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 وحن ةيماسلا هسافنأ ىتبح و ىذلا مامإلا ىلإ عضا ودم ءادهإ
 . ةيملإلا ةفرعلا

 يذائسأ نيقتحلا ةودقو ءاماعلا ديس . اصلا فاسلا ةيبب ىلإ
 : خيشلا ذاتسألا ىديش . بييلا ظ

 ىواربشلا ,ىلاخلا ببع ىفطرور





 ب باتكلا اذه

 «بواقلا ملع» باتك وه , نيطبتغم ءارقلا ىلإ همدقن ىذلا باتكلا اذه
 توق ١» بحاص . ىلا ىنراحلا .ةيطع نب ىلع نب دمحم بلاط ىنآل
 موقلا ىيدلا كولسلا :نسسأ ع أذه انباتك عم ريتعي ىذلا 6 روهشملا «بولقلا

 سئاسد ىلع انفقويو . دئاقعلاو تاينلاو لامعأللا ميحصتىف هيلإ جاتحن ىذلا

 ١1 مقد تحت ٠ ةنرصملا بتكلا راد تاطوطخغ نم :بواقلا معو

 ىهشسن طغخعبتك دقو ,آرطس ١ اهترطسمو « ةفيحص ,7ا١هىف عقيو . فوصت
 نضع هضسأان طقسا .فيرحح بارطضالاو فن رحتلا 8-0 هنكلو ليمج

 ىف ًاقيقد نكي ملو .ركذملا .ثينأتو تنوملا ريكذت هيف مزتلاو « تايلكلا
 ىتلا تايلكلا ضعب ةفاضإ ىلإ انررطضا دقو « ةيبرعلا ةخللا دعاوق ةناعر

 رييغت ىلإ انررطضا 5 [ 1 اذكه نيتمالع نيب اهانلعجو ىنعملا ام ميقتسي

 كلذ لع انمنو » بواسالا حيحصتال وأ كلذك ىنعملا ميوقتل تايلكلا ى.شضعب

 فوصتلا ءايلع ضعب ةافوو داليم خيراو# تبثت أك . '"نيفلتخمم ساناآل

 ىف نيدباعلا نيز ديسلاو دمع ديسلا نب رمع ديسلاو ىتاورتلا دحأ مسد (1)
 فسوي هدأاز فسويو . .ه ١١46 ةنس ةدعقلا ىْذ



 دق . باتكيلا نأ كالذكن اوندلا ةفرح ىلع ثيثأ دقو ء ؟نيروبعملا
 27 نيسحلا| مامإلا انال.ؤم ماج ْس رضحأ

 دجوتو . بتكلا راد عو رف نه حرف ىأ ىف ةيناث ةخسن باتكلل سدلو

 تاقيلع: ةيرصأملا ةخسنلا شماغ ىلءو ءلايزوكس الآ ىف ١ ةيئاث ةخسسأ هل

 اهبلع سلو « ايفاو احرش ةيوغللا تاماكلأل حرش نع جرخت ال ءىدر طخ

 مسرلاو ميقرتلا ةقيرطو قرولاو ربحلا عون نكلو « ابخبست 5

 ىلعو ىرجحلا عباسلا نرقلا ىف حجرآلا ىلع بتك هنأ ىلع لدي كلذ لك
 .ةالصلاو هللا دمح الإ ةمدقم باتكلل سيلو .-.نماثلا نرقلا ىف حوجرملا

 ىلا تافلؤملا نيب ادب كلذ سالو . 0 و هيلع هلا ىلصهلوسر ىلع مالسلاو

 دقو « ةرجبال ىلوآلانورةلا ىف قاوذالاو تادهاشالا لهأ نم رابكلاابهتك

 .ةمدقمع ايج- بولقلا لع ربكي ىذلا « بولآقلا توق » هباتك ىف :فلؤملا تك ١

 . ةيحانلا هذه نم فاؤأا جنم ىف ةبارغ الف « هناتك سرابقب أابقعأ ة .ق ريصق

 - : هايا شو باتكلا جنم

 : ةينألا كا وت 0 هباتك ىف فل ولا كثمح

 اهف شو ةمكحلا لبا قحتسملا نمو اهردق ,ظعو ةكملا هيهام ١
 ميلعلاو يكسحلاو ملعلاو ةنكملا نيب قرفلا +
 . ملسف لك لع ةضي رف لا باط .ملسوهيلع هللاىلص ىلا لوقىءمنس م

 ٍفراعلا نم ةراشإلا لهأ ناسل ىلع ديرفتلاو .ديحوتلا' نايب لس م

 . كيرملاو

 . نيقيلاو ءافصلاب فورعملا مبفصو نيذلا نيفراعلا فضو.سه
 . بلقلاب نيصلخملا تاقبطو صالخإلا ةفص - +
 . تافآلا ضماوغو للعلا قئاقد ةفرعمو لامعاللاىف ةينلا م وه

 .ىكملا بلاط وبأو ىدروربسلاو قرع نب نيدلا ىع(١)

 .سراف ريش يأ ترام )2 هأمىف نيسحلا ان ديس نم رضطخ هجؤلاى ع بوتكم (0)

 ةيداليم 1م ةنس



 1 دع امرشا د 5

 هلل هب عوجفلا 2 ةيثلآ- ا 1 3

 «:ناوخإلا ةزايز ىف ةينلا تا 9

 م وضلا ك ةيئلا' # 1

 . نآزيلطلا ْق قتلا افصو .ةفشفإ :نمؤألا ةمالغ ةفض اد 4

 اههيشو .اهيلثم دوجؤللا ةلجحتلا .ى تاعمتملا لاصخلا ليصل - س1
 ٠ ظ . نمملا ىف

 لع نع محلا نا 3 تانك .ناونع“ خم :قفتت تاير ىفو'

 ىذلا نحل ىلقلا لمعلا نع 0 حراوجلا لامعأ ميحصت ىف هرودو باقلا

 .ةييلاقرغتسا دقو: 4 [علاو 0 - كاوا ديرقتلاو ذيحوتلاك حب ناوجلاب لصتنال

 3 عادا ري 0 بانكللا نيتغي كلدل و أنب رق ا فص. م ستاو

 :ةيفوصلاو .داهزلا نايك لا اوقأ ا كَ مسؤفلا ل ىلإ كلل ذمع دقو

 ةدحو قف :اهلكدناستت ثمين اقيقد انيكرت لوقنلا .هذه. بكرو . نيلدتعملا

 الام وس كلذ دعب نماشل عدنا الو وَ :هفل ارطأ .عيمج نم عوضوملاب ملتلا طبارتو

 0 ارصاق' ف قلا نم نكد. 0و و تاب ابَشإ وفحص نود نتابلا ىف ةوجف كرتت الو

 ”عوضوفأ :لكف .صاخلا هنأ حطوا ةنكلو بسحف ءايلغلا لاوقأ عمج لع

 كاذ لك عم وهو 3 هللا هحرإ ىف ١ .بلاظ ىبأ لاق. هلؤقب. كئذ لك اريشم

 ا 00 0 !ش ةىدببلا بناتيام عوض وه ..لكف انيلع .لط عن

 0 ”نسانلا نم نك ىلع بغصإ. .ىلا انلعلا لما م 5

 ن نولم نيلمام املا 1 و نيقتلا نمزيثك اهبف عق, ىتلا ءاطختلا ل
 ٠ هبدتشت و داحالاو لولحلا مويام لك دنع

 ..:هقلش ن َنِم متاجلا



 أبيف لقي ذإ فيثصتلا .ةلهسب .لؤقتلا ىلع دمثعت ىلا: بص

 .قوذت تود" :اهووهو مهطرقتف اهؤفلؤم طلخا اذإ: | ريثكو حاجنلاو قيفوتلا

 ابقيمنتو هلوقن ضرع ى:اعزاب ناك انفلوم .نكلو.: 2 ءاقتنأ 0 الو

 اهناهتنا .ةدوجو اهضرع :لامجم .قاوذالاو زاظنالاو بولقلا تعرتشا ىّتح

 .. لاجلا ةعئار ناولآلا .ةمجسنم. تاقاب. ىف اهراكفأ رينو

 هريغ عم اهقاب ىف كرتشيو : ابضعبب درفت .داكب ةريثك ايا زم باتكللو

 رايتخالا ة ةدوجو عوضولا باعيتساب ,كلذك د رفني ناكنإو: .نيفل وللا: :نم

 ىلب ايفاياز زملا كلت نستخلل .نكمو

 لك ىف فيلأتلا ممل ءيهي ثيح ثحبلا تالا نيئحايلا مامأ مهتفي + ١
 ةلةتسم ابتك عجارملا نم ليلعب ةناعتسالاب باتكلا تاعوضوم. نم عاوطوم'

 . ةئيدحلا ةيلجلا تافوشكلا عم قفتي .ديدج جبن لع: اهف ريسلا ن كم

 رابك نع ابلقت ىتلا ةريثكلا هلوقت لالخ نم. فرغتلا نكي د نحر

 .لئاسر ىف رومظلا قتحستّى لا مهتايصخش نم ريثك لع داسلاو داهزلا ةيفوضلا
 نمو «؛ كلذك“. عجارملا ضعبب ةناعتسالاب ممءارآو مههاذم حضوت ةقعسم

 جالحلا روصنم نب نيسحلاو ء ىزارلا ذاعم ' نب ىحيو «.لبشلا ..ءالؤهب لاثمأ:
 نوثلا دوذو مثدأ نب ميهاربإو « قزرزلا. سابملا أو قارادلا. ناهلس ىبأو
 لاجم ىف مهل نيذلا مالعألا نم . متريغو ىر وباسينلا بيعس وبأو . . ىرصملا
 نم اريبك ارذق مدق ثيح ..ةخسار مادقأ مالسإلا .ق ىولسلا ثحبلا
 . باتكلا باوبأ نم باب لكف مهاوقأ

 0 اذإ تاذايعلا ماكحأ ة ةفرعمو ةيهرشلا دعارقلا ظفح ىف يعل ب و

 هلل هصالخ] وأ هنم ريخلا نم ريثك زارح]و . هب لمعلا ميحصت كلذ بحمد

 ءاج يح ةناينىف فلؤملا ديجام وهو. .ىقع ىلإ الو أند كإرظت نود هدسوب

 بايلا اذه ىف اهاظوأ نكي ل نإ بكل فىأ نم

 .تايالاب. هتنراقمو هراز ا ريو نآرقلا- ف قدي دبجا اقافآآ تغب ب بس

 ليلجلا لمعلا اذه.حاتفم فلؤملا اناطعأ دقو سفنالاو .قافآلا ىف ةينوكلا

 كا. تيسيلو



 امجو نيعب 0 ىفاميقفاؤتو نيذم ولا تافصو لحتلا تافض نع هثئدج ىف

 لابجلا نف ىذا نأ لخنلا ىلإ كبر ىحوأو ٠ : ىلاعت هلوقل انايب .اهلعج
 ريطلا عاونأ تود نم لدنلا ىلإ هللإ ءاحإ رسل اديضوتو « رجشلا نمو اتويب

 ىف ةثوثبملا رارسألا نمر يثك ىلع ءاملعلا نيعأ ميتفي نأ وجرن ليمج جيب وهو
 . سفن الو قافآألا فاه رئاظن ىلع و مح ركلا نآرقلا

 : باتكلا فلؤم'

 لهأ نم ؤهو . بلاط ايأ ىنكيو ىكملا ىثراملا ةيظعنب ىلع نب دمت وه
 تادهاجمو تاضاير بحاص ناك هنأ ىلع عجارملا عسجتو ..ةكمب أشنو لبجلا
 رضخا تح ةحابملا شئاشحلا لع رصتقاو انامز ماعطلا كرت هنأ اهنم ةفيتع
 ادحاو ًائيشنإف ربخلا اذه لع ضارتعالا ناك امبمو .اهلوانت ةرثكنم هدلج
 ةسقنل هدأمج ف لجرلا ةبارغ ىلع ربخلا ةلالد وه هيلع ضارتعالا نكمي ال

 صصقلا هنع سانلا لقانت ىتح هب هتربشو , كلذىف هقدصو اهتاورشل هحافكو
 هتياجنيف ناك هنإ عجارملا ضعب لوقتو « ءاوسلا ىلع ميحصلا يغو سيحصلا

 "تاز ىدحإ 5 ديأ نيب ىذلا باتكلا اذهو . ةدهاشمو رأ ل :بحاص

 ى هارتام كلذ ىلع لديو ةدهاشملاو رارساآلا ةلحرم هتايح نم ةلحرملا هذه
 لبق فلأ هنأ بلغيف بولقلا ترق امأ . ًاريثك نوللا اذه نم باتكلا ءاحنأ
  .تاضانرلاو تادهاجملا وحن ليم هناأل باتكلا:اذه

 همالكىف ظلخ هنأ ىوربو قيرطلل ًاخيش نك و ًالظعاو ىملا ناكو

 ئورتو ظعولا نعود عنتماف عدبلا لإ هويسنو هنع اودعتباو سانلا هرجبف

 ملو بولقلا توق هل ركذت نأ دعب ديحوتلا ىف تافنصم هل نأ مجارملا عيمج
 ًاريثك قل دقو «انب دبأ نيب ىذلا باتكلا اذه الإ تافتصملا هذه نم ملعب

 دعب ةيملأسلا خيش ىرصبلا لاس نب نسحلا ىنأ لبع ذملتت هنكملو ةيفوصلا نم
 ةنس تامو سانلا هرجه نأ ىلإ امن قبو . كلذ دعب دادغب لغد نيحو هتوم

 . رازي رهاظ هربقو كانه نفدو. ةيرجه عم



 ل 1

 : سأتلا هرجه اذامل

 ىق ةفعشتسه الأ وقأ ات وهلا ف ىللل نأ دادعب . خيرات حاف ىورب>

 هقفاوتو ١» قلاخلا نم رضأ نيقولخلا ىلع سيل » لاق هنأ هنع لقنيو تافدصلا
 انيدبأ نيب ىذلا باتكساا اذه ىىلبشلا نغركذ دقو ..لقنلا اذه يف عجارملا
 ىننكمي الو كناويد ىفىمسا 3 كتف رع ايلف.كتفرعم ىنمتأ تنك ىحلإ» هلوق
 كلذ ىلع انددر دقؤ « كفرع أ مل ىتتيلو هلا عم تكملا عيطتسأ الق برمحلا

 ةيلئارسإلا تاياورلا نم اليلق هبتكى ركذ دقو قيلعتلا نم هعضوم ىف

 ةديعب اهليصافتناك نإو « ةينيدلا قالخألل ايلعلا لثلل ةميقىلع ةلالدلا تاذ
 2 2 . قدصلا نع

 ماظنب اذوخأم هسفندح امئيح ءىدتبملا ريبعلا ىهف « .لبشلا نع هتياور امأ

 ىف أطخ نم ليشلا نع تمس نإ ةرابعلا ىف تاكاميم و « .كولسلا ىف قيقد

 نعطيالو بسحف لقنلا ليبسالا لبس اهيف ملا ىلع سلو, «لقن ىف ريبعتلا
 ناك هنأ ركذت مجارملا عيج نأو ايس ال.هكولس ىف الو هتديقع ىف كلذ
 اناسل هل نأ نافجلا ةآرم يف ىعفايلآ ركذيو ةدابعلا ىف ًادهتجم احلاص الجر
 . ماركلا ءايلوآلا ةودق هنأب هفصيو فوصتلا ىف اولح

 ناسنإلا رضي لهو ؟ املولدم ركن, ىذلا نف : ىلوألا ةرابعلا امأ
 هللا ةفزعلل ةيدصت ىوس ررضلل :هضرعي لهو ؟ هقلاخ ريغ ةايحلا ىفءىثش

 نمهوفهىوس اصلا لمعلا قحمب لهو ؟احل دادعتسا نود ةفرعملاكلت ءاعداو
 ملسو هيلعشا ىلصىنلا ةرضحو توصلا عفر ناك اذإف ةيطإلا ةفرعملا تاوغه

 لثمب كلاب ارعشن نأ نود لامعاألا طيبك ضعبل انضعب زرجك لو قلاب هلررجلاو
 ىلع اضارتعا تويبلاو تاقرطلا ىف اًئاد اهعمست تاوفه نم تاوغملا هذه
 2 ىأرلاو توصلل' اءدفرو ىرخأ ةرف هماكحال اديحصتو ةره هلأ ءاضق'

 بذآلا مدع نم نيقواخلا ىلع رضأ ىخأ اي تييأز ليف . كلذ ريغو هنرضح

 لازتخالا نم لوالا ىف ام الإ قرف نيريبعتاا نيب سيلو قلاخلا ةفرعم ىف
 : حيضوتلا نم ىناثلا ىف امو



 مس 1١١ -

 نيدلا لاجر نيب نم نانلا ماس هتباصأ ىذلا ود هدحو ىملا ,نسيلو

 اراكنإ معلا لئاسم ن٠ هوفلأي ملام اوركني نأ سانلا ضعب دوحت دقف
 ايف فقوتي نأ رخآلا مهضعب دوعتو ليدعتلل.الو قحلل هيف هنظم ال الماك

 اذهو هلل الع رمأ لسي لب مكحب اهف عطقي الف لئاسملا كلت نم فلأي م
 لب أطخلاب امزاج مده ال وبف هقياس نم باوصلا ىك] برقأ ىناشلا عونلا

 . ميكرادم بساني نم ىلإ هكرادم بساتب الام كرتب

 ىتح هوفلأو ءايشاألا نم ةوفرع امل الإ ظافلآلا نوءضي ال سائلاو

 اوعضي ملف للعلا نونفنم هيلإ اواي ملامو هوقرعي ملام امأ .ةفرعملا نونفنم

 قافآ ىف قلح ىتحام ناسنإ كرادم قنوت امنيحو هانعم ىلع لدت اظافلأ هل

 دوش امع ريبعتلا عيطتسي ال ة ريا ةماود ىف عي هنإف ء روظنملا ريغ ل وبج ا

 ليلقلا الإ ةدهاشملا سفن يف هكراشي نم دحي الو «ةفرعملاو للعلا ىف ديدج نم
 اهيريعي ظافلأ نم ةفرعملا نم نوللا اذهل هوةباس هعضو ام ىلإ عجري نأ امإف

 ةبيرغ نوكتت ال هتدهاشمو اهب ريعي اظافلأ وه عضي نأ امإو هانعم نع
 ىلإ ممدنع لصت ىبح سائلا نه هريغ دنع ةبارقلا ىف ةياغ نؤكف اهنكلو هنع

 : ماهتالا ةنظم

 سانلا لكل ةمزال ىتيدلا كولسلا بتك ةسارد نإفرمأ نم نك« امبمو

 نم ذالملا اهيف مهل نيققحلا , ريغو قئاقحلا نم مهتجاح اهنم نوققحملا ذخأي

 فرخزلا جاومأ نيب هودقف ىذلا نيقيلا اهيف مهو بارطضالاو قلقلا

 ةحار اهف مهو هنم دب ال ىذلا صالخإلا اهيف محلو رثاكتلاو ةنيزلاو

 ةباصإو لامعاللا ميحصتو « ةرقانلا لوقعلا طباضو ةرئاحلا ىلإ حاورألا

 مد رجي نأ زيم أريف مرلف ماعأب هلل نودرجتملا امأ د>ا و لمع ريثكلا ربخلا

 ةبيجع !وناكملاعلا ىف دارفأ كلسملا اذه ىف كلسي ثيح ايلعلامباثم طباوضو
 . سانلا نم كولسلا اذه اوفلأي ل نيذلا مامأ بيجاهألا



 دل 1ك لس

 : كعبو

 اروجرأ اكىلاعت هق اصلاخ عقب نأ اوجرث مويلا همدقن ىذلا انباتك اذبف
 ةيلاتلا تارملا ىف قيفوتلاب ىل ءاعدلل ةاطدم هدادعإ ى ريصقتلا نو نأ
 هتياهن ىف .هفلؤم ىلإ هتبسن قةحتسو . نيملسلل اماع هعفن لمحي نأ هللا وعدأو

 - عس اللو هقيقحم ىف انوع ىل مدق نمل ركسشلاب مدقتأو

 ىلش دمس ذاتسالاو ديسلا داؤف ذاتسالاو 2ندلا لاك ةزياف ةروتكدلا

 حالملا حاتفلا دبع ذاتسالاو ىوامهشع ديسبللا ذاتسالاو

 ديشروخا نيمأ ذاتسالاو

 لجن تامدخ بتكلا رادب تاطوطخلا مسبق َْق عيمجلل ٌنومده .نيذلا

 5 بيج عيم# هنإ مهب عفنو هللا مبعفن فصولا نع



 بولفقلا ملغ

 ىكملا بلاط ىكال

 ىكلا ىبراملا ةيطع ن ىلع نب دمت
 ه ”هيب ةنس قوتملا

 همدقو هيشاوح قاعو هام

 اطغ دمحأ رداقلا دبع



 : نيدمجأ هلآو ىنلا دع ىلع هّللأ ىللصو 5 .نيملاعلا بر هلل دجلا

 اهردق مظعو ةكحلا ةيهام باب

 يرق ل1 دل عقلا دو

 دقف ةكحلا تور نمو ءاشي نم ةمكحلا ىتؤي» هتردق تلج هلوق

 نم هيف هللا عدوأ ام ةيآلا هذه ريسفت لبق ركذن نحنو. « ًاريثك ًاريخ وأ
 ةلاسرلاو ةوبنلا ىطعأ « هؤانث لج هللا نأ كلذو . ةمكحلا فيطل
 لسو هيلع هللا ىلص دمج انيبني كللذ مخو ؛ ةوفصلا لهأ نم صوصخلل

 ىطعأو هدعب كلذ ىعدي نأ دحال نكي ملف « ةوبنلاو ةلاسرلا باب قلغأف
 الب ةمايقلا موي ىلإ احوتفم "”اهباب لعج مث « مالسلا هيلع نامعن ةمكحلا

 5 ديد الو فيقوت

 كلذ ركذو « هئاطعلضاوف نم عاونأ ةرشع ىفلجو رع هلأ ىنئتسا دقو
 صاروخ نم ءاشي نم كلذ ىطعي « هتتيشم ىف كلذ مهب آوق ٠ هباتك مكحم ف
 نكس ملو نيئيش ىف عطقو ةدادول ماضريال نم ءاششي نمع [ه]ءنميو « هدايع

 . هقلخخ نم ةوفصلا لهل هللا ىلع اح راصف . ""اميف

 « ءاكحلل ةكحلا ءاطعإ "اهلوأإف ] « نيف ىتتسملا عا ونآللا امأف

 .. هيف ١ لصالا ىف (0) . . هبأب د لصالا ىف 60

 . « هلوآ ١ لصالا ف ()



 دهام

 . ًامظلاو عوجلاب ”اهوبلطاف «ءاشي نم ةمكمحلا ىتؤي » : ىلاعت هللا لآ
 «9هويلطاف ءءاششي نم كلم ىتوي هللاو ١ هناحبس هللا لاق « كلملا « ىناثلا

 هتمحرب صتخم » لئاق نم رع هللا لاق . ةمحرلا : كلاثلا . ءاي1]-او عضاوتلاب

 ىلاعت هللا لاق : ىنغلا عبارلا . .ءاكبلاو عرضتلاب ؟”اهوبلطاف «ءاشي نم
 . اضرلاو ركشلاب هوياطاف « هلضذ نم هللا مكينغب 'فوسف ةليع مخ نإود

 نوعدتام فشكسيف ٠ : هباتك لم ىف ىلاعت هللا لاق . هياجالا : سماخلاو

 هللا لاق ةبوتلا : سداسلاو .  صيصبتلا ماودب «”اهوبلطاف « ءاش نإ هيلإ
 اهوبلطاذ «ءاشي نم ىلع كلذ دعب نم هللا بوتي مش م 200ه ولا رفاغ ىلاعت

 : العو زع هللا لاق . قزرلا : عباسلا . ءاعدلاو عرضتلاو ةعاطلا ةمزالعإ

 ةرفغملا نماثلا . قتلاو ةعاطلا ةمزالمب هويلطاف « باس>ر يغب ءاشي نم قزري

 ءاجرلاو فونلا موزلب اهوبلطاف « ءاشي نمل رفغي » : هلالج لج هللا لاق
 طارص ىلإ ءامشإ نم ىدويو » ىلاعتو كرابت هتلا لاق . ةيادحلا : عساتلا
 ءاطعإو تاجردلا عيفرت : رشاعلا . ءافولاو درعلا ظفحي اهوبلطاف « ميقتسم
 دكللاب هويلطاف «ءاشت نم تاجرد مفر » هب رك ذ لج هللا لاق تاماركلا

 دقف .[ ةنكسملا تي نمو ] » : ةمكحلا ءاطع] ىف لاق مث . ءانعلاو دوجلاو
 ةروك ذملا عاونالا هذه نم ءىش ىف [ كلذ ] لقي لو « اريثك ا ريخ قوأ

 هللا متح مث . باوصلاىلع فقت باطلا فرطل ربدتف « ةمكحلا لف اهظعت
 ىف لاقف نئتسي ملو اباحجيإ كلذ عطقو نيركاذال ركدلابو نيرك اشلل ديزملاب
 مكنذي زال معن مجركش نبل ميضعب لاق « مكسندإ زال متركش نئا ١ ركشلا

 .. ةويلطاف ١ لصألا 0(
 . «اهوبلطاف ١ لصالا ف (0)
 . «.هويلطاف ١ لصالا ىف )6

 . . هوبلطاف ١ لصالا ف (؛)
 . ريحتلا صيضيتلا )(

 مثالا ةيوحلا (5)



 ج5

 600 ىتولخ متركشأ نكاو « ىنولخ مكنديزأل قتعاط متركبش نئلو « ىتعاط

 متركش نيلو « تدوم , كن ديزل ىتبحم متركش نألو « قبح مكن دب ديزل

 نلو « ىنغلا مكنديزال ىبرق متركش نئلو « ىتبرق_مكنديزال قدوم
 قيقر مكنديزال ىقرعم متركش نئلو « ىفرعم مكن ديزآل ىنغلا متركش
 متركش نكل : مهضعب لاقو . ماقملا كلذ رادقمب ماهم لك ةدايزف « ىلاصوو

 ىلع ءالب مكن ديزال ءاليلا مت ركش نْيلو « ©" رف ىلع ارقف مكسن ديزآل رقفلا
 متركش نئلو ناميإلا مكندي زال مالسإلا مت ركش نبل : © ممريغ لاقو ءالب

 «نافرعلا مكنديزال ناسحالا متركش نئاو ناسحالا مكنديزأل ناميألا

 : ديرما ةيابت ىف روكشلاو « ديزملا ديزم ىف راكشلاو « ديزم ىف ركاشلاف

 . ريثكلاب ليلقلا نم ”ىزتج فراعلاو « ليوط حرش لصفلا اذهلو

 ©! لاق بواقلات وشب م جرتملا هب انك ىف ىلا ةيطع ندم بلاط وبأ لاق

 ١ ءاشإ فيك هاش 2 ءاشن ايف ءاشد ام هلعجت محنملا ىلإ وه ديزملاو : هيف

 40 تافص نوكيو . االخأ نوككبو « بانأو الاودحأ دب زألأ نوكي دقو

 ل نوكيوالجعم نوكيو اموهفنوكيو « امولع نوكيو « اتاذ نوكيو
 ديزملاب ىلاعت هللا عطق !؟ [و] . ةرخآلا ىف نوكيو ايندلا قارف دنع نوكيو

 هنآل هللا بح ءانغلا ىف ةولخلادارملا سيلو ركذلا ىف ىعم متولخ ىأ (0)

 ىنافلا ةواخو رك اذلاةولخ نيب قرفلاو ةفرعملاو ةبحملاو ةعاطلا ةبترم دعبىتأت ةبترم
 ةولخامأ قيرطلا بالط ةبترم ىهو روكذملاو ركاذلا اهيف ظحالي رك اذلاّةولخ نأ
 . هللا لهأ نم نيدارملا ةبترم ىهؤ روكذم الو رك اذ ايف سيلف ىنافلا

 ةجاحلا كلي هيلق طابت راوهنوئش نمنأش لك هللا ىلإ دبعلا ةجاج رقفلابدارملا (9)

 ردصلا ف قيضهبحصينأ هتمالعو ماةتنالل عون .. عاونأ ةثالمىلع ءالبلاو (0)
 ىوكش ريغنمردصلا ىفقيض ةبحصي نأ هتمالعو بونذإاريفكتل عونوقلخللىوكشو

 . قلخالىوكش الو ردصلا قبض هبحصي الأ هتمالعوتاجردلا ةدايزلعونو قلخلا

 . لاقف . لصألا ىف (4)
 امافص : لصالا ىف )0(



 سل )اب

 « امهيف نثتسي ملو ركذلا لهل هنم ركذلاب اضيأ عطق كلذك . ركشلا ل هال
 : موضعب لاف «هركذي هللاوالإ هللا رك ذب ديعئم اق : مرك ذأ ىقورك ذال اف

 اذإ تيملا نإ ليق اك : ضراللا نطب ىف كركذأ ضرألا هجو للع نوركذا
 . هدحل ىف اديحو هوكرتو هلهأ نم نوعيشملا هنع فرصناو هربق ىف عضو

 داححوو 6 نولهالا هتع ىأن دق هبارغ . ىكن الم : لجو زع هللا لوش

 ؛ كولذخ ىدبع ؛ لوقي مث ؛ اركاذ ايندلا ف ناك دق ؛ نوبرقأللا هافج دقا

 . ىرمحر كيلع نرشنال ىلالجو ىتزعو ؛ كوضقر ىديع

 ف كرك ذأ ©0رارصالا لحب ةيصعملا دنع ىنوركذا : مهضعب لاقو

 : هبتك سعب ىف لاق هٌرانث لجءشا نأرثألا فىكح ام .رانلا ةيؤر دنعةمايقلا'

 كبذعأ الو ةمايقلا موي اذع كنم ىحتسأ ةيصحلل دنع ىنم ىحتسا ىديع
 ىلاعت هللانإ لبق اك مكل انأو مركذأ 5 متأو قورك د11 قو قران

 عم تنأف كمعم انأو ؟ نمل تنأف كل انأ ىدبع : ءايبنالا رافسأ ضعب فلوقي.
 نَع [مكل بجحلا فشكأو عركذأ ىريغ نايسنب نورك ذا ل يقو .؟ نم

 حراوجلاو بلقلاب ىنوركذا . ليقو .ىرون ىلإ ىرونب أورظنتى تح ىهجو.

 رك ذو « ةنجاهؤازج ناسللا رك ذف ناوضرلاو ةنجلاوةبءرلاب رك ذأناسللاو-

 وبأ لاقو ؛ برلا ىلإ :رظنلا هوازج بلقلا ركذو ؛ اضرلا هؤازج حراوجلا

 هاسنأ نأ ىلع دهتجأ انأو ؛ ىبر ترك ذ لوقي نمم بجعلا : ىاطسولا ديزي

 : لوقي اكنأ مث هاسنأ الفا

 دانا هسا سوك اديك و يرق ذأ :هكتلا نأ معي هللا

 ؟زكذلا ىف لوقتام : !ولاقف ىللبنشلا ىلع اولخد ءارقفلانم اموق نإ لاقيو
 : لوشي اشنأف

 ؟ تيوه ام .ركذأف ىسلأ لهو 2ىبر تركذ لوقي نأ تبجع

 ةبساحماو ؛ نيلاطُبلا ةفرح دهزلاو ؛ نيلفاغلا ةفرح ركذلا : لاق مث

 . ةيصعملا ةدواعم ىلع مرنلا ديكأت رارصالا( )١
 ( بولقلا لع - ؟)
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 هبلقلا ل قلقت اذإ ىلوشلا لاق . نيققحتملا ةفرح ةدهاشملاو ؛ 22نييجعملا ةفرح

 .لئاقلا نسحأ دقو روكذملا ركذب ناسالا كرت ؛ روكذملا ىلإ قوشلاب

 : لوق. ثيح

 قطنافودبتقوشلاىداوبنكلو ةعءاس كتيسن ىنأ ال كتركذ

 .نهوهتركذىقركذنمدواداي:ليوطلان زحلابحاص ىلإ ليلجلا ىحوأدقو
 . هت ريح ىف رع نمو ؛ هتيلبأ ىنبلط نمو ؛ '9 هتلتق ىنيحأ نمو ؛ هتيبحأ ىقركش

 دواقم ىلاعت هللا نإ : هنع هللا يضر ذاعم نب ىحي لاقو : هتكردأ ىنم برهنمو

 سيو رك اذ رك ةففاود وقم يلق 100 - نيم ولا فاق دعت شرعلاب ةقلدم
 . © برالرك اذلاركذ لبقىه "2دوقملا ةكرح :لاق مث . هدوقم برلاك رح

 رثك أف كل هللا ركذ ةمالع نم هللا [ك] ركذ نأ تملع نإ مدآ نبايف

 تروم ىقعلا ركذ دنعو .ىقعاا توم ايندلا ركذ دنع . يي« لاقو .هل كركذ

 هئلاص وبىلواأ ركذب كيلعف ىقعلاعم ايندلا توم ىلوملا ركذ دنعو ؛ ايندلا

 « ءاود ىقعلا ركذو «ءالب قاخلا ركذو ءاد اندلا ركذ : لاقو ؛ العلا ىلإ

 ش .ءافش لوللركذو
 « باتكى ةبآلا هذه ريسفت هللا هحر ىرويامتلا ديعس وبأ ركذ دقو

 ةلالملا فرخ الولو هانا اهنم تدّقتنا ابجو نيثالث نم ةرابعلاو ةراشإلا
 ا سس

 ةلفغ دعبال] نوكي ال رك ذلاف ةيساحنابو دهزلاب وركذلاب نالعالا دوصقملا )١(

 باجع]إ ةيساحملا نالعإو ةدايعلا رمأ نم ةلاطب دعب الإ نوكي ال دهزلا نالعإو

 . ةدايعلاب

 هللا هتفرعم بلط نمو ةرامالا سفنلا عزاون هيف لتق هللا بحأل نم ىأ )00

 هتفرعمىف هريد- ةفرعملا ىعدا نمو املس فتلا دعي ىذلا ءاليلا قي رطنع هب هللا هفرع

 ش . هفرعملا يف ةريخلا ىه ةفرحملا نال
 وه : لصاللا َْق )م

 .نف هنوبعو ميبحي هلوقو . اوبوتيل مويلع باتف . ىلاعت هلوق باب نم ىأ (؛)

 . ركذلا هلأيه هجوتلا قدص هنم لع



 داو ةخاتم

 ىلع فرشأ امم ةيآلا بيترت ىف ةيكملا نم هجو اذهف . ةلاقملا فكل تلوطل
 ىتؤي ٠ هركذ لجو ىلاعت هلوق . ةيآلا ريسفتامأف . ةياتعلاو ةياعرلا لهأ همبف
 انأو « ريسفتلا نم ابجو رشع ةعبرأ ومو هجوأ كلذاف « ءاشي نم ةكمحلا
 . ريثكت الو قمعتالو « ريصقت الو ةلاطإ ريغ نم 29 كلذ كل نيبأ

 0 ةخسان نآرقلاب ةف رعملا ىه ةكحلا . هنع هللا ىتغر سابع نأ لاق

 5 ا همارحو هللالسو هرخؤمو ةمدقمو هبءاشتمو هلكحنو هت وستمو

 : لس و هيلع هللا لص ىنلأ لاق : ةوبثلا ىف ةكيسلا . ىدسلا لاقو

 . ايبن نوك نأ ميكسحلا

 ةباصإالا لاق ؟ ةسارفلا ام ءاكنحلا ضعبل ليق:.ةسارفلا ةكسلا ليقو
 ةجراخ لخد : لاق يولعلا نع ىح امك . ناكام نكي مام ةفرعمو نونظلاب

 أك لاق مث امهلإ 57 عف رف ةكمب ىروتلا ىلع 8-0 / نب ىحو بعصم نب
 . ةرازولا ةجراخو ءاضقلا ىح ىلوف .اريزو ا [ب] و ايضاقاكدحأب
 ليوأت ىف طلغلاو أطخلا لهأ رثكأ دق: هللا همحر راتنيادزبنبأ ركب وبأ لاقو

 قتلارون هيفىذلا حالصلاب اصلا رظن ةسارفلانم مييححصلاو .ةسا فلا ميحصت

 ركتيف : ىقعلايف ةيغرلاو « ايندلا ىف ةداهزلاب قدصلاو :قئاقحلاو ناعالاو

 هتأ لو هيلع هللا للص ىنتلا نع ىور ام كلذو . مهركنم ركتملا لهأ ىلع
 لقي مل. كموق نم "'للاص لجر [ نم ] ىحتست انك هللا [نم] ىحتسا: لاق
 نونم ولأ نوكي الأ ملسو هياع هللا لص دارأف ؛ قساف لجر نم ىحتست اك

 ناكاف ؛ نوهخلاصلانونم وما مهتقمي ثدعحت مييلع ٠ بج ا 4 ؛2ىئءاقح مال

 : كذب لصالا ىف 0(
 ىعرشص نب تب ىعرش كحءامنإ ءابتفلانم نييلوصالا حالطصاىف خسنلا (0)

 وه خسانلاو لوألا محلا ءابتنا ىلع اليل ءاج ىعرش ضنب هلدبرخآ مكح هلالحإو
 . قباسلا صنلا ىغلي وهو هاضتقم لوألا كلا عفترا ىذلا ريخ"الا صنلا

 . اخلاص الجر . لصالا ىف (0)
 . « قئاقح نم م لصالا ف(4)



 مدل بال

 سيجاهأو اهذأ وهو ماهوأو خوعأ وو عمجأك ا ذف [ ةسارفلا نهز اذه ريغ

 ىبأ نع ىكح ام ةسارفلا باب ىف بجعلا نم و .٠ سفنأ سفنب سفن ىف

 تعضوو روذتلا ىف اهتلعجو ةطب .تيرتشا : لاق قاذمحلا ىولعلا نس

 .هدنع نم ج رخأ نأ تدرأ ايلف ؛ ىدلخلا رفعج ىلإ تج رخو « اتش 8

 بلك اذإ تبيلاىلإ تعجر املف ؛ تج ريخخو "ترب أف 9 ةلمللا اندنع رقأ . ىل لاق

 نم لك 1 مل تيقيف هبصو هب رثعو لجر ماقف « ةطبلا لمحو تيبلا لخد دق

 فلاش نم . ىل لاقذ ىدلخلا رفءعج لع تلخد دغلا نم ناك ايلف ؛ ةمقل كلذ

 . حتابقلاب فشوكو ؛ بالكلا هيل طلس خئاشملا
 : فراعلا دحاولا لاق امك اذبف.

 سوساج قلخلا بولق ىف هنأك -<هتسارف ىطخت ال قلخلا بقثي

 عرولابابرأو « ةسايسلاو قدصلا لهأل الإ ىطعت ال ةسارفلاو : لاق
 ةمحر ىرصملا ميداربإ ْنِب نونلا ىذ ىصميحأللا نع يحاك . ةسارحلاو

 ىف ماحلإلاو « نيدلا ىف ةدايزلا . ثالث ىلع اثالث هللا مرح :لاق هنأ هيلع هلا
 ءىس . هئيدب ىخس . هاتيدب ليخ لك ىلع ؛ قلخلا ىف ةسارفلاو « بالقلا

 نيدلاب ىخس . هانفرع انيدلاب ليخم . رضح نمم لجر لاقف ؛ هبر عم قلخلا

 . ايلعذفتيو . ءاضق هللا ىتقي . معن .لاق هللا عمقلتملا ءىمانل فص . هانملع
 بلقلا برطضممىلاعت هللا عم قلخلا ؟*ءوس بحاص ىرنق !ىمأ هريغل راتخيو
 ؟ هب كنظ اف هقلخ ىلإ هوكشي امئاد . هب ضارالو هيلإ عجار ريغ . كلذ ىف

 سابع نبا نع ريسفتلا ف ىح كلذكو لقعلا . ةكحلا . ليقو
 ىلع هدر هلقع نف . لقعلا ىنعي . ©"2ايبص مكحلا ءانيتآو . . هلوق ىنعم ىف

 ىف ءاج هلثمو انقلخ بعلل ام .لاقف : بعلن لاعت : هل اولاق نيح نايبصلا

 بهو لاق لقعلا ليق ء ةمكسلا تاهقل انينآ دقلو ١» العو لج هلوق ريسفت :

 . « ءىس » ليصالا ىف (1)
 ديدجلاو ميدقلا دبعلا بتك ىف فرعيو « ايركز نب ىحي » ةيالاي دارملا (؟)

 3 نادمغملا انحومم



 نيقيدصلا نم لقاع فل أةئام لوقعب ةمايقلا مو. نايقل لقع ساقي . هبنم نا
 هل لبق . نيعمجأ مطوةع نم لضفأ نايقل لمع نوكيف نيحلاصلاو ءادهشلاو
 ءىسم لاق ؟ ىمأن ا قمحأ نف ليق . هللا فاخ نس لاق ؟ سانلا لقعأ نم

 تدلو 20هوب لبق ؟ باع ىم سبق نب فئحاألل ليقو . هللأ ركم نمأي

 ليقؤ + مكس تيظعأ القأ تيكف :ىدتلا تفتت . لاق + تفيكو لق
 :بعك نعو . [هيلعإ مدني ام ىلع مدقب ال ىذلا لاق ؟ لقاعلا نم كلملا دبعل

 كلذ لدعي مل ايندلا لابج نزت تانسحب ةمايقلا موي فاو الجر نأ ول . لاق

 ةرذ لاقثم ةنجلا ىلإ لصو: القاع ناك نمو . هل لقعال ناك اذإ هرذ لام
 ىحو ةرخآلا ف بغارلا ايندلا نعدهازلا لاق ؟ لقاعلانمو هل لبق . ةنسح
 ( ةئيضملا سمشلاهعم تءاظأل لّقعلا روصول : لاق هنأ با رعألا ضعب نع
 : مهلدملا سدنحلاو ملظملا ليللا هعم ءاضالل قولا روص ولو : ىردلا رمقلاو
 نع هعنمع لقع هنع هللأ ىضر باطخلا سس رمعل ناك. .صأاعلا نب ورمع لاقو.

 1 عدخم نأ نع هعلمي عروو ٠ عدت نأ

 هلوق ف سنأ نب عيبرلا نع ءاج اذه وحنو .. ةيشخلا ىه ةكسحلا : لبقو

 ملاعب سيلف هتلأ ىثخي مل نم . لاق : ءاملعلا هدابع نم هقلا ىشخي امتإ : ىلاعت
 . كتيشخ ملعلا تاعج كنأي كلذ : لاق مالسلا هيلع .دواد نأ ىرتالأ
 كب نمؤي مل نم مكح امو . كنشخي مل نم ملعاف . كب ناممإلا "”ةمكمحلاو

 كلذو : برلا ةييه تحت بلقلا ضابقنأ *”ىه ةيشنخلا : مهضعب لاقو

 تيشخو حراوجلا تعشخ ممايإ قحلا ةعلاطمو مهيلع قحلا دراوم اوعلاطأا
 : ىرصملا ميهاربإ نبا نونلا وذ ميكسحلا موفصو امك موقلا ءالؤبف . بواقلا

 ىر#ي هتاشخ | رو ف مهيولق هدايع نم ةوفص ىرأ نإو

 . ( اموي ) لصالا ف ()

 . ءىضملا سمشلا نم ملظال . لصالا ىف (0)
 . ةكحلاف : لصالا ف (م)
 .وه : لصالا ف (4)



 رسلارمضمنم موقلا بولقىف ل .اهتاكرح تنكس دق .مهئادبأو

 رخفلاندعمل]ىرستمهحاورأو 2 مهبرل ننءئاخ 0 ممازت
 مو.ع ةفص فوخلا نآل . فوخلا نم متأ ةيشخلا : ءاطع نبا لاقو

 ةيشخ : ىدلخلا رقءج لاقو . نيينابرلا 2” ءاملعلا ةفص ةيشخلاو . نينمؤملا

 ةمرهلا كرتو تادابعلا ىف ةمرحلا كرن نم ..ةعبرأ هوجو نم توك ءايلعلا
 . ملسو هيلعهّللا ىلص هسا ةعباتم ىف ةمرحلا كرتو . قهلا نعر ايخالا ىف

 2 . ءايلوألا ىف ةمرحلا كرتو

 ني اع نأ“ لاق نا يفت قاةقيلا 5 نب طش لق
 . ههوجو نوعي ال كلود ءىث ىف لزن دقو الإو نآرقلل نم ءيث سيل

 يسأ د لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ب : هنع 9 ىضر سابع نا لاقو

 امامإ هلءعجاو ليوأتلا هيلغو . نيدلا ىف هبقف ميللا : لاقو ةكملاب ىلاعدو

 ملسو هيلع هللا ىلص يينلل لاقو نيترم مالسأا هيلع لريج ىل اعدو . نيقتللل

 ريسفتلا تانك ىف شاقنلا زك وبأ لاقو . كتمأ ريح هناف |ريخ هب صوتسا
 ريسفت اهنم عاونأ ىلع لمتشي نآرقلا ريسفت نإ . رصتخلا نم رصتخلا
 لوصوملاو ماسقألاو « هباشتملاو ركسلاو رسفملاو لمجماو خوسنملاو خسانلا

 « هدعب ام ىنعع قلعتم ريغ هلوأ ىذلا لصفملاو . هعطق زوج ال ىذلا
 ةراشإلاو . ربظت ال ىتلا راستخالا عضاومو « هل وأب قاعم هدعب امو

 [اه] ررق ةجح نع لاؤسو « هنم سيل نيمالك نيب لخدب مالكو ةفاضإلاو

 « روسلا اهب هللا ستتفا ىلا فورحلا رييهبشتو :اباوج اودري ملف دايعلل هللا
 امذ ريصي ال ىذلإ حدملاو ؛ ديعولاو دعولاو ؛رثأو ةياورب الإ معي الامو
 هوجولاو رئاظنلاو ءديجلا نايب عضاومو ء احدم ريصي ال ىذلا مذلاو
 نطايلاو رهاظلا لع نم هدادمت لوطيامو « مارحلاو لالحلاو ىهلاو رمآلاو

 ةئالث : لوقي هنع هللا ىضر ىعفاشلا تعمس ( نايلس نءأ) عسب رلا لاقو

 ١ . ءالع : لصاللا ىف (1)
 .وه : لصالا ىف )0



 رابخأو « اهلك برعلا ةغلو « هلك نآرقلا ريسفت . ىن الإ نبطعي ل ءايشأ
 ةعبرأ ىلع نآرقلا ريسفت : سابع نبا لاقو : ارلك سو هيلع هللا ىلص ىنلا
 فرعي ال ريسفتو « برعلا هفرعت ريسفتو « ءاللعلا هيلعي ريسفت : هجوأ

 هللا الإ هليوأت ملعي ال ريسفتو « مارحلاو لالحلا نم ىنعي هتلابحي دحأ
 . باذكو بف هيلع ىعدا نف « 2" لجورع

 نعو ءايذع اندل نم هاتيلعو » ىلاعت هلوقل . ملعلا نا ةكسملا : ليقو

 بحأ ميلع ىنأ ميهربا ليلخلا ىلإ هللا ىحوأ : لاق . لسو هيلع هللا للص ىنلا
 معو. ا ملع . ةثالث مولعلا : هللا همحر ىميغلا مهربأ لاقو : ميلع لك

 . ةرخآلل الو ايندلل ال ٍلعو . ىورخأو ىويند

 ىورخألا ملاعلا امأو كلذ هيشأ امو موجتلاو بطلاف ىويندلا علا امأف

 وهف ةرخآلا الو ايندلل ال ىدلا ملعلا امأو . هقفلاو نآرقلا وهف . ىوايندلاو
 ىف ىرمع نم اتيهذ نيتنسىلع الإ الإ ءاسأ امو . هلوةء نمو هلاقنل تيجعرعشلا

 « لهاجو « ملاع : ةثالث ءاملعلا « هللا هحر شاقنلا ركب وبأ لاقء رعشلا بلط

 أريثك ءىطخي ىذلا لهاجلاو ءاليلق ءىطخو !ريثك بيصي ىذلا ملاعلاف ميوعو

 ءاملعلا . نايقس لاقو . هئطخل هباوص موقي ىذلا سس وعلاو « اليلق بيصيو

 رمأب ملاع ريغ هنلأي ملاعو , لماكلا ملاعلا كالذف هللا رهأبو هللاب ماع: ةثالث

 . رجافلا ملاعلا كاذف هّللاب ملاع ريغ هّللأ رمأب لاعو . فناخلا قتلا كلذ هلأ

 : رحب نبال دشنأو
 فرخلانم ظوفح معلا بحاصق -فرشلا ةياغ اموق غلب معلا

 فلخ نم ىملعلل اق تاقبوملب هسندت نأ الهم معلا بحاص اي
 ىردي هنأ ىرديو ىردي لجر . ةعبرأ سائلا . ذمحأ نب ليلخلا لاقو

 لجرو .- هوهنف ما كاذف ىردي هنأ ىردب الو ىردي لجرو :؛ هوءبتاك

 « ةرصاقلا انكرادم بسح همهفن نحينق « همالك نم ىلاعت هللا دارم وهو (1)
 . ةراثإ الو ةرابع هعسن ال قيقحلا ىعملاو

 06 لصاللا ف )0



 ىردبي ال لجرو . هوملعف ملعتم كاذف ىردب ال هنأ ىردنو ىردي ال

 : لئاقلا لاق اكهلثف . هوذتجاف لهأج كاذف-ىردب ال هنأ ىردي الو

 ىردت ىتمىبحف ىردي ىذلالوقب نقوم تنأال وىردت أ اذا

 ىردت ال كنأب ىردت ال كنأو لهاج كنأ. ىولبلا مظعأ نمو

 ليلذلا ىأرف ؛ اموي لخدف . نبتلا عبي دلاو دمحأ نب ليلخلل ناكو
 أشنأ»و ؟ قزرلا اذه قحمتو رذبت ىم ىلإ . هل لاقف . همالف « للعلا بتكي

 :لوقي 2ليلخلا
 اكلذع لوقت ام لبجأ تنكوأ ىنزترذع لوقأ ام ملعت تنك ول
 اككرذعف لهاج كنأ تملعو  ىنتلذعف قىّكاقم تنبج نكل

 .. هللاب قطن [ الئاق ] قطن نإ .لاوقألا ىف ةباصإلا :ةكحلا ليقو

 .نيرشع نوع نبأ تسضك : متسر نب ميهربا لاقو ١ هللا عم تكس تكس نإو

 نيحلاصلا ضعب لاقو . "2!دحاو افرح هيلع اوبتك كئمالملا نأ نظأام ةنس
 هنبال مثيلا لاق . هنم رذتعأ نأ ديرأ مالكب تملكت ام ةنس نيثالث ذنم

 تراك أ اذا: . :تاوضلا قنتقزك ا مالكسلا نم ثللقأ اذإ . ىنباي اص
 .لوقي هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع ناكو .باوصلا نم تللقأ مالكا نم
 نم "0ةقيقد روتس نم بيغلا ىلإ رظني هنأك : هنع هللا ىضر سايع نءال

 3” هلثم قو . هتباصإ ةرثكو هيأر ةدوج

 دغ ىلع ائيع مويلا ىف هل نأك هيأ رب رومأآلا باقعأب ريصب

 انوبأ شاع دقلو . هباوص رثك همالك لق نم : ءاطع نبا نيضولا لاقو
 هينب ىصوأ هتافو ترضح املف . ةنس نيثالثو ةنامعست مالسلا هيلع مدآ

 . ىنذب اهنم تج رخأف ؛ ةكتالملا مالك عمسأ ةنجلا ىف تنك ىنإ . ىنباي : لاقف

  مكتتسلا اوظفحاف . اهيلإ قدري نأ فاسل تكلم نإ قدعو ىبد نإو

 . ليلخلا لوقي أشنأف لصاللا ف )١(
 )١( هوركملاوأ مرحنا نم ىأ .

 قيقد : لصاللا ف )م .



 : لبق هانعم قو ٠ مكستنسلأ ؟تودرادي عاف
 ناعم هلإ كنغدلي ال ناسنإلا اهنأ كناسل ظفحا
 نارفإلا هءاتل فاخ ثيل  هناسل ليتق نم راقملا ىف 1

 ماكحأ حرش ىه ىتاا . لسو هيلع هللا ىلع ىنلا ثيداحأ ةمكسملا ليقو
 رخلاو انزلاو ةقرسلا دحو ةاكزلاو ةالصلاك ..ه:المع ليصفتو هتاببو نآرذلا

 ىلص ىنلا ثيداحأف . باتكلاا اهركدي لوطي .ىتلا ماكحالا رئاسو فذقلاو
 . اهلك ىألا هذه ماكحأ فسك ملسو هيلع هللا

 سلو . باتكلا ىلع ةيضاق ةنسلا . هلوق نع ةينيع نب نايفس ليسو

 ىهو ؛ باتكلا ريسفت ةنسلا نآل . لاق [ذ ] . ةنسلا ىلع ايضاق باتكلا
 هللا لوسرنيب مث : ةقدص ىم ا وهأ نمذخ . ىلاعت هلوقك . ىهنلاو رمآلا ىبعم
 نم لقأ نم ذدخؤوب "ل . لاقذ هنم ذوخألار ادقملا كلذ ملسو 4 اع هللأ ىلص

 اوفوطيلو » لجو زع هللا لاقو . قاوأ سمخو دوذ سمخو قو 4 كيم

 .هيلع هللا لص هللا لوسر فاطف ارشعالو اعيس مل ملف « قيتعلا تيبلاب

 . ضئارفلا عمجو سنخلاتا ولصلاك ل ذك . اعيس لسو

 .نآرقلا لوزنك ملسو هيلع هللا لبص ىنلا ىلع لزنت تناك ةنسلا ليقو

 لج هلوق نآرقلا نم اذه ليلدو «هنآرق 3 هانأرق اذإف ١ هلوق وهو

 ىف ىلء ام تر ك؟ذاو . .ملسو هياد هللا ىلص ىنل خلا جاوزآل ايطاخغ 1

 ىنلا ثيداحأ ىنعيو نآرقلا ىتعيو ( ةمكحلاو ) هللا تابآ نم نكتويب

 .تنب ةمطاذ تيدح ىف هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاقو . ملسو هيلع هللا ىلص

 ىنلا ىلإ تداج ىتلا ىهو . ام قلعتم 7 كح ةدئاف لكل ةدئاف نوثالث سيق

 ناك نفح ةتيلا اهقااط مث مث صفت نب ورمج 600[ جوزف سو هياع هللا ىلص

 ءىث اندتع كلام هللاو لاف . هتطخسف « ةرعيشم هليكو اهملإ لسرأف ماشلاب

 * ةقفن هيلع كلل سيل ..لاقف كلذ تركاذف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تءاجف

 . ىباضأ اماشخت ةأرما كلت : لاق مث . كيرش مأ تبب ىف دتعت نأ رمأو

 . صفح نب ورع اهل ابجورف لصإلا ف(0)



 ا اس

 تش ثرح ك.ا# نيعضت « ىمعأ لجر هنإف .م ودكم مأ نبا دنع ىدتعاف»

 ةيواعم نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تركذ تلح املف « ىنيذآف تللح اذإف

 ةيواعم امأو ©2"هقتاع نع هاصع عضي الف مج امأ : لاقف ىنابطخ مج ابأو

 . لاق مث ( كلذ ) تهركف ديز نب ةماسأ ىحكتناف هل لام ال كولعصق
 طينتسا دقذ : هب تطبغأو اريخ هف هللا لعجف « هتسكنف ةماسأ ىحكنا'

 ركذ دقو « ةريثكلا دئاوفلا هذه تاملكلا هذه رادقم نم هقفلا لهأ
 فوقولا دارأ نف ©2هباتكىف ريا دئاوف ةيلع هللا ةمحر ىكملا بلاط وبأ
 , "2هعلاظيلف كلذ ىلع

 لوقي ال « تادارإلاو لاعالاو لارقألا ةباعإ هه ةمكحلا ليقو
 . هللا ديرب ام الإ ديرب الو هللا هجول الإ لمعي الو هلل الإ

 ةمرخلا ظفحسو رابجلا كلملا نم ءايحلا . ءايشأ ةثالث ةمكحلا ليقو

 . راجلاو دلولاو لهآلا قوقح ةباعرو « راتخملا ىنلل

 .ةعبرأ عرولا لصأ . هللادبع وبأ لاق . عرولا "2ىه ةمكنحلا : لبقو
 « ةبمشلاو مارجلا نم قاخلا ظفحو . بذكلاو ةبيغلا نم ناسللا ظفح
 .ةوادعلا و دسحلان م بلقلا ظفحو ء؟0هيب رثاو شدحفلا نم 2 رتسلا ظفحو

 . كش ملكتق الو ءكنثي لكأت الو ءكشب لمعت الأ ليقو

 ءهبوث لسغ هنأ هنع ىحام « ىالطسلا ديزي 2 عرولا قئاقد نمو

 نأ دارأ مث « مهنذإ ريغب زوحي ال لاف مث ء موق رادج ىلع هحرطينأ دارأف
 ىف ماقومديب بوئلاذخأن ىنب اذهام ؛ زوخيال لاقف دجسملارادج لع(ه)- رعي

 - ريرش لجر هنإ ىأ(1)

  بواقلا توق (9)

 1 علاطيلف لصاللا ىف .()

 . وه لصالا َّى ©

 . جرفلا ىأ (0)
 . ةنولاو . لصالا ىف 0(



 فقوو ءارحصلا ىلإ جرخف . اذه عسيال لاَقف ء ؟10موق ىلع لظأف سمشلا

 تنك « طق ىدبب ءأملا هجورطلأ مل لوقي ناكو فج نأ لإ سمشلا نيع ىف
 اذإ تنكو « هنم لانأ ام هيذوأ فيكف ةعالعلا ةماقإل قلخ ءاملا نإ لوقأ
 اهوا فيكف بنذت لو هليأ حييسلا هدو وع ٍ لوقأ ءأ طخ ةششد تبأآر

 . ةصخزب ذخأبي الو ةبش ىف لخدي الأ عرولا ليقو « ىلثم بنذم

 ريض نبأ نع قح « بلقلا ربظ نع نآ رقلا لفح . ةمكحملا ليقو

 ىتوأ نم ومن ملتي نأ لبق نم نآرقلا أرق نم لوقي سابع نبا تعمس لاق
 دّقف نآرقلا ىتوأ نم : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعو ءايبص ةمكملا

 هيلع هنآ ىلص ىنلا لاقو . ةيلإ وا ملهنأ الإ كس كد ةودنلا فخذا

 ترع ةأرما نإ لاقيو : ةرربلا ماركلا ةرفسلا عم نآ رقلاب رهاملا لسو

 ىدتلو كالمح ناعمل نوط : تلاَقف بةاجملا لمعت وهو ماسلا هام ىسلعب

 ضايعن. ليضفلا لاق . هبل معو نآرقلا أرق نل نوط ىسيع لاق ؛« كعضرأ
 « وولي نم مه ورلي نأ هل ىغيني ال مالسإلا ةيار لماس نآرقلا لماح

 قولخم ىلإ هل نوكي الو « وغلي نم عم وغلب الو وبسي نم عم ومدي الو
 . هيلإ نيجاتحم اون وكي نأ ىغيْلي مهن ود نُف . ءافلخلا الإ « ةجاح

 نع ىقح هين اعمو ةهوجوو نآأرقلا الكل موق ىه : ةمكملا ليقو

 ريسفت نم أ ريعب نيحعرس رقوأ نأ تشو , هنع هلبأ ىذدرز بلاط يأ نس ىلع

 ناعم عس اهو الإ نآرقلا'ىف ةيأ نمام ليقو « تلعفل باتكلا ةاف

 رهاظلاف 3 قءاقحو قئاقدو فئاطألو تارامأو تاراشإو نطابو رعاظ

 تارامالاو « صاوخلا صاخل تاراشالاو « صاويغلل نطايلاو ماوعلل

 مش 2 نيرددلل قئاقحلاو 8 نيرحلل قئاقدلاو نيقيدصلل فئاطللاو ءادوالل

 اذأف 4 جاوم 9 ع وذ جاجع مكح رد فرح لك تحت لب ةلك لك تحن

 3 نهذ فرح لكي ىطعأ نيفيازلا نم قداصلاو 8 نيفراعلا نم دهاشلا هأرق

 . مهنع سمشلا بجح ىأ 00(

 . ( جاوم رعق تال ) لصالا ف (0)



 ةربع فللأ ةنطف لكلاو ةنطف .فلأ مف لكلو ميف فلأ .نهذ لكلو
 هنري نمو ٠ ىلاعت هلق كلذق . ضرالاو تاومسلا 5 موقت ال ةريعلاو

 . هيناعمو نآرقلا مبف ىنعي . !نيثكاريخ ىنوأ دقف ةمكملا

 !ومرح ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىتمأ تكرتاذإ . ربذلا ىفو

 .هللا ةمحر دم نب دينجل ليقو . نآرقلا موف ىنعي ليضفلالاق . ىحولا ةكرب
 هلوق ىف قباسلاو دصتقملا ىلع ملاظلا ىلاعت هللا] رق ميدقت ىفةكسحلا ام . هيلع
 ةمكجلانإ .لئاسلللاقف «تاريخلاب قباسمهنمو دصتةممهنمو هسفنلملاظ مهنف»

 نم سايإلا ىلع هنالمجحت ةلج ىصاعمو ةمج بونذ هل ملاظلا نأ ىه كلذف
 باب قلغأف . اوسأيب اليك مركذب أدتباف هتمححر نم طونقلاو هللا لضف

 ةعيفر الاوحأو ةريثك تاعاط هل نآل قباسلا ركذ رخأو مهنع سايإلا

 يك دصتقملا ركذي طسوتف مهنع نييجعملا باب قلغأف « باجعالا ىلع هلمحت

 روكشلا ىحوأ اك اذهو . ءاجرلاو فوذلا نيب ايف. لمعيو هللا عم طسوت»
 قيدصلا نآل نيقيد هل رذنأو « نيينذملا رشب دواد اب « روبزلا بحاص ىلإ
 (ت)رسف دقو «٠ طونقلاو سايإلا ىلإ برقأ بنذملاو بجعلا ىلإ برقا
 كل رسفأ ىنأ الإ اهركذ عضوم اذه سيل امجو نيتسو ةئاع ةيآلا هذه
 نم هسفنل ملاظلا . لاق . هسفنل ملاظ مف . نيفراعلا ضعب لاق . ابنه ابجو
 قلادخ ىحوأ 5 ناءلغلاو فئاصولاو . ناسحلا روحلاو نانجلا ىلإ قاتشا

 ىرت رانل وأ ةنجل ىتديع نم ملظأ نم دواد اي : ةيطخلا بحاص ىلإ ةيربلا

 . 27ىصعأ الو عاطأ نا الهأ تنكام اران الو ةنج قلخأ مل ول

 اذبف تاريخا ىلإ عراسف ةنجلا ىلإ قاتشانم : مسو هيلعهللا قصاتيبنلاقو

 .مركللاب هسفن برلا هل فصوو اهيل]قاتشاف نانجلا هل (هللا) نيز ىذلاملاظلا

 سيلف ةيصحبلل الهأ هتوك امأو . مؤيفش ةعاطلل الهأ ىلاعت هنوكامأ )١(
 ةمحرلا عبتتست ةيصعملا نكلو ءازج قاقحتسا ةيصعملا ىلاعت هقاقحتسا. دارملا

 .ةرفغملل' الهأ ناك ام ىلاعت هنأ ىنعملا ريصيف تالاحلا ضعب ىف ماقتنالاو ةرفغملاو
 . رفاكلا : نم ماقتنالاو ةمحرلاو



 كك

 « قولخع ىلإ قولخم قوش هقوش .ناكف « هيللإ قتش لف ناسحإلاو

 .لوسر لاق اك « ةقاتشم ةنجلا هيلإ نم دصتقملاو . ملاظلا مسا اذهل بجوتساف

 بلاط ىأ نب ىلع ىلإ : ةعبرأ ىلإ قاتشت ةنجلا نإ . مل-و هيلع هللا ىلص هللا

 مومعف « ىدنكلا دادقمو ىسرافلا نادسو' رساب نب رامعو هنيم هللا ىضر

 ء ايلإ اوقاتشاو ءةنجلا ةيؤر ةنجلا ةيؤر اونمت نيعلا باككأ نم نيتمؤملا

 هللا ىضر ىلع قاتشاو « هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع ىلإ تقاتشا ةنجلاو

 مهب رمعو نيقيلا لعب ©2!وفشوك نيذلا نيينابرلا ءالعلا صوصخ ىلإ هنع

 هللا ءايلوأ كئلوأ) مهفاصوأ ةلمج ىف ليك ثيددج نم لاقف نيقيدصلا قيرط

 « مهئادبأب ايندلا او « هئيد ىلإ ةاعدلاو « هضرأ ىف هلامعو « هقلخ نم

 اونالتساف ء رمآلا ةقيقح ىلع لعلا مهب مجه ىلعألا لحماب ةقلعم محا ورأو

 كتلوأ « نولفاخلا هتم ش>وتسا ام اوسنأو « نوفرتملا هنم ©” رعوتساام

 بواقلا ىف مهلاثمأ و « ةدوقفم مهئايعأ «ارطخ نومظعالا « اددع نولقالا

 لاق مث هبيحن الع ىتح هنع هللا ىضر بلاط ىلأ هب ىلع ىب مث « ةدوجوم
 . «مهتيأر ىنتيلاي « مهتيؤر ىلإ هاقوشاو

 نيقطانلا ايندلا ءايلع فصو اذه سيل : هللا هحر ىملا بلاط وبأ لاق
 6 نطابلا لع تعنو : ةرخآلا ءابلع فاصوأ 2 هذه ءىوحلاو "2 صيخ لاي

 . اوفشك لصالا ف (1)
 . كلاسملا بعصلا قيرطلا نم رعولا (؟)

 دربلا ىف مميتلاك بعصأ عيرشت ماقم موقي لهس ميرشت هقفلا ف صخرلا (م):

 رفسلا ىف راطفإلاكو ةمبزع ءوضولاو ةصخر انه مميتلاف ءوضولا نم الدب ديدشلا

 . ةعزع موصلاوةصخر كالذك

 . اذه لصاألا ف (4)



 دس 7 مسا

 نم ناحيسف ©”بعشلاو دسجلاب طلتخلا ةنسلالا لع ال ""بولقلا معو
 « موق ىلإ ةنجلا تقاتمشا « ىنلا ةينم اوراصف دودحلا مم زواجف اماوقأ عفر

 . نيقاتسشاأ قفاتشم اوراصف ءءالؤوه ىلإ . موقلا قاتشاو

 نذأ اذإ : لاق سو هيلع هللا ىلص ىننلأ نع ربلا ىف ءاج ام اذه لثمو
 نيحلا رولا تفرشأو . ةزجلا رفا هلأ الإ هلإ الإ ديشأ . لاق نذؤملا

 لوسر نإ مث . ملسو هيلع هتلاِلص هللا لوسر ىلإ اقوش اهفرغو اهروصقنم

 . هتمأ نم 0 ىلإ وه قاتشا هيلإ ةنجلا قوش عم سو هيلع هللا ىلص هللا

 قئارطب نوكسمتيو نييبنلا قالخأب نوقلخت, ؛ نامزلا رخآ ف نوجرخي
 زيود ىأ ثيدحح يف لاقف . نينمؤملا مومح نيب ءايرغلا مهف . نيةيدصلا

 متأ : ال : لاق.؟ كتاوخإ انسلوأ هتلا لوسر اي اولاق . ناوخإ ىلإ هاقوشاو

 هلهأب ىؤر ىرتشي ا مدسأ دوب © مدع نرتأب موق فاوخإ . ىاحصأ

 لوسرلا قاتشان يذلا ءالوبف 2 قوريلو ىف اونمآ 3 يرعأ ةءاور قو هلامو

 دب « لاف لوسرلا مهل دهش ء نيدلا ءابرغ مث« ملسو هيلع هللا ىلص « مهل]

 . ءابرغأل ىبوطف أوي اك انيرغ ةوهسو ان ؛رغ مالسإلا

 قطصملا رون نم أهذا © ةنجللا هللا قلخ : ةفرمملا نلهأ ضعب لاق

 اك! ناك لسو ةيلع هللا لص هلأ لوسر ل تقاتشأ ألف ؟ ملسو هيلع هلأ ىللص

 نع ةجّتانلا ماهلإلاو قا وذل مولع « بواقلا لعو نطابلا ملعب دارملا ()
 اذه ىف فوصتلا ءايلعو ةعبرشلا ءالع نيب كراعم تأشن دقو « تادايعلا لاوحأ

 « ريغلا نع هب ملعلا ريغ لسعلل معظ قوذ نأ « كلذ ىف لصفلا لوقلاو « بالا

 اوقاذو ةعيرشلا ءاملع لع ولو « ريغلانع م ملعلا ريغ اهةوذو راثلاب قارحالا ةبرّتو

 .صوصتلا حرش ك4مدعم جبار ) 4 ءىش ُْق ٠ موحم اوهلدخا 1 3 ةيفوصلا هقاذ م

 . ( ىسلباتلا مامإلل

 . تناك . لضاللا ىف (؛)



 , ىنلاىلإ مهقوش ةنجلا ىلإ نيقاتشملا قوش راصو « لصالاو ندحملا ىلإ ابقوش
 .هفراعلا بلق. ميكسحلا لاقو . تةلخ هرون نم اهنا 5 ملسو هيلع هللأ ىلص

 . ةنجلا لإ نوق 0 ةعالملا لهأف ٠ هلأ عاطأ نم راد ةنجلاو () هٌشأ راد

 هيلإ ىلوملا نم قباسلاو . هللا راد هبلق نأل . فراعلا ىلإ ةقانشم 0

 . دواد اي ميظعلا م ونلا بحاص ىلإ ميحرلا برلا ىح وأ اك . 9”ق

 ىح نكلاو .٠ ىلإ مهْنم اقوش دشأل ميلا انأو ٠ ىلإ نانلاوأ قوش لاط لأ

 هيلع. ىنلا ىلع طبه لب ربج نأ : رذلا ىف ءاج اكو . هلجأ باتكلا غلبي

 ؟هت ول نمحر لا شرع زئهاف كنتمأ نم تام ىذلا ديعلا اذه نم ::لاقف مالسلا

 ىضر ذاعم ني دهس وه اذإف اورظنف . هتوم هللا حرف نم ىرخأ ةياور ىفو

 هفصوو . هتامس هنأش ىنلا ربظأ نم هيثم نب بهو ناكو . هنع هللا

 . 9هناسا ىلع ةمكسحلا هللا ىرج لجر ىتمأ ىف نورك . لاف ةمكسحلاب

 : اولاقف . هورضاح كلذ نم هل بجع/ة) ةمكحلا نم لضفب اموي ماكستت

 لهو : لاقف ؟ كناسل ىلع اهارجأو ةمكسحلا هذه كاطعأ نم . هللا ناحبس
 :ق رب ره بأ نإ م" اباتك نيعيسو نينثأ تسرد . “)”قيثو لصأ 3 الإ لوقأ

 :اقودنص ىلاءتو كرايت هلل نإ : *0لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنل | نع ىرثابح

 لثم هضرعو ماع ةئاممهت ةريسم هلوط ءاض.ب ولو نم ش رعلا مادق أعبرم

 .نم داري الو هللا ف قرغتسمو لب امتاد لوغشم فراعلا :بلق نأ دارملا (1)
 . كولسلا اذه نع سانلادعبأ مف داحتا الو لولح ةيفوصلا مالك ىف ةرابعلا هذه ىلثم

 ابنع كيل وأ :نقسللا اذه مهل تقبس نذلا نإ » ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ 2( 33

 . هتوبحو مهب « هركذ لج هلوقو « نودعيم

 جيرحص هنأ بهو هيب دوصقلل نأ ىلع هيف ةلالد الو عوضوم ثيدح )م

 . ؟ هبنم نب بهو هطبر ىذلا اف

 . لصأ لصاو نم : لصألا ىف (4)
 اهتاوخأو ةكحلا ةميقل ىنف ىليئارسإ ريوصت وهو عضولا وهاظ ثيدحلا (ه)

  اهليصافتب ال اهتاالدب رابخاللا هذه لقت ىف ةزبعلا نإ فلق نأ قبسو



 مس مالا

 بوتكم . ةنس ةريسم اهنم بكوك لك 27ةيرد بك اوك ابورضم كلذ

 لوطىف . رون نم لفق هيلعو .٠ هللا لوسر دمع هللا الإ هلإ ال . هعيبأرت لع

 ةعبرأ © هف ماع ةئام ةريسم لوط ىف حاتفم هلو . ماغ ةئالث ةريسم

 ةمكحلا : ءايلوالاو ءايبنالاالإ عمجأ كلذ ىطعي ال . ةعبرأب ةجورم ءايشأ
 '* نوملاو : اضرلابجوزم ءالبلاو . ةحنلاب جوز“ عرولاو . عوجلاب ةجوزم

 لاق ايف ربدتق . نيبرقملا قيرطف لوصأ ىه ةعبرالا هذبف . قوشلاب جوزمم
 . لاط امر هحرش نإف

 ىلإ . هبر [ هب ] ىجان امف لاق سو هيلع هنلأ ىلص ىنلا نإ لاقيو

 تطعأو لبق نم هدشر مهرب تيطعأو . ايلع تاملسو دواد تيطعأ

 هن م”ديأو بتانييلا ميرم نب ىسيع فيطعأو.. 8و ناقرقلا تورهو ىسوع

 ىتيطعأ ىذلا اف . مهنامز ىملاع ىلع ىفو» ومآ تاضفو سدقلا حور

 نآرقلاو املا نم سا دمعاب كتيطعأ لجو رع هللا لاقف ؟ ّتمأ تيطعأو
 ىرأ دقف ةمكحلا توي نمو . ةمكمحلا كتمأ تدان .' ميظعلا

 ذعء | ل رحبلا نم ؤلؤالا ذخو . رجحلا نم بهذلا ذخ . مبضعب لاقو

 . اهلاق نمت ةمكسحلا ذخ[و] فدصلا نم ردلا ذخ [و] ©0كسملا نم كسملا
 نأ رثآلا ىف ىَح اكاذهو . مار ريغ نم ةيمر برف ابلهأ نم نكي مل نإو
 ةالسلا ترضح ايلف ء نئادملاب ةيطبن ىلع الزت امرنع هللا ىضر تاللسو ةفبذح

 كيلق روط تلاق « هيف ىلصن رهاط ناكم انهاه له « هذه اي ءامهدحأ لاق

 55 بلقنم ةمكحةبلك اهذء ؛ هيحاصل اههردأ لاق « تْئُش ثيح لصو

 آ 57 لصاللا ف (1)

 . ةيكوك لصالا ىف (0)

 . اهيف لصألا ىف (0)
 . هدعب أم حيحصتلا ىلع لديو . عرولاو . لصالا ىف )4

 . دلجلا كسملا (ه)



 ادهز ىطعأ دق لجرلا مت أر اذإ . مل سسو هيلع هللا لص لاتو

 لاقىلاعت هتلاف ء ةمكحلا 0 هنإو., ”٠ هنم ارب رتقاذ قظنم ةلقو ءايندلا ىف

 نم دئاوفلاب كفحتأ ى« ىلإ كدوجس برتقاو دجساف : مالسلا هيلع هيدنل

 نم اوبرتقا: ٍلسو هيلع هلل ىلص ىلا لاقو . ديرت ام ىدنع كل نإف ء ىدنع

 . لجو زع هلوق ىف مساقلا لاقو . نوديرت ام هدنع نودجت كناف ميكملا

 نم فيطللا : لاق |[ زيزعلا ىوقلا وهو ] ءاشي نم قزري هدابعب فيطل هللا)

 ناميإلا عم ايندلا نم كجرخأو « اذغلاب كمسج ىبرو « ىدهلاب كبلق روت
 ءانثإ نم قزري . ىرتو عمست ىح « ىظل ىف تنأو كسرحو ءىواب ريغب
 هتءاعرو هتءانع ززع زيزعلا « نطفلا ىوقي ىوقلا وهو « ةنطفلاو ةمكملا

 سيلؤءايبن ال !ءافاخ ءاك_كلا : قارولا ركب وبأ لاقو . دحأ لكل اطذبب الف
 ةمكملا تامالع لوأو . رومأللا ماكحإ ىهو . ةمكحلا الإ ةوبنلا دعب

 نيقةيلا : مالسلا هيلع ىسع لاقو : ةجاحلا ردقىلع مالكلاو ء تمصلا لوط

 نيقي الو « نيقيب الإ ةمكح الو « بلقلا رون . ةمكحلاو , نامإلاةايح

 عرضتلا هلك كلذ حاتفمو « ايندلا ىف دهزلاب الإ ىوقت الو ء ىوقتلاب ال]
 حاتفم ريغب باب كل مهتفي فيكف « ءاعدلاو

 نق « سانلا نم فائصأ ةعبس دنع الإ دجوت ال ءايشأ ةعبس : ليقو

 عامسلاو. نيدهازلا دنع ةمكحملا « لطاب وهف ءالؤه» ريغ دنع كلذ دجو

 دنع لذلاو « نيتوزدلا دنع ءاكلاو:نيقاتشملا دنع نزلا و "' نيمشاعلا دنع

 ءادلعلا ةف 1 نآل . داشرإلل ملصي ىذلا ملاعلا ةمالع ىلع لدي لوقلا اذه 00 )١(
 ةرضحو : هنع مهدعيأهتلا ىلإ ةراشإ سانلا رثكأو . لعلاب ثيدحلا ىف ةرثرثلا ىح
 . ةرثرثو حايص ةرضحال . نوكسو تهب ةرضح ةفرعملا'

 طباضو . سفنلاب ال حورلاب ناك ام وه . ةيقوصلا دنع حابملا عامسلا ( ؟ )

 : ظفلل ريدت الو .. حايص الو ةكرج الو بارطضا هبحصي الآ . حابملا عامسلا
 رثأ اذإف : عامسلا دنع حايص نم . نيديرملا ضعب نم هعمسن امامأ . نحلل الو
 ىف رثؤي مل اذإو . حيو لاح بحاص هيحاصف . قباسلا رثآلا اذه : نيعماسلا ىف

 . ىصع ضرم وهف نيعماسلا
 ( بواقلا لع - ؟)



 هيلع هللا لص لاقو.نيدجاولا ددع ةراشالاو ؛نيفرادلا دنع ءانفلاو . نييحملا

 . ناسفإلا الإ هلثم فلأ نم ريخ هنم دحا ولا ءىش نمأم : ملسو

 « ميل بلق فلأ نم ريخ ميكح بلق ىرمعل : ملا بلاط وبأ لاق

 بلق فلأ نم ريخ نقوم بلقو « ىلسم فلأ بلق نم ريخ نمؤم بلقو
 .. نيملاعلا بر ماهس ةمكحلا : جالحلا روصنف نب نئيسملا لاقو « نمر

 .. مويقلا ىلا ىارلاو , اهيسق ءاكملا نسلأو ءاهفادهأ نيديرملا بولقو

 نوكي الجر ىميظعتك ادحأ ملفعأ تسل : ىروتلا لاتو « مودعم أطخلاو
 ,نسلأو , ”ةبقاثلا هللا ماهس ةمكسحلا : مهضعب لاق « ةمكحلا نم ةلك هعم
 .نيبئاتلا ممسو « ةءولمملا ©”باعجلا مهولقو « ةبيصملا ىسقلا ءاكحلا

 .هللا ىارلاو . ةعماللا عاقرلاو ا” ةنساللا ممولقو « ةعساولا ضارغالا

 . ىجر اذإ ءىطخيل هللا نكي ملف . ةذفانلا ةردقلا فصوب

 هترامعو , !”ةمقللا نمهتامءلظو « ةمكحلا نم باقلا رون :مهضعبلاقو

 : فاسلا ضعبلاقو. ةوسلاو ةلفغذلا لوط نم هبارخو « ةركفلا ةرثك نم

 ظياش ايون اديع نآأكو . ةمكلا راتخافة وبنلاو ةمكشلا نيب نايمل ريخ

 هل ناكو « ارانيد نيثالثب هديس هارتشا . بلقلا ضيبأ دسجلا دوسأ نيتفشلا
 هكيس هقتعأ : ةمكنم لا .تاكر نف لدج أريقف ناكو«راقك دالوأو ةجوز

 هلزي ملف هدلوو هلهأ ىلع لبقأ و « همدخم هسفنب ديسلا راصو ءارحح راصو

 هنامز ءايتغأ © داحآ نم هلعسفهلامهتنأ رثكو « م رخآ نعأ وللسأ ع موظعب

 .كلملا نيب مالسلا هلح نامملس سخ : ليقو ء ةمكحلا فرش نم هلك اذهو

 . اهفده بيصت ىتلا : ةيقاثلا ماسلا (9) 0
 ٠ مرسلا هيف عضو ماعو ىهو ةبعج مج : باعجلا )غ(

 . ةسنالا : لصالا ىف (©)
 ,نم هللا قيرط كلاس ىلع رضأ ءىث سيلف . مارحلا ةمقللا : دارملا (4)

 . مارحخلا لكأ
 . دحأ نم : لصالا ىف (ه)



 مسمن سس

 انييت رمخو « ملعلا قرافن الأ انرمأ: كلملا لاقف . ملعلا راتخاف لقعلاو ملعلاو
 ءاموي عبشأو اموي عوجأ:لاقو . ىنغلا ىلع رقفلا راتخاف « رقفلاو ىنغلا نيب
 دوأد رصع ىف نايقل ناكو لاق . نيك اسملا ةرمز ىف رشحأو « اريقف شعأو
 ةك-هطلا ترتخا ؟ تايقلاب ثالثم نم : لاق هيلع لخد ايلف « مالسلا هيلع

 : ةيصعم لاب دواد كوخأ ىلتباو « توجنف

 ريثك ءاملعلاو . ليلق سانلا ىف ءايلعلاو ريثك ساتلا : ذاعم نب ىح لاقو
 مالكو « ليلق ءابقفنا ىف. ءأكسحلاو ريثك ءابقفلاو « ليلق ءاملعلا ىف ءابقفلاو
 ىشي ءاكسحلا مالك: ليقو « بولقلا بن ءاكحلا مالكو نويعلا قبب ءايلعلا

 . ىلوا١ ىضري نيفراعلا مالك و ولا ىد ءاكملا مالكو« ىضرملا

 ©0ةظلختأا داسجالا لمعتستو « ةتيلا بولقلا ىحت ةمكمحلا : لبقو
 « ةينماقلا ةدتفألا ققرتو « ةيفاجلا نورعلا ىبتو « ةقرفنملا محلا عمجتو
 ريقفلاى ئةو « ديبعلا ررحتو «ةلظملاعاقبلا رونتو « ةقيضلا رودصلا عسوتو
 ميكح ربظ اذإ: مهضعب لاقو . كولا سلاجم كولمملا سلجتو « لبلذلا ززعتو
 ةرخآلا تنسحو « مهنيعأ ىف ايندلا تحيق . تامالع رشع اهيف نيبت ةلحم ىف
 ليقلاو لاقلا بهذوءمهولق نايلغعفتراو. "" مهرودق نايلغ نكس« مدنع

 قفرتساو « ميقاوسأ نم اوقرفتو ٠ مهدجاسم ىف سانلا محدزاو :مهنيي نم
 ىضرو « تاطيشلا مهنع درطو « .هؤارقذفو ,هريمحو مهالكو و ان

 :ميلكستلاو ةاجانملاب صوصخلا ىلإ ميركسلا كلملا ىحوأ ايفو . نمحرلا مهنع
 ظفحا : ةثالثب كمركأ ,ةثالث كسفن نم ىل نفضا نارمع نب ىسوم اي
 ىتح ءوسلا نيرق عطقاو « ةمكسحلاب كمركأ ىتح ةببشلاو مارحلا نم كنطب

 )١( هللا ةاضرم ىف لمعلا ىلإ ةليقثلا ماسجالا عفدت ىا .

 . ماعطلا نم للقتلاو ةدابعلل غرفتلاو دهزلا نع ةيانك (0)
 اهنأ :رينانسلاو بالكلا قافرتسا ىنعمو طقلا وهو رونس عمج نينائسلا (")

 ايتراثإ ةلقا امءوده : ريما قافرتساو . ةيشحولا اهيلغ بلغت الف اماد عبشت
 . اهيلع ناودعلاب



 نيام

 كمركأ ىح ةييغلاو بذكلاىم كناسل ظفحاو « حاصلا قيفرلاب كمركأ

 لود ادغ كل لصحب نيتلصخ عطقب « ةمينغلا وههللاو اذبف « ةنجلا لوخدب

 ؟ةمكللا ىف عمطي فيك ةهسشلا ومأ رهلا نم هنطب الع نم بجعلاف . نيتنجلا

 حالصلا لهأ ةاخاؤم ىف عمطي فيك ءوسلا نيرق رجب ال نمل بجعلاو
 فيك ةبيغلاو بذكلا نم هناسل ظفح ال نم بجعلاو ؟ ةداسلا نم ةوخ]و

 كرت ىف مسجلا ةمكح : هللا همحر ذاعم نب ىحي لاقو ؟ ةنجلا لوخد ىف غمطب
 لامتحا يف لقعلا ةمكحو « ىقعلا ميعن كرت ف حورلا ةمكحو « ايندلا ميعن

 « نيقداصال :ةيناثلاو ؛ نيدهازال لوألا ةمكحلاف « ©”ءايلوألا رارسأ
 . نيةراعلل ةثلاثااو

 دهازلاو ء ةبوتلا بلطي نمؤملاو ءةمكحلا بلظ» ديرملا : مهضعب لاقو

 فراعلاو ؛ ةممحلا بلطي قداصلاو ء ةولخلا بلطي بحلاو : ةحارلا بلطي

 ةسلاجمب هيلعف ةمكسحلا دارأ نف . ةوهشلا بلطي بغارلاو ؛ ةياغلا بلطي
 دارأ نمو . ةبوحخلا كرتب ةيلعف ةبوتلا دارأ نمو ؛ ةبهرلاو ةبغرلا لهأ
 ولخ هيلعف . ةولخلا دارأ نمو . ةلفغلاو ةوسقلا لهأ تارجم هيلعف ةحارلا
 نمو « ةقالعلا عطقو . بابسألا كرتب هيلعف ةمهلا عامنجا دارأ نمو . ةدعملا
 . ةرسحلا ميظعل ًايبتيلف ةوهشلا دارأ نمو . ةداسلا ةبحصب هيلعف ةياغلا دارأ

 ىناوهش لفاغصاقو . ىنابر ميكحو . ىرمأ ملاع.ةثالث نوملكتملا:ليقو
 نم:موضعب لاقو . لايك صاقلاو . "”لابن ريكحلاو . ©”لاسغ ملاعلاف

 مولعلا نم « مهحاورأو مه.دي رم بولق ق مهتاءاقلإ ٠ ءايلوألا رارسأ(١)
 لماكلا تماصلا هجوتلا ذنع . دعب نعو برق نع ىولسلا هيجوتلاو « فراعملاو

 . هعم سولجلا دنع رسيألا بناجلا نع دعبلاو ذاتسالا نم نمالا بناجلا موزلو

 هحور ىف عيطنت « هحورب ناسنإ ىك] هجوتملا نأب « ةيفسلفلا مولعلا تفرتعا دقو

 . (ىبسللماقسلا ءافش ةمدقم عجار) هيلإ هجوتملا مولع

 . ايندلا مه نم بولقلاو سوفنلا لسغي ىأ (؟)

 هتيكح لايني بولقلا ديصي ىأ (م)

 . باسح نود اياصولا ليكي ىأ (4)



 سل ”ايك ا

 هلأ ةبح ىعدأ نمو . باذك ورف ةمكسحلا طعب لو ايندلا ىف دهؤلا ىعدأ
 ومف ةحارلا بلط مث ةدارإلا ىعدا نمو ؛ باذك وهف ايندلا ف بغر م“
 نمو . باذك وهف ىواعدلاب هتاسل قلطأ مش ةفردملا ىعدا نمو . باذك

 قطصملا ةبحم ىعدا نمو . باذك وبف ةلفغلا لهأ سلاج مث ةيساحلا ىعدا

 مث ةبوتلا ىعدا نمو . باذكو بف ءارقفلا سلاجت مل مث لسو هيلع هللا لص
 [ت]ركذ اذإ بضغمث صالخإلا ىعدانمو . باذكو بف ةعاطلاب فوسق

 ءرابتلاب هصرحو«ليللاب هموت لقي ملم لعلا ىعدأ نمو . باذك ويف هبويع

 هيلع هللا ىلص لوسرلالاق امك .باذك وهف  رابجلا كلملا نم هفوخ ددزي لو

 أدعب الإ هللا نم هملعب 17 دوور ل اعجو ددزب و ايلع دادزأ نم» : ماسو

 . ءاتهمو

 دقو ..نيمدقتملا لاوحأب انلاوحأ انسق اذإ مضتفن فيك ١ هللا ناحبسف
 ةفرعملا لهأ دنع مظعو .ه ردخ سردناو . هرثأ افعو . قيرطلا اذه عطقنا
 ,.عضاومو « ةنوصءىاعملاو « ةدوقفمقئاقحلاو « ةدوجوهموسرلاف « هرطخ
 ىواعدلاو « ليدس قحلا ىلإ قلخلا ثيح نم قلخلل سلو « ةعينم ةقيقحلا

 : لودي ثيح رماع ىي نوذج يأ دقو . ةضي رع ةليوط

 امئاسأ ريغ ىحلا ءاسن ىرأو ميهمايخك اهنإف مايخلا امأ

 اهيفرتم انرمأ ةيرقكللمن نأ اندرأ اذإو د مهئكاسم الإ ىري ال اوحبصأف
 .فوصتلا لع بلط نمو « اريمدت اهاتمدف لوقلا اهيلع قد>ف ايف أوقسفف

 لاق امك « راهني ام عرسأ اف « نيجرسلا ىلع هناينب سسأ نك وهف نيقلتلاب
 هق هب رامناف راه فرج افشىلع هناينب سسأ نمأ» :ليزنتلا مك ىف ليلجلا
 : نيتيبلا نيذه دشن !ريثك ديتجلا ناكو . لاق « رنج ران

 فورعم قحلاب نطفوشأ الإ هكردي سيل ملغ فوصتلا مع
 «فوفكمسمشلاءوضدهشي فيكو ه دوش َسَدْل ص هرصتشلا سملو

 .« هددزيد» لصأللا ف )00(
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 قطني ميكح « نامزلا رخآ بئاجع نم ةعيس : فلسلا نع مبضعب لاو

 ,20هل ةقالع ال ديعتمو « هل عمطال ظعءاوو هيلعب لمعتسم ملاعو « هلعف نم

 «ايندلا قارف ىلإ ةبوتلا ىلع مودي بئئاتو ءايندلا ف امجوز دهزت ةأرماو

 كرت نم: فلسلا ضعب لاقو . هللا فكحصتيو « هللا نيد يف كنواعب اصو

 ليدانق [تّ]لعتشاو .هبلق نم ةمكسحلا عيباني هللا جرخأ اموي نيعبرأ مارحلا
 . اتاود نم اهءاد ماعوءاهب ويع فرعو ايدلا ق دهزو:ء هردص ىفةفرعألا

 امكح اكلم هيلقي هللا لكو ايندلا ىف ديعلادهز اذإ : ءاكسحلا ضعبلاقو
 ,هناتسب ىف راجشالا "ف ئارطكدحأ سرغيا كه بلق ىف [ ةمكسحلا ] سرغي
 بلقيىف « هناتسب عم ىناتسلا ل ثم « هبلق عم ميكحلا لثم : ذاعم نب ىحب لاقو

 ةغرعملا ناتسو ء نيهلا ناتسو « ديحوتلا ناتسب : نيتاسن ةرشع فراعلا

 , ةئسلاو © لييسلا ناتسبو « ملحلا ناتسو « ملعلا ناتسو « ةيحلا ناتسبو

 , لذبلاو ةواخسلا ناتسبو « لالحلا ناتسبو « عوشلاو عض وتلا ناتسبو

 ؛ اهيف ماصي الام علقيو جرخيو نيتاسبلا كلت حابص لكل خدي نأ بجيف
 علق « ءايرو اقافنو اكرش وأ اكش '9هيف ىأر اذإف . ديحوتلا ناتسب لخديف
 انيشو المأو اصرح هيف ىآر اذإف .نيقيلا ناتسب لخدي مث . هب ىرو كلذ

 هيف ىآر اذإف. ةقرعملا ناتسب لخدي مث . هب ىرو كلذ علق ةبغرو ادقحو
 ةيحملا ناتسإ لخدي مث . هب ىرو كلذ علق اليطعت [وأ] اليثعو اهبشق

 .هب ىمرف كلذ علق« رايدلاوقلخلا ةوالح وأ ءرايغأللاب الاختشا هيف ىاآر اذإف

 لخدي مث , هب ىمرف كلذ علق ءاقمحوالبج هيف ىآر اذإف.ملعلا ناتسي لخدي م“
 اةءاردع وأ ةنايخ وأ !ززعت وأ ةيح وأ ابضغ هيف ىأر اذاف. محلا ناتسو

 1 زوأ ةئدحم وأ ةعدبهيف ىآر اذاف .ةنسلا ناتسب لخدي م . هب ىمرف كلذ

 )١1( احابم ناكولو ايئدلا ةنيز نم ءىشب قلعت هل سيل ىأ .
  69راجشالا رداوت ىأ .

 )( هللا ىلإ قيرطلا ناتسب ىأ .
 ) )4اهلك ةرقغلا ىف . انف لصالا ىف .



 اها رحهف آو اذاق. لالحلا ناتس لخدب م هب ىمرو كلذ علق ءىوه وأأ

 هيف ىآر اذاف . ءاشسلاو لذيلا ناتس لخدي مش .هب ىمرو كلذ علق :ةهبش وأ

 . هي ىمرو كلذ علقءاعمط وأ اعنم وأ الخم

 سأرو « قافنإلا ةرثك ىلع هتمكح ىغت'ال هبلق مب كسلا لامسأر:ليقو

 .هنطب قفانملا لام سأرو « قافنلاو قاقشلا نع هظفح . هتيد نمؤملا لام
 دشلاب همكح هسيك . هبلق لقاعلا لام سأرو ؛ قاطأو نكمأ ام ايف عمجي
 ىف تأرقو . قفانملا ةلاض ةمقللاو :« نمؤملا ةلاض:ةمكحلا لبقو . قامولاو.

 توبات لك« لع نم ات وبات نينا مهنم عجر عمج . لاق .. ليئارسأ ىنب ناش

 كلذ بن ىلإ ىلاعت هللا ىحوأق هي عفتني ال ناكو . اعارذ نينامت ىف اعارذنينامث
 لمعت ىتح هب عفتنت ال دعب هلثم تح#جوأ « باذكلا اذ+ لق نأ : نامزلا

 :ىناثلاو . نيئمّوملا رادب تسيل اهل ايندلا بحتال[أ] '”اهوأ . ءايشأ ةثالثب
 ىدؤتالإأ]:ثلاثلاو . '" نينمؤملا قيفرب سيل هنإف.ناطلسلا بحاصتال[أ]
 نم.ةمكسحلا لوقت . ةريره وبأ لاقو .نينمؤملا هفرح سيل هناف « نينمؤملا

 كلذلعف اذإف « ملعي ام سبقأ كرتيلوءللعي ام نسحأب لمعيلف ؛ىندحي ملف ىنبلط

 ىنأ . نييراوحلا رشعم اي : مالسلا هيلع ىسيع لاقو « لعي مل نإو هعم انأف

 تينبال امك مكل لوقأ قه لاق . هللا حؤر ا,بارتلا ىف:اولاق ؟ عرزلا تبني

 . بارتلا لثم بلق ىف الإ ةمكملا جرخت ال كلذك ء بارتلا ىف الإ عرزلا

 كرسأتو ؟ ةمقللا كيلغت دقو ةمكحلا ىف عمطت فيك.كلذ نم بجعلاف
 ىرصملا نونلا وذ لاقو ؟ ةوهشلا كديعتستو ؟ ةرطخلا كلغشتو ؟ ةظحللا

 سلاجب الو «, هتفص كملكت نم سلاج : هيصوو وهو هذيمالت ضءيل

 . قداصلا يكحلا وه : لاق ؟ ذاتسأ اي كاذ نمو لاقف « هناسل كملكي نم

 لاقو . هربخم نع هدهشم كانغأ دق « هلاعف [ ىه ] هبادآع ؟29هتيؤرءهتظعوم

 . هلوأ لصاللا 2

 . قيفرب وه سيل لصآلا (؟)

 س بواقلا ظن اكف ؛ هتيؤرب بولقلاايحت ىأهظعو مام موقتهتيؤر نإىأ (©)



 مدل مهةادسل

 .تراصف . هللا لإ تدعص ميكحلا مف نم تجرخ اذإ ةمكحلا نإ . بعك

 ,ىلتو « هللا دنع اهحاص رك ذت , لحتلا ىودك ىود املو شرعلا تح هل

 : مهضعبل و. هيلع

 بوت ىومتاه لكل تنأو 2 اهكح ىعدت نأ بحت فيكو
 بوذت الف تينجام ركذتو نطيل اربظ ايئاد كحضتو

 رخآلاو بهذ اههدحأ . نيلمج نيب دعق الجر نأ ول. مهضعب لاقو

 ةمكحلاب « سيب» لجرو « اذه نمو اذه نم قدصتي لعج مث ء ةضف
 لثم : مهضعب لاقو . هللا دنع ارجأ ىظعأ ةمكحلا بحاص ناكل « قطني
 . قربلاك ةعانقلاو : دعرلا لثك دهزلاو ,« باحسلا لثمك عوجلا

 . رطملاك ةمكحلاو

 هذه وعد, نأ ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلاعت هللا رمأ : مهضعب لاقو
 .ىف لاقو « ةمكحلاب كبر لييس ىلإ عداد : عضوم ىف لاف نيتوعدب ةماللا

 1 كبري مرعداف كير لإ مهتوعد اذإاف . كير ىلإ عداو 3 4

 . ةنسحلا ةظظعوملاو ةمكحلاب[ف هز 2, كير لييس ىلإ مهتوعد اذإو ؛, كل 2ر لإ

 رشآو « ةمدخلل نيدي رملانادبأ اهب ىوقت هضرأىف 5 دنع ةكسملا : ليقو

 ىو . ©”ةرظنلل نيبحملا رارسأ امم ربظتو ؛ ةركفلل نيصلخملا بولاق ام
 قحلا نم ممل لهس امب الإ نوقطني ال ءايلعلا هاوفأ ىلعهتلا دي : ثيدحلا
 نوءاكيلاف « هبلق ىلع هديبرلا عضي ىتح ديعلا ىببال : رخآ ثيدح قلاقو

 ثيدح ؛ لاو>آلا بابرأو « تاماقملا لهأ عيمج رئاس ىلع ةلزنملاف نور
 امأو ء نارنع نب ىسوم اي [ هب ] برلا هاجان ايف مالسلا هيلع ىموم

 عمن وءاكبلاف « هيف نوكراشي ال ىلعألا عيف رلا مل نإذ ءىبشخ نم نوءاكيلا

 ةيؤرب بولقلا ايتانه نمو ةليمجلا ءايشالا ةيؤري زينت ؛ ةرفنملا ءايشالا ةيؤرب س

 2 نيقداصلا نيملاصلا

 .نمؤملا حور عفترت نأ دبال ذإ . اهيل] نحرلا رظنل الع نوكتل ىأ (1)
 . هتمح رو ىلاعت هللا رظنل الحم نوكتف 25 ىولعلا ملاعلا نم اقرب برهتل قرتو



 .ايلاخ ناك ءاكبلا لبق ىابلا نآل . ء.اكحلا تاجرذ نوغلبب ال ؛ ةلداملا هذه

 .ءاكيلا هل رضح « بلقلاىلعهدي هلالدج لج برلا عضو الف ديلا عض وه نم

 .لج ميظعلا هللا دب لزت مل ميكسحلا و . ىربكلا ةلزنما كلذدب هل تاصدمف. ىبف

 .ةيكمحلاب قطتف ءهيف نعددي برلاعفر؛قطنملا تقو رضح ايلف « هنف ىلعهلالج

 .لصح ام وه: عضولاب ىايلل لصح امه ؛ ةعفرلاو ولعلا هللا دنع هل لصحف
 لصحف . ريكحلاآنمةلزنم ىندأ كالا نآلل ,.ةلرنم ىلعأ راصف « مفرلاب ريكحلل

 .ثيدح ىف ديهشلا عم ملاعلا لاحك لصفلا اذه ىف ىايلا عم كسلا لاح
 دادم ةمايقلا موي تزود . هلضفو ملاعلا ف ىلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دنع ءىش لجأف .ءادرشلا ءامد ىلع ءايلعلا دادم ممجرتيف . ءادهشلا ءامدب ءاملعلا

 لع اعلا ةلاح ندأ  رئدق هريو هدأآدم ملاعلا دغع هى لقأو ,هعد دييشلا

 .قدأ ميكحلا كلذكو ؟ هللا دنع هنالاح عفرأب كلظ اهف . ديهشلا ةلاح لعأ
 هل لصحتف . ةمكحلا قطنيف هيف نع ىلاعت هدب هللا عفر تقو ره هتالاح
 .هتالاحب عفرأب كنظ ايف , هتالاح رقحأ ةلاحلاهذه تناكاذإف ..ةعفزلاو ءانسلا
 . بلق هل ناك نل ىركذل كلذ ىف نإ

 .هيقف امف سيل ةنيدملكو . ىراكس ابلهأف ىلاع اهف سيل ةنيدم لك: ليقو

 ميم نب ىسع لاقو . نوم ابلهأف يكح أهف سيل ةئيادم لكو . ىذ رع ابلهأف

 نم ةمكحلا اوعنمت ال. مكل لوقأ قك نييراوحلا رشعم اي : مالسلا هيلع

 نمو . "2ةمكحلا اوءلظتف ابلهأ ريغدنع ةمكحلا اوقطنتالو“ مهولظتن ابلهأ
 . ةمايقلا موي همصخ همصخ هللا ناك نمو « همصخخ هلق ةمكحلا ْلظ

 . اراجشأ نمؤملا هدبع بلق ف سرغ لجورع هللا نإ :مهذعب لاقو
 . دهزلا ءامب قست صاالخإلا ةرجشو . حوجلا ءام قست ةمكحلا ةرجش

 .ةرجشو . لرجل ءاع قست ةلفغلا ةرجشو . لمعلا ءاع قسأ معلا ةرجشو

 .ةفرعملا ةرجشو . ةبقارملا ءام قست عرولا ةرجشو . ةبساحلا ءام قسق مكحلا

 .قسنت ةبحملا ةرجشو . ةمادنلا أع قست ةبوتلا ةرجشو . ةركفلا ءام قسق

 .. ةيفوصلا نم ريثك نع تيور دقو . اهيفكوكشم حيسملا ىلإ ربخلاةبسن )١(
 . قباس زيخ ىف نآرقلا ةءارقب هذيمالتل حعيسملا رمإ كلذ نم بجعأو



 نم عون راجشاللا هذه نم ةرجش لكلو . راثيإلاو ةقفاوملاو قافنإلا ءاع

 تام الارض رأ ىف ةسورغم اهلك راجشاللا هذهو . نوروطملا الإ هس ال راغلا

 ديعلا ركفت اذإ . ةرجشلا ىف ال ضرالا ىف بيعلافءرمثت ال ةرجشلكو

 . روفك لاتخ لكالإ انتانآب دح امو:نوملاعلا الإ ابلقعي اموءرظنف هيف

 ىردص ىف ةمكحلا نايلغ ىرأ ادب ىف تنك . هلا همحر ىناتكلا لاقو

 ىلص ىنلا ىلايللا نم ةليل تيأرف . قحتسملا ريغ الو قحتسملا نع ابعنمأ ال
 نتن < ةمكدلا نكت كيلا ل لاش يناتبعات ماسو هيلع هلا
 موي هلاح أوسأ ايف هللاب فختسا نمو « هقاب فضختسا دّقف ةمكحلاب فختسا
 : مل لوقأ قح : نييراوحلا رشعم اي : مالسلا هيلع ىسيع لاقو . ةمايقلا'
 .اهفرعيال نمدنع ةمكحلاب اوملكت:الو . ريزاتنلا ىدينيب قاوللا اورثنت ال

 قدص .ريزنلا نم ا اهديرب ال نمو ٌولّوللا نم ريخ ةمكحلا . لاق

 ةملكلاو . فلأىلإ مهرد نم اهتميق ةدحاولاةؤل ؤللانآل مالسلا هيلع ممسملا

 هبر عيطي و . هتلفغ نم كلذب جرخيف لفاغلا دبعلا ام هينتي ةمكحلا نم

 هبنت ارو . املأ رشع انثا لجرلا ةميقو . ةنجلا لخديو رانلا نم وجتيف

 فلأ نبرشع نم اريخ ةمكحلا نم ةماكلا تراهذ لجر فلأ ةدحاو ةملكب
 . اهريفاذحايتدلا نم اريخ لب . ةؤلؤل

 ©2نيدلا بولقلا نع همالك ''>ولحي ءايكحلا دحأ رامع نب روصنم ناكو
 :اولاقو امحدم ىفاوغلابفةيودعلا ةمبار ركذهرضحم ىف اموي ىرجف «ىمعلاو

 )١( ىلحي لصالا .
 دارملاو دحاو ىتعمب نيرلاو نارلاو.بونذلا نم بولقلا أدص : نررلا (؟)

 نارلانوكتيفاهتذلدبعلا فلأي ؛ ةيصعملاراركتبو ةيصخملا ةذل نمبلقلا ىلع ك ارتيام

 نوكي الو ؛ ركذل هبلق نيلي الو ء ديعو الو دعوب سحب الو رجحتيو « هبلق لع
 «لطابلانمقحلا ةفرعمل ديعلا هيلع ريسي نأ بحي ىذلا طباضلاو « معلا قلتل !دعتسم

 وبف « هلعفب اذدلتو ء هيلإ اقوشت ابف دجو نإف « هسفن ىلع لمعلا ضرعي نأ
 . هعابتأ بج قح وبفءهسفن ىلع اليقث هدجو نإو . لطاي.



 مسا او ايل تني

 ديرتال اهثأ تعداو . ايندلاف تدهز دق « اهنامز ف تاققحتملا ىدتحإ ىه
 تأ : رامع نب روصتنم لاقف . ىرولا لوقع هلم ريحت مالكب ماكستت و ؛ علا

 .مالك ىلإ عجدرن م تناكو : قمكح نم ةيآك ثاريمىه ابماقمو اهلاح عم ةعبار

 تنك . ةمكحلا نم هللأ ىقةزرام ودبنع مكث دحأ 8 روصتملاقم“ .. لوما

 ناكو . كلذ تفرع يح ضراللا نم سدطارقلا مفرب ىايص ف اعلوم

 اساطرق تيصأ ذإ . ءارحصلا ىف اموي انأ انيبف . ىب اوعلوأ امر نايبصلا

 8 هيف [ه]ءضأ ىث 2 الو طئاح ىتازإب نكي لو. هدعقفر . هللا الإ هلإ ال : هيف

 لق هلأ نإ : لوقف 3 ف فتم اف:اه ةلللا ىللت ىمانم ُْى تيأرف 5 هتعلب

 نإ '9اب قطناف . تعتص امب ةمكملا كمهلأ دقو . تلعف ام كلل ] ركش
 ساطرقلا كلذ .ثأ ريم وهف ىممالك نم هوومدععلا م لكو . تلكش

 موق هيلع عمتجاف روكلا ضعب لخد ةهئع هللأ ىضر ىعفاشلا تنإ:لاقو

 : لوش آشنأفءنومبش "لو مسبق هنولأسي أ ولعجف لامج

 منغلا ةيعارل اموظنم رشنا مأ معنلا ةحراس نيب ارد ا

 ماكسل أررغ مودي أهيم تسأف ةدلب م ف تحرص نيل ىرمعل

 مكحخلا و مولعلل الهأ تقداصو  هفطلب فيطللا هللا جرف نإف

 متتكمو ىدل نوزخمث الإو -يمهدادو تدفتساو اديفم تنثب

 ظ كليو نيبجوتسملا عنم نمو 0 ادع لابجلا عيد نم

 ىبظع : لاف ءافلدلا ضعب ىلع لخد . مهد نب ميهرب| نإ لاشو

 :ميهرب|لاقف .ةمكسحلاب :لاق؟ةمكسحلاب مأ 1 ؟ كظعأ اذامب لاق . يهربإ اه
 : لئاقلا لاق 9-5 نإ

 مقر اماالو قس اننيد الق اند قيزمتي انايند عقر

 :لوهو لثمتي وهو 3 هنوعفرب اولعجف . نع ووجرخأ : ةفيلخلا لاقف

 تملك تإو 8 لابجلا كرجه ةمكلاو ملعلاب تملكت نإ . ىسقن 05 1 ىف

 « لمعلا ىف ةيتلا ىلع رادملاف أ ريخلا اذه ىف ةبارغ الو :هب لصالا فس

 . للاعت هلل ةصااخ ريغ هتنن نال ءىذب ىزاجي ال « لمعلا اذه لثمل لماع نم و



 دس عج سل

 : لوقي أشنأ مث. ءالبلاو رضلا نيب تلصحف . ءاملعلا كمال ةقاملا و ”لوجلاب

 انتاج قلخلا عدو  ايحاص هللا نضتا

 اودلا هركذ ىف نإ :هرك ذب كسمتو

 اقشلا هيحح ىف نإ همص ذذلتو
 ىف ع دع ضراو هردهال لس م

 ميكحلا قطني نأ ؛هيكحلا ةلازإنم نإ . هباتك ف ىملا بلاطويألاقو

 دوعسم نبأ لاق اك. هنع لأس ام لك نع بيحب نأو . اهنع لأسي نأ لبق ام
 نأ 4 جاتحت ىأ . نونمم وبف [ هنع ] نولآسي ام لكىف سانلا تاجآ قف

 0©١. رع لنه مهتم دحأ و لكل يفرح ميلع 5 ةئنطق بحاص ميكحلا كن وك

 . هنازيع هتزنو . هلقعو ةميق رادق٠ ىلع . هتاسلب هملكيو ٠ هسأكب هيقسيو

 : هٌوافخِإ نسحن م قو : هرابظإ نكسم 1م روظيف

 عضوم لبع مهرملا عضو نم لاق 5 ميكحلا نم نيفراعلا ضءبل ليقو

 نم الإ ةبرشلا قسيالو . رسكلا عضوم ذشإو ٠ مآلا "” طبيو حرجلا

 نإف ىمعالا ريرضلا نيع ىف "'تورزتملا راع هلو ىمتحاو هتطب فاظن

 . ىجري اال اذم هرصب در

 ىتح لاصخ عب أ لمعتسي نأ ىيكحلا جاتمي : هلأ همحر بلاط وبأ لاقو

 لأسي نأ لبق [ ام ] قطني ال[أ] '©املوأ . ةمكحلا ةمرح امئاق نوكب
 . هنع لأسي ام لك نع برجي الو . هتقو ريغ ىف كلذ ركذي الو . “2اهنع

 جاتنع لصاألا ف )١(

 امتققش ةحرقلا تططب (؟)

 ةرك ذآ ) نيعلا قايرت ىنعي ىسرافاا لحكلا وه توررتالاو تورزنعلا ()
 ) فلاآلا فرح دواد

 هلوأ لصالا (؛)
 هنع لصالا (ه)



 اس عمد

 هنع لأسي ام لكنع باجا نإف . ">ارلهأو اهقحتسم ريع ىف [ابإءضي الو

 اذإو . امتوالح فصن بهذ اهتقو ريغ ىف اهركذ اذإو .٠ هرون ثلث بهذ

 ابلهأ ريغ ىف ابعضو اذإو . هرون اثلث بهذ اهنع لأسي نأ لبق [اهب] ملكت
 .هرو سمطنا

 وهف اهب لمعي ملف ةمكحلا لجرلا عمس اذإ : بتاكلا نب ىلع وبأ لاقو
 : كلذ ىف دشنأو « قفانم وهف البق لف اهعمس اذإو ء بنذم

 لفسلا اهيتجومبفلا ىوذزم اهبابرأ ىف ةمكحلا عضو
 لصيلال هأ ىلع ردلا ضرع 2هلبج نم نك ننوكت ال

 لاقو « اومتغتو اودحصت اورفاس ١» ملسو هيلع هللا لص ىنلا لاقو

 خلبمو « هتمه ردق ىلع رفاسم لك ةمينغف : ثيدحلا اذه ىنعم ىف بلاط وبأ
 ءانبأ ةمينغو « ايندلا حابرآلا ايندلا ءانبأ ةمينغف « هردقو هلحمو هتدارإ

 رفاس نمو « ةحارلا منغ دهزلا قيرط ىف رفاس نف « ةرخآلا حابرأ ةرخآلا
 باتكلاو ةنسلاقيرط ىف رفاس نمو « ةفلآلاو ةسناؤملا مَع ةبحما قيرط ىف
 ةعدبلاو ىوهلا قيرط ىف رفاس نمو « باجحلا هل عفدو « لوصولا مَع

 ظفح قيرط ىف رفاس نمو « عمقناو باخ لوصولا نعو « نالذخلا مع
 ءايحلاو ةمرحلا ظفح قيرط ىف رفاس نمو ءاضرلاو برقلا مَع اذولاو دبعلا

 . اقللاو فشكتلا موي ىف « ىلوملا ىلإ رظنلا منغ

 نم جرخ ام الإ باقلا عقتيال : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاقو

 *ةفلسلا نعي لاقو فيلا نسأراذتع ىغتملاك ءلهاجلا ظعاوو . باقلا

 نوعمتسيال لابج نيب ميكح : تاعئاض نه « عضاوم ةعبس ءايشأ ةعدس

 بيط ماعطو « سمشلا ءوض ىف جارسو « هتمرح نوظفح الو « هتمكح

 توص بحاصو « '”نينع ىلإ فزت هانسح ةأرماو ؛ ناركس ىلإ مدقي

 ةرقفلا ةيقب ىف ريكذتلاو ريمضلاو هلهأو هقحتسم لصالا )١١(

 . ءاسنلا نادتإ لع ىوش "ل نم نيذعلا )2(



 تح ع هج

 4 ملكست نيل مالكو « نود طخي معلا ةباتكو « رباقملا لهأ نيب ىنخي نسح
 . دسحو دقح بحاص

 ةمكحلا لاب ام . ذاتسأ اي . ىرصملا نونلا ىذ باعصأ نم لجرلاقو

 .كاذ:لاق ؟ ءاكحلا هاوفأ نم [تّ]جرخ اذإ ةذاذل ام دجويف ةؤالح اهيلع

 ةمكحلا لاب ام . ىلبشلا لئسو « العو لج ىلعالا كلملاب ؟”اهدبع برقل

 .ثيم وه ثيدحلا نآل لاق ؟ ثيدحلاو معلا ىلع كلذ سيلو ةوالح اهلع

 .ىحنع ىحةمكحلاو. تام دقو نالف نع .تام دقو نالف ىثدح.تيم نع

 . "ىر نع ىلق ىئتدح

 ميلعلاو ميكحلاو « ىلعلاو ةمكحلا نيب قرفلا باب

 ليق ءاييص مكحلا هانيت آو ٠ : ايركز نب يح فصو ىف هؤانث لج هلوق

 ىقدللا ملعلا ىطعأو « ىحيل ةمكحاا ىلاعت هللا ىطعأ . ةبالا ريسفت ىف

 ىسوم لاق . اءلع ائدل نم هانلعو اندنع نم ةمحر هاننتاو ١» لاقف . رضخلل

 ىرتب : لاق ؟ دايعلا رئارس ىع هللا كءلطأ م . مالسلا امهيلع ”* رضخلل

 ءاملع دز برد لاقف مالسلا هيلع اتيدنل ىديرملا ملعلا ىطعأو . ىصاعملا

 .ءابلك ءامساللا مدآ لعو». مالسلا هيلع مدل فورحلاو ءامسألا ملع ىطعأو

 جاتب هجوتو « ةمأ ركلا ىسرك ىلع هدمقأ :محا ع نب كاحضلا لاق

 ١ ( هدبع لصالا ىف .
 ثيدحلا نإ لوقي نم كانه سيلف . أطخ دشأ بوجلاو.أطخ لاؤسلا ( ؟ )

 ررقيو ةباجإلا هذه بيج هردق ةلالج ىلع للبشلا نأ نم بجعلاو.هوالح هل تسيل
 !؟لسوهيلع هللا ىلص ءاكملا ديس نم الإ كثيدح-أ لهو تيم نع تيم ثيدحلا نأ

 هذه نع باوجلاف ميحصلاو؟تيمنغتيم الإ ىه لبق ةكحل اىلعدبعلا مداقتاذ]و
 بلق ىأ ىلع ابيف لقث الف بادألا اماف.عيرشتو بادآ :ناعون ثيدحلا نأ ةلأمملا
 . فيلكتلل هيف لقثلا أشتي امتإف عيرشتلا امأو

 . رفخلا لصاألا ف (م)



 ,لهأ ةنيزب هنيزو« ءاملاو سن آلا راوسب هروسو « رعلا متاخم همتخو «رخخفلا
 رخآ ىلإ نوكيامو : نيرخآلاو نيلوأللا نم ءىشلك مسا هملعو « نانجلا
 ةئاغسإ ملكتي مالسلا هيلع مدآ ناكو . ضراألاو ءامسلا لهأ ةغلبء رهدلا

 ىلاعت هلوق كلذف . لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةغل ةيبرعلا املضفأ ©0ةغل فلأ

 ملسو هيلع هللا ىلص دمت ةمآل ىنابرلا ملعلا ىطعأو ءابلك ءامسأللا مدآ لعو»
 | منك امو باتكلا نويلعت منك ام نيينابر اونوك نكلو » : لاقف . ابلك

 .« لوسردف

 ملعي ىذلا وه ءابلعلا نم ىتابرلاو . هللا همسر ىلا بلاط وبأ لاق

 توكلم ىف ىمس « كلذك ناك اذإف « ريخلا سانلا ملعيو « ىلعي امب لمعيو
 رابتحاللاق وف نوينابرلاو . مالسلا هيلع ىدعت نعىور كاذك . امظع هايسلا

 « بواقلا ءالع نوينابرلاو « ةجردي نايهرلا قوف رابحاللاو « ةجردب
 .لام .سأر رجت ميكحلا صاوخلا يهربا لاقو . نسلالا ءادع رابحآلاو
 برقأ اف هريغ لام سأرب رجتا نمو « هريغ لام سأرب رجتي ملاعلاو ء هسفن

 . هسالفإ

 انيتآ الكو ناملس اهانمبفف » ىلاعت هلوق ىثعم ىف نيرسفملا ضعب لاقو
 .ناهل-و دواد نيب ةسارفلاو مهفلاو ةكسملاو معلا هنا مسق ل ة ءاذعو اك

 ملو « مالسلا هيلع دواد ةمكنحلاو معلا ىطعأ . ملسو هيلع هللا ىلص دمحو

 .هطعب ملو [ ميفلاو ] ةمكحلاو للعلا نايلس ىطعأو « ةسارفا'و مرفلا هطعب

 .ةسارفلاومبفلاو ةمكحلاو للعلا ٍلسو هيلع هللا ىلص ادم ىطعأو « ةسارفلا
 اهاتمبفقم « ثرحلا رمأ ىفامهتموكح نأثو « نايلسو دوادفضو ىفلاَقف
 « ايلعو اكح ائيتآ ناملسو دواد ىنعي الكو » دواد نود هصاخ « ناملس

 ف مهنف رعتلو مهام مهتف وعتلف 8 لس و هيلع هللا لص: انيبت فصو ف لاقو

 .هيلع ىسع ىلإ هللا ىحوأ ايفو . ؟9ةبقاثلا ةسارفلا ىنعي «ل هقلا نحل

 . ددعلا دارملا سيل (؛ر

 .هلوق لسو هيلع هللا ىلص ملعلا هئايتإ ليلدو « مهتفرعتلف ٠ كل ذك ةفرعملاو (ه)



 ا

 نك | هاو هملعي مفتني مهلك سدلو « ءاذعلا رثك 07 ىسع ايا مالسلا“

 « رمثت ابلك سبلو ,ء رجشلا رثكأ امو : هلمع لبقتم ميلك سيلو « نيلماعلا

 نكسي ابلك سيلوءضرألا عسوأ امو « بيطب هلك سيلو ءرملا رثكأ امو.

 سيلوءهايملا رثكأ امو + قح مهمالك لكس يلو ءنيملكتملا رثكأ امو « هيف
 نأ ىلع كلدب اذهو . نيئمؤم مهلك سيلو سنانلا ل امو , ةيذع اهلك

 ةريسم ضرآألا ةحاسم ذإ « 22امئارج' لقأ ىف ةعدوم ىه ءايشاللا ىف عفانملا

 ةئام ةريسم نارمعلاف . ©0باد بارخ ةنس ةئايعبرأ اهنم؛ ةندم ةئامسمخ
 . هيلإ ترشأ ام ةعص ىلع فقت عاونالا عيمج اذه ىلع سقف «ةنس

 عمو ءارا ريأ ءايقتأ نيحلاص ءايلع مهنع هللا ىضر ةياحصلا عيمج ناكو
 تؤ.و هلضفلا نم عونب دحأو لك ضخم ملسو هيلع هللا لص ىنلا لاقاذه.

 0 ميكح وه ءادردلا ايأ روع تإ:كللذ ىف لاقو « هلضف لضف ىذ لك

 مهورقأو تباث نب ديز مهضرفأو « ليج ذاعم مارحلاو لالحلاب مهملعأو
 .ةريرهىأىلإ رظنيلفةمالاهذه ميكح ىلإ رظني نأ دارأ نمو « بسك نب ىبأ
 . ثيدحلا ركذو « نآرقلا سراف سايع نب هللا ديعو

 «لضفلا بتا رم ىف هباصأ نيم فيك. مل وهيلع هللا ىلص ىننلا ىلإ رظناف

 لجر ىأ : لاقف سايعنبا ىلإ ماق الجر نأ رثألا فو . ملاع لضاف مبلكو
 لوسر نم ةبارقو ايلعو . ةمكح هف رج ءلم لاق ؟ بلاط ىبأ نب ىلع ناك

 هلان الإ ءىث ىلإ هدب دم الأ نظف « ةدجنو اسأبو , لسو هيلع هتلاىلص هللا
 نأ ىلع كا ديل« ملعلاو ةمكحلانيب سابع نبا قرفف "”هلاتف[ ءىشىلإ ] هدب دما“

 امهق غلب دقق ةكملا نيع هتفرعموهءلع ناك دقو . املع قدز بر لقو « ىلاعتح

 . ءارو اهف . الوزنو ادوعص بئارملا قرأ

 ركذلا لومخراثيإو ؛ عضاوتلا قيرط ىلع ةيفوصلا كولس ناك انه نمو )١(
 . ميبتك تابمأ ىكولسلا اذه لضف حيضوت ىف اوعسوت دقو

 . بابي بارخ لاقي بارش ىأ بابي ضرأ )م
 ءايندلارومأن م.ءىث ىلإ هدي دع ملهنأ دارملاو لصالا ف برطضم ريعتلا (م)

 . هنم هللأ هظفح الإ



 لجوزع هللا لوقي : مالسلا هيلع ىسع ليجنإ ىفو « 5 مهنم دحاو لكلا

 سيل كلذكو « لسعلا ملصي قاقزلا لك ىف سيل ء لا هوان

 قرزحتت ملام هلففحتو لسعلا رب طن قاقزلا نإ . ةمكلا نكست بولقلا لكىف

 ابلحقيو ء تاوهشلا|مقرخت ملام ةكحلا حلصت بواقلا كلذكو ء 2” لحقت وأ

 . مسشلا اهسنادنو عململا

 نم هرطو ضف مو اندلا نم فراعلا [ جرخم ] . ذاعم نب ىحي لاقو

 « نآرقلا ةءارقب ذذلتلاو « هللاب حرفلاو « ةمكملا عامسا : ءايشأ ةعبرأ
 ةمكملا  ىطعتو 3 ميلعتلاب معلا ىطعب : ىحب لاقو 3 ءاكملا نم ءافشتسالاو

 : هثالب ىف نورا ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ امفو . ©” خياشملا تامرح ظفح
 لك ىلع مارح . لئالق مايأ ىهامنإف ربصا , مركرابص نم رمألا داود اي
 ةضف ملعلا : ىلبشلا لاقو . ةمكحلا معط قوذي نأ « ايندلا بحت بلق
 ذلا وه ملاعلا : فاسلا ضعب لاقو . رهوج ةفرعملاو بهذ ةمكسحلاو
 وه صاقلاو « لثس اذإ باوجلا كرتىف رذتعي. ميكحلاو « لثس اذإ بيحب

 . لاحم, قطنيو ىذبمو لاؤسلا لبق ملكتي فلكتلا

 بتك الإو « تكسيلف ال نمو هب لقيلف ادع لع نم : سابع نبا لاقو
 . نيدلا نم قرمو « نيفلكتملا نم

 ميكسحلاو : ىقعلا عم ايندلا ةرامع ىلإ وعد ملاعلا : ذاعم نب ىحي لاقو

 داجلا سبايلا لجرلا لحقتملاو لحاق وبف سبي الوحق لجحقي ءىثلا لحق (1)
 . لاحلا ءىسلا

 متاوصأ اوعفرتال . ىلاعت هلوق نم ىأرلا اذه ةحص لبع مضوأ ليلدال ()
 متنأ و كلامعأ طبحت نأ ضعبل كضعب ربجك لوقلاب هل اوزبجت الو ىنلا توص قوف
 ءاضعب مهضعب هب سانلا ىداني امي ءادنلاو . توصلا عفر درجف . نورعشت ال

 نوئروي.لب . لام ىف نوئروبال ءايبناللاو . ءايينالا ةثرو ءاملعلاو . لامعالا طبحت
 نم هللا ىشخم امن] ١» مه.ولق ةيقلا تطلاخ نم ءايلعلاب دارملاو . ملاح ىف
 . « ءايلعلا ةدابع

 ( برلقلا لع - غ)



 دمع حاول مسح

 ةيندلا نايسن ىلإ وعدي فراعلاو ءايندلا بارخو ةرخألا ةرامع ىلإ وعدي.

 هيلع نميو « هيدت | هب 1 بتاعي مف ىلاعت هلوق ريسفت ف لاق ىهقعلا غم

 تدك دقل كانتيث نأ التولو لئاق نم زع لاقف « هئاطع ليلج نه هاظعأ مب

 هكاهتلانم كانصاخف « نيقةيلاو ةفرعملا لعب كانتبث نأ الو ىنس « مييل] نكرت

 دقو هيطاخ نيد كالذدف « لجحمضتو كللبتف لقعلا مولع ىلإ ] نكرت تدك دقأ

 .تكسف « ؟؟)اههديعن نأ ريغ نم ةنس ىرعلاو ثاللاب انعتم : اولاقف فيقع

 .فوخ الو. مهمالسإ.ىف عمط الب « مماوج نع ىملسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 لع ىلإ لامو « قالا ةماقإو ء ةفرعملا لع لاهعتسا كرتف « ممدادترا نم
 هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع لوقلا اروركف . ةفآلا هيلع [تنيفخو « لوقعملا
 تالللا نورك ذت مكليو : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ممل لاقف , ٍلسو

 ملسأاك اذهل 4 0 دايكأ و كيول هللا قرخأ « ىنلا بلق متقرحأ ؟ ىزعلاو

 هذه |[ تزانتف 5 مكمالسإ اع ةجاس اللف « نيرغاص !ويهذاف الإو « مديغ

 . [ اليلق ائيش مييلإ نكرت تدكدقل ] كانتبث نأ الولف . سولج ممو ةبألا

 قت : ةثالث تاماقم لع لضفلا ةقبط ىف رمانلا هللا دبع نب لهس لاقو
 ءالؤه لضفأو « ىقت للاع ريكحو « ريك ريغ قتملاءو « ريكح الو ملاع ريغر

 « ٍةداس نوقنملا : هنع هللأ ىنعر دوعسسم نبأ ثيدح قو . ميكحلا قتلا ملاعلا

 .ليلجلا لاق م سانلا ةداس نيهتملا نإ ىتعي « ةدايز مهتسلاجو  ةداق ءاملعلاو

 9 نوفتقي « [مهزتداق ءايلعلاو . ىاقتأهللادنعمكمركأ نإ'ليزنتلا مك ىف
 م نيقتملا ءالع لضفف ءامامإ نيقتسلل اتلعجاو » ىلاق امك« مراثآ
 دهشو . مهل اباتأ نيقاملاو نيقتملل ةمئأ .ءادعلا لعجو « ءاملعلا ريغ نيقتملا

 .لاق ا . قتم ماع لك نآل .٠ « ملاعب سيل سيل ىذلاق لأ ةسلاع ىلع م ممسلاجع ديزملاب

 لبس لاق م ملاعب قم لك سدلو 08 ءايلعلا مدايع ن ١م هللأ ا ىلاعت هّللأ

 ريك توحلاملا و « ليلق ءادعلا نم ءاكسحلاو ريثك ءايلعلا . هللا دبع نأ

 . هدبعت : لصالا ف (1)
 . نودتقي : شماحلا ىلع (؟)



 ©« سانلا نم . كرايملا نب هللادمع لئس اكو « ليلق نيحلاصلا نم نوقداصلاو

 كولملا نف لبق .. ءاكحلا لاق ؟ سانلا نع ءاربكلا نف ليق . ءاملعلا لاق
 . هنيدب هآيند لكأ نم لاق ؟ ةلفسلا نف ليق . داهزلا لاق

 5 ملا اعلا ىلإ جات ريغ م كحلا و ؛ ميكحلا ىلإ جا وع ملاعلا مهضعب لاقو

 صب امو . هقرافق ىموم لإ ر 7 بت ا و « رضا ىلإ ىسوم جاتحا
 !ريثك هنع هللا ىضر ليتح نب لدوحأ 00 رثأألا ىف 5 ام اذه ) ف)

 كنإ . هابأاي ء موي تاذ ملاص هنبا هل لاقف ء فركلا فورعم ىلإ فلتخيام
 ؟كيلإعقي مل داتسإ لإ عقو وأ لع هدنعلبف فورءممل] فالتخالا رثكت
 نإ لاقيو . ةمكحلاو قتلا مولع خمو نيدلا لصأ ءدنع . ىنباي : لاقف
 امل دج ملف هقفلا نم ةلآملا هيلع [ تزوبتشا أذإ ناك هنع هللا ىضر ىعفاشلا

 . دمه ابأ ا, : هل لوقيف « ىعارلا نابيش ىلع لخد ةنسلاو باتكتلا ىف اليلد

 نم هيلع هبشأ ام فشكتيف < هيدي نيب 2” سلجبو ؟ اذه ىف ىرت فيك

 « قدصلاب هللا عم هبلق ظفح نم : ىرابشلا سايعلا وبأ كلاقو . ةلأسملا
 , ةمكسلا هناسل ىلع هللا ىرجأ

 . لجأ ةفرعملا لب .. ال لاق . ؟ ةقرغملا مأ لجأ معلا . موضعي لثسو
 ءادنالاو « تاذلا ف 1 نوكس * | ةقرعملاو , ةعيرشلا ىف ترك ملعلا نال

 بولوش الو « انل لع ال : : لاوسلا دنع ادغ نواوقي مهيلع هللا تاولص

 دواد انينآ دقلو » نايلسو دوادو مدأل هللا ىطعأ ملعلاو . انل ةفرعم ال
 مهفرعتلف ١ ادمح ىطعأ ةفرعملاو «ابلكءامسالا مدآ ٍلعو ٠١ ءابلع نايلسو
 كلاقو . ةفرعاا ىف لضفلا 2” نايبل «لوقلا نحل ىف مهنفرعتلو « مهايسب

 معو * هللأ عع همايقب ديعلا مأي مع ناملع ملعلا : : ىروثيدلا سابعلا وبأ

 .فرط نع هب فشك ام الإ . دابعلا نع بيغملا ملعلا وهو . ديعلا ىف هلأ ملعب

 . ىلو صاخ وأ ىن نم كلذ نم

 . سيح : لصالا ىف )0(

 . نايبف : لصالا ف (9)



 ملل جبل دس

 ملع و « ندبلا جارس وهو ماكحالا لع ةثالث مولعلا : ىجنشويلا لاقو
 . نيجارسلا جارس وهو لاحلا ملعو « باقلا جارس وهو ديحوتلا

 تبنتشأ : لوشي, نيدينش تععم . هللأ همحر راينادز نب ىلع لاقو

 مث « هيدي نيب سلجف "” صال متاح ىلإ ءاجف « ناسا رخ ىضاق ىلع ةلأسم
 كباحصأ نم ءاملعلا تكرت : هل لاتإة] ةلأسمنع كلآسأ نأ ديرأ ىنإ : لاق
 لض كلم لثك [ الإ ] كلثمو ىلثمام . ىردت ام . لاقف ؟ ىنلأست تنجو
 . مودحرم كنإف لاق ؟ ايعار مأ هلثم اكلم قيرطلا لأسي لبف « ةيربلا ىف
 « اهدحال ةيضقلا نوكتت نأ بحأو « نامصخ ىدب نيب سلحي هنإ . لاق
 لتقت ! ! هابجعاو لاق . ىب قفرا ىضاقلا لاق . كبر تفرع ام هللاو لاق

 . ؟ كقفر ىتم بلطتو كسفنب كسفن

 بدأت ميكحلا و ميكسحلاب بدأت ملاعلاو « ملاعلاب ن وءدأتي سانلاو

 لاقو . هللا تامرح ظفحت نولوغشم « هللاب نوبدأتم ءارقفلاو « ريقفلاب
 ىراكس ميلك ءابلعلاو « ءايلعلا الإ ثوم مهلك سائلا : هللا دبع نب لمس
 نيبحلا الإ نوءطقنم نوفئاخلاو , نيفئاخلاالإ ماين نولماعلاو « نيلماعلا الإ

 . لاح لكىلع هللا نورثؤملا مهو ءادبش ءايحأ نوبحماو

 ىلإ ناسللا نم ملعلاف « عيوجتلاب ةيكسحلاو يلعتلاب لعلا : مهضعب لاقو
 : لوقي لبنح نب دمحأ ناكو « بولقلا ىلإ بويغلا نم ةمكملاو , ناسللا
 كما نفد ميلعت ريغ نم اماحلإ ىنمي . قوف نم ءاج ام وه امنإ ملعلا
 انازنأ دق مدآ ىنب اي : ىلاعت هلوق ريسفت نع كح ام اذه ىنعم ىف تعمس ام
 سابلو ؛ نيقيلا لق . اشيرو . للعلا لبق مكن أوس ىراوب اسايل مكسيلع

 ىرصبلا نسحلا تلأس : ديز نب دحاولا ديع لاقو . ءايحلا ليق يوقتلا

 لاقف « نطايلا لع نعةفيذح تلأس لاق ؟ وهام نطابلا لع نع هنع هللا ىضر

 تلأس لاَقف « نطابلا مع نع ملقلات لابس لاَقف ء نطابلا لع نعل ئاكيم تلأس
 هتيفخأ . ىرسنم رسوه نطايلا مع : لاقف . نطابلا 1غنع هؤانث لج برلا

 . مصآلا متاس ىبأ : لصآلا ف (1)



 مدع جس

 .ىمدخ ةثراومو ىف رعم جانت رهو « ىدابع ةصاخ دنع .هتعدوأو قلخ نع

 ىنغتسي ال نالصأ نايلع امه نطايلاو رهاظلا ىملا بلاط وبأ لاق
 امهم دحاو لك طبترم ؛ ناعالاو مالسإلا ةلزنمب « هيحاص نع امهدحأ

 دينجلا لاقو . ©2هبحاص نم امهدحأ كفن ال باقلاو مسجلاك ؛ رخآلاب
 نم هنكلو عطقناو ىتفل ىدنع نم هب ملكتأ ىذلا ملعلا نأ ول . هللا همحر

 رابخاألا ضعب ىف انيور . كسلا بلاط وبأ لاقو .:دوعبب قح ىلإو أدب :قح
 .نم ءامسلا ىف ملعلا اولوقت ال ليئارسا ىنب اي : ةلزنملا بتكلا ضعب ىف نأ

 ربعينم راحيلا ءارو نم الو ؟ هب دعصي نم ضرالا موخت ىف الو ؟ هب لزني

 « نينناحورلا بادآب ىدب نيب اوبدأت . مكب ولق ىف لوعجب ملعلا . هي لأ[!

 ل يع مكبواق ن نم ىلعلا رب ظأ . نيقيدصلا قالخأب ىلإ اوقلختو
 و

 وهو معلا ن ع هلع هلأ ىلص هّنأ لوسر ذاعتسا دقو ؛ (") ؟رمشيو

 ةقيقحلاو « ةعيرشلاوأ . رهاظلا مغو نطابلالع ىف توفل بهذ وه اذه 4

 ا ىدتقعي الو « ةلطاب ىهف ةعيرشلا اهدي وت ال ةقيقح لك نأ ىلع اوعجأ دقف

 «مثريبعت دح ىلع ءاملا ىلغ ىثم وأ ءامسلا ىف راط ولو . قراوخلا هيلع تربظ ولو
 هب ماق نم . الثم ججلاف . ةعيرشلا وه ىذلا رهاظلا لع قامعأ هقف وه « نطابلا ملعف

 هلل درجتلا . مازؤنإلا نم هتف نم و « رهاظلا لعب ىتأ دقف . ابلك هرئاعش امتم

 .لوح قاوطلا : فاوطلا نم هتف نمو . ةروعلا رتس نم هتعيرش ظفح امال
 بذلل ؤيهتلا . راججاىىر نم هقؤ نمو « ةعاطلا ىف ة>ىئالملاب هيشنلاو نمحر لا شرع

 .دقف « رارسألا نم هزيغو كلذ هقف نم . ةرامآللا هسفن مجرو . هللا مراجع نع

 « هل>ارم نم ةلحرم ىأ ىف ةعيرشلا هنع كفنت مل ىذلا « نطابلا ٍلع نم اظح وأ
 :ةنيفسللرضلا قرخفف اولاقف ةعيرشلا معو نطابلا لع نيب اولصو ةدحالمللا ضعبو

 هضرع نم ىّيح ةابحلا ىف هركف لذشي ام لك نع هديرجتب هلل هللا ديرجت وه

 تلصفن١ امئيح ؛ ليوأتلا سفن ىف ةعانشلا ىدم كردي ءىراقلاو . هلهأ ضرعو
 . ةعيرشلا نع ةقيقحلا

 |لا نال نو رب مبف 5 معلا عت ىف ةفوصلا بهذم اذه 00(



 [تلا ل لك

 ءيىواسمو « قاقشلاو .كرشثلا نم ذاعتسأ اك « هحاص عفش ل ىذلا ملح هلأ

 ملعلا . ريخآ ثيدحف لاق مث . عفني ال لع نم كب ذوعأ : لاقف « قالخالا

 : مفانلا معلا كلذف نطاب مع و « هقلخ ىلع هللا ةجح- كلذف رهاظ مع نايلع

 رهاظلا لعلاو « نطابلا لعلا وه سيل مولعلا نم هبحاص عفني ال ىذلاو

 ايندلا باوبأ نم :باي وبف « ىوقت همم نك مل اذإف ء ىوقت ىلإ جاتحي

 رهاظلا معلا و « بلقلا ىلع عقيف بلقلانم جرخي نطابلا ملعلا ليقو كول 0

  ناذآلا زواج الف ناسللا نم جرخعأ

 « ناسسللا لامعأ نم وهو , كللملا ملاع نم رهاظلا ىلعلا : بلاط وبأ لاقو

 لامعأ نم وهو « توكلملا ماع نم « نطايلا معو , كلملا ةنارخ ناسللاو

 8 ءاكحلا دحأ مصالا متاح ناكو 03 توكللملا ةناوخ باقلاو 6 بواقلا

 لق سانلا نإف عماجلا 2 سلجا : هل اولامف 6 أموب اتلا هيأإ حمتجاف

 تسإف . لهاج وأ عماج الإ عماجلا ىف سلجب ل لاقذ 3 كيلإ اوجاتحا

 لك ىف نماك ملعلاو « راعتسم قوذو « دياقت لع وه امتإو . لبسيل « قازوالا

 مدق ىلع ديعلا مأق ىمو ٠ سفنلا بجح رورظلا نم ةعئع اعإو 0 ةيناسن 1 حور

 تحصو . هير ىلإ هبجو: قدصو 0 ههراكم بانتجاو ؛ هرئاعش عابتاب هلل درجتلا

 ملعلازرب و ؛ بجحلا كلت تفشكنا . قورطلا وحن تاينثاو مزعب هبجو ىلوو ؛ هكدق

 . ضيفلا ملاع نم بذجلا مزع نم ديرملا فام رادقع 5 نماكلا

 اواهج نيذلا نيبماللا نم . ةيفوصلا رايك ضعب هتسلأ لع ملعلا اذه زرب دقو

 « زيربإلا » بحاص غابدلا زيزعلا ديع ىديس ..لاثمأ نم . امامت ةباتكلاو ةءارقلا

 مجع ةديسلاو « .ملعلا ىف هثاأ ىنارعشلا مامإلا لقن دقو ؛ صاوخلا ىلع ىديسو.
 بركن نيدلأىح 0 شلل ةيحلاإلا دهاشملا » 0000 ةيدادغبلا 0 تلي

 و را . فتاوم لا ا نآلا اهنم ديدجلا ىتح ةفلتخلا مولعلا ىف مهنم ريثكزرب

 . فودتلا قئامجل ترض ردعق ىلا بتكلا لم هريغو



 انيبف . سلج ىتح كلذ ىلع هوهركأف . الهاج نوكأ نأ بحأ الو عماجم
 اولاق « هللا ركذل 'متثج . سانلا اهيأي : لاق ذإ هسلجم ىف موي تاذ |[ وه 1

 متيمتحا لبهف : د 5 م اولاق ؟ بونذلا عجو ملأ, مكي له : لاق .

 اولاق ؟ ءاودلا عيضأ نأ ىنورمأت ؟ اذام . لاق . ال : اولاق ؟ ءاودلا ب 0س
 لاق . تنأ :اولاق ؟ مكنيب نم ملكشملا ن نق : لاق . ركذلا ةكرب وجرت انإ
 اوسكنو موقلا تكف ؟ لماعلا نف : لاق ء نه : اولاق ؟ عمتسملا نا“

 لآ رضح دق : لاق ؟ نبأ ىلإ : اولاقف . ىنعيل متا- ماقو . مهسوءر

 عقيل هللاو : لاق . انطنقتال : اولاق . هرظتنن اذاف بئاغ لماعلاو عمتسملاو

 . اولامتو ةدهاجماب مكسفنأ اوتحناو اوموق . درابلا ديدحلا ىف ةقرطملا برض

 رجح ىلع تعقؤ ذإ ىرافسأ ضعب ىف ريسأ انيب : ىرصملا ؛ نونلا وذ لاقو

 فيك . بوتكم هيلع اذإف . ''2هتيلقف . رتعت ىيلقا : هيلع بوتكم ىظع
 . ةمكح اهذخ : ىسقنل تلقف . لمعت ال لعتام تنأو ؛ لعت ملام لع بلطت
 ؛ ديحوتلا ةدهاشم دجولا ةبلغ نع ةفرعملا ناسلب اموي ىرونلا ماكتف لاق

 انل تددج نإ لاقف ؛ 2ةنكتلا انل تررك ول : لئاق لاقف ىقحو ققدف
 ىلعدعأ لاقف باجأف ةلأسم نع كرابملا نب هللا دبع لجر لأسو . "2ةلاحلا

 نِم لضفأ هللأب ملعلا : ىناتكلا لاقو . (*)ىرج دقام . ةمأدن ىف انأ لاقف

 . هلل ةدابعلا نمو هلل للعلا

 ءامسالا لع فوصتلا ىف مولعلا عفرأ .٠ ىروتيدلا هللا دبع وبأ لاقو
 ؛ رهاظلا لامعأ صاللخإو . فالتخالا نم لالحلا زييمتو ؛ ؟2تافصلاو

 . , هتبلقأف ١ لصالا ف()
 . ةفرعملا لئاسم نم ةقيقدلا ىتعي (؟)
 نكشلا لاحىف ناك اذإف :.ةبلغ لاح نع الإ ملكتي ال فراعلا نآل كالذو (م)

 . ِتمصلا رثآ#

 . اهلهال الإ ابعامس زوال لئاسم ىف ملكت هنال (؟)
 . انطابو ارهاظ ناوك الا ف تافصلاو ءامسالا لمع نايرسب معلا ىأ (ه)ي



 ,لوجلا ىلع رذمي ال هقلا نأ . رثثلا ىف ءاج دقو نطابلا لاوحأ . ميحصتو
 19 هيلع نع تكسي نأ ملاعلا لحي الو. . هلهج نعتتكسي نأ لهاجلل لحيالو
 لاقف ؛ لهاجلا ىلع درلا نسحي ملاعلا رمأو ؛ ملاعلا لاؤسب لهاجلا سصأ دقو
 امأود ملاعلل لاقو .« نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولأساف ١» لهاجلل
 امهامإ : لضفلا لاقو . هرجزت الف املعتم كءاج اذإ ىتعي « رهنت الف لئاسلا

 ,ملام امأو « روشنم هملعف ايندلا ملاع امأن , ةرخآ ملاعو ايند ملاع . ناملاع
 . ايندلا ملاع نم برهاو ةرخآلا ملاع بلطاف . روتسم هملعف ةرخآلا
 اريك نإ اونمآ نيذلا اهبأي » : ارق مث .هركسب قحلا قيرط نع كندصي ال
 ليبس نع نودصيو لطابلاب سانلا لاومأ نولك أيل نايهرلاو رابحألا نم
 رجنف تعفو ةرخصلا كت ءوسلا ءاملعلا ل ثم مالسلا هيلع ىسع لاقو هنا

 ,عرزلا ىلإ صلخيف ءاملا كرتت ىهالو عفتنتف ءاملا برشت ىهال . راج

 لسرم ىحوأ املو . هلا ىلإ نيصلخ ريغ مهف . دالبلاو دابعلاى حيف ؛ رجشلاو

 ايندلا هتركسأ دق ملاع ىلإ نكست ال دواد اي لاق . روبزلا بحاص ىلإ روبزلا
 9 ىدابع ىلع قيرطلا عاطق كتلوأ . ىتبحم قيرط نع هركسب كدصيف
 : نيديرملا

 .ةمكملا ىتوأ ام هللاو امأ . لاف هتتكحو نايقل نع ءادردلا وبأ لثسو
 هنكلل . همسج ىف ةطس الو لام الو . ةريشع الو لهأل الو . بسحلا
 ,عروتم . هللا رمأ ىف ىوق وهو . .سلقلا ضيبأ . مسجلا دوسأ الجر ناك

 . ركفلا ميظع . نرحلا ريثك . رظنلا قيقد . توكسلا ليوط . هلا نيد ىف

 طق موقلفح ىف كبي ملو . طق رابنلاب م مل. ريعلاب عفتنم رصبلا ديدح

 .. هرظن قمعو هريس ةدشل . طق لاستغاالو طئاغ الو لوب ىلع دحأ هرب ملو

 ةصاخلا نع همتكي وأ « ناكرالاو مارحلاو لالحلا ىف عيا نع همتكي ىأ )١(
 . لاخلا هاتاو نأ فراعملاو كولسلا ىف

 وعديام لوأتيو ةيويندلا ضارغالا ةمدخل هيلع عيوطتب سانلا لضي هنال ()
 . افرحنم نوكي دق الوأت ةرخآلا ىلإ



 ل مايك لل

 انام ملو . مثإلا ةفانع . طق بضغي ملو . طق كحضي ملو
 مراكأ مدق . ةريثك دالوأ هل دلوق ءاسفلا م 5 ن دقو « حرفي

 نالتتقي نيلجرب رع ملو . مهم دحاو توم دنع ىب اف
 نع هلأسالإ هنسحتسي طق الوق دحأ نم عمسي مو « امهنيب حلصأال]
 طاسلاو ةاضقلا ىشغي ناكف . ءاكحلا ةسلاع رثكت ناكو . هذخأ نمعو
 ةزعو كولملو نيطالسلا ىربو ٠ رتدعف هب اولتبا امو.ةاضقلا ىريف

 ناكو . مهحربو كلذ فرك ء ايندلا ىلإ مهتنأامطو « هللاب

 ىواد»و « ةعمدلاب هنيع ىواديو « ةريعلاب هسفن ىوأديو « ةفرعملاب هبلق

 .ىببو .قطح قرآملا ليقو . ةكملا وأ كلذلف « ةمدخلاو دكتااب هدسج
 . ىلابيالو قطني لهاجلاو : ىهتشيو قطني. ملاءلاو ؛ كتشيو قطني ميكسحلا و

 .نيذلاف . انابس مهدهلل انيف اودهاج نيذلأو هلوق ىنعم ىف مهضعب لاقو

 .لاقو . ءاكحءايلع اون وكي ىتح : نويلعيال امن هللا وهنةف ويل نوماعيامب نولمعي
 ريدقتلاو زييعلاب دحت ال ةفرعملاو ء ةنطفلاو مبفلاو ميلعتلاب معلا مهضعب

 ملعلاو ؛ ةياهن الو ةباغ الو دح ةفرعملل سلو ؛ ةياغو دح ملعللف ٠ ميلعتلاو

 ةفرعملاو . شرعلا دنع هبحاصب لزني لقعلاو : ءامملا باب هبحاصب لزتي
 ريغ معلا رونو . برلاب لصتم ةفرعملا رونف . برلا دنع "'"' اهبحاصب لزذت

 .. نمؤدلل الإ نوكتت ال ةفرعملاو . نمؤملاو رفاكلل نوكي ملعلاو . كلذ

 رخآو نيقيلا لع لوأ نامإلا ٍلع رخآ لاقيو . ةصاخ ةفرعملاو ماع لعلاو
 .رخآ الو . ِنيقيلا ق- لوأ نيقيلا نيع رخآو : نيةيلا نيع لوأ نيقيلا لع
 . ةمايقلا مويل رخآ ال اك. نيقيلا قح

 ىف ةعومج . مولعلا هذه لثمو . هنع هللا ىضر ىملا بلاط وبأ لاق
 .بيلحلا نيللاك ناميإلا لع لثف . نمسلا لاجرلا هريصت نأ ىلإ نيالا ودب
 .نيعو .٠ هعفانم ديزت نبللا نم ضماخلاك نيقيلا لعو . ناعملا ضعبل ماصإ

 ٠ )( هرثكأ لصالا ىف .

 ) )0هبحاصب لصالا .



 د مهرها

 غلبو ىنصو بوذ اذإ نمسلاك نيقيلا قحو . 2” اهعفانم ديزت ةدبزلاك نيقيلا:

 . بش قرط نم عفانملا عيمج هيف عمتجا و . لاود>الا ةءاهن

 نوملاعلا ركذلال هأ : لاق «ركذلا ل هأ اولأساف» هلوقىنعم ىف دينجلا لاق
 بيغلا نيعأب ماكحالا ىلإ نورظانلاو . روماللا ىرايو . مولعلا قئاقح

 لاصخ ثالث ىف رسلا ملع . ءاملعلا لع لطفا .:نسوسلا يوقف ىألاق
 ةحصلاب بلقلا ىلع تارطخلا ةفرعمىناثلاو . بلقلا ىف نامإلا ةمص ىلع املوأ
 لج هللا نإ . دينجلا لاقو . حلا نم قحلا ةفرعملا لع ثلاثلاو . مقسلا نم
 نمي ملف كلملا هاطعأو كلذب هيلع نف . معلا نم ةلأسم نايس ميفأ هؤانم
 هتراقحهارأ لب « باس ريغب كسمأ وأ ننماف انّوأطع اذه ء لاقو . هيلع
 .هتسخو كلم ةلق هفرع [ه |راتخاو كلملا ةلأس نيح . عضاوم («0ةعبرأ ىف

 نأ هارأ . حيرلأ هل انريخسف : لاق ثيحو . ادسج هيسرك ىلع قلأ نيحو

 هل لاق نيحو مودي ىذلا وه كلملاو مودي ال هنالل حير ءاطعأ ىذلا كلملا

 لبق هب كيتأ انأ» باتكسلا نم مع هدنع ىذلا وهو 1 أخر نب ] فصآأ

 ريغب كسمأ وأ ننمأف انزاطع اذه : لاق ثيحو «كفرط كيلإ دترب نأ
 : معلا ءاطعإ ىف لاق مث . هتسخو هتراقحخل تئش نم طعأ ىأ . باسح.

 . ناملس اهانمبفق'

 ريغل هبلط نمو 2ناصقنلا ىف وهف هلل للعلا بلط نم كرايللا نبا لاقو

 .ريسيلاب هنم قتكي هلل بلط اذإ : لاق ؟ كلذ فيكو ليق ةدايزلا ىف ورف هللا

 ةدايزلا ف هيلط ىف وبف سانلل بلط اذإو . لمع ىلإ اذه عم جاتحأ : لوقيف
 لأساف نمحرلا ١» لجو زع.هلوق ىنعم ىف نيسحلا لاقو . ناصقن ىف هلمع ىفو
 ىلع لد, نم مهنف . دابعلل ةلدأ . دالبلا ىف هللا مهمافأ نيذلا مه « اريبخ هب
 نآل . ةقيقحلا ىلع ليلدلا وهو . قملا ىلع لدي نم مهنمو . بادألا مارش

 )١( لصالا ىف ١ هعفانم «.
  (0ةثالمث لصالا ىف .

 )©( ناضقيلا لصاللا ىف .



 تح ا

 « لاؤسلا ىف هيلإ نوءجرب « مهنع نغتسم وهو « هبلإ نوجاتخم لكلا
 . قدللا للعلا ىتوأ هنآل ؛ هتارظنو رضخلاك . ادحأ وه لأسي الو

 ىفي ال ليئارسا ىب ىف لجرلا ناك : ضايع نبا ليضفلا لاقو

 بتك اذإ : لبن نب دمحال ليقو « ةنس نيمبس دبعتب ىتح ثدحتي الو
 ؟تيذح فلأ ىتئاف ليق : اللاق ؟ يغب نأ هل لحن ثيدح فلأ ةئام لجرلا
 . فلسلا ضعب لاقو . وجرأ لأق ؟ ثيدح '*فلأ ةئاهثتف لبق . ال لاق

 ىمسي نأ الو ردصتي نأالو ىتفي نأ هلل ىل ءاملعلا فالتخا فرعي مل نم
 5 هسأر ىلع ةوسنلق عضو دقو ةيروهأر نب قحسا ىلإ لجر رظنو ءاملاع

 تظفح ىّتح ىسأر ىلع "”اهتعضو ام هللا وف ؟ رظنلا اذه ام : قحسإ هل لاقف

 : اظفحا فنادح تفلأ قيعرآ

 « ابلع ناماسو دوأد انيتآ دّةلو » ىلاعت هلوق ىبعم ىف ءاطع نبأ لاقو

 مهل تيثأو ؛ "9ههسفنأ مهلع هللاب مهملع تيثآف هسفنب ايلعو « هبرب املع
 نم . هنع هللا ىضر ىلء نينمؤملا ريمأ لاق ٠ هللاب للعلا ةقيقح مهسفنأب مهملع.
 انك مالسلا امملع ىسعو ىك نإلاقيو . هير قرع دّقف هسفن فرع

 ىنولد : ىسع لوي ةنيدم وأ ةيرق باب اغلب اذإف ؛ ةحايسلا ىف نابحطصب

 لجر ربأ لع قولد : ىح لوقيو « هاغطأو ةئيدملا هذه ىف لجر رجفأ ىلع

 رارعالا | ىلع] لزنت ال كلام . ةلايخ نبأ أب : ىسعل ىبجح لوقيف :ةاقتأو

 .ىضرملا ىوادأو . ىولبلا لهأ لباعأ بيبط انأ امنإ : ©لوقيف ؟ ءايقتالاو

 هسفنل ' ملاظ مهنفد لجورع هلوق ىنعم ف : هللأ دبع نب لهس لاقو

 دصتقمللاو ؛ لا قياسلا لاق « | تاريخلاب 1 قباس مهنمو دصت ف مهنمو

 تركاذ امسح فالآ ةئالمث باوصلاو ددعلا ىف ةرهاظ ةغلابملا )١(
 . لوصالا بتك

 . هتعضو : لصالا ف (5)

 . ء مهسفنأ ىلع ١ لصالا ىف (م)
 . لاق لصاللا ىف )5(



 كلا 0-7 ١

 .ءايشأ ةثالث الإ ايتدلا نم ذخأت ال : يكح لاقو . لهاجلا ملاظلاو ؛ ملمتملا
 راهنلاو ليللا ”2اهنم قفنت ةيكملا زونكلا نه ذخ : نيزئافلا نم نكمت
 .ةعاطلا ةراجتلا نم ذخو ؛ لرذملا غلبت قتلا دازلا نم ذخو ؛ ذفنت الو

 ةيآلا . . هسفنل ملاظ مهنف . هلوق ىنعم ىف مهضعب لاقو . ادغ حيرلا كلل مظعي

 ..هتافص وهئامسأر وهّلاب ملاعلا قباسلاو هللا ماكحأب ملاعلادصتقملا و 0 دهتجلاملاظلا

 ؛ ةيدوبعلا لعو ؛ ةدابعلا ٍلعو ؛ ةفرعملا ملع ةعبرأ ملعلا . ءاطع نبا لاقو

 6 نيز ءايلعلاو 0 ةلدايص صاصقلاو 0 ءايطأ ءاكحلا ليقو 4 ةمد1لا ملعو

 .. زع مهتطلاخمو ؛ رخف مهعم ىثملاو ؛ ةدايع مهيل] رظنلاو ؛ مرك مهتسلاجبو

 ؛ ةدحاو ةمحر هريغ ىلعو ؛ ةمحر نوثالث مهلع لزنت ؛ ءافش مبعم لكآلاو
 ,ميظفح نم ؛ ءافش سانلل هللا مولعج ؛ مهطلاخخ نمل ىبوط . هللا ءايلوأ م

 5 مدن مهلذخ نمو ؛ مدني م

 .ىمستكلذلو . لمشأو لكأو متأو ةفرعملا نمعفرأ للعلا . دينجلا لاقو
 امل مش 1 269 تاحرد ملعلا أوتوأ نيذلاو ؛ لاقف . ةفرعم لاب مسلي مو ملعلاب هلأ

 . هنم لصالا ف (0)

 .باصأ نإو رجأ هلف أطخأ نإ وهو ؟ هسفنل املاظ دبتجلا نوكي فيك (م)
 هسفنل هيلظ نإ ليق نإو . أطخلاو باوصلا ىلا> ىف روجأم وبف . نارجأ هلف
 .كوكش نم اهدقنيو ابنيد دودح اهل مسري ةمالل نف , رهاظلا ملعب هسفن لغش هنال

 جزيو داهتجالا ةبترغلبي مل ىذلا وه ملاظلا دبتجلاب دوصقملا لعلو ؟ مارحلاو لالحلا

 . اهب فرتعملا بهاذملا قاطن ريغ ىف دهتحي وأ هتاديم ىف هسفن

 سيلو . «تاجرد معلا اوتوأ نيذلاو مكبنم ونمأ نيذلا هقا عفري» : ةيآلا (6)
 هلؤق حيرصلا ليلدلاو . ىكملا ركذ اك ملاعلاب هسفن ىلاعت هللا ةيمست ىلع ةلالد اهيف

 .ىلاعت هيلع ىف ةلالدلا لملو ءرودصلا تاذب ميلع هنإو « ةداهشلاو بيغلا ملاع ١ ىلاعت
 . خلا . ميفلخ امو مهيدنأ نيبام لعب » ملعأ ملعلاب وبق ؛ ءالعلا بتارع

 . املع نوكي



 ابلمشأو ابلكأو فاصوأالا متأب هيطاخ ملسو هيلع هللا لص. ىنلا بطاخم

 ناسنإلا نآأل فرعاف لقي ملو « هللا الإ هلإ ال هنأ ملعاف » : لاقف . تاريخلل

 © هملع دقف املع هب طاحأو هفرع اذإف . ايلع هب طيح الو ءىثلا فرعي دق
 . اهنم سماخ ىلع اوردقي لو . تاملك ع برأب اوملكتت ءاكحلا عمتجا ليقو

 هيسحو . هتعانق هانغو . هتدب ةمص هتمعنو . هرمع لجرلا لام سأراولاق

 200 ةءلغةف رعملاو . ةجح معلا . ىطساولا لاقو . اسماخ امل اودجب مو .هآوقت

 . اهب موك ريغ

 هيلإ ءاجف . ىنأف هنترضح ىلإ ىعازوالا اعد د.شر لا كوره نإ لاقيو

 اذاف . اظيغو اءضغ كنم تئام ىلاب ام : هل لاقف . هباجأف ءىث نع هلأسو

 لوسرلاق لوقي اسنأ تعمس : ىعازوألا لاقف ؟ ابعرو اعرف تلم كتيأر
 . ءىث الو دحأ نم فخ مل هلل ملعلا ملعت نم » ىلسو هيلع هلل ىلص هقأ
 فخ لو . ءىشلك نم فاخ . هللا ريغل لعلا ملعت نمو . ءىث لكهنهفاخو
 سانلا هيلإهتلا جوحأ . هتلاب ىتختسانم . ملسو هيلع هللا ىلص لاقو « ءىث هنم
 . ةكحلاب هللا هقطنأ . هبلق ىف هللا ةيشخ رضحتسا نمو

 : هللا الإ هلإ ال هنأ ملعاف » ىلاعت هلوق ىنعم ىف ىطساولا لاقو
 هللا ىلص ادم اعدو « ملسأ » هلوق ىلإ مالسلا هيلع يهربا اعد ناتوعد امه
 « مالسإلا ىلإ رخآلاو هلا ىلإ اههدحأ امد « عاف » هلوق ىلإ لسو هيلع

 . هلكملاغلا نودف لمشي اهيلإ قيرطلاو « ةفرعملاعاونأ قرأ ىلاعت هللا ةفرعم (ه)
 : ىلاعت لاق . ءاملعلا و ةكمالملا الإ هفرعملا هذه ىف ةعم كرشي مل هسفن هللا فرع املو

 نيفراعلاب ءايلوالا ةيمسن امأ هملعلا واوأو ةكئالملاو وه الإ هلإ ال هنأ هللا ده د

 [ ىبرع نبال : موجنلا مقاوم لوأ عججار | حماستلا باب نم ىهف هللاب

 « لوقلا نحل ىف مهتفرعتلو » ىلاعت هلوق ىف ةسارفلا ىنمب ةفرعملا تدرو (3)
 . ا موكسحلا ريغ ةبلغلا باينم تسيل هتسارفو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ةفرعف
 ريغ ةيلغلاب محلاو «, ىوهحلا نع قطني امو » قلا نبع هتسارفو هتقرعمو هللعف

 . ةجحن سيل هنإ اولاق تيح ءاياوآلا فشك هب داري ؛ اهب موكا



 3-3 ب

 .دايقنالاو « دايقنالا وه مالسإلاو « ةلجآلا ةنترم وهو . معلا اهالعأو

 لاق نيبح ميهربا لنا با مرجال « ةيبوبرلا رابظ] لعلاو « ةيدوبعلا رابظإ
 دحأ ىف ةكحملا م ال : مهضحب لاقو . اضريغودلولا حيذو راثلاب كيما

 .دسح نم نآل . بذكلاو ىوحلاو دسحلا . ثالث نم أريم نوكي ىح
 .لبس لانو قدص نإو هب عفتني مل بذك نمو « هيف رمغ ىوه نمو « ىغب

 ميئامأ م ؛ةايحلا مسأب مايحأمث , قالا هللا قلخ « ملعاف» ىلاعت هلوقىبعم ف

 هيبن اعد كلذل ؛ ميلي و مهف الإو ؛ ىح وهف معلا ىح نق ٠ ميلي

 . « ملعاف م 212هلوعب ملعلاب ةايحلا ةلحم ىلإ

 ىلعلا انملعت انإ اولاقف عضوم ىف لي رسا ىتب ءايلع عمتجا . لمس لاقو
 . ثنامزلا كلذ ىن ىلإ هللا لزنتأق اعرو الو ةمكح الو ةييه ةنم ( )ودول مو

 .نطب ىف ةكحلا جوخأو ,نومكان متأو راحساللاب ةييهلا بهأ نإ مذ لق

 متأو ءايقتالا ةبح ىف عرولاو ىوقتلا مسقأو « نوءبشت متأو لاخ
 نوةرافم ال

 .كتمكح نم اندفأ لولجاي : لاقف ديشرلا نوراهىلع لوابب لخدو . لاق

 ثيح « الهأةدئافلل تنك نإ ىلبةريبخلا ميلعلا دافأدق . نينموأاريمأا« : لاف

 ناك م كيدي نيب وهف رفسلا امأف ءىوقتلا دازلا ريخ نافد» : لوش

 .تميلوت مأ ترمأ 5 تدوزت له ىردأ الف دازلا امأو « ءىث هنه عطقتي

 : لوش أشنأ 9 9 تردأو

 كرادب ادحل ىدرلا كلدسو  تكرارق نع ايانلا كجعزتس

 كراقتفا ىلإ كانغ نم لقتتو انامز هب ت.فش ام كرتتو

 كرايد ىف كريغ نبيع عقرتو ىلبت دودلا لحن ىف كنيعو

 كراوج عم معنا اهم نلت ا”اراد لح: ةبوت ردا

 . « هلوقل ١ لصاآلا ف ()

 . « ددرزي ٠ لصالا ىف ()
 . ءرادب لي ١ لصالا ىف (م)



 كر انا معد ىنجلا ناهعرو ىز نيرسنو درو ىلع

 « هعاتم ميضو « هسفن توما كود: كانغلا قس اذإ بيبطلا نإ لاق مث

 ةمعاو مج رك ماقمو عورزو ثكويعو تاأنوس نم ١ 0 7 هد أرش وهو حج رخ م“

 6 افوخ كير نم دادزا الإ ة دادزب ول ميكحلا ليقو « نيرك آف أهف آوناك

 : امضاوت قالا عمو « امرق هيلإو

 هلأ نعو « انمأ هلا نم دادزأ الإ املع دادزب ل ميكسحلا ريغ ملاعلاو

 ةكملاوملعلا ّ سانلا 3 ةفرعملا لهأ ضعب لاقو . ارك قلخلا عمو 6 أدعب

 وهز ؛« رجأفلا ملاعلا كاذو 6 هيأق لهاج هناسل ماع لجر ّ تاقبط عيرأ ىلع

 رجاف 5 َن م 09- هكلأ ىضكر باطخلا نس رع | هيف ]| لوي ىذلا

 9 6 ءاملعلا نم رجافلاو 6 نيديعتملا ند لهاجلا آوقتاف 6 لهاج دياعو

 .«ناسللا ميلع قفانم لك ىمأ ىلع فاخأام فوخأ» سو هيلع هللا ىلص ىنلا
 .: نسحلا لاقو «٠ نوركت ام لعفيو ء توف رعت ام لوقي ء بلقلا لهاج

 عا ىلعلا مد طف 3 ةرخآلا ف هنم مط بيصن هل موق مولعلا ملعش

 فئاخلا قتلا ملاعلا كاذف . هنا ل لهاج هلق ملاع لجر . ىلإ“ !آو . +. عوصت

 هملع نم ع لاق 6 ءاملعلا نم متف ناكأ ةف ملا لهأ [ ضعيل )ليق

 نمو «عء املعلا هدانع ن نم هلئأ ىدخ ا لوش ىلاعت هللأو . ايندلا َّق هدذهز

 هبلق ملاع هنأ ملاع لجر٠ ثأاثلاو . قس فحل ملاعلا وبق ىايلل ىنافلا كرت

 هنع هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع مهفصو نيذلا مثو « قابرلا ملاعلا كاذف

 'أامإو 6 فوشكم رهاظ امإ . ةجح كلل مئاق نه م ولخت اي ضراللا نإ همالك ق

 ؛ اردق نومظعالاو اددع نولقألا .كءاوأ نبيأو ف 2 32يوغرم فئاخ

 نادبأب ايندلا اويحص. « ةدوجوم براقلا ف ,هطلاثمأو « ةدوقفم مهنايعأ
 نسحلا ناكو . نوينابرلا هاملعلا كتلوأ . ىلعاألا لحم اب ةقلعم اهحاورأو
 . اوامعت ىتح هيلع هللا ؟رجأي ال هللا وف ءاوملعت نأ متئش ام اولمعا لوقي
 33 ريخلا قف. ةياعرلا مهم ءاملعلا ناك اك« ةياورلا مهم ءابقسلا نإو



 د عادل

 : ميكحلا ناهقل لاقو . ملعيو لمعي [ نأ ىلإ جاتحصو ] معلا ىلإ جاتح
 ناميإلا ملصي ال كلذك , بارتلاو ءاملاب الإ عرزلا ملصي ال اك ىبباي
 رذح نيذلا مهو « هبلق لهاج هناسل لهاج . عبأ رلاو . لمعلاو ملعلاب الإ

 املعتم وأ املاع نك : لاقف . مهنم نوكست نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 سماخلا ىنعم ىف ليقو . كلهقف اسماخ نتوكنت الو ءايح وأ اعمتسم وأ
 ملعلل كظفح لعجا . للعلا بلاطلا اهبأ . ىنزملا لاقو ءاملعلل ضخبملا وه
 اهتءياعرو ةريثك ةكحلا ةياورنإف « ةياور ظفح © هلمجتالو , ةياعر ظفح

 ةنسلاو "2باتكلل لماحو «, لهاج ملاعو « بئاغ رضاح برو . "2ةليلق

 لوئسموهيلع فوقوم كناف هتدرأ نملو هتبلط ميف رظناف « ءىش ابنم هعمسبلا
 . هب ىزاجمو هنع

 0 ريغنم بضغ نم . نيلهاجلا عئابط نم ءايشأ ةتس : ميكحلا لاقو
 ريغ نم همالك رثك نمو . لهاج وبف قدح ريغ ىف ى 53 نمو « لهاج وهف

 , لهاج وهف عم

 «©بمه . لبجلا لهأ ةفص ىف هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع لاق
 عمطلا هزفتس ليلذ . هتيكي هل لقع ال رايطلا فيقح وهو . عاع 7

 اتوصعمس الك ى أ . قعان لك عابتأ : مهفصو ىف لاق 8 . بضخلا هفختسيو
 ميفصو مامي ق“لاق مث . . ماكتملا ن م ملاعلا فرع ال هيلإ دعي ردتبا ايلاع

 ا ىلإ اوأجلي ملو ٠ ملعلا رونب اوئيضتسإ م د حير لك عم نولي

 : ملسو هيلع هللأ ىبص 8 ىف لاقف ريا نم لوسر 1 ممااخ نيذلا ءالؤبف

 نيذلا مهف . مثدحب نساثلا راس ىف نيح الو رجالا ف 0 5- 0 ملاعلا

 . ابلعمت هلو لصالا ىف 0)

 . ليلق لصالا (0)
 . باتكل لصالا ف (م)

 معلا هوجو ىلع طقس ضوعبلاك ريغض بابذ وهو ةجمع عمج محلا (4)

 ابتيعأو ريهاو



 وبأ لاق . لبجلا نم هللا ذوعن . هنع هلا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع مبفصو
 قرتحيف ايف تفاهتيف رابنلا ءوض محتقي شارفلا وه « جمحلاو . بلاط
 نم ايندلا ىف امن نم . ةدحاو ةلصخ . لوس لاق . ةجم هددحاو ؛ ىثالتو.

 . رانلا نم ىقعلا ىف احن لبجلا»
 « لبجلا نم مظعأ ةيصعم اهيف رأ لف « املك ىصاعملا تمشتف . لوس لاق

 : هاتعم ىف دشنأو لبجلاب لبجلا . معن لاق ؟ لبجلا نم مظعأ ءىث لوف ليق»
 ىرد: ىتمه ىحف ىرد» ىذلا لوقب ملاع تال ىردت ال تنأاذإ

 ىردت ال كفأي ىردت ال كنأو لهاج كنآب ىولبلا مظعأ نمو
 بلط نإ . لاقف سنأ نب كلام دنع لعلا بلط ركذ : بهو نا لاقو

 كل تصح اذإ نسحلا لعلا رشت نإو « نسحأ ملعلاب لمعلا نإو ء نسحلا للعلا

 ىسمب نيحو « ىسع نأ ىلإ ميصت نيح نم كمزاي ام رظنا نكلو « ةينلا هيف
 تنأف كلذ تلمف اذإف , ""ائيش كلذ ىلع نرثؤتت الف ء مبصت نأ ىلإ
 اذه* مّكلعي نأ لجرلل لحي ال ةنس ةئايثلث دعب . لبس لاقو . ىلاعلا ميكحلا
 « مالكلل نونيزتيو قلخلل نومّتصت» موق' ثدحي هنأ الإ [ معلا ]
 مثدوبعمو « مهمالك مهتيلحو:مهسابل مديجاوم ن وكن« مالسلاب نوطاعتي و
 : مهتوطب

 قفانمل هرشنو هلذب قأتي مولعلا نم عون لك . ىكملا بلاط وبأ لاق
 « نيقيلاو ةفرعملاو ناعإإلا لع الإ ء هيف بغر اذإ ء كرشم وأ عدتبم وأ
 , هقئاقح ىف مالكلاو , هتادهاشم فشكو « هديجاوم روبظ ىأت, ال هناغ

 ةعيدوو « هدايع نم ءايلوآلا دنع ةدبع كلذ نال . نقومو نهؤمل الإ

 نوكت ال هتعيدوو « نيملاظلا لانن ال هدبيعو « هقلخ نم صاوخلا دنع

 . نولطملا كلانم رخو + نيلطيلل ادوجو

 هيلع فاخأ لعلا اذه نم بيصن هل نكي مل نم : نيفراعلا ضعب لاقو

 ىلإ رابنلا لوأ نم تايودئمو نأسو ضئارف نم ناسنإلا مزايام ٠ ىأ 00 0
 . اهلك ر يلا لقاونو نآرقلا ةوالتو ركذلاو حيبستلاو ةالصلاك هرخآ

 ( بولقلا لع - ه)



 .ققحتي مل« ىوه ىلع ارسم وأ ةيندلل ايم ناك نم را لاقو . ةعاشلا موش

 1دهرزف هل ستفشإ 0 .قاتلصخ هنف ناك نف : رخآ لاقو . !ديأ ململا 1 نم ع

 ,ةعدن 'وأ ربك. فزح معلا

 ملع وه نطابلا لع نأ [: ىلعأ] ةفرعملا لهأ قفتا . بلاط بأ لاق
 ةجرد قوف « نيب ر#ملا نم وهف | هنم 1 بيض هل ناك نم نأو. َ نا

 قزري الأ: هتابوةع سياف معلا اذه كأن ع لاق , نيملا باصصأ

 قى :ملسو 4 هيلع هللأ ىلص هللا لوسر نع بعك نبا ىفأ لاق ودب 9 ايش هنم

 ىبلعو.« هينيلع مل هللا لع نم ملع ىلع كلنا. ىدنول "لاق نيح ى دخلا ثمبردح

 14 لاقو . « ىرمأ نع هتلعف امو » هلوق كلذف «هب كيلي, مل هللا نم

 نم ملاعلا بره اذإ « ملعلا ءاعوو ملاعلا نيب اوزيمو الابج أونوكت ال

 0 لثم : بلاطا اوبأ لاق. هئم اويرهاف سائلا بلط اذإو « هويلطاف

 ءالقعلاو . تاةبط نين اء لققعلا ون و: :جلالثك أمهنف سأن 1 كاواغت ف ملعلا و

 ءمو* و ص وصخ |منم ةَمبط لك ىف و 5 ءاملعلاك تاقئيطلاهجلا كل ذكو « تاقيط

 .نوفوقكم مثو ؛ ءايلع مهتويسحب ىقتح ةماعلا .ىلع نوهتشي لابجلا صوصخف

 .نورهاظ مهو « ءالعلا مومع ىلع نوهتشإ نوف ةراعلا كالذكو. هللاب ءايلعلا دنع

 . نينقوملل

 < هللأ مكح ملاعو هلل ماو « هللأب ماع ةثالث ءاملعلا . لوي لوس ناكو

 صالخإلا ملعب ملاعلا وه هلل ملاعلاو « نةوملا فراعلا |[ وه ]| هللاب ملاعلا ىنحب

 مارحلاو لالحلا ليصفتب ملاعلا وه هللا مك ملاعلاو ء لاوحالاو تالياعملاو

 مو .هللا مايأ الو هللا رمأب ال هّقأب ملاع . اذه نم طسأ مالك ىف ةرم لاقو

 هللا ملاعو « مأ رهلاو لالحلا ىف نوقتملا [ مو ] هللا م انأب ملاعؤ « نونمؤملا

 . ن رةيدصلا مو هللا :مايأب ملاع
 ةنطابا) هللا ةممتب ىأ ء هللا مايأ. ٠ هلوق ىنعم ىف ىساا بلاط وبأ لاق +

 < هللا مايأ مهركذو » هلوقىنعم ف هوجولادحأ ىلع ليقدقو ةضماخلاهتابوةعو



5 00- 

 ملعلا نوبلطي سانلا نأك . ىروتلا .لاق.. ةيضاملا ممالا ىف هتابوقعب ليق

 كلذو-؛ اريره اوضلخأ اذإو ءااوصلخأ اولمع اذإو ءاولمع اوملع اذاف

 دجوب نأ نوبح اوناك :نسحلا لاق . ءامامإ نيقتملل انلعجاو » ىلاغت هلوق
 ىلاعف . نيقتملا ملاعو ءا رماآلا ملاع ناملاع امه :مهضعب لاقو . ريخلا مهدنع
 ةفرعملاب ملاع ود نيقتلا 0 .ماكحالاو اءباضقلاب ملاعلا وه ءارمالا

 ايندلا لع ةرخآلا نورئؤي تيدا : لاق ؟ ءاملعلا نم . لهسل لبقو . نيقيلاو

 نيب رض ىلع ملعلا لهأ ناك : ءاملعلا ضعب لاقو . موهسوفن ىلع هللا نورثؤيو

 مارحلاو لالحلا ىف ىّبفملا ورف . ماعلا ىلاعلا اهأف ء« صاخ ملاعو « ماع ىلاع
 اذإ ىذلا وه ملاعلا وبف « صاخلا ملاعلا امأو : ريطاساللا باحصأ ءالؤهو

 اةلعم افحصم ىرت هلا- هتبب كيلع صق تيبلا ىف هدجت ملف هيلطت هتكج

 .ةرذآلا تأ ىرت# اطوشم ايست ىرت نى ةوقكو ىرت ةناطجإ ىزت

 لوسرلا لاق 5« ىناعلاو لهاجلا لاوحأ فلاخي ىذلا وه ىلاعلا ليقو
 ىأرااو وسلا لهأ نم هريغ نع نآرقلا لماح ةنيابم ىفملسو هيلع هللا ىلص
 سشاتلا ذإهراهئيو ,ةنومئتان سائلاذإ هلياب فرعي نأ نآرقلا .لماخل ىتين
 . ن .كحضي ساثلا ذإ هئاكببو « نوحرفي سانلا ذإ هنزحو « نورطفم

 م ىضراق« 0 ذإ هتيحصب و

 : ءابفسلا مالك كممالك ناك ذ يشأ ان ١ ردي ماو نم فصوب ىردو

 0 كفا.« ةلقغلا / توكس كت 75 و « لابجلالاعف كلاعفو

 امنإ فصاولا ملكستملا ملاعلا سيل ىنأ اي , ءاكحلا ةكحو « ملعلا فئارط

 امتإ] ىساركسلا | ىلع ] 227ساج نم 0 سيل . فئاخلا رذحلا ملاعلا

 00 امت] ] لذاحنل :ىف مانص نم ملاعلا سيل . ىصاخملا بنتجا نم ملاعلا
 ااعلا 0 ىورز نه ملاغلا سيل « لزأ وتلا و تاهبشلا قئاقد قرع نم
 راعل 2 0 دهز نم ملاعلا اعإ « عنمو عج نم ماعلا س مل ٠ ةةطوعر

 ماعلا س سلج ةولأللا ىفو هيايث عقر ن* م )اءلأ امنإ « سليطتو مهعت نم

 .. سيلج نم لصالا ف (1)



 برهلا ف دجو هنزح لاط نم ملاعلا نإ ء بجع ريغ نم كحضي ىذلا
 ملاعلا سيل . ناسحإلا ريثكملاعلا امإ ٠ ناسللا ليوطلا ملاعلا سيل , بلطلاو
 6 روحجلاو ةنجلا فص نم ملاعلا نيل » ندرجلا وذ ملاعلا اع] « نييجولا د

 قطني الو 3 روحبالو ملظإ "ل نم ملاعلا ام ءروصقلاو نايلخلا ىلإ قوشيو

 لع اذإ ىذلا ملاعلا امنإ « مانو لكأ ملع اذإ ملاعلا سيل . روجفلاو بذكلاب
 امإ . رابخآلاو ثيداحالا ظفح نم ملاعلا سيل . ماص راجلابو ليللاب دجهت

 عمجي ىذلا ملاعلا سيل . رابجلا كلملا ةبوةع فاخو همالك دع نم ىلاعلا

 قشلاب ركم اكهب ردكم نأ فاخي ىذلا ملاعلا امِإ . سيراركتلاو بتكلا
 هتكسأ ىذلا ملاعلا امتإ , مالكلا ةرثكب رختفي ىذلا ملاعلا سيل . سيلب]
 ادحو. اعضاوت دادزا الع دادزأ ايكىدلا وه ملاعلا 1 مالعلا كالملا لالجإ

 ةنيكسلا ؛ لعلاب !ودلعتو معلا اودعت . هنع هللا ىضر باطخلا نيرمع لاق اك
 . مكسلجب مكسلع موقي الق « ءايلملا ةربابج نم اونوكت الو « لحلاو

 لاما بستكي ىذلا ملاعلا سيلو « هرلع ىلع هلام قفني ىذلا وه ملاعلاف
 هللا دهعب اورتشت الو » ليلقلاب ريثكلا عاب نمل اخيب وت ليلجلا لاق اك. هملعي
 ىذلا ملاعلا سيل « نوملعت تنك نإ مكل ريخ وه هللا دنع امإ اليلق اتم
 ةدايزب !دبجو انوخ دادزب نم ملاعلا اع « هملع ةدايزب ةحارو انهأ دادزب

 ادجو ددزب ملو املع دادزأ نم» ملسو هيلع هللا لص لوسرلا لاق 6. هملع

 نمو ()ةحيبق ءاكأ ةرشع ليقو . « اتةمو ادعب الإ هملعب هتلأ نم ددزب مل

 قنكلو « حيبق ايندلا بلط ىلع صرحلا . جبقأ سانلا نم فانصأ ةرشع
 نكلوإ حبق روجلاو « حبقأ ءارقفلاف نكلو . سيبق ربكلاو . حبقأ ءاملعلا

 ةفلاذلاو حبقأ ءاقدصالا نب نكلو حبق بذكلاو مببقأ ءارمالا نم

 باسحالا ىوذ نم نكلو حيبق ءايحلا ةلقو « حبقأ ءابحألا نيب نكلو حيبق
 نم نكلو حديبل كحضلاو « حبقأ هايتغالا ىف نكلو يبق حشلاو : مبقأ

 حيبق ردغلاو « حبقأ خياشملا ىف نكلو حيبق ةيصعملاو « حبقأ ءاكحلا

 )١( حيبق لصالا .



 - وو

 ىف نسحأ ءىش ىأ هللا همحر دينجلا لثسو . حبقأ ةنايدلا لهأ نم نكلو
 .مءالآ رشنو : نيملاعلا عيجل ديحوتلا ناسلب هلا ىلإ ةوعدلا لاق ؟ دبعلا مالك

 صوصخ نم ةبهلا لهأ دنع هيلع ءانثلا :ةيلغو نيرك اذلا سىلاجب ىف هللا

 .نيملاعلابر رظن عضوم مهمولق نيذلا « نيدناجور لاب رك جيرفتو « نيفئاخلا

 مهلضفأ كاذف « هريغلو هسفنا ملاع ةثالث ءاملعلا .ىرصبلا نسحلا لاقو
 1 ملسملا داخأ اهبطعي ةيطع نم لضفأ ةقدصب لجر قدصتام لاقي : ليقو

 ُم رشأ كاذف هريغلالو هسفنل ال ملاعو . نسحم [كلذو] هدحو هسفنل ملاعو

 ليق . رقفلا لاق ؟ كلام سأر اف [ليق] للعلا لاق ؟ كدازامرذ ىنأل ليقو
 عبس [ ؛ ] لمعي نأ ملاعال ىغيني : موضعب لاقو ةدابعلا لاق ؟ كتفرحاف
 ةيرقلا لهأ نمو ءايبنآلا ةثرو [ نم | نوكيو « هلل هملع نوكي ىّتح لاصخ
 : كلاثثاو . بلطلا : ىناثلاو . هللا هجول ةقداص ةين : 2 اهلوأ . هللا نم
 :غباسلا . هيلمعلا : سداسلا . طقحلا : سماخلا ميلعتلا : عبا رلا . عامتسالا

 نبا لاقو.. ني. ىح مكلاب هيلعف الإو ؛ كلذ دجو:نإ نيةحتسمال هرشن

 ءاملع : لوش ملسو هيلع هللأ ىلص هللا ل وسر ثعمس . هنع هللا ىضر سابع

 هيلع ذخأي ملو . سانلاهلذبف املع ىلاعتهتلا هاطعأ لجر . نالجرةمآلا هذه

 باودو.ءاملا ناتيحو ءامسلا ريط هيلع ىلصي كاذف ءانمت هب رتشي ملو . اعمط
 أديس ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلع مدقي . ”نوبتاكلا ماركلاو ء ضرالا

 ىلع هب نضف ايندلا ىف املع هللا هاتآ لجرو . نيلسرملا قفاري ىتح اهيرش

 ماجلب اهجلم ةمايقلا موي ىنأي « انت هب ىرتشاو ءاعمط هيلع ذخأو « هدايع
 ىف هللا هاتآ نالف نبا نالف اذه قئالخلا سوءر ىلع دانم ىداني . ران نم
 غرفي ىتح بذعي [ و ] اعمط هيلع ذخأو « هدابع ىلع هب نضف املع ايندلا
 سانا باح

 . هلوأ لصالا ف ()

 . نوبتاكلاو لصالا ف ()



 مس واذا

 « ملعلل لقانو 5 ميكحو 5 هيعفو « ماع 6 دار ملعلا ل اهأ ضاعأ خيضمجو

 للعلا ىف ىنائرو معلا ملكستم 9 ملعلل ءاعوو ؛ ىلعلا' 'لماخو ٠ ملعلل قاع

 نم موعدي م ااع الإ ماع لك دنعاوسلا# الد ملسو هنلع هللا ىلع لاقو

 ندر.« صالخإلا ىلإ ءايرلا نمو « نيقدلا ىلإ .كشلا نم : .سمخ ىلإ سمخ

 « ةيحصنلا ىلإ ةوادعلا نمو « عضاوتلا ىلإ ربكلا نمو ؛ دهزلا ىلإ ةيغرلا

 . سانلا نم فئاوط ةسلاجي نع لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىبهت دقو
 » ا ف ميلعجو «ءايندلا ىف نييغارلا ءأي غلا ى سل ادع نع ىجن

 ”عدبلا لهأ اوسلاجت ال لاقو « مكب واق تومتفىوملا ارسلاجتال , لاق
 0 اوسلاجيت ال ١ لاقو « نيك افلا اوسلاجت الد لاقو «ءاوهاأللاو

 نم مهتسلاج نإذ ىوملا ةعباتم ف مكل نوصخربو ايندلا ىف مكن وبغرب

 ىف ديزبو هتيؤر هللا ىركذي نم اوسلاج » ثيدح ىف لإقو « دل مظعأ

 هلع ةرغالا ىف مكبغريو هقطنم م 0

 متركذ هيلإ مترظن اذإ نم اوسلاجال لاق هنأك . باطخلا اذه ىفريدتف .

 زجعلاو « مكلا.ءأ ىف ص قتلا مك-ثروأ همالك م دعس اذإ نم الو ايندلا هتيرع
 .ىق هلع عدهز هلع ىلإ متر ظن اذإ نم الو ءمكللاعف ىف حاصلا َّق لسكبلاو

 ىسقت تلاع نإف ءاسنلا اوسلا# الو . نالذؤلا نم هللاب ذ وعن « ةرخألا

 نيتلصخ هيف تدجو نم الإ سلا# ال . ضايع نء ليضفلا لاقو . ب واهلا

 سلاج . نونلا وذ لاقو . ثركذ اذإ كتيعيو ء تبسن اذإ كركذي

 هقفلا ملا وبف هيقفلا امأ . ريكحلا كلذكو هب فيرعتلا رم دق ملاعلا(١) 03
 ىوارو : دنس نود هريغ لاوقأل هني نم ملعلا لقانو . ملعلا عورق نم نكمتملا وأ
 ءاعوو . هدانسإو ملعلل ظفاحلاوه ملعلا لماحو . اهديئاسأب هريغمواع لقني نم ملعلا
 ىف سانلل سلحي نم ىملعلاب لكتملاو , امل هقف نود ءايلعلا لاوقأ ددرب نم معلا

 . هللا كملعيو هللا اوقتاو د قتلا ملاعلا وه ملعلا ىف ىتابرلاو « ملعلا لئاسم

 لخديو«لوصالا لكودابعلا رومأىف ليلد هتحمص ىلع مقي ملام لك ةعدبلا (9)
 نال اليلد حصي الف فرعلا امأ سامقلاو عاجإلاو ةئسلاو باتكلا ليلدلا ىف

 ةماعلا فرع ناك اذإ عدبو تافارخ ىلع ةريثك ةيديعت لئاسم ىف عمج دق ىفرعلا



 .تكردأ »: لوقيي سنأ :نب كلام لاقؤ . هنا كملكي نم ال ةظع كملكت

 , عرلع تلح.ام هئاعدب قشتسي نم مبنمو دابع مهنم نيعباتلا نم أ خيش نيعبس
 ىرخأ ةياوو يفو نآشلا اذه لهأ نم !اونوك< ل لاق ؟كاذ لو ليق . طق
 (0:نولأس ام باوجٍهقف مدع الواهب نوثدحبام ىناعم نوردي اوناك م

 نوذخأت نمع اورظناف نيد ملعلا اذه نإ :" رانيد نب كلام لاقو . هنع

 رظنيلف » ىلاعت هلوق ىندم نم ريسفالا بئارغ ىف ركّدام هلثمو . ,ركند

 كنامز ىف رذحا ىروثلا لاقو . هذخأب نمع هلنع ىلإ « هماعط ىلإ ناسنإلا

 2 وطسلا دباعو ؛ قاوساللا ءىراقو « تاطلسلا ماع . اثالث

 تدصتقا اذإ . كايندو كندد نيب تفضتأ اه هشاو مصآلا متاح لاقو

 ءابطاللا نم تيبلط كندبب تللتعا اذإو . سانل ناد ضنا تعسف نأ
 سانتلا لدعأ تيلط « تعدوألو ! تعب وأ تورتشا اذإو ؛ سانلا فدعا

 . تضخ رثساو كلذ بيطأ تبلط ةبكاف وأ ةووش تدرأ اذإو . مهنمآو
 اماع وأ ء ةعامج ىف ةالص تدرأ اذإو . سانلا نم دحاو لكب ضرت ملو

 ملاطلاو للاصلا ىلإ تسلجو « ربلاو رجافلا فلخ تيلص.ءايتفلاو ةسلاجملل

 هل تطتح ال كنيد كيلع زع ولو . كيئدب "”كنالابم | مدع ]نم اذهو

 موقلا دفو مامإلا ١ ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ل وق تعمس امأ ء كدبجب
 .لسوهيلع هللا ىلص لاقو « عاقتأ مكمؤيلل[ة] مكتالص لبقتت نأ رس نإ

 العف نأشلا اذه لهأ نم اونوكي مل داهزلا نآل ةنسلا ةياور ملع دضقي (1)
 باي نم ريثكلا نووري مهناأل ثيدحلا ىف مهتياورب لاجرلا ءادع ذخخأي ل كلذل و

 طباضلا نع الإ دخأي ال كلامو . هتياور مصت مل نإو ريكلا لامعالا لئاضف
 ضعب ىف صاخ ىأز مهضعبل ناكنإو . طبضلا لهأ نم اونوكي ملو ظفاحلا
 نولوش مهففحم نكلو فشكلا باب نم مهدنع ىوقت ثيح ةفيعضلا ثيداحالا

 مهل ظفح ال نيذلا . دازملا نوكيت نأ زوح « عيرشتلا ىف هةجحب سيل فشكلا نإ

 . ةصلاخلا ةداعلا وه ريك ظح مهل ناك نإو للعلا نم

 . كتالاثم : لصاللا ىف )م



 اكل 7

 .لكل ةنتف امهتنتف نإفءلهاجلا دباعلاو رجافلا ملاعلا ةنتف نم هللاب اوذوعم »

 ةيمستلادعب مث ء أ دباعو املاع هامس فيك لسوهيلع هللا لص هارت الأ ,«نوتفم
 .نم ذوعتلاب هللا رمأ اك امهنم ذوءتلا, رمأو « روجفلاو لبجلا نم امهرعب مل
 رتغي الو ,.نوتفم لكالإ] نتتفي ال امهتنتفب نأ ركذ مث . يجرلا ناطيشلا
 .كله لبق . كلاه الإ هللا ىلع كلهم الو ء رورغم لكالإ املاح فرخزب
 .نوةسافلا موقلا الإ

 هبلطتالو . هب لمعتل ملعلا بلطأ معلا بلاط اي ىسومل رضخلا لاقو

 هلوق ريسم: ىف ءاجو ءهرون كريغلو ء هرزو كيلع نوكسيف ء هب ثدحتتل

 هتعوف هيهنو ه رمأ هللا نع تقلع نذأ : ليق « ةيعاو نذأ اهعتو » ىلاعت

 . هب تلمعف كلذ تيلعو

 ثالث ملاعلا ىف لعتملا دجو اذإ . هللا همحر ىملا بلاط وبأ لاقو
 .نسحو عضاوتلاو ريصلا تاجرد العأ ىلإ لصي همزاب نإف : همزايلف تامالع
 .هزنك هيف نإف هدقتفي نأ ملاعلا ىلعف لاصخ ثالث ملعتملا عمج ©2اذإو قلخلا

 علا . هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاقو مبفلا نسحو بداألاو لقعلا . هتمينغو

 لاقام نسحأ ام : ىبرغملا نايثع وبأ لاق : نادبإلا ملعو « نايدآلا مع

 نادبآلا معو ؛ فراعملاو قئاقحلاو بولقلا لع نايدآلا مع . ىمفاشلا
 .تاددهاجلا ماكحأو تاسايسلا<وقتو تاضايرلاو سوفتلا تافآ لع ةفرعم

 .كلذ تدجو نإفع تامالعس مخ ملاعلا ف بلطا . ىكملا بلاطو بأ لاقو
 .قحلاب نيكاقلا ةرخآلا ءايلعتامالع ىهتامالعلا هذهو . تامملا ىلإ همّزلا

 ريبخلا فيطللا لاق اك . ؟2نيزرلا لقعلا نم هلدبال قدصلاب نيقطانلا

 عملا ىلع رداقلا لاق اك ةيشخلا نم هلدب الو . «نوملاعلا الإ اهلقعيامو ٠
 لاق اق عوشألا نمهلدب الو« ءابلعلا هدابع نمهللا ىثخ امإ كللذك ةفلآلاو

 هل دب الو « اليلق انمت هقا تائآب نورتشي ال هلل نيعشاخ » عوكرلاب دوبعملا

 . اذإف لصالا ف ()

 .. ليعثلا : نيزرلا (0)



 كلن 7 نال

 ,نم كعبتا نمل كحانج ضفخاو » عراوقلا لزنم لاق اك . عضاوتلا نم
 ةمحر امف ٠ قلفلاو رانلا قااخخ لاق اك. قلخلا نس نم هلدب الو . نينمؤملا

 .« محل تنل هللا نم
 هماقم هلأ دنع واعي الو هفاصوأ لككت الو . هللا هحر بلاط وبأ لاق

 ليلجلا لاق اك . هدنع ايندلا ريخصتب الإ هتنيه قالا بولق ىف ىلصح الو

 هللا باوثا مكلي و ىلعلا اوتوأ نيذلا لاقو ١» 2” ليبنلا ملاعلا فصو لاك ىف

 .هايلعلا نم ورف لاصخلا هذه | هيف ]دجو نث ة « [احلاص لمعو] نمآ نمل ريخ

 تلخ دق ةمأ هتلاو كلت رمحآلا تبيركلا نم كنامز ىف زعأ وهو هللاب

 . « زكر محل عمست وأ دحأ نم مهتم سحت له د

 دينجلالاقو هنم لست ولعبو نسحب دحأ قب ١ . ةنييعنينايفسلاقو
 ةفرعمو؛ةيدوبعلا لع ةفرعمو املع نيئيش دابعلا نم دارأ هللا نإ . هللا همحر
 اعلا نع جالحخلا لئسو . مهسفنأ ظوظحف كلذ ىوسامو « ةيبويرلا
 مالعلا وة ريك ءايخأب ميلعلا و ؛ دحاو ءىشب ملاعلا : : لاقف . مالعلاو ميلعلا و

 اننا سر وسع 1 ملسو هيلع هللا لص ىلا لاقو . ءىبث هتوفب ال نم

 سانلا فلتخا اذإ!قحلاب مهلعأ:لاق . لعأ هلوسرو هللا لاق ؟ لعأ سانلا ىأ
 .دوعسم نبأ ناكف « ةنسلا ىلع فدجري ناك نإو.. ريصقت هلع ىف ناك نإو
 ري*نولازي ال ١ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةاقو دعب لوقي ةنع هللا ىضر

 . هنم هيفشيو هب رخ نم دجب ملف 1 مكدحأ ردص ىف لاج اذإ ام | اذإق ]

 . "هودي الف هويلطت نأ كشوأ هللا ماو[ ريخخ اوسلف | هل هفشكمو

 ىف انلص> دق . ربخلا اذه حرش ىف هنع هللا ىضر ىكملا بلاط وبأ لاق
 ق تدرو ول ةلكشم نال دوعدسم نبا [ هنم ] فاخام لثم ىف اذه اتنامز

 )١( رمألا ىف قذاحلا لبانلا .

 تقو ءىم< نأ ىلإ ريخ نولازي ال سانلا نأ ىتعملاو ةميقتسم ريغ ةرابعلا (؟)
 ممردص قشيو رودصلا ىف ةجلتخلا ديحوتلا تاهبش نع فشكي نم هيف نودحجي ال
 . ةيفرظام تسيلف ريخلل بااط ىنأ حرش ىتعملا اذه ىلع لديو . كاشلا نع



 مس لع سس

 . دحؤملا تافص نم نم ٌومردص ىف تجلتجا 1 توبقتشاو ديحوتلا ىلاعم

 فادشكيسا ناكللو « !زيزع كلذ ناك . رمأللا ةقيقح ىلع كلذ فيشك دارأو

 ,.. مآوه نع هيأر كرب « لاض عدتبم | لوألا ] . رفن ةسمخ نيب كلذ

 مالكلا ف راثرث ناسل وذ ماكتم . 9ىلاثلا لجرلا و . ةريح ىلإ ةريح كديزف

 "9نيدلا رهاظ ىلع هل وقعم سايقبو « نينقوملا ةدار,ش نع هملعر وصقب كيرتفي

 حطاش قوص.. كثلاثلا لجرلاو . ةهبش هب فاقكلتت فيكو . ةبش اذه

 كيسجف ةع لاو ةماللا هلوقب ٠ فئلاخض ةنسلاو باتكلا كب زر ءادج هن ب طلاغ.

 طقستو « ناكلاد نوكدلا وحممبو سايتلالاو هيوقلاو سارو-ولاو نظلاب

 هلا ةزافم ىف نوهكان ءالؤهو موسرلاو ءامساللا بهذيو « ماكحاللاو ملعلا

 , «2لوقلا طقاس اذهو «نيقتملل ةمئأ اولم< مل ديحوتلا ركأ ىف نوقيرغ
 لوقي « هسفن دنع ملاع « هباحأ دنع هقفلا ' موسوم تفم . عبارلا لجرلاو

 ههطن مل انالل هيف ىلكتن ال بيغلا ىلع نمو« ةرخألا د نم . اذه كل

 هنأ نيكمأل معي ال ذإ [ هب ] فاكي مل ايف ملكتي هتارظانم رثكأ ىف وهو
 3 وح رثأ « ةلماعملا 0 ةف رعمز« 0 وتلا ةميفحو « نامإلا ع فلك

 حالص نعمهتنسلأ حالصإب لغتشاو « هنلاحو هتجاح ىلع مهلا وحأو سانلا

 ةمايقلا دروف « مهتاوهش ىف هرمع بهذأو . همانأ [ نم ] ميمايأب ىفام

 بحاص .سماخلا لجزلاو . اسلبم نيبرقملا ةبصنأ نم دارب امدنعو ءاسلفم
 .ميلستلا د قتعا :لاقدتل ًاساذإ كل لوقي رابخألا ةياور لقانو , راثآو ثيدح
 مههشأو ةقيرط مهنسحأ اذهو شيتفت الب ءاج اك ثيدحلا عامتساب كل رمأو

 )١( لصالا شماه ىلع ١» ةيناث ةخسن « ههايشأو .
 . هاوه نع هيأرب ربذي ىذلا لاضلا عدببملا وه لوآلا لجرلاو (م)
 نيبرضم نانعلا مهلوةعل اوقلطأ نيذلا مالكلا بهاذم باحصأ ءالؤه وهو ()

 . اولضأز اولضف ةديقعلاب ةفسلفلا اوطلخف صوصتلا نع احفص

 ةماعلل ةمهيم تارابعب اوقطن نمو . بذجلا اوعدم وأ بيذاجما مهنمو (4)
 ::نسانلا قطن



 اي را

 لاوحأ ةقيقح ةفرغما الو « نيقي ةدامش هدنع سل « ةقيلخ ةماعلا فلسي

 نم جنت كلعل . لس لسب كرمع عطقاف رصعلا اذه تكردأ اذإف . نيقراعلا
 . مدنلاو ةرطاخلا

 ,ءاكنلا اف رعب ةراشالاو 0 ءاماعلا أبف رعد ةرايعلا 8 زارخلاديعسوآلاقو

 لاقو . ويشلا نم ةداسلا اهملع عش فئاطللاو 6 ءاسيلوالا هق ردد زمرلاو

 . وهام للعلا فرعي نأ ملغلا بلط دارأ اذإ ديعلا ىلع ضرف . بلاط وبأ
 فرخُز نم !ريثك نإو 3 )اعلإأ لمع ملعلا بلطي ىس «هوه نم لاءلاو

 1 ريثكو ل ةريثك امولع مومعلا هنظ مالكلا
 ةماعلا مهمل معلا .ةلمن نم

 اذإف موي تاذ [ دجسملا ] تلخد لاق فلسلا ضعب نع ىكح دقو « ءاملع

 2 معلا ىف نوملكتي 0 ىرخاللاو 3 تنوعدبو نكوصفت اهادح] 8 نيتملع

 3 مهلإ تسادوف ءاعدلا ةقلد لإ تالف 6ع لايعلا :فلض أذ 4 لامعاللا همذقو

 ككرو ءالؤه ىلإ تسلج : ىل لاقو فتاه ى فقترف «تمنف ىاتيع تامحف

 . مدنع ليئاكيمو ليربج تدجول مهبل] تسلج ول هتلاو امأ .ملعلا سلجم
 بح نم سفنتلاو « ةسايرلا بح نم الخ اذإ بأقلا نإ : دينجلا لاقو

 . ةمدخلا سفنلا نمو « ةئكحلا بلقلا'نم ربظ . ةحارلا

 ىورأم ىلإ عمست الأ .. اب معلا ©«0ىه لعلا ةَةيقح . بلاط وبأ لاقو

 ليلجلالاقو ؟ هللا الإ هلإ ال ركذلا لضفأ . سو هيلع هللا ىلص ىنطصملا نع
 ىنعأ ملعلا اذهو . بلاط وبأ لاقو . هلا الإ هلإ ال هنأ ملعاف : هقيدصت ف

 مهولماعو . بونذلا تارافكو 6 بويعلا ممارمو 3 بواقلا ءآود نيميلا ملع

 نيذلا ةينطابلا ليوأت ال ىنعملا نطابو ظفللا رهاظ نم دخؤي ام ةراشإلا (1)
 2 اعم ىنعملاو ظفللا نوطقي

 دئاقعو . اوعلا لداع . د : رشن . قشمد عبط . ةيليعامسأ تاروشنذم مجار.

 ةرهاقلا 1 راطعلا تزرع . رشلن ٠ ىتاملل 5 ةدطابلا

 رخالاو لصاللا ىف (؟)
 . وه لصاللا ف ()



 دس اي ل

 و هيلع هللا لص هللا لوسر لاق دقو . ءابطالا مم هبابرأو ء.ءايلوألا
 ريغ نم ملعلا أذ ملكتم اق . نءاض ويف لتقف بط هنم ماع لو بيطت نم

 اضيأ مهلتقب ريصي [ و ] هسفنل مث [مهل ] "'لتاق هنم نيلباقلل نيقي
 ماكتم لك نع عمت الو ملاع لك ىلإ "سنجت ال هاللا متاح لاقو ء الاتق

 , أكف .نيتوقل) بلطب ترمأ دقو ءانوق كيلقلو . اتوق كدسجل نأ ملعاو
 ةلإ كبلقل ضرت الف كلذك ء تاوقالا نم بيطلاب الإ كدسجل ىضرت ال

 توق ىف كل نأ اكو : قتلا فئاخلا قتلا ملاعلا لع وهو « مولعلا فظنأب

 : "9ا+لع بتاعت ةهمشو ء هب بذعت امارحو هيلع بساحت الالح كسفن

 ٠ . زيمو ركفتو لقعاو ريدتف هلثم كبلق توق ىف اضيأ [كلذك

 ايندلل اح نوكي الأ ةرخآلا ملاع ةمالعنم نإ . كملا بلاط وبأ لاقو
 ىلص لوسرلا لاق امك مالكلا ةرثك ىف ةورش اذ الو « ايتفلا' ىلع ائيرج الو
 توكسلانم هيلإ بحأ مالكلان وكي نأ ملاعلا ةنتف نم نإ : ملسو هيلع هللا
 نسحلا لاقو . معو ةمالس توكسلا قو ةدايز هل قيمت مالكا قو

 نيز تمصلا ىلقو « همالك ةرثكب لجرلا قدص ةلق ىلع لدتسي « ىرصبلا
 .ملاعلا ءأجسب بهذتو « لهاجلا حمضفت مالكلا ةرثكو « لهاجلا رتسو ملاعلا

 لئاسملا باوج نع عروتلا ناك هنع هللا ىضر ىملا بلاط وبأ لاقو
 ةباحصلا ىف كلذ [ و ] افورعم ةمالسلل ابلط مولعلا نم ريثك نع توكسلاو

 هللا ىضر دوعسم نبأ نع رثالا ىف ءاج م, فلسلا ىحلاصو نيعباتلا رايخو

 هللاىضر رمع نبأ ناكو . نونجم وهف هنوهتشي ام لكىف ساتلا ىفأ نم . هنع
 سابع نبا ناكو [ ة] دحاو نع باجأ . لئاسم رشع نع لتس اذإ هئع

 هتكسو [ 6 ] دحاو نع باجأ , لئاسم رشع نع لئس اذإ هنع هللا ضر
  ةعست نع

  مدئاقع داسفإب ةكلهتلا ىلإ مبسفنأب قلي هنأ دارملاو . التاق لصالا ف 0)
 . هيلع محرزو هنأال هسفن لتقي مث نمو

 . سلاجت لصاالا ف (؟)

 . هيلع لصأالا ىف (0)



 لعل ة/#

 هال ومىلإ هبلقعفربو عت ف دعقي ىدلا وه ملاعلا . لبس دمت قب لاق

 لس ءىش ىأو . باوصلا هك نأ هلأسيو « هقيفوت نسح ىف هيلإ رقتفيف
 اذإ هنع هللا ىضر كلام نب سنأ ناكو ..هالوم هل ممتف امب [ هيف ] لكنت هنع
 ىف ءاج دقو . انينو ظفح هنإف ندتحلا انالوم اواس . لوقي ءىث نع لثس
 '")اهدريف ةباحصلا نم لجرلا اهنع لأسي علا نم ةلأسملا "” تناك. رئآلا
 . الوأ ©2اهنع لثس ىذلا ىلإ عجرت ىتح رخآلا ىلإ رخآلا اهدريو رخآ ىلإ
 , ةياحصلا عمج ةلأسم نع لس اذإ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ناكو

 مدنعو مهنم باوجلا دحي مل اذإف « راصناللاو نيرجابملا مل ءردب لمأب أديف

 طبنتسا ىنعي « صاوغ اب صغ:[ لاقو ] هنع هللا ىضر سابع نبا ىلإ تفتلا

 ةلأسم ىف اموي نيثالث دوعسم نبا ىلإ موق فلتخاو لاق . نآرقلا نم

 هللا نف اباوص ناكن إف ىنأر ايف بيجأ : لاق مث . كلذ نع مهيجم الف
 ىنلالاةوإ كلذنم]نائيرب هنم هلوسرو هتللاو ناطيشلانمو ىف طخ ناك نإو

 وأ اريخ لقيلف رخآلا مويلاو هتلاب نمي ناك نم : ملسو هيلع هللا لص
 دنع معلا ناك اذإ . هنع هلا ىضر قيدصلا ركب ىنآل ةعاجم لاقو . تكسل

 نم دنع لاملاو [ هب ] لتاقي ال نم دنع حالسلاو ء[ هب ] لمعي ال نم

 . روماللا تعاض « هنع لبق. ال نم دنع ىأرلاو « هقفني ال

 بلطأو سنأ نب كلام دنع للعلا بلطأ تنك . سيق نب فنحالا لاقو
 مونمو ةعامج نحف اذإف هدنع امو. ترضح دقلو مصاع نب سبق دنع لحلا

 هتلأوف كيخأ نبا هلتق كنبا اذه : اولاقف هيدي نيب اوفقوف فوتكمو لوتقم
 كاخأ راوو كرع نبا قاثو لحف مق 5 هل نال لاو ىّح ؟؟2هةويح لحام

 ناك لصأالا ف )١(

 هدري لص”الا ف (؟)

 هنع لص الا ىف ()
 مسالاو هديب ىتحي دقو هتماعب هيقاسو هريظ عمج اآذإ لجرلا يتجا لاقي (4)

  ىح معمجلاو ةوبحلا



 ب روبن تك

 : لاقف هيخأ نبا ىلإ تفتلا مث « ةبيرغ اهنإف همأ ىلإ لبإلا نم ةئام قسو
 لق كقهر ا كوع تبهذأو 3 كدذدغع تلصق و ء . كتبا رق تلق

 . كريغ ثا دننأ

 هنم ىلعلا ماسقأ ةعبس [ لإ ] مسقتي مالكلا نأ لعاو بلاط وبأ لاق
 نيب قرفي ال نمو هفرعي ال نم هطقتمل حرطم وغل ةنسلا رئاسو دجاو مسق
 ةطقاس لكل لوقت برعلاو . مالكسااو ملعاأ نيب زيم الو « لهاجلاو ملاملا
 وه م كردق فرعت نأ وه ملعلا . ديتجلا لاقو . ةلقان ةلئاق لكلو . ةطقال
 «هملعنع تكسي نأ لاعلل ىغبفي ال سو هيلعهتلا ىلص ىننلا لاقو . وهامو

 صقب ءىدت»ب ىذلا صاقلاو . هلهج نع تكسي نأ لهاجال ىغبقي الو
 ديهزت الو نيعماسلل فيو ريغ نم راثآألاو صصقلا ركذيو رابخألا

 . نيبغأرثل
 .نوعمتجي [سلاج] نيمدقتلل ىضم ايف ناكدقو . ىكملا بلاط وبأ لاق

 تاماّم ةفرءملاو نيقيلا ىلع ىف نيمهلاصال ناكوءانتامز ىف تسردنا دق اهبلع
 «نيبلاطلاة للان دنع تفع دق « امايرأ نوبلطيو « ابلهأ اهركاذت, لاوحأو

 ملعو « لالحلا م 1ع بلط اهنم . اهقرط نيكلاسلابامذوءاهف نيبغارلا مدعو

 تايساحملا ىف عرولا ملعو ء 2 مارحلا ةهبشو لالحلا ةيبش نيب قرفلا

 لامعالا داسف ىلعو © سوفتلا تافآ ملعو صالخإلا ملعو و تاالماعملاو

 سفنلا قافنوباقلا قاف نيب قرفلا ملع و لوقلا قافن ملع ولمعلا قاف لع و

 ذيهنلاك . هلح ىف هبتشيو « همرحلا هيلع باغت ىذلا رمأالا . لالحلا ةيبش ()

 هتمارك وأ هتمرح ىف هبتشيو , لحلا هيلع بلغ ام مارحلا ةهيشو « سفنلاب عامسلاو
 هب ررضتت الو ناخدلا نمث ىلإ جاتحي اال نخدملا ناك اذإ نيخدتلاك « ةييرحتلا

 بكترم نم ام رج دشأ لالحلا ةبيش هيف ٠١ بكترم نأ امهنيب قرفلاو هتحص
 ش 1 ءىذ عرولا نم هيف يدل امهالكو مارحلا ةيبش يقام

 ةحصفم لا . ةيسدقلا سئارعلا ] لثم ةلمتسم بتك بايلا اذه ف'فنص (؟)

 . ةيرصملا بتكلا .رادب طوطنع |[ ىركبلا قطصم ىديسل ةيسفنلا سئاسدلا نع



 كا 7( كل

 .كلذ اهرابظإو اهتوهش سفنلا ءاقخ]' لعو ©7لقعلا قافنو خؤرلا قاقثو
 رطاوخ لعو (” بابسالاب سفنلا نوكسو للاببلقلا نوكس نيب قرفلا لغو
 ناطيشلا ةملو « لقعلا رطاوخو نيقيلا رطاوخو ء مورا رطاوخو سفنلا
 ؛نيفراعلاتادهاشم. توافت ىلعو لامعلا قئارط لاردأ لعو © كلما ةلو

 ةقرفتلاملعو ء طسبلاو ضبقلا ملعو ؛ نيديرملا ىلع دهاوشلا تانيولت معو

 قالخأب قلختلا ملعو « ةيدوبعلا ملعو « ةياهنلاو ةيادبلا ملعو « عمجاو

 ملعو 95 ةيدو يعل! تافصب قوحتلا ملعو 5 ةيرجلاو ةيدودعلا ملعو 0 ةيب وبرلا

 . بتكلا رادب ةطوطخم . اضيأ هل [ اياصولا ] و [ ىساحملا ثراحلل ةياعرلا ]و
 . انل عبطلا تحت

 )١( ناسالا ىلع كلذ ربظي نأ نود . قافنلا لهأ يلإ هليم . بلقلا قافن .

 فوقولاو ركذلا دنع ملعلا تاءاقل] ىلإ هتوكس وأ . ديبعلا وحن ةلذلاب مروعش وأ
 هل لوستو ديزملا لع سفنلا ىلوتست نأ : سفنلا .قافنو . اهبليصافت لمأتو اهعم
 ةيهاولا ةجحلاب هلمع كلذب قفانت دالوالاو :قزرلا رومأ ىف ريكفتلا وأ ءوسلا

 اهب لدتو ابكواس دنع اهدها شمع حرفت نأ . حورلا قافنو . راباملا لالدتسالاو

 قافنو ديرملا سفتفف وهز دهاشملا كلت بقعي نأ هتمالعو هنع ىضرتو اهزيغ لغ

 لحب جاجتحالا وأ . ةضحادلا ةجحلاب اهترزاؤمو ؛ سفنلا قافنل هعوضخ لقعلا
 رخآلاب امهنملك طبتري حورلا و بلقلا قافنق . تاطل اءماهف ةلدأب ةهوركملارومالا

 نالصوياعم لقعلاو سفنلا قافتو رخآلاب امهنملك طيتري . لقعلاو سفنلا قافنو

 اعم حئرلاو بلقلا قافن ىلإ .

 فراعم هيحصتو ؛ بارطضا الو قلق هعم نوكي ال . هللاب بلقلا نوكس (؟)

 هححصي بايسالاب سفنلا نوكسو.كرادملاو رعاشملاو حورلا ىف ومسو تادهاشمو

 .رعاشملاوكرادملا هعم ومستالو . تادهاشملاو ف راعا!نع بجحو نطابلا ىف قلق

 ىلا . رطاوخلا باب ءىرعنبالةيناسنإلاةجلملا ىق ةيهلإلات أ ريدتلا :عجار()

 نبا نيدلا ناسا فيرشلا بحلاب فيرعتلا ةظور ١» ىف رطاوخلا بابو . دادغبب
 . انل عبطلا تمت . فوصم“ ١49 ةيبرعلا ةعماجلاب روصم « بيطخلا



 ا موادادح

 .تاذلا ىلجتب ةفشاكملا مولعو ؛ تافصلا ىناعم ملعو « ءاملعلا تاماقم نايج
 ىناعملا روهظو « ةئطابلا فاصوالا ىناعم ىلع ةلادلا لاعفالا رابظإ ملعو.

 صقتنلا ملعو « داعبإلاو ٍبيرقتلا ملعو . ضارعالاو رظنلا ىلع ةلادلا:

 ( ىوليلاو ءاليلا ملعو 6 رابت>الا ملعو 2 هبوقملاو ةبوثملا ملعو » دب زلأو:

 ملعو .ةساحملاو ةيلاطملا ملعو « سوفنلا تادهاجم ملعو ناحتمالا ملعو-

 لك نم بولقلا توق باتك ىف بلاط وبأ ركذ دقو « ةرابعلاو ةراشإلا
 تكرت « الوصأو المج كلذ نم مسرو 'ال وصف مولعلاو عاونالا هذهنم عون

 . هباتك علاطيلف كلذ ؛ ةفرعم دارأ نف '2ةلاطإلا ةيهارك كلذ

 لاي ام هللا لوسر نب اي : هنع هلا ىضر قداصلا دمت نب رفءعجل ليق
 مهمو © كير م هرخآ ىلع كمالك ل وأب لدتسي هتملك اذإ نم مهم سانلا“

 هتملك اذإ نم مهنمو « كبيحي مث كمءالك ىف قرغتسي ىح تمصي هتبلكاذإ نم
 : ءازجأ ةئالث ىلع لقعلا مسق هللا نأ ملعا . رفعج لاق . ىلع دعأ لوقب
 مالكلا لوأب لدتسي ىذلا اذهف « هتقلخ لبق لقعلاب ءىدتبا نم سانلا نف'

 « اهنم هللا ميقلخ ىتلا ةفطنلاب هلقع نجيع نم مهنمو . بيحب مث هرخآ ىلع

 بكر نم مهنمو ٠ بي مث مالكلا ىف قرغتسي ام ىلع تمصي ىذلا وف
 . ىلع دعأ : لوقي هتءلكاذإ ىذلا وبف « هتقلخ لاكدعب لقعلا هيف

 باب
 ملم لك ىلعةضي رق ىلعلا باطملسو هيلع هلأ ىللص ىنلا لوق ىعم َّق

 نيكسملا وهسيل : مهضعب لاق . رهن: الف لئاسلا امأو : هؤانث لج هلوق
 ملعلا نع كلأس ىذلأ معلا بلاط وه امتإ « ةعطقلاو ةردكلا كلأس ىذلا

 ةقلح نع لئاسلا وه ىدلخلا رفعج لاق . ةيلعو هيرق نكلو ء هرجزت الف

 هسدلانأ ىلع رداق ىنإف ؛ ىتمحر نم هطنقت الف كلذ نع كلأس اذإف « ةيادهلا
 بيرق ىنإف : 4الد فطللاب ىلع هلدف ىنع كلأس اذإ لئاسلاو . ةيادملا سايل

 ؛ ةيكملا تاحوتفلاك . فوصتلا بتك تابمأ ىف ةرثعبم لئاسملا هذه )١(



 ب ملإ ح

 مللاومأ قو » ىلاعت هلوق ىنعم ىف هللا دبع نب لهس ىكح اذه لثمو . بيجي
 ىلإ داشرإلا كلأسي ماعلا بلاط وه : لاق « مورحاو لئاسلل مولعم ق>

 لاؤس ىلإ ىدتم الو ؟'2هل ناسل ال نم مورخلاو ؛ هقحح هل فوأف « هللا

 اباجإ هللا ىف ةيغرلاو ؛ هللا لع ةلالدلاب نوأدتبيف معلا
 « ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط : لسو هيلع .هللا ىلص ىننلا لاقو

 ىنعم ىف نطابلاو رهاظلا ءايلع نم ىلعتا لهأ فلتخا . ىكملا بلاط وبأ لاق

 . رخلا اذه
 ؟لاحلا مل عام هل لأقل لاخلا لع كلذ دارأ هللادبع نب لوس لع وب لاقف

 لاكهنطانا نك مل نم 5 0 ءادتقال“ رهاللا نمو صاللخالا نطابلا نم لاق

 مكق هللا نأ لعت نأ لاق ؟ كالذ ريسفت اف تلقف « ندبلا بعتم ورف هرهاظ
 ةفرط هللا نع بيغت ال « كنوكسو كتنكرسعو كتينالعو كرس ىف كيلع

 كاسفن نم هنع بهذي الو كريغ قاخ هل رسل هنأك ء كلل عراف وهو « نيع

 طقسي الو دحأ و مهكلم ومهنمال و ؛ةدحا و ةف رط كف رط نم الو دحاآو سلا

 وه نفأ : لاق 5 وهو , ؟"اهنم لقأ الو هرذ كن وكسو كتكرح نم هنع
 قام لع لاقو . ىقخأو رسلا ملعي ء .لاقو |[ تنسك اعز سفن لكلع ما

 هو نرقأ ضو هدف هع وعزا ها لاقو « هورذخاف مكسفنأ

 باقلا ىلإ برقأ هللاو « بلقلا فوج ىف ىذلا قرعلا وهو « ديرولا لبح

 . هل ناسلال هنأكف ٠ معلا لاؤسىف هناسالاعتسا نع لجالا هعنع نم ىأ (1)
 نطاوب نم قاحور دهدم وهو « صالخإ ى لمعلا نع جتني لاحلا )0

 ىمسيف نافرعلا لاوحأ ةيادب ىف لامعالا نولتب لاوحالا نولتت دقو « لامعالا
 دهاشملا كلت روابتتف فراعلا نكمتي دقو « نيولت بحاص ه ةلاحلا هذه بحاض

 ةلاحلا هذه بحاص ىنمسيو «ابلك تادهاشملا ةق وه عماج دحاو دهشم ىف

 لاح لك دبشم نإف ةقرفتلل ةلباق ريغ دهاشملا ةيدحأ تناك الو « نيكمت بحاص د

 هور نكمل و « دماشملا كللت نولتي هبلق نول“ ف فراعلا بلق ىف نمكي ةدح ىلع
 « نيوا“ ىف نيكمت بحاص ,ةلاحلا هذه ب حاصىمم كلذلو نيكقلا ماقم ف هرهاظو

 . هنم لصالا ىف )ع



 اذإف . ةيآلا . , ضرأألا ىف جلب ام ملعب لاقو باقلا ىلإ قرعلا كلذ نم

 هأذعم نيف راعلا صعب لاقو كنف ىدحتسأ نأ كلل ىخيليف كنم هب رق تفرع

 ند ةعاس ُّق همم ىطتق أمو ؛ هتعاس مكحب ديعلا مايقو َ تقولا ملع بلط

 سدل وأ لكأ وأ لزنوأ بكر وأ ىشم وأ تكس وأ ماكست اذإ كلذو «هرابن

 ىضم هلل [تّنأك نإف . هللا ريغ وأ هلل ' ىه ةلاحلا هذه نأ لعب نأ ديريف

 ردع لاق ىلا , ''ةبساحنلا ىه هذرف "”ابكرت هللا ريغل [تزناك نإو ""اهف

 ا وساهم نأ لبق مكسفنأ اويساح . [ اهيف ] هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 ةفرعمو صاالخخ الأ أ ملع بلط 44 ىع ا 1 ماشلا ءابلع صعب لاقو

 حاصيام و هررغو ه4نددخو ودعلادئاكم ةفرعمو . اهساوسوو سونا تافآ

 لامعالاو . صاالخإلا ناك ثيح نم )املك ةضبرفهذه 5 اهدسفيو لامعاللا

 نمحرلا ددع لوق وهو 6 نسلي] ةاداعمب ١ ناسنإلا ]رمأ ثيصح نمو ةضا رف

 . هعبات نمو ى نبأ

 رطاوخلا ةف رعمو 6 بلقعلا ملع باط هأنءم نيب رصبلا رضع لاقو

 ىلإ هلأ لسر ديالا ةضن رف هذهو 2 ودعلا رطاخ فدي اذاعو 6 ابا.يصفتو

 حو رلأ رطاخخ نيبو « ودملا ةمل نيبو « كللملا ةمل نيب قرشب نأ جاتحيف ديعلا

 نب كلام بهذم اذهو « لقعلا حداوقو نيقيلا ملع نيبو سفنلا ةسوسوو
 0 تل نب دحأولا ديعو [ ىخبسلا 1 قرفو راشد

 06 لصالا ْق )0(

 . هيف لصالا ىف (0)
 . هلرت لصالا ىف (0)

 ضرعتسينأ وه ةبساحمانم رخآ عونكانهو . ةبساحما وه اذبفلصالا ىف (4)
 . هيلع ايموايو اهتطخ ىلع هسفن بساحصو هموي ةيابن ىف هلامعأ ناسنإلا

 . هلك لصالا ىف (ه)

 رطاوخلا ىأ ()



 ديحوتلا ملع ن 0 هلوج عسب ملام لع بلط ءانعم اغإ . فلسلا صعب لاقو

 رئاسا ةياغ الذإ : مارحلاو لالخلا نيب قرفلاو ٠ ىبنلاو رماألا لوصأو
 بلط هانعم . دروأل نب بيهوبو طابسأ نباو مدأ نب ميهربا لاقو . مولعلا

 بلط هائءم ةقوكلا ءارةف شعب لاقو . هب هللا رمأ أدق ذإ ةضيرف لالحلا لع

 « ضرتفاو . هيف لوخدلا دارأ اذإ قالطلاو حاكسنلاو ءارشلاو عيبلا ملع

 0 هكنع هلئأ ىكر باطخلا ن راع لوقل 4 ةماع بلط كلذ قى هلودخد عم هيلع

 اذهو ءىلأ مأ ءاش ايرلا لك 1 الإو « هقفت نم الإ هذه انقرس ىف رجت ال

 : اممادكأو ةةردح ىأو ىروثلا تهدم

 ب "115 ىدحم تثاسا نوح ءاياغ م كر ايما نبأ مي : نيمدقتمحلا صضعب لاقو

 رطخ وأ 3 اندلا ا نم اًثيش لمعت تأ دب رو هأ زم َْق لجرلا نوك 0

 كلذ ىف دبعلا ىلعو « دبعتو ىكح ايف ىلاعتو هناحبس هلل ةلأسم هبلق ىلع
 هيف لمعت نأ زوج "الو , تللذ ىلع تاكسإ نأ هعسي الق « لمعو داقتعا

 ملعأ نع لأسف جرخو هأدث نحل نأ هيلعف ُ هأآوج مكحي نأ الو 4 هيأرب

 هلأسيف هيدي نيب سلجم مث ؛ هدلب لهأ
 نمو 00 ىساأ دسأ ن كتناكاو ىلع نا دزأدو رو ول لاقو

 اهعمس اذإ تالكشملاو تاهبشلا ملع بلط دارأ اء] نيملكتملا نم موعبات

 نكي ملف « هبلق ىف رقوو كلذ نم ءىبث همس ىف عقو اذإف « ميلستلا لصأ
 َج رخغيق ةعدب دهتدي الئلهيلع تكسو نأ هدأ ل ل هعاعق و تالذ ليصفت هدنع

 ْ 5 ملعب ل وهو ةعامجا هيمو ذمو هئسلا ىلع كل لب

 هلوق نأ ملعأ هتاو ريخلا اذه ىنعم ىف ىدنع ىذلاو . بلاط وبأ لاق
 سن صضتنا رفلا هذه ملع ىزعل ةض رق ملعلا باط ملسو هيلع هللأ للص

 ضتئارفلالع ثيدحلاب دارملا نأ هيأر لب. كلذك سيل ىساحملا ىأد نإ لب )١(
 ةيذيدلا متاصنلا عجار ] . ىأرلا اذهل ىلاتلا ىكملا ىأر وهو مالسإلا اهيلع ىنب ىتلا



 دس 4 كي

 لمعلاد] مم . اه ريغ نيمل سلا ىلع ضرتفيمل تيد نه اهءاع مالسالاى ب ىذلا

 ثريتحح نم اضرف لمعلا لع راصف 4 6 م ملعلا لوأف 3 9 أملعي الإ سصيال

 سنا هذهالإ لامعاللا نم نض رذ ملسملا ىلع نكي 0 ايلؤ ع9 لمعلا ضرتفأ

 حضأو كالذ ىنعمو . ضرفلا ضرف هنا أاضرف سلا هذه ملع باط راص

 5 (©هيلإ ماللاو فلآلا ةراشإو هيلع فيرعتلا لاخداب ريا ف

 ةداهشل وق نم الوأ ىف هنآلل هيف لخاد ديحوتلا لعو . بلاط وبأ لاقو

 ةلصفتملا©© هاوس تاغص قو هتاذب [ة] اصتملا هتافص تابثإب هقلا الإ هلإ الأ
 لخاد صالخإلا لعو . لاقو ..هللا الإ هلإ الأ ةداهش ىف لخاد هلك هايإ نع
 هب أدبف هلل لمعلا صالخإب الإ السم نوكي ال ذإ اضيأ مالسإلا ةمص ىف
 : مالسولال هطرشو

 هنأ ىلع نوعوم لاوقأللا ف نوفلتخلا ءالؤهو ءبلاط مبأ لاقو
 ملع كلو ىواتفلاو ةيضقأللا ملسع بلط كالذي درب م ملسو هيلع هللأ ىلص

 هناحيس نأك نإ و هضرف نيعتي ام تيداحالا ب تك الو بهاذملاو قالتخالا

 ةثالث . ةعيس مولعلا . لبس لاق . هظفحو هميقي نم كلذ نم '"ىلخضغ ال

 قارون ملعو « ىنابر لع فشكلاف « ةطساوب ةعبرأو « ةطساو الب ةفشاكم
 .ىدنع لعو ؛ لحي لعو ؛ ىحو لع [ذ ] ةطساوب ىذلا امآ و 7 معو

 )١( هلعب لصالا ىف .
 هب . لصالا ف ()
 ملعلا لصالا ىف ()

 ( ةيدبعلا ) ء لأ ١ ىه انه ء لأ ١ نإ ىأ (؛)

 «* ءوس د لصاألا ف )هز

 لخي ال لصاألا ىف ()
 نم « ةفيطل مولغ ىهو « ةيبوبرلا ةرضح نم ضافملا : وه « قابرلا للعلا (/)

 سةدعتسم وأ .ةيوقةحور ةقاط مم نم ةفئاط ابمبقي .اهئاجلخ قدأ ىف ةحيرسشلا رارسأ



 هح يه ع

 اندنع نم ةوسر هانيتآ اثدابع نم ادع أآدج وف 5 ندل ملعو 03 ةطساو هلي

 . ايلع اندل نم هانيلعو

 نطاوبومالسإلا تول وع ملعب ىذلا وه ةقيقألا ىلع للعلا : ىنزوزلا لاقو

 |ةدوجوم مالسإلا دودح رهاواظف.نآس-الا 00 ةريرسو؛ناعإلا مالعأ

 بيغنامإلا مالعأ نطاوبو ءاملعلا الإ ابف رعي ال « ةنسلاو باتكللا ناب ىف

 الإ دسأ هيلع علطي نأ نع قع ناسحالا رس ةريرسو « بيغلا ف بيغم
 اك ةوينلا رارسأ نم وه نطابلا لع نإ ٍلاَعيو . نالعإلاو رسلا لعي ىذلا

 ىلإ عقب ملم . دنقرمسب هلأس الئتاس نأ ىولعلا مساقلا نب دمحأ نع ىح
 فكفةوبلا مادقأ اهأطت ّ دالي هذه . لاق ؟ رئارسلا ىلع نم رايدلا هذه

 اولمعت ىتح لبسعلا !اوعدت ال . ليس لاقو 226 ةوبنلا رارسأ اهلا لصت

 ةدهاعما ركع قب ضولعالا ازعدت ةلو ار شل عع لدغلا وعدت لو
 . ةعم مكن 0 مكعم هتبحصو هأنإ مكنت دهاشم و انإ . هلل

 لوي ام قوق فراعلاو لوقي أم نود ىلاعلا . ىاطسبلا ديزي وبأ لاقو

 نال ل هلم كف لفسالاب ل ملاعل لاو ةسفن دهاش باهذب هير لفحالي فراعلاو

 نم ىيمزاب ال ميسشأ ىف ' ايلعأ عض: ةفرعملاو ؛ مهسفنأ ىف هلهأ مفري ريب ملعلا
 لا أ روع ا ماا هلك :لا [5 ] عوشالاو ةلذلاو عضاوتلا
 دنع انك نورك تأ" نامعا اذيغ انتوا ءاكلم انت تؤك نأ نب
 مولعب تاع 5 ره لوأف تأ رفس ثالث ترغأس .: 0 نونلا وذ لاقو

 حاورالا فقل قلت بهاوم ىهو ةيهولال ا فةيبوبرلات اق ارشإ وه 6 قار 8 1 ”لعلا نو

 محلا و.اظافلأب ىقاعملا كلت كاردإ نع ايلاغ ةغللا روصقل قاروالا ىف بتكفت الو

 0 هذه « نأ الو نيعالو توصال ثيح « ةيدحاللا ىف لكلا جاردنا وه قاذلا

  ةفردألا ىف جردتلا هفسلق ىف ةيفوصلا لوصأللا

 ابلك ةرقغلا ف ركذبلل ريمضلا لصالا ف (1)

 « ىبنلا لوقي ١ لصالا ىف يف

 رائخاف لصالا ىف )م



 مس يب" سس

 صاخلا ©2اهبقفي مولعب تثج ةيناثلا ةرفسلاو صاخلاو ماسعلا امههفي

 . ماعلا الو ص اذ | اهبقشن مل مولعب تنج ةثلاثلا ةرفسلاو . ماعلا اههقفيالو

 : نيعجأ مويلع هللا ناوضر بلاأع ىنأ نب نيا ن يلع نيدباعلا نيز لاقو

 انتتفيف ليج وذ للملا ىري اليك هرهاوج ىلع نم متكال ىنإ
 ان ول اديعب نم تنأ ىل ليقل 4ب حوبأ ول مع رهوج براي

 انسح هنوتأب ام ميبقأ نوري ىد نوتيد لاجر لدحتسالو

 !وربعت ىتح رهاوجلا ره وج ىلإ نواصت ال هللاو . ءاك_هلا ضعب لاقو

 لاق « ةلئاقلا مومسلا ؟9]وب رشق ىجح ةما ركلا نولاتت الو . رطانقلا ةرطنق

 انلق ملعلاب م ك-ةبس امر ناطيذلا نأ رمخ ,ف انيورو . ىكملا بلاط وبأ
 الئاق م اعأا ىف 0 نب الق ملعت ىف ىت>: لمعت الل وه لاق ؟ انهمسا بففيك هلال وسراب

 5 7 اذه قف 1 .لمع امو | ناسنإلا تاوع تح 000 لمعلابو

 ىف هيف عفا ال يذلا سل لوضف بلط [ ةهارك ] هب ديرأ هنأ : امهدحأ
 بودنملا لضفملا ملعلا نأ : : ىاثلاو . 2" هلا نم هبلط ىف ةبرق الو « ةرخألا
 رمأي ال ماس و هيلع هلل ىلح ى ىذأ نال ,امءملا ىضتقي ىذلا وه امإ هيلإ

 هلوق ىلإ 6 الأ ٠ 4 لمعلا رغب ملع باظط هركي الو . ملع ريغب لمعب

 .عرولا مكن د ريخو يلع ن 0 لضف ن 4 نجا ملع نم لضف ٠ رخآ ريخ نم

 هم اما 0

 هبقفي لصاألا ف (1)

 . نوبرشت و نوريعت لصاللا ف 2(

 مكحأ اذإ امأ . هللا نم ةبرقملا مولعلا لبحي بلاطلا ناك نإ كللذ ةهاركو (6)
 لوضفق هب لمعلا دعبو . كلذ دعب بلط مث « هللانم ةبرقملاو ةرخآلل ةعفانلا مولعلا

 . هدييع ىلع ىلاعت هللا ضيف اهف ديشيس هناأل كلذ ىف سأب الق ايندلا مولع



 سس لبابا سس

 ىأب

 ناسل ىلع 22ديرفتلاو ديحوتلا نايب
 ديرملاو فيياملا نم ةراشإلا لهأ

 تافصو ؛ديحوتلا ناس ىف تايآ عيس هباتك ىف هؤان: لج هللا ركذ دقو

 . ةينابر امورف اهيف عدوأو . ةيولع امولع كلذ ىف عمج [ و ] ؛ دحوملا
 . ةياتعلاب رمأ نم الإ ©0اهللإ ىدتبم ال

 (*ديعسوبأ مامإلا لاق « دحاوهلإمكسهلإو ١ هتردق تلج هلوق ىلوآلا

 دوبعم «مكتعاطو مكتدابع ق>ةسي ىذلا ؟دوبعم : ىروباسينلا كلملا ديغ
 ماد ووسي ال مثاق“ لكأي ال دم , ماني ال موبق . توم ال ىح دحاو

 ريغ ىلإ قاب ءددع نمال ء دحأ هكردي ال زيزع « بلغي ال ىوق ءوبلي ال

 الإ هلإ ال , نايبلاو ماكحإلا ىف مالك همالكك الو . .ىث هلثك سيل . دمأ
 . لورجم ريغ فورعم « مودعم ريغ دوج وم ميحرلا نمح رلا ره

 مبلاق ؟ كبر تفرع اذا . هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلعل ليقو
 ساقي الو « ساوحلاب كردي الو« ةروص ههبشتال . هسفن هب ىنفرع

 لاقي الو ءءىث لك قوف وه «هبرق ىف ديعب « هدعب ىف بيرق , « ساتلاب

 هءارو لاقي الو ءىش لك مامأو ءىث هقرف لاقي الو ءىث لك تحتو ءىث هتحت

 . ناك امم هملع؟ن وكي امب هيلع , همامأ ءىث لاقي الو , :ىش لكءاروو .ءىث
 نب رفدج لإ ىارعأ لجر ءاجو ء هريغ اذكه الو اذكم وه نم ناحيسف

 تنكام : رفعج لاق ؟ كبر تيأر له هل لاق هنع هللا يضر قداصلا دم

 8 ىمنلاو رمآل اةاعارم الخ و: سانلا لزتعاو هقفت ادي رفت درذ.سوماقلا ق )0(

 اضيأ ممو . ىلاعت هللا ركذدب نوزترملا مثو نودرفملا قبسو نيدرفملل ىوط هنمو
 هدحو ىلاعت هللاب ناميإلا ديحوتلاو . مهاوقبو مهتادل تكنله نيذلا

 اينابر لضالا ىف )0

 هيلإ لصالا ىف ()
 دعس وأ. لمآلا ق ١)



 ةدهاشع راصيالا هرت مل لاق ؟ هتيأرفيك «ىبارعاألا لاق : هرأ مل ابر دبعال

 ساقةيالو ساوحلاب كرديال , ناميإلا قئاقح بواقلا هتأر نكسللو « نايعلا

 ف روحي ال « تامالعلاب روهشم : .تايآلاب فورعم هنكلو ؛ سانلاب

 ىنارعأللا لاقف . وه الإ هلإالىذلا دحاولاوه , هنكح ىف فرح الو 2” هئاضق
 ْ « فرشلاو ةوبنلا تيب لهأ نم كنأ ملعأ

 ماس ءاروهط ابارش مهجر ماقسو » هلوق ىتعم ىف ىدلخلا رفعج لاق

 » ةئباعملا دنع الإ اوقف مل عماوسام عيمج نع اوهاتف رسلا ىف ديح وتلا

 : لاق ىرونلا نيسحلا ىنأ نع قحو 5 منيو هنيب |مف ؛ باجحلا عفدو

 تدبشو.قولخم ىلإ ةلأسم ىلقب رطخ اءلكت نكو :؛ لكوتلا ىلع ةيدابلا تلخد
 نفل ةررقكو نيالا نع تلكوو دابا ؛لوأ لإ عمحو مق ةلقلا
 ريسأ انأ ايف ءهبرق ديرتو ؟2هدصقت ىهو ؟ اهدوبعمب انظ تءاسأ فيك
 سفنت سفن, قوشلا هقرحأو بهلا هباذ [ أ ] دق باش ىلإ ترظن ذإ
 ايلم ىلإ رظنف : هيلع تملسف . بوسحملا ىلإ بحمل ا ةراشإ ريشيو ء بوركملا
 عنصت ام تلق « كيلع درب ءاش نإ وهو « كقطنأ وه هايجعاو : لاق مش

 انأ لاق ؟ بلطت ام تلق . عناصلاب انأ تسل .اذه اي تطلغ لاق ؟ انه اه
 ذنم انأ : اذه اي لاق ؟ كدصقو كمرع نبأ ىلإ تلق « بلاط ال بولطم

 بي رقلاو ديعيلا نع ىرعطقف بييحلا ىنابس ؛ دصق الو مزع الب ةنس نيرشع

 ارايتخا الو ةدارإ الو العف الو ةرق الو امزع ىل كرس ملف ىلع راغو

 ىبلاطتطيلختلاب ىسفنو « ىنبلاطيديحوتلاب اذه عم مث ءابلق الو اداؤف الو

 لاؤسةلواحمب هللا لع لكوتلا دبع حضفت اهن"ال ءاهدوبعم امنظ هوم ءاج امأ] )١(
 ىديس مهخخيش ىلإ ةبسذ برغملاي ةيلذاشلا عورف نم « ةيوقردلا » ىريو . قواخلا

 نم ذخأي نأ دارأ اذإ لكوتلا ىلع ىلمعلا هبيردت ىف دبعلا نأ ىوقردلا ىنرعلا دمحأ
 هلكوت ىف اذه حدقي الو هرك ذب اضباث برلا, اعلءم هبلقو ديعلل هدب نكئلذ ديعلا

 ةقيقح نأ ةيفوصلا ضعب ىريو . ببسلا ةظحالم نع جورخلا : لكوتلا ةقيقح نآل
 . لكوتلا دقع ضقني بيس لكوتلا ةظحالم نال لكوتلا ةظحالم نع جورخلا لكوتلا



 ىل ربظيو ديحوتلا نع ىل فشكي الو اهطيلختو سفنلا عم ىنكرتي وهالف
 كدحوأ ىّح ايعاد ىدحو لوقأ انأو ايهانوارمآ ىدححو لوقي , "'اهرقف
 كل ريصأ ىتح كاوس ام لك ىنع عطقا ىأ ايعاد ىدحو ىنعم . ديحوتلاب
 : لوب أشنأ مث ”كدحوأف كدحو

 بيغت نبأف ىلأق ىف كاوثمو ىف ىف كرك ذو ىرس ىف كلايخ
 اذه تلقف « بيغ هتيلف ىنع بغي مل نإو , !"' ىنع باغ هتيل . لاق مث فول

 . هتكرتو تيضف ديحوتلا ران هتقرحأ لجر

 هثاوتساو ه] وزئنو برأا دوعص ةيفيك ىف ركسفت نم . نوذلا وذ لاقو

 هلثك سيل هؤانث لج هنأأل « ليطعتلاو ةقدنزلا ىلإ كلذ هجرخأ هشرع ىلع
 لكس ءاش ولو« مالكلا كرت هصقش ملو لكس ىل ءاش وأ ؛ هى لك ىف ءىش

 لع نيرظانلا راصبأ ىوقأ هاك ولو 2 ماهل] الب ملكت ءاش ولو 6 مالك الب

 « مالكسلا قش ميحرلا تيملا عمسأو « ليلقلا ىف ريثكتلا نكسأو « هتيؤر
 هدوعصو هتردق ةيفيكب ةفرعم الأ فرعاف . ىوسلا ىحلا هعمسي ال ىذلا

 . ريغ ال هب نامإلاب رارقإلاو اضرلاو ميلستلا الإ هناوتسأو هلوزنو

 نم كبر ذخأ ذإو ١ رذلا رارقإ نع ةياكح هركذ لج هلوق : ةيناثلا
 . «لب اولات مكبر 5 مهسفنأ ىلع مدوشأو ممتيرذ مثروبظ نم مدآ ىب

 لهأ مهف . لب . لوقب ةفئاط [ ت]؛اجأ هانعم ىف شاقنلا ركب وبأ لاق
 أآدودج . ل لو ٠ اولاعق ىرخأ ةفئاط | ت 1 اأو 6 ناوضرلاو ةداعسلا

 ميقطنأ هباتك ىف ء ىروباستلا ديعس وبألاقو , نالذخلاو ةواعشلا لهأ مف

 (40ناكف 1 لب 5 مهدعب لاقو.« ىلب : موضعب لاقف « ديحوتلا لد رفتب

 « اهرعقد لصالا ف (1)

 . ادحوم كلعجأ ىأ ()

 ريبعتلا دارملا لب . سدقتو لج ةيهولآلا ماقم ىلع ةأرجلا . دارملا سيل (©)
 « قاوذالا هنع تياغ هتيلف « ةيهلإلا تايلجتلا قوذل ةيرشبلاةقاطلا لامتحا مدع نع

 . هل دوهشو ىيغلا ناعإلا كلذل قوذ نود بغلاب ناميإلا ماّقم ىف موقي ىتح

 «ناكم د لصاللا 2 )عك



 داق ال نخ

 ىلاءتهلوق كلذف ء دوسالا يحلاك نورفاكلاو '” ةبطرلا ءىلاللاك نونمؤملا
 هنأي مهنقل » ذاعم نب ىح لاقو « نيعجأ مادهل ءاش ولف ةغلابلا ةجحلا هللف »

 ىلع اوباجأ لاقيو . ةردقلا نع تباجأ ةردقلا ليقو . لب اولاق ىتح مهر
 : كلذ ىف مبضعب لاق 5 22ءانفلا دح

 قبأ تيئف نإ هب نما قبت تنأو ىنفي كنود

 قوم ايقاب لزأ ٍف ىتاف هاوه ىف ل

 دبعلا ةلماعم هيفو « ملعلا نم عون فرح لكلا « افرح نوعبس ةءاآلاو
 نولقعي مو قملا مهطاخ : لبس لاقهنم دارملا لقع هيف ركسفت نم . هبر 'عم

 كلذ ناكو ء ةجحلا محلاثمأ ىلع تيثت « دارملا هنم نوميفيو . باطخلا هنع
 قوبشديزيوبألاقو : هريغدبعو هفلاخ نم ىلع ةجحوهتردق فصو نملقعلا
 ىأ روض»-و دب زي ىلَأ نعد ذب ىأَةب وييغي هللا الإ هلإ ال ةرم لوقأ |نأىانمو

 عم رذلا ىف هل ىرج انك [هللا] عم ديزي ىفأ [مزايقب هللا الإ هلإ ال عم ديزي
 .ةيدوبعلاب سفنل [ ) ]و « ةيبوبرلاب برآث هرارقإ ناكف « ىبب رقأ نيح هللأ
 هللا رهظأ |1 ليقو . درفلا دحاولل ادرجم ديحوتلا قبو رارقإلا نع باغ مث
 مهرخأ'. تابيلقت عست مهللق هلع ىف نيدوجوم اوناكامدعب مدعلا ىف قلخلا
 اورقأف « مهقطنتسا مث موضرع مث ءاوحلا ىف مهثب مث نيبناجلا نم هردقلاب

 « [ هرون نم ] مهياع شر مث , مهيلع ديشأف مهثيو هنيب بتكف اودجسف

 .قحلل اهرهاظ "رارقتسالا ةلك تناكو ؛ بلصلا ىلإ ممدرو « مهعمج مث
 ك0

 )١( بطرلا لصالا ىف .
 امو « هنع تردص ىذلا ملعلا لصأ ىف تادوجوملا عيمج جاردنا ءانفلا (0)

 ءووثال ىه دوجولا ناولأ عيج نإذ سدقاللا تاذلل ةبسفلاب ىمسملا وه مسالا نأ

 ةضاقفتسالاو ديشملا آله و قيرطلا بالط هجوتو ٠ هللأ الإ قد دوجوم الو

 . مانفلا ماقم جتني فرصتلا ىف ةررقملا قرطلاب هنم

 اهنطابو قحلا امرهاظ نأ ىعمو 7 رارقإلا بلط ىأ رارقتسالا ةلك (©)

 ةييوبر الف دبغور برب الإ ققحتت ال اهل رارقإلا بلل ىتلا ةيبوبرلا نأ . قلخلا



5-5 7 

 باوجلا مهنَقل قلخلل اهرهاظو قدعال انطاب رارقالا ةملكو ؛ قلخلل اهنطابو

 فلا ةلاوقر

 لكلو فرحأ ةثالث ىه مهضعب لاق ىلب . ىلاعت هلوق ىنعم ىف ليقو
 ءهب الإ ءىث ىف دحال ةوق الأ ىلإ ةراشإ ءابلاف . ىنعم ىلإ ةراشإ فرح
 نأ نيقواخلا نم 2*دحأ قحتسي ال ةبوبرلا فاصوأ نأ ىلإ ةراشإ ماللاو

 ؛ ةزعلا لثم كلذو « هيف هل كيرش ال هدحو هل الإ كلذ قيلي الو ءابعدي

 لصفلا موي ىلإ ةراشإ . ءايلاو « ءاقبلاو :ةردقلاو « ءانثلاو « مدملاو « ىنغلاو
 نوءيطملا نعاطأ ىب . كلذ ىنعمو ؛ ىرولاو قءالخلا ميج ديدهتو« ءاضقلاو

 توربجلاو بوكتلملاو كللملا ف ءنوركاذلا قركذو.« نودباعلا ىفدبعو
 2 مكسحلاو ءاضقلاو « رمالاو قلخلاو « ةيحلإلاو هاقبلاو ةيبويرلاو ةردقلاو

 , دويعملاو قولخلاو , قئالخلا مهتحي عمجا موي ىب ؛ كلذ ىف ىل كيرش ال

 ىزاجأو « نيملاظلا نم نيمولظلل ذشآف« َيشلاو ديعسلاو ؛ مولظملاو ملاظلاو

 نيموردلا ءابقشاللا عملدعأو « نيمو رملا هادعسلا ىلع لضفتأو « نيدياعلا

 . لب . هلوق ناعم نم ةدحاو ةراشإ ريسفت اذبف . نيملاعلا بر هللا انأو

 ديعلا نضام اذإ لاق ؟ ىضرفلا ةيئام . ىفزوزلا سابعلا وأ لئسو .لاق

 ناكو . هللا الإ هلإ ال لوق ىناعم قيقحت ىهو ©"7ضرعلا موي دويغملا نم

 ناسللاب . ىلب . هلوقب قحلل فو نف . ىلب : دبعلا لوق [ ىف انورفع كلذ ]

 بلطهئطابو ىلاعتهلل رارقإلابلط رهاظف ةيبوبرن ودب ةيدوبع الوةيدوبع نودبدسح

 ىهو رارقإلا ةلكو هسفنا ىلاعتهديحوتب هدحويل كيحوتلا نيقلت برلا نم ديعلا

 ةيدوبعلا ققحعتت ىتح هديبع اهب قطنيل ىلاعت هنع ةرداص اهنإ ىأ قحلل اهنطاب (لي)
 . لاعتو هناحبس ميقطنأ ىذلا وهو قاخلل ناك ابقطن رهاظ نكلو ةبوبرلاو

 « ادحأ قحتست ال , . لصالا ف (1)
 ىلاعت هللا فيرعتب .ديحوتل! ةملكب ةلماكلا ةفرعملاو هقفلااهب ديعلا نهض يأ (؟)

 ركفلاو ركذلا: نم اهتامدقم موزأاب ايندلا ىف ةفرعملا كالت ماودو رذلا موي هايإ

 . لامعإلا ضرع موي ديحوتلا ديعلل هللا نمضي ىتح ةين ديلا ةدابعلاو
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 امةورحو . ىلب فورح ىتاعم لع نإ « هدهج ةضيرفلا ى ىدأ دقف , ناكرآللاو

 | .ء اى 6 ل ماب هي الث

 زرابو « نايغطلاو رفكلا نم . لب . عوالاب لاق نم ءىرب ىتحي (ب)

 ىهانع لك نع «, ناسللاو سفنلاو بلقلاب دعبو « نالعالاو رسلاب ودعلا

 . نايصعو قوسفو
 دنع هقنع نآلو ناسحالاو ةنسلاو ةعاطلاو ةمدخلا مزال ىنعي ( ل (

 .ناوأوتقو لكىف هتكرحو هيلعو هسفنمالو نامحرأل ةماقتسالاو ةيدوبعلا
 نانتمالاو لاضفالا نم نمحر لا هيلع نم ام نانجلا رونب ىرب (ى)

 باقلاب ةيلكسلاب لكلا ىضر ىلإ لاو-آلا لكىف لكلا لكل لكلاب ليميو
 ةناعتسالل ناعتسملا باب ىلإ تاكرحلاو تاقوآألا عيمج ىف ىوأيو « نادللاو
 اهفو . لب . فورح ىناعم نايب نم ةدحاو ةراشإ هذهو . نامألا بالطو

 . هللا الإ هيلعي الام مكسحلا فئئاطل [ نم ]

 نهذب نيااعلا بر اوباجأ قاثيملا موي رذلا نإ . هللا دبع نب لبس لاقو
 . برلا نم ةجحلا مهيلع عقو كلذبف بلقلا[ةنطفو « لمعلا ]مهفو « حورلا

 َْق ميفقوأ : مدآ بلص نم رذلا هللا جرخأ امل : ىزارلا ذاعم نب يخي لاقو

 ةرضاح ماهفأب حا ورالا [ة] ,طاخم ىريو « لّقعي نم ةبطاخم مهبطاخو ءاوملا

 تاطغا وجمسف + ةردقلا كنالطلا بنطل ل] ةرظان راضأ و ا 'عامسأو
 : قاثيملاو دبعلا اومهفو رانلاو ةنجلا اوأرو قالا ةمظع ىلإ اورظنو قحلا

 ىلع عقو امبرف « قداصلا دوبعدلل ©0ةعاطلابو ء دحاولل ديحوتلاب !ورقأف

 ذخأامع حو رلا ريك لع 0 1 نترك كلذو ء هبجو ىردبال وهو ن زخلا ديعلا

 وهو قب اعرو : ريصقتلل نوكي هنرحف « رذلا ىف قاثيملاو دبعلا نم هيلع

 كلذل هواكيف رذلا ىف راذلا ةئّقر هركذب نوكي كلذو هثاكب هجو فرعي ال
 هزفيسف ةرضلاو تاوملاو تاناويحلا نم نسحتسم ءىث ىلإ رظن اعرو

 دق دبع ىلإ رظن امبرو ءرذلا موي ةنجلا ةيؤر نم ركذ ال 000



 كللذو « ةبيطلا و ريظعتلا هيكرف' 08 ناقتالا ةنيزب هنزو « نامإلا هق هأ عدوأ

 مع ارو 0 رذللا ما برلا ةمظع ىلإ رظنلا ند 4 مدقت امل هححور ركذ

 رذلا مى ناك ال هوه وو ركذ كلذو 6م 3 داتسكو املحتسيو ةييللا ةمحنلا

 . رذلا.ىف هل قملا باطخ' نم

 نم مالسلا مييلع ءايدناألا هللا جرختسا رذلا موي ناك امل لبس لاقو
 قدصت ثأو « هيهنو هسحأ هّلئأ وه نع اآوعلب نأ مويلع دعا مش مدآ روظ

 لاق ىذلا طظيلغلا قائلا وه كلذ ىو اضعب موضع رهش و « اصعب موضعي

 قاثيملا موعيمج ىلع فخأ.مث كلذب اورقأف ءاظيلغ اتاثيممهنم اند م [هيف 1

 كلذو : كالذي اورقأف 0 ('ةورصتبو مالسلا ةيلع كامدعالا أوقدصي نأ

 مءاج مث ةلكحو باتك نم مات 1 امل نييبنلا قاثيم هللا ذأ ذإو ٠ . هلوق

 مكلذ ىلع متذخأو متررقأأ لاق هنرصتتلو هب نئم ول مكعم 1 قدصم لوسر

 نم جرختسأ مث 6» نيدهاشلا نم مكعم انو اآودرشاف لاق انررقأ اولاق ىرصإ

 ىلع مدهشأو ٠ هلوق كلذو مهتايرذ ىلع ءاينالا دبشأو هتيرذ ىن لك ربظ
 الإ هلإ ال - لوقت نأ وه ديصح ودل 5 جالخلا لاقو 5 مهتايرذ ىنعي «مهسفن أ

 . "قحلا فاصوأ ءاقبو كفاصوأ ءانفب هللا

 ىلص بيبحلادمج لواللاف : ثلاثو ناو لوأ . ثالث رذلا : لبس لاقو
 ارون هرون نم رهظأ ادم قا نأ دارأ امل ىلاعت هتلا نآل . لسو هيلع هتلا
 أدوع هن دجس نم هللأ قاخف كحعس ةمظعلا خاب ايلف املك ةكلمملا َْق رادف هنبو

 ©9 اهرهاظ نم اهنطاي ىري عبسلا تاومسلاك ارظاغةجاجزلاك فيثكر ون نم
 تناعإلا عباطب لب مسرالو مسج الب ماع فلأ تفلأ نيملاعلا بر دمي دبع هيق

 هنورصتي لصآلا ىف (1)
 نأ هللا ركاذ ظحالي نأ دارملاق . لولحلا مثوي ام لوقلا اذه قف سيل (؟)

 امتاد كلذ ةظحالمو رذلا مويىف ناك م رك اذلل ىلاعت هللا نيّقلتب وه امنإ هلل هركذ

 . هسفن' دبعلا لعفب ناهربلاو ليلدلاو ثحبلا ةجيتن ناك ات] ركذلا نأ نايسنو

 اهنطاب نم اهرهاظ لصالا ىف (م)



 دم 44 منع

 قاخ [ و ] ماع فلأ فلأب مدآ وه ىذلا قلخلا ودب لبق بيغلا ةفشاكمو
 هيف ديع ىذلا دومعلا نم مدآ نيطو مدآ نم دمع دسضجو ( د# روأ نم مدآ

 قاخو دمج روت نم هقلخأ مداق , هتيرذ تلاذدلاو مدأ ىناثلا رذلاو . هبر دهم

 نإ . دينجلا لاقو . نيداراأ رون نم نيديرملا يلخو مدأ رون نم نيدارملا

 ةيلاطع مهبطاخ مث , نوكسلا فصوب .رفقوأ ء رذلا روظأ امل هؤانث لج هللا
 ]تّزناكو « رابلا باطخ اوباجأو رارقإلاب اوكرحتف « ةيبوبرلاب هلرارقإلا

 باوجلا ىناعمو اماع با وجلاو . ةجحال ءاماع عامسلاو , ©" ةماع ةبلاطملا
 مهنمو « با رجلان ع رخأت نم مهنمو « با وجلاىف عرسأ نم مهنفإ * ةصاخ

 سني مل نم مهْنمو « ردكأو لقأو « نيترم لاق نم مهنمو ءّقرم لب لاق نم

 ىلإ عجري نأ ىلإ « ربكتلاو ةيلوفطلا فو « ماحرالاو بالصاللا ىف كلذ

 هتدالو مايأ ىف لفطلانأ ىرتالأ .. ىلب . ىلب : لوقي لازيال ؛ ربكألا زيزعلا

 . ثيدحلا ىفو . ىلب . ىدقلا هلوق ديري ( ب . ب ) لوقي هوقطنتسا اذإ

 نسحلا لجر بئاعو لاق . مالا محدو باللا بلص يف حبست نمؤملا ةفطن

 ماكحأ ةعبس ىتزحأو ىناكبأ لاقف . هن رح ماودو « كب ةرثك ىلع ىرصبلا

 ناتضيقو « ناتءلك . كالذل ىبأ انأف قالا نع انادخا مث بلا قفيبرلا اهاضق

 ناتيلك : لاق . "”ناتراشبو « ناترظنو : ناتفدوو ؛ ناتوعدو « ناتطخؤو

 تسلو .ال . لب . ةفئاطتلاقو ىلب ةفئاطتلاق 0 مكي رب تمس !ًارذلل [لاق ام

 مدآ بلص نم هللا ضبق ثيح : ناتضبقلاو 59006 :ةئاطلا ىأ ىف ىردأ
 ةنجلا ىف ءال ٌره لاقو « ةنجلا ف ابقرف م“ ةدصق ىعا 5 ةربظ 4 هةحفص ا نم 1

 رانلا ىف ءالؤه لاقو ىرسيلا [ هرهظ ] ةحفص نم ىرخأ ضبقو ىلابأ الو

 هلأ رمأ نيح : ناتطخلاو . تنك نيتضيفلا ىأ نم ىردأ الف . ىلابأ الو

 ملقلا بتكفءايقشأللا ةواقشو ءادعسلا ةداعس ظوفحما م وللا فطخم نأ ملقلا

 . اماع لصالا ىف (5)
 . ةصاخ لصالا ىف (0)
 . ابلك هرقفلا ىف نوتلاو ءايلاب لصالا ىف (م)



 ةساق و دل

 ثنيح ؛ ناتوعدلاو تنك نيتطخلا ىأ نم ىردأ الف « تافصلاو ىاسألا
 نالف نبأو نمحرأل ىصاعلا نالف نبا نالف نبأ ةمايقلا [ مري ] ىف ىداني
 نيح ناتفقولاو . ىعدأ نيتوعدلا ىأ ىف ىردأ الف نمحرلل عيطملا نالق نبا
 سوءرىلع ةفئاطو « هؤاتث لج برلا فنك تحن بجلا لشاد ةفئاط فقوي

 ىف دبعلل عضوي نيس نات رظنالو . فقأ نيتفقولا ىأ ف ىردأ الف دابشألا
 ةفك ىلإ ةرمو « تانسحلا ةفك ىلإ رظني ةرم لازب الف هلمع ناربملا ىتفك
 قارف دنع : ناتراشبلاو . ىرخالا ىلع معجب رت تفك ى :[أىردأ الف « تائيسلا

 لاقي نم نوكأ [له] ىردأ ال . توم لا 1 كلم موجهو اطغلا فشكو ايندلا
 . ةمايقاا موي مهل لاقي نم [ وأ ] ةنجلاب اورشبأو اونرحت الو اوفاضت ال مط
 نوكي نأ امر امار> ءاروجح ارجتح نولوقيو نيمرجمملل فموي ىرشبالد

 . نينمؤملل ام ةراشدلا نم كل

 دبعلا نوكي نأ وه ديحوتلا : لاف صاخلا ديحوت نع ديتجلا لثسو
 « هتردق ماكحأ ىراجم ىف  هتيكح فيراعت هيلع ىرجت دحوملا نع احبسم
 باهذي « ةوقلاو - ةرعد نعو هسفن نع ءانفلاب هديحوت راي جيجل َّى

 © [ىف] دبعلا ىلإ عجر هنأ ىنمي . هنم دارأ ايفهل قحلا مايقب : هتكرحو هسح

 ناكذإ ىلب اولاق ؟ يسال هلوقل توك نأ لبق ناك 6نوكىأ « هلوأ

 ؟ ةسدقللا ةرهاطلا حاودألا الإ تياجسأ لهو . نوكي نأ لبق [ كلذ ]
 ع ناك انأو ناك لا نوكف ؟ ةقباملا ةثشملاو ةذفانلا ةردقلا ةماقإب

 .دحاولل د-وملا ديحوت ةقيقس قيقحت هتاغاذهو . ناك فيكو ءناكاذاملو

 قبتو « هفاصوأ ىحمنتو ىثالتيو « نكي لولاك بهذي نأ [وهو]
 هلجرو هديو هرصبو هعمس ترص هلوق ىنعم للع « لزي ل م5 قحلا فاصوأ

 .هب لقعيو هب ذخأيو هب رصيسو هب حمسم هيلقو

 « هلوسرو نيكرشلا نم ءىر. هللا نإ » العو لج هلوق : ةثلاثلا ةبآلا

 ,هتكحو هريبدت ىف ادحأ هللا عم كرشي مل نم لاقف ددوملا نع دينجلا لس

 ىلإ لسالا ىف ()



 أآددهت ىلاعت لاقاتك « هعنمو هئاطعو هقزرو « هقلخو هئاضقو ةرشأو هيلعو

 لوي ءهلوسرو نيكرشملا نم ءىرب هللا نإ» لاَقف هريغ هل ايف هعم كرشأ نمل

 هللا ىلص لاقو . هنم ناتئرب هلوسرو هقلاف هللا ريغ هلل امف هللا عم كرشأ نم
 ةليللا ىف ةافصلا ىلع لّملا بيبد نم ىتمأ ىف ىنخأ كرشلا ٠ ملسو هيلع

 بحأ نإو , كرشلا ءايرلا ندأ نإ » لسو هيلع هللا ىلص لاقو . « ؟”ءاملظلا
 اورضح اذإو اودقتفي مل اوباغ اذإ نيذلا ءايفخألا ءايقتاللا مه هيلإ هللا دابع
 هناحيس لاقو . تونمآ اهنم مهو ملظملا ليللا عطقك نتفلا مهيلع رمت ء اوفرعي مل

 . كرشفف ناميإ "'اذبف ء نوكرشم مو الإ هتلاب مرثك أ نمؤي امو ه ىلاعتو

 انذخال نالف بلك الول . لجرلا لوق وهو : ةيألا ىنعم ىف مهضعب لاقو

 ةجاحلا ىضقت مل نالق الولو انةرغل هتهارفو حالملا ةقاذح الولو صوصللأ

 عاونألا هذهف عرزلا اذه تبني مل ضرألا هذه ىف ليزلا لامحأ رشن الولو

 . ناعإإلا لهأ بولاق طااذ ىذلا قالا كرشلا نم ىه املك اش امو

 تاصف مث هتايآ تمكحأ باتك. رلا» هركذ لج هلوق : ةعبارلا ةيآلا
 مث « ديحوتلاب هتايآ تنكحأ . ىكملا بلاط وبأ لاق « ريبخ ميكح ندل نم
 ليصفت ديحوتلا ف سلو « نيعيطنلل . دعولابو : نيصاعال درعولاب تلصف

 ,« كيرش ةدارإلا ىف الو « بيترت ةردقلا ىف الو « ةرايع ةراشإلا ىفالو

 هديحوتف : للعلا نايبل ليصفتلا "نم ديال نكلو . ديرب ام لعفي هللا نإ

 ىف نآل كلذ . ناسللاو لوقعلا ىوذل هليصفتو « نامإلاو بواقلا لهآل
 ىدحامل هماشتمو , نيدحوملا ىنقوأ هكحف . اماشتمو هك نآرقلا

 . نيغئازلا

 هلوق لصفملا نمو «هللا دنع نم لك لق» ىلاعت هلوق مكسحملا دي>وتلا نف

 حرش ٠ ناحلالا ةنرو ناحلا ةرمخ» عوضوملا اذه ىف بتك ام نسحأ )00(

 ةرهاقلا عيط . ىسلبانلا ىنغلا دبع ىديسل « نالسرأ ىديس ةلاسر

 . هذيقلصاللا ىف ()

 . ليصفتلا دب ال لصالا ف ()



 نمو .« كسفن نف ةئيس نم كباصأ امو هللا نف ةتسح نم كباصأ امو
 «ءاشإ نم ىدبو ءاشي نم لضي هللا نإ » ىلاعت هلوق [ درجملا 1 ديحوتلا

 [هلوق] هبتشملا ديحوتلا نم اضيأو . ء ىرماسلا مهلضأو ١» ليصفتلاب لاق مث
 نيذلا هللا تبثي » ديحوتلا ديرجت ىف اضيأ لاقو « توملا كلم مافوتي لق»
 . . . اونمآ نيذلا اوتبتف ١ هليصفت ىف لاق مث « [ تباثلا لوقلاب ] اونمآ

 .«ىةبآلا

 مومع هؤذإ . ةماشتم نيركلاملا ةيصنأو .هديحوت نيفراعلا ةبصنأف
 هرهاظو . دايعلا ةصاخل هصوصخو « قلخلا ةماعل همومعف . صوصخو

 رسلا ىلوأ نم نطابلا لهأل هنطابو ,« ىوحفلاو ماكحالا نم رهاظلا لهال
 ىف لاقو «هتلا ءاشين نأ الإ نوءاشت امو » ديحوتلا درجي ىف لاقو . ىوجنلاو
 هأدبم هيف فصو ام ديحوتلاف « رفكيلف ءاش. نمو نم ويلف ءاش نغ و هليصفت

 مث مهل] هفاضأو قاخلا هب فصو ام ليصفتلا نم هباشنملاو هيلإ هفاضأو
 نمو « ديحوتلا هنم دهثي قحلا هتبجو تناك نش نيبجاولل كلذ "2١ بصن

 . ليصفتلا هنم دهبشي قلخلا .هتبجو تناك

 ىرق نم ةيرق نم تجرخ : لوقي اديتج تمم : ىدلخلا رفعج لاقو
 لودي وهو ةرجش تحت ادعاق اصخش.تيأرفءةكم لوخد ديرأ ليثارسأ ىنب

 هل دهشي ال ديحوت لكو « رفك ىبف ةعب رش اهعبتت ال ةقيقح لك ىساقلا ابأ
 ىلإ ءىث لك ةفاضإ وه ديحوتلا : مهذعب لاقو ء ةقدنز وبف ةئسلاو باتكلا

 ضارءإلال هأ لوقىلإ رظنتالأ « عرفلا ف كلذلصف هتلاناك نإو « لصالا
 ؟رصم كلم ىلسيلأ » [ ق- ]هاوعد ىف مهل سيل امءاعداب عرفلا ىف ةلفغلاو

 انلاومأ انتلغش : لاقو . ةيآلا . . ىدنع لع ىلع هتينوأ انِإ ءلاقو . . ةيآلا
 ؟ مويلا كلملا نمل . ىلاعت هللا لاق لصألا ىلإ عرفلا عجر أل مث | انولهأو ]
 دحاولا هلم ىلاء: هللا لاّمذ كلملا ىوعد ىلع دحأ هىرت# ملونسلالا تسرخق

 ةوعدلاب مالسلا هيلع لوسرلا رمأ ىلاعت هللا نأ به : مهضعب لاقو « رابقلا

 بصنأ لصالا (1)

 ( بولقلا لع - +)



 دنباةوب دج

 .ناذأ ممسأ ىذلا نف « ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ عداد هلوقل . اعدف هيلإ

 .ىف دحاو ؟ هللا كاذسيلأ ؟ ةباجتسالل قفوو بولقلا لافقأ حتفو ؟ ةوعدلا

 ,مافم هدنعو . | ءامدلا مصلا عمست الو] ىنوملا عمست ال كناف . هعنص

 . وه الإ اهيلعب ال بيغلا

 مل ديحوتلاب ليلجلا قطن اذإ . هنع هللا ىضر ىملا بلاط وبأ لاقو

 ريدقت' كلذ قلخلا هعم كرشأ ليصفتلاب قطن اذإو ءادحأ همكح ىف كرشي
 ةقيقحلابهللا ىلع ليلد ال : هنع هللا ىضر قداصلا رفعج لاقو . ميلعلا زيزعلا
 هسفنب انلد هناحيسهللا نإ « هللا ىوس ةقيقلا ىف هللا ىلإ ىعادالو « هللا ريغ

 طئاسولا تبثأ . ليصفتلا ترظن اذإ : مهضعب لاقو . هسفن ىلع هسفن نم
 لاقو .هريغ ادحأ هللا عم نيرادلا ىف رت ل ديحوتلا ىلإ ترظن اذإو لسرلاو

 ,عمسي الو « هللا ىلإ الإ رظني الو « هللا ريغ ىري ال نم دحوملا . ديزي وبأ
 قطن الو , ؟2هقا عم الإ ساحب الو « هللا نع الإ مهفي الو « هللا نم الإ

 .للأ دنع الإ ركشا الو ؛ هنن الإ عضخم الو هللا ىف ال) بحي الو ءهللاب الإ

 : درفلا عم هلاح درفتملا لاق اك

 دحاولا مكح راض ذإءرملا شيع باط

 دحأو عم دحاول دحاوب ادحأو

 بحاولل هنيعو هناسلو هلق

 دحاولا ريغ نيرا  دلا ىف رص ال وهف
 دل رق دي هانا كك أ نراتك ىلا لام لق سقت 0 لاقو _.
 .« نينمؤملاب قطلو « نيبحنا دنع ىاسقإ ىنعي . ر. ل . ١١ لجو رع هلع
 ةيحلاو ديحوتلاب هتانأ كك باتكو ه باتكلا اذه نإ . نيينذدملل [دوو

 ..نينم ولأ نم م اوعللدعولاو ديعولاب هت أ تلصف م“ . نييرعملا نم صاوخلل

 عيمج نم تاجوزلا لق « نيجوز انقلخ ءىث لكن موو . هلوق ةساخلا

 لك هدوبشو هتلاركذب لاغتشالا موقلا ةنل ىفهب داري هللا عم سولجلا(١)
 . ةولجلاو ةولخلا ىف لمع



 دل هادم

 موعطو تابنلا ناولأ فالتخا ناجوزلا ليقو . ىثآلاو ركذلا ناوبحلا

 'ه جأو زاألا ىف ركفتملا ريتعيل « ءىدرلاو ديجلاو ء ضماحلاو "ولملاك « راثلا

 زوجتالو . جاوزألا هذه قلخ نملالإ ساصتال ةيئادحولاو ةيبوب رلانأ ملعيف
 قلاغ نأ نحوملا ملعيلو . دمصلا دحالا درفلا د>اوال الإ ةعاطلاو ةيدوبعلا

 ,.كساعل نيجو ز انقلش ءىث لك نمف . أ وزالا هذه ريغتك ريغتي ال نيجوزلا

 ةيرق ق ةشحو ال ىذا دحاولا ىلإ نورفتف « كلذ نم نوشحوتسك

 مدن الو « هتعاط ىف نار..خ الو ء هدبعحل ضقن الو ء هدعو ىف ةفلاخم الو

 !ضر كاردإ نم لبسأو رسيأ دحاو دويعم اضر كاردإ نإف « هتحح ىف

 روت هللاب سناللا . ىرصملا نونلا وذ لاقو . نيدوبعملا نم ريثكلا ددعلا

 . عقاو مغ نيق واخنلاب سناللاو « عطاس

 ىلا- نإ . ركب ابأ اي لاقف ىلبغلا .دجسم ءارقفلا نم لجر لخدو لاق
 ىف رظناف « لاخلا اذهن انأو « لايعلا ةبلاطم ٌكارؤو « نيعسنلا نم قيضأ
 لمعت امل ©" كفلسي ىتح هللا دنع لمعاف:رم . انرظن دق ىلبشلا لاقف . ىرمأ

 . لاق . هيلإ ىدتهأ ال لمع اذه لاق . ةحالفلا لاق ؟ لمع ىأف . [ لاق ١
 كلتوت ضرأ ىف كتفرعم رذب اهف رذباو , كبا رم عضوم.ثرحاف . ر

 قد تحن كرذب نعأواو صالخالا ةقدع كثرح ردم - 0 م

 :اجرلاو فولو « هعاضلاو دهزلا طوطخ كضرأ قطخ مث سارا

 ,؛ تيقيلا ءام هقسأ م ءاضرلاو ريصلاب ءاملا َج جراخم دش 5 1 15 نزملاو

 ق هحرطا مث , هلولاو قوشلا لجاتمب دصتحا مث , ةبساحملا ىديأب فظن م“

 الياقم هسنك مث  ةولخلاو ةلزعلا لجرأب هسد مث « ةبلاطملاو عرولا رديب
 ةدهاشملا ىرذع هيرذ م“ « لكوتلا خماجمب هقارطأ عمجأ مث « ةيانعلا حايرل

 مث « ءايحلاو ةبقارملا ةنواطب هنحطا مث « هصلاخو هطلخ نيب لزعأ مث
 تلكأ اذإف « ةييلاو ةبملا رانب هزيخا مث . ءافصلاو قدصلا ريقن ىف هنجعا

 . فصولاب ةفلشلا طبشتو نعلا هيف لجعي عويبلا نم عون فلسلا )١(

 . هنم أضوتيو هيف قدي روقنم رجح ساربملا (5)



 هس ال ءواثدم

 رقفلا فوخو شطعلاو عوجلا ملأ كنع بهذ ةسبح بسكلا اذه نم
 كحورو ةقيلعل كدسج ريصيق « قافتلاو ءايرلاو ةنهادملا «202تضغيأو

 » توردبجلا نيدايم ف حرسقو 08 توكلملا ءآوه ىف ريطت « ةفيقخ ةيناحوو

 3 كرعو كامن هيف نإف 6 كدب اذه َْق لمعأف نيكسمأب مث ريقفلل لاق م

 ةايك « نيجوز انقاض ٠*2 ٠ لك نمو » ىلاعت هلوق ىعم َّق موضعي لاقو

 لاختشالا نإف « جاوزالا جوزمب مكلغش نوكيلو جا وزالاب اولغتشت

 نارسخلا وه جاوزاآلا جوزم نع عاطقنالاو 4 ديعلا لالضلا وه جاوزالاب

 تيه « هدابع نم اصاوخ ىلاعت هل نإ . ىاطسلا ديزي وبأ لاقو . نيبملا
 ..نودلاطم ةينادحولاب مف 0 مثرارسأو موممه تدرجت . ةيانعلا حاير مهيلع

 0 رايغالا جالو ممردكتو جاوزالا مهشحوت » تودارم ديحوتلا دب رجتيرب

 بابذإلا] طقسم مهلتيو 05 قول للا جنع نولمت# ا 3 رابلا موسسل قوم

 نوامعيالو ءدحاو نمالإ نوفاخضال 2, ديحوتلا ران نايلغنم ممرارسأ قال

 هؤابرغو هضرأ ىف هللا شحو مهفءدحاو ىلإ الإ نوريشب الو  دحاولل الإ
 : موهضعبل دشنأو رارف الو م رأرق الو «,ههاخ عب نلف لنوع

 رايدلا هابأت باقلا روق ماهتسم ةعيبطلا ىنحوو

 رافقلا هآوأم هلأ ببرغ دارفنا وؤ 9 فلأتلا ىلايخ

 نيءعبرأ « توكلملاو كلملا ف وجرأ لزأ مل : ىناطسبلا ديزي وبأ لاقو

 تيأر اف . رانلا بحل ىف دمخ الو رارقلا ىن رقي ال . دحاولا باطأ ةنس

 ٠ انفلأ فرط 5-33 ىلع تدداثق 6 عطاوقو ادادضأو 6 اهايشأو اجساوزأ الل

 ىنم فتاه ىل فترف ؟ دوبعملا دحاولا نبأف دوصقملا ىنافلا اذه .هاثوغاو

 ؟ هيف نكست انل ملصي اناكم انتوكلمو انكلم ىف دحجت له ديزي ابأ اي . ف

 «:ضعبو د لصالا ف (0)
 .« نكلود لصالا ىف (0)

 . قولخم لادع ىأ ()
 ءىذ .٠ لصاللا ىف (4)



 بو.وا

 كل نحن اهو ؟ نم دنع تنأف كدثع نأ اهو ؟ نم عم تنأف كعم نحن أه
 «رادغاب تنأ نيأف رادلا ىف لزن دق . كلملا هللا ناحبس : تلقف ؟ نمل تنأف
 دقو فيكو رانلا نم ديعي وهو . رانلا هقر ناك نم كلاح نع لأست اق

 « رارقلا نبأو ةحارلا نيأو ؟ رارفلا نبأو صلخلا نبآق . رانلا ندعم راص

 . لماعلا لاق امالإ لثم اف
 ىديك ٌَّى اهتلعشأ ذم كا تذخأ

 تدي نفل كلتا . يدش رشا نولإ

 ىتقرتسأ دَقف محرا ىرظان اي ىرضاح اي

 كل لصحت قءدحاولا نودام رجهاف .دحاولا بلطت تنك نإ ىخأ اي
 .دحاولا ةمحم

 نمو» لجو زع هلوق ىف هنع هللا ىضر قداصلا دمحم نب رفعج لاقو

 اهاريف رابتنالا نيعب ءايشأللا ىلإ دحوملا رظنيل لاق « نيجوز انقلخ ءىبث لك

 . كلذب ديحوتلا هل حصيل دحالا دحاولا ىلإ عجريو « ام رفيف اجاوزأ
 لضم ودغ كل وهو ةينمآلا ىلإ كوعدي ناطيشلا . ىرخملا ناهثع وبأ لاقو
 «ءوسلاب ةرامأل سفنلا نإ ٠ تاذللاو تاورشلاىلإ كوعد: سفنلاو « نيبم
 .ةنتف ضعبل مكضعب انلعجو » تافلاخلاو ىصاعملا ىلإ كإ:]وعدي . قلخلاو
 هبلط ف لمعلا قافتإ ولأملا عيمج ىلإ كنوعدب كدلوو كلهأو «؟ 00

 ريذن هنم مكل ىنإ هللا لإ اورفف ١ ءةنتف ؟دالوأو مكلاومأ امإ» مهن
 ةفرط ىسفن ىلإ ىلكم ال موللا » مالسلا هيلع ىنلا ءأعد نم 0 < نييم

 ةقيفشلا ةدلاولا ©0 ةءالك الكا . عيضآف قولخم ىلإ ىنكستالو . كلهأف نيع
 ىلص لوسرلا رارف اذهو« لجو زع هللأ ىلإ رارفلا ةقيقح. .هذبف « اهدلوإب]

 هيلع هلوق كلذف هللا ىلإ هللا نم اذه دعي رف مث . هّللأ ىوس ام ملسو هيلع هنأ

 .6 كنم كب ذوعأ 2 مالسلا

 « ةيالك ىنك ١ لصآلا ف ()



 "تحب ١ هس

 ناك[ و] شورطالا نسحلا ىنأ ىلإ تسلج . ةفرعملا لهأ ضعب لاقو
 نأ ىلع : لاق . كنع [ا]ظفحأ ةيصوب ىصوأ « هل تلقف خياشملا ةلجأ نم
 ناحيساي تلقف . هللا نم رف : لاقف . ىلاعتهتلا ءاش نإ معن : لاق ؟ ىنم لبقت

 سائلا لكو « هللا ىلإ اورفف د لاق ام] . لرش هللا تعمم ©0اذكه ام . هللأ

 © عدت ال . لاق ؟ هيف ىنعملا اهف هللا نم رف لوقتتنأو هلا ل]رارفلاب اورمأ
 ناسل نع كحضفيف [ اهف ] هيلإ ترشأ ام ةقيقح كبلاطي ىوعد هللا عم
 وجعلاو فءضلا طاسب طسا . لاق . ؟ لمعأ نأ ىنرمأت امه هل تلف . كسفن
 رقفأ . ىلبجلا هللا ديبع لاقو . هرمأ رظتناو هلوح صبصبتو رقفلاو ةقافلاو
 بحأ . مث انأو انهاه نوكأ نآلا وهل عم ناكاذإ هللا ىلإ دبعلان وكب ام

 . © انهاه انأو متنوك آن تملا

 ةسايسإ اولختشت دل ىأ 00 هيا ىلإ اآورفف» هل وق ىعم ق . موضع لاقو

 ةياغ ماضر نإف قاخلا أضر بلطلا وغرفتت الو ةميظع اهتؤم نإف مكسفنأ

 أورف «ائلأم لإ ان ريغل ع اورهف بالا ىنعم ف هنع هنأ يىكر هنأ درع سس لوس

 نم اورف « معلا ماقم ىلإ لوجلا ماقم نم.اورفو « ةعاطلا ىلإ ةيصعملا نب

 نادك ا د30

 . ىعدت لصالا ىف (؟)

 ركفلاب ةنونيكلاف انالاو ةنونيكلا نيب قرفلا وه نيتلاحلا نيب قرفلا (؛)

 قحورلاو ركسفلاب ةوك“ نال ىنعم لا ريصيف : ةيداملا ةللاطمو مسجلا انالاو حورلاو

 رقفلل ًاقيمحت ىلاعت هللا دنع كانه ةميسجلاو ةيداملا ىلاطم لكو هللا .عم ايندلا ةايحلا

 ىلاطم انه اه تدم انأو : هللا عم نع ووو. لفنب نوك ل نأ نه لكفأ هللا ىلإ

 ةيناثلا ةلالاو هللا نمرارش لوألا ةلاخلاو ىلر نم اموجرأو ىسفنب اهفر أ ةيداللا

 . هللا لإ رار

 . ةسداسلا ةيآلا ىه هذه (ه)



 - 1 ى يدلل

 ةسلاجم ىلإ نيطلخملا ةسلاجم نم اورف . ركذلا سلاجم ىلإ ةلفغلا سلع
 ىلإ ريبدنلا ةيٌّؤر نم !ورفو « ىلوملا ةبحمملإ ايندلا ةمحم نم اورفو . نيصلخلا

 اًضر ىلإ هتلا طخس نمو ؟ هللا ةمحر ىلإ هللاباذع نم !ورفو « ريدقتلا ةيؤر

 ديرجت ىف ةدراولا "”>مبسلا تابآلا ىاعم نم انيلإ لصو ام اذبف ءهللا

 ةرهوجلاب سيلبإ رختفاو ةتلخلاب مدآ رختفا . هنعهتلا ىضر ىلسشلا لاقو

 رختفاو  لاملاب نوراق رختفاو « بسنلاب ليباق رختفاو«ملعلاب ماعلي رختفاو

 الملا ترختفاو ؛ مينستلاو ركذدلاب ىموم رختفاو رامنآلاو كلملاب نوعرف
 ةنعللا نم هترهوج سلبإ مصعت ملو . كلذ معفتب ملف 2 ملعلاو (؟ ىوجلاب

 ةفلالا نم هيف حو رلآ خفت و ؛ هديب هأيإهللأ ريوصت همصعت ١ مدأو « درطلاو

 5 دعبلاو درطلا نم مظعالا مسالاب هيلع همصتعتإ 1 "9 ماعابز [ ةيصعملاو |

 همصعت مل نوعرفو « ةمقنلاو كالحلا نم مدآ هيبأ ىلإ هتبسنهمصعت مل ليباقو
 نيح فسخلا نم هزئك هصاخي مل نوراقو « رامدلاو قرغلا نم هدنج وهيةكلم

 و هيلع هللا ىلص انيدن رختفاو . ىسومو ةكتالملا كل ذكو ؛ بضغلا هب لح

 ةدايسلاب ىل رخف ال لوقي . رخف الو مدآ دلو ديس انأ لاقو « هدحو هتلاب

 ةمالا هذهل اكان هّوانث ىلج هللا لاقف '؛ىديس نمي ىرخف لب قلخلا ىلع

 ءافصو كلملاو باسنالاو مولعلاو لامعألا ةيؤرب اولغتشت نأ اوودحا +

 مكسبلو نوكي ىتح ؛ هدحو هللا ىلإ اورذ نكلو . اوكلهتف لاوحألا
 .عاوكش عضوهو ؛ مكظفاحو

 هيفي ملو . بابلا لوأ ىف عيسي دعو دق ناكو طقف تاي تس الإرك ذب ل(1)

 . هللا ىلإ اورفذ . ىلاعت هلوق امان ريتعا دقو ةسداسلا ةيآلا لع

 . « ريوصتب ١ لصاللا ىف )م(

 + ليقازسا قي ءانلغ دحأ ءاروعاب نب ماعلب (©)

 . قدوس لصالا ىف(4)



 كح واح

 رمأ ءىد .نم فاخ نم 17 هايجعاو مك ىروباسنلا رفعج وبأ لاقو

 ىكملا بلاط وبأ لاقو . هبلطب ىنرمأ دتو هنم فاخأ انأو « هنم رارفلاب
 هنم مكل ىإ هللا ىلإ اورفق » هنع هللا ىضر دوعسم نبأ فحصم ىف تأأزق
 . « نيه راذن

 هديحوتو . ءىث لكىف هللا ديحوت وه دي>وتلا رهاظ بلاط وبأ لاقو
 ةءاغالو 2 دي>وتلا ملعل ةباهم الل.و 3 ىش لك لبق هداجبإةدهاشمو 6 شب لكب

 نوردصي تاباغو « اهتحت نوفقي تاءاجن مه.نكل و « نيدحوملا ديم ءاطعا
 ملعب الإ ديحوتلا لع ةدهاشم ىلإ ديعلا لصي ال . بلاط وبأ لاقو . اهنع
 حراوجلا ضخ ىح » نيقيلا رون ىطعي الو 4 نيقلا رون وهو « ةقرعملا

 لقنيف بأاقثلا مول لدم هذهو ةديزلا ربطت ىدح نبللاب 0©6قولا ضخع سَ

 ةديزلا هذه تسيلو نيقيلا لع ىهو ةدبزلا تروظ اذإ بولقلا لامعأ يلإديعلا

 . اهبصلاخو اهوفص اهءارو نآل , نيبلاطلا ةيباغ

 قلخلا قاخ هوان لج هللا نإ . ملسو هلع هنأ ىلص هللأ لوسر لاقو

 | هزأطخأ نمو « ىدتمأ روذلا كلذ ننعم كب اصأ اف هروأ نم مولع شر مث

 رولا قاح 1 لجو زرع هلأ نإ ليقو هنبأ لع ىلع ملقا فج لوقا كلذلف لص

 جرخأ مث « رونلا ةملظلا نم قابخو . ةيلظلا قلخ مث ةبلظلا روتلا نم قلخ

 ةيلظ 1 ت |راصف ةيلظ ةلظلا نم َج رخآ مث « وونلا رون راصف ًارون روثلا نم

 ف ركذو ٠ ةيلظلاو رز ونلا نم بدصت هلأ قاخ نم ةفئاط لكس 02 ةيظلا

 ىفك . نيحلاصلاو نيقداصلا لاوحأ عيب لوصأ نه تاءلكس مخ رثالا

 كلذلو « نييم ريذن هنم ركل ف م هلوق دعب ةيناثةيمتررك ةرابعلا هذه )١(

 . راركتلا اتفذدح

 وه ضيخلاو ضوخمملا نبالاو . نبللا هيف ضخم دلج نم ءاعو قزلا (0)
 أولح ءاملا هطلاخم مل ىتلا صااخلا نيللا وه ةلمبملا ءاماب ضحملاو .. هديز تخأ ىذلا

 : اًضناحاوأ ناك



 دبس ومن

 .نيقيلاب قكو « الفش 4 الفش ةدايعلاب قكو 6 اظعاو توم اب قكو ؛ ةدابع ديحوتلاب

 .٠ ابلع ةيشخلاب قنكو 6 اريك ةكملاب قكد 2 ىغ

 الأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق . تلاق اهنع هللا ىضر ءقاه مأ
 عمج ةمايقلا موي ناكاذإ لاق . هللا لوسر اي . لب : تلق ؟ ثيدحت كثدحأ
 ديحوتلا لهأ اي شرعلا تحت نم دانم ىداني مث دحاو ديعص ىف سانلا هللا
 هللا لعو ضعب نع مكضعب فعيلف ,كتع افع دق هللا نإ لوقةيف نوموف

 ىدانيف نيمزالتم سانلا نم ةقئاط قبتو ةنجلا نولخد.و نوفاعتيف « ءارجلا

 كريغ ىلإ عجرت نأ انيلع مارح نولوقيف ؟''” نيفقأو مكلام ٠ ىرخأ ةرم

 متنأ و تعول انآ متقدص . ىلاعت هللا لوقيف ء كاوس 1 لغتشن نأو
 تفرع اذامب . ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لّئسو . مك انأو ىل متتأ نودحوملا
 انأف . هّلاب ابك ءايشالا تفرع ن داو ءائىشل هف رعأ نأ هلل شا لاق ؟ كير

 علاط نم دحوملا ء قداصلار فعج لاقو . هللا نم افوخ مدش أو هللا مكفرعأ

 رطخ هيلق ىف ىنعي . . رطخ هيف نيقولخملل نوكي ال ديحوتلا رونب قحلا

 رذلا مم ةضيقلا رون نم .هيلع شر ىذلا "”دحوملا موضع .لاقو

 نأ نم لجأ ىبر لاق ؟ برلا تفرع اذامب نونلا ىذل ليقو . ةمسقلا دنع

 تفرعو ىلرب ىبر تفرع ىنكسل ءىشب فرعي
 4و ليق "”ىبرب ىبر نودام

 .« نوفقأو د لصاللا ف(1)

 . ء ديحوتلا ١» لصالا ىف ()

 ىر تفرع » باوجلا نم ىلوالا ةرقفلا ىف ىدوعصلا كولسلا وه اذه ()

 ,هتاحبس هسفن تقرع ىتح هل تللتسا ىنكلو . ىسفنب هفرعأ نأ لواحأ مل. رب
 هير فرع ايلف . ىلوزتلا كولسلا ىف « ىلرب ىلر نودام تفرع ه ةناثلا ةرقفلاو

 ىف ةقرفتملا لاوعلا ىلإ ةفرعملا ءايلع نم طبه نيح ةفرعملا كلت بحصتسا . هبرب
 .ىف ولع نم كلاسلا هيلإ لصي ام رادقمب و . هللا دوجوب اهدوجو تتيئأف قلخلا
 . هقرعم ةجرد نوكن لؤزتلا ىف ّىيمع وأ دوعصلا



 0 1 ول

 تيطعأ 0 8 « هلثم رجاع ىلع الإ لدب ال زجاع لقعلا لاق ؟ لقعلا
 ىكح ام ىلإ ىرت الأ . 22ةيبوبرلا [ىلع] لالدتسالل ال « ةيدويعلا ةماقإل
 هلحكف . 7 ال لاق ؟ انأ نم . هل لاق لقعلا قلخ ال هللا نأ رثآللا ىف
 نأ لّمعلل نك لف . تنأ الإ هلإ ال هلأ تنأ لاقف ةينادحولا روتب رابجلا
 . لقعلاب هلاعأ فيكف هللا ريغب هللأ فرعي

 كلب ءايشأ ةمبرأ لبق ءايشأ ةعبرأ بلط نم . نيسحلا نأ رادنب لاقو
 باط نمو , كلب ةيرشيلا رومخ لبق ديحوتلا ةعااطم بئطي نم نيكلاهلا ىف
 ىلع فارشإلا لبق ديحوتلا ةقيقح بلطي نمو كلبي ةسايسلا لبق ةسايرلا
 " كلهم نذإلا لبق طسدني نمو كلهم رارسالا

 ءاسنلاب هيلعف ديحوتلا ديرجت عمتسي نأ دارأ نم ىرصملا نونلاوذ لاقو
 فيكو لق دادغبب ءاملا ةاقسب هيلعف فرطلا للعتي نأ دارأ نمو . ملا

 ىف ريونتلا ٠ باتك . ىردنكلا هللا ءاطع نبال مجار . قزرلا رييدتل الو ()

 . ةرهاقلا عبط « ريبدتلا طاقسإا

 ريغو صرحلاو ةسايرلاوربكلا نم ةيرشبلا ةنوعر عم ديحوتلال واحب ىأ (0)
 لبق داشرإلا ردصتلا بلط ىأ ةسايسلا لبق ةسائرلا بلطو . ملعلا تافآ نم كلذ
 ةدهاشم بلط ىأ ديحوتلا ةقيقح بلطو . ةيفخلا اهئاسدبو سوفنلا ةسايسب معلا"

 ملاع ىف ةيفخلا هللا رارسأ ةدهاشم ىلع فارشتسالا لبق هللا عم تادوجوملا ءانفا
 طسبلاو مبكولسف نوديرملا اهسحيىتلا طسبلا ةلاحل مالتسالا وه طاسنالاو.قلخلا

 اهدض موزإلب ابجالع بج لب كولسلاىف ةلاحلا هذحل مالستسالا مصيالو ضبقفلا دض.

 هانعم طسيلاب نذإلاو . قيرطلا نع فارحنالا نم ديرملا ٍلسي ىتح ضبقلا وهو.

 قيرطلا بالطنم ريثكلاهيف لز ىذلا لاحلا اذه فبداآلا موزال كلاسلا دادعتسا

 . قلاخلا عم بدالاءوس ىلإ ىدؤي لالدإلاو لالدإلا ىلإ ىدؤي هنالا

 . ةنمز هدحاو ةنمزما ضارمالا تاوذ.ىنمرلا ءاسنلا

 دارملاو اضعب مبضعي ناوخإلا هب فحتي ىذلا ديدجلا وهو ةفرط عمج فرطلا

 4 ملعلا فرط



 تعد عا ع

 لجر ىف رف اديقم قالعلا باب ىلع ىف حررط دادغب ىلإ تلمح اك لاق ؟ كلذ

 نم تلأسف طمرخ جاجز .قاقر فرخ نازيك هدبب فوك ليدنمب رزتم

 قاقسف < ىنم مدقتف ىقسأ نأ هيلإ تأموآف « ناطلسلا قاس اولاق ؟ اذه

 اراد هيلإ عفدأ . ىعم نأ تلقف كمل ةحتار نازيكلا نم تممشف

 ةءورملا نمسيلو ريسأ تنأ لاق ؟ ل لق . ايش ذخآ تسللاقو ىأف هاطعأف

 تقئلاف اتوص قارو تعمسف « كيطعأ نأ بحاولا نكلو كتم ذخآ نأ
 الف لجرلا اذه ىلع تلخد اذإ ؛ ىل تلاقف « اهلع قدصتي ةنمز ةأرما اذإف

 نم ناقولخم مكنإف كيلع ردقي وأ كما ]دق هنأ رت الو ©” هيبت الو ءأبعت

 نإ [تلاق ] ؟ ملو تلق ءامبتم وأ اقع كلسفن نع جتحت الو « ةدحاو ةفطن

 | ك]دزي ملو « كييف ليق اك تءاك كسفن نع تججتدا نإو كيلع طلس هته

 "2رصتنت| نإ]و كرصتنم هلأ عداف تلق امت اثير تنك نإو « الابو الإ كلذ

 . ةفالخلاب هيلع تملسف . هلع تلخدف . كسفن ىلإ كلك, كسفنل تنأ

 نينمؤملا ريمأ ا, تاق؟رلكتت ال مل لاقف تكسف ؟ كيف ليق امف لوقت ام لاقف
 لاقف « ىسفن ىلع تبذك معن : تلق نإو « نيبلسملا تيذك . ال : تاق نإ

 ريمأ أب معن تلق ىنبظع ةصقلا رضا ىف لاق مش . هيف ليق اء ءىر. لجر اذه

 قاخو « هعاطأ نإ هلجأ نم ةنجلا قلخو هقلخ هللا نأ لع. لجر نينمؤملا
 ىلع الو. ةعدبلا نم ثتيمرام لثم ىلع نوكي ال ء هاصع نإ هلجأ نم رانلا
 : اطل تلقو زوجعلا ىلإ تجرخف ىنع لخو ىف . ةلفغلا نم تنكام لثم

 لاق نيح دهدملا تيح نم تلاق مالكلا اذهكل نأ نف تلق ام تلثتما ىفإ
 . « نيقي ابنب امس نم كتئبحو « هب طخ ملا تطحأ ه نايلسلا

 ديرجت ىف الإ مولعلا ميج ىف ةمحر ءايلعلا فالتخا . ديزي وبأ لاقو
 نيينابرلا ءالعلا لاوقأ عمتجا , ديحلتو ةقدنز هيف فالتخالا نإف ء ديحوتلا
 ىلعل و] . رفاك وهف كلذ ريغ لاق نف ءىش وبك سيل نأ نيخسارلا ءاكسحلاو

 . هبابت لصآلا ()
 . , كلكيف كسفنا تنأ ريصقت ١ لصالا.ف (0)



 د

 4 مكحام سب و مكحلا ىف راجو مظ دف اذريغ الوق لاق نم.بلاط ىأ نبأ
 هللا نودام تفرعو « هللا هتلام تفرعو « هّللاب هللا تفرع . ديزي وبأ لاقو

 تيلطنإو « ىسفن نايسنب ىنبلاط دىحوتلا تيلط نإ.اضيأ لاقو « هللا روب

 لوي . ىسفن ةفلاخمب ىئبلاط هاضر تيلط نإو , ىسفن ةوادعب ىببلاط هتبحم

 .«ىبحم كل حيصت ىتح كسفن داعو « ىديحوت ىلإ لص7ىّتح ك.سفن سنا . هللا

 «تأرطخلا قرحت دح وار اتف . ىناضر 22«2هتفلاخم [ف] نإف كاوه فلاخو

 . تافلاخلا قرحت ةيحلا رانو « تاورشلا قرحت فوخلا رانو

 الف هقرعملا ىف هللا ديحو: لاقف ديحوتلا نع ىدمرتلا نيزملا لثسو

 , هريغ هعم ديعت الق ةدابعلا ف هديح وتو « هريضخغ [ه] م فرع

 « هريغ دحأ لأست الف كيلع [ام]و كلام لكىف هيلإ عوجرلاب هديحوتو
 ةنيايإم] هفاصوأ [نأ] ملعتو « هايإ الإ بحت الو هاوس ىلإ وكشت الو
 وه اذبف  اثيدح مهتافصب هونياب ام اعدق هتافصب مهاب « قلخلا فاص وآل

 . ديحوت ال , دحلتف هاوس امو ديحوتلا

 برضت مالغلا لاق برضأل هدب دمايلف هل مالغ برضب رفعج رمأو لاق

 . مالغلا لاَقف . هنع ىلخف كناسحإو كمرق نيأن كريغ عيفش سيل نم

 لاقف . ىناسل ىلع ةملكللا ىرجأ نم ىنع لبخ نكل « ىنع تيلخ تنكام
 روصنم نينيسحلا لاقو . هلأ ريغ هللا عم ىّريالةبعكللا برو دحوم رفعج
 كدوجو نع بيغت مث كبر دوجوب كسفن دقتفت نأ وه ديحوتلا : جالحلا

 تنكام ىلإ تنأ عجرتو ء كن وك لبق ناك اك برلأق بيف كدوجو ةيؤرءانغب
 مولع مه [تززرب ولو اوثاعف مسالاب اوبجح لاق مث . كنوك لبق [هيلع]

 . اهتفلاخم : لصالا ف (1)

 هتععس لاق , ةيتآلا ةرايعلا دجو: لصالا شماه ىلع ةرابعلا هذه دنغ

 . ىديغ أدب نإو ادب تبغ نإ ىيرغ ىقرش ل ىحيش



 تتاتلل# ).ةه

 ركس دق نم ايف . ©©اوتامل ةقيقحلا نع 1 ل فشك ولو ”!وئاطل ةردقلا
 « سأكلا ةيؤر نم ركس نم ايو « اهتءأر ول كب فيك ء« سأكسلا ةحتار نم
 اهتبرش ول كب فيك « سأكللا قوذ نم ركس نم ايو ء اهتقذ ول كب فيك

 ققحجتي مل نم . اهنم تلم ول كب فيك سأكلا برش نم ركس نمايو
 هلبقتستف ةنجلا لخدي الجر نأ ريخلا ىف ءاج اك. ديبعلل للاب دجس ديحوتلاب

 نم مهب نامربق فلأ نوعبس نامربق لك تحت نامربق نيعبس ىف ةنامربق
 ؟كلام لاقيقدوجسلاب ديعلا مهف هقفصو نع فصاولا زجعي ام لامجاونسحلا

 . هنامربق نم نامربق هنكللو كحلاب وه سل لوقيف ىملإ هنأ تننظ لوقيف
 لجو زع هللا نأ ريخلا ةلمج نم فراعلا دحوملا فصو ىف ءاج ام !ذه دضيو

 . ةفصلا هذ نوكي نأ انبرل اشاح نولوقيف ؟”هتفص ريغ ىف مهل لجتي

 ةنجلا ىفةنجلالهأ رقأ اذإ هؤانث لجهتلانأىورامربخلا اذه نم بيرقو
 مهتأيف قوروز نأ ةنجلا لهأ نم هئايلوأ ىلإ ثعب رانلا ىفرانلا لهأو
 . مالسلا مكيلع ءىرقي مالسلا نإ . نمحرلا ءايلوأ اي : مهدانيف كلملا
 ىف نولزني مث هللا لإ نوةلطنيو موعمجأب نوبكريف . هوروزت نأ مىمأي 5
 فشكيو . ىراوزو ىتابحأو قئايلوأب ًايحم ىلاعت هللا لوقيف شرعلا لظ

 عوجرلاب نورمؤي مث - هرون لإ هرونب نورظنيف ميركلا هبجو نع م
 ,رابجلا لبق نم ىداني [دانم] اذإف ةفئاط قبتو ةفئاط عجر 5 مهلزانم لك

 هنع لغشن وأ هريغ ىلإ عجرن نأ انيلع مارح نولوقيف ؟ نوفقاو مكلام
 ةنبلا لهأ ء نودحوملا منأو دحوأملا انأ متقدص : ىلاعت هللا لوقيف . هاوسب

 ..مهيلع لصالا ىف ()
 ىلإ ناسنإلا قراعتسللا دوجولاةدوع ىف : اهدهاشم تيت ىتلا ةقيقحلاو 69

 . ضحي ءانق لكلاو . ىلاعت هدوجو ريغ دوجو الف ذئفحو قدلا ىتاذلا دوجولا

 نم ةيقوضلا نم رييك ناسل ىلع ذرب ليبقلا اذه نم ظفل لك ليوأت نوكي اذه ىلعو
 . نيقكاذلات

 . ةفص لصآلا ىف ()
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 يال مكل أئينيف نوعجرت هللا نم فيكف ةنجلا معنتت مكب د ومعت ةنللاب

 . هللا ريغ دحأ ميظعت مه-ولق ىف رقتسي لف هللا اودحو نيذلا ءال ف

 «ديرجتلا ةدابع نع هتبجح « ذيحوتلا راونأ هتءركسأ نم . جالحلا لاق
 نال . ديحوتلا قئاقح نع قطن ديرجتلا راونأ هتركسأ نإلبق[و 1
 .نم ةرذ ىلع علطا نم ىليشلا لاقو . موتكم لك نع ءىنيىذلا وهنأ ركسلا

 . ضايع نب ليضفلا لاقو . لمح ام لقثل ةقب لمح نع فعض ديحوتلا

 معامو « ىريغ نم فاخ نم ىند>وأم هبتك ض عب ق زعو لج هللا لوب

 نم ىنبحأ امو « ىتكحو ىناضقب ضري مل نم ىنديع امو . شعت مل نم

 ريغ نم كقزرأو بلط ريغ نم.كيلعأ ىلع لبقأ ىدبع: . ىاوسب سنأتسا
 . ىتباهمكسبلأ ىتعاطب لمعا ىلإ لصتو«ىنارت عوجت « ىف رعت عروق « بعت

 ةرذ ىلع علطا نم . ىلبشلا لاقو . كرقف دسأو ىب ىنغ كبلق ٌالمأ ىلع لبقأ
 « هينيع نفج نم ةرعش ىلع نيضراآلاو تاومسلا لمح . ديحوتلا ملع نم

 .لوالا هلوق نم دضب لولا اذهو

 ديزي ىلنأ دجسم لخد ىرصملا نوتلا ىذ ةذمالت نم الجر نإ لاقيو

 نأ . ديزي وبأ لاقف « ديري ابأ لاق ؟ بلظت نم ديزي وبأ هل لاقف ىتاطسلا
 تاور مثذم ديب ابأ نإ . هدي هلعل ةنس نيميرأ دم دي زبابأ بلطي ديزي ابأ

 ديزابأ هللأ محر ٠ لاف نونلا اذ 0 ريخأف ٠ ديبعلا ىلإ عجرب : ديحوتلا

 عوجلاو ءايلغألل ايندلا . ىلبشلا لاقو .''”نييلاطلا عم الط راصق هسمن دقق

 ةلالد اذ ناك نإو . ديسجتلا ةلواحم نم هيف امل عضولا ليئارسا ربخلا اذه )١(
 بوكر نم هئاتثأ ىف ربظي ام . هيف ديسجتلا ةلواحو . نيدحوملا ةلزئم ىلع ةم.ق

 تناك رابخالا هذه لثمر ءاظعلا نم مظع ةرايزا نورفاسي مهنأك مهر ىلإ نينم.ملا
 دقو اضريغو لوزتلاو ءاوتسالا ةلأسم ىف ةرخأتملا ةيليحلا تاكرحلا ضحبل اساسأ

 . اناني ةبيرغ دئاقع لاخدإل ةعيرذ رابخالا هذه لثم مالسإلا ءادعأ ضعب. ذختا
 . موي دعب اموي ىرشتسي اهرطخ لازال

 هبلطي لصآلا ىف (0)



 حو ورح

 :©0 قاباألل رانلاو « افصلاو ةبلا لهأل ءالبلاو :ءارجألل ىقعلاو « ءارقفلل
 , ءاق 0 ناسحالا لهأ نيقتملل ةنجلاو « ءايقشالاو ناسيا كوأ قف

 ةةهانخلا فايرأ قم. نحاول عالطا ةبيه تت ىف دق نأ ديحوتلاو

 .ءايحلاو ةمرحلاو
 مل ء ءبمدصتل ابسعف ق3 بل ِرظ بعت . نييعت نم قاخلا 1 والخال 3 ليشلا لاقو

 .ق لازءال دحوم اف "2نيصلخللل بصتلا بعتاو « نيدو ملا برطلا بعتف

 نوكسيل هنم ىلعأ وه ماقم ىلع هعاطأ ماقم نم هلقن 29 ايلكهبر نم لغش
 ابلك لسو هيلع هللا ىلص ىنطصملا ناك « بصن بعت ال برط بعت ىف ادبأ

 ىلع نأقيل هنإ لاقف هيف رفغتسا . هيف ناك ام ىلعأ وبف ةجرد ىلإ قحلا هلقن
 .ةرم نيعبس مولا ى هللا رفغتسال ىتأف ىلق

 ةظدسالم ركسلاف وحو ركس اهل ثلاث ال ناتقو ددحوبلل دينجلا لاقو

 .قرطم نبأ لاقو قلاب قحلا نع ءاتغلا اودصلاو تقولا مأود ىلع قملا

 0 لبق و «ادبأ اناف نوكيو عامسلاو دجولا نم شح وتسي ددوملا

 مكسعم ىلام لاف انعم ساجتالو انطلاض ال كلنإ ىاطسلا دب 3-1

 ا 2 نولوَقَت متأو ؟ يكس شعأ شك شيخ وكل الو
 . نولو## متتأو . مع لوقت انأو رصبأ نولوقت متلاو تكس لوقأ
 نولوقت متأو «عجرا لوقأ انأو بهذانولوقت منأو « مق لوقأ انأو دعقا

 0 لوقأ انأو كحضت ال كلام نول رت متأو , عفدا لوقأ انأو نخ

 « ىريع ا نكو راد » لوقأ انأو شعت 7 نولوقت مثأو ءىمال

 . تاتكو بناك لكم قابأ عمجاو هديس ةمدخ نم براهلا قبالا ديعلا 60(

 اكلصالا ىف (0)
 .تايلجتل ةدماشملا ةذل نم ةيدوبعلا ق بعتلا بدصيأم وه برطلا بعت (©)

 هبعتو . هبعاتم لك دهاشملا ىمقيف « ةينابرلا ةكلمملا ىف ةيحلالا تافصلاو ءامسالا
 ىنعملاو . ةيسفنلا رطاوخلاو ءاوهالل ةدماجلا بعت عم ةيدوبعلا بعت وه بصنلا
 . ىنعملا نم رخآ هحببو فاؤملا هركذ ىذلا

 د بلاط لعيحجب هنأ دارملاو « توملك سفن مباع  اهانعم هيسراف ةرايع (4)



 واما

 قاسي لود يكتلاج . ركل هيفا. لازلا انآ: تلطاا ووقت ضار
 باط ىف ديحوتلا ىنم ديرتو طيلختلا مكنم ديرت نيد ىلو مكنيد مكل 7

 .ةعاس هللأ عم شاعت انعد « طلخا عمه دحوألا نيع.

 نم فعض فلأ فلأ نيعيسب ةنجلا نير هللا نأ ول ىاطسيلا لاقو
 ىف ناك مث اديحو اهيفىفولخ مث راجشالاو رامتآلاو مايخلاو روصقلا ناولأ
 فاعضأ مظعلاف ابلعج ريحجلا نأ ولو « هديحوت تيعدا ام اهوشن ئدسج
 قري ىدسج ىلع ناك مث ادلخم اميف ىنسيح مث فءعض فل فلأ نيعيس أبلعجام»

 . هتقرعم طق تيعدا أم أهم ملأت

 . ديعلا نع ديعلا ءاتفلاخ+ . لآ وح ةعب نآدج ولات اماقم : ىر وثلألاع و

 ىلاعت هللا لاقاك « | هللابءاقيلا لاح 1 . 2" ءاتفلاءاننلاح و « هأنقلا نعءانفلا لاح و

 وفصت ىتح ةيناطيشلااهتاعرنو اهتاوزتتوّملجالعلاو ةضايرلاب هسفن ذخأي نأ قحلا سب
 ىلصي ىذلا وه . ىلاعت هلوق نم ىنعملا اذه: ءاذعلا ضعب عزتنا دقو . ةفرحملا هل

 ناسنإلا ىلع ةالصلا نإ : اولاق رونلا ىلإ تادلظلا نم مكجرخيل هتكتالمو مكيلع
 ىلع هناحبس هتالص نوكت نأ ىملإلا لضفلا ىلع ريجت الو هتوم دعب الإ زوجتال

 ةالصأ توملا طرش نيب عمجللو دسجلل حورلا ةقرافم ىتعب توملا دعب نينموؤملا

 هللا نم ةالصلا نإ !ولاق هللا لضف ىلع ريجحتلا مدع نيبو دايعلا لع ةكئئالملاو قا
 نآلءاهتاوبشو ا!متاورن ةقرافمو سفنلا توم دعب الإ زوجتال دايعلا ىلع ةكمئالملاو

 بسائتل , ىنافرعلا ضيفلاو ةيبلإلاتامحرلا قاتل ةدعتسم نوكست هلاهلا هذه ىف سفنلا
 ماكحأ امو « اوتومتنأ ل بقاوتوم  رثآلا ىف درو اذل . حورلاملاع تابذيذ عماهتابقبذ»

 . لاحلا كلت ىلإ ديعلاب لصت لئاسو الإ ةعيرشلا

 هنأ ديرملاى سي نأ . ءانفلانعءاتفلاو . هللا اريغادوجوم ديرملاىريالأ ءانفلا (1)
 ماقملاوه . ءانفلاءانق وىداملادوجولات ارابتعا!لك ىحمتفهبردوجوبت ادوجوملانعىنف.

 هيد دبشملا|ذهريصي ىأ بلاطلا نعءانفلا ةفصلاوَز عمةقباسلاةلاخلا ةدهاشمق وذ

 ىهو . جردت نود اهيف شيعي لب ءانفلا نع ءانفلا مث ءاتفلا ملس ىلإ جاتمتال ةحلم-
 . هللأي ءاقيلا ل اح.



 لوما

 :«تركس ىتح ىنبقسي قحلا لازام . ىروتلا لاقو لالضلا الإ قحلا دعب اذا
 :مهضعب لاقو؟ناركس انأوكفرعأ فيك. تلق.ىتفرعا:ىل لاق تركس الف

 فيك ةدراو فرعي مل نمو. هدراو فرعي فيك هرضاح فرعي مل نم
 تحبصأ فيك : هنع هللا ىضر .بلاط ىأ نب ىلعل ليقو ء هدروم فرعي

 ةبحم ىفو « ناريح هللا ةفرعم ىف وه نم حيصي فيك لاق نينمؤملا ريمأ اي
 نإو« ناويدلا ىف ةبوتكمم هاياطخو ؛ ناوعأ هعمنأ لع دقو . ناحلو هللا
 ادينج تعم»:ىدلالا لاقو . '”نارينلا ىف هبجو للع بكيك ىلوملا ضرب مل

 ادعاق اصخش تيأرف ليئارسأ ىبب ىرق نم ةيرق نم تجرخ . لوقن
 رفكو بفةعب رش اهعبتتال ةقيقح لك . مساقلا ابأ اي . لوقي وهو ةرجش تحت
 . ةقدنز وهف ةنسلاو باتكلا هل دهشي ال ديحوت لكو

 نم مكسبف [ له ] . دادغب لهأاي لاقف دادغب قوس ىف ىلبشلا رمو
 سلأ ركب ابأاي :لاقف ةربح هديب تيدحلا باحكأ نمياش ماقف ؟ هللا لوقي

 مسرب اعمر و سفنب اسفت هللا نول وقت متن 0 .مكسحيو# ىلبشلا لاقم ؟ هللال وقر انلك

 مكتامولعم ىلإ نوعجرت مث هللأ 0 متأو قح اقح هتلا : لوقأ انأو
 5 مكحو ٠ ةرخآلاو ايئدلاب باهذب . 75 لوقأ انأو ءمكتافول امو
 اورضحأ لاق.معن:اولاق ؟ هللا مولع قئاقح نم ابلع كل روظأ نأ نوبحت
 هّللاب هيلإ ريشأ الجرو . هللا هيلع أرقأ احدقو « هللا هيلع بتكأ اقيط
 أرقو « نيفصن قبطلا قشناف . هلا قبطلا ىلع بتكف دارأام اورضحأف
 اران هسأر لعتشاه لجرلا ىلإ راشأو . راطو حدقلا عطقتف هللا حدقلا ىلع

 كلاجر نم اذه سيلف امالسو ادرب فوك راناب :ىلبشلا.لافف ميص» لجرلاو

 , ؟2راثلا تدمخف

 ةعيشلا نع ىكملا' لوقن نم هلعلو «هجبنم الو مامإلا ةغل هذه تسيل (1)

 . اهيلإ هليحر دعب دادغبب

 ىلولا ديؤت ىتلا ةماركلا باي نم فوصتلا ءاملع دنع دعي ثداحلا اذه (0)

 تح نأ زاج ىتل ةزجعم نوكي نأ زاجام لكو . ىدمحملا نئسلا ىلعهتلا ىلإ هتوعد ىف

 ( بولتلا ع حم)



 -س )9ع

 مولك سانلا تنأ الإ تنأ فيك دحأ ملعيال تنأ تنأ ىهل] ىلبشلا لاقو
 ابلف كتف رعم ىبع ”أ تنك ىهلإ « تنأ ديرت نه نوملعي ال ن نكللو تنأ نوديرب

 مم ثكملا عيطتسأ لف برمحلا ى مك الو كنا ريد ىف ىعسا عقو كتف رع

 : ""لئاقلا :اق اكانأف ”كف رعأ م

 ابعاعش ىو وخآ تءاضأ ايلف وصب ا أ رأن تدلع تنم 1

 هقكلم ايلكو 0 ديحوتلا كل حصص فيك ىعدمأب كليو 5 ىليشلا لاقو

 قحلا سلا نم . جالحلا لاق . كركسأ ائيش ترصبأ اءلكو ؛ ككلم ائيش
 لكل لبس لاقو . بكاوكلا رونب سمشلا بلط نك وهف ناعإلا روني

 « نيقولخلاب سنالا- هللاب سناأللا ةفآو « كرشلا ديحوتلا ةفآو ةفآ ةعاط

 ملا ةفآو « حاملا لإ عوجرلا دهزلا ةفآو ٠ ةلفغلا فوخلا ةفآو
 . ابيلع ايندلا راثيإ ةنجلا

 ىلإ قوش

 2000 مهيب

 .نإو ىلولا نمو لوسرلا نم هللا ىلإ ةوعدلا ف ىدهلاداحت الىلول« ةءارك نوكيدح

 رك دقو . هيف صقنال امات اعوصخ هتنسل ىلولاعضخي ىنلا مامإلا وه لوسرلا ىنلا
 موعدن لبع ميمعز هفسنال اننكلو ءايلواألا نم تاماركلا عوقو ساأنلا نم ريثك

 لماعلا هللا فراع هلصي ىذلا لئاملا ىدملا ثيح نم ثداحلا اذم ةسارد ىلإ
 رشاعم اناكو « ناكملاو نامزلا اهمدل مدعي ىتح اهتفشو حو رأا ةيفافش نم هتفرعع

 اذه ىلإ قفوي مل نمانموءءايلواآلل قراوخلا عوقو ةحصب قثو نمانم نيساردلا

 دتو . هدنع نم هيلع انلدي نأ العو لج ىلوملا ةيعاد بولقلا وفمت ىذلا « نيقيلا

 . راكنإلا لاجم الف ناسنإلا قراوخ ةئيدحلا تايرظنلا تديأ
 ةعدبلاب هنومهتيو فلؤملا نورجب. سانلا تاعج ىتلاىه لوقتلا هذه لعل (1)

 ريصلا عيطتس ال هانعف « هللا عم ثكملا عيطتسأ الف » هلوق امأ عنشتسملا لوقلاو

 ءلوق وبف كفرعأ مل ىتيل هلوق امأو . هتأطو ةدشا هللاب ىتقرعم لاح ىف ءالبلا ىلع
 .دعب هلاح ىلإ رظنب اميحوأ ءالياا لاتخا نعةليحلا هب قيضت ايئيح فراعلا نم ودبي
 . هتمسقب ىضرل لوالا هلاح ىلع قب ولو « هفرءملا لبق هلاح لالض ىريف ةفرعملا

 هل ناك نإو . قل ١بانج ْ قيلتال لا ةيبانلا لاوفالا نم لاح لك ىلع لوقلاو
 . نيكلاسلا نم سيثكلا هيف لز ىذلا لالدإلا باب نموهف « سيح ليوأت



 سس ١8 500

 لاقف ديرجتلاو ديرفتلاو ديحوتلا نع ىنزوزلا سابعلا وبأ لئسو
 ةضمقلا رون نم هيلع شر ىذلا ديسوتلا روتي ءدحوءلل ةدحولا وه ديحوتلا

 نه قزرىذلاةينادرفلارونب درفتملا هدرفأ ام دير فتلاو . ةمسقلا دنع رذلاموي

 ةنادمصلا روتي ةيدويعلا دنعهلد رجحت . درجتملا لعف ديرجتلاو . ةنملا ناازدخ

 . ءاكخلا ضعب لاقو ء قفوتلاب . قيرطلا ءاوس ىلإ اهده ىذلا

 ؛ءأف ناسللاو لّمعلاو :سورلاو ؛ بلقلا دير جت: ناعم عبرأ ىلع ديرجتلا

 مرحملا درجتي اك « هريغ ةدارإ نع ديرملا درجتي نأ وم[ ف ] حورلا ديرجت

 درجتي نأ وبف لقعاا ديرجت امأو : هبر مرد فارطأ ماب اذإ هتيب سابلنم
 مرخلا [ هنم ] درجتيام لقأ [ نأ اك ] ناف وهام لكعم ةسناؤملا بيط نم

 ادرجي موقي نأ وهف باقلا ديرحجت امأو « ريئعلاو كلسملا نم 2" همارحإ ىف

 امأو , ريكأللا سلا موي جاحلا موقي امءادنلاو عرضتلاب ءاجرلا باب ىلع

 جاخلا لغشي ا هدماحم هلغشيو هركذ نع هدرجحب نأ وبف ناسللا ديرجت
 هريغ ةدارإ نم ادرجب حورلا نركنيف . ةكسانم ركذب فاوطلا دنع هناسل
 ادرج لّقعلاو « هريغ ىلإ تافتلالا نع ايئات « ءاجرلا باب ىلع أدرج اتاقلاو

 ٠ . هريغ ركذ نع ادرجي تناسألاو « هريغب ةسناّؤملا نع

 دإ . ةرجشلا ةليل نار مع نب ىسوم لاح دب رجتلا ءاكحلا ضعب لاقو

 نأ ديرأ قاف مكتاكم اوثكما : هلهاأل لاقف ء !رون راثلا تاكو اران ىآر

 52 رانلاهتق رحأ و 3لا نع در#راتلا بلط :نم لاق . رانلا بلطل درجتأ

 . ( ريتملاو كسملا نم همارحإ نم ) لصاللا ىف ()
 نع درجتيلف . ىهلإلا رونلا بلطل درجتلا دارأ نم : هانعم لوقلا اذه (0)

 بلقلاو لقعلاو سفنلا ىف اهوأ . برآم اهبف «بلقلا وأ لمعلا وأ سفنلل ةلآ لك
 ىه ام . اهيوخأو سفنلا بلطي ام وأ . اهوخأو سفنلا بلاطم لك نآل . ىوه
 رهاظملا ضعب دنع ةيناخورلا كرادملا فقوت اهنال . عطاوق ىه . بجحو عطاوق
 نم عطاوق ىه وأ . اهبولطم نع فقتو اهب وبلتف « ةروظنملا ريغ ملاوعلا نم ايلعلا

 حاب. لضيف«ديرفتلاوديحوتلاب قلي ال . !ريسفت رهاظملا كلت رسفت دق ابتأ ثيح



 د 1

 . لعنلاو اصعلا هعمو رانلا نم اثذ ايلف ءدلوو هلهأو هعاتمو هلام نع درجت

 ديرفتلاو . كال وأ لكلا نع درجتو ؛ كاصع قلأو , كيلعت ملخاف ىدو"

 باغامل ليق « انتاقيمل ىموم ءاج املو ١ تاقيملا موي مالسلا هيلع ىسوم لاح

 ذئنيح .دأرفثالا ماقم ماقو . هتاكرحو هتافص عيمج نع مالسلا هيلع ىسريم
 : ةيؤرلا لاؤس موي مالسلا هيلع ىسوم لاح ديحوتلاو . هللا انأ ىنإ هاد

 رظنو ةدارإ اذ كاذ هتقو ىف ناكو . كيلإ رظنأ ىنرأ بر : هل لاق نيح

 هرايتشاو « هتدارإ نم ىسوم ىثثالت « هرون ليلجلا نم لت الف , رابتخاو

 كلبلل ادحوم رايتخاو ةدارإ الب لاق , هتقعص نم قافأ الذ ءاقعص رخو

 ,كارأ نأ عيطتسأ ىنأ تننظو تدرأ امع كل اهيزنت كناحبس :رابجلا

 كنأب نينم ولا لوأ# # ٠ كيلإ رظنأ قرأ بر » ىلوق نم كيلإ تبتو

 2 .؟"ءاقللاو ضرعلا موي داعيملاو ايندلا ىف ىرتال
 ديحوتلا لحم نيدلا ف قيدصلا ركب ىأ لحم ىناسارخلا ةزمح وبأ لاقو

 ٠ ©92م>اسالا لح بلاط ىبأ نب ىلع لحمو ةفردم لا لح باطخلانبرعلحو

 هبجح ىهو لالضلا رانبةدهاشملابلاطقرت< ةلاحلا هذه قواه ريغ لضيو ديعلا

 نم ضافملا رونلا اهنغ بجحتف ناسنإلا نم ىحورلا ىعولا قطاتم فاغت اهنآل
 قرتحيف « لّقعلا ىعولا تاكردم وه هكردي ام لكودبعلا شيعيف . سدقالا بيغلا

 ٠ ىحورلا ىعولا كرادمل خدهامتملا معن ند نامرحلا راب

 مهنيب ةعساو تافالتخاو . نيملكتبلل تالاقم اهتلاحتساو هيؤرلا زاوج ىف )١(

 نامإلا باي ىف عفتني ال امم ىبف انه اهتايثإ ىودج مدعت . دارأ نم اييلإ عجيل

 .ء بس ةدايعلا ريو كت َْق لمعلا لامعتساو بيغلاب ناعإلا وهو . اعرش بولطملا

 عالصلا توميقيو بيعلاب تنونمؤي نيذلا . نيعدملل ىده هايف ببر ل باثكلا كلذ

 . نونهوي مث ةرخآلابو ةاكزلا نوتؤيو

 لقنلا اذه ناك نيتدابشلاب قطنلا وهو ىعرشلا مالسإلا ىتعم ديرأ اذإ )١(
 ىنعملا دارملا لعلو . ريثكب اذه نم ربكأ هنع هللا ضر مامإلا ةلزنم نآل ابيرغ
 نفتلا ةدار] هعزاتت ال ىتح هللا دار ىلكلا مالستسالا وهو مالسإلا ىوغللا



 حداينا١ؤ -

 «نوئظلانم بيرق . لاقفديحوتلا ةَقيقَح نع هللا دبع نب لبس نب نع لثسو
 : مهضعبل دشتأ « قئاقحلا ىف ديعب

 دعب اهلوانت نم نكلاو بيرق اهؤوض سمشلاوه ىاحصأل تلقف

 ء هسفن دبعتملا ام فرعي ةمالع ديحوتلا . نزوزلا سابعلا وبأ لاقو

 درفتملا اب فرعي ةمالع ديرفتلاو .هسفن اهب قرعي درجتملا ةمالع ديرجتلاو
 ء هرس نم ديرما ش>وتسي نأ ديرملا رس ىف ديحوتلا ةدص ةمالعف ؛ هسفن

 نأ :لاق؟ مافعألا هللا ىسا ام : ديزي ىبآل ليق اك هرس الب هرس ىفسنأتسيو
 نأ ءدرفتملا بلق ىف ديرفتلاةحص ةمالعو . مثعسلتنأو هللا الإ هلإاللوقت
 . دحاو لاق ا «هبلق الب هيلق ف سنأتسيو « هيلق نم هرس شح-وتس

 بهذأ نأ ىلإ بلق الب نكلو هليبس تفرعدق هجو ةفلأ لق

 سنأتسيو هسفن نه شحوتسي نأ . هسفن ىف ديرجتلا ةحص ةمالعو

 , هسفن الي هسهن ف

 دارملادي زي امريغ ديرب ام عيمج نم ديرما خلسني نأدي رجتلا مهضعب لاقو
 « همأن م دلولاو : هعرض نمنيللاو , اهدلج نم ةيحلا خاسنت اكد رملا نم
 .دحوم اال فص سابعلا وبأ لئسو . "”هنيع نم ءاملاو ء هسوق نم مهسلاو
 ىف هداّوَن راطو ؛ديحوتلا راونأ ىف هيلق قرغ ئذلا وه دولا . معن: لاقق
 ب رَهْلا نم اعطقنتم نوكسل « دب رجتلا نار يي هسفن تقرتحاوء«دب رفتلا بابل

 افش ىلع قحلاو قاخلا نيب !ريستم , ديجنا نيميرملا ق الصتم « ديعبلاو

 : لاق اك هقلخ نع هعطق ميلكلالثم ؛ ديرشتلاو طيلختلاو . ©” راه فرج

 . بلقلا الو لقعلا الو ح

 قداصلار فعج نع هاور ام اذه ديوي .دقو الغلا ةعيشلا عدر كلذب دارأ هلعلو
 نأ تملأ ةلورجلا ملاوعلا فالآ نأ نم . نيفراعلا فصو باب نم ةعبارلا ةنآلا ىف

 كنؤم اهلك ة رقفلا قريمضلا لصآلا ىف )١(

 ريع ىتلا ةريحلاىه هذه . ادوجو هلئرب لو . دوجولا ف شيعي هنآل )0



 هاو 1ايام

 لاق ريغلا نع هعطق الف امصن كيف ىريغل عدأ 0 ىأ : ىعتل كتيفطصاو

 نل : لاقف هسفن نع هعطق اًضيأ كلذ دعبف . كيلإ رظنأ ىنرأ بر : ىسوم

 ىنارت نأ ىنعم و . هبر نع هبرب اعطقتمو . هبريهسفن نع اعطةنمراصف . ارت
 ىلع«ةمعنلا راد ىف:ةيؤرلاو ةرايزلا مويداعيملاو . ةتمغاو ءالبلا راد ف[ ىأ]

 . ةشحوالو قارتحا الو . ةمّشح الو قارف الب ؛ ةئملا طاس؛

 برلا تافص ةفرعمو ديحوتلا لع . هنع هلا ىضر بلاط وبأ لاقو
 ىف فالتخالاو , ةمحر رهاظلا لع ىف فالتخالا نال « مولعلا رئاسل نيابم
 | نم | ناكام روفغم رهاظلا لع ىف لالضلاو « ةءدبو لالض ديحوتلا لع

 دايعلا نأ لبق نم « رفك نيقيلا ةدابش ىف لل وتلا مع ف ُْق أملاو ه4 هتلسح

 ةقيقلاةةفاوم مهيلعو . رهاظلا لع بلط ف هلأ دنع ملعلا 42 6-5 أ وفاك م

 0 2و مدوتلا 2 هلأ كادكا

 فورمملا مهقصو نيذلا نيف راعلا فدحو بأب

 نيقيلاو ءاقصلاب

 لاوحأ لكأو نينقوملأ تاماقم ىلعأ ةفرعملا .ءاكحلا ضعب لاق

 نم ىمأ ىف زعأ مث: لاقف « روهمجلا ةرثك ةلم+ ىف مهللقو سو هيلع هللا لص

 . عطقنم لصتمو نئأب نئاكو. دوجوم هلو دوجوم ءكيعلا نك . نودماشملا ابنع 5-0

 افش ىلع فقيف خسارلا امأ . ةخسارلا رْيَغ مادقالا نم ريثك هيف لزت ديشم وعم
 5 نيقيلاب اب دهتسسم 2 مدقلا تيأث فرحها

 ة ىلاعت هللا نع ءاج امب ناميإلاب ديحوتلا ىف نوفلكم دابعلا نإ ىأ 0(

 0 لع ف و امأ » بيغلاب نونمؤب نيذلا . لقعلاب هيف ثحعيلا نود ادييغ اناعإ

 ىلعو.هللا دنع مكحلا ةقيقح نع اثحي دابتجالا سيلو دابتجالاب ن 6-00 دال

 . كرد نع زوجعملا مياسل وه ٠ حيحصلا نامإلا راصق . رجأ هل هيف ًامالاف اذه

 هيلعي ىدح . تاذلا نع ثححت نود . ههراكمو هباحع ىف هل دايقنالاو . هل ميلستلاب

 . ما ومس كاؤل أ همن هلأ
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 ىورملا ريخلا ىف « معلا سأرو معلا لصأ ةق رمل نمساو نمحألا ت وكلا
 ىلع :لاقف لسوهي 0 لبص ىتتلا ىلإ لجر ءاج . كلام نب سنأ لاق . هنع
 نزع معلا نسا وو معلا لصأ ىف تعنص امو : لاق . معلا بئارغ

 ةقرمملاف؟ برلا تفر عله: لاق ؟ للعلا نفل لغلا لصأ امو:لاق ؟ هيئارغ

 ال مهيلع ءايشاألا ضرفأو قاخلا ىلع ءايشالا بجوأ 2١ ىه هللاب

 هرتوءىرد, ال وهو هيلإ جاتحال ام بالطب .ءاجلتانلا لاح ىف رظناف

 جحيصأت ملسو هيلع هللا ىلص 3 لوسرو « ىدتع هبو هيلإ جات ام بلط

 هب رهأم ىلع هلدو ء بلاطم ريغ هب وه امع هعفد . ةمالا ليلدو « قاخلا

 كاذو . لوئسملا ةفرعمو ملعلل لاؤسلا بدأ ىف مضاو ليلد اذهو . بلاطم
 قحلاب مهنأ نونظي كلذ ىف مهو  نوطلغي مهلاؤس ىف نيلئاسلا نم اريثك نأ

 ىلع هفةوي ىتح هلاوس ىف لئاسلا بيجي الأ فراعلا يكسحلا ىلعف . نوقطني
 لص أوءاهتلمجو مولعلا سأر دجوي هدنعف ةفرعملا هل مص نمو ؛ هلاح قدص
 « لصأ ريغىلع ءانبكو ءسآر الب دسجك ةفرعم الب لعو٠ "”اهتينبو مولعلا
 . منبج ران ىف هب راهئاف راه فرج افش ىلع اسوسأم نؤكيق ؛ :ساسأ الو
 9 اهيف هللا نيب لجو زع هللا باتك نم تابآ عيس كل عمجأ هللا ءاش نإ انأف
 مل وخد ةيفيكو « هتفرعم ىلإ نيفراعلا لوصو ةيهامو « هب نيفراعلا ةقرعم

 نيذلا « ةرابطلاو فيظنتلا بابرأو ؛ ةراشإلاو مبفلا لهأ ناسلب ء كلذ ىف
 ليبارسب ميلي رسو « ةيانعلا جاتب مهج وتو . ةيادحلا مالعأ 0 مل عفر
 ,ةياردلاو ةمكحلا نايل مهيولق قى 0 «ةياعرلا رزأمم مثرزأ و ةافعلا

 . ميظع رك و ةرفشف مط ىوقتلل مهبولق هللا نحتما نيذلا كل وأ

 الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو : ىلاعت هلوق ىف ىدلخلا رفعج لاقو

 اوأربتيل ء ةفرعملا طاسب لع . نودبعي مث . ىنوفرعيل الإ : لاق . نودبعيل

 ) )1١لصالاف ١ وه .

 ) )0لصآلا ف ٠١ هتينبو ةيلمجو «
 ) )0هيف لصالا ف
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 نم ةقيقح هقرع امو . ىنوفرءيل الإ : ءاطع نا لاقو . ةعمسلاو ءايرلا نم
 . "قيلي الاع هفصو

 فراعلا ةفص هذه : لاق . ىمع مكب مص هلوق هزع هللا ىضر ىلبشلا لئس

 نع مكب « قحلا عامتسا نع مص : قيدنزلاو رفاكلل لاق « ىلاعت هلا نال
 رهأ نولقعي ال مهف « قحلاو ةرخآلا ىلإ رظنلا نع ىمع « قحلاب لكتتلا
 عمسإ الف . مص [أ] فصولا اذهدضي وه قيدصلا فراعلاف ءايندلاو ىوملا
 ىمخ [أ] « قحلل قهلا نم قحلاب الإ قطن الف مكب [أ] « قحلا نم قملا ريغ

 دحاولا هللا مأ ريخ نوقرفتم بابرأ . أرق مث . قحلاب قحلل الإ رظني الف
 ءانئتسالا . معن : لاق ؟ ةمالع فراعلل له : ىرخأ ةرم هل ليقو . رابقلا

 . نيفلا#لا ءادن توعمسي اللف . مص : ليقو . سفنلل راقتحالاو « راقتفالاو

 . نيلهالا ©07نيعب نورظت» الف ىمع ء نيضرعملا عم نوقطني الف مكب

 ىسومو نوره ةصق ىف ىلاعت هلوق ريسف#ت نم اذه ىنعم يف ليق دقو

 : رهاط نب ركب وبأ لاق . اناسل ىنم حصقأ وه نوره ىخأو:مالسلا امهيلع

 كروضح فقوم ف كبطاخي ملو « كباطخ عمسيمل هنالل اناسل ىنم مصفأ وه

 تعمم دقو احيصف مهعم نوكأ فيك . نيقواذلا عم اناسل ىثم ميصفأ وبف
 لعجأ فيك مأ ؟ كتبطاخم عم مهطاخخأ فيك نكلو ؟ كمالك ةذل

 هب ناسلب مهطاخأ فيكو ؟ كبرق نم هب ىنتصصخو ىتيندأ ام ىلع ًارازو

 ليقو ؟ كباطخ اهب تعمس نذأب مهباطخ عمم قرطأ فيكو ؟ كتيطاخ
 مالكلا موف ىف تريحت . كبر انأ ىنإ : ىلكءادن تركذ اءلكو مهبطاخأ فيك

 . نايبصلا لقعك ىلقع راصو « ناركس ىنأك

 اذإ . سو هيلع هللا لص لوسرلا لاق دقو . ةبآلا ريسفت ىلإ انعجر
 قدص . هريغ ىلع هلبجأو هةموو هصأو هامعأ أريخ دبعب هّقأ دارأ

 نع ىمحي ال نمو ؟ هفرعي فيك هريغ لبج ال نع . ْلسو هيلع هللا ىلص

 . «قيلي ال امب هغصو نم ةقيقح ةفرعم الو ٠ لصالا ىف(١)
 ابلك ةرقفلا ىف ريمضلا درفأو نيرب لصالا ىف (0)
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 .سرخعال نمو ؟ هتم غمسي فيك هأ وس نع مصيال نمو ؟ هرصب, فيك ريغ
 .« ليطابالا نع مكب « ليغاشملا نع مص مهضعي لاقو ؟ هعم قطني فيك

 مهضعب لاقو . ليلجلا كاملا باطخ ريغ نولقعي ال مبف « ليثاقلا نع ىمع
 ريلا ريغ نواقعيال مهف اندلا نع ىمح ؛ ىوطلا نع مكب ؛ ىرولا نع مد

 لهأ فصو ىف اذه نم دضب ةبآلا ريسفت ىف نور! لاقو « ىوقتلاو

 « ءاقولا نعى مع . ءاعدلا نع مكب « ءادنلا نع مص : هيف ليق , لبجلاو ىمعلا
 نع نع مكب ؛ ةم الملا نع مص لقوا ءابحلاو ةيوتلا ماهم ىلإ نوعجرب ال مبف

 :ليقو . ةمامإلاو قتلا ىلإ نوعجرب ال مهف ؛ هدي نع ىبع « ةمادنلا

 نومجريال مهف. 9 ةحيجرلا نع ىع « ةعبرشلا نع مكب « ةحيصنلا نع مص
 . ةحيضفلاو ىوخلا 9 نع

 ىه ..دمصلا هللا : لجو رع هلوق ىف ىدللا رفعج لاق : ةيناثلا ةيآلا
 ىلع ليلد فلآلا : لاق . لادو.[ميمو] داصو مالو فلأ فرحا ةيغ
 نابسللا ىلع ناروظي ال ناغدم امو . هتيمهلالإ ىلع ليلد ماللاو . هتب د

 هتبطإو هئيدحأ [ذأإ ىلع كلذ ىف ةكحلا [تزادف . ةياتكلا ىف ناربظيو

 سانلاب ساقي الو ء ساوخلاب كردي ال هنأو « ةقيرقحلا ةروتسم ةيفخ

 رار وءايلع هب طي قالو ذ هد لوقعلا نأ ىلع ليلد؛ ظفللا ىق هوافَظف

 47 نب ىلا نبعالل ردسو « نيفرأعلا بولق ىلع ربظي هنأ ىلع لب د ةباتكلا 0

 .دعو اهف قداص هنأ .داصلاو . ماقلاو لاكلا فصوب « مالسلا راد ىف
 لع ل ليلو ملا ٠ قدصلا ىلإ هدانع اعدو , قدص همالكو . قداص هلعف

 لوزيس 3 لكو . هريغ ءايشاللل كلام ال ةقيقحلا ىلع كلملا وبف . كلم

 ةمالسلا قيرط نع ىأ (1)

 هللأ دتح حجاأرلا لمعلا نع ىأ )0

 ىلإ لصالا ف (0)
 .هروبظدارملا لب ايدام اروهظ نيبحما نيعال هناحبس ىدبي نأ دوصقملا سيل (4)

 ليلدلاو لقعلابال اَهيقحتو اقوذ تافصلاو ءاعسالا راثآآ دورش ثيح نم ةريصبلل
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 . هتيلزأو هتيدبأ ىف هماود ةمالع . لادلاو ؛ كلم [ 81

 فراعب سبل نم ةمالعو ؛ بلطلا كرت فراعلا ةمالع . موضعي لاقو

 بلاطلاو ءبلطلا نعىغتسا دقرضاحلاو ءرضاح فراعلان آل .يلطلا قدرجلا
 دمصلا :ديتجلا لاقو . هب فقراعب سلق ءىقةنع باغنم . هنع باغدقام بالطب

 ل ىدلا دمصلا : ىدلخلا لاقو . هتفرعم ىلإ اليس هنأ دعالل لمعي مل ىذلا

 .؟دمصلا ىنعم ام . ميضعب لثسو . ةفصلاو مسالا الإ هتف رعم نم هتقاش طعب

 نايبلا هيلإ ريشي وأ ناسالا هل عستي أم نأ هلالج لج ليلجلا كيلعأ [لاقف]

 .لولعم وهف دب ,< وأ ديرفت وأ ديحوت وأ ميظعت نم نانجلا هيف ركف:: وأ

 ةيدمصلا ال . دحأ اهيلع فرشيالو مولعلا اهم طيح ال كلذ ءارو ةقيقحلاو
 فيك .كبر فرعت كنأب كمهوتو كنظ نم هايجعايف . هلك كلذ نع ةعنتم

 غاب الو عسي ال قولخلا و؟كناسل قلخ ىذلا وهو كناسلب هفاصوأ غلبت

 ىذلاوهو.نايبلاب هيلإ ريشي فيك. هلثم قولخم فصوالإ هب كردي الو.
 ىذلا وهو نائجلا هيف ركشي فيكو ؟ نايلا نايو نايبلا نيبو نايبلا قاخ

 هب ركفتيام نانجلا ف نجأو؟ماسجالا تايلظ ىف نانا نجأو نانجلا قلخ
 هفرع الوءدحأ هفصو الو ءدحأ ةقيقحلاب هركذي ملرابج نم هئاحيسف؟نانجلا
 الو هريغد رك ذب م . دحأ هفاخأ الوء دحأ ةيحأ ةاويوعل هركشالو« دحأ

 . هايإ ريغ هقرع الو هاوس هفصو

 ىلع : عا ونأ ةيناع ىف كرشلا عا ونأ اندجو . ىرابذورلا ىلع وبأ لاقو

 : لاكشاللاو ٠ لولعملاو ةلعلاو ؛ ددعلاو ةرثكلاو « بيلقتلاو ضيحتل#

 هددعلاوةرثكللا عوأ هسفن نع | اق | قت.ةروس ىلاعت هللا لزئأف . دادضاللاو

 « دمصلا هللا ١ : هلوقب بيلقتلاو ضيعبتلا قنو « دد>أ هللا ره لق د : هلوقب

 دادضالاو لاكشالا قنو ءدلوي ىلو دلي ىل» : هلوقي لواعملاو ةلعلا قنو

 ةليل ماق ةفرعملا لهأ نم الجر نإ ليقو . دحأ !وفكهل نكي ملو: هلوقب
 عولاد ىبح . وه . وه .وه .لوب قبءوم ظفاتو أرق الف« هدرو ىلإ

 هسفن ىف قبب لف هتيه ولأ ناديم ىف هرس قرغ . اهزواجننأ ردقب لق « رجفب
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 ىرتالأ . ءاشأللا نم ءىش هنع ىنغتسي ال ىذلا بمصلا : ليقو « ةيقب هسفنل

 ملف تاكو وه موب لك ضرالاو تاومسلا ف نم لكدلأب » هلوق ىلإ

 هنع ىنغتسا نف « هلاو:ل .بلاط « هباب ىلع فئاط الإ هقلش نم قاخ قب

 موراو ء رساخلا قشلا كاذف , هقلخ نم ادحأ ىآر وأ « هلام وأ هسفنب

 ماعلا

 ىذلا نم قى رعش تيلاق : كنتوديرب سانلا 5 ىلإ . موضعي لاقر

 لكو ؟ تنأ هيلطت ىذلا نم ىرغش تيلاف . كنويلطي سانلا لكو ؟ هديرت

 لك. ىطل] . ؟ هبت تنأ ىذلا نه ىرعش تيلايف . كتبحم نويلطي سانلا

 نسانلا لك قنا هك دع مالا "ىلا ىردس هيلاق كائورك ذي :ىانلا
 5 ةلح تنأ هر رف ىذلا نه ىرحش تيلاق 5 كلإ ثوب رعت

 ىنلد : هل لاقف « ىلبشلا ركب ىلأ ىلإ ءاج الجر نإ : لاقي .: ةثلاثلا ةيآلا
 ناكو ؟ كلذ لاني اذاعو . ؟ '!اهف لوخدلا ىغيني فيك ليلجلا ةفرعم ىلع

 لدتسا تئج اذكه [ لججر ] اي ىلبقلا لاقف . رهاظلا ملعب ةفرعم اذ لجرلا

 ىمو ! تقلخ اذام ؟ ليلدلا كسفن | ىلع ]| تفرع لوف ليلجلا ةقرعم ىلع

 ىتتبجأ اذإف ؟ تقلخ اذا و فيكو ؟ تقلخ اذامو ؟ تقلخ اذامفو ؟ تقلخ
 جوحأ [هبإ كنتريخأ أم ةفرعم لإ تنأف الو : تلأس انع كترجأ أذه نع

 نوكت داكت ىبذ « عيفرلا قوصلابدآلا نمنول. املاثمأو « ةاجانملا هذه )١(
 « ةيحورلا ةامحلل العلا لثملا لع ةنميلا نم اهتاجلخ ىف ام ىذض الو « اروثنم ارعش

 ءىث اهنأ ىلع ايلإ رظنلاو ء رهاظلا نع ىاستلا وحن عزني « هلك ف وصلا بدالاو
 «رهاظملا هذه نم قافشإو ةوخأ ةرظن سانلا ىلإ رظنلاو « دوجولا ىف مزال
 ىلع توريسي سانلا لكو « سمأللاب هلهج ىف انك انتآل « ناسن] ىأ راقتحا مدعو

 . هرق "لو كينأ 5 لقلت ؛ مدهتملا مرتمو فالختملا مرنم نكلو قيرطلا

 ةريدج . ةيفوصلا داروالاو . زا! ىف فوصلا بداآلا بهاذم سصيخلت اذه

 . ةاجاتملا ثازرلا نم اعيرغ حم ثحبلاب

 ءهضر لصاللا ىف )0
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 .نم تقلخ . ىلب : لجرلا لاقف . [ هنع ] تلأس ام ةفرعم ىنعم ىلإ كنم
 نم قلخ هنأ مع نم . كحو : ىلبدشلا لاق « ةنماو ءالتالل تةلخو « ةفطن

 هتيفوفيكو هتبن ونيأ كاردإ نع ماهوآلا عطقنم ةفرعم قعمط» 00 ةفطن
 .هذه حرش[ + 1 نسلالا عيمج لغشا مث . هللا وهو هئاوسأ نمامسإ ربظأ نمو

 فيكف .كلذ ةبأه اوكردي مل ةعاس ]موقت نأ ىلإ مدآ قلخ نيح نم ةملكلا

 .ىلإ اودتبم مل ةرقب نويلط» ةنس نيعبرأ اوثكم ليئارسإ ىبب نإو ؟ ىمسملاب

 اهمأ تنأ عمطت فيكو . اهتقيقح ىلغ اوفقو الو اهودجو الو « اهفرعم

 دعي الإ اهتقرعم ىلإ ىدتمب ال هميهمو . هتفرعم كاردإ ىف هللا ةفرعمل بلاطلا

 ردت ةميظع ةربعو بايلآلا ىلوآل ىركذل كلذ ىف نإ . ةنس نيعبرأ
 . باطخلا

 رفعج لاق « ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا » ىلاء# هركذ : ةعبارلا ةيآلا
 .نم هقلح مكحأ ٠ شرعلا نم مظعأ اةولخم قاخ مل م ىلاعت هللا نإ , قداصلا

 « ةمأق نيتسو ةئامع ال: ا هل 1 ل قبط 5 نيءعيس هلعجف ءارم- ةتوقاي

 .لكىف ؛ ةرخص فلأ نوتس ةمئاق لك تحت ء ةرم فلأ نوتس اءنالا قايطت
 ءاذه مكملاع لثم ءىلاع بفلا ةفدو لك قاف ةةندو طفلا ناوكس ةرفس
 نأ هدأ ميمهطأ ةنجلا ىف « م اك مدأ الو سيلبإ قلخ هللا نأ نولعأال

 20 ىوتساو شرعلا عالعشرعلاقلخ املف ©” معو 0 نأ نافل
 رشعةياع هلاكلم قاخ مث ءىش نم ةيلإ بي رق ءىث سيلف ءىث لكب هتفرعم

 ىف لوقي كلملا لمجف « ماع ةثامسمخ ةريسم انجو انج لكنيبامءسانج فلأ
 .هتحنجأ ىف دازف كلذ هللا ملعف. انبر شرع قوف هتلاو ؟ ءىث انب رقرفأ:هسفن

 رادقم راطف . رط . هيلإ ىحوأ مث « انج فلأ نوئالثو ةتس هل ناكودلثم

 ركب ىفأ ةفالخ نأ قداصلا رغفعد عابتأ ىريو صضفاورأل عدر ريا رهاظ )01(

 ماد أم نكلو اهيف قحلا بحاص وه ناك نو ىلع مامإلا فارّيعأب ةحيحص ريعو

 هتحص ف كبشلا ىلع لئالد نم ربخلا ىف امخالو . امهتوضفرب ال ميف عياب دق وه

 .« ىوتسا » لصآلا ىف (0)



 سمس آى سس

 مئاوقنمةمئاق لني لق ؛ماع فلأ ةئامنا ريط لك[ ىف ] عطقي ةنس فلأن يرشع
 ءىث قوف سيلو « ميظع لكق وف ميظعىإإ.كلملا اهمأ :هيل] هللا سوأف ءشرمعلا
 . هسفن ىف ركفت امل هتحنجأ هتلا باسف . كناكم ىلإ دع

 شرعلا ىلإ رظني هللا نإ ليق . هنع هللا ىضر . ملا بلاط وبأ لاقو
 دادزيو : ناك ام ىلع فعض فلأ ةئام كلذ دنع عستيف ةرظن رحس لكدنع
 انأ كناحبس : هحيدستو هللاب « ةفر عملا نم . فءعض فاأ ةئام ةعسوت لكب
 . وه الإ وهام لعي ال نم ناحبس ةلمخلا حيبستو . نوكست نبأو تنك

 لئسو . ةئباغملاو ةرسحلا رحب ىف قيرغ ورف فرعي مل نم . ىلبشلا لاقو

 وتس فيك « ىوتسأ شرعلا ىلع نمح رلأ د هلوق نع سنأ نب كلام

 بجاوهب نامإلاو ءلوقعم ريغ فيكلاو « لوهجم ريغ ءاوتسالا لاق[ ]

 نأ ربخلا فو . ©” ساجملا نم جرخأف لئاسلاب رمأ مث . ةعدب هنع لاؤسلاو
 نيأ نم مهدحأل لاقف . مالسلا هيلع ىنلا دنع اوعمتجا بالما نم ةعبرأ
 نم: رخآلا لاقو ء كانه ىقر تكرتو تاومس عبس قوف نم لاقف ؟ تثج

 قرشلا قفاخلا نم انأو رخآلا لاقو . كانه بر تكرتو ىرثلا ثحت

 . كانه نر تكرتو ىرغلا قفاخلا نم انأو:رخآ لاقو« كانه فر تكرتو
 ءادن عامس نم شهد ؛ةرجشلا ةليل هنأ هملك امل نأ ر مع نب ىسوم نإلاشو

 لاقف ؟ كيدانأف ديعب مأ ؟ كيجانأف بيرقأ ؟ تنأ نيأ ىهلإ : لاقف قحلا

 مدنع زومي الف . للعلا لئاسم نم هيف ثحبلا عنع (يففقلسلا بهذم اذه (1)

 نع نويلعي ال مهو اوتام مونع هللا ىضر ةياحصلا نال . كلذ ريغو . دابعلا لاعفأو

 . لدجلا باب نم « ائيش كلذ

 عوضوم نال« ابتضبنل ةقاعإو : لوقعلا ىلع رجح كلذ نأ دحأ نظي الو
 نع فشكي الو ةيداملا مهتايحب مدقتي الو نيدقانلا ءالره م ال اطوح امو تاذلا:

 تالاجكانبف ةيلقعلا ةضايرلا در ثاحالا هذه ةحابابدصق اذإو « ديدج عارتخا»

 . ثوحبلا هذه نم لقعلل ةضاير رثكأت



 ل

 . كراس نع انو : كني نع انأو «كتحت نم نو «كقوفنمانأ : ىسومل هلأ

 كناساىلإ كفنأ نم كيل] برقأ انأ . كعمانأ ر ءكءارو انأو . كمامأ انأو
 كنيعداوس نمو « كنيع داوس ىلا كنقدح نمو « كتقدح ىلإ كناسل نمو

 تش هجو ىأ نم ىنعداف كسفت ىلإ كنه كيلإ برقأ انأو ؟ كرظان ىلإ
 قاخلا هل الأ » ىلاعت هلوق ىنعم ىف . ةنييع نبأ نعو . ©207كيلإ رظان انأ ابف
 . كلذ قوف ام رماآلاو شرعلا نود ام قلخلا لاقءرمآلاو

 ام الإ هلع نم ءىثب نوطيح الو » هؤاتث لج هلوق : ةسماخلا ةيآلا
 ءىشب نوطيح الو . ءاطع نا لاقو . ىلاعت هللا ىلإ ةراشإ ءاحلا ليق ءءاش
 ىوتسي ال نكلل . 9 سيبلت تحت الإ ءىش ررظي مل هنآلل ءايلع هتيبوبر نم

 .ايإ ريغ هركذ الو ء هاوس هفرع الو هريغ هيلعام . دحاو ءىث ف نايلع

 50قيقا ىلع ركاذلاو 2, ةقيمحلا ىلع فراعلاو . ةقيمجلا ىلع ملاعلا ورف

 كلام . هب ميصيق ىلاعت هللا ىف ركفتي ةكئالملا نم اكلم نأ ربخلا ىفو

 موي ىلإ نامملا ىف وهف . ركفملا ىمسف كلذ نم هبجو ىلع ماهف ؟ اذهلو

 .ةقيقح ةفرعمو قد ةفرعم : ناتف رعم ةفرعملا : ءاطع نبا لاقو . ةمايقلا

 تافصلاو ماسالا نم قاخال زرأأ ا١ ىلع هتينادحو ةفرعم قح | )ل ] ةفرعف
 ةيبوبرلا ةقيق-و . ةيدمصلا عانتمال ء الإ لييس الأ ىلع ةقيقحلا ةفرعمو

 ىلع ةفردملا ىلإ ليبس ال [ىأ ] ءاملع هب نوطيحالو ه هلوقل

 « ةاورلا هلقانت امم « ةقيقح ىسوم ىلإ ىحوأ امم اذه نوكي نأ دعبي ال )١(

 . اهتابج لك نم ةميلسلا ةديقعلل ريوصت وهف
 دوجولاىف رهظم لكف:بابسآلاب تافصلاو ءامسالا رابظإ] سيبلتلاب دارملا (؟)

 . لوآلا عدبملا . ديعبلا ببسلا نع اهقرصيو ةماعاا لوقع سبلي بيرق ببس هل
 . ىلاعتو هتاحبس

 فراعلاو وه الإ هلإال ىذلا وه ىلاعت لاق . هللا وه هلل لوآلا ركاذلا (م)
 هللا ركذب نورك اذلا رك ذ دقو وه الإ هلإ ال هنأ . هللا دبش هللا وه هلل لوآلا
 . هسقنل هتف رعع هوفرعو هسفنل



 ل 7

 .كاتبلط نإو ء انتريح كانفرع نإ : هللا همحر ىلبشلا لاقو . ؟2ةقعيقحلا

 .كاندهاش نإو ؛ انتلتق كانيبحأ نإو « انتشهدأ كاندصق نإو « انقيعتأ

 انتيزخأ انكدض نإو انتقرحأ كنتم انوند نإو انتيلبأ كاندرأ نإو «انينفأ

 نإو : انترذح كانعطأ نإو « انتبلط كنم انيره نإو انتكسأ انيكب نإو

 كب ثاغتسملاف « سنأ كريغ ىف ىل الو ةحار كعم ىل الف ءانتيذع كانيصع
 . كيلإ كنم

 ,نبا لاق «هردق قح هللا اوردق امو ١» هركذ لج هلوق : ةسداسلا ةبآلا

 اهنم تفرذ ةظعوم انظعوف لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر انيطخ ءاطع

 .ةيآلا هذه أرق مث , دولجلا ابنم ترعشقاو « بولقلا اهنم تلجوو « نويعلا
 ىلع طقسي هنأ تننظو ربنملا داوعأ عزعزتف «هردق ق> هللا اوردق امود
 .ترمحأ ةمايقلا ركذ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ناكو . هتوت تنكو

 ودعلا مهحبص شيج رذنم هنأك هتوص العو . هجاد وأ تكفتا و واكو

 .تداك نإ . ىطسولاو ةيابسلا نيب عمجو نيتابك ةعاسلاو انأ . لوقو

 . ىنقبسل

 .مامإلا أرقو ءربنملا ءاذح اسلاج ةعجلا موي ديزي وبأ ناكو
 نم جرو قس لعجو , هلاس ديزي ىنأب جابف «هردق قدح هللا اوردقامو»

 ردقأ ىح 0017 . لوش وهو ريثملا اب رض 6 6 (” قرعلا مدك مدلا هديك

 لوجت نأ نكمي ىذلاو ٠ تاذلا وهةقيقحلا ىلغ هتفرعم ىلإ ليبس ال ىذلا )١(

 ىذلاو . لّمعو رظن نالوجال « قوذ نالوج تافصلاو ءامسالا وه حاوراألا هيف
 ءاضقلاو تاعاعشإلاك ةروظاملا ريغ رصانعلا وه . لوقعلا هيف لوجت نأ نكمي
 سوفتلا ولوةعلا لكل نكمي ىتلاو .ةيلعلا ثاحاألا نم كلذريغو ةرذلا تاكرحو
 ىامسالا تناك اذإف  قالطإلا ىلع ةيلمعلاو ةيرظنلا مولعلا وه هيف لوجت نأ

 لتاق تاذلا دبشم نأ ىف كش الف . ةريحلا ىف نيدهاشملا رابك تفقوأ تافصلاو
 . نيأ الو كانه نيع الو ءىث هعم سيل قرح

 :.حشأ ىطر ديزب نأ عمد ةرمح لعلو : قرعلا نم فرد,ىذلا مدلاك ىأ )2(



 هد 1 #0 تح

 الو لصآلا ىف [ ال |هتقرعم قح هللا اوفرع ام « هللا دبع نب لهس . كردق

 ةيدبأو ةيلزأوةيوامسو ةيضرأ ةنسلأ نيفراعلل نإ نونلا وذ لاقو . عرفلا ىف

 هلاحو بدرق هرهأ ناف 2 هرذحاو . هىحأف تأ مهم تيأر نإف . ةيطإو

 هيلع هنأ ىلص صل لاقو 5 620ورخ هل فورم لا نايل لدعت هزوعو ميم جات

 نم دحال لمح مل نم ناحبس . هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ لاقو
 : لوقت ةءبار تناكو . هتفرعم كرد نع زجعلاب الإ هتفرعم ىلإ اليس هقلخ

 . كفاخض نم كيصعي نأ لاحو , كتفخ كتف رع اذإ ىلإف كسفن ىنقرع ىلإ
 هلا لوسر لإ مالسلا هيلع ليربج ءاج . هنع هللا ىطر دوعسم نا لاقو

 ىلاعتو كرات هللا لعج ةمايقلا موي ناك اذإ . لاق ملسو هيلع هللا لص

 . عيصإ ىلع لايجلاو 6 عبص] ىلع نيضرالاو 3 عيص] ىلع عيسلا تاومسلا

 . لوقي مث اهزوم مث « عبص] ىلع ابلك قئالخلاو « عبص] ىلع ردملاو رجشلاو
 ىلص هللا لوسر تيأر دقلف . لاق . ةرءابجلاو كولملا نبأ . رابجلا كللملا انأ
 أرقم نآرقلل اقيدصت لاق ال ايجعت هذجاون تدب ىتح كح ل.سو هيلع هللا

 أءيمج ضراللاو هردق قع هلأ اوردقامو» ملسو هيلع هلأ ىلص هللا لوسسر

 نيعلا نممدلا فزت لوقعلا ضعب ىف ادعبتسم ناك نإ مدلا نولب هعمد تنول هنعس
 . ءاكبلا ءانثأ

 قراغ فراعملا ناولأ ىف باقتم هنأ ثيح نم . فراعلا نم رذحلا هجو (1)
 ابفرعيةماع ةضافإ ةلاح ىف امتاد فراعلاو . ةفلتخنا اهتومش ىفو ةيحلإلا تايلجتلا ىف

 هجوي .قيرطلا بالط نم نيدعتسملا لع ةصاخ ةضايإ هلو . ريثكلا ابلمحتو ليلقلا

 لمعي ام لكي ةيارد ىلع نكيلو هخيش لاح نم ديرملا رقحيلف . رذح ىف ديرملا اهب
 . هجوتي ىتمو . ملكتي ىتمو تمص, ىتمو . لاح لك ىف

 مع ىف اباث كلذ لثم ناك اذإو . ىوه ةلفغ هيف ناك نإو . اجي انطف ناك نإف

 ةيناحور سوقط ىلع تايناحورلا ملاع ىف تبثي ملف بلاطلاو ذاتسالا نيب رهاظل”
 . ؟ ًاضيأ



 « نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس هنيميب تايوطم تاومسلاو ةمايقلاموي هتضيق

 هتردقب ردق نم ناحيس . مالسلا هيلع ليلخلا مهر مالك نم ناكو . لاق

 هرخآو « فصوي ال لح هلوأ نم ناحبس . هردق دحأ ردقي الو ء ردق لك

 هلالج ىلع ليلجلا مظعي فيك : فزوزلا سايعلا وبأ لاقو . ديس ال ملع

 , ليلجلا ةردق لالج فرعي فيكو . ليلجلا ةردق لالج فرعي ال نع
 مان و « نايصعلا ةيلظي « هيلق رضوو « هردق نم ليلجلا ةدهاشم ىرب ال نم

 فرعي ال ؛ ناركسلا ريحتملاك مبصأف ء نارسنلاو ةلفغلا ةرثك نم هنهذ
 . نارسخلا نم حبرلا هلو ؛ ناصّقنلا نم ةدايزلا

 هتمرح انكرت ولو ؛ هتمرح انظفحام هتمرح انع لاز ول : ىنزوزلا لاقو

 ةقرخ هيلعو تيبلاب فوطب ايبارعأ تيأر مهضعب لاقو . هتفرعم انيعدا ام
 ؟ ىزرقت ىرت امأ ىرتابأ ءىرب الو ىرت نماي : لوقي وهو ءابع نم
 ؟ ىش رح ف 1 راما ؟ راع ىنأ فرامل ىرت امأ ؟ ىريحت ىرت امأ

 : ؟ىرتامأ ىرتامأ 5 ىزرز## يرتاعأ يرانا ؟ىلل ذا رئافأ ىرئابأ يرتامأ

 اذإ « روع هنإف اذهاب ىنع برعا . لاقو لإ تفتلاف اراد هتلوانف لاق

 . ؟"ةوتفلا ىه هللاو هذه : تلتف ىنافج هريغ نم ذخآ ىف آن
 هوفلاخ نيدس . هردق قح هللا اوردق امو : ىزارلا ذاعم نب ىحي لاقو

 دنا ردفان هرم امص ا سما نس ور دق قس أورده امد ةرعأ ف
 لق امكن قف هرقل ىصشا واقف. ىفاحللا رابا ردات وم ةودقا وع
 هللا ردق ام « هتفلاغغ ىف هاش ىفأ نم هريدق يحن هللا ردق ام « هتمعتب هيصاعم

 نم هردق قع هللأ ردق أم ء هذ ءلم . ةيصعملا دعب تكلدض نم هردق قتح

 بلطل ةعاطلا لمع نم هردق ق>ح هللا ردقأم , هترخآ ىلع هايند راتخإ

 هللأ ريق أم ء هرأن نم افوتش يبصاخملا كلرت نم هردق قس هللأ ردق أم هدزج

 ىضرأ نم «ردق قد هللا ردق اه . هئادعأ ىلإ "ءاكش نم هردق ىح
 نهأد 1 هردق قح هلأ ردف م 5 [اع] 3 موس ا اعز تاطعأب كس

 ةوتفلا وه هللاو اذه لصالا ىف ()

 « ءاوكش ليا لصالا ىف (0)



 د ممل

 قحكشا ردقام هتفص ىف هللا عزان نمهردقق> هللا ردق ام . ةياوج نيقوللا

 هدنع قزرأ متغا نم هردق

 لابجلا تلازأ هتفرعم قح هللا مف رع ىلد» ملسو هيلع هلأ ىلص ى هلا لاقو

 هفردي فيكو قحلا الإ قلا ردق فرعي ال . ىطساولا لاقو : مكتاعدب

 نوهدصلاو ءالوالاو لسرلاو طئاسولا هردق ةف رعم_زع زجعدقو 8 هردق

 نع رتغ# الو « هركذ نع رصقت الو« هريغ ىلإ تفتات هلأ هردق ةقرعمو

 اهردق ردقي [ الف ]هردق ةقيقح أمأ . هردق رهاظ تفرع كاذ ذإ . هتعاط

 ىلإ ىدتبت نأ تايبه تانلظلا بحاص اب . ءاكحلا ضعب لاقو . وهال)
 ؛ تادهاشما كل فشكي نأ تاهه تالفخلا بحاص اي تامرملا ظفح
 تارطخلا ءوسو دعيلا ريغ كتءاطب دادزت نأ تاههتارسشلا لكأ بحاص اي
 : هنع هللا ىضر ىلبشلل بيقرلا ةيؤر ةدهاشم ىف دشنإاو

 .قنايعو ىرظات ىعرب رسخآو ىرطاوخ ىعرت كنم الايخ نأك

 ىقاتعي اجرع الإ كريغل ةرطخ رسلا ضماغ ىف ترطخ اف

 .سسو « ةياعرلا بايلو «.ةدايعلا سم ةمرهلا ظفح نإ . ىنزوزلا لاتو

 .ةمركللا ظفح الب ةعاطلاو . ةيادحلا باب ىلإ لوصولاو « ةءانعلا لوزن

 .ةمئأ رالب بيطلاكو رام الب رجشااكو «٠ باباالب زوجلاكو « ةايح الب مسجلاك

 سماصت ال حور الب سفنلاو « ناييصلا بعال الإ مءاصي ال بابل الب 571

 « نارينلاب قرحلل الإ ملصي ال رام الب رجشلاو , تاوماللا نيب نفدلل الإ

 0 . ناينبلا نيبطتل الامامبال ةكئار الب بيطلاو
 هفرعت ال تنأو « لمعلا حيلصي فيك ٠ ا : ىببشلا لاقو

 وأ . لمعلا بحاص دهاشت ال تنأو ؛« لمعا صلخت فيك . ىلهعلا بحاص
 بجوتسي الو ء عاطملل حلصت ال ةمرح ظفح الب ةعاط لكن أ تلع ام
 فختسملاو . قافختسالا : ةمرحلاظةح | مدع | نآل كلذو : باوثلا ا
 ملعي الو رارصإلا بحاص هنال ء راب الإو موي لك عاطملا راتني
 . ةدودر» هتيصعم ىهو ةعاط هتعاط دعب رارصإلا بحاص هنأ



 مدل 2 ١]

 , انكام انكاس هتيآرا« ةمرحلا بحاض تيأر و تنأو : ىخأ ا
 «,هئنم ايهار هيف اغار سل اعشاش « هب ايقاب هريغ نع انئاف ؟ اظعاو اظوعوم

 كادوا نوب اهناق يللا رئاط هتلقلا تاع. نا وثللا مك نشأ لانكم
 نأك سلج نإو : ه-أر قوف باذعلا نأك ماق ةيدوبعلل ماق اذإ . برلا

 30 ردأ أذإو ء ثدلأو نذد نم عجار هنأك لبقأ اذإؤ « هنبع نيب رانلا

 اذإو م بحاص هنأ؟ لكأ نإو « هيلإ لصي اليكدسالا نم برب

 0ك لعو يش رش لاق هلاح ف بتوع اذإو مام أ ف ةوشإ لتاق هنأك ملكت

 0 دو اذإو مايقلاب هل نيمظعم هيلإ اورداب ملعلا لفأ هآر اذإو « مالسلا

 هناكس ف بود دك قفانملا هآراذإو « ماظع ءلاو ردملاب هوهر ةقالاو لبجلا

 نع رابشآلا ىف كس اذكمو . مارلا لكأ ةوقو دسحلا ةبلغ نم هيف
 . هقلخ ناك كلذك هنأ هللا همحر ىرصبلا نسحلا

 .يهبلا عيمسلا وهو ءهىث هلثك سيل ٠» لجو رع هلوق : ةقباسلا ةيألا
 مري نيرخآلاو نيلوآلا هللا عمجم لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور
 رشاعم : ميداني مث مايغلا نم للظ يف هللا قأيو ,دحاو ديعص ىف ةمايقلا

 مكقذدو و ركيا] نسحأو م ةلخ ىذلا مكبد نم لدعلا رم سلأ . سانلا

 . اير محن : نولوقيف ء نودبعي راف للعب أ دش ماعم

 مرق لكق دليل الآ : دانم ىداني مث ء نثو لكل اثم« مص لاثع مهل عفريف
 هوعبق الإ انش هللأ نود نم دبعب ناك دحأ قبيالف نوديعي اوناك َن مهتحأب

 ؟ نوكرحتبال ءال م[ 1] ام لوقيف ىتمأو انأ قبأو « رانلا ف مح فذقي ىتح
 هيهذ دقو نويهذت الأ : ىط لاةيف نوقفاتملاو نودلسملا قبيف ةياور ىفو

 ة:آ نم مكبر نيبو مكي له لوقيف انبر قأ. تح: قولوقف ؟ نانلا
 !0 فصوي مطل لبجتم [ذ لد ءىث هلثك سدل . نولوقيف اوف رعت

 مهبالصأ هللا لعجب و هظ ىلع قفانم لك عش“ أدجيس هل لورخف « ممر هنأ

 . رقيلا ىدايص ىصايصلاك

 همر اب ادبعلا ىدانيف ةمايقلا ىف باذعلا الم هش وت ديعلا نإ ليقو
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 مويلافرعأ ال ىقزعو ؟ ركنملا توصلا اذه ام ىتكمتالم ىلاعت هلا لوقيف

 همساك الو , تاذ هتاذك سيل ىطساولا لاقو . ايندلا راد ىف يفرع نم الإ

 ةبج نم الإ « هوجولا عيمج نم ةفص هتفصك الثو « ىنعملا ةرج نم « .مسأ

 ليحتس كلذك ء ةعدق ةفص قولد نم ربظي نأ رب م اكو ء ظقللا ةقفاوم

 نهرا كلا قاودر قدم ةفماو وق لكك وبل ىذلا كاذلا نيف نيك نأ
 هتافص عبمج لزب مل ذإ مسا وأ ةقص هل ثدحي نأ انير لج « ةفص ثودح
 . ادبأ كلذكل از. الو دحاو

 هعنصي هعنص مث ؛ هقلخ هةلخ نع بجتحا ىلاعت هللا نإ ىطساولا لاقو

 لوقعلا الو « هلانت نأ ماهوالا نكمي الف ء هرمأ ىلإ هرمأب مهقاسو
 الو , هليمتسي نأ عامسإلا الو ء هلمتشي نأ عاضتالا الو هلاحت نأ
 الو برق الو هل كعب "لو هل لبق ال ىذلا ربه « هكةعمجصت نأ ةطيلا

 1 | هنع | لدعم الو © [هيلإ| دصقم الو , 29 ءدق الو ةماق الو , دعب

 «تاقيمالو ءاضقنا الو « ةياغ الو ةيابن الو دمأ هل سيل ؛ هءارو ةباغ الو
 ,ءاضف هطاتح الو , ءاوه هيوح الو . ناكم هلقي الو « باجح هرتسي الو

 قيقث لاقو . ريصبلا عيمسلا رهو ءىش هلثك سل « ءالخ هئمضتي الو

 هف رعي هفيكو لبق هقرمب ال هنإف ةردملاب هللا قرح مل نم . ىخلبلا

 هنم هذخأب نأ ءىث هعم ناكلذإ رداق ىلاعت هللا نأ فرعب لاق ؟ ةردقلاب

 , ”هيطعي نأ [ ردقي هناف ] ءىث نك ملاذإو « هريغ هيطعيف

 لعأ لب« ةجرد كانه سبل . لاق . هفراعلا ةجرد نعب دب أ لئسو

 . لاقيو . كللا مادختسا هتدماف دا هفورعم درجو قرا هير

 ىسنع هل لاقف ةأرمل ىح مدصق ثنايضع مالسلا امهياع ىو ىسع جرم

 8 كلل هرهجت هين نأ نظأ م اذ ميا 5 دكه ةلادلا نأ 8 5 مالسلا هيلع

 ك0

 رادقم ىأ )0(

 «لدعمالو هنعدصقمال ود لصالا قو ايف ذايعلا منعم ةيج هل نحل ىأ 68

 . مدعلا نم ىطمي ىأ (م):
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 '”ترعشام تاو لاق . ايتمدصع ةأرما . ىسع لاق ؟ ةلاخلا نبا اب وهامو لاق
 قلعم لاق . ؟ كحور نبأف ىعم كندب هللا تاحيس . ىسيع هل لاق ام

 /لاق . نيع ةفرط هللا تفر عام ليئاربج ىلإ نئمطي ىللق نأ ولو ء شرعلاب
 أ هقلابنيمطي فراعلاو « هللا رونب رظنن نمؤملاو « هللاب رظني فراعلا . مهضعب
 مصتحي ف راعلاو . هللا لبحب مصتعي نمؤملا باقو « هللا رئاذب نكمط:نمؤللاو

 . كلذ ىف دشنأو ء بلق فراعلل سيلو بلق نمؤرلا و ءهللأ
 قداص انأاّث بلق ىل ناك ناف  !ؤوعَتف انأ ابف بلق ىل نولوسي

 ىلإ نكس نمو « هتلب هتفرعم ةلق نم وهف هللا ريغ ىلإ نكس نم ليقو
 ىلع بجي ام ىندأ : ديزي وبأ لاقو « ها ركم قئاقدب هتفرعم ةلق نم وهف هللا

 2 نامل دال نادك نمر سمت ال وم عاد ل را ويش نأ فوق
 هب ريصيف .ةيلكلاب لكلا لك هلإ داع هنأكف . هالوم هل لصح اذإف . هالوم

 . اريقف هيلإو اينغ

 :نم الو هركذ نع رتفي الأ لاق ؟ فراعلا ةمالعام ديزي وبأ ليسو
 هفركو .ه ريغب سنأتسي الو . هي نم صقتن الو هقح نم لمالو . هركذ

 يم لع فيك[ وز . هشدع فراعلل باط 1 هركذ "لولو « هرُثذ نم رتعي

 .هيلو هرس فرع دقو هيد نم صقتني فيكو . ؟ هب ل شط ل وهو هه

 . ىخركللا فورعم لاقو . هلثم دي ال وهو ؟ هريغب سئأتسي فيكو

 .سلو ةحار لكىف وهوةحار هل .سيلوةمعن لكىف وهو ةمعن فراعلل سيل
 . رايتخالاب عتصي اق . رايطا رايخخ هلعجو راتلا هراتخا دقو رايتخأ هل

 .ةأيح ةفرعملا ةيققح- ىف ملعلاو لبج هللا تاذ ىف ةقرعللا . ديزي وبألاقو

 .هحورو. لزه دق همسج فراعلاو '” ةراشإلا ىف كر.ثريشملا نم ةراشإلاو
 انلكو . الوم هل ىغْشي الو . الدب هالوع ديريام , لزت دق هرسو . لحر دق

 هلاقو . تنأ الو . انأ انأ : ليلجلا هادان . تنأ وأ .انأ : لوقي نأ دارأ

 ااذإف هاو لإ نيف نأ مصب اق !دوجو ه ريغل ىريال 3 فراع نآلل 60 0

 ش . هدمب فيري ىلأ لوق هرسفي ةفرعملا ىف أطخ كلذف ىلاعت هللا ىلإ راشأ



 د وع دج

 دق فراعلا نال , هللا ىلإ ةراشإ ممرثكأ هللا نم قلخلا دعب [1] ديزي وبأ
 ةراشالا نال ء١١ هتلا ىلإ ريشي فيكف هللا 610 هم لصحو هللا لإ عطبقن |

 فصو هللاو بهذ . لاَمف نيفراعلا نع دينحلا لثسو . هللا نع دعب ّشس

 . نيفصاولا

 هدهاجلا ىف هلخشف هسفنب فراع : نالجر سأتلا .زامع ني روصنم لاقو

 لئثسو . هاضر ءبلطو « هتمرح ظفح هلغشف . هيد قفراعو «ةضايرلاو

 كلاح ريخأو . تكاس تنأو كرس نع قاعن نم لاق هير نقولا
 قتلا ال نارمع نب ىسوم نآل « ةفرعملا لهأ هركنب ال اذهو . بئاغ تنأو
 لع هللا كعلطأ اذاع هللا ىن اي لاق . يئاجعلا كلت هنم ع 5 رضخلا عم

 ىرتي لاق ؛ كلذ ترآ اذإ الإ توم الف ةايحلا كاطعأو قلخلا بولق ىف 7

 .رارصإلا ماقم نم هدعبيو . راكنإلا ركسملا بلق نع درطي !ذهف . بولا

 ةيشلا وةبيحلا هيلع تربظ هاب هتف رعم تحص 2 ل ١ لاقو

 ايلف كسلا ىف ن وبعلي ناييصب ره هنأ قرصبلا قع 11 نع حس ام لثم اذهو

 دحاو لاقف ؟ متي :مكنأش ام : لاقف مهيلإ اندف قيرطلا نع هل اوحنت هوأر
 وأ أ لاقو . 11 ىف كتديه تعمق رف كبر ديو د تحلم كنإ . مهم

 قت ا قلل ترق ةنه واقل قاض ام 21 ىبيرولللا قوص اعلا
 كتوفأ الأ رذحا دواد ان ١ روزلا بحاص ىلإ ىحوأ هؤانث لج هللا نأ
 هال وم هيلق لعج نم فراعلا : ىيسمرقلا رفقظم لاقو . ءىشث لك كئوفيف

 هللا دبع لاقو . هالوم اضر ةقفاوم ىف نيقولخللل هدسجو هأولبلل هحورو

 ىلع قالا لماع لب قلخلا ةقفاوم ىلع هللا ديحب ال فراعلا . ىزارأا

 . قلالا ةقفاوم

 ردق رظنيلف هللاب هتفرعم ردق فرعي نأ دارأ نم هللا ديع وبأ لاقو
 اوفرعا هئادنأ ضعب ىلإ هللا ىحوأ لاقيو هلل هتمدخ تقو ىف هللا نم هتييه

 لواح لوصحال هركفو ةسفئو هلقعو هرسو ةحوري هللا عم لصح )١(
 ةقدات ىلا ماعم داو
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 مكقرارو مكقلاخ ىنأ ىنوف رعت مكنأ اك ىتيفيك أوفرعت الو ىنبوبر

 ”نوردقت ال كلذكف . تقو ىأ ىفو : ,كقزر نبأ نم اوفرعت نأ لبق نم

 تكسف ؟ برلأ تقرع له . عساو نب دخت لئسو . ةيفيكلاب قوفرعت نأ

 سفأ نمو نأ هددجو نمو « هدجو هيلط نمو « هبلط هفرع نم : لاق مث

 . توكسلا اهءاوج لئاسم لئانملا نم نإ لاقبو . هريغ نم شحوتسا هب

 ؟ هللا نع قاخت وأ ؟ هللا فرعت وأ ؟ فراعلا تنأ ديعلا لتس اذإ اذهو
 سل [ 3 ] . معت : تلق نإو ترفك ال . تلق نإ كنأأل ؟ نمؤ» كأىأ
 ىضر قداصلا رفعس لاقو . نينمؤملاو :نيفئالاو نيقراعلا فصو كفصو

 ةقرعملا : لاق . اهودسفأ ةيرق اولخد اذإ كولا نإ لجو رع هلوق هنع هّقل
 نم تلاز بلقلا ف تلخد اذإ ةقرعملاك ؛ تديلا ىه ةيرقلاو « كلملا لثم

 وبأ لاقو . 20هقا ريغل لم هيف نوكي الف . عمجأ تادارلاو ىنامأألا باقلا
 نع دينجلا لئسو . رمقلاك لقعلاو موجنلاك لعلاو سمشلاك ةقرعملا . ديزي

 . هللا همحر ىفاحلا رشي لاقو . هقطن الو هظحل هرسأي مل نم لاق ؟ فراعلا

 فيك و بح ل نم ىقرعام ىلالجو ىتزعو . لوق. هانت لج هللا نأ ىنغلب

 مل نم قدبع الو « لثم دجيال وهو بهذي نيأو ؟ ىنفرع دقو ىنبحي ال

 ىف نسنأي ل نم ىبرق ملع الو . ىفرك ذي

 قتشي ١ اهدجو نم ةنج ايندلا ىف نإ هنع هللا ىضر راد ْن كلام لاقو

 : كلذ ىف دشنأو . هللا ةفرعم . لاق ؟ ىه امو ليق « اثرت ابعم

 رورسو ةحيبمو ءاهيتطو قعل لالجلا ىذ نافرع نإ

 رون ةلالجلا نم مهيلعو ءابب اضيأ نيفراعلا ىلعو

 رورسم هرضد هللاو وه ىملإ كفرع نمل اًثينيف

 ىف ىنئامأ تا نأ تحااأو . هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب لع لقو

 بجعلا سيل . هتفرع ىتح ىتكرت لاق ؟ ملو لق . نييلع ىف ىنعفرو ىرخص

 اداسف سيل تادارملاو ىناماألا لاوز نال ريسفتلا ىف بارطضا اذه (9)
 ةراشإلا باب نم الو ىح
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 سيل ٠ !اندلا ىف ةنجلا دجو نم بجعلا نكلو « ىقعلا ىف ةنجلا دجو نمي
 [ةنج] لوخدب رختفي نع بجعلا نكلو : ةنجلا لوخدب رختفي نع بجعلا
 «ةذللا ةذلو « ميعنلا معن هعم لصحو . ةنجلا ةنج فراعلا راص دقف . ةنجلا

 مث , ةنجلا لثك هلثم لعجو ءهديع ردق مقر نم تاحبسف ءرورسلا رورسو

 [ه]دجو نم دجو نم . لاق هنالل « ةنجلا نم الح مظعأ هلعجف هتلزتم عفر

 .ذاذتلا| لا | نم هب دحيو « بئاجعلا نم هيف ىرءامل ىنعي « ةنجلا ىلإ قتشي مل

 .ضرعإلو « مروي الو ابلخد نم توم ال ةنجلاو « هبرقب ,سنآلا نم لانيو

 . فراعلا ةححصب رفظ نم اضيأ كلذكو ٠ لظي الو لذي الو « رقتفي الو
 . بانلآلا ىلؤأاي اوريدتف هلثك راص « كلذب هيلع هللا نمو

 نأ نع هتمظع ىنعي « انبر دج ىلاعت هنأو ه هل وق ىنعم ىف نونلا وذ لاقو

 .هللا لع ليلد ال لب « هثدحأ ام الإ نوكي الو هب الإ "لبس هيلإ نوك«
 لعجأال . ىلاعت هللا لاقو . راثألا دبأ هناآل .هيلع ءىشب رثأ الو . هللا ىوس
 : هل وو هئوق نم امربتم ىاوس قبام دوجو لع نم

 اولصو ذم باجحلاب اولتبا الو ا1اوجرع ذم نوفراعلا طيد نإ ام
 دحالا ائبر شرع تود ام ءىضت . ةرهوج نيفراعلا ةفرحم

 دبالا اذ وه ةدودحم الو ةقلخم الو ةموسرع سيل

 هتف رعم رون ءوطي ال تامالع ثالث فراعلل : هّلادبع نبا لاقو

 .هلمحتالو مكحلا نم 292 رهاظ هضقش معلا نم انطاب ىعدب الو ء هعرو رون

 . .تامردملا راتسأ كتم ىلع تاماركلا

 هومدخ الو ةلفخلاب الإ هللا امركذ ام[ة] نوفرأعلا امأ نونلا وذ لاقو
 ركذ بعوتسق هتلفغ دبع .هرادقم فرعي فيك هايجعايف ةرتفلا ىف الإ

 تاقوأب فيكف « نيدباعلا نم مادخلا ةمدخ قرغتسي هروتفو نيركاذلا
 .لهأ لذ اوفرع قلخلا نأ ول : نونلا وذ لاقو ! ! هطاشن تاعاسو هتلغقي

 . البس لصآلا ف (1)
 ارهاظ لصآلا ف (0)



 رع اهوا مههوجو ىف بارتلا اوثحل « مهسفنأ دنع موسفنأ ىف ةفرعملا

 فرشأو« هاوس رب ملام ىأزو ء هريغ فرعي ملام فرع هنأل افراع فراعلا
 نونلا ىذ لوق ترك اذ: . ىروج رولا لاق . هريغ هيلع فرشي : ام ىلع

 . لوقأ ىنكل لاق ام اقح ضيفلا .انأ هللا محرب "'تآةف سدقملا رهاطلا
 نيدياعلاو نيدهارل [ ] | ةرذ هتفرعم لهأ رون نم ىلاع# هللا ىدبأ ول

 ميهربا لاقو . «9اون وكي مل مهنأك ىتح اوشالتو اولحضاو اوقرتحال
 مو برشي ملو لكأي مل هلا ةفرعم ىف ىهانت اذإ دبعلا نإ : صاوخلا

 . صم صصصصمب

 قفتملا فورعملاف : ةفرعملا لهأ نم لودفلا ءالؤه برشم ةبارغل كلذو (1)

 « ةيداملا اهقئارع لك نم تصاخت اذإ حورلا نأ . ةيكحلا راظنالا لهأ نيب هيلع
 ةيهلإلا نراعملاودراوملا قلتل مات دادعتسا لاح ىف نوكت اهنإف . ةيلاثملا ه . ةيلقعلاو

 اهلالذإ ىف ةفرعملا بلاط غلاب اددكو سفتلا ىوس قيلحتلا نع حورلا قوعي هىث الو

 جرا هكرادم ومسيل الوزن هسفن لالذإ ىف غلاب فراعلاف « ةكرادم ىف امس
 . رايكلاةيفوصلا برشم ماوعلا برغتسي كلذلو . ادوعص قافآلا

 . لاقف لصاللا ىف )0(

 ىرصملا نوثاا ىذ بعل 69

 رهخلا 0 بم لم و 3 ىرعمملا نونلا ىذد 2 بهذم قول ةقيفلا ٌَْق فاللضال )ع(

 د ريغ كلش يأ 1 ةكرادم هيل] تلصوامو «ءهقوذ نع ثادحل امهنم لكف « ىرود-

 كليف رخال 0 نولوش ذإ أعيمج ةيفوصلا سه ذم وه 5 هآوس قوذ ىلع لمدعلا الو

 نم هريغ دحأ كردي ال ام ىلإ ىهتتي ضيفلا ىأب رشف « كريغ نم ةخسن تنكاذإ

 ىروجرهنلاو كالذ دعب ةوطخ هللا هبموقتي نأ بيهتي ثيح ؛« ىحورلا ىعولا لا

 لهأ روت كتسحح نم مكسحلا آنه هلتعب محو 3 ةمحورلا ةكرادم بسح كيش أم كهش

 فيكف ١ مهنم قدأ ره نمل ةسنلاب قيقحتلاو نيقيلا ةفرعم ىهو ةيقيقحلا ةفرعملا

 !!  هلك ىبافرعلا روثلاب

 . ىلا تاشقانلا هذه نم ةيفوصلا دنع ىركفلا قالطنالا ىدم ىلع لدأ الو
 . ةريتعملا فوصتلا بتك اهب ترخز



 ل ممال

 . ىلايجلا كسملا لثم هقرع تأك قرع اذإو . طخمتالو قزيتي الو طوعتي

 0 وقيو «كريغ فرعي ال هنأك هبجوب كيلع لبقي فراعلا ليقو

 دقو .ملسو هب هيلع هللا ىلص ىنلا فصو ىف لاق اياذكمو . طق كنف رعب مل هنأك

 تدبلا ىف انعم نوكي ناك : تلاقف اهنع هللا يضطر ةشئاع كلذ 2 لتس

 امكح ميكح قلو لاق . انف رعي مل هنأك اعرسم ماق ناذآلا معن أ ذاق ةدحأك

 ممهلا عم و » مكارعلا صضشأو روم الل خسف لاق ؟ كبر تفرع اذأم 1 لاقف

 فاللخض ءاضقلا ىنءاجف تممحو « ىزع نيبو يسب ءاضقلا لاحف تمرع

 : لاق . نر تفرع اذهبف « ىريغ ىلق ىلع ىلوتلا نأ تدلعف ؛ هب تمم اما

 . كلب ا لامعت هلوق ع زارخلا ديعس وبأ لاقو ء تقدص

 كللل يف ادبأ امنع نغتسم وه نمل كلملا ةقيقح « نمحر لل قحلا ذئموي كلملا

 ءىث هبضغي الو « ءىث دبعلا تاكرح نم هيضر. ال ء تانوكملا عيت نع

 : هانمع ىف دشتأو كلذ نع ىلاعتو لج

 لالدإ "كاباغ :ىفةنييلبإ تاكل“. هويت
 لالصا, سي ةظحشأ ناكل يع يور نم هطخض ناك وأ

 لاح ىلع در الو لويق الو هي قيلي طخس الو ىضر الف

 لابلا ةرطخ الإ ةسرتلا رمأ ابكردي سيل رمأ ةقيقحلا نإ

 مي كي رب ناك ول

 "تنأف فرع مل هنأ تفرع اذإ . ةفرعملا ةقيقح مهضعب لاقو
 هرخآو ءوه هطسوأو ء وه هلوأ ىذلا وه فراعلا . ديزي وبأ لاقت فراع
 8 وع

 «لظلا دم فيك كبر ىلإ رت ملأ» لجو رع هلوق ىنعم ىف ءاطع نبا لاقو
 مهيلع دمو ( هتقرعم نم ةققجلا عولب نع مويعطقو « هنع قلخلا بجرح لاق

 عيبضتب لاق ةفرعملا "ولان اذامب . ديزي وبأ لئسو « اهجحو ةلفغلأ روتس

 «ةيصإو مىش هلصالا ف(9)

 ديف ١ لصالا ف (0)
 ءادل انأ لصالا ىف ()
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 سمشلا انلعج مث ه ىلاعت هاوق ىنعمف مهضعب لاقو هلام عم فرقولاو
 : ليشلا لئسو . هللا إ] ء بلقلا ل الد ىه ةقرعملا سوفت : لاق « 9 0
 هرسو « قداص هللا ةبحم هيلقو . قطان هللا ركذي هناسل نم لاق فراعلا نم

 فبففيطل هتئاسل ئه لاق م 5 2١ يذاع هللأ ىلع ادبأ وهو . قثار هللاد وعومب

 لاقو .في رش هال وم ناقرعب رهو فيثك هئيدو فيقص هسفن و فيظن هيلقو-

 ؛ اني ةفرعملا : لاق « ةنسح اندلا ىف هانيتآو » ىلاعت هلوق ىتءم ىف ءاطع نا

 . نيفراعلا ماقم ىلإ نيعجارلا نيحلاصلا نمل ةزخألا ىف هنإو « انيلع لكوتلاو
 . نيحلا دشغنأ وو

 راع ناك د الو ا هياتم 1 نع
 راقعلا هل نركب نأ هركيو قزرل ايندلا ىف متع الو

 ران نوناك هداوف نأك قايتثاوقارتحا اذدبصيو

 رارقلا بجللا نم هل سولف ران لكي بيبحلا هقرحا دق

 راع بحلا ىف ام هللاو امأ اوجش حونيو ةقرحب لوقي

 هيلع ناملس لاوس نع ةءاكح هؤانث' لج هلوق ىعم ىف . موضعي لاقو

 ىأ « ىدعب 0 ندا ىعبش ال اكلم ىل بغو ىل رفغا بر لاق » مدلععلا

 موزع رك قادت لوي. كوق كن عزا ال قول قاتلا لوقا
 كاذالولو . اندها وش نع تيم كنإ» هل رق ىعم ىف مهضعب لاقو . كنع ايندلا

 دهاوش نع نوتيم مهنإو , ةمآلا ةسايسب ثقالو . ةلاسرلا تيدأ ام
 ضاخ: ذاعم نب ىح لاقو  رمآلا ةماقإ !وقاطأ ام كلذ الولو « تريخأ ام

 ىف هتايلجتا قشاع . هتعيرشل قشاع .:هيلإ لؤصولا قيرطل قشاع ىأ (1)

 . كرابتو هتاح.س هزنت سدقاللا تاذال قثاع ال هلجأ نم ةولخالقشاع . ناوكالا
 تاححضأ ىرن 5ك مرش مثديحأوم ف قى لزغ نم ةيفو_بصلا نع ءاج ام لك اذه ىلعو:

 ديعتال هقر ىف نوقطايق مر رعاشع مدنع قئاقملا طاتخت . هسارفو ةفافشو ةيساسح

 . مهريغ تا
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 ىلعأ ©22لإ هنم عقدي نأ امإ نيرمأ دحأ نم [ هعم ] هل دب ال رحب ةجل فراعلا

 هلوق ىنعم يف ءاطع نأ ناقو . نيلفاسلا لفسأ هم لرش نأ امإو نيملع

 تكوتيم مهنإو . رتتسا ام دهاوش نع ىنعي تيم سلاحي ىأ +, تيم كن]

 ل ربظأ ام دهأوش نع

 ةبوتلا لهأو ؛ قاوسألا نم مثديص ةيغرلا لمأ .ذاعم نب ىح لاقو

 لهأو «نيفراعلا ةسلاج نمممدرص دهزلا لهأو « ركذلا سلاجم نم مهديص

 قلاخ برق نم ممديص ةفردملا لهأو « شرعلا توكتلم نم ممديص ةدارإلا
 دشتأو « شرعلا

 هانعع دبيص» بلق نسحو مالوم بخأ دبع نسح
 هاولب لالجلا .ىذ ىلإ وكشي اند اةشاع ناك نمل ىنوط

 هأنتعف تنأ تنك يب نا قط ىدمتمم كيلع قاعللا اذأ
0 

 هدحو هنأ ركذ اذإو» , هلوق ىلإ ى ل 4 حرفي "لو ,هللإ نكس الو

 نوكينأ تدرأنإ : ديتجلا لاقو ,ةرخآلاب نونمؤ,ال نيذلابولق تزأمتا
 كب لعفي ىتح هللا نم كسفن عبد اثالث ىنع ظفحاف ةف رعم هللا نيبو كتيب

 مكح ىلع رهاظلا ىف رظناو ء برلا ىضر ىلع نطابلا ظفحأو . ديرب ام
 فلاخ نمو « هأواب بهذ [ أ ] هالوم فرع نم : ليقو . ةنسلاو باتكلا
 .هللافوخ نم ىبنمو 4 ةعش ولسا نم م * ةوهشك ر تنمو 6 هآومت ححصمأر عه

 ىسوماي . مالسلا هيلع نار منن ىسوم ىلإ هتلاىحوأ : لاق . هيلإ هللا كح

 0 « ىتيفيك لبجاوك الومىفأ فرعا « نيئيش لمجاو نيتيش فرعا

 : ىلاعت هلوق ىنعم ىف مهضعب لاقو . ىبتنملا كبر ىلإ نإف بنبأ كقزرأ

 ىف لصآلا ف (1)
 ..بئارغ نم كيف روظأ ام دهمهاوش لإ لوصولا نود نوتيم سانلا )م

 .نع بيغملا رتتسألا تاذلا دهاوش نع تيم تنأو تايلجتلا ناولأو ؛ تازجعملا

 8 كاردإ لك



 0 ا

 , هتامسأ ةيهام ىلع فقي ادحنأ عدي ل ىذلا فيطللا « هدابعب فيطل هلا »
 ربظي مل ىذلا فرطللا ليقو . هتاذو هفصو ةيهام ىلع فوقولا فيكف

 لوةيموبلا ماص اذإ . مالس نبا لاقو . هتيهام ىلع فقت ناولآلا نم ايش

 ملعب ال نم نادعيس 4 وهالإ وه هقك ئرد ال نم ناحبس 5 وه نم ناحيس

 5 .” وه الإ وه م ىردي. ال نه نادحبس . وم الإ وه نبأ

 هداؤفو يلس هبلق فراعلا لبق « يلس بلقب هللا نأ نم الإ : ىلاعت هلوق'
 نآل 5 ٍميعم ىوأنلا ىلع هندي و مياقع هوالبو « ةم.ظك هسفنو هسورو « ميقسم

 للذم ةدسورو للذم هلقو 4 للذم كسل ليقو 5 ميرك بر عع هتاماعم

 يعاب اوكله افراع نيحمس تأ 9 ديد لاقو 5 ]يسم كهيستح 8 6ث لجتم

 نظلا الإ نوعبتي تإ ٠ هارق وهو هللا اوفرع مهنأ اومهوت مهنأ ىأ . موتلاو

 3 انش قولا نم ىنغي هل نظلا نإو

 ةايحلاوق اونمأآ نيذلاو أناسر رصخنل انإ 0 ىلاعت هلوق ىرعم ف لوس لاقو

 هفطل نموءهدابعب فيطلهتلا» هلوقىتعم قفىنارادلا [تاملسوبأ]لاقو:ةيؤرلاو
 وبأ خيشأا لاقو 6 هٌوايعت مهلع 0 ال ىح 6 هاّدَق رعم هنك مولع رصق نأ

 ل تسمانأم ةقرعطا اهتنكاش نم نيةراعلا بولق : هيلع هلأ هةمحر رائد نس 05

 1 ةفرعملا ١ اهتكلم دلمو تنأؤت م اهالوم ىلإ بولقلا كالت تدعص ثدمو':

 ماني تك“ لوقأ انأو . تلصقنا ام . أ [دوز هللأ دنع اه و 1 1 تالصتا

 فيك ٠ مالعلا راك عجوق مو 3 ماقسألا ددمديلاو 3 ماحلالا ندعم ره بلك

 برعلا ليسا تشو 6 ىرولا نع تياغو 6م العلا كل تادعص بوأف لزن#

 5 بألا ىلع فكع باهولا فرع نم . لوملا ةدهاشم تلختشاو 3 قلزلاو

 ضرأ ''”هوؤ: مل ىلوملاب لصتا نم . ىرولا نع هتعن قخ العلا دعص نم
 .دويقلاب دق كوللأ ىلع مد نم .٠ ماوس >لو
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 3 ةيلئارنمالا رهاظ ربتخ )00(

 « هوأت ١ لصالا ف(9)



 دس ١ ع # دنس

 مكنا : هانعم ىف ءاطع نبأ لاق ء نورصنت الفأ ركسفنأ فو » ىلاعت هلوق
 .هتنشمو تاومسلا هل نم . سوفنلا سفن نوكردت فيكف اهركردت ال

 3 ندأ وأ نيس وق باق نأكف 0 هلوق ىعم َّق رفمج لاقو . ءىبثت لك ىف ةذِفأت

 هلفأ نم وئدلاو 3 بجاملا لآ بجاحلا نيب 1 لثم هنم ناك ىتح 4ع / اند !

 وه ٠ هلوق ىدم ََى بلا وبأ لاقو . دودخلاب ديعللا نم وندلاو ,ءهل دح هل

 نطايلاو « هلع ف رهاظلاو 0ك ف مكلاو 2 هرمهأ ف لولا ىحا لوألا

 «هتيلوأب لوأ لك نع مدقلا قز : ةبالا ىنعم ىف دينا لاقو . هفضو ىف

 ةسبوبر رادقاللا لإ قلخلا ربظأو 2 هيرخآب رجخا لك نع ءاقيلا قاد

 5 هتينطابب هتفيكب كاردإلا نع ماهفالا بوعحو ؛ هت رهاظب

 أم ١ هلوقف هلوق نع تلأس نإ . لاقف هللا تاذ نع مهضحب لئسو

 لكف هلمف نع تلأس نإو « نوكتيف نك هل لوقت نأ هاندرأ اذإ ءىثل انلوق
 مل دمصلا هللا ] دحأ هللا وه . لقف هفصو نع تلأس نإو . نأش ىف وه موي
 هلإ ال هلوقف همسانع تلأس نإو - [ ""دحأ اوفكهل نكي لو دلوي مو دل
 الإ هلإ ال ىذلا هلأ وه ]« محرلا نمرلا وه ةدابشلاو بيغلا ماع وه الإ

 هللا ناحبس ريكستملا رابجلا زي زعلا نمرملا نمؤملا مالسلا سودقلا كلملا وه

 ف أم هل ما ىسحلا ماسالا ه] روصملا ءىرايلا قااخلا وه نوكرش اع

 . هلوق ىعم َق موضح لاقو .٠ ريصيلا عيمسلا وهو ىو

 .مهضعي لاق « ا" هسقن. ب ويعب ف رعأ مكلأ 5 نسحأ مكيأ كوابيل ه
 ةفرعملا ةنامالا لاق . «نوعار ممدوعو مهتانامال مم نيدلاو ١ هلوق ىنعم ىف

 رويطلا 5 دقو ةماولل مالسلا امهءلع دواد نب نامل لاقو 0 ةيلصالا

 .هللال وسرام ىلاق .؟ نيمانت هل كلام .امل لاهو . ليلااب اهحابص ةرثكل أهنم

 ف الو ليل ىف موتلا معط تقذام فر تفرع ذم ةوينلاب كلمركأ ىدلاو

 « هرخآ لإ ء لصالا ف (و)
 مسفنأ لصاللا ىف )م(
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 هيدا يتكادت ناكو ىنيحصو خ نأ ل ىخركلاى ع 5 لاقو . ىرابت

 .هدج ولا د وسأ وهو مل اذم عضوم ف هنأك موتا ف هتبأرف تأ ءن رملاأر و

 اييدلا نم تجرخ . لاقو ه.ادب نيب ىنماقأ لاق ؟ كب هللا لعف ام هل تلقف

 ركاب و فرعي الو فرعي نم لاق ؟ فراعلا نم مبضعب لّتسو . ىتفرعت لو

 . نين وكلا فرع الو هللا فرعي هائعم ر © ديربالو ديربو رك شالو

 ديرب الو هللا ديراام ديرتو . هللا دنع هلام ركذي الو هدنع هللام ركذيو

 نم لكراكنإ لاق . ؟ ةقرعملا ةقيعح ام : ىزوزلا لكسو . هللا ديري ام ريغ

 تافتلالاهتع طقمأ ةردقلا لاكي هللا فرع نم ىنعي ةوق الو لوح هل سيل

 . فراعلا وه اذبف ةردق هل سل نم ىلإ

 : تاّديط ثالث ىلع ةفرعملا نإ هنع هلأ ىضر ملا بلاط يالا

 ف جردخم اذهو ةءدبالا ةءدمرسلاو مدقلاو لزاللا فصوي هوفرع موقف

 روقلاو رجلا تاقفصب هوفرع '”نوفراعلاو . رخآو لوأ هئاوسأ نم نيعسا

 اذه سدلو . نطابو رهاظ نيمسالا ىف همكسأ دق اذهو . ركتملاو ةردقلاو

 فاضل وعلب و ناعمو ىلجعتلا تافصو ل وقر ع نوبحجماو .ع ى# ف نينا 3 ةهف رحم نم

٠. 
 ذنب 3

0 

 هفص و نهم برقاللا كرد نأ هردد قى لج نس نادعمس

 هفطل نم ففطلالا دوشل ءاللا فونص#ب للجت نمو

 . ريكشلا وه عضارتلاو «لرلا ىهةفرعملا نأ ىدنع . جالحلانيسحلالاقو
 ضعبلاقو . نايسنلاوةلفغلا وه رك ذلاو « ءانقلا ره ءاةيلإاو لذلا وه زعلاو

 هل سعت ملدد ويعم نود ام لكب حي مل نم . هيلإ راشأام ريسف# ىف ةفرعملالهأ

 ,ىلع ربك, ملنمو : لبج هللا تاذ ىفةفرعم لا . هأنعم ف لبق وهدوبعم ةفرعم

 ,هل حمص« ىل زيزعلل لاذت# مل نمو « نيملاعلا برل هعضاوت مص م ني ربكم لا

 ,ضعبل دشنأو بوبحملا ةدهاشمو بويغلا رثارس ©02هذهو هقالخأ

 داري لصالا ىف 0(

 فراع لصالا ىف (0)
 انهو لصالا ف (0)



 دن |1عادل

 نمو « ءاقبلا قابلا مم هل ممصي مل ءانفلا نع نفي مل نمو . زيزعلاب زرعتلا" 5
 ةبحملاو « ران ةفرعملا مهضمب لاقو . دالرمل هركذ حصي مل ا 1

 اآرون راص كلذ عمتجا اذإف ءرونلا رون ديحوتلاو رون ناعالاو . رانلا ران

 دشنأو رون ىلع

 برلا بجح اهنود نم ةيواعم ةضورب نيقراعلا بولق لاع

 .برلل ديعلا ةيؤرالإ ءىث الف اهيبو بيبحلا نيب اهرئارس

 تاقيطو صالخالا ةفص باب

 بلقااب نيصاخلا

 وهو « نينمؤيلل ناميالا منا هيو « نيدلا ضئارف نم وه صالخإلا

 ء لالجخلا ىذ لاتمو « لايعاللا باي وهو « نييلسلا ةحيرش ع فورحم

 رجشلاكو « حور لب مسجأو «, بابل الب زريطاك صاللخإ ريغب لمعلاو

 « تدن الب رذيلاكو ءبسن الي دولوااكو « رطم الب ميغلاكو رام الب

 حاصي ص ال حور الب مسجلا و « ناييصلا بعلا الإ ] حلصي ال باما الب زوجلاو

 ميغلا و «راتلاب ق ةرحلالالا لي ال / رام الب رجشلاو « رويقلا نيب نقدلل الإ

 تثاريملا دنع هيلإ مفدي ال بسن اللب دولوملاو ؛ رشدلا نم هب فتش "ل رطم اللب

 رديبلاو داصحلا موب عا رزلا نيع هب نخست تاين الب رذبلاو . عاملا نم ةرذ

 « حور اف نكي لو ءاجرغ لإ ابق رع نم ادعت انانلا كف امع نأ قاف

 « ةدملا لوطي ريغشو « هتكر ىج رت دلو « هب عفتأب مو « ةبرقب سنو م

 نم هل لعجي الو « رويطلاو ماو محلا هيف عملتو ع. بداكلا ةيلع محد و

 ل ميظع نيمذالا نيب الم دق ناك نإو « ةيح الو ةرذ ةمايقلا"

 عضومالإ ناكلا نم « داعم ع محر نم لصفنا حود !ذ ادولوم نأولو

 تييلا لهأ رشبتسا و هرووظب شا تحرفو هبرقي سناللا دجو ريش

 هب لاط ابلكو هرغص تقو ىف هتكرب لينل ءاجرلا ىظعو هدوجوب ن اريجلاو
 ماوحلاو رويطلاو . رذلا هنم برهو م ارو بولت قى ةدالج دادزا م ايلا

 دحأو قرف ىف اذبف . افلأ رشعانئا ةمايقلا موب هل لعجو هتكرح نم 00



 5 ١مم ل

 ىرع ل ىذلا لمعلاو 75 صالخإإلاب نيز لو ىذلا لمعلا سب ةكملا مح

 . ميظعلا لضفلا وذ هتلاو ءاشي نم كلم ىتوي هللاو  ماقسألاب حبقو هلم

 ةلمج نيبنم ةللا صالخإ ةسمخ هجوأ ىلع رودي [ذ ] صالخإلا امأو
 لمعلا صالخإو ؛ عدبلاو ءاوهآلاو عيشلا نم ميلا نيدلا صالخإو ء للملا

 لطابلاو وذللا نم لاوقأللا صالعأ]و : ©0للملا ايافشو تافآلا قئاقد نم

 تابمأ نم فوصتلا قيرط ىف اهنآلل .: عامسلا ةلأسم لصفن نأ انه نسحي 6(
 | . تاذآلاو للملا

 المع وأ ايلع هدافأ هدجو ىف ىتعم ظحلال نإ دجاولا : قورز دمحأ ىديس لاق
 ظحالن إو . ىنعملاو ةقيقحلان م هدجوف ارهاظ ءاقلتسالاو نوكسلل هليمعم الاح وأ

 نإو ؛ سفنلا ف قارتحاو بارطضا ةبقعأ نإ اسال . ىعيبطف ؛ ناحلاللاو نزولا
 لاعتشاو ندبلا ف ةشوهو بارطضا ةبّفعأ نإ امس : ىناطيشف ةكرخلا سفن ظحال
 عجاد ) ىلوأ هببس كرتف الإو « مات |قيقحتلا نم هججوي كلذ رابتعا مزاف « ىران

 . ( ةرهاقلا ه» ص . فوصتلا دعاوق

 سفنتلا عام نإ : ربك اذلا خيسشلا لاقو

 3 لعلاو ةكردللا نيب عمجج نف « اةكرح هعم

 . ( نديل 986« ص . ةيهلإلا
 دنع ةكرخلا نأ  ىدادغيلا دينجلا ملاقلا ىبا مامإلا نع ىذابالكلا ىورو

 نم سورلا ءىلت# نأ دعب ةكرحلا تناكأ اذإ . عامسلاب ققحتلا ىف حدقن ال عامسلا

 4 مسجلا رييدق نع صضرعتق ٠ لصأألا ابماتم لع فرشتف . ةمغلا ىهو « اهتوق

 . ( ةرهاقلا ١4١ |فرعتلا ) ةكرحلاو باراعضالا هيلع ربظيف
 رابتعأ طقسأو ه نيناجملا نم لاحلا أذه بحاص قورز دمحأ ىديس دعو

 نوكتنال لقعلا عامسو « ةتبلأ ملعب أي

 * يفراحلاو لهاجلا نيب طسو ىحورلا
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 كل حرشأ انأو ؛ لالخلا كلم هاضرم عابتاب قالخاللا صالخإو . لاحملاو
 نيبأو باتكلا نم ةباآب 1 هجو لكل لدتسأو هجواللا هزه هللا ءاش نإ

 ةوق الو باوصلاو قدصلا لهأ لاوقأ نم رسيت ام عم باطخلا موتكم كل
 ءاشامالإ نوكبالو «.هتلابالإ قيفوتلاامو ء هللا دنعنمالإ رصنلاامو ؛ هتابالإ
 . هللا دنع نم الإ نوعلا امو « هللا ىلع الإ نالكتلا امو « هللا

 رتاسلا لاقا5للملا ةلمج نيب نم ةلملا ٍصالخإ وه [و] لوالا هجولا امآف
 نم ناك امو افينح يهربا ةلم | وءبتاف هللا قدص لق » للعلاو حئابقلا لع

 دويبلا . لطاب اهنم ةسمخ . ةتس نايدألا . سايعلا نبا لاق « نيكرشملا
 دحاولا قملاو . ةلطاب هذبف نيكرشملاو ةيئاصلاو ةيسوجلاو ةينارصنلاو
 لبقي نلف انيد مالسإلا ريغ غتبي نمو » ىلاعت هللا لاق . مالسإلا نيد وهو

 ةدخا ةةمأ سائلا ناك : موضعب لاقو . نيساخلا نمةرخألا قا وهو هنم

 موقو ,رانلا اوديع موقو «روتلا اوديع موقف اوفلتخاف مالسإإلا نبد ىلع

 موقو « تاداجلا اوديع موقو « ةكالملا اودبع موقو ؛« ةيلظلا اودبع

 اومسف ىسعب هللا عم اوكرشأ موقو ادو,ي اومسف « ريزعب هللا عم !ركرشأ
 .نإ لاق . نورفأكلا هرك ولو نيدلا هل نيصلخم هللا اودبع موقو © ىراصت

 35 رخآأ امل هوانث لج هللا نأ كلذو رذلا موي [ ناك ] ةفلاخلا هيلع عقو ام

 ؛ هرون نم مهيلع شر مث ؛ ةلظلا ىف مبفقوأ ء دوجولا ىلإ مدعلا نم رذلا

 ,لقعلامهفو ؛ حورلانهذ . ثالثلافئاطللا هب [ ١ ] رون مهيف بكرو « ةشر

 ىلع ةجحلا مقت قطنمو ميقو رصبو عمب ©0ىوذ اوراصف ؛ باقلا ةنطفو

 ,نع مهنق . مهتيكمتو ميفعض بسحب قاشعلالاوحأ هيف فاتخا . بحلا لصح ح
 موسرلال صح اذإف اكلبم وأ ايرذم نوكي نم مهنمو ؛ الدعم هقح ىف عامسلا نوكي

 هلبعم ١48 روصم يق . فيرعتلا ةظور) ساسحإ كانه نكي مل نيكقلاو
 .( ةيبرعلا لودلا ةعماج تاطوطخلا

  ةصاخلا ةصاشو ؛ ةصالاو ةماعلا عامس ىلإ : ىورم ا همسقو

 . تاوذ لصاللا ىف 62(



 م

 أورظن ةفئاطف ءهدحو هسقنل ةيدويعلا مهمزلأو .هسقن ىلإ ماعد مش م ملام

 ىلإ رونلا نس اورظن موقو : ةلظلا اودمعف رماللا مويلع طاتغخاق را نم

 الملا ىلإ رونلا نم اورظن موقو : رأتلا أوديعف رمأآلا مولع طلتخاف راتلا

 آوناك ىذلا رونلا نماورلغن موقر؛ مالملا اودف رمآلا مييلع طلتخاف

 ق اوكرتشاف هيهشتلا ر وحن ىفاوعقوف ؟'0هيف اوناك ىذلا روثلا لإ هيف

 , مالسلاامبيلع اريرعو ىسع [اوديعف] نواوةنامع هللا ىلاعت هلأ عم ةيدويعلا

 نم !اورظ لب ٠ ء عئامب أولغتشي ملو , عطاقىل أورظ ملف ليلحلا مهباعد موقو

 | او 2, ةينادحولاب اوفلخأو « ةيبوبرلاب اورقأف « '"روئلا رون ل]روتلا

 مرك ولو نيدلا هل نيصلخع هللا اود سع نيذلا موف « ةيدويعلاب نيعضاخ

 . نورفاكلا

 اذامو . لاق . ممنلاق ؟ هللا ءاَعل بحت له : هل لاف امكح ميكح قلو لاق

 ال ىلاعت هنأ 7 كلذو ؟"ةمتلل ايفتو . رييختلا لصال 7 ؟ هءاقل بخت

 نأ تدك ىتح هتزراب اذه عم مث نييبنلاو هكسئالملا نيد لصاللا ىف راتخا

 هنأ ىرت تلق مث ؛ رييختلاب ىلع دعب ةمهتلا. [ ىه ] هذرف هتحر نم طنقأ
 كلذ لعفي ال هنأ توجرف ؟ هرخآ ىف ىلإ ءىسي هلوأ ىف ىلإ نسحأ ىذلا

 «فيك رورغم اي كيلقب رظناف . تنسحأ هل لاقف ةمهتلا ىننل هءاقل تبيحأف
 رورشلاو تافآلانم كاجنو « رونلاو رانلاةدابع نم « روفغلا كلملا كصلخ

 لإ هرون نم مهيلع هللا شر نأ تقو هيف اوناك ىذلا رونلا نم اورظن ىأ 6(

 . نارونلا مهلع هبتشا امل هيينثتلا ىف

 .4فإ) ةشرلا رون نم رأقن ريخالا عوتلا نأ مهيقباس نيبو ءال وه نيب قرفلاو )0

 .زونىلإاورظنف .مهلبغ نف امأ ضراللاو تاومسلا رونهللا . ىلاعن هللا وهو روتلارون

 هثاذلا روت ىلإ رظن ىناثلا.عونلاو ةفصلا رون ىلإ رظن لوآلا حوتلا نإ ىأ معلا

 8 ةمهتلا امنإو لصالا 49



 سس ]را

 مايالا ىف اهركّش ىدؤي ال ةمعن نم اهلايف رولا شر نم باوصلل كقفوو
 . روهدلاو ىلاللاو

 ةدسافلا ءاوهآلاو عيشلاو قرفلا نم نيدلأ صالخ] وه : ىناثلا هجولاو

 روبمجو « نيبلسملا ةلج نم عدبلا لهأ ىلاعت هللا جرخأ دقو ةلضملا عدبلاو

 اوناكو مهتيد اوقرف نيذلا نإ » لجو زع هلوقب « نيدلا لوصحو « ةمآلا
 هللا لوسر تلأس . اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق ءءىث ىف مهنم تسل اعيش

 ىم مثو «ىرب مرنم انأو عدبلا لهأ م : لاقذ ءال وه نع ملسو هيلع هللأ لص

 « ةقرف نيعيسو ىدحإ ىلع دوبيلا تقرتفا . ملسو هيلع هللا ىلص لاقو . ءاآرب

 60 الل ىلع ىّتمأ قرتفتسو « ةقرف نيعبسو نيتنثا ىلع ىراصنلا تقرتفاو

 داوسلا الإ رانلا ىف ابك ةباور ىثو ةددحاو اينم ةيجانلا , ةقرف نيعبسو

 صاع وبأ لاقو . راثلا ىلإ نوعدب « ةلضم ةلاض ابلك ةياور فو مظعألا

 ةيردقلاو ةيمبجلاو ةقدانزلا . لوصأةتس ابلك عدبلا لصأ . قرفلا ليصفت ىف

 ىلعةيمرجلا و. قرف سمخ ىلع ةقداتزلا تقرتفاف . ةيرورهلاوةضفارلاو ةتجرملاو
 ورا دمر ىلا لعةتجرملاو . قرف عبس ىلعةيردقلاو قرف نام

 . مبلك ىلع ءال زف ةقرف نوعبسو نانثا كلذف.ةقرف ني رشعو '' سمخ ىلع

 نأ ريغ ٠ ىصاع» ابلك عديلاو . هنع هللا ىضر ىكملا بلاط وبأ لاقو
 ىلع نوءمتج رثآلاو لقنلا لهأ سمخ ءاهرئثايك نف , رئابكو رئاذص ابيف
 ء ةمالا هذه ىراصن ةمج رملاو « ةمالا هذه سوجم ةيردقلا . اهلهأ ريفكت
 ادحأ اورفك نيذلا « ةمألا !اوكرشم ةضفارلاو « ةمآلا هذه دوب ةيمبجلاو
 و هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاق . ةمالا هذه رافك ةقدانزلاو ةباحصلا نم

 ثدحلاو مايإد أورسعت الو اوريو أور فتتالو أورشو ارعدتنتالو اوعبتا

 2» رانلا ف ةلالع لكو 4 دل الض ع لد لكو 5 ةعدب 4ع لكو ق ةعدبلاو

 . ةثالم لصالا ف ()
 ن6 رمع انما 2 لصالا ف (؟)

 ء ةيصمحاو .لصالا ٌَُى م(



 ع ]ع9 اس

 نمو نوةدشتملا نوقمعتملا هللا دايغ . رارش نإف « قمعتلاو عدبتلاو مالو

 هيلع هللا لص لاقو» راتلا ىف دش نمو ةعاملا موليلف 2 ةحوبح دارأ

 ةشئاعل لسو هيلع هللا ىلص لاقو , عدبلا باحا ران لهأ بالك » ملسو
 مهل تسيلق عدبلا باعصأ الإ ةبوت بتذ بحاص لكل نإ » ابنع هللا ىضر
 | دمع ] ةمآل تلوس .« سيلبإ لاقو «ءارب ىنم مهو ءىرب مهنم انأو ةبوت
 ايونذ ملل تلوس كلذ تيأر ايلف . رافغتسالاب ىروظ !وعطقق ىصاعملاب
 نإ « ملسو هيلع هللا لص لاقو د ©0عدب !او ءاوهألا نع اهنم نو فغتسي »ل

 ىف ءىجيس هنإف . ىاحصأو كرار مواعجو اباعحأ ىل راتغ# قراتخا هللا

 مهودوعتالو مه وبراشتالو مهراكا وم الق م6 وصقتني موق نامزلا ر 3

 . اوتام اذإ مويلع اولصت الو : اوطرع اذإ

 «2نالجر الإ مالسإلا ىف ىروظ عطق ام » هنع هللا ىضر لمع لاقو
 .نم تورت أك هيلع قسالا كلوش لع رجالا مل اعلاف « رجاف ملاع ين عدتبم |

 لمعو « هك.ننم نوري امل هتعدب ىف سانلا بغري كسانلا عد” هروجف

 . كلذ ىف دشنأو « ةعدبلا ىف ريثك لمع نم ريخب « هنسلا ىف ليلق

 لبتباو ىلصو 4 الآ ديع دبعل ىبوط

 لسا هللا حض وأ دق 7 نيد ندلا

 دعب ؟ قيرخلاو راثلا نم ادغ قيدنزلا دحاج [لا] وجني فيك . ىخأ اي

 دعب « قىدنز دحأج ماش < قب دصلا لضافلا ريضيامو ؟ قيدصلا قداصلا مش

 . قيفشلا كلملا هنع ىضرو « قيدص هنأ قطسملا هل دهش ام

 ىقلعلا اياهشو . تافألا قئاقد نم لمعلا صالخإ وه : كلاثاا هجولاو

 مالسإلا ىف لخد امنإو . ليوأتلاو روبظلاو ملاعتلا بح كلذ لك ساسأو ()
 ءابع ىقلدجلا لاجم نكست مل لئاسمل وح لدج ىف نييلسملا | 0 هلاو دكني سان
 . اولضأو اواضف فلسلا

 . نيلجر : لصالا ىف 6

  رصن :لصالا ىف (م)



 دل )نو ااشلل

 كرشي الو اك اص المع لمعيلف هبر ءاقا وجرب ناك ن ف لوألا رخآلا لاق و
 ىدي نيب ماقملا فاش نم : ةيآلا ىنعم ىف كاطنالا لاق ءادحأ هير ةدابعب
 كرشي الو « ماقلاو صالخإلا ساسأ ىلع احلاص المع لمعيلف « مالعلا

 . هنع هللا ىطر ةريره ىأ نعو مانالا م ادحأ هيرل هتعاطب قارب لو

 سوءرىلع ةمايقلا مد ءراأىداند ملسو هيلع ها ىلص هللا لوسر لاق : لاق

  رفاكاي , رداغاي . رجاف اي . هل لاقي . اهلإ بسني ءامسأ ةعبرأب قئالخلا
 لمعت تنك نم رجالا سقلاف بهذا . كلمع لطبو كيعس لض . ملاظ اي

 «نمؤمالإقافنلا فرعي الوءصلءالإ ءايرلا فرعال . ليقو ء ساخ اي هل

 فرعبالو « حصانالإ شغلا فرعد الو « قداصلا الإ بذكلا فرع الو

 برقلاو رايدإلاو لابقإلاو ناصقنلاو ةدايزلا فرعي الو : بئات الإ ةلفغلا
 لمع كلمع نم طبح ىلارماي : هنع هللا ىضر ىلع لاقو « قراع الإ دعبلاو

 نمو . هب هللا ىءار هللا ىءار نم » ملسو هيلع هللا ىلص لاقو : ةنس نينا"
 ىف هيلع عسوم نم كو . هرقحو هرغص هقلخ عماس . هب هللا عمم هللا عمس

 ةرخآلاىف هيلع مسوم ايندلا ف هيلع روتةمو . ةرخآلا ىف هيلع روتقم ايندلا

 اهمومو ايندلا مو. نم نموا جرتسملا . ليق . هنم مارتسمو حيرتسمو

 دابعلا هنم حي رتسي [هتم حا رتسملاو « ىلاعت هتلأ ةمحر الإ ىضفيو :؛ اهئاصمو

 حلصي ام حلاصلا لمعلا . ذاعم نب ىيلاقو . باودلاو رجشلاو دالبلاو
 .ليوعلاو ءاكبلا موي ةدهاشملا كلت ىف هنم ىحتساي الو ليلجلا لع ضرعلل

 هنإف . كلثم ادحأ هتعاطب ىتاري ال ءادحأ دور ةدابعب كرشي الو » لاق مث
 , كجنع الو كيطعيالو ؛ كظفح الو كقزرب الو « كعفني الو كرضي ال

 . اهلك ءايشاآلا هذه ىلع كل ردع. نأ كلمع صلخأ ؛ كتبميالو كيصح الو

 نع كئانفو كتيؤر عافتراب الإ لمعلا قف صالخإلا متي ال. دينجلا لاقو

 دادزإ نمو « ىأرم وهف هبويع [ ت]] ركذ اذإ بضغ نم . ليقو . كلغف
 وهف الخلا ف لسكو الملا ف طشن نمو ءىتارم وهف مذلاب صقتناو حدملاب

 نوصقي موق نامزلا رخآ ىف نوكي» مالسلا هيلع ىسع لاقو ىنارم



 بس ]6)

 سلاجملا ىف مهل مسفي ى ةالصلا نوليطيو بايثلا نورصقيو براوشلا
 مدوجأ اوذخ تاوبشلا ديبع اي ةمايقلا موي مهل لاقي مالسلاب ©7نوأدببو

 . هل ملمع نع

 وأ | ةقدصي رمأ نم الإ ماوجن نم ريثك ىف ريخال : عبارلا هجولاو

 فوسف هللا هاضرم ءاغتبا كلذ لعفي نمو ساننا نيب حالصإ وأ فورحم
 قى الإ دلل عفن ديعلا مالك ف نوكي ب أ ىلاعت هللا تف [ امظع ارجأ هون

 . لوآلاف . ظفالا ف تارصت# ىتعملا ىف تاعماج تاك ىهو . ثالثلا هذه
 ةظعوم ليقو . ضرفلا وه رهاظلا ريسفت ىف ليق « ةقدصب رمأ نم الإ » هلوق
 نيملسملا نع كناسل ىذأ فكو « هيلع اهب قدصتي ةقدص ىه هلل اخأ حالا

 وهو « فورعم وأ » لاق مث . ةقدص قيرطلا ىلإ ىعاللا كداشرإو ؛ ةقدص
 نيب حالص] وأ ٠ : لاق مث ميحصلا رثآلا ىف هلثم فرعو للملا هلبقام لك
 ىنعيكلذ لعفينمو » لاق مث . نيبلا تاذ حالصإ ىف مالكسلا وهو « سانلا
 , هنم لبق لاصخلا هذهب لمع نم لكال : لوقن . ةروكذملا . لاصلا هذه

 |[ ل ]:ابلط لب « ىوه عابتاو « قاخ ةيؤرل ال اهم اصاخم لمعت نم نكلو

 ارجأ هيتؤن فوسف « هللا ةاضرم ءاغتبا كلذ لعفي نمو . هنع هللا ىضر

 ىلاعت هلوق هلثمو . يظعلا الإ هردق ردقي ال ءازجلا نم ىيظعلاو . ايظع
 .ةيآلا مكسقنأ ىلع ولو طسقلاب ءادهش هلل نيمارق آونوكاونمآ نيذلا اهأاب د.

 اهبأ اي ةأروتلا فو [ و ] اونمآ نيذلا اهيأ اي : انباتك ىف ام لك . لاقيو
 راسك الاو رقفلاو ةنكسملاب كسقلا ىف الإ دبعلا فرش سلو . نيكسملا

 سو هيلع هلا ىلص لوسرلا لوق كإ ى سلا 2 كرا ةيبه دم عوضخلا و
 نم ارطخ مظعأو اردق لجأ ائيش رب ملف ءتوكلملاو كلملا ىف رظن ال

 نط اوان كتم قمار انكم حا موللا :لاَقف كلذ هالومهلأسف ءةنكسلا

 ىنعي نيمأآوق اونوك :ةبالا ريسفتىف سابعنا لاق . ؟ "”نيكاسملا ةرمز ىف

 نودبيو لصالا ىف ()
 نإ لب ؛ ىنيدلا كولسلا ىف نآرقلا نم متأ ةاروتلا نأ اذه ىتعم سيل (0)



 مد !طهاإلا ب

 ,لع وأ 5 مكسفنأ لع ةدابشلا كناك ولو « هلل ءادهش » لدعلاب نيقطأت نيلاوق

 نكلو« مكللاوقأ ىف ىوملا عم اوليمت ال« , كتايرقأ ىلع وأ , مكيوبأ

 ٠ دواد 8 . روبؤلا بحاص ىلإ روبصلاب ىمسملا ىحوأ دقلو . قملاب اوقطنأ

 « هناسل عيمجي قطن امنإ ليقو . قحلا لوي نأ ايندلا بح بلق ىلع مارح

 < هقورعمب 0 0 عبرأ ريغ هل ال هيلع مدآ نب ١ مالك لك لاح

 .٠ نيملا تاذ حالصإو « ركم نع ىمنو

 4 ابعطق هتيبطخ نسحتساو بطخ اذإ زيزعلا ديع نب رم ناك لاقيو

 تافاي هتف رعمل ءاهم ىرو اهةرخ (؟ هيف هترابعنسحتساو باتكلا بتك اذإو

 مويلاو مويلاو هللاب نمرثي ناك نم » ملسو هيلع هلا ىلص لاقو ''' مالكلا

 ىتح هلوأ نم .قيرطلا ىف تأدبو « ىميلعتلا جردتلاب تلزن ةيوامسلا تالاسرلا#
 ةينارصنلا وةيدووياا ةلاسر تناك كلاذل و . مالسإلا ىف ىنيدلا ملعتلا ةورذ ىلإ تهت

 .ةايللا نوئش نم وهام لك نع لختلاو « ةنيهرلاو « ىلكلا درجتلا وح ناعزنتت

 .نيكسملا اهيأاي» ءادنلا ناك كلذلو . سابللا ف نشختلاو فافكلا نم الإ . ةفرتلل

 ايندلا : نيتايحلا حوققَتب مالسإلا ءاج اءلفءقيرطلا ةجردم ىلع ةرئاسلا لوقعلل ةيبرت
 رابظإو . ىرخالا ىل اع امهنم ةدسصحلاو نايغط مدعو أمه ريمعتي ىدانو . ىقعلاو

 ناكسف « قيمعلاناميإلا نم انهدبال ناك . ركفلاو ىعسلاوملعلاب اب قلخلا ىف هللا تابآ
 هبولق ىف ةنكسملا ناطبتسا نم دب ال ناكو « اونمأ نيذلا اهمأ اي ١ مالسإلا ىف ءادنلا

 لسو هيلع هللا لص ىلا ءاعد ناك انه نم . ماظنلا ميوقتو مالسإلا ظفحلا نينمؤملا

 اهيف ١ لصالا ىف ( (١

 ةاتسالا ناكو « لخدم هيف سفنلل مالك لك نوريتمعي ال ةيفوصلا هنس هذه (؟)
 رثأ هيف نآل « هرمأ لوأىف بتكي ام ةدابإب هرمأ,ىنارغشلا مامإلل هتيبرت ىف صاوخلا

 نم اصلاخ ناك اذإف « سفنلا نع اديعب هلك ملعلا نوكي نأ نوديري مهف  سفللا

 .فوصتلا لاجر رابك مالكب غلايلا رثأتلا رس انه نمو . بواقلا ىلع مجه بلقلا
 . مثريغ نود



 ادع همالك دمت نم صلخملا : ليقو . تمصيل وأ اريدت لقيلف رخآلا
 8 مالكا تعي دسقشو 3 مالكلاب نسعو

 0 قافنلاوةنهادملا لثم . ةبصعملانماعون نوثالموةتسناسللا ىف لاقيو
 5 ةرجافلا نيعلاو روزلاةدابشو فذقلاو:ةموصخلاوءارملاوءلادجلاونيزتلاو

 ؛ رحسلاومذلا وسدملاو « ةحاجللاو ةميغلاو , ”ناتهبلاو بذكلاو ةبيغلاو
 تكس نفق باتكلا هرك ذي لوط» امو« لطابلاب ةيصعملاو ةمعنلل نارفكلاو

 . حير نم اهل ايف . ةيصعملا باونأ نم ابي نيثالثو ةتس ةسفن ىلع قلغأ دف

 ىوسشل امزكأ نه 34 همالك ف. عروت» لدي نب م لكب لكت نم ليقو

 ىف عروت, مل هعابرأ ةثالث نم رثكأ ليللاب مات نمو ء هماعط ىف عروتي مل

 نهر 6 هناوسك حروت ىل اصهردنيعيرأ [نع]هتوسك نمت دار نمو « همانم

 52 00 كاع نهو دن أين 6 ع وح "ل عرذأ ةينامم ىلع هنلن نا ب عفر

 انلاعم | هب | 1 لكل مالكا مع نم . لاقو . ا ُْى معدوم ل عض

 0 هقزر : هلعف ىف هب هللا لماعيل هعمس نمو . سأانلا هب ملكسيل اميف هقزر

 . كو هر هب ]ىف جاش أميف

 : نساخلا هيعولا

 فيطللا لاا , قالخلا ©0كلملا ةاضرم عابتاب قالخالا صالخإ وه
 كلام نب سنأ لاق« ميظع قلخ ىلعل كنإو ٠ قادصملا ىنلل احدم قازرلا

 قلاب هامعل ىدذلاو تلف 5 نينس عيد ملسو هيلع هللأ لص هلأ لوسر ترم لوح

 طق اكش تك اعز 6 هتلعف ىل كلذ هركب وهو هتاعف ءىش ىف ىل لأق ام « ايدن

 ىنمزاي نأ ىلع الضف « هلعفت مل كلام ىل لاقف هلعفأ نأ بحي ناك هتمدخ نم

 بلجل نطابلا ف سيل ام رابظإ قافنلا نأ ةارادملاو قافنلا نيب قرغلا(١)
 لوق ةارادملا نمو « ةرضم عفدل نطابلا ف سيل ام رابظإ ابنإذ ةارادملا امأ ةعفنم
 مهنعللانيولق نإ و « موق بولق هوجو ىف شبنأ انإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 )١( هيف سيل امو هركي ام ءرملا ركذ وهو ةبيغلا نم ريطخ عون ناتهبلا .
 . كلم : لصاللا ى 69



 ادا عع

 باتكي اذه ناك امإف 8 هوعد لاق الإ ءىب# ُْق 0 ىنمولي ناك امو . ءى# 0

 تناكامو . ناكل ردق وأ : لوش هيلع عيه ا نهأ ةادرأ أذإ نأكو 5 «12ردقو-

 بضخي ال ءكرت هتشي مل نإو لكأ ىبتشا نإ « هيلإ مدق اذإ ماعطلا بيعي

 مهضءب سأنلا نيب ايف وأ « هللا .ةوقح نم ءىث ىف امأف . رصتني الو هسفنل
 راطتي هلل بضغ اذإو 2 ديعب ال و ؟" 2سد ركل ىوهو دنع سميلف 2« صحب ١ "” عم

 نم فصاعلا هباصأ اذإ , « مغلا روهظ نم فوصلا رياطتي اك هلوح نم سانللا

 ىلعل كنإو ٠ هباتك ىف كلذ ركذو . ام هللا هحدم ىتلا هقالخأ هذبف « حرلا

 ْنسحأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا ناكو . هنع هللا ىضر سذأ لاق « يظع قلخ
 سانلا نيلأو ء احر سائلا بيطأو ءاهجو سائلا نس>أو ءاماوق سانلا
 تسسأهو 6 هتحنار نهد ثيطأ أرينع الو اك 85 ةحنار تيموش م : امك

 : كلذ ىف اهنع هتلا ىضر ةشئاع تلاق دقلو « هفك نم نيلأ اريرح الو ارق

 ايلاوغ حير رهدلا مشي الأ  دحأ ةبرت مش دق نم رضأم
 ايلايلندع مايالا لع تبيض اهنأ وأ بئاصم ىلع تبض

 ايندلاب داج . لاق . ريظع قلخ ىلعل كلن]و هلوق ىتعم ىف ءاطع نبا لاقو.
 نم بلطي أو ىقعلا بدع : مو أيدلا ف دهز « كوكا 07 اضوع ىقعلاو 00

 محر لب ,اكشام (© الملا هنأ نملمتحا : دينجلا لاقو . ىلوألا ى اوس ىلوملا

 كنإو . لاقف هيلع هللاىنثأف . نولعيال مهنإف ى ا لاف « افعو

 . ءاليلا كيف رث 000 مل ثرد ميظع قلخ ىلعل

 هنآل ءىش نم نوزرقتي ال ؛ ىدمحلا نئسلا ىلع ةيفوصلا ديمتم وه اذه )١(

 نوامهمالو « لمعلا ىلع نوضرتءيالو ةك-حلا نودبشي مبف « دابعلا ىلع هللا ءارجإ.

 :نكنملا نه ننااو فورشالاي مالا
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 . نيتر» لصالا ىف تررك ةرابعلا هذه 3



 ١هه د

 نإو « انعق تسلج نإو . انيف ترظن نإو ءانلف تلق نإ .انريغ ةمه كل“

 . اندتعف .تلزن نإو « انف تمعس نإو « انيلإف توعد نإو «انيفف ثييحأ

 ىنعم ىف ىطساولا لاقو . انل هتءلكو كلذ عيمج لب « ءىشث كال كعم ام:سل

 هللا نال برلا قالخأب قاذت نأ قاخلاو « ةماعلا هلمتح ال قلجلا عةآلا

 كلذ ] ىف دوأ نق رويصلا انأ قاف قالخأب قاخت دواد ىلإ ىحوأ لجو رع

 قلخللو « ”مولعلاب اطايترا تاماقمل [ل ] نآل . تاماقملا مظعأ [ وأ

 رشع ةعضبو ةئامالث ىلاعت هلل نأ ريخلا فو . توعنلاو تافصلاب اطايترأ
 هتع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ لاقف « ةنجلا لخد اهنم قلخ هيقل نم اقلخ

 اهبحأو ركب انأ اب كيف ايلك : لاق ؟ هللا لوسر اي دحاو قلخ اهنم [ ف] له
 ةلمضف لك اهنج ىف رغص ىتلا ةليضفلا هذه ىلإ رظناف . ؟2ءاخسلا هللا ىلإ
 اهنم عمتجاول امم اءوج ,رشع عضبو ةئاعالث هيف عمتجا نم ماقم نع لأسي ام

 . ةنجلا مهلك اولخدل قلخلا عيمج ىف دحاو ءزج

 مل كثمدح كقاخ مظع كلذ ىعم ىق هللا همحر ىرصيلا نسا لاقو

 .تاذلاىإ تلصو ىد 6 توعنلا ىلإ نكست ملوترسو 3 قالخالاب ضرت

 اضرلاو ىبصلا ىف اهيحاص تبت تاماقملاو « لالا نم تبثي ام ماقملا(١)
 نع اضرلاو « مولعلا تامزاتسم نم ربصلاف « اًمح مولعلا ساسأ ىهو ركشلاو

 ةيقب اذكهو « ةدايزلا ةيعاد ركشلاو . هاوه ةحاصمل ليوأتلا نع ملاعلا عنمب هللا
 . تاماقلا

 دمحأ ىدي ناك دقو « لاو>اللا نم لاح ىأب ليو نافرع عمت ال (0)
 ىضم ايخس ءدجو اذإف ؛ هلام ىف ماطفلا براق ىذلا ديرملا ربت ىواقردلا ىنرعلا
 تايوبح نم لاملا نآل كلذو « هناكم هفقوأ احيحش هدجو نإو « كولسلا ىف هب
 هحش ليوأت ىلإ تاريدقتلا طسبأ لع سفنلاب ليع هب مسشلاف . ىوحلاو سفنلا
 بحأو ءاخسلا هللا بحأ انه نءو. ىعرشلا زا وجلاجرخم ىلإ هب جو رخلاو

 . ءاخسلا بحاص



 هع ]مه ل

 .ءانفلاب ىف نمو « تاذلا ةقيقح ىلإ تلصو ىتح«تاذلاب تاذلانع تينف م“
 . نيبحا ضعب لاقو . "'2ءانفلاي هريغ مئاقلا ناك ءانفلا نع

 بيغأ بيبحلل قح قح ىل 2ىننإو ق< قح ىلإ ريشأ
 . ةريثك هوجوب ةيآلا هذه [ ت ] رسف دقو

 .نسحلا ديسلا : لاق «اروصحو اديسو » هلوق ىعم ىف كاحضلا لاقو

 «روطف كبايثو « هلوق ىنعمفف ليقود ءاسنلا ىنأي ال ىذلا روصحلاو , قالا

 ةسمخ نمؤملا ىطعأ هؤانث لج هللا نإ . مهطعب لاقو . نسحف كقلجو ىعي

 رونو « ةيافكلا رونو «ةدايعلا رونو « قيفوتلا رونو ةيادهلا رون : راونأ

 « هناعإ صلخأ قيفوتلا رونبو « همالسإ صلخأ ةءادهلا رونبف « ةياعرلا
 ةاعرلا نوهوددلا رثأآ نملخأ ةانكلا روتر« هلاعهفأ نملعأ ةفاعلا رونو
 ناميإلا صالخ]و « نيملسملل نيدلا صالخإ : مهضعب لاقو , هقالخأ صلخأ
 « نيبحللل لاوقألا صالخ]إو « نيقتملل لاعفأللا صالخإو « نينمؤنلل
 صاالخإلا ءىحي « ِلسو هيلع هلل ىلص لاقو . نيفراملل قالخالا صالخإو

 هللا لوقيف ىلاعتو كرايت برلا ىدب نيب ناوئجيف ةمايقلا موب كرشلاو

 تنأ قلطنا : كرشلل لوقيو « ةنجلا ىلإ كلهأو تنأ قاطنا : صالخإلل

 . راثلا ىلإ كلهأو

 ,ىنعب « ىقعلا ىف هلرجأال ايندلا ف هل باوث ال لمع لك: ينارادلا لاقو

 )١( ىلاعت هنم نوعلا ماهلتساب هلا لإ هجوتلاو « ناوك الا ةيؤر مدع ءانفلا .

 ةكلم ءاتفلا ريصي نيحكلذو « ناوك ألا نع ىنف هنأ ىتافلا ناسف ءانفلا نع ءاتفلاو

 كلذ ىف رهاملا ةباتكلا ةلآ ىلع بئاكلا . كلذ لاثمو « هحور تاكلم نم .

 قرافلا عم لاثم اذهو . امنع ثحب الو ابيف ريكفت نود فورحلا هعباصأ برضت
 .ناكو . هبر نمهئانف فاريسم ناك . ةكاملاك . هلراص ىتح هئانف نع ىنف نمو اعبط

 ىلع ةظفاحملاو هئانف قئاقد عبتكو . هئانفل كلاسلا ةظحالم امأ هسفنب ال هيرب ايناف
 الو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ءانق نم سدلو . لخدم هيف هولا كلذف . هتانف

 ش . ةيفوصلا نم نيفراكلا راك ءانف نم



 مسح ]  جاه اسس

 ةلق نم وهف .كللذ دحي مل نف « لمعلا ثاريم وه لمحلا ىف ةوالحلا دوجو
 هعفت لص ال ء هسقت ىف هعقن ديعلا دحي ال لع لكو « ©" !معلا ىف هصالخإ]

 . ىنارادلا ناملس ىبأل تلق . ىراوخلا ىلأ ن دمحأ لاقو . هريغ ىلإ
 ثيحح تلق ؟ اهنمذلأ ءىث ىأو لاق « ةذل ال تدجوفةولخ ىف ةالص تيلص

 نوكستال كنإ , قلخلا كيلقب رطخ ثتيحفيعضل كنإ : لاق . دحأ ىنري مل
 لوق ىلع !ذهو . كبر ريغ ادحأ نيرادلا ف ىرت ال ىح كلمع ىف اصاخم

 نوكي ىتح ناميإلا ةقيقح ديعلا غلبي ال » ملسو هيلع هلأ ىلص هللا لوسر

 لاق مث « ديعلادنع ديعلل قاك-أ ةيؤر ىن ةقيقح اذهف « ةرعبالاك هدنع سانلا
 ىن ةقيقح اذهو « رقاح رقحأ اهاريق هسفن ىلإ مجرب مث ء« فصولا مات ىف

 قاثلا لصفلا فو « قلخلا ةلع لوألا لصفلا ىف ديعلا ىف ديعلل ديعلا ةيقر

 . اعيمج نيتلعلا تب الإ بيعلا لمع صلخي الو . سفنلا ةلع

 هلل الأ ١ هركذ لج هلوق شضيراعملا فئاطل نم نإ : ىنارادلا لاقو
 ذفان رمأ هل ناكاذإ لجرلا لوقب اكاذهو . فطلب ديدهت « صلالا نيدلأ
 ريغ نم مهل لوقيف « ةصقانلا ةرفقالاب ليكلاب نوففطتي مماريف سانلا ىف

 هتأك . فيطل دددبتب مددع دق آذبف ٠ مات زيفق ىدنع : ديدهلاب حرصت

 ىزيفقب ةصقانلا مكت رفقأ تريغ اذإ مكنا رسخ مكن ريطأ فاوش + لوقت

 قى ةدغاقلاو . كواسلا قيرط ىف لالض لمعلا ةوالح دنع فوقولا لِي )0(

 وأ . اهحور ىه ىتلا لامعالا ةوالح نم حورلا ىلع دربام لك نأ ىفوصلا كواسلا

 فقوقولا عيخشلا أطخلا نم هنإف . قيمعلا لمأتلا وأ ركذلا دنع ةيلكسلا معلا تادراو
 تاج امأ . اهريغ نعو ابنع فيرشك باجح كلذ نآل . ابليصافتل ماتو اهدنع

 هقئاتدو هليصافت مرح دقق ٠ كتللذ نم مىث دنع هفوقو درج كلاسلا ناثاف . ابنع

 سيل بواطملا نلف . اهريغ نءهباجح امأو « ةلميالإ تان ال تادراوأا هذه نآل
 ةقشم اوه بولطملااعإو 5 لانطالا ب علك هيفوصلا دنع ريتعت يل تادراولا كلت وه

 2 الاب هل قلت الف . كرلسلا ىف تدبش امبف . ةيسدقلا ةيحلإلا ةفرعملا ىه . ىربكتلا
 . ةيابت الو أدم هل سيلو . كمامأ لازال بولطملا نآل



 دم ]جرم سس

 ملسو هيلع هنأ ىلص هيدنل لجوزع هلوق فطلب لد كبح 1 ا 1 اذه لثمو : ماتلا

 .ىف هللا 22فطلت . هلا لإ هتوعد ىف هوم مو هوذآو قلخلا هفلاخ امل

 ا!ذهو 6 ثنويعل مهضوخ ّق مثرذ مل هللأ لق م١: لجو زع لاو دب دهتلا

 .لخو هللا مسي : لق هفلاخم ةبوقع ىلع مزع اذإ : هيحاسل لجرلا لوش اك

 ىخر كلا فو رعم ناكو .٠ ةفرطل فطلأب دب دهتلا 2 غلاب دق آذبف . هةنديو ىبب

 .امود هيلع اولخدف ؛هلاح هنم ركنتأ اذإ هسفن بيدأتل طوس هينج قلع دق

 نيمدختو نيكبت عك ةنيكسماب : لوهو هس بتاعيو هقاسملع ب رك وه اذاف

 ىقومولتال . ىباحصأاي : لاقف هيلع اوفقو دقو مهيلإ رظنف . ىصلختو ىصلخأ

 .. لوق اذه لثمو ء سبحلاو برضلاب الإ قا مفدي ال جوجللا ميرغلا نإف
 . بلطت امف امعواطت الف ديرت اف كعءواطت ال كفن مدآ نبا ام نيش

 نيغب اصلا لمعلا . ءايشأ ةسصمخ ىف كسفن دهاعت مصآلا متاح لاقو
 .لكآلاو ؛ لخي ريغب كاسمإلاو ,]نضريغب ءاطعلاو « عمطالي ذخالاو « ءاير
 نملاو « ناصقن ذخاللا عم عمطلاو 3 تنأرسخ لحعلا ع ءآيرلاف . هرش ريغب

 لكلا عم هرّشلاو نايغطو رفك 20 لخبلا عم كاسمالاو 6 نات ءاطعلا عمم

 <« ءاطعلا ةفآ نألاو , ذخاللا ةفآ غمطلا و « لمعلا ةفآ ءايرلاو ء ناودعو ملظ

 .كسفن دهاعت , مصآلامتاح لاقو . لكلا ةفآهرشلاو «لاملا ةفآ لخبلاو

 رابجلا رظن ركذاف تلمع اذإ صالخلاو فرشلا لانت: كللعل عضاوم ةثالث ىف

 ., رابقلا مع كيف ركذاف تكس اذإو « رافخلا عمم رك ذاف تمالك اذإو ء كيلإ

 .قطن ندو « راذقالاو ىذقلا ندم لع وم رابجلا را ةدهاشع لمع نم

 لع ةدهاشم تكس نإو « رايعلاو نزولاب همالك جرخأ رافغلا عمت ةدهاشع

 . فطل . لصالا ف ()
 .لخبلا عم كاممإلا نوك هجو امأ « كاسمإلا عم لخبلاو ٠ لصالا ىف (,)

 .ىلاعت هللا تافص نم ىه ىتلا ؛ مركلاةفص نارفك وأ معناانارفك نم وبف . ارفك

 .ةرهاجلا م « لاملاب لالقتسالا مث ؛ معنملا. نايسن ىلإ رجت ةفصلا هذه نأ وأ

 نوراقل ثدح 5 لوالا ببسلا ىلإ رظن نود لاملا ىلع لوصحلاب لالقتسالاب



 كود ااعزخا --

 لاقو . رايدو ##رلنع لكب لاغتشالا نم هرس صولخ ىف دهتجا « رابقلا
 لوقىلإ ىرت الأ ؛ هلمع لطب ةنسلا عابتا ريغب لمع نم يراوملا ىبأ نب دمحأ

 . در ورف هنم سلام انيند ىف لخدأ نم « لسو هيلع هلا لص لوسرلا

 : ليلقلا ةعاطو : ليلخلا بح : ثالث مالسلا هيلع لوسرلا ةنسو
 نم ةوالخلا ىف ريصلا . ىزارلا ذاعم نب ىحص لاقو . ©”ليلذلا ةعاطو
 تامالع نم ىوملاو سفنلا ةفلاخم لاغتشالاو , '"صالخالا تامالع
 رو. ديق بحلا قاذم قاذ. نمو « برقلا ميسف نمو صاالخلاو ةاجنلا

 .كانه الإ توع ال . صاتم نيح تالو « صالخ الو صلخم الف ؛ '”دقلا

 . ىرايذورلا ىلع 5 لاقو . كانه الإ رشي الو « كانه الإ ليش الو

 اصاخم ناكام الإ اماوص نمو .اباوص ناكام الإ لامعألا نم هللا لبقي ال

 ندعو و تاو ف لمعي كولا] لم ةنشلا ققاو امدالإ اًيضلاخ نمو
 لمع لكو « ناينبلا حراخ لمعي ةركالا لمعو ,« قاوساألا ىف لمعي ماوعلا
 : كرابملا نب هللا دبع لاقو . هلح ليلجو لمعلا بحاص ردقب هيف ققد اء]

 هةدع كلذ تاكرب رثال « كرش الو ءابر ريغ ىف سفقن هرمع ىف ديعأ حصول

 . رهدلا رخآ

 صلخيلف نوكلا نم ارح نوكي نأ دارأ نم : نابيش نب ميهربا لاقو

 .مصي فيك هاوس ام ارح راص هبر ةيدوبع ىف ققحت نف . هبر ةدايع
 ديعلا ناك اذإف . هلمع لثم اقولخم هلمعب بلطي وهو هلمع صالخ] لماعل

 ؛بييحلاهب رمأي ام لقأ ةعاطو ؛ هليلخل ليلخلا حك ؛ ىلاعت هللا بح ىأ (1)
 : هب وبن عضاخلا ليلذلا ةعاط

 .لمعلا صيلختا ابعم فوقولا مدعو لامعالا ةوالح ةدهاجم ىف ريصلا ىأ )١(

 . بئاوشلا لك نم
 . غوبده ريغ دلج نم دقي ريس رسكلاب دقلا (©)
 .ةقرعملا نم ةحابملا نيدايملا ىف هنالوجو نطابلا ةيرج ةيفوصلا دنع ةيرحلا ()

 . امتاد ةماعلا اهب بلاطن ىلا ءاضعالا ةيرح ال
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 لاقو ! ! ريدتفنيقولخلا قلاخل هلم, اصاخع نوكي فيك اقول هلمعو اقولخم

 . قلخلا ةيؤر نم . ةثالث نم صلخي ىتح أدلخم لمعلا نركي ال موضعي

 : قرلا ركب وبأ لاقو « برلا نم هيلع ءازجلا عمط ةيؤرو « سفنلا هيرو

 اصلاح هتاكرحو هنوكسو هتطابو ناسنإلل هرهاظ نوكي نأ وه صالخإلا
 هللا دبع لاقو « عمط الوز قاخ الو « ىوه الو سقن هبوشي ال . ىلاعت هلل

 مل نمو « وغلب قطن قطن اذإ ربف ت وكسلا مختسي مل نم ىنارعشلا ىزارلا»

 دقتفي نأ صاخبلل ىغيفيو « لطابلا ف ضاخ جرخ !ذإ هنإف ةولخلا مغتسي
 هتولخ لكأت نأ ىغيني « هتزحو هئاكبو هغوجو هتاريكسو هتولخ لاح

 هنزحو « ركحض هواكبو : هتاورث هعوجو «همالك هتوكسو « 00 هلاخشأ

 لاغشالا نم © هتعنم هتولخ نم جرخ اذإ ةولخلا هذه بحاصف «, هحرف

 هنشر " قطن اذإ توكسلا اذه بحاضو هلاغشأ تلكأ دق هتولخ نال
 أآذه بحاصو « ماعطلاب ذذل» مل لكأ اذإ عوجلا اذه بحاصو مالكا

 ىأر اذإ نزحلا اذه بحاصو « حازملاو كلححضلا هزفتسإ مل نكس اذإ ءاكبلا
 "2س ومشلا سرفلا رارف مهنم برهو ضيقناو زآهثا رورسلاو حرفلا لهأ
 نم الإ هيلع فقي الو «”هلمأ الإ هلقعي ال ريدتو ركسفت لصفلا اذه ىفو
 , © هل قفو

 ناغون ةولخلاو . ىلاعت هللا نع هلغشي ٠١ لع تضق هلافشأ تاكأ ىتع» )0(

 ىمسل و ميلثم لماع سانلا قرب وهو . ىلاعت هلأ نع لغشو م لك نع ديعلا مول

 سيح نأ ىهو ةيحالطصأ جولخو . انكاي انئاك اهحاص ىمسإ و (ةولجلا قى ةولخلا)

 مجار) .٠ صاخ رك ذوصاخ ماعط مازتلا م ةصاخش طورش هل ناكمىف ةسفن دب رثلأ

 : ( ىبرع نبأ ريك 1 خيشلاةراخلا بايك ءيلنأ نك 5 - هلت 3+ 2

 (هعنم ) لصآلا ف )١(

 . دايقلاو سا رملا بعصلا سومشلا سرفلا ) 8

 ( ابلهأ الإ ابلقمي ال ) لضاألا ىف (؛)
 .( اهل ققو ) لصاالا ف (ه)



 (»١ 

 كرشلا وه هجوف : هجوأ ةعبرأ ىلع كرشلا ىرصملا [ نونلا وذ ] لاقو
 ايندلا نم ءىق ىف كرشو . ئراضتلاو ةوهلا كرش وهو + ديحوتلا ق
 هديعيف هىثلا اذه ىدنع وه لوقيو « هيلع لكترو « هل ةدعدلعج [ ام ]دنع

 نإ لوقي « ةعنصلا نم هقزرل سمتلملا عناصلا وهو , كش ىف كرشو « نألإ

 .. © لامعالا ىف كرشو . لك 1 نأ نم [ف] لمعأو بلطأ ١

 « هللا نم لمعلا ىف قيفوتلا ىري . ةثالث ىف لمعلا . مهضعب لاقو

 ىأر اذإف . تول دعي هلع باوث بلطيو « هللا اضر هلمعب سمتليو
 قث هللا ىضر لمعي ىلا اذإو + لمعلا ف بجتلا هك, قت هثا نم هلع ءادتبا
 هب قن توملا دعب باوثلا هلمعب سلا اذإو : هللا قلخ.نم ةمذملاو ةدمحلا

 دسعي | 5باقلا ] دسفي ىذلا . هللا همحخر دينجلا لاقو . نيقولخملا ىف عمطلا

 بطلا راثلا قرت م تانسهلا قرح ىدلاو . قلخلا ءوس لسملا لخلا

 ىذلاو . ضغابتلاو لغلا رعشلا ىسوملا قلح ام ربلا قاحي ىذلاو "”دسحلا

 نع دبعلا بلق ىمعي ىذلاو . 1 ءالينطاو . ريكا ةمايقلا موإ ديعلا سلقب

 . قالا دنع ةربشلا لانيل ريا ناسنإلا لمعي نأ لامعالا ىف كرشلا (1)

 . هبالط ةرثكب ىهابيف لعتلل سانلا هدصقيل وأ « ايندلا ىف دمحم بلطل وأ

 بلطف « باوث ىف ةبغر نود لماعلا لمعي نأ ةيفوصلا دنع حجارلا لب (؟)
 : ماع هبوب دوم تكلس وبق لاح ىأ لبعو . نيديرألا راذص بن ىلع مم دنع باوثلا

 نم قحأ هسفن ىري دساحلاف « ةيملإلا ةكحلا ىلع عيرص ضارتعا هنال ()
 . وه هيلع اب رعت نأ هيلع بحي ناك هللا نأو ةمعلاب دوسحلا

 : هقاخ ىلع ىلاعت هلل ةزيع ةفص ءايربكلاف . لامعالا ىف تافالا ةفآ امها (4)
 ىنعم هيف باجعإلاو باجعإ ءاليلاو « هتفص ىف هللا ةكراشم لواح ربكنملاف
 ةدئاف الق . كلذ نع ديعب عقاولاو . ىلاعت هللا قحب لمعلا ءافو وأ لمحلا راثكتسإ
 « هل ىطعملا ىلع ىطحملا زايتما داقتعا « تاقدصلا ىف ءاليخلا نمو . لمعلا اذه ىف
 معنلا نايسن باويأ نم باب كلذو هراقتحاو



 لم

 ,نع دبعلا عطقي ىذلاو ءىوحلاو سفنلا ةعباتم « ىلاعت هللأ .نم قحلا دراوم

 “. ةلفغلاو رطيلا لهأ ةسلاجم ةحلاصلا لامعالا

 «ةمحلا صالخإو « ةيدوبعلا "”صالخ] نيب قرفلا ام : مهضعب لئسو
 هللا ىلإ هس وتلا ءافص وه ةيدويعلا صالخإ . مع لاق ؟ ديحوتلا صالخإو

 .قئالعلا عطق ةملا صالخإو « ةوقلاو لولا نم ىربتلا عم لمعلا ةعصو
 ديحوتلا صالخإو . تاللقفغلا نايعأ ىف تيشتلا نم وفصيل بولقلا نم
 .قحلاو نكي. ملاك وهف . طقس كلاتمف . ىواعدلا طوةسوصالختلاب هللا دارف]

 .كلا صلخ فيك . برلا ةاضرمل اعيتم ديعلا ةلمج راصو . لزب م ا5 قاب

 « لمعلا ىف كتاكرح ىرتو لمعلا دهشت ؟ لمعلا ىف قاب تنأو لمعلا

 « كبر عم ءانفلا دعب قبت مث ء كلمع ةيؤر نع ىنفت ىتح كلمع صاخب الو

 .لزتتو ءلحملا كل مفريو لمعلا كل صلخم كانوف . كئاقب ىف ءاقبلا دعب ىفتمث

 . عطقالا ريا وبأ لاق . لجالا ماقملا ىف

 .سانلا علطي نأ بحأنموءىتأرم ووف هلمعىلع سانلاعلطي نأ بحأ نم
 ةأرمال لق هنأ رثآلا ف ىكحام هلثمو . ©2باذك عدم وهف هلا- ىلع

 .ىلع ىدلج ىلع ىذلا ىصيق علطأ ال : تلاق ؟ تنأ ةجرد ىأ ىف : : ةدبعتم
 ةص : قزوزلا سايعلا وبأ لاقو . '9اهلسأ نأ ةفاخع اف انأ ىتلا ةجردلا

 « صالخإلا . امم اةداص دبعلا نوكي ىتح لاصخ عبرأ ىلإ جاتحت ةدابشلا

 . « قالخأ ١ لصالا ف (1)
 .هبهونيح ىلاعت هللا هتم دارأام لالا ىدؤي نأ . لاخلا ةحصساسأ نال ()

 .تاماقملاب ةربع الو . اصقان سعب هنإو الماك هلع لاجلا ىدؤيال ائيحو « ةيحاصل

 ىذلالاملا لمعو كلاس سيلو اديرم لاز ال اببيحاص نآأل «؛ فوصتلا ىف ةصقانلا

 .بحاص دارأ اذاف. . تاماقملا نم هريغ ىلإ هبحاصي دعصي نأ . ىلاعت هللا هديرب
 عطقن اوهلاح رتيوءهكولسنمدحلا اذه دنع فقو « هلاح ىلع سانلا علطي نأ لاحلا
 . باآذك كلذل وبف . همام

 بلاست . لصالا ىف (0)
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 صالخإالب ةدابشلاب أن ف « قي رطلاةماقتساو « ةنسلا عابتاو « قيدصتلاو
 :يباذك رفاك ورف بلقلاقيدصت الب اهم ىنأ نمو « باترم قفاتمنورف بلقلا
 ةماقتسا الب ام أ مومذم عدتبم وهف ةئسلا عابتا ريغب أم ىنأ نمو

 :« شحوتسا صلخأ نم ٠ ىخلبلا قيقش لاقو . مولم قساف وبف قيرطلا
 لحس وت نمو 2 دحروت درجت نمو« در# درفت نهو « درفت شحوتسأ نمو

 ىلإ ىحوأ هللا نإ . مهضعب لاقو ؛ حابملا ف دهز حارتسا نمو « حارتسا

 نم لك سيلو « هتالص تلبق ىلص نم لك سيل دواد اي : حونلا بحاص

 1 نياصلا نع راض هجأَز قأ نم لك الو . هتقدص تعفر قدصت

 . مكبواق ىلإ رظنأ نكلو مكلامعأ ىلإ رظنأال

 ماع د الع فل كلامج عا ىلإ ] ىلصللا جا اتح ىنزوزلا لاقو

 عوشخو « ناكرآألا عوضخو « لقعلا دووهثو « بلقلا روضح . لايغألا
 دوهشالب ىلص نمو ؛ هأل لصم وريف بلقلا روضح الب ىلص نف ٠ . سفنلا

 فاج لصم وبف ناكرآلا عوضخ الب ىلص نمو |[ هأس لصم وبف لقعلا.
 دودحلا هذه ماهتب ىلص نمو « ءىطاخل صم وهف سفنلا عوشخ الي لص نمو

 . تاكرألل ءافجلاو ء« لوقعلل وهسلاو ء بولقلل ومللاو . فاو لصم وبف

 هنإ هرماوأ ةماقإو هضئارف ءادأ ىلع مايإو هللا انناعأ «٠ سوفنلل أطخلاو
 مأ بويعم ىلر . ذ ذاتسأ اب : : ىاطسيلا ديزي ىبالل ذيملت لاقو . مر 5 داوج

 لاف ؟ بيع ريغب مأ بويعم انأف : لاق . بيع ريغب لب لاق ؟ بيع ريغي
 ىعمأ صو ةقفاوعو ىردقىلع ةعاطلا ىنم بلطي ىبرف : لاق . بورعم لب

 تبي نذإ . ريكأ هللا : لاق , كردق ىلع لب : لاق . ؟ هفصو ةقفاومو هردق
 لوقو « بويعمىلعفو « بويعم ىنأل كاذو . ةبويعملا ىلاعأ لبقي نأ هيلع

 5 ويعملاالإ برويعمل ا نمج رخيالف ؛ ؛ بورعهىب .ق و « ةبويعم ىسفن و « بويعم

 كنإف بهذا اذإ : ديزي وبأ لاقف . بيعو صقن |[ لك] نع هزنم ىلاعت هللاو
 «”لوصفلا هذه عم ريحتت لإ
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 ىأ . راثألا ىق ىَح اك ءراذتعالا مجنأو « راقتفالا لجأ ام ىخأاي

 بنذ ىأو ؟ رافغتسالا عم لاقت ال ةرثع ىأو ؟ راقتفالا مم لبقت ال ةعاط
 ىأو ؟ رايتخالا مه وفص# ال ةبح .ىأو ؟ راذتعالا عم [ هنع] عيال

 ىأو ؟ راونالا بعشت ع معفني ال لمع ىأو ؟ راكذألا عم بطي ال سنأ
 رابجلا كلما عم بيلطت ل درع ىأو 6 رارسالا نسح عم ساصت ال ةنالع

 ىبوط . ىنارادلا لاقو ؟ رافغلا زيزعلا ةدهاشم عم [ هي ذ ] دلتيال ءالب ىأو
 هيلع هتلا ىلص ىنلا لاقو . هللا ريغ أم دير ال ةدحاو ةرطخ هل تح نمل

 ىلع لضفك ''”ارف رمي ال نم ىلع كرشلا باوبأ فرعي نم لضف نإ . لسو
 :.ىب اي : ىل لاةف رضت>١دقوراصقلا ترضح . لاق . مهضعب نع كح مآ

 لاق مثك رشلا نم اعون نيعبسو © اهين ىلإ قلي ناطيشلا نإف . ةداهشلا ىنقل
 ةدهاشم نم ولخ ال ىلقف ء ركذلا نع ىناسل لك نإ نوعلم اي ””أسخأ

 ش . روكذللا

 باوبأ 4ف رعم نم 4 لواللا ثيدحلا ينعم ف ىروباستنلا لاء عس أ لاك

 « ىسفن نم رىشلاو «ىلاعت هللا نم ريلا نأ دبعلا لوقي نإ كلذو : كرشلا
 بجاحلا كحو و نول رججزو 6 مرجتلاو ةناهكسلاب و ىلذ ع 1 نمرؤدو

 ءاللأ اذه الل لود نأو 68 ةمعطالاب للعتلاو 4 ةريطلاو . جالتخالا ىع

 دقو هيل] عقر ّ همالك نم مسو هيلع ا لوسرلا مستيي ناو امرو 0 جس شع تيا

 ةعبارلا َّق موقلا سدد هئعلو 5 ةئلاث م مادحو ةيناث هيل عفرو ِ واحمل را برش

 وذ لّدسو 0 هلوسرو هللأ بع هنإف هئملت ا 4 مسو هيلع هنأ ىلص هيأ لوسر لا

 دق نع نماغ جير ءاكم» اعف. نابع د: ىمش لعرلا نق ىرمنا قولا
 .٠ هقرعب - لصالا ق()

 . فين : لصالا ىف )م(

 . سحخا : لصالا ىف )م

 سلام اذه انثيد ىف لخدأ نمو ملسو هيلع هللا لص وق وه ثيدحلا )0(

 . در ويف هنم
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 لام اوذخال نالف الرلو « قرح مني مل لبزلا آذه الولو ىعرز تبطي مل

 ةفرعءم الواو 5 ىتجاح تهضقل تالق الولو «ىرادأ و عطقل ناللف بلك الولو

 « ىنيفس تقرذأ الملا ةهأرق هلو انش با رخل ناتسلا داقتفاب أب نالق

 ىلع ةفاخ ا ان اع كيطعأ ال ريقفلل لود أ رطع ادغ لوش نأو

 قلا كرشلا نم هلك اذه هابشأو « ءاملا در» توكسلا لوقي نأو : قزر
 . هنم ةثمأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا رذح ىذلا

 عمسإ دانم ىدان ةماقلا مو» نأك آاذإ : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقو

 كروجأ وذ اوموق ؟ سانلا نودع اوناك نيذلا نأ : كر عما لهأ

 ٠ اهباهأ وايندلا رمأ نم ءىث هطلاخ المع لقأ ال ىنإف هل نولمعت متنك نم

 ىف هنأكو . كرغدحأ ايدلا ىف سل هنأك لمعا : ىاطنالا 1

 هللا دمعت ن أ لاق صاالخإلا اه: بهار ليقو كريغ دحأ سيل ضراألا

 ةروقغم ةئيس . ذأعم نب ىح لاقو . باتت فوّلالو ؛ باوث ءاجراال

 ّْ . '""كنم لبقت ال ةدودرم ةعاط نم كل .ءخ

 « لمعب نيزتو « ملعب نيزت . ناعم ثالثل ىسأ نيذتلا : ىاطناللا لاقو

 عفشلال ات . رتولاو منشلاو ةلوق ىنعم ىف مهضعب لاقو >نيونلا كرتي نيزتو

 :هنع هللا ىضر ةريره وبأ لاقو . صالخإلا وهو ؛ ةينلا رتولاو . لاعفألا

 ريغ [ هب ] ديرأ امو . ريثك هليلقف ىبجو [ هب ] ديرأ ام ةاروتلا ىف 0
 هلايعاب هلل صلخأ اذإ ديعلا نإ . ءاكلا ضعب لأقو ليلق هريثكف ىبجو

 . لماكلا مدنلاو سيحصلا رافغتسالاب الإ رقغت مل ةر وفنملا ةئيسلا نال (1)

 « باجعال الإ درت لف . ةدودرملا ةعاطلا امأ . برلا نم دبعلا زيمت ىنلا ةلذلاو

 ةيبوبرلاماقم ةنابتسا اذمهلكو. ناكرأ ىف نالطبوأ « ابطورش ىف داسف وأ « ءاير وأ
 « تاياهتلا تامالع تايادبلا ٠ نولوقي . اهتايابتو اهثدابع ةيفوصلا دنع لامعالاو

 سانلا مامأو دبي تيحهتيعب نيرناا وه سانلا ضعبدنعنيزتلا كرت نوكي دق (؟)

 خضار وتلا نالعإف ةيلقلاو ةيرهااتلا ةداعلا لامعأ لك ىف اذكهو « نيحللاصلا ةيلح

 7 اذكهو ْرَع لذلا نالعإو سك
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 < برأي ٠ : ضلخملا دبعلا لاق اذإو , هاطعأ الإ اتيش هلا لأسي ال . هلارقأ#

 ريخ وهام هل رخدأ هلآسي ملنإو ء ءاطعأ هلأساذإف_ىدبع اي كيبل : هللوقب

 . هتلأسم نم

 صالخإللا ىف ةلأسم نع !دينجلأسأ نأ ىسفن فعقو: ىرابذورلا لاقو
 ىلإ ترسف « ةسيره قمعطأف ىل قيدص ىب :ايؤتساف « هلزنم ىلإ تركض

 ؟ تاووشلا نع لكأتو صالخإلا نع لأست : لاق[ ذ دينجلا ] مساقلا ف أ

 ضرفومف . لفاونلاو ء ضمارفلابجاو . صالخالا لاقف هلأسأ نأ هتبيف

 كعنم تاوبشلا لكأ : لاق مث « لضف [!! ] ف ضرفو « ضرف [!! | ف
 لطاب لمع لك ٠ هبجو الإ كلاه ءىثلك» هلرق ىنعم ىف ليقو . تارانأل نع

 ىتمأىلع فاخأ ال ملسو هيلع هقلا ىلص ىنلا لاق و.هرجو هب دب أ[ ذا لإ

 ءايرلا ريسي نإو اضعب مهضعي ىلارب نكلو ارق الو اسم 29!ودبعي نأ

 ةدمحلا |[ ضغب | ىلع مكسفنأ اودهاج : هللا همحر ديعس وبأ لاق . كرش

 هللا ىلص هللا لوسر لوق نم مص نإ ثيدح انغلب هنإف ةمذملاباضرلا| ىلع و

 «مئاقلل ليوءمئاصلل ليو لاق هنأ هنعانغلب .هلاثمأ روبظلا مصاقل هنإ :لسوهياع
 هسفن هزن نم الإ لاق ؟ هللا لوسر اي نم الإ :ليقف .توصلا بحاصل لير
 . ةمذأل! بحتساو . ةدمحلا ضغبأو « ايندلا نع

 ةوهشلاو كرشلا ىتمأ لع فاخأ ام فوخأ : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 نودبعي ال مهنإ لاق ؟ كدعب كتمأ كرشت وأ هللا لوسر اي لبق ."' ةيقخلا
 ثنإو ٠ مهطامعأب نسانلا نوءارب نكلو رع وااو 1 دع م

 . نودبعي : لصاللا يف :(1)

 عيرشتلا ب اوبأ نم بابى ةيفخلإ ةورشلا ملسو هيلع هللا لص لوسرلا رسف (؟)

 حيحصت نم دبال وّةديقعلا ذاتسأ ملسو 4 هيلع هللا لص هناآل . مالسإلاناكرأ نم نكرر

 ةرصاق تسيل اهئأو « ةيفلا ةوهشلا ىف مبفلا باب كلذب تف دقو ٠ الوأ ناكرآللا

 نم كاذريغو ؛ جحلا و « ةاكزلاو « ةالصلا ىف كلاذك ابنإ لب موصلا دمع حسف لمع.

 . مولعلاو لامعالا



 ت2 دا 1

 . لجرلا مسيص» لاق ؟ ةيفخلا ةوهشلا اهف هللا لوسز اء ليق . كرش ءايرلا ريسي
 ةفئاط تكسله دقو . )رطفيف ايندلا تاوهش نم ةوهش هل ضرعتف اعاص

 دقع ام هاوه عابتاب رطفي ناقيإ الو مهل ةفرعم ال نم نامزلا لهأ نم

 ناوخالا .نم خلا ىلع رورسلا لاخدإ نأ كالذ َْق لوأَت 4 هأونو موصل

 كاذ ؟هاضرل رطفينأ دبعلا بحي ىذلا خلا كلذ نيأو ؛ موصلا نم لضفأ
 لكأألا هي ىستب احرف 2 هيد كراطنإو 0 هدنع كلكأب حرش ىذلا خاألا وه.

 كتفلاخغعو 6 ةماعطل ككرت ىلع ترحو هلكأ نع هلضف : ماعطلا لدي هعمل و

 2 ماعطلا كل ذب صي رت امرو . ةلياواموب ماعطلا م هةعم ا ىهسشإ ال نزح 3 هل

 قدصت امترو . كالذ لعن هل خالا ةباجإ رظتني » هربغ معطن لو وه لكأي ملغ

 هرخأ لكأي ملام دعب وه لكأي نأ اجرت هيخأ ةباجإ نم هءاجر عطق اذإ هب
 بلطل رطفي نأ خالا ىلع بحي ناك ىذلا خألا ةفص ضعب تناكهذبف كلذ
 باغ مجنو 4 دجوت ال ةلاض مويلا حالا اآذهو («هرزرورس ساقلالو هاضر

 انش سانلا عضو امو د ملسو هيلع هللأ ىلص هنلأ لوسرلاقو 3 علطي الق

 0 , 00ه هعضو الإ ايش اوعفر الو « هللا ةعفر الإ

 تامامع ثالث هسأ رىلع بهار ليئارساى ب ىف نأك « هينم .نب بهو لاق

 ةرم نيرشع دباعلا نالف انفد « ابجع مويلا انيصأ دق : اولاقف موق هيلإ ءاجف
 ةنس نيرشعهللا ديعف دوجسلا ىف دباعلا عقوف . هانكرتو ربقلا هفذقي كلذ لك

 ةمجمج ىرتكنإو ؟ ىنركذت تنأ . هل لوقي الئاق مانملا ىف ةعجلا ةليل ىآرف
 . نامزلا لوط نم |[ت | ضيبا دق ةمجمج ىلإ رظنف دباعلا ءاجف كر دياعلا

 هلأسف ؟ قلأ اذامو تيقل اذام : وه اذإف هلمأتف . بوتكم هتوبج لعاذإو

 سانلا ىئارأ ليئارسا ىنب ىف الجر تنك ىت] : لاقق . هلاح نع بهارلا

 لاق . اهسهأ نكت مل نإ لامعالا تافآ نم ةفآ هعفرلاو ولعلا بلط نآل )١(
 5 اداسف الو ضرالا ىف اولع نوديري ال نيذلل العجي ةرخآلا رادلا كلت « ىلاجت
 . نيقتملل ةيفاعلا»



 هل )1

 تاقءندلاب ايندلا لك 5 تاكىإو . هلل ةالصلا 27 كلتي تنكام , ىتاولصب
 كلم ممعمو ناكلم ىلع لخد . لجأ ءاضقنا دنع ناك امل لاق ؟ تيقثل اذا

 ضيق مأ نموا ضبق [ ه ].ذخآ . رخآلل نيكنلملا دحأ لاقف « توملا:
 نيكسلاب حرش دقاك ىدسج نم ىحو رج رخف قسافلا ضيق لب لاق ؟ قسافلا

 ةنوشةىرأ الوتارمرشع خبط [أ ] وأ تارم رشع لتق [أ نأ ] تينمتف
 ع دامرلا ند شرفأف اندلا ىلإ ندري هلعل هللا ىلإ ىل عفشا نكلو . توملا

 3 كارقلا نم دشأ ءايرلا فقر ىلإف « هلأ ىلإ 5 0 شيشحلا نم لكأو

 هعدو ةوعدلا باجتسملا بها [ رلا اهيأ ] مق . لوقي وهو انوص عمسف

هو ماد باذع ىلإ هدر ىح
 "02ناو

 .ىصت قدصلابو ء محصت صالخإلابو : لامعألا م 0 ملعلاب ليقو

 .صرخحو « اللاف طشقنيو « ةدحولا ف لسكب : تامالع ثالث ىتنارمدلل ليقو ْ

 لو ال ناطيشلا رذحا ىكاطنالا لاقو . سانلا دنع ةحودملا رومآلا ىلع ؛
 كشفت نأ :ةرذدعاف . هععاط ىلع هللا كناعأ ناف « كبر ةعاط نيبو كندب

 نم كيلع دسفأ ام كيلع ىخ نأ هرذحا مث , ةعاطلا نم هتملع دق ام كيلع

 .كيعسو كيبصنو كيعتدعب كياسي نأ رذحافةيلع تيوقنإف ؛ 9 هّناةعاط

 مش . ارفص هلك كلذ نم كجرخ نأ لاتحب هنإف « ©2كيلع هدسفأ دقام
 ةلابج اربج وأ ارس اهف كءقوي نأ رئابكلا ىصاعملا ىف كل لاتح نأ هرذحا
 هنأ ءكرايملا نيا نع ىح . اركمو الايتحا كلذ عيمج ىف هل نإف « عت وأ

 . كلذب : لصآلا ف(1)
 ذدخوي . لامعالا لئاضف ىلغ ةلالدلا . اهريغك اهب داري ةيليئارسإ ةصق (؟)

 . ابايصافتي ذخؤي الو ابجئاتني

 .لدجلانم اعون كنقاي نأب « « ةعاط نم كيلع دسفأ ام ناطيشلا كيلع قي ()
 : . كلمع ةحصب كلعنقت ةلطالا ةجحلا و

 .نضأيلا 8 لماعلا عق ةرث 0 . لمعلا مدع نم ريخ دسافلا لمعلا 0( 7

 1 . هيلع هدسقأ ام ناطيشلا هيلسيف ؛ لمعي الف



- 

 كيلع . ىعدملا تنأ : لاقف ؟ كسأر ممم : هل لاقق ناطيشلا هل'سوسو
 . ىلصو « نيلدع نيدهاش

 ةسمخ لع ناطيشلا هليقتسا نيتعكر ىلصي نأ نموملا دارأ اذإ لِيقو
 بجعلاب عبارلاو ءءايرلاب تلاثلاو « ليجعتلاب ىناثلاو « عنملاب 0 2املوأ هجوأ

 ناكو : :ديايقلا مون مك سلإ نعل لجر ناك لاشو . ةسايإلا !ٍ سماخلاو

 نإف . مق : لاقو ء همانم نم هظقيأف . هيلإ ءاجف رادج لص ف اان اموب

 ؟ةقفشلا هذممنأ نم:لاقف رادجلا ظّةسو لجرلا ماقف « عمي اذ وه رادجلا

 ةرهدبفاا مو 13 كتنعلأ انأ . هللا ناديس : دياعلا لاقف . سلب | انأ : لاق

 انأو ءانعلاو © لغاشلا نم كعم هيساقأ ام ىنافك : لاق 0 صنت كتاف

 ةجرد كللذب كردتف رادجلا كلع عقب نأ فاخأ « ءادبشلا 3 + ملعأ

 . ىتوةشو ىلغيغل مظعأ كلذ نوكنيف .٠ ءادوشلا

 . دبعلا نيبو هللا نيب رس وه : لاقف صالخإلا نع دينجلا لئسو

 ىرصحلا لثسو هدسقيفق ودعالو ؛ هيلميف ىوهالو هبتكيف كللم هفرعيال

 : هصالخإو « دبعلا صلخي نأ الإ دبعلا لمع صاخب ال لاقق صالخالا نع
 نإو : ًامدق ةيبوبرلا عم ىعدا ةرذ كلم نإف ءىث ةكلمي الو . ائيش كالم الأ
 « | ءىث ] هيف دبعلل نكي مل قلا هصلخأ اذإف  اكرتشم هيف ناك ءىث هكلم
 ء| هالوم | كلم ىف هل الو « هالوم كلم نم هل الو . |[ ءىش | هنم هل الو

 هلل[ + ]) ب دبعلا نزوكيف

 رهاظلا ىف ديعلا لاعفأ ىوتست نأ وه صالخإلا : ىرابزورلا لاقو
 : لهس لاقو هتائيس مكعب 6 هتاتسح مكي ىذلا وم صلخملاو . نطايلاو

 لاقو ودخل ءارج هيلع هيحاص كيري ال ىذلا وه لمعلا ئم صااخلا

 نم تسيأ مل هللا ودع اي تلقف هللا هنعل سيلبإ تلأس « ايركز نب ىح

 .ةأ راك نيصلخم | بوق نإ 3 اذه لو كلغثمو . . ى | 8 1 لاق 9 نيصلخملا

 . ءهلوأ ١ لصالا ف(0)

 .. لغشملا» لصالا ف (0)



3-0 

 « ركذلا جاعش [ امهيف ] جاتخو ء ركفلا رونب نالاألتب ء "”نيبجو تاذ
 3 نامأ ءوعلا وندلاب تممه املكف ءاروتو اران ءىلم 0 ولقو
 نوشخي ”مهيلإ عاطتأ تيح نم سيلف « مدون ران ىتقرح أو « مهران

 لوق كلذو !ء مهر عم مهسنأو « مههاقم ولعل ىب "”أونواهتف' ء ىسماتو ىسم

 مماذإف 0 دنت ناطيشلا نم فقئاط مهسم اذإ ١ وة! نيذلا نإ ٠ لجو رع هلأ

 وهو ليج :نيذاعم ىلع باطخلا نب علطأ : لاق : ىعشلا لاقو . نورص.م

 هللا لوسزر دقف ىلع كالعل ذاعم أي لاقف « مالسلا هيلع ىنلا ربق دنع ب

 هنكللو هيدع وس ناك دقف هياد بأ تنك ىنتيل : لاف . حلسو هيلع هللا لص

 ءايرلا ريسيب ذاءماي : ىل لاقف ؛ كلذل ىبأ انأو ناكل اذه ىف ثيدح ىنثدح
 اذإ نيذلا « ءايرالا ءايقناللا ءابفخالا هللا ىلإ هللا دابع بحأ نإو . كرش

 ىدهلاميباصمو « ملعلا ةمأكتاوأ ءاوفرعي ملاودبشاذإو ءاودقتفي ىلاوباغ
 . هظفل لع ثيدحلا : ةيفاع ىف اهنم محو « لظملا ليللا مطقك ن تقلا مهلع رمك

 صلخلا لا [ذ ] صالخإلا نع مالسلا هيلع مرهم نب ىسع لثسو

 نمانلا هحدع نأ بح الو ةياور ىو هيلع د نأ بد الو هلل لمعي نم“

 ةدهاشم ىلع لمعي اهانعم نآأل ىنعملا [ ىف ] قدأ ىه ىلوآلا ةظفللاف هيلع
 نوكسيق كلذ هللا بحأ اذإ الإ هل هللا حدم بحب الف ميلستلاو اضرلا
 ةياورلا ىنعمو .. قيقحلا صلخملا وبف « هتبعو هللا رايتخاب كذا ادع لئنيح

 هناآل كلذ بحي هنإف قلاخلا حدم امأف . نيةولخاو سانلا مدم بحال ةيناثلا

 لمع نم هنإ : هظعت ةيواعم ىلإ اهنع هللا ىضر ةشئاع تدتكو . نينمتملا ةينم

 < نابجو ١» لصاللا ىف 0

 . نوشخيو الإ ١ لصالا ف (0)

 « قرواهتف » لصأألا ف )0

 اصف . لوبجالل . حدمب ١» لعفلا ءانب لوالا ريبعتلا نم ىنعملا اذه ءاج (4)
 . اماع لعافلا بئان

 . « رظنت ١ ةبلك . امل ميحصت شماحلا ىلع ابمامأو . اهفرتجت : لصالا ىف (ه)



 لس 1

 ريغب دابحلل نيزت نمو « مهيل] هللا هلكو نمانلل لمع نمو ؛ سأنلا هللا هافك هن

 تو ال ىذلا ىحلل لمع نم : ليقو ..اماذ هلا مهتم هدماح داع هللا بح ام

 . صالخلاو حبرلا لان صالخإلاب لنع نم ء ترومصلاو قطاونلا هل عضخ
 مهضعب ىضوي نيدلا ىف ءاخإلا لهأو نيفزاعلا نم ءاكي+لا تاك لاقيو

 رمأ هللا هافك هتزشأل لمع نم . ثالثلا عماوجلا تامللا هذه اضعب
 نيبو هنبب ام ملصأ نمو « هتينالع هللا ملصأ هتريرس مملصأ نمو « هايند
 نيمحلاصلا ضعب نع ىح ام اذه لثمو . سانلا نيبو هنيب ام هللا ماصأ هلل

 عيطقبانأ اذإف برعلا ىداوب ضعب ىف ارام تنك:لاق  ةنكنلاب قيلي وهو
 حزنت منغلا 00 مندلا عطقت بائذلا الف . ترظنف اهنيب بائذلاو مثالا نم
 ةيربلا 7 ا ايجع تيجعو هءامسلا وك ىد: تسآتمرف ؛ بائذلا

 تلاقواهتالصوف تزجوأف اهيلع تماسف . ىلصت ةمئاق ءادوس ةينراحي انأ اذإف
 :تلاق ؟ بجعلا اذه ام . ةيراج اي : تلق ؟ نيش اي ناوسنلا مالسو كلام
 كاذ .اذه اي : تلاقف . امتريخأف ؟ تيأر ىذلا ام؟بجع هللا رفبأ ىف لهو
 بائذلا نيب ملص أف روفغلا كلملا نيبو اننيب ةلماعجلا انيانعأ د ومالا نم
 قهاتملاو « ايئدلا ةنيزل لمعي رفاكلا ليقو « روتسملا لفاغلا بجمتيل منغلاو
 لمع: نقوملاو « ىقعلاوةرخآلا لمعي نمؤملاو ء ىوهلاب قاخلا ةيؤزرل لمعي

 لمعلا ىدؤي وهف « ايندلل لمع نم « ىلعألا رظنملا ىف ليلجلا :ةدهاشمل
 ىكودلا لمع نمو [ىزدر وهف  ىقعلل لمع نمو « ىدز وهف 21” نييقولخملل

 ٠ ينص ريف
 لاق . ىنصوأ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تلق : لاق لبج نب ذاعم

 : هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاقو « ليلقلا كفك, هلل كلمع صلخأ

 هانعمو « ييظع اذهفءايرلاراشعأ ةعستىف ءايرلا نمانفوخ انلخدي نأانيشخ دقل
 ناكءادرلا نأ « ءايرلال وسد فوخ لجل تاحلاصلان م !ريثك دبعلاك رت, نأ

 مهضعبلاقو . كرش وبفمبلجاألل لمعلا كرت امأف ٠ "2 سانلا لجل لمعلا مدع

 + تالق لع قاز صح لخألا لور”
 س ربظنف ؛ انلامعأءافخإف برطضت نأ : ءايرلاراشعأ ةعست قاذلخ د:ىنلا )م(



 توا بت

 هيف ىأرف رمد شئف 5 نمنوكر شي ال مهمرب م نيذلاو: ىلاعت هلوق ىف 6

 0 "للعم هل لعءج ل هب َّك ا لوو ك:م لجأ وأ هير نم مظعأ اعمش

 ءاهنم ربظ ام الإ نهتنيز نيدب الو» ىلاعت هلوق ىنعم ىف موضعب لاقو

 ائيش هلاعفأ نم ؟"ربظي نم هنأ قدصلاو ةفرعملا لهأل ةيآلا ىف ةمكحلا
 ناآل ؛ قهلا ةيؤر دتع هب طقس دقف « هيف هل ىصق ريغ نم هيلع ربظي ام الإ

 , .قحلا ةيؤر دنع طقاس وبف قلخلا ةيؤر هيلع عقو ام

 هيلع ىشخأف .هللا الإ هلإ ال هللا ناحبس: لجرلا لاق اعر : مهضعب لاقو
 اذه لوقيو] كالذ هيجعيف هيدي نيب باتغيلاق ؟ كلذ فيك ليقسهاو.. رانلا
 لاقو . هللاقتا هل لوقيوهلسص:نأهعضوم امن] , هعضوم !ذهسيلو[لوقلا
 ؟ ةبيغلا ىف بكلب ام « ليعامسا ابأ اي : سابع نءال تلق . قيلط نب ماصع
 هللا رفغ ههد : لرقيف لجرلا نع لجرلا لأسي نا ةبيغلا لقأ نأ ىنتلب لاق

 هبيع ديرب, نأ أذه . يح ليج نم لقنأ ةئيطخ هل بتكتف . انلو هل

 . 29 كلذ

 نم الإ تونب الو لام عفن, ال موي ىلاعت هل وق ىنعم ىف نامنع مب لاقو

 .عمجشتل مولا نو اناولأ روظنف ؛ ةذل أ سانلا دلال دجعتو ءاتلامع 7 أت قافخإ

 ةيقر لح 7 عارسإلابوأ ؛ ؛ ةولخ ىفامإ ؛ لاعالا قع وأ . سائلا ناهذآ ىف !تلاح
 نذلعإ لإ رق ةسوسولاو « ةنوسرلاب باصتف « احم قا كملا , الخديف سانلا
 امإو . لمعلل ناقتإ هنأب ؛ هساوسو سييلت لواح امب رف لماعلا فنأ مغر لابعالا
 نم افوخ لمعلا كرت ىشاحتيل سانلا مامأ لمعيف . ءايرلاب ءايرلا لماعلا جلاعي نأ
 . ءايرلا نيع وهو ءايرلا نم هسفنل ارتسس كلذ نم دجيف . سالا

 : اضأ ديج- ب رمع انديس لوق ريسفت ىافاوملا ىأرو

  هلاعفأ لهأ ربظي لصآلا ف ()

 باتغا نأ ىنخ رارقإ ىبف ؛ ةرابعلا هذب- باتغملا ى بيعلا دصقي دق 68

 نأب عماسلل ءاعزو بنذلاب فارتءالاو ريصقتلا رابظإل . ءاير كلذكاريفو . ءاخأ
 هنا و ملا نم رفعتسي ملكتتملا



 ل ا

 . كرشلا نم بلقلا ةمالس [ لؤالا-] لزانم عب رأ وه + مياس باقب هللا ىتأ
 عبأرلا ٠ ءايرلانم بلقلا ةمالس : ثلاثلا « ءاوهأللا نم بلقلا ةمالس : ىناثلا
 فل ىثع ا:5 . ةمامأ وبأ لاقو . هللا ىوس ءىشلكر كذ نمبلقلا ةمالس

 اوشما لاق مث فقوف انلاعن قفخ عوسف ملس و هيلع هللا لبق هنأ لوسر

 .©0ءىشىاق لخدي نأ تفخف مكلاعت ققخ تعمسىفإ معنلاق . [انيشم املف]

 . ايندلا 0 كبيصت سنت الو لجو رع هلوق ىنعم ىف ديتجلا لاقو

 كمحطقيو ؛ ؟"هتمكيو رعي ىذلا ويف : ايندلا ىف هلل لمعلا صالخإ كرتت ال

 : هاوس اع

 صاالشإلا ىلإ هدابع اعد هؤانث لج هللا نإ . ناجروجلا ىلع وبأ لاقو
 نكي مل قحلا ريغ ءىبث هنطابو هرهاظ ىف ناك نم نأ ريخأو . هج لك نم

 لعالبقم لكلا نع اضرعم « افيتح نيدلل كج و مقأف » ىلاعت هلوقب اصلخم

 ناهقل لوق ىّتعم ىف لاقو « ايف امو نا وك آلا نع اربطم ىأ . اقينح لكلا
 ةيناج ىلع ءهظعو ءادتبا ىف هلدو هنبا ناقل ظعو . هللاب كرشت ال ىنبايد

 لغتشت الف . احورو ايلقو .اسفن لكلاب ىدلل قلاب درفتلا "2 وهو ء كرشلا

 « هريغ .سورلاب دهاشي الو ءهاوس باقلا ظحالي الو. هتمدخ الإ سفنلا
 1 ١ ءديح وتلاب كد رفتتلا ماقم وهف

 حلاستلا ل معلا و بيطلا ماكلا دعص هيلإ » ىلاعت هلوق ىعم ىف لهس لاقو

 . ةنسلاب ءادتقالاو 0 لمع )هئطابو , قدصلاو ءاعدلا هرهاظ « هعفرب

 لمعلا رابظإ باب نم سنلو . لوالا ليعرلا دي ىلع ةماآللل ميلعت اذه (1)

 همامأ لءاشت هام 0 ة ةمظعلاو ةيابملا نم ملسو هي هلع هللا ىلص هل نال حاصلا

 لاج ر لأ ل ودقدنع زد 75 ةيفل !لاعالا نم ملسو هيلع هلأ ىلصدل 1 عضار أ رأ ظ]

 ءاهيد لصالا ف(5؟)

 . كرشلا ةناجي : ئأ 6

 دوم هئطاي ىف ريمضلاو . بطلا ملكلا ىلع دوعي هرهاظ ىف ريمضلا 03

 . اعم امهيلع دوعي امهنم لك وأ . ملاصلا لمعلا ىلع



 د وا/م5

 ملاظ مق : ىلاعت هلوق ىنعم ىف موضع لاقو . صالخالا هلصوبو . هعفرب

 هلمع ضعب نوكي نم دصتقأاو « ءاير هلك هلمع نوي نم ملاظلا لاق « هسفنل

 « ىناتكلا لاقو . هلل هلمعصلخي نم قباسلاو «اصالخإ هلمع ضعبو «ءاير

 ىلإ نسحبو ٠ تاطرولا ىف "”اهعقوي الف ٠ هسفن ىلإ نسحأ نم نسحملا
 ءىث '"اسوشي الف هير ةدابع نسحو . هقلخ ءوسب مهذؤي ال قئالخلا

 ش . ءايرلا نم
 ىذا وه «صلاخلا نيدلا هق الإ ١ ىلاعت هلوق ىنعم ىف ىطساولا لاقو

 . سفنلا ةيؤرو بجعلاو ءايرلاو ةعدبلاو |[ قافنلا نم ]| هبحاص هيف صلخي

 لاق . بجعلاو ءايرلاب ىتعي. مكلايعأ اولاعبت الو : ىلاعت هلوق ىنعم ىف ليقو
 . رتسلا كرتب كلذ ىف نامئءوبأ

 [ ه ]طمع ءاج ىتعي « انءاج اذإ ىتح ١» لجوزع هلوق ىتعم ىف لمس لاقو

 ىف ىنخأ كرشلا . لسو هيلع هللا ىلص هلوقل : انريغ انعم هيف كرشأ ىذلا
 كندب وىنيب يلا, ؟ لاق ء« سفنلا كرش ىنعي . ةاغضلا ىلعلْغلا بيبد نم ىتمأ
 . نيقرشملا دعب

 .ىعسامالإ . «ىعسام الإناسنإلل سيل نأوءهلرق ىتءمىف ءاطعنبا لاقو
 « ناوضرلا هقزرب هللا نإف نمحر لا ىضر هيعس ناك نإو « هاون ام الإ

 . ©كلذ هل ناك ض ارعألاو ؟9ءاطعإلاو باوثلل هيعس ناك نإو
 حراوجلا قراشملا « براغملاو قراشملا بر ه» هلوق ىنعم ىف لهس لاقو

 )١( لصالا ف ١» هعقوي «.

 .« هبوشي ١» لصالا ىف ()
 . « ءاطعالاو ١ لصالا ىف )م

 .تاقدصلاو ةاكرلاو ةالصلا ىلع اروصقم هل رخدملا ناسنالا ىعس سيل )2

 مهتبرت ىلع مايقلا نسحو دالوالا ىلإ ىعسلا ىدعتي لب لاعالا نم اهريغو
 ىتلا ةحلاصلا لامعآلا نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل دع دقف ١ مهقلاخأ وحن مههببجوتو
 ةيالاهذهب ضرتعا نمىلع ءاململا درو «هل وعدي ىذلا ملاصلا هدلو ه ناسنإلل قبت
 . « هيعس نم ناسنإلا دإو » اولاقف



 )ايو

 ىنعم ىف مهضعب لاقو . ؟"ةنسلاب هةعاطلاب :انراغمو قالخألاب ةلمعتسملا
 ليقو ٠ هب نيزتلا كرت لمعلا نسحأ .. المع حا مكيأ : لجوزع هلوق

 موقأو ١» هلوق ىنعم يف لاقو- '' لضفلا ةيؤرو لمملا نايت لمعلا نسح

 اصالخإ متأ ىلإللا : ةدايع لاقو . ءايرلا نم دعبأ هنألل .الوق بوصأ ءاليق

 ناكامو «ءالبوىوهو « هاير : هوجو ةثالث لع قدصلال يقو 2 ةكرب رثكأو

 . نوبرقملا رارءالاالإ هيلإ لصي ال زيزع ويف اصلاخ هلل 2" هجولا كلذ نم

 لامعالا ىف ةينلا كح باب

 تافآلا ضماوغو للعلا قئاقد ةفرعمو

 نم ءاصاخلاو ؛ نيينابرلا ءاكحلاو , نيخسارلا ءايلعلا فئاوط لاق دقو
 ١ بلاطوبأ لاق . ىناعملا ةبرق ظافلألا ةفلتخ الارقأ ةينلاف , نيفراعلا
 0 كروصملا رظنبال هللا نإ ١ ٍلسو هيلغ هللا ىلص ىنأا لوق . هللا همحر

 بو.غل أ مالعرظنف 0 مكبواق ىلإ رظني امئإ و« مكللامعأ لإ الو مكباسحأ

 ةميق ال "و . لمعلا حور ىه ةينلاو « ةيلا عضوم وه امنإ ب يا ىلإ
 ىنمي بلقلا باق ةينلاو « ةيزلاب الإ لمعلل ةميق ال كللذك م ورلاب الإ دسجلل

 هينلا [ ت] د , .باقلا ةميق فرع. ناك امل باقلا ى ةينلا لحم الول

 ماك-!بال] اهريسفف ةبادلل حالصال حف. بلقلا مامز ةينلاو بلقلا بلق اذهب

 دئاق ةينلاو « ةينلا ماكحإب الإ هدصاقم ىف باقلل حالصال كلذك . مامزلا

 دئاقلا ةفرعم الإ ةمالسلاو نماللا لح ىلإ ةلفاقلا لصت ال كف . لمعلا

 لبي ٠ كليم: نع دييبو +« براتملاو قراشملا + نيت ق رهاظ فسمعت (0)
 . هنع هللأ ىضر

 )١( لمعلل قيفوتلاب ىلاعت هللا نم لضفلا ىأ .
 قدصلانأ ةرامعلا هذهنم دارلاو . رابتخالاو ءالبلا . هجو وهىذلا ىأ )0(

 ىلصت ال كنإ : ىلصءلل لوقن نأ عيطتسن ال نحتف . ءاير . نوكي دق رهاظلا ىف

 وهو نطابلا قدصلا رابتخا نوكي دقو . لماعلا ليمّفاو اذإ « ىوه نوكي دقو

 . ردات ري زعلا
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 ةينلاو . هيف ةينلا ناصلخ الإ ىلاعت هللا ىلإ لمعلا لصي ال كللذك ء قيرطلا»

 امبرو « هيف دصقلا لوأ هيبش ىلع لامعألا مامت ءىحي امنإو . دصقلا لوأ
 . داسفلا ىلإ حالصلا نءو حالصلا ىلإ داسفلا نم دصقلا دعب ةينلأ ريختت

 » توكسلاو قطنلاو 2” تانكسلاو تاكرحلا نم ةينالعلا نطاب ةينلاو

 لاق اك . ديبعلا رس نم نيملاعلا بر رظن عضوم ةينلاو لوخدلاو جورخلاو
 همهىلإ رظنأ امنإو ميكسحلا لوق ىلإ رظنأال ىنإ . بتكللا ضعب ىف ىلاعت هللا
 جر نق « ةدايع هم ونو « اديبست هت تلعحج « ىاضر ىف همم ناك نف

 [ ؟ هحيبستو هركذ نوكي فيك . نيرك اذلا ركذو « نيحبسملا سيدست هتعح
 0ابلثم ةينلاو ١ ! ؟ هتالصن وكنت فيك «نيدبعتملا ةدابع همون حجر نمو

 . ةالصال ةالصلا لبق ديعلا روطتي مل ولف . ةالصلا ىف ةراب املاك لايعاألا ف

 كلذك . كاذب هتالص نم [ ءىش ] هل دتعي م ةالصلا ىف ةنس فلأ ماقو

 هلمع نم هل لص مَ ةنب. لا لمع ولف لمعلا لبق بلعب 0-0 ل أذإ لمأعلا

 هل ءوضو ال نما ةالصال : ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو . ةلدر.خ لاقثم

 دنا ىف ريمألا لثك لايعاللا ىف 9اهاثم هينلاو . هل ةينال نا لمع الو

 اذإ الإ ودعلا ةبراحم ىلع اوأرتجا امل ؛ لجر فلأ فلآ دنجلا ناكولف
 ض هرعلل حج اص: ال . رثك نإو لمعلا كلذك . موني مف لصحو ريمآللا جرخ

 1 ضرفلا ] ضرف ىه ةينلاو ةصلاخلا ةينلا هعم ناك اذإ الإ 0 ىلع

 هيلإ ىدهملا هللاو «ىدهملاديعلاو . ةيدهاك لمعلاو ءل وسرلاك ةينلا لم اضيأو
 [ترباغ اذإكلذك؟ هيلإ ىديملا ىلإ ةيدملا لصوي نمإف] لوسرلا باغ اذإف
 . ؟ هل لومحملا ىلإ [ + | اصوي نم لمعلاف ةينلا

 نإ لدتسأ انأو هلاطإلا ةهارك '©اهترصق . ةينلا ةيهام ضعب هذبف

 . «توكسلا د لصالا ُْئ )0(

 .« هلثم ١ لصالا ف ()

 . م هلثم م لصالا ف (95)

 00 لصاللا ف(4)
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 ميكحلا لوقي .ءاكحلا لا وقأ نم كل تيكح ام عم ةينلا هذه دعب هللا ءاش
 9 هللا ىلص ىنطدملا ريخلا ىلع لزنملا هباتك ىف عدوأ ام هلالج لج ىلاعلا
 رايتخاب ةنسلا نم كلل لدتسأ كلذكو . تابآ ثالثب كلذ نم قتكاو:مل-و
 «صالخإلا ميحص7نهءهيلإ لمعلاجاتحام ايف كأل نيبأ [ تاع ] ةثالث
 هيلعو ؛ ةباقكلا هدنع نمو « قيفوتلا هللابو . تافألاو للعلا ةفرعمو

 . نأك هللا ءاش امو ؛ نالككتلا

 : ىلوألا ةيآلا

 نكلو ] اهؤامد الو ابموخل هللا لاني نل » هؤانث لج هلوق كلذ نف

 ىف دايعلا نم هللا ديرب ام ناي ةيألا هذه قو « ١ مكسنم ىوقتلا هلان

 نم ءايلعلا قطن دقو , كلذ نم كل نوكي نأ حلصي ىذلا امو « مهطاعفأ
 قيلب ام كالذ نم ركذأ ذإ . ريسفتلا نم هجوآب ةيألا ىنعم ىف نيفراعلا

 اورحن اذإ اوناك ةيلهاجلا لهأ نأ : ةبآلا لوزن ببسو . عضوملاب
 هذه نولوب: « هيلع ءامدلا اوشرو « تيبلا ردج اهئامدي اوخطل ؛ ندبلا
 طببف « ةيلهاجلا ىف مبلعفك اولسأ ام لوأ نوءلسملا لعفف . هللا ىلإ ةبرق
 لاني نل » لاقف مالسلا هيلع هللا لوسر ىلع قحلا دنع نم ىجولاب ليربج
 نابرقلا اذهنم ىلاعت هللا ىلإ لصي ال ىأ ,ةيآلا . . اهوامد الو اهموحل هللأ
 ابل ىوقتلاو : ,ىكنم هللا هلبقي ىذلا كلذن . ىوقتلا ريغ هنورحن: ىذلا

 ءهاوسلبقياالو « هريغ هل حلصي.ال ءلامعالا نم قتلا لاثم وهو , بولقلا ىف
 لحم ىنم . ءافصلاو صالخإلا , ديرأ امنإو ؟ ءامدلاو موحال اب عنصأ ام
 كلذ ىف ةكحلا : ليقو « قتلا لح انأو« محللا لحم كت وطبو « ءامدلا

 نمهب نوبرقتت ىذلا و ء ىدنع نم قتلا . ىلإ نيبرقتلا رداعم . لوق هنأك

 هتظد ال دقو مكيديأم مر تم ىرج دق نأب رّقلا امأف « ىندل نم نابرقلا

 بيغ ةبايغ ىف نوتكم « ءامكب ولف ىف ظوفحم قتلاو مكنم قلخلا نويع

 وبف ٠ راصبالا ةدا,مش الو « راظناللا هيف ترج "الو ىدبألا هلك م مكنايت

 ف 0 « طيلختلا نم رهاطلا الإ ىدابع نم لبقأ ال ىنآل « مكسنم قبلط
 : ريغ ال ىوقتلا



 بس !ايباإ سس

 ءاملا . مكنم ىوقتلاهلاني نكل و:هبآلا ىنعم ىف لضفلا نب نيسحلا لاقو
 بر ادغ لاني ىذلا وه « نيب رقتملا نم قتملا نكلو « ىلاعت هللا ىلإ ةراشإ

 ىقح اك زئاج اذهو , نيكملاو ءاقألا ل ىف انايع هيإإ رظنيف ؛ هاربو نيملاعلا

 بز ىد» نيب فقوألا ىف قئالخلا عمتجأ أذإ : لاق ناببش نب ميهربأ نع

 ءايلوأ اي اوةلظنا : مهل نولوقيف نيتمؤملا ةرمز ىلإ ةكسئالملا قأي « نيملاعلا

 ضراأللاو تاومسلا اهضرع ةنج ىلإ مهل لايف ؟ نيأىلإ :نواوقيف. رابجلا
 انتيغب وه الو . هب ىضرتف انلمع اذحلام لاو : نولوقيف . ركل تدعأ

 ؛انلمع هل انتيغب وه:نولوقيف ؟ مكتيفي اف . كب :الملا لوقيف . مكعبتتف

 مهنإ) ممركرا . ىتكمالم : ىلاعت هللا ليق نم ءادين اذإف ء اندرأ ءابإو
 . ىهجو ىلإ رظنلا ريغ مهيضري ال

 نودعصي نكلو «ابمدو ابمحلب دكمئالملا دعصتال . ةبآلا ىنعميف ليقو
 دعصيف ةئمس> الاعأ لمعيل دبعلا نأ ريخلا ىف ءاج دقو . مكنم ىوقتلاب
 هذه اوحرطا :هللا] وقيفء هللا ىد» نيب قلتف « ةمتنغ فصح ىف كئالملا اه

 .ىتكنالم : هللالوقيف . !ريخال] انلعام انلإ : كئالملا لوقيف . ةفيحصلا
 . ىبجو هب دري مل هنإ « هبلق ىلع علطملا انأوءىدبع لمع ىلع ةطفخلا رتنأ

 لمال فيطل باتعو « ةقيقد ةراشإ ةبآلا هذه ىنعم ىف مهضعب لاقو

 «دبعلا نمديعلا ىف قتلا نأ كاذو « ءافصلاو قدصلا بابرأو « ءافولاو ةبحأ
 انأ ىلاي>أو ىدابع : لوي هللا نأكف « دبعلا نم جراخ مدلاو محللاو

 اوياطت ال . متنأ "2| ون وك كلذلف «كاوس باطأ الو ءكر يغ مكنم ديرأ ال

 تبأر : لاق ةفرعملا لهأ ضعب نعو « ىاوس ئم اوهررت الو « ىريغ ىنم

 هنإف ديزي ابأ الإ . ىريغ ىنم ديرت.قئالخلا لك : لاقف . مانملا ىف ةزعلا بر
 ىوت 'او . ىوقتلامهلابعأ ىف دابعلا نما بلط : لهسلاق . ىدحو ديري

 )١( «اونوكف كلذف , لصآلا ف .



 ءدابعلا لامعأ نم هللا ةبلط فرغي ملنف «صالخإلا '” ىهوءبلقلا '”ابلع

 . داعملا ىف هللا ىضر لاني فيك

 ةيناقلا ةيآلا
 مم كتلوأف هللا هجو نوديرت ةاكز نم متنتآ امو» ةرذد لحال وف

 هللا هجو ةدارإل , ةاكزلا ءاتيإب فيعضتلا لصح امنإ : لبس لاق ء نوفءضملا
 ىصاعملا نم "9هريبطت ىف ندبلا ةاكز : ناتاكز ةاكزلاو . صالخإلاب

 نائاه هل لصح نمو . تابيشاا نم هريبطت ىف لاملا ةاكزو , تافلاخماو

 وبفالإو « هلامىف باوثلا نم ليزا كللذب لأ: , , هلامو هندي ىف ناترابطلا
 دواد اي . ريعشلاب دامرلا طاخي نم ىلإ ريبخلا ىحوأ دقو . هلاح ىف بويعم

 نه الو « هتقدص تعفر قدست# نم الو « هتالص تأبق لص نم لكس دل

 هب ديرأ ام لايعألا [ نم ] لبقتأ امتإ « نيحلاصلا نم راص هسأر سكن

 ايندلا ديبع اب : ليجنالا ىف مالسلا هيلع ىسع ىلإ ىحوأ كلذكو . ىهجو

 مكبولق نانأو « مكتةحتار بيطأ امو . مكلامفأ رمأو . مكمالك؛2 لحأ ام
 . مكبولق باصأو ديا نيلأ ام

 : ةلاقلا ةيآلا

 مكننم ديرتال هللا هجول مكمعطنامت] ١ هركذ لج هلق. ةينلا ميحص# ىف
 -> , نيديعتملا ةدابعو « نيدبأعلا لايعأ دسفي امعيمج 4 00 الو ءازج

 00 دملاو ءانثلا نسح ىفو « لاعفالاب ةأفاكملا : نيدش

 0 ري مل مهنأ . مهيب ةبآلا هذه تلزن نمع «هركذ ىف ىلاعت هلل ريخأ
 امنإو .لاوقالاب ءانث نسح الو « لاعفآلاب ةأفاكم قالا نم اصلا مولعفي

 . لاعتملا ريبكلا هجول اولمع

 . « هلع , لصالا ف ()
 )١( لصاللا ف ١ وهو « ,

 )©( لصالا ىف ١ اهريبطت ىف « .
 ) )4لصالا ىف ١ «ء لحأ ام .



 هع يب دج

 اهوزن ببسو . ةيألا هذه ريسفت [ ىف ] قداصلا دم نب رفعج لاقو
 . ةمطاف اي لاقف . امئاص مبصأ هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نإ : لاق
 ءاجف . كل اهانامع دق ةسحلا هذه . معن : تلاق ؟ هيلع رطفن ءىث كدنع

 هنإ مث . هتمعطأف . لئاسلا اذه ةسيحلا ىمعطأ ةمطاف اي:لاقف هلأس لئاس
 قومعطت ءىث مدنعأ ٠ لاَقذ هو دوشتسا دق ميلا ءاحف . (1)ةربروح هل لع

 رطفتل ةريرح كلل تأيه تلاق ؟ ءىش كدنعأ ةمطافاي : ىلع لاقف ؟ عئاج ىف
 قيقد نم ائيش هل تلاتحا اهنإ مث . تلعفف [ مهتيلا ] اهيمعطأ : لاقف . اهلع
 لهف عئاج ىنإ : لاف ريسأ هيلع لخدف ء ؟"2ةزيبخ هنم تزيخ مث ريعش

 اذه نيمعطت ءىش كدنع له . ةمطافاي : لاقف ؟ ىنومعطت ءىث دنع

 . امتاه : . اقف . ءاسملا رضح دقو كل اهتزيخ ةزيبخ هذه : تلاق ؟ ريسالا

 :تلاق ؟ ةمطافاي ءىش نم امأ برغملا دنع لاقم#ث [ريسآلا] اممعطأو اهذخأف
 ؟مبالملا ءاغع يف نيلوقت ام . ةمطاف اي : ىلع لاق . ءىث اندنع ام هللاو ال

 ركذن ىّتح ىلاع . نوهزئم ماودلا ىلعو ء نوبرشي رونلاو نولكأي ركذلا

 نومعطيو ٠ ىلاعت هللا لزنأف موتلا ىنمهد ىتح كلذ لعفف . هحبسنو هلل

 ىلع ىنعي .ىلاءت هللا ىلإ ةراشإ ءاحلاف ءاريسأو اهتيو انيكسم هبح ىلع ماعطلا
 اروكشالو ءارج مكنم ديرنال هلوق ىلإ . ماعطال مهبح ىلع ليقو « هلل مهبح

 . لوقلاب ءانث نيسح الو

 اوقطني مل موقلا نإ :ةيالاىنعم ىف هيلعهقإ ةمحر رانيادزي نبركب ىبأ لاق
 «كلذ ان ريخأف مهتاين نم كلذ لعف ءمهبولق ىلع هللا علطا اًئإو . اقطن ؟92كلذي

 . ميحدمو مهيلع 5 و

 ةين:لاق لسوهيلءهتلا ىلص ىنلا نع ىورامق . اهب لدتسملا رابخآلا امأو

 . ةيلحو ةوجعو لسع نم عنصي ماعط . ةريرحلا (1)

 : جضني ىتح ةلملا ىف ندي ظيلغ زيخ ىهو . ةزبخ ريغصت (؟)

 . . اروكش الو ءارج مكنم ديرنال هللا هجول مكمعطن امنإ ) مهلوقب ىأ (©)

 . ( ةبآلا
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 اذه ىنعمف ءايلعلا فاتخاو . هلمع نم رش قسافلل ةيئو ءهلمع نم ربخ نمؤملا

 :ةععوأ مهنع ىدحو ريخلا

 فعاضت رسلا لايعأو . رس ةينلا نآل : هاتعم ف ملا بلاط وبأ لاق

 ءهسفن ىف هبر ركذ اذإ دبعلا نإ لاقيو , افعض نيعيسب ةينالعلا لايعأ ىلع
 ركذ ديزي , ةكمالملا عم هلمع ضراع اذإفءهتفيحص ىف هديب كلذ هللا, بتك

 .هانيصحأدق © هلك ديعلا اذهل مع .انبر : ةكمالملالومَيَف « هباقب هايإ ديعلا

 هسفن ىف قركذ دبعلا اذه نإ: . ىتكمالم : هللا لوقيف . هفرعن ال اذهو

 نود ءازج ركذلا اذهل نكي مل ةمايقلا موي ناك اذإف . هتفيعص ىف '2هتبتكف

 هانعم ليقو . رخلا ىنعم ف هوجولا لجأ اذبف . روكذملا هجو ىلإ رظنلا
 هللا ةيؤر نيب ةكرتشم لايعالا رئاسو « هللا الإ هيلع علطي ال بيغ ةينلا نآل

 ءادتب !اذافءهّللا ىلإ ديعلا ةفيحصب دعصت ةكسالملا نإ:ليق اك « قلخلا ةيؤرو

 .اذك هلاويتكأ .اذك ديعلا اذهل اويتكأ : ىتكتالمءلجو زع هللا لبق نه
 .هاون هن] لب : هللا لوةيف . كلذنم ائيش لمعي مل هنإ انحلا :ةكئالملا لوقيف

 هللا نأ هانعم ليقو . هللا الإ دحأ اهيلع علطي ال ةينلا نأ ىلع كلدي. اذهف
 ,ةفآ ابلخدت الو ؛ ءىش اموشي ال ةصلاخ ديعلل ةينلا بمسءهركذ لجوزع

 لضفأو ريخأ وهف هيف طلخ الامو ء بوشلاو طيلختلا عم بهي لامعألاو
 . " طلخلا هيف ام

 حالصو « باقلاحالصب لمعلا الص . لقي ريخشلانب فرطم ناكو
 لبقو « هيلع طئاخ طلخ نمو « هل ص اهص نمو « ةيناا حالصب بلقلا

 ..( اك لم 10
 . ( ىفصص ىف هتلبأف ) لصالا ىف (0)
 ( هلمع نم ريخ نمؤملا ةين ) ربخلا نم لواأللا رطسلا ريسفت ىف هلك !ذه (0)

 هلمعب ىوتي قسافلا نأ : دارملاف ( هلمع نم رش قسافلا ةينو ) يناثلا رطشلا امأ
 قلخلا ىلع ةدابعلا رهاظب ةناعتسالا وأ ٠ سانلا قافت وأ « ايندلا نم دايدزالا
 . هب نرتقملا لمعلا. نم رش هلك اذبف : هلمغي سانلا شغ وأ ؛ مهب رارضإلاو



 د 1/9 ب

 لايعالا مطلصن الاف أهم الإ هنو الوءلمعلا هةوص طورش نم ةءئلا نأ : ءأتعم

 اللمع لمع اذإ ديعلا نأ هانعم نولئاق لاقو . لمعلا نم ريخ وه هبالإ
 لامعتسال مايقلاهنكسمي 0 وءهيلش ىو اذإ و هيلع ىلا أ وعلم وع4ب ركذ ايلاص

 مظعأو ,زوفلا ف رثك أ ىونامو ءىونامبسدمالو هيلعنئيل كلذ ركذ مث ءىونام
 تدءاج 1 مضخ ىلأ تيدحل اذهو . هأئعم كلذ 6 ارهاظ لمع امءرجالا ف

 ىونو.ريستت اع دحأو لك ءاج ةقدصلا نم ةباحصلا ملسو هيلع هلأ ىلص ىنلا

 هيلع هللا ىلصهللا لوسر ىلإ ادغ حببصأ ايلف . هضرع ةقدص هبلقب مضعض »ع

 دق هللا نإ الأ ؟ ةحراملا ل نم: : مالسلا هيلع ىنلا لاَقف* ملسو

 لعقل الطعمو ,هلعفل اياظعم 5 وعي ] مالسلا هيلع ىنلا لعج مش هتقدص لبق

 هلثم وءنيلت اسل آ هذه ىف مضض ىلأك ن وك نأ مدحأ نزوججعن : ةباحملا

 6 طحقو ةعاج نمز ىف« 0 ىلع رم دلجر نأ ريخ ىف ىورأم

 هل لق: : مومبن ىلإ ىلاعت هّللأ ىحوأف 2 ةب قدصتف اقيقد ناك ول نآ دن 2 ىنمتف

 ناكول نأ لضفلانمكل 7 أو كتين نسح انركُش ساو ؛ كتقدص انليق 5

 اكلم اقيقد لمرلا نم رادقملا اذه ناك ول دبعلا اذهو . هب تقدصتف اقيقد

 كلذو . ءانثاو دم نم هتقدص ىف ةفالاو ةلعلا هسفن ىلع فال هب قدصت مش

 «هحراو#ب كال نإ كيم ةرشايم ريغ ن 4 كلذ ىو هف امو 4 هتابرق ف ناصقن

 اذهف . ةفآلا نم صلختلا عم ؛ ميلا باوثلاو « ىيظعلا رجالا هل لصح
 ربخ هلمح 7 لبق حاصلا لمعلل نموا ةين هأنعم تنول# 6 لاقو . 0 ناعم

 نإ ىو وءنيتعكر ىلص لع رل أآذهو . ةينلا مدهتت م اذإ مالا لمعلا نم

 رجالا ى طعأ ىلاعت اميرف ٠ تو م مقا لك كلذ لعش نأ ةنس فلأ شاع

 . هتلن نسح كلذ و 3 قدصتي ١ نإو.كلذ هتينب

 [تّدلخوةنجلا [ىف]ةنجلالهأ [ت]دلخةينلا . هللا همحر بلاط وبأ لاقو

 0 دبالا ىدم ديحوتلا لع نيدحوملا تاي ماودل ءرانلا 1 ف 1 كرشلا لهأ

 نمو» ثيدحلل . هرزو هيلع بتكي مل هلمعي ملف اءوس لمعي نأ ىون نمو )١(
 . ةئيس هيلع بتكم ملابسي لف ةئيسب م



 للمال

 . نيقيرفلا لامعأ مظعم نم كلذ راصف « زهدلا قب ام نيدحاملا ةين ماودو
 لحد مالكلا نوكي نأب اذه ريغ ىرعه ريخلا فو . نيدلدلا اريجوتساف

 لايعأ ضعب »لاق هنأك « ريخ هلدع نم ىه نمؤملا ةين ىأ ريخأتلاو مدقتلاب
 هانعم. اهنع هلوق رخأف ءاهنع 0 كنأك كنولأس :هلوقك اذهو . ريخلا

 1 ميدقتلا

 نيقفاتملا نال نينمؤملا ةلمج نم توقفانملا زاتما ةينلاب بلاط وبأ لاق

 مهنأالإ « نينمؤملا ىف نامإلا مكح م معو 4 .موكحو « رهاظلا ف نونمؤم

 ةنساالاب هنو ركذي مهناالإ « مموأب هللآ انو ركيالاو سانلا نوءارب أوناك

 ءاجام اذبف :ليلقب بلقلا ركذ نم ءىث سدلو « ليلق رثك نإو ناسللاركذو
 . هيف ىصقتسم ربا ىنعم ريسفن ىف

 : ناشلا ربخلاو

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا جرخ اىل . هنع هللا ىضر كلام نب سنأ لاق
 انتطوالو « ايداو انمطق ام . اماوقأ ةنيدملاب نإ . لاق كوبت ةوزغ ىف
 انةباصأ الو « ابصن ائيصن الوءةقفن انقفنأ الو « رافكلا ظيغي ©" اًتطوُم
 لوسر اي فيكو:اولاقءةنيدملا ىف مو كلذ ىف [ ان ] :وكرشي الإ « ةصخت
 لصح فيك رظناف .ةينلاب | وكرتماف رذءلا ىهسيح : لاق ؟ انعم اوسيلو هللا
 زواقم عطقو ؟ نيدمتجملا داهتجاو ؟ نيقدصتملا ةقدص رجأ موقلا ءالؤه
 ىللعو ٠ مهوب ف مثو تاعاطلا نم عاونالا هذه مهل لصح 3 نب رفاسملا

 صتخم هللاو « ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ . نياق ممدالؤأو مهلاعأ
 ىف انيق كا . لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لوق هلثمو « ءاشن نم ب

 . هتبلب لعأ هللا نيفصلا نيب ليتق برلو . شرفلا باحضأ

 : فثلانقلا ريذلا .

 سو هيلع هللا لص ىننلا رجاه امل : هللا همحر ىكملا بلاط وبأ لاق ْ

 ءايفح ,لصالا ف()
 . ,« ءىلطوم ١» لصاألا ف (م)



 - مو -

 موقف . ةفلتخم تاين عم ةكم نم ةيلإ نورجامم نونمؤملا لعج ةنيدملا ىلإ

 نأ مهتاين نورخآو « ملسو هيلع ىلص هللا لوسر نم اهنوبيصي انيد مهتايت
 ءاسن نم جيوزتلا نووني ن ورخآو « ةباحصلا نم ءارقفلا ةلج ىفاوشع

 نورخآو « جاوزألل نهتاساومو نهلامجو نبنسح نم موغلب الل ءراصنالا
 نوبيطتسي نورخآو « اهجوزتىف ةبغر نورجاهفءتأ رجاه لا نم ةأرالا نوح

 ةأرماو . مبنم ارجضتنوجرخيف« اهيف شيعلا ةذلو اهءاوهو ةتيدملا ضرأ
 اضرو . هللا ءاضر سامان وجر#نورخآو « ةرجابم جرختفابجوز ضغبت
 هذه فالتخا عم لسو هيلع هللا لص ىنلا ىلإ نوجرخي اوناكف « هلوسر
 ف ,نولخديو « راصناللاو ن.رجاهملا نم نيقداضلا ىلع كلذ قخيف ٠ تاينلا

 هيلع هللا لص هللا لوسر فشكف . نيرجابملا نومسيو . ةرجملا مسا ةلبج
 [ هللا ] هاضري لبقتم لمع ال اهانعم . تايثلاب لايعألا امن . هلوقب ملسو
 . ةصلاخلا ةحلاصلا ةينلاب الإ ءهبحو هعفريو

 [الأ] '"نيبذاكلا نيصلخملا نموءنيقداصلا نيصاخملا نم ةلمجلل لاق مث

 هلسري ملذإ ٠ ليكولا ىلإ مهرئارس مكح ىف مهلكوف ؛ ىونام ءىرما لكلو
 لصفو لوقلا رسف مث .اغلبم هثعب لب « ارطيسم الو اظيفح الو « اليكو هلل
 « هللا نيدل ةرصن ىأ « هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نف . لاقفءمكسحلا

 هلف ىأ . هلوسرو هللا ىلإ هترجرف « هللا لوسر عم ادهاجيو ارجابم ال
 ى:لاق مث . ريخلا نم ىونام ءىرما لكلو الأ : هلوق ىلع در . هاون ام
 هترجبف « ابجوزتي ةأرما وأ « اميصي ايند ىلإ هترجه تناك نمو رشلا ةين
 ءىرما لكل . هلوق لمح ىلع اًضيأ افطع هاون ام هلف ىأ هيلإ رجاه ام ىلإ
 جورتف انه لجر رجاه .:هنع هلل ىضر دوعسم نبأ لاق . ريشلا نم ىون ام

 . سيق مأ رجابم ىمسي ناكو سبق مأ ىمست ةأرمأ

 ةازغ ىف جرخ نييلسملا نم الجر نأ.رخألا ربخلا ىف اذه لثم كلذكو

 ارجض وأ جاوزل اورجاه نيذلاك مهتاين ىف نيبذاكلا !رهاظ نيصلخملا ىأ ( 0
 ا . ةك ىم



 دس ؤمخو دس

 دق راح ىلع « نيكر 211 نم المجر ىآرف ؛ لسو هيلع هللا ىلص هللأ لؤسر عم

 ناكف ©22رفاكلاهلتقف هم دل ]| جرخف ؛هرامح ىف ململا لجرلا عمطف «ةزرابملل جرخ

 ءاجامءابم دبعلا هللا ذحمأ وه رشلا ةين نأ ىلع لدياممو « هةتينب راخلا ديهش ىمسي

 .باذع نم هقذن لظب داحلإب هيف درب نمو : هلوق ريسفت ىف ءدوعسم نبأ نع

 هللانأل . لمع ريغ نم رشلا ةدارإ ىلع دبعلا بقاعي ىلاعت هتلا نإ :لاق . ملأ

 اه نخا وي هلأ نإ . رشلا ةمه ىف هريغ لاق اذكهو ةدارالاب باذعلا قلع

 مه أرييخ كب أوبوتي 0 لاق مث .اولاني ' ع أآومهو : : هلوشب لتعا [و 1

 . [ اهيلطو ] ةبوتلاب اهبقع [أ ] و بونذلا محل لخدأف

 اذإ ىنعب ؛نخأ ايع تناك اذإ ىنعي ؟ةمهلاب ديعلا هللا ذخا وأ ىروثلل ليقو

 مدأ ىف تأ لج هللا ريخأ ىذلاأ وهو . ةعزعلا وهف املعف ىوتف دقع

 ةشبك ىبأ نبأ ثيدح ىفو ءامرع هل دجن ملو هلوقب ءكلذ رحب مل مالسلا هيلع
 ىف طبختف اءلع هتؤي موءالامنقلا هاتآ لجر : ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع

 لمعي امك« هيف تلمعل هات آ ام لثم هللا ىناتآ ول لجر لوقيف ؛ ملع ريذب هلام

 . ءاوس رزولا ىف اميف

 نإف « ةينلاذوقب هتوق امنإ]وءهنوهأو ءىث فءضأ بلقلاف:بلاطوبأ لاق
 اقعض بلقلا دادزا « هتين تفعض نإو « اهب بلقلا ىوق ريخلا ىف هين تيوق
 لاؤسلا اوكرتو « ةينلا ٍلع سانلا لفغأدقو :بلاط وبأ لاقو . ؟"اهفعضب
 مهكرتكو « ءىشلك ىف تناك فيك نيمدقتملا ةريسنع لا سلا محلافغإكءاهنع

 «ضرفلا ضرف ىبه ةرئلاو. اهماكحأو ةبوتلا ملع ىلإ مهتجا>كَو « اهل دققتلا

 عرشلا هابأي فسعتب الإ هل ىتعم الو « هللا ليبس ىف ه لصالا ىف ()
 .مالك ىفو « ةئيسهيلع بنكي مل ابلمعي ملو ةثيسب مث نمو ١» رخآ ثيدح ىف (0)

 ملا ىلع ذخاؤي ال ديعلاف . امهتيب قيفوتلاو « نييأرلا نيب عمجلل هجو بلاط ىبأ
 هتنت فءضب « هيلق فاعضإ ىف هيبستل ذخاؤي امن1و « بتذلا لغاف ةذخاّؤم بنئذلاب

 ماياونو بنذلاب ذئنيح ذخاؤيف «هيف ديعلاعّمي نأ نكمي ؟ بنذلاب محلا ةرثكبو

 ش . كلذ دعب بنذلا ىف هعوقو ىف: بيس "اين ةبالا



 -_ طم

 «رمأ ىف اوعسوأ ءىش ملع نع اولئس اذإ ءاملعلاناكدقو « لوضالا: لوعأو

 ىلعو: هللا هحر ىكملا بلاط وبأ لاق . كلذ انلعف ةين ها انقزر نإ [ اولاق ]
 ,هيف الخاد ناك نإ هيلع ةفآلا لوخد ةيشخ لءاصلا لمعلا كرتي الأ ذبعلا

 ءايح سانلا لجالل لمعلا كرتي الو ء« سواسولاو ضراوعلا نم هب ريغتي ال

 .كالذ نم ايشلعف نإذ ءهلضف سأنلا داقتعا ةيهارك لمعلا كرشيالو « مونم

 سانلال جال لمعلا نآلل كلذو « هودع ةبحم قفاوو . هنم هتيغب ودءلا كردأ
 ةفالا لوخد ةيشخ لمعلا كرتو ء كرش سانلا لجل لمعلا كرتو ءءاير

 لمعلا كرتو « ملع روصقو مثو هيلع ةلعلا لوخد عم هلعفو « ليخ هيف

 . ءاوددل لعج الإ ءاد ىلاعت هللا قلخ امو « رجع هلاضق سانلا داقتعأ ةيشخ

 هدنع سشانلا نوكب ىتح هناعإ ديعلا لكتسال ٠ ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 . رقاح رقحأ اهاريف ء هسفن ىلإ عجري مثةرعبالاك

 لجر ٠ تاقبط تس ىلع ةيصعملاو ةءاطلا دنع قلخلا : مهضعب لاقو

 ىحتسإ رخآو « نينمؤملا ماقم اذبف ءهللا قليش نمو هللا نم ةيصعملا دنع --

 نم ىدحتسإ ال رخآو , نيملاظلا .ماقم اذبف هلأ نم ىحتسي الو هللا قلخ ن

 نم ىدحتسإ ةعاطلا دنع رخآو « نيقسافلا ماقم اذبف« هللا قلخ نم الو هللا

 ريو « نييصاخملا نم نيفراعلا ماقم اذبف « هللا قلخ نم ىدحتسإ الو هللا

 رخآو « نيقةفانملا ماقم اذهفء ةعاطلا كرتيف هللا قلخ نم ةعاطلا دنع ىيحتسإ

 وه الو , كلذ ىف هيلع بجام ] ىدوتف هللا نم م يحتمي اال ةعاطلا دنع

 نم نينمؤملا مومع ماقم اذبف . ةلفخلا ىلع لمعي لب ٠ هللا قليخ نم ىحتسي

 . نيعلا باحصأ

 تس ىلع.تاءاطلا ىف نوعيطملا لخديو : ملا بلاط وبأ لاقو
 . تاماقم

 نيب طلخو « هقلهنم جرخو « هلل لمعلا ىف لخد [ لوألا ] لجر [0ا]
 ؛لمعلا| ا ] ةرط مس [ دقف | « كلذ نيبام هرضي ال اذبفءجورخلاو لوخدلا

 ابع ولط: لبقو « ةعاس سمشلا بو رغ لبق ىنركذا ىدبع: بتكللا ضعب فو



 ب )مال

 جرخو ؛ هلل لمعلا فل خد. [ ىناثلا ] لجر [!!] و . امهنيي امكفك أ ةعاس
 هلمع لطبي اذبف ءةلعلا ثدحأ .جورخلا دعب مث.كلذ نيب طلخنو « هتلل معلا نم
 ريصيف ررظي . اهدحأ ةعبرأ هوجو نم لهادلا اذه ةلعو « هيعس (" لضيو
 .ءازجلا نمافعض نوءبسوهوءامظع انارسخ رسخيف ارس ناك نأدعب ؛ةينالع

 . ءايرو ةعمس ريصيف ؛هنع ؟'2بيي مث هرك ذب | ةيناثلا ةلعلا ]

 لمم» . ضقانملاهل لاقي اناطيش سيلبالن] ىنارادلا ناباسوبأ لاق دقو
 ا لماعلا ثدحتي ىح؟")ام ثدحتلاب هيلاطي لازيالف .ةعاطلا ناسنإلا

 رختفيو هب رهاظتي نأ لثم [ةثلاثلا ةلعلا] « هبيصن هنمذخأيف « ةنسني رشعدوب
 : لمع 1 عفرب ال بجعللو لدملاو . هبر ىلع الدم هلمعب ايجعم ريصيف

 هلمع هرثكست طبحيف « هريغ ىلع ىرزبو هلمعب رثكتي نأ ( ةعبارلا ةلعلا )
 نسح ذإ .٠ لمعلا ىف ةماخلا ءوس نم 20ىه ىناعملا هذهز:بلاط وبأ لاق

 . ةعاس لك ىفو لمع لكىف هيلإ جاتحي ةماجلا

 [ت ]اخد "'' سيلتلا دعبو « هلل ةعاطلا ف لخدي : ثلاثلا لجرلاو

 هلمع لطب اذبف ,ةلعلا ةنكاسمعملمعلانم جرخف ؛لمعلا طسو ىف ةلعلا هيلع
 , "2هتمىاح ءوس

 هل لس اذهف « ةحصلاب جرخو « ةفآإ لمعلا ف لخد : عبارلا لجرلاو
 لماعلا نيبو هتدب قرفلا وهو « هللا نم ةبوت هنال هلمع ءارجإب زيمو هلمع

 . رارصإلاب هلمع متخ كاذو « ةبوتلاب هلمع متخ اذه نآل « هلبق

 . ( لظيو ) لصالا ف (1)

 . ( باغ ) لصآلا ف (؛)
 . ( هب ) لصآلا ف (0)
 .( هل ) لصالا ف (4)
 .(وه) لصآلا ف (0)

 . ( سيبلتلا ١ لصالا ف (2)
 . ( اهتهتاخ) لصالا ف ()



 نيب هروتعت ملوءهلل هئم جرخ و هلل لمعلا ف لخدب : سماخلا لجرلاو

 .. لالجلا ىذ ةمرح هلمع ىف دهاش دقءلاهعلا ةامج )١( لضاف اذبفء ةلع كل

 لخد. ىذلا وهو . اذه نم ةليضفلا ىف لعأ وهو : سداسلا لجرلا

 نيدحوملاماقم اذهو « هلل اهنم جرخيو « هللا عم اهيف تبثيو « هللاب لايعالا ىف

 ةجرد ىناثلاو ؛ نينمؤم لا مومع ةجرد لوالاف « نينف وأن م نيدهاشملا لاحو

 نيملاظلا نم نالدخلا لهأ ةجرد ثلاثلاو « نيقفانملا نم رارصإلا لهأ
 سداسلاو : نينمؤا ١ صوصخ ةجرد سماخلا“ , نيدصتقملا ةجرد عبارلاو

 ءاشولو . هلضف لضف ىذلك تؤيو . نيف راعلا نم نيصاخلا صوصخ ةجرد

 . نيعجأ ماده

 6< بودعم قاخو ( يبودعم ىلقو « باودعم ىهس#ج : : ذاعم ْن ىجحب لاقو

 بيعال المع نيب ويعملا ءال وه نيب نم جرخأ نأ ىبلاطتفأ « بويعم ىرادو
 . ىنعأف كترعب الأ كلذ ىلع ردقأ ال كتزعو ؟ هيف

 هلمعب ديرب الأ , هلمع ىف دبعلا ىنأب ام لضفأ :ىكملا بلاط وبأ لاقو

 امازا] ٠ ةيبوبرلا قحل ايظعنو « ةيهلإلا فصول اي>  هدحو هللا هجو الإ
 ةبيغل « ماقملا اذه ةداهش نع ديعلا بجح نإف . ةيدوبعلا فصوب سفنلل

 , هيلإ قوسشو . هيف بغر ام ةدهاشم لمعيف « هنع ماركأإلاو لالجلا ىذ
 ميلآلا باذعلا [ نم ] بف وو هنم رذدح ام اقؤمنو . ءاجرلا ماقم نم

 . "9فوذلا ماقم "7نم

 بلطي و«ةينمألا نم ةينلا قرعي نأ لماعلا ىلع ضرفو:بلاط وبأ لاق

 . (لاملا ةلجو لصاف ) لصالا ىف (1)
 . ( نع ) لصآلا ىف (0)
 نأ ىرتو . فوخلا ىلع لمعلا نم ىلعأ ءاجرلا ىلع لمعلا : مهضعب لاق (ع)

 فوخلا ىوتسي نأ بجيف . طسولا ىف امأ ؛ نيديرملا راغص لاح بساني كلذ
 امهالكو لالد] ءاجرلا ىف طارفإلاو ؛ طونق فوخلا ىف طارفإلا نآل ؛ ءاجرلاو

 : نيقراعلا رابك ىلع فوخلا بلغي ؛ تاياهنلا و . مومذم



 مس ؤخ4--

 ىلإ ةبرقلادباعلا هب دارأ امف ىوملا ةئيابم ىه ةيتلاف ؛هللاب ءاملعلا دنع كلذ ع
 نأشب قلعتي امم هنع ىنم ام كرت ىف «هل حيبأ وأ « هيلإ ب دنو هب رمأ ام هلا

 ةينمالا امأف . هلمع ىف نمؤملا اهمل] جاتح ىّبلا ىهو ةينلا ىه هذهف«ةرخآلا

 تابرَلا نم هانمت ام وهو ؛ ةنسح اهم ديعال بتكب ام اهنم . نيب رض ىلع ىبف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ءاج 15 , تاريخا ند "7نيحلاصلا هب طبغو

 هتكله ىلع هطلسف الا» هتلا ءاتآ لجر : نينا ىف الإ دسحال:لاق هنأ لسو
 هان آلجر :ىناثلا لجرلاو . هلضف لثمكل بتك هتاكم تينع نإ اذبف ءقملاىف

 وهف نآر ملا هللا هات 1 لجو رخآ رسخىفو . سانلا اهيلعي وابن لمعي ورف ةمكح هللأ

 :ةينمالا نمىاثلا برضلاو دومحملا ىلا وه اذبف ءراهنلاو ليللا ءانآ هبل معب

 هب لضف امو «ايندلا كادنأ هينمتك كلذو تائيسلا ديعلل هب بتكي ام وهو

 قوسلا ىنمتيو لجر اهنأ هأرملا ىنمتتو « تاوبشلاو ىوملا نم اهؤانبأ

 ىمعالا نمتيو « فيرش هنأ عيضولاو 1 ني هنآ ريزولا ىنمتيو كلم "" هنأ

 ةسائرلا ىنمتي وأ ٠ ىنغهنأ ريقفلا ىنمتيو « رح هنأ كوامملاىنمتيو ؛ ريصب هنأ

 ابلهأ ركذو « اهرخفو ايندلاةعف رىزمتبو , سانلل هتسايس نس>وءايندلا ىف
 ىف كلذ نع ىلاعتهللأ ىبن دقو « ةموهذم ىهو ايندلاب هقحلم اهلك هذرف . اهف

 ءايندلا قأزرأ نم ىنعي ضعب ىلع مكضعب هب هللأ لضف أم أونمتنت الو « هلوق

 هيلع هللا ىلص لاقو . هّللاب ةفرعملا لهأ الإ هفرعي ال اذهوءىوملا بابسأو

 بايسأ ضعب هل تلصح دق كلاسلا ناك نإف .. ىتنعلاو ءاجرلا نيب قرف كائهو

 تناكنإو . ارورغ ىمس ةداضم وأ ةمرحم بابسالا تناكنإو ءاجر : ىمسلمعلا

 ةلخادلا هبابسأ تدبمتبوبحم راظتنال بلقلا حايترا . ءاجرلاف . اينمت ىمس . ةلوبجم
 نيدلا ناسل . فيرعتلا ةضور ) ةحالفلا ببست دعب ةلذلا ءاجرك رايتخالا تحت

 . لف . فوصت 1+ ةيبرعلا ةعماجلاب روصم طوطخع . ( بيطخلا نبا

 . ( نوحلاصلا ) لصالا ىف (1)

 . ( اهنأ ) لصاللا ف (0)



 اين هتينمأ نم هل بتكي ام ىرديأل هناف نعام رظنيلف مدحأ ىع اذإ لس و

 . تائيسلا: هب بتكي ١! اهنمو تانسحلا هب بتكي ام

 . هيلإ بودنمو . ضورفم: ةثالث لامعالا [ ىف ] لصآللا نأ ملعاو
 : ةثالث لايعلاو . هلرت ضورفمو هلعف ضورفف . حابعو

 كلذف . هللاىلإ ابرقت الو « ةرخآلا ةين ريغب هللا هجو ةدارإل ل هعب لماع
 . تائيسلا نازيم ىف ةمايقلا موي عض وا

 «ةداعلا ءارجإو؛ ةراطفلا عبطو « ةلبجلا ةكرح اوهسو الفغ لمعي لماعو
 هنم مسي نأ هلاوحأ نسحأ اذهف هتيدل [ ةياعر ] الو ةرخآلا ةين ريغ نم

 أذهم ىه ىلا هلامعأ نع 20 لأ نأ هلاو>أ أوس هيلع الو هل ال اذافك

 « ةلفغ ك كتقو [ تّ] يهذأ ١ كحيو : هل لاقيف . "' عرقي و خي ويو «فصولا

 ةرخآلا هب تيونالو مرتف [هلل] هتلعج ال « اوهس كموي تينفأو
 نع هيلق انلفغأ ن نم عطت الو » هباطخ مك ىف لاق دقو . اياوثث اهنم ىطعتف

 اذبف . ايمو ةمداج اوم اف ل اط رف هرمأ ناكو هآوه عينأو انركذ

 ىلاعت هلوق ىف ءاج اك ٠ نازيملا دنع ةربعلا هنم عشت رث ىذلا وه : لمعلا

 .. اروثنم ءايه هاتلعجف

 , الالجإو ءايح هلل لمعيف هلمع صلخع ىذلا وه . كلاثلا لماعلاو

 . هيلع ضرتفا ام ءادأ ىونيف « هب رمأ ام لجالو 00 ةفرذأ عرفا

 نؤكستف كل حيبأ مف وأ « ريخلا ىلإ ةعراسملا ىونيف ءهيلإ بدن امل وأ

 نيدلا لجال. ل , هلا> ةماقتساو ؛ هسفن ناكسإو «هبلق حالص هتبن

 «مابج رسج ىلع روبعلا الإ هئريب ال [ءادب ] قتلا تومي . ذامم نب حي لاق
 ءادب فئاخلا توميو . ةنجلا معذب ذذلتلا الإ هئرب ال ءادب دهازلا تومبو

 هئريبال ءادب بحلا توميو . ةطساو الب هللا نم ةراشبلا عايتسأ الإ هئربي ال

 لامر لجل فز
 . ( عيرتتو ) لصألا ف (0)



 هسا 111 ع

 هللا عم ةسااجملا الإ هئربي ال ءادب فراعلا توميو « هللا هجو ىلإ رظنلا الإ

 . قدص دعقم قف «هللأ 0 ةرماسلاو

 ضئارفلا هتاسيلت فرعي نأ لماعلا ىلعو . قكملا بلاط وبأ لاقو
 نوكي ايف عقي ال ىتح . عدبلاب نتسلاو . صقاوتلاب لئاضفلاو « لفاونلاب
 ديعلل نوكي نأ لثهءةداعلاب ةدايعلا ستلت دقو . ىردي ال وهو هك اله هيف

 ىلع "2قبيف هتيث بزعت مث « سلجم روضح وأ ةةدصوأ : لمع وأ ملع ىف ةين

 هل سانلا فرع نم جرخي نأ[ امعم ]بحي ال « هترعدق ىتلا هلاحبرف هتداع
 قبتو « ةينلا بهذتف لامعالا كلتل فلكتلا ىلع لاحلا ةمادتس ال لمعيف

 ايندلا ةدارإ ف لخديف ءاحل ىعسلاو ةربخألا ةدآرإ نم كلذبج رخيف :ةداعلا

 قرفلا فرعاف . ءاملءلاو دابءااةف آ انه نف « امل ةداعلا ناب رجىلع«تأ وهشلاب
 . نيرادلا ىف خيبوتلا نم جنت نيلاحلا نيب

 م فشكو 4 لايعالا راهظز سل دقو . هللا هرححر بلاط 1 لأق

 ةردق رابظإلو , هل عابتالا ةدارإلو « هب بيدأتلا لجال « لاو>آلا نم
 حدملاو ءرخخفلاو نيزتلل كلذ لثم لعفي « هب ةفرعلانم عماسلا ديزل هتايآو هللا
 بحي . حلاصلا فاسلا نع ةياكح كلذلثم ىف ءاجدقو:"2ركذلا بلطو « هب

 .( قيف) لصالا ف ()
 . ( هيلع ) لصالا ف 0)

 موضعب هجاوي ؛ فوصتلا قيرط ىديرم نم ريثك ريسي أطخلا اذه ىلع ()
 هنع فشكي اع هتيارد مدعل ٠ قيرطلا نع هعطق اعرف« فشكلا عاونأ ضعب اضغب

 هلع تيفن أذإ بطني نأ ؛ نوزتلل كالذ لعفي نم ةمالعو ؛ هنع فكي الامو

 .  ةفرعملا فصو نم هتدرج وأ ؛ كلذ

 ءاغتبا ركذفا يف مهديجاومب اضعب مهضعب فوصتلا قيرط اوديرم هجاوي دقو
 ىف عونلا اذه بذك ةمالعو « سفنلا ىف ةنماك ةيفخ ةفآل ءاضرإو رهاظلا ىف ميلعتلا
 « هريغ نع ةماركلا ةياور ىف اطسق هسفنل لحجب مدحأ نإف « تاماركلا ةياور
 طع . :نيفراعلا نم مهيقل نم لاوحأ لقت ىفوأ



 ل ةالا

 دحأ ناكو سيق نب فنحألا لوةك «نيلاحلا نيب زيمب نأ فراعلا ل فاعلا لع
 لاق . نايبلاو لعلاب هفصوو هنع هللا ىضر باطلا نب رمع هدم ءالقعلا
 « هوأتلا ربظي و ىشتلا رثك ©” لعجف هسرض ىكتشا دقو هيخأ نءال اموي
 نايفس قلو . بيدأتلا هينب ةنس نيعب رأ ن٠ ىنيع تبهذ دقل لوقت يك :لاقف

 , هللا لوسرنأاب اذه ام لاقف زخ ةبج رفعجىلعو . قداصلا رفعجىروثلا

 « سانلل اذهؤ.هلل اذه لاقف « ةءابع اهتحت اذاذ هتبج ىف اهبلخدأف هديب ذخأف

 اذه لثمو ٠ نمؤملا هيخأ بلق نع ةمبتلا نن لجل قا هلمع روظأ دقف
 كلام ىلعو . ايقتاا ىرصبلا نسحلاو رانيد نب كلام نأ رثآلا ىف ءاج ام

 . كلامل نسحلا لاقف ءءارمح ةل- نسحلا لعو ء سئربو فوص«رانيدنبا
 ىلص هللا لوسر انيلع علطا ول .ديعس ابأ اي هللا كتدشن :لاقف . بهبور اي

 اذإف «هتبج ليذ نسحلا عفرق ؟ كسابل مأ ىسابل ىضري ناك أ. ٍلسو هيلع هللا
 هب هللا اندرأ امو « هانربظأ هب ىكاندرأ امو : لاق مث رعش صيق '”اهتحت

 . هيلق نه راكفألا جرخيل فهمتك ناك ام دعب هلمع ربظأ دقو ؛ هانيفخأ

 تعكر « اذكو اذك ةليالا تيلص لوي مبصأ اذإ نيحلاصلا ضعب ناكو

 نأ أرقف ؟ كلمعب ثدحتتأ : هباكأ هل لوةؤ ؛ ةآ اذكو اذك تأرقو

 «هبامخأ هب ىدتقي ى هلمع ربظأروهشملا مامإلا اذرف . ثدحف كبر ةمعنب

 . ءارقفلانم ةعامج ''اههداعف ىروثلاودينجلا لتعا . لاقيو.هلثلا وطسنيو

 ىف هل ليقف « هتلع ربظأف دينجلا امأو ٠ هتلع ربظي ملو كشي ملفءىروثلا امأف

 همالعأو قيرطلاب مط ةياردال ءالبج امإ ٠ نبع وأ دحأ انه قيرطلا خويش و حج

 ىلع رشلا رشأمو ءاطخلا اذه ىلع مهيدي رم نومح ا زب ءالؤهو 5 هعطاوقو هموسرو

 ةيئاخضإلا ةيبرتلا نولضفي ءالؤهو ؛ ءالجأ ءاملع امإو ؛ نآلا ىلإ ربظ ذنم فوصتلا

 . حيرصتلاب حيضوتو حيرصت نع ال . دعب نع

 . ( لعحير لصآلا ف (1)
 . ( هتحت ) لصالا ف ()

 . ( امهاداعف ) لصآلا ىف (م)



 دس )ةمادس

 ىّشو هتلعربظأ اذبلف « انيفهتلا ةردق راثآ فشكتن نأ اندرأ : لاقف . كلذ
 . هيف ةينلأ نسح نم لمعتسا امل هلعف ىف الضاف ناك كلذ عمو « هملأ

 مث « ةعاطلا لمعي لجرلا نع ىتارادلا لثس : ىراولا [ىبأ ] نبا لاقو

 فاالتخاب فلتخم اذبف . محنف هب ''"ىدتقي امامإن اك اذإ : لاف . كللذب ربخ

 « لضفلا هب سمتلي دقع ىلد لهاجلا دقي دقو . بلاط وبأ لاقو . لامعلا
 دبع ىلع نيلجر نأ ىور اذ لثم رماألا رهاظب ارارتغا صقن دقعلا كللذو

 اههدح أل اقف « سانلاال زتعازو  ةدايعلا لع ايخخآت ملسوهياعهتلا لبص هللا لوسر

 « انيلكن م ماكن الو . تملا مزلنثو سانلانع درفنتلف مويلا له . هبحاصل

 امم رق . اتمحو ةولخ ال زتعاف , ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلا نم ديرئاف غلبأ هنإف

 هأئعمسف . مالسلا هيلع ادرب ملف . امهلع ملف 5 ملسو هيلع هلأ ىلص هلا لوقت

 لوسرومل] ارذتعاف . نوءطنتملا كله نوةمعتملا كله : لوقش, انب زواد نيح

 سلجي ىلإ فات لج رناكو: . كلذ نمهللا ىلإ اباتو « لسو هيلع هلا ىلص هقلإ

 الئاق] مالا ىف ةليل تاذىأرف « تيبلاف ساجو امايأ كلذ كرتو « نوع نبا

 كفلخ دعب ةرم نيعيس ؛'' موقلل هللا رفغ دقل ء« سلجملا نع تعطقنا : [لوقي

 ةعانخلا نع لجرلا فلختي [ أ ] ءايلعلا ضعيل ليقو . كلذ ©” تمرحو « مهنع
 نع فلختي هل ليق ٠ هلزنه ىف ىلصي : معن لاق ؟ هنيد ىف ةنتفلا فاخ اذإ

 . ©©ةنتفلا فوخ ىف عوقولا وه [ لاق ]؟ ملعاا بلط

 .؛قيرطلا ةخيشمل مهسفنأ اوردص نم ريثكسف الإو ؛ هب ءادتقالا ملص ىأ (1)

 نماوسيلو ؛ مهوديرم مهي ىدتقي « فراع ةزاجأ وأ ؛ قدصوأ ؛ لاحةداهشنود

 فوصتلا بتكاطتضرع طورش خويشلا نم ءادتقالل ملصي نملو ؛ ءادتقال لهأ

 . ةلقتسم باوبأ ىف
 . « موقلا ١ لصالا ق(0)

 . « تمرحأ ١ لصاللا ىف (م)
 رزو ىف عوقولا وه ةنتفلا ف عوقولا فوخل ملعلا بلط نع فئلختلا ىأ (4)

 ت قرفو « ةدابعلاو ةديقملاءاوق هبىذلا ملعلا بلط نعدعق ثيح المف ةندفلا فوخ

 (بولقلا لع 1) |



 سس ]9 عزادس

 فيرينأ ةدارإلاو . ةباب ةدارإلا سيتا دقو : هللادحر بلاط وبأ لاق
 رهقام ةبحلاو . هدض دوجواضيأ ديرب وأ: « هنوك بحيالدقو . رمآلا عوقو
 مو 5 هريغعوقو هرّذكو » بلقأأ عماج ف الخخو «ء دجولا بلغو , لقعلا

 .٠ هدمف درت

 .دبال [ ناك ] ذإف . ايدلا اوبلطتال . نيديرملا رثاعم : ذاعمنبىحي لاق

 .. اهوبحت الو اهوديراف ءدبال ناك نإف ع ناك ] « اهوديرت الو اهوبلطاف
 .ليقملاو ء اهنم دازلا نإف ء الإ اونكشت الو اهويحأت « دبال ناك نإف

 دارأو « كلذ بحي ملو سلبإ قلخ قلاخلا دارأ ليقو . اهريغ ىف
 . ةبحماو ةدارإلا هيف عمتجا نم ديعسلاو « بحأو مدآ قلخم نأ
 .تجرخ : لاق لصفلا اذ. قلي ام وهو « رايد نب كلام نع ىحو

 تيلحتسا كم تغلب ايلف , مارلا هللا تدب ىلإ حلا ديرأ ةرصبلا نم
 ةوالحب :ذلنم انأو . ةيمكلاب فوطأ انأ انيبق « ةليل تاذ فاوطلا
 . لوقت ىهو ىمامأ فوات ةيراج تيأر رجفلا برق اند اءلف . ةولخلا
 < ىل ترفغ الإ ةعادلا ىرامخو ةحرايلا ىركسإ ىالومو ىديس

 : تلاقف ؟ ماقلل اذه لثم ىف مالكلا اذه ام . ةيراج اي : تلقف
 ع كل ملص الو ىل ماصت ةبلك هذهو . ىلا قيلي ام الإ تلقام كلاماي

 هقك ىنب ريخأ , نيتنثا تراصف ةدحاؤ ةلأسملا تناك ! هابجعاو تلقف

 لو كلل ماصت « ةملكسلا تحلص فيكو ؟ راتيد نب كلام انأ [ ىنأ ] تفرع
 شرع تح ايقتاا كحوروىحور نإف ء كب ىقرعمامأ : تلاقف ؟ىل حباصت

 ةيلك هذه نإ ىلرق امأو كاتيأر زيح كتقرعف « كحور ىحور مثف « رابجلا

 دعبأ اف ءهللا ديرت تنأو : هللا بحأ ىنآل كاذف , كل مياصت الو ىل ساصت
 سأكب ثب قش . ابذك تاقام هللاوف ء ىلوق نم كبجمعي [ امامأ ]9 . امهنيب ام
 :لوقت ىهو تلوم , 23” ةرومم قوشلا نا ديم ف تحبصأف « 27 ةرورسم هبحنا

 3 المف ةنتفلا فوخ ىف عوقولاوهو « ةنتفلا ىفوخ نيب -

 .ءاررختدو ءارورسم , لصالا ف )١(



 ا ا|ةهال

 سأكلان مال ىركس كنف ىنتتركيأف اسأك قتيقشأ
 سأرلابو نيعلاي كيدفأ 2شحوتسم لك نع ىنتمطق

 تررطضا امةحاحلاف : ةوهشلاب ةجاحخلا سبتل:دقو . كملابلاط وبألاق
 ميهربا [ نأ ] ىور . هنع هريغب ىنختسق الو ءدب هته نكي ملام. [ ه هنبلإ ]
 ©0اهضقي ملو « ايندلا ةجانىف هل قيدص باب ىلإ دصق « مالسلا هيلع ليلخلا
 كليلجن ول ميدربإ اي نأ : هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف « انير> اركفتمسلجف « هل
 ضغخبت ةجاحلا كنأ تملعئهلإ : لاقف . كلل ")اهاضقل ء كتجاح تلزنأ اخ
 نأ تدع ام وأ . مٍيهربإاي : هل ليقف « كلذب كضراعأ نأ تهركتف ء ايندلل
 « ةفاف لضف ءاعدتساو ةذل ديزم ةوهشلاو ؟"ايندلا نم تسل ةجاحلا

 : ريعشلاب دامرلا طل: ناك نم ىلإ ريبخلا حوأ دقلو « ةداع مدقت بالتجاو
 . نيقتملل امامإ هلعجأ نأ تاوهشلل ب بلق ىلع مارح . دواد اي

 اضرف هب عنصي لمعي دبعلا عوطتي دقو . هللا همحر ىكملا بلاط وبأ لاق
 ىف ىورو ٠ لضفلا ىه ىتلا ةمالسلا زوح ضرفلا ماكحإو , ابجا ووأ

 لالخ نم علطاف ةلل تاذ سسعت « هنغ هللأ ىضرباط#+لا نب رمت نأ اذه لثم

 ىدتعام : لاف . هيلعروستف : هينذتةنقو رمخ قز هدب نيب خيش اذإف « بأي
 لاقف . هيلإءافف . لالا أذهلثم ىلعذ وكب نأ كلثم خبشل مبقأ أم © هسفن

 نإ لاق . لق هل لاقق ؟ ملكتأ « ىتفصتأ الإ هللا كدشتأ . نينمؤاا ريمأ اب

 لاق ؟ ىهامو لاق : ثالث ىف تنأ هتيصغ دقف ةدحاو ىف هللا تيصع تنك

 : ىلاعت هللا لاق دقو تروست دقو « كلذ نع [ هللا ]كامن دقو تسسحيت دق
 « ىلاعت هللا لاق دقو « نذإ ريغب تلخد دقو « اهءاوبأ نم تريبلا اوتأو
 لاقف . ءابلمأ ىلع اوملستو اوسفأتست ىتح مكس وب ريغ اثوبن اولخدت الو

 ء ضقي ٠١ لصالا ف )١(
 .«ءاضقل ء لصالا ق 2(

 .ةايلام وقتل اهتم دال هقالل ايندلا بحإ تارامأ نم ةدودعم تسال ىأ 6

 . لصآلا ىف اذكه (4)



 دع وو

 وهو ردع جرخف كل هللا رفغ لاقف ؟ كلذ ىل رفاغ تنأ لبف « تقدص : رمع

 اذه هل هللا رفغي مل نإ رمعل ليو لوقي وهو ؛ هجيجض الع [ دقو ] ىبب
 « هلزتم ىصو هراجو هدلو نع اذهب ىنتخ ناك دق لجرلا ىرأ « بنذلا
 مل نإ ء همأ ليوو رمعل ليو . ىفآرو نينمؤملا ريمأ ىلع ماطا لوقي نآلاو
 ىورام . هريغ لاح نم هب ىلوأو دبعلا لاح وه ام اذه لثمو . هل هللا رفغي
 ىلع تمرع :لاقو . ثراحلا نب رشب عدوي ءاج الجر نأ « راقلا رصن وبأ
 : لاق . مرد ىفلأ : لاق ؟ ةهفنلا تددعأ ؟: رشب لاف ؟ ىثي رمأتف . جلا

 نم ابره وأ « تيبلا ىلإ اقارتشا وأ ةراجي وأ ةهزن ؟ كجح ىغتبت ءىش ىأو

 ىضر هب بالطت:وأ « سفنلا تاوومةهيلعدمف ؟كقوش نم ةحارتسا وأ . كلايع
 كلرتم ىف تنأو هللا ىضر تدصأ نإف [ لاق هللا ىضر.لب : لاق ؟ هللا
 : لاق ؟ لعفتأ , هللا ةاضرم [ نم ] نيقب ىلع نركتو , كشاعم ىلعو
 « اهنغت ةلمرأ ىف وأ , هتقاف دسل ريقق ىق امبقدصأم بهذا : لاق . ىلركذأ

 امطعت نأ كيلق ىؤق نإو « هنيد ىضقت نويدم ىف وأ ؛ هحرف# يقي ىف وأ
 ملم هءىرمأ بلقىلع رو سلا لاخدإ نإف « لعفاف كناوخإ ءارقذ نم دحاول

 أل لق الإو ءانرمأ امابجرخآف مق . مالسإلا ةجحدعب ةجح ةئام نم لضفأ
 اذإ لاملا : لأقو رشي مس دتف . ىمقنل ىوق هيف ىرفس : لاقذ . كسفن قام

 !ارطو هب ىضقت نأ ل تضتقا تاهشلاو تاراجتلا حسو [ نم ] -
 . « نيقتملا نم هللا 2''2لبقت, امن] » ىلاعت هللا لاق دقو . هيلإ حيرتست

 هيشي نيلمعنيب قرفلا ةفرعم هل نوكي نأ لماعلل ىغيشي . بلاطوبأ لاق
 ىلع بقاعم ةيصعم رخآآلاو , اهلع روجأم ةعاط امهردأ . اضعب اميضعب

 «دسحلاو ةطبخلاو ٠ خيبوثلاو باتعلاو.« ةنهادملاو ةارادملاك , ؟”ابلعف
 هب تدرأام نأ ء كلذ حرشو . ةحيضفلاو ةحيصنلاو « نظلاءوسو ةسارفلاو

 ةماداسم 4 تادصقو ٠ [هلند نع هب تعفادو ةرخآلا رادلاو هللأ ه4دجو

 .(لبقتي)لصاألا ف )
 . ( هلعف) لصاآلا ق 0)



 - وول

 بسح كلذو . ةارادملا وه اذهف ءهتم. كتمالسو ء كب مثأتلا نم كخأ

 ةاآرادمد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلا لاق م  هتاقدص ةلمج ىف 0ديدلل

 كسفن ظح لين هب تدا أيد هب تملج اف ةنهادملا انز وو نمانلا

 خيبوتلاو . ة وللا ق ناك امباتعلاو . مدنعماجلا باطو « مهل] بيحتلا نم

 [م]يلع قليف ةمايقلا موي هءايلوأ هللا بتاعي كلذلو . ةعامج ىف الإ نوكيال
 «هنع هلاوز بحت الو , كيخأنم هتيأ رام كسفحا بحت نأ ةطيغلاو . هفنك

 نأ توران نويل هتموت ديزأأو هيلع هتيقبت ديرتو هب هل حرفت لف

 (20هوركماذبف هيلع ةتيقبت تهركودهنع « هلا وز حدبجأو « كلك لاذ لت متوكك

 « دسحلا «©ىلع ديزي ء ىغب ؟2ورف لعفب وأ لوقب كلذ [ ىلإ ] تيعس نإف
 ربظي ليلدب كيخأ نم هتموت ام ©0ةسارفلاو « ىصاعملا رئابكن م وهو

 . دبعلا بسحب لصألا ىف (1)
 انبولقو موق هوجو ىف شيدل انإ . سو هيلع هللا لص هلوق ةارادملا نمو (؟)

 هل شرف لخد ايلف . ةريشعلا وخأ سّنب بابلا هيلع قرط نميف لاق نأ دعب . مينعلت

 اهنأي (ةيعرشلابادآلا) هباتك ىف حلفم نبا اهرسق دقو « مل-و هيلع هللا لص هءادر
 . هتاس قيس 5 «ء رشلا عفدل نطاملا ىف سيل ام رابظإ

 . رئابكلا نم مارح لب 6

 نوعسي نيذلانم «ةعيرذلا» ىف قابفصألابغارلا مدعو : ىبف لصآلا ىف (؛)
 اوفني وأ «٠ فالخ نم ميلجرأو مه.ديأ عطقت نأ مدح لعجو اداسف ضراألا ىف

 - ضرالا نم

 : تيما هيلع ديرب لصالا َُق )هز

 رورظب ضرتءيالو . ةيفوصلادنع شكلا ةسارفو . ةفسالفلا ةسارفكانه (1)

 ةيقيقملاف . اهتم سبتقم هنإ وأ فودتلل لضف ال . لايف ةفسلفلا ةسارق قدص

 قوصلا ريغنع ةبوجحم اهتلمجي ىهو ديري اك ديري نم اهنم هقفيأ عيمجأ ىلع ةطور.م

 امأ . قئاقحلل اهبذج قدصي يح هحور نع بجحلا ةحازإ ىلع ادهاج لمعي هنال

 .ه.ةقيمعلا تالمأتلاوتاضايرلا باب نم رئاجف قوصلا ريغ دنع اهنم ءازجأ دوجو



0-7 

 . هيف كلذ سرفتتف « هنم اهدهشت ةينالع وأ « هنم ودبي دهاش وأ كل

 ف © دمح نلجال وأ 6 هيف كيأر هوس 0008 هنلظن ام نطلا ءوسو . مثأتف

 كيف لاح في نع ناك « دسحو كتم توكت هدأ ءوسل وأ »2 هيلع كسفت

 «لهاج ةغالب قيدصتوأ « '9اهبلع كيخأ لاح لمحتف « كلسفن نم ابف رعت
 ةحريضفلا و86 6 علا ف هيخأ نو ديعلا نب ناك ام ة>.ىنلا 5 دساح أ

 9 كب ويعي كرض نم بحت 6 مادك نب رعسمل لقاك ٠ كاملاو ةعامجلا ُْق ناكام

 . الف للا ف ىحضف نإو « ىعنف هنيبو ىتدب اف ىتحصن نإ . لامف

 لامعاللاو دئاقعلا فرص بأبي

 دحاو لم َّق ةريثك تاي ليص#و

 نيب ناكو اورتقي لو اوفرسي ملاوقفنأ اذإ نيذلاو » هركذ لج هلوق
 لوسر دمع بادأ ءالؤه 04 ةيآلا ىجحم َّى بدي ىأ نبا لاق 6 اماوق كلذ

 نوسليالو.انمستهب نوسمتلياماعط نولكأيال أوناك« ملسوهيلع هّلبأ ىلص هللأ

 2 هأنثو 2- 1 ام نوسمتلي هةهقن نوعفنيالو 3 0 4 نوسمتلا ابو

 ء هلي مه و © هنأ ىطعأ نم رلا قو . دحاو لجر بلق ىلع مهبولق تناكو

 . هلأ ةءاالو هل مت دقف ءهللمحكنو« هلل ضغبأو ؛ دف نحأو

 هلل مكناو 4 هلل سدلاو هلل لك« 4ع هللأ ىكر ىردلا ديعس وأ لاقو

 تاريبدتلاو . بتكلار ادب طوطنع . ىسيفالا تين مجعل .دهاش اح رش . عجاررد

 . ( نديل . ربك الا خيشلل ةيحلاإلا

 .( ىف ) لصآلا ف ()

 ممدقن نم لك هب نومريف ليلعتلا اذه مهسغتال نيمفانملا ضعي لغتسي دق (؟)

 . لاعالا نم لمع ىف امول مهل] هجووأل

 . ( الايخ ) لصالا ىف (م)

 . ( هي ) لصالا ف (4)



 ا

 ىتللا هل لاق هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم ربخ ىفو . ©>كرضي الو « هلل مو
 ىحٌيديعس عيمج نعةمايقلامويلأسيل دبعلا نإ . ذاعماي ؛ ملسو هياع هللا لص

 تدرأ ام هيخأ بوث سمل نعو « هيعبصأب ةنيطلا تاتف نعو « هينيع لحك

 هلمع عيمج نع ةمايقلا مو. دبعلا لأسيل هللا نإ : مالسلا هيلع هلوقو ؟ كلذب

 , هموتو ء« هحكنمو « هسلمو . اهتتل دجوف ء ابلكأ ةمقللا نع هلأسي ىّتح

 كلذ لك ناك ثيح نم « هنؤكسو ء: هتكرحو « هقطنو « هتوكسو « هتظشو

 هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ليادب . اهيلع بساحو « اهنع لأسي ىتلا هلامعأ نم

 سا نعو ؟ كلذ تلعف ءىث [ ى 1 ال ةئيطلا تاتف نع دبعلا لأسيل « لسو

 رذحلا لقأو رطخلا مظعأام هللا ناجيسف ؟ 20هلعف اذاملل هيخأ بوث لجرلا'

 ضعب لاقو . نيبملا ءاليلا وط اذه نإ . نيظقيتملا لقأو « نيلفاخلا رثكأو.
 .ةينلا ه [ 7 ] رفصدق ريبك لمع نم مكف. مكلامعأ ىف تاينلا اودقفةفلسلا'
 ةفرعمو « لمعلا ىفدبعلا لوخد أدبم « هللا ءاش نإ اذه دعب كل مرشأ انأو.
 هل لصحيل ؛ دحاولا لمعلا ىف دوقعلا فيرصتو « ةينلا داقتعا نايب داقتفا

 سس سمسم

 نوكي هلل سبللاو . لسفلا ةيبرتو ةدابعلا ىلع ةوقلا ةينب نوكي هق لكلا (1)
 , رادك الا نم ةدابعلا وفصتل حورلا شاعنإو اهب ثدحتلاو هللا ةمعن راهظ] ةيفب»
 طاشنلا ةداعتتسا ةيفب نوكي هلل مونلاو: . قافعإلاو ةفعلا ةينب نوكي هلل حاكدلاو.
 قمءايشالا هذه تلمعتسا اذإف « ريخ ىف ىعسلاو لعلابلطو « ةدابعلا لع ةوقالةوقلاو-
 لكف . امثإ تناك .ةحارلا و «ةووشلاو «ءاليخلاو « ءاذيالا ىلع وقلاك « ىناعملاهذهدض»

 نوكنالأ نكمي و نايصعىل]هليوحت نكسميو«ةدايعىلا هليو2نكممي . حايمىداغ لمع
 . ةدكؤملاىواريشلاؤطصم ىديس انذاتسأ ميلعت نم !ذهوةبن ريغب لمعاذإ ةدئافهنم

 «ناميالا ف صقن وهف ةفاظنلا ىف الامه] ناك نإ عباصاللا نيب ةنيطلا تاتف (؟)
 قارغتسال وأ . سانلا عفنل وأ دالوآلاةيبرتاو شيعلا يعل وصحلاا ىف لمعلل ناك نإ م-

 . هيلع باثم لمع وبف . لمعلاب تقول“

 دزو وبف . هل ادسح وأ هسيلم عوت ىلع سسجتلل ناك نإ ؛ كيخأ بوث سملو

 هيلع بباثم لمع وبف هيلع رورسلا لاخدال ناك نإ
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 وظانلا ديفتسيل ٠ تاقرط كلذ نم كل فشكأو « باوثلا نم عاونأ

 . هللاب الإ ةوق الو ء هيف صلخملا ىفراعلا هب ىتكيو « هيف

 دجاسملا ف فالتعالا ةي باب

 هللا ربظأ هبو « نيقتملا لامعأ لضاو» نم وه دجاسملا ىلإ فالتخالاو
 لخدي نأ ديري هلزتم نه جرتخ اذإ « نمملا ديعلل ىغبتيو . نينمؤملا ناميإ
 ميظعلا لضفلا كلذب هل بتكتيل « تايحتسم تاين نامت هل لص نأ دجسملا
 « ىونامءىرما لكلو :تاينلاب لامعالانإف « ريسجلاباوثلا نءادغ هب لانيو
 . هلضف لضف ىذ لك تؤءو

 هللا تيب دجسملان آل « هتدبىف هل الج لج .ليلجلا ةرادز ىونم . «©0املوأ

 . هتيب ىلإ هدصق هعم قتايل تيبلا بحاص ديعلا دارأ اذإو « هّنلا ديع تنأو

 ىف لاَقف « كلذ لضفب لسو هيلعهتلا يصل وسرلا ك ربخأ دقو : كانه هبلطو
 دجاسم نم ادجسم ىتأ مث ءهءوضو نسحأف ا ضوت سم نمام : تايلس ثيدح

 كلثم اديع نأ ولو « رئازلامركينأ روزملا ىلع قو « هلل ارئز ناك الإ « هللا

 كب رقو كم رك أل هيلإ !رذتعم « هتنب ىلإ هت دصق م* , كلعف نمحيبقلاب هتلماع

 وهو ميظعلا هللا, يكف «, كلذ دنع [ءافجلا] كل ضرب ملو . كنع افعو

 « هبر تيب ىلإ هيضم نأ "7نيعتي [نآ] ىغبنيو !١ '9نيمركالا مركأ
 « ةفلآلاو ةماركلا دبعلا اذم دير. هللا نأ الولو « هتيانعو هللا قيفوتب وه

 ىف ةفيطل ةياكح . دهازلا قفوملا نع ءاجدقو . هتيب ىف هترايزل هقفوي ناك ال
 ءمارحلا دجسملا فبازيملا ءاذحبتدمق ؛ ةجح نوتس ىل متامل : لاق اذهىنعم
 اذإف « ىانيعتيلغف ؟تيبلا اذهىلإ ددرتأ ؟ى] : لوقأو ركفتأ تلعج [وز
 وعدت تنك ل ه « كفايضأ هيف عمجت تيب كل ناك ول . ققوم اي : لوقي لئاق

 ىطر رمع نبا نعو . هدجأ تنكامىنع ىرسف ؟كبحيو « هبحت تنك ن ماالإ

 . ( هلوأ ) لصالا ف )
 . ( نيعر كالا ) لصاألا ف (©)

 . ( نافت ) لصآلا ف (0)



 قش 0

 مس لاقفدجسملا لسملا ل خداذإ لسو هيلعهتلا ىلص هلا لوسر لاق . لاقدنع هللا
 هلل لاق . هللا ةمحرو مالسلا هيلعو هلال وسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هتابو هللا

 . هللاالإ هلإ ال دعي مالكلا نسحأب تتجدق . كيلع هللاىلصف تنأو :هاكلم

 : ةياشثلا ةيئلا

 ,مارك إلا لهأ [نم] نوكتيف : دبع هيردنعكلذ هلعفب هلل صحت نأى وشي

 ةعافشلا نركلمع ال ٠ هلوق ىنعم ىف ليق ؟ ©'[ ىلاعت هللا دنع ] ةعافشلاو

 نع ىور دقو « ةعامجا ىف ةالصلا لاق . ءادبع نمحرلا ددع ذختا نم الإ

 هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرتخ : لاق هنع هللا ىطر ىردلا ديعس ىبأ

 هلوسرو للا انلق ؟ مكبر لاقامنوديرت له : لاَقَذ ء ةءيس نو « ملسو هيلع

 اميظعت ةدلص ىلإ ىثم مث « هتيب ىف ربظن نم . لوقي مكبر ناف : لاق . لعأ

 . ادبأ هبذعأ الأ ديعىدنعهلف « اهريغ ىلع امل اراثيإو « اهبف ةبغرو «اهقحل

 : ةثلاثلا ةمئلا

 ق ئورر اك فاعلا [هيلع] ةنجلا لهأ رسحتي اف دايدزا [لا] ىوني

 اذإ ةنلا لهأ رسحتي له « هنع هللا ىضر سايع نبال ليق هنأ « رثالا
 ءدج.ملا ىلإ حاورلاو ودغلا ىلع الإ نورسحتي ال : لاق ؟ ءىث ىلع اهولخد

 . مهقملا ميعنلاو « ةنجلا لوخد اوبك كلذب مهمل كلذنم اودادزا مهنأ تيل
 ماوقأ ىعسبنظت اذام . مدنلا كدفتي الف مدنت نأ لبق مدقت لماعلا اهأ ايف
 هيف [ مم ام عه . هنع ميعاطقنا « [ىهنم] كلذ توف ىلعنانجلا لهأ رسحتي

 : لسو هيلع هللا لص لاقو ؟ مّيظعلا كلملا راوج يف « ةماركسلاو ميعنلا نم
 . حاروأ ادع املك« الزنم ةنجلا فهل هللا دعأ , دجاسملا ىلإ حار وأ ادغ نم

 . لوي ام اريثك , هلزنم ىلإ ءاشعلا ةالص دعب حاد اذإ نيحلاصلا ضعب ناكو

 ودغن الو حورت ال بيرق امعف ةليأآو موب لك ودغنو حور

 اذايف ىردت لهلسو هيلع هللا ىلصلوسرلل جارعملا ةليأ ىلاعت هللا لاقو

 . ( ادبع ةعافشلاو ماركالا لهأ نوكيف ) لصآلا ىف (1)



 دبا عاما

 ليق . تاجردلاو تارافكتلا ىف : لاق [ ال لاق ] ؟ ىلعألا ألما مصتخي
 . درابلا ءاملاب ءوضولا غابس] تكف : تارافكلا امأ : لاق 2>ىهامح

 ةالصلا راظتناو « تاعارجال دجاسملا ىلإ مادقالا لقنو , 2تاربسلا دنع

 هللا لعج « دجسملا ديرب ةتلب نم كب معلا جرخ اذإ : ليقو . 9 ةالصلا دعب.

 هتاتسح ةفك ىف ىلفسلا موخت [ !! ] ىلإ ضرالا نم 0 عضاوم
 ؟ ةماعقلا موب

 : ةعبارلا ةينلا

 ىلإ ةردابملاو , ءادنلل ةباجإلا ةعرسو « ىلوملا تيب ىلإ ةقباسملا ىوني
 ازئاز ىآ نم نيل د ]+ ةبوتلاو رجآألا ميظع هل لصحيل « ةيدوبعلا ةماقإ
 . 5” ةروعدلا لبق

 ىلإ اوقباس ىنعي « مكبر نم ةرفغم ىلإ اوقباس » هلوق ىتعم ىف ليقو
 هوسلا ديعلاك ننوكن ال لاقيو ٠ مكبد ةرفغم نولانت امف نإف . دجاسملا

 ىّتمأ رارشو « هوعدلا لبق ةالصلا اوتبا نكلو « هاعد اذإ الإ هالوم ىتايال
 . ءادتلا لبق ةالصلا نرتأي نيدلا ىتمأ رايغو « ةماقإلا نورظتنب نيذلا

 )١( وه ) لصالا ف (

 . ةدزابلا ةوحضلا ىو ةربس عمج تاريسلا (؟)

 لمعلا اذبب دارملاف , داقتلا ضعب ىعدي اك نارمعلا لامعال اليطعت اذه:سيل ()
 ةين مالسإلا بجوي مل اذهو « لمعلا نم هغارف تقو ناسنإلا وأ ء هل لمع ال نم
 . رايتخالل الاج سانلا نم عون لكل لعجف اهتاذج

 فيكو ؟ ايندلا ىف لاقثاآلا نزوت اك نزوت ةيدام داسجأ لامعالا لهو (؛)
 . ىريوصتلا ىزمرلا ىنعملا دارملاو ؛ ىلاعت هللا نازيم ىف ضرالا نم ءزج عضوي
 . باوثلا مظعلا

 ضرفلا ءادأةيفب لب . هللا ةوعد ةباجإ ةينبال دجسملا ىلإ دبعلا عراسي دف ()
 وأ « لقاثتلا ابحصي دق ضرفلا ءادأ ةين نأ امهنيب قرفلاو ةداعلا لبس ىلع.
 سكملاب نوكت ةوعدلا ةياجإ ةينو «؛ ةالصلا رادقمم ثكملا»



 مل ا“. مصمم

 ثدحتر سو هيلع هللأ ىلص ىنلا ناك . اهنع هللا ىضر ةقئاع تلاقو

 ءاطق انفرع ' هنأك ماق ناذاللا مع اذاف اندحأك تدبلا ىق لمعيو « انعم.

 . ةالصلا 27 ةمرح الاغتشا

 . هيجي ملف ةالصلا ىلع ىح . ءادنلا عمم نم : هنع هللا ىضر ىلع لاقو

 تاقيطب رمأ « ةمايقلا مري ناك اذإ : لاقيو ء !2هتالص ل بقت ل رذع ريغ نم
 بكاركلاك مههوجو « ىلوآلا ةرمزلا ىتأتف . ارمز ةنجلا ىلإ نيلصملا

 .نولصا انحن : نولوتيف ؟متن | نم : نول ويف « هكستالملا ماقلتتف ء[ هب ]ردلا

 ىلإ انق ناذاآلا انعم اذإ انك : نولاوقيف ؟ مكت الص تناكامو : نولوةيف

 ةسؤلا ىنأت مث كلذ مكل قحي ةكئاللالوقيف « اهريغ انلغشيال « ةرابطلا
 . ردبلا ةليل رمقلا مههوجو نأك لامجلاو نسحلا ىف كتلوأ قوف . ةيناثلا

 تناك امو : نولوةف ء نولصملا نت : نولوقيف 5 منن ام ككئالملا لوقيف
 لويف « تقولا لوخد لبق ةالصإلل اضوتن انك : نولوقيف ؟ مكتالص
 نم 0 ىف ءالؤه قوف . ةثلاثلا ةرمزلا ىنأت مث . كلذ مكل قح هكالملا

 نسحأ متأ : <ئالملا لوقيف ةيحاضلا سمشلاك ميه و 3 . لاخلاو نسحلا
 .ن ل رت : نولوةيق ؟ مت داق ءاراوأ مظعأ و« اماقم ىلعأو ء اهوجو.
 ىف نو ناذاللا عمسل نك .نولؤوقيف ؟ مكن الص تناكامو : نولوةف

 . كلذ مكل ىقح ةكالملا لوقيف . دجسملا

 « تايار موعم ء ضراألا ىف نيحايس ةكسالم هلل نإ : ةمامأ وبأ لاقو

 ف 3 هطلزانم ردق ىلع سانلا نويتكبو : دجاسملا تازنأ ىلع اهوزكريذ

 . رخأتلاو مدقتلا

 : ةسماخلا ةينلا

 موي قاثيملا ؛ هيلع ذخأو «هياعهتلا ض رتفا ايف هقلاىلإ ةنامألا ءادأ ىوني

 . ( ةالصلا ةمرحل الاغشإ) لصاللا ف () |

 اهيلع ةبوثمال نكسلو ؟ ةالصلا دؤي ملل . اهدعب ديعلا لأسيال ةالص ىه (؟)
 . ةاجانملاب حورلا ةيقرت ىف ال لمع الو ركسنملاو ءاثحفاا نع ىبنلا ىف اهل رثأ الو



 عب

 دجاسملاكلذو « هيلإ عاقبلابحأ ف ضرقلا هيلإ ىدؤيف « هيلع دهشأو ءرذلا
 ىديع ىموجني "ال : هوانث لج هللا لوش : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقو

 هبرقت ام : ىلاعت هللا لوقي رخآلا ثيدحلا ىفو . هيلع هتضرتفا ام ءادأب الإ
 هللا ىذر بلاط ىأ ن ىلع ناكو مولع فض ران اهنداذأ لثمب نوبرقتملا

 . كلذ قهل لاقيف « هعضوم ىقلةتوءهنول ريغت ءالصلاب ءادنلا عمم اذإ هنع

 تاومسلا ىلع هللا اهذرعىبلا « ةميظعلا ةناماللا ءادأتقو 2" رضح : لوقيف

 ناك هنإ ناسنإلا املمحو انم نقفشأو المح نأ نيبأف لابجلاو ضراللاو

 ناكو ءال مأ كلذ ءادأب موقت له ىردنالف . ةنامآلا ردقب , الورج امولظ

 هشدان الإ ء طق ةالص تقو رضح ام : لوي هنع هللا ىضر قيدصلا 81

 0 مكسفن أ ىلع اهومتلعشأ ىتلاؤران ىلإ اوموق . نينمؤملا رشاعم : ةكسالملا

 كاوذو باودلا تغصأ « نذؤملا نذأ !ذإليقو . ةالصلاب مكسيلعاما وئفطأف
 تناكو ."2نجلاوسنإلاالا ءىثلك كلذل عشخو « كلذ ىلإ ابعامسأر ةدنجالا

 هل لاقيف ءفوملاو ةدعرلاهيلع عقو ةالصلا ىف لخد اذإ هنع هللا ىضر ىلع
 < ىنم اهلبقتي [أ] ىردأ ال « ىلاعت هللا ض/ارف نم ةضيرف «©لوقيف كلذ ىف

 . ىهجو اهب برضي مأ
 : ةسداسلا ةينلا

 « ناءإلاب هل هللا دبش نم نوكل , 2 هتالصب دجسملا ةرامع ىوشي

 مهفارتقاو « تاولصلا نيب مهتفلاخغ راركستب موسفنأ ىلع رانلا | ولعشأ امنإ (؟)

 . ةنامالا لمحتل مهيدصتي وأ تاهوركملاو رئاغصلل

 ساوح نم ةيساسح دشأ ساوح ناويحلل نوكي نأ نم اقلطم عنام ال (م)
 . ليخلاو بالكسلا ىف ابعوقولبق لزالزلابساسحإلاو ططقلا ىف ىشلاك« ناسنإلا
 ,ساوحلا طايتراوماملإلا باب نم « ةالصل! ءادنلا ةيهرب اهروءش نع عنام الف

 . ةنطابلاب ةرهاظلا

 . ( لاق ) لصالا ف («)

 . ( ةالسب ) لصآلا ىف (0)



 مسا 7 و ا اص

 : مالسلا هيل لوسرلا لاق اك . هلهأو هصاوخ نم ريصق ء دعوو دعوأ امبو
 لوقي ىلاعت هللا نال ء ناميإلاب هل اودهشاف ء دجاسملاد دعي لجرلا مت أر اذإ
 ةيلع هللا ىلحص لأقو « لا مويلاو هللاب نمآ نم هللا دجاسم رمعب اعإ] »

 ىداتي : لاق رمع نب هللا دبع نعو « هللا لهأ ُم هللا تويب رامع نإ » ملسو

 . ىداني مث « نينذؤماب قوم[ ة] ؟ سمشلا ةأعد نبأ ةمايقلا موي ىدانملا

 نبأ : لوقيف . اراجن وكي نأ هل ىغبلب نمو : ةكمئالملا لوةيف ؟ ىناريج نبأ
 سنأ نع . رونلا نم رانم ىلع نوسلجو رونلا نوشغيف ؟ ىدجاسم رامع

 مال قإ : لوقي ىلاعتو كرابتهللانإ « ٍلسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع كلامنا

 نيرفغتسملاو « ىف نيباحتملاو « ىتويب رامع ىلإ تراظن اذإف ء قلخ باذعب

 دجاسملا رامعىلإ ترظن اذإ ؛ ةياورفو « باذعلا منع نزرضأ ؛ زاحسالاب

 -قو - -ىضغكلذ دنع نكس و _مالسإلا نادلوو 2 نآرقلا ءاسلجو 3 ٍىرك ذب

 تفرص ىلجأ نم شطعلاو عوجلا لدا لإ تر اذان: هاد
 . باذملا مهنع

 : ةعباسلا ةينلاو

 , هقادانع صارخ نمن وكيل ء ركداملا نغىهنلاو فورعملاب رماألا ىوتي

 , هللا دنع نم ادغ ةراشبلا هيتأتف , هللا ةاضرم بلطل مهسفنأ اوعاب نيذلا
 دودحل , نوظفاحلاو « ركتملانع نوهانلاو فورعملاب نورمألا» .لاق اك
 «فوفص#ي وستيدجسلا لهأ نم هنا وخ] ديعلارمأ اذإف « نيئم ملا رشبو « هللا
 دنع لاعنلا ملخو «لوالا فصلا لإ مدقتلابو « دوجسو عوكر مانأو

 تافتلالا نع ماهنو « اذه وكت و ؛ لامشلا ىلع نيهلا "عضوبو , دجسملا باي

 باقرل يطختلاو « عوشت لا كرتو « ةءارفلاب توصلا 3 ,ةالصلا ف

 كبجسضلاو : انندلاثيداحأب ثدحتلاو , دجسملا ف ةلاضلا داشنإ نعو ؛ سانأأ

 اذاف ء اذه وو , ةموصخلاو عيبلاو ءارشلاو ؛ ةيرخسلاو مسا زمللاو لزحلاو

 نواس ص هتك

 . ( مضيم) لصالا ف (1)
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 .نيمانلاو 04 فو رعم اب نيرمآلا ظوظح قمرقاو ظح دعأ دق 3 اذه لمعتسا

 قل .
 . ١ ركسملا نع

 .ىلع لوقي ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر تعمس : لوقي ةمامأ ىلأ نعو

 عفرو « مكتاموصخو « ىكشيناجو « نايبصلا كدجاسم اوبنج : بلا

 لوسر ىمنو . " عما ف عدودح ةماقإو : مكلف وس لش مكتاوصأ

 « هيف رعشلا 0 , دجسملا ىف ةلاضاا دا نع ملسو هي رلع هللا ىلص هللا

 رعشلا لئاق ىلعو « كتلاض هللا در ال ١ ةلاغلا دشنم لع درب ”02نأآن رمأو

 «دجسملا ف نوعيابتي موق ىلع رم نب ىسع ىتأو ء * كاف هللا ضفد
 .ىعافاأللا © ءانبأاي:لوقي وهو ء اب رض مهيلع ىعسي لعج مث , افل هءادر لعجف

 . ةرخآلا قوس ىه ٠ اقاوسأ هللا دجاسم متذا

 « هنع هللا ىضر نم الإ دجاسملا هذه قتيال» ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 مدجاسم و نوفاختي نامز رانلا لع ىتأيسو . ةنجلا هلف , هنعهللا ىطرنمو

 هنإف "هوسلاجت الف نامزلا كلذ ناك !ذإف . ايندلا ركذ الإ ةمه هل تسيل
 نوركذي موق ع ةيع هللأ ىكر باطخلا ن رم 7 4 ةداح موف هلل سهأ

 رذصتلاو « مهريغ ىلع روهظلاةيغب « دجاسلل نوبهذي نمءالؤه نمسيلو )١(
 . سانلا نع ىلاعتلا ليبس ىلع ظعولاو . ةمامإلل

 هنيبو دجسملا جراخ ةالصلا بقع امأ . ةعما ةالص ىف دجاسملا لخاد ىأ )م(

 . هيف ءىنث الف هعيرشلا نوناقب ثبعلا هسفن هل لوست نم باهرال نيلصملا عيبمج

 . ( الأب) لصآلا ف ()

 . قطنملا ضيغب . قطنلا هوشم حبصت ىتح نانسأالا نم كف الخ ىأ (4)

 . ( نبأي ) لصالا ف (0)
 مالا قاقحتسا نم فوخلا وأ . مهعيجشت مدعل امإ . ميتسلاجم مدغ 00

 هفوخ وأ «ةصاخ مكنم اوءلظ نيذلا نييصتال ةنتف اوقتاو » ىلاعت لاق . ةنتفلا
 . مهنم ىودعلا



 #0 ؟ .دي تكتل

 مترك ذ اذإف . هللا ركذل دجاسملا هذه تيب امتإ : لاقف « دجسملا ىف مهتراجت
 . عيقبلا ىلإ وجر خاف ّ ايندو مك راجت

 : ةنماشلا ةينلا

 .ةراجت ىلإ ىوحلا ةراحجت نمو « ةرخآلا ىلإ ايندلا نم برحلا ىوني
 هنا وخإ ىلإ ايندلا ءاتبأ نمو « ناوضرلا قوسي لإ نارسالا قوسنمو ؛ قتلا

 هلوةىنعم ىف مهضعب لاقو « هللا ىلإ اورذف ء ىلاعت هللا لاق « ىقعلا ءانبأ نم
 ىه ليقو « مرتلاو ةكم ىهليقو « دجاسملا( ىهلاق «انمآ ناك هلخد نمو »

 اذإ الإ « ةكلحلا نم صاختب الو « ةرطاخملا نء دبعلا وجنب الو . ةنجلا
 « دجاسملا عاقبلا ريخلاو مل-و هلع هلأ 7 لاقو ةنجلا ىف هيمدقب لصح

 .ءاجورخ مترخآو . الوخد مهوأ | ابلهأ ريو ؛ | داهأ نسانلا زيخو

 اهلا دنم .دججاس لال يق . ائمآ ناك هلشدنمو : هلوقىبعم ىف مهضعب لاقو

 .كلمإة] ةيصعملا ىف هعقوي نأ عيطتسي ال ء هدونجو سيلبإ ةنتف نم نمآ وهف
 «دعبنم ةسوسولا الإ « دجسملا فدبعلال وصحدمب نيعلل سيل [ و ] . "اهم

 ١ ميظعلا زوفلا هل لصح . ركبو . هلك كلذ ديعلا عفد اذاف

 ركفتلاب نآرقلاةءارقو « دجاسملا:ةعبرأس يلب] نم نهرا نوصح لبقو
 دنع عقي رظنلا نهريخو « دهازلا ملاعلا هجو ىلإ رظنلاو « ةالصلاو « هيف
 ضعب لاثو :[ © كلذ] نم وجني داكز ال ةءارقلا فو . ©"ةسوسولا
 « لطابلا طاسب ىلع هلجر عضوو دجسملا نم ديعلا جرخ اذإ : ءاكحلا
 خادل نهمس تأذ « هذسج نماق رعزيتسو ةئام الث ىف ايندلا ةوالح [تا]رشتنا

 . ©2ىلاعت للاب ةفرعملا لهأ الإ كلل دهشي ال غودل ا دسج ىف

 . ء هب ه لصألا ىف (1)
 . , نع ه١ لصالا ىف (0)

 . ةسوسولا نم ىأ ١)
 يئاعلاو ٠ نيعللا ضرملا اذه نم ءىربي ةسوسولا دنع دهازلا ىلإ رظنلا (4)

 , نأسالا تاتش عمجب ام زاج ائداه ادعم هبجو دخَتي دهازلا



 دب ؟ءركادس

 ولج ىف ةينلا باب

 اذ دوعقلاو .ذجاسملا ىف دبعلا

 «ء نيقتملا لاععأ لئاطفو . نيدلا: نأش لضفأ نم دجاساأا ىف دوعقلاو

 نم صاالخإلا لهأ >لإ كالذ ىلع مودي الو « نينس#ملا تاجرد عيفرو

 نينمؤملا نيتاسب دجاسملا ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق اك , نينمؤملا

 ةولذ1ىف ربصلا , ريكسملا لاقاكو ,"2صفقلا ىف ريطااك دجسملا ىف قفانملاو
 دعق اذإ نم ملل ىغيفيو :؛ قيرطلا دوجو ةمالع وهو ء نيصاخملا لاص نم

 ةين لكب هل بتكيل « ةبحتسم . ةين ةرشع ىثاهدوءقب ىوني نا ء دجسملا ىف:

 لامعالا ناف , !رييكازوف هب زوقيو « اهظع اباوث ىطعيو «ارفاو ءارج
 , 3” كلذ كل حرشأ انأو « ىون ام ءىرمأ لكلو تاينلا#

 : ىلوالا ةيئلا

 رجالا فيعضت لصح ؛ ايلع ةظفاحملاو . ةعاجلا ىف ةالصلا ىوتي
 « باهولا كلملا لوسر باوصلاب قطانلا نع . ريخلا ىف ءاج امك ,« باوثلاو

 هدحو هنالصىلع ديزت ةعامج ىف لج رلاةالص : لاق هنأ « ملسو هيلع هللا لص

 . ديزاا بلط هس ولج ىونيف « خالص نيرشعو ةعيس [ | ٠

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر بطخ : هنع هللا ىضر ةريره وبأ لاق

 , غارفلاو ةعدلا ىلإ دجاسملا نم جورخلا بقع سانلا ليم نأ بلغي (0)

 ةدلملا نع نوعدعتي لوا ١ فعاسلل .ةزواجما ةنانلا .لاحا .ى تونك
 ايندلا ةوالحب روعشلا ىرهاظ ريبعت اذهو . تاودنلا هذه نع نوثدحتيام رادقم
 . هتينو لمعلا طورش ةمص دقفتو . لمأتلاو سفنلا عم ةواخلاف ء قملا كولسلا امآ
 . سفنلا ةبساحم باريأ نم كلذ ريغو

 هدوجوف . دجسملا ىف سانلا هاري نأ الإ هل ةياغ ال هنال ؛ هحضاو ةلعلاو (-)

 . سيلا رئاطلا ةروص ىف هلعحجي ديدش جرح دجملا ىف كلذ دعب
 . « ىم . كلذ كل حرشأ ١ لصالا ىف ()



 ب الموب

 تاولصلا ىلع نم .سانلا امأ اي : لاقف ابطخ ةبطخ رخخآ تناكو ربنملا لع
 «عماللا قربلاك طارضلا ىلعزاج « اهتاقوأ ىف ناكام ثيح ةعاملا ف سلا
 « ردبلا ةليل رمّقلاك هبجو ةمايقلا موي ءاجو « نيقباسلا عم ةرمز لوأ ىف

 :بعك لاقو « هللا ليدس ىفليتق رجأ [ هيف ] اهيلع ظفاح موي لكب هل ناكو:
 ءاهدهمثي نم ددعك ةعاجلا ف فدعضتل ديعلاةالص نأ ةاروتلا ىف '”دجتل انإ
 عابتا : لاصخ عبرأ ةعاما ىف . ىمشلا لاقو "' ةجرد فلأف افلأ اوناكنإ

 . ءايرلا نم ةءاربلاو ء وهسلا نم جورخلاو « باوثلا فيعضتو « ةنسلا

 : ةنائثلا ةينلا

 دق هللا نإ لاقو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ةقفاوم ىوتي

 ىللصاك مكست ويب ىف متياصولو ء ىدهلا ناس نمنهنإو:ىدملا ناس مكيبنل,نس

 ىحأ نم » مالسلا هيلع لاقو « متالضلو ٠ مكين ةنس منكرتل اذإ فلختملا اذه

 لك ىداني : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو « ةمايقلا موي هعيفش ان ف سس نم هند

 هيلع هللا مرح«لسو هيلع هللا لص هللأل وسر ةنس كرتنمةئيدملا نم كلم موي

 . ةمايقلا م وب هتعافش

 : ةئلاثلا ةينلا

 نم ريصيف « ربظعلا لضفلا هل لصحيل , نيملسملا "عمج ةرئاكم ىوني
 ملس و هيلعهتلا لص لوسرلا لاتاك. نيدلطخملا نم هسقن دتعناك نإو . مهتلمج

 أوسلاب مكسيلع » ملسو هيلع هللا لص لاقو « مهنم وهف موق داوس رثك نم»

 ريخ ىفو . ثيدحلا ىنعم ىلع . ةدراشلاو ةيصاقلا ذخأي بئذلا نإفءرظعالا
 قي ال موقلا مث ىكنالم . ىلاعت هتلا لوقي دجاسملا ف ركذلا سلاجم

 . مهسيلج

 . «ىدجتل انإ ١ لصالا ف ()

 . تيملسملا ددع ريثكت كلذ عم هتيت ىف ناك اذإ 069

 .ء في رجحت وهو عي » لصالا ف ()

 ( بولقلا لع - ؛4)



 ديول

 5 : ةعبارلا ةيدلآ

 هلق نيبنع قف لاك -ةالتاا دعب ةالملا ناظعاب ةطبارلل '“ئرن
 ىف ةطبارملا ىنعي . اوطبارو اورناصو اوزيصا !ونمآ نذلا اهأ اي: ىلاعت
 مكلدأالإا] 5 و هيلع هللا لص لاقو. ةالصلا دعب ةالصلا راظتناب ء دجاسملا
 . هللا لوسر اب ىلب : أولاق ء تاجردلا هب عفريو ءاياطخلا هب هللا وحمي ام ىلع

 راظتناو « هراكلا ىف ءوضولا غابس]و , دجاسملا ىلإ ىطخلا ةرثك :لاق

 ةملس وهيلع هللا يصلاقو . طابرلا مكلذف طابرلا م رلا مكلذف« ةالصلا دعب ةالصلا

 © هسشك ىلع هللا ليدس ىف هسرف هب دشإ س افك ةالصلا دعب ةالصلا رظتنم

 طابرلا ىف موةي وأ : "ث ثدحي ملام تاوامسلا ةكئالمو هيلع هللا ىلع

 ا
 : ةسماخلا ةيذلا

 ةهرثو . ىهنلا نع هحراوجو ةناسلو هرصبو هععم فك هب ىرشي

 هنع هللا ىضرع نوءظم نب نامع نأ ريخلا ىف ءاج اك ءدجسملا ف سولجلاب
 .ىل تقاض دق ضرالانإ . هلل لوسر اي :لاقف ءملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاجخ

 ؟ كسفن هب كرمأت اذامو: لاق [ هب ] قرمأتو ىسفن هيلإ وعدت ام ىلإ
 بهرتلا نإو . نامثعاي الهش . لاق . بهرتلابىنرمأت اهن] . هللا لوسراي :لاق

 نايثعل فوت هنأ . ىرخأ ةباور: فو « ةالصلا دعب ةالصلا راظتنا ىمأ ىف
 [ه]دقفتإة] دجسملا كرتو ايارحع بصنف . تيبلا ف سلجف نبا نوعظم نبا
 مرح دق هللا نأ تيلع وأ . نايثع أ : لاقف هاعدق « ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا

 سنأ لاقو . ؟ دجاسملا ف نمواجلا ىتمأ ةينايهر نأو ؟ ةينابهرلا ىت ءأ لع
 ةالص مأ كيلإ بحأ ةبيذلا كرتاهقا لوسر اي . هنع هللا ىضر كلام نبأ

 . ةعكر فلأ ةالص نم لضفأ ةييغلا كرت:لاق ؟ ةعكر فلأ

 ةوادملاب هل مشك لاقيو ةوادعلا كل رمضي ىذلا ىذلا مشاكلا()١)
 . ىنبع هحشاكو

 . فاكتعالا طرشل ضقن ثدحلا نآل (0)



 5 قلل كاسم

 : ةسداسلا ةينلأ

 نب سنأ لاقو . هنم هجورخ نيح ىلإ دجسملا ف فاكتعالا ىوني

 ناكو : فاكتعالا ابنإو ا” اهساوث ىصحب ال الامعأ لامعالا نم نإ : كلام

 لخدو « ناضنمر رهش نم لواآلا رّشعلا ىف بففكستعا ملسو هيلع هللا ىلص

 :هل لاقف ءافكتعم ءارقفلا نم نيحلاصلا ضعب "”اهنف ىآرف دجاسملا ضعب

 سولجلا ©« تمولف ء تنبلا بحاص تيصع : لاق ؟ ةعاسلا هذه كسولجام

 ضعب ىلإ رخآ لجر لخدو . ىلءرفذي ىتح جرخأ الأ تيلآو هتيب ىف
 هباب ىلإ ىناعد:لاقكانهاه اسلاج كلام : لاقف ءافكتعم اريقف ىأرف ءدجاسما

 . لوخدلاب نذالا رظتنأ انأف هتيجأف
 : ةعباسلا ةينلا

 ى ءركذلا قاح ف سولجلاو « كلذ هل قفتا نأ للعلا عامتسا ىوني
 . ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا نع ربخلا ىق ءاج 5 .٠ ميظعلا باوثلا هل لصع

 ليس يف دهاجلاك ناك فلتكن وأ هللا ركذي دجسملا ىلإ ادغ نم .لاق هنأ

 ايم وأ اعمتسم وأ اللعتم وأ املاع نك . لسو هيلع هللا ىلص لاقؤ . هللا
 دنع ةعاس سواج . ىملسو هيلع هللا ىلص لاقو . كلهتف سماخلا نكف الو

 لاقو . نيع ةفرط «© هيف هللا ىصعي ال « ةنس ةدابع نم هللاىلإ بحأ ءملاعلا
 كردأ نمو . ساجم كردأ امتأكف :لاعىسلج كردأ نم . ملسو هيلع هللا لص
 . باذع ةدش ةمايقلا مو: هيلع سلف « ىسلجم

 : ةنماشثلا ةينلا

 9 هتايح:مايأ هعفترل ء هاخأ ديقتسف هللا يف اخأ فداضو دنا قزح

 هللا لو . هنع هلأ ىضر ةريره ىنأ نعو . هتاقو دعب هللا ىلإ هل عفشيو

 )١( هباوث) لصاللا ف ( .

 )0( هبف ) لصألا ( .
 . ( تءزلأ ) لصالا ف (0)

 . ( هيف ) لصآلا ىف (:)
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 لظ ال ثيح« لظ ىف مهلظأ مويلا ؟ ىلالحي نوباحتملا نيأءةمايقلا مويىلاعت

 . ايظعتو ىل الالجإ ىأ ىلالحي ىنمم . هللا هحر بلاط وبأ لاقو . ىلظ الإ
 كلذ امو ٠ لجأ نم اوباحتو«ىتبحم ىلع ارفلأتو ؛ىتعاط ىلع اونواعت ىأ
 :لسو هيلع هللا لص لاقو « هلدف تللجأو تمظع دقو « كلذ بحأ نال

 هعفر « هللا ىف اخأ ىخآ نم نإف . اناوخ] هللادابع اونوكو هللا ىف !واحت
 . هنع هللا ىطر باطلا نب رمع لاقو . هلمع نم ءىث اهلاني ال ةجرد هللا

 . لسو هيلع هللا لص لاقو . حلاص أ نم اريخ مالسإلا دعب دبع ىطعأ ام
 ركذ نإو ء هركذ ىسن نإ .احلاص اليلخ ©20هقزر اريخ هي هللا دارأ نم

 ذإ« ةفرع لاب فوقو نمنو . هنع هللا ىضر . ىنانملا تباث لاقو . هناعأ

 هباجأف . بيح اي: رخآلل امهد>أ لاقف ؛ىناوطقلا ءايعلاامهلع ناباش لقأ
 © انيذعيهل اتدداوتوهبف اندباه ىذلا <97 ىزتالأ . لاق .بمحتاي كيبل . رخألا

 . كلذ لعفي سيل معن : لوي وهو اتوص تعمد ف

 : ةعسأتلا ةينلا

 «كلذ مهاشغي نمةلمج فل صحيف ءهللا دنعنزم ةمحرلا لوزن راظتنا ىوتي

 ةمحرلا مهتيشغ الإ هتلا نورك ذب موق سلج ام . لو هيلع هقا ىلص لاقو

 اروفغم اومدقا . داتمهادانوءهدنع نميف هللا مرك ذو , ةكئالملا [مب]ةفحو

 دجاسملا » ملسو هيلع هتلا ىلص لاقو ..تاتسح مكن انيس تأدب دق « مكل

 مهتالص ىف م ءابلهأ نيم .ةتي نم ءابلهأ ظوف ةظوفح ءابلهأ نوميمةن وميم

 هيلع هللا ىلع لاقو « مهتارو نم هللاو مدجاسم ىف مث . مهجناوح ىف هللاو

 . اهيف ىلص ىلا [ هالصم ] ىف مادام ةكمالملا هيلع ىلصت مدحأ نإ . سو

 ( هللا هقزر اريخ هب دارأ نم ) لصالا ف ()

 باوجلاو (لب) وأ (معنب) هنع باجي قملا مايفتسالاو ( ال١ لصالا ىف )0

 . انبذعي ىأ ىنلل ىنن ىلبب ةباجالاو انبذعي سيل ىأ قئلل رارقإ محنج

 . ةمايقلا موي انيذعي ىأ (#)
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 اذإف. ايف ثدحي ملام . همحرا مبللا ةكئالملا لوقيو . ةمحرلا هيلع لزنتو
 . ًاضوتي ىتح هتالص لبقت ل ثدحأ

 . ةرشاحلا ةينلا

 ءاجاك « مهةهنم ةيشخو :ناوخإلا نم ءايح بونذلا كيتي هلعل ىوتي
 اصلا لجرلا نم ىحتسقاك هلا نم ىحتسا . ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع

 ءهتاؤر هللأ مكر ك ذت نء.اوسلاج: مالسلا هيلع ىشع لاَقَو كموق نم

 مصاألا متاح لاقو « هلمع ةرعالاق مكبغريو « هقطنم مكلع ىف ديذيو

 كاسنأو « هتيره كنطاب ىلع عقو هتيأر اذإ نم ةسلاجمب كيلع . هللا همحر
 ضعب لاقو . هنم ايرق تمدام كالوم ىصعت الو . هتيؤر دلولاو لهألا

 : لاق . هللا نم يحتسأ انك .لاصلا لجرلا نم ىحتسال ىنإ . ةفرعملا لمأ
 «هذخف ىنلا ءىطغ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع نافع نب ناّدع لخد املو

 ىحتسأ الفأ :لاقف . كلذ ىفهل ليقف رمعو ركب وبأ هدنعو« ةفوشكم تناكو
 ؟ ةكمالملا هنم ىحتسل نمي

 5 6 رسكع ةرشع ©'7ةبداحلا ةينلا

 أآدهاز هلمأ ف ًارصقم نوكسيف 03 لود نأ هلئأ باذع م ضاخلا ىو

 لزت وأ . رايد ن كلام لاقو « هلا»- ىف الضاف « ىوايندلا هنقو ةرامع ىف

 بيصت ال قعاوصلا ليقو « دجاسملا لهأ كلذ نم قوُغ باذع ءامسلا نم
 . هللا ركاذ

 : ةرشع 9 ةزاعاا ةبلا
 ل ويحل حا ن فواحسمووسس مول ريس ل تمم ع يد فص "ميلا

 للصحف « هللا تب ف هيلإ رظنلاو » هلل هن ران زف < هلل خلا ةاقالم ىو

 ليقعلانيزر ىنآل لاق هنأ لسو هيلع هللا: لصىنلا نع ىور اك . هللاباوث هل
 .فلأ نوعبسةميش« هللا فاخأ ًارئاز هتبب نمجرخ اذإ لجرلا نأ ترعشأ ه

 . ( ةرثع ىداحلا ) لصآلا ف(١)
 . ( ةريثع ىتاثلا ) لصالا ىف 20
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 نأ ثتعطتسا :نأق. هلصف كيف لصو هن انبر :نولوقيو هيلع تنولصو « كلم

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر رمأ اذرف' . لعفاف كلذ ف كدسج لمعتسق

 ىبع تقح ىلاعت هللا لوش : : لسو هيلع هلأ ىلص لاقو . هللأ ف خلا ةرايزب

 اليم شما . رثآلا ف ىحو . ىف نيلذابتملاو « ىف نيباحتملاو ىف نيروارتملل
 لايما "”ةثالمث شمأو ء ًاضيرم دعو نيليم شءاو « قت مامإ فلخ لصو

 هللا ركذي ملاع س اجي روضحل لايمأ ةعبرأ شمأو ؛ اص لجر ةزانج عيشو

 دزو لايمأ ةتس شماو « نيعطاقتم نينثا نيب ملصأو لايمأ ةسمخ شماو
 الاد ناكاذإ « داو لمع ىف ديعلل عستجي بلك تاينلا هذهف ١ هلا ىفاخأ

 هل لصح نم نيب ناتشف ءامسج ًابارث وءايظع آرجأة ين لكب طعي "7 ًافراع
 لماع [و] ةنسحلا تايئلا نم كلذ قلص اىلةريثكر وجأ دحاو «© لمع ىف
 باخدقلع '* ةينلا حالصإ نعهوهسل ريثكلامعأىف دحاو رجأ هل لصحت ال
 . هللاب الإ ةوق الوءهتمحرب هللا هكرادتب نأ الإ لمع طبو اذه ىعس

 هلل عوجتلا.ف ةينلا

 ةينلا هيف هل مص اذإ ؛ ابعت اهرثك أوب نمؤملا لاصخ لجأ نم عوجلاو
 . تاجردلا عيفر ىلإ ديفلا غلبت «تأيحت اهيل تاين كس هشو , هل

 « اهتفلا#ع راثيإو ءاهريسكتو سفنلا ليلذت هتعوج ىوني : ؟”اهلوأ

 . لايمأ ( ثالث ) لصآلا ىف ()
 :« ىوقتلاو ربلا ىلع نواعت اهنآل « لفاوتلا لضفأ هللا ىف ناوخالا ةرايز ()

 « ةيصعملاب مهفنأ مهثدحت نمل بيهرتو « نيملسملا ةطبارأ ةوقو هللا لبي ماصتعاو

 . دجو نإ لاح وأ ملع ةدافتسا اهيفو . بيغلا ربظب هيخاآل خالا ءاعد اهيفو
 . لمعلا ىف عورشلا دنع هبلق ىف ابلكابعمجب افراع تاينلا هذهب املاع ىأ («)

 . ( هلع ىف ) لصآلا ف (4)

 نرتقا نإ لعفلا سفن ىلع دبعلا بقاعي دقو « ةين نود لمعلا ءادآل وأ (ه)
 ءوس ةيفي

 . ( هلوأ ) لصآلا ف (5)
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 هبلانف « تاواهسلار امج سصحأ ءادالل بدحتسإ و « تاعاطلاعصت لخد ىلا

 هبر ماقم فاخ نم امأو » ىلاعت لاق اك . تاجردلا عيفرو ء اضرلأ هللا نم
 ول « داعم نبا ىح لاقو « ىوأملا ىه ةنجلا نإف « ىوملا نع سفنلا ىبنو

 "7 ىنفلأ نيرشعو ةعبرأو فلأ ةئاعو تاؤامس عبس :4”2.:المب تعفشت
 كلويخدلاو ايندلا كرت ف سفنلا كحلاصت نأ ىلع .ىفوو ةمكحو باتك لكبو

 . كل تداقناو كتباجالل عوجلاب اهيلإ تعفشت ولو.كبحت مل ةعاطلا تحت
 انع نولوحتملا لوحت ام. وه الإ هلإ ال ىذلا هللاو . هللا دبع نب لهسلاقو

 الإ نيديدصلا نوقيدصلا راص امو . عو ,جلاب الإ . هللا بح ام ىلإ هللا هرك

 : مط تلقف :ةكعنيحايسلا نم ةفئاط تيتأ ةصفارغ نب جاجحلا لاقو . عوجلاب
 ةعصلا ةبادلا تنَآَو امأ اولا ؟سوفنلا 8 وجتب هءايلوأهللا رمأ اذا ىقورخأ»

 05 وع نأ الإ هيلع نورد ال مهل أو ؛ هلهأ ىلع درشي بعصلا ريعبلا وأ

 دبع نم امو « هكئالملا هب هللا ىماب اهشطعأو هسفن عاجأ اذإ دبعلا نأ الإ
 هللا ثعبو « رون نم اجات ادغ هسأر ىلع عضو الإ عض وم ى هب هللا ىهاب

 اهتمزأو ءرفص لا ورح اللا . توقايلاب تيل-دق بئاجن عم « رون نم ةكئالم
 اهوفقوي ىح نودلخلا اهدو# « رضخاألا :دجريزلا الاحرو موظنملاؤاؤللا

 . هللا ىلإ مهروبق نم نوبكريف ءايندلا ف شطعلاو عوجلا لهأ روبقءاذ<

 . ( تاوامس عبس ةكئالع ىلإ تعفشت ) لصآلا ىف )01(

 ءارو سلو . ىزارلا يحيك ليلج ملاع نم اذكم ددعلا ةقد رس ىردأ ال ()

 باسو . فرحلا ملع لئاسم نم نيديرملا نسلأ ىلع ىرحي امم تاليوأت كلذ لثم
 . لمجلا

 اذكه سفنلا ىف العاف عوجلا ناك منو ( كل دا داقناو كباجال ) لصالا ف (©)

 .هيف ابكولس لوأ ىفهب ىوقت تناك نإ و . رشلا ىلإ اهدوقت ىتلا امتاوهشفعضي هنآلا
 7 ( اهوعيجي) لصالا ف (؛)

 . هللأ هجو مثف اولوت امئيأو !؟ ةباد هلإ بهاذلا بكري ىتح هللا نيأو (ه)

 -.ةيبجملا ةصقلا هذه َْق ام هيلع ساقي ىح ىرهاظ ل ىنطأب رأرف هلئأ ىلإ رارفغلاو.
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 هيلع ىسيع ىأر سيلبإ نأ ىغلب : لاق هيلع هللا ةمحر ممدُأ نب ميهارإ نعو

 الفأ لاق « ىولتت كارأ ىلام : لاق ىولتوهو مو تاذوةليل تاذمالسلا

 .قوك ةيدوالاو لابجلا هذه تلق ول ىنأ ملعت كنإ ىسيع لاق ؟ ًاماعط كين
 انأف ىعم كسوساج سفئنلاو ىودع نكلو .تناكل هللا نذاب امان

 .نإ ١ كيل ] ىربخ لصوت ةوقهل نوكت ال ىتح.هفعضأو سوساجلا عوجأ

 : عوجلا ق دشنأو كلذ ريغ اندلا نم ديرأ الو كيبذبو كلاظيخ ىعوج

 تارفلا ءام نم بعقلا ءلمو فيغر هيلغ عوجلا تنأر

 تابسلل انوع عبشلا تيأر ىلصللل انوع عوجلا تيأر

 .نيدبرملا قيوشتل امإ فوصتلا بتك ىف صصقلا هذه لثم دوروو ؛ اهلاثءأو ح

 .اهتاورةيننسح ريثأت تحن تدرو امإو « ايندلا ريثأت تحت اولاز ال نيذلاءافعضلا

 )١( اهتاوهش نم اهيف بواجتي ام هيلإ لقنت . ناطيشلا ةسوساج سفنلا .
 نمل سوسيف اهل كلذ ريسيت ىلع نوعلا همبلتستف «ء ديرت ام عيشت نأ اهل لوسيف
 ناطيشلا ىلإ هنلبت اًثيش. دجت الف ةوبش.لك ابيلع دسي عوجلاو « كلذ ىلع اهنيعي

 كللذك سسجتتف « مولعلاابيف لحتو تادراولا اهيلع درن ةيناحور كلذدعب حبصتو

 فوقولاو « لمعلاةيؤرب « كولسلا اذهابياع دسفينأ ناطيشلال واحيف ةلاحلا هذهىف

 ةدئافلل امامتإو «هيناطيشلا رطاوخلابو فشكلابو «ةيالولابابعانقإو « دهاشملا دنع

 رذح ىلع ابضعب رش نم بالطلا نوكيل رطاوخلا عاونأ نيبت .

 ابعم كلامتيال ةجعزمةبه امإ وهو . ةميدقلاةدارإلاب لصتي : ىنامحرلا رطاخلاف

 ناسا 1 ةرخ اند نع ةلاب ”ةيفابإ و ىيقلا اكل عر هم ديرما
 امإو ديرملاعفرت نأ امإ هذهو ةضباق ةبه امإو.. ةقيقح ىف مالك عام وأ . ةبيغ نم
 .هلذت نأ

 ىكلملا ةياغ هيف ىامحر رطاخ لكو . ىنامحرلاب قلعتي وهو : ىكلملا رطاخلاو

 :اهنيب طسوتلا ذإ ةياهنلا وأ ةيادبلا دنع مدقلا كوالا ىلإ دشري وهو ؛ سكعالو

 ّ . روبمخلا لزانم
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 : ""ةيناعلا ةلا

 محلاحو هلاح ىف هباحأو سو هيلع هللا لص لوسرلا ةقفاوم ىوني
 موب هسّقن نم : ملسو هيلع هلأ ىلصلوسرلا لوقلءممترمز ف ًادغرنوكسيل

 ىلص هللالوسر [ىلع] تلخد:هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع لاقو. مهتم وبف

 عوبلا نم ىولتي وهو ريصحهتحتو هبجو ىلع بكنا دقدتيأر ف لسوهيلع هللا

 هللاىضر [ةشئاع] تلاقو.ىّتمأ بونذ ىل به ىثطعو ىعو : لوقي وهو
 وأ لاقو ز وع نم نوعوم هباحأو ملسو هيلع هللأ ىلص هنن لوسر ناك امنع

 لرش ىدح 57 ريتملاو ريقلا ندي عوجلا سس خرصأ انآو شار دق : ةر ره

 ايرإسو هيلع هنأ ىلص نآاكو 5 وجا الإن ونج نم 2 امو نونجي هنإ سانلا

 نم غرف اذإف .عوجلا نم مهب ال ضرآلا ىلإ مايقلا نم هباعصأ طقاستيف ىلصي

 نأ نمو متددزال هلأ 32502 مكلام تولت وأ : لاقو مهلإ تقلا 0 هن الص

 نم ذاجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر داع . لاق هنع هللا ىضر سايع

 هب تأيلف هدنع ناك نم :لاق رب بخ معن لاق ؟ ائيشث ىهتشق له لاقف راصتأل

 لقأرذ ىناآللسو هلع هللأ ىلص لاقو . همعطأف ا ةرسكب هادف لجر مأقف

 . ىطس ولاول املا ةيعيص|ب راشأو نينابك ةنلا ىف ىعم نكست مالكلاو ماعطلا

 هعوج لاط نم ةمايقلا موي ًاسلج ىنم مكبرقأ نإ . لسوهيلع هللا ىلص لاقو

 ديرملابل مب وهو هقحاولو مسجلا لصتمو قاطيشلاب قلعتم : ىناسفنلا رطاذاو

 نيزيو ميظمتلاو تدصلأو هاجلا ىلع شح و ةحابم تناك نإو ةيندنلا تاويشلا ىلإ

 . ليوأتلا لع نيعبو ةلئاقلا هبشلاو ليطعتلا نيزيو ةمحرلا نم سأيأ وأ ةعدب

 قلعتيو ىناسذإلا لاكلا عنهو صقنلا ىلإ بذحي وهو : ىناطيشلا رطاسخلاو

 ساكتتا ف بيسلا وه رطاخلا اذهو مفانلا ملعلا ىسنيو رهاظلا مرحنأ نيزيو ىوملاب
 ةعماجلاب روصم بيطخلا نبال فيرشلا بحلاب فيرعتلا ةضور عجار ] نيكلاسلا

 [ فرصت ١45 ةيبرعلا
 «ةسداسلا» لصالا ىف )١(
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 دوعسم ناو هنع هللا ىضر ةريره وبأ لخدو . ايندلا ف هنرحو ةشطعو.
 . عوجلا مهسم دقوءلسو هيلع هلل للص هللا لوسر ىلع ةباحصلا نم ةسمخ ىف:

 قيوم الإ مهل دحي لف . نوعئاج انإف ؟ زبخ نم له هللا لوسر ايأ : اولاقف-
 ىف نم ىّتم ىتح .هللا لوسر ايأ اولاةف .ًاعقوم مه عقي ملف . هولك أف ريعش

 دجأ مل ىنإفءركشلا اوثدحأو هللا اوقتا نكلو ؟”اهيف اوك نللاقف ؟ ةعاجملا
 1 نيراصلا' الإ بأس ريع ةنجلا نولخد“ اموق

 : ةثلاثلا ةبنلا

 لوسرلا لاقام ىتعع نوكيف ءايندلا ضرع نم دوزتلا ةلق هعوجم فى ا

 لضفأو « عوجلا مبءرد لضفأ نامز سانلا ىلع ىأ. . ٍلسو هلع هللا. ىلص

 هللا نم ىضر نم : لق ام ىنععو . مونلا مهتدابع لضفأو «تمصلا مهمولع

 عد: مصأل امناح لاقو . لمعلا نم ليلقلاب هنم هقلاىيضر « قزرلا نم ىلباقلاب
 عدو ٠ . مثلا نم جنت تاذللا عدو « ايندلا لهأ ة ةمدخ نم ©" جينا تأررشلا

 هنطب لاسرإ ردقب ايندلا بلط ىف ىعسي دبعلا كلذو « ىغلا نم جنت عمطلا
 : ايدلا نم اللقتم هسفن هعيوجتبو هلك أ كرتب بسحيف :«تاوبشاا لكأ 5

 كلذك كنطب دهز ردقيف .كنطب ايندلا: لاق ؟ ايندلاام نيفر اعلا ضعبل لبقو'
 . ايندلا ىف كدهز

 : ةعبارلا ةينلا

 ىذلا مويلا كلذ ىف ادغ ةمايقلا ةصرع ىف ةحارلا دوجو هعوج ىونب
 ةحار الو بارش الو © ماءط اهيف مجوبي ال . ةتس فلأ نوسخ هرادقم

 اعايج ةمايقلا موي نورشحت سانلا:ٍلسو هيلع هللا ىلع لاقو . نوكس الو

 ص ىنلا لاقو . ةرخآلا َْق عبشلا لهأ م اندلا ىف عوجلا لهأ نإو اشاطع

 ىه ىوقتلاو ريصلا نم عوجلا عباوت نإ لب مكيكري هسفن عوجلا سيل ىأ )١(
 . اهربطتو سفنلا ىرت تلا

 . وجت ١» لصالا ىف (؟)
 . « ًاماعط ١ لصاللا ىف (م)



- 

 «ناشظع كديكو «عئاج كنطب وت ولا كيتأب نأ تعطتنا نإ . سو هيلعهتلا

 هكئالملارقتوءنيببنلا عم لحتو « لزانملا فرشأ كلذب لاثت كنإف. لعفاق
 مكيلع تفاشأ انقوغأ» سو هيلغ هللا ىلص لاقو « مهلع كحور مودقب
 . مكجورفو © ”يكنوطب ىف قلا ام ت ثنا روكا

 : ةسماخلا ةنئلا

 لصحيف :ًاعئاج آمئاص ناك اذإ ءالخلا ىلإ فالتخإلا ليلقت هعوج ىوني
 هباخصال سو هيل هللا ىلص لوسرلا لاقاكمءايحلاوقدصلا لهأ ةجرد كللذب هلا

 ؟ هللا نم ىحتسن [ فيك] هللا لوسرام اولاق.ءايحلا ىح هللا نماويحتتسا

 امو سأرلاو ء ىعو امو نطيلا ظفحيلف ءايحلا قد هللا نم ىحتسا نم :لاق

 ءايحلا ةّقيقح نأ لسو هيلع هللا ىلص ربخأف.. ىلبلاو توملا ركذيلو ء ىوح
 لقيل . هلل عيوجتلا وه كلذو « نطبلا ظفحنهادحإ ءلاصخ ثالثلا هذه
 نم ىنر نم تيبحتسا دقل:هّنأ همحر رايد نبا كلام لاقو . هجرخو هلضد

 ةاصنح قزوز لمح نا نأ تل تبع قم وقلا لإ ترا ام ةرثك
 ىنلا بامصأ فصو ىف نسحلا لاقو ٠ توملا ىنيئأي ىتح "اهصمأ تنكف
 ف |[ تزيقب وأ نأ ( ىمهتيف ةلك آلا لكأيل مدحأ ناك نأ: ملسو هيلع هللا للص

 . ايندلا نم هداز 'نوكتتف ءاملا ىف ةرجآلا قت اكهفوج
 : ةسداسلا ةينلا

 . سو هيلع هللأ ىلص لاقو . هضغي نم دعابتلاو هللا تقع نيم سلتا

 الالح هللا قلخ امو ؛ لالح نم ولو ءىلم نطي نم هللا ىلإ ضغبأ ءىش ام

 . ثالث نم هلا ىلإ جضتل ضرالا نأ ربخلا فو ؛ قالطلا نم هيلإ سس
 .ماعطلاب ءالم . ىف ولا لثم مهنوطب نيذلا«لاتخلا ريقفلاو . ىنازلا ميشلان م
 دقف نيعوج نيب ةعبش عبش نم . هللا همحر ملا بلاط وبأ لاق د كلاو

 . « كنوطب ٠ لصالا ف ()

 « هصمأ ١ لصألا ىف (0)

 « نوكيف ١ لصالا ف (0)
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 دبعلا ماض اذإ اذهو . . لسو هيلع هللا لص لوسرلا باخضأ ةريسب ذخأ

 « نيعوج نيب عبش اذهف « هدعب ًامويو هلبق ًاموي موصيو ءليللاب رطقيفهرهد
 . ةعبش نه رثك أ اذه عوجف

 : ةعباسلا ةينلا

 . رضلاو ىلآلا نم عوجلا لهأ لاني امل ًاركاذ نوكي ىدهسفن عد
 عبشي ناك امعرصم نئازخ مالسلا امهبلع بوقعي نب هفسوي كلم امللاةيو

 . عئاجلا ىسنأف عبشأ نأ فاخأ : لاقف . كلذ ىفدل ليقف ء هسفن ماعطلا نم
 ةمعن فرعي ال : سفنأ ةسمخ الإ ©اهرادقم فرعب ال ءايشأ ةسمخ ليقو

 لمأ الإ عبشلا ةميق الو « رباقللا لهأ الإ رمعلاةميق الو ءىضرملا الإ ةيفاعلا

 ق وه نم الإ ءوضلا ةمعن الو ملأ هب نم الإ مونلا ةمعن ةذل الو « عوجلا

 (” نع ًاماح ىهني ناكو لاملا ريثك دلا ودل ناك ىثاطلا متاسنإ لاقيو ء ةيلظلا

 ؟هيف ام كري هلم كاياطع هنع ترجحول هدلاول ليقف ىبتني الف كطعلا ةرث

 هعفت دق نأ نظو « هنع قاطأ ربش هيلع رم ايلف ءءاطعلا هنع عطقو هسيحف
 ىدات هدنع [تّاصح> الف ء ةقان ىتئامب هوبأ هيلإ ثعب جرخ املف « هب لعف ام

 ريخأف كلذ لكاوذخأقف ؛هلورف "2مامزب قونلا هذه نم ذخأ نم لكءىملا ىف
 اذإام مدعلاو عوجلا ملأ نم ىباصأ دقللاقف ءهلعف نع امتاح لآسف ؛كلذب هوبأ
 . ىدنع دوجوم لخمأ ال تركذ

 ناوخالا ةرايز ىف ةينلا

 .نأ دبعلل ىغبنيف «نينمؤملا لامعأ لضاوف نم هللا ف ناوخالا ةرايزو
 .فراعلا ىلع و«ءتامومذه تابننسمخو «تاللضاف تان تس أف و :هتين صلخي

 الو « دومحما عبقيو « مومذملا بنتجيا ء دومحلا نم مومذملا فرعي نأ

 هلاقف هذيمالق ضعب ىلإ ةيفوصأأ ضعب رظن لاقيو . هقاب الإ ةوق الو لوح

 ه6 هرأدقم 0 لصاألا ف (0)

 5 < نم ١» لصاآلا ىف (1)

 8 هعامزب 0 لصاللا ف(م١)



 ل

 لعا لاق .ال لاق؟ ةرايزلا ةفآ فرعتو لاق انالف روزأ لاقق ؟ تمرع نيأىإ]

 . ىضر هترايز ىف هلل سلف ءايشأ ةسمخ لبقل هاخأ راز نم نأ

 سنئب» سو هيلع هللا لص لاقو . ةمهنلاو لك آلا لبقل هاخأروزب : اهوأ

 جرخم . لمس: لاقو « هلضي ىده دبع دبعلا سئب « هدوقي عمط ًادبع دبعلا
 ؛"'”مهمالك ميتيلحو ؛مهساءل مهنيدو مهنوطب مهدوبعم نوكي موق نامزلا رخآ ىف

 هيلع لأ وماعطلا« هيلع ضرعو سلج الف هللا ىف هلاخأ ءارقفلا ضعب رازو
 . لك أيملف ء نطبلاو ىوملا ةوهشل الحورلا ةوهشل كترزتامت] . لاقو "”ىبأ
 مدق ديرملا سلج ايلف ةفرعملا "2هنع لأسي هل آذاتسأ نيديرملا ضعب رازو
 تنأو « اذه ىلإ ىنم جوحأ اذه ريغ ىلع انأ : ذاتسأ اي لاقف . ماعطلا هيلإ
 لجالل كرزن لو ةتكنلا لجأل كانرز « اذه نم كيلع بجوأ اذه ريغ ىلع
 ًاثيش:كدنع بلطن كانتج امنإو ؛كريغ دنع هاندجول اذه ائدرأ ول . ةمقللا

 انع مطقنا دقو « ةليللا نم هب اندمع سفنلا توق هذه . كريغ دنع هدجنال

 سفنلا توق نم انيلع زعأ حورلا توقو . ًاموي نيعبرأ ذنم حورلا توق
 ىلص ىنلا نع كخاشم نع ىكحت كنم تعمسىنإف . هللا كرعأ رازعإلاب أدباف
 ذاتساألا لاَمف « هاوهىلع هنيد 'رثؤي ىذلا وهنم ولا د لاق هنأ . لسوهيلع هللا

 ةعبرأ[ب] ناوخإلا هباجأو . لك للا ةليضف ىف كلل ىورأ ىتح لك. هل ًآبيحم
 ائيدح رشع ةعبرأ لك الا ةليضف ىف ناك اذإ ذاتسأ ايأ:لاقف . ًاثيدح رشع

 مو كرتف« ًائيدح نورشعو ةعبرأ لكلا كرت ةليضف ىف نوكي نأ ىغبنيف
 سمأ : هلزتم ىف اولصح الف .لعلا لهأ ضعب ءارقفلا نمةعامج دصقو . لكأب
 ماق ماعطلا مهيلإ مدق ايلف ء مبعم رضح نأ لبق نم « ماعطلا مهيلإ مدقي نأ
 سعت ع

 لع ددرألل ةليسو كلذ نوذختي « هقئاقحو هكولاسو قيرطلا ىف ممالك ىأ )١(
 نم رشأ مو 6 قيرطلا بالط نيب ريثك عونلا اذهو معب ةيادحلا ءاجر سانلا توعب

 . قيرطلا ىلع رشلا

 5 ىأف » لصالا ىف (0)

 . «هنع ١ لصالا ىف 9
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 ”ةولاق . ماعطلا بحاص عم ىتجاج امنإ لاق.؟ نيأ ىلإ هل ليقفءلجر مهندب نم
 00 أ اشاج لاق 6 ةندبو كت د اء أنغرف اذاف. سلجأ

 : ةيناثلا ةفآلا

 .ضايع نب ليضفنأ ىح . ةاهايملاو ةعمسلاو زعلاو ةقفرأا لبقل هروزي
 .لاعؤ اذه قبو اذه ىف هي>اض أمهدحأ ظعوف« اعمتج ا« 0 ناف 2 هس و

  ليضفلا لاق . اذه نم ةنتف رثكأ ًاسلجم ساجن ملانأ وجرأ ىنآل . ىروثلا
 قيدعانةشأ ىلإ انأتدبعو 9 4: ىنث دحتك دنءام نيا ىلإ ثدبع فس

 .؟نييئأ رمان رصف؟ هب كتثدحف

 : ةثلاشلا ةفآلا

 .نم ةعام نإ ليقو 0 همظعو هم ركب ىح ةلزنملاو هف ردملا ليقل هروزب

 'لاقف ءىلع و هف رع مل باش مهف و ءىرأب زورأا ىلع ىأو ىلع اولخد ةيفوصلا

 كف رعال كترز انأاموباشلا لاقف . ؟ هفرعأ ال ىفإف باشلا نبأ نم ؛موقلل
 ؟مسالا ام لاق : هند نيثالل ذامهعم ىف رعم [ ت]ه ذقت نمال الجإ كترز اء]

 سضحام هيلإ مدقف . اذكب اوث ىلع لطبت نأ فاخأ ىمساب كتفرعم :لاق
 الو . بيطلاب ثيبخلا طل نأ انيهن لاقو « باشلا ماقف ماعط [نم] هدنع

 . بيطلاب ثييخلا اولديت

 : ةعبارلا ةفآلا

 قضم اكهتانسح قخض ىذلا وه قداصلا ليقو . سانلا ةدمح لبقل دوزي
 ىلع هفوخ نم دشأ «هنم لبقت الأ هتانسح ىلع هفوخ نوكيو « هتاثيس هريغ
 , هل رفخت الأ هتائيس

 : ةسماخلا ةفآلا

 عستا اذإ !وناك «ىلبشلاباحصأ نم ءارقفلا نإ لاق, . ذخاللا لبقل هروزي
 اموي لاَقف : هوكرتو «,هنع اوقرفت تقولا قاض اذإو . هوقرافي مل هعم مهنقو



 مل جل دس

 .. سفنلاو ايندلل 2” ىتنوديري مو هلل مديزأ انأ ءةلقسلا:ءالؤه ىلإ اورظنا

 «©ابعضوف رانيد اتئام هعمو ىرصم هل بيرق هيلع لخد ذإ:سلاج وه انيبف
 مه نطف . هيلع اولخد الف . هيلإ !وردابف كلذب ءارقفلا عمو ء هيدب نيب

 طش ىلع ماق ىتع . هكس ىلإ كس نم جرخ لعجو ريئاندلا ذخأو ماّقف

 هيلع تلظ ىذلا كهلإ ىلإ '"رظنا ١ لاقو هفك ىلع '9اهعفر مث « ةلجدلا

 نمو « ىنعبقيلف ىنديري نم .لاق مث ءافسن ملا ىف هتفدفنل مث هنقرخل افكاع
 نم رذحا هللأ همحر زيزعلا دبع نب رمعلاقو . ريناندلا عبتيلف ريئاندلا ديري

 ىغبفيو . [هتدوه] تضقنا هتجاح ترصتقا اذإف ءكيلإ هتجاح ردق ىلعهتدوم

 . ءازجلاو باوثلا ليزج هل لصح ىتح ءايشأ ةعيسل هاخأ روز نأ نمؤدلل

 .هيلع هللا ىلص ىتلا نع ىورام ءهردق ةلالجلو هتم رخل هاخأ روزب : املوأ

 نءؤملاو « كمرحو كمظعو هللا كف رش دقل . لأقف ةبعكللا ىلإ رظن هنأ لسو
 اناكف ماع مركأ نم لسو هيلغ هللا ىلص لاقو . كنم ةمرح ملظعأ
 يعز + اديهش نع مركأ ان أكف ًايلعتم مركأ نمو اذن نيف مركأ

 . « ىنديري ال وهو » لصالا ف ()
 ن6 هعضوف » لصاللا ىف (م)

 . « عفر ٠ لصاألا ىف ()
 . «ء رظنأ» لصالا ف()

 ركذو دنت ناك هنأ: دمحأ مامإلا بادأ نم نوذغلاو ىف ليقعنبا نعلم نبا لقت دقو. ةماملاك املا رابتعا ىلإ وعدت ةيقيدلاا فئارطلا ضعب تربل (ه)
 نيلاصلا ركذ ىرجنأ ىغبتيال : لاقودانآسال نعوربظ لازأق :”تاميل ناهد
 .ةمجرت ىف دمحأ نع ىور نميف رضخالا نيظفاحلا اذه رك ذو « نودنتسم نحنو
 ناسبط نب ميهارب] هدنعركذ دقو لينح ْنب دمحأ تعم . لاق . ىزارلا ةعرز ىأ
 . ءىتتف نوحلاصلا ركذي نأ ىغيفي ال لاقو ًاسلاج ىوتساف ةلع نم اثكتم ناكو
 ةرعو كلملاب دحأ معلا اذه بلطي ال . هنع هللا ىضر .ىعفاشلا مامإلا لاقو
 5 . حلفيف سفنلا
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 هلا ىذآ نموءهللا ىذآ دقف ءءايبناألا ىذآ نمو. ءايبناألا ىذآ دقف آتمؤم ىذآ
 م . ملسو هيلع هللأ ىلص لاقو ٠ ناقرفلاو ليجنإلاو ةأروتلا ىف نوعلم وبف

 شما . هنع هللا ىضر قداصلا رفعجنعو «هللاءركم امنإف نمؤملا هاخأ مركأ

 :لاق و: هللا فاخأ زوو لايمأ ةيشاو+ حلاص لجر ةزائج عيشو اليم
 نيب هوفقوأو بوقعي نب فسوي لك أ ىف هيلع اويذك ىذلا بئدلا ذخأ ال
 قدص ربخ هريخأف « هنم دارأ امع هلأ_[3] مالسلا امييلع بوقعب هللا ىن ىدي

 ىلإ لاق ؟ كمزع نيأف لاق . رص» نم لاق ؟ تثج نيأ نم . هرخآ ىف لاق مث
 نوث دع ىقانآ تعمس قآل هللا ىف اخأ روزأ لاق ؟ كتجاحافلاق . 0

 ىتلأ هل ءهتنأ بتك هللا ف اعأ راز نم نأ. ءادنالا رثاعم م ىكنع ىدادجأ نع

 لاقو . "”ةجرد فلأ ىلأ هل عفرو «ةئرس فلأ ىقلأ هتع ىحبو ةنسح فاأ

 . ماعلاب الإ ءامسلا ىلإ ضراألا نم دعصتال ءايشأ ةسمخ هللا همحر كرايملا نبا

 ةدايعو دهازلا ماعلا مارك و:نيدلاولا قحو:برلا ةمعن ركشو ءنمؤملا ةمرح

 ؟تلبقأ نأ نم . رخآلل امهدحأ لاقف ايقتلا هللاف نيوخأ نأ ىحو . رابجلا
 نم تنأف ٠ مالسلا هيلع لوسرلا ربق ترزو مارحلا هللا تنب تججح لاق

 كترايز لضف ىل بهت: لبق لاق .هللأ ىهيحأ خ خأ ةرايز نم ٠ لاق ؟ تايقأ ن نبأ

 هتوص عمسي فتاه اذإف.ايلم رخآلا 1 ؟ ىجح لضف كل بهأ ىح
 ةجح ةئام نم هللأ دنع لضفأ هللا ىف نأ ةرايز: ل همك ىرب الو

 . مالسإلا ةجح نىوس

 ىلاءت هتلاو «ةيحنأ امهثربدل وب ى هل هيلق لادب [ وفل آيهن رأي زبىوتي : ىلإأكلا

 فلأ هللا نكلاو . مهيولق نيب تفلأ ام ًاءيج ضراللا ىف ام تقفنأ ول.لوقي

 .ةللأ قنيباحتملا ف ةبآلا هذه 8 هةنع هلأ ىذكر دوعسم نءالاق مهب

 . مالسلاو . ةرايزلا . هيخأ ع. حالا ةدوم دكوؤت لاصخ برأ . ليقو

 نعى ميدلا نعال ءاحملا نم لصالا لإ بهذي ىاع نانا
 . بادتلا نم ميرلا هيلع ىفست هباب ىلع هءادر دسوتيف ةريوظلا

 )١( بس اهتلالدب ةربعلا لي رابخالا هذه لثم ليصافتب ةربع ال .



 دس ا أع

 لاغدإ ةرايزلاهذهب هل لصحنأ الإ نألا نكي ملولو ٠ ةيدهلاو . ةحفاصملاو

 « ةمزالملاو ةفلآلا ةوخاللا لضف . مهضعب لاقو . نمؤملا بلق ىلع رورسلا

 معن لاق ةبرقلا ىف كلوق قدشنأ .مبجلا نب ىلعا ديشرلا لاقو .ةمئادلا ةبحنو

 : نينمملا ريمأ 5

 ةبرت ىرأ موي لكفو  ةبرقلاو ديحوتلا تفلأ

 ةبكن ىلع ميقم مويو  ةمعن ىلع ليطم مويف

 ةيحصلا هب بيطت بيبح بيبخلا نيع بيطي امو

 ًاريخ مالسإلا دعب دبع ىطعأ ام  هنعدّتلا ىضر باطخلا نب .رمع لاقو
 . هب كسمتيلف هيخأ نم دو مدحأ ىأر اذإف.لاص خأ و

 ءاريخ اههدحأ هتلادافأ الإ طق نانمؤم قتلا امد ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 . اهنم اهل دبال .ىرخالا امهادحإ لسغت نيفكسلا لثقك «نمؤاا لثمنإو

 . ةثلاشلا ةينلأ

 اك ,كلذل هبابحتساوءلسو هيلع هتا لص لوسرلا ةنس ليقل هاخأ روزي
 ترعشأ نيزرابأ ان . ملسو هياع هللا ىلص ىنلا [لاق] لاق نسحلا نع ىور

 كلم فلأ نوءبس هعيش « هللا ىف هاخأ آرئاز هتيب نم جرخ اذإ لجرلا نأ

 لمعت نأ تعطتسا نإف , هلصف كيف لصو هنإ انبر « نولوقي هيلع نواصي

 : هللا همحر ىلا بلاط وبأ لاق .لءفاف كلذ ىف كدسج

 ناوخإلا ةرايز ليضفتب سو هيلع هتلا ىلص هللا لوسر نم ىمأ اذبف

 نع لجرلا باغ اذإ لسو هيلع هللاّص هللا لوسر ناك كلام نب سفأ لاقو

 ,هلاعد ًارفاسم ناك نإو 5 هداع ًانضي رم ناك نإف « هنع لأس « امثالمث دجسملا

 امهنب تمسق ىف ناوخالا حفاصت اذإ . ريخلا ىفو . هراز ًارضاح ناك نإو

 قام دحأ كحضفةياورفو.هبحاصب امبسنآل [اهنم]ن وعستو ةعست ةمحر ةئام
 نيروازتملاو هللاف نيباحتملا نإ .دهاج لاقو ؛امهيبامب- ونذت طقاست هيحاصهجو

 دقو بئاجت مهيل] هلالج لج هللا ثعب« مهروبق نم آدغ اوماق اذإ . هللا ىف

 اهدوقيرون نم ابلئاحر « رون نمثجأوءرون نم تججرسو « رون نم تقلخ



 د اا

 نوتؤيف « هلالج لج ليلجلا ثوبلي مو روبقلا نم نرجرخيف « نودلخلا

 «مينستلاو بارشلاو «روفاكلا ءامنم ايفءرقصأو رمحأ توقاب نمتاساكب
 ةرضحع نووسفءنأو ,جرلاو ةمحرلاو أضرلاب تب رض دقو « موتخلا ,حرلاو

 ىلإ ن 200 5 لجلا نواحتيو بن ءاجتلا نويكريف « سودقلا كلملا

 لاقو ءنوروردم ميو ءاقبلا نيعب مجر ىلإ نؤرظنيو «تعضودق , مل نأ 5-8

 لاق . نيم موي لك هللا يف هاخأ وزي نأ. لجرلل بحتسي :ءالعلا نب ورمع

 اهف مهةزر مهو , ةنلا لمأ 2 ليلجلا لوق لوأت هن أك: هللا همحر بلاط وأ

 . كلذ ىف دشنأو هريغو ةرايزلا هيف لْخّدُأ دّقف ءايشعو ةرك

 لوسر ثعبل الهأ !؟ىنرأ ملو  ةليلو:ةقيدص نع اموي تبغ اذإ
 لاحاذ ناك نإو لاماذ ناك نإو هءاخ] تيلط نإ ىلقع لض دقف

 كلم هادان الإءهئاقل ىف ةيغرو«هيلإ اقوش هاسأ لجر رازام . ربخلا فو
 لوسر نع انبورو : بلاظ وبأ هل لاق . ةنجلا كل تباطو تبط هفلخ نم

 لوسراي :لاقف هلآسف ءالامثو اني تفلتب رمعنبأ ىأر هنأ“ «لسودي لع هللا ىلص هللا

 ادحأ تيا اذإ . هللادبعا» : لاقذ « هاراالو هيلطأ انأف الجر تييحأ . هلأ

 ناك نإو « هترز ًايئاغ ناك نإف « هلنزنم نو « هيبأ مسا نعو همسا نع هلأساف
 , هتنعأ إل وذقم ناك نإو « هتدع اآضيرم

 ::ةعبارلا ةينلا

 رلا ىف ءاج انك « 1 + اياطجلا ليط#و بونذلا ةرافكهت رايد ىوتي

 تاطقاست هبحاص هجوقأ ”اههدح [|كحضةءاحفاصت مث هتاف اخأ خالا رازاذإ

 هللا ىلص هلا لوسر لاق : لاق . هنعهتا ىضر همامأ نأ ]نءو.امهندب ام<ونذ
 نم كلم مهادان ءضعبب :موضعب حرفف :نمؤملا ىلإ نقؤلل اظن اذإد هملسو هيلع

 7-0 نإف .اكينذ نم مدقت ام كل هللا رفغدتذ لمعلا اهناتسا: :شرعلا نانطي

 م. ملسو هيلع هّللأ ىلص لاقو « نيقيدصلا توم وامن مهتليل وأ مهموي نم

 ..غ اليلخت و لصاألا ف ()

 ها رأ معد لضصالا ىف قف(



 ميهأرب] ىطعي ام لثم باوثلا نم هللا هاطعأ ءهللا ىف هحفاصف نمؤم ديب ذخأ
 . اهلل هللا رفغي ىح اقرتفي الو قنس ةدابع عبص] لكب هل بتكو « ليلخلا

 : ةسمالا ةينلا
 ىوأديف« هنم برقتلل هتدئافو همخأىلإ رظنلاتاكرب هليت هن رايزن ىونإ

 عقويفةمايقلا موي ديعلا بساحيل هوانث لجهتلانأ . ربخلا ىف ءاجاك,هبلق كذب
 له:لجو زع هللا لوقيف ناريح ديعلا قييف . رانلا ىلإ هب رم ويف ةجحلا هيلع

 ىلو كيحأ وأ ؟ لجأ نم هترز أ هتدبحأف ؟ ايندلا راد ىف او تدأر

 ليق ءىرصبلا نسحلا ةافو ”تند امل ليقو . ؟ هل مويلا كبهأف ىتايلوأ نم

 رفعجلاقو . طايسأ نب فسوب هجو ىلإ ةرظن . معن لاق؟ةووش ىهتشت له هل
 . ةرظن عساو نب دمج ىلإ ت رظن ةرتف ىسفن ىف تدجو اذإ تنك. ناهلس نبا
 ةرم ىناوخإ نم حالا قلأ تنك ةبقع نب ىسوم لاقو . كلذ ىلع لمعاف
 رظنلا ءايشأ ةعيس . هنع هللا ىضر سايع نب لاقو « امايأ هئاقلب الماع م قف

 رظنااو ء, فحدصملا ىف رظتلاو « ةدابع هللا ىف ةحأ لإ خ الا رظن ةدايع 7

 .ليضفلالاقوء للعلا باتك ىو ء ىلاعلا ىلإ و ؛ نيدلاولا 50 ةيعكلال]
 :ىرصلا .ملا لاقو . ةداصع ةبحناو قوشلا ىلع هللا ىف آلا هجويىلإ رافنلا

 اننوركذي انلهأ نآل.اندالوأو انيلهأ ءامل نم ىلإ بحأ هللا ىف انناوخإ ءاقل

 . ةرخآلاب اننوركذ اننتاوخإو.ايندلاب

 : ةسداسلا ةينلا

 دنس ىلا لاقوة قا هس فرودص | ؟ لم هاش نعرمل رود
 ىف عضو كيقل اءددككل ملأ نم كلل ريخ هللاب كظعوكبقل املكهتلا ىف كل نأ

 فلسلان م هاف ناوخإلا[ناك ]هللا همحر ىكملا بلاط ونأ لاق . ًاراتيد كقك

 تنأف فيك لوقي ؟ كلا- فيكو تنأ فيك :هيحاصل امهدحأ لوقيف نايقتل
 ؟ ال مأ ريخلا نم [ هيلإ | اهوعد: ام ىلإ كعواطت له ؟ كاوهو كسفن عم

 «ء اند » لصاآلا ىف )١(
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 مهضعي لأقو 2ك هنع رابدإلاو لايفإلا ىف [ هللا ] عم كيلق لا- فيكو

 انضعب انلاوحأ ضرعيف قتلن انك, ناوخإلا ءاقل الإ انديجاوم رثكأ ناكام
 ىغضو : دواد لآ ةركح ىو ضعءب نم أنضعب ديرملا ذخأنو «ضعءب ىلع

 بساحي [ ةءاسو ] . هبر اهف ىجاني ةعاس .تاعاس عبرأ هل نوكي نأ لقاعلل
 هنوبغريو هسفن بويع هنوركذي نيذلا هناوخ) عم ىاج ةءاسو « هسفناهق

 نإف . "”ايندلا تاذل نم ابظوظح نيبو هسفن نيب لخ ةعاسو « ةرخآلا ىف
 [ا]دضفو . سوفنلل [ ) ] [ 1 ] ءامجإو تاعاسلا كلتل اذرع ةعاسلا هذه
 بلطأ انراد نم ءىجأ ىنإ : لوقي ىنارادلا تعمس : مهضعب لاقو . هاقلت

 : لاق ةرهملا لهأ ضعبو « ءىش نع ىلاس دحأ ائراد ىف نيندل + دنع ىلق

 هيلع ضرعأو هعم سفنتأ ًاناسنإ بلطأ ىل نم نم تجرخف لاح ىلع بلغ

 نم ديرأ عاتم ىعم . تلق ؟ كلام لاقو ىف سرفتفءىروثلا ىيقلف ىلاح
 ذخأف . ةرخآلا عاتم لب تلق ؟ ةرخآلا عانم مأ ايندلا عاتم لاقف . ىتعيابي
 نسحي نأكنم لقن دق . لاق روبقلا ىلع انفقو املف رياقملا ىلإ ىنجرخأف ىديب
 قدص كمعم ناك نإف « رهد ذنم . ةعقبلا هذه ىلإ ةرخألا عاتمب ةلماعملا
 . "عنا موي ىلإ كعم هظفحاف الإو . كعاتم مهيلع ضرعاف

 . ةعباسلا ةيئلا

 رئازال دعو ىذلا هللا دعو قيدصتو هللا ةيع سافأإ هترايز ىو

 لوسر نع ىور انك نوكي كلذ نأ . هل هتيح طرف نم « هديبع نم دبعلا
 ىف هللأ لسرأة«ىر خأ ة ةيرق ىف هل اخأ راز الجر نأ: : سو هيلع هللا ص هللا

 لله لاق . ةيرقلا هذه ىف ىل اخأ تدرأ لاق ؟ ديرت نبأ لاقف ءاكلم هتجردم

 هتيبحأ ىفأ الإ . ال : لاق ؟ اهترت ةمعن كيلع هلوأ ابلصت محر هنبي و كنيب
1 0 

 ْ . عيطتسي ن 0 لضفأ اهنع عرولا ناك نإو ةحابملا تاذلا دا را )00(

 سهل لوقيف كبح ءأت ناكم لإ هتولعمح نم دينجلا جرف ىساحما ناكو )م

 ام يلا قس ل رفق هنع كلاما اي ىدع نينا دنلا لوقف

 ناوخالا سد سفدتلا وه اذهو ايتك اهبلعيف هل زتم لإ بهذي مع هبيجندق هيلع دري اه 1م



 هيلعهتلا لص لاقو . هيف هتببحأ اك كبح هنإءكيلإهللا لوسر ىنإف لاقهتلا ىف
 .رافغتسالا ةقيقح هانعموءىف نيب احتملل ىتبحم تقح ؛هرك ذلجهتلال وق. : ٍلسو

 « لجرلا امأ : لاقف هللا رذغتسي الجر معمديز نب دحاولا ديعنإ لاقي
 ةبوت رافغتسالا نأ ملعا : لاق . لعأ ال لاق؟رافغتسالا ىنعمام ىردت له
 ىف دوعلا كرت ىناث قائلاو«ىضاملا ىلع مدنلا املوأ . تس ناعمل عقاو مسا ةبوتلاو

 ملاظملا ءادأ : عبارلا مسبارلا . هللانيبو كنب ايف هتعيضض رق لك هادأ ا اذو قابلا

 مارح نم تين محشو محل لكةباذإ : سماخلا « لاوماأللاو ”١ ضا رضا رعأألا ىف

 تاءاطلا ملأ ندبلا ةقأذإ سداسلا '"هناكم ىلإ دلجلاو ملقعلا دوعي ىح
 ؟ |ذه عياطت سإ نم : لجرلا لاقَف ,« "'ىصاعملا ةوالح تقاذ ان اهترارمو

 حقتي انا اقلس كب روث ناك نإو ؛ ديدجلاب هعقرف آاديدج كيو ناك نإ : لأق

 ىفإ موللأ : : رافغتسالا 0 لقو © ةءقرلاك وه رافختسالاو « قل قاخ عيقرت

 ىباقأف كليقتسا
 يو عت لص هع تتناول جي سس حس مج همس ماع طل ارح معقل عارم صا.

 )١( لاومالا ىف ملاظملا در نع زجع اذإ اذهو . ضاوعالا» لصالا ىف :

 رفختسأ . دج م اذافا ,ىاصأ ىلإ لاومأ نم هيلع اه بئاتلا دري نأ هبوتلا طرشف

 ضارعءاللا ىف امأ هتبوتوهرافغتسا قدصزإ هئاضرإب ليفك هللاو . قلا بحاسل «
 2 اهرصت كلذ مزلب : مهضعب لاقو . ضرعلا بحاص نم وفعلا بلط نم دد الق

 ةهف رعم نع زجع اذإذ 5 رطخ نم حيرصتلا َّق 3 انع ولت كلذ مزأب موضعي لاقو

 . هتبوتو هرافغتسا قدص نإ هئاضرإب ليفك هللاو هللا هل رفغتسا . ضرعلا بحاص

 : ةقياسلا ىصاعملا نم ملالاو روسلاو « مدنلا قمعب الإ كلذ نوكي الو ()

 . نامرخلاو

 مايقلا وهو ؛ قيقحلا هأئعم دصق نإ الإ ةرارمالو ملأ رافغتسالا ف سيل )0

 .٠ هللأ ليس 3 ةحاسو مايصو مايق نو رافختسالا قح

 ةقداص ةضهات كتلدمه تناك اذإ 3 رافتغتسال او هيبوثلا ناي ةتراعملا هذه هعجو )2

 ةعقرلاك اقداص ًاضهان نوكيس كراذفغتسا نإف رافغتسالاو ةبوتلا ةقيقح ىف ةبغار
 تىبهف . اليقث كضوبتو « ةفيعض كتمه تناك اذإو « ديدجلا بوثلا ىف ةديدجلا



 تس با سس

 ىف دهزت نأ دهزلاو « دهزلا عرولا ةقيقحو ء ©0عرولا ةبؤتلا ةقيقحو
 ىتح كدنع هماكحأ نحت نأ اضرلاو « اضرلا دهزلا ةقيقحو , ©2كسفن
 ىلغ هللا رثؤت نأ ةيما ةمالعو « 2 هاي ل ةقيقحو , © رجحلاك نوكت

 0 : ًاثش هيلع رثؤت الو ؛ كتبحم

 لاق « ا ا اب سا ىلع ونأ يشلا ان ريخأ : لاق

 : ماطسبب ىسيع نب دع نب ىمسع ىموه © نأ ةيقعل دح (©هيلع تأرق

 يأ نب مدآ نب ىسع ىأ ىتثدح لاق ؛ ىسبع نب ىسوم ىدج ىنثد> لاق

 تقلط : لاق هللا همحر ديزي ىلأ نع « ناش روس نء ىسع نب روفيط ديزي

 هتيدانف « ىلر ىلإ ىدحو ترصو « هلل هيف ةعجر ال اتاتب اثالمث ايندلا

 ءامدلا قدص ملع نأ املف . كريغ هل قبي ملنم ءاعد كوعدأ ىحلإ : ةناعتسالاب
 ؛ ةيلكلاب ىسفن ىناسنأ نأ « هتباجإ نم ىلع درو ام لوأ ناك « ىلق نم
 . مهنع ىضارعإ عم ىدلا نيب قئالخلا بصنو

 « ءىث لك بلغي هللا بح ءاج اذإ لاق كبت ىأ نع دانسالا اذه-و
0 

 حلصي نلو ة ةقاخلا ةعقرلاك ةدايعو راقفتسا ن .نم اهنع جتني امو قلخلا بوثلاك ح

 . قاخ قلخ عيبق رت

 )١( كلذل حصتو ةبوتلا قدصتف « تاهيشلا ىف عوقولا نم ظفحب عرولا نآل .

 هسفن: ىف ناسنالا دهري نأ ىقيقحلا دهزلاوإ« دهزلل قيقد فيرعت اذه )2(

 مدعو ءىثلا دوجوىوتسنأ ده لأ ةحص ةمالعو اهتادراوو اهتادهاشمو اهلاطمو

 كلتف «  اهئم هرك ىلع امتامرحو سهنلا بيذعت دهرزلا نم سيلو . كدنع هدوجو

  هسفن برطضت ال . هيف وهام ضأآر دهازلاف « دهزلا قيرط ىف ةدهاجم

 , قلقو .بارطضا رثأت كسفن ققارتإ 1 كيلع هللا ماكسأب رثأتت ال ىأ ()

 رظني الو مكح نم ىف هللا ةكح ىضارلا دهشي كسفن تقفاو نإ حرفلا ىف غلابت الو
 . ءاعدلاو عرضتلا ىف ةذللا ديو « ءالبلاب ملعتي « هسفن ىلع مكحلا رثأ لإ

 . لاق هيلع تأرق : لصالا ىف (؛)

 . ىسوم وبأ : لصآلا ف (0)
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 اذهمو « نمح لأ ةوالح ةوالحلاف 8 ةرخألا ةوالح الو «ايندلا ةوالح ال

 ">ىأ :ىل لاقف مانملا ىف ةزعلا بر تيأر : لاق هنأ ديزي ىلأ نع دانسالا
 . ىل نأ اك كل انأ : لاقف « ديرتام ريغ للا الأ دبرأ تاقف ؟ دب رتءىبش

 اذإف هتركذ ىنأ تيسح « ىرمأ ءادتبا ف تطلغ : لاق هنأ دانسالا اذمو

 ,هل ىلط لبق ىب لا وع اللا لأ تفصل كتابك نركب ع

 اذإف. هيسأ ىأ تدسحو « هَل ىف رعم ىلق ىف رع وه اذإف هف رعأ نأ تفدلسحو

 ضراللا قئالش لعج وه اذإف هديعأ ىفأ اتيبسحو ؛ هل ىتبحم لبق ىنبحأ وه
 . ©0ىتمدخخ ىف

 « ديزي ىفأ ىلع ماقلا لهأ نم ةعامج لد هنأ , هنع دانسإلا اذهبو
 ءخعاشملا نم هريغو نونلا ىد مالك انعم انإ : اولاقف 2 مالكلاف موعم ذخأف

 ويلك اوناك موقلا نال : ديزي وأ لاقف « ميمالك انكرت كمالك ندعم ايلف

 نوملكشت, رساثلا ©هنملا ءاقص رن م ىلكست : انأو « لمعلا ءافص رح نم

 [ نم | نيبو تنأوانأ نولوقي ع نيب م . ارص ىلكت أ انأو اجورمم
 0 تنأ تنأ نولوب

 6 ع لصالل' ف ()
 باتف . هنم هرودص لبق ديعلل هللا نم قيس كقو الإ لعف دبعال سيل 0

 . هنوبحتو مهبح . اوبوثيل مهيلع

 ديشي هنأ ك ردك باتكلا اذه ىف نونلا ىذ لاوقأ عجار ! ! ؟ كلذ ا

 ف ةصاخ ةسردم بحاص نونلأ وذو امهنع هللا ىضر - ديزي وأ اهدبشي اك ةنملا

 هلعلو ؛ لاكلاب لكلا هل دوشو « ىتحورلا لمعلا ةيسر اق هه ( رعد قى فوصتلا

 . لوقلا اذه, نونلا ىذ زيغ دصقي

 . ايفخخ اكرش ممدنع « انآلا م سيتعت لب . انأ : لوقي ال لماكلا قوصلا (4)
 لاوحالا نع لكلا . لمعلاءافص رحب نملكستلا ىنعمو [ىسايانلان الا ةرمخ عجار]
 صضبقو « ءوده نم هسفنو هحور ىف كلاسلا هد امم « لمعلا نم ةجتانلا تاماقملاو

 لكلا « ةنملا ءافص رح نع مكتلا ىنعمو ؛ ةفرعمو لعو « ةيلغو دجوو طسبو



 ل

 ايندلاكرت ةنسلاءلاقفءةضيرفلاو ةنسلانع لئس هنأ ؛هنع دانسالا اذب-و
 هنأ هنع دانسإلا اذهبو . ايندلا كرت ىلع ةنسلاو . ©"ىلوملا ةبح ةضيرفلاو
 هلوسر ةنسو « هنيميب هللا باتكذخأب ىذلا وه : لاقف فوصلا نع لئس

 رزتيو « "2رانلا ىلإ ىرخالابو « ةنجلا ىلإ هينيع ىدحاب رظنيو « هلامشب
 كيبل مبللا كيبل « ىلوملا امهندب نم ىليو , ”ةرخآلاب ىدتريو « ايندلاب

 راب اي ) تلقف مانملا ىف ةرعلا بر تيأر لاق هنأ هنع دانسإلا اذبمو
 دانسإلا أذبو , ىلاعتو كسفن عد : لاقف ؟ كيلإ قيرطلا فيك( 2(© ىادح

 ىذلا تقولا ىف « ديعلا ىوقت لجأ نم ىلاعت هنم اميلعت هبر نم كلاسلا هاقلتي امس
 هنأ ًادقتعم « هيع ماعنإلا هتم ايلاط هللا ىلإ هجوتيو « هلمعو هسفن دباعلا هيف ىسني

 سفنلاب جوزمملا ملعلا . جوزدملا مالكلا ىتعمو « كلاذ ىف قح بحاص سيل
 . هللا ىلإو هللا ىفو هللا, وبف « فرصلا امأ ء دوجولا رهاوظي وأ

 )١( هجولا اذه ىلع امباي وأتو ديزي ىنأ دنع ةضيرفلاو ةئسلا ىنعم نيب ةلصال .
 مبلي وأت نولحو « ةرابعلاو ىنعلا نوطقسي . ةينطابلا نال . ةينطابلا تاليوأت نيبو
 ةالصلا اوطّقسأو « هللا عم روضحلا ماود ىه « ةالصلا ىف اولاق اك. ظفللا ناكم

 «مدنع ةالصلاهيلع بتال هبرعم رضاح لكف « ابل ليوأتلا اذه اواحأو ةيعرشلا
 وأ هلولدم بوجوب نمؤيو « اعرشو ةغل ىتعملاو ظفللا ىقبي « قوصلا نكلو

 .ىراشإلا ىنمملانم رخأ اهوجووىرخأ تاراشإ ظفلل سمتلي مث « هبدنوأ هتيضرف

 فوخلا ةبلغ نالرخأآلا اههدحأ بانيال ءاجرلاو فوخلا نيب نوكي ىأ )0
 . مومذم اصالكو لالدإ ءاجرلا ةيلغو سأي

 ةرخآلا ىلإ رظنيو سفنالا ىفو قافآلا ىف هللا تايآ ىريل ايندلا ىلإ رظني )0
 ىلإ وعدي الو اعم ةرخآلاو ايندلانارمعب موق, ىفوصلاف لمعلا ىف د<و لمعيل

 بيرختب ةيفوصلامبتي نم ىلع در اذهىفو « مالسإلا ةعيرش ىلع ار يس امهدحأ ب ارخ
 نارمعلاف لمعا : نولوقي امن1و « كلذنولوقيال مم نارمعلاومدقتلا فاقيإو ايندلا
 ىف اهوعضو مكبولق نم اهوجرخأ ١» ىأ كلذ نم ًائيش كبلق ىف لعجت الو ايتدلل

 58 مي ديأأ
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 ةرخآلا لهأل ةرخآلاو ؛ رورغىف رورغ ايندلا لهأل ايندلا : لاق هنأ

 ايندلا نم رورسلاو . رون لع رون هتبع لهل هللا ةبحو « رورس ىف رورس

 نم رورسلاو « رورس نم رورس ةرخآلا نم رورسلاو « رورغ نم رورس

 . رون نم رورس هّللأ ةبحم

 . هلبقي ملف ىلصم هيلإ ىدهأ « ىرصملا نونلا اذ نأ « دانسإلا اذبو

 : لاق . هيلع ىلصتل كلم حاصإ أذه نإ : نوتلا ىذل لق# لوسرأل لاقو

 :لاق لوسرلا هءاج املف ءهد, رج ىف غلبأ [ت] :اكةداسوب نونلا وذ ثعيف
 . كتداسوب لمعي ءىث ىأف هتداسوو وه ناك نم : هل لقو . هيلإ عجرا

 كلل قئاقح دبعلا ىلع تلوتسا اذإ : لاق هنأ 20 السرم ديزي ىذأ نعو
 لهو اينع يحي # ايف وهو ءارقللا لع قوك نيل دمع لجو نرعانلا نو

 لبق ايئاغ ناك 5 . رض ىذلا نع ايئاف نوكتيفءهلعف 9 نع بيغ مث ءاهف
 ايندلا راتعنا نه . مدقت ىذلا داتسالاب لاق هنأ ديزي نأ نعو رضح نأ
 نمو « هتعاط هتيصعمو « هرك ذ هلضفو ء هلع هليج ©02بلغ « ةرخألا ىلع

 هسهو « .ءانغ هرفو « همالك هت وكس © بلغي « ايندلا ىلع ةرخآلا راتخا
 هيلقو : ةمحرلا .هسفت بلخ# ؛ نيرادلا ىلع ىلوملا ىضر راتخا نمو «هرورس

 ًاريسأ هيلقو « ةمدّلا ديقب *2ةديقم هسفن ريصتف « ةبرقلا هرسو « ةحملا
 . ةيحصلا سنأ,ب اسنآتسم هرسو « ةقرفلا فوخ

 ام لك دجت نأ لكوتلا : لاقف : لكوتلا نعل ئس هنأ « ديزب يأ نع ىورو

 لجرلا نوكي ىتم ليقف ءمضاوتلا نع لثسهنأ « هنعداتسإلابو هي 9 تممه

 . « هلعف نمد لصاللا ف 6

 . « باقت ١ لصالا ىف (م)

 . فير وهو « بلقت ١ لصألا ىف 43

 5 آدبقم 2 لصاألا ف )هز

 ترثأ نم لكلا صاختلا وه لكوتلاو . هقدص ةمالعو لكوتلا ةجيتن هذه 0



 دش تح

 الو « اهتءادرو اهرش نم ةلاح الواماقم هسفنل ري ملاذإ : لاق ؟ اعضاوتم
 ظعي ناك : لاق هنأ مدقت ىذلا دانسإلاب هنعو ء الثم هلل سانلا ىف ىري
 ةثالثب تربط تضاح اذإ ةأرملا . ءوس لك ىوأم اي . اهلع حيصيف هسفن

 ةنس نيثالمث ىنم ةدعاق ىسفن اي تنأو « مايأ ةرشع هرثكأو « مايأ
 نأ ىغبني رهاطلا ىدب نيب كفوقو نإ ؟ © نيربطت ىف تربطام دعب
 . ةرهاط | هلجال | ىفوكست

 ١ كدنع نأ :ىنةلب :لاقف لجر ءاج هنأ ءمدقتملا داتسالاب ديب ىبأ نعو

 هللا سا « لفاغ اي ء هم : ديزي وبأ هل لاقف . ىنيلعت نأ بحأف « مظعألا هللا
 كلذك تنك اذإف هتنادحول كيبلق غرف نكلو دود دح هل سيل ملظعالا ش

 ىنلأست لاقف ىظعالاهللا مما نع ىرخأ ةرم لئسو ء "”تئش مسا ىأعفراف
 ريغص مسا هل سيل لاقو جا» مث . رغصاألا نع ىنر يخف ,ظعالا هللا مما نع
 . فاص رس ىلإ جاتح نكلو « ماظع ابلكم ٌقامسأ

 : لاقف « هدنع ىلإ ءاج ناسارخ نم الجر نأ ءمدقتملا دانسإلاب هنعو
 وبأ هل لاقف « لجرلا رظنف . ءامسلا ىلإ رظنا : هل لاقف . ىنصوأف جحلا ديرأ

 , هلامعأتاتن ىف كلاذدعب ركشضيال و « هتلاورهأ اك لماعلا لمعيفبلقلا قبايسالا
 كلذي وهو . همصأ ام هللا هيفكيل لكوتلا ىف دياعلا ل خدي نأ ىهو « ةقيقد ةفآ انهو
 بهذم وهوبدس لك نمجورخلا وهف : درجتلاامأ رعشي نأ نودلكوتلا نم جراخ

 . فرصتلا ىف داورلانم لياق

 . ىربطت : لصالا ف (1)

 هلا مسا نوفرعي مهنأ . نيدشرملا ةداسلا نع نولقانتي نيديرملا نم ديثك ()
 اوركذءماظعلاةجردىلإاولصب ملنمةيفوصلا ضعبو ؛ باجأ هب ىعداذ]ىذلا « ملفعالا
 هلاقام قهلاو ماظعألا هللا مسا اهيف نإ : اولاقو ة المج وأ ؛ ةبكرم وأ « ةدرفم ءامسأ
 نم مظعالا سمالا امت]و « رغصأو مظعأ مسا كانه سيل هنأ نم « ىاطسبلا مامإلا
 «هجوتلا اذه ىلغ ةيعملا ماكحإو ؛ لكلابهلل درجتلاو بلقلا غير فت ثيحنم نوكي

 هجوتلا درجمب ءاعدلاهب باجيس هناأل ظعأ نوكي ءىعادلا هب وعدي ذئنيح مسا لكشف



 مع همه

 م 2 5 لاقق 5 لعأ هلوسرو هللأ : لاق ؟ اذه قاع نم 2 : كناري

 حلطم اهةلخ نم نأ معا 4 تام كثيحىلإ انهاه نمكلل ىبصو : ءاهسلا هذه

 8 كيلق ٌْف أم ملعت : كباس هيلعو 4 تنك سيح كيلع

 لاف ؟ هللا تفرع فيك : هل ليقف لثسهنأ ديزي ىنأ نع دانسإلا اذبمو
 فرعي الف هللا فرعمل نمو . "2هنع ىباأست تنك امل هللا تفرع ول : لئاسلل

 .السرم هنصق ث ا لاوسلا نع ىغتسأ هللأ فرع نمو. ()>فقراعلا لوق

 : عجرأ ىصاعللو . صلخأ قفانءللو ء نمآ : رفاكلل هللا لاق . لاق هنأ

 5 00 : فراعللو 5 ىمكح ضرا بحيلاو

 ممصلاو سرالاب لاق ؟ هللا ىلإ ديعلا لصي ءىش ىأب « لثس هنأ هنعو
 تضغبأو 0 ىسفت تضشأ ىدح هللأ ةوعا لاق هنأ هاعو .٠ ىمعلاو كسبلاو

 قلاخلا ك رخو « هتلا ىلإ تثاأصو ىتحايندلا تككرتو , هنأ تيرحأ تح ايدلا

 . هل تضغبأ ىتح نيقولخملا ىلع

 )١( هللا ةفرعم قيرط نع ىأ .
 ىعولا دودح نع ةجراخ كاردإلا لحارم نم ةلحرم هللا ةفرعم نال )١(

 بيرت لواح امنإو « ةيحورلا هتادهاشم ةقيقح نع ربعي ال فراعلاو « ىلقعلا

 بادالا ركتيا نم لوأ مبف « ظافلاللل ىقيسوملا ءاحإلاو شعرلا قيرطب ىتعملا
 مهنم ريثكو : ه الإ ىتاحإلا اهعقوو « اهانعم ميفي ال تاريبعت اوركتيا . ةيزمرلا
 ايكو ٠ مهادآل ىعيقوتلا ءاحيإلا قيرط . قيرطلا اذه نم الإ دهاشملا نومهفي ال

 « نولوقي ام اعمل مهميف مدعل : ماوعلا نيعأ ىف قد « ماقملا ف فراعلا عفترأ
 ٠ فراعلا الإ فراعلا مالك مبمي الف « ءارب اهنم مج ءايشأ ىلإ مهتوبسنيو

 نوكرتي'ل مث . ىرخأ ةبج نمو « ةبج نمهللا ىلإ لوصولاق يرطب هتفرعمل (0)
 .مهفراعم اهيا ] لصت ملوأ  اهوكلسيمل ىتلا هيلإ] لوصولا قرط نع اولأسيل مهدورشم

 هذه تابمأو ؛« فوصتلا ةمأ لوقياك قئالخلا سافتأ ددعي : قرط#للا ةفرعملو

 لئاوأ عجار ] ىنرع نب نيدلا ىمع ربك آلا خيشلا بهذم وهو « ملعلا . قرطلا

 حقب رط « وهو دوعصلا قب رط « ىناثلا قيزطلاو « [ ربك الا نيشلا موجتلا عقاوم



 ا

 :ىل لاقف . دوسأ قيرطلا ىف تيأرف :.جحلا ىلإ تجرخ . لاق هنأ هنعو
 تنأو ماطسيب هتكرت هبلطت ىذلا لاقف . ةكم ىلإ : تلقف ؟ نيأىلإ ديزي ابأاي
 .هنع ىور . 2'”ديرولا ليح نم كيلإ برقأ وهو « هبلطت فيك ىردت ال
 هيلإ لصو لهو . نيكسماي : لاقف ؟ هللا ىلإديعلا لصي ىتم ليقف « لثس هنأ
 . هيف وه نم الو نوكلا قب ام ةرذ هنم قلخلل ادب ولو ؟ دحأ

 نوعديو « دداملاب ةقصاللاسفنلا بتا سل وأ نم مبكولس نوأدبي مهو «ةيتولخل او

 ةفرعملا ماقم ىلإ كلاسلا دعصي اهني « مهنم ىتاح]هيجوتب كواساا رارسأ مهفتي ديرملا

 هيلع تفضأ دقو « الزان هدوعص نم دوعيف « هيئارغو نوكلا هن دق نوكي ةيلعلا
 وهو « لوزنلا قيرط « ثلاثلا قيرطلاو ء« نوكلا ون آديدج اكوام ةيحلإلا ةفرعملا

 كلاسلا نقدي اهنيحو « كيرو تنأ اه ١» قوف نم ةفرعملا نوأدبي . ةيلذاشلا قيرط
 « عبارلا قيرطلاو .٠ ةئآ رم ةيت رهو « ةجرد ةجرد نوكلا ىلإ لزني « ماقملا اذه

 نوامعتلاو ءانفلاب نوأدبي مبف . لاحم مهقيرط ىف لقعلل سيل و « ةيدنبشقتلا قيرط

 فراعملا نم حورلا ىلإ ىقلأ ام اوركذيل ءهذه مهسا اجي نم نوحصي مث ءامامت

 ةمدط ع موجب ىحورلأ نواعتلا ا مخ ويش عض و دوو ةهنع اوتكس وأ هونوديق

 «ناوخإلا نيبىداملا نواعتلا شسأ «ةينولخلا» خويش عضو 5 ايندلا ةجاحو نيدلا

 1 ىدوعصلا ريسلا مامتإ كعب الإ. ىحورلا نواعتلا مه اوحسي لو

 ىبف « فيفصتلاو ثحبلاب ةريدج « ىفوصلا كواسلا قرطف . لاح ىأ ىلعو

 . امام اهلع رطيسنو ةئيدحلا ةيبزتلا قرط قوفت

 نك املا نم ناكمىأ لإهجوتي نأ فراعلل نكمي ظ مالسإلا ةجح دعب يأ )0(

 ًآنايحأ اهن] لب امامت همامأ ةعقاو اهنأك دهاشملا هل لثم فراعلا هجوتو « ةسدقملا
 لوسرلا دارأ ائيح ضرآلا ىلإ تأطأط لايجلا نأىور دقو « ةلئام ةقيقح نوكت
 «بارخن ا اهلع نزيو ةبعكلا ىري ىتح ةئيدملا ىف ةلبقلا مسرب نأ مسو هيلع هللا ىلص
 تففخ اذإإ فورعم وه !؟5» نصح نب ةيراس . هنعهللا ىضرباطخلا نب ردع عمس وأ

 --  اهريغودبشي الام تدبشو هبذبذلاو ةفخلا ىابلك انثي أم تلصت١ حورلا تايديذ



 نفو « مهتم لعلاب سانلا ىلإ رظن نم : لاق هنأ مدقتملا دائسالاب هنعو

 تسكت لوش الجر عا هنأ هكهنعو: 6 0( مهر ةقيقألاب سانلا ىلإ رظأ

 برقتأ لع ىلع ىناد : لجردل لاق هنأهنعو« )وديع فيك هللا فرع نع

 بولق ىف رظنب لجو رع هللا نإف ء« كو يحيل هللا ءايلوأ بحأ :لاقف هلا ىلإهب

 59 ناكم نم ةثجلا لاقتنا قست لميس قةوطخ «نوي زفلتلا» ٌّى ةروصلا لمنو 0

 ةيحور تالحرب نوموقي نيذلا لادباالا.دوجوب كلذ ىلع ةيفوصلا هين دقو . ناكم
 مدقت ةعرسو 5 أودوعب نأ ىلإ مهئاكم َْف مهب اهيش الاثم نوكرتيو مسجلا اممحصي

 ةماخض ىلع ىرايلا نئمطيل ًايرق نوكي نأ وجرت ريخأ لمأثيدحلا رصعلاف علا

 لصق : ىبلباتلا مامإلا نأ . كلذ ىلع ةلالدللو هيف رظنلا اوديعيف ىالسإلا ثارتلا

 لان هنأ ىف كلش الو , نيتشنبأ » ابكردي نأ لبق ةيرظنلا ةيحانلا نم ةيبسنلا ةيرظن
 : 1 نالا ةرمخ عجار ] ريثكلا ءىشلا نيرخاسلا هي رس نم هرصع ف

 امير و لب «مهرةصتساو مهتم « هسيياقمو ىلعلاب 00 سانلا نزونم ىأ (1)
 ثيح نمو ٠ ةقيقحلا ثيح نم سانلا لإ نورظنيف « قئاقحلا لهأ امأ . 0

 نار جى مهلع فطعو ٠ مههحر - نيريخم ةروصى نوريسم مهنأو « ءىثال مهنا

 نم اياطالا 17 ىلع نوفطعي ةيفوصلا رباك أ نم آريثك ىرن كلذلو « مهلع ةيصحملا
 . ةيحاتلا هذه

 ةحابإو « ضئارفلل طاقس] اهنأىلع « تارابعلا هذهنومبفينيرصاقلا ضعب (؟١)

 ةرابعلا هذهطىرصلا ىنعملا نكلو . ةينطابلا'لعفي اي هللا ىلإل وصولا دعب تامرحملل

 دباع : ةينيثثالا ظحالي « دياعلاف ء فراعلاو دياعلا نيب ارف كانه نأ . اهلاثمأو

 ىف كرشلا ةينينثا تسيل اهنكلو ٠ رجّؤمو ريجأ ©« بواطمو بلاط « دويعمو

 عدلا ع2
 رعشيالو « اهنع ىنغي ؛ اتلخو هل لم ةدابعلا تاكرح نوكستو « فراعلا امأ

 رجاألل ًاراظتنا تسيل فراعلا ةدابعف ؛ ةفرعملا ةمعن وه لبعأ يعن ىف هنأآل « اهب
 آاقح بيجعو . ةسناؤملا محنو برقلا ةذل ىه امنإو « صاللا ةقلاخت نم ةيهر الو

 . ءارجالا ةيتزم ىلإ « ةيلاعلا ةيترملا هذه نم لزب نم



 هس شب اس

 : كلر فغيف « هّنيلو بلقىف كرظني هلعاف « ةرم نيعبس « ةليلوموي لك هئايلوأ

 ناك هسفن دجو اذإ . رخآتأ ىسفنإو 2 مدقتأ هللاب : لاقدنأ هنع ىورو

 هني : لوقي [ ناكو ] « ىسوم وبأ لاق , ©'2آراتخم ناك هسفن دقف اذإو |ريختم

 « رانلا ىف رانلا لهأ جضي اك اهنم اوجضل اهتقيزب ةنجلا مهل تدب ول دابع
 تام لجر ىف ل نولرف | موق ] ةقلع لإ ءاح هلأ « هنع ىورو

 : ديزي وبأ لاقت ؟ اذكو !ذك ةءرولا نمو ءاذكو اذكر اقءلا نم فلخو
 داتسالا أذهو « (”|ركبو أآورظنف ؟ ىلاعت هللا فلخ لجر ىف نولوقت ام

 اذإ : لاقف ؟ ةيدوبءلا ىنعم ىلع الماع لجرلا نوكي ىتم « ديزب وبأ لئس هنأ
 هينمو هتدارإ نوكت : لاق ؟ كلذ نوكي فيكو تلقف « ةدارإ هل نكي مل

 ىتح ادبأ «ىث ىف ةدارإ هل مدقتتالو ,هيوبحم | ةدارإ ] ىف ةلخاد هتوهشو

 . هيف هتيحمو لجو رع هللا ةدارإ معي

 « سفنلاو هاجلا هدنع ركذف ديزي ىأ دنع تنك: لاق هنأ دانسإلا اذهمو
 نم ىرتشا هللا نإ : أ رق مث © سفن هل نمؤملا نإ ىسوم ابأ اي : لاقف
 نوكي فيكف هسفن عباب نف . :ةنجلا محل نأب مهلاومأو مهسفنأ نينموملا
 . سفن هل

 هراوجو هبحلا هللا هراتتبخا سفنلا ىوه دقف نإ ىأ )١(

 ضرعف « ثيراؤملاوضمئارغلا لثاسم نبولغشم اموقدجو ىاطسبلا نإىأ )١(

 ةسارد نع ىهني فوصلا نأ ٠ كلذك دارملا سيلو. . اوكبف « هللا قيرط مهلع

 ةيفرصلا بهذم نإ لب ١» نيساردلا نم نييحطسلا ضعب كلذ ىعدي امك ةحيرشلا

 نم لالحلا « ربظي امو ء ةسنخلا ناكراآلا هب حصت ام اوملعي نأ هيديرم ىلع ضرفي
 هلل لامعالا حيحصت ىف لاخلا ىف اهلابعتسا بحي « ةلآلا هذه ماكحإ دعبو . مارحلا

 ضرفق نم ىودج الف « ضئارفلا اننلع ثيحو « ةفرءملاةبترم ىلإ كلذ دعب قريمث

 . اهنع ةياجإللا لاسم

 ناميإلا ةجرد ىف وهنم نإ لوقي نأ . هنعهللا ىضر ىئاطسبلا مامإلا ديري ()

 حيف « نينمؤملاعم ىه ىتاسفنلا ىلع مقو ءارشلا نال هسفن عملازيال سانلا نم



 مس قف اس

 هين دقف ايندلا ىف دهز نم : لاق هنأ مدقت ىذلا دانساللاب ديزي قأ نغو

 لغتشيال ىأ « طقف بواقلا ىلا بولقلا لغشت امنإ , 22هبلق نماهردق نع

 . ءىش ل هناف » اهذ دهزلا فاكتب

 .اعمتسمو الئاق للعلا لص, نأ « ديحبوتلاماقم لوأ : لاق هنأ هنعىورو
 « ديزي ىنأ نع دانسإلا اذهب ىسيع نب دمع 20وبأ ىثدحو : ىسوم وبأ لاق
 نوكتال تنأو « رهالإ هلإ الثا وق ىف لاذ ظعالا هللا مس ١ نع لتس هنأ

 . "2* تنأ نكو هتلا الإ هلإ ال : ىرخأ ةرم 0 ©«كانه

 كب : لوقي ديزب ابأ تعمم : لاق هنأ « ىلّودلا ىسوم ىلأ نع ىورو

 ىلع ؛ كنم ©0ماهلإلا تاعقاو بيطأ ام عبللا « كيلإو كنمو : كيلع لدأ
 , "بويغلا تاقرط ىف ماهوألاب كيلإ ىثملا لجأو « بواقلا تارطخ

 «ناميإلا قوف ةجردىل] قرت « ميركلاللوملا هررق ىذلااهنمثب هسفن عيبي نأدارأ ح

 سفز#هل نوكي فيكف ةدهاشملا معنب ىظحو « هسفن نمؤملاعاب اذإف ناسحإلا ىهو
 . لزاآلا ىف ءايقشالا نم ناك نإ الإ كلذ دعب

 وه « ايندلا ىف قيقحلا دهازلاف « هيف دهزلا قحتسي انزو ايندلل ماقأ هنال )١١(
 . أمم رعحشي ال ةكلام هل ريصي ىح 2 هدهز ىسأي ىذلا

 6 ىنأ » لصاللا ىف )2

 اهعمنوكسلاو حورلا باحطصاو هلك حلاو ىنعمملاو ظفللا نع ءانفلاب ىأ (©)

 . ايلعلا مابلتسالا قطانم ىف اهب قمعلاو

  (4١فاشكتسالا لاجم نم حورلا هيلإ لصت ام ىصقأ ىف كانه ىأ .

 :ةينايرلا مولعلاو ء ةيهلإلا فراعملا نم بولقلا ىلع دريام « ماحلإلاتامقاو (ه)

 . ةقيقرلا ىناعملاو ءةقيقدلا رارسالا مبفو

 « ةروظنملا ريغ دهاشملا ضعبب هكواس ىف بيغلاي نمؤملا كلاسلا سحي دق (1)
 ديحتسي . ىاطسمبلاو «ءاهدبع ىتلا ريغ اقيرط هايندو هشاعم ىف هب هللا كلسي دقو

 : تاكراولاو طارخلا يعن دوصتقملا وأ ؛ هتمظعو قيرطلا اذه لالج



 سل 8غ. اس

 كيح نف هفصو ©'7ةنسلألل الو , هفشك قلخلا نكمي الام نسحأ ام مبللا
 .. ”ماهفالاو لوقعلا هكردت ال

 ربك أ هللا : لاق نك هّننأ : لودي الجرعمس هنأ ديزي ىلأ نعىورو

 ربكأ نوكسيف ءىش هحم ناك وأ . ةئودح كحيو : لاقف . هاوس ءىش لك نم

 نأ نم ربكأ : ديزي وبأ لاةف ؟ ربك أ هللا عم ام : لجرلا هل لاَقف ؟ هنم
 ساودلا هكردت وأ « سايقلا تحن لخدي وأ « سانلاب ساق

 : لاقف ملا باط نع لثس هنأ : دانسالا اذهب ىنثدح : ىموم وبأ لاق

 ىلد< ىنلا ىنعي « هب ريخلا بلطي نأ « لوسرلا رابخأو م تال ىيعان]
 دع هةسفن [ هب ] نيرتتل هيلط نم امأف ,. "0هنع ريخلا وأ ا هيلع هلأ

 .هلوسرو هللا نم أدعب دادزب هنإف . ىلخلا

 اذإ نم :لاقف ؟ بحدن [ نأ ]ان رمأت نم لئس هنآ ديزي ىلأ نع ىورو
 ىبأ نع دانسإلا اذهبو [ كيلع ] با [ [ هيف | تينذأ اذإ و « كداع تضرم
 نم ًاديع ىطعأ نإف ؟ هاضر ةنجلا دايعلا ىطعي هللا سيلأ : لاق هنأ ديز.

 [اذ ام ةعو التم قع سوك نقولا مث ؟ ةنجلا روصقب وجرب ام هاضر هديبع
 « ىروراسنلا رفعج وبأ ىورو !!؟ ؟2ةنجلا روصقب [ امدعب ] وجري

 : لاقف ديزي ىأ ىلإ لجر ءاج لاق . ديزي ىنأ نع . ىلودلا ىسوم ىنأ نع

 اكل ىرظت ذك + لاقش لهل عكا يذلا كد قا كيم دعا نأ كيرأ
 ءراصو 30 ملف امو: ساجف ,هل نذأف ..كلذفق عسوت نأتيأر اذإ : لامو

 .مالغ اي : لاق ؟ توقلا ديرن ذاتسأ:اي : لاق « ىناثلا مويلا ىف ناكاملف
 لو مالغاي : لاق . هنم دبال ا ديال . ذاتسأ اء: لاق . هللا اندنع ترق

 ع4 ةنلاب د لصالا ىف قى 6 (

 . نوكلا نم لك ةكرد نع رجعي يذلا تاذلا بيغ دصي (؟)

 . ماكحالا نم ةنس همضتتام يعي 69

 كلذ دعب وجرب اذاف اًصرلا ةرالج نم ةرذ تثزو ناسنإلا قوأ وأ ىأ 2(

 .٠ ابيف دهزلا : ذوصقملاو ةرجلا روصو نم



 ب ؟غ9

 : لاق . ها ةعاط ىف ىمسج ريقي ائيش ديرأ . ذاتسأ اي : لاق . هللا نم انل دب
 . ؟>هّباب الإ موقت هل ماسجالا تأ . مالغ 5

 فيز ىنأ عم ناك : لاق هنأ « ىلؤدلا ىموم 0 ىورو

 ءمالغلا ىلعكلذ مظعف ؟ كمساام :هلل ودي الزم وب نمام , ةةنسن ورشعهلذيل

 موي اهنمام « ةنس نبرشع ذنم كمم انأ ذاتسأاو : : مايآلا ضعب ىف هل لأَقف

 ىف بيغ نكلو . كيب ْأ رهأ م. .مالغاي ان : هل لاَهف . عا نع ى تأ الإ

 . مودعم ثدحم لك ' '” ىسأ مدقلا دحاولا م بأ

 هنأ « ديب ىنأ مداخ ؛« ىسوم ىأ نع «داتسالا اذ+ ىنأ ىثدحو : لاق

 ةلمل لك توحلاصلا هيف 22 رضع ؛ مال سي برقي "' 0 ىلإ ةليل تاذ جرخ

 ىحخ : لاقف . انماعط ىلإ مله : : هل اؤلاعف «ماعطلا ىلع مدجو ءاج ايلف ©© ةسج

 كنإ : هل اولاقف . ةدحاو ةريبك ريكأو . الوأ طابرلا روس ىلإ دعصأ

 هتكلو ء دوجو نوكلا .ىف ةيفوبصلا رايك براشم م

 نيدلا يدع : ربك آلا خيشلا حضوأ دقو . ةيلاتتم امايأ عوجلا ىلع هلهأ ربصي « ليلق

 «فورعم نب عساولا دبع نب هقلادبع»إ نع ثيدحلا « ةلدايعلا » هياتك ىف ىبرع نبا

 ؛ همون ىف لكأي فراعلا نال « ةيوبن ةئارو اهن] : لاق . :] عبطلا تحت طوطخم

 وهو ظقيتسي ىلولاو « ناعبش وهو . هل هللا ماعط] نم ظقيتسي و أعئاج تيبي ينلاف

 ءازجأ نم كلذف « ةظقيلا دعب عبشلا دجوو « ىلولا ةيؤر تقدص اذإف . ناعيج:

 نم 'ءزج أمل :أو ٍةقداصلا ايؤرلا نع لوسرأا ثيدحل . نينمؤملل نوكت ىتلا « ةوبنلا

 لاق مث « هيفتك نيب ةربنلا تجردأ دقف نأرقلا ظفح نم ه» هلوقو « ةوبنلا ءازجأ

 ماعطلا رثأ ةحار انيلعو انسبصأو انلكأ. انسفنأب اذه انيأر دقو . ربكإلا خيشلا

 باتك اضيأ عجار | .ىلوال ةوينلل ىوف « ةيوين قار هد 4
 « ةولخلا

 5 [ طوطخع « ربك الا خيشلل

 | «مساو ١ لصالا ىف (0)

 لمعلاو ذابجلال هيف نوءطقتيو » ةيفوصلا هنكسي ناكم طايرلا 499

 ءرضح » لصالا ىف (4)
 « ةعمجا ١ لصالا ىف (ه)



 ةريبكتت ربك مث « ربك« ملرجفلا عولط ىلإ قيود وسلا دعصف . شانلأ رشاعنال
 برضأ لزأ ملف ناسللا بلقلا قفاوي مل : لاقف كلذ ىف هل ليقف ءةدحاو

 يقراف . تحيصأنأ ايلف . بئاغبلقلاو « ناسللاب هركذأ نأ هركأ ىسفت

 . للا ناكم مدلأ

 رشع تيلط : لاق هنأ ديزي ىنأ نع داتسإلا اذه ىأ .ىثدحو : لاق

 نيرشع كلذ دعب تكف 5 [ ام 1ييف نوك األ نيتعكر ىللصأ [ نأ ] نينس

 1 7 ىندجأ الف ىتبلطأ

 ىلأ ةنس ةتسيارأ لدم ركذأم : لاق هنأ بيزا ىنأ نع دانسإلا اذهو

 : لاقق ؟ ةصخر كلذفؤو 6 دنتستالم : هل ليقف . دجسم طئاح ىلإ تدنتسا

 ةرذ لاقثم لمعي نمو 3 هرب ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نف : لوقي هللا تععم

 (22,رب ارش

 نم كلذ نكي ملنإ] ةليوط ةدم دربال ضرعت .هنإف « ديعبب اذه سيل (1)
 سيلف . ناسللا,بلقلا طبر لذبي ىذلا دبجلا َةوَقَل « ةيدسجلا ةزرجالا بارطضا

 نوءيطتسي مهنأ نوددري ثيح . نييحطسلا نم ءاطسبلا ضعب موتي ايالبس كلذ
 ةقد نع ةقد ليال ىذلا قيقدلا ماظنلا ىلع موق ء ليوط بيردت وه امنإو . كلذ
 . ريثكب هتغب مل نإ حجانلا ىضنلا جالعلا

 ىف تياثلاف ٠ قلخلا فولأم ىلإ دوعي نأ عطتني مف ٠ هبرب هنآل كلذو (0)

 كات نأو ؛دوجولا ىف ةذل ال دعت ال ةفرعملا ٌةذل نأ . اكولسو اقوذ ء« فرصتلا

 كولملا لع ولا امفصو ىف هولاق ام لكو « ةقدب هنع ريبعتلا عاطتسي ال ام ةذللا

 قاذت ىتلا لمئاسملا نم ىبف « فويسلاب اهيلع انولتاقل « ملعلا ةذل نم هيلع نحن ام
 . ةغللا روصقل اهنع ثيدحلا نكمي الو « تاذلاب ىفوص قوذاهل نم

 ءوسو هللا دودحل ايدعت دجسملا رادج ىلإ هدانتسا نوكي نأ ىشخي وهو ()

 هترضحو هندي ىف بدأ



 هس 84ش
 لامعاألا رو ىف تصغ :لاق هنأ ديزي ىبأ نع دانسإلا اذبم ىنثدحو

 . )١( رانزب طبق ره انأ اذإذ 6 كتءددءصو 0 ةنس نيءديرأ

 : لاق هنأ ديزي ّقأ نع « ىروباستلا رفعج ىبأ نع « ىسوم ىلأ نعو

 سيلأ : هل ليقف . للعلا نم دشأ ايش تدجو اهفءةتس نيثالثةدهاجملا فتلمع

 . ءانلعلا فالتخاب ىلع فلتخ ناك نكلو . مع لاقف ؟ تدهاس ملعلاب

 . ديحوتلا ىف الإ ةلأسم لكىف ةكرب ءاملعلا فالتخا : لاق مث

 2 ديزي ىأ نع 6 صقح وبأ ىتثدح : لاق « ىدوم وبأ ىنادحو . لاقو

 تيأر « هيلإ تلصو نأ الف « مارجلا هللا تيب لوح فوطأ تنك . لاق
 . ءاملا ىلع ىثمت' كنأانغلب : هلليق هنأ ةياورلا هذبمو , ©”7ىلوح فوطيتدبلا
 . كمسلا نم هللاىلع مرك أ مدآ نبا . ءاملا ىلع ىثمب قنادب عابت دكمس : لاقف
 .ءاوملا فريطي قئادب عابي روفصغ : لاف . ءاوطا ىف ىشثمت كنأ انغلب :ليقف
 نيب كم ىنأت كنأ انغلب : هل ليق . روفصعلا نم هللا ىلع مركأ نمؤملاو

 مل هنأ فصقي امنإو ء انارصن راص هنأ دصقي الو ىراصتلل ةقطنم رانزلا )١(
 اذهل قيقدلا ىتعملاو « بدالا ىف فورعم ىرعاش رييعت وهو . ريبك مدقتب سد

 درجتلا كلذ ناك نكلو « ةقيقح درجتلا ىلإ تعد ةينارصصنلا نأ : ريبعتلا

 هلا دنع ءارجأ لابعأ محلامعأ لك تراصف « هللا توكلم ىف لوخدلا وه « لاونل ايلط
 دوعصلا ىف « رانزلا لهأك لاز ال وبف : لامعالا روح ىف فراعلا صاغ امهف
 5 لامعالا نع ىبت كلذ ىف سيلو . ناميإلاو ةديقعلا فال هعفاودو ىحورلا
 مدعو ابلك ةيريخلا لامعالا نايسنب رمأ هيف لب ٠ نيعرستملا ناهذأ ىلإ ردابتي
 مهماكحأ اوريغي نأ . ماكحالا ىف نيعرستملاب ىلوأو « اهنم دوعي عفن ىأىلع ليوعتلا
 باطتي ثيحضرالا ىلعةايحلا ءانبل قلخلاملصأ سانلا نم عونلا اذه نأ اوزررقيو
 . لامعالاو , تاذلا نايسن ىرشبلا لمعلا

 : هوجن ىلكلا.. هبجوثو هحورب ناك « هيلإل صب نألبق تيبلا لوح هفاوط (؟)
 ٠ هريغ هأري الو ءوه هاري دبيشمأ وهو . هلوح فاطو ثيبلا همرك هنم برق املف

 ا 7 فيرش ماقم وهو مولا ماقم ىف هل هسوؤرو



 د العادات

 هللا ىلع م رك أ نمؤملاو ؛ نللا ضعب لمؤ اذه : لاق . ةماقإلاو ناذاللا

 و, ره 5 نم هطخ ىذلا لجرلا نفث . ديزي ايأ اب : هل ليق ٠ [ نجلا نم ]

 راظتناو ؛ بونذلا نم بنذ لمع البةنجلا تلظو : لاق هنأدانسإلا اذو

 قمح ةعءاط ريغ نم ةمحرلا ءاجترأو « رورغلا نم عون ةليضف الب ةعافشلا

 « ةلزعلا ىف ةمالسبااو « ةعانقلا ىف ىنغلا . مدآ نبا اه : ةاروتلا فو . ةلابجو
 ىلع « ربصلا ف دجوي ةليوط مايأ ىف عتملاو « 'ةوبثلا ضفر ىف ةيرحلاو

 . ةليلق مايأ

 هجو ايندلاب برضا . تلصو دقو . (02ديزب ىأ نع دانسالا اذمو

 تاياورب هنعو « ىلوملا مهني نم بلطاو .اهمالط هجو ةرخآلابو , اهقاشع
 نامإلا] عم رشي "الآ وجرآأل ىنإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 . لمع كرشلا عم عفني ال اك« لمع

 : ليلخل ىقرعم هنكتحنأ ام نإ : ,مالسلا هيلع دراد ىلإ هللا ىحوأو
 : لاق . امهلع هب تلنم حلاص لكاس كلذ ريغ الأ# ولف ٠ ىحورل الو

 ءاموج كماعط لعجا ىسيعاي نأ : مالسلا 4 ءذع سعل] لاتتا ىحوأو
 .: لاق ء«ءاود بواقلل كمالك لءجا « ءامسلا:كبلق نكساو « أمظ كبارشو
 قاوم ىتاح ام ١» ىلاعت هللا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر.نعو

 عداولانمومملا ىدبع باق ىنلمتحا امنإو « يشركالو ىشرع الو ىضرأالو

 اذه نمو . وه ١» هللا نم كلذ اذه لك كلسفنأ نع قت تمد ام.ىأ )١(

 نوكي نأ زو<و . ىهتنا دق مالكلا نوكي اذه للعو . ميظعتلل مابفتسالاف ؟ لجرلا

 قراولا ىف ةيفوصلا دهز ىلع لدي اذهو . لصالا نه هنع ةباجإلا تطقس الاؤس
 ريغ دب ىلع ربظته ءاطلت# دق ابنثل ء كولسلا ىف اهرايتعا مدعو « تاماركلاو

 . مدنغ كولسلا ةياغ تسيل اهنآلو ؛ نموملا

 رظنت ةللك شماحلا ىف ابمامأو سفطع . ةءلك انته لصالا ىف (؟)

 رضي ال نمل لصآلا ىف (م)



 و

 - عهد

 لحم ال ؛ ةرم ةئام ةليلو موي لكىف ؟'0هبلق ىلإ رظنأ ىنأ الول . عشاخلا
 ىندشنأو : لاق ىلع وبأ لضافلا «٠ خبشلا فدشنأو : لاق ء 2” ىشالثو

 فوصلا نم اًقدشم هونظو امدق اوفاتخاو قولا 2 سانلا عزانت

 ”١7 قوصلا بقل ىح قوصق قاص ىف ريغ مسالا أذه لأ تثسلو

 هنأ هلارو © معي اع لمعت نم ٌّ لسو هيلع هلئأ ىلص ىنلا لوق نع لّئددسو

 هثرو 1 10 ةياورلا لعب لمع نم : هللا همحر دينجلا مءاقلا وبألاق 5 ملعب م ام مع

 هلئأ هنترو 0 صضمئئارفلارم هيلإ اعداع لع نم : هريغلاقو 3 (0”ةياردلا لع هننأ

 ةئرو,هنلإ ىعد م ىلع نم: هريغ لاقو . لفاونلا ىنعي « ةدابزلا ىف ةنوحملا

 !. ىلاعت هللا لءف وهو . بلقلا ىف نيقيلاو اضرلاو صالخإلا هللا

 [تزناك نف ,هتمه ناسإ لك ةميق 9 ىشثرقلا هللأ دبع نب رمح لاقو

 لاودحاللا هتمه [ تا] اك نمو « ةضوعب انج نملقأ هتميقف  ايدلا هتمه

 هايف هنأ هدمه تناك نمو 6 وندلاو برقلا هتمرفف » تاماغملاو تاجردذلاو

 . ةيابت هل سيل لجو رع هللا نآل ء ةمرق هلام[ ذ ] « هفرسشو هللا

 )١( مهبواق لصالا ف «

 هفطالملاوةمحر لارظن وهنمؤملا هدبع بلقىلإ ىلاعت هللا هبرظني ىذلا رظنلا )١(
 نأ دب الو « ربملاو لالجلا تايل## نم ىئثالتو بلقلا لحضال رظنا اذه الولو

 « نامإلا ىلع تبث هب تام نم دبشم ورق لالجلا دمثم ىف فراعلا توع

 . ءافصاالهأ ىلإ بسن اذإ : اولاقو.. ةيمستلاهذه ىلعةغللا ءاءلع ضرتعا ()

 اولاقو ةفصلا لهأ ىلإ ةبسن مسالا اذه نأ ىلع اوضرتعا . فوص ال ىنافص : ليق
 ةبيجع نبال. ممهلا ظاقي] لوأ عجار ] ةيمسنلا هذه قيقحتلو . ىئص اهيلإ بسفلا
 [ حلا

 ثيدحلا ةيادر ىأ (4)
 : مطصملاو لاجرلاو نوتملا ةيارد ىأ (0)



 بنا[ تح

 هتميقف "'!ايندلا هتمه تناك نإ , هتمه ناس لكةميق ميكحلا اهمأ:لاقو
 هسفن ظح رثؤيف 2 'ايدلا صض رعب ىضديإ بضغ اذإ هتمالعو « ءىش ال

 نوكيب نأ هتمالعو « ةنجلا هتميقف ةرخآلا هتمه تناك نمو « هتاوهشو

 هيرف تناك نهرو ث أيدل الو سفنلا ال هللا قح هاضرو 3 هلأ قحل هيضع

 . ءى؟هسنؤي الو هشحوب الو هسنأتسي الأ هتمالعو « هللا ىضرهتميفف « هللا

 مءاجاذإ د ملسو هيلع هنأ ىلص ىنلا ثددح ىعم نع ذاعم نس ىحت لّئسو

 نإ : لجو رع هللأ لاق . مهقت موقلا ركل اق ا موق مرك

 ثبداحأ ا ند م ]| تلوأتام ءهّللأ ب اتك ةقفاوم ىلع ْ ماقتأ هّنبأ دنع مكم ركأ

 .هلوسرىلعال وهلا ىلعامي رك نوكمال ق سافلانإف . ٠مل و4 لع هلا لص هئالوسر

 ةناعإلاو , نويدلاو مومحلا ف رصل ركذلا لامعتسا . بابلا اذه ىف لخدي (1)

 ىف ليق ام نسحأ ؟ ايندلا ةمه باحصأ نم كلذب لماعلا ريتعي لبف ء بابسالا ىلع
 ) ١ ةدعاقلا . فوصتلا دعاوق ف قورز دمحأ ىديس لوق عوض رملا اذه

 م نف .٠ عار شتم قيد عفن هيف أل 2 اعيط املي اع سوقفنلا قارثسا د اهيف ءاجو

 مسلو ؛ ةقاقلا عفدلةعقاولا َه ةروس ةءار ةك ةيوضد 0 تادابعو راكذأ قا بغر

 ةئجافملا ايالبلا فرصل « ءامسلا ىف الو ضرالا ىف ءىث همسا عم رضي ال ىذلا هقلا
 ظفحلاو مومسأا تاوذ ريث فرصل «قاخام : رمش نم تاماتلاو هللا تاملكب ذوعأو

 بابساللا ىلع ةناعإلاونويدلاو مومطلا فرص راك ذأن م كلذ ريغ ىلإ « لزنملا ىف

 .هوحنو زءلاو ىتلاك

 عاد اهبحو « اهبحل ايعاد كلذ ناك « هلدصق اه نيع تدافأ نإ اهنأ: كلذ نايب

 دو ' نإو . هللا بحل ةيدؤم ىبف .اعرفو الضأ هل تبيسف نمو « اهب ءاج نم بحل

 .لوخدو « قهلا ركذب سفالا سنأ نم لقأالو« ابب دوجوم فطللاف « هل تدصقام

 قوبلا سايعلا وبأ خيمشلا سسأ لصاللا اذملو « رسيأو نكمأ عابطلا ثيح نم كلذ

 تادايعلا و راكذالا لعجت الأ. لصالاف الإ وابصاوخو ءامساألا ركذ ىف هوخن احن نمو

 . ملعأ هللاو اهل الالجإ ةيويندلا ضارغالا ىف ايس



 مسباح

 ' موصلا ىف

 لمع لك« لجو زع هللا لوش : مل-وهيلع هنا ىلءىنلا لوق نع لئثسو

 نع ركذ ام امأ : باوجلا . هب ىرجأ انأو ىل هنإف موصلا الإ هل مدآ نبا

 تانسح نم مولظملا لإ ىدإي هركذ لج هللا نأ « نالوقاإة [ة 1 هيف ىرهزلا

 دق : براي مولظملا لوةيف « موصلا ريغ ءىث هلمع نم قبي ال ىتح « ملاظلا

 هنع هب ىرجأ 5 صلاخ ىل موصلا : لجو رع هلا لوةيف « م وصلا هل قب
 . "0لامعاللا رثئاس نود موصلاب مصخلا هللا ىضريف « هفاعضأب

 بارشلاو ماعطلانعكاسمإلا وهةغالا فموصلا :زارخلا ديعسوبأ لاقو
 كسمأ اذاف « معطي نأ هل ىثبْش الو محي ال هٌوانث لج هّللاوءامهريغ نود
 , ةيدمصلا نم برضب اف وصوم راص دقف , بارشلاو ماعطلا نع ناسنإلا

 ام رثكأ هب ىزجأ انأو « قوعت نم تعل ىأ . ىل مودلا : رعو لج لاقف

 . ىنم نومئاصلا هلمأب

 [ دالوالا بدأت ىف

 رهاع انربخأ : لاق . نوراه نب ديزي ان ريخأ : لاق . دحأ نبىسيع نع

 لاق لاق . هدج نع « هيبأ نع . ىموم نب بويأ انثدح : لاق . اص نبا
 « نسح بدأ نم لضفأ هدلو دلاو لحت امد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ؟ بابلاب نم : رمع لاقف « هب قدف « رمع باب ىلإ لجر ءاجو : ركب وبأ لاق

 موصلا ةين ركذي ملو : ىرهزلا نع ىناثلا لوقلا ركذي مل هنأ ظحالي (1)

 « زيربإلا » ىف غابدلازيزعلا دبع ىدديسىريو .هلل عوجتلا ىف ةيناأ نع رك ذ اع ءافتكا

 وه لكالا ناك ةرجشلانم لكالا ببسب ضرالا ىلإةنجلا نممدآ لازنإ ناكامل هنأ
 تاعزتلا ريثيو . ةداععلا نع هذقمف ناسنالا مختي ورق . ةيصعف لك بال

 امحا راكي هنريك عمو ؛ قافنلاو عادخلاو 06 ةقرسلا لإ عقدي و ,ةثيحلا

 ساس كرت هنآ ٠ موصلا تاب ؛رقلا مظعأ هللا لعج كلذل دسجلاو بوثلا ىف ةساجنلا
 هرهاظب دبعلا هادأاذإف « ىلاعتهت اًصلاخموصلا ناك انه نمو « اهبابل دسو « ةيصحملا
 . ىوالا ءا دل قحتسا « هنطابو
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 .مارحلا نم ايقن:تنك نإ : رمع لاقف : ىتالفلا نالف نب نالف انأ : لاقف

 ديسف القاع تنك نإو ه فيرش تنأف قاملا قدح تنك نإو » ميركت نأف

 انثدح : لاق . لضفلا نب دمت نغو . كنم زريخ رامح لقأ[ة ]الاد ريبك

 كنبا بدأ : لاق ريصع نبأ تعم“ : لاق ىطاخلا انثدح : لاق . ديبع نب ىلع

 كر نع لؤوسم وهو ؟ هتيلع اذامو ؟ هتبدأ اذام ك كدلو نع لوسم كناف

 : لئاقلا لاقو . كل هتيعاوطو
 بسنلا نع هدو# كينغ, 2 ابدأ سّقلاو تئش نم نبأ نك
 بدأ الو ىري لقع الب  هتبسن بيسنلا ىنغي. سيل
 : لوقي ثيح انتيعر بيدأتب هباتك ىفىلاءت هللا ان رمأ دقو . ركب وبألاق

 . "ران كسيلهأو مكسفنأ اوق اونمآ نيذلا اهيأ اي

 نمؤألأ ةماللع هفص

 ناريطلا ىف لحتلا فصو ةفصو

 ىذفتا:نأ] لحنلا ىلإ كبر ىحوأ : ىلاعت هلوق , ةلصخ نومبرأ ىهو
 هذهب لحنلل ىلاعت هللا تيثأ [ نوشرعي امو رجشلا نمو اتويب لابجلا نم
 « ابيط الالح ناكام هلحابأو ء انكسم هسفنب كلم ىف هل دهمو ءافزشةيآلا
 بئاجع ىف ركمفتلا ىلع دايعلا ثحو « همينص ىف هيلع ءانثلا نسحأو

 - : دالوألا بيدأت ىفةينلاو(١)

 نم دلولان آل « هللا دنع هيدلاو حفني ام حلاصلا دب دا ولا ءاطقن قم ةقوكي نأ دي ١
 . هيعس نم نآسنالا دلوو . نيذلا ولا تومب عطقتت ال ىتلا لاعالا

 « ةودقلاب « ناميإلا ةعنمو ٠ مالسإلل زع اصلا دلولا ىف نوكي نأ  ؟

 . ربلا عاونأ نم كللذ ريغ وأ « معلا رشنب وأ
 نيجاتحيلل انوعو « مبماحر ال ةلص اونوكي نأ دالواآللا ةيبرتب ىوني نأ - »م

 . ةريشعلاو لهالا نم
 .:هللا لييش ىف مهسفنأو .محلاومأي نيدهاجملا نيبلسملا دلولاب رثكي نأ ع

 , مالسإلا ةكوشم كلذي ىوقتف

 . نيملسملا نيب ماثالا لقتف ايدبم !رهاط هلكلسفلا نوكي نأ - ه
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 شع هشدعو « هلأ قاخ 2 لخالا فصوهفدو نم نيم ولأ ىفو 6 هلاوحأ

 مهتمارك عم نونمؤملاو « هللا عم لحتنلا لاس هلاحو « هللا ةكلم ىف لحتلا
 تانولتم تاقبط ىلع ؛ هللا لمع ىف مثزغو ., هللأ قلخ ُْف مهفرشو هللا دنع

 . هللأ لع تأتوافتم تاماقمو 3 ركل ةلمأعم ف

 قارواللا ددعب تاماقهو « هللا ىلإ ءامسلا مو ددعب قرط نينمؤاللو
 نمؤمو ؛« ىوق نمؤمو « صقان نم ؤمو « لماك نمّؤم « هللا دنع تا:وافتم

 « سانلا ب ولق فقبوريه نضمن نم ومو « شاشه شاشب نمؤمو « فيعض

 « بوبحت نهؤمو « بيب نمؤمو « صعتسم نمهؤمو « لهس نمؤمو

 نمؤهو « دارم نمؤمو ؛ ديرم نمؤهو «؛لوص# نمؤمو « لصاح نمؤمو
 نيل نمؤمو« لوصوم نمؤمو « لصاو مومو ؛« بولطم نمؤمو « بلاط
 نمؤمو «, قلخلا عم ديزملا دجي نمهّومو « هللا ف ديدش نمؤمو « هللا ىف

 ء 'تقولا ىف الإ قلاذلا عم ريصي ال نمؤهو ٠ قاخلا لازتعاب ديرما دحب

 . نيسرادلا مايفأ هيلإ هبتنت نأ بحي: ةنراقملا ةساردلا نم ديدج باباذه (1)

 نآرقلا عضاوم رثكأ ىف نينمؤأا ةوقو « ذيدحلا نيب اكزتشم سأبلا ىرن . الثف
 كلذكو رونلاب تروص نآرقلا ف ىوقتلا ىزنو « ىدام ديدحخلاو ىوتعم سأيلاو
 نأ وجرن ةعساو ةس!رد عضاوم كلتو ةبادلاو « دهدحلاو ؛ لفلا هللا مهلأو « ىلعلا
 . هللا ءاش نإ لجاعلا بيرقلا ىف اهيل] قفون

 نم لعجف .٠ تش روصب نيئمؤملا ريغ نم ف”اوط نآرآقلا روص دقو
 لعجو .٠ اليبس لضأ مه لب ماعنالاك ىوملا دباع لعجو ريزانخو ةدرق رافكلا

 مهنم لعجو . ارورغ لوقلا فرخز ضعب نإ مهضعب ىحوي نيطامش سنإلا نم
 مه ناك نإو ىمعلا مكبلا مصلا مهنم لعجو ؛ ماعنالا لكأت اك عتمتيو لكأي نم
 . ةئسلأو ناذأآو نويع

 ىلع لئالد ةرسالاف . لاخلا رهاظ نم ءالؤه نم عون لك زبيمت نكي (؟)

 ىذلا لجرلا لاقو ٠ دوجسلا وثأ نم مبهوجو ىف مهإهس : ىلاعت لاق .ةريرسلا
 ةفرعمو باذك هجوب سيل هنأ تلح هتيأز ادلف : ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىأر



 رع ىثأ 3 مهتاماقمىف نينم رمل داثم مل-و هيلع هّللأ ىلص لوسرلا برخح دقو

 - نبأ :مؤوْللا | نم ] ةفئاط ك-فصو وه لثم لكي هف رهدتم ث فيداحأ َْق ذاثم

 : لوآلا لكلا

 تلك أ « ةلحنلا لثك نم ؤملا لثم » لاق هنأ مل-و هيلع هللا ىلص هنع ىور
 ىكملا بلاط وبأ لاق ءهرسكت ملف دوع ىلع تعقوو ؛ اييط تعئصو ابيط
 ةماألل عفاتلا ء هسفنب معطملا ء« بيطلا ه ريغ رعطملا نمؤملا ةفص هذبف .هللا همحر

 « ةلخلا نع ىذالا فاكلا . ةنؤملا فيفخلا ؛ ةلأسم ريغ نم هلام ىطعملا

 ,قدصيف هو عمطيو 1 كيلو رظلا هب نظو « رضي الف رضحم ف رضع

 . نينمؤملا نم ف ط ةفصلا هذه ىلع فرعبو

 ابلك اهيلع فرعتلا نكميو . هعبطو . هفرصتو.همالك : هوجو ةثالثنم ير ح

 . الف الإو فراع نمؤُم وهف قلخلا مماسو قالا مزل نإف « هتيضاغم نم

 هيلع ناعّتسي لاجرلا لاو>أ ىلع :فرعتلا نأ هدعاوق ف قورز جيشلا ىريو

 فرعت نأ تدرأ نإف : لطابلا أ قحلا نم مهدالب عابط ىلع بلغ ام ةساردب
 كاذ وبف ايري ناك نإف الوأ هنم ءىرب وه له . ابلهأ لطابل رظناف « دلب ٍللاص
 ءاخسلا ىصقالا برغملا لهأ ىف رمق .٠ ةلثمأ كلذل برضو . هب ةربع الف الإو
 .ردصلاةمالسو هتلةريغلا قرشملا لهأ فو . سل دنالا لهأ كلذكو قلذلا نسحو

 لهأ ىف لاقف ةلثمأ هل برضو لصاللا اذه ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ررق دقو

 مهنم لاج ركردال ايرثلاب ناعإإلا ناك ول : سرفلا نع لاقو . انهاه ةنتفلا . دج

 . كلذ ريغ ىلإ« ةنيدملا لهأ نعو . ةدَتفَأ ووذ مهنأ . نهلا لهأ نعو
 . | دعاوقلا . هم : ه) عجاد ]

 حلاصلا لمعلاب هناميإ رزاؤي ىذلا وه ءارالا حصأ ىف لماكلا نمؤملا ىنعمو
 ناميإلا صقن !وهبشو دئاوزلا نم هل بيصنال ىذلا ة:صقانلا نمؤملا ىنعمو« امتاد

 لصاحلا نمؤملا نيب قرفلاو . تعنيأ ءاملا امايدأ اذإف ةلباذلا ةرجشلاب , هلاكو
 « هيستك أوأ نامإلا لصح ء لصاحلاف . لو.فهلاو ”زعافلا نيب قرفلاك لوصحملاو

 . هلق ىف هللا هلوصح ناميإلاب ىنسحلا هل تقبس لوصحلاو



 : ىناشلا لكلا

 ةماذللا لثك نمؤملا لثم : لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور
 وه عرزلا نم ةماخللاو « اذكه ةرصو !ذنكه ةىم جيرلا ابليمت عرزلا نم

 بئاصملاونخلاب دودقملا ىلتبملانمؤملا ةفص هذهو . معانلا رضخاألا بطرلا

 عج ري و « انأيسأ ىوكشلاو عرجلاب ليميف« زاكم زك نم ءاليلا هيقأب ؛انندلاق

 ,ءالبلا ىف رباصلا وهو ء جاج رعالاو ليملا دعب امئاق ىوتسف ةماقتسالا ىلإ

 « اعي رس دلجتلاو ريصلا 7 عجري مش عرجي ء.اضقلاو مكحلل لستسم [لا ]

 تاقوالاىف . هثالبو هريض لاحربظيو رفغتسي ومدن مث نايحالا فوكشيو
 ةبرق الإ ءالتبالا هديزب ال كلذ عبو « رذتعيو هللأ نم ىحتسي مث « سانلل

 نينم وما يم ةفئاط ةفصلا هذه ىلعو « ىلاعت هللا ىلإ

 : ثلاشلا لثملا

 « ةلبنسلا لك نمؤملا لثم : لاق هنأ سو ؛يلع هللا ىلص ىنلا نع ىور.
 دوصقملا نحناو بئئادملاب ىلتبملا ةفص اضيأ هذهو : الامشو انيمب عرلا اهبلقن

 ىلإ تفركأو 2 لواألا نم ةرطاخم دشأ هنأ ريغ ضارماللاو تارسملاب

 جيرلا بوبهب الامشو اني؟ ابليه عم عرزلا نم ةماخلا نأل . كالحلاو رامدلا

 فودعلا ةدش دنع لحولا ىف سدنت اممبرو « عطقلاو رسكسلا نم نمأ

 جرم ريقفلا نمؤااو « رسكللا نم ةرطاخملا ىلع ةلذسلاو . رسكنت الو
 لاملا نم فيف هناآل ,« لضفو باوث و رجأ عم ءالتبالا نم الس اسي
 ىنغلا نمؤملاو . © اتفضو اهتفااعلو ايل 0 لالا ىف نيل فاص

 رعي الام ءاليلا هن رضي « ىتعملا ىف ةليتسلاك , لاحلا ىف ردك « لاملاب ليقث

 برا اياده ءالبلا نآل . رجإلاو ريخلاب دارم امتالكو , "2ريقفلا [+ ]

 . أطخ وهو ابلكة لما ىف ركذم ؛ ةماخلا ىلع دئاعلا ريمضاا لصالا ىف (1)

 نمؤملا نيب قرفلا ىف قالطإلا ىلع هدوجأ نكي .ل نإ بتك ام دوجأ .نم (0)
 ثراحلل « ةيفيدلا حتاصنلا »تاتك يهىاثلا بابا|. هنم رثكتسملاو.٠ لاملا نم للقتملا

 ةيركفلاةكوعملاو:قوصتا! ؛ مقر ةيرصملابتكبلار ادب طوطخعم « ىبساحن ا بسأ نبا



 نمل نع ٠ هافصو هدالص ديربوا © هبحن نم الإ هدقل ال هل الج لج

 نمؤملا لثم : لاق.لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ « هنع هللا ىضر كلام نبا

 )0 رطملا لثك ىمأ لئمو 6 انايحأ ١ مسح ل انايحأ لي 2 ةلينسلا لثم

 "ههرخآ مأ ريخ هلوأ ىردب ال

 : عبأ رلآ لثملا

 عمجمت . ةلثلاك نمؤملا #8|ثم : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور
 عوملا بوسكلا « نيقيلا فيعضلا . نم وم لاةفص هذهو ء اهئاتشل اهفيص ىف

 نكلو 3 مسقو ردق م هعدك دل نأ قازرلاب نمؤ. ٠ عوجلاو ةجاحلا ةيشخ

 بارجلاب الإ هنيقيب ىوقتيالو « نومضملاب لط ىف ةكرحلاب الإ هبلق نئمطيال
 ةدشو « ايندلا بحي فوص وم صخشلا ١ذهو زركلاو (©سكلاو

 تربظو .هنعهللا ىضرىناثلا ةغيلخ ادبع ىف اهرداوب تأدب « ةعدقبابلا اذه
 رذ ىبأ ةصق نم ةكرعملاةدح ودينو «هنعهتا ىضر ثلاثلا ةفيلخلا دبع ف حوضوب
 فوع.نب نمحرلا دبع ىلع اوفاخنم ىلع در رابحال ابعك نأ هغلب ائيح « ىرافغلا

 « ابضغم جرخ «رذ ايأ كلذ غلب املو . ابيط قفنأو ابيط بسك : هلوقي « كرت اهف
 رادىلإ بدك بربف. هبدؤيل ايمك دصقو , هذخأف ريعب مظع ى 4 هقبرط ىف دجوف

 لوسرلا نع ائيدح هلىورو « همتشو نذ وبأ هيلع لخدو . هفلخ ًايتخاو « ناهْع

 ٠ لاملا نم راد كّتسالا نم هيف رفني لسو هيلع هللا لص

 عببأ دقف انرصع ىف نيماسلل ملسو هبلع هقا لص ىنلا نم ريشبت اذه (م)
 . اهرخآو ةمآلا لوأ نيبريخلا

 ضراألاو ءامملا بروف .نيتملا ةوقلا وذقازرلاوههتلا نإ : ىلاعت هللا:لاق (4)
 ريمضلاو ديكوتلا فر ناسفإلل كلذ هللا دكأو . نوقطتت من ام لثم قحل هنإ

 نجلا تقلخ امو . كلذ لبق لاقو هقلا دعو ىلإ نّئمطيل . ماللاو نإو . مسقلابو
 « هسفنب هيف ىعسو قزرلانم هل نومضملا ف كلش ناسنإلاف نودبعيل الإ ىنإلاو

  نينمؤملاب ءالؤه فصرف نيلاهلا ىأ ىلعو . ةدابعلا نه هب بلوط ام لمهأ مث



 هدم نال لس

 ةفئاط ةفصلا هذه ىلعو » لخيلاو سشلا نم بدرقو « صرخلا ةيلغو « هرشأأ

 . نينم ولا نم

 : سماخلا للا

 سرفلاك نمؤملا لثم : لاق هنأ ملسو ةيلع هللا لص ىنلا نع انيور

 مث ووسي . نمؤألا اذك ؛ هتيخآ ىلإ عجزرب مث ؛ روديو رودي . 2""هيتخآ ىف

 ماثآلاو ىداحمملا ق طلختملا نمؤملا ةفص هذهو ؛ هئيدو ه اع لإ عج رب

 ةوهشلاو ىوملا ةيلغو ؛ ةلفغلاو ووهسلاب : مارحلاو تاهشقلا َّق مقاولاو

 . ةماوللا "سفنلا [بحاص ] باوتلا "9توتفملا ء دصقلاو دمعتلاب ال

 هللا ىلإ اعيرس عجري مث . ةوهشلا "ىف هعدذتو « ةووشلا دنع سفنلا هيلغت
 ةلزعلا ف سناللا دحب الو . سانلا ةاقالم نع ربصي ال ىذلا وهو . ةبوتلاب
 طالخ قلخلا عم ناك اذإ . ةرم مهنع لزتعيو ةرم سانلا طلاخي . سانلا نع
 هتلاح هذبف . عقرو «2مءلصأ وافع قألا ىلإ عجر اذإو « قزمو دسفأو
 . نيئم ولا نم ةفئاط ةفصلا هذه ىلعو ؛ هبر نم ةياتعلا دبع هيتأب ىح

 اياسن هرمأ مسي نأو هللا ءاضق نم اجرح ناسنإلادجيالأ ناميإلا طرشف . أطخس
 . ءاضقلا نم هسفن ىف جرحا دجو لب « هلل هرمآ ماسي مل عونلا اذهو

 لثم هنم ربظيف ضراألا ىف ليخلا افرط نؤدي نأ وه : تيكسلا نبا لاق )1(

 ةبادلا اهيلإ دشت ةورعلا

 نتفملا : لصالا ىف )م(

 ةماوللا سفالاو : لصاللا ىف ١)

 . ةوبشلا دنع هعدختو : لصالا ف(4)
 نم هريغ تابجو نع فاتخت هتبجو نآلا  !ذكه فوصلا برطضي امنإ (0)

 امأ  جرحلا طقسي ام ربتعي هيقفلا نآل . ءابقفلا طلاخ اذإ هبلق ريغتي دقف ءاملعلا
 ةياغ نآل .نييلوصاللا ةطلاخمب هيلق ريختي فقو : لاكلا هب لصح ام ربتعيف قوصلا

 نيب رسفملا ةطلاخمي هيلق ريغتي دقو. نيقيلا ةوق فوصلا ةياغو . دقتحملاةحصللوصألا
 تح ةراشالا بلطي فوصلاو . ىنعملاو كدحلا زمتعيامهتم الك نآل . ثيدحلا باحصأو



 فس مق م“ ع

 : سداسلا لثملا
 ةجرتأللا لثمك نمؤملا لثم : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا نع انيور

 « ءىراقلا لماعلا ٠ ملاءلا نم وللا ةفص هذهو . بيط اممعطو بيط ابكر

 ه4 سفن حاصلا نيلفاغلل ركذملاوه. رك اذلا « هسفنب ىدتيملا ؛ هريغ ىداحلا

 بيرغ « همعط ذيذل ؛ هنول نسح ؛. هعر بيط جرتالاف ؛ نيدسفملل ملصملا

 « هحر بيط . لثملا ىف هب هيشملا نمؤملا وه كلذك «هتميق عقر , همسا

 قالتلادنع هتامسو هاهيسو هتدهاشم ةنسح « ديعب نم هلئاضفو هبقانع عملا

 قيرطلا هيل] دجو نمل هتثداحمو هتطلاخعو هترشاعمو هربخم ذيذل . بيرق نم

 . هسفنلو هيف لئاضفلا عامتجال , همسا بيرغ

 « قدصلاو صاللخالا ىلع هلل لخر هنال « هتميق عيفر ؛ لاو>اللا ىف

 . نيتمؤملا صاوخ نم ةفئاط ةفصلا هذه ىلعو

 عسباسلا لثملا

 أرقي ال ىذلا نمؤملا لثم : لاق هنأ سو هيلع هقا ىلص ىنلا نع ىور
 ملاصلا ىتتاا نمؤملا ةفص هذهو . اهل ير الو بيط اهمعط ةرّلا لثك نآرقلا

 عفانلا الو. « هريغ "7 ىداحلا الو « هلا دابعل ملعملا الو ء هللا رمأب ملاعلا ريغ
 هرمأو هتيدب ماعوع 4 هبحو هر ,بربو « هفردو ها « هيرب ملاع ء أوس

 وددت ال : هسفن ف اص 6 هنإد ىف عروتم ,هلاح ىق روتسم « هماكحأو

 . نيئمؤملا نم ةفئاط ةفصلا هذه ىلعو « هريغ لإ هتعفنم

 هتبثأ امتايثأ نود ةراشالا ذغأ اذإ امأ . ثدحماو رسفملا هتينأ امتابثإ دعب
 هينطابلاءال ولو . ةعيرشلا نع جراب ىنطاب وبف ىلوصالاو هيقفلاو ثدحلاو رسفلا
 نوحيبيو « هللا بح ىف هملول الإ .ىمسي مهمامإف بواقلا ا ىدت تاعشيسم
 مدنع ةنجلاو .اهتواؤيو ناكرالا نوطقسيو ناركذلا نمو مهتانب نم جورتلا

 . اوعلا لداع روتكدللا رشن : قمقمد : ةيليعامسا تاروشنم : عجار ] ةأرملا ةحاب]

 | ىلا زغلامامإلل ةينطابلا اضف . ةرهاقلا  راطعلا تزع. رشق :ىناميلل ةينطابلا دئاقع

 « هريغ 'ىدبملا» لصالا ىف )١(



 تنم 7 قو ض

 :'نماشلا لثملا

 «فناللا لججاك نمؤملالثم : لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نآ انيور
 نيملا نمؤملا ةفص هذهو « خانتسا ةرخصلا ىلعثينتسا نإو « داقتسا دق اذإ

 قفاويف « عدذعالو عدخني « لمحتملا لرمحمابيجلا « بيرقلال سلا « نيللا

 : ًاريغص وأ عوبتملاناك ًاريبك , هعم روديوقحلا عبتي ؛ فلاخالو نارخإلا
 دقح الو 6 افجلاو ىذاللا نم ظاتغرو 3 ىراع الو 2 نهادب الو ىرادي

 0 قتلاوعرولا .دوجج وأ ىذاللا 20 6 ءاشالا ف ظيفلا مظاك ٠ ءقاكالو

 "0 قايالاو « درحلا نع هعنمتءلملا فنأى ةريلاك تاسنإلل امه 29 ناذللا
 . اظظيغ ظيغ ىذل كرش م قتلاو فروخلا نإ : لثملا ىف ليق اك ءب_ملاو

 : عساتلا لم لذا

 رثتنيال ةلختلاك نمؤملا لثم : لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ناوو

 , نيمآلا لماكلا , نيكملا ىوقلا نمؤملا ةفص . اهرمت عطني الو ءابقرو

 : فايرأا ءابااو « ىرضخلا صاللخإللاو : ةيطإ الا ةييطاو ىتغلا باقلا وذ

 « ةدابعلا نع لخبي الو «, ةمدخلا نع رتفي الو « ىهالي الو ىهاس سيل

 هتفرعمو هديحو: « ةماقتسالاو« حالصأان ع ريغتي الو « ركذلا نم مأسإ الو

 فيصح راظنلا فيفع « لصالا والا فرطل '" ةزعاش هتدهاشمو *“هخسار

 م نيذلا نيبرقملا نينمؤألا صوصخ نم ةفئاط ةفصلا هذه ىلعو . لقعلا

 . .ىذاآلا ىفاك : لصالا ف (1)

 . «ىذلا ١ لصالا ىف (م)
 ىدح] ىف لعجت:ىعمصاللا لاقو « ريعبلا فلأ محل ىف لعجت رفص نم ةقلح (م)

 . نيرخنملا ىناج :

 . برهلا : قابالاو ررحلا )كك

 . « خسار ١ لصالا ف (5)

 . « خماش ١ لصاألا ىف (>)



- 

 هيةؤوي هللا لضف كلذ ؛ نولضاف ؛؛نوزيزع نوليلق مهو « نيملا بادضأ قو
 ش 5 ميظحلا لضفلا وذ هللأو 6 ءاشن نم

 ٍإ 8 رشاعلا لثملا

 وه نم نينمؤمألا نم نإ : لاق هنأ ملسو هيلع هقأ ىلص ىثلا نع انور

 (7 ناتاهو « ريرحلا نم هللا ىف نيلأ ؤه نم مهنمو « ةرخصلا نم هللا ف دشأ

 نيماقم نع نادو# نالاحو « نيلضاف نينمٌوم نيصخشل ناتلضاف ناتفص

 نافصو » ناقيالاو ةةرعملا لمهأ فاصوأ نم نامرلاص نافصوو 7 نييلاع

 0 ناءعالاو قتلا بقانم نم نم نايلج

 هللا ىضر قيدصلار كب وبأ ناك . لضالا ف ©” هتحو للملا نم اذه دهاشو

 دشأ ناك هنع هللا ىضر باطخلا نب معو « ريرحلا نم هللا ىف نيلأ هنع

 ءايلعلا دنع هيو هلأ ف بضخلاو رذحلاو ةدشألا نةسوحو ٠ ةرخضصلا ند هلئأ ف

 لمس لكلو ؛لاجر ماقم لكلو ةحامسلاو للاو ربلا ©” نسحب . ءالضفلاو

 . هللا دنع تاجرد مث ؛ كالس قيرط لكللو لامع

 رمع بضغ نم دشأ ناك ةدرلا موي هللا نيد ىف هةدشو ركب ىلأ بضغو
 ءريرلا نم ىلاعتت هللا ىف نيلأ ناك مالسلا هيلع ليلخلا يهاربإو , ؟؟”هتدشو

 .« هذهو , لصاألا ف (1)

 بففي رحت وهو . هئيحبصو د لصالا ف )

 ء سانلا عم لحلاو نبلا نسحي اميةنأ نأ . ىنملاو «نسحمب ه لصالا ف (م)
 . هللأ قو هلل ةدشلاو بضغلا نسم

 در امإو « ةءاطامإ نيّديش نع جرف ال ةلآسملا نأ ىري قيدضلا ناك (4)
 نيدلسملا ةجاح الف ناميالا ءافعض ءالؤه نأ ىرب قورافلا ناكو ةرقلاب ةعاطلا ىلإ

 نأب . ايسفن اليلعت« قيدصلا ةيرقبع » ىف ةلأسملا هذه داقعلا ذاتسالا للعيو ٠ مهب

 ىو ةينبلا قيقد ناكو امذد راقولاب ماصسعي ناكو ىصع جازم بحاص ناك قيدصلا

 ةينبلا بحاص نأب نيدترملا عانقإ ىف مجناوةدرلا ةلمح درؤل هب سانلا نيبتسي نأ
 تح ميغ درعيطتسي لوحفلا وبأ وه هيلع نوقلظي اوناك اك« ليصفلا ابأ » وأ ةقيقدلا



 مسح وأ

 ىف نيللا نمؤملاو , ةرخصلا نم هللا ىف دشأ ناك مالسلا هيلع ميلكلا ىمومو

 مالسلا هيلع تنوره ناكو 6 ةريغلاو ميظعتلاو فوكلاب ةبوشم ةفرعم وذ هللأ

 ىموه ناكو « ةاروتلل هتمجرتو هتدابع نسدحو « هنيلو « موعم هتحاعسو

 . 1 ةرابعلاو 7 ىرمملا . رودصلا ءافش باتك[ ف 1

 5 لاجزلا الإ 20 ابف رعب صل 'ئ ةدب دس ةزشاعبلل لاجرلا بتارم ةفرحمو

 :نسطأو دشأ لالبجلا د ىذ ددع لاوخالاو تاماقملاق مهتاجردةدهاشمو

 5 ا" لدرالا ةرابجلاو 6 لاضفلا ةداسلا ليع الز دوج وب ال

 : رشع ىدامملا لثملا

 عكا ةحمعتلاك نمّوملا لثم : لاق هنأ مللسو هيلع هللأ ىلص ىنلا نع انور

 ىمالسلا نموا ةفص هذهو اممظع ا(” ششعو « اهرد باحو 6 أامقوص

 بلاملا 22اهتحت ساحب ىتح 20اهنبل لسرتال ةاشلاك ء لاؤسلاد عب هلاع ىخسلا

 نإ هرمأنم ةقث ىلع ربف مسجلا ىف ةطسإ بحاص قورافلا ناكو .مهترداصموح

 . مالسالا نع رعشآ جور ىلإ رماألا ىدعت
 .  هفرعي ال ديدش : لصالا ف )١(

 . لالجلا ىوذ : لصآلا ىف (0)

 لاجر مم لادبالا نأ . فرع نبا تافيرعتو ىناجرجلا تاقيرعت ىف ()

 مهناكم مهبةريبش ةطح نوك دي وةديعب نك' امأىل] ةيدسجو ةيحور تالحرب نوموقي
 ىف ةلاسر ىطويسلافلأ دقودنم اولقتذي مل مهناكم ىف مهنأ ىف دحأ كاشي ال ثيحب
 .مدوجو تايثل

 . ابغض. نكمي ىتلا ةئيللا ماظعلا سوءر شاشملاو ارمظع عضع ىأ (4)
 «هنبل ١ لصالا ىف )هز

 اهتمت د لصالا ف ()



 تس 100, دح

 داسفلا ىف ا « ضرعت» ىح | حيض الو كر ىبج كردش هيل

 ةجاح ال لحتلاك هلثم سيل ء ظفاحو . عادو .دئاق نع نغتسم ؛ .كرح اذإ

 , 3 ركفف اهسنج ريغ نم بابسالا هنه ىلإ ل

 ةجعنلاك ريخلاو عفنلا مهمل لصويو : ررضلا وىذالا سانلا نع لمتح

 هذه ىلعو « محالاو نمسلاو دبزلاو نبللا معطت و 5 مشطاو كوشلا لكأت

 لاتمالا هذه ملسو هيلع هللأ ىلص ىنلا برضدةف « نينمؤملا نم ةقئاط ةفصلا

 نمرحأ هلاثمأ تو « ةليلق ريغ ناعم ايو 3 ةريثك دئأ وف هلثم فوءزينم ول

 نم تاقولخلا هذه نينمؤلل بورضملا ىمملا ىنعم سلو مكحلا و مولعلا

 سنجلاو . ةرودلاو ةقلخلا ىلع عقاو « امهريغو ةلعلاو ةلحنلا لثم تابوبحمنا
 2, فصولاو لمعءلاو « ةريسأاو عئانصلا ىلع عقاو وه ااعإ« ''>رهوجلاو

 5 مفاملا دوجوو

 : رشع ىناث نايب
 نهؤملا لثف . لحتلاب هبشملا نمؤملا لثم ريسفت ىف . هانركذ ام ريغ

 / ء ريطلا سنج ىف ةلدنلا لثكع سانلا سنج ىف صاخنلا فراعلا نقوملا
 و« ريكذتو ةءطقو موف دب زم :ىلإ جاتحي لتمعاا 5 أوف جارختسا

 0 نءؤملا لثءملسو هيلعهتلا لصلوسر 3 نرحل وعم ف توكيفل
 نيب نم اهيل] يحول اب ةلحنلا هليضفت هججو ىف لجو زع هللا باطخ تربدتو
 هظأبو . هحانج حيرب ةلحنلا عراضي ن4 ةحنجاللا تاوذيفو « ريطلا سانجأ

 «باتكللا لع تطبقتساف ؛ لحتلا ىلإ ىحوأ امك« مهبل هللا حري لو « هراقنمب

 مووفلا ىلإ برآا هلكو ام هتم نجح فما . باطخلا دئاوف تشتفو

 ىف لاك فيج نانا ضنا رغدع دزأف ب وقلا لا هز: زاكفاألاو

 ةجعتلا فالخيجراخلا نم املعفاد ريغ نه لسعلا عنصتو ىعسلت ةلحتلا نإىأ( 1(

 ةلحتل ابهييشلا نمؤملا سب قرفلاوجراخلا نم أعقد . نبللا لازنالابعفد نم ديال هنإف

 ريسفتلا اذه دعي حبضاو ةجمنلابهيبشلاو

 ةرهوجلاو : لصالا ف(؟)



 هع موو ادع

 ةبآل كلذ ىف نإ . هب قلعتي امو ىحولاب هابإ هركذو لحنلا فصو ءارجأ
 . نوركفت, موقل

 ىلع مهيبتو « لحنلا لاح ىف ركفتلا لع نيبطاخما هدابع برلا ثحف
 ةمكملاو ىملعلا دئاوف جارختسا ىلع ميضرحو « هيف تايآلاو ربعلا دوجو
 ةفغبرشءةحلاص ةةصافع ةنسح «ةدو#ت ةلضخ نسير لحتلاف تدج و دقو « هنم

 صأ ىضتقمو « للا برض ةدئافوهو: , نمؤملا ف دجو» كلذلكو « ةفيطل
 نوكسيل ء راصتخالا دح ىلع كلذ نم ةلاصخ لكدرفأ انأو ؛ ركفتلاب برل١

 قه وهوا. ناتعألا بلل :ىذ :هلل ةرضقو «نابعلا نيدتل ةركذت
 , رابتعالاو ركسفتلا ىلإ دودراألا « لاثماللا نطاب ىف عد وتسملا نآرقلا لع

 . هللاب الإ ةوق الو

 هل لاف ابهار لجر قل : لاق هنأ «٠ ىروثلا نايفس نع ىنغلب : لاق
 اف انأو الإ ةعاس ىلع تنأ ام لاق ؟؛ كطاشن راد تيأر فيك . بهاراي
 ةعاص هيلع ىأت رانلاو ةنجلا 03 5 عهسي آدحأ نأ بسحأ تنكامو لع

 تعضو الو « ةوطخ تعفرام :لاق ؟ كلمأ فيكف |[ لاق ] ء ايف لصي ال

 : لاق هلاح نع هلأسف ءامبنب امف قأيس توملا نأ ىرأ انآو الإ « ةوطخ
 نم لقبلاو بشعلا تبني ىتح ىدوجس ىف ىبأف دجسالل ىلإ . بهاراب
 ريخ ؛ كتئيط# فرتعم تنأو كحض: نإ كنإ.: بهرلا هل لاق . ىعومد
 هللا قئاف « عفرتاللدملا ةالصنأ لعا , 97كلمعب لدمثنأو ىبت نأ نم كل

 بساني اي قرطلا ددعتا ةيفوصلا براشم ىف فالتخالا اذه ءابس امنإ (1)

 ىساحلاف فوصتلا قرطنم قيرط قيرف لكل ناك مث نف ماهفآلاو رطفلاو لويملا
 مهبسانيءاكسل اون رثدحملاو ,هلخ دمى ءابقفلا ب ساني جا11نباو ةيقوصلا مومع ساني

 ةلاسر نيضاترملاو ىلازغلا مامالا هبتكاف مهبسانينودباعلاو ربك الا خيششلا فوص:

 نييعئايطالو نيعيس نبا بتك ةقطانيلاو :ءايحالاو بولقلا توق كاسنللو ىريشقلا

 ىديس بتك نييناح وزلل وىلذاشلا مامالاتاةيقحت نييلوصاللل و هرارسأ  ىفوبلا بتك
 . مهتع هللا ىضر . ىليجلا رداقلا دبع ىديس سلات اموبع ءايلعالو ىركبلا قطصم



 ا 4 أع

 تلك أ نإ ةلحتلاك ايف نكو . اهيف اهلهأ سفانت الو ايثدلا ىف دهزاو
 ؛ هرسكنت مل دوغ لبع تعقو نإو اييط عضو تعضو نإو ؛ ابيط.تلكأ

 فاك 2, لالجلا وذ هيلع معنأ مي ةواخبب اذ تاكو ,الالع ةمعطم ناك نف

 بورضملا نمؤملا وبف « لامعألاب هل اًصلخم « لاجرلاو ءاسنلا نع ىذألا
 . ةلحئلاب هلثم

 لثك سانلا ىف نمؤملا لثم : لاق هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب لع نعو
 .[اهولجبل] امنطب ىفام اوملعولو ؛ اهفعضتسي ريطلا سانجأ لك .ريطلا ىف ةلحتلا
 ةيفيكو هلضف ةيهامو هبلقو هنطب ىفام سانلا ٍلِعول . نمؤملا ىخأ ٠ كلذكف
 ىف هل اودبمو "بفك ىلع هولمحو .مهتسلاب هوسحلل ء هبر دنع هتيترم

 قخ نكلو موسوفن ىلع هورثآو مهلا و مأب ا""هترح اورتشاو . مثروجح

 هللا ىضعقيل . ةغلاب ةجحو . ةضماغ هنم ةكح . هللا ءافخإب  مهيلع هنم كلذ
 لاصخلا فئاطل نم ةلحنلا ىف ام هيف عمتجملا نمؤملاو . الوعفم ناك ارمأ
 * ؟9اينارون هعبطو « اينابر هقلخو ؛ ايا-ور هقصوو « ايمدآ هعمأ نوكي

 هللاو 40ةيبرع هتاراشإو هديجاومو « ةياالجهساسفنأو « ةيتوكلم هساوحو
 . ميظعلا لضفلا وذ هتلاو ءاشي نم هتمحرب صتخم

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا حدم ىف هع هللا ىضر قيدصلا ركب ىلآألو

 نيكسم ىز ىف كلم ىلإ رظناف + مبلك موقلا فيرش تدرأ اذإ
 نيدللو ايندلل ملصي راصف هددوسسانلا ف تلك ىدلاكاذ

 ةلحنلا ىف تاممتملا لاصلا ليصفت ركذ

 نمؤملا ىف “ ابيبشأو ابلثم دوجوملا
 مهضعب نواعف « اوعمتجا ول ريطلا سانجأ عيج نأ كلذ نم : ىلوألا

 مهتفكأ ىلع لصالا ف(0)
 « مهتيحص » لصاألا ىف هيف

 + ىناروت « ىتابر « تاحور « ىدآ ١ لصالا ىف (م)
 « ىرعةتراشإو هديجاوموىلالج هسافنأو ايتوكلم:هشاوح » لصآلا ىف (4)
 هبيشو هلثم تادوجوملا . لصالا ىف )2(
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 هعنص فيطل لثه عنص ىلإ !ودتبيو « لحتلا لمع لثم اولمعي نأ ىلع اضعب
 © نينم ولا ريغ قئالخلا عيمج عمتجاول كلذك . هيلع اوردش مل ء هتعنص ىف

 : ةميقلاو ردقلا ةالجو ةدوجلا ف نمؤملا لع هيشي المع أاوامعب نأ ىلع

 . هيلع اوردق ام
 5 مهنع ىذاألا فاكوهو 5 موءلظو ريطلا ىذأ نم فاخ لحتلا : ةيناثلا

 . قلخلا ىلإ هاذأ لصي الو قئالخلا ىذأ هيلإ لص» . نمؤملا كتذك
 , هقوج ىف اماودعولو « هرقتحو ريطلا عيمجو رغصتسي لحتألا : ةئلاعلا

 « سانلا نم نمؤملا كلذكو ٠ ©9هؤاحيو هومركأل هعم ام معط اوقاذو
 اوملع ولو ؛لاذنالا همديو «لاذرلاو ةلفسلا هرقتحو « لهاجلا هرغصتسي
 ةعدق تح ابارت اًوواضل + تيفلا بئاجبع و برلا عئادونسح نم هبلق ىفام
 2 . سوءرلا ىلع هولمحو

 بلط ىف نوعسيو « مهسفنأل نوشيعي ريطلا سانجأ لك : ةعبا : ةعبارلا

 ةجاحوف ادبأ ىعسو « هيحاصأ شيعت لحنلاو » مهدارمو مهتوهشل توهشل ءاسشاللا

 ةحارلو مهرايتخاب بايسالا ف نوكرحت, سانلا لكن مؤملا كلذك كلام
 « هتعاطل هتايح ديربو . ىلاعت هلل ايندلا ف شيعي هنإف نعؤملا ريغ . مهسوفن
 5 هبر م - هيلع هبجوأ قلو ٠ هربغ ظل بابسالا ف ىعسل و

 : مهراكوأ 5-3 6 ليللا .مهيلع نج اذإ ريطلا عيمج ةسماخلا

 : 0 ةكرحلاو ىعسلا نع نوتكسيإو . مهشاشعأ ىف م رثلاب نو وح رئنلا و

 نمؤملا لاح كلذك. راهنلاب لمعت ام رشكأ ليللاب لمعت اهناف . لحتلا ريغ
 ١ 9 « تيبلا ىف اوشتحا ليللا مهيلع نج اذإ . ساتلا س انجأ نم

 نب هيأ رخغ ىف موقيو . هيمدق بصتي 37 هتاف ] نم والا ريغ . ةلفغلا شرف ىلع

 . هأولب هيلإ وكشيو . هتبقر كاكف ىف هيجاني . هالوم ىدي

 <« نمؤملا » . لصالا ىف (1)
 ؟« هوبل#يو هوهركي د لصاللا ف (0)

 ٍ « ىلإ ١ لصالا ىف )0(



 لجأ و هتءفنم لحأ قو اؤأ كال لحنلا لتق ىلاعت هللأ .م رح: ةيسداسلا

 هلتق ىلاعتت هللا مرح . نموملا لثم كلذك . لحنلا ريغ نم عفانلاو . هلبق
 لحأ نمؤع سكدأ نمو . هتعفنم نيقحبتسملل لحأو . هلهأو هلامو هضرعو

 . نيرمآألا [ هيف هللا ]
 نيرظانلل ربظ, امنإو « ةولخلاو رسلا ىف نوكي لحتلا لمع : ةعباسلا

 « سانلا عيمج نع صالخإلاب هلمع قخي ؛ نمؤملا كلذك ؛ غارفلا تقو
 . ةمايقلا ةصرع ىف نيرظانلل كلذ ربظ. انو

 رض الو «ءىثلا نيع نم '2هيلإ جاتحيام [ ذخأي ] لحنلا : ةنماثلا

 قفارم نم هتيافك ذنخأب « نمؤملا كلذك ء صقنلاب هيف رثؤي الو . لصأللاب

 رضال و هترخآ داز اهم دوزتيو:هياقوهنيد حالصو ؛ ةسقن ماوقو ؛ هانتد

 . فرس الو ةكلملا ىف دس الو لصاللاب

 موي فهتجاح ىف ىعسيالو هتبب نمجرخيالو كرحتب ال لحتلا : ةعساتلا

 وحصي ىّتح هناكم مزلي لب . لحوو قربو دعرز « حيرو رطمو ةبلظو ميغ

 [تزاعأو « مارحلا اشفو« لظلا رثكذإ . فاقو سيك نمؤملاكلذك « هموي
 .فرصتلا رثك الو . سانلا ىف جرملاو جرم لا عقوو « نتفلا تروظو « رك'انملا

 لبقيو « هناكم ضو ءهدبو هناسل ظفحو « هتيب مزاي لب ء. شاعملا بلط ىف
 . "9 هنوك نم هنآل , الوعفم ناك ارمأ هللا ىنضقيل « هنأش ىلع

 ثولتلاو ؛ ساجبنالاب خطلتلا نع فلظنتيو هزني لخنلا 0: ةرشاعلا

 حيبق لكو « ىصاعملاو مارحلا نع عروتي نمؤملا كلذكو « راذقالاب

 . ثيبخو شحافو

 . ةلحنلا لصالا ىف (1)

 «اهيلإ] ١ لصالا ف (0)
 .هيف هئاضقل دارالو هماكحأ هيلع ىرجت ىذلا هللا نوك نم نمؤملا نال ىأ (©)

 « رشاعلا ١ لصالا ىف (4)



 ا ا

 داسفو « ابك الهن يف . ةفالا نم عاونأةرشع لحللل 2: ةريثع ةيداحلا

 . رانلاو ..ميغلاو . رحلاو . دربلاو . ناندلا . اهلمع نع -- ناو احلا
 .ىجراخلاو ودعلاو سنجلانم ءاغوغلاوبلحولاو . ةملظلاو . يرلاو . ءاملاو

 « هنيد دامفو « هبلق بارخ نيف . تافآ رشع هل « نمؤملا كلذك
 . دعيلاو رارصإلا ةدوربو . ةلقغلاو ةوسقلا ناخد « هلمع نع هروتفو

 . ايندلا بح نافوطو . كرشلا ناريثو . كشلا ميغو . ىوهلا ةرارحو

 ملظلاو داسفلا لحوو . مارا نتنو . نتقللو ءالبلا حايرو . لوجلا ةماطو
 . قفانلاو عدتبملا 1[ وهو 1 هعسأ ىلع هلثم نم ءاغوف عونو ٠ ركسملاو

 . تافآلا هذه نم هللاب ذ هوما رفاكللا وهو هدض نم ىجراخو

 نإو « هنج نم سيل نم عم عمتجيالو أ طلتخ اهل لحتلا : ةرشع ةيناثلا

 فلأيالو رشاعيالو طااخمال نمؤملا كلذك . ههمشي تفاضوألا ضعبب ا

 . زاجنا ىلع مسرلاو مسالاب هقفاو نإو ؛ هلهأ نم هل سيل نم

 [ ىف ] « ناولآلا فاتنع بارش اهنوطب,نم جرخي لحنلا : ةرشع ةثلاثلا
 ةبرشأ هبلق نم جرخي ءلضافلا نمؤملا كلذك ""  ةييرغ ةعفنم هنم نول لك
 دك لاو ملعلا لثم « هناسل ىلع كلذىر جف . عفان :ل1ة:وافتم « ناولآلاةفتلغع

 . ةحيصنلاو قدصلاو ةبّلاو « قوفلاو . ةسارفلاو ؛ ةراشالاو دجولاو

 .. كالذ وحنو

 لسعلا نم ناك امو « هرد نم ثدحلا عضل لحنلا : ةرشع ةعبارلا

 ةوالقو لعلا بتارغ و « ديحو دلل ةدابش جرخ نمؤملا كلذك ءهق نم 1م

 نع ىهنلاو « فورعملاب رمآلاو [ لوقلا نم ] بيطلاو رك ذلاو .نآأرقلا
 نم جرخي ثاد>حاألاو تاروذاقلا نم ناكامو « هنأسل ىلع هم نم ء ركنملا

 . هلبقو هريد

 . ..يترتصت الا : لما 3 6
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 © ىبشلاء ريغ معطي و.بيطلا عضي وإبيطلا لك أي لحتلا : ةرشع ةسماقلا

 . بيط هيلعو | ة ] ٍميط هتمعط نمؤملا كللذك . بيطلا
 اذإو ءهرسكت ملةرجشود 5 لبعب ثعقو اذإ لحنلا : ةرشع ةسداسلا

 ؛ هدسفي مل درولا نم هتليفك ذخأ اذإو « هردكمت ملءاملا نم "”اهتجاح تلمح

 .ةحبصنلاوةقفشلاو « لدعلا وةفصنلاب ءايشاللا ف سانلال ماع. . نمّوملا كلذك

 . لس سيل قرافيو لزتعي وءلظي الو ملوي الف لعيل طلاخي
 216 هوركملاب هل "”ضرعو لحنلا ىداع نم : ةرشع ةعباسلا

 «توبثلا مزلوهملاسنمو « هتعجوأو هتمسل هعم ةجاجالاو ©ةيلجلاو ةكرحلا
 :هتعركسملا قخأ نم . هتريسوهقلفخو هعبط . نمؤملا كلذك« هل ضرعتي مل

 لو « هرثأ سسجتي ملء هتيؤر نع:لامعالا حنئابق رتسو «,.هنود قافنلا مكو
 . ديلاب هلواتتو  ناسللاب هيلع ركنأ كلذ روظأ نمو « هنا رثع بلطب

 لوحيو « رهزلا ضاير لو> رودي ادبأ مارت لحتلا : : ةرشع ةماعلا

 نيك اكد باوبأ ىلعو ؛ راهنالاا طوطش ىللعو ؛ ني-حابرلا جورم ف

 سااجيلوح رودي اديبأ هارت نمؤملا كلذك . هروتف تقوكلذو « نييئاولحلا

 نيدهرتملا نيدرفتملا نيفراعلاو ءاكبحلاو ءاملعلا باوبأ لعو ء ركذلاو ملعلا

 0 ”رهز ةضور ىلع مجه اذإ لحنلا : ةرشع ةعساتلا

 "” فلتي وأ ءىثلا ىنغي ىتح « اهنع ©0لقنلاو الإ فالتخالا نع مطقني :

 « ىثلا ١ لصالا ىف (1)

 « هتجاح , لصاللا ف (0)

 « ضرعيو » لصاللا ف (م)

 ةليمجلا : لصاللا ىف (4)
 « ةرهز » لصالا ىف )هر

 شمالا ىلغ حيحصتلاو « لقعلاو ١ لصالا ىف 3(

 فلتيو : لصالا ف ()



 ءاقداص ايكحح دجو وأ ءهبرنمبرقلا ميسن حور منتاذإ نمؤملا كلذك

 مستف وأ « هبر نع هريخي ايناحوز افرام وأ « هنيد ىف هحصني امان املاعو

 ؛ كلذ نيبو هنيب توملا لوحي ىتح « تبثو هيلع ماد « اص لمع باب هل

 .. ايقح ىضذمأ وأ نيرحبلا عمج غلبأ ىتح حربأ ال هاتفل ىسوم لاق ذإ ود

 نم [ هدا زز] لقن « فيصلاو عيب رلأ نامز ناكاذإ لحتلا : نورسشملا

 لخد :٠ ءاوحلا ريغتو « ءاتشلا لبقأ اذإو « هتبب رمعو « لخادلا ىلإ جراخلا
 رودي . نما كلذك . هلمع تامرم حالصإ ىلع لبقأو « هيف فكعف تيبلا
 لبقأ اذإف . هنم دب ال امم ءهلايع ةياقكو « هتوق باط ىف فيصلاو عيبرلا يف
 فكعو « ءايكملاو ءايلعلا بكر مزلو ؛ لعلاو رك ذلا سلاجم سلج . ءاتشلا

 . هلمع تامرم ىوسو ؛هلاح ىف رظنو ؛ ةدابعلا ىلع لبقأو « دجاسملا ىف

 «هيسك نم ه ريغ معطي و « هدي دكنم لك أي لحنلا : تورشعلاو ةيداحلا

 نمؤملا كلذك . هل سيل ام ىلإ هيتْيع دمب الو « هريغ ءىثل ضرعتي الو
 .جاتحا اذإ ةلأسملا ىف ساي الو « هريغىسأويو ءهدي دك نع [ لك أن ]

 لخدي مل ؛ هلك أب ءىش هني ىف نكي مل اذإ لحنلا : نورثعلاو ةيناثلا

 كلذ نم هتبب ىف هيدي نيب عضو نإ نكلو « مهثيش لك أيف هسنج ىب تدب

 ةرورضلا دنع سانلا توبب لخديال . نمؤملاكلذك . الفالإو . لك أ ءىثلا
 نإ نكلو « ةبلغلاو هركلاب سانلا ءىث لك أي الو ء '” ةمعطلل ةجاحلاو
 . الف الإو . ذخأ هنم ففلك_:الو ضرعت الب ءىث هيدي نيب عضو

 « ناسحتسالاو ىوحلاو ىأرلاب لمعي ال لحنلا : نورشعلاو ةثلاشلا

 كلذك . هتعاط نع جرخي الو « .برسعيلا رمأ عبت,و « همامإب ىدتقي لب
 ,نيدلا ع ىدتقي نكلو «؛ ىوهلاو ناسحتسالاو ىأرلاب لمعيال . نمؤملا

 . نيقتملا ءايلعو

 باب هسقن ىلع دسي ىح هلمع ىف نكمتي ال لحنلا : نورشعلاو ةعبارلا

 « ةمعطلا لاح جم ١» لصاللا ف ()



 لمعمل [] ] غرفي مث ء "*هنم غرف هدسإ مل قرخ وأ ةوكت يقب نإف « تببلا
 , ةولخلا ىف الإ ءلمعلا طاشن الو« ةعاطلا ةوالح د ال نمؤملا كلذك هدعب

 ىف لهأللل لمعلا رابظإو « هلهأ نم صخش وأ « هللا ريغ دحأ هارب ال ثيح
 صالخإلا نم جرخي ال رفسلا ىف قيفرللو رضحلا

 ىف الإ ايندلا نم ءىش ىف امل ةجاح ال لحتلا : نورشعلاو ةسماخلا
 ءىث.ىف هل ةجاح ال نمؤملا كلذك. ني>ايرلاو رهزلاو درولاو ءاملا : نيئيش
 امبعم . ملاصلا لمعلاو هللا ركذو . عئانلا علا : نيتيش ىف الإ ايندلا ىف ام

 هتوم اصدنعو « هتسفائمو ؛ هتلابق امهلعو ء هلغش

 « ريقح هصخش رظنمو « ريغص همسج مسر لحتلا : نورشعلاو ةسداسلا

 ةوالحلاو ةذللا فو « ليلج ةميقلاو. ردقلا فو « ليقث نزولا ىف هلمعو

 ىو « ريغص مسجلا مسر ىفو ريقح رظنملا ىف نمؤملا كلذك . ءىش ببطأ
 . ليلج لمعلاو ةميقلاو ردقلا

 « مئانجلاب ناريط لا : تالاح ثالث لحنلل : نورشعلاو ةعباسلا

 هل . نمؤملا كلذك« نوكسو ةحارتسا لاحو « ندبلاب لمعو ةكرح لاحو
 « بيغلاو توكتلملا ىرارب ىف مهلاو ؛ بلقلاب ناريط لاح : لاوحأ ةثالث

 ًاركذو 5 حراوجلاب المع ةمدخو ةدابع لاحو . مولعلا ىناعم ىف ريدتلاو

 ىلاعت هللا مب ام ىلإ ا هيف 1مم عرفي و » نيتلاحلا نع نوكس لاحو . ناسللاب

 . لهاللا ةيغالمو برشلاو لكلا نم هل

 « ناك نبأ . هعاتل ضرعت نم لتاقي لحنالا : نورشعلاو ةنماشلا

 سي الف « لسعلاو دهشلا نم هلام سأر لوانت ىلإ هدي دم نم دب عقديو
 همسفن لذبب نمؤملا كلذك . ةيلخلاو ربقلاب ناك اذإ الإ ءاعوط دحالل "كلذ

 8 لمعلا لبق هدس ماكحإ نم عرف : ىأ )000

 « ايندلا ق ١ لصالا ىف (0)
 » كللذل ل لصالا 2 )مم

 دي بل يبي



 ل ايل

 . ههيلع لتاقيو « هيوذ ىمحو ؛ هلمعو هنيد زرحيو ؛ هلامو

 توك ىذلا ءىثلاو 6 4 وم 3” سجن ريطلا عي : تورشمعلاو ةعسامتلا

 ٠ نمّؤملا كالذك عدهئامم كعب وق ؛ هةتايح لاس ف رهاط لوتلاو 6, هي رسوعماا همق

 . نيتلامخلا اتاك ف سجال رهاط

 وه « تاوالحلا لحأو . ايندلا ىفإ تاوهشلا ذلأ نأ وه : نوثالثلا

 كلأو 5 فاوالخلا ىحأ كيم جرخت 0 نمؤملا كلذك 5 لحتلا نم جرام

 ةيحلاو 6 عفانلا ملعلاو 3 صلاملا ناعالاو . للاعت هللا ف ردم . تاويشلا

 . هم بيطأ نيتكللمملا ف سلف 0 ةفاصلا

 ءامللا ىف هحرطيو فصاعلا حيرلا هجن رص لحنلا : نوثالثلاو ةيداحلا

 ف ابحرط اذاف 3 موشيو صلختيف : نضرالا لعو كوشلا نيبو 6 لحولاو

 مكسحلا هع رضا ٠ نموا كلذك .| نإ مو 2 كله ناخدلا طسوو رانلا

 فهتع هلأ وقعيو 6 هام وجعا ىح 6 ىصاعملاو بونذلا ف ةحر طبق 3 هانقلاو

 . هحالص جري ملو « كله ةعدبلاو رفكشلا ىف عقو اذإف

 داطصي امإ ؛ كلذ نم ءىثب داطصب ال لحنلاو . اهيف عقيف « كورشلاو
 ماطح داطصي ال . نمو كلذك . هيلع توميف « لسعلا وهو هنم جرح امي

 .ةكملاو معلاو قحلا نم هللامي وأ . لجو زع هللاب داطصي امن ءايندلا

 ,ودعلا م رفظي ال مهيب ماد ام سيئر 02 لحل : نوثالثلاو ةثلاثلا

 » مهبنأ روظ سب هآرهالاو ءايلعلا ماد ام . نونئمؤألا كلذك 5 اوكله أن ودعم

 ءالؤه نم قبب مل اذإف 0 ناطِشلا: مهم رفلي "لو 2 ودعلا مم رفظي ال

 . اوكله ةيبقب

 ل هيلع 2 لصالا ف )غ1(

 « ةسونن ا« لصالا َُق )0

 « لحتلا » لصاألا ف ١)



 - مم

 «هلمعلحتلادسفأ . ابويعم لحتلا سيئر جرخ اذإ : نوثالثلاو ةسيارلا

 [تّحلص اهقتسم ©* سيئرلا ناك اذإو « هتيب لماعلا داسفب لمعلا برخف
 « نيةتم ٌمالعو « نيلداع : موارمأ باك اذإ . تونمؤملا كلذك . مرومأ

 مهر ومأ أ هث 1 حاص « نيدصأت .موعانضو , نيقداص مهرامتو

 5 ©«02نوكلاملا مهف الإو

 داسفلاو ضرأاو سقنلا عوق وعم ماه لحنلا تدب : نو الثلاو ةسماخلا :

 « :صاخلا داسقب ماعلا كلهم كلذك « اهحلاص سيئرلا ناك اذإ .« لحتلا ىف
 "”صاقلبا حالص عم مهداسفب ماعلا كلاب الو

 + ناجشالاو لايجلا ىف فنص : نافنص لحنلا : نوثالثلاو ةسداسلا

 : راجشالاو لابجلا ف مهنم ناكاف' « راوكألاو نارمعلا ىف فنصو
 ناكامو . تاكلحلا ىف عوقولاو « تابسشااب ثولتلا نع نوظوفحم مم[ ]

 . كالحلا نم نونمؤي ال « نارمعلا ىف نيقولخلا ىديأ تحتو راوك الا ىف
 فئصو « نارمغلاو قاوساللا ف نوروتسمفنص : نافنص نمؤملا كلذك
 ناك نف ؛ تاوللا ف نوسلاج « فوركلاو لابجلا ىف نوعطقنم نودهاز
 عوقولاو « ةنتفلا نم [ ن ] وجني إل ؛ سانلاب نوطلتخم نارمعلا ىف مهنم
 . نورهاط نوملاس نونمإ رخآلا فنصلاو « ةهبشلاو مارحلا ىف

 نم غراف عاتم لا نم لا تدب ىف 4 58 لحتلا : نوثالثلاو ةعباسلا

 . رقتسيو نكس لب « هاي يلا هيف سل « يف سيل « مفانملا

 )١( لصالا ىف ١ نهرلا «
 رئامضلا داسفلءارمآلاو ءادلعلاو عانصلاو راجتلا داسفب نهؤملا كلب امن] (؟)

 هنطاب ريغت هكلهأ امبرو نمؤملا نطاب ريغتيف لاوحالا برطضتف عادخلا عومشو
 « ةصاخ مكنم اوءلظ نيذلا نيبصت ال ةنتف اومتا »عيجلا ىلع هللا نم تقملا لوزغل وأ

 نيحلاصلا ضاوسخلا نالو . نآرقلاب عزي ال ام ناطلسلاب عزي هللا نآل )0
 .نيح اصلا ضبق دعب الإ هتقم لزني ال هللا نالو « داشرإلاو حصتنلاب ةمالا نولاوي



 ا

 [ه]صخ دق امل ؛ سالفإلاو « ىننلاو رقفلالاح هشحوي ال . نمؤملا كلذك
 . سأانلا بري سناللا ةوالح دوجوو « نيقةيلا تادانز نم هب هقأ

 هتنكسأعضوم [ ىأ ]ىف سيحو ذخأ اذإ لحنلا : نوثالثلاو ةنماشلا
 هتوعدو هتنكسأ عض وم ىأ ىلإ ..: بيجي نمؤملا كلذك هيف رقتساو داقنأ

 ىلإ ءاملا لثك نمؤملا لثم : سو هيلع هللا لص هقا لوسر لاق 5 : باجأ
 . نيدلا ىف نصقن وأ ىهن كانه نكي مل ام ؛ قاسنا هتقس ضرأ ىأ

 ةرار> ةبلغ |[ بحي ]ال ءاتشلا ىف هعيط لحنلا : نوئالثلاو ةعساتلا

 ءهدسفيو هيذَوي ارا> هعضوم ناكاذإ هنالل . كلذ نيب نكلو « ةدور الو

 فرخلا نيب . نمؤملا كلذكو 6 كل كلذك دربلا ةيلغ [ تزناك اذإو

 نم ؟”هطنقت فوخلا ةيلغو هنيد رمأ هيلع دسفت ءاجرلا ةلغ . ءاجرلاو
 .٠ © هير ةمحر

 ريرومزو « فيصلا م وعس تن يعيشأ دحأ نم فاض لحنلا : نوعبرألا

 عناصامهقا ىردي امال ىنمدق لجأ نيب :نيتفاذع نيب .نمؤملا كلذك . ءاتشلا
 . هيف دضاق هللا ام ىردسال قب دق لجأ نيبو « هب

 ةلاح مرلي ال فراعلا نإ . هيلع ,هللا ةمحر ىرصملا نونلا وذ لاقو
 ىنأي : هلا همحر ىفاحلا رثب لاقو . ابلك تالاحلا ىف هبر مرلي امإو ةدحاو
 ىلإ رظالا : لاقو . سايك آلا ىلع قمحلل هيف ةلودلا نوكست نامز سانلا ىلع

 نوكت ال : لاقو . بلقلا ىبشب ليخبلا لإ رلنلاو "ادن ةنحخس قمحألا

 , هئطقتف م لصألا قف(1)

 نمهنطقت فوخلا ةبلغ الو « هنيد رمأ هيلع دسفتءاجرلا ةبلغال: لصاللا ف (0)
 فيصلا ىف لحتلا ةلاحو ةلاحلاهذه نيبةنراقملا ةبج نم أطلا رهاظ وهو . هبر ةحر
 ةمحرلانم طنقت فوخلا هيلغو نيدلا دسفت ءاجرلا ةبلغف .عقاولا ةبج نمو . ءاتشلاو
 هيحانج نيب رئاطلاك ءاجرلاو فو#لا نيب نمرملا نوكي نأ بح اولاق كالذلو

 .نيعلانيخس ورف « هنيع تنخس و « نيعلا ةرق سكع ١ لصالا شماه ىلع (م)

 . هاكيأ هتمع هللا نخسأو
 موضح : 00



 ل ماها عع

 .كاقيدص كنمأب ال تنأو ريخ كبف نوك فيكو.كودع كتمأن ىح الما#
 : لاقو ىلإ رظنف ءدربلا نم دعترأ انأو ادراب امويفاحلا رشب تيأرو :لاق

 قلقلاو محلا (©قاور تحت مونلاو ©0قنر ىف مايأألا عم ىلاإللا ىوطأ

 قرولاو لاومألا ةرثك ىنغلا سيل ىنغ حونقلا بلق ىذبتيضر أولاق

 قرطلا حضاو الإ لأمأ تسلؤأ' ىرسي ىفو ىرم.ع ىف هللأب تيضر

 | ةبحملا ىف لاوقأ ]

 صاخلا ص اخ ةبحمو ء« صاخلاةبحمو « ماعلا ةبح . ةثالث للعةبحنا ليقو
 بح نع باقلا وص اخلا ةبحمو  ةيصعملابح نع بلَقلا وح ماعلا ةيحف
 :ةبمحع . ناقيإلا قئاقح عم رسلا.رس ىف صاخلا صاخ ةبحمو « ايندلا
 ءرئاغصلاو رئابكلا نم ةبوتلا ف صاخلا .ةبحعو , رئابكلا كرت ىف ماعلا
 بحت نأ ةبهلا ةمالعو * ©2رطاوخلا نم ةبوتلا ف صاخلا صاخ ةبحو
 نور# منك نإ لق : ىلاعت هللا لاق مكي ؟*هودع ضغبتو « كييح بايع

 هللأ مكببحي قوعيتاف هللا

 ىثشرفاآوىوق : لاق هراد لخد ايلف ةي راج ىرتشا هلأ ديعابأ نأ ىورو

 ؟ ىلوم كلأ : تلاق . مانأ : لاق ؟ ىالوم اي غنصت اذام : تلاق . بايثلا
 ماتت نأ ىحتسق امأ : تلاق . ال: لاق ؟ كالوم مانيو : تلاق . معن : لاق
 : لوقت ةيودعلا ةيدبيح تناكو ؟ ماني ال ك'لومو

 مارح بحما ىلع مون لك ماني فيك بحلل ايجع

 6-0 قئرلا ءاملا لصالا شماه ىلع )١(
 . فّهسلا نود دمب رتس قاورلا )0(

 ال] اموري الو اهيف دهري لب الاب اهلا بحلا قلي الأ رطاوخلا نم ةبوتلا ()
 بساحب امإو .٠ ايناطيش ناك اذإ لوألا رطاخلا ىلع ةبوقعالو . ةيبرتو ميلعتل
 . هيلع ققد قد نمو . اوققدو اوققح مهل رطاوخلا ىلع نوفراعلا

 مودعو ىودع اوذختت ال : الئاق نينمؤدلل هباطخ ىلاعت هللا هجو كلذلو (؛)
 ىبرقلا ف .ةدوملا الإ ارجأ هيلع مكلاسأ اللق : لاقو . ةدوملاب مهلإ نوقلت ءايلوأ
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 اذإو ءرف' فرع اذإ :لاق ؟ بحملا ةمالع ام . ذاعم نب ىحي لثسو

 .رشحملافيرش « ريقلا سورع « ©2”رهدلا ريسىرسيىلتبا اذإو « ريصىذوأ
 : زارخلا ديغعس ىنآل

 لئاسو بيبحلا فخ نم هيدلو لئالد بحال نعدخت ال
 لعاف وهام لك ىف هروربو هلالب رمت ؟"9همعتت اهم

 لجاع ربو مارك] رقفلاو "”ةلوبقم ةيطع هنم عنملا
 اراق نوكي نأ : لاقف . بحنلا ةمالع نع ىنارادلا نايلس وبأ لثسو

 ىلاعت هلا ىد» نيب وهو © شوقنم هبلق ىف همساو .  شوحولاك سانلا نم
 مدآ نباي . ةاروتلا ىف بوتكم : هينم نب بهو لاق شودهدملا مئاهلاك
 . لفاغ ىفأ نظت الف « بحأ ال ثيح كدجأو . ىنتدجو ىتبلط ثيح

 لهو « ىتيصع ام كيلع قحو شكببحأ ول مدآ نباي . ىبح ريف كترتسامو

 . 11 ؟ ةينيج ىضعت ايدمح تيأر

 تطسوت الف مارحلا هّللا تيب ىلإ اج اح تجرخ لاق ىخابلا قيقش نع

 . هنم توندف : لاق . ةدؤتلاو ىأتلا ىلع ىثمب وهو امالغ تيأر « ةيدابلا
 ادعم ٌشهأ . ىيبح : هل تادف ايام قرطأو مالسلا ىلع در .٠ هيلع تدلسو

 رثكأ ام هللا ناحبس اي : لاقو ىلإ تفتلاف : لاق  اعيرس غلبت كلعل اديج
 .*م تغلب ايلف تيضمو هتكرتف : لاق , غالبلا هيلعو ىتملا ىلع .كفلكت'

 : لوقي وهو ةيعكلا راتسأب اقلعتم اصخش تيأر

 بارظضاالو هيف لالتخا ال ابيتر ازيس ريسي رهدلاو«ليللاب ريسلا ىرسلا (1)
 . لالتخا نود ناك ؟ ةيمويلا هتايح ىف ريسي ءالبلا دنع بحملا كلذكف

 ش « هتمعنب : لصالا.ىف 69

 انندلا ةيز نم كلاسلا هللأ عنم اف .: ءاطعلا .نيع عنملا نأ ةيفوصلا ىربي )م

 . مولعلاو تاماقملاو لاوحالا هيطعيل الإ

 ىظفالانحللا مادتلا ف ةيفوصلا قوذلاةياعر حيحصتلا و. شح ولا: لصاألا ىف ١)

 . هتع نلعي ال هيلق ف شوقنم « بحمنلا د هسا : ىأ(0)



 3 ففي نع

 قرحلا نارينب فقو هبلق 2 قرالا ©0لوملع لودكم بر
 قرف سانلا نع هقرفي مل هدو ىفاصي هالوم دنع

 قسطن نإ هاف مهتفي هبو هل ركفلا لمج ركفت نإ
 قشع نه قلي قشامل نآ ىبهف قايتشا لاط لئاق

 مالغايهم : هل حلق . ةيدابلا ىف هتككرت ىذلا مالغلا وه اذإف هنم توندف
 لوضفب تّمج ..قيقش اء : لاقف . ماقملا اذه لثم ىف ,مالكلا اذه نع

 : لوقي اشنأو . ىحاصو ىنعد انبه ىلإ ةيدايلا

 قدنخ حربملا قوشلا نم ىلوحو . هبحت تامملا ىّتح هب رىهأ

 ىوحلاو قوشلا رطم باحس قوفو
 قفدتت "'"ىوبلل روح !ىحتو

 قرغأ عمدلاب تدكىّتح تقافا هركذب هفع هع دقسأجب مكف

 ىف هتوم دغب ىبشلا ىري نأ ىهتشي [ ناك | لصرملا يح نأ ىورو
 : تارم ثالث لاقو ءضرآلا ىلع هتبج عضوو « نيتعكر ىلصو « مانملا

 ءامساآلا هذه قح « تنأ الز هلإ ال ايا ؛ فورخملا مئاد اي , ناسحإلا مجدق اب
 : هل لاقو « مونلا ىف هآرف .مونلل ةذخاف . مانملا ىف ىلبشلا ىنتيرأ [ الآ ]
 (92ىظعوب : لاقف ؟ اذام :لاقف « ىل رفغ: لاق ؟ كب هللا لعف ام . بش اب

 : لاق؟ هنم تنأو هش ىأآ تلق . هايعن و هنا الإ [هلإ ال] مهركذو ع سانلل

 لاق ؟ ةعاسلا منصت ام : تلق « نابضغ ريغ ابرو « اناحيرو احور ترأر
 الإ اندلا تفصوام . ىليش اي : : ىل ليقو ةعبأرلا ءامسلا ف ىسرك ىل عضو
 ءرشحملا ةمادناهتبقاع « رشبلا رثكأ تكلهأ  رشتنم اهوالب ءرشلاةرجشابأب

 . مومح ابلظ « ميمح امعلط ء ةسوسواهقاروأ « ةلفغ اهن 'اصغأ « ةلابج ابلصأ

 )١( لحكتي ىذلا ليملا : لودلملا ,
 ) )0نزولاب ل وهو « ىوحلا روح » لصالا ف .

  (0)ىظعول 8 لصاألا ف



 رس ا“ هس

 ايثدلا راد ىف هللا تلأس له : هل تلقف . ""ءىث ال مأ ىنكت ءةلق !ممسا
 :المأ ٌقايلاىذقن لهى ردأ الف .ةدحاو قاضقف تاجاح ثالث :لاقف؟ ةجاح

 ىيطعي نأ ةنجلا لهأ نم تنكن] هتلأسو . هسفنب ىحور ضبقي نأ هتلأس
 ىبذعيفراتلا لهأ نم تنك نإو . ةنجلا نزاخ ىلإ ىيلخ الو هسفنب باوثلا

 . ىعم عنصي اذام ىردأ الف . رانلا نزاخ كلام" ىلإ ىيلخي الو هسفنب
 ىلإ برهتو «كرك ذب هتلا ركذاو « كظفح هللا ظفحا :لاقف .ىنظع هل تلف
 . لاقف ؟ ةجاح كل له . فرصتا : هل تلق « كبري هللا

 بيرة:توملاو 2”مهتحارتوملاو مهتواس توملا نأ تابحأرشثبأ

 بيبحتو رب ىلإ وعدي هللا اضر مالسلا راد ىلإ وعد» هللا

 بيذعت هيف رأدب توعتنصتاه ةيقاي ريغ رادب نودتصت ام

 « ةدشو ةقاف مهتباصأف « ءارةفلا نم ةعامجىلبشلا دنع . اموي ناكو : لاق

 نم انيلإ هجو : دعب امأ . ميحرلا نمحرلا هللا مسب : ةفيلخلا ريزو ىلإ بتكف
 نم كايند لس : ليش اي « ةعقرلا روظ ىلع ريزولا بتكف ءائيش كايد

 لآسيالو فد تنأو ”ىند [ءىشز ايندلا امنإ . ىلبشلا هيلإ '*بتكف . كالوم

 ورق « ةربعلا كبري نم 6 ةربع اهنم كلو ءهذه ايندلا ”ىند نم الإ ىدلا

 . مهرد فالآ ةرشع هيلإ هجوف . ةريعلا نم لقأ
 قيض نم دنع نم ؛ لاق ؟ كشاعم نيأ نم . ءاكمحلا ضعب لئثس : لاقو

 نم لاقو « ةلع ريغ نم ءاشي نم ىلع عسوو:« "قلق ريغ نم ءاشي نم ىلع
 نع باغ نمو 'هتقو ىف طارصلا هيلع قبط « هنيد ىف رظنلا [ق]ةد

 )١( ءىثال وبأ .ىنكي » لصآلا ف «
 ) )0لصاللا ف ١ ىلع «

 ١) متولس توملآو د لصاللا ىف «

  6هك ود لمالا ق

 ) )0ةلع ريغ نم » لصالا ىف 6

 ) )5رشحلا موي طارصلا ىلع ريسلل اجذوم اذه هرينس ناك ىأ .



 نسا 1/4 ع

 . ةبوقعو :ةدش لك نع باغ «, 2 هقوقح هقوقح

 سدا رهاظل
 عمسي سيل ام كنم ىنذأ تعمسأو قداص ف رطلاو كيفففرطتيذكو

 ماوم كب ىننإ  اولوقي اليكل امنونكسي ىلا ضراآلا نكسأ الو
 عمطم كيف الو داصق] كلنع الو ةمحر كل الو ادع ىدبك الف

 ةقرفتم لاوقأ

 تارطخلا نال ؛تانطولا ماقم نم ديعبءتارطخلا مام : رمع وبأ لاقو
 نمدل ونت ىواعدلاو : ققحت مث "د تكنو ودمت تافطولاو 3 فخ مث عملت

 بحاصل ىوعد "لو 4 تا حال ام نأ نط ىعدملا نإف 6 تارطخلا

 ف لاح تانطولا

 ؛ ىوق بكرملاو ) مات دازلاو ؛ ىلاع ليلدلاو 1 حضأو قيرطلا لاقو

 ,؟9ليادلا ريغب لالدتسالا '”الإ ءلرصولا نم موقلا عنم [ ام ] نكلو

 هلالج لج هللا لع دوعي ةيناثلا فو «نم» ىلع ذوعب ىلوألاهةوقح ىف ريمضلا (1)
 « رمت ١» ةءلك لصالا شماه ىلع اهنامأو . «نولوقي ١» لصالا ىف (0)

 8 تيثأو 2 لصاللا ف )م

 .كلذف تارطخلا نم دلوتت ىواعدلا .نأ امأ . ةتباث تارطخ تانطولا (؛)

 ةقداصل'تاراعخل اف . ةفئازلا .تارطخلاو ةقداصلا تارطلانازيمىف أطتخ نم ءىثان
 ضعءبو ؛ ملعلا أبعوضوم نوكيو ٠ نديلا:فةدورب اهنقعتو . ناكم الو ءاحل دعوم ال

 ناطيشلامدميف ماوه بسح ةصاخ تاقوأىف تارطخلا لا زنتسا نولواحي « نيديرملا
 ركذ.دقو . نواصاولا مهنأب مهعنقتو  مهنأش نم مظعت «ىوعدلل حلصت تارطخن
 نكلو.اواصو . معن : لاقف نولصاوعبهنأ ىلع ةيفوضلا ةملأ ضعب دنع ءالؤه ضعب'

 ْ . رقس ىلإ
 « لإ د لصالا 2 )هر

 ةخيشملانيردصتملا لابج نم . قيرطلا|ءاءدعنم ةودقلا رغب ءادتفالا ىأ (1)
| 
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 فاعضإ]و؛ هجوريغ نم دارلا دخأو 0 ةورسشلا لو لع قيرطلا ف شضكرلاو

 . هدبعت ةلقل بكرملا
 . نيقيلا هل افص ديحوتلاب امص نق « ديحوتلا ةرمت نيقيلا : لاقو

 نضل داعبإ و 6 ددحاولا ةينادحوب باقلا داقتعا ديح وتلا 5: لاقو

 5 دلي مل نأ » ماكحالا تو انطابو ارهاظ ميلسنلاو , دمصلا درفلا ةينادرقب

 1 : دحأ اوفكهل نكي مو ءدلوي لو

 0 هقلام دجح فيك دحاجلا تمس لاقو

 دوساولا هنأ لع لدتا هنأ هلو ءىش لك ىفو

 فلن

 هل ]دبس حرصت لابجلا ماله دحأ نأ كثياع دقأ و ءاآذه انرصع ىف نوريثك مو ح

 ءالؤه نم الجر تيأرو « تاردخلا ىطاعتي . تادراولا ةدش نم لوهذلا ىعدا

 طياضم تدبقشو . هسفن ثيدحلاو« ثيدحلا لاسرو:؛ نيرشضفملاو ةمألا هقسإ

 رئاعش نم اهنأ ةجحن « ةشحافلا تاركبملا نوبكستري « ءالؤه نم ةقرف ةطرشلا
 شحن داسف نءطي ٠ 6 6 بهذملا لصأ ع ءال وه دوج و نعطي الو قيرطلا

 . ةعب رشلا لصأ ىف « ةعيرشلا ءاملع
 « نيديرلا باذتجا ىلع اكلاهتم نوكي الأ داشرإلل حلاصلا دشرملا ةمالعو

 نأو « ةرا قيرطلا ذختي الأو « تاقثلا نم حالصلاب هل ادوهشم املاع نوكي نأو

 نوكي الأو « مالكلا ليلق نوكي نأو + لضفألا ىلإ هيدي لع ديرملا لاح ريغتي
 قاقعو قيزطلا رازسأب اقدحك نوكيالأو . سيردتلاو ةمامإلل ردصتلاب افوغشم
 نوكي نأو 0 سوفنلاو حاورالاو ماسجاللل ءاقش هساج نوكب نأو ئق ةدهاشملا

 رصعلا ىف مالعالا ءالؤه نم تيأر نمو « برقلاو دعبلا لع هدير عم حورلاب
 هنأ س ادق ىواربشلا قلاخلا كيع نىالبس ربك الا فرأاعلا انالومو انديس . كثيدحلا

 قلاخ ادع قطصم خيشلا ذاتسال اىديس نيف راعلامام] هدعب نم قيرطلاشراروو هرس

 ةمالس ىديس ريبكلا ىدتيشقتلا قفراعااو هتايح لاطأو هنع هتلا ىضر . ىاوربدشلا

 موك واس محل دبش ىذلا مم ءالؤبف ٠ ىيبعبتلا هط خيبشلا ىلذاشلا فراعلاو « ىازعلا
 0 مج اع ةحصوب



 ل اب

 انعرلا نإل هعج ةقيقح ىلا هلع تس نه + ءارقفلا  رشفأ لاق
 لزاآللاف ىرجاق لزاللا نع نأي رجب « قلا توعن نم ناتعن « طةسلاو

 , ناولالا عفنت نيأو « رابدإلاو لابقإلا دهاوشب , ثدحلا نع ربظي

 : 115 117 ةيرضثملا نادبالاو ةرودةااماكالو

 . راطخالا ك1 الو رادقألا هعطقتست مل هتمه هللا نكي نم : لاقو

 تناك نمر « هل ةميق الف ايدلا هيو ههنناك نف ,هتمم فاسإ لك ةميق : لاقو

 : هتميق ةياغ كردتسي نأ دحأ نكع الف « هللا ىطر هتمه

 دق داضر الا نارا نكاوت ةح وتفم نيعاللاو « ةرهاظ ةردّقلا : لاقو

 , 29 تفءعض

 دنع كل نوكي الف ء رطخ كبلق ىف ناوك ألا ضارعال مادام : لاقو
 ؟ل رثأ هت

 رتسي نم وه « هقيرط نيكلاسلا هلا ىلإ ءارةفلا ,ظعأ نأ . ةرابعلا ىنعم (1)
 « ةيلزأ تناك نإو اضرلاو طخسلا نم قحلا ترعن نآل ؛ هقح ةميق- ىلوملا هنع

 روبظ ةمالعو « هبر لعدبعلا لابقإ اضرلازورظ ةمالعو « ثدحلا ىلع روظن اهنأ الإ

 ةصقان ةمهو بوعتتم ندب ىف عفنت ال ناولإلا هذهو هير نع ديعلا رايدإ « طخسلا

 ءاطع قحلا نيع ىف هاري الو « ءالب ءاليلا ىريف بيرق نم رظني « دئنيح رظاناا نآل

 هتوعث ءارجإ مدح نوكي ال« ميظعلا ريقفلا نع هقح ةقيقح ىلاعت هللا رتسو أنضرو

 . طغخسلاو اضرلا هدنع ىوتسي لب طخسلا ملأو « اضرلا ذل رتسب نكلو « هيلع

 معن اهقاذ نم « ةذل هو ةفرعملا ةذلو . هبورحل مالستسالا ةنل طخسلا ىف دحيلب
 طخسلاو ءالبلا ىف ةذللا دهاشم نأ وهو ؛ هيلع هيبذتلا نم ديال رمأ انهو . ءالبلاب
 ٠ ضرملاو طخمسلا نمت نأ هل زوجي الو ء دملا اذه دتع فقت

 نورظني مهارتو » ىلاعت لاق : رئاصبلا راونأ اهب دارملا . راصبألا راوثأ (0)

 نوري الو . هللا دبع نب دمع مهنيعأب نوزي اوناك منال « نورصببال ممو ؛ كيلإ
 لاوقالا هذه نوكت نأ بلغيو . ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ادق هرئاصبب
 . ىنارعشلل ىربكللا تاقبطلا ىف هنع ابضتت ىور ىتف ىروني داش

 . همظع ام مظعيو هرقحام رقحي نأ دبال هللبحلاو « ايندلا رقح هللا نال ()
 . هللا ذنع رثأ هل سيلف رمآلا سكع دق ماد امو



 ترضحأمل :لاق ( كةنع هللا ضر « جاسنلا نيونع و تنومه 6-0 نم ىورو

 تسلا باب ةرحأت ىلإ اموأو. + هنلش متف 5 : هيلع ىشُع 4 ب رغما ةالص

 هَ ترمأ أم رومأم ديع انأو 6 رو.أم كد تنأف . هللا كافاع فق: لاقو

 ضمأ مث « هب ثرمأ امف ىضمأ ىئعدف : ل رشدي تامأ اهو , كترفي ال

 « هيليع ضيغأو « ددع مش 4 0 ةدلصلل اضوتو ءماع اعدق 4و كرو 1

 .كلذ ىف اودشنأو . هللا ههحر 0 تامو دوشتو

 لكشي مل ةبحآلا قارشف قذي مل نمو لكث نولوقي
 لظتحملا .نه رمأ ابارشاق ارفلا ىلاذل قتعرج دقل

 لعق ام : هل لاقف « '”جاسنلا ريش ١ ىآر هنأ : مهضعب ىقريخأف : لاق
 90 رضولا م ايندنم تحرتسا نكلو . اذه نع لاب ال : لاق ؟ كلب هللا

 لزع وأ « حور ىلإ سفنلا ليو# لوصأ نم ؛ ميظع لصأ ءوضولا (1)

 نم ناكو « ءوضولا عرش ؛ كلذلو اهلع حورلا ةرطيس مث « سورلا نع سفنلا

 ىذاتسأ ىريكلذ رس ىفو « نكمأ ام « ةمئاد ةرابط ىلع ناسنإلا نوكي نأ « نتسلا
 هوضولا نأ ؛ ىواريشلا قلاخلادبع قطصم خينثلا ذاتسألاىديس : ربك آلا فراعلا
 بترت: ديدحلا نأ كف . ديدحلا ف سيطاتغملا لعق « ناسفإلا نطاي ىف لعفي

 اهدحو ةيسفنلا هتائثيزج بقرتت ناسفإلا نطاب كلذكتف « سيطانغملا لعفب هتائيزد
 ريصيو « املع ةرطيسلا امل متو“ سفنلا نع مسورلأ لزعتتو ؛ اهددو ةيحورلاو

 امام ىسيطانغملا لاجناك « ايذاج الاخ كلذ ىلع مودي ىذلا « ىناسنإلا عومجملل
 هبذج ناك « هلل ىلكلا هجوتلا ةموادع نرتقا ذِ] « ىناسنإلا بذاجلا لاجما اذهو

 ناسنالا سنج نم هلثامل هيذج ناكالإو ء بيغلا ةرضح نم فراعملاو رارسأللل

 . « مانملا ف ىآر هتأ جاسنلا ريغ ضعب ىنربخأ ١ لصالا ف (0)

 . تعسد اذإ ارضوو ارضوت ةعصّقلا| ترضو لاقي ىسدلاو نردلا رضولا (م)

 ( لصآلا ششماه يلع ) دساف ماعطأ ىف هدي ير نم ناسنإلا همشي ام رضولاو



- 

 :لاقف «نيدلا لوتعأ نع« هنع ملأ ىطر هنأ ديع نب (١نيسحلا لثسو لاق

 هيلع هللا .ىلص هللا لوسر ءادنتالا نسحو « هللا ىلإ راقتفالا قدص تايثإ
 5 ا" لسو

 « هدايع نم اصاوخ هلل نإ هللا هحر « ىعاطسبلا ديزي وبأ : لاقو

 ةيناد>ولاب مهف .مرارسأ تدحروتو :مهتم»ه تدرجتفةيانعلا حاير مهيلع تبه

 مردكستو « حاوزآلا مهش> وت + نودارم ديحوتلا .ديرجتبو « نوبلاطم

 مولؤيو ؛ قولخم مغ وامتحي ال « رابجلا دحاولا مهسنؤيو رايغالا جنالو

 دحاو نم الإ نوفاخي ال «ديحوتلا نايلغ نم ممرارسأ ىف امل بابذلا طقسم

 ىف هللا شحو مبف « دحاو ىلإ لإ نوريشي الو ؛ دحاول الإ نوامعي الو

 :كلذفدشتأو « رارف الو محلارارق الءهقلخ عيمج نيبنم هاب رغو ء هض رأ

 | . « نيسحلا نع ١ لصالا ىف (1)

 ريسغت ىف ةعيرشلا ءادع ضعب ظلغ دقلو . ةرخآلاو ايندلا نوئش ىف )١(
 : الماق مآ ر نيح لختلا حيقلت مدعب لوسرلا م رمأ ثيمح « لخنلا ريباك في دح

 لوسرلانإ ٠ ةعيرشلا ءاملعلاق انهو . رّملا دسفف اهوكرتق . تحلصل اهومتكرتول

 « هبر ىلإ هبجوت ماودل ايندلا رومأب ةلماك ةيارد هل نكت مل لو هيلع هللا ىلص
 لوسرلاى از اوبقف ولو.« قوضتلا لاجر لع مكمملا سفن ةعيرشلا ءاملع بحسو
 اهروك ذ . ىهاك كرت: تاتابنلاو اراجشالا عيمجنال هريغ قج الو قهدلا ءودج ول

 لخنلا ىف امأ . .عرارلا نم لخدت ىأ نود مقاوللا حايرلا اهحقلتف . اهئان] طسو
 علطلا هنم نوذخأي ادحاو اهنم نوعديو ؛ هروكذ اوعلتقي نأ هوعراز دوعن دقف

 اهدوجو لصأ ىلع اهومتكرتول . ؛لسو هيلع هللا لص لوسرلا لاقف . لخنلا حيقلتل
 ايندلا نوئشب معلا ةياغ اذهو . حايرلا لعفب تحلصل اهروك ذ اوعلت# نأ نود

 هللا ىلص ىننلا نإ نيقمحلا ضعب لاق . ملسو هيلع هللا ىلص هقلاب للعلا ةورذ ىف ناك اك
 ت«ةيواعلا مولغلا ىف ىأال وزن سانلا دشأ ناك م ادوءدسانلا دشأ ناك لسو هيلع



 رايدلا هابأت بلقلا '*روفت ماهتسم ةعيبطلا ىثشحوو
 رافقلا هاوأم هللا بيرغ .دارفنأ وذ فلأتلا ىلايخ

 ىح « دحاوبا نودام "7س زيلف دحاولاا ركذ نأ دارأ نم : لاقو

 «ددحآولا نود ام ضئباف « دحاولا بحت تنك نإو ؛ دحاولل اركاذ نوكك
 هعلاطن م دحوملا .قداصلا دمت نب رفعج لاق اك. دحا ولا ةيح كل لص ىّتح
 . رطخ هبلق ىف نيقولخملل نوكي الأ وه [و] ء ديحوتلا رونب ؛قحلا

 .نيكلاحلا ف كلهقيرشبلا دومخ لبق . ديحوتلا ةعلاطم بلط نم : لاقو
 . كاب. رارسألا ىلع فارشإلا لبق ءاديحوتلا ةقيقح بلط نم كلذكو

 عوج رلاب هديحوتف « هريغ هعم فرعت الأ ةفردعملا ىف هللا ديحومت : لاقو

 « هاوس ىلإ كشت الو « هريغ ادحأ لأبلق الف ؛ كيلعو كللام لك ىف هيلإ

 « هقلخ فاصوألل ةنيابم قحلا فاصوأ نأ ملعتو ؛ '9هايإ ريغ بخت الو
 ك0 ا ل

 خيشلا ذاتنسالا ىديسربك 3 فراعلائذاتسأاة !ةرضح نم تعمم اذكه هب : وتلاوة ع

 هربع لاطأو هنع هللا ىضر ىواريشلا قلاخلا ديع قطصم

 اذه نم لاوفالا ضعي عم لوقلا اذهارزكا قو: « روغي » لصالا ىف )١(

 . باتكلا ىف بابلا
 م دارفنا ىذ» لالا ف )م

 رهاظمنيب شيعي وهو دحاولا نودام ىسذي بفيكو « سناف » لصالا ىف (0)

 هباتك ىف ىواةردلا ىبرعلا دمحأ مامإلا لوقإ . بابسألا نيناوق فو « نوكلا
 لامعالا ةسنو . لالا ب ابسالا طاقسإ . ةصاخ ةخسأ . طوطخم « ةيدهاروش د
 نود ام نايسن نوكي اذه ىلعو . قيقحت نيعلا لصأ نم اما] رظنلاو « ةقدنز الإ

 ةكح اهتضتقا ةرهاظ بابسأ نم ةئشان اهنأإ لع ناوك الا ىلإ رظني نأ « دحاولا
 نم ةضئاف ابلك نايعالا كردي ىتح بولا تيس ىلإ رظانلا جردتيو ٠ دحاولا

 عطقب بابساللا ىلإ نانئمطالا امأ . دحاولا ريغ نايسف كلل ققحتي انبف . دحاولا
 . ةقدنز هنوك نع الضف حضاف لبج وبف اه دجوم .نع رظنلا

 .ةجاح كل تناك اذإ « قباسلا ردصملا ف ؛ ىواقردلا ٠ خيششلا لوقي (4)
 لأست نأ لوا الو . ريثكلا ريخلا دحت . قواخلاب اهزنت نأ لبق « كالومب اهلرتأف
  ريظع باب وهو . كيديبب رارطضالا باب قلغأ دق نوكفن ذئنمح كلنا اقراخع



 مس 9مل

 هاوسامو « ديحوتلاوهاذبف « ائبدح مهتافصب هونياب اك« امي دق هتافصب مهنياب

 . ديحوت ال ديحلت ويف

 « ةيانج ىف هل مالغ برضب رمأ هنأ قداصلا دمم نب رفعج نع ءاج اك
 كمرك نبأف ؟ كريغ عيفش سيلا نم برضت : مالغلا لاق « برضلا دم الف

 نم ىنع ىلخ نكل « ىنتيلش تنأ ام : مالغلا لاقف « هنع للخف ؟ كناسحإو

 عه رب ال ؛ ةيعكلا برو دحوم : رفعج لاقف « ىفاسل ىلع ةملكلا ىرجأ

 بيغت مث « كبر دوجوب كسفن .دقتفت نأ وه ديحوتلا ليقو . هللا ريغ هللا

 « كنوك ليق « ناك ا5 برلا قبيف : كدوجو ةيور ءانفب كدوجو نع

 , اوشاعف مسالا ا ريعخ ال م يكاترك لذ هيقيكامال] نبا جرو
 9 ةقيقحلا نع ©” ممل فشكولو ؛اوشاطل ةردقلا مولع مهل زربأ ولو
 : كلذ ىف دشنأو . اوتامل

 نم ميظع لصأ اذهو . مظعألا م ءالأ ماقم كل .موقي هتلا ىلإ برقلا باوبأ نمس

 . رخآ ا ف انحش وأ اك ىلوزن مبكولس نآل ةيلذاشلا لوصأ

 - مييلع : : لصالا ف(١ 1(

 « دوجولا ةدحو بهذم وحن عوزن هلاثمأو .جالحلا ب نيسحلا لوقلا اذه ىف (9)

 دنع دوجولا ةدحو ىه ةيفوصلا دنع: دوجولا ةدحو نأ نيسرادلا ضعب دقتعيو

 دوجولا ةدحوف . كلذ ريغ عقاولاوأ . ةفسالفلا دنع دوجولا ةدحو ىه ةيفوصلا

 . قلخلا ةدحو الثف . ةيهلإلا تافضلاو ءامسالا ةدحو نع ةرايع . ةيفوصلا دنع

 ىنلا اهالجمو قلخلا ةفص ربظم وبف ؛ هللا قاخ نوكسللا ىف ام لك . اذكه اهتومبفي
 ىلإ اهنم جرذتتو « لمأتلاو ربدتلا ثيحح نم « اهب قالا ةفص مبفن نأ عيطتسن
 « الواحو اداحتا ال ءاساسحإو ادوهثو اقوذ قاخلا ةفص نيع لع فرشتسن نأ

 راعتسم امدوجوف 0 ةين وكلا تادوجوملا امأ <« بسحف هلل قحلا دوجولا ةفصو

 ةوجوم وبيع الص هذوعو نانلف ازاسه هدوتجو: ناك ام. اكو + قلنا هوجو نم

 .ىذل !قحلا دوجوملا نال ادوجوم سيلو « اراعتسم ادوجو دوجوم . دوجوم الو

 ىف اهلك ةيهلإلا تافصلاو ءامسالا عمجتت مث . طقف هللا وه هتاذ نم هدوجو دمتسي



 الا

 كعي 0 وانت ف نكل وا اس رق اهو وص نومسلا وهنامعالل تاقف

 : اضرأ لاقو

 بهذأ نأ ىلإ باق الب نكلو هناكم تفرع دق بان فلأ ىلو

 ديحوتلا لع نم ؛ هيلإ ترشأ ام ىناعم ىف « ةنطفو مهف هل نأ كي اذبف

 '”باغ دق ال بلطلا كرت « فراعلاب ةفرعملا ةمالع نآل . ديحوتلا ةخو

 8 فراغ سدلف 6 ءىث هنع باغ امو « هنع

 8 78 ره اهرخآو « وه ابطسوأو« وه املأ 4و رعملا : كدت أ لاقو

 باق نمهّمللو » هلأ روش راغنب نمّؤملاو 04 هللأب رظني فراعلا ّ مومضعب لاقو

 ّ كلذ ىقدشنأو 2 باق فراعلل سدلو ىف

 تافصلاو ءايسألا ىلإ ادجار قوكلاادوجولا راصق © هلأ 0 رهو عماجلا مسالا

 داقتعاف اًةلطم ررضالو . هلك ن وكلا هجو ىلع كردم ابكر دي ال ىلا تاذلا بيغ

 . لاح ىأي بهذلل اذه

 دوجوملا نإ ( نيطوافأ ) اهيف لوقيف «ء ةفسالفلا دنع دوجولا ةدحو امأ |

 تادؤجوم هتاذ نم ضيفي كلذلو هدحو شيعي نأ لاح ىأيب نكم ال قلطملا

 ةلطملا دوجوملا تلعج ىتلا ىه هيحضتلا نإ « ةيحيسملا ةفسلفلا لوقتو « ىرخأ

 ةدحو 6 ني رظنلا ول قرافلاتيأر لبق . ةييجتعلا تاهرتلا نم كالذريغو 2( داعم

 ةيفوصلا ىدل دود+ولا ةدحوو « ةلقغلا ميكرادمل عضخت ةفسالفلا دنع دوجولا

 نوري مهعال « قالطإلا نع قلطملا لب . قلطملا دحاولا ىف ةيقوذلا مهدهاشأ. عضخمت

 . هب قلطملا فصو زوج ال اديق ء قلطملا » ةيلك ىف

 يح ءىش لك ف لقعلاب صولا بوحجو نييلقعلا ةفسالفلا نشضصحب قري )00(

 3 لسأ ةيفوصلا يبهذمو « هكددضم ناك اوجرخف لقعلا كرد نع بيغملا

 بيغملاب فيكف « ناسنإلاب ةلصتملا ءايشالا نم ريثك مبق نع لقعلا روصقل
 1 . كيعيلأ

 , بئاغلا تنؤبلل . ابلك ةرققلا ىف ريمضلا : لصالا ىف(؟)



 -- نيت د

 قداص انأ انف بلق ىل ناك نإفأ اوشتق انأ اهف بلق ل نولوقي
 نإ ةيايواو ررشقلاب نفر هلق نع وح شإ غال نك نهف ةلاقو

 مل هنأك كنع موقف 5 ك ريغ فرع 0 هنأك هبجوب [:كياع لبق فراعلا

 هال وأ بح :نأ . فقراعلا ىلع نح ام ىندأ :لاقو . "طق كف رعب

 هل لصح !ذإف . 'هالوم هل لصحيف دال ن1 هك نس كل سك انا
 . اريقف هيلإو . اينغ هب ريصيو . ةيلكنلاب لكلا لك هيلإ داع هنأكف . هالوم
 ىف لاق : نم لاق . مسو هيلع هللا ىلص هللا لؤسر نأ « ريخلا ىف 0

 هتدلو مويك هنونذ نم جرخ هللا لوسر دمع هتلا الإ هلإ ال ليللا داوس

 ا . "© همأ
 أ

 دحأ ىلع ليقأ نإ ورف « سافنالا عم كليو « تقولا نبا فراعلا نال (1)
 راثآ نم رثأ 4 صخ كلا الم نأ لوألا ل ن:رايتعاب هيلع ليقي امت إو ,ساأتلا نم

 ةكرح لك ىف « :تافصلاو ءامسالاكلت دبشي وزف « ةينابرلا ءامسالاو ةيحلاإلا تافصلا
 ركذو 0 لمأت ىف ةيحانلا هذه نم وبف ٠ ْن ذاالا-أ نه نم ردصت ةلكو فرصتو

 نيرابتعالاالكو . داشرإلاوةيب رتلاو ملعتلا رالتعا : ىناثلا . تاماقملاف قرتو « فخ

 ىتلا ةيولعلا دهاشملاب لاخلا ُّق هرعاشم لضو سلاججلا ند ماق لل اف هللا ىلإ كولس

 . همامأ نم الوأ« هعو ناك نم فرعي هلق »2 ىوتلت الإ

 ا .٠ هالوأ : لصاللا ف )2(

 لاسلا نع ىلاعت هللا ىلخت اعإ (©)

 لالقتسالا  نوعنميف « مهسفنأ قئاقح هللا مهلسقي ذءليحو « ىنعمو اسح « مهسفنأي
 . نوقسافلا م كتلوأ موسفنأ ماسنأف هللا ١

 مهلالقتسال « ةماعسانلانعو « ةصاخ هيل :

 سف ء موسفنأ تكلم ايو« موسفنأي

 :: ىف ءرملا رظني نأ : قهلا كولسلاو

 ناسنإلا هللا ةبه وه امتإ . هلوح امو« هدلوإو هلام نأو « ىلاعت هللا نم ةراعتسم
 بهوو . هالوم ىدي نيب هسفنب لآ « ائيعو . اسحو ىنعم كلذب ققحت اذإف

 . هب اينغ نوكي ذئنيحو . هبر ىلإ .ناسنإلا |رةف ققحيف . هالوم كلم ام . هالومل

 . هيفأ ام ةيفكيو

 » لضالا شماه ىلع (4)

 . هتايحو هنسفن .نأ دوسف ؛( تكمام امو

 ج ريدا نم هأراملا سيلو. نينمؤاأ ريشيت ب



 هللا]وسراب : لاف . ملسو 00 هنأ ىلإ لجر ءاج :رفعجب ىودو

 ملعلاسأر امو: لاق ؟ لءلا ى مءأر قتلعف امو : لاق لعلا بئارغ نم ىنيلع
 . هتلاءاشأام :لاق ؟ هقس ىف ؟ 6 اف ] لاق 1 : لاق ؟ برلأ تفرع: لاق

 : لاق .هللا ءاش ام :لاق ؟ هل تددعأاف ! لاق . . معن : لاق ؟ توملا تف رع:لاق

 ١ ملعلا بئارغ نم كنلعأ 2« ىنأنا مش ,أانيهام مكحاف. . مق

 هدايع ىف هللا دارأ نم : هللا همحر ىبذ ةالقلا دمحم نب نسحلا 15

 صلختسأ - . مالسإلال مرودص حرش ١ ناعالل ماده ذ] دعب - نينمؤملا

 . "هايإ مهتلماعم ىف « مش[ ] مهبواق ىصتساو ؛ محلامعأ
 مكلامعأو مدوص لإ ر 2 ال هلأ نإ : لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقو

 . هيلع هللا "9 ننحت حلاص باق هل ناك ن ف مكب واق ىلإ رظني نكلو

 يضر ؛ بلاط 5 نب ىلع .لاقو

 ايقلا موي هن زا وم تفض « "' هئطاب

 نم حجرأ هرهاظ نأك نم : : هنع هلأ

 هرهاظ نم سجرأ هنطأب ناك نمو :

 ٠ ةمايقلا مم 3 كد زأ ود تلق

0 

 زاسللاب . لا ... هللا الإ هلإ ال لوق درج
 .ءزع هل لذلا نأو « رومآلا عجرت هيلإإو ءدويعملا هنأو : هللا الإ هلإ ال : ىنعم

 كتايح ىلع ىناعملا هذه تقبط مث
 هنأ تمبفو . هللا لوسر دمت : تلق اذإ

 تمبق اذاف 1 قاختلاو ققحتلا دارلال ب 2

 .|هيا] ءوجللا .قحتسي نم رشبلا ىف سيلو
 . تقلذتو كلاذب تققحت دقف «كتاكرحو

 ىلع لذات 0 كسفن نيبو كنيب رجش وأ ريغ نيبو كنبي رججش ام لك ىف كعجرم

 قو. اقلختمو كلذب اققحتم تنك. نم كزدص ىف جرحلا دمت الو ؛ هكح

 . اقع ةنبلا لوخد كلا

 :موملا ىف هلمعب هللا دارأ نم ىأ )١(
 . هللا ةلماعم ىف ء ةمهطاو بلقلا

 ْ . هيلع محرت : : هيلع نيت )0(

 نكلاو « انتم هرهاظ ىف لمعلا نوكي نأ« نطابلا ىلع رهاظلا ناحجر ()

 . هانعم نطابلا ناحجرو . دوج

 ءافصو 6 لمعلا ف صالخالا مهملع 6

 ريغ وأ“ نقدم ريت هلل ىطايلا هةجوتلا

 0 ! . اهتاق عم « لامعالا ىف هللا ىلإ هجوتلا



 هان

 هيلإ امحأو «ضرألا ىف ايناوأ تأ نإ : لس و هيلع هللا لص ىنلا لاو
 ابقرأو , نيدلا ف اهلصأو « بونذلا نم اهافصأ . باصو افصو قرام

 2. نا وخالا ىلع

 تلاق . هفصو "اذه ناك« ملسو هيلع هلأ ىلص ىنلا نأ « ىورو

 « اعرسم مأق , ناذاللا ع اذاف ٠ مدحأك تييلا ىف انعم نركب : ةشفئاع

 . انفرعي ىل هنأك"

 هيأقو « قطان هللا رك ذب هناسل : لاقف « فراعلا نع« ىلبشلا لئسو

 : لاق مث . قئاءهقا ىلع ادبأ ورف:« قئاوهقا دوعوم؟ هرسو « قداص هللا ةبح؟
 هالوم نأ فرعي وهو افيثك هئيدو «فيفع هسفنو , فيطل هناسل
 :اودشنأو ءفيرش

 هايم لدصتي بلق نسحو هايل وم 55 كدلك نمسح 1

 هاآولب لالخلا ىذ ىلإ وكشي افند اقشاع ناك نأ ىنوط

 هاتغم تنأ تنك نمل ىنوط ىدمتعم كيلع ىلاعملا اذ 3

 هؤالبو « يظك هسفنو ا" يس هداؤقو « ييلس هيلق فراعلا : لاقو
 . ميرك بر عم هتلماعم نآل "منع

 : . هذه : لصأالا ف (1)

 داؤفلاو لكلا ءمحري لب : دحال لغلاودقحلا لمحتال ىذلا وهميلسلابلقلا (0)
 « نكاس رهاظ . أدبي الو « أتم الف ةفرعملا ىف رئاجلا باكا نطاب وه « ميقسلا
 . جام نطاوو

 . ءالب فوخلا دعي سيلو « هللا ىلإ سانلا برقال نوكي ءالبلا مظعأ 44

 ربك الا دشرملا ةرضح ىلع ديدشلا ُفوحلا نمالاح ضرعدق ننديرملا دحأ ناكو

 : الئأو هيلع درف « ىواربشلاق ل ا ادبع طصم خيبشلا ذ د اسال ىديس ليلجلا فراعلا

 : لاق. ال: لاق ؟ دجسملاؤوأ كتيب ىف تنأو « ىدلواي ةآودلا سيئر نم فاخت له

 فوخلاف . رشبأ : لاق . هنم فوخ دتشا هتيشاح يف تنك نإ : لاق ؟ هنم فاخت ىف

 - ٠ برعلا لثالد نم



 ب مخو ادع

 ليسم همسجو « ؟'" لحتم هحورو ء لادم هيلقو ؛ للذم هسفن : لاقو

 اممهنأ ىنعي «مهوتلاو ىنقلاب اوكسله دق ءافراع نيعبس تيأر : دينجلا لاقو

 .«ائيش قملا نمىنغي الن ظلا نإو . نظلاالإ نوعبتينإ » هلوقوهوهقا اوف رع
 « بويعم قأخو « بويعم بلقو « بورعم مسج ذاعم نب ى لاقو

 برع ال المع نيب وملا ءال وه نيب نم جرخأ نأ ىببلاطتفأ « بويعم رادو

 . "ىعأف . كنوعب الإ كلذ ىلع ردقأ ال كتزعو ؟ هيف
 هللاهجوالإ .هلمعب ديرب الأ هلمع قديعلاىؤئام لضفأ : بلاط وبألاقو

 . هركذل اندعم . بولقلا هللا قلخ : ديبع نب سنو»ب لاقو . هدحو

 الإ . بولقلا نم امجرخي ال تاوبشلاو . مكتاوهشل اندعم '”اهومتلعجف
 .٠ قلقم قوش وأ . جعرم فوخ

 انأ اذإف . ةيكاطنأ لابج ىف ريسأ انأ ان هللا هحر . نونلا وذ لاقو

 ىلع تددرف . اهلع تملف . فوص ةبج اهلعو . ةنونجي امنأك . ةيراج

 فيك. هللا كافاع : تلقف ؟ ىرصملا نوتلا اذ تساأ : تلاق مث . مالتسلا
 . بيبحلا ةةرعم لامتاب كتفرعف . كندبو ىنيب بيبحلا : تلاق ؟ ىنتفرع

 .كدنع ءىش ىأ : تلاق .ىنمل-: تلق ةلأم نع كلأسأ : تلاق مث
 4نم بتأ : تلاق . هلا ةعاط ىلإ ةعراسملا : تلق ؟ نيدلا ىق ءاخسلا نم

 نيدلا ىف اذه . لاطب اب رم: تلاق . ارشع ديحاأ أل ٠ معن : تلق ؟ ءارجلا

 تنأو . كيلق ىلع علطت نأ . ىلوملا ةعاط ىلإ ةعراللا نكلو . حييبق

 بلط ىف هيلع مسقأ نأ ديرأ ىنإ نونلا اذاي كحيو . ايش هنم ديرت ال

 .٠ هللإ أرقث هاكب ذب هنا « هيرب ايلع فراعلا كب ءاليلاو

 هنع هللا ىطر لئاقلا نال « هب ةفرعملا ةقيقحو « هللا ىلإ رّقفلا ةقيقح هذه )١(

 . هير فرعق « هسقن فرع

 . هومشاعجف : لصاالا ىف (م)

 . ديري ال لصالا ىف (:)



 سإ 9اس

 َ هولا ريجلاك نوكأ ن نأ ةفاخع؛ هم ىحتساف 379 نيرشع دم .٠ , ةوهش

 م هلالج نعو « 7 ةتييه ايت لما نكلو 6 رجالا بلط لمع اذإ

 . ىتتكرتو تلو

 ككس ضعب ىف اموي ىنلبقتسا أ لاق . دهازلا نايثع ايأ نأ:لاقيو

 . نايح قاثلاو . نرن#ّلا نايلع . اهدحأ نينا '"ةثالث . ةفوكلا

 . مالسلا ىلع اردرف ؛ مهلاع تبلسف . نوتجلا لولع ثلاثلاو . ن ونجا

 ةدخو . لكوتلا مزع ىلع ؛ ضرألا ف حبسن : لاقف ؟ نوديرت نبأ : تلق

 امم ممربكأ ناكو . نونجيملا نايلع ىلع ليقأ مش «هيلإ عاطقنالاو . نيقيلا

 مرثكأ ا كك 1 : ةفوكلا لهأ م عزب ىذلا دهازلا نايثع وبأ تنأ : : ىل لاقذ

 : لاق مث كن اصب د د دعل : لاق . نولومي اذنك: تاق 0 ةالص

 ل ًاشنأف . معن :تلق ؟ عملا نأ نحن

 مركسلاو ءايلا ىناه الإ 4 ىوهطلا قىلاعد اهف

 ىدق ةييرل ىلا كتروعس الو ىتدب تعد مرخ لإ الو

 .: لوقي أشنأو « لولب ىلع لبقأ مث

 فيقع ءانلا نع ىريمضو قاسأو ىلقمو قرط نإ

 )١( هتين له”"ال الو « هدلول الو « اًديش ءأ قتل باطي ال ء قالا فراعلا .

 برق نه مرحو « نيديرملا ةبترم ىلإ (عوجرلاب بقوع « هدلول وأ هسفنل اعد نإف

 قلاذا بيع ىطصم خيشلا ذاتسالا ىدليس بييحلا ىذاتسأ تدهاش دقو « ةفرعملا
 نم نيديرملا عدي امنإو « ءافشلاب ملل وعدو الو « ىخرم هدالوأو ؛ ىواريشلا
 هللانم باطي امو « ديدشلا ضرملا ىف ؛ هنع هللا ىضر هتيأرو « مه نوعدي هئايحأ

 ةقحلا ةفرعملا ةمم كلتو « ةبتلأ ءافشلا .

 . نيناجم ثالث : لصالا ف (0)
 .. كتالص حدع ك رجأ كوطعأ . ىأ )م



 ظ آب ا مَع

 ؛ هل تلقف . مالكا نع « هلس : لاق . ملكتي ال كاكا : تلقف

 ؟ اذامب : تلق « ركقتمىلقو « لوذشم ىفإ: لاقف , كبادصألاق اك« لقىببح
 : لوقي أشنأ مث ؟ هللا ريغ "”لغش نيفراعلا بولق ىف لهو : لاقف

 ديرأ كاوس نإام ىذلا تنأ هركذب داؤنلا سنأ ىذلا اذاب

 لوقي كلذ لثم ىفو

 رورصم» مسجلا لسيحن ' ايندلا ف لالا سيسخ
 رو ريدم ةفافلاوو © ابئتعم نو.حلا هنياع

 روستم ربلا هسيلع ةارشمطظ ةيياع هاك

 روهشم شرعلا ىف وبف قلسلا هقرسعي الف

 هولا ةيلفا ىف لا . انييضح هك نمت اك

 قوتم تيفو ءرويشمب انك كلذ ترك نآردعا : ىظقنلا قرش لاقو
 ثاللثب هيلعذ « ديحوتلا حور ىلإ لضي نأ دارأ نم : فلسلا ضعب لاقو
 ىلع مارحف ء " ماعطلا ةلقو « ماكحإألا قلتو . مالكا كرت . لاصخ

 )١( لغشب : لصاللا ف .٠
 ثيدحلا نع « ناسالاب تىك : ناعوت وفو «ء قيرطلا تابمأ نم تمصلا )غ0

 «سفنلا ف هلرطخي رطاخ نع« بلقل ابعمجو « ةدحاو « ةلمج هللا ريغ عم « هللا ريغل

 نموءهرزو فخ « هبلق تمصي لو « هناسل تمص نه « ةتبلأ ناوك آلا نمنوك ىف

 هناسل تمص مو 6 هيلق تح نمو 2 هبر هل ىلجتوءهرس هل روظ 6 هلقو هناسل ف

 « ناطيشلل كلم ناك« هناساب الو هبلقب: تمصني ' نمو . ةكحلا ناسلب قطان وبف

 بلقلاتءحو « كولسلا بابرأو « ةماعلا لزانم نم « ناسللا تمصف ؛ هل ةرخسم

 تاقال ان مهمالسلا « نيكلاسلا تح لاحخو « تادهاشملا لهأ نيبرقملا تافص نم

 ؛ اهلك لاوحالا عيمج ىف تمصلا مزتلا نف . سيئأتلا ةبطاخم « نيبرقملا تعع لاحو
 لقتنا اذإف « هسفن ىف لاحم ناسنإلا .لعإ ,تمصلا نإف ؛ هبر عم الإ ثيدح هل قبب 5

 . هقطن ىف اديؤم ايرقم اين نأك« هير خم تيدحلا لإ رايغالا عم م ثريدتلا نم

 تحعبيمصلا ة ةجولن 6 باوصلاب قطنلاف«هبر نع قطني هنالءباوصلاب ف قطن 6 قطن اذإ



 تت نينا 55

 . ماعطلاو . بارشلا ةذل دخي وهو ء توكللملا ىف جلي نأ باق

 نم ءوسءهللأ ريغل و « هجو لك نم أطخءىلاغت هللأ ريغ عم مالكلاو 4 أط1ا نعد

 ٌفوزرعم وأ ةئدصي رمأ نم الإ هاوجن نم .ريثك ىف ريخ ال » ىلاعت لاق . هجو لك
 قىرعنب نيدلا ىحم ىديس . وبك الأ خيشلل لادبالا ةيلح 1 . سانلا تيب حالصإ وأ

 . [ ىواربشلا قااخلا دبع ىديس ربك آلا فراعلا ةيتكع . ةصاخ ةخخسذ

 ىرارطضاعوجو . نيك اسلاعوجوهو « ىزايتخاعوج :ناعوج عوجلا(1)
 ىف ناك نإ « هلكأ للقي دق نكلو هسفن عو#ال ققحم ا نإف « نيققحلا عوج وهو

 ليلد« نيققحملل لكاألا ةرثكو « هلكأ رثك «.ةبيملا ماقم ىف ناكنإف ء سفاألا ماقم
 ةلقو « مهدوبش نم « ةمظعلا لاخي « مممولق ىلغ ةقيقحلا راونأ تاوطس ةحص ىلع

 لكلا ةرثكو« 0 نم ةسناؤملا لا< ةثداحلا ةحص ىلع ليلد « مهل لكآلا

 سفنلا ءاليتساو « هباي نع ممدرطو « ىلاعت هللا نم مثدعي لع ليلد 2 نيكللاسلل

 ىطإلادوجلا تاحفن ىلع ليلد ؛« مهلك الا ةلقو ؛ مهيلع اهئاطلسب ةيميهلا ةيناومشلا
 ببس « هجوو لاس لكي عوجلاو ٠ مهموسج ريبدت نع كتلذ ميلغشف ٠ مهبولق ىلع

 « نيققحللل رارسآلاو « نيكلاسلل لاوحالا ميظع لون ىلإ « ققحلاو كالاسلا عاد

 داسفو ؛ لقعلا باهذو سوملا ىلإ ىدأ ؛ 9 أ اذإ هنإف 2 عاجلا طرغي ملام

 رمأ نعالإ « لاو>آلا ليتل « بولطملا عودا عوج نأ كلاسلل 00 الف . جازملا

 نمل لقتلا هدحو ناكاذإ كلاسلا ىلع نيءتي نكلو ..ليبس الف هدحو امأف . خيش
 نم بغي نأو « راهنلاو ليللا نيب ةدحاو ةلكأ موزلو « مايصلا ةمادتساو « ماعطلا
 دحي ىتح « عفتني نأ دارأ نإ « نيترم ىونس ةعمجا ىف مدأتي الف ءمسدلا مدالا
 فرعأ حيشلا ذإ « هرمأو هلاح ريدي هخيشو هيلإ هرمأ لس هدجو اذإف « اخيش
 هئم هحلاصع

 لوضفلام دعو راقتفالاو ةلذلاو « ةنكسملاوعوضلاو عوشلا عوجلا لاحو

 امأو « نيكلاسال عوجلا لاح اذه . ةئيدرلا رطاولا مدعو « حرارجلا نوكسو
 نع لزننتااو « نوكلا باهذو «ء ةسناؤملاو ءافصلاو ةقرلاف « نيقةحملا ىف هلاح
 وهو ىادمصلا ماقملا . هماقمو . ىنابرلا ناطلسلاو « ةاملإلا ةزدلاب ةيرشبلا فاصوأ
 عقاوم .. اضيأ عجار . قياسلا ردصملا ] ٠ لاوحأو ,تايلعتو رارسأ هل ؛ لاع ماقم
 [ .٠ بلغملا وضع . ربك آلا خيشلل موجنلا



 ضرألا لهأ ريخأ“: دواداي «مالسلاهيلع واد ىلإ ىلاعت هلأ ىحوأو لاق

 ىرك ذب سنأ نمل سنؤمو« ىتسلاج نم سيلجو « ىئبحأ نم بيبح ىنأ ىنع
 لهأاي اوضفراف. ىنراتخا نمل راتخعو« ىنعاطأ نمل عيطمو «ىرحص نميحاصوب
 « هتثداحو هتبحاصمو هتمارك ىلإ اودلهو « اهرورغ نم هةق مت ام ايزدلا

 ةنيط نم قابحأ ةنيط تفقلخ ىتأف مكتب لإ عراسأ ل«, كب سن ]:ىف اوسنأو

 ىح فرعأال ىفص هللأ دبع نب دحوم« يجن ايركذ نب يحيو ليلخ ميهاربإ

 دجال انعفشأو ىسفنل هتلتق الإ ةيلق ن ه انيقي كلذ لعأ دبع بلق ىف

 )اودشنأو نوكيف نك رمأللل لوقأ دينا ا هدرا ىنأب كلذ 5 قلخ نم ني

 : : جالخلا روصنم نب نيسمححألا

 نادبالا ىف ؛حاورألا لوك 1ْ يما فوج ربل ل
 ناكملا قبخخ هتكرح تنأ | الإ كرحت نكاس نم سيل

 مهف , اهوكلف لاوحألا ىلع اوطامل ءايبنألا نإ : نيسحلا لاقو
 لاوحألا مييلع طاس « ءايدنالا ريغو 20 مبفرصت لاوحألا ال , اهنوفرصي:

 .لاوحالا نوفرص» مث ال مهيفرصت

 ناوخإ نونوكي ماوقأ ' نامزلا رخآ ىف نوكي : ضايعنب ليضف لاقو

 . ءاضغيلا وه ةوادعلا 5 قخأ وق هن اسأب د ولأ روظأ[ نم رب « رسلاءادعأ ةيناللعلا'

 :هلحملقف ٠ مونلا ىف هتيأزف , تاف ريقفأ وْيدصىل ناك : نوتلا وذ لاقو

 )١( مهقرصي : لصاللا ىف ..

 ) )0؛. ةوادعلا ربظأو. : لصالا ىف



 دنس ن6 ب

 .ءالؤه .ىلإ كددرتب كل ترفغ دق : برلا ىل لاق : لاقف ؟ كب هلا لعف ام
 , "كك وطع نأ لبق فيغر ىف ء ايندلا ءانبأ « ةلفسلا

 .دارأ نم نيد. رملا رشعم اي : لوقشي « .نونلا ىذ نع ء سايعلا وبأ لاقو

 لهأو « ةبغرلاب داهزلاو ء لبجلاب "ءالعلا قليلف هللا ىلإ قيرطلا مكتم

 .ةعاس لك هنال « عشخأ موي لك فراعلا : نونلا وذ لاقو . تمصلاب ةفرحملا

 . برقأ

 . هقلخ ريح ىلع مالسلاو دنيتي يي دمج باتكلا م

 . هيحو هلآو دمع

 . كنوطعي نأ : لصآلا ىف ()

 . للعلا : لصآلا ىف (؟)



 هفلؤمو باتكلا

 «ء براقلا لع ٠ بانك ةبسن ىف نيرصاعملا: نم نيسرادلا ضعب كش

 هذهو« ةعبطملل هب دقت ليبق تاظحالملا ضعب اودبأو « يملا بلاط ىنأ ىلإ
 ىف لخدت ملاهنإف « اهودبأ نيذلا ايلع ركشي ةقد نم اهفام ىلع تاظحالملا
 نم دح دنع فقت ال ةيرشلا بهاوملا نأب اعطاق اناإ نمؤت انآل . انباسح

 لئاسم نم تسبلو « داو قيراط ىف ريستإ الو « اثيدح.تعسر يلا دودحلا
 حبستال لعدعاوق ىبف كل دك تناك نإ اهنإف « دحاو برد اهلقشي ىلا ةدامل
 « كولسلا ملعي » ىمسي ملعلا ةلحرم ىف وهذ فوصتلا امأ . نفلا ءاوجأ ىف
 قوذد نوكف نهللا جرادم ىف قريو « تالزانملا ه ىمس نفلأ ةلحرم ىفو

 ملاعم ددحلو « اهدرسيو بادآلا ىصخت ؛ ملاع كولسلا بنتاكو « قئاقحلا

 . سردو « داروأو زكذو ءتصحو ةلرعو « روسو عوج نه , قيرطلا
 « كلذ ريغ ىلإ « ناوخإلا عمو خيشلا عم اهمازتلا بحب نيناوقو « ةيعدأو

 هفل ومنع فلؤم هيف فاتحالو : بتاك هتع ديحالدحاو جسبنم نوأللا اذهلو

 قبط ام اذاف. بهذلابءارغالا هوجوو ضرعلا قوذ نم لمحام رادقمب الإ

 لاحتساوالعناكام داع , هتايحابم ذخأ و.« هسفن ىلع نيناوقلا هذه ناسنإلا
 لاي الف انه نمو . دويق هديقت ال ىذلا رحلا هجبنم هل ىقيبطت نف ىلإ
 كككش اع بولقلا توق جبنمنع هجبنم فلتخم باتكلا نأب لوقلا ةحصا
 . ىلا بلاط ىنأ ىلإ هتبسن ىف

 هجبنم ريغ" اذإ نيثحابلا نم كحاب جاتنإ ىف كن .نأ انل زاج اذإو
 هقوذ ةعيبطل اعبت وأ « هنع ثدحتي ىذأا عوضوملا ةعيبطل اعبت .ثحبلا ىف

 كلشن اننإف كلذانل زاج اذإ . هيلع دراوتت ىلا دماشملا نولتب نولتي ىذلا
 ىلع ةفورعم اهانعمس اذإ « قاروألا ىلع ةنودم ةيقيسوم ةعوطقم ىف اتح



 اف تح

 باتكو « حئاصنلا :باتك ةبسن ىف كشنو  ىجهت أ فاللتخالل : تالأآلا

 .ىديس ربك ألا خيشال « ةولخلا باكو « لادب الا ةيلح“ باتكو حئاوللا

 :تاحوتفلا باتك قف هجرتم نع ابيف هجرلم فاالتخاال « ىلرع نب 5 ىحم

 مو . الثم , زفوتسملا ةلقع باتك  ةيندملا تاحوتفلا باتكو , ةيكللا
 | قالطإلا ىلع دحأ هب لقي ملام

 ىف تادماجم بحاص ناك عجارملا هنعائو رت كىملا بلاطابأ نإ
 نيجبنملاالكو « تافشاكمزتادهانثم بحاص ناكورمأ رخآ ىفو .هرمأ لوأ
 « جبنم ىلع بولقلا توق.بتك نأ بديع الف , رخآلا نع امهنم لك ف لتخي

 حوضو حضاو « ملعلاو توقلا نيب فالخلا و , رخآ جهنم ىلع بولقلا لعو
 قورعلا ف ىرجب مد: ىلإ لا>ةسأ اذإ هسفن وهو“. ةدئالا ىلع ماجطلا نب قرفلا

 .:تازجعملا لعفت . ةلاعف ةقاط و انالخ ىلإ لاحتسل اذإ هسفن وهو

 نم اهفشكتسو :كلاسلا ارسحي ةيقوذ تادهاشم« ةيفوصلا قئاقحلا نإ
 وا ىلملا اهاورام ىهو' ”هاوس ايف دلقي الو ءووه هحور لالخ

 ف ىملا هتكأام وهف. ء..ىفوضلا كواسلإ امأ « نولقلا لعد ىف فوصتلا
 ..« بزعل ,توق ٠ هباتك

 عوضوم وهو « بزاقلا لع » ىف ةكحلا ضرعت ىملا نإ كلذك ل يقو

 ىملإ ابنع ثدحت ىلا ةمكلحلاو . نصاخلا هبرشم الو « هتفاقث عم قفتي ال

 ىلاعت هلوق ىف م.ركلا نآرقلا اهب ءاج ١ ةكحلا ريسفت ىه بولقلا ملع ىف

 ءاريثبك !ريخ ىتوأ دقف ةمكحلا تؤ. نمو ء ءاشي نم ةمكسملا توي »

 اريسفت رشع ةعبرأب ةمكلا ةلك رسفو «بابلألا ولوأ الإ ركذي امو
 ,:لطيسرأ الو نوط الفا ةمكح "متاع ارب نه نندل

 «مركلا نآرقلا اهانع ىتلا :ةيمالسإلا ةمكملا نع قكملا ثدحت دقلا
 ءاكج ىلع ىنآرقلا ىنعملا اذه قب طخ الو ريثك ريخ . بحاص اب دوعوملا دعو

 زاجنا لييس ىلع , ءاكجلاب معان فلو :ةمكحلاب 3 انفرتعا نإ ةفسلفلا

 . للدجلا ملستلاو



 ل موس

 مهفو « نآرقلا ظفح ءابنيب نم قلأتي ةمكحلل اهئاس ىلا ىقاعملا نأ ىلع
 قامملا يف كلتو . لمعءلاو لوقلا ىف ةياصإلاو 5 عرولاو , .هقئاقرو هفئاطلا

 بحاص لسم 07 اهرودص ىف كلاشثلا ىلع ترعبق ال لاةصااخلا ةيمالسإلا

 ىدسلاو سايع نا ةكسملا ناعم ىف مهنع لقت نمو .. كولسو تأادهاجي

 امبامبرغتسا "لو ,ىلملا رصغ ىلع مدقتم رصع ى امو , امبنع هللا ىضز

 . ميحصلا ىمالشإلا نئسلا لبع نآ رقلا ىف ةبآ ريسفت امهريغ نمو

 « ةمكمحلا نع ثدحت. هجاص نول باتكلا ىف كش هال نذإ هجو الف

 |وحصص و :ةحيحصلا ة 7 ولااهومجوو ةفسلفلا ةمكحف اون دحتةيف وصلا د لع
 . رابغ مهل شي ال ةقلامع ناديملا اذه ىف مو ءاطخأ نم اهف ام

 .« بولقلا توقد » ىلع « بوأقلا ىلع ١ لاحأ .ىملا نإ كلذك ليقو.

 بواقلا توق دصقي «هباتك علاطيلف كاذدأ نأ نف » . هلاحالا كلت دعب الئأق

 هنكلو «اةح هدتع فوقولا ىلإ وعدي لوق اذهو : ىكملا بلاط ىبآل

 ىلإ دوعن نأ دعب الإ « بلاط نأ لع لز وحنم باتكلا نآب انيقب عطقي ال
 . ةقيقد ةسارد ى 1 ةصخش ةسارد

 طلخ هنال , هتايح رخآ ىف سانلا هرجه دف ىكملا نأ عجارملا ىورت
 نع سانلا فارصنا .برغتس الو . ةغدبلاب هومر, دقل ىتح ,, همالكىف
 ىلا ةرابعلا كلت..نأ ادج زئاجلا نم سلأ نكلو « همالكىف طلخ ظعاو.

 ىهوأ ؟ طاخلا اذه قاطن ىف ةلخاد هيلإ باتكسلا 5 ةبسن ىف كشلا ىلإ تعد

 دورشملا بلاط ىنأىلإ روجهملا بلاظ ىنأ ئم ةلاحإ اهنال « قحلا نيعو ء قح

 أوراصو# ماج اوركنأةيفوصلا رابكن ما ريثك نأ انرابتعاىف انذخأ اذإو

 لذه ريتعت 7 انل زاج.. اهقباس اهقح ابل ميس, ةددعتم تايصخش بامصأ
 . ةيلإ .باتكلا ةبسن ىف : لإ ايعاد ل وقلا

 ضعب ءاجاميح هتيصخشو هعمأو هسقن يماطسلا ديو وبأ دقف دقل

 9 وه لءاستق « هنع نولأسي ء ىرصملا نونلا ىذ ذيمالت نم نيديرملا



 ناك ولو . هدجن الق ءاديزب ىأ نع رخآلا وه ثحب هنإ : لاقو « هسفن نع

 هب لاحأ امم ةقباسلا هبتك نع لاحأل نيفلؤملا نم هنع هللا ىضر ىماطسبلا
 ةيفوصلانأ ىلعلدت «ةريثك د ها وش باتكلا !ذهفوبواقلا توق ىلع بلاطوبأ

 نيفراعلا ديس ناكاذإ و . ءانفلا ماقم 5 مايصخش نع اديعب نوشيعي اوناك
 هنم ىلاعت هللا رفنتساو هزاتجا نأ قبس لاح لكر كنأ سو هيلع هلا ىلص

 ليح ام ابيلإ اوليحتو « مهتايصخش اوركت# نأ نيكلاسلا نم برغتس الف
 ىف طلخ ىكملا نأب نوخرؤملا دهش دقو امسال ء رخآ ناسنإ ىلع نانالا

 تافلؤم نم بائكلا ركذت مل عجارملا نب لوقلا امأ .انفلسأ اكهرمعرخآ
 انقأ اذإ الإ هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن يف كشلا ىلع ةجح موقي الف» ىكملا

 هرصع لبق معلا ىف بتك ام لكىلع علطا الثم « ةفيلخ ىجاح» نأ ىلعليلدلا
 أهركذت مل بتكلا فال كانهو . لاوحالا ند لاح ىأب نكمي الام وهو

 تعمج أ املك « عجارملا نكلو ؛ كش نود مهل ةتباث اهنأ عم اهيفلؤمل عجارملا
 ؟ ديحوتلا بتك نم الإ باتكنلا اذه لهو ديحوتلا ىف تافلؤم هل نأ ىلع
 باتكلا طّةسي ام كلذ ىف لبف ؛ فلؤملا لوبجم باتكللا نأ ضرف ىلعو
 موعلطتو , سأنتلا ىف ةدئافلا ثدمت ىتلا بتكلا ةمئاق نمو . ملعلا نادم نم

 ا ؟ ةفرعملا نم دب دج ىلع

 ىكنملا بلاط ىنأ ةايح لحارم نم ةلحرم لثمي بولقلا لع باتك نإ
 قاوذالاب اثدحةمراصو . هتادهاج تارمث ىج اميحو ؛ دادغب ىف ناك امنيح

 اقافآ حتفيو ةديدج تاعوضوم 2 ثدحتي لبق نم انلق امك باتك وهو

 ىفوصلا بداآلا ناحلأ نم نحل هنأ ايلإ فيضنو ءابضعب انركذ ةديدج

 ؛ ةعئار ةيبدأ عطق فاؤملا اهاور يتلا لوقنلا لكف « ثحبلاب ريدج عيفرلا
 .هلكن وكلللابحو ةبهر ىناسنإلا نايكلا ىلع لك ضي حررلا ماغنأ نم مغنو

 اطع دمحأ رداقلا كيع

 مولعلا راد ةيلك ف جرختملا



 مالعألا سرابف

ُ 
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 ا عال ء 45214 : مالسلا هيلع مدآ

 8 ء؟و4 عز وس
1 

 ش ا 6« 586 "56 ؛ ٠٠١ : ىاطنالا

 أ «ميع 4 : مدأ نب ميهاربأ

 مع: طابسأ نب ميهاربأ

 مع: نميتلا ميهل رعأ

 54 : متسر نب ميهاربأ
 مم :(مالسلا هيلع)ليلخلا ريهاربأ

 هموم 2253

 « )مب : صاوخلا يهارا

 « )07165: نابيش نب هاربا

 . و4254 14و21. :سيلبأ
 مرو ب4

 م. ل.س ءويعت ةمامأ وبأ

 ع

 « ممم « )1 : ليقعلا نيزر وبأ

 ل ل :قيدصلا ركبوبألا

 لول وك 1م 1
 ؛3م١٠ : راتيادزب نب ركب وأ:

 مو6 #17 ءال» : شاقنلا ركب وبأ

 ءو4 «م# : قلرولا ركبوبأ

 « 95٠ : ىقرلا ركب وبأ

 ١١١ واب : رهاط نب ركب وبأ

 ٠64 :ىمزراوخلا ركب وبأ

 ءةفء ىفد 5: لبشلا ركب وبأ

 لل ا ل للا ل ل

 6 ل ل

0 

 ء9م#ب ء 5١ : ىطساولا ركب وبأ

 ١15 ء اهه

 ملك : لع نيرو وبأ

 94121٠١ 4:ىرويأستلارفعج وبأ
 م

 ٠1 : ميج وبأ

 2١5 : قازمبلاىولعلا نسحلا وبأ

 مم

 (ىجنشوبلارظنا)ىجنشوبلانسملاوبأ



 وأ

 (ىروثلا نايفس : رظنا ):ىروثلا#

 ّح

 د : ( مالسلا هيلع) ليريج

 دار ناملس نإ رفعج-

 1١١“ ه5 م٠١24 :ىدلخلا رفعج

 ضل

 «ميءر.. : قداصلا دمحم نب رفعج

 49 ' )ال4 2٠١84 2م“

 ل ا ا ا ل

 ( مساقلا وبأ) ىدادغبلادمح نب دينج

 « قلب 3م ا/ همك ٠ ومعمل وام

 لل نا ل ا كل شل

 ء

 6١م : ةيميجلا:

6 
 م ىاطلا متاح

 مل ىساملا دسأ نب ثراحلا

 ءلورمكال1 مو 269 : محالا متاح
 نق ا

 هلع : ناعلا نب ةفيدح-

 م6٠ : ةصفارغ نب جاجحلا»

 «لم) فوغ :ىة:87:ىرصيلا نسحلا

 فش ل لا

 ىضر) بلاط ىنأ نب ىلع نب نسحلا
 019 تاوعت ( امهنع هلأ

 ميري : هللا دبع نب نيسحلا

 +1 م: ىسنالقلا دن نسحلا

 لاهله: لضفلا نب نيا

 م, : ىانشخلا دمم نب نيسحلا

 عمم: جالجلا روصنم نب نيسحلا

0 

 ١59 : ىرصحلا

 :١ ةيرورهلا

 ١م7 : نوذجنلا نايح
 ع

 ١5 : بعصم نب ةجراخ

 معمم : دمحأ نب ليلخلا
 باب ءمم:41 (مالسلا هيلع ) رضخلا

 تل

 مل زل للم : (مالسلا هيلع ) دواد ٠

 لو ل هل متت 25 ا عال لع ولا

 2+2 خ2



 - ؟ ب 3

 مع : ىلع نبد واود

 د

 !؛ىم . : ىرصملا مها رب] نب نونلا وذ

 ؛ةؤ لف ءالهءو معو سو تع لل
 ف ل ل ل
 ْ نكن

 لل

 م١ : سنأ نب عيبرلا»
 قر ناهلس نب عيبرلا

 ١١84141 : ةيودعلا ةعباز.

 ه : قاوزثلا دحأ ماسر

 :١4/8 ةضفارلا“

 زر

 47 : تباث' نب ديز.

 نب نيسحلا نب ىلع ) نيدباعلا نيز.

 م6 ( ىلع

 سس

 لإ ؛ ذأعم نب دعس

 ١ ( نيدلا قت ) . ىكبسل#
 ٠/7 : ىطقسلا ىرس

 5 ءاع) ءاله :ةينيع نب نايفس

 تح 2مم ءال؟ “15 : ىروتثلا نايفس

 ل

 مقا را

1 

 ١
 ٍإ
 ا
ٍ 

 ه؟ : ىدزاللا هللا دبع نب ديذس

 عرب ىو: ىسراقلا نادلس

 ) مالسلا امهيلع ) دوأد 3 تايلس

0 

 ءةهةويم٠ : ىرتستلا هللاديع نب لهس

 ١) ؟ ىلع اك ال تلاته كا

 111 ال

 "م11 هعكالام

. 

 سس

 م

 ءوو ؛ 4524 ( ركب ربأ ) ليلا '
 2 ل ل لل

 كانط ب شح ين ن1 ب نفر

 اين ضف ف ظفيل تدخلا

 ماا ء +13١ : ىخلبلا قيقش

 م.م :١7/٠ ( رهاع ) ىعشلا

 ه4 (باهولا دبع خيشلا) ىلا رعشلا

 ه١ :ىعارلا نايش |



 َس

 10 محأ زم نب كاحضلا

 ّط

 م4 : ىندقملا رهاط

3 

 سعوا عموم

 5141 : اص نب رماع
 ع وتكم مأنب هللأ ديع

 : دوعسم نن هللأ دبع

 فك ل ا ل
 «هزب «هوءم) : كرابملا نب هللا ديع

24 4 

 انوع م ءا/ : نمع نب هللا دبع
 ده
 ١٠١ : ىنأرعشلا ىزارلا هللا ديع

 «الا» «*.619 : سابع نب هللا ديع

 لول ها ورق تا ال
 نيفين رة خير تل

 ملا : يحي نب نمحرلا دبع
 هج : غابدلا زيزعلا دبع

 ناورم نب كلملا دبع

 هم 6 ع
 ا

 هيي يسسيتوتسا ا ذا يسم يم ع جامو علا و وبو ءاسا يعقل هع مج نيب عل يحس ويصيح

 أذا 11 1] 1

 :ريزع ١97

 م١ : نافع نب نايثع

 "ه6 : ةيدادغبلا سيفتلا تنب مجع

 ١1/7 : قيلط نب ماصع 0

 0 نوجا نايلع ! ( اهنع هلا ىضرنيذمؤملا مأ ) ةشئاع

 كل تلاط ىأنب ىلع

 25 595 ١؟ كمل ا ا ا

 ل ل ا ا

 ارا 1 ضو ا ام

 ١٠ : مهجلا نب ىلع

 ميماقلا نب دمحأ رظنا ) ىولعلا

 ( يولعلا
 458 :4٠6عه لإ : باطخلا نب رمع
 .لووعلالا « 1/111

 نان ا

 5: سما تت رامع

 باباس أ نب : زيزعلا دبع نب رمع

 0م ده نب ربح

 ؛ . صهح نب رمع

 ب١ : صاعلا نب ورمع : ٠

 ؟+6ه : ىشرقلا هللا دبع نب رمع ١5:46 غه؟ . ديزنب دح أولا ديع



 ككل وص

 قرم 500 :

 ؟41/ : دمحأ نب ىميع :
 سهول .مالسلا هيلغ ىسع
 لل لن ا لا

 انما 0 يف ف ا
 أ

 ٠
 | ؟ 78. : ىسيع نب دمت نإ ىسع
 1 فاد ْ 70. : مدآ.نب ىميع
 أهيلعمتا ىلص هللا لوسرز نب كل

 إ
 ا
 ا
ْ 

 مء:.دوعرف

 َ « هو « 05:78: ضايع نب.ليضف

 ننشر 0 46

 مساقلا

 نوراق : ٠١

 راصقلا :. ١14
 !ةا/ءإ1/ : ىضرقلا
  (دعدب نسنلا:: رظنا ) ىمنالقلا

4 

 وم قالت دايز نب ليك"

 10 قاتكلا
 1. بو ::رايخاآلا بعك

 ل
 عمك( مورا ع ول : يكحلا ناهقل

 ليفت

7 

 لسسو هيلع هللأ ىلص دم انديس
 4 ا ا ا را

 ؟ شىء 6 ١ د 6. ووو وسرت

 بو مم 1 ه1

 الل 1 1 كرر كوتا نابلال ءاين ٠/1
 0 ا ا
 كاش خل يي ا علا ينل لا
 ل 0 ل ل ل را

 4 0 2 ل1

 هاا 1 ا" 1 تذ/

 اال كاع اولا

 هالك 212111511
 0 ل

 0 ا ل ا

 لووول ا ا مع
 0 ل يي لا
 تا ل

 ل ل يللا

 ْ 2 ”؟ةهرّك ا هال



 « )96 ال ءاا : راتيد نب كلام

4 #21155 4 55 

 ١ : سنأ نب كلام

 37ه : ةرعيشما

 سوجلا : ١15

 ؟9 (حولملا نإ سدق )ر ماع ىبن ونحب
 ١٠١ : دهاجم

 ؟اا/ءا6“1 : عسأو ني دمي

 خيشلا ) قرع نب نيدلا يذغ

 ب١ ه6:( ربكألا

 ١؟م : ةتجرملا

 نوكرشملا : ١45

 ( سايعلا وبأ ) ىسوطلا قورسم
 ١مم: مادك نب رعسم

 ىواريشلا قلاخلا دبع ىطصم

 ©( ربك آلا خيشلا ذاتسالا ىديس)

 ١م١ : ريخشلا نب فرطم

 ١٠م6 : ىوسمرقلا رفظم

 .١٠7 , م5 : نايفس ىبأ نب ةيواعم

 195410161177٠ ء؟ جي : لبج نبذأعم

 ١821901 .:ىخ ركلا فور عم

 مو : ىدنكلا رادقم

 «( ىملا بلاط وبأ : ظنا ) ىملا

 ؟.. : دهأزلا قفوم

 4 5. م ووعأل : مالسلا هيلع ىموم

 0 ل ا

 نا ا

 الاب : ةبقع نب ىسوم

 44 6 7 « ع7 : رأمع نب روصنم

 هاب : ليئاكيم
 ن

 م. ( ىنغلا دبع ) ىسلبانلا

 :١145 31١ ىراصتلا

 م4 (رابجلا دبع نب دم ) ىرفنلا

 هنيسحلا وبأ : رظنا ) ىروتنلا
 ( ىروتلا

 ١7١ : ىروج رِهلا

1 

 ؟اه : 9:١ : ديشرلا نوره

 < 107١ ء "9 : مالسلا هيلع نوراه
 ؟ اب

 هلا ( حلاص وبأ ) مثيملا
 و

 م8 : درولا نب بيهو



 كفن و

 /١51 ء ٠81 01 : هبتم نب بهو

 # رظنا) ىطساولا

 ى

 مب ء,ه : ىزارلا ذاعم نب ىح

 له لمع ولل
 معلا لود معتم

 ْ ؟مك ؛ خه

 : 13 : مثك أ نب يحي

 (ثادمعملا انحوي ) ايرك ز نإ ىحي
 زك ولو ءمج و 12و ولم

 | (قطساولا
 ؟ا/7.: ىلصوملا ىحي

 ::هللاش روس نب ىسيعنب روفيط .ديزب

32 

 ؟4ا0 : نوراه نب ديزي

 دولا : ١15 ١ 151

 ؟؟؟ : ( مالسلا هيلع ) بوقعي

 < مالسلا هيلع بوقعي نب فسو»
4 

 »007 : طايسآ نب فسوب





 تاعوّصوملا سربهف

 عوسولا
 : 4 : ءادهالا

 م.دقتلا

 كذبل قحتسملا نمو ءاه ردق ل و ةكسللا ةيهام باب سو

 5 افرشو ةمكملا

 ا ءاهي نمةكسملا تؤيد اعتل 1
 5 اهيف ىئثتسملا ريغ عاونآلا هيف ىنثت ملا هللا لضف
 حرش سس «٠ كرك ذأ فوركإلاف ه ىلاعت هلوق ريسفت

 ثيح نم نآرقلاب ةقرعل ادن ةمكملا قاعم

  لقعلا  ةسارفلا + ةوبنلا - ماكحألا
 .ةباصالا معلا ك0 رق نيسفت هقذ  ةيشالا

 لاوقاللا ةباصإ - ىوبتلا ثيدحلا - لاوقأللا ىف
 ةمرحلا ظفحو ءايحلا - تاداراإلاو لامعاللاو
 - راجلاو داولاو لهألا قوقح ةياعرو « ىنلل

 -نآرقلا فئاطل مبف -- نآرقلا ظفح 0
 . .دصتقم مهمو هسفنل ماظ مهن د ىلأعت هلوق ىبعم

 ا رامعو ىلع ىلإ ةنجللا قايتشا رس - « ةيالأ

 « كركذأ نوركذاد ىلاغت هلوق ىنعم - دادقمو
 ل ةيكملا لضف - هتللظو باقلأ رون

 ىفراعلا بلق نيتاسب + ملعلاب نيملكذملا عاونأ
 ءادبشلاو نوءاكبلا ةيوبنلا ةوعدلا عاونأ
 تنهزلا بلق سارع عملا 8 2 نوتلمأل
 0 ىمعفاشلا مامإلا مالك رامع نيروصنم ةمكح



 تم إل واخإ مح

 ةفيحصلا عوضوملا

 ىذ ىأر 5 ميكحلا لاصخ مدأ نب مهاربإ

 ىأر  ةمكحلا ةدل بيس ىف يرصملا نونلا
 : . ىلبشلا

 55 ميلعلاو ميكحلا و: ملعلاو ةمكملا نيب. قرفلا باب ب ؟
 - رضخلل ىندللا لعلا ءاطعإ ىحيل ةكسملا ءاطعإ
 3- مل و هيلع هللا لص دمحمل ىديرملا ملعلا اطعإ

 نم ىنايرلا مدآل فورحلاو ءاساللا ملَع ءاطعإ

 ٠.٠١ . تاملسم اهائمهقف م ىلاعت هل وق زيسفت  ءاملعلا

 «ةسارفلاو موفلاو ةدكمحلاو ملعلا ميسقت - « ةيآلا
 - مالسلاو ةالصلا مهيلع دمتو ناهلسو دواد نيب
 ميكحلا لضف - لضقلا بتارم ىف ةباحصلا زييمت

 ؛ ميكحلاو ملاعلا ني قورفلا نم  ملاعلا ىلع
 نأ الولو ١ ىلامت هلوق ريسفت - فراعلاو
 ل لضفلا ىف سانلا ثاماقم  «ةبآلا : . كانتبث

 نيب قرفلا - سكعا الو ميكسحلا ىلإ جاتحم ملاعلا
 متاحو ناسارخ ىماق نيب ل ةفرعملاو معلا

 -نطابلا لع ةمكبجلا و ملعلا رداصم ب محالا

 دس“ خال نص اهديلأ ىنختسي ال نطابلاو رهاظلا
 سولخلاو مصآلا مهاحب نطابلاو رهاظلا لعرداصم

 نايقل ةمكح فوصتلا مولع عفرأ - سانلل

 ل ةفرعملاو للعلا نيب قرفلا نم ل اه رداصم و

 نيعو نيقيلاو نامرإلا لع نيب بلاط ىنأ ةنراقم

 لضف ل نبللا لحارم نيبو نيقيلا قحو نيقيلا
 هلل ملعلا بلط ىف كرابملا نبا .لوق  رسلا لع



 ا ا

 ةفيحصلا عوضوملا

 -س ىوتفلل ماعلا هسولج ظرش هللا ريغلو
 دصتقم مهنمو هسفنل ملاظ مهنف » ىلاعت هلوق ريسفت
 مفرأ معلا : دينجلا لوق . تاريخلاب قباسمبنمو
 ريسف# - ىعازوالاو ديشرلا نيب  ةف ا د
 س هللا الإ هلإ ال هنأ لعاف» لاحت هلوقل ىطساولا
 - ميكحلا ريغرلاعلا أ ديشرلاو لواهب نيب
 نيبو افلا نم - ةمكلحلاوا أملعلا ىف سانلا عاونأ

 قدلعأ نفاخ نظانلا لع ميكحلاو. ىلاعلا
 ا ءاملع الط ترد نال عارنأ ءاملعلا
  فئاطللاو.ضرلاو « ةراشإلاو ةرابعلا

 معلا بلط : لسو هيلع هلا ىلص ىنلا لوق ىنعم باب م

 ملعلا - « رهنت الف لئاسلا امأ ود ىلاعت هلوق ريسفت
 هنأ ماشلا ءايلع ىأر لاخلا ملع وه هباط دارملا

 ىأر | سوقفنلا تافآ ةفرعمو صاالخإلا مع

 ضعب ىأر - نلقلا لع هنأ 2« نييرصبلا ضعب
 رهالا لوضاو ديح وَدْلا هىدايم هنأ فلسلا

 ناسارخ ءاءدلع ضعبو كرابملا نبا ىأر -- ىهنلاو

 سم لئاسم نم نسانلل رض رعت مف ايتفلا بأط هنأ

 مع هنأ ميوعبت نمو ىساناو دوأدو روك ىنأ ىأر

 ىلا بلاط ىنأ 0 تالكشملاو 00
 ملاعلا ىف لاوقأ - سّلا ضئارفلا لع هنأ

 فراعلاو



 ةحفصلا ْ | عوضوملا
 نم .ةراشالا لهأ نانسل ىلع دهيرفثلاو ديحوتلا نايب باي -

 رباب 5 .٠ 3 ْ 5 ؛ رطأ و ف ؤراعلا

 يدم مدر ملا كفار لا كرت نيش
 مهرووظ نم مدآ ىبب نم كبرذخأ ذإو ه ىلاعت هلوق

 ذخأ .ىف مالكلا ليصفتو « ةبأآلا ... مهترذ

 نم هىرب هللا نإ » ىلاعت هلوق ريسفت  قاثيملا
 . رلأ » ىلاعت هل 7 ريسفت «  هلوسرو نيكرشملا
 : ةيآلا ٠ تلضق مخ هتابآ تكس باتك

 دصخوتلاو « 0-0 :ديحوتلا ىف لوقلا ليصفتو

 انةلخ ءىث لك نمو : ىلاعت هلوق ريسف7 هءاشتملا

 هللا ىلإ اورفف» ىلاعتت هلوق ريسفت -- « نيجوز

 ىف. لوقلا .ليصفت + نيدحوملا ةفص ىف لاوقأ
 ب :رتججتلاو دي رفتلاو ديحوتلا

 ءافصلاب ؛فورعملا ميقص و نيذلا « نيفراملافصو باب - ه

 18 ها . نيقيلاو

 الإ نيقألاو .نيلا اه لس انو. .لاتخ هلؤق يشن
  ءدمصلا هللا» -ىلاعت هلوق ريسفت - «نودبعيل
 ىلع نمحرلا » ىلاعت هلوق ريسفت .- كرشلا عاونأ
 ثوطيحصال و ه ىلاعت هلاوق ريسفت -«ىوتسا شرعلا
 امو. ىلاعت هلوق ريسفت «ءاش امي الإ هيلع نم ءىشب
 نسلد ىلاعت هلوق ريسفت - «هردق قح هللا اوردق

 قلاوقأ «.٠ ريصبللا غيمسلا وهو ءىبث .هلثك

 آ- فراعلا تامالع



 ةحفصلا عوض وم لا:

 ١447 م .   بلقلاب نيصاخملا تاقبطو صالخإلا ةفص باب - د
 - ةصخ صالخإلا هوجإو - صالخإلا ةميق

 « ةمهلا صالخإو « ةيدوبعلا ضالخإ نيب قرفلا

 ؛ ديحوتلا ضالخإو

 ضفاوغو « للعلا قئ اقدر « لامعاللا ىف ةينلا كح باي ب

 ااه / : تافآلا

 « ثالث تابآ  اهف ءاكلحلا لاوقآو ةيتلا ةيهام
 نم هيلإ لمعلا جاتحي ام ممضوت ثيداحأ ةئالثو
 قئاقد ىف ءاللعلا لاوقأ أ صالخإلا ميحصت
 ْ للعلاو تاينلا

 ايد ليص#تو 6 لامعألاو دئاقعلا ففي ريت باب -8م

 ١و4 . دخأو لمح ىف

 أوفرس مل اوقفنأ اذ نإشلاو ه ىلاعت هلوق ريسفت

 ةيآلا ٠ . اورتقي لو

 55 . . ادجاسلل 3 فالتخالا ةين باب - و
  ةمبارلا  ةتلاثلا ةيناثلا - ىلوألا
 ةنماثلا  ةعباسلا  ةسداسلا  ةسماخلا

 ٠ اهف دوعقلاو دجاسملا ق ديلا سولج قالا بان حبو 507
 ىف ةيحتسملا تاينلا / دجاسملا ىف دوعقلا لضف

 ىلوألا ا دجاسملا ىف سولجلا - الثانية 
 الثالتة  ةسداسلا - ,ةسماخلا - ةعبارلا -
 السابعة  الثامئة  التإسعة  العاشرة 

 ةرشع ةبناثلا _ ةرشع ةيداحلا .
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 ١١ ا هلل عوجتلا ىف ةينلا :

 عوجلا ىف ةبحتسملا تاينلا - الاولى  الثائية 
 الثالثة  ةسداسلا - ةيماخلا - ةمبارلا -

 ةعباسلا

 ١ :ناوخالا ةرايز ىف ةينلا :

 َْف كانا 332 ناوخالا ةرايز ف ةينلا تافآ

 ةراي زىفةبحتسملا تايثلا بالا اذه الإخوان 

 الأولى  "اثانية  الثالثة  الرابعة 
 ةداسلا هباةيحانللا نقاشا

 ق'اقد ىف ىاطسلا ديزي ىنأ نع ةيورم لاوقأ

 ديحوتلاو ةفرعملا "
 موصلا ىف ةينلا - وم

 بيدأت ىف ةينلا - و4 الأولاد  .

 ناريطلا ف لحنلا فصو ةمصو « نمؤلل ةمالع ةفص - ره
 ثيدحلا نم الثم رشع انثا -.نينمؤما قرط

 نيفراعلا لاوقأ نم 6 فئاوطل فيرشلا
 نينمؤألا ىف ْ

 اهلثم دوجوملا ةلد: أ ف تاماتجلا لاصالا ليضف: قوق ف دجتم

 . ٍ نمؤملا ىف اههبشو

 ةلحلا و نمؤللا ف افص ون فيرا

 ةقرفتم لاوقا 1

"1 

 ضخ

5 / 

 نكي

 نضل

 فو

7/5 



 دس م1 دع
 صاوخ نم - جاسنلا ريخ توم ىف. - نيقيلاو
 ىف ديحوتلا  ةيرشبلاو ديحؤتلا هللا دابع

 نطابلاو رهاظلا  ةفرعملا بتارم - ةفرعملا
 ىف للبشلا ىأر  رخآلا ىلع امهدحأ ناحجرو
 نايلعو لولو دهازلا نايثع ىنأ نيب فراعلا
 كل ولسسلا قئاقد نم - نامحو

| 
 ضل 5 5 3 هفل ومو باتكلا - ذو
 ؟قع 0 مالعالا مورق ةدخدالو

 8 .٠  تاعوضوملا سرهف - ؟و




