت اع 5ك (مكمتأو ةضمب نيل تاوللاَم 00 ف 2-5 م و مضي . ا 4 7 ٠

 قّيك َز ريغ ويف ىسقن نينو فيك راق ابرد لع لل 1

 هب كالس قداص خيش لب ىلع كوالا ند دهملا اذم لمعلا دير نأ كد الؤ ةلمحلابو

 ىلء ضرع ولف « باجحلا نم مظعأ باذع هدنع ىئبي الو بابحألا ةرضح هلخخدي ىبح

 : كالذ ىف ىلبشلا دشنأ دقو باجح الب راثا راثثال باجحلاو رانلا اذه
 ايدج ديبملا لك ناملا متن ْتَلَوَمت نانملا نكَم َ ريش - 4

 اننن ' .ةيركا .لغ* نسال ا" -فلوع 0 121 لسرلاَو
 0 ما -| 0

 + هنم ةلّقثلا ةهاركو دعبلا لحم ىق ةءاقإلا ةيحم همرآل نم خيش دب ىلع كالسي م نمو

 ديعلا ىلع بعضا تروملا نإ : لوقي هللا هجحر ايركز مالسالا خيش انديش تممحو

 مالسلا و ةالصلا مهيلع ءايبنألا ىروس كاذ نع جرخ امو ايندلا ىف هقئالع برسول ف و

 ىق ةماقالا مهبلطل كلذ امتإف حور عولط ةبوعص مهل لصح نإو مهف « مهعابتأ لكو

 رئاسل تاريخنا ةبحمو ةمحرلاو ةقفشلا نم مهق هللا هلعج امل مهعابتأ تاماقم اولمكيل ايندلا

 كلذ ىلعو 6 مهظفح وأ مممصم] ةيويند ةقالعإ مهحور عولط هب وعص سيلف )ع مهمأ

 هل نكي سو هيلع هللآ ىلص هنإف )6 هابركاو ١) رض:# وهو مسو هيلع هللا ىلص هلوق اولح

 : ( محر روفغ هللاو ) عاجاب ةيويند ةقالع

 'نَمَو ءأتل هللا ؟بحأ هللا ءاتل ّبَحأ سد: انور اهرعو ناكيقلا ىورو

 ؛ تاوملا 0 5 ا ىضَر ةَقئاَم تن 1 2 ةءأقل 4 01 رْثلا ءأَقل 2

 هللا هال بح هنمَجَو هناَرضَرَو هللا ةّحنرب رب اَذإ *نمامملا نكلَو « كللذ َسْيَل لآ
 هركف هللا ءاقا هرك هطْخَسو هللا بادب دب اًذإ زف اكسلا ّنَِو : هءاقا_ هللا بَحَأ 0 ا ا ب مم 257

 م سا معو
 , « هءاقل هل

5 
 مع

 مم سس فعاد با سا ب ظ م ءااس و سا اج : 0 0 :
 هءاح رضتحا اذإ رجالا وأ رفاكلا نإف 2: هريغو دمحأ مامالل ةياور ىو



 - م8

 رك هللا اَتل ةركف رشلا نب ه قلي ام وأ ؛ رشلا ني ةيلإ ”راص وهام

 3 « ُهماَقل ا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هحبمص ىف نابح نباو ىئاربطلاو ايندلا ىنأ نبا ىور

 : لاق

 يلع 'لبَسَو كءاقل مثيلا ْبْبَحَ كالوُسَر ىنأ دهشَو كب َنَت 1س يللا د 3 كدا 1 7 0 0 41 م م سس مل
 8 ع 7

 !أ كبش 13 كب "نما ١ رو ينل نم 1 'لاقو كءاضت

 . < ًايندلا رو يكس أو ةءاضق ويك ”لبست الو وأقل ريل
1 

 فب تكعام نأ : أنو يق سو كإ مآ مديل » : اوفيس هجام نبال ةياوزالو

 1 "نمو ؛ ءاضتلا هل ' ]ديو كمال رثيلإ ْببَحَو ل نكت كالنعا نم قف قلتا

 يرسل

 6 هلام يك أف أف كدتع'نم قا دب تئجام ن ا مو ينفدمي و ىل 'نيمأ

 . 6 مر :لامأو 1

 . © تالا نماوملا ةفت 2 : ديج دانسإب اعوفرم ىناربطلا ىورو

 ىثآتل 3-2 0 ةنينماوللا كلو ع هنا ل 1 » : اعوفرم دحأ مامإالا ىورو

 « ىن/رفنم "كل تبَجَو اق : "لوقيف « كترذتَو كوع اجو : نول ويف

 . للعأ ىلاعت هللاو
 بابسأ ىطاعتن ال نأ ( ملدو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا 15 لخأ )

 انك انأ ولو ءانتبيغ ىف مهعوقوو انتوم دعب انبسب مثإلا ف مهعقونف انتايح ىف سانال ىذألا

 : انتبيغ مثإ ىف اوعقي ملو انيلع اونثأل سانال ريلا بابسأ انيطاعت

 نوكيو ةبيغلا بابسأ ىطاعت اذإ دبعلا ذخاؤي اهر : لوقي صاوخللا ىلع ىديس ناكو

 ' هلزب ملو ركذم ةلازإ ىلع ردق نم مكح همكح

 حتتفي الو 0 مهنايدأ سانلا ىلع طفح نأ ديعلا ىلع بجي : لوقي ىرتخأ ةرم هتعمسو

 + مهيد هب صقني ابأب مه

 هنع دسي ىح هرايتخا ىف هرايتخا ىنفي خيش ىلإ دهعلا اذرب لمعلا دي رب نه جاتو

 ركذب الإ هنوبرغتسيأل مهنإف ؛ هل سانلا ةبيغ لقنك صقنلا اهنم هيتأي ىلا باوبألا عيمج
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 ائيش هودع دجو ال صئاقنلا ف عوقولا نم هسا ظفح هنأ ولو «هنم ترهظ ىلا صئاقنلا

 :هنع اودرو سانلا هبذك ءىذب هصقن هنأ ردق ول مث « هب هصقني

 «كللسانلا ةبيغ بابسأ ىطاعت كلمزال نفالإو ءانركذ انك خيش دي ىلع ىخأ اي كالساف

 نمل ىغبني هنأو « نظلا هب ءاسأ نم ندولي الف مهنلا كلاسم كلس نم : محلوق ةدعاق ىلعو

 ناك هنوكل «٠ ةرخآلا ىف هباذتسا نم ىلع اقح هل ىريال نأ « هل سانلا ةبيغ بايسأ .ىطاعت

 ةبيغلاب هحماسيلف هباتغا نم دخاؤي نأ دبالو ناكنإف ؛ مثإلا ف سائلا عوقو ف ببسلا وه
 . كلذب كلذ نوكيل

 كلس نم ةدسعاق نم مهفت نأ كايإ : لوقي هللا هحر صاولتا ايلع ىديس تعمسو

 ميرحتلا لب ”ىطخم مهف كللذ نإف هل ةبرغلا ةحابإ نظلا هب ءاسأ نم نمولي الف مهنلا كلاسم

 : ها امم ةبيغلا ءالعلا حابأ ىتلا رومألا نم كللذ وحنو هب هباغتسا ا رهاجم نأآلإ قاب

 هتايحىف صقنلا بابسأ تيملا ىطاعت ولو ءوسب ىوملا نم ادحأ ركذت نأ ىخأاي كايإف

 + طلخلاو كابإو كلذ ف لمأتف ( ميحر روفغ هللاو ) موللا انيلع كالذكف موللا هيلع امكف

 5 5 م 1 انوع ال م . .
 نع 5 » 27 نساحم او ذأ ه : اعوفرم هريعو دولاد وبأ قررو

 ش .٠ « 'مهيوأسم

 ”نموت ةكناللا نإف م 11 ضخ اذ » : اوفيس حيحصلا فو
 ساو ل

 . « نول و قنات لع
 1٠ رس

 ىلإ اًرضفأ ردا تاوئمالا نال » : اعوفرم هحيمص ىف نابح نبا ىورو

 . «ارسدقات

 0 ريف اوم دنا وعدف 'مكبحاص تلم اذإ » : انوفرس دواد نأ ىورو

 . لعأ لامت هللاو

 نم ادحأ نكمنال نأ ( ل_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعل! ائيلع لخخأ )
 هجو مطليالو «ء ةياهالا ىعنب هيعنيالو تيه ىلع حاوي م هريغو اذ :اريجو اندالوأو انلابع

 هرعش ىفر. ناك نإ هسأر رعش قلحم الو « هبوث قشبالو ل « هلجأل هسفن

 زع هللا رودقم ىلع طخسلاب رعشي ام كلذ ريغ الو نهسوءر قلح نم انلايع نكم# الو
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 هداه ميرحتب مهملع عم سانلا بلاغ هتئايمي لداستي دهعلا اذهو « هب اضرلا مدعو لجو

 : لامذألا

 قلحف اهآرف ىبشلا لخدن ؛ اهسأر همأتةلحف ةرم ىلبشلا ركب ىنأل داو تام دقو

 ىرخأةرم لدو « دوجر» ىلع تقلح انأو دوقفم ىلع ىتقلح تنأ لاقو « هتيحل رخخآلا

 « ةرونلاب هتيحل رهشىمرو مالا لمشدف « اهل ةيحلال اهدجوذ لاح ا وهو هتجوز ىلع

 . ىتجوز ةقئناوم بحأ لاقو

 مهل ملسو كلذ لثم لعف اذإ لا وحألا بابرأ نم دحأ ىلع ضارغءالاو ىخأ اي كايإف
 ىلاعن هللا نم اذإ مث « مرقلا نيب ررقم وه اك نيفلك» ريغ لاحلا ةباغ لاح ىف مهنإف مهلاح

 . ةنسلل ةفلامم نم اهلك هلاعفأ ظفح لامكسلاب مهنم دحاولا ىلع

 ةجوز تدارأا هتجوزو وه ريرسم ىلع سلاج وهو دينجلا ىلع ةرم ىلبشلا لد دقو

 لاقث « هساسحإ ىلإ عجر مث ةعاص ىلبشلا لكتف « انهوه سيل اهل لاقف رتتسن نأ دينجلا

 هتجوز رمل ئلكم هنأ ىرب دينا ناكواف « نآلا ىرتتسا هساسحإ ىلإ مجر دق : دينجلا

 الإ ةياكدللا هذه كل تركذ امو « نذإ ريغب هتجوز ىلع لوخدلا ىلبشلا ىلع ركنأو رتسلاب

 : هيلع ركنأ نميف رثأ ابر لاحلا بحاص نإف « تملا نم كيلع افوخ

 بناجألا رأ ثيم لهأ نم نوكي نأ نيب بدنلاو حرنلا مرت ىف قرفال هنأ لعاو

 « محرر وفغ هللاو 5 رجأ ريغب وأ ةرجأب ءاسنلا نم كالذ ناك ءاوس

 , « هيلع حين 9 مري ىف بدمي تيلا » : اهوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 5 يلع حبا 'نَم 3 : ةياور ىفو
 رم

 . « ةمآيقلا ماير هيلع حينر أ“ بدمي هنإف ويلع حا حتي 'ِنَم » : اعوفرم ةياور ىفو

 ةَحْاينلاَو بّسْنلا ىف ندطلا فك : سائلا ىف امه“ نآتَدنا » : اعوفرم سم ىورو
 .( تيما لع

 :اعوقرم ع ادا اهديعصر هدييدص ق نأرح نءال ةياور قو

 : « بَسنلا ىف ْنمطلاَو ' ةعايشلاَو «بيهتا قش : هللاب رفكلا نم ةنالو
 . هرحتو صيمقلا ىف هسأ راد ناسنإلا ذل قرنا وه بيولاو

 . « زيلهاجللا لم نم كنف َىدنلاَو 'ك اي > : اعوفرم ديول ةقزو



 موكا

 مهملعأ نإف ؛ هيلغ ةالصلال يملا ناذألا وه ىعنلا : لوقي دومسمب نب هللا دبع ناكو

 + سأب الف هيلع اولصيو هتزانج اودهشيل
 : تلاق تاعبابملا نم ةأرما نع دواد وبأ ىررر

 وا 0 3 ب 2ك 7 02

 َشيْختاَل "نأ فورد نبي ”لسَو هيلع "للا ىلص هللا لوس انْ لح اهف نك »
 - ره سا م زل را 2 3006 ٠

 . ارعش رشنن الو « بح قشن لَو ؛ اليو وعدت الو ؛ اهِجَو

 : اهوفرم هحيصم ف نابح نباو هجام نءا ىورو

 « روُبْلاَو ليولاب ةّيمادلاَو « اَهيْيَح ةفاَشلاَو « اهْيْجَو ةّقمالكا هلا حل

 , لعأ ىلاعت هللاو

 ءاسن نم ةأردا نكشال نأ ) ملسو هيلع هللا ىبلص هللا لوسر نم ماعلا دهقلأ انياغ ذخأ )

 اهتباصع عفر كالذب قحليو « مايأ ةثالث قوف اهجوز ريغ ىلع دحن نأ مهريغ وأ اناهأ

 وو اهتخأ وأ اهتبحاص دلو وأ اهدأو ىلع نزدلل اراهظإ لاجرلا ةوسألق اهسيلو « ةداتعملا

 بجيف 4 مهريغ نَع كليو نياصلاو ءايلعلا ءاسن نم ريثك هتنايخ ف عمي لهما اذهو ؛ كالذ

 ميكح ميلع هللاو 3 ى اهرجبم نأ ولو « كلذ لثم نء ءاسنلا رجري نأ ملسم لك ىلع

 هارد يري فارما ل كو 0 اهيغر ناخيشل 17 هل

 هيف بيطي ملسو هيلع هللا ىلص ىناا جوز ةبيبح مأ هقنبا تعد نايفس وبأ تام الو

 ريغ ةجاح نم بيطلاب ىلام هللاو : تلاق مث « اهضراعب هنم تسمن هريغ وأ قواخ ةرفص

 : رينا ىلع لوقي مو هياع هللا ىلص ىلا تميس ىفأ

 . ثيدحلا ؛ رخألا _موَيلاَو هللاب نمؤت :ارمأل لحم ال
 3 ملعأ ىلاعت هللاو اهودأ تامال ا تنب بنيز تاعف كلذكو

 افوخ ميتيلا لام ىلنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ)

 ىلع بجي دهعلا اذهو « هانلكأ ول انب ثيكف قدح ريغب هنم لكألا ىلإ لمت نأ انسفنأ ىلع

 مهسشفنأإ ةقثا رباك ألا نم ةعاج نظ دقو « هب لمعي نأ هضرعو هنيدأ أريتسا نم لك

 « ميتيلا تابارقو ماكحلا اولداجو اه ولكأو ماتيألا لام اواوف « ىلاعت هللا نم فرختاو



7 

 مهنيدو مهملععم اوعقو دق رباكألا ناكاذإف « اهل ةقيقحال ارومأو افلتواليح هيف اوعداو

 : اندهجي ىماتيلا لاومأ نع 25 مزال نف « انلاثمأب تيكف

 نم ىلإ كاتيصو دنست نأ كايإ : لوقي هنع هللا ىذر ىلوبتملا مهاربإ ىديس ناكو

 هصاخ ولو هناذ هلادج ةرثكي هدنع وه نمت ميلا لام صلخمب هنإ لوقتو لادجلا ريثك هتيأر

 سانلا مح نأل ؛ هتجخ ضحدبو ةياعركلأ نم لك لداجو ميثولا لام كلذ دعب لكأ امر

 نمم برقلاو كابإ لوقي ناكو « لاوعلا ةيلاع ققادي مدسقت اذإ قاقدلاب لهاجلا مك هعم

 ميلا لام ىلت نأ ىخأ اي تباط ناف « ها قح ريغب نيلهاجلا هب لئاقي احالس هملع لختي

 مايد ةرصعم ىلع أرجتت الو طبع غلا ب هاشخو هللا فام اهتيأر ناذ « كسفن ىلع صضرعاؤ

 ملعاف ؛« ثا اذإ امر ىصعت امنأ ثملع نإو « ميلا لأم ةبالو لبان هنم اذوخ وأ هللا ند

 <« انل دوه ريغ بيغ ىلاعت هللاو 2 ىلاعت هلبا ءيآو مكيلا د مث لأ, ىف نأ حاصتال اهمأ

 و ميلع هللاو تت امترف هيلع ىري ىتح هديك لأ كانه اق انئاقوأ بلغأ ف

1 9 

 كا 1| لآ لَو 2 هيل ع ها ىلَص “ى لا نأ د : هريغو سه اكرورو

4# 
- ََ" 

 تست هال نيلتا لَو 04 نيف لَم نر

0 
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 مَ : 08 ا , د ٠ 1١

 ما 1 قل عا كل بلح فِإَو وص الحر

 . متي "لام

 - لم لا أَ 1و ريع "هنا لس هلأ لوسي نأ »نيكل كيلع فو

 24 رابكسلا 2

 : اعوفرم هحيعص ىف نابح نباو ىلعي وبأ ىورو

 ره ْنَم ليق ار ميه 3 ججأتت م هروب ٠م اًموق زَمآيَقْلا موي هللا ثعبَي »

 ىَتَْلا ٌلاَوْمأ نول لا 2 كوقب ىلآمت هللا نأ تب *1 1 لاق ؟ هللا لوُسَرأي

 . لع ءأ ىلاعت هللاو « انآ مب 2 و نولك أي ام ملط

 نم انلايع نكمنال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع لخأ )

 دنع انيأر نإ نكل « نهريغ دالوأ نع الف نهدالوأ روبق ةرايزا الو ةزانج عم جوردللا

 مل--و هيلع هللا ىلص هللا لوسر انذأتسا اهترايزب كلذ لاوز انوجرو غزج ةدش نهادحإ

 ىت> سائلا ند ريثك هتئايخ ىف عقي دهسلا اذهو ؛ َةَث عم جور نم اهانكم م « باقلاب



 ب موعد

 امل ىدلول اهترايز ىف نيد "ىلع اهل ةثالف نإ هتأرما ,هدحأل لوقت امبرو نيحاصلاو ءاللعأا

 ةرايزلا نم نهنيكمت مدعوهو عراشلا ضرغ ةاعارم و ةبذاك نه و اهئفاكأ نأ ىدارمو تام

 امر ىلع اهطخس ةرتكو ةالصلا اهكرتي اهئيد نع ةدئرالا م اهكح ةأرما ةاعارم نم لوأ

 . مكح م ماع هللاو

 : لاق ملسوهياع هللا ىلص هامور عبع نبع ثيدح لاقوىذمرْتلا ىور دتو

 ع 5و كي ٠

 لو هيلع 21 07 ل َنذأ ََك روبل دايز ن 6 مكب 0 0(

 .6 ةَرخألا ل امر ًاهورو ف وم ربك مرار 3

 .6 امرايز اوُرثكَت ١ الو » : ىناربطال ةياور ىفو

 ترمناسنإلا بستكي الثا لبقو ناه رثك ءىش لك ناذ « اهب رابتعالا مدع فو ىنعي

 < كلذ ريغ ليقو « تاومألا ةدهاشم باقثا

 ةرايز نع ىمن مل اسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك دق هللا هر مظعلا درع ظفاحلا لاقو

 « ءاسنلا قح قىهنلا روتساو امترايز ف لاجرال نذأ مث « ءاسنلاو لاجرلل اماع ايبن روبقلا

 ' ملعأ هللاو ةماع ةصيخر تناك ليقو

 :اهوف رم هحيعح قنابح نباو هجامنباو ىتاسألاو هئسحو ىلمرتلاو دواد وبأ ىررو

 .« ر يلا َتاَراَوَز 421 5

 اذ جرح 6 هيلع هللا لص هللا 00 9 « : ىلعي وأو هجام نبا كودو

 ؟ تاشفت "له : لاف . ةزانطلا ن'راغتنن 0 0 0 ةولن

 : تلق: الد نمي نيا دي ”لعك لاق : ال ل 0 0 *له : لاق : ل 9

 ش رعأ ىلاعت للاو « تاَر 2 ريغ تاَر 3 "نجر

 نيللاظلا روبق ىلع رمال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسر نم ماعلا دهعلا !نيلع لوخأ)

 مروبق نع ةديعب اةيرط دجن نو مهباصأ امع نيافلغ يهرايد ىلعالو
 م

 نم رفاو بابهأ انباصأ أم رف تقملاو بضغلا وأ املع ةئهألا لوزن نه رلختال مهرورق نأل

 ثالذو ؛ رهزازخر

 الو مهلع يبنذال نيدلا هلل نهيطملا ق> قف امه نأ معاو . مهرربأ ىلع انرر<« اذإ كلذ

 « نيملسملا نم دحأب ركملا الو مهرطاوخ ىلع ءاشحفلا رطخت الو « ءالبخللا نابل ثوسبلا



 همقو

 مظلاف « موملع مل ىلاعت هللا نكلو « مهب فسحلا نوقحتسي مهف تافصلا هله لهأ امأ

 ىشمي وه اهيب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىف اصخش نأ ربكلا دهع ق رم دقو

 موي ىلإ انف لجلجتي رهف ضرألا هب هللا فسخف هفطع ىلإ رظن ذإ ء بهل ىأ قاقز ىف

 لوزنو « هب باذعلا عوقو نم اءوس نيملسملا نم دحأل ارمضم ناك نم رذحيلف ةمايقلا

 : ىلاعت لاق هراع تقملاو بضغاا
 هنيداب ذأ ننزألا دن تنم نأ تانثكلا اوكت نيل نين د م
 مسعر ف السلا ةعل 1 2
 'يه ذْخَأَي 'وأ نيزجمع مه اش ميبلقت ىف م خم 1 و نم ْباْذَمْلا

 . ةبآلا ( فرت لق
 ريصتو اهنم كرهطيو :ةيبحلا كتافص كال رهظيا قداص خيش دب ىلع ىنأاي كالساف

 هللاو « ماودلا ىلع افئاخ نودكتو « هللا وفع الول كلب فسحلا ترةحتسا دق كلنأ ىرت

 : كاده' ىلوتي

 امل ىنعي هباحصأل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اههريغو ناخيشاا ىور ذقو

 : دومن رايد رجحلا اولصو

 1ع اواخدت الق نيك اب اونوكتت نأ الإ َنيبذسما ءالؤه لع اولخدتال »
 . + يع اصأ ام كسب

 : لان رجحلاب رمال ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ اهل ةياور ىو

 تاما ام تي كيس نأ كسا اوال يدل ف هنت و يع مو

 « ىداَرْلا روج تح ريكا عّرْسأَو هَْأَر َمْثَق م « نيكإب اونوكمت 'نأ الإ
 . لعأ ىلاعت هللا

 باذعبابسأ ىطاعتنال نأ (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع مدلل دهعلا انراع لأ

 رئاسو مارحلا لكأك ؛ نيملسملابنظلا ءوسو ةميقلاب ىشملاو لوبلا نم ءاربتسالا مدمكر بقلا

 ىلا رومألا ةدهاشم نع بولا بجحن ىصامملا هذه نأل كلذو « لجوزع هللا ب ضغبام

 هكلشلا نع الغف ىلاعت هللاب كاشلا ىف تعقو كلذ نع بواقلا تبجحاذإو « امب نامإلا بجي



 موك سل

 عييمج كرت نم لقاعلاف ؟ بناج لكن م باذعلا اهءاج كشلا ىف تعقو اذإو « ابن ىف

 نأ ىلاعت هللا لأسو « بتي لو ىصاعملا ىف عقو نم قرخألاو «هئوم لبق ىلاعت هللا بضغيام

 م ريقلا باذع نه هذيعي

 ىذؤي ناك ةاضقلا نم اصخش نأ : ىلاعت هللا هخر صاودللا ىلع ىديس ىنربخأ دقو

 هقلخ روطت تام اماف ؛ قاخللا *ىيس ىضاقلا ناكو هيلع ركنبو ىلوبتملا مهاربإ ىديس

 ىديس ناكو ؛ربقلا هعم لزن نأ ىلإ نورظني ضانلاو هشعن ىلع سلجف دوسأ ابلك *ىبسلا

 بتكت مف « ىارحلا ةلتع نم كيلع بعصأ كدب ىف ىتلا ةصوبلا هذه نإ هل لوقي مهارإ

 < امنةيتتال ارومأ شانلا ىلع اهب

 :لاق هللا همحر ىفوشلا نيدلا روز خييشلا انخيش ةعاج نم رافحلا دخأ خييشلا ىف ربهخأو

 سافلاب هيلجر تيرض ىنضراع الف « دحللا ىف افتاو اصخيش تيأرف اصخش دلأ تلزن

 نم فئاخ انأو ثمن مث صخشلا كلذ تدحلأو بناج ىف هتاعجف تازلو « هارسكف

 ترسكى ذلا اريخ ىنع هللا كازج ىل لوقي ودو مانملا ف لجرلا كلذ تيأرف « رمألا كلذ
 امو هل تلقن « ضولجلا ىف ىل نذؤي مل ةنس نيعبرأ ىل نإف « ضرألا ىلإ تازن ىتح ىلجر

 ىدلاجلا لاح امه ناكاذإف ؛ كاذب تبقوعف ضاق ماعط ىلغ اموي تسلج لاقف ؟ كاينذ

 . فطالا هللا لأست ؟ هسفن ىضاقلا لاح ام ىضاقلا ماعط ىلع

 : رانلا ىف هبحاصو رازن حيرض ن٠ 5 : لوقي صاوحلا ىلع ىديس ناكو

 ربقلا باذع عمست مئاملا تناكاامتإ ؛لوقتي هللا هحر صاوخلا ايلع ىديس تسمس دقو

 : رهقلا باذع ممس ءايلوآلا نم نامكلا ماقمب فصنا نم لكف « ناّكلا ملاع نم اهنأل

 حيصي ناكاصخش نأ نانع نب دمحم خييشلا بحاص ىديمتالا ىلع خيشلا ىف ريخأ دقو

 ىفف نانع نب دمحم خبشلا كلذب اوريخأف « ةيقرشلاب شوتم*رب ةربقم ف ةليل لكهربق ىف

 هل عمسام ةايللا كللت نف هيف هعفشي نأ ىلاعت هللا لأسو كرايثو ةحئافلا ةروس هدنع أرقو هيأإ

 : ها نآلا ىلإ حايص

 كاده ىلوتي هللاو كربق ف بذعتال نأ تدرأ نإ ىلاعت هللا بضغيام لك ىتخأ اي كرتاف

 . 58 ربقلا باذع » : اعوفرم اهريغو ناخيشاا ىورو
01 
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 لإ َّىَس مروبق ف نوب لعد ىناوملا "نإ 2 : اعوفرم نسح داتسإب ىلاربطلا فىررو

 2-5 م ماو
 هيص" ؟ اسوم

 .٠ 6 0 وص عيوش ”مكاهملا



 ا مول دس

 يي د ا توعد اوتفادت آل "نأ ال م : اعوفرم سم ىورو

 6 رمل باّذَع

 : اعوفرم نسح ثيدح لاقو ىذ هرثلا ىورو

 *[ نِإَو هنم تنبأ هدب اف هنم اجت نإق ةرخآلا لزم انين لَم لَو ُبْلا د

 . 6 هنم هش دب اف هلم جدي

 ؛ تلاق ة ثا نع تاقث هتاور روراذبلا ىورو

 0 هلي *جاتاانأَو ىف 115 ان اهروبق ف كلا هذه لقت هللا لوسرأب ثاقد

 ٌ « ةرخألا ىفَو ينل اللا ىف تباثلا لوقا ارت نيا“ هلا تيمي لآق

 الإ سا وئلَو قمجلا ماي توم راس نياَم » : اعوفرم هريغو ىذمرتلا اكددو

 ' « ربقلا ةن ةنتف ”ّنا ُهَقَو

 : لعأ ىلاعت هللاو ةريثك هيف هاهأ لاوحأو ريقلا باذع ىف ثيداحألاو

 « ٍلسمربق ىلع سلجتال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )
 بضغنو ديعرلا نم كلذ ىف درو امب مهملعنو « تيملا ماظعرسك نع نيرافحلا ىهنن نأو

 : بضغلا دشأ كلدلا

 رضحن مل امنإ لوقبو عج ربو زئاندلا ىلع ىلصي هللا همحر صارخللا ىلع ىديس ناكدقو

 « ٍياصملا بلج ىلع مدقب دسافملا ءردو ىتوملا ماظع رسك نيرافحلا نه رثك دق هنأل نفدلا

 . ملعأ هللاو

 : اعوقرم هجام نباو ىثاسألاو دواد وبأو سم ىورو

 نأ ني 4 ُنِيَخ هدلج ىلإ ا ”هبآيث ق رك رج 1-5 دحأ سلي نأل »

 . « ربك ىلع نيلي
 2 ا نأ > : اعوفرم هجام نبا ىورو

 ”وربق لع تكا نأ ني ”ىلإ ْبَحَأ يجرب
 نأ نم ىلإ بحأ ةرمج ىلع أطأ نآل : لوقي ناك هنأ دوعسم نبا نعىاريطلا ىورو

 : ملسم ربق ىلع أطأ

 ( راونألا حئاول - هال)
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 : لاق مزح نب ةرامع نع لاربطلا ىورو

 لِزنا رْبَعْلا بحام اي لآ 0 ل اًدلاج ًرلسو هيلع "هللا ىلص هلا ”لوسر ىآَر»

 . « كيذاوي لَو ربقْلا بحاص ىذتآل رقلا ل نم

 : اعوفرم هحيحص ى نابح نءاو هجام نبأ ىورو

 1 ملعأ ىلاعت هللاو « اّيَح 0 كيلا مَع 27

 لامعألا نم ائيش كرنال نأ (ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذأ

 هانلمع الإ كلذ وحنوةمهلاب ركذلاو روبقلاو رابألا رفحك اهبسب قرعلا انم جره ىنلا ةقاشلا

 نولماعلا لق دق دهعلا اذهو « كلذ لعف مدع نم ىلاعت هللا انرفغتسا كلذ انل رسيتي مل نإف

 كلذ مهياع عمتجيف قرع اهلعف نم جرمال ىتلا ةفيفخلا لامعألا ىلإ مهسوفن تنكرو هب

 ةمايقلا موي مهيلع جرخيف ء لجوز هللا ةعاط ىف ايندلا راد ىف هوجرْ مل ىذلا قرعلا

 تاعاطلا لعف اوطاعت مهنأ وأو «درو 5 مهسوءر ىطغي وأ مهبوقح ىلإ ريصي وأ مهمجليف

 مهلجر لاخلخ ىفإ ريصي ىتحةءايقلا موي مولع فخي مهترع ناكل مهقرع جرت ىتلا ةقاشلا

 « تاعزفملا رئاسو فودللاو عوجلاو شطعلاو ىرعلا قرعلاب ساقيو « كلذ نم لقأ وأ

 « اناعيش ثعب همعطأ نمو « ايورم ثعب هاقس نمو « اوسكم ثعب هلل اريبقف ىسكن ف

 : كاده ىلوتي هللاو هيلع لمعاو ثالذ ملعاف « كانه هنم نمأ انه هللا نم فاخ نمو

 : اعوفرم تاقث اورو قارنا ىوزثو
 مرعب ير مم

 « ناّذآلا موُحُش ملْبَو قرتلا ُمهجَأ قآل اي“ 106 ام ىلتلا تقدرو

 . ل مهق رع ىف تبرأ ال ننثلا د نأ يح » دحأ داز

 : اعوفرم هحيدتص ق نابح نباو ىناربطلا ىورو

 لو ىنحرأ برأي : هل وقيف « زمايفلا مي قوما مجال لجل نإ د
 . « راذثلا 3

 .6 باَذَمْلا ةدش 'نم اهبف لْمَم َوُهَو » : م احلل ةياور ىف داز

 ميتمف ٠ قرمْلا ف لاء رذق لق ةماعلا ”نوكت » : هريغو ىئاربطلل ةياور فو
 م

 نوكس: نم مهنمو ؛ دينبت ىلإ 0 بنمو ٠ راسم ىلإ وكم 4



 « ديف لإ سَو هيلع هما ىلص َراَشَأَو « مات ”قّرَْلا ”مجلاب خم ينمو « ريوق ىلإ

 . لعأ هل هللاو

 : نايح نباو ىناربطلاو دمحأ مامإلل ةياور ىف داز

 . ملعأ ىلاعت هللاو "قرع ويطمي "نم ينِمَو »
 ةبساحم نع لسفغنال نأ ( سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انياع ذخأ )

 "فخ انه هسفن بساح عنف « مسجلاو رمعلاو لاملاو ملعلا اسال اناا وحأ ميمج ىف انسوفن

 . اريسع ناكو كانه هباسح لاط انه هسفن لمهأ ندو.« اريسي ناكو كانه هياسح

 تارطدللا ىلع هسفن بسام مل نم : لوقي هللا همحر ىعافرلا نب دحأ ىديس ناكو

 قحلا دارم نأ تاذ حاضيإو « لاجرآل ناويد ىف اندنع بتكي مل سفن لكى تاظحللاو

 كرت وأ دبعلا ىلع هملح ىف ىلاعت هلل لضفلا ةبؤرو هانج ام فاررتعالا هدبغ هباسحم ىلاعت

 هنع لفغي لهن ًاردق نإف , انه هلفغأ ايف الإ بساحمال كلذي هل افرتعم ناك نف ء هتذدخاؤم

 . الصأ بساحم م ايش

 'مشنانمو مهملعب لمعلا ف مهسوفن ةشقانم اومدع دق موبلا سانلا رثكأ نأ ملعاو

 ؟ ال مأ ىلاعت هللا هاض ريله ء هكاشسإ وأ هقافنإ ىف !متشئانمو « مهدي ق لد ىذلا لاملا ىف

 هتفقو لك نإف ءىصاماو ةلفغلاو وهللا ىف مم رمم باهذ ىف مهسوفن ةشقانم اومدع كالذكو

 لجو زعء هللا ةغاط ىف لب له ؛ مههسج ةشقانملا اومدع كلذكو هيف مب هيا مت ىفم

 للا امدمختي نأ الإ نطاواا كللت ىف هللاو انفوقو لوطايف «بعل وأ وفل وأ مونوأ هتيصعم وأ

 . هتمحرب ىلاعت

 لسيف رمعلاو لاملا ف لولا كلذكو ء هباسح ربك ديعلا لع رثك الك هنأ ىخأاي ملعاو

 ره هيلع شنف له هبسنكا مهرد لك نعو ءال مأ اهب لمع له اهملعت ةلأسم لك نع ملاعلا

 , مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف اذكهو « ال مأ لحلا ثبح

 : اهوفرم حيعص ثيدح لاقو ىلمرتلا ىورو

 نا 0 مرزع نع : مَبْرَأ نت لاك ٌّىَح قمل ماوي بع امد لوزتال د
 رو

 راوسج *”نَعَو ( هقيفنأا7 0 ا 3 سس هلاَم نم نعءو « ر ه لمع | دام 0 نَعَو

 . «ثالثبأ من



 مهمه قتال

 ' 3 ىلاعت هللاو عورف اهادع امو اهنع دبعلا لثسي ىتلا رومألا تاهمأ هذهف

 هه الإ قتيلا + بسك ثبت و  ايفرم ناضيشلا ووو
 : اعوفرم رازبلاو ىناريطلاو دواد وبأ ىورو

 + بدمشق كو
 : اعوفرم حيحصلا ةاور هناورو دمحأ مامإلا ىورو

 "لَجَوَرَع هللاقعأم ىف تومي عنو ىلإ دلو عي نم دهْجَوَلم رح ًالْجَرنأ أد
 . « ميلا كلذ هرقل

 : َنيِواَوَد ةثالث ةَمايِقلا ماو مد نبال "رع » : اعوفرم رازبلا ىورو

 'لَجَو زع هللا نم ممنلا و هيف ناوبدَو د هيف ناَويدَو "ليلا كتل ويف ناّوبد

 رمال هلت ني كتم ىذغ ملا ناويد ىف رمش ا لات نإ لوني

 ةبوثألا قبو هتف ات كيمو "لت ان م هملطلا مت يِعْوَتسَتَت
 محار ”ثرأ كلَجَو دع هللا َداَرأ ذك « لياّصلا ”لدعْلا بَعد دقو ؛متتلاَو

 يآ
 ام م

 يفر كنايش“ 28 تو كنانسَح 31 تقف اي 5 ىدبعأي : ”لأق ادبع
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 1و : اول . ”لتت ادع هنت لخالي نأ » : اعوفرم ناخيشلا ىورو 2 1-2 5 مما.
 2 م مصاع 8

 . 6 واتم رب هللا دمشقي ن الإ [أ الو : لت ؟ هللا وسر اي

 . ملعأ ىلاعن هللاو ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو

 ىلع انيداعب نواهتنال نأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )

 ةروص ىلع طارصلا ىلع ائيشم نإف ءرأدلا هذه ىف انمدام انااوحأو انلامعأ ىف جوعلا نم ءىش

 . كانه انغز انه انغز ىتف « ةيدمحملا ةعبرشلا ىلعانه انيشم

 مهؤاعبو طارصلا ىلع سانلا رور ةعرس لوقي هللا همحر صاوخلا ايلع ىديس تعمسو

 , اهنع مهفلختو تاءاطلا لعفل مهتردابم بسحب نوكي

 نوكي طارصلا ىلع مادفألا توبث : لوقي هللا هحر نانع نب دمحم ىديس تعمسو



 تاووكأش

 هكر بسحب نوكل مادقألا ةلزمو ؛ليللا مايق ىف لجوزع هللا ىدب نيب فوقوأ)ا لوط بس

 . ها ىلايالا ضعب ىف مايقلا

 انههوه امن ةقيتح طارصلا ىلع ىبثملا : لوي هللا هحر صاولا ايلع ىديس ثعمسو

 ,سوسحملا طارصلا ىلع هيثم ىف ظفح عرشلا ىلع انه هيشم ىف ظفحن نف « رادلا هذه ىف

 عقب ءىثب هسفن حماسي مو هدئاةعو هلاوقأو هلاعفأ ىف اذه ماقتسا نم لقاعلاف « ةرخآلا ىف
 , ءاش فيكداشي نم ظفحم هللاو روفلا ىلع مدنيو بوتي لب بوئذلا نم هيف

 ؟ رجلا امو هللا لوُسَرأَي لبق "نيج ىلع ”رثملا بشي » :اعوفرم ناخيشلا ىورو

 ُلآَنب ةكشوش ايف نوكت كَمَحَو بياالَكَو فيطَطَخ ديف 3 ا

 ء حياك « ريلكو , قاتلاكو « نيل فك ن وثمؤْا سيف ناَدنكلا اذ

 "شوكو « لستم ”شوُلخكو « _لئلم رجأتش ء رباك "لاكو ٠ ليذعا ديوآجأك
 . ثيدحلا « مج ِرأ ف

 « تاز اذإ مادقألا هيلع تبغت ال ىذلا ناكملا وه : ةلزملاو « قلزلا وه : ضحدلاو

 . ملعأ هللاو افينع اعفد نهج ران ف عوفدملا وه : شودكملاو

 انملعت ةرثك نم لمتآل نأ ( سون هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ )
 نم انعاضت ردقب نوكي سو هيلع هللا ىلص انيبن ضوح نم انبرش نوكل هب لمعلاو ملعلا

 ؛هليق دهعلا ف رم اك ام لمعلاب انتماقتسا بسحب نوكي طارصلاىلع ائيشم نأ ا؟ ءةعيرشلا

 ش . اهامعأ طارصالو « ةعيرشلا مولع ضوحلاف
 كالس نإ الإ كلذ نوكي الو لمعلاو ملعلا ىف دئاز ظفمم ىلإ دهعلا اذهب لماعلا جاتو

 ةيفذنا تاقآلاب لمعلاو ىلعلا فافتحا ة رثكل دشرمخيش دي ىلع اصلا فلسلا قيرط دبعلا

 يني ىح بئارملا ىف كالاسلا عم قدي ءايرلا نإف ٠ نيفراعلا لكك الإ ام رعشب داكيال ىتلا

 . نيطلا نم زيمتو اقص الك هوحنو بشي قور الك ءاما ف ردكلاك ءايرلاف « ادج

 عزانم فرعتل اهعلاطف ثيدحلا بتكب كيلعو لفغتالو ةعيرشلاظ نحف ىخأ اي دهئجاف

 نود هقفلا بتكي عنقت الو ؟ راثآلاو ثيداحألاو تايأآلا نم هيلإ اودنئسا اذاملو ع ةمثألا

 . كاده ىلوتي هللاو اهتلدأ ةفرعم
 ل ا و ابا وو يكف ع : 1 1
 نم ضيبا موام رمش ةريسم ىطوتخ » : اعوفرص اههريغو ناخيشلا ىور دقو



 هوا

 1 نم تبارك "نم ءاكلا موطتك 013 + كذملا ةره تملا هعرو ؛ نبل
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 : هلوق دعب رازبلاو ىلا ربطلل رب

 . رعأ ىلاعت او 6 رجلشلا نو 5 لدعا 0 تبلل 0

 تاكرد ىف انل ىنبنال نأ ( مسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر نم ماعلا دهعلا انيلع 0

 هنع هللا اناهنأ» عيمب لعف انكرتب الإ نوكيال كلذو « ةاطق صحشم ردق ولو انكسم راثلا

 . رئاغصو رئابك نم ةنسلاو باتكلا ف سو هيلع هللا ىلص هلوسرو

 « ةمايقلا بئارم ىلع هعلطي ىتح هب كللسي خيش ىلإ دهعلا املم لمعلا ديرب نم جاتحيو

 « ةنجلا ىف الإ ءاثب هل قبيال ىتدم انه هكرتيف ىشمبالاو لامعألا نم كانه ىشمعبام فرعيو

 ىهتني ىبح هلامعأب تاكردلا راثلا ىف ىنبي لازءال هنإف ةاصعلا نم بنذملا هللاب ذابعلاو امأو

 . اهتينب ىبلا كراد لحدا هل لاقيف هرم

 : كلذ ىف ىنرعلا نب نيدلا ىبحم خيشلا دشنأ دقو

 (يفأمُش لاخلا ىف ايلامب ل امدقرُت لامألابَو كنم ناقل

 ابيشنت كنم رلاح لك ىفتنأو اَدَبَأ برع اني مْقتلاب تن

 انيك ميلا (يلإ تنبت دقو (هنرَصَت ىف لع كسفنل اَمأ

 مي نم منهج ىف كل دعأام عيمج نإف « كسفن الإ ىخأ اي ىلث الف « لاقام رخآ ىلإ

 اذإ هفرعت امك كلحراوجم كللعف نم وه امنإ كلذ ريغو عماقمو براقعو تاي>و ريرهمزو

 ابرقع وأ ارانتلاحتسا ىتلا لامعألا ميمج فرعتو « نييعتلا ىلع هللاب ذايعلاو راثلا تلخند

 اهيف كاكراشي مل « كلمع اهلك اهنأ انيقي كانه ملعتو « نيقبلا ىلع كلذ ومنو اباك وأ ةيح وأ

 نازمملا ناساك س فنلا نأل ءرمغال هيلإ تلام كاسفن ىأرام ذفن هنأ سيابإ رمأ بلاغو ءدحأ

 نا زبلا ناسل جرام رس « كاسفن هيإ] ليمتام رظني كلل داصرملاب سلاج سيلبإو

 ماد امو « كلذ ذفني سيلبإ ءىجي ةنطابلاو ةرهاظلا ىصاعملا نم ةيصعم لعف ىلإ ليمتو

 ظوفح وأ موصعم امإ هنأل لبس دبعلا ىلع سيلبإل سيلف كلفلا نم جري مل نازيملا ناسل

 هنعل هتبيطخ هائلقام ديؤيو ليبس مهيلع هل نميل ةرضحلا لهأو « لجوزع هللا ةرضح ىف

 : لوقي نيح رائلا ىف هللا



 كك 0

 نوُموت الق يل 'ٍيَحعْاَت كش رمد نأ الإ نطل ني 'مُكسْيَلَع يل ناك امو)
 0 أ اوسوُلَو

 بناج ىلإ نازبملا كلف نع اوجءر#تو اوايمت نأ لبق ناطلس نم يلم ىل ناكامو ىأ

 اومولو متلمأام ىنإف « ىنومولت الف ىل ميجتساف مكن وعد متام ايلف ؛ ءاقشلاو ةيصعملا

 موهفم لوبقم مالكوهو « ةراشإلا لهأ ناسلب ريسفتلا اذهو « ىلبق منام ثيح مسفنأ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 « مهظفح وأ مهتمصعل ء طق رانا ىف مهل ءانبال فرصلا نيعيطملا نأ ىحأ اي ملعاو

 زع هللاوفع ىلإو ةمئامللا ىلإ مهرهأ ىف عجرملاو راثلا ىف ةراثو ةنجلا يف ةرات نرئبي نيطلخغلاو

 مهتك اسم لدبن نأ دعبي الف حوصنلا ةبوتلاب تانسح- مهتائيس ىلاعت هللا لدب نإف « لجو

 تدغ مهف ةصلاخلا ةبوتلا مدعل مهئائيس هللا لدبي ل نإو ء كلذك ةنجلا ف تاجرد راثلا ق

 نيب فالحلا نم كلذ قام ىنتي الو « ةبوت ريغ ىلع اوثام نيذلا نيدحوملا ةاصعك ةئيشملا

 : تاطللا هللا لأسن ةلزتعملاو ةنسلا لهأ

 « اًملطم ةنجلا ىف مه ءانب الو راثااىف الإ امتاد ثوئيي الف اهلهأ مه نيذلا راثلا لهأ امأو

 : ىلاعت لاق

 . ( نوُمرحلا أ ميلا اوُزاَتماَو )

 : فئاوط عبرأ مهو

 . رخآ اهنإ هللا عم نولعجي نيذلا مهون وكرشاا : ىلوألا

 . اممارضأو ذورغلاو نوعرفك نوريكتملا : ةيئاثلاو

 : ةله هلإلا اوفن نيذلا مهو ن ىلطعملا : ةئلاثلاو
 ةثالث نم هونطبأ ام واعالو رفكاا اونطبأر مالسإلا اورهظأ نيذلا نوقئانملا : ةعبارلاو

 . اليطعت وأ اربكت وأ اكرش نوكي نأ امإ هنأل لاوحأ

 ناب ىف رهاوجلاو تيقاوبلاب ىمسملا انباتك ةمئاش ىف رانلا لهأ ىلع مالكلا انطسب دقو

 لوخد نم هسفن ىمحي نأ لقاع لك ىلع بج هنأ معاو ( محر روفغ هللاو ) رباكألا دئاقع

 : هيدلاو نم ديعلا ىلع قفشأ وه ىذلا ىلاعت هلوقل الاثتما رانلا

 . ةنألا ناشطات نساّنلا هد ووَو او مكي مك 0 اوُنَمآ نيذلا 98



 ل هبوعاس

 درهعلل عماج دهعلا اذهو ؛« ىلسر ةزسلأ ىلع هتعرش مومذم لك كري مكسفنأ أوق ىأ

 . هيف لئاد هنغ ىهنم لك نإف « اهلك ةقباسلا

 ٠ (رمقتنشم طار ىلإ دان نم ىلجبي لاَ )
 : سو هيلع هللا ىلص ىننلا ءاعد رثك أ ناك و ىراخبلا ىورو

 . « ( راّثلا َباَّذَع اَنِقَو ةَنَسَح ةرخآلا فَو ةَنَسَح اينّدلا يف اننآ آنبَر )

 دمي ل مف « ةرغ قشب وأو َراَلا اوُقْنا » : اعوفرم اهريغو ناخيشلا ىورو

 . 4 ةَبْيَط رةلكَبف

 راثلا َنِم َرْذَح اَذِإ ناك ةلسو هيلع ”ّللا ىلَص هللا لوُسَر نأ » : ناخيشلا ىورو

 . « اهيل ظني هنأ سانلا نفي تح حاشأَو ضرعأ
 ضرعأ هلوقو ء كرهظ ءاروال عناملاو كيلإ لبقملا : نيينعم ىلع حيشلاو :ءارفلا لاق

 .لبقأ ىأ :حاشأو

 ةيالا هذه تلزنالل و لاق ةريرهىبآ نع مس ظفللاو ىلاسألاو ىذمرتااو ناذعيشلا ىورو

 ا 1 هيلع للا لص هلا لوس احد ( َنيَرقألا َكَتريَِع ْنِنَأَو) 5-4

 0 ثلا نب اقف اودع راكرأ نإ ربك ني أي : لآقف ٌصْحَو 0
 و 0 ا 5

 الا 2 ا أ ريزاع ىنب اي « راثلا َند مكس اوذهأ ب 10
 ري ىيساو ر مو ما

 ا ا ءأال إم راثلا نم كَسنن ىذشأ ةتطان أي

 0 ملسم طرش ىلع ا لاقو مك اهلا ىورو

 2ع 50 هم 5 ١ ١

 را َس مرد هيَيطخ ىف لاق رلسَو هيلع هلا ىلص هللا َلوُسَر "نأ »
 72 هَ 5 2 001 م يف .ءارم

 0 ةّصيخ تع َّىش م ل يقرا "ناك لجو نأ وأ َّىس ”هداوص اهب امفار

 . 6 ةيلخر دنع هقئاق لع

 1 0 0878-5 ل 2 21 ضرع 50 0 ل ا ه
 ”ُشاّرفْلا تلمحف ادا دقاوتسا حل قساوا لثَم اعإ 2 : ناذخيشلا ىورو

 م 1 2 82 راماع لموت 2 00

 . ( اف نومحتتت "من ْدَأَو راثلا نع 0 لخا انأف (ميف نعقي ِباَوَدلاَو
 م



 د يمه

 ”ل رسام تءاضأ اكلك اوان دقاويْسا ىذلا 0 0 إ » : لسمل ةياور فو
 م سو هس 9

 5 محي هنبلغي و ْن مارد 0 مف 0 ُباَوَدلا ِمِرذدَو ُشاَرفْلا لَدَج مجعل

 .4 ”يلتتو نم كلذ لآ

 . رازإلا دقعم ىهو « ةزجح عمج : زجخلاو

 (ييلطم ٌماعياَل ةَتخا نإ لج زال نم اوُب رها » : اعوفرص ىناربطلا ىورو

 . « اراه مانيال راثلاَو

 ويف كفل ع ايف اوبرا: ”نيدلئسأ ََشدَم اي »* اعوفرم قيبتلا ىوزو
 هل را ةمير »هه راكم رك وم هةر
 هبأق و وباَذَع نم هب ب ا قو 59 اوفاَخَو هذه 6 ؟ َرْذَح ا اوُرْذَحاَو

 ايليع اف“ مذ "1 لأ + د اياد ىف' ص راثلا نم "مرق تنتاك ا نإ مج «و 1 مر 5-5

 مسوور 5 رمق لق 3 ىرن 3 0 تزّرعو : اعوفرم دازبلا ىورو ند + 2 ا .٠
2 . 

 06 دا كلذ نع. م ا 001 3-5 تدع تخضر 156 رخلاب

 0 2 ةاللا رع و قاع "نيل 0 لاق ؟ ءالل الط نم : + ليربجأ 5

 ءل ةرمس مل سم5 2 7

 مات هن الا حرسل 7 3 0 عاقر ملامأ لكَ عار مهرب لص روق 0

 ءآلوط : لاَ ؟ ”ليربجاي ءالوط نم :تك « مج نطَرَو رو لاق رعب رضلا لِ
 2 م

 هت “© « ديبملل ماب ” للا امو هللا موماظ اَمَو *يلاَومَأ تاَكَدَص نرد نيا

 66 الع دب زب نأ ديري ره و 0 ”ديطتسإال ةميظَع ةمارح 0 ٍق ٍلِجَر لَك
31 

 (مكاَدأ ”عيطقْسَباَل سال اج هيلع كيم نم لَحَر اذه : لا ؟اذه* 0 ليربج اي

 ل ير
 0 00-0 ا لا هم 7 همم 586 3 0

 ند صيراقع ةيملسلاو بهأفش ( 7 مول بررم 2 ا دير وه

 هر تام 0ك

 تاق د'ىث كلذ نب ضع ةقفي اَلَو تناك اك تدلع 'تَّضِرَ 000

3 

 م مية تس

 « نواءفي الآم قول ”نذلا قَئَعفْلا ل ءاآوط : لَك ؟ ءالوط نس ام 5 ب
52 

 . ثيدحللا « نوظعَتُي اَلَو سائلا ن رافع



 نوع

 . « َنيئاَرا ءارقفلل للا مدع "مج ىفداو نوما بج نأ » ىنأيسو

 ىفال نيدحوملا ةاصغ قحى هعاونأب باذعلا اذه نأ ىضتقي قايسلا رهاظو : تلق

 نم دحأ بيذلعت ىن ىلإ ىدؤي هنإف رافكلا ق- ىف اذه لوقت نأ كايإف « نيكرشملا قح

 نيدحوملا نم رانأا لخخدت ةفئاط نم دبالفةعايللاو ةئسلا لهأ بهذم فالخخ وهو ةلبغلا لهأ

 : ةعافشلاب رانلا نم جرم مث

 تقاخام راذلا نأك ىتح فوحللا نم حلاصلا تلسلا هيلع ناثكام ىلإ ىخأ اي رظناو

 : رازبلا ثيدحع قو . مهقيرط كلساو « مه الإ
 - هل ل . 0

 ؟ تاركملا اند ام ليريج 8 : تلقف 5 ركل ا 0 ِداَو َلَك تا 03 2

 م
 سالم "تت 0 ىتت دعو اعَو ىلغأب قلتا وان 16 - تاوص اذه :لآَتف ١

 53 ىنّْنا ىّرَح دتشاَو ىِرَق دعب كو ىيلْسعَو يقع نيمو ى ريِعَسو ينالْعأَو

 نيل رابَج ؛لك و « ُثيِبَحَو شيِبَحَو تك رشُمَو كرشُم لك كلل لق « ندعو

 .6 يضر نق تلاق « بآسملا رمؤيب

 : ملعأ ىلاعت هللاو ءالؤه مه نييقيقحلا اهلهأ نأ ىضتقي اذهف

 : لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملسم ىورو

 اهي 'مِيَكَصْلَ اليا ٠ كَس تَرَ 0 ل هديب ىست ىذلاَو »

 . « َراَثلاَو ةنْخلا تنيأر لآق ؟ هللا لوُسَر اي تيأَر امو : اوّل

 0 مو موقب ًًِص 00 اع هللا ىلحك هللا لوُسَر نأ » رازبلا ىورو

 قر انف :ريبلا نبا لاق 0 3 نيب ٍرادلاَو نجلا ل" ذو نوكَحضَت لاق

 أ ىدأرع ايت ) مىيف تلكَ تام ىتَح اكحآض مم
 . 6 (”يلإألا باَدَعْلا َوُه

 ىباَذَع 0و ميجا لا َق أ

0-200 

 اوسنتال : لاَقف امو طخ 02 هيلع "هللا ىلص ىلا نأ 2 : ىلعي ونأ فورو

 : لق 7 « وتل ْئن اج لع دعومذ "لبو ىرج يتَح ىَب "م َراَّدلاَو َهنلما نْيَيَميظَعْلا



 م ا

 مينو تاَدُهّصلا ىلإ ميش ةرخآلا رمأ ني د كلغ ام نوت 7 هيلي ىلا ىذلاَو

 . « َباَرَلا سوو لع 7

 هنيح رْيَغ ىف سو هيلع "للا ىلص ”ىنلا ىلإ ءاج ليربج نأد : ىئاربطلا قوزَو

 0 كاَقف لسَو هيلع "للا ىلص هلا ”لوصَر ميلإ ماع ويف ويت نك ىذلا

 . راثلا خفت دو 4 كتكج ات: َلآَقف ؟ رئاوللا يي كلا للام

 لآ ٠ مج يل يل تَسْناَو َراَثلا ل فص ”ليربج اب ّللَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لآقف

 0 00 ماك 'فلأ اهيَلَع دقوأف 0 َرَمَأ لاعتو كَرابت هللا نإ: 'ليربح
 2001 0 2 ل

 تدوسأ يح جحر مع ”نلأ مل دقوأف ومآ ُ تتكرمحا قس رم ”نلأ هلع دق وأ

 ةهااصا
 قذعاب 0 ب كَ ىرلاَو اا الدو هنو اقم دارت وفا

 ؛ هرَح نم اميه لك ضوألا ل“ نم <تاك تهَج ني حيف ة ةرعإ بقت رد نأ

 َتاَل ضرألا_لهأل زر تن رح خم ان نرخ 0 قلاب كعب ىذلاَو

 كا 20 7-0 0 2 5 هك هر نس 50 :*

 قحاب هعب ىرللاو ؛ دحر نت نمو دهجو حبق نم مهل _ضرالا ىف نم

 لب ل تع هب ابك ىف#للا تن ىتلا ٍراَثلا_لهأ لسلس قاح نم ةَفَلَح أزل

 هيلع هللا ىلَص ءئَتلا "لاَقف « فشلا زطتالا لإ عينت ع تتانلو تسأل ايألا

 هيلع ها ىلص تلا لاَقف «لب راج كف ترا ىلا عدصتيل 'ليربج اي ىْسَح:لَسَو

 نع 1 لاكي قا هيف تنأ ىذلا نآكّللاب َتْنَأَو ليربجاي كنت :1-و
 سا ع 8 م وو قا "ع 5 0 نسا رص

 ىلتأ ىرذأ امو « اَهسْوَأ [أ يتلا لالا ريع لع هللا لع ىف "نوكأ لعل ءاكبلاب
0 

 م ليربِجَو 1و ديلع هللا ىلص هللا“ لوس َلاَز اف «توُرامَو توراه وب لقب أ اب لقب
 « هايصنت نأ امكتمأ ىلاعت هللا نإ دمت ابو ليربج ( نأ : يدون تح نآيكسنب ما ورعاو 3-5 ا سام ل 8 2 #

 موق 3 سو و هيلع 4 للص م هللا 10 جرخَو مالّسلا يلع ليربح عفت

 0-0 55 ا 0 يس 2, 2 ره مس *هس مق

 نييك ولف 2 ماهج *؟ ووو 0 :لآقف 34 نوبَعْلَيَو نوكسك حدعرصب راصن الا نم



0 
 يجرم باَرَشلاَو مانطلا 6 اَنَو اريك ميَكَجَو ًاليلق َّي ا م 5

 . تاقرطلا ىف : تادعصلاو . « "لجو نع هللا ىلإ نور ات تادعصلا لِ

 مق'يال اَنيِزَح لَو ويلع هللا ىلص "ىلا ىلإ ءآج ليربج "نأ 9 : ىتاربطلا ىورو

 : لاف ؟ اًنيِرَح ليرْثج اي كاَرأ يلام « لس عيلع هللا ىلص هللا "لوُسَر ل َلآقف أو

 . 6 دْمَب ىحور ّلِإ مسجات م منهج نم حلل تير فإ

 ىَرأ آل يلاَم : لير لَ سول ”ّثلا ىلص ّىَتلا نأ » : دمحأ مامإلا ىورو

 . © ٌراثلا تنل 2 ليئاكيم كِحض ام : لآقذ ؟ 0 ًاكحاض ليئاكيم

 رج نيِعْبَس "نم رح هذه مر َن! » : اعوفرم م هحام نبا ىورو

 .ىلاعت ةللاوعدتل امم 3 «أهب 'مشتتشا ام نيك رم ءأملاب ينط 6 د 2 رآ سا
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 مامز فلأ َنوُمْبَس ا ةمايقلا مي اقلب ىاويث » : اعوفرم ىذمرتلاو لسم ىورو

 . « اوك رخام فلأ نوُعْبَس عامز لك عم

 رمل هذه 1 َّط ا منهج رن نإ » : اعوفرم امهريغو ناخيشلا ىورو

 . هاهم لم كبل 1« زج نينو
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 سرهفلا

 موضوملا

 باتكلا ةيطخ

 وسهو بائكلا نم : لوألا مسقلا

 تارومأملا
 لمعلاو معلا ق ةيناا صالخإ

 ةيدمحملا ةنسلاب لمعلا ق بيغرتلا

 ريخلا راهظإ ىف بيغرلا

 هتعلاط٠و ملل باط ىلع ثحلا

 محلل رفسلا ىلع ثحلا

 ثيدهلا عامس قف بيغرتلا

 ءايعلا ةمزالم

 ءالعلا ماركإ

 ملعلاب لمعلا

 دجاسملا مارك إ

 ءوضولا عابسإ
 ءوضولا ىلع ةظفاحملا

 كاوسلا ىلع ةيظاوملا

 ءوضواا ىف نيديلا عباصأ ليلخت
 ءوضولا راكذأ

 ءوضو لك دعب نيتءك لا

 ىلبشل) دينجلا ةلاقم

 ناذألا ىلع ضنيرحتلا
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 عوضوملا

 نذؤملا ةباجإ

 ةماقإلاو ناذألا نيب ءاعدلا
 دجاسملا ءائي ق ساذأا ةدعاسم

 دجاسملا ريهطت

 دجاسملا ف صاودللا ىلع ىديس لعق

 دجاملا ىلإ ىذلملا

 دجاسملا ف سولجلا ةلاطإ

 ةبيرغ ةياكح
 قوسلا ف سلاولا طورش
 تويبلا ءاسنلا مازاإ
 ةالصلا كرات ىلع مالكلا
 الوضفم عراشلا هلوجأ

 ءوضولاب ةالصال دادعتسالا

 اهلضفو ةءايلا ةالص

 ةعامجلا عم ةالصلا
 ةالفلا ف ةالصلا

 ءاشعلا ف ةسعاجلا ةالصب ماههالا

 حييصلا و

 لفارذلا ةالص

 ةئطايلاو ةرهاظلا حراوجلا ظفح

 يد اعملا ند
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 عوضوملا

 انالصم ىف سواجلا ىلع ةبظاوملا

 تاول فلا بقع ةدراولا راكذألا
 سما

 ةمامإلا ىلع مالكلا
 ةريرسلا ءافص ىلع مالكلا
 فوفصلا ةيوست

 هتمحزل لوألا فصلا كرت

 اذإ دجسملا ةرسيم ىلع مالكلا

 ةالصلا نم تلطع

 ةيرهجلل ف مامإلا عه نيمأتلا

 تقولا لبق ةالصال دادعتسالا

 لفا وذلا ةالص

 براغملا نيب ةالصلا ىلع ةبظاوملا

 ءاشعلاو

 رتولاو ءاشعلا دعي عمب رأ ىلع ةظفاحملا

 م وذلا لبق

 موذلا دنع ةراهطلا ىلع ةبظاوملا
 ليلا مايقل دادعتسالا

 ىو « اهنع مان ىتلا داروألا ءاضق

 ىحضلا

 حيميسألا ةالص ىلع ةبظاوملا

 ةبوتلا ةالص ىلع ةيظاوملا

 ةجارللا ةالص

 ىلاعت قدللا تاراشإ مهف

 ةعمجلا ةالص روضح ىلع ةبظاوملا

 ةباجإلا ةءاسأ دادعتسإلا
 ةعمجلا لسغ

 ةحفص
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 موضرلا
 ةليأ كعبكلا ةروس ةءارق ىلع ثحلا

 اهمويو ةعمجلا
 ىلع فئطعلاب لاوهألا باصصأ رمأ
 مهدلب ءارقف

 ءارقفلا ةدعاسم ىلع ثحلا
 ثفعتلاو ةءانقلا ىلع ثحلا
 يف انئافام عييمج لازنإ ىف بيغرفلا

 ىلاعت هللاب ةرخالاو ايندلا رومأ

 نم انءاجام لك لوبق ىلع ثحلا
 لالدلا

 انئاجاد نع لضف ام قدصتلا

 ءىشثلاب ولو قدسصتلا ىلع ثحلا

 نيضفلا
 بحت ا قدصتلا ىلع ثحلا
 ةبودنأا انتاقدصبرارسإلا ىلع ثحلا
 انضرقتسا نم ضارقإ ىلع ثحلا

 نيجاتهلا نم

 رسعملا راظنإ َّق برغ رثلا

 نم اندب لمخدام قافنإ ف بيغرتلا

 انسفنأ ىلع لاملا

 انلام نم قدصتلاب انتاجوزا نذإلا

 درو نمل ماعطلا ماعطإ ق بيغرتلا

 انيلع

 افو رعم ائيأ] ىدسأ نمركشىلع ثحلا
 موصل اني ىلع ثحلا

 ناضمر مايق ىف بيغرتلا

 تسب نا ضمرموص عابثإ 0 0

 لاوش نم
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 عوضرملا

 ةفرع موي موص ىف برغرتلا
 ءاروشاع موي موص ىف بيغرتلا

 نم فصنلا ةليل مايق ١
 اهراهن مايصو نابعش
 نيثالا موي موص

 سيبحاو
 سضيبلا مايأ مايص

 همهوصب ائرمأ ام موض

 ةردّقعلا دنع

 ةليل لك ف لالحلا نم رحسنلا لع ثحلا
 روحسلا ريخأتو رطفلا ليجعت

 موصلا ىف راطفإلا ىلع بيغرتاا

 رمت ىلع
 ناوخإلل انعدازامماعطإ ف و

 تقو لكق فاكتعالا ف و

 رطفلا ةاكز جارخإ ىلع ثحلا

 ديعلا ىتايل ءايدحإ ىف بيغرتلا

 ريبكتلا ف تاوصألا عفر 1

 نيديعلا ف
 انلايعوانسفنأ نعةيحضتلا ىلع ثحلا

 ع دع

 انسفنب انديحضأ حسبذ ١

 انتيحضأ محلب قدصتلا ٠ ٠ ١

 ةحمللا ف ناسحإلا ) و

 جحلاب ةردابملا ١ و

 ةرمعلاو جحلا ىف قافنإلا ١ د

 انعسو ردعب

 اذإ ناضمر ىف ةرسعلا و
 ةكمب ائرواج

 افي

 ارح

 فقل
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 ١ه"

 اندر

 قت

 "هه

 ااا

 عوضوم ا

 جملا ءانثأ ىف عضاوتلا ىلع ثحلا
 ءانثأ ةيبلتلاب ترصلا عفر » و

 جملا

 فاوضطلا نم راثك إلا ف بيغرتلا
 جملا َْق رجلا مالتساو

 ةجحللا ىذ رشعى ةدابعلل دادعتسالا

 بحسم

 بجاو ةفرعي فوقوال
 تدرو انآ اهلك كلسانملاب نايتإلا

 راجلا ىمررل ةرداوملا ىلع ثيلا

 كثسنلاف ريصقتلاوأ قلتللا » و

 مرمز ءام نم علضتلا م2 و

 ةكسع دجسم قف ةالصلا ىف بيغرتلا

 ةنيدملاو
 ةنبدملا لهأ نم دحأ ىوكش نم عنملا
 ارفغث انلخد اذإ اننأ ىلع ثحلا
 ةطبارملا ىونل نأ ن دهاجملل

 زاجحلا ىلإ انرفاساذإ اننأ ف بيغرتلا
 انئاوخإ سرح نأ امهريغوأ ماشلا وأ
 مهباودو مهتعتمأو

 نيسراحلاو ةازذلا عارك] ىلع ثحلا

 هللا ليس ىف ءادهش توملا و

 ىتلا رومألا نم رفننال نأ نع ىهنلا
 داهجانل مسقي ملاذإ ءادبشلاب انحلت
 دالوألا ميلعت ىلع ثحلا
 نآرقلا ةءارقل ةراهطلاب دادعتسالا

 ةوالتلاب نآرقلا دهاعت ىلع ثحلا

 تابالا ف درو ا5 ةءارقلا ةيظاوم

 روسلاو
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 عوضرملا

 ارم هللا ركذ ةموادم ىف بيغرتلا.

 وغللا نم سلجم لك ىف ناسالا ظفح
 مونلا ةدارإ دنع ناطيشلا نم ظقحتلا

 راكذألاب انسفنأ ةاوادم ىلع ثحلا

 روم انل لصح اذإ
 ةدراولا راكذألا

 ها دادعتسالاو ناطيشلا نم ةذاعتسالا

 ارابنو اليل رافغتسالا ق بيغرتلا

 ىلاعت هللاب نظلا نسح
 عرتتم ءاعدب انبر وعدن نأ نع ىهنلا

 ىلاعت هد دعبالإ ائيشانبر لا ؤس مدع

 ةمعهملا ان#اوحب ءاعدلا ريخأت نس

 ةالسصلا نم راثكإلا ف بيغرتلا
 هللا لص هللا لوسر ىلع ميلستلاو

 ملسو هيلع

 لالحلا بسكت ف ناودنإلا بيغرت

 ٌقزرلا بلط ىف ريكبتلا ىلع ثحلا
 قزرأا ريسعتبابسأ ىطاعت نع دعبلا

 قزرلا بلط ىف لاجإلاب. عراشلا رمأ
 لالا بلط ىف داهتجالا

 اندي لغد ءىش لك شرتفت

 ءارشلاو عيببلاف ةحامسلا ف برغرتلا

 عيب ىلع مدان لك ةلاقإ ١»

 ءارش وأ
 ملسم لكل حصنلا ىلع ثحلا
 قدصلا ف ,هريغوراجتلااانناودنإ بيغر

 ءىش لكل ءافولا ةيث

 ةيصو كليفنت ىلإ ةردابملا ىلع ثحلا

 تيما
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 عوضرملا

 ايندلا ق تامهملاودئادشلا ف غوجرلا

 ىلاعت هللا ىلإ ةرخآلاو

 نبحلاضلاو ءالعلا ليجبت
 هقوقحلا ميمج ءاطعإ ىلع ثحلا

 انيلع ىلا

 هديسنم بضغدبع لك ظءعوب رمألا

 لتعلا ق ىنغلا بيغرت

 هللا اناهمام"لك ةيؤر نع رصبلا ضغ
 هيع

 ةبؤزعلا ىلع جيوزتلا رايتخا
 ءاهوشلا نيدلا تاذ رايتعا

 دواولا دودولا رايتخا

 دايعلاب ةمحرلا

 لايعلاو جاوزألا يلع ةقفنلا

 ٠ ةنسح ءاهمأب دالوألاةيمستىلع ثحلا
 ثانإلاو روكذلا دالوألا بيدأت

 ىعيبطلا ليملا مدعف سوفنلا ضيورت

 اندالوأ لإ

 انئطاب ريهطت ىف ىعسلا

 بايثلا ف صيمقلا سبل بابحتسا
 هللا عم انيولق راضحتسا بحتس

 انئادابع

 سابللا ىف عفرتلا كرز
 ناخنا بوثلاب ق.داصتلا ف بيغرتلا

 ةيحللاف بيشلافتا نع عراشلا ىبن

 دمتإلاب ةليل لك لاحتكالاب رمألا
 ماعط لك دنع هللا ةيمستب رمألا
 نياسلا بادآب سوفنلا ضيورت

 ةمقللا سيمختب مدألا نم ةعاذقلا

 (راونألا مقاول هم)
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 عوضرملا
 سر هيلءدللا لص هللا ل وسر لكأ ةيفيك
 ماعطلا ىلع عامتجالا بابحتسا
 عباصألا قعل تابدتسا

 برشلاو لدتألا دعب ىلاعتهللا دمح بدن
 انيلع هب هللا معنأام عيمج قلت ةيفيك
 لدعلا ىف ةيالو ىلو قديف ةيغرلا

 مولظلا رصن ىلع' ثحلا
 تاملدكلا نم دروام لاعتسا ىلعةظف احل

 ملاظ نم أنفوحن دنع

 سوفناا ضيورت ىف بيغرتلا

 قلخ عيمج ىلع ةقفشلا ىلع ثحلا

 ىلاعت هللا

 ىف ةالولا نم انبحص نم لك بيغرت
 حااص ريلو

 ىهنلاو فورعملاب رمألا ىلع ثحلا

 ركنملا نع
 نيملسملات اروع عييمج ريس ىف ثحلا

 دودحلا مقي نم ةناعإ

 ةبوتلا ىف ىصاعملا لهأ بيغر'
 جورفلا ظفح ىلع ثحلا

 وفعلا ىف برغرألا

 نيدلاولا رب) و

 بسن نم محرلا ةلص و و
 عاضر وأ

 ميتيلا ةلافك ىلع ثحلا

 نيااصلاوناوخخإلاةرايزف بيغرتلا
 همركنو تيضااىرقندأ » ود

 سرغلاو غرزلا ىف عآرزلا بيغر"
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 ع وضوملا

 ءاخسااو دوجلا قف بيغرفلا

 نيملسملا جيئاوح ءاضق ١ و
 ارهجو ارس هللا نم ءايحتسالا

 سانلا عم قنهللا نسح ف بيغرتلا
 ىلاعت هللا ةبقارم ىلع سفنلا ضيور'

 مالكلا بيط سوفنلا ديوعت

 اننيب مالسلا ءاشفإ قل بيغرلا

 ءاقللا درع ةحفاصملا و

 نكمأامسانلا نع ةلزعلا ١ و

 ظيغلامظنو بضغلا مفد ١» و

 نيملسملا نيب حلصلا ١ و

 مسلا خألا ضرع نع بنلا
 خوجلا ىلع ةبظاوملا ف بيغرتلا
 لكألا نم لالقإلاو
 لغلا نم انرودص ةمالس ىف ىعسلا

 ملسملا خألل عضاوتلا ىلع ثحلا
 ىلاعت هللا عم قدصلا ١» د

 قيرطلا نع ىذألا ةطامإ ق بيغرتلا

 برقعلاو ةيحلاو غزولالةق ىلع ثحلا
 ةنامألا ىف دعولا زاجنإ ىف بيغرتلا

 هلل ضخيللو هلل بحلاو» و

 نيحلاصلا ةسلاجب » و

 ةليقلل سولجحلاو هو

 ىلإ نورفاسي نءللاو راجتلا بيغرت
 رمأل ماشلا ىنكس مهبل لعج ىف ماشلا

 كاذب عراشلا

 ىلاعت هللا ر5ذ ىف نيرفاسملا بيغرت

 ةحلدلا ىف بيغرتلا
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 ةهم؟

 هكأ

 هذه

 - ةوؤوادم

 عروضرملا

 ترع اذإ ىلاعت هللا ركذ ف بيغرألا
 اةاد

 رفسلا ف لزنم ىأ لوز دنع لاقيام

 هتدئافو بيغلا رهظب نيملسملل ءاعدلا

 ضرم اذإ ةبرغلا دالب ىتوملا 2

 اهمف ملسملا

 لك بقع ةبوتلا ىلإ نمؤملا ةردابم

 بنذ
 ةدابعلل سفنلا غرفت ىف بيغرغلا

 داسف دنع حلاصلا لمعلا 9 ١
 نامزأا

 حلاصلا لمعلا ىلع ةموادملا
 رقفلا ةرغ

 باقلاب ايثدلا ىف دهزلا

 ايندلا ىف عبشلا مدعو عوجلا لضف

 ترمبلل ةركذملا بايسألا ىطاعت

 لجو زع انبر ةوطس نم فوحللا
 اريخث هب نظلاو هللا هاجر
 ءالبلا لوزن دتع فعضلا ىلإ ليملا

 ءالبلا لهأ ةطلاخم ةرثك

 نامزاا بئاصم ىلع ريصلا

 ىلاعت هللا مءا ركدب ىوادتلا
 مدلا ناروث دنع ةماجحلا

 ىضرملا ةدايع ىف بيغرغلا

 درو امي ضيرمال ءاعدلا ىلع ثحلا
 ىضرملا دنع ةيصولا ىف لدعلا

 هللا ءاقل ف توملا هرضح نم بيغرت

 ةحفص

 هذك

 هم

 م وضوم ا

 هوم دنع هللا د ةرثك ىلع ثحلا
 انل تيم

 ىتوملا ليسغت ىف بيغرتلا

 نيماسملا لوم عبيشت لضضف ٠
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 روضحلا ناوخإلا ةوعد قف بيغرتلا
 ةزاذجلل

 بلكلا ءانتثا نه بيهرتلا

 نيلجر عم الإ رفسلا مدع

 عمالإ رفسلا نم ةأرملا نيكمت مدع

 مرحب

 سرج وأب اك باعصتسا نع ىبنلا
 هريغ وأ رفس ىف

 لبالا لوأ رفسلا نع ىهنلا
 ايندلا ليصدستب ماهالا مدع

 بلقلا نم ايندلا ةبع نكمت مدع
 تولا ىنمت مدع

 درو نإ الإ ءالبلا دريام ىطاعت مدغ

 عرشأا هب

 ةيصولا كري نواهّتلا مدع

 ةزائجلاب عارسإلا ىلع ثحلا

 تبملل ءاعدلا ىلع ثحلا

 مهاتوم ةرايز ىف لاجرلا بيغرت
 لاوهأل دادعتسالا ةرثك ىف بيغرتلا

 ةمايقلا موي

 ىهانملا مسق

 عدبلا نم ءىشب نيدتلا مدع

 ةيعرشأا رماوألا ريخأتب نواهنلا مدع
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 -ةاك-

 عوضوملا

 الإ ملعلا نم ةلأسم ىلع ةباجإلا مدع
 نمو انسفنأ نم صالإلا انملع اذإ

 1 لئاسلا

 حراوجلا نم ءىشب ثبعلا نع ىبهنلا

 ةالصلا قف

 ىلصملاىدي نيبطق رورملا نع ىببنلا

 ةالصلا كرتب نوابتلا مدع
 ةالصلاق ىلاءت قحلا ىجانن نع ىهنلا

 روضح تاوفب نواهتلا ١» د
 ةيهلإلا بكاوملا

 طق ملعلاب ةاراملا نع ىبنلا

 ثيدحلا ةياور ىثروهتلا ١ و
 | ظفحم رارتغالا »

 ىعرش ضرغلالا لعلاءاعدا ١ د
 مواعلا نم مع ق ةلداحلا » و

 نيءاسملا ىذؤي ءىبث لعف ١» د
 ةيدمحلا ةئلا بادآ كرب نواهنلا مدع

 لسغ ىلإ ةردابملا كرثب نواهتلا مده
 ةياندللا
 تامامحلا جوردتا نع انئاسن ىبن

 اذوخدو

 ليلى ةبانجلا لسغ ريخأت نع ىبهنلا

 , رام وأ

 ائرهط ىلع ةرمسنلا كركي نواهتلا مدع

 اهعامجو ضئاحلا برق نع ىمهنلا

 داعب دجسملا نم جوردلبا) و

 ناذآلا
 ةدابعلا ف تاءارملا نع ىمهنلا
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 عروضرملا

 نم ءىش لمعف ىطاعت نع ىبهلا

 دجسملا ُْق تاروذاقلا

 ةعايللا ةالصب نوابتلا نع ىبلا

 رصمال دادعتسالا كرب نولبتلا مدع

 تاوفلا فوخ

 مامإلا مهو موق ةمامإ نع ىلا

 ' نوهراك

 ردخؤملا فصلا ىف فوقولا نع ىلا

 ةقباسمق عوقولاب نواهتلا نع ىببنلا
 مامإلا

 عوكرلا مامتإ كرتب لهاستلا نع بنل
 درجسلاو

 عع روضحلا كرب نواهنلا نع ىلا

 انتالص ىف ىلاعت هللا

 سائلا باقر ىطختن نع ىبغنلا

 ةرضح ىلإ ائرصب عفر و ١

 انيرأ انباطدخ

 بطخ مامإلا و ملكتلا نع ىمبنلا

 هرخأت ىلع ادحأ رقن نأ نم بيهرتلا

 ةهجتلا نء

 بهذلا نم باصت, غعمج نع بيه رْملا

 ةاكزلا جر نأ الإ ةضفااو

 ماوعلا لكوت نع ىمملا

 ارثكت ىلاعت قللا لاؤس 9 ١

 ءاشع وأ ءادغ اندنع مادام

 اماعط لك أن الو الام دحأ نم لخألال

 هسفن بيط نع الإ
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 الكا

 ففي

 فرفور

 الا

 -ةشاالاب

 عوضرملا

 هيلع مسقنو ائيش دحأ لاؤس نع ىلا

 ريسمغ نه انءاج ءىش در نع ىبنلا

 57 ل فا رقما الودكازبن
 نو اثيش انلأس بيرق در نع ىبنلا
 هنع ىنغ ف

 ةأرما نم ةيدهلاو ةّئدصلا لوبق مدع
 اهردصم نع ىردتلا دعب الإ

 ًانرثب نم قاس انءاج دحأ عم مدع

 آودع ولو

 ىلع انراطقإ بابسأ ىطاعت مدع
 ناضمر ىف ءىش

 عوطتلا موص نه انتلياح عنم مدع

 انتوهشل ابلط

 وأ ةعمجلا موي صيصخت نع ىبنا
 موصلاب دحألا وأ تبسلا

 رفسلا ىف موصلا ربلا نم سيل
 اناهن ايف عوقولا ىف نواهتلا مدع

 هنع عراشلا

 | ملعو ةظاظفلاب قلختلا نعىهنلا
 ةمحرلاو ةمفشلا

 جح كلرتب نواهتاا مدسع نع ىلا

 ضرفلا

 تاردخملا انلارع نيكمت مدع نع ىلا

 ضرغفلاال خوطقلا جمل جورخملا م

 تالا ملعت كرنب نواهتلا نم بيهرعلا
 داهجلا

 مهعم انعمتجا ةعاج نم رارفلا مدع

 ندلا ةماقإ هيف رمأ ىلع
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 فلسا
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 اا
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 عوضوم ا

 لخد م ىش ىأ نم لولغلا نع ىببنلا

 نب انلاووارقلا مسا ىلع اند

 وزخلاب انسفنأ ثيدحت نء ةلفغلا مدع

 هللا ليبس ىف

 مرا لك ىف تآرقلا ةوالآ مدع نوابتلا

 ىسني الثل بازحأ ةسمخ ولو
 رك ذ نم راثك الا نع ةلفغلا نع ىبنلا

 لجر رَخ هللا ١

 انااو-أ لك ىف هللا ركذ بابحتسا
 ىلاعت هزم ةباجإلا ءاطيتسا نع ىبهنلا
 لاح ءاهسأا ىلإ رمعبل عفر نع ىمملا
 انئاعد

 ىلع وأ انسفنأ ىلع ءاعدلا نع ىبهنلا
 انلاومأ وأ انمداخ وأ اندالوأ

 فال اندي ىف ايئدلا لعج ق بيغرتلا

 انبولق

 تاييشلاو ماردا لكأ نم بيهرثلا
 نيملسملا نم دكعأ رارقإ نع ىبهنلا

 ملاظلا ةبابج ىلع
 لحأ شغ ن» بوهرتاا

 نيملسملل ماعط راكتحا الا »

 لماعي نم ماعط لكأ نع ىبهلا
 ةليخلاو ابرااب سانلا

 اهم دحأ نه ءىش بصغ نع ىبنلا
 هئميق تاق

 ةرورعضلا قوفرودلا ءانب نم ريذحتلا

 !تفردخز وأ ةجاحلاو

 ىلاه# هللا بضغ عضاوم ند رارفألا
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 ك6
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 عررضولملا
 اوقبأ اذإ ديبعلا فير ىلع ثحلا

 مهدايسأ نم

 ةمأ وأ دبع مادختسا نع ىبنلا

 اهاض رب الإ امهاقتعأ

 الإ ىلاعت هللاب فاحلا ةرثك نع ىممنا
 فلحلل انررطضا نإ

 كيرشلا ةنايخخ نم بيها
 اهدلوو ةدلاو نيب قبر فت" نم ريذحتلا

 ريذحتلا

 ةيعرش

 نئادلا لطم نم ريذحتلا

 ةرورضل الإ امال. نءدلا نم

 ءىثش ىلإ رصبلاا قالطإ نع ىهنأا
 .ايثدلا نم

 ىلا ةينجألاب ةواحللا نم ريذحتلا

 ةنتفلا امل٠ ىشع

 باكترا بابسأ ىطاعت نع ىهنلا

 توألا انائالح

 انئاجوز ىدحإ ح مجرت نم بيهركا

 ى رخآلا لع

 تادايع'ب لاذتشالا مدع نع ىلا

 اندالوأو عيفن ق> بسكتلا كرثو

 ىتلا ءامسألاب اندالوأ ةيمست نع ىبهنلا

 اههركي هللا نأ نيبو عراشلا اهنع اناهن

 انيبأ لإ باستلالا_راكنإ نم بيهرتلا

 انمأ وأ

 انترازاذإ انريغةأ را فييضت نع ىبملا امال

 ا اههجوىف شدأ وأ ةرخافلا ةمعطألاب

 ةحفص

 امهم

 د4

 فل

 فن

 الكو ١

 امكك
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 لالا

 اا

 الاب

 ا

 عوضوملا
 زوجعلل ىنأي ناطرشلا نأ نابب ىف ةمئاخ
 ىلءهنيعتىتح ال سوسويف ءاسنلا نم

 اهجوزو ةأرملا نيب داسفالا

 جوردلا نمةجوزلانيكمت نم ريذحتلا
 ةنيزنم قي رطلا ىلإ

 رس ءاشنإ نع ىبلا

 ةجورلا ىلإ

 ولو بحاضلا

 هريغ وأ صيمقلا ليذ لوط نع ىلا

 ةنسلاق درو 55

 ما نأ الو هل

 اهئارشب

 ةملظلا نم |دحأ رقن نأ ند بيهرتلا

 سراجلاوأ رايز ىلا سبل ىلع مهريغو

 بهللاب ىلحتلا و 7 هيلع

 رخفلاوأ ةرهذلا سابل سبل نع ىبهنلا
 ةاهايملا وأ

 لصو ىلع انئاسن رارقإ نم بيهرتلا
 فيفحت وأ نمد مثو وأ نهرعش

 نوه4 جو

 بيضخم نع ةأرملاو لجرلا ىهن
 داوسلاب رهشلا وأ ةيدحالا

 لع ةيمستلا كريب نواهتلا نع ىلا

 ىلع مهريغو اذلارغ رارقإ نع ىلا

 بهذلا نع الضف اهريغ وأ ةضنلا
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 عوضرملا

 لكألا ىلع اندالوأ رقن نأ نع ىلا

 خفنلا وأ اهب برشلا وأ لاهشلا ديلاب
 ءاقسلا ىف نم برشلا وأ ءانإلا ىف

 عيشلا ىلع اندال وأر انباكأ رارقإ مدع

 اهرش براشملاولك 1.11 عسوتلار

 ارطبو
 ىلإ ةباجإلا نع فلختلا نم ريذحتلا
 ىغرش رذعبالإ مثالولا

 ىذؤي ءىد ىطاعت نم بيهرثلا

 انه برقيو نيبلاكلا ماركلا ةكئالملا

 ناطيشلا
 سائلا نم دحأ ىلع ريشتنأ نع عر وتلا

 مدعل نامزلا اذه ىف ةيالو ىلوتي نأ

 اهقحتس نك انتثرعم

 هأثيدص نمي اردأ نكمن نأ قع ىلا

 هتيعر ىلع قشي نأ
 نأ ةالولا نم دحأ رارقإ نه ىبللا
 مهريغو لالا نم هدب تحن راتخمال

 اريخ الإ

 ىش'رااو ىشارلا نعل نع ىهنلا

 اراتخم ناك نإ الإ امهنيب ىعاسلاو
 هسفنل ةوشرلا لبقو

 نم ىلع راكنإلا كرت نم بيهرثلا
 وأو م٠ريسغو ءارمتفلا نم هاحخأ مظ

 نطلا ءوسب

 الإ ماظلا ىلع لوخدلا نع ىهنلا

 هقيدصت مدع عم ةيعرش ةرورضل

 لطاب ىلع هتنواعه وأ

 ةحفص
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 م

 م4
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 هدفت
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 مل

 مل

 عوضولا

 ىلع صخ ةدعاسمل ةردابملا نغ ىهنلا

 لهمتو ريصت دعبالإ هتناعإو همصخ
 كالذ ىف

 ريغو ماكحلا ءاضرإ نم بيهراا

 زع هللا عرش فلام هنأ فرعت امب

 لجو

 هلا قلخ نم دحأ ءاذبإ نع ىهنلا

 وأ مالك وأ رجه وأ برضب ىلاعت
 ىعرش رمأب الإ كلذ ومن

 فورءملابر ملاك رعب نواوتلا نع ىهنلا
 ايلطو سانال ةنهادم ركذملا نءىونلاو

 ةدسافلا مهتاضرا

 نويع ف رصبلا قالطإ نه ريذحتلا

 نع طق لاؤدلا مهعو « سانلا
 مهتلا نا مهقح ىف مانعا قيقمن

 قملا لاثإب رارتغالا نم ريذحتلا

 *ىش ىف انعقو اذإ انيلع هملحو ىلاعت

 ارهج وأ ارسم ىصاعملا نم

 ةماقإ كرت ىف ةئهادملا نع ىهنلا
 دودحلا

 لكألا نم تاوهشلا ىطامت نع ىهنلا

 ةجاحلا ردقب الإ برشلاو

 عقن نأ هنم هللا انرذ> امم ريذحتلا
 رئابكلا ف

 نم ودع لتقب ةئاهشاا نع ىهنلا

 قدح رغب لتق نإ اصوصخخ نملسملا

 وأ ناسإ لتق رضحن نأ نم ييهرلا

 الظ هتيئاعم وأ هبرض



5 

 عوضوللا 5598
 بونذل' رئاغص باكرا نع ىهنلا 816

 نيدلاولا ضارغأ ةفئانغ نع ىهنلا مال

 ةحابم ولو
 محرأا ةلص ىف نواتلا نع ىبهنلا 4

 ولو راجلا قرقحي.نواهتلا ١» م١ م١٠

 انئادعأ ىبعأ نم .نأك

 اذإ ناودإلا دزع ةماقإلا نع ىعملا 835

 مهيلع قرضن ىتح مانرز

 فيضلا هسدقلام راقتحا نع ىلا ملك

 اف ويض انك اذإ انل مدقام ر_قتحت الو

 لق اهم
 نم دحأ ىلع عشلاو لخبلا نع ىلا 61/

 انك اذإ اص وصخ ءىشب نيماسملا

 هئع 0 ّق

 مدن وأ ةبه ىف عجرت نأ نع ىلا 4

 اهياع
 هل عوفشم نم ةيداطا لوبق نع نيالا م1

 ماظ لاع

 هةيطاوع أ دوعأ ةصارع نه بيهرتلا مل" ؟

 ىذأب وأ شحفي
 نم دحسأ ىلع انقلوغ ةءاسإ نع ىبهللا مل" ؟

 ىعءرش ببس ريغب ىلا٠ت هللا قاد“

 هيلع زيقلا رادحأ دابعةسا نم" ريذحتلا را“

 هيلع هللا ىلص عراشلا هيف نذ“ امب الإ

 سد
 ريغ نه مالسلا درب نواهتلا نع ,ىونلا مالو

 هب ظفادلا

 جاستا نع ىولاا 5
4 
. 

 ةيعرش ةرورغل الإ هل مخفتإ

 عوضومل ا ةحفص

 دحأ راد قف رصبأا قالطإ نع ىبنلا 88

 هيلع فرشت ةقاط وأ لذخخ نم

 انل هو موق ثيدح عامسا نع ىبهنلا 86٠
 نوهراك

 ديرم خيش دي ىلع سفنلا ةضاير 4١

 نيملسملا نم دحأ ةرجاشم نع ىهنلا 0

 ىع رش هج ىلإ الإهتريادم وأ ةهروعه 3

 ةلاح ىف ناسللا لاسرتسا نع ىبنلا 4
 بضغلا

 وأ ةمي وأ ىدآ اسس نع ىلا م4

 لجو زعدللاةنعلب الإ امبءاوأ اثر يغ

 مهفت ظافلأب نسلألا قالطإ نع ىبنلا
 نع الضف نيماسملا نم دحأل فذقلا
651 

 ةراشإلا وأ سم عيورت نم بيهرتلا

 احزم الو ادجال هرحمو جالس هيأإ

 لافطألا اص وصخ

 ىسعي رهدلا بس نم ريذحتلا ل١٠6

 تامزلا

 ةميمنب ناوتخإلا ةرراسملا نع ىمهنلا 7

 ىعرش ,قيرطب الإ
 نع الضف ةبيغ ىف عوقولا نع ىببلا

 ناتمملا ف عوقولا
 مه

 نأ ةفاغ وغللا ف عرقولا نم ريذحتلا مه/
 ما رع 5 ةهورام ىلإ رع

 لاوز ىثمت وأ كسحلا نع ىلا 4
 !سملا كردخأ ىطعأ ام
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 مك

 مك

 مكو

 م4

 مكف

 ملا

 مالا

 ملال ؟

 مالك

 مابك

 ما/4

 دنقل

 مم

 ل11

 عوضولا

 نم دسحأ ىلع ريكتلا ند ريذحتلا

 بجعلاوأ هيلعراختفالا وأ نيملسملا

 ة:طابلاوأ ةرهاظلا انااوحأ نم ءىشب

 مظعتل اعبنالإ دحأ مظعت نع ىبنلا

 مسو هيلع هللا ىلص عراشلا

 بذكلا ىف عوةواابذواوتلا نع ىلا

 لحأب ءازهتسالا )» ١ و

 لج و رع هللأ قاع ند

 هللأ ريغب فلحلاب نوابثلا نع ىلا

 ةئامألاب اسال لجو رغ

 ةيذاك انيع لق فاما ند بيهرتأا

 لجو رع هللاب
 :ىف غاب وأو مل راقتحا نع ىبغلا

 5-5 انع ناهد خلبام قسفلا

 لوحأ ىأ عم دعولا فانغ نع ىمملا

 لويق ى١ وة

 نم الفن علسبلا لهأو ةملظلاك
 رافذلا

 رارشألا ند ةيده

 ة'اهكلا وأ رحسا لع ملعت ىف بيهرتلا

 ىصخلاو لمرأاب مجيتلا وأ

 هيف ءىش لعفب نواهنلا نع ىلا

 ىلاعت هللا عم بدأ ءوس

 نم ىبن كرب نواهملا نم بيهرتلا

 هب نأ امو درتلاب بعلي
 ةءاظلا نم ةقسفلا سلاش نعى |
 مهديغد مريغ

 ع وضوملا

 يف ةقاحلا طسو سولجلا نع ىهنلا

 كلذ ريغ وأ لع وأ ركذ

 مم

 بوسضفملا ةدعق دوعت نع ىهنلا 7

 سائلا ةرضم وأ ةدحولا ىف مهيلع

 نم عضو ىق سولجلا نغ ىهنلا

 انل ماق

,84 

 , ءاق نم ةلواعم كريب نواهتلا مدع 88

 بر نع مجرو هسلجم نم
 نينثا نيب س واجلا نع ىهنلا مه

 تاقرطلا ىلع و» م » م84

 ىطاعث نم انسفنأ ىلع ةقفشلاب رمألا مه

 ةرخآلاو اهندلا ىف اميذؤي ءىش

 ةئسلا كرت انسوفت ديوعت نع ىهنلا

 سمشلاو لظلانبب ند واجلا

 8مم
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 ماا

 م04

 م44

 تدوملا ةيهاأ رك بابسأ ىطاعت 3 1ة

 سائالىذألابابسأ ه» و و

 ءايعل رأ ثيملا ىلع ةحايشلا و 9

 ةيلهاجلا ىعن

 مايأ ةثالثقوف ندد نأ ءاسنلا ىبهن 85

 جوز ىلع الإ
 ميتبلا ةرالو 2 بيهرملا 34؟

 اقلام روبقلا ةرايز نع ءاسنلا يس

 نيملاظلا روبقب رمث نأ نه سيهرتلا 4

 موباصأ امع نيلفاغ

 بالدع بابسأ ىطاعت ن٠ بوهرتلا م4

 وشل
 ( هو  راوثألا عئاول )
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 عوضرما ةحفص عوضوم ا ةحفص

 َّق جوملا نه ءىث لع ىداعلا مدع 46 ملسملا ريق ىلع سواجلا ن“ بيهرتلا موال

 لاوحألاو لامعألا تيلل ماظع رسكن ع نيرافحلا ىبمو
 لامعألا نم# ىش هرتمدعف بيغرلا م38

 ىحلا ارزعت ٠.٠ الملا نع ىهئلا 0 ١

 هب لمعلاو معلا لمت ن* لال نع ىهن قرعلا اهنع ببسي ىلا
 ةاطق صحفم ردق راو رانلا ىف افاوحأ ا ل يول نس هد ف سفئلا ةيسام ىلع ثحلا 8




