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 رشانلا ةمدقم

 نمحرلادبع /خيشلا هفلؤمل ‹«سلاجملا ةهزن» باتك ميركلا ئراقلا ىدي نيب
 عبرأ ه ۸٩٤ ةنس ىفوتملا  ىعفاشلا ىروفصلا ةريره وبأ نامثع نب نمحرلا دبع نب مالسلا دبع نبا

 .ةرجهلا نم ةئامنامثو نيعستو

 اه ةة رك فنا باص للا ةخر ناک

 ءافلخلا ىف ةعمتجملا نساحملا»و ‹ظعاوملا ىف «حالفلا راد ىلإ قيرطلاو حاورألا حالص»

 . «سئافنلا بختنم»و «ةعبرألا

 داخ الا و لاه د ف ءهلجأل فّلأ ىذلا ضرغلا سكعي انيديأ نيب ىذلا باتكلا ناونعو

 اهب قرش دقو -اهدروأ امك -اهنهاوع ىلع اهبحاص اهقاس ءدئاوفلاو فئاطللاو تاياكحلاو راثآلاو

 Ll SEE a E E «ٍبّرغو
 ةرشعلاو «نيدشارلا ءافلخلا ةصاح ةباحصلا لئاضفو «ةفرشملا ةيوبنلا ةريسلا ىلع جرعو «دهزلاو

 . لسرلا نم مزعلا ىلوأ نع ثيدحلا ىلإ قرطتو « ةنجلاب نيرشبملا
 «باشعألاو ةهكافلاب ضارمألا جالعك ةيبطلا لئاسملا ضعب ىلإ ةراشإلا نع باتكلا لخي ملو

 . مكلاوأ عونلا ثيح نم اهرارضأ نم ارذحم وأ «ضارمأ نم هجلاعت امو اهدئاوف اركاذ

 ضرغل عضو امنإو ؛اهلوانت ىتلا لئاسملاو مولعلا كلتل اًعجرم سيل باتكلا نأ ىفخي الو

 لعلو -هّللا همحر -فلؤملا اهآر امك سئافنلل «اًبختنم»و «سلاجملل «ةهزن» نوكي نأ وهو «صاخ

 ءنهذلا حدق ىلإ جاتحت هب صصقلاو رابخألاو لئاسملا نم اريثك نأ ىلإ نطفي ميركلا ئراقلا

 «تبثلاو قيثوتلاو « طبضلاو ماكحإلا ثيح نم ةدمتعملا رداصملا ىلإ عوجرلاو «ركفلا لامعإو

 ‹«ةيسدقلا ثيداحآلاو ةيوبنلا ثيداحألاو ةديقعلا لئاسم ىف ةصاحخ «درلا وأ لوبقلا هيلع ىنبني ىذلاو

 جاتتتسا هيلع بترتي ليصأتو لالدتساو «ليلعتو حيضوت نم ةيهقفلا لئاسملا ضعب هجاتحت امو

 . هقلخ ىف هللا دارم وه ىذلا ىعرشلا مكحلا

 مجعم )۱١١۳(« تاعوبطملا مجعم )۱۹٤۷(« نونظلا فشك ٥۳۳(. /۱) نيفراعلا ةيده نف هتمجرت رظنا (۱)

 )٠٤٤/٥(. نيفلؤملا
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 ىلع اهتامصب تكرت دق (ه )۸۹٤4 ةنس ىفوتملا فلؤملا هشاع ىذلا رصعلا ةعيبط نأ كشالو

 .هفلؤمو باتكلا

 بيذكت نع ىأنمب نوكي ىتح ةصحفتم ةلمأتم ةءارق باتكلا أرقي نأ ميركلا ئراقلاب بيهن ذل

 امهالكو «طيرفتلاو طارفإلا نع اديعب نوكي رخآ ىنعمب وأ « حيحص ريغ ربخ قيدصت وأ حيحص ربخ
 .مومذم

 هيضري ام لك لبس انل رسيب نأو ءانملع امب انعفني نأو ءانعفني ام انملعي نأ -اًعيمج -هّللا لأسنو
 .انع

 ىفاقثلا بتكملا



AE 

 © فلؤملا ةمدقم ©

 اميرك ًالوسر انيف لسرأو «اًبدأو اداشرإ هقيفوتب اندافأو «اًبجع هتايآ نم انل لصق ىدا أل دمحلا
 هتعيرشب انصخو «ىبأو ىأنفا اًبهذ لابجلا هيلع ضرعو ءابأو اًخأ قافف قئاقحلا ىلع هعلطأ اًبيجن

 ءابخو بيغلا نئازخ ىف كلذ انل رخدا هنأل ءابجو انيلع لضفلا هلو انقدصو انمآف ءابحو ةميوقلا

 هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو اًبرأ عساولا هلضف نم غلبأو «ىبأو دحج نم فنأ هب مغرأ ادمح هدمحأ

 ةيربلا فرشأ ىبتجملا هلوسرو هدبع ادمحم انديس نأ دهشأو «اًببس ةاجنلل نوكت ةداهش هل كيرش ال

 اهدوصقم ىلإ اهتبجأف ةالصلا لهأ رابخأو «حالملا صصق ىلإ حايترا اهل سفنلا نإف « دعب امأو

 ةوعد اهيف رظن خأ نم كلذب سمتلأ ضارغألا داسف نع ضارعإلا طرشب اهدوبعم نم باوثلا ىف اًبغار
 نم نوكأل ةيانعلاو قيفوتلا هلأسأو نوعلا هللا نم دمتسأو ءةحجان دصاقملا اهيف تاقوأ هّللف ةحلاص
 محرأ هنإ همركو هنمب ىبابحأو ىخياشمو ىبراقآو ىدلاوب كلذ لعفي نأو ةيادهلاو ءةداعسلا قيرف

 . نيعمجأ مهلك نينمؤملاو نيمآ لوقي نم كلذ ىف كرشي نأو ءنيمحارلا

 ىف عورشلا لبق مدقأ ىنأ اضقلا ءوس نم كايإو ىنذاعأو «ىضربي امل كايإو هللا ىنقفو ملعا
 تاياكح نع لثس هنأ -ىلاعت هللا همحر- دينجلا مساقلا ىبأ نع دحاو ريغ هلقنامدوصقملا

 رارسأ ملاعم اهب ىيحيو نيديرملا لاوحأ اهب موقي ىلاعت هللا دونج نم دنج ىه :لاقف نيحلاصلا

 ليلد نم كلذ ىلع لهف :ليق . نيقاتشملا عومد اهب ىرجيو «نيبحملا رطاوخ اهب جيهيو «نيفراعلا
 تببحأف ٠٠١[. :دوم)  كداّوف هب تبن ام لسرلا ءابنأ نم كّيَلع ص ًالكو ] : ىلاعت هلوق معن «لاق
 هيلع اولمتشا امو «مهرابخأ نم رسيت ام عمجأ نأ ةمحرلا لزنت :نيحلاصلا ركذ نعي ىبنلا لوقل

 ةيوغلا سوفنلل رجاوزلاو ةينسلا دئاوفلاو «فئاطللاب كلذ زرطأ نأو مهراهنو «مهليل ىف ةدابعلا نم
 نم ةيربلا ريخ بقانم نم ةرطقو ةبيطلا عفانملاو « ةيهقفلا لئاسملا نم هركذأ ام عم ةيوقلا ظعاوملا نم

 هتمأو هباحصأو هجاوزأو ةيرط شرعلا ىلع مركملا هحيرض ىف هتاذو « ةيقيقح ةايح ةربق ىف ىح وه

 هنمو ةنملاو لضفلاب اهيلإ لوؤن نأ ءاجر «ةنجلا ركذب هتمتخو : رسئاغلا بختنمو سلاحملا ةهزن

 .ةناعإلا هبو قيفوتلا
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 : لوصفلاو «بتكلاو «باوبألا نم هيلع لمتشا ام درس اذهو #

 ةلمسبلا ىف لصف «ركذلا ىف لصف « خلا نآرقلاو ركذلا لضفو دئاقعلا باتك صالخإإلا ىف باب

 . ءاسملاو حابصلا راكذأ ىف لصف «نآرقلا ريغ راكذأ ىف لصف «تايآو روس لضف عم

 ىف لصف ءاضرلا ىف لصف «ربصلا ىف لصف «لمألا ىف لصف «توملا ركذ باب « ةبحملا باب
 .بدألا

 . تاركنملا نع فكلاو «تاريخلا لعفو ىوقتلا باب ٠ءاعدلا لضف باب

 لضف باب ءاهتليلو اهمويو ةعمجلا لضف ىف باب اهتاقلعتمو ءاراهنو اليل ةالصلا لضف باب
 لضف باب ء«موصلا باتك ءةميمنلاو ةبيغلا مذ باب «ربكلا مذ باب ءءاضعألا ةاكز ىف لصف ةاكزلا

 حلاصلا لمعلا ىف بيغرتلاو ناضمر لضف باب « حيبستلا ةالصو نابعش لضف باب «هموصو بجر

 مايص لضف باب «ةيحضألاو ريبكتلاو نيديعلاو ةفرع موي لضف باب ءردقلا ةليل ىف لصف «هيف
 ناكرأ ىف لصف ءم ىبنلا ةرايزو جحلا لئاضف باب « عبشلا تافآو عوجلا لضف باب «ءاروشاع

 مركلا باب «ناوخإلا تارثع نع حفصلاو ملحلا باب «نيدلاولا رب باب ءداهجلا لضف باب «جحلا
 ماركإ ىف لصف «فورعملا لعفو ةقدصلا لضف باب «ىلاعت هللا مرك ىف لصف «مالسلا درو ةوتفلاو

 كرتو ةنامألا ظفح باب لكوتلا ىف لصف « ةعانقلا ىف لصف «لكوتلاو ةعانقلاو دهزلا ىف باب «راجلا
 ىف لصف «ةعارزلا لضفو طاوللا نم ريذحتلاو قالطلا مذو جاوزلا لضفو ءاسنلا ركذو ةنايخلا

 لضف باب «ةبوتلا باب «فوخلا باب . عبس نم متقزرو عبس نم متقلخ :4 هلوق نايبو ةعارزلا
 حيرستلا لضفو «خياشملل ماركإلاو ىلاعت هللا قلخ ىلع ةقفشلاو ملظلا بانتجاو لدعلا

 ىبنلا بقانم باب «ماشلا ىنكس لصف «هلهأو ملعلا لضف باب ءلقعلا لضف ىف لصف «باضخلاو
 ةالصلا لضف ىف باب «هعاضر ىف لصف يب هبسن ىف لصف ك هللا لوسر دلوم باب ةي
 مهلئاضفو ةباحصلا بقانم ىف باب ب هتافو ىف باب ة5 هئارسإ ىف باب ءم هيلع ميلستلاو
 - ةمطاف -مهنع ىلاعت هللا ىضر- ةرشعلا بقانم «نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر نينمؤملا تاهمأو
 ىلاعت هللا ىضر- نيسحلاو نسحلا بقانم « مدآب ءاوح جيوزت ىف لصف - اهنع ىلاعت هللا ىضر

 ممألا لئاضف باب -هنع هللا ىضر- ةزمح بقانم - هنع ىلاعت هللا ىضر- سابعلا بقانم -امهنع

 هيلع- ىسوم ركذ ىف باب -مالسلا هيلع -ميهاربإ ركذ ىف باب «ءايلوألاو ءايبنألا نم اهيف ام ركذو
 هللا ىضر- ةباحصلا نم مهخيراوتو مهئامسأب ةينكلاب نيروهشملا نم رسيت ام ركذ ىف لصف -مالسلا

 . ةنجلا ركذ ىف باب «اهنم هقتعأو رانلا ىلع هللا همرح اهلعف نم ءايشأ ركذ ىف باب -مهنع
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 © صالخإلا : باب ©

 4 د ادحأ هَر ةدابعب كرشي الو احلاص الَمَع لمعيلف هنر ءاقل وجر ناک نمف : یلاعت هللا لاق

 فورعم لاقو ؛١ ىون ام ئرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ » : خج ىبنلا لاقو ١١١[. .فهكلا]

 وهف هلل لمع نمو ديبعلا نم وهف رانلا نم اًقوخ لمع نمو راجتلا نم وهف باوثلل لمع نم : ىخركلا
 دق ءايرلا نأل ىأ «ءاقللاو ةرايزلا نم لضفأ بيغلا رهظب ءاعدلا : ىنرقلا سيوأ لاقو .رارحألا نم

 .امهلخدي

 نودبعي اموق نأ هغلب ادباع الجر نأ ءايحإلا ىف ىلازغلا دماح وبأ مالسإللا ةجح ركذ : ةياكح

 نم دبال :لاقف «كتدابع ىلإ عجراف اهريغ اودبع اهتعطق نإ : سيلبإ هل لاقف ءاهعطقل جرخف ةرجش
 تحت نيرانيد كل لعجأو كتدابع ىلإ عجراف ريقف لجر تنأ :لاقف ءدباعلا هعرصف هلتاقف اهعطق

 املف «معن :لاق ؟تنأ اهدبعت ملاذإ كيلع امو اهعطقي الوسر لسرأل هللا ءاش ولو ةليل لك كسأر

 فيك :دباعلا هل لاقف «سيلبإ هعرصف اهعطقل جرخف دجي مل موي ىناث یفو ‹ نیرانید دج و حبصأ

 ىف ىبرعلا نبا لاقو «نيرانيدلل اًيناثو هّلل ناك الوأ كبضغ نأل : لاقف ءاًيناث ىنتبلغ مث ًالوأ كتبلغ

 4 ® ميقس نإ :هلوق . « هللا تاذ یف نیتنثا تابذک ثالث الإ میهاربإ بذکی مل » :انپ یبنلا لوق

 نأل هللا تاذ یف یتخأ هذه هلوق دعي ملو .[۳ :ءايبنألا] 4 مهریبک هلعف لب إف :هلوقو «[۸4 :تافاصلا]

 الإ هللا تاذ ىف نوكي الف هتجوز ةيامحو هشارف ةنايص لجأل اهيف ظح هل -مالسلا هيلع -ميهاربإ

 . فلكم ريغ ًالفط ناك هنأل ىبر اذه : بکاوكلا نع هلوق ركذي ملو صلاخلا لمعلا

 هتءاج ضرألا ىلإ طبه امل - مالسلا هيلع - مدآ نأ ناويحلا ةايح ىف ىريمدلا ركذ : ةياكح

 نهل اعدف ءابظلا نم ةفئاط هتءاجف هب قيلي امب سنج لكل وعدي ناكف هروزتو هيلع ملست ةالفلا شوحو
 انرز :اولاقف «كنذ ببس نع ىرخأ ةفئاط نهتلأسف كسملا جفاون نهيف رهظف نهروهظ ىلع حسمو

 :اولاقف اًئيش اودجي ملف نهروهظ ىلع حسمو نهل اعدف هيلإ اوراسف انروهظ ىلع حسمو انل اعدف مدآ
 .كسملا لجأل هومترز متنأو هلل هانرز نحن :اولاقف مكل لصح امم اًئيش رن ملف مكلثم انلعف دق

 : لئاسم

 دصقب ماص ولو هل ءىش الو هتالص تحص رانيد ىلع كلو كضرف لص : لاق ول :اهادحإ

 . هتالص تحص هميرغ نم ارارف ىلص وآ هموص حص ةيمحلا

 هلل اهنأل فوخ الب ءاقستسالا ةالص نم لضفأ نيفوسكلا ةالص : بذهملا حرش ىف لاق :ةيناثلا

 . قافرلا بلطل ءاقستسالا ةالصو
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 ىف ةضورلا ىف لاقو « ةيبظلا ةايح ىف لاصفنالا لصح نإ اًضيأ هترأف اذكو رهاط كسملا :ةثلاثلا

 بصغ ول بصغلا باتك ىفو كسملاب ثنحي ملام اًمومشم مشي ال نأ فلح ول :ناميإلا باتك

 كسملا راجئتسا زوجي ةراجإلا باتك ىفو هترجأ همزل هدنع ثكمو مشلل دصقي ام وأ اريبع وأ اكسم

 .ةدحاولا فالخب كلذك حافتلاو مشلل نيحايرلاو

 نم ةضيبلا جرخت امك ةيبظلا نم جرخت كسملا هرأفو : ىربطلا ىلع نع ةالصلا نبا لاق : ةدئاف

 طلخ اذإو ةقيقشلاك سأرلا للع عيمج نم عفني كسملا مش : راكفألاو سوفنلا ةهزن ىف لاق ةجاجدلا

 عفني لازغلا محلو «لسعلا عم هب لحتكا اذإ نيعلا نم ضايبلا ليزيو رصبلا رون ىف ديزي لاحكألا ىف
 نم عفنيو ابرشو امش ةنطابلا ءاضعألا ىوقي كسملا : ىوبنلا بطلا ىف ناخرط نبا لاقو « جلافلا نم

 .هلمعتسي ةي ىبنلا ناك كلذل ةريثك هعفانمو ةوقلا فعض

 هونهيل تاناويحلا هدصقف نيتلا نم تاقرو عبرأ هعم لزن مدآ طبه امل :ىفسنلا لاق : ةفيطل

 اهنم راصف ةقرو اهمعطأف ةلحنلاو «كسملا اهنم راصف ةقرو اهمعطأف ةلازغلا ىهو عبرأ قبسف ةبوتلاب
 «ربنعلا اهنم راصف ةقرو اهمعطأف رحبلا ةرقبو ريرحلا اهنم راصف ةقرو اهمعطأف ةدودلاو «لسعلا

 هب قثأ نمم ددع ىنربخأ :-هنع ىلاعت هللا یضر- یعفاشلا لاق «راکفألاو سوفنلا ةهزن ىف تیرو
 ةدعملا عاجوأ نم عقنيو بلقلاو غامدلا ىوقي ربنعلا مث رحبلا ةفاحب ىلاعت هللا هقلخي تابن ربنعلا نأ
 نم وهو رهظلا عجو نم عفني نابلا نهد عم وهو اًنهد وأ اروخب ةقيقشلاو ةلزنلا نم اًضيأو اتهدو اًبرش

 . كسملا دعب بيطلا رخفأ

 ترخأت ىنأل لوألا فصلا ىف اهيلصأ تنك ةنس نيثالث ةالص تيضق : مهضعب لاق : ةياكح

 ناك لوألا فصلا ىلإ سانلا رظن نإ . تلعف ىنوأر ثيح سانلا نم تلجخف ىناثلا یف تیلصف اًموی

 .مذلاو حدملا ءاوتسا صالخإلا تامالع نم :-ىلاعت هللا همحر- ىرصملا نونلا وذ لاق « ىنبجعي
 هّللا هجو اهب ديري ةدحاو ةوطحخ هل تحص نمل ىبوط :-ىلاعت هللا همحر- ىنارادلا ناميلس وبأ لاق
 كرش سانلا لجأل لمعلاو ءاير سانلا لجأل لمعلا كرت :-ىلاعت هللا همحر- ليضفلا لاقو «ىلاعت
 . امهنم هللا كيفاعي نأ صالخإلاو

 - ىلع هيلإ ماقف ةفيفخ ةالص ىلصف دجسملا ىبارعأ لخد :ةءارب ةروس ىف ىئالعلا لاق : ةفيطل

 لاقف ءىلوألا مأ ريخ هذهأ :لاقف اتئمطم اهداعأف ةالصلا دعأ :لاقو ةردلاب - هنع هللا ىضر

 .ةردلا نم افوخ اهتيلص «ةيناثلاو هلل اهتيلص ىنأل ءىلوألا : ىبارعألا

 ىف اهنإ : ليق مث . هللا ليبس ىف :لاق -امهنع هللا ىضر- رمع نب هللا دبعل ةقان تبهذ : ةياكح
 -هنع هللا ىضر- ىكملا بلاط وبأ لاقو «ميظعلا هللا رفغتسأ : لاقو ءعجر مث اهيلإ بثوف اذك ناكم
 امل :لاق ؟هوأتت امم : ليقف «هوأت مث ةنجلا ىنلخدأ : لاق «كب هللا لعف ام : مانملا ىف مهضعبل ليق
 ىضمأ نمل اهنأل اهنع هوفرصا ليقف ءاهلوخد تدرأف ةيلاع اروصق نييلع ىف تيأر ةنجلا تلخد
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 ليقو «كل انيضمأ ليبسلا تيضمأ اذإف عجرت مث «هّللا ليبس ىف ءىشلل لوقت تنك كنأل ليبسلا
 هللا دنع اهتبستحاف ةره انل تتام ىتح هتدجو هلل لمع لك : لاق ؟كب هللا لعف ام : مانملا ىف مهضعبل
 :اولاقف «ةرهلا عم ناك هوتاهف رامح انل تام دق : تلق ‹«كلذ تيأر املف « تانسحلا ةفك ىف اهتدجوف

 ءاهباب قرطف ةدم دعب اهيلإ ءاج مث هلل اهدلو تبهو اهنأ تاحلاصلا ضعب نعو «هبستحت مل كنأل ال
 .اهدعب كارأ الف هلل كتبهو دق :تلاقف ءنالف كدلو انأ :لاقو

 هنأ سانلل رهظيل هفنأ ىلع هدي عضب نأ دجسملا ىف وأ ةالصلا ىف ثدحأ نمل بحتسي: ةدئاف

 مث هفنأب ذخايلف ةالصلا ىف مكدحأ ثدحأ اذإ ١ : لاقت ىبنلا نأل بحتسملا ءايرلا نم اذهو فعر

 .دصاقملا ليهست ىف دامعلا نبا هركذ ٠ فرصنيل

 ءارقفلل هتعفد ايندلا نم ءىشب ىلع هللا حتف نإ : مهضعب لاق« ةيريشقلا ةلاسرلا ىف لاق : ةياكح
 هعلقف رخآلا مث هعلقف سرضلا عجو هب جاهف «هيلإ جاتحأ ىلعل : هسفن ىف لاقف ءارانيد هيلإ لجر عفدف

 لهأ هللا دلخ امنإ :نسحلا لاقو ءائيش كل كرتن ال مهيلإ رانيدلا عفدت مل نإ : فتاه ىب فتهف

 اهيف دقوأو ةفايض مهضعب ذختاو . رفاكلا كلذكو ايح ماد ام ةدابعلا ىوني نمؤملا نأل مهتاينب نيرادلا

 ءفط ىلع ردقي ملف هللا ريغل ناك ام اهنم ىفطأ مق : لاقف «تفرسأ :لجر هل لاقف «حابصم فلآ

 اهن یش

 الب ةضبق ضيبقو مهرد ةئام هل نزوف «سانلا لأسي ىروثلا نسحلا ابأ نإ: دينجلل ليق : ةياكح

 مث ءدئازلا ذخأو دينجلا ىلع اهدر :لاقو ءةئام ىروثلا نزوف هيلإ عيمجلا عفدا : همداخل لاقو «نزو

 نزو الب ةضبق ضبقو باوثلا لجأل هسفنل ةئام نزو هيفرطب لبحلا ذخأي نأ دينجلا ديري : ىروشلا لاق

 ىذلا كرتو هل ىذلا ذخأ : لاقف «كلذب دينجلا تربخأف ءهسفنل هلعج ام انكرتو هلل ناك ام انذخأف هلل

 .انل

 نع ربخأ (نيتئامو نيعستو سمحخ) ةنس تام ىدادغبلا دمحم نب دمحأ همساىروثلا : ةدئاف

 : لاقف هدي تسي دقو اهناکم اهعضو ءاج مث هبایث ذخآأو صل ءاجف اًموي لستغا هنأ -هّللا همحر- هسفن

 . هيلع اهدرف هدي هيلع ددراف یبایٹ در دق بر ای

 ًالجر دجوف هتكلمم ىف ریس كولملا ضعب جرخ :-امهنع هللا ىضر- سابع نبا لاق : ةياكح
 دغلا نم ناك املف اهذخأو ىون مث كلذ نم كلملا بجعتف ةرقب نيثالث ردق اهنم بلحف ةرقب هعمو

 نكلو «ىلب :لاق ؟سمألاب اهناكم عرت ملأ اهبيلح صقن فيك :كلملا لاقف ءاهبيلح فصن بلح

 .٠ لوألا اهبيلح عجرف هتين نع عجرف ملظلا ىون كلملا لعل ٠

 هنم بلطف ىبص هدنعو اًناتسب ةيربلا ىف ىأرف شطعلا هكردأف ديصلل ناورش ريمألا جرح : ةياكح

 : لاق مث «ناتسبلا ذخأ ىونف اهنسحتساف هيلإ اهعفدف ةنامر ىل عفدا : لاق «ءام اندنع سیل : لاقف «ءام

 :لاق «معن :لاق ؟ىلوألا ةرجشلا نم ىه امآ : لاقف « ةضماح اهدجوف ىرخآأ هل عفدف ىرخآ ىل عفدا
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 ىرخآ ىل عفدا : لاق مث ءهسفن ىف كلذ نع عجرف تريغت ريمألا ةين لعل : لاق ؟اهمعط ريغت فيك

 . ريمألا ةين حالصب :لاق ؟تحلص فيك :لاقف « ىلوألا نم نسحأ اهدجوف ىرخأ هل عفدف

 هنأ معزي ريزولا نإ : كلملا لاقف «هداعبإ صخش ىونف هبرقو ريزو كولملا ضعب ذختا : ةياكح

 همعطأف لجرلا كلذ هيلإ بهذف هيلإ لسرأف اديدش اًبضغ كلملا بضغف ةهيرك ةحئار كمف نم جرخي

 حير كلملا رضي الئل همف ىلع هدي عضو هدنع رضح املف كبلطي كلملا نإ : هل لاق مث «موث هيف اًماعط

 :لاقو «ريزولا كالهب هرمأي هلامع ضعب ىلإ اباتك هديب بتكف ىشاولا قدص كلملا ققحتف موثلا

 نم ناك هنأل ةزئاج ريزولل بتك هنأو هقدصي مل كلملا نأ نظف رظني لقانلاو نالف ىلماع ىلإ بهذا

 هلماع ىلإ باتكلا اذه عفدب :لاق ‹«كلملا كرمأ ءىش ىأب : لاقف ءاريخ الإ هديب بتكي ال نأ هتداع

 كلملا ىلع ريزولا لخد مايأ دعب مث اعيرس هلتق لماعلا ىلإ لصو املف هيلإ هب بهذآ انآ :لاقف نالف

 تلق تنأ :لاقف ءنالف ىنم هذخأ نكلو ال : لاق «ىلماع ىلإ ییاتک تعفد اما : لاقف «هنم بجعتف

 ريثك موث هيف اًماعط نالف ىنمعطأ :لاق كمف ىلع كدي تعضو ملف : لاق . هّللاذاعم : لاق ؟اذك

 ناك امك هبرقف هداعبإ دارأ امنإ هنآ كلملا فرعف «هركنتستف هحير دجت الئل ىمف ىلع ىد تعضوف

 .ًالوأ

 : ليق .« لمنلا بيبد نم ىفخأ هنإف كرشلا اذه اوقتا سانلا اهيأ » : لاق هنأ =:ىبنلا نع ةدئاف

 هملعن اًنيش كب كرشن نأ كب ذوعن انإ مهللا » :اولوق «لاق لمنلا بيبد نم ىفخأ وهو هيقتن فيكو

 ٩. تارم ثالث موی لک هلوقی : هریغ ةیاور یفو ٠ ىناربطلا هاور « هملعن ال امل كرفغتسنو
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 ه بئاقعلا باتك ٠

 روسو هنم تايآو نآرقلاو ركذلا لضفو

 نأ ملعت نأ ىهو «ةديقعلا ةحص ناميإلا ةحصل طرتشي هنأ ىضري امل كايإو هللا ىنقفو ملعا 1

 ربدم ناسلو ةفش ريغب ماكتم نافجأو ةقدح ريغب ريصب نذأ ريغب عيمس رداق ميلع يح ىلاعت هللا

 هلزنی تحت نعو هعفری قوف نع هزنم یلاعت هنأو « نکی ملأشی مل امو ناک ءاش ام اهرسأب تانئاکلل

 مامإلا لاق «هلقي ناكم نعو هدحت ةهج نعو هلظي مامغ نعو هقنتكت ءامس نعو هلمحي شرع نعو

 ۔] :ط] )© یوتسا ٍشرعلا یلع نمحرلا : ىلاعت هلوق نع لس امل -هنع هللا یضر- ةفينح وبأ
 هللا ىضر- كلام مامإلا لاقو «رفك دقف ةيتحتلا وأ ةيقوفلا ةهجلا ىف ىلاعت هللا رصح نم : لاق

 هللا ىضر- ىعفاشلا مامإلا لاقو «ةعدب كلذ نع لاؤسلاو لوهجم فيكلاو مولعم ءاوتسالا :-هنع

 ىضر- لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو « ليثمت الب تقدصو هيبشت الب تنمآ :كلذ نع لئ امل :-هنع
 لزي مل نمحرلا -هنع هللا ىضر- ىلبشلا لاقو .لابلاب رطخي امك ال لاق امك ىوتسا :- هنع هللا

 . یوتسا نمحرلاب وهو ثدحم شرعلاو

 امهمو هناكم فنأو هتاذ تبثأ :لاقف كلذ نع: -هنع هللا ىضر- ىرصملا نونلا وذ لسو
 ركب وبا لاف ام دي وعلا نف ةا فرشأ هللا هجر دلا لاق و ةف هللا ف كفن هرو
 دمحم وبأ لاقو . هتفرعم نع زجعلاب الإ هتفرعم ىلإ اًقيرط قلخلل لعجي مل -هنع هللا ىضر- قيدصلا

 هرو رفحا ىلا هلا ةا ره اك ةر نه يرل قرقلا هع لا ر وخلا
 نأ ىلإ نورثكألا بهذ -هنع هللا ىضر- ىدادغبلا روصنم وبأ /ذاتسألا لاقو . ارقتسم نوكي فيكف

 مظعأ هنأل ركذلاب هصخو هرهقو شرعلا بلغ نمحرلا ىآ ةبلغلاو رهقلا وه ءاوتسالا ىنعم
 4( © نوكرشي اًمعإ] : ىلاعت لاقف ءولعلا وهو رخآ ىنعم ءاوتسالل ةنسلا لهأ ركذو تاقولخملا
 هللا ىضر- قداصلا رفعج لاقو .هريغ الو شرع الو ناك هنأل عافترالاب هفصي ملو ۳١[. :ةبولا]

 ءىش ىلع ناك ول ذإ هب كرشأ دقف ءىش ىلع وأ ءىش نم وأ ءىش یف یلاعت هللا نأ معز نم :-هنع
 كلذ نع هللا یلاعت اروصحم ناکل ءیش یف ناک ولو اًتدحم ناکل ءیش نم ناک ولو ءًالومحم ناکل
 . اًریبک اولع

 نإ ٠١[. :كلملا] ( ضرألا مكب فسخ نأ ءاَمّسلا ىف نم متنمأأ » : ىلاعت هلوق نع: باوجلاو

 ىلاعت هنآو مانصألا ىه ضرألا ىف ةهلآلا نأ مهمعز ىلع كلذب مهبطاخو هامس ىمسي لاع ءىش لك

 امك لالجلا ولع وهو ولعلا ىف نم متنمأأ هانعم لب اهريغ الو ايندلا ءامس هدوصقم سيلو ءامسلا هلإ
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 قوق رهاَقْلا وهو إل : ىلاعت هلوق هلثمو دحاو شارف ىلع اناك نإو ريمألا نم ىلعأ ناطلسلا : لاقي

 ميظعلاب هسفن فصو فيك نوعرف ىلإ ىرت الأ ةلزنمو ةمظع ةيقوف انه ةيقوفلاف . 1١١ .مامنالا]( هدابع
 ناكملا ةيقوف انه ةيقوفلاب هدارم نكي مل هنأ مولعمو «نورهاق مهقوف انإو لاقف «ليئارسإ ىنب ىلع

 هتوكلم وهو فاضملا فذحف هتوكلم ءامسلا ىف نم متنمأأ وهو رخآ ىنعم فاشكلا ىف ركذو
 . YY] :رجفلا]€ كبر ءاجوإ : ىلاعت لاق ءنآرقلا ىف ريثك اذهو ءامسلا وهو هماقم هيلإ فاضملا

 اهنأل ةيربط ليقو ةليأ ىهو :نورشكألا لاق «ةيرقلا لهأ ىأ ةيرقلا نع مهلأساو كبر رمأ
 . هطاش ىلع ىأ رحبلا

 : لاق مث « ٠١[ :كلملا]( ضرَألا مكب فسخي نأ ءاَمَسلا ىف نم متنمأأ ل : ىلاعت هللا لاق ةدئان

 ةروس ىف ىلاعت لاقو .ةراجح ىآ ٠١[ :كلملا] اًبصاَح مكيَلع لسي نأ ءاَمَسلا ىف نم متنمأ ما

 . ..ىنالا] مكلجرا تحت نم وا مکقوف نم اباذع مکیلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لف :ماعنألا

 . ماعنألا ىف هرخأ ىذلا كرابت ىف مدقف

 ‹«ضرألل فسخلاب ديعولاب ىنثي نأ بسان ًالولذ ضرألا مكل لعج ىذلا وه مدقامل هباوج
 قوفلا ةهج وهام ميدقت بسان . ١١[ :ماسنالا] هدابع قْوُف رهاَقْلا وهو : ماعنألا ىف مدفاملو

 ام مَع مكرهجو مكرس مّلعي ضرألا ىفو تاوَمَّسلا ىف هللا وهو : ىلاعت هلوق نع باوجلاو
 :هوجو نم |۳ :مامنألاا ©) نوبسکت

 تاوَمّسلا ىف ام نمل لف : ىلاعت لاق ءهل كلم ضرألاو تاوامسلا ىف ام لك نأ :لوألا
 امو ءامسلاو :  ىلاعت هلوقك «هريغو لقعي نم ىلع لخدت ام ةملكو هللا لق . ١١[ :مامنالا) ضرألاو

 تاوامسلا ىف یلاعت هللا ناک ولف اهطسب ی - ١ ٦۰[ :سمسلا]( O اهاحُط امو ضرألاو  اهانب

 . لاحم اذهو «هسفنل الام ناكل

 نم هنأل كلذ لاقي نأ زوجي الف ةدحاو ءامس ىف نوكي نأ امإ تاوامسلا ىف هلوق نأ :ىناللا

 ريغ تاوامسلا ىدحإ ىف هنم لصاحلا كلذك ناك نإف عيمجلا ىف نوكي نأ امإو « ةيآلا رهاظ فالخ

 لوصح هنم مزليف وه ناك نإو «لاحم اذهو فيلأتلاو بيكر تلا هنم مزلي اذهو «ىقاوبلا ىف لصاحلا

 . لاحم اذهو « نيناكم ىف زيحتملا

 ناك كلذ لعف نإف ال مأ اهقوف ملاع قلخ ىلع ردقي لهف تاوامسلا ىف هنأ انضرف ول :ثلاللا

 نكمي هنأ تبثف «لاحم وهو زيجعتلا ىضتقا ردقيال ناك نإو «دحأ هلوقي ال اذهو «ملاعلا تحت

 . هوجو نم وهو اهليوأت بجوف هرهاظ ىلع ةيآلا ءارجإ
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 .هريبدت ىف یأ ءاذک یف لاقیامک تاوامسلا ریبدت یف هنآلوألا

 ضرألا ىفو تاومّسلا ىف :لاقف ءأدتبا مث مات مالک عم :ماعنألا] هللا وهو : هلوق نأ نالا

 . ضرألا ىف نم لاح ملعي اذكو «مهرهجو ةكئالملا رس ملعي ىأ ٣ :ماالا) € مكرس مّلعي

 مكرس ضرألا ىفو تاوامسلا ىف ملعي هللا وهو هريدقت ريخأتو ميدقت اهيف ةيآلا لالا

 . مکرهجو

 همحر- ىبطرقلا لاق . . خلا ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك انبر لزنييحصلا ثيدحلا نع باوحلاو

 ديعس ىبآو ةريره ىبأ نع ىئاسنلا هاور ىذلا حيحصلا ثيدحلا هرسفي ثيدحلا اذه : -ىلاعت هللا

 رطش ىضمي ىتح لهمي ىلاعت هللا نإ » ةع هللا لوسر لاق :الاق -امهنع هللا ىضر - ىردخلا
 لئاس نم له هل رفغيف رفغتسم نم له هل باجتسيف عاد نم له لوقي ايدانم رمي مث لوألا ليللا

 لاقي امك «ميظعتلاو مامتهالا ةهج ىلع لوألا ثيدحلا ىف هيلإ ةادانملا فاضأ امنإو ٠١ هلؤس ىطعيف

 ىضر- ةريره ىبأ ثيدح ىف دواد وبأو ىذمرتلا یور دقو «ةرم دانم ىدان امنإو اذکب ناطلسلا یدان

 متطبهل ةعباسلا ضرألا ىلإ لبحب متيلد مكنأ ول هديب دمحم سفن ىذلاو » لج ىبنلا نع -هنع للا
 ؟نيأ نم :رخآلل امهدحأ لاقف «ضرألاو ءامسلا نيب ايقتلا نيكلم نإ رخآ ثيدح ىفو .« هللا ىلع
 ىير دنع نم ةعباسلا ءامسلا نم انآأو :هبحاصل رخآلا لاق مث ىبر دنع نم ةعباسلا ضرألا نم :لاق

 نيأ نم : لاق ءال : لاقف ةهج ىف ىلاعتو هناحبس قحلا له :-هنع هللا ىضر- نيمرحلا مامإ لئسو
 كناحبس تنأ الإ هلإ ال لاق امل هنإف ىتم نب سنوي ىلع ىنولضفت ال » ي هلوق نم لاق ؟اذه تذحأ

 دمحم باطخ عمسف تاومس عبس قوف نم دمحم یلاعت هللا بطاخو «« نیملاظلا نم تنک ینإ
 . رخآلا نم غلبأ نيباطخلا دحأ عمسل ةهج ىف قحلا ناك ولف ءاوس دح ىلع سنوي باطخ عمس امك

 ىلإ ةجاح ىل هللا لوسر اي : تلقف مانملا ىف ىبنلا تيأر: ىبرغملا هللا دبع وبأ لاق : ةدئاف
 نيعبرأ هدوجس ىف لقيلو نيتدجس دجسيلف ةجاح هللا ىلإ هل تناك نم » : لاقف «لسوتأ اذامبف هللا

 هللا جرف الإ بوركم اهلوقي ال ثيدحلا ىفو ٠٠ نيملاظلا نم تنك ىنإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال ةرم
 ىذمرتلا هاور . هل هللا باجتسا الإ طق ءىش ىف ملسم لجر اهب عدی مل هنإف رخآ ثیدح یفو «هنع

 . دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو ‹یئاسنلاو

 تناك اهنأ .ءامسلا ىف :تلاق ء« ؟هّللا نيأ » الإ ىبنلا اهلأس امل ةيراجلا لوق نع: باوجلاو
 ركنأ ولو «ةنمؤم كلذب تراص هللا دوجوب ترقأ املف عناصلا نوركنيو راجحألا نودبعي موق نم

AS LARS kS 
 :اولاق نيدلا لزق نهم فرعاخك لالا ظنا ارام ار قرف « ةنمؤم اهنإف اهوعد » لب لاقف

 ناك اذإيب هنع ىراخبلا حيحص ىفو «مهلتق -هنع هللا یضر- دیلولا نب دلاخ ىلع رکنأو اناما ًابص
 ةهجلا ىف ىلاعتو هناحبس ناك ولف «ىلص اذإ ههجو لبق هللا نإف ههجو لبق نقصبي الف ىلصي مكدحأ
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 نهذخأي مث ةمايقلا موي تاوامسلا هللا ىوطي » : نهب هلوق نع باوجلاو «ىنعم ىهنلل ناك امل ةيقوفلا
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 : ىلاعت هللا لاق «كلملا ىنعمبو ءةوقلا اذ ىأ - ب رر ( ديألا اذ دوواد اندْبع ركذاو ] : یلاعت

 هيلع هل ی دایآ نالف یلع هل نالف : لاقي ةمعنلا ىنعمبو «[بج :نارسع لآ] © هللا ديب لضقلا نإ لق

 Yrv: Db]‘ لات هللا لاق للا خن رو «ةمعن

 AS EAS DERE e باوجلاو

 حيحصلا ىف ام هديؤيو منهج ىف هحرطي مث ىلاعت هللا هقلخي قلخ مدقلا هريغ لاقو «منهجل مهتبثأو

 ىرخأ ةياور ىف ءاج دقو ءةنجلا ةلضف مهنكسيف اًقلخ اهل هللا ءىشني ىتح لضفت ةنجلا لازت الو

 ةعامج نع ةرابع لجرلاو «هلجر رابجلا عضي ىتح ىرخأ ةياور ىفو «فاقلا رسكب همدق ةحيحص

 : یبطرقلا لاق «نوعرف رابجلاب دارملا : مهضعب لاق :دامعلا نبا لاق ءدارجلا نم لجر انءاج : لوقت

 قحلا نأ ةنسلاو باتكلا نم لقنلاو لقعلاب تبثف سوباق همسا ليق .بعصم نب ديلولل بقل نوعرف

 نع رذ ىبآ ثيدح نم ىناربطلا ىفو .نوكسلاو ةكرحلاو ةهجلاو ةحراجلا نع هزنم ىلاعتو هناحبس

 نمو اًعاب هنم برقت اًعارذ هنم برقت نمو اًعارذ هنم هللا برقت اربش هللا ىلإ برقت نم ١ : ةي ىبنلا

 . « اًئالث لجأو ىلعأ هّللاو الورهم هيلإ هللا لبقأ اًيشام هللا ىلإ لبقا

 نع هزنم یلاعتو هناحبس هنأ ىلع لیلد .« اًئالث » : چ هلوق :-یلاعت هللا همحر- هقلۇم لاق

 لوؤم ناكملاو ةحراجلا تابثإ اهرهاظ ىضتقي ىتلا ثيداحألاو تايآلا نم ءاج ام عيمجو ةكرحلا

 ىلع مهليلدو ليوأتلا لهأ مهو مهتتسلأب امإو ءةمالسلا لهأ مهو مهبولقب امإ ليوأتلاو قحلا لهآ دنع

 نم ىنذأ الو مهسداس وه الإ ةسمخ الو مهعبار وه الإ ةّالَن ىوجُت نم نوكي امل : ىلاعت هلوق ليوأتلا

 لقعلاف .« هللا نيمي دوسألا رجحلا » : ةي هلوقو ء[۷ :ةداجملا] ( ام نيأ مهعم وه الإ رثكأ الو كلذ

 نم وه لب ةقيقح هللا نيمي سيل دوسألا رجحلا نأب دهشي سحلاو ضعبتي الو زيحتي ال هللا نأب دهشي

 نعفشکی موی : یلاعت هلوق نع لثس : -امهنع هللا ىضر- سابع نبا هلاقو ءةكربلاو نميلا

 متعمسامأ برعلا ناويد هنإف رعشلا نم هوبلطاف نآرقلا نم ءىش مكیلع یفخ اذإ ٤١[٠ :ملقلا] 4 قاس

 : رعاشلا لوق

 قاس ىلع برحلا تماقو قانعألا برض كموق نس دق

 : ىلاعت هلوق ىف ةي ىبنلا نع ىرعشألا ىسوم ىبأ ةياور ىفو «ةدشو برك موي اذه لاق مث

 مهل فشكيف اًضيأ هنع ةياور ىفو «ميظع رون نع فشكي .[؛١ :ملقلا] € قاس نع فشكي موي ل

 «نوعيطتسي الف دوجسلا نوديري ماوقأ ىقبيو ادجس هل نورخيف ىلاعت هّللا ىلإ نورظنيف باجحلا
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 هليل ىف هانز اإ :ثيدحلا نسحأ 1۱۷١ ةرقبلا] ( لر هللا : ىلاعت هلوق نع باوجلاو

 نأ ليربج ةطساوب ةا دمحم ىلع ظوفحملا حوللا نم لزن هنأ كلذ وحنو ١(« :ردقلا] 4 ردقلا

 نم ال تحتلاو قوفلاو لامشلاو نيميلا نم هّللا مالك ىسوم عمس امك هّللا نم هعمس لیربج نوکی

 هنع ربعملاو ةرابعلاف «ىبرع ناسلب هتمأل الي دمحم اهمهف ةيبرع ةغل ىف ليربج هنع ربعف ةنيعم ةهج
 ٣[ :فرخزلا]  ايبرع انآرق هانلعج الإ : ىلاعت هلوق كلذ ىلع لديو لوزنلا ىنعم اذهف ىبرع ةيبرع ريغ

 :یلاعت هلوقک «هانفصو لیقو «هانیمس لیقو «هانیب لیقو ءایبرع باتکلا اذه نآرق انریص یآ -

 ماشلاب دحاو ءةمئأ ةثالث ةءارق ىهو 4 :فرخرلا]  اثانإ نمحّرلا دابع مه نيذّلا ةكئالَمْلا اولعجو ل

 دابع نوقابلا ًأرقو ‹ عفان وهو ةفرشملا ةنيدملاب دحاوو ‹ريثك نبا وهو ةكمب دحاوو «رماع نبا وهو

 ىلإ ولع نم طاطحنالاب هنع هللا مالك لاقتنا لوزنلا ىنعم سيلو - مهنع هللا ىضر- ءابلاب نمحرلا

 تلزن ام اهنأ مولعمو ١[ :رسزلا] 4 جاوز ةينامت ماَعنألا نم مك لزنأو ظ : ىلاعت هللا لاق دقف «لفسأ

 . ضرألا نم هندعم نأ مولعمو ٠١[« :ديدحلا] ديدحلا اتلزنأو ل : ىلاعت لاقو ءلفسأ ىلإ ولع نم

 ىف ناك » : لاق ؟هقلخ قلخي نأ لبق هّللا ناك نيأ نيز وبأ هلأس امل ةي هلوق نع : باوحلاو
 :لاق ا ارا ءامعلا لبق ناك نيأ هلأس ولو « ءامع
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 بتك هللا نإ » : ةي هلوق نع باوجلاو . نکی مل یتمو كحيو : لاق ؟انبر ناک یتم : لاق . فیکب هنع

 هناکم یولع هنآ «شرعلا قوف هدنع بوتکم وهف یبضغ تقبس یتمحر نإ قلخلا قلخی نآ لبق اباتک
 . ىلاعت هيلإ فاضي ال ناكملا نأل ناكمألا

 . كلذ نم ءىش ىف اوملكتي مل -مهنع هللا ىضر- ةباحصلا لاب ام :ليق نإف

 نب ىلع هلاق ام ىتأيسو اًبيرق مدقت امك همع نباو سابع نبا ةمألا ربح هيف ملكت معن : باوجلاف

 .ناعتسملا هّللاو «لطعم الو مسجم مث نكي مل هنأ عم جارعملا ىف -هنع هللا ىضر- بلاط ىبأ

 رک ذلا یف :لصف

 . [۲۸ :دعرلا] © بوأقْلا نتمطت هللا رکذب الأ : یلاعت لاق
 تّلجو هللا ركذ اذإ نيذُلا نونمؤملا اَمّلِإ] : ىلاعت هلوق نيبو هذه نیب عمجي فک :لیق ناف

 ءاصع نمم هماقتنا ةدشو ةمظعلا ركذ قافتالا ىف ركذلاب دارملا نأ باوجلاف . ١[ :لافنالا]  مهبولق
 بانأو هاده نميف دعرلا ةيآو «فيوختلا ركذ بسانف ردب مئانغ ىف ةباحصلا فالتخا دنع تلزن اهنأل
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 نيذّلا دولج هنم رعشقت : ىلاعت لاقف «رمزلا ةروس ىف امهنيب عمج دقو ةمحرلا ركذ بسانف هيلإ

 ىبنلا نعو «همركو هتمحر ىلإ ىأ - [۲۳ :رمزلا] هللا رکذ ىلإ مهبولقو مهدولج نيلت مت مهبر نوشخی

 #: «شرعلا رون ىف بيغم لجرب ىب ىرسأ ةليل تررم » :## هنعو «٠هّللا هبحأ هللا ركذ رثكأ نم»
 یف ناک لجر اذه : لیق ؟اذه نم :تلق ءال :لیق ‹«یبن : تلق ءال : لیق !كلم اذهأ !اذه نم :تلق

 دجاسملاب قلعم هبلقو «هّللا ركذب بطر هناسل ايندلا ٠« ىبنلا نع -هنع هللا ىضر- سنأ نب ذاعم نعو

 الم یف ینرکذی الو یتکئالم نم ألم یف هترکذ الإ هسفن یف دبع ینرکذی ال » : لجو زع هبر نع
 ىلعألا قيفرلا ىف هتركذ الإ ٠« ةكم قيرط ىف ريسي ةي ىبنلا ناك -هنع هللا ىضر- ةريره ىبأ نعو

 قبس نادمجاذهاوريس » :لاقف ‹ميملا نوكسو ميجلا مضب نادمج هل لاقي لبج ىلع رمف

 امو : ليق «ىذمرتلا ىف . ملسم هاور  اًريثك هللا نوركاذلا : لاق «نودرفملا امو :اولاق «نودرفملا

 ىف :لاق ءاًقافح هلل نوتأيف مهلاقثأ ركذلا مهنع عضي هللا ركذب نورتهتسملا : لاق ؟نودرفملا
 نيءاقلا حتفب نورتهتسملاو ءةددشملا ءارلا رسكو ءافلا حتفب نودرفملا :بيهرتلاو بيغرتتلا
 ءارضخ ةرجش لثم نيلفاغلا ىف هللا ركاذ» : ب ىبنلا نعو هللا ركذب نوعلوملا «قوف نم نيتانثملاو
 نيلفاغلا ىف هللا ركاذو ىح وهو ةنجلا ىف هدعقم هللا هيري نيلفاغلا ىف هللا ركاذو سباي رجش طسو ىف
 ىف هللا ركاذو ادبأ اهدعب هبذعي ال ةرظن هيلإ هللا رظني نيلفاغلا ىف هللا ركاذو نيرافلا فلخ لتاقملاك

 ىأ مجعأو حيصف لك ددعب هل هّللا رفغي نيلفاغلا ىف هللا ركاذو ملظم تيب ىف حابصم لثم نیلفاغلا
 «ةمايقلا موي رون ةرعش لكب هل قوسلا ىف هللا ركاذو مدآ ىنبو مئاهبلا ددعب .

 لمعلا وهو طاسبو روضحلا وهو طرشوافولا وهو عرفوافصلا وهو لصأ هلو قراخ لاح وهو
 ىلاوي نأ هللا دارأ اذإ :-هنع هللا ىضر- زارخلا ديعس وبأ لاق «نيبملا حتفلا وهو ةيصاخو حلاصلا

 هسلجأ مث سنألا سلاجم ىلإ هعفر مث برقلا باب هيلع حتف ركذلاب ذلتسا اذإف ركذلا باب هل حتف ادبع
 اذإف ءةمظعلاو لالجلا هنع فشكو ةينادرفلا راد هلخدأو باجحلا هنع عفر مث ديحوتلا ىسرك ىلع

 ركذلا هريغ لاقو . هلل اًظوفحم هسفن تاوعد نع اًئراب اًيناف ريصيف وه الب ىقب ةمظعلاو لالجلا رظن

 نيفراعلا أدبمو نيضارلا ةليحو نينقوملا ءاذغو نيلكوتملا زنكو نيعطقنملا سنأو نيبنذملا قايرت
 نم نصحو قافنلا نم ةءاربو ناميإلا ملع هللا ركذ » : ب لاقو « نيبحملا بارشو نيبرقملا طاسبو

 . ىدنقرمسلا هركذ ‹«( رانلا نم زرحو ناطيشلا

 للا نيركاذلا نم دبعلا هب ريصي ىذلا ردقلا نع -ىلاعت هللا همحر- حالصلا نبا لس : ةلاسم
 نيركاذلا نم وهف ةفلتخملا تاقوألا ىف اًحابصو اءاسم روثأملا ركذلا ىلع بظاو اذإ : لاقف ءاريثك

 . اريثك هللا

 هللا یحوأف «كيدانأف ديعب مأ كيجانأف تنأ بيرقأ بر اي : -مالسلا هيلع- ىسوم لاق : ةياكح
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 ءةبانجلاك كركذن مل ىأ كلجن مل لاح ىلع نوكن انإ بر اي :لاقف «ىنركذ نمل سيلج انآ : هبلإ

 .ءايحإلا ىف هرکذ «لاح لک ىلع ینرکذا : لاق

 ءركذلا نم عونب ىتأي نأ هيلع مرحيو رغصأ ثدح هيلع لجر : هزاغلأ ىف ىونسإلا لاق : ةدئاف
 هنأ : مهضعب نع ةيريشقلا ةلاسرلا ىفو ءاهيف طرش ةراهطلا نأل ةعمجلا ةبطحخ ىف ثدحأ اذإ هتروص

 نآ هللا تلأس :لاق ؟اذه ام :لاقف «ميظع عبس هدنعو «یلاعت هللا رکذی الجر دجوف ةضيغ لخد

 . هركذ نع تلفغ اذإ هبالك نم اًبلک ىلع طلسي

 اهلسرتف هل ةنبا ىلإ اهعفد ةكمس داص املك دنهلاب ادايص تيأر : نيحلاصلا ضعب لاق : ةياكح

 ىبنلا نع ل وقت كتعمس تلاقف كلذ نع اهلأسف ائيش دجي ملف ءاج غرف املف ملعي ال وهو ءاملا ىف

 هللا ركذ نع لفغ اًنيش لكأت نأ تهركف هللا ركذ نع تلفغاذإ الإ ةكبش ىف ةكمس عقتال :

 : لوقت اهتعمسو الإ ةكمس ىلإ تعفد ام : تنبلا تلاقف ءاهدي ىف حّبَسَث ةكمسلا تناك اهنإ : ليقو

 . ديصلا نع باتو ةكبشلا عطقف هللا ناحبس

 ثروي هلكأ راكفألاو سوفنلا ىفو ندبلا بيذي كمسلا لكأ :-هنع هللا ىضر- ىلع لاق : ةدئاف

 هنم راثكإلاو نيكرولا عجو نم عفني هلكأف حلاملا رحبلا نم جرختسملا امأو «ندبلاب رضي اًظيلغ اًمغلب

 رثكأ :-هنع ىلاعت هللا ىضر- ىلازغلا لاق ءايواركلاو رتعزلا نم ءىش هيلع لعج اذإ الإ قهبلا ثروي

 ديصلا نيب قرفلا امف ٠ هماعطو رحبلا ديص مكل لحأ » : ىلاعت هللا لاق «ليق نإف «كمسلا هللا قلخ

 . ؟ماعطلاو

 .رحبلا هفذق ام ماعطلاو ًالثم ةكبشلاب لصح ام ديصلا نأ : باوجلا

 ؟قرفلا امف مارح هنإف ربلا ديص فالخب ةرمع وأ جحب مرحأ نمل لالح رحبلا ديص :ليق نإف

 هلكأ لحي ام ىعفاشلا دنع ديصلاو ربلا ديص فالخب هزنتلا هب دصقي ال رحبلا ديص نأ : باوجلاف

 . هلتق اذإ هتنامض مرحملا ىلع بجزؤأف اًديص عبسلا ةفينح وبأ ىمسو

 ةكبش تذخأف لالحلا بلطأ تجرخ :-هنع هللا ىضر- صاوخلا ميهاربإ لاق : ةياكح

 الإ اشاعم دجت مل ميهاربإ اي فتاه ىب فعهف « ةثلاث مث «ةيناث مث « ةكمس تذخأف رحبلا ىف اهتيقلأو

 حبي الإ ءىش نم نو : ىلاعت هلوق ىف ىعخنلا ميهاربإ لاقو «ةكبشلا تعطقف انركذي اميف

 ةصوصخم ىهو ةماع ةيالا : هريغ لاقو بابلا ريرص ىتح ءیش لک هل حبسی ٤٤[. :ءارسإلا] ( هدمحب

 یف یلاعت هلوقک داع راید الإ ترمد امو ء[١۲:فاقحالا] ( ءیش لک رَمّدت ] : یلاعت هلوقک قطانلاب

 ىلع ةيآلا : ليقو «ناميلس كلم تت ملو ١١[« :لمنلا] ءىش ٍلك نم تّيتوأو] : سيقلب قح
 تيأرو ةعنصلاب هعناصل دهشي دوجو درجمب كلذو «لاحلاب تماصلاو لاقلاب حبسي قطانلاف اهمومع

 لديو ةلاحتسال هنآل لاقلا ناسلب حيبستلا نأ اندنع حجرألا نأ -هنع هللا ىضر- ىكبسلا تاقبط ىف
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 ( 6۵ قارّشإلاو ىشعلاب نحس هعم لابجلا اتر الإ : ىلعت هللا لاق لوقنملا نم ريثك هيلع
 ةرفغملا عاستا نع ةرفسملا هوجولا ىف تيأرو اهعمسن نأ لاقلاب اهحيبست نم مزلي الو :٠٠۸ ص]

 تعمس دقو «ةداعلا قرخب الإ فشكني الف سانلا نع روتسم هنأ الإ ةقيقح حبست اهنأ حجارلا

 هل حبست : ىلاعت هلوقو « ةي ىبنلا ىدي نيب هريغو ماعطلا حيبست -مهنع هللا ىضر -ةباحصلا

 ناك هنِإ مهحيبست نوهقفت ال نكو هدمحب حسي الإ ءىش نم نإو نهيف نمو ضرألاو مْبَسلا تاّوَمسلا

 : هجوأ ةثالث نم ةيآلاب نيبطاخملا لاحل اًبسانم ٠4[ :ءارسإلا) © اروفغ اميلح

 جاتحاف تاروكذملا فالخب ىلاعت هللا حيبست نع لاغتشالا سانلا ىلع بلاغلا نآ :اهدحأ

 .ةرفخملاو ملحلا ىلإ نولغتشملا

 اهرمأ ىف ركفتلاو لمأتلا ىف مهريصقتل كلذ نوكي دقو ءاهحيبست نوهقفي ال مهنأ :ىناشلا

 .ةرفغملاو ملحلا ىلإ اوجاتحاف

 اهقوقح ىف طيرفتلا ىلع مهلمحيو اهناهتما ىف مهعقوي دق اهحيبست مهعامس نأ :ثلاللا

 اهمظعو اهمركأ تادوجوملا حيبست هنهذ ىف رضحتسي نم نأ كش الو ةرفغملاو ملحلا ىلإ اوجاتحاف

 نأ ةياكح مالكلا اذه دعب لقن مث رخآ هجو نماهراقتحاب هرمأ عراشلا ناك نإو هوجولا هذه نم

 اًميظعت هكر تف هحيبست عمس ىتح هعمس هنع هللا فشكف ارجح ذخأف راجحأب رامجتسالا دارأ مهضعب

 ىلإ هجوت حبست راجحألاو راجشألا عيمج عمس املف كلذكف رخآ مث كلذكف رخآ ارجح ذخأ مث هل

 عم اهب رمجتساف كلذ هنع ىلاعت هللا رتسف ةساجنلا ةلازإ نم نكمتيل اًحيبست هنع رتسي نأ ىف ىلاعت هللا
 ءافخإ ىفف ةع راشلا ناسل ىلع اهب رامجتسالاب رمآلا وه اهحيبستب ربخملا نأل حبست اهنأ هملع

 ءاملعلا هيلع قبطأ ىذلا نأ ىزارلا ريسفت ىف تيأر معن ةغلاب ةمكح عامسألا نع تايلكلا حيبست

 هّللاو ءلاحلا ناسلب حبست تادامجلا نأب مزجو اًملكتم ارداق نكي مل اّيح نكي مل نم نأ نوققحملا

 .ملعأ
 هنإ :لاقف كلذ ىف هل ليقف هلسرأ مث ةرم هلبقف رئاط -هنع هللا ىضر- دينجلل ىدهأ : ةياكح

 تماد ام رويطلا نإ : لاقف هلسرأ املف بابلا مههوجو ىف دستو بابحألا ةاجانمب ذذلتت دينج اي : لاق

 نجسلاب ىنبذعف ةرم هللا ركذ نع تلفغ انأو تعقو هللا ركذ نع تلفغ اذإف ةدش ىف عقت ال ةركاذ
 ةرايز ىلإ ددرتي راص مث ادبآ دوعأ ال نأ دهعلا ىلع ذخ دينج اي اًريثك هّللا ركذ نع لفخي نمب فیکف
 دينجلا ىآأرف هونفدف تامف ضرألا ىلع هسفنب ىمر دينجلا تام املف هعم ةدئاملا نم لكأيو دينجلا

 . رئاطلل ىتمحرب ىنمحر لاقف هلاح نع هلأسف مونلا ىف هباحصأ ضعب

 <« ةيفاعلا هللا اولأساف ءالبلا لهأ متيأر اذإ ١ : لي ىبنلا لوق نع -هنع هللا ىضر- ىكبسلا لس
 . ىلاعت هللا ركذ نع ةلفغلا لهأ مه ءالبلا لهأ :لاقف

 ءاجف شحولاو ريطلا هنع بره طبه امل -مالسلا هيلع- مدآ نأ قئاقعلا قئاقح ىف تيأر : ةفيطل
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 لجأل هدنع تثجف كل ةينادحولاو هدحو هتيأر بر اي :لاقف ءىلاعت هللا هبتاعف هدنع سلجف فاطخلا

 هدالوأ بولق ىف ةفلألا كل حرطن حبذت الو داصت الف نيكسلا كنع تعفر دق رئاطلا اهيأ : ليقف كلذ

 مدآ نإ :ليقو «هردص الإ مدآ هسمل امل هنول دوساف نوللا ضيبأ ناک هنإ : لیق مهتویب یف كنونكاسي

 ( لج ىلع نآرقلا اذه انلزنأ ول : ىلاعت هلوقب بطخي وهو فاطخلاب هسنآف ةشحولا هبر ىلإ اكش

 . ميكحلا زيزعلاب هتوص دميو ۲١[ ٠ :رعحلا] ةيآلا

 وه .(ج٣ رين ( هسه ملاظ مهنمُف ] : یلاعت هلوق یف نیرسفملا ضعب لاق :ىلوألا - دئاوف

 : هللا ءاطع نبا لاق .هبر ىسني ال یذلا وه قباس مهنمو هبلقب ركاذلا وه دصتقم مهنمو هناسلب ركاذلا

 هيلع هللا نم نمف ةيانعلا رونو ةيافكلا رونو ةيادهلا رون : راونأ ةثالث ىلإ ديحوتلا ةملك لئاق جاتحي
 رئابكلا نم موصعم وهف ةيافكلا رونب هيلع ىلاعت هللا نم نمو رشلا نم موصعم وهف ةيادهلا رونب
 لهأل ىتلا تاك ر حلاو ةدسافلا تارطخلا نم ظوفحم وهف ةيانعلا رونب هيلع هللا نم نمو شحاوفلاو

 هللا ىضر- ىطساولا لئسو . قباسلل ثلاثلاو .دصتقملل ىناثلاو «ملاظلل لوألا رونلاف تالفغلا

 ةدشو فوخلا ةبلغ ىلع ةدهاشملا ءاضف ىلإ ةلفغلا ناديم نم جورخلا : لاقف ركذلا نع -هنع ىلاعت

 ( مكر كذا ىنوركذاف] : ىلاعت لاق «هّللا ركذ هتلباقم ىف لعج هنأ ركذلا صئاصخ نمو . بحلا

 هانعمو «نمؤملا ىدبع بلق ىف : لاق ؟نكست نيأ بر اي :-مالسلا هيلع - ىسوم لاقو ٠١١[« .ةرقلا)

 ةكئالملا نإ :-هنع هللا ىضر- ةيفنحلا نبا دمحم لاقو «هوحن ةبحملا رخآ ىف ىتأيسو هركذ نوكس
 . قربلا نع مكراصبأ نوضغت امك هللا ركذ نع مهراصبأ نوضغي

 سیلو سلجملا نم موقيف لابجلاك بونذب ركذلا سلجم ىلإ ىتأي دبعلا نأ ربخلا ىف ءاج :ةبناثلا

 رسكو ماللا حتفب ركذلا قلح : لاق «ةنجلا ضاير نم ةضور ةي ىبنلا امس كلذلف اهنم ءىش هيلع
ONA ILS 

 ىل نإ :-هنع هللا ىضر- ىماطسبلا ديزي ىبأل مهضعب لاقو .ءوسلا سلاجم نم سلاجم رشع هنع
 - ىلع لاقو . ىلاعت هّللا ركذ ىف انمد ام اهتحت نحن : لاقف « یبوط ةرجش تحت كداعيم رس كعم

 موق نم ام ة4 ىبنلا نعو «نآرقلا ةءارقو ركذلا دنع نيركاذلا ىلجتي ىلاعت هللا نإ : -هنع هللا یضر

 مكل اروفغم اوموق نأب ء ءامسلا نم دانم مهادان الإ ههجو الإ كلذب نوديري ال هّللا نوركذي اوعمتجا

 موي اًماوقأ هللا نشعبيل » :ةل4 ىبنلا نع -هنع هللا ىضر- ءادردلا ىبأ نعو تانسح مكتائيس تلدبو

 ىبارعأ اٹجف . « ءادهش الو ءايبنأب وسيل سانلا مهطبغي ؤلؤللا ربانم ىلع رونلا مههوجو ىف ةمايقلا

 دالبو ىتش لئابق نم هللا ىف نوباحتملا » : لاق انل مھفص یآ هللا ین ای مھلجا : لاقو «هیتېکر ىلع

 نع ةياكح ىلاعت هلوق یف مهضعب لاقو ٠« هنورکذي یلاعت هللا رکذ ىلع نوعمتجب یتش نئادمو

 فتن ىوغبلا حجرو «ركذلا سلاجم نع هندعبأل ىأ ١ :لسدا]  اديدش اباذع هثبذعأل ل : نامیلس

 مت «ةلفغلاب ۸١[ :ءرعشلا] € ىنتيمي یذلاو ]ل : یلاعت هلوق یف -هنع هللا ىضر- دينجلا لاقو «هشير
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 موق سلج ام :-ىلاعت هللا همحر- ىرصبلا نسحلا لاقو ءركذلاإ١١ :ءارمشلا) ( © نييحي
 . عيمجلا ىف هللا هعفش الإ ةنجلا لهأ نم دحاو مهيف هللا نوركذي

 عدفض هادانف هقلخ نم دحأ هحبس ام اًحيبست هللا نحبسأل :-مالسلا هيلع واد لاق :ةشلاشلا

 اًيش لكآ مل ىلايل رشع ىلو هركذ نع ىناسل فج ام ةنس نيعبس ذنم انأو كحيبستب هللا ىلع رخفتأ
 سوفنلا ةهزن ىفو .ناكم لكب اروكذمو ناسل لكب احبسم اي : تلق ؟امه ام : لاق نیتملکب ًالاغتشا

 كدمحبو كناحبس : لوقت اهعمسف ءال : لاق ؟عدفضلا لوقت ام مهفتأ : دواد هل لاق اکلم نأ راکفألاو

 ناحبس لوقت اهنإ :نورسفملا لاقو ءاذه لثمب هحدمأ مل ايبن ىنلعج ىذلاو : لاقف < «كملع ىهتنم

 ناحبس -هنع ىلاعت هللا ىضر- ىلع مالك ىفو «سودقلا ناحبس ىوغبلا ىفو «سرودقلا كلملا

 م. راحبلا ججل ىف دوبعملا

 رمعلا نم غلب عدفض -مالسلا هيلع- سنوي نمز ىف ناك -هنع هللا ىضر-ىلع لاق :ةعبارلا
 براي : تلق : سنوي لاق . لغم دحآ كحبسي ام بر اي : تلاقف حيبستلا نم لمت ال ةنس فالآ ةعبرأ

 نم اهلقي مل نم فاعضأ كناحبسو كقلخ نم اهلاق نم فاعضأ كناحبس :لوقت لاق ؟لوقتام

 . كتاملك دادمو كشرع ةنزو كهجو رونو كملع ىدم كناحبسو كقلخ

 نإف ءاملا امأو كلام مهفلاخو ةثالثلا ةمئألا دنع هسجن ءام ىف عدفضلا تام اذإلةسماخإلا

 ناك نإ -هّللا همحر- ىعفاشلا لاقو «هتسجن ةيرب تناك نإو ةفينح ىبأ دنع هسجنت الف ةيرحب تناك

 دنع ىقشمدلاب ثلثو لاطرأ ةينامثو ةئام :ريثكلا . ةيرحب وأ تناك ةيرب ريغتي مل نإ الف اريثك ءاملا

 همحلو بذهملا هحرش ىف هلاق عدفضلاك ناطرسلاو «لاطرأ ةعبسو لهر ةئام ىروشلا دنعو ىعفارلا

 بلصلاو رهظلا عجو نم عفني ريعشلاب خبط اذإو نيمامإلا دنع لالح ةفينح ىبأو ىعفاشلا دنع مارح
 نا لگ روک دملا ناخب هج یس و اھ رم رک ةر جش لغ قلعا کو

 عدافضلاو -مالسلا هيلع- ميهاربإ ىلع ءاملا بص هنأل حلاص لجر مانملا ىف عدفضلا: ةفيطل
 ١١۳[. :فارعألا] ةيآلا  نافوَطلا مهّيَلع انلسرأف : ىلاعت لاق «باذع ريثكلا

 نحن امف اهب انرحستل ةيآ نم هب انتأت امهم : مالسلا هيلع ىسومل ليئارسإ ونب لاق :ىزارلا لاق
 اًراهنو ًاليل نافوطلا مهيلع هللا لسرأف مهيلع اعدف كب نمؤن الف رحسلا باب اندنع ىهف نينمؤمب كل
 كسمأف هبر ىلإ ىسوم ثاختساف ىسوم ىلإ نوعرف ثاغتساف نوعرف ىلإ اوثاغتساف ارمق الو اسمش
 هنم انعزج ىذلا اذه :اولاق ةدايزب اهتابن تجرخأف ضرألا تفشنف حايرلا لسرأو رطملا مهنع هللا
 هناريط دنع راص ىتح رمألا مهيلع دتشاو تابنلا لكأف دارجلا مهيلع هللا لسرأف اورفكف انل ريخ ناك
 رحبلا ىف هتقلأ احير دارجلا ىلع هللا لسرأف هبر ىلإ ثاغتساف ىسوم ىلإ اوثاغتساف سمشلا ىطغي
 هنإ :ريبج نب ديعس لاق ؛لمقلا مهيلع هَّللا لسرأف اورفكف انيفكي وهف انعرز نم ىقبام :اولاقف
 وه : ىناسارخلا ءاطع لاق مث دارجلا نم عون وه : ىبلعشلا لاقو ةطنحلا نم جرخي ىذلا سوسلا
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 اهلكأ الإ ءارضحخ مهل عدي ملف هل ةحنجأ ال ىذلا دارجلا : ليقو ثيغاربلا : ليقو فورعملا لمقلا

 اًحير مهيلع هللا لسرأف هبر ىلإ ثاغتساف ىسوم ىلإ اوثاغتساف یردجلاک مهنادبأ یلع راصو

 ىلعو مهماعطو مهعرز ىف ىتح سمادلا ليللاك عدافضلا مهيلع هللا لسرأف اونمؤي ملف مهتقرحأف
 رحبلا ىلإ اهلمتحاف ارطم اهيلع لسرأو اهتامأف هبر ىلإ ثاغتساف ىسوم ىلإ اوئاغتساف اًعارذ مهشارف

 مايأ عبس اوثكمف فاعرلا مهيلع هللا طلس : ليقو امد مهراهنأ ترجف مدلا مهيلع هللا لسرأف اورفكف

 باذع اذه :ريبج نب ديعس : لاق كل ننمؤنل زجرلا انع تفشك نئل ىسوم اي :اولاقف مدلا نوبرشي
 ىوقألا وهو :ىزارلا لاقف ةروكذملا ةسمخلا عاونألا نع ةرابع هنإ :هريغ لاقو نوعاطلا وهو سداس

 . موي نيعبرأ ةيلب لك ىف اوماقأ مهنإ : بهو لاق

 قلخ موي اكلم هللا قلخ» : ةي ىبنلا لاق -امهنع هللا ىضر - سابع نبا لاق :ةسداسلا
 ىف خفني ىتح اهنم غرفي ال هتوص اهب ادام لوقي وهف هللا الإ هلإ ال :لوقي نأ هرمأو ضرألاو تاوامسلا

 .«روصلا

 نم بنذ فالآ ةعبرأ هنع هللا رفك ميظعتلاب اهدمو هللا الإ هلإ ال : لاق نم ةباحصلا ضعب لاقو

 نم ثيدحلا ىفو هناريجو هلهأ نع هللا رفك رئابكلا نم بنذ فالآ ةعبرأ هيلع نكي مل نإف رئابكلا

 اهب توصلا دم بحتسيف بنذ فالآ ةعبرأ هتائيس ناويد نم تمده ميظعتلاب اهدمو هللا الإ هلإ ال : لاق

 راد هللا هنكسأ هتوص اهب دمو هللا الإ هلإ ال لاق نم» :ةلىبنلا لاقو . هنع هللا ىضر ىوونلا لاق امك

 نعو .«ميركلا ههجو ىلإ رظنلا هللا هقزرو ماركإلاو لالجلا وذ لاقف هسفن اهب ىمس اراد لالجلا
 ءىش نف اًبجعخم هللا الإ هلإ ال لاق ن سانلار شاع لاق هلآ ةه ىلا نع هع هللا نفر سن

 موي ىلإ هل حبستو ةقرو لك هل رفغتست ايندلا مايآأ ددعب قرو اهيلع ةرجش هتملك نم هللا قلح هللا هقلخ
 . (ةمايقلا

 مث ةملظلا تلخد ىتح ءوضلا كلم كافك ام ردنكسإ اي : لاقف نينرقلا ىذب سيلبإ عمتجا :ةياكح
 بنج ىف اهنأ ثيدحلا ىفو ىقش اهلوقيال :لاقف «معن :لاق هللا الإ هلإ ال نولوقي سانلا :لاق

 ةنجلا باب ىلع بوتكم امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ءافشلا ىفو مدآ نبا بنج ىف ةلكألاك سيلبإ
 .اهلاق نم بذعأ ال هللا الإ هلإ ال

 ضرألا تحت دومعلا كلذ لصأو رون نم ءارمح ةتوقاي نم ادومع هللا قلخ ىلوألا :دئاوف
 ضرألا تكرحت هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال دبعلا لاق اذإف شرعلا ةمئاق ىلع وتلم هسأرو ةعباسلا

 ی تہتک ینإف نکسا لوقیف اھلئاقل رفغت یتح كتزعو ال لوقیف نکسا یلاعت هللا لوقیف شرعلا زتهاو
 .اهلوقي نأ لبق هل ترفغ الإ دبع ناسل ىلع اهيرجأ ال نأ ىقلخ قلخأ نأ لبق ىسفن ىلع تفلح

 صلاخ نم اهب نايتإلا نأ ىلإ ةراشإ ةيفوج اهفورح عيمج اهنم رارسأ اهل هّللا الإ هلإ ال :ةيناثلا
 اهن اهنمو هاوس دوبعم لك نع درجتلا ىلإ ةراشإ مجعم فرح اهيف سيل هنأ اهنمو بلقلا وهو فوجلا
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 اهتاملك لضفأ ىهو رس ةثالثو درف فرح ةلالجلا ىفو مرح ةعبرأ اهنم ةنسلا روهشك اًقرح رشع انثا
 اًصلخم اهلاق نمف روهشلا لضفأ بجرو مرحملاو ةجحلاوذ و ةدعقلا وذ ىهو مرحلا رهشألا نأ امك

 هللا لوسر دمحم عم ىهو ةعاس نورشعو عبرأو راهنلاو ليللا نأ اهنمو ةنسلا بونذ هنع ترفك اهب
 ةملك لك ةعبس منهج باوبأو عبس اهتاملك نأ اهنمو ةعاس بونذ رفكي فرح لك اًقرح نورشعو عبرأ
 . اهلئاق نع اًباب دست

 اهتيأ لاقف تايصح عبس هدي ىف تافرع ىلع فقو ًالجر نأ قئاقحلا باتك ىف تيأر :ةيناثلا
 كلت ىأرف هدي نم نهحرط مث هّللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ىنآ ىل ندهشا تايصحلا
 دق تايصحلا ىأرف رانلا ىلإ هب رمأف هتانسح ىلع هتائيس تحجر دقو تماق دق ةمايقلا نأك ةليللا

 تحت ىلإ هب اوقلطناف اوزجعف رجح اوليزيل ةينابزلا عيمج هيلع عمتجاف منهج باوبآ هنع تدس
 باوبأ ىلإ راجحألا هتقبسف ةنجلا ىلإ هب ىلاعت هللا رمأف هيف نعفشي هفلخ راجحألا تقلطناو شرعلا
 . ىبناج نم لخدا هللا دبع اي :لوقي رجح لك ةنجلا

 اًماع نينامثو ةئامعبرأ العو لج هبر ىصع دبع -مالسلا هيلع -ىسوم نمز ىف ناك :ةعبإارلا
 مالسلا هيلع ليربج لزنف هللا لوسر ىسوم هللا الإ هلإ ال : لاقو ىسوم یتأف همرکب هللا هکرادتف
 ىسوم هللا الإ هلإ ال :هلوق نأ كلذو اًماع نينامثو ةئامعبرأ بونذ هل هّللا رفغ دق ىسوم اي :لاقو

 نم لضفأ هللا لوسر دمحم و اًماع نیرشع a E a افرح نورشعو عبرأ هللا لوسر
 دمحم هللا الإ هلإ ال نمؤملا لوقب ًالثم اَماع نيعبس بونذ رفكي هللا نأ بجع الف هللا لوسر ىسوم

 . هللا لوسر

 ةوق الو لوح الو ربكأ هَّللاو هللا الإ هلإ ال لوقي دحأ ضرألا ىلع ام» ةي ىبنلا لاق :ةسماخلا
 . حيحص ثيدح : لاقو :ىذمرتلا هاور رحبلا دبز لثم تناك نإو هاياطخ هنع ترفك الإ هّللاب الإ

 فیک بر ای : یسوم لاق ٤٤[ :هط] ( ان الوق هل الوقف : یلاعت هلوق ریسفت یف تیأر :ةياكح
 اًماع نيسمخو ةئامعبرأ كسفن تبعت دقف ةبغر حلصلا ىف كل له هل لق :لاق ؟نيللا لوقلا نوكي

 مل نإف ادحاو اًمويف لعفت مل نإف اعوبسأف لعفت مل نإف كبونذ عيمج كل رفغن ةدحاو ةنس اندارم عبتاف

 ىسوم ىدأ املف اًحلاصم كل نوكأف هللا الإ هلإ ال دحاو سفن ىف لقف لعفت مل نإف ةعاسف لعفت

 لج مهبر اونذأتساو ضرألاو تاوامسلا تزتهاف ىلعألا مكبر انأ لاقو هدونج نوعرف عمج ةلاسرلا

 ةرحسلا ملسأف اهاقلأف كاصع قلأ ىسوم اي ءاصعلا الإ هل سيل بلكلاك وه لاقف هكاله ىف العو

 مل : لاق ىنلهمآ : لاقف كيلع لخدت نأ اهترمأ جرخت مل نإ : ىسوم لاقف هعدخم ىلإ نوعرف برهو

 ناكو «ةرم نيعبرأ موي لك طوخغتي راصو لجعأ ال ميلح ىنإف هل دمأ هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف ىل نذؤي

 باتك ىف بدألا لضف ىف هنايب یتأیسو ةنيزلا موي ىلإ هلهمأ املف ةرم موي نيعبرأ لك ىف كلذ لبف
 مدقت ام ىهو ىلوألا ةملكلا ىلع قرغلاب هبذع ىأ . ىلوألاو ةرخآلا لاكن هّللا هذخأف ىغط توملا

 . یریغ هلإ نم مکل تملعام : ىهو ىرخألا ىلع منهجب هبذعو
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 .ةئس نوعبرأ امهنيب ناكو .مدقت ام ةرخآلاو هذه ىلوألا : -امهنع هللا ىضر - سابع نبأ لاقو

 نیح یبر یدی نیب تفقو ینإ : لیربج یل لاق #4 یبنلا نع موجنلا ةرهزو مولعلا ةرمز ىف تيأرو
 لجعتسي امنإ ليربج اي هم : ىلاعت هللا لاقف باذعلل نيحانج ترشنف نيملاعلا بر امو :نوعرف لاق

 دارأ ىلعألا مكبر انأ :لاق امل نوعرف نأ اًضيأ باتكلا اذه ىف ركذو «توفلا فاخي نم باذعلاب

 ىف ىئالعلا لاق . هنع زواجتي نأ هرمأو هل نذأي ملف ىلاعت هبر نذأتساف ضرألا هب فسخي نأ لليربج

 ءىش لك كل تلوس نوعرف اي :لاقو مامحلا ىف وهو « نوعرف ىلع سيلبإ لخد :صصقلا ةروس

 .اًطوس نيعبرأ هبرضو ةيبوبرلا عدا كل تلق امف

 ىف بلاط ىبأ دنع لهج وبأ وهو ةمألا هذه نوعرف مهنم شيرق رافك نم موق عمتجا :ةياكح
 كتوم لبق انم هقحو هنم انقح ذخف كيخأ نبا نيبو اننيب ام تملع دقل :لاقو هيف تام ىذلا هضرم

 لاقف ةدحاو ةملك ىنوطعي ةي لاقف كنع اوفكيو مهنع فكف كماوقأ فارشأ ءالؤه : لاقف هاعدف

 الإ ةهلآلا لعجت نأ ديرتأ : لاقف هللا الإ هلإ ال اولوق : لاقف تاملك رشع كيطعن : هللا هنعل لهج وبأ
 اريسع اًتيش مهتلأس ام ىآ اًططش مهتلأس ام دمحم اي : بلاط وبأ لاقف اوقرفتف بيجعل كرمأ نإ ادحاو

 طش :لاقي كمكح ىف رجت ال یآ [۲۲ .ص] ( ططشُت الو قحْلاب ايب مگحاف : یلاعت هلوق امآو
 ةعافشلا اهب كل لحتسأف اهلق : لاقف همع مالسإ ىف ب ىبنلا ممطف همكح ىف راج اذإ اططش لجرلا

 ىف ةدايز اذه ىلع ىتأيسو اهتلقل اعزج اهتلق ىنأ شيرق ىأ سانلا نظت نأ الول :لاقف ةمايقلا موي
 اهنوهركي كمرق نإف ةملكلا هذه ريغ لق : بلاط وبأ لاق ماعنألا ةروس ىف ىزارلا لاقو ب هتازجعم

 متش كرتا :اولاقف ىدي ىف اهوعضيف اهلحم نم سمشلاب اوتأي ىتح اهريغ لوقأ ال :## ىبنلا لاقف
 هللا نود نم وعدي نيذّلا اوبس الو ل : ىلاعت هلوق لزنف اذهب رمأي نم انمتشو كانمتش الإو انتهلآ
 . ٠١۸[ :ماعنألا] ةيآلا

 . ؟هنع ىهن ملف تاعاطلا لضفأ نم مانصألا بس :ليف نإف

 بس وهو آريبك ولع نوملاظلا لوقي امع ىلاعت ميظع ركنم ىلإ ىدؤيس اهبس ناک امل :باوجلاف
 هغ زارت ألا بجو ةلوسرو هللا

 اههبشو «بونذلا نم رهطت اًضيأ ةملكلا هذهو رهطي هنأل ءاملاب ديحوتلا ةملك هللا هبش :ةفيطل
 ةملكلا هذهو قرحت اهنأل رانلاب اههبشو اهباوث فعاضي ةملكلا هذهو فاعضأب ةنجلا درب هنأل بارتلاب

 ‹نيقيلا كلذ ىلع ءىضت ةملكلا هذهو «نيملاعلا ىلع ءىضت اهنأل «سمشلاب اههبشو بونذلا قرحت

 ليلد اهنأل موجنلاب اههبشو «ربقلا ىف ءىضت ةملكلا هذهو «ليللا ةملظ بهذي هنأل «رمقلاب اههبشو

 ةرجشك : ىلاعت هللا لاق ةلخنلاب اههبشو ء«ىدهلا ىلع ةلالضلا لهأ ليلد ةملكلا هذهو نيرفاسملا

 ةلخنلاو بلق لك ىف تبنت ال ةملكلا هذهو ضرأ لك ىف تبثت ال ةلخنلا نإف ۲١[ :ميهاريإل  ةبّيط
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 ةاونلاب اهتميق صقنت ال ةرمثلاو شرعلا تحت اهعرفو بلقلا ىف اهلصأ ةملكلا هذهو راجشألا لوطأ

 بطر اهالعأو كوش اهلفسأ ةلخنلاو ىلاعت هللا نيبو هنيب ىتلا ةيصعملاب هتميق صقنت ال نمؤملاو

 اتفم ىهو ىلاعت هللا ىلإ رظنلا ىهو اهترمث ىلإ لصو اهب ىتأ نمف «فيلاكت اهلوآ ةملكلا هذهو
 هنأ معاف : ىلاعت هللا لاق تابجاولا لعفو تامرحملا كرت اهنانسأو نانسأ نم حاتفملل دب الو ةنجلا

 دس € هللا اإ هلل ال ٠١[ هةنجلا لخد هبلق نم اهب اًصلخم هللا الإ هلإ ال لاق نم» يج ىبنلا لاقو
 اهلمعت ةنسح لك ةريره ابأ اي» :زي ىبنلا لاقو هللا مراحم نع هزجحت نأ : لاق اهصالخإ امو :ليق

 .«نازيملا ىف عضوت «هّللا الإ هلإ ال ةداهش الإ ةمايقلا موي نزوت

 نآ ىلوسر ىنربخأ -هنع هللا ىضر تباطخلا نب رمع انديس ىلإ مورلا كلم بتك :ةياكح
 نوکی یتح رضخی مث ؤلؤللا نم ءیش نسحأ نع قشنی مث ریمحلا ناذآک اهرمث جرخی ةرجش مکدلبب
 جضني ىأ عنيي مث توقايلا عطقو بهذلا روذشك نوكيف رفصيو رمحي مث ةمجعملا ىازلاب درمزلاک
 نم ةرجش هذهف قدص نإف رفاسملل ادازو اًماعط ميقملل نوكيل سيسي مث جذولافلا نم بيطأ نوكيف

 عدت الف ىسيع اهتحت دلو ىتلا ىهو معن -هنع هللا ىضر - باطخلا نب رمع هيلإ بتكف ةنجلا رجش

 . رخآ اهلإ هللا عم

 رجشلا نم اهريغ فالخب ةهباشمو ةبسانم ناسنإلا لب ناويحلاو ةلخنلا نيب ىزارلا لاق :ةدئاف

 هدسج نع خسولا لازأو هرفظو هرعش صقف ضارقملاب ليربج ءاجف هندب ثعشتو هرعش راط طبه

 هدسج نم اهعذج ىأ اهندب هبناج ىلإ ةلخنلا ىلاعت هللا قلخ دقو ظقيتساف ماق مث ضرألا ىف هنفدو

 هللا ىضر - ىلع لاق اهلفسأ نم اهريغو اهالعأ نم برشت یهو هرفظ نم اهدیرجو هرعش نم اهفیلو

 : لاقف عضاوم ىف نآرقلا ىف هّللا اهركذ دقو ةلخنلا ضرألا هجو ىلع ترقتسا ةرجش لوأو :-هنع

 ال ىبنلا ناكو ضعب قوف هضعب رمث ىنعي ديضن علط اهل ًالاوط ینعی[۰٠ :ق] 4 تاقساب لخنلار

 ثيدحلا لكأ ىتح مدآ نبا ىقب لوقيو ناطيشلا بضغ هلكأ اذإ : مدآ نبا لاق رمتلاب حلبلا لكأب رمأي

 ءاثقلا نيب ةي عمج دقو رخآلل حالصإ امهنم لك ىفو بطر راح رمتلاو سباي دراب حلبلا نأل قيتعلاب

 كلذب ةحصلا ماودل اًبلط قيرلا ىلع هبرشو لسعلاب درابلا ءاملا طلخو رمتلاو ريعشلا زبخو بطرلاو

 ضيبلاو كمسلا نيب عمجلا نع ءامكحلا ىهن دقو «ةحصلا تماداعمتجااذإ درابلاو راحلا نإف

 دعب ءاملا برش نعو هدعب مونلا نعو كمسلا لكأ دعب درابلا ءاملاب لسغلا نعو نبللاو كمسلاو

 وهو مامحلا لخد نم :ناتسبلا ىف ىدنق رمسلا لاق ‹بيلحلا برش دعب مامحلا لوخد نعو عامجلا

 بطرلا ىلع رطفآ اًمئاص ناك اذإ هنأإ ىبنلا بط نمو . هسفن الإ نمولي الف جنلوقلا هباصأو ناعبش

 هلبقتو ولحلا بحت اهنأل دبكلا ىلإ ًالوصو ءىش عرسأ ولحلاو .دبكلاو ةدعملا فعضي موصلا نأل

 دالبلا لك ىف ةيذغألا لضفأ رمتلاو «ةشئاع اي ىنيثنهف بطرلا ءاج اذإ»:ةب لاقو بطرلا اًصوصحخ
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 هديزيو ةرارحلاو ءارفصلا نم عفنيو نطبلا لقعي لخنلا بلق وهو ميملا ديدشتو ميجلا مضب رامجلاو

 . لسعلا نم ريخ ضيرملل الو بطرلا نم ريخ ءاسفنلل ام ىتأيسو هدعب ىبرملا ليبجنزلا نم ةقعل

 عمسي ملو هللا الإ هلإ الب هناسل كرح ولو عقي مل هسفن عمسي ملو قالطلاب هناسل كرح ول :ةلأسم
 . ىلاعت هللا هباثأ هسفن

 ةا ىنلل هملعي نأ هرمأو ءاعد ليربج ىلاعت هللا ملع : -هنع هللا ىضر - سابع نبا لاق :ةدئاف

 دمحلاو هلالج زعو ههجو ميركل ىغبني امكو للهي نأ بجي امكو ءىش لك هللا لله امك هللا الإ هلإ ال

 هللا ناحبسو هلالج زعو ههجو میرکل یغبنی امکو دمحی ن هلل بجی امک ءیش لک هللا دمح امک هلل

 ثيدحلا یفو . هلالج زعو ههجو ميركل یغبنی امکو حبسی ن هّلل بجی امکو ءیش لک هللا حبس امک
 لوقيف ؟نيأ نم لوقيف رخآ كلم ءامسلا ىف هلبقتسيف كلم اهب دعصي هللا الإ هلإ ال :دبعلا لاق اذإ

 . رانلا نم هتءاربب انأو رخآلا لوقيف هبر ىلإ هتداهشب ىأ اهب دعصأ لوقيف ؟نيأ ىلإ تنأو

 بعلي ريزولا نبا مهيفو نوبعلي نايبص ىلع -مالسلا هيلع - ىسيع ءايصوأ ضعب رم :ةياكح
 مسب ] : لاقف نيطايشلا ترضحف اًماعط هل رضحأف هيبأ دنع همركيل هتيب ىلإ ريزولا نبا هذخأ مث مهعم

 مكيلإ ىنلسرأ ىسيع باحصأ نم انأ : لاقف هرمأ نع ريزولا لأسف تبرهف @ ميحرلا نمحرلا هللا
 ايحأ ىنعاطأ نإ هل لق : لاقف كلملا سرف تام دق : اًموي لاق مث ملسأف مانصألا اوكرتتو هّللاب اونمؤتل
 سرفلا وضعب كلملا اهيأ ذخ لاقف كلملا دنع ريزولا هرضحأف معن : لاقف كلذب هربخأف هسرف هللا
 هَّللا نذاب اًيح سرفلا بثوف اهلئاق ديب وضع لك كرحت اهولاق املف هللا الإ هلإ ال اولوقو وضعب كمأو
 . یلاعت

 ِلْيلاب مّهلَوُمَأ توقفي نيذّلا ظ : ىلاعت هلوق نع لتس ل ىبنلا نأ دعس نبا تاقبط ىف :ةفيطل

 نم ۲۷٤ هر ه5 نوّزحپ مه الو مهن فرخ الو مھر دع مرأة رس اھا
 حوبس لاتقلا دنع لوقت سرفلا نإ :-هنع هللا ىضر - سابع نبا لاقو ليخلا باحصأ مه :لاق ؟مه

 مارح وهو ىوادوس ظيلغ هنأل ةفيطللا نادبأالل حلصي الو حايرألا درطي ليخلا محلو زرح اهروهظو
 اذإو ‹«ةسبتحملا ةميشملاو نينجلا تطقسأ هرفاحب لماحلا ترخبت اذإو هدحو ةفينح ىبأ دنع الإ

 هثورب لماحلا ترخب اذإو تلمح اهتعاس نم اهجوز اهعماجو هب ملعت ال ىهو سرف نبل ةًأرملا تبرش

 روهمج دنع ليخلا ىف ةاكز الو نيعلا نم ضايبلا ليزي فاجلا هثورب لاحتكالاو ةلوهسب تعضو

 هدنع نهيف ةاكز الف سلخلا روكذلا امآ ثانإلا عم روكذلا وأ ثانإلا ىف ةفينح وبأ اهبجوأو ءاملعلا

 . مهارد ةسمخ مهرد ىتئام لك نم یطعیف اهموقي وأ ارانید دحاو لک نع اهبحاص یطعیف
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 ام مانملا ىف ةديبزل ليق :-ىلاعت هللا همحر - ىلازغلا دماح وبأ مالسإلا ةجح لاق ىلوألا :دئاوف

 الإ هلإ ال : ةيناثلا . ىرمع اهب ىنفأ هّللا الإ هلإ ال : ىلوألا تاملك عبرأب ىل رفغ : تلاق ؟كب هللا لعف
 . ىبر اهب ىقلأ هللا الإ هلإ ال : ةعبارلا . ىدحو اهب ولخأ هللا الإ هلإ ال : ةغلاثلا . ىربق اهب لحدأ هللا

 هلإ ال لهأ اي مكيلع مالسلا : لاقف ةربقم ىلع -هنع هللا ىضر - بلاط ىبأ نب ىلع رم :ةيناثلا
 . ةكله لك نم ةيجنملا اهاندجو : لوقي فتاه فتهف ؟هّللا الإ هلإ ال متدجو فيك هللا الإ

 هللا الإ هلإ ال : ىلوألا ةقرو موي لك برشتو تاقرو عبرأ ىلع ةدرابلا ىمحلل بتكي :ةلاشلا

 . تراد شرعلا لوح هللا الإ هلإ ال : ةثلاثلا . ترادتساف تراد هللا الإ هلإ ال : ةيناثلا . ترانتساف تران
 هللا الإ هلإ ال ىنعم : -امهنع هللا یضر - سابع نبا لاق . تراغ هللا ملع ىف هللا الإ هلإ ال : ةعبارلا
 نع مهضعب لسو . هللا الإ عنام الو هللا الإ لذم الو هللا الإ زعم الو هللا الإ راض الو هّللا الإ عفان ال

 لطعم رفاكلا بلق ةلطعملا رثبلا : لاقف ٥[ :عسل) ( 3 ريشم رمق طعم رتبو إل : یلاعت هلوق

 رفاغ :ىلاعت لاقو .هّللا الإ هلإ الب رومعم نمؤملا بلق :ديشملا رصقلاو هللا الإ هلإ ال : لوق نع
 نيملاظلا ىلع الإ ناودع الف هللا الإ هلإ ال لقي مل نم ىلع باقعلا ديدش هللا الإ هلإ ال لاق نمل بنذلا
 .اهولوقي مل نيذلا مه

 نم كيف امو ةنجلا اهتيأ شرعلا تحت نم ىداني : -امهنع هللا ىضر - سابع نبا لاق :ةسماخلا
 رانلا لوقت مث هللا الإ هلإ ال لقي مل نم ىلع ةمرحم انأو هللا الإ هلإ ال لهأل : لوقتف ؟تنآ نمل ميعنلا
 انأو هللا الإ هلإ الب بذك نم الإ بلطأ الو هللا الإ هلإ ال ركنآ نم الإ ىنلخدي ال : باذعلا نم اهيف امو

 نمل رصانو هللا الإ هلإ ال لهأل انآ : هتمحرو هللا ةرفغم لوقت مث هللا الإ هلإ ال : لاق نم ىلع ةمرحم
 رانلاو هللا الإ هلإ ال :لاق نمل ةحابم ةنجلاو هللا الإ هلإ ال :لاق نمل بحمو هللا الإ هلإ ال :لاق
 3 ل م اعم خم

 زوللا هلاثم رشقو رشقو رشق ىلإو «بلو بلو بل ىلإ مسقني ديحوتلا : ىلازغلا لاق :ةسداسلا
 دبعلا لوقي نأ ىلوألا ةرشقلا لاثمف نهدلا وهو بلو بلو بلقلا وهو بلو ىلفسو ايلع ناترشق هل
 اذإف ايندلا ىف ماد ام هعفني هنإف قفانملا ديحوت ىلفسلا ةرشقلا لاثمو لفاغ هبلقو هللا الإ هلإ ال : هناسلب

 ةرشقلاك اهيف ةدئاف ال ءايشأ نم ولخي ال بللا نكل «نمؤملا ديحوت بللا لاثمو رانلا ىف حرط تام

 لاشمو ايندلا ةنيز ىلإ تافتلالا نم ولخي ال نمؤملا نأل نمؤملا ديحوت كلذكف بلل ةرتسلا ةقيقرلا

 هللا الإ یری ال اًصلاخ راص فراعلا دیحوت كلذكف ءىش هطلاخي ال نهدلاف فراعلا ديحوت نهدلا
 - ىرصملا نونلا وذ لاقو .هركذأف هتيسن ام :لاقف هَّللا الإ هلإ ال لق : عزنلا ىف دينجلل ليف اذهلو

 .هتيؤرب الإ ةنجلا تباط امو هتمحرب الإ ةرخآلا ثباط امو هركذب الإ ايندلا تباط ام :-هّللا همحر

 قيرط ىلإ ةقانلا تلوحتف جحلا ىلإ اًموي تجرح : ىلاعت -هّللا همحر - دينجلا لاف :ةياكح

 تلخد املف اهتكرتف ءاًضيأ ةنيدملا وحن تلوحتف ةبعكلا وحن اهتددرف مورلا ةنيدم ةينيطنطسقلا
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 مهو نونجاهباصأ كلملا ةنبا نإ : ليقف كلذ نع تلءاست لاقو ليق ىف اهلهأ تيأر ةينيطنطسقلا

 ةقانلا كبذجت مل دينج اي :بابلا لخاد نم تدانف اهيلع ىنولخدأف اهيوادأ انآ : تلقف اًبيبط نوبلطي

 ىل فص : تلاقف اهيلجرو اهقنع ىف لغلاو ءاسنلا نسحأ نم ىه اذإف اهتيأر املف ؟انع اهدرتف انيلإ

 : اهوبأ لاقف اهيلجرو اهقنع نم لغلا طقسف كلذب اهتوص تعفرف هللا الإ هلإ ال : ىلوق اهل تلقف ءاود
 . ريثك قلخ هعم ملسأو ملسأف تلاق امك لق هل تلقف ىنوادف بيبط نم كنسحأ ام

 امك مرحم روضح نم دب الف ةماجح وأ اًدصف تناك نإف اهردقب ةجاحلا ىلإ رظنلا زوجي :ةلأسم

 عنميو ةبيبط ةأرما جلاعي نأ بيبط لجرل زوجي الو ءاضيأ جوزلا هعم ةضورلا ىف دازو ىعفارلا حرش

 .ملسملادوجو عم ىمذلا

 ول نيملسملا خيش اي :لاقف هضرم دادزاف هجلاعف ابيبط هيلإ ةفيلخلا لسرأف ىلبشلا ضرم :ةياكح
 ملسأو هعطقف كرانز عطق ىف ىئافش : لاقف تلعفل ىئاضعأ نم وضع عطق ىف كءافش نأ تملع

 امنإو ضيرملا ىلإ بيبطلا تلسرأ ىنأ تننظ : ةفيلخلا لاقف ضرم هب نكي مل نأك ىلبشلا بثوف

 . بيبطلا ىلإ ضيرملا تلسرأ
 ام هّللا لوسر اي : لاقف ىغب ةأرما راد نم جرح دقو ىسيع ىلإ نييراوحلا نم لجر رظن :ةفيطل

 ةثالث عطقناف ىنارصن ىرصبلا نسحلا سلجم ىف رضحي ناك :ءاملعلا ةضور ىف لاق :ةياكح

 ىل دب الو لجاع توم :لاق تنأ فيك :هل لاقف هيلع لخدف ريخألا عزنلا ىف هنإ ليقف هنع لأسف مايأ

 طارصو ىل لوصو الو تبرق ىأ تفلزأ ةنجو ىل دلج الو ةيماح رانو ىل سنؤم الو شحوم ربقو
 كتقو انه :نسحلا هل لاقف ىل ةجح الو روفغ برو ىل ةنسح الو قلع نازيمو ىل زاوج الو دتمم

 نأ حاتفملاب ءاج دق ىلع لبقأ دقو ىنع ضرعتأ لاقف هنع ايلوم نسحلا ماقف حاتفملا ءىجي ىتح : لاق

 نع هلأسف ةنجلا ىف ةليللا كلت نسحلا هآرف تام مث هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 .ةنجلا ىلعأ ىننكسأ : لاقف هلاح

 ل :لاقف هللا الإ هلإ ال لق : لاقف ةرقب دبعي لجر ىلع دابعلا ضعب رم : ىفسنلا لاق :ةياكح
 اهلق :لاقف ىلاعت هللا نذإب ران ةرمج ىه اذإف ران ةرمج ىنوك هللا الإ هلإ ال قحب ةرقب اي دباعلا لاقف

 .اهلثم ريصت الإو

 وهو ىرخأ ةغلب نيتداهشلاب ىتأو اًدترم وأ اًيبرح نوكي نأ الإ «حصي مل اَهرك ملسأ ول :ةلأسم
 مل رانلا لهأ نم تنك نإ قلاط تن : لاق ولو بهذملا حرش ىف لاق همالسإ حص ةيبرعلا ىلع ردقي

 لاق . ىعفارلا دنع تقلط قلاط تنأف نيدحوملا بذعي هللا ناك نإ :لاق ولو ةمسلم تناك نإ قلطت
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 مل اًئيش دصقي مل وأ لكلا بيذعت دصق نإف مهدحأ بيذعت دصق اذإ اذه :هدئاوز ىف ةضورلا ىف

 . مهضعبب صتخي بيذعتلا نأل « قلطت

 ملسأ : لاق :ملسأ ال :لاق ملسأ : هل لاقف اًملق ىربي وهو نيحلاصلا ىلع ىدوهي لخد :ةغيطل

 . راکفألا ضور یف هاکح .هدسج نع ىدوهيلا سأر عقوف هعطقف : لاق ملقلا سأر عطقأ الإو

 هتعمس بهار ةعموص ىلع اًموي تفقو : رانيد نب كلام لاق : روكذملا باتكلا ىف لاق :ةياكح

 كرفغتسأو صاصقلا نم صالخلا كلأسأ نوبلاطلا هدنع اميف بغرو نوفئاخلا همرحب ذال نم اي لوقي

 نأ لبق اهتكرت :لاق ايندلا تکرت فیک بهار ای هتیدانف ءاهتاعبت تیقبو اهتاذل تبهذ بونذ نم
 كحيو :لوقي ًالئاق ىمانم ىف تيأرف ةينارصنلا نيد ىلع تنك : لاق . كتصقب ىنئدح : تلق « ىنکرتت

 ىذلا انأ نيبنذملا عيفش نأ : لاق ؟تنأ نم : هل تلقف هللا ديبع نم ديع یسیع نإ هللا ریغ دبعت مک ىلإ

 ىلع هديب حسم مث فورعم ليجنإلا یفو فوصوم ةاروتلا ىف انأ یسوم یتوبنب دهشو یسیع یب رشب
 مالسإلا نم ىلإ بحأ ءىش الو تهبتناف دادسلل هقفوو داشرلا كدبع مهل مهللا : لاقو ىردص

 . باذع ةملك ليوو ةمحر ةملك حيو . هذه ىتعموص ىف تنكسو تملسأف

 موي لبق ليفارسإو ليئاكيمو ليربج فيرشلا هربق ىتأي نأ ٍةيَب ىبنلا ةمحر ىف تيأر :ةفيطل
 وهف هللا نذإب مق هللا ىبن اي ليئاكيم لوقيف هبيجي الف هللا نذإب مق هللا بيبح اي ليفارسإ : لوقيف ةمايقلا

 . ضرألا هنع قشنت نم لوأ

 تلاقف هعفتی الو هرضی اًيش یرتشی نم یدانیو هوبأ اهتحني اًمانصأ عيبي ميهاربإ ناك :ةياكح
 ماعطلا خبطي هثلثو ءاملا نخسي هثلث امنص كعيبأ انأ :لاقف كيبأ نم هيرتشأ اهلإ ديرأ ميهاربإ اي :ةأرما

 ثاغتسا نمو هباجأ هاعد نم هلإ ىلع كلدأ انأ : لاق مث همالك ىف ةأرملا تركفتف نيجعلا زبخي هثلثو

 : تلاقف هيلإ لصو هبلق نم اًصلخم هللا الإ هلإ ال : لاق نم : لاق ؟لوصولا فيك : تلاقف هثاغأ هب

 نم كبر برلا معن ميهاربإ اي : تلاقف ههجو ىلع ميهاربإ دي نم منصلا طقسف هّللا الإ هلإ ال :ةأرملا
 . هترسكو منصلا تذحأ مث عئاض هتعاط ريغ ىف بعتلاو باخ هريغ لمأ

 ملف هب ثاغتساف مهم رمآ هل لصح مث ًالیوط ارهد اًمنص دبعی ریبک خیش دنهلا دالبب ناک :ةياکح

 هنم هژاجر كلذ دنع عطقناف هبجي ملف ًاليوط ارهد كتدبع دقف ىفعض محرا منصلا اهيأ اي : لاقف هثغی

 ىف عقو دقو ءامسلا وحن هفرطب قمرف دمصلا وعدي نأ هبلق ىلع رطخف ةمحرلا نيعب هيلإ هللا رظنو
 ةينادحولاب هلل رقأف ديرت ام بلطا دبع اي كيبل : لوقي ءاوهلا نم اًتوص عمسف دمص اي :لاقو لجخلا

 اعد اذإ ىتكئالم اي لاقف هتبجأف ةدحاو ةرم كاعدو هبجي ملف ارهد همنص اعد انبر : ةكئالملا تلاقف

 . ؟دمصلاو منصلا نيب قرف ىأف هبجي ملف دمصلا اعدو هبجي ملف منصلا

 دعر عم ةباحس تعلطف ناتسبلا ىلإ موي اهب لخدف ةرقب دبعي لجر ليئارسإ ىنب ىف ناک :ةياكح
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 ءامسلا ىلإ هفرط عفرف اًهلِإ نوكي ال قربلاو دعرلا نم عزفي نم : هسفن ىف لاقف ةرقبلا تبرهف قربو
 «ىمنغ كمساقأ انأف منغ كل نكي مل نإو اهاعرأل اهثعباف منغ كل ناك نإ باحسلا براي :لاقو

 ىف تفذق دقف نيدلا ناكرأ هملعو مالسلا ىنم هئرقأو نالف ىلإ بهذا نامزلا كلذ ىبن ىلإ هللا ىحوأف
 . ىندري نأ لبق هتدرأو ىلإ هعوجر تلبقو ةفرعملا هبلق

 دعرلا حبسي نم ناحبس : لاقف دعرلا توص عمس نم -امهنع هللا ىضر - سابع نبأ لاق :ةدئاف

 ىف یئالعلا هاكح هنيد ىلعف ةقعاص هتباصأ نإف ريدق ءىش لك ىلع وهو هتفيخ نم ةكئالملاو هدمحب

 لاقف دعرلا نع ةاجىبنلا اولأس دوهيلا نإ :-امهنع هللا ىضر - سابع نباو ىزارلا لاقو دعرلا ةروس
 ءىشني هللا نإ لاقو هللا ءاش ثيح باحسلا اهب قوسيران نم قراخم هعم باحسلاب لكوم كلم
 نم نوفراعلاو قربلا هكحضو دعرلا هقطنمف كحضلا نسحأ كحضو قطنلا نسحأ قطنف باحسلا

 ناعمل دنع ىزارلا لاق مهؤاكب رطملاو مهيديأ تارفز قربلاو ةكئالملا ناقفص دعرلا ةيفوصلا

 ةبطر ءازجأ نم بكرم رهوج باحسلا نأل هللا ةردق ىلع ليلد كلذو قعاوصلا عوقو فاخي قربلا
 ةردق ىلع ليلد دضلا نم دضلا روهظو سباي راح مسج رانلاو بطر مسج ءاملاو ةيئاوهو ةيئام

 . عناصلا

 اًموي جرخف اًرفس الو ًارضح هقرافي ال اًمنص دبعي -هنع هللا ىضر - ىرافعلا رذ وبآ ناک :ةياكح

 عجر املف هيلع لابو بلعثلا ءاج بهذ املف ىعاتم ظفحا منصلا اهيأ : لاقف هتجاحل بهذف رفسلا ىلإ

 :لاقو ءامسلا وحن هفرطب قمرف بلعثلا رثأ دجوف رطمت مل ءامسلا هابجعاو لاقف ًالولبم هدجو رذ وبأ

 بلاعثلا هيلع تلاب نم لذ دقل هه سأرب نابلعثلا لويي برأ

 بلاطملا هتأت بر ىف ريخ الف هسفن عنمي ناك ابر ناك ولف

 مصاخ هلتاق نمو ءافش هنبل برشو ءاود همحل لكأو «ةأرماب جاوز مانملا ىف بلعشلا ديص :ةفيطل

 . بلعثلاک یوآ نباو هلهآ ضعب

 . نيعمجأ مهنع هللا ىضر - نيمامإلا دنع مارح «كلامو ىعفاشلا دنع لالح بلعثنا :ةلأسم

 همحشو هللا هافاع لاحط ىذ ىلع قلع اذإ هلاحطو ماذجلاو ةقوللاو جلافلا نم عفني همحل :ةدئاف
 ىنميلا هنانسأو اتهد عرقألا رعش تبني همدو آربيف سرقنملا لجر هب ىلطيو اًريطقت نذألا عجو نم عفني

 باتك ىف رکذ ‹«یرسیلل یرسیلا كلذكو ىلاعت هللا هافاع ىنمیلا هنذأ عجو یکتشی نم ىلع تقلع اذإ

 -ىلاعت هللا همحر - هفلؤم لاق لكشلا بيرغ دلوب ىتأيف ةرهلا حكني بلعشلا نأ : بئارغلاو بئاجعلا

 ىلهألاو «فالخ اهيفو مارح ىشحولاو ىلهألا رهلا نأل همأل اعبت اًمارح دلولا نوكي هركذ ام حص نإ
 حكن اذإ ةساجنلا لاثمو نايدألا فرشأو ةساجنلاو ميرحتلا ىف هلوصأ دحأ عبتي دلولاف اًقلخ فعضأ
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 ملسم جرزت نايدألا فرشأ لاثمو بارتب نهادحإ اًعبس هنم لسغت سجن دلولاف دلوب تتأف ةبلعث بلك

 . ملسم دلولاف ةيدوهي

 لاقو مالسإلا ىلإ هاعدف نوعرف دبعي الجر هقيرط ىف دجو هتاجانم نم ىسوم عجرامل :ةياكح

 ةعاط دبعأ انأ : لاقف ؟كبر ةدابع نم كل لصح ام تنأو :لاقف ؟نوعرف ةدابع نم كل لصح ام

 نمؤت هب كتربخأ نإ زنك كراد ىف نإ : لاق ىسوم اي تقدص : لاق «هلام ىف اعمط نوعرف دبعت تنأو

 ىف هعضوو هذخأف كلذ نوعرف غلبف هللا لوسر ىسوم هللا الإ هلإ ال :لاقف هب هربخأف معن : لاق ؟هّللاب
 نإف مهنم ىنصلخي نأ كبر لأسا ىسوم اي :لجرلا لاقف تارم ثالث ليربج هجرخأف رانلا ىلع نهد

 ىسوم اي : ليربج لاقف رانلا ىلع نهدلا ىف هعضوو نوعرف هذخأف كاذ نم ريخ مالسإلا ىلع توملا
 .هحور مودقل ةنجلا تحتف دقف كبحاص ىف كرجأ هللا مظع

 ىراصنلا نم اًموق دجوف ءًالبج دعصف قيرطلا نع لضف ةوزغ ىف نيحلاصلا ضعب جرخ :ةياكح
 مهبايث لثم تسبلف انظعيف ةرم ماع لك ىف بهار انيلإ جرخي لاقف مهنم ادحاو لأسف ىسرك مهدنعو

 دمحم ةمأ نم الجر مكيف نأل اًظعاو مكل تسل سانلا اهيأ : لاقف «ىسركلا ىلع بهارلا دعص املف

 كتلأس نإ : لاقف اًمئاق بثوف كارن ىتح انيلإ مق كنيد قحب كيلع تمسقأ ىدمحم اي : لاق مث هك

 ؟اهلثم ايندلا ىف قلخ لهف اًرامث ةنجلا ىف قلخ هللا نأ تعمس :لاق . مغن : لاق ؟ىنبیجت ءیش نع

 ريظن اهل لهف ىبوط ةرجش نم نصغ هيفو الإ تيب ةنجلا ىف سيلف : لاق نوللاو مسالا ىف معن : لاق
 معطلا ةفلتخم راهن ةعبرأ ةنجلا ىف :لاق . كلذك ءامسلا ىف سمشلا تطسوت اذإ معن لاق ؟ايندلا ىف

 فنألا ءامو حلام نيعلا ءامو رم نذألا ءام معن :لاق ؟ايندلا ىف ريظن كلذل لهف دحاو لصأ نم جرخت

 هيلع دعصي نآ لجرلا دارأ اذإف ماع ةئامسمخ هلوط اًريرس ةنجلا ىف نإ : لاق بيط مفلا ءامو نتنم

 تلخ فيك لبإلا ىلإ نورظني الفا : ىلاعت هلوق معن :لاق ؟ايندلا ىف ليثشم كلذل لهف هل أطأطت

 نوبرشيو نولكأي ةنجلا لهأ نإ : لاق ةمئاق بثت مث ضرألا ىلإ اهسأرب ىوهت ١١[. :ةبثافلا] 4 »

 ايش ىهتشا املك همأ نطب ىف نينجلا معن : لاق ؟ايندلا ىف ريظن كلذل لهف نوطوغتي الو نولوبي الو

 :هل تلق مث ‹طوغتيالو لوبي ال ةدملا هذه ىف وهو هيلإ ءاذغلا غلبيف همأ ىلع ةوهشلا كلت هللا عقوأ
 اهحاتفم نأ بتكلا ىف ترق دقو ةنجلا حاتفم نع ىنلأس هنإ : بهارلا لاقف ء ةنجلا حاتفم نع ىنربخأ

 . ريثك قلخ هعم ملسأو ملسأف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال

 نيحو هربق ىفو هتوم دنع ملسملا سين هللا الإ هلإ ال نأ لیربج ینربخآ یک یبنلا لاق :ةدئاف

 الإ اهب هل متخي دبع نم ام هنإف هللا الإ هلإ ال هونقلف تملا رضتحا اذإ 5 ىبنلا لاقو هربق نم جرخی

 رشع هل بتك ايندلا دنع هبلقو هللا الإ هلإ ال :دبعلا لاق اذإ : ىدنقرمسلا لاقو «ةنجلا ىف هداز تناك

 برغملاو قرشملا نيب ام تألم هّللا عم ناك نإو ةنسح ةئامعبس هلف ةرخآلا دنع ناك نإو تانسح
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 الإ یراب ال وآ یرابلا الإ هلإ ال وأ نمحرلا الإ هلإ ال وآ هللا الإ ین ىنمحري ال رفاكلا لاق ول :ةلأسم

 اًتمؤم كلذب ريصيو «هّللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال هل تناك هللا لوسر دمحأ وأ مساقلا وبأ وأ هللا

 ٠۱[۰ :یررسا) € ءیش هلثمک سیل یلاعت هنأب دقتعیو هیبشتلا هنم اربي یتح اهبشم نوکی نآ الإ

 ةدابع ىلإ اهنع عجرت نأ كل نآ امأ : لاقف اًران دبعی اًخیش =-مالسلا هيلع - يسوم ىأر :ةياكح

 هيلع ىشغ ىتح ىكب مث ملسأف مالسإلا هيلع ضرعف معن : لاق ؟ىنلبقي هيلإ تعجر نإ : لاقف ؟هّللا
 نم نأ تملعامأ ىسوم اي :لاقف هلهأ تنأ امك هلماع بر ای :لاقف ءاّتیم هدجوف یسوم هکرحف

 .نيبرقملا لزانم ىف هتلعجو نيدحوملا لزانم هتلزنأ دقو «هانبرق انيلإ برقت نمو هانحلاص انحلاص

E Oاهاندبع دق ربكألل رغصألا لاقف رانلا نادبعي ناثدحم ناوخأ  

 كلام ىلإ ابهذف هتقرحأف اهيف هدي امهنم لك عضوف اهانمزالف الإو اهانكرت انتقرحأ نإ رظننف ةليوط ةدم
 ريغصلا ملسأ املف اهريغ دبعأ ال :لاقف ءربكألا ىلع ةواقشلا تبلغف مالسإلا امهملعيل رانيد نبا

 هنم لكأت المع بلطاو قوسلا ىلإ بهذا : هتأرما هل تلاق حبصأ املف هبر دبعي بارخ ناكم ىلإ بهذ

 دنع تلمع :لاق ؟اًئيش تلمع له : هتأرما هل تلاقف عجر مث ليللا ىلإ هيف ىلصو ناکم ىلإ بهذف

 ىنتمركأ بر اي : لاقو ةدابعلل جرخ ىناثلا مويلا ىف ناك املف اعايج اوتابف ادغ كيطعأ :لاقو كلملا

 عجر املف «ىلايع ةقفن مه ىبلق نع عفرت نأ ةعمجلا موي مويلااذهو نيدلا اذه قحب كلأسأف مالسإلاب

 هعم لجر رهظلا تقو انءاج : تلاقف «كلذ نع مهلأسف ريثك ماعط مهدنعو حرف ىف هلايع دجو اليل

 رانيدب تبهذف كاندز تدز نإو نيموي ىف كلمع ةرجأ اذه كجوزل ىلوق :لاقو رانيد فلأ هيف قبط

 هتربخأ امل مهرد فل ىناطعأو ملسأف ةرخآلا اياده نم رانيدلا نأ فرعف اينارصن ناكو ىفريصلا ىلإ

 . هلل اركش اهجوز دجسف قبطلاب انءاج ىذلا لجرلا رمأو كرمأب

 لاق اهنم قلخ سيلبإ نأ رانلا راضم نم :راكفألاو سوفنلا ةهزن ىف لاق :ىلوألا :ناتدئاف

 ةزعلاف ر .ر] ( 60 نيعمجأ مهنيوغأل كتزعبف ل لاق كلذلف ةزعلا ران نم قتلخ هنإ : ىبطرقلا

 عفنياهب ىکلاو ءهجولا ¿ نسحتو دربلا عفدت ءاتشلا ىف اهعفانم نمو «مدآل دوجسلا نع ربكتلا هتثروأ

 .اهعنم لحي ال هنأل ةقدصلا ىف ىتأيسو ىمغلبلا نايسنلاك ةقيقشلا نم عفني سأرلا ىفو «جلافلا نم

 نم اهب ىفكو مالسإلا ةمعن ىلع هلل دمحلا : تافرع لبج ىلع نيحلاصلا ضعب لاق :ةيناشلا

 غرفن ىتح هللا دبع اي الهم : فتاه هب فتهف تافرع ىلع اهلوقي نأ دارأ لباقلا ماعلا ناك املف «ةمعن

 ريغ ىلع وه نم ىأر اذإ ناك : بلاط ىبأ نب ىلع دالوأ ضعب نع لاقو «یضاملا ماعلاب اهباوث نم

 ىلعبو اين دمحمبو اباتك نآرقلابو اتيد مالسإلاب كيلع ىنلضف ىذلا هّلل دمحلا : لاق مالسإلا نيد
 ىفو دب رانلا نيبو هنيب هللا عمجي مل كلذ لاق نم : لاقو ةلبق ةبعكلابو اًناوخإ نينمؤملابو اًمامإ

 مل ادمص اًدرف ادحأ ادحاو هللا هلإ ال نأ دهشأ اًينارصن وأ ايدوهي ىأر اذإ : لاق ملسم نم ام ثيدحلا
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 ىذمرتلا هركذ ةنسح ىنارصنو ىدوهي لكب هل هللا بتك دحأ اوفك هل نکي ملو ادلو الو ةبحاص ذختي
 .ميكحلا

 لاقف [۱۷ :ميرم]( اباجح مهنود نم تذحَتاف] : یلاعت هلوق نيحلاصلا ضعب أرق :ةياكح

 : ىدوهيلا لاقف ىوقتلاب اهنم وجنن نحن : لاقف ءاوس اهيف متنأو نحنف اًقح لوقت ام ناك نإ :ىدوهي

 ةيآلا ٠٠١[ :فارعالا]( اهبتكأسف ءىش لك تعسو ىتمحرو ] : ملسملا أرقف نيقتملا نم اًضيأ نحنو
 هبايث تملس نمف رانلا ىف كبايثو ىبايث حرطأ ملسملا لاقف لوقت ام قدص ىلع اًناهرب ديرأ : لاقف

 بايث نود اهتلكأف اهيلإ تلخدف رانلا ىف اهحرطو ملسملا بايث ىف هبايث ىدوهيلا لعجف حيحص هنيدف
 . ىدوهيلا ملسأ كلذ دنعف «ملسملا

 مالستسالا وه : مالسإلاف «نطب ام ناميإلاو رهظ ام مالسإلا :ءاملعلا ضعب لاق :ةلاسم
 ناكرألاب لمع امه ناميإلاو مالسإلا : مهضعب لاقو «بلقلاب قيدصتلا وه :ناميإلاو «دايقنالاو

 قلعتف روباسين ىسوم نب ىلع لخد ردلا رن باتك ىف تيأرو نانجلاب قيدصتو ناسللاب رارقإو
 ىبآ ینثدح : لاقف كئابآ نم هتعمس اًتيدح انثدح نيرهاطلا كئابآ قحب اولاقو هتلغب ماجلب ءاملعلا

 ىبأ ینثدح : لاق نیدباعلا نیز یبأ ینثدح : لاق رقابلا یبأ ینثدح : لاق رفعج یبآ ینثدح لاق یسوم

 :لوقي ب ىبنلا تعمس : لاق «-مهنع هللا ىضر - بلاط ىبأ نب ىلع ىبأ ىنثدح :لاق نسحلا
 ىلع دانسإلا اذه تأرق ول دمحأ مامإلا لاق «ناكرألاب لمعو ناسللاب رارقإو بلقلاب ةفرعم ناميإلا»

 . قافأف عورصم ىلع هأرق هن : ليق هنونج نم أربل نونجم

 نعو ةداهشب هل متخو هنع هللا جرف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال : همانم ىف لاق نم :ةفيطل
 ريصي ىتح ءامسلا تاقبط تقرح هللا الإ هلإ ال دبعلا لاق اذإ » ب ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -سنأ
 هل تسرغ هللا الإ هلإ ال لاق نم» :ثیدحلا ىفو «بکاوکلا لثم اهلوح هلامعأو رمقلا لثم هباتک یف
 حلثلا نم اًصضايب دشأو لسعلا نم ىلحأ همعط ضيبأ كسم نم اهتبنم ءارمح ةتوقاي نم ةنجلا ىف ةرجش

 رشكأ هللا ريخ : لاقف ءاهلوق نم رشكن دا هللا لوسر اي :لجر لاقف «كسملا نم اًحير بيطأو

 . «بيطأو

 امهانملع ىأ :دينجلا لاق ٠١[ :لمنلا] امْلع ناَمْيَلسَو دواد اتيتآ دقلو م :ىلاعت هللا لاق

 ٦[ :عتلا)ي ىوَقَلا ةَملك مِهَمَرأو ] : ىلاعت هلوق ىف : مهضعب لاقو .( ميحرلا نَمحرلا هللا مسي
 بهذت مل ةفرعملا لهأ عامسأ ظفللا اذه عرق اذإ : ىريشقلا لاقو . ( ميحرلا نمحَرلا هللا مسب ىه

 هللا هبلقب دهش وأ هللا هنذأب عمس وأ هللا : هناسلب لاق اذِإف «هناحبس هدوجو ريغ ینعم ىلإ الو مهموهف

 فرعي هللا هناسلب لوقيف هللا ىلإ اهلئاق ةوهش نوكي ال هللا الإ ىنعم ىلع ةملكلا هذه لدت ال امكف
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 : لاقيو هللا ىدي نيب هرهاظب قلعتیو هللا هرسب دهشیو هّللا هح ورب بحیو هَّللا هداؤفب ملعيو هللا هبلقب
 نمحرلا هللا مسب هعمسآ نمف ةبرقلا دئاوز اهراهنأو ةلصولا فئاطل اهراهزأو بابحألا عيبر ةلمسبلا

 ةظع باتك ىف لاقو هلاضفأ فطلب هشيع ميحرلا نمحرلا هعمسأ نمو هلالج فشك ىف هشهدأ

 همالس نيسلاو هباب ءابلا ليقو «هالعو هدجم ميملاو هؤانس نيسلاو هؤاهب هللا مسب نم ءابلا : بابلألا

 فاشك نمحرلا بويغلا مالع ريغ ىفو هتفرعم ميملاو هرتس نيسلاو هتكرب ءابلا ليقو «هماعنإ ميملاو
 نع وفعي ميحرلا تاكربلا لزنم نمحرلا تاوعدلا بيجم هللا بونذلا رافغ ميحرلا بوركلا

 ىلإ قرشملا نم ميغلا بره 4 ميحأرلا نمحرلا هللا مسب إف لزن ام لوأ» :## ىبنلا لاقو «تائيسلا

 ال هتزعب هللا مسقأو «بهشلاب نيطايشلا تمجرو اهناذآب مئاهبلا تغصأو حبرلا تكسو برملا

 الإ ءیش یلع الو -هنع هللا یضر - سابع نبا ةياور ىق هللا اقش الإ نشير ىلع هسا یمسب

 لابجلا تجض ( ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب  تلزن امل :-هنع هللا یضر - ىلع لاقو «هیلع هکراب

 تإ هارب نر ناما ب لاقو ءلابجلا دمحم رحس رافكلا لاقف اهيود عمسن انك ىتح

 یف یتایسو « ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب إل هلوأ ءاعد دري ال» :ةب لاقو . ؟عمسي ال هنكل هعم لابجلا

 لاق ءاهذارسو نيخلا ىقاع نيب اك عألا للا يا نيرا فأ ناه كلا اش امالا وأ

 : لاقف كل اَعوط ضرألا تلعج دق هيلع هللا ىحوأف مدآ ىلع كلذ دتشا ليباه ليباق لتق امل : ىفسنلا
 لاقف «ىنيذخأت ال ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب  قحب ضرأ اي ليباق لاق هب تمه املف هیذخ ضرأ اي
 هة له فرا ا نلاللا

 نيقباسلل هّللاف قباسو دصتقمو ملاظ :ماسقأ ةثالث قلخلاو ءامسأ ةئالثب هباتك هللا حتتفا :ةياكح

 . نيملاظلل ميحرلاو «نيدصتقملل نمحرلاو

 بر اي :لاق ءامسأ ةثالثب ب دمحم ةمأ تمركأ ىنأ ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ :ىلوألا :دئاوف
 ءامسألا هذه قحب بر اي :لاقف ىمعأ لجر هدنع ناکو ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب ] :لاق ىهامو

 . لاحلا ىف هرصب هيلع هللا درف یرصب ىلع در
 نم ةعكر فلأ ىلع مهتالص نم ةعكر ديازتت ةمألا هذه لامع تنزو ةمايقلا موي ناك اذإ :ةيناثلا

 (ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) مهتالص ىف نولوقي اوناك : مهل لاقيف كلذ نم نوبجعتيف مهريغ ةالص

 : Eكل نوبتكي ةظفحلا نإف ( ميحرلا نمحرلا هللا مسي  

 كل نوبتكي ةظفحلا نإف ( ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب إل : لقف كلهأ تيشغ اذإو غرفت ىتح تانسحلا

 كلذ سافنأ ددعب تانسحلا نم كل بتك دلو ةعقولا كلت نم لصح اذإف « لستغت ىتح تانسحلا

 دمحلا ل و 4 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ل : لقف ةباد تبكر اذإ ةريره ابأ اي ءهباقعأ سافنأ ددعبو دلولا

 .ةنسح ةوطخ لك ددعب كل بتكي 4 هل
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 ي ميحرلا نمحرلا هللا مسب إف أرق نم» ل ىبنلا نع -هنع هللا ىضر - دوعسم نبا نع :ةثلاثلا
 .«ةجرد فالآ ةعبرأ هل عفرو ةئيس فالآ ةعبرأ هنع احمو « ةنسح فالآ ةعبرأ فرح لكب هللا بتك

 لاقي ةنجلا ىف اراد هلل نإ» : لاق لب ىبنلا نع -هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نع :ةعبارلا
 هللا لوسر اي : ليق «قيرط اهل سيل ءاوهلا ىف ىهو رون نم اهيف هللا هقلخ ءىش لك ءرونلا راد اهل

 .اهيلإ نوريطيف  ميحرلا ِنمحرلا هللا مسب ] :اولوق مهل لاقي : لاق ؟اهيلإ نودعصي فيك

 لعج هّللاو «هباتک ناونع نم هطخسو هدیس اضر فرع اًباتک هدبع ىلع دیسلا بتک اذإ :ةفيطل
 هركذ ءهاضر كلذب ملعف رهاقلاو رابجلا هللا مسب : لقي ملو ميحرلا نمحرلا هّللا مسب هباتك ناونع

 ( © نيمّلاعلا بر هلل دمحْلا ب هباتك هللا ادتبا امل : ىنارعشلا رهاوج ىف ىلازغلا لاقو «ىفسنلا

 [ةحنافلاا 4 © ميحرلا نمحرلا : هلوقب هبقعف كلذ نم بهرت سوفنلا نأ هناحبس ملع ١[« :ةحتافلا]

 , تعاط ىلع نوعآ نوکیف یبطرقلا داز هیلإ ةبغرلاو هنم ةبهرلا نيب هتافص ىف عمجيل

 «ىعفاشلا دنع اهنم ةيآ ةلمسبلاو ةحتافلا ىف 4 © ميحرلا نمحرلا # ررك ليق نإف :ةلاسم
 كلام لر ةع كلذ مواهب اعر هحل دكا ىيروباملا رش ي كبارا بارلا

 ةعامج نع ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب » نيب اًقورف لقن مث رتغي العل ء[٤ :ةحنافلاا 4 © نيدلا موي

 نمحرلا : ةمركع لاقو «ضرألا لهأب ميحرلاو ءامسلا لهأب نمحرلا كاحضلا لاقف ءءاملعلا نم

 لئسي ملاذإ ميحرلاو لئس اذإ نمحرلا : كرابملا نبا لاقو ةمحر ةئامب ميحرلاو ةدحاو ةمحرب

 مج رلا نحرلا : ليقو ابات نمل عيحيرلاو مآ نمل نمنحرلا نيطرقلا ر يسفت ىف تيارو بضخ

 ردقيام قلخي ميحرلاو دبعلا هيلع ردقي ال ام قلخي نمحرلا ىزارلا ريسفت ا

 صو س اا لا ا ا هه ا داها نعال رقع روا ج
 هنأل تبأف «هنع وفعلاب اهرمأو اهب اعدف «معن :اولاق ؟هتدلاو قع له : لاق . هللا لوسر اي ىلب :اولاق

 ةعست هتلمح : تلاقف رانلاب هقرحأ : لاق ؟اذه ام هللا لوسر اي : تلاقف رانلاو بطخلا اعدف اهنيع علق

 هلإ ال نأ دهشآ :لاقو هناسل قلطناف هنع تفعف توفع مألا هتمحر نإف : لاق نيتنس هتعضرأو رهشأ

 هللا ريغ هب ىمسي الف ظفللا صاخ نمحرلاف :هريغو ىروباسينلا لاق . هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ
 ةميحر تناك اهنإف ةأرملا هذهك هريغ ىلع قلطي هنأل ظفللا ماع ميحرلاو «هقزرب هقلخ هنأل ىنعملا ماع

 : ىبرعلا نبا لاق مظعأ نمحرلا : ليق نإف «نينمؤملا الإ مح ري الف ةرخآلاب ىنعملا صاخو ةنامحر ال

 نأ : باوجلاف ءىلعألا ىلإ ىندألا نم جيردتلا ةداعلاو هدعب ميظعلا ركذ ملف مظعألا هللا مسا هنإ
 بلطأ : لاقف رباكألا ضعب نم اريسي ايش بلط هنأ مهضعب نع ىكح امك ريقحلا هنم بلطي ال ميظعلا

 بلطت نأ ىنم تييحتسال نمحرلا ركذ ىلع ترصتقا ول : ىلاعت لوقي هنأكف ريقح لجر نم ريقحلا
 هللا متلأساذإ ىبنلا لاقامك ةميظعلا رومألا ىنم بلطاف اًتامحر ىنتملع نكلو ةريسيلا رومألا
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 ناغاذإ = لاعت هللا همز ت هفلؤم لاق كردق حلم ولو ىنم بلطاف ميحر اًضيأ انأف سودرفلا هولأساف

 كيس ءاملعلا لاق حلملا مكمادإ ديس ال ىبنلا نع هجام نبا ىور دقف بلطلا ىف اريقح حلملا

 ةدعملا نم مغلبلا علقيو ءاًضايب ةضفلاو «ةرفص هب دازي بهذلا ىتح «هحلصي ىذلا وه ءىشلا

 نم هردق عم هباهكلد اذإ نانسألا نم رفحلا علقيو داؤفلا عجو نم عفنيو حايرألا درطيو ردصلاو

 عم رانلا ىلع عضو ذإو اًحابص لمعتسا اذإ اميس ال نوللا نسحيو هجولا نم ةرفصلا بهذيو ركسلا
 باحصأل ةضراعلا ةيمغلبلا ماروألل حلاص وهو سرضلا عجو نكسي مفلا ىف لعج مث لخلا
 . هللا ردق نإ مركلا باب ىف ةدايز هذه ىلع ىتأيسو «ىصحت ال هعفانمو ءاقستسالا

 ىلإ رظنأ ىنعد ىتبأ اي : تلاقف «ةريغص تنب ةمجعملا لاذلاب ذورمنلل تناك :ليق :ةياكح

 ىلع ناك نم :لاقف ؟رانلا كقرحت ال فيك :تلاقف اًملاس هتدجوف هيلإ ترظنف «رانلا ىف ميهاربإ

 «كدنع لوخدلا ديرأ : تلاقف رانلا هقرحت ال ةفرعملا هبلق ىفو  ميحرلا نمحرلا هللا مسب إل هناسل
 تعجر املف اًمالسو درب اهيلع رانلا تراصف : تلاقف هللا لوسر ميهاربإ هللا الإ هلإ ال : ىلوق : لاقف
 هللا رمأف اديدش اباذع اهبذعف عجرت ملف ميهاربإ نيد نع عوجرلاب اهرمأف كلذب هتربخأ اهيبأ ىلإ

 سئارع یف تیأرو ایبن نیرشع هل تدلوف هدلوب اهجوز مث میهاربإ دنع اهعضوو اهذخأف لیربج
 : ميهاربإ لاق «ةنس ةرشع تس نبا ناكو «اًسجرن وأ ادروو ءام نيع رانلا ىف دجو ميهاربإ نأ ىبلعثلا

 ليقو «مايأ ةعبس اهب ماقأ :ىدعسلا لاق «رانلا ىف اهب تنك ىتلا مايألا نم امايآ معنأب طق تنك ام

 . نيعبرأ

 نيب هلو الإ دحأ نم مكنمام نإف سجرنلا اومش ةي ىبنلا نع ثيدحلا ىف ءاج :ىلوألا :دئاوف

 هّللا ىضر - ىلع لاق «سجرنلا مش الإ اهبهذي ال ماذج وأ نونج وأ صرب نم ةبعش داؤفلاو ردصلا

 ىف ولو ةرم ةنسلا ىف ولو ةرم ةرهشلا ىف ولو «ةرم مويلا ىف ولو سجرنلا اومش » 44 ىبنلا نع -هنع
 ظفاحلا هلقن «سجرنلا مش الإ اهبهذي ال صربلا وأ ماذجلا وأ نونجلا نم ةبح بلقلا ىف نإف ةرم رهدلا
 سوفنلا ةهزن ىف لاق -هنع هللا ىضر - ىلع نع هدنسب ئرقملا نب ىرزجلا دمحم هللا دبع وبأ

 ءاذغ زبخلا :سونيلاج لاق «عادصلا نمو مغلبلا نم نئاكلا سأرلا عجو نم عفني همش : راكفألاو

 . سجرنلا نمث ىف امهدحأ لعجيلف نافيغر هل نمو حورلا ءاذغ سجرنلاو ندبلا

 هئام برشو ناقفخلا نم عفني همش درولا احیرو اًنولو ًالکش د اهنسحأو راهزألا ناطلس :ةيناثلا

 ىوقيو ءارفصلا ةكرح نكسي درولا مشو فاعرلا عطق فنألا ىف لعج اذإو «٠ توصلا نسحي

 . ةا ىبنلا ىلع ةالصلا باب ىف اذه ىلع ةدايز ىتأيسو ةنطابلا ا

 ركذلا هعفديف ههجو لبق نم توملا كلم هيلع لزن فراعلا رضتحا اذإ : ىفسنلا لاق :ةثلاللا

 : هل لوقيف ةعامجلا ةالصل ىشملا هعفديف هيلجر لبق نم ىتأيف ةقدصلا هعفدتف هيدي لبق نم ىتأيف

 تراط نمؤملا حور هتأر اذإف ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب  بتکیف هایإ هرأو كفك ىلع یمسا بتکا
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 ال لوقيف «دسجلا اذه ىف ىنتنكسأ تنأ :توملا كلمل حورلا لوقت ةياور ىفو ءاهبر ىلإ اًقوش

 ذخ : ىلاعت هللا لوقيف ةمالعب ىنتئا : لوقتف «هلوسر انأ لوقيف ىننكسأ ىذلا الإ ىنجرخي ال لوقتف

 ءةنجلا ىلإ اًقوش تراط اهتأر اذإف ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب ل اهيلع ةحافت ذخأيف « ةنجلا نم ةحافت

 قرو ةراصعو بلقلا ىوقي حافتلا لكأو غامدلا ىوقت حافتلا رهظ مش : تاقولخملا بئاجع ىف لاق

 . مومسلا نم عفني ةرجش

 ءاطع خيشلا ىلإ هلاح اكشف «برشلاو لكألا كرت ىتح ابح ةيدوهي بحي ىدوهي ناك :ةياكح
 علط دق نيملسملا خيش اي لاقف اهعلتباف اهعلبب هرمأو ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) بتكف «ربكألا
 للا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ انأ «مالسإلا ىنببحأو ةأرملا ىناسنأ رون ىبلق ىلع
 ىف تيأر دق «ةأرملا كلت انأ نيملسملا مامإ اي : تلاقو خيشلا ىلإ تءاجف كلذب ةآرملا تعمسف

 نمحرلا هللا مسب ل : ىلوق :اهل لاقفءاطع خيشلا ىلإ ىبهذاف ةنجلا تدرأ نإ لوقي ًالئاق مانملا

 ةأرملا تهبتناف تيأر ام هللا كاطعأ دق ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) ةئراق اي اهادانف  ميحرلا

 اهيف ىنديعت نأ € ميحرلا نمحرلا هللا مسب إل قحب كلأسأ ىنتجرخأ مث ةنجلا ىنتاخدأ براي :تلاقو
 الف هئاضعأ ىلإ رظنيف هودر : مهل لاقيف ادبع ةمايقلا موي ةينابزلا ذخأت : ىفسنلا لاق «ةتيم تطقسف

 :هل لاقيف © ميحرلا نمحرلا هللا سب  ضيبأ طخب هيلع اذإف كناسل جرخأ : لاقيف ريخ اهيف دجوي
 . كل توفع دقف بهذا

 نمحرلا هللا مسب ] لقيلف رشع ةعستلا ةينابزلا نم هللا هيجني نأ دارأ نمدوعسم نبا لاق :ةدئاف

 راهنلاو نيللا «بونذ عبرأ بونذلاو عبرأ اهتاملك :هريغ لاو رم ب ا ورخ نأل (ميحرلا

 نع -هنع هللا ىضر -كلام نب سن نعو «ةعبرألا بونذلا هنع هللا رفك اهلاق نمف « ةينالعلاو رسلاو

 نمحرلا هللا مسب ]) :اولوقي نأ مهبايث اوعزن اذإ مدآ ىنب تاروعو نجلا نيعأ نيب ام رتس» :ة# ىبنلا
 ىف كئادعأ نم كل اًباجح مسإلا اذه راص اذإ كلذ ىف ةراشإلاو :ىزارلا نيدلا رخف لاق « 4 ميحرلا

 . ةينابزلا نيبو كنيب اباجح ريصي الف ايندلا
 اهنع هاهنف ًالتاق امس ىل نإ هل لق هللا ىبن اي تلاقف ةميظع ةيح داطصي لج رب ىسيع رد :ةياكح

 نمحرلا هللا مسب »ب نكلو هتوقب ىنبلغ ام هللا حور ای : لاقف یسیع اهب رم كلذ دعب مث ‹عجری ملف

 . یمس لطبأف (ميحرلا

 ىلع تنمأ نآلا :لاق مدآ ىلع ( ميحرلا محلا هللا مب تلزن امل بدلا لاف :ةدئان
 مث هتوم دعب تعفترا مث قرغلا نم اهب اجنف حون ىلع تلزن مث تعفترا تام املف باذعلا نم یتیرذ

 تلزنف تعفترا مث رحبلا نم ملسف ىسوم ىلع تلزن مث امالسو ادرب رانلا تراصف ميهاربإ ىلع تلزن
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 املف «نامألا ةيآ كيلع تلزنأ دق هيلإ هللا ىحوأف ىسيع ىلع تلزن مث هكلم ماقتساف ناميلس ىلع
 هباتك نمؤملا ذخأي «ةمايقلا مزي ناك اذإف ةمايقلا موي ىلإ # 3ظ دمحم ىلع تلزن مث تعفترا هللا هعفر

 نم اءولمم ناک هنإ : لاقیف «هیف ءىش ال ضیبأ وه اذإف ( ميحرلا نمحرلا هلا مسب :  لوقو هنیمیب

 ةمألا هذه صئاصخ نم ةلمسبلا : ىبطرقلا لاقو 4 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب ل هتحم نكلو تائيسلا

 دواد نب ناميلس دعب دحأ ىلع لزنت مل ةيآب مكربخأ الأ» ب ىبنلا نع ةدرب نع ىزارلا ريسفت ىفو

 ىلع ءاملعلا عمجأ : ىزارلا لاق «( ميحرلا نمحرلا هلا مّسب ] :لاق هللا لوسر اي ىلب :تلق یریغ
 دلولا تذخأ اذإ ةلباقلا ىتح هللا مسب :لوقيو الإ لامعألا نم لمع ىف عرشي ال نأ بحتسي هنأ

 هاكح ءمحرلا ةملظو ةميشملا هملظو ءاشحألا ةملظ «ثالث تاملظ نم جرخ هنإف هللا مسب :لوقت

 .دجملا تاقدارس لهأو عبسلا تاومسلا لهآ ةءارق ةلمسبلاو . ىوغبلا

 نم :لاقف كدحو بهذت فيك :رويطلا هل تلاق سيقلب ىلإ دهدهلا ناميلس لسرأ امل :ةياكح

 ىلع رمف «ةمايقلا موي ىلإ اًجات هسأر ىلع هللا عضوف ماضي ال ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب ] هعم ناك

 ةلمسبلا سيقلب ىلإ ناميلس بتك املو «هريغ نوئطخي ال اوناكو قدانبلاب نومري دايص فالآ ةعبرأ
 فلآ ةئام دئاق لك دي تحت دئاق فلأ رشع انثا اهدي تحت تناكو هكلم ىلع ةدايز اهكلم هللا هاطعأ

 كلذك ءاوهلا ىف هعافتراو كلذك هضرعو اعارذ نونامث هلوط ريرسلا وهو ميظع شرع ىلعو لتاقم

 . اهنع هللا ىضر - ةشئاع بقانم ىف ىتأت هتفصو لتاقم هلاق

 :لاقف 4 ميحُرلا نب نمحرلا هللا مسب إل اهيف سيل ةيضق هل تعقو هنأ ةاضقلا ضعب نع : :یکحیو

 هللا مسا ىلع همسا نامیلس مدق فیک : لیق ناف ءاًئیش لئاسلا طعي ملو مهکرت یآ مهیسنف هللا اوسن
 : هوجو نم باوجلاف ؟یلاعت

 هللا ملع املف ءاهفذقو اهمتش نم اًقوخ فيرشلا مسالا ىلع همسا مدقف ةرابج تناك :لوألا

 . ةمغار یهو اهب هرفظ هتین نم كلذ

 نم هنأ تملع دهدهلا تأرو ليبس اهيلع دحأل نكي ملو ةداسولا ىلع باتكلا تأر امل ا

 ال سيقلب مالك نم ناميلس نم هنإ هلوقف ةلمسبلا هيف تدجو هتأرق املف ء«ناميلس نم هنإ لاقف ناميلس

 املف ءداتعملا وهامك ةلمسبلا هلخاد بتكو نأميلس نم هنإ ناونع بتك ناس. ا

 اهنأل همسا مدق امنإ وهو رخافلا باتك ىف تيأرو ةلمسبلا تأرق تحتف املف هناونع تأرق هتذخأ

 ةرم ةئامتس ةلمسبلا بتك نم فراعملا سمش ىف تيأرو «هللاب فوخي ال رفاكلاو ةرفاك تناك

 ىلإ ىسوم هللا لسرأ املو ناميلس كلم اهب ماقأ هللا نأل هدابع بولق ىف ةبيهلا هّللا هقزر اهلمحو

 رظنأ انأو هرفك ىلإ رظنت تنأ ىسوم اي : ىلاعت هللا لاقف «ةدم هيلع اعدف هنايغط ىف یدامتو نوعرف
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 نمحرلا هللا مسب ل هيلع بتك -مالسلا هيلع - ليربج نأ كلذو هرصق باب ىلع بوتكم وهام ىلإ
 مسب هرصق باب ىلع بتك نوعرف نأ ىزارلا ريسفت ىفو « ميرکلا ماقملاب هللا هفصو كلذف ( ميحرلا

 . ةيهولألا ىعدي نأ لبق هللا

 4 اهاّسرمو اهيرجم هللا مب  كتنيفس ىلع بتكا لاق حون موق قرغي نأ دارأ امل :ةفيطل

 هيلع - حون ناك كاحضلا لاق ناعمتجي ال باذعلاو ةمحرلا نإف ميحرلا نمحرلا بتكت الو “[۱:دوه]

 ناتزرخ حون عم ناكو تسر اهاسرم لاق اذإو ةنيفسلا ترج اهيرجمم هللا مسب :لاق اذإ -مالسلا
 امهادحإ :-امهنع هللا ىضر - سابع نيا لاق رمقلا ناكم ىرخألاو سمشلا ناكم ةدحاو ناتئيضم

 اوسمأ اذإف ءةالصلا تيقاوم امهب فرعي ناكف «ليللا داوسك ءداوس ىرخألاو «راهنلا ضايبك ءاضيب

 رامحلا ةنيفسلا لخد نم رخآو هذه دارس هذه ضايب بلغ اوحبصأ اذإو هذه ضايب هذه داوس بلغ

 یئاوهو یران مسج سيلبإ نأل ديعباذهو ىزارلا لاق هريسفت ىف ىبطرقلا لاق «سيلبإ هب قلعتو

 . حيحص ربخ هيف وري مل اًضيأو قرغلا نم رفي فيكف

 اوبكر اذإ قرغلا نم ىتمأ نامأ ةَ ىبنلا لاق ةرفغمل | عاستا نع ةرفسملا هوجولا ىف تيأر :ةدئاف

 موي هتضبق اعيمج ضرألاو هردق قح هللا اوردق امو ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب ل :اولوقي نأ نفسلا

 اهيرجم هللا مسب ف ٦۷[ :رررا) ( 69 نوک رشي اًمع ٰیلاعتو هناحبس هنیمیب تایوطم تاومسلاو ةمايقلا

 نع ىزوجلا نب ال نيظعاولا ناتسب ىف تيأرو «[؛١ :درم) ( 0 ميحُر روفغل ىبر نإ اهاسرمو
 بتكأ لوقيف ملقو ساطرقو ةاود هعم هربق ىف كلم لحد الإ نيدي دبع نم ام لاق ىرصبلا نسحلا

 هللا مسب  ملقلا هب ىرجي ام لوأف ةداعسلا لهأ نم ناك نإف بتاك ريغ ناک نإو هلمع بتکیف كلمع

 . ربقلا باذع نم نمأيف ىلاعت هللا نذإب & ميحّرلا نمحرلا

 «قرغف ءام ىف عقوو عجرف هتبرضف ناركس وهو ىخأ ىلع لخد : نيحلاصلا ضعب لاق :ةياكح
 امل معن :لاق ؟ةنجلا ىف تنأو ناركس تومت مل : هل تلقف ةنجلا ىف ةليللا كلت ىف هتيأر هتنفد املف

 رکنم ىلع لخد املف ءاهتعلتباف ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) اهيف ةقرو تيأر كدنع نم تجرح

 . هل ترفغ دق یدبع قدص دانم یدانف ینطب یف همساو ینالآست امھل تلقف ریکنو

 ةقرو هبيج نم جرخي هنأ ريغ برشي الو لكأي دحأ هري ملو رهدلا مئاص لجر ةكمب ناك :ةياكح

 كلذ نم بجعتف ةلمسبلا اهيف دجوف هبيج نم لساغلا اهجرخأ تام املف ءاهيلإ رظنيف هراطفإ دنع

 لاقو .هانقفو ةيميحرلابو هل انرفغ ةينامحرلابو هانيبر ةيمستلاب انإف كلذ نم بجعت ال فتاه هب فتهف
 . هتدومو هتبحم ميحرلا همسا یفو هرصنو هنرع نمحرلا همسا یف : ءاطع نبا

 نمحرلا هللا مسب » نوقطني ال موي اذه ( ميحّرلا نمحرلا هللا مسب إل لافطألا ءاكبل بتكي ٠ةناذ
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 4 مههاونأ ىلع متخت مويا  ميحرلا نَمحَرلا هللا مسي » نمحرلل تاوصألا تعشخو  ميحرلا
 ٦١[ :سی]

 دادملا عبني امك رونلا هنم عبني ماع ةئامسمخ اهلوط ءاضيب ةرد نم ملقلا هللا ىلح :ىلوألا :دئاوف

 زع هللا لاقف ماع ةئامعبس ىف اهبتكف ( ميحرلا ن نَمحرلا هللا مسب ] بتكي نأ هرمأ مث ايندلا ملق نم
 N ES GL لجو

 نم لفقو بهذ نم باب اهل ءاضيب ةرد نم ةبق جارعملا ةليل ىأر ةت ىبنلا نأ اًضيأ ركذو . ىفسنلا

 ليقف عجري نأ دارآأف «لبج سأر ىلع ريطك اوناكل ةبقلا كلت ىلعاوسلج سنإلاو نجلا نأ ول بهذ
 :لاقف © ميحرلا نَمحُرلا هللا مسب إ» وهو كعم اهحاتفم : ليقف ةلوفقم اهنأل : لاق ؟اهلخدت ال مل :هل

 جرخي ريغتم ريغ ىأ نسآ ريغ ءام نم رهن راهنأ ةعبرأ اهيف ىأرف حتفناف ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 نيبراشلل ةذل رمخ نم رهنو «ةلالجلا ءاه نم جرخي همعط ريغتي مل نبل نم رهنو «هّللا مسب ميم نم
 نم دمحم اي : ىلاعت هللا لاقف «ميحرلا ميم نم جرخي ىفصم لسع نم رهنو «نمحرلا ميم نم جرخي
 ىلع تقلغأ امل اخيلز نأ اهلئاضف نمو ةعبرألا راهنألا هذه نم هتيقسل ءامسألا هذهب كتمأ نم ىنركذ

 اذك .هل حتفناف  ميحرلا نمحرلا هللا مسب )» : باب لك ىلع لاق اهنم برهو باوبأ ةعبس فسوي
 . ىلاعت هللا ءاش نإ اهطئارشب اهلئاقل حتفت ةنجلا باوبأ

 لهو حيحصلا نم اهريغ نمو فالح الب ةحتافلا نم ةيآ ةلمسبلا نأ ىعفاشلا بهذم :ةينانلا

 اهافن نم رفكي الف « ىناثلا امهحصأ ناهجو «مكحلا ليبس ىلع وأ عطقلا ليبس ىلع نآرق ةلمسبلا

 نماهفذح ىلع نوملسملا عمجأو رفك اهافن نمف < «عامجإلابف لمنلا ىف اهتوبث امآو ءاهتبثأ نم الو

 ةءارب نأل ليقو «ناعمتجي ال فوخلاو نامألاو «نامآ ةيآ ةلمسبلاو فيسلاب تلزن اهنأل «ةءارب ةروس

 كالا تلاقو نرخلا ناجم ةا ةف لإ كر ق داتضلا ر فج لاق لاف

 .ةروسلا لوأ نم ةيآأب تسيل

 دنعو ىعفاشلا دنع ديصلا لح ادمع ولو اهكرت نإف هديصلا لاسرإ دنع ةيمستلا بحتسي :ةثلاثلا

 هنع ةياورلا ىف فلتخاو دمعلا ةروس ىف كلام هقفاوو ءالف الإو لح اًيسان اهكرت ولو «ةفينح ىبأ
 ىف اهميرحت ىلع عمجملا ةتيملاك نوكيف اًقلطم ةيمستلا كرتب لحي ال :دمحأ مامإلا لاقو نايسنلاو

 ىذلا ريزنخلاك وأ هافك نإ قمرلل ادس اهنم لكأي هنإف ةالصلا لضف ىف هنايب ىتأيسو ء«رطضملا ريغ قح

 لكأي الو ريزنخلا نم لكأي رطضملا نإف ىمدآلا ريغ ىرخأ ةتيم دوجو عم رطضمل ولو هلكأ لحي ال
 صرح ىلع عوبطم هنأل ريزنخلا محل هللا مرح امنإ : ةدئاملا ةروس ىف ىزارلا لاق «ىمدآلا ةتيم نم

 هللا همرح كلذلف لكآلا فوج ىف هسنج نم ءزج هنم دلوتي ءاذغلاو تاوهشلا ىف ةديدش ةبغرو ميظع

 سوفنلا ةهزن ىف لاق ءةميمذلا قالخألا نم ةمالسلا ةياغ ىف ناويحلا نأل ةاشلا لحأو ىلاعت

 لاقو ءرعشلا نم لضفأ فوصلاو لضفأ نأضلاو زعملاو نأضلا نم دحاولل مسا ةاشلا : راكفألاو
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 اذا ةر لاو هلق ف ار رز هرب هاروت لاها اعضا وت ف رضلا نسل نع ئرضبلا خلا
 -هنع هللا ىضر - ىلع بقانم ىف ىتأت همحل عفانمو لمنلا هبرقي مل نأضلا فوصب لسعلا ءانإ ىطغ
 لاز نذألا ىف رطق اذإو ءءاقستسالا نم هبرش عفني زعملا لوبو سيتلا اًصوصخ هريغ ناويح زعملاو

 لاز مرولا نم ةملأتملا ةبكرلا هب دمضو لخلاب نجعو ريعشلا قيقدب طلخو قد اذإ اهرعبو ءاهعجو
 . ىلاعت هللا نذإب

 كلذ ىلإ هقبسو ءريزنخلا لتق بجي دعاوقلا ىف مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا لاف :ةعبارلا
 حصألا دعاوقلا ىلع دئاوفلا ىف ىنيقلبلا لاقو «نيحيحصلا ىف امك هلتق ىسيع نأل ىقهيبلا

 دوهيلاو ىراصنلا دنع مارح همحلو الف الإو بحتسا ررض هعم لصح نإ :هريغ لاقو «بابحتسالا

 .همحل لكأب امحل لكأي ال فلح نم ثنحي الو : ةضورلا ىف لاق

 بحتسا ادمع ولو اهكرت نإف «ماعطلا ىلع ةيمستلا بابحتسا ىلع نوملسملا عمجأ :ةسماخلا

 وه لف :ًارقيلف هماعط ىلع ىمسي نأ ىسن نم ثيدحلا ىفو هرخآ ىفو هرخآو هلوأ هللا مسب لوقي نأ

 ةتوقاي نم ةنجلا ىف ةنيدم هل ىنب ةدحاو ةرم ماعطلا نم هغارف دنع ١[ :صالخإلا) ( © دسحأ هللا
 دحاو ىمس ولف « نيلكآلا نم دحاو لك ىمسي نأ ىغبنيو تانسح رشع ةمقل لكب هل بتكو «ءارمح

 . مالسلا درك نيقابلا نع آزجأ

 :لاقو الإ دمحم ىنثدح دقل ميظعلا هّللاو :-هنع هللا ىضر - فلا وا ل دالا
 دقل ميظعلا هّللاو : لاقو ليئاكيم ىنثدح دقل ميظعلا هّللاو : لاقو ليربج ىنثدح دقل ميظعلا هّللاو»

 نمحرلا هللا مسب ل : أرق نم یمرکو یدوجو یلالجو یتزعو : یلاعت هللا لاق : لاقو لیفارسإ ینثدح

 تزواجتو تانسحلا هنم تلبقو «هل ترفغ دق ىلع مكدهشأ ةدحاو ةرم ةحتافلاب ةلصتم 4 ميحرلا

 ُنِإو ] : ىلاعت لاق امل رانلا نم كتمأ ىلع تيشخ دمحم اي : ليربج لاق ثيدحلا ىفو «تاثيسلا نع

 ةحتاف تيمس : مهضعب لاقو تنمأ ةحتافلا تلزن املف املف «[؛: .رجحلا] ( ©9 نيعمجأ مهدعومل منهج

 لكل بهاوملا نم ةحتاف لوأ ىهف باطخلاو ةاجنلا باب نمؤملا ىلع اهب حتف ىلاعت هللا نأل باتكلا

 ىلاعتو هناحبس قحلا اهب حتف ام لوأ اهنأل باتكلا ةحتاف تيمس امنإ :دينجلا لاق «بهاوملا نم عون

 . هاضتراو هسفنل هافطصا نم ىلع

 هدلو نم ريخ لان ةرقبلا وأ ءاّرش هنع فرصو هءاعد هللا باجأ همانم ىف ةحتاغلا أرق نم :ةفغيطل
 ٹروي مث اریثک ًالام ٹری ءاسنلا وأ ‹رفسلا ریثک دلولا نوکیو ارکذ ادلو لان نارمع لآو ًالیوط ارمعو

 وأ «مهبولق ةيساق موقب ىلتبيو ةدئاف هنم سانلل لصح ةدئاملا وأ ءهل ةمصاخم هتجوز نوكتو هنع

 ىلع رصتنا لافنألا وأ «ملع لك نم لاني ليقو .اًبيرغ تام فارعألا وأ « هيلع هللا معن ترثك ماعنألا

 ديك هنع عفدو هضرم نم ىفشو مقسلاو مومهلا نم اجن سنوي وأ «نيحلاصلا بحأ ةبوتلا وأ .هودع
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 وأ «سانلا نيب ةعفرو ةزعو هلهأ نم ةوادع لان فسوي وأ ءهقزر رثكو هرمع لاط دوه وأ «ةرحسلا
 اًملاع وأ «هلاثمأ ىلع قاف ارجات ناك نإ رجحلا وأ «نيحلاصلا نم وهف ميهاربإ وأ «هلجأ برق دعرلا

 ضب ىبنلا بحأو اًقزرو اًملع لان لحنلا وأ «هتريرس تنسح اًيضاق وأ هلجأ برق اكلم وأ اًبيرغ تام

 ميرم وأ «هلمع نسحو هرمع لاط فهكلا وأ ءهّللا دنع عفتري ليقو ةبوقع ناطلسلا نم لان ءارسإلا وأ
 قزر ءايبنألا وأ «نسحلا لعفلاو ليللا مايق بحأ هط وأ «ءايبنألا عم رشحو ةلالضلا دعب هللا هاده

 ةفع لان نونمؤملا وأ «تام اًضيرم ناك نإو جح جحلا وأ «ريخلل اًقفوم ناكو سانلا نم ارفاو اظح

 قحلا بحأ ناقرفلا وأ «ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأيو هبلق هللا رون رونلا وأ ءءالبلا نم اجنو
 مظعو هقزر رثك صصقلا وأ ءاًمهفو اكلم داس لمنلا وأ «هقزر هيلع رسع ءارعشلا وأ «هدض هركو

 هيدي ىلع هللا حتفي ليقو ًالامو اًملع لان مورلا وأ «هلهأ نع هدرفأو هللا هظفح توبكنعلا وأ «هرجأ

 نم اًريخ لانو هدوجس ىف تام ةدجسلا وأ «ةمكحو نيقيلا ىف ةوق لان نامقل وأ .كرشلا لهأل ةنيدم

 ادهاز نوكي : ليقو اعاجش نوكي ًابس وأ «هناوخإب ركم بازحألا وأ «ليللا مايق بحي : ليقو هبر

 تافاصلا وأ ءاحلاص هلمع نوكيو 4ب ىبنلا عم رشح سي وأ «هبر ءاضر لان رطاف وأ «لابجلا نكسي

 رفاغ وأ «نيلسرملا عم ناكو هرمع لاط ليزنت وأ ءءاسنلا بحأ ص وأ ًالالح اًقزرو اراب ادلو لان

 فرخزلا وأ «هرمع لاط ىروش وأ «ىدهلل اًموق وعدي هنأك تلصف وأ «تاريخلا لعفي اًتمؤم ناك
 وأ ءادهز لان ةيثاجلا وأ ءراتلا باذع نم نمأ ناخدلا وأ .ةرخآلا ىف رثكو ايندلا نم هظح رغص

 هيدلاوب اًقاع نوكي :ليقو هب قفريو ةنسح ةروص ىف توملا كلم هءاج : قداصلا رفعج لاق فاقحألا

 ايندلا ريخو داهجلاو جرفلا لان حتفلا وأ ت ىبنلا عم رشحيو فاقحألاكف لاتقلا وأ «بوتی مث

 هعاطأ تايراذلا وأ ءاًحالص وأ ءاَّملح لان ق وأ «سانلا نيب حلصأ تارجحلا وأ .ةرحآلاو

 تبرتقا وأ ءاًحلاص ادلو لان مجنلا وأ ةكمب رواجي : ليقو ةايحلا ريصق ادلو لان روطلا وأ «هباحصأ

 ةقزر ىف ةعس لان ةمايقلا ىهو ةعقاولا وأ «سدقلا وأ ءةكم رواج نمحرلا وأ «رحسلا نم ملس

 وأ «راربألا عم هللا هرشحي هنإف رشحلا وأ ءاًّملاع ناك نإ همصحخ بلغ ةلداجملا وأ « هندب ىف ةحصو

 اًعيش لاني هنإف فصلا وأ «رش لك نم وجني :ليقو «ةنسح ةبوت هرمع رخآ ىف هل نوكي هنإف ةنحتمملا

 قافلا نم هللا هرهط نوقفانملا وأ «ةرخآلاو ايندلا ىف اريثك اظفح لان ةعمجلا وأ «رذنب ءافوو ةبقارمو

 وأ «هءاسن قلطي : ليقو قلخلا ةئيسب ىلتبي هنإف قالطلا وأ .قلخلا ةئيس ةجوزب ىلتبي هنإف نباغتلا وأ
 «هودع ىلع رصتنا وأ ةدئاف هنم لانيو ناطلس ةمدخ ىف شاع كرابت وأ .تامرحملا بنتجا ميرحتلا

 اهقلط ةأرما وأ .برضلا تحت تام اًسلاج وأ «بلص اًمئاق الجر ناك نإ ةمايقلا ىهو ةقاحلاوأ

 وأ « نيلهاج موق عم نكس حون وأ «موصلا ريثك نوكيو ديعبلا هيلإ برقي هنإف جراعملا وأ ءاهجوز
 وأ «هقزر هيلع رسع رثدملا وأ «ةدشلا دعب جرفلا لان لمزملا وأ «مهبولق ةيساق موقب رصتني نجلا
 لاط مع وأ «فوخ لك نم نمأ تالسرملا وأ «ةمايقلاكف ناسنإلا وأ «ةنسح ًالاصخ لان ةمايقلا

 اًقيفوت لان سبعو ءاهتاقوأ نع ةالصلا رخؤي هنإ :ليقو «هبلق نم ركنملا هللا عزن تاعزانلا وأ «هرمع
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 عقو راطفنالا وأ «ةبوتلاو عوشخلا لاني : ليقو هيف قزريو قرشملا ةيحان ىف رفسلا قزري هنإف ريوكتلاو

 ناك نإ قاقشنالا وأ «لايكملاو نازيملا ىف نوخي ىنعي أرق امك وهف نيففطملا وأ «ملسي مث ةدش ىف

 لوطت ال اروكذ ادالوأ لان قراطلا وأ كلفلا ملع ملعت جوربلا وأ «هموق نم عمج هيلعاعد اكلم

 ةبيه لان رجفلا وأ ءادهزو املع لان ءةمايقلا ىهو ةيشاغلا وأ « حيبستلا بحي وهف ىلعألا وأ « مهتايح

 اكلم رواج سمشلا وأ « هنيمي قدصي ليقو نيكاسملا معطأ دلبلا وأ «هماع غارف لبق تومي :ليقو

 نيتلا وأ « ضارمألا نم نمآ حرشن ملأو «ةمحرو ةقفش لان ىحضلا وأ «هقزر هيلع رسع لیللاو ًالداع

 فوخ نيب وهف نكي ملوأ «هرمع لاط ردقلا وأ ءاحلاص ادو لان قلعلا وأ «هدعب ةمارك مث ةمادن لان

 وأ «قيرطلا عطق هيلع فيح اًرهاسم ناك نإ تايداعلا وأ «ناطلس نم هيلع ىشخي ةلزلزلا وأ «ءاجرو

 رثكو هقزر لق رثاكتلاوأ «ءاجرلاو فوخلا نيب وهف ةمايقلا ىهو ةعراقلا وأ ءايندلا ىف بغر اًميقم

 وأ «ةيمست بحاص وهف ةزمهلا وأ ءءاجرو فوخ نيب وهف رهدلا وهو رصعلا وأ «هّللاب ذايعلاو هنيد

 تيأرأ يآ «هقزر رسيت شير وآ «هيف اهآرق ناکم ىآ یف ةنتفلا عقت : ليقو هئادعأ ىلع رصتنا ليفلا

 ءهلعفو ريخلا بحأ رثوكلا وأ «هفلاخ نم ىلع رصني :ليقو «نيدلا مويب بذكيو ةاكزلا عنمي ىذلا
 نإ تبت وأ «هلجأ برق الإو ءاًتاطلس ناك نإ روصنم وهف رصنلا وأ «عدبلا لهأ سلاج نورفاكلا وأ

 هلايع لقو هلام رشكو هناميإ ىوق صالخإلا وأ « ةميمنلاب ىشمي وهف اريقف وأ « هلام بهذ اينغ ناك
 سالا وإ «هلاح نسحو هودع ىلع رصتنا :نورثكألا لاق حبصلا وهو قلفلا وأ «هءاعد هللا باجتساو

 نآرقلا متخ نإو ءلهألل عامتجالا ىلع لدت اهتءارق : ليقو «ماوهلاو سنإلاو نجلا رش هنع هللا عفد

 لان ةاروشلا وأ هنيد ىوق فحصملا ىفأرق نمو ءاهتروس ةءارقك ةيآ ةءارقو هتجاح تيضق همانم ىف

 حرش ىف لاق .نورثكألا هيلعو :ىزارلا لاق .ةءارتلا لبق ةذاعتسالا بحتسي ىلوألا .دئاوف

 ىلا نع درو : لاق «نيملسملا ةماع هيلعو : ىفسنلا نيدلا مجن لاق مهفلا ىلإ قئاللا وهو : بذهملا
 ميمسلا هللا نإ نيطايشلا تازمه نمو ميلألا هباذع نم ميظعلا هللا وفعب ذوعأ» :لوقي ناك هنأ ةا
 نم دسانحو ودع لك نم دجاملا دحاولا هّللاب ذوعأ :-هنع هللا ىضر - قيدصلا ركب ىبآ نعو «ميلع

 نم نيعملا للاب ذوعأ :-هنع هللا ىضر - رمع نعو « ميلعلا عيمسلا وه هللا نإ درام ناطيش لك
 نمو ناطيشلا نم نيعملا هللا ذوعأ :-هنع هّللا ىضر - نامشع نعو « نيدلا موي ىلإ نيعللا ناطيشلا
 ههجوو ميظعلا هّللاب ذوعأ :-هنع هللا ىضر - ىلع نعو «ناعتسملا معنملا وهو نايغطلاو رفكلا
 عيمسلا هّللابذوعأ :لوقي نأ اهجو ىعفارلا ىكحو «ميجرلا ناطيشلا نم ميدقلا هناطللسو ميركلا

 هللا ىضر - دوعسم نبا لاق :ىبطرقلا لاق بيرغ وهو بذهملا حرش ىف ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا
 جوللا ىلع ليربج ىنأرقأ اذكه ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هّللاب ذوعأ يج ىبنلا نع -هنع

 ىرقلا ناطرشلا نم هّللاب ذوعأ ةليضفلا ىف هنودو روهمجلا هيلعو بذهملا حرش ىف لاق ظوفحملا
 نم هللا تاملكب ذوعأ لاق ول ىتح ناطيشلا نم هّللاب ةذاعتسالا ىلع لمتشا ام لكي ذوفنلا لصحيو
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 ىفو فوسكلا ةالص نم ىناثلا مايقلا ىف ىتح ةعكر لك هب نايتإلا بحتسيو ىفك ميجرلا ناطيشلا

 هللا ىضر - سابع نبا لاق اهريغ ىف رهجیو ةالصلا ىف هب رسيو «حجارلا ىلع ةيناثلاو ىلوألا ةعكرلا
 .( ميحرلا نمحرلا هللا مسب إظ نآرقلا حاتفمو ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذوعأ نآرقلا لالجإ -امهنع

 ام عيمجو هلل محلا : هلوق تحت ءانثلاو ديمحتلاو ديجمتلا نم نآرقلا ىف ام عيمج :ةيناثلا

 ةعاطلاو ةدابعلا نم هيف ام عيمجو «( بر ] : هلوق تحت ايلعلا هثافصو ىنسحلا هللا ءامسأ نم هيف

 4( © ميحأرلا نَمحَرلا ] : هلوق تحت نارفغلاو وفعلا نم هيف ام عيمجو ¢ © نيملاعلا تحت

 كلب نم لر امو كيإ لز اب نونمۇي نيذّلاو ] : هلوق ثحت ةمايقلا ركذو ديعولا نم هيف ام حيمجو

 4 دبن كاي : هلوق تحت ةعاطلاو ةدابعلا نم هيف ام عيمجو ء[؛ ةرغباا 4 © تونقوي مه ةرخآلابو

 لاؤس نم هيف ام عیمجو ( © نيعتن كاإل : هلوق تحت عرضتلاو لاؤسلا نم هيف ام عيمجو
 نيبرقملا ركذو ماركإلاو ماعتألا نم هيف ام عيمجو اندهاإط :هلوق تحت ةمتاخلا فوخو ةيادهلا

 نيكرشملا ركذ نم هيف ام عيمجو « مهّيَلع تمعنأ نيذّلا طارص © ميقتسملا طارصلا إ» :هلوق تحت

 . 4 © نيلاّضلا الو مهيَلع بوضعمْلا ريغ ] : هلوق تحت
 الط ىبنلا نع -امهنع هللا ىضر - سابع نبا نع ىزوجلا نب ال بولقلا حرش ىف تيأر :ةثلاثلا

 نمو :لوقيف ةالصلا ىدي نيب دبعلا فقو اذإ لوقيو مالسلا كئرقي ىلاعت هللا نإ :ليربج لاق : لاق

 ( © ميحرلا نمحرلا ] :لوقيف نيملاعلا بر نمو :لوقيف 4 © نيملاعلا بر ظ : لوقيف هللا

 موي كلام انأ ىدبع اي :لوقيف )© نيذلا موي كلام : لوقيف ميحرلا نمحرلا نمو :لوقيف

 قايإو دبعت ىايإ انأ ىدبع اي :لوقيف ( © نيعتست كاإو دبعت كايا :دبعلا لوقيف «نيدلا
 ( © ميتا طاَرصلا ل : لوقيف ديرت ىدهلا ىأ : لوقيف  اًندْها لوقيف طعت لس «نيمتست
 دق ىن اودهشا یتکئالم ای :لوقیف ( مهیَلع تمعنأ نیذّلا طارص ظ :لوقیف دیرت طارصلا یأ لوقیف

 :دبعلا لوقيف «نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع تمعنآ نيذلا نم ىدبع تلعج

 تمعنأ نيذلا نم هتلعج ىنأ اودهشا : ىلاعت هللا لوقف 4 © نیلاضلا الو مهيَلع بوصقمْلا ريع
 . نيمآ :ةكثالملا لوقتف نيمآ :دبعلا لوقيف «نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا نم هلعجأ ملو مهيلع

 فرح لك نم هللا قلخي فرحأ ةعبرأ نيمآ نأ هبنم نبا بهو نع هريسفت ىف ىبلعلا لقن :ةعنارئا
 لاق نسحف نيملاعلا بر نيمآ :لاق ول : ةضورلا ىف لاق «نيمآ :لوقي نمل رفغا مهللا لوقي اكلم

 «بجتسا مهللا نيمآ ىتعمو نيمآ ىل رفغا بر لاق نيلاضلا الو : لاق اذإ = ىبنلا ناک یقهيبلا

 هللا الإ اهليوأت معي ال : ليقو «ةمحرلا هب لزنت ةنجلا زونك نم زنك نيمآ : ليقو انءاجر بيخت ال ليقو
 هركذ تافآلا عفدل عباط وه : ليقو تاراشإلا ىف نقلملا نبا هلاق اهئراقل بجت ةنجلا ىف ةجرد : ليقو
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 وعديف ألم عمتجي ال : مكاحلا لاقو ‹«شرعلا زونك نم زنك وه : ليقو تافآلا مهنع هب عفدی هدابع ىلع

 بر متاخ نيمآ ةي ىبنلا نع ىفسنلا نيدلا مجن لاقو «ىلاعت هللا مهباجأ الإ مهضعب نمؤيو مهضعب

 ىفو اهب يَ ىبنلا رمأ ليربج ةحتاف ةحتافلا نم ةيآ نيمآ :دهاجم لاقو نينمؤملا هدابع ىلع نيملاعلا

 اًبابحتسا دشأ ةالصلا ىف هنكل ةحتافلا نم غرف نمل نكل نيمأتلا نسي باحصألا نع بذهملا حرش

 ىلإ لقتني مل نإ هب ىتأ هركذت مث هيسن اذإف « ةيرهجلا ةالصلا ىف درفنملاو مومأملاو مامإلا هب رهجيو

 ةءارقل ًضيآ نمؤي مث هسفن ةءارقل نمأ هقبس نإف هعم مومأملا أرق ةحت ةحتافلا مامإلاأرق ولف عوكر وأ ةروس

 ملعأ هّللاو «دحاو نيمأت هافك اعم اغرف نإف مامإلا .

 حانج لك نع حانج فل نوعبس هل یمدآلا سأرک هسأر شرعلا تحت اکلم هللا قلخ :ةسماخلا
 أر ََلِإ ال هنأ هللا دهش  رسيألا ىلعو صالخإلا ةروس نميألا هدخ ىلع بوتكم ةكئالملا نم ةمأ

 قرارة ةا نم ف لا نويس ق و

 دقف مكسوؤر اوعفرا : ىلاعت هللا لوقيف اودجس ( © نيعتسن كاّيإو دبعن كايإإ» : اولاق اذإف ةحتافلا

 دق ىنآ مكدهشأ لوقيف زيا يدمحم ةمأ نم ةحتافلا أرق نمع ضراف انبر :نولوقيف «مكنع تيضر
 كلم فلأ ةئامعبس اهعم لزن ةحتافلا تلزن امل : ريسفتلا ىف ىفسنلا نيدلا مجن لاق «مهنع تيضر

 . ةيندم :دهاجم لاقو «باوصلا وهو ةيكم ةحتافلا :-امهنع هللا ىضر - سابع نبا نعو

 «ءاملعلا رابحألاو مهدنع ديسلا وه بعكلاو ءاملعلا ديس هانعمو رابحألا بعك نع :ةسداسلا

 هللا مهخسم امل روبزلا ىف تناك ولو اورصنت وأ اودوهت امل ليجنإلاو ةاروتلا ىف ةحتافلا تناك ول

 دمحم اي ثيدحلا ىفو . مهلضي ال هللا نأ وجرأ ةمألا هذه ىلع ةيآلا هذه تلزنو «ريزانخو ةدرق

 ثعبي » :ةييىبنلا لاقو «رانلا ىلع هدسج تمرح اهأرق نم بتكلا ىف تسيل ةروسب كتمأ تمركأ

 مهنع هللا عفريف هللا هعمسيف باتكلا ةحتاف بتكلا ىف مهنايبص نم ىبص ًارقيف موقلا ىلع باذعلا هللا
 . «ةنس نيعبرأ

 تجرخ دبعلا اهأرق اذإف ةلمسبلاب اًميم رشع ةسمخ اهيف نأل ةيحاملا اهئامسأ نم :ةعباسلا

 ةئام مهديزيف اندز انبر نولوقيف نيرشع نولوقيف ةلمحلا ىلع لقثيف شرعلاب قلعتتف رويطلاك تاميملا

 ىف سمخلا تاولصلا ىف اهئراقل ىحمت ةئيس ةئامنامثو اَّقلأ ةلمجلا نوكتف ميم لكل ةئيس نيرشعو
 . ةئيس ةئامتسو املأ نوثالث ةليلو موي لك

 وهو «روبثلا نم ءاثلا فورح عبس اهنم ىلاعت هللا طقسأ :هريغو ىروباسينلا لاق :ةنمافلا

 ىظل نم ءاظلاو قيهشلا نم نيشلاو ريفزلا نم ىازلاو ىزخلا نم ءاخلاو منهج نم ميجلاو «كالهلا

 ]1 :نرلرلا] 4 اتاتشأ سانلا ردصي عموی إل : هلوقك نوقرفتي زئموي ةعاسلا موقت موي قارفلا نم ءافلاو

 . عبس اهتايآ نأل ةعبسلا منهج باوبأ نم ىلاعت هللا هصلخ اهأرق نم نأ نطلا ىلع بلغ اهطقسأ املف
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 كانيتآ دقلو :  ىلاعت لاقف مهل اهيلإ رظني هباحصأ نيب نيب ىبنلاو لفاوق عبس هنع هللا ىضر باطخلا

 ةالص لك یف یت اھنأل یناشملا عہسلاب اھتیمستو لفاوق عبسلا ناکم ہہ رہے ( یناّمْلا نم اعبس
 ًطآرصلا اندها © نيعتسن كايإو دبع كابإ]» : لغم ةرركم تاملك اهيف ليقو نيترم تلزن : ليقو
 ميحرلا نمحرلا 4 © نيلاضلا الو مهّيَلع بوضعملا ريغ مهيَلع تّمعْنأ نيذلا طارص © ميقتسملا

 . مدقت امك اهنم ةيآ ىهو ةلمسبلا ىفو اهيف

 لیربجو لیریج تلاس : لاقف ةحتافلا نع ةن ىبنلا لئس :-هنع هللا ىضر - رسنأ لاق :ةرشاعلا
 دمحلا) : ةباتكب ىبر ىنرمأ امل : لاقف اهنع ملقلا تلأس : لاقف ليفارسإ لأس ليئاكيمو ليئاكيم لأس

 قلخف نيفصن هلعجف تاوامسلاو بجحلاو ىسركلاو شرعلا ألم رون جاه ( © نيملاعْلا بر هلل

e A E 

 ةباتكب ىنرمأ مث ةمحرلا رحب هنم هللا قلخف لوألاك رون جاهف ( © ميحرلا ن نمحرلا ) ةباتكب ىنرمأ

 ىنرمأ مث لدعلا لهأ لدعي هيف لدعلا رحب هنم قلخف لوألاك رون جاهف 4 ى نیلا موي كلام

 ليئاكيم ىلإ هعفر لوألا نيفصن هلعجف لوألاك رون جاهف ( © نيعتسن كايإو دبعن كايإ] : ةباتكب
 اندها # : ةباتكب ىنرمأ مث هتعاطل قلخلا قفوي هيف قيفوتلا رحب ىقابلاو ىدابع قزر ةكرب اذه :لاقو

 هنم لسرأ دبع ةياده هللا دارأ اذإف ةيادهلا رحب هنم قلخف لوألاك رون جاهف © ميقتسملا طارصلا

 حانج ىف هلعجف لوألاك رون جاهف  مهيلع تمعنأ نيذلا طارص ] : ةباتكب ىنرمأ مث هبلق ىلإ ةرطق
 ريغإل : ةباتكب ىنرمأ مث اًنيد مالسإلا ريغ نوديري ال كلذلف زيي دمحم ةمأ نيقي اذه لاقو ليربج

 خفنو : هلوق كلذف روصلا هنم قلخف قلخلا هنم عزف رون جاهف ( © نيالا الو مهْيَلَع بوضعَملا

 نم هللا غرف امل «ىلصملا ىلعي ىبأ ثيدح ىفو ضرألا ىف نمو تاوامسلا ىف نم عزفف روصلا ىف
 مث ىلاعت هللا هقلخ ام لوأ ملقلا نأ مدقتو «ليفارسإل هاطعأف روصلا قلخ ضرألاو تاومسلا قلخ

 ضرألاو تاومسلا مقتلي نأ هللا هرمأ ول اكلم اهنم هللا قلخف ةملظ تجاهف نيلاضلا الو ةباتكب ىنرمأ

 اهعضوف ضرألاو تاومسلا لثم ةرخص ىلاعت للا قلخ مث ىرثلا ىلإ رانلا لمحي هرمآو «هيلع ناهل
 نع ءاطغلا فشكي ىأ ۲ :ںترا] قاس نع فشکی موی : ىلاعت هلوق كلذف رانلا سأر ىلع

 .دهج

 ناوضر اهرخآو ميركت اهطسوو ميعن ةحتافلا لوأ : هنع هللا ىضر نسحلا لاق :ةرشع ةيداحلا

 نم ءافش ( دبعن كاي : هلوق ىفف نطابو رهاظ ءاد لك نم ءافش اهيف :هريغ لاقو «ىلاعت هللا نم

 ميقتسملا طارَصلا اندها ]ل :هلوق ىفو ربكلا نم ءافش 4 ©) نيعتسن كاّيإو إط : هلوق ىفو ءايرلا
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 ةالصلا تمسق اًضيأ ثيدحلا ىفو مقس لك نم ءافش ةحتافلا ثيدحلا ىفو ةلالضلا نم ءافش € ©

 «ىدبع ىندجم ىلاعت هللا لاق ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب ] : دبعلا لاق اذإف نيفصن ىدبع نيبو ینیب

 ميحرلا نمحرلا :  لاق اذإو «ىدبع ىندمح :لاق ¢ )نيمّلاَعْلا بر هلل دمحْلا  :لاق اذإو

 : لاق اذإو ىدبع ىلإ ضوف : لاق ( © نيذلا موي كلام : لاق اذإو ىدبع ىلع ىنثآ : لاق ©

 اندا : لاق اذإو .لأس ام یدبعلو یدبع نيبو ینیب اذه : لاق ( © نیعتسن كايِإو دبعن كاإل

 ةالص اهامسو : ىبطرقلا لاق .لأس ام ىدبعلو ىدبعل اذه : لاق تايآلا 4 © ميقتسملا طارصلا

 هب لدتساف ةلمسبلا ركذي ملو نيفصن ىدبع نيبو ىنيب ةالصلا تمسق ةياور ىفو اهب الإ حصت ال اهنأل
 نبا لاق «ةلمسبلاب فصن نم لوطأ ريصي اًغصن نأل اًضيأو ةحتافلا نم تسيل ةلمسبلا نإ لاق نم

 دنع تقلط مويلا فصن قلاط تنأ :لاق ول اذهلو فصن نم لوطأ فصن نوكي نأ زوجي :دامعلا

 اًضيآ ةضورلا ىف تيآرو ىناثلا فصنلا نم لوطأ لوألا فصنلا نوكيف رجفلا نم مويلا نأ عم لاوزلا

 . رشع سماخلا سمش بورغ دنع عقو رهشلا فاصتنا دنع قلاط تنآ : لاق ولو قالطلا باب ىف

 نود ةيرسلا ىف بجت ىليقو .دمحأو كلام دنع مومأملا ىلع ةحتافلا بجت ال :ةرشع ةيناشلا

 نم وهو قوبسملا الإ درفنملاو مومأملاو مامإلا ىلع ةعكر لك ىف اهبوجوب ىعفاشلا لاقو «ةيرهجلا

 دقف جاهنملا مالك همهفي امل اًفالخ حصألا ىلع هيلع تبجو نإو اهنإف اهعسي ال اتمز مامإلا عم كردأ
 كرديو اهكردي هنأ ملع نإو «ةحتافلاب لاغتشالا هل سيلف عكر نأ دعب مرحأ نإو هنع مامإلا اهلمحت

 لاق ءةبحتسم الو ةبجاو تسيل ةلاحلا هذه ىف ةحتافلاو ةبجاو هتعباتم نأل هعم عكري لب اًعكار مامإلا
 یتح ۰ لمزملا]  هنم رسميت اه اوءرفاف إل : ىلاعت هلوقل ةحتافلا نيعتت ال : ةفينح وبأ لاق :دامعلا نبا

 . ةليوط ةيآ وأ تايآ ثالث نم هل دب ال : هابحاص لاقو «ىفك ًالثم ناتماهدم أرق ول

 لاق «بجعلا كنع عفديل ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذَعَت : هريغو ىروباسينلا لاق :ةرشع ةثلاثلا
 لاق ءنآرقلا ةءارق دنع دبعلا لاح داسفإ ىف ناطيشلا نوكي ام ىمسأ : ىفسنلا نيدلا مجن

 : كلوقبو ركشلا باب كل حتفي هلل دمحْلا] : لقو ركذلا باب كل حتفي ةلمسبلا لق : ىروباسينلا
 باب كل حتفي ( © نيذلا موي كلام : كلوقبو ءاجرلا باب كل حتفي 4 © ميحرلا نمحرلا ل

 اندهاإط : كلوقبو صالخإلا باب كل حتفي ( © نيعتسن كابو دبعن كايا : كلوقبو فوخلا
 حتفي ةيآلا  مهيَلع تمعنأ نيذلا طارص ل : كلوقبو ءاعدلا باب كل حتفي ( © ميقتسملا طارصلا
 .ةرهاطلا حاورألاب ءادتقالا باب كل

 هنأ ىلع ةلالد ١(, :ةحنافلا) © نيمّلاعلا بر : ىلاعت هلوق ىف یزارلا لاف :ةرشع ةعبارلا

 كلذ ةلمج نمو ىلاعت هللا ىوس ام وه ملاعلا نأل ناكملاو نامزلا بر وهف ناكملاو ةهجلا نع هزنم
 هيفو هتاقولخم ىلع اقباس نوكي نأ دب ال قلاخلاو امهقلاخو ناكملاو نامزلا بر وهو ناكملاو ةهجلا
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 هتاذ نأكف ءهاوس ام لكل اًقلاخ ناك نيملاعلل ابر ناك امل هنأل لولحلا نع هزنم هنأ ىلع ةلالد اًسضيأ

 هدوجو دعب هنع ىنغ وهف هدوجو لبق لحملا نم اًينغ ناك هنأ امكف لحم لك لبق ةدوجوم ةسدقملا

 : لاق اًضيأ

 نون ىه له [٠ :ةحتافلا] 4( © نیعتسن كاإو دبعن كاإل ىلاعت هلوق ىف نونلا : ريق نإف

 قئاللا نأل لطابف ىناثلا ناك نإو اًحمج نوكيال دحاولا نأل لطابف لوألا ناك نإ ميظعتلا وأ عيمجلا

 . ةدابعلا ىف اميس عوضخلا دبعلاب

 دارملا ناك هدحو ىلص نإف ةعامجلا ةالص لضف ىلع هيبنت هيفو عيمجلا انه دارملا :باوجلا
 . مهريغو ةكئالملا عم كدبعأ ىن

 حالصإ ىف ىعس هنأکف هریغ ةدابعو هتدابع ركذ دقف 4 دبعن كايإ طظ :دبعلا لاق اذإ :رخآ باوج
 هللا ىضق ةجاح ملسمل ىضق نم » :ةلي هلوقل هجئاوح هللا ىضق كلذ لعف اذإف نينمؤملا تامهم

 . (هجئاوح

 انهو 4 دبعن كايإ ]» : لقف نيحلاصلا ةدابعب اهجزمف هتدابع رقحتسا دبعلا نأك :رخآ باوج
 عيمجلا دري وأ لبقي لب ضعبلا لبقي نأ حصي الف لجرل ًالثم ديبع ةرشع عاب اذإ ىهو ةيعرش ةلأسم

 ةصقان تناك نإو «لجرلا اذه ةدابع اهتلمج نم ىتلا نيدباعلا ةدابع دري ال نأ ىلاعت هللا مركب قثاللاف

 . عئابلا ىضرب الإ هدحو بيعملا دري نأ هل سيلف بيع امهدحأب رهظف نيدبع ىرتشا ول امک

 نيمّلاعْلا بر هلل دمحْلا ظ : كلوقب ىلع تينثأ امل ىدبع : لوقي ىلاعت هللا نأك :رخآ باوج
 كدحو كتامهم ىلع رصقت الف كدنع ىردق مظع ( © نيلا موي كلام © ميحّرلا نمحرلا ©

 همسا مدق فيك :ليق نإف ( 6) نيعتسن كايإو دبعن كايإ ]» :لقو نينمؤملا عيمج لحدأ نكلو

 . ( © نيمّلاعلا بر هلل دّمحْلا :  هلوقب ةروسلا لوآ ىف هرخأو ( كاَيإ ] : هلوقب انه ميركلا

 . ىلاعتو هناحبس هل الإ ةدابعلا زوجت الو هريغل نوكي نأ زوجي دمحلا نأ :باوجلاف

 : هجوأ ةسمخ ىلع نآرقلا ىف نيملاعلا هللا ركذ :ةرشع ةماخلا

 ركذ الإ وه تإ ١(« :نترفلا) ( © اریذن نیمّلاعْلل نوکیل ل : یلاعت لاق نجلاو سنإلل :لوألا

 ٠٠۷[. :ءايالا] ( ® نيملَعْلَل ةمحر الإ كاتلسرأ امو ٠١(« .فسربإ 4 © نيمّلاعْلل

 ىأ ء[۷٤ :ةرقبلا] » نیمّلاَعْلا یّلع مکتلضف ین : یلاعت هلوقل مهنامز یملاع :ىناثلا

 ءاَسن ىلع كاقطصاو كرهّطو كاقطصا هللا نإ ميرم اي نيملاعلا ىلع ملع ىلع مهانرتخا دقلو مهنامز

 هذه لضف باب ىف یسیع لضف یف یلاعت هللا ءاش نإ یتأیس امک ٤١[ :نارمع آإ 4 © نیملاعلا

 .ةمألا
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 . نيملاعلل اهيف انكراب ىتلا ضرألا ىلإ ةمايقلا موي ىلإ مدآ نم :ثلاثلا

 یف نوگی خون یلغ نسحلا ءاثلا یب نیملاعلا یف حون ىلع مالس خون دعب ناک نم :عبارلا
 .هدعب نيملاعلا

 رفك نمو :هلوق ىلإ. ۷: :نارمع لآ] € تبل جح ساتلا ىلع هلو ل : یلاعت هلوق ؛نباخلا

 ضرألاو ملاع نجلاو «ملاع سنإلا ةيلاعلا وبأ لاق ء۹۷ :نارمع لآ) € © نيمّلاعلا نع ىنغ هللا نف

 وهو نيدلا موي كلام ةمصعلاب ميحرلا معنلاب نمحرلا ملاع ةئامسمخو فلأ ةيواز لك اياوز عبرأ

 موي رطضت قئالخلا نأل قالطإلا ىلع كلام هناحبس وهو اهكلام هنأب ةمايقلا صخو ءازجلاو باسحلا

 طاسب ىلع نيعتسن كايإو قيفوتلاب دبعن كايإ اًصالختسا نيعتسن كايإو اًصالخإ دبعن كايإ هلل ةمايقلا
 انرأ ميقتسملا طارصلا اندها ةدهاشملا طاسب ىلع نيعتسن كايإو ةدهاجملا قيرطب دبعن كايإ قيدصتلا

 قيرطلا وه ةغللا ىف طارصلاو هللا باتك ميقتسملا طارصلا » :ةيي ىبنلا لاقو «كتياده قيرط

 . «ىراصنلا نيلاضلا الو دوهيلا مهيلع بوضغملاو حضاولا قيرطلا ةلزنمب حضاو نآرقلاو حضاولا

 مهبرف عع دمحم ةمأب هللا اهصخ دقو ديحوت اهرخآو ديمحت اهلوأ ةروسلا هذه :ةرشع ةسداسلا

 مهيبنو نيملاعلا بر مهبرف هللا لوسر دمحم : هلوقب دومحم اًضيأ مهيبنو هلل دمحلا : هلوقب دومحم

 مهيبنو نيدلا موي كلام مهبرف ميحر فوؤر نينمؤملاب مهيبنو ميحرلا نمحرلا مهبرف نيملاعلل ةمحر
 مهيبن «دبعن كايإ : هلوقب مهدوبعم مهبرف ادومحم اًماقم كبر كثعبي نأ ىسع نيدلا موي مهعيفش
 ىلإ ىدهتل كنإو ‹«كلذك مهيبنو اندها هلوقب نينمؤملا ىداه مهبرف ءرشحملااودرو اذإ مهدئاق

 . ميقتسم طارص

 ءاهطقي ىدوهي لجر دادغب ىف ليقف محل ةمطق ىنفج ىف علط : ىقارعلا نب دمحم لاق :ةياكح

 تلعفف ءوضولا بقع باتكلا ةحتاف اهيلع أرقا لوقي ًالئاق مونلا ىف تيأرف هل ىسفن ملسأ ال تلقف

 اًمهرد دادغب عماجب لأس ًالئاس نإ ليقو « ةحتافلا ةكربب تطقس دق اهب اذإ موي تاذ أضوتأ انأ امنيبف

 راقتفالا نم اًمهرد كلئاس انأ : لاقف هكلمأ ام عيمجب اهباوث ىنعبو باتكلا ةحتاف ارقا : لجر هل لاقف

 تن نم : لاق «مهرد فالآ ةرشع هاطعأف رضحخ بايث هيلع اًسراف دجوف جرح مث رابجلا مالك عيب ال

 . كنيقي : لاق

 طرشب هل نذأف هترايز ىف هبر نذأتساف لیربج بجعتف هللا دبعی لجر لوألا نمزلا یف ناک :ةياكح

 : لجرلا لاقف كلذب هربخأو هيلإ لزنف ءايقش ابوتكم همسا دجوف هيف رظنف ظوفحملا حوللا ىف رظني نأ
 ام كلذل ًالهأ نكأ مل ول هّلل دمحلا : لاقف لوقلا هيلع داعأف همالك عمسي مل هنأ ليربج نظف هلل دمحلا
 ىف رظنا ليربج اي : ىلاعت هللا لاقف هئم ليربج بجعتف ءاخرلاو ةدشلا ىلع هلل دمحلاف ىبر ىب لعف
 .ءادعسلا ىلإ ءايقشألا نم لوحت دق هدجوف همسا رظنف ظوفحملا حوللا
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 ىف مالسلا هيلع لايناد رصنتخب سبح- هنع هللا ىضر -بلاط ىبأ نب ىلع نع :یلوألا :دئاوف
 ال ىذلا هّلل دمحلا تلق : لاقف ؟توجن مب : لاقف اًملاس هآرف هنع فشك مث نادسأ هعمو مايأ ةسمخ رئب

 هلل دمحلا هافك هيلع لكوت نم ىذلا هلل دمحلا ءهاعد رم بيخي ال ىذلا هلل دمحلا «هركذ نم ىسني

 اًمرك تائيسلابو اًتاسحإ ناسحإلاب ىزجي ىذلا هلل دمحلا «هريغ ىلإ هيلع لكوت نم لكي ال ىذلا
 ةاجن ريصلاب ىزجي ىذلا هّلل دمحلا ءانلامعأب انقوس موي انؤاجر وه ىذلا هلل دمحلا ءاًنارفغو اًملحو

 ىدبع ىلإ اورظنا : ىلاعت هللا لوقيف هلل دمحلا : لاقف ةمعن دبع ىلع هللا معنأ اذإ» ةه ىبنلا نعو

 اذإ مالسلا هيلع ميهاربإ ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ ةياور ىفو «ةميق هلام ىناطعأف هل ةميق ال ام هتيطعأ
 رسعلا دعب رسيلا اعبرأ هنيعأ ىندمح نم نأ ىسفن ىلع تبتك ىنإف دمحلاب كتالص ًأدباف تيلص
 :دبعلا لاق اذإ» :دإب دمحم انيبن نع .رانلا نم نمألاو ةرخآلاو ايندلا ىف ةحارلاو رقفلا دعب ىنغلاو

 لاق ةثلاث اهلاق اذإف ةعباسلا ءامسلا نيب ام تألم اًيناث اهلاق اذإف ضرألاو ءامسلا نيب ام تألم هلل دمحلا
 : هتدابع ىف لاق ام سيلبإ نأ هللا بتك ضعب ىف تأرق : هبنم نب بهو لاق .«طعت لس : یلاعت هللا
 ثالث هل لجر تيب ىف تلزن : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا نعو هب هللا رکم ام اهلاق ولو هلل دمحلا

 املف ةدحاوب اهل اعدف ليئارسإ ىنب لمجأ سانلا لمجأ نوكأ نأ هللا عدا هتأرما هل تلاقف «تاوعد
 اهدري نأ هللا عدا : اهدالوأ لاقف «ةبلك اهلعجف ةبلك اهلعجي نأ ةيناثلاب اعدف هيف تدهز ةليمج تراص

 . اهيف ثالثلا تاوعدلا تدفنف اهل اعدف : لاق «سانلا انت ريع دقف

 4 مكنديزأل متركش نعل ل : ىلاعت هللا لاق قزرلا ةدايز ىلع لدي مانملا ىف ديمحعلا :ةفيطل

 بهو ىذلا هلل دمحلا : مالسلا هيلع ميهاربإ نع ةياكح ىلاعت هلوقل نيركذ نيدلو ىلعو ء[۷ :ميهاربإ]

 ةرشع عبرأب قاحسإ ةراس دلت نأ لبق رجاه نم ليعامسإ هدلوو «قاحسإو ليعامسإ ربكلا ىلع ىل
 . هنس

 لضفأ هلل دمحلا : ةفئاط تلاقف لضفأ امهيأ هّللا الإ هلإ الو هّلل دمحلا ىف ءاملعلا فلتخا :ةلأسم

 رفكلا عفدت اهنأل لضفأ هللا الإ هلإ ال : ةفئاط تلاقو . ةنسح نورشع اهلئاقلو طقف ديحوت اهيف نأل

 ىف الإ دهشأ ةظفل طرتشي ال هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» لب ىبنلا لوقل
 : لاق ىعفارلاو ىوونلا هححص ام ىلع ةت دمحمأل ةلاسرلاب ةداهشلا نود ةينادحولاب هّللو دهشتلا

 لاق «همالسإ حصي مل ةينادحولاب هّلل ةداهشلا لبق دمحمل ةلاسرلاب رفاكلا دهش ول بذهملا حرش ىفو
 دمحم هرخآو هللا الإ هلإ ال ًالثم راهنلا لوأ رفاكلا لاق ولف نيتملكلا نيب ةالاوملا :ءوضولا باب ىف

 . همالسإ حص هللا لوسر

 ةحتافلاو ىسركلا ةيآ نإ» : لاق ب ىبنلا نع هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نع ىلوألا :دئاوف
 لآل ( كّلمْلا كلام مهّللا لق ]ل «[۱۸ :نارمع لآ] 4ره أل لإ ال هنأ هللا هش ق ا

 : لاقف «كيصعي نم ىلإو كضرأ ىلإ انطبهتأ نلقو شرعلاب نقلعت اهلزني نأ هللا دار امل ١" :دارمع
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 ةريظحب هتنكسو هاوثم ةنجلا تلعج الإ ةالص لك ربد ىدابع نم دحأ نكؤرقي ال یلالجو یتزعو

 نبا هاور «ةرفغملا اهاندأ ةجاح نيعبس موي لك هل تيضقو ةرظن نيعبس موي لك هيلإ ترظنو سدقلا

 .ىنسلا

 ليللا مايق نع : ليق هاتفك ةليل ىف ةرقبلا ةروس رخآ نم نيتيآلاب أرق نم يحيحصلا ىف :ةيناثلا
 . ناطيشو ةفآ لك نم : ليقو

 ءاكذألا ىفو «هّللا هثاغأ بركلا دنع ةرقبلا ةروس ميتاوخو ىسركلا ةيآ أرق نم :ثيدحلا ىفو

 دحأ هللا وه لقو ةحتافلا تأرقو شارفلا ىلع كبنج تعضو اذإ» ٠.جب ىبنلا نع كلام نب سنأ نع
 .«توملا الإ ءىش لك تنمأ دقف

 بقع اهآرق نمو اريثك ىسركلا ةيآ أرقيلف اريخ هتيب ألمي نأ هرس نم ثيدحلا ىف ءاج :ةفلاغلا
 ىفو ةمايقلا موي ىلإ اهثراقل رفغتسي اكلم فرح لک نم یجو ةجرد نيعبرأ هل هللا عفر ءوضولا
 ىلع ةرعش لكب هاظعأو حاصلا ىلإ ةمحرلا باوبأ هيلع هللا حتف همانم دنع اهأرق نم» : رخآ ثيدح

 بورغ دنع اهأرق نم» :رخآ ثیدح یفو «٤ادیهش تام هتلیل نم تام نإو رون نم ةنيدم هدسج
 . «ةجح نيعبرأ هل هللا بتك ةرم نيعبرأ سمشلا

 لکو هتیب نم جرخي نیح یسرکلا ةيآ أرق نم -امهنع هللا يضر ا ع ن راج لاق ةعبارلا

 نآ لبق تام نِإو . هلامش نعو هنیمی نعو هفلخ نمو هيدي نیب نم هنوظفحی كلم فلأ نيعبس هب هللا

 ةيآ ًارقف هلزنم نم جرح نم» :للي ىبنلا نع ةريره ىبأ نعو ءاديهش نيعبرأ باوث هلا هاطعأ عجري

 أرق هتيب لخدو هلزنم ىلإ عجر اذإف هل نوعديو هل نورفغتسي كلم فلآ نيعبس هيلإ هللا ثعبي ىسركلا

 . (هينيع نيب نم رقغلا هللا عزن ىسركلا ةيآ

 باوث هتيطعأ ةالص لك ربد ىسركلا ةيآ ةءارق ىلع مواد نم يسوم ىل, هن یحوآ :ةماخلا

 نمو قيدص وأ ىبن الإ اهيلع موادي ال :لاق اهيلع موادي نمو : لاق نيقيدصلا لامعأو نيركاشلا

 لاقو « هنيد هللا ىفوأ هافق ىلع اًيقلَتسم اهفورح ددع كلذو ةرم نيعبسو ةئام اهأرق نم ًاضيأ اهلئاضف

 هلعلو كلم فلآ نونامث اهنم ةيآ لك عم تلزن ىسركلا ةيآ تلزن امل : ريسفتلا ىف ىفسنلا نيدلا مجن

 :ةهاكلا الا دارا هللا همر

 اذ هحور ضبق ىلوتي ىذلا ناك ةبوتكم ةالص لك ربد ىسركلا ةيآ أرق نم ب ىبنلا نع :ةسداسلا
 ربد ىسركلا ةيآ أرق نم لب ىبنلا نع ءاودهشتسا ىتح هللا ليبس ىف لتاق نمك ناكو ماركإلاو لالجلا

 ىبنلا تعمس ىلع نعو «اهثراق ىلإ هللا رظني ىتح اهفرخ مئتلي ملو تاومس عبس تقرخ ةالص لک
 الإ ةنجلا لوخد نم هعنمي مل ةبوتكم ةالص لك ربد ىسركلا ةيآآرق نم : ربنملا داوعأ ىلع لوقي لب
 «هلوح تاريودلاو هراج راجو هراجو هسفن ىلع هللا هنمأ هعجضم ذخأ اذإ اهأرق اذإو تومي نأ

 هيلع نوه ىسركلا ةيآ أرق نم ل ىبنلا نع ىسرافلا ناملس نع ىنوبلل فراعملا سمش ىف تيأرو
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 الإ دحأ هللا وه ىلق هيف تيب الو اوقفص الإ ىسركلا ةيآ هيف تيبب ةكئالملا ترم امو توملا تاركس
 . مهبكر ىلع اوثج الإ رشحلا رخاوأ هيف تيبآلو «اودجس

 ىف هوركم فلآ هتع هللا فرص ةدحاو ةرم ىسركلا ةيآ أرق نم : قداصلا رفعج لاق :ةعباسلا

 . ربقلا باذع هرسيأ ةرخّآلا يف هوركم فلأو رققلا هرسيأ ايندلا

 ىف اهضمب أ رقف همنغ هب طوحي ةليل لك اهآرقي ناك اصخش نأ عيماجملا ضعب ىف تيأر :ةياكح

 ديوأ ةليل ىلك : كابفف هلانسف همنغ نيب الجر دجو حبصأ ملف اهتءارق لمك ظقيتسا املف مونا هبلاغف ةليل

 ىلإ تعج مث ةاش:تذخأو اهتم تاخدف ةقاط روسلا ىف تيأرف ةليللا تجف ءاًروس ىرأف ةاش ذخأ

 بلاط يبآ نب ىلع رمأف صوصاللا فاخأ تنك لجر لاق : هريظن اًضيأو . تدسنا دق اهتيأرف ةقاطلا

 ىف ناك املف اهعيسن مث اهتأرقف ء(١١٠ :ءارسإلا] ةيآلا  نمحرلا ارعدا وأ هللا اوعدا لق ] : ىلاعت هلوقب
 لاقو ءةيآلا ةكربب ىدي ىلع !وباقف ىتيب ىف نيقوثوم صوصللا تدجو تحبصأ املف اهتأرق يللا ءانثأ

 «ىسركلا ةيآب كنع هد رطاف كديكي نجلا نم اتيرفع نإ دمخمم اي : ليربج لاق : ىفسنلا نيدلا مجن
 ةرماهأرق نم رخآ ثيدح ىفو ؟هنم جرخالإ ناطيش هيف ناكم ىف ىسركلا ةيآ أرق ال» #3 ىبنلا نعو

 تارم ثالثااهأرق نمو ءادعسلا فاديم ىف همسا بتك نيترم اهأرق نمو ءايقشألا ناويد نم همسا یحم

 ىف همسا بثك تارم سمخ اهآرق نمو «ءايبنألا هل عفشت تارم عبرأ اهآرق نمو ةكئالملا هل ترفختسا

 ةينامشلا نانجلا باوبأ هل تحتف تارم نامث اهأرق نمو ةعبسلا منهج باوبأ هنع تقلغآ تارم عبس

 . ًادبأ هبذعي ملو هيلإ هللا رظن ثارم رشع اهأرق نمو ةرخآلاو ايندلا مه ىفك تارم عست ڌ اهآرق نمو

 جدري © ًاطيحُم مهئارو نم للا ارق نم نآرقلا عفانم ىف یمیمتل لاه یلود .نارن
 نسأ هدلوو هسفن ىلع اهأرق نمو ةفآ لك نم هيف نمأ تارم ثالث هرفسل هجو رح دنع هلزنم باب ىلع

 ىسركلا ةيآو شيزق فاليإل ًأرقيلف هريغ وأ اودع فاخو اًرفس دارأ نم ىنيوزقلا لاقو «ءوس لك نم

 .ءوس لك نم نامأ امهنإف

 تلصتا كله املف ىفوع الإ ىلتبم وأ ضيرم سأر ىلع تعضو ام ةوسنلق ىرسكل ناك :ةيامل

 ( © قَسَع © مح إ]) نكاس قرعيف ةمعن نم هلل مك اهيف ةقرو اهيف دجوف هنع هللا ىضر رمع ىلإ
 نارينلا تدمحخ نمحرلا مالك نم «[ ٠ :ةعنارنا 1 4 @ ةوفزتي الو اهنع نوعدصي ال .ىروشلا]

 نبا لاقو ۸ :نارمع نآ] ةيآلا Ç ره الإ لإ ال هنأ هللا دهش ل ميظعلا ىلعلا للاب الإ ةوق الو لوح الو

a O aنه  

e E ررمع .ا ES 
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 ةئامشلث ماعلا ماع فلأ رشع ىنثاب قلخلا قلخي نأ لبق ةداهشلا هذهب هسفنل هّللا دهش امهنع هللا ىضر

 هلوق دعب ( وه الإ َهَلِإ ال : هلوق ىف ةدئافلا ام :ليق نإف :  ره الإ هّلِإ ال هنأ هللا دهَش (.

 ركذو «تابرقلا مظعأب ًالغتشم ناك اهررك املك دبعلا نإف ديحوتلا ةملك راركت :ةدئافلا ليق

 هل دهش ىذلا ىبصلا ذختي نأ ليربج هرمأف اريزو ذختي نأ دارأ رصم كلم فسوي ىلوت امل ىفسنلا

 “)1 و لاق امل ةداهشلا قح كيلع هل نإ : ليربج هل لاقف

 . ةماركلا ىحتسي ي الفأ ةينادح ولاب قلاخلل دهش نمب فيكف «ةرازولا قحتساف قولخمل دهش اذهف

 سي إل نآرقلا بلقو بلق ءىش لكل» :ل ىبنلا نع هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع :ةعبارلا
 ىلع لاقو . ىذمرتلا هاور «تارم رشع نآرقلا ةءارق اهتءارقب هل هللا بتك اهأرق نمو ١[« :سي] € ©
 نآمظ الو عبش الإ عئاج اهآرق ام تاكرب رشع اهيف نإف )نسي ] ًأرقا» :ةلب ىبنلا نع هنع هللا ىضر

 الإ رفاسم الو جرخ الإ نوجسم الو نمأ الإ فئاخ الو جوزت الإ بزعأ الو ىسك الإ راع الو ىور الإ

 هللا ففحخ الإ تيم دنع الو ئرب الإ ضيرم الو اهدجو الإ ةلاض هل تلض نم الو هرفس ىلع نيعأ

 . (هنع

 ىف عمسف نميلا دالبب اًتيم نفد هنأ نيحلاصلا ضعب نع : نيحايرلا ضور ىف ىعفايلا لاق :ةياكح
 ي سسي ] ةروس هدنع تدجو :لاق تيملا ىف وأ كيف برضلا : لاقف دوسأ بلك جرخف ابرض ربقلا

 ىف ةدايز ىتأيسو اديهش تام ( سي  ةءارق ىلع مواد نم یناربطلا نعو «هنیبو ینیب تلاحف

 نوعبس هل رفغتسا ناخدلا ةروس ةعمجلا ةليل ىف أرق نم : ىذمرتلا لاقو . ىلاعت هللا ءاش نإ جارعملا

 . حابصلا ىلإ اكلم

 لجرل تعفش ةيآ نوثالث نآرقلا ىف» :ةإي ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -ةريره ىبأ نع :ةسماخلا

 اهيف تيأرو مكاحلاو نابح نبا هاور ١[٠« :كلسلا] ( كلملا هديب ىذّلا كرابت  :ىهو هل رفغ ىتح

 نع سابع نبا نعو مكاحلا هاور نمؤم لك بلق ىف اهن لب ىبنلا نع دروو سي یف یتلاک ةیاکح
 ةنسح نوثالث هل بتك همانم دنع اهأرق نم ةيآ نوئالث ىهو ةروس هللا باتك ىف دجأل ىنإ» :ةب ىبنلا

 (ظقيتسي ىتح ءوسلا نم هظفحيو هيلع هیحانج طسبي اكلم هل هللا ثعبیو «ةئيس نوثالٹ هنع یحمو

 . هل عفشت اهثراق مودق دنع طارصلا ىلع فقت اهنإ : ةرقبلا ةروس ىف ىروباسينلا لاق

 فلأ موي لك أرقي نأ مكدحأ عيطتسي الأ» :الب ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -رمع نع :ةسداسلا

 .مكاحلا هاور . ١[ :رئاكنا] 4 © رثاكتلا مكاهّلأ إ عيطتسي امأ : لاق كلذ عيطتسي نمو :اولاق «ةيآ

 له» :هباحصأ ضعبل لاق ةي ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -كلام نب سنأ نع :ةعبالا
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 عبر :لاق یلب :لاق ١[« :نورفاکیا) ( ور فاکلا اهيا ای لف كعم سیل : لاق نآرقلا عبر :لاق یلب

 لدعت ١[« :ةلرلزلا)  ضرألا تّلزْلز اذإ سابع نبا ةياور ىفو نيترم اهلاق جوزت جوزت : لاق نآرقلا

 . ىذمرتلا هاور «نآرقلا فصن

 هللا وه لف أرقي الجر عمس هنأ» :ةل ىبنلا نع -هنع هللا ىضر- ةريره ىبآ نع :ةنمافلا

 مث هرشبأف لجرلا ىلإ بهذأ نأ تدرأف «ةنجلا :لاق هللا لوسر اي ؟اذام هتلأسف تبجو :لاقف ( دحأ

 نيسمخ  دحأ هللا وه لق إل أرق نم» :اب هنعو الب هّللا لوسر عم دغلا ىنتوفي نأ تفخ ىأ تقرف

 و نجر نا ىداني رخآ ثیدح یفو ةنس نيسمحخ بونذ هل رفغ ةرم

 ىف ةرم ىتئام اهأرق نم سابع نبا نعو 4 دحأ هللا وه لفل : ةءارق رثكي ايندلا ىف ناك نم الإ موقي

 ىف تيأرو ةرخأتم نوسمخو ةمدقم نوسمخ ماع ةئام بونذ هل رفغ نيسمخب ةعكر لك تاعكر عبرأ
 ةرم باتكلا ةحتاف ةعكر لك ىف أرقي ءاشعلا دعب نيتعكر ىلص نم» يب ىبنلا نع حالفلا ردب باتك

 :زاي ىبنلا نع بلاط ىبآ نب ىلع نعو اةنجلا ىف ارصق هل ىنب ةرم نيرشع (دحأ هللا وه للو
 فز اار هاطغأو رقسلا كلذ رش ةع هللا فرص تاره رغ  دحأ هللا وه لف ل : ًارقف رفاس نمل

 ىسفن كعدوتسأ ىنإ مهلا :لوقي مث ( دحأ هللا وه لف و ةحتافلا أرقي تاعكر عبرأ ىلص نم ةياور

 حرش یف تيأرو عجري ىتح هرمأ حلصيو هدلوو هلهأو هلامو هظفحي هللا نإف یدلوو یلهأو یلامو

 اُّهيَأ اي لف و ةحتافلا : ىلوألا ىف أرقي نيتمكر ىلصي نأ هلزنم نم جرح اذإ بحتسي بذهملا
 دعب أرقي نأ بحتسيو 4 دحأ هللا وه لفل و ةحتافلا ةيناثلا ىفو ١(« :نورناكل] ( © نورفاكلا

 كبو تهجوت كيلإ مهللا :لاق ضهن اذإو ء[١ :شبرت] 4 © شيرُف فاليإل إل و ىسركلا ةيآ مالسلا
 قدصتي نأو ىبنذ ىل رفغاو ىوقتلا ىندوز مهللا «هب متهأ ال امو ىنمهأ ام ىنفكا مهللا تمصتعا

 هبحاصل بحاص لك لوقيو هوعدويو هلهأو هباحصأو هءاقدصأو هناريج عدوي نأو هجو رخ دنع ءىشب

 ريخلا كل رسيو كبونذ كل رفغو ىوقتلا هللا كدوز «كلمع ميتاوخو كتنامأو كنيد هللا عدوتسأ

 ىف ىبطرقلا لاق «ىلوأ هب قوثوملا بيرقلا قيدصلاو ريخلا ىف ةبغر هل نم قفاري نأو تنك ام ثيح

 نوذخأيف ةكئالملا لزنتف هللا بضغ دتشا سوقانلاب رقن اذإ هنع هللا ىضر سنأ نب كلام نع هريسفت

 نم :ةاإإ ىبنلا نع سنأ نعو هبضغ نكسيل ( دحأ هللا وه لق  :نوؤرقي نولازي الف ضرألا راطفأب
 نعو «رسجلا زاتجي ىتح منهج رسج ىلع ارانم هل ینب موی لک ۃرم نیعبرآ ( دحأ هللا وه لف :ًارق

 قزرلا ةلق ةَ ىبنلا ىلإ لجر اكش : لاق ةنيدملاب ةباحصلا نم تام نم رخآ وهو دعس نبا لهس
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 هيلع قزرلا هللا ردأف اهأرقف ةرم  دحأ هللا وه لف :رقاو كلهآ ىلع ملسف تيبلا تلخد اذإ : لاقف

 ةباحسصلا نم تام نم رخآ وهو هنع هللا ىضر عقسألا نب ةلثاو نعو «هناريج یلعو هيلع ضاف یتح

 كلذ ىف هقحلي مل تارم رشع ( دحأ هللا وه لق ] :ًارق مث حبصلا ىلص نم» 5 ىبنلا نع قشمدب
 ةروسو رانلا نم صلخت اهأرق نم نأل صالخإإلا ةروس اهئامسأ نمو :ىروباسينلا «بنذ مويلا

 لاق دَ ىبنلا نأل ساسألا ةروسو هبر فرع دبع اذه لاقف اهؤرقي الجر عمس # ىبنلا نأل ةفرعملا

 مزال نم نأل ةيالولا ةروسو ( ٌدحأ هللا وه لف ىلع عبسلا نوضرألاو عبسلا تاومسلا تسسأ

 وأ بهذ نم كتر امل فص دمحم اب الاف اهرب غو كم راك نأ اهل وز بس هللا راض اهتءارف

 نيدلا من لاق . ةروسلا هذه تلزنف ءايشألا قلخ هنأل ءىش نم سيل ىبر نإ :لاق «دجربز وأ توقاي

 ىف دوصشملا وه دمصلا :ىدعسلا لاق  دحأ هللا وه لف اًضعب اهضعب رسفت ىهو : ىفسنلا
 دحأ ىلإ جناتحي ال ىذلا دمصلا : هنع هللا ىضر ةريره وبآ لاقو «دئادشلا ىف هب ثاغتسملا بئاغرلا

 نبا لاقو «هقلخ ءانف دعب ىقابلا دمصلا نسحلا نع ىبطرقلل ءامسألا حرش ىفو دحأ لك هيلإ جاتحيو
 .ىذلا ملاعلاو هتمظع ىف لمك ىذلا ميظعلاو هفرش لمك ىذلا فيرشلا وه :امهنع هللا ىضر ىلع

 دلي مل دمص دحأ هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لاق نم» ةت ىبنلا نع اًضيأ هيفو «هملع ىف لمك

 مل5 :ىلاعت هلوقو اًضيأ ىناربطلا ةياور نم ىتأيسو «ةنسح ىفلأ هل هللا بتك دحأ وفك هل نكي ملو

 ماكحنا هثاث نأل نآرقلا ثلث لدعت یهو یسیع دلو امک ( ©) دلوی ملول میرم تدلو امک دلی
 ثالث اهأرق نم سابع نبا لاق اهيف عومجم كلذو تافصو ءامسأ ثلاثلاو ديعوو دعو رخآلا هثلثو

 ارق نم» 3 ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر بعك نب ىبأ نعو ةنجلا ىف رصق ةئام هل هللا ىنب تارم

 ؛كرشآو نمآ نم ددعب تانسحلا نم هل بتكو نآرقلا ثلث أرق امنأكف ( © دحأ هللا وه لفط .

 مهروبق ىلع تاومألا ىأرف ةليل تاذ مونلا هكردأف روبقلا روزي نيح بح ضعب ناك :ةياكح

 هللا وه لف :ًآرقف ةنس نيرشع ذنم ىنانبلا تباث انيلع رم نكلو ال :اولاق ؟ةمايقلا تماق له : مهلأسف

 ىبنلا نعو «دعب انيفوتسا امف مويلا كلذ نم اهمساقتن نحف انل اهباوث لعجو ةرم نيثالث 4 Oدحأ

 تاومألل اهباوث بهو مث ةرم ةرشنع ىدحإ 4© دحأ هللا وه لف إل :ًارقو رباقملا ىلع رم نم ةت
 . تاومألا ددعب رجألا نم ىطعأ

 4 ت ذأ هللا ره لف اهيلإ هدابع هللا اعد ةملك ل وأ رازجلا ديعس ىبأ نع :ىلوألا :فئاطل
 : هلوقب نينمؤملا_صاوخل اًتايب داز مث (تّدحأو : هلوقب ءايلوألل اًنايب داز مث صاوخلل دارملا متف

 لف : هلوقب ءاطع نبا لاق ءاهرخآ ىلإ ( دلي مل إل : قلخلل هلوقب اًنايب داز مث ( © دملا هللا
 .نيقيلا هنم كل ريظ ( 2 حا اوقك هَل نكي ملو إل مالسإلا هنم كل رهظ ( ص ذأ هللا وه
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E TETددعلاو ةرشكلا لك ىلع عاونأ ةينامث ىلع كرشلا ج اونآاندجو  قاقدلا  
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 مل :هلوقب لولعملاو ةلعلا ىفنو ( © دملا هللا # : هلوقب بلغتلاو صقنتلا ىفنو ¢ © دحأ
 هل نکی مل یآ ( © ٌذحَأ وفك هَل نکی ملو : هلوقب دادضألاو لاکشألا یفنو ( © لوب ملو دلی
 .دحأ وهو اهمسا ىلع وفك وه ىذلا ناك ربخ مدقت وهو ريخأتو ميدقت هيفف ًالثامم دحأ

 مث :لق لاق مث اًتيش لقأ ملف لق :ىل لاق هنأ :يپ یبنلا نع بح نب لادبع نع یلوألا :دئاوف
 كيفكت ىسمت نيحو حبصت نيح انالث نينذوعملاو 4 ت دحأ هللا وه لق : :لاق ؟لوقأ امف : تلق

 . حيحص ثيدح ىذمرتلا لاق . ءىش لک نم

 ةملظم حير انتيشغذإ نيب ىبنلا عم ريسأ انأ امنيب -هنع هللا ىضر - ماع ب ةبتع نع :ةيناثلا

 امهب ذوعت ةبقع اي :لاقو <( ىد ( © قلا برب ذوعأ لف ب ذوعتي زج ىبنلا لعجف «ةديدش

 « شرر € © قلا برب ذوعأ لف إل : ةروس رقت نأ نم هدنع غلبأ الو هللا ىلإ بحأ ةروس أرقت نلو

 امهنإ لاقيو لعفاف كتالص ىف كتوفت ال نأ تعطتسا نإف ء١٠ ر: 4 © سالا برب ذوعأ لقط و

 اهيا اي لف و صالخإلا ةروس ناتشقشقملا لاقي : ىعمصألا لاقو ؛ قافلا نم نائريت ناتشقشقملا

 رورنکن) € © ورفاکلا

 لف نم سيلبإل اظيغ دشأ ةروس نآرقلا ىف سيل لاق -امهن هللا يضر - ساع با .ع :ةتلاثا

 دنع ارقا : لاق ىنصوأ هللا ىبن اي : لجر لاقو ديحوتو كرشلا نم ةءارياهنإف ( © نورفاکلا اهيا اي

 دمحم اي : نيرفاكلا لوق اهلوزن ببسو «كرشلا نم ةءارب اهنإف 4 ةر رفاكلا اهيأ اب لف : كمانم

 . ديكأعلل اهيف راركتلاو.اًماع كهلإ دبعنو اًماع انتهلآ دبعإ

 كيلإ برقتي اذامب بر اي : تلقف «مانملا ىف ةزعلا بر تيأر ی ی ل کح
 . مهف ريغو مهفب :لاق ؟مهف ريغو مهفب : تلق دمحأ اي یمالكب :لاق ؟نویرقتملا

 نم اهظح امو : ليق ةدابعلا نم اهظح نيعلا اوطعأ ذب ىبنلا نع ىم رتل رخ ىن تيآر :ةدئاف
 :لاقف لیربخ یلآ بع یف امج واش خت ىبنلا نأ هريغ ىفو .فجصملا ىف رظنلا : لاق ؟ةدابعلا
 یتئام موي لک أرق نم این یبنلا نع یبطرقلل راکذألا لتاضق یف راکذتلا یف تیآرو فحصملا یف رظنا

 شأ تاعاطلا نم ءىش سیل سو نب دادش نع هربق لوح روبق عبس یف عفش فحصملا یف اّرظن ةیآ

 هڙرقڀ نم ىلع ارظن نآرقلا أرقي نم لضف» :ٍغيي ىبنلا نو «فحبصملا ىف ةءارقلا نم ناطيشلا ىلع
 نم أرق ثيح ريكفتلاو ربدتلاب ةقلعتم ةليضفلا نأ اًيرق ىتأيسو ؛ةلفانلا ىلع ةضيرفلا لضفك ارهاظ
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 «لسعلاو نآرقلا نيءافشلاب مكيلع -هنع هللا ىضر -نامثع بقانم ىف ىتأيسو «هريغ وأ فحصملا
 نآرقلا ةءارقب كيلع : لاقف هقلح ىف اًعجو ةي ىبنلا ىلإ اكش الجر نأ ىقهيبلا یورو .

 لامعألا لضفآ نع هلأسأ نأ تدراف مانملا ىف ةزعلا بر تيأر ىنالقسعلا ركب وبأ لاق :ةياكح

 هلأسأ نأ تدرأف نآرقلا ةءارق : لاق معن : تلق ؟لامعألا لضفأ نع ىنلأست نأ ديرت : لاقف تييحتساف

 : لاق معن :تلق ؟ةراهطريغ وأ ةراهطب ىنلأست نأ ديرتأ :لاقف تييحتساف ةراهط ريغ وأ ةراهطب

 ةالصب ىنلأست نأ ديرتأ : لاقف تييحتساف ةالص ريغ وأ ةالصب هلأسأ نأ تدرأف ةراهط ريغ وأ ةراهطب

 تييحتساف برعم ريغ وأ اًبرعم هلأسأ نأ تدرأف ءةالص ريغ وأ ةالصب : لاق معن : تلق ؟ةالص ريغ وأ

 ام ىردتأ :لاق مث برعم ريغو اًبرعم :لاق «معن : تلق ؟برعم ريغ وأ ابرعم ینلأست نآ دیرتآ :لاقف

 مك ىردتأ ةنسح نيرشع برعملابو تانسح رشع قلطملا فرحلاب هل : لاق ءال : تلق ىدنع ئراقلل
 طاريق فلآ مهردلاو مهرد فلأ قنادلاو قناد فلأ لطرلاو لطر فلآ :لاق ءال : تلق ؟ةنسحلا

 .هيناعم ةفرعم بارعإإلاب دارملا «ناقتالا» ىف ىطويسلا ةمالعلا لاق .دحأ نزو طاريقلاو

 لاق ةجرتألاك هب لمعيو نآرقلا أرقي ىذلا نمؤملا لثم ةي ىبنلا نع : ىراخبلا حيحص ىف :ةغيطل
 بلقلا كلذك ناجلا هلخدي ال جرتألا هيف ىذلا تيبلا نآ هيبشتلا هجو : «ناويحلا ةايح» ىف ىريمدلا

 نيرظانلا رسي جرتألا نول :ىراخبلا حرش ىف ىوامربلا لاق «ناطيشلا هلخدي ال نآرقلا هيف ىذلا

 نعو «لجرفسلا مكالبح اومعطأ» ب ىبنلا نع ناخرط نبا ركذو ةدعملا غبديو مضهلا ىوقيو
 .'رصبلاو عمسلا ىف ديزي ماعطلا معن نم هنإف لجرفسلا اولك» ةت ىبنلا

 تظفح املك تنأ لاقف هيمرأ مث ؤلؤللا علبأ ىنأك مانملا ىف تير : نيريس نب ال لجر لاق :ةفيطل

 . هاسنت نآرقلا نم اًئيش

 ىلع هبرشا مث اليل هعقنأ ردنكلاب كيلع لاقف ءنايسنلا ريثك انآ : سابع نبال لجر لاق :ةدئاف

 ىوقي ركذلا نابل ىصح وهو ردنكلا لكأ : راكفألاو سوفنلا ةهزن ىف لاق «نايسنلا عنمي هنإف قيرلا

 نهذلا ىف ديزي هخغضمو «رصبلا رون ىف داز هب لحتكاو هناخد ىقلتو هقرحأ نإو ةدعملاو رصبلا

 لجر لاقو ةيمغلبلا ىمحلل ديج وهو مغالبلا عطقيو حيرلا درطي هلكأو «سأرلا نم ةبوطرلا بذجيو

 حرصو « قيرطلا ىف نآرقلا أرقت تنأ لاقف نيطلا ىف ؤلؤللا ىمرأ ىنأك مانملا ىف تيأر :نيريس نب ال
 ىلع بجي «مارحف ةزانجلا فلخ شحافلا طيطمتلاب هتءارق امأو مامحلا ىف ةهاركلا مدعب ةضورلا ىف

 هّللاو «بهذلاو ريرحلا فالخب ؤلؤللا سبل لجرلا ىلع مرحي ال بذهملا حرش ىفو هعنم رداقلا
 . ملعأ

 نع هاكحو هظفح نم ةءارقلا نم لضفأ فحصملا ىف ةءارقلا :راكذألا ىف لاق :ةداف

 ىلع اهقالط قلع ول ةشورلا فو ةع هللا ىضر تركب وبأ فخضملا هامس نم لوأو «باحضألا
 .اهرجح ىف فحصملا عضي نأ اهصالخف اهيدي نيب ةرخآلاو ايندلا عضو
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 تلا نور كغو ةعبتمو فرخ فلا فلا نآرقلا هع مللا يضر كرم نع ىئارطلا ئوز :ةدئاف

 نم اًقرح أرق نم ىذمرتلا ىورو «نيعلا روحلا نم ةجوز فرح لكب هلف نآرقلا أرق نمف «فرح

 .ميلعلا عيمسلا تنآ كنإ لبقت

 نآرقلا ريغ راكذألا ىف :لصف

 :دئاوف هيفو

 نم ناحبس ربقلا نم اتوص عمسف مالسلا هيلع لايناد ربق ىلع -مالسلا هيلع -ىبحي رم :ىلرألا

 عبسلا نوضرألاو عبسلا تاومسلا هل ترفغتسا اهلاق نم توملاب دابعلا رهقو ءاقبلاو ةردقلاب ززعت

 یف اًمیکح ریبعتلاب اًملاع لسرم ریغ أیبن ناک لایناد نإ یبلعثلل سئارعلا باتک یف تیأرو . نهیف نمو
 صاصرلاب ةموتخم ةنازخ اهيف دج وف ةنيدم هنع هللا ىضر ىرعشألا ىسوم وبأ لخدو «رصنتخب نمز

 ىلع دازف هفنآ ساق یتح هلوط نم یسوم وبأ بجعتف بهذلاب حوسنم نفک یف اتیم اهیف دج وف اھحتفف
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 هللا نع تیعوو كلوق انعمسف تلق هللا ىبن اي : لاقف الإ ىبنلا ربق ىلإ ىبارعأ ءاج :ةيناثلا

 رفغتساو هللا اورفغتساف كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو كيلع هللا لزنأ اميف ناكو كنع انيعوف

 فيرشلا ربقلا نم ىدونف . ارفغتسم كتتجو ىسفن تملظ دقو ءاًميحر ابات هللا اودجول لوسرلا مهل
 . كل هللا رفغ دق

 ىف ةدئافلا امف ةلوبقم مهتبوت تناكل حيحص هجو ىلع اوباتو هللا اورفغتسا ول سيلأ :ليق نإف

 نوبلطي باوجلا كلذ نم اورذتعي نأ مهيلع بجوف لوسرلا مكحب اوضري مل مهن :باوجلاف

 . لبقي ال دق هدحو مهرافغتساو لوبقم هرافغتسا نأل «مهل رفغتسي نأ هنم

 هللا ناك امو مهيف تنو مهبذعيل هللا ناك امو ةيآلا تلد : يالا لماع ىزارلا لاق

 ناك سابع نبا لاق «باذعلا نم نامأ رافغتسالا نأ ىلع «[۳۳ :ںاننالا) € © نورفغتسي مهو مهبذعم

 امو : ىلاعت هلوق امأو قابف رافغتسالا امأو ىضم دقف لوسرلا ام رافغتسالاو لوسرلا نانامأ مهيف

 .اب ىبنلاب مهنع هّللا هعفر دقف ايندلا باذع فالخب ةرخآلا ىف ىأ ۳ :لافنألا] هللا مهبذعي الأ مه

 ىلع ةيآلا تلد ٠١۹[« :نارمع لآ] مهل رفغتساو مهنع فعاف ظ : ىلاعت هلوق ىف :یزارلا لاق
 رافغتسالاب هللا هرمأ امف دحأ موي اورف نيذلا ىف تلزن ةيآلا نأل ايندلا ىق رئابكلا لهأل عفشي ي هنآ

 كقحب قلعتي اميف مهنع فعاف : فاشكلا ىف لاق . مهلاؤس بيجيو مهل رفغتسي نأ ديريو الإ مهل



 : ىراخبلا ثيداحأ ضعب ىلع هثالمإ یف ةرمج ىب نبا لاق « یلاعت هللا قحب قلعتی امیف مهل رفغتساو
 :-هنع هللا ىضر -ةريره وبأ لاق . عفشي لازي الف ماودلا ىلع ةرمتسم ةرخآلاو ايندلا ىف ت هتعافش

 ةضورلا ىف لاق اهنياعو اهفرع هنأل ايندلا ىف هتعافش ركذي ملو ةمايقلا موي كتعافشب سانلا دعسأ نم

 . تاعافش سمخ ةمايقلا ىف ةَ هلو

 . فقوملا لهأ نيب لصفلا ىف ىمظعلا ةعافشلا :ىلوألا

 .اهلخدي الف رانلا لوخد قحتسا نميف :ةيناثلا

 .اهنم نوجرخيف رانلا لخد نميف :هثلاثلا

 . باسح ريغب ةنجلا نولخدي ةعامج ىف :ةعبارلا

 .هريغو ىبطرقلا دازو ةنجلا تاجرد عفر ىف :ةسماخلا

 . ةنيدملا ىف تام نميف :ةسداسلا

 . بلاط ىبأ همع نع باذعلا فيفخت ىف :ةعباسلا

 4 هيلع ىلص نميف :ةنماثلا

 ةنجلا نولخدي فارعألا لهأو ءةنجلا لخديف هتائيسو هتانسح توتسا نميف :ةعساتلا

 . ممألا لبق ةنجلا هتمأ لوخد ىف :ةرشاعلا

 ىقبيو هب ىبنلا نع ايندلا ىبأ نبا ىورو . ةمألا نم رئابكلا لهأل ةف هتعافش :ةرشع ةيداحلا

 الف مکلخدأ اًئیش هب نوک رشت ت ال هللا نودبعت متنک نولوقیف رانلا لهآ مهريعيف رانلا نولخدیف موق

 مث رانلا لهأ مهطبغيو اهيف مه ىلا رانلا هب حضنيف ءام نم فكب اكلم هللا ثعبيف «نوجرخت

 دحاو لجرب اولزن مهعيمج نأ ولف سانلا اوفيضتل اوقلطنا : مهل لاقيف «ةنجلا نولخديف اهنم نوجرخي
 كتمحرب قبسي باذع ريغ نم ةي دمحم انيبن ةعافشب ةنجلا انلخدأ مهللا . ةعس مهل هدنع ناك

 . نيمحارلا محرأ هّللاو ةعساولا

 ىف ك هب ءادتقالا «اهنم» ء[١١٠ :نارسع لآل Ç ِرْمَألا ىف مهرواشو ] : ىلاعت هلوق یف :دئاوف
a a O SS Sh 

 ىزارلا هركذ مکترخآب ملعأ انأو «مكايندب ملعأ متنأ ٠ هنعو «ايندلا رومأ ىفاميس ال رخآلا بلقب

 نم لصح ام لصحف كلذب هيلع اوراشأف دحأ ىلإ جورخلا ىف مهرواش امل ؛اهنمو» ةيآلا ريسفت ىف

 مهوتلا كلذ ىلاعت هللا لازأف ايش ةروشملا كلت نم هبلق یف نآ اومهوتل مهرواشی مل ولف مهرارف

 ىضتقي رمألا اذهو هيف صن ال اميف ةروشملا تناك ىزارلا لاق ( ٍرّْمَألا ىف مهرواشوإل : هلوقب
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 ةرواشملا ةع هيلع تابجاولا نمو .ةضورلا ىف لاق «بابحتتسالا ىلع .ىعفاشلا هلمحو «بوجولا

 . حيحصلا ىلع

 «لوقلا هيلع داعأف بضخت ال :لاق . ةنجلا ىنلخدي المع ىنملع هللا ىبن اي جر لاق :ةغلاقلا

 ءاًماع نيعبس بونذ كنع رفكيل ةرم نيعبس رصعلا ةالص لبق هللا رفغتسا : لاق مث بضغت ال : لاقف
 : لاق كلذ هلام :لاق كيبأل :لاق كلذ اهلام :لاق «كمآل : لاق ءاماع نيعبس بونذ ىلام : لاق

 لاوهأ نم نامألا بحتأ مالسلا هيلع ىسوم ىلإ ىلاعت هّللإ ىسوأ ثيدحلا ىفو معن :لاق كناوخإلل
 نيملسملاو تانمؤملاو نينمؤملاو ىدلاولو ىل ميظعلا هللا رغغتسا : لف : لاق «معن : لاق ؟ةمايقلا

 رجأ هل هللا بتك ةرم نيرشعو اًسمح موي لك اهلاق نم نإف «تاومألاو مهنم ءايحألا تاملسملاو

 یلرفغاف ءوس تلمعو یسفن تملظ یبر كناحبس لاق نم ةَ یینلا نع ءایحإلا یفو «اقیدص نیعبس
 ابذ بنذأ نم» :ةاو ىلا نعو «لمنلا بدمك تناك ولو هبونذ ترفغ تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإف

 اي ىنلقأ هللا رفغتسأ ىنعم ضايع نب ليضفلا لاق «رفغتس مل نإو هل رفغ هيلع علطا دق هللا نأ ملعف

 . هللا

 .هّللا الإ هلإ ال وأ لضفأ رافغتسالا ليق نإف :ةلأسم

 نمل لضفأ وهف بيطلاك هللا الإ هلإ الو هطقس رثك نمل لضفأ وهف نوباصلاك رافغتسالا :لاقيف
 ةرم نيعبس نم رثكأ ةليللاو مويلا ىف هيلإ بوتيو هللا رفغتسي ةي ىبنلا ناكو «بونذلا نم هللا هظفح

 ىهو تيوط رافغتسا اهيف سيلو تيوط اذإف ةفيحص موي لك هلو الإ نمؤم نمام ب ىبنلا نعو

 ىبوط ايب ىبنلا نعو «ىفسنلا هركذ .ًالألتي رون اهلو تيوط رافغتسا اهيفو تيوط اذإو ةملظم ءادوس

 هتفيحص هرست نأ بحأ نم» :يي یبنلا نعو هجام نبا هاور اریثک ارافغتسا هتفیحص یف دجو نمل
 مه لك نم هل هللا لعج رافغتسالا مزل نم» ي ىبنلا نعو ىقهيبلا هاور ؛رافغتسالا نم اهيف رشكيلف

 :لي ىبنلا نعو . . یثاسنلاو دوادوبأ هاور «بستحیپ ال ٹیح نم هقزرو اجرخم قیض لک نمو اجرف

 دبع باخ دقو «بنذ ةئامعبس هل هللا رفغ الإ ةرم نيعبس ةليلو موي ىف هللا رفغتسي ةمأ الو دبع نم ام»

 وأ نيترم هابونذاو :لجر لاقو ىقهيبلا هاور «بنذ ةئامحيس نم رثكأ ةليلو موي لك ىف لمع ةمآ وأ

 مث ءاهلاقف یلمع نم یدنع یجرآ كتمحرو یبونذ نم عسوآ كترفغم مهللا لق» : یبنلا لاقف اًنالث

 . مكاحلا هاور «كل هللا رفغ دق مق :ل ىبنلا هل لاقف «یرخآ ةرم اهلاق مث داعف اهدع لاق

 یدالوآ هلکأیف یراد یف اهبطر طقسی ةلخن هراد یف اراج یل نإ هللا یبن ای : لجر لاق :ةياكح

 هلأسا : لاقف لعفي ملف اهلثم ةنجلا ىف كل نمضأو لح ىف هلعجا : لاقف «لح ىف ىنلعجي نأ هلأساف

 لزنف -هّللا ىضر -نامثع هنع اهنزوف اريقف لجرلا ناكو رانيد فلأب : لاقف ءاهايإ ىنعيبي نأ هّللا یبن ای
 ىفو «نامثع ةقيدح لثم ةقيدح تراصف ةنجلا ىف ةلخن نامثعل هللا سرغ دق دمحم اي : لاقو ليربج

 ىف اهلوقي دبع نم ام : لاقف ىلعألا ىبر ناحبس :لاق نم باوثب ىنربخأ لیربج اي» : رخآ ثیدح
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 ىلاعت هللا لوقيو ءايندلا لابجو ىسركلاو شرعلا نم لقثأ هنازيم ىف تناك الإ ةالص ريغ ىف وأ ةالص
 هراز تام اذإو ةنجلا هتلخدأو هل ترفغ دق ىنأ ىتکئالم ای مکدھهشأ ءیش لک قوف انآ یدبع قدص

 لوقيف ىلاعت هللا ىدي نيب هفقوأو هحانج ىلع هلمح ةمايقلا موي ناك اذإف «هربق ىف موي لک لیئاکیم

 . ىقهيبلا هركذ «ةنجلا ىلإ هب بهذاف كتعفش لوقيف هيف ىنعفش بر

 ميظعلا ىبر ناحبس وهو عوكرلا حيبست نم لضفأ ىلعألا ىبر ناحبس دوجسلا حيبست :ةلأسم

 حبس ولو نيسلا ميدقنب اعبس نيتريخألا ىفو ةرشع ىدحإ ىلإ عست نم هلمكأو لامكلا ىندأ وهو ةثالث

 ىبر ناحبس دعب هدمحبو :لوقي نأ بحتسيو : بذهملا حرش ىف لاق حيبستلا لصح ةدحاو ةرم

 ديزي الف مامإلا امآو درفنملل كلذ نأ ىفخي الو ءاًضيآ بذهملا حرش ىف هلاق ىلعألا ىبرو ميظعلا

 هءارو نم ىضر نإ تاريبكتلا ميمجو هدمح نمل هللا عمس هلوقو روكذملا حيبستلاو ثالثلا ىلع

 . وهسلل دجس اهيسن نإو هتالص تلطب ادمع هنم اًيش كرت نإف ءدمحأ مامإلا دنع بجاو

 اًمیظع اکلم دواد لآ یتوأ دقل لاقف ثارح ہآرف حیرلا طاسب یلع نامیلس رم : بهو لاق :ةیاکح
 امم كل ريخ كنم اهلبقتي ةدحاو ةحيبست لاقو هيلإ لزنف ناميلس نذآ ىف هتقلآو همالك حيرلا تلمحف

 . یمه تبهذآ امک كمه هللا بهذآ لاقف دواد لآ یتوآ

 هلل دمحلاو هللا ناحبس لاقو 5 ىبنلا ىلع ليفارسإ لزن -هنع هللا ىضر -سابع نبا نع :ةدئاف
 هللا ملع ام نزوو هللا ملع ام ددع ميظعلا ىلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هّللاو هللا الإ هلإ الو

 ناكو ءاريثك هللا نيركاذلا نم لاصحخ تس هل هللا بتك ةدحاو ةرم اهلاق نمف هللا ملع ىف ام لثمو
 رجشلا قرو طقاستي امك هبونذ تطقاستو ةنجلا ىف اًسارغ هل نكو راهنلاو ليللاب هللا ركذ نمم لضفأ

 هّللاو هللا الإ هلإ الو هّلل دمحلاو هللا ناحبس لاق نم ثيدحلا ىفو «رانلاب هبذعي ملو هيلإ هللا رظنو

 لهأو ايندلا عطقنت هللا كلم ماودو هللا ملع هيف ام ددعو ميظعلا ىلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ

 .اهلئاق باوث عطقني الو ايندلا

 نم هللا ناحبسو اهلئاق مامأ هللا الإ هلإ ال ىتأي ةمايقلا موي ناك اذإ # ىبنلانع ىلوألا :دئاوف
 هسأر ىلع ميظعلا ىلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو هراسي نع ربكأ هّللاو هنيمي نع هلل دمحلاو هئارو

 . ةعيرذلا ىف دامعلا نبا هركذ ءىش سانلا رش نم هبيصي الف ةبقلا لثم

 كناحبس : نيملسملا نم لجر لاقف ** ىبنلا فلحخ رصعلا انيلص . ةباحصلا ضعب لاق :ةيئاثلا

 ىل رفغاف ىسفن تملظو اءوس تلمع كل كيرش ال كدحو تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ كدمحبو مهللا

 بحاص نم :لاق هتالص ٠ ىبنلا ىضق املف «ميحرلا باوتلا تنآ كنإ ىلع بتو ىنمحراو یبنذ

 ىتح كيف نم اهرخآ جرخ ام هديب ىسفن ىذلاو :لاق . هللا لوسر اي انآ : لجرلا لاق ؟مالكلا اذه

 ىتح ءامس ىلإ ءامس نم جرخت اهارأ تلزام مث اهبتکي مهیآ نوردتہی اکلم رشع ینثا ىلإ ترظن

 . ةمايقلا موي اهلثمو اهاطعت ىتح شرعلا تحت تعضو
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 كرابتو ربكأ هّللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس دبعلا لاق اذإ» :ةلب ىبنلا نع :ةثلاثلا

 الإ ةكئالملا نم عيمج ىلع نهب رمي نهب دعصو هحانج تحت نهمضف كلم مهيلع ضبق هللا
 . دانسإلا حيحص : لاقو مكاحلا هاور ؛العو لج نمحرلا هجو نهب ءىجي ىتح اهلئاقل اورفغتسا

 ملعي علطم وه نم ناحبس لوقي -مالسلا هيلع -ليعامسإ ناك : تاداعسلا وبأ لاق :ةععبارلا

 الو تاومسلا ىف ةيفاخ هيلع ىفخي ال نم ناحبس بونذلا ددع ىصحي نم ناحبس بولقلا حراوج
 لا ةع احر ةن تلا فلا ل تك دخ وةر الاف نف دود ر لا فرز زرلا هللا ناس ضرألا يف

 .ةجرد فلأ فلآ هل عفرو ةئيس فلأ

 مب :هل لاقف نينرقلا ىذب عمتجا ميهاربإ نإ -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق :ةسماخلا
 ١[« :صالخإلا] 4 © دحأ هللا وه لق ] : ىلوقب لاقف برغملاو قرشملا كلم تنأو رهدلا تعطق
 فل فلأ هل عفرو ةئيس فلأ فلأ هنع احمو ةنسح فلأ فلآ هل هللا بتك اهلاق نم تاملكلا ءالؤهب

 یسني ال ملاع وه نم ناحبس ینفی ال قاب وه نم ناحبس لاقف ىلع نهضرعا ميهاربإ لاقف «ةجرد

 نم ناحبس فلکتي ال عساو وه نم ناحبس وهسي ال مئاد وه نم ناحبس ماني ال مويق وه نم ناحبس

 : لوقي مالسلا هيلع ىسوم ناك : تاداعسلا وبأ لاقو «ماضي ال زيزع وه نم ناحبس وهلي ال مئاق وه

 رشع موی لک اهلاق نم یوق هناطلس یفو رینم هقارشإ یفو لاع هوند یفو ناد هولع یف وه نم ناحبس
 قلاخلا ناحبس : لوقي مالسلا هيلع مدآ ناك :تاداعسلا وبأ لاق «ةجح لأ نيعبرأ جح امنأكف تارم
 تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام هللا هاطعأ تارم رشع اهلاق نم هدمحبو ميظعلا هللا ناحبس ئرابلا

 ئرابلا قلاخلا ناحبس ربكألا ىضاقلا ناحبس لوقي مالسلا هيلع سنوي نأو «رشب بلق ىلع رطح الو
 لكو ةرم موي لك اهلاق نم : تاداعسلا وبأ لاق «هدمحبو ميظعلا هللا هناحبس ردتقملا رداقلا ناحبس

 رباكألا ضعب نع باتك ىف هتيأر اذكه ةبقر فلأ قتعأ امنأكو ءوس لك نم هنوظفحي كلم فلأ هب هللا
 . ملعأ هّللاو «ملع الو حالص ةمجرت ىلع هل فقأ ملو تاداعسلا ىبأ فيلأت هيلع بوتكم

 ىلاعت هللا همحر ىوونلا مامإلل ءاسملاو حابصلا راكذأ ىف :لصف

 حيبستلاو دمحلا عماجم هيف ايش ىنملعف ىدي بسكب ىنتلغش بر اي : > مالسلا هيلع -مدآ لاق
 ًدمح نيملاعلا بر هلل دمحلا اًئالث لقف تيسمأ اذإو اًلالث لقف مدآ اي تحبصأ اذإ هيلإ هللا ىحوأف

 ینعمو ءاهیقالی یآ همعن یفاوی ینعمو حیبستلاو دمحلا عماجم كلذف هدیزم ۍفاکیو همعن یفاوی

 نمحرلا هللا مسب إل : اًئالث حبصي نيح لاق نم لب ىبنلا نعو معنلا نم هداز امب موقي ىأ هدیزم ۍفاکی

 اًعون نيعبس هنع هللا فرص هيف اكرابم اًبيط اريك ادمح ( © نيملاعْلا بر هلل دّمحْلا © ميحُرلا
 لك ءاسمو موي لك حابص ىف لوقي دبع نم ام + ىبنلا نع نافع نب نامثع نعو « مهلا هاندأ ءالبلا نم

 تارم ثالث ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا ىف الو ضرألا ىف ءىش همسا عم رضي ال ىذلا هللا مسب ةليل
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 اي هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبآ لاق «حیحص نسح ثیدح لاقو «یذمرتلا هاور ءیش هرضی الف

 ضرألاو تارمسلا رطاف مهللا : لق لاق تيسمأ اذإو تحبصأ.اذإ نهلقأ تاملكب ىنرم هللا لوسر

 رش نمو ىسفن رش نم كب ذوعأ تنأ الإ هلإ ال نآ دهشأ هكيلمو ءىش لك بر ةداهشلاو بيغلا ملاع
 رخآ نم تايآ ثالث لاقو اهآرق نم نإف ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هّللاب ذوعأ هكرشو ناطيشلا

 تام مويلا كلذ ىف تام نإو «ىسمي ىتح هيلع نولصي كلم فلأ نيعبس هب هللا لكو رشحلا ةروس

 ةرم فلأ هدمحبو هللا ناحبس حبصأ اذإ لاق نم» : ىبنلا نع سابع نبا نعو «ىذمرتلا هاور ادیهش

 ىضر ءادردلا ىبأ نعو «هریغو یناربطلا هاور “هللا قیتع هموی رخآ ناکو هّللا نم هسفن یرتش دا دقف

 وهو تلکوت هيلع وه الإ هلإ ال هللا یبسح یسمب نیحو حبصی نیح لاق نم» : بط ىبنلا نع هنع هللا

 الب ىبنلا نع . دوادوبأ هاور «ةرخآلاو ايندلا رمأ نم همهأ ام هّللا افك تارم عبس ميظعلا شرعلا بر
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 قتعأ كلوسرو كدبع دمحم نأو كل كيرش ال كدحو تن الإ هلإ ال هللا تنأ كنأ كقلخ عيمجو

 نم هعابرأ ةثالث هللا قت قتعأ اًنالث اهلاق نإف رانلا نم هفصن هللا قتعأ نيترم اهلاق نإف رانلا نم هعبر هللا

 ل ىبنلا نع هنع هللا ىضر نابوث نعو ىئاسنلا هاور «رانلا نم هللا هقتعأ اًعبرأ اهلاق نإف راثلا

 ىلع اح ناک ًالوسرو ایبن ال دمحمبو ايد مالسإلابو ابر هّللاب تيضر ىسمأ اذإو حبصأ اذإ :لاق
 دمحم نب دمحأ مامإلا ةياور ىفو ءةنجلا هل تبجو دواد ىبأ ةياور ىفو «ىذمرتلا هاور هيضري نأ هللا

 ًالوسرو ایبن دمحمب لوقی نأ بحتسیو یسمی نیحو حبصی نیح تارم ثالث كلذ لوقي لبنح نب
 نع یراصنألا بويأ یہآ نعو «ثيدحلاب ًالماع ناك امهادحإ ىلع رصتقا ولف نيتياورلا نيب عمج

 ءىش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال موب لك لاق نم» :ة :ةلب یبنلا

 تاجرد رشع نهب هل عفرو تائیس رشع هنع احمو «تانسح رشع نهب هل هللا بتک تارم رشع ریدق

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لاق نم اًتضیآ یورو یئاسنلا هاور «كلذك ءاسملا دنع نهلاق اذإو ىسمي ىتح

 ىضر لهاك ىبأ نعو ةنسح فلأ فلأ هل هللا بتك دحأ وفك هل نکی ملو دلوی ملو دلی مل هل كیرش

 ىلع اًقح ناك هبلق اهب اًنقيتسم هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم» :ةلظ ىبنلا نع هنع هللا

 ةمطافو ةيقرو موثلك مأو بنيز عبرألا هتانب ضعبل الب ىبنلا لاقو «ةنس بونذ ةرم لكب هل رفغي نأ هللا

 اتو ناك هللا اشا للان الإ وف لو ل رخ الو دمخ وللا ناس ملر  نلشناو نرقص لؤ

 نيح اهلاق نم نإف اًملع ءىش لكب طاحأ دق هللا نأو ريدق ءیش لک ىلع هللا نأ ملعآ نکی ملأشی مل

 نعو «یئاسنلاو دواد وبآ هاور حبصی یتح ظفح یسمی نیح نهلاق نمو یسمی یتحو ظفح حبصی
 هللا لاق ریخب همتخو ریخب هراهن لوا یف حتفتسا نم الت ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -رشب نب هللا دبع

 مدقتو . هلل دمحلاف «نسح دانسإپ یناربطلا هاور كلذ نيب ام یدبع ىلع اوبتکت ال هتکئالمل یلاعت

 ًرشع حبصي نيح ىلع ىلص نم ثيدحو ىسمأ اذإو حبصأ اذإ دحأ هللا وه لقو نيتذوعملا لضف
 اَ ىبنلا ىلع ةالصلا لضف باب ىف ىلاعت هللا ءاش نإ یتأی یتعافش هتکردآ ارشع یسمی نیحو
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 ةبحملا :باب

 : نيفراعلا ضعب لاق ء[١١ :نارمع لآل ( نوُبحت امم اوقفت ىّتح ربا اوانت نأ : ىلاعت هللا لاق

 . سفنلا تومب هتايحو ىح بلق ىف الإ ةبحملا نوكت الو ىريغ ةبحم مكبولق ىفو ىتبحم اولانت نل
 تلاق نادوسلا رب ىلإ رفسلا دارأ املف مالكلا ةحيصف ةرد هل مهضعب ناك : ةياكح ىنعملا ىف ىور مث

 ناريطلا عيطتسي ال ديدح صفق ىف مكنم ريط ىدنع : مهل لقو مالسلا ىباحصأ ئرقآ یالوم ای هل

 مهنآ هل اورهظآو مهتحنجأب اوبرض رويطلا نم اهسنج ىلإ ةلاسرلا ىدأ املف هرمأ ىف ام اورظناف مكيلإ
 اهسفن تقلأو اهتحنجأب تبرضف كلذب اهربخأ عجر املف «مهيلع ةقفش ةلاسرلا غيلبت ىلع مدنف اوتام

 اوتام ىباحصأ نإ ىالوم اي : تلاقو «تراطف اهاقلأو صفقلا نم اهجرحخأف ةتيم اهنأك ضرألا ىلإ

 لاقو اهتايح سوفنلا توم لوقيو . اهلكأ ميرحت جاهنملا ىف ححصو صالخلا قيرط ىنوملع نكلو
 ot] :ةدئاملا] Ç هنوبحيو مهبحي ]ل : یلاعت

 : ىلاعت لاق مهايإ هركذ ىلع مهركذ مدقو هل مهتبحم ىلع هتبحم مدق فيك :ليق نإف

 ٠١١[, :ةرقلا] مک رکذُأ ینورکذاف

 دقف هنم بلطلاب رمأ هناكم بلط ماقم ركذلا نإ ىناليكلا رداقلا دبع خيشلا هلاق ام :باوجلاف

 نم اهزورب دعب الإ اهدوجو حصي الف رايتخا اهيف دبعلل سيل ةيهلإ ةفحت ىهف ةبحملا امأو هل مهركذ
 هللا ةبحم ىنعمو ةنملاو لضفلا هلو «هل انتبحم ىلع انل هتبحم مدق اذهلف ةئيشملا دي ىلع بيغلا بناج

 ىلع لص مهللا ب ىبنلا نعو هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ ىف تلزن ةيآلاو هتعاطل مهايإ هقيفوت
 مكدحأ نمؤيال ب هنع اًضيأ ركذو «ةرضنلا ضايرلا ىف هلاق كلوسر بحيو كبحي هنإف ركب ىبأ

 اإلا يو نامنالا نم للا ف حلاو نجا سانا ة ذوو كلاز نم لإ تخآ نركأ یخ

 هللا ىف ضغبو كعم سيل هللا ىف بحو ضرألاو ءامسلا لهآ ةدابعب ىنتدبع ول ىسيع ىلإ ىحوأ

 عزفلا موي هللا هنمآ ةعدب بحاص نع ضرعأ نم ةت ىبنلا نعو اًئيش كلذ كنع ىنغأ ام كعم سيل

a a E 

 لامعألا لضفأ» © ىبنلا نعو «لجو زع هللا ىلإ ةبرق قسافلا ةمراصم : ليضفلا نعو *# دمحم

 ىف ىلالجب نوباحتملا :ىلاعت هللا لاق» #8 ىبنلا نعو دواد وبأ هاور هللا ىف ضغبلاو هللا ىف بحلا

 نع هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعو دمحأ مامإلا هاور ؛ىلظ الإ لظ ال موي ىآ ةمايقلا موي ىشرع لظ

 نوفرشي ةفرغ فلأ نوعبس هيلع دومع سأر ىلع ءارمح ةتوقاي ىلع هللا ىف نوباحتملا» : ىبنلا

 اوقلطنا ةنجلا لهأل لاقيف ايندلا لهأل سمشلا ءىضت امك ةنجلا لهأل مهنسح ءىضي ةنجلا لهأ ىلع

 ىلع بوتكم سدنسلا مهبايث ةنجلا لهأل مهنسح ءاضأ مهيلع اوفرشأ اذإف هللا ىف نيباحتملا ىلإ
 فرغاهيلع ةتوقاي نم ادمع ةنجلا ىف نإ» :لاق ىبنلا نعو . هللا ىف نوباحتملا ءالؤه مههابج

 نوباحتملا لاق ؟اهنكسي نم هللا بن ای لیق . بکاوکلا ءیضت امک ءیضت ةحتفم باوبأ اھل دج ربز نم
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 نأ ءامسلا نم دانم هادان الإ هَّللا ىف هروزي هاخأ ىتأ دبع نم ام :اًسضيأ یورو «رازبلا هاور «هّللا یف

 : لوقي هيلع نوّلصي كلم فلأ نوعبس هعيش ملسملا راز اذإ ىناربطلا ىورو «ةنجلا كل تباطو تبط
 ىف كبحآ ىنإ : لبج نب ذاعمل هّللا دبع همساو ىنالوخلا ملسم وبآ لاقو كيف هلصو امك هلص مهلا
 ةمايقلا موي شرعلا لوح ىسارك ىتمأ نم ةفئاطل بصتيا : لوقي ةي ىبنلا تعمس ىنإف رشبأ لاقف هللا

 نيذلا هللا ءايلوأ مهو نوفاخي الو سانلا فاخبو نوعزفي الو سالا عزفي ردبلا ةليل رمقلاك مههوجو

 یف هلاق (هَّللا ىف نوباحتملا :لاق ؟مه نم هللا لوسر اي :ليق «نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال

 .فراعملا فراوع

 نوكتو ايندلا ةبحم ىهو ةهوركم نوكتو سانلا ةماع بحي نأب ةحابم نوكت ةبحملا نأ :ملعاو

 ةبحمل ةمزلتسم لوسرلا ةبحمو هلوسرو هللا ةبحم ىهو اًضرف نوكتو ءدلولاو لهألا ةبحم ىهو ةلفان

 نب لھس لاقو ء[١۴ :نارمع لآ] للا مکببحی ینوعیئاف هللا نوبحت متنک نإ لف : یلاعت لاق یلاعت هللا
 یهو ةنطابو دب یبنلا عابتا یهو ۲١[ :نامقل] ( ةرهاَظ همعن مكيلع غبسأو ] : ىلاعت هلوق ىف هّللا دبع

 مضو نيعلا حتفب همعن عفانو رمع وبأ ًأرقو بونذلا نارقغ ةنطابلاو مالسإلا ةرهاظلا : ليقو «هتبحم

 الإو «ىهاونلا رماوألا ىف بوبحملا عابتا ةبحملا ةمالع نمو نيونتلاو نيعلا نوكسب نوقابلاو ءاهلا

 : لئاقلا لاق امك ةمات ةبحمب تسيلف

 عيدب سايقلا ىف یرمعل اذه هبح رهظت تنأو هلالا ىصعت

 عيطم بحي نمل بحملا نإ هتعطأل اًقداص كبح ناك ول

 ؟ةالصلا ىف ىنيع ةرق تلعجو ءاسنلاو بيطلا ثالث مكايند نم ىلإ ببح» :للاب ىبنلا نع :ةفيطل
 «كيلع ةالصلاو «كيدي نيب سولجلا : ثالث مكايند نم ىلإ ببح انو :قيدصلا ركب وبأ لاقو

 ىلع ركب وبأ قفنأ : -اهنع هللا ىضر -ةشئاع تلاق :ةرضنلا ضايرلا ىف لاقو . كيلع ىلام قافنإو
 ‹«فورعملاب رمألا : ثالث مکایند نم ىلإ ببح انآو : هنع هللا یضر رمع لاقو . اَلا نيعبرأ ب ىبنلا

 مكايند نم ىلإ ببح انو : -هنع هللا ىضر -نامشع لاقو .دودحلا ةماقإو ءركنملا نع ىهنلاو

 : -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو . ماين سانلاو ليللاب ةالصلاو « مالسلا ءاشفإو «ماعطلا ماعطإ : ثالث

 لزنف . فيضلا ءارقإو فيصلا ىف موصلاو «فيسلاب برضلا : ثالث مكايند نم ىلإ ببح انأو
 ةلاسرلا غيلبتو «نييبنلا ىلإ لوزنلا :ثالث مكايند نم ىلإ ببح انأو هللا ىبن اي :لاقو ليربج

 مكايند نم ىلإ ببح انآو :لوقي ىلاعت هللا نإ :لاق مث «نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءنيلسرملل
 ةبحملا تامالع نم هلك اذهب لمعلاف ءرباص ءالبلا ىلع دسجو ءركاش بلقو «ركاذ ناسل :ثالث
 ىف ىتأت ةراشإ ثيدحلا لوأ ىفو «ةدجلا ىف ىعم ناك ىنبحأ نم» :يب هلوق ىف لوحخدلا دارأ نمل

 -ةفينح وبأ مامإلا لاق ةعبرألا ةمئألا ىلإ ثيدحلا اذه لصو املو ىلاعت هللا ءاش نإ دهزلا باب لوأ
 ہفرتلا كرتو ىلايللا لوط ىف ملعلا لیصحت ثالث مكایند نم ىلإ ببح انأو : -هنع هللا یضر
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 مكايند نم ىلإ ببح انأو : -هنع هللا ىضر -كلام مامإلا لاقو لاخ ايندلا بح نم بلقو ىلاعتلاو

 انأو : هللا همحر ىعفاشلا مامإلا لاقو . هتيب لآ ميظعتو «هتيبرت ةمزالمو واي هتضور ةرواجم : ثالث

 قيرطب ءادتقالاو «فلكتلا ىلإ ىدؤي ام كرتو «فطلتلاب قلخلا ةرشع : ثالث مكايند نم ىلإ ببح

 ىف ی ىبنلا ةعباتم : ثالث مكايند نم ىلإ ببح انأو : ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو . فوصتلا

 . هراثآ قیرط كولسو «هراونأب كربتلاو «هرابخأ

 نيكلمب اذإو ةعامج هعمو مانملا ىف ةي ىبنلا تيأر : لاق مهضعب نع ءايحإلا ىف ركُذ :ةياكح

 دحاو مث هدي ا ىبنلا لسغف ةضف نم قيربإ رخ آلا عمو بهذ نم تسط امهدحأ عمو ءامسلا نم الزن
 نم عم ءرملا تلق تنآ هللا ىبن اي تلقف مهنم وه سيل امهدحأ لاقف ىدنع اوتأ ىتح دحاو دعب

 ناك ىنبحأ نم» :ب هنعو .«مهنم هنإف هيدي ىلع اوبص» : ايب لاقف ءالؤه بحأو كبحأ انآو «بحأ

 جرخو مهنم دحأ ىف نعطي ملو ىتيب لهآو ىباحصأو ىجاوزأ بحأ نم» :الك هنعو . (ةنجلا ىف ىعم

 ىف ةدايز ىلاعت هللا ءاش نإ ىتأيسو «ةمايقلا موي ىتجرد ىف ىعم ناک «مهتبحم ىلع ايندلا نم

 ىلإ ىحواف ىباحصأ هيف فلتخا اميف لجو زع ىبر تلأس ب یبنلا نعو ًالیصفتو ًالامجإ مهلئاضف
 نم هيلع مه امم اًئيش ذخأ نمف «ضعب نم أوضأ اهضعب موجنلا ةلزنمب ىدنع دمحم اي كباحصأ

 . ةرضنلا ضايرلا لوأ ىف هركذ «ىده ىلع وهف مهفالتخا

 ءاحلاو ةمادنلا نم ميملا نيفرح لمعتسي دبعلاف ءاهو ءابو ءاحو ميم فرحأ ةعبرأ ةبحملا :ةفيطل

 ىلبشلا لاقو ءةيادهلا نم ءاهلاو ربلا نم ءابلا نيفرحب هدبع ىزاجي ىلاعت هللاو «ةمحرلا ظفح نم

 تعقو اذإ ةبحلاك ةبحملا هريغ لاقو بوبحملا ىوس ام بلقلا نع وحمت اهنأل ةبحم ةبحملا تيمس
 اهنم عرفت بيط بلق ىف تلصح اذإ ةبحلاف ةبح ةئام ةلبنس لك ىف لبانس عبس تتبنأ ةبيط ضرأ ىف
 ام ءاضأ قوشلا كرحت اذإف هللا رونب ةرونم نيقاتشملا بولق ةيريشقلا ةلاسرلا ىفو «تاعاطلا لبانس
 مهيلإ ىنأ مكدهشأ ىنإ نوقاتشملا ءالؤه لوقيف هتكئالم ىلع هللا مهضرعيف ضرألاو ءامسلا نيب
 . قوشأ

 ىف تیأر : یماطسیلا دیزی وہآ لاق نیفراعلا سودرف یف یلاعت هللا اهفرش ةکمب تیأر :ةياکح
 ىلع اوملسف تاوامسلا هنم قربت «رونلا مهنم رطقي ةكئالم ىنتلبقتساف ةعبارلا ءامسلا ىف ىنأك مانملا

 ةكئالملا رون راصف اهلك تاوامسلا هنم تءاضأف ىبر ىلإ ىقوش رون عمتلا مث مالسلا مهيلع تددرف

 ىلإ مهبولق ريطت اًدابع هلل نإ :-هنع هللا ىضر -ءادردلا وبأ لاقو سمشلا عم جارسك ىقوش رون عم
 برقلاب ريرس ىلع نونكسيو ةهزنلاب سنألا نيتاسب ىف نوبلقتيف فطاخلا قربلا اهكردي ال اًقايتشا هللا
 .هم

 دجو نم :تلاقف كلذ نع اهلأسف هيلإ رظنت مل مالسلا هيلع فسويب اخيلز تجوزت امل :ةياكح



  1٦لوألا ءزجلا - سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن 66

 هعم اهلعف هبر ىلإ اكشف هيلإ رظنتل قيرطلا ىلع اهآر كلملا ىلوت امل ليق «هريغ بحي فيكف هللا بح

 .انبوبحم تبحأ اهنأل اهكلهي الو اهكلمي نآ ديري ىلاعت هللا نإ : لیربج لاقف اهکلهآ بر ای : لاقو

 ىران اهيلع طلسأ تنك لاق اهب عنصت تنك ام منهج كعطت مل ول : ىلاعت هلل ليق :دينجلا نعو

 . ىبابحأ بولق ىف اهتدقوأ ىتلا ةبحملا ران ىهو «ىربكلا

 :اولاقف ءمهتدابع نع مهلأسف ىلاعت هللا نودبعي موق ىلع -مالسلا هيلع - ع رم تاک

 نع مهلأسف نيرخآب رم مث «متفخ اًقولخمو متوجر اًقولخم :لاقف رانلا نم فاخنو ةنجلا وجر

 ىفو «مكعم نوكأ نأ ترمأ هللا ءايلوأ متنأ : لاقف هلالجل اًميظعتو هل اًح هدبعن :اولاقف مهتدابع

 قح :لاقف انريغ رانلا فوخ :اولاق مهلأسف مهناولأ تريغت دق موقب مالسلا هيلع ىسيع رم ءايحإلا

 : لاقف ةنجلا ىلإ اًقوش :اولاقف مهلأسف اًقعض مهنم دشأ نيرخآب رم مث «مكفوخ نمؤي نأ هللا ىلع

 ىلاعت هللا بح :اولاقف مهلأسف اًفعض مهنم دشأ نيرخآب رم مث «نوجرت ام مكيطعي نأ هللا ىلع قح

 هدبعي ىأ «م, ,رریر € هس ملاظ مهنمف) : یلاعت هلوق یف مهضعب لاقو نوبرقملا متنأ : لاقف

 ملاظلا ليقو «ميركلا ههجول هدبعي ىأ تاريخلاب قباس مهنمو ةرخآلل هدبعي ىأ دصتقم مهنمو ايندلل

 خيشلا نع لقنو ىلوملا هل قاتشي نم قباسلاو ةنجلا هل قاتشت نم دصتقملاو ءةنجلا ىلإ قاتشي نم
 كنع اوضرعأ دق ىبابحأ ىلإ ىرظنا : ايندلل لاق هنأ ىلاعت هللا نع درو : لاق هنأ ىناليكلا رداقلا دبع

 اًبحرم :اولاقف اوربصف ءالبلا مهيلع بصف نوقداص مهف اوربص نإف ءالبلا مهيلع لزنأ بر اي : تلاقف

 تلاقف مهنع هعفرف مهسفنأب ءالؤه ىنقرحأ ثوخلا ثوغلا بر اي ءالبلا : لاقف ربصلاو ىضرلاب هوقلتو
 بر اي : تلاقف اهنع اوضرعأف اهنع مهل فشكف كتمدخ نع اولغتشال كبابحأ ىنآر ول بر اي :ةنجلا

 . كراشم مهيف ىنكراشي ال مهل انآو ىل ءالؤه : ىلاعت لاقف « مهب ىضرأ انأف ىب اوضري نإ

 ةنجلا كلو ملسأ : لاقف عزنلا ىف وهو ىراصنلا نم ضير» ىلع نيفراعلا ضعب لخد :ةياكح
 ىلإ رظنلا كلو ملسأ : لاق اهب ىلابأ ال : لاق رانلا نم ةاجنلا كلو ملسأ : لاق اهب ىل ةجاح ال : لاق

 :لاق كب هللا لعف ام : هل ليق «مانملا ىف ةليللا كلت ىؤرف هحور تضافف «ملسأف ميركلا هّللا هجو

 هلاق ءاقللاو اضرلا ىدنع كل : لاق معن : تلق ىئاقل ىلإ اًقوش تملسأ : ىل لاقو هيدي نيب ىنفقوأ

 ةنجلا ىف ةنجلا لهآ رقتساو ةمايقلا موي ناك اذإ : ليقو ىدوهي نع ىزارلا نيدلا رخف هاكحو ىفسنلا

 بئاغ وهو ةنجلا ىلإ هنودوقيف رون نم لسالسب ةكئالملا هيتأتف نيبحملا نم فقوملا ىف لجر ىقبو

 وهو ًالورهم عجريو لسالسلا نم بذجيف هركس نم قافأ ةنجلا باب ىلإ راص اذإف ةبحملا ةركس ىف
 . هنيو ىنيب اولخ ىلاعت هللا لوقيف اهيلإ هنودري ةكتالملاو ةنجلا بر ىلع ىنولد لوقي

 هلا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت أل لاّجر] : یلاعت هلوق یف م

 الف هريغ ىلإ عوجرلا نع مهرتارس ظفح هللا نأل ةقيقحلا ىلع لاجرلا نيب نم لاجرلا مه «

 . سنألا نيتاسب ىف مهنأل ىلاعت هللا نع اهميعنو ةرخآلا الو اهترهزو ايندلا مهلغشت
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 اوعدف قاخلا تقلحخ : لاقف مانملا ىف ىلاعتو هناحبس قحلا تيأر : ىطقسلا ىرسلا لاق :ةياكح

 لغتشاف ةنجلا تقلخف فلأ ىقبف «فالآ ةعست فالآ ةرشع لك نم ىنع لغتشاف ايندلا تقلخف ىتبحم

 الو متدرأ ايندلا ال تلقف ةرشع ىقبو «نوعست هب لغتشاف ءالبلا مهيلع تطلسف ةئام ىقبف ةئامعست اهب

 تلقف انيضر :اولاق ىلب تلق ؟كلذ انب لعافلا تسلأ :اولاقف مترجض ءالبلا نم الو متبغر ةنجلا ىف

 انج :اولاقف هوربخآف مهلأسف هباحصأ هءاج ىلبشلا توم عاش امل ليقو «اقح ىديبع متنأ مهل

 نأل ال :لاق «ىلاعت هللا ىلإ تقتشا له هل ليقف ءايحأ اوراز تاومأ نم اًبجعاو :لاقف كتزانجل

 . نيع ةفرط ىنع باغ امو بئاغ ىلإ قوشلا
 هنإ :اولاقف كلذ ىف مهل تلقف الجر نومجري اًنايبص تيأر :ىرصملا نونلا وذ لاق :ةياكح

 : لاق مث نيبلا

 ءاقل بيبحلا ىلإ بيبحلا نمو هاضر بيبحلا نم بيبحلا بلط

 هاريو هر فرعی بلقلاو هبلق نیعأب هظحالي ادب

 :هل تلقف ءالف ءءامسلا لهأ نع امأو معن ضرألا لهأ دنع :لاق ؟تنأ نونجمأ هل :تلقف

 ىف ىمسا لعج امل :لاق ؟هتفرع ىتم :تلق هتفرعذنم هتوفجام :لاق ؟هَللا عم تنآ فیک
 . نيباحتملا

 الو ءليلقلا الإ ليللا نم ماني ال ةثالث بويعب عابي دبع ةرصبلاب تيأر :صاوخلا لاف :ةياكح
 یتجرد نم عفر هتجرد تیأر : لاق ؟هعیبت فیک :هديسل تلقف ةجاحلا دنع الإ ملكتي الو راهنلاب لكأي

 معن :لاق ؟هايإ ىنعب :تلقف «هنم ةريغ هعيب تدرأف ىنقبسي هتدجو ةمدخلا باب ىلع تمدق املكف

 لک كارأ ىنأل : لاق ؟ینتفرع نیأ نم : تلقف قيلأ نونجملاب نونجملاو نونجم دبعلاو نونجم تنأ

 . بابحألا ةلمج نم كنأ تفرعف بابلا ىلع اًفقاو ةليل

 ىري هنأ معزي اولاقف هنع مهتعنمف ةراجحلاب اًنونجم نومج ري اًتايبص تيأر ىلبشلا لاق :ةياكح

 ینع بجتحا ول هبرقب ینمیهو هبحب ینمیت نم قحو :لاقف كبر یرت كن معزت هل : تلقف «نایبصلا
 : لوقي وهو ىلو مث « نيبلا ملأ نم تعطقتل نيع ةفرط

 بیغت نیأف یبلق یف كبحو یمف یف كرکذو ینیع یف كلامج

 هربق ىف ديزي وہآ راص امل فشکلا باحصأ نم ناکو : یماطسبلا دیزی یبا باحصآ ضعب لاقو
 ةماركلا ىلف معن : لاق نإف «هدبع انآ له هالأسا نکلو هيدي نیب حیرط انآ :امهل لاق ریکنو رکنم هلأسو
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 تسل : لاقو هيبن مسا عم مدآ رهظ نم ىنجرخأ امل هنم بجعأ ىدنع : لاق بيجع مالك اذه :الاقف

 امهدحأ لاقف «هنيبو ىنیب اولخف :لاق ال :الاق نیرضاح امتنک له یلب : مهعم تلقف ؟مکبرب

 ‹كلذك ثعبيو كلذك هربق ىف عضوو كلذك تامو ةبحملا نم اًتاركس شاع ديزي وبأ اذه : هبحاصل

 لجر ىلإ مهراصبأب نيصخاش سانلا تيأرف تماق دق ةمايقلا نأك تيأر : ىطقسلا ىرسلا لاقو

 لهآ اي :لوقي دانمب اذإو حيبستلاب هنوفزي مهو ةكئالملا ةحنجأ ىلع هركسب ليامتي وهو لومحم
 : قفوملا نب ىلع لاقو انيلإ رظنلاب الإ قيفي الف انبح نم ركس ىخركلا فورعم انيلو اذه فقوملا
 هللا ىلإ هرصبب اص خاش ًالجر تیآرف شرعلا تاقدارس تلخد مث مانملا یف سدقلا ةريظح تیأر

 رظنلا هحابأف ىلاعت هللا ىلإ ةدابعلا صلخأ ىخركلا فورعم لاق ؟اذه نم :ناوضر اي :تلقف ىلاعت

 . ةمايقلا موي ىلإ هيلإ

 اي لك :لاقو ةدئام ىلع ىنسلجأ لاق كب هللا لعف ام مانملا ىف هتدوع دعب :ىفاحلا رشبل ليقو

 مالك نآرقلا لوقي نمل عفشي ةنجلا باب ىلع لاق دمحأ مامإلا نإف :ليق تارا نمو عم

 . قولخم ريغ هللا

 لاق نآرقلا قلخب لوقي نم فلخ ةالصلا حصت باحصألا نم ريثك نع :بذهملا حرش ىف لاقو

 ىحي لاقو «ملعأ هّللاو ةمعنلا نارفك ىلع لومحم رهف هرفكب لاق نمو بهذملا وهو ةدعلا بحاص

 ىفو ماع ةئامنامث رظنلا ةذل نم مهبولق ىف مهنويع تبهذ مهبر ىلإ ةنجلا لهأ رظن اذإ ىزارلا ذاعم نبا

 رخف لاق «رهشأ ةعبرأ بارشلاو ماعطلا نع مالسلا هيلع فسوي ىلإ رظنلاب رصم لهأ ىنغتسا ءايحإلا

 ىلع ههجو عمل ةنيدملا ىف راس اذإ مالسلا هيلع فسوي ناك فسوي ةروس ريسفت ىف ىزارلا نيدلا
 . سمشلا رونك ناطيحلا

 اًماع نیعبس تٹکم :لاقف «هلاح نع هلأسف ةعموص ىف بهارب -مالسلا هيلع -ىسيع رم :ةياكح

 ىأر مايأ دعب مث ىسيع هل ىعدف ةرذ ةنز هتبحم رس نم ىنيقسي لاق ىه ام لاق ةجاح هللا نم بلطأ

 بهارلا ىآرف قش ىلإ مالسلا هيلع ىسيع لزن تققشت اهتحت نم ضرألاو ةكدكدم ةعموصلا ىسيع
 نيعبس نم ءزج ةبحملا نم هانيقسأ فتاه هب فتهف هيلع دري ملف هيلع ملسف همف احناف هرصبب اًصخاش

 ءايلوأ هيقسيل هتيبوبر زونك ىف هرخدا ايندلا ىف اًبارش هلل نإ دیزی وبآ لاقو هاندز ول فیکف ءءزج فلآ
 اوشاع اذإف ارشاع اوشاط اذإف اوشاط اوبرط اذإف ءاوبرط اوبرش اذإف « هتمارک ربانم ىلع هتبحم نادیم یف

 نب ییحی تکو «ردتقم كيلم دنع قدص دعقم ىف مهف اولصتا اولصو اذإف اولصو اوراط اذإو اوراط

 راحب برش ول كريغ :ديزي وبأ لاقف ءةبحملا نم تبرش امم تمئس دق ديزي ىبأ ىلإ یزارلا ذاعم
 : لاق ىور ام ضرألاو ءامسلا

 تیور الو بارشلا دقن ااف ساک دعب اساک تحتل تب رش
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 4 © اررهَط ابآرَش مهر مهاَقَسوإ : یلاعت هلوق یف یفسنلا نیدلا مجن ریسفت یف تیأرو
 اذإف اوشاط اوماه اذإف اوماه اوبرط اذإف اوبرط اوبرش اذإف ىلاعت هللا هرخدا بارش وه ۲١[« :نانإلا]

 اوفشك اوبرق اذإف اوبرق اولزن اذإف اولزن اودجو اذإف اودجو اوبلط اذإف اوبلط اوراط اذإف اوراط اوشاط

 ةبحم لاقيف «دحاو بلقلاو هبرو هدلوو هتجوز لجرلا بحي فيك ليق نإف ءاودهاش اوفشك اذإف

 بلقلا ىف برلا ةبحمو ةقفشلا ىمستو دبكلا ىف دلولا ةبحمو ةوهشلا ىمستو سفنلا ىف ةجوزلا
 ريثك :لاقف بوقعي نع هلأسف ماشلا نم ايبارعأ ىأرف ديص ىلإ مالسلا هيلع فسوي جرح :ليقو
 ام :اولاقف ءاكبلا نم هيلع ايشغم عقوف «فسوي هدلو دقف ىلع هرصب بهذو هرهظ ىنحنا دقو نازحألا
 اذام كله اذإو :اولاقف .كالهلا ىلع فرشأ بوقعي نأ ىبارعألا اذه ىنربخأ : لاقف ؟ءاكبلا اذه

 . ىلاعت هللا عم اًبوبحم ذختا معن : لاق بنذ هلآ :اولاق مث ؟نوکی

 زاج عبرأ هل نکي مل نإ : لاق ىلع جوزتی نأ دیری یجوز : تلاقف دينجلا ىلإ ةأرما تءاج :ةياكح

 ال ىلثم هل نم نأ فرعتف ىلإ رظنت ىتح ىهجو نع كل تفشكل بناجألا ىلإ رظنلا زاج ول :تلاق
 هناحبس قحلا ناك : لاق كلذ نع لئس قافأ املف هيلع ايشغم دينجلا عقوف ىريغ جوزتي نأ هل ىغبني

 فرعيف ىنرظني ىتح ىهجو نع باجحلا هل تفشكل ايندلا ىف ىلإ رظنلا دحأل زاج ول :لوقي ىلاعتو
 : ًرعش مالسلا دبع نبا دعاوق یف تیأرو «یاوس هبلق یف نوکی ن یغبنی ال یلثم هل نس نأ

 د لثم ماوللا اهب ماهل اههجو نسح تزربأ ىلیل نأ ولو

 روضح نع اعيمج اولضف اههجو نساحم تفخأ اهنكلو

 ملف ةبحملا نيعب دلو ىلإ رظنو ىلاعت هللا ةبحم ىعدا -مالسلا هيلع - ميهاربإ ةراشإلا لهأ لاقو
 امنإ دلولا حبذ دارملا سيل : هل ليق ملسأ املف كدلو حبذا :هل ليقف «ةكرتشم ةبحمب هبيبح ضري

 هاكح حيحصلا ىلع ليعامسإ حيبذلاو «كدلو كيلع انددر انيلإ هتددر املف انيلإ كبلق درت نأ دارملا
 الأ :ميرمل ليقو «قاحسإ هنأ تافاصلا ىف ححص نكل مظعملا نع ميرم ةروس ىف ىبطرقلا

 ریغ نم یسیع هللا اهقزرف هتبحمب یبلقو هتمدخب یحراوجو هرکذب لوغشم یناسل : تلاقف ؟نیجوزتت
 -ىسوم لاق : یلاعت هللا بتک ضعب یف تأرق : بهو لاقو « ةمألا لضف یف اًطوسبم یتأیس امک بأ
 امف هتبحم تيعدا ىنإف كلثم نوكأ نأ تدرأ ام :لاقف ؟مدآل دجست مل مل :سيلبإل -مالسلا هيلع
 ىلإ رظنا كل لاقف هتبحم تيعدا تنأو «ىاوعد بذك ىلع ةبوقعلا ترتخاو هريل دوجسلا تدرأ
 هللا علطيو الإ ةعاس نم ام :هّللا دبع نب لهس لاقو «هيلإ ترظنل كينيع تضمغ ولو هترظنف لبجلا

 نينمؤُمّلَل لف ] : ىلاعت هلوق ىف یلبشلا لاقو سیلبإ هيلع طلس هریغ هيف دجو بلق یأف هدابع ىلع
 ريغ نع بولقلا راصبأ ضغو تامرحملا نع سورلا راصبأ ضغ ٠٠١ :روتلا] € مهراصنأ نم اوضغي
 . ىلاعت هللا
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 قلاخلا رظن اذإ فيكف اخرف ريصيف هيف اهرظن رثؤيف هيلإ رظنت لب اهضيب نضحت ال ةافحلسلا : ةفيطل
 ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ ىفسنلا لاق «ةرظن نيتسو ةئامشلث موي لك ىف درو امك نمزملا هدبع ىلإ
 نانا امر رجلا ترآ تعجز ا تنر ا ید فوج ن لغ یا لا هغ
 هرطمو لضفلا همامغو ءاجرلا هقربو فوخلا هدعرو ةمهلا هبارتو ةبحملا هرمقو قوشلا هسمشو

 هلو ةملظلا ىهو ةيصعملا هليلو ءايضلا ىهو ةسارعلا هراهنو ةمكحلا هرمثو ءافولا هرجشو ةمحرلا

 نم نكرو سنألا نم نكر هلو «ةريغلا نم بابو نيقيلا نم بابو ملحلا نم بابو ملعلا نم باب
 نعو ءىريغ تيبلا كلذ ىلع علطي ال ركفلا نم لفق هيلعو قدصلا نم نكرو نيقيلا نم نكرو لكوتلا
 اهتحت ةينادرف ةضور اهلوح ةينابر ةرهوج اهوشح ةينافوج ةغضم نمؤملا بلق ىزارلا ذاعم نب ىيحي
 اهبحأف بولقلا ىهو ضرألا ىف ةيئآ هلل نإو الآ» :# ىبنلا نع تايؤلؤللا باتك ىفو «ةينارون ةحاس
 لاقو «ناوخإلا ىلع اهقرأو نيدلا ىف اهصأو بونذلا نم اهافصأ اهقرأو اهبلصأو اهافصأ هللا ىلإ

 نم عسوأو شرعلا نم مظعأ ةنازخ ىل : لاق كتنازخ امف ةنازخ كلم لكل بر اي :مالسلا هيلع دواد

 : ىناليكلا رداقلا دبع خيشلا لاقو «نمؤملا بلق ىهو سمشلا نم رونأو ةنجلا نم بيطأو ىسركلا

 ىلإ رظني ملحلا مجن ءوضبف ةفرعملا سمش مث ملعلا رمق مث ملحلا مجن نمؤملا بلق ىف علطي ام لوأ
 ةنئمطملا سفنلا ىلوملا ىلإ رظني ةفرعملا سمش ءوضبو ةرخآلا ىلإ رظني ملعلا رمق ءوضبو ايندلا
 ماقمو ةرضحلا ىف بلقلا ماقمو بابلا ىف سفنلا ماقم سمش ىفاصلا رسلاو رمق ميلسلا بلقلاو مجن
 ىلمي ناسللاو ناسللا ىلع ىلمت ىهو سفنلا نقلي وهو بلقلا نقلي ءىلاعت هّللا ىدي نيب مئاق رسلا
 . قلخلا ىلع

 بلقلا نآلو اهحلصيل اهارتشاف اهبويع ةرثكل بولقلا نود سفنألا ىرتشا هّللا نأ :ىلوألا :دئاوف

 لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ داهجلا باب ىف ةدايز ىتأيسو هعيب حصي ال فوقوملاو « هللا ةبحم ىلع فقو
 :ةدهاشملا تقلا نئن رةجلا شلال : ريشا

 ةبيش ىنبل ةبعكلا حاتفمو كلامل منهج حاتفمو ناوضرل ةنجلا حاتفم ىلاعت هللا ىطعأ :ةيناثلا

 نب نامثعل لاقف حاتفملا ة4 ىبنلا ضبق امل اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ تلزن مهيفو

 هنأل دحأل نمؤملا بلق حاتفم طعي الو ملاظ الإ مكنم اهعزني ال ةدلان ةدلاخ هللا ةنامأ كاه ةحلط
 هلوق كلذف ايندلا كولم نم دحأ ةنازخ ىلع دحأ ردقي ال امك اهيلع نيطايشلا نم دحأ ردي الف ةنازخ

 . ١۹[ :مامنالا] وه الإ اهمّلعي ال بْيَعلا حتافم هدنعو إل : ىلاعت

 ةفرعملاب هنيز نمؤملا بلق كلذك نيطايشلا نم اهظفحو موجنلاب ءامسلا هللا نيز :ةثلافلا

 ىأ حيباصمب ايندلا ءامسلا انيز دقلو ىلاعت هلوق ىف ليقو ظفحلاب ءامسلا نم قحأ وه لب «هل هظفحو

 نيلكوتملا بولقو قوشلاب نيبحملا بولقو ةيادهلا حيباصم اهيف لعجو ةفرعملاب ءايلوألا بولق انيز

 .ءاجرلاو فوخلاب نيفراعلا بولقو نيقيلاب
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 ليجس نم ةراجحب مهيمرت ةريثك ىأ ليبابأ اريط هللا لسرأ ةبعكلا بارحخ ةهربأ دصق امل : ةعبارلا

 هسرفو سرافلا نم رجحلا قرميو هيلجر ىف نارجحو همف ىف رجح ريط لك عم یوشم نیط نم یآ
 . ةنعللا ةراجح هيلع هللا لسري نمؤملا بلق داسف دصق اذإ ناطيشلا كلذك

 ال هنأ ىلإ ةراشإ ءاضعألا نمامهريغ نود ادحاو بلتل د ادحاو ناسللا هلا لح :ةسماسخلا

 داهتجالا لحم بلقلا ىرخأ ةمكح هيفو «دحاولا الإ دحاولا ىف نوكي الو دحاولا الإ دحاولاب ركذي

 هبلقبو ًالثم رهظلا ةالص هناسلب ىون ولف داهتجالاو ةينلا ىف فالتخالا لصحل نابلق هل ناك ولف ةينلاو
 اهريغو ةالصلا ىف ةعورشملا راكذألا ىوونلا مامإلل راكذألا ىفو بلقلا ىف امب ةربعلاف رصعلا ةالص

 ال فلح نم ثنحي الو بلقلا ىف اهب نایتلا یفکی الف هسفن عمسی ثیحب هناسلب ظفلتلا نم اهیف دب ال

 . بلقلا لكأب امحل لكأي

 ءدمحم بلق نم رثكأ امهب لقعأ نابلق ىل ىرهفلا رمعم نب ليمج لاق : ىبطرتلا لاف :ةسداسلا

 امھنآ الإ ترعش ام لاق كلذ یف هل ليقف هدي یف یرخألاو هلجر یف هیلعن یدحإو ردب موی مزهنا املف
 لجرل هللا لج ام هل رب ىلا هللا هبذكف دي یف هلخن یس امل نایلقا هل تاک ول هنآ اوف رحف یلجنز یف

 . هفوج یف نیبلق نم

 ىفو «ردب ةوزغ ىف الإ ةكئالملا لتاقت مل نيرثكألا ىلع نارمع لآ ةروس :ىزارلا ريسفن ىفو

 . نيملسملل ددملاك نورضحي اهريغ

 ىبنلا تيأر : ةئامثلثو رشعو نامث ةنس تام دينجلا باحصأ نم ناكوىناتكلا ركب أ لاق :ةدئاف

 الإ هلإ ال مويق اي ىح اي ةرم نيعبرأ موي لك لق : لاق ىبلق تيمي ال نأ هّللا عدا هل تلقف مانملا یف

 لاق «ىبلق ىيحأف مايأ ةثالث انلقف ملسو هلآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا ىبلق ىيحت نأ كلأسأ تنأ

 هلو ءاجرلا وهو قورش هل بلقلاو ملاعلا دسفل كلذ الولو بورغو قورشاهل سمشلا : ىفسللا

 انايرع مانملا ىف سيلبإ تيأر :زارخلا ديعس وبأ لاقو «بلقلا دسفل كلذ الولو فوخلا وهو بورغ
 . بلقلا رون نم فاخي لب اصعلا نم فاخي ال هنإ ليقف اصعلاب هبرض تدرأف

 الإ طق ةنامر تحتتفا ام سابع نبا لاقو بلقلا روني نامرلا لكأ. ىداصلا دج لاف :ةدئاف

 هنع تسرخأو هبلق ترون الإ لجر فوج ىف موقت اهنم ةبح نمام ثيدحلا ىفو «ةنجلا اهنم ترظن

 اًموي نيعبرأ هبلق هللا رون اهلمكتسي ىتح ةنامر لكأ نم ثيدحلا ىفو ءاًموي نيعبرأ ةسوسولا ناطيش
 زبخلا عم هلكأ اذإ ةميظع ةيصاخ هلو لاعسلاو ردصلاو قلحلل عفانو ةدعملل ديج هنإ :ناخرط نبا لاق

 شطعلاو ءارفصلا ليزيو لاهسإلا عطقيو ةدعملا عفني هضماح ماعطو «ىوبنلا بطلا ىف هلاق اذكه

 اًتهدو ابرش دسجلا نم ةكحلا ليزي ةنيل ران ىلع عضو اذإ جسفنبلا نهد عم هؤامو ءاضعألا ىوقيو

 نكسي ولحلا بارشو راجشألاو تابنلاو ناويحلا صاوخ ىف راكفألاو سوفنلا ةهزن ىف تيأرو

 بارشو رانلا ىلع دقعي ركسلا نم ةيقوأو نامرلا ءام نم ةيقوأ هتفصو تالزنلا نم عقنيو ةدعملا بيهل
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 نم ةيقوأ فصنو ركسلا نم قاوأ ثالث هتفصو نايثغلاو ءىقلا ةرثك وأ ءارفصلا ةبلغ نم عفني هضماح

 ليقو «ضماحلا اهلخد ام رضأو ءولحلا نامرلا ةدعملا ىف لخد ام عفنأ ىلازغلل ءايحإلا ىفو «هئام

 عوجلا لضف باب ىف ىتأيسو ريثكلا لكألا مذ ىلإ ريشي هنأك هريثك نم عفنأ ضماحلا .
 ريبانزلاو ةيربلا ىف الجر تيأرف هباط ىف تجرخف نامرلا ةوهش ىنتباصأ : صاوخلا لاق :ةفيطل

 هللا عم لاح كل ناك ول تنأو لاقف «كلذ كنع عفدل هللا عم لاح كل ناك ول هل تلقف هتذآ دق هوحن
 . نامرلا ةوهش كنع عفدل

 طاخو اًمعان نامرلا رشق قحس اذإ بطلا ىف نسح باتك وهو رفاسملا داز ىف تيأر :ةدئاف

 . ىلاعت هللا نذإب اهملأ لاز ةملأتملا نذألا ىف رطقو دادسلا ةراصعب

 : نيهجو نم رصبلا ىلع عمسلا موق لضف :ةلأسم

 ىهو ةدحاو ةهج نم الإ تايثرملا كردي ال رصبلاو ةهج لك نم تاعومسملا كردي هنأ :ىلوألا

 حرش یف تیارو همامأ نم یری امک هئارو نم یری ناک هنآ ب دمحم انیبن صئاصخ نمو ةلباقملا

 . هیفتک نیب نانیع ةَ هل ناک یروفکلل یراخبلا

 قتعامإ ىهو «ةرافكلا هتمزلو ثنح ةدحاو ةبح الإ اهلكأف ةنامرلا هذه لكأي نأ فلح ول :ةيناثلا

 ثالث ةدحاو لك دلبلا توق بلاغ نم مهماعطإ وأ نيكاسم ةرشع ةوسك وأ هللا ءاش نإ ةنمؤم ةبقر

 كلذ نع زجع نإف «ىعفاشلا دنع زبخلاو قيقدلا ىزجي الف ميلسلا بحلا نم ىماشلاب عبرو قاوأ

 فلح اذإ ةرافكلا بجت هدنعو دمحأ مامإلا دنع اهعباتت بجيو اًموي رهش لك ىف ولو مايأ ةثالث ماص

 ةبح الإ اهتلكأف قلاط تنأف ةنامرلا هذه ىلكأت مل نإ لاق ولو «ءايبنألا نم هريغ نود ةصاخ يب ىبنلاب

 .هسبلب ثنحي مل ًالثم اًطيخ هنم عزتناف بوثلا اذه سبلي ال هنأ فلح ول امك «قالطلا عقي مل ةدحاو

 نزولاب هيف ملسلا حصيو ءىعفاشلا دنع نامرلا لكأب ثنح ةهكاف لكأي ال نأ فلح ول :ةشلالا

 ريغ اًنول اهنم دحاو لك لكأيف عمج ةنجلا ىف ةنامرلا ىلع عمتجي -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق
 .ةنحم الب ةيفاع ىف مهنم انلعجا مهللا رخآلا لكأي ىذلا

 ةهزن ىفو ةدعملا غامد هنإف هبلب نامرلا لك : -هنع هللا ىضر -بلاط ىبأ نب ىلع لاق :ةدئاف

 امك هرشق نم برهت ماوهلاو هرصبل نامأ ىردجلا بحاص نيع ىف نامرلا محش راكفألاو سوفنلا
 . ملعأ هّللاو «هبشخ نخد نم برهت

 لاق همنغ ىعريل مالسلاو ةالصلا امهيلع بيعش ىلع ىسوم لخد امل :هريغو ىفسنلا مامإلا لاق
 هللا لسرأف امصتخاف اهريغ ذخ : بيعش لاقف ءاهذخأف هاصع هتدانف اصع كل ذخو تيبلا لحدا :هل

 دقو اهتراقح عم اهعلق هفرش عم بيعش عطتسي ملف هل ىهف اهعلق نم :لاقو اهزرغب هرمأو اكلم امهيلإ
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 وه ىلاعت هّللاو نمؤملا بلق نم ناميإلا علقي نأ هتءاند عم ناطيشلا عيطتسي فيكف قولخم اهزرغ
 .هزرغ ىذلا

 رحلا نم هلظتو ًاليل هيلع رونتو هبطاخت ةنجلا سآ نم ىسوم اصع تناك :هريغو ىبطرقلا لاق
 انثا اهلوطو هسرحت مان اذإو ولدلاك اهاتبقث تراص رثب نم برشلا دارأ اذإو اهبكر بعت اذإو هل رمشتو

 قيلع اهمساو حيحصلا وهو ىسوم لوط ىلع عرذآ ةرشع هريغو ىزارلا ريسفت ىفو «اًعارذ رشع
 هرهظ فلحخ اهضعب راصو هيلع تملسو راجشألا هل تعس ةي دمحم انيبنو ةزجعم فلأ اهيف هل ناكو

 اصعلا كاسمإ لضف ىتأيسو ةي هتراشإب هتجاح نم غرف امل اهنکامآ ىلإ تعجر مث هتجاح یضق امل
 . هللا ءاش نإ دهزلا باب یف

 امك اهب عنصا لاقو رازجلا رضحأ -اهنع هللا ىضر -ةيسآ ناميإ ىلع نوعرف رهظ امل :ةياكح
 دق اهنإ :لاقف «نوعرف ءالب ىف ةأرملا هذه تعقو دق انبر :ةكئالملا تلاقف اهتحبذ اذإ ةاشلاب عنصت

 لوقت ام عمساف اهيتفش كرحت اهنإ ليربج اي : ىلاعت هللا لاق عزنلا ىلإ تراص املف انئاقل ىلإ تقاتشا

 . ريقح اهلاؤسو ريثك اهربصو ديدش اهؤالب : ةكئالملا لاقف اًتيب بلطت اهنإ بر اي : لاقف ملعأ وهو
 نبا بر لوقت اهنإ بر اي : لاقف لزنت نم دنعو تيبلا اذه ناكم ىأ ىف اهنم عمساف : ىلاعت هللا لاقف
 ىف ىنبمو كراوج ىف هنأل فيرش تيبو ميظع لاؤس اذه : ةكئالملا تلاقف ةنجلا ىف اتي كدنع ىل

 لاقو «هّللا لوقتو هيلإ رظنت ىهو اهنوخلسي اوناكف اهلاؤس لبق اهل هتينب : ىلاعت هللا لاقف كراد
 كدنع ىل نبا بر : تلاقو ءةرخصلاب اهوتآ املف اهيلع ىقلتل ةميظع ةرخصب رمأ نوعرف نإ : ىوغبلا
 «هيف حور ال دسج ىلع ةرخصلا اوقلأف اهحور تعزتناو ءاضيب ةرد نم وهو هيلإ ترظنف ةنجلا ىف اتيب

 ىف اهنوبذعي اوناك : نيدلا مجن لاقو برشتو لكأت ىهف ةنجلا ىلإ هللا اهعفر :هريغو نسحلا لاقو
 رم مالسلا هيلع ىسوم نإ سئارعلا باتك ىف ىبلعثلا لاقو ةكئالملا اهلظأ اهنع اوفرصنا اذإف سمشلا
 ترظن املف املأ دجت ملف اهنع ففخي نأ ىلاعت هللا اعدف اهعبصأب هيلإ تكشف باذعلا ىف ىهو اهب

 هلوق ىف ىبطرقلا لاق ٠ باذعلا ىف ىهو كحضت اهب ىذلا نونجلا اورظنا : لاقف .تكحض تيبلا ىلإ
 مع نباو ةيسآ الإ مهنم جني مل فلأ ةئامتسو فلأ اوناكو «باذعلا دشأ نوعرف لآ اولخدأ» : ىلاعت

 جرخت ءاضيب ارویط تیآر : یعازوألل لجر لاقو «ریخ لاقو لیقزح همساو هنامیإ متک یذلاو نوعرف
 : لاق ادوس ليللا ىف نوعجري مث برغملا ةيحان نوذخأيف ىلاعت هللا الإ مهبجحب ال اجاوفأ رحبلا نم

 دقو اهراكوأ ىلإ عجرتف ايشعو اودغ رانلا ىلع نوضرعي نوعرف لآ حاورأ اهلصاوح ىف رويطلا كلت
 . ةمايقلا موي ىلإ اذكهو رانلا ىلع نوضرعيف ودخت مث ضيبأ شير ليللا ىف اهل تبنيف اهشير قرتحا

 اّتيب تلاقو «رادلا لبق راجلل اهنم اًرايتخا الوأ كدنع ةمدقملا ةياكحلا ىف ةيسآ تلاق امنإ :ةفيطل
 اهل ناك ةديعسلا هذهف بيبحلا عم ةولخلا تدارأف دحاو الإ تيبلا نكسي ال بلاغلا نأل اراد تلاق امو

 قدصلا مدقلا ليقو ءريخ هللا دنع مهل قبس ىأ ةقباسلا قدصلا مدقلا ثيللا لاق ‹قدص مدق اهبر دنع

 هيبنو هّللاب تنمآ كلذلف ىنسحلا ةقب ةقباسلا هللا نم اهل ةأرملا هذه ىف نادوجوم ناينعملاف حلاصلا لمعلا
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 ليلد هللا ءاش نإ كلذلو هلسر عيمجبو هّللاب انمآ انأل اًسضيأ انيف نادوجوم هللا ءاش نإ امهو یسوم
 نم رافكلا بجع امك ةوبنلاو ةلاسرلاب هدابع ضعب هللا صيصخت نم بجعن ال انأل ىنسحلا ةقباسلا

 ىبأل >#ىبلا لاق نيصحلا نب نارمع ةمجرت ىف تاغللاو ءامسألا بيذهت ىف لاق « .=.دمحبم ةوبن

 دعت مهيأف لاق ءءامسلا ىف دحاوو ضرألا ىف ةتس «ةعبس :لاق ؟اهلإ مويلا دبعت مك :نيصحلا

 كناعفني نيتملك كتملع تملسأ ول كنإ الأ نيصح ابأ اي :لاق ءامسلا ىف ىذلا لاق كتبهرو كتبغرل

 E E لق : لاق ینملع لاق ملسآ املف

 اهآرف لجر ىلع مايألا ضعب ىف تقدصتف قدسصتت ال نأ هج ز ىلع مبسضعب فاح .باکح
CS CT O a 

 تقلأ مث هل نيزت هبيبح راز اذإ بحملا نإ : تلاقف كلذ نع اهلأسف اهللحو اهيلح تسبلف هللا لجأل

 نأ فتاه هب فتهف كلذ نم بجعتف مسبتت اهآرف اهنع فشك مث مايأ ةثالث اهيلع قبطأف رونتلا ىف اهسفن

 اباذع رانلا ىلع ناك هللا فرع نم : ىماطسبلا ديزي وبأ لاق « ةنسح ةبوت باتف انبابحأ قرحت ال رانلا
 . تدمخل منهج ىنتأر ول هنع هللا ىضر لاق مث اباذع هيلع رانلا تناك هلهج نمو

 عوقو ىفف اهلوخد تببحأ تلاقف قلاط تنأف رانلا لوخد تببحأ نإ

 لبقي ىناثلاو اهبذكب عطقيف رانلا لوخد بحي ال ادحأ نأل اهلوق لبقي ال امهدحأ ناهجو قالطلا

 .هدعاوق ىف ىئالعلا هاكح اهتهج نم الإ فرعي ال هنأل «قلطتف

 ىنبحأ نمل بيبح ىنأ ىنع ضرألا لهآ غلب مالسلا هيلع دواد ىلإ هللا ىحوأ

 عيطمو ینراتخا نمل راتخمو ینبحاص نمل بحاصمو یب سنآ نمل سینآو ینسلاج نمل سیلجو

 بولق ترونو :ةدمحمو ىسومو ميهاربإ ةنيط نم ىئابحأ ةنيط تقلخ ىنإف «ىنعاطأ نمل
 لز نإ لاق ىلا ن غلا نفر درع نبا عو لال اهن و یزو نم نالا
 ةعبس هلو ىسوم بلق ىلع مهبولق نوعبرأ هلو مالسلا هيلع مدآ بلق ىلع مهبولق ةئامثلث ضرألا ىف

 ليئاكيم بلق ىلع مهبولق ةثئالث هلو ليربج بلق ىلع مهبولق ةسمح هلو ميهاربإ بلق ىلع مهبولق
 ةثالثلا نم تام اذإو ةثالثلا نم هناكم هللا لدبآ دحاولا تام اذإف ليفارسإ بلق ىلع هبلق دحاو هلو

 هناكم لدبأ ةعبسلا نم تام اذإو ةعبسلا نم هناكم لدبأ ةسمخلا نم تام اذإو سمخلا نم هناكم لدبأ

 هناكم هللا لدبأ ةئامشللا نم تام اذإو ةئامشلثلا نم هناكم لدبأ نيعبرألا نم تام اذإو «نيعبرألا نم
 قلخي مل ىلاعت هللا نأل هبلق ##ىبنلا ركذي مل : مهضعب نع هللا همحر ىعفايلا لاق “ةماعلا نم

e N E 

 رفصأ مهبلك مهعبت مالسلا هيلع ىسيع دعب أبش هع ها ناکه ھکلا لاها حرا

 تفرع دقو هللا بابحأ بحأ ینإف یم اوفاخت ال : مهل لاق :لاق مث < عجري ملف ارارم هودرطف نوللا

 . مهقانعأ ىلع هولمحف مكلبق هللا
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 ىلاعت هللا ءاش نإ ىتآيسو ميهاربإ لجعو حلاص ةقان كلذكو ةنجلا مهعم لخديو :ىفسنلا لاق

 یف اهرکذ یتأیسو لیئارسإ ینب ةرقبو لیباه هبرق ىذلا وهو ليعامسإ شبكو «مركلا باب یف
 دهدهو دهزلا باب ىف ىتأتسو ناميلس ةلمنو ةنامألا باب ىف ىتأيسو سنوي توحو نيدلاولارب
 ريزعلا رامحو -اهنع هللا ىضر -ةمطاف بقانم ىف ىتأتسو ل4 دمحم ةقانو مركلا ىف ىتأيسو سيقلب

 . ةميمنلاو ةبيغلا ركذ ىف ىتأيسو اضيأ بوقعي بئذو هريغ دازو مالسلا هيلع

 نآرقلا ىف هركذ راص مهبحص امل فهلا لهأ بلك هيلع لديو :-یلاعت هللا همحر -هفلؤم لاق
 يدا رخ 0ا رر ةه لا باب ىلع را صا اعلا لغ مم رور الا مري ىلإ

 ىلع فرشت ڌ ةنجلا لهأ روصقو ماع ةئامسمخ اهلوط ةنجلا ىف ةضور هل هللا لعجيو مهعم لخدي

 الو هتساجن مهرضت مل مهبحص امل هريسفت یف یریشقلا لاف «مهآر بلكلا تفتلا ام ثيحف ةضورلا

 و 0 ا ی

 ةفص ىف لاقو « نیتبئ ةبئاخ امهدري هارتأ ًالثم ةرم نيسمخ هبر ىلإ هيدي عفری نم نمژملاف دیصولاب هیعارذ

 وه الإ ةئالث وحن نم نوكيام ةمألا هذه ىف لاقو ةيآلا مهبلك مهعبار ةثالث نولوقي : فهكلا لهأ

 باحصأ نأ باتكلا لهأ دنع : -هنع هللا ىضر -ىلع لاق «مهسداس وه الإ ةسمخ الو مهعبار
 ىف ةيرمقلاو ةيسمشلا نيب توافتلاو ةيرمق ةئامثلث ركذ ىلاعت هّللاو ةيسمش ةنس ةئامشلث اوشبل فهكلا

 باب ىف ةنسح تادايز ىلاعت هللا ءاش نإ یتایسو ءاًعست اودادزاو لاق كلذلف نينس ثالث ةئام لك

 .امهنع هللا ىضر رمعو ركب یبا لضف

 لاقو «فوصتلا لهأ عم سااجيلف هللا عم سولجلا دارأ نم ةا ىبنلا نعثيدحلا ىف ءاج :ةدئاف
 ىف مهسلجأ ملعلا لاقف ملع الب دجسملا ىف اوسلج ةيفوصلا ءالؤه لبنح نب دمحأ مامإلل لجر

 نوصقري مهنإ لاقف ةرسكب ايندلا نم ىضريام نسحأ امو ةرسكب ىضري مهدحأ نإ دجسملا

 . یلاعت هّللاب مهحرف نم لاق نودجاوتیو

 ءامسلا نم لزن اكلم نأ مانملا ىف تیأر : -هنع هللا یضر هدأ نب میهاربإ لاق :ةیاکح
 تلقف ةعامج ركذو رانيد نب كلامو ىنانبلا تباث لم نيبحملا بتكأ تلزن : لاقف «هلاح نع هتلأسف

 ىنرمأ دق كلملا لاقف نيبحملا بحم ميهاربإ مهتحت بتكاف مهتبتك اذإ : تلقف ال : لاق مهنم انأ له

 . مهلوأ ىف كبتكأ نأ ةعاسلا هذه ىف ىبر

 : الاقف امهلأسف ةظقيلا ىف نابتكي نيلجر ىأر هنأرانید نب كلام نع هريظن تيآرو :هغلؤسم لاق

 ًالثاق همانم ىف یأر مث هيلع اًيشغم عقوف ءال :الاقف ؟مهنم انآ له هّللاب : لاقف نیبحملا ءامسأ بتکن

 تيلص : لاق المع ىل تلمع له ىسوم ىلإ هللا ىحوأو بحأ نم عم ءرملا مهعمو مهنم تنأ :لوقي
 ةقدصلاو ميجلا مضب ةنج كل موصلاو رون كل ةالصلا : لاقف تأرقو تحبسو تقدصتو تمصو

 له لاق هيلع ىنلد لاق ىلجأل هتلمع ىذلا نيأف زاوج كل ةءارقلاو راجشأ كل حيبستلاو لظ كل
 . هللا ىف ضغبلاو هللا ىف بحلا لاضفألا لضفأ نأ ىسوم ملعف اودع ىل تيداع وأ ايلو تیلاو
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 لوسر ىلوم -هنع هللا ىضر -نابوث نأ : نيرسفملا نم ةعامج نع ىزارلا مامإلا لقن :ةياكح

 : لاقف هلأسف همسج لحنو هنول ريغت دق اًموي ءاجف هنع ربصلا ليلق ةي ىبنلل بحلا ديدش ناك هللا

 نوكي فيكف كيلإ تقتشاف هيف كرأ مل موي ىضم دقو ةرخآلا تركذ ىنكلو عجو نم ىب ام هللا یبن ای

 و ا ةنجلا تلخد نإف ةرخآلا ىف ىلاح

 نيقيدصلاو نييبتلا نم م مهيَلَع هللا معن ¿ نيذلا عم كنلوأف لوسّرلاو هللا عطي نمو : ىلاعت هللا لزنأف

 ةمومضم ةدحومب ددجب نب نابوث تاغللاو ءامسألا بيذهت ىف ىوونلا لاق ء١٠ :ءاسلا] ( ءادهشلاو

 الب ىبنلا نع ىورو هقتعأ مث لي ىبنلا هارنشا ةمومضم ىلوألا ةرركم ةلمهم لاد مث ةنكاس ميج مث

 .اثيدح نيرشعو ةعبسو ةئام

 نإ اهثريف هوبأ امأو سدسلا هنم ثرت ىهو ماحرألا ىوذ نم هنأل ايش اهنم ثري ال همأ مأ :ةلأسم

 ناشلثلا امهلف ناتتب اهل ناك نإف «هل ىقابلاو فصنلا اهلف تنب اهل ناك نإف بأ الو نبا اهل نكي مل

 . سدسلا ىف ناكر تشيف هيبأ مأو همأ نع وهف تام نإف هل یقابلاو

 نأ هباوج نم ناكف نيقرفتم ةوخإ ثالث ىهو اهنع لثس ةلأسم ىف مهضعب ريحت :هفلؤم لاق
 مهو ةرضحلا ىف نونوكي فيك ليقف ةرضحلا ىف مهنإ ليقف ةوخإلا عمتجي ىتح لاملا مسقي ال : لاق
 ءىش الو نيوبألا نم خألل ىقابلاو سدسلا هل مألا نم خألا نأ ةلأسملا هذه نع باوجلاف ؟نوقرفتم

 مألا نم تخأللو فصنلا نيوبألا نم تخألل نإف تاقرفتملا تاوخألا فالخب بألا نم خألل

 تخأو خأ نع تام نأب عيمجلا عمتجا نإف ملعأ هّللاو اًضيأ سدسلا بألا نم تحخأللو سدسلا
 ةتس مألا ىدلول رشع ةينامث نم حبصتو ثالث نم اهلصأ مأل تخأو خأو بأل تحخأو خأو نيوبأل

 . مهل ءىشال بألا دالوأ ةعبرأ هتخألو ةينامث خألل «نيوبألا دالوأل رشع انثا ىقبي ةيوسلاب امهنيب

 تابثإلاو ىفنلا اذهو هدحو هنأكف هيلع ليحتسي امو هل بجي ام هبلقب نمؤملا ملعاذإ :ةياكح

 ال هنأ ىلإ ةراشإ ةملكلا رخآ ىف مظعألا مسالاو تابثإ اهرخآو ىفن اهلوآ ديحوتلا ةملك ىف عومجم

 . هدعب ءىش

 نيكلم اهيلإ هللا لسرأ ةدالولا ةأرملا تدارأ اذإ ربخلا ىف ءاج :-هّللا همحر - ىفسنلا لاف :ةدئاف
 لامشلا بحاص دارأ اذإو «لامشلا ةهج ىلإ غاز هجارخإ نيميلا بحاص دارأ اذإف اهلامشو اهنيمي نع

 هجارخإ نعانزجع انبر : ناكلملا لوقيف ناكلملا فاخيف ةأرملا عجوتتف نيميلا ةهج ىلإ غاز هجارخإ
 ىف جرخيف دجسيو تنأ الإ هلإ ال ىذلا هللا نأ لوقيف انأ نم ىدبع :لوقيف یلاعت هللا یلجتیف
 .هسأر ىلع هدوجس

 اعيرس دلولا جرخ سبايلا ربنشلا رايخ رشق نم ليقاشم ةعبرأ ةدالولا ةقوعم تبرش اذإ :ةدئاف
 هتدجوف ارارم هتبرج اممو :ىزارلا لاق «موي لك مامحلا لخدت نأ اهتدالو تبرق اذإ لماحلل ىخبنيو
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 ةقيقشلا نم عفني نارفعزلا مش مث « هللا نذإب اًعيرس دلت اهنإف اًنارفعز نيمهرد نزو ةقوعملا ىقس اًعفان
 صرب وأ ماس هلخدي ال تيب ىف وأ نوللا نسح بارشلا وأ ماعطلا ىف عضو اذإو ابرش رهظلا عجو نمو

 ءابلا جيهيو بلقلا ىوقيو مغلبلا حلصي هنإ : ىواحلا ىف لاق «ةععلا اهنع عفد فوصلا بايث ىف وأ
 . طشنيو سفنلا حرفيو نايسنلا ليزيو

 كلجأ نم ىقب : لاقف هَّللا هللا هّللا لوقي اكيد مانملا ىف تيأر : نيريس نبال لجر لاق :ةعفيطل

 . ةيفاع ىف ديحوتلاب انلامعأ متخي نأ ىلاعت هللا لأسن لاق امك ناكف مايأ ةثالث

 بدآلاو اضرلاو ربصلا لضفو لمألاو توملا ركذ ىف :باب
 لاقو سوفنلل ةيلست ال هب ادب ۳١[« :رمزلا] ( © نوتيم مهْلإو تيم كّنِإ : ىلاعت هللا لاق

 تلاقو اًقناد ىواست ال توم الب ايندلا نيفراعلا ضعب نع مدقتو ؟نينمؤملا ةفحت توملا» ب

 نيرشع ةليللاو مويلا ىف توملا ركذي نم معن : لاق دحأ ءادهشلا عم رشحي له هللا لوسر اي : ةشئاع

 دعب اميفو توملا ىف كراب مهللا :ةرم نیرشعو یدحإ موی لک لاق نم یلع ای رخآ ثیدح یفو ٬ةرم
 نينجلا لشمك ايندلا ىف نمؤملا لثم رخآ ثيدح ىفو ايندلا نم هيلع معن امب هللا هبساحي مل توملا

 هللا ىضر -ةشئاع تلاقو ءايندلا ىلإ عجري نأ بحي مل ءوضلا ىأر اذإف ىكب جرح اذإف همأ نطب ىف

 مومهلا راد لوقيف ايندلا ىلإ كعجرن :اولاق ءةكئالملا نمؤملا نياع اذإ» :ةيج ىبنلا لاق : -اهنع

 .«لجو زع هللا ىلإ اًمودق لب نازحألاو

 نم ىحلا جرخي : لجو زع هلوق ىف ىزارلا لاق ءهنيد ىلع نمأ نمل توملا ینمت هرکی :ةدئاسف
 ءانتعالا بجوف تيملا نم فرش هنأل ىحلا جارخإ لعفلا مدق ىحلا نم تيملا جرخيو تيملا

 جرخي نمؤملا ىحلا لبق لوألا مدق اذهلف «ىحلا نم تيملا جارخإ نم رثكأ تيملا نم ىحلا جارخإب
 سكعلابو ةجاجدلا نم ةضيبلا ليقو «سكعلابو بحلا نم تابنلا : ليقو «سكعلابو رفاكلا نم
 ةنالف اي اهدانف هعم قلطناف اذك ىداو ىف هل اًتنب حرط هنأ ركذف ج یبنلا یتآ الجر ن افشلا یف تیرو

 امهب ىل ةجاح ال : تلاقف امهيلع كلدأ تببحأ نإف املسأ دق كيوبأ نإ لاق هللا لوسر اي كيبل تلاقف

 باص هيلغ تناه توملا فرع نم د هنع هللا نضر راخألا بك لاق امهم اريح هللا تدجو
 ىتأف نالف ىلإ بهذا توملا كلمل لاق هدبع نع ىضر اذإ ىلاعت هللا نأ ثيدحلا ىفو اهمومهو ايندلا
 نم ةئامسمحخ هعمو توملا كلم لزنيف «بحأ ثيح هتدجوف هتولب دق هلمع نم هحيرأل هحورب

 ةراشب ىوس ةديدج ةراشبب هرشبي مهنم دحاو لك نارفعزلا لوصأو ناحيرلا نابضق مهعمو ةكئالملا

 ىلع هدي عضو سيلبإ مهيلإ رظن اذإف «ناحيرلا مهعمو هحور مودقل نيفص ةكئالملا موقتو هبحاص
 نيأ «ةماركلا نم دبعلا اذه ىطعأ ام ىلإ نورت الأ لوقيف انديس اي كلام هدونج هل لوقيف حاصو هسأر

 كلم نأ بتكلا ضعب ىف تيأر هريسفت ىف یئالعلا لاق اموصعم ناکف هب اندهج دق اولاق هنع متنک

 .ةداهشلا ركذت نمؤملا اهآر اذإف هللا الإ هلإ ال هتهبج ىلع بوتكم توملا
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 ليجعت ءايشأ ةثالشب مركأ تولا ركذ رثكأ نج مضي نف هتركذت ىف زمرا لاف لاوس
 كرتو ةبوتلا فيوست ءايشأ ةثالثب بقوع هركذ ىسن نمو «ةدابعلا ىف طاشنلاو سفنلا ةعانقو ةبوتلا

 اهنم متلكأ ام نوملعت ام توملا نم مئاهبلا ملعت ول .ي لاقو «ةدابعلا ىف لساكتلاو فافكلاب اضرلا

 ادحاو ضعيو هسفنب حرفي اتيمس اريعب دجوف ًالبإ ىعري عارو -مالسلا هيلع - ع رم :ةياكح

 هلبإ ىعري وهو لجرلا كلذ ىلع مايأ دعب رم مث تيم كنإ : هل لاقو هنذأب ىسيع هذخأف دحاو دعب
 هللا حوراي : لاقف كلذ نع ىعارلا لأسف «برشلاو لكألا كرتو هدحو لزتعاو لزه دق ريعبلا دجوف

 امد هدلج رطق توملا ركذ اذإ ىسيع ناكف «ىرت ام هباصأف هنذأ ىف هملك هب رم الجر نأ الإ ملعأ ال

 لاق .ىردأ ال :لاق ءىش نع لئس اذإو ءاًمايأ هب عفتني ال توملا ركذ اذإ ىروثلا نايفس ناكو

 ام خيش ةئامو خيش فلأ نع تبتك :كرابملا نبا لاقو ٠ نيعباتلا عبات نم ىروثلا نايفسو : ىوونلا
 . شيعلا قيضو عرولاو ملعلا ىف ىروثلا نايفس نم لضفأ مهيف تيأر

 ةعست توملل نإو توملا اهاندأ لوه فلآ فقوملل نإ» : لاق يب ىبنلا نع: لوألا :ناتدئاف

 كلت نم ىلاعت هللا هؤ نأ ذارأ نمف هك ةبدج نم ا رهأ فبتلاب ةر ف لال ذج نتو
 مه لكل هللا الإ هلإ ال لوه لكل تددعأ ىنإ مهللا ىهو ةالص لك فلخ تاملك رشعب هيلعف لاوهألا

 لكلو هللا ناحبس ةبوجعأ لكلو هلل ركشلا ةدشو ءاخر لكلو هلل دمحلا ةمعن لكلو هللا ءاش ام مغو

 دقاق كلو هللا ىح ن للو ‹نوعجار هيلإانإو هلل انإ ةبيصم لكلو هللا رفغتسأ بنذ

 . «ميظعلا ىلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح ال ةيصعمو ةعاط لكلو هّللا ىلع تلكوت

 . ماسقأ ةثالث عامسلا نأ ملعا : قئاقحلا ىف لاق :ةيناثلا

 . ناطيشلا عامس وهو دسجلا بذجي :مسق

 سوفنلا ةهزن ىف لاقو «هريغ هزوجو بصقلا نم هميرحت ىروللا حجرو رامزملاك :بقو
 وأ هعلق نيعلا ىف ىذلا ضايبلا بحاص هب لحتكاو قرحأ اذإ هقيتع نأ بصقلا عفانم نم نإ : راكفألاو

 هب بضخو ءانحلا نم هلثمب طلخو هلصأ قرحأ اذإ كلذكف رضحخألا ةقرو ىلع ىذلا ىدنلاب لحتكا

 نذإب اهعفن ةراحلا ماروألاو ةرمحلا ىلع عضوو رضخألا هقرو قد اذإو هتابنإ ىلع هناعأو هاوق رعشلا

 نآرقلا ةءارق دنع نامرحيو دجسملا ىف هركيو ةيدامصلا لبط هلثم حابم وهف فدلا امأو ءىلاعت هللا

 ةينلا تحص اذإ هيف راكنإ الف ةيفوصلا عامس امأو لاجرلل اًيلاوتم فكلا ىلع فكلا برض مرحيو

 . ةنايخلا نم نيعلا تملسو

 باب ةهقفتملا ضعبل حتفنا ىتح نآرقلا عامس نود رعشلا عامس دنع دجاوتملا دجاوتي :ليق نإف

 .اذهبراكنإلا
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 ىف رركتی هنألو تاصنإلاو نوكسلا الإ هدوجو عم قيلب ال ليقث مالك :نآرقلا نأ :باوجلاف
 ىوغبلا لاق رشبلا نيبو هنيب ةبسانم الف هللا مالك امأو  ةبسانم امهنيبف رشبلا مالك رعشلا نألو عامسألا

 اًثيفخ ًالوق : لضفلا نب نسحلا لاق ١[ :لمزملا] )  اليت ألوف كّيَلع ىقلنس الإ : ىلاعت هلوق یف

 . نازيملا ىف ًاليقث ناسللا ىلع

 ىلع لزني مالسلا هيلع ليئارزع نأ كلذو بيغلا نم باطخلا عامس وهو حورلا بذجب :مسقو

 جرخت ال اهنإف اهعد هللا لوقيف تجرخ ام ةلسلس فلأب اهبذج ولف دسجلا نم حورلا بذجيف نمؤملا
 موي ىلإ ةرئاط لازت الف باطخلا ةوالح نم ةرئاط جرختف ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي اهيدانيف عامسب الإ

 ىل رق ام انآ : لوقتف اهب دسجلا حرفيو دسجلاب حرفتف كدسج ىأ كبر ىلإ ىعجرا اهل لاقيف ةمايقلا

 هيلإ ىتأيو «قارف عامتجالا اذه دعب سيل دانم اهيدانيف بارتلاو دودلا ىنلكأ انأ دسجلا لوقيو رارق

 لكل ةرافك توملا 5 ىبنلا لوق هديؤيو كاا خم كاظم تردا الك رشا لو تلم

 .ملس
 لوقيف ةكئالملا نم ةعبرأ هيلع لزن دبعلا ةينم تنداذإ سايرا رهز ىف ىفسنلا رتذ :ةياكح

 لوقي مث اهوطخت ةوطخ كل دجأ ملف اهبراغمو ضرألا قراشم تبلق هللا دبع اي كيلع مالسلا : لوألا

 اي كيلع مالسلا : ثئاثلا لوقي مث ةبرش كل دجأ ملف ايندلا راهنأ تبلق هللا دبع اي كيلع مالسلا : ىناثلا
 هللا دبع اي كيلع مالسلا : عبارلا مث اهيف ةمقل كل دجأ ملف اهبراغمو ضرألا قراشم تبلق هللا دبع

 .هب سفنتت ًاسفن كل دجأ ملف اهبراغمو ضرألا قراشم تبلق

 لهأ بهذمف اريثك اًفالتخا حورلا ىف سانلا فلتخا : ةركذتلا ىف هللا همحر ىبطرقلا لاق ةلأسء

 نوكت حورلا نأ اذه دعب ركذ مث «نيديو نينيعب حورلا نأ ريسيب اذه لبق ركذو فيطل مسج هنآ ةنسلا

 تومي تيم نم ام : رانيد نب ورمع لاق ةنجلا ىف ال ءامسلا ىف ةراتو روبقلا ةينفأ ىلع ضرألا ىف ةرات

 هربق یف سلجیف هب یشمی فیکو نفکی فیکو لسغی فیک اهدسج ىلإ رظنت كلم دی یف هحورو الإ
 ةعمج لك اهروبق روزت حاورألا نإ : ليقو «ميعن وبأ ظفاحلا هركذ كيلع سانلا ءانثث عمسا : هل لاقيو

 مهنإف مكاتوم نافكأ اونسح» :## لاق اهمويو ةعمجلا ةليل روبقلا ةرايز بحتسي كلذلف ماودلا ىلع

 ىلإ ةكئالملا اهعفرت حورلا نإ : ةنسلا لهأ لاق : ىبطرقلا لاق مث « «مهروبق ىف نوروازتیو نوهابتي

 اذإف لمعي م رذق اهب نوريشيف ةنجلا نم اهدغقم اهورأ و اهب او ريس :لاق ةديعس تناك ن إف ىلاعت هللا

 . رش وأ ریخب ملکت نم مالک عمس شعنلا ىلع لمح اذإف « هنفکو هدسج نیب تراص نفکو لسغ
 هللا رفختسأ : لئاقلا لوق ىتح ةزانجلا فلحأ مالكلا ةهاركب ةعامج لاق :بذهملا حرش ىف لاق

 فلخ ركذلاب لاغتشالا نأ باوصلاو «هيوهار نب قاحسإو ريبج نباو ىرصبلا نسحلا ةعامجلا نمو

 ىف حورلا تلخد هربق لخد اذإف «ملعأ هّللاو ارس نوكيو راكذألا ىف هلاق امك بحتسم ةزانجلا
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N EAR TDAلثم ږی یبنلا لاقو  

 ىلع لخديل قيدص وأ خآ وأ دلو وأ دلاو نم ةوعد رظتني ءىش لكب قلعتي قيرغلا لثم هربق ىف نمؤملا

 ءايحألل ايادهلا ةلزنمب تارمألل ءاعدلاو «لابجلا لاشمأ راونألا لهأ نم ءايحآلا ءاعد تاومألا روبق

 كل ةيده هذه : لوقيف رون نم ليدنم هيلع رون نم قبط هعمو تيملا ىلع كلملا لخديف ايندلا لهأ نم
 . ايادهلاب ىحلا حرفي امك اهب حرفيف كبيرق وأ كيخأ دنع نم

 ءاعدلا اذهب وعديف نمؤم ربق ىلع موقي دبع نم ام» :لاق ب ىبنلا نع سنأ نع :ىلوألا :دئاوف
 الإ هلإ ال نأ دهشأو هكلم الإ مودي الو ههجو الإ ىقبي ال ىذلا هَّلل دمحلا :تيملا كلذل هللا رفغ الإ

 وفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل اًدلو الو ةبحاص ذختي مل رتو دمص دحاو هلإ هل كيرش ال هدحو هللا

 .هلهأ وهام ىمألا ىبنلا ادمحم هللا ىزج «هلروسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو دحأ

 روبقلا لهأل اهباوث لعجو ىسركلا ةيآ نمؤملا أرق اذإ» : لاق يع ىبنلا نع اًضيأ هنع :ةيناثلا

 ىطعأو «مهعجاضم مهيلع هللا عسوو رون نيعبرأ برغملاو قرشملا لهأ نم ربق لك ىف هللا لخدأ

 .«تانسح رشع تیم لکب هل بتکو ةجرد فرح لکب هل عفرو اين نیتس باوث ئراقلل هللا

 دشأ تيملا ىلع ىتأي ال» : لاق هنآ زج ىبنلا نع راونألا علاطمو راتخملا باتك ىف تيأر :ةللاثلا

 ةيآو باتكلا ةحتاف امهيف أرقي نيتعكر لصيلف دجي مل نمف ةقدصلاب مكاتوم اومحراف ىلوألا ةليللا نم

 ةالصلا هذه تيلص ىنإ مهللا : لوقيو ةرم ةرشع ىدحإ دحأ هللا وه لقو رثاكتلا مكاهلآو ىسركل!

 لك عم كلم هربق ىلإ هتعاس نم هللا ثعبيف «نالف نب نالف ربق ىلإ اهباوث ثعبا مهللا ديرأ ام ملعو
 هيلع تعلط ام ددعب ىلصملا هللا ىطعيو روصلا ىف خفني نأ ىلإ هربق ىف هنوسنؤي ةيدهو رون كلم

 ةنيدم فلآ هل هللا ىنبيو ةرمعو ةجح فلآ نيعبرأو ةجرد فلأ نيعبرأ هل هللا عفريو تانسح سمشلا

 ةدئاف هذهو :روكذملا باتكلا فلؤم لاق . ٤ةلح فلأ ىسكيو ديهش فلأ باوث ىطعيو ةنجلا ىف

 . نيملسملا تاومأل ةليل لك اهيلصي نأ ملسم لكل ىغبني ةميظع

 ةرخنلا ماظعلاو ةيلابلا داسجألاو ةينافلا حاورألا هذه بر مهللا :لاقو رباقملا لخد نم :ةعبارلا

 تانسحلا نم هل بتك «ىنم اًمالسو كنم ةمحر مهيلع لخدأ ةنمؤم كب ىهو ايندلا نم تجرح ىتلا

 ىلإ مدآ ینب نم تام نم ددعب راربألا عیبر یفو «یرصبلا نسحلا نع یبطرقلا هاکح . تاومألا ددعب

 زال ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -سنأ نع هريظنو ةنابجلا لخد اذإ اهلوقي ناك اب ىبنلا نأو ةمايقلا موي

 نعو «تانسح اهيف تام نم ددعب هل ناکو مهنع هللا ففخ سي ةروس ًارقف رباقملا لخد نم» : لاق

 هثيجي ىتح توملا كلم هحور ضبقي مل تزملا تاركس ىف وهو سي أرق ملسم اميأ» اب ىبنلا

 ملسم اميأو ناير وهو هحور ضبقتف هشارف ىلع اهبرشيف ةنجلا بارش نم ةبرشب نانجلا نزاخ ناوضر

 هيدي نیب نوموقی كلم فالآ ةرشع فرح لكب لزن توملا كلم هب لزن اذإ سي ةروس هدنع تئرق

 . ةعيرذلا ىف دامعلا نبا هركذ «هنفدو هتزانجو هلسغ نودهشیو هل نورفغتسیو هيلع نولصي اًقوفص
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 دقو ةرخآلا ركذتو ايندلا ىف دهزتو بولقلل عفنأ اهنأل لاجرلل ةبحتسم روبقلا ةرايز :ةسماخلا

 اذإ حابت :ليقو روبقلا تارئاز نعل ب ىبنلا نأل «مرحت ليقو ءاسنلل ةهوركمو ءاهب ب ىبنلا رمأ
 روبقلا ةرايز نأ روهمجلا هب عطق ىذلاو : بذهملا حرش ىف لاق . ىلازغلا هب مزجو : ةنتفلا تنمأ

 نزحلا ديدجتل نهترايز تناك نإ وهو ًاليصفت مهضعب نع ىكح مث هيزنت ةهارك ءاسنلل ةهوركم
 «هركي الف ىهتشت ال زوجع وحن نوكت نأ الإ ةهوركمف رابتعالل تناك نإو مارحف حاونلاو ءاكبلاو

 رئازلا لوقيو «نيحلاصلاو ءاملعلا روبق نهترايز ىف ةهارك الو دجسملا ىف ةعامجلا اهروضحك

 . نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا : ربقلل ًالبقتسم

 قدص ربكأ هللا : لاقف ةزانج ىأر نم» :ةب ىبنلا نع :-هنع هللا ىضر -سنأ لاق :ةسداسلا
 موي ىلإ اهلوقي موي نم ةنسح نورشع هل بتك اًميلستو اًناميإ اندز مهللا هلوسرو هللا دعو ام اذه هللا

 ناك ةملكب ىل رفغ :لاق كب هللا لعف ام :هتوم دعب ىلاعت هللا همحر كلام مامإلل ليقو « ٠ةمايقلا

 لاقو «توميال ىذلا ىحلا ناحبس هللا الإ هلإ ال ةزانجلا ةيؤر دنع -هنع هللا ىضر -نامغع اهلوقي
 اذإ» :ةهَي ىبنلا لاقو تومي ال ىذلا هللا الإ هلإ ال : ةزانجلا ةيؤر دنع لوقي نأ بحتسي : ىنايورلا

 نع هنع رازبلا ىورو هيلع ىلص نمو هتزانج عبت نم بذعي نآ هللا ىحتسا ةنجلا لهأ نم لجر تام
 عيشم نأ ىتأيسو «هتزانج عبت نم عيمجل هللا رفغي نأ هتوم دعب دبعلا هب ىزاجي ام لوأ» : ىبنلا

 نوكي نأ ىغبنيو ةأرما تيملا ناك ولو ةزانجلا لمح ىف ةءاند الو . ءايبنألا ةرمز ىف رشحي ةزانجلا

 ىدرواملاو ةبكم ىسدقملا رصن خيشلا هامسو توباتك سانلا نيعأ نع اهرتسي ام ةأرملا ةزانج ىلع

 لعفام لوأ :نابح نبا لاقو هيب ىبنلا تنب ةمطافب كلذ لعف ام لوأو «ةميخ نايبلا بحاصو ةبق

 حرش ىف لاق لإ ىبنلا تنب بنیزب لیقو -اهنع هللا یضر -نینمؤملا مأ شحج تنب بنیزب كلذ
 : لقف تيملا تضمغ اذإ : ىعفاشلا بحاص ىنزملا هللا دبع لاقو فورعم ريغ لطاب اذهو : بذهملا

 .هلماح تمد ام حبس مث هللا مسب : لقف هتلمح اذإو ةي هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مسب

 ال نأ ىلوألاو تومي نيأ ىردي ال هنأل هریغ نم هب قحأ نکی مل هسفنل اًربق رفح ول :ةلأااسم
 كلم نإ» : لاق ب ىبنلا نع كلام نب سنأ نعو هب قحأ وهف رفحلا بقع تام نإف هيلع محازي
 . ؟ةرم نيعبس موب لك دابعلا هوجو ىف رظنيل توملا

 ‹كلذ نع لئسف سانلا نود ىكب ربقلا ركذ اذإ -هنع هللا ىضر -نافع نب نامثع ناك :ةياكح
 نإو هنم رسيأ هدعب امف هبحاص هنم اجن ناف ةرخآلا لزانم لو ربقلا» :لوقي اف ىبنلا تعمس :لاقف

 ركنم توص نع ىئثدح هللا لوسر اي -اهنع هللا ىضر -ةشئاع تلاقو (هنم دشأ هدعب امف هنم جني مل

 نيعلا ىف دمثإلاك نمؤملا عامس ىف ريكنو ركنم توص نإ ةشئاع اي :لاقف ءربقلا ةطخضو ريكنو
 . اًقفر هسأر زمغتف هيلإ مدقتف عادصلا اهنبا اهيلإ وكشي ةقوفشلا مألاك ربقلا ةطغضو
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 ىبنلا اذه ىلوق :لاقو اهربق ىلع فقو ةاَيىبنلا ةمع بلطملا دبع تنب ةيفص تتام امل :ةياكح

 تلّقف تربحقف اهیذ نع اه الاس اریکنو ارکنم نإ لاف للا ل رس راب اذه ام 2 لیقف یخآ نبا دمحم
 اع دللا لاف الب نمف كعمم تل تنآ هلا ل وسر ا الافق ىعأآ نبا دمج ىلا لوف اهل :

 :یزارلا لاق « [۲۷ :ہباربإا€ ةرخآلا یفو اندلا ةايحلا یف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذُا هللا تبي

 ءنيكلملا لاؤس ىف تلزن ةيآلا هذه نأل مالسإلا ىنيدو ئىبن دمحمو ىبر هللا : لوقي نأ تباثلا لوقلا

 لاق ةي ىبنلا نعو « [ :ةسانلا]( ©0 ميقتسملا طارصلا اتدها إل : نمؤملا لوق باوج اذه ليفو
GT 

 تام اذإ» :ةطبىبنلا نع -هنع هللا ىضر -ةمامأ ىبأ نع . «روصلا ىف خفني موي ىلإ باذعلا هنع هللا

 الو عمسي هنإف ةنالف نبا نالف اي :لوقي مث هربق سأر ىلع مكدحأ مقيلف بارتلا هيلع متيوسف مكدحأ

 اندشرآ : :لوقي هناف ةنالف نبا نالف ای لقبل مث ادعاق یوتسب هناف ةنالف نبا نالف ای لقیل مث بیج

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ايندلا نم هيلع تجرخ ام ركذا نرو ورک ۷ کر نا تر

 ركنم ناف ءامامإ نآرقلابو ابين دمحمبو اليد مالسإلابو ابر هّللاب تیضر كنو هللا لوسر دمحم نآو

 هللا نوکیو هتجح نقل دقو اذه دنع اندعقي ام انب قلطنا لوقیو امهنم دحاو لک رخأتب اریکنو

 ىضاقلا لاق «ءاوح همأ ىلإ هبسنب :لاق همأ فرعي مل نإف «هّللا لوسر اي : لجر لاقف هنود امهجیجح

 ىذلا وه نيقلتلا اذه : حالصلا نب نيدلا ىقت لاق . نيقلتلا اذه بحتسي : ىعفارلاو ىلوتملاو نيسح

 هللا دبع اي لوقي : ةضورلا ىف لاقو «بارتلا هيلع لاهي نأ لبق نوكي نأ راتخملاو هب لمعنو هراتخن

 .نونجم الو لفط نقلي الو . خلإ هيلع تجرح ام ركذا نالف اي بذهملا حرش ىف لاقو «هّللا ةمأ نبا

 سقت لك ] : ىلاعت هلوق ةءارق ىتوملا نقلي نمم ريثك داتعا دق ىلا هدب دحر هفلۆم لاق
 ارماقَعسا مث هللا انبر اولاق نيذُلا نإ : ىلاعت هلوق ةءارق ىدنعو ١ ر _ دا! 4 تملا ةقئاذ

 . ٠-٠ صن! 72 نودعوت متنك ىلا ةئجلاب اورشبأو اونزحت الو اوفاخت الأ ةكئالملا مهيلع لزتتت

 نامامإإللا لاقو دجسملا ىف تيملا ىلع ةالصلا بحتست كدمحا ء١ عف س 9 اق “لاف

 دعب ةدحاو ىدارف نهتالصف ءاسنلا الإ رضحي مل نإف ةثالث فوفصلا نوكت نأ لضفألاو اهتهاركب

 نهتعامجك ةعامجلا نهل نست نأ ىغبنيو «رظن هيفو بذهملا حرش ىف كلام لاق هبو «لضفأ ةدحاو
 امأو ةربقملا ىف ةزانجلا ىلع ةالصلا هركتو ؛امهريغو ىروثلا نايفسو دمحأ مامإلا لاق هبو اهريغ ىف

 «مايأ ةثالث ىلإ ربقلا ىلع ىلصي : ةفينح وبأ لاقو هيلع ىًلص دق ناك نإو ةزئاج هيلع ةالصلاف ربقلا ىف
 . ملعأ هّللاو «رهش ىلإ : مامإلا لاقو
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 ر

 r e f: a یلاعت

 قح هللا نم اویحتساو مك راصبأ نيب مکلاجآ اوتبثو لمألا اورصق : لاق هللا لوسر ای انلک : اولاق ةنحلا

 ءايحلا قح هللا نم ىحتسا نم نكلو «كلذ سيل : لاق هللا ىبن ای هللا نم یحتسن انإ :اولاق «ءايحلا

 ايندلا ةنيز كرت ةرخاآلا دارأ نمو «ىلبلاو توملا ركذيلو ىوح امو نطبلاو ىعو امو سأرلا ظفحيلف

 بنذ نم كب ذوعأ ىنإ مهللا» يب هئاعد نم ناكو «ءايحلا قح هللا نم ىحتسا دقف كلذ لعف نمف

 لاقو ؟لمعلا ريخ عنمي لمأ نم كب ذوعأو تامملا ريخ عنمت ةايح نم كب ذوعأو ةرخآلا ريخ عنمي

 .هلمع ءاس هلمأ لاط نم : ىئاطلا دواد لاقو ءةرخآلا ىسني لمألا نإو الأ : -هنع هللا ىضر -ىلع

 دربلاو رحلا ىف هللا دبعي اًخيش دجوف لبج ىلع- مالسلا هيلع- تروا عارم :ةياكح

 نم رثكأ شیعأ ال ینآ كلبق ءايبنألا ینربخآ هللا حور ای : ا و ك لاقف

 ىتأي :-مالسلا هيلع -ىسيع لاقف «ىبر ةعاط نع ةرامعلاب لغتشا نأ ىلقع رتخي ملف ماع ةئامعبس

 . راكفألا ضور ىف هركذ روصقلا نونبي ماع ةئام مهرامعأ زواجت ال ةمأ نامزلا رخأ ىف

 :ززج ىبنلا لاقو ٠١ :ررب) ( © رباسح ريغب مهرجأ نورباصلا ىفوي امنإ] : ىلاعت هللا لاق
SCT 

 هللا ضئارف ءادأ ىلع ربص نم یب ب ىبنلا نع -امهنع هللا یضر - سابع نبا نع :ىلوألا :دئاوف

 ةئامعست هلف ةبيصملا ىلع ربص نمو ةجرد ةئامتس هلف هللا مراحم ىلع ربص نمو ةجرد ةئامشلث هلف

 نيبئاتلا ةجرد ىهو ليمجلا ربصلا ىمسيو ىوكشلا كرت :ىلوألا

 هللا ىضر -مالس نب هللا دبع لاقو «نيقيدصلا ةجرد ىهو ىلوملا هب عنصي امب ةبحملا :ةلاثلا

 ر ا نا الا ل لا ىنا مورا ا

 نحن :اولاق ؟متنآ نم :اولاق معن :اولاق ؟باسحلا لبق : اولاق ةنجلا ىلإ :اولاق ؟نيأ ىلإ ةكئالملا

 و ا و ا ر را ا

 معنف متربص امب مكيلع مالس ةكئالملا مهل لوقتف ءايندلا ىف نحنو «ءالبلا ىلع اهانربصو ىلاعت
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 فيك ىهلإ اي : لاق ءاًريرحو ةنج لاق نيرباصلا ءازج ام ىهلإ اي : لاق اكلم نإ ليقو «رادلا ىبقع
 نوري ال :لاق دربلاو رحلا ىلع مهباوث ام ىهلإ اي :لاق كئارألا ىلع اهيف نيثكتم لاق مهسولج نوكي

 اهفوطق تللذو اهلالظ مهيلع ةينادو : لاق ايندلا تاذل نع اوربص نإف لاق اًريرهمز الو اًسمش اهيف

 لاق مهتفص ام :لاق «نودلخم نادلو مهيلع فوطي لاق ةنجلا ىف مهمدخي نم ىهلإ اي لاق ًاليلذت :

 تيأر مث تيأر اذإو فصوي ال : لاق ةنجلا ميعن ةفص ام ىهلإ اي :لاق اروثنم ءاز ,هتبسح مهتيأر اذإ

 سمشلا ةريسم ةنجلا ىف رصق ذنساو لكل لاق ريبكلا كلملا ةفص ام ىهلإ اي لاق «اريبك اًكلمو اًميعن

 كلم فلأ نوعبس باب لك نم موي لك هيلع لخدي باب فلآ نوعبرأ هل ءاضيب ةرد نم اًموي نيعبرأ
 هيلع نوملسی .

 ءاغتبأ بئاصملا ىلع ربصي ىذلا نيزحلا هؤازج ام بر اي :-مالسلا هيلع -دواد لاق :ةيناشلا

 -قيدصلا ركب ىبأ نعو ءادبأ هنع هعزنأ الف ناميإلا سابل هسبلأ نأ ىدنع هؤازج : لاق كتاضرم

 هللا ىضر -رمع نعو «هرمع ىف هسافنأ ددعب رزولا نم هيلعف بايثلاو بابلا دوس نم -هنع هللا یضر
 مايأ ددعب رزولا نم هيلع : -هنع هللا ىضر -نافع نب نامثع نعو لينلا رطق ددعب رزولا نم هيلع -هنع

 دزرملا ىف تيأرو ةكتالملا ساشثأ ةدغب رزولا نم ةع هغ للا يضر د ىلع نغو اهلا و ابنذلا

 نيد هللا ىلع هل نم ىلاعت هللا لبق نم دانم یدان ةمايقلا موي ناك اذإ یلاعت هللا همحر ینوبلل بذعلا
 یکبیو هبلق نزحی امب هالتبا نم لوقیف «هّللا یلع نید هل نمو لاقیف یلاعت هللا نم هقح ذخأی مقیلف

 يول يو ا لاو را و ىف 0 ن ج یرغل تل لاو ن

 ىفوي امن : هللا لوق تعمس ناوضر لوقيف «ةنجلا باب ىلإ نيرباصلا ديب ةكئالملا ذخأتف نيد هللا

 اهفيرارش ىلع نوسلجيو ةنجلا نولخديف مهل حتفيف ٠١[« :رمزلا] © باح رْيغب مهرج نورباصلا
 هجو ضيبت ةبيصملا» لب لاقو مهنيب هللا مكحي ىتح سانلا باسح ىلع نوجرفتي ماع ةئامسمخ

 ىتح هلامو هدلوو هسفن ىف ةنمؤملاو نمؤملاب ءالبلا لازي ام» ل4 لاقو «هوجولا دوست موي اهبحاص

 مغ الو نزح الو مه الو بصو الو بصن نم نمؤملا بيصي ام» : لاقو «ةثيطخ هيلع امو هللا ىقلي

 لاق ضرملا بصولاو بعتلاو بصنلا «ىراخبلا هاور «هاياطخ نم هللا رفك الإ اهكاشي ةكوشلا ىتح

 نم نمؤملا غدلي ال» ب ىبنلا لوقل ةرخآلاو ايندلا ىف نيباذع هدبع ىلع هَّللا ممجي الف : مهضعب
 تنك :لاقف هأطخأف فيسلاب هبرض الجر نأ ثيدحلا اذه ببسو :دامعلا نبا لاقو «نيترم رحسج

 نم نمؤملا غدلي ال» : لاق مث . ةا ىبنلا هلتقف احزام تنك : لاقف هأطخأف هب ىبنلا برض مث اًح زام

 سدقلا ةريظح :لاق «كيلإ بحأ ةنجلا لزنم ىأ یهلإ ای مالسلا هيلع یسوم لاقو ««نیترم رحج
 اوربص مهتيلتبا اذإ نيذلا : لاق مه نم بر اي :لاق «بئاصملا باحصأ : لاق .اهنكسي نمو :لاق

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :اولاق ةبيصم مهتباصأ اذإو اوركش مهيلع تمعنأ اذإو

 ىلإ ةمحرلا ىف ضاخ ملسملا هاخأ دوعي هتيب نم جرخ اذإ ملسملا نإ لاق يب ىبنلا نع :ةثلاثلا
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 هشرع للظ ىف ضيرملا ناكو ‹ضيرملا تمعو ةمحرلا هترمغ ضيرملا دنع سلج اذإف «هيوقح

 ىتح كلم فلآ نوعبس هيلع ىلص الإ اًملسم دوعي نمؤم نم ام» :ةَب لاقو هسدق لظ ىف دئاعلاو

 هاور (ةنجلا ىف رصق هل ناكو حبصي ىتح كلم فلأ نوعبس هيلع ىلص ةيشع هداع نإو «ىسمي

 منهج نم دعبي ابستحم ملسملا هاخأ داعو ءوضولا نسحأف ًاضوت نم رخآ ثيدح ىفو .ىذمرتلا

 اذإف سلجي ىتح ةمحرلا ىف ضوخي لزي مل اًضيرم داع نم» :لغ لاقو دواد وب هاور اًفیرخ نیعبس

 دمحأ هاور «اهيف هسمغ سلج

 كلذكف هنم رش هدعب ىذلاو الإ موي ىتأي ال هنأل فيرخلا ركذو ءةنسلا وه فوخلا :ةمحرلا

 ىف ضاخ نمؤملا هاخأ راز نم» :ةلي ىبنلا لاقو «هنم رخفأ هدعب الإ اهلهأ ىلع موي ىضمي ال ۰ منهج

 نم) ا لاقو . ىناربطلا هاور «عجري ىتح ةنجلا ضاير ىف ضاخ نمؤملا هاخأ داع نمو ةمحرلا

 ىف ضوخي لزي ملو هل نوعدي كلم فلأ نيعبسو ةسمخب هللا هلظأ ملسملا هيخأ ةجاح ىف ىشم

 مهورمأو مكاضرم اودوع» :لاقو . ىناربطلا هاور «ةرمعو ةجح هل بتك غرف اذإف «غرفي ىتح ةمحرلا

 اذإ» : لاق اهب ىبنلا نأ ىتأيسو ىناربطلا هاور «روفخم هبنذو ةباجتسم ضيرملا ةوعد نإف مكل اوعدي نأ

 . حيحص دانسإب هجام نبا هاور «ةكئالملا ءاعدك هءاعد نإف كل وعدي نأ هرمف ضيرم ىلع تلخد

 قيدصلا هتدايعب مصي نأ بحتسيو ةدكؤم ةنس ضيرملا ةدايع : بذهملا حرش ىف لاق :ةسماخلا

 مدخي ىدوهي مالغ ناك دقف هدوعي نأ ملسملل زوجي رفاكلا ىتح هفرعي ال نمو هفرعي نمو ودعلاو

 عطأ : هل لاقف هيبأ ىلإ مالغلا رظنف ملسأ هل لاقف هسآر دنع دعقف هدوعي ىبنلا هءاجف ضرمف الق ىبنلا

 مالغلا مسا ناكو «رانلا نم ىب هذقنأ ىذلا هّللدمحلا : لوقي وهو هب ىبنلا جرخف ملسأف مساقلا ابأ

 وبآ هاور ینیعب ناک عجو نم ی هللا لوسر ینداع -نع هللا ىضر -مقرأ نب ر دیز لاق . سودقلا دبع

 ةذل هذخأي اكلم هللا لسري ربخلا ىفو «لجو رع هللا فيض ضيرملا نأ ىتأيسو حيحص دانسإب دواد

 كلم الإ ذخأ امب كلم لك داع هللا هافاع اذإف مونلا ةذل ذخأي اكلمو بارشلا ةذل ذخأي اكلمو ماعطلا

 لخدي نأ دبعلا دارآ اذإ هريظن رحبلا ىف اهيقلأ لب ال : لوقيف هيلإ اهديعأ براي :لوقيف «بونذلا

 نکلو یدبع یندصقو فیک : ىلاعت هللا لوقيف هنود ريغ ةساجنلاب خطلم هنإ : ةكئالملا لوقت دجسملا

 ال هنع هانعفر ءىش : هللا لوقيف اهدرنأ : ةكئالملا تلاق حرخ اذإف رهاط لخدي ىتح هبونذ هنع اوذخ

 . «ءامسلا نم اهنولو اهئافص ىف لزنت ةدربلاك هضرم نم ئرب اذإ ضيرملا» :ةَب ىبنلا لاق هيلإ هديعن

 وه رمأب كربخأ الأ :ةريره ابأ اي» : لاق الك ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -ةريره ىبأ نع :ةسداسلا

 هل «هل كيرش ال هدحو هَّللا الإ هلإ ال لوقي رانلا نم هللا هاجن هضرم نم هعجضم لوأ هب ملكت نم «قح

 ءالبلاو دابعلا بر هللا ناحبسو علطأ ىتح «ريدق ءىش لك ىلع وهو تيميو ىيحي دمحلا هلو كلملا

 لکب هتردقو هلالجو انبر ءایربک ایبک ربکأ هّللا لاح لک یلع هيف اًکرابم اًبیط اریثک ادمح هّلل دمحلاو

 تقبس نم حاورأ یف یحور لعجاف اذه یضرم یف یحور ضبقتل ینتضرمآ تنک نإ مهللا «ناکم
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 ىف تم نإف ىنسحلا كنم مهل تقبس نيذلا كءايلوآ تذعأ امك رانلا نم ىنذعأو ىنسحلا كنم مهل

 ايندلا ىبأ نبا هاور «كيلع هللا بات اًبنذ تفرتقا دق تنك نإ ةنجلاو هللا ناوضر ىلإف كلذ كضرم

 وأ كتيفاع ليجعت كلأسأ ىنإ مهللا لق» : لاقف ءهدوعي -هنع هللا ىضر -ىلع ىلع ويب ىبنلا لخدو

 نينأ» :ةيب ىبنلا لافو «نهادحإ ىطعت كنإف كتمحر ةعس ىلإ ايندلا نم اجورخ وأ كتيلب لع اربص
 امنأك بنج ىلإ بنج نم هبلقتو ةدابع هشارف ىلع همونو هقدص هسفنو ليلهت هحايصو حيبست ضيرملا
 نيضرلا سودقلا كلملا هللا ناس لقب ضيرم نف ام ةه لاقو هللا يبس ىف وعلا لتاقي
 ىبأ نبا هاور «ىلاعت هللا هافش الإ ةرهاسلا نويعلا مينمو ةبراضلا قورعلا نكسم تنأ الإ هلإ ال نايدلا

 نيملاّظلا نم تنك ىلإ كتاحبس تأ الإ هِل أل : ىلاعت هلوق ىف» :ةلب ىبنلا لاقو .ايندلا © (
 نإو ديهش رجأ هللا هاطعأ كلذ هضرم ىف تامف ةرم نيعبرأ هضرم ىف اهب اعد ملسم اميأ 4۸۷ :ءاينألا]
 هقدص ربكأ هَّللاو هللا الإ هلإ ال : لاق نم» :ةنَ ىبنلا لاقو . مكاحلا هاور «هبونذ عيمج هل هللا رفغ ئرب

 ال ىدبع قدص : لاق هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لاق اذإو ءربكأو انأو انأ الإ هلإ ال : لاقف هللا

 اذإو «ىدحو انأ الإ هلإ ال : هللا لوقي هدحو هللا الإ هلإ ال : لاق اذإو «ىل كيرش ال ىدحو انأ الإ هلإ
 ال :لاق اذإو هدمحلا ىلو كلملا ىل انأ الإ هلإ ال : هللا لوقي دمحلا هلو كلملا هل هللا الإ هلإ ال : لاق
 اهلاق نم :لوقي ناكو .ىب الإ ةوق الو لوح الو انأ الإ هلإ ال : لاق هّللاب الإ ةوق الو لوح ال هللا الإ هلإ

 نسح ثيدح :لاقو ىذمرتلا هاور «رانلا همعطت مل تام مث هضرم یف .

 ديدشتب رشب مأ ىهو : ىراخبلا حرش ىف یوامربلا لاق «ةأرما نأ نيحيحضلا ىف ءاج :ةعباسلا

 : طسوألا ىف لاق هنكل ريبكلا ىف ىناربطلا هقفاوو ميلس مأ ىه :دمحأ مامإلا لاقو ةمجعملا نيشلا

 انملعت هيف كيتأن كسفن نم اًموي انل لعجاف كثيدحب لاجرلا بهذ هللا لوسر اي : تلاق نميأ مأ اهنإ

 الإ اهدلو نم ةثالث اهيدي نيب مدقت ةأرما نكنم ام لاف هَّللا هملع امم نهملعف نهاتأف هللا كملعامم
 ىبنلا لاقو ةدحاولا نع هلأسن نأ انيسنو نينثاو : لاق نينثاو : ةأرما تلاقف رانلا نم اًباجح اهل اوناك

 هل ناك نمف :اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق «ةنجلا امهب هللا هلخدأ ىتمأ نم ناطرف هل ناك نم» :ة

 كتمأ نم طرف هل نكي مل نمف :تلاق ةقفاوملاب كتمأ نم طرف هل ناك نمو» : لاق كتمأ نم طرف

 . «ىلثمب اوباصي نل ىتمأ طرف انأف» : لاق

 لدعي ناك ام هيلإ هللا ىحوأف اديدش اًنزح هيلع نزحف-مالسلا هيلع -دوادل دلو تام :ةنماشلا

 ءلم ةمايقلا موي ىدنع كل لاق اًبهذ ضرألا ءلم ىدنع لدعي ناك بر اي : لاق ؟كدنع دلولا اذه

 نوبعلي اًتايبص تيأرف ةنجلا تلخد ىنأك مانملا ىف تيأر :مالسلا هيلع دواد لاقو ءاًباوث ضرألا

 تام اذإ» ة4 ىبنلا لاقو . هيلع هلهأ ءاكبب :اولاقف هنع تلآسف امومغم هدحو ادحاو تيآرو حافتلاب

 :نولوقیف :یدبع لاق اذام :لوقیف معن :نولوقیف یدبع دلو متضبق :هتکئالمل یلاعت هللا لاق دبعلا دلو

 ىلع ليلد هيفو : مهضعب لاق «دمحلا تيب هومسو ةنجلا ىف ايب ىدبعل اونبا :لوقيف عجرتساو دمح
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 لافطأ اي ىدون ةمايقلا موي ناك اذإ» ٠5 ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -سنأ نعو . ةمتاخلا نسح

 قنجلا ىلإ اوضما نأ مهيف ىداني مث مهروبق نم نوجرخيف مكروبق نم اوجرخا نأ نيملسملا

 انيدلاوو انبر اي :نولوقيف ًارمز ةنجلا ىلإ اوضما نأ ةيناشلا مهيف ىداني مث انعم انيدلاوو انبر اي :نولوقيف
 فرعأ مهف ةنجلا مهنولخ ديف هيوبأ ىلإ لفط لك بشيف مكعم مكيدلاو :ةعبارلا ىف مهل لاقف انعم
 . «مكتويب ىف نيذلا مكدالوأ نم موي مهتاهمأو مهئابآب

 امهم تيطعأ تنأو تذخآ تنأ مهللا : لاق ةبيصم هتباصأ اذإ مالسلا هيلع ب بأ نا :ةياكح

 ابن نيعبس نأ مالسلا هيلع بويأ ىلإ هللا ىحوأ قئاقعلا ىف لاق كئالب نسح ىلع كدمحأ هسفن ىقبت

 كلذ مهطعأ ملف ىلتبملا وه نوكي نأ ىنلأس مهنم لكف ءالبلا اذه ىلع ربصلا باوثب مهتربخأ امل

 ناكو «باوأ هنإ دبعلا معن ارباص هاندجو انإف ةرخآلاو ايندلا ىف كيلع ءانثلا عمست ىتح كل هتلعجو

 ءانث عمس امل سيلبإ ههسحف ةدابعلاو لاملا ريثك ناكو ميهاربإ نب قاحسإ نب صيعلا د الوأ نم

 هلام ىلع هللا هطلسف اًعيطم نكي مل هيلع ىنطلس ول هللا دبع امل اريقف ناك ول :لاقف « هيلع ةكئالملا

 ىلع ىنطلس بر اي : سيلبإ لاقف ىنم ذخأو ىناطعأ ىذلا هّلل دمحلا : لاقف كلذ بويأ غلبف هقرحأف
 لخدف «مهريبك ةفايض ىف اوناكو لكلا كلهف هلفسأ نم مهيلع رصقلا كرحف مهيلع هطلسف هدالوأ

 لاق هنإ : ليقو مهعم تكلهل ريخ كيف ناك ول :لاقف كلذ بويأ ربخأو مهملعم ةروص ىف سيلبإ

 عقو اذإ دبعلا كلذك هتقبس دق بويأ ةبوت دجوف ءامسلا ىلإ دعصو كلذب سيلبإ حرفف قلخأ مل ىنتيل
 لثم هب قلعتف هيلع هطلسف هندب ىلع ىنطلس بر اي: سيلبإ لاقف ةبتكلا هتبوت قبست باتو بنذ هنم

 هربص نم سيلبإ ريحتف «هناسلو هبلق ريغ دودلا هلكأو هدلب نم هوجرخأف مدلاو حيقلا هنم عبني ىردجلا
 مل ءامسلا هلإل دجس هنأ الإ بويأ ءالبلا باصأ ام :لاقو ةنسح ةروص ىف ةمحر هتجوزل روصتف

 : تلاقف كلذ هيلع درأ ةدجس ىل دجس اذإف انأ : لاق ضرألا هلإ نمو : تلاقف ضرألا هلإل دجسي

 دحاو ضرألا هلإو ءامسلا هلإ هل ىلوقت مل ثيح ةدلج ةئام كندلجأل :لاقف هتنذأتساف هنذأتسأ ىتح

 هّللا نإ :اولاق موق یف تلزن < 4 نجلا ءاكرش هلل اولعجو ل : یلاعت هلوق یف یزارلا لاق
 تارشحلاو عابسلاو تايحلاو براقعلا قلاخ سيلبإو تاريخلل لعافو تابنلاو ناسنأإلا قلاخ

 رضلا فشك هللا دارأ املف « قلاخلل اكيرش قولخملا نوكي فيكف مهقلخو : هلوقب ىلاعت هللا مهبذكف

 ىرسيلا هلجرب برضي نأ هرمأ مث دودلا رثانت امهلكأ املف ةلجرفسو ةنامرب ليربج لسرأ بويأ نع
 لاح نسحأ ىلإ هللا هدرف ءراحلا نم لستغاو درابلا نم برشف دراب ءامو راح ءام اهنم جرخف ضرألا
 لوصأ نم ةئام ىأ اًكغض هديب ذخأب نأب اهيلع ةقفش هللا هرمأف مسقلا لجأل هتجوز دلجي نأ دارأف

 ( اهدراو الإ مكنم نإو ظ :هلوقب هللا مسقأ ام لجأل ايندلا ىف ىمحلا هبيصت نمؤملا كلذك لبنسلا

 ركذو تاعاس عبسو مايأ ةعبسو رهشأ ةعبسو نينس عبس هئالب ىف ناك هنأ ةياور ىفو ٠١ س

 فالآ ةرشع قوف نم توص فالآ ةرشعب ىدونف ربص هنأ هبلق ىف عقو بويأ ىفوع امل ىذابالكلا

 : هريسفت ىف یبطرقلا لاقو ىنتربص بر اي :لاقف «كانربص نحن مأ تربص تنأ بويأ اي ةمامغ
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 ةباحس ىلاعتو هناحبس هللا لسرأف تربص امل اربص ةرعش لك تحت تعضو ىنأ الول هيلإ هللا ىحوأ
 نم عبشي نمو لاق تعبش له : لیربج هل لاقف بهذ نم ادارج مایأ ةثالث هيلع ترطمأف هراد ردق ىلع

 نإ ةا ىبنلا لاق ءايبنألا ةروس ىف ىزارلا لاق ءةنس ةرشع ىنامث هئالب ةدم نأ ححص مث هللا لضف

 ‹«نيطايشلا هيلع عمتجاف بويأ ربص نم حاص سيلبإ ن ركذ مث ةنس ةرشع ینامث هثالب یف یقب بویأ
 هلك بهذ لاقف ىضم نم هب تکلهأ یذلا كركم نيأ :اولاقف بويأ ربص ىنايعأ : لاق ؟كلام :اولاقف

 لبق نم بويأ ذخ :اولاقف ءاوح هتجوز ببسب : لاق ؟ةنجلا نم مدآ تجرحخأ فيك :اولاقف بوي ىف

 تلاقف اهب هتءاجف ًأربيف اهيلع ىلاعت هللا ىمسي الو ةلخسلا هذه حبذي بويأل ىلوق :اهل لاقف هتجوز :
 ةنس نينامث تلاق ةمعنلاو ءاخرلا ىف انثكم مك :لاقف سيلبإ اهل لاق امك ةلخسلا هذه حبذا بويأ اي

 كندلجأل ىلاعت هللا ىنافش نئلو ءاخرلا ىف انك امك ةنس نينامث ربصن ىتح كبر تفصنأ ام : لاقف
 ملعأ هّللاو «ةدلج ةئام .

 هللا دمحأ ىنإف كيلع هللا مالس هدلو تام امل -هنع هللا ىضر داعم ىلإ ةَ ىبنلا بتك :ةياكح
 نإ مث ءركشلا كايإو ىنقزرو ربصلا كمهلأو رجألا كل هللا مظعأف :دعب امأ ءوه الإ هلإ ال ىذلا

 لجأ ىلإ اهب هللا عتمي ةدرتسملا هيراوعو ةعدوتسملا هللا بهاوم نم اندالوأو انيلهأو انلاومأو انسفنأ

 نم اذه كنبا ناكو ىلتبا اذإ ربصلاو ىطعأ اذإ ركشلا انيلع ضرتفا مث مولعم تقول اهضبقيو دودعم

 نإ ريثك رجأب هضبقو رورسو ةطبغ ىف هب هللا كعتم ةدرتسملا هيراوعو ةعدوتسملا ىلاعت هللا بهاوم
 . تبستحاو تربص

 اًنزح هيلع نزحف مالسلا هيلع ناميلسل دلو تام -هنع هللا ىضر «ادردلا وبأ لاق :ةياكح

 اذه هب رمق ارذب ترذب نإ :امهدحأ لاقف «موصخ یز یف هیدی نیب اسلجف ناکلم هاتف ءادیدش

 ترذب فيك هل لاقف كولسلا نم دب الو قيرطلا ىلع هرذب هنإ : لاقف كلذ نع ناميلس هلأسف «هدسفأف

 تملع امأ كدلو ىلع نزحت فيك هللا ىبن اي لاقف قيرط نم سانلل دبال هنأ تملع دقو قيرطلا ىلع
 .ةرخآلا ىلإ قيرط توملا نأ

 مل نإف «ةراملا رضي قيض قيرطب ارئب رفحي وأ ةرجش سرغي وأ قيرطلا ىف ىنبي نأ مرحي :ةلأسم
 الإ نمض ةصاخ ةحلصمل وأ ةماع ةحلصمل رفح نإ كلذكو نامض الف نذأي مل وأ مكاحلا نذأ رضي

 نإو اهئطو ىشاملا دصقي مل نإ «نمض خيطب روشقوأ تامامق قيرطلا ىف حرط نإو مامإلا نذأي نأ
 ءاملا شر اذإ الإ الف ةداعلا ردق ناك نإف «نمض رابغ عفدك ةماع ةحلصمل ولو ةداعلا قوف ءاملا شر

 ولو اهفالتإ نمض اعساو ولو قيرطب ةباد طبر ولو قيرطلاب عافتنالا نم ىذلا عنمي الو ةسفن ةحلصمل
 ىف ةبيصملا هللا ركذ : ىلاعت هللا همحر ىروباسينلا لاق جاهنملا ىف اًقالخ دمتعملا ىلع اهثورو اهلوبب

 نوعجار هيلإ انإو هلل انإ : لاقف ًافطنا ةَ ىبنلا جارس نأ ىور امك ةرضح لك لمشتل هركنم نآرقلا
 هّلل انإ : ىلاعت هلوق ینعمو «ةبيصم وهف نمؤملا ىذؤي ءىش لك معن :لاق ؟ةبيصمأ هللا لوسر اي ليقف
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 ىلع اًمسأ اي : لاق امل مالسلا هيلع بوقعي اهملع ول هردقب ناميإ نوعجار هيلإ انإو هللا ءاضقب اضر
 «ةمايقلا موي ةماركلا للح نم هللا هاسك الإ ةبيصمب هاخأ ىزعي نمؤم نم ام» :ةب ىبنلا نعو «فسوي
 . هجام نبا هاور

 ةبيصملا بحاص ناك نإف « مايأ ةثالث ىلإ لضفأ وهو هدعبو نفدلا لبق ةيزعتلا بحتست :ةلأسم

 اهمرحم الإ اهيزعي الف ةباشلا الإ تيملا لهأ عيمجل مايأ ةثالث ىلإ هروضح دعبو رضحي ىتمف اًبئاغ
 مهترثك نأل كددع صقن الو كيلع هللا فلخأ : هلوقب ءىبرحلا ريغ رفاكلا ةيزعتب سأب الو اهجوزو
 ةنجلا ىف اًمدخ مهراغصو رانلا نم نيملسملل ءادف نونوكي ةرخآلا ىفو ةيزجلا ذخأب ايندلا ىف عفنت

 هكرت راتخملاف «هرفك ماودب رفاكلا ءاقبل ءاعد هنأل كددع صقن الو بذهملا حرش ىف لكشتسا نكل

 ناثرويو ايندلا ةرهز نم نادعابي هللا ةيشخو سودرفلا بح : ميرم نبا ىسيع لاقو «ملعأ هّللاو
 .ربصلاو لقعلا ناسنإلا ةرهوجو ةرهوج ءىش لكل :-هّللا همحر -ىبساحملا لاقو ءربصلا

 امأ ةيلهاجلا رمأ نم ةحاينلا» ايب ىبنلا لاق « نيملسملا عامجإب مارح ةحاينلا نأ ملعا :ةظعوم

 نم ةحئانلا جرخت :ب ىبنلا لاقو «رانلا بهل نم اًعردو ران نم اًبايث اهل هللا عطق تتام اذإ ةحئانلا

 هللا ةنعل نم بابلج اهيلع هجولا ةحلاك سأرلا ةرثاث نيتيعلا ءاقرز هجولا ةدوسم ءاربغ ءاثعش اهربق

 اي دانت یهو ءاهسأر ىلع اهتعضو دق ىرخألاو اهقنع ىلإ ةلولغم اهيدي ىدحإ هللا بضغ نم عردو
 : بهو لاقو «رانلا نم اهظح كلذ دعب نوكي مث نيمآ : لوقي اهءارو كلمو اًتزح ايو هاروبث ايو هاليو
 نونعلي كلم فلأ اتئام ةيناثلا ءامسلا ىفو ةعمتسملاو ةحئانلا نونعلي كلم فلأ ةئام ىلوألا ءامسلا ىف

 ةعبارلا ءامسلا ىفو ةعمتسملاو ةحئانلا نونعلي كلم فلآ ةئامشلث ةثلاثلا ءامسلا ىفو ةعمتسملاو ةحئانلا

 نونعلي كلم فلأ ةئامسمحخ ةسماخلا ءامسلا ىفو ةعمتسملاو ةحئانلا نونعلي كلم فلأ ةئامعبرأ

 ءامسلا ىفو ةعمتسملاو ةحئانلا نونعلي كلم فلأ ةئامتس ةسداسلا ءامسلا ىفو ةعمتسملاو ةحئانلا

 . ملعأ هّللاو «ةيضارلاو ةعمتسملاو ةحئانلا نونعلي كلم فلأ ةئامعبس ةعباسلا

 اضرلا ىف :لصف
 هللا نم ناوضرو إل : ىلاعت هللا لاق «سکع الو ربص یضر نم نأل ةجرد ربصلا نم ىلعأ وهو

 نم ةفئاط لك ىبنلا لأسو «تاعاطلا رئاس نم ربكأ هبر نع دبعلا ءاضر كلذك ۷١[« :ةبولا] ( ربّك
 ىلع ركشنو ءالبلا ىلع ربصن :اولاق مكناميإ ةمالع امو :لاق نونمؤم :اولاق ؟متنأ نم هباحصأ

 هالتبا دبع هللا بحأ اذإ» :ب ىبنلا لاقو ةبعكلا برو نونمؤم : لاقف « ءاضقلا عقاومب ىضرنو ءاخرلا

 . «هافطصا ىضر نإف هابتجا ربص ناف

 تيرجأو ريخلل هتقلخ نمل ىبوطف رشلاو ريخلا تقلح :لاق هنأ ىلاعت هللا نع درو :ةظعوم

 ملو :لاق نمل ليو مث «ليوو هيدي ىلع رشلا تيرجأو رشلل هتقلخ نمل ليوو «هيدي ىلع ريخلا
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 هيلإ هللا ىحوأف هلعفأ ىتح كاضر هيف رمأ ىلع ىنلد بر اي :-مالسلا هيلع -ىسوم لاقو ؟فيك
 امأ : تلاقف انع ضرا مهللا : ةيودعلا ةعبار ةرضحب ىروثلا نايفس لاقو « ىئاضقب كاضر ىف یئاضر

 ‹ ىلاعت هللا نع اًيضار دبعلا نوكي ىتم : ليقف ؟هنع ضار ريغ تنأو اضرلا لأست نأ هللا نم ىحتست

 . ةمعنلاب هرورسك ةبيصملاب هرورس ناك اذإ : تلاق

 هّلل دمحلا لوقي وهو جلافلا هذخأ دق دعقم صربأ ىمعأ لجرب مالسلا هيلع ىسيع رم :ةياكح
 اي لاقف ؟هنم هللا كافاع دق ءالبلا نم ءىش ىأ : ىسيع هل لاقف هقلخ نم اریثك هب یلتبا امم ینافاع یذلا
 . هبر ةفرعم هباق ىف دجي مل نمم ريخ انأ هللا ىبن

 احورطم همسجو احورشم هردص نوكي نأ تامالع عبرأ فراعلل :نيفراعلا سودرف ىف لاق

 ةبيهلاو ميظعتلا ندعم هبلق اًضيأ نوكي نأ هتامالع نمو ءاَحوتفم هل توكلملا بابو اًَحورجم هبلقو

 هسفنو «ةبحملاو قوشلا ندعم هرسو ةبرقلاو سنألا ندعم هحورو ةحدملاو دمحلا ندعم هناسلو

 . ىلتبملا ةيؤر دنع لاقي ام ءاعدلا باب ىف ىتأيسو لقعلا ناطلس تحت ةروبقم

 ةزعب ذوعأ هللا مسب لق مث ىكتشت ثيح كدي عضف تيكتشا اذإ : لج رل ىنانبلا تباث لاق :ةدئاف
 ءاًسمخ وأ اًئالث اهلوقت ىأ رتو كلذ دعأ مث كدي عفرا مث ءاذه ىعجو نم دجأ ام رش نم هتردقو هللا

 سودرف ىف تیأرو «یذمرتلا هاور كلذب هثدح ةي هللا ل رسز تأ یخ كلام نب سنأ لاق

 انبرق نم لحتريلف انبرض ىلع ربصي مل نم تيدونف تحاصف سرضلا عجو اهباصأ ةآرما نأ نيفراعلا
 بجعتف ةحصلا تدجو له ركب ىبأل لق :كل لوقيو مالسلا كئرقي هللا نإ دمحم اي :ليربج لاقو

 ال مل :لاقف نيس عبس ذنم نسلا عجو : لاق كتباصأ ةلع ىأ ركب ابأ اي :لاق مث كلذ نم ةي ىبنلا

 . بيبحلا نم وكشأ فيك : لاقف ینربخت

 هيلع عضو وأ هجو ل 1 سرضلا ىلع مض و ہن ےس درشن همش 3ا م خلا عجول :ةدئاف

 ةيدابلا تلخد : لاق ممصالا نع تاريخنا ليبس باتك ىف تأ ادوس ةبي عم بادسلا قو

 ىف تأسآ دق : تلاقف هعم ىنوكت نأ نيضرت :اهل تلقف «رظنملا هيرك لجر عم ةليمج ةآرما تيأرف
 الفآ یتبوقع هلعجف هنیبو ینیب امیف تآسأ یلعلو « هباوث هلعجف هللا نيبو هنیب امیف نسحأ هلعل كلوق

 .هب یضر امب یضرأ

 رجفلا عولط ىلإ هسأر دنع تماقف.. ف هپ هتم جف د تح ج تب اکا

E EAE Skینقلط : › 

 ترسكناف ‹«قيرطلا ىف رثعف ىبنلا ىلإ اقلطناف ىنقلطف ىتأفاكم تدرأ نإ : تلاقف اهنم كلذ هركف

 هب هللا دري نم» :لاق هنأ هللا لوسر نع ینتثدح كنأل كقالط ىلإ ليبسالف عجرا : تلاقف هلجر
 كباصأ املف «كبحي ال ىلاعت هللا نأ تملعف كبصي مل ةنس اذكو اذك ىدنع كلو «هنم بصي ريخ

 . كبحأ دق هللا نأ تفرع اذه



 ۹۱ لوألا ءزحلا - سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن 91

 الك ىبنلا نأو اهقلطف «ضرمت ملف ةأرما جوزت رساي نب رامع نأ :ءايحإلا ىف ىلازغلا ركذ :ةدئاف

 الب یبنلا نأ قئاقعلا باتك ىف ترکذو اهنع ضرعأف ضرمت مل اهنإ ليقف ةليمج ةأرماب جوزتي نأ دار

 رفصأ بيضق هعم سرافب اذإو اًموي ةرجش تحت 45ب ىبنلا لزن « ىمحلا صخش هيري نأ لیربج لأس
 اب لاقف «ىمحلا ىه : لاق «سرافلا اذه ام ليربج اي لاقفاهقاروأ ترثانت ةرجشلا نم برق املف

 درجت كلذك اهقرو نم ةرجشلا تدرج امك دمحم اي ىدونف «رشبلاب اهلعف فيكف ةرجشلاب اهلعف اذه»

 هللا ىضر -ىلازغلا لاقو «ةنس ةرافك موي ىمح» ب ىبنلا لاق كلذلف قرعلاب بونذلا نم كتمأ

 لصفم لكب دبعلا نع رفكيف ىمحلا نم ملتي لصفم لك «ًالصفم نوتسو ةئامشلث هيف ناسنإلا : -
 ربصف تاعاس ثالث مح نم ب ىبنلا نعو ةنس ةوق بهذت موي ىمح ءابطألا دحأل ليقو موي بونذ

 ءالبلا ىلع هربصو ىدبع ىلإ اورظنا یتکئالم ای : لاقف «هتکئالم هللا هب یهاب هل ادماح هلل ارکاش اهیف

 ةءارب ميكحلا زيزعلا هللا نم باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب بتكيف «رانلا نم ةءارب ىدبعل اوبتكا

 الب یبنلا نع یناربطلا یفو مالسب اهلخداف یتنج كل تبجوأو یران نم كتنمآ دق نالف هدبعل هللا نم
 ىلع مکاضرم اوهرکت ال» :دم ىبنلا لاقو ا دار موج هود نب رک ابا اا نر ما لاق

 نم نإ ا یینلا نع ءایحإلا یفو «هجام نیاو یذمرتلا هاور «مهيقسيو مهمعطي ىلاعت هللا نإف ماعطلا

 كتبيصم ركذت الو كعجو وكشت ال نأ هقح ةفرعمو هللا لالجإ

 دمحمو هّللابو هللا مسيو خلا هللا مسب ىمحلل بتكي -هنع هللا ىضر -دمحأ مامإلا ناك :ةدئاف
 بر مهللا «نيرسخألا مهانلعجف اديك هب اودارأو ميهاربإ ىلع اًمالسو اًدرب ینوک ران ای هللا لوسر

 ‹نيمآ قحلا هل كتوربجو كتوقو كلوحب باتكلا اذه بحاص فشا ليفارسإو ليئاكيمو ليربج

 هدلاو لاق ءاديدش اًضرم ىريشقلا مساقلا ىبأ مامإلل دلو ضرم : فيسلا نبا تاقبط ىف تيأرو

 اهبتكاو ءافشلا تايآ هيلع ارقا هناحبس لاقف هيلإ كلذ توكشف مانملا ىف ىلاعتو هناحبس قحلا تيأرف

 4 © نينمؤم موق رودص فشيو )ل : تس ءافشلا تايآو دلولا ىفوعف كلذ لعفف «هقساو ءانإ ىف

 نم لژتنو م ۹ :لسا] ( سال ءاقش هیفلو ۷۰ سنويا ( رودصلا ىف امل ءافشو ]ل < [٤١:ةبوتلا]

 -A] :ءارعشلا] ( 9 نيفشي وهف تضر اذإو ل ۸۲ :ءارسإلا] نينمؤملل ةمحرو ءافش وه ام نآرقلا

 ٤١[. :تلصن] ( ءاقشو ىده اونمآ نيذُلل وه

 عوجلاو رقفلا هللا ىلإ اكش مالسلا مهيلع ءايبنألا نم اًيبن نأ : ةفلاسلا رابخألا ىف درو :ةياكح
 لبق كيلع تردق اذكهو ىنم كل قبس اذكه وكشت مك هيلإ هللا ىحوأف هباجأ امف نينس رشع لمقلاو

 قوف ديرت ام نوكيف كيلع تردق ام لدبأ نأ ديرت مآ كلجأ نم ايندلا تلخ ديعآ نأ ديرتفأ ايندلا قلخ
 .ةوبنلا ناويد نم كتوحمل ىرخأ ةرم كردص ىف اذه جلجلت نأل ىلالجو ىتزعو «ديرأ ام

 a O O :ةياكح

 نم ىدنع وهف اراهنو اليل ءاش ام دبعتي : هل لق یسوم ىلإ هللا یحوأف هاضر ینقزری نأ كبر لسا لاق
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 ال هلالجو هتزعو یسوم ای «همکحو یبر ءاضقب اًبحرم : هل لاق ةلاسرلا یسوم هخلب املف رانلا لهآ

 تيقلت : هل لق ىسوم ىلإ هللا ىحوأف «ىندرط ولو هباب نع حربأ الو ینقرحأ ولو هبانج نع لوحتأ

 ضرألاو تاوامسلا كبونذ تألم ول ءءاضقلا بعصأب ىنم تيضرو ءاضرلاب ربصلاب ىمكح
 هع هللا شر تام دف ب ادا اتر 5 ریش جسق كلذ سو ةف كلا رل افلا

 لمحي رامحلاف كيدو رامحو بلك هل لجر ةيدابلاب ناك :-هنع هللا ىضر -قورسم لاق :ةياكح

 لاقف هذخأف بلعملا ءاجف ةالصلل مهظقوي ىأ مهل تقؤي كيدلاو مهسرحي بلكلاو «مهعاتم هيلع

 لاقف «رامحلا لكأف بئذلا ءاج مث اًريخ نوكي نأ ىسع لاقف بلكلا بيصأ مث ريخ نوکی نأ یسع

 توصلا نم مهدنعامل مهناريج ذخأ دق ودعلاب اذإو موي تاذ اوحبصأ مث اريخ نوكي نأ ىسع

 لجرلل ةريخلا تناكف مهكيدو مهرامحو مهبلك بهذ هنأل بلجي ءىش كئلوأ دنع نكي ملو ةبلجلاو

 . مهكاله ىف هلهأو

 اذكو اذك ذنم ءاوشلا ىهتشأ ىنإ : هتجوزل لاقف ةدابعلا رثك لجر ليءارسإ ىنب ىف ناك :ةياكح

 تلعف املف «ءارقفلل ةعستو كل ةدحاو منغلا نم ةرشع حبذأ انآو تلاقف ءارقفلا لجأل هكرتآو ةنس

 رونتلا ىف عقوف برهو هحبذف منغلا ىمأ تحبذ فيك كيرأ الأ ريغصلل ريبكلا اهدلو لاق كلذ
 ناك هل تلاق مث عبش ىتح هتمعطأ دباعلا ءاج املف ءارقفلاب تلغتشاو ةنازخ ىف امهتعضوف «قرتحاف

 نإ تلاقف اهب قحأ ةعيدولا بحاص نإ : لاقف ىلع كلذ قشف امهبحاص امهذخأف ناتعيدو ىدنع

 : تلاق ربصلا اذه كيفو :دباعلا لاقف «قرتحاف رونتلا ىف عقوف بورهلا دارأ مث هاخأ حبذ دق كنبا

 امهادجوف احابصم العشأو ةنازخلا ىلإ اماقف امهيلإ رظنأ نأ ديرأ نكلو «كلذب كنم ىلوأ انآ معن

 نإ : -هنع هللا ىضر -ىرصملا نونلا وذ لاق : ىفسنلا لاق اضرلاو ربصلا ةكر بب نابعليو ناكحضي

 . اًبطر مهدنع نازحألاو ًاركس مهدنع دئادشلاو ًالسع مهدنع ايالبلا تناك ادابع هلل

 هجو ىف تفرع : قدنخلا رفح موي هتجوزل -امهنع هّللا ىضر - هللا دبع نب رباج لاق :ةياكح

 هج وتف اماعط تحلصأف هتحبذف قانعو هتنحطف ريعش نم عاص تلاق ءىش كدنع لهف عوجلا اب ىبنلا

 تحبذ فيك كيرأ الأ : رخآلل امهدحأ لاقف نادلو هل ناكو بارتلا لقني ةَ ىبنلاو قدنخلا ىلإ رباج

 ىف عقوف ىبصلا برهف همأ تحاصف بازيملا نم ليسي مدلاو الإ همأ ترعش امف هحبذف ةاشلا ىمأ

 ىتأف لب ىبنلا لجأل اهماعطب تلغتشاو ءاسكب امهترثدو تيبلا ىف امهتلعجو امهتذخأف تامف رونتلا
 : لاق كراد هللا عسوي نأ بحتأ رباج اي : لاقف ءةريغص تناكو رباج راد ىلإ راصنألاو نيرجاهملاب
 دق فوقسلا ىلإ ترظن ىنإ ةلاسرلاب هثعب ىذلا وف : رباج لاق اعدو هيتبكر ىلع ىٹجف : لاق ءمعن

 ةرشع ةرشع موقلا عدا رباج اي :لاقو هديب ماعطلا ب ىبنلا بكسف تدعابت دق ناردجلا ىلإو تعفترا

 ىلإ بهذف مهعم لكآ ىتح كدالوأ عدا رباج اي لاقف «هايإو انأ الإ قبي ملو مهرخآ نعاولكأ ىتح

 رباج عجرف مهعم الإ لكآ ال هديب ىسفن ىذلاو :لاقف كلذب ذب ىبنلا ربخأف ماين مهنإ تلاقف هتجوز
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 دعقف نيقناعتم ةايحلاب امهدجوف ءاطغلا امهنع فشكو تيبلا لخدف مهايإو كنود تلاقف هتجوز ىلإ

 رباج اي :لاقو غي ىبنلا مسبتف اوعبش ىتح اولکأف ءءراسي نع رخآلاو چ یبنلا نیمی نع امهدحأ

 د رر نم نورا اا اک ا رر رر قرأ

 : لاق كلذ ىنعم ىفو رورسلاو حرفلا هتجوزلو

 ًردص هل عسوأو اربص اهل ىيهف ةبكنب اموي رهدلا كامر ام اذإ

 ارسع یرت اًمویو ارسی یرت اًمویف ةبیجع نامزلا فیراصت نإف
 فسوي لكأ ثيح بئذلا اذه قفشأ ام : لاقف . مهيبأ ىلإ هصيمقب فسوي ةوخإ ءاج امل :ةياكح

 ال ىذلا وهو ىأ ليمجلا ربصلاب كيلع : لاقو ليربج هءاجف «اريثك ءاكب ىب مث هصيمق قزمي ملو

 مونلا هيلع هللا لسرأف «ليمج ربصف لاقو هبلق یم هنز.- متکو هینیع ضمخف «یوکش الو هيف عزج

 ىكب هآر املف : قسوي ةروس ىف هيلع لزنأف هسفن نم ليمجلا ربصلا دجو بوقعي نإ ليربج اي :لاقو
 تبت لاقو همف ىف هلعجو بارتلا ذخأف ليمجلا ربصلا نيأ : لاقو ليربج هظقيأف ىنيع ةرق ىأ لاقو

 ءءاكبلاب هل تنذأو هل ترفغ دقف همف نم بارتلا یقلی هل لق : یلاعت هللا لاقف ةكئالملا تكبف كيلإ
 باب هل ءانثلاو ءانثلا ىلإ حوتفم باب هل ربصلا : نيفراعلا ضعب لاقو ىريغ ىلإ نوكشي ال نكلو

 باب هل ءاقبلاو ءاقبلا ىلإ حوتفم باب هل ءازجلاو ءازجلا ىلإ حوتفم باب هل ءاطعلاو «ءاطعلا ىلإ حوتفم

 هللا ىلإ رظن نمو «[۲۳ «۲۲ :ةمايقلا] 4 ةرظان اھبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو 3 ا ىلإ حوتفم
 . هنع هللا ىضر دقف

 مهللا لق :لاقف «مانملا ىف ةزعلا بر تير -هنع هللا یضر -مهدأ نب ميهاربإ لاق :ةياكح
 ايشام جحلا ىلإ اًموي جرخو كئامعن ركش ىنمهلأ ىأ ىنعزوأو كئالب ىلع ىنربصو كئاضرب ىنضرأ

 ىل لاق ديعب قيرطلا نإف ةلحارلا نيأ لاق جحلا ديرأ لاق ميهاربإ اي نيأ ىلإ هل لاقف هتقان ىلع لجر هآرف

 ىسفن ىنتعد اذإو ءاضرلا بكرم تبكر ءاضقلا ىب لزن اذإ لاق ىه ام لاق هارت ال نکلو ةریثک بکارم
 ءىشاملا انأو بكارلا تنأف هللا نذإب رس لاقف ىضم امم لقأ لجألا نم ىقب ام نأ تملع ءىش ىلإ

 حور الإ هللا نيبو اهنيب سيل هللا ىلإ نيبرقملا ةجرد هللا نع اضرلا : -هنع هللا ىضر -ليضفلا لاقو

 نمؤملا حور جرخي ىأ ءارلا مضب حورف ةرشعلا نم بوقعيأرقو ةمرحلا حورلا :ةداتق لاقو ناحيرو

 نبا لاقو « مشي ىذلا ناحيرلا وه ليق ناحيرلاو ةحارلا ىأ ءارلا حتفب حورف نوقابلاو ناحيرلا ىف
 اذه لوقي ال نأ هللا ءاسنقب اضرلا نسح نم : مهضعب لاق قزرلا وهف نآرقلا ىف ناحير لك : سابع

 ءالبلاب ةالابملا مدع نأل «راقتفالا راهظإ هيف رضلا ىنسم بويأ لوقو ةياكشلا ضرعم ىف راح موي
 .رودقملل ةمواقم

 ىف لجر هل لاقف هقنع برضي نأ مسقأو ءافلخلا ضعب هسبح هنأ نيحناصلا ضعب نع :ةدئاف

 ضلا ىنسم ىنآ ليلجلا برلا ىلإ ليلذلا دبعلا نم ميحرلا ¿ن نمحرلا هللا مسب اهيف ةقرو بتكا : مونلا
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 . ميلا

 ةهارك اهتهاركف هللا ءاضقب اهنأ كش الو بجاو ةيصعملا ضغبو بجاو هللا ءاضقب اضرلا :ةلأسم

 لاثمب حضتي باوجلاف «دحاو ءىش ىف ةهاركلاو اضرلا نيب عمجلا ىلإ ليبسلا فيكف هللا ءاضقل
 رخآلل ودعامهدحأ ناودع كل نركي نأ وهف ءايحإلا ىف -هنع هللا ىضر -ىلازغلا مامإلا هركذ

 ةيصعملا كلذكف كودع هنأل هاضرتو رخآلا كودع كاله ىف عراس هنأل هتوم هركتف امهدحأ توميف

 دبغلا ىلإ هجو «ةاضقل املس هج ىلا اذه نم اهب ىضرتف ءااشقب هنوكل هللا ىلإ ةو ناهجو اهل

 . ةيصعملا هركت هجولا اذهبف هبر نع هدعبل اببسو هبسك نم اهنوكل

 بدألا ىف :لصف

 : -هلع هللا ىضر -ىلع مامإلا لاق , ١[ :ميرحتا] ارات مكيلهأو مكسفنأ اوف : ىلاعت هللا لاق
 ىبنلا لاقو هجام نبا هاور «مهبدآ اونسحأو مكدالوأ اومركأ» 2ب ىبنلا لاقو «مهوملعو مهوبدأ ىأ

 نم ىلعأ نبالا بيدأت لعجف «ماعط عاصب قدصتب نأ نم هل ريخ هنبا مكدحا بدي نأل» ا

 . ىراخبلا حرش ىف ةرمج ىبأ نبا هاکح ةقدصلا

 4 ىنوذخُتا ساتلل تلف تنأأ میرم نبا یسیع ای هللا لاق ذو : یلاعت هلوق یف یزارلا لاق :ةدئاف
 ٠ هلثسإ «[ ١١١ :ةدئاملا]

 ىنعمب ماهفتسالا نأ هباوج بويخلا مالع هنأل زوجي ال هللا ىلع وهو ماهفتسا تنأأ :لوألا

 .راكنإلا

 مهنأل «ىراصنلا خيبوت دارأ هباوج هلأسي بتكيف كلذ لاق ام ىسيع نأ ماعي ناحبس هنأ :ىناثلا

 .هلإ قلاخلاو تازجعملا قلاخ ىسيع نأ نودقتعي

 هباوج «رفغي ال كرشلا نأ عم مهل رفغت نإو :لوقي نأ هردق ةلالج عم ىسيعل زاج فيك :ثلاثلا
 لوآ ىف ىزارلا لاق لعفيامع لسي ال ىصاعلا بيثيو عئاطلا بذعي نأ ىلاعت هلل ةنسلا لهأ بهذم

 هنأ تملعل ىنتفرع ولو ىنتفرع ام سيلبإ اي لالجلا تاقدارس نم سيلبإ ىلإ یلاعت هللا یحوآ :ةرقبلا

 زوجي رخآ باوج . لعفأ امع لأسأ ال ءانأ الإ هلإ الإ هللا انأ ینإف یلاعفأ نم ءیش یف یلع ضارتعا ال

 هللا نإ :مهضعب لاق رخآ باوج .ةرفغملا مهل بلطف مهضعب ةبوت زوج مالسلا هيلع ىسيع نوكي نأ

 كدابع مهف مهتبذعو رفكلا ىلع مهتيفوت نإ ىنعملا نوكيف ءامسلا ىلإ هعفر امل كلذ هل لاق ىلاعت

 لقن مث كلذ كلف مهل ترفخف ناميإلا رون ىلإ رفكلا تاملظ نم مهتجرخأ نإو «مهيلع مكاحلا تنأو

 ةبجوملا ةلاحلا هبشت ةمحرلا ةرفغملا ةفص نأل ميحرلا روفغلا نم غلبأ انه ميكحلا زيزعلا نأ هدلاو نع

 ءاشي ام لعفي نأ ازيزع هنوك بجوي لب كلذ نابجوي ال ةمكحلاو ةزعلاو جاتحم لكل ةمحرلاو ةرفخملل
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 فصولا نم متأ انه مركلا ناك ةرفغملاب مكح اذإف «قاقحتسالا تاهج عيمج نع اًيلاعتم نوكي نأو

 لاقيو ةرفغملاب مهل زعملا ىآ ميكحلا زيزعلا تنأ كنإف ىريشقلا ريسفت ىف تيأرو ةمحرلاو ةرفغملاب
 ةفص ةردقلا دنع وفعلاو ماقتنالا ىلع رداقلا زيزعلا لاقيو مهرفك كرضي ال ىذلا زيزعلا تنأ كنإ

 هبر نم ءايح ميكحلا زيزعلا تنآ كنإ لاق امنإ «ةرفغملا عاستا نع ةرفسملا هوجولا ىف تيأرو ميركلل
 ىأ كسفن ىف ام ملعأ الو یسفن یف ام ملعت : یزارلا لاق هللا ریغ اودبع موقل ةعافش هيف امب یتأی نآ

 لاقو . ملعأ هّللاو «كبيغ ىف ام ملعأ الو یبیغ یف ام ملعت : .لیقو كدنع ام ملعأ الو ىدنعام ملعت

 عم ابدآ ینتضرمآ اذإو لقي ملو ۰ رس ( © نيف رهف تضرم اذإو ا : مالسلا هيلع ميهاربإ

 مصع همسا ىلع هللا مسا مدقف ؟انعم هللا نإ» : لاق ثيح هبر عم هبدأ نسحأ امل يب ىبنلا كلذك هبر

 هنأل لجعلا ةدابع ىلإ مهنيد نم اودترا مهنإف ىسوم موق فالخب ةمايقلا موي ىلإ كرشلا نم هتمأ هللا

 حون یمس ینوبلا لاقو ء۲ : :ارہسا] € یر یعم نإ الک ل : لاق ثیح یلاعت هللا مسا یلع همسا مدق
 یکبی راصف < هلثم تن قلخاف انقلخ اذه هيلإ هللا ىحوأف ههركف اًتيم اًبلك ىأر هنأل اًحون مالسلا هيلع

 ناك ولف ةعنصلا بيعتأ حوناي : لاقف هحبقتساف نويع عبرأ هل اًبلك ىأر هنإ قئاقعلا ىف لاقو «حونيو

 . حونيو ىكبي راصف بيع هقحلي ال ىذلا وهف عناصلا امأو ابك نكأ مل ىلإ رمألا
 هللا ةةاتاف ةبط حفار ل ر ةت ةروص ال اهلك هللا وار أ ا ا و

 ءربف ةحرقلا ىلع اهدامر لعجو اهقرحأف ءاسفنخب ىنوتئا لاقو بيبط رضحف ءابطألا اهنع زجع ةحرقب

 ةيودألا زعأ تاناويحلا حبقأ نأ ىنفرعي نأ ىلاعت هللا دارأ : ةحرقلا بحاص لاقف «ىلاعت هللا نذإب
 . یدنع

 ةبوطرلا نم عفني ءاسفنخلا فوج ىف امب لاحتكالا نأ : ىريمدلل ناويحلا ةايح ىف تيأر :ةدئاف

 . ملعأ هّللاو ءاهتأربأ برقعلا ةعسل ىلع تعضو اذإو نيعلا نع ةواشغلا ليزيو

 دعب تيأر مث اهنم ةبراه ىهو برقعلا درطت ءاسفنخلا تيأر : ىلاعت هللا همحر هفلؤم لاق :ةبيجع

 ةيراج اهنومسي ةفرشملا ةنيدملا لهأو ةقادص برقعلا نيبو اهنيب نإ راكفألاو سوفنلا ةهزن ىف كلذ
 عضو اذإ دوسألا برقعلا دامرو كلذ هنع لاز برقع هتعسلو ةقيتع ىمح وأ جلاف هب نمو برقعلا

 اهبرقي مل ةيرق راجشأ ىلع سفانخلا قلع اذإو «ىلاعت هللا نذإب هنع لاز لخلاب اًنوجعم صربلا ىلع
 ذخو هضيب دسفاو هراغص لتقاو هرابك كلها مهللا لوقي دارجلا ىلع اعد اذإ ىبنلا ناكو ءدارجلا

 . هجام نبا هاور ءاعدلا عيمس كنإ انقازرأو انشياعم نع ههاوفأب

 : یلاعت هلوقب هریغ یف كلذ هارأف ىتوملا یحت فیک ینرأ بر: م ب ۔ د ةبأعز

 : ىلاعت هللا ءاش نإ ةنامالاو ذهرلا تاب ىف اهنا ىنا لا ا اف

Eءاروشاع موي وهو ةنيزلا موي ىف نوعرف دنع ةرحسلاو  
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 لاق «لينلا رسك موي ليقو ىحضألا موي ليقو مهقوس موي ليقو تبسلا موي ليقو مهديع موي ليقو
 نآ فاخأو هتوقب كلذ امو انترشك عم انيلع ىوقي ىسوم ىرأ مهريبك ناكو :ةرحسلل ىمعأ لجر

 ةمدقم حلصلل انمدق دق نوكنف انبلغ نإو انرضي الف هانبلغ نإف هومظعو هومرتحاف ايوامس رمألا نوكي

 نم لوأ نوكنأ امأو « ىقلت نأ امإ هل لوقنو هنذأتسن لاق همرتحن فیک اولاقف هبر دنع انعیفش نوکیف

 مهترثك عم كحضتأ نوراه لاقف ىسوم كحضف «مهتداعسل اًببس ناك هعم بدألا اونسحأ املف ىقلأ

 نآ امإ ىسوم اياولاق املف ناميإلا ةحئار مهيف تممش لاقف ءاًرحاس نيعبس ليقو املأ نيعبس اوناكو

 ةفيخ هسفن ىف سجوأ كلذ دنعف هّللا بابحأ اي اوقلأ لوقي ًالثاق عمس ىقلأ نم لوأ نوكن نأ امإو ىقلت
 نوراه برب انمآ اولاقو مهبرلاودجس ىسوم مهبلغاملف دحأ مهبلغي ال هللا ءايلوآ نأل ىسوم

 . ةنجلا ىف مهلزانم مهدوجس ىف اوأرف « ىسومو

 ءهل اًميظعت هركذب اوأدبف نينس ثالثب ربكأ هنأل ركذلا ىف ىسوم ىلع نوراه اومدق امنإ :ةدئاف

 هاخأ ناكو «ريبك خيش انوبأو اولاق ثيح ةخوخيشلا ىلع ةوبألا ركذ مالسلا هيلع بيعش تانب مدق امك

 متأ ناكو «نينس ثالثب ىسوم لبق نوراه تامو فطلتلا باب نم مأ نبا اي : لاق امنإو «هيبأو همأ نم

 . ىسوم نم اًناسل حصفأو امسج ضيبأو اًمحل رثكأو لوط

 هللا يف ر دغم دج قيس هلل اج نب فف دعارة ملا رع :ةفيطل

 مهنأل ملعلا لضف ىلع لئالدلا مظعأ نم نوعرف ةرحس دوجس : ىزارلا نيدلا رخف لاق «هلضفو

 نإ باب ملعلل ىتأيسو رحسلا ملع ىف انم لمكأ هلعل نولوقي اوناك الإو ءرحسلا ةقيقحب نيملاع اوناك
 . ىلاعت هللا ءاش

 ىرسلا لاقو ةنجلا ىلإ هتعاطبو «هبدأب هير ىلإ لصي دبعلا : ىرابزورلا ىلع وبأ لاق :ةدئاف

 سلجت اذكه ىرس اي تیدونف بارحملا ىف ىلجر تددمف ىلايللا نم ةليل تيلص :ىطقسلا
 مرحلا ىف ىلجر تددم : نيفراعلا ضعب لاقو ادبأ ىلجر تددم ال كلالجو كتزعو تلقف «كولملا

 بدألا كرت : مهضعب لاقو ءنيبرقملا ناويد نم كوحميف الإو بدأب الإ هسلاجت ال ةيراج تلاقف

 ةسايس ىلإ درط بابلا ىلع هبدأ ءاسأ نمو بابلا ىلإ درط طاسبلا ىلع هبدأ ءاسأ نمف درطلل بجوم
 بادآب بدأت نمو ةبرقلا طاسبل حلص نيحلاصلا بادآب بدأت نم بزعألا نب ميهاربإ لاقو باودلا
 .ةدهاشملا طاسبل حلص نيقيدصلا بادآب بدأت نمو ةبحملا طاسبل حلص ءايلوألا

 تدرو هتلادع تطقس رذع ريغ نم ارارم ةفوشكم هلجر دمو ةعامج نيب سلج ول :ةلاأسم

 . هتداهش

 دق هتیآرف «هترايز تدصقف دباع ىل فصو -هنع هللا ىضر - ىماطسبلا ديزي وبأ لاق :ةياكح

 نوكي فيكف ةعيرشلا بادآ نم بدأ ىلع نومآم ريغ هنأل هترايز نع تعجرف ةلبقلا ةهج ىف قصب

 ؟رارسألا ىلع اًنومأم



 ۹۷ لوألا ءزجلا - سئافنلا بختتمو سلاجملا ةهزن 97

 یفو دواد وبآ هاور هينيع نيب هتلفتو ةمايقلا موي ءاج ةلبقلا هاجت لفت نم» :ةلي لاق :ةظعوم

 عقت ىتح نوكي ام ىمحأ ةمايقلا موي تءاج اهراوي ملو ةلبقلا ىف قزب نم ةمامأ ىبأ ةياور نم ىناربطلا

 الب ىبنلا ىأرو ةليلق نيسلا ةغلو تاغل ثالث قسبو قصبو قزب بذهملا حرش ىف لاق «هينيع زيب ام
 هوعنمف كلذ دعب ىلصي نأ لجرلا دارأف ءمكب ىلصي ال لاقف ةلبقلا ىلإ قصبف موقب ىلصي الجر

 هَّللا تيذآ كنإ لاق هنأ تبسحو : ىوارلا لاق معن لاقف هللا لوسرل ركذف 5# ىبنلا لوقب هوربخأو

 ىف ماقاذإ دبعلا نإ» :لاق ب ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -ةمامأ ىبأ نعو دواد ىبأ هاور هلوسرو

 طخمتي ملام نيعلا روحلا هلبقتساو هبر نيبو هنيب بجحلا هل تفشكو نانجلا هل تحتف ةالصلا

 . ىناربطلا هاور «حنحنتيوأ

 لكل نإ» :ةىبنلا لاقو «ةلبقلا لابقتسا سلاجملا ةنيزو ةنيز ءىش لكل» :#ثب ىبنلا لاق :ةدئاف

 ديس نأو اديس ءىش لكل نإ» :ةلبىبنلا لاقو «ةلبقلا لبقتسا ام سلاجملا فرشأ نإو اًقرش ءىش

 . ةلبقلا لبقتسم وهو الإ ىلو ىلع هللا حتف ام : مهضعب لاقو «ةلبقلا ةلابق سلاجملا

 امهدحأ ناكف ءاوسلا ىلع نآرقلا نيدلو ملع ًالجر نإ :ىلاعت هللا امهمحر هدلاو نع هفلؤم لاق
 : -هنع هللا ىضر -كلام مامإلل ةفيلخلا لاق «ةنسب هبحاص لبق نآرقلا ظفحف ةلبقلا لبقتسم وهو أرقي

 ةليسوو كتليسو ىف وهو هنع كهجو فرصت فيك :لاقف لب ىبنلا لبقتسأ مأ وعدأو ةلبقلا لبقتسأ
 نم لضفأ هدجسم ىف ةَ هلابقتسا نوکی اذه یلعف كيف هللا هعفشي تهب عفشتو هلبقتسا مدآ كيبأ

 ىلإ ىشملا نم لضفأ فيرشلا هربق ىلإ ىشملا نأب ءاملعلا ضعب حرص دقو كلذك وهو ةلبقلا لابقتسا
 .ةبعكلا

 عارذ ثلث ةرتس هفلخ وأ همامأ نوكي نأ الإ طئاغ وأ لوبب اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا مرحي :ةلأسم
 نإ هفلخو ةلبقلا لبقتسا نإ همامأ هبوث لابسإب ةرتسلا لصحتو لقأف عرذأ ةثالث اهنيبو هنيبو رثكأف

 ننسلا نامرحب بقوع بدألاب نواهت نم : كرابملا نب هللا دبع لاقو «ىرقلا ةداع وه امك اه ربدتسا
 . ةفرعملا نامرحب بقوع ضئارفلاب نواهت نمو ضئارفلا نامرحب بقوع ننسلاب نواهت نمو

 فاطخ نع لقن امب كلذل اودهشتساو بدألا طقس ةبحملا تحص اذإ : فوصتلا لهأ لاق :ةدئاف
 ام لاقو هاعدف ناميلس رصق تبلق ىجرخت مل نإ :لاقف ا ناميلس رصق تلحخد دقو ةفاطخ دوار هنأ

 لاشتما نم لضفآ بدألا نأو مهلاوقأب نوذخاؤي ال قاشعلا نإ هللا ىبن اي : لاقف تلق ام ىلع كلمح
 مامتإب هل ب ىبنلا رمأ لثتمي ملو بارحملا نع رخأت -هنع هللا ىضر -قيدصلا نأب اودهشتساو رمألا
 .ةالصلا

 . ةضورلا ىف هلاق هل رايخ الف بدألا ءىسي هدجوف دبع ىرتشا ول :ةلآسم
 كلذو هلبق تدلو انأو ىنم ربكأ وه 4 ىبنلا مأ ربكأ تنأ -هنع هللا ىضر -سابعلل ليق :ةفيطل

 : ًارعش مهضعب لاقو -هنع هللا یضر- هبدأ نم
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 هبدأ نمو هلقع نم لضفأ ٠ ةبه ئرمال هللا بهو ام
 هب لمجأ تامملافادقف نإف یتفلل نالامج امه

 ءاعدلا لضف :باب

 نورثكألا هلاق ىئاعد نع یآ [۰ :رفاغ]) ( یتدابع نع نوربکتسی نیذّلا نإ : یلاعت هللا لاق

 ال یآ «[۷۷ :ناقرفلا] ( لف :  یلاعت لاقو نیرغاص ی ء[۰٦ :رفاف) 4 ©9 نیرخاد منهج نولس

 ىنوعدت نأ الإ ةجاح مكيلإ ىلو مكتقلخ ام هانعم ليقو «دئادشلا ىف هايإ مكؤاعد الول هدنع مكل ردق

 :فرمالا] ( اهب هوعداف ىنسحلا ءامسألا هلو : ىلاعت لاقو مكل رفغأف نورفغتستو مكل بيجتسأف

 ینع یدابع كلاس اذإو : یلاعت لاقو ۲ :ءاسلا] ( هلضف نم هللا اولأساو ل : یلاعت لاقو ۰

 . ۱۸١[ :ةرقبلا] بيرق ىنإف

 كتولأسيو إل ء۸۹٠۲ :ةرفبا) ( ساّنلل تيقاوم ىه لف ةّلهألا نع كنولأسي ] : ىلاعت لاق :ةفيطل

 وه لف ضيحملا نع كنولأسيو » مكتجاح نع لضافلا ىأ ء١٠ :ةرقبا] وفعلا لف نوقف ادام

 اذکهو ریبک هيف لاتق لق ۲٠۷[« :ةرقبا] ( هيف لاق مرحلا رهشلا نع كنولأسي إل ء[۲۲۲ :ةرفبا] ىذا

 الإ لق هلوقب باوجلا جرخي كلذ لك ىماتيلاو ةعاسلاو نينرقلا ىذو حورلاو لافنألا نع لاؤسلا ىف

 لوقي ىلاعت هنأكف لق لقي ملف ء[١۱۸ :ةرقبلا] ( بيرق ىنِإف ىنع ىدابع كلاس اذإو ] : ىلاعت هلوق ىف

 هريسفت ىف ىیروباسينلا هركذ كنيبو ىنيب ةطساو الف هيف امأو ءاعدلا ريغ ىف ةطساولا ىلإ جاتحت ىدبع
 .ريبكلا

 لم ف هع هللا فز - ىبلعثلا لاقو

 جرخف ٠٠١[« :ط] 4 ® افن ىر اهفستي لف لابجلا نع كنولأسيو إل : لاق فيك :ليق نإف
 .ةبوجألا نم مدقت ام نود ءافلاب باوجلا

 باجأف هنع نولأسي مهنأ هللا ملع نكل هنع اولأسي مل لاؤس اذهو اهنع اولأس كلت نإ :باوجلاف

 ضافخنالاو جوعلاو :دهاجم لاق ءاًمسن ىبر اهفسني لقف لابجلا نع كولأس نإف هريدقت لاؤسلا لبق

 . عافترالاو تمألاو

 ىف دبعل ىلاعت هللا نذأ ام» :الىبنلا لاق ةرفغملا عاستا نع ةرفسملا هوجولا ىف تيأر :ةدئاف

 باب هل حتف نم» :ًىبنلا نع ةرمج ىبأ نبال ىراخبلا حرش ىفو «ةباجإلا ىف هل نذأ ىتح ءاعدلا

 باب مكنم هل حتف نم» الي هنع بيهرتلاو بيغرتلا ىفو «تاريخلا باوبأ هل تحتف دقف ءاعدلا

 ءىش سيل» :ةًىبنلا نع -هنع هللا ىضر -ةريره ىبأ نعو «ةمحرلا باوبأ هل تحتف دقف ءاعدلا
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 تاوامسلا رونو نيدلا دامعو نمؤملا حالس ءاعدلا» : لاق الج اًضيأ هنعو «ءاعدلا نم هللا ىلع مركأ

 نيب هفقوي ىتح ةمايقلا موي نمؤملا هللا اوعدي : : لاق ةَ ىبنلا نع هللا دبع نب رباج نعو «ضرألاو

 اي معن لوقف ینوعدت تنک لهف كل بیجتسا نأ كتدعوو ءاعدلاب كترمأ ىنإ ىدبع هل لوقيف هيدي

 نأ كب لزن مغب اذكو اذك موي ىنتوعد سيلا كل تبجتسا الإ ةوعدب ىنوعدت نل كنإ امأ لوقيف بر

 اذك موي ىنتوعدو ايندلا ىف كل اهتلجع ىنإ :لوقيف بر اي معن :لوقيف «كنع تجرفف كنع جرفأ
 ةنجلا ىف اهب كل ترخدا ىنإ لوقيف «بر اي معن لاق اًجرف رت ملف كنع جرفأ نأ كب لزن مغل اذكو

 ىنإ :لوقيف بر اي معن لوقيف اهتيضقف اذكو اذك موي ىف كل اهيضقأ نأ ةجاح ىف ىنتوعدو ءاذكو اذك

 بر ای معن لوقیف ءاهءاضق رت ملف كل اهيضقأ ةجاحل اذكو اذك موي ىنتوعدو ايندلا ىف كل اهتاجعأ

 امإ هل نيب الإ هدبع اهب اعد ةوعد هللا عدي ال۲ :ا لاق «اذكو اذك ةنجلا ىف اهب كل ترخدا ىنإ لوقيف

 اي ماقملا كلذ ىف نمؤملا لوقيف ةرخآلا ىف اهب هل رخدا نوكي نأ امإو ايندلا ىف اهب هل لجع نوكي نأ

 هيخأل لجرلا ةوعد» :ةلب ىبنلا نع ءادردلا ىبأ نعو «هئاعد نم ایندلا یف ءیش هل لجع نکی مل هتیل

 ىبنلا لاقو «توعد ام لثم كلو نيمآ لوقي اكلم هللا لك ويو ةباجتسم ةوعد نيعبس لدعت بيغلا رهظب

 ثالشث)» :ةليىبنلا لاقو .ىذمرتلاو دواد وبأ هاور «بئاغل بئاغ ةوعد ةباجإ ءاعدلا عرسأ» : دا

 دواد وبا هاور «هدلول دلاولا ةوعدو مولظملا ةوعدو رفاسملا ةوعد نهيف كشال تاباحتسم تاوعد

 ىتح مولظملاو «رطفي ىتح مئاصلا ةوعد نهدري ال نأ هللا ىلع قح ثالث رازبلا ةياور ىفو ىذمرتلاو

 سيل ناتوعد ةي هنعو هتمأل ىبنلا ءاعد لثم هدلول دلاولا ةوعد ةي هنعو . عجري یتح رفاسملاو رصتني

 نأ ةدرب ىبأ نب هللا دبع نعو بيغلا رهظب هيخأل ءرملا ةوعدو مولظملا ةوعد باجح هللا نيبو امهنيب
 ىذلا دمصلا دحألا تنأ الإ هلإ ال تنأ كنأ دهشأ ىنأب كلأسأ ىنإ مهللا :لوقي الجر عمس ةي ىبنلا

 ىطعأ هب لس اذإ ىذلا مظعألا مسالاب هللا تلأس دقل هل لاقف «دحأ افك هل نکی ملو دلوی ملو دلی مل

 .ىذمرتلاو دواد وبأ هاور باجأ هب عد اذإو

 ىضر -سنأ نعو هنم ادانسإ دوجأ ثيدح ءاعدلا باب ىف دري مل : بيهرتلاو بيغرتلا ىف لاق

 اي نانح اي تنأ الإ هلإ ال دمحلا كل نأب كلأسأ ىنإ مهللا :لوقي الجر لب ىبنلا عمس : لاق -هنع هللا
 اذإ ىذلا مظعألا مسالاب هّللا اعد : لاقف ءماركإلاو لالجلا اذ اي ضرألاو تاوامسلا عيدب اي نانم

 نع -اهنع هللا ىضر -ةشئاع نعو «دواد وبأو دمحأ مامإلا هاور ىطعأ هب لثس اذإو باج هب ىعد
 : تلقف باجأ هب ىعد اذإ ىذلا مسالا ىلع ىنلد دق ىلاعت هللا نأ تملع دق ةشئاع اي» : لاق ب ىبنلا
 ىنإ مهللا تلق نيتعكر تيلصو تأضوتو تمقف ةشئاع اي كل ىغبني ال : لاقف هينملع هللا لوسر اي

 مل امو اهنم تملعام اهلك ىنسحلا كئامسأب كلأسأو ميحرلا كوعدأو نمحرلا كوعدأو هللا كوعدأ
 توعد ىتلا ءامسألا ىفل هنإ» :لاق مث هللا لوسر كحضف تلاق «ىنمحرتو ىل رفغت نأ ملعأ

 ىضر -ةشئاع نع هللا اهفرش ةكمب ىبطرقلل ىنسحلا هللا ءامسأ حرش ىف تيأرو هجام نبا هاور ؛اهب
 ىئضوتف ىموق» : لاق باجأ هب ىعد اذإ ىذلا مظعألا هَّللا مسا ىنملع هللا لوسر اي : تلاق -اهنع هللا
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 «اهقفو مهللا» :لاقف تسلجو تلعفف «عمسأ ىتح ىعدا مث نيتعكر ىلصو دجسملا ىلخداو

 كمساب كلأساو ملعأ مل امو اهنم تملع ام اهلك ىنسحلا كئامسأ عيمجب كلأسأ ىنإ مهللا : تلاقف

 ىسفن ىذلاو هيتبصأ» :ة لاقف هتيطعأ هب كلأس نمو هتبجأ هب كاعد نم ىذلا ربكألا ريبكلا ميظعلا

 هديب .

 حانج هل لیيادرد هل لاقي اكلم هللا تلخ :-یلاعت هللا همحر -یفسنلا لاف :یسلوألا :دئاو-ف

 ناجرملاو توقايلاو ردلاب ةللكم ءارمح ةتوقاي نم برغملاب حانجو «رضحخأ دجربز نم قرشملاب

 نم له «هلؤس ىطعيف لئاس نم له ةليل لك ىداني ةعباسلا ضرألا ىف هالجرو شرعلا تحت هسأر
 ني رفا و ر لا طا ر ر ن ل ا ا فا ن ا ا ف
 مهللا وحن بلطلا هيف ام ىناثلاو ميحر اي نمحر اي هّللا اي وحن هيف بلط ال ام لوألا نأ لاؤسلاو ءاعدلا

 . ىنعأ مهللا ىنقزرا

 لوق هيف ىفكيو «رمحألا ةميت هالعأو رمحأو ضيبأو قرزأو رفصأ ناولأ ةعبرأ توقايلا :ةيناثلا

 ةريزج فلحخ ةريزج ىف ليوط لبج هندعمو توقايلاو ؤلؤللا اهؤابصح» : ةنجلا ةفص ىف ب ىبنلا

 توقايلا لمحو «نوعاطلاو عرصلا هنع ىفتنا هيلع قلع وأ رمحألا توقايلاب متخت نمو بيدنرس
 زرخلا وه ناجرملا دوعسم نبا لاقو هقزر عستا ضيبألا لمح نمو مالتحالا عنمي هب متختلاو رفصألا

 . ةنجلا باب ىف ىتأيسو رمحألا
 هللا ىلإ هل تناک نم :لاق څ# یبنلا نع -هنع هللا ىضر - ىفوأ ىبأ نب هللا دبع نع :ةئلاثلا

 ىلاعت هللا ىلع نثيل مث نيتعكر لصيلو ءوضولا نسحيلو ًاضوتيلف مدآ ىنب نم دحأ ىلإ وأ ةجاح

 دمحلا ميظعلا شرعلا بر هللا ناحبس ميركلا ميكحلا هللا الإ هلإ ال لقيل مث ىبنلا ىلع لصيلو

 ةمالسلاو رب لك نم ةمينغلاو كترفغم مئازعو كتمحر تابجوم كلأسأ ىنإ مهلا «نيملاعلا بر هلل

 محرأ اي اهتيضق الإ ءاضر كل ىه ةجاح الو هتجرف الإ امه الو «هترفغ الإ ابذ ىل عدت ال مثإ لك نم
 . ىذمرتلا هاور «نيمحارلا

 نهيلصت ةعكر ةرشع ىتنلا» :لاق هنأ ةي ىبنلا نع -هنع هللا ىضر - د وعسم نبا نع :ةعبارلا

 ىلع لصو یلاعت هللا یلع نثاف كتالص رخآ ىف تدهشت اذإف « نیتعکر لک نیب دهشت راهن وأ لیل نم
 هللا الإ هلإ ال لقو «تارم عبس ىسركلا ةيآو تارم عبس باتكلا ةحتاف دجاس تنآو أرقاو ## ىبنلا

 لق مث «تارم رشع ریدق ءیش لک ىلع وهو «تیمیو ییحیدمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو
 كدجمو مظعألا كمساو كباتك نم ةمحرلا ىهتنمو كشرع نم زعلا دقاعمب كلأسأ ىنإ مهللا

 ءاهفسلااهوملعت الو ًالامشو انيمي ملس مث كسأر عفرا مث كتجاح لأسا مث ةماتلا كتاملكويلعألا

 . اح هودجوف هوبرج ةعامج نأ بيهرتلاو بيغرتلا ىف ركذو «نوباجتسيف نوعدي مهنإف
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 اي :لاقف ل ىبنلا ىلإ ىمعأ لجر ءاج : لاق -هنع هللا ىضر - فينح نب نامثع نع :ةسماخلا

 ىنإ مهللا : لق مث نيتعكر لص مث أضوتف قلطنا : لاق یرصب نع یل فشکی نآ هللا عدا هللا لوسر
 نع ىل فشكي نأ كب ىبر ىلإ هجوتأ ىنإ دمحم اي ةمحرلا ىبن ةي دمحم كيبنب كيلإ هجوتآو كلأسأ
 هجام نباو مكاحلا هاور هرصب نع هللا فشك دقو عجرف یسفن یف ینعفشو یف هعفش مهللا یرصب
 . حيحص نسح :لاقو ىذمرتلاو یئاسنلاو

 هنأ :لاقف هتبجأ ول بر ای :لاقف هلاؤس ىلإ بجی ملف اًرارم وعدي الجر ب یسوم دجو :ةدئاف

 هيلع ىسوم یآرو ««ءاعد هللا لبقف نیملسمللو هسفنل اعدف كلذب ىسوم هربخأف هسفنل وعدي ليخب
 انأ ىسوم اي هيلإ هللا یحوأف هل اهتیضقل یدیب هتجاح تناک ول بر ای لاقف عرضتیو یکی ًالجر مالسلا
 لاقو یریغ دنع هبلقو یل وعدي نمل بیجتس ال انأو همنغ دنع هبلقو ینوعدی هنکلو كنم هب محرأ
 مكدحأ نعنمي ال :-هنع هللا ىضر - ىروثلا نايفس لاقو رتو الب سوقلاك لمع الب ءاعدلا : بهو

 لاقو نوشعبي موي ىلإ ىنرظنأ لاق امل سيلبإ باجأ ىلاعت هللا نإف هسفن نم هملعيام ءاعدلا نم

 كيبل لوق : لاق مهبيجت اذامبف دهاجملاو مئاصلاو ىلصملا كاعد اذإ براي -مالسلا هيلع -ىسوم

 : لاق تارم ثالث ةيبلتلاب هبيجت بر اي : لاق كيبل كييل كيبل لوقأ : لاق ىصاعلا كاعد اذإ براي لاق

 .هلمع ىلع دمتعا هریغو یمرک ىلع دمتعا هنأل

 تحت تسلجف اديدش املأ هنم تملأتف یلجر یف مظع لحد : لاق نیحلاصلا ضعب رع :ةياكح

 مدلاو حيقلا جمتو ىلجر صمت ةيح تيأرف مونلا ىنبلغف ىنسحلا هئامسأب هللا ىلإ تعرضتو ةرجش
 ىضر - ىزارلا مامإلا لاق ضرألا ىلع مظعلاو حيقلاو مدلا تيأرف تظقيتساف «مظعلا تجرخأو
 لذو ةيبوبرلا نع ارضحتسم نوكي نأ اهنسحأ طورش ىنسحلا هللا ءامسأب ءاعدلاو :-هنع هللا
 . كلذ هيلإ جاتحي ام ضعب ركذأ انأ اهو ءامسألا كلت ىناعم فرعي نأو ةيدوبعلا

 . مظعألا مسالا وهو ةيبوبرلا فاصوأب فصتملا ةيهولألا تافصل عماجلا هانعم :هّللا

 . ةلمسبلا لضف ىف ةحتافلا ىف امهنيب قرفلا مدقت :ميحرلا نمحرلا

 لاق «مهو هيلإ قبسي وأ لايخ هروصتي وأ سح هكردي ىنعم لك نع هزنملا هانعم :سودقلا
 نم سيلف بدألا كرت نم برقي كلذ نأل بويعلا نع هزنم لوقأ تسلو :-هنع هللا ىضر - ىلازغلا
 . كثحب سيل دلبلا كلم لاقي نأ بدألا

 ملس نم دابعلا نم مالسلاو رشلا نم تملس هلاعفأو مدقت امم هتاذ تملس ىذلا هانعم

 . شغلاو دسحلاو دقحلا نم هبلق

 . نامأ ىف وه نم سانلا نم دابعلا نمؤملاو رش لك نم اتمآ راص هيلإ أجتلا نم هانعم
 . ةميدقلا بتكلا ىف هللا ءامسأ نم وهو مهلاجآو مهقازرأو هقلخب ملاعلا هانعم .نميو هل
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 دحاو ىنعمب ةثالثلا هذه نأ نظي دق :-هنع هللا ىضر - ىلازغلا لاق :روصملا ئرابلا قلاخلا
 نم ىلإ كلذ دعب مث بشخلا ردق هل ىنبي ىتح باشخألا ىلإ جاتحي ًالثم ءاثبلا : لاق مث كلذك سيلو

 ن ءايحإلا ىف ركذامك «دحاوب موقت ال ةعنصلا نأ همالك لصاحو هتروص نيزيو ءانبلا رهاظ شقني

 نإف هريغ نع هتعنص ىف ىنغ ىلاعت هّللاو اعناص نيتسو ةئامثلشب الإ ةدئاملا ىلع عضوي ال فيغرلا

 اهروصم وهف اهروصيو اهعرتخي عرتخم ىلإ تجاتحا نإو اهقلاخ وهف دجوم ىلإ ةعنصلا تجاتحا
 . ةلاح متأو ةنيز نسحأ ىف اهروصم وهف ةنيز ىلإ تجاتحا نإو ءاهقلاخو

 هباحصأ عم ةي ىبنلا هلعف امك ءاجرلاب اهطسبيو فوخلاب بولقلا ضبقي هانعم :طسابلا ضباقلا

 ةعستو ةئامعست فلأ لك نم لوقيف مك لوقيف رانلا ثعب جرحا مدآ اي : ىلاعت هللا لوقي لاق امل
 ةرعشلا لثمك ممألا ىف مكلثم نإ» ال هلوقب اهطسب مهنم كلذ ىأر املف مهبولق تضبقناف نوعستو

 ضبقي ليقو «ءاينغألا ىلع هطسبيو ءارقفلا نع قزرلا ضبقي ليقو «دوسألا روثلا دلج ىف ءاضيبلا

 . حابشألا نع حاورألا

 .ةواقشلا لهأل :ضفاخلا

 قحلا عفريو هلهأو لطابلا ضفخي ىذلا دايعلا نم عفارلا ضفاخلاو ةداعسلا لهأل :عفارلا

 ملعي نم دابعلا نم فيطللاو قزرلاب اهلهآ ىلإ اهلصومو حلاصملا قئاقدب ملاعلا انعم :فيطللا

 . فنع ريغب ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا

 . روفخلا نم غلبأ هنكل رافغلا ىنعمب :روفغلا

 ءروفغو رفاغو رافغ ىلاعت هللا ءامسأ نم ةرفغملا عاستا نع ةرفسملا هوجولا ىف تيأر :ةفيطل

 هناحبس هنأكف هسفت ىلع رفسملا وهو مالظو رافك مولظو هسفنل ملاظ ءامسأ ةثالثب دبعلا ىمسو

 نم بنذلل ليزم رفاغ ىنعم ليقو «رافغ مالظللو روفغ مولظمللو رفاغ ملاظلل انأ لوقي ىلاعتو
 روفغو ايندلا ىف رفاغ :ليقو «هبنذ بنذملل سنم رافغو بنذلا كلذ ةكئالملل سنم روفغو ةفيحصلا

 . ةمايقلا ىف رافغو ربقلا ىف

 . تاجردلا ريثك ةعاطلا ريسيب ىزاجي هانعم :روكشلا

 . نامزلا ىف هنم مدقأ ناك اذإ نالف نم ربكأ نالف لاقي ميدقلا هانعم :ريبكلا

 . تارقألا قلاخ هانعم :تيقملا

 . ىفاكلا هانعم :بيسحلا

 مهوشخاف مكأ اوعمج دق سانلا نإ سانلا مهل لاق نيذّلا م : ىلاعت هلوق ىف یزارلا لاق :ةدئاف

 عضوت معن نأل ىفاكلا معن ىأ « ٠۷۳[ :نارمملا]4 © ليك ولا معنو هللا انبسح اولاقو اناميإ مهدارف
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 معنو هللا انيفكي انهه كلذك قالخلا معنو انقلاخو قازرلا معن زو انقزار هللا لوقت نیبسانتم نیمالک نیب

 ةكم ىلإ ةنيدملا نم فارصنالا ىلع نايفس وبأ مزع امل :- امهنع هللا یضر - سابع نہا لاق ‹ىفاكلا

 رضحاملف هللا ءاش نإ ةي ىبنلا لاقف تبث نإ اهب كتيمرف ىرغصلا ردب اندعوم دمحم اي ىدان

 دوعسم نب ميعن ىقلف قيرطلا ءانثأ نم اوعجرف بعرلا مهيلع ىلاعت هللا ىقلأف نايفس وبأ جرخ لجألا

 نإف لاتقلا نع هطبثف هيلإ عجراف بدجم ماع اذهو ردبب عمتجن نأ دمحم تدعاو ىنإ ميعن اي :لاقف

 ةنيدملا ىلإ عجرف ءلبإلا نم ةرشع ىدنع كلف كلذ تلعف نإف ةءارج دادزا هيلإ جرخن ملو جرخ

 لاقف < مهضعب بولق ىف كلذ عقوف دحآ مكنم عجري ال متجرح نئل : لاقف نوزهجتي سانلا دجوف

O O SG e 

 2 1V4] :نارمع لاز ( لضفو هللا م ةمعنب اوبلقناف ل : یلاعت هلوف كلذف ا

 عفانم لضفلاو ايندلا عفانم ةمعللا : ليو موجب ى ةرجبر ات لفملاو ةيقاعلا ىه اه للا

 اًناطیش هامسو دوعسم نب میعن ینعی »¥1 :نارمع لآ ( ناًطْيَشلا مكل املا : ىلاعت هلوقو «ةرخآلا

 . هءايلوأ اوسيلو نيملسملا فوخ امنإ ليق نإف هءايلوأ فوخب هرفكل

 . رج فرح ريغب نيلوعفملا ىلإ ىدعتي فوخلا نأل ءايلوأ مكفوخي هريدقت :باوجلاف

 نم اهريغو ملعلاو ةردقلاو كلملاو ىنغلا وهو لالجلا ةفصب فوصوملا :هانعم :ليلحلا

 . لامكلا تاقص

NES عساولا: 

 يلا لاق ميك وهف كلذ فرع نمف لا مرلملالضنأو ايشألا لضنأب ماعلا انعم :ميكحلا

 . «هللا ةفاخم ةمكحلا سأر»

 .هؤاطع ليزجلا هلاعفأ ىف ليمجلا هتاذ ىف فيرشلا وه :ديجملا

 . ملاعلا ىنعمب :ديهشلا

 .ادبأو ًالزأ هتاذل اا هدوجو نوکی ىذلا وه :ىقحلا

 .هيلإ اهلك رومألا لكوت ىذلا :ليكولا

 E ر وه :نيتملا
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 دقو نيدماحلا دمح لبق دومحم وهو ءادبأ هدابع هدمحيو ًالزأ هسفن دمحي ىذلا وه :ديمحلا

 . ةحتافلا ىف مدقت

 . ملاعلا ىنعمب وه :ىصحملا

 . قبس لاثم ريغ ىلع اهدوجو لبق ءايشألل :ئدبملا

 . قبس لاثم ىلع مدعلا دعب اهل :ديعملا

 هللا ىضر - یقهيبلل تافصلاو ءامسألا ىف تيأرو هب مئاق ءىش لکو هتاذب مئاقلا وه :مويقلا

 نأ هيلإ هللا ىحوأف نينمؤم متنك نإ هللا اوقتا : لاق انبر مانيأ اولاق -مالسلا هيلع -ىسوم موق نآ -هنع
 كسمأ ىنإ هيلإ هللا ىحوأف اترسكناف هيدي نم اتطقسف سعنف لعفف ءامامهألماو نيتروراق ذخ
 .اتلازل تمن ولو الوزت نأ ضرألار تاوامسلا

 . مدقت دقو ديجملا ىنعمب :دجاولا

 . مسقني الو أزجتي ال ىذلا وه :دحاولا

 دحألا : ءامسألا حرش ىف ىبطرقلا لاقو امهنيب قرف ال :ىوغبلا لاقو هل ريظن ال ىذلا :دحألا

 ءامسألا حرش نم دحألا طقسأ -هنع هللا ىضر - ىلازغلاو اهل فصو دحاولاو تاذلا ىنعمب مسا

 . تاياورلا نم هطوقسل

 .ةروسلا لضف ىف مدقت :دمصلا

 غلبأ هنکل رداقلا ىنعمب :ردنقملا

 .هءادعأ رخؤيو هءايلوأ مدقي ىأ :رخؤملاو مدقملا

 . هل ءاهتنا الو هل ءادتبا ال ىأ :رخآلا لوألا

 .هدوجو ركني الف لوقعلل ةلدألاب :رهاظلا

 . وه الإ هتقيقح هنك ملعي ال ىذلا :نطابلا

 .نسحملا :ربلا

 غلبأ وحملاو اهل رتسلا وه رفغلاو بوندلا وحم وهو وفعلا لاق غلبأ هنكل روفغلا ىنعمب :وفعلا
 .رتسلا نم

 .ةمحرلا ةدش ةفأرلا :فوؤرلا

 : ىلاعت لاق هنم ىه الإ ةمركم الو هل وه الإ لامك الو لالج ال ىذلا وه :ماركإلاو لالجلا وذ

 . r] ميماربإ] اهوصحت ال هللا تمعن اودعت نإو « ٠۴١ :لحنلا] 4 هللا نمف ةمعَن نم مكب امو
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 . هقلخ رومأ ريدي ىذلا وه :ىلولا

 .ناكملاو ةهجلا ولع ال ناطلسلاو لالجلا ولع دارملاو ىلعلا ىنعمب :لاعتملا

 . ملاظلا نم مولظملا فصني ىذلا :طسقملا

 بير ال مويل سانلا عمجيو تاناويحلا ىف ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلا نيب :عماحلا

 ىضر - دينجلا لاق هريغل رهظملا هسفن ىف رهاظلا وه :-هنع هللا ىضر - ىلازغلا لاق :رونلا

 ىتح نينمؤملا بولق رونو هوفرع ىتح لسرلا بولق رونو هوسدق ىتح ةكئالملا بولق رون -هنع هللا
 .هودحو

 . ءیش لک لبق وه لب ءیش هقبسی ال یذلا وه :عیدبلا

 .لامكلا ةياغ ىف هلاعفأو ريشم ىلإ جاتحي ال ىذلا وه :ديشرلا

 . هناوأ لبق ءىشلا ىلع لجعي ال ىذلا وه :روبصلا

 ىمسملاو ةريثك ءامسألا نأ لوألا نيهجو نم نطاب وهو وه ليقو ىمسملا ريغ ءامسألا :ةلأسم

 مسالا ناك ول ليق نإف ةدورب وأ ةرارح هل لصح جلثلا وأ رانلا ركذ نم لك ناكل وه وه ناک ولو دحاو

 . قلاط بنيز :ًالثم هلوقب قالطلا عقو امل ىمسملا ريغ

 ام ليق نإف « قالطلا عقو ببسلا اذهلف قلاط ظفللا اذهب اهنع ربعي ىتلا تاذلا نأ هانعم :باوجلاف

 ال ىلاعت هللا ره ىلاعتملا كرابتملا نإف ۸ :نمحرلا] & كبر مسا كرابت ل : ىلاعت هلوق نع باوجلا

 ظافلألا هزدن نأ انيلع بجي كلذكف صئاقنلا هنع هللا هزنن نأ انيلع بجيامك :باوجلاف

 . بيعلا نع هتاذ فيرعتل ةعوضوملا

 ةكثالملا ىلع اهضرع مث ءامسألا عيمج هللا هملع مدآ ىلع لضفلا ةكئالملا تعدا امل :ةفيطل

 نيقولخملا ءامسأ مدآ فرع املف ءامسألا ركذب هناسل هللا قلطأو اوزجع ءالؤه ءامسأب ىنوئبنأ لاقف
 -هّللا همحر - - ىفسنلا ركذو قلاخلا ءامسأ نمؤملا فرع اذإ فيكف ةكئالملا ىلع لضفلا هل رهظ
 ليربج هللا رمأف هعم هسفن رازهلا ىقلأف رانلا ىف ميهاربإ ىقلأ امل ءاوهلا ىف اوعمتجا رويطلا نأ-ىلاعن

 معن ريطلا لاق ةجاح نم له هل هللا لاقف ىلاعت هللا ةبحم ىف لاقف هلعف نع هلأسا لاق هكسمي نأ

 . ةمايقلا موي ىلإ اهب منرتي وهف اهايإ هملعف ىنسحلا هءامسأ ىنملعي

 ريط بيلدنعلاو :ىرهوجلا لاق هتوص عامسل رازهلا راجئتسا حصي : ةضورلا ىف لاق :ةلاسم
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 مئاهب كراشيو هئاذيإ ةرثكل رايطلا رأفلا ىمسيو ىرودلا اًصوصخ ءابلا ىف ديزي سباي راح ةلمجلا

 شيعي الو دارجلاو بحلا لكأي وهف محللا لكأت ىتلا ىهو اهعابس كراشيو بحلا لكأت ىتلا ىه ريطلا
 لبزب لاحتكالاو جلافلاو نطبلا سبحو جنلوقلا نم عفني ربنقلا محلو «هعامج ةرثكل ةنس نم رثكأ

 . نيعلا ضايب ولجي ةيرودلا ريفاصعلا

 مف فلأ هجو لك ىف هجو فلأ سأر لك ىف سأر فلأ هل اكلم یلاعت هللا قلخ یلوألا :ناتدئاف

 معن لاق «ىنم كل دبعأ اًقلخ تقلخ له بر اي اًموي لاقف ىلاعت هللا حبسی ناسل فلآ مف لک یف
 ملع نم كل له لاقف ضرفلا ىلع ديزي هدجي ملف هل نذأف هترایز یف نذأتساف مدآ ینب نم الجر تقلخ

 ىبطرقلا لاق «تارم رشع حبصلا ةالص دعب موي لك ىنسحلا هللا ءامسأ ركذأ معن : لاق اذه ريغ

 (ةنجلا لخد اهظفح ىأ اهاصحأ نم» :ةاب ىبنلا لاق باوثلاو ميظعتلا نم اهيف امل ىنسحلاب تيمس

 قازر ایو ینمحرا میحر ایف هبسانی امب مسا لک وعدي اًضیآ لاقو «بولقلا یف اهعامس نسحل وأ
 نيعستو اًعست رفاكلا ىلع هللا طلسي» :ةلي ىبنلا نع دامعلا نبال رارسألا فشك ىف تيأرو «ینقزرا

 ءامسأب رفك هنأل نيعستلاو ةعستلا ىف ةمكحلاو «ًارضخ تتبن امل ضرألا ىلع اهنم نينت خفن ول اليت
 نعرا واللا

 نف سار فلآ ةةامسبرأ هل اكل ىل ىلا هللا نأ تدع هللا ضر تا داغسلا بأ لق ةيتافلا

 ناسل لكل ناسل فل ةئامعبرأ مف لك ىف مف فلأ ةئامعبرأ هجو لك ىف هجو فل ةئامعبرأ سأر لك

 «نون نب عشوي دبع معن : لاق اًركذ ىنم كل رثكأ ادحأ تقلخ له بر اي :لاقف ىرخألا اههبشت ال ةغل

 تارم رشع تيسمأ اذإو تارم رشع تحبصأ اذإ لوقأ لاقف هرکذ نع هلأسف هل نذأف هترایز یف نذأتساف

 مرکل یغبنی امکو انبر یضری یتح هلک كلذ فاعضأ «هقلخ هب هحبس ام ددع هدمحبو هللا ناحبس
 . كلذك هركشأو كلذك هدمحأو كلذك هللهأو لهأ هل وه امكو «هتيبوبر تمظعو هلالج زع ههجو

 . نیتیآ هنم اظفحف نآرقلل ةوالتلا ريثك ناكو ملسم ريس امهمدخي نابهار رفکلا دالبب ناک :ةياكح
 .هلضف نم هللا اولأساو :ىلوألا

 ةمقلب امهدحأ ص مايألا ضعب ىف اًماعط الكأف «مكل بجتسأ ىنوعدأ مكبر لاقو :ةيناشلا
 ىنوعدا تلق تنأو هلضف نم هللا اولأساو تلق بر اي هسفن ىف لاقف هل عفتني ملف ارمخ ريسألا هلوانف

 ناكف «هتصغ تبهذف هنم برشف ةرخص نم ءام جرخف ءام ىنقساف اقح كلذ ناك نإف مكل بيجتسأ

 .ةمتاخلا ءوس نم هللاب ذوعن ارفاك تام هنإف ريسألا امأو امهمالسإل اببس كلذ

 لاقف ىنعدو لاملا ذخ لاقف «هلتق دارأف صل هآرف الب ىبنلا دهع ىلع رجتي لجر ناك :ةياكح

 ای دودو ای دودو ای :لاقو «هیدي عفر امهنم غرف املف نیتعکر ىلصأ یتح ینلهمآ لاقف كلتق نم دبال
 كتردقبو كشرع ناكرأ هألم ىذلا كهجو رونب كلأسأ ديرت امل لاعف اي ديجملا شرعلا اذ اي دودو
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 ثيغم اي ینثغأ ثیغم ای ینثغأ ثیغم ای «ءیش لک تعسو یتلا كتمح ربو كقلخ ىلع اهب تردق یتلا
 اي تلق املو ةثلاثلا ءامسلا ةكئالم نم ىنأ ملعأ رجاتلل لاقو صللا لتقو كلم لزنف تارم ثالث ىنثغأ

 ىفو رانلا ررشك ررش اهلو ءامسلا باوبأ تحتف ةيناثلا ىفو ةعقعق ءامسلا باوبأل انعمس ىنثغأ ثيغم
 .انأ تلقف بوركملا اذهل نم لاقو ليربج لزن ةثلاثلا

 «كلذب هربخأف اب ىبنلا ىلإ ءاج مث «هنع هللا جرف هبرك ىف هب اعد نم نأ هللا دبع اي :ملعاو

 . ىطعأ اهب لس اذإو باجأ اهب عد اذإ ىتلا ىنسحلا ءءامسأ هللا كنقل دقل : لاقف

 :-هنع هللا ىضر - سابع نبا لاق جرفلا عماطم ودبت بركلا دادتشا دنع : مهضعب لاق :ةفيطل

 لاقف سيلبإ ىلإ كلذ اوكش مهيلع ددشو ءانبلا ىف نيطايشلا -مالسلا هيلع -ناميلس لمعتساامل

 مهباهذ ىف مهلمعتساف ناميلس كلذ غلبف «مكلزانم ىلإ مكلمع نم مكعوجر ىف ةحارلا مكيفكت
 اراهنو اليل مهلمعتساف ناميلس كلذ غلبف «ليللاب ةحارلا مكيفكي لاقف سيلبإ ىلإ كلذ اوكشف مهبايإو

 مهضعب لاق كلذلو ريسيب كلذ دعب ناميلس تامف «جرفلا مكءاج نآلا لاقف سيلبإ ىلإ كلذ اوكشف

 . جرفلا عماطم ودبت بركلا دادتشا دنع

 عم جرخ لب ىبنلا بحاص -هنع هللا ىضر -ةثراح نب ديز نأ ىزارلا ریسفت یف تیأر :ةياكح
 ديرأ لاقف «كلذ نع ديز هلأسف اًفاتك قفانملا هقثوأف ديز مانف بارخ عضوم ىلإ نيقفانملا نم لجر

 ال اًنوص قفانملا عمسف ىنثغأ نيمحارلا محرأ اي هريغ ىفو نمحر اي لاقف ادمحم بحت كنأل كحبذ
 جرخف هلتقت ال لوألا نم برقأ اًتوص عمسف ىنثغأ نمحر اي لاقف هلتقب مهف اًدحأ دجي ملف جرخف هلتقت

 جرخف هلتقت ال ةبارخلا باب ىلع اًنوص عمسف ىنثغأ نمحر اي : لاقف هلتقب مهف ادحأ دجي ملفرظنو
 ىلوألا ةرملا ىف تنك ليربج انأ : لاقف هلأسف دبز قاثو قلطأف لخد مث «هلتقف ةبرح هعم ًالجر دجوف

 . قفانملا تلتق دقو ةبارخلا باب ىلع ةثلاثلا ىفو ايندلا ءامس ىلع ةيئاثلا ىفو ىهتنملا ةردس دنع

 هللا ىضر -ةجيدخ هتمعل مازح نب ميكح هارتشاف ىبس هباصأ ىشرقلا ةثراح نب ديز :ةدئاف

 ةئام اَب ىبنلا نع ةماسأ ىور ةماسأ هل تدلوف نميأ مأ هتالوم هجوزو هقتعأف ب ىبنلل هتبهوو -اهنع

 ىضر - نايباحص نميأ مأ نم ناوخأ ةماسأو نميأف طقف نيثشيدح ديز یورو اًيدح نيرشعو ةينامثو

 محرأ اي لوقي نمب الكوم اكلم نإ : لاق ب ىبنلا نع -هنع هللا ىضر - ةمامأ ىبأ نعو -امهنع هللا
 رمو «مكاحلا هاور هلأساف كيلع لبقأ دق نيمحارلا محرأ نإ كلملا لاق اًئالث اهلاف نمف نيمحارلا

 . كيلإ هللا رظن دقف لس هل لاقف نيمحارلا محرأ اي :لوقي لجرب ب ىبنلا

 اب ىبنلا لاقو طعت لس : یلاعت هللا لاق اًتالث بر ای لاق نم نأ :یناربطلل تاوعدلا باتک یفو

 بيرغ ثيدح لاقو «ىذمرتلا هاور «ءاعدلاب هللا دابع مكيلعف لزني مل اممو لزن امم عفني ءاعدلا نإ»

 .دانسإلا حيحص مكاحلا لاقو
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 ىف راص املف ديقي نأ رمأو نجسلاب هلعج هيلع ردق املف رباكألا نم جر جاجحلا بلط :ةياكح

 نجاملف «رمألاو قلخلا كل كب الإ ةوق الو لوح ال لاقو هسأر عفر هيلجر ىف ديقلا عضوو نجسلا
 جاجحلا نم فاخف ارثأ لجرلل ري ملو اًَحورطم ديقلا دجو حبصأ املف باوبألا ناجسلا قلغأ ليللا

 امل معن : لاق اًيش لاق له :لاقف لجرلا رمأب هربخأو جاجحلا ىلإ ءاج مث مهعدوف هلهأ ىلإ ءاجف

 لاقف ءرمألاو قلخلا كل كب الإ ةوق الو لوح ال لاقو ءءامسلا ىلإ هسآر عفر هيلجر ىف ديقلا تلعج

 . بثاغ تنآو هصلخ رضاح تنأو هركذ ىذلا نإ : جاجحلا

 ريفش ىلع مونلا ىف جاجحلا تير :-هنع هللا ىضر - زيزعلا دبع نب رمع لاق :ءايحإلا ىف لاق
 زوجي ال :-هنع هللا ىضر - یوونلا لاق «نودحوملا هرظتني ام : لاقف انه رظتنت ام هل تلقف منهج
 تام مث ءاهلهأ مطحف ةنس نيرشع قارعلا ىلع ىلوتسا هنأ تاغللاو ءامسألا بيذهت ىف ركذ مٹ هنعل

 .ءاملا هيلع ىرجأو هربق سم امو نيعستو سمخ ةنس ةطساوب

 ضعب ىف ىفختسا جاجحلا نم -اهنع هللا ىضر - بيسملا نب ديعس بره امل :لوألا :دئاوف
 عمس مايأ دعب مث ةلَيىبنلا ربق نم اهعمسي ةمهمهب الإ تاولصلا تاقوأ ملعي ال ناكف لي ىبنلل رجح

 «نوكي رمأ نم ءاشت امو ريدق ءىش لك ىلع تنأو كلملا تنأ مهللا لق بيسملا نبا اي لوقي اًتوص

 .هنع هللا جرف الإ ةبرك ىف هّللاو اهتلق امف

 اذهب -مالسلا هيلع -ليربج هءاج -مالسلا هيلع - ىسيع اوقليل دوهيلا تعمتجاامل :ةيناشلا

 كوعدأو دمصلا دحألا كمساب مهللا كوعدأو زعألا دحألا كمساب كلأسأ ىنإ مهللا ءءاعدلا

 ام ىنع فشكت نأ اهلك ناكرألا ألم ىذلا لاعتملا ريبكلا كمساب مهللا كوعدأو رتولا ميظعلا كمساب

 دبع ىنب ايو مشاه ىنب اي» ةي ىبنلا لاقو ءامسلا ىلإ هّللا هعفر هب اعد املف « هيف تيسمأ امو تحبصأ

 شرعلا زتها الإ نمؤم دبع نهب اعد ام هديب دمحم سفن ىذلا وف تاملكلا ءالؤهب مكبر اولأسا فانم

 نهب ىعادلل تبجتسا دق ىنأ اودهشا هتكئالمل ىلاعت هللا لوقيو عبسلا نوضرألاو عبسلا تاوامسلاو
 . «هترخآ لجآو هایند لجاع هتیطعأو

 هبضغ لاح -هنع هللا ىضر - ىعفاشلا ةفيلخلا بلط :-هنع هللا ىضر - عيبرلا لاق :ةشلاشلا
 نیب هلبقو هل ماق هيلع لخد املف هيتفش كرحي هتیآرف هيلع فئاخ انأو هل تنذأتسا بابلا ىلع راص املف

 ك رحت كتيأر هل تلقف هلزنم ىلإ لصي نأ لبق هقرفو هدنع نم جرخف «ليزج لامب همركأو هينيع

 أرق لب ىبنلا نأ -مهنع هللا ىضر - رمع نبا نع عفان نع كلام ىنثدح لاقف لوخدلا لبق كيتفش

 قر( ره الإ هلال هنأ هللا ده : برعلاو شيرق رافكو دوهيلا هيلع تبزحت امل ىأ بازحألا موي

 اهيدۇي هّللا دنع ةعيدو ىل ىهو ةداهشلا هذه هللا عدوتسأ هب هللا دهش امب دهشأ انأو لاق مث « [۱۸ :نارمع

 ةفآ لك نم كلالج ةكربو كتراهط ةمظعو كنكر ميظعو كسدق رونب ذوعأ ىنإ مهللا ةمايقلا موي ىلإ

 تنأو ذوعأ كبف ىذايع تنأ مهللا «نمحر اي ريخب قرطي اًقراط الإ راهنلاو ليللا قراوط نمو ةهاعو
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 قانعأ هل تعضخو ةربابجلا بولق هل تلذ نم اي ءذولأ كبف ىذالم تنأو ثيغتسأ كبف ىئايغ

 كزرح ىفانأ «كركش نع فارصنالاو كركذ نايسنو كرتس فشكو كيزخ نم كب ذوعأ ةنعارفلا
 ال یراٹ كۋانثو یراعش كركذ یتاممو یتایحو یتماقإو ینعظو یرارقو یمون یراهنو یلیل كفنكو

 ىلع برضاو كدابع رشو كباذع نم ىنرجأ كهجو تابحسل اًهيزنتو كمسال اًميظعت «تنأ الإ هلإ
 . نيمحارلا محرأ اي كتيانعو كظفح ىف ىنلخدأو كظفح تاقدارس

 كملعأ الفأ كنم ىلإ بحأ دحأ ىلإ تشعب ام دمحم اي :-مالسلا هيلع - ليربج لاق :ةمحيارلا

 ضرألاو تاوامسلا رون اي» : لق لاقف «ةبهرلاو ةبغرلا ىف هب وعدت كلبق دحأل هملعأ مل هتأبخ ءاعد
 تاومسلا لامج اي ضرألاو تاومسلا نيز اي ضرألاو تاوامسلا دامع اي ضرألاو تاوامسلا ماوق اي

 ةبغر ىهتنمو «نيثيغتسملا ثوغاي مركإلاو لالجلا اذ اي ضرألاو تاومسلا دامع اي ضرأللاو

 ةوعد بيجمو نيخرصتسملا خيرصو نيمومغملا نع اًجرفمو نيبوركملا نعاسفنمو نيدباعلا
 .«نيملاعلا هلإ ءوسلا فشاك نيرطضملا

 رمأ مث دادغب ىف -هنع هللا ىضر - مظاكلا رفعج نب ىسوم ديشرلا نوراه سبح :ةسماخلا

 مل نإ لاقو ةبرح هعم دوسأ ادبع تيأر : لاقف كلذ نع لئسف مهرد فلأ نيثالث هاطعأو هجارخإب

 اًملظ تسبح ىسوم اي» :لاقو «مانملا ىف ةً یبنلا تیأر : یسوم لاف مث كنلتق الإو یسوم جرخت

 ايو توف لك قباس اي توص لك عماس اي لقف سبحلا ىف ةليللا هذه تيبت ال كنإف تاملكلا هذه لقف

 ربكألا مظعألا كمسابو ماظعلا كئامسأب كلاأسأ توملا ىأ تامملا دعب اهرشنمو ماظعلا ىساك

 ال ىذلا فورعملا اذ اي هقلخب اًميلح اي نيقولخملا نم دحأ هيلع علطي مل ىذلا نونكملا نوزخملا

 . «هنع هللا جرفف ىنع جرف اددع هل یصحی الو ادب هفورعم عطقنی

 ميدق اي اريثك لوقي ناک اباش نأ لامن هللا هنتر ىروباسينلا رفعج وبأ ركذ :ةياكح

 نهعم رضحأو ءاسنلا بايث سبلأ تنك :لاقف كلذ نع لئسف ميدقلا كناسحإب ىلإ نسحأ ناسحإلا

 ريمألا مداخ حاص سرعلا غرف املف ريمأ سرع ىف نهعم ترضحف نهيلإ رظنأ ةميلوو سرع لك ىف
 ناسحإإلا ميدق اي لوقأ نأ ىبر ىنمهلأف ءاسنلا نوشتفي اوراصف ةرهوج انل عاض دقف بابلا اوظفحا

 دقف ةرحلا اوكرتا دانم ىدان ىلإ اولصو املف ءدوعأ ال نأ هّللا تدهاعو ميدقلا كناسحإب ىلإ نسحأ
 كناسحإب ىلإ نسحأ ناسحإإلا ميدق اي لوقأ انأو تجرخف احرف تومأ تدكف «ةرهوجلااندجو

 . ميدقلا

 ىبن اي :لاقف مانملا ىف ة5 ىبنلا ىأر مهضعب نأ :ةرشعلا بقانم ىف ةرضنلا ضايرلا ىف تيآرو

 ةدش لک تقو یف اھب عداف تاوعد ٹالشب كیلع» :لاقف یرضحو یرفس یف هب وعدأ ءاعد ینملع هللا
 ىفو «ةرخآلاو ايندلا كلم اي «ناسحإ لك قوف هناسحإ نم اي ناسحإإلا ميدق اي : لق ةالص لك ىفو

 بر تنأو كيلإ قلمتأ فيك : لاق «ىلإ قلمت دواد اي مالسلا هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ هريغ
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 تاملكلا هذهب ىلإ قلمت نمف فورعملا ريثك اي ريخلا مئاد اي ناسحإلا ميدق اي :لق :لاف «نيملاعلا

 . برغملاو قرشملا لهآ ةدابعب ىتآ نمك ناك

 ءالؤهباعد نم» :إک ىبنلا نع نسح دانسإب طسوألاو ريبكلا ىف یناربطلا یور: ىلوألا :دئاوف

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال ربكأ هّللاو هللا الإ هلإ ال ءهاطعأ الإ اًنيش ىلاعت هللا لاسي مل سمخلا تاملكلا

 . «هّللاب الإ ةوق الو لوح الو ءهَللا الإ هلإ ال ءريدق ءىش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل «هل كيرش

 ىل عدا هّللا حور اي تلاقف اهدلو جورخ اهيلع رسع دق ةرقبب مالسلا هيلع ىسيع رم : :ةينافلا

 هللا ىضر - سابع نبا لاقو ءاهنينج تقلأف اهصلخ سفنلا نم سفنلا قلاخ اي لاقف« صالخلاب

 ةروسو ةحتافلا هيلإ فاضي نأ O SD lL -امھنع

 »4 :قاقشنالا] © تلو اهيف ام تقلأو : هلوق ىلإ تقشنا ءامسلا اذإو نيتذوعملاو صالخإلا

 مث نيمحارلا محرأ تنآ كنإ ةيفاع ىف اصالح اهدلو نم اهنطب ىف امم ةنالف تنب ةنالف صلح مهللا

 . برجم وهو :ناويحلا ةايح ىف -هللا همحر - ىريمدلا لاق « ةقوعملل ىقسي

 اًمعان قحس اذإ ضيبلا رشق اذكو ةدالولا لهس قلط تاذ ىلع قلع اذإ ىرحبلا دبزلا :ةشلافلا

 لهأ دنع رامحلا ءاثقو ةرقبلا ةرارمب نجع اذإ رامحلا ءاثق ةراصع اذكو «لهس ءاملاب ةقوعملا هتبرشو

 «ةراحلا ىمحلا نم عفنيو ةرارحلاو ءارفصلا نكسي هلكأ نييمدآلا ءاثق امآو «مقلعلا همسا سلدنألا

 ىفو «ندبلا نمسي هنإف لسعلا وأ بيبزلا وأ رمتلا وأ بطرلاب هلكأ اذإ الإ دراب هعبط نمب هلكأ رضيو
 . هلفسأ نم اولكف ءاثقلا متلكأ اذإ ةي ىبنلا نع ثيدحلا

 . اًضيأ ةدالولا لهس فوللا بح نم ةبح نيثالث ةقوعملا تبرش اذإ :ةعبارلا

 هقروو ساقلقلا قرو هبشي هقرو دورقلا زبخ لاقي : فوللا راكفألاو سوفنلا ةهزن ىف لاق :ةفيطل
 طالخألا نم عقنياهلكأو ةيوق ةيقنتاهيقنيو اهولجي كلذ نإف ةثيدرلا تاحارجلل ناعفان هلصأ عم

 لماحلا تبرش اذإو «ىلاعت هللا هافش ناطرس هب نم هلكأ اذإ هرذبو لاحطلاو دبكلا عجو نمو ةئيدرلا
 هعفانم نم ليفلا ناذآ ىیمسيو ساقلقلا امأو ءاهلمح طقس ءامب جوزمم لخب ةبح نيثالث وحن هرذب نم

 هب دمضيو قديو جضني ىتح ءام ىف خبط اذإ ةدعملا ىوقيو ندبلا نمسيو هابلا ىف ديزي هلكأ نأ

 . ىلاعت هللا نذإب هعلق ةيلاوتم اًموي نيثالث صربلا

 نم تبرش وأ مهرد فصن هرزب نم تبرش وأ «بادسلا نم ءیشب ةأرملا تلمحت اذإ :ةسماخلا

 ةعبرأ قلطلا ىف ترمتسا نإف ىلاعت هللا نذإب ةدالولا لهسي اذه نإف رامح رفاحب ترخبتو ةأرملا نبل

 اهوادف ةقيقرلا ترمتساو تدلو نإف بادسلا ءامب اهيقس ىلإ ردابف تام دق دلولا نأ ملعاف مايأ

 .اهساطع رثكي اًنيش اهفنأ ىف لخدت نأب ساطعلاب
 هسبلأف عادص هل لصحف رفكلا دالب نم ةدلب ناورم نب كلملا دبع نب ةملسم لخد :ةسداسلا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ] : اهيف ةقرو اهيف دجوف ةيقاطلا ىلإ رظنف لاحلا ىف ىفشف ةيقاط دلبلا لهأ

 ملعو مكنع هللا فُفخ نآلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب 8«, .:رتيار © ةمحرو مكبر نم فيفخت كلذ

 هللا مسب ل <«( :ميرم] 4 © صعيهك ميحرلا نمحرلا هللا مسب ] «[« :ںیارار € افعض مکیف نا
 یدابع كلأس اذإو ميحرلا نمحرلا هللا مسب » ٠ :ىررسا) € 0 قسع ©0 مح ميحرلا نمحرلا

Eا کھ  

 ا نال ا ١۳(٠ :ماعنالا] 4© نن عيمسلا ا

 هذه مكل نيأ نم دلبلا لهأل نوملسملا لاقف «ىبطرقلا هنسحتساو معأ وهف قلخ ام ىأ نكس ام ليقو

 مكيبن ثعبي نأ لبق ةيسنك رجح ىلع ةشوقنم اهاندجو اولاقف يب دمحم ىلع تلزنامنإو تايآلا

aT TE 

 . ؟ءادعألا ىلع ًارصنو برك لك نم اجرفو ءاد لک

 ىأ نياعلا لاقف لامج راطق مهبرمف ةعامج عم اًموي سلجي نياع لجر ناسارخب ناك :ةنمافلا
 نأشلا ميظع هللا مسب هبحاص لاقف لاحلا ىف عقوف هيلإ رظنف لمج ىلإ اوراشأف هلكأ نوديرت لمج

 نيع تددر نإ مهللا «سباق باهشو سبا رجح نم سباح سبح ناک هَّللا ءاش ام ناهربلا دیدش

 له رصبلا عجراف # قلعتي اميف قيقد مظعو قيقر محل هيلإ قلخلا بحأو هيتيلكو هدبك ىفو هيلع نياعلا

 «[؛ :كلملا] ( رصبلا كيلإ بلقني نيترك رصبلا عجرا مث ظ قوقش ىأ «(كدلا] € ©) روطف نم رت

 بثوف هّللاب الإ ةوق الو ناك هللا ءاش ام عطقنم ىأ ٤(۰ :كیلا] ( © ریسح وهو ائساخ ا ًالیلذ یآ
 . نياعلا نيع تزربو هللا نذإب اًمئاق لمجلا

 . ابلاغ لتقلا ىلإ ىضفي ال نأل «كلذب فرتعا نإ هيلع ءىش الف نيعلاب هلتق ول :ةلأسم

 ىلع اح وبذم هتلمجب لمح نإو نيعلا رش هنع عفد ريغص ىلع دهدهلا بالخم قلع اذإ :ةعساتلا

 .هأربأ همحلب ءاسنلا

 باتك ىف لاق ب ىبنلا نع بيهرتلاو بيغرتلا ىلع داز اميف بيبحلا ةفحت ىف تيأر :ةرشاعلا

 ةحتاف «نج وأ سنإ نيع مويلا كلت ىف مهبيصي الف راد ىف دبع اهأرقي نيعلل تايآ نامث ىلاعت هللا
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 دحاو باب نماولخدت ال مالسلا هيلع هدالوأل بوقعي لاق امنإ نورشكألا لاق ىسركلا ةيآو باتكلا

 تقہم ردقلا قباس ءىش ناك نإو قح نيعلا» :ږیج یبنلا نع ملسم حیحص یفو «نيعلا رش نم اًفوخ

 . ةبايص ىأ «ةمال نيع لك نمو ةماهو ناطيش لك نم ةماتلا هللا تاملكب ذيعأ قاحسإو ليعامسإ

 هللا كرابت لوقي نأ ءىش هبجعأ ملسم لك ىلع بجاو : ف وية, . ىف ىبطرقلا لاق :ةدئاف

 اتيش ىأر اذإو ةكربلاب هل وعدي نأ هبجعأف اًئيش ىأر نإ بحتسي هلا حرش یف لاق :ةدئاف
 الإ ةوق الو لوح الو تنأ الإ تاشيسلاب بهذي الو تن الإ تانسحلاب ىتأي ال مهللا : لوقي ههركي

 متت هتمعنب ىذلا هلل دمحلا لاق بحي ام ىأر اذإ ب یبنلا ناک راکذألا یف لاقو «میظعلا یلعلا هّللاب

 . ملعأ هّللاو «لاح لك ىلع هلل دمحلا لاق هركي ام ىأر اذإو «تاحلاصلا

 مث «فافزلا ةليل تامف هريغ اهجوزو اهوبأ كلذ لعفي ملف همع تنب جوزتي نأ لجر دارأ :ةياكح

 لجر ءاج اهب لوخدلا دارأ املف اهجوزتف اهمع نبا اهبطخف عبارلا ىلإ فافزلا ةليل تامف هريغ اهجوز
 راهنلا كلو ليللا ىل لاقف معن ارهق هل لاقف نيضاملاك كتلتق الإو ىنمساقت مل نإ لاقو «نجلا نم

 هل دجي ملف یحانج ىلع كبوكر نم دب الو عمسلا قرتسأ نأ ليللا ديرأ ىنجلا لاق مث اهجوز ىضرف
 هَّللاب الإ ةوق الو لوح ال لوقت ةكئالملا عمسف ءامسلاب قصل ىتح هحانج ىلع بكرف هنم اًصلخم

 لوحال :لجرلا لاقف ءةأرملا ىلع ىنجلا لخد مث ضرألاب قحل ىتح ىنجلا برهف ميظعلا ىلعلا
 هللا همحر - ىفسنلا هركذ ةأرملا ىلإ لصي ملو آران ىنجلا لعتشاف ميظعلا ىلعلا هّللاب الإ ةوق الو

 . ضايرلا ةرهز هباتك ىف -ىلاعت

 عبس ةوق هاطعأو رون نم اكلم قلخ شرعلا هللا قلخ امل :هريغو ىفسنلا لاق :ىلوألا :دئاوف
 حيرلا ةوق هاطعأو حيرلا نم اكلم قلخو «نيضرأ عبس ةوق هاطعأو ةمحرلا نم اكلم قلخو «تاومس

 ملف ماع فلأ نيعبس هتحت اوعقوف هشرع اولمحي نأ مهرمأ مث ءاملا ةوق هاطعأو ءاملا نم اكلم قلخو

 ال :اولوق مهل لاق مهزجع ملع املف ةوق مهداز مث راهنألاك مهنم قرعلا لاس ىتح هعفر ىلع اوردقي

 . ىلاعتو هناحبس هتوقب هولمح اهولاق املف ميظعلا ىلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح

 نم اوعيطتسي ملف مهلاتقل اهلهأ جرخف ءليف فلأ نينامثب خرك ةنيدم كولملا ضعب دصق :ةيناثلا
 ىلع اورصتناو لسالسلا تعطقو ةليفلا تبرهف ميظعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح ال مهريبك لاقف ءةليفلا

 . ىلاعت هللا نذإپ مهودع

 ءاًمئاد حوتفم هنأل همف نع بابذلا عفدل اًمئاد ناتكرحتم نانذأ هل بيجع ناويح ليفلا :ةفيطل

 «نينس ثالث دعب الإ ركذلا اهبرقي مل تعضو اذإو ناتنس هنم ىثنألا لمح ىدمو ماع ةئامعبرأ شيعيو
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 تلمح ةيلاوتم مايأ ةعبس هتراشن نم ةأرملا تبرش اذإ جاعلا ىمسي همظعو هعيب حصيو هلكأ مرحيو
 . اًرقاع تناك نإو هللا نذإي

 الو لوح ال : لاق نم -هنع هللا ىضر - ىناميلا سواط نع ةهزنلا ىف ىروباسينلا ركذ :ةتلافلا

 نم هحانجو ؤلؤللا نم هالجرو توقايلا نم هسأر اريط هلوق نم هللا قلخ ميظعلا ىلعلا هّللاب الإ ةوق
 عم هللا دبعي نالف مف نم رئاطلا اذه ردص ىلع بوتكم ةمجعملا لاذلاب درمزلا نم هبنذو نارفعزلا

 «ةنجلا ىلإ هبحاص هبكري داوجلا سرفلاك رئاطلا اذه ريصيو ةمايقلا موي ىلإ اهلئاقل هتدابعو ةكئالملا

 نم اباب نیعبس یقوو «همأ هتدلو مويک هبونذ نم جرح اهلاق نم يب یبنلا نع نیلفاخلا هیبنت یف تیرو

 بصي مل ةرم ةئام موي لك ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال لاق نم» :يب ىبنلا لافو ءوسلا
 الو لوح الو هللا ءاش ام» :لاق :اهسارغامو :ليق ةنجلا سرغ نم اورثكأ» :ةيي لاقو أدبآ ارقف

 . ىناربطلا هاور «ميظعلا ىلعلا هّللاب الإ ةوق

 لعفي هللا نكي مل لاقف كتيب قرتحا دق -هنع هللا ىضر - ءادردلا ىبأل لجر لاق :ةعبارلا

 رخآ اهلاق نمو ىسمي ىتح ةبيصم هبصت مل راهنلا لوأ اهلاق نم ب هللا لوسر نم نهتعمس تاملكب

 بر تنأو تلكوت كيلع تنأ الإ هلإ ال ىبر تنأ مهللا ىهو «حبصي ىتح ةبيصم هبصت مل راهنلا
 هللا نأ ملعأ «ميظعلا ىلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو نكي مل ءاشي مل امو ناك ءاش ام ميظعلا شرعلا

 ةباد لك نمو ىسفن رش نم كب ذوعأ ىنإ مهللا املع ءىش لكب طاحأ دق هللا نأو ريدق ءىش لك ىلع
 .ءاسملاو حابصلا راكذأ ىف ةدايز اذه ىلع مدقتو ميقتسم طارص ىلع ىبر نإ اهتيصانب ذخآ تنأ

 نابزو ةيحلا هناسل تدقع راهنلاو ليللا لوأ لاق نم : مدقتملا ءاملعلا ضعب لاق :ةسماخلا

 برقعلاو ةيخلا نف نأ هللا نل رسر اةمحم ناز هللا الإ لإ ال نأ ةهنشأ رقي قراسلا ديو ترقعلا

 انلمحأ -مالسلا هيلع -حونل اتلاق برقعلاو ةيحلا نأ :-هنع هللا ىضر - ىريشقلا لاقو «قراسلاو

 لاق نم :-امهنع هللا ىضر - بيسملا نب ديعس لاقو «كركذ اًدحأ رضن ال نأ كدهاعنو ةنيفسلا ىف

 هيلع قلعو برقع هتعسل نم : ىنيوزقلا لاقو هارضي مل نيملاعلا ىف حون ىلع مالس ءاسمو اًحابص
 ءامب تخبط اذإ ةطنحلا ةلاخن نأ رفاسملا داز ىف تيأرو «لاحلا ىف ىرب نوتيزلا قرو نم ءىش

 ةعفنم هيف ةعسللا عضوم ىلع هلعجو قد وآ قدنبلا لكأو ملألا لاز ةعسللا عضوم ىلع تعضوو

 . برقعلاو ةيحلا ةعسل ىلع عضو اذإ لجفلا كلذكو « ةميظع

 نم عفنياخوبطم هلكأو «هتملظ ليزيو رصبلا رون ىف ديزيو مغنبلا نم عفني لجفلا لكأ :ةفيطل
 لجف هيف خبط دق اًبيلح تبل برش نمو براقعلا هنم تبره تيب ىف هرشق عضو اذإو «نمزملا لاعسلا
 ماعطلا دعب هلكأو « ىصحلا تتفي قيرلا ىلع لجفلا ريصع برشو ىصحلاو لمرلا نم هتناثم فطنت
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 رهاظلا شهنت نت ةيحلا نأ قرفلاو الف برقع امأو هتالص تدسف ةالصلا ىف ةيح هتعسل نم 'ةلآاسم

 .هلسغ بجي ال نطابلاو نطابلا ىف اهنابز لخدت برقعلاو «مسلا نم سجنتيف دلجلا نم

 برقع نم تيقل ام هللا لوسر اي : لاق الجر نأ -هنع هّللا ىضر - ةريره ىبأ نع :ةسداسلا

 كرضت مل قلخ ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ تيسمأ نيح تلق ول امأ : لاقف «ةحرابلا ىنتغدل
 . ملسم هاور

 ءادردلا ىبأ نع ىدوعسملل تاماقملا حرشو ۰ی هغ هلل تاوعدلا باتک یف رکذ :ةعباسلا

 E a a -امهنع هللا یضر - رذ یبأو

 ٩۱(۰ رفا ( © نینمژم متنک نإ : لوقت مث ۱۲ :یمیریرر € هللا ىلع لک وتن الأ اتل امو ک : تارم
 عقناذإ :ءاملعلا ضعب لاقو ءاهرش نم اتمآ مانتف كشارف لوح هشرت مث انع مكاذأو مكرش اوفكف

 درط ءابدلا قروب وأ نوتيزلا قروب تيبلا رخب اذإو قرولا لبق جرخت ىتلا لئاتفلا وهو زوجلا رزبو

 ماعط ىف هنم ءىش عقو اذإف هانعم ىف امو لحنلا هلثمو ءاد رخآلا ىفو ءافش نميألا هحانج ىفو بابذلا

 تبني لسعب هطلخو بابذلا قرحو قبلا داسف رشكل هالولو قبلا لكأي بابذلا مث « هيف هعيمج سمغأف

 وأ حلاملا ءاملاب مامحتسالا وأ قلسلا ءامب رعشلا لوصأ لسغو اتهد ةبلعشلا ءاد نم دسف ىذلا رعشلا

 انم ملسي ال ةفآ وهو لمقلا درطي رانلا ىلع ىلغ اذإ بادسلا عم جريسلاب وأ مطرقلا نهدب ندبلا نهد

 هدسج كحو هلتق نع زجاع هنأل هب ىلاعت هللا فطل نم كلذو : ىزوجلا نبا لاق ماذج هب نم الإ دحأ
 اًموي رشع ىنثا مطرقلا بحب ةجاجد فلع ىلإ ردابيلف ىلاعت هّللاب ذايعلاو ماذجلا أدب اذإو هرافظأ دقفل
 جنلوقلا نم عفنيو حايرلا نم عفني مطرقلا لكأو «هَللا نذإب لوزي هنإف هب نهديو همحش ذخأي مث

 نذإب اعيرس جرخ هلوب سبح نم ركذ سأر ىف تعضو اذإ ةلمقلا نإ مث لمقلا نايبص لتقي هب ناهدإلاو

 نإ ةلمق هيف لعجت مث اهبيلح نم اًنيش بلحتف اهلمح فرعت نأ لماحلا تدارأ اذإو «ىلاعت هللا

 . ملعأ هّللاو «ركذف الإو ىلنأ لمحلاف بيلحلا نم تجرخ

 هلجآ رضحي مل ًاتضيرم داع نم : لاق زا یبنلا نع -امهنع هللا ىضر - سابع ن نبا نع :ةنماثلا

 ثيدح «ضرملا نم هللا هافاع الإ كيفشي نأ ميظعلا شرعلا بر ميظعلا هللا لأسأ تارم عبس لاقف

E N EN 

 لعجاو ىئادب ىئادعأ تمشت ال مهللا» : ىلاعت هللا هافاع اًعبس ًءاسمو اًعبس اًحابص ءاعدلا اذهب اعدو

 «ىوادملا تنو ليلعلا انأف یئاودو یئاقش میظعلا نا رقلا .

 كب هللا لعف ام : هل ليقف «مانملا ىف -هنع هللا ىضر - لبنح نب دمحأ مامإلا ىؤر :ةرشاعلا
 ىف اهب ىنوعدت تنك ىتلا تاوعدلاب ىنعدا دمحأ اي لاقو بهذ نم نيلعن ىنسبلأو ىل رفغ : لاق.
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 ءیش نع ینلأست الو ءیش لک یل رفغا ءیش لک یلع كتردقب ءیش لک بر ای مھللا تلقف ءایندلا

 .ةنجلا لخداف مق دمحأ اي لاقف

 ءىش ءاعدلا نم ا نالا لجر لاق : ا هللا يقرا سابع نبا لاق :ةرشع ةيداحلا

 .«مركألا لجألا زعألا ىلعألا كمساب كلأسأ لوقت . معن» : لاق دري ال

 ءامهنيب ام ناتش : لاقف ؟قرف ل هللا لوسر ليخو ىلیخ نيب له :سنأل جاجحلا لاق :ةياكح

 كتلتقل نينمؤملا ريمأ باتك ال ول :لاقف هعمسو ءاير اهتذختا كليخو ًارجأ اهثاورأو اهلاوبأ تناك

 لاق اعبس الو اًتاطيش الو اًناطلس هعم فاخأ ال ءاعد ىنملع ةا ىبنلا نأل كلذ ىلعردقت ام : لاقف

 مسب ىنیدو یسفن ىلع هللا مسب ربکا هللا ربکا هللا ربکا هّلا» : ءاعدلا اذه وهو ال لاق ؛یدلو هلع

 ال ىذلا هللا مسب ءامسألا ريخ هللا مسب یر هیناطعأ ءیش لک ىلع هللا مسب یلامو لهآ یلع للا

N OR aE aا  

 ا ی و ن ا د ل یتا كربغ هلإ الو كؤانش

 4 ) دحأ ارفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل © دمُصلا هللا )دحأ هللا وه لق ميحٌرلا نمحرلا

 . كلذ لثم ىقوف نمو كلذ لثم ىفلخ نمو» ١-٤٠[٠« :صالخإلا]

 SS Oa سابع نیا لاق e :دئاوف

a TT 

 مسب « هللا الإ تانسحلاب ىتأي ال « هللا ءاش ام هّللا مسب « هللا نمف ةمعن نم ناك ام هللا ءاش ام هللا مسب
 ناطلسو ملاظو ودعو ةهاعو ةفآ لك نم ظفح اهلاق نمف «هللاب الإ ةوق الو لوح ال هللا ءاش ام هللا

 ىنتيضرأ دق ىدبع ىلاعت هللا هادان الإ ةرم ةئام ةفرع موياهلوقي دحأ نمامو «برقعو ةيحو ناطيشو
 . كنيطعأل ىتزعو تئش ام ىنلآساف كنع تيضرو

 اذهب مالسلا هيلع ليربج هءاج شحوتساو بجلا ىف مالسلا هيلع فسوي انديس حرط امل :ةيناثلا

 ايو ىوجن لك عماس ايو ريسك لك رباج ايو ةوعد لك بيجم ايو ةبرك لك فشاك اي مهللا :ءاعدلا

 نم تنك ینإ كناحبس «تنأ ال هلإ ال بیرغ لک بحاص ايو دیحو لک سنؤم ايو یولب لک رضاح
 نم ىل لعجت نأو «كاوس مه الو لغش ىل نوكي ال ىتح كبح ىبلق ىف فذقت نأ كلأسأ نيملاظلا

 ماقأ هنأ ركذ اذه وحن هريسفت ىف ىبطرقلا ركذو نيمحارلا محرأ اي ىميحر تنأو اجرخمو اجرف ىرمأ

 ةنس نيثالث هرمع ناك رصم ىف نجسلا لخد املو «ةنس ةرشع ىتنثا هرمع ناكو مايأ ةثالث بجلا ىف

 . رثكأ : ليقو «نينس عبس نجسلا ىف فسوي ثكمو بهو لاق
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 اذإ ترذنف مورلا دالبب ةينيطنطسق ىف اريسأ تنك : مهضعب لاق : حتافلا رهزلا ىف لاق :ةثلاثلا

 هارت ال نم اي كلأسأ ىنإ مهللا لق :لاقو «نجسلا طئاح ىلإ رئاط ىنءاجف اًيشام جحأ نأ هللا ىنصلخ
 ليقاشم ملعي نم اي روهدلاو ثداوحلا هريغت الو نوفصاولا هفصي الو نونظلا هطلاخت الو نويعلا

 قروو راطمألا رطق ددع ملعي نم اي راهنلا هيلع قرشأو ليللا هيلع ملظأ امو «راحبلا ليياكمو لابجلا
 اهرعق ىفام راحب الو ءاهرعو ىف ام لابج الو اًضرأ ضرأ الو ءامس ءامس هنع ىراوت الو راجشألا

 رجشلا فيفهو ءاملا ىودو سمشلا عاعشو رمقلا رونو راهنلا ءوضو ليللا داوس كل دجس ىذلا تنأ

 ىلع ىسوم تددرو بويأ نع رضلا تفشكو هبنذ داودل ترفغو قرغلا نم اًحون تيجن ىذلا تنأ

 ليئارسإ ىنبل هبرض نيح ىسومل رحبلا تقلف ىذلا تنأو ءءاشحفلاو ءوسلا فسوي نع تفرصو همأ
 ىلع رانلا تلعج ىذلا تنأو هتعيشو ىسوم هيلع ىشم ىتح ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكف هاصعب

 اي قيفش اي «ىسوم ةوبنب ناميإلا ىلإ نوعرف ةرحس بولق تفرص ىذلا تنأو اًمالسو ادرب ميهاربإ

 ال ام ینلمحت الو قیضو برک لک نم ینصلخ قیقحلا یالوم ای قیثولا نیکر ای قیضلا یلاج ای قیفر

 ٹیغتسم لک ثیغمو دیحو لک سینو بیرغ لک سیلجو یکلھلا یجنمو یقرغلا ذقنم تنآ قیطأ
 ءىش لك ىلع تنأو ءىش كلثمك سيل تنآ الإ هلإ ال كملح ىلع ىل ربص الف ةعاسلا ىنع جرف

 هب ثدحف اًيش ام هتنس نم جحف هلزنم ىلإ هلمحف هيلإ اكلم هللا لسرأ ةيناثلا ةليللا هب اعد امل «ريدق

 لاقف مورلا دالبب رئاط نع ةينيطنيطسقب رئاط نم هتظفح لاق ءاعدلا اذه كل نيأ نم هل لاقف ءًالجر

 بتك نم نأ ىنوبلل فراعملا سمش ىف تیرو «جرفلا ءاعد هنأ ة٤ یبنلا نع یدج نع یبآ ینٹدح
 ةكريلا ىلع ةف معو ةغاطلا ىلع ةف هللا ةف رزة رم نالو اسمح هللا لور دحجأ هللا لور دسم
 . نيطايشلا تازمه هافكو

 فيحن لجر ةروص ىف سيلبإ ىل رهظ نيفراعلا ضعب لاق -هنع هللا ىضر - ىلازغلا لاق :ةياكح
 لحنأ ىذلا ام تلق جاجحلا جورخ : لاق كاكبأ ىذلا ام هل تلقف رهظلا موصقم نيعلا ىكاب ندبلا

 ىنإ مهللا دبعلا لوق :لاق كرهظ مصق ىذلا ام تلق « هللا ليبس ىف ليخلا ليهص :لاق«كمسج

 . ريخلا ةمتاخ كلأسأ

 هل لاقف شحوتسا مدآ طبهأ امل -هنع هللا یضر - هبنم نب بهو نع :بابحألا عمجم یف لاق
 ىل متخا مهللا « ةشيعملا ىنثنهت ىتح ىلع ةمعنلا ممت مهللا لق هب هللا كعفني اًيش كملعأ الأ ليربج

 ىف ةنجلا ىنلخدت ىتح ةمايقلا ىف لوه لكو ايندلا ةنؤم ىنفكا مهللا ىبونذ ىنرضت ال ىتح ريخب
 مهللا : لاقف شيعلا ةئئهت كبر لس :### ىبنلل ليربج لاق -هنع هللا ىضر -ىفاحلا رشب لاقو . ةيفاع

 ةيفاعلا ريسفت نأ ءاملعلا ممجأ :-هنع هللا ىضر -هّللا دبع نب لهس لاقو «شيعلا ةئنهت كلأسأ ىنإ

 :لاق ؟لوقنامف :اولاق ةماقإلاو ناذألا نيب ءاعدلا دري ال :لاقو هسفن ىلإ دبعلا هللا لكي ال نأ
 ءالب بحاص ىأر نم ٍةىبنلا لاقو ءهنسحو ىذمرتلا هاور «ةرخآلاو ايندلا ىف ةيفاعلا هللا اولأسا»
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 مل ًاليضنت قلخ نمم ریثک ىلع ینلضفو هقلخ نم ریثک هب یلتبا امم ینافاع یذلا هلل دمحلا» :لوقي
 هجام نبا هاورو طقف ةريره ىبأ نع ىناربطلا هاورو رمعو ةريره ىبأ نع ىذمرتلا اور «ءالبلا هرضي

 ةمعنلا مامت -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو «ةنجلا لوخد ةمعنلا مامت ل ىبنلا نعو «رمع نبا نع

 . مالسإلا ىلع ةافولا

 ديرت ام : تلاقف اهقطنأف هل اهقطني نأ هللا اعدف بارخ ةيرق ىلع -مالسلا هيلع - ىسبع رم :ةياكح

 نم منص مهل ناك :تلاق كلهأ مك :لاق ةنس فالآ ةعبرأ : تلاق بارخ كل مك :لاق هللا حور اي

 ليللابو تارم عبس موي لك هل دجسي مهكلم ناكو ةأرما فلأ ةليل لكو لجر فلأ موي لك همدخي بهذ

 ‹ضرألا مهب هللا فسخف برطو وهل ىف هدنع ةليل ىف اوتابف هريغ ابر فرعن ال نولوقیو كلذك
 اي لجر لاقو ميظع ىلع هللا دمح دقل لاقف «مالسإلا ىلع هلل دمحلا» : لوقي الجر خيب ىبنلا عمسو

 مويلا ىف ءاج مث ةرخآلاو ايندلا ىف ةيأاعلاو وفعلا كبر لس :لاق لضفأ ءاعدلا ىأ : هللا لوسر
 دقف ةرخآلاو ايندلا ىف ةيفاعلاو وفعلا تيطعأ اذإ لاقف ثلاثلا مويلا ىف ءاج مث كلذك هل لاقف « ىناثلا

 . ةرخآلاو ايندلا ىف ةافاعملا كلأسن مهللا نم لضفأ دبعلا اهب وعدي ةوعد نم ام ةي هنعو تحلفأ

 تاركنملا نع فكلاو تاريخلا لعفو ىوقتلا :باب

 ىرأمْلا ىه ةنجلا نف ج) ىرُهْلا نع سفنلا ىهنو هبر ماقم فاخ نم اًمأوإط : ىلاعت هللا لاق

 اًيوق شاع هللا ىقتا نم» :ةإ ىبنلا لاق -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو ء[١٤ ٠٤١ ٠تاعرالا] 4 ©
 : لاق نيتنئا تناك نإف : لاق نيدلا :لاق ريخ لاصخلا ىأ : هنبال نامقل لاقو «انمآ هّللا دالب ىفراسو

 نسح دازف ةعبرأ تناك نإف : لاق ةايحلاو لاملاو نيدلا : لاق اًتالث تناك نإف : لاق لاملاو نيدلا

 هيف تعمتجااذإ : هللا ىبن اي لاقف اتس تناك نإف : لاق ءاخسلا دازف اًسمحخ تناك نإف :لاق «قلخلا

 . ىرب ناطيشلا نمو ىلو هّللو ىقتي وهف لاصخ سمخلا

 ءالخلا ىلع سولجلا لوط :لاق نأ هتمكح لوأو اميكح -مالسلا هيلع -نأمتل نك :ةفيطل

 ةدايز اذه ىلع ىتأيسو عرزلل رطملاك هدلوا دلاولا برض : لاقو ءروسانلا ثرويو دبكلا هنم عختتي

 نيرخآلا ىلع ىوغبلا رصتقاو ركشأو معنأ ليقو ناثام :ىرصبلا لاقو ىفسنلا هلاق ناراث هنبا مساو

 امف :هل ليق ؟رفغتساف ملظو رفغف ملظو رسذف یطعأو ربصف یلتبا نم» ل ىبنلا لاقو «ملعأ هّللاو

 هلوق ىف -هَّللا همحر - ىطقسلا ىرسلا لاقو . «نودتهم مهو نمألا مهل كئلوأ» : لاق هللا لوسر اي هل

 ىلع اورباصو ةمالسلا ءاجر ءالبلا ىلع ىأ ء[١٠۲ :نارسع لآ]« اوربصا اونمآ نيذُلا اهيأ اي : ىلاعت

 ةمادنلا نم مكل بقعيامم هَّللا اوقتا ةماوللا سفنلا ىوهل اوطبارو ةماقتسالاو هللا ليبس ىف لاتقلا

 اورباصو مكسوفنب اوربصا ىريشقلا ريسفت ىف تيأرو «ةماركلا طاسب ىلعادغ نوحلفت مكلعل
 . مک رارسأب اوطبارو مکبولقب
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 بعتلا هكردأف بائذلا ريثك داو ىلإ ىهتناف همنغ ىعري -مالسلا هيلع -ىسوم جرخ :ةياكح
 بائذلا تراغ مان نإو بعتلاو مونلا ةبلغ نم كلذ نع زجع منغلاب لغتشا نإ اريحتم ىقبف «مونلاو

 عضو مث كريدقت قبسو كتدارإ تذفنو كملع ذاحأ :لاقو ءءامسلا ىلإ هفرطب قمرف منغلا ىلع

 ءكلذ نم بجعتف مانغألا ىعري وهو هقتاع ىلع هاصع اًعضاو اًبثذ دجو ظيقتسا املف مانو هسأر

 .ديرت امك كل نكأ ديرأ امك یل نک یسوم ای هیلإ هللا یحوأف

 مهل رهظف رحبلا ىف ةئيفس موق بكر : لاق -ىلاعت هللا همحر -ىدلاو نم اهتعمس :ةياكح
 ر اا اها ارا لا ا ك ناب لاو الا يو لع ن

 ال ثّْيَح نم هفزريو 2 اجرخم هل لعجي هللا قي نمو ] : لق لاقف اهحرطف رحبلا ىف اهحرطا
 ىلع لجرلا ىقبو بكر ملا رسكنا اهظفح املف اديج اهظفحا : لاقف اهلاقف ١ :قالطلا]  بستحي

 دلب نم انأ : تلاقف اهرم نع اهلأسف ةليمج ةأرما اهيف دجوف ةريزج ىف جوملا هامرف ةيآلا هذه أرقي حول

 :لاقف «هنم هللا ىنظفحيف ىسفن نع ىندواریف اذک تقو یف ینج رحبلا نم علطی موی لکو اذک
 تح رفف ران بهتلاف ةيآلا أرق هآرو رحبلا نم ىنجلا علط املف تلعفف ناري الو هارآ ناکم یف ینیلعجا

 امهب ترمف ريثك ءىش ؤلؤللاو رهاوجلا نم هيف فهك ىلإ لجرلا ديب ةأرملا تذخأ مث كلذب ةأرملا

 . ىلاعت هللا الإ هملعي ال ام ؤلؤللاو رهاوجلا نم دحاو لك ذخأو اهلهأ امهدصقف اهيلإ اراشأف ةنيفس

 ملاع :لاقف ةفشاكملاب رصم دالبب رهتشا اًبهار نأ: ةدشلا دعب جرفلا» باتك ىف تيأر :ةياكح
N O O 

 ةفشاكملا روف كل نيأ نم : :لاقف لخدو اهحرطف « ‹نيملسملا ملاع اي لخداو نيكسلا حرطا : لاق

 لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ معن :لاق مالسإلا ىف كل له : لاقف سفنلا ةفلاخمب : لاق

 الك ىبنلا لاقو اهتفلاخف تبأف ىسفن ىلع مالسإلا تضرع :لاق «كلذ ىلع كلمح ام : لاقف هللا

 سفنلا داهج :لاق وهام ليق ربكألا داهجلا ىلإ رغصألا داهجلا نم متمدق :داهجلا نم اومدق موقل

 : ىلاعت هللا لاق امك هريغ نود مسالا اذهب-مالسلا امهيلع - ايركز نب ىيحي ىمس ءاملعلا ضعب : لاق

 هنأل اهتايح سفنلا توم : لاقي اهفالتإب هسفن ايحأ هنأل ١۷ :ميرم] ( © اًيمس لبق نم هل لعجن مل
 نع دعابتي : ليقو ةردقلا عم ءاسنلا ىتأي ال ىأ ءاًروصح ىلاعت هللا هامس كلذلف تاوهشلا نم اهعنم
 كرتب هسفن ايحأ املف رانلاو ةنجلا نيب شبك ةروص ىف توملل اًحباذ نوكي نأ بسانف ىصاعملا

 هيلع - ليئارزع نأل شبك ةروص ىف توملاب ءىج امنإو ٠ نيرادلا لهأ ةايحل اًبس ناك تاوهشلا

 نوكي ام شحوأ : ةينيع نبا لاق «حاورألاحالص ىف هركذ امك ةروسلا هذه ىف مدآ ىلع لزن-مالسلا

 ةالصلا هيلع -ىيحي لاق كلذلف ثعسي مويو هتوم مويو هتدالو موي نطاوم ثالث یف مدآ نبا
 :rr :ميرم] & 2 اح ثّعبَأ مريو توم مویو تدلو موي ىلع مالسلاو ] : -مالسلاو
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 : تلقف كراوج : تلاقف تنأ نم تلقف ايندلا ءاسن هبشت ال ةأرما تيأر : مهضعب لاق :ةياكح

 نع سفنلا سبح :تلاقف كرهمامو : لاق ینرهماو یدیس نم ینبطخ ا : تلاق كسفن ىنیجوز

 تفقوف انب رسکف بکر م یف تنک :-یلاعت هللا همحر - یشعرملا لاقو «ءایحإلا یف هرکذ تاوهشلا

 ترظنف ءام بوك اهيف ةلسلس انيلع تلزنف اهيقسي نأ هللا تلأسف ةأرملا تشطعف حول ىلع ةأرماو انآ
 ىف ىنسلجأف هاوهل ىاوه تكرت :تلاقف :ءاوهلا ىف تسلج فيك : تلقف ءاوهلا ىف لجر ىلإ

 .ءاوهلا

 مك ذنم : تلق معن :لاق ليلع تنأ : هل تلقف اًميعض ابهار تيأر :ىزوجلا نبا لاق :ةياكح

 امو : تلق ء«ىكلا ىلع تمزع نكلو ءاودلا ىنايعأ : لاق وادت :هل تلق «ىسفن تفرع ذنم : لاق

 نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ : ىلاعت هلوق ىف نيرسفملا ضعب لاقو ءىوهلا ةفلاخم : لاق ىكلا

 فراوع یف : لاق اهحلصيل اهارتشاف ةبويعم سفنلا نأل مهبولق لقي ملو ١١١[« :ةيرتلا] 4 مهسفنأ

 نم بلقلاو همادقأ تحت ىذلا بارتلا نم سفنلا هللا تلخ ضرألا ىلإ سيلبإ طبهأ امل فراعملا

 .امهنيب ىذلا بارتلا

 ىرسلا لاقو ءةفعلا هلام سأرو ءايحلا هشيرو ىوقتلا هسابلو نايرع ناميإلا : بهو لاق :ةدئاف

 موي لك حبسي ةيطع نب ورمع ناكو اًطاشنو ةوق هللا هداز هلل دبعت نم :-هنع هللا ىضر -ىطقسلا

 -ىرونلا مامإلا لاقو «ةعكر ةئامثلث ىحضلا ىلصي لبنح نب دمحأ مامإلا ناكو ةحيبست فلأ ةئامعبرأ

 نيعبرأ ىعفاشلا باحصأ نم ريرج نب دمحم ثم تاغللاو ءامسألا بيذهت یف : -هنع هللا یضر

 هتباتكب هباحصأ رمأ مث ةقرو فل نيثالث ىف نآرقلا ىلع اريسفت بتكو ةقرو نيعبرأ موي لک بتی ةنس
 ةثالث ىف هرصتخا مث ممهلا تتام نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاقف همامت لبق رامعألا ىنفنأ :اولاقف

 اعلا فر ج ساغ نا لاق و اكلت و ركعة د لاح هللا ج تام فرو تالا

 لاقو هتعاط قح هوعيطأ ىأ « ٠٠۲[ :نارمع لآ] € هتاقت قح هلا اونا اونمآ نيذُلا اهيأ اي ل : یلاعت هلوق

 هلوقب ةخوسنم ةيآلا نأ مهضعب معزو رفكي الف ركشيو ىسني الف ركذيو ىصعي الف عاطي ىأ :دهاجم

 : ىلاعت هلوق كلذف ةعدبلا نع ىوقتو ىصاعملا نع ىوقتو كرشلا نع ىوقت ةثالث نآرقلا ىف ىوقتلا
 مث تاحلاصلا اولمعو اونمآو اوقثا ام اذإ اومعط اميف حانج تاحلاًصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل ]ل

 

 . [۹۳ :ةدناملا]( اونسحأو ارنا مث اونهآو اوقلا

 دابعلل ملظلا ءاقتا ثلاثلاو ءاقتالا مواد ىناثلاو ءاقتالا لمع لوألا :نورثكألا لاق :ىزارلا لاقو

 موي اهوبرش اًماوقأ نإ : هللا لوسر اي اولاقف رمخلا برش ميرحت ىف تلزن ةيآلاو مهيلإ ناسحإلا عم
 عقي كرتشم مسا ماعطلاو «ميرحتلا لبق اهوبرش مهنأل مهيلع مثإ ال نأ ىلاعت هللا نيبف اولتق مث دحأ
 .بورشملاو لوكأملا ىلع
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 وأ اًنامر لكأي ال وآ ثنحی مل اًَماعط لکأف برشی الوأ ہریغ وأ ءام برشف لکأی ال فلح :ةلاسم

 ةبئاذ برشلل اًجلث لكأي ال فلح ول اذكو «ثنحي مل لفتلا ىمرو امهصتما وأ امهريصع برشف اًبنع

 . جلثلا لكأف ءاملا برشي ال فلح ول نم ثنحي الو ثنحي ال

 دباعلل لق امهنامز ىبن ىلإ هللا ىحوأف ةحلاص ةجوز هل حلاص لجر ليئارسإ ىنب ىف ناک :ةياكح

 وأ هانينغأ هبابش ىف ىنغلا راتخا نإف «رقفلا ىف هفصنو ىنغلا ىف ىضمي هرمع فصن نأ تيضق دق ینآ
 ةجوزلا تراتخاو هرمع رخآ ىف ةدابعلا نع بسكلاب لختشي الثل هربك ىف ىنخلا راتخاف هانلعف هربک یف
 هبر ىلإ عاطقنالا دهزلا الإ هب قيلي ال ةريبكلاو ةدابعلا نع اهل ىوقأ هنأل اهرغص ىف ىنغلا نوكي نأ

 عيمج نأ تيضق دق ىتدابع ىلع امتدهتجاو ىتعاط امترثآ امل امهل لق ب یبنلا ىلإ هللا یحوآف

 .ةرخآلاو ايندلا امكل لصحتل ىنغلا ىف نوكي امكرمع

 ال ةنس نيثالث ذنم اهيلع لخدي اقس لجر اهلو ىلحلا غوصي جوز اهلةحلاص ةأرما تناك :ةياكح

 بنذ مويلا كنم عقو له :هل تلاق اهجوز ءاج املف اديدش اهدي ىلع ضبقو اًموي لخدف اهيلإ رظني

 اديدش اهمصعم ىلع تضبقف « ىنتبجعأ اهدي تيأر املف اًراوس ىنم ترتشا ةأرما نأ ريغ ال :لاق

 اقسلا ءاج دغلا ناك ملسملا كيخأ ةجوز ىف تلعف امك كتجوز ىف صاصقلا عقو دق هل تلاقف

 ءاسن نعاوقع» :لج ىبنلا لوق كلذ ديؤيو ىجوز نم داسفلا امنإ كيلع سأب ال : هل تلاقف ءارذتعم

 . «مكئاسن نع سانلا فعت سانلا

 احير اندجو ام انبر اي :نولوقيف ةهيرك حير رانلا لهأ ىلع بهي لوحكم : لاق فارم
 امك ناميإلا هنم هللا عزن رمخلا برش وأ انز نم ثيدحلا ىفو ةانزلا حير اذه : مهل لاقيف اذه نم نتنأ

 .هسأر نم صيمقلا ناسنإلا عزني

 ةرح ةملسم ةأرماب ىنز نم :ب ىبنلا لاق -امهنع هللا ىضر -ةريره وبأو سابع نبا لاق :ةيناثلا

 نم بهشو «براقعو تايح اهنم هيلع جرخي رانلا نم باب فلأ ةئامثلث هربق ىف هيلع هللا حتف ةمأ وأ
 . بيبحلا ةفحت هركذ ةمايقلا موي ىلإ بذعي وهف رانلا

 لاقف سلجا + ىبنلا هل لاقف سانلا هرجزف انزلا ىف ىل نذئا : هللا لوسر اي لجر لاق :ةفيطل
 ال :لاق كتخأل هبحتأ : لاق هّللاو ال :لاق كتنبال هبحتأ : لاق هّللاو ال : لاق كمأل انزلا بحتأ :هل

 :لاقو هيلع هدي عضوف : لاق هّللاو ال :لاق كتلاخل هبحتأ :لاق هّللاو ال : لاق كتمعل هبحتأ هّللاو

 . كلذ دعب ءىش ىلإ باشلا تفتلي ملف هجرف نصحو هبلق رهطو هبنذ رقغا مهللا

 هعم ىسوم نأ : ءاروعاب نب ماعلب موق لاق ةربابجلا برح :مالسلا هيلع ىسوم دصق امل :ةيناثلا

 ال نأ نهورمأو نعبيل هركسع ىف نهولسرأ مث علسلا نهوطعأو ءاسنلا اولمجأ : لاقف ة ثك دونج

 مهنم تامف ىسوم موق ىلع نوعاطلا هللا لسرأف ءاولعفف مهومتيفك دحاو ىنز ولف اهسفن ةأرما عنمت
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 نازيملاو ليكلا اوصقن اذإو نوعاطلا مهيفاشف موق ىف تشف اذإ ةشحافلا نأل اًقلأ نوعبس دحاو موي ىف

 : -هنع هللا ىضر -ةريره وبأ لاق رطملا مهنع سبح ةاكزلا اوعنم اذإو ناطلسلا روجو طحقلا مهءاج

 ةرخآلا ىف ثالثو ءهجولا رون باهذو رقفلا لوطو رمعلا رصق ايندلا ىف اثالث تابوقع تس ىنازلل

 وأ ليوطلا نامزلا ىلع دولخلا لمحي وأ هلحتسا نإ ىأ رانلا ىف دولخلاو باسحلا ةدشو برلا طخس

 امهمجرف ةدرقب ىنز ادرق تيأر : لاق نوميم نب ورمع نع یراخبلا حيحص یف تیأرو ءاهنم جرخی
 جحو ةباحصلا نم ةعامج كردأ نوميم نب ورمع نأ :ىوونلا مامإلا لاق ٠ مهعم امهتمجرف دورقلا

 سر تحت لعجو مان ادرق نأ ىراخبلا حرش ىف یوامربلا تیآرو نیعبسو سمخ ةنس تام ةجح ةئام

 ظقيتساف هعم مونلا ديرت تءاج مث اهب ىنزف هيلإ تءاجو هنم تتلسناف اهيلإ راشأف رخآ ادرق ءاجف ةدرق
 .اهومجرف هيلإ دورقلا تعمتجاف حاصف تنز اهنأ فرعف اهمشف

 هيلع دهش نإ ةميهب ىطو لجرك زيزعتلا اهيلعف ادرق اهسفن نم ةأرما تنكم ول :ىلوألا ناتلاسسم
 ةحوبذماهتميق نيبام توافتلا هيلعو اهحبذ بجو ةلوكأم ةبادلا تناك نإ مثرقأ وأ كلذب ةعبرأ

 اهلكأو نوسمحخ همزليف ًالثم نيسمحخ ىواست تراص تحبذ املف ةئام ىواست تناك هلاثم ةميلسو

 .لالح

 هلكأ لحي هنإ ىعفاشلا بهذم ىف اهجو ماعنألا ةروس ىف ىبطرقلا ىكحو حيحص عيب :ةيناثلا

 ال درقلا نأ ىف اًقالخ نيملسملا ءاملع نيب ملعأ الو :مالسلا دبع نبا لاق «ركنم بيرغ وهف هرأ ملو

 . لكۇي

 امش ئأر نإ ليل ء٤۲ :فسوب] ( هَر نهرب یر نأ الو : یلاعت هلوق یف تیر :ةدئاف
 IrY :ءهرسإلا] & ةشحاف ناك لإ نزلا اوبرقت رقت الو ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب ل بتكف طئاح نم جرخ

 2 نيظفاّحَل مكْيَلَع نوط بتكي ملقلاب اذإو رخآلا طئاحلا ىلإ -مالسلا هيلع - فسوي لوحتف

 ةا ملي بتكف رحآلا طئاحلا ىلإ لوحتف ٠٠١ ١١[« :راطننإلا] 4© نيبتاك امرك
 رظنف ء[۳۸ :رثدملا] ( ۵ ةنيهر تّبسَك اًمب سفت لک إف بتکف طئاحلا ىلإ لوحتف ء[٩٠:رفاغ) ٍنيَعألا

 ليربج ىأرف تیبلا فقس ىلإ رظنف ٤٦ .ہطز 4 ©3 راو عَمْسُأ اًمکعَم ی بتکف ضرآلا یلإ
 ناك ىذلا بجلا ىأر ليقو ءايحلا نم هيلع ايشغم فسوي عقوف هعبصإ ىلع اضاع بوقعي ةروص ىف

 تنأ نمل :لاقف اهنسح نم بجعتف ةنجلا نم ءاروح ىآر ليقو اذه تيسنأ فسوي اي هل ليقف هيف

 هر ناهرب یر نا الو اهب مهو هب تّمَه دقو ظ : یلاعت هلوق یزارلا لاق ینزی ال نمل :تلاقف

 امب مه-مالسلا هيلع - فسويف اهقيقحت نع ثحبلا بجي ىتلا تامهملا نم ةيآلا هذه ء[١۲ :فسوي]

 نأ هب تمه هریغ : لاقو اهدوصقم ىلإ لصوتلا نم اهب قیلی امب تمهو «هنع اهعنمو اهعفد نم هب قیلی

 . ناتدئاف هيفو اهنم هيره وه ناهربلاو لالحلاب اهيلإ لصي نأ اهب مهو مارحلا ىف اهيلإ لصي
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 .«ربد نم صيمقلا دق» :ىلوألا

 مث هتلتق امبرو لبق نم ء[١۲ :فسوي] ةبآلا ( ةصيمق تدق هب تقلعتل هنع اهعفد ول :ةيناثلا
 باشلل تنيزت اذإ ةليمجلا ةأرملا نأل اهاهتشا نم تهتشا : لاقي نأ ليوأتلا نم نكمي ام دوجأو : لاق

 ءوسلا نيب قرفلاو ةمكحلاو لقعلا ةيعاد ىوقت ةراتو ةوهشلاو ةعيبطلا ةيعاد ىوقت ةراتف اهيلإ هعبط لام

 ىف ةلاهجب هلعف ءوسلا ليقو لعفلا سفن ءاشحفلاو «سمللاو ةلبقلاك انزلا تامقم ءوسلا نأ ءاشحفلاو

 نم هنأ هللا دهش دقو هربکو هرغص یف موصعم -مالسلا هيلع - فسویف هربک یف ءاشحفلاو هرغص
 ىف نظ نمف نيصلخملا مهنم كدابع الإ هنع هللا ىكح اميف سيلبإ مهانشتسا نيذلا نيصلخملا هدابع

 . سيلبإ فلاخ دقف «ىبنلا بصنمب قيلي ال امب ميركلا نبا ميركلا اذه

 كلذ نع هتلأسف هرضيالف هديب رانلا نم ديدحلا ذخأي ادادح تيأر : نيحلاصلا ضعب لاق :ةياكح

 نينسلا ضعب ىف لصحف اهعرول اهنم نكمتأ ملو «ىبلق اهب قلعتف ةليمج ةأرما ىراوجب ناك : لاقف
 ةيصعملا ىلإ ىل ليبس ال تلاقف كسفن نم ىنينكمت ىتح تلقف اًنيش ىنمعطأ ةأرملا : تلاقف «طحف

 ثلاثلا مويلا ناك املف تعنتماف لوألاك اهل تلقف هّلل اًميش ىنمعطأ :تلاق « ىناثلا مويلا ناك املف
 ماعطلا تلعجف ىلزنم ىلإ تلخدف كلذ لثم : اهل تلقف عوجلا ىنرضأ دقف هلل اًيش ىنمعطأ : تلاق
 ىنمعطأ :تلاق « عبارلا مويلا ناك املف تجرخف ال : تلقف هّلل هلل ینمعطت : تلاقو تکبف اهیدی نیب

 ةأرما هذه : ىسقن ىف تلقف هفطلب ىبر ینکرادتف ماعطلا اهل تمدقف یلزنم تلخدف ال تلقف هلل اًنیش
 ىلاعت هلل هنإف ىفاخت الو ىلك اهل تلقو كيلإ بوتأ ىنأ مهللا «ىهتنأ ال انأو ةيصعملا نم عنتمت
 ىبنلا نعو «اهءاعد هللا باجأ دقو ةرخآلاو ايندلا ىف رانلا ىلع همرحف اًقداص ناك نإ مهللا : تلاقف

 هيلع مرحو ربكألا عزفلا نم هللا هنمأ هّللا نم ةفاخم اهكرتف اًمارح ةيراج وأ ةأرما ىلع ردق نم ب
 .ةنجلا هلخدأو رانلا

 ىلع ضيبلا ضايب عم عضوو غمصلا كعد اذإ بطلا ىف اًعفان اًباتك رفاسملا داز ىف تيأر :ةدئاف
 . هب عفتنا درولا نهد عم سمشلا ىف عضوو محفلا قد وأ أرب رانلا قرح

 هتيودأ نمو رضخألا سلا قرو ةراصع برش عوسلملا ةيودأ نم رفاسملا داز ىف تيأر :ةدئاف

 . ملعأ هّللاو «ثاركلاو لصبلاو موثلا لكأو مومسلا عفد ىف ةيصاخ هل نإف درابلا ءاملا برش اًضيأ

 اًباب ناك ليق باوبألا تقلغو اخيلز نع ةياكح : یلاعت هلوق یف قئاقعلا باتک یف تیأر :ةدئاف

 وهو ٤۷[« :ءاايبالا]4 طسقلا نيزاومْلا عضنو ل : ىلاعت هلوقك ميظعتلا ليبس ىلع هعمجف ادحاو
 ةفك لك ناسلو نيتفكب دحاو نازيملاو « ريثك هنإف نوزوملا رابتعاب وأ ميظعتلل نازيملا عمجف لدعلا

 شرعلا لامش نع ةملظ نم ةفكو تانسحلل شرعلا نيمي نع رون نم ةفك ضرألاو تاومسلا عست
 لأس املو اعارذ نوعبس اهلوط ةفيحص لك رضخأ درمز نم لامعألا فئاحص اهيف عضوت تائيسلل
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 تانسحلا نم هألمي نأ عيطتسي نم بر اي لاقف هيلع ايشغم عقو هآرو هتيؤر هبر -مالسلا هيلع - دواد
 اي :ىلاعت لاق ةي ىبنلا لاقو «ةدحاو ةرمثب هتألم ىدابع نم دبع نع تيضر اذإ هيلإ هللا ىحوأف

 تاولصلاو هللا لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ةمايقلا موي كتمأ نيزاوم لقشت ةسمحخ دمحم
 اي «رافغتسالا سماخلاو هّللاب الإ ةوق الو لوح ال عبارلاو ربكأ هّللاو هلل دمحلاو هللا ناحبسو سمخلا

 لوسر اي لجر لاقو دحأ لبج نم لقثأ نازيملا ىف فورحلا هذه نم فرح لكب لعجأ ىنإ دمحم
 :لاق تماذإ انأ نيأ جحأ الو هب قدصتأ لام ىت سيلو ناضمرو سمخلا تاولصلا نع ديزأ ال : هللا

 نم كنيعو بذكلا نم كناسلو دسحلا نم كبلق تظفح نإ معن :لاقو مسبتف كعم : لاق ةنجلا ىف

 ب ىبنلا نعو «نيتاه ىتحار ىلع ىعم ةنجلا تلخد اًملسم امهب ىردزت ال نأو هللا مراحم ىلإ رظنلا
 مهبساحي ال ءءايبنألا ةرمز ىف ةمايقلا موي نونوكي روبقلا رفاحو زئانجلا عيشمو ضيرملا دئاع : لاق

 مث كتمعنب مهتيبرو قلخلا تقلخ بر اي -مالسلا هيلع - ىسوم لاقو ةنجلا نم مهبجحي الو هللا

 ام هيلإ هللا ىحوأف هسردو هدصحو هعرزف اعرز عرزا : ىسوم اي لاقف «رانلا ىف ةمايقلا موي مهلعجت

 كلذك یسوم ای لاق «هیف ريخ ال ام تک رت لاق اًئیش هنم تکرت له : لاق هتعفر :لاق كعرز یف تلعف

 . هيف ريخ ال نم رانلا لخدأ

 مآ كيلإ بح هب قدصتأ فيغرأ : هللا لوسر اي لاق -هنع هللا ىضر -سنأ نع :ىلوألا دئاوف

 نم ةمقل كرت هللا لوسر اي لاق اعوطت ةعكر ىتئام نم ىلإ بحأ هب قدصتت فيغر : لاق «ةعكر ةئام

 لوسر اي لاق ًاعوطت ةعكر ىفلأ نم ىلإ بحأ مارح نم ةمقل كرت : لاق ةعكر فلأ مآ كيلإ بحأ مارح
 لاق اًعوطت ةعكر فالآ ةرشع نم ىلإ بحأ ةبيغلا كرت لاق ءةعكر فلأ مأ كيلإ بحأ ةبيغلا كرت : هللا

 بحأ ةلمرألا ةجاح ءاضق :لاق ةعكر فالآ ةرشع مأ كيلإ بحأ ةلمرألا ةجاح ءاضق : هللا لوسر اي

 ىف سولجلا مأ لضفأ لايعلا عم سولجلا : هللا لوسر اي لاق ءاًعوطت ةعكر فلأ نيثالث نم ىلإ
 : هللا لوسر اي لاق ءاذه ىدجسم ىف فاكتعالا نم ىلإ بحأ لايعلا عم ةعاس سولج : لاف دجسملا

 نم ىلإ بحأ لايعلا ىلع هقفنت مهرد : لاف «هّللا ليبس ىف ةقفنلا مأ كيلإ بحأ لايعلا ىلع ةقفنلا
 : سنأ اي لاق ماع فلأ ةدابع مأ كيلأ بحأ نيدلاولا رب : هللا لوسر اي لاق هللا ليبس ىف هقفنت رانید

 فلأ ةدابع نم هّللا ىلإو ىلإ بحأ نيدلاولا رب اًقوهز ناك لطابلا نإ كله ىأ لطابلا قهزو قحلا ءاج
 لوسر اي تلقف هلك رمألا سأر هنإف هللا ىوقتب كيصوأ : لاق ىنصوأ هللا لوسر اي رذ وبأ لاق ماع

 اي تلق ءامسلا ىف كل ركذو ضرألا ىف كل رون هنإف هللا ركذو نآرقلا ةوالتب كيلع : لاق ىندز هللا

 لور الق هلا ةا بلقلا كی اف تضل و كاا اق دز هللا لومو
 مئال ةمول هللا ىف فخت ال : لاق ىندز هللا لوسر اي تلق ءارم ناك نإو قحلا لق : لاق ىندز : هللا
 ءكنيد رمأ ىلع كل نوعو ناطيشلا درطم هنإف تمصلا لوطب كيلع : لاق ىندز : هللا لوسر اي تلق

 ىف ةحايسلا : ةينابهرلا مهضعب لاق « ىتمأ ةينابهر هنإف داهجلاب كيلع : لاق ىندز : هللا لوسر اي تلق
 - ىسيع ىمساذلو ضرألا ىف حاس مهدحأ ىلع فوخلا ىوق اذإ لوألا نمزلا ىف ناكو ضرألا
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 وهف لاجدلا نأو هللا هافش الإ ةهاع اذ حسم ام هنإ :ليقو «ضرألا ىف هتحايسل اًحيسم -مالسلا هيلع

 هيومتلاوه لجدلا نأل الاجد ىمّس امهلخدي الف ةنيدملاو ةكم الإ اهلك ضرألا حسمي هنأل حيسم

 : هللا لوسر اي تلق لطابلاب هاطغ ىأ قحلا لجدو اهوم اذإ ةلجد ةأرماو لجد لجر : لاقي ةيطختلاو
 اي تلق «ىلاعت هللا ءاش نإ ةاكزلا باب ىف مهنايب ىتأيسو «مهسلاجو نيكاسملا ببحأ : لاق «ىندز
 ىردزت ال نأ ردجأ هنإف كقوف وه نم ىلإ رظنت الو كتحت وه نم ىلإ رظنا : لاق «ىندز : هللا لوسر
 ابيع كب ىفكو كسفن ىف هملعت ام سانلا نع كدريل» : لاق ىئدز : هللا لوسر اي تلق كيلع هللا ةمعن

 .دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو هحيحص ىف نابح نبا هاور «كسفن نم هلهجت ام سانلا نم فرعت نأ

 ىف نحنو موي تاذ ةي هللا لوسر جرح : -هنع هللا ىضر ةرمس نب نمحرلا دبع لاق :ةيناثلا
 هيدللو رب هءاجف «هحور ضبقل توملا كلم هءاج ىتمأ نم الجر ةحرابلا تيأر ىنإ : لاقف دجسملا

 مهيديأ نيب نم هذقنتساف هءوضو هءاجف ربقلا باذع هيلع طسب دق ىتمأ نم الجر تيرو هنع هدرف
 ًالجر تيأرو مهيدي نيب نم هتذقنتساف هتالص هتءاجف باذعلا ةكئالم هتشوتحا ىتمأ نم الجر تیأرو

 ىلإ هدعقأو هديب ذخأو ةبانجلا نم هلاستغا هءاجف درط ةقلح نم ىند املك اًقلح اًقلح نويبنلاو ىتمأ نم

 هلإ ال نأ ةداهش هتءاجف هنود باوبألا تقلغف ةنجلا باوبأ ىلإ ىهتنأ ىتمأ نم الجر تيأرو «ىبناج

 .ةنجلا هتلخدأو باوبألا هل تحتفف هللا الإ

 هوبأو اًثيدح ارشع ةعبرأ لي ىبنلا نع ىور «ثيدحلا ىوار ةرمس نب نمحرلا دبع نأ :ةثلاثلا

 . اًيدح نيثالثو ةئام ىور اًضيأ یباحص

 هعمو هربق نم جرخ دق هتیآرف الب ىبنلا ربق دنع اًمئان تنك : نيحلاصلا ضعب لاق :ةقيطل

e IS 

 مهل رفغا مهللا مهل رفغت نأ ءاجر ىربق اورازو كمسا اوركذو كباتك اوؤرق دق ىتمأ نإ ىنم هب ملعأ

 نم ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب اهيف تلبقأ دق ىرخأ ةفيحصب اذإو كنذك نحن امنيبف ةفيحصلا تراطف

 ىباتك اوؤرف دق كتمأ نأ كنم هب ملعأ انأ ام ىلإ تبتك ىلوسرو ىدبع دمحم ىلإ ميكحلا زيزعلا
a 

 ! ءاقلعتمو اراهنو اليل تاولصلا لضف لضف :باب

 هللا ضر -سنآ لاق ۰۰ :توبکملا) ( رکنملاو ءاشحقلا نع هنت ةالصلا نإ : ىلاعت هللا لاق
 ىبنلا اوربخأف «هبكترا الإ شحاوفلا نم اًتيش عدي ال مث ىبنلا عم سمح یلصی لجر ناک -هنع

 هتالص نإ مكل لقأ ملأ :لاقف هلاح نسحو بات نأ ثبلی ملف اًموی هاهنت هتالص نإ : لاقف كلذب ...

 . ىبلعشلا هركذ اًموي هاهنت

 لبق تضرف اهنأب ىواتفلا ىف باجأو : ةضورلا ىف هلاق جارعملا ةليل ةكمب ةالصلا تضرف ةا
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 موصلا وأ تاولصلا نم راثكتسالا دارأ نم :بذهملا حرش ىف لاق لوألا باوصلاو ءارسإلا

 . نيتعكر ةالص نم لضفأ موي موصو لضفأ تاولصلاف

 تنأ هللا لوسر اي :-اهنع هللا ىضر -ةشئاع تلاق هريسفت ىف ىفسنلا نيدلا مجن لاق :ةفيطل

 ءاخلا مضب ىآ اًمْلَخ هنم نسحأ انآو اًملَخ ىنم نسحأ وه : لاقف كنم نسحأ وه مأ فسوي نم نسحأ

 نسحلا راصف مدآ بلص ىف انرتقا فسوي رونو كرون نأ ميركلا ىنربخأ :دمحم اي لاقو ليربج لزنف

 ةعانقلاو دهزلاو ةداعسلاو ةدايسلاو ةضورفملا ةاكزلاو ةبوتكملا تاولصلاو «فسويل لامجلاو

 .دمحم اي كل ةعافشلاو ةعفرلاو

 لاقف كلذب اهجوز تربخآف اهسفن نع ةأرما دوار الجر نأ : ىروباسينلل ةهرنلا ىف تيأر :ةياكح

 ىلإ هتعد مث لعفف هل تلاقف «ديرت اميف كعيطأ ىتح احابص نيعبرأ ىجوز فلخ لص :هل یلوق
 نإ : هلوق ىف ميظعلا هللا قدص : لاقف اهجوز تربخأف لجو رع هللا ىلإ تبت ىنإ : لاقف اهسفن

 .[؛٥ :توبكلا] ( ركنملاو ءاشحقلا نع ىهنت ةالصلا

 ناول اهيف عمتجي هنإف نيدحوملا شرع ةالصلا : توبكنعلا ةروس ريسغت ىف ىس" علا لاق :ةفيطل

 ىدبع : ىلاعت هللا لوقي نيتعكر دبعلا ىلص اذإف تاماعطلا ناولأ هيف عمتجي سرفلا نأ امك «تادابعلا

 انأف ءاًمالسو اريبكتو !ديمحتو ًاليلهتو ةءارقو ادوجسو عوكرو اًمايق ةدابعلا ناولآأب تيتآ كفعض عم

 ىنتتدبع اسك اهميعنو ةنجلا كل تبجوأ ميعنلا ناولآ اهيف ةنج كعنمأ نأ ىنم لصحي ال ىلالج عم

 ريخلا كنم لبقآو كرذع لبقأ فيطل ىنإف «ةينادحولاب ىنتفرع امك ىتيؤرب كمركأو ةدابعلا عاونأب
 ةعكر لكب كل ىدبع كتائيس رفغي ىريغ اهلإ دجت ال تنأو رافكلا نم هبذعأ نم دجأ ىنإف ىتمحرب
 نع هدج نع هيب نع دمحم نب رفعج نعو «ىهجو ىلإ ةرظن ةدجس لكبو ءاروحو ةنجلا ىف رصق
 ةفرعملا رونو ءايبنألا ةنسو ةكئالملا بحو برلا ةاضرم ةالصلا ي ىبنلا نع بلاط ىبأ نب ىلع

 ناطيشلل ةيهاركو «ءادعألا ىف حالسو قزرلا ىف ةكربو لامعألا لوبقو ءاعدلا ةباجإو ناميإللا لصأو

 «ريكنو ركنم عم باوجو هبنج تحت شارفو هبلق ىف رونو توملا كلم نيبو اهبحاص نيب عيفشو
 هسأر ىلع اجاتو هقوف ًالظ ةالصلا تناك ةمايقلا تناك اذإف ةمايقلا موي ىلإ هربق ىف هعم رئازو سنؤمو

 بر یدی نيبو نینمؤملل ةجحو رانلا نيبو هنیب ارتسو یدی نیب یعسی ارونو «هندب ىلع اًسابلو
 حيبستو «ديمحت ةالصلا نأل «ةنجلل اًحاتفمو طارصلا ىلع اًزاوجو نازيملا ىف ًالقثو نيملاعلا

 .اهتقول ةالصلا اهلك لامعألا لضفأ نألو ديجمتو ءاعدو ةءارقو ميظعتو سيدقتو

 كلهأف مهيلع هللا بضغ ء٠٠٣٠ ةرقبلا) Ç اهيف دسقي نم اهيف لعجتأ ل : ةكئالملا تلاق امل

 ليربج مهب ىلصف شرعلا تحت نيع نم ءوضولاب مهرمأو ريكنو ركنم مهنم «ضعب ىلع باتو اًضعب
 :لوقي ىبنلا تعمس :-هنع هللا ىضر -نامثع لاقو ةعامجلا ةالصو ءرضولا لصأ اذهف نيتعكر

 نمام» لاقو نسح دانسإب هاور رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ الإ ءوضولا دبع غبسي
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 تمدق ام هل رفغ الإ هيدي لسغي الو مويلا كلذ هناسلب اهباصأ ةئيطخ لك هل رفغ الإ هاف ضمضمي ملسم

 ملسملا أضوت اذإ» :ةيلاقو ىناربطلا هاور «همأ هتدلو مويك ناك الإ هسأرب حسمي الو مويلا كلذ هادي

 . یناربطلاو دمحأ مامإلا هاور «هل اروفغم دعق دعق ناف هیلجرو هیدیو هرصبو هعمس نم هبونذ تجرخ

 ةنس امهب ىونيو ناك تقو ىأ ىف نيتفيفخ نيتعكر ءوضولا دعب ىلصي نأ بحتسي :ةلاسم
 الإ امهیف هسفن ثدحی ال نیتعکر عکر مٹاذه ىئوضو وحن أضوت نم» :ةلىبنلا لاقو «ءوضولا

 . (هبنذ نم مدقت ام هل رفغ «ریخب

 عمو هبلقب ءوضولا ضرف تيون :هلوقك هجولا نم لوسغم لوأ دنع ةينلا :ءوضولا ناكرأو

 نيديلا لسغ مث هجولا لسغ مثًالثم بجر ىف ولو ديعلا ةالصك هيلإ رقتفم ةحابتسا وأ «لضفأ ناسللا
 كلام مامإلا دنع هلك وأ دمحأ مامإلا دنع نينذألا عم هبلاغ وأ سرلا نم ليلقلا حسم مث نيقفرملا عم

 نم جرخ ام هلطبيو بيترتلا مث « نيبعكلا عم نيلجرلا لسغ مث ةفينح ىبأ دنع عباصأ ةثالث وأ ةعبرأو

 ناكملا ىهو ةدعم تحت ةحتفنم ةبقث نم جرخ وأ كلام مامإلا دنع ةاصحك ردانلا الإ نيليبسلا

 ضراعل نادنسم امهو اهقوف حتفنا اذإ امأ هفلخ نادسنم ناليبسلاو اهقوف نم ردصلا تحت ضفخنملا

 ةوهشلا كلام طرتشاو «دمحأ دنع اًضيأ هرهاظبو طقف هفك نطابب اهسملي الف ناحتفنم امهو اهتحت وأ

 نإ : كلام لاقو دمحأل اًقالخ ةوهش نكت مل نأو ةيبنجأ سمليو اًقلطم ضقني ال : ةفينح وبأ لاقو

 حجارلا ىلع ضقتنا امهدحأ دجو نإو فالخ الف دقف نإو فالخ الب ضقتنا ةذل دجوو اهسمل دصق

 ليل وقل دمحأ دنع ءوضولا لوأ ةيمستلا بجتو هؤوضو ضقتنا روزج محل لكأ نم : مامإلا لاق

 ىف لاق ءاهبابحتساب : ةثالثلا ةمئألا لاقو ءلطب اذمع اهكرت نإف «هيلع هللا مسي مل نمل ءوضو ال»
 دمحلا هللا مسب ةضورلا ىفو مالسإلا نيد ىلع هلل دمحلا ميظعلا هللا مسب : لوقي ةيفنحلل ةيناخ راتتلا
 ةيمستلا : ىدادغبلا روصنم ىبأ ذاتسألا نع ىكبسلا نبا تاقبط ىفو اروهط ءاملا لعج ىذلا هلل

 ىفو «خلا هللا مسب ءايحإلا ىفو «هّللا لوسر ةلم ىلعو هّللابو هللا مسب نيفكلا لسغ دنع ةنونسملا
 قاشنتسالاو ةضمضملاو «فالخ الب ةيمستلا ةليضف لعج طقف هللا مسب لاق ول : بذهملا حرش

 ىف ةفينح وبأ هقفاوو لسغلاو ءوضولا ىف دمحآ مامإلا اهبجوأو مفلاو فنألا ىف ءاملا عضوب ول ناتنس

 رفزو كلام مامإلل اًقالخ لجرلاو ديلا لسغ ىف نيبعكلاو نيقفرملا لاخدإ بجيو طقف لسغلا

 لزنت هيف نأ درو امل ةجاح الب ملكتي ال نأو أضوت اذإ ةلبقلا لبقتسي نأ بحتسيو « ةفينح ىبأ بحاص

 هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لاقف أضوت نم» :ةلاقو «تعفترا ملكت اذإف ءأضوت اذإ ةمحرلا هيلع
 ًارقي نأو «نيءوضولا نيب ام هل هَّللا رفغ» -ملكتت نأ لبق - «هلوسرو هدبع ادمحم نأبو هل كيرش ال
 ىداني :لاقو «كلذب -هنع هللا ىضر -بلاط ىبأ نب ىلع رمأ ةا ىبنلا نأل «دحأ هللا ره لق هدعب
 بقع « ١ :ردشلا) ©0 ردفا يل ىف هاتلرنأ الإ ]» اًضيأ أرقي نإو ةنجلا لخداف مق نمحرلا حدام اًيدانم

 . ةنس نيعبرأ بونذ هل رفغ هئوضو
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 ىلإ ىشم مدآ نأل : ليق «ءوضولا ىف لسغلاب ةعبرألا ءاضعألا هذه تصحخ فيك :ليق نإف

 لسغاذإ دبعلا نأل : ليقو ءاهقرو هسأرب سملو هيديب اهنم ذخأو هينيعب اهيلإ رظنو هيلجرب ةرجشلا

 هنيميب حاولألا ىسوم ذخأ امك هنيميب هباتك ذخأ هيدي لسغ اذإو فسوي هجوك ةرخآلا ىف راص ههجو

 ةدجربز نم تناك : دهاجم لاقو «ءارمح ةتوقاي نم ههجوو ءارضحخ ةدرمز نم ههجو ةرشب تناكو

 یف هلانبتکوإ : ىلاعت هلوق ىف ىبطرقلا لاق «ةمجعملا لاذلاب ةدرمزلا : ىوونلا لاقو ءارضحخ

 ىذلا ملقلاب ليربج بتاكلاو ءاًقيرشت ىلاعتو هناحبس هيلإ ةباتكلا فاضأ ٠٤١[« :فارعالا] ( حارْلَألا

 : ىلاعت هلوقو هنيد نم هيلإ جاتحي امم ءیش لک نم :یلاعت هلوقو رونلارهن نم دمتسا رکذلا بتک
 نم نسحأ ضئارفلاو «ضئارفلا اهنسحأ ليق ء[١٤٠ :فارعالا] ( اهنسحأب اوذخأي كمف رمأو إل
 حسم اذإو «ملعأ هّللاو راصتنالا نم نسحأ ربصلا ليقو «صاصقلا نم نسحأ وفعلا ليقو «لفاونلا

 دمحم بكر امك بئاجنلا بكر هيلجر لسغ اذإو ناميلس ىلع عضو امك ةزعلا جات هيلع عضوي هسأر
 . نيديلاو هجولا حسمب مميتلاو ةعبرألا ءاضعألا هذه لسغب ءوضولا ناك فيك : ليق نإف «قاربلا

 له نم هديس رمأ لاشتماب دبعلاو ةيصعملا تامالع نم سأرلا ىلع بارتلا عضو نأل :ليق

 ةبسانم بارتلاب نيديلاو هجولا حسم صاصتخا ىفو دعاوقلا ىلع : دئاوفلا ىف ىنيقلبلا لاقو ءرورسلا

 بارتلاب نيلجرلا حسم بساني الف هنع روتسم سأرلاو .اًبلاغ بارتلل ناتمزالم نيلجرلا نأ ةهج نم
 .ها نيديلاو هجولا فالخب خاسرألا عمتجتف بارتلا امهيلع مكارتي ناك اذإ

 ةربغ اهيلع ذمو هوجور إل : ىلاعت لاق ةرخآلا ىف هيلع فوخلا نأل حسملاب هجولا صحخ :ليقو

 لزت نأ نيلجرلا ىلع اًضيأ فاخيو : ليق نإف : هفلؤم لاق هلامشب هباتک ذحأي یتحو ٤١[« :سبع] 4 ©۵

 لزت نأ نمأ دقف هنيميب هباتك ذخأ نمف طرصلا ىلع رورملا لبق فحصلا رياطت :لاقيف « طارصلا ىلع

 ىلإ ليقثلا نم دبعلا لقن ىلاعت هللا نأل بارتلاب نيديلاو هجولا صح امنإ : ليقو « طارصلا ىلع هامدق

 لدبملا نم فخأ نوكي لدبلاو هلدب مميتلاو لصأ ءوضولا نألو طقف نيوضع حسم وهو فيفخلا

 .هنم

 اهيلايلب مايأ ةثالثو ءميقملل ةليلو اًموي نيفخلا ىلع حسملا نيلجرلا لسغ ماقم موقي :ةلاسسم

 ءام هدنعو ثدحأف هطرشب فخلا سبل نمل حسملا بجي دقو «ةيصعم ريغ ىف ًاليوط اًرفس رفااسملل

 یفو «هزاوج ىف اكاش ناکو ةنسلا ىف ةبغر هك رتي نمل لسغلا نم لضفأ حسملاو طقف حسملا ىفكي

 هلف تم داسف دنع یتنسب كسمت نم» : لاقو «ینم سيلف یتنس نع بغر نم : ملسم حیحص
 . ىقهيبلا هاور «ديهش ةئام رجأ

 رذع الب اًمئاق ءاملا برش ةضورلا دئاوز ىفو هئوضو ءام ةلضف نم برشي نأ بحتسي :ةدئاف

 هللا لوقي ربخلا ىف ىور امل ءوضولا ىلع ظفاحي نأو ةهاركلاب هيواتف ىف حرصو «ىلوألا فالخ
 ثدحأ نمو ىنافج دقف لصي ملو اضوتو ثدحأ نمو ىنافج دقف ًاضوتي ملو ثدحآ نم» :ىلاعت
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 هل بجتسا ملو یناعدو نیتعکر یلصو اضوتو ثدحأ نمو «ینافج دقف ینعدی ملو یلصو اضوتو
 . (فاج برب تسلو هتوفج دقف

 قرطف بهار ريد ىلع رمف ماشلا ىلإ الوسر -هنع هّللا ىضر - باطخلا نب رمع لسرأ :ةياكح
 اًناطلس تفخ اذإ -مالسلا هيلع - ىسوم ىلإ هللا ىحوأ : لاقف كلذ نع هلأسف ةعاس دعب هل حتفف هباب
 ىفو ءاًعيمج انأضوت ىتح كل حتفأ ملف فاخي امم نامأ ىف ناك أضوت نم نإف هب كلهأ رمأو أضوتف

 نمولت الف ءوضو ريغ ىلع تنأو ءىش كباصأ نإف أضوت ىسرم اي ىلاعت هللا لاق ىكبسلا نبا تاقبط
 توملا كلم نإف « لعفاف ءوضو ىلع ادبأ نوكت نأ تعطتسا اذإ سنأ اي :ةثب ىبنلا لاقو .كسفن الإ

 ءوضولا غبسيف ًاضوتي ملسم نم ام» 5 لاقو «ةداهش هل تبتك ءوضو ىلع وهو دبع حور ضبق اذإ
 .دانسإلا حيحص لاقو مكاحلا هاور «همأ هتدلو مويك جرخ الإ موقي ام ملعيف هتالص ىف موقي مث

 تمرحأو رونتلا ىف نيجعلا تلعجف ةحلاص ةأرما-مالسلا هيلع - ىسيع نمز ىف ناك :ةياكح

 هلعجو اهدلو ذخأف هيلإ تفتلت ملف نيجعلا قرتحا :لاقو ءةأرما ةروص ىف ناطيشلا اهءاجف ةالصلاب

 اًقيقع هللا هلعج دقو رمجلاب بعلي رونتلا ىف دلولا دجوف اهجوز لخدف هيلإ تفتلت ملف رونتلا ىف
 ام هللا حور اي : تلقف ءاهلمع نعاهلأسف اهاعدف ىلإ اهعدا :لاقف «كلذب ىسيع ربخأف رمحأ
 ءهل اهتيضق الإ هللا ىضرت ةجاح دحأ ىنم بلط الو تيلص الإ تأضوت امو تأضوت الإ تثدحأ
 . مهنم تاومألا لمحتي امك ءايحألا نم ىذألا لمحتأو

 ةضف نم همئارق بهذ نم ريرس هعمو ف ىبنلا ىلإ -مالسلا هيلع - ليربج ءاج :ىلوألا دئاوف

 ءاحطبب ضرألا ىلع ىوتساف قربتسالاو سدنسلاب شورفم دجربزلاو ؤلؤللاو توقايلاب ةضضفم
 ضرألا هحانجب برضف كلم فلآ نوعبس هعمو ريرسلا ىلع هدعقأو ت ىبنلا ىلع ملسف «ةكم

 نأ دهشآ : لاق مث اًئالث قشنتساو اًنالث ضمضمتو اًئالث ءءاضعأ لسغو لیربج اضوتف ءام نیع تعبنف

 تلعفامك لعفاو مق دمحم اي قحلاب كثعب هللا لوسر دمحم كنأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال
 نمل هللا رفغيو ءرخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا رفغ دق :دمحم اي لاقف «هلثم ب ىبنلا لعفف
 ىلع همدو همحل مرحو اهآأطخو اهدمع اهتینالعو اهرس اهميدقو اهشيدح هبونذ تعنص ام لثم عنص

 . رالف

 كاوسلاب مهترمأل ىتمأ ىلع قشأ نأ الول» :ىراخبلا حيحص ىف امل كاوسلا ىف بحتسي :ةيناثلا

 ريغب ةالص ةئامعبرأ لدعت كاوسب ناتعكر» ةي ىبنلا لوقل ةالصلل اًضيأ نسيو «ءوضو لك دنع

 ىف هركذ ؟نيجعلا نم ةرعشلا جرخت امك هبونذ نم جرخيو ليعامسإ دلو نم ةبقر قتعأ امنأكو «كاوس

 ًأدبيو هتيب لوخدو مونلا نم ظاقيتسالا دنعو ةوالتلاو مفلا ريغت دنع اًصضيأ نسيو بيبحلا ةفحت

 ريغ مدقتاميف كاوسلا ةنس هب ىونيو هتنس تيون ًالئاف «ءوضولا ةنس هب ىونيو نميألا بناجلاب
 .ءوضولا
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 رشع كاوسلا ىف :4ب ىبنلا نع ساب نبا نع ناحرط نبال ىوبنلا بطلا ىف تيأر :ةثسلاثلا
 حلصيو رفحلا ليزيو رصبلا ولجيو مخلبلا بهذيو نانسألا محل ىهو ةللا دشيو مفلا بيطي لاصخ

 نع ءايحإلا ىف تيأرو «تانسحلا ىف ديزيو برلا ىضريو ةكئالملا حرفيو ةنسلا قفاويو ةدعملا
 لب ىبنلا نع ءايحإلا ىف تيأرو «تانسحلا ىف اهوبيطف نآرقلا قرط مكهاوفأ نإ» :لاق  ىبنلا

 هيلع لزني هنأ اًتنظ ىتح كاوسلاب رمأي ة# ناكو «كاوسلاب اهوبيطف نآرقلا قرط مكهاوفأ نإ» : لاق
 لك دنع كاوسلاب مهترمأل ىتمأ ىلع قشأ نأ الول» : ىبنلا لاق ىراخبلا حيحص ىف تيأرو ٠ ءىش

 عضي ىتح ونديف هتءارقل عمتسي هفلخ كلملا ماق ىلصي ماق مث كوست اذإ دبعلا نإ» ةن لاقو «ةالص

 .رازبلا هاور «هیف ىلع هاف

 ىلع اًسایق قفرب امهعضوم ىلع كاوسلاب رمي هل نانسآ ال نمو : -یلاعت هللا همحر - هفلؤم لاق
 . هب رعش ال مرحم سأر ىلع سوملا رارمإ بابحتسا

 ولف بجي دق لب ةجاحلا دنع بصلاب الو ءاملا راضحإب ءوضولا ىلع ةناعإللا هركت ال :ةعبارلا

 هنكل : «ةضورلا ىف لاق «قفرملا نم أدب هريغ هيلع بص نإو عباصألا سوؤر نم أدب هسفنب لسغ
 نإ : تامهملا ىف لاقو ءنيرثكألاو مامإلا نع هلقنو اًملطم عباصألا نم ءدبلا بذهملا حرش ىف راتخا

 لر روب ًأدبيو ىرسيلا هدي رصنخب نيلجرلا ليلختو كيبشتلاب هعباصأ ليلختو هيلع ىوتفلا
 موي هللا اهللخ ءاملاب هعباصأ للخي مل نم» ب ىبنلا لاقو «ىرسيلا هلجر رصنخب متخيو ىنميلا

 :بذهملا حرش ىف لاق «مرحملا الإ هتيحل لخت نأ بحتسيو «ىناربطلا هاور «رانلاب ةمايقلا

 :ةلک ىبنلا لاق ةرقبلا لوأ ىف : ىبطرقلا لاقو ءهقيرط ىفو دجسملاو ةالصلا ىف هنع ىهن كيبشتلاو

 ‹ حيحص ثيدح لاق مث «ةالص ىف كنإف كعباصأ نيب نكبشت الف دجسملا ىلإ تدمعف تآضوت اذإ»

 ةبقرلا حسم :5 ىبنلا لاقو ةفينح وبأ اهبحتساو «حسمت ال ةبقرلا نأ : ةضورلا دئاوز ىف ححصو

 . ةمايقلا موي لغلا نم نامأ

 نم ىنلعجا مهللا : هئوضو نم غزفي نيح لاق نم ب ىبنلا نع ثيدحلا ىف ءاج :ةسماخلا

 هبونذ ترفغو «ةنجلا هل تبجو «ريدق ءىش لك ىلع كنإ ىل رفغاو نيرهطتملا نم ىنلعجاو نيباوتلا
 . رحبلا دبز لثم تناك ولو

 . هيلع ءاضق ال هنأ هدلاو نع ىنايورلا لقن مميتف ءوضولا كرت ىلع هركأ ول :ةسداسلا

 ىلإ هب رظني لوألا ماع فلأ هجولاو هجولا نيب هجوأ ةعبرأ هل شرعلا تحت اكلم ىلح :ةعباسلا

 هب رظني ثلاثلاو كلخد نمل ليو :لوقيو «رانلا ىلإ هب رظني ىناثلاو كلخد نمل ىبوط :لوقيو ةنجلا

 ىلعألا ىبر ناحبس :لوقيو ءادجاس هب رخي عبارلاو كنأش مظعأ ام كناحبس : لوقيو «شرعلا ىلإ
 دقو نكسأ فيك لوقيف نكسأ :هل لاقيف «ةالصلا تاقوأ دنع ةليللاو مويلا ىف تاكرح سمح هلو

 الب دمحم ةمأ نم ىلصو ًأضوت نمل ترفغ دق نكسأ :لاقف ةن دمحم ةمأ ىلع كتضيرف تقو ءاج
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 عكري توكلملا ىف ةروص هتالص نم قلخ هنم هللا اهلبقتو ةالص نمؤملا ىلص اذإ : هللا ءاطع نبا لاق

 . ىلص نمل كلذ باوث نوكيو ةمايقلا موي ىلإ دجسيو

 نم جرخ اهتقو ىف اهالص نمف منهج رعست رهظلا ىف نأ تاقوألا هذهب اهصاصتخا هجو :ةنماشلا
 هدسج هللا مرح اهتقو ىف اهالص نمف ةرجشلا نم مدآ لكآ رصعلا تقو ىفو «همأ هتدلو مويك هبونذ
 تقوو هاطعأ الإ هللا لأسي مل اهتقو ىف اهالص نمف مدآ ىلع هللا بات برغملا تقو ىفو «رانلا ىلع

 هربق ىف ارون هللا هقزر اهيلإ ىشم وأ اهتقو ىف اهالص نمف « ةمايقلا موي ةملظو ربقلا ةملظ هبشي ءاشعلا

 . قافنلاو راثلا نم نيتءارب هللا هاطعأ اهتقو ىف رجفلا ىلص نمو «ةمايقلا ىفو

 مث نيطلا ىف سمغنا رون نم اًريط ىآرف رحبلا ىطاش ىلع -مالسلا هيلع - ىسيع رم :ةعساتلا
 سمخ اذكهو «هنسح ىلإ داعف لستغاف جرخ مث نيطلا ىف سمغنا مث هنسح ىلإ داعف لستغاف جرخ
 ةمأ نم سمخلا ىلص نمل ًالثم هللا هلعج ريطلا نإ ىسيع اي ليربج لاقف كلذ نم بجعشف تارم

 . سمخلا تاولصلا لعفك رحبلا ىف لاستغالاو بونذلاك نيطلاف ةي دمحم

 ىنأ الولو نوعلم ىضر نإ هراجو نوعلم ةالصلا كرات :هبتك ضعب ىف ىلاعت هللا لزنأ :ظعاوم

 ليئاكيمو ليربج نأ : ثيدحلا ىفو «ةمايقلا موي ىلإ نوعلم هرهظ نم جرخي نم لك تلقل لدع مكح
 ىفو «ناقرفلاو روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا ىف نوعلم وهف ةالصلا كرت نم» :لاق ىلاعت هللا نإ الاف

 اناهربو ارون هل تناك اهيلع ظفاح نم» :لاقف اًموي ةالصلا ةي ىبنلا ركذ ةرهاطلا بولقلا ىواح

 عم ةمايقلا موي ناكو ةاجن الو اًتاهرب الو ارون هل نكت مل اهيلع ظفاحي مل نمو ةمايقلا موي ةاجنو
 ءالؤه صخ امنإو دمحأ مامإلا هاور «تاكردلا لفسأ ىف فلخ نب ىبأو نوراقو ناماهو نوعرف

 هلامل اهكرت نمو فلخ نب ىبأ عم وهف هتراجتل ةالصلا كرت نمف رفكلا سوؤر مهنأل ركذلاب ةعبرألا

 لوألا نمزلا ىف لجر لاق ىدنق رمسلا ىفو ناماه عم وهف ةساير اهنع هتلغش نمو نوراق عم وهف
 ةيناخ راتتلا ىف تيأرو ءاًقداص فلحت الو ةالصلا كرتأ : لاق كلثم نوكأ نأ بحأ :سيلبإل

 اهرهم هتمذ ىفو هللا ىقل اذإ هنإف ءاهقادص نع زجع نإو اهقلطيلف ىلصت ال ةجوز هل نم نأ : ةيفنحلل

 بوجوب ىتفأ ىزرابلا نبا نأ : ىكبسلا نبا تاقبط ىف تیأرو «ىلصت ال ةآرما اطي نأ نم بحأ

 اوملعي نأ تاهمألاو ءابآلا ىلع بجي : ةضورلا ىف لاقو ءةالصلا كرت ىلع هتجوز لجرلا برض

 . نينس رشعل برضلاو نينس عبسل عئارشلاو ةالصلاو ةراهطلا ىبصلا

 ءاملعلا نم ةعامج لأسف موؤشم موي ىف الإ هتجوز ىلع لحخدي ال هنأ قالطلاب لجر فلح :ةلأسم

 : لاقف ىنيريدلا زيزعلا دبع خيشلا لأس مث «ةكرابم اهلك مايألا نأل قالطلا عوقوب هوباجأف كلذ نع

 . كيلع موؤشم موي هنإف اهيلع لحخداف لاق ال : لاق ‹ حبصلا مويلا تيلص له

 ىلع « [۲۰۰ :نارمع لآ]( اوربصا اونمآ نيذُلا اهيا ای : ىلاعت هلوق ىف نيرسفملا ضعب لاق :ةدئاف

 ىف هللا اوقتاو ل رصعلا ةالص ىلع ( اوطبارو ل رهظلا ةالص ىلع ( اورباّصو ل حبصلا ةالص
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 لوقت ثيدحلا ىفو ءاشعلا ةالصب ء[١٠٠ :نارمع لآل 4 2 نوحلفت مكلعلإ برغملا ةالص
 ىصاع اي رصعلا ةالص كراتلو رساخ اي رهظلا ةالص كراتلو رجاف اي رجفلا ةالص كراتل :ةكئالملا
 . هللا كعيض عيضم اي ءاشعلا ةالص كراتلو رفاك اي برغملا ةالص كراتلو

 علط الف اليل طبه -مالسلا هيلع - مدآ نأ :-هّللا همحر -ىروباسينلل ةهزنلا ىف تيأر :ةدئاف

 -مالسلا هيلع - ميهاربإو رونلا ىلإ ةملظلا نم هجورخ ىلع ىلاعت هلل اركش نيتعكر عكر رجفلا
 عبرأ عكر كلذ نم هللا هذقنأ املف ةبرغلاو رمألا ءادأو ءادفلا مهو حبذلا مومه عبرأ هيلع عمتجا

 هنم بضغلا ةملظ تاملظ عبرأ هيلع عمتجا -مالسلا هيلع - سنويو هّلل اركش لاوزلا دعب تاعكر

 رخآ توح نطب ىف ناك توحلا نإ ليقو «توحلا نطب ةملظو رحبلا ةملظو ليللا ةملظو هموق ىلع
 اركش نيتعكر عكر -مالسلا هيلع - ىسيعو تاعكر عبرأ عكر رصعلا تقو كلذ نم هللا هجرحأ املف

 هيلع ىسومو ىلاعت هلل اهتابثإ ىلع هلل اركش ةعكر تعكر همأو هنع ةيهولآلا ىفن ىلع ىلاعت هلل
 مهو قيرطلا نع ةلالضلا مه مومه عبرأ نم هجورخ ىلع ىلاعت هلل اركش تاعكر عبرأ ىلص : مالسلا

 . قلطلا اهذخأ امل هتجوز مهو رفسلا مهو تبرهامل همنغ

 هنأب هوربخأف فاط ولو ةداعإلا هيلع بجت مل اًصقان ىلص هنأب ريثك عمج هربخأ مث ىلص ول :ةلأسم
 فيك ليق نإف : جحلا ىف ىعفارلا لاق هلطبت ال فاوطلا ىف ةدايزلا نأل مهلوق ىلإ عجر هفاوط لمك ام

 .هربخأ امدعب ركذت #4 هنأ باوجلاف ءاًصقان ىلص هنأب نيديلا وذ هربخأ امل ةالصلا ب ىبنلا داعأ

 لكأي كمسلا ىأرف رحبلا بكر رباكألا ضعب نأ : ًاضيأ ىروباسينلل ةهزنلا ىف تيأر :ةظعوم

 كرات حلاملا رحبلا نم برش دق هنأ فتاه هب فتهف رحبلا ىف عقو طحقلا نأ مهوتف اًنضعب هضعب

 .همف نم هفذق هتحولم ملعاملف ءةالصلا

 نم بجعتف اهلهأ همركأف راهنألاو راجشألا ةريثك ةيرق ىلع -مالسلا هيلع -ىسيع رم :ةياكح

 ةيواخ ىهو ةفشان راهنألاو ةسباي راجشألا ىأرف نينس ثالثب كلذ دعب اهيلع رم مث مهتعاط نسح

 نم ههجو لسغف ةالصلا كرات لجر ةيرقلا ىلع رم دق هيلإ هللا ىحوأف كلذ نم بجعتف اهشورع ىلع
 نيدلا مدهل اًببس ةالصلا كرت ناك امل ىسيع اي « ةيرقلا تجرخو راجشألا تسبيو نيعلا تفشنف اهنيع
 .ايندلا بارخل اًببس ناک

 همساو ةركذتلا ىف : ىبطرقلا هلاق ليفارسإ ةيحت دوجس مدآل دجس نم لوأ :ىلوأالا فئاطل
 فيكف قولخمل ةدحاو ةدجسب اذهف هينيع نيب نآرقلا بتك نأب ىلاعت هللا همركأف نمحرلا دبع ةيبرعلاب

 اي ناطيشلا لوقي دجس اذإف هبلق ىف ناميإلاو ةفرعملا بتكت الفأ ةدابع تادجس ىلاعت هّلل دجسي نمب
 . رانلا ىلف دجسأ ملف دوجسلاب ترمآو ةنجلا هلف دجسف دوجسلاب مدآ نبا رمآ هاليو

 فطع حصيل ريمضلا رهظأ ١ :ةرقبلا] 4 ةنجْلا كجوزو تنأ نكما] : ىلاعت هلوق :ةيناثلا
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 نكسا لوقت نأ زوجي الف هيلع فوطعم نم هل دبال فوطعملا نأل «كجوز وهو هيلع رخآ ًالمأ
 راهظإف ركذملا درفملا رمألا لعف دعب ابوجو رتتسم لعافلا نأ عم كبرو تنأ بهذا هريظن كجوزو
 فلتخاو : تاغللاو ءامسألا بيذهت ىف سيلبإ باب ىف ىوونلا لاق «مدقت ىذلا ىنعملل انه ريمضلا

 E ءةكئالملا نم سيل مأ ةكئالملا نم هنأ ىف ءاملعلا

 ىلإ هراظنإ امأو «هنم ىنثتسملا سنج نم نوكي نأ ىنثتسملا ىف لصألاو «مدآل دوجسلاب رمأ ةكئالملا

 دانعلل رابتخا هراظنإ : فاشكلا لاقو «ىووللا مالك ها هيصاعم ريثكتو هتبوقع ىف ةدايزف نيدلا موي

 ٠١[« :فهكلا] ( نجلا نم ناك سيلبإ الإ : ىلاعت هلوق ىزارلا لاق «باوثلا مظعأ اهيف نإف هتفلاخمب
 مهبانتجال كلذب اومس مهلك ةكئالملا : ليقو ةكئالملا راصبأ نع نوبجحي ةكثالملا نم ةفئاط مهو

 اًسن ةكئالملا مهو ٠١۸(« :تافاصلا] ( ةنجلا نيبو هنيب اولعجو] : یلاعت لاق ‹مهراتتسال ی

 : فاشكلا ىف لاق ‹طقف ضرألا : ةكئالم مهضعب لاق دوجسلاب اورمأ ةكئالملا عيمج نأ نورثكألاو

 دحأ اهري مل لكألا دعبو لكألا لبق اهنيري ال اناكو امهتآوس امهل تدب ةرجشلا نم ءاوحو مدآ لكأ امل

 . رافظألا نسحأ نم ناك : ريبج نبا لاق رون لكألا لبق امهسبل ناك : بهو لاق ءامهريغ

 . مئاهبلا فالخب هيلإ ماعطلا عفر نأب ىلاعت هللا همركأ دوجسلاب هسأر مدآ نبا أطأط امل :ةثلاثلا

 مدآل اودجس امل ةكئالملا نأل : ليق ةدحاو ةرم عوكرلاو ناترم دوجسلا نأ ىف ةمكحلا :ةعبارلا

 مل ذإ هّلل اركش ىرخأ ةرم اودجسف هلذخ هللا نأ اوملعف دجسي مل سيلبإ اودجو مهسوؤراوعفر
 ىف دعب ليربج ىأرف دوجسلا نم هسأر عفرف ليربجب امتؤم ناك هيب ىبنلا نأل :ليقو ء«مهلذخي

 . اينا دجسف دوجسلا

 هسأر عفر اذإ مومأملا امأو ءادرفنم ناك نإ تلطب اًدمع ادوجس وأ اعوكر هتالص ىف داز ول :ةلأسم

O Eلاق هللا ىلإ بحأ دوجسلا نأل  
 دجسي ملسم نم ام» :لك ىبنلا لاقو ىفخ دوجس نم لضفأ ءىشب هللا ىلإ دبعلا برقت ام :# ل یبنلا

 عوكرلا نم عفرلادعب طاطحنالا نأل : ليقو «ةئيطخ اهب هنع طحو ةجرد اهب هللا هعفر الإ ةدجس هلل

 . لاؤسلا عفتريو لاكشألا لوزيل اًضيأ

 اي ىلعألا تنأو : ىلاعت هّللا لوقيف ىلعألا ىبر ناحبس هدوجس ىف دبعلا لاق اذإ :ةسماخلا
 . [۱۳۹ :نارمع لآ) ( تولعألا م متناول : ىلاعت هللا لاق یدبع

 سيلبإ نأل كلذو «ماع فلآ نيرشعو فلأ ةئام ةدابع لدعب هنأ درجسلا لئاضف نم :ةسداسلا

 ىف دهاجو ماع فلآ نيعبرأ ةكئالملا ملعي ناكو ماع فلأ نيعبرأ ةنجلا نزاخ وهو ىلاعت هللا دبع

 : هللا لوس اي لجر لاقو . هتدابع هيلع هللا در مدآل ةدحاو ةدجس كرت املف ماع فلأ نيعبرأ ضرألا

 لاقو .دوجسلا ةرثكب كيلع :لاق ةنجلا ىف كتقفارم ىنقزريو كتعافش لهأ نم ىنلعجي نأ هللا عدا
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 «رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ايندلا نم ءیشب هسفن امهيف ثدحي مل نيتعکر یلص نم :

SS 

 نوحسميف نينمؤملا ىلإ ةكئالملا ىتأتف مهروبق نم ساأنلا ثعبي ةمايقلا موي ناك اذإ :ةعباسلا

O GSE 

 . ىمادخ مهنأ ةنجلا ىف اوفرعيل مهروبق بارت ال مهبيراحم

 E زب ىبنلا لوقل ىلصملا ةهبج نع بارتلا حسم ه هركي :ةلأسم

 اذإ ناك رَ ىبنلا نأ -هنع هللا ىضر - -سنأ نع ةيلحلا نم بختنملا ىف تيأر معن ؛كهجو هللا برت

 مهللا ميحرلا نمحرلا وه الإ هلإ ال ىذلا هللا مسب : لوقيو «ىنميلا هديب هتهبج حسم هتالص نم ملس

 .نزحلاو مهلا ىنع بهذأ

 طارصلا ىلع اوزوج : مهل لاقيف نوكبي طارصلا ىلع نوضقيف موف ى اف هاش ر تراشي

 :نولوقيف رحبلا ىلع نورمت متنك فيكو :-مالسلا هيلع -ليربج لوقيف رانلا نم فاخن :نولوقيف

 ىضر -سنأ نعو طارصلا ىلع نورميو اهنوبكريف نفسلاك اهيف نولصي ناك دجاسمب ىتؤیف نفسلاب
 نم اهقانعأو ربنعلا نم اهمئاوق ضيب تخب اهنأك ايندلا دجاسم رشحت : لاق جب ىبنلا نع -هنع هللا

 اهنوقوسي ةمئألاو اهنودوقي نونذؤملاو دجربزلا نم اهتمزأو كسملا نماهسوؤر نارفعزلا
 نوبرقم ةكئالم ءالؤه :اهلهأ لوقتف ةمايقلا تاصرع ىف نوعتريف اهنوعبتي ةالصلا ىلع نوظفاحملاو

 . ةي دمحم ةمأ نم ةعامجلا ةالص ىلع اوظفاح نيذلا ءالؤه : لاقيف نولسرم ءايبنآ وأ

 نم ةجرسم رون نم بئاجن هيلع نودجي طارصلا وتآ اذإ نيلذؤملا ن١ ربحلا ىف ءاج نات

 نذؤملا رون ىف رميو فلآ نيعبرأ ىف دحاو لك عفشيو طارصلا ىلع مهب ريطتف دجربزلاو توقايلا

SS 

 O yT لاق ب yy هریغ
 مث ءءايبنألا مث لسرلا مث ليلخلا مث دمحم ةنجلا ةوسك نم ةمايقلا موي ىسكي نم لوأو نونذؤي

 كلم فلآ نوعبس دحاو لك عيشي رمحأ توقاي نم بئاجنب ةكئالملا مهاقلتتف نوبستحملا نونذؤملا

 نيآ هتوص ىدم هل رفغيل هنإو نذؤملا سأر قوف نمحرلا دي» + ىبنلا لاقو «رشحملا ىلإ هربق نم

 : لاق اذإف ءءامسلا باوبأ هل تحتف ربكأ هللا :نذؤملا لاق اذإ ىبنلا نعو «ىناربطلا هاور غلب

 : ةكئالملا تلاق ءهّللا لوسر دمحم نأ دهشأ : لاق اذإف ءةنجلا راكبأ هل تنيزت هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 جئاوحلا كل ىضقي ىلاعت هللا نإف ىلاعت هللا ىلإ كتجاح عفرا

 اذإو «ةموصخلا هيلع ىشخي ةالصلا تقو ريغ ىف وأجح جحلا بف همد ىف :ةفيطل
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 جرفو لاجرلا هاوفأ ىلع متخأ ىنأك مانملا ىف تيأر :نيريس نب ال لجر لاقو «تضرم ةأرملا تنذأ

 . عامجلاو لكألا نم سانلا عنمتو رجفلا لبق ناضمر ىف نذؤملا تنأ : لاق ءاسنلا

 نذأ نم لوأ وهو ةمامح همأ مساو حابر نب لالب نينذؤملا نم ةعبرأ ةي هللا لوسرل ناك :ةدئاف
 . نيتس ةنس ةرصبلاب تام ىباحصلا ثراحلا نب لالب امأو ‹نيرشع ةنس قشمدب تام مالسإإلا ىف

 هنأل دولجلا هب غبدي ىذلا فاقلا حتفب - ظرقلا نب دعس :لاقيو ءرساي نب رامع ىلوم ناكو ةمجعملا

 همسا : ليف «ةروذحم وب عبارلا ءابقب نذؤي ناك هيف ةراجتلا مزالف هيف رسحخ ءىش ىف رجتا املك ناک

 ةحوتفم ةيتحت ةانثمو ةنكاس ةلمهم نيع مث ةروسكم ميمب ريعم نب ةرمس : ليقو رباج : ليقو «ناميلس

 . ملعأ هّللاو «ءار مث

 نوبستني دوهيلا نم ةفئاط مهو اًيوسيع نكي مل نإ همالسإب مكح رفاكلا نذأ ول :ىلوألا لئاسم

 لك ىلإ ةي هتلاسرو « طقف برعلا ىلإ لسرأ ةي ىبنلا نأ نودقتعي ىدوهيلا بوقعي نب ىسيع ىلإ
 لزت ىلا كرابت ) : ىلاعت هللا لاق فلكم لك ىلإ هتلاسر مومع داقتعاب الإ مالسإلا حصي الف فلكم

 ١[. :ناقرفلا] )©  اريذن نيملاعلل نوكيل هدبع ىلع ناقرفلا

 فرعيو نجلا راشتنا دنعو ٠«ىرسيلا ىف ةماقإلاو ىنميلا دولوملا نذأ ىف ناذألا بحتسي :ةيناثلا

 عامس وأ اهبجاص عامس ىلع اهتوص عفر ىف دزت مل تنذأ نإف ءاسنلل بحتسي الو عرصلا ةرثكب كلذ

 اًضيأ ىشخلا الو اهب رهجلا اهل بحتسي ال معن ةيبلتلاك مرحي ال ليقو «مرح تداز نإفاهسفن
 فصن نمف حبصلا الإ هريغ ىف حصي الف تقولل ىتح ناذألاو اًضيأ ةدحاوللو نهل ةماقإلا بحتستو

 الب همت هيف ثدحأ ولف هيف عورشلا ثدحملل هركيو ءةروكذلاو زييمتلاو مالسإلا نذؤملا طرشو ليللا

 . ةهارك

 لصاح وهو باوصلاو هتالص تلطب :ىروثلاو ىعفارلا لاق غيلبتلا دصقب غلبملا ربك ول :ةثلاثلا

 ىف تيأرو لضفأ ناذألاف ءامهدحأ ىلع رصتقا نإف :ىدرواملا هلاق اًمامإ نذؤملا نوكي نأب ةماقإلاو

 . فالخ الب هتالص تحص نيمومأملا عمسيل ريبكتلاب هتوص مامإلا عفر ول بذهملا حرش

 رشعم اي لاقو ءاسنلاو لاجرلا نيب ماق ب ىبنلا نأ بيهرتلاو بيغرتلا ىف :ىلوألا دئاوف

 «ةجرد فلأ فلأ فرح لكب نكل نإف لوقي ام لثم نلقف هتماقإو ىشبحلا اذه ناذأ متعمس اذإ : ءاسنلا

 ىلع بيجي نأ بحتسيو :رمع اي نافعض لاق لاجرلل امف ءاسنلل اذه : -هنع هللا ىضر -رمع لاقف
 اومله ىأ حالفلا ىلع ىح ةالصلا ىلع ىح : هلوق ىف الإ اهلثمب اهنم غارفلا دعب ةدح ىلع ةملك لك

 . ملسم حيحص ىف امك ميظعلا ىلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح ال : لوقي هنإف ءاوحلفت ةالصلا ىلإ
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 ت

 ًالهأ ةالصلاب اًبحرم ًالدع نيلئاقلاب اًبحرم لاقف ةالصلاب ىدانملا عمس نم ةي ىبنلا لاق :ةيناثلا
 بحملا لاق «ةجرد فلآ هل عفرو ةثيس فلأ ىفلأ هنعاحمو ةنسح فلأ ىفلأ هل هللا بتك ًالهسو

 .اوشحوتست الف ىأ ًالهأو عساولا ناكملا بحرلاو ةعس تيتأ ىأ ابحرم هلوق : ىربطلا

 هذه بر مهلا :ىدانملا ىداني نيح لاق نم» : ةع ىبنلا لاق : هللا دبع نب رباج لاق “٠ ةلاغلا

 ««هءاعد هللا باجتسا هدعب طخس ال اضر ىنع ضراو دمحم ىلع لص ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا

 تماق دق لاقو ماق اذإف نيعلا روحلا تنيزت نذؤملا نذأ اذإ زي ىبنلا لاق -هنع هللا ىضر -سنأ لاقو

 ىنجوزو دمحم لآو دمحم ىلع لص ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا دبعلا لاقف ةالصلا

 . ةجاح انيف هل سيلف نعجرا : ضعبل نهضعب لاق لقي مل اذإو «نيمآ نلق نيعلا روحلا نم

 لوقتف سمشلاك ةرمز لوأ ىتأيف ةنجلا ىلإ نيلصملا تاقبطب رمأ ةمايقلا موي ناك اذإ :ةعبارلا
 ةالصلا ىلع مكتظفاحم تناك فيك :اولاق ةالصلا ىلع نوظفاحملا نحن :اولاق ؟متنأ نم ةكئالملا

 نم ةكئالملا لوقتف ءردبلا ةليل رمقلاك ىرخآ ةرمز ىتأت مث دجسملا ىف نحنو ناذألا عمسن انك :اولاق

 انك :اولاق ةالصلا ىلع مكتظفاحم تناك فيك :اولاق ةالصلا ىلع نوظفاحملا نحن :اولاق ؟متنأ

 نم ةكئالملا لوقتف بكاوكلاك ىرخأ ةرمز ىتأت مث «ناذألا عامس عم رضحن مث تقولا لبق ًأضوتن

 ًاضوتن انك اولاق ةالصلا ىلع مكتظفاحم تناك فيك :اولاق ةالصلا ىلع نوظفاحملا نحن :اولاق ؟متنأ

 . ناذألا دعب

 ءاطعو ىعازوألا لاقو «ةيافك ضرف :ليقو ءناتنس ةماقإلاو ناذألا نأ ملعا :ةسماخلا

 ةروس لوأ ريسفت ىف ىبطرقلا هاكح ةداعإلا هيلعو هتالص تلطب اهكرت نمف ةبجاو ةماقإلا :دهاجمو

 ةعمجلا ىف ناذألا بوجوب ىعفاشلا باحصأ نم هوجولا باحصأ نم راشب نب دمحأ لاقو «ةرقبلا

 ءاضف ىف ةالصلا مافأو نذأ نم ىكبسلا نبا تاقبط ىفو ىرخطصالاو ناريخ نبا هلاق امك طقف

 هقفاوو ؛«هفلخ ىلصت ةكئالملا نإ» :ةايي ىبنلا لوقل ثنحي مل ةعامج ىف ىلص فلح مث ضرألا
 .هنع هللا ىضر -ىكبسلا نيدلا ىقت ةمالعلا ىنعي «دلاولا

 ىف دجاسملا ىلإ نوزاجملا#: لاق لع ىبنلا نع -هنع هللا یضر -ةريره ىبأ نع :ةسداسلا

 (هقت ملاظ مهنمفإ : ىلاعت هلوق ىف ليقو «ىلاعت هللا ةمحر ىف نوضاوخلا كئلوأ ملظلا

 «هلبق لخدي نم قباسلاو ناذألا دعب لخدي نم دصتقملاو ةالصلا مايق دعب لخدي ىذلا وه «[۳۲:رطاف]

 لاقو ءاهتيقاوم اوعاضأ ىأ « ٩[ :ميرم] (ةالصلا ارعاضأ ]ل : ىلاعت هلوق یف زیزعلا دبع نب رمع لاقو

 ال :زإلي هنعو « هللا وفع تقولا رحخآو هللا ةمحر تقولا طسوو هللا ناوضر تقولا لوأ :ةلك ىبنلا

 هلوق ىف رابحألا بعك لاق رضحي الو ناذألا عمسي نم لاق مه نم : لق یتمأ دوهي ىلع اوملست

 ىف تلزنف ضرملا نم یأ ٤۴(۰ :مدقنا] ( © نوملاس مهو دوجسلا ىلإ توعد اوناک ] : لات
 .ةعمجلا ةالص نوكرتي نيذلا
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 مدقف هيف ةالصلا ديري اعضوم وأ دجسملا لخد نم -امهنع هللا ىضر - سابع نبا لاق :ةعباسلا

 لوح الو هللا ةكئالم ىلع مالسلاو يب هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا مسب لاقف ىنميلا هلجر

 اذإ ناك ءب هنأ ثيدحلا ىفو «ماع فلأ شيعي لجر لك لجر فلأ ةدابع هل هللا بتك هّللاب الإ ةوق الو

 اذإف لاقو ءميجرلا ناطيشلا نم ميدقلا هناطلسو ميركلا ههجوو ميظعلا هّللاب ذوعأ لاق دجسملا لخد

 تعادت دجسملا نم جرخي نأ دارأ اذإ مكدحأ نإ» :# لاق . مويلا رئاس ىنم مصع : ناطيشلا لاق لاق

 دجسملا باب ىلع مكدحأ ماق اذإف اهبوسعي ىلع لحنلا عمتجي امك تعمتجاو نيعللا سيلبإ دونج
 بوسعيو . . راكذألا ىف هلاق هرضي مل اهلاق اذإ هنإف «هدونجو سيلبإ نم كب ذوعأ ىنإ : مهللا لقيلف

 : لاق جرخ اذإو دمحم ىلع لص مهللا هللا مسب لاق دجسملا لخد اذإ ك ةا ىبنلا ناكو هروكذ لحنلا

 . اًضيأ راكذألا ىف هلاق .دمحم ىلع لص مهللا هللا مسب

 :ةلغ ىبنلا لاق بلطملا دبع تنب ةيفص همأ نعو -هنع هللا ىضر -ماوعلا نب ريبزلا لاق :ةنماشلا

 ىذ هللا مسب هدونجو سيلبإ نم هللا همصع الإ هراهن وأ هليل لوأ یف ءاعدلا اذهب اوعدي لجر نم ام»

 هدلو ءاعد مدقتو ««ناطيشلا نم هّللاب ذوعأ ناك هَّللا ءاش ام ناطلسلا ديدش ناهربلا ميظع نأشلا

 . ءاسملاو حابصلا راكذآ ىف -امهنع هللا ىضر -ةورع

 هللا ليبس ىف اًقيس لس نم لوأو ءةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ وه ماوعلا نب ريبزلا :ةعساتلا

 دحأ ةورع هدلوو نينس نامث نبا ليقو «ةنس ةرشع سمخ نبا وهو مالسإلا لئاوأ ىف اًميدق ملسأ

 نم ناكو . كردي ال ارحب ةورع ناك باهش نبا لاق « ملعلا لضف باب ىف مهركذ ىتآلا ةعبسلا ءاهقفلا

 ا

 ىنميلا هلجر مدق دجسملا لخد اذإ ب ىبنلا ناك -امهنع هللا ىضر - سابع نبا لاق :ةرشاعلا

 ىلعو كرئازو كدبع ىنإ مهللا ly ٨۸ لاقو

 ىرسيلا هلجر مدق جرخ اذإو رانلا نم ىتبقر كفت نأ كتمحرب كلأسأ روزم ريخ تنأو قح روزم لك

 هاور ردك ايندلا ىل لعجت الو ىنتيطعأ ام حلاص ىنع عزنت الو ابص ريخلا ىلع بص مهللا :لاقو

 . نجلا ةروس ىف ىبطرقلا
 ىف اًسلاج تمد ام كيطعي هللا نإ رذ ابأ اي» :لاق ةي ىبنلا نع رذ ىبأ نع :ةرشع ةيداحلا

 سفنتت سفن لكب كل بتكيو ةكئالملا كيلع ىلصتو ةنجلا ىف ةجرد هيف سفنتت سفن لكب دجسملا
 دجسملا ىف ثدحلا ىراخبلا حرش ىف لاطب نبا لاق «تائیس رشع كنع ىحمتو تانسح رشع هيف
 نم مهاذآ امب هل باقع وهو هتكرب وجرملا مهءاعدو ةكثالملا رافغتسا ثدحملا اهب مرحي ةئيطخ

 ةليضفلا دارأ نمف اهنفد ىهو ةرافك اهلف -اًمارح تناك نإو -اهنإف ةماخنلا فالخب ةثيبخلا ةحئارلا
 . ثدحملا فاكتعا زوج -مهنع هللا ىضر -ءاملعلا زوج نإو ءاًرهطتم دجسملا ىف ثكميلف ةماتلا

 اكيلس نأل ةعمجلا موي ربنملا ىلع بيطخلا ناك نإو «ةدكؤم ةنس دجسملا ةيحت :ةرشع ةيناثلا
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 مق كيلس اي» :لاقف سلجف ربنملا ىلع يع ىبنلاو دجسملا لخد ماللا حتفو ةلمهملا نيسلا مضب

 ةيناشلا ىفو نورفاكلا اهيأ اي لق ىلوألا ىف أرقت ءامهففخ ىأ «امهيف زوجتو نيتعكر عكراف
 دعب ةهوركملا تاقوألا ىفو اهلصيلف ةيحتلا دصق ريغب رصعلا دعب دجسملا لخد نإو «.صالخإلا
 دعبو ةعمجلا موي ىف الإ ءاوتسالا دنعو حمر ردق عقترت ىتح اهعولط دنعو سمشلا علطت ىتح حبصلا

 .رصعلا

 یتح یردآ ال لاق ءرش عاقبلا ىأو ريخ عاقبلا ىأ هللا ىبن ای لاق الجر نأ رمع نبا نع :ةغلاثلا

 عاقبلا رشو دجاسملا عاقبلا ريخ لاقف ءاجف ليئاكيم لأسأ ىتح ىردأ ال لاقف هلأسف ليربج لأسأ

 لاقو « ىكبف كلذ نع كبر لأساف لاق ىردأ ال لاق ريخ عاقبلا ىأ ليربجل ىبنلا لاقو «قاوسألا

 هللا تويب عاقبلا ريخ لاقف «هاتأ مث ءامسلا ىلإ جرعف ءاشي امب انربخي ىذلا وه هلآأسن نأ انلو دمحم اي

 حيباصملا ىف تيأر قاوسألا عاقبلا رش لاقف هاتأ مث ءامسلا ىلإ جرعف رش عاقبلا ىآ لاقف ضرألا یف

 فلآ نوعبس هنیبو ینیب ناک فیک لاق « طق هنم توند ام اوند هللا نم توند ینإ لیربج لاق :یوغبلل
 .اهدجاسم عاقبلا ريخو اهقاوسأ عاقبلا رش : لاقف ؟رون نم باجح

 لاقف كلذ نع لئسف مهتجاح هلايعل ىرتشيو قاوسألا ىلإ جرخي يج ىبنلا ناك :ةرشع ةعبارلا

 هعم لمحي نأ لجر دارأو هّللا لیبس یف وھف سانلا نع مھیفکیل ہلایع یلع یعس نم نآ لیربج ینربخآ
 نم لوأ نكت ال ءايحإلا ىف ركذو هللا دئاوم قاوسألا ن لاقو هلمحب قحأ ءىشلا بحاص × لاقف

 قوسلا تلخد اذإ» ج ىبنلا لاق -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو «هنم جرخي نم رخآ الو قوسلا لخدي
 اذه ىدبع ىلاعت هللا لوقي هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ هّللابو هّللا مسب لقف

 ةرعش لكب هل قوسلا ىف هللا ركاذ» ب ىبنلا لاق ««هل ترفغ دق ىنإ مکدهشأ نولفاغ سانلاو ینرکذ

 مهللا لقف قوسلا تلحخد اذإ لجرل» لت ىبنلا لاقو ةدايز ركذلا لضف ىف مدقت دقو «ةمايقلا مويرون

 راد قوسلا» ي لاقو «اهيف ام رشو اهرش نم كب ذوعأو اهيف ام ريخو قوسلا هذه ريخ كلأسأ ىنإ

 . «ةنسح فلأ فلأ اهب هل هللا بتك ةحيبست اهيف هللا حبس نمف ةلفغو وهس

 دبع بحأ اذإ هللا نإ» : لاق ج ىبنلا نع -امهنع هللا ىضر ساع ا ع :ةرشع ةسماخلا

 هللا بحأ نم» :لاق ةي ىبنلا نع سنأ نعو «مامح ميق هلعج اًدبع ضغبأ اذإو دجسم ميق هلعج
 بحيلف نآرقلا بحأ نمو نآرقلا بحيلف ىباحصأ بحأ نمو ىباحصأ بحيلف ىنبحأ نمو ینبحیلف
 ةنوميم ىهف اهيف كرابو اهريهطتو اهعفرب هللا نذأ « هتينبأو ىلاعت هللا ةينفأ دجاسملا نإف «دجاسملا

 یف هّللاو مهدجاسم یف مهو مهتجاح یف لاو مهتالص یف مهف اھلھآ بوبحم ةبوبحم اهله نومیم
 «مارتحالاو ميظعتلاب مهنأش عفري :ليقو «ناينبلا ىف : ليق ءاهعفرب هللا نذآ + هلوق مهدصاقم حجن

 .ةالصلا رخآ اهقلغب : ليقو

 ةرجأ همزل هقلغأ نإف ةطنحلا اهيف ىتلا ةعقبلا ةرجأ همزل ًالثم دجسملا ىف ةطنح عضو ول .ةلآسس

 .هحلاصم ىف فرصت مث دجسملا
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 هنعو «ربشلا ىف ةملظ دجسملا ىف كحضلا» : لاق لک یبنلا نع سابع نبا اع 8ر طع ةسدأملا

 ناك بارت نم امك دجسملا نم جرحخأ نمو «هّللاو ىلبو هّللاو ال دجسملا ةمامقو ةمامق ءىش لكل ت

 ءةنجلا ىف اب هل هللا ىنب ىذأ دجسملا نم جرخأ نم رخآ ثيدح ىفو دحأ لبجك نازیملا یف هباوث
 . «شيشحلا ةميهبلا لكأي امك تانسحلا لكأت دجسملا ىف ثيدحلا» خب ىبنلا لاق : ءايحإلا ىف لاق

 دجسملا ىف جرسأ نم لج ىبنلا نع رونلا ةروس ىف ىبط رقلا ريسفت ىف تيآر :ةرشع ةعباسلا

 دفن نإو ءهيف ءوضلا كلذ ماد ام هل نورفغتسيو هيلع نولصي شرعلا ةلمحو ةكئالملا لزت مل اًجارس

 ىف ليدانقلا قلع امل ىرادلا ميمتل :## ىبنلا لاقو .دجسملا رابغ سفنك نيعلا روحلا رهم ىآ

 لاقف «(اهكتجوزل تنب ىل تناك ول ةرخآلاو ايندلا ىف كيلع هللا رون» : مالسإلا ترون دجسملا
 نم لوأو سانلا ىلع صق نم لوأ وهو ىوونلا لاق اهايإ هجوزف ىتنبا هج وزأ انأ هللا لوسر ای : لجر

 . اًيدح رشع ةينامث ىورو دجسملا ىف جرسأ
 «ركذ عامسإ ديرمو ءانإ ىف ةماجحو ملء ب رشو لك اكأل هيف سولجلا روجي :ةرشع ةنماشلا

 قوس اذهف ايندلا قاوسأ ىلإ بهذا دجسملا ىف عيبي لجرل دمحأ مامإلا لاق ءارشو هيف عيب هركيو

 ىبنلا لئسو لصبلا نم لكأي وأ ثولي ملام هتحابإ تزاج دجسملا ىف لكألاو دامعلا نبا لاق «ةرخآلا

 نيدلا ءاضق اًضيأ هركيو «ةرقبلا ةروس لوأ ريسفت ىف ىزارلا هاكح ةرخآلا قوس لاقف ايندلا نع

 ىعفاشلا هقفاوو ةفينح ىبأ دقع رفاك ال هلوخد نم ناركسلا عنميو ةلاض داشنإو لاؤسو دجسملا ىف

CBEیف انی هل هللا ینب ادجسم هلل ینب نم»  

 هلاق ايندلا ىف تويب رشع نم مظعأ تيبلا اذهو ضعب نم مصعأ اهضعب تدسحلا نأ .باوجلاف
 نم دحاو لكل ىنب ىلاعت هللا نأ هل دیصاقملا ليهست یف اًسضیأ لاقو رارسألا فشك یف دامعلا نبا

 . رانلا نم نوقتعي ةبقر قتع ىف اوكرتشا اذإ امك ةنجلا ىف ايب دجسملا ىف ءاكرشلا
 اهاهنف رفاك جوز اهلو اهتقو ىف ةالصلا ىلع ةظفاحم ةحلاص ةآرم' ز ے سا ییہ یی لاک :ةیاکح

 جوزل اهعابو دايص اهذخأف ةكمس هتعلتباف رحبلا ىف هاقلأو هقرس مث الام اهعدوأف هعطت ملف كلذ نع

 بلط مث ءاهناكم ىف اهتعضوف اهفوج ىف لاملا اهيف ىتلا ةرصلا تدجوف اهحلصتل اهتذخأف ةأرملا

 هيف رفاكلا اهامرف نيجعلا هيف زبختل ارونت ةأرملا تدقوأف كلذ نم بجعتف هيلإ هتعفدف لاملا اهنم

 ىرتشا نم مكح ىتآيسو هللا نذإب رانلا تدمخف دلج رانلا ىلع ىل سيل دحأ اي دحاو اي :تلاقف

 . نيدلاولا رب باب ىف هل وأ عئابلل نوكي له ةرهوج اهيف دجوف ةكمس

 a :ىدنقرمسلا کذ :ةياکح

 اذإ لاق ‹ عطتسن مل نإف :اولاق اهتقو لوآ لزنت ةمحرلا نإف اهتيقاوم نع مهولغشا لاق ةليحلا ام اولاقف

 نع دحاوو كنيمي ىلإ رظنا لوقيف هنيمي نع دحاو مكنم ةعبرأ هلوح مقيلف ةالصلا ىف مهدحأ لخد



 ۱۳۹ لوألا ءزجلا - سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن 139

 لجع كتحت رظنا لوقيف هتحت رخآو كقوف رظنا لوقيف هقوف رخآو كلامش ىلإ رظنا لوقيف هلامش

 . ةالص ةئامعبرأ ةالصلا هذه هل تبتك لعفي مل نإف «لجه

 لوطو «طارصلا ىلع نامأ ة ةالصلا ىف ىنعي مايقلا لوط -مالسلا هيلع - ىسيع نع :ةدئاف

 راثآلا ضعب ىفو مايقلا هنع هللا ففح مايقلا لوط نم الب ىبنلا نعو «ربقلا باذع نم نامأ دوجسلا

 بحي هللا نإف < هللا ىدي نيب دوجسلا اوليطأ ةا هنعو توملا تاركس نوهي ةالصلا ىف مايقلا لوط

 امك ةنجلا ىف دولخلا : لاقف ةدجسلا لوط باوث نع سابع نبا لثسو « هيدي نيب ادجاس هدبع یری نأ
 . رانلا ىف ادلخم نوكي ةدجس منصل دجس نم نأ

 عمسف رانيد ةئام اهيف اهيلع ابوتكم ةرص دجوف اًبطح ىرتشي ةرصبلاب دابعلا ضعب جرخ :ةياكح
 ىف اهضفن املف «بطح همزح ىرتشاف قوسلا ىلإ جرخف ةرصلا كرتو عماجلا ىلإ ردابف ةالصلا ةماقإ
 ءةالصلا تاقوأ ىف كاسني هلعجت الف كقزر نم كدبع سنت مل امك مهللا لاقف اهيف ةرصلا دجو هراد

 . نيحايرلا ضاير ىف یعفابلا هرکذ

 ىلع هتبانج تعقوف ملتحا -مالسلا هيلع - مدآ نإ : لاق نم لوق امآو ‹ طق ىبن ملتحي مل :ةدئاف
 -هللا همحر -ىوونلا لاقو «ةركذتلا ىف ىبطرقلا هفعض دقف جوجأمو جوجأي اهنم هللا قلخف ضرأ
 . ملعأ هّللاو «ءاملعلا ريهامج دنع ءاوحو مدآ دالوأ نم جوجأمو جوجأي : ىواتفلا ىف

 حار مث هءوضو نسحأف أضوت نم ب ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -ةريره ىبأ نع :ىلوألا :دئاوف
 نم كلذ صقني ال اهرضحو اهالص نم رجأ لثم هللا ءاطعأ اولص دق سانلا دجوف دجسملا ىلإ

 . مكاحلاو ىئاسنلاو دواد وبأ هاور اًتيش مهروجأ

 نمايم ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ» :ينج ىبنلا لاق -اهنع هللا ىضر - ةشئاع تلاق :ةيناثلا
 اي لاق «لوألا فصلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ» : طب هنعو هجام نباو دواد وبآ هاور «فوفصلا

 ىتح لوألا فصلا نع نورخأتي موق لازي ال :ةلع لاق «ىناثلا ىلعو» : لاق «یناثلا یلعو هللا لوسر

 هعطق اًفص عطق نمو هللا هلصو اقص لصو نم» :ةل لاقو دواد وبأ هاور «رانلا یف یلاعت هللا مهرخؤي

 . «هّللا

 ىلإ ىشم نإ هنأ ملعو ةالصلا ىف مامإلاو عماجلا لخد ول : بذهملا حرش ىف تيأر :ةشلاشلا

 ىف رأ مل ىوونلا لاق اهلامكب ةالصلا كردأ دجسملا رخآ ىف ىلص نإو ةعكر هتتاف لوألا فصلا

 .ةريخألا ةعكرلا تاوف فاخي نأ الإ لوألا فصلا ىلإ ىشمي هنآ رهاظلاو ٠ صقن ةلأسملا

 لضفأ ةعامجلا ةالص : -امهنع هللا ىضر - رمع نبا ثيدح نم نيحيحصلا ىف درو :ةعبارلا
 ىف ىوامربلا لاق «نيرشعو سمخب ةريره ىبأ ثيدح نم امهيفو ةجرد نيرشعو عبسب ذفلا ةالص نم

 ةرشع بتاورلاو ةعكر ةرشع عبس ةليللاو مويلا ضئارف نأل ¿ن نيرشعلاو عبسلا ةياور امأ ىراخبلا حرش

 دعب ناتعكرو برخملا دعب ناتعكرو اهدعب ناتعكرو رهظلا لبق ناتعكرو حبصلا لبق ناتعكر ىهو
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 سمخ ضئارفلا نأل «نيرشعلاو سمخلا ةياورو رابتعالا اذهب ةدامجلا رجأ فعوضف ءاشعلا

 . نيرشعو ةسمحخ غلبف اهسفن ىف اهبرضتف

 یفو اًرانید نیرشع یدی یدحإ یف نأک مانملا یف تیأر هّللا لوسر ای :لجر لاف :ةسماخلا

 لاق ةعامجلا ىف ءاشعلا تيلص له لاقف ةعبرألا تفلزو ىدي نم نورشعلا تطقسف ةعبرأ ىرخألا

 هركذ كنم لبقت مل كتيب ىف تيلص ىتلا ةعبرألاو كتتاف دقو ةعامجلا لضف كدي نم ةطقاسلا لاق ءال

 حصت ةعامجلا ىلع ةردقلا عم ةدحاو ىلص نم :دمحأ مامإلا دنعو ضايرلا ةرهز هباتك ىف ىفسنلا

 . حصت ال :لوق یفو هيلع مرحیو هتالص

 هلوق ىف امك ةساجن لمحت ال تعمتجا اذإ ء ةليلقلا هايملا نأ ةعامجلا ةالص دئاوف نم :ةسداسلا

 ريثكلا ءاملاو ءاهمكح اولبقي مل ى ء١ :ةسجلا]  اهولمحي مّ مث ةاروتلا اوأمح نيذلا لم : ىلاعت
 عبسو لاطرأ ةعبسو ةئام ىوونلا دنعو ىعفارلا دنع ثلثو ىقشمدلاب لاطرأ ةينامثو ةئام امهو ناتلق

 نم ريغتلاب الإ سجنتي الف ىأ ؛ثبخلا لمحي مل نبتلق ءاملا غلب اذإ» :ةلىبنلا لوقب دارملا وهو لطر

 ءام ىف عقو هلاثم تافصلا طلغأ ىف ءاملل اًملاخم ردقيف سجن هيف عقو ناك نإف حير وأ نول وأ معط

 ىندأب كلذب ىفتكيو «كسملاب ةحئارلا ىفو ًالثم لخلاب معطلاو ربحلاب نوللا ردقيف لوب ةرطق ريثك
 . ریغت

 ةنيدم اهل لاقي ةنجلا ىف ةنيدم هللا قلخ» : لاق >: ىبنلا نع ثيدحلا ىف ءاج .ةعباسلا

 ريرس فالآ ةعبرأ هيفو «ةمحرلا تيب هل لاقي تيب هيفو «ةمظعلا رصق هل لاقي رصق اهيفو «لالجلا
 هللا لوسر اي ليق «رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نیع ال ام هیفو «ءاروح فالآ ةعبرأو

E 

 مث حبصلا اودهش موق ةعجر عرسأو ةمينغ لضفأ موق ىلع مكلدأ الأ» ةت ىبنلا لاق :هنمانلا

 ىلوألاة ةرييكتلا ىروباسينلا لاقو «ةمينغ عرسأ كنلوأ سمشلا تعلط ىتح ىلاعت هللا نوركذي اوسلج

 ىتأ مث ًأضوت نم» 53 ىبللا نع ىناربطلا ىفو اهيف امو ايندلا نم ريخ ةعامجلا عم حبصلا ةالص نم

 راریالا الس یف اموی هدام تک رجنلا لب نج لج مت رجفلا لار ر یاو دچا
 هل لاقي ةنجلا ىف رهن ىلاعت هللا قلخ - امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاقو «نمحرلا دفو ىف بتكو

 فلأ نيعبسب ىلاعت هللا نحبسي نارفعزلا نم نقلخ تايروح هيلع رهوجلاو ؤلؤللا هاتفاح حيفألا

 .ةعامجلا ىف رجفلا ىلص نمل نحن :نولوقيو بيط توص

 ءاشعلاو حبصلا امأ :ةضورلا ىف هلق رصعن مث ءاشعلا مث لضفا حبصلا ىف ةغامجم دعما

 ىف حبصلا ىلص نمو «ليللا فصن ماق امنأكف ةعامج ىف ءاشعلا ىلص نم ثيدحلا ىف درو امكف

 نأ ىلازغلا ركذ دقف رصعلا امأو ءءاشعلا ةالصب هل لصح ىذلا فصنلا عم ىأ ليللا ماق امنأكف ةعامج

 . ةرمع باوث هلف برغملا ىلص نمو ءةجح باوث هل ناك ةعامج ىف اهالص نم



 نم هتاقلعتم هتنت مل اهلعاف نأل «ملعأ هّللاو ةجح باوشب رصعلا ةالص تلبوق امنإ .«٠ لاق

 . ةجح باوثب لبوقف هنم ىرايتخا رمأ ةالصلا ىلع هلابقإو ايندلا نع هضارعإف راهنلا ءاقبل ايندلا

 ليئاكيمو ليربج بر مهللا :سلاج وهو حبصلا ةنس ىف لوقي لب ىبنلا ناك :ةر-.علا
 :لوقي ةا ىبنلا ناك -اهنع هللا ىضر -ةملس مأ تلاقو «رانلا نم كب ذوعأ × دمحمو ليفارسإو

 هاور «جلافلاو ماذجلاو ىمعلا نم ىفاعت هدمحبو ميظعلا هللا ناحبس اًنالث لوقت حبصلا تيلص اذإ»

 .دمحأ مامإلا
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 اذهو ىدرواملا هلاق ىلوأ دجسملاف دجسملا نم رثكأ تيب ىف ةعامجلا تناك ول :ةرشع ٠لا

 لاق ريخألا دهشتلا ىف مامإلا دجوف دجسملا ةعامج لخد ولو «بيطلا وبأ ىضاقلا هفلاخو «مدقت

 ءاعمج رثكأ نوريصي مهنأل هب نودتقي : نيسح ىضاقلا لاقو «مهسفنأل ةعامج نولصي : ىعفارلا

 دجسملا ىف هدحو هتالص نم لضفأ ةعامج هتيب ىف ةالصلا : ةضورلا ىف لاق دمتعملا هنأ رهاظلاو

 . ريثك عمج ىف تقولا رخآ اهلعف نم لضفأ ليلق عمج ىف تقولا لو ىف اهلعف نأ ىتأيسو

 لعدف ةع راو ر ارا ةف دلل ر وا ك ف اأ

 اهتاوفو هللا لوسر اي لاقف «مارحإلا ةريبكت كتتاف هنأ تننظ لاقف هربخأف هلأسف اًنيزح هآرف , ىبنلا
 عستو ةئامعست هتتاف دقف مارحإلا ةريبكت هتاف نم :ربخلا ىفو ءًالامج ضرألا ءلم نمو لاق دشأ

 . ىروباسينلا هركذ بهذ نم اهنورق ةنجلا ىف ةجعن نوعستو

 ءربكأ ةظفلو فرحأ ةعبرأ ةلالجلا نأ ملعأ هّللاو ددعلا اذه س دخت ىف ةمكحلاو .هغلؤس ل٠

 ىف وهف بتكلا ىف ام لك درو هنأل «رسلا نم اهيفامل فرحب تميقأ ءابلا تحت ىتلا ةطقنلاو كلذك

 ةلمسبلا ىف ا٠ لكو ةلمسبلا ىف وهف ةحتافلا ىف امم لكو ةحتافلا ىف وهف نآرقلا ىف ام لكو نآرقلا

 ىف بتكلا ىناعم ىف ىفسنلا نيدلا مجن هلاق ءابلا تحت ىتلا ةطقنلا ىف وهف ءابلا ىف ام لكو ءابلا وهف

 ىبو «ناك ام ناك ىب اهانعمو ءابلا ىف ةلمسبلا ىناعمو ةلمسبلاو ةحتافلا ىف نآرقلا ىناعمو نآرقلا

 اًضيأ فرح لكل نوعستو ةعست ىقبت ةئام فرح لكل فرحأ ةعست ةلمجلا تراصف نوكي ام «نوكي

 ميهاربإ نع دامح نع ةفينح ىبأ نسحلا نب دمحم لاق رشع دحأ طسبلاب ةلالجلا فورحو «رشع دحأ
 ةعامجلا ةالص نع مارحإلا ةريبكت هتوفت دحأ نم ام» ل ىبنلا نع دوعسم نبا نع ةمقلع نع ىعخنلا

 فلأ نيعبرأ ةمايقلا عزف نمو ةرم فلأ نيعبرأ توملا مهنم دشأ هيلع نوكت هموادت ةمايقلا موي مدق الإ

 . اهيلع ظفاح ةماركلا نم ىري امل ةرم

 . ربكأ ريغب مظعألا وأ ميظعتلا ىلع لدي مسا لكب ةفينح ىبأ دنع ةالصلا دقعنت :ةلاس

 كرهظ مصقي ىذلا ام مويقلا ىحلاب كيلع تمسقفأ سيلبإل-مالسلا هيلع - ىسيع لف :ةدئاف

 . ةبوتكملا الإ هتيب ىف ءرملا ةالص : كتربخأ امل مويقلا ىحلا الول : لاقو ضرألا هسفنب برضف
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 ءادوس ةأرما اهنإ همانم ىف هل ليقف ءةنجلا ىف ىقيفر ىنرأ بر اي : هدأ نب ميهاربإ لاق ا

 تلاق اهيلع ملس اهيلإ راس املف «ةنجلا ىف كتجوز ىهف منغلا ىعرت اذك ناكم ىف ةمالس اهمسا

 «ةنجلا ىف كتجوز ىنإ كربخأ ىذلا هل تلاق ميهاربإ ىنإ كربخأ نم : لاق «ميهاربإ اي مالسلا كيلعو

 باب ىلع بولقلا تماق اهك رح اذإف ةلماعملا راجشأ كرح ليربج اي» : ىلاعت هللا لوقي همالظب ليللا

 اوفعلا كلأسي ءاج اياطخلا ريك بنذم كديبع نم دبع كبابب

 ىولسلاو نملا لزنأ ىسوم موق ىلع هلضفب نماي ربصلا هيلع لزنأف
 E RE E ثلا لاقو

 اذه تلقف ىكبي ًالجر تيأر : لاق ؟وه ام لیق «دحاو بنذب رهشأ ةسمخ ليللا مايق تمرح : ىروثلا

 : لاق ثيح لئاقلا نسحأ دقلو ءارم

 مايخ نيرهاسلل تبصن دقو ىمحلا برقأ ال رادلا ديعب ىنارأ

 مارح مانملا نأ ىري یریغو مئان یلیل لوط ىدرط ةمالع

 قاتشأو ىلإ نوقاتشيو مهبحأو ىنوبحي ادابع ىل نأ : يقيد صلا ضعب ىلإ هللا ىحوأ :ةدئاف

 همنغ ىعارلا عاري امك راهنلاب مالظلا نوعاري لاق مهتمالع ام بر اي لاق «مهركذأو ىنوركذيو مهيلإ
 طلتخاو مهرتس ىنعي ليللا مهنجأ اذإف ءاهراكوأ ىلإ ريطلا نحت امك سمشلا بورغ ىلإ نونحيو

 ىنوجانو مههوجو ىلإ ارشرتفاو مهمادقأ ىلإ اوبصن هبيبحب بيبح لك الخو شرفلا تشرفو مالظلا
 «دجاسو عکارو دعاقو مئاف مهمو «كاشو هوأتمو كابو خراص مهنمف «یماعنإپ ىلإ اوقلمتو یمالکب

 . ىرون نم مهبولق ىف فذقآ نأ :ىلوألا

 . مهل اهللقتسال مهنيزاوم ىف ضرألاو تاوامسلا تناك ول :ةيناثلا

 نأ ديرأ ام دحأ ملعيام ىهجوب هيلع تلبقآ نم ىرتفآ ؛ مهيلع ميركلا ىهجوب لبقأ :ةعلافلا
 . هيطعأ

 درتف ارون اهالميف رحسلا تقو نيظقيتسملا بولق ىلع علطي هللا نإ : نيفراعلا ضعب لاقو

 تمق : ىماطسبلا ديزي وبأ لاق « نيلفاخلا بولق ىلإ مهبولق نم رشنت مث رينتستف مهبولق ىلع دئاوفلا
 نم تبجعتف نيمئاقلاك مهيلع لزنت ةمحرلا نأب تفشوكف نيمئانلا نم ةلفغلا لهأ تركذتف ىلصأ ةليل
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 املو .ارمانف ىتمحر یف اوعمط ءالؤهو اوماقف یباذع اورکذ ءالؤه دیزی ابأ ای فتاه یب فتهف كلذ

 : لاقف ء ليللا مايقب هللا هرمآ ىذلا اذه نم هيبأل لاق لمزملا ةروس ىلإ لصو بتكملا ىف اًريغص ناك
 :ًأرق املف دمحم هب هللا فرش رمأ كاذ لاق لب دمحم لعف امك لعفن ال ملف لاق ## دمحم وه نب اي

 ملو تبيأ اي لاقف دمحم باحصأ لاق ءالؤه نم تبأ اي لاق ء[١۲ :لمزملا]  كعم نيذلا نم ةفئاطو إم

 ال نميف ريخ ال تبأ اي :لاقف «ليللا مايق ىلع هللا مهارق ىنب اي «لاقف «هباحصأ لعف امك لعفن ال

 تن ىنب اي : لاق ليللا ةالص ىنملع تبأ اي لاقف «ليللا ىلصي هوب راصف هباحصأو دمحمب ىدتقي
 بر اي :لوقأ ةنجلا ىلإ ليللا مايق باحصأب رمأو ةمايقلا موي قئالخلا هللا عمج اذإ :لاقف «ريغص
 . ليللا مق ىنب اي :لاق «ىبأ ىنعنمف ليللاب ةالصلا تدرأ

 هذه ىف هرمأ ء[١ :رثدملا] ص رّثدمْلا اهيأ اي : ىلاعت هلوق ىف ىفسنلا نيدلا مجن ركذ :ةفيطل
 لعجإ :لوقي ىلاعت هنأك ليللا مايقب هرمأ لمزملا ةروس ىفو ةدابعلل سانلا وعدي راهنلاب مايقلاب ةروسلا

 نوربدملا لبقيل ارذنم راهنلا مقف «قحلا ةمدخ ىف كليل لعجاو «قلخلا ىلع ةقفشلا ىف كراهن
 . كتعافشب نوبنذملا وجنيل اًيلصم ليللاب مقو «كتوعدب

 نع . .اًمئاقو هلل ادجاس تاب دقف ءاشعلا دعب رثكأ وأ نيتعكر ىلص نم : ب مايع نبأ لاق :ةدئاف

 هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس : لاقف «همانم نم هبتنا نم * ىبثلا نع سابع نبا نع ةمركع

 ةيآو باتكلا ةحتاف ةعكر لك ىف أرقي تاعكر عبرأ ىلص نإف هل رفغ ًاضوت نإف هيلإ هللا رظن ربكأ هّللاو

 ةمركع لاق ءةتبلا هل هللا رفغ ةرم ةرشع ىدحإ ء١ :صالخإلا) 4 60 دحأ هللا وه لف و ةرم ىسركلا

 نم هتعمس دقل وه الإ هلإ ال ىذلا هّللاو لاقو «سابع نبا نم هتعمس دقل وه الإ هلإ ال ىذلا هّللاو

 وه الإ هلإ ال ىذلا هّللاو ليربج لاقو ليربج نم هتعمس وه الإ هلإ ال ىذلا هّللاو لاقو ثب هللا لوسر
 نيتعكر ةليل لك لصيلف ةمايقلا موي هناميإ هللا ظفحي نأ بحأ نمو» 4 ىبنلا نعو « كلذ هللا لاق دقل

 «ةرم نيتذوعملاو تارم تس دحأ هللا وه لقو ةرم باتكلا ةحتاف ةعكر لك ىف أرقي برخملا ةنس دعب
 ىلص اذإ : ءايحإلا ىفو ؛ءاشعلاو برغملا نيب ىلصي نمب ةكئالملا ىهابي هللا نإ : رابحألا بعك لاق

 مهنم نيعكارلا نأل كلم فالآ ةرشع فص لك ةكئالملا نم فوفص ةرشع هنم تبجع نيتعكر دبعلا

 ىبأ نعو . ةمايقلا موي ىلإ نوعكري ال نيمئاقلاو نوعفري ال نيدجاسلاو ةمايقلا موي ىلإ نودجسي ال

 ةريظح هللا هنكسأ ملكتي نآ لبق برغملا دعب نيتعكر یلص نم» :ةلک ىبنلا نع -هنع هللا یضر -رکب

 هل هللا رفغي : لاق ءاّتس ىلص نإف : تلق «ةجح جح نمك :لاق اًعبرأ ىلص نإف : تلق ««سدقلا

e 

Ty خ ىبنلا لاقو: ET : [١١ :ةدجسلا]لاف ء e 

 نيب هسفن فکع نم 245 لاقو ‹«ىناربطلا هاور «رحبلا دبز لثم تناك نإو هبونذ ترفغ تاعکر تس
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 .؟مهعسول ايندلا لهأ هفاط ول اًسارغ امهنيب هل سرغيو « ماع ةئام امهنم رصق لك ةريسم «ةنجلا ىف

 ةريزج ىلإ حيرلا انتحرطف بكرم ىف تنك : -هنع هللا ىضر -دیز نب دحارلا دبع لاق :ةياكح
 ؟نودبعت نم متنأف :لاق «هلثم عنصي نم اندنعو دبعي هلإ ؟اذه ام : هل انلقف اًمنص دبعي الجر انیأرف

 الوسر انيلإ لسرأ :انلق ؟هب مكربخأ نم :لاق ءهشطب ضرألا ىفو هشرع ءامسلا ىف اهلإ :انلق

 :انلق ؟ةمالع نم مكدنع كرت لهف :لاق كلذ دعب هضيق :انلق ؟لوسرلا لعف امف :لاق هب انربخأف

 لزي ملف «نمحرلا ةروس هيلع انأرقو فحصملاب هانيتأف «هب ىنوتئاف :لاق «كلملا باتك اندنع كرت

 همالسإ نسحو ملسأف ىصْعي نأ مالكلا اذه بحاصل ىغبني ام : لاقو «ةروسلا انمتخ ىتح ىكبي
 ىذلا هلإلا اذه موق اي :لاقف ءانعجاضم انذخأو ءاشعلا انيلص ليللا ناك املف مالسإلا عئارش هانملعو

 املف ماني ال مكالومو نومانت متنأ ديبعلا سب : لاق «ماني ال مويف ىح وه :انلق ؟مانیأ هيلع ینومتللد

 ملو قيرط ىلع ىنومتللد هللا الإ هلإ ال :لاقف مهارد هيطعن نأ اندرأ نادابع انلخدو رحبلا نم انجرخ

 مايأ ةثالث دعب ناك املف «هفرعأ نآلا انأو ىنعيضي فيكف « ىنعيضي الف هريغ دبعأ تنك انأ اهوكلست

 نم ىنجرخأ ىذلا ىجئاوح ىضق :لاق ةجاح نم له :تلقو هيلع تلخدف عزنلا ىف هنإ : ليق

 یقوش لاط دقف هب اولجع هللا : لوقت ىهو ءارضخ ةضور ةبق ىف ةيراج تيأرف هدنع تمنف ؛ةريزجلا
 ةكئالَملاوإ : ىلاعت هلوق ارقي وهو ةبقلا كلت ىف مانملا ىف هتيأرف هتنفدف تام دقو تظقيتساف هيلإ

 ۲« ۲ :دعرلا] ( ©۵ ِراَلا یبقع معن متربص امب مکیلع مالس ©9 باب لَك نم مھلع نودي
 عم ةنجلا حيتافم تملع امأ لصف مق :هل ليقف « ةليل مانف ليللا موقي نيحلاصلا ضعب ناك :ةياكح

 «ءةالص فالآ ةرشعب لدعت اذه ىدجسم ىف ةالص ب ىبنلا نع : بيهرتلاو بيغرتلا ىف :ةدئاف

 رثكأو «ةالص فلأ ىفلأب طابرلا ضرأب ةالصو «ةالص فلأ ةئامب لدعت مارحلا دجسملا ىف ةالصو

 نع دوعسم ىبأ نعو «هّللا دنع ام الإ امهب ديري ال ليللا فوج ىف دبعلا اهعك ري ناتعکر هلک كلذ نم

 دعب عوطتلا ىف ةيآلا ء۸٠ :نارمع لار (ةكئالَمْلاو وه الإ هلا ال هلأ هللا هش :آرق نم ## ىبنلا
 هولخدأ دهعلا ءافوب ىلوأ انأو ادهع ىدنع ىدبعل نإ ىتكئالم اي ةمايقلا موي ىلاعت هللا لوقي ءاشعلا
 كلملا ناحبس رتولا نم ميلستلا دعب لوقي نأ بحتسي : ءايحإلا ىف لاق «ةزعلا بر نيمألا معنف ةنجلا

 ةزعلاب تززعتو توربجلاو ةمظعلاب ضرألاو تاومسلا تللج حورلاو ةكئالملا بر سودقلا

 عفري مل رتولا دعب نيتدجس دجس نم نأ ةمطاف بقانم ىف ىتأيسو «توملاب دابعلا ترهقو ءاقبلاو
 نيب تريخ ول : نيريس نبا لاق : نيفراعلا سودرف یف لاق .یلاعت هللا ءاش نإ هل هّللا رفغی یتح هسأر

 .اهاضرو سفنلا ةبحم ةنجلا ىفو هءاضرو هللا ةبحم امهيف نأل نيتعكرلا ترتخال نيتعكر نيبو ةنجلا

 رجفلا ىلصي ىتح سلج مث رجفلا لبق نيتعكر ىلصو دجسملا ىتآ مث ًاضوت نم» :## ىبنلا لاق
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 ىبثلا نع -هنع هللا ىضر -ةريره ىبأ نعو «نمحرلا دفو ىف بتكو راربألا ةالص یف هتالص تبتک

 ملاع «راهنلاب رامح ليللاب ةفيج قاوسألا ىف باخص ضاوخ ىرظعج لك ضغبي هللا نإ» :لاق ي
 لوكألا ‹ضاوخلاو «ديدشلا ظيلغلا :ىرظعجلا : ةغللا لهأ لاق ؛ةرخآلا رمأب لهاج ايندلا رمأب

 مونلا ةرثك نإف ليللاب مونلا نم رثكت ال هللا ىبن اي :مالسلا هيلع ناميلس مأ تلاقو «طايعلا باخصلاو

 . «نيتعكر ولو ليللا ةالصب مكيلع» ب لاقو « ةمايقلا موي اًريقف لجرلا كرتت ليللاب

 لوألا نم لضفأ طسوألا ثلاشلاو «وألا نم رضفأ ىناثلا ليلا فصن ىف ةالصلا :ةلاأسم

 هيلع دواد ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ فراوعلا ىف لاق اًمئاد ليللا لك مايق هركيو دجهتلا نسيو «رخآلاو

 .«كب ولخأو ىب ولخت ىتح هطسو مق نكلو هرخآ الو ليللا لوأ مقت ال» : مالسلا

 رفكمو مكبر ىلإ ةبرقو مكلبق نيحلاصلا بأد هنإف ليللا مايقب مكيلع» .: ىبنلا لاق .هدناف
 ليللا ىأ -مالسلا امهيلع - ليربج دواد لأسو «دسجلا نع ءادلل ةدرطمو مثإلا نع ةاهنمو تائيسلا

 لاقو «قداصلاو بذاكلا رجفلا نيب ام وهو ىأ رحسلا تقو زتهي شرعلا نأل ىردأ ال :لاق ؟لضفأ

 ىلإ ماق مث «ءوضولا نسحأف أضوت مث هشارف كرتو ليللا نم ماق نمب ىلاعت هللا رشبتسي :رذ وبأ
 نكلو ملعأ انأ لوقيف «ملعأ تنأ انبر :نولوقيف عنص ام ىلع ىدبع لمح ام ىلاعت هللا لوقيف ةالصلا

 فاخي امم هتنمأ دق ىنآ مكدهشآ :لوقيف «هفاخف اًنيش هتفوخو كاجرف هتوجر :نولوقيف ىنوربخأ

 .هاجر ام هل تبجوأو

 ىبنلا نع -هنع هللا یضر ا 5 نأ هور م لعشاق نیلا

 ايندلا نم ءىش ىف ملكتي نأ ريغ نم نيتعكر اهدعب ىلصو ةعامج ىف برغملا ةالص ىلص نما ةت

 ردلا نم ةنيدم فلآ هل هَّللا ىنب ةرم رشع ةسمحخ دحأ هللا وه لقو ةرم ىسركلا ةيآو ةرم ةحتافلا ارقي

 لئاضف نم ءىش هغلب نمل یغبنی هنآ ملعا : راكذألا ىف ىوونلا مامإلا لاق «ندع تانج ىف توقايلاو

 ليللا فوج ىف دبعلا امهعكري ناتعكر» : ثيدحلا ىفو هله نم نوكيل ةرم ولو هب لمعي نأ لامعألا
 سيلا : ىلاعت هللا لوقي ليللا رخآ ىف ىلصي دبعلا ماق اذإ» : رخآ ثيدح ىفو ««اهيف امو ايندلا نم ريخ
 بلطي اذام اورظنا ابر هل نأ ملعي ىلصي ىدبع ماقف «ةحار ىأ اتابث مونلاو اًسابل ليللا مكل تلعج دق

 . «هل ترفغ ینآ مکدهشآ : لوقیف كترفغمو كاضر بلطي نولوقيف ىدبع

 ج دخ رم د دق دنت م وم .دشن ذم ناق

 انمأت ال مهللا . همام دنس لاق نم سابع نہا ىلإ ہدنسپ یر کلا فورعم ن یسوآلا :دئاوف

 بحأ ىف انظقيأ مهللا «نيلفاغلا نم انلعجت الو كرتسانع فشكت الو كركذانسنت الو كركم

 ءانل رفغعف كرفغتسنو انل بيجتستف كوعدنو انيطعتل كلأسنو انركذتف كركذن ىتح كيلإ تاعاسلا

 ةكئالملا كئلوأ باوث هل هللا بتك مقي مل نإف «هظقويف هيلإ تاعاسلا بحأ ىف اكلم هيلإ هللا ثعب

 باوث هل بتكيو ءاوهلا ىف ةكئالملا تدبعت مقي مل نإف : فراوعلا ىف لاق «هل بيجتسا اعدو ماق نإو

 هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس : ليللا نم ظقيتسي نيح لاق نم : ىخركلا فورعم لاقو «مهتدابع
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 دحأ امهكلمي الو كديب امهنإف كتمحرو كلضف نم كلأسأ ىنإ مهللا « هللا رفغتسأ ربكأ هّللاو هّللا الإ

 ىدبع ةجاح ضقا ليربج اي دابعلا جئاوح ءاضقب لكوم وهو ليربجل ىلاعت هللا لاق «كاوس .

 ربجف نطبو رهقف الع ىذلا هّلل دمحلا - : هشارف ىلإ ىوآ اذإ -لاق نم ل ىبنلا لاق :ةبناثلا

 «همآ هتدلو مویک هبونذ نم جر رو یش لک یل رهو تو نح يلا هّلل دمحلا ءردقف كلمو
 دمحلا ىنارآو ىنافك ىذلا هّلل دمحلا» :-هشارف ىلإ ىوآ اذإ -لاق نم ةت ىبنلا لاقو یناربطلا هاور

 .ءاسملاو حابصلا راكذأ انمدقو «مهلك قلخلا دماحم عيمجب هللا دمح دقف لضفأف ىلع نم ىذلا هّلل

 تأدهو موجنلا تراغ مهللا :لق» : لاقف ناقريلاةب ىبنلا ىلإ توكش : لجر لاق :ةعبارلا

 بهذأف اهتلقف «ىنيع منأو ىليل ىل دها مويق اي ىح اي «مون الو ةنس هذخأت ال مويقلا ىحلا تنأو نويعلا
 . ةيفاعلا ىلع هللا دمحا : لاقف لب ىبنلا ىلإ مونلا ةرثك لجر اكشو .دجأ ام ىنع هللا

 ىلإ مئانلا جاتحي كلذلف رهاظلا دربتف ندبلا لخاد ىلإ حورلا روغي مونلا : ءابطألا لاق :ةسماخلا

 ىف لاق .ةرجاهلا ىف الإ «ضارمألا ثرويو لسكيو نوللا دسفيو ندبلل رضم راهنلا رونو «ءاطغ

 دعب مان نم : -اهنع هللا ىضر -ةشئاع تلاقو «مئاصلل روحسلاك ليللا موقي نمل وهو :ءايحإلا

 .هسفن الإ نمولي الف هلقع لازف رصعلا

 هقفاو ام ىلع هيبنتلا تدرأف لئاسم ىف ناظقيلاك مئانلا « ةيفنحلل ةيناخ راتتلا ىف تيأر :ةسداسلا

 .هفلاخ وأ اهيف ىعفاشلا

 نم هتدعقم اتكمم ناك نإ ىعفاشلا هفلاخو «هتالص تدسف ملكتو ةالصلا ىف مان ول :اهنم

 : لجر لاق ول ىتح اريسي مالكلا ناك اذإ ىسانلا ناظقيلا مالكب لطبت الو دهشتلا ىف مان نأب ضرألا

 . ةالصلاو عيبلا حص تيرتشا وأ تلبق ةالصلا ىف وهو : لاقف «اذكب یتباد نالف ای ًالثم كتعب

 الف ىعفاشلا هفلاخو ءاهب هربخأ نإ مزليو دجسي نأ همزل ناظقي هعمسف ةدجس ةيآ آرق ولو :اهنمو
 ًارقف أرق نأ فلح نم ىلع ثنحلا طقس نإو بنجلاك لئاسم ىف ناظقيلا ةءارق ىف هدنع دوجسلا عرشي

 ةءارقلا لحم ريغ ىف اهريغ وأ ةزانجلا ةالص ىف ةدجس ةيآ أرق نم الو نونجملاو ناركسلاكو اًبنج

 .ةأرملاو ىبصلاو رفاكلا ةءارقل دجسيو

 . ىعفاشلا هقفاوو «ةالصلا ءاضق همزلي هرخآ ىلإ راهنلا لوأ نم مان اذإ :اهنمو

 . ىعفاشلا هفلاخو «همميت لطب مئان وهو ءام ىلع رمو مميت اذإ :اهنمو

 . اًضيأ رفزو ىعفاشلا هفلاخو «هموص لطب ًالثم جلث مئانلا مئاصلا مف ىف عقو اذإ :اهنمو

 . ىعفاشلا هقفاوو «جحلا كردأ تافرع ىف مان ول :اهنمو

 ىلع نوكت لب ىعفاشلا هفلاخو ء ةيدفلا مئانلا ىلعف هسأر لجر قلحو مرحملا مان اذإ :اهنمو

 .قلاحلا
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 اههركأ ر! امك ىعفاشلا هفلاخو «ةرافكلا اهتمزل اهجوز اهعماجو ةمرحملا تمان اذإ :هنمو
 ءهنيكاسم ىلع هقرفيو فيرشلا مرحلاب هحبذي ةيناثلا ةنسلا ىف لخد ريعب ةميهب ولو عامجلا ةرافكو

 . ةدايز جحلا ىف ىتأيسو ثلاث ىلع ةردقلا عم نانثا ال ةئالثل ولو

 مئان وهو هب تلخ نِإو اهرهم همزلي ال هنأ ىنعمب ةولخلا حصت مل مئان دنع ةأرماب الخ ول :اهنمو
 . توم وأ ءطوب الإ قادصلا بجي ال : ىعفاشلا لاق « قادصلا همزليو ةولخلا تحص

 الإ ‹ىعفاشلا هقفاوو حيحصلا ىلع ثنح مئان اي مق : لاقف اًمئان هآرف هملكي ال فلح رل :اهنمو

 . قلطت اًمئان هتملكف اهمالكب اهقالط قلع اذإ

 هفلاخو ةعجرلا تلصح مئان سوململاو ةوهشب هتسمل وأ اهسمل مث ايعجر اهقلط ول :اهنمو
 هللا ىضر -ةصفح بقانم ىف ىتأيس امك ءاًضيأ ةظقيلا ىف ءطولا الو سمللاب ىفتكي الف ىعفاشلا

 .اهنع

 نأ الإ ىعفاشلا هقفاوو «نامض هيلع طقسي رادج تحت هعضوف اًمئان لجر لمح ول :اهنمو

 . ءاليتسالاب هنمضيف دبع مئانلا نوکی

 تلخدأ ول : ةضورلا ىف لاقو «ىعفاشلا هقفاوو «هنمض هخلبأف لام ىلع مئانلا بلقنا ول :اهنمو

 الف ةمئان ىهو ةريبكلا هتجوز نم ةريغصلا هتجوز تعضر ولو ليلحتلا لصح مئان ركذ اًنالث ةقلطملا

 الو ثنحي مل مئان وهو اهيلإ بلقناف اراد لخدي الأ فلح ولو «خسفنيو ةريغصلل رهم الو اهيلع مرغ
 وأ ىمدآ جرف مئان دي تسمل ولو «عطقي مل هذخأف هبوث نعاَّمئان قراسلا بلق ولو مئان ةاكز لحت

 فالخب امهؤوضو ضقتني سوململاو سماللا نأ ةنامألا باب ىف ىتأيسو «هؤوضو لطب ةيبنجأ
 ىف ظقيتسملا مكح ىطعي مئانلا : ىشكرزلا دعاوق ىفو «سوململا نود هؤوضو ضقتني هنإف «ساملا

 . هيلع ىمغملاو موذجملا فالخب ةيالولا ىلع اهؤاقب اهنم روص

 . راهنلا عيمج قرغتسا ولو هئوضو ةحص :اهنمو

 تقو ءاج دقو مونلا ديري نم وأ اًمئان ىأر ولو ءامغإلا فالخب ةالصلا ءاضق طقسي ال هنأ :اهنمو

 نأل جرح الف تقولا جرخف مان ىتح هملعي مل نإف هتوفي الثل هملعي نأ ىغبنيف ملعي ال وهو ةالصلا
 اذإ : ىوونلا لاق (ةظقيلا ىف طيرفتلا امنإو «مونلا ىف طيرفت ال١ :ايب هلوقل هب مثأي الو توفت ةالصلا

 لوخد دعب مونلاامأو : ىشكرزلا لاق «هظاقيإ بحتسا هجورخ فاحخ ىتح رمتساو تقولا لبق مان

 . ملعأ هّللاو «هجورخ لبق ظقيتسي هنأ ملع اذإ زوجي هنإف تقولا

 بر سودقلا كلملا ناحبس لوق نم رثكأ» : لاقف لَ ىبنلل ةشحولا وكشي لجر ءاج :ةعباسلا

 ةشحولا هنع بهذف لجرلا اهلاقف «توربجلاو ةزعلاب ضرألاو تاومسلا تللج حورلاو ةكئالملا

 كملعأ الأ : هل لاقف ء«ليللا ىف اهاري ليواهأب ةي ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -ديلولا نب دلاخ ربخأو
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 ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ لق» : لاق «ىلب لاق كلذ كنع هللا بهذي ىتح تارم ثالث نهلوقت تاملك

 -اهنع هللا ىضر -ةشئاع تلاقف «نورضحي نأو نيطايشلا تازمه نمو هدابع رشو هباقعو هبضغ نم
 دجأ ام ىنع هللا بهذأ ىتح تارم ثالث یتاملکب تمسق هللا لوسر ای :دلاخ لاق لایل ثالث دعبف :

SS 

 :J لاق معن :لاق ةيسارلا لابجلا كل وعدت نأ بحتأ ىس ى, ىلاعل ب حوأ .ةنمافلا

eرقي ىحضلا ىتعكر ىلص نم» :لاق ةا ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -  

SY 

 ةت ىبتلا نع ةيتفلا ىف ىناليكلا رداقلا دبع خيشلا ركذو «ربكألا هللا ناوضر بجوتسا ةرم ةرشع
 ىحضلا ةروسو اهاحضو سمشلاب ىحضلا اولص .

 ليللاو ىسوم هيف هللا ملك ىذلا مويلا ىحضلا : لیقو مسهح لیس و لح حسنت .ةشيعل
 نع ًالاض كدجو ىأ «!۷ :ىحشلا] 4 © ىذه الض كدجوو ل : ىلاعت هلوق ىنعمو «جارعملا ةليل

 كموقدجو :ليقو ءاهيلإ كادهف ةرجهلا نع ًالاض كدجو :ليقو «ىربطلا هلاق اهيلإ كادهف ةوبنلا
 ةداعسلا هل تقبس نم مهنم ىدهف كنوبذكي موق ىف اعئاض ًالاض : ليقو مهداشرإ ىلإ كادهف ًالالض

 منغ ىعري ناك ليقو «نايسنلا دعب كركذ ىأ ىدهف اًيسان ًالاض : ليقو ىدهف : لاق اذهلف كتكربب

 ىف تيأرو «ملعأ هّللاو اهيلإ هللا هءادهف ةكم قرط نع لابجلا نيب تلضف -اهنع هللا ىضر -ةجيدخ

 قيقش لاقو «رقفلا ىقنتو قزرلا ىلجت ىحضلا ةالص ىبنلا نع نيرادلا حالصإ ىف نيرونلا باتك

 ركنم باوج انبلطو ليللا مايق ىف هاندجوف رونلا انبلط سمخ ىف اهاندجوف اسمح انبلط : ىخلبلا
 موي ىرلا انبلطو «ةقدصلا ىف هاندجوف طارصلا ىلع زاوجلا انبلطو «نآرقلا ةءارق ىف هاندجوف ريكنو

 نإ لاقو «ىحضلا ةالص ىف هاندجوف قزرلا ىف ةكربلا انبلطو «راهنلا مايص ىف هاندج وف ةمايقلا

 ةالص ىلع نوميدي اوناك نيذلا نيأ دانم ىدان ةمايقلا موي ناك اذإف ىحضلا باب هل لاقي اباب ةنجلا ىف

 نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو ىناربطلا هاور هللا ةمحرب هولخداف مكباب اذه « ىحضلا
 نشركلا ةو اكل ةحتاف ةع ر لك ىف ارق هك ر ةع ا لا نل نف اار
 نم مالقأو ضيب سيطارق مهعم كلم فلأ نوعبس ءامس لك نم لزن «تارم ثالث دحأ هللا وه لقو
 ةلح كلم لك عم ةكئالملا هتتأ ةمايقلا موي ناك اذإف «روصلا ىف خفني موي ىلإ تانسحلا هل نوبتي رون

 :ةخ: لاقو ؛نينمآلا نم كنإف ىلاعت هللا نذإب مق ربقلا بحاص اي نولوقيو هربق ىلع نوموقيف ةيدهو
 اس ىلص نمو نيدباعلا نم بتك اًعبرأ ىلص نمو نيلفاغلا نم بتكي مل نيتعكر ىحضلا ىلص نم»
 «ةنجلا ىف اًتيب هل هللا ىنب رشع ىتنثا ىلص نمو « نيتناقلا نم بتك ةينامث ىلص نمو مويلا كلذ ىفك
 دبع خيشلل ةينقلا ىف تيأرو «ةنسح فلأ فلأ ىحضلا ىتعكر ىف لجرلل بتكي» 55 ىبنلا نعو

 e a as -امهنع هللا ىضر -ىلع نب نسحلا نع ىناليكلا رداقلا
 فلأ ةعكر لكب هللا هاطعأ ىلصي ماقو هللا دمح سمشلا تعلط اذإف سمشلا علطت نأ ىلإ هللا ركذي
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 نم هللا دنع ناكو «مداخ فلأ فلأ ءاروح لك عم ءاروح فلأ فلأ رصق لك ىف ةنجلا ىف رصق فل
 ثيدح ىف ىتأيسو «ءاشعلاو برخملا نيب نولصي ليقو «ىحضلا نولصي نيذلا مه ليق «نيلوألا

 ىلع هللا همرح اهلعف نم ءايشأ ركذ باب ىف ضئارفلا دعب لفاونلا باب اًضيأ ىتأيسو ةعمجلا باب رخآ
 .رانلا

 هلقنو ةعكر ةرشع اتنثا اهرشكأو تاعكر نامث ىحضلا لضفأ :ةض هرنا ىف اذ .ىنوألا ناتلاسم

 نأ نيرثشكألا نع بذهملا حرش ىف ىكحو قيقحتلا ىف ىوونلا هفعض نكل ىنايورلا نع ىعفارلا
 وهو : توقلا ىف ىعرذألا لاق «ةضورلا ىف هلاق ءاوتسالا ىلإ سمشلا عولط نم اهتقوو نامث اهرثكأ

 ًاليل اهؤاضت بحتسيو راهنلا عبر ىضم ىلإ راتخملا اهتقو ىدرواملا لاقو «ملق قبس وأ بيرغ

 ىلصي ناك ىأ ةعكر ةئامثلث اهيلصي لبنح نب دمحم نب دمحأ مامإلا ناكو «رصعلا دعب ولو اراهنو
 . ةئامثلث لمكت نأ ىلإ اعوطت اهيلع ديزيو ىحضلا

 راهنلا فصن ىلإ سمشلا عولط نم ثنح ةوحض هملكي ال وآ ةوحض لكأي ال فلح تناقل

 فلح ولو ‹«ىحضلا عافترا ىلإ رجفلا عولط نم حابصلاو راهنلا فصن ىلإ رجفلا عولط نم ةودغلاو

 ال وأ ليللا فصن ىلإ لاوزلا نمف ىشعتي الو لاوزلا ىلإ رجفلا عولط نم لكألاب ثنح ىدخغتي ال

 . ملعأ هّللاو ءرجفلا عولط ىلإ ليللا فصن نمف رحستي
 ةضيرف ةعكر ةرشع ةعبرأةدحاولا ةليللا ىف ةنسلاو ضرفلا تاعكرددع . ىلرآلأ ستاضل

 رتولا ةدحاوو اهدعب ناتعكرو عبرأ ءاشعلا ةضيرفو اهدعب ناتعكرو اهلبق ناتعكرو « ةثالث برغملا

 تاعكرلا ءالؤه كلذكف هرخآ ىلإ ليللا لوأ نم ءىضي رشع ةعبرأ ةليل رمقلا نأ ىلإ كلذ ةراشإلاو

 . ةعاسلا مايق ىلإ هنفد نم نمؤملا ىلع نئضي
 ءاجف ًالثم لطر ةئام لمحل ةباد لجر رجأتسا ول -ىلاعت هللا همحر - نيمرحلا مامإ لاف :ةيناثلا

 ىلع تعضو انآ دمحم اي ةمايقلا موي ىلاعت هللا لوقي كلذك « هيلع نامضلاف ةدايز اهيلع عضو رخآ

 هلاق ةمحرلا ىنمو ةعافشلا كنمف كيلعو انيلع نامضلاف لفاونلا تعضو تنأو ضئارفلا ىدابع

 اهلمحف الشم ًالطر نيعبرأ لمحل ةباد رجأتسا ول هدعاوق ىف ىمالغلا لاق . ضايرلا ةرهز ىف ىفسنلا

 حيحصلا ىلع هريغو زئاج نم لصح فلتلا نأل لوق ىلع اهتميق فصن همزل ةبادلا تفلتف نيسمحخ
 .ةميقلا سمخ ةروصلا هذه ىف نمضيف دئازلا ردقلا طسق نمضي

 سيلا حْبصلا مهدعوم نإ : ىلاعت هلوقل دعولا ىف هل زجني همانم ىف رجفلا ىلص نم .ةثسلاث
 باب یف مھتصق یف یتأیس امک-مالسلا هيلع - طول موق دارملاو ء(١۸ دما € © بیرقب حبصلا
 دعب هرمأ هللا لهس ىطسولا ىهو رصعلا وأ هئادعأ ىلع رصتنا رهظلا وأ « ىلاعت هللا ءاش نإ ةنامألا

 نيب فلؤي وهف دجسم ىف ىلص نإو كلذكف ءاشعلا وأ ةياهنلا براق دق رمأ ىف وهف برغملا وأ ءرسع
 نيب حلصأ نم < ىبنلا نع سنأ لاقو «هرمأ هللا حلصأ سانلا نيب حلصأ نم > ىبنلا لاق «سانلا
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 وهف ةبعكلا رهظ ىلع ىلص نإو ءءاضعألا ةاكز ىف ةدايز ىتأيسو ةبقر قتع ةملك لكب هللا هاطعأ نينثا

 كرد نمو جح برخغملا ةهج ىلإ ىلص نإ لامشلا وأ قرشلا ةهج ىلإ ىلص نإ اذكو ةيصعم ىلع
 لبق ةالصلا ىف مامإلا كردأ نمو ءءاضق نوكتف الإو ةرضاح اهكردأ دقف تقولا ىف ةالصلا نم ةعكر

 ىف هكردأف قلاط تنأف مامإلا عم ًالثم رهظلا تكردأ نإ : لاق ول معن «ةعامجلا لضف كرد دقف مالسلا

 عم ءزج كاردإب ةعامجلا لضف هدبع ىطعأ ثيح هللا مرك ىلإ ىخأ اي رظناف قلطت مل ةينالا ةعكرلا
 .اهمظعم كاردإ عم قالطلا هنع عفدو مامإلا

 ىلإ ليمي ال نأب حراوجلاو بلقلا نوكس وهو : ىلازغلا دنع عوشخلا ةالصلا طورش نم :ةلأسم

 نإ :لاقف ةسوسو ريغ نم نيتعكر ىلصأ انأ هللا لوسر اي -هنع هللا ىضر - ىلع لاقو «مومذم ءىش

 كلذب ةي ىبنلا ربخأف ىنيطعي نيتقانلا ىأ هبلق ىلع رطخف امهب مرحاف نيتقانلا ىدحإ كيطعأ تيلص
 .ةوبنلا مالك ىلع ةيالولا مالك بلغي ال ىتح كلذ هبلق ىلع رطخ امنإو

 نيأف همتاخب هيلإ راشأ لئاسلا هءاج املو هب ملعي ملو هلجر نم مهسلا جرخ لئس امل :ليق نإف

 .رخآلا عوشخلا

 هيلع - دوه ةروس ىف هلهأ ىلع هللا ىنثأ ىذلا عوضخلا لمع ىف بلقلا روضح نأ :باوجلاف

 یا ٣[ :دوسه] € مهتر ىلإ ارتبخأو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيل نإ : یلاعت هلوقب-مالسلا

 لاقو ةالصلا ىف وهو هشيج زهجي -هنع هللا ىضر -رمع ناکو عوشخلا یفانی ال هل اوعشخو اوعضخ
 امو «مهتالص ىف ةسوسو ال ىراصنلاو دوهيلا نأل لبقت ال اهيف ةسوسو ال ةالص لك ىعخنلا ميهاربإ

 راكذإلا ىف لاق هفلاخي نمژملاو سيلبإ اوقفاو مهنأل -هنع هللا ىضر -ىلع لاق فيعض ىعخنلا هلاق

 . تأضوت ةرخآلا ىلإ وأ تلستغال ايندلا ىلإ ىبلق رظن ول : ىلبشلا لاقو اًبارحخ اًتيب ناطيشلا دصقي ال

 ىدرواملا مزج امك اهيلإ رظنيف ةبعكلا دنع الإ هدوجس عضوم ىلإ هرظن ميدي نأ بحتسي :ةدئاف

 هعوكر ىفو دوجسلا عضوم ىلإ همايق ىف ىلصملا رظني «ةيفنحلل ةيفاخ راتتلا ىف تيأرو ىنايورلاو

 . هرجحم ىلإ هدوعق ىفو هفنأ ةبنرأ ىلإ هدوجس ىفو هيلجر عضوم ىلإ

 ةنجلا ىف اهرصق اهمانم ىف تأرف نيجعلا رمتخا له اهدوجس ىف ةيودعلا ةعبار تركفت :ةظعوم
 هلعجف یلص مک ردي ملف هرمث هبجعأف هل ناتسب یف لجر یلص :ءایحإلا یف لاق هناف ءارش تطقس دق
 الب ةالصلا ىدأ نمف فراوعلا ىف لاق «اّملأ نيسمخب نافع نب نامثع هعابف هللا ليبس ىف ةقدص
 دمحلاو اريبك ربكأ هللا لجر لاقف إب ىبنلا عم انيلص رمع نب هللا دبع لاق هل لصم وهف بلق روضح
 اي انآ لجر لاقف «تاملكلا هذهل لئاقلا نم» ةع ىبنلا لاقف ًاليصأو ةركب هللا ناحبسو اريثك هلل

 . «ءامسلا باوبأ اهل تحتفت اهل تبجع» : لاقف هللا لوسر
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 نم ةدلوتملا حايرألا درطيو ماعطلا مضه ىلع نيعي لفنرقلا لكأو اًبرش ةينطابلا ءاضعألا عيمجو

 رون ىف ديزيو ةدرابلا عومدلا عفنت هتحئارو دودلا لتقيو ةدعملا ىوقيو سفنلا بيطيو ةيذغألا لوضف

 لک مهرد نزو هنم تبرش ًالمح ةأرما تدارأ ولو ءًالاحتکا لبسلا نم عفنيو ةواشخلا ولجيو رصبلا

 ةميظع ةعفنم هيف لسعلاب هقعلو ىكرتلا زوجلا روشق قحسو ةدحاو ةرهز موي لك تعلب همدع وأ رهظ
 . لضفأ مايقلاو ادعاق زوجتف ةلفانلا ةالص امأو . ملعأ هّللاو ةطقنلل

 موي ىنم ةعافشلا هل تلح ةبوتكم ةالص لك ربد تاوعدلا ءالؤهب اعد نم» = ىبنلا لاق :ةدئاغ

 نيبرقملا ىفو هتجرد نيملاعلا ىفو هتبحم نيفطصملا ىف لعجاو ةليسولا دمحم طعأ مهللا ءةمايقلا

 ىف هب وعدأ ءاعد ىنملع هللا لوسر اي -هنع هللا یضر -قیدصلا ركب وبأ لاقو . یناربطلا هاور «هراد
 نم ةرفغم ىل رفغاف تنأ الإ بونذلا رفغي الو اريثك اًملظ ىسفن تملظ ىنإ مهللا لق» : لاق ىتالص

 ءاثلاب اريثك اًملظ تاياورلا مظعم راكذألا ىف ىوونلا لاق ؛ميحرلا روفغلا تنأ كنإ ىنمحراو كدنع

 لك ىبنلا لاق ةريره وبأ لاقو . .نسح امهالكو ةدحوملا ءابلاب اريبك ملسم تاياور ضعب ىفو ةثلثملا

 عبسلا تاومسلا لم رجألا نم هل ناك ةيآلا ...ادلو ذختي مل ىذلا هلل دمحلا :ةالص لك ربد لاق نم»

 ميظعلا هللا ناحبس :ةالص لك ربد لاق نم» 3 لاو نوت امو نيت امو سلا نيصرألاو

 ناحبس :ةالص لک لک ربد لاق نم» : لاقو «هل روفغم ماق هّللاب الإ ةوق الو لوح الو هدمحبو

 لاقو رجألا نم ىفوألا ليزجلاب لاتكا دقف ٠ تافاصلا] ةيآلا » توفصي مَع ةّرعلا بر كبر

 ولو هبونذ هل هللا رفغي ىتح هماقم نم مقي مل تارم رشع هللا رفغتساو ةضيرفلا ىلص دبع نم ام: ر

 . «ةماهت لابجو رحبلا دبز لثم تناك

 هبلقب هللا ىلع ًالبقم ةبوتكملا ةالصلا ىلإ دبعلا ماق اذإ»ل ىبنلا نع فراوعلا ىف :ىلوألا دئاوف

 . «همآ هتدلو مویک هبونذ نم جرخ دقو هتالص نم فرصنا هرصبو هعمسو

 ىشخي ةحيبق ةيصعم هنإف دوجسو مايقو عوكر ىف مامإلا ةقباسم نم رذحلا لك رذحيل :ةبناثلا

 دوعلا بحتسيو «الف ًاوهس وأ «مرح اًدمع هلعف نإف ءرامح سأر هسأر هللا لعجي نأ نم اهلعاف ىلع

 قباسي نم ىآر نمل بحتسيو «بابلا اذه ىف مدقت امك ةدايزلا هذهب ةالصلا لطبت الو همامإلا ةقفاوم

 ريغ ىلتبم ةيؤر دنع امأو «ةيصعملاب رهاجتم ةيؤر دنع ةبحتسم اهنإف ركشيل ةدجس دجسي نأ مامإلا
 دلو ثودحو ضيرم ءافشو بئاغ مودق دنع ًضيأ بحتستو هآر نم دجسي الف ةقرس عوطقمك روذعم

 . وهسي الو ماني ال نم ناحبس :وهسلا دوجس ىف لاقيو : ةضورلا ىف لاق

 هنأ ناب مث ىلصف هلوخد نظ ولف اهتقو لبق ةالصلا ىف لوخدلا نمردحلا لك رذحيل :ةثلاشلا

 ملع ريغب مكح اذإ مكاحلا نأ امك ةداعإلا تبجو تقولا لبق اهالص هنأ ملع نع ةقث هربخأ وأ هفداص

 مل تامو ةلعلا كلت ىف بطلاب لهاج وهو ءاود ضيرملا هدلو وأ هابأ ىقس اذإ هلثمو «لطاب همكحف

 . ائيش هنم ٹری
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 ىتأیس امک رھدلا موصب یضقی الف ادمع ناضمر نم موی رطف هریظنو یرهاظلا دوادو :ىعفاشلا

 . موصلا ىف

 لضفألاف لاجر ةعامجو ءاسن ةعامج ةأرملا تدجو ول ن ن وینا E ET لاش

 عم لقي ملو نارمع لآ] € © نیعکارلا عم یعکراو ]ل : ىلاعت هلوقل لاجرلا عم ىلصت نأ اهل

 تامارا

 اروهطو ادجسم ضرألا كتمأل لعجأ ىنأ :-مالسلا هيلع - ىسوم ىب هلا ىح. ةفيطل

 كلذب هموق ىسوم ربخأف هدحو لجرلا ةالص لبقأو مهبولق رهظ نع ةاروتلا اوأرقي نأ مهل لعجأو

 ًارظن الإ ةاروتلا أرقن الو انسئانك ىف الإ ىلصن الو ءوضوب الإ ىلصن الو ةعامج الإ ىلصن ال :اولاقف
 ةيآلا 4 ترقي نيذّلل اهبتكأسْف] : ىلاعت هلوق وهو ةمألا هذهل هلك كلذ ىلاعت هللا لعجف
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةمألا لضف باب ىف ىتأيسو «:٦٠٠:فارعالا]

 اهمرك و اهتليلو اهم ويو ةعمجلا لضف ىف :باب

 هللا ركذ نإ اوعساَق ةعمجلا موب نم ةالصلل ىدون اذإ اونمآ نيا اهيأ يإل : ىلاعت هللا لاق
 نم لوأ قنآلا ضورلا ىف لاق رجفلا نم ةعمجلا موي ىلإ ريبكتلا تقو نأ ىتأيسو ١ بسس" ةيآلا

 مويلا اذه ىف عمتجت شيرق تناك ةعمجلا اهامس نم لوأ وه ليقو «ىؤل نب بعك ةبورعلا عمج
 . هب نامیإلاب مهرمأیو هدلو نم هنأب مهملعیو 2 یبنلا ثعب مهل رکذیو مهبطخیف

 سيل ةعاس نورشعو عبرأ اهتليلو ةعمجلا موي نإ» : لاف ىلا نع ینا نع :ىلوألا دئارف

 نع -هنع هللا ىضر -ىرعشألا ىسوم ىبأ نعو «رانلا نم قيتع فلأ ةئامتس اهيف هّللو الإ ةعاس اهنم

 اهلهأ ةرينم ءارهز ةعمجلا ثعبيو اهتثيه ىلع ةمايقلا مويو مايألا ثعبي ىلاعت هللا نإ» : لاق جب ىبنلا

 مهحيرو اًضايب جلثلاك اهناولأ ءاهئوض ىف نوشمي مهل ءىضت اهميرك ىلإ یدهت سورعلاک اهب نوفحی
 «ةنجلا نولخدي ىتح ابجعت نوفوطي نالقثلا مهيلإ رظنيو روفاكلا لابج ىف نوضوخبي كسملاك عطسي
 خا ىبنلا نع -امهنع هللا ىضر -سابع نبا نعو ةلمهملا ءاخلاب روفاكلا لابج حتافلا رهزلا ىف لاق

 ىف -هنع هللا ىضر -ىنالیکلا رداقلا دبع خيشلا نعو «نيعمجأ مالسإلا لهأل ةعمجلا ةليل هللا رفغي
 نقتملا نبا لاق رثكأ اهباوثف رركتت اهنأل ردقلا ىلع ةعمجلا ةليل ليضفت ءاملعلا نم ةعامج حجر ةينغلا

 نهب ینرشب تاراشب ثالثب مکرشبآ الآ» . ج ىلا لاتو كمجا مامإلا نا ةياورةلعو قئاقلا ىف

 . «ةعمج ةليل لك رانلا نم هللا مهقتعي اًقلأ نيعبس ىنرشب : :لاق انرشب اولاق «لیربج
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 هل هيلإ هللا رظن نم ةعمج ةليل لك ىف ىتمأ ىلإ هنلا رظني ةرظن نيعستو عستب ىنرشب :ةيناشلا
 قععلا ةليلب اًبحرم» :لوقي ةعمجلا ةليل تناك اذإ ءَ ىبنلا ناك -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو «هبذعي

 ةليل لك ىف قتعي ىلاعت هللا نأو «ارش كيف لمع نمل ليوو اريخ كيف لمع نمل ىبوط ةرفغملاو
 تملساذإ ب ىبنلا نعو ىناربطلا هاور باذعلا اوبجوتسا مهلك رانلا نم قيتع فلأ ةئام ةعمج

 اهنم راتخاو مايألا قلح هللا نإ ب ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -ةريره ىبأ نعو مايألا تملس ةعمجلا

 موي ناسنإلا هلمحي لمع لكف ةعمجلا موي مهل لعجو ممألا رئاس ىلع ىتمأ لضفو ةعمجلا موي

 امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ةعمجلا ةليل وأ ةعمجلا موي تام اذإف « ةنسح نيعبسب هل بتكي ةعمجلا

 تام نم: هللا لوسر نع هللا دبع نب رباج لاق «یناربطلا هاور هل اروفغم ایندلا نم جرخیو رخأت

 . ءادهشلا عباطب هيلع عبطو ةمايقلا موي هللا باذع نم ريجأ ةعمجلا ةليل وأ ةعمجلا موي

 نفد روضحو اهتليل وأ ةعمجلا موي تام نم ىلع ةالصلا بابحتسا دكأتي : ىنايورلا لاق :ةفيطل

 لاق -هنع هللا ىضر -رمع لاقو «ةدمعلا ىف نقلملا نبا هاكح كلذك ديعلاو ءاروشاعو ةفرع مويو

 رمع اي «هراد نم بارتلا مكدحأ مدهي امك اياطخلا مدهت اهنإف ةعمجلا ةالصب كيلع رمع اي :ةب ىبنلا
 نم جرخ دبع نم ام رمعاي همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ الإ ةالصلل ةعمجلا موي لستغا دبع نم ام

 نإ باغ یب بار لکو ردو رج لک ا رفتی و ر دمو رج لك ل ةه الإ لا ال ج

 لك هل ىضقو هيلإ هللا رظن الإ ةعمجلا ةالصل جرخو ةرهاطلا هبايث سبل لجر نم ام رمعاي ءةعمجلا
 ايندلا راد ىلإ ةعمجلا موي هتكئالم لزني ىلاعت هللا نإ رمع اي هترخآو هايند رمآ نم اهديري ةجاح

 باوبأ نم نولخديف دجسملا اوردتبا نذؤملا نذأ اذإف نذؤملا نذؤي ىتح ةدلبلا كلت ىف نوعمسيف

 لبقتو هنع فعا مهللا :اولاق ادجاس وأ اعكار هوأر اذإف : ناذألا ليق «هيف لخد نم نورظنيو دجسملا

 بيطخلا فقو اذإ هل نورفغتسيو هنوحفاصيو لخدي نم نودعي دجاسملا باوبأ ىلع نوفقيو هنم

 ةالصلا ىف اولخد اذإف مهل نورفغتسيو قلخلا هوجو ىلإ نورظنيف فوفصلا نيب اوسلج ربنملا ىلع
 مهل رفغيف نيمآ ةعامجلا ةلمج ىف :اولاق اعدو مامإلا ملس اذإف ةعمجلا ةكرب اولاني ىتح مهعم اولخد

 مث مهرافختساو مهحيبستو مهتالص نم اًمحص ةكئالملا توط اوفرصنا اذإف « ةكئالملا ةكربب

 ةدلبلا ىف ةعامجلا كلت ةالص هذه انبر نولوقيف شرعلا تحت اوفقي ىتح ءامسلا ىلإ اهب نودعصي
 ىلإ ةالصلا هذهب بهذت نأ كرمأي هللا نإ : هلاولوقو ليربج ىلإ مهتالصب اوبهذا هللا لوقيف ةينالفلا

 ىف نوكتف اهايإ اهيطعيف ةنازخلا ىلإ ليربج اهب بهذيف « ةعامجلا كلت بتك اهيف ىتلا ةينالفلا ةنازخلا
 . ةمايقلا موي ىلإ ةميخ

 روفاك نم بيثك ىلع ةعمج لك ىف مهبر ىلإ نورظنيل ةنجلا لهأ نإ :ي ىبنلا نع :ىلوألا دئاوف
 اذإف نورخآلاو نولوألا اهعمسي تاوصأ نسحأ نآرقلا نأرقي روح هيلع كسملا هاتفاح راج رهن هيف

 مهلزانم ىلإ ؤلؤل نم رطانق ىلع نورمي مث نهنم ءاش نم ديب مهنم لجر لک ذخآ مهلزانم ىلإ اوفرصنا
 . ةعمج لك ىف مهل نودجي امل اهيلإ اودتها امل مهلزانم ىلإ مهيدهي هللا نأ الولف
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 ىف أرقي تاعكر عبرأ ةعمجلا موي ىلص نم» :ةي ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -سنأ نع :ةيناثلا

 تانج ىف هل هللا ىنب ةرم ةرشع سمح دحأ هللا وه لقو ةرم ىسركلا ةيآو باتكلا ةحتاف ةعكر لك
 ؤلؤللاو رمحألا توقايلا نم تيب ف الآ ةرشع ةنيدم لك ىف بهذلا نم ةنيدم فالآ ةرشع ندع

 -رمع نبا نعو «ؤلؤللاو رهوجلا نم بابق ريرس لك ىلع ريرس فالآ ةرشع تيب لك ىف ٠ ضيبألا
 ةحتاف ةعكر لك ىف أرقي بورغلا دعب ةعمجلا ةليل نيتعكر ىلص نم» :ةل ىبنلا نع -امهنع هللا ىضر

 «توملا تاركس هيلع هللا نوه ةرم ةرشع سمخ ١[« :ةلرلزلا] ( ضرألا تلزلز اذإ لو ةرم باتكلا

 : لاق نم وب ىبنلا نع راكذألا بيذهت ىف تيأرو اًماع نيعبس ةدابع هل تلدعو ربقلا باذع هاقوو

 بهاوملا بحاص اي ةيطعلاب نيديلا طساب اي ةيربلا ىلع لضفلا مئاد اي تارم ةرشع ةعمجلا ةليل»

 فلأ فلأ هل هّللا بتك ةيشعلا هذه ىلعلا اذ اي ىل رفغاو ءةيجسلاب ىرولا ريخ دمحم ىلع لص ةينسلا
 . (ةلسح

 رهظلا نيب ةعمجلا موي ىلص نم» : ل ىبنلا نع یار سابع نبا نع :هثلاثلا

 قافلا برب ةوعأ لف لافو ةرم ىسركلا ةيآو ةرم باتكلا ةحتاف ةعكر لك ىفأرقي نيتعكر رصعلاو

 :صالخإلا) € © دحأ هللا وه لف لو باتكلا ةحت ةحتاف ةيناثلا ةعكرلا ىفو ةرم نيسمحخ c١ :قلفلا] 4 0

 ىرب ىتح ايندلا نم جرخي ملف ةرم نيرشعو اًسمخ ۲١ :سالا] ( © سالا برب ذوعأ لفط و ١
 . «ةنجلا ىف هناكم یریو مانملا یف هّبر

 تاعكر رشع ةعمجلا موي ىلص نمل زا ىبنلا نع -امهنع هللا ىضر -سابع نبا نع :ةعبارلا

 ةرشع ١< :صالخإل] ( © دحأ هللا وه لف لو باتكلا ةحتاف ةعكر لك ىف أرقي مامإلا جورح لبق
 هّللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأو هّللاو هللا الإ هلإ الو دمحلاو هللا ناحبس كلذ رثأ ىلع لوقي مث تارم

 ةالص نم لضفأ ةالص تاولصلا نم ام ثيدحلا ىفو «هاطعأ الإ اًئيش هللا لأسي مل ميظعلا ىلعلا

 همجعم ىف ىناربطلا هاور هل اروفغم الإ اهدهشي نم بسحأ الو ءةعامجلا ىف ةعمجلا موي رجفلا

 .ريبكلاو طسوأللا

 نيتعكر ةعمجلا موي ىحضلا ىلص نم» :ةي ىبنلا نع -هنع هللا ىضر - ىلع نع :ةسماخلا

 نمو ةجرد ةئامعبرأ هل هللا عفر تاعكر عبرأ ىلص نمو ةئيس ةئام هنع احمو ةنسح ةئام هل هللا بتك

 ةرشع ىتنثا ىلص نمو اهلك هبونذ هل رفغو ةنجلا ىف ةجرد ةئامنامث هل هللا عفر تاعكر نامث ىلص

 : لاق نم :اإي ىبنلا نع سابع نبا نعو «ةجرد ىتئامو املأ هل عفرو ةنسح ىتئامو املأ هل بتك ةعكر

 ةعبرأ هيدلاولو بنذ فلأ ةئام هل هللا رفغ ةرم ةئام هدمحبو ميظعلا هللا ناحبس ةعمجلا ىضقت ام دعب

 .«بنذ فلأ نيرشعو

 ةحتاف هلجر ىنثي نأ لبق ةعمجلا موي مامإلا ملس اذإ أرق نم» :ة ىبنلا نع سنأ نع :ةسداسلا
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 لف و ١(« :قلفلال & د فلا برب وع لف و ١[, :صالخإلاا 4 ©) دحأ هللا وه لف و باتكلا
 نم ىطعأو «رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ اًعبس عبس ١ سالا © ت سالا برب ذرعا
 . «هدلوو هلهأو هايندو هنید هل هللا ظفح ةياور ىفو «رخآلا مويلاو هّللاب نمآ نم ددعب رجالا

 كلأسأ ىنإ مهللا هبنذ نم مدقت ام ةءارق دعب :لاق نم -هنع هللا ىضر دوعسم نبا لاق :ةعباسلا

 ‹«كمارح نع كلالحبو «كاوس نمع كلضفب ىننغا دودو اي میحر ای دیعم ای ئدبم اي دیمح ای ینغ ای
 ةعمجلا موي :لاق نم -هنع هللا ىضر -سنأ لاقو «بستحي ال ثيح نم هقزرو ىلاعت هللا هانغأ

 ىتح ناتعمج هيلع رمي مل «كمارح نع كلالحبو «كاوس نمع كلضفب ىننغا مهللا ةرم نيعبس
 . ىلاعت هللا هينغي

 نيح لاقو اركبم عماجلا ىلإ ادغ مث ةعمجلا موي اتيكسم معطأ نم : فلسلا ضعب لاق :ةنماشلا
 نم ینیفاعت نأو ینمحرتو یل رفخت نآ كلأسآ مويقلا ىحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب مامإلا ملسي
 نم ارون ىطعأ ةعمجلا موي فهكلا ةروس أرق نم ةَ 5 یبنلا نعو هل بیجتسا هل ادب امب اعد مث ءرانلا

 ءادلا نم ىفوعو كلم فلأ نوعبس هيلع ىلصو ىرخألا ةعمجلا ىلإ هل رفغو ةكم ىلإ أرقي ثيح

 موصعم وهف فهكلا ةروس أرق نم» 5 ىبنلا لاقو «لاجدلا ةنتفو ماذجلاو صربلاو بنجلا تاذو

 نم ربكأ ةنتف قلخ ام ةعاسلا مايق ىلإ مدآ قلخ نيب ام ملسم حيحص ىفو «ةنتف لك نم مايأ ةينامث

 .لاجدلا

 مل» : لاق لاجدلا ركذ املف لك هللا لوسر انبطخ : -هنع هللا ىضر ةمامأ وبأ لاق :ةعساتلا
 هللا ىضر -یردخلا دیعس وب لاق ««لاجدلا ةنتف نم مظعأ مدآ ةيرذ هللا ركذ ذنم ضرألا ىف نكي
 هتافص نم اورذحاف لاجدلا اذه لوقتو ءاهيلإ هتقبس الإ ةيرق مدقي ال : ةبيط اهل لاقي ةأرما هعم : -هنع

 داومو ةيسيلبإ ةثيبخ داوم هيف تءاجف همأ ءطو ىف هابأ كراش سيلبإ نكلو « مدآ ىنب نم هنإ ةحيبقلا
 ىف ديدحلاب قوثوم وهف «نينسلا لوط مزهي ال كلذلف مدآ ىنب عئابط هبشت ال ةثيبخ اهنكل ةيسنإ

 :-مالسلا هيلع - ناميلس ليقو «نيئرقفلا وذ كلذ هب لعف ليق «هقزرب هيتأي ینج هب لکو دقو «ةريزج
 نرق اهيف ناعارذ هتهبج لوط : ليقو ء«نوثالث هيبكنم نيب ام اًعارذ نونامث هلوط مسجلا مخض وهو

 ىلع «نابراش لب ةيحل هل سيلو ةرجش ناصغا هنأك هسأر رعشو تايحلا هنم جرخي فرطلا روسكم

 اعارذ نوعبس هينذأ نيب رتبأ رامح ىلع «ناسارخ نم ليقو ناهبصأ نم جرخي بهذ نم جات هسأر

 ةوطخ لكو ةوطخ فالآ ةعبرأ ليملا نأ ىتأيسو «لايمأ ةعبرأ هرفاح ىلإ هرفاح نم اعارذ نوعبرأ ليقو

 ا یک ر یا تا ا را ی ی

 نم برقلاب ةددشم نونو لادلاو ةزمهلا مضب ندرأ لزن اذإو هيديب باسحلا لوانتيو هيتبكر ىلإ هرامحب

 ىلإ ادوعامهل لوقي مث «ناروثلا حطانتي امك احطانتي ىتح روطلا لبجو ىدوجلا اعد دفص ةنيدم

 هتنجو ةنج هرانف رانو ةنج هعم نأ» :ثيدحلا ىفو انزلا دالوأو ءاسنلاو دوهيلا هعابتا رثكأو مكناكم
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 مالكلا انطسب دقو ««اًمالسو ادرب هيلع نوكتف «فهكلا حن ااو هل تلف نا لقا فرا

 نم» :ةج ىبنلا نع نقلملا نبال ةدمعلا ىف تيأرو ءهنم هللا انذاعأ لاجدلا ىلع حاورألا حالص ىف

 هاور «سمشلا بيغت ىتح هتكئالمو هيلع هللا ىلص ةعمجلا موي نارمع لآ اهيف ركذي ىتلا ةروسلا أرق

 ىناربطلا

 تبرغ ةعمجلا موي نارمع لآ أرق نم» : هخويش ضعب نع : ىلاعت -هّللا همحر - هفلؤم لاق

 نيرع نيب ام ألمي ارون هل اتناك ةعمجلا موي نارمع لآو ةرقبلا أرق نم» : بهو لاقو «هبونذب سمشلا
 .«ةعباسلا ءامسلا نيرجو ةعباسلا ضرألا نيرع ةرفسملا هوج ولا ىف لاق «نيرجو

 ىلع «ماع فلأ نرقلاو نرقلا نيب نرق فلأ نوعبرأ هل ثرعلا تحن اكلم هللا قلخ :ىلوألا دئاوف

 ناک اذإف بکاوک هیغدص یلعو «رمق هرهظ یفو سمش ههجو یف ةکئالملا نم امص نوعبرأ نرق لک
 . اخي دمحم ةمأ نم ةعمجلا ىلص نمل رفغا مهللا» : لوقيو «ىلاعت هّلل دجسي ةعمجلا موي

 ربصلا سابل سدقملا تيب ىف مهبر نودبعي هتمآ نم اًموق -مالسلا هيلع - سوم دج :ةيناثلا
 حرفف مهلجرأ ىف ةيشخلا لاعنو «مهيديأب لكوتلا اصعو مهسوؤر ىلع رکا متاع“ مهنادبأ ىلع
 ىأ بر اي :لاقف ؟اذه نم ريخ هيف ناتعکر موي ب دمحم ةمأل ىسوم اي هيلإ هللا یحوأف كلذب ىسوم

 ءاعبرألاو ايركزل ءاثالفلاو ميهاربإل نينثالاو ىسيعل دحآلاو كل تبسلا ةعمجلا موي : لاق اذه موي

 .ٍ:اب دمحمل ةعمجلاو مدآل سيمخلاو ىيحيل

 ةنجلا ىف» يب ىبنلا نع ىلاعت -هّللا همحر - دادحلا رهاط ىبأل سلاجملا نويع تيأر دا
 شااردا اهل ل سوا جا موی ناک اذا برف كم لولم یامآر ام تیس رد
 «ىربق ىلإ اكلم ثعبی مث دمحم ةمأ نم « ا ؛ (© ةونمؤملا حفأ دق : لوقتف

iaتارظن ثالث ةعمجلا موي ىف ىل نإف كتمأ ىف اّنيع رق  

 . «اًقلأ نيتس اهنم ةرظن لك ىف قتعأ
 ىف رومعملا تيبلا نوتأيف ةكئالملا ىلاعت هللا رمأي ةعمجلا موي ناك اذإ ثيدحلا ىف ءاج .ةع ا

 رمحأ بهذ نم نكرو رضخأ دجربز نم نكرو رمحأ توقاي نم نكر ناكرأ ةعبرأ ةعبارلا ءامسلا
 لاق ءنذأ نم لوأ وهو ناذألاب ىدانيو ةضف نم ةرانم ليربج دعصيف «ءاضيب ةضف نم نكرو

 ىلع ليئاكيم دعصي مث « طقف ةعمجلل ناذألا بوجوب : ىعفاشلا باحصأ نم هريغو ىرخطصألا

 مكدهشأ ىبر ةكثالم اي :ليربج لوقيو «ةعمجلا ىلصيو لزني مث هيلع بطخيف رمحأ توقاي نم ربنم
 مركلا ندعم انأو ىلع نومركتتأ» : ىلاعت هللا لوقيف دمحم ةمأل ناذألا اذه باوث تلعج دق ىنأ
 ىلاعت هللا رمأ ةعمجلا ةليل ناك اذإل ىبنلانعو« دمحم ةمأل ىأ مهل ترفغ دق ىنأ مكدهشأ
 ىلع ماوقلا ىزاجأس لوقيف مئانلاو مئاقلا مهيف ىريف هدابع ىلع فرشيف ءامسلا باوبأ حتفب ةكئالملا

 هناحبس لوقيف كلذك مهاريف ةيناثلا ةرملا فرشأ ليللا رخآ ناك اذإف «مهمون ردق ىلع ماونلاو مهمايق
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 ديزي ىب نع هریظن مدقتو «نیمئاقلل نیمئانلا تبهو ینآ یتکئالم ای مکدھشآ ینأش لخبلا ام یلاعتو

 . ليللا مايق ىف ىماطسبلا

 مث ءدلخلا ةنج ىف مدأ ةفايض اورضحأ تبسلا موي مهب ىدان اهيف ةنجلا لهآ راص اذإ :ةسماخلا

 ةفايض اورضحا نينثإلا موي ىف مهب ىداني مث « ميعنلا ةنج ىف حون ةفايض اورضحا دحألا موي ىداني
 مث «ىوأملا ةنج ىف ىسوم ةفايض اورضحا ءاثالثلا موي مهب ىداني مث ‹« سودرفلا ةنج ىف ميهاربإ
 اورضحا سيمخلا موي مهب ىداني مث «ندع ةنج ىف ىسيع ةفايض اورضحا ءاعبرألا موي مهب ىداني

 ةقرو اهنم طقس ول لإ ىبنلا راد ىف اهلصأ ةميظع ةرجش ىهو «ىبوط ةرجش تحت هيي دمحم ةفايض

 لاق للحلاو ىلحلا هنم جرخي رمثاهلو داوسلا الإ نولو معط لك نم هيف اهرمث «رابخألا تلظأل

 رل لپ دمحم ىلع ناقرفلاو ىسيع ىلع ليجنإلاو ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ ىذلاو :رابحألا بعك

 ىلإ اهلفسأ نم رئاط راط ول ىفسنلا لاقو اًمره تومي ىتح اهعطق ام اهلصأب رادو ةقان ىلع لجر
Ep E E a e E ER E 

 عي نل ر ا ورا جلا م وب ىدا كالا مول و للو اخ وو
 E ىلاعت هللا ءاش نإ یتأیسو «[۷۲ ةرناز € ربکأ i یلاعت هلوق كلذف هاضر

 . باتكلا رخآ

 دحألا موي ىف ةعبسلا مايألاو ةعبسلا راحبلاو موجنلاو ضرألاو تاومسلا هللا قلخ :ةسداسلا

 مزجو عوطتلا م وص ىف بذهملا حرش ىف ىوونلا مهقفاوو ةغللا لهأ لاق امك عوبسألا لوأ وهو
 . ءانبلا هيف بحتسيف ىونسألا هبوصو ةضورلا ىف هقفاوو تبسلا هلوأ نأب ىعفارلا

 ا رو ررطلا يلا نيود و ندا فرو رهف ر تاريخا هللا قلخ :ةعباسلا
 بحتسيف «نينثألا موي ةنجلا باوبأ حتفتو هللا ةينادحو ليلد لزنو هتمأ لامعأ هيلع ضرعتو تامو

 نأ دارأ رجال لاق خب ×: ىلا نأل هناصقن ىف ال لالهلا ةدايز ىف رفسلا نوكي نأو ءرفسلاو موصلا هيف

 بئاجع ىف تيأرو «جورخلاب لالهلا لبقتسا كتراجت هللا قحمي نأ ديرتأ لالهلا ناصقن ىف جرخي

 خيلسلاو هرخآ ضيرملا نم ىوقآ ضرملا عفد ىف ةوق هل رهشلا لوأ ضرم نم ىنيوزقلل تاقولخملا
 رهشلا لوأ ىف سارخلاو «هرخآ نم رثكأ رهشلا لوأ ىف ربكي عرزلا نم كلذ ريغو رايخلاو ءاشقلاو
 اهباصأ ىتلا هكاوفلاو «هرخآ نم رثكأ رهشلا لوأ ىف رثكي ناويحلا نبلو هرخآ نم ًالمحو اتابن عرسأ

 . هناصقن ىف هؤوض اهبيصي ىتلا ةهكافلا نم نسحأ ةدايز ىف رمقلا ءوض

 ليباق مدآ نبا لتقو ءاوح تضاحو ديدحلا لزنأو مئاهبلاو ريطلاو شحولا هّللا قلخ دنا
 بيذهت ىف ىوونلا هاكح ةنجلا ىف امهيتخأ عم ءاوح امهتدلوو هريغو :ىرهزلا لاق «ليباه هاخأ

 سيجرجو ليئارسإ ىنب ةرقبو ةيسآ هتأرماو نوعرف ةرحسو ايركز نب ىحي لتقو .تاغللاو ءامسألا
 هتأرما تملسأ مث نيطسلف كلم هب كلذ لعف «رانلا ىلع خبطو ديدحلا طاشمأ هلتق نيعبس ىبنلا
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 لاقف ءاملسأف یلاعت هّللا هافاعف یمعآ مکبآ مصآ ناکو اهنبال اعدف زوجع تیب یف هسبح مث اهلتقف

 هيف بحتسيف ءاثالثلا موي ارا مهيلع هللا لزنأف هولتقف مهبذعو ةداهشلا ىنقزرا بر اي : سيجرج
 لاقو «ءاثالثلاو نينثإلاو سيمخلا موي هللا ةكرب ىلع اومجتحا» ل ىبنلا لاقو «ةداصفلاو ةماجحلا

 نينيعلا ةملظو سارضألا عجوو صربلاو ماذجلاو عبس نونجلا نم ءافش سأرلا ىف ةماجحلا» :ة

 ةبيط وبأ لب همجح دقو «ةنسلا ءادل ءاود ناك رشع عبسل ءاثالثلا موي مجتحا نم» ل لاق «عادصلاو

 ىف ىوونلا هلاق ىسركلا ةيآ ةماجحلا دنع أرقي نأ بحتسيو «لقعلا ىف ديزتو عفنآ قيرلا ىلع ىهو

 ةعفنم تناك ةماجحلا دنع ىسركلا ةيآ أرق نم ب ىبنلا لاق :راكذألا ىف هلاقو «بذهملا حرش

 اهلبق الو دعب ءاسنلا برقي الو لخلاو ولحلا لكأي لب نبجلاك هنم ايش الو اتبل اهدعب لكأيو «هتماجح

 نبجلاو ب ىبنلا ىلإ هعفرو ءءافش اراص اعمتجا اذإو ءاد زوجلاو ءاد نبجلا ةكربلا باتك ىف مويب

 .ررضلا ريثك قيتعلا نبجلاو ةعيبطلا نيليو . ندبلا بصخي ىرطلا

 نوراقو نوعرفو قنع نب جوع مهنم رافكلا نم ةعامج كلهأو راهنألا هللا لح :ةعساتلا
 ىف ىوونلا لاق «ةلعاواهمساو طول ةجوز كلهأ دقو ميهاربإ ىخأ ناراق نب طول موقو ذورمنلاو

 ءءاعبرألا موي ىف ةقانلا اورقع امل حلاص موقو دوه موقو داع نب دادشو : تاغللاو ءامسألا بيذهت

 ءاعبرأ تاقولخملا بئاجع ىف : ىنيوزقلا لاق «ءاودلا برش هيف بحتسيف هيف الإ ءالب هللا لزتأ امو
 . لاستغألا هيف دومحم رمتسم سحن رهشلا رخآ

 تقلخ ةجاجدلا نأ ىلع لدتساو ًاضيأ باودلاو دامعلا نبا داز رانلاو ةنجلا هّللا قللخ :ةرشاعلا

 رصم ىف فسويب بوقعي عمتجاو حتفلا موي ةكم 5# ىبنلا لخدو ةاونلا لبق ةلخنلاو ةضيبلا لبق
 سيمخلا موي ايناثو ًالوأ فسويةوخإ اهلخدو رجاه ىهو ةيراج اهكلم هاطعأو ميهاربإ اهلخدو
 ىف رفسلا امأو «سيمخلا موي اهروكب ىف ىتمأل كراب مهللا» 5 ىبنلا لوقل هلوأ رفسلا بحتسيف

 هرفاظأ صقيلف نونجلاو ىجرلاو رقفلاو نيعلا ةياكش نمأي نأ دارأ نم س هنعو «اًبيرق ىتأيف هرخآ

 .رصعلا دعب سيمخلا موي

 ةكئالملا تعمتجاو ةنجلا تنيزت نأ دعب لاقف“ هب اهجوزو ءارحو مدآ هللا قلخ :ةرشعلا ةيداحلا

 تقلخ «ىئامإو ىديبع مهلك قلخلا ىئادر ءايربكلاو ىرازإ ةمظعلاو ىئانث دمحلا ىبوط ةرجش تحت

 رشع اهقدصي نأ ىلع «ءاوحب مدآ تجوز دق ىنأ مكدهشأ ینودحوي مهن ىلع نیجوز اهلك ءایشألا

 تاغللاو ءامسألا بيذهت ىف :ىوونلا لاق «سيقلب ناميلس جوزتو 5 دمحم یبنلا ىلع تاولص
 ىسومواخيلزب فسوي جوزتو فلآ ةئام كلم لك دي تحت كلم فلأ رشع نانثا اهدي تحت ناك

 موي كلذ لك ةمطافب ىلع جوزتو -اهنع هللا ىضر -ةشئاعب لک دمحمو « بيعش تنب ایروفصب
 هللا ليبس ىف اموی ماص امنأكف ملسم سرع ةعمجلا موي رضح نم قئادحلا ىف نقلملا نبا ركذ ةعمجلا

 . موي ةئامعبسب مويلا
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 موي ضرألا هللا قلخ» :ةي ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -ة ريره ىبأ نع ىبلعثلا ركذ :ةرشع ةيناثلا
 هللا نأ هللا مهحبق اومعزو ةلاطب موي دوهيلا هتذختا كلذلف قلخ هيف نكي مل هنأ هريغ ركذو ««تيسلا

 ركذو ءاهئاضقب هل نماض انأف ةجاح بلط ىف تبسلا موي ركب نم ةي ىبنلا نعو «تبسلا موي حارتسا
 هيف زاك هب تركم اًشیرق نأل «ةعيدخو ركم موي تبسلا ىمس ةي ىبنلا نأ تايعبسلا باتك ىف ىنادهلا

 موياوركم ليئارسإ ونبو ىسيع موقو فسوي ةوخإو حلاص موقو حون موقو ىسوم موق كلذكو
 تسلا موي ناتيحلا اهيف ارطبرو الابح اوذخأف تبسلا موب ديصلا مهيلع مرح ىلاعت هللا نم تبسلا

 ريزانخ خويشلا خسم :ةداتق لاق «ىلاعت هللا مهخسمف كلذ زاوج اونظف «دحألا موي اهولكأو

N SDSS n 
 ةملظلا ىف قلخلا قلحخ ىلاعت هللا نأل «ماعنألا ةروس لوأ ىف ةملظلا ركذ هللا مدقو رانلا لبق ةنجلاو

 هلاق امك رونلا ىلع ةمدقم ةملظلاف «ىدتها ءىش رونلا كلذ نم هباصأ نمف هرون نم مهيلع ىقلأ مث

 .دحاو قحلا قيرطو ةريثك لالضلا قرط نأل رونلا دجوو تاملظلا عمج امنإ : لیقو «ةداتق

 نب سنآ بحص ةرصبلا لهآ ظفحأ ةلمهملا لادلا رسكب ءةماعد نب ةداتق ناك :ةرشع ةثلاثلا

 نامعنلا نب ةداتق امأو «ىمعأ دلو هنأ عم هريغو ريسفتلا ىف ديلا هل «هظفح الإ اًتيش عمسام كلام

 ثالث ةنس ةنيدملاب تامو ثيداحأ ةعبس ىور « ةي ىبنلا اهدرف دحأ موي هنيع تعلق ىباحصف

 . نیرشعو

 «باب فلآ نوعبس اهل ضيبلا روشقك اهناطيح ءاوهلا ىف ةنيدم ىلاعت هللا قلخ :ةرشع ةعبارلا
 لستغا نمل رفغا مهللا» :نولوقي ةمايقلا موي ناك اذإف ىلاعت هللا الإ هددع ملعي ال ام ةكئالملا نم اهيف

 ةرطق لك نم هللا قلخ هتجوزو لجرلا لستغا اذإ :-امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاقو «ةعمجلا موي

 . ةمايقلا موي ىلإ هبحاصل رفغتسي كلم امهئام نم

 هللا حور اي : تلاقف ةيبظ داص دق دايصب -مالسلا هيلع - ميرم نب ىسيع رم :ةرشع ةسماخلا
 اي تلاقف دوعت ال اهنإ :دايصلا لاقف .كلذب هربخأف هيلإ دوعأو ىدالوأ عضرأ دايصلا ىل نذأتسا

 تعجر مث مهتعضرأف اهقلطاف لستغي ملو ةعمجلا موي ءاملا دجو نمم نوكأف دعأ مل نإ : هللا لوسر

 عفرب هيلع اعدف اهحبذ دق هدجوف ةيبظلا نع اًضوع دايصلا ىلإ اهعفديل بهذ نم ةنبل ىسيع ذخأف
 تكرتام : -هنع هللا ىضر -ىعفاشلا لاقو «ةمايقلا موي ىلإ نيدايصلا ىف هتوعد تراصف ةكربلا

 لوسر لاق :الاق -مهنع هللا ىضر -كلام نب سنأو رمع نبا نعو ءارفس الو ًارضح ةعمجلا لسغ

 ةرم نيعبس ايندلا لشم ةنيدم نيعبس هريسفت ىف : ىبطرقلا لاقو ةنيدم شرعلا تحت نإ :ةيي هللا

 :لي لاقو «ةعمجلا ىتأو ةعمجلا موي لستغا نمل رفغا مهللا» :نولوقي مهلك ةكتالملا نم ةءولمم

 هتاورو «ريبكلا ىف ىناربطلا هاور «الالتسا رعشلا لوصأ نم اياطخلا لسغيل ةعمجلا موي لسغلا نإ»

 ىشملا ىف ذحأ اذإف هاياطخو هبونذ هنع ترفك ةعمجلا موي لستغا نم طسوألاو ريبكلا ىفو تاقث

 ول هنأ ملعاو «ةنس ىتئام لمعب ىزجأ هتالص نم فرصنا اذإف «ةنسح نورشع ةوطخ لكب هل بتك
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 ىف روقلا ىلع ةبانجلا لسغ بجيو :دامعلا نبا لاق « ىلوأ ةبانجلا ةين ميدقتف ةبانجلاو ةعمجلا لستغ

 نم نكمتي مل ءام هدنعو بنجلاو «دجسملا ىف ناك وأ تقولا تاوف فاخ نمو ىنازلا روص ثالث

 دنع امهحصأ نالوق ةعمجلا لسغ لوصح ىفو فوخ الب لصح ةبانجلا لسغ ىون ولو جورخلا
 . اًضيأ دمحأ مامإلا لاق هبو لصحي ىوخبلا

 موي هرافظأ ملق نم الع بلا نع نیرادلا حالص یف نیرونلا باتک یف تیأر :ةرشع ةسداسلا

 لضف ىف رافظألا ميلقت ىف عوبسألا مايأل عماج ثيدح ىتأيسو ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم ظفح ةعمجلا

 ذحخأ نم ل ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -رمع نبا نعو -مالسلا هيلع - ميهاربإ ركذ ىف ةمألا هذه

 ملو سانلا باقر طختي مل هبايث حلاص نم سبلو اهل ناك نإ هتأرما بيط نم سمو ةعمجلا موي هبراش
 ثيدحلا ىفو ءارهظ هل تناك اغلو سانلا باقر ىطخت نمو «ءامهنيب امل ةرافك ناك ظعاوملا دنع غلي

 تلطب : ليقو .تأطخأ ليقو رجألا نم تبخ ىأ «توغل دقف تصنأ كبحاصل تلق اذإ» :روهشملا

 بيطتي نأ بحتسيو هدنع ام بيطأب ةعمجلا موي ىنعي بيطتيو :ةضورلا ىف لاق :ةرشع ةعباسلا

 ءاسنلاو بيطلا ثالث مكايند نم ىلإ ببح» :ةخ ىبنلا لاق اذهلف هتحئار ترهظو «هنول ىفخامب

 هسفنل ال بيطلا ك هبحف هللا قحل بيطلاو هللا ةردق ميظعتل ةالصلاف «ةالصلا ىف ىنيع ةرق تلعجو

 هتنبارهم ثلث لمحي نأ بلاط ىبأ نب ىلع رمأو بيطلا نع ىنغ #4 هنأل ةكثالملا قوقحل هافو لب

 ناك يب ىبنلا نأ صالخإلا باب ىف مدقت امهرد نينامثو مهرد ةئامعبرأ اهرهم ناكو بيطلل ةمطاف

 رهظت هنأل ةعمجلا موي لجرلا هب بيطتيف «كسملا بيطلا بيطأ» : ىبنلا لاقو اريثك كسملا لمعتسي

 نيملسملا عماجم نم عمج لك ىف لب ةعمجلا مويب نيزتلاو بيطلا صتخي الو هنول ىفخيو هتحئار
 دايعأ نم سيل» يب ىبنلا لاقو (ةنونسملا لاستغالا دكآ اهلسغو دكآ ةعمجلا نكل ءاقستسالا ريغ

 . !ةعمجلا موي نم لضفأ ديع ىتمأ
 بيطأ اهنإف ضيبلا مكبايث نم اوسبلا» ف هلوقل ضيبلا ةعمجلا موي بايثلا لضفأ :ةرشع ةنماثلا

 ةعامج هرك لب ةنسلا نم سيل داوسلا سبل :ءايحإلا ىف لاق ىذمرتلا هاور «مكاتوم اهيف اونفكو رهطأو

 ريغو رضخألاو رفصألاو رمحألاو ضيبألا بوثلا سبل زوجي : بذهملا حرش ىف لاق «هيلإ ةرظنلا

 نأ دلبلا لخد اذإ ىضاقلل بحتسيو :ةضورلا ىف لاقو ءهنم ءىش ىف ةهرك الو ناولألا نم كلذ

 داوسلا ثدحأ نم لوأو ءادوس هتمامع نوكتو «تبسلاف الإو سيمخلاف رذعت نإف نيئثإلا موي اهلخدي

 ىف هاكح ءارفص راصنألا ةيارو ءادوس ةكم حتف موي هتيار تناك سابعلا نأل «مهتفالخ ىف سابعلا ونب

 .بذهملا حرش ىف
 ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ» الغ ىبنلا لوقل ةعمجلا موي ةمامعلا بحتست :ةرشع ةعساتلا

 ةمامعب ةالص هطخب دامعلا نبال ةعيرذلا ىف هتيأر رخآ ثيدح ىفو ؟ةعمجلا موي مئامعلا باحصأ
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 ةريس ىف تيأرو «ةمامع ريخب نيعبس نم لضفأ ةمامعب ةعمجو ةمامع ريغب نيرشعو سمخ نم لضفأ
 ءاضيب ردب موي ةكئالملا مئامع تناكو برعلا ناجيت مئامعلا -هنع هللا ىضر -ىلع لاق ماشه نبا

 هيلإ بسنف ردب همسأ لجر هرفح رثب هيف ةنيدملاو ةكم نيب فورعم ناكم ردبو «ءارمح نينح مويو
 . فئاطلاب داو نينحو

 هب یراوآ ام ناسک یذلا هللا محلا لاق ا ديدن ابو ل نم ك ىلا لاق :نورشسلا

 یفو یلاعت هللا فنک یف ناک هب قدصتف قلخ یذلا بوثلا یلإ دمع مث یتایح یف هب لمجتأو «یتروع
 : -هنع هللا ىضر -كلام مامإلا لاقو «ىذمرتلا هاور «اًسيمو اَّيح هللا رتس ىفو هللا ظفح

 مركتو زعت اهب لاجرلا نيز اهنإف تعطتسا ام كبايث نسح

 متكتو نكتام ملعي هّللاف ٠ اًعضاوت بايثلا ىف نشختلا عدو

 مرجم دبع تنأو هلإلادنع ةسعفر كديزي ال كبوث ثاثرف

 مرجيام ىقتتو هلإلا عطت نا دعب كرضي ال كبوث ديدجو

 ندبلا نم ةنوفعلا لكأيو ةراحلا ةجزمألا حلصيو ندبلا ىوقي ناتكلا سبل :نورشعلاو ةيداحلا

 رجشو «لافطألا لاهسإ نم عفني هقرو ةراصعو دراب هجازم نمل ءىش عفنأ هسبل بطر راح نطقلاو

 . ةنس نيرشع ضرألا ىف ىقبيو شمشملا ةرجشك نوكي ىتح ربكي دنهلا دالب ىف هنكل فورعم نطقلا
 مونلا نوهركي اوناك :نيريس نبا نع ةعمجلا ةروس ريسفت ىف ىبطرقلا لاق :نورشعلاو ةينالا

 هبحاص دعقم ىلإ لوحتيلف مكدحأ سعن اذإ» :5 ىبنلا نعو اديدش ًالوق هيف نولوقيو بطخي مامإلاو
 . «ءاضر ريغب هناكم سلجيو هسلجم هاخأ ميقي نأ هيلع مرحيو هدعقم ىلإ هبحاص لوحتيلو

 اًموي موصي -مالسلا هيلع - دواد ناك : -هنع هللا ىضر -رابحألا بعك لاق :نورشعلاو ةشلاثلا

 نيسمخ مايص لدعي همايص نإ لوقيو «ةفدصلا نم هيف مظعأ ةعمجلا موي هموص قفاو اذإف موي رطفيو
 هيلع - دواد لوقو هورکم مايقب هتليل صیصختو هوركم موصب هدارفآ معن « ةمايقلا موي لوطك ةنس فلأ

 . ةبوتكملا ةالصلاك نوكيف نمؤملا قح ىف امأ رفاكلا قح ىف اذه ةمايقلا موي لوطك :-مالسلا

 بورغ دنع ةباجإلا ةعاس نإ نيرشكألا نم مهضعب نعدامعلا نبا لقن :نورشعلاو ةعبارلا

 یف ہاکح حیحص دانسإب یئاسنلاو دواد وبآ ہاور رصعلا دعب ةعاس رخآ اهوسمتلاف :دم لاقو «سمشلا

 4 ىبنلا نأ ملسم حيحص ىف تبث ام ةباجإلا ةعاس نإ . باوصلا ةضورلا ىف لاق هنكل بذهملا حرش

 نوبحتسي نودبعتملا ناكو «؛ةالصلا ىضقت نأ ىلإ ربنملا ىلع بيطخلا سلجي نأ نيب ام ىه» : لاق

 نم لضفأ نيرشع وأ تاعكر رشع ىف اهتءارق لاقيو ةرم فلأ ةعمجلا موي دحأ هللا وه لق ةءارق
 ىتح تمي مل ةرم فلآ دحأ هَّللا وه لق أرق نم 4 ىبنلا نع ىقهيبلل لامعألا لئاضف ىفو «ةمتخ

 .«هل ىري وأ ةنجلا ىف هناکم یری



 162 لوألا ءزجلا - سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن 1۹۲

 بونذ هل هللا رفغ ةرم نينامث ةعمجلا موي ىلع ىلص نم» :ةايي ىبنلا لاق :نورشعلاو ةسساخلا

SS 

 د ةالص دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع ىلص مهللا : تلق نإف ةدحاو دقعتو ىمألا ىبنلا كلوسوو

aT0  

 ay دانا فات ب آسا E ىبأ نبا نعو

 أرق نم ا ىبنلا نعو «دمحم لآ ىلعو ىمألا ىبنلا كلوسرو كيبنو كدبع دمحم ىلع لص مهللا

 . «ةنجلا ىف اتي هل هللا ىنب اهتليل وأ ةعمجلا موي ناخدلا مح أرق نمو هل رفغ ةعمجلا ةليل سي ةروس

 لضفآ ىف وأ ةعمجلا موي تقلط عوبسألا مايأ لضفأ ىف قلاط تن هتجوزل لاق ول :ىلوألا لئاسم

 نع ءايحّإلا ىف -ىلاعت هللا همحر - ىلازغلا هاكح ةعمجلا موي فداص نإ ةفرع موي تقلط ايندلا مايأ

DR yT 

N RC 

 ةريره وبأ هلكشتساو رابحألا بعك لاق هبو ةباجإ تقو كلذ نأ ىرتو سمشلا بورغب اهربخي نم

 . (هل بیجتسا الإ یلصي دبع اهقفاوی ال١ :ی هلوقل

 وأ هقيرط ىف ةعمجلا : لاقو هنكمت نأ الإ رجفلا دعب ةعمجلا هتمزل نم ىلع رفسلا مرحي :ةيناثلا
 رفسلا زوجي ال :-ىلاعق هللا همحر - ىعخنلا ميهاربإ لاق لب ةقفرلا نع هفلختب شحوتسي وأ ررضتي

 ريبكتلا تقوو «ةعمجلا ةليل رفسلا هركي مهضعب نع ىربطلا بحملا لاقو ءاشعلا تقو لوحخد دعب

 ةندب برق امنأكف ىلوألا ةعاسلا ىف حار مث ةعمجلا لسغ لستغا نم نيحيحصلا ىف امل رجفلا نم

 ىلع عقتو بذهملا حرش ىف : لاق ةرقب برق امنأكف ةيناثلا ىف حار نمو «ءلبإلا نم ىثنأ وأ ركذ ىهو
 نرقأ اشبك برق امنآكف ةثلاثلا ىف حار نمو اهقشت ىأ ضرألا رقبت اهنأل ةرقب تيمسو ىلنألاو ركذلا

 لادلا حتقب ةجاجد برق امنأكف ةعبارلا حار نمو ةروصلا ىف لمكأو نسحأ هنأل كلذب هفصو

 تس ىئاسنلا ةياور ىفو ةضيب برق امنأكف ةسماخلا ىف حار نمو ىثنألاو ركذلا ىلع عقيو ءاهرسكو

 . ةضيب ةسداسلاو ةجاجد ةسماخلاو ةطب ةعبارلاو شبك ةثلاثلا ةرقب ةيناثلاو هندب لوألا ىف تاعاس

 ىأ «لستغيلف ةعمجلا مكنم ءاج نم» يب ىبنلا لوقل اهرضح نمل ةنس ةعمجلا ل اغ :ةغلاثلا

 نم : رخآ ثيدح ىفو ةءارقلا تدرأ اذإ ىأ هّللاب ذعتساف نآرقلا تأرق اذإف هريظن ءىجملا دارأ اذإ

 نأ قرفلاو دحأ لكل بحتسم هنإف ديعلا لسغ فالخب «لستغيلف ءاسنلاو لاجرلا نم ةعمحلا دهش

 ملو ةيناثلا ةعكرلا ىف ف مامإلا ثدحأ اذإ ىهو ةدحاو ةلأسم ىف الإ درفنملا نم حصتال ةعمجلا
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 اًضيأو لسغلا هل بحتسي ال هيلع بجت مل اذإف «مهتعمج تحص هتالص دحاو لك متأف فلختسي

 نورضاحلا هب ىذأتي الئل ةهيركلا ةحئارلا ةلازإل وهف رهظألا ىلع مويلا ال ةالصلل ةنس ةعمجلا لسغ

 فصن نم ديعلا لسغو رجفلا نم هتقو ةعمجلا لسغو ةنيزلل ديعلا لسغو «اهرضحي نمب صتخاف
 .ليللا

 نم ىلع مرح مامإلا ربنملا ىلع سلج اذإ : ىواحلا بحاص نع بذهملا حرش ىف لاق :ةعبارلا

 ةريبكت هتتاف ةيحتلاب لغتشا نإ فاخو ةبطخلا رخآ ىف لخد نإف ةلفان ةالص ئدتبي نأ دجسملا ىف

 اهالص مارحإلا ةريبكت كاردإ ةيحتلا عم هنكمأ نإو «ةيحت الب سلجي الو اًمئاق رظتنا مارحإلا

 ماد ام دبعلا نوع ىف هللاو» 5 ىبنلا لوقل ةالصلا هنكمي اًردق ةبطخلا ىف ديزي نأ مامإلل بحتسيو
 . «هيخأ نوع ىف دبعلا

 هنع طقست لهف ةعامجلا ةمامإ ديز ىلوتف ديز فلخ ىلصي ال هنأ قالطلاب فلح ول :ةسماخلا
 نبا كلذب هنع طقست ةعمجلا نإف ةعاطلا ىلإ اهدرب لغتشاف هتجوز تزشن ولف نيميلا هذهب ةعمجلا

 نأ هلأسيو مكاحلل هرمأ عفريف الإو لعف ةفلاخملا هتنكمأ نإ ةعمجلا لضف ىف ةعمللا باتك ىف دامعلا

 ًأطي نأ فلح اميف فالخلا ىلع هميرحت لمتحيو :لاق مث «ثنحلا نم صلختيل ةعمجلا ةالصب همزلي

 لزنم ةعمجلا باجيإ نآ نيتلأسملا نيب عماجلاو ءىش همزلي ال هنإف تضاحف ةليللا هذه ىف هتجوز

 ةلزنم لزنم ضيحلا ىف ءطولا ميرحت نأ امك ثنح الو ةعمجلا ىلصيف ىأ ىعرشلا هاركإلا ةلزنم

 .هدلب نم بيرق دلب ىف ةعمجلا هنكمي اذإ ةلأسملا ةروصو ثنح الو ًاطي الف ىأ « ىعرشلا هاركإلا

 لَه] ةيناثلا ىفو ةدجسلا ملأ ةعمجلا حبص نم ىلوألا ةعكرلا ىف أرقي نأ بحتسي :ةسداسلا

 مدآ نإف ةمايقلا ركذو ناسنإلا قلخ ًأدبم نم نيتروسلا ىف امل كلذ ىف ةمكحلاو ١[« دالا ( یتا

 ةهاركو ةيناثلا ىف اعم امهأرق ةدجسلا ريغ ىلوألا ىف أرق ولو ةعاسلا موقت هيفو ةعمجلا موي قلخ

 نم ىلوألا ةعكرلا ىف ةعمجلا كرت ول امك نيتروسلا ةليضف مواقي ال ىلوألا ىلع ةيناثلا ةءارق ليوطت
 ىلعألا كبر مسا حبس أرقي نأ اًصضيأ نسيو «ةيناثلا ىف نوقفانملا عم اهأرقي هنإف ةعمجلا ةالص

 برغملا ةالص ىف أرقي ناك ك ىبنلا نأ ءايحإلا ىف هركذو باوصلا ىلع ةعمجلا ةالص ىف ةيشاغلاو

 4 م ٌدَحأ هلا وه لف مو ١[ :نورضاكلاا 4 © نورفاَكلا اهيا اي لق : اًضيأ ةعمجلا ةليل نم
 :صالخإلا] ١[

 ىلع هللا عبط اهتأي ملف اهعمس مث اهتأي ملف ةعمجلا موي ءادنلا عمس نم» س ىبنلا لاق :ةعباسلا
 ةعمجلا مهمزلت دلب نم ءادنلا مهيلع ةعمج ال ةيرق نم دحاو عمس ولو ‹قفانم بلق هبلق لعجو هبلق

O O 

 ضرف هللا نإ» 5 ىبنلا نعو «ةعامج مهرثكأ ىلوألاف نيدلب نم ءادنلا عمس ولو ةعمجلا هتمزل مهنم

 ةالص الف الأ ءاهب اًفافختسا اھکرت نمف ہذه مکتنس یف اذه مکرھش یف اذه مکموی یف ةعمجلا مکیلع
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 بات نمف هرمع ىف كراب الو هلمش هللا عمج الف الأ هل جح الف الأ هل ةاكز الف الآ هل موص الف الأ هل

 لاقو . «هرهظ ءارو مالسإلا ذبن دقف رذع ريغ نم اًنالث ةعمجلا كرت نم» :ةي هنعو . هيلع هللا بات

 .روذعم ريغ ناك اذإ هفصنب وأ رانيدب قدصتي نأ ةعمجلا كرت نمل بحتسي ىدرواملا

 ةنيدملاب تضرف :فارعألا ةروس ىف ىوونلا لاقف « ةعمجلا ةضيرف تقو ىف اوفلتخا :ةنماشلا

 . ةكمب تضرف اهنأ دماح ىبأ نع بذهملا حرش ىفو

 ةأرملاو دبعلاك هيلع ةعمج ال نم مارحإ حصي ال :نيسح ىضاقلاو ىوغبلا لاق :ةعساتلا

 نوفلكملا نوخلابلا روكذلا رارحألا مهو لامكلا لهأ نم نيعبرأ مارحإ دعب الإ «بيرغلاو
 امل «ربنملا ىلع اللب ىبنلاو اوضفنا ةباحصلا نأل نوعبرألا نودب حصت ةفينح ىبأ دنعو نونطوتسملا

 الب ىبتلا لاقف رساي نب رامعو هللا دبع نب رباجو ةرشعلا مهو الجر رشع ىنثا الإ ةراجتلاب ةيحد ءاج
 دبعلا نم ةعمجلا حصتو ران ىداولا مهيلع هللا مرضأل اًعيمج اوجرخ ول هديب ىسفن ىذلاو»

 دب الو مهب دقعنت الو مهب حصت الو دترملاو ىدتعملا ناركسلا مزلتو مهب دقعنت الو ةأرملاو رفاسملاو
 مدقت امك ةدرلاب هؤوضو ضقتني الف دترملا امأو هؤوضو ضقتني ناركسلا نأل ءةداعإلاو ءاضقلا نم

 بجتو وفعلا وجري فذاق وأ لتاق ىلع ةعمجو «هب دقعنتو همزلت الو ضيرملا نم حصت ةالصلا نأ ىف

 . ملعأ هّللاو . ةعمجلا طقسأ ةعامجلا طقسأ رذع لكو ىنازلا ىلع

 ةاكزلا لضف :باب
 ريقفلا نيب قرفلا ىتأيسو ٠١[« :ةبوعلا]  نيكاسمْلاو ءارقفلل تاقدصلا اًمَنإ» : ىلاعت هللا لاق

 ةنجلا ىف تعلطا» :دلي ىبنلا لاق ا ی ا ار «ةقدصلا باب ىف نيكسملاو

 ىف ملسمو ىراخبلا هاورو «ءاسنلا اهله رثكأ تيأرف رانلا ىف تعلطاو ءارقفلا اهلهأ رثكأ تيأرف

 ةنجلا باب ىلع نانمؤم ىقتلا» :ل لاقو «ءاينغألا اهلهأ رثكأ تيأرف «ديج دانسإب دمحأ مامإلا ةياور

 لخدأ مث سبحي نأ هللا ءاش ام ىنغلا سبحو ةنجلا ريقفلا لخدأف ايندلا ىف اناك ريقف نمؤمو ىنغ نمؤم
 نإ ىح اي :لاقف كع فخ يج يح دعقل لاو كبش اذا ىا الاف :رقفلا قلف جلا

 تردصل ريعب فلأ هدرو ول ام قرعلا ىنم لاس ىتح كيلإ تلصو ام اهيرك اعيظف اًسبح كدعب تسبح
 ىبنلا لاقو . ةي ىبنلا بقانم ىف ةدايز اذه ىلع ىتأيسو «ىوق ديج دانسإب دمحآ مامإلا هاور «هنع

 :ةشقاع تلاق «ةمايقلا موي نيكاسملا ةرمز ىف ىنرشحاو اًتيكسم ىنتمأو اتيكسم ینیحآ مهللا» ا

 اتيكسم ىدرت ال ةشئاع اب اًقيرخ نيعبرأب مهئاينغأ لبق ةنجلا نولخدي مهنأل» :لاق ؟هّللا لوسر اب ملو

 لاق . .ىذمرقلا هاور «ةمايقلا موي كبرقي هللا نإف مهيبرقو نيكاسملا ىبحأ ةشئاع اي «ةرمت قشب ولو

 عضاوتلا لهأ نيكاسملاب دارملا ىبطرقلا

 انل تضرف ىتلا انقوقح انوملظ انبر نولوقي ءارقفلا نم ءاينغألل ليو» :*> ىبنلا لاق :ةطعوم

 .«مهندعبألو مكنيندأل ىلالجو ىتزعو لوقيف
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 ال هنإف رذنلا لوبق نم هل روذنملا عنتما ول ام فالخب مثأ اهذخأ نم ةاكزلا قحتسم عنتما ول :ةلأسم

 هيلع بجوأ ذا عراشلا نإف لاملا بر فالخب كلذب هسفن مزلأ ىذلا وه ردانلا نأ قرفلاو «مثأي

 «ناضمر ىف رفاس نمل رطفلا زوجي هريظن مالسإلا ناكرأ دحأ ليطعت اهذخأ نم عانتمالا ىفو ةاكزلا

 ةالصلل اكرات غلب نمل ةاكزلا عفد زوجي الو :ىواتفلا ىف ىوونلا لاق هرذن مايص ىف رطفلا زوجي الو

 غلب نإف ةاكزلا عفد نيح ىلإ ةالصلل اكرات رمتسا اذإ اذه « هيلو هل اهضبقي لب هضبق حصي ال هيفس هنأل

 . هضبق حصو هيلإ اهعفد زاج هيلع رجحي ملو كلذ دعب اهكرت مث ايلصم

 الو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذّلاو :  ىلاعت هلوق ىف نيرسفملا ضعب لاق :ىلوألا :ناتدئاف

 مههابج اھب ٰیوکتف منھج ران یف اھیلع ٰیمحی موی C9 میلا باذعب مھرشبف هللا لیبس یف اھنوقفی
 ءاج اذإ لئاسلا نأل اهريغ نود اهركذب ءاضعألا هذه صخ امنإ ١ ۴١[« :ةبولا] € مهروهظو مهبونجو

 نيدلا رخف مامإلا لاق «هرهظ هيلويف اًثلاث لأسيف هبنجب فرحنيف ايناث لأسيف ههجو ريغت لاملا بر ىلإ
 .لاملا عيمجب اهقلعتل طقف ةاكزلا ردقب ال لاملا عيمجب نووكي مهن ةيآلا رهاظ :ىزارلا

 ةضفلا نأل ء[١١ :ةبولا] هللا ليبس ىف اهنوقفني الو ] : ىلاعت هلوق ىف ريمضلا هللا درفأ :ةيناثلا

 ةراجتلا نأل ء[١٠ :ةممجلا] اهلِ اوضقنا اوه وأ ةراجت اوأر ادو : ىلاعت هلوقك بهذلا نم رثكأ

 موصلا نم رثكأ ةالصلا نأل ء[١٤ :ةرقبلا]  ةالّصلاو ربصلاب اونيعتساو ] : ىلاعت هلوقو وهللا نم رثكأ
 . رخآلا ىف لخاد امهنم ًالك نأل هدرفأ ليقو «موصلاب ربصلا دهاجم ريسفت ىلع

 هربق اورفح تام املف لاملا ريثك لجر -امهنع هللا ىضر - سابع نبا نمز یف ناک .تیاحح

 هيف نابعثلا اودجوف اورفحف هريغ اورفحا لاقف كلذب سابع نبا اوربخأف «اًميظع اتابعث هيف اودجوف
 . هعم هنفدب مهرمأف ةاكزلا عنمي ناك هنإ اولاقف هلاح نع هلهأ سابع نبا لأسف روبق عبس اورفح یتح

 هدلو ءاجف تام مث راند یتئام الجر عدوآ الجر نأ ةبعکلا لوح هب قثأ نم یکح :هفلؤم لاق
 تيملا ربق اورفحا لاقف مكاحلا ىلإ اعفارتف كلذ ىلع ةدايزلا دلولا ىعداف هيلإ اهعفدف ةعيدولا بلطو

 تناكل رثكأ تناك ولو «ةعيدولا ردق ىلع تايكلا نأ : مكاحلا لاقف «رانلاب ةيك ىتئام هيف اودجوف

 ىضر -بلاط ىبأ نب ىلع نع ىزارلا نع مدقت ام ديؤي اذهو ةاكزلا عنمي ناك هنأل اهردق ىلع تايكلا

 وخستف هرهظ حسميف ةنجلا نازخ نم اكلم هيلإ ثعب اًريخ هدبعب هللا دارأ اذإ ل ىبنلا نع -هنع هللا

 . ةاکزلاب هسفن

 هلاعدو الام هل عمجف #4 ىبنلا ىلإ هرقف اكشف ةبلعث هل لاقي لجر 5 ىبنلا نمز یف ناک ةباکح
 نم ال ىراصنلاو دوهيلا نم ذخؤت ةيزجلا نإ لاقف ةاكزلا × ىبنلا هنم بلطف « هلام رثكف ةكربلاب

 ليربج لزنف اًقاعض اًمنغ هيلإ لسرأف «فيسلا امإو ةاكزلا امإ» #5 لاقو ءاًيناث هنم بلطف شيرق
 : ىلاعت هلوق كلذف ءرفكلا سابل هسبلأو هبلق نم ناميإلا سابل عزن دق ىلاعت هللا نإ دمحم اي :لاقو
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 ءاج هنأ مل ةبلعث ريغ نع ىزارلا هاكح ةيآلا ء١۷ :ةبرملا] ( هلضف نم اناثآ نع هللا ههاع نم مهنمو

 هنم ةه ىبنلا اهلبقي ملف ةفدصلاب

 مهلاوُمأ نم ذخإ» :لاق اهذخاأب ىلاعت هرمأ دقو اهلبقي ال نأ ة ىبنلل زاج فيك :ليق ناف

 ٠٠١[. :ةوتلا]  ةقدص

 اهب ىتأ هنأ لمتحيو اهئادأ نم هريغ عنتمي الل اهلوبق نم هعنم ىلاعت هللا نأ دعبي ال :ىزارلا لاق

 . ءايرلا هجو ىلع

 ران نم عاجش ةمايقلا موي هءاج الإ هلام ةاكز ىدؤي ال لجر نم ام» دب یبنلا لاق :ةظعوم

 رقبلاو لبإلا ثيدحلا ىف ركذو ؟ةنس فلآ نيسمخ هرادقم ناک موي یف هرهظو هنجو هتهبج اهب یوکتف

 ناك موي ىف اهارخأ هيلع در اهالوأ رم املك اهفالظأب هأطتو اهنورقب هحطنت اهتاكز دؤي ملاذإ منغلاو

 هيلع - لاقو . «ةاكزلا سبحب الإ رحب الو رب ىف لام فلت ام» دب ر ٤ لاقو «ةنس فلأ نيسمخ هرادقم

 ىناربطلا هاور «مالسإلا ةرطنق ةاكزلا» -مالسلا

 ىف رانلا ىلع همدو همحل مرحي نمؤملا كلذك هنم ةيزجلا ذخأب هلامو همد مرحي رفاكلا :ةفيطل
 . سفن بيطب ةاكزلا جرخأ اذإ ةرخآلا

 تامرحملا نع اهفك ىهو ءاضعألا ةاكز ىف :لصف

 ٣٣۹ :ءارسإلا ( © الوؤسم هنع ناك كملوأ لك دازفلاو رصَبْلاو عملا نإ : ىلاعت هللا لاق

 ناسنإلا نإف «نطبلا ىف ىذلا ماعطلا ررض نم دشأ نذألا ىف عقي ىذلا مالكلا ررض ىلازغلا لاق

 موق ثيدح عمس نم ثيدحلا ىفو ملكتملا كيرش عمتسملاو رمعلا عيمج ىقبي دق مالكلاو هطوغتي

e E Eر  

 ا از ES = نم

 . (لاجرلا نم ءاسنلل ليو ءاسنلا نم لاجرلل ليو نايداني ناكلمو الإ

 مهس نم كب ذوعأ ىنإ مهللا :لوقي وهو فاوطلا ىف الجر تيأر : نيحلاصلا ضعب لاق :ةياكح

 مهس ىنباصأف هج ولا نسح مالغ ىلإ ةدحاولا ىنيعب ترظنف اًمئاط تنك لاقف كلذ نع هتلأسف «رثاغ

 كانيمرف ةربعلل ةدحاولا كنيعب مارحلا ىلإ ترظن ابوتكم هيلع تيأرف ىنيع نم هتجرخأف ءاوهلا نم
 رئاغلاو انتفرعم ركنت ىتح كبلق ىلع ةعيطقلا مهسب كانيمرل ةوهشلا نيعب ترظن ولو «بدألا مهسب

 . هيمار ملعي ال ىذلا وه

 هتخأ وأ همأ ىلإ رظني نأ لجرلا ىلع مرحيو اهريغوةوهشب نسحلا درمألا ىلإ رظنلا مرحي :ةلأسم
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 نأ الإ ضحت مل نإ رهش وأ ةلماك ةضيح وهو ءاربتسالا لبق هتيراج ىلإ ىتح ةوهشب ًالثم هتمع وأ

 . ملعأ هللاو «ئربتست ىتح اهؤطو ال اهيلإ هرظن لحيف ةيبسم نوكت

O O O ةفيطل: 

MS 

 :رححلا] ( مهن اجاوزأەب ۸۸[.

 لجرلا اذه ىف سرفتأ : ىعفاشلا لاقفدمحأو ىعفاشلا نامامإلا هيفو عماجلا لجر لخد :ةفيطل

 هلأسف ىعفاشلا هاعد غرف املف ىلصي لجرلا ناكو دادح هنإ هيف سرفتأ :دمحأ مامإلا لاقف «راجن هنأ

 غلبأ ىعفاشلا ةسارف هفلؤم لاق ادادح ماعلا اذه ىف انأو راجن ىضاملا ماعلا ىف تنك لاقف هتفرح نع

 . اًبلاغ رهظت هتعنص نإف دادحلا فالخب «ةفاسملا دعبو راجنلا ةفرح ءافخل

 نع هسفن عنمي أرجح همف ىف عضي -هنع هللا ىضر -قيدصلا ربك وبأ ناك ءايحإلا ىف لاق :ةياكح

 وهالإ هلإ ال ىذلا هّللاو :دوعسم نبا لاق «دراوملا ىندروأ ىذلا اذه لوقيو هناسل ىلإ ريشي مالكلا

 نانسألا نيب ام هيلع هللا لعج ناسللا رطخ نم هريغ لاقو ناسللا نم نجسلا لوط ىلإ جوحأ ءىش نم

 محر» : :للڳ لاقو «هتروع هللا رتس هناسل فك نمو هناسل یف مدآ نبا ایاطخ رثکأ» 5 لافو نيتفشلاو

 o A ES :ةلب لاقو «ملسف تكس وأ منغف اريخ لاق نم هللا

 اهنم ةعست ءازجأ ةرشع ع ةدابعلا -مالسلا هيلع - ىسيع لاقو «ىلوأ رانلا تناک هبونذ ترثک نمو هبونذ

 ءاجف اهيفام بيطأ انمعطأو ةاشلا هذه حبذا نامقلل ليقو «سانلا نم رارفلا ىف ءزجو تمصلا ىف

 لاقف «كلذ نع لئسف اهناسلو اهبلقب ءاجف اهيف ام ثبخأ انمعطأو ةاش حبذا هل ليق مث اهناسلو اهبلقب

 .اباط اذإ امهنم بيطأ الو اثبخ اذإ امهنم ثبخأ ناتغضم دسجلا ىف سيل

 وأ اتيع وأ ًالاحط وأ ادبك وأ اًشرك وأ اًبلق وأ ثنحهناسل لکأف امحل لكأي ال فلح اذإ :ةلأسم

 هدعاوق ىف ةمالعلا ثنح ًارطضم ةتيم لكأف اًمارح لكأي ال فلح ولو الف ةتيم وأ اكمس وأ امد وأ ءاعمأ

 نم ثنحي الف ىأ اًمحش الو اًمحل اسيل مانسلاو ةيلإلاو :جاهنملا ىف لاق نيسح ىضاقلا ىواتف نع

 . اهلكأف اًمحش وأ اًمحل لكأي ال نأ فلح

 ال اميف مالكلا كرتيلف هبلق هللا روني نأ دارأ نم :-هنع هللا ىضر -ىعفاشلا انمامإ لاق :دئاوف
 ال اميف مالكلا كرتو نيحلاصلا ةسلاجمو ءاملعلا ةسلاجم لقعلا ىف ديزت ةئالث -اًضيأ لاقو « هينعي

 تيأر اذإو :رانيد نب كلام لاقو هللا نم نالذخ هينعي ال اميف مالكلا : ىخركلا فورعم لاقو «هينعي

 هللا یضر -ةريره ىبأ نعو «كينعي ال اميف تملكت دق كنأ ملعاف كقزر ىف اًنامرحو كبلق ىف ةوسق

 نيفراعلا سودرف ىف تيرو ««مهينعي ال اميف امالك مهرثكأ ابونذ سانلا رشكأ»: خب ىبنلا نع -هنع
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 هيلع - ناميلس نأ ةرهاطلا بولقلا ىداح ىف تيأرو هينعي ال ام كرت اهرسيأ ءزج فلآ ىوقتلا

 ىلع رم هنأ هربخأف : لاق هنوربخيو تيرفعلا لوقي ام نورظني ارفن ثعبو هتیرافع ضعب ثعب -مالسلا

 ىلع ةكئالملا نم تبجع لاقف كلذ نع ناميلس هلأسف هسأر زهو ءامسلا ىلإ هسأر عفرف قوسلا

 نم تبجع ىأ «نولميام عرسأ ام مهنم لفسأ نيذلا نم تبجعو نوبتي ام عرسأ ام سانلا سوور

 . مهمالك نوبتكي ةكئالملاو مالكلا نوكرتي ال مهنإف سانلا

 دارأو كلذ نم بجعتي لعجف عوردلا عنصي وهو -مالسلا هيلع - دواد ىلع نامتل لخد :ةياكح

 لاقف برحلل تنأ عردلا معن : لاق دواد غرف املف هينعي ال اميف مالكلا نم هتمكح هتعنمف هلأسي نأ

 نوكي ةضف نم مالكلا ناك نإ :-مالسلا هيلع - ناميلس لاقو هلعاف ليلقو ةمكح تمصلا :نامقل
 : لاق ثيح لثاقلا نسحأ دقلو بهذ نم توكسلا

 هناسل هيلع ینجی قطان مکو هتوکسب ینملا لان تکاس مکو

 ةريبكت بقع ىلوألا ةفيطل تاتكس سمخ مامإلل ةيرهجلا ةالصلا ىف بحتسي :ىلوألا :دئاوف
 مهللا» :لوقأ :لاق لوقت ام ءارقلاو ةريبكتلا نيب كناتكسأ هللا لوسر اي :ةريره وبأ لاقو «مارحإلا
 ىقني امك اياطخلاو بونذلا نم ىنقن مهللا برغملاو قرشملا نيب تدعاب امك یایاطخ نيبو ینیب دعاب

 . حاتتفالا ءاعد بقع ةيناثلاو . «دربلاو جلثلاو ءاملاب ىاياطخ لسغا مهللا «سندلا نم ضيبألا بوثلا

 . عوكرلا لبق ةروسلا بقع ةسماخلا . نيمآ بقع ةعبارلا . نيلاضلا بقع ةثلاثلاو

 اهيلو اهجوز اذإ ركبلا اهنم لئاسم ىف الإ لوق تكاس ىلإ بسني ال : ىعفاشلا لاق :ةينالا

 لثملا رهم نودب بألا ريغل اهتوكس ىفكي الو ءفك ريغب ولو اهتوكس ىفكيف اهنذأتساو ربجملا

 ولو «راكبألا مكح اهمكحف ءطو الب تلاز وأ ةراكب الب تقلخ ولو ةبويثلاو ةراكبلا ىف اهلوق لوقلاو

 كلذكف اركب تناكف ةبويثلا طرشب اهجوزت وأ هل رايخ الف اركب تجرخف ةبويثلا طرشب ةيراج ىرتشا
 ةراكبلا تلاز تلاق نإف ء«مكاح ىلإ جاتحي الو روفلا ىلع رايخلا هلف اًبيث تجرخف ةراكبلا طرشو
 جوزلا ركنأف ىنضتفاف اركب تنك تلاق نإو حاكنلا خسفني مل تفلح اهنيميباهلوق لوقلاف هركنأف كدنع

 اهقلط نإ لب حاكنلا خسفني الو رهملا لامك عفدل هنيميب هلوقو خسفلا عفدل ةراكبلا ىف اهلوق لوقلاف

 رداق تكاس وهو اهيلإ لخدأو لمحف رادلا لخدي ال فلح ول اهنمو ءاهرهم فصن همزل لوخدلا لبق

 . حصألا ىلع ثنحي مل عفدلا ىلع

 ءاقستسالا نم عفني همحل لكأو ملس تكس نم :هحايص ىف لوقي فورعم ريطاطقلا :ةفيطل

 اذإو هررض لاز جريسلاب نهدو لخلاب خبط اذإو ءادوسلا ثرويو مضهلا رسع هنكل دبكلا فعضو

 ىلاعت هللا نذإب هرعش تبن هسأر عرقألا هب نهدو هباحصأل دبز ىف تلعج مث تقدو هماظع تقرحأ
 : تلق اهناقيم ىلع ةالصلا لاق لضفأ لامعألا ىأ هّللا لوسر اي : -هنع هللا ىضر -دوعسم نبا لاق
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 ىلإ بحأ لامعألا ىأ هباحصأل #5 ىبتلا لاقو كناسل نم سانلا ملسي نأ لاق هّللا لوسر اي اذام مث
 اًیهن وأ فورعمہ ارمآ الإ هل ال هلع مدآ نبا مالک لک» :ةلك لاقو ؛ناسللا ظفحوه» : لاق اوبتكف هللا

 . «ىلاعت هللا ركذ وأ رکنم نع

 تكس مث اهقلط نإو ةقلط عقو لاح ىف اهقلطي ملو قلاط تنأف كقالط نع تكس نإ لاق : ةلأسم

 . ةضورلا ىف هلاق نيميلا تلحناو ىرحأ ةقلط عقو

 ايه همأ تلاقف دحأ موي نيملسملا نم باش لتق : -هنع هللا ىضر -كلام نب سنأ لاق :ةياكح
 رثك نم -مالسلا امهيلع - ىسيع لاقو «هینعی ال امیف ملکتی مل ناک هلعل» خم ىبنلا لاقف «ةنجلا هل

 -هنع هللا یضر -لاقو «هسفن بذع هقلخ ءاس نمو هقلخ ءاس هلامج بهذ نمو هلامج بهذ هبذک

 نتن نم ًاليم هنع كلملا دعابت دبعلا بذك اذإ» لب ىبنلا لاقو بوذكلا ناسللا هللا دنع اياطخلا مظعأ
 ةعبرأ ةعفرلا نبا لاقو «مادقأ ةثالث ةوطخلاو ةوطخ فالآ ةعبرأ ليملا : ةضورلا ىف لاق «هپ ءاج ام

 ةعبرأ عارذلاو عارذ فالآ ةتس ليملا بذهملا حرش ىف لاقو لمحملا ريعبلا ةرطخب ةوطخ فالآ

 بذكلا لك» ةَ لاقو ناربش وهو ىمدآلا عارذ عارذلاب دارملا ةلدتعم ةضرتعم اًعبصأ نورشعو

 سانلا نيب حلصأ نم» ة5 ىبنلا لاقو «امهنيب حلصي نيلجر نيب بذك لجر الإ مدآ نبا ىلع بتکی
O 

 اوضغابت اذإ سانلا نيب حلصت :لاق «ىلب :لاق ءهلوسرو هللا اهبحي ةقدص ىلع كلدأ الأ بويأ اي»

 ناتهبب اونأت الو» : هباحصأل هتعيابم ىف ةي ىبنلا لاقو «قزرلا صقني بذكلا» لاق «اودسافتو

 نيب لاق امنإو «بذكلا وه ناتهبلا :ىراخبلا حرش ىف یوامربلا لاق «مکلجرأو مکیدیآ نیب هنورتفت
 . نيلجرلاو نيديلا نيب وهف رسيألا بنجلا ىف وهو بلقلا نم ًأشن هنأل مكلجرأو مكيدبأ

 «ةوبنلا ةجرد ىناث وهو هماظن هيفو همامت هبو نيدلا دامع قدصلا ةيريشقلا ةلاسرلا ىف لاق :ةدئاف

 امهو روجفلا عم هنإف بذكلاو مكايإو ةنجلا ىف امهو ربلا عم هنإف قدصلاب مكيلع» 5 5 ىبنلا لاقو

 ىف تيأرو «ةنجلا ىلإ ىدهي ربلاو ءربلا ىلإ ىدهي هنإف قدصلاب مكيلع» : رخآ ثيدح ىفو “رانلا ىف

 لاقو ءهعطق الإ ءىش ىلع عضو امف فيس قدصلا ىرصملا نونلا ىذ نع ىوونلل نيفراعلا ناتسب
 موي هبلق ىف ةيك تناك الإ هضوعب حانج لثم ىلع لجر بذكي ال هديب ىسفن ىذلاو» ۶ ىبنلا

 ايؤر مكدحأ ىأر اذإ» ۶ ىبنلا لاقو ةوبنلا ىف اهترافكو سومغلا نيميلا مكح ىتأيسو «ةمايقلا

 یھ امنإف ہرکی امم كلذ ریغ یأر اذإو یأر امب ثدحیل وآ اھیلع هللا دمحیلف هللا نم یه امنإف اهبحب

 حيحص ثيدح :ىذمرتلا لاقو «هرضت ال اهنإف دحأل اهركذي الو اهرش نم هَّللاب ذعتسيلف ناطيشلا نم

 مكقدصأ» :ة لاقو «هيلع ناك ىذلا هبنج نع لوحتيلو اًنالث ناطيشلا نم هّللاب ذعتسيلف ملسم ىفو

 . یبطرقلا هاکح «اًئیدح مكقدصأ اير
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 لعج نمو لوفلا هسكعو ةنسح اًمالحأ ثروي زرألا لكأ : ىوبنلا بطلا ىف ىبهذلا لاق :ةفيطل

 ىتبنا كيف هللا كراب اهقح ىف ةت ىبنلا لاقو هركي ام همانم ىف ري مل ةلقبلا ىهو ةلجرلا هشارف ىف
® & 

٤ 5 

 ىتأتل ةدحاو ةليل ىف نهيلع فاطف رثكأ ليقو ةأرما نوتس -مالسلا امهيلع - ناميلسن ناك .ةياكح

 فصآ هریزو هل لاقف هيلع كلذ قشف ةدحاو نيعو ةدحاو ديوةدحاو لجرب دلو هل دلوف دلوب ةأرما لك

 قرشملا تكلم دقفانأ امأ :لاقف «ءىش ىفانم دحاو لك قدصيو دلولا مأو تنأو انأ عمتجن

 ةأرملا تلاقو اهبحي ىبلقو ةرازولا ديرأ ال لوقأ انأو : فصآ لاقو ةيدهلا بحأ كلذ عمو برغملاو

 هللا درف اوعد مث «كلملا عم اهضايب نم ىلإ بحأ ناكل اريقف كتيحل داوس عم ناميلس اي تنك ول

 ةوالتو همايصو هتالص تلق نإو هللا ركذ دقف هللا عاطأ نم» :ةييىبنلا لاق هتكربب الماك ىبصلا
 ىناربطلا هاور «نآرقلا

 نانيعلاو نانذألا ىهو ةعبسلا ء ءاضعألا نم الإ ةيصعملا نوكتال .هريسنت يف ىن د ةفيطل

 للا لوسر دمحم للا الإ هلإ الو ةعبس منهج باوبأو «نالجرلاو جرفلاو نطبلاو ناديلاو ناسللاو

 ىبأ ىضاقلل ليقو « هللا لضفب منهج باوبأ نم اباب دستو وضع ةيصعم رفكت ةملك لك تاملك عبس

 . یربک یف هللا اهظفحف یرغص یف اهتظفح لاقف كؤاضعأ ریغنت ملو كنس ربك دق بیطلا
 د( ےس

 ىنأ كلذو قدصلا ىلع ىرمأ تينب : -هنع هللا ىضر - داق بع خت راکح

 الف قدصلا ىلع ىنتدهاعو اًرانيد نيعبرأ ىمأ ىنتطعأف ملعلا بلطأ ا ی تش

 نوعبرأ تلق «كعم ام لاقو « مهنم دحاو رمف ةلفاقلا اوذخأف برع انيلع جرخ نادمه ضرأ انلصو

 ینلاسف مهریبک یلإ ینذخآف هتربخأف كعم ام :لاقف رخآ لجر ینآرف ینکرتف هب ًازهآ ینآ نظف اًرانید
 اهدهع نوخأ نأ فاخأف قدصلا ىلع ىمأ ىنتدهاع :تلق قدصلا ىلع كلمح ام لاقف هتربخأف

 درب رمأ مث هللا دهع نوخأ نأ فاحأ ال انأو كمأ دهع نوخت نأ فاخت تنأ :لاقو هبايث قزمو حاصف
 مويلا تنأو قيرطلا عطق ىف انريبك تنأ هعم نم لاقف كيدي ىلع هلل بئات انأ لاقو ةلفاقلا نم هوذخأ ام
 . قدصلا ةكربب اعيمج اوباتف ةبوتلا ىف انريبك
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 ربكلا مذ ىف :باب

 (اداّسف الو ضْرألا ىف ولع نوديري ال نيذُلل اهلعَجن ةرخآلا راذلا كلت : ىلاعت هللا لاق
 لخدي ال ىأ ربك نم ةرذ لاقثم هبلق ىف نم ةنجلا لخدي ال» :ةت ىبنلا لاقو اربكت ىأ ء[۸۳ :صصقلا]

 ىف خيبوتلاو لاوهألا نم دبعلل لصحي امب ةمايقلا تاصرع ىف هنم جرخي لب ةنجلا هبحاص عم ربكلا
 ربجتملاو هيف سيل امب مظاعتملا وه :ربكتملاو نيربجتملاو نيربكتملاب منهج ترتوأ اذإ مويلا كلذ

 هللا لوحب كسمتيو هتوقو هلوح نم أربتي نم مهو ءافعضلاب ةنجلا ترثوأو هيلإ لصوتي ال ىذلا

 ةًأرما نبا انأ امنإف كيلع نوه هل لاقف يب هتبيه نم لجرلا دعتراف خب یبنلا ىلع لجر لحخدو «هتوقو

 عطقو ربكتلا داوم مسح كلذب ب ىبنلا دارأ : نيدلاو ايندلا بدأ ىف ىدرواملا لاق ديدقلا لكأت تناك

 . «بطحلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي بجعلا نإ» 5>. ىبنلا لاقو باجعإلا عارذ

 لجر لاقف ةاش حبذب رفس ىف هباحصأ رمأ ةَ ىبنلا نأ : ىفطصملا فرش باتك ىف تيأر :ةفيطل

 مكل عمجأ انآ ىلعو» :# ىبنلا لاقف ءاهخبط ىلع رخآ لاقو اهخلس ىلع رخآ لاقو ءاهحبذ ىلع

 .«بطحلا

 مث ةكئالملا حيبست عمس ىتح ءاوهلا ىف هدنجب اموي -مالسلا امهيلع - ناميلس عفترا :ةظعوم

 فسخل ربكلا نم ةرذ لاقثم مكبحاص بلق ىف ول : لوقي اًتوص عمسف رحبلا هيمدقب باصأ ىتح لزن

 لاقف هب بلقنی نآ ریرسلا دارأف هسفن هبجعأف ءارهلا یف هدنج عم هکلم ریرس یلع اموی بکرو «هب

 خسرف یف اخسرف نجلا هجسن ریرحو بهذ نم هریرس ناکو تنآ میقتست یتح : لاق مقتسا :نامیلس
 ىلع ءاملعلاو بهذلا ىسارك ىلع هعم ءايبنألا سلجف ةضفو بهذ نم ىسرك فالآ ةثالث هيلعو

 . ةضفلا ىسارك

 انا یسرکلا ىلع ملکتیو -هنع هللا ىضر -ىجنلوسفطلا مح رلا دبع ةودقلا خيشلا لاق :ةياكح

 هيلإ رظنف كعراصأ ىنعد : لاقو «لجر هيلإ بثوف اًمنع مهلوطأو رويطلا نيب ىكركلاك ءايلوألا نيب
 ةيانع نم اًراطنق هدسج ىف ةرعش لك تحت تدجوف هيلإ ترظن لاق مث هسأرب قرطأ مث ةرظن خيشلا

 فلأ نيرشعو اًعبرأو ةرعش فلأ ةئام ىمدآلا ىف هللا قلخ تايعبسلا باتك ىف ىنادمهلا لاق «هّللا
 لاقف «ىناليكلا رداقلا دبع خيشلا باحصأ نم دادغب نم لاق تنأ نيأ نم لجرلل خيشلا لاق مث ةرعش

 ةنس نيعبرأ تثكم دقو ضرألا ىف الإ ىناليكلا رداقلا دبع خيشلا ركذب عمسأ ام :نمحرلا دبع خيشلا

 كلت ىف رداقلا دبع خيشلا ناكو اجراخ الو ًالخاد ال رداقلا دبع خيشلا تيأر ام ةردقلا باب ىلع

 دبع نمحرلا دبع خيشلل الوقو جنوسفط ىلإ ابهذا نالف اي نالف اي لاقف هباحصأ عم ملكتي ةعاسلا

 ىف نم ىري ال بابلا ىلع نمو ةرضحلا ىف وهو بابلا ىلع تيتأ كل لوقيو كيلع ملسي رداقلا

 ىلع كل تجرخ دحأ هللا وه لق اهزارط ءاضيب ةديدج كل ةعلخ جورخ كلذ ىلع ةمالعلاو ةرضحلا

 املف امهدرف قيرطلا ىف نمحرلا دبع خيشلا باحصأ ادجو ابهذ املف ىلو فلأ رشع ىنثا ةداهشب ىدي
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 لاقفاذك لوقيو كيلع ملسي ىناليكلا رداقلا دبع خيشلا نإ :الان ںمحرلا دبع خيشلا ىلع اولخد

 .امهنع هللا ىضر -رداقلا دبع خيشلا قدص

 فاوطلا نم سانلا نوعنمي مدح هعمو فاوطلا ىف الجر تیأر : يحلاصلا ضعب لاق :ةياكح

 عضوم ىف تربكت لاقف كلذ نع هتلأسف سانلا لأسي دادغب رسج ىلع كلذ دعب هتيأر مث هلجأل

 سانلا ةنسلأ ىنع سبحأ بر اي اًضيأ ىسوم لاقو « هيف سانلا ربكتي عضوم ىف ىنناهأف س انلا عضاوتت

 الإ وفعي ادبع هللا داز امو ملسم حيحص ىفو كل هيفطصأ فيكف ىسفنل هتيفطصا ام ءىش اذه : لاقف

 ىتح ةجرد هللا هعفري ةجرد هلل عضاوت نم» :هب لاقو ىلاعت هللا هعفر الإ هلل دحأ عضاوت امو ازع
 . «نيلفاس لفسأ ىف هعلجي ىتحو ةجرد هللا هعضي ةجرد هللا ىلع ربكت نمو نييلع ىلعأ ىف هلعجي

 ؟تنأ نم : حون هل لاقف سيلبإ اهب قاع ةنيفسلا حون بكر امل -هنع هللا ىضر - نأ لاق :ةياكح

 ربق ىتأي نأ هتبوت هيلإ هللا ىحوأف ةبوتلا كبر نم ىل بلطأ :لاق ؟ديرت ىذلا ام :لاق «سيلبإ : لاق

 . اتيم هل دجسأ فیکف ایح هل تدجس ام انآ :لاقف كلذب هربخأف هل دجسيف مدآ

 مث ماع فلأ ةئام منهج ىف ثكمي هللا هنعل سيلبإ نأ -ىلاعت هللا همحر - ىفسنلا كذ :ةبيحع
 لوقيف هل دجساف هببسب رانلا كتلخدأ مدآ اذه سيلبإ اي لوقي مث ةنجلا نم مدآ جرخيو اهنم هللا هجرخي

 مدآك ةبوتلا نم ىجرت ةوهشلا نم دبعلا ةيصعم تناك اذإ : ةنييع نبا لاق ءارخآ هعيطأ الف الوأ هتيصع

 . سيلبإك الف ربكلا نم تناك نإو

 هعابف اميظع الام ثيواسل اگ ولم تنك ول * لاق و فا تجعأف 5 رملا ى فس ل ةطل

dG 

 تر لل تیا ل ر الا نف ر اذا دک یتا ناک ت ا یو ا وب ا ا

 ىلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو اًيوس ًارشب ىنلعجو ىقلخ ىوسو ىقلخ نسحأ ىذلا نيملاعلا
 ءادبأ ءوس اھلاق نم هجو سمی ال لوق ناکو ذيب هنم اهتعمس ذنم اهتكرت ام سابع نبا لاق «ميظعلا

 . نينيعلا لوح ثروي هنإف ليللاب ةآرملا ىف رظني ال ي ىبنلا نع ةريره ىبأ نعو

 : لاق ةجح ىأب :لاق «معن :لاق ةيبوبرلا ىعدت تنأ :لاقف نوعرف ىلع سيلبإ لخد :ةياكح

 «اروشنم ءابه مهرحس راصف سيلبإ سفنتف مهرحس اوقلأف مهعمجف ىل مهعمجا لاقف رحاس فلأب

 لب لاقف ىرحس مأ ىوقأ مهرحس نوعرفاي :لاقف مهرحس نم رثكأ هرحس رهظف اينا سفنتو

 نأ كزجع عم كاضري فيكف هدبع نوكأ نأ ىلاعت هللا ىناضري ال اذه عم انأ نوعرف اي : لاقف «كرحس

 . هکیرش نوکت

 باب ىلإ اًنايرع جرخي بلغ نم بعللا كنم ديرأ نوعرفل -اهنع هللا ىضر -ةيسآ تلاق .ةياكح
 ىنع ىحفصا :لاقف اًنايرع جرخاو دهعلاب فوأ تلاقف ةبلاخلا ىه تناكف كلذ ىلإ اهباجأف رصقلا
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 نم درجتف ةيهولألا طورش نم دهعلاب ءافولا نإف طورشلاب فوأف اًهلإ تنك نإ تلاقف ؤلؤل ةنازخ كلو
 نهيلع ضرعت كلذ لبق ةيسآ تناكو «هّللاب نمآو هتروص حبقل هب نرفك ىراوجلا هتأر املف هبايث

 «دجوت مل ةياغلا نأل ثنحي مل هيلإ لصت ملو هل تجرخف سرعلا ىلإ حرخت ال فلح ول :ةلأسم

 . هيلإ لصت مل نإو ثنحي هنإف تجرخف سرعلل تجرح نإ هلوق فالخب

 ةمئاقلاو ةمئاقلا نيب ايندلا ردق ةمئاق لك ةمئاق نيتسو ةئامثلث ىلع شرعلا هللا قلح امل :ةظعوم
 امف اهلشم هجو لك ىفو ًاهوجو اهلثم سأر لك ىفو سأر فلأ ةئامتسو فلأ فلأ هلو ماع ةئامسمخ

 اًقلخ هللا قلخي مل: لاق ءايندلا عسي ليدنق لك ليدنق فلأ ةئام اهيف قلعو ةنسلأ اهلشم مف لك ىفو

 نم اهنانسأو ءارمح ةتوقاي اهانيعو ءاضيب ؤلؤل نم اهسأر ةيحب هللا هقوطف اًمظاعت زتهاو ىنم مظعأ
 حانج لك ىف حانج فلآ نوعبس اهل ماع فلآ ةئامعبس اهلوط رمحأ بهذ نم اهندبوءارضخ ةدرمز
 اههاوفآ نم جرخي ناسل فلآ نوعبس هجو لك ىف «هجو فلآ نوعبس ةشير لك ىف ةشير فلأ نوعبس

 تقلخ مل برای : لاق شرعلا اهآر املف ايندلا مايأ ددعو رجشلا قروو رطملا رطق ددعب حيبستلا نم

 ردق ىلعاهقلخ سمشلا ىلاعت هللا قلح املو ىتمظع ىلإ رظنتو كتمظع ىسنت ىتح :لاق ؟هذه
 شرع دنع ءاتشلا مايأ ةعباسلا ءامسلا ىفو فيصلا مايأ ةعبارلا ءامسلا ىف ىهو ةرم نيتسو ةئامب ايندلا

 شرعلا تحت بارحم اهلو حون ةروس ىف ىبطرقلا هاكح -امهنع هللا ىضر -رمع نبا هلاق «نمحرلا
 مهنأل عولطلا نم تفعتسا تحبصأ اذإف حبصت ىتح هللا حبستو هتحت دجستف هرون نم ةقولخم ىهو

 یهو قوف ىلإ اهھجوو علطتف ءیش كلذ نم كيلع سيلف ىجرحا اهل لاقف هللا نود نم اهنودبعی
 هدابع فوخي نأ هللا دارأ اذإف اهنوبذجي كلم ديب ةورع لك ةورع نوتسو ةئامثلث اهلرون نم ةلجع ىلع

 اهديعتف ثوغلا ءامظعلا ميظع اي ىدانتف اهلك وأ اهضعب فسكيف كلفلا رحب ىف ةلجعلا نع تعقو

 لإ ىبنلا لأسو برغملا ىلإ قرشملا نم دحاو موي ىف اهب نوريسيف هللا نذإب ةلجعلا ىلع ةكئالملا
 سمشلا تراس معنو ال ىلوق نيب :لاقف كلذ نع هلآسف معن ال :لاق سمشلا تلاز له ليربج

 تقرحل كلذ الولو اهعولط دنع جلثلاب اهنوبرضي كلم فلآ نوعبس امهب لكوو «خسرف ةئامسمخ
 ردق ىلع رمقلا قلخ مث اهزجع تفرعف اهءوضرتسي باحسلاب اهرهقف تربكتف اهيلع نمو ضرألا

 ءىضي هرهظو ايندلا لهأل ءىضي ههجو -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق «ةرم نيرشعو ةئامب ايندلا

 ةروس ىف ركذ مث ٠١[« :حرن] ( ارون نهيف َرْمقْلا لعجو ل : ىلاعت هلوق ىف ىبطرقلا هاكح ءامسلا لهأل

 ًاليلق ًاليلق فالغلا ىف دوعي مث «هردب لماکتی یتح ءیش هنم رهظی ةليل لكف ءام نم فالغ یف هنأ سی
 مث ىفتخي مث ةليل نيرشعو نامث ىف كلفلا عطقيف لخنلا ديرج وهو «ميدقلا نوجرعلاب دوعي ىتح

 تاقولخملا بئاجع ىف ىنيوزقلا لاقو ايندلا ءامس ىف وهو ىسركلا رون نم قولخم وهو لاله علطي
 ةئامعبرأ هردقو عادصلاو ماكزلا جيهيو ندبلا فعضي رمقلا ءوض ىف سولجلاو مونلا نم راثكإلا
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 مدقت دئاوف هل ناتكلا ىلبيو نادبألا لحنيو نالخلا سنؤي رمقلا نأ هريغ دازو اليم نوعبرأو ةعبرأو

 نم رونلا دمتسي وهو سمشلا دئاوف نم رمقلا دئاوف عيمجو ىنيوزقلا لاق ةعمجلا باب ىف اهضعب
 مدآ اهيف لخدأف ةبيطلا انأ تلاق ةنجلا هللا قلخ املو هزجع فرعف ناصقنلاب هللا هالتباف ربكتف اهرون

 هللا هالتباف ةكئالملا هل تدجس امل هسفن ىلإ رظنف مدآ قلخ مث اهزجع تفرعف اًنايسن هرمأ فلاخف

 فاق لبج اهمظعأ ةيسارلا لابجلاب اهرهقف تربكت ضرألا هللا قلخ املو « ةطنحلا ةرجش نم هلكأب

 ةرضخو ماع ةئامسمخ هلوطةمجعملا ىازلاب ةدرمزلا :ىوونلا لاق ءارضخ ةدرمز نم هللا هقلخ
 نم اًضرأ نيعبس مث روفاكلا نم اًصضرأ نيعبس مث كمسلا نم اًصضرأ نيعبس هفلخ قلخو هنم ءامسلا
 طاحأو ديدحلا نم ًاضرأ نيعبس مث بهذلا نم اًضرأ نيعبس مث كسملا نم اًضرأ نيعبس مث ربنعلا

 لابجلا تربكتف «راتخيو ديريام ىلع رداقلا كلملا كرابتف اهبنذ دنع اهسأر ةيحب نيضرألا هذه

 ءاملا ربكتف ءاملاب اهرهقف رانلا تربكتف رانلاب هرهقف ديدحلا ربكتف اهروخص عطقي ديدحلاب اهرهقف

 حيرلا ربكتف ابرغو اًقرش هب رسي حيرلاب هرهقف باحسلا ربكتف ءالامشو انيمي هقرفي باحسلاب هرهقف
 ضرملاب هرهقف مونلا ربكتف مونلاب هرهقف ىمدآلا ربكتف حايرلا نم هعنمت تويبلا هل نبي یمدآلاب هرهقف

 ىيحي هحبذي رانلاو ةنجلا نيب ةمايقلا موي حبذلاب هرهقف توملا ربكتف «توملاب هرهقف ضرملا ربكتف -
 ليربج ليقو -مالسلا هيلع .

 تعلط دق سمشلا ىأر نمو لمعلا نسح ىلع ليلد مانملا ىف ىسركلاو شرعلا ايز :ةفيطل
 اهعبت نمو ريخ اهجوز نم تأر ةأرما تناك نإو ءالالح اًقزر لان الإو ةوق لان اًمكاح ناك نإ ةئيضم

 ةفغرأ ةعبرأ سمشلا نم تذخأ ىنأك تيأر : نیریس نب ال لجر لاق «هلجأ برق تباغ یتح همانم یف

 ىلع ليلد وهف اهبرغم نم تعلط دق سمشلا ايأر اذإ رفاسملاو ضيرملاو مايأ ةعبرأ دعب تومت لاف
 هايؤرو «بئاغ هل مدق هتيب ىف وأ همأ تتام ضرألا ىلع رمقلا ىأر نمو هدضب اهريغو ةمالسلا

 ذخأ نمو ريخف هيف تعمتجا نإو ةبيصم هيف ثدح ناكم نم طقس ابك وك ىأر نمو هورکم ضيرملل

 ىف لاق تارم نامث ايندلا ردق ىلع ءامسلا ىف بكوك رغصأو ىلازغلا لاق ءاحلاص ادلو قزر اًبکوک

 لاقو متاخلا ىلع صفلا بيكرتك بكرم اهضعبو دجسملا ىف ليدانقلاك قلعم اهضعب سئارعلا
 ىمرلا نإ نورشكألا لاق مث «هناكم ىلإ داع ناطيشلا قرحأ اذإ بكوكلا رجحلا ةروس ىف ىبطرقلا

 ضاضقنا لاقي نأ دعبي الو : ىبطرقلا لاق مث هدعب ناك : جاجزلا لاقو ي ىبنلا ةثعب لبق ناك موجنلاب

 دنع لاقي بذهملا حرش ىف لاق «هدعب نيطايشلل اًموجر تراص مث ةا ىبنلا لبق ناك بكاوكلا

 . هّللاب الإ ةوق ال هللا ءاش ام بكاوكلا ضاضقنا

 شرعلا ةلمح نيب لعجو ءاضييب ةؤلؤل نم ماع ىفلأب شرعلا دعب ىسركلا هللا قلخ :ةدئاف
 الولو «ماع ةئامسمخ باجح لك ظلغ رون نم اباجح نيعبسو ةملظ نم اباجح نيعبس ىسركلاو
 ةالف ضرأب ةقلحك ىسركلاو تاومسلاو ضرألاو شرعلا ةلمح رون نم ىسركلا ةلمح قرتحال كلذ
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 رونلا نم نول فلأ نيعبس موي لك ىسكي شرعلا ىف ركذو ةالف ضرأب ةفلحك شرعلا ىف نهو وهو
 .هجوأ ةعبرأ دحاو لكلو «ةعباسلا ضرألا تحت مهمادقأ «ةعبرأ شرعلا ةلمح نأ هريغ ىفو

 ليربج ىلإ هللا ىحوأف ىلاعت هللا ىلإ اکشف دیدش ضرم -مالسلا هيلع - یسومل لصح :ةفیطل
 اي ليربج لاق تام املف «توملا ضرم الإ اهدعب ضرم امف لعفف ىسومل هسبلأو ةيفاعلا صيمق ذخ
 امو بر اي :لاقف هيف دوعن ال انمرک نئازخ نم هانج رخآ ءیش لاقف ةيفاعلا صيمقب عنصأ امو بر

 دجوت سمشلا تعلط اذإف « ليللاب روثت ضارمألا نأ مرج الو لعفف سمشلل هسبلأ : لاقف هب عنصأ

 اي» :لاق ةي هنعو .تراد فيك اهعم رودت راهزألاو اههوجوب سمشلا لبقتست باودلا ىرتو ةحارلا

 نيفراعلا ناتسب ىف تيرو «ءافش اهرابدتساو ءاد اهلابقنسا نإف اهلبقتست الو سمشلل ربدتسا ىلع

 ىف ىبطرقلا لاق برعلا مامح اهنإف سمشلاب مكيلع -هنع هللا ىضر - باطحلا ني رج نع قوونلا
 ةنجلا ىف مدآ اي كبيصي ال ىأ ٨ :هط) 4 ® ىرعت الو اهيف عوجت الأ كل نإ : یلاعت هلوق

 . سمش رح الو شطع

 ردقت ال كنإ : لاق كشرع عيمج ىرأ ىتح ريطأ نأ ىل نذئا بر اي ةكئالملا نم كلم لاق :ةياكح

 بر اي لاقف «وهامك شرعلا اذإف رظن مث ماع فلأ نيرشع راطف هل نذأف هيلع ىنعأف : لاق كلذ ىلع
 مك بر اي لاق مث ماع فلأ نيعبس راطف برغملاو قرشملا نيب امك حانج لك ةحنجأ هللا هدازف ىنوق
 لك قوف ميظعلا انآ ىلاعت هللا لاقف ىلعألا ىبر ناحبس لاقف ةعاس فصن لاق كشرع نم تعطق

 دمحم اي لاق جارعملا ةليل تناك املف «ةبيهلا نم هتحنجأ تقرتحا دقو عجرف كماقم ىلإ عجرا ميظع

 . هيلع هتحنجأ هللا درف هل عفشف كبر دنع ىل عفشا

 الإ هلل دمحلا لاقف ةمعن هدبع ىلع هللا معنأ ام» ةا ىبنلا لاق : هللا دبع نب رباج لاق :ةدئاف
 هللا معنا ام» :ل لاقو «هبونذ هل هللا رفغ اًلاث اهلاق نإف اهباوث هللا ددج اناث اهلاق نإف اهركش ید

 اذ :ةلك ىبنلا لاقو ؛تمظع نإو ةمقنلا كلت نم لضفأ كلذ ناك الإ اهيلع هللا دمحف ةمعن دبع ىلع

 هاور ؟ميظعلا ىلعلا هَللاب الإ ةوق الو لوح ال نم رشكيلف اهءاقب دارأف ةمعن دبع ىلع هللا معنأ

 ىناربطلا

 ةميمنلاو ةبيغلا مذ ىف :باب

 : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق ء١ ةزمهلا1 4 ) ةَرمُل ةزمه لكل ليو » : ىلاعت هللا لاق
 ءافقلا ىف ةبيغلا ةزمللاو هجولا ىف ةبيغلا ةزمهلا ليقو ةبحألا نيب نوقرفملا ةميمنلاب نوؤاشملا امه

 بيعي ليقو «كباتغي ىأ ء[١٠ ةر ( تالا ىف كرمي نم مهمو : ىلاعت هلوق یف اًتضیأ لاقو
 ديلولا وهو زامه ةزمهلا لثمو «ناسللاب نوكت ةزمللاو نيعلاب نوكت ةزمهلا ليقو .كئادعأل كيلع

 ايث اريقح اًفيعض اتيهم فلحلا ريثك ناك لوألا لتاقم : لاقو فلخ نب ىبأ وه زامللاو ةريغملا نبا
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 لاق لهج وبأ ليقو موقلا نم سيل ىأ مينز تافصلا هذه عم ىأ كلذ دعب قلخلا ءىس لقع مئ ارجاف

 راصف هنم تنأف ینم دبع تنکم لب ال تلاق یبآ نم انآ له مینز هلوق یف الإ اھلک تافصلا هذه : همأل

 ةلاَمح هتأرماو )ل : یلاعت هلوق یف هریغو -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاقو ءانزلا دلو وه مينزلا

 :ا] ( © بطحلا ٠٠٠ قيرط ىلع ًاليل كوشلا حرطت تناك :ليقو «ةميمنلاب ىشمت تناك اهنأ

 ريرحلاك همادقآ تحت نوکیف لت دمحم .

 نمو «ةنسح فلأ هل هللا بتك مهيذؤي اًنيش نيملسملا قيرط نم جرخأ نم» :لب ىبنلا لاق :ةدئاف
 لأسي نم لزنم ىلإ وأ قتيرط ىلإ دشرأ نم» لي ىبنلا نعو ٠ةنجلا هلخدأ ةنسح هدنع هل هللا بتك
 .«ةجرد فلآ فلآ هل عفرو ةئيطخ فلأ فلآ هنع طحو ةنسح فلأ فلآ هل هللا بتك

 ىف ملعي هنإف رحاسلا نم رش مامنلا -هنع هللا ىضر -ةثلثملا ءاثلاب : ثكأ نب ىيحي لاق :ةظعوم

 ال : ةي لاقو رئاغصلا نم ةبيغلاو ‹ رئابكلا نم ةضورلا ىف اهدعو رهش ىف رحاسلا هملعي ال ام موي

 رخآ وهف ةبيخلا نم اًبثات تام نم -مالسلا امهيلع - ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأو «مامن ةنجلا لخدي
 نع هناسل فك نم» يو ىبنلا لاقو ءرانلا لخدي نم لوآ وهف اهيلع ارصم تام نمو ةنجلا لخدي نم

 قاسفلا a ا «ةمايقلا م هترٹسع هللا لاقآ و

 ءالؤه نم تلقف مهرفاظأب مههوجو نوشمخي موق ىلع ىب ىرسأ ةليل تررم» :
 . ؟مهضارعأ ىف نوعقيو سانلا نوباتغي نيذلا ءالؤه :لاق ليربج اي

 مرحم ىمذلا ةبيغ معن كبلقب ولو «هيف ناك نإو هركي امب كاخأ ركذت نأ ةبيغلا طباض :ةلأسم

 اقح ناک ایندلا یف هتل ءیرب اھنم وو ةملک لجر یل عاشآ لجز امہ :ةيغ ىبنلا لاقو ءاًضيأ

 نإ وأ ةئيطخ بسكي نمو : یلاعت هلوق یف یزارلا لاق «ةمايقلا موي رانلا یف اهب هیمری نا هلا یلع

 مثإلاو ةريغصلا ةئيطخلا ليق ١ :از ( © ایم اَمْلِإو اناتھب لمتحا دقق ائیرب هب مري م

 ليقو لتقلاو ملظلاك ىدعتملا بنذلا مثألاو «ناسنأإلا هب صتخي ىذلا بنذلا ةئيطخلا ليقو «ةريبكلا

 امذ ىأ اًناتهب لمتحا دقف دمعلاب لصح ام مثإلاو اوهسو ادمع ناك ءاوس هلعف ىغبني ال ام لك ةئيطخلا

 «ةرخآلا ىف بقاعمو ايندلا ىف مومذم لعفلا اذه بحاصل ةرخآلا ىف اًباذع ىأ اتيبم اًمثِإو ايندلا ىف

 ىف اًصقن كريغ هب تمهفأ ام لك طباضو ةراشإ وأ أطخ وأ اًظفل نوكت نأ نيب ةبيغلا ميرحت ىف قرف الو

 الإو ررض فخي مل نإ اهراكنإ بجيو اًضيأ اهعامتسا مرحي مرحت ةبيغلا نأ امكو ةبيغ وهف ملسم
 عامسلا كلذ دعب هرضي الف هريغ وأ ركذب لغتشا ةقرافملا ىلع ردقي مل نإو «سلجملا كلذ قرافيف

 ةا لاقو «ةمايقلا موي رانلا ههجو نع هّللا در هيخآ ضرع نع در نم» ل ىبنلا لاقو عامتسا ريغ نم
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 ىف هللا هلذأ هرصني مل نمو «ةرخآلاو ايندلا ىف هللا هرصن هرصنف هترصن عاطتساف هوخأ هدنع بيتغا
 .«ةرخآلاو ايندلا

 : لئاسم تس ىف حابت ةبيغلا نأ :ملعاو

 .اذكب نالف ىنملظ هفاصنإ ىلع رداق وه نمل لوقي نأك ملظتلا :ىلوألا

 نوكيو ءاذك لمعي نالف هتلازإ ىلع هتردق وجري نمل لوقيف ركنملا رييغت ىلع ةناعتسالا :ةبناثلا

 .مرحالإو ركنملا ةلازإ هدصق

 ارئاج كلذ ناك نإو «نبيعت ريغ نم صخش وأ لجر ىف لوقت ام ىتفملا لوقيف ءاتفتسالا : ةثلاثلا

 . كلذ هل لهف اذک لعفي

 دصق ىلع ملعملا لاحب بلاطلا ربخيف قساف وأ عدتبم نم ملعلا ذخأي هاري نأب ريذحتلا :ةعبارلا
 . كلذب الإ عفدني مل نإ اهلاح نم هملعي ام هل نيبيف ةقساف ةأرما بطخي هاري وأ ةحيصنلا

 اج ىبنلا نع بذهملا ىف تيأرو هتبيغ لحتف ةالصلا كراتك هقسفب ارهاجم نوكي نأ :ةسماخلا

 . سانلا هرذحي هيف امب قسافلا ركذأ

 . جرعألا نالفك فيرعتلا  ةسداسلا

 ىفو «ةمايقلا موي نيعلا روحلا هوجو ىف تاماش هللا هلعجي -هنع هللا ىضر -لالب داوس :ةفيطل

 ىف ليتق لوأ وهو -هنع هللا ىضر -رمع دبع عجهمو «نامقلو لالب ةثالث دوسلا ريخ ثيدحلا
 .مالسإلا

 املف هلزنم ىلإ لمحف هيلع اًيشغم عقوف عضومب اًموي -ىلاعت هللا همحر - ىناطلا درد رم :ةباكح
 هللا ىدي نيب ىل هتبلاطم ترکذف عضوملا اذه یف الجر تبتغا ینِإ ترکذ : لاقف كلذ نع لئس قافآ

 . یلاعت

 : لاق بطر هيف اًقبط هيلإ لسرأف كباتغا اًنالف نأ -هنع هللا ىضر -ىرصبلا نسحس ريق :ةياكح
 درق مامنلاو باتغملا : مصألا متاح لاقو «كنفاكأ نأ تببحأف كتانسح نم ىلإ تيدهأ كنأ ىنغلب
 . رانلا لهأ ريزنخ دساحلاو رانلا لهأ بلك باذكلاو رانلا لهأ

 نع هلأسف دامر ىرخألا ىفو لسع هيدي ىدحإ ىف سيلبإ -مالسلا امهيلع - ىسيع ىر :ةياكح

 مهرذقتسيف اودمري ىتح ماتيألا هوجو ىف هلعجأ دامرلاو نيباتغملا هافش ىف هلعجأ لسعلا : لاقف كلذ

 . ريخ مهب اولعفي الف سانلا
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 ميتيلل ناسحإلا ىف :باب
 لاقو ء[١٠ ۹ :ىحضلا] 4 © رهن الف لئاّسلا اًمأو 0 رهقت الف ميتيلا ماف : ىلاعت هللا لاق

 هرهقي ىأ ء[١١۳ :نوعاملا] © نيكسملا ماَعْط ىلع ضحي الو © ۲ ميلا عدي ىذّلا كلذف إل : ىلاعت

 ال ایبن قحلاب ینٹعب یذلاو» دل ىبنلا لاقو «ىبلعشلا هلاق عفدلا : ن

 تا چکا :ةال# لاق هفعضو «همتي محرو مالكلا هل نالأو ميتيلا محر نم ةمابقلا موي هللا بذعب
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 . ىطسولاو ةبابسلا نيب قرفو ةنجلا ىف نيتاهك وهو انأ تنك هدنع ميتي وأ ةميتي ىلإ نسحأ
 نأك همانم ىف ىأر ةليللا كلت ناك املف اًبوث هاسكف اًميتي دج وف ىصاعملا ريثك لجر ناك :ةياكح

 ءابوث ىناسك هنإف هنع اولخ لوقي ميتيلاب اذإو اهنم برق املف رانلا ىلإ هب رمأ دقو تماق دق ةمايقلا
 . ميتيلل ةمارك هنعاولخ ىلاعت هللا لبق نم ءادنلا رخف ءاذهب رمؤن مل اولاقف

 ميتيلاو «هل بأ ال ريغص ميتيلاو ىمذ ميتي فكي مل اًميتي وسکي نآ رذن ول . ةضورلا ىف لاق :ةلأسم

 نيبو اهنبل نع ىنغتسي نأ لبق حبذ ريغب اهدلوو ةميهبلا نيب قيرفتلا مرحيو هل مأ ال نم باودلا نم

 زوجيو حصألا ىف بألا اذكو «مألاك مألا دقف دنع دجلاو ةيصوو قتع ريغب زيمي نأ لبق همأو ىمدآلا

 شرع زتها ميتيلا ىكب اذإ» :لاق ة5 ىبنلا نعو ملعأ هّللاو مألا تيضر نإو هيبأ عم ال همأ عم هعيب
 انبر ةكئالملا لوقيف بارتلا ىف ذ هاب تبغ یذلا میتیلا اذه یکبأ یذلا نم یتکئالم ای لوقیف «نمحرلا

 لک هنعو «ةمايقلا موي ةيضرأ هاضرأو هتكسأ نم نأ اودهشا ىتكئالم اي ىلاعت هللا لوقيف ملعأ تنأ

 هلوق ىف -هنع هللا ىضر -ىدسلا لاقو «ماين سانلاو ليللاب ىرسي هنإف ميتيلا ءاكبو مكايإ» :لاق

 رانلا جرخت ٠١[« :ءاسلا] ارات مهنوطب ىف نوكأي امن املظ ماعلا لاومأ نولكأي نيا نإ ل : ىلاعت

 لک ىبنلا نعو ةنامألا باب ىف اذفنم رشع ىنثا ىمدآلا نأ ىتأيسو ةمايقلا موي مهندب ذفانم عيمج نم

 :ًارقف مه نم هللا لوسر اي ليقف ؟مههاوفأ نم رانلا ججأتت مهروبق نم اًموق ةمايقلا موي ثعبي» :لاق

 ٠٠٠ هسلاا  املظ ماتا لاومأ نولكأي نيذّلا نإ

 الو : ىلاعت هلوق الإ بابذلا اهيلع عقي ةظفل لكف اًقحصم نيتس تبتك : مهضعب لاق :ةفيطل

 نم نعافع نم الإ هلخدي ال اياب ةنجلل نإ» ب ىبنلا لاقو ء[١١٠ !مامنألا!  ميحْلا لام اوبرقت
 . «هملظ
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 ركذ بجنا ىف ىقلأ امل -مالسلا امهيلع - فسوي نأ -ىلاعت هللا همحر -ىفسنلا ركذ :ةياكح
 لعجتأ مقلق متسلأ : لجو زع لاقف اًتوص عمسأ بر اي :لاقف ءليربج هعمسف ىنسحلا هئامسأب هللا

 مهعم نوكن نأ انل نذئا انبر ةكئالملا لوقت ركذلل نونمؤملا عمتجا اذإ كلذكو ءاهيف دسفي نم اهيف

 زي دمحم ةمأل مكتعاط اولعجاف كلذ متلعف دقو هتانسح نم ذخأ ادحأ باعتسا نم ىتكئالم ای لوقیف

 . اماع ناك ةكئالملا لوق نأل اهيبن فرشل ةمألا هذه صئاصخ نم اذه لعلو :هفلؤم لاق

 اذإف بابلا لالخ نم رظنف ةليل ةنيدملاب فوطي -هنع هللا ىضر -باطخلا نب رمع ناك :ةياكح
 ةدحاو ىف هللا تيصع انأ نينؤملا ريمأ اي :لاقف «هنم لزنو تيبلا رادج ىلإ دعصف ارمخ برشي خيشب

 لاقو انيلع تسسجت تنأو ۱۲(۰ :تارجےلا] (اوسسجت الو : ىلاعت هللا لاق ثالث ىف تنو

 : ىلاعت لاقو هنم تلزنو رادجلا نم تدعص تنأو ]1۸4 :ةرتبا] © اهباوبأ نم تويبلا اوتأو ل : یلاعت
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 كلذ لعفت مل تنأو ٠[« :ر ر ( اهلهأ ىلع اوملستو اوسناتست یتح مكتويب ريغ اتویب اولخدت ال طم

 لوقي نآلاو هراج نم ىفتخي لجرلا ناكو هل هللا رفغي مل نإ رمعل ليو لوقي وهو جرخو «هنعافعف

 . رمع ینآر

 نمو ةنجلا اهب هللا هلخدأ الإ هيلع اهرتسيف ةروع هيخأ نم نمؤم ىرب ال :اي ىبنلا لاق :ةدئاف
 موي هتروع هللا رتس ملسملا هيخأ ةروع رتس نما کپ لاقو «ةرخآلاو ايندلا ىف هللا هرتس اًمسلم رتس

 . «هتيب ىف اهب حضتفي ىتح هتروع هللا فشك نمؤملا هيخأ ةروع فشك نمو ةمايقلا

 قساف هنأل هقدصي ال نأ ةميمن هيلإ لمح نم ىلع بجي :-مهنع هللا ىضر -ءاملعلا لاق :ةلأسم
 اذإو رفاسم انأف اومتأ :هفلخ نمل لاقو اًمامإ ناك اذإ ىلوألا لئاسم رشع ىف الإ لوبقم ريغ هربخو

 ةنيبلا نم دب الف هب اهقالط قلع اذإ الإ لمحلا عضو وأ رهشألاب ىتدع تضقنأ تلاق مث ةدتعملا تباغ

 ىلع بجو ناقوتلاب وآ هيلع ىلصيف رفاك مالسإب وأ ةميهبلا هذه حبذ وأ تلحتسا اهنأ وأ عضولا ىلع
 وأ ءاسنلاو لاجرلا ىلإ هعبط ليمب ربخأو شخ ناك وأ هيفكي ال ةقفنلا نم ذخأي ام نأو هفافعإ نبالا

 نيا هاكح لام وأ صاصق وأ انزلاب هسفن ىلع رقأ وأ نيئطاولا دحأ ىلإ هعبط ليمب هبشتملا دلولا ربخأ

 . ديهمتلا ىف ىونسألا دازو مامإلاو مومأملا فقوم ىف ماتلا لوقلا ىف دامعلا

 نإ : ةيآلا هذه لهأ نم تنأف ابذاك تنك نإ . لاقف مالك ٍيزعلا دبع نب رمعل لجر لاق :ةياكح

 میمنب ءاشم زامه : ةيالا هذه لهأ نم تئأف اًئداص تنك نإو c7 .تارجحلا] € ابتي قماف مکءاج

 -مالسلا امهيلع - ىسوم ىأرو .نينمؤلا ريمأ اي هللا ىلإ بوتأ :لجرلا لاقف ء[١١ .دتنا] ( ©
 . ةميمنلاب ىشمي الو هيدلاو قعي الو سانلا دسحي ال ناك : لاقف هنع هبر لأسف شرعلا لظ ىف الجر

 «بطحلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي دسحلا نإف دسحلاو مكايإ»  ىبنلا لاق :ةظعرم

 . «اودساحتي ملام ريخب سانلا لازي ال» :ديت لاقو
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 نم لاني الو ةمذم الإ سلاجملا ىف لاني ال دساحلا نأ ةرهاطلا بولقلا ىداح ىف :تسبا .و

 الإ ةمايقلا ىف لاني الو ةدش الإ عزنلا دنع لاني الو اًعزج الإ قئالخلا نم لاني الو ةنعل الإ ةكئالملا

 . ةحيضف

 ىذلا هّللاب ذوعأ هلل دمحلاو هلل كلملا ىسمأو انيسمأ :ىسمأ اذإ لاق نم» يب ىبنلا لاق :ةدئاف

 نم مصع هك رشو ناطيشلا نم ربو ًأرذو قلخ ام رش نم هنذإب الإ ضرألا ىلع عقت نأ ءامسلا كسمي
 .!دساحو نهاکو ناطیشو رحاس لک

 .هدابع دنعو هللا دنع مومذم مدآ ىنب نم مامنلا :ةدئاف

 ماقأف نيربقب انررمف اپ هللا لوسر عم یشمن انک :-هنع هللا یضر -: ب رم ع
 نالجر ناذه :لاق «هّللا لوسر اي كلام انلقف هصيمق مك دعترا ىتح ريغتي هنول لعجف هعم انمقأو

 ىذؤي رخآلا ناكو ء«لوبلا نم ئربتسي ال امهدحأ ناك نيه بنذب ادیدش اًباذع امهروبق یف نابذعی

 نيه ىأ ؟نيه» :ٍيپ هلوقو امهيلع امهزرغف نيتبطر نيتديرجب اعدف ةميمنلاب ىشميو هناسلب سانلا

 رثكأ» يب ىبثلا لاقو «لوبلا نم ةفاظنلا ىفو ةميمنلا كرت ىف ةقشم ال هنأل نيه ليقو ءامهدنع

 . «ربقلا ىف دبعلا هب بساحي ام لوأ هنإف لوبلا وقتا لاقو «لوبلا نم ربقلا باذع

 هزاغلأ ىف ىونسألا هصخو لضفأ امهعمجو رجح وأ ءامب ءاجنتسالا بجي لوألا لئاسم
 لوبلا ىف الإ كلذك ىشنخلاو ركذلاك كلذ ىف ىثنألاو لضفأ ءاملاف امهدحأ ىلع رصتقا نإف طئاغلاب

 ىجنتسملل نسيو مركلا باب ىف رجحلاب ءاجنتسالا ىف ضئاحلا مكح ىتأيسو رجحلا هيفكي الف
 جاجزب الإ ةساجنلل علاق رهوجو بهذ نم ولو دماج لك رجحلا ىنعم ىفو هلبقب ئدتبي نأ ءاملاب
 الو فيصلا مايأ سانلا لظ ىف الو ةرمثم ةرجش تحت هتجاح ىضقي الو مظعك موتخم ريغ بصقو

 طئاغلا امأو «قيرطلا ىف لوبلا ةهاركب ةضورلا ىف حرصو مهقيرط ىف الو ءاتشلا مايأ مهسمتشم

 - ةريره ىبأ نعو «قيرطلاك سانلا ثدحتمو مارح هنأ ةدعلا بحاص نع تاداهشلا باتك ىف ىكحف

 احمو ةنسح هل هللا بتك طئاغلا ىف اهربدتسي ملو ةلبقلا لبقتسي مل نم» جج ىبنلا نع -هنع هللا ىضر

 . یناربطلا هاور «هئیس هنع

 سجن اذإ اهنمو دجسملا اهنم روص ىف روفلا ىلع ةساجنلا ةلازإ بجي :داعلا نبا لاق :ةيناثلا

 ةالصلا تقو قاض نكل دعتي مل وأ هندب سيجنتب ىدعت وأ لسغلا دعب تيم نم تجرح وأ هريغ بوث
 . هندب یف هب یدعت اذإ ماشولا اذکو

 هرثكأو ىشمي سأب الو قفرب هركذ رثنيو حنحنتي لوبلا نم ئربتسيو ٠ ةضورلا ىف لات :ةشلالا
 .ةوطخ نوعبس

 ملعت تنك له : لاقف اًننهم بئذلا هءاجو -مالسلا امهيلع -بوقعيب فسوي عمتجاامل :ةفيطل
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 لصو امل : بئاقعلا باتك ىف لاق ةميمنلا تيشخ : لاق ىنتربخأ ال ملف : لاق « معن : لاق ؟فسويب

 ملو :لاق ءال :لاق ىدالوأ ربخأف :لاق ءال :لاق ؟فسوي تلكأ تنأ :لاق بوقعي ىلإ بئذلا

 : لاق تنآ نيأ نم بثذلا اهيأ : هل لاق هنأ ليقو اهلهأ نم سيل ىصاعلا ةمارك بئذلا مالك نأل : لاق

 ةعبس ىلو ادغ هحبذ ديريو كلملا هداص هنأ بئذلا ىنربخأو ماشلا ضرأب ىلاخأ بلطأ تثج رصم نم

 ىنربخأ : لاق «معن : لاق فسوي نع ربخ كدنعأ بثذلا اهيأ : بوقعي لاقف . اًئيش لكآ مل اًموي رشع

 عمجي نآ كبر لأسأ انأو : لاق كلملا دنع كيخأ ىف عفشأ انأف : لاق ةنجلا لخدي ال مامنلا : لاق هب

 نمو هعلق جنلوق هب نم هٹور نم برش نمو .جنلوقلا نم نمآ بئذلا دلج ىلع سج نم .ةدئاف

 لا يهر كلا دغ لالخ وحلو نالا انعام ركه راف زار هد نهك اذ ةه نخب
 .ةهاركلا عم -هنع

 ؟فسوي لكآ تنآ : هل لاقف اًبثذ ذخأ فسوي ابأ نأ ىنا نيدلا مجن سفت ىف تيأر :ةياكح

 لس :لاق ؟وه نیآ : لاق «معن :لاق ؟یح وهأ : لاق كدلو لكآ فيكف كمنغ لوح رودآ ال انأ :لاقف

 ةئامشلث مهو ةرايسلا هتذخأ املف انأ كربخأ فيكف كربخي مل نإ : لاق ىنربخي ال هنإ : لاق ليربج

 لاق رصم زيزعل هعيب اودارأو رصم اولخدو فسوي ىرتشا ىذلا وهو كلام مهريبك الجر رشع ةثالثو
 وهو یلام سأر كنم ديرأ : زيزعلل كلام لاقف هربخب هربخأو رح ىنإف اًتمث ىل ذخأت ال : فسوي هل

 ىلام سأر ريغ ذخآ ملف هب ینترمأ ام تلعف دق : فسویل لاق زیزعلل كلام هعاب املف اًمهرد نورشع

 فيك : لاقف ليربج ىلإ فسوي رظنف ادالوأ ینقزری نأ كبر لأسا : لاق ؟ىه ام لاق ةجاح كيلإ ىلو

 قزرأ ريدق ءىش لک ىلع وه نم اي لذیو زعی نم ايو عنمیو یطعیو عفريو عضي نم اي :لق لاق وعدأ
 ةيراج لك تلمحف ةليللا كلت نهيلع فاطف ةيراج رشع ىتنثا كلامل ناكو اًروكذ ادالوأ ريبكلا خيشلا

 . نیرکذب

 ليئارسإ ینب یقستسی ي -مالسلا هيلع - یسوم جرح : -هنع هللا یضر -ر بحال بعت لاق .ةیاکح

 مكاهنأ ىسوم اي :لاقفانل هنيب بر اي :لاقف اًمامن الجر مكيف نأل مكل بيجتسا ال هيلإ هللا ىحوأف

 كلذ سانلا اكشف لبنس الب عرزلا جرخف ىلاعت هللا نذإب رطملا لزنف اوباتف اًمامن نوكأو ةميمنلا نع
 قلاو ارونت دقوآ ىسوم اي قزرلا ىنولأس امو رطملا ىنولأس مهنإ ىسوم اي : هللا لاقف ىلاعت هللا ىلإ

 نأ ىتردق نم نإف ىسوم اي رظنا :لاقف رانلا طسو ىف تلبنسو تتبن دق ةطنحلاب اذإف « لعفف رذنلا هيف

 .ءاملا طسو ىف اهتبنأ الو رانلا ىف عرزلا تبنأ
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 هموصو بجر لضف :باب
 ىهلإ بجر نم ةليل لوأ ىف لاقي ةينغلا ىف -هنع هللا ىضر - ىناليكلا رداقلا دبع خيشلا لاق

 كلو ءنوبلاطلا كلضفو كفورعم لمأو نودصاقلا كدصقو نوضرعتملا ةليللا هذه ىف كيلإ ضرعت

 هل قبست مل نمع اهعنمتو كدابع نم ءاشت نم ىلع اهب نمت اياطعو بهاومو تاحفن ةليللا هذه ىف
 بر اي كفورعمو كلضفب ىلع دجف كفورعمو كلضف لمؤملا كيلإ ريقفلا كدبع انأ اهو ةيانع كنم

 هتاقبط ىف ىكبسلا ركذو بجر ةليل وأ ءاعدلا اهيف باجتسي ىتلا ىلايللا نم ةضورلا ىف دعو نيملاعلا
 :ةي ىبنلا نع ةكربلا باتك ىف تيأرو بجر نم ةليل لوأ ءافولا ىلاعت هللا لأس هنأ نايعألا ضعب نع
 . «ةنجلا هلخدي نأ هللا ىلع اًقح ناك بجر نم سيمحخ لوأ ماص نم»

 مويقلا ىحلا ناحبس بجر نم لوألا رشعلا نم موي لك لاق نم» :ةتب ىبنلا نع :ىلوألا :دئاوف
 ناحبس ةرم ةئام ثلاثلا رشعلا نمو دمصلا دحألا هللا ناحبس ةرم ةئام ىناثلا رشعلا نم موي لكو ةئام

 . «باوثلا نم ىطعي ام نوفصاولا فصي مل فوؤرلا

 ماص نمف ىتمأ رهش ناضمرو ىرهش نابعشو هللا رهش بجر نإ الأ» : ج ىبنلا نع :ةيناثلا

 هنم ماص نمو «ىلعألا سدورفلا نكسأو ربكألا هللا ناوضر بجوتسا اًباستحاو اًناميإ بجر نم اًموي
 نيبو هنيب هللا لعج مايأ ةثالث هنم ماص نمو ايندلا لابج لثم فعض لك نافعض رجألا نم هلف نيموي
 صربلاو ماذجلاو نونجلاو ءالبلا نم ىفوع مايأ ةعبرأ هنم ماص نمو «ةنس ةريسم هلوط اًقدنحخ رانلا

 نم جرح مايأ ةتس ماص نمو «ربقلا باذع نم نمأ مايأ ةسمحخ هنم ماص نمو لاجدلا حيسملا ةنتف نمو

 نمو ةعبسلا منهج باوبأ هنع قلغت مايأ ةعبس هنم ماص نمو ردبلا ةليل رمقلا نم ًاوضأ ههجوو ربقلا

 مايأ ةعست ماص نمو اهباوبأ نم باب موي موص لكب هل حتفي باوبأ ةينامث ةنجلل نإو مايأ ةينامث هنم ماص
 ىلع هل هللا لعج مايأ ةرشع هنم ماص نمو «ةنجلا نود دري الو هّللا الإ هلإ ال ىداني وهو هربق نم جرخ

 رشع دحأ هنم ماص نمو ةوطخ فالآ ةعبرأ ليملا نأ انمدقو هيلع حيرتسي اًشارف طارصلا نم ليم لك
 هللا اسك اًموي رشع انثا هنم ماص نمو هيلع داز وأ هلثم ماص نم الإ هنم لضفأ ةمايقلا ىف ري مل اًَموي

 لكأيف شرعلا تحت ةدئام هل عضوت اًموي رشع ةثالث هنم ماص نمو ايندلا نم ريخ ةدحاولا ةلحلا نيتلح

 الو تعمس نذأ الو تيأر نيع ال ام هللا هاطعأ اًموي رشع ةعبرأ هنم ماص نمو ةدش ىف سانلاو اهنم

 ماص نمو نينمآلا فقوم ةمايقلا موي هللا هفقوي اًموي رشع ةسمخ هنم ماص نمو «رشب بلق ىلع رطخ
 رضع عبا ماع نمو هالك عجز هيلا رظنيو نم رلا رؤزي نم ال وأ ىف ناک امری رش تس هم
 هتبق یف میهاربإ محاز اًموي رشع ةينامث هنم ماص نمو هيلع حيرتسي حارتسم طارصلا ىلع هل بصن اًموي

 .«مالسلا امهيلع -مدآو ميهاربإ رصق ءازإب ارصق هل هللا ینب اموی رشع ةعست هنم ماص نمو

 ماص نمو «ملعأ هّللاو ةمحازملا نم هلبق ام رسفي اذه لعلو :-ىلاعت هللا همحر -هفلؤم لاقو
 ايف لمعلا فناتساف كل هللا رفغ دقف ىضم ام امأ هللا دبع اي ءامسلا نم دام ىدان ام وپ نیر هتم
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 راكذأ نع مدقتو ةينقلا ىف -هنع هللا ىضر -ىناليكلا رداقلا دبع نيدلا ىيحم خيشلا هلك هركذ ىقب
 . فيعضلا ثيدحلاب لمعلا بحتسي هنأ ىوونلا

 ضرألاو ءامسلا لهأ نم نوفصاولا فصي مل بجر نم نيموي ماص نم» ك ىبنلا نع : ةثلاثلا

 نمو «ةمايقلا موي ةمارك فلأب هللا مكمركي بجر اومركأ» ديك هنعو «ةماركلا نم هللا دنع هلام

 : -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو «همآ هتدلو مویک هبونذ نم جرخ هرخآو هطسوأو بجر لوآ لستغا

 ةنس فالآ رشع مايصك بجر رشع عبار موصو ءةنس فالآ ةثالث مايصك بجر رشع ثلاث موص
 بجر لضف» :5# ىبنلا نعو ضيبلا مايألا ىف هريظن ىتآيسو ماع فلآ ةئام مايصك نيرشع موصو
 ماص هنأكف بجر نم اًموي ماص نم» 45# هنعو «مالكلا رئاس ىلع نآرقلا لضفك روهشلا رثاس ىلع

 ردلاب نيحشوم نيحانج هل هللا لعج بجر نم مايأ ةرشع ماص نم» :3 هنعو .(ةنس نيعبرأ

 مئاص الإ هلخدي ال اًرصق ةنجلا ىف نإ» : ًضيأ هنعو «طارصلا ىلع عماللا قربلاك امهب ريطي توقايلاو

 نم ىلحأو جللا نم دربأو نبللا نم اًضايب دشأ بجر هل لاقي رهن ةنجلا ىف نإ» : اًسضيأ هنعو «بجر

 ماص نم» اب ىبنلا نع ءادردلا ىبأ نعو «رهنلا كلذ نم هللا اقس بجر نم اًموي ماص نم لسعلا
 هللا ىلو اي رشبأ ءامسلا نم ىدون بجر ماص اذإف اًمئاق اًمئاص هرمع هللا دبع هنأکف بجر نم اًموی

 ةنجلا دريو اًناير هنم جرخيو اًناير ه ربق لخديو اًتاير توميف ةبرش هتوم دنع هاقسو «ىمظعلا ةماركلاب

 ميركلا ههجو ىلإ رظنلا ىه ىمظعلا ةماركلا دنع : -هنع هللا ىضر -ءادردلا وبأ لاق «اناير

 ءالؤه نابوث اي لاقف ىكبف روبق ىلع رمةلب ىبنلا نآ» -هنع هللا ىضر -ںابوث نع :ةعبارلا
 ام ةليل اوماقو بجر نم اًموي ءالوه ماص ول نابوث اي مهنع فقخي نأ هللا توعدف مهروبق یف نوبذعی
 نم ام هديب ىسفن ىذلاو معن لاق ربقلا باذع عنمي ةليل مايقو موي موصب هللا لوسر اي تلقف «اوبذع

 «اهتليل مايقو اهراهن موص ةنس ةدابع هل هّللا بتك الإ ةليل موقيو بجر نم اًموي موصي ةملسم الو ملسم

 تيأرو «ىلاعت هللا راوج ىف ةنجلا اولخدا بجر ىماوص اي ىلاعت هللا لبق نم دانم یدانی» 3ک هنعو

 ميدقلا ىف ىعفاشلا ىكح مث «بجر موص نع ىهنلا ثيدح فعض ىهبلا نأ ىكبسلا نبا تاقبط ىف
 لعف نإو هبوجو لهاجلا نظي الثل ناضمر ريغ لماك رهش موص لجرلا ذختي نأ هركأ لاق هنأ

 لهاج وهف بجر موص نع ىهن نم : -هنع هللا ىضر-مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا لاقو «نسحف
 اهلضفأ وهو مرحملاو ةجحلا وذو ةدعقلا وذو بجر ىهو مرحلا رهشآلا مايص بابحتسا لوقنملاو

 اهلضفأ نأ رحبلا ىف ىذلا لب كلذك سيلو بجر اهلضفأ نآ رحبلا نع ةضورلا ةدايز ىف عقوو

 دنع مرحملا لوأب قالطلا عقو لاوش ىف وهو مرحلا رهشألا لوأ ىف قلاط تنأ لاق ولو «مرحملا

 .ةدعقلا ىذ لوأب روهمجلا دنعو « نييفوكلا

 ليربج هعبتيف باجحلا نم رون جرخيف نويبجرلا نيأ لاقي ةمايقلا موي ناك اذإ :ةسسم حلا
 مكسوۋر اچفوا مهل دعأ ىذلا عضوملا نوغلبيف رونلا كلذب نويبجرلا متي ىتح ليفارسإو ليئاكيمو

 ام ليقف «هّللا رهش بجر س ىبنلا نعو «مكزع لزانم ىلإ اولحتراو ايندلا ىف كلذ متيضق دقف
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 نم ةاتلوا دةقنأو هانا لع دللا باق فو ام دلا نجت ةو ملا ضصرفخم هال لا ا

 هرمع نم ىقبامل ةمصعو فلس ام عيمجل ةرفغم : ءايشأ ةثالث هللا ىلع بجوتسا هماص نمو هئادعأ
 هطسوأو هلوأ مص لاق هلك همايص نع فيعض انأ لجر لاقف ربكألا ضرعلا موي شطعلا نمأي ةثلاثلاو

 هلک هماص نم باوث یطعت كنإف هرخآو .

 . فيغرب موي لك قدصتي لاق عنصي ام بجر مايص نع زجع نمع ة5 ىبنلا لئس :ةسداسلا
 هل نم ناحبس مركألا زعألا ناحبس هل الإ حيبستلا ىغبني ال نم ناحبس لوقي لاق هدجي مل نإف : لايق

 رفغيف ىتمأ ىلع اهيف لجو زع هللا علطا بجر نم ةليل لوأ ناك اذإ» 5# هنعو «لهأ هل وهو زعلا
 هل اروفغم حبصأ ةليللا كلت ماق نمف نيدهتجملا لصاويو نيركاذلا برقيو نيبئاتلا مركيو نيبنذملل

 ال ىلالجو ىتزعو ىنلأساف ىلع كقح بجو دق ىدبع ىلاعت هللا هادان هلك رهشلا كلذ ماص نمو

 الف رشبأ ىلع ميركلا تنآو ىقلخ نم ىبیبح تنأو «یشرع تحت یراج تنآو ءاعد كل تددر

 طم ىبنلا ىلع تلخد :ديعس وبأ لاق رونلا باتك نع راكفألا ضور ىف ةياكح «كنيبو ىنيب باجح

 كاذامو : تلق هتكرب مظعأ ام موي ىأو هريخ رثكأ ام موي ىأ دیعس ابأ ای : لاقف بجر نم موی لوا یف

 دق ةبوتلا رهش نإ الأ ىداني اكلم هللا رمأ بجر نم ةليل وأ ناك اذإ ليربج ینربخآ : لاق ؟هَّللا یبن ای

 ام ردقب منهج هنع تدعابت بجر موي لوا ماص نم» ك هنعو «٠هيف هللا رفغتسا نمل ىبوطف لهتسا

 اهليل ماقو بجر نم مايأ ةثالث ماص نم : -هنع هللا ىضر -دوعسم نبا نعو ؛ضرألاو ءامسلا نيب
 هل ىضقيو ةريبك نيعبس موي لكب هل هللا رفغي اهليل ماقو ةنس فالآ ةثالث ماص نمك رجألا نم هلف

 دنع ةجاح نيعبسو فحصلا رياطت دنع ةجاح نيعبسو هربق ىف ةجاح نيعبسو عزنلا دنع ةجاح نيعبس
 .«طارصلا دنع ةجاح نيعبسو نازيملا

 نإ» :لاق ةت ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -ىناليكلا رداقلا دبع خيشلل ةينغنا ىف تيار :ةعباسلا

 ىبنلا نع دعس نب لهس نعو ٩ةنس فالآ ثالث موص هل بتك اًموي هنم ماص نم میظع رهش بجر رهش
 همايصب هعم ناك نم رمأو هماصف ةنيفسلا ىف اًحون هللا لمح هيفو مرحلا رهشألا نم بجر نإ الأ» :#
 بجر ىف قدصت نم» لك هنعو .«نايغطلاو رفكلا نم ضرألا هللا رهطو «قرغلا نم هللا هاجنأف
 لج ىبنلا نع ىسرافلا ناملس نعو «اًمره تام ىتح اخرف راط بارغ رادقمك رانلا نم هللا هدعاب
 امنأكف ةقدصب هيف قدصت نمو ةبقر فلأ قتعأ امنأكو «ةنس فلأ ماص امنأكف بجر نم اًموي ماص نم»

 هنعاحمو ةجرد فلأ هل عفرو «ةنسح فلأ هدسج ىلع ةرعش لكب هل هللا بتكو «رانيد فلأب قدصت

 هل ىنبو ةرمع فلأو «ةجح فلأ اهب قدصتي ةقدص لكبو هموصي موي لكب هل هللا بتكو « ةئيس فلأ
 . ارصق فلأ ةنجلا ىف

 كيلإ مايألا بحأو كيلإ تاقوألا بحأب ىنربخأ بر اي» :-مالسلا هيلع - مدا لاف :ةنماشلا

 ةقدصو ةالصو مايصب بجر نم فصنلا موي ىلإ برقت نمف بجر نم فصنلا ىلإ مايألا بحأ : لاق



 1A0 لوألا ءزجلا - سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن 185

 اًمئاص بجر نم فصنلا موي حبصأ نم مدآ اي هل ترفغ الإ ینرفغتسا الو هتیطعأ الإ اًئیش ینلأسی الف
 فصنلا ماص نم» ةي ىبنلا نعو «٠ةنجلا الإ ءازج هل نكي مل هلام نم اًندصتم هجرفل اًظفاح اركاذ

 ملك ىتلا ىه بجر نم فصنلا ةليل : سلاجملا نويع ىف لاقو ءةنس نيثالث مايصب هل لدع بجر نم
 نيلكوتملا ةكئالملل ةليللا هذه ىف ىلاعت هللا لوقيو ءءامسلا ىلإ اهيف سيردإ عفرو «ىسوم اهيف هللا
 . «ةنسح اهناكم اولعجاو اهوحما ةئيس لكف مهنيواود ىلإ اورظنا دابعلا نيواودب

 ةءولمم ءاضيب اًضرأ فاق لبج فلحخ ىلاعت هللا قلخ» : -هنع هللا ىضر -لتاقم لاق :ةعساتلا
 نم ةليل لك نوعمتجي «هّللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال هيلع بوتكم ءاول كلم لك عم ةكئالملا نم

 باوبأ ىلع ةبوتكم همايأو مرحلا رهشألا نم بجر» : ةت هنعو ةي دمحم ةمأل نورفغتسيو بجر
 رفغا براي :لاقف «بابلا قلغف هللا ىوقتب همايص متأ اًموي هنم لجرلا ماص اذإف ةسداسلا ءامسلا

 .«كسفن كتعدخ لاقو «هل رفغتسي مل هللا ىوقتب هموص متي ملاذإو «كدبعل

 ةادغلاب هللا رفغتسا نم نأ لجو زع هللا بتك ضعب ىف تأرق: هبنم نب بهو لاق :ةرشامعلا
 :الك ىبنلا لاق : -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو «رانلا ىلع هدسج مرح ةرم نيعبس بجر ىف یشعلاو

 ال نئادم هلل نإو رانلا نم ءاقتع هنم ةعاس لك ىف ىلاعت هلل نإف بجر رهش ىف رافغتسالا نم ورثكأ»

 بجر یف لاق نم» :ةل5 ىبنلا نع -امهنع هللا ىضر -سابع نبا نعو ««بجر ماص نم الإ اهلخدي
 بوتأو مويقلا ىحلا وه الإ هلإ ال ىذلا ميظعلا هللا رفغتسأ رصعلاو رهظلا نيب اميف ناضمرو نابعشو

 ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ ءاًروشن الو ةايح الو اتوم الو اًعفن الو ارض هسفنل كلمي ال ملاظ دبع ةبوت هيلإ
 نم ةليل لك ىف ىلاعت هللا لوقي ربخلا ىفو ««هتفيحص ناويد نم هتائيس باتك اوقرحا نيكلملا
 ىف ىنرفغتسا نمل رفاغ انآو ىیدیب لضفلاو «ىتمحر ةمحرلاو ىدبع دبعلاو ىیرهش بجر» : بجر

 رهش نابعشو ليلهتلا رهش بجر سلاجملا نويع ىف تيأرو ««هيف ىنلأس نم طعمو رهشلا اذه
 .ديمحتلا رهش ناضمرو حيبستلا

 باوث هل هللا بتک بجر نم نورشمعلاو عباسلا موي ماص نم» لغ ىبنلا نع :ةرشع ةيداحلا

 ىف نإ» :ةث ىبنلا لاق :الاق -امهنع هللا ىضر -ىسرافلا ناملسو ةريره ىبأ نعو ؛ارهش نيتس

 ىهو «اهماق ماع ةئام ماص نمك رجألا نم هل ناك ةليللا كلت ماقو مويلا كلذ ماص نم ةليلو اًموي بجر

 ىف ىعفاشلا عماجلا ىف تيأرو « ةينغلا ىف ىناليكلا رداقلا دبع خيشلا هاكح «بجر نم نيقب ثالثل

 ةنسح فلأ همايصب هل هللا بتك هيف قدصتو بجر نم نيرشعلاو عباسلا موي ماص نم : ىفاكلا ظعولا

 أرقي نيتعكر بجر نم نيرشعلاو عباسلا ةليل ىلص نم» :اعوفرم ربخلا ىف ءاجو «ةبقر فلأ قتعو
 تارم رشع لَ ىبنلا ىلع ىلص غرف اذإف «ةرم نيرشع دحأ هللا وه لقو باتكلا ةحتاف ةعكر لك ىف

 نيح نيلسرملا ديس اهب تصصخ ىتلا ةولخلابو «نيبحملا رارسأ ةدهاشمب كلأسأ ىنإ مهللا لوقي مث

 هللا نإف نيمركألا مركأ اي ىتوعد بيجتو نيزحلا ىبلق محرت نأ نيرشعلاو عباسلا ةليل هب تيرسأ



186 
 لرألا ءزحلا - سئافنلا بختنمو سلاحملا ةهزن

۱۸٦ 

 ةنمؤم الر نمؤم نمام» :35 ىبنلا لاقو «بولقلا تومت موي هبلق ییحیو هءادن وج ریو هءاعد بيجي
 ‹«تارم ثالث دحأ هللا وه لقو باتكلا ةحتاف ةعكر لك ىف أرقي ةعكر نيثالث رهشلا اذه ىف ىلصي

 ناكو هلك رهشلا ماص نمك رجألا نم هاطعأو هبونذ هنع هللا احم الإ تارم ثالث نورفاكلا اهيأ اي لقو

 ةالصلا هذه ىلصو هلك رهشلا ماص نإف ديهش لمع موي لك هل عفرو ةلبقملا ةنسلا ىلإ نيلصملا نم

 هجا تج وأو رانا نم هللا ءاجنأ

 ةكئالملا اهيمست ةليل اهنإف بجر نم ةعمج لوأ ةليل نع اولفغت ال» : ةي ىبنلا نع :رشع ةيناثلا
 ىف نوعمتجيو الإ نيضرألاو تاومسلا ىف كلم ىقبي ال ليللا ثلث ىضم اذإ هنأل كلذو بئاغرلا ةليل

 كيلإ انتجاح انبر نولوقيف «متئش ام ىنولس ىتكئالم اي لوقيف مهيلع ىلاعت هللا علطيف اهلوحو ةبعكلا
 لاق نيأ نم هل تلقف ذاعم تيقل» : لاق سنأ نعو ««كلذ تلعف دق هللا لوقيف بجر ماوصل رفغت نأ

 تلق انأ قدص لاقف اذكب كنع ذاعم ىنثدح هللا لوسر اي : تلقف وَ ىبنلا ىلع تلحخدف ةنجلا لخد

 ىف هللا اطعأ بجر ىف ةبرك نمؤم نع جرف نم» :ي ىبنلا نعو ء«كلذ تلق انأ كلذ تلق انآ كلذ
 . (هرصب دمارصق سودرفلا

 لبجلا اذه ىل قطنأ بر اي لاقف ارون ًألًالتي لبج ىلع -مالسلا هيلع -ىسيع رم :رشع ةشلاثلا

 هجرخآ بر اي یسیع لاق لجر یفوج یف لاق كربخب ینربخآ لاق دیرت یذلا ام هللا حور ای لاقف
 دمحم نمز ىلإ ةايحلا تلأس ىسوم موق نم انأ ىسيع اي لاقو «هجولا نسح خيش نع لبجلا قلفناف

 هجو ىلع له بر اي ىسيع لاقف لبجلا اذه ىف ىلاعت هللا دبعأ ماع ةئامتس ىلو هتمأ نم نوكأل ةي

 نم ىلع مركأ وهف بجر نم اموي دمحم ةمأ نم ماص نم ىسيع اي لاقف اذه نم كيلع مركأ ضرألا

 .اذه

 .هرب ءابلاو هدوج ميجلاو هللا ةمحر ءارلاف ءابو ميجو ءار فرحأ ةثالث بجر :ىلوألا :فئاطل

 عفرت بورحلا نأل مصألا ًضيأ همساو ءاًَبص هيف بصت ةمحرلا نأل بصألا همسا بجر :ةيناثلا

 لمع نع ىلاعت هللا هلاسيف ىضقنا اذإ هللا ىلإ عفري هنأل : ليقو «ةلصلص حالسلل هيف عمسي الف هيف
 رتسي نأ كدابع ترمأ تنأ بر اي لوقي مث تكسيف اًنلاث هلأسي مث تکسیف اینا هلاسی مث تکسیف هدابع

 همساو «مهيصاعم نود كتعاط تعمس مصألا انأف مصألا دمحم كيبن ینامسو اًضعب مهضعب

 مجر اًضيأ همساو هتمظع اذإ ءىشلا تبجر لاقي ميظعتلا وهو بيجرلا نم هقاقتشاو بجر اًضيأ

 . نينمؤملا اوذؤي الثل هيف مجرت نيطايشلا نأل ميملاب

 بچ ر : ليقو « بولقلا ريونتل ناصمرو بويعلأ رتسل نابعشو بونذنأ رأفغتسال بجر :هنلاثلا

 ةبوتلا رهش بجر ليقو «تاتسحلا فيعضقب ناضمرو ةعافشلاب نابعشو هللا نم ةرفغملاب صح

 . ملعأ هّللاو « ةبرقلا رهش ناضمرو ةبحملا رهش نابعشو
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 حيباستلا ةالص لضفو نابعش لضف :باب
 ةحتاف ىلوألا ةعكرلا ىف أرقي ةعكر ةرشع ىتنثا نابعش نم ةليل لوأ ىلص نم: ةع ىبنلا نع

 نم جرخو ديهش فلآ رشع ىنثا باوث ىلاعت هّللا هاطعأ تارم سمح دحأ هللا وه لقو ةرم باتکلا

 ل4 ىبنلا نع ةكربلا باتك ىف تيأرو «اًموي نينامث ىلإ ةئيطخ هيلع بتكي الو همأ هتدلو مويك هبونذ

 سيمخ رخآو ةنجلا هلخدي نأ هللا ىلع اقح ناك هنم سيمحخ رخآو نابعش نم سيمخ لوأ ماص نم»

E ss 
 | :ءاملعلا ضعب لاق «مايأ ةثالشب ولو همصيلف يلف ىناقلي نأ دارأ نمف رانلا ةنج نابعش» :ةا لاقو

 Ty 8 ا ق ا كو فر ى كب رها قب

 كتيأر هللا لوسر اي : تلق لاق ديز نب ةماسأ نعو «رهطملا وه ناضمرو رفكملا وه نابعش «٠ىتمأ

 هنع لفغي رهش كلذ : لاق ناضمر رهش ىف الإ روهشلا نم رهش ىف هموصت ال اموص نابعش نم موصت
 -سنأ نعو «مئاص انأو ىلمع عفري نأ بحأف سانلا لامعأ هيف عفرتو ناضمرو بجر نيب سانلا

 : اًضيأ هنعو ناضمرل اًميظعت نابعش مايص : لاقف مايصلا لضفأ نع لب ىبنلا لتس -هنع هللا ىضر

 ىلع ىلصي مث نابعش نم مايآ ةثالث موصي دبع نم امف ناضمر رهش مايصل نابعش موصب مكنادبأ اوقن»

 رهشلا اذه ىف حتفي ىلاعت هللا نأ ليربج ىنربخأو «هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ الإ هراطفإ لبق ارارم

 هنأل» :لاق ملعأ هلوسرو هللا انلق نابعش ىمس مل نوردتأ : لاق اًسضيأ هنعو ةمحرلا نم باب ةئامشلث

 نعو «نابعش» : لاق ؟ناضمر دعب لضفأ مايصلا ىأ ةا ىبنلا لس -هنع هللا ىضر -سنآ نعو

 رئاس ىلع نابعش لضفو مالكلا رئاس ىلع نآرقلا لضفك روهشلا رئاس ىلع بجر لضف» :لاب ىبنلا
 : ًضيأ هنعو «هقلخ ىلع هللا لضفك روهشلا ىلع ناضمر لضفو «ءايبنألا رئاس ىلع ىلضفك روهشلا

 باوث هللا هاطعأو نانجلا ىف فسوي قيفر ناکو «رانلا ىلع هدسج هللا مرح اموی نابعش نم ماص نم»

 ريكنو ركنم وهو ربقلا ةملظ هنع عفدو «توملا تاركس هيلع هللا نوه هلك رهشلا متأ نإف دوادو بويأ
 نم فصنلا ةليل ليربج ىنئاج» : لاق ب ىبنلا نع ةريره ىبأ نعو «ةمايقلا موي هتروع هللا رتسو
 اهيف هللا حنفي ةليل هذه : لاق ةليللا هذه ام : تلقف ءامسلا ىلإ كسأر عفرا دمحم اي :لاقو نابعش

 وأ اًتهاك وأ اًرحاس نوی نآ الإ ءائیش هب كرشي ال نم عيمجل هللا رفغي ء ةمحرلا باوبآ نم باب ةئامثلث
 رفغيف نابعش نم فصنلا ةليل هقلخ ىلع هللا علطي» : لاق لب هنعو «رمخ نمدم وأ انزلا ىلع ارصم
 ةليل ناك اذإ» 4ب ىبنلا نعو «ملسملا هيخأل مراصملا ىنعي نحاشملاو كرشملا الإ هقلخ عيمجل

 نم الأ هل رفغأف رفغتسم نم الأ لوقي ىلاعت هللا نإف اهراهن اوموصو اهليل اوموقف نابعش نم فصنلا
 . «رجفلا علطي ىتح اذك الأ اذك الأ هقزرأف قزرتسم نم الأ هيفاعأف لتبم



 ^ Aلوألا ءزجلا - سئافنلا بختتمو سلاجملا ةهزن 1883

 نع نابعش نم فصنلا موي نوموصي رحبلا ناتيحو عابسلاو رويطلاو نجلا نإ ةكربلا باتك ىفو
 . «بولقلا تومت موي هبلق تمي مل نابعش نم فصنلا ةليلو ديعلا ةليل ايحأ نم» ل ىبنلا

 ةليللا هذه ىف دهتجا دمحم اي :لاقو ةءاربلا ةليل ة5 ىبنلا ىلع لزن لبربج نأ :عانقإلا ىف ركذو

 نإف كتمأ رشب دمحم اي : لاقف ةيناث ةرم ليربج هاتأف اًمئاق ةي ىبنلا دهتجاف ةجاحلا ىضقت اهيف نإف

 ةنجلا باوبأ اذإف هسأر عفرف كسأر عفرا : لاق مث اًميش هب كرشي ال نم كتمأ عيمجل رفغ ىلاعت هللا

 ىلعو ةليللا هذه ىف عكر نمل ىبوط ىداني كلم لوألا بابلا ىلعو ةحتفم ءامسلا باوبأ ةياور ىفو

 نمل ىبوط ىداني كلم ثلاثلا بابلا ىلعو «ةليللا هذه ىف دجس نمل ىبوط ىداني كلم ىناثلا بابلا
 ىلعو «ةليللا هذه ىف هللا ةيشخ نم ىكب نمل ىبوط ىداني كلم عبارلا بابلا ىلعو ةليللا هذه ىف اعد

 له ىداني كلم سداسلا بابلا ىلعو ةليللا هذه ىف ريخ لمع نمل ىبوط ىداني كلم سماخلا بابلا
 ىلإ ليربج اي تلتف هل رف رف نم له ىدا فال نالا يالا یاخوا تلوم طيف لناس ن
 ددعب رانلا نم ءاقتع اهيف ىلاعت هلل نإ :لاق مث «رجفلا عولط ىلإ لاق ةحتفم باوبألا هذه نوكت ىتم

 . بلک ینب منغ رعش

 ةرخص هيف یأرف لبج ىلع -مالسلا هيلع - میرم نبا یسیع رم : راکفالا ضور یف لاق :ةیاکح
 معن : لاق تيأر امم بجعأ كل نيبأ نأ ديرتأ هيلإ هللا ىحوأف اهنم بجعتو ىسيع اهب فاطف «ءاضيب
 : لاقف موي لك ىقزر اذه :لاقف بنع ةرجش هدنعو ءارضحخ ةزاكع هديب لجر نع ةرخصلا تقلفناف

 لضفأ اًقلخ تقلخ كنظأ ام بر اي: ىسيع لاقف ةنس ةئامعبرأ ذنم : لاقف رجحلا اذه ىف هّللا دعت مك

 ةئامعبرأ هتدابع نم لضفأ وهف نيتعكر ة4 دمحم ةمأ نم نابعش نم فصنلا ةليل ىلص نم : لاقف هنم

 . ة* دمحم ةمأ نم ىنتيل ىسيع لاق « ماع

 هيلع نوظفاحي نوحلاصلا ناك اممو : -هنع هللا ىضر -ىنيردلا ربزعلا دبع خيشلا لاق :ةدئاف
 هاور ام اهتيفيكو رهظلا لبق لاوزلا دعب اهيلصي نأ ىغبني :راكفألا ضور ىف لاق «حيبستلا ةالص

 الأ كحنمأ الأ هامع اي : -هنع هللا ىضر -سابعلل لاق هنأ #5 ىبنلا نع سابع نبا نع ةمركع
 هثيدحو هميدقو هرخآو هلوأ كبنذ هللا رفغ كلذ تلعف تنأ اذإ لاصحخ رشع كب لعفأ الأ كيطعأ

 ةروسو باتكلا ةحتاف ةعكر لك ىف أرقت تاعكر عبرأ ىلصت نأ «هتينالعو هرسو هأطخو هدمعو

 وأ رشحلا وأ ديدحلا «تاحبسملا نم نوكت نأ ىغبني : راكفألا ضور ىف لاق «تارم عبرأ صالخإلا

 هّللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس لقف ةءارقلا نم تغرف اذإف نباغتلا وأ ةعمجلا وأ فصلا

 دجست مث ارشع اهلوقتف كسأر عفرت مث ارشع عكار تنأو اهلوقتف عكرت مث ةرم ةرشع سمخ «ربكأ
 كسأر عفرت مث ارشع اهلوقتف اًيناث دجست مث ءارشع اهلوقتف دوجسلا نم كسأر عفرت مث ارشع اهلوقتف
 بيغرتلا ىف لاق ةعكر لك ىف ةحيبست نوعبسو سمخ كلذف «مايقلا لبق ارشع اهلوقتف دوجسلا نم

 اهالص ءاش نإ ريخم وهف اًراهن اهالص نم نأو «نيتعكر لك نم ملس اليل اهالص نم نإ : بيهرتلاو
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 نم ملسي نأ راهنلاو ليللا ةالص ىف لضفألا نأ بذهملا حرش ىف تيأر معن «ةميلست وأ نيتميلستب

 دواد وبآ هاور ىنشم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص ا: ىلا لوقل «دمحأو كلام لاق هبو نيتعكر لگ

 . حیحص دانس

 لك ىف أرقي ةعكر ةرشع ىتنثا نابعش نم فصنلا ةليل ىلص نم لب ىبنلا نع :ةك ربلا بات ىد
 .هرمع ىف هل كروبو هتائيس هنع تيحم ةرم رشع دحأ هللا وه لقو باتكلا ةحتاف ةعكر

 لاقو لامعألا عفرتو لاجآلا خسنت هيف « مكحلاو ءاضقلا ةليل اهنأل ةءاربلا ىلاعت هللا رهظأ :ةفيطل

 اةفرعو ىحضألاو رطفلا ةليلو نابعش نم فصنلا ةليل لايل عبرأ ىف احس ريخلا هللا حسي» ل
 همحر - ىفسنلا لاقو ءاولكتي الل اهافخأف نارينلا نم قتعلاو ةمحرلا ةليل اهنأل ردقلا ةليل ىفخأو

 ةعمجلا موي نم ةباجإلا ةعاس كلذكو هلك رهشلا ىف دهتجي ىتح ردقلا ةليل ىفخأ : ىلاعت -هّللا

 نم دحأ رقتحت ال ىتح ىلولا ىفخأو ءاهلك اهب هوعدن ىتح ىنسحلا هئامسأ ىف مظعألا همسا ىفخأو
 اًنيش ةعاطلا نم نرقتحت الف هتعاط ىف هاضر ثالث ىف اًنالث ىلاعت هللا ىفخأ» :لك هنعو نينمؤملا

 . «اًدحأ مهنم نرقتحت الف هقلخ ىف هيلو ىفخأو اًئيش ةيصعملا نم نرقتحت الف هتيصعم ىف هبضغو

 ةنجلا ىلإ ليرجج نابعش نم فصلا ةليل هللا تعبي  -هنع هللا ىضر - رابحألا بعك لاق

 ايندلا مايأ ددعو ءامسلا موجن ددع هذه كتليل ىف قتعأ دق ىلاعت هللا نإ لوقيو نيزتت نأ اهرمأيف

 ىتلا ىلايللا نم ىهو نابعش نم فصنلا ةليل نم لضفأ ردقلا ةليل دعب ام : راسي نب ءاطع لاق ءاهيلايلو

 . ءاعدلا اهيف باجتسي

 ربلا نم ءابلاو ولعلا نم نيعلاو فرشلا نم نيشلاف نا ب ع ش فرحأ سمخ نابعش :ةفيطل

 . رهشلا اذه ىف نمؤملا هدبعل ىلاعت هللا نم اياطعلا هذهف ءرونلا نم نونلاو ةفلألا نم فلألاو

 ةع ىبنلا نع ىذمرتلا هححص امل هل ةداع ال نمل نابعش نم فصنلا دعب مايصلا مرحي :ةلآسم

 : -هنع هللا ىضر -كلام مامإلا لاقو ««ناضمر ىتأي ىتح اوموصت الف نابعش فصتتا اذإ»

 . بابحتسالاب

 الإ ارهش لمکتسا # ىبنلا تيأر ام -اهنع هللا ىضر - ةشئاع ةياور نم ىر خلا ىف :لیق نإف

 : -اهنع هللا ىضر -ةشئاع تلاق اًضيأ حيحصلا یفو «نابعش یف هنم امایص رثکأ هتیآر امو ناضمر

 . بلاغلا لكلاب دارملا نأ نيتياورلا نيب عمجلاف هلك نابعش موصي ناک

 ولو نيدلا هل نيصلخم هايإ الإ دبعن الو هللا الإ هلإ ال نابعش ىف لاق نم ةاروتلا يف بوتكس :ةدئاف

 رمقلاك ههجوو هربق نم جرخو ةنس فلأ بونذ هنع احمو ةنس فلأ ةدابع هل هللا بتك نورفاكلا هرك

 . ملعأ هللاو ءاقيدص هللا دنع بتكو ردبلا ةليل



 190 لرألا ءزجلا - سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن 14۰

 لمعلا ىف بيغرتلاو ناضمر لضف :باب
 ناتدئاف هيفو لضفلا نم هيف امو هيف حلاصلا

 ىضر -قداصلا رفعج نع -ىلاعت هللا همحر - ىنيوزقلل تاقولخملا بئاجع تيأر :ىلوألا
 زد زف ةن نيسم كلذ ارتختمآ دقو يتالا ناف ر ل رأ يفاملا ناصر نما هع هللا

 دمحف لالهلا ىأر نمؤم دبع نم ام» :# ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -كلام نب سنأ نع :ةيناثلا
 -ىلع لاقو ؛رهشلا كلذ نيعلا ةياكش نم ىلاعت هللا هافاع الإ تارم عبس ةحتافلاأرق مث هيلع ىنثأو
 ىذلا هلل دمحلا ءاًئالث ربكأ هللا لقف رهشلا وأ لالهلا تيأر اذإ» ل ىبنلا لاق : -هنع هللا ىضر

 ىتكئالم اي لوقيو ةكثالملا كب هللا ىهابي نيملاعلل ةيآ كلعجو لزانم كل ردقو كقلخو ىنقلخ
 . «رانلا نم دبعلا اذه تقتعأ دق ىنأ اودهشا

 انيلع هلهأ مهللا» : لاق لالهلا ىأر اذإ *# یبنلا ناک - -هنع هللا ىضر -ۍوونلل راکذألا یفو

 لالهلا ىأر اذإ 4 ىبنلا ناكو . ىذمرتلا هاور هللا كبرو ىبر مالسإلاو ةمالسلاو ناميإلاو نمألاب

 . «تارم ثالث تقلخ یذلاب تنمآ دشرو ریخ لاله» :لوقی

 ولو كرونو كرودو كروص نم ناحبس سمشلا ةيؤر دنع لاقي :ىرشخمزلل راربألا عيبر ىفو
 روک اف

 نم رثكأ ناضمر لاله ةيؤرب نومتهي سانلا نأل انه ةيناثلا ةدئافلا هذه تركذ امنإ :هفلؤم لاق

 .هریغ

 نإف «قالطلا عقو ددعلا مت وأ هب هريغ اهربخأف لالهلا تيأر نإ قلاط تنأ لاق ول :ىلوألا :لئاسم

 مضب تيأر نإ لاق ولو ةريصب تناك نإ «حيحصلا ىلع ارهاظ اذكو اتطاب هلوق انلبق ةنياعملا تدرأ لاق

 ةربعلاو ىلوألاك ةيناثلا ةليللا ىف لالهلا ةيؤرو اًريصب ناك نإ كلذك مكحلاف قلاط تنأف لالهلا ءاتلا

 . بورغلا لبق هتيؤرب

 ىبأ دنعو نيمامإلا دنع رجفلا ىلإ بورغلا نم اهتقوو هليل لك ةبجاو ناضمر موص ةين :ةيناثلا
 لاوزلا دعب ةينب لفنلا هموص حصي لوق ىفو ىعفاشلا دنع لفنلا ةيئك لاوزلا ىلإ بورخلا نم ةفينح

 . ةليل لك نع ناضمر لوأ نم ةدحاو هيفكت : كلام لاقو ءاًضيأ

 فالخ هيف لوألا مويلا موص حصي لهفهلك رهشلا موص ناضمر نم ةليل لوأ ىون ول :ةشلاشلا

 نإو «هموص حص هدعب وأ بورغلا لبق ركذت نإف ال مأ ىون له كش ولو «ةحصلا ةضورلا ىف ححص

 ىبصلاو بلقلاب ةينلاو ءءاضقلا بجو هدعب وأ رجفلا لبق ىون له كش ولو ءاضقلا بجو ركذتي مل

 بت امك ماَيَصلا مکیْلع بنک اونمآ نیذُلا ایا ایل : ىلاعت هللا لاق رجفلا لبق ةينلا بوجو ىف غلابلاك
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 مث هدعب نمف مدآ ىلع مایصلا بت : -هنع هللا ىضر - ىلع لاق ٠۸۳ :ةرقلا] 4( مكلبت نم نیلا ىلع

 ةحرف ناتحرف مئاصلل» :ةلإ ىبنلا لاقو ءاتشلا ىلإ فيصلا مايأ نم هولقن مهنإ ليقو «ىراصنلا هيف داز
 ناضمر ىف ركذلا سلاجم نم اًسلجم رضح نما :ةلي ىبنلا لاقو هبر ءاقل دنع ةحرفو راطفإلا دنع

 ناضمر ىف ةعامجلا ىلع مواد نمو شرعلا تحت ىعم ةمايقلا موي نوكيو ةدابع مدق لكب هل هللا بتك

 هليفك انأو ةمحرلاو ةفأرلاب هيلإ هللا رظن هدي لانت امب هيدلاو رب نمو رون نم ةنيدم ةعكر لكب هللا هاطعأ
 ةجاح ىضق نمو «ةيسآو ميرم باوث هللا دنع اهل ناك الإ ناضمر ىف اهجوز اضر بلطت ةأرما نم امو
 هللا بتك لايع ىذ ريقف ىلإ ةقدصب هيف قدصت نمو ةجاح فلأ فلأ هل هللا ىضق ناضمر ىف ملسم
 نم» : لاق وا ىبنلا نع سنأ نع «ةجرد فلأ فلآ هل عفرو ةئيس فلآ فلأ هنعاحمو ةنسح فلآ فلأ

 نأ ىلإ ةئيس نيعبس هنع احمو ةنسح نيعبس ةرطخ لكب هل هللا بتك ملسملا هيخأ ةجاح ىف ىشم
 مهجئاوح ىف مهيلإ سانلا عزفي سانلا جئاوحل مهقلح اًقلح هلل نإ» :لچ لاقو «هقراف ثیح نم عجري

 هللا تبث هل اهيضقي ىتح ةجاح ىف هيخأ عم ىشم نمو «ىناربطلا هاور «ّللا باذع نم نونمآلا مهو
 «هيخأ ةجاح ىف دبعلا ماد ام دبعلا ةجاح ىف هللا لازب ال» :زاهي ىبنلا لاقو «مادقألا لزت موي هيمدف
 . یناربطلا هاور

 نع اوزجعف ءاملعلا نم ةعامج لأسف اراهن ناضمر ىفهتجوز أطي نآ قالطلاب لجر فلح :ةفيطل
 . هيلع ءىش الف رفسلا ىف اهعماجيو اهب رفاسي : ةفينح وبأ لاقف «هصالخ

 ءاضقلاو كاسمإلا همزليف الإو رجفلا لبق نارمعلا قراف نإىعفاشلا دنع مكحلا اذهو :هفلؤم لاق

 دجي مل نإف ءدلبلا توق بلاغ نم ماعط دم نيكسم لك انيكسم نيتس ماعطإف دجي مل نإف « ةبقر قتعو
 . ىرخأ ةرافك اهيلع لوق ىفو ةجوزلا جوزلاو ىلع ةرافكلا نوكتو نيعباتتم نيرهش مايصف

 ىلع اًسايق لاحلا ىف قالطلا عقو برغملاب امهو قرشملاب قلاط تنأ لاق ول :ىلوألا :لئاسم
 .لاحلا ىف قالطلا عقو ًالثم رصم ىف امهو ةكمب قلاط تنأ : ةضورلا ىف هلوق

 ىف قلاط تنأ لاق ولاذكو ةكم لخدت ىتحقلطت ال اهن دابعلا تاقبط ىف :ىونسألا لاق

 ءىجي ىتح قلطت الف فيصلا ىف امهو ءاتشلا ىف قلاط تنأ لاق ول ام فالخب لظلا ىف امهو سمشلا

 . ءاتشلا

 لخد اذإ لوقي ناك هنآ اإ ىبنلا نعتماصلا نب ةدابع نع بابحألا عمجم ىف ركذ :ةيناثلا

 نم انملس مهللا» : ةياور ىفو ًالبقتم ىنم هملستو ىل ناضمر ملسو ناضمرل ىنملس مهللا» : ناضمر
 ىف تيأرو ««اهلك ةنسلا تملس ملس اذإ ةنسلا بلق ناضمر)» يج ىبنلا لاقو «انم هملسو ناضمر

 ىفو « ماعلا كلذ ىف ظفح ناضمر نم ةليل لوأ حتفلا ةروس أرق نم «ىدوعسملا نع ةكربلا باتك

 براي معن موصلا لوقيف كمظعو ىدبع كمركأ لوقيف ىلاعت هللا ىلإ موصلاب كلملا دعص اذإ ربخلا
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 ظفحو ىنمدخي ماقو «حيوارتلاو ةالصلا ةدئام ىلع ىنعضوو هسفن نم عضاوملا فرشآ ىف ىنلزنأ

 . ردتقم كيلم دنع قدص دعقم ىف هلزنأ مويلا ىلاعت هللا لوقيف « لطابلا نع هعمسو مارحلا نع هينيع

 سأر لك ىف سأر فلأ هلو ماع فلأ هلوط ىهتنملا ةردس تحت اكلم ىلاعت هللا قلخ :ةعبارلا

 ةؤلؤل فلأ ةباؤذ لك ىف ةباؤذ فلأ ناسل لك ىلع ناسل فل مف لك ىف مف فلأ هجو لک یف هجو فل

 ىلع بوتكم «ماع ةئام توح لك لوط رون نم ناتيح رحب لك ىف رون نم رحب فلآ ةؤلؤل لك یف
 مدآ لبق هللا هقلخ هتوص نسحل شرعلا زتها كلملا حبس اذإف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال مهروهظ
 هل لاقف «حيبستلاب هلاختشال همالس عمسي ملف هيلع ملس جارعملا ةليل ةَ ىبنلا هآر املف ماع ىفلأب

 زلف ىبنلا لبقو ضرألاو تاومسلا ألم ىتح نيرضخأ نيحانج طسہف كيلع ملسي دمحم اذه : ليربج

 هيدي نيب ةَ ىأرو ناضمر رهش ةكربب كتمألو كل هللا رفغ دقف دمحم اي رشبأ :لاقو هينيع نيب

 كتمأ نم ناضمر ىمئاصل ةءارب امهيف لاقف امهنع هلأسف رون نم لفق فلأ قودنص لك ىلع نيقودنص

 . ىفسنلا هاكح اهيلع ديهش انأو

 الف ناضمر نم ةليل لوأل حتفتل ضرألا باوبأو ءامسلا باوبأ نإ» :يب ىبنلا لاق :ةسماخلا

 ةئامعبسو املأ ةدجس لكب هل هّللا بتك الإ هنم ةليل ىف ىلصي دبع نم سيلو هنم ةليل رخآل قلغت

 نم موي رخآ ىلإ بنذ لك هل هللا رفغ ناضمر نم موي لوأ ماص اذإف ةنجلا ىف اًتيب هل ىنبو «ةنسح

 اهدجس ةدجس لكب هل ناكو ةنجلا ىف رصق هموصي هنم موي لكب هل ناكو هلثم ىلإ ةرافك ناكو «هرهش

 . «اهعطقي ال ماع ةئام اهلظ ىف بكارلا ريسي ةرجش راهن وأ ليل نم

 رئاس ىلع ناضمر لضفك همايأ ىلع ناضمر ىف ةعمجلا لضف» :ةيب ىبنلا لاق :ةسداسلا

 نم نيمئاصلا تجرخأ ىنأ ناوضر ىلإ هللا ىحوأ ةمايقلا موي ناك اذإ» : رخآ ثيدح ىفو «روهشلا
 ندلاولاو ناملغلا اهيأ ناوضر حيصيف ةنجلا نم بارشو ماعطب مهلبقتساف ىشاطع نيعئاج مهروبق

 نولبقتسيف «ةذيذللا ةبرشألاو ةهكافلاب بكاوكلا نم رشكأ هدنع عمتجتف رون نم قابطأب مکیلع

 :ةقاحلا] ¢ ©2 ةيلاحْلا مايَألا ىف مفلس امب اعينه اوبرشاو اولك إل : مهل لاقيو تامئاصلاو نيمئاصلا

«Y4مدقت امك موصلا مايأ ىهو  . 

 دجاس لوألاف ماع فالآ ةعبرأ هجولاو هجولا نيب هجوأ ةعبرأ هل اكلم ىلاعت هللا قلخ :ةعباسلا

 ثلاثلاو يب دمحم ةمأ نم ناضمر ىمئاصل محراو رفغا بر اي لوقيو شرعلا ىلإ هب رظني ىناثلاو هلل

 هركذ «كلخد نمل ليو لوقيو منهج ىلإ هب رظني عبارلاو كلخد نمل ىبوط لوقيو ةنجلا ىلإ هب رظني

 . ىلاعت هللا همحر - ىفسنلا

 ندو رات نم هفت اكلم و زو نم ةفصتو ةف نموت اكلم لاحت هللا قلع :ناقلا
 ةمأ نم نيبنذملا ىلع نوكبي بارت هفصنو حير هفصن اًكلمو ةضف هفصنو بهذ هفصن اًكلمو جلث

 لوقيف «ناضمر مهتيطعأ امأ نونوقيف اذكو اذك نولمعي مهو مهيلع نوكبت هللا لوقيف الب دمحم
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 نأ هللا دارآ ول : -هنع هللا یضر -یلع لاقو تارم سمح موی لک ناضمر یف مهل یتمحر متقدص
 .دحأ هللا وه لقو ناضمر مهاطعأ ام يب دمحم ةمأ بذعي

 كلذ لثم ادحأ تيطعأ لهف ميلكتلاب ىنتمركأ بر اي :-مالسلا هيلع -ىسوم لاق :ةعساتلا

 نوكأف ناضمر رهشب مهمركأو نامزلا رخآ ىف مهجرخأ ادابع ىل نإ ىسوم اي : هيلإ ىلاعت هللا یحوأف
 ىتح لب دمحم ةمأ تماص اذإف باجح فل نوعبس كنيبو ىنيبو ىنتملك كنأل كنم مهدحأل برقأ

 نمل ىبوط ىسوم اي ‹ مهراطفإ تقو مهنيبو ىنيب بجحلا عفرأ مهناولآ ترفصاو مههافش تضيبا

 ىلع تبتك ىنإ ىسوم ىلإ هللا یحوأ : رابحألا بعک لاقو «ناضمر یف هنطب عاجآو هدبک شطع
 . ناضمر مئاص ةوعد درأ ال نأ ىسفن

 كردأ نولوقيف هبنذ ام لوقيف ةي ىينلاب قلعتيفهنوبرضي ةكئالملاو دبعب ةمأيتلا موي ىنؤي :ةظعوم

 «ناضمر همصخ نإ دمحم اي لاقيف «هيف عفشي نأ ب یبنلا دیریف هيف یلاعت هللا یصعف ناضمر رهش

 . ناضمر همصخ نمم ءیرب انآ ةَ یبنلا لوقیف

 رشع ىنثالا روهشلا لثم : نيظعاولا ناتسب ىف :-ىلاعت هللا همحر -ىزوجلا نبا لاق :ةفيطل

 هللا ىلإ روهشلا بحآ ناضمر كلذك هيلإ بوقعي دالوأ بحأ فسوي نأ امكف بوقعي دالوأ لثمك
 . ناضمر ةكربب ارهش رشع دحأ بونذ هللا رفغي كلذك «فسوي وهو مهنم دحاو ةوعدب مهل هللا رفخيف

 ( اهلانمَأ رشع هلق ةنسحلاب ءاج نمل : ىلاعت هلوق ىف و
 رهش بونذو هتمحرب رهش بونذ هللا رفغيف نارهش ىقبي رهشأ ةرشعب ناضمر مايص نأ ٦٠+ :مامنالا)

 ةمرح ظفحت ململ :لاقو هبرضف نيملسملا ةرضحبناضمر ىف لكأي هنبا ىسوجم ىأر :ةياكح

 تسل : لاقف ةنجلا ىف وهو مونلا ىف دلبلا ملاع هآرف عوبسألا كلذ ىف تامف ناضمر ىف نيملسملا
 . ناضمر رهش یمارتحال مالسإلاب هللا ینمرکآ یتافو ترضح امل نکلو یلب : لاق اًيسوجم تنک

 : بذهملا حرش ىف لاق «موصلا فالخب اهترثكل ةالصلا ال موصلا ضئاحلا ىضقت :ةلاسم

 هب ءانتعا ةدايز عرشللف موصلا امآو كرتلاب ةرومأم اهنآل ةصحخر ال ةميزع ضئاحلا نع ةالصلا طوقس

 ءليلدلا فو ىلع تباشلا مكحلا ىه ةميزعلا نأب ةصخرلاو ةميزعلا نيب قرف مث هءاضق بجوأف
 ءاضق بجو امنإ : ةيفنحلل ةيناخ راتتلا ىف لاقو «ليلدلا فالخ ىلع تباثلا مكحلا ىه ةصحرلاو

 ىتح ملعي ملف كلذ نع مدآ تلأسف ةالصلا ىف تضاح ءاوح نأل ةالصلا نود ضئاحلا ىلع موصلا

 كلذ نع مدآ تلأس ةمئاص ىهو تضاح املف اهك رتب اهرمأي نأ هبر هرمأف ملعي ملف هلأسف لیربج هءاج

 ةالصلا نم لك بر اي : مدآ لاقف ءاضقلاب اهرمأي نأ هللا هرمأف ةالصلا ىلع اًسايق اهكرتب اهرمأف

 انيلإ تعجر ةالصلا ىف كنأل هيلإ هللا ىحوأف ةالصلا نود موصلا ءاضقب اهترمأ فيكف ةدابع موصلاو

 . كيأرب تمكح موصلا ىفو
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 ىفو ًاروهطو ةرافك اهتانبو ءاوحل ضيحلا هللا لعج :ىوونلل تافللاو ءامسألا بيذهت ىفو

 كلذ ةرجشلا تكشف اهترسك اهباصأ ام اهباصأو ةطنحلا ةرجش نم تلكأ امل ءاوح نأ ىبطرقلا ريسفت

 . ةمايقلا موي ىلإ اهتانبو اهنيمدأل ىتزعو :لاقف ءاهبر ىلإ

 هللا بضغ دتشا» :ةل ىبنلا نع كلاسلا هيزنت باتك ىف ىنصحلا نيدلا ىقت هللا ىلو ركذ :ةدئاف

 بضغ دتشا طول موق لمع لمع نم ىلع هللا بضغ دتشا ءاهسافن وأ اهضبح ىف ةأرما ىتأ نم ىلع
 .«ةميهب ىتأ نم ىلع هللا

 .اهيلإ ةجاحلا وعدت ةمهم لئاسم

 ضيح ىوقلاف رفصأو رمحأو دوسأك رثكأف نينول ىلع اهضيح لوأ مدلا تأر ةآرما :ىلوألا

 ىلع ديزي الأ ىناثلا « ةلصتم ةليلو موي نع ىوقلا صقني ال نأ : ةئالث طورشب «ةضاحتسا فيعضلاو

 دقف نإف ةلصتم اًموي رشع ةسمخ وهو روهطلا لقأ نع فيعضلا صقني ال نأ ثلاثلا ءاًموي رشع ةسمخ

 رفصألا مث رمحألا مث ىوقأ دوسألاف نوللاب ةوقلا ربتعتو طقف ةليلو موي اهضيحف ةثالثلا هذه نم طرش

 تافصلا ىف مدلا ىوتسا نإف «قيقرلا نم ىوقأ نيختلاو «ىوقأ ةحئارلا ةهاركف اًضيأ ةحئارلا ربتعتو
 ًالوأ جرخ امف قبسلاب عجر ةرثكلا ىف مدلا ىواست نإف فيعض ليلقلاو «ىوقأ ةريثكلاف ةرثكلا ربتعتف

 . ةزيمم ةآدتبم هذهف ضيحلا وهف
 هنم اًنيش تماص نإف ًالثم ناضمر لوأ نم دحاو نول ىلع اهضيح لوأ مدلا تأر ةأرما :ةيناثلا

 . ةزيمم ريغ ةأدتبم هذهف مويلا كلذ ىضقت مث اهل بسحي مدلا هيف تأر ىذلا مويلا ريغ

 رهش لك نم كلذ لبق اهتداعو ةيلاوتم ًالثم نينس ثالث دحاو نول ىلع مدلا تأر ةآرما :ةثلاثلا

 ةداتعم هذهف ىقابلا موصتو اهتداع مايأ ناضمر نم لكأتف اًتقوو اردق اهتداع ىلإ درتف ءًالثم مايأ ةسمخ

 .ةزيمم ريغ

 ضيح ىوقلاف ةزيمم ةداتعم هذهف رثكأف نينول ىلع مدلا ىرت اهنكلوةداعاهل ةأرما :ةمعبارلا

 مميتلا وأ ءوضولا لبق اًبوجو اهجرف لسغتف اًمئاد مدلا ىرت ىتلا ىهو ةضاحتسم ةآرما :ةسماخلا

 ًأضوتت مث «مدلاب ىذأتت مل نإ هبصعت مث ناضمر راهن یف الإ هوحنو نطقب اهجرف وشح اهیلع بجیو
 كلذ ريغل اهترخأ نإو رضي مل ةعامج راظتنا لثم ةالصلا ةحلصمل اهترخأ نإف اهبردابتو ةالصلا تقو

 ملو مميتلا دعب وأ هئانثأ ىف وأ ءوضولا دعب مدلا عطقنا ولف هريغ وأ ءوضولا نم مدقت ام اهتداعإ بجو

 ةداعإ بجو اهل تأضوت ىتلا ةالصلاو ءوضولا عاطقنالا نمز عسوو تداتعا وأ هدوعو هعاطقنا دتعت

 ىف لامكلا ىلع ةالصلا عاقيإ ناكم الو اهدوع مدع لصألاو ءةلعلا هذه نم ءافشلا لامتحال ءوضولا

 .اهتقو
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 كلذ لبق تدلو نأب ةداع اهل ناك نإ اهتداع ىلإ عجرتف اًموي نيتس اهسافن زواج ةأرمإ :ةسداسلا

 ناضمر رخآ ىلإ مدلا اهب رمتساو ًالثم بجر لوأ ىف تعضوفًالثم مايأ ةرشع اهسافن ةداع هلام

 ديزيال نأ طرشب سافن ىوقألاف ناولأ ىلع مدلا تأرو اهسافن لوأ ناك نإو مايأ ةرشع اهنم اهسافنف

 ٠ لقأب طوبضم هفيعض نإف ضيحلا فالخب فيعضلل طبض الوةضاحتسا فيعضلاو «اًموي نيتس ىلع

 نمو «رهظألا ىف ةدحاو ةظحل اهسافنف اًموي نيتس سافنلا زواج نإو ءاًموي رشع ةسمخ وهو رهطلا

 . ملعأ هّللاو «مدقت امم اهمكح تفرع دقو ةريحتم ىهف اهتداع تيسن

 مه ليق 1١١[, :ةبوسلا] ي نوحئاسلا ] : ىلاعت هلوق ىف سلاجملا نويع ىف تيأر :ةفيطل

 هجوت ابيط اًناكم ةنجلا ىف ىأر املك مئاصلاو اهيلإ هجوت ةبيط ةدلب ىأر املك حئاسلا نأل نومئاصلا

 .هيلإ

 ناضمر ءاضق ىف بجي هنأ : ىعازوألا نع ًالقن دعاوقلا ىلع دئاوفلا ىف ىنيقلبلا لاق :ةظعوم

 اذإ ام ىلع لومحم اذهو رهش موص موي لك نع بجي : بيسملا نب ديعس لاق ها موي فالآ ةثالث

 موي لوآ نم كاسمإلا بجي الو هئانثأ ىف تبث نإ مويلا كلذ ءاضق ىوس ءىش الف الإو ءادانع رطفأ

 الإ ركن ال ذإ لقاع نم لكأ نم ىلع راكنإ الف موصلا هيف مرحم لب هئانثأ ىف توبثلا ىف اًطايتحا كشلا
 .هميرحت لعافلا دقتعا ام وأ هراكنإ ىلع عمجملا

 نم بلقتو ناضمر رهش ىف نمؤملا ظقيتسا اذإ ل ىبنلا نع ثيدحلا ىف ءاج :ىلوألا :ناتدئاف
 هطعا مهللا شارفلا هل وعدي ماق اذإف هللا كمحري مق كلملا هل لوقي ىلاعت هللا ركذو بنج ىلإ بنج
 مهللا هل وعدي هلعن سبل اذإو ةنجلا للح هطعا مهللا هل وعدي هبوث سبل اذإو ةنجلا ىف ةعوفرملا شرفلا

 هل وعدي أضوت اذإو «ةنجلا باوكأ هطعا مهللا هل وعدي ءانإلا لوانت اذإو « طارصلا ىلع همدق تبث

 هدحل رون مهللا تيبلا هل وعدي ىلاعت هللا ىدي نيب ماق نإو ءاياطخلاو بونذلا نم هرهط مهللا ءاملا

 ناضمر ىف هللا لئاس نإ مدقتو ةباجإلا انمو ءاعدلا كنم ىدبع لوقيو هيلإ هللا رظني «هربق هيلع عسو

 هلمعو روفغم هبنذو باجتسم هؤاعدو حيبست هسفنو ةدابع مئاصلا مون» لك ىبنلا نعو بيخي ال

 مدقت ام هل رفغ اًصلاخ ىأ اًباستحاو اًقيدصت ىأ اًنامیإ ناضمر ماص نم» د ىبنلا لاقو ««فعاضم

 ىف اهالص نإ ةعماجلا ةالصلا اهل لاقيو حيوارتلا ةالص ناضمر مايقب دارملا :ءاملعلا لاق «هبنذ نم

 لخديو ناضمر مايق نم وأ حيوارتلا ةنس اهب ىونيو نيتعكر لك ىف ملسي ةعكر نورشع ىهو «ةعامج
 .ءاشعلا غارفب اهتقو

 نأ هلف ءاشعلا لمكي ماق نيتعكر نم ملس املف حيوارتلا ىلصي نم فلخ ءاشعلاب مرحأ ول :ةيناثلا
 نأ ىلوألاو ةضورلا ىف لاق بذهملا حرش ىف لاق حيحصلا ىلع اًضيأ حيوارتلا ىلصي نمب متأي

 ىواتف نع ةضورلا ىف هلقن حصي مل ةميلستب حيوارتلا نم تاعكر عبرأ ىلص ولو ادرفنم ءاشعلا ىلصي
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 إل ياام هيف شرعلا تحت اجرب ىلا هللا ىلع د ىلاعت هللا ةمح ر يملا لاق نيت ىضاقلا

 حيوارتلا ىلصي نمل نوعدي ناضمر ىلايل ىف الإ ضرألا ىلإ نولزني .
 ناببس هلو «ممألا نم مهريغ نود ةمألا هذهل ىلاعت هللا نم ةصحخر مميتلا ىلوألا لئاسم

 هل شطعلا هيلإ جاتحي نأ ىناثلا ءاملا هيف بلغي عضومب ميقم وأ ريصق رفس ىف ولو ءاملا دقف امهدحأ

 دبلا مع عنمی ض یضف مم لا ءاضعأ وأ ندبلا مع اذإ ىردجلاك اًملطم ءاملا منمي ضرمل وأ ىضق دربل مم7 ٠م :ةيناثلا

 . ءاضقلا بجو ناديلاو هجولا وهو

 ىلع ولو رهاط رابغ هيف ءىش وأ بارت ىلع نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض ناتبرض مميتلا :ةثلاثلا
 هيف بجيو نيديلل ةبرضو «ههجو حسمي مث ةالصلا ضرف ةحابتسا تيون ةبرضلا دنع ًالئاق بلك رهظ
 . همتاخ عزت

 ج ىبنلا لاقو «ارطف مهلجعأ ىلإ ىدابع بحأ نإ ىلاعت لاق» ٠5 ىبنلا لاق :ىلوألا دئاون
 «ةالصلا ىف ىرخألا ىلع امهادحإ نيديلا عضوو روحسلا ريخأتو رطفلا ليجعت» : هللا اهبحي ةثالث

 ىلص امو روحسلا اورخأو دمحأ مامإلا داز «رطفلا اولجع ام ريخب سانلا لازي ال» يلا لاقو

 . نورجستي الو مهروطف نورخؤي ىراصنلاو دوهيلاو رطفي ىتح برغملا ةالص طق ۶7 ىبنلا

 ىلا نأ ىئاسنلا ىورو ترطفآ كقزر ىلعو تمص كل مهللا : ف تانا

 . «ىلاعت هللا ءاش نإ رجألا تبثو قورعلا تلتباو امظلا بهذ» : لوقی ناک

 هنإف ءاملاف دجي مل هنإف ةكرب هنإف رمت ىلع رطفيلف مكدحأ رطفأ اذإ ىينلالاق دا

 اًحيحص اًتيدح هيف دجو هنأ لاقو ةالص ةثامعبرأ هتالص ىف ديز رمت ىلع رطفأ نم ىنايورلا لاق «روهط
 .ةوالحف رمت دجي مل نإف ىبنلا نع حيحص دانسإب

 نولصي هتكئالمو هللا نإ» اًضيأ لاقو «ةكرب روحسلا ىف نإف اورحست» ٠ ىبلا لاق -“
 لاقو «ءام ةعرج مكدحأ عرجي نأ ولو هوعدت الف ةكرب هلك روحسلا» لاقو «نيرحستملا ىلع

 . «نيرحستملا هللا محري» اًضيأ

 نامض داضلاو نيصاعلل هللا ةرفغم ميملاو هللا نارضر ءارلاف

 ءامسلا لهأ نامأ ليربج ليقو نيقداصلل هللا لاون نونلاو نيلكوتملل هللا ةفلأ فلألاو نيفئاطلل هللا
 ذوخأم اهقرحي ىأ بونذلا ضمري هنأل ناضمر ىمسو هتمأل نامأ ناضمرو ضرألا لهأ نامأ دمحمو

 .رحلا ةدش وهو ءاضمرلا نم

 . اموی نیثالٹ ناضمر ناک فیک لیق ناف
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 مامطلا یھب ةرجشلا نم لكأ امل مدآ نأل» : ینا اولس دوها ن اب

DEO 8 
 هيف حنفت همايص مكيلع هللا ضرف كرابم رهش ناضمر رهش مكاتأ» ىبنلا لاقو هللا ريغل هب دبعتي

 . منهج باوبأ هيف قلغتو ءامسلا باوبأ

 عاص ىهو رطفلا ةاكزب الإ عفري ال ضرألاو ءامسلا نيب قتلعم ناضمر رهش» لاق

 نم ةعامج نع نقلملا نبا هاكح نيفكلا لدتعم لجر ىفكب تانفح عبر عاصلاو «دبلا توق بلاغ نم

 . . ملعأ هّللاو «هيلع رطف ال اباصن كلمي مل نم : ةفينح وبأ لاقو «قيقد نم ولو ءاملعلا

1 o 5 ê 0 ھ TH5 ا  
 کک یس 3 ےس ا تنیس ٠ سس

 1 ا ي ج ا

 حوللا نم ةدحاو ةلمج نآرقلا ىنعي ) دن٠ & © ردفا ةَ ىف هارن نإ : ىلاعت هللا لاق

 : هلوأ ةنس نيرشعو ثالث ىف اًقرفم ليربج هب لزن مث زعلا تيب ىف عضوف ايندلا ءامسلا ىلإ ظوفحملا

 تس ام یش لک یوق مف لا ی ہو وجر ری ارقاو) هرعآو دلربا رفا
 نع ةرمج ىبأ نبا یراخبلا حرش یف تیرو : یبطرقلا لاق < 4 ۵ نرمی ال مهر
 ليزنتلا نم لزن ام لوأ نآ امهنيب عمجلاو رثدملا :مهضعب لاقو ءأرقا نآرقلا نم لزن ام لوأ مهضعب

 .رثدملا راذنإلاب رمألا نم لزن ام لوأو ارقا

 نمل ةراشبلا نأ : باوجلاف «ريذنو ريشب وهو
 لاق .ملعأ هَّللاو مالسإلا ىف لخد نم مث نكي مل روسلا هذه لوزن تقوو مالسإلا ىف لحد

 هلوأ ىف ميهاربإ فحصو هلم ةرشع ثالثل ليجنإلاو ناضمر نم نيضم تسل ةاروتلا تلزن : ىبطرقلا

 ىلع اهليضفت ىنعم ىف اوفلتخاو راهنلا نم لضفأ ليللا نأ ىلع ةيآلا هذهب لدتسي :دامعلا نبا لاق

 نبا لاق ءاهريغ ىف ةنسح فلأ نوثالث كلذو رهشأ ةعبرأو ةنس نونامثو ثالث ىهو رهش فلآ

 لاقو «اًعطق اهفداص دق نوكيف ةنسلا رخآ ىلإ مرحملا ةليل لوأ نم اهمايق ىوني نأ ىغبني :دوعسم
 لاقو اهآر نمل اهنامتك بحتسي : ىدرواملا لاق اهيلع هللا هعلطأ نم الإ اهلضف لاني الو : ىوونلا

 بعک لاق «ردقلا ةليل اهيف سيل رهش فلآ ىف لمعلا نم ريخ اهيف لمعلا را وک
 ىنمتي هل لق مهيبن ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف حلاص كلم ليئارسإ ىنب ىف ناك : -هنع هللا ىضر -رابحألا

 دلرلازهجيراضف دلو فلآ ىلاعت هللا هفزرف ىكلوو ىلامب هللا ليس ىف دهاجأ نأ ئتمتأ :لاقف
 دهاج مث رهش فلآ یف اولتق یتح اذکهو ادہهش لتقیف رخآلا زهجی مث ءادیھش لتقی یتح دهاجیف

 .ةروسلا هذه ىلاعت هللا لزنأف دحأ هتليضف كردي ال : سانلا لاقف لتقف كلملا
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 سمخ ةكمب لزن : ىفسللا نيدلا مجن لاقو ءةنيدملاب تلزن ةروس لوآ ىهو :ىدقاولا لاق

 ةرقبلا نهلوأ نورشعو عست ةنيدملاب لزنو نيففطملل ليو نهرخآو ةحتافلا نهلوأ ةروس نونامثو
 كلمو رهش ةئامسمخ -مالسلا هيلع - ناميلس كلم ناك : قارولا ركب وب لاقو «ةدئاملا نهرخآو

 ضور ىف تيأرو امهكلم نم ريخ ةليللا هذه ىف لمعلا هللا لعجف ءرهش ةئامسمخ نينرقلا ىذ
 نيع ةفرط هوصعي مل اًماع نينامث هّللا اودبع ليئارسإ ىنب نم ةعبرأ اًموي ركذ ةي ىبنلا نأ راكفألا

 ىف اوفلتحخاو كلذب هباحصأو ةي ىبنلا رسف ةروسلا هذهب ليربج هءاجف كلذ نم هباحصأ بجعف

 ارقي تاعكر عبر ةليللا هذه ىلص نمو «ناضمر نم نيرشعلاو عباسلا ىف اهنأ ىلع نورثكألاف اهنييعت

 باذع هنع عفرو «توملا تاركس هيلع هللا نوه تارم ثالث دحأ هللا وه لقو ةرم رثاكنلاو ةحتافلا

 . رصق فلآ دومع لك رون نم ديماوع عبرأ هاطعأو ربقلا

 لاقو «نيرشعلاو ىداحلا ىف اهنأ ىدنع تاياورلا ىوقأ :-هنع هللا ىضر - ىعفاشلا لاقو

 -هيبلتلا بحاص نع هتيأر ىذلاو .ه١ ىعفارلا اهركنأو ريخألا رشعلا ىف رصحنت ال : هيبنتلا بحاص

 ىف ثالث برضتف تارم ثالث ىلاعت هللا اهركذ دق ةعست ردقلا ةليل فورح : لاق هنأ -هنع هللا ىضر

 نأب جتحاو : ضي سابع نبا لاق هبو نيرشعلاو ةعباسلا ىف اهنأ ىلع لدف نيرشعو ةعبس غلبت عست
 عبس نمانقزرو عبس نم انقلخو اًعبس مايألاو اًعبس راحبلاو اًعبس ضرألاو اعبس تاومسلا قلخ هللا

 ىف امهلضف ىتأيسو ريعشلاو ةطنحلا ىهو ١١[« :سبع] 6© اّبَح اهيف انتبنأف» : ىلاعت هلوق یهو
 4 © الغ قئادحو ظ بصقلا وهو اًبضقو ( ® اًضقو ] اًضيأ ىتأيسو ( اًبتعَو] ةنامألا باب
 دوجسلاب انرمأو رشعلا نم مئاهبلا هلكأت ام وهو € © ابار ‹ نیتلاک هکاف اهرجش اًماظع نیتاسب

 . ةنامألا باب ىف هلك اذه یتأیسو عبس ىلع

 فلأ مهيف ثكم نأ دعب ةرفكلا ىلع رفظلا هثروأف نيملاعلا ىف حون ىلع هللا ملس :ىلوألا :دئاوف

 ءاًماع نيتس نافوطلا دعب شاعو ماع ةئام نبا وهو هللا هلسرأ :لتاقم لاق ءاَّماع نيسمخ الإ ةنس
 ملسو ىتوملا ءايحإ هثروأف ىسيع ىلع هللا ملسو رحبلا ىف ةمالسلا هثروأف ىسوم ىلع هللا ملسو

 ةليل هتمأ ىلع ملسو ةعافشلا هثروأف ةي دمحم ىلع ملسو «رانلا نم ةاجنلا هثروأف ميهاربإ ىلع هللا

 .ةمحرلا مهثروأف ردقلا

 « عكارلا ليفارسإ ايو ركاذلا ليئاكيم ايو رهاطلا ليربج اي : ردقلا ةليل ىلاعت هللا لوقي :ةيناثلا

 مهعمو فلأ نوعبس مهنم كلم لك عم نولزنيف ةاصعلا ةرايز اودصقاو مهمحرأ ةكئالملا نم اوراتحا

 روحلا ىتح ءامس لك لهأ عمسيف ةمحرلا ءاولو مركلا ءاولو ةرقغملا ءاولو دمحلا ءاول ةيولأ ةعبرأ

 باجحلا عفريف نكجاوزأ ضرعت ضرعلا ةليل لوقيف ةليللا هذه ام ناوضر اي : نلقيف نانجلا ىف نيعلا
 ءاول بصنيو ةيدمحم ربق ىلع ةرفغملا ءاول نوبصنيف ةكئالملا لزنتف نهجاوزأ نورظني ىتح
 هيف تيب ىقبي الف «ضرألاو ءامسلا نيب دمحلا ءاولو ةرخصلا قوف ةماركلا ءاولو ةبعكلا قوف ةمحرلا
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 ‹«ليربج هيلع ملس اركاذ ناك نمو كلملا هيلع ملس اًسلاج ناك نمف كلم هلخد الإ ةنمؤم الو نمؤم

 . یلاعتو هناحبس برلا هيلع ملس اًيلصم ناک نمو

 يلإ هللا ىحوأف هتمأب هللا لعفي ام دمحم بلق ىلع رطخ سلاجملا نويع ىف تيأر :ةثلاثلا
 نأل ايندلا ىف ءايبنألا تاجرد مهيطعأ ىتح ايندلا نم مهجرخأ ال ةمألا مغ ىساقت مك ىلإ دمحم اي

 ةليل ةكئالملا مهيلع لزنت كتمأ كلذكف ىنم مالسلاو ىحولاب مهيلع ةكثالملا لوزن ءايبنألا تاجرد

 تارم ثالث ردقلا ةليل اًقداص هللا الإ هلإ ال لاق نم : رابحألا بعك لاق «ىنم مالسلاو ةمحرلاب ردقلا
 .ةدحاوب ةنجلا لخدو «ةدحاوب رانلا نم هللا هاجنو «ةدحاوب هل هللا رفغ

 هافاع تارم عبس ءاشعلا دعب ردقلا ةليل ىف هانلزنأ انإًأرق نم -هنع هللا ىضر - ىلع نع :ةعبارلا
 هللا بتك تارم ثالث ةالصلا لبق ةعمجلا موي اهأرق نمو ةنجلاب كلم نوعبس هل اعدو ءالب لك نم هللا
 اهبتك نمو ءوضولا دعب اهتءارق لضف مدقتو ءمويلا كلذ ىف ةعمجلا ىلص نم ددعب تانسحلا نم هل

 رونو هربق ىف ارون هللا هاطعأ ةضورفم ةالص بقع اهأرق نمو ةدالولا اهيلع هللا لهس ةقوعم ةأرمال

 . طارصلا دنع ارونو نازيملا دنع

 ذنم لاق نسحلا ىبأ خيشلا نع دلاولا طخب تيأر :-ىلاعت هللا همحر - هفلؤم لاق :ةسماخلا
 وأ «ةانشملا ميدقتب نيرشعو ةعست ىف ىهف دحألا نأضمر لوأ ناك نإف ردقلا ةليل ايؤر ىنتاف ام تغلب

 اًضيأ نيرشعو ةعست ىفف ءاعبرألا وأ نيرشعو عبس ىفف ءاثالثلا وأ نيرشعو ىدحإ ىف ىهف نينثالا

 . ملعأ هّللاو «نيرشعو ثالث ىفف تبسلا

 مل لعفي مل نإف «ريخألا رشعلا نم ةليل لك ىلصي نأ همزل ردقلا ةليل ىلصي نآ رذن ول :ةسداسلا

 ردقلا ةليل قلاط تنأ لاق ولو حيحص نسح وهو : ىنايورلا لاق :ىدرواملا لاق . هلثم ىف الإ اهضقي

 .ناضمر نم ريخألا رشعلا ىضمب قالطلا عقو

 لاوش نم انس هعبتأو ناضمر ماص نم» :ةيىبنلا نع -امهنع هللا ىضر - رمع نبا نع :ةعباسلا
 ىعفاشلا دنع اهعباتتو رهدلا مايصك ناك ةياور ىفو « ىناربطلا هاور «همأ هتدلو مویک هبونذ نم جرخ

 . اًقلطم بحتست ال اهنأ كلام نع ةياور ىفو ةفينح ىبأو كلامل اًقالخ لضفأ

 ةيحضألاو ريبكتلاو نيديعلاو ةفرع لضف :باب
 مکل تیضرو i کک ا ہتأو مکنید مک ت -m كأ مويا غ نانا

 دعب ام هنأل قيدصلا ركب ىبأ ريغ ةباحصلا تح رف ةيآلا هذه تلزت املف « ٣( :ةدئالا]( انيد مالسإلا

 . اًموي نينامث اهدعب ةي ىبنلا شاعو «ناصقنلا الإ لامكلا
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 ىضتقي مامتلاو ةدايزلا ىضتقي ال لامكلا نأ : باوجلاف ا ب یا ی اف

 ةدايز ءاش نمل الإ اهيف ةدايز ال هضئارفو دمحلا هلف اهل ةياهن ال ةدايز ىف ىلاعتو هناحبس همعنف ةدايزلا

 كلذ ماص نم ددعب هل هللا بتك ةفرع موي ماص نم ىبنلا نع ةريره ىبأ نعو «دمحلا هلف عوطت

 نازيملا بصن دنعو فقوملا ىلإ كلم فلآ نوعبس هعبتيو اباوث نيملسملا نم هموصي نم ددعبو مويلا
 ةراشبب هبوكرم اهوطخي ةوطحخ لكب هنورشبيو ةنجلا ىلإ طارصلا نمو طارصلا ىلإ ففوملا نم

 نمو هئالب ىلع -مالسلا هيلع - باويأ باوث هللا هاطعأ ةيورتلا موي ماص نم ب ىبنلا نعو «ةديدج

 نم ةرهاطلا بولقلا ىداح ىف تيأرو -مالسلا هيلع -ىسيع باوث لثم اًباوث هاطعأ ةفرع موي ماص
 ىمسي ةجحلا ىذ نم نماثلا مويلا :ىزارلا لاق ءرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هللا رفغ ةفرع موي ماص
 - ميهاربإ نأل :ليقو «ةفرع دوعص لجأل هيف مهاياور نوؤلمي سانلا نأل : ىفسنلا لاق ةيورتلا موي

 لك موص : -هنع هللا ىضر -سنأ لاقو هللا نم هدلو حبذب اهآر ىتلا ايؤرلا هيف ىور -مالسلا هيلع

 هتمحر هللا رشن ةفرع موي ناك اذإ ىبنلا نعو فالآ ةرشعب ةفرع مويو موي فلأب رشعلا مايأ نم موي
 ةرخآلاو ايندلا جئاوح نم ةجاح ةفرع موي ىف ىلاعت هللا لأس نمو «هنماًقتع رشكأ موي نم سيلف

 موي امهو نيديع نيب هنأ كلذ ىف ةمكحلاو ةلبقتسم ةنسو ةيضام ةنس رفكي ةفرع موي موصو هل اهاضق

 ةنس ةرافك وهف نيديعلا دعب ءاروشاع مويو هبونذ نارفغ نم رثكأ نمؤملل رورس الو «نمؤملل رورس
 انل سيل : ىنايورلا لاق «هريغ ىلع فعاضتت ىبنلا ةماركو -مالسلا هيلع - ىسومل هنأل ةدحاو

 ةعمجلا ثيدحلا ىفف لاق امك سيلو :هدعاوق ىف ىشكرزلا لاق ةفرع موص ريغ اهدعب ام رفكت ةدابع

 لوأ نم اهميدقت زوجيو مئاصلل ةراهط رطفلا ةاكزو مايأ ةثالث ةدايزو امهنيب امل ةرافك ةعمجلا ىلإ

 مثإلا ىف عوقولا مئاصلا نع عفدت ىأ ةعفاد تناك تمدقت نإو «ةعفار تناك ترحأت نإو ناضمر

 الإو اهرفكيف بونذ هيلع ناك نإ لاقيف ماع وه مآ بنذ هيلع نمم وه له ريكفتلا اذه نع لاؤسلا عقيو

 نع -اهنع هللا ىضر -ةشئاع نعو «بنذ هيلع ناك ول ردقلا كلذ رفكي ام ردقب باوثلا نم ىطعيف
 نمل هللا لوسر اي تلق «ةضفو بهذو دجربزو توقاي رود نم اروصق ةنجلا ىف نإ» : لاق > ىبنلا

 نم اُباب نيثالث هيلع هللا حنف ةفرع موي اًمئاص حبصأ نم ةشئاع اي ةفرع موي ماص نمل» :لاق ؟ىه
 . هدسج ىف قرع لك هلرفغتسا ءاملا برشو رطفأ اذإف رشلا نم اًباب نيثالث هنع قلغأو «ريخلا

 لعج هماص نمف ة رفع ةر وزي كريو ري رب ةع موي مولا ع تلا .ةمنس مآ نعو

 -سابعلا نب لضفلا نعو اًقيرخ نيعبس رانلا نم هللا هدعابو فقوملا رضح نم باوث ىف اًبيصن هل هللا

 (ةفرع موي ىلإ هل رفغ «ةفرع موي هرصبو هعمسو هناسل ظفح نم» : لاق ىبنلا نع -هنع هللا ىضر

 لاقف «هل رفغ الإ ناميإلا نم ةرذ لاقثم هبلق ىف ةفرع موي دحأ ىقبيال» ىبنلا لاق :رمع لاقو

 . ةماع سانلل لب : لاق ؟ةماع سانلل مأ هللا لوسر اي ةفرع لهأل : لجر

 ةنيدم ىلع ةفرع ةيشع انررمف ملعلا بلط ىف ىل بحاصو انآ تجرخ
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 نحن امنيبف هب مهالتا امم انافاع ام ىلع هللا ركشنو ةنيدملا هذه لخدن «ىبحاصل تلقف طول موق
 : لاق «سيلبإ كلعل : هل اناقف ءانع لفاغتف تنأ نم هل تلقف هجولا ربغأ اًجسوك الجر تيآر ذإ فوطن

 ذنم اوبنذآ موق نم ىردص تيفشأ تنك تافرع نم یهجو اذه : لاق تلبقأ نی نم هل انلقف «معن

 ءالؤه رظنأ تئجو ىسأر ىلع بارتلا تلعجف مويلا اذه ىف مهيلع ةمحرلا تلزنف ةنس نيسمخ

 ىبأ دنع جسوكلا : ةضورلا ىف لاقو «هيضراع نع رصحناو ههجو رعش لق نم جسوكلا بصل

 . ةنامألا باب ىف ةروكذم ىهو نورشعو ةينامث هنانسأ ددع نم ةفينح

 ىنأب بيجأف هتمأل ةفرع ةيشع يج ىبنلا اعد :-هنع هللا ىضر - سە رو ةياکح

 س کک ا

 ءلأس ام ىلإ بيجأف ءاعدلا داعأ ةفلدزملاب حبصأ املف ةفرع ةيشع هبجي ملف ملاظلل ترفغو ةنجلا

 امل سيلبإ هّللا ودع نإ : لاقف كلذ نع -امهنع هللا ىضر -رمعو ركب وبأ هلأسف +> ىبنلا كلحضف

 ليولاب وعديو هسأر ىلع هوثحي لعجو بارتلا ذخأ ىتمأل رفغو ىئاعد باجتسا دق ىلاعت هللا نأ ملع
 . هعزج نم تيأر ام ىنكحضأف روبثلاو

 ةعبرأ هلو ةفرع موي ك ىبنلا ىلع ليربج لزن : -امهنع هللا ىضر -مدع ن ف تببح
 كئرقي كبر دمحم اي :لاقو «رهاوجلا ناولأب ةجوسنم توقايلاو ردلاب ةللكم حانج فلأ نورشعو
 ىبلا جرخف «هّللا نود نم دبعت منص ةئامسمخو اًملأ اهيف نإف فئاطلا ىلإ بهذا كل لوقيو مالسلا

 N SE نأ نم تلاقف ةيراج هل اولسرآو اوضرعأف ديحوتلا ىلإ مهاعدو

 تعجر املف «تملسأو هتلبق ةوبنلا متاخ تأر املف كرهظ نع فشكا : تلاقف اهباجأف لئاسم نع

 فط یاده ا اه ر راما لغ ةت ردح ن را وعآ ا ھه شا اهنا لإ

 هديب ىسفن ىذلاو» : لاق مث اهيلع ىلصو اهنفكف ىبنلا ىلإ اهوحرط تتام املف «ليلق سودرفلا
 كلتق ىلع اوعمتجا دق موقلا نإ دمحم اي :لاقو ليربج ءاج مث «ةنجلا ىف اهلزنم تأر ىتح تتام ام

 مهللا» :ةخب ىبنلا لاقف «دمحمب مكيلع اولاقو بالكلا اولسرأ > ىبنلا لبقأ املف ةيراض بالكب

 مهيلع بالكلا تبثوف كباحصأب كيلع : لاقف هل تصخف بالكلا هذه ىنع فرصا ةفرع موي قحب

 ىنرمأي كبر نإ : مهنم لك لاقو ةكئالملا نم ةسمخ لزنف ىبنلا هجو ىف رجح عقوف راجحألاب اهومرف

 قحب مهللا : لاق مث اًباذع ىنثعبي ملو ةمحر ىنلسرأ ىلاعت هللا نإ : لاقو ىكبف «ديرت اميف كعيطأ نأ

 موقلاو رهظلا انيلص دقل هّللاوف : سابع نبا لاق «ناميإلا مهقزرا ةفرع مويو ناضمرو ميهاربإو مدآ
 .ح ىبنلا فلحخ نوعمجأ

 ىنمرحت ال ةفرع ىمئاص قحب مهللا :لوقي ةكمب الجر تيآر حح نع اد
 ام تلقف «مانملا ىف هتيأر تام املف ءاعدلا اذهب وعدي ىدلاو ناك لاقف كلذ ىف هل تلقف ةفرع باوث

 م
 ۔ کے
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 دق ةفرع باوث اذه ىل ليقف رون ىنءاج ىربق ىف تعضواملو ءاعدلا اذهب ىل رفغ : لاق كب هللا لعف
 . هب كانمركأ

 ىسومو ةبوتلاب مدآ هيف مركأ ءاببنألا نم ةعبرأ هيف مركأو ةفرع مايصب ةمألا هذه هللا مركأ :ةدئاف
 باب ىف مدقت امك ليعامسإ وهو حيبذلا ءادفب ميهاربإو نيدلا لامكإو جحلاب دمحمو «ميلكتلاب

 ةا

 برهأ تلاق نيأ ىلإ : كلم اهل لاقف ةراس اهتديس نم رجاه تبره: هريسفت ىف یروباسینلا لاق
 همسا الو نیدلتو نیلبحتسو كتيرذ رشكي ىلاعت هللا نإف اهل ىعضحاو یعجرا : لاق یتدیس نم

 هللا نإ ليقو «ىحو ءايبنألا مانم نأل مانملا ىف هحبذب ميهاربإ رمأ املف سانلا نيع نوكي ليعامسإ

 هرشبآ الف ریخب الإ هترشب امو ریبک خیش وهو ةقادص هنیبو ینیب بر ای لاقف كلذب ليربج رمآ یلاعت
 هنأ نظف اهتلكأف ران تءاجف « منغلا نم ةئام حبذ حبصأ املف ةفرع ةليل مانملا ىف ىلاعت هللا هلوحف اذهب

 هسأر ىلسغا :همأل لاق حبصأ املف « ليعامسإ كدلو برق نمحرلا ليلخ ىحضألا ةليل هل ليقف ىفو

 لاق ملو تلاق ليعامسإ حبذ ديري ميهاربإ نإ رجاه اي : لاقو ناطيشلا ءاج جرخ املف تلعفف هينهداو
 امك هيلع درف همأل لاق امك هل لاقو ليعامسإ قحلف هلل رمألا انملس تلاقف هرمأ ىلاعت هللا نأ معز

 كيلإ : لاقف مانملا ىف ناطيش كءاج لاق «معن : لاق كدلو حبذ ديرت ميهاربإ اي : لاق مث همأ هيلع تدر

 تبأ اي :لاق یرت اذام رظناف كحبذأ نأ ديرأ ىنإ ینہ ای : لاق لبجلا ىلإ لصو املف هللا ودع اي ینع

 عفداو ءارباص ءالبلا ىلع نكو ىمد نم كبيصي الل ىقاثو دشف ىنتعجضأ اذإ نكلو رمؤت ام لعفا
 ريخ وه نم دنع هتكرت لقف ىنع كتلأس نإو ىنم مالسلا اهئرقأو ةركذت اهل نوكيل ىمآ ىلإ ىصيمق
 ىيصلا دلولا اذه محراف ىنمحرت مل نإف ىنس ربكو ىفعض محرأ بر اي : ميهاربإ لاقف ٠ ىنمو كنم
 تحتفو ءاكبلاب ةكئالملا تجضف رشع ةثالث ليفو نينس عبس هرمع ناكو هل بنذ ال ىذلا ريغصلا

 هّللا ىحوأ : ليقو ءاًئيش عطقت ملف هجادوأ ىلع نيكسلا عضوو ههجو ىلع هعرصف ءامسلا باوبأ
 . ةكئالملا ناويد نم كنوحمأل اًئيش هنم نيكسلا تعطق نإ هكردأ ليربج ىلإ ىلاعت

 مل نيكسلا ىأ تلاقف اًبضغم نيكسلا ىقلأ ميهاربإ نإ : -ىلاعت هللا همحر - ىفسنلا لاق
 نم ءادنلا جرخ : لاق ءاًئيش كنم قرحت مل رانلا فيك هل تلاقف اًئيش ىعطقت مل كنأل :لاق بضغت

 نأو ءاًيش ىعطقت ال ةرم نيعبس ىل جرخ انأو : تلاقف ميهاربإ ىلع اًمالسو درب ینوک ران ای هّللا لبق
 اًعئاط ىحور كلذبآ ىنأ نوملعي الو اًرهق هحبذ سانلا لوقي الئل ىقاثو لح : هييأل لاف ليعامسإ

 انأو لاقف ىدلوب تمركت انأ : ميهاربإ لاقف ىتم مركأ تنأ مأ كنم مركأ انأ تبأ اي : لاق مث اراتخم

 حبذلا ملأو توملاب مودي ةقرفلا ملأ نأل مركأ ميهاربإ نإ :ليقو ءاهريغ كلمأ الو ىحورب تمركت

 ليباه هبرق ىذلا شبكلاب ليربج لسرأف امكنم مركأ انآ : ىلاعت هللا لاق «كلذ لاق املف توملاب لوزي
 ام ىنأل لاف «ملو : لاق ءال :لاق كل هسبحأ الأ : ليربج لاقف هنم برهف هذخأيل ميهاربإ بهذف
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 رظن املف ضرألا هجو ىلع انأو كب نيعتسأ فيكف رانلا ىف ىنوحرط نيح ءاوهلا ىف كب تنعتسا

 ملو «بيبحلا هدعبأ نم ىكبي ال فيكو :لاقف رورسلا ةعاس ىف ليقف ىكب شبكلا ىلإ ليعامسإ
 ام اهب عدا ةباجتسم كل ةوعد كربصب كاطعأ دق هللا نإ ميهاربإ اي : ليربج لاقف «بيرقتلل هضري
 لاقف «ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا : ليربج لاقف يڪ دمحم ةمأ نم ادحأ بذعت ال مهللا : لاقف تلأس
 .دمحلا هّللو : ميهاربإ لاقف «ربكأ هّللاو هللا الإ هلإ ال ليعامسإ

 ةعبرأ سودرفلا ىف شبكلا تيبر لوفي ىلاعت هللا ناك :-ىلاعت هللا همحر - ىنادمهلا لاق :ةفيطل
 ىسومل ءادف نوكيل ةنس ةئامعبرأ نوعرف انيبر كلذكو ‹حبذلا نم ليعامسإل ءادف نوكيل ةنس فالآ

 اولخدأ دوهيلا نأ كلذو ءلتقلا نم ىسيعل ءادف نوكيل ةنس نيسمخ ىدوهيلا عونشأ انيبرو قرغلا نم

 اولتقف تيبلا دوهيلا لخدف دوهيلا ىلع ههبش ىقلأو ىسيع هللا عفرف هلتقيل ىسيع ىلع مهنم الجر
 «[ءاسنلا] لإ هلا هعفر لب ع انیقی هول امو إل : یلاعت هلوق كلذف یسیع هنأ مهنم انظ مهبحاص

 هيلع - ليربج نأ ءاعدلا باب ىف مدقت ( مهل هَبَش نكأو هوبلص امو هولتف امو :ىرخأ ةيآ ىفو
 ءادفاونوكيل هقزرب ىراصنلاو دوهيلا هللا ىبر كلذكو هيلإ هللا هعفر هب اعد املف ءاعد هملع-مالسلا

 . ةمايقلا موي رانلا نم يب دمحم ةمأل

 ىفو «ريبكتلاب مكدايعأ اونيز» : لاق ب ىبنلا نع -هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع :ىلوألا :دئاوف

 ىبأ ةيلح نع بختتنملا ىف اهركذ ريبكتلاو ديمحتلاو سيدقتلاو ليلهتلاب نيديعلا اونيز سنأ ةياور
 هنإف اًنالث ةالصلا فلخ قيرشتلا مايأ رخآ ىلإ رحنلا ديع ةليل ريبكتلا نم اورثكأ» يي ىبنلا لاف «ميعن

 هنإف ىربكف قيرحلا تبأر اذإ» :يب ىبنلا لاق -اهنع هللا ىضر -ةمطاف تلاق «اًمده بونذلا مدهي

 نم لضفأ نيديعلا ةالصو «ىحضألا ريبكت نم دكآ رطفلا ةليل ةريبكت ةضورلا ىف لاق «رانلا ئفطي

 قيرشتلا مايأ رخآ رصع ىلإ ةفرع حبص نم ةزانجلاو ةلفانلاو ةتئافلا فلخ ربكيو «ةلفانلا ةالص

 . ديعلا ةالصب مرحي نأ ىلإ هتليل نم رطفللو

 هنأل ليقو «هديبع ىلإ هللا نم نانتمالا دئاوفو ناسحإلا دئاوع هيف نأل اًديع ديعلا ىمس :ةيناثلا

 نيب ءارمح هرفس یف هموقو یسیع ىلع تلزن یتلا ةدئاملا یف یزارلا هرکذ دیدج حرفب ةنس لک ودعي
 مسب : لاقو ىسيع هفشكف «ةنجلا ريرح نم ليدنمب ةاطغم اهتحت ىرخألاو اهقوف امهادحإ نيتمامغ
 ريغ لوقبلا عاونأ اهلوحو لح اهبنذ دنعو حلم اهسأر دنع ةيوشم ةكمس اهيف اذإف نيقزارلا ريح هللا

 عبارلا ىلعو نمس ثلاثلا ىلعو لسع ىناثلا ىلعو نوتيز دحاو ىلع ةفغرأ ةسمحخ اهلوحو تاركلا

 نم مآ ةرخآلا ماعط نم اذه هللا حور اي : نييراوحلا ريبك نوعمش لاقف « قيقد سماخلا ىلعو نبج
 هذه نم انتيرأ ول هللا حور اي : لاقف ةردقلا هتعرتخا ماعط نم وه لبامهنم سيل : لاقف ؟ايندلا ماعط

 ةيوشم تداع مث اهاف تحتفو اهبنذ ىلع تماقف ىلاعت هللا نذإب ىيحإ ةكمس اي :لاقف ىرحخأ ةيآ ةيآلا

 موي ىلإ ىراصنلا ديع موي اهلوزن موي راصف صقنت ملو تراط مث ءاوعبش ىتح اولكأف تناك امک
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 e) ءامسلا نم ةدئام انيلع لزتي نأ كبر عيطتسي له « «نييراوحلا لوق ليق نإف» دحألا موي وهو ةمايقلا

 . . مهب كلذ قيلي فيكف نونمؤم مهو ىلاعت هللا ةردق ىف كش كلذ

 ناصقن ىلع لیلد ۱٠١ د: ( © نینمؤم متنک نإ للا اونا مھل یسیع لوق تارلان
 .ةدئاملا ىهو ةيوامسلا ةزجعملا هذه اوبلط كلذلف مهنامي بإ

 معنلا نم وهو ا ا ج

 لازنإ ىلع ليربج ردقي له ىنعملا نوكيف سدقلا حورب كتديأ ذإ : نف ع ناش ددعا

 تقو نم اًموي نيعبرأ مهيلع ةدئاملا تلزن :-ىلاعت هللا همحر - ىبطرقلا لاق ءءامسلا نم ةدئام

 ءارقفلا اهب صخي نأ ىسيع ىلاعت هللا رمأ مث فالآ ةعبس لكأيف عفرت مث ءىفلا ءىفي نأ ىلإ ىحضلا
 اديع ديعلا ىمس :ليقو «ريزانخو ةدرق هللا مهخسمف اوفلاخف اًنيش اورخدي ال نأ رمأو ءاينغألا نود

 نم مايأ ةتس مايص ىهو هلوسر ةعاط ىلإ ناضمر مايص ىهو ىلاعت هللا ةعاط نم اوداع نينؤملا نأل
 روحملا ىف اهمدقو «هباحصأ دنع بهذملا ىهو ةياور ىف دمحأ مامإلا دنع زوجت ال ىهو «لاوش

 هتيحضأ ىحض نم ىبنلا نع ىلايللاو مايألا لئاضف ىف ئلآللاو رردلا باتك ىف تيأرو «ةياعرلاو

 هانرقو توقاي نم هنيعو بهذلا نابضق نم هرعش اذإف ربقلا سأر ىلع اًمئاق هدجو هربق نم جرخ اذإف
 بكرا ايندلا ىف ىنتبرق ىذلا كنابرق انأ لوقيف كنم نسحأ اًميش تيأر امف تنأ نم لوقيف بهذ نم

 -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو «شرعلا لظ ىلإ ضرألاو ءامسلا نيب بهذيو هيلع بكريف ىرهظ ىلع
 ‹«ةنسح ةرعش لكب هلو هبنذل ةرافك همد نم ةرطق لوأ ناك هحبذف ضرألاب هنابرق دبعلا برض اذإ :

 ةمأ نم ىحض نم باوث ام ىهلإ :مالسلا هيلع دواد لاق « ىناليكلا رداقلا دبع خيشلل ةينغلا ىفو

 نعو «تائيس رشع هنع وحمأو تانسح رشع هدسج ىلع ةرعش لب هيطعأ نأ هباوث : لاق × دمحم

 : -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو «ةرخآلاو ايندلا رش نم اهبحاص ىجنت ىه ةيحضألا نإ الأ .55 ىبنلا

 مهبئاجنو «مهبئاجن ىلع اًنابکر یأ < 4 هد ادر ِنْمحَرلا ىلإ نیقتمْلا رشحن موي
 لاقنم ىبنلا نعو «مكاياطم طارصلا ىلع اهنإف مكاياحض اومظع ىبنلا نعو مهاياحض
 رون فلأ ربق لك ىف لخد نيملسملا تاومأل اهادهأو ةرم ةئامشلث ديعلا موي هدمحبو هللا ناحبس

 دلا مدحاو ل ىق لاف ن ىلا نف ندنا لاف ر ووت تلا تام اد ق یف للا لفن

 وهو ريخلا هديب توميال ىح وهو تيميو ىيحي دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ
 ةئامعبرأ قتعأ امنأكو ءاروح ةئامعبرأ هَّللا هجوز ديعلا ةالص لبق ةرم ةئامعبرأ ءريدق ءىش لك ىلع

 . «ةمايقلا موي راجشألا هل نوسرغيو نئادملا هل نونبي ةكئالم هب هللا لكوو ةبقر

 هللا لوز م ایکس تاه رب ا: ییا لقوم ا ھا
 ىفطصاو «رطفلا موي ىبوط ةرجش سرغو «ءرطفلا موي ةنجلا ىلاعت هللا قلخ :اًضيأ لاقو

 ىبص وأ مرحم وأ نهادحإ نمؤيو نهتويب ىف ءاسنلل بحتست ديعلا ةالصو «رطفلا موي ىحولل ليربج
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 رابرت یایسامگ ةجقنلا ىف رفع شب هرعت مايآاذلا مايا ليظا# ىبنلا لافو ءزيمي

 رطفلا ةليلو رحنلا ةليلو ةفرع ةليلو ةيورتلا ةليل ‹ةنجلا هل تبجو سمخلا ىلايللا ايحأ نم رازبلا ةياور

 مويلا كلذ ماص نمف © ميهاربإ دلو ةجحلا ىذ نم ةليل لوأ ىف هنعو «نابعش نم فصنلا ةليلو

 رشعلا مايأ نم اهيف هل دبعتي نأ هللا ىلإ بحأ ايندلا مايآ نم ام :: :إ: ىبثلا نعو «ةنس نينامث ةرافك ناك

 نم ةليل لوأ ىف» :ي ىبنلا لاق : هنع هّللا ىضر -ىلع لاقو «ةنس مايص لدعيل اهنم موي مايص نإو
 . ىقهيبلاو هجام نباو ىذمرتلا هاور «ردقلا ةليل مايقب اهنم موي لك مايص دعب ةجحلا ىذ

 همايص نم هتجوز هنم جوزلل سيلو .ةفرع موي تقلضط ابال اقوا ی ل ج انج ا ردن ةه

 فراعت ليقو «جحلا ناكرأ هيف فرع -مالسلا هيلع -مدآ نأل ةفرع ىمسو «ءاروشاع مايص نم الو

 موي موصو ةفرع موي ىف -مالسلا امهيلع -سايلاو رضخلا ءاعد ءاعدلا باب ىف مدقتو ءاوحو وه

 . هورکم تافرع یف ةفرع

 یذ نم موي رخآ ماص نم» لک یبنلا نع -امهنع هللا ىضر - ب ت ىلرآلا .ناتدناش

el 

 . (ةنس نيسمخ

 هتيسنو ‹هضرت ملو هنع ىنتيهن امم ةنسلا هذه هتلمع ام مهللا TOE ا

 ىلع ىتءارج دعب هنم ةبوتلا ىلإ ىنتوعدو ىتبوقع ىلع كتردق دعب ىلع تلمحو «هسنت ملو
 باوثلا هيلع ىنتدعو هاضرت لمع نم هيف تملعام ىل رفغاف هنم كرفغتسأ ىنإف مهللا ‹كتيصعم

 هللا ىلصو ميرک ای كنم یئاجر عطقت الو ىنم هلبقت نأ مارکإلاو لالجلا اذ اي ميرك اي مهللا كلأسأف
 ةعاس ىف هدسفأف هتنس لوط هنم انبعت ناطيشلا لاق «ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع

 .ةدحاأو

 اضيأ دوسلاو ضيبلا مابألا مايصو ءار وشاع مايص ى صف :تاب

 نم ةمصعلا اهيف كلأسأ ةديدج ةنس هذهو ميدقلا ىدبألا تنأ مهللا د جس ا ا ا

 لاق ميرك اي كيلإ ىنبرقي امب لاغتشالاو ءءوسلاب ةرامألا سفنلا هذه ىلع نوعلاو هئايلوأو ناطيشلا
 نع -هنع هللا ىضر -سنأ نعو «ةنسلا كلت هناسرحي نيكلم هب هللا لكويو «هسفن نم انسيأ ناطيشلا
 مرحملا نم مايأ ةثالث ماص نمو «هبنذ نم مدقت ام هلرفغ مرحملا نم ةعمج لوأ ماص نم ىبنلا

 نأ ةمألا هذه لضف باب ىف ىتأيسو ««ماع ةئامعست ةدابع هل هللا بتك تبسلاو ةعمجلاو سيمخلا
 نم اًموي ماص نم ىناربطلا ةياور ىفو «مرحملاب دييقت ريغ نم مرحلا رهشألا ىف تدرو ةياورلا هذه

N ORمابا ماض نه #0 يلا لاق  

 هل هللا بتك ءاروشاع موي ماص نم :ة# ىبنلا نعو «ىلعألا سودرفلا ثروأ ءاروشاع ىلإ رشعلا
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 نمك ناكو برغملاو قرشملا نيب ام رجأ هل بتكو ديهش فلأ باوث ىطعأو ةرمع فلأو ةجح فلآ

 ىلع هدسج هللا مرحو ةنجلا ىف رصق فل نوعبس هل بتكيو ءليعامسإ دلو نم ةمسن فلأ قتعأ

 هّللا وه لق أرق نمو «كلم فالآ ةرشع باو ىطعأ ءاروشاع موي ماص نم رخآ ثيدح ىفو هرانلا

 ظفح نم ءاروشاع ىنعمو « نيقيدصلا نم بتكو هتمحر نيعب هيلإ هللا رظن ءاروشاع موي ةرم فلآ دحآ

 بنج ىلإ بنج نم فهكلا لهأ بلقت هيفو اًميفخت نونلا تطقسأف رونلا ىف ىأ ارون شاع هتمرح .

 مدآ ىفطصا مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نم ةعامج هيف مركأ هللا نأل : ءاروشاع ىمس :ةدئاف
 ةئام ضرألا ىلع ءاملا ثكم نأ دعب ءاروشاع موي ىدوجلا ىلع حون ةنيفس توتساو سيردإ عفرو

 قطنأو رمحأ ءامسلا ءامو «رفصأ نويعلا ءام ناكف اهيلايلب اموي نيعبرأ ىف ءاملا لزنو اًموي نيسمخو

 فلخت نمو اجن ىنبكر نم ىتلا ةنيفسلا انآ نيرحخآلاو نيلوألا هلإ هللا الإ هلإ ال تلاقف ةنيفسلا هللا

 عابسلاو ةيعارلا شوحولا اهتيأ هراد حطس ىلع حون ىدانف «صالحخإلا لهآ الإ ىنلخدي الو قرغ ىنع

 ال لوضف اهردقو اهلوط ىف مالكلا : ىزارلا لاق «ةيجنملا ةنيفسلل اومله ةرئاطلا رويطلاو ةيراضلا

SS ا TT 

 امل لوقت :ةرلا ءافلخلا نم دحاو مسا حول لك ىلع رهظ اهذختااملف ىرحأ حاول ةعبرأ ىلإ جاتحا

GEG ET 

 اكلم ازغ -مالسلا هيلع -هنآ كلذ ىف ببسلاو « هيف هكلم ناميلس ىلع هللا درو ءءاروشاع موي دوادل

 لثمتي نآب ناطيشلا رمآي نأ هترمأف اهيبأ ىلع اًراهنو ًاليل ىكبت تراصف ةليمج تناكو هتنبا جوزتو هلتقف
 همتاخ عزنو مايألا ضعب ىف أضوتف ملعي ال وهو اًموي نيعبرأ اهيبأل تدجسف «لعفف اهيبأ ةروص

 هسبل املف متاخلا بلطو -مالسلا هيلع -ناميلس ةروص ىف ناطيشلا ءاجف هجاوزأ ضعب ىلإ هعفدو

 جرخف مكحلل سلجو هذخأ ناميلس نإ تلقف هبلطو ناميلس ءاجف «مكحلل سلجو ريطلا هيلع فكع

 كلذ سانلا ركنأف ضئاحلا ءطو حابأ هنأ ىنجلا مكح ناكو اًموي نيعبرأ دايص دنع ماقأو رحبلا ىلإ

 ةفينح وبأ هزوجف اهمميت وأ اهلسغ لبقو هعاطقنا دعب امأو ءةريبك هنأل ناميلس مكح اذه سيل اولاقو

 «لوألا لاح ىلإ داعو هيلع ريطلا فكعف اهفوج ىف متاخلا ىقلأو ناطيشلا راطف «ىعفاشلا همرحو

 هاكح «ةروصلا رسكو ةأرملا بقاعف اًموي نيعبرأ ذنم هللا ريغ دبعي نم هتيب ىف نأب ليربج ربخأف

 نطب نم سنوي جرخو «بويأ نع رضلا فشكو «هتحص ضايع ىضاقلا عنم نكل هريغو ىبطرقلا

 دلوو ءةنس نينامث دعب ليقو ةنس نيعبرأ دعب فسويب بوقعي عمتجاو ءاًموي نيعبرأ دعب توحلا

 ءاوحو مدآو ملقلاو ضرألاو تاوامسلا هللا قللخو ةجيدحخ اب ىبنلا جوزتو ءامسلا ىلإ عفرو ىسيع

 هنم ةعاس رخآ ىف ةعمجلا موي موقت اهنأ : ىبطرقلا لاقو «ةعاسلا موقت هيفو «ءاروشاع موي كلذ لك
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 .ناضمر نم فصنلا ىف مدآ اهيف هللا قلخ ىتلا ىهو

 ىلع هيف حسم نمو «هلك رهدلا ماص امنأكف ءاروشاع موي ماص نم ةراوتلا ىف بوتكم :ةدئاف

 ءىلاعت هّللا الإ هملعي ال ام للحلاو ىلحلا نم اهيلع ةنجلا ىف ةرجش ةرعش لكب هللا هاطعأ ميتي سأر
 هيف مظك نمو ارون هبلق هللا ألم ًالاض هيف دشرأ نمو هاطعأ الإ ًالئاس كرتي مل امنأكف هيف قدصت نمو

 للك ىبنلا لاقو «هربق ىف عضوي موي هللا همركأ اًيكسم هيف مركأ نمو «نيضارلا نم هللا هبتك اًظيغ
 ىلص نم ل هنعو «ىقهيبلا اور «هتنس رئاس هيلع هللا عسو ءاروشاع موي هلهأو هلایع ىلع عسو نمل

 هللا رفغ ةرم ةرشع ىدحإ دحأ هللا وه لقو باتكلا ةحتاف ةعكر لك ىف أرقي تاعكر عبرأ ءاروشاع موي

 ضرمالإ ةنسلا كلت ضرمي مل هيف لستغا نمو «رون نم اربنم هل ینبو اًماع نیسمحخ بونذ هل
 . هبلق انيع دمرت مل ىآ : ىفسنلا لاق «ةنسلا كلت دمري مل هيف لحتكا نمو «توملا

 ءاعدلا باب ىف مدقتو «نينيعلا نم ةبوطرلا ليزيو رصبلا ىوقي لجفلا ءامب لاحتكألا :ةدئاف
 رتعزلا لكأو ءالاحتكاو ًالكأ رصبلا ىوقي لسحلا نأ نامثع بقانم ىف ىتأيسو لجفلا ىف ةريشك عفانم

 ىوقي نآضلا نبل نم راثكإلاو قدنبلا لكأو غامدلا ىوقي سجرنلا مشو همشو درولا ءام برشو اًضيأ

 نم عفنيدوسألا لفلفلاب لاحتكالاو «رصبلا نافعضي دوسألا نوتيزلاو سخلا لكأو درابلا غامدلا

 كاوسلاو رصبلا دحي نينيعلا ىف لحكتلا : لاق ةي ىبنلا نع ةفيذح نعو ةعمدلا نمو رصبلا ةملظ

 ناطيشلا هبرقي مل تيزلا نهدأ نم نإف هب نهداو تيزلا لك ىلع اي» ي ىبنلا نعو «٠ سارضألا تبث
 ءاد نيعبس نم ءافش هيف نإف هب اونهداو تيزلا اولك» ي هنعو «بيبحلا ةفحت ىف هركذ !ةليل نيعبرأ

 . (ماذجلا اهنم

 ورمع عماج ىف ءاروشاع موي حبصلا ىلصف « ءادحاو ابوث الإ كسمي ال لجر رصمب ناك :ةياكح
 «لجأل ءاروشاع موي ىف الإ ءاسنلا هلخدي ال عماجلا اذه ةداع نمو -هنع هللا ىضر -صاعلا نب
 رزتئاو هتيب ىلإ عجرف «معن :لاق ىدالوأ ىلع هب نيعتسأ هلل اًنيش ىنطعا :ةأرما هل تلاقف ءاعدلا

 ءاروح مانملا ىف ةليللا كلت ىأرف ةنجلا للح نم هللا كسبلأ هل تلاقف بابلا قش نم اهل هبوث عفدو

 كتجوز ءاروشعانأ تلاق تنأ نم لاقف «ةلح اهيف دج وف اهرسكف ةبيط ةحئار اهل ةحافت اهعمو ةليمج

 تناك نإ مهللا :لاقو «نيتعكر ىلصو ًأضوتف ةبيط حير هيف حاف دق تيبلا دجوف ظقيتساف ةنجلا ىف

 . لاحلا ىف تامو هءاعد هللا باجتساف كيلإ ىنضبقاف ةنجلا ىف اقح ىتجوز

 -سابع نبا لاس الجر نأ امهریغو ضيبلا مايآ مايص یف روکذملا باتكلا یف تیأر :ةياکح
 مايص ديرت تنك نإ : هل لاقف ىدنع ناك ثيدحب كثدحأ الأ :لاقف مايصلا نع -امهنع هللا ىضر

 لوأ نم مايأ ةثالث موصي ناك هنإف نامیلس مایص دیرت تنک نإو اموی رطفیو اًموی موصی ناک هناف دواد

 موصي ناك هنإف -مالسلا هيلع -ىسيع مايص ديرت تنك نإو «هرخآ نم ةثالثو هطسو نم ةثالثو رهشلا
 مایص دیرت تنک نإو ‹«سمشلا علطت ىتح ىلصو هيمدق فص ليللا هكردأ امثيحو رعشلا سبليو رهدلا
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 ضيبلا مايألا موصي ناك هنإف ةَ ةيربلا ريخ موص ديرت تنك نإو اًموي رطفتو نيموي موصت تناكف همأ

 .ًارفسو ارضح رشع سماخو رشع عبارو رشع ثلاث رهش لک نم

 ىلإ طبه امل -مالسلا هيلع -مدآ نأل ضيبلا مايأ تيمس :فراعملا فراوع ىف یدرورهسلا لاق

 -ىلع لثس : -هنع هللا ىضر -ىناليكلا رداقلا دبع خيشلا لاقو «ةيصعملا رثآ نم هندب دوسأ ضرأللا

 ىلإ ةئجلا نم طبه امل -مالسلا هيلع -مدآ نأب باجأف ضيبلا مايأ تيمس ءىش ىأل -هنع هللا یضر

 ثلث لوألا مويلا ىف ضيباف ضيبلا مايأ مايصب هرمأو ليربج ءاج سمشلا رح نم هندب دوساو ضرألا

 نأ هللا هرمآ مدآ ندب دوسا امل :دئاقعلا ىف لاق «هعيمج ثلاثلا مويلا ىفو هاثلث ىناثلا مويلا ىفو هندب

 املف ءاضيب ةرد ناكو دوسألا رجحلاب ليربج هءاجف ةبعكلا ىنبف هيلع بوتي ىتح هب فوطیو اّتیب ینہی

 بر ای :لاقف «ةرجشلا نم تلكأ ثيح كسفنب تلعف ىذلا تنأ مدآ اي رجحلا لاقف ىكب مدآ هآر

 ءرجحلا ىلإ مدآ دسج داوس لقنو مدآ دسج ىلإ رجحلا ضايب هللا لقنف رجحلا ىتح ءىش لك ینریع

 هذه ىف كلذ عمتجاو هرونو هؤوض مت ىأ قشنااذإ رمقلاب اهيلايل ضيبل ضيبلا مايآ تيمس ليقو
 قسو امو ليْللار  :لاق امك امهريغو باودلا نم راهنلا ىف رشتنا ام عمجي ليللا نأ امك ىلايللا

 ةملظ ىلإ رون نم نالوحي امهف هاوأم ىلإ ءىش لك ىوآ ليللا ءاج اذإ ىأ ء۷١ .تاقشالا] 4

 ٠۹ قاتسالا] ® قبْط نع اقبط نبك رتل : ىلاعت لاق ةرخآلاو ايندلا ىف لدبتت لاوحألا كلذك

 . دعب ىنعمب نعو ةايحلا ىلإ توملا نمو «توملا ىلإ ةايحلا نم لاح دعب ًالاح ىأ

 ريع نمو ىذمرتلا هاور «كيلتبيو هللا همحريف كيخأل ةتامشلا رهظت ال١ ب ىبنلا ىلإ :ةظعوم
E 

 لوآ ضيبلا مايأ موص شک یبنلا نع ینع نب نسحنا نع بيبحلا ةتحت یف تیآر :ىلوألا ناتدئاف

 ىفو ةنس فلآ رشع ةينامث لدعي ثلاثلاو ةنس فالآ ةرشع لدعي ىناثلاو ةنس فالآ ةثالث لدعي موي

 ىبلا ناك : -هنع هللا ىضر -ىلع لاق ىناليكلا رداقلا دبع خيشلل «ةينغلا ىف تيأر» :رخآ ثيدح

 مويلابو ةنس فالآ ةرشع موي لوأب كل بتكي مايأ ةئالث رهش لك نم مص ليربج كل لوقي ىلع اي : لاق
 باوثلا اذه هللا كيطعي لاقف «ةصاخ ىل اذه هللا لوسر اي تلقف « ةئام ثلاثلا مويلابو نوثالث ىناثلا

 . كلمع لثم لمعي نمل
 مويو نيرشع عساتو نيرشع نماث ىهو اًضيأ دوسلا مايأ مايص بحتسي : ىدرواملا لاق :ةيناثلا
 دوسلاو ثيش مايص رهشلا اذه داوس نم تمص ثيدحلا ىف هيلع لديو :دامعلا نبا لاق ا

 تلصح ضيبلا مايألا ريغ مايأ ةثالث ماص ولو : لاق مث رهشلا رخآ مايأ ةثالثلا ىه ةلمهملا نيسلا حتفب

 مايأ ةثالث مايصب ىنرمأ «نهعدأ ال ةثالثب ىليلخ ىناصوأ : “نع هللا يتضز ةرب ره أ لرل سلا
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  TTرهش لک .
EE.مث ةلفاقلا اوذخأف برعلا انيلع علطف ةلفاق ىف تنك : -هنع هللا ىضر -  

 عطقتو موصت :هل تلقف « E ا

 فيك مايصلا ىلإ رظنا ىبلش اي لاقف فاوطلا ىف هتيأر ةدم دعب مث ءاَعضوم حلصلل كرتأ : لاقف قيرطلا

 انب فتهف ةبيط حيرلاو بكرم ىف بتك :-هنع هللا يضر -ىرعشألا ىسوم وبأ لاقو هنيبو ىنيب حلصأ
 ىلع هللا ءاضقب مكربخأ الأ لاق انربخأ تلقف مكربخأ ىتح اوفق ةنيفسلا لهأ اي تارم عبس فتاه
 هللا ىلع اًقح ناک راح موي هسفن شطعأ نم نأ هسفن ىلع یضق یلاعت هّللا نإ : لاق یلب تلق «هسفن

 اموي ماص الجر نأ ول» :لاق ايک یبنلا نع -هنع هللا یضر -ةريره یب نعو «ةمايقلا موي هیوري نأ
 امو ماص نم» : رخآ ثیدح یفو «ةمايقلا موي نود هباوث فوتسي مل ابهذ ضرألا ءلم ىطعأ مث اعوطت

 .«ضرألاو ءامسلا نيب امك اًقدنخ رانلا نيبو هنيب لعج هنأك هللا ليبس یف

 .هلجأ برق ةرفسلا ىف ماص نإو ږدی دس یف را د قص

 ماعطلا لالب اي لاقف لكأي  ىبنلاو -هنع هللا یضر -لالب لحد فاحت تس یت تد ةدناف

 نولكأي موق دنع ناك اذإ مئاصلا نإ ةنجلا ىف لالب قزرو انقزر لكأن لاقف مئاص ىنإ هلالي لاق

 هّللاو «هسلجم ىف مادام همحرا مهللا هل رفغا مهللا :لوقتو ةكئالملا هيلع ىلصتو هؤاضعأ حبست

 . ملعأ

 ل. تاقاو عوجنا ضف ساد

 ( يفرم بح الإ اوفر الو ورشا اوأكو ] : ىلاعت هللا لا
 دمحم وبأ لاق كلذ هل لحي الف e, TL ا

 الشم فلأ ىلع كتبتاك فلكملا هديس هل لاق فلكم دبع وه بتاكملاو : هنع هللا ىضر ىنيوجلا

 نوكي نأ دبالو تلبق دبعلا لوقيو «رح تنأف هتيدأ اذإ ناطسق رهش لك ىف ًالثم ماسقأ ةسمخ طسقم

 هللاو ءادحاو اًمهرد ولو لاملا نم اًءزج دبعلا ىلع طحي نأ ديسلا ىلع بجيو نيديشر ديسلاو دبعلا
 ىف نيدهاجملا رجأك كلذ ىف رجألا نأف شطعلاو عوجلاب مكسفنآ اودهاج > ىبنلا نعو «ملعأ

 هتلأسف اًسلاج ىلصي هتدجوف ..ىبنلا ىلع تلخد : -هنع هللا ىضر -ةريره وبأ لاقو ءهللا ليبس

 لاقو هبستحا اذإ عئاجلا بيصت ال ةمايقلا ةدش نإف كبت ال : لاقف تيكبف عوجلا نم لاقف كلذ نع

 ««بورش لوكأ ماون لك هللا ىلإ مكضغبأو « اركفتو اعوج مكلوطأ هللا دنع ةلزنم مكلضفأ»

 ”٠2 لاقو . ىقهيبلا هاور «نيفرسملا بحي ال هللاو فارسإلا نم نيترم مويلا ىف لكألا» لاقو

 «بايثلا ناولأ نوسبليو «ةبرشألا ناولأ نوبرشيو ماعطلا ناولأ نولكأي ىتأ نم لاجر نوكيس»
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 ايندلا ىف اعبش سانلا رثكآ » 5# لاقو . ىناربطلا هاور «ىتمآ رارش كئلوأ «مالكلا ىف نوقدشتيو

 ىلع لكألا نأ ءايحإلا ىف هنع هللا ىضر ىلازغلا ركذو هجام نبا هاور «ةرخآلا ىف اعوج مهلوطأ

 لكألا ةرثك نم ةمختلا نأ بطلا ىف نسح باتك وهو رفاسملا داز ىف تيأرو صربلا ثروي عبشلا

 ناك ةرارحلا ىلإو اًضماح ءاشجلا ناك مغلبلا ىلإ لكألا ريغت نإف ندبلل تارضملا مظعأ نم كلذو

 رانلا نإف ةدعملا ران هنع زجعت ثيحب لكألا ةرثك لوألا ةريثك بابسأ هل ريغتلا اذهو ايناخد ءاشجلا

 ثكلاثلا ةدعملا هلبقت ال اًميش لكأي دق هنإف ناسنإلا عبط بسحب ىناثلا بطحلا ةرثكب ىفطنت ةريسيلا

 ىمح لصح نإو هدحو سرلا فعض كلذب انملع لقث وأ سأرلا عدصت نإف ءءاضعألا ةوق بسحب

 ءام برشيلف هيلع قش نإف « «ئقلا هيلع بجيف ندبلا عيمج فعض انملع اريثك بئاثت وأ هندب رعشقاو

 ةعفنم هيف قيرلا ىلع راحلا ءاملا نم ريسيلا برش ن : ةقدصلا باب ىف ىتآيسو «ئقلا لهسي هنإف راح

 . «بايثلا نشخو عوجلاب مكبولق اورون » 5 لاقو مس

 هينقزرو ماعطلا اذه ىنمعطأ ىذلا هلل دمحلا لاق مث اًماعط لكأ نم » ك ىبنلا لاق : ىلوألا دئاوف
 .هجام نباو یذمرتلاو دواد وب هاور «رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ةوق الو ینم لوح ريغ نم

 نينثالا ىفكي دحاولا ماعط » : ب ىبنلا لاقو « ةعامجلا عم ةكربلا نإف اوقرفت الو اولك » : ك لاقو
 ملسم هاور «ةينامثلا ىفكي ةعبرألا ماعطو ةعبرألا ىفكي نينثالا ماعطو

 هللا مسب ةيناثلا ىفو هللا مسب ةمقل لوأ دنع لوقي نأ بحتسي : فراعملا فراوع ىف لاق : ةيناثلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةثلاثلا ىفو نمحرلا

 لقثي ال ندبلا نأل نيحلاصلا ماعط تيزلاب سدعلا لكأ : -هنع هللا ىضر - ىميلحلا لاق : ةثلاثلا
 كبر انل عدا -مالسلا هيلع -ىسومل اولاق ثيح ليئارسإ ىنب تاوهش نم وهو ةدابعلل ففخيف هب

 لاق ىبطرقلا هححصو نيرثكألا دنع ةطنحلا وهو اهموفو اهباثقو اهلقب نم ضرألا تبنت امم انل جرخي
 ىلع فخأو اررض لقأو ءهنوحطم نم عفنأ هحاحصو هرشق ىف سدعلا قايرت سوفنلا ةهزن ىف

 نم عفن ةرشقم ةبح نيثالث هنم علتبا نمو ةبصحلاو ىردجلا بحاصل ةيذغألا عفنأ وهو ةدعملا

 «هعلق برجوأ ةكح هب نم مامحلا ىف كلدتو ءارضخل ةربزكلا ءامب هقيقد خبط اذإو ةدعملا ءاخرتسا

 . ماعطلا ىلع هتدعم ىوتحت ال نمل عفني قامسلاو لخلاب ةربزكلا لكأ : مهضعب لاق

 مث «زبخلا لكأ هبلق ىلع رطخي مل اًحابص نيتس هبر ىجاني -مالسلا هيلع - ىسيع ثم : ةياکح
 ىنإف ىل هللا عدا ىسيع هل لاقف لبقأ دق خشب اذإو ىسیع یکبف ةاجانملا هنع تعطقناف كلذ هل رطخ
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 لكأ ىلابب رطخ ناك نإ مهللا خيشلا لاقف زبخلا لكأ ىلابب رطخ امل ىنع تعطقناف ةلاح ىلع تنك

 ىلع ةفغرألا عضي -مالسلا هيلع -بوقعي ناك نيرسفملا ضعب لاق «هل رفغت الف كتفرع ذنم زبخلا

 مهلوقب ءاًقراس هومس كلذلف هفيغرب قدصتيو ارس نيماينب هيخأ فيغر نم فسوي لكأيف هدالوأ ددع

 ام : -هنع هللا ىضر -ىبطرقلا لاق -مالسلا هيلع -فسوي وهو لبق نم هل خأ قرس دقف قرسي نإ

 نبا لاق عبشلا إي ىبنلا دعب تثدح ةعدب لوأ : هريغ لاقو عبشلاو قالطلا الإ ههركو اًنيش هللا حابأ

 لجأل وحنلاك بجاو ىلإ مسقنت ىهو ةي ىبنلا رصع ىف هدهعن مل لعف ةعدبلا دعاوق ىف : مالسلا دبع
 ةبجاولا عدبلا نم ءالؤه ىلع درلاف « ةمسجملاو ةيردقلا بهذمك مرحم ىلإو ةيوبنلا ثيدحلو ةءارقلا

 فحاصملا قيوزتو دجاسملا ةفرخزك هوركم ىلإو سرادملا ءانبو « حيوارتلا ةالصك بودنم ىلإو

 . ىذمرتلا هاور «ديلاب ذخألا ةيحتلا مامت نم ١ : يي لاقو ةالصلا دعب ةحفاصملاك حابم ىلإو

 [رصعلا]€ 0 ٍرْصعْلاو ] ةحفاصملا دنع ارقي نأ ةنسلا نم : ىفطصملا فرش باتك ىف تيأرو

 ايتدلا ىف انتآ ابر )» :ًارقي ىتح هقرافف لجر ديب ةي ىبنلا ذخأ ام : -هنع هللا ىضر -سنأ لاقو

 . راكذألا ىف هركذ [: ةرقبلا ( ©3 رانا باذع انقو ةنسح ةرخآلا ىفو ةنسح

 ىلإ رفاسو عاج امف روطلا ىلإ اموي نيعبرأ -مالسلا هيلع - ىسوم رفاس فيك ليق نإف : ةلأسم
 وهو « ةمدخلا ىفو مالغلا ماقم هماقأ اذإ همالغ ىنعي هاتفل لاق كلذلف « عوجلا دجوف ةعاس رضخلا

 نم نالكأي اناك : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق انءادغ انتآ : یسوم تحخأ همأو نون نب عشوی

 .ايشعو ةركب توحلا

 ‹ىلاعتو هناحبس قحلا ةاجانم ىلإ رفاسم هنأل بحو برط رفس روطلا ىلإ هرفس نأ :باوجلاف

 عوجلا هعم ناكف بدأ رفس ناك رضخلا ىلإ هرفسو

 «رخأ مايأ ةرشع ماص كوست امل هنأ ىرت الأ موصلا ىلع اّينبم ناك لوألا رفسلا : رخآ باوجو

 . برشلاو لكألا هعم زاجف ةصخر رفس ناك ىناثلا رفسلاو

 . ىلوألا ىنعمب وهو ميلعتلل ناك لوألا رفسلا : رخآ باوجو

 اًيناث هدجوو الو عوجلا دقف امنإ وهو رخآ باوج ىدنعو :-ىلاعت هللا همحر- هفلؤم لاقو
 كلذب فصتم هبر نأل برشلاو لوألا كرت بساني ةاجانملل ىسوم ماقمف نيماقملا ىف ةبسانملاب المع

 نم قلخب قلخت نم درو دقو «ىلاعت هللا قالخأ نم قلخب قلختي نأ دبعلل دبالو ناماقملا دحتاف

 دجو كلذلف دحاو لكألا ىف -مالسلا امهيلع -رضخلا ماقمو ىسوم ماقمو ةنجلا لحد هللا قالخآ

 . ملعأ هللاو « عوجلا

 ‹ ناعبشلا نم ةبيرق ناعوجلا نم ةديعب هللا ةيصعم -هنع هللا ىضر - مهدأ نب ميهاربإ لاق : ةدئاف
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 جلا لضم س

 لاقإ٠٠ بع لإ (ًاليبس هيل عاطتسا نم تّيبْلا جح سانلا ىلع هلو : ىلاعت هللا لاق
 ميلسلا حيحصلا وهو هسفنو هلامب عبطتسمف نونف ىلع ةعاطتسالا :-هنع هللا ىضر - ىريشقلا

 نع زجاعلا وهو بوضعملا لاق ول : ةضورلا ىف ىوونلا لاق بوضغملاو نمزلا وهو هريغب عيطتسمو

 نم ىناثلا جحو لوألا جح حص ابترم هنع امرحأف نالجر هعمسف فلأ هلف ىنع جح نم هسفنب جحلا

 هللا ىضر -لاقو فلألا نم امهل ءىش الو امهل امهجحف اكشوأ اعم امرحأ نإو « هل ءىش الو هسفن

 فا مالاإ ( ©9 ميقتسملا كّطارص مهل ندعقأل ] : هللا هنعل سيلبإ نع ةياكح ىلاعت هلوق یف -هنع
 «همأ هتدلو مويك هبنذ نم جرخ هلزنم نم جاحلا جرخ اذإ ٠ ىبنلا نعو جحلا قيرط نم مهندصأل ىأ

 هءاعد نإف هءاعد اومنتغاف عجراذإف « هلزنم ىلإ عجري ىتح ةنس نيعبس ةدابع ةوطخ لکب هلو

 ماعطلا ماعطإ» : لاق هرب امو : ليق «ةنجلا الإ ءازج هل سيل روربملا جحلا» لاقو باجتسم

 تكتشا دقلو ناتفشو ناسل اهل ةبعكلا نإ ٠ لاقو . حيحص دانسإب ىناربطلا هاور ؟مالكلا بيطو

 امك كيلإ نونحي ادجس اعشخ ارشب قلاخ ىنأ اهیلإ هللا یحوأف یراوز لتو یداوع لق بر ای تلاقو
 . « اهضيب ىلإ ةمامحلا نحت

 ةبعكلا تكبف هللا نود نم دبعت مانصألاو ةبعكلا ىلع هدونجب -مالسلا هيلع - ہں

 یلاعت هللا یحرأف یب , اوفوطي ملو ىلع اورم ‹«كئايلوأ نم هموقو كئايبنأ نم ىبن اذه براي : تلاقو

 نم اراهع كف لجو یا ءا الا جا رف املا رجا یف هن تعب و دج اهو و كنا مال اھا

 اهضيب ىلإ ةمامحلاو اهدلو ىلإ ةقانلا نينح كيلإ نونحي ةضيرف ىدابع ىلع ضرفأو ىنودبعي قلخ

 ةسمخ ةبعكلا لوح حبذو لعفف اًنابرق برقو ةكمب لزني نأ ناميلس هللا رمأ مث ءناثوألا نم كرهطأو

 رخآ ىبن ةرجه راد هذه : لاقف ةبيط ىلع رم مث «ةاش فلأ نيرشعو روث فالآ ةسمخو ةقان فالآ

 . هقدصو هب نمآ نمل یبوط نامزلا

 لاق ىلاعت هللا نإ : لاقف «تيبلا ءادتبا نع هدلاو لأس الجر نا E ناول

 اوفاطف مهيلع بضغف اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ : اولاق ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىنإ ةكئالملل
 تطخس نم هب ذوعتي ضرألا ىف اتیب یل اونبا لاقو ‹مهنع یضرف مهبر نوضرتسی مایأ ةعبس شرعلاب
 نأ لبق تيبلا عضوم قلخ ىلاعت هللا نإ دهاجم لاقو «تيبلا اذه اونبف هنع ىضرأف مدآ نب نم هيلع

 . ةعباسلا ضرألا ىف هدعاوق نأو « ماع ىفلأب ضرألا نم اًتيش قلخي

 ماحدزال ةكب تيمس : ىريشقلا لاقو ءدلبلا لكل مسا ميملاب ةكمو دجسمل ا مسا ةكب ةيناثلا

 . اهيلإ هجوتلا ىف حاورألاو لاومألا نولذبي مهنألو فاوطلا ىف سانلا
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 نمو «ةدحاو ةرم الإ رمعلا ىف بجي ال هنأ جحلا لامك نم E ا

 راكذأك فوقولاو فاوطلا راكذأو ةالصلاب مارحإلاك هب مارحإلاف تادابعلا نم هريغ هبشي هنآ هلامك

 رعشملاو ةفرعب فوقولاو داهجلاك تارمجلا ىمرو ىنمب ةماقإلاو عوكرلاك فاوطلاو ىعسلاو ةالصلا
 هذهب ىتأ امنأكف جح نمف ةاكزلاك هيف ةقفنلاو «فاكتعالاك ةفلدزملا رخآ ىف ريغص لبج وهو مارحلا

 اوعد ام مهل بيجتسيو اولأس ام مهيطعي ىلاعت هللا دفو رامعلاو جاجحلا» ىبنلا لاقو «ةدابعلا

 جحلا ىف ةقفنلا : ًضيأ ىناربطلا ةياور ىفو ىقهيبلا اور «فلأ فلأ مهردلا اوقفنأ ام مهيلع فلخيو

 نإف هللا زرح ىف ناك هتيب نم جاحلا جرخ اذإ» ٠ هنعو «فعض ةئامعبس هللا ليبس ىف ةقفنلاك

 امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ هکسن یضقی یتح یقب نإو هللا ىلع هرجا عقو هکسن یضقی ن لبق تام

 ىكز ظفاحلا هجرخأ هاوس امیف فلآ فلآ نیعبرأ لدعي هجولا كلذ ىف دحاولا مهردلا قافنإو «رخأت

 ىلع حيحص لاقو مكاحلا هاور «جاحلا هل رفغتسا نمو جاحلل رفغا مهللا» ىبنلا لاقو « نيدلا

 . ملسم طرش

 ركذ تافرع نم فرصنا املف جح نيحلاصلا ضعب نأ -ىلاعت هللا همحر -
 نحن امنإ فخت ال هل ليقف مهنم عزفف ريزانخو ةدرق هيف دجوف تافرع ىلإ عجرف هنايمه ىسن هنأ

 اهيأ تافرع ىلع وهو ::: لاقو اًبجعتم فرصناو هلام ذخأف نيرهاط اوفرصناو انوكرت جاجحلا بونذ

 رعشملا لهألو فقوملا لهأل رفغ هّللا نإ لاقو مالسلا ىبر نم ىنأرقأف اًقنآ ليربج ىناتأ سانلا
 مكل :لاق ةصاخ انل اذه هللا لوسر اي : -هنع هللا ىضر -رمع لاقف تاعبتلا مهنع نمضو مارحلا

 باطو هللا ريخ رثك : رمع لاقف ةمايقلا موي ىلإ مكدعب نم ىتأ نملو

 ال لوقي مث ههجوب ةلبقلا لبقتسيو فقوملاب ةفرع ةيشع فقي ملسم نمام» ىبنلالاق
 وه لق أرقي مث «ةرم ةئام ريدق ءىش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تیلص امك دمحم لآ یلعو دمحم ىلع ىلص مهللا لوقي مث ةرم ةئام دحأ هللا

 ىنحبس ىدبع ءازج ام ىتکئالم ای : یلاعت هللا لاق الإ ةرم ةئام مهعم انيلعو ديجم ديمح كنإ ميهاربإ

 هتعفشو هل ترفغ دق ینإ یتکئالم اب اودهشا ییبن ىلع یلصو یلع ینثأو ینمظعو ینربکو ینللھو
 تحت ىلص نم لاقو . ىقهيبلا هاور «فقوملا لهأ ىف هتعفشل ىدبع ىنلأس ولو «هسفن یف

 نم مدقت ام هل رفغ نيتعکر ماقملا فلخ ىلص نمو همآ هتدلو مويک هبونذ نم جرخ نیتعکر بازیملا
 .«ربكألا عزفلا موي هللا هنمأو هفلخ ىلص نم ددعب تانسحلا نم ىطعأو هبنذ

 : لاقف هتوکر تطقسف مزمز ءام نم یقتسی الجر تیأر : -یلاعت هللا همحر س

 تنك فيك هل تلق فرصنا املف برشف رثبلا ىلعأ ىلإ ءاملا علطف نبضغأل ىنقست مل نأل كتزعو

 تلقف مزمز نم ىقتسي الجر تیيأر : نیحلاصلا ضعب لاقو ةنس ءاملا اهعنماف ىسفن ىلع لاق بضغت

 لسع وه اذإف یناقسأف ینقسا هل تلقف یقتسی هتیأر یناشلا مویلا یف مث لسع وه اذإف یناقسأف ینقسا
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 ماعط هنأ» : مزمز ءام ىف ږی لاق «یروثلا نایفس لاق تنآ نم هل تلقف یقتسی هتیأر یناثلا مویلا یف مث

 نبا ىفاكو هبرش نم عہشي ىأ نیعلا نوکسو ءاطلا مضب وه «معط» : چ هلوقو «مقس ءافشو معط
 . ةلع لك نم ءافشو اًعساو اًقزرو اًعفان اًملع كلأسأ ىنإ مهللا : لوقي هبرش اذإ سابع

 نم اًفورعم ىنلأف كفورعم ًالمؤم ةديعب ةقشم نم كتيتأ بر اي :جحلا ىف لاقي : ىلوألا دئاوف

 . فورعملاب اًقورعم اي كاوس نم فورعم نع هب یننغت كوفرعم

 رجحلا نيب مهنم ىبن ةئامشلث ةبعكلا لوح نأ -هنع هللا ىضر -ىرصبلا نسحلا ركذ : ةيناشلا

 . بازيملا تحت همأو ليعامسإ ربقو عوجلاو ىلمقلا نم اوتام ايبن نوعبس ىناميلا نكرلاو دوسألا

 نيعبس ةبعكلا ىلإ ثعبي ىلاعت هللا نأ ةاروتلا ىف بوتكم : -هنع هللا ىضر -بهو لاق : ةلافلا

 لوقتف ىريس هللا ةبعك اي ةبعكلاب كلم ىدانيف رشحملا ىلإ اهنود وقي بهذ نم لسالسب كلم فلآ

 ‹ نينمؤملا نم ىلوح اونفد نيذلا یناریج یف ینعفش بر ای لوقتف «یلس لاقیف یلاؤس یطعأ یتح
 لوقتف ىلس لاقيف ىلاؤس ىطعأ ىتح لوقتف ىريس هللا ةبعك اي لاقي مث كلؤس كتيطعأ دق : اهل لاقيف

 ىدانيف ربكألا عزفلا نم مهنمؤت نأ كلأسأ قيمع جف لك نم ىنوؤاج نيذلا نوبنذملا كدابع بر اي :

 هللا ةبعك اي لاقي مث هوجولا ضيب ةبعكلا لوح ىلاعت هللا مهعمجيف لزتعيلف ةبعكلا راز نم الأ دانم

 لوقتف زيب دمحم رشحي نم لوأف رشحملا ىلإ لسالسلاب اهنورجي مث « كيبل مهللا كيبل لوقتف ىريس

 ای یفطصملا فرش باتک یف لاقو یتعافش یف وھف ینارز نم امو ینرزی مل نمب لغتشا دمحم ای :

 ىنإف ةثالثب متهت ال هللا ىبن اي : لوقتف اهل نذأيف إي ىفطصملا ربق ةرايز ىف اهبر نذأتست ةبعكلا نإ

 . اليبس دجي ملو ىلإ لوصولا ىهتشا نمو ىنخلبي ملو جرخ نمو یب فاط نم مهل عفشآ

 ردقب هربخأف ليربج هيلإ هللا لسرأ ةبعكلا ءانبب -مالسلا هيلع - ميهاربإ هللا رمأ امل : ةعبارلا

 تفشكف احير هللا لسرأ : ليقو « اهردق ىلع ىنبف هتللظأف ةباحس هيلإ هللا لسرأ : ليقو « اهعضوم

 الاجر كوتأي غالبلا ىنمو ءادنلا كنمف جحلاب سانلا ىف نذأو : ىلاعت هللا لاق غرف املف اهساسأ نع هل

 لاجرلا جح نأل الاجر ليقو ابلاغ لبإلا ىهو اهيلع اًنابكر رفسلا ةدش نم رماض لك ىلعو ةاشم ىأ

 اهدصق نمف ميهاربإ ىدانملا نأل ةبعكلا نوتأي امنإ مهو كوتأي : ىلاعت هلوقكو ءاسنلا جح نم رثكأ

 دابع اي ىدانو سيبق یبأ لبج ىلع لیقو « افصلا ىلع دعصف ءادنلا باجأ هنأل ميهاربإ دصق امنأكف

 جح ةرم ىبل نمف كيبل تاهمألا نوطبو ءابآلا بالصأ نم اوباجأف هتيب اوجحو هللا ىعاد اوبيجأ هللا

 ثالث جح نمو هبر نياد نيترم جح نمو « ةضيرف ىدأ ةرم جح نمف نيتم جح نيترم ىبل نمو ةرم
 . ءافشلا ىف هركذ رانلا ىلع مرح ججح

 اذه جح نم مهللا : لاق-مالسلا هيلع - ميهاربإ نإ : -ىلاعت هللا همحر -ىفسنلا ركذ : ةسماخلا

 اذه جح نم مهللا : -مالسلا هيلع -ليعامسإ لاقو « هيف ىنعفشف ةي دمحم ةمأ خويش نم تيبلا
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 تيبلا اذه جح نم مهللا :-مالسلا هيلع - قاحسإ لاقو هيف ىنعفشف ةي دمحم ةمأ بابش نم تيبلا

 دمحم ةمأ ءاسن نم تيبلا اذه جح نم مهللا : ةراس تلاقو « هيف ىنعفشف#لب دمحم ةمأ لوهك نم

 ‹« مهيف ىنعفشفأڳي دمحم ءاقرأ نم تيبلااذه جح نم مهللا : رجاه تلاقو نهيف ىنعفشفل

 . دهشتلا ىف هلآ ىلعو ميهاربإ ىلع ةالصلاب انرمأ كلذلف

 هل ةنجلا نم ءارمح ةتوقاي نم تيبلا لزنأ ىلاعت هللا نأ :ىروباسينلا ريسفت ىف تيأر : ةسداسلا

 هیلإ مدآ هج وتف یشرع لوح فاطی امک هب فاطی ام كل تطبهأ مدآل لاقو یبرغو یقرش درمز نم ناباب
 فلأب كلبق تيبلا اذه انججح دقل مدآ اي كجح هللا ربأ اولافو ةكئالملا هتقلتف ًايشام دنهلا ضرأ نم

 هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس : اولاق مكفاوط ىف نولوقت متنك ام : لاقف بيغرتلا بحاص داز «ماع

 ةبعكلا ىنب امل : مدآ لاق ‹ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو اوديزف مدآ لاق ءربكأ هللاو هللا الإ

 كدالوأل رفغأ لاق ىندز بر اي لاق كل ترفغ هب تفط اذإ لاق ىرجأ امف ارجأ لماع لكل نإ بر اي

 ةبعكلا نإ ىوونلا مامإلا لاق « ىبسح : لاق نوفئاطلا هل رفغتسأ نمل رفغأ لاق «ىندز لاق هب اوفاط اذإ

 مث ريبزلا نب هللا دبع مث شيرق مث ميهاربإ مث مدآ مث ةكئالملا ءانب نهادحإ تارم تس تينب هللا اهفرش
 اًقيتع ىمس ةفئاط تلاقو قيتعلا تيبلاب هللا هفصو كلذل دوجوملا ءانبلا اذه وهو فسوي نب جاجحلا

 : ليقو نافوطلا مايأ قرغلا نم هقتعأ : ليقو «نينمؤملا نم نيبنذملا باقر هيف قتعي ىلاعت هللا نأل

 .ةربابجلا ديأ نم هقتعأ

 نم ةفوط لك ىف رجحلا ملتسا فئاص موي ىف اًعبس تيبلا لوح فاط نم ب ىبنلا نع : ةعباسلا
 هنعاحمو ةنسح فلأ نوعبس مدق لكب هل ناك ىلاعت هللا ركذ نم الإ همالك لقو ادحأ ىذؤي نأ ريغ

 . ةجرد فلأ نيعبس هل عفرو ةئيس فلآ نيعبس

 «هيبنتلا بحاص هب مزجو ةالصلا : لاق مهنمف لضفأ اهيآ ندبلا ةدابع ىف ءاملعلا فلتخا : ةنماثلا

 هل هللا بتك رسيت ام هنم ماقو هماصف ةكمب ناضمر دار نم» : ةَ ىبنلا نعو فاوطلا لاق نم مهنمو

 . حيوارتلا ةالص ناضمر مايقب دارملا ءاملعلا لاق «اهريغ ناضمر فلآ ةئام

 لكأف هنع باغف هظفحي اكلم هب هللا لكو ةطنحلا ةرجش نع هاهنو مدآ هللا قلخ امل : ةعساتلا

 رجحلا كلذ دنع ىكبي راصف مدآ رتس كته هنأل ةرهوج راصف ةبيهلاب كلملا ىلإ هللا رظنف «اهنم

 رجحلا وهو ةبعكلا ىلإ لقتنا مث كظفحب ىبر ىنلكو ىذلا كلملا انأ مدآ اي : لاقف «ىلاعت هللا هقطنأف

 براي : لاق ةبعكلا ميهاربإ ىنب املف ناسارخ لابج نم ناكو سيبق یبأ لبج ىف یلاعت هلعج دوسألا
 هل اعدف ناسارخ ىلإ ىنديعي ال نأ كبر عدا ميهاربإ لاق مث هنم هذخأف ميهاربإل ةعيدولا ملسأ ىل نذئا

 اهيف ءارمح ةتوقاي نم ةميخ عم مجنلاك لزن رجحلا نأ : ىفطصملا فرش باتك ىف ركذ : ةرشاعلا
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 رجحلا لزن ڑخ لاقو «مرحلا دح وهف هرون ىهتنا ام ثيحف رجحلا رون عملف بهذ نم ليدانق ةثالث

 دوسألا رجحلا ىناربطلا ةياور ىفو مدآ ىنب اياطخ هتدوسف نبللا نم اًضايب دشأ وهو ةنجلا نم دوسألا

 هنإف اريخ رجحلا اذه اودهشا » :  ىبنلا لاقو «هريغ ةنجلا نم ضرألا ىف امو ةنجلا ةراجح نم

 رابغ ههجو ىفو ءارفص ةباصع هيلعو 7 ىبنلا ىلإ ليربج ءاج سایش ناف 2 بلع ةرداحلا

 مهل نذأف مارحلا تيبلا ةرايز ىف مهبر اونذأتسا نييبوركلا نإ لاق اذه ام لاقو .ىبنلا هحسمف

 هبر لأسف مهئاعد حلاص ىف كتمأ كرشي نأ كبر لس دمحم اي مهتحنجأ نم رابغلا اذهو اومحدزاف

 .هلاروفغم الإ عجري الو ضرألاو ءامسلا ةكئالم باوث

 دوعأ ال نأ تافرع ىلع تیونف رينسلا ضعب ىف تججح ر باع دت ةينالبأ

 هللاوف ىبر ینمهلآ لاق یتین تملع نی نم تلقف كتين نع عجرا : لاقو « ىلع ملسف اخیش تیأرف

 طارصلاو نازيملاو ةنجلا تيأرو « تماق دق ةمايقلا نأك ىمانم ىف انهه نينسلا ضعب ىف تيأر دقل

 شطع اوقاذ مهنإف مهريغ ىلس ران اي هل ليقف ىدربو ىرح جاجحلا ىف مهللا لوقت اهتعمسو رانلاو

 ىف هتعفشف تيبلا رازو تافرعب فقو نم ابوتكم ىفك ىلع تدجوف تهتناف تافرع رحو ةيدابلا

 . هتيب لهآ نم نیعبس

 لاقو رحسلا موي وه :سابع نبا لاقف «ربكألا جحلا ىفاوفلتخا ىر ف ةع لا

 جحلا ىمسو «ةفرع موي وه سواطو بيسملا نبا لاقو اهلك ىنم مايأ هب دارأ : ىروشلا و دهاجم

 . لوألا حيحصلاو : ىوونلا مامإلا لاق ء هيف اوعمتجا نيكرشملاو نيملسملا نأل « ربكألا

 امكل تلعج دق ىلاعت لاق ليعامسإ هناعأ تيبلا-مالسلا هيلع - هاا س م ةرشع ةعبارلا

 ليخلا تلبقأف لبق هللا زنك اي لاقف هعداف اذك ناكم ىلإ بهذا ليعامسإ ىلإ هللا ىحوأ مث زنك

 رتخا هل لاق ءیش لک مدآ ىلع یلاعت هللا ضرع املو هل هللا اهعاطأف اهیصاونب ذخأف ةيشحو تناكو
 : ىكبسلا لاق « نيدبآلا دبأ ىلإ كدلو زعو كزع ترتخا هل ليقف «ليخلا راتخاف تش ام ىقلخ نم

 اهمحلو نيزاربلا لبق تايبرعلاو ءاوح لبق قلخ مدآ نأل ثانإلا لبق روكذلاو مدآ لبق ليخلا هللا قلخ

 . هابحاص هفلاخو ةفينح وبأ هزاجأو « ةثالثلا ةمئألا دنع مرح

 : لوقي ىبنلا تعمس لاقف كلذ نع لئسف هسرف فلعي ادر ب _ک ةرشع دسمأخلا

 عمجم ىف هاكح «ةنسح ةبح لكب هل هللا بتك الإ هيلع هفلعي مث اريعش هسرفل ىقي ئرما نم ام»

 ةرمعو ةروربم ةجح هل ناك هللا ليبس ىف سرف ىلع ةالخم قلع نم رخآ ثيدح ىفو بابحألا
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 لاننالا) وف نم متعطتسا ام مهل اودعأ ] : ىلاعت هلوق ىف ىبصرتلا لات ةرشع ةسداسلا
 مكودعو هللا ودع هب نوبهرت ليخلا طابر نمو ىمرلا ةوقلا نإو الأ ملسم حيحص ىفامل ىمرلا ىهو

 نع ىذمرتلا ىفو ءاهليهص نم نورفني مهنأل ىربطلا هراتخاو نجلا مه ليق « مهنود نم نيرخآو
 برقت ال وزغ اهرهظو زنكاهنطب نأل ثانإلا اهبحأو : ةمركع لاق « مهدألا ليخلا ريخ » : > ىبنلا

 . سرف اهيف اراد نجلا

 شحوتسا ضرألا ىلإ طبه امل-مالسلا هيلع - مدآ نإ :-هنع هللا ىضر - . رت . ةياكح
 : ىلاعت هللا لاقف ىريغ كحبسي رماع كضرأل امأ براي : لاقف اهلثمادحأ اهيف ري مل هنأل اهيف

 اّنيب اهنم كۆوبأسو ىرکذل عفرت اتویب اھیف لعجآأسو «ینسدقیو ینحبسي نم كتيرذ نم اهيف لعجأس
 ىتمظعب هقطنأو یتیب هتیمسأو یمساب اهلک ضرألا تویب ىلع هرثوأو یتمارکب هصخأو یسفنل هراتخآ

 تاوامسلا تقلخ موي هناكم ترتخا ىنإف «ىسفنل اهترتخا ىتلا ةعقبلا ىف هعضأو ىتمرحب هطوحأو

 ىنامأ بجوتسا دقف هلهأ نم نمآ نمو یتمرح حابآ دقف لحأ نمو یتمرح مظع دقف یتمرحب همرح
 سانلل عضو تيب لوآ هلعجأ «یفایضأ هراوزو یدفو هرامعو یناریج هناکس ینافج دقف مهفاخأ نمو

 نم نيتأي رماض لك ىلعو ىريغ نوديري ال اًربغ اًنعش اجاوفأ هنوتأي ضرألاو تاوامسلا لهب هرمعأو

 دفوو ىنفاضو ینراز دقف هرمتعا نمف اجض ةيبلتلاب نوجضيو اجع ریبکتلاب نوجعي « قیمع جف لک

 ممألا كدعب نم هرمعت مث ايح تنك ام مدآ اي هرمعت هفايضأو هراوزو هدفو مركي نأ ميركلا قحو ىلع

 هل لاقي كدعب ىبن ىلإ ىهتني ىتح ىبن دعب اّيبن نرق دعب اًترقو ةمأ دعب ةمأ كدلوو ءايبنألاو نورقلاو
 اذٍإف ایح ماد ام هيلع ینیمأ نوکیو هتالوو هتامحو هرامع نم هعلجأف ءايبنألا متاخ وهو# دمحم

 مسا لعجأو ىدنع ةليسولا ىلإ ةبرقلا نم هب نكمتيام رجألا نم هل ترخدا دق ىندجو ىلإ بلقنا
 هل لاقي هوبآ وهو یبنلا اذه لبق نوکی كدلو نم یبنل هتمرکمو هدجمو هرکذو هفرشو تیبلا كلذ

 اًمئاق هدحو ةمأ هلعجأو هكسانمو هرعاشم هملعأو هترامع هيدي ىلع ىضتقأو هدعاوق هب عفرأ ‹ ميهاربإ

 مهلعجأو هدعب نم هتیرذو هدلو یف هءاعد بیجتسا رکشیف هیفاعآو ربصیف هیلتبآ یلیبس ىلإ اًیعاد یرمأب
 كلت لهأو تيبلا كلذ مامإ ميهاربإ لعجأو اولدبيو اوريغي ىتح هباجحو همدخو تيبلا كلذ لهأ

 نكرلا» : × ىبنلا نع ‹ سنإلاو نجلاو قلخلا عيمج نم نطاوملا كلت رضح نم هب متي ةعيرشلا

 برغملاو قرشملا نيب ام اءاضأل كلذ الولو امهرون هللا سمط ةنجلا تيقاوي نم ناتتوقاي ماقملاو

 : « ىفش الإ ميقس الو ةهاع وذ امهسم امو
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 ةسمخ ىهو جحلا ناكرأ ىف : لصف

 وأ امهيف وأ ةرمعلا وأ جحلا ىف لوخدلا هبلقب وأ هناسلو هبلقب ايوان تاقيملا نم : مارحإلا لوألا

 هل مارحإلا تدقع وأ جحلا نالف نع تيون وأ لضفأ نييعتلا نكل مارحإلا سفن ىلع ديزت ال نأب اًقلطم

 دبعلا قتع وأ فوقولا تقو ةفرع ىف غلب نإف ريغصلا هدلو نع دلاولا ىوني اذكهو هنع تمرحأ وأ

 فاوط بقع ىعس ول معن «ةعكرلل اًكردم نوكي هنإف عوكرلا كردأ نمك مالسإلا ةجح نع ءءازجأ

 ءام ال ثيح مميتي وأ لستغيلف مارحإلا دارأ اذإو «ناصقنلا ةلاح ىف هعوقول هتداعإ تبجو مودقلا

 هتمزل هسبل مث هعزن ناف كلذ دعب هعزني الو هيف مرحي یذلا هبوثو هندب بیطیو هرفظو هرعش لیزیو
 نأ لضفألاو نيتعكر ىلصيو بحتسم كلذ لكو اهيدي مارحإلل ةأرملا بضختو اهنايب ىتأيسو ةيدفلا

 اهنم رثكيو ةيبلتلاب هتوص لجرلا عفريو نيتعكرلا بقع اًيشام هجوت اذإ وأ هتلحار هب تثعبنا اذإ مرحي
 نإ كيبل كل كيرش ال كيبل مهللا كيبل اهظفلو هتقفر طالتخاو هطوبهو هدوعصو هلوزنو هبوکر یف

 نم هب ذيعتسيو ةنجلا هللا لأسيو ةليدمحم ىلع ىلصيو كل كيرش ال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا

 هسأر رتس هيلع مرح مرحأ اذإو «ةرخآلا شيع شيعلا نإ كيبل : لاق ههركي وأ هبجعي ام ىأر اذإو رانلا

 ةسومان لتق وأ هلجر ىف ءاذحلا سبلو صيمقك طيخم سيلو ةجاحل الإ اًرتاس دعي امہ الجر ناك نإ

 حبذ وأ ناك عضوم ىأ یف مایآ ةثالث موص یهو نكامأ یف سبللا رركتب رركتتو ةيدفلا هتمزل فلاخ نإف
 ةتس ىلع عصآ ةثالثب قدصتي وأ ةثالث مهلقأو هنيكاسم ىلع اهقرفيو مرحلا ىف ةيحضألل ةحلاص ةاش
 الإ نهد لکب هتیحلو هسأر نهد اًضيأ هيلع مرحيو دادمأ عبرأ عاصلاو عاص فصن نيكسم لكل مهنم

 سبل زوجي هنأ الإ لجرلاك ةأرملاو ةيدفلا تددعت نكامأ ىف كلذ لعف نإف علصأ وأ عرقأ نوكي نأ

 بوثب اههجو رتسو كلذل ةيدفلا اهيلع بجتو نيديلا رتسي ىش وهو زافقلا اهيلع مرحيو اهل بايثلا

 رسكنا رفظو سأر وأ بجاح نم نيعلا ىطغ رعش عطق زوجيو هوحنو دوعب هنع عفتري نأ الإ ًالثم
 ىلعو ةمدقتملا ةيدفلا هيلعف كلذ لعف نإف ةوهشب ةلبقو سملك عامجلا تامدقم مرحتو هبو ىذأتو

 نإف ةيحضألا ىف هطرشب ىشنأ وأ ركذ ريعب ىهو هندب حبذ ةيدفلا رايتخالاو ملعلا عم نيجوزلا نم لك

 ىلع قرفيو ماعطب مهاردلاو مهاردب ريعبلا موق هزجع نإف منغلا نخ عبسف زجع نإف ةرقبف زجع
 مث ةطنح هب ىرتشيف ًالثم مهرد ةئامسمخ ىواسي ريعبلا ناك هلاثم نيرواجملا نم ولو مرحلا نيكاسم

 مئاهبلا نايتإو طاوللاو ةبوتلا باب ىف دملا نايب ىتأيسو اًموي دم لك نع ماص زجع نإف اهقرفي
 یشحوو یرب لوکأم لک دایطصا مرحیو ۃرافکلا یف عامجلاک

 عولط ىلإ لاوزلا نم هتقو ناك نإو ةفرع موي لاوزلا دعب ةظحل ولو ةفرعب فوقولا : ىناثلا نكرلا
 ةدابعلل لهآ هنوك طرشب همير وأ قبآ وأ ةباد بلط ىف ارام ولو ةظحل هروضح ىفكيف رحنلا موي رجف

 اوفقو ولو هءازجأ تقولا جرخ ىتح مان ولف تافرع اهنأب هيلع طرتشي الو نارکس الو هيلع یمغم ال
 فقو هلاثم رخآ ماع ىف مهجح نوضقيف ةداعلا فالخ ىلع اولفي نأ الإ مهأزجأ اًطلغ رشاعلا مويلا ىف
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 اطلغ تافرع ريغ ىف اوفقو ولو « ءاضقلا مهيلع بجيف رشاعلا مويلا ىف الثم نوسمحخ تافرع ىلع

 ىف نومأم ريغ ءاضقلا مهمزليف نومأم ناكملا ىف أطخلا نأل داتعملا بكرلا اوناك نإو « ءاضقلا بجو

 . نامزلا

 . مركلا باب ىف ىتأيس امك تافرع ىف بنجلاو ضئاحلا فوقو حصي : ةلأسم

 رفغف مويلا اذه ىف مكيلع لوطت ىلاعت هللا نإ سانلا اهيأ» : ةفرع موي ىف ب ىبنلا لاق : ةدئاف

 .« لأس ام مكنصحمل ىطعأو مكنسحمل مكئيسم بهوو مكنيب اميف تاعبتلا الإ مكل

 هلوق ىف مهضعب لاق ةروعو ثبخو ثدح ىلع ةراهطلا هطرشو ةضافإلا فاوط : ثلاشثلا نكرلا

 فاوط وهو رهظ ام ىأ ء[۳۳ :فارعالا] نَا اهتم رْهَض ام شحاوَقْلا ىر مرح اّمّنِإ لف : یلاعت
 دوسألا رجحلاب أدبي نأ اًصضيآ هطرشو ليللاب ةارع ءاسنلا فاوط وهو نطب امو راهنلاب ةارع لاجرلا

 ايذاحم هنم ادتبا رجحلا ىلإ ىهتنا املك ابعس نوكي نأو تيبلاب بلقلا ىذاحيل هراسي نع تيبلا نوكيو
 عضيو هلبقيو هفاوط لوأ رجحلا ملتسي نأو ايشام فوطي نأ ةنسلا نمو هندب عيمجب هرورم ىف هل

 هللا مسب هفاوط لوأ لوقي نأو همكب ال هديب راشأ زجع نإف ملتسا ليبقتلا نع زجع نإف « هيلع هتهبج

 ةلابق لوقيو ةييدمحم كين ةنسل اعابتاو كدهعب ءافوو كباتكب اًقيدصتو كب اًتاميإ مهللا ربكأ هللاو
 هيلع -ميهاربإ ماقم ىلإ ريشي اذهو كنمأ نمألاو كمرح مرحلاو كتيب تيبلا نإ مهللا : بابلا

 ةرخآلا ىفو ةنسح ايندلا ىف انتآ انبر نييناميلا نينكرلا نيب لوقيو رانلا نم كب ذئاعلا ماقم -مالسلا

 . ءاشامب وعديو رانلا باذع انقو ةنسح

 ىلع ىقري نأ بحتسيو ىرخأ هيلإ اهنم ةدوعو ةرم ةورملا ىلإ افصلا نم ىعسلا : عبارلا نكرلا
 ىلع هلل دمحلاو اناده ام ىلع ربكأ هللا دمحلا هللو ربكأ هللا ربكأ هللا لوقيو ةماق ردق ةورملاو افصلا

 هديب توميال ىح وهو تيميو ىيحيدمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال انالوأ ام

 مزهو هدنج زعأو هدبع رصنو هدعو قدص هدحو هللا الإ هلإ ال ريدق ءىش لك ىلع وهو ريخلا

 امب وعدي مث نورفاكلا هرك ولو نيدلا هل نيصلخم هايإ الإ دبعن الو هللا الإ هلإ ال «هدحو بازحألا

 ب اشي

 لب لاجرلاب هيبشتو ةلثم هنأل موق دنع زوجي ال لب ةأرملل هركيو لجرلل قلحلا : سماخلا نكرلا
 ةرونب وأ اًمتن وأ اريصقت وأ اًقلح تارعش ثالث لجرللو اهل كلذ لقأو ةلمنأ ردق اهرعش نم رصقت

 نيقلحملا ىف ىل رفغاو ةحرد هب ىل عفراو ةئيس اهب ىنع حماو ةنسح ةرعش لكب ىنتآ مهللا : ًالئاق

 . نيرصقملاو

 تيبلا فلخ فاط نم : اعوفرم رباج نع درو امل مزمز ءام برش نسيو : جاهنملا ىف لاق : ةدئاف

 لاق تغلب ام اًعلاب اهلك هبونذ هل ترفغ مزمز ءام نم برشو نیتعکر ماقملا فلخ یلصو اًعبس
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Ss ECE 

 . ةمايقلا شطعل هبرشأ انأ :-هنع هللا ىضر - كرابملا

 ىبنلا ربق ةرايزو : لاق ثيح جاهنملا دييقتل اًقالخ تقو لك ىف ةبحتسم ق ةدانأف

 نم»: .هنعو ةميزخ نبا هاور «یتعافش هل تبجو یربق راز نم :  ىبنلا لاق جحلا غارف دعب

 نويع ىفو . ةمايقلا موي هل اًعفاش نوكأ نأ ىلع اًقح ناك ىترایز الإ ةجاح هل نکی مل اراز ینءاج

 «ینافج دقف یربق رزی مل نمو یتایح یف ینراز امنأکف یتوم دعب یربق راز نم: هنع سلاجملا

 اي كيلع مالسلا تلق ةرم هترز املك ةرم ةرشع عبس فيرشلا هربق ترز : نانس نب قاحسإ لاقو
 یف ینراز امنآکف یتوم دعب ینراز نم » : :.هنعو . نانسلا نبا ای مالسلا كيلعو لوقيف هللا لوسر

 . ىقهيبلا هاور « ةمايقلا موي نينمآلا نم ثعب نيمرحلا دحأب تام نمو ىتايح

 ربق ىلإ ماع لك ىف جاجحلا عم مالسلا ثعبي ىعافرلا دمحأ ىديس حلاصلا خيشلا ناك ا

 : لاقو فيرشلا ربقلا دنع فقو جحلاب هل هللا ردق املف ىبنلا

 ا

 ذايعلاو ةمتاخلا ءوس ىلإ ىدؤي كلذ راكنإ نإف كلذ ىف راكنإ الو اهلبقف ىبنلا دي هل ترهظف

 : مهضعب لاقو « هربق یف معنم ریصب عیمس هربق یف یح  یبنلاو قح ءایلوألا تامارک نإو هللاب
 ( ىبثلا ىلع نوصي هتكئالمو هللا نإ ل : ةيآلاذهأرقو ىبنلاربق دنع فقو نم نأ اغلب

 ملو نالف اي كيلع هللا ىلص كلم هدان ةرم نيعبس دمحم اي كيلع هللا ىلص لاق مث <

 «ةنجلا ضاير نم ةضور اهنإف ربنملاو فيرشلا ربقلا نيب ىلصي نأ هراز نمل بحتسيو ةجاح هل طقست

 ةمايقلا موي ةنجلا ىف نوكت اهنيعب ةعقبلا كلت نأ : ليقو «هنيحل نم ةضور قحتست ةعقبلا هانعم : ليق

 ةالصلاو ءةالص فلأب ىدجسم ىف ةالصلاو ءةالص فلأ ةئامب مارحلا دجسملا ىف ةالصلا » : لاق

 هربق ىلإ ىشملا نب ءاملعلا ضعب حرص دقو ىناربطلا هاور « ةالص ةئامسمخب سدقملا تيب ىف

 ىسركلاو ضرعلا نم لضفأ ةيرطلا هءاضعأ تمض ىتلا ةعقبلا نأل ةبعكلا ىلإ ىشملا نم لضفأ

 نبا لاقو «ةنجلا نم عضوم لك یف هبتکو همسا عم همسا نرقو هرکذ یلاعت هللا عفر دقو ال فیکو

 ال هللا لوسردمحم هللا الإ هلإ ال هللا انأ ىنإ بوتكم ةنجلا باب ىلع :-امهنع هللا ىضر -سابع

 رفعج نعو ةثالثو نادمحمو دمحم هتيب ىف نوكي نأ مكدحأ رض ام» : ىبنلا لاقو هلاق نم بذعأ

 ةماركل ةنجلا لخديلف دمحم همسا نم مقيل الآ دانم ىدان ةمايقلا موي ناك اذإ هيبأ نع دمحم نبا

 4 همسأ
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 برق املف هنامز لبق هریغ امهب یمسی نأ ۔..د- : دمحم مسأ ىمج ىلاعت هللا نإ ءاتشلا ىف لاق

 ىف ىوونلا مامإلا لاق ءوه مهدحأ نوكي نأ ىف اعمط دمحمب مهءانبأ برعلا نم ةعامج ىمس هنامز

 نبا یباحص نبا یباحص وهف بطاح نب دمحم مالسإلا یف یمس نم لوأ : تاغللاو ءامسألا بیذهت

 لاقف « ةيردنكسإلا بحاص سقوقملا ىلإ ىبنلا هلسرأ بطاح هوبأو مهنع هللا ىضر ةيباحص

 ؟ هموق ىلع عدی مل یسیع لاب ام : لاقف هموق ىلع وعدي ال ملف : لاق معن : لاق یبن مکبحاص :هل

 نيسلاب نيريس اهتخأو ةيرام اهنم ةيده هاطعأو ميكح دنع نم تثج ميكح تنأ تنسحأ : هل لاقف

 ىف اًضيأ لاق مث -هنع هللا ىضر -تباث نب ناسحل اهتخأ حوزو هسفنل ةيرام ىبنلاذخأف ةلمهملا

 ماع ةرصبلاب ليلخلا نب دمحأ لبق انيبندعب دمحأب دحأ مسي ملو : تاغللاو ءامسألا بيذهت

 . ملعأ هللاو « ةئامو نيبعس

 نوُفزري مهر دنع ءاّيحَأ لب اتاومأ هللا ليبس ىف التف نيذُلا نبسحت الو » : ىلاعت هللا لاق

 بح ملعن ول : ةحاور نب هللا دبع لاق : -هنع هللا یضر - سابع نبا لاق < .-- 4®
 نطقت لام ن ولفت 5 ملل : ىلاعت هلوق لزنف هوهركف داهجلا لزنف هانلمعل ىلاعت هللا ىلإ لامعألا

4Oميلا باذَع نم مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ له : هركذ لج هلوق لزن امل ليقو«  

4Oهللاب نونمؤت لزنف لاوهألاو لاومألاو حاورألاب اهانيرتشال ىه ام ملعن ول اولاقف <  

 ام نولوقت مل اونمآ نيذّلا اهيأ اي : یا ل لر دچا وب اورا لی ی واو ویوز

 هللا یضر - رمع لاقف اًتالف تلتق هللا لوسر ای لاق لجر یف تلزن لیقو < 4 ت ولعت ال

 . لخنلا بالك هلتق امنإ -هنع

 رويط فاوجأ ىف مهحاورأ ىلاعت هللا لعج دحأب مكناوخإ بيصأ امل» : ىبنلا لاق

 بيط اودجو املف ضرعلا لظ ىف بهذ نم ليدانق ىلإ ىوأتو اهرامث نم لكأتف ةنجلا راهنأ درت رضخ

 داهجلا ىف اودهزي الثل انب هللا عنص ام نوملعي انناوخإ تيل اي اولاق مهليقم نسحو مهبرشمو مهلكأم

 لب اتاومأ هللا ليبَس ىف اوف نذل نبسَحَت الو :ىلاعت هللا لزنأف « «مکنع مهغلبا انآ : یلاعت لاقف

 هلانآ قدصب ةداهشلا هللا لأس نم ملسم حيحص ىفو « 4 ©۵ نوفزري مهبر دنع ءايحَ

 اذإ ةازغلا نإ » : لاق ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -ىلع نعو هشارف ىلع تام نإو ءادهشلا لزانم

 مهلهأ مهعدو اذإف «هتكئالم هللا ىهاب مهوازغل اوزهجت اذإف رانلا نم ةءارب مهل بتك وزغلاب اومه

 لكب هللا لكويو اهخلس نم ةيحلا جرخت امك مهبونذ نم نوجرخيو تويبلاو ناطيحلا مهيلع تكب
 ةنسح لمعي الو هلامش نعو هنيمي نعو هفلخ نمو هيدي نيب نم هنوظفحي كلم فلأ نيعبرأ مهنم لجر

 اًموي نوتسو ةئامشلث ةنس لك ةنس فلأ هللا نودبعي لجر فلآ ةدابع موي لك هل بتكيو هل تفعض الإ
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 اوزرب اذإف مهايإ هللا باوث نع ايندلا لهآ ملع عطقنا ودعلا ةرضحب اوراص اذإف ايندلا رمع لثم مويلا
 نوعديو اهتحنجأب ةكئالملا مهتفح لجرلا ىلإ لجرلا مدقتو ماهسلا تقوفو ةنسألا تعرشو مهودعل
 ديهشلا ىلع ةنعطلاو ةبرضلا نوكتف فويسلا لالظ تحت ةنجلا دانم ىدانو تيبثتلاو رصنلاب مهل هللا

 ضرألا ىلإ لصي مل ةبرض وآ ةنعطب هسرف نع ديهشلا لاز اذإف فئاصلا مويلا ىف درابلا داملا نم أنهأ

 الو تأر نيع ال ام ةماركلا نم هل هللا هدعأ امب هرشبتف نيعلا روحلا نم هتجوز ىلاعت هللا ثعبي ىتح

 ىناضرأ دقف مهاضرأ نم هلهأ ىلع هتفيلخ انآ یلاعت هللا لوقیو رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذآ

 ءاش ثيح ةنجلا ىف حرست ريط لصاوح ىف هحور ىلاعت هللا لعجيو ىنطخسأ دقف مهطخسأ نمو

 نم ةفرغ نيعبس مهنم لجرلا ىطعيو شرعلاب ةقلعم بهذ نم ليدانق ىلإ ىوأتو اهرامث نم لكأي
 ةفرغ لك ىف نيقفاخلا نيب ام اهرون المي ماشلاو ءاعنص نيبامك ةفرغ لك كمس سودرفلا فرغ

 شارف نوعبرأ ريرس لك ىلع دجربزلاو ردلا همئاوق بهذ نم اريرس نوعبس ةميخ لك ىف ةميخ نوعبس
 نهجاوزأل تاقشاع ىأ اًبرع نيعلا روحلا نم ةجوز شارف لك ىلع اعارذ نوعبرأ شارف لك ظيلغ

 هوجولا ضيب ىلحلا رفص ةفيصو فلأ نوعبسو فيصو فلآ نوعبس اهل ةدحاو نس ىلع ىأ اًبارتأ

 ىذلاوف ةمايقلا موي ناك اذإف « قيرابألاو باوكألا مهيديأبو ليدانملا مهباقر ىلعو ؤلؤللا ناجيت مهيلع

 نم دئاومب نوتأي ىتح مهئاهب نم نوري امل مهل اولجرتل مهقيرط ىلع ءايبنألا ناك ول هديب یسفن
 نيلجرلا نأ ىتح هناريجو هتيب لهأ نم املأ نيعبس ىف مهنم لجرلا عفشيو اهيلع نودعقيف رهوجلا
 لك ىلاعت هللا ىلإ نورظنيو دلخلا ةدئام ىلع ميهاربإ عمو ىعم نودعقي اراوج برقأ مهيأ نامصتخيل
 اًموي طبار نم» : ة5 ىبنلا نع هللا دبع نب رباج نعو نارمع لآ یف یئالعلا هاکح «ایشعو ةرکب موی

 «نيضرأ عبسو تاومس عبس لثم اهنم قدنخ لك قدانخ عبس رانلا نيبو هنيب هللا لعج هللا ليبس یف

 نبا هاور «اهمايصو اهمايق ةليل فلأك هل تناك هللا ليبس ىف ةليل طبار نم » ة4 لاقو ىناربطلا هاور

 موي ىلإ هلمع هل یمنی هنإف هللا لیبس یف طبارملا الإ هلمع ىلع هل متخی تیم لک» : ۶ لاقو . هجام

 . حيحص نسح :لاقو ىذمرتلا هاور « ربقلا ةنتف نم نمأيو ةمايقلا

 هللا ليبس ىف ةازغلا لوبط ءاطلا ليق ١[ :هطا4 ©) هطإ] : ىلاعت هلوق ىف ىئالعلا لاق : ةدئاف
 ليقو « ةيواهلا ءاهلاو ىبوط ةرجش ءاطلا : ىبطرقلا لاقو « مهئادعأ بولق ىف مهتبيه ءاهلاو ىلاعت

 ليقو ةمألا ىداه ءاهلاو ةعافشلا ىف احماط ءاطلا ليقو رانلا لهأ ناوه ءاهلاو ةنجلا لهأ بوط ءاطلا

 وبأ لاقو اًقرش هللا .٠'ز مسا فلأ هل هنإف ةه دمحم ءامسأ نم مسا ليقو ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا

 الب ىبللا ناك ليقو « اهملعب ىلاعت هللا درفنا ىتلا هللا رارسأ نم وه :-هنع هللا ىضر -قيدصلا ركب
 ولع ىلاعت هللا نم مسق وه ليقو «كيمدقب ضرألا أط ىأ هط ىلاعت هللا لزنأف دحاو مدق ىلع ىلصي

 ىلاقو لجر اي هانعم هط : سابع نبا لاقو دمحم اي تیقش لهج وب لاق امل ب هتواقش مدع

 ندو «ىلاعت هللا ىلإ هبلق ةياده ءاهلاو , ,لاعت هللا ريغ نع دمحم بلق ةراهط ءاطلا هط : ىريشقلا
 ممرلا ةوقلا نإو الأ ٠١ :دافنالا ي وف نم مّعطتسا ام مهل اودعأو إل : ك ىبنلا
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 هعلقف بارغلا ءاج عرز امل مدآ نأل سوقلا ءامسلا نم لزن حالس لوأ : سلاجملا نويع ىفو

 دنع ةحلسألا تركذو عرزلا ملسف بارغلا هب ىمرف سوقلا هيلإ لسرأف ىلاعت هللا ىلإ كلذ مدآ اكشف

 مالسإلا ىف ةبيش باش نم» : ةي لافو ريخ ىلإ حالس هقبس ام : لاق سوقلا ركذ املف هب ىبنلا

 نمو ةبقر قتعك هل ناك غلبي مل وأ ودعلا غلبف هللا ليبس ىف مهسب ىمر نمو ةمايقلا موي ارون هل تناك
 . حيحص دانسإب ىئاسنلا هاور «وضعب ًاوضع رانلا نم ءادف هل تناك ةنمؤم ةبقر قتعأ

 هللا نإ : لجر ارقف داهجلل انجرخ :-هنع ىلاعت هللا ىضر -ديز نب دحاولا دبع لاق : ةياكح

 ىسفن تعب دق لاقو « مالغ ماقف [١١٠:ةبوملا]  ةنجلا مهل نب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم یرتشا

 هلعل انلقف ةيضرملا ءانيعلا ىلإ هاقوشاو لوقي هب اذإو مورلا دالب انلصو املف ةنجلا ىل نأب هلل ىلامو

 ءارضخ ةضور تيأرف ءانيعلا ىلإ بهذا ليقف اًمئان تنك : لاقف ءانيعلا نع هتلأس مث هلقع ىف بيصأ

 تلقف ءانيعلا جوزب ًالهسو ًالهأ : نلقف رامقألاك روح هيلع ريختم ريغ ىأ نسآ ريغ ءام نم رهن اهيف
 روح هيلع همعط ريغتي مل نبل نم رهن تيأرف كمامأ ضما اهمدخ نحن ال نلقف ءانيعلا مكيفأ

 تيأرف كمامأ ضما اهمدخ نحن ال نلقف مكيف ىهأ تلقف ءانيعلا جوزب ًالهسو ًالهأ نلقف بكاوكلاك

 هللا ىو اي اًبحرم تلاقف توقايلاو ردلاب للكم بهذ نم ريرس ىلع ءانيعلا تيأرف ةميخلا تلخدف

 لتق ىتح مويلا كلذ ىف لتاقف دحاولا دبع لاق « تظقيتساف اندنع رطفت ةليللا هذه ىف كنإف كرشبأ

 . ىعفايلا هركذ

 هتلأسف مورحملاب تلعف ام ىديس اي لوقي فاوطلا ىف الجر تيأر : نيحلاصلا ضعب لاق : ةياكح

 ىف ترظنف انباقر برضب مهريبك رمأ « ودعلا انذخأف هللا ليبس ىف دهاجن ةرشع انك : لاقف كلذ نع

 ةنجلا نم ليدنم اهعمو ةيراج تلزن دحاو قنع برض املكف نيعلا روحلا نم ةرشع تيأرف ءاوهلا

 ةعافش ىف لصحف ةيراج ىنم تبرقت فايسلا ىلإ ىهتنا املف ءامسلا ىلإ اهب دعصتو هحور ذخأتف

 . مورحم ای مورحم ای لوقت یهو تدعصف ینوکرتف

 ملسأف مالسإلا ىلع ضرعأ هللا لوسر اي لاقف دوسأ دبع هءاج ربيخ ةي ىبنلا رصاح امل : ةياكح

 عجرتسف بارتلا اههوجو ىف برضا لاقف اهب عنصأ امف ىدوهيل اًمنغ ىعرأ ىنإ هللا لوسر اي لاق مث

 اهقوسي اًمئاس نأك هيلإ تعجرف كبحاص ىلإ ىعجرا لاقو « بارتلا اههوجو ىف ىمرف اهبحاص ىلإ
 تضرعأ ملو هللا لوسر اي هل ليقف هنع ضرعأف ةي ىبنلا ىلإ هب اوتأف لتق ىتح نيملسملا عم لتاق مث

 برت نم هجو هللا برت لوقتو ههجو نع بارتلا ضفنت نيعلا روحلا نم هتجوز هعم هنأل لاق هنع

 . كلتق نم لتقو كهجو

 موي لك سيلبإ نعلي ناک الجر نأ : -ىلاعت هللا همحر - ىبلعثلل سئارعلا باتك ىف تيأر : ةفيطل
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 عقو ىتح همالك مت امف ضقني نأ ديري طئاحلا نإ لاقو لجر هظقيأف طئاح لظ ىف اًموي مان مث ةرم فلأ

 ىتح لاقف ةرم فلأ موي لك ىف كنعلأ انأو ىعم اذه لعفت فيك لاقف سيلبإ لاقف تنأ نم لاقف طئاحلا

 اديهش نوکتال .

 نوعطملاو نوطبملاو هلام نود لوتقملاو بيرغلاو مده تحت تام نم ٠ عست ءادهشلا : ةدئاف

 ل بلا لاق رحبلا ىف ازغ اذإ اًصوصخ هللا ليبس ىف لوتقملاو قلطلا تاوذو قيرحلاو قيرغلاو

 تنب ةطشامك اًضيأ ديهش اًملظ لوتقملاو ىقهيبلا هاور ربلا ىف تاوزغ رشع نم ريخ رحبلا ىف ةوزغ
 نم سعت تلاقف نوعرف تنب ةطشام نم طشملا طقس :-امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق «نوعرف

 هلإ ضرألاو تاوامسلا هلإو كيبأ هلإو ىهلإ تلاقف ىبأ ريغ هلإ كلآ نوعرف تنب تلاقف هللاب رفك

 ةريبكلا اهتنب حبذ مث داتوألاب اهبذعف معن تلاقف كلذ نع اهلأسو اهبلطف كلذب نوعرف تربحأف دحاو

 نإف ىعزجت ال دهملا ىف ملكت نمم ىهو هامأ اي ةريغصلا تلاقف مألا تجعزناف ةريغصلا حبذي نأ مهو

 لاقف نوعرف تبتاع كلذ ةيسآ تأر املف هيلإ نيريصت كنإف ىربصاف ةنجلا ىف اتيب كل ىنب ىلاعت هللا
 دحاو ضرألاو تاومسلا هلإو كهلإ ىهلإ نكلو نونج ىب ام تلاقف كباصأ اهباصأ ىذلا نونجلا لعل

 دق ةطشاملاب ىذلا نونجلا نإ لاقو ءاهيبأ ىلإ لسرأ مث اديدش ارض اهبرضو اهبايث قزمف هل كيرش ال
 دق اًقح ةيسآ اي اهوبأ لاقف دحاو ضرألاو تاوامسلا برو مكبرو ىبر نأ دهشآ تلاقف ةيسآ باصأ

 نوكت اًجات ىنجوتيف امكلوق ناك نإ كلذ نم هّللاب تلاقف ءاسنلا لمجأ تنأو نيملاعلا هلإ كجوز

 نوهيل ةنجلا ىلإ اباب اهل هللا حتفف داترألا نوعرف اهبقاعف هلوح بكاوكلاو هفلخ رمقلاو همامأ سمشلا
 نبا لاق ةبحملا باب ىف مدقت دقو ةنجلا ىف اتيب كدنع ىل نبا بر تلاق كلذ دنعف باذعلا اهيلع

 تنب ةطشام حير لاق ةحئارلا هذه ام ليربج اي لاقف ةبيط ةحئار هب ترم ىبنلاب ىرسأ امل سابع

 . نوعرف

 ءادهش نم سيل ريس رافكلا هلتق نم امهلثمو -امهنع هللا ىضر -ناتديعسلا ناتاه : هفلۇسم لاق

 ءالؤهف ام هيلع ىلصو ًالسغو اًملظ التق نامثعو رمع نإف مهيلع ىلصي الو نولسغي ال نيذلا ايندلا

 نوعرف ةأرماو ةطشاملا ةفينح ىبأ بهذم امأو « ىعفاشلا بهذم اذه تلق ايندلا نود ةرخآلا ءادهش

 نفکی الو لسغی الف ةرخآلاو ايندلا دیهش نوکی هلتاف ملعو ددحمب اًملظ لتقی نم لکو نامشعو رمعو

 امك اهلمح قلخ عامتجا دعب تتام اذإ لماحلا كلذكو نوطبملاو نوعطملا مهلثمو هيلع ىلصيالو

 ةرخآلا ىف صاح باوث هلو هيلع ىلصي الو لسغي ال ىذلا ةرخآلاو ايندلا ديهش امآو ىوونلا هب ىتفأ
 هءاج وأ رثب ىف وأ هسرف نع عقو وأ همهس هيلإ داع نإف لاتقلا ببسب رافكلا لاتق ىف تام ىذلا وهف

 رثأ هيلع ري مل نإو هتوم ببس ملعي مل ًاليتق برحلا فاشكنا دعب دجو وأ رفاك وأ ملسم نم مهس
 .مدلا



 لاتقلا نم غرف نإف هللا ليبس ىف دهاجي ناك ًالجر نأ -یلاعت هللا همحر - یفسنلا ركذ : ةياكح

 تحت نوكت نأ ىصوأو ةنبل هلعج مث مايأ ضعب ىف اًريثك ارابغ عمج یتح اهرابغ عمجو بای ضفن
 . ةنبللا ةكرب ىل رفغ : لاقف هلاح نع هلأسف همانم ىف هباحصأ ضعب هآرف كلذ اولعفف هبق ىف هسأر

 هنيد ىف مهلوخدب رفاك كلم مهرمأف ودعلا مهذخأف تاهجلل نيملسملا نم ةعامج جرح : ةياكح

 هلخدآف ىبأف اذكو اذك لاومألا نم هلو هنيد ىف لوخدلاب اًضيأ هرمأ مث هيف بغر ادحاو الإ مهلتقف اوبأف

 لوسر دمحم : ىلاعت هلوق ىلإ حتفلا ةروس ًأرقو اهيلإ تفتلي ملف ةليمج ةيراج هدنع عضوو هتيب ىف
 رجفلا علط املف ًاليل اجرخف مكدالب ىلإ انب جرخا تلاقو تملسأو ةيراجلا تكبف [١٠:حنفلا14 هللا
 اذإف عجرف كباحصأ مهلعل مهيلإ عجراف انرثأ ىف بلطلا ءاج دق ةيراجلا هل تلاقف ليخلا ليهص اعمس

 ءاموي نيعبرأ دعب انب قحلتسو هللا دنع ءايحأ ءادهشلا كباحصأ نحن اولاقف اولتق نيذلا هباحصأ مه

 هللا یضر - رمع مایأ یف كلذ ناكو ىلاعت هللا لیبس یف اولتاقو ادالوأ اهنم هقزر یلاعت هللا نإ لیقو
 ةا ىبنلا نمز ىف تناك اهنأ : یفسنلا لاقو -هنع

 عم هحور تبهذ هللا ليبس ىف دبعلا لتق اذإ : -هنع هللا ىضر - صاعلا نب ورمع لاق : ةدئاف

 حبسي توحلا لظي روثو توح مهدنع رضخ ضاير ىف ريرح نم بابق ىف ءادهشلا راد ىلإ ةكئالملا
 ةبيط حير لك هيف نودجيو همحل نولكأيف هحبذي ىأ هيكذيف هنرقب روثلا هزكو ىسمأ اذإف ةنجلا راهنآ ىف

 ةحئار لك هيف نودجيو همحل نولكأيف هيكذيف توحلا هزكو حبصأ اذإف عفتري ةنجلا ءانف ىف روثلا لظيو
 كلذ ىف مهكراشيو ةمايقلا موي ىلإ شرعلا تحت دجستو عكرت ءادهشلا حاورأ نأ ىئالعلا ركذو ةبيط

 ىلاعت هللا نأل اديهش ديهشلا ىمس : بذهملا حرش ىف لاق «ءوضو ىلع اومان اذإ نينمؤملا حاورأ

 هحور نأل : ليقو ءاهنوضبقيف هحور نودهشي ةمحرلا ةكئالم نأل : ليقو ءةنجلاب هل ادهش هلوسرو

 . ةمايقلا موي ىلإ اهدهشت ال هريغ حورو مالسلا راد دهشت

 نيدلاولا رب : باب

 ةدش ىأ نهو ىلع انهو همأ هتلمح [۸:توكنملا4 هيدلاوب ناسنإلا انيصوو ] : ىلاعت هللا لاق

 : همأ تلاق -هنع هللا یضر -صاقو یبآ نب دعس ملسأ امل : -هنع هللا ىضر -ىبلعشلا لاق ةدش ىلع

 ىلاعت هللا لزنأف ةدمحمب رفكت ىتح برشأ الو لكآ الو لظب لظتسأ الف تأبص كنأ ىنغلب دعس اي

 تنب ءامسأ مأ تمدق : ىبطرقلا لاق رفكلا ىف اهعيطي الو اهيلإ ناسحإلاب ت ىبنلا هرمأف ةيآلا هذه

 ىأ ميملاب ةبغار ليقو كرشلا ىف ةبغار ليقو «مالس ىف ةمغار -هنع هللا ىضر -قيدصلا ركب ىبأ

 ناكو معن : لاق اهلصأفأ ةرفاك ىهو ىلع تمدق ىمأ نإ هللا لوسر اي : تلاقف «مالسإلل ةهراك

 ةانثملا ناكسإو فاقلا حتفب ةلتق ليقو « تحت ةانثم اهدعب مث قوف ةانثم اهدعب فاقلا مضب ةليتق اهمسا

 . ىذمرتلا هاور « نيدلاولا طخس ىف هللا طخسو نيدلاولا ءاضر ىف هللا اضر» ۶ ىبنلا لاقو قوف
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 نأل امهنم ملسملا نذإب وأ نيملسم اناك نإ امهنذإب الإ دهاجي نأ ناوبأ هل نم ىلع مرحي : ةلأسم
 رابتعا ىف انه تادجلاو دادجألاو مدقم انه نيعلا ضرفو ةيافك ضرف داهجلاو نيع ضرف امهرمأ

 هيفو ًاليوط ناك نإ ةراجت رفس نمو عوطت جح نم دلولا عنمامهلو امهدوجو عم ولو نيوبألاك نذإلا

 . هفوخبپ ۀیدابو رحب بوکرک فوخ

 تمقف ةمئان اهتدجوف اهتثجف ءام ىمأ تبلط : -هنع هللا ىضر -ىماطسبلا ديزي وبأ لاق : ةياكح
 ىعبصأ ىلع ءاملا لاس ناك دقو زوكلا اهتيطعأف ءاملا نيأ : تلاق « تظقيتسا املف اهتظقي رظتنأ

 اذه ام : تلاقف مدلا لاسف ىعبصا دلج خلسنا زوكلا تذخأ املف دربلا ةدش نم ءاملا اهيلع دمجف

 هيف ماعط ىلإ اهدي دمت ال هب اهلمح ةدم ىف تناك هنع ضراف هنع ةيضار ىنإ مهللا تلاقف اهتربخأف

 نم ةليل اهعم مونلل ىمأ ىنتعدف ةنس نيرشع نبا تنك : لاق هنآ سلاجملا نويع ىف تيأرو ةيهش

 لق # ارقآو اهرهظ ىلع اهرمأ ىرخألاو اهتحت ىدي تلعجف اهتبجأف ليللا مايقب ىبلق قلعت دقو ىلايللا

 هلك كلذ ىلع تربصف هلل ةدلاولا قحو ىل ديلا تلقف ىدي تردخف [٠:صالخإلا] 0 دَحأ هللا وه

 تردخ ىتلا ىديب كلذ دعب عفتنأ ملو ةرم فالآ ةرشع دحأ هللا وه لق تأرق دقو رجفلا علط ىتح

 هل لاقف نمحرلا حبسيو نانجلا ىف ريطي وهو مانمل ا ىف هباحصأ ضعب هآر یلاعت هللا همحر تام املف

 هيدلاول عيطملا دبعلا » : ب هنعو دئادشلا ىلع ربصلاو نيدلاولا رب لاق ةلزنملا هذه ىلإ تلصو مب

 .«نييلع ىلعأ ىف نيملاعلا برل عيطملاو

 نم هل تلقف ىبناج ىلإ الجر تیأرف ةيدابلا ىف تنك :-ىلاعت هللا همحر -صاوخلا لاق : ةياكح

 ةثالث مألل : نيفراعلا ضعب لاقو كمأل كربب : لاق كتيأر ةليسو ىأبف : لاق رضخلا : لاق تنأ
 ءامو هرهظ نم جرخي لجرلا ءام نألو ةوهشب هعضو بألاو ةقشمب دلولا تعضو اهنأل ربلا عابرأ

 رثكأ اهتقفش تراصف رهظلا نم بلقلا ىلإ برقأ ردصلاو ردصلا وهو بئارتلا نيب نم جرخي ةأرملا

 . ةمدقتملا ةيآلا ىف اهركذب ىلاعت هللاأدب دقو ربلا عابرأ ةثالث تقحتساف بألا ةقفش نم

 باب ىف مدقتو ةيراجلا بحاصل دلولاف ةيراجب دبع جوزت ول ىتح بلاغ مآ عبني دلولا : ةلأسم
 وأ عيبب همأ نيبو هنيب قرف نإف مألا تيضر نإو هيب عم ال همأ عم دلولا عيب زوجي هنأ ةيميمنلاو ةبيخلا

 . الطب ةبه
 هلو ریغص دلو هل حلاص لجر -مالسلا هيلع -بوقعي ره ليئارسا و لیئارسإ ینب یف ناک ةياکح

 ىبصلا اذهل ةلجعلا هذه كعدوتسأ ىنإ مهللا : لاق ‹ توملا هرضح املف رقبلا دلو نم ةريغص ةلجع

 مهاردب راهنلاب لمعيو هثلث عرضتيو هثلث مانيو ليللا ثلث موقي ناكف ةدابعلا ىف دهتجا دلولا ربك املف
 قلطناف اذك ناكم ىف ةلجع كرت كاب نإ همأ هل تلاق مث ًاثلث همأ ىطعيو اهشلثب لكأيو اهشلثب قدصتيف

 ذخ : كلم هل لاقف ىنذإب الإ اهعبت الو ريناند ةثالثب اهعبو قوسلا ىلإ بهذا تلاق اهب ءاج املف اهيلإ
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 كلم هنإ : تلاقف كلذب اهربخأو اهيلإ عجرف اهنذإ نم دب ال : لاقف كمأ نذأتست الو ريناند ةتس اهنمل

 هللا ردقف اًبهذ اهدلج ءلمب اهيرتشي ىسوم نإف اهكسمأ لاقف ال مأ اهعيبب ىنرمأت هل لقو هيلإ عجرا
 ثعبلا نوركني اوناك مهنأل ليتقلا نأيبلو همأ رب ىلع دلولل ةأفاكم ةرقبلا كلت حبذ ليئارسإ ىنب ىلع

 ىلاعت هللا هايحأف اهرهظ دلج نم ىشب ليقو ءاهناسلب ليق اهضعبب ليتقلا اوبرضو اهوحبذ املف
 تناكف هنع ىلاعت هللا ىضر رمع ىلإ تلصو اهرهظ نم ىتلا ةدلجلا نإ ليقو «هلتق ىذلاب مهربخأو

 ىبنلاب مهدهع برقل ةوبنلا رون ىف اوناك سانلا نأل بيضقلا -هنع هللا ىضر - ركب یبأل ناکو هترد
 مهدهع لاط سانلا نأل ةردلا -هنع هللا ىضر -رمعل ناكو مهريغ نم قحللًادايقنا عرسأ اوناكف ةت

 سانلا نأل طوسلا-هنع هللا ىضر - نامشعل ناكو ةردلاب رمع مهدرف قحلا نع اودعابتف ب یہنلاب

 نأل فيسلا -هنع هللا ىضر -ىلع ذختاو طوسلاب -هنع هللا ىضر -نامثع مهبدأف مهطیلخ تداز
 ةنسم ريغ ىأ ضراف ال لاقف تافصب ةرقبلا ىلاعت هللا فصو دقو مهتملك نيب ةيوهألا تقرف سانلا

 ىتلا ىه ناوعلا دهاجم لاقو ةريغص الو ةريبك ال ىأ كلذ نيب ناوع ةدالولا مدعب اهفصو هنأك ركب الو

 دارملا : نسحلا لاقو روهمجلا لاق ةفورعملا ةرفصلا صلاخ اهنول ىأ اهنول عقاف ىرخأ ةرم تدلو

 الو ًاحرم اهريثت لب ةثارح ريغ نم ضرألا ريثت لمعلا اهللذي ىأ لولذ ال داوسلا ةدش انه ةرفصلاب

 ام اهيف سيل ىأ اهيف ةيشال بويعلا رئاس نم ةميلس ىأ ةملسم عرزلا اهيلع ىقتسي ال ىأ ثرحلا ىقست
 . اهفلظو اهنرق یتح اهلك ءارفص یھ لب اھنول مظعم فلاخی

 ىضقت اهنإف رفصلا لاعنلا اوسبلا ةىبنلا نع ىفطصملا فرش باتك ىف تيأر : ىلوألا دئاوف

 مغو برك يف لزي مل دوسأ العن سبل نم -هنع هللا ىضر -ىلع نع ىبطرقلا ريسفت ىفو جئاوحلا
 . هنع هللا ىضر -قيدصلا بقانم ىف یتأیسو رورسو ةکرب یف لزی مل قیقعلاب متخت نمو

 ليئارسإ ىنب نأل كلذب ىمس رقبلا دالوأ نم ةلجعلاو لجعلا :سوفنلا ةهرن ىف لاق : ةيناثلا

 ذيذل بيط دومحم لجعلا محلو اهقشي ىأ ضرألا رقبي هنأل كلذب رقبلا ىمسو هتدابع ىف اولجعتسا

 ال ريغصلاو ريبكلا رقبلا ةرارمب لاحتكالاو هيف ررض ال ليبجنزلاو لفلفلاب ريبكلا محللاو ءاذغلا لدتعم

 بيلح یف عضوي مث رمحی یتح رانلا یف اًقیتع ارامسم حرطی لاعس هب نمو رصبلا یوقي دوسألا اميس
 عطقب مايأ ةئالث قيرلا ىلع هبلح لاح هبيلح برشو ىلاعت هللا نذإب لوزي هنإف قيرلا ىلع هبرشيو رقبلا
 . ىلاعت هللا نذإب هجولا نم رافصلا

 : لاق ىنصوأ لاق كمأب كيصوأ : لاق ىنصوأ براي : - مالسلا هيلع - ىسرس لاف : ةثلاثلا

 ايندلا ىف ايلو هل تثك هيدلاو رب نم ىسوم اي كيبأب كيصوأ : ةعساتلا ىف لاق ىتح كمأب كيصوأ

 الب هملكأو ىنملكي اًتدحم ةنجلا ىفو ًاليلد طارصلا ىلعو اًميحر رشحلا ىفو اًسنؤم ربقلا ىفو

 . ةطساو
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 قشئاف ةربقم دجوف ىح ىلع رم هنأ :نيعباتلا ضعب نع بيهرتلاو بيغرتلا ىف تيأر : ةياكح

 قبطنا مث تارم ثالث قهنف یمدآ ندب هندبو رامحلا سارک هسأر لجر هنم جرخف رصعلا دعب ربق اهنم

 رامحلاك ىقهنا اهل لوقيف هللا قتا هل همأ لوقتف رمخلا برشي ناك : تلاقف هنع ةأرما تلأسف ربقلا هيلع

 ىضر - نسحلا ناكو تارم ثالث قهنيو ربقلا هنع قشني رصعلا دعب موي لك وهف رصعلا دعب تامف

 هيلإ قبس اًنيش لكآ نأ فاخأ : لاقف كلذ نع هعلاسف -اهنع هللا ىضر -ةمطاف عم لكأي ال -ونع هللا
 . لح ىف تنأو لك تلاقف كل قاع نوكأف كرظن

 لك مالسلاو ةالصلا لضفأ هلئاق ىلع ىوبنلا ثيدحلا ىف ءاج ىزوجلا نبا لاق : ةياكح
 لجر ناك : لاق « نيزوجعلا ثيدحب مكنثدحألو جرح الو مهنعاوثدحف ليئارسإ ىنب ىف ثيداحألا

 اهجوز مآب اهتنبا ىرغت تناكو اًضيآ زوجع هتآرما مآو زوجع مآ هعمو اهبحي ةآرما هل لیئارسإ ینب یف
 سيل ضرآلا نم ةالف ىف اهعضوو همأب جرخ ىتح هتأرما لزت ملف امهرصب بهذ دق نازوجعلا ناكو

 هذه ام لاقف كلم اهءاجف عابسلا اهتيشغف اهنع فرصنا مث عابسلا اهلكأيل بارش الو ماعطاهعم

 مث هللا ءاش نإ نكيف ريخ لاق منغو رقبو لبإ تاوصأ هذه ريخ تلاق كلوح عمسأ ىتلا تاوصألا

 تلعف ام ترظنف تئج ول اهنبا لاقف اًمنغو ًارقبو ًالبإ اًتلتمم ىداولا حبصأ تحبصأ املف اهنع فرصنا

 ىنتققع ىنہ ای : تلاقف هذه ام هامأ یآ لاقف «منخلاو رقبلاو لبإلا نم ألتما دق یداولا اذإف ءاجف یم

 : هتأرما هل تلاقف هتأرمأ ىلإ همأب عجرو ىلاعت هللا اهاطعأ ام قاسو همأ لمتحاف كتأرما تعطأو

 عابسلا اهتيشغ تسمأ املف اهب قلطناف كمأ تعضو ثيح اهعضتف ىمأب بهذت ىتح ىضرأ ال هللاو
 ديرت عابس تاوصأ هذه ارش تلاق تاوصألا هذه ام زوجعلا اهتيأ لاقف همأل ءاج ىذلا كلملا اهءاجف

 ام رظناف بهذا هتأرمأ تلاق تحبصأ املف اهلكأف عبس اهءاجف فرصنا مث نكيلف ارش لاقف ىنلكأت نأ

 . ادمك تتامف هتأرما ىتأو اهماظع ذخأف عبسلا نع لضف ام الإ اهنم دجو امف بهذف ىمأ تلعف

 فرص هنم لبقي الو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف همأ ىلع هتجوز لضف نم» : ةن ىبلا لاق : ةظعوم

 ىلع هتجوز لضف نم متؤي الو ىواتفلا ىف هللا همحر -ىوونلا لاق ًالفن الو ةضيرف ىنعي ؛لدع الو
 نأ لضفألاف ةجوزلا ليضفت نم دبالو ناك نإف « مألا لضفألاو همزل وأ اهتيافكب ماق اذإ ةقفنلا ىف همأ

 . مالا نع هيفخي

 هيلإ بهذأ نأ ىلإ بتك دقو نادوسلا دالبب ىبأ نإ دعس نب ثيللا مامحال لجر لاق : ةفيطل

 الو كابأ عطأ : لاقف ‹ كلذ نع كلام مامإلا لأسف كمأ صعت الو كابأ عطأ : لاق ىمأ ىنتعنمف

 . كمأ صعت

 مزال رمأ مألا ةعاط نأ هنع كلام مامإلا لوق نم هتمهف ىذلا :-ىلاعت هللا همحر - هفلؤم لاق

 نم ىلوأ دسافملا كرتو ةدسفملا كرتب رمأ كمأ صعت ال هلوقو « ةحلصم كابأ عطأ هلوق نأل ىلوأو

 اهفوج ىف تتام ول اميف كلذو ةدسفملا عفد نم ىلوأ ةحلصملا بلج ةلأسم ىف الإ حلاصملا بلج
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 ةضورلا ىف لاق بجاو انه دلولا جارخإف ةحلصم دلولا جارخإو ةدسفم اهفوج قشف هتايح ىجري دلو

 نيرابلا ىأ هدالوأل هتبه ىف لدعي نأ دلاولل نسي امك هيوبأل هتبه ىف لدعي نأ دلولل نسي ةبهلا باب ىف
 . ىلوآ مألاف رخآلا ىلع هيوبأ دحأ ديزي نأ دلولا دارأ نإف

 العفف هثاریم مکلو هتمدخ ینودعا :هتوخإال مهریبک لاقف ضرمف دالوآ ةثالث لجرل ناك : ةياكح

 ةكرتلا هيف كلو اًرانيد هنم ذخو اذك عضوم ىلإ بهذا لوقي ًالئاق همانم ىف یأرف تام یتح همدخف

 ةكمس هب ىرتشاو هذخأ حبصأ املف اهلثم ةشلاثلا ىفو كلذك ةيناثلا ةليللا ىف ىأر مث هكرتف ال :لاف

 كتمدخب اذه هل لوقي ًالئاق همانم ىف ىأر مث رانيد فلأ نيتسب ناطلسلل امهعابف نيرهوج اهيف دجوف
 . كيبأل

 نآ هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف بعتف ماشلا ديري ةيكاطنأ نم -مالسلا هيلع - ىسوم حرخامل ةياكح

 اعيش ديرأ هللا دبع اي : لاق غرف املف یلصي هدجوف هبکرت ايش هلأساف یل دبع هيف لبج حفس ىلإ یوآ
 ديري ثيح دبعلا اذه ىلمحاو ىلزنا ةباحسلا اهتيأ لاقف ةرئاس ةباحسب اذإو ءامسلا ىلإ رظنف هبكرا

 ئش یأب یردتآ یسوم ای یلاعت هللا لاقف -مالسلا هيلع -یسوم اهبکرف ضرألاب تقصل یتح تلزنف
 امك ىھلإ ای تلاقف اھئاضق ىلإ ردابف اھتافو دنع ةجاح همأ هتلأس لاق براي ال لاق ةلزنملا هذه هتيطعأ

 . تلعفل ءاربغلا ىلع ءارضخلا بلقأ نأ ىنلأس ولو هتجاح ضقاف ىتجاح ىضق

 ةعصرم كتيحل تناكو مانملا ىف ةحرابلا كتيأر : قاحسإ ىبأ ذاتسألل لجر لاق ةياكح

 هللا هبتك ىش لوأ ثيدحلا ىفو ىمأ مدق ةحرابلا اهب تحسم ىنآأل تقدص لاقف رهاوجلاو تيقاويلاب

 هنع انأف هادلاو هنع ىضر نم انآ الإ هلإ ال هللا انأ ىنإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب» : ظوفحملا حوللا ىف

 حبصأ هيدلاول اًيضرم ىسمأو حبصأ نم» : ةيىبنلا نع -امهنع هللا ىضر -سابع نبا نعو «ضار

 «رانلا ىلإ ناباب هلو ىسمأو حبصأ هيدلاول اطخسم ىسمأو حبصأ نمو ةنجلا ىلإ ناباب هلو ىسمأو
 ناك نم : ىواتفلا ىف ىوونلا مامإلا لاق «هاملظ نإو» : لاق هاملظ نإو هللا لوسر ای : لجر لاقف

 كلذ ىلع مدنلا دعب هل یغبنی نکل هل امهتبلاطم مدع یف هل قیرط الف هيلع نیطخاس اتامو هیدلاول اقاع

 ناك نم مركيو اهمحر لصيو امهنيد ىضقيو امهنع قدصتلاو ءاعدلا عم امهل رافغتسالا نم رثكي نأ

 . امهل اماركإ امهراوجب

 لآأس-مالسلا هيلع - ىسوم نأ :ممإلا خيراوت ىف مظتنملا باتك ىف ىزوجلا نبا ركذ : ةياكح

 ةنجلا ىف كقيفر وهف اًباصق الجر دجت اذك دلب ىلإ بهذا : ىلاعت لاقف ةنجلا ىف هقيفر هيري نأ هبر

 لاق ىتفايض یف نوکت نأ كل له هجولا ليمج اي : باشلا لاقف لیبنز هدنعو هتوناح یف هآراملف

 نيتمقل ليبنزلا ىف عضو ةمقل لكأ املكف هيدي نيب ماعطلا عضوف هلزنم ىلإ هعم قلطناف معن : ىسوم
 دق زوجعو خيشب اذإو هيف ىسوم رظنف ليبنزلا كرتو باشلا بثوف قرطي بابلاب اذإ كلذك وه امنيبف
 املف اتام مث ةلاسرلاب هلادهشوامسبت ىسوم ىلإ ارظن املف هل شير ال یذلا خرفلاک اراص یتح اربک
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 لاق كلذب كملعأ نمو لاق هللا لوسر ىسوم تنآ لاقو ىسوم هدي لبق ليبنزلا ىلإ رظنو باشلا لخد
 الو لكآ ال تنكو امهيلع اًقوخ ليبنزلا ىف امهتملحف اربك دق ىاوبأ ليبنزلا ىف ناک ناذللا ناذه

 اتام امهتيأر املف ىسوم ىلإ ارظني ىتح امهضبقي ال نأ موي لك هللا نالأسي اناكو امهدعب الإ برشآ

 . ةنجلا ىف ىقيفر كنإف رشبأ : هل لاقف هللا لوسر ىسوم كنأ تملع

 هللا ىحوأف هل مقي مل -مالسلا هيلع -فسوي هدلو ىلع -مالسلا هيلع - ترتعي اخد ال ةياكح

 نأ ىفسنلا ركذو ايبن كبلص نم تجرخأ ال ىلالجو ىتزعو هل موقت نأ كيبأ ىلع مظاعتت هيلإ
 اله هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف لزني ملو هتباد ىلع وهو بوقعي هيبأ ىلع لخد-مالسلا هيلع -فسوي

 . ًالسرم اًيبن نيعبس كبلص نم تجرحخأ هيلإ تلزن ولف لوزنلاب كيبأ قح تيضق
 . نيرشعب ديعلا ةنسحو رشعب رحلا ةنسح ا: ىبنلا نع مالسإلا ةعرش ىف تيأر : ةغيطل 5

 زواجت ال ةثالث» : ةياور ىفو «امهسوؤر امهتالص زواجت ال نانثا >. ىبنلا لاق ةظعوم
 هل مهو موق مامإو طخاس اهيلعاهجوزو تتاب ةأرماو عجري ىتح قبآلا دبعلا مهناذآ مهتالص

 .(نوهراک

 فلحت ال هدلول لاق توملا هرضح املف حلاص دلو هل حلاص لجر ليئارسإ ىنب یف ناک ةياكح

 دنع ىل هل لوقي لجرلا ناكف ليئارسإ ونب هيلإ قباسف سانلا هب عماست تام املف اًقداص الو اًبذاك هللاب

 مهب ترسكناف رحبلا ىلإ هيدلوو هتجوزب جرخف رقتفا ىتح هيلإ هعفديف لاملا نم اذكو اذك كيبأ

 هللا نإ هيدلاوب رابلا لجرلا اهيأ دانم هادانف ةريزج ىف لجرلا عقوف حول ىلع دحاو لك راصف ةنيفسلا

 نسحأف سانلا ضعب هيلإ قاسف هدجوف هنع فشكف اذك عضوم ىف وهو ازنک كل جرخي نأ دیری یلاعت
 نسحب ربكألا هدلو عمسف مهريبك لجرلا راصو ادلب ةريزجلا تراصو هودصقف هب سانلا عماستف مهيلإ

 یذلا هتآرما جوز عمس مث اًضيأ هبرقو هدصقف رخآلا هدلو عمس مث هفرعی ملو هبرقف هدصقف هتریس

 هعمو هيلع لخدو بكرملا ىف ةأرملا كرت ةريزجلا نم برق املف هيلإ اهب هجوتف هيلإ ةجوزلا تراص
 ىلإ اهرمأ لكآ ال اهتدهاعو بكرم ىف ىتأرما تکرت : لاقف « ةليللا اندنع من هل لاقو هبرقف ةيده

 انرمأ دق رخآلل امهدحأ لاق اهيلع الخد املف ةليللا هذه اهناسرحي نيلجر اهل لسرأ انأ : لاقف ىريغ

 امهدحأ لاقف رابخألا نم انيأر ام كل ركذأ انأو ىل ركذاف مونلا نم فاخنو ةأرملا هذه ظفحن نأ كلملا

 املف انلمش هللا قرفو ةنيفسلا ترسكناف اذك دلب نم رحبلا ىف اندلاو بكرف كمساك همسا خأ ىل ناك

 لاقو هيلع ىمارتف ةنالف : لاق كمأو : لاق ءنالف : لاق ؟ كدلاو مسا ناك فيك : لاق «همالك عمس

 ىف امهدجوف كلملا دنع نم لجرلا ءاج رجفلا علط املف امهمالك عمست مألاو ةبعكلا برو ىخأ تنأ

 اهتيأ : اهل لاقف ةأرملا راضحإو امهراضحإب رمأف كلذب هربخأو كلملا ىلإ مجرو بضغف ميظع مه

 بثوف كلذ اركذف ةحرابلا امهمالك ناركذي امهعد كلملا اهيآ تلاقف نيذه نم تيأر ىذلا ام ةأرملا
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 ءاشي اذإ مهعمج ىلع وه امهمأ انأ هللاو : ةأرملا تلاقو ىدلو هللاو امتنأ : لاقو هريرس نع كلملا

 . مهعمجو مهقرف نم ناحبسفا یررشلا] ( © ریدق

 -هنع هللا ىضر -اّيلع نأ -هنع هللا ىضر -ینالیکلا رداقلا دبع خیشلل ةنغنا ىف تبآر ةياكح
 : ةبعكلا لوح لوقي الجر عمس

 مقسلا عم ىولبلاو رضلا فشاك اي مننا ىف رطضملا ءاعد بيجي نم ي

 منت مل مو ققاي ىح اي تنأو ٠ اوهبتناو تيبلا لوح كدفو مان دف ا
 مركلاب قلخلا زاتقا هيلا نم اي مرج نم تااطخأ ام كدوجب ےب تنش

 ريمأ بجأ : لاقف «نميألا هبناج لش دق هنأ الإ هجولا نسح لجر وه اذإف هكردأ نسح اي . لاقف
 ىلع هتمطلف ىصاعملا نع نواهتي ىدلاو ناكو برعلا نم لاق تنأ نم لاقف هقش رجي ءاجف نينمؤملا

 : لاقو ةبعكلا ىتأو هتقان بكرف ههجو

 یدلو نم نمحر ای یقحب ذخف اھ دص ف تخ داف ف زان یذڏه

 دلي ملو دلوي مل سدقت نمای هبلاج كنم دوج هند زشف

 ىف ىل وعدي نأ هتلأس ةلاحلا هذه ىف ىنآرو عجر املف ىرتام ىنباصأ ىتح غرفامف لاق

 هللا ىضر -ىلع لاقف تامف اهنع طقسف هتقان ىلع جرخف ىضر نأ دعب هيف ىلع اعد ىذلا عضوملا

 وهو هنع هللا جرف الإ مومهم هب اعد ام لوقي هتعمسو يب ىبنلا نم هتعمس ءاعد كملعأ الفأ : -

 ايو «ةيحدم هتردقب ضرألا نم ايو ةينبم هتردقب ءامسلا نم اي ةيفخلا ملاع اي كلأسأ ىنإ مهللا : اذه

 بعر نكسم ايو .ةيكز سفن لك ىلع ًالبقم ايو «ةيضم ةقرشم هلالج رونبرمقلاو سمشلا نم

 نمايو . ةيدوبعلا نم فسوي ىجن نم ايو ةيضقم هدنع قلخلا ج جئاوح نم ايو ةيلبلا لهأو نيفئاخلا

 ىلع دادزی الو . یعدی بر هریغالو یتؤی ریزو الو « یشغی بحاص الو یدانی باوب هل سیل
 ای یح ای ریدق ءیش لک ىلع كنإ یلاؤس ینطعأو هلآو دمحم ىلع یلص ادوجو امرك الإ جئاوحلا

 هب اعدف شرعلا زونك نم زنك هنإف ءاعدل اذهب كسمت -هنع هللا ىضر -لاق مث نيمحارلا محرأ اي مويق

 . مظعألا هللا مسا وه لاقف ءاعدلا اذه نع لأسف مانملا ىف > ىبنلا ىأر مث ىلاعت هللا هافاعف لجرلا

 ءاسنلاو لاجرلا جرخ ةاروتلا أرق اذإ باش ليئارسإ ىنب یف ناک ث٠ ن تح م

 مهراوج نم كوجرحخأل ليئارسإ ىنب دابع كب ملع ول همأ هل تلاقف رمخلا برشي ناكو هتوص نسحل
 a م سالا عمتج ره اهنيع ملقف اههجو برضف ًاضوتف مق همأ هل تلاقف سانلا ممتجاف ةاروتلا أرقف ناركس وهو ةليل لخدف
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 ىلإ اهدعب كارأ الف هامآ اي كيلع مالسلا : لاق اهآر حبصأ املف كنع هللا ىضرال : تلاقف اهنس علقو

 ىتح ةنس نيعبرأ هيف هبر دبعي لبج ىلإ بهذف تهجوت امنيأ كنع هللا ىضر ال : تلاقف « ةمايقلا موي

 یئاضر فتاه هب فتهف ینملعاف یل ترفغ تنک نإ بر ای لاقو هسأر عفر مث همظع ىلع دلج قصل

 هابذعاوف ةتيم تنك نإو «هابرطاو ةايحلاب تنك نإ ةنجلا حاتفم اي اهل ىدانو اهيلإ عجرف كمآ اضر نم
 ىتلا هذه لاقو هدي عطقو اهيلإ مدقتف كنع هللا ىضر ال : تلاقف نالف كدلو لاقف اذه نم تلاقف

 لاقو اهيف بثوف اولعفف اًرانو اًبطح ىلاوعمجا : هباحصأل لاق مث ادبآ ىنبحصت ال كنيع تعلق
 نارينلا نيب : لاق تنأ نيأ ىنيع ةرق اي هتدانف كلذب همأ اوربخأف ةرحآلا ران لبق ايندلا ران قذ هدسجل

 داعف اهنسو اهنيع ىلع هحانج نم ةشيرب حسمف ليربج ىلاعت هللا رمأف كنع هللا ىضر ىنب اي : تلاقف
 . یلاعت هللا نذإب تناک امک تداعف اهدلو دی ىلع حسم مث اناک امک

 رانلا نم اًرتس هل ناك همأ ىنیع لبق نم ج ىبنلا نع سابع نبا نع هبعش یف یقهیبلا یور : ةدئاف

 بولقلا ثداح ىف لاقو « ةبعكلا ةبتع لبق امنأكف همأ لجر لبق نم مالسإلا ةعرش باتك ىف ىورو
 ةجح ةرظن لكب هل هللا بتك الإ ةمحر ةرظن هيدلاو ىلإ رظني راب دلو نم ام» : يب ىبنلا لاق : ةرهاطلا

 ةيناخراتتلا ىف هاكح «بيطأو رثكأ هللا معن : لاق «ةرم ةئام موي لك رظن نإو هللا لوسر اي اولاق ةروربم

 معزت ىذلا تنأ : تلقف هباحصأ نم رفن ىف وهو ةي ىبنلا تيتأ معشخ نم لجر لاق : ةياكح

 «محرلا ةلص مث هللاب ناميإلا» : لاق هللا ىلإ بحأ لامعألا ىأ : تلقف «معن» : لاق هللا لوسر كنأ

 ىراخبلا حيحص ىفو ؛محرلا ةعيطقو هللاب كارشإلا» : لاق هللا ىلإ ضغبأ لامعألا ىأف : تلق

 ىضر - ةشئاع نعو هللا هعطق ىنعطق نمو هللا هلصو ىنلصو نم لوقت شرعلاب ةقلعم محرلا ملسمو

 ةعيطقو ىغبلا ةبوقع رشلا عرسأو محرلا ةلصو ربلا اًباوث ريخلا عرسأ» : لاق ةت هنع -اهنع هللا
 ال : لاق مآ كل له لاق ءةبوت نم ىل لهف ابنذ تبنذأ ىنإ هللا لوسر اي لجر لاق ىذمرتلا ىفو «محرلا

 . اهربف لاق معن لاق ةلاخ نم كل لهف : لاق «

 ةعبس دعب تومي امهدحأ نأ توملا كلم هربخأف -مالسلا هيلع - دواد دنع نالجر لحد : ةياكح

 هللا دازف همحر لصو كدنع نم جرخامل هنإ : لاقف «هنع توملا كلم لأسف ةدم دعب دواد هآر مث مايأ

 كاحضلا لاقو توملا دعب هباوث هل بتكي لمعلا ىف ةدايزلا ىنعم مهضعب لزن اًماع نيرشع هرمع ىف

 ةنس نوثالث هرمع نم ىقبي ًاضيأو ةنس نيثالث ريصتف همحر لصيف مايأ ةئالث هرمع نم ىقبي دبعلا نإ
 . مايأ ةثالث ريصتف همحر عطقيف

 : اًهوجو اهيف [۳۹ :دعرلا] تبثيو ءاشي ام هللا وحمي ل : ىلاعت هلوق یف نورسفملاركذ :ةدئاف

 هاور ليوأتلا اذهو «ةداعسلا تبثيو ةواقشلا وحميو امهصقنيو قزرلاو رمعلا ىف ديزي هنأ : لوألا

 ةىبنلا نع هللا دبع نب رباج
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 نورومأم مهنألو هريغ تبثيو ةثيس الو ةنسحب سيل ام ةظفحلا ناويد نم وحمي ىلاعت هنأ: ىناثلا

 . لعفو لوق لك ةباتكب

 . هتابثإ دعب ةبوتلاب ناويدلا نم بنذلارحمي هنأ : ثلاثلا

 نلاعتدللا لج دام للا يفر اب نا لاق و يلا تشو رقاب عبارلا

E NCE MEE LRG GE 
 . ةرخآلا تبثيو ايندلا وحمي : ليقو «راهنلاو ليللا فرعي مل كلذ الولو

N GEIS 

A LT O ايق ناف 

 : یزارلا لاق «هتبثی هنآ هملع یف قبس ام تشیو هوحمی نأدمنع یه قبس أم رحمی تاوحلاف

E TTاذه ىلعف تامولعملا عي  

 حوللا وه ىناشلاو < تابثإلا و وحملا لحم وه كلذو ةكئالملا هتبتك ىذلا امهدحأ ناباتك هدنع

 . ىلاعت هللا الإ هيف رظني الو هبوتكم ريغتي ال ىذلا ظوفحملا

 ام اهل ببحأ : لاق ىنع تدعابت نإ ىمحر لصأ فيك براي :-مالسلا هيلع -ىسوم لاق : ةدئاف

 نإ » : لاقي ىبنلا نعو مالسلاو ةيدهلا لاسرإب ةلصلا لصحت ةرهطملا انتيعرش ىفو كسفنل بحت
 نعو دمحأ مامإلا هاور «محر عطاق هللا لبقي الو ةعمج ةليل سيمخ لك ىلع ضرعت مدآ ىنب لامعأ

SS 

oT اراب ناک ناو iT 

 اًقاع بتک .

 ةحتاف ةعكر لك ىف أرقي نيتعكر ءاشعلاو برغملا نيب ةعمجلا ةليل لص نم ىبنلا نع : ةيناثلا

 سمخ هللا رفغتسا غرف اذإف تارم سمح نيتذوعملاو صالخإلا ةروسو ةرم ىسركلا ةيآو باتكلا

 ملعي الو ءامهقح ىدأ دقف هيدلاول اهباوث لعجو ةرم ةرشع سمح ىبنلا ىلع ىلصو ةرم ةرشع

 هللا ءاش نإ امهقح نم ءىش ركذ عم ةدايز اذه ىلع جارعملا ىف ىتأيسو ىلاعت هللا الإ امهباوث

 . یلاعت
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 ناوخإلا تارثع نع حمصلاو ملحلا :ب

 .نارع ل: 9 نينسحملا بحي هَللاو سالا نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلاو ] : ىلاعت هللا لاق
 بج ىبنلا لاقو «هللا مكزعي اوفعأف اع الإ دبعلا ديزي ال : وفعلا ثيدح ىف ىبنلا لاقو 4

 نع نوفاعلا» :لاق مهام . ليق ةنجلا لخديلف هللا ىلع هرجأ نم مقيل ةمايقلا موي دانم ىداني»

 لوسر اي ىلب اولاق كلذ نم رشب مكئبنأ الفأ هدفر عنميو هدبع دلجيو هدحو لزني ىذلا مكرارش نإ :

 نم : لاق « هللا لوسر اي ىلب :اولاق «كلذ نم رشب مكئبنأ الف هنوضغبيو سانلا ضغبي نم :لاق «هللا

 ال نيذلا : لاق « هللا لوسر اي ىلب : اولاق «كلذ نم رشب مكئبنأ الفآ هرش نمؤي الو هريخ یجری ال

 .(ةرذعم نولبقي الو ةرثع نوليقي

 . (ةمايقلا موي هتارثع هللا لاقأ هتعيب نم املسم لاقأ نم: ىبنلا لاق : ةدئاف

 هنذإب وأ لكوملا نم الإ نوكت الف ةلاقإلا بلطو ىرتشملا مدن مث ةباد عيب ىف لكو ولو ہن اسم

 ىلاعت هللاو ‹ ةلصفنملا ريغو ةلصفنملا اهتدايزب عئابلا ىلإ ةعيبملا نيعلا تعجر ةلاقإلا تلصح اذإو

 . ملعأ

 ثالث شرعلا تحت دانم ىدان ةمايقلا موي قئالخلا هللا ثعب اذإ» : .. ىبنلا نع بحار ىر

 . ١ ضعب نع مكضعب فعيلف افع دق هللا نإ نيدحوملا رشعم اي : لوقي تارم

 هآرف هيلا بثوف هبجی ملف اناث هاعد مث هبجی ملف همالغ -هنع هللا یضر - یس ع ةبکح

 هللا هجول رح تنأ : لاق كتبوقع تنمأ : لاق ىباوج كرت ىلع كلمح ام :لاقف كحضي اعجطضم

 عم ولو كقلخ نسح ىليلخ تنأ ميهاربإ ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ : ءاملعلا ةضور ىف لاق ىلاعت

 هذفني نأ ىلع رداق وهو اًظيغ مظك نم» : ىبنلا لاقو « ىسدق ةريظح هنكسأ نأو « ىلظ الإ لظ

 . ىذمرتلاو دواد وبأ هاور ؟ءاش ام نيعلا روحلا نم هريخي ىتح قئالخلا سوؤر ىلع هللا هاعد

 هيلع تعلط ئش لك كل وعدي نأ بحت مالسا هيلع ىسوم ىلإ هللا ىحواآ یرا راتدئف

 دبعو ىقزر لكأ نم ىلع تربص امك مهئافجو ىقلخ ىلع ربصا :لاق « معن : لاق «رمقلاو سمشلا

 : لاق مهلزتعأ مأ سانلا طلاخأ هللا لوسر اي تلقف مانملا ىف :ىبنلا تيأر : مهضعب لاقو «ىريغ

 طلاخي ىذلا نمؤملا ةت ىبنلا نع ىفطصملا فرش باتك ىف ركذو مهاذأ لمتحاو سانلا طلاخ

e 

 ىلع نمت باطخلا نبا اي : لاقف مانملا ىف ةزعلا بر تيأر : -هنع هللا ىضر - ےک تيس تنا

 تنأو ىلع نمت كل لوقو ىتوكلمو ىكلم كيلع ضرعأ باطخلا نبا اي : ةيناثلا ىف لاقف تكسف
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 لاقف طار داب كی مدلك نفر ملغ اهل رنآ بنک ایالات رش برات لاقف تکست كلذ یف

 دقف هيلإ نسحأ نم ىلإ ءاسأ نمو اركش هلل صلخأ دقف هيلإ ءاسأ نم ىلإ نسحأ نم باطخلا نبا اي :

 كلذب حرصي ملو نجسلا نم هجارخإ ىلع لجو زع هبر فسوي ركش فيك ليق نإف اًرفك یتمعن لدب

 . بجلا نم هجارخإ ىلع

 . هيف باتع ال ىذلا وه ليمجلا حفصلاو هتوخإل خيبوتلا نم بجلا ىف ركذ امل تا حد

 نإ: ؛« ا ( ان الرق هل الوقف : یلاعت هلوق یف -امهنع هللا یضر ع رب ف ةطعرم

 بذكيو ىلعألا مكبر انأ لوقي وهو ماع ةئامعبرأ نوعرف تلهمأ براي : لاق-مالسلا هيلع - ىسوم
 . هئفاكأ نأ تببحأف باجحلا لبس قلخلا نسح هنأ ىسوم اي هيلإ هللا ىح وأف كتايأب

 جرخامل-مالسلا هيلع - ىسومل ىلاعت هللا لاق : هط ةروس ريسفت ىف ع ق. ةباكح

 رجش نم جرخت اهدجوف آران بلطي بهذف قلطلا اهئاجو رصم وحن بيعش تنب ايروفص هتجوزب
 اًميش لعل رظني فقوف ةرضحخ الإ ةرجشلا دادزت الو اًبهلت الإ رانلا دادزت ال جسوعلا ليقو «بانعلا

 تراصف اهنع رخأتف هديرت اهنأك وحن ةرجشلا تلامف هلعشيل ضرألا تابن نم اًنيش ذخأو اهنم طقسي

 اي نأ ةرجشلا نم ةكرابملا ةعقبلا ىف نميألا ىدارلا ىطاش نم ىدونف ضرألاو ءامسلا نيب ارون دومع

 نعو كنيمي نعو كقوف نم لاقف ؟تنأ نيأف كناكم ىرأ الو كتوص عمسأ كيبل لاقف ىسوم

 مالكو ةدحاو ةهج نم ىتأي نيقولخملا مالك نأل هبر هنأ ملعف كنم كيلإ برقأ انأو كمامأو كلامش

 مالكو نذألا وهو دحاو وضع ةطساوب عماسلا هكردي نيقولخملا مالكو ةهج لك نم ىتأي قلاخلا

 ىه لاق ىسوم اي كنيميب كلت امو : ىلاعت هلوق ىلإ كبر انأ ىنإ ءاضعألا عيمجب هكردي قلاخلا
 . اعارذ نينامث اهاف تحتف دق ىعست ةيح ىه اذإف اهاقلأف ىسوم اي اهقلأ لاق ىاصع

 فلف فخت الو اهذخ لاقف اهنم بره اهآر املفاهباينأب ةراجحلاءة خلا متت ىزا رلا لاق

 هرهظ دنسأ یتح هیندی لزی ملف ینم ندا یسوم ای لاق مث تناک امک ہاصع یه اذإف هدي یلع هبوث
 تنكو ىمالك كتعمسأ ىتح كتبرق كدعب دحأل همقأ مل اًماقم كتمقأ دق ىسوم اي : لاقف « ةرجشلل

 ىنيعب كاعرأ ىدنج نم دنج تنأف ىتلاسرب قلطناو ىتيصو ظفحاو ىمالك عمساف ىلإ ةنكمألا برقأب

 ىتمعن رطب فيعض قلخ ىلإ كثعبأ ىرمأ ىف ةوقلا اهب لمكتست ىناطلس نم ةنج كسبلأو ىعمسو
 الول یتمظعو یلالجب مسقآ ینإو ینفرعی ال هنآ معزو یتیبوبر رکنآو یقح دحج یتح یرکم نمآو

 لابجلاو ضرألاو تاوامسلا هبضغل بضغي رابج ةشطب هب تشطبل ىقلخ نيبو ىنيب ىتلا ةجحلا
 اصحلاب هتمر ىأ هتبصح ءامسلا وأ هتقرغأ راحبلا وأ هترمد لابجلا وأ هتعلتبا ضرألا ترمأ نإ راحبلاو

 برقأ ةرفخملاو وفعلا ىلإ ىنإ هربخأو ىديحوت ىلإ هعداو ىتلاسر غلبف یملح هعسوو ىلع ناه هنکلو

 الإ سفنتي الو قطني ال ىديب هتيصان نإف ايندلا سابل نم هتسبلأ ام كعري الف ةبوقعلاو بضخلا ىلإ ىنم

 ةبراحملاب هزرابت تنأ اهلك ىف ماع ةئامعبرأ كلهمأ دقو ةرفخملا عساو هنإف كبر بجأ هل لق ىنذإب
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 وذ هنكلو باذعلا كل لجعل ءاشولو مرهت ملو مقتست ملو ضرألا ثل تبنيو ءامسلا كيلع رطمي وهو

 دبعلا اذه ملعيل هنكلو اهب هل لبق ال دونجب هتيتأل تئش ول ىنإ كيخأو كسفنب دهاجف ملحو ةانأ

 بهذف ىنذإب ةريثكلا ةئفلا بلغت ىنم ليلق الو ةليلقلا ةغفلا نأ هعومجو هسفن هتبجعأ ىذلا فيعضلا

 نوعرف هل لاقف هل نذأف نوعرف ىلإ اباوب نيعبس هنود ىذلا باوبلا ربخأف اصعلاب هباب عرقو هيلإ ىسوم

4 C۵ نیبم نابعت یه ادق هاصع قلا : هباتک یف هللا هرکذ ام یسوم هل لاقف «ادیلو انیف كب رن ملأ 

 :فارعآلا] ٠١۷[ لضف ىف همامت مدقت دقو افلأ نورشعو ةسمخ مهنم تامف اورفف ه هركسع ىلع بثوف

 ركذلا .

 ىف ريمألا لوقي ام اهيف بوتكم نوعرف ىلإ ايتفب -مالسلا هيلع -ليربج ءاج فاشكد ىف لاق
 ديلولا سابعلا وبأ لوقي باوجلا ىف نوعرف بتكف هقح دحجو هتمعنب رفكف هالوم ةمعن ىف اشن دبع

 تنمآ لاق كلذ دنعف هديب هطخ ليربج هل عفد قرغ املف رحبلا ىف قرغي نأ دبعلا اذه ءازج بعصم نب

 ملامنإ ليقو ء اًتاميإ ال ءايحو الجخ هلاق نيملسملا نم انأو ليئارسإ ونب هب تنمآ ىذلا الإ هلإ ال هنأ

 نإف -مالسلا هيلع -ىسوم ةوبنب رقي مل هنأل ليقو «ديفيال باذعلا ةيؤر دنع ناميإلا نأل كلذ هعفني

 . قرغلا عم ملكت فيك ليق

 . ىقيقحلا مالكلا وه سفنلا مالكو هسفن ىف كلذ لاق هنأ ے رحلا

 مالك نم ليقو «ليربج مالك نم لبق تيصع دقو نآلا هلرق نأ ىلع رابخألا تلد ت ا

 هجرخأف بهذ نم ناکو كعردب ىأ ٠١ سوب 4 كندبب كيج ميلاف : ىلاعت هلوقل ىلاعت هللا

 امل هنأ مدقت دقو -مالسلا هيلع -بوقعي وه ليئارسإو ليئارسإ ونب هفرع ىتح رحبلا نم ىلاعت هللا

 هللا همح ريف هللا الإ هلإ ال لوقي ال ىتح همف ىف هلعجف نیطلا لیربج ذخأف تنمآ : لاق «قرغلا هکردأ

 . رفكلا ىلع هئاقبب ليربج ىضر فيكف ةيصعم ةيصعملاب اضرلا ليق نإف

 . هدابع لاعفأل قلاخ هنأل هللا لعف نم وه همف ىف نيطلا عضو نإ سا رحلان

 ندبلا ىوقيو ةقيقشلاو عادصلاو ردصلاو نيتيلكلا عجوو تڈ ا وک ةدتاف

 هفطليو مدلا حلصي بطر دراب بنعلا بارشو اهبصحي بطرلاو ةعيبطلا نيلي سبايلا نكل هسبايو هبطر

 . سبايلا لاعسلاو دبكلا ةرارحو ىردجلا نم عفنيو هقرحأ نم

 ىلع ىلغي مث ركسلا نم هتيافك هيلإ فاضيو ىفصي مث مرج م ءا ن بس هس ی هنسسصر
 اولخدا مهل لاقيف لضفلا لهأ مقيل الأ دانم ىداني ةمايقلا موي قئالخلا هللا عمج اذإ ربخلا ىفو رانلا

 لهأ :اولاق ؟متنأ نم معن اولاق باسحلا لبق اولاق ةنجلا ىلإ اولاق نيأ ىلإ ةكئالملا مهل لوقتف ةنجلا

 انرفغ انيلإ ىسأ اذإو انربص انملظ اذإو انملح انيلع لهج اذإ انك :اولاق ؟مكلضف امو :اولاق لضفلا

 . نيلماعلا رجأ معنف ةنجلا اولخدا مهل اولاقف
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 تنك : تلاق -اهنع هللا ىضر -ةشئاع نع : ةرفغملا عاستا نع ةرفسملا هوجولا ىف تيأرو
 ظيغ بهذأو ىبنذ ىل رفغا دمحم بر مهللا ىلوق ةشيوع اي لاقو یندآ وپ یبنلا كرع تبضغ اذإ

 هللا ىضر -ةملس مأ نع بجر نبال نيعبرألا حرش ىف هتيأرو «نتفلا تالضم نم ىنرجأو ىبلق
 .اهنع

 اي لجر لاقو «مئاصلاو رفاسمل او ضيرملا مهبضغ ىلع نومالي ال ةئالث: فلا لاق ةفبطل
 -سابع نبا لاق « ىناربطلا هاور ةنجلا كلو بضفغت ال لاق ةنجلا ىنلخدي لمع ىلع ىنلد هللا ىبن
 عروو هيفسلا هفس هب عفدي ليصأ ملح هللا ةيالو قحتسا دقف هيف نك نم ةثالث : -امهنع هللا ىضر

 . سانلا هب یرادي قلخ نسحو ىصاعملا نم هعنمي

 وهو ملحتلا نع ةرابع ظيغلا مظك نأل ظيغلا مظك نم لضفأ ملحلا ءارحالا ىف لاق  ةدئاف

i E E 

 سانلا ملظي ىذلا وه مه: ررر ( هس ملاظ مهنمف ] : یلاعت هلوق یف نيرسعملا ضعب لاق
 افع سانلا هملظ اذإ ىذلا وه قباسلا و مهنم صتقا سانلا هملظ اذإ ىذلا وه دصتقملاو هنوملظيو

 نإف [۹٥:نارمع ناز ( كلوح نم اوضفنال بلقلا ظيلغ اظف تنک ول ظ : یلاعت هلوق یف رب ا را

 I EEE Nae ءظيخلاو ظنا ني قرذلاا : ليف

E E yy 

 مالسلا درو ةوتفلأو مركلا : باب

 ىف ةيآلا تلزن : ليق رر ةصاصخ مھب ناک ولو مھسفنُا ٰیٰلع نورٹؤی :  یلاعت هللا لاق

 ىلإ تعجر ىتح رود ةعبس ىلإ اذكهو هراج ىلإ رخآلا اهعفدف هراجل اهعفدف ةجاجد هل ىدهأ لجر
 املف ءام ةبرشب همع نبا دصق -مهنع هللا ىضر -ةباحصلا ضعب نأ بابحألا عمجم ىفو لوألا رودلا
 نأ هيلإ راشأف اًشطع وكشي رخآ دجوف ءاجف هقسا نأ هيلإ راشأف اًنشطع وكشي ًاصخش عمس هيلإ لصو

 نسح نم بجعتف كلذكف همع نبا ىتآ مث كلذكف ىناثلا ىلإ عجرف تام دق هدجوف هءاجف هقسأ

 هلزني فورعم ناكم وهو كومريلا ةعقو ىف كلذ ناكو -مهنع هللا ىضر -مهرارطضا ةدش عم مهراثيإ

 ىفو -هنع هللا یضر -رمعانديس ةفالخ ىف كلذ ناكو بيريزملا هنومسيو مهباهذ ىف جاجحلا

 امو طق ًالئاس در امو ةلسرملا حيرلا نم دوجأ ناكو سانلا دوجأ ناك ىبنلا نأ ىراخبلا حيحص

 ال لاقف « طق ءیش نع لس
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YA 

aE E ILRI E 
 ىف لاق( ۲ .ةبرا) ( هيلع مكلمحأ ام دجأ ال تلق ىلاعت لاق :: اهلاق دقف راذتعا امأو نادجولا
 ىف لاق مث هب دعو هنم بلط ام هدنع نكي مل نإ -هنع هللا ىضر -ةينيع نبا نع فراعملا فراوع

 لوسر نم لاملا اذهل اًقافنإ دشأ ادحأ تدجو ام -مالسلا هيلع -ليربج نع اًضيأ فراعملا فراوع

 ؟ سانلادوجأ ناك فيك : ليق نافع هللا

 ىأر ايدوهي نأ بختنملا ىفو غلبأ لوألاف لاؤسب مركلاو لاؤس ريغب ناك ام دوجلا نأ: باوجلاف

 : -هنع هللا ىضر -رمع لاقف امهدوجأ هل عزنف اًصيمق ىنطعأ دمحم اي لاقف ناصيمق هيلعو ةي ىبنلا

 نيصيمقلا لضفأ هتوسك هيف حش ال ةحمسلا ةفينحلا اننيد نإ : لاقف ءأدرألا هتيطعأ اله هللا لوسر اي

 . مالسإلا ىف هل بغرأ نوكيل

 الإ تيبلا اذه ةمرحب مهللا : لوقي وهو ةبعكلاب فوطي الجر ىبنلا ىآر' لوألا ناتظعوم

 مأ مظعأ كبنذ لاق مظعأ ىبنذ لب لاق نوضرألا مأ مظعأ كبنذ كحيو : لاقف ىبنذ ىل ترفغ

 كبنذ : لاق مظعأ ىبنذ لب : لاق «شرعلا مأ مظعأ كبنذ : لاق «مظعأ ىبنذ لب : لاق «تاوامسلا

 اذإو ريثك لام بحاص ىنإ هللا لوسر اي : لاق كبنذ ىل فص : لاق مظعأ هللا لب لاق هللا مأ مظعأ

 نأو رفك لخبلا نأ تملع امأ كرانب ىنقرحت ال ىنع كيلإ : لاق ران ةلعشب ىتأي امنأكف لئاس ىنءاج

 قلخ مث قلخلا نسحب هاوقف ىنوق براي : لاق ناميإلا قلخامل» > ىبنلا نعو رانلا ىف رفكلا

 «لخبلاب هاوقف ىنوق : براي لاقف «رفكلا

 اب 2تا ف اها د تست ةف يلا ىلا وارتا تاج تاه هللا نفر هن غ نبا ةنافلا

 نم داو ىف ىمأ نأك مانملا ىف تيأر : تلاقف كلذ نع اهلأسف ىدي ىل حلصي نأ هللا عدا هللا لوسر

 هلل ةعيطم تنك :تلاقف كلذ نع اهتلأسف رانلا اهب ىقتت ةليلق ةمحشو ةريغص ةقرخ اهعمو منهج

 اهتلأسف ةمحشلاو ةقرخلا هذهب الإ قدصتأ مل ءالخبلا مضوم اذهو ةليخب تنك نكلو كيبألو ىلاعت

 نم زوكلا ذخأي هللا لوسر اي كضوح ىلع هتدجوف هيلإ تيتأف ءايخسألا راد ىف هنإ : تلاقف ىبأ نع

 وبأو رکب یبا نم هذخأی رمعو رمع نم هذخأی نامثعو نامثع نم هذخأی یلعو -هنع هللا یضر -یلع
 ازوك هنم تذخأف ةليخب تناك اهنإ لاقف «مهنج ىف ىمأ نإ : هل تلقف هللا لوسر اي كنم ذخأي ركب

 . اهدي اهيلع هللا درف اهل اعدف ىدي در ىف هللا لوسر اي كب لسوتأ انأو ةسباي ىديو تظقيتساو

 دجسملا نم جرخ حبصلا ىلص اذإف ةناجد وبأ هل لاقي لجر ىبنلا نمز ىف ناك: ةياكح

 ًاليل ىراد ىف اهبطر طقسي ةلخن هل ىراج : لاقف كلذ نع# ١ ىبنلا هلأسف ءاعدلا رضحي ملو اًعيرس

 كتلخن ىنعب» : اهبحاصلا#ب ىبنلا لاقف «هراد ىف هحرطأف اوظقيتسي نأ لبق ىدالوأ قبسأف ءاوهلا نم

 لاقف «ضيبألا ؤلؤللا نم اهناصغأو رضخأ دجربزو رمحأ بهذ نم اهقورع ةنجلا ىف تالخن ةرشعب
 قفانملا حرفف اذك ناكم ىف تالخن رشعب هنم اهتيرتشا دق : ركب وبأ لاقف بئاغب ارضاح میبأ ال



 تالخن رشعب ركب ىبأل ةلخنلا هذه تعب دق : هتجوزل لاقو ءةناجد ىبأل هراد ىف ىتلا ةلخنلا بهوو

 دق ةلخنلا دجو حبصأو ةليللا كلت مان املف ليلقلا الإ اهبحاصل عفدن الف ىراد یهو اذك ناکم یف

 . ةناجد ىبأ راد ىلإ هراد نم تلوحت

 ةالصلا نم دبعلا فرصنا اذإ ةينغلا ىف -هنع هللا ىضر - ىناليكلا رداقلا دبع خيشلا كذ ةظعوم
 ذالملا ىف تيأرو «هللا نع ىنغتسا ىذلا دبعلا اذه ىلإ ارظنا ةكئالملا لوقت ءاعدلا رضحي ملو

 هلس : هللا لوسر اي تلاقف « ةيبظ داص ًالجر نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىلع ةالصلاب ماصتعالاو

 تركذ نمم رشأو عدي مل ىلص نمك نكأ هيلإ دعأ مل نإو «هيلإ دوعأو ىدالوأ عضرأ ىتح ىلاسرإ

 لاقف « ىلع ةالصلا رضلا نم نينمؤملا بولق ةراهطو ةراهط ءىش لكل» : #تىبنلا نع ةدئاف

 ربأ لاقو دمحم ىلع ةالصلاب الإ هللا ىلإ تبرقت ام هللا ركذ ىسنأ نأ الول : -هنع هللا ىضر -ىلع
 ةدحاو ةالص ىلع ىلص نم » : ةىبنلا نعو « ةنجلا قيرط امه دمحم ىلع مالسلاو ةالصلا : ةريره

 نيبو هنيب بونذ ىلع لومحم وهف ثيدحلا حص نإ «مايأ ةثالث ابذ هيلع بتكت ال نأ ةظفحلا هللا رمأ

 ةالصلا ىف ميظع باب ىتأيسو « ىلع لصي ملف هدنع تركذ نم ليخبلا » : لاق >:هنعو ىلاعت هللا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع

 ءاور «هشرع لظ تحت ةمايقلا موي هللا هلظأ هنع عضو وأ ارسعم رظنأ نم» : ىبنلا لاق دنن

 دمحأ هاور مهنج حيف نم هللا هاقو هل عضو وأ ًارسعم رظنأ نم ١ ىبنلا لاقو «هححصو ىذمرتلا

 هاور «هتبوت ىلإ هبنذب ىلاعت هللا هرظنأ ةرسيم ىلإ رسعم رظنأ نم » .<ىبنلا لاقو ديج دانسإب
 اذإ » : ىبنلا لاقو «ملسملا ىلع رورسلا لاخدإ ىلاعت هللا ىلإ لامعألا بحأ» :ج#لاقو ىناربطلا

 . دمحألا مامإلا هاور «قفرلا مهيلع لخدأ ريخ تيب لهأب هللا دارأ

 ناكو « ىلاعت هللا هركي اميف نكي مل ام هنيد ىضقي ىتح نئادلا عم هللا نإ ١ > ىبنلا نع ةدئاف

 . ىعم هللاو الإ ةليل تيبأ نأ هركأ ىنإف نيدب ىلذخف : هنزاخل لوقي رفعج نب هللا دبع

 هاور «هقنع ىف هعضو ادبع لذي نأ دارأ اذإف ضرألا ىف هللا ةيار نيدلا» +7 ىبنلا لاق ةظعوم

 هيلع بلص هقحب هميرغ ىلإ ىشم نم ت ىبنلا نع ةدئاف : ملسم طرش ىلع حيحص لاقو مكاحلا
 هميرغ فرصنا نم ١ ةي لاقو « ةنجلا ىف ةرجش ةوطخ لكب هل تبنو ءاملا ناتيحو ضرألا باود

 هيلع بتك هيلع طخاس وهو همیرغ فرصنا نمو ءاملا نونو ضرألا باود هيلع تلص هنع ضار وهو
 (رحبلا باود ىنعي ءاملا نون » :ة5لاقو ىناربطلا هاور « ملظ رهشو ةعمجو ةليلو موي لك ىف

 تاملك كملعأ الأ لجرل » : -هنع هللا ىضر -ىلع لاق « لدعلا لضف باب ىف ةدايز ىتأيسو

 مهللا » :لاق : ىلب لاقف «كنع هللا هادآ انيد ربت لبج لثم كيلع ناك ول 2 هللا لوسر نهينملع
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 نم نأ ةعمجلا باب ىف مدقتو ىذمرتلا هاور «كاوس نمع كلضفب ىننغأو كمارح نع كلالحب ىنفكا
 . هللا هانغأ ةرم نيعبس اهلاق

 بهذ ةدم دعب مث اًبثاخ هدرف لئاس هءاجف هتجوز عم ةجاجد لكأي ناك الجر نإ : ليق : ةياكح
 : اهل لاقف «لئاس امهءاج اذإ ةجاجد نالكأي ةليل تاذ امه امنيبف هريغ تجوزتف هتجوز قلطو هلام

 انأو هللاو : اهل لاقف « ىناثلااهجوز تربخأف لوألا اهجوز وه اذإف هيلإ اهتعفدف ةجاجدلا هيلإ ىعفدا

 ةصاخ مكيلإو ةماع سانلا ىلإ هللا لوسر ىنإ ريبز اي» لت لاقو اًباحخ ىندر ىذلا لوألا لئاسلا
 مكبر انأو ىقلخ متنأ ىدابع :لاق هقلخ ىلإ رظنو هشرع ىلع یوتسا نیح : مکبر لاق اذام یردتآ

 ىلإ اوبصنا مكجئاوح اوعفراف ىلإو مكقازرأ ىنم اوبلطاف مكل تلفكت اميف اوبعتت الف ىدیب مكقازرأو
 الو كيلإ عسوأ عسوو كيلع قفنا قفنا ىدبع :لاق اذام نوردتأ مكقازرأ مكيلع بصأ مكسفنأ
 ىف ال قلغي ال ضرعلا ىلإ لصاوتم تاوامس عبس قوف نم حوتفم قزرلا باب نإ كيلع قيضأف قيضت
 هللا رثكأ رثكأ نم هتقفنو هتتدصو هتيطعو هتین ردقب ئرما لک ىلع قزرلا نم هيف هللا لزنیل راهن الو لیل

 وأ ةيح لتق ولو ةعاجشلا بحيو ةرمث قلفب ولو ءاخسلا بحي هللا نإ ريبز اي هل لقأ لقآ نمو هل

 ترفع

 اًثيدح نيثالثو ةينامث ىورو ليلقب ركب ىبأ دعب ةنس ةرشع سمح نبا وهو ريبزلا ملسأ ةفيطل
 . اهنع هللا ىضر -فالخ الب تملسأ ب ىبنلا ةمع ىهو «بلطملا دبع تنب ةيفص همأو

 نمو «انم سيلف اهتبقاع نم ةفاخم ةيح كرت نمو تانسح عبس هلف ةيح لتق نم» : ةت لاق : ةدئاف

 ةنسح نوعبس هلف ةبرض لوأ ةغزو لتق نم دواد ىبأ ةياور ىفو دمحأ مامإلا هاور «ةنسح هلف ةغزو لتق

 وأ ةيح لتق نم : لاق هنأ الإ رازبلاو دمحأ مامإلا هاور «اكرشم لتق امنأكف ةيح لتق نم» : لک لاقو

 روقعلا بلكلاو ةرأفلاو برقعلاو ةيحلا هريغو مرحملل هلتق نسياميف ةضورلا ىف دعو ابرقع

 امأو «قبلاو روبنزلاو توغربلاو باقعلاو رشنلاو رمنلاو بئذلاو دسألاو بدلاو ةأدحلاو بارغلاو

 نإ بذهملا حرش ىفو اًبوجو ليقو « بابحتسا صنلا ىلع ةمقلب قدصت مرحماهلتف نإ ةلمقلا
 . هلتق بحتسي الف ررض الو هيف عفن ال امم باقعلا

 نإو هيلع نامض الف براقع وأ تايح هيف عضومب هديق وأ اهيلع افلا وأ هيلع ىقلأ ول : ةلاسم
 . ةيدف الإو صاصق هيلعف ابلاغ لتقي برقع هتغدل وأ ةيح هتشهن

 برشو برقعلا غدلو تايحلا شهن نم عفنيو مسلا عفدي نمسلا برشو دبزلا لكأ : ةدئناف
 نمسلا برشو ادج عفان هلوب سبح نمل ركسلا نم اًمهرد رشع ةسمخو نمسلا نم اًمهرد نيسمخ
 . نادبألا نم برجلا عطقي تيزلا عم هب لاحتكالاو ريساوبلا نم عقني

 ساأفب ىناثلا مويلا ىف ءاجف ًاليلق هوطعأف ايش لأسي ريبك باب ىلع لئاس فقو ىلوألا ةفيطل
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 ىلع ةيطعلا وأ ةيطعلا ردق ىلع بابلا نوكي نأ امإ : لاقف كلذ ىف : هل ليقف بابلا برخي نأ دارأو

 . بابلا ردق

 راص امستقا املف عرز ىف اكرتشا اًخيشو اباش نأ ةرمج ىبأ نبال ىراخبلا حرش ىف تيأر : ةثلاثلا

 ذخأي باشلاو ةحسف هلجأ ىف لعل :لوقيو ءارس باشلا بيصن ىلع هعضيو هبيصن نم ذخأي خيشلا

 تدادزا كلذ لعف املكو لايع هل خيشلا اذه :لوقيو « خيشلا بيصن ىلع هعضيو اًنيش هبيصن نم

 نم امهنامز كلم ذخأف هلعف امب هبحاص دحاو لك ربخأ كلذ امهايعأ املف اهبح ىف اًربكو ةرثك ةطنحلا

 . دعب نمل ةركذت نوكتل هتنازخ ىف اهلعجو ةبح ةطنحلا

 هللا ىضر -ةمطاف هلزغتل اقوص ىدوهي نم ذخأف عرج ءاهأل ء بلاط ىبأ نب ىاعل اصح ةياکح

 ی ورک ارادا رر اد تراس مری ارا ترب ےس سما ا

 اًنيش ىنومعطأ لب دمحم ةمأ نيكاسم نم نيكسم انأ ةوبنلا تيب لهأ اي مكيلع مالسلا لاقو «نيكسم

 ميتي انأ ةوبنلا تيب لهآ اي مكيلع مالسلا لاقو ميتي مهءاج ىناثلا مويلا ىفو « صارقألا هيلإ اوعفدف هلل

 لاقو ريسأ مهءاج «ثلاثلا مويلا ىفو صارقألا هيلإ اوعفدف هلل اًئيش ىنومعطأ دمحم ةمأ ماتيأ نم

 ‹«صارقألا هيلإ اوعفدف هلل اًييش ىنومعطأ دمحم ةمأ نم ريسأ انأ ةوبنلا تيب لهأ اي مكيلع مالسلا

 ڈس ىبنلا ىلإ ىلع جرخف اًديدش اًعوج -امهنع هللا یضر -نیسحلاو نسحلا عاجف ءاملا ىلع اوتابو

 نإ هللا لوسر اي ليقف « عوجلا ىكتشي ركب وبأ ءاج مث ڈ ایش دجی ملف هئاسن ىلع فاطف كلذب هربخأو

 ذخ -هنع هللا ىضر -ىلعل # ىبنلا لاقف اًنيش اودجي ملف هيلإ اوجرخف رومت هدنع دوسألا نب دادقملا

 تمرف كرمث نمانيمعطأ كل :لوقي ر ا ادمحم نإ اهل : لقو «ةلخنلا كلت ىلإ بهذاو ةلسلا هذه

 هللا لزنأف مهعبشي ام اهيدلوو ةمطاف ىلإ اولسرأو ءاوعبش ىتح اولكأف ىلاعت هللا نذإب ابطر مهيلع

 Ai نالا & اريسأو اميتيو انيكسم هّبح ىلع ماعَطلا نومعطي ل ىلع قح ىف ىلاعت

 ديعلا موي ناك املف ةاش الإ مهل سيل ءارقف اوناكو ةحلاص ةأرما نيحلاصلا ضعبل ناك ةياكح

 مايألا ضعب ىف ناك املف ةيحضألا كرت ىف انل صخر دق ةأرملا تلاقف ةاشلا حبذي نأ لجرلا دارأ

 ةاش ةأرملا ترف هدالوأ ظيغي الثل رادلا جراخ اهحبذف انفيضل ةاشلا حبذا ةأرملا تلاقف فيض مهءاج

 «ةحوبذم هيدي نيب ةاشلاو اهجوز ىلإ ترظنف هنم تبره دق اهنآ تنظف اهيلإ تلزنف رادلا رادج ىلع

 نمو اتبل اهييدث ىدحإ نم بلحت تناكف انتاش نم نسحأ ةاش انل درو انيلع ضوع دق هللا نإ : تلاقف

 . نيحايرلا ضور ىف ىعفايلا هركذ « ًالسع ىرخألا

 اهيلإ نسحلا لسرأف اهجوز بضغف ةاش امھل تحبذڏذف زوج لش یسحناو ج ةغيطل

 . كلذك نيسحلاو اًرانيد فلأ

 ملف هتزانج عفر اودارأف ب یبنلا نمز یف تام الجر نأ : دئاقعلا باتك ىف تبار ةقعوم
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 ةعبرأ كلو هيللح :لاقف «ىقادص نم مهارد عبرأ : هتجوز تلاق نيد هيلع ::-- ىبنلا لاقف اوردقي

 مهارد ةعبرأب هعابف ملسملا اذه صلخيل هعب :لاقو هءادر ايلع ج ىطعأف تبأف ةنجلا ىف روصق

 لاق . ةرفاك ةأرملا تتامو ةكرب ةأرما قادص ىف قبي مل كلذلف اهيف كل هللا كراب ال : لاقو اهل اهعفدف

 اهضقي ناك ليقو ‹ نيملسملا نم اًرسعم تام نم نيد ءاضق هيلع بجي ناك : ةضورلا ىف

 . هتءارب اهیلع بجوي ملو عر یبنلا اهیلع اعد فيك لیق نإف -یلاعت هللا همحر -هفلؤم لاقو ءاًمرکت

 . هوجو نم تارحلاف

 . ةرخآلا ىلع ايندلا تراتخأ اهنأ وألا

 جا
 امك هللا نع ديعب ىساقلا بلقلاو اًملسم محرت مل ثيح اهبلق ةواسقلو هللا نعاهدعبل نائلا

 نيذلا رذحيلف ىلاعت هللا فلاخ دقف هفلاخ نمو هب اهرمأ اميف .:: ىبنلا تفلاخ اهنأل ثلاشلا

 ررن](اردنهت هوعيطت نإو ل : ىلاعت لاقو «ميلأ باذع مهبيصي وأ ةنتف مهبيصت نإ هرمأ نع نوفلاخي
 4 هللا مکببحي ینوعبتاف هلا نوبحت متنک نإ لقط ۸۰ ..د , 4 هللا عاَطأ دقق لولا عطی نم ل

MEO LR ena 
 . ناعتسملا هبو ةواقشلا نم اهل قبس امل اهيلع ءاعدلا هناسل ىلع ىرجأ ىلاعت هللا لعل هنارلا

 نم ديعب ةنجلا نم بيرق سانلا نم بيرق ىلاعت هللا نم بيرق ىخسلا» .:: ىبنلا لاق ةدنان
 . «رانلا نم بيرق ةنحلا نم ديعب سانلا نم ديعب هللا نم ديعب ليخبلاو رانلا

 ىف اكلم مهيلإ هللا ثعبي اًموي نيعبرأ لزنملا لهأب فيعضلا لزني نأ لبق نم تيہحلا ىفو

 لهأ اي ىداني مث مهاب ةتبع ىلع فقيف برغملاو قرشملا نازواجي ناحانج هل ضيبأ ريط ةروص
 ديرت ام ليربج هبيجيف ةثلاثلاو ةيناثلا ىدانيف دحأ هبيجي الف نيلقثلا الإ رضح نم هعمسي توصب لزنملا

 اذهو اذك رهش ىف اذك موي مهفيض اًنالف نأب مهرشبأ مهيلإ هللا ىنشعب ليربج اي لوقيف لزنملا لهب

 مهل ةءارب اهيف لوقيف ةقرولا هذه ام ليربج لوقيف هراقنم ىف ةموتخم ةقرو هعمو ةنجلا نم ىعم هقزر

 نبا نالفل راهقلا دحاولا هللا نم ةءارب ميحرلا نمحرلا هللا مسب اهيف اذإف ليربج ىلإ اهعفديف رانلا نم

 ىذلاو ىأ لوقيف اذه كرسيأ ليربج اي كلذل لوقيف .. دمحم ةمأل ليربج هجو للهتيف رانلا نم ةنالف
 تائيسلا مهنع طحأو تانسحلا مهل بتكأ مهيلإ ىنثعب هللا نإ ارورس كديزأل كلملا لوقيف هديب ىسفن

 رفغيف ةرظن مهيلإ هللا رظن لحترا اذإف « لحتريو هقزر لكأيل مهفيض لزني ىتح تاجردلا مهل عفراو
 . ءاملعلا ضور ىف هرکذ مهریبکو مهریغصو مهبئاغو مهدهاشو مهتيمو مهيحل
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 هبلق یف ام یلاعت هللا لاقف دلوو ةجوز هل ةكتالملا تنو س هسا د س ةیاخح

 بلك فالآ ةعبرأ هلو امنغ ىعري وهو -مالسلا امهيلع -لیئاکیمو لیربج هءاجف هوبرجف اوبهذإ یریغ

 مدقف بالك اهبالطو ةفيج ايندلا نأل :لاقف «كلذ نع هالأسف بهذلا نم قوط بلك لك قنع ىف

 هرخآ هلل دمحلاو هلوأ ىف ميحرلا نمحرلا هللا مسب هنمث لاقف هنمثب الإ هلكأن ام : هل الاقف اًماعط امهل

 ام ميرك نمو همدقأ ام ميدق نم هللا ناحبس : نسح توصب الاق مث ًاليلخ نوکت نأ كل قحي :الاقف

 ةرم الوق :برطلا نم ميهاربإ لاقف « حورلاو ةكئالملا بر سودق حوبس همحرأ ام ميحر نمو همركأ

 نم نسحأ توصب الاقف مانغألا نم هكلمأ ام عيمج امكتبهو دق : لاقف ءىشب الإ لوقن ام :الاقف ةيناث

 عاتملا نم رادلا ىف ام عيمج امكتبهو دق : لاقف ءىشب الإ لوقن ام : الاف ةثلاث ةرم ًالوق : لاقف لوألا

 دق :لاقف ءىشب الإ : لوقن ام الاقف ةعبار ةرم ًالوق :لاقف لوألا نم نسحأ توصب الاقف دالوألاو

 «ليئاكيم اذهو ليربج انآ كدالوأو كلام ىفو كيف هللا كراب هل الاقف اًيعار امكل نوكأ ىسفن امكتبهو

 هركذ اًمقو اهلعجيو عايضلا اهنمشب ىرتشيو اهعيبب هللا هرمأف ىتبه ىف عجرأ الف هللا ليلخ انأو : لاقف

 -ايركز نب ىيحي لاقو ءاخسلا ىلع الإ ايلو هللا لبج ام: ىبنلا لاقو «ضايرلا ةرهز ىف ىفسنلا

 بحأ : لاق « كيلإ سانلا ضغبأو كيلإ سانلا بحأب ىنربخأ سيلبإل -مالسلاو ةالصلا امهيلع
 هئاخس ىلع علطي ىلاعت هللا نأ فوختآ ىخسلا قسافلا ىلإ سانلا ضغبأو ليخبلا نمؤملا ىلإ سانلا

 مالسإإلا ىف كل له : لاق مث ماعطب هءاجف-مالسلا هيلع هره ب نع ر جس رخ ةيکح

 ديرت تنأو ةنس نيعبرأ ذنم هرفك ىلع هقزرأ انأ ميهاربإ اي هيلإ هللا ىحوأف فرصناو لكألا كرتف ةبغر

 ءاجو هماعط ىلإ هعم عجرو ملسأف كلذب هربخأف هدجوف هبلط ىف جرخف ةدحاو ةلكأب هنيد نع هدرت نأ

 ملعأ انأ : لاقف كودع مركي كليلخ انبر ةكئالملا تلاقف همركأف اران دبعي لجر مايألا ضعب ىف

 تملعت ىبرل لق :لاقف كلذب هربخأف : ةكئالملا لوق هيلع ضرعاو هيلإ طبها ليربج اي مكنم ىليلخب
 نإ الأ مكيلع هللا دجي اودوجف هللا دوج نم دوجلا + ىبنلا نعو ءاسأ نمل نسحت كنأل كنم دوجلا

 اهناصغأ دشو ىبوط ةرجش ىف اًخسار هلصأ لعجو لجر ةروص ىف هلعجف قلخ قلخ ىلاعت هللا
 نأل ةنجلا هللا هلخدآ اهنم نصغب قلعت نمف ايندلا ىلإ اهناصغأ ضعب ىلدو ىهتنملا ةردس ناصغأب
 ةرجش لصأ ىف اخسار هلصأ لعجو هتقم نم لخبلا قلخو ةنجلا ىف ناميإلاو ناميإلا نم ءاخسلا
 رفكلا نم لخبلا نأل رانلا هلخدأ اهناصغأ ضعبب قلعت نمف ايندلا ىلإ اهناصغأ ضعب ىلدو موقزلا

 ةكرب فلأ هعم لخد نمؤملا تيب فيضلا لخد اذإ 3 ىبنلا لاق ءايحإلا ىف هركذ رانلا ىف رفكلاو
 فيضلا هركت ال + لاقو ةرمعو ةجح فيضلا اهلكأي ةمقل لكب لزنملا بحاصل بتكو ةمحر فلأو

 ىلإ بحأ ءىش سيل : ىخلبلا قيقش لاق رادلا لهأ بونذب لحترا لحترا اذإو هقزرب لزن لزن اذإ هنإف

 عيشي ىتح هاخأ معطأ نم » : +5 ىبنلا نعو «هللا لضقب ىل هرجأو هللا ىلع هقزر نأل فيضلا نم

 ماع ةئامسمخ ةريسم نيقدنخ لك نيب ام قدانخ عبس رانلا نم هللا هدعاب ىوري ىتح ءاملا نم هاقسو
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 ىلع ىلصت ةكئالملا» : زيي ىبنلا لاقو دانسإلا حيحص مكاحلا لاقو 1 ىقهيبلاو ىناربطلا هاور

 .«ةعوضوم هتدئام تماد ام مكدحأ

 ديعس ىبأ نعو ةفايضلا تيب رادلا ةاكزو ةاكز ءىش لكل يب هنع : مالسإلا ةعرش باك ىفو

 ةمايقلا موي ةنجلا رامث نم هللا همعطأ عوج ىلع اًتمؤم معطأ نمؤم اميأ » : ب ىبنلا نع ىردخلا

 اتمؤم اسك نمم اميأو ةمايقلا موي موتخملا قيحرلا نم هللا هاقس ًأمظ ىلع اتمؤم ىقس نمؤم اميأو

 نيذلاب هتكئالم ىهابي هللا نإ : بي ىبنلا نعو ىذمرتلا هاور «ةنجلا للح نم هللا هاسك ىرع ىلع

 اسك ملسم اميأ ب ىبنلا نع نيرادلا حالصو نيرونلا باتك ىف تيأرو «هديبع ىلع ماعطلا نومعطي

 . ةعقر هنم هيلع تيقب ام هللا ظفح یف ناک اًبوٹ اًملسم

 رسكب «اريغم جرخو اًقراس لخد دقف هيلإ عدي مل ماعط ىلإ ىشم نم : يب ىبنلا نع ةظعوم

 . ةمجعملا نيغلا

 هتجوز هتمصاخف هل هحبذف فيض ءاجف هيلع دهاجي سرف كرابملا نب هللا دبعل ناك : ةرىح

 ىأرف ليخلا نم ةرشع اهعم اهوبأ لسرأو اهجوزتف ةليمج اتنب ىل نإ : لاقف «لجر هءاج مث اهقلطف
 انلجأل تحبذ تنأو اركب كانجوز دقف اروجع انلجأل تقلط تنأ : هل لوقي ًالئاق همانم ىف هللا دبع

 . ةرشع كانيطعأ دقو اًسرف

E Eیف ىبنلا تيأرف نينسلا ضعب ىف تججح -هّللا همحر -  

 ضار ىلاعت هللا : هل لقو مالسلا ىنم ىسوجملا مارهب ئرقاف دادغب ىلإ تعجر اذإ : لاقف مانملا

 تلقف ةميلو تعنصو ىتنبب ىنبإ تجوز : لاق هللا دنع ريخ نم كل له : تلق هيلإ تعجر املف كنع

 لهف مارح اذه هل : تلقف ةميلو تعنصو ىتنبب انأ تجوزت : لاق هریغ تلمع لهف مارح اذه :هل

 مث هتأفطأ بابلا ىف تراص املف ىجارس نم اًحابصم تحلصأو ةملسم ىنتءاج : لاق هریغ تلمع

 ىلإ اهتعبتف تضمو هتلعشأ ةعبارلا ىفو تارم ثالث اذكهو بابلا ىف هتأفطا مث اًضيأ هتلاعشأ تعجر

 هللا نم تييحتسا تلاقف عوجلا انرضأ دق نولوقي اهدالوأ تعمسف ةسوساج اهلعل : تلقو « اهلزنم

 كئرقي .,.ىبنلا نإف رشبأ : هل تلقف «مهيلإ هتلمحو اًماعط تذخأو تعجرف هريغ نم بلطأ نأ

 . همالسإ نسحو ملسأف كنع ضار هللا نإ : لوقيو مالسلا

 وهو اقع یناتسب ینعی یطئاح یف نالفل نإ هللا یبنای س لت ب
 ال لاق نالف طئاح ىف ىذلا كقذع ىنعب : لاقو ىبنلا هيلإ لسرأف ىناذأ دقو بطرلا لمحي دوقنع
 الإ كنم لخبأ وه ىذلا تيأر ام .. لاق ال لاق ةنجلا ىف قذعب هينعبف : لاق ال لاق ىل هبهف : لاق

 . مالسلاب لخبي ىذلا

 مالسلا» : لاق نمو «تانسح رشع هل بتك مكيلع مالسلا :لاق نم ىبلالاق ةدناع
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 هل بتك هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا » : لاق نمو «ةنسح نورشع هل بتك هللا ةمحرو مكيلع

 : لاقف يي ىبنلا ىلع رم ًالجر نأ -هنع هللا ىضر -ةريره ىب نعو ىناربطلا هاور «ةنسح نوثالث

 نورشع لاقف هللا ةمحرو مكيلع مالسلا» : لاقف رخآ رم مث «تانسح رشع لاقف مكيلع مالسلا»

 نإ » : ىبنلا لاقو «ةنسح نوثالث لاقف هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا » : لاقف رخآ رم مث «ةنسح

 نيملسملا ىلع ملسملا ملس اذإ : سابع نبا لاقو دواد وبأ هاور «مالسلا مهأدب نم هللاب سانلا ىلوأ

 نمؤملا مالس نم ىكبيل سيلبإ نإو ةكئالملا هيلع تدرو سدقلا حور مهنع هللا عزن هيلع اودري ملف

 ةنس مالسلا ءادتبا نأ ىف ةمكحلا ام : ليق نإف « امهل رفغي ىتح اقرفتي مل هاليو اي : لوقي هيخأ ىلع

 بتكا مث : لاق هللا الإ هلإ ال ىديحوت بتك : لاق ملقلا هللا قلخ امل باوجلاف ضرف باوجلاو

 مركلاب فوصوملا ناحبس : هدوجس ىف لاقو «دجس دمحم مسا ملقلا عمس املف هللا لوسر دمحم

 كمسا عم همسا تنرق ىذلا دمحم اذ نمف مظعألا كمسا تملع دق ىهلإ محرألا فوؤرلا ناحبس

 دمحم ةوالح نم ملقلا قشناف دمحم ةبحمل الإ ىقلخ تقلخ ام ىلالجو ىتزعوف ملق اي بدأت : لاقف

 كيلعو : ىلاعت هللا لاقف -مالسلا هيلع -دري نم دجي ملف هللا لوسر اي كيلع مالسلا لاقو

 نم هنأل ضرف باوجلاو قولخملا نم هنأل ةنس مالسلا ءادتبا راصف ىتاكربو ىتمحرو مالسلا

 . ملعأ هللاو «قلاخلا

 ىتم : لاق ىلب : لاق اهب عفتنت لاصخ ثالث كملعأ الأ : كلام نب سنأل ىبنلا لاق

 ةالص لصو كتيب ريخ رثكي ملسف كتيب تلخد نإو « كرمع لطي هيلع ملسف ىتمأ نم ادحأ تيقل
 . نيلوألا راربإلا ةالص اهنإف ىحضلا

 ہأدب رکب ابا یقل اذإ بلاط یبا نب یلع ناک ٠ة رج یبا نبال یراحہا حرش یف تیا ةعیطل

 هنع ىلع ضارعإب : ج یبنلا ینربخأف مالسلاب رکب وہآ هأدبف هنع ضرعأ مايألا نم موي ىف مث مالسلاب

 هبحاص أدب نمل : ليقف اذه نمل : تلقف ارصق ةحرابلا مانملا ىف تيأر : ىلع لاقف ىبنلا هلأسف

 نم : لاق سابع نبا نع :راكذألا بيذهت ىف لاق ىسفن ىلع ركب ابأ كلذب رثوآ نأ تدرأف مالسلاب

 دقف هيلع دري مل هنأ هنلظ بلاغ ىلع مالسلا كرتي الو هفرعي مل نمو هفرع نم ىلع همالس لجرلا مرك
 . هيلع درت ةكئالملا نأ مدقت

 : اولاق ةيدهلا نيأ ءادردلا ىبأ دنع نم هوؤاج موقل -هنع هللا ىضر - يس س س رد ةقضن

 مالسلا ليقو «مكيلع هللا مسا مالسلا ىنعمو هنم لضفأ ةيده ىأ : لاقف مالسلا الإ انعم لسرأ ام

 ىأ مالسلا كنمو هللا مسا اذه مالسلا تنأ مهللا : بيطلا وأ ىضاقلا لاق «مكل مزالم ىأ مكيلع

 ىنعم : ليقو تافآلا نم انتمالسب كئاقل موي انتيحت لعجا ىأ مالسلاب انبر انيحف هللا نم مالسلا

 هاكح مكل ةمالسلا هانعمف دهشتلا ىف مالسلا امأو ‹ عم ىنعمب ىلعو مكعم هللا ىأ مكيلع مالسلا

 . تاغللاو ءامسلا بيذهت ىف ىوونلا
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 ا تانا اف لرو ت ارم لو ضل

 ادحاو تقتعاف دالوأ ةتس اهل ةيراج ترتشا اهنأ كلذ ةروصو ةدحاو نطب نم مهلكو ىتوخإ ةعبرأو

 . دالوأ ةعبرأ اهدالوأف اهيبأل ةيراجلا تبهو مث هب تجوزتو مهنم

 تناك ولو اًضيأ ةفينح ىبأو دمحأ مامإلا دنعهتم- هب هت خب ج + ا ر ةو ا

 الإ رقتسيال : ىعفاشلا مامإلا دنعو «فافزلا ةرامأ ترهظ نإ كلام مامإلا دنع اذكو ءاهدحو ةمئان

 . امهدحأ تومب وأ ءطوب

 حلملا نإف « حلملاب متخاو حلملاب أدباف تلكأاذإ ىبنلانع ب ید ةدلاف

 - ةشئاع : تلاقو ءنطبلاو سارضألاو قلحلا عجوو صربلاو ماذجلا اهلوأ ءاد نيعبس نم ءافش

 اهنوهأ ءالبلا نم اًعون نينامثو ةئامشلث هنع هللا عفد ءىش لك لبق حلملا لكأ نم -اهنع هللا ىضر

 اذإو حلملاب نيمدقلا كلذ ءاود دئازلا فاعرلاو : ءابطألا لاق حلملا مكمادإ ديس هنعو ماذجلا

 ميسن نبإل ىوبنلا بطلا ىف تيرو «مورلا دالب ىف رخش غمص وهو اًضيأ فاعرلا عطق ءابراكلا قلع
 ضراوع ىف تيأرو ةغدللا عضوم ىلع هلعجو ءاملا ىف حلملا عضوف برقع هتغدل لانا

 ىلع : لاقف « ىرسيلا هلجر ماهبإ . ىبنلا عدل : تلاق- -اهتع للا يضرك ةشناغ نع قراعملا

 مث تاقعل ثالث هنم قعل مث هفك ىف هعضوف حلملاب هل ىجف نيجعلا ىف نوكي ىذلا ضيبألا كلذب

 . هنع نكسف ةغدللا عضوم ىلع هتيقب عضو

 اهسبحف ةطنح ةبح : تلاق « ةنس لك ىف كقزر مك ةلمنل -مالسلا هيلع = بس ل ةباكح

 ةبحلا فصن تلك أ دق اهدجوف ةروراقلا حتف ةنسلا تضم املف ةطنح ةبح اهدنع لعجو ةروراق ىف

 ىناسنت نأ تيشخف كيلع ناك هدعبو سبحلا لبق هللا ىلع ىلاكتا ناك : تلاقف «كلذ نع اهلأسف

 ًاريثك اًماعط عمجف ادحاو اًموي تانويحلا عيمج فيضي نأ هبر لأسف ىتآلا ماعلا ىلإ فصنلا ترخداف

 نم رثكأ موي لك قزر : لاقف عئاج ىنإ هللا ىبن اي : لاق مث ةدحاو ةلكأ هلكأف اًتوح ىلاعت هللا لسرأف

 « ةكمس فلآ نيعبس موي لك لكآ ىنإ لاق ةرهاطلا بولقلا ىداح ىفو ةريثك فاعضأب :لاق «اذه

 نيرشعو ةرقب فالآ ةسمخو ةقان فالآ ةسمخ موي لك هركسعل -مالسلا هيلع -ناميلس ماعط ناكو

 . ةاش فلأ

 املف <« « كركسعب اذك موي ىتفايض ىف تنأ هللا ىبن اي: -مالسلا هيلع < فحم هک اف ةغيطل

SN E e Eهتاف نم :  

 . هنم نامیلس كحضف قرملاب هيلعف محللا

 ةيدهلا هنعو ردصلا لئاوغب بهذتو دولا فعاضت اهنإف اوباحت اوداهت» ىبنلا نع. ةدئان
 . هللا ىلع اهدري امنإف اهدر نمو هللا نم اهلبقي امنإف اهلبق نمف هللا نم قزر
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E E eل ا  
 ناسنإ هجو هب نهدو تقحس اذإو هنايسن لاز ناسنإ ىلع تقلع اذإ هنيع نأ ءاروشاع ىف مدقتو هعطق

 كلام دنع لالحو نيمامإلا دنع حصألا ىلع مارح وهو جنلوقلا نم عفني همحلو هبحأ الإ دحأ هاري ال

 . ةفينح ىبأ دنع هب سأب الو

 سأب ال : هتجوزل لاق ىحضألا ديع ناك املف اًريقف ناك اًيضاق نأ : تح يب تبر ةياکح

 عجراملف شبكب اذهو شبكب اذه ثعبف هناريج كلذ غلبف هريغ كلمن ام ىذلا كيدلا اذه حبذب

 : لاقف ربخلا هتربخأف اذه ام : هتجوزل لاقف ‹ اشبك نيثالث رادلا ىف دجو ديعلا ةالص نم ىضاقلا

 . اشبك نیثالثب هادف انکیدو دحاو شبکب هادف هللا نإف لیعامسإ ةيرذ نم هلعل انكيد یمركأ

 ىف مدقتو هبر ركذ ليللا فصتنا اذإ هنإف كنم ريخ كيدلا نكي ال ىنب اي هنبال ستن ف ةدئأف

 مهيلع -ءايبنألا لاصخ نم لاصخ كيدلا ىف هريغو : لاقو نامقل نبا مسا ىف فالخلا ىوقتلا باب

 تيأرو هبلق ماني الو هنيع مانتو هسفن ىلع ةجاجدلا رثؤي هنإف ميرك عاجش ركذلا ريثك -مالسلاو ةالصلا

 انأو ىقيدص هنإف كيدلااوبست ال ريب ىبنلا نع بيهرتلاو بيغرتلا ىلع داز اميف بيبحلا ةفحت ىف

 بهذلاب هشیرو همحلاو رتشال هبرق یف ام مدآ ونب ملعی ول هديب یسفن یذلاو یودع ودع هقیدص

 مهبحأو كيدلا سيلبإ ىلإ رويطلا ضغبأ : سابع نبا لاقو « نجلا نم هتوص دم درطي هنإف ةضفلاو

 قرقألا كيدلا ريج ىبنلا نع سنأ نعو ةلبانحلا دنع لالح ىعفاشلا دنع مارح وهو سوواطلا هيلإ

 رشع ةتسو هبحاص راد سرحي سيلبإ هللا ودعو ىودع ودعو ليربج ىقيدص قيدص ىقيدص ضيبألا

 ج ىلا ناكو فلحخ نم ةعبرأو مادق نم ةعبرأو لامشلا نع ةعبرأو نيميلا نع ةعبرأ هناريج نم راد

 كيدلا اهيف راد لك نإف ضيبألا كيدلا اوذختا ج ىبنلا نع اًضيأ سنأ نعو «تيبلا ىف هعم هتيبي

 نم + ىبنلا نع عماجملا ضعب ىف تيأرو اهلوح تارياودلا و رحاس الو ناطيش اهبرقي ال ضيبألا
 ىفو « ةنس نيعبرأ بونذ هل هللا رفغ تارم سمخ مويقلا ىحلا هللا الإ هلإ ال كيدلا حايص دنع لاف

 نم هللاب اوذوعتف ريمحلا قاهن متعمس اذإ : لاق 5٭ ىبنلا نع ةريره ىبأ نع نيحلاصلا ضاير
 حبذ نمو اكلم تأر اهنإف هلضف نم هللا اولأساف ةكيدلا حايص متعمس اذإو اًناطيش تأر اهنإف ناطيشلا

 قيتعلا كيدلا محل نأ هللا ىضر ىلع بقانم ىف ىتأيسو هلهأو هلام ىف بكني قرفألا ضيبألا كيدلا

 . ءاذغ ال ءاد

 ىلصي موقي +: ناكو ةالصلا تاقوأ ىف بوبحملا كنا نص ینا وجب لابا

 . كيدلا حايص عمسي نيح ليللاب

 هاور «مكنايبص نع نجلا ىهلت اهنإف صيصاقملا مامحلا اوذختا» : ىبنلا نع نع بش

 نأ راطيبلا نبا تادرفم ىف تيأرو : دانسإلا حيحص لاقو « سودرفلا دسم بحاصو ىنطقرادلا

 -اكشو ادج هعفن لوبلا رسع هب نم هيف سلجو ءاملاب خبط اذإ هلبزو جلافلا نم نامأ مامحلا ةرواجم
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 ةالصلل كظقوتو كسنؤت مامحلا نم اجوز ذختا» : لاقف#غ#ب : هللا لوسر ىلإ ةشح ولا -هنع هللا ىضر

 قيرطلا عبرلا نوثعبت ةيآ۸٠٠1 :ءارمسلا] عير لكب نونبتأ )ل : یلاعت هلوق یف دهاجم لاقو «اهدیرغتب

 ءرقفلا ملأ قوذي ىتح تمي مل مامحلاب بعل نم ىروثلا نايفس لاقو مامحلا جورب ذاختا ةيآلاو

 امهلكأو اهرمغي طقف جريشب ناخرف خبط اذإ طول موق لمع نم قدنبلاو مامحلاب بعللا نإ : لاقيو
 ‹ هضرأو هتاوامس ىف ام ددع ىلعألا ىبر ناحبس مامحلا حيبستو ىلاعت هللا نذإب أرب ةاصحلا بحاص

 هم نیان شیعی نإ لیفو

 یلاعت هللا مرک یف : لصف

 : ىنرادلا ناميلس وبآ لاق(: راطنتإلا) 4 ميركلا كّبرب كرع ام ناسنإلا اهيأ ايم : ىلاعت هللا لاق

 ىدان الإ هرتس لابرس یخرآو اهمالظ طلتخا ةليل نم ام : ضايع نب لیضفلا لاقو همرکو هملح هرغ
 مهل انأو نوصاع مهو قئالخلا ىلع دوجي ىلثم نمو داوجلا انأ هشرع نانطب نم هلالج لج ليلجلا

 مهنيبو ىنيب اميف اوبنذي مل مهنأك « مهظفح ىل اوتآ وأ اوصعي مل مهنأك مهعجاضم ىف مهنآک وأ بقارم

 ىنلأس ىذلا اذ نم مهل بجتسا مهل ىناعد ىذلا اذ نم نيئیسملا ىلع لضفتأو نيصاعلا ىلع دوجأ

 انأو دوجلا ىنمو داوجلا انآو لضقلا ىنمو لضفتملا انأ هتدرطف ىبابب خانآ ىذلا اذ نم هطعآ ملف

 نمل رفغو بنذلا كلذ لعف نم لكل رفغ دبع بنذأ اذإ هنأ ميركلا ىنعم ليقو «مركلا ىنمو ميركلا

 .دبعلا كلذ ىلع همسا

 وه لقو باتكلا ةحتاف ًأرقت نيتعكر تلصو اهضيح نم ةأرملا تلستغا اذإ : * ىبنلا نع :ةدئاف

 ىلإ ةيطخ اهيلع بتكت ملو ةريبكو ةريغص نم هتلمع بنذ لك اهل هللا رفغ تارم ثالث دحأ هللا

 اهسأر ىلع ةرعش لك اهاطعأو ةنجلا ىف ةنيدم اهل ىنبو اديهش نيتس رجأ اهاطعأو ىرخألا ةضيحلا

 ةأرما نمام : -اهنع هللا ىضر -ةشئاع تلاقو «ةديهش تتام ىرحخألا ةضيحلا ىلإ تتام نإو ارون

 لاح لك ىلع هلل دمحلا :اهضيح دنع تلاق نإو اهبونذ نم ىضم امل ةرافك اهضيح ناك الإ ضيحت

 نأ مدقتو باذعلا نم نامأو طارصلا ىلع زاوجو رانلا نم .ةءارب اهل بتك بنذ لك نم هللا رفغتسأو

 اهل ىنبو اًبنذ نوعبس اهنع ىحمو ةعكر فلأ اهل بتك ةرم نيعبس ةالص لك دنع ترفغتسا اذإ ضئاحلا

 . ةنجلا ىف ةنيدم اهدسج ىف ةرعش لك ىف

 قروبلا كلذكو نيعلا نم ضايبلا علقي لجرلا ىنم عم ركبلا نم ضيحلا مد : ىلوآلا دناوف
 صرب ىلع عضو اذإ ضيحلا مدو ءاسمو احابص ًالاحتكا كسملا لسعلا وأ قيتعلا تيزلا عم رمحألا

 . هعلق قاهب وأ
 سافن وأ عامج نم لسغلا نوكي نأ الإءاملا ءارش حوزلا ىلعف لستغت نأ ةا رملا تدارآ ول : ةيناثلا

 ولو ةميقلا فصن هل مرغي هنإف هنم قشناف همایق لاح هبوث ىلع وأ هیشم لاح رخآ لعف ىلع ساد نمو
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 ىلع هدلج نم اًنيش لماحلا تقلع اذإ بنرألا صاوخ نمو اهلسغ ءام نمث هيلعف انزلا ىلع ةأرما هركأ
 . ديدشلا دربلا اهرضي مل بنع ةرجش ىلع وأ اهلمح طقسي مل اهنطب

 :ةييلاقو ملسم هاور «ةمايقلا موي هللا هرتس الإ ايندلا ىف دبع دبع رتسب ال ١ ::::ىبنلا لاق : ةدئاف

 ةيعىبنلا لاقو ىناربطلا هور «ةنجلا اهب هللا هلخدأ الإ هيلع اهرتسيف ةروع هيخأ نم نمؤم ىريال »
 اهب هحضفي ىتح هتروع هللا فشك هيخأ ةروع فشك نمو ةمايقلا موي هللا هرتس هيخأ ةروع رتس نم:

 . ملعأ هللاو «هجام نبا هاور «هتیپ یف

 ثيللا وبأ اهلقن ةبيغلا نع فكلاو ةنامألاو صالخإلاو مركلاو ملحلا ىنعم اهيف :ةباكح

 لوأف تحبصأ اذإ : هل لوقي ًالئاق همانم ىف ىأر مالسلا مهيلع ءايبنألا ضعب نأ هدلاو نع ىدنقرمسلا

 حبصأ املف «هنم برهأ سماخلاو هسأيت ال عبارلاو هلبقأ ثلاثلاو همتكأ ىناثلاو هلکف كلبقتسي ءىش

 هنم اند املكف رمألا لاثتما ىلع مزع مث هلکآ فيك : لاقو هنم بجعتف دوسأ لبج هلبقتسا ءیش لوآ

 ىف هنفدف بهذ نم اًتسط دجو مث « لسعلاك هدجوف هلكأف ةدحاولا ةمقللاك ناك ىتح رغص هلأكيل

 هللا ىبن اي ىنشغأ : ريطلا لاقف «زاب هفلخ ريط هلبقتسا مث ىضمو هكر ن مث اتلاثو اًينا هتفذقف ضرألا

 مث عبش ىتح همعطأو هدخف نم ةطق هل عطقف ىقزر نع ىنعنمت ال هللا یبن ای زابلا لاقو همک یف هلعجف

 ىذلا لبجلا هيلإ هللا ىحوأف اذه ىل نيب بر اي : لاق مث ءاهنم برهف هفيج ىأرف ىضمو رئاطلا لسرأ

 وه تسطلاو لسعلاك الحو رغص مظكو ربص اذإ هرخآ ىفو لبجلاك هلوأ ىف نوكي بضغلا وه هتلكأ

 ةجاح بلاط كلأس اذإ عبارلا امأو «هنخت الف كنمتئا نمف رئاطلا امأو .ترهظ اهتيفخأ املك ةنسحلا

 . اهنم برهأف ةبيغلا ىهف ةفيجلا ىنعأ سماخلا امأو اهئاضق ىف دهتجاف

 نب نمحرلا دبع ناكو اعروتم كريغ لام نعو اًعربتم كلامب نوكت نأ مركلا : مهضعب لاق : ةدئاف

 حش قوي نمو لاقف «كلذ نع لئسف ىسفن حش ىنق : ةبعكلا ل وح لوقي -هنع هللا ىضر -فوع
 . ملعأ هللاو « نزي ملو قرسي مل ىأ هسفن

 ىناثلا ءرحلا هيلیو سلاحملا ههڙن باتك نم لوآلا ءزحلا مت

 فورعملا لعفو قدصلا لضف ىف :باب هلوأو



 سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن

 سقاشلا ىروفصلا نمح رلا دبع / خيشلا

 ىناثلا ءزجلا



 لضفو ةقدصلا لضف یف : باب

 بيرغلا راجلاو بيرقلا عم اصوصخ فورعملا

 ئرما لك » : ذلك ىبنلا لاقو ةيآلا ١١[ :ديدحلا]  تاّقْدَصمْلاو نيقدصمْلا نإ : ىلاعت هللا لاق

 امنإو ءروبقلا رح اهلهأ نع ئفطتل ةقدصلا نإ» ةه لاقو «سانلا نيب ىضقي ىتح هتقدص لظ ىف
 ةقدصلاب كيلع » : ةي لاقو « ىناربطلاو ىقهيبلا هاور «هتقدص لظ ىف ةمايقلا موي نمؤملا لظتسي

 ىف دیزتو قزرلا ىف ديزتف ايندلا ىف ىتلا امأف ةرخآلا ىف اًتالثو ايندلا یف اًنالث لاصخ تس اھیف نإف
 ىفو "رانلا نم ارتسو سأرلا قوف ًالظ ريصتو ةروعلا رتستف ةرخآلا ىف ىتلا امأو « رايدلا رمعتو لاملا
 مكجئاوح ءاضق ىلع اونيعتساو ةقدصلاب ءالبلا اوبهذأ » # ىبنلا نع ةزمح ىبأ نبال ىراخبلا حرش

 هل دجست نأ منهج تنذأتسا نمؤملا قدصت اذإ : -هنع هللا ىضر -ىعباتلا لوحكم لاقو «ةقدصلاب
 . «ةرمت قشب ولو راثلا اوقتا » : ةَ لاقو اهباذع نم ةكدمحم ةمأ نم اهنم دحاو صالخ ىلع اًركش

 ةيراجلا هذه جرخأ دمحم اي : لاقو -مالسلا هيلع - ليربج لزنف ةيراج ةشئاع ترتشا: ةياكح

 ةرمت فصن ةيراجلا تلكأف رمتلا نم اًنيش اهيلإ تعفدو ةشئاع اهتجرخأف رانلا لهأ نم اهنإف كتيب نم
 درت نأ كرمأي ىلاعت هللا نإ دمحم اي : لاقو « ليربج ءاجف قيرطلا ىف هتأر ريقف ىلإ فصنلا تعفدو

 اي١ : ةظلاقو ىزوجلا نبا هركذ ةرمت فصنب تقدصت اهنأل رانلا نم اهقتعأ ىلاعت هللا نإف ةيراجلا
 مل نم» : ةي ىبنلا نعو « نسح دانسإب دمحأ هاور «ةرمت قشب ولو راتلا نم كسفن ىرتشا ةشئاع

 ةقدص ةحيبست لكب نأ حيحصلا ثيدحلا ىفو « ىراصنلاو دوهيلا هب نلعيلف هب قدصتي ام هدنع نكي

 . روهشم هرخآ ىلإ ثيدحلا « ةقدص ةديمحت لكبو

 اًضرق هللا ضرقي ىذلا اذ نم لوقي لأسي ًالئاس عمس اذإ -هنع هللا یضر - دوعسم نبا ناک : ةدئاف
 نم هانعم «ىدنقرمسلا ثيللا وبأ لاقو «ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس وهو اًتسح

 كمسبتو » : حيحصلا ثيدحلا ىفو «ةقدص هنإف نينمؤملل هللا رفغتسيلف هب قدصتي ام هدنع نكي مل

 . «ةقدص كيخأ هجو ىف

 اهلأسف « ىكبت ةيراج یأرف اًصيمق یرتشی مهارد ةينامشب قوسلا ىلإ : 5 ىبنلا جرخ ` ةياكح

 ىرتشاف قوسلا ىلإ ىضمو اهل امهعفدف ىنم ابهذف نيمهردب ىلهأل ةجاح ىرتشآ تجرح : تلاقف
 هيلإ عفدف ةنجلا ىلح نم هللا هاسك اًبوث ىناسك نم : لوقي اًخيش ىأر عجر املف مهارد ةعبرأب اًصيمق
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 ءاهلأسف ىكبت ةيراجلا دجوف عجر مث نيمهردب اًصيمق ىرتشاو قوسلا ىلإ عجر مث «صيمقلا
 اهلهأ راد ىلإ لصو ىتح اهعبتف كلهأب ىقحلأ : لاقف ىتبيغ لرطل ىلهأ نم ةبوقعلا فاخأ : تلاقق

 المل: ة#ىبنلا لاقف هوباجأف اًئلاثو اًيناث : لاقف دحأ هبجي ملف مكيلع مالسلا : لاقو مهباب قرطف

 ةرح ىه : اولاقف ء«ةيراجلا نع وفعلا مهلأسف كتوصب كربتنل : اولاقف «ةرم لوأ نم ىنومتبجأ

 اهب ةيراج اتمأ هذه نم مظعأ ةينامث تيأر ام » : لوقيوهو **ىبنلا عجرف هللا لوسر اي كلجأل

 . ىفطصملا فرش باتك ىف هلاق ««اًنايرع اهب انوسكو ةيراج اهب انقتعو

 ندبلل هعفنأو ةملس مأ نع دواد وبأو ىئاسنلا هاور صيمقلا #5 ىلا ى باينلا بح لد ةدئاف

 ىف هللا هب مترز ام نسحأ» : ةةلوقب ‹ بايثلا نم هريغاذكو ضايبلا هلضفأو ناتكلا فيصلا ىف

 باب یفو جارعملا ىف یتأیسو ضايبلا هللا ىلإ بايثلا بحآ ءايحألا ىفو ضايبلا مك دجاسمو مكروبق
 رفصأ ًالعن سبل نم : -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو «,رضخألا لضف ىلاعت هللا ءاش نإ ملعلا لضف

 هللا رشن هيف نك نم ثالث »: 2 ىبنلا لاف همه لق رفصأ اًبوث سبل نم هریغ نعو هتجاح تیضق

 ىذمرتلا هاور « كيلامملا ىلإ ناسحإو نيدلاولا ىلع ةقفشو فيعضلاب قفر ةنجلا هلخدآو هفنك هيلع
 ىضر -ىردخلا ديعس وب لاقف «هنع افعف هيف تعفشف همالغ برضي لجرب تررم : ةملس وبأ لاقو

 : لاقو «ربكألا عزفلا موي رانلا نم هللا هقتعأ ابوركم ثاغأ نم» : لوقي >ىبنلا تعمس : -هنع هللا

 . دمحأ مامإلا هاور «رانلا نم هنم ًاوضع اهنم وضع لكب هللا قتعأ ةبقر قتعأ نم»

 لأسو نيرضاحلا نم لجر ماقف اًموي سانلا ظعي -هنع هللا ىضر - رادع نب ررسصنم ناک ةياکح
 دبع ماقف تاوعد عبرأ هل توعد مهارد ةعبرأ هاطعأ نم : رامع نب روصنم لاقف « مهارد ةعبرأ

 ىل هللا عداف بنذم انآو ىنغلاب ىل هللا عداف ريقف انأو قتعلاب ىل هللا عدا : دبعلا لاق مث هاطعأو ىدوهيل

 ترضح : لاقف ىنع كأطبأ ىذلا ام : هديس هل لاق عجر املف هل اعدف مالسإلاب ىديسل عداو ةرفغملاب

 رح تنأ : لاقف قتعلاب ةوعد تاوعد عبرأ ىل اعدو مهارد ةعبرأب تقدصتو رامع نب روصنم سلجم

 مالسإلاب كل اعدو « مهرد فالآ ةعبرأ كل : لاقف ىتقفن ىف هللا فلخي نأب ةوعدو ىلاعت هللا هجول

 سيل : لاقف «ةرفغملاب كلو ىلاعدو « هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لاقف

 ترفغ ىتردق یف ام لعفأ انآو كتردق ىف ام تلعف ٹن : لوق الئاق همانم یف یأرف یتردق یف اذه

 . نعيمجأ نيرضاحللو ظعاوللو دبعللو كل

 لئاس ءاجف نيجعلا زبختل رانب ىتأتل -هنع هللا ىضر - ىمجعلا بيبح ةآرمأ تجرخ ةياكح
 هعمو بابلا قدي لج رب اذإو تبضخف هب تقدصت : لاق نيجعلا نيأ : تلاق تءاج املف « هيلإ هعفدف

 ةرشعب مايألا ضعب ىف قدصتو ةدايزب انيلع هللا هدر ام عرسأ ام ىرظنا هتجوزل :لاقف «محلو زبخ

 «ىرخأ فالآ ةرشعب اهعبتأ مث اذهب كنم ىسفن تيرتشا دق براي : لاقف راهنلا لوأ ىف رانيد فالآ

 ىلوألا لبقت مل نإ براي : لاقو «ىرحأ فالآ ةرشع جرخآ مث هل ىنتقفو امل ركش هذه بر ای: لاقو
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 لاق اهل اركش نوكت هذهف ةثلاثلا تلبق نإ براي : لاقو ىرخأ فالآ ةرشعب مث هذه لبقاف ةيناثلاو
 تناكو هريغ كلمت ال فيغرب تقدصت -اهنع هللا ىضر -ةشئاع نإ : -هنع هللا ىضر -ىبطرقلا

 هللا ىضر -ةشئاع تلاقف « ةنفكم ةاش اهل ىدهأ دق لجرب اذإو كلذ ىف اهتمداخ اهل : تلاقف ةمئاص

 . رونتلا ىف اهنولعجيو اتيجع ةاشلا نوسہلي برعلا ناك : ىبطرقلا لاق كفيغر نم ريخ اذه : -اهنع

 رانيد فالآ ةثالث دحاو لكل راص امستقا املف ناكرتشمنالجر ليئارسإ ىنب ىف ناك : ةياكح

 تجوزت : لاقف تلعف ام هل هبحاص : لاقف لاملا ةريثك تناكو فلأبةأرما جوزتف امهدحأ بهذف

I O 

 انأو نوتومي اًمدحخ ىرتشا اًتالف نأ : لاقو فلأب قدصتف قلطناف : لاقو فلأب اناملغ تيرتش

O E 

 اريقف راصو هلام دقفف ةنجلا ىف اًتاتسب كنم تيرتشا انأو ايندلا ىف اًناتسب ىرتشا االف نإ مهللا : لاقو

 ام سئب : لاقف هللا هتضرقأ : لاقف < هلام نع هلأسف هل امداخ نوکی نأ هلأسو هبحاص ىلإ ءاج مث

 «(تاناصلا] ) © نونيدمأ انن اماظعو ابارت اكو انتم اذئأ ]ل : نولوقي نيذلا نم كنأك : لاقف تلعف

 هلاومأ ىلإ لصو دقف قدصتملا امأف امهرمأ نم نوكي امب ىلاعت هللا ربخأ تام املف نوبساحم ىأ

 ىلاعت هللا لوقيف :١١ تااصلا] 4 6® نيقّدَصَمْلا نمل كأ لوقي ] : لوقي نيرق ىل ناك هنإ : لاقف

 اهطسو ىف ىأ [ه- :٠٠ تاناصلا) ( 62 ميحجْلا ءارس ىف هآرق علطاف ع9 نوعلطم متنأ لهل :

 ٠١-٠۷[ : تافاصلا ] ( 6® نيرضحمألا نم تنك ىبر ةمعن اولو 62 نيدرتل تدك نإإل هللا هادانف

 . نيبذعملا نم ىأ

 . ليئارسإ ىنب نع هتیأر اذکه : -یلاعت هللا همحر - هغلؤم لاق

 دق تناكو ةفغرأ ةلالثب موي ىف تقدصتف زوجع -مالسلا هيلع -دواد نمز ىف ناك : ةياكح

 مهرد فلأ اهاطعأف حيرلا نيبو ىنيب مكحا -مالسلا هيلع -دوادل تلاقف حيرلا هتريطف اًميقد تنحط

 ىعجرا ناميلس لاقف ىرخأ مهرد فلأ اهاطعأف تعجرف مكحلا هنم ىبلطاو هيلإ ىعجرا ناميلس لاقف

 بجاو مكحلا كلذ نع هلأسو هبلطف ناميلس :تلاق عوجرلاب كرمأي نم :لاقف «مكحلا هنم ىبلطاو

 ىلع تلاحأف اهقيقد فالتإ ىلع كلمح ام : لاقو حيرلا دواد بلطف ىلوأ بجاولاو لضف ةقدصلاو

 اي : لاقف نيملاعلا بر ىلع ليئاكيمو « ليئاكيم ىلع ليربجو ليربج ىلع نزاخلا لاحأو نزاخلا

 تقلأف حيرلا ترمأف قرغي نأ داك اًبكرم تبقن ةرأف نأ كلذو اًنبع اًنيش لعفأ مل ىنأ دواد ربخأ ليربج

 بكرملا ىف ام ثلث ذخ دواد اي مهتاجنل اببس كلذ ناكف «بقثلا هب اودسف ةنيفسلا لهأ ىلإ قيقدلا

 ةثالثب تقدصت معن : تلاق ريخلا نم اًتيش تلعف له :دواد لاقف «رانيد فلأ ةئامشلث وه اذإف زوجعلل

 . ةفغرأ
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 هنأب توما كلم ربخأف -مالسلا هيلع -دواد بحص اباش نآ : بذعلا دروملا ىف تيأر :ةياكح

 رهش هيلع ىضم مث اًملاس هآر مايأ ةثالث هيلع ىضم املف دواد ىلع كلذ قشف مايأ ةثالث دعب تومي

 ‹« ىلع هللا ىلجت مايأ ةثالث دعب هحور ضبق تدرآ امل : لاقو توملا كلم هءاجف كلذ نم بجعتف

 هل : لاقف « اًمهرد نيرشع هاطعأف اًتيكسم دجوف جرخ مويب هرمع غارف لبق هنإ توملا كلم اي : لاقو

 ةوعداومنتغا : اانيبن لاقو « اًماع مهرد لکب هتیطعأو هتوعد تبجتساف كرمع ىف هللا كراب

 . «ةقدصلاب هبلق ةحرف دنع لئاسلا

 ةعبس هتيب ةكئالملا ء٤ شغت مل ًالئاس در نم : -مالسلا هيلع -ىسيع لاق یئالعلا لاق : ةظعوم

eىقهيبلا هاور «ءوسلا نم اباب نيعبس دست ةقدصلا»  . 

E yTا ا يتلا ىدهأ ا  

 : ىبنلا لاقف تارم ثالث اذكهو ةي ىبنلل ًاضيأ هادهأو لئاسلا نم هارتشاف نامثع هآرف دوقنعلا هاطعأف

 ١١[ :ىحضلا]( © رهن الف لئاّسلا امو : ىلاعت هللا لزنأف لئاس مأ تنأ رجاتأ

 ءاملاو حلملا : لاق هعنم ىلع ال ىذلا ام هللا لوسر اي : -اهنع هللا ىضر - ةشئاع تلاق : ةدئاف

 امنأكف حلملا ىطعأ نم : لاق رانلاو حلملا لاب امف انفرع دق ءاملا اذه هللا لوسر اي : تلقف رانلاو

 ءاملا دجوي ال ثيح ةبرش اًملسم ىقس نمو « ةبقر قتعأ امنأكف ءاملا دجوي ثيح ءام ةبرش اًملسم

 . نيترم موي لك ةمحرلاب هيلإ هللا رظن عراش ىلع ءاملا عضو نم : سابع نبا لاقو «هايحأ امنأكف

 ىأف : لاق معن : لاق اهنع قدصتأفأ تتام دق ىمأ نإ هللا لوسر اي : ةدابع نب دعس لاق : ةياكح

 . اياصولا باتك ىف ىريمدلل جاهنملا حرش ىف هتيأر امك « ءاملا ىقس : لاق ارجأ مظعأ ةقدصلا

 -اهنع هللا ىضر -ةشئاع تناكو « ءاملاب اهودربأف منهج حيف نم ىمحلا» : ب ىبنلا لاق : ةدئاف

 نيعبرأ ةحتافلا أرق نم : -هنع هللا ىضر -قداصلا رفعج لاقو ‹«ضيرملا ىلع شرتو نيتذوعملا ًأرقت
 AS 5 ىا نو اللا ا مرحلا نضيرملا جوب حفتر باع جاف ىلع ورم

 برشي دحأ نم امف «هيخأ رؤس نم لجرلا برشي نأ عضاوتلا نم » : يي ىبنلا نعو «ءاملا ةرخآلاو

 حلملاو ءاملاو رانلا ضرألا ىلإ ءامسلا نم هللا اهلزنأ تاكرب عبرأ» : ةي ىبنلا لاق : ةدئاف

 . كلذ ريغو سأفلاو نيكسلا هعفانم نم : ىبطرقلا لاق «ديدحلاو

 مالحألا هنع تبهذو هبلق هللا ىوق ديدحلا نم اًئيش لمح نم نأ : راكفألاو سوفنلا ةهزن ىفو

 هجولا نم ةرفصلا بهذيو ةدعملا نم مغلبلا عطقيو حايرألا للحي هنآ حلملا عفانم نمو « ةئيدرلا
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 ةظعوم ىنعي ةركذت اهلعج : ىلاعت هللا نأ رانلا عفانم نمو ءاسمو احابص هلمعتسا اذإ نوللا نسحيو

 . ناضمر لضف ىف ءاملا عفانم مدقتو نورفاسملا مهو نيوقملل اعاتمو منهجل

 نم : لاق هنم لكأو هل هتمدق املف ًالسع رمع ىهتشا : تلاق زيزعلا دبع نب رمع ةجوز نأ : ىكحو

 ىلام سأر ىناطعآو هعابف كل هارتشاف نيرانیدب دیربلا لیخ ىلع یمالغ تلسرآ تلق اذه مکل نیآ
 . كنوثش ىف نيملسملا ليخ تبعتأ رمع اي هسفنل لاق مث لاملا تيب ىلإ ىقابلا درو

 اولكأيل -اهنع هللا ىضر -ةمطاف رازإ عيبي -هنع هللا ضر -بلاط یبأ نب ىلع جرخ : ةياكح
 ابأ اي : لاقف «ةقان هعمو ىبارعأ ةروص ىف ليربج ءاجف هايإ هاطعأف لئاس هآرف مهارد ةتسب هعابف هنمشب

 ىف ليئاكيم هل ضرعت مث ةئامب اهارتشاف لجأ ىلإ : لاق اهنمث ىعم ام : لاقف ةقانلا هذه رتشا نسحلا

 هل اهعابف نوتس حبرلا نم كلو : لاق ةئامب اهتيرتشا دقلو معن : لاق ةقانلا هذه عيبتأ : لاقف هقيرط

 تلاقف نيتسب عجرو ةئام هل عفدف ىنيد ىل عفدا : لاق معن : لاق ةقانلا تعب : لاقف ليربج هل ضرعتف

 اب ىبنلا ءاج مث نیتس یناطعأف ‹ مهارد ةتسب یلاعت هللا عم ترجات : لاق اذه كل نيآ نم ةمطاف هل :

 . ةمايقلا موي اهبكرت ةمطافل ةقانلاو ليئاكيم ىرتشملاو ليربج عئابلا : لاقف كلذب هربخأف

 لأسف نوكبي دالوألاو هلزنم لخد ايلع نأ : ةرمج ىبأ نبال ىراخبلا حرش ىف تيأر : ةياكح

 نم نوكبي ىدالوأ نسحلا ابآ اي لوقي لج رب اذإو اًرانيد ضرقتساف عوجلا نم تلاقف كلذ نع ةمطاف

 ةقث معن : لاق ةليللا ىنتيشع اله نسحلا ابأ اي ىلع اي : لوقي +# ىبنلاب اذإو رانيدلا هاطعأف عوجلا
 هتيطعأ ىذلا رانيدلاب اذه لاق لكأ املف ي یبنلل همدقف ادیرث دجوف هلزنم لخدف «لجو زع هللاب هنم

 . اًنالف ىلع

 -ةمطاف ىلع هسرع ةليل مهرد ةئامعبرأب عابي ىلع عرد -هنع هللا ىضر -نامثع ىأر : ةياكح

 مهرد ةئامعبرأ همالغل عفدف ادبأ عابي ال ىلع مالسإلا سراف عرد رذه نامثع لاقف -اهنع هللا ىضر

 لك ىف سيك ةئامعبرأ هراد ىف دجو نامثع حبصأ املف هعم عردلا درو كلذب هربخي ال نأ هيلع مسقأو

 ىبنلا ليربج ربخأف «نافع نب نامثعل نمحرلا برض اذه مهرد لك ىلع بوتكم مهرد ةئامعبرأ سيك
 . نامثعاي كل اًنينه : لاقف كلذب

 سانلا نإ : هل ليقف « ركب یبآ دهع یف طحق عقو :-امھنع هللا یضر -سابع نبا لاق : ةیاکح

 ماشلا نم نامثع ريع تءاج راهنلا رخآ ناك املف مكنع جرفي ىتح نوسمت ال مكنإ : لاقف ةدش ىف

 اهايإ انعبف ربلا نم ةلحار ةئام كيلع مدق دقو طحقلا نم ةدش ىف سانلا نإ : اولاقو « راجتلا هءاجف

 كحبرن : اولاق كلذ نم رثكأ ىنوداز : لاق نيمهرد اهحبر لعجن ةرشعلا : اولاق ىنوحبرت مك : لاق

 مهرد لكب ىنداز ىلاعت هللا نإ : لاق كداز نمف ةنيدملا راجت نحن : اولاق ىنوداز : لاق «ةعبرأ

 سابع نبا لاق ‹ نيملسملل ةقدص اهنأ مكدهشأ اهلاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم : ىلاعت لاق ةرشع
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 : لجعتسم وهو رون نم ريرح ةلح هيلعو قلبأ نوذرب ىلع مانملا ىف ةليللا كلت ةي ىبنلا تيأرف

 هنم اهلبق هللا نإو ةقدصب قدصت نامثع نإ سابع نبا اي : لاقف « كيلإ قاتشم ىنإ هللا ىبن اي : تلقف

 هسرع ىلإ انيعد دقو ةنجلا ىف اتسورع هجوزو .

 . اهلكأ هيلع مرح دقو ةقدصلاب ل ىبنلا رمأ فيك ليق نإف : لاؤس

 . هوجو نم : باوجلاف

 مرحتو «ةبجاو تناك نإ ىبلطمو ىمشاه لك ىلعو اهلكأ هيلع مرحف هيلع ثحي ناك هنآ : لوألا
 دبعلا نأ ىلع هيبنت هيفو «هسفن لجأل اهب رمأي امنإ هنأ مهوتم مهوتي الئل حصألا ىف مهديبع ىلع اًضيأ

 . مهتلا فقوم فقي نأ هل ىغبني

 ام هيلع هللا مرحو مئانغلا وهو رهقلل وزغلا هقيرط ام هل حابأ ثيح هفرش ىلاعت هللا رهظأ : ىناثلا

 . ةقدصلا وهو راسكنالاو لذلا هقيرط

 هل تلحأ ولف محرتلا ليبس ىلع قدصتي امنإ قدصتملاو نيملاعلل ةمحر ةي ناك هنأ : ثلاشلا

 . مهل نوكيالو ةمحر هلاوناكو مهب اميحر ال قلخلل اًموحرم ناكل ةقدصلا

 ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا» : لاق ب هنأل ءهنم ريخ هل ىطعملا ناكل ةقدصلا هل تلحأ ول : عبارلا
 . «ىلفسلا

 ليق نإف «هريغ نم ليلقلا لبقي فيكف هبر نم اهلبقي املف ضرألا زونك هيلع تضرع : سماخلا
 . ةعست ريصت رشع نم مهردب ةقدصلا نأ كش الو « ةقدص نم لام صقن ام » : لاق فيك

 ىف اذهف هولف مكدحأ ىبري امك اهيبريف لئاسلا ديب عقت نأ لبق هللا ديب عقت ةقدصلا نأ : باوجلاف

 ىف هب حرص امك رهُملا وهو واولا ديدشتو ماللا مضو ءافلا حتفب ولَفلاو «ناصقن ال ةدايز ةقيقحلا

 بيهرتلاو بيغرتلا ىف : لاق «هليصف وأ هرهم مكدحأ یبری امك » : ة4 لاق ثيح ىرحخأ ةياور

 نم ىرن نحن «ءالبلا نم اًباب نيعبس دست ةقدصلا » : ةيلاق فيك : ليق نإف ةفانلا دلو ليصفلا

 . یلتبی مث قدصتی

 . نيهجو نم : باوجلاف

 . ةقدصلا لاح ءالبلا عفدت اهنأ : لوألا

 . ةبوثملا ءالب ال ةبوقعلا ءالب عفدت : ىناثلا

 قيرط ىلع هلدت لاد «ةرخآلاو ايندلا هراكم نم اهبحاص نوصت داص فرحأ ةعبرأ ةقدصلا : ةدئاف
 . تاحلاصلا لامعألا ىلإ هيدهت ءاهو «لجو رع هبر ىلإ هيرقت فاقو «ةاجللا
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 : تلاقف تنأ نم : لاقف هللا كراجأ ىنرجأ : تلاقف ةيح تيأر : نيحلاصلا ضعب لاق : ةياكح

 عجرف اهدجي ملف اهنع هلأسف فيس هعم لجرب اذإف هفوج تلخدف هاف اهل حتفف ديحوتلا لهأ نم انأ

 : تلاق ملو : لاق هريغ وأ كدبك ىف كبرض تئش نإ لجرلل ةيحلا : تلاقف ءاج ثيح نم لجرلا

 همعطأف كلم هيلع لزنف اربق ىل رفحا ىتح ىنيلهمأ :اهل لاقف هلهأ ريغ عم فورعملا تلمع كنأل

 - ىسيع لاق « ةيحلا عم هتلعف ىذلا فورعملا انأ : لاق تنأ نم : لاقف اًعطق ةيحلا : تلزنف اًئيش

 : ثيدحلا ىفو «فورعملا : لاق ؟وهام : ليق رانلا هلكأت ال ءىش نم اورشكتسا : -مالسلا هيلع

 ىف رکنملا له مه ایندلا یف رکنملا لهأو ةرخآلا ىف فورعملا لهأ مه ايندلا ىف فورعملا لهأ»

 نونوكي مهنأ هانعم : ليق . طسوألا ىف ىناربطلا هاور «فورعملا لهأ ةنجلا لخدي نم لوأو ةرخآلا

 مهفصو : ليقو « هللا لجأل فورعملا باحصأ ايندلا ىف اوناك امك هللا فورعمل ًالهأ ةرخآلا ىف
 ١ : لي ىبنلا لاق ةمألا هذه نم نيبنذملل مهتانسحب ةرخآلاو ايندلا ىف مهلاومأب اومركت مهنأل كلذب

 «مهبساحيف موقب هللا ىتأيو باسح ريغب ةنجلا مهلخديف ىتمأ نم موقب هللا ىتأي ةمايقلا موي ناك اذإ
 مکتائیس یف دیز یه : لوقیف ةا دمحم انبن : نولوقيف مکیبن نم یدابع ای : یلاعت هللا لوقیف

 ناک نم ىلع یدابع ای : لوقیف ال : نولوقیف ؟ ءیش مکتانسح نم صقن له : لوقیف ال : نولوقیف

 باسح ريغب ةنجلا مهلخدأ نيذلا جارخإب ناوضر هللا رمآيف كب اننظ نسح ىلع : نولوقيف ‹ مكلاكتا

 مهل اوبهف مهتانسح ىلع مهتائيس تداز دق ة4 دمحم ةمأ نم مكناوخإ ءالؤه : لوقيف «مهوعديف

 ىف فورعملا لهأ مه ايندلا ىف فورعملا لهأ : لاق كلذلف ةنجلا نولخديف مهل نوبهيف مكتانسح نم

 . فورعملا لهأ نم دحأ ىلع ىنطلست ال مهللا : لوقي دسألا نإ ثيدحلا ىفو ةرخآلا

 نمو هوطعأف هللا مكلأس نمو هوذيعأق هللاب مكذاعتسا نم » : لب لاق :ىلوألا : ناتدئاف

 نأ اوملعت ىتح هل اوعداف اودجت مل نف هوئفاکف اًقورعم مکیلإ یدسأ نمو «هوریجأف هللاب مکر اجتسا

 رکاش یلاعت هللا ناف هل مترکش دق نأ اوملعت یتح» یناربطلا ةياور یفو دواد وبأ هاور «هومتأفاک دق

 سماخلا بابلا ىف ىزارلا هاكح «هللا دمحب مل سانلا دمحي مل نم » : 4 لاقو ««نيركاشلا بحي

 : لاقو ىذمرتلا هاور «سانلا ركشي ال هللا ركشي ال نم ١ : ب ىبنلا لاقو « ةحتافلا ريسفت نم

 نابصنيو ناعفري سانلا نم نيسلاو ةلالجلا نم ءاهلا : بيهرتلاو بيغرتلا ىف لاق حيحص ثيدح

 : دم لاقو «سانلل مهركشأ هلل سانلا ركشأ نإ» : ل لاقو هسكعو « ىناثلا بصنيو لوألا عفريو

 . «ءانثلا ىف غلبأ دقف ريخ هللا كازج هلعافل : لاقف فورعم هيلإ ىدسأ نم »

 هحفاص نمو « ةمايقلا موي هيلإ هللا كحض بيرغ هجو ىف مسبت نم» :ة ىبنلا نع : ةيناثلا
 ةكئالملا هيلع تكب الإ هتبرغ ىف تومي نمؤم نم امو نيعلا ةفرط نم عرسأ طارصلا ىلع زاج هناعأو
 نبا نعو « «هسأر طقسم وأ هسأر دصقم ىلإ نفد ثيح نم ًالالتي رونب هربق ىف هل حسفو هل ةمحر

 نعو همامأ نعو هلامش نعو هنيمي نع بيرغلا رظن اذإ» : لاق ل ىبنلا نع -امهنع هللا ىضر - سابع
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 بيرغلا ىلإ رظنيل ىلاعت هللا نإ» رخآ ثيدح ىفو ««هبنذ نم مدقت ام هللا رفغ هفرعي اًدحأ ری مل هفلخ

 هفرعی نم ىلع عقی الف هرصبب یمریف ضرمی بیرغ نه ام» رخآ ثیدح یفو !ةرظن فلآ موی لک یف
 :ب ىبنلا نعو «٠ةئيس فلأ نيعبس هنع احمو ةنسح فلأ نيعبس سفنت سفن لكب هل هللا بتك الإ

 هل تبجو هتبرغ ىف اًبيرغ مركأ نمو ىنبحأ دقف مهبحأ نمو ىنمركأ دقف مهمركأ نم ءابرغلا اومركأ»
 هيلع تكب الإ هيدلاو ىف اًبتاغ ةبرغ ىف نمؤم تام امو نمؤم ىلع ةبرغ ال الأ» :ةلي هنعو « ةنجلا

 مهنيدب نورارفلا لاق ءابرغلا نمو : ليق «ءابرغلا هللا ىلإ ءىش بحأ ١ ل هنعو «ضرألاو ءامسلا

 . ؟ةمايقلا موي -مالسلا هيلع - ميرم نبا ىسيع ىلع نوعمتجي

 رمف دنهلا ضرأب ةجاح ىل نإ هللا ىبن اي :-مالسلا امهيلع -دواد نب ناميلسل لجر لاق : ةفيطل

 -مالسلا هيلع -توملا كلم ىلإ -مالسلا هيلع -ناميلس رظنف ةعاسلا هذه ىف اهيلإ ىنلمحت نأ حيرلا

 هذه ةيقب ىف دنهلا ضرأب لجرلا اذه حور ضبقب ترمأ تبجعت : لاقف كلذ نع هلأسف مستبي هآرف

 . كانه هحور ضبقف ةعاسلا كلت ىف دنهلا ىلإ هتلمحف حيرلا ناميلس رمأف «كدنع هارأو ةعاسلا

 راجلا ماركإ ىف : لصف
 وهو ( بنجلا راجلاو إف بيرقلا راجلا وهو ٣ :ءاسلا] ( ىبرقلا یذ راجلاو : ىلاعت هللا لاق

 قح «قوقح ةثالث هل لوألاف ىدوهيلا ىناثلاو ملسملا لوألا هريغ :لاق : سابع نبا هلاق بيرغلا

 راوجلا قح هلف ايدوهي ناك نإف مالسإلاو راوجلا قح هل ىناثلاو «مالسإلا قحو ةبارقلا قحو راوجلا
 راجلاو» كبلق : ىنعي «ىبرقلا ىذ راجلاو» :-هنع هللا ىضر -ىرتستلا هللا دبع نب لهس لاقو ‹ طقف

 : سابع نبا لاقو « كحراوج :«ليبسلا نبا»و كلقع «بنجلاب بحاصلا» كسفن : ىنعي «بنجلا

 هراج نأ -امهنع هللا ىضر -ىلع نب نسحلا نع تيرو رفسلا ىف قيفرلا وه بنجلاب بحاصلا

 كلذب ملعي ال ىدوهيلاو هراد ىف لزنت ةساجنلا تراصف نسحلا لزنم ىلإ هرادج قرخنا ىدوهيلا

 ىدوهيلا ءاجف كلذب اهجوز تربخأف نسحلا راد ىف تعمتجا دق ةساجنلا تأرف اًموي هتج وز تلخدف

 سيل :ىرصبلا نسحلا لاقو «ىدوهيلا ملسأف راجلا ماركإب ك ىدج ىنرمأ : لاقف « ارذتعم هيلإ

 ناك نم » ام لاقو «راجلا ىذأ ىلع ربصلا راوجلا نسح لب راجلا نع ىذألا فك راوجلا نسح

 . «ةنجلا هيلع هللا مرح هراج ىذآ نمو هراج ىلإ نسحيلف رخآآلا مويلاو هللاب نمؤي

 براح نمو یلاعت هللا یذآ دقف یناذآ نمو یناذآ دقف هراج یذآ نم » 5# یبنلا لاق : ةاعوسم

 كب ناعتسا نإ ؟راوجلا قح ام نوردنأ » : ةي لاقو «هللا براح دقف ینبراح نمو «ینبراح دقف هراج

 هباصأ نإو « هتزانج عبتا تام نإو هدع ضرم نإو هيلع دج رقتفا نإو هضرقأ كضرقتسا نإو «هنعأف

 تيرتشا نإو «هنذإب الإ حيرلا هنع زجحتف ءانبلاب هيلع لطتست الو هزع ةبيصم هتباصأ نإو هئنه ريخ
 . «هدلو اهب اوظيغيف كدالوأ اهب جرخت الو ارس اهلخدأف لعفت مل نإف ءاهنم هل دهأف ةهكاف
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 ىدبع نم ىكتشي انراج نإ :-هنع هللا ىضر - كرابملا نب هللا دبعل لجر لاق :ىلوألا : فئاطل

 نوكتف كلذ ىلع هبدأف كراج هاكش اذإف هيلع هظفحأف ابنذ كدبع بنذأ اذإ : لاقف هيلع بذكي هلعلو

 . « مألا ةمرحك راجلا ةمرح »: ةي: ىبنلا نعو كدبع تبدأو كراج تيضرأ دق

 بكر اذإ ناکو ءاثيدح نيتسو ةتس ا یبنلا نع یور اًیباحص یئاطلا متاح نب ر ىدع ناك : ةيناثلا

 راوجلا قح انيلع هل : لوقيو «لمنلا نم هرواج نمل زبخلا تفي ناكو ضرألاب هالجر طخت هسرف

 . تاغللاو ءامسألا بيذهت ىف ىوونلا هاکح

 لضف ام اوبرش الي ىبنلا أضوت املف فايضأ اهي ىبنلاب لزن : بولقلا عاونآ عماول ىف تيأر : ةثلاثلا

 هللا بح :اولاق كلذ ىلع مكلمح ام : لاقف ضرألا ىلع هنم عقومب مههوجواوحس و هنم

 ىلع اوظفاحف هلوسرو هللا نوبحت متنك نإ بحأ نم عم ءرملا : لاقف انبحي هلوسرو هللا لعل هل سرو
 . تانسحلا وحمي راجلا ىذأ نإف « راوجلا ظفحو ةنامألا ءادأو .ثيدحلا قدص لاصخ ثالث

 قحلاب ىنشعب ىذلاو دمحم ةمأ اي ١ : ةي ىبنلا لاق لضفأ بيرقلا ىلع ةقدصلا نأ مدقت : ةدئاف

 ال هديب ىسفن ىذلاو مهريغ ىلإ اهفرصي ةلص ىلإ نوجاتحم ةبارق هلو لجر نم ةقدص هللا لبقي ا ايبن
 هلضف نم هلأسي همع نبا هاتأ لجر اميأ ١ يي ىبنلا لاقو ىناربطلا هاور «ةمايقلا موي هيلإ هللا رظنب

 ئىفطت اهنأل لضفأ رسلا ةقدصو ء«طسوألا» ىف ىناربطلا هاور «ةمايقلا موي هلضف نم هللا هعنم ءعنمف

 ملعت ال ىتح اهافخأف ةقدصب قدصت لجر هشرع ىف هللا مهلظي نيذلا ةعبسلا نمو برلا بضز

 ريغ نم لآأسي نم ١ :يىبنلا لاق «ةرشع ىواسي ةينامثب اًنيش عيبي نأ هتروصو «هنيمي تقفنأ ام هلام.

 حرش ىفو ةرورضل الإ لحت الف ةتيملاك مارح لاؤسلا : ءايحإلا ىف لاق «رمجلا لكأي امنأكف رف

 . «نمؤملا هيخأل هلاح وكشي نأ نمؤملل سب ال» : ةي ىبنلا نع ةرمج ىبأ نبال ىراخبلا

 نم زبخلا ءارشو حبصلا ةالص دعب دجسملا نم جورخلا عارسإو قوسلا ىلإ ريكبتلا : ةيناشلا

 زعاملا نيب ىشملا اذكو «رقفلا ثروي نيجعلا نم ريمخلا عنمو مفلاب جارسلا ءافطإو نيتاحشلا

 ىضر -ايلع ةا ىبنلا عمسو ١ :ضيرت]( © شيرُف فاليإل ] ةروس ًارقيلف دبالو ناك نإف «منغلاو

 ىنجوحت ال مهللا :لق اذك لقت ال : لاقف «كقلخ نم دحأ ىلإ ىنجوحت ال مهللا» : لوقي -هنع هَّللا

 . «اوباعأ اوعنم اذإو اوعنم اوطعأ اذإ نيذلا » : لاق مه نم : لاق «كقلخ رارشأ ىلإ

 هاور «هنم هللا ئربو هللا نم یرب دقف اموی نیعبرأ اًماعط رکتحا نم » : 5 یبنلا لاق : ةظعوم

 . مكاحلا

 ىضر - وه تام مث ةنس نوتسو ثالث هرمعو ب ىبنلا تام صاعلا نب ديعس : ىلوألا : ناتفيطل

 اميف هل ليق «رانيد فلأ نونامث هردقو هنيد ءافوب هضرم ىف ىصوأو نيسمحخو عست ةنس-هنع هللا

 هللاو «هلاؤس لبق هتجاحب هتأدہف ءایحلا نم ههجو یف همد یءازتی ینءاج لجر یف : لاق اهتفرص

 . ملعأ
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 لك وتلاو ةعانقلاو دهزلا : باب

 : لجو زع لاقو [۳۸ :ةبرمل] ليف الإ ةرخآلا ىف ايندا اَيَحْلا عاتم امف : ىلاعت هللا لاق

 ةنيزو نينس نامث وهلو نينس نامث بعل ةنس نيعبرأ ىلإ نينس نامثل ةفص لك : ىفسنلا نيدلا مجن لاق

 ىلع لبقأ اًقفوم ناك نإف «ةنس نيعبرأ غلب اذإف نينس نامث رثاكتو نينس نامث رخافتو «نينس نامث

 نأل رفكب عارزلا ىأ «هتابن رافكلا بجعأ ثيغ لثمك » :هلوقو ءاتيبم اًتارسح الإو اهل دوزتو ةرخآلا
 ةرخًآلا ىفو ارسكتم یأ اًماطح نوکی مث اًسبای ریصی یأ جیھب مث ضرألا یف ہرتسی نأ رذہلا عرازلا

 : ىبطرقلا لاق «ةرخآلل اهنم دوزت نمل ناوضرو هللا نم ةرفغمو ايندلا ىف بغر نمل ىآ ديدش باذع
 نوعضاخلا نوفئاخلا مه : لاق ةمايقلا موي ىلاعت هللا ءاسلجب ىنربخأ هللا ىبناي :لجر لاق

 مهل نولوقيف ةكئالملا جرخف ةنجلا ًالوخد سانلا لوأ مهف : لاق ءاريثك هللا نوركاذلا نوعضاوتملا

 طسبنو اهنم ضبقنف ايندلا ىف لاومألا انيلع تيضفأ ال بساحن ام ىلع نولوقيف باسحلا ىلإ اوعجرا
 هللا اوقتا» :ةَي ىبنلا لاق « نيقيلا اناتأ ىتح هانفرعف هللا رمأ انءاج نكلو روجنو لدعنف ءارمأ انك امو

 نورباصلا ءارقفلا : لوقيف انبر اي مه نم : ةكئالملا لوقتف «ىقلخ نم ىتوفص ةمايقلا موي لوقي هنإف

 باسحلا ىف ءاينغألاو نوبرشيو نولكأي ةنجلا نولخديف «ةنجلا مهلخدأ ىردقب نوضارلا نوقداصلا
 نوددرتی

 عجرف هضرقتسي ملف اًتيش هنم ضرقتسي قيدص ىلإ بهذف ةجاح ة5 ميهاربإ باصأ : ةدئاف
 كلأسأ نأ تيشخف ايندلل كتقم تفرع براي : لاقف كتبطعأل ىنتلأس ولو هيلإ هللا ىحوأف « اًمومهم

 الالح ايندلا بلط نم ١ : لج ىبنلا لاقو « ايندلا نم ةجاحلا تسيل هيلإ هللا ىحوأف ىنعنمتف اهايإ

 ؟رثاكت ايندلا بلط نمو « ردبلا ةليل رمقلاك ههجوو هللا ىقل هاج نم اًمفعتو ةلأسملا نع اًفافعتساو

 بلط ىف لذ ىف هسفن ماقآ نم : -هنع هللا ىضر -ليضفلا لاقو «نابضغ هيلع وهو هللا یقل ارخافتو
 . ةمايقلا موي ءادهشلا ىلإ هعفرو نيقيدصلا عم هللا هرشح لالحلا

 هدقتفا مث هللا ميلك ىسوم ىنثدح : لوقيو -مالسلا هيلع -ىسوم مدخي لجر ناك: ةياكح
 هللا ىحوأف «هلاح ىلإ هدري نأ هبر ىسوم اعدف اريزنخ خسم : لوقي لجر ءاجف هنع لأسف امايأ یسوم

 لكأي ناك هنأ عنص امب كربخأ نكلو كتبجأ ام هنود نمف مدآ هب ىناعد امب ىنتوعد ول یسوم ای هیلإ
 . نيدلاب ايندلا

 دجوف ةيرق ىلع رم -مالسلا هيلع - ىسيع نأ : سي ةروس ىف ىئالعلا ريسفت ىف تيأر : ةياكح
 مهنإف مهعداف ليللا ناك اذإ هيلإ هللا ىحوأف مهنع هللا لأسف نفد ريغ نم تاقرطلا ىلع اًتاومأ اهلهأ

 : لاق ؟مكتصق ام : لاق ىلاعت هللا حور اي كيبل مهنم دحاو : لاقف مهادان ليللا ناك املف .كنوبيجي
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 انيلع تلبقأ اذإ همأل ىبصلا بحك ايندلا انبحل : لاق « ملو : لاق ةيواهلا ىف انحبصأو ةيفاع ىفانتب
 نم مجلب نومجلم مهنأ : لاق ىنويبجي ال كباحصأ لاب ام : لاق ءاهيلع انيكب تربدأ اذإو اهب انحرف

 تررم لب مهنم تسل ىنإ : لاق « مهنيب نم ىنتبجأ تنأ فيكف : لاق دادش ظالغ ةكئالم ىدیأب ران

 مأ اهنم وجنأا ىردأ الف منهج ريفش ىلع ةرفشب قلعم انآو مهباصأ ام ىنباصأف باذعلا لوزن لاح مهب

 ال

 هنوئنهي تاناويحلا عيمج هءاج كلملا ناميلس ىلوت امل : ضايرلا رهز ىف ىفسنلا لاق : ةياكح

 دبع بح أ اذإ هللا نأ تملع دقو هئنهأ مل :تلاقف «كلذ ىف لمنلا اهبتاعف هيزعت تءاج اهنإف ةلمن الإ

 وهف هتبقاعام ىردي ال رمأب -مالسلا هيلع -ناميلس لغتشا دقو «ةرخآلا هيلإ ببحو ايندلا هنع ىوز
 رواشف تمت مل هتبرش اذإ : هل ليقو «ةنجلا نم بارش مايألا ضعب ىف هءاجو ةئنهتلا نم ىلوأ ةيزعتلاب

 لسرأف «هبجي ملف ذفنقلا فلخ سرفلا لسرأف هبرشي نأ هيلع اوراشأف اًبئاغ ناك هنإف ذفنقلا الإ هدنج

 ىف ءاقبلا نم ريخ زعلا ىف توملا نإف هبرشت ال : لاقف بارشلا نع ناميلس هلأسف هباجأف هيلإ بلكلا

 سرفلا تعطأ ال فيك : هل لاق «هؤام باطف رحبلا ىف بارشلا قارأو تقدص : لاق ءايندلا نجس

 . هبحاص الإ عيطي ال بلكلاو « اهبحاصب ودعت امك اهودعب ودعت اهنأل : لاق بلكلا نود

 هكلم طاسب ىلع -مالسلا هيلع -ناميلس رم : -هنع هللا ىضر -ىعباتلا لوحكم لاق : ةياكح
 لاقف ء«هيلع لزنف كلذب هللا هربخأف تاملك ثالث ناميلس ملكأ ىنآ تددو : لاقف ثارحب حيرلا ىلع

 « ءاوس تنأو انأف هبعت دجأ ال انأو «سمأ ةذل دجت ال تنأ هللا ىبن اي : لاقف تاملكلا نع ىنربخأ :

 ام ردق ىلع بساحأ انأو كاطعأ ام ردق ىلع بساحت تنأو ءاوس نحنف تومأ انأو تومت تنأو

 . اهيف عوجرلا كتلأسل كتبه ىف عجرت ال ميرك كنأ الول براي : لاقو «ناميلس ىكبف ىناطعأ

 هللا ىحوأف هبر لأسف ىنقزري نأ كبر لأسا ىسوم اي : ليئارسإ ىنب نم دابعلا ضعب لاق : ةياكح

 لكأ دق عبسلا دجو ىسوم حبصأ املف اريثك لب براي : لاقف ءاًريثك مآ تلأس اليلتآ ىسوم اي هيلإ
 ىف ناک ام لکو اریثک هل تلأس كنإ یسوم ای : لاقف عبسلا هلکأف اریثک هل كتلأس براي : لاقف «لجرلا

 . ليلق وهف ايندلا

 رحبلا طاش ىلإ -مالسلا هيلع -ىسوم جرح :-امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق : ةياكح

 كمسلا عقتف همنص ركذي رفاكلاو اًيش ديصي الف هبر ركذب نمؤملا كمسلا ناديصي ارفاكو اتمؤم دجوف
 ضوح اهيف اذإف ةنجلا ىلإ رظنف « ىسوم اي رظنا هيلإ هللا ىحوأف كلذ نم ىسوم بجعتف هتكبش یف

 اهيف مهنج هل لثمو «هللا الإ هددع ىصحي ال ام ناتيحلا نم هيف نمؤملا مسا هيلع بوتكم بهذ نم

 هيلإ هللا ىحوأف هللا الإ هملعي ال ام براقعلاو تايحلا نم هيفو رفاكلا مسا هيلع بوتكم ران نم رصق

 «لجرلا ىكبف ةنجلا ميعن نع الدب اًناتيح كيلإ قوسأ نأ كيلإ بحأ امهيأ نمؤملا ىدبعل لق ىسوم اي
 . ناتيحلا فيكف كاضر ىف اعمط تربص قزرلا ىنع تعنم نإ براي : لاقو
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۲٦4 

 « ارمز ارمز ةلجلا ىلإ نوبهذي سانلاو تماق دق ةمايقلا نأك تيأر : نيفراعلا ضعب لاق : ةياكح

 : تلقف مهنيبو ىنيب ةكثالملا تلاحف مهعم نوكأل تبهذف اهجو سانلا نسحأ نم ةفئاط ىلإ ترظنف

 ناصيمق كل تنأو ءادحاو صيمق هل ناك نم الإ مهعم نوكي ال نوقباسلا ءالؤه :اولاق ؟ملو مهل

 . فنص لك نم دحاو الإ كلمي ال راصف اًبوعرم ظقيتساف نانثإ ءىش لك نمو

 اذه ىنافك ىذلا هلل دمحلا : لاقف اًبوث دحأ سبل ام : يَ ىبنلا لاق دعس نب لهس لاق : ةدئاف

 .( هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ال ةوق الو ینم لوح ريغ نم هینقزرو

 ءامسلا ىف ايقتلا نيكلم نأ -هنع هللا ىضر -ىدنقرمسلا ثيللا وبأ لقن :ىلوألا : ناتظعوم

 دلبلا ىف : لاق وهام : لاق بيجع ءىشب ترمأ : لاق ديرت نيأ ىلإ رخآللامهدحآ : لاقف ةعبارلا

 قوس نآ یبر ینرمأف مهرحب یف دجوت ملو ةکمس یھتشا دقو هتافو تند دق یدوهی لجر ینالفلا

 هل تيقب دقو ءايندلا ىف اهب هللا هأفاك الإ ةنسح لمعي مل هنأل كلذو «ةكمس هل داطصيل ناتيحلا هيلإ

 انأو رخآلا كلملا : لاقو ةنسح هللا دنع هل امو ايندلا نم جرخيل هتوهش هغلبي نأ دارأف ةدحاو ةنسح

 هتافو تند دقو اهيلع هأفاك الإ ةئيس لمع ام حلاص لجر ىنالفلا دلبلا ىف بيجع رمأب ىبر ینثعب
 هبنذ هنع هللا رفكيف كلذ ىلع نزحيل تيزلا قيرأ نأ ىبر ینرمأف دحاو بنذ هيلع یقب دقو اتیز یهتشاف
 ( © هری اريح ةَرَذ لاقثم لمعي نمف: یلاعت هلوق یف بعک نب دمحم : لاق «هیلع بنذ الو هاقلیف

 وه [۸ :ةزلزلا] 4 © هري رش ةَرَذ لاقثم لمعي نمو إل ايندلا ىف هريخ باوث رفاكلا وه [۷ :ةلزلزلا]
 ‹ ىكبي هتيأرف ىقسلا رسلا ىلع تلحد :دينجلا لاقو ءةرخآلا نود ايندلا ىف هرش ءازج ىري نمؤملا

 «معن : تلق دربي ىتح زوكلا كل قلعأفأ ةراح ةليل هذه : تلاقو ةحرابلا ىنتءاج : لاقف هتلأسف

 تذخأف دربملا برشي ال نمل :تلاقف تنأ نمل تلقف اهنم نسحأ رأ مل ءاروح ىمانم ىف تیأرف

 . ضرألا هب تبرضو زوكلا

 رظنف جئاه دسأ اذإف ةزافم ىف ريسي لجر لثمك ايندلا لثم» : -مالسلا هيلع -ىسيع لاق : ةظعوم

 هيف هسفن حرطف ارب ىأر دسألا هكردأ املف أجلم سيل ةزافملا اذإف همامأ رظنو هديري دسألا اذإف هءارو

 دسألاهسفن ىف : لوقيف اًتابعث ىأرف بجلا لفسأ ىلإ رظنف بجلا قوف دسألا فقوف ةرجشب قلعتف

 اذإو ءنينصغب قلعم اهلصأ اذإف هب كسمتأ لصأ اهل له ةرجشلا ىلإ رظنأ ىتح ىتحت نابعشلاو ىقوف
 ناصغأ نم نصغ ىلإ رظن ذإ هيف وه اميف اركفتم لازي الف نيقرعلا ىف ناعطقي ءاضيب ةرأفو ءادوس ةرأفب
 لثم اذهف كلهيف ةرجشلا قرع ناترأفلا عطقت ىتح ءىشب رعشي الف اهنم لوانتيف ةرمث هيلع ةرجشلا
 هلجأ ناعطقي راهنلاو ليللاف ناترأفلا امأو هلجأف ةرجشلا امأو توملا كلمف دسألاامأ « ايندلا بلاطل

 سيلي -مالسلا هيلع -ىسيع ناكو «ايندلا ماطحف ةآرملا امأو رانلاف نابعثلا امأو ربقلا وهف بجلا امأو

 ىالجر یتبادو ضرألا تابن یماعطو رمقلا یحارس : لوقیو ریعشلا لکأیو رجحلا دسوتیو رعشلا
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 نوراه اهيبأ نم اهوخأو ةدباع ةدهاز كلذك تناكو -اهنع هللا ىضر -ميرم همأو ىلشم ىنتغا لهف

 . ةنس فلأ امهنيب ناكو ىسوم ىخأ نوراه مساب هومس اًضيأ كلذك

 لعجف موي رطملاو قربلاو دعرلا هيلع دتشا -مالسلا هيلع -ىسيع نإ : ءايحإلا ىف لاق : ةياكح

 دسأ هيف اذإف هاتأف لبج ىف راغب اذإف ءاهكرتف ةأرما اهيف دجوف اهاتأف ةميخ ىأرف هيلإ أجلي اًئيش بلطي
 هللا ىحوأف ىوأم ىل لعجت ملو یوأم ءیش لکل تلعج یھلإ ای :لاقو هسأر یلع هدي عضوف میظع
 ىف داهزلا نيأ ىداني ايدانم نرمآلو ةمايقلا موي ءاروح ةئام كنجوزألو ىتمحر رقتسم ىف كاوأم هيلإ

 . ميرم نبا ىسيع دهازلا سرعاوروز ايندلا

 قحلي نأ لبق هلتقف دسأ هفلخو ةلازغ بلطي الجر مانملا ىف تيأر : نيحلاصلا ضعب لاق : ةياكح

 «كلذ نم بجعتف هسأر دنع ةلازخلا تفقو ادحاو دسألا لتق املكو ةئاملا مامت ىلإ اذكهو ةلازغلاب

 «دحاو دعب ادحاو مهلتقأ اهبالط ءالؤهو ايندلا ىه ةلازغلاو توملا كلم انأ بجعت ال :دسأللا لاقف

 دارجلاف ءدودلا نم اًسضوع هللا هلعج : ليق ؟بهذ نم ادارج بويأ ىلع هللا رطمأ فيك : ليق نإف

 قلخيف رحبلا ىف هبونذ ىقلت ضيرملا نأ كلذو بونذلا نم قولخم هنأل ىصاعلل ةبوقعو عئاطلل ةمعن
 . ىلاعت هللا نذإب ادارج مث ادود راص تام اذإف حاسمتلا اهنم هللا

 : لوقيف موي لك اهديري نم ىلع ايندلا ضرعي سيلبإ نإ لحنلا ةروس ىف ىئالعلا ركذ : ةظعوم
 ةبويعم اهنأ : لوقيف نحن :اهباحصأو اهقاشع لوقيف هرسي الو همهيو هعفني الو هرضي اًتيش یرتشی نم

 اهتيرتشا ىنإف ةنجلا نم مكبيصنب نكلو رانيدلاب الو مهردلاب سيل اهنمث :لوقيف سأب ال :نولوقيف
 ىلع اهايإ مهعيبيف معن :نولوقيف اهب ةنجلا تعبو هباذعو هطخسو هبضغو هللا ةنعلب ءايشأ ةعبرأب
 امهل بصنو نيرادلا قلخ ىلاعت هللا نأ راربألا ةنيفس ىف تيأرو « ةراجتلا تسب : لوقي مث «كلذ

 ايندلا لالدو «سفنلاو لاملا لذبو «ديحوتلا اهنمثو ىلوملا اهعئابو ب دمحم ةنجلا لالدف نيلالد

 نكسمو نيرورغملا ثاريم ايندلا : ءامكحلا ضعب لاقو نيدلا كرت اهنمثو نوبغارلا اهيرتشمو سيلبإ

 داز «نيقتملا ةلبزمو نينمؤملا نجسو نيرفاكلا حارمو نيقسافلا ناديمو نيبغارلا قوسو نيلاطبلا

 . نيملاعلل ةعرزمو هفلم

 مكنمطحي ال مكنكاسم اولخدا لمتلا اهيأ ايإل : ةلمن تلاق لمنلا ىداوب نادينسرم امن ةغيطل

 ىلإ ليمت نأ مهبولق ىلع اًفوخ كلذ : تلاق امنإو ٠١ رمنا] 4 6® نورعشي ال مهو هدونجو نامْيَلس
 اي نظت تنأف ككلمب لغتشملا ىنافلا اهيأ مالسلا كيلعو :تلاق اهيلع ناميلس ملس ملف ايندلا

 اًقنص نوعبرأ مدقم لك دي تحت «مدقم فلأ نوعبرأ ىل ةفيعض ةلمن انأف اًيهنو ارمأ كلذ نأ ناميلس
 ةبيصم راد ايندلا نأل : تلاق داوسلا نوسبلت فيك : لاقف برغملاو قرشملا نم فنص لك لمنلا نم

 ةمدخلا ةقطنم هذه :تلاق ‹ كطسو ىف ىذلا زحلا اذه امف : لاق داوسلا بئاصملا لهآ سابلو
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 امف : لاق ىلوأ مهنع دعبلاف ةلفغ ىف مهنأل : تلاق قلخلا نع نودعبت مكلاب امف : لاق ةيدوبعلل

 وأ ةبح :تلاق نيلكأت مكف : لاق ءاهنم جرخناذكهو ايندلا ىلإ اندلو اذكه : تلاق ةارع مكلاب

 ىنم ىبلطا : لاق هرهظ فخ هلمح فخ املك رفاسملاو رفس ىلعانأل :تلاق ؟ملو : لاق نيتببح

 ىو ىقزر ىف دز :تلاق بلطلا نم دبال : لاق ءزئاج ريغ كنم بلطلا و زجاع تنآ : تلاق ةجاح

 كمساام :لاق نيجاتحملا حئاوح ىضقي هللا نإ : تلاق ىدي ىف نوي ايش یبلطا :لاق یرمع

 ةياور ىفو ةيحاط اهمسا ةياور ىف ةرخآلا ىف مهبغرأو ةرحاسلا ايندلا نم ىباحصأ رذنأ ةرذنم : تلاق

 هانعم ملعت :تلاق ةنجلا نم هنأل متاخلا :لاق ككلم ىف تيتوأ ام رخفأ ام ناميلس اي : تلاق مث «رح

 نم طاسب معن :لاقاذه ريغ له : تلاق مث متاخلا صف ردقب كدي ىف ايندلا نم كانيطعأ ىذلا ىنعي

 لاق « لوزي ادغو مويلا حيرلا لثمك كعم ام عيمج نأ ىلع هيبنت اذه : تلق «حيرلا رهظ ىلع ةنجلا :

 لاق ريسملا لجعتسم تنأو ريطي كرمع نأ ىلإ ةراشإ اهيف : تلاق رهش اهحاورو رهش اهودغ نإف :

 نجلاو سنإلاب ىنيربخأ :لاق ريغلا ةاجانم نع هللا ةاجانمب لغتشا :تلاق «ريسلا قطنم ىنيملع
 صقب سنأتسا ىنإ : لاق « ىتمدخب تنأ لغتشاف كتمدخب تلغتشا قلخلا نأ ىلإ ةراشإ هيف : تلاق

 مسالا نع كينغي ىمسملاب سنأتسا : تلاق هللا مسا هيلع نأل متاخلا .

 هيلع -ميرم نب ىسيع ىأرف هيلع بتكي ام ردي ملف همتاخ ىلع شقني نأ لسحلا دارأ : ةدئاف

 بهذت اهنإف «نيبملا قحلا كلملا هللا الإ هلإ ال هيلع بتكا : لاقف كلذ نع هلأسف همانم ىف -مالسلا

 متاخو ليكولا معنو هللا ىبسح كلام مامإلا متاخ شقن ناكو ليجنإلا ةمتاخ ىهو نزحلاو مغلا كنع

 نم لضفأ متختم نم ناتعكر-هنع هللا یضر - ذاعم : لاقو بات لجأ لكل -مالسلا هيلع - ىسوم
 ىواد هنأل : تلاق .ال : لاق دواد كوبآ ىمس امل ىردتأ : ةلمنلا تلاق مث متختم ريغ نم ةعكر نيعبس

 كيبأب قحلت نأ كل نآو بلقلا ميلس كنأل :تلاق .ال : لاق ؟ناميلس تيمس امل ىردتأ : تلاق هبلق

 ريغب كسمأ وأ ننماف انؤاطعاذه» باوجلا جرخف كلملا ىف هبر نم ةلاقإلا بلط كلذ دنعف دواد

 . «باسح

 امف ةنس نيسمخ كلملا هنع عزنت نأ هبر نم ةلاقإلا بلط ناميلس اذه ىرشبلا كل نمؤم اي ةفيطل
 الب ىبنلا دلومو ناميلس توم نيب ناكو كرمع ةدم هظفح بلطت تنأ «ناميإلا كنم عزني فيكف هعزن

 . ةنس ةئامعبسو فلأ

 لجر اذإ رحبلا ىطاش ىلع -مالسلا هيلع -رضخلا امني :هبنم نب بهو لاق ىلوألا :ظعأوم
 هعابف هذخأف ءاهايإ كتبهو دقو ىسفن الإ كلمأ ال : لاقف هلل ايش ىنيطعت نأ هللا تحب كتلأس : لاقف

 انأ : لاق تنآ نم هللا قحب ناتسبلا بحاص : لاقف ءاًميظع المع هيف لمعف هلمعتساف ناتسب هل لجرل

 كالتبا ىتح اًتكسم اهتذختاو ايندلا تبلط رضحخ اي ىدونف دجسف هللا هجول رح تنأ : لاقف رضخلا

 . ةرجش سرغو ةعموص ىنب دق ناك هنأ كلذو قزرلاب
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 ةنيز لكب هل تنيزت دق ةأرما ةروص ىلع بلاط ىبأ نب ىلعل تلثمت ايندلا نأ ربخلا ىف ءاج : ةيناثلا
 ترا رشک نا یت رم یک ی: ےل ینا تلا لا ارم ا نا یھ یز

 تقدص : لاق ىراد رادلا : تلاق «یراد نم یجرخا مارح ةقلطملا مالكو ىتقلطم تنآ : لاق ینملک

 اعرد هل دجت ملف -مالسلا هيلع -فسوي عم ةخيلزك هصيمق دقل هفلخ تجرخف اهكرتو جرخف
 : اًرعش دشنأو یریغ یعدخا :لاق یلع ای ینم تملس : تلاقف

 ىلجني سيل اهمه اراد دباكأ ٠ ىتم ىلإ تلقف ايندلا ىلع تبتع
 ىلع ىنقلط ذنم مكيلع تبضغ ىننأل ماركلا نبا اي معن تلاقف

 : ىلع لاقو «رورسلا نم ىريامب ادغ هانيع ترق مويلا ايندلا ىف دهز نم عننا لاقو

 اهباذتجا نهمه بالك اهيلع ةليحتسم ةفيج ال, ىه مر
 اهبالك كتعزأن اهبذتجت نإو ا ت يک نف

 ىبنلا ناكو < ءايبنألا قالخآ نم اصعلا ىلع ؤكوتلا :-امهنع هللا ىضر- سابع نبا لاق : ةدئاف

Eىف جرخ نمو ءايبنألا ةنسو نمؤملا ةمالع نماصعلا 5# ب هنعو اهيلع ءاكتالاب رمأيو اهيلع ًأكوتي  

NER ES NANE E 

 مس تاذ ىأ ةلمهملا مضت ةمح تاذ :ىوامربلا لاقو «ةكئالملا نم نوعبسو ةعبس هعم ناكو هلزنمو

 بيزو ايلا هش ناصح ةا واكل: ع للا ن ر ىرهلا خلا لاقوة ت ر لاو ةخلاك

 رجافلا هنم عشخيو «ناطيشلا اهبحاص نم برهيو ءافعضلل نوعو <« ءادعألا ىلع حالسو ءاحلصلا

 ربكلا نم هلدع اصعلا ذخأي ملو نيعبرأ غلب نم» : يب هنعو «ىعأ اذإ ةوقو ةلبق اهبحاصل نوكتو

 . «بحعلاو

 ةعانقلا ىف : لصف

 ىف راجا إو ل ةعانق ىف ىأ < ٠١[ نيففطملا] ©9 ميعن ىف راربألا نإ : ىلاعت هللا لاق

 وهو نأ وأ ركذ نم احلاص لمع نمل : یلاعت لاقو «عمط یف یآ رطل ( ©0 ويجج
 دارملا :نيرسفملا نم ريثك لاق : ةيريشقلا ةلاسرلا ىف لاق ۷ لحلا]4 ةبيْط ةايح هنييحنأف نمؤم

 C۸ :ءا رشا] ( ©0 نييحي مث ىنتيمي ىذّلاو إ ىلاعت هلوق ليقو «ةعانقلا ىه ايندلا ىف ةبيطلا ةايحلاب

 4 اديدش اباذع ةبذعأل] : ىلاعت هلوق ىف «دينجلا لاقو « ةعانقلاب ىنييحيو عمطلاب ىنتيمي ىأ

 . ةعانقلا بوث هنمرحألو عمطلا بوث هنسبلأل ىأ ١" رسننا]

 ول: یسوم هل لاق ءرضخلا هماقأو رادجلاب ىسوم رمامل: ةيريشقلا ةلاسرلا ىف لاق ةغيطل

 ىذلا بناجلا راصف امهنيب فقوف اًيبظ رضخلا اعد ةيرقلا نم اجرح املف# ارجأ هيلع تذختال تئش
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 كنأل : لاقف كلذ نع ىسوم هلأسف « ايرط اًمحل ىسوم ىلي ىذلا بناجلاو ايوشم اًمحل رضخلا ىلي

 ىوشم كمسو زبخ امهدحأ ىلع ناقبط ءاوهلا نم امه ءاج قئاقعلا ىف :لاقو تعنق انأو تعمط

 انآ لاقو رضخلا مسبتف ىسوم ىدي نيب عقوف ىرط كمس هيلع رخآلاو « رضخلا ىدي نيب عقوف
 هضرعواًعارذ نيسمخو نيتئام هلوط ناك رادجلاو ةيكاطنإ ىه ةيرقلاو «ربصت مل تنأو تربص

 ىوتساف كلذ ىف ىسوم هدعاسف هدعاسب رضخلا هعفدف سانلا قيرط ىلع لام دق ناكو عارذ ةئامعبس

 . ناک امک

 اي٠ لاقف تالا نيلأ بلا تأ ان األ دام يع للا يتضرر ت ةن لاف باخ

 نيملعت له هللا كتدشن : لاق معن :تلاق هتيب لهأ لجرلا لاحب سانلا ملعأ نأ نيملعت تسلأ ةصفح

 ةيشع اوعبش الو «ةيشع اوعاج الإ ةودغ هلهأو وه عبشي مل ةنس اذكو اذك ةوبنلا ىف ثبل +: ىبنلا نأ
 لالب هيتأيف هبايث لسغي ناك يب ىبنلا نأ نيملعت له هللا كتدشان : لاق معن : تلاق ةودغ اوعاج الإ

 لاح اهركذي لاز امف هللا كتدشان : لاق معن : تلاق ةالصلا ىلإ هب جرخي اًبوث دجي الف ةالصلاب هنذؤيف

 ءايندلل ةرخآلا الو ةرخآلل ابندلا كرت نم مكريخ سيلا : ايب ىبنلا لاقو اهاكبأو ىكب ىتح ةي ىبنلا

 . «هذهو هذه نم ذخآ نم مکریخ نکلو

 هللا ىلع لک وتلا یف :لصف
 نأ بحأ نم ١ > ىبنلا لاقو « ٣[ :قالطلا] ( هبسح وهف هللا ىلع لك وتي نمو # : ىلاعت هللا لاق

 ىأ «ىلاعت هللا لعفب اضرلا وه لكوتلا : ىرصبلا نسحلا لاقو «هللا ىلع لك وتيلف سانلا ىوقأ نوكي

 . بابلا رخآ ضيوفتلاو ميلستلاو لكوتلا نيب قرفلا ىتأيسو هللا ىلع بلقلا دامتعا

 «رانيد فلآ نيدلا نم هيلع عمتجا ةرصبلا لهأ نم ًالجر نأ قثاتعلا تاتخ د تیا . ةباكکح

E O I LT REE Eاوعفرا یب  

 دق نويدمو بيرغ دجسملا ىف لوقي ًالئاق تيأرف اًمئان تنك : لاقف كلذ نع هلأسف رانيد فالآ ةثالث

 عفرأ نأ هللا ذاعم : لاقف « نالف انو انتئاف تدفن اذإف رانيد فالآ ةثالث هيلإ عفداف انيلإ هتصق عفر

 . ىلإ كلسرأ نمل الإ ىتصق

 مث برغملاب رخآلاو قرشملاب امهدحأ ءامسلا نم الزن نيكلم نإ :ًاضيا قئاقع ىه لان ةياكح

 ىنلسرأ قرشملا ىف :لاق تنك نيآ هبحاصل امهدحأ : لاقف ءامسلا ىف ايقتلاف راهنلا رخآ ىلإ عجر

 ناوضر اهعمسف رانيد الو مهرد هل سيل برغملاب ريقف لجر رادب هلعجأو ضرألا رارق نم زنكلا

 ىذلا ريقفلا كلذ راد ىلإ بهذأ نأ ىنرمأ ىلاعت هللا نإ كلذ نم بجعأ ىتصق :لاقف ءةنجلا نزاخ
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 مهرد لك ددعب ةنجلا ىف اروصق ىنبأ نأ ىنرمأ مث رانيد مكو مهرد مك زنكلا دعأو هراد ىف زنكلا راص

 بحاص اهب تمركأ ىتلا ةماركلا هذه ىلع انعلطأ انبر : ناكلملا لاقف ريقفلاو زنكلا بحاصل رانيدو

 اًيضار ىنلعج ىذلا هلل دمحلا : هبحاص لاق زنكلا فسح امل : ىلاعتو هناحبس لاقف « ريقفلاو زنكلا

 . هريغ ىلإ ىنجوحي ًالام هتنازخ ىف نإ : لاق لب زنکلاب حرفي ملف ريقفلا امأو ءهردقب

 املف ءارضخ ةقرو اهمف ىف ةلمن دجوف رحبلا ىطاش ىلإ -مالسلا هيلع -ناميس حرخ ةياكح
 اهلأسف «تعجر مث ًاليلق اهب تصاغو اهرهظ ىلعاهتلمحف عدفض تجرخ ءاملا ىلإ تلصو

 دقو ةدود اهطسو ىفو ءامص ةرخص رحبلا ىف هللا ىبن اي : تلاقف كلذ نع -مالسلا هيلع -ناميلس

 قشنتف ةرخصلا ىلإ ىنلمحيف عدفضلا ةروص ىلع اكلم قلخو نيترم موي لك اهقزرب هللا ىنلكو
 امك مهللا «ىنسني مل قزرلا نمو ىننكسآ رحبلا ىفو ىنقلخ نم ناحبس لوقتو ىنم ةدودلا اهذخأتف
 . كتمحرو كوفع نم ج; دمحم ةمأ سنت الف كقزر نم ىنسنت مل

 هراقنمب برضي یمعآ اریط انیآرف ل ىبنلا عم تجرخ : -هنع هللا ىضر -رسنأ لاق : ةياكح

 تنأ مهللا : لوقي» :لاق ملعأ هلوسرو هللا : تلق «لوقي ام ىردتأ» : يب ىبنلا لاقف «رجش ىلع

 ىلع هراقنمب برض مث ىمف ىف تلخدف ةدارج تلبقأف تعج دقو ىرصب ىنع تبجح دقو لدعلا
 .«هافك هللا ىلع لكوت نم لوقب هنإ» : لاق ال : تلق «لوقيام ىردتأ» : + لاقف «رجشلا

 فيغر هراقنم ىف ًاريط تيآرف جحلا ىلإ تجرح : -هنع هللا ىضر -رانید نب كل لاق ةياكح

 مف ىف هبكسف همف ىف ءامب هءاجو راط مث ةمقل ةمقل همقلي راصو قوثوم خيش ىلإ ءاجف « هتعبتف
 ىلع تربصفانهاه ىنوطبرو صوصللا ىذخأ جاجحلا نم : لاق تنأ نم : هل تلقف «خيشلا

 ىل هللا لسرأف ىنمحراف رطضم انأف هاعد اذإ رطضملا ةوعد بيجي نم اي : تلق مث مايأ ةسمحخ عوجلا

 . انيضمو هقاثو نم هتللحف : كلام لاق بارغلا اذه

 هل اوحرطف طق ءاجف «اماعط هباحصأ عم لكأي ناک هنأ ١ سابع نبا نع ناکلخ نبا کذ ةيکح

 ىلإ لجر هعبتف تارم سمخ اذكهو «ىرحخأ ةمقل هلاوحرطف عجر مث اًعيرس بهذو اهذخأف ةمقل

 كرتو هللا ىلإ نسحلا وبأ خيشلا عطقناف هيدي نيب ةمقللا مضي وهو ىمعأ اطق هيف دجوف بارخ تيب

 نوداطصي مهو نييراوحلاب رم -مالسلا هيلع -ىسيع نأ ىزارلا ريسفت ىف تيأرو «باستکالا
 اوكرت املف هب اونمآف ىسيع :لاق ؟تنأ نم :اولاقف سانلا داطصن ىتح اولاعت مهل :لاقف «كمسلا

 « اًقيغر دحاو لكل جرخأف ضرألا ىلع برضف كلذب -مالسلا هيلع -ىسيع اوربخاف اوعاج ديصلا
 نم لكأي نم :لاق انم لضفأ نم :اولاقف ءاملا جرخف ضرألا ىلع هديب برضفانشطع :اولاق مث

 ‹ لايعلا رثكو لاملا ةلق وه :-هنع هللا ىضر - رمع لاق ءالبلا دهج نم. ىبنلا ذوعت: ةدئأف

 نإف « ىوعت ةرهو ملظملا جارسلاو ةمصاخملا ةأرملاو ىطبلا لوسرلاو ءوسلا راجلا وه :هريغ لاقو
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 رصعلا ىلص ىتح تبرغ ام دعب سمشلا هيلع هللا در -مالسلا هيلع -ناميلس نأ ىف ةمكحلا ام : ليق

 لکو ل ادمحم نأ باوجلاف ءءاضق حبصلا ىلص لب ىداولا ىف مان نيح هيلع اهدر ام ب دمحمو

 الف تقولا هيلع مكح نايملس نأ نسحألا وهو رخآ باوجو «ىشبحلا لالب وهو قولخم ىلإ هتظقي

 عم هتمأ نمو هنم ءاضق هريغ ىفو «هيف ةالصلا حصتف تقولا ىلع مكح دمحمو هيف الإ ةالصلا حصت

 : -ىلاعت هللا همحر - لئاقلا داجأ دقلو «تاقوألا ضعب ىف هل تدر دق اهنأ

 اجرفأو قش هيدي نیب ردبلاو هل تدراهبورغ دعب سمشلاو

 هللا دعو ىلإ نكست نأ لكوتلا : لاقيف ضيوفتلاو ميلستلاو لكوتلا نيب قرفلا ام : ليق نإف

 . لجو زع هللا مكحب ىضرت نأ ضيوفتلو هللا ملعب ىفتكت نأ ميلستلاو

 ءاسنلا ركذو ةنايخلا كرتو ةنامألا ظفح : باب

 طاوللا نم ريذحتلاو قالطلا مذو جاوزلا لضفو

 عبس نم متقزرو حبس نم متقلخ ذب هلوق نايبو ةعارزلا لضفو

 : ىلاعت لاقو :٠١ ءاسا] اهلها ىلإ تاناَمألا اوُدؤت نأ مكرمأي هللا نإ : ىلاعت هللا لاق

 ٠١ :لحنلا] هللا دهعب اوفوأو إل

 لوألا مويلا لجرلا ىسنف هناكم ىف هيتأي نأ ة5 ىبنلا دعاو الجر نإ : «ءايحإلا» ىف لاق ةياكح

dSتققش یتف ای» : لاقف هناکم  a E 

 4 دعولا قداص ناك هنا ليعامسإ نع ةياكح : ىلاعت هلروق ىف نيرسفملا ضعب د ركذو «كرظتنأ

 : لاقو هءاج مث ةنس هيف سلجف كيتآ ىتح ناكملا اذه ىف سلجا : هل لاق الجر نإ : ليق « [٤٥:ميرم]

 هل لئاقلاو ىناليكلا رداقلا دبع خيشلا نع هنع هتيأر اذه لشم «ةنس هنع باغف كيتآ ىتح كناكم

 باوجلاف « كلذب ليعامسإ صخي ملف دعولا قداص وهف ىبن لك : ليق نإف -هنع هللا ىضر -رضخلا

 فو ىذّلا ميهاربإو إ : ىلاعت هللا لاق « ءافولا تيب نم هنأل اهب ىفوف هدابعل ةريثك ديعاوم نم رركت
nm٣۷[ :مجنلاا  , 

 : ةعامج هل لاقف ةن ىبنلا ةرايزل نميلا لهأ نم لجر جرح : داكفألا ضور ىف لاف : ةياكح
 دارأو كلذ لعف املف ةلاسرلا غلبي ىتح قيرطلا نم عجرف ىسن ةنيدملا لخد املف ركب ىبأ ىلع ملس

 «رمعو ركب ابأو *2ىبنلا ىأرف مانو ة5ىبنلا ربق ىلإ عجرف تلحر دق ةلفاقلا دجو ةكم ىلإ باهذلا

 هللا لوسر اي : تلق ءافولا ابأ اي : لاقو ىلإ تفتلاف معن : لاق ؟هللا ىبن اي لجرلا اذه : ركب وبأ لاقف

 مارحلا دجسملا ىف ىنتيأرف تبهتناف تعفرف ىديب ذخأو ءافولا وبأ تنأ :لاقف سابعلا وبأ ىتينك

 . جاجحلا ءاج ىتح مايأ ةينامث ةكمب تمقأف
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 -امهنع هالا ىضر -سابع نب ورمع نبأ نع ةءارب ةروس ىف ىئالعلا ريسفت ىف تيأر : ةدئاف
 قفانم رهف هيف نك نم ةثالث : تلق كنإ هللا ىبن اي : انلقف ةَ هللا لوسر ىلع ةعامج عم انلخد : الاف

 ‹ ناخ نمتئا اذإو فلخأ دعو اذإو بذك ثدح اذإ « قافنلا ثلث هيف ناك نهنم ةلصحخ هيف تناك نمو

 ام ١ : لاقو اإ ىبنلا كحضف سانلا نم ريثك نهنم ملسي ملو نهضعب نم وأ نهنم ملسن ال نأ اننظف

 كءاج اذإإ» : ىلاعت هلوق كلذلف بذك ثدح اذإ : ىلوق امأ «نيقفانملا نهب تصصخ امنإ نهلو مكل

 «ءارب كلذ نم متنأ مكيلع ال» : لاق هللا لوسر اي : انلق كلذك متنأفأ ١(« :نوقفانلا ] ةيآلا ( نوقفانملا

  هلضف نم اناتآ نم هللا دهاع نم مهنمو إل : ىلع هللا لزن اميف كلذف «فلخأ دعو اذإو» : هلوق امأو

 ال» : لاقف هانيفو اًئيش هللا اندهاع ول هللا لوسر اي ال :انلق كلذك متنآفأ ثالثلا تايآلا[١۷ :ةبرلا]

 ىلع ةنامألا انضرع الإ : هللا لزنأ اميف كلذف «ناخ نمتثا اذإ ىلوق امأو « ءارب كلذ نم متنأ مكيلع

 لستخي نم نمؤملاف هنيد ىلع نمتؤم نمؤم لكف ۷١[« :بازحالا] ةيآلا  لابجلاو ضرألاو تاومّسلا
 .«ءارب كلذ نم متنأ مكيلع ال» : لاق هللا لوسر اي معن :انلق كلذك متنأفأ « ةينالعو ارس ةبانجلا نم

 املف مهريغو ءارقفلل ةميلو نعنصيل نجسلا نم جرخ نإ -مالسلا هيلع - فسوي رذن : ةياكح
 «ريغصلاو ريبكلا عمتجاف سانلا عمجو ارهش اًماعط عنصف ليربج هركذف هرذن ىسن نجسلا نم جرخ

 ديرج نم تيب ىف ءايمع زوجع : لاق ؟وه نم :فسوي لاقف دوصقملا هرضحي مل : ليربج لاقف
 : لوقي لاحلا ناسل دشنأو «هسفنب رضحي فسويل لق : لوسرلل تلاقف الوسر اهيلإ لسرأف «لخنلا

 مكيلع ميسنلا نم راغآ ىلإ ةيحت ميسنلا نم ىلاوثعبت ال

 ءانترعد ىرضحا زوجعلا اهتيأ :لاقو ءاهيلإ فسوي بهذف كلذب هربخأو هيلإ لوسرلا عجرف
 لاقف كيمدق ىلع رهاوجلا انرثنو كيلع انمعنأ ام لاط زوجع اي كلوق نم ىديس اي كلوق نيأ : تلاقف

 سلجملا ىف قبي مل ترضح املف ءاهل ةمحر فسوي ىكبف اخيلز انآ : تلاق لالذإلا اذه ام : فسوي

 تعجر ديرأ ام لعفت مل نإ اًريثك اذه نم انكلم دق : تلاقف علخلا فسوي اهيلع علخف اهل ماق الإ دحأ

 اهانمركأ دق : لاق لیربج لزنف « یل اًجوز نوکت نأو یبابشو یرصب :تلاق وه ام :لاق یناکم

 . لاحلا ىف اهجوزتف جاوزلاب تنآ اهمركأف اهبابشو اهرصب درب كلجأل

 اهمانم ىف تأرف رهش فصن رصم نيبو اهنيب ناكو كولملا تانب نم ةخيلز تناك : لبق ةياكح
 رأ مل ىمانم ىف ةروص تيأر : تلاقف « كلذ نع اهوبأ اهلأسف اهنول ريغتف اهبلقب هبح قلعتف فسوي

 ىذلا قحب :هل تلاقف ىناثلا ماعلا ىف هتأر مث كل هتبلطل هناكم تفرع ول : اهوبأ لاقف ءاهنم نسحأ

 ديدحلاب اهوبأ اهديقف ءاهلقع ريغت دقو تظقيتساف ىريغ ىراتخت الف كل انأ : لاق تنأ نم كروص

 اهلقع حص دقو تظقيتساف رصمب : لاق تنأ نيأ كروص ىذلا قحب : تلاقف ثلاثلا ماعلا ىف هتأر مث

 ةبغار ىهو كولملا اهبطخ دق اتنب ىل نأ رصم كلم ىلإ لسرأو اهنم ديقلا كفف كلذب اهابأ تربحآف
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 املف « ةلغب فلأو ريعب فلأو دبع فلأو ةيراج فلأب اهوبأ اهزهجف هاندرأ اندارأ نم هيلإ بتكف «كيلإ

 ىذلا وه سيل مداخلل :تلاقو اههجو ترتسو « اديدش !ءاكب تكب كلملا اهجوزتو رصم تلخد
 هللا لثم اهعم مونلا دارأ اذإ ناكو اهب نتتفا كلملا اهآر املف ىربصا ةيراجلا اهل تلاقف مانملا ىف هتيأر

 -محازم تنب ةيسآ ظفح امك اركب اهدجو اهب عمتجااملف «فسويل اهظفحو اهتروص ىف ةينج هل
 اهظفح ىلاعت هللا ناك اذإ : ليق نإف «ةنجلا ىف دب ىبنلا تاجوز نم اهنأل نوعرف نم -هنع هللا ىضر

 ةيسآ تابيثلاب دارملأ نإف « ١ :میرحتا] 4 3 اراگبأو تاب 3 : یلاعت هلوق ینعم امف ‹« نوعرف نم

 ًأطوت مل نإو رر اک ا یری ا ی اا ا یاو

 اهنأل اهتراكب لزت مل ميرمو ةدعلا اهيلع تبجو اهجوز تام ول هنأ ىرت الأ بيثلا ماكحأ اهيلع ىرجيو

 . اهترس نم تدلو

 ىفش نإ همأ ترذنف ليئارسإ ینب نم باش ضرم : -هنع هّللا یضر -هبنم نب بهو لاق : ةياکح
 بارتلا ىلع ثحأ اهدلول : تلاقو «اربق ترفحف هللا هافشف مايأ ةعبس ايندلا نم نجرختل اهدلو هللا

 هيف تأرف هتلخدف ناتسب ىلإ اباب اهيف تدجو بارتلا اهيلع اثح املف هنم ىنجرخأ مايأ ةعبس دعب مث
 : تلاقف ءاهرقني ريط اهسأر ىلع ىرخألاو ءاهيلع هيحانجب حوري ريط امهادحإ سأر ىلع نيتأرما
 اذه تلن مب ىرخألل :تلاقو «ىنع ضار ىجوزو ايندلا نم تجرخ :تلاق اذه تلن مب ىلوألل

 ةعبس دعبف ىنع وفعلا هيلأساف ايندلا ىلإ تعجر اذإف ىلع طخاس ىجوزو ايندلا نم تجرحخ :تلاق
 كازج :اهل تلاقف «مانملا ىف كلذ دعب اهتأر مث ءاهنع افعف ةأرملا جوز تربخأف اهدلو اهجرحخأ مايأ

 . باذعلا نم توجن دق اريخ هللا

 املف تجوزت اهتدع تضقنا املف تانب ثالثو ةأرما فلخو ليئارسإ ىنب نم لجر تام ةياکح
 اهل :لاقف « كتيسن ام :تلاقو « هتلأسف مانملا ىف امومهم لوألا اهجوز تأر ةليلب لوخدلا لبق ناك

 « مالسلاو ةالصلا هيلع نامزلا كلذ ىبن تربخآ تحبصأ املف نالفب تجوزت امل نايسنلا عقي مل ول

 ءافولاب اهجوز تلماع امل ةأرملل لق هيلإ هللا ىحوأف اهقلطف ىنقلطي نأ اًنالف لأسا هللا ىبن اي :تلاقو

 اهنيب هللا عمجيو اهمدخت ةيراج اهندب ىلع ةرعش لكب اهانيطعأو ءافجلا نم اهنيبو اننيب ناك ام انرفغ

 . ةنجلا ىف اهجوز نيبو

 : سابع نبا لاقو «هريغ نم ةالص نيعبرأ نم لضفأ جوزتم نم ةالص : لبج نب ذاعم لاق : ةدئاف
 ةجوز كلآ هباحصأ ضعبل ة ىبنلا لاقو «ماع فلأ ةدابع نم ريخ جوزتملا عم اًموي نإف اوجوزت
 نم تنأ : لاق ريخب رسوم انأو : لاق «ريخب رسوم تنأو : لاق .ال :لاق ةيراج الو : لاق .ال :لاق

 مكبازع مكرارش حاكنلا انتنس نم نإ «مهنابهر نم تنك ىراصنلا نم تنك ول نيطايشلا ناوخإ

 . مكبازع مكاتوم لذارأو



 V۳ ىناثلا ءزجلا - سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن 273

 «تاقاوذلاو نيقاوذلا ضغبي هللا نإف قلطت الو جوزت» : هباحصأ ضعبل ة ىبنلا لاق : ناتظعوم

 ةنعل هيلع ناك ءاهجوزو ةأرما نيب ةقرف ىف لمع نم 5 ىبنلا نع-هنع هللا ىضر - ةريره ىب نعو

 اق خب ىبنلا نع ىراصنألا بويأ ىبآ نعو «ههجو ىلإ رظنلا هيلع مرحو ةرخآلاو ايندلا ىف هللا

 نأ : فوخلا باب ىف ىتأيسو «ةمايقلا موي ةنجلا نيبو هنيب هللا قرف اهجوزو ةأرما نيب قرف نم»
 . ملعأ هللاو «مرحي دقو هركي دقو « بحتسي دقو بجي دق قالطلا

 ةليمج ةأرما هلو حلاص لجر ليئارسإ ىنب ىف ناك : لاق قداصلا دمحم نب رفعج نع ةياكح

 دق :مايألا ضعب یف اهجوز لاقف «ءاش یتم اهیلع لخدی احاتفم هل تعنصو هتقشعف باش اهآرف

 باشلا لخدو اهدنع نم جرخ املف معن : تلاق ةنايخلا مدع ىلع ىل ىفلحت نأ دبالف كلاح تركنأ

 باب ىلع فقو اًرامح ذخو ىراكملا بايث سبلأ : تلاق صالخلا فيك : لاقف « كلذب هتربخأ

 املف هعم تجرخف هدنع نوفلحي مهدنع مظعم لبج ىلع اهفلحي نأ اهبلطو اهجوز ءاج املف ةنيدملا
 ىلع اهسفن تقلأ لبجلا ىلع اودعص املف اهبكرأف اذه عم ىبوكر نم دبال :تلاق «ىراكملا تأر

 مهتحت نم لبجلا برطضاف اذه ريغ ىنآر ام هّلاو : تلاق مث ءاهندب نم ءىش فشكناف رامحلا

 نعو« اک ميماربإ] 4 9 لابجلا ةنم لوزتل مهرکم ناک نو ل : یلاعت هلوق كلذف اديدش ابارطضا

 ءةمألا هذه باذع فصن اهيلع اهجوز تناخ ةأرما اميأ + لا نع للا يضر 2 ات ني راه

 . ىلاعت هللا ءاش نإ جارعملا ىف ةدايز اذه ىلع ىتأيسو

 هنوخت طول ةأرماو «هعابتا مدعب سانلا رمأت نأب هنوخت -مالسلا هيلع - حونةأ ٠ تناك ةياكح

 نوكت نأ زاج فيك : ليق ءنادرم نابش ةروص ىف هيلإ اوتأ نأ املف ةكئالملاب هموق ربخت نأب اًصضيأ

 مهوعديل رافكلا ىلإ هللا مهشعب -مالسلا هيلع - ءايبنألا نأ باوجلاف ةيناز ال ةرفاك ىبنلا ةأرما

 هنوري الف رفكلا فالخب تارفنملا مظعأ نم انزلاو مهرفني ام معم نوكي ال نأ بجوف مهورشبيو

 ةنسح ةروص ىف طول ىلع اولخد ليفارسإو ليئاكيمو ليربج نإ دوه ةروس ىف : ىئالعلا لاق ءاراع
 مهفرعي مل هنأل ةكئالملا ىلع فاخف نوعسي ىأ نوعرهي هوؤاجف هموق تربخأو هتجوز تبهذف

 قاض ًاليقث ناك نإو «هعاب لاط افيفخ هلمح ناك اذإ ريعبلا نأ امك هردص قاض ىأ اعرذ مهب قاضو

 مهيلع دهشي ىتح مهوكلهت ال ةكنالملل : ىلاعت هللا لاق ديدش ىأ بيصع موي اذه : طول لاقف هعاب

 اهرمأ امو :اولاق ةيرقلا هذه رمأ مكغلب ام : طول لاق فويضلاك هيلع اولخد املف تاداهش عبر طول

 هعم نمل ليربج لوقي ةرم لكو تارم عبرأ اذه لاق المع ضرألا ىف ةيرق رش اهنأ هللاب دهشأ : لاق
 تانبلاب دارأ ليقو «نهب مكجوزأ ىنعي ىتانب ءالؤه موق اي : طول لاق مثاودهشا : ةكئالملا نم
 حتفف كبر لسرانإ ةكئالملا : تلاقف حيحصلا وهو : ىئالعلا لاق «هموقل بألاك ىبنلا نأل مهءاسن

 اي :نولوقي مهو اوعجرف «تسبیف مهيدي ىلعو تسمطناف مهراصبأ ىلع هدي لیربج عضوف بابلا

 اِ ٌدَحَأ مکن تفت الو للا نم عطقب كلاب ساف : یلاعت لاقف « حبصلا علطی یتح ربصا طول



  ۷٤ىناثلا ءزجلا - سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن 274

 نإ : لاق باذعلا مهيتأي ىتم : طول لاقف مهباصأ ام اهبيصم هنإف ء ءانشتسال 1 :دوه] 4 كتأرما

 9: لاق هلهأ ذخأو طول جرخ املف ۸١[ : :درم) ( © بيرقب حبصلا سيلا : لاق حبصلا مهدعوم

 رمأف ارجح تراصف هاموقاو :تلاقو «هتأرما تتفتلا باذعلا توص اوعمس املف دحأ مكنم تفتلي

 ةكيدلا حايص ةكئالملا تعمس ىتح هحانج ىلع ةسمخ ىهو طول نئادم عفرف ليربج ىلاعت هللا

 ةراجح مهيلع لسرأ مث « اهلفاس اهيلاع لعجف ءانإ مهل رسكتي ملو مئان مهل هبتني ملو ريمحلا قيهنو
 ضرألاو ءامسلا نيب رحب : ليقو « ءامسلا ىف لبج وه : ليق «ليجس نم

 كلذ نم بجعتف «ىبصلا ىلع لعتشاو ران ضرأ ىف -مالسلا هيلع -ىسيع انديس رم : ةظعوم

 ىنلعجف ىبصلا اذهب ةشحافلا لعفأ تنك ىنإ هللا ىبن اي : لاقف لجرلا هل هللا قطنأف ىلاعت هللا اعدف

 موي ىلإ ةرات ىلع لعتشي اران ىبصلا لعجيو « ًالوأ ىلاح ىلإ ىندري مث ةرات هيلع لعتشا اران هللا

 نم اًقرحخ ناطيشلا بره ركذلا ىلع ركذلا بكر اذإ : -امهنع هللا ىضر - سابع نبا لاقو «ةمايقلا

 نما لب ىبنلا نعو طول موق لمع لمع نم نوعلم نولعم نوعلم » : يج لاقو « هبيصت نأ ةنعللا
 فاطخلا هبشي اكلم هيلإ هللا ثعبي مث ةدحاو ةعاس الإ هربق ىف ثبلي مل طول موق لمع لمعي وهو تام
 موي یتؤي» :ي هنعو ««هّللا ةمحر نم سيآ هنیبج ىلع بتکیو طول موق یف هحرطیو هیلجرب هفطخیف
 : لوقيف نومولظملا نحن : نولوقيف متنأ نم مهل : ىلاعت هللا لوقيف سوؤر مهل سيل لافطأب ةمايقلا

 : ىلاعت هللا لوقيف «نايدألا ىف انوقلأف نيملاعلا نم ناركذلا نوتأي اوناك انؤابآ نولوقيف ؟ مکملظ نمو

 . «هللا ةمحر نم نيسيآ مههوجو ىلع اوبتكاو رانلا ىلإ مهوقوس

 ةأرماب ىنزي الجر انيأر ول : مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا لاق انزلا دحك طاوللا دح : ةلأسم

 ىطول اي :لاق ولو «ىبصلاب طولي ىذلا انعفد دحاو عفد ىلع الإ ردقن ملو ىبصب طولي الجرو

 غلابلا وهو :نصحملا هلاق نإ دحلا بجيف هيبنتلا بحاص هب مزج امك فذقلا ىف حيرص هنآ باوصلاف

 ىف ولو هب دحي ءطو نع فيفع وهو حيحص حاكن ىف لبقب هتفشح بيغ ىذلا ملسملا رحلا لقاعلا
 لصحيال ناصحإلا نأل طقف لعافلا ةناصح لطبت ربدلا ىف ىطو اذإ : ىوغبلا لاق نكل ربدلا

 اهيلع دحلا بوجول امهتناصح لاطبإ ىأرو : ىعفارلا لاق ةناصحلا هب لطبت ال كلذلف « هيف ءطولاب

 انبالك نم بلك هعبتف مهنم دحاو عجرف ةهزنلا ىلإ ىباحصأب تجرخ : ثراحلا لاق : ةياكح
 عجراملف امهلتقف امهيلع بلكلا بثوف « اهب ةشحافلا عقوأو ثراحلا ةجوز ىلع لجرلا لخدف

 : امهيف دشنأف نيتيم امهدجو ثراحلا

 نوصب فیک بلکلل اًبجع ايو یتمرح كته لخلل اًبجع اف

 ء اليل ىموق هدسفي راهن هعنصأ امف ةنيفسلا عنصأ نأ ىنترم أ بر اي SS ce حون لاق

 هيلع - حون ظقيتسيف مهيلع حاص هلمعاودسفيل اوءاج اذإف هذختاف كسرحي اًبلك ذختا : لاقف
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 وا ع تمه مخل ج 0 ف ا را رو و ا

 هلكأ ةرثكل بلكلاو ىلاعت هللا قلخل ةهباشم اهيف روصلا نأل بلك وأ ةروص هيف تيب لوخد نم
 ىدي نيب رم اذإو هديص لحي الف «دوسألا وهو اًناطيش ىمسي اهضعب نألو هتحئار حبقو تاساجنلا

 . لبنح نب دمحأ مامإلا دنع هتالص تلطب ىلصملا

 هيف تيب لوخد نم ةكئالملا عانتما ببس : لاقي نأ یغبني -یلاعت هللا همحر - هغلؤم لات
 ةكئالملا هتطشكف نيط وهو مدآ ىلع قزب هللا هنعل سيلبإ نأ كلذو «ناطيشلا قير نم قلح هنأل بلك

 قئاقعلا ىف هركذ بلكلا سيلبإ قير هباصأ ىذلا بارتلا نم هللا قلخف مدآ ىنب نم ةرسلا عضوم راصف
 .ناعمتجي ال نيطايشلاو ةكئالملاو

 . -هنع هللا ىضر - ةفينح ىبأ دنع هدلجو همحل رهط بلكلا حبذ اذإ ةبيجع

 لحي الو اهريغ دجي مل نإ « بلكلل اهحبذ بجو روقع ريغ عئاج بلكو ةاش هعم ناك ول ةلأسم
 . روقعلا ريغ لتق

 ةأرما ىهو ةنالف بطخأ ىنأك مانملا ىف تيأر : -هنع هللا ىضر -نيريس نبال لجر لاق : ةفيطل

 ليللا كلت ىفف اهجوزتف ريصق اهرمعو ريثك اهلام نإف اهب جوزتو اهيلإ بهذا : لاقف ‹ ةريصق ءادوس
 اَريثك الام اهنم ثروف تتام

 تفرسأ هتجوز : تلاقف «مهرد فالآ ةعبرأ هاطعأف كولملا ضعب ىلإ ةكمسب دايص ءاج ةياكح

 نع هلأسف هدض ديرأ هل لقف اعون ركذ نإف ىثنأ مأ ركذ ةكمسلا هل لق : تلاقف هنم اهذخآ فيك : لاقف

 اهذخأ املف مهرد فالآ ةعبرأ هاطعأو كلملا كحضف ىثنخ لب ىثنأ الو ركذ ال دايصلا : لاقف كلذ

 ببس نع هلأسف « ايش كلذ نم قحتسي ال ليخب هنإ هتجوز : تلاقف « اًعیرس اهذخأف مهرد هنم طقس

 ىأر دحأ عمسي ال نأ ىدانف «ىرخآ فالآ ةعبرأ هاطعأف هيلع كلملا مسا نأل :دايصلا لاقف كلذ

 : ىرصبلا نسحلا لاقو ءةكربلا نهفالخ ىف نإف ءاسنلا اوفلاخ :-هنع هللا ىضر -رمع لاقو «هتجوز

 الو ًرمأ ءاسنلل اوعيطت ال : -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو «رانلا ىف هتبكأ ىوهت ميف هتجوز عاطأ نم

 ىف نهل نيد ال نهاندجو كلاملا نيصعو كلملا ندسفأ ندري امو نكرت نإ نهنإف ارمأ نربدي نهوعدت

 نم لاصح ثالث نهيف ةريثك نهب ةريحلاو ةريسي نهب ةذللا « نهتاوهش دنع نهل عرو الو نهتاولخ

 نم هللاب اوذيعتساف تابغار نهو نعنمتيو تابذاک نهو نفلحيو تاملاظ نهو نملظتي دوهيلا لاصخ

 ءاسنلا ىلع اونيعتسا س ىبنلا -هنع هللا یضر -هنعو نهرایخ نم رذح یلعاونوکو ‹« نهرارش

 دمحف ة5 ىبنلا بطخ : لاق مادقملا نعو « ملعأ هللاو . اهتيب تمزل تيرع اذإ ةأرملا نإف ىرعلاب

 ىضر - ةريره ىبأ نعو ةثالث اهررك «اريخ ءاسنلاب مكيصوي : ىلاعت هللا نإ» : لاق مث هيلع ىنثأو هللا

 ءىش جوعأ نإو جوعأ عَلض نم تقلخ ةأرملا نإف ريخ ءاسنلاب اوصوتسا» : *> ىبنلا لاف -هنع هللا
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 اهنوكسو ماللا حتفو داضلا رسكب علضلاو اهناسل وه اهالعأ اهيف ام جوعأ نأل ««هالعأ علضلا ىف

 مكب رثاكم ىنإف دولولا ءادوسلاب مكيلعو ميقعلا ءانسحلا اورذ» : لاق يع ىبنلا نع دوعسم نبا نعو

 هقزر امهنيب عمجيل لجرل ةأرما جيوزت ىف ىشم نم ي: ىبنلا نع ةريره ىبأ نعو ةمايقلا موي ممألا
 مايق ةنس ةدابع كلذ ىف اهب ملكت ةملك وأ اهاطخ ةوطخ لكب هل ناكو «نيعلا روحلا نم ةآرما فلآ هللا

 . اهراهن مايصو اهليل

 فلأ اهل هللا بتك اهجوز بايث ةأرملا تلسغ اذإ » : لاق يج ىبنلا نع دوعسم نبا نع : ةدئاف

 تلاقو «ةجرد فلآ اهل عفرو سمشلا هيلع تعلط ءىش لك اهل رفغتساو ةئيس فلأ اهل رفغو ةنسح

 و تاومسلا نم لقثأ هللا ليبس ىف ريبكتلاو هللا ليبس ىف ريبكتلا لدعي ةأرملا لزغم ريرص » : ةشئاع

 وبأ لاقو «ةننح فلآ ةئام هندب ىلع ةسبل لكب اهل ناك اهلزغ نم اهجوز تسك ةأرما اميأو . ضرألا

 اسم لوأ» : ةع ىبنلا لاقو ءلزغملا ءاسنلا داهج ءاوس هللا دنع نآرقلا ةءارقو ءاسنلا ريرص : ةداتق

 هللا طح مهيلإ هديب هلمح اتيش هلايعل یرتشا نم» : + لاقو «هلهأ ىلع هتقفن دبعلا نازيم یف عضوی

 ءىشلا بحاص : لاقف هلمحي نأ لجر دارأف قوسلا نم اًثيش 5 ىبنلا لمح « «ةنس نيعبس بونذ هنع
 هلحف اًئيش ىرتشاف نيملسملا قاوسأ نم قوس ىلإ جرخ نم 5: ىبنلا نع سنأ نعو «هلمحب قحأ

 نم رخآ ثيدح ىفو «هبذعي مل هيلإ هللا رظن نمو هيلإ هللا رظن روكذلا نود ثانإلا هب صخف هتيب ىلإ

 ىف تيآرو رانلا ىلع هندب هللا مرح هللا ةيشحخ نم ىكب نمو هللا ةيشخ نم ىكب امنأكف ىثنآ حرفآ
 موي لك هيلع هللا لزني تانبلا هيف ىذلا تيبلا» : لاق ىبنلا نأ نيرادلا حالصإ ىف نيرونلا باتك

 موي لك اهيوبأل نوبتكيو تيبلا كلذ نم ةكئالملا ةرايز عطقنت الو « ءامسلا نم ةمحر ةرشع ىتنثا

 . «ةنس ةدابع

 .(طقاس هقشو ةمايقلا موي ءاج امهنيب لدعي ملف ناتأرما هدنع ناك نم » : ×. ىبنلا لاق : ةظعوم

 ىرخألا ىلع هيف لخدي مل ًاليل اهدنع ناك اذإف « ًاليل مونلا ىف تاجوزلا نيب لدعلا بجي ةلأسم

 . عامجلاو برشلا لكألا ىف الو راهن ةماقإلا ىف ةيوستلا بجت الو «ةرورضل الإ

 ضعب یف هءاجف اهیلع جوزتی ال نآ اهدهاع دق ناکو دمع ذنب جو زت رج د عب لک ذیکح

 ةعمج لك ىف هنم تیضرف همع ةنبأ عم ه هدهعب اهربخأف اهب جوزتي نأ هتلأسو هناكد ىلإ ة امالا

 نيأ ىلإ رظنتل اهتيراج تلسرأو همع تنب هيلع تركنأف رهشأ ةينامث كلت ىلع رمتساو اهجوزتف «اًموي
 ال :تلاقف .كلذب اهتديس ةيراجلا تربخأف جوزت دق :اولاقف ناريجلا هنع تلأسف ايب لخدف بهذي

 هتجوز ىلإ ىبهذا : تلاقو رانيد ةئامسمخب اهتيراج همع ةنبا تلسرأ لجرلا تام املف ادحأ ىربخت

 كنيبو ىنيب فلو هنہال ةعبس «رانيد فالآ ةينامث كرتو تام هنإف نالف ىف كرجأ هللا مظع : ىلوقو

 ملو قادصلا نم ةءارب اهيف اذإف همع تنب ىلإ اهيعفدا : تلاقو « ةقرو اهل تعفد كلذب اهتربحخأ املف

 . اًيش اهنم ذخأت
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 ناحبس # :تلاقف «تلبقأ نيأ نم ةأرملا اهتيأ تلقف : ةلاض اهنأ تملعف هل ىداه الف للضي نمو

 سدقملا نم اهنأ تملعف ١[ .ءرلا) ( اصفألا دجمَملا ىلإ مارحْلا دجسَمْلا نَم اليل هدْبعب ىرْسُأ ىذا

 ]4۷: :نارمع لأ] ( البم هيلا عاطتسا نه تيا جح ج سانلا ىلع هلل إل : تلاق كب ءاج ىذلا ام :تلقف

 : تلاق یریعب نیبکرثآ : تلقف ۳1 هرب € مٔلع هب كَل سلام فق الر : تلاق جوز كلآ : تلقف

 نم اوضغي نينمؤملل لف :تلاق بوكرلا تدارأ املف ٠٠۷ رتبا) ( هللا همَلعي ريخ نم اوّلعفت امو ل

 باقكلا ىف ٌركذاو  :تلاق كمسا ام : تلق تبكر املف اهنع تضرعأف ٠٠ ر لا ( مهراصتأ

 ٠۴۲[ ةرتبا | Q بوّقعيو هينب ميهاربإ اهب ىصوو ل : تلاق دالوأ كلأ اهل تلقف [٠٠..ر) مير

 ٠١4[ :اسلا (15® اميلّكت يسوم هللا مّلَكو  :تلاق مهؤامسأ ام : تلقف ادالوأ اهل نأ تملعف

 ۲١[ :ص] ( ضرألا ىف ةفيلخ كانلعج اإ دو واد اي 1o] .ءاسلا] ( ۵ الیلخ ميهار هللا خاو ل

 مهنأ تملعف؛ ٠١ بدار ( © نودتهب مه مجنلابو تامالعو 3 : تلاق مهبلطأ عضوم یآ یف تلقف

 املف ۲١ ر ( امص نَمحّرلل ترذن ىإ] : تلاق اًنيش نيلكأت الأ ميرم اي : تلقف بكرلا ةلدأ

 ‹ ٠١( :فهكلا] ةيآلا ( ةنيدملا ىلإ هذه مكقروب مكدحأ اوثعباف : تلاق ءاوكب اهوأرو مهيلإ انلصو

 كلذ دغب مث نآرقلاب الإ ملكتت ال نأ ترذن دقو مايأ ةئالث ذنم تلض اهنإ : اولاقف ءاهنع مهتلأسف

 تءاجو : تلاقف اهلاح نع اهتلأسو اهيلع تلخدف عزنلا ىف اهنإ : اولاقف مهتلأسف نوكبي مهتيأر

 نإ ]ظ : تلاق ؟تنأ نيأ : تلقف مانملا ىف ةليللا كلت اهتيأر تتام املف +٠ ي قحاب توما ةركس

 کلا یضر - ٠۰۰۰۰ ناز ( 63 رقم يلم دنع قدص دعقم یف 69 رهنو تانج یف نیقملا
 . كربتلا ليبس ىلع ءالؤه تركذ امنإو نوريثك هللا دمحب مهو اهلاثمأ نعو -اهنع

 لوقيف «نالف ةنامأ تددر : هل ىلاعت هللا لوقيف ةمايقلا موي دبعلاب ىتؤي - عسس د لاذ ةظعوم
 مث اهيلع كلدأ انآ :لوقيف ىعم ءىش الو ايندلا تبهذ بر اي :لوقيف مويلا اهدر :لوقيف براي ال

 اهجرخأو طبها هل :لوقيف «ةنامألا كلت هرأو منهج ىلإ هب قلطناو هديب ذخ ةكئالملا نم كلمل لوقي

 اذكهو اًماع نيعبس اهيلإ طبهيف هنم تتلفت منهج ريفش ىلع راص اذإف ءاماع نيعبس رانلا ىف یوهیف
 . یلاعت هللا دیری یتح

 ذخأي نأ دارأ هرفس نم مدق املف ديعب ناكم ىلإ رفاس مث ريثك الام الج اح ٠ 'ےاکح

 E «هلام

 نإ :لاق هتظفح فيك : لاق هيلإ هعفد املف ظوفحم هنإ : لاقف «هنع هلأسف هلام ىلع لجرلا فاخف
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 ىصاعملا نع باتف ‹ءرانيد فالآ ةسمخ هتدع ناكو لاملا كلذ هاطعأف ةنامألا عيضأ الف ینید تعیض

 . ةنامألا ظفح ةك ريب كلذ ناكو جم ل هللا هنلرابو

 ىلإ جرخف ءىش اندنع سيل : تلاقف ةحلاص ةجوز هلو ريقف لجر ةكمب ناك ليت :ةياكح

 مرحلا ةطقل هل : تلاقف «كلذب هتجوز ربخأو اديدش احرف هب حرفف رانيد فل هيف اًسيك دجوف «مرحلا

 وه :لاقف هتدجو انأ : لاقف رانيد فلأ هيف اًسيك دجو نم ىدانملا عمسف جرخف فيرعتلا نم اهيف دبال

 قارعلا لهأ نم لجر ىناطعأ نكتو لاو ال : لاق “یب ئزھتستا لاق رانید الآ بہت ہو كل

 عيمجلا عفداف اهدجو نم اهدر نإف يغ دات ف نع ر اعا رر یا ع

 . هتنامأل ةلوبقم انتقدص نوكتف قدصتيو لكأي نيمألاو نيمأ هنأل هيلإ

 یهو ]°1 :ةرتبلا] 4 ِرْيَطلا نم ةعبرأ ذخف إل : ىلاعت هلوق ىف : نيرسشملا قعب ناف :ةشيطل

 سوواظلاف (مهدنع طدجو ةنايخلأ نل كلذب مهصحخ امنإو ةا سوراللاو ءار غلار كيدلا

 ناخ بارغلاو ءهبوث قرس هنأل سايلإ ناخ كيدلاو سنوي نع نيطقيلا ةرجش عطق طبلاو «مدآ ناخ

 .ءاملا نم اًيلاخ اعضوم رظنيل هلسرأ امل ةفيجلاب لغتشا هنأل حون

 ؟اهنمل ام :ةكئالملا ثلاقف ءءاقبلاو ءاقللا راد ىرتشي نم دانم ىدان ةنجلا هللا قلخ امل :ةدئاف

 : لاق ءاهلقث لمختأ هل ليقف اهتيرنشأ دق مدآ لاقف ءاهلقث لمحن ال :اولافن نا." لس :لاق

 ىب راجتسا نم راج انأ تقدص : لاق «ريجملا تنأو ريجتسأ كب كتئيشمبف تزجع نإو كتنوعمب

 هرشبف یدیب ذخف كب ترجتسا دقو یب راجتسا نم راج انآ تلق تنآ بر ای : لاق ةلذلا ىف عقو املف

 . ةبوتلاب ليربج

 مظغألا هللا مسا هنم ملعتيل -ىلاعت هللا همحر -ىرصملا نونلا ىذ ىلإ مهضعب ءاج :ةياكح
 نالف ىلإ هب بهذا لاقو ءاطغ هيلع ءانإ هيلإ عفدف هملعي نأ هيلع مسقأ مث «رهشأ ةتسو ةنس هدنع ماقأف

 ىلإ عجرو ءاديدش ابضغ بضغف ةرأف ءانإلا نم تبثوف قيرطلا ءانثأ ىف ءاطغلا فشك مث هب بهذف
 ىلع كنماتسأ فيكف اهيف انتنخف ةرأف ىلع كانمتئا : هل لاقف ىب ئزهتستأ لاقو ىرصملا نونلا ىذ

 . مظعألا هللا مسا

 ال رييخت ضرع ضرألاو تاوامسلا ىلع اهضرعف ةرخص ةروص ىلع ةنامألا هللا قلخ :ةياكح

 ىلإ مث اهعضو مث هيتبكر ىلإ اهلمحف اهتلمحل اهلمحب ترمأ ول :مدآ لاقف ءاهنم نقفشأف مازلإ ضرع
 یف یھف كناکم هل لیق ءاهعضو دارآ املف هقتاع ىلع اهلمح مث اهعضو مث كرولا امظع امهو «هيكرو

 : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاقو كرايتخاب اهتلمح كنأل ةمايقلا موي ىلإ كدالوأ قنعو كقنع
 هللا ريغ نع رتستلا نأل « ةبانجلا لسغ هريغ دازو نازيملاو ليكلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا ىه ةنامألا

 ةنامأ نيعلاو ناسنإلا نم قولخم لوأ هنآأل جرفلا ىه ةنامألا : ليقو «نكمم عيمجلا ىف ىلاعت

 هتقان نع لزنف دجسملا باب ىلإ ىبارعأ ءاج ةباحصلا ضعب : لاقو « ةنامأ نطبلاو ةنامأ ناسللاو
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 نيأف كتنامأ تيدأ بر اي :لاقف ةقانلا دجي ملف جرح مث اتسح ءاعد اعدو ةلماك ةالص ىلص لحخدو

 ىروباسينلا هركذ كلذ نم انبجعتف ةقانلا هيلإ ملسف هدي تعطق دقو لجر ءاج ىتح ثكمي ملف ىتنامأ

 ىف بر اي :لاق هنأو «ىعباتلا ىناميلا سواط نع نارمع لآ ىف ىئالعلا هاكحو ةرقبلا ةروس ىف

 ىبآ لبج نم لزن لجرب اذإو كنم الإ قرس ام بر اي : لاق اهدجي ملو ةبعكلا مرح جرخ املف كنامض
 ىلع لجر ىنءاج : لاقف كلذ ببس ام هانلأسف :سوواط لاق ةقانلا دوقي وهو هدي تعطق دق سيبق

 تاوامسلا نود ةنامألا مدآ لمح فيك ليق نإف «ةقانلا در : ىل لاقو ىدي عطقف بهشأ سرف

 .ضرألاو

 ةوق هيف نأل اهلمح :ليقو ءاهيلإ عج ريل اهلمحف اهيلإ قاتشاف ةنجلا ةذل قاذ مدآ نأل :باوجلاف

 رامحلا ىلع هللا مرح امك «رانلا هيلع هّللا مرح ةنامألا نمؤملا لمح امل: ىلوألا :فئاطل
 هيلع هللا طلس ةنامألا نم برهامل رفاكلاو نمؤملا عاتم لمح هنأل ايندلا ىف رانلاو حبذلا ىلهألا

 .هلكأو هحبذ هللا حابأ نمؤملا نم بره امل ىشحولا رامحلاك ةرخآلا ىف رانلاو ايندلا ىف لتقلا

 لمح امل نمؤملا كلذك اهقتع متحتو اهعيب هللا مرحاهدبس نم ةيراجلا تلمح اذإ :ةيناثلا

 . هبيذعت هللا نم نانتمالاو لضفتلا قيرطب عنتما ةنامألا

 الف ةنامألا ىعم نإف ىنع لزتعا : تلاقف اهبحاص اهيلإ دصق سنوي توحلا علتباامل :ةثلاثلا

 ىلاعت هلوقل ةفينح وأ هب باج امك ناميلس ةلمنك ىثنأ توحلا نوكي اذه ىلعف ةوهشلا لجأل اهعيضأ

 .ةلمن

 ءىشب سنأيل نيقولخملا روص مدآ ىلع ضرع ىلاعت هللا نأ : قئاقحلا قئاقع ىف تيأر :ةياكح
 اهنأل اهيلإ هبلق لامف ءاوح ةروص هيلع هللا ضرع مان املف سنجلا ريغ نم نهنأل نهنع ضرعاف ءاهنم
 اهنم رظنيف ةمألا امأ «ةرحلا نم طقف نيفكلاو هجولل حاكنلا دقع لبق ةيؤرلا تزاج كلذلف «هسنج نم

 املأ دجي نأ ريغ نم رسيألا هعلض نم تناكف ىنوك اهل ىلاعت لاق مث «ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ىوس ام

 «ىقلخ نم یافطصم كتجوز لاقو مدآ ىلإ مدقتلاب رمأ مث هتجوز ىلع لجر فطعي مل كلذ ال ولو

 اولاق مث معن : : لاق ؟مدآ ای اهبحتأ : مدآل ةكئالملا تلاقف اهينيع تضمغأ اهآرو همون نم هبتنا املف

 اغامنك ءار هللا ىل اال و لاق ةبحملا نم هبلق ىف ام فاعضأ اهبلق ىفو ال : تلاق ؟هنيبحتأ :اهل

 ايندلا ىلإ نهنم ةدحاو ترظن ول ءاروح فالآ ةعبرأ اهدنعو ريرس ىلع اهسلجأو ءاروح فلآ نسح

 ليقف اهنم برقلا مدآ دارأف سمشلا دنع جارسلاك ءاوح دنع نهو «رمقلاو سمشلا نع اهب تنغتسال

 وهامو :لاق كلذ نم رثكأ اهقادص : لاقف ةنجلا ىف ءىش لك اهتبهو دق : لاق ءاهرهم یدؤت یتح هل
 هللا نأ ليقو ديزأب ةعمجلا باب ىف مقت : لاق دقو «تاولص رشع ةا دمحم ىلع ىلصت نأ :لاق
 ىف امكنأل ةنجلا ىف ام عيمج امكل تحبأ دقو اهقادص اهلعجاف ةرجشلا هذه كتبهو : هل لاق ىلاعت
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 املف ءاًئيش ىتفايض راد یف امکمولعم نم الکأت الف كتجوز قادص نآلا ةطنحلا ةرجشو ىتفایض راد

 مدآ طبهو ءامهنم تدبو ليقل امهريغل تدب ولو امهريغل دبت ملو امهتآوس امهل تدب ةرجشلا نم الكأ
 ةايحلاب یه له ءاوح ىلع ینلد : لاقف «هئاکب نع لیربج هلأسف ادیدش ءاکب یکبف ةدجب ءاوحو دنهلاب

 اهظفح نكلو ال : لاق ربخ ىنم اهدنع له : لاق ةكمس موي لك لكأت ًالاح كنم حلصأ ىهو معن : لاق

 «ةطنحلا نم تابح ثالثو نيرمحأ نيروثب ليربج هءاجف ءاوح ىسنف عوجلا هب دتشا مث كلجأل هللا
 ةئامنامثو مهرد فلأ اهنزو ةبح لك نييثنألا ظح لثم ركذلل راصف ةدحاو ءاوحلو ناتبح كل لاقو

 مدآ اي : تلاقف «همون یف اهآرف مان عبشو لکآ املف تاعاس عبرآ یف زبخو نحطو دصحو عرزف مهرد

 : لاقو «هلاح ناسل دشنآو هؤاکب داز دقو مدآ ظقیتساف ناظقی مآ مئان تنأ

 ارشن هيط ىف قوشلا طرفل ترص ةبابص تردق ,E ایاتک تہتک

e Û:وک م  
 ارد ق ەهلدحاآ نا یرمعل اجي مكوحلن حربملأ فرشلا نم ىبامو

 جف مكرجهأو الي مک ر وزآ ةديعب ضر لک لنه ا ىلع 1

 ارح هرح ىلع مکارکذب دیزی هقاتشا طرفل ىبلقاذو اذ عمو

 ارغص ومكئاقل نم یفک حبصیو یا را ا

 ارذش مكحملتف مكانغمب فوطت مكوخت ةقوشملا سلا تفاتشاافإ

 ارهش اهل ماد مونلا كاذ تيل ايف اهماتم ىف ومکنم زص وب یضحتف

 ىضر -ىبلعشلا لاق «عامتجالا برق دقو الإ مانملا ىف اهايإ هللا كارأ امف رشبأ ليربج هل لاقت

 عبس نم متقزرو عبس نم متقلخ ي: هلوق نايبو ةعارزلا ىف :لصف
 لكأيف اعرز عرزب وأ اًسرغ سرغي ملسم نم ام» :لاق ث# ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -سنآ نع

 ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -ىراصنألا بويأ ىبأ نعو «ةقدص هب هل ناك الإ ةميهب وأ ناسنإ وأ ريط هنم

 نع هللا دبع نب رباج نعو «سرغلا كلذ نم جرخي ام ددع رجألا نم هاطعأ اًسرغ هلل سرغ نم» :ة#
 . «ةقدص هل ناك الإ ناج وأ سنإ وأ ريط وأ عبس هنم لكأي اعرز عرزي ملسم نم ام» = ىبنلا

 ناحبس : لاقف ءءاعبرألا موي اًسرغ سرغ نم : -امهنع هللا ىضر -هّللا دبع نب رباج لاق :ةدئاف
 . اهلكأب هتتأ ثعابلا ثراولا

 : لاق ؟هنم لكأت نأ لمؤت تنأ . هل لاقف اس رغ رسرغی ریبد
 0 ر 2 “

 س بک توثنین a E .ةاكح
 ن پک ت ب 5
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 نم تبجع : لاقف كلذ نع هلأسف «خيشلا كحضف ءال هاطعأف . نولكأيف مهل عرزنو انلكأف انل اوعرز

 ماعلا ىف ةرم لمحي سارغلا :لاقف هلأسف كحضف ىرخأ اًملأ ءاطعأف سارغلا اذه ةرمث ةعرس

 كضرأ سارغ عدت ال :مالس نب هّللادبع لاق . هكرتو ىرخأ املأ ءاطعأف نيترم لمح اذه ىسارغو

 موقت نأل :لاقف ؟ربكلا دعب سرغتأ -هنع هللا ىضر -نافع نب نامشعل ليقو «لاجدلا جرح نإو
 . نيدسفملا نم انأو ىنيفاوت نأ نم ريخ نيحلصملا نم انأو ةعاسلا

 الإ عرزي نادف نم ام یسوم ىلع لزنآ یلاعت هللا نأ فسوی ةروس ىف یئالعنا لقن :یلوآلا :دئاوف
 هئطش ىف نوكرابي فالآ ةثالث هللا لزنأ ىوتسا اذإف «هتابن ىف نوكرابي كلم فلأ هيلع لزني ىلاعت هّللاو
 ةزعلا بر نوللهيو هبح ىف نوكرابي كلم فالآ ةتس هللا لزنأ هداصح نآ اذإف هنم عرفتي ىذلا ىف ىأ

 . هلكأ یف نوکرابی كلم فالآ ةرشع لزني یتح ءیش هنم لکأی نلو «هنوربکیو

 ايندلا تقلخ ءىش لك بر هللا انأ ىنإ روبزلا ىف -مالسلا هيلع -دواد ىلع هللا لزنأ :ةيناشلا

 هنم تئرب دقف اًئيش امهنم دسفأ نمف ءامهنم ىلع زعأ ايش قلخأ ملو ريعشلاو حمقلا اهماوق تلعجو
 نأ ضرألا نمأ امهيف ةكرب لك سأر اهلعجو ريعشلاو حمقلا هللا قلخ : مالس نب هللا دبع لاق « ىتمذ

 هب اودنست الو ضرألاو ءامسلا تاكرب نم رخس ىلاعت هللا نإف زبخلا اومركأ» :ب ىنلا نعو «لوزت
 هتامارك نمو «٠هل رفغ ةرفسلا نم طقس ام عبتي نمو عوجلاب هللا مهالتبا الإ موق هناهأ ام هنإف ةعصقلا
 هل : لاقف ءاهلكأف مالغلا اهذخأف اهظفحب همالغ رمأف ةمقل ةباحصلا ضعب دجوو مادإل هب رظتني ال نأ

 هل هللا رفغي ىتح هفوج ىف رقتست مل اهلكأو ىذألا اهنع طامأو ةمقل عفر نم نأل هللا هجول رح تنأ
 . هل هللا رفغ ادبع مادختسا هركأ انآو

 كموق رذحف هلك عفنلا امهيف تقلخو ريعشلاو حمقلا تقلخ ميهاربإ ىلع هللا لزنأ :ةشلافلا
 .دابعلا نع ثيغلا عفري هداسف نإف هداسف

 هكردأ مث مدآ ثرح نم لوأو ثرحلا ةعانص ضرألا هجو ىلع تلمع ةعانص لوأ :ةعبارلا

 هللا یحوأف كلذ نم بجعتف اريعش اهعرز راصف یقب ام یعرزا : ءاوحل لاقف «راهنلا رخآ یف بعتلا
 تناك : -هنع هللا ىضر -رابحألا بعك لاق «ريعشلاب حمقلا اهل تلدب ودعلا تعاطأ امل مدآ ىلإ
 . ماعنلا ضيبك مدآ دهع ىف ةبحلا

 : لاق ةَ ىبنلا نأ -هنع هللا ىضر -ةفيذح نع ىوبنلا بطلا ىف ميعن وبأ لقن :ةسماخلا

 لكأ نم راثكإلا نأ بئاجعلا باتك ىف تيأرو «ليللا مايقل ىرهظ اهب دشأ ةسيرهلا ليربج ىنمعطأ»
 . موثلا وأ هدعب ليبجنزلا لكأ هؤاودو ةفلتخم اًضارمأ ثروي ريطفلا

 لوألاب مهضعب :لاقف ءاهيلع مدقم اهريغ ىلع ةمدقم ةطنحلا ةعارز له اوفلتخا :ةسداسلا
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 :ابلا] اًح هب جرخل ] اعباتتم اًبصنم یآ ٠١[« هب اشتاق : یلاعت هلوقل «یناثلاب مهضعب :لاقو
 ديصحلا بحو تاج ©  4]ف:١[ .

 ‹ضعب ىلع اهضعب اًفتلم نيتاسب ىنعي ء[١٠ :ابلا] 4 69 افافْلَأ تانجو : یلاعت هلوق :ةعباسلا

 دعب فوطقلاو ندبلا ىوقي هنإ هريغ :لاقو بنعلا ةهكافلا نم بحي لب ىبنلا ناك : ميعن وبأ لاق

 ل لاقو «ةريثك للع نم عفني قيرلا ىلع هلكأ نإف بيبزلا امأو ءهموي ىف فوطقملا نم عفنا نيموي

 مغلبلا بهذيو ةهكنلا بيطيو بضفغلا ئىفطيو بصولا بهذيو بصمعلا دشي بيبزلا ماعطلا معن»
 هنإف بيبزلاب مكيلع» رخآ ثيدح ىفو مفلا ةحئار ىه ةهكنلاو ضرملا بصولاو «نوللا ىفصيو

 ىداهلا مالسإلا هعرش باتك ىف تيأرو «مهلا بهذيو سفنلا بيطيو قلخلا نسحيو ةرملا فشكي

 عم نيرضخألا زوللاو زوجلا لكأو بيبزلا عم بنعلا لكأ نم بضغي ناطيشلا نأ مالسلا راد ىلإ

 .امهسباي

 الو بطرلا لثم ءافش ىدنع ءاسفنلل ام» لب ىبنلا نع -هنع هللا ىضر - ةريره ىبأ نع :ةنماثلا

 ىف اهماعط ناك نم هنإف ءرمتلا نهسافن ىف مكئاسن اومعطأ» :ةلاقو ء«لسعلا لثم ضيرملل

 رمتلا نم اهل ريخ اًماعط هللا ملع ولو تدلو نيح ميرم ماعط ناك هنإف اًميلح اهدلو جرح رمتلا اهسافن
 . «حلافلا نم نامأ رمتلا لكأ» ب لاقو «هايإ اهمعطأل

 : لاقو لكأف نيت هيف قبط يب ىبنلل ىدهأ : لاق هنأ -هنع هللا ىضر - ةريره ىبأ نع :ةعساتلا

 ريساوبلا عطقي هنإف هولك نيتلا وه : تلقل مجع الب ةنجلا نم تلزن ةهكاف نإ : تلق ولف اولك هباحصأل

 مكيلع» :ة5لاقو «ةميظع ةعفنم هيف قيرلا ىلع هسباي لكأ نأ بئاجعلا ىف ركذو سرقنلا نم عفنيو

 .؛نيتلا وهو الأ ماذجلا قرع عطقي هنإف سلبلا لكأب

 ىهو ةكرابملا ةرجشلا هذهب مكيلع» :لوقي بب ىبنلا تعمس : لاق رماع نب ةبقع نع :ةرشاعلا

 هيف ناف هب اونهداو تیزلا اولک» ل ىبنلا نع ةريره ىبأ نعو «ريساوبلل ةحصم هب اووادتف «نوتيزلا

 ىطبيو ءاضعألاو رعشلا ىوقي تيزلاب ناهدالا : ىبهذلا لاقو «؟ماذجلا اهنم ءاد نيعبس نم ءافش

 . ءارقفلا قايرت وهو مومسلا نم عفني هبرشو بيشلا

 عبس نم متقلخ اب هلوق یف :لصف

 لاق «مدآ وهو نيط نم قولخم نم ىأ نيط نم الس رهظلا نم لست ةفطنلا ىهو ةلالس نم ىنعي
 ءاضيبلا ةفطنلا انلعج ىأ ٠١[. :نونمؤملا]  ةغضم ةقلعلا انقلخف ةقلع ةفطنلا انقلخ مثل : ىلاعت هللا
 ءازجأ مسق مث «لكآلا هغضميام ردق ىلع محل ةعطق مدلا انلعج مث دماج مد ىهو ءارمح ةقلع

 مألا نطب ىف ةفطنلا تشكم اذإ :صاعلا نب ورمع لاق محلو قورعو باصعأو ماظع ىلإ ةفطنلا

 عفدت مث ءاش ام اهيف هللا ىضقيف نيقلاخلا نسحأ اي قلخأ :لاقو هللا ىلإ كلم اهعفر اموي نيعبرأ
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 : لوقيف «هل نيبيف نامأوت مأ دحاوأ بر اي :لوقي مث هل نيبيف مامت مأ طقس بر اي :لوقيف «كلملا ىلإ

 ىقشأ بر اي :لوقي مث «هل نيبيف یشنأ وأ رکذ بر ای :لوقی مث «هل نیبیف ریصق مأ لجألا لیوط بر ای
 مث هلجأ ردق هقزر هل ردقيف هردق ىأ هقزر هل ردقيف هردق یأ هقزر عطقا :لوقي مث هل نیبیف دیعس ام

 نبا لاق طلتخم ىأ «(۲ :ناسنإلا] جاما : ىلاعت هلوف یف : یبطرقلا لاق همآ نطب ىلإ هب عجری

 نب ركب وبأ ىضاقلا لاق ةآرملا نم رعشلاو محللاو مدلاو لجرلا نم ةوقلاو بصعلاو مظعلا : سابع
 مكحب همامعأ هبشيو قبسلا مكحب اًركذ دلولا ناك رثكأ ناك وألوأ لجرلا ءام جرخ اذإ : ىبرعلا

 ءةرثكلا مكحب هلاوخأ هبشيو قبسلا مكحب ىشنأ دلولا ناك رثكأ ناكو ًالوأ ةأرملا نم جرح نإو «ةرثكلا

 ءام ةرثكل هلاوخأ هبشيو قبسلل اركذ دلولا ناك رثكأ ةأرملا ءام ناك نكلو ًالوأ لجرلا ءام جرح نإو

 اهمامعأ هبشتو ةأرملا ءام قبسل ىثنأ ناك رثكأ لجرلا ءام نكلو ًألوأ ةأرملا ءام جرح نإو «ةأرملا

 . لجرلا ءام ةرثكل

 ىدثلا ةملح ربكو نميألا بناجلا ىف لقثلا اذكو « روكذلا ىلع لدي لماحلا نول نسح :ةدئاف

 هلعجاو قفرب ةآرم ىلع هلعجأو اًريسي اًميش هنم ذخف هبتشا نإف اًضيأ هيلع لدي بيلحلا ظلغو «نميألا

 لعجو مظعلا ىلع محللا بكر مث «ملعأ هّللاو ركذف الإو ىثنأف بيلحلا طسبنا نإف «سمشلا ىف

 ريدتسمو ليوطو ريبكو ريغص ىلإ اهردق مث ندبلل اًماوق اهلعجو ةفيعض ةفطن نم ةبلص ةيوق ماظعلا
 لب ادحاو اًمظع اهلعجي مل ةكرحلا ىلإ اًجاتحم دبعلا ناك املو « قيقدو ضيرعو تمصمو فوجمو

 ةفلتخم نوسمخو ةسمخ اهنم سأرلا ىف اًمظع نوعبرأو ةينامثو مظع اتئام ىهو ةريثك اًماظع اهلعج

 ىلعألا ىحلل رشع ةعبرأو ذخفلل ةتس اهنمف ارودم سأرلا راص ىتح ضعب ىلإ اهضعب فلأف لاكشألا
 مث عطقلل حلصت ةداح اهضعبو نحطلل حلصت ةضيرع اهضعب نانسألا ىه ةيقبلاو «لفسألل نانثاو

 ضعب ىلع اهضعب قبطنيل ناصقنو تادايز اهيف تاريدتسم تافوجم تازرح عبس نم ةبقرلا بكر

 ىلإ ةبقرلا لفسأ نم رهظلا بكرو رهظلا ىلع ةبقرلا بكرو سأرلا تحت ىسركلاك تراص ىتح

 نم ةبكرم ةلضع نيرشعو ةئامسمخ ناسنإلا ىف قلخ مث «ةزرخ نيرشعو عبرأ نم ذخفلا ماظع ىهتنم
 ول تاقبط عبس نم ةبكرم ىهو «نيعلا ةقدح كيرحتل اهنم نيرشعو ةعبرأف ةيشغأو بصعو محل
 دخنو ءاهعاستا عم تاوامسلا اهنم ةسدع رادقم ىف رهظأو رظنلا نم نيعلا تلطعتل ةقبط تدقف

 قش مث رصبلا فعضي هنأل ضيبأ نفجلا رعش لعجي ملو اهلقصتو اهظفحتل نافجألاب اهنيزو اهراطقأ
 ال ىتح تاجاجوعاو تافيوجت اهيف لعجو اهنع ماوهلا عفدو اهعمسو ظفحلا رمآم اهعدوأو ناذآلا

 ىهو «عمسلا عضوم ىلإ ماوهلا لوصو لبق هتلفغ نم ناسنإلا هبتني لب ءاعيرس اهيلإ ماوهلا لخدي
 . ملعأ هّللاو «مصأ ًالوسر ثعبي مل ىلاعت هللا نأل نيعلا نم لضفأ

 طسو نم فنألا عفر مث هرصبو نينجلا عمس ىف ديزي لماحلا ءطو :دمحأ مامإلا لاق :ةفيطل

 حئاور وهو ندبلا ءاذغو ءاوهلا وهو بلقلا ءاذغ هب كرديل مشلا ةساح هعدوأو هلكش نسحأو هجولا

 اًمجرتمو اًقطان ناسللا هيف عدوأو اهناولأ ضيبو اهفوفص نسحأو نانسألاب هنيزو مفلا حتف ةمعطألا
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 قيضلا ىف لاكشألا ةفلتخم رجانحلا قلخ مث «مالكلاو ماعطلل اًظفح نيتفشلاب هطوحو بلقلا ىف امع

 زيمتو اًتوص توص هبشي الف كلذب تاوصألا تفلتخاف ةحالملاو ةنوشخلاو رصقلاو لوطلاو ةعسلاو

 مسقو فكلا ضرعو دصاقملا ىلإ دتمتل نيديلا قلخ مث «ةملظلا ىف توصلاب ضعب نع سانلا ضعب

 عیمج ىلع رودیل بناج یف ماهبالاو بناج یف عبرألا عضوو لمانأ ةثالثب عبصأ لك سمخلا عباصألا

 ىذلا قيقرلا ءىشلا ذخألو كحلل رفاظألاب اهنيز مث ةفوجم تناك عباصألا مضو اهطسب نإف عباصألا

 نيقاسلاو نيذخفلا ماظعو فتكلا ماظعو رودصلا ماظعب رهظلا ماظع لصو مث «لمانألا هكسمت ال

 نطبلا لعجو « اهيلإ هجايتحا بسحب تالضع وضع لكلو ةلصتم امهقورع لعجو نيلجرلا عباصأو
 ةدعملاف ةناثملاو ةيلكلاو ةرارملاو لاحطلاو ةدعملاو دبكلاو ءاعمألاك برشلاو لكألا تالآل اعماج

 ذخأت ةيلكلاو ءارفصلا هئم ذخأت ةرارملاو ءادوسلا هنم ذخأي لاحطلاو اًمد هليحي دبكلاو ماعطلا خبطل

 لكل مث ندبلا رئاس ىلإ قورعلا هتدخأ اًصلاخ امد اذإف «لوبلا ناكم ىهو ءةناشملا ىلإ ةيئاملا هنم

 عانصلاب الإ ازبخو اتيجعو اتيحط ريصي ال ربلا نأ امك هرمأ حلصيو هريدي كلم ءاضعآلا هذه نم وضع

 ىف تنأو كنطاب ىف ءاذغلا نوحلصي ةكئالملا مهو عانصلاب الإ امحلو امد ريصي ال ءاذغلا كلذك

 یف هاذغ مث یلاعت هللا نم عيمجلا ددمو شرعلا ةلمح نم مهددمو ءامسلا ةكئالم نم مهددمو ةلفغلا

 ىف ادراب ءاتشلا ىف راح همأ نبلب هاذغ مث «جورخلاب همهلأو قيرطلا هل لهس مث ضيحلا مدب همأ نطب

 جرخي ال اًقيض اًبقث ةملحلا ىف هل حتفو همف دق ىلع ىدثلا ةلمح لعجو نييدثلا صم همهلأو فيصلا
 e LS ‹صملاب الإ هنم نبللا

 هاناشنأ مثل : ىلاعت هلوق كلذف ءةجاحلا دنع انس نيث ڈو نينثا هل تبنأو عطقلاو نحطلاو غضملا

 مث اله مث اَباش مث اًقھارم راصف لماکت یتح لقعلاو زییمتلا ہقزر مث ء[٤١ :نرنمؤسلا] ( رخآ اَقلخ

 .ًاروفك امإو اركاش امإ اخيش
 ءاوهلا نم عمسلاو رانلا نم رصبلاف ءاوهو رانو بارتو ءام نم ىمدآلا قللخ ى ہت هللا نأ ملعأو

 ىف اهنم ةعبس جوربلا دعب اذفنم رشع ىنثا دولوملا ىف ف لعجو بارتلا نم قوذلاو ءاملا نم مشلاو

 قلخو ربدلاو لبقلاو ةرسلاو نايدملا ندبلا ىف ةسمخو «نانذألاو نانيعلاو نارخنملاو مقلاو سأرلا

 ناتبكرلاو ناديلاو ةهبجلا ىهو اهيلع الإ درجسلا حصي الف ء ءاضعأ ةعبس دلولا ىف قلخو كالفأ ةعبس

 قطنلاو مشلاو قوذلاو رصبلاو عمسلا فاطلآ ةعبس دلولا ىفو مجنأ ةعبس كلفلا ىفو ءنامدقلاو

 ملاعلا رابتعاب اذهو هبورغك هتومو هعولطك هتدالوو بکاوکلا تاكرحك هتاکرحو سمللاو لقعلاو

 همحلو راهنألاك هقورعو نداعملاك هخمو لابجلاك همظعو ضرألاك هدسجف ىلفسلا امأو «ىولعلا

 لامشلاک هلامشو بونجلاک هنیمیو برخغملاک هرهظو قرشملاک ههجوو تابنلاک هرعشو بارتلاک

 لیسلاک هقرعو باحسلاک هبضغو رطملاک هؤاکبو قربلاک هکحضو دعرلاک همالکو حیرلاک هسفنو

 هتخویشو فیرخلاک هتلوهکو فیصلاک هبابشو عیبرلاک هایص مایأو لایخلاک هرهسو توملاک همونو
 ةقر ءاملاو ةفاثك لابجلاو ةفاطل ءارهلاو ةملظ ليللاو ارون رمقلاو ءايض سمشلا هللا قلخو ءاتشلاك
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 نجلا ظح ةفاطللاو ةينابزلا ظح ةملظلاو ةكئالملا ظح رونلاو نيعلا روحلا ظح ءايضلا لعجف

 رونلاو هجولا ظح ءايضلا لعجف مدآ ىنب ىف كلذ عمج مث نيطايشلا ظح ةقرلاو «٠ بارتلا ظح ةفاثكلاو

 املف غامدلا ظح ةقرلاو ءمظعلا ظح ةفاشكلاو حورلا ظح ةفاطللاو رعشلا ظح ةملظلاو نينيعلا ظح

 4 © نيقلاخْلا نسحأ هللا كرابتف إل : ىلاعت هلوقب هسفن حدم ةدحاو ةروص ىف نيداضتملا نيب عمج

E 

 عضو الإ ءاد عضي مل ىلاعت هللا نإف اووادت هّللا دابع» :## هللا لوسر لاق :ندبلا جالعل دئاوف
 . (ءاود هل

 همه رثك نمو هسفن بذع هقلخ ءاس نم» :5 ىبنلا نع -هنع هللا ىضر - هريره ىبأ نع :لوألا

 . مصاخو براض ىأ ىحآل .«هتءورم تطقسو هتمارک تبهذ لاجرلا یحال نمو هندب مقس

 هسأر بضخ عادصلا عجو هباصأ اذإ ناكو هسأرب ناك عجو نم ..ىبنلا مجتحا يناثلا

 عم انوطق رزب عادصلا نم عفنياممو «ملظلا بانتجاو لدعلا باب ىف ءانحلا عفانم ىتأيسو «ءانحلاب

 خطل وأ امهمشو ءاشقلا وأ رايخلا لكأ وأ درولا ءام وأ كسملا مش كلذكو سأرلا هب دمضي لخلا

 ىلع تعضوو تنحط اذإ ةلاخنلاو لخلاب نجع اذإ نومكلا مش اهعفني ةلزنلاو لخلا وأ ردسلاب سأرلا

 ىبنلا لاقو ءاديج اعفن سأرلا عفن هراخب ىقتليو «لخلا هيلع شرو رانلا ىلع ىمحأ اذإ ىحرلا رجح

 وكشي نم هءاج الو ةماجحلاب كتمأ رم :اولاق الإ جارعملا ةليل ةكئالملا نم ألمب تررسم ام»

 . «امهيف ءانحلاب هرمأ الإ هيلجر ىف اعجو

 وأ نذألا ىف رطقو رانلا ىلع عضو اذإ نامرلا روشق عم بدسلا ةراصع هليزي نذألا عجو : ةثلاثلا

SS sSعفني لسعلا عم  . 

 وأ هب لحتكاو ةأرملا نبلب طلخ اذإ ا رفعزلا هليزي دمرلا ريغ سرم اهل لصح اذإ نيعلا :ةعبارلا

 مدقم ىلع عضوو قحس فج اذإ رضحخألا زوجلا روشق وأ رفصألا خيطبلا روشقب ةهبجلا دمض
 رصبلا ىوقياممو دمرلا ةي ىبنلا ىواد دقو اهسم كرت نيعلا ءاود : ىردخلا ديعس وبأ لاق «سأرلا

 .ةرايز ءاروشاع مدقت دقو بادسلا لكأ

 عطقي هنإف دمرلا اوهركت ال ةعبرأل ةعبرأ اوهركت ال» لب ىبنلا نع كلام نب سنأ نع :سماخلا
 ا ر ن و ر ی ر و یا ور

 نامأ نينذألاو فنألا ىف ىذلا رعشلا» :ةللاقو ««صربلا قورع عطقت اهنإف ليمامدلا اوهركت الو

 هوصق نكلو ةلكآلا ثروي هنإف فنألا تحت نوكي ىذلا رعشلا اوفتنت ال» :## ىبنلا لاقو «ماذجلا نم

 نايبصلا لاعس اًضيأو «ىكطصملا برش وأ قدنبلا لكأ وأ ةيخولملا لكأ لاعسلا عم عفني اممو اًصق

 .«لسعلاب نومكلا لكأ هعفني

 عولط لهسي اممو لفلفلا وأ حلملا وأ هعجو لازأ سرض ىلع نوتيزلا غمص عضو اذإ :ةسداسلا
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 لاقو «رودصلا عفني لجرفسلا نأ ابيرق مدقت دقو رقبلا دبز وأ جاجدلا محشب ةثللا كلد ريغصلا نانسأ

 ىذلاوف ىنم ندا» : لاقف ةة هللا لوسرل كلذ توكشف ردصلا عجو ىنباصأ : ةحاور نب هللا دبع

 ىردص ىلع هدي عضو مث «هتبرك هللا فشك الإ نمؤم اهب وعدي ال ةوعدب كل نوعدأل هديب ىسفن
 «لاحلا ىف هللا هافشف يي دمحم ةوعدب هفشاو دجي ام هنع بهذأ مهللا» : لاقو .

 خبط وأ «نومكلا روشق لكأ وأ رانلا ىلع خبطو قد اذإ بونرخلا برش هليزي صغملا :ةعباسلا

 امهيف نإف نونسلاو انسلاب كيلع» :## ىبنلا لاق : -هنع هللا ىضر -سنآ لاقو اهلكأو جنرانلا روشق
 ةرجش هللا قطنا : -هنع هللا ىضر -سنأ لاقو نومكلا وه نونسلا : ميعنلا وبأ لاق «ءاد لك نم ءافش
 ةا لاقو ءءاود هنم ىفو الإ ءاد هللا لزنأ ام قحلاب كثعب ىذلا وف ىنذح هللا لوسر اي : تلاقف رتعزلا

 . بهذ اهنزوب ولو اهورتش ال ةبلحلا ىف ام ىتمأ تملع ول»

 ءاملا هؤاودو هبحاص ىذأ كرحت اذإ ةيلكلا قرع ةرصاخلا» :5 ىبللا لاق : ةشئاع تلاق :ةنماثلا

 .«لسعلاب كرحملا

 فج املكف لاحطلا عضوم ىلع قلعيو صربأ ماس ذخؤي هنأ ميعن وبأ ركذ .لاحطلا :ةعساتلا

 برش وأ قلسلا ةراصعو نارفعزلا برش اًضيأ هل عفني اممو ىلص اذإ ةالصلا دنع هحرطيو لاحطلا

 . لسعلاب داشرلا بح ءام برش اذكو ىكطصملا

 . «دسجلا ثبخ ثبح اذإو هدسج باط ءرملا بلق باط اذإ» : ثيدحلا ىف ءاج :ةرشاعلا

 لاقو «ةداصفلاو ةماجحلا ءاودلا ريخ» :ةيب ىبنلا نع بلاط ىبأ نب ىلع نع :ةرشع ةيداحلا

 . ملعأ هّللاو ««توملا الإ ءاد لك نم ءافش اهيف ءادوسلا ةبحلا» :ةب

 فوخلا :باب

 جرم : یلاعت لاقو ۳ :ةبونلا] ©9 نینمؤم منك نإ هوشخت خت نأ قحأ هّللاف ) : ىلاعت هللا لاق

 دحأ جلي ال» ثب ىبنلا لاقو نمؤملا بلق ىف فوخلا رحبو ءاجرلا رحب ىأ ء[١٠ :ناقرفلا] & نيرحبلا

 نعو «برلا بضغ ىفطت ىصاعلا ةعمد» 45 لاقو «عرضلا ىف نبللا دوعي ىتح هللا ةيشخ نم ىكبي
 هنومد نم ةرطق لكب هل ناك «هّللا ةيشخ نم هانيع تفرذ نم» ب لاق : لاق ةريره یبأو سابع نبا

 نيع ال ام روصقلاو نئادملا نم اهيتفاح ىلع ةنجلا ىف نيع ةرطق لكب هلو هنازيم ىف دحأ لبج لثم

 . هژاکب هدافأ امف سیلبإ یکب دق لیق نإف «رشب بلق ىلع رطح الو تعمس نذأ الو تأر

 معن اهقايرت ةعمدلاو مومس ىصاعملاف رفاكلا ةعمد : لاق امو ىصاعلا ةعمد :لاق هنأ :باوجلاف

 هللا ةمحر ةعس نم ارهج نوكحضي اموق ىتمأ رايخأ نم نإ» :لاق ةع ىبنلا نع ثيدحلا ىف ءاج

 مهلوقعو ايندلا ىف مهحاورأو ءامسلا ىف مهبولقو ضرألا ىف مهنادبأ هباقع فوح نم ارس نوكبيو

 . «ةليسولاب نوبرقتيو ةنيكسلاب نوشمي ةرخ آلا ىف
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 هللا هالتبا اهرفكي ام هل نکی ملو دبعلا بونذ ترك اذإ» :لاق  ىبنلا نع ؛ ةشئاع نع :ةدئاف
 نم عفرأ ةجرد تيأر : لاق تيأر ىذلا ام هل ليقف مانملا ىف مهضعب یؤرو «هنع اهرفکیف نزحلاب

 یکب مث ہرصب هللا درف یمع یتح -مالسلا هيلع - بیعش یکب : یماطسبلا وأ لاقو نینوزحملا ةجرد
 ةنجلل اًقوش كؤاكب ناك نإو ءاهنم كانمأ رانلا نم اًقوخ كؤاكب ناك نإ ملعأ وهو هيلإ هللا ىحوأف اًضيأ

 اذهلامف كباف هيلإ ىحوأف كيلإ اًقوش ىكبأ امنإو اذهل الو اذهل ال بر اي :لاقف كل اهانبجوأ دقف

 .ءاكبلا الإ ءاود ءادلا

 مث ماع فلأ نينامث هبر دبعي ادبع نأ ظوفحملا حوللا ىف -مالسلا هيلع - ليفارسإ ىأر :ةظعوم
 هئاكب نع ةكئالملا هتلأسف دبعلا كلذ وه نوكي نأ اًقوخ ليفارسإ ىكبف هنعليو هتدابع هيلع هللا دري
 :اولاق مث «دبعلا كلذ وه نوكي نأ فاخي مهنم لك اًعيمج اوكبف ظوفحملا حوللا ىف هآر امب مهربخأف

 مهل اعدف مهيلع بضغت ال مهللا : لاقف هوربخأف انل وعديف ةوعدلا باجم هنإف ليئارزع ىلإ بهذن

 هلل نأ ابوتكم ةنجلا باب ىلع ىأر سيلبإ نإ : ليقو ءانيلع بضغت ال مهللا لقي مل هنأل هسفن ىسنو
 فلآ هسفنب هسفن نعلف هنعلأ نأ ىل نذئا بر اي : لاقف هرمأ لشتمي الف رمأب هبر هرمي نيبرقملا نم ادبع
 ىفو عشاخلا ةعبارلا ىفو دجاسلا ةثلاثلا ىفو عكارلا ةيناثلا ىفو دباعلا ايندلا ءامس ىف همسا ناكو ماع

 نم سلبأ هنأل سيلبإ ىمس كلذ دعب مث دهازلا ةعباسلا ىفو دهتجملا ةسداسلا ىفو تناقلا ةسماخلا

 ىصاعملا نوفاخت متنأ نييراوحلا رشعم اي :-مالسلا هيلع - ىسيع لاق ءايحإلا ىفو «هّللا ةمحر

 هللا ىحوأف نيتنس ىرعلاو لمقلاو عوجلا ءايبنألا نم ىبن اكشو رفكلا فاخن ءايبنألا رشاعم نحنو

 «هسأر ىلع هلعجو بارتلا ذخأف ايندلا ىنلأست ىتح ىب رفكي نأ كبلق تمصع نإ تيضر امأ هيلإ
 . رفكلا نم ىنمصعاف بر اي تیضر :لاقو

 : لاقف كطيلسعب الإ هيلع ردقأ ال ىنإو مدآ لجأل ةنجلا نم ىنتجرخأ بر اي : سيلبإ لاق :ةياكح

 مهرودص :لاق یندز :لاق «هلثم كلدلو الإ دلو هل دلوی ال : لاق یندز : لاق هيلع طلسم تن

 ةيصعم ىف لجارو بكار لكف كلجرو كليخب حص ىآ مهيلع بلجا :لاق ىندز : لاق مکل نکاسم

 دنع ةيمستلا مدعب دالوألاو ةيصعملا ىف اهقافنإب لاومألا ىف مهكراشو هلجرو هليخ نم وهف هللا
 كل دلوي ال : لاق «كب الإ هنم عنتمأ الف ىلع هتطلس دق بر اي : مدآ لاق انزلا دالوأ مه ليقو «عامجلا

 ال :لاق ىندز : لاق اهلاثمأ رشعب ةنسحلا : لاق ىندز : لاق ءةكئالملا نم هظفحي نم هب تلكو الإ دلو

 تيفتكا : لاق ىلابأ الو مهل رفغآ : لاق ىندز : لاق «مهنادبأ ىف مهحاورأ تماد ام ةبوتلا مهنم عزنأ

 ناهملا : لاق ىلسر امف بتكلا مهيلع تلزنآو لسرلا مدآ ىنب ىف تلعج بر اي : سيلبإ : لاق تیفتکا

 امف :لاق رعشلا : لاق نآرقلاامف : لاق بذكلا : لاق ىثيدح امف :لاق مشولا : لاق ىبتك امف :لاق

 امف :لاق مامحلا :لاق ىتيبامف :لاق قاوسألا : لاق ىدجسم امف :لاق رامزملا : لاق ىنذؤم

 ىدئاصم امو :لاق ةياور ىفو ركسملا : لاق ىبارش امف : لاق ىمسا هيلع ركذي مل ىذلا : لاق یماعط

 .ءاسنلا : لاق
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 : لاق هعيجض نع سيلبإ ةا ىبنلا لأس : لاق -امهنع هللا ىضر -هّللا دبع نب رباج نع :ةظعوم
 هسينأ نعو «قراسلا : لاق هفيض نعو «اهتقو نع ةالصلا رخؤي ىذلا :لاق هسيلج نعو ناركسلا

 ءاًقداص ناك نإو قالطلاب فلحي ىذلا : لاق هنيع ةرق نعو ءرحاسلا : لاق هلوسر نعو رعاشلا : لاق

 .رمعو ركب ابأ بسي نم :لاق «هيلع سانلا زعأ نعو ةالصلا كرات : لاق «هبيبح نعو

 ىلايللا ضعب ىف تظقيتساف ىنمدخت ةيراج ىل تناك : -اهنع هللا ىضر -ةشئاع تلاق :ةياكح
 ىدلاو تيأرو ةمايقلا مانملا ىف تيأر : تلاقف كلذ نع اهتلأسف «زوكلا ىف هدجأ ملف ءاملا تبلطو

 نم :لوقي ًالئاق تعمسف ةبرش هنم تذخأف زوكلا ىلإ تبهذف ءام ىنم بلطف شطعلا نم ثيغتسي

 هللا ىضر -رمع نبا نعو ءاهادي تسہي دقو تظقیتساف هادی تلش رمخلا براش یقسی یذلا اذه

 هللا بات بات نِإف ءاًحابص نيعبرأ ةالص هل لبقت مل رمخلا برش نم» :لاق ة٤ ىبنلا نع -امهنع
 هل لبقت مل ةعبارلا ىف داع نإف هيلع هللا بات بات نإف اًحابص نيعبرأ ةالص هل لبقت مل داع نإو هيلع
 لاقو دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو ىذمرتلا هاور «هيلع هللا بتي مل بات نإف اًحابص نيعبرأ ةالص

 اهلماحو اهرصتعمو اهرصاعو اهعئابو اهعاتبمو اهيقاسو اهرضاحو اهبراشو رمخلا هللا نعل» :ل
 . «هيلإ ةلومحملاو

 هتافرصت عيمج جو هحاكنو هعيب حصيو هقالط عقيو ةالصلا ءاضق ناركسلا ىلع بجي :ةلاسم

 دشأ براشلا برض : ةفينح وبأ لاقو «ميرحتلاب اًملاع اًراتخم اهبرش اذإ هيلعو «هل ةيلعفلاو ةيلوقلا

 . فذاقلا برض نم

 اهتعجار دقف اهتقلط تنك نإف كتجوز عجار : لاقف ىروثلا نايفس هلأسف قالطلا نيبتي ىتح كتجوز

 وبأ هلاق ام قحلا : لاقف رفز لأسف اهعجار مث اهقلط :لاقف رمن ىبأ نب كيرش لأسف كرضي الف الإو

 هبوثف ال مآ هتباصأ له ملعي ملو ةساجن ىلع فيظنلا هبوثب رم لجرك كلذ لاثم كل برضأو : ةفينح
 . اريهطت الإ هداز امف هتراهط ىلع قاب

 كل اهييحأ انأ : سيلبإ لاقف هيلع كلذ قشف تسبيف ةيلاد -مالسلا هيلع - حون سرغ :ةياكح
 الوأ رمخلا براش ريصي كلذلف ترضحاف ايدو اًبعثو اًبلكو یوآ نباو ًارمنو بدو آدسأ اهیلع حبذف
 بلعثلاک اًقلمتمو بلکلاک ًالتاقمو یوآ نباک اًئدحمو رمنلاک اًتابضغو بدلاک اًیوقو دسألاک اعاجش

 . هتم

 هيلإ تلخ دق فهك نم جرخي اريغتم ءام تيأرف ارفاسم تنك :ىرصملا نونلا وذ اف :ةياكح

 دنع نيبرقملا نم تنك ىل الإ ءاكبلا قحي لهو :لاقف ءاكبلا اذه ام : تلقف «ىكبي سيلبإ تدجوف



 ۲۸۹ ا ا ا

 هذه أرق مث ةيانع ىرمأ نكي مل : لاقف «هرمأ تفلاخ فيك هل تلقف نيدورطملا نم ترص نآلاو هللا

 :4v :رمزلا] & 9 نوبستحي اونوكي مل ام هللا نم مهل ادبو  ةيآلا

 فيك : لاقف «هلأسف ايكاب ةيدوألا ضعب ىف سيلبإ -مالسلا امهيلع -ايركز نب ىيحي ىأر :ةياكح

 یحی ای :لاقف ‹«قلخلل كلالضإ نع عجرا لاقف اًناجم هتدابع تبهذ مث ًاليوط اتمز هبر دبع نم لاح

 یف ییحی یکبف ہدنع اًعیفش یل نکف :لاق كبر ىلإ عجرا :لاق < ىنلضأ نمف مهللضأ تنك نإ

 قيرط هيلإ هل لهف حلصلا باب ىلع فقو دقو دورطملا ثيدح تملع دق ىهلإ اي :لاقو «هبارحم
 هب تلعف ام كب تلعف الإو كسفنب لغتشا : كل لوقيو «مالسلا كئرقي هللا نإ :لاقو «ليربج لزنف

 ىلع اهيف تفقو ماع فلآ ةئام لمع ىلع :لاقف «كلذ نع هلأسف ىكببي مايألا ضعب ىف اًضيأ هآرو

 هءاجف هتحلاص اله بر اي : ىبحي لاقف ريفوتلا تأطخأ دق قيرط كل سيل باوجلا كلذ جرخف بابلا

 مل انآ :لاقو كحضف كلذب ربخأف مدآ ربقل دجسي هل لق اًقاقر ال اًقافن ىكبي هنإ :لاقو «ليربج

 . اًتيم هل دجسأ فيكف اًيح هل دجسأ

 باب نم طبه هنأل شخلب رحبلا ىفو ًالفنرق راص ربلا ىف هعمدف رحبلاو ربلا ىف مدآ ىكب :ةفيطل
 سيلبإو ءؤلؤل راص رحبلا ىفو ءانحلا هنم راص ربلا ىف اهعمدف رحبلاو ربلا ىف تكب ءاوحو «ةبوتلا

 رحبلاو ربلا ىف تكب ةيحلاو ءاًحاسمت راص رحبلا ىفو اكوش راص ربلا ىف هعمدف رحبلاو ربلا ىف ىكب
 ربلا ىف هعمدف رحبلاو ربلا ىف ىكب سوواطلاو اتاطرس راص رحبلا ىفو اًبرقع راص ربلا ىف اهعمدف

 قلع راص رحبلا ىفو اّقب راص
 عمج ولو رثکأ دواد ءاکہ ناکل دواد ءاکبو ایندلا لھآ ءاکب عمج ول لب ىبنلا نع :یوارلا لاق

 . هتتیطخ ىلع یآ رثکأ مدآ ءاکب ناکل مدآ ءاکب یلإ حون ءاکبو دواد ءاکبو ایئدلا لھآ ءاکب

 میلو نب :اولاق مكبرب تسلأ : مهل لاقو ردلاك مدآ رهظ نم قلخلا هللا تلح امل :ةدئاف

 رهظ هللا حسم : ىبلكلا لاق ةنجلا ىف لافطألا عيمج نأ : لاق نم ىلع ليلد اذه : ىبطرقلا لاف
 : جيرج نبا لاق ةنجلا نم مدآ طبه نيح ايندلا ءامس ىف :ىدسلا لاقو «فئاطلاو ةكم نيب مدآ

 مدآ قلخ هللا نأ ثيدحلا ىفو ءادوس رانلل ةقولخم سفن لكو ءاضيب ةنجلل ةقولخم سفن لك تجرح
 مث نوملعي ةنجلا لهأ لمعبو ةنجلل ءالؤه تقلخ : لاقف «هتيرذ هنم جرختساف هنیمیب هرهظ حسمو

 ميفف : لجر لاق «نولمعي رانلا لهأ لمعبو رانلل ءالؤه تقلخ : لاقف هتيرذ هم جرختساف هرهظ حسم

 نم لمع ىلع تومي ىتح ةنجلا لهأ لمعب هلمعتسا ةنجلل دبعلا قلخ اذإ» : لافف هللا لوسر اي لمعلا
 لمع ىلع تومي ىتح رانلا لهأ لمعب هلمعتسا رانلل دبعلا قلخ اذإو ءةنجلا هلخديف ةنجلا لهأ لامعأ

 اوجرخأ مهنأو هونب مهلك نأ مولعملا نأل مدآ رهظ ركذي مل امنإو ء«رانلا هلخديف رانلا لهأ لامعأ نم

 اًضيأ اوقرتفا نيدجاسلا نإ مث ةقرف تفلختو ةقرف تدجسف دوجسلاب مهرمآ مث : ىفسنلا لاق هرهظ نم
 ةقرفلاو كلذك اوتامو «نيملسم اوشاع ىلوألا ةقرفلاف تمدن ةقرفو دوجسلاب تحرف ةقرف «نيتقرف
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 نيتقرف اًضيأ اوقرتفا دوجسلا نع تفلخت ىتلا ةقرفلاو «هريغ ىلع اوتامو نيملسم اوشاع ةمدانلا
 اوتامو ارافك اوشاع اومدني مل نيذلاو نيملسم اوتامو ارافك اوشاعف دوجسلا كرت ىلع تمدن ةقرف

 .كلذك

 سونايقد مهكلم سأر ىلع اًمايق اوناك مهنأ فهكلا لهأ ةياده ببس :ءاملعلا ضعب لاق :ةبيجع

 هللا ربخأ كلذلف رونسلا نم فاح ام اهلإ ناك ول :اولاقف عزفو عاتراف ةلفغ ىلع هئارو نم ره بثوف

 «مهآر ول مهنم رارفلاب هربخأ امنإ ليقو « ةيهولألا هيف دحأ دقتعي الثل عزفلاو مهنم رارفلاب لڳ ادمحم
 . مهنم ال ةعاسلا نم اًقوخ هرارف نوكيف ةعاسلا تامالع نم مهنأل

 ًاليوط هيلإ ترظنف ىوشم فورخ هعم لجر ىلع -اهنع هللا ىضر - ةيودعلا ةعبار ترم :ةياكح
 نأ لبق نم هيلإ ترظن امنإو ةوهشلا لبق نم هيلإ ترظن ام : لاقف اًنيش هنم ىلكأت نأ ديرت : لاقف تکبو

 .ايح اهلخدي مدآ نباو اتاومأ رانلا نولخدي تاناويحلا

 هدحو هللا الإ هلإ ال ةضيرف لك فلخ : لاق نم نيرادلا حالصإ ىف نيروثلا باتك ىف تيأر :ةدئاف

 ةر طارفلا ل لا م د راف ا نيو و و ا افا وارو اج اوا ها رشا

 اهلوط رانلا نزاخ كلام نفج نم ةرعش وه : هللا همحر ىزوجلا نبا لاق عرذ ةعبرأ ضرع ىأ عرذأ
 . ماع فلآ

 ألامشو انيمي ءامسلا نم الزان جلثلا ىأرف ةجاحل ءاشعلا ةالص دعب رانيد نب كلام جرخ :ةياكح

 له : -اهنع هللا ىضر -ةشئاع تلاق «هتجاح ىسنو رجفلا عولط ىلإ فحصلا رياطت ىف ركفتف

 رياطت دنع لوألا ادحأ دحآ ركذي الف نطاوم ةثالث ىف امأ» ةَ ىبنلا لاقف ةمايقلا موي مكيلهأ نوركذت

 اي كتلأس : -هنع هللا ىضر -كلام نب سنأ لاق طارصلا دنع ثكلاثلاو نازيملا دنع ىناثلاو فحصلا
 كبلطأ نيأف : تلق « ىلاعت هللا ءاش نإ اًدغ كلذ لعاف انأ : لاقف ةمايقلا موي ىل عفشت نأ هللا لوسر
 ىنإف ضوحلا دنع : لاق كقلأ مل نإف : تلق نازيملا دنع : لاق كاقلأ مل نإف : تلق طارصلا دنع : لاق

 هيلإ لامو نازيملا لبق سانلا هدري ضوحلا نأ حيحصلا : ءاملعلا ضعب لاق « ةثالثلا هذه ىطخأ ال

 . ىبطرقلا

 بابلا رخآ ىف ىعفارلا هلقن لاحلا ىف قالطلا عقو رانلاك وأ جلثلاك قلاط تن :لاق ول :ةلأسم

 . ةفينح ىبأ لقن مث قالطلا باوبأ نم لوألا

 ىتلا تايآلا نم ةيآ هنأل باذع وهف اًريثك ناك نإو هتقو ىف هلكأ نمل قزر مانملا ىف حلثلا :ةفيطل

 . مه هباصأ جلث هيلع عقو نمو ليئارسإ ىنب ىلع هللا اهلسرأ

 یکبی بتکم باب یلع ایبص یأر دادغب یف نیحلاصلا ضعب نأ بابلألا ةظع ىف تیأر :ةفيطل
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 هللا مسي :لف وه ام :تلقف ىناكبأ اًرطس حوللا ىف ملعملا ىل بتك : لاقف «كلذ نع هلأسف

 فس الك مث © نوُمّلعَت فوم الك © ّرباَقَمْلا مترز یَمح © ٌرْاكلا مكانا میحّرلا نَمْحَرلا
 هب هللا فوخی «فیوخت دعب فیوختو دیدهت دعب دیدهت ء[١ ۱ :رئاکنا] ( نومْلعت و ًالک © نومّلعت
 : ىلاعت هلوق لاق بتكي امو :لاق اذه نم غلبأ كل بتكي هنإف دغ ىلإ كءاكب رخأ هل : .لاةف هدابع

 «ملعملا هيلإ بثوف اًنيم طقسف ىبصلا برطضاف اهرخآ ىلإ ء١1 :رئاكفلال 4 © ميحجلا نورت
 ىبصلا عرسأ دقف هوعد : لاقف ةصقلا هيلع صقف ةفيلخلا ىلإ هوعفرف هلهأ ربخأف هتلتق تنأ :لاقو

 .ءادعسلا لزانم ىلإ حلاصلا

 ىف دازو هنايغط ىف یدامت دبع لوألا نمزلا یف ناک : بولقلا سجرن باتک یف تیأر :ةياکح

 هّللا ىلإ بوتآ :لاق ال :تلاق یل عفشی عیفش نم له هتجوزل : لاقف «هفطلب هللا هکرادتف هنایصع
 ايو ىل ىعفشا ءامس اي :لاقو ءارحصلا ىلإ جرخف هنيبو كنيب ةلماعملا تدسفأ دقف هركذت ال : تلاق

 : لاقو «ههجو حسمو هسلجأف اكلم هللا ثعبف هيلع اًيشغم عقو ىتح كلذك لاز امف ىل ىعفشا ضرأ

 . كفوخ : لاق هيلإ ىعيفش ناك نم : لاقف كتبوت هللا لبق دقف رشبأ

 ةرفس اومضوف رفسلا ىلإ هباحصأ هعمو -امهنع هللا ىضر -رمع نب هللا دبع جرخ :ةياكح
 ىعرت تنأو رحلا اذه لشم ىف :لاق مئاص ىنإ : لاقف لكأيل رمع نبا هاعدف عار مهيلع رمف اولكأيل

 لوقيامف : لاق ىالومل اهنإ : لاق كمنغ نم انعيبت نأ كل لهف : لاق ةيلاخلا ىمايأ ردابأ : لاق ءمنغلا

 رمع نبا لاز امف هللا نيأف هللا نيأف :لوقي وهو «ىعارلا ىلوف بئذلا اهلكأ تلق نإ كالوم كل
 منغلا ىرتشاو هقتعأو هارتشاف مالغلا نع لأسف ةنيدملا مدق ىتح هللا نيأ هللا نيأ : ىعارلا لاق :لوقي
 . ةرخآالا ىف كقتعت نأ وجرأو ايندلا ىف كتملك كتقتعأ :لاقو «هل اهبهوو

 ناك اذإ بلقلا كلذك ءىدر اهرمثو فلتلا ةعيرس تناك ةدرابلا ضرألا ىف تتبن اذإ ةلخنلا :ةفيطل

 . ىلاعت هّللاب ذايعلاو ناميإلا لاوز نم توملا دنع هيلع فاخيو ًاليلق هلمع ناك هللا ةيشخ نم ادراب

 ندا : لاق مث اندف ندأ ليربجل : ىلاعت هّللا لاق : -هنع هللا ىضر -ىروثلا نايفس لاق :ةظعوم
 ءنک كلذك : لاق كركم نمآ ال كتزعو نكلو ىلب : لاق كلسرأ ملأ كمركأ ملأ : ىلاعت لاقف ءاندف

 ءىمسج لدبت الو ىمسإ ريغت ال ىهلإ ىهلإ : لوقي وهو ةبعكلا راتسأب اقلعتم ليربج 45 ىبنلا ىأرو
 . ميلإ برقلا دعب نارجهلاو ديدش لاصولا دعب قارفلا نإف

 باش مهيفو ةي ىبنلا ىلع برعلا نم دفو مدق : -امهنع هللا ىضر -سسابع نبا لاق :ةياكح
 ىبنلاب قلعتو باشلا ءاج مث «اولعفف مكلاح ظفح انأو دمحمب اونمآو اوقلطنا خويشلل : باشلا لاقف

 ىتح هتلفأ ال قحلاب هثعب ىذلاو :لاقف مالغاي هعد :موقلا لاقف رانلا نم كب ريجتسأ : لاقو ةي

 :اهنم ءراجآ دق یلاعت هللا نأ را لاف و لیربج ل رف زانلا ن ینریجپ
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 ماع ةئامعبرأ هللا دبع لوألاف بابلألا ىلوأل ةربع اًصيصربو ءاروعاب نب ماعلب ةصق ىف :ةظعوم
 نم اًموي هللا ركشي مل هنأ ةحتافلا لضف ىف مدقت دقو سمشلا ةدابع ىلإ ههجو لوحف هب هللا ركم مث

 ءاهل وعديل هتنبا هنامز كلم هيلإ لسرأف ةوعدلا باجم ناكو ماع ةئام هللا دبع ىناشلاو ةدايزب مايألا

 كتحضف الإو اهلتقا : لاقف اهعقو ىتح هل سوسو ليللا نم ناك املف ليللا كدنع اهك رتا :سيلبإ لاقف

 : لاق كب اذه لعف نم :لاقو سيلبإ هءاجف هبلصب رمأف كلذب كلملا سيلبإ ربخأف اهلتقف سانلا نيب

 لاا ذاعلا وا رفا تاق ةراش لا هل ةف لدخساف : لاق تنا لاق كفا س لا نأ
 . یلاعت

 لق :لاق «ناميإلا لاوز نم فاخأ بر اي :تلقف ةزعلا بر تيأر : ميكحلا ىذمرتلا لاق :ةدئاف

 اي كتفرعم رونب ىبلق ىيحت نأ كلأسأ ماركإلاو لالجلا اذ اي مويق اي ىح اي ةضيرفلاو رجفلا ةنس نيب

 .نيمحارلا محرأ اي كتمحرب ىتوملا ىيحم اي هللا اي هللا

 ةبوتلا :باب
 نسحلا لاق ء1۸ :ميرحعلا] ( احرص ةبوت هللا ىلإ اوبوت اونمآ نيذلا اهيأ اي : ىلاعت هللا لاق

 حراوجلاب كرتلاو ناسللاب رافغتسالاو بلقلاب مدنلا ىه حوصنلا ةبوتلا : -ه:ء هللا ىضر -ىرصبلا
 ليق نإف «ناشطعلل ةدراب ةبرش نم بئاتلا ىلع نوهأ توملا ةي ىبنلا نعو دوعي ال نأ رامضإإلاو

 ؟ةمايقلاو توملا هللا ىفخأ فيك

 كلذ ىلإ ةيصعملا ىف دبعلا ىدامت كلذ نيب ولف ةبوتلا لوبقب دعو ىلاعت هللا نأ :باوجلاف
 .هط ةروس ىف ىئالعلا هركذ زوجي ال وهو لعفلا ىلع هل ءارغإإللاك نوكيف تقولا

 ىنتقفو ىذلا تنأ بر اي :لاقو ةنسح دبعلا لمع اذإ : -هنع هللا ىضر -لهس لاف :ةدئاف

 ىذلا انأ : ىلاعت هللا لاق تملع انأ : لاق نإو تبرقت تنأو تعطأ تنأ : ىلاعت هللا لاف « ىنتنعأو
 تنأ :لاقو هيلع هللا بضغ ىلع تردق تنأ بر اي :لاقو «ةئيس لمع اذإ هنع ضرعي مث تردق

 ترفغ انأو تيضق انأو : ىلاعت لاق تأسأو ىسفن تملظ انأ بر اي :لاق نإو «تأسأ تنأو تیصع

 تنأو تيضق تنآ ىهلإ اي :لوقي ناك هنأ مهضعب نع قئادحلا باتك ىف نيقلملا نبا دازو ترتسو

 انآو ىهلإ اي :لاقف ةيدوبعلاب فارتعالا طرش نيأف ةيبوبرلا طرش اذه : لاقو فتاه هد فتهف تمكح

 لاقو ء«ةرفغملا لهأو ىوقتلا لهأ انأو ترتس انأو ترفغانأو فتاهلا : لاقف تبنذأ انأ تيصع

 : لاق دهازلاف : لاق كيبل لوقأ : لاق هل لوقت اذام عئاطلا كلأس اذإ بر اي :-مالسلا هيلع -ىسوم

 لك ىسوماي كيبل كيبل كيبل وقآ : لاق ىطاخلاف : لاق كيبل لوق : لاق مئاصلاف : لاق كيبل لوقأ

 ىنأل ىلع لتا ادبع بیخأ ال انأو یتمحر ىلع لکتی یصاعلاو هلمع ىلع لکتی ءالؤه نم دحاو

 . هبسح وهف هللا ىلع لکوتي نمو تلق
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 ةبطر امهادحإ نيتلخن ةلجدلا ىلع تيأرف قيرطلا عطقآ تنك : نيحلاصلا ضعب لاق :ةياكح

 ةيح تيأرف اهيلإ تدعصف ةسبايلا سأر ىف هعضيو ذخأي اريط تيأرو ةسباي ىرخألاو بطر اهيلع

 ًريط اهل تمقأ اهلتقب ىبنلا رمأ ةيح هذه بر اي : تلقف اهمف ىف هعضيو بطرلا ذخأي ريطلاو ءايمع
 ىب فتهف قيرطلا عطق ىف ىنتمقأ مث «ةينادحولاب كل دهشأ انأو اهقزرب اهيلإ ىتأيو بطرلا ذخأي
 كانلبق دق : فتاهلا لاقف ةبوتلا ةبوتلا : تلقو « ىفيس ترسكف نيدصاقلل حوتفم ىباب :لوقي فتاه

 : تلقف كلذ نع اولأس مهتئج املف ةبوتلا ةبوتلا لوقأ ىنوعمسف ىباحصأ نع تدرفنا دق ٺنكو

 ةيرف انلخدف ةكم ديرن انجرخو انبايث انعزنف اًضيأ كعم حلاصن نحنو اولاقف حلصلا عقوف ادورطم تنك
 ىدلو بايث هذه : تلاقو «اًبايث تجرخأف انأ وه : تلقف «ىدركلا نالف مكيأ : لوقي زوجعب اذإو

 اهتذخأف «ىدركلا نالفل بايثلا هذه طعأ» :لاقو «مانملا ىف لَ ىبنلا تيأرف اهب قدصتأ نأ تدرأ

 ىدانيو ًاليدنق نيعبس ضرألاو ءامسلا نيب هتبوت دقوت دبعلا بات اذإ ربخلا ىفو ىباحصأ نيب اهتمسقو
 .هبر عم حلطصا دق دبعلا نإو الآ ىدانملا

 عم بئذلا حلطصا ىتم :لاقف ءاهعم بائذلاو اًمنغ ىعري عار ىلع نيحلاصلا ضعب رم :ةفيطل

 .هّللا عم ىعارلا حلطصا امل : لاق منغلا

 ىلع بوتي نأ هللا دارأ : تلاق -اهنع هللا ىضر - ةشئاع نع ىروباسينلا ريسفت ىف تيأر :ةدئاف

 ىتینالعو یرس ملعت كنأ مهللا : لاقو «نيتعكر ىلصف ءارمح ةوبر ذئموي وهو اعبس تيبلاب فاط مدآ

 كلأسأ ىنإ مهللا «ىبونذ ىل رفغاف ىسفن ىف ام ملعتو یلاؤس ینطعأف یتجاح ملعتو یترذعم لبقأف
 ىل تمسق امب ینضرو ىل هتبتک امب الإ ینبیصی نل هنأ ملعأ یتح اًقداص اًنیقیو یبلق رشابی اًامیإ
 ترفغ الإ ىنتوعد ام لثمب ىنوعدي كتيرذ نم دحأ ىنتأي نلو كبنذ كل ترفغ مدآ اي هيلإ هللا ىحوأف
 : ىروباسينلا لاق اهديري ال وهو ايندلا هتءاجو «هينيع نيب نم رقفلا تعزنو همومغ تفشكو هبونذ هل

 هلوقب ةيناث ةرم طوبهلاب رمألا داعأ كلذلف هلبق اهنآ حيحصلاو طوبهلا دعب ةبوتلا نأ ىضتقي اذهو
 :امهل لاق ةرجش نم الكأ امل ءاوحو مدآ نأل ۸ ةرقبا) ( اعيمج اهم اوطيها الف : یلاعت

 ةبوتلاب عفترا طوبهلا ن امهسفنأ ىف عقو ابات املف [۴ :رةبا]) ( ودع ضعبل مكضعب اوطبها إل

 ضرألا ىف لعاج ىئإ] : یلاعت هلوقب دعولل اًقیقحتو قاب همکح نآ املعیل اناث طوبهلاب امهرمأف

 . ۴١[ :ةرقبلا]  ةفيلخ

 رفاكلا حير نم ةرواجملاب تدج-و هحور نأل نمؤملا نم ةيصعملا نم ةيصعملا تدجو :ةفيطل

 طسب «ةمايقلا موي ناك اذإف ءاًضيأ نمؤملا حير تدجو هحور نل ةنسحلا لعفي رفاكلاو مدآ بلص ىف

 .ةيصعم ريطتف هسنج ىلإ سنج لك ريطيف حير بهتف دابعلا لامعأ هيلع عضيو ةمكحلا طاسب هللا
 رفاكلاو نمؤملا نم لك ثريو نمؤملا تانسح ىلإ رفاكلا ةنسح ريطتو «رفاكلا ةيصعم ىلإ نمؤملا
 اذإف ءرانلا ىف لزنمو ةنجلا ىف لزنم هل امهنم الك نأل كلذو هل هللا اهدعأ ىتلا رادلا ىف رخآلا لزنم
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 لزنم ثرو رفاكلا تام اذإ نالزنم هل ريصيف اًضيأ رفاكلا لزنمو ةنجلا ىف هلزنم ثرو نمؤملا تام

 هللا همحر ىفسنلا هركذ نالزنم هل ريصيف هلزنمو رائلا ىف نمؤملا .

 ىف عبرأ : لاقف «ىكملا بلاط وب اهعمج ةريثك لاوقأ ىلع ةريبكلا دح ىف ءاملعلا فلتخا :ةلأمسم

 ءهَللا ركم نم نمألاو هللا ةمحر نم سأيلاو هّللاب كرشلاو ةيصعملا ىلع رارصإلا ىهو : بلقلا

 نانثإو طاوللاو انزلا جرفلا ىف نانثإو ءابرلا لكأو ميتيلا لام لكأو رمخلا برش ىهو نطبلا ىف ةثالثو

 ىهو ندبلا عيمج ىف ةدحاوو «فحزلا نم رارفلا ىهو نيلجرلا ىف ةدحاوو لتقلاو ةقرسلا ديلا ىف

 سومغلا نيميلاو رحسلاو تانصحملا فذقو روزلا ةداهش ىهو ناسللا ىف عبرأو ءنيدلاولا قوقع

 دنع اهل ةرافك الو منهج رانو مثإلا ىف اهبحاص سمغت هنأل كلذب تيمس بذكلا اهيف دمعتي ىتلا ىهو
 زوجي الو موي رهش لك ىف ولو مايأ ةئالث ىهو موصلا اهرفكي : ىعفاشلا لاقو «دمحأو ةفينح ىبأ
 بيع الب ةئمؤم ةبقر قتع ثالثلا دحأ نع ازجاع ناك اذإو «سيمخلاو نينثالا فالخب اهموص عطق

 لك قحألا وهو ةيوسلاب مهماعطإو ةوسك ىمسي امب نيكاسم رشع ةوسك وأ بسكلاو لمعلاب لخي
 .هدلب توق بلاغ نم ىقشمدلاب قاوأ ةئالث وهو ماعط دم نيكسم

 هتربخأف بلكلا هفلاخف ةنيفسلا ىف ىثنألا ركذلا برقي ال نأ -مالسلا هيلع -حون رمأ :ةظعوم

 هيف كلذ رمتساف حون هاري ىتح هيلع كسمي نأ اهبر ةرهلا تلأسف ىرخأ ةرم داع مث فلحف هبلطف ةرهلا

 اهكسمف ةنيفسلا ىلإ لوخدلا نم تعنتما زنعلا نأ هريسفت ىف : ىبطرقلا لاق «ةمايقلا موي ىلإ هل ةبوقع

 . ةفلاخملا ءوس نم اًققوم اهبنذ رمتساف اهبنذب ليربج

 ىهو مهرحس نم ىنعي «اًرامح دوهيلا ىنتلعجل تاملكلا ءالوه ال ول : رابحألا بعك لاق :ةدئاف

 رجافالو رب نهزواجيال ةماتلا هتاملكبو هنم مظعأ ءىش سيل ىذلا ميظعلا ههجوب ذوعأ) هذه

 نبا نع ىئالعلا لقنو (آربو أرذو قلخ ام رش نم ملعأ مل امو اهنم تملعام ىنسحلا هللا ءامسأبو

 ةيآلا ( هلطبيس هللا نإ رحسلا هب متنج ام سوم لاق مونلا دنع ف داع ەللا ىر ماف

 یف : ینامرکلا لاقو ءرحسلا هنع هللا عفد الإ روحسم ىلع بتکت الو رحاس دیک هرضی ال «[۸۱:سنوی]

E 

 هنم سحليو ««لق» :اهلوأ ةروس لكو ىسركلا ةيآ هيلع أرقيو ءامب طلخيو نيرجح نيب اهقديو رضحخأ

 فارع ىلإ ىشم نم ملسم حيحص ىفو ملعآ هّللاو «حجنأ هنإف یقابلاب لستغی مث تاسحل ثالث

 ‹«نهاك ىلإ ىشم تیم ىلع ریکنو رکنم لخد اذإ هریغ یفو اًموی نیعبرأ ةالص هل لبقت مل هقدصو
 . ران اهب لعتشيف ةخفن هيلع خفنيف نهاكلا حير هنم ىرأ هبحاصل امهدحأ :لوقي

 ىلإ هللا ىحوأف ةبوت ىلع ميقتسي ال لجر -مالسلا هيلع -ىسوم نمز یف ناک :لاقی :ةياكح
 ربصف ةلاسرلا هغلبف كتبوت لبقآ الو كتيفاج كتيصعم ىلإ تعجر نإف كتبوت دسفت ال هل لق ىسوم
 ىلإ جرخف ةلاسرلا هغلبف هيلع تبضغ ىنإ هل لق ىسوم ىلإ هللا ىحوأف ةيصعملا ىلإ عجر مث اًمايأ



 40 ىناثلا ءزجلا - سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن 295

 كترضأ كوفع نئازخ تدفنأ « ىسوم عم ىلإ اهتلسرأ ىتلا ةلاسرلا هذه ام ىهلإ اي :لاقو . ءارحصلا

 ىل رفغت ال فيكف كل رفغأ ال لوقت ىتح كوفع نم مظعأ بنذ ىأو كدابع ىلع تلخب وأ ىتيصعم
 مهللا نودصقي نمف مهتدرط نإو «نوجري نمف كتمحر نم كدابع تسيأ اذإف ‹«كتافص نم مركلاو
 هّللا یحوأف یسفنب مهتیدف ینإف كدابع بونذ ىلع لعجاف یباذع نم دب الو تدفن كتمحر تناك نإ

 وفعلا لامكب ىنتفرعامك كل اهترفغل ضرألاو ءامسلا نيب ةقبطم كبونذ تناك ول هل لق ىسوم ىلإ
 .ةمحرلاو

 ناويد ىف اهبتك ةيصعم لمع املك ناكو ةحلاص مآ هلو هسفن ىلع فرسم لجر دادغبب ناک :ةياكح

 ىدنع :تلاق كتجاح ام :لاقف ءةليمج ةأرما دجوف جرخف قرطي بابلاب اذإو ةليل تاذ وه امنيبف

 اهرك اهبذجف هللا ذاعم :تلاقف داسفلا هنم تفرعف ىلخدا : لاقف مايآ ةثالث ذنم اًماعط اولكأ ام ماتيأ
 : تلاقف «لوقأ ام عمسا مث «هنم ىنمصعا ةدش لك فشاك اي : تلاقف اهنع

 ايهال قرفملا توملا نع كارأ هليحر مويل ىسانلا اهيأ الأ

 ايه امك اًعيمج ايندلا مهكرتو ىلبلا ىلإ نينعاظلاب ربتعت ملأ

 ايلاخ لظ لزنم نماورمعامو ةقرخو نطقبالإاوجرخي ملو
 ايواث رباقملا ىف اديرف اديحو مهراوج ىف هدعب وأ ادغ تنأو

 ءادیدش ءاکب یکب اھمالک عمس املف لجرلا اذه نم ینصلخو ینثغأ بر ای : تلاقو تکب مث

 ةقفن اهاطعأف ءاكبلا ةمارك سنت الف كالوم نيبو كنيب حلصلا كل لصح ناك نإ كيلع هّللاب : تلاقف
 مهل تعنص املف معن :تلاق ناويدلا ىف ام وحمب ىل اوعدي نأ مهيلأساو كدالوأ ىمعطأ :اهل لاقو

 ىتح ةرجألا قحتسي ال ريجألا نإف هل اوعدن ىتح لكأن ال هّللاو :اولاقف هل اوعدي نأ مهتلأس ماعطلا

 ام هتلأسف كلذب همأ ربخأف ةئيس هيف ام ضيبأ هدجوف ناويدلا ىف رظنو همأ ىف لخد لجرلا نإ مث لمعي

 مهللا :لاقو ًاضوت مث اهيدي ىلع حلصلا ىرجف اهدالوأ توق بلطت ةأرما ىنتءاج : لاق ببسلا

 . تام دق وه اذإف همأ هتكرحف دجس مث كب ىنقحلأ بوتكملا نم بونذلا توحم

 «كلهف هيلع اعدف اًيصاع ىأر هنأل ليعامسإ هدلو حبذب -مالسلا هيلع -ميهاربإ رمأ امنإ :ةفيطل
 ملأ مهيلع تبت اوبات نإ مهب ميحر ىنأ ملعت امأ ىدابع نع فك : ىلاعت هللا لاقف ءاًئلاث مث اًيناث مث

 كدلو حبذ كلأسأ انأف ىدبع كاله ىنتلأس اذإف ىتئيشم ةئيشملاف ىندحوي نم مهبالصأ نم جرخي

 . مكحلا حرش ىف دابع نبا هركذ «ةدحاوب ةدحاو

 هتوخإ فرعف ناعنك لابج ىلع هرون قرشأ بجلا نم -مالسلا هيلع فسوي جرخ امل :ةدئاف

 كلذك «اًمهرد نيرشعب : سابع نبا لاقو اًمهرد نيعبرأب : ةمركع لاقو «هوعابو هوقحلف هجورخب

 جرخ دبع اذه :لاقيف ؟رونلا اذه ام : ةكئالملا لوقتف شرحلا تحت هرون قرشأ اًمدن ىكب اذإ ىصاعلا
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 ًًؤلؤل رحبلا ىف تراص ءاوح ةعمد نأ فوخلا باب ىف انمدق دقو ةعاطلا ءاضف ىلإ ةيصعملا بج نم

 اي : ىلاعت هللا لوقي ىلاعت هللا ةيشخ نم ىكب اذإ ىصاعلا ةعمد كلذك رهاوجلا قوس ىف مدقتي
 نم رثكأ اهتميق : ىلاعت هللا لوقيف تانسحلا هنم لبقت نأ اهتميق : لوقتف ىدبع ةعمد اوموق ىتكئالم
 هيطعت نأ اهتميق : لوقتف رثكأ اهتميق : لوقيف «تائيسلا هنع رفكت نأ اهتميق : ةكئالملا لوقتف كلذ

 اهتميق :لوقيف ةميقلا ةفرعم نع انزجع انبر :نولوقيف كلذ نم رثكأ اهتميق : ىلاعت لوقيف ءةنجلا
 ىهجو لامج ىلإ رظنلا .

 ىف بيشلا ىأرف اًموي ةآرملا ىف رظن مث ةنس نيرشع هبر یصع دبع لیئارسإ ینب یف ناک :ةياکح
 كانبنتجاف انتبنتجا اًنوص عمسف ىنلبقت كيلإ تعجر نإف ةنس نيرشع كتيصع ىهلإ : لاقف «هتيحل
 ةروس ىف ىئالعلا ريسفت ىف تيأرو كانلبق انيلإ تعجر نإو «كانلهمأف انتيصعو كانكرتف انتكرتو
 ىلإ ديمحلا زيزعلا نم -مالسلا هيلع - ميهاربإ فحص ىف لزنأ ىلاعت هللا نأ -مالسلا هيلع - فسوي
 لوأف مهفلا ءاكذو . ملعلا رون نم هب مكصتحخأ امب مكيلإ ىتلاسر هذه . مكيلع مالس ديبعلا نم قبأ نم

 . مترصبأف راصبألا مكل انأشنأو .دوجلا مكل ترتخاو دوجولا ىلإ مدعلا نم مكتجرخأ ىنأ كلذ

 ىل مكسفنأ ىلع مكتدهشأو متمهفف لوقعلاو «متملعف بولقلاو متقطنف ةنسلألاو متعمسف عامسألاو

 الف متريغو اندوهع متضقنو . متركنأ رارقإلادعبو . متربدآ لابقإلادنعو متدهشف ةينادحولاب
 نمو .انلصو عطق نمو انلقأ رثع نمفاندجو مركلا ىف اندزو .اندع متدع نإفانم كلذ مكنشحوي

 حفصنو وفعنو حمسنودوجنو . حنمنو ىطعن انركش ًاليلق لمع نم :انركذ یسن نمو .انلبق بات

 ضرألاو .اهعاعشو سمشلاو ءاهعافتراو ءامسلا ىلإ رظنا ىدبع . لوبسم انرتسو لوذبم انمرك

 كرحتم نماكو رهاظ وه امو اهنايتإو تاقوألاو .اهنامزأو لوصفلاو اهراحبو جاومألاو اهراطقأو

 رقيو ىلالجب دهشي لكلا رهظ امو ىفخ امو :رضح امو باغامو دجاسو عكارو ظقيتسم نكاسو

 ترمأ ول یناعرت الو كرتسأو . یناسنتو كركذأ یدبع یرکش نع لفغی الو یرکذب نلعیو یلامکب

 ىتوقب كدمأو ىتردقب كيمحأ نكلو .اهنيعم ىف كتقرغل راحبلا وأ .اهنيح نم كتعلتبال ضرألا

 كيلع ددعأ ىدي نيب فوقولاو «ىلع دورولا نم كل دب الف هتقو تقوو .هتلجأ لجأ ىلإ كرخؤآو
 كتيلوأ رانلا لهأ نم كنإ ةلاحم ال :تلقو ءراوبلاب تنقيأ اذإ ىتح كلاعفأ كركذأو «كلامعأ

 ىسفن تيمس كلجأ نمف نزحت ال تلقو رازوألاو بونذلا كل ترفغو . ىناوضر كتحنمو ىنارفغ
 : ىنعملا ىف اودشنأو رافغلا

 حس يقلاذ نإ انم برهتو ٠ حيسف نانجلاو انع ضرعتأ

 حیحص كيدل دو انوحن نمو افجلاو دصلا كوحن نمانل ودبيو

 حورط داعبلا بابسأل تنأو اضرلا كحنمنو ىنسحلل كوعدنو

 حیصف تعمس ول باطخ اھیفو لئااسرانم كتءاج ةرم مكو
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 حورو ناصيرسانل هه يفو هماوق بيطرلا نصغلا اهيأ ايف

 حيلم كنم وهف احيبق دعي ام لكف دادولاب انرشأ كيلإ

 ىنلبقتآ تحلصأو تبت ىنإ بر ای :لاقف هبنذ ىلع یکب -مالسلا هيلع -مدآ طبه امل :ةدئاف

 بات نمل رافغل ینإو ضرألاو تاوامسلا قلخأ نأ لبق نم یشرع ىلع تبتک ینإ مدآ یل هللا یحوأف
 لبق مدآ ىلع بات ىلاعت هللا نأ اًببرق مدقتو باجتسم مهؤاعدو نيرشبتسم نيكحاض نيبثاتلا رشحأ
 هيدي عفريف هسفن ىلع اًقرسم ناك اذإ دبعلا نأ ءايحإلا ىف -هنع هللا ىضر -ىلازغلا ركذو «هطوبه

 ىتم ىلإ : ىلاعت هللا لوقي ةعبارلا ىفو اًئلاثو اًيناثو ًالوأ هتوص ةكئالملا تبجح بر اي :لوقيو
 دق ینإ یتکئالم ای مکدھشآ یریغ بونذلا رفغی بر هل سیل هنأ ملع دق ینع یدبع توص نوبجحت
 . هل ترفغ

 لاق فسوي ةروس ىف : ىئالعلا لاق نمؤملا ىلع سيليإ طيلست ىف ةمكحلا ام :ىلوألا :دئاوف
 4ناطيَسلا اًمهلزأف) : ىلاعت لاق هيلع انيصاعمب لعجي ىلاعت هنإف ميظع فطل هيف :ءاملعلا

 عزن ن دعب نم ۴ :فهعلا] ( ناَطْيَشلا ًالإ هيناسنأ اَمر «ناطيشلا امهل سوسوف ىأ «[٠۳:ةرقبلا]

 هللا هنعل سيلبإ طيلست ىف ةمكحلا هريسفت لوأ ىف :ىروباسينلا لاقو «ىتوخأ نيبو ىنيب ناطيشلا
 دايصلاك ةيصعملا ىف هعقوي مل نمم هيلع دشأ نوكي اهنم باتو ةيصعم ىف هعقوأ اذإ هنآ نمؤملا ىلع
 عم نمؤملا لاثم اًضيأ :لاق هعوقو لبق امم هيلع دشأ نوكي هنإف بهذ مث ديص هتكبش ىف عقو اذإ

 ذحخأ نإف هريغ تبنت اهنأل اهبحاص همصاخي الف ًالثم اًگاوس اهنم ذخأف لجر هيلع رم ةرجشك سیلبإ
 اذإف سأفلاك رفكلاو ةنسحب اهفلخيف كاوسلاك ةيصعملاف همصاخو كلذ نم هعنم اهعطق دارأو اًسأف

 . كلذ نم هللا هعنم رفكلا ىف هعقوي نأ ناطيشلا دارأ

 ؟سيلبإ قلخ ىف ةمكحلا ام :ةيناثلا

 رانلا الولف اًضيأو باذعلا هيلع فعاضيف هيلع اهدريو انبونذ رفغي نأ ىلاعت هللا دارأ :باوجلاف

 قيفوتب كلذو ًالصأ هل ةفلاخملاب امإ نمؤملا لضف رهظي مل ناطيشلا الول كلذك دوعلا بيط رهظي مل

 عفدي سانك نم اهل دب ال ةنيدملا نأل ردقلا ةقفاوم عمج ةسوسوب هلعف امع ةبوتلاب امإو «ىلاعت هللا
 اًسانك سيلبإ قلخف ةنتنم سفنلاو ةنيدم بلقلاف اًتيش كسملا بحاص مهنع ىنغي الف تاوذاقلا اهنع

 مهرصن مث ةداهشلا اودجيل مهمزهف برحلا ىف نينمؤملا رصن ىلع ارداق ناك ىلاعت هّللاف اًضيأو اهل

 ىف مهعقوأف ىرخأ ةرم ناطيشلا مهبلغ مث ةنجلا اودجيل ناطيشلا ىلع مهرصن كلذك ةمينغلا اودجيل
 قلخ رارسألا فشك ىف :دامعلا نبا لاق ءةرخآلاو ايندلا ةذل مهل تلصح دقف اوبات اذإف ٠ تاوهشلا

 اوقلخ مهنأ ةكئالملا نم هنأب نيلئاقلا ىلع ادر : ىزارلا لاقو ةنعللا نم ليقو ءةملظلا نم سيلبإ هّللا
 هنأ : ضايع ىضاقلا لاقو ةكئالملا نم هنأ حيحصلا :هريغو ىوونلا لاقو «رانلا نم وهو رونلا نم

 هيلع ىقلأ ةجوز سيلبإل قلخي نأ دارأ امل ىلاعت هللا نأ ثيدحلا ىفو رشبلا وبأ مدآ نأ امك نجلا وبأ
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 نبا ركذو ةلمهملا نيسلا ناكسإو ءارلا حتفب السر هتأرما اهنم هللا قلخف ةيظش هنم تراطف بضغلا

 ةعنتمم ةيقيقحلا مهروص ىلع نجلا ةيؤرو رسيألا ىف اجرفو نميألا هذخف ىف اركذ هل نأ دامعلا

 روصك اوروصت اذإ انج مهضعبو اًسنِإ مهضعب ناك وأ «نجلا نم اًقلكم نيعبرأب ةعمجلا حصتو

 . نيمدآلا

 ناك املك ودعلا نأل :ىروباسينلا لاق ؟ءامسألا نم هريغ نود هّللاب ذوعأ ىف ةمكحلا ام .كلاثلا

 . لامكلا تافص عيمجل عماج مسالا اذهو ةريثك ةدع ىلإ هل جيتحا اديدش

 نم هریغو لیربج نود ميج جرلا ناطيشلا نم ميظعلا هّللاب ةذاعتسالا ىف ةمكحلا ام :ةععبارلا

 «ميظعلا هّللاب هنم ذاعتسي نأ نم رغصأ وهو ةكئالملا رغصأب لصحت هرش نم ةيافكلا نأ عم ؟ةكئالملا

 . یسفنہ هتیلوت لب یریغ ىلإ كظفح تلکو ام یدبع لوقی یلاعت هنأک : یروباسینلا لاق

 ءافش اهيف ةلمسبلا نأل : ىروباسينلا لاق ؟ةلمسبلاب ذرعتلا نارتقا ىف ةمكحلاام :ةسماخلا

 اوحتفاو ةذاعتسالاب ىصاعملا باوبأ اوقلغأ ثيدحلا ىفو «ناطيشلا مسا اهيف ةذاعتسالاو نمڙملا

 . ةيمستلاب ةعاطلا باربأ

 ؟ودعلا ءاقيإو ةي بيبحلا توم ىف ةمكحلا ام :ةسداسلا

 انع بونيل مصخلا لبق عيفشلا مدقف ضاق ىلاعت هّللاو عفاش .بيبحلاو مصخ ودعلا نأ :باوحلا

 a a لاق ىلاعت هللا ةرظنأ املا ىروباسینلا لاق «ةموصخلا ىف

 نيعمجأ مهنيوغأل إل : لاقف مهداسجأ ىف مهحاورأ تماد ام ةبوتلا مهعنمأ ال ىتزعو : لاقف حورلا هيف

 نيب نم مهنيتال  :لاقف ٠۹١[« :نارمع لآ] € مهتاتیس مهنع نرقَكأل :  یلاعت لاقف ]۸۲ :ص] € ©

eلاق  E AS aمب نیز هانعم ۷:  

a 

 وأ عوضخلا ليبس ىلع ءاعدلا ىف هيدي عفر اذإف «تحتلاو قوفلا ةهج ناسنإلاب ىقب هنأ مهيلإ ىلاعت

 ملع نأ نم ليق نإف «ةنس نيعبس بونذ هل ترفغ عوشخلا ليبس ىلع ضرألا ىلع ههجو عضو

 حوللا ىف كلذ ىأر ليق «نيركاش مهرشكأ دجت ال مث :لاق ثيح هللا ركشي ال مهرشكأ نأ نوعلملا

 لاق كلذ : لاق املف هنظ سيلبإ مهيلع قدص دقلو : ىلاعت هللا لاق باصأف كلذ نظ ليقو ظوفحملا
 : ىلاعت هللا لاقف لمألا لوطب مهيلع هدسأ انأو : هللا هنعل لاقف ةبوتلا باب مهيلع حتفأ انأ : ىلاعت هللا
 نإ :ىلاعت هلوق ىف :-هنع هللا ىضر -ىروثلا نايفس لاق مهل ةرفغملا نم ىنعنمت نأ ردقت له

 نع زجعأ بنذ ىف مهعقوت نأ ردقت نأ كل سيل ىأ ء١٠ :رجحلا] ( ناّطْلس مهيلع كَل سيل ىداّبع

 . هترفغم
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 لاق اًضيأ نجلا ودعو ةكئالملاو هللا ودع وهو ناسنإلل هناودع صوصخ ركذ هجو ام :ةعباسلا

 هللا ىداعي ال هنأ معزي وهو ةنعلل اًببس راص مدآ نأ نظ مدآل دجسي مل هنأل ناسنإلل ودع هنأ : ىئالعلا

 امنإو هللا قارف فوح نم :لاقف «كلذ نع هتلأسف اًميعض سيلبإ تيأر باطخلا نب رمع لوق ليلدب
 بر اي : لاق هللا هنعل سيلبإ نأ لحنلا ةروس ىف : ىئالعلا لاق سنإلا ءايبنأب اونمآ مهنأل نجلا داعي مل
 هللا لاقف ىرمأ نوعيطيو كرمأ نوصعي مث ناطيشلا ضغبنو هّللا بحن انإ :نولوقي اب دمحم ةمأ نإ

 اولمع ام مهل رفغأ كنوضغبي مهنأ مهاوعدبو ىقح ىف اورسف ام مهلوقعو ىتبحم مهاوعدبف : ىلاعت
 .كرمأب

 ريرسلا راطف ريطي نأ هرمأف هريرس نم ةبيرق اهدجو ةرجشلا لكأ نع مدآ هللا ىهن امل :ةنمافلا

 ةبيرق اهدجوف لز مث ىرخأ ماع فلأ راطف ريطي نأ هرمأف هنم ةبيرق اهدجوف لزت مث ةنجلا ىف ماع فلأ

 عنصأ مل ةيصعملا بنجب ةمحرلا عضأ مل ول : لاقف ىنم ةبيرق اهتلعجو اهنع ىنتيهن بر اي :لاقف هنم
 فيك :لاقف ءامهبرض مثامهيلع ثرحف نيروشب ليربج هءاج طبه املف ةرجشلا تحت ريرسلا

 : لاقو ىكبف ةرجشلا تلكأ امل مدآ اي كبر كبقاعي مل ملو :الاقف ىرمأ متفلاخ امكنإ :لاق ءانبرضت

 . ةمايقلا موي ىلإ ىلاعت هللا اهسرخأف رقبلا ىتح ءىش لک ینریع بر ای
 ىمرك رهظي مل ةنجلا ىف كل ترفغ ول : لاقف ةنجلا ىف ىل ترفغ له بر اي : مدآ لاق :ةراشب

 ىتح مهل رفغأف ةاصعلا نم فولأب ىنيتأتو ايندلا ىلإ جرخت نأ تدرأ نكلو دحاو لجرل ىترفخمب

 . یدوجو یمرک نیبتی

 ديزي نأ ةفيلخلا خابط رمأف هسفن رهظي نأ دارأف بطلاب اًقراع -مالسلا هيلع -لايناد ناك :ةياكح

 خابطلا نإ :لاقف كلذ نع لايناد لأسف ةفيلخلا رظن فعضف كلذ لعفف ماعطلا ىف حلملا نم اًقناد

 جتحت مل كنأ :لاقف هلسف كلذب لايناد ىنرمأ :لاق ملو :لاق معن : لاقف هلأسف ماعطلا حلم ىف داز

 جاتحيل ةيصعملا ردقف ةمحر هنازخ هل ىلاعتو هناحبس انالوم كلذك هيلإ جاتحت نأ تدرأف ىملع ىلإ

 نسح امهدحأ نيءانإب اعدف ةاصعلا هللا محري له بلاط ىبأ نب ىلعل ليقو «هتمحر ىلإ قلخلا
 - دواد لاقو ىصاعلاو عئاطلا معت هللا ةمحر كلذك لاقف ءاعيمج امهألمف رطملا لزنف حيبق رخآلاو

 ةيصعملا نع ةاصعلا درأ ال ىنإ دواد اي : ىلاعت هللا لاقف كدابع ىلع كمرك ام ىهلإ :-مالسلا هيلع

 ابر متدجو له یرکذب نیذذلتملل لق دواد ای یل اوبوتیف ینم اویحتسیل ناسحإلاب مهدرآ لب باذعلاب
 ینغ ینإف ینلأساو بیجم ینإف ینعدأو فیطل ینإف یباب یلع مق یسوم یلإ ہللا یحوأو ینم مرکأ
 . میرک ینإف ینبحصاو بیرق ینإف ینجانو

 مهباصأ ليئارسإ ىنب نأ :-ىلاعت هللا همحر -نقلملا نبال قئادحلا باتك ىف تيأر :ةياكح
 اي :لاقف ءًاوحص الإ ءامسلاو ارح الإ سمشلا دادزت ملف ىقتسي -مالسلا هيلع -ىسوم جرخف طحق

 ىدنع قلخ ريغ كهاج هيلإ هللا ىحوأف ثيغلا انقسا ةي دمحم هاجبف كدنع ىلحخ ىهاج ناك نإ بر
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 اي :لاقو ءاًبيطخ مهيف ىسوم ماقف ثيغلا مكتعنم هلجأ نمف ىنيصعي ةنس نوعبرأ هل لجر مكيف نكلو

 تمق نإ : ىصاعلا لاقف اننيب نم جرخت نأ كيلع تمسقأ هبر ىصعي ةنس نوعبرأ هل ىذلا ىصاعلا اهيأ

 لاقف «برقلا هاوفأك رطملا لزنف كيلإ تبت ىهلإ اي : لاقو « هبيج ىف هسأر عضوف ليئارسإ اونب ىنفرع

 اأ ىسوم اي : یلاعت هللا لاقف هایإ ینرأ بر ای : لاقف یصاعلاب : لاق ثیغلا انتیقتسا مب بر ای : یسوم
 مئاق ىف ةروص هل دبع لك نأ قئاقحلا قئاقح ىف تيأرو بات دقو هحضفأ فيكف هتيصعم لاح هترتس

SE RE E E aS e E al 

 ديتع بیقر هیدن الإ لوق نم ظفل ام : ىلاعت هلوق ىف تيأرو «ةكئالملا هارت الف ةراتسلا هيلع ۵ 4

 نأ كلذ ىف ةراشإلاو هل لدبي ال تائيسلا بتاكو هريغب تانسحلا بتاك لدبي ىلاعت هّللا نآ «[1۸ :ف]

 دحاو لبقأ ال : ىلاعت هللا لوقيف «تاتيسلل دحاو بتاكو تانسحلل ةريثك دوهشب ةمايقلا موي دري دبعلا

 .ةعامج كرتأو

 سلجم رضحت تناکو ‹ یهتنی الف ہاھنت همأ تناکو اریثک هبر یصع باش ةرصبلاب ناک :ةياكح

 اي :لاق توملا هرضح املف هفوختل اذكو اذك :لاق هنإ : لوقتو -هنع هللا ىضر -ىرصبلا نسحلا
 هرضحأ ال نسحلا : لاقف هيلإ تبهذف ةبوتلا ىنملعيل ىدنع رضحي نأ هيلأساو نسحلا ىلإ ىبهذا هامأ

 تجرخ اذإ هامأ اي : لاقف  نسحلا لوقب اهدلو تربخأو رطاخلا ةروسكم تعج رف هيلع ىلصأ الو

 هبر یصع دبع ءازج اذه یلوفو تیبلا یف یهجو ىلع ینیبحساو یقنع یف لبحلا یلعجاف یحور
 هقنع ىف لبحلا تعضو املف ءايحألا ىب ىذأتت امك « تاومألا ىب ىذأتت الل یتیب یف یربق یلعجاو

 لاق بابلاب نم : تلاقف قرطي بابلاب اذإو اهتيب ىف هتنفد مث هللا ىلوب ىقفرا : لوقي اًقتاه تعمس

 ىف قيرطلا دستو ىتمحر نم ىدبع طنقت نسح اي : لاقف مانملا ىف ةزعلا بر تيآر : ىرصبلا نسحلا

 .ةنجلا هتلخدأو هل ترفغ یلالجو یتزعو «یدبع هجو

 موظنم ريطب اذإو هتمأ بونذ ىف ركفتي اًموي ب ىبنلا ناك : -هنع هللا یضر -سنأ لاق :ةياكح

 هراقنمب ذخأي راصف لمر نم ةريزج ىلإ راط مث هتروص نسح نم ةي ىبنلا بجعتف توقايلاو ردلاب
 رحبلا جاومأ درأ نأ تدرأ :لاقو كلذب هربخأو ي ىبنلا ىلإ ءاج مث رحبلا ىف ىمريو لمرلا نم

 نيح ًالثم ىنلعج هللا نإ : لاقف «كلقع فعضو كتروص نسح نم تبجع :لاقو يب ىبنلا مسبتف
 هراقنمب رئاطلا ذخأي امك الإ هللا ةمحر ةعس ىف كتمأ بونذ ام قحلاب كثعب ىذلاو كلابب رطخ ام ملع

 .رحبلا یف هب یمریو

 : ليق ءاًديدش اًباذع هنبذعأل دهدهلا ةصق ىف ناميلس ةياكح : ىلاعت هللا لاق :ىلوألا :فئاطل

 -مالسلا هيلع - ليربج لزن مث نيبم ناطلسب ىنيتأيل وأ هنحبذأل وأ هشير فتني ليقو ‹هفلإ نع هدعبي

 ناهربلاو نيقفانملل حبذلاو نيرفاكلل باذعلا ةعبرأ ةمسقلا :لوقيو «مالسلا كئرقي هللا نإ :لاقو

 .نيبنذملل وفعلاو نيعيطملل
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 : نولوقيف كلذ نونعليف ةلمحلا ىلع شرعلا لقثي مدآ ىنب بونذ ترثك اذإ ربخلا ىف ءاج :ةيناثلا

 ىف تنأو یمرک نم تیأر اذام : هللا لوقی میرک ایدبعلا :لاق اذإو «مهنع فخي یتح وفعلا میرک ای

 . ةنجلا ىف ىمرك ىرت یتح ربصا ایندلا نجس
 ءءايشألا عسوأ ةمحرلاو بلقلا وهو «ءءايشألا رغصأ اهعسوأو ةفرعملا ءايشألا ربكأ :ةشلاشلا

 . ءايشألا رغصأ نم ىهو ةيصعملا عست ال فيكف

 اًفوفص ةمايقلا موي قثالخلا هللا عمجو اًيصاع دبعلا تام اذإ : قئاقعلا باتك ىف تيأر :ةياكح

 بهذيف رانلا الإ ىقب ام هاتحيضفاو : لوقيف هنوعنميف نيلصملا مث هنوعنميف ءاملعلا فص ىف لخديف
 ةمأ نم لوقيف تنأ ممألا ىأ نم لوقيف رانلا ىلإ لرقيف بهذت نيأ ىلإ : لوقيف كلام هاريف هسفنب اهيلإ

 ايكاب هيلإ بهذيف شرعلا تحت هنأ : لوقيف هعضوم ملعأ ال :لوقيف «هيلإ بهذا لوقيف زب دمحم
 عيفش ال نم محرا هل كيرش ال نم اي ىداني كلذ دنعف ةمألاب لوغشم ىنإ» : ىبنلا لوقيف اًئيغتسم
 هؤاجر عطقناامل :هل هللا لوقيف «ةنجلا هلخدت مث هيف عفش ال نأ ىنترمأ بر اي : ىبنلا لوقيف هل

 هب اوقلطنا :لاق ةي ىبنلا نعو «ىندجو ىندصق نم داوجلا انآو ىلع دمتعاو ىلإ عجر قلخلا نم

 یئاجر عطقنا امو ايندلا نم تجرخ بر ای لوقف تفتلت كلام : ىلاعت هللا لوقيف تفعلي مث رانلا ىلإ

 اي مکدهشآ اهاعدا یوعد هذه نکلو «یدبع نظ اذه ناک ام یلالجو یتزعو : یلاعت هللا لوقیف كنم

 . هل ترفغو هاوعد تلبق دق ینأ یتکئالم

 ىمدآ ةمالظ درو دوعي ال نأ ىلع مزعو عالقإو مدن : طورش ةعبرأ ةبوتلا ةحصل طرتشي :لئاسم

 رسعأ ولف ةرخآلا ىف بلاطملا هنأل «هثراو ىلإ هدر بجو تامو هلام ذخأب هملظ نإف هب تقلعت نإ

 ايس ايك هع هللا فو ارسم تام ناف ئور ؤانلا لاف هوت تج تاتو راضي ترا ولا رظناو
 ًالثم بنذلا نع بات ولف ةيصعملا ىلع ارداق نوكي نأ ةبوتلا ةحصل طرتشيو لدعلا لضف باب ىف

 ةيصعملا كرتف هلامب ىصعي ناك ولف «ىلاعت هلل ةبوتلا نوكت نأ طرتشي الف هريغ وأ مرهب هنع هزجعل
 دنع هسفن حضفي نأ هتبوت ةحصل طرتشي ال تامهملا ىف :ىونسإللا لاق هتبوت لبقت الف ًالثم هحشل

 نم بيرق هللا قوقح ىف وفعلا نأل هسفن ىلع دحلا ميقي نأ الو هللا رتسب رتتسي نأ هيلع لب مكاحلا
 عبرأ انزلاب هسفن ىلع دهش ثيح -هنع هللا ىضر -زع ام لعف امك مكاحلا ىلإ هرمأ عفر نإف « نيبئاتلا
 اهب ةداهشلا نم لضفأ ةيصعملا ةضورلا ىفو « لمكألا وهف ةراجحلاب همجر ىتح ةي ىبنلا دنع تارم

 رظنلاك ىصاعملا نم اهريغ امأو اهئافيتسا نم نيكمتلاو اهراهظإ بجيف دابعلا ملاظم امأو مكاحلا دنع

 عامسو رمخلا برشو «ءوضو ريغب فحصملا سمو ةبانجلا عم دجسملا ىف دوعقلاو مرحم ريغ ىلإ
 ىلإ رظنلاب لحي الام ىلإ رظنلا ةيصعم رفكيف اهلكاشت ةنسحب ةيصعم لك رفكي نإ بحتسيف ىهالملا
 رمخلا برشو «هيف فاكتعالاب اًبنج دجسملا ىف دوعقلاو نآرقلا عامسب ىهالملا عامسو فحصملا

 هلاق باقرلا قاتعاب لتقلا رفكيو «مهيلإ ناسحإلاب نيملسملا ىذأ رفكيو لالح بارش لكب قدصتلاب
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 رطفأ ولف نيعباتتم نيرهش موصيف ازجاع ناك اذإ الإ ةبجاو قتعلاب لتقلا ةرافك نأ ملعاو ءايحإلا ىف
 . راهنلا عيمج قرغتسم ءامغإ وأ نونج وأ سافن وأ ضيحل رطفلا رضي الو فانئتسالا بجو ضرمب

 ىنعم لب لجرلا : لاقف كبنذ ىسنت ال نأ ةبوتلا ىنعم : لجرل ىطقسلا ىرسلا لاق :ىلوألا :دئاوف
 ةبوتلاو ءافج ةيصعملا ءافج ءافصلا لاح ىف ءافجلا ركذ نأل دينجلا هقفاوو كبنذ ىست نأ ةبوتلا

 عمسف ىل هرفغي نأ هللا عداف اًبنذ تبصأ ىنإ : هل دينجلا باحصأ نم لجر لاق : ىفسنلا لاق ءءافج

 . تنأ هل رفغاف كل هرتس فشك امل :لوقي اًقتاه دينجلا

 مث هنع ضرعأف ةبوت نم له اًبنذ تلمع :-هنع هللا ىضر -دوعسم نبال لجر لاق :ةيناللا

 باب الإ قلغتو حتفت اهلك باوبأ ةينامث ةنجلا نإ : هل لاقف « عومدلاب نافرذت هينيع ىأرف هيلإ تفتلا

 ال سيلبإ كله امنإ ليقو «هّللا ةمحر نم سأيت الف ةمايقلا موي ىلإ هقلغي ال الكوم اكلم هيلع نإف ةبوتلا
 فرتعا هنأل دعس مدآو «هّللا ةمحر نم طنقو ربكتو بتي ملف ةبوتلا بوجو ري ملو ةئيطخب فرتعي ملعي

 . هللا ةمحر نم سأيي ملو عضاوتو هبر ىلإ باتف ةبجاو ةبوتلا نأ ىأرو هبنذب

 ليئارسإ ىنب ىف لزنم باتك نع مكثدحأ الآ : -هنع هللا یضر -مالس نب هللا دبع لاق :ةثلاثلا
 دبعلا نإ» :ةب لاقو نيع ةفرط نم عرسأ هنع طقس «نيع ةفرط هيلع مدن مث اًبنذ لمع اذإ دبعلا نأ

 ىتح هنم راف اًبئات هينيع بصن نوكي» : لاق ؟هّللا لوسر اي فيكو ليق ؟ةنجلا هب لخديف بنذلا بنذيل

 ةبوَلا اَمّنِإ]» : ىلاعت هلوقل «روفلا ىلع ةبوتلا بجت : -هنع هللا ىضر -ىلازغلا لاق "ةنجلا لخدي

 ةئيطخلاب دهع برق نع ىأ ء1۷ :ءاسلا] (,بيرف نم نوبوتي مث ةّلاهجب ءوسلا نولمعي نيذّلل هللا ىلع
 نإ :  ىلاعت لاقو «ةلهس اهتلازإف ةبطر تناك اذإ ةساجنلاك ةيصعملا تيحم اعيرس ةبوتلاب اورداب اذإف

 ةردكل ةقاط ال امك ةنسحلا رون عم ةيصعملا ةملظل ةقاط الو ٠٠١[« :دوم] ( تاسلا نبهذي تاتسحلا
 . نوباصلا ضايب عم خسولا

 ىف وهو يب ىبنلا عم راصنألا نم ضيرم ىلع تلخد : لاق -هنع هللا ىضر -رمع نع :ةعبارلا
 ىبنلا مسيتف ءامسلا وحن هفرطب لاجف هناسلب قطني نأ ردقي ملف بت :ب ىبنلا : لاقف توملا تاركس

 ىتكئالم اي : ىلاعت هللا لاق مدنو ءامسلا ىلإ هبلقب أموأ هناسلب ردقي امل : لاقف كلذ نع لئسف ةي

 دبز نم رثكأ تناك ولو هبونذ هل ترفغ دق ین مکدهشآ هبلقب مدنف هناسلب ةبوتلا نع زجع ىدبع
 نم :كل لوقيو مالسلا كؤرقي كبر نإ دمحم اي : لاقف هتوم دنع ليربج ءاج هنأ» م هنعو ‹«رحبلا

 كبر نإ :لاقو عجر مث باغف ةريثك ىتمأل ةنس ليربج اي :لاقف «هتبوت تلبق ةنسب هتوم لبق بات

 ريثك ىتمأل رهشلا ليربج اي :لاقف هتبوت تلبق رهشب هتوم لبق بات نم : كل لوقيو مالسلا كؤرقي

 لبق بات نم :كل لوقيو مالسلا كؤرقي كبر نإ :لاقو عجر مث باغف ريثك ىتمأل ةعمجلا ليربج اي
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 مالسلا كقرقي كبر : لاقو عجر مث باغف ريثك ىتمأل مويلا ليربج اي :لاقف هتبوت تلبق مويب هتوم
 عجر مث باغف ريثك ىتمأل ةعاسلا ليربج اي : لاقف تبوت تلبق ةعاسب هتوم لبق بات نم :كل لوقيو

 ريثك مويلاو ةريثك ةعمجلاو ريثك رهشلاو ةريثك ةنسلا تناك نإ كل لوقيو مالسلا كئرقي كبر نإ : لاقو

 تغلب ىتح ةعاساألو موي الو ةعمج الو رهش ألو ةنسب هتوم لبق ىلإ عجري مل نمل ةريثك ةعاسلاو

 ىف ىفسنلا هركذ «ىلابأ الو هل ترفغ هبلقب مدنو ايحتساف هناسلب راذتعالا هنكمي ملو موقلحلا حورلا
 .ةرهز

 نإ لاق مث هيلع هللا بات ةنسب هتوم لبق بات نم لب ىبنلا نع «تماصلا نب ةدابع نع :ضايرلا
 ةعمجب هتوم لبق بات نم ريثكل رهشلا نإ لاق مث هيلع هللا بات رهشب هتوم لبق بات نم ةريثكل ةنسلا
 ريثكل مولا نإ :لاق مث هيلع هللا بات مويب هتوم لبق بات نم ةريثكل ةعمجلا نإ لاق مث « هيلع هللا بات
 هللا بات رغرغي نإ لبق بات نم ةريثكل ةعاسلا نإ لاق مث «هيلع هللا بات ةعاسب هتوم لبق بات نم

 . هيلع

 كديب هتقلخ بر اي :لاقو -مالسلا هيلع -مدآ رمأ ىف -مالسلا هيلع -ميهاربإ ركفت :ةسداسلا

 تيدان ةدحاو ةلزن مث «لمع الب ةنجلا هتكسأو كتكئالم هل تدجسأو كحور نم هيف تخفنو

 رمأ بيبحلا ةفلاخم نأ تملع امأ ميهاربإ اي هيلإ هللا ىحوأف ةنجلا نم هتجرحخأو ةيصعملاب هيلع
 :دیدش

 ام امهيلإ هللا ىحوأف ةضفلاو بهذلا الإ ةنجلا ىف ءىش لك هيلع ىكب مدآ ىصع امل :ةعباسلا

 امكنلعجأل ىلالجو ىتزعو :لاقف كرمأ فلاخ نم ىلع یکبی فیک :الاقف «مدآ یلع نایکبت ال امکل

 ؟ضرألا ىلع ءايبنألا داسجأ هّللا مرح فيك : ليق نإف ءامكل اًمدخ مدآ ىنب نلعجألو ءىش لك ةميق

 ىلإ تاساجنلا حبقأ بونذلاو ةيلكلا ةساجنلل رهطم وهف نيروهطلا دحأ بارتلا نأ :باوجلاف

 ًاوهسو ادمع بونذلا نم نوموصعم مهنأل ءايبنألا ريغ داسجأ ضرألا لكأت كلذلف بارتلاب ةراهطلا

 .ةوبنلا دعبو ةوبنلا لَ

 كملع الأ ىلع اي» :ةب ىبنلا لاقو ةيفاعو ريخب نيملسمللو انل متخ بابلا اهب متخن :ةنماشلا

 تكرابت ميركلا ميلحلا تنأ الإ هلإ ال مهللا لق كل ترفغ اًبونذ رذملا ددع كيلع ناك ول هب وعدت ءاعد

 . «ميظعلا شرعلا بر كناحبس
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 ةقفشلاو ملظلا بانتجاو لدعلا لضف ىف :باب

 باضخلا لضفو خياشملا ماركإو هللا قلخ ىلع

 وه لدعلا : ىئالعلا لاق ٠١(٠ :لسعا)ةيآلا ( ناسحإلاو لعاب رمأي هللا نإ : ىلاعت هللا لاق
 فرعي الام وه ركنملاو لعف وأ لوق نم حبقلا وه ءاشحفلاو كيلإ ءاسأ نم ىلإ ناسحإلاو فاصنإلا

 ملظلا» :يجلاقو «ناودعلاو ملظلا ليبس ىلع ريغلا ىلع لواطتلا وه ىغبلاو ةنس الو ةعيرش ىف

 هلجاع ىف ملاظلا نم نمقتنأل ىلالجو یتزعو :لجو زع مکبر لاق» :راي لاقو «ةمايقلا موي تاملظ

 ىشخت امأ ةفينح ابأ اي : لاقف ىبص مدق همدقب باصأف تاقرطلا ضعب ىف ةفينح وبأ رم :ةياكح

 ةقلخلا ءوس ىلإ ملظلا ىدؤي : -هنع هللا ىضر -لاقو « هيلع ايشغم عقوف ةمايقلا موي صاصقلا

 .ناعتسملا هّللاو «هّللاب ذايعلاو

 اهذخأ اهب سحأ املف متان وهو ةلمن -مالسلا هيلع - ناميلس انديس ردص ىلع ترم :ةظعوم

 نم مولظملل ذخأي رهاق كلم ىدي نيب فقت كنأ تملع امأ ةوطسلا هذه ام هللا ىبن اي تلاقف اهاقلأو
 : ىلوألا : طورش ثالثب معن : تلاق كملظ نمع ىزواجت :اهل لاق « قافأ املف هيلع ىشغف ملاظلا

 كب ثاغتسسا نمل كهاج عنمت ال ن :ثلاثلا ءايندلا ىف رطب كحضت ال نأ : ىناشلا ءالئاس درت ال نأ

 دارأو اهرمأ حلصأو اهذخأ املف هنع اًرهق دايص نم ةكمس ناطلسلا ناوعأ نم لجر ذخأ :ةياكح

 عطقا : بيبطلا هل لاقف بيبط ىلإ بهذف اديدش اضع هعبصأ ىلع هتضعو اهاف تحتف اهنم لكأي نأ

 ابراه جرخف دعاسلا ىلإ ملألا ىرس الإو هعطقا : بيبطلا لاقف فكلا ىلإ ملألا ىرسف لعفف كعبصأ

 ملظلا نع باتو لعفف كنعاضرلا هلأسأو اًئيش هطعأو دايصلا ىلإ بهذا هل ليقف ةرجش تحت مانو

 مدق ىلع همدقب لجر ىطو فراعملا فراوع ىف : لاق ىلاعت هللا نذإب تناك امك هدي هيلع هللا درف

 ىسفن مولأ تلعجف :لجرلا لاق «هدي ىف ناك طوسب هحفنف ىنتعجوأ : لاقف فيثك لعنب ةي ىبنلا

 كتحفن :لاقف فوختم انأو هيلإ تبهذف ةي ىبنلا بجأ : لجر ىل لاق تحبصأ املف ةليللا كلت

 . اهذخف ةحفن نوثالث هذهو ةحفن طوسلاب

 هلعن باصأف هبلاطيل هيلإ بهذف ىسوجم ىلع -هنع هللا ىضر - ةفينح ىبأل نيد ناک :ةياكح

 اهتطشك تنك نإ :لاقو -هنع هللا ىضر -ةفينج وبأ ريحتف هرادج ىلع ةساجنلا تراطف هضفنف ةساجن

 كرادج سجنت دق : لاقف نيملسملا مامإ اي ىنلهمأ : لاقو هيلإ جرخف هباب قرطف هرادج بارت نم صقن
 الإ هلإ ال نأ دهشأ : لاق معن :لاق یرادج رهط ن دیرتآ ةفينح ابأ اي لاقف «لح یف ینلعجاف یببسب

 . ملعأ هّللاو « هللا لوسر ادمحم نأو هللا
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 يدي نيب نيترمت ىأرف ةكمب لجر نم رمت -هنع هللا ىضر - مهدأ نب میهاربإ یرتشا :ةياکح
 :لوقي « نيكلم همانم ىف ىأرف سدقملا تيب ىلإ هجوت مث هارتشا ىذلا رمتلا نم امهنأ اًناظ امهذحأف

 ذخأ هنأل ةنس ذنم هفوقوم هتعاط نأ ريغ ناسارخ دهاز : مهدآ نب ميهاربإ لاق اذه نم رخآلل امهدحأ

 لح ىف هلعجي نأ هدلو لأسف تامدق عئابلا دجوف ةكم ىلإ هجوت رجفلا علط املف ةكم نم نيترمت
 نب ميهاربإ اذه هبحاصل امهدحأ :لاقف همانم ىف نيكلملا ىأرف «سدقملا تيب ىلإ عجر مث لعفف

 لك ىف الإ لكأي ال كلذ دعب ناكو حرفلا نم ميهاربإ ىكبف ةنس ذنم ةفوقوملا هتعاط هللا لبق دق مهدأ
 .لالحلا نم ةلكأ مايأ ةعبس

 ءاتشلا ىف ةعمجلا موي عماجلا ىلإ تجرح : -هنع هللا ىضر - ىماطسبلا ديزي وبأ لاق :ةياكح

 تکسمتسا دق : تلقف « یسوجم وه اذإف هبحاص ىلإ تبهذف تیب رادجب تکسمتف یلجر تقلزف
 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لاق معن : تلق طايتحالا اذه مكنيد ىف وأ : لاق لح ىف ىنلعجاف كرادجب

 هتوم دعب ینارادلا ناميلس یہأل لیق نیفراعلا ناتسب یف :یوونلا مامإلا لاقو هللا لوسر دمحم نو

 لاقو «ةنس ذنم هباسح ىف انأف ريغصلا باب حيش لمح نم ادوع تذخأ : لاق كب هللا لعف ام مونلا ىف

 ىلع امف فولأب هبحاص نع تقدصت مهرد ىلع هيف تام یذلا هضرم یف : -هنع هللا یضر -ىلبشلا

 لوقل ىبطرقلا هيف فقوتو .ةالص ةئامعبس دحاو قنادب ذخؤي : ىريشقلا لاقو «هنم مظعأ لخغش ىبلق

 اي لاق ًالجر نأ ثيدحلا ىفو اهلثم الإ نزحي الف ء[٤۸ :صصقلا]  ةَيَسلاب ءاج نمو ]ط : ىلاعت هللا
 الإ بسقحم رباص تنأو معن» :لاق ىبونذ ىنع هللا رفكيأ هللا لیبس یف تلتق نإ تیأر : هللا لوسر
 لخد ام نيد هيلعو لتق مث هللا ليبس ىف لتق الجر نأ ول ہدیہ یسفن یذلاو» رخآ ثیدح یفو «نیدلا
 قح ىف نادتسا نم امأ هب صوي ملوأ ءافولا ىلع رداق وهو تام نمف هلحم : ىبطرقلا لاق ء«ةنجلا

 نع -هنع هللا ىضر -قيدصلا ركب وبأ هاور امل هلضفب «هنع یدژی یلاعت هللا ناف زسعم وهو تامو
 ميف سانلا قوقح تعضأ ميف مدآ نبا : هل لوقيف ةمايقلا موي نيدلا بحاص وعدي هللا نإ ك ىبنلا

 كنع ىضق نم قحأ انأ : لوقيف اًقرح امأو اًقرغ امأ تبصأ نكلو دسفأ بر اي :لوقيف مهلاومأ تبهذأ

 موي لكب هلف هلجأ ىلإ اتيد ضرقأ نم ثيدحلا ىفو « ةنجلا ىلإ هب رمؤيف هايس ىلع هتانسح حجرتف
 . ةقدص نيدلا لثم موي لكب هلف لجألا لح اذإف هلجأ ىلإ ةقدص

 ىلام» :لاقف ءاًسلاج -هنع هللا ىضر -ةمامأ ابأ دجوف دجسملا ب ىبنلا لخد :ىلوألا :دئاوف
 الفأ» :لاق هللا لوسر اي نويدو ىنتمزل مومه :لاقف «؛ةالصلا تقو ريغ ىف دجسملا ىف كارأ
 اذإ لق» :لاق هللا لوسر اي ىلب تلق «كنيد كنع ىضقو كمه هللا بهذأ هتلق نإ اًمالك كملعأ

 كب ذوعأو لسكلاو زجعلا نم كب ذوعأو نزحلاو مهلا نم كب ذوعأ ىنإ مهللا تيسمأ اذإو تحبصأ

 .«لاجرلا رهقو نيدلا ةباغ نم كب ذوعأو لخبلاو نبجلا نم
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 هملعي -مالسلا هيلع -ىسيع ناك ءاعد ةابهَللا لوسر ىنملع : قيدصلا ركب وبأ لاف :ةيناثلا

 مهللا اذه وهو هنع هللا هاضقل كلذب هّللا اعدف انيد دحأ لبج مكدحأ ىلع ناك ول :لاقو هباحصأل

 ىنمحرت تنأ امهميحرو ةرخآلاو ايندلا نمحر نيرطضملا ةوعد بيجم مغلا فشاك مهلا جراف

 لاق ‹ ىنع هللا هاضقف نيد ىلع ناك : ركب وبأ لاق «كاوس نم ةمحر نع اهب ىنينغت ةمحرب ىنمحراف

I OS 

ESAةرم ةثام موي لک ۱ ا . 

 نيد هيلع ناك نم» :لاق ةع ىبنلا نع ذاعم نع ايندلا ىبأ نبال ءاعدلا باتك ىف تيأر :ةعبارلا

 برو ليفارسإو ليئاكيمو ليربج برو ميظعلا ناقرفلاو روبزلاو ليجنأإلاو ةاروتلا لزنم مهللا :لاقف
 نأو ىبنذ نم ىتدقع للحت نأو «كتمحر باب ىل حتفت نأ كلأسأ رحلاو لظلا برو رونلاو تاملظلا

 . «هنيد هللا ىضق كقلخ ىلإو كيلإ ىتنامأ ىنع ىدؤت

 ىلع امهدحأ «نيكلم هللا لسرأف مهنحتمي نأ هللا دارأف ةاضق ةثالث ليئارسإ ىنب ىف ناك :ةياكح
 ىه سرفلا بحاص :لاقف « هتعبتف ةرهملا ةرقبلا بحاص اعدف ةرقب ىلع رخّآلاو اهدلو اهعمو سرف

 ةوشرلا ةرقبلا بحاص هل عفدف مهنم ضاق ىلإ امصاختف ىترقب تنب ىه رخآلا : لاقو ىسرف تنب

 ضئاح ىنإ :لاقف «ثلاثلا ىلإ ابهذ مث كلذك مكحف ىناثلا ىلإ ابهذ مث «ةرقبلا تنب اهنأب مكحف

 . ةنجلا ىف ضاقو رانلا ىف نايضاق اذهف «اًسرف ةرقبلا دلت فيك : لاقف ضيحي لجرلا : لاقف

 اًيضاق نأ سوفنلا عمق ىف ىنصحلا نيدلا ىقت هّللاب فراعلا خيشلا ىلاعت هللا ىلو لقن :ةياكح
 الثل هنفك نمث هاطعأو هاعدف نافكألا ذخأيو روبقلا شبني لجر هنمز ناكو توملا هرضح اًحلاص

 : لاق ةيصعم امهيف هيمدق مش :لوقيًالئاق عمس دحللا نم برق املف هربق شبن نفد املف هنع فشكد

 خفنف رخآلا نم رثكأ نيمصخلا دحأ مالك ىلإ ىغصأ هنإ : لاق هعمس مش : لاق بذك : لاق هرصب مش

 نع مهلأسف مهنويع اوعلق دق ةعامج ىلع -مالسلا هيلع -ىسيع رم : ىبلعشلا لاقو ءاّران بهتلاف هيف

 مسب :اولوقو مكنيعأ اوحسماف ءاملعلاو ءامكحلا متنأ : لاق ءءاضقلا ةبقاع نم ةفاخم :اولاقف كلذ

 .اوناك امك مه اذإف اولعفف هللا

 وبأ هاور «نيكس ريغب حبذ دقف سانلا نيب اًبضاق لعج وأ ءاضقلا ىلو نم» :ة ىبنلا لاق :ةظعوم

 ىبنلا لاقو «بيذعتلا لوطل نيكس ريغب حبذلاب راشأ دانسإلا حيحص : مالا لاتو یم رحلاو واد

 . مكاحلاو ىذمرتلا هاور «هنع ىلخت راج اذإف رجي مل ام ىضاقلا عم هللا نإ» : ا

 هبلط همزل دحاو ىلع نيعت نإف نيقابلا نع ضرفلا طقسأ هب ماق نمف ةيافك ضرف ءاضقلا :ةلأسم

 .هريغ نود ءاضقلل ًالهأ ناك نأب
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 نم ناطيشلا ىتأي ىتلا لخادملا نأ ملعا : -هنع هللا ىضر - یزارلا نیدلا رخف مامإلا لاق :ةدئاف

 ريصي بضغلابو هسفنل اًملاظ ناسنإلا ريصي ةوهشلابف «ىوهلاو بضغلاو ةوهشلا : ةثالث اهلبق
 ةثالث ملظلا» :ايىبنلا لاق اذهلف هللا لالج ةرضح ىلإ هملظ ىدعتي ىوهلابو هريغل اًملاظ ناسنإلا

 ىذلا ملظلاو «كرشلا وه رفغي ال ىذلا ملظلاف هكرتي نأ هللا ىسع ملظو كرتي ال ملظو رفغي ال ملظف
 ىذلا ملظلا ًاشنمف ««هسفنل ناسنإلا ملظ وه هكرتي نأ هللا ىسع ىذلا ملظلاو دابعلا ملظ وه كرتي ال
 هكرتي نأ هّللا ىسع ىذلا ملظلا أشنمو بضغلا وه كرتي ال ىذلا ملظلا أشنمو ىوهلا وه رفغيال

 رفكلاو بضغلا ةجيتن ربكلاو بجعلاو ةوهشلا ةجيتن صرحلاو لخبلا جئاتن ةثالثلا هذهل مث ةوهشلا

 متخ اذهلف دسحلا ىهو ةعباس اهنم هل دلوت مدآ ىنب ىف ةتسلا هذه تعمتجا اذإف «ىوهلا ةجيتن ةعدبلاو

 امك ١[« :قلفلا)  ى) دسح اذإ دساح رش نمو إف :ىلاعت لاق «دسحلاب ةيناسنإلا رورشلا عماجم هللا

 ء[١:سانلا] ( © سانلا رودص ىف سوسوي ] : ىلاعت لاق ةسوسولاب ةيناطيشلا ثئابخلا عماجم متخ
 ملعت له سيلبإل :نوعرف لاق «سيلبإ نم رشأ دساحلا نإ ليق لب .دسحلا نم رشأ مدآ ىنب ىف سيلف

 ىف ةيصعم لوأو مدآ دسح سيلبإ نأل ءامسلا ىف ةيصعم لوأ وهو دساحلا : لاق كنمو ىنم رشأ دحأ

 لوصأف : -امهنع هللا ىضر -ىعفاشلا بحاص ىسيباركلا لاق هلتقف «ليباه دسح ليباق نأل ضرألا
 ةثالث ىهو ةلمسبلا ةحتافلا لصأو ءاهتلباقم ىف تايآ عبس ةحتافلاو ةعبس اهجئاتنو ةثالث حئابقلا هذه

 هللا ءاش نإ ةحيبقلا تافآلا هذه هنع هللا عفد اهتءارق ىلع بظاو نمف حئابقلا لوصأ ةلباقم ىف ءامسأ
 . یلاعت

 اهب حضن مث ءام ىلع ةرم نيعبرأ ةحتاقلا أرق نم : -هنع هللا ىضر -قداصلا رفعج لاق :ةيناثلا
 . ىلاعت هللا هافش مومحم هجو

 لدعلا ىف :لصف

 -ىزارلا مامإلا لاق ء[۸١۱ :نارمع لآ) 4 ۵ نیمّلاعْ امل ديري هللا امو : یلاعت هللا لاق
 نإف ادحأ دحأ ملظي الوأ ادحأ ملظي ال نأ ديري ىلاعت هللا نأ امإ : ةلزتعملا تلاق : -هنع هللا ىضر
 وه ملظلا نأل ءهنم اًملظ نكي مل عئاطلا بذع ول مكبهذم نأل مكلوق ىلع ميقتسي الف لوألا ناك

 نأ مكلوق ىلع اًضيأ لطابف ىناثلا ناك نإو «هكلم ىف فرصتي هناحبس وهو ريغلا كلم ىف فرصتلا

 اولاق ىناثلا دارملا نوكي نأ زوجي ملف انلق «مكبهذم ىلع ىنعم ةيآلل ىقبي الف هردقو هئاضقب لكلا

 : ناباوج مهانبجاف هيلع ًالاحم نوکیف ملظلا یفنب حدمت هناف

 . هيلع نالاحم امهو مونلاو ةنسلاك هسفنب حدمت هنآ :لوألا

 اًملظ نكي مل هلعف ولو هلعفي ال هنكل هكلم ىف فرصت هنأل كلذ هل ناك عئاطلا بذع ول :ىناشلا

 ىف تيأرو «نسح زاجم وهو رخآلا ىلع نيهباشتملا دحأ قلطأف ملظلا ةروص هبشي هنكل هسفن ىف
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 شاع امهدحأل همعطأ ول فيغر هعمو نييواستم نيرطضم فلكملا دجو ول مالسلا دبع نبا دعاوق

 نأل زئاج ريغ امهدحأ صيصخت نأ راتخملاف موي فصن شاع هفصت دحاو لك معطأ ولو اًموي

 ةا لاو لدعلاب رم هاج نالو نلاعت كل الو كركي اهدخأ

 ماقم كماقأ ىلاعت هّللا نإ :لاقف ىنظع :لاقف ديشرلا نوراه ىلع ىخلبلا قيقش لخد :ةياكح
 كماقأو «لطابلاو قحلا نيب قرفت نأ كنم ديريف قورافلا ماقم كماقأو «قدصلا كنم ديريف قيدصلا

 هّلل نإ :لاق ىندز :لاق «ملعلاو لدعلا كنم ديريف ىلع ماقم كماقأو ءايحلا كنم ديريف نامثع ماقم

 لاقو فيسلاو طوسلاو لاملاب كناعأو اهنع سانلا عفدت اهل اًباوب كلعجو منهج :اهل لاقي اراد ىلاعت

 نمو لاملا نم هطعأف اريقف كءاج نمف «ةثالثلا هذهب رادلا هذه نع قلخلا عفدا رومأملا دبعلا اهيأ كل

 مهو رحبلا تنأ :لاق ىندز : لاق «فيسلاب هنم صتقاف قح ريغب لتق نمو طوسلاب هبدأف عطي مل

 .اوردكت تردكت نإو اوفص توفص نإف راهنألا

 نم یتأی یذلا اذه نم یرعش تیل : لوقی اریثک باطخلا نب رمع عمسأ تنك : عفان لاق :ةياكح

 اهتنبال : لوقت ةأرما عمس اذإ اليل سعي وهو رمع عمانآ امنيب :لاقو ءًالدع ضرألا ألمي ىدلو

 ال هنإ : تلاق ءءاملاب بيلحلا طلخي ال نأ رمع ىدان دق سيل وأ هامأ اي : تلاقف ءاملاب بيلحلا ىطلخا

 ديبعو هللا دبع هدالوأ ىدان رمع حبصأ املف ءالخلا ىف هيصعنو الملا ىف هعيطن نأ انلام : تلاق اناري

 اهجوزتف دحأ اهيلإ هقبس ام ةكرح نم مكيبأل ناك ول :لاقو ةيراجلا مهيلع ضرعو اًمصاعو هللا
 . هنع هللا ىضر -زيزعلا دبع نب رمع مأ ىهو اتنب تنبلا تدلو مث اتنب هل تدلوف مصاع

 ذخأف درق هعمو رحبلا بكر مث هعيبيو ءاملاب نبللا طلخي ناك ًالجر نأ : ىقهيبلا نع ىور :ةفيطل

 ىف ارانيد ىقلي راصو بكرملا ىلعأ ىلإ دعصو ءاملاو نبللا نمث نم عومجملا لاملا اهيف ىتلا ةرصلا

 ىوقتلا باب ىف مدقتو رحبلا ىف لاملا فصن ىقلأ ىتح هيلإ رظني هبحاصو بكرملا ىف ارانيدو رحبلا
 اذإ ةي ىبنلا ناكو «هؤانتقا هركيو ىبطرقلا هاكح -هنع هللا ىضر -ىعفاشلا هاور هجو ىلع لكو هنآ

 : لاق «رورسلا هاتأ مايأ ةرشع درقلا هجوب حبصت نم هريغو تاقولخملا بئاجع ىفو دجس ادرق ىر

 لاق امبر مهيلع هللا طخس نم ةروص ىلع هنأل هتيؤر دنع اركش ب یبنلا دوجسب دودرم اذهو هفلؤم

 ةدرق نيصلا رحب رئازج ضعب رحب ىف تاقولخملا بئاجع ىفو هئانتقا ةهارك نم :ءاملعلا

 .اهناولأ ضيب سيماوجلاك

 هملكي اخيش تيأرف ةالصلا ىلإ زيزعلا دبع نب رمع عم تجرح :ةديبع نب حابر لاق :ةياكح
 ةاعر ناكو مهيف لدعأو ةمألا هذه ىلع ىلوتأ ىنربخأ -مالسلا هيلع -رضخلا : لاق ؟اذه نم تلقف

 ناك اذإ اولاق «هب مكربخأ نم ليقف سانلا ىلع ماق ىذلا حلاصلا دبعلا اذه نم هتيالو ىف نولوتي ةاشلا

 منغلا لكأ دق مويلا اذه ىف بئذلا ىرت :اولاق مايأ دعب ناك املف منغلا نع بائذلا تفك ًالداع ةفيلخلا

 .-هنع هللا ىضر -رمع تومب رهش دعب ربخلا ءاجف
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 لبق ناكو هدنع ميقت وأ اهقارف ىف هجوز ريخ ةفالخلا زيزعلا دبع نب رمع ىلوتامل :ةياكح
 رشع ةعبرأاهتميق «دحاو رازإو دحاو صيمق هل راص ةفالخلا ىلوت املف بايثلا رخفأ سبلي ةفالخلا

 ملعت تنك نإ مهللا : لاقف «ءافلخلا لعفي امك كبارشو كماعطل اًسارح تذختا ول هل ليقو «اًمهرد

 مث هيلع ىمغأ ىتح اًريثك ءاكب ىكبف اًموي ةمايقلا ركذو ىفوخ نمؤت الف ةمايقلا موي ريغ ايش فاخأ ىنأ
 بسوحف هب ءىجف قیدصلا ركب وبأ نيأ ىداني دانمو ةمايقلا تيأر : لاقف كلذ نع لئسف كحض

 زيزعلا دبع نب رمع نيأ ىدان مث بلاط ىبأ نب ىلع مث نامثع مث ةنجلا ىلإ هب رمأ مث ءاًريسي اًباسح

 انآ امنیبف ینمحر مٹ اریسی اًباسح ینہساحف ہللا یدی نیب ینافقوأو ناکلم یناتأف یھجو یلع تعقوف
 هتدجو :لاق ؟كب هللا لعف ام : تلقف جاجحلا : لاق ؟تنأ نم : تلقف «ةفيج تيأر اذإ نيكلملا عم

 .نودحوملا هرظتني ام رظتنأ مث باقعلا ديدش

 هلإ ال لُف : لاق ةوعد نم له :هل تلقف مانملا ىف ىرهزلا تيأر : زيزعلا دبع نب رمع لاق :ةدئاف

 كلأسأو ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ ىنإ مهللا تومي ال ىذلا ىحلا ىلع لكوتو هل كيرش ال هدحو هللا الإ

 ةنس نيثالثو عست نبا وهو ةئامو ىدحإ ةنس رمع تام «ميجرلا ناطيشلا نم ىتيرذو ىنذيعت نأ
 هللا مسب اهيف بوتكم ةقرو تطقس اذإ هربق ىلع سانلا امنيبف رهشأ ةسمخو نيتنس هتفالخ تناكو

 ىلع ىكبتل ضرألا نأ بوتكم ةاروتلا ىف زيزعلا دبع نب رمعل زيزعلا هللا نم نامأ ميحرلا نمحرلا
 : لاق «هنم لكأو هتمدق املف ًالسع رمع یهتشا :هتجوز تلاق -هنع هللا یضر -زیزعلا دبع نب رمع

 درو ىلام سأر ىناطعأو هعابف كل هارتشاف ديربلا ليخ ىلع ىمالغ تلسرأ تلق ؟اذه مكل نيأ نم

 . كتوهش ىف نيملسملا ليخ تبعتأ رمع اي : هسفنل لاق مث لاملا تيب ىلإ ىقابلا

 «لاومألا بهنو ةاروتلا قرحو سدقملا تيب رصنتخب برخأ امل : هبنم نب بهو لاق :ةياكح

 ةلجع فلأ نيعبسو ةلجع فلآ ةئام ىلع سدقملا تيب نم لاومألا لمتحاف ةئس ةئامعبس هكلم ناكو

 هلاق «ةمجعملا لاذلاب درمذو توقايو ردو ةضفو بهذ نم هانتبا دق -مالسلا هيلع -ناميلس ناكو

 تقلخ كنإ مهللا :هلاقو هتوص عفرف زيزعلا مهنم ناكو ءايبنألاو ليئارسإ ىنب رسأو :ىوونلا

 كودع مهيلع تطلسو ةسدقملا ضرألا ليئارسإ ىنب تأوب مث كتئيشمب ضرألاو تاوامسلا

 هللا نإ :لاق معن : لاق ىلاعت هللا ءاضق رس ملعت نأ ديرتأ زيزعاي :لاقو كلم ءاجف مهودعو

 نماليك ىل ليكتو حيرلا نم ًالاقشم ىل نزتو ةرص سمشلا نم ىلرصت نأ كنم ديرأو كيلإ ىنلسرأ
 نع لئست تنك نإ زيزع اي «لعفيامع لئسي ال یذلا : لاق كلذ قيطي نمو : لاق سمأ ىل درتو رونلا

 حاورآ ددع مكو ةرطق نم رحبلا ىف مكو عوبني نم ضرألا تحت مك كل تلق ول فيكف هفرعت الف اذه

 تنأو اذه ملعت ملاذإ :لاقفاذه نم ءىشب ىلإ ملعال :زيزعلا لاق «ةنجلا قيرط نيأو ىتوملا

 ولعت اهجاومأل ام راحبلا لس زيزع اي هقلخ نع هبجح ىذلا هللا ملع ملعت فيكف كرصبب هدهاشت
 تنك ام كيلإ راحبلاو ضرألا تمصتخا ول تيآرأ ء«رهقلا مامزب تعجر اهدح تغلب اذإف عفدنتو
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 عسوتأ نأ ديرأ :راحبلا تلاقو ءرحبلا ىف دتمآو عسوتأ نأ ديرآ : ضرألا تلاق اذإ ؟امهنيب مكحت

 كسقن ىلع اذهب مكحا تمكح معن : لاق هزواجتي ال ادح امكنم دحاو لكل هّللا لعج دق لوقأ : لاق
 . هيلإ اولصي نأ دبال ادح مهلو اًدحاو ًالجأ مدآ ىنبل لعج ىلاعت هللا نإف

 دجوف لعفف اذك ناكم ىلإ بهذا : لاق كلدع ىنرأ بر اي :-مالسلا هيلع - ىسوم لاق :ةياكح

 ءاجف «رانيد فلأ هيف اًسيك ىسنو نيعلا نم برشف سراف ءاجف اًيفختسم اهتحت سلجف ةرجشو انيع
 : لاقف «ىمعألا لأسو عجرف هسيك سرافلا ركذتف نيعلا نم ًأضوتف ىمعأ لجر ءاج مث هذخأف ىبص

 دق ىبصلا نأ ملعا هيلإ هللا ىحوأف كلذ نم -مالسلا هيلع -ىسوم بجعتف هلتقف هبرضف هتدجو ام

 تلصوأف سرافلا ابأ لتق هنإف ىمعألا امأو «رانيد فلأ ىبصلا دلاو نم ذخأ دق سرافلا نأل هقح ذخأ

 . هقح ىح یذ لک ىلإ

 ىبنلا هلسرأ امل -هنع هللا ىضر -سنأ نب هللا دبع ىلعو ## ىبنلا ىلع توبكنعلا حسن :ةدئاف
 نيز ىلع جسنو هوري ملف بلطلا ءاجف توبكنعلا هيلع جسنف اًراغ لخاد هسأر عطقف رفاك لتقل ةه

 هبلط امل -مالسلا هيلع -دواد ىلع جسنو اًدرجم هوبلص امل -امهنع هللا ىضر -نيسحلا نب نيدباعلا
 هلصأو باودلا فعض ثروي لبطصالا ىفو رقفلا ثروي تيبلا ىف هكرت نم : ىبطرقلا هلاق .تولاج

 ىبنلا لوقل توبكنعلا لتق بحتسي ةدمعلا ىف : نقلملا نبا لاق «ىلاعت هللا اهخسمف ةرحاس ةأرما
 . ناطيش هنإف توبكنعلا اولتقا ديب

 ةليل نم امو مئاص دواد لآ نم هيف كلو الإ موي نمام بر اي :-مالسلا هيلع -دواد لاق :ةظعوم

 ىتزعو :لاقف «براي كنم لب :لاقف ىنم وأ مهتوقب كلذ :لاقف مئاق دواد لآ نماهيف كلو الإ

 ال :لاق اعوبسأ :لاق كتزعب ال : لاق اًرهش :لاق كتزعب ال :لاقف ةنس كسفن ىلإ كنلكأل ىلالجو

 ءارق عمجو لتاقم فلأ نيثالث هلوح عمجو ىضرف ةظحل :لاق كتزعب ال :لاق اًموي :لاق كتزعب

 اهجوز لسرأف هتبجعاف ةليمج ةآرما ىلع هرظن عقوف هذخأيل هعبتف بهذ نم ريط هيلع طقسف روبزلا
 -مالسلا هيلع -ناميلس مأ ىهو اهجوزت لتق املف لتقيل ناكم ىلإ ناكم نم هلسرأ مث داهجلا ىلإ

 :الاقف ءامهنم فاخ هراد باب ریغ نم هيلع الخد دق امهآر املف نیمصخلاک نیکلم هیلإ هللا لسرأف

 ٌةَجْعَن ىلو ةجعَن نوعْستو عت هَل ىخأ اذه نإ « ضع ىلع اتضعب يغب نامصخ فخ الإ
 كملظ دقل : لاقف ةأرما نيعستو عسب اًجوزتم -مالسلا هيلع -دواد ناكو ء[۳١ ٠٠۲ :ص] ( ةدحاو
 نيعبرأ ثكمف نحتما دق هنأ فرعف هدنع نم اجرخو ةأرملا جوز عم هلعفب هجاعن ىلإ كتجعن لاؤسب

 هادانف هنم للحتو ةأرملا جوز ىلإ بهذا هيلإ هّللا ىحوأف هعومد نم بشعلا تبن ىتح ىكبي ةنس
 ىحوأف ةنجلل ىنتضرع دواد اي : لاقف لتقلل كتضرع دواد انأ : لاق « ىتذل نع ىنلغش اذه نم :لاقف

 ىتذل نع ىنلغش ىذلا اذه نم : لاقف هادانف هتأرما تجوزت كنأب هربخأ لدع مكح ىنإ دواد اي هیلإ هللا
 هيلع دري ملف كتأرما تجوزت دق ىنإ : لاق ؟لح ىف كتلعج دق سيلأ ديرت ام : لاقف دواد انآ :لاقف
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 هللا ىحوأف نيزاوملا تبصن اذإ دوادل ليو : لاقف هسأر ىلع بارتلا دواد اثحف هبجی ملف اًيناث هادانف

 . هنم كبهوتسأو هيضرأ انأ : لاق ؟ىبحاص ىل رفغي ملو ىل رفغت فيكو : لاق «كل ترفغ دق هيلإ

 لكأي بنع ةمرك هل هللا تبنأو ةعموص ىف ًاليوط ارهد هللا دبع دباع ليئارسإ ىنب یف ناک :ةياكح
 بهار اي :تلاقف «ةليمج ةأرما هب ترمف ءاملا اهيف عقيف هدي دم شطع اذإو بنع فطق موي لك اهنم

 ضغف اهبايث نع تدرجت هدنع تراص املف ةليللا هذه كدنع مانأ ىنعدف ةديعب ةيرقلاو ليللا لخد دق

 هللا ةمحر نم سيآ هتهبج ىلع بتكي ىنازلا نإ : لاقف «كلذب هسفن هتبلاطف هل تضرعتف هرصب

 لخدأو ةليتفلا ظلغر اًنهد هجارس المو ىرغصلا رانلا اهيلع ضرعف عجرت ملف منهج رانب هسفن فوخو
 ايندلا تقراف ةحيص ةأرملا تحاصف هدي عم اهلك هعباصأ تقرحأف ىلك ران اي كلام ىدانف هعبصأ

 ةنالفب ىنز دق بهارلا نإو الأ ةنيدملا ىف سيلبإ حاص رجفلا علط املف ةالصلا ىلإ لاقو اهبوثب اهرتسف

 : لاق جرخت اهعد : لاق ىدنع : لاق ةنالف نيأ :لاقف «هباجأف هادانو هيلإ هركسعب كلملا بكرف اهلتقو

 «هسأر ىلع راشنملا اوعضوو ديدحلا لسالسلاب هوذخأف اهتلتق ىتح انزلاب تيضر ام : لاقف ةتيم اهنإ
 ناکشو شرع لخت دف ل لق لیرجج ای لات هللا لاف هوان ارلعف الف رج :لاقو

 ملو بستحاو ربصف ضرألا ىلع تاوامسلا نمدهأل ةيناث ةرم هوأت نأل ىلالجو ىتزعو یتاومس

 اوأر املف رانلا عم هربخب مهتربخأو ىنز ام هّللاو مولظم هنإ : تلاقو ةأرملا هللا قطنأف هلاحب مهربخي

 ىتح اوربصا ءامسلا نم دانم ىدانف اًکسم هودج وف اربق ةأرملاو هل اورفحف هلتق ىلع اومدن ةقرتحم هدي

 دق ىنأ هدبع ىلإ ىلاعت هللا نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب هيف اباتك مهيلع ىقلأو ةكئالملا امهيلع ىلصت

 هتجوز دق ىنأ ةكئالملا تدهشأو ليربج بطخو ىتكئالم تعمجو ىشرع تحت ربنملا تبصن

 . هبر ىشخ نمل كلذ سودرفلا نم سورع فلآ نيسمخ

 ىلاعت هللا قلخ ىلع ةقفشلا ىف :لصف

 قيقرلاو ةبادلا ىلإ اًصوصحخ ٠۳١[« :نارمع لآ] 9 نينسحملا بحي هّللاو ل : ىلاعت هللا لاق

 هدي تحت هوخأ ناک نمف مکیدیأ تحت هللا مهلعج مکلوخ مکناوخإ» : قیقرلا قح یف ب یبنلا لاقو

 . (مهونيعأف مهومتفلك نإف مهبلغي ام لمعلا نم مهوفلكت الو سبلي امم هسبليلو لكأي امم همعطيلف

 وأ ناك اريغص نؤملا رئاسو ةوسكو اًمدأو اًنوق هديس ىلع بتاكملا ريغ قيقرلا ةقفن بجت :ةلأسم

 هنم معطي ىذلا دلبلا توق بلاغ نم هتيافك بسح ىلع ارجأتسم وأ اًتوهرم اًميلس وأ اتمزاریبک
 تبحتسا ديبع هل ناك ولو «نادوسلا دالبب نوكي الأ طقف ةروعلا رتس هتوسك ىف ىفكي الو كيلامملا

 -ىلاعت هللا همحر -هفلؤم : لاق «ثانإلا نم اهريغ ىلع ةليمجلا لضفيف ثانإلا ىف الإ مهنيب ةيوستلا

 ىلع ليمجلا لضفي الف روكذلا فالخب زئاج اهب عاتمتسإلا نأل اهريغ ىلع ةليمجلا تلضف امنإ
 غ
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 هل ةراهطلا ءام ءارش بجيو طول موقب هبشت نمل باذعلا نم هللا دعأ ام ةنامألا باب ىف مدقت دقو
 ءىش عامتجاو ةنادتسالا دعب هل ام مكاحلا عاب قافنإلا نم عنتما نإف نامزلا ىضمب ةقفنلا طقستو

 مل نإف كلذ مكاحلا لوت عنتما نإف هقتع وأ هتراجإ و هعيبب هرمأ هلام ديسلل نكي مل نإف عيبلل حلاص

 نأ ىعرلل اهتيلخت وأ ةبادلا فلع بجيو « نيملسملا ىلعف نكي مل نإف لاملا تيب نم هيلع قفنأ رسيتي
 ةبادلا بلح ىف ديزي الو هعيب ىلع هريخو هحبذ وأ لوكأملا عيب ىلع مكاحلا هربجأ عنتما نإف اهافك

 قرو ليصحت هيلع بجيو «هريغب فتكي مل نإ لسعلا نم اًنيش لحنلل كرتيو اهدلو رضي ثيحب
 لوصح دعب سمشلا ىف دودلا فيفجت زوجي كلذ ىف هلام مكاحلا عاب عنتما نإف ريرحلا دودل توتلا

 ةعبس ءارسإلا ةليل تيأر» :الإ ىبنلا لاقو «محري ال محري ال نم» ب ىبنلا لاقو «هنم ضرغلا

 «تاوطخ عبس اًريرض داق نمل ليق هذه نمل : تلق برغملاو قرشملا نيب امك نيرصق لك نيب روصق
 ىف ىطعي هللا الإ هلإ ال تارم عبس كتمأ نم :لاق نماذه نم رشكأو معن ليق ىتمأ هب رشبأ : تلق

 «ةنجلا هل تبجو ةوطخ نيعبرأ ىمعأ داق نم» الب ىبنلا نع سنأ نعو «ةرم نيرشع ايندلا ردقب ةنجلا

 ىبأ نعو «ةبقر قتع هل هللا بتك اًعارذ نيسمخ وأ اًعارذ نيعبرأ ىمعأ داق نم» ةي ىبنلا نعو

 نم ةجاح ىلإ وأ هلزنم ىلإ وأ دجسملا ىلإ اريرض داق نم» :ب ىبنلا نع -هنع هللا یضر -ةریره
 نمو «هقرافي ىتح ةكئالملا هيلع تلصو ةبقر قع اهعضو وأ اهعفر مدق لكب هل هللا بتك هجئاوح
 ىف ضوخي لزي ملو قافنلا نم ةءاربو رانلا نم ةءارب هللا هاطعأ اهيضقي ىتح ةجاح ىف ريرضب ىشم
 اهنإف ىنميلا كديب ىرسيلا هدي ذخف ىمعأ تدق اذإ ةريره ابأ اي» :ب ىبنلا لاقو «عجري ىتح ةمحرلا
 امو هبنذ نم مدقت ام هللا هل رفغ ةوطخ نيعبرأ ىمعأ داق نم» :ب ىبنلا نع رمع نبا نعو «ةقدص
 ةنجلا نود اباوث هل ضرأ مل ىدبع یتمیرک تذخا اذإ :ىلاعت لاق» :ب ىبنلا نع سنأ نعو ؛رخأت
 هللا ىلإ رظني نم لوأ» ل ىبنلا نعو «ةدحاو تناك نإو :لاق ةدحاو تناك نإو هللا لوسر اي ليقف

 . «ًریرض ناک نم یلاعت

 هريغ وأ اًناطلس تفخ اذإ» :لاق ةَ ىبنلا نع -امهنع هللا یضر -رمع نبا نع :ىلوألا :دئاوف

 هلل دمحلا ميظعلا شرملا بر عبسلا تاوامسلا بر هللا ناحبس ميركلا ميلحلا هللا الإ هلإ ال لقف

 ىبنلا لاق : -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو ؛كؤانث لجو كهاج زع تنأ الإ هلإ ال ميظعلا شرعلا بر

 دحألا مويقلا ىحلا مظعألا ميظعلا كمساب مزعأ ىنإ مهللا لقف ناطلس ىذ ىلع تلخد اذإ» :ةل

 ینید یف یل ریخ وهام الإ یلع یرجی ال یتح هناسلو هدیو هرصبو هعمس لق نالف بلق ىلع دمصلا

 كنإ : كلم كل لوقيف هللا اي هللا اي هينفكاو هرش ىنع فرصاو ىنقزرا مهللا ىرمأ بقاوعو یایندو
 . نيم نيكم انيدل مويلا

 هاقو هللا الإ هلإ ال هللا ىبر هللا مسب :لاقف ناطلس ىذ ىلع لحد نم» : یبنلا نع :ةيناثلا
 . «هرش هللا
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 مانت تومت ال ىح تنأو نوکتو تنك نوعرف ىلإ هجوت نیح : یسوم هلاق ام داز نإف :هفلؤم لاق

 . بوركلا دنع لاقي امم هنأل نسحف مون الو ةنس كذخآأت ال مويق ىح تنأو موجنلا دكنتو نويعلا

 باحصأ نم دحاو ريغ نم ىنغلب : لاق ةدجب ىلازغلا مامحال تاجاحلا لئاسر ىف تيأر :ةثلاثلا
 ةحتافلا ةيناثلا ىفو حرشن ملأو باتكلا ةحتاف رجفلا ةنس نم ىلوألا ةعكرلا ىف أرق نم نأ بولقلا

 . هيف كش ال حيحص وهو : ىلازغلا لاق مث ودعو ملاظ لك دي هنع ترصق ليفلاو

 اهتلعج ىنعاطأ نم ىديب كولملا بولق كولملا كلم انأ الإ هلإ ال هللا انأ ىنإ ةاروتلا ىف :ةعبارلا
 انأ ىنإ : ىلاعت هللا لوقي ةي ىبنلا نع ءادردلا ىبأ نعو ةمقن هيلع اهتلعج ىناصع نمو ةمحر هيلع
 تلوح ىنوعاطأ اذإ دابعلا نأو «ىديب كولملا بولق كولملا كلامو كولملا كلم انأ الإ هلإ ال هللا
 طخسلاب مهيلع مهكولم بولق تلوح ىنوصع اذإ دابعلا نأو ةمحرلاو ةفأرلاب مهيلع مهكولم بولق

 مكسفنأ اولغشا نكلو « مككولم ىلع ءاعدلاب مكسفنأ اولغشت الف باذعلا ءوس مهوماسف ةمقنلاو

 4 باعا ءوس مكنوموسيإل : ىلاعت هلوق ىف :ىزارلا لاق «مککولم مکفکآ ىلإ عرضتلاو ركذلاب

 .باذعلا دشأ مكنوغبي ىأ ء[١٠ :ةرقبلا]

 : لاق ىقلخ ىلع اًقفشم نك : لاق ةيصوب ىنصوأ بر اي : -مالسلا هيلع -ىسوم لاق :ةياكح

 ةروص ىف ليربجو ريغص ريط ةروص ىف ليئاكيم هيلإ ثعبف ةكئالملل هتقفش رهظي نأ هّللا دارأف معن

 «نيهاشلا ءاج مث لعفف نيهاشلا نم ىنرجأ هللا ىبن ای : لاقو ىسوم ىلإ ريغصلا ريطلا ءاجف نيهاش

 كيطعأ انآ :لاق معن :لاق عوجلادس الإ ديرت لهف :لاقف عئاج انآو ريط ىنم بره ىسوم اي :لاق

 ال :لاق معن :لاق كدضع نم الإ لكآ ال :لاق معن : لاق كذخف نم الإ لكآ ال نكل معن :لاق اًمحل

 ىلاعت هللا دارأ ليئاكيم رئاطلا اذهو ليربج انآ هللا ميلك اي كرد هلل : لاق معن : لاق كينيع نم الإ لكآ

 . اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ مهلوق مهيلع دريل ةكئالملل كتقفش رهظي نأ

 هلقع هبلسو هماقم نم ىلاعت هللا هطقسأف اهيلإ رظني اهدلوو ةرقب نيقيدصلا ضعب حبذ :ةياكح
 هيلإ نهعفرف نهركو نم نطقس دق ريط خارفأ ىلع رمف نايبصلا هب بعلي ههجو ىلع اًمئاه راصف
 اًيبص ىأر هنأ باطخلا نب رمع نع تيأرو «ءايبنألا نم اًيبن هلعجو كلذ هل هللا ركشف نهل ةمحر

 امل :لاقف ءهلاح نع هلأسف مانملا ىف هباحصأ ضعب هآر املف هقتعأو هنم هارتشاف روفصعب بعلي

 محر هنإف ىدبعاوفوخت ال :لوقي ًالئاق تعمسف فوخ نيكلملا نم ىل لصح ىربق یف تعضو
 .ةرخلا ىف هتمحرف ايندلا ىف اروفصع

 ىف سلجف ىبص ءاج بتكي بتاكلا امنيبف هالو دق لجرل دهع ةباتكب باطخلا نب رمع رمأ :ةفيطل
 «مهنم دحأ ىنم اند ام هلثم دالوأ ةرشع ىل نينمؤملا ريمأ اي : لجرلا لاقف «مالكلاب هفطالف رمع رجح

 . ةيعرلا محري فيك هدالوأ محري ال نم نإف باتكلا قزم بتاكلل رمع : لاقف
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 تددح اله نيترم اهتيمت نأ ديرتأ» :ةاش عجضأ دقو هترفش دحي لجرل ةي ىبنلا لاق :ةظعوم

 :لاقف ءاهتحبذ اذإ ةاشلا محرأل ىنإ لب ىبنلل : لجر لاقو ىناربطلا هاور «اهعجضت نأ لبق كترفش

 ضرعي نأ بحتسي :ىوونلا مامإلا لاق دانسإلا حيحص : لاقو مكاحلا هاور «هّللا كمحر اهتمحر نإ»

 . اهلابق ةرفشلا دحي ال نأو ضعب ةرضحب اهضعب حبذي ال نأو حبذلا لبق ءاملا اهيلع

 : لاف ال لا املك كتا اب ىردتا يتم وم ىلإ لات هللا خو ٠يط رقلا لاق :ةدناف
 بضغت ملو اهتكردأ ىتح داو ىلإ داو نم اهتعبتف ةاش كنم تبرهف اًمنغ ىعرت تنأو اذك موي ركذتأ

 . اًميلك كتذختا كلذبف : لاق : معن : لاق ءاهيلع

 مانف رهلا ءاج ةدمجلا موي مان امل ىعافرلا دمحأ خيشلا نأ : ىكبسلا نبا تاقبط ىف تيأر :ةفيطل

 ىلإ همك داعأ رهلا بهذو ةالصلا نم غرف املف هجعزي ملو همك عطقف ةالصلا تقو ظقيتساف همك ىلع

 ثهليو شطعلا نم ىرثلا لكأي ابلك ىأرف رثب ىلع ىأ ةيكر ىلع لجر امنيبف ىراخبلا ىفو «هعضوم
 . هل رفغف هاقسف اًتشطع

 هيلع -مهيبن رمأف رثب ىف ليئارسإ ونب هاقلأ تام املفقساف لجر ليئارسإ ىنب یف ناک :ةياكکح

 بلك ىأر : لاق « ةلزنملا هذه قحتسا امب بر اي : لاق مث لعفف هيلع ةالصلاو هلسغو هجارخإب -مالسلا

 مهلاومأ ىف : ىلاعت هلوق ىف ىبطرقلا ركذو هاقسأف رئب ىف اهلبو هتمامع ذخآف اًشطع ثهلي ىمعأ

 ليق «مورحملاو ةقافلا نم سانلا لأسي ىذلا لئاسلاو ةاكزلا وه ليق ۲١ :جراعملا] & © موْلعَم قح
 . بلكلا ليقو ءةهاع هلام باصأ ىذلا وه

 لعجف مايألا ضعب ىف اًرامح تبكر : صاوخلا ناميلس وبآ لاق ةيريشقلا ةلاسرلا ىف لاق :ةياكح
 . كسأر ىلع برضت اذكه :لاقو ءهسأر عفرف هسأر ىلع هتبرضف بابذلا نم هسأر ىطآأطي

 ءاهلشم عبسلا همطلف ةمطل -مالسلا هيلع -ىبنلا همطلف عبس هضراعف ءايبنألا ضعب رم :ةياكح

 هللا ءامسأ حرش ىف هاکح ملظأ یدابلاو ةمطلب ةمطل هيلإ ىحوأف كبلك اذهو كيبن انأ بر اي :لاتف
 . ىنسحلا

 -مالسلا هيلع -حون هيلع اعدف ةنيفسلا لهأ جعزأ عبسلا نأ : قئاقحلا قئاقح ىف لاق :ةياكح

 ىحوأف ةديدش ةمطل -مالسلا هيلع -حون همطلف نينأ هلو ةنيفسلا ةيواز ىف عقوف ىمحلاب هللا هالتباف

 ضيرملا ةياكش بحأ انأو هلاح ىل وكشي ضيرم وهو ىقلخ نم قلخ اذهو لدعلا مكحلا انا هيلإ هللا

 مظعل دسألا ىلع ىمحلا دوجو الولو هنع هللا ففخف هسأر ىلع هدي عضوو هيلإ ماقف هحلاصو مقف

 . ضرألا ىف ةوارض

 ىف هبلط ىف عفتراف هبلط ىف باقعلا لسرأ دهدهلا -مالسلا هيلع ناميلس دقتفاامل :ةفيطل
 هنعامعف ىنمحرت نأ ىلع كارق ىذلا قحب :لاقف «هيلع ضقناف نيميلا وحن نم ًالبقم هآرف ءاوهلا
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 ركذا هللا ىبن اي دهدهلا : لاقف كنبذعأل ناميلس : لاقف ءاًعضاوت هيحانج رجي ناميلس ىلإ هب ىتأو

 . هنع افعف هللا یدی نیب كفوقو

 بادسب ايوشم هلكأو نيعلاو رحسلا نم اهيف راد باب ىلع هتلمحب قلعو دهدهلا حبذ اذإ :ةدئاف

 ةلمن هتغدلف ةرجش تحت -مالسلا هيلع -ىسوم سلج ناويحلا ةايح ىف : ىريمدلا لاق :ةياكح

 اًموق بذعت فيك براي :لوقي كلذ لبق ناكو ةدحاو ةلمن الهف هيلإ هللا ىحوأف ءلمنلا قرحأف

 : لاق ءراصتخاب ها ىصاعلاو عئاطلا معت دق ةبوقعلا نأ ملعيل لمنلا ىف كلذ هارأف دحاو لجر بنذب

 وأ رتعزلا وأ نارطقلا وأ لمنلا ىلع عضوو نومكلا قحس اذإو رئابكلا نم ناويحلا قارحإ ىعفارلا

 : سابع نبا لاقو «رمحألا ىأ ريغصلا لمنلا وهو رذلا لتق زاوج مدقتو ىلاعت هللا نذإب لحترا تيزلا

 .ةريغصلا ةلمنلا سأر ردقب ملظي ال ىآ ٠١[. :ءاسلا] (ةرَذ لاقنم ملي ال هللا نإ : ىلاعت هلوق ىف

 موي هب نوفرعت مكنإف فوصلا سابلب مكيلع» ب ىبنلا نع :سئارعلا باتك ىف لاق :ةدئاف

 فراغا فرارغ ر لف نف ار رو ارب فارون هللا هار فار ةف رصلا نا شفأ مخحبلا

 : ىريمدلا لاقو «ةرخآلا ىف رونو ايندلا ىف ةلذم هنإف فوصلا سابلب مكبولق اورون» ب ىبنلا نع

 -مالسلا هيلع -قاحساإل وهواضرلاو -مالسلا هيلع -ميهاربإل وهو مركلا ىلع ىنبم فوصتلا
 هيلع -ىيحيل ىهو ةبرغلاو -مالسلا هيلع -ايركزل ىهو ةراشإلاو -مالسلا هيلع -بويأل وهو ربصلاو
 نيعمجأ مهيلعو ةي دمحمل ىهو ةعاجشلاو -مالسلا هيلع -ىسيعل وهو فوصلا «سبلو -مالسلا

 هدنع ايندلا تناكو ىفطصملا قيرط كلسو افصلا ىلع فوصلا سبل نم ىفوصلا : ىلبشلا لاقو

 . قنعلا رخؤم وهو روصقم افقلا نأ مدقتو افقلا فلخ

 خیاشملا ماركإ ىف :لصف

 ىلإ ىشم الإ ىبن ام :الإ هنعو «ملسملا ةبيشلا ىذ ماركإ ىلاعت هللا لالجإ نم نإ» ل لاق
 هنوكلال دمحم اي هيلع ملسو هيلإ شما ليربج : ىل لاق «دحاو ىبن الإ جارعملا ةليل ىلع ملسو

 . ىلاعت هللا همحر -ىفسنلا هاكح نيلسرملا خيش حون اذه هتخوخيشل لب كنم لضفأ

 حون نوکیف هنایب یتأیسو -مالسلا هيلع - میهارب| باش نم لوأ : -یلاعت هللا همحر -هفلؤم لاق

 ىبنلا نعو ««توملا لزانم لوأ بيشلا» :ة# ىبنلا نعو «هرعش ضايبب ال هنس ربكب نيلسرملا خيش
 ةرعش هل تضيبأ نم ةفص هذه ىدبعب اًبحرم : ىلاعت هللا لوقي مالسإلا ىف ةبيش باش نم» :ةل

 هللا ىضر -ةشئاع تلاق «كتبيش ضايبل كتفيحص داوس تبهو دق : ىلاعت هللا لوقيو «ةدحاو

 نوموقي مهلك ىتمأ» :ةب ىبنلا لاقف باش وهو تومي نمب فيکف باش دقو تام نمل اذه : -اهنع
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 ىتمأ ملعلا لضف باب ىف ىتأيو «-مالسلا هيلع -توملا كلم ةبيهل مهروعش تباش دقو مهروبق نم
 مكرايخب مكربخأ الأ» :ل5 لاقو «هلمع نسحو هرمع لاط نمل ىبوط» ب لاقو ءاملع مهلك

 نم» :الب ىبنلا لاق : -اهنع هللا ىضر -ةشئاع تلاقو «الامعأ مكنسحأو ارامعأ مكلوطأ مكرايخ

 لاق :رمع نب هللا دبع لاقو «ةنجلا لخدا هل ليقو بساحبي الو ضرعي مل ةمألا هذه نم نينامث غلب

 ملسملا ءرملا غلب اذإ» :ب ىبنلا لاقو «هّللا ةعاط ىف رمعلا لوط ةداعسلا لك ةداعسلا» :لب ىبنلا
 «هبونذ هللا ففخ ةنس نيسمخلا غلب اذإو «صربلاو ماذجلاو نونجلا اًنالث هنع هللا فرص ةنس نيعبرأ
 هللا هبحأ ةنس نيعبس غلب اذإو ءةبانإلا هللا هقزر ةنس نيتس غلب اذإو باسحلا هّللا نوه» ةياور ىفو

 نيعست غلب اذإو «هتائيس نع زواجتو هتانسح هللا لبق ةنس نينامث غلب اذإو ءامسلا لهأ هبحأو ىلاعت

 «ةمايقلا موي هتيب لهأل اعيفشو ضرألا ىف هللا ريسأ ناكو رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ةنس

 تيأرو «هبيبح بذعي ال نأ هللا ىلع قحو ضرألا ىف هللا بيبح ىمس ةنس ةئام غلب اذإو» ةياور ىفو

 لاق اباوث لل نوجرت ال مکل ام ی ء[۱۳:ےون] ( 69 اراّقو هلل نوجرت ال مک ام : یلاعت ہلوق یف
 اًقح هلل نوفرعت ال مکل ام لیقو «اًباقع هلل نوشخت ال مکل ام : سابع نبا لاقو : حابر یبا نبا ءاطع

 مث ابابش مث اًنایبص ینعی اراوطأ لیقو اریقفو اًینغو اًمیقسو احیحص اعاونآ یأ اراوطأ مکلخ دقو
 دريو باطخلا مهفي ليقو حيبقلاو نسحلا نيب قرف ىأ زيمو نينس عبس ىبصلا غلب اذإف ءاًخويش
 ىفو تاهمألاو ءابآلا ىلع نابجاو ميلعتلاو برضلاو اهيلع برضي رشعلا ىفو ةالصلاب رمآ باوجلا

 ىهتني نيرشعلاو ةينامشلا ىفو «هبلق ظقيتسي نيرشعو ىدحإ ىفو ملقلا هيلع ىرجي رشع سماخلا

 نيسمخلا ىفو «صربلاو نونجلاو ماذجلا نم نمأي نيعبرألا ىفو هتوق ىهتنت نيثالثلا ىفو هلقع
 «هتائيس ىحمت نينامثلا ىفو هبونذ هل رفغت نيعبسلا ىفو ةكئالملا هفرعت نيتسلا ىفو ةبانإلا هيلإ بجت
 . هتيب لهأ نم نيعبس ىف هللا هعفش ةئاملا غلب اذإو راتلا نم هللا هقتعي نيعستلا ىفو

 : لاق «كب هللا لعف ام : هتوم دعب -هنع هللا ىضر -ةغلثملا ءاثلاب مثكأ نب ىيحيل ليق :ةياكح

 نع رمعم ىلثدح كنع تثدح اذهب ام : تلقف تلعفو تلعف ءوسلا خيش اي : لاقو هيدي نيب ىنفقوأ

 بذعأ نأ ىيحتسأل ىنإ : تلق كنأ كنع ليربج نع يم دمحم نع ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا

 ليربجو دمحمو ةشئاعو ةورعو ىرهزلاو رمعم قدص : ىلاعت لاقف مالسإلا ىف تباش ةبيش
 طحو ةنسح اهب هل هللا بتك مالسإلا ىف ةبيش باش نم» لك لافو كل ترفغ دقف بهذا انآ تقدصو

 ىلع بيشلا» لإ دمحم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأو «نابح نبا هاور «ةجرد اهب هل عفرو ةئيطخ اهب هنع
 . «یرانب یرون قرح نأ نم مركأ انأو ىرون نم رون نمؤملا ىدبع

 ىنفقوأ :لاق كب هللا لعف ام هل : تلقف مانملا ىف مهضعب تيأر : ىروباسينلا دمحم لاق :ةياكح

 ايندلا تناك بر اي : تلقف مهايند نم لانتو نيطالسلا ىلإ لمحت تنك ءوسلا خيش اي :لاقو هيدي نيب
 ىب كنظ امو :لاقف «كب ىنظاذكه ام : تلقف رانلا ىلإ ىب رمأف لايع بحاص انأو ةردكم ىلع
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 كنأ كنع ليربج نع يي دمحم نع كلام نب سنأ نع ةداتق نع ةبعش نع ىيحي ىنثدح : تلقف
 قدصو ةداتق قدصو ةبعش قدصو ىيحي قدص : لاقف ءاش ام ىب نظيلف ىدبع نظ دنع انأ : تلق

 ىسأر ىلع لعجو ةلح نيعبس ىنسبلأو ىنبيطف كلذ : تلق انأ ليربج قدصو دمحم قدصو سنأ

 نسحي ىتح مكدحأ نتومي ال» :ةب ىبنلا نعو ءةنجلا ىلإ نودلخملا نادلولا ىدي نيب ىشمو اجات
 الإ هلإ ال ىذلا هَّللاو هّللاو :دوعسم نبا لاقو «ةنجلا نمث ىلاعت هّللاب نظلا نسح نإف ىلاعت هّللاب نظلا

 ىراخبلا حرش یف تیأرو ءةركذتلا ىف ىبطرقلا هاكح هنظ هاطعأ الإ هّللاب نظلا دحأ نسحي ال هللا

 «كربق ىف ناكلملا كب لعف ام هل ليق تام املف اًبيطخ ناك نيحلاصلا ضعب نأ : ةزمح ىبأ نبال

 باوجلا ىنملعو ىلع لخد دق هجولا نسح باشب اذإو «ةعاس باوجلا ىلع جترا ىنالأس امل : لاق

 ناطلسلا نم ةباطخلا رجأ ذخأت تنك : لاق ىنع كأطبأ ام : تلق كلمع انأ : لاق تنأ نم هل : تلقف

 ىضر -قيدصلا ركب ىبأ نعو . كتئج ام اهتلكأ ول :لاقف اهقرفأ تنك لب اًئيش اهنم تلكأ ام : تلقف

 ال : سابع نبا لاقو «مارحب ىذغ دسج ىلع ةنجلا مرح هللا نإ» لك هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا
 . مارح هفوج ىف ئرما ةالص هللا لبق

 ةالص نم تنأ نيأ :لاقف ىدي تاذ تلقو ىنع ايندلا تربدأ هللا ىبن اي :لجر لاق :ةدئاف
 :ةرم ةئام ةادغلا ىلصت نأ ىلإ رجفلا عولط نيب ام لوقت نأ نوقزري اهبو قئالخلا حيبستو ةكئالملا
 اكلم ةملك لك نم هللا قلخيو ةمغار ايندلا كيتأت هللا رفغتسأ ميظعلا هللا ناحبس هدمحبو هللا ناحبس
 . هباوث كل ةمايقلا موي ىلاعت هللا حبسي

 نمو هللا هضغبأ ايندلا بحأ نم ضرألا هجو ىلع بوتكم :ىرصبلا نسحلا لاق :ةظعوم
 هب نودوزتي نينمؤملل مسق ماسقأ ةثالث ايندلا : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق « هللا هبحأ اهضغبأ
 فرحأ ةثالث دهزلا : ىطانحلا لاق نورفاكلا هب عتمتي مسقو نوقفانملا هب نيزتي مسقو ةرخآلا ىلإ

 .ايندلا كرت لادلاو ىوهلا كرت ءاهلاو ةنيزلا كرت ىازلا

 هيلع مدقتي ملو هفلخ ىشمف همامأ یشمی اًخیش دجوف ةالصلل بلاط یب نب یلع جرح :ةياکح
 عفري نأ دارأ املكف هرهظ ىلع هحانج -مالسلا هيلع -ليربج عضو هيك ىبنلا عكر املف هل اًماركإ
 ىلإ رظني هللا نإ» : لاق ب ىبنلا نع سنأ نعو « عوضوم ثيدح هنكل « ىلع هکردأ یتح لیربج هعنم
 ىنم ىيحتساف كلجأ برتقاو كدلج قرو كمظع قدو كنس ربك :لوقيو ءاسمو احابص خيشلا هجو
 اي :لاقف -مالسلا هيلع -ميهاربإ بيشلا نم عزج نم لوأ : لاق يب ىبنلا نعو «كنم ىيحتسأ ىنإف

 ىتزعو مالسإلا رونو راقولا لابرس اذه هيلإ هللا ىحوأف كليلخب تهوش ىتلا ةهوشلا هذه ام بر

 موي هنم تييحتسا الإ ىل كيرش ال ىدحو انأ الإ هلإ ال نآ دهشي ىقلخ نم ادحأ هتسبلأ ام ىلالجو

 هسأر حبصأف اراقو یندز برای :لاقف ءرانلاب هبذعأ وأ اًناريد هل رشنأ وأ اًنازيم هل بصنأ نأ ةمايقلا

 فيفختو ةثلثملا ءاثلا حتفب ةماغثلا : بذهملا حرش ىف ىوونلا مامإلا لاق ءاضيبلا ةماخثلا لثم هتيحلو
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 نيرشعو ةئام ةنبا ىهو قاحسإ ةراس تدلو امل : ىطانحلا لاق «ضيبأ رمت هل تابن ةمجعملا نيغلا

 ؟امهلثمل دلوي الأ ادلو هاذختاف اًطيقل اًمالغ ادجو دق نيخيشلا نيأف هنورظنت امأ هموق :لاقف ةنس

 افك كلذو بيشلاب ميهاربإ هللا زيم مث -مالسلا امهيلع -قاحسإ ىلع ميهاربإ هبش ىلاعت هللا ىقلأف
 هيلع -هسأر ىلع اهاقلأ ىتح ميهاربإ نم وندت تلعجف ءاضيب ةرعش هعبصأ نيبو ءامسلا نم علط

 ىف ايحلا نإف هئارو نم الو اليل اهبلطت الف ةجاح دحأ نم تبلط اذإ : سابع نبا لاقو -مالسلا

 خيشلا رظن نأل ةيعرلا حلاصمب ملاع خيش مكاحلا دنع نوكي نأ بجي : ءاملعلا ضعب لاقو «نينيعلا

 : ءالضفلا ضعب لاق «باشلا رظن نم متأ

 اللخ اهضعب ىف ىرت خويشلا نود اهربد ثادحألااذإ رومألا نإ

 . «هتمأ یف یبنلاک هموق یف خیشلا» :ڈب یبنلا لاق

 ةنجلا ىلإ خيشب ىلاعت هللا رمأي ةمايقلا موي ناك اذإ : -ىلاعت هللا همحر -ىفسنلا لاق :ةدئاف

 لوقي كلذ لعف اذإف «هباتك هيلإ عفداف ةنجلا باب ىلإ لصو اذإ هل :لوقيو كلم ىلإ هتفيحص عفديو
 لجخيف ةريثك ابونذ هيف دجيف هأرقيو همتح كفيف نذإ ىعم ام :لوقيف هآرقأ ىتح فق كلملل : خيشلا

 ةمحرلا حير بهتو هدي نم باتكلا ريطيف حير هللا لسريف بونذلا هذه عم ةنجلا لخدأ فيك :لوقيو

 .اهملعي مل هنأك ىتح بونذلا ركذ هنم عزنیف هبلق ىلع

 حيرستلاو باضخلا ىف :لصف
 هنعو -مالسلا هيلع -ميهاربإ ءانحلاب بضتحخا نم لوأ لب ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -سنآ نع

 كبر نم :هل الاقف ءريكنو ركنم هاتأ ءانحلاب بضخم وهو هربق نمؤملا لخد اذإ» :5# ىبنلا نع اًضيأ

 نع -هنع هللا ىضر ىلع نو ؟ناميإلا رون یرت امآ نمؤملاب قفرا ریکنل رکنم :لوقیف «كيبن نمو
 ىلع لجر لخد -هنع هللا ىضر -سنأ لاقو «ماذجلا نم نامأ ةرونلا دعب ءانحلا» :لاق هب ىبنلا

 نع اًضيأ هنعو بضتخاف : لاق ىلب : لاق ؟اًملسم تسلأ : لاقف ةيحللاو سأرلا ضيبأ وهو :ةيب ىبنلا

 نإفاوبضتحخا» ل ىبنلا لاقو «ةخودلا نكسيو حيرلا بيطي هنإف ءانحلاب اوبضتخا لب ىبنلا

 هللا ليبس ىف مهرد ةقفن : -هنع هللا ىضر -ةبيط وبأ لاق «نمؤملا باضخب نورشبتسي ةكئالملا

 بضخاف ريغصب ىردجلا أدب اذإ هريغ : لاقو «فالآ ةعبسب ةيحللا باضخ ىف مهرد ةقفنو ةئامعبسب

 ةرجش برجم وهو ىوبنلا بطلا ىف : ىبهذلا لاق «ىردجلا نم هينيعل نامأ هنإف ءانحلاب هيلجر لفاسأ

 مرحي دقو ةجوزلل هبابسأ جوزلا ءىيهي نأب بجي دقو ءاسنلل بحتسيو اهريغ نم هللا ىلإ بح ءانحلا

 باضخ وهو فيرطتلاو داوسلاب باضخلا امأ ءاهندب نم رهظي اميف اهجوز تام نأب ةافو ةدع ىف
 نيديلا ىف لجرلا ىلع باضخلا مرحيو اهديس وأ اهجوز نذإب الإ مارحف شقنلاو عباصألا ضعب

 ىف لاق «ةمايقلا موي ههجو هللا دوس داوسلاب بضخ نم» هك ىبنلا لاقو «ةرورض نم الإ نيلجرلاو
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 الإ مارح هنإ باوصلا لب : لاق مث «هوركم داوسلاب باضخلا نأ : ىوغبلاو ىلازغلا نع بذهملا حرش

 . داهجلا ىف نوكي نأ

 ءالبلا عاونآ نم ىفوع ةليل لك هتيحلو هسأر حرس نم: ىبنلا لاق : بعك نب ىبأ لاق :ةدئاف
 -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو «ءابولا نم ىفوع هبجاح ىلع طشملا رمأ نم» اًضيأ هنعو «هرمع ىف ديزو

 یسمی یتح نامأ هل ناک حبصی نیح هتیحل حرس نمو رقفلاب بهذي هنإف طشملاب مکیلع» :لپ یبنلا لاق
 ىذلاو مهفلح ىف : نولوقي ةكئالم هلل نإ ءايحإلا ىف : لاق «هجولا لامجو لجرلا ةنيز ةيحللا نأل
 نمو همه صقن ءامب وأ همه داز ءام الب هتیحل حرس نم : هبنم نب بهو لاقو «ءاحللاب مدآ ینب نیز

 هداز ءاعبرألا وأ ءاخر هللا هداز ءاثالثلا وأ هتجاح ىضق نينثالا وأ اًطاشن هللا هداز دحألا موي اهحرس

 نم هبلق هللا رهط تبسلا وأ اًرورس هّللا هداز ةعمجلا وأ هتانسح ىف هللا داز سيمخلا وأ ةمعن هللا

 . تاركنملا

 قسف ىلع ليلد مانملا ىف ةآرملا بيشورغصلل مهو ريبكلل راقو مانملا ىف بيشلا :ةفيطل
 ةظقيلا ىفو ‹«خياشملا مركي ال هنأ ىلع ليلد مونلا ىف هفتنو اهيلع جوزت احلاص ناك نإو ءاهجوز

 .هنع حيحصلا ىهنلل دعبي مل مرحي ليق ولو بذهملا حرش ىف : لاق هوركم

 وهو :ىلوملا هلاق «ةباشلل اًرفك سيل خيشلاو هب دري بيع هتقو ريغ ىف قيقرلا بيش :ةلأسم
 . ملعأ یلاعت هّللاو دودرم

 لقعلا لضف :باب
 : سابع نبال ىبنلا هلاق لقع ىأ ۳۷ :ف] ( هل ناک نمل یر ذل كلذ یف نإ : یلاعت هللا لاق

 «هلقع ردق ىلع الإ ىرجي الف جحلاو مايصلاو ةالصلا لهأ نم نوكيل لجرلا نإ» : لاق ةي ىبنلا نعو

 ءىش لكلو «لقعلا نهربت ةلآو ةلآ ءىش لكل» :ةي ىبنلا نع -امهنع هللا ىضر -سابع نبا نعو

 ةياغو ةياغ ءىش لكلو «لقعلا نمؤملا ةماعدو ةماعد ءىش لكلو «لقعلا نمؤملا ةيطمو ةيطم

 «لقعلا نيدهتجملا ةعاضبو ةعاضب رجات لكلو «لقعلا نيدباعلا عارو عار موق لكلو ءلقعلا نمؤملا

 .«لقعلا ةرخآلا ةرامع بارخ لكلو «لقعلا نيقيدصلا تويب ميقو ميق تيب لهأ لكلو

 رواشي نكلو هل لقع ال نم وهو لجر فصنو لقاعلا وهو لجر ةثالث لاجرلا : ةداتق لاق :ةفيطل

 نيفراعلا ناتسب ىف :ىوونلا لاقو ءءالقعلا رواشي الو هل لقع ال نم وهو ءىش ال لجرو «ءالقعلا

 . لهجلا بئاصملا رشو لقعلا بهاوملا ريخ مهضعب نع

 مهفلاو هسفن ملعلا لعجف نونكم رون نم لقعلا هللا قلخ : -هنع هللا ىضر -ىلع لاق :ةدئاف
 ربصلاو ءهردص ةمحرلاو هبلق ةفأرلاو هعمس ريخلاو هناسل ةمكحلاو هينيع ةايحلاو هسأر دهزلاو هحور

 اًملخ تقلخ ام یلالجو یتزعو : لاقف هتزعل ءیش لک لذ یذلا هّلل دمحلا : لاقف ملکت هل لیق مث هنطب
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 هللا قلخ امل -ام هنع هللا ىضر -سابع نبا نعو ىلإ قلخلا بحأ ىف كتنكسألو كنم ىلع زعأ
 كنم نسحأ اًملخ تقلخ ام ىلالجو ىتزعو :لاقف لبقأف لبقأ : هل لاق ربدأف ربدأ هل :لاق «لقعلا

 سانلا ىلإ اًبوبحم لقاعلا ىرتف «بقاعأ كبو ىطعأ كبو ذخآ كبف ىلإ قلخلا بحأ ىف كنبكرأل
 لاقف لبقأف ربدأ :هل لاق مث ربدأف :لبقأ : هل لاق لهجلا هللا قلخ املو مهعم اريخ لمعي ملنإو :

 لهاجلا ىرتف ىلإ قلخلا ضغبأ ىف الإ كنبكرأ الو كنم ىلإ ضغبأ اًقلخ تقلخ ام ىلالجو ىتزعو
 مب هللا ىبن اي : -اهنع هللا ىضر -ةشئاع تلاقو ءارش مهعم لمعي مل نإو سانلا ىلإ اًصضوغبم

 لقعلاب : لاق ةرخآلا ىفو : تلاق لقعلاب : لاق ايندلا ىف سانلا لضافتي .

 دوجأ وهو لقعلا ىف ديزي هنإف عرقلاب مكيلع :لب ىبنلا نع ىوبنلا بطلا ىف : ىبهذلا لاف :ةدئاف
 اهدلو جرخ الإ سفركلا لكأت لماح نمام ىوبنلا بطلا ىفو «لاعسلا نم عفنيو نيمومخملل
 «بلقلا ىكز نوي ركذ اهنطب ىف نکی نإف نابللا مکلابحأ اومعطأ» 5 ىبنلا نعو «لقعلا فيعض
 . نابللا ىصح ىأ یب هلوقو «اهقلخ نسح یشنآ نکی نِإو

 بدأف : لاق ؟نكي مل نإف : ليق لقعلا :لاق ؟لجرلا ىطعأ ام ريخ ام : كرابملا نبال ليق :ةياكح
 مل نإف ليق هريشتسي حلاص خأف : لاق نكي مل نإف ليق ليوط تمصف : لاق ؟نکی مل ناف :لیق نسح

 ثيدحو راشتسا نم مدن الو راختسا نم باخام ثيدحلا ىفو . لجاع تومف :لاق ؟نكي

 .روهشم ةراختسالا

 4( © ةورفاكلا اهيا اي لف : ةحتافلا دعب ىلوألا ىف أرقي ةنس ةراختسالا ةالص :ةدئاف

 ضعب راتخا : ىبطرقلا لاقو دجسملا ةيحتك ةضورلا ىف :لاق صالخإلا ةيناشلا ىفو ء[نورفاكلا]

 ىفو ء[٠:صصقلاا ةيآلا ( راتخيو ءاشي ام قلي كبرو ] : ىلوألا ةعكر لك ىف أرقي نأ خياشملا

 ةيألا (ًةريخْلا مهل توكي نأ ارمَأ هلوسرو هللا ىضق اذِإ ةنمؤم الو نمّؤُمل ناك امو ةينافلا
 . مالسلا دعب روهشملا اهئاعدب وعدي مہ ([٣۳:بازحالا]

 تكلم : لاق تام : لاق ىبأ لعف ام : لاقف همالغ هيقلف رفس نم -مالسلا هيلع -نامقل مرق :ةفيطل

 ددج :لاق تتام :لاق یتأرما تلعف ام : لاق یمه بهذ : لاق تتام : لاق یمآ تلعف ام : لاق یرمأ

 : لاق تام :لاق ىخأ لعف ام : لاق یتروع ترتس : لاق تتام : لاق یتخأ تلعف امف :لاق یشارف

 دلولا تومو «رهظلا مصق بألا تومو نيدلا ةبيصم بئاصملا مظعأ : ةداتق لاقو ىرهظ عطقنا

 نأ ةءورملا نم :ىريمدلا لاق «ةعاس نزح ةجوزلا تومو حانجلا صق خألا تومو داؤفلا ىف عدص

 . هتجوز یف لجرلا یزعی ال

 دبعأ نم هللا ىبن اي :اولاقف لڳ یبنلا ىلع بعك نب یبآو ةريره وبأو رمع لخد :ىلوألا :دئاوف
 لقاعلا :لاق ؟سانلا لضفأ نم :اولاق ؟لقاعلا :لاق ؟سانلا ملعأ نم :اولاق لقاعلا : لاق ؟سانلا
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 كلذ لك نإو : لاق «هفك داجو هتحاصف ترهظو هتءورم تمت ىذلا لقاعلا سيلأ هللا لوسر اي :اولاق
 . هيصاعمو هللا ىقتي ىذلا ىقتملا لقاعلا ايندلا ةايحلا عاتمل

 معنمي لقعلا كلذك باهذلا نم ةقانلا عنمي لاقعلا نآ امكف ةقانلا لاقع نم قتشم لقعلا :ةيناثلا

 نسحأ دقلو ايندلا كرت هلوأ مسا لك مسا فلأ هل لقعلا فراوعلا ىف :لاقو «كلاهملا نم هبحاص

 : لئاقلا

 هبرآمو هقالخأ تلم دقف هلقع ءرملل نمحرلا لمكأ اذإ

 هبراقي ءىش ءايشألا نم سیلو ٠ هلقعءرملل هللا مسق لضفأو
 هللا نإ : لاقف لقعلاو ةءورملاو نيدلاب ليربج ءاج مدآ طبه امل : ءاملعلا ضعب لاق :ةشلاشلا

 عم نوكن نأ انرمأ هللا نإ : الاقف ادعصا ةءورملاو نيدلل : ليربج لاقف لقعلا راتخاف دحاو ىف كريخي
 . ناقرتفي ال ناقيفر ملعلاو لقعلا نأ ملعلا باب ىف ىتأيسو ناك ثيح لقعلا

 ىلاعت هللا نأ سابع نبا نع -مالسلا هيلع -فسوي ةروس ىف هريسفت ىف ىئالعلا لقن :ةعبارلا
 عيمجلدحاوو ام ىبنلل نوعستو ةعستو ةئامعست دابعلا نيب ب همسقف ءزج فلأ ىلع لقعلا قلخ

 ءزجلا كلذ مسق مث قلخلا عيمجل دحاوو ءايبنألل ةعست ماسقأ ةرشع ىلع ءزجلا كلذ مسق مث ءقلخلا

 نم لقعلا قلخ ىلاعت هّللا نأ رابحألا بعك نع لقن مث ءاسنلل دحاوو لاجرلل ةعست ماسقأ ةرشع ىلع

 اءزج نيعستو ةعستو ةئامعست دمحم ىطعأو ادحاو اءزج هتيرذو مدآ ىطعأف ءزج فلآ همسق مث رون

 .ايندلا ىف دهزلا هلقعب راتخاف

 نو دي لا ی روت وه ىعفاشلا لاقف هتفصو هلحم ىف ءاملعلا فلتخا :ةسماخلا

 . غامدلا ىف هنأ ءابطألا رثكأو :دمحأو ةفينح وبأ لاقو

 ماشلاو هلهأو ماعلا لضف :باب
 هلوق ىف ليقو ء[۹:رسزلا] ( نوُمْلعي ال نيذَّلاو نومَّلَعي نيذُلا ىوتسي له ] : ىلاعت هللا لاق

  ءامَلعْلا هدابع نم هللا ىشُخي اَمُنِإإ» : ىلاعت هللا لاقو ملعلاب یآ ینییحب مث لھجلا ابأ ینتیمی : یلاعت
 نبا و ام مر ملا ملا ل لافت هلرف یف هللا دع نب لم لاق ء[۲۸ :رطاف]

 «نيدلا ىف ههقفي ريخ هب هللا دري نم» ل5 لاقو ملاعلا قباسلاو ملعتملا دصتقملاو لهاجلا ملاظلا

 راز دقف ءاملعلا راز نم الأ موي لك ىداني اهباب ىلع رفذأ كسم نم شرعلا تحت ةنيدم هلل نإ ك هنعو

 ليلق» ةي هنعو ‹«سودرفلا ىف هركذ ةنجلا هلف برلا راز نمو برلا راز دقف ءايبنألا راز نمو ءايبنألا

 هتاركاذمو ةدابع هبلطو ةيشحخ هلل هملعت نإف ملعلا اوملعت» :ةب لاقو «ةدابعلا ريثك نم ريخ ملعلا
 مارحلاو لالحلا ملاعم هنأل ةبرق هلهأل هلذبو ةقدص هملعي ال نمل هميلعتو داهج هنع ثحبلاو حيبست

 ليلدلاو ةولخلا ىف ثدحملاو ةبرغلا ىف بحاصلاو ةشحولا ىف سينألا وهو ةنجلا لهأ ليبس رانمو



 322 ىناثلا ءزجلا - سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن ۲۲

 اًماوقأ هب هللا عفري ءالخإلا دنع نيذلاو ءادعألا ىلع حالسلاو ءءارضلا ىلع نيعملاو ءارسلا ىلع

 ىف ةكئالملا بغرت مهيأر ىلإ ىهتنيو مهلاعفأب ىدتقيو مهراثآ ىفتقب ةمئأو ةداق ريخلل مهلعجيف

 هماعنأو ربلا عابسو هماوهو رحبلا ناتيحو سبايو بطر لك مهل رفغتسي مهتحنجأب مهحسمتو مهقلخ

 رايخألا لزانم ملعلا نم دبعلا غلبي ملظلا نم راصبألا حيباصمو لهجلا نم بولقلا ةايح ملعلا نأل
 ماحرألا لصوت هب مايقلا لدت هتسرادمو مايصلا لدعي هيف ركفتلاو ةرخآلاو ايندلا ىف ىلعلا تاجردلاو

 ىف تيأرو ««ءايقشألا همرحيو ءادعسلا همهلي هعباتو لمعلا مامإ وهو «مارحلاو لالحلا فرعي هبو

 وأ اًملعتم وأ اًملاع نك» 5 ىبنلا نعو ءاًضيأ نقلملا نبال قئادحلا خسن ضع, ى یزارلا ریسفت

 ةعكر فلأ نم لضفأ ملع سلجم روضح ة5 ىبنلا نعو «كلهتف سماخلا نكت الو اًبحم وأ اعمتسم

 ةءارق عفنت لهو» :لاق نآرقلا ةءارق نمو هللا لوسر اي ليق ةزانج فلأ دوهشو ضيرم فلأ ةدايعو

 لبق نمو ةبقر قتع ةوطخ لكب هل هللا بتك ملاع هدي ىلع أكتا نم» ب ىبنلا لاقو «ملعلاب الإ نآرقلا
 ةعستو ةئامعست ةمحر فلأ ةليلو موي لك هّلل» لك ىلا نعو «ةنسح ةرعش لكب هلف ملاع سأر

 وهو هلجأ ءاج نم» ك لاقو «سانلا رئاسل ةدحاولا ةمحرلاو ملعلا ىبلاطو ءاملعلل ةمحر نوعستو

O o N 

 مهبحأو مهفرع نمل ىبوط ةرخآلاو ايندلا ىف كتمأ جارس وه» : لاقف ملعلا بحاص نع ليربج 5
 فا زر ناف كلا ر داملا نبال ةعيرذلا باتك ىفو «مهضخغبأو مهتفرعم ركنأ نمل ليولاو

 هلوق ىف ىقسنلا نيدلا مجن لافو «ملظلا تيب نم جرخي ليدنقلاك ايندلا نم جرخاذإ ملاعلاو ملعلا

 ةكئالملا نإ» لك ىبنلا لاقو تام اذإ ملاعلاب هللا مسقأ ١ :مجنلاا 4 0 ىوه اذإ مجنلاو ل : لاعت

 . عنصي امب ءاضر ملعلا بلاطل مهتحنجأ عضتل

 نم ماللاو مولعلا نم نيعلاف ميمو مالو نيع فرحأ ةثالث ملعلا : سلاجملا نويع ىف لاق :ةفيطل
 اكلم هريصت ميملاو اًفيطل هريصت ماللاو نييلع ىلإ اهبحاص رجت نيعلاف «كلملا نم ميملاو ةفاطللا

 ةبحملا ميملا ةكرببو ةفاطللا ماللا ةكرببو نيكمتلاو زعلا نيعلا ةكربب ملاعلا ىطعيو دابعلا ىلع

 . ةباهملاو ةيادهلاو

 ملعلا راتخاف كلملاو لاملاو ملعلا نيب -مالسلا هيلع -ناميلس ريو : سابع نبا لاق :ةدئاف
 نب ديز باكرب ذخأي -امهنع هللا ىضر -سابع نبا ناكو هعم كلملاو لاملا ىلاعت هللا هاطعأف

 لهأب لعفن نأ انرمأ اذكه :لوقيو اهلبقيف هديب ديز ذخأيف انئاملعب لمعن نأ انرمأ اذكه لوقيو «ةثراح

 .تيبلا

 تنز ةأرما لثمك هب لمعي الو ملعلا ملعتي ىذلا لثم -مالسلا هيلع مرم نبأ ىسيع لاق :ةفيطل

 . ةمايقلا موي هللا هحضفي هملعب لمعي ال نم كلذك تحضتفاف اهلمح رهظف تلمحف ارس
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 . تاملك عبس نع لأسيل خسرف ةئامعبس رفاس الجر نأ : راكفألا ضور ىف تيأر :ةياكح

 . ىربلا ىلع ناتهبلا : لاق « ضرألاو تاوامسلا ىف نم لقثأ ام :ىلوألا

 . قحلا : لاق ضرألا نم عسوأ ام :ةيناثلا

 .ةعانقلاب ىنغلا بلقلا لاق رحبلا نم ىنغأ ام :ةغلاثلا

 .اهضقي مل اذإ قيدصلا نم ةجاحلا بلط لاق جلثلا نم دربأ ام :ةعبارلا

 .دسحلا لاق رانلا نم رحأ ام :ةسماخلا

 . رفاكلا بلق : لاق رحبلا نم ىسقأ ام :ةسداسلا

 . ةلباقملا دنع مامنلا : لاق ميتيلا نم لذأ ام :ةعباسلا

 مهل كرابو نيملعملل رفغا مهللا» : لاق ل4 ىبنلا نع -امهنع هللا ىضر -سابع نبا نع :ةدئاف
 هتاومس لهأو هتكئالمو هللا نإ» : لاق ةي ىبنلا نع ةمامأ ىبأ نعو «مهرامعأ ىف لطأو مهنادبآ یف

 ىنربخآ ةَ ىبنلا لاقو ؟ريخلا سانلا نوملعي نيذلا ىلع نولصي رحبلا ىف توحلاو هضرأ لهآو
 لیربج لضفکو «یتمآ رئاس ىلع رمعو ركب یبآ لضفک سالا رثاس ىلع ملعتملا لضف نأ لیربج

 ىلإ رظنيلف رانلا نم هللا ءاقتع ىلإ رظني نأ بحأ نم» :يب ىبنلا نع سنأ نعو ةكئالملا رئاس ىلع

 مدق لكب هل هللا بتك الإ ملاع باب ىلإ فلتخي ملعتم نم ام هديب دمحم سفن ىذلاوف ملعلا نيملعتملا
 نبا نعو «هل رفغتست ضرألاو ضرألا ىلع ىشميو «ةنجلا ىف ةنيدم مدق لكب هل ىنبيو ةنس ةدابع

 نم نوتأي نيذلا :لاق كؤافلخ نمو ىئافلخ محرا مهللا» :ب ىبنلا نع -امهنع هللا ىضر -سابع

 امنأكف ثيدحلا ىف ةعمجلا موي ضاخ نم» :ةب ىبنلا نعو «سانلا اهنوملعي ىثيداحأ نووريو ىدعب

 ىفو ناوضر ىف وهو ةجح نيعبرأ جح امنأكو رانيد فلأب قدصت امنأكو ةبقر فلأ نيعبس قتعأ
 ملكتملا نأل لاق صصقلا نسحأ فسوي ةصق تناك ءىش ىأل ةي هللا لوسر لئسو «هوفعو هترفخم

 وه ةشثاع :تلاق اهجو سانلا نسحأ فسوي ىأ هنع ربخملاو نيلئاقلا نسحأ ىلاعتو هناحبس هللا اهب

 «سانلا هب هربخت مل : تلاقف ءاًقلخ نسحأ انأو اًقلخ نسحأ وه : لاقف هللا لوسر اي تنأ مأ نسحأ

 . ميظع قلخ ىلعل كنإو ىلإ ىحوأ : لاقف

 «توملا وه :مامحلا لاقف نيمسايلا لكأي مامحلا نأك تيأر : نيريس نبال لجر لاق : :ةفيطل

 نم عفنيو ىوقي نيمسايلا مش نإ : ليقو ءاملاع نورشع مويلا كلذ تامف ءاملعلا مه نيمسايلاو

 ملعلا بلط ل ىبنلا نع هجام نبأ ىور . هعلق فلكلا هب كلد اذإ ةدرابلا تالزنلاو درابلا عادصلا

 لسرأو بهذلاو ؤلؤللاو رهوجلا ريزانخلا دلقمك هلهأ ريغ دنع ملعلا حض داوو ملسم لك ىلع ةضيرف

 ملعأ نوكي :نیريس نبا لاقف الم ىبنلا ربق رفحي هنأك ايؤر نع لأسي - -هنع هللا ىضر -ةفينح وبأ

 . ىئارلا وه ةفينح وبأ ناكو هنامز ىف سانلا
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 اًعست مانملا ىف ةزعلا بر تيأر» : -ىلاعت هللا همحر - ةفينح وبآ مظعألا مامإلا لاق :ةدئاف
 نيب تسلجف هتيأرف ةمايقلا موي قئالخلا هب وجني امع هنلأسأل ةئاملا مامت هتيأر نإ تلقف «ةرم نيعستو

 موي قئالخلا هب وجنيام ىنتملعام الإ كب كتلأس كنأش مظعو كناطلس رع بر ىأ تلقف هيدي

 ىدبألا ناحبس هنم موقي نيحو هشارف ىلإ ىوأي نيح ًالئاق ناك نم ةفينح ابأ اي : لاقف كنم ةمايقلا
 ملو دلوي ملو دلي مل دمع ريغب ءامسلا عفار ناحبس دمصلا درفلا ناحبس دحألا دحاولا ناحبس دبألا

 الإ هلإ ال كناحبس :ظقيتسي نيح لاق نم» ب ىبنلا ىلع ةالصلا باتك مدقتو اجن دحأ اوفك هل نكي

 .دمحأ مامإلا هاور (اهدلج نم ةيحلا خلسنت امك هبونذ نم خلسنا ىل رفغا تنأ

 ةسايرلا دجوف نيقولخملا ءامسأ مدآ هللا ملع : -هنع هللا ىضر -ىفسنلا لاق :ىلوألا دئاوف
 ةكلمملا دجوف مهفلاو ريطلا قطنم ملع مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلس ملعو ةكئالملا دوجسو

 نمؤم اي تنأو :لوقي ىلاعت هللا ناكف نجسلا نم ةاجنلا دجوف ءاملا عضوم فسوي ملعو «دهدهلاو

 . ةنجلا دجت الفأ ديح وتلا تملع نم اي

 لاقو ءاهيف شرعلا نأل ضرألا نم ريخ ءامسلا :امهدحأ لاقف ءامسلا ىف ناكلم رظانت :ةيناثلا

 ةبعكلا قلخي مل ىلاعت هللا نإ : لاقف ليربج ىلإ امكاحتف اهيف ةبعكلا نآل اهنم ريخ ضرألا :رخآلا

 ‹«ليئاكيم ءاجف ةبعك الو ضرأ الو ءامس الو شرع الو ىلاعت هّللا ناك دقف ءاكتإلل شرملا الو ءاقبلل

 ناك ةمايقلا موي ىلإ ناكلملا دجسف ب دمحم ةمآ نم ءاملعلا ةلمج ىف مكءامسأ تبتك اورشبأ :لاقف

 ةمأ ءاملعل امكدوجس باوث هللا بتك دقو ةعاسلا تماق دقف امكسوؤر اوعفرا دانم ىداني ةمايقلا موي

 : ىلاعت هللا لوقيف ةي دمحم ةمأ ءاملعل انتعاط باوث لعجن نحنو انبر : ةكئالملا لوقتف ب دمحم

 اي ناوضر لوقيف كلذك مهيلع ةنجلا مسقأو ةي دمحم ةمأ ءاملع ىلع ةكئالملا ةدابع مسقأ ناوضر اي

 رهف ةينادحولاب ىل دهش نم لك قدص ىلاعت هللا لوقيف ءاملع مهلك ىتمأ لوقيف ءاملعلا عمجا دمحم

 ةوخإ دسح : ىئالعلا لاق ةثلاثلا «[1۸ :نارمع لآإ ةيآلا 4 وه الإ لإ ال هلأ هللا دهش  :ًارق مث ملاع
 لاق لاملا يف حالصلا ىلإ مهاعد ملعلا نإ مث لاحلا ىف مهملع ىلع بلغ -مالسلا هيلع -فسوي

 لاق ادبأ ةيصعمب نوتأت ال نيبئات ىأ ء٩1 :فسوب] 4 © نيحلاص اًمْوَف هدعب نم اونوکتو ا

 نم لوأ ناكل كلذ الولو هتواقش نم قبس امل دوجسلا مدع سيلبإ ملع ىلاعت هللا نإ : ءاملعلا ضعب

 : لاق ملسأ : هبر هل لاق امل ميهاريإ لاق فيك : ليق نإف ءدارأ نم بلق ىف هللا هفذقي رون ملعلاف دجس

 «تملع :لاقام هللا الإ هلإ ال هنأ ملعاف :هبر هل لاق امل هب دمحمو نيملاعلا برل تملسأ

 ۲۸٠[« :ةرتبا] 4 هَر نم هيّلِإ لزتأ امب لوسرلا نمآ » : هلوقب ىلاعتو هناحبس هنع باج هنآ : باوجلاف

 هلوق ىف مهضعب لاق هسفن نع ميهاربإ باوج نم مظعأ هنع ىلاعت قحلا باوجو ملعلا وه ناميإلاو
 ةيدوألابو ملعلا ءاملاب دارملا اهردقب ةيدوأ تلاسف ء[١٩ :مامنالا] ( ءامسلا نم لرنأ] :ىلاعت
 . بولقلا
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 قيدصلا ركب ىبأ نب دمحم نب مساقلاو ريبزلا نب ةورع : مهو ةعبس ةنيدملا ءاهقف :ةمعبارلا

 ىباحص وهو ءاهحتف هركي ديعس هدلو ناكو روهشملا ىلع ءايلا حتفب بيسملاو «بيسملا نب ديعسو
 اًضيآ ىباحص وهف ديزي نب بثاسلا امأو «ةرجشلا تحت اوعياب نيذلا نم وهو ثيداحأ ةعبس ىور

 ىضرفلا تباث نب ديز نب ةجراخ سماخلاو دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع عبارلاو ثيداحأ ةسمحخ ىور

 «ءاعدلا باب ىف امدقتف ةماسأ هدلوو ةثراح نب ديز امأو ءاًتيدح نيعبسو نيئثا ديز ىور یباحصلا

 نمحرلا دبع نب ركب وبأ ليقو باطخلا نب , هللا دبع نب ملاس ليق عباسلاو راسي نب ناميلس سداسلاو

 هنعل لهج وبآ وه ماشه نب ورمع امهوخأو ناوخأ ماشه ءانبأ ةملسو ثراحلاو ماشه نب ثراحلا نب

 . ىلاعت هللا

 اهقلخ لاق هللا اهقلخ فيك قالخألا نع انربخأ : رابحألا بعكل باطخلا نب رمع لاق :ةياكح

 زاجحلا لاق راتخت رقفلل لاق مث كعم انأو ربصلا لاق ةيدابلا لاق راتخت نيأ ءاقشلل لاق مثاهمسقو

 : لخبلل لاق مث كعم انأو لذلا : لاق رصم :لاق راتخت نيأ :انغلل لاق مث كعم انأو ةعانقلا :تلاق

 : لاقف قارعلا : لاق راتخت نيأ ملعلل :لاق مث كعم انأو قلخلا ءوس :لاقف برغملا : لاق راتخت نيأ

 . كعم انأو رشلا : لاق ماشلا : لاق راتخت نيأ دسحلل لاق امل كعم انأو لقعلا

 ءهباحصأ ىلع ًالاؤس كلام مامإلا ىقلأف هفرعي ملو كلام مامإلا سرد ةفينح وبأ رضح :ةفيطل

 ل ناحل والا د لا لاق قارعلا لهأ نم :لاق لجرلا نيأ نم : لاقف ةفينح وبأ هباجأف

 لهآ ن سر نراس بارعألا س ملو نوک :ًأرقف معن : لاق نآرقلا نم اًئيش لوقأ نأ ىل نذأت

 فيك ةفينح وبأ لاقف اذه هللا لاق ام :كلام مامإلا لاقف ء[١١٠ :ةبوعلا] ( قاتلا ىلع اودرم ةنيدمْلا

 هفرعاملف هسلجم نم بثوو كسفن ىلع تمكح هلل دمحلا : لاقف ةنيدملا لهأ نمو :لاق هللا لاق

 .همركآ

 ىف ضارمألاب نيترم مهبذعنس هيلع اوربص وأ اوتبث ىأ قافنلا ىلع اودرم : ىزارلا مامإلا لاق

 كنأف نالف اي جرخأ ربنملا ىلع ةعمجلا موي» :ةلك هلوق لوألا باذعلا ليقو «ةرخآلا ىف رانلابو ايندلا

 .اربقلا باذع ىناثلا باذعلاو قفانم

 هيلع فاخن انأل لهاجلا انصلخ دحاو صالخ ىلع الإ ردقن ملو لهاجو ملاع رسأ اذإ :ةلأسسم

 قحأ ملاعلاف «ةدحاو ةرتس الإ دجوي ملو مامحلا ىصاعلاو ملاعلا لخد ولو ملاعلا فالخب ناتتفالا

 .هملعب فوفكم هرظن ملاعلاو ملاعلا ةروع ىصاعلا رظني ال ىتح اهب
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 ماشلا ىنكس یف :لصف
 ربقلا ةطغض نم نامألا ىطعأ ماشلاب تام نم» :ةإيىبنلا نع -هنع هّللا ىضر - ىلع نع

 نب هللا دبع نعو «بيخرتلاو بيغرتلا ىلع داز اميف بيبحلا ةفحت ىف ركذ ؟طارصلا ىلع زاوجلاو
 ءائیش كتيرق ىلع ترتخا امل یقبت eS هللا لوسر اي لاق ةلوخ

 ماش اي لوقي هللا نإ ماشلا ىف هللا لوقي ام یردتآ :لاق « ماشلل یتهارک یأر املف ماشلاب كيلع : لاق

 ىبأ نعو «هلهأو ماشلاب لفكت ىلاعت هللا نإ «ىدابع نم یتریخ كيف لخدأ یدالب نم یتوفص تنأ
 هتلوآف ماشلاب هتعضوف باتكلا دومع اولمح ةكئالملا نأك مئ ثانلا یری اميف تیأر :ةبىبنلا نع ةبالق

 ىلإ لوحتت الأ :رابحألا بعكل -هنع هللا ىضر -رمع لاقو ماشلاب ناميإلا ناك تعقو اذإ نتفلا نأ

 هدابع نم هزنك اهبو ضرألا ىف هللا زنك ماشلا لزنملا هّللا باتك ىف دجأ ىنإ : لاقف ةي ىبنلا ةنيدم

 نولمحت ام تلقف ةكئالملا هلمحت ةؤلؤل هنأك ضيبأ ادومع ىب ىرسأ ةليل تيأر» :ةلييىبنلا لاقو

 لاقو ««ىتمأ ىف ريخ الف ماشلا كله اذإ» ب ىبنلا نع «؟ماشلاب هعضن نأ انرمأ باتكلا دومع :اولاق

 غ ىنلا لوقي ءادردلا ىبأ ثيدح ىفو ءةنس نيعبرأب ماشلا لبق ضرألا برخت :رابحألا بعك

 «ذئموي نيملسملا لزانم ريخ قشم د :اهل لاقي ةنيدم اهيف ةطرغلا :اهل لاقي ضرأب نيملسملا طاطسف»

 . سانلا عمتجم ىأ ءافلا مضب طاطسف : هلوقو دانسإلا حيحص مكاحلا لاق

 رجاهم نب رمع لاق ةالص فلأ نيثالثب قشمد دجسم ىف ةالص :ىروثلا نايفس لاق :ةدئاف
 ةينامث قودنص لك ىف قودنص ةئامعبرأ عماجلا ةرامع ىف :كلملا دبع نب ديلولا فرص ىراصنألا

 ةنس ىف هترامع ءادتبا ناكو رانيد فلأ ةئامنامثو فلأ ىفلأب قودنص ةئام لكو رانيد فلأ نيرشعو

 -حون هنإ : ليق قشمد ىنب ىذلا : مهضعب لاقو ةئامو نيعستو تس ةنس ىف لمكو ةئامو نينامثو تس

 لوأ :هبنم نب بهو لاقو ‹قرشملا نم نينرقلا وذ عجر امل ليقو ةنيفسلا نم جرح امل -مالسلا هيلع

 .رانلا نم املاس جرخ امل ذورمنلا هبهو -مالسلا هيلع - ميهاربإل مالغ قشمد رمع نم

 نم جرخ تاعكر عبرأ ميهاربإ ماقم ىف ىلص نم : -هنع هللا یضر -یرهزلا لاق :یلوألا دئاوف
 .هاطعأ الإ ايش هللا لأسي ملو همأ هتدلو مویک هبونذ

 e عضوم مدلا ةراغم :لوقي رابحألا بعك تعمس : ىعباتلا لوحكم لاق :ةيناشلا
A O 

 نآ هللا لساف مدآ نبا هاخآ لتف ثیح ءایبنألا عضوم ینآ یتح قشم داهل لاقي ةنيدمب ةطوغلاب ىنتيل

 . «ءارح راغب هرمأو ليربج هاتأف نوملاظ مهنإف یموق كلهي

 نب ليباهو رمعو ركب وبأو ةي ىبنلا اذإف مدلا ةراغمب ىنأك مانملا ىف تيأر : مهضعب لاق :ةثلاثلا

 دحاولا قحو ىأ :لاقف كمد اذه دمحم قحبو مدآ كيبأ قحو دمصلا دحاولا قحب تلقف مدآ

 باجتساف نمؤم قیدصو یبن لکل اًناغتسم هلعجی نآ هللا تلأس یمد اذه دمحم مدآ یبأ قحو دمصلا
 . هيف یلصنف لیباهو یابحاصو سیمخ لک هیتآ ینإو اًناسحإو اًمارکإ كلذ :ب ىبنلا لاقف ء ىل هللا
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 بارش الو ماعط مهل ئنه امل لضفلا نم مدلا ةراغم ىفام سانلا ملعي ول : ىرهزلا لاق :ةعبارلا

 .اهيف الإ

 ىف نوفرعي نيذلا نم تنأ :لاقف ءقشمد : لاق ءهدلب نع لجر رابحألا بعك لأس :ةسماخلا

 . رضخلا بايثلاب ةنجلا

 ٍسدنس باث مهيلاعإ]» : ىلاعت هلوقل رضخلا بايفلاب «قشمد لهأل ةيصوصخ :هفلؤم لاق
 نم كلعل :لاق ماشلا نم : لاق تنأ نيأ نم :لجرل رابحألا بعك لاق مث ء(١١ :ناسنإلا] (رضخ
 نوفرعي نيذلا نم كلعل لاق ءال لاق صمح لهأ : لاق مه نم : لاق نيعبس ىف مهديهش عفشي نيذلا

 شرع لظ ىف نيذلا نم كلعل : لاق ال : لاق قشمد لهأ : لاق مه نم : لاق رضخلا بايثلاب ةنجلا ىف

 نم كلعل :لاق ال :لاق ةددشم نونبو لادلاو ةزمهلا مضب ندرألا لهأ مه نم :لاق ةمايقلا موي هللا
 . معن :لاق نيطسلف لهأ : لاق مه نم : لاق نيترم موي لك مهيلإ رظني نيذلا

 نيرخآلاو نيلوألا ديس بقانم ركذ :باب
 ىلإ نيرهاطلا نيبيطلا هباحصأو هلآ ىلعو ةي دمحم انديس

 هيلع همالسو هللا تاولص هربق یف ریصب عیمس یح وهو نیدلا موی
 لحاس ال رحب اذه نإ هبزح صاوخ نم كايإو هللا ىنلعجو هبح نم كبلقو ىبلق هّللا الم ملعأ

 قباسلا دعولاب ءافوو هئاول تحت رشحن انلعل هئابنأ نم اًنيش ركذأ ىنکلو هلدح ال نزم ثیغو «هل

 لوسر تلأس -هنع هللا ىضر -ىلع : لاق «ءافشلا ىف لاق قئاس اهعم سفن لك هيف ىتأت مويل ةريخذو

 ركذو ىبكرم قوشلاو ىساسأ بحلاو ىنيد لصأ لقعلاو ىلام سأر ةفرعملا : لاقف هتنس نع ك هللا

 ىرخف رقفلاو ىتمينغاضرلاو ىثادر ربصلاو ىحالس ملعلاو ىقيفر نزحلاو ىزنك ةقثلاو ىسينأ هللا
 ةالصلا ىف ىنيع ةرقو ىقلخ داهجلاو ىبسح ةعاطلاو ىعيفش قدصلاو ىترق نيقيلاو «ىتفرح دهزلاو

 : ةضورلا ىف ىوونلا مامإلا لاق ءىبر ىلإ ىقوشو ىنمأ لجأل ىلمعو ىبر ركذ ىف ىداؤف ةرمثو
 عنمامنإ بيردتلا ىف : -هنع هللا ىضر -ىنيقلبلا مامإلا لاق صئاصخلا ىف مالكلا نوريخ نبا عنمو

 «هبابحتساب لب هزاوجب مزجلا باوصلاو : یوونلا لاق مث اًقلطم ال داهتجالاب اهیف مالکلا نوریح نبا

 اًيبن نيعبرأ ةوق ىطعأ ب ىبنلا نأ -هنع هللا ىضر -ىطانحلا ركذ وأ اديعب نكي مل هبوجوب ليق ولو

 هعارذ ىلع ىبنلا هعفرف كلذ نع زجعف ةبعكلا رهظ ىلع ولعيل هتبكر ىلع ىبنلا عفري نأ ىلع دارأو

 نمم ةي دمحم سأر هللا قلخ : ىفسنلا لاقو دهب هتوقل ةيناثلا ءامسلا تولعل تئش ول ىلع :لاق

 اضرلا نم ههجوو حيبستلا نم هيتفشو ركذلا نم هناسلو ةريغلا نم هينذأو ءايحلا نم هينيعو ةكربلا

 ملعلا باب ىف بلقلاو داؤفلا نيب قرفلا مدقتو ةقفشلا هداؤفو ةمحرلا نم هبلقو صالخإلا نم هردصو

 اهروفاك نم همظعو اهكسم نم همحلو اهلسع نم هقيرو ةنجلا تابن نم هرعشو مركلا نم هيفتكو
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 هللا هلسرأ ةفصلا هذهب ىلاعت هللا هلمكأ املف ةوقلا نم هيدضعو ضرألا نم هيلجرو نميلا نم هنانسأو

 .هومظعو هردق اوفرعاف مكيلإ ىتيده هذه :لاقو «ةمألا هذه ىلإ ىلاعت

 ير اهلا ا عر للا لوم دم رر لا ااف ن آ ير لا ا لا یک نا
 ىلإ ثوعبم هنأو ريخلا ندعم دالبلا عيبرو دابعلا رونو نيقتملا مامإو «نيلجحملا رغلا دئاقو ةمحرلا

 ايندلا نم ةقارف نع ةدسوتم هتلودو هنامز ىف لزنت ةمحرلاو ةليسو هل نكي مل عيفشو ةموحرملا ةمألا
 . ةنجلا ضاير نم هضور هربقو

 نأ ىنبجعأ مهضعب لاقف نوركاذتي ب یبنلا باحصأ نم سان سلج : سابع نبا لاق :ةياكح
 ن ینبجعآ :رخآ لاقو ًاليلخ ميهاربإ ذختا هّللا نأ ینبجعأ : رخآ لاقو ءاًيفص مدآ ذختا یلاعت هللا

 ميهاربإو كلذك وهو هللا ىفص : مدآ لاقف «مهمالك عمسف 2 جلا جرف جورو هللا ةملك ىسيع
 ءاول لماح انأو رخف الو «هّللا بيبح انو الأ كلذك وهو هللا حور ىسيعو كلذك وهو هللا ليلخ

 ةنجلا باب قلح كرحي نم لوأ انأو رخف الو ةمايقلا موي عفشم لوأو عفاش لوأ انأو رخف الو دمحلا

 . نيرخآلاو نيلوألا مركأ انأو رخف الو نينمؤملا ءارقف ىعم اهلخديف ىل هللا حتفيف رخف الو

 ىف ىنرشحاو اّينغ ىنفوتت الو اریقف ینفوت مهللا» : لاق هنأ اب یبنلا نع ءايحإلا ىف تیيأر :ةدئاف

 ءاينغألا لبق ةنجلا ىلإ ءارقفلا قبسي» :يب ىبنلا لاق «ءاينغألا ةرمز ىف ىنرشحت الو نيكاسملا ةرمز
 باتك ىف تيأرو «اهؤارقف ةمألا هذه ريخ» :ةالي ىبنلا لاقو ءاًماع نيعبرأب ةياور ىفو «ماع ةئامسمخب

 كيلع تننم نأ ىندمحا ىسوم اي -مالسلا هيلع -ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ ىفطصملا فرش
 یف تمعنت الو «یراد یف ینترواج ام دمحأب نامیإلا لبقت مل ول یلالجو یتزعوف دمحأب نامیإلاب
 ىف كتمألو كل لعجأ كسفنل بحت ام هتمأل ببحأو كسفنل بحت ام دمحأل بحأ ىسوم اي ىتنج

 دحأ لك دمحم اي اي دمحم ىلإ ىحوأ هللا نأ -هنع هللا ىضر -ىزوجلا نبا ركذو «اًبيصن هتعافش

 دمحمو كميلك انأ بر اي :-مالسلا هيلع -ىسوم لاق ىفسنلا لاق كءاضر بلطأ انأو ىئاضر بلطي

 هالوم لمعي بيبحلاو هالوم ءاضرب لمعي ميلكلا :لاقف «بيبحلاو ميلكلا نيب قرفلا امف كبيبح

 ماني بيبحلاو ىجاني مث ءانيس روط ىلإ ىتأي ميلكلاو «هّللا هبحي بيبحلاو هللا بحي ميلكلاو هئاضرب
 . نيقولخملا نم دحأ هغلبي مل نيع ةفرط ىف ىناكم ىلإ لیربج هب یتأیف «هشارف یلع

 ىسوم هقبسي فيكف ضرألا هنع قشنت نم لوآ انأ لوقي وهو هفرشو هلضف اذه : ليق نإف :ةلأسم

 . شرعلا تحت ىلإ

 ءةيؤرلا لجأل اعرسم موقي ةرخآلا ىف ةيؤرلاب هبر هدعو امل -مالسلا هيلع -ىسوم نأ :باوجلاف

 .ايندلا ىف لجو زع هبر ىأر هنأل -مالسلا هيلع - ىسوم ةقرحك ةيؤرلا ةقرح هدنع ام ب دمحمو

 نل يش تاوجلا اذه نم سلا نو تلا ةر هر لاق
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 ةفرعملا ردقب لمكأو هريغ بصنم نم متأ ىلاعت هّللاب ةفرعملا ىف ةي ىبنلا بصنم نأ :لوألا

 . ءاقللا بلاط مظعي ةبحملا ردقبو ةبحملا نوكت

 : ليق ةلاحم ال هري مل نمم اًقايتشا مظعأ نوكي ةيبوبرلا لامكو ةيهولألا لامج دهاش نم :ىناثلا

 . هب دادزي قایتشالاو ءاقللاب دربي قوشلا

 هريغو ىسومو هتمأل ةعافشلل ابهأتم ةمايقلا موي لوه نم انمآ موقي ب دمحم نأ :رخآ باوجو

 كيطعي فولو : یلاعت هلوق ریسفت یف : نيرا لاف يغ ىلإ تالا نف ت يل الرق
 هبارت ضيبأ ؤلؤل نم ةنجلا ىف رصق فل هّللا هاطعأ : سابع نبا لاق ١[« :ىحضلا] ( () ٰىضرف كبر

 هيلع -ميهاربإ نع ةياكح ىلاعت هلوقآرق :ةب هنأ -هنع هللا ىضر -ملسم حيحص ىفو كسملا

 هيلع -ىسيع نع ةياكح ىلاعت هلوق أرقو ۳١ :ميهاربإ] ةيآلا ( ىنم هلِإَف ىنعبت نمف :-مالسلا

 لاقف ىكبو ىتمأ مهللا :لاقو هيدي عفرف 1١۸ :ةاملا] ةيآلا ( كدابع مهل مهبدعت نإ :-مالسلا
 : ىفسنلا لاق مهيف كئيسن الو كتمأ ىف كيضرنس انإ : هل لقو دمحأ ىلإ بهذا ليربج اي ىلاعت هللا
 دمحم هيلع دجو هب ءاج املف لعفف هللا الإ هلإ ال هيلع بتكيو اًمتاخ هل عنصي نأ ايدوهي ىبنلا رمأ

 ءامسألا بحأ تبتك تنأ : كل لوقيو مالسلا كئرقي ىلاعت هللا نإ : لاقو ليربج ءاجف هللا لوسر
 . ىلإ ءامسألا بحأ تبتك انأو كيلإ

 مسا دجوف ةاروتلا ىف رظن دوهيلا نم الجر نأ : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق :ةياكح

 رظن مث اهطشكف عضاوم ةينامث ىف هدجوف ىناثلا مويلا ىف رظن مث هطشكف عضاوم ةعبرأ ىف ةي دمحم
 اي ىبنلا دجوف ةنيدملا ىلإ ماشلا نم راسف اعضوم رشع ىنثا ىف دمحم مسا دجوف ثلاثلا مويلا ىف

 ربقلا دنع ماقو همشف هل هجرخأف ب دمحم بوث ىنرأ : -هنع هللا ىضر -ىلعل لاقف «تام دق

 ىلع هلسغف ايم عقوف اعيرس ىحور ضبقاف ىمالسإ تلبق تنك نإ مهللا :لاقو ملسأو فيرشلا
 ماع یتئام هبر یصع لجر لیئارسإ ینب یف ناک : هبنم نب بهو لاق -یلاعت هللا همحر - عیقبلاب هنفدو

 رظن هنأل «هيلع ىلصو هنفكو هلسغ نأ ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف ةلبزملا ىلع ليئارسإ ونب هتقلأ تام املف

 . ءاروح نیعبس هتجوزو هبونذ هل ترفغف هيلع یلصو هینیع ىلع هعضوو هلبقف دمحم مسا ةاروتلا یف

 تلح هللا ىقعت الأ : بئذلا لاقف «هنم ىعارلا اهذخأف ةاش بئذ ذخأ ءافشلا ىف تيأر :ةياكح

 ىعرت بجع تنآ : بئذلا لاقف «سنإلا مالكب ملكتي بئذلا نم بجعلا ىعارلا لاقف ىقزر نيبو ینیب
 اهلهأ فرشأو نانجلا باوبأ هل تحقف دقو ءاردق هدنع هنم مظعأ طق هللا ثعبي مل يبن تکرتو كمنغ

 ىمنغب ىل نم :لاق «هدونج ىف ریصتف بعشلا اذه الإ هنيبو كنيب امو مهلاتق نورظني هباحصأ ىلع
 لاقف هب نمآ د ىبنلا ىآر املف ىضمو همنغ هيلإ ملسف عجرت ىتح اهاعرأ انأ : بئذلا لاقف اهاعري

 هللا ىضر -عوكألا نب ةملس ناك ىعارلا اذه نإ :ليق ةاش بئذلل حبذو عجرف كمنغ ىلإ دع :هل



 « PYىناثلا ءزحلا - سئافنللا بختنمو سلاحملا ةهزن 330

 هتدانف ءارحص ىف ةي یبنلا ناک : -اهنع هللا ىضر -ةملس مأ تلاقو «همالسإ ببس كلذ ناكو -هنع

 لبجلا كلذ ىف نافشح یلو ییارعالا اله ینداص : تاسف ك ا ام لاق للا وسر اب ف

 تعجرو تبهذف اهقلطاف معن :تلاق ‹نيلعفت وأ :لاقف ‹ عجرأو امهعضراف بهذأ ىتح ىنقلطاف

e E N 

 تا ءافشلا ريغ ىف تيأرو «هّللا لوسر كنأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لوقتو ءارحصلا

 لاقو « ةا للا لوسر ىلإ یعجرت یتح مارح انیلع كنبل اولاق اهنمض يج ىبنلا نأو ءاهربخب اهدالوأ

 ظيلغ الو ظفب سيل ىلوسرو ىدبع دمحم : لاقف ةاروتلا ىف ةييادمحم هللا فصو :رابحألا بعك

 وفعلاو هتعيبط قدصلاو هريمض ىوقتلاو هراعش ربلاو هسابل ةنيكسلا لعجأو ميرك قلخ لك هل بهأ
 سانلل تجرخأ ةمأ ريخ هتمأو هتلم مالسإلاو هتعيرش قحلاو هتريس لدعلاو «هقلخ فورعملاو .

 اک  eكا تما راو یف وکم نم اسو واط ا فجرا نإ د اا
 نم هسأرو بهذ نم هردص سوواط نع تقشنا مث لماحلا ةأرملا نين نينأ نشت ة ةرخصلا تراصف هبر اعدف

 «ناميإلا نع ضرعأ هللا هنعل لهج وبأ اهآر املف رهوج نم هالجرو توقاي نم هحانجو دجربز
 مأ ىوقأ كبر :لاقف ءامسلا :لاقف «ضرألا مأ ىوقآ تاوامسلا دمحم اي مايألا ضعب ىف :لاقو

 ىتح كل دهشي باتك همف ىف اريط ةرخصلا نم جرخي نأ هل لق : لاق ىبر ةردق :لاقف ةرخصلا

 هللا الإ هلإ ال اهيف ةقرو همف ىف ريط نع تقشناف ةرخصلا ىلإ ريشي نأ هرمأو ليربج لزنف كقدصأ

 رشأ لوتقم تئأو لاف نوعرف رجس نم رجسا تنآ لاف ةروفغ برو ةبذم ةمأ هللا لوس دمخ
 ءاملاب اوکله هموقو نوعرف نآ كلذو نوعرف رحبك ردب :ليربج لاق ردب موي ناك املف نوعرف لتق نم

 ةبانجلا مهتباصأو مهتوق تفعضف لمرلا ىف مهلجرأ صوغتف لمرلا ىلع نوشمي هموقو دمحم راصو

 ردحنا مث اوبرشو ةبانجلا نم اولستغاو مهمدقأ تحت لمرلا دتشاف رطملا مهيلع هللا لسرأف شطعلاو

 هللا لاق هللا مهكلهأ نيطلا ىف صوغت مهلجرأ تراصف هموقو لهج وبأ اهب یتلا ضرألا ىلإ ءاملا

 :لافنألا] ( ناًطيَشلا زجر مكنع بهذيو هب مكرهّطيل ءام ءاَمَسلا نم مكيَلع لزنيو ل : ىلاعت ١١[«

 لاق نمحرلا ةروس تلزن امل ارقا ةروس ىف ىروباسينلا ركذو مادقألا هب تبثيو مكبولق ىلع طبريلو
 اهأرق املف مهيلع اهأرقأ هللا لوسر اي انأ :دوعسم نبا لاقف شيرق ءاسؤر ىلع اهأرقي نم ةي ىبنلا

 ‹كحضي ليربج دجوف رظن مث ةا ىبنلا متغاف هنذأ قشف هللا هنعل لهج وبأ هكص دوعسم نبا مهيلع
 لاتقلا غارف دعب الإ دوعسم نبا رضحي مل ردب موي ناك املف ردب موي ملعتس : لاق ككحضيام :لاقف

 سمتلاف ديهش رجأ كلف هلتقاف ةايح هب نم سمتلا :لاقف داهجلا لضف ىنتاف هّللا لوسر اي :لاقف

SSA ALE E لهج ابأ دجوف› 

 كحضي ليربجو زاك هللا لوسر ىلإ طيخب هرجو هنذأ قشف دف عطتسي ملف هلمح دارو دوعسم نبا هسأر

 نوعرف : ىبثلا لاقف لهج وبأ هلاق امب ىبنلا ربخأف ةدايز سأرلاو نذأب نذأ : هللا لوسر اي ليربج لاقف
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 هتوم دنع اوتع دادزا اذهو لیئارسإ ونب هب تنمآ امب تنمآ هتوم دنع : لاق هنأل یسوم نوعرف نم دشآ

 هللا دكأ فيك ليق نإف «لمحي الو داقي بلكلاو بلك هنأل هسأر لمح ىلع دوعسم نبا ردقي ملامنإو

 هلام داز اذإ ناکو هبر ىلع ربکتیو دحلا.زواجتي یأ یغطیل ناسنإلا نإ : هلوقب هللا هنعل لهج ییأ نایغط

 ق 4 د ٰیغط نإ : یلاعت لاق لب نوعرف نایغط دکأ امو هماعطو هبایث یف داز

 ىذؤي ناك هللا هنعل لهج ابأو طقف هناسلب -مالسلا هيلع <یسوم یذؤی ناک نوعرف نأ :باوجلاف

 . هریغو هناسلب لَ ادمحم

 هللا هنعل لهج ابأو اًريغص هابر ثيح ناسحإ ضعبىسوم ىلإ هنم ردص نوعرف نأ :رخآ باوجو
 ب دمحم ةوادع ىف هربك ىلإ هرغص نم

 عفدي لب ديلا نم رثكأ هينيع ىلع فاخي لقاعلاوديلاك ميلكلاو نيعلاك بيبحلا نأ :رخآ باوجو

 ىف ىروباسينلا هلاق نوعرف نايغط نم رثكأ لهج ىبأ نايغط ىف انه ةغلابملا تناك اذهلف هديب هينيع نع

 نم جرخ لوألا اًعبت نأ ىفطصملا فرش باتك ىف تيأریلاعت هللا رمأ نم بجع الو ةي
 بضغف ءاهلهأ هنع ضرعأ ةكم مدق املق ءامكحلا نم ةعامج هعمو ريثك ركسعب ايندلا ىف رظنيل هدالب

 حير هل ءام هفنأو هينذأ نم جرخف ءاسنلاو لاومألا ذخآو لاجرلا لتقو ةبعكلا مده ىلع مزعو مهيلع

 ليللا ناك املف ءامسلا ضارمأ ال ايندلا ضارمأ جلاعن نحن :اولاقف كلذ نع ءامكحلا لأسف ةهيرك

 ةينلا هذه نع عجرا : لاقف كلذب هربخأف هتجلاع هاون امب كلملا ىنربخأ نإ : ريزولل ءامكحلا دحأ لاق

 لزنف برشي وحن جرخ مث اهاسك نم لوأ وهو ةبعكلا رتسو لاحلا ىف هَّللاب نمآف ءاملا عطقناف لعفف
 اولاقف ةيربلا هذه نع مهلأسف كلذ كلملا غلبف ءاهب ةماقإلا ىلع ءامكحلا ىأر عمتجاف اهنيع ىلع

 ىنبف انه ىلإ هترجهو ةكمب هدلوم دمحم همساو نامزلا رخآ ىبن اهنكسي ريثك ريخ ةعقبلا ىف نوكيس
 ديرأ ىذلا كلذف كتكردأ نإف كنيد ىلع انأو كبربو كب تنمآ دمحم اي اًباتك بتكو راد ةئامعبرأ اهب

 عجرو هتين نع هلأس ىذلا ميكحلا ىلإ باتكلا عفدو نيلوألا كتمأ نم ىنإف ةمايقلا موي ىل عفشاف الإو

 رجاهاملف ىراصنألا بوي وبأ مهنم هدالوأ دالوأو هدالوأو ميكحلا ىلإ باتكلا لزي ملف دنهلا ىلإ

 یف ارظن مث حلاصلا خلاب ابحرم ڈی یبنلا لاقف «هیلإ باتکلا عفد بویأ یہ راد یف لزنوڈیب یبنلا
 .ها ملعأ هّللاو «ماع فلأ هدجوف ىبنلا مودقو باتكلا خيرات

 ءاسكو سدقملا تيب نم ردقلا ةليل ءامسلا ىلإ -مالسلا هيلع ىسيع هللا عفر :ىلوألا ناتدئاف

 عم ويطي وهف ايضرأ ايوامسو ايكلم ايسنأ راصف برشملاو معطملا ةذل هنع عطقو رونلا هسبلأو شيرلا
 . شرعلا لوح ةكئالملا

 ىه هللا رفغتسيلف برثي ةنيدملل لاق نم» لب هلوقل نآلابرثي ةنيدملل لاقي نإ هركي :ةيناثلا
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 ىف ىرامربلا لاق ةرفغملا عاستا نع ةرفسملا هوجولا ىف لاق -هنع هللا ىضر -بزاع نبا هاور «ةبيط

 خيبوتلاو رييعتلا نم هنأل برثي ةفرشملا ةنيدملل لاقي نإ هركي : ىراخبلا حرش

 تقلغو تاقاطلا تدسف ةرفاك ةأرما رادج ىلإ هرهظ دنسأ ةكم هللا لوسر حتف امل :ةياكح

 قلخلا ضخغبآ كنإف اهرادجب لالظتسالا نع هاهنو ليربج لزنف هتوصو همالك عمست ال ىتح باوبألا
 ةأرملا تناك نإ لوقيو « مالسلا كؤرقي كبر دمحم اي لاقو «عجر مث ءامسلا ىلإ حرس مث ءاهيلإ

 باوبأ تحتف دقو رازوألاو بونذلا اهل ترفغ رادلا رادج لظ ىف كفوقو لجألف ريبك كهاجف ةرفاك

 ‹قئاقعلا باتك ىف هلاق ةي ىبنلا مدق تلبقو رادلا حتفب لاحلا ىف ةأرملا تردابف اهبلق باوبأو ءامسلا

 : تلاق هنيبحتأ : لجر اهل لاقف لب ىبنلا مالك عمست تجرح ةأرملا نأ ءراكفألا ضور ىف تيرو

 مث ارونت دقوأف كلذب اهجوز تربخأ مث تلعفف كهجو ىلإ رظنأ ىتح كباقن ىعفرا هقحبف : لاق معن
 اهنع فشكاو عجرا : لاقف ةَ ىبنلا ربخأف بهذ مث هيف اهسفن تقلأف رونتلا ىلخدا كيلع هقحبف لاق

 :clot :ةدئاسلا] ( ةنوبحيو مهبحي ]ل : ىلاعت هلوق ىف تيآرو «قرعلا اهللج دقو ةملاس اهآرف عجرف

 ديرن :اولاقف «مالسإلل اب ىبنلا مهاعدف جحلل ةكم اولخد نميلا لهأ نم ًالجر رشع ىتنثا ىف تلزن

 ناسلب لاقف انأ نم لبه اي :لاقو «جابيدلا نم «هودرج نأ دعب لبه ىلع هعضوو اًبيضق ذخأف ةمالع

 . نيتداهشلا ارنلعأو اًعيمج مهلك اودجسف هللا لوسر تنأ حيصف

 لخدأ نيح هيلع ىلعن علخأ اريثك تنك ةكمب مالسلا بابل ةبتع نآلا وهو منص : لبه :هفلؤم لاق

 راهنأ اهيف ظ : ىلاعت هلوق ىف تيآأرو «جرخآ نيح امهسبل تدرآو جورخلا تدرأ اذإ هيلع امهعضأو

 مدل رمح نم راهنأو همعط ريغ مل نل نم راهنأو  ريغتم ريغ ىأ ٠١[« :دمحم] نسآ ريغ ٍءاَم نم
 لسعلا رهنو ناميلسل نبللا رهنو ىسومل ءاملا رهن نإ ء[١٠ :دمحم] 4 یقصم لسع نم راهنأو نيبراشلل
 N E O SS ب دمحمل

 ءارح لبج ةكم لهأ ىأر ىتح هنود ةقرفو لبجلا قوف ةقرف نيتقرف رمقلا قاقشنا ## هتازجعم نمو
 نب ىلع ىلع سمشلا دری نآ هللا اعدو ینمب ذئنیح مهو اودهشا لاقو «نیتلعش نیب اًملع امهنیب حولی

 .a a ب نم ءاملا عبنو تبرغامدعب ربيخ ىف بلاط یبآ

 ىذلا طئاحلا ىلإ كدرأ نأ تئش نإ هل لاق نأ دعب هناكم ىلإ داعف هرمأ مث هب ىبنلا همزتلاف ضرألا

ES E O 
 لكأي ةنجلا ىف ىنسرغت لب :لاقف لوقيام عمسي ب ىبنلا هل ىغصأ مث كرمث نم هَّللا ءايلوأ لكأيف

 لاق مث تلعف دق ب یبنلا لاقف ءهمالک هیلی نم عمسف یل ال ناکم یف نوکأو یلاعت هللا ءایلوآ ینم

 لاقف انأ نم :هل لاقف دلو موی یبصب هل ءیج هنأ ذب هتازجعم نمو «ءانفلا راد ىلع ءاقبلا راد راتخا
 حبسو هدي یف نحبسف اصح نم اف یب یبنلا ذأ : هع هللا یز -سنأ لاق < هللا لوم تأ

 هجو ىف تفرع هتجوزل هللا دبع نب رباج لاق «مئاهبلا اذكو هتلاسرب دامجلا قطنو هيدي نيب ماعطلا
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 امهدحأ لاقف نادلو اهل ناكو هتحبذف قانعو ريعش عاص تلاق ءىش نم كدنع لهف عوجلا ةي ىبنلا

 تيب ىف امهتلجف قرتحاف رانلا ىف عقوف برهو هحبذف ةاشلا ىمأ تحبذ فيك كيرأ الأ رخآلل
 هتجوز ىلإ بهذف مهعم لكأ ىتح كدالوأ نيأ لاقو «هباحصأو ةي ىبنلا ءاجف «اهماعطب تلغتشاو

 «امهرمأ نم قفتا امب ليربج ىنربخآ» ة4 ىبنلا لاقو .ةايحلاب امهدجوف بابلا حتفف ربخلاب هتربخأف
 لاق الإ لبح الو ةرجشب رم امف ةكم ضرأب ل هللا لوسر عم انجرخ -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو
 .هللا لوسر اي كيلع مالسلا

 اًقداص كت ناف تکسا هل لاق لڳ یبنلا ىلع فقو یتح ریعب ءاج : یرادلا میمت لاق :ةياكح

 لوقي ام هللا ىبن اي انلق انذئاع نمأ دق ىلاعت هللا نأ عم «كبذك كيلعف ابذاك كت نإو .كقدص كيلعف

 ام ةي ىبنلا لاقف ءهباحصأ لاق وأ هبحاص لبقأ اذإ كلذك نحن امنيبف مهنم برهف هرجنب هلهأ مه لاق

 ملف مكب ثاغتسا دق متبذك لاقف هرجنن الو هعيبن أل انإف اولاق هالوم نم حلاصلا كولمملا رخآ اذه

 ىلاعت هللا هجول رح تنأف ريعبلا اهيأ قلطنا لاقو «مهرد ةئامب هارتشاف مكنم ةمحرلاب ىلوأ انأو هوثيغت

 هللا یبن ای لاق ام انلقف ایپ یبنلا یکہف اغر مث نیمآ لاقف اغر مث نیمآ ایچ یبنلا لاقف ‹لمجلا اغرف
 امك كتمأ ءامد هللا نقح لاق مث «نيمآ تلقف نآرقلاو مالسإلا نع اًريخ ىبنلا اهيأ هللا كازج لاق لاقف
 ىبر تلأس لاصخلا هذه نإف تيكبف اهنيب كتمأ سأب هللا لعج ال لاق مث نيمآ تلقف ىمد تنقح

 لاقو «ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب ملقلا ىرج فيسلاب ليربج ىنربخأو هذه ىنعنمو اهيناطعأف
 لكف ةبعكلا ىلع مانصألا دجو ةكم لخد امل لاق هبحنو انبحي لبج اذه دحأ نع ةَ هلوق ىف مهضعب

 خسنو اضيأ ةكنالملا ىلإ ليق ىتح فلكم ىلإ هتلاسر مومع #4 هتازجحم نمو ءةلاسرب هل قطن منص

 لجر نمًالمج یرتش ذا لهج ابأ نأ دروو رهش ةريسم بعرلاب هللا هصنو هتعيرشب عتارشلا عيمج

 باب قرطف هعم ةي ىبنلا ءاجف هربخأو هءاجف ءازهتسا دمحم ىلع هرلدف كلذب اًشيرق ربخأف امو
 لاقف كلذ نع لئسف هاطعأو ردابف هقح لجرلا اذه طعأ اهب ىبنلا لاقف «لهج وبآ جرخف لهج ىبآ

 ًاروهطو ادجسم ضرألا هل لعجو «مئانغلا هل هللا حابأو ىنمقتلال تعنتما ول اتابع هسأر ىلع تيأر

 برشلا دارأ نمو هتمأ لضف ىف ىتأيس امك فقوملا لهأل ةماعلا ةعافشلا وهو دومحملا ماقملا هاطعأو

 نقلملا نبال صئاصخلاو ىذمرتلل لئامشلاو ضايع ىضاقلل ءافشلاب هيلعف بذعلا لهنملا اذه نم

 نيملاعْلل ةمحر الإ كانأسرأ امو : ىلاعت هلوق هنمضت ام رشع نم ءازجأ غلبي ام كلذ عيمجو «هريغو
O۵نمو «ایندلا یف ملس هب نمآ نمو دعس ی یبنلا قدص نم :سابع نبا لاق «[۱۰۷ :ءایبالا] 4  

 ىف سالا جل همر ىفسنلا لاق لب ايندلا ىف سانلا عيمجل ةمحر وهف خسملاو فسخلا

 كبر كيطعي فوسلو ] : ىلاعت هلوق هنمضت ام ةي فقوملا ىف ادوقعم هؤلؤل ماد ام ًاضيأ ةرخآلا

 4 © كرکذ كل اتعفرو ظ ٤ :ملقل] ( © ميظع لح ىّلعْل كنار »] :ىحضلا] 4 © ضر
 .ةدربلا بحاص هلاق ام نسحأ امو ء[۳ :ءاا] ¢ ©0 اميظع كّيَلع هلا لضف ناكو إل ٤ :حرشلا]
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 مجع نمو برع نم نيقيرفلاو نيلقثلاو نينوكلا ديس دمحم

 مرک الو ملع یف هونادی ملو قل یفو قّلخ یف نییبنلا قاف
 لالب لاقف فك دمحم قالخأ ىل فص :لاقو -هنع هللا ىضر -رمع ىلإ یدوهی ءاج :ةفبطل

 هلأسف كلذب ىنم ملعأ ىلع تلاقف اهلأسف «كلذب ىنم ملعأ ةمطاف لاقف هلأسف «كلذب ىنم ملعأ

 هاكح ي ةميظعلا هقالخآ كل فصأ فيك : لاقف ردقي ملف ليلق وهو ايندلا عاتم ىل فص :لاقف

 .هريسفت ىف یروباسینلا

 ديس ىبتجملا هللا بيبحو ىفطصملا دلوم :باب
 نيرهاطلا نيبيطلا هبحصو هلآ ىلعو ب دمحم نيرخآلاو نيلوألا

 هيلع همالسو هللا تاولص هربق یف ریصب عیمس یح وهو نیدلا موی ىلإ

 نينمؤمْلاب مكيَلع صبرح متنع ام هلع زيزع مكسفنأ نم لوسر مكءاج دق » :یلاعت هللا لاق
 ام هيلع قشي ىأ منع ام هيلع زيزع] :ىزارلا مامإلا لاق ء1۱۳۸ :ةبولا] ( ® ميحر فوءر
 ىف ةيآ تبشي ال -هنع هللا یضر -رمع ناک یئالعلا لاق مکتلالض هيلع قشی : لیقو «هنوهرکت

 هّللاو : رمع لاقف «ةيآلا هذهب ىراصنألا تباث نب ةميزخ ءاجف «نالجر اهيلع دهشي ىتح فحصملا
 -ىئالعلا لاق ءاًموي نيثثالثو ةسمحخ ةيآلا هذه دعب ةي ىبنلا شاع : ىبطرقلا لاق ةنيب اهيلع كلأسأ ال

 لاقف كلذ ىف هل ليقف هينيع نیپ هلبقو هيل ماقف دهاجم نب رکب یب یلِإ یلبشلا ءاج : -هنع هللا یضر
 دعب لوقي هنإ معن : لاق «ىلبشلاب اذه لعفتأ هللا لوسر اي تلقف كلذ هب لعف مونلا ىف ب ىبنلا تيأر

 ربد ىذلل دمحلاو ىلع ةالصلاب اهعبتي مث ء[۱۸ :ةبوتلا] ( مکسفنا نم لوسر مک ءاج دقل :هتالص

 قترو قلخو روص اًميدق هملع حول ىف ممألا ىلع ىرج امب ملقلا طخ طخو مكحلا رهظأو مكحو

 ملام ناسنإلا ملعو نامزلا ربدو ناوكألا نوك .اميسقت هقلخ نيب هقزر مسقو قزرو معنأو قتفو
 نآلا وهو نامزلاو ناكملا قبس ناكم یأ یف الو ناک یتم لاقیال . میلعت هيلع هفطلب فطعت . ملعی

 . اًميدق هيلع ام ىلع

 هناسل قلطأو هنانب كرح . اًميكح هعنص ىف لاز ام هتمسن ریوصتو دبعلا قلخ یف هتمظع عیدب نیب

 ميرغلا مزلي امك هدض لك مزلف «ءاوهو رانو بارتو ءام نم هبکر ءاميسن هقشنأو هنامجرت هعمسأو
 نم جرخ روصلا ىف خفن اذإ مث اًميمر اًمظع راصف «هربق تاملظ ىلإ هردق ميظع دعب هداعأ مث هميرغ
 ناك نمو اًميعن هاطعأو هبرق اًعبات هرماوألو اًعئاط هبرل ناك نمف اًميقم اهيف ناك نم روبقلا تاملظ

 کا ف0 لیا ا نا ج كام روا نا اطا تاغ اا اا
 هلدض الو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو اًميحر اًقوؤر هدابعبو اميظع هناطلس ىفو اًميدق
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 الو هل ضراعم الو دعاسم الو رصانالو «هلدلو الو هل ةبحاص الو هل لیدع الو هل هيبش الو هلدنالو

 هليلخو هبيبحو هلوسرو دبع غ ادمحم انيبنو انديس نأ دهشأو اًميقم اًميعن اهب وجرأ ةداهش «دناعم
 رادلا ىف هيلع ىلص نميف هعفشو ةرهاظلا تازجعملاو ةرهابلا تايآلاب هللا هصخ ىذلا هليلد و هنيمأو

 اوّلص اونم نيذُلا اهيا اي ىلا ىلع نوصي ةكئالمو هلا نإ اًميركتو هل ًالالجإ هقح ىف لاقو ةرخآلا
 فرشأب هنيز لامكلا سابل هسبلأو لامجلا جاتب هجوت «ه۹ .ںارےالا € 6© امیلست اومّلسر هلع

 نع تلأس نإو اريزغ ناكف هلضف نع تلأس نإو اًرينم اًحيبص ناكف ههجو نع تلأس نإف «لاصخلا

 نإو اًنون ناكف هبجاح نع تلأس نإو اًميخض جعدأ ناكف هفرط نع تلأس نإو اًميهب ًالیل ناکف هرعش

 هردص نع تلأس نإو اًميمتت نسحلاب ممتأ ردب ناكف ههجو نع تلأس نإو اًميم ناکف همف نع تلأس

 هفك نع تلأس نإو اًميظع ناکف هقلخ نع تلأس نإو ءاًميحر ناکف هبلق نع تلأس نِإو امیلس ناکف
 اًقيرش ناكف هلصأ نع تلأس نإو ءاًميدقت ةعاطلل مدقت مكف همدق نع تلأس نإو ءاًميدع ىنغأ مكف

 .اًميلست ملسو هجاوزآو هباحصأو «هلآ یلعو دمحم اندیس ىلع لص مهللا امیرک

 عفرو ضرألا لوخد لبق ةيربلا ىرذو ةقيلخلا ريدقت هللا دارأ امل -هنع هللا ىضر - ىلع لاق

 ةروصلا كلت ىف رونلا كلذ عمتجا مث هرون نم رون عمل هتوربج دحوتو هتوكلم دارفنا ىف وهو ءامسلا

 زونكو ىرون عدوتسم كدنع بختتنملا راتخملا تنآ ىلاعت هللا لاقف زي دمحم ةروص قفاوف ةفيفخلا

 هللا ىفحخأ مث رانلاو ةنجلاو باقعلاو باوثلا لعجأو ءامسلا عفرأو ءاحطبلا عطسأ كلجأ نم ىتياده

 هايملاو لابجلاو ضرألاو ءامسلا ىأ لماوعلا بصن مث هملع نونكم ىف اهبيغو هبيغ ىف ةقيلخلا

 لوسر اي تلق -هنع هللا یضر - ىلع نعو ل دمحم رون هديحوتب نرقو نامزلا طسبو رانلاو ءوهلاو

 ىلإ ترظن دمحم اي : لاق ینتقلخ مم بر ای تلق یحوآ ام یبر یلإ یحوآ امل : لاق «تقلخ مم هللا

 هنم تجر ختساف یتمظع ىلإ اًفیرشت هتفضأو یتمکحب هتعدبأو یتردقب هتقلخ یذلا یرون ضایب ءافص
 نم كباحصأو كجاوزأ تقلخو لوألا مسقلا نم كتيب لهأو كتقلخف ماسقأ ةثالث هتمسقف ءازج

 ىرون ىلإ رونلا تددر ةمايقلا موي ناك اذإف «ثلاثلا مسقلا نم كبحأ نم تقلخو ىناثلا مسقلا

 لاقو «ینع كلذب مهربخأف «ىتمحرب ىتنج كبحأ نمو كباحصأو كجاوزأو كتيب لهأو كتلخدأو

 عفرو ضرألا ضفخو تاقولخملا قلخ ىلاعت هللا دارأ امل ا ا یو ساغ ا

 مدآ لبق شرعلاب إ دمحم رون فاطف ادمحم ىبیبح ینوک اھل لاق مث ہرون نم ةضبق ضبق تاوامسلا
 -مدآ رون قلخ مث ءادمحم كتيمس كلذ لجأ نم ىلاعت هللا لاقف هلل دمحلا لوقي وهو ماع ةئامسمخب

 هيلع -مدآ رهظ ىف دمحم رون نکس مث مدآ ةنيط نم دمحم دسج قلخو دمحم رون نم -مالسلا هيلع
 نوفقي ةكئالملا ءالؤهل ام بر اي مدآ لاقف ءرونلا ىلإ نورظني اًفوفص فقت ةكئالملا تراصف -مالسلا
 كلذ ىلاعت هللا لقنف ىتهج ىف ناكم ىف هلعجا بر ای لاق واي دمحم رون ىلإ نورظنی : لاق یفلخ

 ىف هلعجف هارأ عضوم ىف هلعجا بر اي مدآ لاق مث همامآ فقت ةكئالملا تراصف هتهبج ىلإ رونلا
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 لصأ اذهف هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لاقو «مدآ اهعفرف ةحبسملا هعبصأ

 لاق مث «بلقلاب لصتم اهقرع نألو ىلاعت هللا ةينادحو ىلإ اهب راشي هنأل ةحبسملا تيمس اذهل دهشتلا
 لعجف ىعباصأ ةيقب ىف هلعجا بر اي لاق هباحصأ رون : لاق ءىش رونلا اذه نم یقب له بر ای مدآ

 املف ماهبإلا ىف ىلع رونو رصنخلا ىف نامثع رونو رصنبلا ىف رمع رونو ىطسولا ىف ركب ىبأ رون هللا
 هللا ردق املف هرهظ ىف ًالوأ ناک امک یا ہرهظ ىلإ راونألا تلقتنا ضرألا ىلإ -مالسلا هيلع -مدآ طبه

 تلقتناف ءاوح ىشغو لستغاف ةنجلا نم رهن هيلإ هللا لسرأ تافرع ىلع ءاوحو مدآ نيب عامتجإلا

 ىلإ لقتنا نأ ىلإ نطب ىلإ نطب نمو بلص ىلإ بلص نم لقتني دمحم رون لزي مل مث اهبلإ راونألا
 ءايضلا ةقرشم ةرجش سراغملا مركأو نداعملا لضفأ نم هللا هجرخأف -مالسلا هيلع -ميهاربإ بلص

 ليلجلا برلا اهسراغو ليوط اهعرفو ليصأ اهلصأ «تباث ءامسلا ىف اهعرفو تبان ضرألا ىف اهلصأ
 ىلإ ةمعنلا لوحت دصق مث ليعامسإ اهرم حقلمو ليربج نيمألا اهمداخو ليلخلا ميهاربإ اهيقاسو
 لإ كاتلسرأ امو  روشنمب تجرخ ةمحلا رحب ىف اهتسمغ ام لوأف ةبح اهنم جرختساف ةبحملا ةرجش
 كيطعي فولو ) هعلخب تجرخف اضرلا رحب ىف اهسمغ مث ٠٠۷[« :ءايبالا] ( © نيمّلاعْلَل ةمحر

 عاطأ دقف لوسرلا عطي نم روشنمب تجرخف ةماركلا رحب اهسمغ مث ء[١ :ىحضلا] ( © يضر كبر

 مث «(۹:مجلا] ( © ند وأ نيسوق باق ناكف ] روشنمب تجرخف ةبرقلا رحب ىف اهسمغ مث هللا
 4 َةّيبرغ الو ةّيقرش أل ةنوعيز ةكرابم ةرجش )م تتبنأف ال ةد افرا لا كلل را

 بلص ناكف رون ىلع رون اهعرفو رون اهلصأ رونلا ةرجش ىهف ةينارصن الو ةيدوهي ال ىأ ء[١۳:رونلا]
 متو اهدومع ليعامسإب رضخاو اهدوع ليلخلاب ىقس اهيداو ىطاش ليعامسإ رهظو اهيدان ليلخلا

 اهترهز قحلاف اًبورض تبرضتو اًبوعش تبعشت تبثو اهعرف بشو اهلصأ یوق املف اهددؤس دمحمب
 اهنع رخأت نمو «ملس اهب كسمت نم شرعلاب ةقلعم اهتاونق ىدهلاو اهناصغ نيقيلاو اهرامث قدصلاو

 هرهظ نم تجرخ ةلسلس نأك همانم ىف ىآرف بلطملا دبع بلص ىلإ بلص نم رونلا لقتنا مث مدن
 دبع لاقف اهب قلعت دق اخيش ىأرو «ءارضخ ةرجش تراصف تعجر مث ءامسلا نانعب تقحل ىتح
 اهيف كل سيل هل ليقف ءاهنم نصخغب وأ اهب قلعتي نأ بلطملا دبع دارأف حون لاق تنأ نم بلطملا

 دبع مث سابعلا مث فانم دبع همساو بلاط وبأ مث بهل وبأ وهو ىزعلا دبع هل دلو جوزت املف بيصن
 رابح تملعف بهل ىب ةالوم ةبيوث امهتعضرأ ةعاضرلا نم هوخأو ة4 ىبنلا مع وهف ةزمح مث هللا
 ربك املف ةي ىبنلا دلاو دلو دقف -مالسلا هيلع -ىيحي ةبح ترطق اذإ مهبتك ىف نأل هللا دبعب ماشلا

 ىلع رظني ةنمآ دلاو بهو ناكو «مهرخآ نع مهولتقف ةكئالم ىلاعت هللا لسرأف هلتق اودصق هللا دبع
 نأ كل له لاقو كلذب ةنمآ مأ ىزعلا دبع تنب ةرب هتجوز ربخأف هللا دبعل ةماركلا هذه ىلإ لبج سأر

 هنمابطخف دمحلا ةبيش همساو بلطملا دبع ىلإ ةربو بهو هجوتف معن تلاق ةنمآب هللا دبع ىجوزت

 روثلا لقتناف ةعمجلا ةليل بجر ىف اهب هجوزف ب ىبنلا دلاو ةمارك نم بهو ىأر امل ةنمآل هّللا دبع
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 ىشمف بيهو اهمع رجح ىف ةنمآ تناك ىنيصحلا نيدلا ىقت هللا ىلو فراعلا خيشلا لاق نكل ءاهيلإ

 بيهو تنب ةلاه سلجملا ىف بلطملا دبع بطخ مث ءاهب هجوزف هللا دبع هنباب بلطملا دبع هيلإ
 ىه ةلاه ىفطصملا فرش باتك ىف لاق ةدحاو ةليل ىف هللا دبع هنباو بلطملا دبع جوزتف اهب هجوزف

 الإ شيرقل ةباد ةليللا كلت قبي مل : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق -اهنع هللا ىضر -ةزمح مأ

 هللا هنعل سيلبإ حاصو ءاهلهأ جارسو ايندلا نامأ وهف ةبعكلا برو دمحمب لمح دق تلاقو تقطن

 نطب ىف دمحم رقتسا دق لاق كباصأ ىذلا ام اولاقف نيطايشلا هيلع تعمتجاف سيبق ىبأ لبج ىلع

 -لهس نع راكفألا ةضور ىف لاقو «نابلصلا رسكيو نايدألا ريغيف عطاقلا فيسلاب هللا هثعبي ةنمآ

 نأ ةنجلا باوبأ نزاخ ناوضر رمأ همأ نطب ىف ةي دمحم قلخ ىلاعت هللا دارأ امل -هنع هللا ىضر
 نونكملا رونلا نإو الأ نيضرألاو تاوامسلا ىف ىداني ايدانم رمأو سودرفلا باوبأ ةليللا كلت حتفي

 دمحم ىدلوب تلمح ىنأ ترعش ام : ةنمآ تلاق «ةنمآ نطب ىف رقتسا دق ةليللا هذه ىف نوزخملاو

 انأو تيأر دقلو ىضيح عاطقنا تركنأ ىنكلو لماوحلا دجت امك ًالقث الو اًمحو هل تدجو ام ىنأل

 رهشلا ىفو «ماشلا ضرأ نم ىرسك روصق تيأر ىتح برغملاو قرشملا هل ءاضأ ارون هب ةلماح
 مدآ هوبأ :لاقف تنأ نم هل تلقف «نيلسرملا ديسب تلمح دقف ىرشبأ لاقف ًاليوط الجر تيأر لوألا

 ؟تنأ نم هل تلقف «نیرخآلاو نيلوألا ديسب تلمح دقف یرشبا : لاقو تآ یناتآ یناشلا رهشلا یفو

 نم هل تلقف «ميركلا ىبنلاب ىتلمح دقف : ىرشبأ لاقو «تآ یناتآ ثلاثلا رهشلا یفو ثیش :لاقف

 ىبنلاو فيرشلا ديسلاب تلمح دقف ىرشبأ لاقو تآ ىناتأ عبارلا رهشلا ىفو «حون : لاق ؟تنأ

 تلمح دقف ىرشبأ لاقو تآ ىناتأ سماخلا رهشلا ىفو سيردإ : لاق ؟تنأ نم هل تلقف «فیفعلا

 تلمح دقف ىرشبأ :لاقو تآ ىناتأ سداسلا رهشلا ىفو دوه : لاق ؟تنأ نم هل تلقف «رشبلا دیسب

 دقف ىرشبأ :لاقو تآ ىناتأ عباسلا رهشلا ىفو «ميهاربإ : لاق ؟تنآ نم هل تلقف «یمشاهلا یبنلاب

 هنم طقسو ىرسك ناويإ قشنا هيفو ليعامسإ : لاق ؟تنأ نم هل تلقف نيملاعلا بر بيبح تلمح

 نم هل تلقف نييبنلا متاخب تلمح دقف ىرشبأ : لاقو تآ یناتآ نماشلا رهشلا یفو « ةفارش ةرشع عبرأ

 تلمح دقف ىرشبأ لاقو تآ یناتآ عساتلا رهشلا یفو سراف ران تدمخ هیفو یسوم :لاقف تنأ

 تام عبارلا رهشلا ىف ليقو «ىرسك سأر نع جاتلا طقس هيفو ىسيع : لاق ؟تنأ نم تلقف دمحمب

 ىقب انبر ةكئالملا تلاق « هللا دبع تام املف ةنس نيرشعو ةسمخ نبا وهو ةنيدملاب نفدو هللا دبع هوبأ

 عم نينثالا ةليل ىهو ىأ ةدالولا ةليل تناك املف ةنمآ تلاق هظفاحو هيلو انأ ىلاعت هللا لاقف اًميتي كيبن
 اوزكرف ضيب مالعأ ةثالث مهعم ءامسلا نم اولزن دق ةعامج تيأر ةعمجلا ةليل ليقو «رجفلا عولط

 ىنإ ىتح موجنلا ىنم تندو سدقملا تيب ىلع اًملعو ىراد حطس ىلع اًملعو ةبعكلا رهظ ىلع اًملع

 ةريثك رويط ىلزنم ىلع فكع مث ءامسلا باوبأ تحتفو ارون ضرألا تألتماو ىلع نعقيل لوقأ
 ًالاجر تيأرو ضرألاو ءامسلا نيب طسب دق جابيدلا تيأرو توقايلا نم اهتحنجأو درمزلا نم اهريقانم

 ىف ركفأ انأ امنيبف اهدحأ نم تبرشف ةناشطع تنكو بهذلا لسالسب ةضفلا قيرابأ مهيديأب ءاوهلا ىف
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 ةيسآ نهعم نهنم نسحأ رأ مل ءاسنلا نم ةعامج ىلع لخد ذإ ىردص ةدحولا نم قاض دقو ىرمأ

 هللا ىضر -فوع نب نمحرلا دبع مآ ءافشلا نع ءافشلا ىف نكل ةلباقلا ىه تناكو نوعرف ةآرما

 هللا كمحر لوقي ًالثاق تعمس لهتساو همأ نطب نم یدی ىلع ريج دمحم طقس امل :تلاق -امهنع

 جسق ةئيهلا نسح ةقلخلا ميظع اريل تيأر قلطلا ىب دشا املك برخملاو قرشملا نيب ام ىل ءاضأو

 ربکآ هللا ربکآ هللا ربکآ هللا لاقو حیصف مالکب ماکت مث هللا دودح یف اًمئاق لزب مل هب هنأ ىلإ ةراشإ

 دلو بلطملا دبع هيبأ نع سابعلا هيبأ نع سابع نبا لاق : ةمركع لاق ‹نيملاعلا بر هّلل دمحلا

 .هعباس موي هنتخ بلطملا دبع نأ ةياور ىفو ةرسلا عوطقم ىأ «ارورسم اًنوتخم دمحم

 ىسومو فسويو طولو حونو سيردإو ثيشو مدآ : مهنم نينوتخم ءايبنألا نم ةعامج دلو :ةدئاف
 ميهاربإ لاجرلا نم نتتخا نم لوأو ‹«نيعمجأ مهيلعو لغ دمحمو یسیعو ییحیو نامیلسو بیعشو

 «ناتخلا مكح نيسحلا بقانم ىف ىتأيسو ةموحرملا ةمألا لضف ىف ىتأيس امك رجاه ءاسنلا نمو

 . ملعأ هّللاو

 دقف هيذخ لاقو هدر دق هب اذإو ةعاسلا ىنع لجر هبيغ رمقلا ههجو نأكو هتعضو املف : ةنمآ تلاق

 ديس كنإف ىبيبح اي رشبأ لاقف هينيع نيب هلبقف مدآ هيبأ دنع ناك ةعاسلاو براخملا قراشملا هب اوفاط

 لاق نم ةرخآلا فرش ايو ايندلا زع اي لوقي وهو هبيغ ىذلا لجرلا ىضمف نيرخآلاو نيلوألا نم ىدلو

 وهو ةنجلا باوب ناوضر هنإ سابع نبا لاق ‹كئاول تحت ةمايقلا موي رشحي كتداهشب دهشو كتلاقم

 ا ES ءةوبنلا متاخب هيفتك نيب متخ ىذلا

 رهزألا دمحم دلو ربكأ هللا ربكأ هللا تلاقو «مانصألا تطقاستف ماقملا وحن موحت ةدجاس ترخو

 تبكسناو ادمحم تدلو دق ةنمآ نإو الأ لوقي ًالئاق تعمسو نيكرشملا ساجنأ نم ىبر ىنرهط نآلا

 ىنيع حسمأ تلعجف اهترجح تملظأ دق ةباحس تيأرف ةنمآ لزنم تيتأف ةمحرلا بئاحس اهيلع

Eاهل تقف اهترجح نم حرفي كمسلا ذإف هتحتفف بابلا ىست ةن اي تيدان ناظق أ  

O 

 ب هبسن یف :لصف
 نبا نعو «بسن اهيف ب هلو الإ برعلا نم ةليبق سيل : -امهنع هللا ىضر - سابع نبا لاق

 برعلا راتخا مث برعلا مهنم راتخاف مدآ ىنب مهنم راتخاف هقلخ راتخا هللا نإ» : لاق ا ىبنلا نع رمع

 لبق یلاعت هّللا یدی نیب ارون تناک اًشیرق نإ : سابع نبا لاق ؟مهنم ینراتخاف مشاه ینب مهنم راتخاف
 مث ابا مھریخ یف ینلعج مدآ ینب قلخ امل یلاعت هللا نإ : لاق زیب یبنلا نعو ماع یفلأب مدآ تلخی نأ

 نبا لاق كلذلف «اّتيب مهريخ ىف ىنلعج اًنویب مھلعج امل مث ةلیبق مھریخ یف ینلعجو لئابق مھلعج
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 دبع نب دمحم وهف مكفرشأو مكلضفأ نم ىأ ءافلا حتفب مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقل ةمطافو سابع

 دبع تنب ةكتاع همأ مساو مشاه تنب ىملس همأ مساو بلطملا دبع تنب ةمطاف هللا دبع مأ مس او هللا

 كلام نب رهف نب بلاغ نب ىؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب ىصق تنب ةكتاع اًضيأ همأ مساو فانم
 نأ جحلا باب ىف مدقتو «ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلا نب ةكردم نب ةنانك نب رضنلا نبا

 ىف ىوونلا مامإلا لاق «هَّللا لوسر دمحم مهنم نوكي نأ ىف اًعمط همساب مهءانبأ اومس ةعامج

 فلآ هل ةَ ىبنلا نأ ةيفوصلا ضعب نع ىبرعلا نب ركب وبأ ىضاقلا لقن : تاغللاو ءامسألا بيذهت

 ةلمح دنعو رابجلا دبع رانلا لهأ دنعو ميركلا دبع ةنجلا لهأ دنع ىبنلا مسا : رابحألا بعك لاق مسا

 دبع نيطايشلا دنعو باهولا دبع ءايبنألا دنعو ديمحلا دبع ةكئالملا رئاس دنعو ديجملا دبع شرعلا

 دبع رحبلا ىفو رداقلا دبع ربلا ىفو قلاخلا دبعو رابجلا دبعو ميحرلادبع نجلا دنعو ءراهقلا
 دنعو ءراقغلا دبع رويطلا دنعو ثايغلا دبع ماوهلادنعو سودقلا دبع تايحلا دنعو نميهملا

 ةراشإ.ناريتلا تأفطنا ادمحم اهيف دلو ىتلا ةليللا ىف قئاقعلا باتك ىف لاق «دمحأو دمحم نينمؤملا

 نم اهلإ هذختا نم ىلع اهدقوتل ةراشإ رانلا تلعتشا ىسيع اهيف دلو ىتلا ةليللا ىفو هتمأ نع اهئفطل
 تيأر ةشئاع تلاق ءاًموي نيسمخب ليفلا باحصأ مودق دعب ةكمب يب ىبنلا دلوم ناكو « هللا نود

 . سانلا لأسي ىمعأ ليفلا دئاق

 یک هعاضر یف :لصف

 ةدضرأ ىذعل ىبرط هللا دبع ني دمخم اذه قئالخلا رشاعم نمر لا دانم یان : سابع نبا لاق

 لاقو «ضرألا تابيط نم همعطنو ءانشاشعأ ىلإ هلمحن نحن انهلإ ريطلا تلاقف هلفك دبعل ىبوط
 نحن انهلإ ةكئالملا تلاقو ةيبرت نسحأ هيبرنو اهبراغمو ضرألا قراشم ىلإ هلمحن نحن انبر باحسلا
 ىفطصملا فرش باتك ىف لاق «ةيدعسلا ةميلح دي ىلع كلذ تيرجأ دق ىلاعت هللا لاقف هتيبرتب قحأ
 اهدالب طحق ةداعسلاب اهل هللا دارأ املف هلل دمحلا نم رثكت تناكو شيعلا نم قيض ىف ةميلح تناك

 اهرضأف ًاليلق الإ لكأت مل مايأ ةعبس اهيلع ىضمو اًمالغ تدلو مث ضرألا تابن نم لكأت تناكف

 اي ىبرشا لاقو لسعلا نم ىلحأو نبللا نم ضيبأ رهن ىلإ اهديب ذخأ الجر اهمانم ىف تأرف عوجلا

 ىف هب هللا نیدمحت تنک یذلا دمحلا انأ :لاق ءال :تلاق ینیفرعت : لاق مٹ ءاریثک تبرشف ةمیلح

 تظقيتساف تلاق كنأش ىمتكاو عساولا قزرلا اهيف كل نإف ةكم ىلإ ىقلطنا ةميلح اي ءاخرلاو ةدشلا

 بلطن اًموي انجرح مث ىنم ءاسنلا بجعتف نبللا نم ىدث لمحأ نأ قتيطأ الو ءاسنلا لمجأ نم انو

 ءاسنلا تعمس املف هعضرأ نمل ىبوط ةكمب ادولوم جرخأ دق هّللاو نأو الآ لوقي ًالئاق نعمسف تابنلا

 فيعض ناتأ ىلع نهعم تجرحخو ةرشعاوناكو ةكم ىلإ نجرخف نهجاوزأ نربخأو نعجر كلذب

 ريمحلا نم ىثنألا ىهو ناتألا زكوف ةبرح هعمو ةرجش نم لجر جرخ ذإ قيرطلا ضعب ىف انأ امنيبف
 نع هتلأسف بلطملا دبع ىنآرف ةكم انلخدو موقلا انقبسف «نيلسرملا ديس ةعضرمب ىعرسأ :لاقو
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 فوت اهل لیق اذإ ہابأت اهدعس مدعل نکلو اهیلع ضرعو الإ ةآرما قبت مل میت مالغ یدنع لاقف عیضر

 ةميلح :تلاق كمساام اهل لاقف هلاصو ريغ ىف ةبغر ىل سيلو هلاحب تيضر :تلاقف «هابأ هللا

 ىلع ىدي تعضوف اًمئان هتيأرف ةنمآ لزنم ىلإ ىنلخداف دبألا نع امهيف دعسو ملح لاقف ةيدعسلا
 هتلوانف ‹«باحسلا وه نيعلا حتفب نانعلاو ءامسلا نانعب قحل رون هنم جرخف مسبتو هينيع فف هردص

 ىف هل هنآ ملع هنأل هفاصنإو هلدع نم كلذو عنتماف رسيألا هتلوان مث ىور ىتح برشف نميألا ىيدث

 ارا تح اجلا ىلع رع ام رش نم لالجلا فهلا دعا تاق همأ نس هاندا الف ةاكيرش نللا
 مه ةلمهملا ءاحلا رسكب ةوشح . لاجرلا ةوشح نم مهريغو ىلاوملا عم ريخلا لعفيو . لالكلا لماح

 : لوقيو دشني اهلاح ناسلو هعدوت همأ تجرخو انجرخف ةميلح تلاق سانلا لفاسأ

 اوراس دق بابحألاو ربصآأ فيك مأ رادلا انب تطش دقو ليبسلا فيك

 رامقأ هنع تباغ نيح اشحوتسم هنكاس دعب ىحضأ سنألا لزنمو

 راردم شيعلاو لصتم لمشلاو انعمجت رادلاو انسحأ ناكام

 اوراس امني یبلقب نیلحارو اولحر امنيأ بلقب نينكاس اي

 راطقأو بحر مكدعب نم قاضو مكتبيغلايندلا تملظآف متبغ

 راكوأ هيوحتال شيرلا نم راع انتقرفب ىدان ىذلا بارخلا تيل

 رادلا انب تط شانبابحأ دعبو انلزانم نعاندعب ميعنلادعب

 مث تارم ثالث دجسو ةبعكلا ههجوب لبقتسا ناتألا ىلع ىدي نيب هتعضو املف : ةميلح تلاق

 : تلاقف ءاًيجع اًتأشل كل نإ كناتأ هده سيلأ ةميلح اي :ءاسنلا تلاقف «داوجلاك ناتألا انب ترم

 انآ اذإو قيرطلا ءانثأ ىف انأ امنيبف :ةميلح تلاق قاربلا بكار ىرهظ ىلع ىنع ةلفغ ىف نتنأ ناتآلا

 مكنود مكحيو :لاق مهريبك هيلإ رظن املف ةمومسم فويس مهعمو ادمحم نوركذتي اينارصن نيعبرأب
 رانب اذإو ءامسلا وحن هفرطب قمرو هينيع حتفف هادمحماو : تلقف «بولطملا وهف هولتقاف مالغلا اذه

 املف هرمأ ولعي فوسو اًتأشل دولوملا اذهل نإ : ىجوز لاقف «مهرخآ نع مهتقرحأف ءامسلا نم تلزن
 ةا دمحم راصو عرزلا انل تبنأو عرضلا انل هللا ردأو دابو رضاح لك ىلع ىداولا بصخأ انثج انلخد

 ةنمآ همأ ىلع ةميلح هب تمدق رثكأ ليقو «نيماع غلب املف ةنسلاك رهشلا ىفو رهشلاك مويلا ىف ربكي
 ىفو ةكم ءابو نم هيلع فاخأ ىنإف هب ىعجرا :اهل تلاقف «ةرهاظلا هتاكرب نم تأر امب اهتربخأف ةرئاز

 تلق اراهن ىحلا ىف ىتوخإ ىرأ ال ىلام هامأ اي :لاق ةعبارلا ىفو قيدصلا ركب وبأ دلو ةثلاثلا ةنسلا

 «ىلع مسقأو ىعرملا ىلإ مهعم جرخأ ىنيعد : لاقف كتك ربب اهايإ هللا انقزر ىتلا مانغألا نوعري مهنإ
 : ىنعملا ىف ليقو «مهعم راسو هاصع ذخأو مزحت دغلا نم ناك املف
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 یعرت هل یداژف عار ۀهفسح- ايف ىعرملا ىلإ بيبحلا راس همانغأب

 اعبرلا شحوأ دقو ارحصلا سنآ دقل اهقوسي وهو مانغألا نسحأ امف

 اعبط تعبط دق متلا رودب نأک ههجو نساحم ینعم ىلع لیمج

 عملا تط هل اغار, اا رلا رام دهل لو قأ

 ىسعرص اهب موقو ىلتق اهب موقف انب تكتف یمحلا یعار ای كنويع

 ىعرملاو بشعلا تبن ايفخ ارشو ٠ هفصو قلخلا ريح ًالامج تزحو

 ىعرجلا الو قيقعلا ىداو ىلإ بولق  تقوشتام ىمحلا ىعار اي كالولف

 ىعسسملا ركذ ام راتخم اي كالولف انبولق عار تنأ ىبيبط ىبيبح
 اج ك احلا ترف ىل كلذ للا ل و نع تاشو > اع للا عو ةه قلا

 هوخأ اهامر ةاش منغلا ىف ناكو هب ذولت مانغألاو هقبست راونألاو لبقا دق هب اذإف «قيرطلا ىلع هتاقالمل

 عقي مل عجولا نأكف اهقاس ىلع ةميركلا هديب ضبقف هيلإ ةيكاشلاك هب ذولت تلعجف اهقاس رسكف ةزمح

 الو لهسالو رجش الو رجحب رم ام هامأ اي لاق ىشرقلا كاخأ تدجو فك :ةزمح اهدلول تلاق مث

 بشعلا تبنو الإ اًعضوم ًأطي الو هللا لوسر اي كيلع مالسلا : لوقيو الإ ريط الو شحو الو لبج

 انيقس اذإو لاحلا ىف رضخي اهبكري ىتلا هتباد عضوم ىتح ىراخبلا حرش ىف ةرمج ىبآ نبا لاق « هيف
 عمج دق ميظع عبسب نحن اذإف «ةريثك هيف شوحولا داو ىلإ انلخد دقلو هالعأ ىلإ ءاملا راف رغب نم

 مالكب ملكتو ضرألا ىلع هسفن ىمرو هل عضخو مدقت ةي دمحم انيخأ ىلإ رظن املف انيلع بثيل هسفن
 متكا ىنب اي : تلاقف ءودعي دسألاو هنذأ ىف هملكو هيلإ مدقتو دمحم اي كيلع مالسلا :لاقو حيصف

 هتوخإ عم جرخي دمحم ناكو سئارعلا ىهو اتبل بخشت اهيلع مانغألا تفطع مث كلهأ نع اذه

 اودع دتشي هوخأ ءاج مايألا ضعب ىف مث تانیب تایآو تازجعم هل اوأر دقو الإ نوعجری امف هتداعک

 ام : تلقف «مسبتي ةرخص ىلع هاندجوف مهلوأ ىف انأو موقلا جرخف ىشرقلا ىخأ لتق دق هامأ اي لاقو

 ىفتك نيباومتخو ناطيشلا ظح هنم اوجرخأو ىردص اوقشف رفتن ةثالث ىنءاج : لاق ىنب اي كنأش
 ثیح هجوت هرهاظ یفو هل كيرش ال هدحو هللا متاخلا نطاب یف بوتکم : یئالعلا لاق «ةویبنلا متاخب
 ىذمرتلا عماج ىفو ةمامحلا ةضيبك ىراخبلا حيحص ىفو « ةقدنبلا لثم محل وهو روصنم كنإف تئش
 .هدجأ ملف هتسمتلا لَك تام املف ةريغصلا ةضيبلاك : ةشئاع تلاقو «ةحافتلاك

 بلق نم تليزأف ناطيشلا هيقلي امل ةلباق ةقلع رشبلا بولق ىف هللا قلخ : ىكبسلا لاق :ةدئاف
 تنك دقو هب كمدقأ ام تلاقف ةسماخلا ةنسلا ىف همأ ىلإ هب انمدقو هانلمتحاف ةميلح تلاق ةي ىبنلا

 : تلاق ناطيشلا هيلع تفوختأ : تلاقف هتصق تمتکو هتمدخ تیدآ : لاقف ‹كدنع هثكم ىلع ةصيرح

 ناسلو ةميلح تجرخف ةدشار ىقلطناو كنع هيعد ليبس هيلع ناطيشلل ام هّللاو ءالك : تلاق معن
 : لوقي ءاهلاح
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 بهلت قارفلا ران نم بلقلا ىفف بدنأو ىكبأ بابحألا ىلع ىنوعد

 بتعم فلألا قراف بصل سيلف امد یعمدأ ترج نإ ینوبتعت الو

 بكسي دخلا ىلع ىعمد اهمد نمف  هلبنب یبلق قیرفتلا ححج دقل

 برو ماف اف للا ءان كلو مكقارف رايتخاب ام ايبابحأأ

 بسحأ تنك ام نيبلا اذه ةعرسو اننيب قرضي رهدلا ىنظ ناك امو

 بھلت بلقلا یف نارینلاو مجراف مکراید یف مکدعب یفرطب لوجأ
 ىف هلاق اهامركأف رمع ةفالخو ركب ىبأ ةفالخ ىف تءاج مث اهم ركأفةوبنلا دعب ةميلح تءاج مث

 نينس نامث ىفو «ةكمب تنفدو ةنيدملاو ةكم نيب ةنمآ همأ تتام هرمع نم ةسداسلا ةنسلا ىفو «ءافشلا

 ماشلا ىلإ بلاط ىبأ همع عم جرخ امل بهارلا ةريحب هآر ةنس ةرشع ىتنثا ىفو بلطملا دبع هدج تام

 نيعبرألا ىفو هبقانم ىف ىتأيسو اهب جوزتو ماشلا ىلإ ةجيدخ ةراجت ىف جرخ نيرشعو سمخ یفو
 نيتداهشلا ىف عفرو هردص ةلاسرلاب حرشو همجن ةداعسلا قفأ ىف علطأو ةمحر نيملاعلل هللا هلسرأ

 ميظع ا ناكو 4۹ :مجنلا] )6  ندا وأ نيسوق باق ناكفإط ىنسألا لحملا ىلإ هعفرو هركذ
 نم ةحئار ىكزأو ربنعلا نم احير بيطأ مسجلاو ندبلا فيظن مشلاو حيرلا بيط ةماقلا لدعتم ةماهلا

 ةروثأم هملك عماوج ةلكاحلا ةملظلا ىف ىري اك رونلا ىف ىري ةكئالملاو نيطايشلا ىري رفزألا كسملا

 هرمآل اًميظعت هناسلب نآرقلا هللا لزنأ ةمظتنم هظافلأ رردو ةمجسنم هيناعم نويع ةروشنم همكح مئادبو

 ةردملا عم مقتنيال هملظ نمع وفعيو همرح نمل لذبيو هعنم نم ىطعيو هعطق نم لصي «هنأشو

 هعلطأو ةموتكملا رارسألا هعدوأو قئاقحلا ىلع هرهظأو قيرطلا هل هللا حضوأ هركي ام ىلع ربصيو

 «هتوربجو هئايربك ةمظع ىلإ رظنلاب هدرفأو هتوكلمو هناطلس بئاجع هدهشآو ةنوزخملا بئارغلا ىلع
 روهشم هلاهمالكو ءابضعلا هتقان ثيدحو ةيفيكلا هنع عطقنت اوند هاندأو ةفيفخلا هفاطلآب هلمشو

 ملو لكأت ملو تتام هتافو دعب اهنآ ىلع روطسم بتكلا ىف اهنع شحولا بنجتو اهيلإ بشعلا ةردابمو
 تبنأو ءاهحبذل دايعألا ضعب ىف ندبلا هيلإ تفلزأو اهحتف موي ةكم امح هتلظأو تتام ىتح برشت

 راجتسا حبذلا نمو هيدي نيب ريعبلا كربو «رافكلا نم اّرتس هل توبكنعلا جسنو راغلا ةليل ةرجش هل هللا
 اهقلطاف اهدوع دايصلا ىلإ نمضف اهدالوأ ىلإ بهذتل اهقالطإ هتلأسو اهديص نم ةيبظلا تراجتسا

 موي ترسكناو اهقتعأف هنذإب اهيلع نم مث اهقثوأ دايصلا ىلإ تداع املف اهدعو تفوأو مهتعضرف

 هيلإ دعي ملف هلجرب هبرضف ىلع یکتشاو « ملأ هب نکی مل هنأکف اهیلع لفتف مکحلا نبا قاس قدنخلا

 لهج وبأ عطقو «قباوسلا هقحلت ال هتكربب راصف قحال ريغ ةحلط ىبأل اسرف بكرو هلجأ نم عجولا

 ديجملا نآرقلا هب ءاجام ةَ هتازجعم نمو هب امم ىفشف اهقصلأو اهيلع قصبف هباحصأ ضعب دي

 هتحاصفب سرخأو لوقعم لك هملك مائتلاب قافو لوقعلا هفيلأت لقع ىذلا ديمح ميكح نم هيلع لزنملا

 ىلع هعلطأو ةرفاولا فراعملا هل هللا عمجو برض مهقانعأل هزاجيإو هزاجعإ هفيسبو برعلا ةغالب
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 نم ةعطقو ةحئاللا هراونآ نم ةحملو ةحضاولا هتازجعم نم ةذبن هذهف «ةرخآلاو ايندلا حلاصم

 هلآ ىلعو تايحتلا متأو مالسلا بيطأو تاولصلا ىكزأ هللا نم هيلعف ةحئارلاو ةيداغلا هتمارك بئاحس

 .ةرخآلا رادلا ىف هيلع دورولا موي ىلإ نيرجاهملاو راصنألا نم هباحصأو

 ديس ىلع ميلستلاو ةالصلا لضق :باب

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس نيرخآلاو نيلوألا

 حرش ىف لاق ٠١(٠ :بارحالا] ةيآلا 4 ىبتلا ىلع نوّلصي هتكئالمو هللا نإ : ىلاعت هللا لاق

 هللا نإ ظل بيطخلا لاق اذإ : ةضورلا ىف لاق اًميلست ني لوقي نأ ةيآلا هذه ةءارق دنع بحتسي بذهملا

 ىف لاق «دمحم ىلع ةالصلاب مهتاوصأ اوعفري نأ نيعماسللف ةيآلا ( ىبنلا ىلع نوُلصي هتكئالمو
 نسح ناك هنإ : ليقف ءهنع تلأسف ادعقم سرحأ صربأ ىمعأ نميلاب الجر تیأر : راكفألا ضور

 ال سابع نبا لاق كلذ هباصأف ةيآلا ( ىلا ىلع نوصي هتكئالمو هللا نإ اًموي أرقف نآرقلاب توصلا

 هركأ : كلام لاقو ىبنلا ريغ ىلع ىلصي نأ هركي ىروثلا نايفس لاقو لع ىبنلا ريغ ىلع ةالصلا زوجت

 ضوح نم ىفوألا سأكلاب برشي نأ دارأ نم :یرصبلا نسحلا لاقو ءءايبنآلا ريغ ىلع ةالصلا

 هراهصأو هتيب لهأو هتيرذو هجاوزأو هدالوأو هباحصأو هلآو دمحم ىلع لص مهللا : لقيلف ىفطصملا

 لآ ةفرعم» :زبع ىبنلا لاقو ‹«نيمحارلا محرأ اي نيعمجأ مهعم انيلعو هتمأو هيبحمو هعايشأو هراصنأو

 . «باذعلا نم نامأ دمحم لآل ةيالولاو طارصلا ىلع زاوج دمحم لآ بحو رانلا نم ةءارب دمحم

 حرش یف لاق مث «بلطملاو مشاه ونب ږی هلآ نأ بذ هلا حرشو ةضورلا ىف تيار :ةدئأف

 ‹باوصلا ىلإ برقآاذهو :ىرهزألا لاق «ةمايقلا موي ىلإ هعابتأو هنيد لهأ هلآ : ليقو بذهملا

 لثس ءافشلا ىف لاقو ‹«طقف هجاوزأ مه سابع نبا نع ىبطرقلا لاقو هيلإ نوبوسنملا هترتع :ليقو

 . ها «یقت لک» : لاق دمحم لآ نع یبنلا

 هانيتأ امف هيلع لص مهللا : لوقن نحنو دمحم ىلع ةالصلاب انرمأ انبر : ليق نإف :ىلوألا :ناتلأسم

 . لوقن فیکف هب رومأملاب

 ىلصأ ىنأ كشرع ةلمح دهشأو كدهشأ ىنإ مهللا :لوقي نيلفاغلا هيبنت ىف تيأر :باوجلاف
 ىلع كتكئالمو تنأ تيلص امك «دمحم ىلع تيلص مهللا :لوقي : مهضعب لاقو دمحم ىلع

 ىلع ىلصن نأ رهاطلا انلأسف رهاط انالومو سندلا نم رهاط ةَ هنأ سلاجملا نويع ىف تيأرو دمحم

 :دبعلا لاق اذإ ىدنعو هفلؤم لاق رهاط بر نم ةالصلا نوكتف بونذلا ةساجنب نوخطلم انأل رهاطلا

 نم دوصقملا وهو ءاعدو عرضت نييمدآلا نم ةالصلا نأل «رومأملاب ىتأ دقف دمحم ىلع لص مهللا

 ةنكمم زي هتاجرد ولع ىف ةدايزلا نكلو ةلاحم ال يهل ةدايز هللا نم ةالصلاو « هيلع ةالصلاب رمألا

 اهيف ةدايزلاو تاجردلا ولع انالوم انلاؤس نأ كش الو هجو ىأب بولطم بونذلا نارفغ ىلإ هجوتلاو
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 اولوق هباحصأل» ةي هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نإ انبونذ ةرفخمل ةلصحملا هوجولا مظعأ نم دمحم انيبنل
 .ملعأ هّللاو «رومأملاب نايتإلا نم مدقت ام ىوقي دمحم ىلع لص مهللا

 ىناهكفلا لاق ةالصلا نود ةفيرشلا ةيآلا ىف ردصملاب هيلع مالسلا ديكأت ىف ةمكحلا ام :ةيناثلا

 نسحف ةيزم مدقتلاب اهل لصح ةالصلا تمدق امل هريغ لاقو ًالوأ هتكئالمو هللا نم تدكأت ةالصلا نأل

 ميلسقلا نم هنأل «مالسلا نود هتكئالمو ىلاعت هّللا ىلإ ةالصلا تفيضأ امنإو ردصملاب مالسلل ديكأتلا

 . هتكئالم الو هللا نم كلذ حصي الو دايقنإلاو

 نوصي هتكئالمو هللا نإ ا ىنعم سابع نبا لاق « عيفشلا ىلع ةالصلا ىف عيدبلا لوقلا ىف :ةدئاف

 : ليقو «هل نوعدي هتكئالمو یبنلا ىلع محرتي هللا نإ :لیقو «یبنلا ىلع نوکرابی ی  یبثلا یلع
 .ةمحر ىبللا ريغلو ةمارك ةدايزو فيرشت ىبنلل هللا نم ةالصلا

 اهدعب ازغو مالسإلا ةجح جح نم لاق» ةي ىبنلا نع ىلع نع عيدبلا لوقلا ىف تيأر :ةدئاف

 ام هيلإ هللا ىحوأف ءداهجلا ىلع نوردقي ال موق بولق ترسكناف ةجح ةئامعبرأب هتوزغ تبتك ةوزغ

 هللا قلخ : ىلع لاقو «ةجح ةئامعبرأب ةوزغ لك ةوزغ ةئامعبرأب هتالص تبتك الإ دحأ كيلع ىلص
 نم بيطأو لسعلا نم ىلحأو دبزلا نم نيلأو نامرلا نم رغصأو حافتلا نم ربكأ اهرمث ةرجش ةنجلا
 نم الإ اهنم لكأي ال دجربزلا نم اهقروو «بهذلا نم اهعوذجو بطرلا ؤلؤللا نم اهناصغأ كسملا

 رباج نع بيهرتلاو بيغرتلا ىلع داز اميف بيبحلا ةفحت ىف تيأرو ب دمحم ىلع ةالصلا نم رثكأ
 وهو لجرلا ىلوف هدي عطقب رمأف لمج ةقرسب هيلع اودهشف ىبنلا ىلإ لجرب اوءاج : لاق هّللا دبع نب
 ئرب هنإ دمحم اي :لاقو ‹لمجلا ملكتف ءىش كتالص نم ىقبي ال ىتح دمحم ىلع لص مهللا :لوقي

 كلذل : لاقف هربخأف ؟اًمنآ تلق ام اذه اي :لاقف هب اوءاجف لج رلاب ىنیتأي نم : یبنلا لاقف یتقرس نم

 طارصلا ىلع ندرتل» لاق مث «كنيبو ىنيب نولحي اوداك ىتح ةنيدملا ككس نوقرتخي ةكئالملا تلزن

 ىلصيلو ىنركذيلف مكدحأ نذأ تنط اذإ» : لاق ب ىبنلا نعو «ردبلا ةليل رمقلا نم أوضأ كهجوو

 .ریخب ینرکذ نم هّللا رکذ لقیلو» ةباور یفو «یلع
 بألا تامف دلوب رفاس ًالجر نأ ینیوزقلا دماح یبأل مومهلا دیبمو مولعلا ديفم باتك یف :ةياكح

 همون ىف لئاق هل لاقف ءمونلا هذخأف هللا ىلإ عرضتو هدلو ىكبف ريزنخ سأر هسأر لوحتف قیرطلا یف
 «ىلوألا هتروص انددر دقو هيلع ىلص الإ هركذب عمس ام هنأل دمحم هيف عفش دقو ابرلا لكأي كوبأ ناك

 . «رانلا ىلإ هقاس هكرت نمو ةنجلا ىلإ هقاس هذخأ نمف ضرألا ىف هللا نازيم لدعلا» :ةب لاق

 مهقتعب كتمأ ىلع نمأ :لوقي ىلاعت هللا نأك ةنملا ميم ىلوألا ميملا فرحأ ةعبرأ دمحم :ةفيطل
 «كتمأل رفغا ةرفغملا ميم ةيناثلا ميملاو «كتمآ بولق ىف ىتبحم لعجا ةبحملا نم ءاحلاو «رانلا نم

 .مالسإلا نيد مهنم عزني ال ماود لادلاو
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 لاح ىلع ناک ام لاح لك ىلع هلل دمحلا لاقف سطع نم» الم ىبنلا نع سابع نبا نع :ةدئاف

 بابذلا نم ربكأ ريط رسيألا هرخنم نم هللا جرخأ هتيب لهأ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 هلل نإ رامع اي» :داب ىبنلا لاقو .«ىلئاقل رفغا مهللا : لوقيو شرعلا لوح فرفري دارجلا نم رغصأو

 ىتمأ نم دحأ سيلف ةمايقلا موي ىلإ تم اذإ ىربق ىلع مئاق وهو اهلك قئالخلا عامسأ هللا ءاطعأ اكلم

 اذك نالف نبا نالف كيلع ىلص دمحم اي لاقو «هيبآ مساو همساب ىل هامس الإ ةالص ىلع ىلصي

 ءريبكلا همجعم ىف ىناربطلا هاور «رشع ةدحاو لكب لجرلا كلذ ىلع ىلاعتو كرابت برلا ىلصيف

 فلأ فلأ هتكئالمو هيلع هللا ىلص ةدحاو ةالص ةعمجلا موي ىلع ىلص نم» : ىبنلا نع سنأ نعو
 ىف هركذ ١ةجرد فلأ فلآ هل عفرو ةئيطخ فلأ فل هنع طحو ةنسح فلأ فلآ هل بتكو « ةالص
 : لاقف ىبارعأ لخد ذإ دجسملا ىف ةي ىبنلا امنيب :اولاق « ةباحصلا نم ةعامج نعو راكفألا ضور

 وبأ لاقف قيدصلا ركب ىبأ نيبو هنيب ك ىبنلا هسلجأف خذابلا مركلاو خماشلا زعلا لهأ اي كيلع مالسلا

 ليربج ىنربخآ لاق كنم ىلإ بحأ ضرألا هجو ىلع ملعأ الو كنيبو ىنيب هسلجت هللا لوسر ای : رکب
 دمحم ىلع لص مهللا :لوقي» : لاق لوقي فيك : لاق ءهلبق دحأ ىلع اهلصي مل ةالص ىلع ىلصي هنأ

 : قيدصلا ركب وبأ لاقف ؛نيدلا موي ىلإ ىلعألا الملا ىفو نيرخآلاو نيلوألا ىف دمحم لآ ىلعو
 ىنفل اًباتك ةكئالملاو اًمالقأ راجشألاو ادادم راحبلا تناك ول» :لاق ةالصلا هذه باوث نع ىنربخأ

 هنأ ىلإ قئاقحلا ىف اًضيأ نقلملا نبا هركذو ؛ةالصلا هذه باوث غلبت ملو مالقألا ترسكناو دادملا

 ىلع لصو هيلع لصي مل نم ددع دمحم ىلع لصو هيلع ىلصي نم ددع دمحم ىلع لص مهللا : لاق
 راونألا هرون نم ىذلا دمحم ىلع لصو راتخملا دمحم ىلع لصو هيلع ةالصلا بجت امك دمحم

 ىلع لص نم» الب ىبنلا لاقو «راربألا هتيب لهآ ىلعو دمحم ىلع لصو راطقألا ههجو عاعشب قرشأ

 ءىش قبي مل هيلع هللا ىلص نمو هللا هيلع ىلص ةكئالملا هيلع تلص نمو هللا ةكئالم هيلع تيلص

 ىلص الإ ماعنألاو عابسلاو رويطلاو تابنلاو راجشألاو راحبلاو عبسلا نيضرألاو عبسلا تاوامسلا ىف
 ةرم دمحم ىلع ىلص دبع نم ام» :لاق ةي ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -ةريره ىبأ نعو ««هيلع

 كأرقا نالف نبا نالف نإ هل لوقيو «نيع ةفرط نم عرسأ ةالصلا كلت غلبي اكلم هللا ثعب الإ ةدحاو

 ةنجلا تلخدل رشعلا هذه نم ةدحاو كل تناك ول : هل لقو ارشع ىنع هغلب :لوقيف مالسلاو ةالصلا

 ىلص نالف نبا نالف نإ :لوقيف «شرعلا ىلإ ىهتني ىتح كلملا دعصي مث ىطسولاو ةبابسلاك ىعم
 رشعلا هذه نم ةدحاو كل تناك ول هل لقو ارشع ىنع هغلب : ىلاعت هللا لوقيف ةدحاو ةرم دمحم ىلع
 لك نم هللا قلخي مث «نييلع ىف اهولعجاو ىبن ىلع دبع ةالص اومظع لوقي مث ءاّدبأ رانلا كتسم امل
 ةئامشلث هجو لك ىف ًاهجو نوتسو ةئامشلث سأر لك ىف اًسأر نوتسو ةئامشلث هل اكلم فرح لکب ةالص

 دمحم ىلع ىلص نمل كلذ باوث بتكيو ىلاعت هللا حبسي اًناسل نوتسو ةئامشلث مف لك ىف امف نوتسو
 و ا ةالصلاب اوأدباف ةجاح هللا متلاس اذإ» اب ىبنلا لاقو ب

 ءاعد لك» ةي ىبنلا لاق لاق بزاع.نب ءاربلا نعو «ىرخألا دريو امهادحإ ىضقيف نيتجاح
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 ىبنلاب رظنلا تفدحأ لاق بنطملا دبع نب سابعلا نعو دمحم ىلع لصي ىتح ءامسلا نع بوجحم
 كتيأر اًموي نيعبرأ نبا تنأو ةميلح كتعضرأ امل معن : تلق ؟ةجاح نم له معاي» :لاقف

 نأ تدرأف نميألا ىبناج ىف طامقلا ىنصرق مع اي : لاق ءاهمهفأ مل ةغلب كبطاخيو رمقلا بطاخت

 ءاربخلا ىلع ءارضخلا هللا بلق ضرألا ىلع ةرطق كعومد نم رطق ولف كبت ال : رمقلا ىل لاقف ىكبأ

 نأ تدرأف رسيألا ىبناج ىف طامقلا ىنصرق : لاق ءمعن :لاق ؟مع اي كديزأ : لاقف «سابعلا قعصف

 ضرألا قشنت مل ضرألا ىلع ةرطق كعومد نم عقو نإف هللا بيبح اي كبت ال :رمقلا ىل لاقف ىكبأ
 نبا تنأو كلذ ملعت تنكأ : لاقو سابعلا قفصف «ىتمأ ىلع ةقفش تكسف ةمايقلا موي ىلإ ءارضحخ نع

 انأو ظوفحملا حوللا ىلع ملقلا ريرص عمسأ تنك دقل هديب ىسفن ىذلاو مع اي» : لاقف ؟اموي نيعبرأ

 ىبن فلآ ةئام ثعبي هللا نإ هديب ىسفن ىذلاو :لاق ءمعن :لاق ؟معاي كديزأفأ ءاشحألا ةملظ ىف

 امل هنإف ىسيع الإ ةنس نيعبرأ وهو هدشر غلب ىتح ىبن هنأ ملع ىبن مهيف ام ىبن فلآ نيرشعو ةعبرأو
 : لاق «معن :لاق ؟مع اي كديزأفأ . كيخأ نباو باتكلا ىناتأ دق هللا دبع ىنإ لاق همأ فوج نم لزن

 مهيصحي ال ام ةكئالملا نم اهألمو عبسلا تاوامسلا ىف لابج عبس هللا قلخ نينثإلا ةليل تدلو امل

 تركذ دبعل مهسيدقتو مهحيبست باوث لعجيو ةمايقلا موي ىلإ هنوسدقيو هللا نوحبسي ىلاعت هللا الإ
 لاق . عوضوم وهو حلملا دراوش ىف هركذ «ىبنلا ىلع ةالصلاب سابعلا ءاضعأ جعزأف ىلصف هيدي نيب

 هللا نإ» : ىبنلا لاقو «سبايو بطرو ردمو رجح لك هل دهش اهب رهجو ةالص لص نم» لب ىبنلا

 هللا لوقيو كل هللا رفغ ال ناكلملا لاق الإ ىلع ىلصي الف دبع دنع ركذأ الف نيكلم ىربقب لكو
 .«نيمآ ةكئالملا لوقيو كل هللا رفغ ناكلملا لاق الإ ىلع ىلصيف دبع دنع ركذأ الو نيمآ هتكئالمو

 نم :لاق .هَّللا لوسر اي ىلب :اولاق !سانلا لخبأب مكربخأ الآ لاق» :لک یبنلا نع رذ یبآ نعو
 لك ليخبلا نإ» ب ىبنلا نع ءافشلا ىف تيأرو “سانلا لخبأ كلذف ىلع لصي ملف هدنع تركذ

 ىلع هيف نولصي ال اًسلجم موق سلجي ال» :ب ىبنلا لاقو «ىلع لصي ملف هدنع تركذ نم لخبلا

 ك ىبنلا لاقو «ىلع ىلص نمك باوثلا نم اوري مل ةنجلا اولخد نإو «ةرسح مهيلع ناك الإ دمحم
 ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ ةيريشقلا ةلاسرلا ىف لاق «ةنجلا قيرط ًاطخأ دقف ىلع لصي ملف هدنع تركذ نم»

 ىنتبجأ ىتح ناسل فالآ ةرشعو ىمالك تعمس ىتح عمس فالآ ةرشع كيف تلعج ىنإ» ىسوم

 ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ اهريغ ىفو ب دمحم ىلع ةالصلا ترثكأ اذإ ىلإ نوكت ام بحأو

 كينيع ىلإ كرصب رون نمو كندب ىلإ كحور نمو كناسل ىلإ كمالك نم كيلإ برقآ نوكأ نأ ديرتآ»
 ماصتعالاو ذالملا ىف تيأرو «دمحم ىلع ةالصلا نم رثكأف لاق «ةمايقلا موي شطع كلاني ال نأو

 قلفني ملف تارم رشع رحبلا هاصعب برض -مالسلا هيلع -ىسوم نأ مالسلاو دمحم ىلع ةالصلاب

 تيأرو « هللا نذإب قلفناف هبرضو دمحم ىلع ىلصف دمحم ىلع لص ىسوم اي هيلإ هللا ىحوأف رحبلا
 الإ تم انآ اذإ ىلع ملسي دحأ نم مكنم ام» :لاق ةي ىبنلا نأ بازحألا ةروس ىف ىبطرقلا ريسفت ىف

 هيلع و :لوقأف ءمالسلا كيلع أرقي نالف نبا نالف اذه دمحم اي : لوقيف ليربج عم همالس ینءاج
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 عم لكوم كلم نم مك هللا لوسر اي :نامثع لاق دعرلا ةروس ىف لاقو «هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا
 كتيصان ىلع كلمو كفلخ كلمو كيدي نيب كلمو كلامش نع كلمو كنيمي نع كلم» : لاق دبعلا

 ناظفحي ال كيتفش ىلع ناكلمو «همصق هللا ىلع ربجت.اذإو هعضو ربكت اذإو « هللا هعفر عضاوت اذإف
 كينيع ىلع ناكلمو كبلق ىف لخدت ةبحلا عدي ال كمف ىلع كلمو «دمحم ىلع ةالصلا الإ كيلع

 ىلاعت هللا نإ دمحم اي» : ليربج لاق ةدايز دهزلا باب ىف مدقتو ؛ىمدآ لك عم كالمأ ةرشع ءالؤهف

 ‹«ليربج ىمسا تفرعف لیرہج ای ینادان مث یمسا ام یردأ ال ةنس فالآ ةرشع تشکم ینقلخ امل

 ةرشع هتدجمف یندجم : لاق مث ةنس فالآ ةرشع هتسدقف ! ىنسدق :لاقف كيبل مهللا كيبل : تلقف

 ارطس تيأرف شرعلا قاس نع ىل فشك مث ةنس فالآ ةرشع هتدمحف ىندمحا لاق مث ةنس فالآ

 هللا لوسر دمحم نم بر اي : تلقف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال وه اذإف هایِإ ینمهفف اًبوتکم
 ليربج اي اًرمق الو اًسمش الو اًران الو ةنج تقلخ ام هالول لب كتقلخ ام دمحم الول ليربج اي :لاقف

 . «ةنس فالآ ةرشع هيلع تيلصف دمحم ىلع لص

 قاروآ ددع دمحم ىلع لص مهللا : تلقف عيبرلا مايآ تجرخ : نيحلاصلا ضعب لاق :ةياكح

 دمحم ىلع لصو راحبلا رطق ددع دمحم ىلع لصو رامثلاو راهزألا ددع دمحم ىلع لصو راجشألا

 ةباتك ىف ةظفحلا تبعتآ فتاه ىب فتهف راحبلاو ربلا ىف ام ددع دمحم ىلع لصو «رافقلا لمر ددع

 . رادلا ىبقع معنف ندع تانج رافغلا ميركلا نم تبجوتساو رامعألاو رهدلا رخآ ىلإ تلق ام باوث

 تطاحأ دق ةباؤذ هسأر ىلع شرعلا تحت اكلم ىلاعت هللا قلخ لتاقم لاق :ىلوألا :دئاوف

 ب ىبنلا ىلع دبعلا ىلص اذإف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال اهيلع بوتكم الإ ةرعش نم ام «شرعلاب
 . هل ترفغتسا الإ ةرعش قبت مل

 نب نيدلا باهش فراعلا خيشلا همانم ىف ىآرف لوب رصح نيحلاصلا ضعبل لصح :ةيناشلا
 حور ىلع ملسو لص مهللا : لق ؟برجملا قايرتلا نم تنأ نيأ : لاقف كلذ هيلإ اكشف نالسر

 دسج ىلع ملسو لصو بولقلا ىف دمحم انديس بلق ىلع ملسو لصو حاورألا ىف دمحم انديس

 اهركذ نم رثكأ ظقيتسا املف «روبقلا ىف دمحم انديس ربق ىلع ملسو لصو داسجألا ىف دمحم انديس
 ىف مدقتو ء«لوبلا رصح نم عفني بيلحلا عم لجفلا نأ ءاعدلا باب ىف مدقت دقو «ىلاعت هللا هافاعف

 . ةلعلا هذه نم عفني هقرو نأ مركلا باب

 تيآرف قرغلا ىلع انفرشاف حيرلا انيلع تفصعف بكرم ىف تنك : نيفراعلا ضعب لاق :ةثلاثلا

 عيمج نم اهب انيجنت ةالص دمحم ىلع لص مهللا : نولوقي مهل لق :لاقف ىمانم ىف غب ىبنلا
 كدنع اهب انعفرتو تاثيسلا عيمج نم اهب انرهطتو تاجاحلا عيمج اهب انل ىضقتو تافآلاو لاوهألا

 تظقيتساف تامملا دعبو ةايحلا ىف تاريخلا عيمج نم تاياخلا ىصقأ اهب انغلبتو .تاجردلا ىلعأ

 دقعلا لحت اهنإف ىلع ةالصلا نم اورثكأ» ةي ىبنلا لاقو «ىلاعت هللا نذإب حيرلا نكسف اعيمج اهانلقف
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 ثعبي سيمخلا موي ناك اذإ :لاق يب ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -ةريره ىبآ نعو بركلا «جرفتو
 سانلا رثكأ ةعمجلا ةليلو سيمخلا موي نوبتكي بهذ نم مالقأو ةضف نم فحص مهعم ةكئالم هللا

 ةعبرأ مهئاكب نإف ةنس مهئاكب نع مكلافطأ اوبرضت ال» :ب ىبنلا نع «سابع نبا نعو «ىلع ةالص
 اورثكأ» ةي لاقو «مهيدلاول ءاعد رهشأ ةعبرأو دمحم ىلع ةالص رهشأ ةعبرأو هللا الإ هلإ ال رهشأ

 ةليل الإ مكتالص ةكئالملا ىنغلبت مايألا رئاس ىف نإف ةممجلا ةليلو «ةعمجلا موي ىلع ةالصلا نم
 ‹نيلفاغلا هيبنت ىف ىدنقرمسلا هركذ «ىنذأب ىلع ىلصي نم ةالص عمسأ ىنإف ةعمجلا مويو ةعمجلا

 هلآ ىلعو ىمألا ىبنلا دمحم ىلع لص مهللا رصعلا ةالص دعب ةعمجلا موي لاق نم» :ةب هنعو

 مهللا :لاق نم» لب ىبنلا نع سن نعو ««ةنس نينامث بونذ هل هللا رفغ ةرم نينامث ملسو هبحصو

 «دعقي نأ لبق هل رفغ اًمئاق ناک نإو «موقي نأ لبق هل رفغ ادعاق ناکو دمحم لآ یلعو دمحم ىلع لص

 ؟كلذ ملو هللا لوسر اي :ليقف قيرطلا نوئطخيف ةنجلا ىلإ ةمايقلا موي ماوقأب رمؤي» :لإ ىبنلا نعو
 . «اولصي ملو یمساب اوعمس :لاقف

 ىبنلا نع سنأ نعو «ىنافج دقف ىلع لصي ملو رمحألا درولا مش نم» :ةالع ىبنلا نع :ةعبارلا

 مشيو هللا ءاهب ىلإ رظني نأ دارأ نمف «هئايبنأل اًحير هلعجو هئاهب نم رمحألا درولا هللا قلخ» :ب

 .«رمحألا درولا ىلإ رظنيلف ءايبنألا ةحتار

 ةنطابلا ءاضعألا ىوقيو رفصلا باحصأل عفان درولا مش نم : بطلا باحصآ لاق :ةسماخلا

 نم ةيقوأ ىف اهدربو نيحط ةيقوأ ىف اهنجعو ةدرو نيعبرأ ذخأ نمو راحلا عادصلاو ىمحلا نكسيو
 ىوقيو بلقلا دشيو توصلا نسحي درولاو ءام برشو ًالدتحم ًالاهسإ تلهسأ بورخلا بر
 . ةليوطلا ىمحلا نم عقنيو دبكلا ىوقي درولا صرقو «ةدعملا

 ناك هنأل زرألا لكأ دنع ىبنلا ىلع ةالصلا راثكإ بحتسي مالسإلا ةعرش باتك ىف تير :ةفيطل

 نع ىلع نعو ءاّبح راصف تتفت رونلا هنم جرخ املف لإ دمحم رون هيف هللا عدوأ ةنجلا ىف ارهوج

 هلوق ىف ىلع نعو «هيف ءاد ال ءافش هنإف زرألا الإ ءافشو ءاد ضرألا هتجرخأ ءىش لك ُب ىبنلا

 زرألا اولك ةي ىبنلا نع ةكربلا باتك ىفو زرألا هنإ ء[۹٠ :فهكلا] ( اماَعْط ىَكْزأ اهيا رظنيلف ظ : ىلاعت
 . ةكرب هنإف

 دجوو هلام فصن دحاو لك ذخأ تام املف نانبا هلو خلب ةنيدم ىف لاملا ريثك لجر ناك :ةياكح

 : ريبكلا لاقف ةدحاو ةرعش تيقبو ةرعش دحاو لك ذخأف ةي ىبنلا رعش نم تارعش ثالث ةكرتلا ىف

 امہ تارعشلا ہذه ذخأت نأ كل له : ريبكلا لاقف وإ ىبنلل اًميظعت اهعطقن ال : ريغصلا لاقو اهعطقن

 هلك لاملا بهذ ةدم دعب مث «لاملا عيمج ريبكلا دخأو اهذخأف معن : لاق ؟ثاريملا نم هقحتست

 اهيلع ترثآو تارعشلا ىف تدهز مورحم اي : لاقف «هلاح هيلإ اكشف مانملا ىف ىبنلا ىأرف اًريقف راصو

 ظقيتساف ةرخآلاو ايندلا ىف اًديعس هللا هلعجف اهآر اذإ ىلع ىلصي وهف اهذخأ هنإف كوخأ امأو ءايندلا
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 ةكرب تيبلا اذه ىف هللا لعج الإ تيب ىف دمحم مسا ناك امو «هلايع ةلمج نم راصو هيخأ ىلإ ءاجو

 اي ليلجلا دبع تنب ةميلح تلاقو اًركذ هللا هقزر ادمحم ىمسي نأ یونو ًالماح هتجوز تناک نمو

 اهدلو شاغو ثلعفف ا دهحم ةي نأ كيل هلل لجا لاقف دلو ىل قيمت ال ةا رفا تإ هللا لوس

 هنعو «اهجو هل وحبقت الو سلاجملا ىف هل اوعسوأو هومركاف ادمحم متيمس اذإ :ةيلاقو «منغو

 كرابي مل الإ مهتروشم ىف هولخدي ملو دمحم همسا لجر مهيفو ةروشم ىف موق عمتجاام» ةي
 . مهل

 املف «لعفي الف ةبوتلاب هرمآ تنكو هسفن ىلع فرسم راج ىل ناك : نيحلاصلا ضعب لاق :ةياكح

 عفر نم لوقي هتعمسف اًتدحم ترضح : لاق ةلزنملا هذه تلن مب :هل تلقف «ةنجلا ىف هتيأر تام

 مهتاوصأ موقلا عفرو هيلع ةالصلاب ىتوص تعفرف ةنجلا هل تبجو ويب هللا لوسر ىلع ةالصلاب هتوص

 ايندلا ىف ةالصلاب جض نم» :لاق ب ىبنلا نأ بذعلا دروملا ىف تيأرو «نيعمجأ انل هللا رفخف

 هللا ىضر -ىوونلا مامإلل راكذألا ىف تيأرو «ىلعلا تاوامسلا ىف هيلع ةالصلاب ةكئالملا تجض

 ىلبشلا لاقو «هريغو ىدادغبلا بيطخلا هيلع صن دمحم ىلع ةالصلاب توصلا عفر بحتسي : -هنع

 نيكلملا لاؤس دنع ىناسل دقعنأ :لاقف «هلاح نع هتلأسف مانملا ىف هتيأرف ىناريج نم لجر تام

 «باوجلا ىنملعو ىلع لحد دق صخشب اذإو كلذك انآ امنييف اًملسم تم تسلأ : ىسفن ىف تلقف

 الب دمحم ىلع كتالص ةرثك نم تقلخ كلم انأ : لاق تنأ نم :هل تلقف

 نيحو ًارشع حبصي نيح ىلع ىلص نم» :ب ىبنلا لاق -هنع هللا ىضر ادردلا وبأ لاق :ةدئاف
 ءارحصلا ىلإ اًموي جرخ ب ىبنلا نأ ىورو «ىناربطلا هاور ةمايقلا موي ىتعافش هتكردأ ارشع یسمی

 هيلإ دوعأو ىدالوأ عضرأ ىتح ىليبس ىلخي نأ هلأسا هللا ىبن ای : تلاقف ةيبظ داص دق اًيبارعأ دجوف

 اهدالوأ ىلإ تءاجف ىبارعألا اهلسرأف «كيلع لصي ملف هدنع تركذ نمم ارش نكأ هيلإ دعأ مل نإو

 لوسر ةنامض ىفوت ىتح مارح انيلع كنبل اولاقف اهنمض لب هللا لوسر نإو ءربخلا مهيلع تصقو

 ربق دنع اًموي تنك : مهضعب لاق «ملسأو دايصلا اهقلطاف ةلسلسلا ىف اهسأر تلخدأ ىتح تءاجف هللا

 تعجر مث هيلع ملست اهنأك اهسأرب تراشأو ربقلا مامأ تراص تلحخدو تلبقأ دق ةيبظب اذإو ايب ىبنلا

 نعو «ةيبظلا كلت لسن نم ةيبظلا هذه نأ كش الو فيرشلا ربقلا اهرهظ لوت ملو اهزجع ىلع

 ىبس نم رثكت دوهيلا نإف تبسلا موي ىلع ةالصلا نم اورثكأ إب ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -ةفيذح
 نميف ةمايقلا موي عفشيف ةعافشلا هل تلحو رانلا نم هسفن قتعأ دقف ةرم ةئام هيف ىلع ىلص نمف «هيف

 ىحور ىلع هللا در الإ ىلع ملسي دحا نم ام» ڈاک یبنلا نع -هنع هللا ىضر -ةريره ىبأ نعو «بحأ

 در لجأل هحور هيلع هللا در ةي نفد امل هنأ هانعم ىكبسلا مامإلا لاق «-مالسلا هيلع - درأ ىتح

 نوكي له شرعلا تحت ةي ىبنلا دوجس نع ىنيقلبلا مامإلا لئسو هيلع ملسي نم ىلع مالسلا
 هتراهط لطبت مل هربق ىف ىح هنأل لسغلا ةراهطب نوكي معن : لاقف ءةراهطب نوكي معن : لاقف «ةراهطب

 .هدنسم ىف دمحأ مامإلا هيلع صن ءايندلا عمج نم ةعمجك دوجسلا ردقو ةي
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 هّللا لوسر اي :لاقف مانملا ىف ةا ىبنلا ىأر مهضعب نأ : جاهنملا حرش ىف یریمدلا لاق :ةدئاف
 نم هبلقو كلامج نم هينيع تألم ىذلا دمحم ىلع لص مهللا لق : لاق «كيلإ ةالصلا بحأ ىنملع

 هيلع مالسلاو «ةيماحلا رانلل درابلا ءاملا نم بونذلل قحمأ ةا هللا لوسر ىلع ةالصلا : -هنع هللا

 مالسلاو ةالصلاب نالباقي ىبنلا ىلع مالسلاو رانلا نم قتعلاب لباقي قتعلا نأل باقرلا قتتع نع لضفأ

 . هللا نم

 یلاعت هلوق :باب
 . ١[ :ءارسإلا] ( اصقَألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم ايل هدبعب یرسُا یذّلا احبس

 لك نع ىلاعت هللا هيزنت وه لاقف هللا ناحبس ريسفت نع لئس ب یبنلا نأ باتکلا لوأ مدقت
 هريل حلصي ال هللا ركذ وهف هل ىغبني ال ام لك نع هدعب هَّللا ناحبس ىتعمف دعابتلا هلصأو «ءوس

 برالإ هليوأت ملعيال هيلإ هللا یحوأف كحبس نم ءازج ام براي :-مالسلا هيلع -ميهاربإ لاقو
 كلملا اوحبس سانلا اهيأ خرصي خراصو الإ دابعلا هيف حبصي حبص ام» لم ىبنلا لاقو نيملاعلا

 رون نم بارح مهيديأب رون نم ليخ ىلع رون نم ةكثالم هلوح نم رحب نإ :ب لاقو «سودفلا
 ناحبس توربجلاو ةزعلا ىذ ناحبس توكلملاو كلملا ىذ ناحبس نولوقيو رحبلا لوح نوحبسي

 وأ ةرم رهش ىف وأ ةرم موي ىف اهلاق نمف «حورلاو ةكئالملا بر سودق حوبس ‹تومي ال ىذلا ىحلا

 نم رف وأ جلاع لمر لثم وأ «رحبلا دبز لثم تناك ولو هبونذ هللا رفغ ةرم هرمع ىف وأ ةرم ةنس ىف
 .فحزلا

 نم فاقلاو ءابلاو نيسلا مض حصألا : تاغللاو ءامسألا بيذهت ىف ىوونلا مامإلا لاق :ةدئاف

 كرابملا ليقو «رهطملا سودقلاو « ةيهولألاب قيلي ال ام لك نعأربملا حوبس ینعمو «سودقو حوبس

 . ملعأ هّللاو ءاًحوبس

 بحاأف بجع كلذ نم هلخادف حبصأ ىتح ةليل هللا دبع -مالسلا هيلع -ىسوم نأ ثيدحلا ىفو

 انأو ةحرابلا كتدابع كتبجعأ ىسوم اي :لوقي «عدفضب اذإو رحبلا ىطاش ىلع رمف كلذ هيري نأ هّللا

 نم ناحبس لوقأ : تلاق «كحيبست ام كقطنأ ىذلا قحب لاقف هسدقأو هّللا حبسأ ماع ةئامعبرأ ذنم

 ىف وأ ةرم موي لک یف هب حبس نم» :45 ىبنلا لاق مث ء«ناسلو ةفش لكب هل حبسي نم ناحبس لابجلا

 فلأ جح وأ ليعامسإ دلو نم ةمسن فلأ هلل قتعأ نمك هل هللا بتك ةرم ماع لك ىف وأ ةرم رهش لك
 ركذ ىف ام رجاتلا ملعي ولو هترامإ كرتل هللا ركذ ىف ام ريمألا ملعي ول» اب ىبنلا نعو «ةروربم ةجح
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 ةرشعدحاو لك باصأل ضرألا لهأ ىلع مسق ةدحاو ةحيبست باوث نأ ولو هتراجت كرل هللا

 هقزر یف هل عضوو هودع ىلع رصنیو هرمع یف هل سنی نآ هرس نما :دا ىبنلا نعو «ايندلا فاعضأ

 غلبمو ملعلا ىهتتمو نازيملا ءلم هللا ناحبس ىسمي نيحو حبصب نيح لقيلف ءوسلا ةتيم ىقويو
 هللا الإ هلإ الو شرعلا ةنزو اضرلا غلبمو ملعلا ىهتنمو نازيملا ءلم هللا دمحلاو شرعلا ةنزو اضرلا

 غلبمو ملعلا ىهتنمو نازيملا ءلم ربكأ هّللاو شرعلا ةنزو اضرلا غلبمو ملعلا ىهتنمو نازيملا ءلم

 ءالبلا عفدت اهنأ ةرجش فلأ هل سرغ هدمحبو هللا ناحبس لاق نم :سنأ لاقو «شرعلا ةنزو ىضرلا
 . ةقدصلا لاح

 . ةبوثملا ءالب ال ةبوقعلا ءالب عفدت :ىناثلا

 قيرط ىلع هلدت لاد ءةرخآلاو ايندلا هراكم نم اهبحاص نوصت داص فرحأ ةعبرأ ةقدصلا :ةدئاف
 . تاحلاصلا لامعألا ىلإ هيدهت ءاهو لجو زع هبر ىلإ هبرقت فاقو ءةاجنلا

 انأ : تلاقف تنأ نم : لاقف هللا كراجأ ىنرجأ تلاقف ةيح تيأر : نيحلاصلا ضعب لاق :ةياكح

 لجرلا عجرف اهدجي ملف اهنع هلأسف فيس هعم لجرب اذإف هفوج تلحخدف هاف اهل حتفف ديحوتلا لهأ نم

 كنآأل تلاق ؟ملو :لاق «هريغ وأ كدبك ىف كتبرض تئش نإ لجرلل ةيحلا تلاقف ءاج ثيح نم

 اًيش همعطأف كلم هيلع لزنف اربق ىل رفحأ ىتح ىنيلهما :اهل لاقف هلهأ ريغ عم فورعملا تلمع

 . ةيحلا عم هتلعف ىذلا فورعملا انآ : لاق ؟تنأ نم لاقف ءاعطق ةيحلا تلزنف

 فورعملا :لاق ؟وهام :ليق ءرانلا هلكأت ال ءىش نم اورثكتسا :-مالسلا هيلع ىسيع لاق

 لهآ مه ايندلا ىف ركنملا لهأو ةرخآلا ىف فورعملا لهأ مه ايندلا ىف فورعملا لهأ» ثيدحلا ىفو

 مهنأ هانعم ليق ‹طسوألا ىف ىناربطلا هاور «فورعملا لهأ ةنجلا لخدي نم لوأو ةرخآلا ىف ركنملا

 مهفصو ليقو هللا لجأل فورعملا باحصأ ايندلا ىف اوناك امك هلل فورعمل ًالهأ ةرخآلا ىف نونوكي
 ل4 ىبلا لاق ءةمألا هذه نم نيبنذملل مهتانسحب ةرخآلاو ايندلا ىف مهلاومأب اومركت مهنأل كلذب

 مهبساحيف موقب هللا ىتأيو باسح ريغب ةنجلا مهلخديف ىتمأ نم موقب هللا ىتأي ةمايقلا موي ناك اذإ»

 ءیش مکتائیس یف دیز له لوقیف 5 دمحم انیبن نولوقیف مکیبن نم یدابع ای :ىلاعت هللا لوقيف

 ملاكا ناک ن یخ ىدا اب لوقا نولو ا: ی کک ج نبت لھ لوقف ال نولو
 مهوعديف باسح ريغب ةنجلا مهلخدأ نيذلا جارخإب ناوضر هللا رمأيف «كب اننظ نسح ىلع نولوقيف

 مكتانسح نم مهل اوبهف مهتانسح ىلع مهتائيس تداز دق 5 دمحم ةمأ نم مكناوخإ ءالؤه لوقيف

 ىفو «ةرخآلا فورعملا لهأ مه ايندلا ىف فورعملا لهأ لاق كلذلف «ةنجا! نولخديف مهل نوبهيف

 ك هللا لوقي دسألا نإ : ثيدحلا

 نمو هوطعأف هّللاب مكلاس نمو هوذيعأف هّللاب مكذاعتسا نم» الب لاق :ىلوألا :ناتدئاأف

 نآ اوملعت یتح هل اوعداف اودجت مل ناف «هوتفاکف اًدورم مکیلإ یدسأ نمو هوریجأف هّللاب مکراجتسا
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 رکاش یلاعت هّللا ناف «هل مترکش دق نآ اوملعت یتح یناربطلا ةياور یفو دواد وبآ هاور «هومتافاک دق

 نم سماخلا بابلا ىف ىزارلا هاکح «هّللا دمحی مل سانلا دمحي مل نم» :ةب لاقو «نيركاشلا بحي

 ثيدح لاقو ىذمرتلا هاور «سانلا ركشي ال هللا ركشي ال نم» :لب ىبنلا لاقو «ةحتافلا ريسفت

 نبال ةعيرذلا باتك ىف تيأرو جارعملا ةليل وه : ليقو «ءاهلا : بيهرتلاو بيغرتلا ىف لاق حيحص

 Y]» :مجلا] 4 مكبحاص لص ام : هلوقب هطوبه ىف هيلإ مهفاضأ فيك : لیق ناف ‹ىرخأ ةلأسم دامعلا

 هدصقم هجورع یف ناک هنأل :لیق ١ :ءارسإلا] ( هدبعب ىرسأ ىذّلا ناحبس إل : هلوقب هيلإ هفاضأو

 كلهتف ةبسانم هبر نيبو دبعلا نيب نأ مهوتم مهوتي ال ىتح : ليقو «قلخلا هدصقم هطوبه ىفو قحلا
 . مالسلا هيلع -ىسيع ةمأ تكله امك هتمأ

 دنع هسفن دمحو ءارسإلا دنع هسفن هللا حبس فهكلا ةروس ىف ىزارلا ريسفت ىف تيأر :ةفيطل

 ةي هب ءارسالاف هلامك تاجرد رخآ باتكلا لازنإو ةَ هلامك تاجرد لوأ ءارسإلا نأل «باتكلا لازنإ

 نأ كش الو «ةيرشبلا حاورألا نم هريغل ًالمكم هنوك ىضتقي باتكلا لازنإو لامكلا لوصح ىضتقي

 ماقمو ةيادب حيبستلا ماقمف هريغل اًملعم اًملاع نوكي نأ دبعلا تاماقم ىلعأ نأل لمكأ ىناثلا اذه

 نم لضفأ ةماعلا عفانملاو ةماع باتكلا عفانمو ك هب ةصاحخ هعفانم ءارسإلا نأل وأ ةياهن ديمحتلا

 بوصنم وهو ديكأتلل ليللاب الإ نوكي ال ءارسإلا نأ عم (الّيَل] : ىلاعت هلوقو ءةصاخلا عفانملا

 بيغلاب ناميإلا نأل راهنلا نود ًاليل هب ىرسأ : ليقو « ليللا ضعب ىف ءارسإلا نأل هركنو ةيفرظلا ىلع

 : ليقو «هدنع صاخ وه نم الإ اليل هترضحل وعدي ال كلاملا نأل : ليقو «ةداهشلاب ناميإلا نم ىوقأ

 : ىلاعت هلوقب هرطاخ رسكنا هنأل ليللاب هب ىرسأ ليقو «ليللاب الإ نوكي ال ردبلاو ردب لب ىبنلا نأل

 نم قلخ ليللا نأل :ليقو «هيف الڳ دمحم جورعب هللا هربجف ء١١ :ءرسإلا] ليلا ةيآ انوحمف إب

 للا ةذإباهج راف اة رسم ةه اهف دحر ةجلا رج لامل كلذوراثلا نم ىل راينلاو جلا

 اهنم قلخف ىلاعت هللا نذإب اهجرخأف ءاضيب ةعمل اهيف دجوف رانلا لخد مث ليللا اهنم قلخف ىلاعت

 اهنايب مدقتو ةعمجلا موي ةباجإلا ةعاسبو تاولص ثالثب ليللا ىلع رختفا راهنلا نأل :ليقو «راهنلا
 ةكرحلا ىلو نوكسلا كلو ةظقيلا ىلو مونلاو ةلفخلا كل ليللا اهيأ راهنلا لاقف ناضمر مايصو اهباب ىف

 ترختفا نإ ليللا لاقف «ةرخافملا كيلع ىلف ةرهابلا سمشلا علطت ىفو ةكرب نم ةكرحلا ىف مكو
 تقو نيبحملا بارش نم تنأ نيأف ةركفلاو دجهتلا لهأ ةرضحلا لهأ بولق ىف ىسمشف كسمشب

  ةلفان هب دجهَحُف ليلا نمو :  لاعت هلوق نم تنأ نيأ ىفطصملا جارعم نم تنأ نيأ افصلاو ةولخلا

 نم تنأ نيأ «بهاوملا اهيف ىتلا ردقلا ةليل نم تنأ نيأ كلبق ىبر ىنقلخ امل تنأ نيأ .[۷ :ءارسإ]

 مف © لّمَرمْلا اهي اي : ىلاعت هلوق نم تنآ نیآ بئات نم له لئاس نم له : ةليل لک یلاعت هلوق
 اليل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس ] : ىلاعت هلوق نم تنأ نيأ ء[١١ :لمزملا] ( م اليل الإ ليلا
 ادهاَش كاتلسرأ اإ ىبنلا اهيأ اي : ىلاعت هلوق ىف اًجارس ىلاعت هللا هامس مل ليف نإف ء[١ :ءارساإلا]
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 اًسمش هامس امو ٠٤١ ٤١[« :بازحالا] 4 © ارم اجارسو هنذإب هللا ىلإ ایعادو ۵ اریذنو ارشبمو

 ء[١٠ :ابلا] ( 6© اجاَهَو اجارس العجول : ىلاعت لاق ءاًجارس اضيأ اهامس سمشلا : ليق «اًرمق الو

 بيرق ا وهو ةديعب سمشلا نأل : ليقو «اجارس یمسی هب ءاضتسی ءیش لک نل ماع مساب هامسف

 زا ىبنلا ناكف جارسلا فالخب هرصب فعض سمشلل هرظن قدحأ اذإ رظانلا نأل ليقو «دصاق لك نم

 ربجتي الو ربكتي ال الك وهو ءافعضلاو ءارقفلا تالآ نم جارسلا نأل ليقو «هرصب داز دحأ هب قدحأ اذإ

 . ىزوجلا نبا ةبوجألا هذه ركذ

 لقي مل هنإف جارسلا فالخب هللا نود نم تدبع سمشلا نإ لوقأو : -هّللا همحر -هفلؤم لاقو

 ةفيرشلا هتاذ هللا بيط امكف سمشلا فالخب «ىبر اذه دحأ هل لقي ملو هصوصخب هل دجس ادحأ نإ

 انل ممتأ مهللا :حابصملا هيلع لخدأ اذإ لوقي ناك ةكربلا باتك ىفو ىنسحلا هءامسأ بيط كلذك

 ءايضلا نأل اًميضم اجارس لقي ملو ارينم اجارس لاق امنإ يب دمحم وهو نيدلا ىف جارسو هبقانم یف

 یبنلا بح دوج وبو «كلذ هل لحي اهبورغبو مكاصلا ىلع ماعطلا مرحي سمشلا دوج وب هنأ هبيشتلا هجو

 نم لضفآ هنأل ليللاب جارعملا ناك امنإ :ليقو «رانلا هل لحت هبح دقفبو نمؤملا ىلع رانلا مرحت ةَ

 4 راهنلا هنم خلسن ليلا مهل ةيآو )» : ىلاعت هلوقل هريغو سابع نبا لاق هيلع قلخلا ىف همدقل راهنلا
 باب ىف مدقتو ةملظلا ىلع مدقم رونلا ءايض هنأل الوأ راهنلا قلخ ةمركعو دهاجم لاقو «[۳۷ :سي]

 ريخلل قلخ راهنلا مهلوق هيرنتلا ىلع دريل اليل جارعملا ناك اهنإ : ليقو «هفالخو ةداتق نع ةعمجلا

 هلوقو ىلاعت هللا ةردقب رشلاو ريخلا نأ ملعيل اليل بابحألا ةمارك هللا لعجف ءرشلل قلخ ليللاو
 . ةبعكلا وه سنأ لاق ١[ :ءارسإلا] ( مارحلا دجسملا نم : ىلاعت

 4 اصقألا دجسملا ىلإ : ىلاعت هلوقو بلاط ىبأ تنب ىناه مأب ةروهشملا ةتخاف تيب نم :ليقو
 مانصألاو ساندألا نم رهطم هنأل اًسدقم ىمسو ةكم نع هدبعل ىصقأ ىمسو سدقملا تيب ىنعي

 لاق «مارحلا دجسملا» :ل5 لاق الوأ عضو دجسم ىأ ىراخبلا حيحص ىفو «بونذلا نم هيف رهطتيو
 نإف «ةنس نوعبرأ : لاق ءامهنيب مك تلق «ىصقألا دجسملا» : لاق ىأ مث : -هنع هللا ىضر -رذ وبأ

 ةنس نيعبرأ نم رثكأ امهنيبو -مالسلا هيلع -دواد هانب ىصقألاو سانلل عضو تيب لوأ ةبعكلا : ليق

 ببسو ادج رشع دحأ ميهاربإ نيبو هنیبو -مالسلا هيلع -دواد هترامع ددج مث برخ مث ینب هلعل لیق
 نأ ربصف هدلو حبذب هترمأ امل ميهاربإ تدعاو ىنإ دواد ىلإ ىحوآ ىلاعت هللا نأ سدقملا تيبل هئانب

 امإ ىهو مهددع اهيف لقي ةيلبب مهيلتبأ نأ تمسقأ دقو «ءامسلا موجن ددعك نوكت ىتح هتيرذ رثكأ

 هيلع -دواد مهربخأف مايأ ةئالث توملا وأ رهشآأ ةثالث مهودع مهيلع طلسأ وأ نينس ثالث طحقلا
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 اوزهجتي نأ مهرمأف هنم دب الف توملا امأو «هب انل ةقاط الف ودعلاو طحقلا امآ : لاقف كلذب -مالسلا

 ددواد عرضت ىناثلا مويلا ىف ناك املف ةريثك فولأ دحاو موي ىف مهنم تامف اونفكتو اولستغاف توملل

 باقعلاو ىنم بنذلا ىنعي نوسرضي ليئارسإ ونبو ىل ضماحلا لخلا ىهلإ اي : لاقو -مالسلا هيلع
 مهنع هللا عفرف اًفلأ نوثالثو ةثالث ةليل لك هسرحي ناك ىتح هموق ةرثكب بجع هنأ ي هبنذو مهيلع
 ام هركف رهاوجلاو ةراجحلا لقني ناكف دجسم هل اونباف مكبر مكمحر دق :دواد مهل لاقف نوعاطلا

 اهتحن ىف ةليح هل اًيرفع نإ :اولاقف متعطتسا نإ اهل توص الو اوتحنا لاقف تحنلا توص نم هعمسي

 رهن ىلع الجر تیأر ءایشأ نم یقیرط یف تکحض ینإ هللا یبن ای : لاق .ءاج املف هبلطف توص الب
 ىقبي نأ هطراشو اًمخ لمعتسي فاكسأ دنع الجر تيأرو ةلغبلا قثوأو ةرجلا ألم مث هتلغب ىقسي

 ءامسلا ربخب سانلا ربخت ةلماك ةأرما تيأرو «توملا كلم لوزن نع هتلفغ نم تكحضف ةنس نيعبرأ

 ام ملعت الو ءامسلا ربخب سانلا ربخت اهلهج نم تكحضف ةدم نم لجر هنفد دق بهذ اهشارف تحتو

 لكأ ليلع لكل فصي اًبيبط راصف ىلاعت هللا ءافشف لصبلا لكأف ةلع هتباصأ الجر تيأرو ءاهتحت

 ةيودألا عفنأ نم وهو ًاليك عابي موثلا تيأرو «غامدلا لصي هررض نأ ىتح تارضملا نم وهو لصبلا

 اًموق تيأرو ءءاروشاع لضف ىف هعفانم تمدقت دقو ةلتاقلا مومسلا نم وهو اتزو عابي لفلفلا تيرو

 هل لاقف مهلبق نيذلا تأطخأو مهيلع ةمحرلا تلزنف نورخآ ءاجو مهضحب بهذف ىلاعت هللا نوركذي

 ريغ نم هتحن لهسي أرجح ملعأ لاقف «توص ريغ نم ةراجحلا هذه تحنب ملع كل له :ناميلس

 لعفف ةراجح نم قودنص ىف هخارف لعجاف هندعم ملعي باقعلا نأ ريغ هندعم ملعأ ال نكلو توص

 نم ةغئاط ناميلس لسرأف ءهبقثف قودنصلا ىلع هعضو ةيضام ةعيطق هل رجحب ءاجو باقعلا باغف

 -ىبلكلا لاق ءاهل توص ريغ نم ةراجحلاو رهاوجلا نوتحني اوراصف رجحلا كلذ ندعم ىلإ ريطلا

 نيترجش هل هللا تبنأ سدقملا تيب ءانب نم -مالسلا هيلع -ناميلس غرفامل : -ىلاعت هللا همحر
 شرفف موي لك لطر ىتئام ةدحاو لك نم ذخأي ناكف ةضفلا تبنت ىرخألاو بهذلا تبنت امهادحإ

 ةضف نم ةطالبو بهذ نم ةطالب دجسملا .

 نم جرخ ةضورفملا ةسمخلا هيف ىلصف ةالصلل ىصقألا دجسملا لخد نم : لوحكم لاق :ةدئاف

 بعك لاق ةنجلا ىف ءايبنألا عيمج هراز هيلإ اًقوش سدقملا تيب راز نمو ءهمأ هتدلو مویک هتئیطخ

 نم اًحوتفم اباب هلل نإ : اًضيأ لاقو فطاخلا قربلاك طارصلا ىلع زاج سدقملا تيبب تام نم رابحألا

 سدقملا تيب ىتأي نمل نورفغتسي كلم فلأ نوعبس موي لك هنم لزني سدقملا تيب ىلإ ايندلا ءامس
 لتاقم لاقو ؛ديهش فلأ باوث هللا هاطعأ اًبتحم سدقملا تيب راز نم» :ي ىبنلا نعو «هيف ىلصو

 سدقملا تيب ىف مويلا : رابحألا بعك لاقو ءامهل هللا رفغ سدقملا تيب ىلإ انب بهذآ هيخأل لاق نم
 فلأك هيف ةئيسلاو ةنسح فلأك هيف ةنسحلاو ةنس فلأك هيف ةنسلاو رهش فلأك هيف رهشلاو موي فلأك

 ناك ىناسارخلا ءاطع لاق «هيف تام امنأكف هلوح تام نمو ءامسلا ىف تام امنأكف هيف تام نم ةئيس

 هنيع ىف بهذ نم لازغ ةبقلا قوفو ةوطخ فالآ ةعبرآ ليملا ن مدقتو اليم نيعبرأ ةرخصلا ةبق عافترا
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 ىأ ,[ :ءارسالا] ( هلوح انكراب ىلا ] : یلاعت هلوق . لیللاب اهئوض ىلع ءاقلبلا ءاسن لزغت ةرهوج
 دمحم لبق ءايبنألا ةلبقو ةكئالملا طبهمو ءايبنألا رقم هنأل اكرابم هامس :ليقو ء«راجشألاو راهنألاب

 ءاملا نأل بونذلا نم هيف رهطي هنأل :اًسدقم سدقملا تيب ىمسو ةمايقلا موي قلخلا رشحي هيلإ ةي

 كيلع سدقملا ةرخص ىلإ هللا ىحوأ : بهو لاق «سدقملا تيب ةرخص تحت نم هلصأ عبني بذعلا

 نمل ىبوط ارمخو ًالسعو ابل كراهنأ نرجفألو ىرانو ىتنج كيفو ىقلخ رشحأ كيلإو ىشرع عضآ
 مث ضرألاو ءامسلا شرعك ءاضيب ةناجرم سدقملا تيب ةرخص لوحي هّللا نأ : هریغ لاقو «كراز

 تيب ةرخص» ب ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -تماصلا نب ةدابع نعو «هنازيمو هشرع اهيلع عضي

 تنب ةيسآ رهنلا كلذ ىلعو ةنجلا راهنأ نم رهن ىلع ةلخنلاو ةنجلا ليخن نم ةلخن ىلع سدقملا
 لاقو «سئارعلا ىف ىبلعشلا هركذ «ةمايقلا موي ىلإ ةنجلا لهأ ىلح نامظني نارمع ةنبا ميرمو محازم

 ناك فيغرب هيف قدصت نمو رانلا نم هءادف ناك مهردب سدقملا تيب ىف قدصت نم ىرصبلا نسحلا

 .ابهذ ضرألا لابجب قدصت نمك

 هّللا نإ -مالسلا هيلع -ليربج ىل لاق» : لاق ب ىبنلا نع -هنع هللا ىضر باج نع :ةدئاف
 مل انِإ بر ای لوقف رانلا لهأ فوفص یف اًتالف یرآ یل ام لیربج ای لوقیف ةمایقلا موی ینبطاخی یلاعت

 نم له لوقيف هلأسيف نانم اي نانح اي لوق ايندلا راد یف هتعمس ینِإ یلاعت هللا لوقف ةنسح هل دجن

 هللا مرك ىلع لاق «ةنجلا لهأ فوفص هلخديف رانلا لهأ فوفص نم هديب ذخأيف هللا ريغ نانم نانح
 لاقو «لاؤسلا لبق لاونلاب أدبي ىذلأ وه نانملاو ءهنع ضرعأ نم ىلع لبقي ىذلا وه نانحلا : ههجو

 توميال ىذلا ىحلا ىلع تلكوت لق دمحم اي لاقو «ليربج ىل لثمت الإ رمآ ینبرک ام» 5 یبنلا
 ءآريبكت هربكو لذلا نم ىلو هل نكي ملو كلملا ىف كيرش هل نكي ملو الو ذختي مل ىذلا هللا دمحلا
 رانيدلا ىتمأ تمظع اذإ : لوقيک ناکو «ةرخآلاو ايندلا مه هنع هللا بهذأ الإ طق دبع اهلقي مل هنإف
 اهيلع ترختفا ضرألا نأل ءامسلا ىلإ هب ىرسأ امنإ ليقو «مالسإلا ةبيه اهنم هللا عزن مهردلاو
 وهو دمحم ىلع ضرألا تلاقف نادلولاو روحلاو ةنجلا ىف ءامسلا تلاقف ءايلوألاو ءايبنألا ىف تلاقف

 نأ ىور امك «ضرألاو ءامسلا نيب رخافت ىفني ال یتح هب یرسی نأ یلاعت هللا دارأف یرولا لضفأ
 هدسج ىرأ انأ لفسألا لوقيو ههجو ىلإ رظنأ انآ ىلعألا لوقيف نمؤملا دسج ىلع اهللح رحخافت ةنجلا

 هلوق . رخافت مهنيب ىقبي ال ىتح لفسأ ىعألاو ىلعأ لفسألا ريصيف ىلاعت هللا نذإب للحلا بلقنتف

 : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق انتردق بئاجع نم یأ ۲1 رسالا 4 اتتایآ نم هیرنل :  یلاعت

 لجرلا لوط حالسلا نيكاش قلب ليخ ىلع الاجر ىلاعت هللا توكلم ىفو جارعملا ةليلغب ىبنلا ىأر
 «مهلوأ نم مهرخآ الو مهرخآ نم مهلوأ ىري ال اًضعب مهضعب عبتي ماع فلآ سرفلا لوطو ماع فلآ

 ١"[ :رثدملا يوه الإ كبر دونج معي امو ل :ىلاعت هلوق عمست ملأ :لاق ءالؤه نم ليربج اي :لاقف
 نب هللا دبع لاق «نوبهذي نيأ ىلإ الو نوئيجي نيأ نم یردأ ال نورمی اذکه مهار دعصأو طبهأ انأف
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 نم اًضرأ نوعبس اهءاروو روفاک نم اًضرأ نوعہس : لاق ءیش فاق لبج ءارو له هللا لوسر ای : مالس

 هيلع -مدآ فرعي ال «ىلاعت هللا الإ مهددع ملعي ال ةكئالم ملاع لك ىف ملاع فلأ اهءاروو ربنع

 هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال مهتدابع سيلبإ الو -مالسلا .

 نماحولو ةرد نم شرعلا تحت احول جارعملا ةليل ىأر ةَ ىبنلا نأ ثيدحلا ىف ءاج :ةدئاف

 باتكلا ةحتاف أرق نم باوث ام تلقف نآرقلا عيمج هيف رخآلاو باتكلا ةحتاف امهدحأ ىف «توقاي

 ىف ةرجش فرح لكب هل لاق هلك نآرقلا أرق نم ءازج ام تلق ةعبسلا منهج باوبأ هنود قلغت :لاق

 ام تلقف © دْحأ هللا وه لفو سيو ىسركلا ةيآ لاق اذه ام تلقف راونأ ةثالث تيأر مث ةنجلا

 ام :تلقف «باجح ريغ نم ةمايقلا موي ىنرظني اهأرق نم ىتفص ىه لاق ىسركلا ةيآ أرق نم باوث
 نورشعو هتايح ىف نورشع ةمحر نونامث هلف موي لك اهأرق نم ةيآ نونامث : لاق سي أرق نم باوث

 4 © دحأ هللا وه لفظ أرق نم باوث ام : تلق «ةمايقلا موي نورشعو هربق ىف نورشعو هتافو دنع

 نم رهنو لسع نم رهنو نبل نم رهنو ءام نم رهن نآرقلا ىف ةروكذملا ةعبرألا راهنألا نم برشي : لاق
 .رمخ

 ىرت ىتح یدالب یف رس -مالسلا هيلع -میهاربإ ىلإ یلاعت هللا یحوأ : بهو لاق :ةياكکح

 ىشمي نأ هبر لأسو هنم بجعتف ءاملا ههجو ىلع ىشمي الجر دجوف رحب ۍطاش ىلإ راسف « یبئاجع

 نل و بارلا ی لج لا اف «رضخأ دجربز نم بارحم اهيف ءاضيب ةرد نم ةريزج ىلإ هعم
 امك شبكلا ماقف هللا نذإب مق : لاق مث همحل ميهاربإو وه لكأو هحبذف رانو شبك ءامسلا نم طقسف

 لجرلا اهيأ ميهاربإل لاقو ًأضوت مث «ءاملا رخف اهبرضف ةرخص ىلإ هعم راصو ميهاربإ بجعتف ناك
 نم هنإف ادرفنم كبر دبعأف ةدحاو ةرم ةنس لك ىف لكآ مئاص دبع ىنإف هتردق انارأ ىذلا دبعت ىتح مق

 دقو ماع ةئامعبرأ :لاق «كبر دبعت كل مك ميهاربإ لاقف « نيقولخملا نم شحوتسا قلاخلاب سنأتسا
 : هل لاقف «هیدی نیب تومآ یتح هنیبو ینیب عمجی نآ هللا وعدآ انآ اهف میهاربإ همسا ًالیلخ هّلل نآ ینغلب

 هتدابع قح هللا دبع هنأ نظ ىتح ًاليوط اّنمز ناکملاب هبر ميهاربإ دبعو ء«لاحلا ىف تامف ميهاربإ انأ
 هلإ ال نأ دهشأ لوقي توصب وه اذإف «ديعب ريغ راسف كنم دبعأ وه نم كنيرأل هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف
 نم لاقف نمحرلا ليلخ اي مالسلا كيلعو لاقف هيلع ملسو هنم اندف «هّللا ليلخ ميهاربإ نأو هللا الإ

 اذه ىف كبر دبعت مك لاقف «ميهاربإ الإ ناكملا اذه ىف كب رمي ال نأ ىبر ىلإ ىحوأ لاق ىنتفرع نيأ
 كمامأ مدقت نكلو ال :لاق «ىبر هب ىنرشُب ىذلا دباعلا تنأف : لاق «ماع ةئامسمخ لاق ناكملا

 نم لاقف «ميهاربإ اي مالسلا كيلعو :تلاقف ءاهيلع ملسف ىلاعت هللا حبست عدفضب وه اذإف «مدقتف

 كل مك : لاق ميهاربإ الإ ناكملا اذه ىف كب رمي ال هنإ ىبر ىلإ ىحوأ : تلاق ميهاربإ ىنأ تملع نيأ

 مدقت نكلو ال :تلاق هب ىبر ىنرشب ىذلا دباعلا تنأف : لاق «ماع ىفلأ ذنم تلاق ناكملا اذه ىف

 «ميهاربإ اي مالسلا كيلعو لاقف كيلع مالسلا تلقف ةقلخلا ميظع صخشب اذإف تمدقتف كمامأ
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 نم لاقف ميهاربإ الإ ناکملا اذه یف كب رمي ال ىبر ىلإ یحوأ لاقف میهاربإ ینآ تفرع نیأ نم :لاقف

 ةدحاو ةحيبستب ةكئالملا ىنتقبس بجحلاب نيلكوملا ةكئالملا نم كلم لاقف سنإلا نم مآ تنأ نجلا

 عدا نكلو ماع فلآ ناكملا اذه ىف هدبعأ انأف ضرألا ىلإ ىنطبهأو ىشير ینبلسو یبر ىلع بضغف

 ىنرمأو كءاعد هللا باجتسا دق ميهاربإ اي : لاقو ىلاعت هللا هعفرف هل اعدف ةكئالملا عم ىنديعي نأ هللا
 . تثج ثيح نم عجرا نأ ميهاربإ ىلإ ىلاعت هللا یحوأو ةمايقلا موي ىلإ كل ىحيبست باوث لعجأ نأ

 تاجاحلا ىوذ نم عبرأ هدصق توكلملا ىلع ميهاربإ علط امل قئاقعلا باتك ىف تيأر :ةفيطل

 لاقو أدهأ ال رجلا ىف انأ :ءاوهلا لاقو اًراهنو اليل ريسأ انأ :تلاقف «سمشلاو ءاملاو ءاوهلاو ةيحلا

 لاؤسلاب مهدعوف هب ريطت اًحانج ةيحلا تبلطو نوكسلاب كبر انل لأساف ناكم ىف رقتسأ ال انآ :ءاملا

 ولف «مهتاكرح ىف ملاعلا ةحلصم نم نإف هللا ىلع ضرتعت ال لاقو شافخلا هءاجف كلذ ىف هبرل

 نم ءاملا نايرج الولو ضرألا تبنت مل حيرلا بوبه الولو راهنلا نم ليللا فرعي مل سمشلا تنكس

 حانج اهل ناك ولو برخل ناكمب ةيحلا ترقتسا ولو «هيف ءام ال ىذلا ناكملا كلهل ناكم ىلإ ناكم

 قفألا ىف هنريطأل حيرلا تلاقو «ىرحب هقرحأ انأ سمشلا تلاقف شافخلا مالكب اولمعف ملاعلا تذأل

 هللا لاقف هبر ىلإ شافخلا بلغتساف ىمسب هنلتفأل : ةيحلا تلاقو «هتقرغ ىندرو اذإ ءاملا لاقو

 تلعج انأو شير كل ناك ول كيذؤيف حيرلا امأو اهبورغ دعب ناريطلا كتيطعأ دقف سمشلا امأ : ىلاعت

 نييدث كل لعجأ ىنإف هيلإ جاتحت الف ءاملا امأ ءةوق كداز حيرلا كيلع به املك محل نم نيحانج كل

 تنأ ضرأ نم برهتف اهلتقي امس كلوب لعجأ ىنإف ةيحلا امأو ءءاملا برشل رخآلاو ءاذغلل امهدحأ

 . دارجلا اهبرقي مل ةيرق ىف ةرجش ىلع شاقخلا قلعاذإ يا بسد ب ىب

 ران هبصي مل هعرز اهاقسو ردقلا ةليل ىف هانلزنآ انإ بتك نم ىنازعلا ممإلل ةحيسنب ىت تيارو

 ريخ لان هدلو وأ هتجوز سأر ىلع اهأرق نمو ىلاعت هللا هأربأ امومحم اهاقسو اهبتك نمو «ةفآ الو
 معطاف تثئش نإف « ىعرزب تلفكت دق ىهلإ تلاقف ةيودعلا ةعبار عرز ىلع عقو دارجلا نأ اًضيأ ركذو

 . ىلاعت هللا نذإب دارجلا راطف كئايلوأل همعطاف تئش نإو كئادعأل ىعرز

 بهذي راحلا شافخلا مدب لاحتكالا نأ : -بطلا ىف عفان باتك وهو = دادا د ب

 .ةدايز اذه ىف مركلا باب ىف مدقتو نينيعلا نم ضايبلا

 قرع هب نهدو درولا نهدب هغامد خبط اذإ طاوطولا نإ ا ا

 . ىلاعت هللا نذإب هعجو نكس ءاسنلا
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 جارعملا ىف :لصف

 بجر نم نيرشعلاو عباسلا ةليل ةكمب جارعملا ناك : ةضورلا ىف -هنع هللا ىضر -ىوونلا لاق

 عيبر ىف هنإ ملسم حرش ىفو رخآلا عيبر ىف هنأب هيواتف ىف مزجو رهشآ ةثالثو نينس رشعب ةوبنلا دعب
 . تہسلا ةليل ليقو « نينثالا ةليل تناك : ىفسنلا نيدلا مجن لاق لوألا باوصلاو لوألا

 هءاعد هللا لبق بجر نم نيرشعلاو عباسلا ةليل ءاعدلا اذه لاق نم نأ بجر لضف ىف مدقت :ةدئاف
 ةولخلابو نيبحملا رارسأ ةدهاشمب كلأسأ ىنإ مهللا وهو بولقلا تومت موي هبلق ايحأو هردق عفرو

 نيزحلا ىبلق محرت نآو «نيرشعلاو عباسلا ةليل هب تيرسأ نيح نيلسرملا ديس اهب تصصحخ ىتلا
 وه لُفإلو ةرم باتكلا ةحناف امهيف أرقي نيتعكر كلذ لبق ىلصيو نيمركألا مركأ اي ىتوعد بيجتو

 نم ىطانحلا ركذو تارم رشع كلذ دعب ةي ىبنلا ىلع ىلصيو «ةرم ةرشع ىدحإ 4 ©) دحأ هللا
 بئاجنلا نم فالآ رشع رقوأ امنأكف ةدحاو ةرم بجر نم موي لك 4 دحأ هللا وه لفط ارق
 دحأ هللا وه لق باوث نوبتكي بهذ نم مالقأ مهيديأب ضرألاو تاوامسلا ناكس عمتجاو «سيطارق
 . بکارم سمخ ةي ىبنلا ناک :هریغو یئالعلا لاق سیطارقلا كلت یف

 :نینوکلا دیس حدم یف رعش
 مجعلاو بارعألا فرشأ دمحم

 ةبطاق هللا لسر جات دمحم

 هعماج فورعملا طساب دمحم

 هظفاح قاثيملا تباث دمحم

 هسشتنيط رونلاب تلبج دمحم

 رضم نم هللا قلخ ريخ دمحم
 انسفنأل حور هركذ دمحم

 اهتجهبو ايندلا ةنيز دمحم

 هقانم تباط دیس دمحم

 هبتارم یرابلا فرش دمحم

 هتريخو ىرابلا ةوفص دمحم

 هشعبمب ايندلا تباط دمحم

 انعفاش سانلا ثعب موي دمحم

 مدق ىلع یشمی نم ریخ دمحم
 ملكلاو لاعفألا قداص دمحم

 مركلاو ناسحإلا بحاص دمحم

 ميشلاو قالخألا بيط دمحم

 مدقلا نم ارون لزي مل دمحم

 مهلك هّللا لس ر ريخ دمحم
 ممألا ىلع لضف هركش دمحم

 ملظلاو تامغلا فشاك دمحم

 مرك نم نمحرلا هغاص دمحم

 معنلاب ¿ن نمحرلا هصحخ دمحم

 مهتلا رئاس نم رهاط دمحم

 مكحلاو تايآلاب ءاج دمحم

 ملظلا نم ىداهلا هرون دمحم
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 هيلع - ليرجج قل لات هللا فأ كلذو ‹«سدقملا تيب ىلإ ةكم نم قاربلا لوألا بكرملا

 توقايلاو ؤلؤللاب ةفوفكم ضيب بايث هيلع ىنادتملا ريصقلاب الو ىلاعلا ليرطلاب سيل -مالسلا
 رمحألا توقايلا نم حانج ةئامتسو فلأ هل ردلا نم ناحاشو هيلع ايانثلا قارب جلشلاك هنول ءرمحألا

 هسآر نم نارفعزلاك هشير نيقاسلا رفصأ نيمدقلا رمحأ قنعلا ليوط ماع ةئامسمخ نيحانج لك نيب

 هللا هقلخ سمش هينيع نيبو «بكاوكو رمق ةشير لك ىلع نارفعز نم ةشير فلأ نوعبس هيمدق ىلإ
 فلآ نوعبس هنم رطقتف ضفتنيف ةنجلا نم رهن ىف موي لك لستخيو ماع ةئامسمخب ليئاكيم قلخ نأ دعب

 نبا لاقو « ةمايقلا موي ىلإ نودوعي ال مث رومعملا تيبلاب نوفوطيف اكلم ةرطق لك نم هَّللا قللخيف ةرطق
 ىلع ًالامجو هرون ىلع ارون دادزيف شرعلا نيع رون نم رهن ىف رحسلا تقو موي لك لستغي : سابع

E E O a 
 ىلإ نودوعي ال مث املأ نوعبس ةبعكلا ىلإو « موي لك املأ نوعبس رومعملا تيبلا ىلإ مهنم م لخدي كلم

 »۸ :لحتا) ¢ © ةرمْلعَت ال ام قاخيو إل : ىلاعت هلوق ىف لحنلا ةروس ىف ىبطرقلا هاكح ةمايقلا موي

 ةدعر لك نم هللا قللخيف هاتبكرو هالجر ىأ هضئارف دعرت ىلاعت هللا ىدي نيب فقاو هنإ : بهو لاقو

 دارأ املف اهلئاقل نورفغتسيو هللا الإ هلإ ال اولاق مهل نذأ اذإف « هللا نذإب الإ نوملكتي ال كلم فلأ ةثام
 مدق ىلع فق ليربج ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ نورخآلاو نولوألا اهغلبي مل ةماركب يب دمحم ماركإ هللا
 عمتساف كيلع تننم دقف «ىردق مظع ملعاو ىركش ناديم ىف حرماو ةيبوبرلا زعب فرتعاو ةيدوبعلا

 ةيانعلا قاربو ةيادهلا ملع ذخ :لاقف «فيعضلا دبعلا انأو فيطللا تنأ بر اي لاقف كيلإ ىحويامل

 هبايب مقف يب دمحم ىلإ كلم فلأ نيعبس عم لزتأو ةلالجلا ةقطنمو ةلاسرلا ناسليطو لوبقلا ةعلخو

 ىلإ كلم فلأ نيعبس عم لزنأو لاؤسلا ملع ذخ ليئاكيم ايو «هباكر بحاص ةليللا تنأف هب انحبذلو
 نم دز ليربج ايو ليئاكيمو ليربج لعف امكالعفأ ليئارزع ايو ليفارسإ ايو ب لوسرلا ةرجح باب
 مايق برقأ بر اي :لاقف بكاوكلا رون ىلع رمقلا نمو رمقلا ءوض ىأ «رمقلا رون ىلع سمشلا رون
 براي :لاق ءهيلع هعلطنو هيلإ هرهظن نأ ديرن رس بلاط ىبأ ميمت عم ةليللا انل نكلو ال : لاق ةعاسلا

 هطسو دشو مدقتو ليربج لزنف كولمم اهيلع فقيال كولملا رارسأ ليربج اي :لاقف رسلااذهام
 كلجأل تنيزت دق ةكلمملا نإف بكراف قاربلا رهظو بهأتو ديس اي مق :لاقو «ملسو ةمدخلا ةقطنمب

 هيدي نيب ةكئالملا تراسو ءاوهلا ىف راطو ىوتساو بكر املف كلضفب تدهش دق تادوجوملاو

 ماقملااذه غلب نم لاقف ءانيلع كهجوب لبقأو انيلإ تفتلا ديس اي اودانو هيلع ةالصلا نم ترثكأو

 نعذأ هتاقولخم نم ءىش ىلإ تفتلي ملو هتدارإ مئازع تحص املف « ىلوملا ريغ ىلإ تفتلي مل ىلعألا
 :لاق «ديرت اذامف انفيض ةليللا تنأ دمحم اي ىدون مث ىندأ وأ نيسوق باق ناف ینثأو هرکش ناسل

 ‹عمطت هيف ىذلا امو عنتقت اذامبف هل ليق اهديرأ ال ةلمعتسم علخف ىلبق ءايبنألا ىلع هب تدج ام لك

 الو عماط ةمه اهيلإ مست مل ةعلخ ديرت تنك نإ : لاق دوجلاو مركلا اذإف دوصقملاب ملعأ تنآ : لاق

 غاز ام ةعلخ تناكف انمعنو انلضف سبالم ىف مكحتو انمرك نئازخ ىف لخداف عماس نذآ اهرکذ قرط
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 اي :لاق مث «ىأر ام داؤفلا بذك ام اهزارط شقنو یربكلا هبر تايآ نم یأر دقل یغط امنو رصبلا

 ملعأ تنأ : لاق تنأ نيأ یردتأ دمحم اي : لاق كتفرعم قح كانفرع ام كناحبس : لاق ىنفرعتأ دمحم

 توكلم ىف قبي مل ىتح جارعم ىلإ جارعم نمو ملاع نم كلقنن ماقم قولخملا كءارو ام : لاق

 ‹«قئاقعلا ىف لاق .كالفآلا تردأ الو كالمألا تقلح ام كالولو اهيلع كتعلطأو الإ ةبيجع ضرألا

 راهنلا لم ءاضيب ايندلا تيأرف تظقيتساف اًمئان ةليللا كلت تنك : -امهنع هللا ىضر - سابع نبا لاق

 ىلإ بوبحملاب ىقر دقف سابع نبا اي كسمأ فتاه ىب فتهف ةمايقلا تماق سانلاب خرصأ نأ تدرأف
 رصبلا شويجو تفك دق لزاوعلاو تقح دق راونألاو لصح دق لصولاو رجه دق رجهلاو «بيبحلا

 ليربج هعرق وأ رخأتم سعاقتو ارفان قاربلا ربدأف قاربلابو ليلجلا رمأب ليربج ءاجف «تفص دق
 لزی ملف هقارب مامزب لیئاکیم ذخأو هباکرب لیربج ثبشت بکر املف اًراهج هيلع حاصو بیدأتلا توصب

 راصو روتسلا زواجو رونلا بجح قرتخاف «توربجلا تاقدارس ىلإ لصو نأ ىلإ توكلملا قرتخي
 دحأ هيلإ لصي مل ماقم ىلإ لصوو هرهظ فلح ملقلاو حوللاو هلامش نع ىسركلاو هنيمي نع شرعلا
 بر اي تمدقت :لاقف نييبنلا متاخ اي مدقت هل ليقف «هايإ الإ دبع هبرقي مل لحم ىلإ برقآو هاوس

 ىف كنعفشألو كردق نعفرألو كردص نحرشألو كركذ نرشنأل ىلالجو ىتزعو :لاقف نيملاعلا

 كل حرشن ملأ» :ىوغبلا لاق «نينمؤملا نم كيلع ىلص نم ىلع نيلصألو «نيبنذملاو ةاصعلا

 كرزو كنعانعضوو 24 ملعلاو ةمكحلاو ةوبنلاو ناميإال كبلق نيلنو عسونو حتفن ملأ ىأ «٤كردص

 . ل هتمأ نع اّيبن ىزاج ام لضفأ هللا هازج هتم بونذب هبلق لاغتشال كتمأ رزو ىأ

 ىذلاردمبلاو راتخملا وهاذه

EE RANE 

 ةيدع س ةليل ىف هب ىرسأ

 هنيمي عوط تركلملاو كلملاف

 العلا نيسوق باف نماند یتح

 هنيعب لالجلا اذ دهاشو ىأرو

 ال فیکو داژفلا بذک الو الک

 همسا شرعلا ىف طخ دق ىذلا اذه

 هماقم ميلكلا مار ىذلا اذه

 ارشبم حيسملا ءاج ىذلا اذه

 تققرطأف مانللا رفس ىذلا اذه

 هلالمه تحت نعضخ رودبلا لك

 هلاکشآأ نم نوکلا یف الو الک

 هلا ىلحلا تارلان

 هلامش تحت ناركألاو نوكلاو

 هلابقإ ىف قوشعملا هل ىعسو

 هلأم دنع فرططلا هنم غاز ام

 هلاصو لجأل ىعد بيبحلا وهو

 هلالجو هتوعنو هتافصب

 هلاقم دنع روطلا هنم كدناف

 .هلابحب اک شم هه مودقب

 هلامجل ةباهم بولقلا لقم
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 ٠ هلالظ تحت لسرلاو اوللا كاذ و ا

 هلابحباوسمت نوفراعلاو اهباوماه ىتلا سدقلا ةرضح اي

 هلالهب للهم لهو ىحضو اجدلا رهظ ام هللا كيلع ىلص

 قاربلا ذخأي نأ -مالسلا هيلع -ليربج ىلاعت هللا رمأ امل : ضايرلا رهز هبات ىف یفسنلا لاقو

 ىآرو «هّللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال مههابج ىلع قارب فلأ نيعبرأ اهيف دجوف ةنجلا ىلإ بهذ
 نيعبرأ دمحم مساب تعمس : لاقف «كلذ نع هلأسف برشلاو لكألا كرت هدحو لزتعا اًيكاب اًقارب مهيف

 ههجوو لغبلا نودو رامحلا قوف وهو ليربج هذخأف برشلاو لكألا هيلإ قوشلا ىنعنمف ةنس فلأ

 توقايلا نم هندبو ةرهزلاك هنيبجو سوواطلاك هنول نينذألا قيقر داوسل نينيعلا مخض ىمدآلا هجرك

 كسملا نم هسأرو ناجرملاو توقايلاب عصرم رضخأ درمز نم ةرقبلا فالظأك هفالظأو رمحألا

 ةلسلسب مزمزم ضيبألا ؤلؤللا نم هتيصانو بهشألا ربنعلا نم هقنعو هيف طلح ال ىذلا وهو ءرفزألا
 نم جرسب ليربج هجرسأف رصبلا دم هوطخ جابيدلا ةلحار هيلع رهاوجلاو ؤلؤللاب ةللكم بهذ نم
 بابلا ةقلح عرق ليربج لزن امل : راكفألا ضور ىف لاق «دجربز نم ماجلب همجلأو رمحأ توقاي
 ةليللا دمحم اي مق بلاطملا كل تئيه دقف بلاط ىبأ ميتي اي مق مئايغلا كل تثيه دقف مئان اي مق :لاقو

 ام فئاخ لكل ًاجلم ةمايقلا ىف تنأ فئاطللا ردب تنأ فراعملا سمش تنأ «كتلود ةلودلاو كتليل

 كئاقلل مايألاو ةدودمم كل دئاوملا نإف مق كلصول الإ بحلا سأك قور الو كلجأل الإ رادلا تدهم

 ىلاعت هللا نإ :لاقف «باذع ةيآب مأ ةمحر ةيآب ىنتتج ليربج اي :لاقف ويي ىبنلا هعمسف ةدودعم

 ىذلا امف هيلإ ىنوعدي ميركلاف «ليربج اي :لاقف «هنيبو كنيب رسل هترضحل كوعديو مالسلا كؤرقي
 كيطعي فوسلو :لاق ىلايعل امف ىل اذه :لاق رخأت امو كبنذ نم مدقتام كل رفغيل :لاق «عنصي

 تسطو رهوجلا نم زوك ىف ليبسلسلا نم ءامب كتئج دق : لاق أضوتأ ىتح الهم : لاق ىضرتف كبر

 . رطسأ ةعبرأ اهيلع بوتكم رون نم ةمامعو رضخأ سدنس نم ةلحو رمحأ توقاي نم

 هللا لر تمم لوألا

 . هللا ىبن دمحم :ىناثلا

 . هللا بيبح دمحم :ثلاثلا

 نولصي كلذ لبق اوناكو كلم فلأ نوعبرأ هعمو ناوضر هب لزن دق «هّللا ليلخ دمحم :عبارلا
 ءةنجلا نم ةمامعلا ناوضر ذخأ ةليللا كلت تناك املف ضرألاو تاوامسلا لبق ةمامعلا بحاص ىلع

 ىف انل نذئاو هيلإ رظنلاب ةليللا انفرشف ةمامعلا بحاص ىلع ةالصلاب انترمأ تنأ انبر : ةكئالملا تلاقف

 مث هيلإ هعفدف ليئاكيم ىلإ هئوضو ءام عفدي نأ ليربج هللا رمأ اَب ىبنلا ًاضوت املف هيدي نيب ريسملا
 هللا رمأف «سودرفلا ةنج ىلإ مث ناوضر ىلإ مث ليفارسإ ىلإ مث ليارزع ىلإ هعفدي نأ ليئاكيم رمأ



 362 ىناثلا ءزجلا - سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن ۳۹۲

 نأل رفنف قاربلا ليربج مدق مث ءاتسحو ارون نددزاف نلعفف نههوجو هب نحسمي نأ نيعلا روحلا

 لجر ةروص ىلع اًمنص ناك افصلاو ىقشلا اذه دبعي نم نإ :لاقو هديب افصلا سمل <ىبنلا
 ىسقن ىذلاوف دمحم نم ىحتست امأ قارب اي : ليربج هل لاقف ةأرما ةروص ىلع اًمنص تناك ةورملاو

 بحاص اذه : لاق معن :لاق ىبرعلا ىبنلا اذه :قاربلا لاقف «هنم لضفأ كرهظ ىلع بكرام هديب

 «ةمايقلا ىف عيفشلا اذه : لاق معن :لاق نيلجحملا رغلا دئاق اذه : لاق معن :لاق دوروملا ضوحلا

 نم ىناسنت ال نآ ةجاح كيلإ ىل نكلو نيلسرملا ديس اي بكرا : لاق هل عضخ كلذ دنعف معن :لاق

 نوبكري له ىتمأ تركذت :لاقف كلذ نع ليربج هلأسف ىكب بوك رلا دارأ املف ةمايقلا موي كتعافش

 نع بركلا عفدنأ كلذ دنعف اًنابكر ىنعي ادفو نمحرلا ىلإ نيقتملا رشحن موي معن :لاق ءةمايقلا موي
 تاوامسلا اهلمح نع زجع ىتلا هتنامأ رارسأو هتبحم لاقثأ لمحي فيعض ناويح :لاقف ييدمحم

 تاهجلاو تاهجلا ىلع هب لدتسي ليلدلاو تافاسملا هب عطقي بوكرملا ليربج اي «لابجلاو ضرألاو
 ىناعملا ملع نمف تاكرحلاب هيلإ لصوي الو تاهجلا نع سدقت ىبيبح انأو تاثداحلا لحم ىه امنإ

 امنإ : ليربج لاقو «ئناه مأ تیب یف انأو هنم یبرقک نیسوق باق «هنم یبرق نأ فرع یناعآ ام فرعو

 كرلسلا لهأ بادآو كولملا ةداع ىلع بوكرملاب كتئجو كتلودل اًمداخ نوكأل كبلإ ىب ءىج

 هبايث فارطأ یوسی لیفارسإو هباکرب لیئاکیمو هقارب مامزب لیربج ذخأ بکر املف كتمارك راهظإل
 تيلص نيأ ىردتأ :لاقف كلذ لعفف لصق لزنأ دمحم اي : لاق مث ءةكم لبج ىلع قاربلا هب العو
 ‹تيلصف لصف لزنأ : لاق مث انرسف ةياور ىفو راس مث هللا ءاش نإ رجاهت اهيلإو ةبيطب :لاق ال :لاق

 : لاقف ارس مث «ىسوم هَّللا ملك ثيح ءانیس روطب تیلص : لاق ال تلق تیلص نیآ یردتأ :لاقف

 یسیع دلو ثیح محل تیبب تیلص :لاق ال : تلق تیلص نی یردتآ :لاقف تیلصف لصف لزنآ

 تعمس مث هيلإ جرعأ ملف كلأسأ ىتح دمجم اي كلسر ىلع ىنيمي نع ءادن تعمس ذإ ريسأ انآ امنيبف

 لك نم اهيلع ةأرما ىنتلبقتسا مث هيلع جرعأ ملف كلأسأ ىتح دمحم اي كلسر ىلع ىراسي نع ءادن

 لاقف كلذ نع ليربج تلأسف اهيلع جرعأ ملف كلأسأ ىتح دمحم اي كلسر ىلع : تلاقف «ةنيز

 ترصنتل هتبجأ ولو ىراصنلا ىعاد :ىناثلاو ‹كتمأ تدوهتل هتبجأ ولو دوهيلا ىعاد :لوألا ىعادلا

 .ةرخآلا ىلع ايندلا كتمأ تراتخ ال اهتبجأ ولو ايندلا ىه ةأرملاو .كتمأ

 كبوكرمو كبايث نإ :هل ليقف ءايندلا ىف مهدهزيو سانلا ظعي نيفراعلا ضعب ناك :ةظعوم

 اهل بحم ريغ تنأو اهتكلم ولف كنطب ىف ال كرهظ ىلع ايندلا لعجا : لاقف رانيد ةئامسمحخ ىواسي

 نمو «مومذم اهيف بغار تنأف كبلقب اهل بحم تنو ءىش اهنم كلمت مل ولو دهاز تنأف كبلقب

 ديلا ىف اهنوك ةمالع نمو رسع بلقلا نم بوبحملا جارخإ نأل اهب لخبلا بلقلا ىف ايندلا نوك ةمالع
 ثالث ايندلا نم ىلإ ببح» : لاق فيكف « قلخلا فرشأ ةيدمحم ليق نإف ءاهب دوجلاو اهلذب طقف

 ةروص ايندلا ىف تناك نإو ةئالثلا هذه نأ : باوجلاف «ةالصلا ىف ىنيع ةرقو تلعج ءاسنلاو بيطلا
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 نكسم نم هنم دب ال ام امأو ةيافكلا ردق ىلع دئازلا وه ايندلا نم مومذملا نأل ةقيقح اهنم تسيلف

 هيلإ هللا ببحف اعرشم ناك 4 هنأ رخآ باوجو «ةمومذملا ايندلا نم سيلف توقو ةجوزو مداخو

 نيدلا موقي لقعلا ردقبو لقعلا ىف ديزي بيطلا بح نأل ةمايقلا موي ةعبتم هتعيرش نوكتل ةثالثلا هذه

 جوزت الإ يبن ىلاعتو هناحبس هللا ركذ امو ةدابعلارشكت دابعلا ةرثكبو لسنلا ةرثكو ةفعلا ببس ءاسنلاو

 هيلع -ىسيع امأو «روصح هنآ هنع ربخأ هنأل اهتأي ملو اًضيأ جوزت -مالسلا هيلع -ىیحي یتح
 كرت ءاهلاو ةنيزلا كرت ىازلا فرحأ ةثالث دهزلا : صاوخلا لاقو «هلوزن دعب جوزتي هنإف :-مالسلا

 مث ىنيع نيب ىنلبقف ةحئارلا بيط بايث نسح اّباش تیأر اڳ یبنلا لاق ءایندلا كرت لادلاو ىوهلا
 نينمؤم نوتوميو نينمؤم نوشيعي كتمأ نإف رشبأ نيدلا اذه :لاقف ليربج تلأسف ىنع باغ

 نبللا ترتخاف رمخ نم حدقو ءام نم حدقو نبل نم حدق حادقأ ةثالثب تيتوأ مث نينمآ ةنجلا نولخديو
 ضعب تبرشف كتمأ تهفس رمخلاوأ كتمأ تقرغ ءاملا تبرشولو ةرطفلا تبصأ : ليربج لاقف

 :لاقف هلك هبرشأ تلقف رانلا كتمأ نم دحأ لخدي مل «هلك نبللا تبرش ول : ليربج لاقف «نبللا

 لاقف «ضيبألا ترتخاف دوسو رفصو رضخو ضيب بايشب تيتوأ مث مكح امب ملقلا ىرج تاهيه
 بايثلاو ةنجلا كتمأل تبجو ةنجلا لهآ بايث رضخلاو «مالسإلا لهأ بايث ضيبلا بايشلا : ليربج

 نم كتمأ تجن رانلا لهأ بايث دوسلاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم كتمأ تجن باتكلا لهأ بايث رفصلا

 ىف : یئالعلا لاقو «رهطأو بيطأ اهنإف ضيبلا بايثلا اوسبلآ ة5 ىبنلا نع حيباصملا ىفو ءرانلا

 دجسملا باب ىلع تفقو ىب ىرسأ ةليل سدقملا تيب تيتآ امل :5 ىبنلا لاق ءارسإلا ةروس ريسفت
 ًالئاق تعمسف برشأ ىل ليقو «ءام هيف ءانإو رمح هيف ءانإو نبل هيف ءانإ دحأ لك ديب ةثالث ىناقلعف

 نبللا برش نإو هتمأ تيوغو ىوغ رمخلا برش نإو هتمأ تقرغو قرغ ءاملا دمحم برش نإ :لوقي
 باشو لهکو خیشب هل ۍج ة4 یبنلا نأ : یئاقعلا یف لاقو هتبرشف نبللا تذخآف «هتمأ تیدهو یده

 ره لهكلاو ةلودلا وهو خيشلاو ةيفاعلا ترتخا : ليربج لاقف باشلا راتخاف ادحاو كل رتخا هل ليقف

 مهلا لف : ناغرا رق س هغ هللا يضر د يسملا ندعس لاق هنا رخ اهو اتخلا

 ءهّللا هاطعأ الإ ايش هللا لأسي مل ةيآلا ٤١ :رمزلا] 4 ةداهشلاو بيغلا ملاع ضرألاو تاومسلا رطاف

 لاق ىئالعلا لاق « ةحيصنلا ىف ىلازغلا هركذ ليكولا معنو هللا انبسح فئاخ لك نام 4ب ىبنلا لاقو

 : لاق ءالؤه نم : لیربج ای تلقف «موی یف نودصحیو موی یف نوعرزب موق یلع انررم مث ۸5 یبنلا
 موق ىلع انررم مث فعض ةئامعبس ىلإ تانسحلا مهل فعاصضت هللا للبس ىف نودهاجملا ءالؤه

 ءالؤه : لاق ءالؤه نم : لیربج اي تلقف «تناک امک تداع تخضر املک ةراجحلاب مهسوۋر خضرت

 عاقر مهلابقأ ىلعو عاقر مهرابدأ ىلع موق ىلع انررم مث «ةالصلا نع مهسوؤر تلقاشت نيذلا

 نيذلا ءالؤه : لاق ءءالؤه نم ليربج اي تلقف « عيرضلا ىلإ مئاهبلا حزست امك موقزلا ىلإ نوحرسي

 4 © عيرَض نم الإ ماعَط مهل سيل : ىلاعت هلوق ىف عيزضلا ةداتقو دهاجم لاق ةاكزلا نودؤي ال

 «ءىش هلكأي ال سبي اذإو لبإلا هاعرت اًبطر ناك اذإف كوش هل ضرألاب قصال تابن وه ١ :ةيشاغلا]
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 بيط محل مهيديأ نيب موق ىلع انررم مث « عيرضلا فيصلا مايأ ىفو قربشلا عيبرلا مايأ ىف همسا

 لاقو ةانزلا ءالؤه : لاق ءالؤه نم : ليربج اي تلقف «بيطلا نوكرتيو ثيبخلا نولكأي ثيبخ محلو
 نمو رثابكلا نم اًبنذ نيعبس هللا دنع مظعأ ةنصحملا عم انزلا : -هنع هللا ىضر -ىردخلا ديعس وبأ

 ضرقت موق ىلعانررم مث «نيدلا موي ىلإ نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ةنصحمب ىنز
 ءالؤه نم : ليربج اي تلقف تناك امك تداع تضرق املك دیدحلا ضيراقمب مهتنسلأو مههافش

 روثلا لعجف ريبك روث هنم جرخي ريغص رجحب انررم مث نولعفيو :نولوقي نيذلا ءابطخلا ءالؤه : لاق
 ةملكلاب ملكتي لجر اذه :لاق ليربج اي اذه ام :تلقف « عيطتسي الف جرخ ثيح نم لخدي نأ دیری

 نم : تلقف نهنويع رافشأ نم تاقلعم ءاسن تيأر مث عيطتسي الف اهدري نأ ديريف اهيع مدني مث ةميظعلا

 لاق ىئالعلا لاق « نهريغ دالوأ نهعضريو نهعرض نهدالوأ نعنمي ىتلا ءالؤه : لاق ليربج اي ءالؤه
 كيلع كيدلاول نأ امك كدلو رب :لاق نادلاو ىلام لاق كيدلاو رب : لاق ربأ نم : هللا لوسر اي لجر

 باب ىف مدقتو ةنجلا حير نم دلاولا حير :لاقو ةي ىبنلا نعو قح كيلع كدلول كلذكاقح
 دروملا ىفو نيدلاولا طخس نم هللا طخسو نيدلاولا اضر نم هّللااضر ةت ىبنلا نعو «نيدلاولا
 نيبو هيدلاول قاعلا نيبو ةدحاو ةجرد ةنجلا ىف ءايبنألا نيبو هيدلاول رابلا نيب ةييىبنلا نع بذعلا

 ةرمعلاو جحلاو موصلاو ةالصلا نم لضفأ نيدلاولا رب ةي5ىبنلا نعو ةدحاو ةجرد رانلا ىف سيلبإ

 داهجلا ىف كريشتسا تثج :هّللا لوسر اي لجر لاقو ءاهريغو ةالصلا لفن نم لضفأ ىأ داهجلاو

 كل له رخآ ثيدح ىفو ءاهيلجر تحت ةنجلا نإفاهمزلأف :لاق معن :لاق مأ نم كل له :لاق

 ىبنلا ىلإ هلام ذخأب هابأ وكشي لجر ءاجو امهلجرأ تحت ةنجلا نإف امهمزلأ : لاق معن : لاق نادلاو

 ىلام نم اًنيش هعنمأ ال تنكو ینغانأو ريقف وهو یوق انآو اًميعض ناک هنإ : هللا لوسر ای لاقف لک

 الو رجح نمام ةَ ىبنلا یکبف هلامب ىلع لخبیو «ینغ وهو ریقف انأو یوق وهو فیعض انآ مویلاو
 . كيبأل كلامو تنأ دلولل : لاق مث ىكب الإ اذهب عمسي ردم

 لصف

 سبحي ال ىعرش قيرط ريغب هلكأ اذإف ىعرش قيرط ريغب هدلو لام لكأي نأ دلاولا ىلع مرحي
 ءامسألا بيذهت ىف لاق «ملعأ هّللاو ةوبألا قحل هيلع ىوعدلا عمست ال ةلبانحلا نعو ءدلاولا دلولا
 ءانلاو مهل ءاعدلاب رومأم وهو نيملاعلا بر نيبو هنيب ةلصو نيدلا ىف ءابآ : ملعلا خويش تاغللاو

 هللدمحلا :لاق نم ةي ىبنلا نع بيهرتلاو بيغرتلا ىلع داز اميف بيبحلا ةفحت ىف تيأرو مهيلع

 وهو ضرألاو تاوامسلا ىف ءايربكلا هلو نيملاعلا برو نيضرألا برو تاوامسلا بر نيملاعلا بر

 تاوامسلا ىف ةمظعلا هلو نيملاعلا بر ضرألاو تاوامسلا بر كلملا هّلل دمحلا ميكحلا زيزعلا
 هيلع هيدلاول قبي مل ىدلاول اهباوث لعجا مهللا : لاق مث «ةدحاو ةرم ميكحلا زيزعلا وهو ضرألاو

 : لاقف كلذ نع هتلأسف ىكبي وهو ةَ ىبنلا ىلع تلخد : -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو «هادز الإ قح
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 ىف بصي نارطقلاو اهبيدشب ةقلعم ةأرما تيأرو ديدش باذع ىف ىتمأ نم ءاسن ىب ىرسأ ةليل تيأر
 اهتحت دقوت رانلاو اهبيدثب ةقلعم ةأرما تيأرو ءاهجوز اضر ريغب سانلا دالوأ عضرت ىتلا ىهو اهقلح

 هجو ريغ ىف ةأرملا تلحتكا اذإ رخآ ثيدح ىفو اهجوز ريغل نيزنت ىتلا یهو اهدسج محل لکأت

 ىلع انررم مث ب ىبنلا لاق ىئالعلا لاق «رانلا رفح نم ةرفح اهربق لعجو اههجو هللا دوس اهجوز
 ىنتئا بر اي :لوقت ةنجلا هذه : لاق ليربج اي اذه ام : تلقف نسح توص عم ةبيط اًحير اندجوف داو

 یهکاوفو یباوکآو یناجرمو یژلؤلو یتضفو یبهذو یریرحو یفرغ ترثک دقف «ینتدعوامب

 نمو ةنمؤمو نمؤمو ةملسمو ملسم لك كل : لاقف ىنتدعو امب ینتئاف یرمخو یئامو ینبلو یلسعو
 داو ىلع انررم مث تیضر : تلاقف ءداعيملا فلحأ ال انأ الإ هلإ ال هللا انأ ىنإ اًميش هّللاب كرشي ال

 ینتدعو امہ ینتئا بر ای لوقت منهج توص اذه : لاقاذهام : لیربج ای تلقف ارکنم اًتوص انعمسف

 نمؤيال نمو ةكرشمو كرشم لك كل :لاقف «ىرح دتشاو یریعسو یلالغأو یلسالس ترثک دقف

 عيطتسي ال بطحلا نم ةميظع ةمزح مزح دق لجر ىلع انررم مث تيضر : تلاقف «باسحلا مويب

 هيلع كتمأ نم لجر لثم اذه :لاق ليربج اياذهام :تلقفاهلمح ديريو اهيلع ديزي وهو اهلمح
 بوث اهيلع رمي ال قيرطلا ىف ةبشخ ىلع انررم م اهيلع ديزي وهو اهئادأ ىلع ردقي ال سانلل تانامأ

 املف قيرطلا نوعطقي كتمأ نم موق :لاق ليربج اياذهام :تلقف ءهتقرخ الإ ءىش الو هتقشالإ

 نم التما دق هفصن تدجوف ىصقألادجسملا تلخدو قاربلا ليربج طبر سدقملا تيب انلصو

 تمعز ءايبنألا كناوخإ ءالؤه : لاف ؟ءالؤه نم ليربج اي :تلقف ءاًقوفص نبيبنلا تيأرو ةكئالملا

 دلو وأ كيرش هل ناك له نيلسرملا ءالؤه لس ادلو هلل نأو ىراصنلاو دوهيلا نم اكيرش هلل نأ شيرق

 4 ى3 نودي ةهلآ نمحرلا نود نم انلعجأ اتلسر نم كلف نم اتلسرُأ نم لأساو :  ىلاعت هلوق كلذف

 اي مدقت : : لاقو مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج ماقأ مث ىلاعت هّلل ةينادحولاب مهلك اورقأف ٤١[« :فرخزلا]

 ةف ىبنلا ةالص نع ىواتفلا ىف -هنع هللا ىضر -ىوونلا مامإلا لئسو هللا ىلع قلخلا مركأ

 دحاو لك ىنثأ ةالصلا نم لب ىبنلا غرف املف ءاعدلا مأ ةدوهعملا ةالصلا ىه له جارعملا ةليل ءايبنألاب
 نمءايبنألا لعجو هتكئالم ىل دجسأو هديب ىنقلخ ىذلا هلل دمحلا : مدآ لاقف هبر ىلع ءايبنألا نم

 لاقو ءةوبنلاب ىنلضفو ةنيفسلاب قرغلا نم ىناجنو ىتوعد باجأ ىذلا هّلل دمحلا : حون لاقو «ىتيرذ

 رانلا نم ىنذقنأو ةلاسرلاب ىنافطصاو اًميظع اكلم ىناطعأو ًاليلخ ىنذختا ىذلا هلل دمحلا : ميهاربإ
 سانلا ىلع ىنافطصاو اًميلكت ىنملك ىذلا هلل دمحلا :یسوم لاقو «اًمالسو اًدرب یلعاهلعجو

 نالأو روبزلا ىلع لرنأ ىذلا هلل دمحلا :دواد لاقو «هنم ةبحم ىلع ىقلأو ةاروتلا ىلع لزنأو هتلاسرب

 ريطلا قطنم ىنملعو سنإلاو نجلاو حايرلا ىل رخس ىذلا هلل دمحلا :ناميلس لاقو «ديدحلا ىل
 : رعش ىدعب نم دحأل یغبنی ال اکلم یناطعآو

 لنشزلا ديسااذهو بيبخلا اذه رو رها لال شاب
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 هتبحم ىبلق تألم ىذلااذه

 هب تزفو هاوهأ تنك یذلااذه

 اورجه هقاوشأ نم قلخلا ىذلا اذه

 اندشرأ نيدلاو ىدهلل ىذلا اذه

 رمق هلاًاركإ قشنا ىذلا اذه

 تعلتامدمعب اًيعدر ىذلااذه

 رثأ ال لمرلا ىف ىشم نإ ىذلا اذه

 هتقرفدنع عذج نح ىذلااذه

 ةحلام ىهو اًرثب ءاج ىذلااذه

 هعباصأ نم ءام راف ىذلااذه

 رجش هل تءاج اعد نإ ىذلا اذه

 هتحارب ىصحلا حبس ىذلا اذه

 ًارجح هب عوج نم دش ىذلا اذه

 بهذ نم مشلا هتدوار ىذلا اذه

 انعفاش ضرعلا ماقم ىف ىذلا اذه

 هربنم نيام ةضور ىذلااذه

 ةبترم زاح نماي قلخلا ديس اي

 املعلا ةضورايايبنألا ةرد اي

 ىتأ ليلج نمحرلدبعدبمعلا

 هتلز نارفغ هتحدمبوجري

 انقلاخ شرععلا هلإ كيلع ىلص

 ارمع هب قحلأ مث ركب ابأ صصخاو

 مهعمجأ عابتألاو بحصلاو لآلاو

 ةبطاق مالسأإلا ىلإ نيقباسلاو

 یا

 یلصتا یتحرف ای یلصفنا یتحرف ای

 للطلاو ءانبألاو بحصلاو لهألا

 للملا ىلع ومسياهعرش ةلمل

 لفح لفحم ىف هلراشأامل

 ىلع مامإلا ىفش دق هقيرو

 لبجلاو رخصلا یف یریو هل یری

 لكثلا دلاولا هيبش نينأ هل

 لسعلاك ءاملاداعفاهيف جمو

 لبسلا ىف راهنألا ىكح لالزلا لثم

 لجع ىلعايعس اهل ًالصأ ر جت
 لمجلا عمارهج هلك بضلاو

 متشم دهزلاب ادغ ىلومب مركأ

 لمي ملفايندلا ىلإواهدرف

 لجولا ةدش نم هبانفغتسااذإ

 لزت ملدلخلا ضاير نم هربقو

 لثم نعو هبش نع لج دقو ايلع

 لسرلاديسايابرغلاأجلماي

 لجحخ ىف رازوألا نم وهو كيلإ

 للخلاو دلخلا لولحو اضرلا عم

 لصألاو راكبألاو حبصلاو ليللا ىف

 ىلع مث نيرونلااذ نامشع كاذك

 لجنلا ةداسلا راخفلاو ىهنلا ىلوأ

 ىلو لكو ناسحإب نيعباتلاو
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 ىسيع نيدلا فرش ذاتسألا لاق :ءامسلا ىلإ سدقملا تيب نم جارعملا ىف ىناثلا بكر ملا

 مدقت بصانملا ىف مهلزانت توافتو بتارملا ءايبنألا مهب تلع امل : ىلاعت هللا همحر ىدرورهسلا

 هئادنو هباطخب یسومو هئافوو هتلخب میهارباو هئاعد لوبقب حونو هئایلعب سیردإو هئافطصاب مدآ رکذ

 هتياعر نسحو هفاصوأ ميركب اًقطان ةيدمحملا ةلودلا شيواش جرح هئايحإو تيملل هشاعنإب ىسيعو
 الإ ةليضف مهنم دحأل نكي ملف «رصن جاتب هزع قجانص تدقع دقو هردقو هئامسأ ليلجو هفاعسإو

 تئإ ليربج اي :لاق مث ءاهلهآو اهب قحأ دمحم ناك الإ هحدم ركذن ملو اهلثم دمحم ىطعأو

 وأ نيسوق باق ماقمب نينوكلا لهأ ىلع لضفي ىتح ىنسحلاب توعنملا ىنسألا لحملا بحاصب
 نإف مالك فطلأب ىتاجانمل هعدا مارحلا دجسملا ىف مئان وهف مانملا نم هتظقي ىف فطلتو « ىندأ

 سلجو ليربج ءاجف «ماهفألا هيلإ زواجت الو ماهوألا هلصت ال ماقم ىلإ : هل لقف ماقملا نيأ كلأس

 قيفوتلاب صوصخملا راسف دوعسلا بتارم ىلعأ ىلإ دوعصلل هاعدف قافأ ىتح ىفطصملا سآر دنع

 ال ام بئاجعلا نم هقيرط ىف نياع دقو ىصقألا دجسملا ىلإ لصو ىتح « قيفر ريخ هل ليربجو
 جارعملا ىلع دعص مث مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع اًمامإ مهب ىلصف ماركلا نييبنلا هللا عمج ىصحي

 هتافص لمجأب ىلوألا ءامسلا ىف فصو ءأالملا كلذ هب بحر ةكئالملا نم ألم ىلع رم املك العلا

 ىف ثعب ىذُلا وه «هتاجرد عفرب دهشي ام اهمامکآ ىلع موقرم هتاذ میرکل حلصت ةعلخ هيلع تعلخو

 اهب فرشت ةعلخ ةيناثلا ءامسلا ىف هيلع علخو ١[ :ةمجلا] ةيآلا ( هتايآ مهّيلع ولي مهتم الوسر نييمألا
 ىف هيلع تعلخو ٠١۷[« :ءاينالا] ( © نيملاَعْنَل ةمحر الإ كاتأسْرأ امو ] اهيلع موقرم نيلسرملا ىلع

 اريذنو ارشبمو ادهاش كانسرأ اإ ىلا اهيأ اي اهيلع موقرم اًريثك ارخف اهب لان ةعلح ةثلاثلا ءامسلا

 موقرم اًجهتبم توكلملا ىف اهب راد ةعلخ ةعبارلا ءامسلا ىف هيلع تعلخو ء[١٤ :بازحاألا] € 9

 هيلع تعلخو ١[« :فهكلا] ( 62 اجرع هَل لعجي ملو باتكلا هدبع ىلع لزنأ ىلا هلل دمحْلا إ» اهيلع

 ىلع نوصي هتكئالمَو هلا نإ اهبلع موقرم اًميظعت نييبنلا ىلع اهب راد ةملخ ةسماخلا ء ءامسلا ىف

 ءامسلا ىف هيلع تعلخو ١[« :بارحالا] ( ©3 اميلست اوم هيلع وص اونمآ نيذلا اهيأ اي يبا

 مكلع صيرح مع ام هلع زيزع مكسفنأ نم لوسر مكءاج دق إف اهيلع موقرم ميركتلا ةعلخ ةسداسلا

 لها ىلع اهبرج ةعلخ ةعباسلا ءامسلا ىف هيلع تعلخو ء[۸١٠ :ةبوتلا] ( ® ميحر فوءر نينمؤملاب
 رهزألا رونلا فوفر هل ىلد ء[١ :ءارإلا] اليل هدْبعب ىرسأ ىذّلا ناحْبس إ اهيلع موقرم ًاليذ ءامسلا
 هاجانو هبرقف رابجلا مالك عمس ىتح راتسألا هل تعفرو راونألا ىف جز مث رخأت هنع ليربجو مدقتف

 . هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا هادانو هسنآو

 نم دهتجا امل تاباوجلاو ةلئسألا ىف تايرجاملا باتك ىف -هّللا همحر- :ىزوجلا نبا لاقو

 داز هلضف دوجولا ىف نم فرعو هلقع ىلعألا الملا ىف نم مظعتساو ةدابعلا غلبأ ىف ةدايسلا زاح
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 ء(١٠ :لسرسلا] € © الي الإ ليلا مف © ٌلمَزملا اهيأ اي هيلع لزنآو ءالیضفتو اًميركت میرکلا
 مالظلا ىف انل تمق تسلآ : ليقف ىتمأل رفغتو ىتجهم اهيف تفلت ىتح كتمدخ ىف تلزال كتزعو

 نوكتل كلامج لالج ىلع ةريغو كلاح ىلع ارتس كتمارك راد ىلإ كوعدن هيفف كتدهاجم مادقأ ىلع

 ايو ىنيزت ندع ةنج اي توكلملا ءاضف ىفو توربجلا بجح نيب ىدون «ةولجب ةولجو ةولخب ةولخ
 ربخلا ام انهلإ تلاقف « ىرختفا تاومس ايو ىرخبت روح ايو ینولت ماعنإلا للح ايو ینوکت میعنلا راد

 ىلع بيرق حتفو هللا نم رصن مالعأ رشن بيغلا بيج قش املف رشبلا ديس انترايزل مدقيس ةليللا لاقف
 ءاج راصبألا رون مالظلا ىشغو راهنلا فرخز زاحنا املف ةيدمحألا ةلاسرلاو ةيدمحملا ةلودلا باوبأ

 دقف ةرسملا مادقأ ىلع مق ديسلا اهيأ :لاقو «مارتحاو هلجبو مركو ءايح ملسو هنه اندو مدقتو ليربج

 لالجإلا ماقم ىلإ لصو املف هتمارك بكاوم هب ترادو هتلاسر ةمشح ىف بكرف ةرضحلا ىلإ تيعد

 اذه نمل ليق ء[١۸٠ :ةرقبا]  انأًطْخأ را انيس نإ اتذخاؤت ال اتر إ» : لاق ءلامجلا وندل نيسوق باقك
 نع رظنا ليق كمرك فصو ىف مهلك : لاق اهضعب وأ ةمألا لك بلطت :لاق ىتمأل لاق رافغتسالا

 حيبقو مهلاعفأ ءوس :لاق ناخدلا اذه ام ىهلإ اي :لاقف ءاًناخد اءولمم ايداو ىأرف رظنف كنيمي

 «ىتمارك قیقحت ىف قحلا كدعوو مهنع ىداؤف رفنتو مهنم ىبلق شحوت نآ ديرت :ب لاق مهلامعأ

 ىهلإ اي لكلا نودب ىضرأ ال : لاق فصنلاف : لاق مهل ىضرأ ال كتزعو : لاقف مهثلث كتبهو دق ليقف

 ًالیلق هنم صقنا وأ هفصن ١ ٣(« :لسزملا] 4 © الي الإ ليلا مف ت لمزا اهي اي ىلع تلزتأ امل

 ليللا تمق لب فصنلا وأ ثلثلاب كتمدخ ىف ىضر ام كدبعف ثلثلا راص ليلق هنم صقنأ اذإ فصنلاو

 نم ردق نعفرألو كتمدخب مهل انرفغو كتمأب كيلع اننم دق هل ليقف ءاهلك ةمألاب الإ ىضرأ الف هلك
 ءايبنألاب ىلص سدقملا تيب ىلإ ي ىبنلا لصو امل قئاقعلا قتاع ىف : لاق «كتكربب كيلع ىلص

 »ا :نورفاكلا] ( © تورفاكلا اهيا اي لق : لوألا ىف أرق -مالسلا هيلع -ميهاربإ ةلم ىلع نيتعكر

 هديب ليربج ذخأ مث ةدوهعملا ةالصلا اهنإ لوألا بكوملا ىف ةداتق نع مدقتو صالخإلا ةيناثلا ىفو

 ءارمح ةتوقاي نم هيقش دحأ سودرفلا نم هب ءاجف جارعملا لد ليعامسإ اي ىدانو ءارحصلا ةيحان ىلإ

 الإ نمؤم نم امو «ىلاعت هللا هقلخ ءىش نسحأ نم ؤلؤللاب دوضنم وهو ءارضحخ ةدجربز نم رخألاو
 ايندلا ءامسب قصتلم هسأرو ةرخصلا ىلع هلصأ ءامسلا ىلإ هرصبب صخشي هل نورت الأ هتوم دنع هاريو

 ىلوألا ةجردلا ىلع تدعص املف ربنعلاو كسملاو توقايلاو دج ربزلاو ةضفلاو بهذلا نم ةجرد ةئام

 مث رفص مهبايثو رفص ةكئالم تيأرف « ةيناثلا تدعص مث رمح مهبايثو رمح مهناولأ ةكثالم تيأر

 لوسر دعب ىتأي لوسرو ةعبارلا تدعص مث رضحخ مهبايثو رضخ مهناولأ ةكئالم تيأرف ةثلاثلا تدعص
 تدعص مث ةآرملا قربت امك مههوجوو مهداسجأ قربت ةكثالم تيأرف دمحمب لجع ليربج اي :لوقي

 اذإف ةسداسلا تدعص مث هللا الإ هلإ ال مهمالكو سنإلاو نجلا نم رثكأ ةكئالم اهيلع اذإف «ةسماخلا

 ام مهمالك ىلاعت هّلل ةبيه مهراصبأب نوصخاش ةكئالم هعم بهذ نم ىسرك ىلع ميظع كلم اهيلع
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 ىنولبقنساف مهرون نم بهذي ىرصب رون داك ةكئالم اهيلع تيأرف ةعباسلا تدعص مث ناك هللا ءاش
 نع ىمهف رصق ةكئالم ةعساتلا ىلع تيأرو ىلاعت هّلل نيدجاس ةكئالم ةنماثلا ىلع تيأرو « ميظعتلاب

 ةرشع ةيداحلا ىلع تيأرو تاخللا عاونأب ىلاعت هللا نوحبسي ةكئالم ةرشاعلا ىلع تيأرو مهتفص

 ةثلاثلا ىلع تيأرو «رامقألاك مههوجو ةكئالم ةرشع ةيناثلا ىلع تيأرو مهترثكل نوصحي ال ةكئالم

 ةرشع ةعبارلا ىلع تيأرو « عامسألاب بهذي داكيو «سيدقتلاو حيبستلاب لجز مهل ةكثالم ةرشع
 ىذلا هنأ همالك رهاظو كلم فلأ مهنم كلم لك عم ىئالعلا داز «كلم فلأ نوعبس هعمو ليعامسإ

 ةعبارلا تغلب ىتح كلم فلأ فلأ هعمو ليئايقر ةرشع ةسماخلا ىلع تيأرو جارعملاب داج

 نيعبصأ لك نيب اهقوف ىرخألاو ءامسلا تحت ىنميلا هدي ليئالق همسا كلم اهيلع اذإف «نيرشعلاو

 اهلاليم نينامث ةدحاولا ةؤلؤللا لوط مههاوفأ نم ؤلؤللا رثانت ىلاعت هللا اوحبس اذإ كلم فالآ ةعبس

 «ىلعألا ىبر ناحبس مهحيبست ةكئالم تيأرو ‹«ىقرشلا رهنلا طاش ىلإ اهنوطقتلي اهب نولكوم

 مئاوق سمح ىلع ايندلا ةعس ىلع دجربزلا نم ةحنجأ هل توقايلا نم همئاوق بهذ نم اريرس تيأرو
 تحت لكلا هللا عمجف «دمحم اي كمودقب ىنفرش لوقت ةمئاق لك كلم فلأ نوسمخ ةمئاق لك عم

 اإ دمحم ةمأل رفغا بونذلا رافغ اي ىداني وهو ؤلؤل هعومد اكلم تيرو «ءاوهلا ىف راط مث یمدق
 لوسر دعب نم ىتأي لوسرو قاربلا تحت ليربجو ةجرد دعب ةجرد دعصأ لزأ مل مث :ةي ىبنلا لاق

 نوحبسيو نوللهي ةكثالملا تعمسف ةجرد ىلعأ ىف تنك ىتح يي دمحمب لجع ليربج اي :لوقي

 ىفاذكهو ويي دمحمب صاخلا بابلا وهو ءامسلا باوبأ نم اًباب ليربج عرقف ىلاعت هللا نوسدقيو
 لمع رون نم ةبرح هديب رون نم ءادر هيلع رون نم سرف ىلع ليعامسإ لبقأف نذأتسا كلذلف ءامس لك
 اذه نم :لاقف ةكئالملا نم بكوم فلأ هعمو «ىرسيلا هديب ليللاب مهلمعو ىنميلا هديب راهنلاب دابعلا
 سيل : ىئالعلا لاق هيلإ لسرأ ةياور ىفو هيلإ ثعب دق : لاق ةي دمحم لاق كعم نم : لاق ليربج لاق

 ىلإ هيلإ هلسرأ دارملا امنإو ةدملا هذه ىف ىفخي ال كلذ نإف هلاسرإو ةثعبلا لصأ نع ماهفتسالا هدارم
 : لاق مث ءءاوهلا ىف ىلاعت هللا هسبح فوفكم جوم نم ىهو ايندلا ءامس ىلإ دعصف هل حتفت ءامسلا

 لثم هل ناک :اهلاق نم توكلملاو كلملا ىذ ناحبس اهلهأ حيبستو تناكف ءارضخ ةدرمز ىنوك

 ايندلا ءامس دجو ىلاعت هللا همحر : ىئالعلا لاق ةمايقلا موي ىلإ دوجس مهف : ىروباسينلا لاق مهباوث

 ىبيبح كيلع ملسي كلملا اهيأ هيلإ هللا ىحوأف هل مقي ملو هباجأف ني هيلع ملسف «ىسرك ىلع اًکلم
 ال مث هيلع نملستل ةدحاو مدق ىلع هيلإ نموقتل ىلالجو ىتزعو «سلاج تنأو هيلع درتف ي دمحم
 هللا هقلخ موي هتئيهك لجرب اذإو :ب ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -ىئالعلا لاق « ةمايقلا موي ىلإ سلجت
 لاق نییلع یف هباتک اولعجا ةبیط حور : لاق نمؤم حور تناك اذإف هتیرذ حاورأ هيلع ضرعت وهو یلاعت

 حور تناك اذإو ةعباسلا ءامسلا ىف ىآ نييلع ليقو ءةنجلا ىف ىأ : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا

 ءةعباسلا ضرألا تحت ةرخص نيجس :دهاجم لاق نيجس ىف هباتك اولعجا ةثيبخ حور : لاق رفاك

 ةبيطب ناورذ رئبب نينمؤملا حاورأو نميلا ضرأب توهرب رثب ىف رافكلا حاورأ نأ» : ثيدحلا ىفو



 370 ىناثلا ءزجلا - سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن ۷۰

 ءامب رهطتي ال نأ ىلوألا طيسولا ىلجعلا : حوتفلا وبأ لاق ء«ةكمب مزمز رئبو قارعلا ضرأب لباب هايمو

 هلامعتسا زوجيف ىأ هريغك وه : ةضورلا ىف لاق ةساجن ىف هلامعتسا زوجي ال :ىدرواملا لاقو مزمز

 : لاقو مالسلا ىلع درف هيلع تملسف مدآ كوبأ اذه : لاق اذه نم ليربج اي :## ىبنلا لاق اًقلطم

 كحض هيلإ رظن اذإو ةنجلا باب هنيمي نع ىذلا : لاق نابابلا ناذه ام ليربج اي : تلقف «ىكب «هيلإ

 ءامسلا ىف نينمؤملا حاورأ :ليق نإف : -هنع هللا ىضر -یئالعلا لاق «هتیرذ نم هلخدی نمب ارورس

 لع ضرعت رافكلا حاورأ نوكت نأ لمتحي انلق ءامسلا ىف نوكت فيكف ضرألا تحت رافكلا حاورأو

 . ةي ىبنلا رورم -مالسلا هيلع -مدآ ىلع اهضرع قفاوف ءامسلا ىف -مالسلا هيلع -مدآ

 : رعش .ةعباسلا ءامسلا ىلإ ايندلا ءامسلا نم ةكئالملا ةحنجأ :ثلاثلا بكرملا

 امتشا هئامسأ دومحم نمدمحأو دمحم ىمشاهلا هط لؤسلا وه

 اقشنا هلجأ نم ردبلا نأ كيفكيو فصاو طقاهدحام ةفص هل

 ق و یا ی هک ا

 EA E E ET رر لم ك هللا فا تاک یو

 اقفألا رون دق ضايفلا هرون نمو هلجأل تدر سمشلا نأ كيفكيو
 اقذتلاًا هلة رو اتيلعلا ةلختلا ن هرمأب نح عذجلا نأ كيفكيو

 ىتشتسا اذإ راشآ امل ةتوعدب ترظمأو تجام بحسلا نأ كيفكيو

 یقه رثأ ىرت برت یلغ سیلو هلعنل نال رخ صلا نأ كيفكيو

 اقيرلا همف نم ءادللافشلا ناكف اهدرف تلاس نيمعلا نأ كيفكيو

 ىقر دق هّللاهل ىلوم هب مركأف السىللهاقر هللا نأ كيفكيو

 اقتتراتناكام هالول لب ضرألا الو امسلا تناك امل هالول كيفكيو

 ىقشيال مث ةرشع ىلصي هيلع ةرم هيلع ىلص نم كيفكيو

 هيفو الإ ربش عضوم ءاوهلا ىف سيل اذإو ءاوهلا ىف ماع ةئامسمخ ريسملا انئثح مث ب ىبنلا لاق

 اهباوبأ نم اًباب ليربج عرقف ديدح نم ىهو «ةيناثلا ءامسلا ىلإ انيهتنا ىتح ىلاعت هللا حبسي كلم ةهبج
 ءامس لهآ ةجض نم دشأ ةجض مهلو ةكئالملا نم بكوم فلأ ىف ليئايقر : ليقو ءليئاجرم لبقأف
 تيأرف بابلا حتفف ةمحرلا ىبن دمحم :لاق كعم نم :لاق ليربج :لاقاذه نم :لاقف ءايندلا

 اي : تلقف «بارحلا مهيديأبو فويسلاب نيدلقتم ةموسم ليخ ىلع رقبلا هوجوك مههوجو ةكئالم
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 ىبنلا لاق ءرفص مئامعب قلب ليخ ىلع كترصنل هللا مهقلخ ةكثالم مه ءالؤه : لاق ءالؤه نم ليربج

 ءالؤه نم ليربج اي : تلقف ءارمح ةتوقاي نم نيريرس ىلع نيسلاج نينسح نيباش ىلإ ترظن مث:
 هيلع -ىسيعو امهيلع تملسو امهنم توندف -مالسلا امهيلع -ىسيعو ىيحي ةلاخلا انبا : لاق

 مث نيتعكر مهب تيلصف ىلع نوملسي اجاوفأ ةكئالملا تتأ مث» :زهي ىبنلا لاق «نوللا رمحأ -مالسلا

 قعاوصلا نم دشأ اًناوصأ انعمسف < ةثلاثلا ءامسلا نم اند ىتح ماع ةئامسمخ ءاوهلا ىف ليربج ىب راس

 هعم اكلم تيآرو انل حتفف ةضف نم ليقو «ساحن نم وهو بابلا لربج عرقف ليلهتلاو حيبتسلاب
 اهلاق نم تومي ال ىذلا ىحلا ناحبس مهحيبستو ةعباسلا ضرألا همادقأ تقرخ دق كلم فلأ نوعبس

 هيلع تملسو هنم توندف فسوی :لاق اذه نم : تلقف رمقلاک اباش اهیف تیآرو «مهباوث لثم هل ناک

 ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك سانلا ىلع نسحلا ىف فسوي لضف : ةمركع لاق «ةيحت نسحأ ىلع درف
 مث ةراس هتدج نم كلذ ثرو هنإ ليق نسحلا ثلثب همأو فسوي بهذ :قاحسإ نبا لاق «موجنلا

 ةعبارلا ءامسلا ىلإ انيهتنا ىتح ماع ةئامسمخ ءاوهلا ىف انرس مث نيتعكر مالسلا مهيلع ءايبنألاب تيلص

 لثم هل ناك اهلاق نم حورلاو ةكئالملا بر سودقلا كلملا ناحبس اهلهأ حيبستو بهذ نم ىهو

 ىرسيلا هماهبإ ةرقن ىف ةحلاملا راحبلاو ىنميلا هماهبإ ةرقن ىف ةبذعلا راحبلا اكلم اهيف تيأرو مهباوث
 ءرهنلا اذه ريفش ىلع مئاق كلم اذه : لاق اذه نم ليربج اي : تلقف رئاطلاةروص اكلم اهيف تيأرو

 هللا ناحبس : لاق اذإف رهنلا لخد هلل دمحلا : لاق اذإف هحانج رشن هللا الإ هلإ ال دبعلا : لاق اذإف

 طقسف ضفتنا هّللاب الإ ةوق الو لوح ال : لاق اذإف ء رهنلا نم جرح ربكأ هللا كلاق اذإف رهنلا ىف سمغنا
I a 

 ليربج اي اذه نم : تلقف «مهرومأ اهيف ىتلا قلخلا نيواود ىلإ هرهظ اًدنسم الجر تيأر مث :د

 دق هللا نإ ىحخأ اي : تلق مث حلاصلا خألاب اًبحرم : لاقف هيلع تملسو هنم توندف سیردإ اذه :لاق

 ثيأر الو ةنجلا تلخد ام هللا بيبح اي :لاقف اهميعن تيأرو ىلبق ةنجلا تلخدو ايلع اًلاكم كعفر

 دمحم لبق دحأ هلخدي ال بابلا اذه اًبوتكم اهباب ىلع تيأرو ةنجلا جراخ اًناتسب تلخد امنإو اهميعن

 توقايلا نم ارصق نوعبس ىسوم مألو ؤلؤل نم ارصق نوعبس اهل نارمع تنب ميرم اهيف تيأرو «هتمأو
 درمز نم ارصق نوعبس ةَ ىبنلا تنب ةمطافلو «ءارمح ةناجرم نم ًارصق نوعبس محازم تنب ةيسآلو

 جلثلا نيب عمج نم ناحبس اهلهأ حيبستو توقاي نم ىهو ةسماخلا ءامسلا انولع ىتح انرس مث رضخأ
 نوراه :لاق ليربج اي اذه نم : تلقف اله الجر اهیف تیأرو مهباوث لثم هل ناک اهلاق نم رانلاو

 اهلهآ حيبستو رهوج نم ىهو ةسداسلا ءامسلا ىلإ انولع مث ريخب ىل اعدو ىب بحرو ىلع ملسف
 نوعفار ریثک قلخ اهیف ذإ مهباوث لشم هل ناک اهلاق نم ءیش لک قلاخو ءیش لک بر سودقلا ناحبس
 : ىفسنلا لاق نويبوركلا ءالؤه :لاق ءالؤه نم ليربج اي : تلقف « هللا ةيشخ نم ءاكبلاب مهتاوصأ

 ةشير لك ىف نارفعز نم ةحنجأو هوجو هيمدق ىلإ هسأر نم ماع ةئامسمخب ليفارسإ دعب ليئاكيم قلخ

 ةرطق لك نم هللا قلخيف ةرطق نوعبس نيع لك نم رطقيف دمحم ةمأ نم نيبنذملا ىلع ىكبت نيع فلأ
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 الو نوملکتی ال مهسوؤرب ءامیإ ىلع نودري اولعجف مالسلاب مهيلع تلبقأف نويبرکلا مهف اًکلم

 وهو برعلا نم هللا هلسرأ ىذلا ةمحرلا ىبن دمحم اذه : ليربج لاقف «عوشخلا نم ىلإ نورظني

 ناك ول رعشلا ريثك نوللا رمسأ ىنعي مدآ لحرب اذإو ةيحتلاب ىلع اولبقأف هيلإ نورظنت الفأ نييبنلا متاخ

 ىلع مركأ اذهو هللا ىلع قلخلا مركأ ىنإ ليئارسإ ونب معزي : لاقف ءامهنم رعشلا جرخل ناصيمق هيلع
 حلاصلا خألاب اًبحرم : لاقف هيلع تملسف :نارمع نب ىسوم لاق اذه نم ليربج اي : تلقف ینم هللا

 هتمأ نمةنجلا لخدي ىدعب ثعبي مالغ :لاقف كيكبي ام ليقف ىكب ىتح هتزواج امف حلاصلا ىبنلاو

 نم ىلاعت هللا هاطعأ ام ىلع ىبنلل ادسح ىسوم كبي مل : ىباطخلا لاق ىتمأ نم اهلخدي امم رشكأ
 هللا هاطعأ امل اًمالغ هامسو لي دمحم ةمأ ددع نع مهددع ناصقنو هتمأ ظح صقن ىلع لب ةماركلا

 رعش «لجو رع هللا ةعاط ىف هانفأ ليوط رمع ريغ نم ةماركلا ميظع نم :

 ىبنلا لاق : ىئالعلا لاق

 مجعلاو برعلا هالعل تنعذأو ممألا هب تذال ىذلا ماقملا اذه

 مكحلاو ماكحألا هبر نم هتءاج ن مرک هللا لس ر مام اذه

 ملظلاو ملظلا اده رونبانع تبحم ىذلا ىداهلا دمحم اذه

 مسممألا هنود تهاتف زع ماقم ىلإ ءامسلا قوف امس دق ىذلا اذه

 مدقلا هب تلز هريغاذ مار ول هل باجحلا هللا فشك ىذلا اذه

 هطاحخ نمحرلاانبر ىذلا اذه

 رضم نم راتخملا ىدهلا ىبن اذه

 هلروهطلا ءاملا عبن ىذلااذه

 هل رينملا ردبلا قلشنا ىذلااذه

 هترغ راونأ تقرشأ ىذلا اذه

 اهنكاسو ايندلا نم دارملااذه

 مهل تعو دق نذأ هنم تمدقف

 اروع ق ےل ءاینآ اله

 اومظ نيح قلخلا هاقسف هفك نم

 اومع نيذلا الإ هدهشي لكلاو

 مرحلاو لحلا ءاضأ دق اهرونب

 مسنلاو حابشألا قلخت مل هالول

 ناحبس اهلهأ حيبستو رون نم ىهو ةعباسلا ءامسلا ىلإ انولع مث :45

 هللا نأ ولو مهنع مكثدحأ نأ ىل نذؤي مل اًقلخ اهيف تيأرو مهباوث لثم هل ناك اهلاق نم رونلا قلا

 ءىجملا معنو ةفيلخو خأ نم هللا كايح :اولاقف « مهيلع تملسف مهيلإ رظنلا عطتسأ مل ىرصب ىوق
 دق رضخأ دجربز نم ريرس ىلع وهو يب ةفيرشلا هسفن ىنعي مكبحاص هبشي اًخيش اهيف تیأرو تئج
 اًبحرم :لاقف هيلع تملسف ميهاربإ كوبأ اذه : لاق اذه نم : تلق رومعملا تيبلا ىلإ هرهظ دنسأ

 اهنآو ءاملا ةبذع ةبرتلا ةبيط ةنجلا نأ مهربخآو مالسلا ىنم كتمآ ئرقا حلاصلا ىبنلاو حلاصلا نبالاب

 ىلعلا هّللاب الإ ةرق الو لوح الو ربكأ هّللاو هللا الإ هلإ الو هللا دمحلاو هللا ناحبس اهسرغ ناعيق

 . ميظعلا
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 ديعس وأ لاق ءءاسلملا ضرألا ليقو ضرألا نم ىوتسملا عساولا وه ناعيقلا :ىوامربلا لاق

 لاقو «ةريثك ىتمحر ىدبعل اوبتكا : ىلاعت هللا لاق هللا ناحبس دبعلا : لاق اذإ ثب ىبنلا نع ىردخلا

 ىل رفغا مهللا لئاسم سمخ ىلاعت هّللا هاطعأ تارم سمخ خلا هّللا ناحبس : لاق نم :### ىبنلا
 لوا لوق كمال لف ىلا لا لز س ىلا لاق + ناه و ید راو یف زراو مزا
 ىولب مونلا دنع مهنع عفدأ مونلا دنع ارشعو ءاسملا دنع ارشعو حابصلا دنع ارشع هّللاب الإ ةوق الو

a a a Eالو لوح ال نم اورشکا :دلط ىبنلا لاقو  

 ريخ باصأ دقف هيلإ هللا رظن نمو هيلإ هللا رظن اهنم رثكأ نمو ةنجلا زونك نم زنك اهنإف للاب الإ ةوق

 . ملعأ هّللاو «ةدايز اذه ىلع ءاعدلا بابو راكذألا ىف مدقتو ء«ةرخآلاو ايندلا

 لاق :ىهتنملا ةردس ىلإ ةعباسلا ءامسلا نم -مالسلا هيلع -ليربج حانج عبارلا بكرملا

 لك اكلم نوسمخ ةؤلؤل لك تحت ؤلؤللا بكاوك ىلع اتماص ابهذ تيأر مث ب یبنلا لاق : یئالعلا

 ءالؤه نم ليربج اي تلبقف « هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ءًالهأو دمحم اي كب اًبحرم ىداني كلم
 عارذب اًعارذ نوعست جات كلم لك سأر ىلع ةكئالم تيأرو ةعباسلا ءامسلا نم دابع ءالؤه :لاق
 نع اكلم تيأرو ايندلا لهأ اهيف لخدت ةتوقايلاو ايندلا عست ةدحاولا ةؤلؤل ةئامعبرأ جات لك ىف ليربج

 ةيآ نؤرقي مهو رون نم ناجيت مهيسوؤر ىلع كلم فلآ فلأ هراسي نعو «كلم فلأ فلأ هنيمي

 ام ليربج اي : تلقف «شرعلا رون نم ةرطق نم اوقلخ ءالؤه : لاق ءالؤه نم ليربج اي : تلف ىسركلا

 . ليللا نم ةعاس الإ كبر بئاجع نم تيأر ام : لاقف ىبر بئاجع رثكأ

 ةيآ باوث نع -مالسلا هيلع -ليربج ب ىبنلا لأس : -امهنع هللا یضر - سابع نبا لاق :ةدئاف
 اوعيطتسي ملف اهوكسميل كلم فلأ نيعبس اهيلإ لسرأف تكرحت ضرألا هللا قلخ امل : لاقف ىسركلا

 فاق لبج هللا قلخف ءاوعيطتسي ملف اًضيأ املأ نيعبس لسرأف اوعيطتسي ملف اًضيأ اًملأ نيعبس لسرأف

 ترقتساف ىسركلا ةيآ اهيلع بقكف رقتست ملف ًالبج نيعبرأو ةئامعبرأ هلوح هللا قلخو ايندلاب هطاحأو

 كئلوأ حيبست لشم هلو لابجلا كلت نزوو «فاق لبج نزو باوشلا نم هلف ىسركلا ةيآ أرق نمف

 نيعبس لسرأ مث اوزجعف امهورجي نأ كلم فلأ نيعبس رمأ رمقلاو سمشلا هللا قلخ املو ةكئالملا

 ةردقب رادو اكرحتف ىسركلا ةيآ امهيلع بتكف اوزجعف اًضيأ اًملأ نيعبس لسرأ مث اوزجعف ًضيأ الأ

 ءىش لك ددعبو «ةكئالملا كئلوأ ددعب باوثلا نم هلف كتمأ نم ىسركلا ةيآ أرق نمف ىلاعت هللا

 . رمقلاو سمشلا هيلع تعلط

 . ناطيشلا رش نم ناميإلا لهأل اًنامأ ىسركلا ةيآ هللا لعج :سئارعلا ىف لاق

 ةرجش ىه اذإف «ىهتتملا ةردس ىلإ انلصو ىتح ىرثأ ىلع ليربجو انرس مث ة5 ىبنلا لاق

 فلأ هل نصغ لك ماع ةئام نصغلا لظ ىف بكارلا ريسي ر نصغ فلآ اهل كسم لت ىلع ةتباث ةميظع

 هسآر ىلع رمقلا نول ىلع كلم ةفرو لك ىلع «مهتلظأل نجلاو سنإلا اهب لظتسا ول ةقرو لك ةقرو
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 هل سیل نم ناحبس یهتنملا ةردس ناکس نحن هتهبج ىلع بوتکم رون نم بیضق هدیب رون نم جات
 نمد اهنأو همعط ريغتي مل نبل نم راهنأو ريغتم ريغ ىأ «نسآ ريغ ءام نم راهنآ اهلصأ نم جرخي ءاهتنا
 رامثلاو لحلاو ىلحلا لمحتو : لتاقم لاق : ىوغبلا لاف ىفصم لسع نم راهنأو نيبراشلل ةذل رمخ
 اهعورفو ةنجلا ىف اهلصأ ةنجلا ىلي امم ةعباسلا ءامسلا ىف اهنأ سئارعلا ىف : لاق ناولألا عيمج نم

 «بهذ نم شرف مهنأك ةكثالم اهاشغي اهطسو ىف ليربج ماقم شرعلا تحت اهناصغأو ىسرك تحت
 ىطعأ ىآ ء١٠ :مجنلا]) ( ©0 ىشغي ام ةردسلا ىشغي ذإ ] : ىلاعت هلوق ىف ىريشقلا ريسفت ىف تیرو

 نم ةكئالم اهتيشغ :ىفسنلا نيدلا مجن لاقو هتمزل رفغو ةرقبلا ةروس ميتاوخ اب دمحم هيبن هللا

 ىبنلا ىدي نيب هورشنف «یصحی ال ام فئاطللا نم هيلع قبط كلم لك عم دارجلا روص ىلع بهذ 4
 نم ىوقأ تناك اهنکل لبجلل ىلجت امك اهل ىلجت هللا رون اهيشغ :نوققحملا لاق : ىروباسينلا لاقو

 لاق برطضت مل ةردسلاو قعصي مل هنأل -مالسلا هيلع -ىسوم نم ىوقأ ةي دمحمو لبجلا

 هللا لاق ربكأ هللا ربكأ هللا : لاق املف ليربج نذأف -مالسلا هيلع -ليربج بارحم اهلصأ ىف : یئالعلا
 ىلاعت هللا لاق هّللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لاق املف ءىش لك نم ربكأ انآ ىدبع اي تقدص : ىلاعت :

 دمحم ىدبعاي تقدص : لاق هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأ :لاق املف انأ الإ هلإ ال ىدبع اي تقدص

 ىلع ىح : لاق املف اهب ءاج نم حلفأ : لاق ةالصلا ىلع ىح : لاق املف « هب اًبحرم یلوسرو یدبع

 ةالصلا تميت ناذألا غرف املف «نوعشاخ مهتالص ىف مه نيذلا نونمؤملا حلفأ : لاق حالفلا

 تلبقأ مث نيتعكر مهب ىلصف برخغملاو قرشملا نيب امك فص لك اًفوفص ةكئالملا تفطصاو

 هشرع ىلي ىأ «نمحرلا ىلي ىذلا باجحلا نم كلم جرخ مث ىلع نوملسي ارمز ارمز ةكئالملا

 نم ةَ ىبنلا لاقف ىهتنملا ةردس دنع ربكألا باجحلا ىلإ ليربج قلطناف ىدنقرمسلا ةياور ليلدب

 هل جرخي مل نكل كلملا نذأف هذه ىتعاس لبق تقلحخ ذنم هتيأر ام قحلاب كشعب ىذلاو :لاق اذه

 تيأر : لاق ب هنع جيراعملا ضعب ىف تيأرو «حالفلا ىلع ىح ةالصلا ىلع ىح : هلوق نع باوج

 اذه نم ليربج اي تلقف زوجع خيش مهدنع رورسملاو نوزحملا مهيفو ةرجشلا ىلع ارضخ ارويط

 قراف نم نوزحملاو نينمؤملا لافطأ حاورأ رويطلاو ةراسو ميهاربإ لاق زوجعلا هذهو زوجعلا خيشلا
 امم قئالخلا ملع نأل «ىهتنملا ةردس تيمسو ديعب نم هلهأ قراف نم رورسملاو بيرق نع هلهأ

 ملعي ال اهقوف نمو اهقوف نم ملعي ال اهتحت نم ىأ اهزواجتيال مهقوف نم ملعو اهزواجتي ال اهتحت
 ةنس ىلع ناك نم اهيلإ ىهتني هنأل ىهتنملا ةردس تيمس : -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو ءاهتحت نم

 رون اهتيشغ :نسحلا لاق «ةماركلا ىف ىهتنا دقف اهيلإ ىهتنا نم هنأل كلذب تيمس ليقو ب دمحم

 نيملاعلا بر نم .

 اهعطق نم ىنعي مهضعب : لاق «رانلا ىف هسأر هللا بوص ةردس عطق نم» ب ىبنلا نع :ةظعوم

 . ةرورض ريغ نم هريغو رفاسملا اهب لظتسي ةالف ىف
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 ءردسلا رجش نم هيف ام مهبجعأف ايداو -مهنع هللا ىضر -هباحصأ نم ةعامج لزن :ةدئاف

 هللا لعج یأ ۰۲۲۸ :ةتارلا] ( ©۵ دوضَحُم ردس یف : یلاعت هللا لزنأف اهلشم انل تیل ای :اولاقف
 حلطلاو نالمحلا ريثكلا دوضخملا : ليقو «ماعطلا نم اًنول نوعبسو نانثا اهيف ةرمث ةكوش لك ناكم

 زوملا عفانم ةنجلا بقانم ىف ىتأيسو ضعب قوف هضعب مكارتملا دوضنملاو «زوملا رجش دوضنملا
 نم شارف اهيشغ : لاق ء[١١ :مجنلا] 4 © ىشغي ام ةردسلا ىشغي ذإ ظ : ىلاعت هلوق ىف : ىوغبلا لاق

 تصخو دجربزو توقايو ؤلؤللا نم روتس اهيلع تيخرأو لالجلا راونآ اهيشغ هريغ : لاقو بهذ

 ناميإلا تهباشف ةبيط ةحئارو ذيذل معطو دودمم لظ : ءايشأ ةثالثشب اهدرفتل لئاضفلا لاصخلا هذهب

 لماعلا زواجتي هنأل لمعلا لزنمب ناميإلا نم اهلظف «لمعلاو ةينلاو لوقلا ءايشأ ةثالث عمجي ىذلا

 يب ىبنلا اهيلإ لصو املف هروهظل لوقلا ةلزنمب اهتحئارو هئافخل ةينلا لزنمب اهمعطو لظلا زواجتك
 ةنج اهدنع رشتنملا دارجلاك مالسلل اوعرساف مامغلا رطقك اهيلع راونألا طوبهب كلذ ةكئالملا تفرع

 لتاقم لاق -مالسلا هيلع -ليربج اهيلإ ىوأي : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق «ىوأملا
 ام ىهتني اهيلإو ءاهنم ضبقيف ضرألا نم هب جرحي ام اهيلإ ىهتني ءادهشلا حاورأ اهيلإ ىوأي : ىبلكلاو

 اًضايب دشأ ضيبأ شيرو رضخأ بغز هل اكيد تيأر» ی یبنلا لاق اهنم ضبقيف اهقوف نم طبهي
 نم هانيعو شرعلا تحت ةرد نم هسأرو ؤلؤل نم هبنذو ةعباسلا ءامسلا ىف رمحأ بهذ نم هالجرو

 ىضم اذإف برغملاو قرشملا امهب زواج امهرشن اذإ نارضخأ ناحانج هل رمحأ قيقع نم هفرعو ةتوقاي
 هب زواجتف ميركلا هللا ناحبس سودقلا كلملا ناحبس :لاقو ««امهب قفخو هحانج رشن ليللا ثلث

 : لوقيو «ىلاعت هلل حيبستلاب خرصو امهب قفخو هيحانج رشن ليللا فصن ناك اذإ مث ضرألا كويد

 كويد تحبس كلذ لعف اذإف عيفرلا شرعلا بر ناحبس راهقلا زيزعلا ىبر ناحبس ميظعلا ىبر ناحبس
 ىف هآر هنإ : ىئالعلا لاقو ءةيناث ةرم كيدلا كلذ ةيؤر ىلإ اًقاتشم لزأ ملف :ةيىبنلا لاق «ضرألا

 ةمأ نم نيبنذملل رفغا مهللا لوقي ىلاعت هللا قلخ ددعب ةحنجأ هل شرعلا كيد ريخلا ىفو ايندلا ءامس

 توقايو رد نم اهمامزو بهذ نم اهلجر ةلحار ىلع ةمايقلا موي ءىجي» :ةت ىبنلا لاق ةييدمحم
 .«ىلاعت هّللا هجو هب ديري اًحابص نيعبرأ نذأ نم ةنجلا لخديل هنأ ىتح ةنجلا مهلخديل نونذؤملا هعبتي

 حبسي ةكئالملا حيبست كيدلا عمس اذإ ناكف مدآ ىلإ اكيد لزنأ ىلاعت هللا نإ :سئارعلا ىفو
 عفني قيتعلا كيدلا محل نأ ىلع بقانم ىف ىتأيسو اذه ىلع ةدايز مركلا باب ىف مدقتو مدآ حبسيف

 ةثالث ذخأي نأ هرمأف مونلا ىف ةَ ىبنلل كلذ اكشف جنلوق مهضعبل لصح لحخدملا ىف : لاق « جنلوقلل

 ىهو زينوشلا نم اًمهرد نيرشعو ىدحإو ىقرملا تيزلا نم اًقصنو امهردو لحنلا لسع نم مهارد
 مهضعبل لصحو مونلا دنعو «هيلع رطفيو عيمجلا طلخيو ىقرملا تيزلا نايب ىتأيسو ةكربلا ةبح

 لبنسلاو لفنرقلاو ليبجنزلاو ةفرقلا نم ذخ : لاقف هيلإ اكشف مانملا ىف ةيىبنلا ىأرف هسأر ىف ةخود
 خبطيو عيمجلا قدي نيمهرد نزو زينوشلا نمو «فصنو مهرد نزو دحاو لك نم بيطلا زوجلاو

 ىلاعت هّللا هافعف كلذ لجرلا للعفف نوميللا نم ًاليلق هيلع رصع هؤاوتسا برق اذإف لحنلا لسعب دقعيو
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 بنعلا لخ نم اًتيش ذخأي نأ هرمأف مونلا ىف ةي ىبنلل كلذ اكشف ةبصحلا ضرم مهضعبل لصح-و

 هللا نذإب ًأربف لعقف هب نهديو عيمجلا طلخب مث ىقرملا تيزلا نم اًنيشو لحنلا لسع نم اًتيشو
 ءىشب هكر حي مث فيظن ءانإ ىف اًبيط اًتيز نوكي نأ ىقرملا تيزلاو لخدملا ىف : لاف مث «ىلاعت

 :ةرلا] € مكسفنأ نم لوسر مك ءاج دق ] :لوقيو ٠۲۸[« ىلع نآرقلا اذه انلزنأ ول ةروسلا رخآ ىلإ

 :ردحلا] (رلبج ٠١[ نم عفني ىقرملا تيزلا نأ ركذو نيتذوعملاو صالخإلا ةروسو ةروسلا رخآ ىلإ
 هيلع عضيو عجولا هب نهدي مث ًاليلق سمشلا ىف سلج اديدش عجولا ناك نإف اتهد ضارمألا عيمج

 ىف لک یبنلا ىلإ كلذ اكشف هنيع ىف عجو مهضعبل لصحو ءاًقوقدم ةكربلا ةبح نم اًنيشو ىكطصملا

 مث ىقرملا تيزلا ىف ًافطأو هجرخأ ىمح اذإف رانلا ىف هيمحيو دمثإلا رجح ذحأي نأ هرمأف مونلا

 سأب ال ةبيط عفانم ةنامألا باب ىف مدقتو « ىلاعت هللا نذإب ًاربف لعفف مايأ ةثالث لحتكيو هقحسي

 فلأ نم اي مهللا ىدانی وهو ران نم هغصنو جلث نم هفصن اكلم تیآر مث :ٍږیب یبنلا لاق ءاهتعجارمب

 هل لاقي كلم اذه : لاق اذه نم ليربج اي :تلقف « نينمؤملا كدابع بولق نيب فلأ رانلاو جلثلا نيب

 نم ضرألا لهأل ةكئالملا حصنأ نم وهو «نيضرألا فارطأو تاوامسلا فانكأب هللا هلكو بيبح

 حول هديبو هيتبكر نيب ايندلاو هيسرك ىلع اكلم تيأر ةمايقلا موي ىلإ عمسن امب مهل وعدي نينمؤملا
 فقوف ةعبارلا ءامسلا ىف هآر هنإ رخآ ناكم ىف : ىئالعلا لاق ءًالامش الو انيمي تفتلي ال هيف رظني

 نيملاعلا بر بيبح ةمحرلا ىبن دمحم ىلع ملست الأ توملا كلم اي :لاقو هسأر ىلع ليربج

 اًنيع رقف كتمأ ىفو كيف الإ هلك ريخلا تيأر امف رشبأ دمحم اي كيلع مالسلا : لاقو ىلإ تفتلاف

 نم اهلوأو ايندلا نم ةعاس رخآ ناك اذإ : لاقف نمؤملا حور ضبقت فيك ىنربخأ هل : تلقف اًسفن بطو

TT O 

 ءامسلا  U SAللا لوقیف :

 ىلإ هحورب قلطنيو نييلع ىف اباتك ىدبعل اوبتكاف الأ بيطلا دسجلا ىف تناك ةبيطلا سفنلاب اًبحرم

 ىذلا هيلإ مهبحأو هطنحمو هلسغم ىريف هدسج ىلإ هحور درت املف اهيف هل هللا دعأ ام ىلإ رظنيف ةنجلا

 كب اًبحرم :ضرألا تلاق «هربق لخد اذإف هب اورظتنا : لوقي ىذلا هيلإ مهضخبأو هب اوعرسأ : لوقي
 هربق عستيف عنصأ ام ىرتف ىنطب ىف ترص دقو مويلا فيكف ىرهظ ىلع تنأو كبحأ تنك دق الهأو

 ىبر هللا :لوقيف «هيبن نعو هنید نعو هبر نع هلأسف ریکنو رکنم هاتآ هله هنع فرصنا اذإ مث رصبلا دم

GS 

 فرص اذام رظنا كرادب تسیل اهنإف نزحت ال هل :نالوقیف یکب هیلإ رظن اذإفرانلا یل اب ل ناحتف مث
 هتعاس رخآ ناك اذإف رفاكلا امأ ةنجلا ىلإ باب حتفيو بابلا كلذ هنع قلغي مث حلاصلا كلمعب كنع هللا
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 نم نصغو ران نم بيلالكو رانلا نم رعش مهعمو ىناوعأ هيلإ تشعب ةرخآلا نم اهلوأو ايندلا نم

 تغلب اذإ ىتح ةدشلاو ظيغلاب هحور نوجلاعيف نآرقلا ىف ةنوعلملا ةرجشلا ىهو موقذ ةرجش ناصغأ

 باوبأ قلختف ءامسلا ىلإ هحورب جرعأ مث هللا طخسب هرشباو هيلإ طبهأف هنع اوج رعو موقلحلا هحور
 تناك ىتلا ةثيبخلا سفنلاب اًبحرم ال ىلاعت هللا لبق نم ءادنلا ىتأيف هنعل الإ كلم هاري الو ءهنود ءامسلا
 تحت انيس ةرخص نأ ىناشلا بكوملا ىف مدقتو نيجس ىف اًباتك هل بتكي مث ثيبخلا دسجلا ىف

 هدسج ىلإ هحور درت مث «باذعلا نم اهيف هل هللا دعأ ام ىريف رانلا ىلإ اهب قلطي مث ةعباسلا ضرألا
 اذإف هب اوعرسأ :لوقي نم هيلإ مهضغبأو هب اورظتنا : لوقي نم هيلإ مهبحأف هطنحيو هلسغي نم یریف

 ايو هاباحصأ اي نجلاو سنإلا ىوس قئالخلا عيمج اهعمسيف تاوصأ ةثالث ىدان هربق وحن هب اوضم
 ىلإ قاسي هنإف ىب بعل امك نامزلا مكب بعلي الو ىنترغ امك ایندلا مکنرغت ال هاشعن ةلمح ايو هاناریج

 كضغبأ تنك دقل ىبر ةزعو ًالهأ الو كب اًبحرم ال ضرألا هل : تلاق هربق ىف عضو اذإف هللا باذع

 فرصنا اذإف «هربق هيلع قيضيف كب عنصأ ام ىرتسف ىنطب ىف ترص دقو فيكف ىرهظ ىلع تنأو
 تيرد ال : نالوقيف یردأ ام :لوقيف «كنيد امو كيبن نمو كبر نم هنالأسيف ريكنو ركنم هاتأ هلهأ هنع

 ام ىلإ رظنا كرادب تسيل حرفت ال هل : نالوقيف حرف هيلإ رظن اذإف ةنجلا ىلإ اباب هل ناحتفي مث تيلت الو
 كلمو الإ موي نمام هب ىبلا لاقو «رخآ لحم ىف اذه فالح ةيناث ةياور هلو كرفكب هللا كمرح

 نم رثكأ دبع نمامف توملا ركذ اورثكأ اًصضيأ :لاقو تارم سمح مكدحأ باب ىلع فقي توملا
 لاق :الاق ةريره ىبأو ىردخلا ديعس ىبأ نعو توملا هيلع نوهو هبلق هللا حلصأ الإ توملا ركذ

 راتلا همعطت مل هّللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هّللاو هللا الإ هلإ ال توملا دنع لاق نم» :ةظ ىبنلا
 . «ادبأ

 دهاجم لاق نيعارذ ردق ىأ :ريبج نب ديعس لاق :نيسوق باق ىلإ فرفرلا سماخلا بكرملا

 نيبو ینیب اذإف ةعاس ثرس مث اظ يتلا لاق : ىئالعلا لاق «ةدايز ىتأيس رتولاو نيسوقلا نيب ام ردق

 هزواجتي ال ماقم یف تنأ دمحم ای : لاقف ینع تفلختو ینتکڑت نیأ لیربج ای : تلقف دیعب دم لیربج

 كيدهيس كبر نإف تنأ زج دمحم اي :لاق مث «رونلاب تقرتحال هتزواجت ولو هللا قلخ نم دحأ
 هب ىدترا دق حانجو هب رزتا دق حانج ةحنجأ ةعبرأ هل ليفارسإب انأ اذإف هللا ءاش ام ىلإ ترسو هتقرافف

 هتزواج ول معن :لاق كماقماذه :تلقف ءروصلا هب مقتلا دق حانجو رونلا نم هب رتتسا حانجو

 ليفارسإ لأس : -امهنع هللا ىضر سابع -نبا لاق «كمامأ حورلا اذهف زج نكلو رونلا نم تقرتحال

 همادقآ ىلإ هسأر نم هاطعأف نيلقشلا ةوقو حايرلاو لابجلاو ضرألاو تاوامسلا ةوق هيطعي نأ هبر

 ةغل فلأ فلأب ناسل لك حبسي ىلاعت هللا الإ اهددع ملعي ال ةحنجأب ةاطغم ةنسلأو اهوجوو اروعش

 ءامو راحبلا ءام بص ولو نوبرقملا مهو ليفارسإ ةروص ىلع اكلم ةحيبست لك نم ىلاعت هللا قلخيو

 ىتح بوذيف تارم ثالث منهج ىف موي لك رظني وهو ةرطق اهنم طقس ام ليفارسإ سآر ىلع راهنألا
 :الب ىبنلا لاق حون نافوطك راصل ضرألا لهأ ىلع هئاكب نم هعومد هللا عمج ولو سوقلا رتوك حبصب
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 اهتعطق املف ءايض نم باجح فلآ نوعبسو رون نم باجح فلآ نوعبس ىل عفرف هللا ءاش ام ترسف
 هل اًفص ةكئالملاو حورلا موقي موي :ىلاعتو هناحبس هلوقب نآرقلا ىف هللا هركذ ىذلا حورلاب انأ اذإف

 ناسل لك ناسل فل ةئام مف لك ىف مف فلأ ةئام هجو لك ىف هجو فلآ ةئام سأر لك یف سأر فلآ

 نوبتكي ةكئالم حيبستلا كلذ نم هللا قلخي اًضعب اهضعب هبشي ال ةغل فلأ نينامشب ىلاعت هللا حبسي

 هتزواج ولو معن :لاق كماقماذه حورلا اهتيأ اي : تلقف ءةمايقلا موي ىلإ ىتمأل مهحيبست باوث
 له -مالسلا هيلع -ليربجل :ةللب ىبنلا لاق : -هنع هللا ىضر -سنأ لاق ةياور ىفو رونلاب تقرتحال

 نیعبس لیئاکیمو لیربج نیب یلاعت هللا قلخ لیق رون نم اًباجح نوعبس هنیبو ینیب : لاق كبر یرت
 نيب هللا قلخو «ليئاكيم رون نم ليربج قرتحال كلذ الولو ماع ةئامسمخ باجح لك ظلغ اًباجح

 اب ىبنلا نعو ليفارسإ رون نم لیئاکیم قرتحال كلذ الولو اباجح نيعبس ليفارسإو ليئاكيم
 نع بجتحا امك لوقعلا نع بجتحاو ضرألا لهأ نع بجتحاامك ءامسلا لهأ نع هللا بجتحا

 هنوبلطت امك هّللا نوبلطي ىلعألا الملا نإو ءىش نع باغ الو ءىش ىف لح ام ىلاعت هنأو ءراصبألا

 «لیئاکیم الو لیربج هملعی ال ملع نعو ینودقفت نآ لبق ینولس : -هنع هّللا یضر -یلع لاق متت
 هغيلبتب هرمأ ملعو هنامتكب هللا هرمأ ملع اهنمف ىتش اًمولع جارعملا ةليل ادمحم هيبن ملع هللا نإ : لاق

 هضراع املف هرهظ یف ةردو میهاربإ هجو یف ارون تنک : لاق هنأ یل رسأ امم ناکف هيف هّللا هریخ ملعو

 كلآ :لاقو هيلإ داعف الف كيلإ امأ : لاق «ةجاح كلأ ميهاربإ اي :لاقو «قينجنملا ةفك ىف وهو ليربج

 تلق تنأ هللا ىنقطنأف ةه لاق ءهليلخ قرافي ال نأ ليلخلا نأش نم ليربج اي : لاق ةجاح كبر ىلإ :
 ريفسلا وه ناكو ليربج ىناتأ جارعملا ةليل ناك املف ليربج نئفاكأل ةلاسرلاب ىنافطصاو هللا ىنثعب نإ
 ءهليلخ ليلخلا قرافي ماقملا اذه لشم ىف ليربج اي تلقف فقو مث « ماقم ىلإ ىعم ىهتنا نآ ىلإ یب

 نأ كبر لأسأ معن :لاق ةجاح نم هَّللا ىلإ كل له : هل تلقف رونلاب تقرتحا هتزواج نإ معن :لاقف

 اي كيف هللا كراب تلقف هيلع اوزوجي ىتح ةمايقلا موي طارصلا ىلع كتمأل ىحانج طسبأ ىنلعجي
 لك ظلغ باجح فلأ نيعبس تقرخف ىنجزف ةجز رونلا ىف ادمحم جز لیربج ای ءادنلاب اذِإو لیربج

 بهذ نم شارف ىلإ تيهتنا ىتح ماع ةئامسمخ باجح ٠ بهذلا شارفلاب لكوملا كلملا ىب مدقتف
 شارف بحاص نالف : لاق اذه نم باجحلا ءارو نم كلملا :لاقف ءهكرحف ؤلؤللا باجح ىلإ

 باجحلا تحت نم هدي جرخأف ربكأ هللا كلملا : لاقف ةزعلا بر لوسر ىعم يي دمحم اذهو بهذلا

 فلأ نيعبس تزواج ىتح باجح ىلإ باجح نم كلذك لزأ ملف هيدي نيب ینعضوو ینلمتحاف
 لحاس ىلع كلمب انآ اذإف ضيبأ رون نم رحب ىلإ تيهتنا مث ماع ةئامسمخ باجح لك ظلغ باجح
 رون نم رحب ىلإ تيهتنا ىتح ینجز مث رخآلا هبكنم غلب ام هبكنم نم ماع ةئام راط ريطلا نآ ول «رحبلا

 ىلإ ىب راس مث لعفل ضرألاو تاوامسلا علتبي نأ هل هّللا نذأ ول رحبلا لحاس كلمب انأ اذإف رمحأ

 ملتبي نأ هللا نذأ ول رحبلا لحاس ىلع كلمب انأ اذإف رفصأ رون نم رحب ىلإ تيهتنا ىتح فرفرلا
 اي تيدانو كلذ دنع تعزجف ضيبأ ءام نم رحب ىلإ فرفرلا ىب راس مث لعفل ضرألاو تاوامسلا
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 رون نم رحب ىلإ انیهتنا یتح انرس مث :2ب یبنلا لاق : یئالعلا لاق ۰ یعور نکس نیثیغتسملا ثایغ

 درب نم لابجب انأ اذإو اباهتلا بهتلا دق هفلخ ءىش لك نأ تننظ ىتح ىفرط راح هيلإ رظن املك اللتي

 ام « ليلهتلاو حيبستلاب مهلاغتشا نم ضعب ىلإ مهضعب رظني ال ةكئالملا نم فص فلآ نيعبس تيأرو
 دنع ىنطلاخف شرعلاب نوفاح مهو مهرون ءايض لثم الو مهتاوصأ ةدش لثم الو مهقلخ لثم تيأر

 اذإف «فرفرلا ىب راس مث كبر ةمارك ىف تنأ امنإ هلك فوخلا اذه ام دمحم اي : لاقف «فوخلا كلذ

 فلآ نيعبس تعطق ىتح فرفرلا ىب راس مث باحسلا ىلع هقرفيو ليكلاب ءاملا ليكي ميظع كلمب انأ

 هيحانجب دس دق ليفارسإ ىلإ تيهتنا ىتح ةمايقلا موي ىلإ نوسلجي ال مايق مهو ةكئالملا نم فص
 ضرعك روصلا ىأ هترئاد : ىلازغلا لاقو ءروصلا مقتلا دق ةعباسلا ضرألا مرخت هالجرو نيقفاخلا

 هّللاو ءروفصعلاك ريصي ىتح هللا ةمظع نم ليفارسإ رغاصتي تاقوألا ضعبو ضرألاو ءامسلا

 ىلإ تلصو ىتح باجح فلأ تغلب ىتح بجحلا ىب قرتخي فرفرلا لازي ملو» ةي لاق «ملعأ

 ءوض هؤوض بلغي رضخأ فرفر ىلد مث ءاوهلا ىف قلعملا ليدنقلاك ىنتيأرو ةينادحولا باجح

 ارم ترصبأف شرحلا ىلإ تلو ى لحاف رفزلا ىلع تفر و ىر تخاف نجلا
 نم ةرطق تلزنو ىناوقو ىلع هّللا نمف تابشلاب ىلع نمي نأ ىهلإ تلأسف «نسلألا هلانت ال اًميظع
 ىنأبنأف ءاهنم ىلحأ طق اًميش نوقئاذلا قاذ امف لسعلا نم ىلحأو جلثلا نم دربأ ىناسل ىلع شرعلا

 ىسركلا كلذ هعفرو ىسرك ىلع سلجأ نيسوق باق غلب امل ليقو «نيرخآلاو نيلوألا ملع اهب هللا
 ةبحملا هتثروأف هبلق ىلع ةرطقو ةبيهلا هتثروأف هفتك ىلع ةرطق تارطق ثالث هيلع رطقف نييلع ىلإ

 . «هآر ءىش لك رغصتسا شرعلا ىأر امل» : ةياور ىفو «ةحاصفلا هتثروأف هناسل ىلع ةرطقو

 ةمئاقلاو ةمئاقلا نيب ام ايندلا رود نم ةمئاق نيتسو ةينامث ىلع شرعلا هللا لح : ىفسنلا لاق
 سأر لك ىف سأر فلآ ةئامتسو فلأ فلآ هل هَّللا قلخو «ماع فلأ نينامث عرسملا ريطلا ناقفخك
 فل ايندلا قابط ردق هجو لك ىف ةءارب ةروس ريسفت ىف ىئالعلا داز «هجو فلآ ةئامتسو فلآ فلآ

 فلأ ةئامتسو فلأ فلآ مف لك ىف مف فلأ ةئامتسو فلآ فلآ هجو لك ىف ةرم فلأ ةئامتسو فلأ

 ءنول فلآ فلآ موي لك شرعلا ىسكيو ةغل فلأ ةئامتسو فلأ فلأب ىلاعت هللا حبسي ناسل لك ناسل
 ىبنلا نع اهنم عضاوم ةروكذم الأ نيعبسلا ن ملعاو نول فلإ نوعبس : -هنع هللا یضر -یلع لاقو

 ةكئالملا نم اًفلأ نيعبس هللا قللخ ء1۸ :نارمع لآ] ةيآلا ( وه الإ لإ ال هنأ هللا دهش طط أرق نم ةه

 ىتح كلم فلأ نوعبس هيلع ىلص ةودغ ًاضيرم داع نم مدقتام اهنمو ةمايقلا موي ىلإ هل نورفغتسي
 نبا لاق «حبصي یتح هل نورفغتسی كلم فلأ نوعبس هعم جرح ةيشع اًضيرم داع نمو «ىسمي

 ناحبس مظعألا كلملا ناحبس مئاقلا مئادلا ناحبس مئادلا مئاقلا ناحبس شرعلا ةنسلأ حيبست : سابع

 وه الإ وهام ملعي ال نم

 هللا قلخ املف ضرألاو تاوامسلا عسي ليدنق لك ليدنق فلأ ةئام هيف قلع :قتاقعلا ىف لاق
 ةؤلؤل نم اهسأر ةيحب ىلاعت هللا هقوط بجعلا هلخادو ةفصلا هذه ىلع ءارضخ ةرهوج نم شرعلا
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 ةئامعبس اهلوط رمحأ بهذ نم اهندبو ءارضحخ ةدرمز نم اهنانسأو ءارفص ةتوقاي نم اهانيعو ءاضيب

 هجو فلأ نوعبس ةشير لك ىف «ةشير فلأ نوعبس حانج لك ىف حانج فلأ نوعبس اهلو ملاع فلأ

 دعب حيبستلا نم اههاوفأ نم جرخي ءناسل فلأ نوعبس مف لك ىف مف فلآ نوعبس هجو لك ىف

 هذه تقلخ مل بر اي :لاق شرعلا اهآر املف ايندلا مايأ ددعبو راجشألا قرو ددعبو راطمألا تارطق

 شرعلا ةلمح : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق «ىتمظع ىلإ رظنتو كتمظع ىسنت ىتح : لاق

 ماع فلأ رشع ةينامث همدق لوطو ماع فلأ نوعبس كلم لك لوط ةعبرأ .

 رحو ءاتشلا درب مهنع عفداو مهبذعت ال مدآ ىنب محرا مهللا لوقي مدآ ىنب ةروص ىلع لوألا

 . نب دمحم ةعافش ىف ىنلخدأو فيصلا

 رحو ءاتشلا درب مهنع عفداو مهبذعت الو رويطلا محرا مهللا لوقي رسنلا ةروص ىلع .ىنانلاو
 .::: دمحم ةعافش ىف ىنلخدأو فيصلا

 رحو ءاتشلا درب مهنع عفداو مهبذعت ال عابسلا محرا مهللا لوقي دسألا ةروص ىلع رفا

 . :+ دمحم ةعافش ىف ىنلخدأو فيصلا

 رحو ءاتشلا درب مهنع عفداو مهبذعت الو مئاهبلا محرا مهللا لوقي روثلا ةروص ىلع هب رسار
 اهيف ةيناثلا ضرألا نإ : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاقو .: دمحم ةعافش ىف ىنلخدأو فيصلا

 داع موق ىلاعت هللا كلهأ اهب كلم فلأ نوعبس هديب مامز لك مامز فلأ نيعبسب تمز دق ميقعلا حيرلا

 اهفسي لقف لابجلا نع كنولأسيو » : ىلاعت هللا لاق ضرألا برخت اهبو مهنكاسمو مهلابج تفسنف

 ىبأ لبج ضرألا ىلع عضو لبج لوأ ةرهاطلا بولقلا ىداح ىف لاقو ء٠٠ نإ ( © افست یبر
 ىف همسا ناكو كلذب ىمسف سيبق وبأ هل لاقي الجر هب ىنب نم لوأ ناكو ةفرشملا ةكمب سيبق
 علطي نأ هللا دارآ رخآ باوجو نافوطلا نمز نم هيف اَعدوتسم ناك دوسألا رجحلا نأل نيمألا ةيلهاجلا

 رهنو اللتي رون نم رهن اهنم شرعلا لوح راهنأ ةعبرأ اهنم ىتلا ىلعلا هتوكلم بئاجع ىلع ادمحم
 هنم عمتلت جلث نم رهنو ةنجلا راهنأ ذخأ هنمو درمزلاو توقايلاو ؤلؤللا هلفسأ ىف نبللا نم اًضايب دشأ

 نورودي كلم فلآ نوعبس اهنمو ىلاعت هللا نوحبسي راهنألا كلت ىف ةكئالملاو ءام نم رهنو راصبألا
 ريبكتو ءالؤه ليلهت اوعمس اذإف فص فلأ نوعبس مهئارو نمو ءالؤه ربديو ءالؤه لبقي شرعلا لوح
 نيب لعج ىلاعت هللا نأ اهنمو ربكألا تنأ كدمحبو مهللا كناحبس اولاقو «مهتاوصأ اوعفر ءالؤه

 توقاي نم اباجح نيعبسو ةملظ نم اباجح نيعبسو رون نم اباجح نيعبس شرعلا نيبو ءالؤه

 درب نم اباجح نيعبسو ءام نم اباجح نيعبسو جل نم اباجح نيعبسو دج ربز نم اٻاجح نيعبسو
 ماقملا ىفو ماع فلأ امهنيبو ىسركلا ىلع ىرخألاو شرعلا ىلع ىنميلا كمدق عض دمحم اي ىدونف

 : لاوقأ دومحملا



 ۳۸1 ىناثلا ءزجلا - سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن 381

 . ةماعلا ةعافشلا :امهدحأ

 . هيدي نيب دمحلا ءاول نإ :ةيناثلا

 .دومحملا ماقملا وه اذه هللا دبع نب رباج لاق اَب هتعافشب رانلا نم ةفئاط جارخإ :ثلاثلا

 : تاعافش عست اپ هل هنأ :حاورألا حالص ىف انركذو

 . فقوملا لهأ نيب لصفلا ىف ةماعلا ةعافشلا :ىلوألا

 .رانلا ىلإ لوخدلا نم موق ةاجن ىف هتعافش :ةبناثلا

 .رانلا نم موق جارخإ ىف :ةثلاثلا

 . باسح ريغب ةنجلا نولخدي موق ىف :ةعبارلا
 . ةنجلا ىف موق تاجرد ةدايز ىف ؛ةسساخلا

 . بلاط ىبأ همع نع فيفختلا ىف .هسداسلا

 . يب هربق راز نميف :ةعباسلا

 . هيلع هللا ىلص نميف ةنمأثلا

 لاق :ىئالعلا لاق ةنحم الب ةيفاع ىف هتعافش ىف انلخدأ مهللا نيملسملا لافطأ ىف ةعساتلا

 عمسأ مل ىنأل تام دق ضرألاو تاوامسلا ىف نم لك نأ تننظو ةميظع بئاجع تيأر» < ىبنلا

 كلذ دنع ىنقحلف ءىش لك سح ىنع عطقناو ةكئالملا تاوصأ نم اًئيش شرعلا دنع ىنعي كانه

 كنلوهي الو عطأو عمساف كيلع ىنثي ىلاعت هللا نإ دمحم اي ىفلخ نم ليربج ینادانف شاحیتسا
 هلل تابيطلا تاولصلا تاكرابملا تايحتلا تلقو ىلاعت هللا ىلع ءانثلاب تأدبف یلاعتو هناحبس همالک

 لاقف «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا تقف هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا لاقف

 ىأ هلل تایحتلا : بذهملا حرش ىف لاق «هّللا لوسر دمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشآ : لیربج

 لاق امنإ هلل تافآلا نم ةمالسلا :ليقو «هّلل مئادلا ءاقبلا ليقو «هّلل كلملا ليقو هلل ةمظعلا

 لدت ىتلا ظافلألا ىأ هّلل تايحتلا اولوق انل ليقف ةيحت توكلملا نم دحاو لكل نأل عمجأب تايحتلا
 سمخلا تاولصلا ىه تاولصلا : ليق «تابيطلا تاولصلا تاكرابملا هلوقو هدحو هلل كلملا ىلع

 ليق ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا : هلوقو نسحلا مالكلا تابيطلا ليقو «ةحلاصلا لامعألا ىه تابيطلاو

 لاق ءانيلع مالسلا تافآلا نم ملس هيلع هللا ملس نمو كيلع هللا ملس ليقو «كيلع هللا مسا هانعم

 مامإلا نم نورضاحلا دارملاف ريمضلا نم اًمالك مكدحأل رأ مل : -ىلاعت هللا همحر -ىروثلا
 مالسلا هلل تايحتلا ديهشتلا لقأ ىأ هلقأو :جاهنملا ىف -ىلاعت هللا همحر -لاق مث نيمومأملاو

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ كيلع
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 لاقو ءةنس كلذ ىلع ةدايزلاو بجاولا وه اذهف دمحم ىلع لص مهللا هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأو
 . ةنجلا ىف ىعم ناك ىنبحأ نمو ىنبحأ دقف ىتنس ىيحأ نم ا

 اذإو «ضرألاو تاوامسلا لهأو هللا هايح هلل تايحتلا دبعلا لاق اذإ :سلاجملا نويع ىف لاق

 كيلع مالسلا لاق اذإو كشلاو كرشلا نم اًيرب ناك تابيطلا لاق اذإو هتالص هللا لبقت تاولصلا لاق

 هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا لاق اذإو «تانسح رشع هل هللا بتك هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ

 . رانلا نم ةءارب هل هللا بتك نتيداهشلاب ىتأ اذإو ةنسح ةنمؤمو نمؤم لكب هللا بتك نيحلاصلا

 هبشي اهيف سيل باججح فلأ نيعبس تقرخ ةجز رونلا ىف ىجز مث ةَ ىبنلا لاق :یئالعلا لاق
 له : تلقو ركب ىبأ ةغل نم تبجعتف كيلع ىلصي كبر نإف فق ركب ىبأ ةخلب دانم ىدانو رخآلا

 اي ندا ةيربلا ريخ اي ندا ىلعألا ىلعلا نم ءادنلا اذإف «ىبر ةالص نم تہجعتو ركب وبأ ىبحاص ىنقبس

 باق ناف ی) ٰیلدَحَق اند مت : یلاعت لاق امک تنکف ینادان یبر نأ تملعف دمحأ ای ندا دمحم
 . نيعارذ ردقك ليقو «نيبجاحلا نيب ام برقك ليق ء[۸٩ :مجنلا] 4 © ٰىندأ وأ نيسوق

 بلا بهذ ترضفلا نف برلقلا رئ لاف رندا اذه نع ةع هللا نضر < ىدينجلا :لتتو
 .لاونلاو ءاطعلاب هيلإ هبر ىلدتف لاؤسلاب هبر نم دمحم اند : ليقو «نيألا ىشالتو

 [مجتلا] 4 ید لد اند مئل : یلاعت هلوق ینعم تبلط : مهضعب لاق :سلاجملا نوع یف لاقو

 رظنو هبر ىأرف هنيمي نع رظن يك هناوهو احيحص ًاليوأت تيأر ىتح نیفراعلا ءاملعلا نم ةنس نيثالث

 فارصنالا هرکف هبر یآرف هفلخ رظنو هبر یأرف هقوف رظنو هبر یآرف همام رظنو هبر یآرف هراسی نع
 ىلع تمد ولو ىدابع ىلإ ىلوسر تنأ دمحم اي :لاقف «هنم كلذ هللا ملعف فيرشلا ماقملا اذه نم

 كتيطعأ ةالصلا ىلإ تمق ام ثيحو ىدابعل ىتلاسر غلبو ضرألا ىلإ لزناف ىتلاسر تغلب ام ماقملا
 كرت ىنعي هرسب ىندأ وأ هحورب نيسوق باق ناكف لاق ةالصلا ىف ىنيع ةرقو لاق كلذلف ةبترلا هذه

 نيأ سفنلا تلاقف «هبرو هرس ىقبف نيسوق باقب هبلقو ىهتنملا ةردس دنع هحورو ءامسلا ىف سفنلا

 هَّللا لاقف ؟بيبحلا نيأ :رسلا لاقو ؟رسلا نيأ :حورلا تلاقو ؟حورلا نيأ : بلقلا لاقو ؟بلقلا

 رس ايو ةدوملاو ةبحملا كل بلق ايو ةماركلاو ةمحرلا كل حور اي ةرفغملاو ةمعنلا كل سفن اي : ىلاعت

 نإ ليق «سودق حوبس : لاق «هدابع ىلع هللا ةالص فيك :ل ىبنلا ريسفت یف یبطرقلا لاقو كل انأ

 لئاسلا مهوتي ال ىتح ُةڳ ىبنلا مالک نم لیقو «هدابع ىلع هتالص یهو هللا مالک نم سودق حوبس
 املف اصعلاب هسنأ ناك ىسوم لاق كبحاص رمأ امأو ىلاعت هّللاب قيلي ال اهجو هدابع ىلع هللا ةالص ىف

 یلو یمنغ ىلع اھب شھآو اھیلع اکوتآ یاصع یھ لاق یسوم ای كنیمیب كلت امو هل انلق همالک اندرآ
 كبحاصب كسنأ ناك امل دمحم اي تنأ كلذكو ةبيهلا ىلع اصعلا ركذب لغتشاف .ىرخأ برآم اهيف

 ىنأش مظعآ ام دمحم اي ةرخآلاو ايندلا ىف كسينآ وهف ةدحاو ةنيط نم هايإو تقلخ كنإف ركب ىبأ

 ليربج ةجاح نيأ دمحم اي كتملك ناكم ىأ ىفو كتعفر ناكم ىأ ىف رظنا دمحم اي ىناطلس زعأو
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 دق لقف ىتمأ رمتل ةمايقلا موي طارصلا ىلع هحانج دمي نأ ديري كلأسأ امب ملعأ تنأ مهللا تلقف

 ةالصلا رثكأ نمل ةياور ىفو «كبحأ نمل مهللا تلقف كتمأ نم ةفئاط ىف نكلو لأس اميف هتبجأ

 . كيلع مالسلاو

 هسأر نيعب هآر هنأ حيحصلاو «ىبلقب ىبر تيأرف» :ا یبنلا لاق -هنع هللا یضر - :یئالعلا لاق
 مشاه ونب نحن امأ سابع نبا لاقف بعك نب ىبأو سابع نبا عمتجا : ماعنألا ةروس ىف ىبطرقلا لاق

 دمحمل ايؤرلاو ىسومل مالكلاو ميهاربإل ةلخلا نأ نوبجعتأ لاق مث نيترم هبر ىأر ادمحم نأ لوقنف

 لوقأ انآ : لبنح نب دمحم نب دمحأ مامإلا لاقو «لابجلا هتبواج ىتح ةريبكت بعك نب ىبآ ربكف ا

 یبر ینملکو» :یپ یبنلا لاق مث دمحأ مامإلا سفن عطقنا یتح هنیعب هآر هنیعب هآر سابع نبا هلاق امب

 كتمأ ىلع كبر ضرف ام لاقف ىسوم ىلإ تلزنف ةليلو موي لك ةالص نيسمخ ىلع ضرتفاو ءاش امب
 تعجرف كلذ قيطت ال كتمآ نإف كتمأل فيفختلا هلأساف كبر ىلإ عجرا :لاق ءةالص نيسمخ تلق

 اًسمخ انع طحف ىتمأ نع ففخ بر اي تلقف الو هيف هاجان ىذلا عضوملا ىلإ : ىوونلا لاق ؟یبر ىلإ

 رطشلاب دارملا نإف تاياورلا نيب ةافانم الو : ىئالعلا لاقف اهرطش عضوب ةياور ىف ًارشع ةياور ىفو

 داز هنأ مدقتو كيرش ةياور ىهف رشعلا ةياور امأو «فيصنتلا رطشلاب دارملا سيلو سمخلا وهو ءزجلا

 هلأساف كبر ىلإ عجراف كلذ قيطت ال كتمأ لاقف اسمح ىنع طح تلقف ىسوم ىلإ تعجر مث صقنو

 تاولص سمخ نهنإ دمحم اي : لاق ىتح یبر نیبو یسوم نیب عجرا تلز امف لاق ‹كتمأل فيفختلا

 لدبي ام ىدابع ىلع ىتضيرف تيضمأ ةياور ىفو ةالص نوسمخ كلتف ةرشع ةالص لكل ةليلو موي لك
 لوألا ىف ىه :ليق نإف «ملسأو ىضرأ نكلو تييحتسا ىتح ىبر تلأس ةياور ىفو ىدل لوقلا

 .ةليللا كلت نيسمخ اهنوك ىف ةمكحلا امف سمح

 ىف ةمكحلا ام : ليق نإف «هتمأ نع فيفختلا ىف هتعافش لوبقب ىفطصملا مرك رهظيل :باوجللاف

 نأل : ليق هنم اًماقم ىلعأ وهو ميهاربإ نود هبر عجاري نأ اإ دمحم ىلع راشآ ىذلا وه ىسوم نأ

 : لاق الف كيلإ امأ : لاق ؟ةجاح كلأ ليربج هل لاق امل هارن الأ ميلستلاو ضيوفتلا ماقم هماقم ميهاربإ

 ىسومو ةعباسلا ءامسلا ىف ميهاربإ ماقم : ليق نإف «ىلاحب هملع ىلاؤس نم ىبسح : لاق كبر لس
 .ةسداسلا ىف

 ىف ىسومو ةسداسلا ىلإ ىبنلا ةاقالمل لزن هنكل ةعباسلا ءامسلا ىف ميهاربإ ماقم :باوجلاف

 .ةعباسلا ىلإ هتمدخ ىف ىشم هنكل ةسداسلا

 نم هّيَلإ لزنأ امب لوسُرلا نمآ  تاولصلا ففخ نأ دعب ىلاعت هللا لاق :هريغو ىئالعلا لاق

 ( قرف ال هلسرو هبتکو هتکئالمو هّللاب نمآ لک  نونمؤملاو كب تنمآ لب : تلقف ۲۸١ :ةرقبلا] 4 هنر

 نيب ةذداش ةءارق لوعفملل ءانبلاب اهتحت نم ةانثملا هلسر نم دحأ نيب قرفي ال : ةزمح لاق ۲۸١ :ةرع ذا,

 ىأ كنارفغ انعطأ و انعمس اولاقو «ىسيعو ىسوم نيب ىراصنلاو دوهيلا تقرف امك هلسر نم دحأ
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 تلقف طعت لس لاق مث كتمألو كل ترفغ لاقف كيلإ انعوجر ىأ ريصملا كيلإو انبر كنارفغ بلطن

 تلقف طعت لس مث كلذ كل : ىلاعت هّللا لاقف ء١۸ :ةرغبا]  انأًطخأ وأ انيسُت نإ انذخاّوت ال ار ل :

 :ةرغبلا] ( البق نم نيد ىلع هتامح امك ارصإ انيْلع لمحت الو ارل  »]۲۸١ىتمآ ةبوت لعجت ال ىأ
 مهءاجف اولزتعا مهسفنأ لتقب ىسوم مهرمأ املف لجعلا اودبع نيذلا ىسوم موق مهو مهريغك لتقلاب
 ىف ماق الجر هللا نعل اوربصا :لاق مث فويسلا مهيديأب لجعلا اودبع ام املأ رشع ىنثاب نوراه

 دلاولا فرعي ال ىتح ةباحس مهيلع هللا لسرأ دق ناكو «ءامسلا ىلإ فيسلاب مهيف اوبرضف هعضوم
 فويسلا تطقسو ةباحسلا هللا فشكف ةيقبلا ليئارسإ ونب تكله انبر اي :نوراهو یسوم لاقف هدلو

 ىلعف لوتقملا ىلع تبتو لتاقلل ترفغ هللا لاقف ليتق فلأ نيعبس نع لاحلا فشكناف مهيديأ نم

 هللا لاقو «لتقلل اوملستسا ىأ .[: ةرقبلا] 4 مكسفنأ اوقاف إل : یسوم موقل یلاعت هلوق نوکی اذه

 :ةرقبلا] ( انمحراو ان رفغاو اتع فعاو إل : تلقف طعت لس ةمادنلا كتمأ ةبوت لعجا :دمحمل ىلاعت

 ١ نيرفاكلا ىلع رصنلاب قلعتم اذه نيتئام اوبلغي نورباص نورشع مكنم نكي نإ كلذ كل لاق

 ةدحاوو هموقو نوراق وهو فسخلاب ةدحاو ممأ ثالث بذع ىلاعت هللا نأل تاوعد ثالثب اعد امنإو

 هللا لاق .فسخلا نع وفعلاف طول موق مهو ةراجحلا مهيلع رطمأ ةدحاوو دواد موق مهو خسملاب

 لاق ةراجحلا نع ةمحرلاو ةكئالملا اهارت ال ىتح مكبونذ فسخأ لب كتمأ نادبأب فسحخأ ال : ىلاعت

 ىلاعت هللا لاف .خمسلا نع ةرفغملاو «ةراجحلا نود ىلضفب ةمحرلا مهيلع ىرطم : ىلاعت هللا :
 مهنادبأل ةثيسلا لعجاف مهبونذ خسمأ .

 فلأ رشع انثا : لاق ةملك هللا نيبو كنيب ىرج مك هَّللا ىبن اي -اهنع هللا ىضر- :ةشئاع تلاق

 ام هدبع ىلإ ىحوأف ] : یلاعت هلوق یف سابع نبا لاق . تلأس ام ىلإ ینباجأف یتمآ ناش یف اھلک ۃملک

 ىحوأ : ليقو ءةولجلا ىف كتمأل عفشاف ةولخلا ىف انتدبع دمحم اي : لاق ء[١٠ :مجلا] ©2 ٰىحوأ
 ناک امو هلبقأ یئاضرب ناک امف یئاضقب مهتیصعمو یئاضرب مهتعاطف ینوصعیو ینوعیطی مهنآ هیلإ

 ةلاسرلاو غالبلاب ىل دهش نملو ىل رفغا مهللا» ب ىبنلا لاق : سابع نبا لاق هرفغأ ىئاضقب

 هللا ىضر -ىلازغلل ةحيصنلا باتك ىف تیرو «دیحوتلاب كلو غالبلاب یل دهش نم محراو ینمحراو

 اي : لاق دیعب دم هنیبو كنيب : لاق «كئايلوأ نم اًيلو ىنرأ بر اي :-مالسلا هيلع -ىسوم لاق « -هنع
 اي : ىلاعت هللا لاقف تاوطخ ثالث یسوم یطخف بيرق كيلع ديعب لكو ىل تنك اذإ یلابأ ال بر

 تاملظلا رحب ىأ دوسألا رحبلا طسو ىف : لاق ؟ىلولا كلذ نيأو بر اي : لاق ماع ةئام هذه ىسوم

 لقأ نانم اي نانح اي لوقي وهو هيلجر نيب نم جرخي جوملاو ءاملا ىف مئان لجرب وه اذإف «هيلإ راسف
 ىسوم ای هیلإ هللا یحوأف هیلع درب ملف هللا یلو ای كيلع مالسلا : یسوم لاقف «یتبرغ محراو یترشع
 هّللا ميلك اي مالسلا كيلعو : لاقف هللا ىلو اي كيلع مالسلا : لاقف «ىرخأ ةرم هيلع ملسف ىدنع هبلق

 انهه ىل :لاق انهه كل مك :لاق ءهّللا ىلو نأ كربخأ ىذلا : لاق هللا ميلك ىنأب كربخأ نم :لاق
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 «معن : لاق هنيبو كنيب اريفس نوكأ نأ ديرتأ لاق اباوج هنم تيأر امف نانم ای نانح ای اًماع نینامث هیدانأ

 نإ قلخلا عيمجلو كل ليو هل لق ىسوم اي :لاق باوجلا نم كدبع ىلع درأ اذام بر اي : ىسوم لاق

 ىف نامأ امهنإف رافغتسالاو هللا الإ هلإ ال لوق نم اورثكأ» :لب ىبنلا لاقو «ىتمحرب مهدمغتأ مل
 «هللا الإ هلإ ال طارصلا ىلع ىتمأ راعش» :ةلب ىبتلا نعو «رانلا نم رتس ةرخآلا ىفو لذلا نم ايندلا

 رحخأف هللا الإ هلإ ال :لوقي ادحأ تعمس اذإ -مالسلا هيلع -ليفارسإل ىلاعت هّللا لوقي ربخلا ىفو
 تلأس» : لاقف روصلا ىف خفني ىتم ب ىبنلا تلأس سابع نبا لاقو ةنس نيعبرأ اهلئاقل اًماركإ ةخفنلا

 نأ هرمأو ضرألاو تاوامسلا قلخ موي اكلم قلخ ىلاعت هللا نإ : لاقف روصلا ىف خفني ىتم ليربج

 نأ ليفارسإ رمأ اذإف ءاهمتي الو اهيف سفنتي الو اهعطقي ال هتوص اهب ادام اهلوقي وهف هللا الإ هلإ ال لوقي
 اذإ : سابع نبا لاقو «باتكلا لوأ ىف اهب توصلا دم لضف مدقتو ةمايقلا تماقو روصلا ىف خفني

 هللا لوقيف ءةرفغملا اهلئاقل بلطتو هللا ىدي نيب فقت ىتح بجحلا تجرح هللا الإ هلإ ال دبعلا لاق
 . ةرفغملاب هل ىتدارإ تقبس نأ دعب نم الإ هناسل ىلع كرجأ مل ىنإ : ىلاعت

 ىنع مهغلبف كموق ىلإ عجرا یبر یل لاق» :گ یبنلا لاق :یلاعت للا همحر - یئالعلا لاقو
 رضخألا فرفرلا ىنالدو ىلاعت هّللا الإ هتفاثك ملعي ال اًباهتلا بهقلي ران نم باجح هنیبو ینیب لاح ذِإ

 تنك ىذلا رضخألا فرفرلا عفتراو لیربج ىلإ یب ىوهأف ینعفریو ینضفخی لعجو هيلع تنک یذلا
 دقلو رشبلا نم هتوفصو هقلخ نم هللا ةريخ تنأف رشبأ دمحم اي : ليربج لاق ٠ ىنع باغ یتح هيلع
 اركب هللا كاهق نيه ر لاو تارافشلا لأ مدح لإ لام مل اا رع نم نفخر لا كرت

 فرعتف هيف كلام كيرأ ىتح ةنجلا ىلإ دمحم اي قلطنا : لاق مث «هب هللا ىنمركأ ام ىلع هللا تدمحف
 ىلإ ةرخآلا ىف ةبغرو كدهز ىلإ اًدهز ايندلا ىف كلذب دادزتف توملا دعب كداعم نوكي ام ىلإو كلام

 ناوضر لبقأف ىلاعت هللا نذإب ةنجلا ىلإ انلصو ىتح مهسلا نم عرسأ ىب راسف هعم ترسف كتبغر
 ىلإ نوريشي مهسوؤرو مهتحنجأ ىعفار كلم فلآ فلأ دحأو لك عم ليئايقر هفلخو نانجلا نزاخ

 لبقأ ةياور ىفو «كعم نمبو ليربج اي كب اًبحرم ىمألا ىبنلا اذه هللا مركأ دقل نولوقي عباصألاب
 نوللكم مهبايث نم كسملا حير حوفي ردبلا ةليل رمقلاك مههوجو بجحلا ةكئالم هعمو ناوضر
 نماوملسواوقت اذإ كتمأ نإ قحلاب كشعب ىذلاو :لاقف ءالؤه نسحأ ام : تلقف «رون نم ناجيتب

 الإ انام اهيف تكرت امف ىعور بهذو ىسفن تأده اهتلخد املف مهنم نسحأ ةنجلا ىف اوناك ايندلا

 ةضف نم اهقورعو ؤلؤللا نم اهنابضقو بهذ نم راجشألاو توقايلاو ردلا نم اروصق تيأرف هتيأر
 تابن نم رثكأ اهناصغأو ىلاعت هللا الإ اهملعي ال ةفاثك ىف اهقاس ةرجش تيأرو «كسملا ىف ةخسار

 ام ليربج اي : تلقف « ىتش بورض ريخلا فانصأ نم اهيلعو ايندلا ىطغت ةدحاولا ةقرولاو ضرألا

 شيعو ريك كلم ةرجشلا هذه تحتو كتمأ نم ريثكو كدالوأو كجاوزألو كل : لاق ؟ةرجشلا هذه

 رد ضارضر ىلع لسمعلا نم ىلحأو جلثلا نم اًضايب دشأ اهلصأ نم جرخي رهن تيأر مث ميظع
 تحت نم جرخي ميلستلا وهو كبر كاطعأ ىذلا رثوكلا اذه : ليربج : لاقف «ضيبأ كسمو توقايو
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۳۸٦ 

 ةنجلا بايث نم فئارظ للح اهقاروأ اذإف ىرخأ ةرجش ىلإ ىب راس مث مهروصقو مهرود ىلإ شرعلا

 ؟ةرجشلا هذه ام ليربج اي تلقف ىتش ناولأ ىف لالقلا لاثمأ اهرامثو رفصأو رضخأو رمحأو ضيبأو

 مهل ىبوط تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذّلا ل : ىلاعت هلوقب نآرقلا ىف ىلاعت هللا اهركذ ىتلا هذه : لاقف

 مث ليوط ميعنو ليقم نسح اهيف كلو كتمأ نم ريثكلو كل ىهو .[۲۹ :دعرلا] ( ® بام نسحو

 فلأ نوعبس رصق لك ىف رصق فلأ نوعبس هفوج ىف ءارمح ةتوقاي نم رصقب اذإف ةنجلا ىف ىب فاط
 باب فالآ ةعبرأ اهل ءاضيب ةرد نم ةميخ فلأ نوعبس تيب لك ىف تيب فلأ نوعبس راد لک یف راد

 ‹«سمشلا عاعشك عاعش كلذل بهذ نم ررس اهفوج ىف اهرهاظ نم اهنطابو اهنطاب نم اهرهاظ یری
 ىف هفصو قيطأ ال اريثك ىلح شرعلا كلت قوف سدنس نم شرف اهيلعو رهوجلاو ردلاب ةللكم ىهو
 ىف لالقلا لثم اهرمثو رهوجلاب اهناصغأو بهذلاب نهقوس ةللكم ريثك رجش اهيف تبنو رادو رصق لك
 ءوض اهفك ءوض بهذأل ءامسلا نم اهفك نهنم ةدحاو تلد ول نيعلا روحلا نم جاوزألا اهنم ةميخ لك

 لك اهجوز مدخ یوس اهمدخ مهو مالغ فلا نوعبس نهنم ةدحاو لكلو اههجوب فيكف سمشلا
 ىلإ ءامس نم نيردحنم تاوامسلا ىف انررمف ةنجلا نم تجرح مث هتبحاص رظتني هنم غرفم كلذ

 ىبن ای تعنص ام :اولاقو «ةيحتلاب ىنوقلتف مهيلع تملسف یسیعو میهاربإو اح ونو مدآ تیأرف ءامس
 ال ليربج عم تجرح مث ديزملا ىل هولأسو ىلاعت هللا اودمحو كلذب اوحرفف مهتربخأف ةمحرلا

 ضرألا بثاجع كلذ نم ىنارأو هنم ىنلمح ىذلا ضرألا نم یناکم یف ینالد یتح هتوفآ الو ینتوفی

 رخف الو هانعم : ىشكرزلا لاقف رخف الو مدآ دلو ديس انأف ةدحاو ةليل ىف كلذ لكو اهيف هللا قلخ امو

 ىف لاق « -هنع هللا یضر -قيدصلا ركب ىبأ ريغ ىنوبذكف ىموق كلذب تربخأف رخفلا اذه نم متأ

 نم لوأ ناكف هبلق نيعب -هنع هللا یضر -رکب وب ہآر هسأر نیعب ی یبنلا ہآر یذلا : بابحألا عمجم

 رونلا نم فرفرلا لإ ىبنلا بكر امل -هّللا همحر -ىدرورهسلا ىسيع نيدلا فرش لاق قدص

 سورع اي رابجلا مالك عمسو راتسألا هل تعفرف راونألا ىف جزف رخأت ليربجو وه مدقت ءرهزألا
 كنمف ديرت ام لس انيلع سانلا مركأ تنآ دوعسلاو ةيادهلا سمش اي دوج ولا ةصنم جات اي ةكلمملا

 ةكئالملا مدآل تدجسأ دقو لآسآ ىذلا ام ةي ىبنلا لاقف ديزم انئاطع ىلع امو ءاطعلا انمو لاؤسلا

 ىذلا كرون هيلع قرشأ ام الول دمحم اي باطخلا ءاجف هتنكسآ ةنجلا ىفو ءاوح هتجوزو هتيفطصاو
 اًناكم هتعفرو ايبن سيردإ تلعج دقو بلطأ ىذلا ام ىهلإ : لاق مدآل اودجسا ةكئالملل انلق ام مداقت

 ‹ كيدي نيب ةليللا هذه ىف ريسيو كيلإ رظنيل ءامسلا ىلإ سيردإ عفر امنإ باوجلاب باطخلا هءاجف
 نافوطلا نم ةنيفسلا ىف هتيجنو نايغطلا لهأ ىلع حون ةوعد تبجتسا دقو بلطأ ىذلا ام ىهلإ : لاق

 بلطأ ىذلا ام ىهلإ لاق « طعت لس كلاهملا نم هعم نمو وه اجن ام كهاجب انيلع مسقأ هنأ الول لاقف

 اي ءادنلا ءاجف ميظع حبذب هنبا تیدفو اًمالسو ادرب هيلع رانلا تلعجو ًاليلخ ميهاربإ تيفطصا دقو

 ميهاربإ اجن ام ميركلا كهجو رون نم مهيلع قرشأ ام الول تادوجوملا فرشأ ايو تاقولخملا زعأ

 ىسوم تلعج دقو وعدأ ىذلا امو ىدس اي : لاق «بجت عدا ميظع حبذب هنبا یدف الو ذورمنلا ران نم
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 یف یدھه یسوم یندآ وأ نیسوق باق بحاص ای ینمت نم مرکآ ای ءادنلا ءاجف اًیمرکت ھتمرکو اًمیلک
 كلملا ةرضح ىف راونألا طاسب ىلع تبطوخ تنأو راجحأ ىذ لبج ىلع بطوخو رانلاب ريسلا
 تيطعأو لابجلا هعم تريسو داودل ديدحلا تنلآ دقو لوقآ ىذلا ام ىهلإ : لاق «عمسن لق رافغلا

 بعرلاو رصنلا لابج كعم ريسأس دوجوم ىلعأ اي ءادنلا هءاجف هدعب نم دحأل ىغبني ال اكلم ناميلس

 ام ىهلإ : لاقف طعت لس دومحملا ماقملاب ةمايقلا موي كصحخأو دوملجلاك ابولق كل نيلأو دوجولا ىف

 ىحيو صربألاو همكألا ئربي تازجعملا هل ترهظأو سدقلا حورب ىسيع تديأ دقو كلأسأ ىذلا

 ‹«بولقلا تاومأ كب ىيحتو بونذلا ضارمأ ىوادت كب بيبط ىأ تنأ ءادنلا هءاجف كنذإب ىتوملا

 نإ ىلالجو ىتزعو بابحألا زعأ اي باطخلا هءاجف ىتمأ ةاصع ىف ىتعافش لبقاف براي :لاقو

 مهتبجأ ینوعد نإو مهترصن ینورصنتسا نِإو مهل ترفغ ینورفغتسا نإو مهترتس ینوصع
 .اضرلاب مهيلع ندوجألو ىضم امب مهنحماسألو

 اي : تلق اهنع هلأسأ مل ىنآ تددو ةلأسم جارعملا ةليل ىبر تلأس» ب ىبنلا لاق :ىئالعلا لاق

 ءاهنع مكلزعأ الو ةنجلا كتمأو كتيطعأو اهنع هتلزع مث «ةنجلا هتيطعأ لاق ةنجلا مدآ تيطعأ بر
 رانلا تريس : تلق اروهطو ادجسم ضرألا كتمألو كل تلعج : لاق ةنيفسلا حونل تيطعأ : تلق

 : لاق مزمز ليعامسإ تيطعأ : تلق كتمأ ىلع اهلعجأ كلذك : لاق ميهاربإ ىلع اًمالسو ادرب

 : تلق «ىراصنلاو دوهيلا رانلا نم كتمأ ءادف تلعج لاق ءادفلا هل تلعج : تلق رثوكلا كتيطعأ

 :لاق ىسيعل ةدئاملا تيطعأ : تلق رونلا طاسب ىلع كتملك : لاق روطلا لبج ىلع ىسوم تملك

 : تلق «ماعنألا ةروس كتيطعأ : لاق روبزلا دواد تيطعأ : تلق ةمايقلا موي ةماركلا ةدئام كل تلعج

 ةملظو ةمايقلا ةملظو ربقلا ةملظ نم كتمأ ىجنأ كلذك : لاق ثالث تاملظ نم سنوي تيجن

 .«طارصلا

 لهأ ىلإ هللا هلسرأ همأ مسا ىتم لوصألا عماج ىف -مالسلا هيلع -سنوي یب ایم :ةدئاف

 . ىراخبلا حرش ىف یوامربلا هاکح توحلا نطب نم هجو رخ دعب هتوبن تناک لیق «لصوملا

 ىفو مالسلاو ةالصلا امهيلع سنويو ىسيع ريغ همأ ىلإ ىبن بسي مل :سئارعلا ىف لاق

 سنوي یلع ینولضفت ال رخآ ثیدح یفو یتم نب سنوی نم ریخ هنأ لوقی ن دبعل یغبنی ال حیحصلا
 ىديب ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ» ل5 هللا لوسر لاق دقف هنم لضفأ هنأ ملعي نأ لبق هلاق لیق یتم نبا

 نم لوأ انأو ىئاول تحت الإ هنود نمف مدآ ذشموي یبن نم امو مرکلا ءاول» :ةياور ىفو «دمحلا ءاول

 ىعم اهلخديف ةنجلا قلح كرحي نم لوأ ًانأو ءرخف الو عفشم لوأو عفاش لوأو ضرألا هنع قشنت
 الإ اًيبن هللا ثعب ام : -هنع هللا ىضر -سنآ لاقو «نيرخآلاو نيلوألا مركأ انأو نيرجاهملا ءارقف
 اًعضاوت هلاق :لیقو ءاًنوص مهنسحأو اهجو مهنسحأ ةَ مكيبن ناكو توصلا نسحو هجولا نسح

 تیبلا مقيو هسفن مدخيو هلعن فصخیو هلهآ مدخیو هبوث عقریو هتاش بلحیو هبوث یلفی ناک دقف
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 ةنامألا باب ىف مدقتو قوسلا نم هتعاضب لمحيو اهعم نجعيو مداخلا عم لكأيو هفلعيو ريعبلا لقعيو
 ةبتر طح مهوت نعارجز هلاق امنإ :ليقو ««هلمحي نأ هئيشب قحأ ءىشلا بحاص» : لاق ةي هنآ

 ءايبنألا نم هريغ نود هركذ ىف ببسلا وه اذهلف توحلا بحاصك نكت الو نآرقلا ىف امل سنوي .

 سنوي ركذ ىلع راصتقالا ىوعدف ىسوم ىلع ىنوريخت ال ءافشلا ىف : -هللا همحر -هفلؤم لاق

 ىتم نب سنوي هيلإ لصو ام ىلإ لصو هنأ معزي اًنالف نإ : ىناليجلا رداقلا دبع خيشلل ليقو «دودرم
 بر اي تلق» :ةل ىبنلا لاق تام دق وه اذإف هيلإ اوبهذف هبلق تبصأ :لاقو ضرألاب هتداسو برضف

 ةمألا لضف باب ىف -مالسلا هيلع -رضخلا بقانم ىف اهنايب ىتأيسو «ةايحلا نيع رضخلل تلعج
 ىسركلا ةيآ كتيطعأ دق : لاق ةاروتلا ىسوم تيطعأ تلق ًاليبسلس كل تلعج دق» :لاق ةموحرملا

 امل -هثع هللا ىضر -بلاط ىبأ نب ىلع هوبأو ةلوخ هم مساو ةفينحلا نبا دمحم لاق «ىشرع زنك نم

 اوعمتجاف نيطايشلا تبرهو اهسوؤر نع ناجيتلا تطقسو ههجو ىلع منص لك رخ ىسركلا ةيآ تلزن
 ةيآ نأ مهخلبف ةنيدملااوتأف كلذ نع اوثحبي نأ مهرمأف رمأ ثدح دق اولاقو كلذب هوربخآو سيلبإ ىلإ

 دق :لاق ءليجنإلا ىسيع تيطعأ بر اي تلق ةي ىبنلا ةدايز اهلئاضف ىف مدقتو تلزن ىسركلا
 . صالخإالا ةروس كل تلعج

 رونلا نم هللا قلخ ماع فلأب ضرألاو تاوامسلا لبق ارون هللا قلخ :لاق < ىبنلا نع :ةدئاف

 اهناكس اهل تعضخ الإ ءامس ىف رمت ملف حانج فلأ نيسمخ اهل قلخو سنوي ةروس هب بتكف اًكسم

 ىلاعت هللا قلخ :ةل هلوقو ءايلعلا ةجردلا ىف ناك اهقح فرعو سنوي ةروس ملعت نمف اهل اودجسو

 :لاق ةمعملاامو ليف ةمعملا ةراوتلا ىف ىعدت سي ر -هنع هللا ىضر -قيدصلا ركب ىبأ نعو ءاهباوثل

 ارانيد فل هل تلدع اهعمس نمو ةجح نيرشع هل تلدع اهأرق نم ةرخآلاو ايندلا ريخب اهبحاص معت

 نم ىبطرقلا ريسفت ىفو بيبحلا ةفحت ىف هركذ ءاود فلأ هفوج لحد اهبرشو اهبتك نمو هللا ليبس یف
 نمو «یسمی یتح حرف یف لزی مل راهن اھأرق نمو هبنذ رفغ ًالیل اهأرق نمو همه یفک راهن اهأرق
 اًئيش نوؤرقي الف ةنجلا لهأ نع نآرقلا عفري ٠» ىبنلا نعو «حبصي ىتح حرف ىف لزي مل ًاليل اهأرق

 دعصيو ًارقيف ةجرد دعصاو ًآرقا ةنجلا لخد اذإ نآرقلا بحاصل لاقي ثيدحلا ىف معن سيو هط الإ

 . هعم ءىش رخآ أرقي یتح ةجرد ةیآ لکب

 ناحبس لوقي مث ءىشب ملكتي نأ ريغ نم تايلاتتم تارم عبرأ سی أرق نم .ةک را بک یفو

e E a Eناحہس نونلاو فاكلا نيب  

 دمحم انديس ىلع ملسو لص مويق اي ىح اي مومهلا جرفم اي نوکیف نک هل لوقی نآ اًتیش دارأ اذإ نم

 دعب هللا قلخو» × لاق مث برجم وهو ىلاعت هللا نذإب ىضقت اهنإف اهيمسيو ىتجاح ضقاو هلآو

 ىأ نم لخد اهقح فرعو اهملعت نمف ىسركلا ةيآ هل بتك مث بهشأ اربع اهنم قلخو ءاضيب ةرد كلذ
 ةؤلؤل دعب قلخو ةرمعو ةجح فرح لكب هل بتكو ةنجلا ىف ةنيدم فرح لكب هلو ةنجلا باوبأ
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 تعضحخ الإ ءامس ىف رمت ملف مسا اذه لاقو دحأ هللا وه لق هب بتک مث ضیبأ اروفاک اهنم ءارضخ
 نوعبرأ فرح لكب هلو ءادهشلاو ءايبنألا دادع ىف ةمايقلا موي ناك اهقح فرعو اهملعت نمف اهناكس

 ىلإ ىوأي نيح دحأ هللا وه لق أرق نم» : ىبنلا نعو ؛رون فلأ فرح لكب هلو ةنجلا ىف ةنيدم
 لاق ىناربطلا هاور «حابصلا ىلإ هنوظفحي كلم فلآ نيعبس هب هللا لكو تارم ثالث هشارف

 نم وه له كبر انل فص دمحم ايآ :اولاق ب ىبنلا ىلع (ميجلاب) نارجن نم موق مدق :ىروباسينلا

 دحأ هللا وه لف : ةيآلا هذه تلزنف ءايشألا قاخ هنأل ءىش نم سيل ىبر نإ : لاقف توقاي وأ دجربز
 ١١[« :ىروشلا] ( ءىش هلثمک سیل : لاقف دحاو تنأو دحاو وه :اولاقف ء[١:صالخإل) € ©0

 د دمصت ىذلا : لاق ؟دمصلاامو :اولاق ء(۲:صالخإلا] ( © دملا هللا :لاقاندز :اولاف

 3 -یسیع دلو امک دلوی ملو میرم تدلوامک دلی مل : لاق اندز :اولاق مهجئاوح بلط ىف قلخلا

 .-مالسلا

 وہ راک یمساب اکربتو یل اًبح ادمحم ہامسف دولوم هل دلو نم چب یبنلا نع :ةک ربلا باتک یفو
 ن. «ةكربلا هيف تفعاضت الإ ىمسا همسا لجر هيف لالح ماعط ىلع موق دعق امو ةنجلا ىف هدولومو

 هَل ؛ لزنأ ام عيمج أرق امنأكف نيتذوعملا أرق نم» : لاق ةن ىبنلا نع -هنع هللا یضر -بعك نب یب

 ىف امهب هللا مكعفني نيتذوعملا نم اورثكتسا» :ب ىبنلا نع دوعسم نبأ نعو >٠ دمحم ىلع
 نالديو نازيملا نالقشيو تانسحلا ىف ناديزيو ناطيشلا نادرطيو ربقلا ناروني ناتذوعملا ةرخآلا

 . (ةنجلا ىلإ اهبحاص

 سمخلا تاولصلاب هيف ةا ىبنلا رمآ ىذلا ماقملا ىلإ ةكم نم ةفاسملا تناك :قت و

e o Gg 

 مل هشارف دجو ةا ىبنلا عجر املف ريدق ءاشي ام ىلع ىلاعت هّللاو اهنم لقأ : ليقو ىلايللا هذهك ةدحاو

 ىآرو كرحتي دعب هدجو عجر املف هباهذ ىف هتمامعب هباصأ ةرجش نصغ نإ : ليقو « مونلا رثأ نم دربي
 ىنب ريع ىلع تررم :لاقف بكرلا نع هولأس جارعملاب هموق هربخأ املف هقيرط ىف شيرق نم اًكر
 مث هتبرشو هتذخأف ءام هيف حدق مهلحر یفو هيلع مهتللدف هنوبلطی مهو ریعب مهل لض دقو نالف

 دنع مکیلع علطت لاق ءیجت یتم انریع نع انربخآ اولاق مث ءاملا اودجو لھ مھولاسف هناکم هتعضو

 عم سمشلا تبرغف ىلاعت هللا اهسبح برغت سمشلا تداك املف اهنورظنني اوجرخف سمشلا بورغ
 هل ىلاعت هللا ءالجف سدقملا تيب نع هولأس مث سمشلا هذه :رخآ لاقو «ريعلا هذه لجر لاقف ريعلا
 امو : ىلاعت هلوق كلذف سانلا نم ريثك دتراف هب مهربخأ الإ ءىش نع هولأس امف هيلإ رظني راص ىتح

 یضر -قیدصلا رکب یہ یلإ ةعامج بهذ مث ٦۰ ٥ےہ ( سال ةف الإ كار ییا انؤرلا نلعج
 مكنإ :لاقف سدقملا تيب ىلإ ةكم نم ةليللا هذه ىف ءاج هنأ معزي كبحاص نإ : هل اولاقف -هنع هللا
 هنإ هّللارف قدص دقل كلذ لاق نئل هّللاو لاقف سانلا ثدحي دجسملا ىف هنإ :اولاقف هيلع نوبذكت
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 دعبأ اذهف هقدصأف راهن وأ ليل نم ةدحاو ةعاس ىف ضرألا ىلإ ءامسلا نم هيلإ ىتأي ربخلاب ىنربخيل

 تيب نم تثج كلنإ ءالؤه لاق هّللا لوسر اي :لاقف -هنع هللا ىضر - ركب وبأ ءاجف هب نوبجعت امم
 كنأ دهشأ تقدص : ركب وبأ لاقف هفصوف هتيأر ىنإف ىل هفصف : لاق معن : لاق ةليللا هذه سدقملا

 عقربت ل یسوم لیق ناف هبلق نیعب رکب وبأ هآر هسأر نیعب ا ىلا آر ىلا نأ تاسو هللا لرز

 باوجلاف كلذ ىف ةمكحلا امف جارعملا نم عجر امل كلذ لعف ام ةييدمحمو ةاجانملا نم هدوع دنع

 . هوجو نم

 ىنرأ بر ىسوم لاق امل : مهضعب لاق ىنارت نل : هلوقب درلا رثأ هيلع عجر ىسوم نآ :لوألا
 كلذ ىف ةراشإلاو نسحأ ىه ىتلاب الإ ميتيلا لام اوبرقت الو ةرخص ىلع ابوتكم دجو كيلإ رظنأ
 . رصبلا ىوقي وهو لوبقلا رثأ هيلعو عجر هيب دمحمو ىمعي درلا لجخو بلاط ىبأ ميتيل قح ةيؤرلا

 . هيلإ رظنلا نم هموق عنم.كلذك هيلإ رظنلا نم ىلاعت هللا هعنم امك :ىناثلا

 وبأ لاق لاوحألا لك ىف رونم ةي دمحم كلذ لبق هشغي مل رون ههجو ىشغ ىسوم نأ :ثكلاثلا

 .ئرخألا ىف رمقلاو هيتنجو ىدحإ ىف سمشلا تناك :.-هنع هللا ىضر -ةريره

 هبلق ىف ةَ دمحم رونو ىمع هآر نم لكف هجو ىلع ناک -مالسلا هيلع -ىسوم رون :حبإرلا

 . یدتها هبلق رونی هآر نم لکف

 انه: ىلاعت لاف هناكف ةرهج هللا انرأ ارلاق امل يسوم ةمأ فنخي نآ ىلاعت هللا دازآ *نساخلا

 امل ليقو قلاخلا ىلإ رظنلا متنأ نوديرت فيكف هيلإ رظنلا متنأ اوعيطتست ملف انتايآ ضعب یأر یسوم

 اهل فشكف كهجو نعافشكا : هتجوز هل: تلاقف ههجو ىلع عقربلاو حجر ةاجاتملا نم يسوم عجز

 تيمعف هنع اهل فشكف كهجو نع فشكا هل تلاق مث اهرصب هللا درف اهل اعدف تيمعف ههجو نع

 املف كهجو نع فشكا كل ىلوق نع تبت تلاق امو تارم عبس اذكو اهرصب اهيلع هللا درف اهل اعدف

 نم ةيؤرلا بلط املف -مالسلا هيلع -ىسوم رون ةيؤر ىلع تبثف اهرصب ةوق اهبهو ةعباسلا دعب ناك
 تراتخا ثيح كتجوز نم بلطلا قدص ملعتو عجرا : هل ليق تبت لاق اةقعاص رخو ىلاعت هللا
 . كيلإ تبت لوقت ةدحاو ةرم نم تنأو عجرت ىهو تارم عبس ىمعلا

 وهو لامجلاب لإ دمحمل ىلجتو شهدي وهو لالجلاب ىسومل ىلجت ىلاعت هللا نإ :ةسداسلا
 نم لضفأ لامجلا ةفرعم نع ةثشانلا ةبحملا نإ دعاوقلا ىف مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا لاق شعني

 ماعنإلا ةبحمو ىلاعت هللا لامج نع تأشن لامجلا ةبحم نأل لاضفإلا نعو ماعنإلا نع ةئشانلا ةبحملا
 ىف ىنيقلبلا لاقو «لكلا نم لضفأ لالجإلاو ميظعتلاو همعنو هلضف نم ردص امع تأشن لاضفإلاو

 نأ انخيش هراتخا ىذلاو لامجلا ماقم نم لضفأ لالجلا ماقم نأ ىضتقي اذهو «دعاوقلا ىلع دئاوفلا

 ماقمو لبجلل هبر ىلجت امل ىسوم ماقم لالجلا ماقمو جارعملا ةليل ىبنلا ماقم هنأل لضفأ لامجلا ماقم

 : لئاقلا داجأ دقو «ملعأ هّللاو «لضفأ انيبن
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 ممألا عفاش اياربلا ريح هللا ل وسر ىمشاهلا ىبرعلا دمحم

 مرو نم رضلا هامدق تكتشا یتح ملظلا ىف مارَقلا دباعلا دهازلا

 مسقلا رفوأ نم ىجدلا ىفاهنأك ةر رارنأ تق ےشآ یذلا الف

 ملظلا ىف ردبلا ريس ركني سيلو هب مالظلا ىف ىرسأ مسجلاو حورلاب

 مهتم ريغايؤر هللا ىأر دقو ىقر تاقبطلا عبسلا ىلإ قاربلا ىلع
 مضي ملو ىندأ وأ نيسوق باقك اا رخت نماد یتا
 ملعلا ملاعلا ميلحلا فؤرلا ربلا د سلا ديسلا عيفشلا بيبحلا ىوس

 مشتحم وهو ىشمي ةيربلا ريخ ید نی فا ا كالا دخ

 مهرشح موي ىف اذكو ةمحرو ىده نيملاعللهلسرأ هللا

 مدققلا ةلز نم فئاحخ مهلكو دلوالو ىنغيدلاو ال موي ىف

 مقي ملدومحملا كلذ هماقم ىف دمحأ هللا لوسر ريغ كانه

 مكتحاو تئش ام لفو عفشت عفشاو لنت كانم بلطاو لقف عمسي لاقي

 مهلك سانللةمحرادغنماي كلفالو شرعالناكامكالول

 مكحلاب ثوعبملا دمحم ىوس دحأ هلانام ىذلا مقملااذه

 ممهلا ىلاع اي ادغ ةاصعلا رخذ ار فاتلا دك اب لس لا دس ا

 مري مل تاجاحلل كباب ريغو ىدمتعم تنأ یٹیغمو یذقنم نک

 ملظلا مجنأ تحالو راهنلا سمش تعلطام شرعلا هلإ كيلع ىلص

 بيرقتلاو ةولجلاو ةولخلا ةليل هنيبو كنيب ناك امبو ميركلا ىبنلا اذه هاجب مهللا كلآسنف

 كبدأب هتعافش انقزراو ميحر اي كتمحر نيعب انيلإ رظنتو ميظع بنذ لك انل رفغت نأ «ميظعتلاو

 ت ولا غو دج اد لعوللا فو لالا ترا «نيمحارلا محرأ اي كاضرو كملعو

 و

 غب یبنلا ةافو :باب
 ءىلزألا لامكلاو ناطلسلاو ةبيهلاو لامجلاو ءاهبلاو ةمظعلاو ءلالجإلاو ةرعلا ىذ هّلل دمحلا

 قوفلا نع هزنملا لاشملاو هيبشلاو ريظنلا نع سدقملا لاقتنا الب ىقابلا ىدبألا لاوز الب ميدقلا

 لاجآلاو قازرألا رق ىذلا ريدقلا لادج الو عازن الب همكح ىف بلاغلا «لامشلاو نيميلاو تحتلاو

 دحأ هنم ىدف ولو ىلاوملاو ةداسلاو ريبكلاو ريغصلاو لاعلاو نودلا نيب توملاب همكح ىف لداعلا
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 نمل زوفلاف لامجإلاو ليصفتلا ىلع «ريقحلاو فيرشلاو ريقفلاو ىنغلا نيب ىوس ىلاعلا دمحم ىدفل
 نوهلا راد نم ةلحر توملا نأل ء«لاوحألا رئاس ىف هركش نمل ىفلزلاو لاعفلا هل ملسو همكحب ىضر

 الب اهوفص راد لالظلا ةبيط ئرم اهماعطو ئنه اهشيع راد لاونلاو ةماركلاو ةمالسلا راد ىلإ لاوهآلاو

 اهيف ليق ال ناجرملاو ؤلؤللا اهؤابصحو نارفعزلا اهبارت راد لاوع اهفرغ رجض الو اهيف مون الو ردك
 نلفري اهروحو بهذو ةضف نم اهناينبو بصو الو مغ الو مه الو بصن الو اهيف بعت ال راد لاق الو

 جورم نم اهلهأ لاب ىلع رطخي مل اهميعنو « ةيلاع اهروصقو ةيناد اهرامثو ةيراج اهراهنآ لاجح ىف
 اذو اذ لضفأو لابقا «توقايلا كئارأ ىلع اًناوخإ نورتخبتي ربنعلا ضاير ىفو نوكحضي لدنصلا
 نمب ةوسأ انلف عمطت ءاقبلا ىف الو عزجت توملا نم الف ىخأ لالجلا ىذ هجو نع باجحلا فشك

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ىلاوتملا هرب ىلع هدمحأ لاهتبالاو عرضتلاو ضيوفتلا الإ مث امف لاثمو ىضم

 ىف بارتلا تحت اعيمج اهب نيعتسنو لاوهألاو لالضألا نم اعيمج انيجنت ةداهش هل كيرش ال هدحو

 ة4 لالضلا وحمو ىدهلاب هلسرأ هلوسرو هدبع ادمحم انيينو انديس نأ دهشأو لاؤسلا دنع باوجلا

 :نارمع لآ] ةيآلا  لسرلا هلق نم تلح دف لوسر الإ دمحم امو : ىلاعت هللا لاف «لاصآلاو ودغلاب
 ار ا ار هش اا تی ها هک ی او ی

 دغي ناك نه :لاقف ةكسلا وق هديأ ىلام هللا ناف هنع هللا يضر -قدصلا ركب وأ وهوا دحلاو
 رون نم هيلع هللا طسب امل هتلم ناطلس تحت نيروهقم لكلا راصف تام دق اًدمحم نإف اًدمحم
 تام نئفأ : لاق امنإو : ىريشقلا لاق «بكاوكلا راونأ عاعش اهيف جردني اهعولطب سمشلاك « هتلالج

 .ةمومسملا ةاشلا نم ربيخ موي هلكأ ىذلا مسلاب اًضيأ لتقو تام هنأل لتق وأ

 :رمزلا] تيم كنإ ل : ىلاعت لاق لتقي ال ب ادمحم نأ ةريثك تايآ ىلاعت هللا نيب :ىزارلا لاق

 لسرلا عابتا نأ ةيآلا نم دوصقملاو ء۷٠ :ةدئاملا) سالا نم كمي هّللاو ل : ىلاعت لاقو ٠
 نم نيأكو ىلاعت هّللا لاق مهلثم متنأ اونوك كلذكف مهئايبنأ توم دعب مهنيد نع اوريغت ام نيمدقتملا
 اوفاخ ىأ هللا ليبس ىف مهباصأ امل اونهو املف ةريثك تاعامج هعم لتق یأ رشک نویبر هعم لتاق یبن

 .دحأ ةوزغ ىف تلزن ةيآلاو عدبلا اورهظأ ام ىآ اوناكتسا امو مهبولق تفعض ام ىأ اوفعض امو

 نم تلح دق لور الإ دمحم امو : ركب وبأ أرق امل دمحم توم سانلا فرع :ىبطرقلا لاق
 نم ملظأ ةي تام املو -هنع هللا ىضر -هتعاجش ىلع تلدو ء[٤٤٠ :نارمع لآ] ةيآلا & لسُرلا هلبَق
 . ءىش لك اهنم ءاضأ ةنيدملا ىلع لخد املو ءىش لك ةنيدملا

 رص ءاج اذإإ» : ىلاعت هلوقب هلجأ بارتقا لب ىبنلا ملع نسحلا نع :هريسفت ىف ىوغبلا لاق
 امهيف كحض ام : راكفألا ضور ىف لاق نيماع اهدعب شاع :ةداتق لاق ١[. :رصتلا] 0 حفلا هللا
 رهشب ةَ هتوم لبق ناك املو -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق عيدوتلا ةروس ىمست ةروسلا هذهو
 هللا مكارأ مكب ابحرم لاقو « ىكبف -هنع هللا یضر -ةشئاع تيب ىف انعمج مث ةميركلا هسفن انيلإ ىعن
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 انددقف نيبم ريذن هنم مكل ىنإ «مكيلع هفلختسأو مكب هللا ىصوأو هللا ىوقتب مكيصوأ هللا مكاده
 رشع ىنثإ غا هضرم ناكو .«ىوأملا ةنج ىلإو ىهتنملا ةردس ىلإو ىلاغت هللا ىلإ بلقتملاو لجألا
 . نينثالا موي اهرخآو سيمخلا موي اهلوأ اًموي

 نيح ةنيدملا اهيف لخد ىتلا ةعاسلا ىف فالح الب نينثالا موي تام نارمع لآ ىف :ىبطرقلا لاق

 ناضمر ىف تناك ةلاسرلا نكل اًضيأ ةلاسرلاو ةدالولا موي وهو اًضيأ نينثالا موي نم ىحضلا دتشا

 نم» :لاق مث «ربنملا دعصو هسآر بصع دقو هباحصأ ىلإ جرخ مث لوألا عيبر ىف ةافولاو ةدالولاو

 الام هل تذخأ نمو امهنم صتقیلف یضرعو یرهظ اذهف اًضرع هل تمتش وأ ارهظ هل تدلج تنک

 -هنع هللا ىضر -ةشاكع مايق امأو «سفنلا بيط انأو هللا تيقلف ىنللاحي وأ هنم ذخأيلف ىلا اذهف

 امنإو بذك هنأب هريغو ىزوجلا نبا حرصف قوقشملا بيضقلاب شب هللا لوسر نم صاصقلا هبلطو

 نكلو لدعلا لضف باب ىف مدقتامك -هنع هللا یضر -ةيزغ نب داوس ردب موي صاصقلا بلط ىذلا
 :لاقف «عدصلا نع ىنربخأ هللا ىبن اي ىبارعأ لاق هتحص مايآ یفو هسأر یف اعادص هضرم لو
 لي ىبنلا لاق لجرلا فرصنا املف اذه تدجو ام : لجرلا لاقف «هسأر ىف ناسنإلا برضت قورع»

 .دمحأ مامإلا هاور «اذه ىلإ رظنيلف رانلا لهأ نم لجر ىلإ رظني نأ بحأ نم»

 عادصلا ءايبنألا نم ىبناكش : لاق -هنع هللا ىضر -رابحألا بعك نع :ةك ربلا باتك ىف تيأرو
 نم هلثم نم ةسدع فصن نزو كسملا نم ذخأ اذإو نبللاب ءابدلا لكأي نأ هرمأف لجو زع هبر ىلإ

 باتكلا لوأ مدقتو دسجلا رئاس نم حايرلا عطقي كسملا مشو هعفن دراب عادص نم طعستو نارفعزلا

 .ءاعدلا باب ىف ةدايز

 اولغتشاف اهب قدصتلاب مهرمأف ريناند ةعبس هضرم ىف ةي هدنع ناك فئاطل :بجر نبا لاق

 فيکف :بجر نبا لاق ءاذه هدنعو هللا یقل ول هبرب دمحم نظ ام لاق مث اهب قدصتو اهب اعدف هعجوب

 . قح ريغب مهلاومأو نيملسملا ءامدب هللا ىقلي نم لاح

 -مالسلا هيلع -ىسوم ملك ىلاعت هللا نأ :نيمألا قداصلا صئاصخ ىف نيمثلا ردلا ىف تيأرو
 زبخب ارفاك ناك هنأ عم قح ريغب اًنسفن تلتقو «ةملك لك لوقي ةملك فلأ رشع ةعبرأو ةملك فلأ ةتام

 . نوعرف نيجع

 قزارو قلاخ ىنأ نيع ةفرط ىل ترقأ ول اهتلتق ىتلا سفنلا ىسوم اي هيلإ هللا ىحوأ :بهو لاق
 خبطم ىلإ هلمحي نأ ىسوم ةعيش نم ًالجر رمأو ابطح ىرتشا هنأ هلتت ببسو باذعلا معط كنقذأل
 -ةشئاع تلسرأ بجر نب لاق مث هلجأ اهيف ناک ةزکو هزکوف یسومب ثاغتساو كلذ نم عنتماف نوعرف

 نإف نمسلا ةكع هيف انل ىرطق تلاقف ءراصنألا نم ةآرما ىلإ نينثالا ةليل حابصملاب -اهنع هللا ىضر

 لوقيو «ههجو حسميو ءاملا ىف ةميركلا هدي عضي ب ناكو توملا ةدش ىف ىسمأ ةو هللا لوسر

 الأ يضر -ةمطاف تلاقف توملا تاركس دمحم ىلع نوه مهللا تاركس توملل نإ هللا الإ هلإ ال
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 هللا ىضر -ةشئاع تلاق مويلا دعب كيبأ ىلع برك ال : لاقف «هّللا لوسر اي كبركل هابركاو : -اهنع
 عم ىلعألا قيفرا هلا ىلأسأ لب ال : لاق قافأ املف هيلع ىمغأ امل ةعافشلاب هل توعدف : -اهنع

 لاق ةنجلا ىف ةشئاع فك ضايب تيأر ىنأ توملا ىلع نوهيل هنإ : لاق مث ليفارسإو ليئاكيمو ليربج
 ركذو كلم فلأ نوعبس هعم ليعامسإ هل لاقي كلمو توملا كلمو ليربج طبه : راكفألا ضور ىف

 نم دبالو لخدأ ةوبنلا تيب لهآ اي مكيلع مالسلا : لاقو «بابلا ىلع فقو ليئارزع نأ هريغ
 : لاقف لوخدلا ىف هل نذأ مث توملا كلم اذه تاعامجلا قرفم اذه» ةي هّللا لوسر لاقف «لوخدلا
 لخد دق ليربجب اذإو كيف هنوزعي ةكئالملاو ايندلا ءامس ىف هتكرت : لاق ؟ليربج ىخأ تكرت نیأ

 مالسلا : ليربج لاق مث «كلبق دحأ ىلع نذأتسي ملو كيلع نذأتسي دعوملا كلم اذه :لاقو ملسو

 لزني ال ليربج معن ءايندلا نم ىتجاح تنك امنإو ايندلا نم ىئطوم رخآ اذه هللا لوسر اي كيلع

 باوبأ :لاق ىنرشب ليربج :لاقف ردقلا ةليلك ايندلا ىلإ لزنيف هريغب امأو «هدعب ايندلا ىلإ ىحولاب
 ةكئثالملا تفطصا دق : لاق ليريج اي ىنرشب لأسا اذه نع سيل : لاق كحور ةردقب تحتفت دق ةنجلا

 «ىدعب ناصمر ماوصل نم ىدعب نآرقلا ءارقل نم ىنرشب لأسا اذه نع سيل : لاق «كحور ةاقالمل

 توملا باط دق نآلا لاقف .كتمأو تنأ اهلخدت ىتح ممألا عيمج ىلع تمرح ةنجلا نإف رشبأ : لاق

 كيجو لوت ملو ليريجناي :لاقف ههجوب ليريج ىلوف ةيطلا هج وز جلاعف تولا كلم اي تم ندا

 : -اهنع هللا ىضر -ةشئاع تلاق «توملا تاركس جلاعت تنأو كيلإ رظنلا عيطتسي نمو :لاقف « ىنع

 ىريال ىتح ةنيدملا ىف ةملظلا تعقو مث اهنم بيطأ احير تممش ام ةبيطلا هحور تجرخامل

 ىلإ هناسل سرخأ نم مهنمو دعقأ نم مهنمف ةبيصملا هذه ىف ةباحصلا لاح فلتخاو اًضعب مهضعب

 هللا یضر -قیدصلا ركب وبأ تبثو < تام یتح ضیرملاک ینضآ نم مهنمو ملكت یتح ءازعلا غارف
 ىضر -باطخلا نب رمع هعياب نم لوأو هللا قيفوتب كلذو ةفالخلاب سانلا هعياب مث مدقت امك -هنع

 ىف ةقرف لك «ءةقرفة ةع ا حينا ةف لا نأ ةا لآ رف ف طر قلا يك و تغ هللا

 اومصتعاوإ : یا ترف ي ی رتا ر يار او قلا و عا رب ا ا وف اا

 -هنع هللا ىضر -قيدصلا ركب ابآ سانلا عياب مث ٠٠۳[« :نارمع نارمع لآ) 4 اوقرفت الو اعیمج ج هللا لبحب

 ىلع هلسخف ىسركلاو شرعلا نم لضفأ وه ىذلا فيرشلا هربق ىلإ ةن ىبنلا زيهجت ت ف اودخأو

E N O aE EN E a 

 -هنع هللا ىضر -ىلع لاقف تاومألاك ءىش هنم جرخی ملو رتس لوحو فقسلا تحت ‹«ضیب باوثأ
 مث ءاسنلا مهدعب مامإ ريغب ىدارف هيلعاولصو سانلا لخد مث هللا لوسر اي اتيمو ايح كبيطأ ام :

 ءاعبرألا ةليل ىف ةحلط وبأ هدحلأ مث ءايبنألا مث ةكئالملا مث هبر هيلع ىلص نم لوأ : ليقو ءنايبصلا

 یضر -یروثلا نایفس لاق ءةنس نوتسو ثالث هرمعو ءاثالثلا ةليل : ليقو هيف تام ىذلا عضوملا ىف

 هذه -هنع هللا ىضر - ركب وبأ لاق ة4 نفد املف «نفكلل دعتسيلف ةنس نيتسو اًنالث غلب نم -هنع هللا
 :ةلب ىبنلا ةمع ةيفص نع ىبطرقلا اهاكحو تايبألا
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 ايفا ج كت ملو ارب انب تکو اجر ك ةا لوس والا

 ايكاب ناك نم مويلا كيلع كبيل ايداهو اًمیحر ارب انب تئکو

 ایتآ ناک هدب جرھل نکلو هتدققف لخل ىكبأ ام كرمعل

 اوا ت ےس اح لع دمحم بر هللا ىلص مطافأ

 ایلاخو یسفنو یئابآو یمعو ىتوخإو ىمأ هّللا لوسرل ئدف

 ايضام ناك هرمأ نكلو اندعس انيبن ىقبأ سانلا بر نأ ولف

 ايضار ندعلا نم تانج تلخدأو ةيحت مالسلا هللا نم كيلع

 : هتافو دعب يي ىبنلا ىثري باطخلا نب رمع لاقو:راكفألا ضور ىف ىبطرقلا لاق

 عقوتأ امئاخ هيلع ىوسو هبنجل شارفلا عضو ذم تلز ام

 عجفتن هب یقبنفانع هناکم لوزی نأ هيلع اًقفش

 عمللا موجنلا اهنم ترثانتو اهفانكأ ترطفت ءامسلا تيل

 عم سیف یعنلاب یدانی توم مهعيمج ده سانلا تيأر امل

 عمدت ءامب مهنيعأ نوكبي هنوعدي مهين لوح سانلاو

 عطقي توصب هاعني سابع نده كلذ لبق اترض تعمسو

 زيهجت ليجعتب رمأ دق وهوا ىبنلا نفد رخأ ملف : ليق نإف :نارمع لآ ىف ىبطرقلا لاق
 . ؟تيملا

 :هوجو نم :باوجلاف

 لاق نم : -هنع هللا یضر -رمع لاق یتح «هرکنأ نم مهنمف هتوم ىف اوفلتخا مهنأ :لوألا

 . هقنع تبرض تام دق اًدمحم نإ

 یتح سبح ٠ لاف نم هو قبلا ىف ندي لاق نم مهنمف هنفد ىف اوفلتخا مهنأ :ىناللا

 الگ هتعمس دنع هللا يضر -قيدصلا لاقف دجسملا ىف نفدي : لاق نم مهنمو ميهاربإ هيبأ ىلإ لمحي

 .«تومي ثيح الإ یبن نفد ام» :لوقي

 ىضر -ركب ىبأ ةيلوتل نيقيرفلا قفو املف ةفالخلا ىف اوفلتخا نيرجاهملاو راصنألا نأ :ثلاثلا

 ىرخأ ةعيب -هنع هللا ىضر - ركب ابآ سانلا عياب مث مدقت امك ةي هزيهجت ىلإ اوماق «هوعيابو -هنع هللا
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 لبق ناتعيبلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيدلا هب ماقأو ةدرلا لهأ نم ةبركلا هب هللا فشكو دغلا نم

 .ةنحم الب ةيفاع ىف ةرخآلا رادلا ىف هنيبو اننيب عمجي نأ هبر ىلع ههاجب ميظعلا هللا لأسنف يج هنفد

 لا ضر ةا تا رر كع للا يفر ا اق اهلل فال ف كازو

 مل نم ايو ريثو شارف ىلع مني مل نم ايو ريرحلا سبلي مل نم اي :اهئاکب یف لوقت اهتعمسف -اھنع

 ىكح مث «ريعسلا فوخ ليللا مني مل نم اي ريرسلا ىلع ريصحلا راتخا نم اي «ريعشلا زبخ نم عبشي
 هلهأ ملعأ ةَ هللا لوسر ىنهجو امل نميلاب اًمئان ةليل تنك : لاق هنأ -هنع هللا ىضر -ذاعم نع
 تمن مث اًبوعرم تظقيتساف بارتلا قابطأ نيب لب هللا لوسرو مانتأ ذاعم اي لوقي ًالئاق تيأرف مالسإلا
 ملر تيم كلا و اار رع لوا اراهن فعلا تتعاف كلذ للا رخأ ىف كد تبأرف

 قوفأ تنأ نيأ . .هادمحماو لوقي وهو ةنيدملا ىلإ نميلا نم لحرو ذاعم ىكبف ٠ .رمزلا] ( نوته

 ةقئاذ سفت لك )» لوقي ةيودألا ضعب نم اًمتاه تعمس ةنيدملا نم تبرق املف ؟اهتحت مأ ضرألا

 ال هللا لوسر نإ ذاعم اي : لاقف ءراصنألا نم لجر وه اذإف ذاعم هنم اندف ء[١۸٠ :نارمع لآ] توما

 هيلعو -هتع هللا ضر -قيدصلا ركب ىبآ باتك هل فر قافأ املف هيلع اًيشخم ذاعم عقوق ايثدلا قراف

 -ةمطافو -اهنع هللا ىضر -ةشئاع ىلإ ءاج ةنيدملا لخد املف ىكبو هلبقف ل هللا لوسر متاخب متخ

 ةمطاف اي :لاق ةَ هللا لوسر نإ : ةمطاف تلاقف تيبلا لهأ اي مكيلع مالسلا : لاقو -اهنع هللا ىضر

 -ةمطاف تلاقف ةي ىبنلا ربق راز مث ءءاملعلا مامأ ةمايقلا موي ىتأي هنأ هيربخأو مالسلا ىنم ذاعم ىئرقا

 "اش كاهن دللا فز

 ايلاوغ نامزلا ىدم مشيال نأ دمحأ ةبرت مش نم ىلع اذام

 ايلايل نرص مايألا ىلع تبص اهن ول بئاصم ىلع تبص

 نم ةيلاغلا نأ : بيطلا ركذ ىف رشع ثلاثلا بابلا ىف ىزوجلا نبال عفانملا طقل ىف تيأر :ةدئاف

 ةعفان ىهو درابلا عادصلا نكسي اهمشو «رفونيللاو نابلا نهدب عيمجلا طلخي روفاكو ربنعو كسم
 ىوقيو راحلا عادصلا نم عفني لدنصلا مشو باتكلا لوأ مدقت ربنعلاو كسملا مشو درابلا غامدلل

 نهد ىأب سأرلا لبق بجاوحلا نهد نأ مدقتو «جراخلا نم امهيلع ىلط اذإ نيراحلا ةدعملاو دبكلا

 ىف عفانملا ظفل ىف لاق نيميلا نم أدبيو عادصلا نم نامآ ةيحللاو سأرلا لبق اهيلع طشملا رورمو ناك

 هّللاو «لاحطلا عجو نمآ ىرسيلاب هعزنو نيميلاب هفخ سبلو بابلا ركذ نم :رشع ىناشلا بابلا
 . ملعأ
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 نهنع هللا ىضر -نينمؤملا تاهمأ بقانم :باب

 رثكأ تناكو ةرهاطلاب ةيلهاجلا ىف ىعدت تناك -اهنع هللا ىضر -دليوخ تنب ةجيدخ :ىلوألا
 ىف لاق مولعم ءىشب مهبراضتو اهلام ىف ةلاجرلا رجانت تناكو ءاًقرش مهمظعأو الام شيرق
 -ةجيدخ غلب املف كرتشم حبرلاو رجتيل ريناند وأ مهارد هيلإ عفدي نأ ةبراضملاو ضارقلا :جاهنملا

 اهلام نم جرخي نأ هيلإ تثعب هقالخأ مركو هتنامأو هفدصو ب هللا لوسر ثيدح -اهنع هللا ىضر

 ىلإ اهلام ىف جرخو ءاهنم لبقف ةرسيم هل لاقي اهل مالغ عم هريغ ىطعت ام لضفأ هيطعتو ماشلا ىلإ
 هل و اًضيأ ةرصب ىلإ بلاط ىبأ همع عم جرخ دق ناكو ناروح ضرأ نم ةرصب ةنيدم مدق ىتح ماشلا

 «ماشلا ىلإ فيصلا ىفو نميلا ىلإ ءاتشلا ىف نورجاتي شيرق تناكو فيصلا ةلحر ىف ةنس ةرشع اتنثا

 : ىلاعت لاقف بجعتلا مالب ىتأ كلذلف تيبلا بر ةدابع مهسفنأ ىلع قشيو مهيلع قش ال كلذ ناكف

 فيصلاو ءاتشلا ةَلحر مهناليإ © شيرف فاليإل ظ اوبجعأ ىأ ١] :سشیرق] € © شرف فالیإلإل

 اهريغو لبإلا ىلع ربلا ىف قازرألا مهل رسي ىلاعت هللا نإ مث ةدابعلا مهكرتو ء[١١۲ :شيرف] ( ©

 ةريحب هآر ةجيدح مالغ عم ىرصب ةَ هللا لوسر لخد املف «ةدابعلاب مهرمأو بكارملا رحبلا ىفو
 شيرق نم مالغ : لاق ؟اذه نم : بهارلا لاقف ىلوألا ةركلا ىف ةريحب هآر امنإو هريغ ليقو «بهارلا

 ام -اهنع هللا ىضر -ةجيدخ تعابف ةكم ىلإ لب عجر املف ىبن الإ ةرجشلا هذه تحت لزديام : لاق

 تدتشا اذإ ناك : ةرسيم لاقو بهارلا لوقب ةرسيم اهثدحو ريثك حبرب راجتلا نم ةي هللا لوسر هب ءاج

 اهسفن تضرعو هيلإ تلسرأف هريعب ىلع وهو «سمشلا نم هيلع ناللظي ناكلم هيلع لزن ةرارحلا
 همامعأل يب لوسر كلذ ركذف اهب هجوزيف بغري ىتح اهيبأ ىلإ هلسريل اًتيش هيلإ تلسرأ مث هيلع
 ىذلا هلل دمحلا لاقو بلاط وبأ بطخف دسأ نب دليوخ ىلإ مرحلا ءاسؤرو بلاط وبأو ةزمح جرخف

 همرح ساوس انلعجو انمآ امرحو ابوجحم انتيب لعجو ليعامسإ عرزو ميهاربإ ةيرذ نم انلعج
 لاملا نإف لق لاملا ناك نإف هب حجر الإ لج رب نزوي ال دمحم ىخأ نبا نإ مث سانلا ىلع ماكحلاو

 هل اذه دعب هّللاو وهو اذك هلجآو هلجاع ام قادصلا نم اهلو ةجيدخ بطحخ دقو « لئاح رمأو لئاز لظ

 رحنو ةركب نيرشع اهقدصأو «نيرشعو سمخ نبا وهو ةنس نيعبرأ تنب ىهو دليوخ اهوبأ هجوزف أبن

 . نیروزج اهتمیلو یف

 ةجيدخ هذهو ريقف ميتي تنأ دمحم اي : لاق بلاط ابأ نأ :ىفطصملا فرش باتك ىف تيأرو

 ءاهيلإ هب لبقأف معن : لاق ءاريخ اهنم لانتف كرجأتست اهلعل كب بهذأ نأ كل لهف ءارجألا رجأتست

 صعت ال : تلاقو «ةرسيم اهمالغ عم جرخف نيتقان دمحمل لعجأو ةقان ريجأ لكل لعجا معن : تلاقف

 لبقو ةي دمحم نم اندف ةجيدخ مالغ انأ : لاق ؟تنأ نم : لاق ةريحب برقب اولزن املف ارمأ دمحمل

 كفتك نع ىل فشكاف ةدحاو الإ اهلك تامالعلا كنم تيأر دمحم اي :لاق مث كب تنمآ لاقو هسأر
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 نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاقو ءهلبقف دلوملا ىف هبابب مدقتو ةوبنلا متاخ ىلإ رظنف هل فشكف

 .هؤادعأ مهنإف دوهيلا نم هيلع ظفتحا مالغ اي : لاق مث «نیترم هللا لوسر ادمحم

 بهارلا ةريحب نأ ركذو ملسأ هنأ ركذي ملو اروطسن همسا بهارلا نأ :نيمفلا ردلا ىف تيأرو

 لجعدمحماي : لاق «هلثم حبري مل احبر ةرسيم حبرف بلاط ىبأ همع عم ىلوألا ةرفسلا ىف هآر ناك

 اهراد حطس ىلإ اهمدخ اهلمحي -اهنع هللا ىضر -ةجيدخ تناكو ريثكلا حبرلاب اهرشبو ةجيدخ ىلإ

 املف هسأر ىلع ةمامعلاو كلذك هلامش نعو هفيس رهاش كلم هنيمي نعو ريعب ىلع ب ادمحم تأرف

 : هل لقو ةرسيم ىلإ عجرا :هل تلاقف « حبرلاب انربخأف وإ دمحمب ىه اذإف هيلإ تبثو اهباب ىلع لزن

ET GC 

 ىبأ كمع ىلإ بهذا دمحم اي : تلاقف ةمألا هذه ىبن ادمحم نأ بهارلا ةريحب ىنربخأ : لاقف اياب

 اهيلع لخد املف هيلع كلذ قشف هيلع دمحم درت اهنأ بلاط وبأ نظف انيلع لجع :هل لقو بلاط

 ايا اهجوزف ناركس هدجوف هيلإ بلاط وبأ ماقف ي دمحمب ینجوزی هل لقو یمع ىلإ بهذا : تلاف
 هتافرصت رئاسو هعيبو هجيوزتو هقالط نأ ميرحتلاب اًملاع اًراتخم رمخلا برش اذإ ناركسلا نأ مدقتو

 رثك ةجيدخ جوزت امل ةي ىبنلا نأ قئاقحلا قئاقع ىف تيأرو «ةحيحص ةذفان هيلع ةيلعفلاو ةيلوقلا

 املف هرقفب ةجيدخ تيضر فيكف ءاسنلا ىنغأب جوزتو ريقف ي ادمحم نإ اولاقف اهيف داسحلا مالك
 عيمج نأ مهتدهشأو مرحلا ءاسوؤر تعدف «رقفلاب ريعي نأ ةي دمحم ىلع ةريغلا اهتذخأ كلذ اهغلب

 ‹«لوقلا بلقناو اهنم سانلا بجعتف هلصأ مرك نم كلذف ىرقفب ىضر نإف ةي دمحمل هكلمت ام

 لاقف كلذ اهبجعأف ةكم لهأ رقفأ نم تسمأ ةحيدخو ةكم لهأ ىنغأ نم ىسمأ ادمحم نأ :اولاقف

 لوقيو مالسلا كئرقي ىلاعت هللا نإ : لاقو -مالسلا هيلع -ليربج هءاجف ةحيدخ ئفاكأ مب :ب ىبنلا
 دم رصف اهيف دجو ةنجلا لخدو جارعملا ناك املف ةأفاكملا زاهي ىبنلا رظتناف انيلع اهتأفاكم : كل

 لاق ءاذه نمل : ليربج لاقف ءرشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام هيف رصبلا

 . «اهتأفاكم هللا نسحأ دقف اهل اًينه : لاقف ةجيدخل

 ءاسنلا نم نمآ نم لوأ ةداتقو ىرهزلا لاق ىربطلا بحملأ : لد ل ر یچیلا باامت :ةلأسم

 كلذ ىف ةجيدخ هب تنمآف ناضمر رهش نم نينثالا موي ةا ىبنلا ثحب -اهنع هللا ىضر -ةجيدخ

 ةكم ىلإ هلهأ ىلإ عجر ناضمر ىضم اذإف ناضمر رهش ىف ءارح راغ ىف دبعتي اإ ىبنلا ناكو «مويلا
 راغ ىف وهو اهيف هللا هلسرأ ىتلا ةنسلا تناك املف ةجيدخ ىلع لخدي نأ لبق اًعبس ةبعكلاب فاطف

 نيمألا قداصلا صئاصخ ىف نيمثلا ردلا ىف تيأرو «نيملاعلا بر دنع نم ليربج هيلع لزن ءارح

 ماسقأ ىلع ىحولاو هيلإ ىحولاب ليربج هب لكو مث «ىحولا ةملكب نينس ثالث ليفارسإ هيلع لزن
 ليربج هب لزني مسقو ليفارسإ هب لزني مسقو ءارسإلا ةليل ىف امك ةظقيلا ىف مسقو مونلا ىف مسق ةعبس

 ءارو نم هللا هملكي مسقو اَنت مالكلا هعور ىف ثفني مسقو سرجلا ةلصلص لثم هيتأي مسقو
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 -دواد وهو ١١[« :یروشلا] ( ایحو الإ هللا ملکی نا رشبل ناک امو : یلاعت لوق یف تیأرو «باجح

 ءاج املف ةي دمحم ىلإ ليربج وهو ًالوسر لسري وأ ىسوم وهو باجح ءارو نم وأ -مالسلا هيلع

 طسو ىف تنك اذإ ىتح تجرخف ةياور ىفو هللا لوسر اي كيلع مالسلا :راجحألا تلاق ليربج
 نف لیریج ااف یار تعرف ليج ااو للا ل رس تنآ ةت ا ءاعسلا نم رض س للا
 ىتح رخأتأ الو مدقتأ ال اًمقاو تلز الف هتيأر الإ اهنم ةيحان ىلإ رظنأ الف ءامسلا قفأ ىف لجر ةروص

 ابأ اي :ةجيدخ تلاقف « ىلهأ ىلإ هنع تفرصناو ىنع فرصنا مث ىبلط ىف الوسر ةجيدخ تشعب
 ىذلاوف تبثاو رشبآ :لاقف تيأر ىذلاب اهتثدحف كبلط ىف ىلوسر تثعب دقل هّللاوف تنك نيأ مساقلا
 ىنربخت نأ عيطتست الأ : تلاق اهن ةياور ىفو ةمألا هذه ىبن نوكت نأ وجرأل ىنإ هديب ةجيدخ سفن

 ىذخف ىلع سلجاف : تلاق ليربج اذه ةجيدخ اي : لاقف ليربج هءاجف معن لاق ءاج اذإ كبحاصب

 معن :لاق ؟هارت له :تلاق مث نميألا ىلإ هتلوحف معن :لاق ؟هارت له :تلاقف «لعفف رسيألا

 ال : لاق ؟هارت له : تلاقف اههجو نع تفشکف معن : لاق ؟هارت له : تلاقو اهرجح یف هتسلجاف

 اهمع نبا وهو لفون نب ةقرو ىلع تلخدو اهبايث تسبل مث ناطيش وه ام كلم هنإ هّللاوف رشبأ : تلقف
 سومانلا هءاج دقل ةجيدحخ اي تقدص نئل هديب ىسفن ىذلاو سودق سودق :لاقف «كلذب هتربخأف

 ىبنلا ناك : قاحسإ نب دمحم لاق هسأر لبقو ةي ىبنلا ىلإ ةقرو ماق مث ىسوم ىتأي ناك ىذلا ربكألا

 عجر اذإ ةجيدخب هنع هللا جرف الإ كلذ هنزحيف هل بيذكتلاو هيلع درلا نم ههركي اًتيش عمسي ال ةَ
 . سانلا رمأ هيلع نوهتو هقدصتو هنع ففختو هتبثتف اهيلإ

 مالسلا هللا تلاقف مالسلا كئرقي ليربج اذه ةجيدخ اي : لاق ةا ىبنلا نأ :اًضيأ اهتمارك نمو

 الإ ىهتنملا ةردس دنع نم تلزن ام دمحم اي : ليربج لاق ةياور ىفو مالسلا ليربج ىلعو مالسلا هنمو

 كلتتأ دق ةجيدخ هذه دمحم اي : ليربج لاق ةياور ىفو «ةجيدخ ىلع ملس ليربج اي ىلاعت هللا لوقيو

 نم ةنجلا ىف تيبب اهرشبو ىنمو اهبر هللا نم مالسلا اهيلع ًأرقاف كتتأ اذإف بارش وأ ماعط هيف ءاملاب

 بصق تزاح اهنأل فوجملا ؤلؤللا وهو بصق نم هنوك ىف ةمكحلاو بصن الو هيف بخص ال بصق
 دعب ىأ : -اهنع هللا ىضر -ةمطاف تلاقو بعتلا بصنلاو حايصلا عفر بخصلاو مالسإلا ىلإ قبسلا

 نیب یھ : : لاقف هلأسف یمأ نع لیربج لأست یتح بارش الو ماعط ینعفنی ال هللا یبن ای هّللاو اھمآ توم

 یف یھو اهن هللا ضر دةچی دخل ب یبنلا لاق - هنع هللا ىضر -ذاعم لاقو ةنجلا ىف ميرمو ةراس

 ىلع تمدق اذإف ريخ ةركسلا ىف كل هللا لعج دقل هّللاو كب لزن دق ام نيهركتأ» : توملا تاركس

 هيلع - ىسوم تخأ موشلكو محازم تنب ةيسآو نارمع تنب ميرم مالسلا ىنم نهئرقاف كتارض
 سئارعلا ىفو «ميرحتلا ةروس ريسفت ىف ىبطرقلا هركذ هللا لوسر اي ءافولا ىلع : تلاقف «-مالسلا
 یسوم یب مسا مدقتو بوقعی نب یوال نب رهصی تنب ذناحوی ا اهمأو ميرم اهمسا ىسوم تخأ
 اهيلع ءانثلا نم مأسي دكي مل ةجيدخ ركذ اذإ ب ىبنلا ناك -اهنع هللا ىضر -ةشئاع تلاق «ءافولا ىف
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 اًبضغ بضغ هتيأرف نسلا ةريبك نم اريح هَّللا كضوع دق تلقف موي تاذ اهركذف اهل رافغتسالاو
 فيك :لاق مث ادبأ ءوسب اهركذ ىلإ دعأ مل كلوسر ظيغ تبهذأ نإ مهللا : تلقو «تمدنف اديدش

 ىفو «سانلا ىنبذك ذإ ىنتقدصو سانلا ىنضفر ذإ ىنتوآو سانلا ىب رفك ذإ ىب تنمآ دقل هّللاو تلق

 مدقم زتها ىتح بضغف اهنم اريح هللا كفلخأ دق ارزوجع الإ تناك له : تلاقف موي اهركذف ةياور
 ادبأ ءوسب اهركذأ ال ىسفن ىف تلقف اهنم ريخ ىل هللا فلحأ ام هّللاو ال لاق مث بضغلا نم هرعش

 ىف ىوونلا حجري ملو ةشئاع ىلع اهليضفت ةضورلا رصتخم ىف ىنميلا مهنم ةعامج حجر كلذلف

 ميرمو دمحم تنب ةمطافو دليوخ تنب ةجيدخ ةنجلا لهأ ءاسن لضفأ» :ةيب ىبنلا لاق ءاًئيش ةضورلا

 سمخ تنب ىهو نينس ثالثب ةرجهلا لبق ةجيدخ تتام «نوعرف ةأرما محازم تنب ةيسآو نارمع تنب
 دعب تتام ليفو اضرف ةزانجلا ذئموي نكت ملو اهربق ىف ا ىبنلا لزن «نوجحلاب تنفدو ةنس نيتسو
 لك ىربطلا لاق هاذأ ىف اوغلابو ةَ ىبنلا ىف كلذ دعب شيرق تعمطف مايأ ةئالشب بلاط ىبأ توم

 ء-اهنع هللا ىضر -ةمطاف بقانم ىف ىتأيس امك ةيطبقلا ةيرام نم هنإف ميهاربإ الإ اهنم ل هدال وأ
 «ةلاه وبأ هدعب اهجوزت مث هللا دبع نب دباع نب قيتع امهلوأ نيلجرب ةي ىبنلا لبق ةجيدخ تجوزتو

 سانلا مركأ انآ لوقي ناكو مالسإلا كردأو شاعف اًدلو هنم تدلوف ةرارز وبآ همسا ناك : ىبطرقلا لاق

 ةرصبلاب تام املف ةمطاف ىتخأو مساقلا ىخأو ةجيدخ ىمأو ةا هللا لوسر ىبأ اًكحأو اخأو اّمأو ابأ

 ىف -هنع هللا ىضر -ىلع عم لتق :لیق لب هللا لوسر بیبر اولاقو «هتزانج ىلع سانلا محدزا
 . ملعأ ىلاعت هّللاو «لمجلا ةعقوم

 هللا لوسر ای : تلاق اهنأل هّللا دبع ماب یکن : -اهنع هللا ىضر -نينمؤملا مأ ةشئاع ةيناثلا
 ةجيدخ دعب اهيلع دقع ةأرما لوأ ىهو هللا دبع مأ كتخأ نباب ىنكت : لاق ؟یننکف كءاسن تینک

 نإ كجاوزأل لق ىلا اهيأ اي : ىلاعت هللا لاق امل ئاسن نم اهريخ نم لوأو مهرد ةئامعبرأ اهقدصأو

 ةي ىبنلا رمأ امنإ :ءاملعلا نع ىبطرقلا لاق ء[۲۸ :بازحألا] ةيآلا 4 اهتنیزو ايندلا َةاَيَحْلا نذرت نتنک

 نأ ىلع بابشلا طرف اهلمحي نأ فاخف اهبحي ناك هنأل اهيوبأ رواشت نأ اهن هللا تقر ةشئاع

 -اهنع هللا ىضر -ةشئاع تراتخا املف هقارفب اهنارمأي ال امهنأ اهيوبأ نم ملعي ىبنلا ناكو هقارف راتخت

 اًملعم ىشعب هللا نأ اهتريخ الإ نهنم ةأرما ىنلأست ال :لاقف تلق امب كءاسن ربخت ال :تلاق هلوسر

 لدبت نأ الو دعب نم ءاسنلا كل لحي ال نهل ةأفاكم ىلاعت هللا لزنأ ةشئاع تلاق ام هل نلق املف اًرسيم

 نع كل لزنآو كتجوز نع ىل لزنآ نالف اي :لجرلا لوقي ةيلهاجلا ىف ناك امك جاوز نم نهب
 ىف ىبطرقلا ءاكح زاوجلاب ةمركع لاقو «نهيلع جوزتي نأ هيلع مرح ةيآلا هذهب نسحلا لاق ىتجوز

 . بازحألا ةروس ريسفت

 كَل انْلَلحأ اإ : ىلاعت هلوقب خوسنم ميرحتلاو حصألا ىلع ةدايزلا هلو :ةضورلا ىف لاق

 تناك حابر ىب نب ءاطع لاق جوزتلا كرتب نهيلع ةنملا هل نوكيل ١ :بازحألا] ةيآلا 4 كجاوزأ
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 هللا ىضر -رمع نبا نعو «سانلا نسحأو سانلا ملعأو سانلا هقفأ -اهنع هللا ىضر -ةشئاع
 اع ةر هجو ركب یا با كج رو دف هللا نإ لاف زير انآ هک یا غ مع

 .ةنجلا ىف ىجوز كنأ تملع ذنم ىلابأ ال ةشئاع : تلاق

 ةروص اهيلع شوقنم ةقروب ليربج هءاجف ي ىبنلا متغا ةجيدخ تتام امل :حتافلا رهزلا ىف لاق

 ةروصلا هذه هبشت ىتلا ركبلا كتجوز ىنإ : لوقيو مالسلا كئرقي ىلاعت هللا نإ دمحم اي لاقو «ةشئاع

 ةكم ىف نيفرعت له :لاقو «ةباطخلا ىنعي ةلالدلا ت ىبنلا اعدف ضرألا ىف تنأ اهجوزتف ءامسلا ىف

 هبشت اًتنب كل نإ لاقو ركب ابأ زال ىبنلا اعدف اههبشت ركب ىبأ تنب معن : تلاق ؟ةروصلا هذه هبشت اركب

 نكت ملول :لاق ةريغصاهنإ :لاق ضرألا ىف اهب ىنجوزت نأ كرمأو اهب هللا ىنجوز ةروصلا هذه

 رمت نم اًقبط ةشئاع عم لسرأو هلزنم ىلإ ركب وبأ عجرو «حاكنلا دقعف اهب هللا ىنجوز امل ةحلاص
 كلذب هتربخاو ي ىبنلا تتأف ؟ال مأ حلصيأ ىردأ الف هللا لوسر هنع لأس ىذلا ذه :هل یلوق لاقو

 «تس تنب ىهو ةنيدملاب لاوش ىف اهيلع دقع :ىربطلا بحملا لاق .انلبق مث انلبق : ةشئاع اي لاقف

 نأ ةنسلاف اهحاكن دصق اذإ ةنامألا ظفح باب ىف مدقتو اعست اهدنع ماقأو عست تنب ىهو اهب لخدو

 . هل اهفصت ةأرما ثعب رسيتي مل نإف هرظن رركت هلو هل نذأت مل نإو «ةبطخلا لبق اهيلإ رظني

 لوألاف هريغ بألا اهجوزو اهسفن هتجوزف اهوبأ عنتماف لجر ركبلا بطخ ول :ةضورلا ىف لاق
 اي : تلق :ةشئاع تلاق «ملعأ هّللاو ىفنح لوألاب مكحي مل نإ ىناثلاف الإو اهنطو نإ حيحصلا وه

 مهللا : لاق مث « هيطبأ هنم تيأر ىتح هيدي عفرف رخأت امو ىبنذ نم مدقت ام ىل رفغي هللا عدا هللا لوسر

 تحرفأ لاق اًمثا الو ةئيطخ اهدعب بسكت الو رداغت ال ةنطابو ةرهاظ ةرفغم ركب ىبأ تنب ةشئاعل رفغا

 اهنأو ىتمأ نيب نم اهب كتصصخ ام قحلاب ىشعب ىذلاو : لاق قحلاب كثعب ىذلاو ىأ تلق ةشئاع اي

 ىلع نونمؤي ةكئالملاو مهل وعدأ انأف ةمايقلا موي ىلإ ىقبي نمو مهنم ىضم نميف ليللا ىف ىتمأ ةالصل
 وبأ ءاج :ريشب نب نامعنلا لاق «ماعطلا رئاس ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف ل هءاعد

 لوسر ىلع اهتوص ةعفار ةشئاع دجوف هل نذأف ةه ىبنلا ىلع نذأتسي -هنع هللا ىضر -قيدصلا ركب

 املف اهنيبو هنيب لاحف فكلاب اهلوانتو هللا لوسر ىلع كتوص نيعفرت نامور مأ تنب اي :لاقف ل هللا

 اهوبأ ءاج مث لجرلا نيبو كنيب تلحأ دق نيرت الآ لوقيو ءاهاضرتي ياب ىبنلا لعج اناث ركب وبأ جرح

 امکبرح یف ینامتکر شا امک امکملس یف یئاک رش هللا لوسر ای : لاقف اھکحاضی ج یبنلا دجوف اًیناث
 معن : تلاق ؟كيبأب نيضرتأ : لاقف مالك ب ىبنلا نيبو ىنيب ناك : -اهنع هللا ىضر -ةشئاع تلاقو

 وبأ اهبرضف اًقح الإ لقت الو هللا قتا : تلاقف اذكو اذك اهرمأ ناك هذه نإ : لاقف هيلإ ةي ىبنلا ثعبف

 لاقف يب ىبنلا رهظب تقصلف ةبراه ترفف اهبرضي لعجف ةديرج ىلإ ماق مث اهسأر نم مدلا رافف ركب
 :اهل لاقف لب ىبنلا نع تحنت ركب وبأ جرح املفانع تجرح امل هيلع تمسقأ اذهل كعدن مل :هل

 الف بضغف لكؤي ام كتيب ىف ام : ىبنلل ةشئاع تلاق ىفسنلا لاقو ةي ىبنلا مسبتف تبأف ىنم ندا
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 ىلاعت هللا ىلإ تعرضتو ضرألا ىلع اهدخ تعضوف اهقبسف هتحلاصم تدارأف تيبلا نم حرخو

 هللا نإ :لاقو «ليربج هءاج لوخدلا دارأو دجسملا باب ىلع هلجر ةي ىبنلا عضو املف ءاكبلاب
 قبطب ليربج لزنف ىنع فعا لوسر اي تلاقف اهحلاصو عجرف ةشئاع حلاصو عجرا كل لوقي ىلاعت

 .انيلع حلصلا ماعطو انم حلصلا ناك : كل لوقي ىلاعت هللا نإ : لاقو ىولحلا نم

 ةكئالملا اهدقع دهشأو ءامسلا ىف ىبر ةشئاع ىنجوز هب ىبنلا نع :قئاقعلا باتك ىف لاق

 . كسملا حير اهحيرو ريرحلا سم اهسم احابص نيعبرأ ةنجلا باوبأ تحتفو نارينلا باوبأ تقلغأو

 ناكو «برقلا نم نامأ مامحلا نم جورخلا دعب نيمدقلا لسغ يب ىبنلا نع ربلا باتك ىفو

 ىف مامحلا دعب مونلاو مومسلا باذع نم انيلع نم ميحر اي لوقي مامحلا نم برق هباصأ اذإ مهضعب
 درابلا ءاملا برشي الو رانلا نم كب ذوعأو ةنجلا كلأسأ ىنإ مهللا لقيلف هلخد اذإو ءاودلاك فيصلا

 ءامسلا ءام هايملا فخأو «جلوفلا نم عفني هنإف لسعلاب هبرش نإف ةرورضل الإ ءاملا برش هركيو هدعب

 نيعبس نم ءافش مامحلا ىف ةماجحلا هريغ لاقو ًاليل مهرطمأ ريخ موقب هللا دارأ ذإ اليل لزن ام هعفنأو

 ركذ ىف ةدايز ىلع بقانم ىف ىتأيسو ىسركلا ةيآ ةماجحلا دنعو ةحتافلا ةداصفلا دنع ًأرقيو ةلع

 هيف بهذ نم همدقماهشرع وهو اهريرس ناكو اديدش اًَبح اهبحأ سيقلب ناميلس جوزت امل مامحلا

 بهذو توقاي نم مئاوق عبرأ هلو رهوجلا ناولأب ةضف نم هرخؤمو «دجربزلاو توقايلا نم صوصف
 نيملسم ینوتأی نأ لبق اهشرعب ینیتأی مکی لاق هب نامیلس ملع املف بهذ نم هحاولآو دجربزو ردو
 ىلع اهرقأ اهجوزت املف مارح ملسملا لام ذخأ نأل اهمالسإ لبق الح هذخأي نأ دارأ نورثكألا : لاق

 «ريراوق نم ارصق ىنبف رامح لجرب اهيلجر اوفصو كلذ لبق اوناكو اهجيوزت نجلا تهركف اهكلم

 سيقلب هتءاج املف هردص ىف هريرس عضوو كمسلا هيف لعجو ءاملا هتحت ىرجأو جاجز نم ىأ

 درمم حرص هنإ لاق ءاًقاس ءاسنلا نسحأ نم ىه اذإف «ناميلس رظنف اهيقاس نع تفشكو ةجل هتبسح

 لاق مويق اي ىح اي وهو مظعألا هللا مساب ايخرب نب فصآ اعد املف حاجز نم یأ ریراوق نم سلمأ یأ
 نيب هوعضو ىتح هتلمحف ةكثالم هللا ثعب ماركإلاو لالجلا اذ اي ءىش لك هلإو انهلإ اي لاق هنأ دهاجم

 اهل اوركن لاقف اهعم حيتافملاو ةقلغم باوبأ ةعبس هل تيب ىف هتلعج دق سیقلب تناکو نامیلس یدی

 اهوفصو دق نجلا نأل اهلقع ةفرعم ىلإ لصوتلا كلذب دارأ هالعأ هلفسأو هلفسأ هالعأ اولعجف اهشرع

 مهيلع تهبشف اهيلع اوهبش : نسحلا لاق وه هنأك : تلاق هتأر املف ءاهجوزتي ال ىتح لقعلا فعضب

 .اهلقع لامك كلذب ناميلس ملعف مهلاؤس بسح ىلع مهتباجأف

 دبزب رمت نم ىلإ بحأ تنأ ةشئاع اي» :ب ىبنلا لاق -اهنع هللا ىضر - ةشئاع تلاق :ةفيطل
 بلا لاف ىلا بطلا ف نار نا ر ل ر نم ىلإ تج تاو دلل یف ا لفق
 لاق مث اًماعط لجر عنص : لاق -هنع هللا ىضر -هّللا دبع نب رباج نأ لبنح نب مامإلا نع ىربطلا
 ىبنلا لاقف ءال لجرلا :لاقف ةشئاع ىنعي «؟هذهو» : لاقف هيلإ هاعدف اًماعط تعنص دق» :ةلىبنلل
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 مث ء٤ال» :ةيي ىبنلا لاقف ال :لجرلا لاقف ةشئاع ىنعي «؟هذهو» : لاقف اناث هاعد مث الا اب

 لزنم ىلإ ةشئاعو ةي ىبنلا ماقف معن :لجرلا لاقف ةشئاع ىنعي «؟هذهو» :الب ىبنلا لاقف ءاًللاث هاعد

 .«لجرلا

 ىف وهو دمحأ مامإلا نع هاور فيك ىربطلا بحملا نم بجمعلاو :-هّللا همحر -هفلؤم لاق
 محللا تلمح املف هتقبسف ةه هللا لوسر ینقباس : -اهنع هللا یضر -ةشئاع تلاق «ملسم حيحص

 . كلتب هذه لاقو ینقبسف ینقباس اهمحل رثكآ یآ

 ىمحلا نم :تلاق ءاذكه كارأ ىلام لاقف كعوت ىهو ةشئاع ىلعإي ىبنلا لخد سنأ نع :ةدئاف

 ىلب :تلاق كنع هللا اهبهذأ نهتلق اذإ تاملك كتملع تش نإو ةرومأم اهنإف اهيبست ال : لاقف اهتبسو

 نإ مدلم مأ اي قيرحلا ةدش نم قيقدلا ىمظعو قيقرلا ىدلج محرا مهللا ىلوق : لاق هللا لوسر اي

 مدلا ىبرشت الو محللا ىلكأت الو مهفلا ىريغت الو سأرلا ىعدصت الف «ميظعلا هّللاب تنمآ تنك

 . ىنع تبهذف اهتلقف : تلاق «رخآ الإ هللا عم ذختا نم ىلإ نع یلوحتو

 ل هللا لوسر یناتأ لاق صاعلا ىبأ نب نامثع نع «یزوجلا نبال :عفانملا ظفل ىف تيأرو
 ام رش نم هتردقو هللا ةزعب ذوعأ :لقو تارم عبس كنيميب حسما» : ىل لاقف ‹« ینکلهی داکو عجو یبو

 لضف باب یف انمدقو مهریغو یلهأ هب رمآ لزآ املف یب ناک ام ینع هللا بهذأف كلذ تلعفف «دجأ

 لبق هللا لوسرل تروص ىريغ ةأرما نهطعت مل الاصح تيطعأ ةشئاع تلاقو «ةنسح تادايز اضرلا

 لهآ لاقابلو ءاهسلا نم ىغا رب ىلا هللا لاو هيلا سالا با تکو یمآ نط نف زرضآ نأ
 ىلع بابذلا عقو نع كمصع ىلاعت هللا نأل نيقفائملا بذكب عطاق انأ : رمع لاق اولاق ام اهيف كفإلا
 . ةشحافلا هذه لثمب خطلم وه نم ةبحص نع كمصعي ال فيكف ةساجنلا ىلع عقي هنأل كدلج

 ىتلا انأ : بنيز تلاقف ءاترخافت ةشئاعو بنيز نإ :بازحألا ةروس ىف ىبلمشلا رفت ىف لاق

 نب ناوفص ىنبكرأ نيح ءامسلا نم ىرذع لزن ىذلا انأ : ةشئاع تلاقو ءءامسلا نم ىجيوزت لزن

 ءليكولاو معنو هللا ىبسح تلق :تلاق اهتبكر نيح تلق امو : بنيز لاقف ءةلحارلا ىلع لطعملا

 :هلوق نم نسحأ ليكولا معنو هللا ىبسح دبعلا لوق نأ باتكلا لوأ مدقتو نمؤملا ةملك : تلاق

 ىلع انررم مامزلا ناوفص ذخأو تبكر امل : ةشئاع تلاق :رونلا ةروس ىف ىبلعشلا لاق مث هللا انبسح

 هنم تملس ام هّللاو : لاق ةشئاع :اولاق هذه نم : هللا هنعل لولس نب ىبأ نب هللا دبع لاقف نيقفانملا
 سانلا لوقيام عمست الأ : ىراصنألا ب ويأ ىبأ ةأرما تلاقف سانلا نيب مالكلا عاشف ءاهنم ملس الو

 كنم ريخ ةشئاع نإ هّللاو : لاقف ءهّللاو ال : تلاق كلذ ةلعاف تنكأ اهناكم تنك ول : لاقف ؟ةشئاع ىف

 . ميظع ناتهب اذه كناحبس

 ىبنلا تيأرف هيلع ركنأ ملف ءوسب ةشئاع ركذي الجر تعمس : مهضعب لاق :حتافلا رهزلا ىف لاق

 تبذك» :لاقف تردق ام هللا لوسر اي : تلقف «؟یتجوز بس نم ىلع رکنت ال» : لاقف مانملا یف ی
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 مهنعل ةضفارلا تقلعت : ركب وبأ ىضاقلا لاق ىمعأ وهو ظقيتساف «*ىطسولاو ةبابسلاب ىنيع ىلإ ًأموأو

 وهو قارعلا ىف اّيلع لتاقت لمجلا مايأ ىف اهجورخب نكتويب ىف نرقو : ىلاعت هلوقب ةشئاع ىلع هللا
 ناتفئاط نإو ظ : ىلاعت هلوقب جورخلا زاوجل ةشئاع تلدتسا انؤاملع لاقو «ىلاعت هللا رمأل فلاخم

 ىف ةقحم ىهف ىثألاو ركذلل ماع رمأ اذهف ء[١:تارجحلا] ( امه اوحلصأف اولعَتَفا نينمؤملا نم
 ةراس نيبو ميهاربإ نيب باجحلا هللا عفر فيك : ليق نإف ءاهيلع راكنإلا ىف نولطبم مهو جورخلا

 اهيلإ لصي مل هنأ ملع نيح رابجلا اهذخأ امل -مالسلا امهيلع -ميهاربإ مع نبا وهو طول تخآ ىهو

 ةشئاع لجأآل هل باجحلا عفري مل ةي دمحمو ميهاربإ بلق نأمطا ىتح جاجزلاك ناطيحلا تراصو

 ؟اولاق ام :نوقفانملا لاق ىتح ةقفرلا نع تفلخت نيح

 لازأف مهيف كشلا ىقبو هتجوز رتس كتهي ال ادمحم نإ : اولاقل باجحلا هّللا عفر ول :باوجعلاف

 عفر نم غلب اذهو نولوقيامب نوؤربم كئلوأ ميظع ناتهب اذه كناحبس :هلوقب كلذ ىلاعت هللا

 ىنعم الف «هدي اهيلإ دم الو ملاظ اهيلع ىلوتسا ام ةشئاعو اهتمصع ىلإ يب هبلق نأمطا ىتح باجحلا

 ؟ىبص ناسل لع -مالسلا هيلع -فسوي ةءارب تناك فيك : ليق نإف « ملعأ ىلاعت هّللاو باجحلا عفرل

 . ةيبن تسيلو هللا نم اهتءارب ةشئاعو ميرك ىبن وهو

 هب قيل لراس ىلع ىلا هللا نم هت ءار یان یی رضه یف دنع نکن فسوپ نآ ::تاوجلاف
 ىلع اهتءارب تناكف ةشئاع امأو «همالك ناوأ لبق ىبص ناسل ىلع هتءارب تناکف هسفنب هسفن ئربی نأ

 «تقولا كلذ ىف ًالسرم نكي مل هنآأل «فسوي مايأ ىف ادسنم ناك ىحولا باب نأ :رخآ باوجو

 باب ناكف ةشئاع ماي ىف امأو ىبص وهو اهنبا ناسل ىلع هللا اهأربف ميرم مايأ ىف ادسنم ناک امک
 هريغ كلمت ال فيغرب تقدصت ةشئاع نأ ةقدصلا لضف باب ىف مدقتو ةي دمحمل اًحوتفم ىحولا

 لي ىبنلا اهلأسف هتبيط مهردب تقدصت اذإ تناك ةشئاع نإ : سلاجملا نويع ىف لاقو «ةمئاص تناكو

 دي ىف عقي نأ لبق هللا دي ىف عقي هنأل اًيطم ىمهرد نوکی نأ تببحأ هللا یبن ای تلاقف كلذ نع
 .ةشئاع اي هللا كقفو دقل : لاقف «لئاسلا

 مث «ىلإ ىتمآ باسح لعجا بر ای» :لاق یب یبنلا نأ :هریسفت یف یزارلا رکذ :یلوألا :فئاطل

 ىف بذكلا وهو كفإللا لهأ لاق املو هيلع ةالصلا نم عنتماف تامهيرد نيد هيلع تيمب هيلإ ءىج
 اي :لوقي ىلاعت هللا ناكف ءاهيوبأ تيب ىلإ جورخلا ىف اهل نذأ ىأ هتیب نم اهجرحأ ءاولاق ام ةشئاع

 قلخلا عيمج عست ال ةدحاولا ةمحرلاو نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو ةدحاو ةمحر كل دمحم

 . اهل ةياهن ال ىتمحرف یدابعو ینعدف

 هنإف نمؤملا ةسارف اوقتا يب ىبنلا لاق ليق نإف :رونلا ةروس ىف هريسفت ىف ىريشقلا لاف :ةيناثلا

 .اهنع هللا ىضر -ةشئاع قح ىف ةسارفلاب ىلوأ وهو هللا رونب رظني



 0 ىناثلا ءزجلا - سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن 405

 .ءالبلل الامك ةسارفلا نويع هئايلوأ ىلع دس ىلاعت هللا نأ :باوجلاف

 . نهاكلاو مجنملا لوق لطبيل قلخلا مركأ وهو اهلاحب ملعلا هنع هللا رتس :حلملا رون ىف لاق

 معن :لاق ةشئاع ةءارب ملعت له ليربج اي : لاق لب ادمحم نأ عيماجملا ضعب ىف تيأر ٠ة"

 جرفلاو ىنم ةدشلا نإف لعفت ال ليربج اي : ىلاعت هللا لاقف كلذ تدرأ : لاقف ىنربخت مل فيكف : لاق

 . ینم
 ىهو نيسمخو نامث ةنس ةيواعم ةفالخ ىف تتامو نينس عبرأب ةوبنلا دعب ةشئاع تدلو :ةدئاف

 ىوونلا لاق « -هنع هللا ىضر -ةريره وبأ اًمامإ اهيلع ىلصو عيقبلاب تنفدو ةن نسر ات ات

 .اهنع هللا ىضر -ثيداحأ ةرشعو ثيدح ىتئامو ثيدح فلأ تور

 نم ثالث ةنس ةا ىبنلا اهجوزت -اهنع هللا ىضر -رمع تنب ةصفح نينمؤملا مأ :ةنلالا
 لاقف ب ىبنلا كلذ غلبف هدرف نامثع اهبطخ : ىربطلا بحملا لاق مهرد ةئامعبرأ اهقدصأو «ةرجهلا

 اي معن :لاق كنم هل ريخ نتخ ىلع نامثع لدآو نامثع نم كل ريخ وه نتخ ىلع كلدأ الأ :رمع اي

 كلذ لبق نامثع ىلع اهضرع رمع نإ نكميو : لاق مث ىتنبا نامثع جوزأو كتنبا ىنجوزت لاق هللا ىبن

 زالو ىبنلا غلبف هدرف كلذ دعب نامثع اهبطخف اهكرت هنم مهف مث اهركذي ةَ ىبنلا عمس هنأل هبجي ملف

 رهصلاو نتخلاو هل ًربج لاقملا اذه» :ةلب ىبنلا هل لاقف «هملأت ةدشل لوألا لاحلا هل اًركاذ رمع ءاجو

 . «دحاو ىنعمب

 ىبنلا اهبطخ مث تكسف ركب ىبأ ىلع مث هدرف نامثع ىلع ةصفح ضرع رمع نأ :ىراخبلا ىفو
 : رساي نب رامع لاق 4 یبنلا رس یشفآ نکآ ملو اهرکذ یبنلا نب رمعل هتوکس نع رکب وبأ رذتعاف ةَ
 لاقو ءةنجلا ىف كتجوز ىهو ةماوق ةماوص اهنإف اهقلطت ال : ليربج لاقف ةصفح قلطي نأ ىبنلا دارأ

 دعب هتنباو رمعب هللا ًأبعي ام :لاقو بارتلا هسأر ىلع رمع ىثحف ةصفح ةت ىبنلا قلط رماع نب ةبقع
 ةمحر رمع تنب ةصفح عجارت نأ كرمأي ىلاعت هللا : لاقو ب ىبنلا ىلع دغلا نم ليربج لزنف مويلا

 نينس سمخب ىبنلا ثعب لبق فيرشلا تيبلا ىف ىنبت شیرقو ةصفح تدلو :ىوونلا مامإلا لاق .هل
 : اد س هللا وشر ن اوو

 ةوفصلا ةوفصو ءبابحألا عمجم ىفو نيعبرأو ىدحإ ةنس ةصفح تتام :ىربطلا بحملا لاق

 . ملعأ هّللاو «نيعبرأو سمح ةنس

 نب لهس همساو ةيمأ ىبأ تنب دنه اهمساو : -اهنع هللا ىضر -ةملس مأ نينمؤملا مأ ةعبارلا
 نم انعوجر دعب ةنيدملا ىلإ رجاهي نأ ةملس وبأ دارأ امل -اهنع هللا ىضر -ةملس مآ تلاق «ةريغملا

 اهيلع اوماق اهيبأ لاجر ىأ «ةريغملا ىنب لاجر هتأر املف ةملس ىدلو ىعمو هريعب ىلع ىنلمح ةشبحلا
 : ةملس ىبأ موق لاقف ىدي نم یریعب ماطخ اوعزنف كعم جرخت اهعدن الف هذه انتبحاص امأ اولاقو
 ليللا ىلإ ىكبأ حطبألا ىلإ موي لك جرخأ تنکف یدلوو یجوز نيبو نیب اوقرفف انتنب كرتن ال هّللاو



 ٥٦£ ىناثلا ءزجلا - سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن 406

 :اولاقف اهدلوو اهجوزو ةنيكسملا هذه نيب متقرف :لاقف ‹یب ام یأرف رماع ینب نم لجر یب رمف

 هللا الإ دحأ یعم امو تجرح مث یرجح یف هتعضوف یدلو ىلع ةملس یب موق درف كجوزب یقحلا
 ىبأ تنب نيأ ىلإ :لاقف «ةشئاع دجاسمب نآلا فرعيو ميعنتلا دنع ةحلط نب نامشع ىنيقلف یلاعت

 ناك هنم مركأ الجر تیأر ام هّللاو : تلاق هوحن یریعب ماطخب ذخأف ةنيدملاب ىجوز ىلإ : تلقف ؟ةيمآ
 بوكرلا تدرآ اذإو رخآتساو هذخآ ريعبلا نع تلزن اذإو «رخأتسي مث ىب خانأ ىلزنم ىلإ لحد اذإ

 وبأ لاق ةكم ىلإ عجر مث ىلاعت هللا ةكرب ىلع اهيلخدا : لاق «ةنيدملا ىلإ انلصو املف رخأتساو هخانآ

 كدنع مهللا لوقيو كلذ دنع عجرتسيلف ةبيصمب دحأ باصي ال :لوقي ويب ىبنلا تعمس :ةملس

 حرج نم ةملس وبأ تام املف ىلاعت هللا هاطعأ الإ اهنم ريخ اهيف ىنفلخا مهللا هذه ىتبيصم بستحا
 املف ةَ هللا لوسر هلاق ام تلق رخآلا ىدامج ىف عبرأ ةنس رهش دعب هيلع ضقن دحأ موي هباصأ

 لوسرب اًبحرم تلقف ایپ هللا لوسر ینبطخ مث تیبأف رمعو رکب وہ ینبطخ لاوش یف یتدع تضقنا
 «هسفنب ىنبطخ ةياور ىفو ةيبنجألاك هئاسن ىف تنكف ىنع تبهذف ىل اعدف ةريغلا هيلإ توكش مث هللا
 لا لا كلا ىم رک ااو اقف یس رک دقو لا لو لا ةد ا ا كلف
 هلا ةمحر لاق ةمطافو نيحلاو نسحلا تلا ذخأو ؟تلاق كع هللا اهبهذي فوسف ةريغلا امو

 ینتک رتو مهتصصخ : تلقف كيكبي ام :لاقف «تيكبف ديجم ديمح هنإ تيبلا لهآ مکیلع هتاکربو

 همأو ًضيأ هتمع نبا ةملس وبأ نأ مدقتو ةكتاع هتمع تنب اهنأل ىأ تيبلا لهأ نم كينبو كنإ : لاقف

 نالجرلا هوخأو وهو هللا دبع همسا ةملس ابأ نأ ةقدصلا باب ىف مدقتو بلطملا دبع تنب ةرب
 ةفالخ ىف نيتس ةنس ةملس مأ تتام روكذم ةقدصلا باب ىف هنايبو تافاصلاو فهكلا ىف ناروكذملا

 رماع تنب ةكتاع تنب ةملس مأ نأ : نيمألا قداصلا صئاصخ ىف نيمشلا ردلا ىف لاق « ةيواعم نب ديزي

 . ملعأ ىلاعت هّللاو «لوألل فلاخم اذهو ةعيبر نبا

 نايفس وبأ اهوبأو ةيواعم تخأ ةلمر اهمسا : -اهنع هللا ىضر -ةبيبح مآ نينمؤملا مآ ةسماخلا

 هللا ىضر -نافع نب نامشع ةمع ىهو فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب برح نب رخص همساو
 نب صاعلا ىبأ نب نافع نإف ميقتسم ريغ : -ىلاعت هللا همحر -هفلؤم لاق نيمثلا ردلا ىف لاق -امهنع

 تلاق ةشبحلا ىلإ رجاه ملسأ املف شحج نب ديبع دنع ةي ىبنلا لبق تناكو هتمع نوكت فيكف ةيمأ

 ىف ترظن ىنإ ةبيبح مأ اي :لاق ‹«حبصأ املف ةروص حبقأ ىف ىجوز نأك مانملا ىف تيأرف : ةبيبح مأ

 ىلإ تعجر مث دمحم نيد ىف تلخد مٹ اھل تند دق تنکو ةينارصنلا نيد نم ريخ اتيد ىرأ ملف نيدلا
 مانملا ىف تيأر مث ارفاك تامو رمخلا ىلع بكر ف ايؤرلاب هتربخأو ءاريخ ىه ام هّللاو تلقف ةينارصنلا
 ىهو ىشاجنلا لوسر ىنءاج ةدعلا تضقنا املف اَب هللا لوسرب اهتلوأف نينمؤملا مأ اي لوقي ًالثاق

 كرشب :اهل تلقف هب كجوزأ نأ ىلإ بتك ةي ىبنلا نإ :لوقي كلملا نإ : لاقف ةهربأ اهل لاقي ةيراج

 تلکوو یراوسو یلاخلخ اهتیطءاف كجوزی نم یلیکو :كلملا كل لوقيو : تلاق مث ريخ لكب هللا

 لاقو بطخف اورضحف ءنيملسملا نم هدنع نم ىلإ ىشاجنلا لسرأ ليللا مدق املف ديعس نب دلاخ
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 نآ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ رابجلا زيزعلا نميهملا نمؤملا مالسلا سودقلا كلملا هلل دمحلا

 .نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ هلوسرو هدبع دمحم

 . ةبيبح مأ هتجوزو لب هيلإ اعد ام ىلإ تبجأ دقف :دعم امأ

 ىلإ لوسر وه امنإ نيمثلا ردلا ىفو ةيمأ نب رمع ةي هليكو نأ :ىفطصملا فرش باتك ىفو
 تلاق ءاعدلا باب ىف هركذ مدقتو «اًرفاك اهوبأ ناكو نافع نب نامثع ليقو «لوألا ليكولاو ىشاجنلا

 عيمجلا تدرف ًالاقثم نيسمخ ىنترشب ىتلا ةيراجلا ىلإ تلسرأ ىلإ قادصلا لصو املف : ةبيبح مأ
 ىضر -ىشاجنلا رمأ مث هنيد ىلع ىنإ : هل ىلوقو مالسلا ىنم هيئرقأف ب دمحم نيد تعبتا دق تلاقو

 ىسنت ال : ةيراجلا تلاقف ةنيدملا ىلإ جورخلل انزهجت مث «رطع لكب ىلإ نشعبي نأ هءاسن -هنع هللا

 ءمسبتف ةيراجلا رمأب لَو ىبنلا تربخأ ةنيدملا تمدق املف ةت هللا لوسر ىلع مالسلا نم ىتجاح

 لخد املف همالسإ لبق ةنيدملا نايفس وبأ مدق :ىرهزلا لاق «هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا اهيلع :لاقو

 كلذ نع اهلأسف هنود هتوطو كلذ نم هتعنم ةي ىبنلا شارف ىلع سولجلا دارأو ةبيبح مأ هتنب ىلع
 اهيخأ ةفالخ ىف نيعبرأ ليقو نيعبرأو عبرأ ةنس -اهنع هللا ىضر -تتام . سجن كنأل :هل تلاقف

 . ملعأ هللاو -اهنع هللا ىضر -ةيواعم

 نبا اهجوزت :-اهنع هللا ىضر -سمش دبع نب سيق نب ةعمز تنب ةدوس نينمؤملا مآ ةسداسلا
 اهقدصأو ةجيدخ توم دعب ةي ىبنلا اهجوزتف اًملسم تام مث سمش نب رمع نب نارکسلااهمع
 اي : تلاقف ءاهقلطي نأ دارأ اهنس ربك املف اهلبق ةشئاع ىلع دقع هنكل اهيلع لخدو مهرد ةئامعبرأ

 یموي تبهو دقو «كجوزأ ىف رشحأ نأ ديرأ ىنإف ىنأش نم لح یف تنآو ینقلطت ال هللا لوسر
 لاق كب اًقوحل عرسأ انتيا هللا ىبن اي :نلقف هدنع موي تاذ ىبنلا جاوزأ عمتجا : ةشئاع تلاق ةشئاعل

 ةدوس تناكف ةي ىبنلا ىفوتف تلاق ءاّدي نهلوطأ ةدوس تناكف اهنع رذف ةبصق نذخأف ادي نكلوطأ

 اذه :نوققحملا لاق ىربطلا بحملا لاق ةقدصلا بحت تناكو ةحلاص ةأرما تناكو « هب اًقوحل عرسأ

 اهنإف بنيز ىه امنإو هيلع هبني مل فيك ىراخبلا نم بجعلاو كش الب ةاورلا ضعب نم طلغ ثيدحلا
 ةفالخ ىف نيسمخو عبرأ ةنس ليقو «رمع ةفالخ ىف ةدوس تيفوت ةقدصلاو ءاطعلاب ادي لوطأ تناك

 .لوألا روهشملاو - مهنع هللا ىضر -ةيواعم

 اهمأ ب ىبنلا ةمع تنب ىهو :-اهنع هللا ىضر -شحج تنب بنيز نينمؤملا مآ :ةعباسلا
 ‹« شيرق نم ةدع ىنبطخ بنيز تلاق ةيفص ريغ هتامع نم ملسي مل هنآ مدقتو بلطملا دبع تنب ةميمآ
 نمو تلاق اهيبن ةنسو اهبر باتك اهملعي نمم ىه نيأ :لاقف لب ىبنلا ريشتست ةنمح ىتخآ تلسرأف
 مث هل هترتشا ةجيدخ نأل «كدبعب كتمع تنب جوزت تلاقو «ةنمح تبضغف ةثراح نب ديز :لاق وه
 اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو ىلاعت هللا لزنأف اريثك تبضغف كلذب بنيز تربخأف ابا هذختا ىأ هانبت

 هللا عيطأو هللا رفختسا : بنيز تلاقف «مهرمأ نم ةريخلا مهل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق
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 ىأرو هئاسن روص ىأر جارعملا ةليل ةنجلا لخد املف ديزب اهجوزف تيأر ام هللا لوسر ای لعفا هلوسرو

 نم نوكت فيك هرس ىف جلتخاف ةروصلا كلت ىلع ىهو ديز عم اهآر عجر املف نهعم بنيز ةروص
 ديز ءاج املف ةريغلا قيرط نم كلذ لاق ىبلف تبث بولقلا تبثم اي : لاق مث « یریغ دنع یهو یئاسن

 ادبأ دعب عمتجن ام ىنم كيلإ بحأو كنم ىلإ بحأ ن هللا لوسر نإ هّللاو : لاقف كلذب هتربخأ

 لوقت ذإوإ : ىلاعت لزنأف كجوز كيلع كسمأ ٍغلَع ىبنلا لاق هيلإ ءاج املف هدنع كقلطأ ىتح ىموق

 هيدْبُم هللا ام كسقت ىف ىفختو هللا یاو كجوز كّيَلع كسا هلع تمعْنأو هع هللا معنأ ىذُل

 ىف ملسأف هنم رطاقتي قرعلاو ةي ىبنلا اهأرقف ء(۴ :بارحألا) ( هاشخت نأ قحأ هّللاو سالا ىشختو
 اذكه ةيآلا هذه ىفخأل دمحم دنع نم نآرقلا اذه ناك ولاولاقو « نيقفانملا نم ريثك قلخ مويلا كلذ

 لوقلا حصي فيكف اهدعب ديز نم اهجوزتو ةرجهلا لبق جارعملا ليق نإف « قئاقحلا قئاقع ىف هتيأر

 ىلع ديز عماهآر رجاهو جارعملا نم عجرامل لاقيف ديز عم اهآر جارعملا نم عجرامل ىبنلا نأب
 نيح دعب ىبنلا اهرصبأف ةنيمس ةليمج ءاضيب تناك ىربطلا بحملا لاق ةنجلا ىف اهآر ىتلا ةروصلا

 هتبجعأو ةأرما ىأر اذإ ةي هصئاصخ نم ناكو بولقلا بلقم هّللا ناحبس لاقف «هتبجعأف ديز دنع
 حيبسقلا تعمسف ةمئان تناك : ىبطرقلا لاق ءاهكاسمإ اهجوز ىلع مرحو اهجوز ىلع تمرح

 كجوز كيلع كسمأ : لاقف اهقالط ىف ىل نذئا هللا لوسر اي : لاقف كلذب ديز اهجوز تربخأف

 تمعنأو إل مالسإلاب ء[۴۷ :بازحالا] ( هيلع هللا معنا ىذّلل لوقت دإو] : ىلاعت هللا لزنأف هللا تاو

 یشختو :هلوق ىنعمو «[۴۷ :بازحألا] ةيآلا 4 كجوز كيلع كسمأ إب قتعلاب ء[۳۷ :بازحألا] 4 ٌهلع

 نم دحأ ابآ دمحم ناك ام ىلاعت هّللا لزنأف هنبا ةأرما جوزت اولوقي نأ وه «[۴۷ :بازحالا] (سانلا

 نأ زوجي ال :ليقو ءاسنلاو لاجرلا ابأ ىبنلا ناك ةضورلا ىف -هنع هللا ىضر -ىوونلا لاق «مكلاجر

 لدعأ ىأ هللا دنع طسقأ وه مهئابآل مهوعدأ ىلاعت هللا لزنأ مث ةمرحلا ىف ىأ نينمؤملا وبأ وه لاقي
 دمحم د قد ناک 6ا دعب دیو ی ا

 E E E OS E :ىبطرقلا لاق

 ا دم او اولا راو الف هاو یا ع را یو اا یبا نا

 لاق اهتدع تضقنا امل» :ل ىبنلا لاق لب ادمحم راتخاف هوريخف هوذخف مكراتخا نإ : لاقف ءاندلو

 ب هللا لوسر كبطخ دق بنيز اي : لاو ایا ري لو اا ءا ا یر اف فا دیزل

 ارطَو اهنم ديز ىضف الف : لات هللا لزنأف ةالصلاب تفرحاف ىبر نذاتسا ىح :تلاقف

 الب هللا لوسر اي تلاقف سأرلا ةفوشكم ىهو هل ىبنلا اهيلع لخدف ء[۷٣ :بازحألا]  اهكانجوز

 .«دهاشلا ليربجو جوزملا هللا لاقف دوهش البو ةبطخ

 تناك ىراخبلا ىف لاقو ءدوهش الو ىلو الب ي هحاكن دقعني نأ حصألاو :ةضورلا ىف لاق

 . تاومس عبس قوف نم یبر ینجوز انأو نکیلاهآ نکجوز :لوقتو یبنلا ءاسن ىلع رختفت بنیز
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 الو ءاسن نم اًنيش تجوزت ام» :ةَي ىبنلا لاق :نيمألا قداصلا صئاصخ ىف نيمثلا ردلا ىف لاق

 قادصلا نم بنیزل لعج مث «لجو زع یبر نع لیربج هب ینءاج یحوب الإ یتانب نم ایش تجوز
 . «مهرد ةئامعبرأ

 زاب ىبنلا اهفصوو اهديب لمعت تناك بنيز نم ةقدصو اريخ رثكأ ةأرما تيأر ام :ةشئاع تلاق

 نم ةي ىبنلا دعب تتام نم لوأ ىهو «عرضتملا عشاخلا» : لاق هاوألا امو هللا لوسر اي لاق هاوألاب
 . نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر -رمع ةفالخ ىف هجاوزأ

 اب ىبنلا اهامسف ةرب اهمسا ناک : -اهنع هللا ىضر -ثراحلا تنب ةنوميم نينمؤملا مأ ةنماثلا

 ةكم ىلإ هجوت امل ربيخ دعب #4 ىبنلا اهجوزتف زيزعلا دبع نب مهر ىبأ تحت هلبق تناكو ةنوميم
 . عبس ةنس آرمتعم

 مأ ىربكلا ةبابل اهتخآ جوز سابعلا ىلإ اهرمأ تلعج ب ىبنلا اهبطخ امل :ىربطلا بحملا لاق

 عجر املف مرحم وهو اهايإ هجوزف نيكاسملا مأ بنيز اهلبق ىتلاك مهرد ةئامعبرأ اهقدصأو لضفلا

 : ىربطلا بحملا لاق لالح وهو اهجوزت هنأ ملسم حيحص ىفو «ةنيدملا ىلإ هلوصو لبق اهيلع لخد
 . مرحلا لخاد ىأ مرحم وهو :هلوق لمتحيف

 . مارحإلا ىف دقعني -مالسلاو ةالصلا هيلع -هحاكن نإف ىربطلا نم بيجع اذهو :هفلؤم لاق

 ريعب ىلع ىهو بطاخلا اهءاج امل : ىليهسلا لاق « اهجوزت ةأرما رخآ ىهو :ةضورلا ىف لاق
 ىربكلا ةبابل اهيبأو اهمآ نم تاوخأ اهل ناكو هيب هللا لوسرل هيلع امو ريعبلا تلاقو هنع اهسفن تقلأ

 جوز ةميزخ تنب بنيز اهمأ نم تاوخأ اهلو ءامصعو ديلولا نب دلاخ مأ ىرخصلا ةبابلو لضفلا مأ

 ىبأ نب ىلع هدعب مث -هنع هللا یضر -رکب وب ہدعب مث بلاط یبا نب رفعج اھجوزت ءامسأو یب یبنلا

 و ا و ع لا و اط

 وبأ ب ىبنلا اهراهصأ فوع تنب دنه مآ ضرألا ىف زوجع مركأ لاقي ناك :ىربطلا بحملا لاق

 ةكم نيب عضوم مسا -فرسب ةنوميم تتام بلاط ىبأ نب ىلعو رفعجو ةزمحو سابعلاو ركب
 سابعلا نبا اهيلع ىلصو نيتسو تس ةنس -ة4 ىبنلا اهيلع لخد ىذلا عضوملا وهو «ةنيدملاو

 . نيعمجأ مهنع هللا ىضر -اهتخأ نبا امهنم لكو دادش نب هللا دبعو وه اهربق لخدو

 املف قلطصملا ىنب نم تناك : -اهنع هللا ىضر -ثراحلا تنب ةيريوج نينمؤملا مأ ةعساتلا

 نم قاوأ عستب اهسفن ىلع اهبتاكف سيق نب تباث مهس ىف تعقوو مهيبس ذخأو ةَ ىبنلا مهازغ
 . هبلقب تذخأ الإ دحأ اهاري ال ةليمج ةأرما تناك عوجلا لضف ىف ةباتكلا نايب مدقتو بهذلا

 تهرك اهتباتك ىف هنيعتست هب یبنلا ىلع ةيريوج تلخد امل : -اهنع هللا ىضر -ةشئاع تلاق
 اي معن : تلآق كب جوزتأو كتباتك كنع ىدؤآ انأ : لاق اک ىبنلا اهآر املف ءاهجوزتي نأ اًقوخ اهلوخد
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 لوسر راهصأ اوراص مهنأل قلطصملا ىنب نم مهيدي ىف ام ارقتعأف كلذب سانلا عماستف هللا لوسر

 قلطصملا ىنب لب ىبنلا ىزغ امل ليقو « ةيريوج نم اهموق ىلع ةكرب مظعأ ةأرما انيأر امف ل هللا
 اهب ىدفي لبإ هعمو ثراحلا اهوبأ ءاج ةنيدملا ىبنلا مدق املف اهيلع ظفتحا لجرل لاق ةيريوج ذخأو

 دمحم اي لاق مدق املف «قيقعلا یداو باعش نم بعش یف امهبیغف لبإلا نم نیریعب یف بغرف هتنبا
 :لاقف اذك بعش ىف قيقعلا ىداو ىف امهتبيغ ناذللا ناريعبلا نيأ لاقف اهؤادف اذهو ىتنبا متذخأ

 ملسأو ىلاعت هللا الإ كلذ ىلع علطا ام هّللاوف هللا لوسر دمحم كنأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 هتنبا هيلإ تعفدو ب ىبنلا ىلإ لبإلا عفدف امهب ءاجف نيريعبلا ىلإ لسرأو هموق نم سانو نانبا هعم
 ةنس كلذو ةنس نيرشع تنب ىهو مهرد ةئامعبرأ اهقدصأو اهايإ هجوزف اهيبأ نم ل ىبنلا اهبطخف
 . ملعأ هّللاو «نيسمحخ ةنس -اهنع هللا ىضر -تتام سمخ

 ىظرقلا ةعافر اهلاخ نعو : -اهنع هللا ىضر -بطخأ نب ىيح تنب ةيفص نينمؤملا مأ ةرشاعلا
 تنب ةرب اهمأ مساو ءاهمأ ىخأ -ةحوتفم ميماهدعبو ءةلمهملا نيسلا حتفب -لأومس نب ةعافر ال

 حتفامل : -هنع هللا ىضر -سنأ لاق عبس ةنس ## ىبنلا اهجوزتف ربيخ موي ةيفص جوز لتق لأومس

 ‹«ىبسلا نم ةيراج ىنطعآ هللا لوسر اي : لاقف -هنع هللا ىضر -ىبلكلا ةيحد هءاج ىبسلا عمجو ربيخ

 ةظيرق ةديس ىهو ةيِفص ةيحد تيطعأ هللا لوسر اي لجر لاقف ةيفص ذخأف ةيراج ذخف بهذا : لاق

 غلبت ملو اهجوزتو ىبنلا اهقتعأف اهريغ ةيراج ذخ : لاقف اهب هوعدأ : لاقف كل الإ حلصت ال ةريظنلاو

 مأ ىهو ةلهس اهمساو ةعاضرلا نم لإ ىبنلا ةلاخ ميلس مأ اهتزهج قيرطلاب ناك املف ةنس ةرشع عبس
 لالبل لاقف هي ىبنلل ةيفصب ربيخ موي ءىج : ب هللا فر للا ا ن راج لاف كلام نت نشا

 ي ىبنلا هركف اهجوزو اهوخأو اهوبأ لتق دقو «نيلوتقملا نيب اهب رمو اهديب ذخأف ةيفص ديب ذخ

 راتخأ تلاقف هسفنل اهذختيف ملست نأ نيبو اهموق نم ىقب نم ىلإ عجرتف اهقتعي نأ نيب اهريخو كلذ
 هذخف ىلع أطتل ةفيرشلا هتبكر ي ىبنلا اهل ىنثف ىشمت تجرخ ةحورلا دنع ناك املف «هلوسرو هللا
 ىبنلا بكرو تبكرف هذخف ىلع اهتبکر تعضوف ہذخف ىلع اهمدق عضت نأ ب یبنلا تمظعف بکر تف

 ةتس ىلع ناك املف نينمؤملا تاهمأ نم ىهف ةي ىبنلا اهبجح نوملسملا لاقف هاسك اهيلع ىقلأو

 نأ دارأ عضوم مسا ءءابهصلاب ناك املف لإ ىبنلا بضغف تعنتماف اهب سرعي نأ ىبنلا دارأ لايم

N ysهللا یضر  
 یف كلذ ینمتآ تنک هللا یبن ای : تلاق ىف ةبغر ىأ كل له» : اهذخأ امل ةيفصل لإ ىبنلا لاق :

E 

 ىف عقو رمق تيأرف ةمئان انأو قيقحلا ىبأ نبا رجح ىف ىسأر ناك تلاق ؟اذه ام لاقف ةيفص نيعب

 . برثي كلم نينمتت لاقو یهجو مطلف كلذب هتربخأف یرجح

 هللا لوسر اي : تلقف ىكبأ انأو ةَ ىبنلا لخدف مالك ةصقحو ةشئاع نع ىنغلب :ةيفص تلاق
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 یہأو هللا لوسر دمحم یجوزو ینم اریخ نانوکت فیک تلق اله :لاقف یدوھی تنب ةیفص اولاق مهنإ

 رئاس یلعو یسوم هیخأ یلعو نوراه یلع ادج نورشع نوراه نيبو اهنیب ناکو یسوم یمعو نوراه
 .مالسلاو ةالصلا -ءايبنألا

 ءدحأ لبجب نفدي نأ ىصوأ ةكم نم هعوجر دعب ةفرشملا ةنيدملاب ضرم املف :نوراه جحو

 اهتخأ نبال اهشلثب تصوأف فلأ ةئام تكلمو نيسمحخ ةنس ناضمر ىف ةيفص تتام كانه هونفدف

 هجاوزآ نم تاروهشملا ءالؤهف ىربطلا بحملا لاق ىذلا ةيصولا ةحصب جاهنملا ىف حرصو ىدوهيلا
 تايبرع عبرأو ةدوسو ةملس مأو ةصفحو ةشئاعو ةجيدخ شيرق نم ةتس فالخ الب نهيلع قفتملا ةي

 ىهو ليئارسإ ىنب نم ةدحاوو ةيريوجو ثاحلا تنب ةلوميمو ةميزخ تنب بنيزو شحج تنب بنيز
 . ةأرما ةرشع اتنثا نهتلمج ىبطرقلا لاق رخأ تاجوز هلو «ةينوراهلا ىبطرقلا اهامسو ةيفص

 لاق .ةيدزألا : ىبطرقلا لاقو «ةيسودلا كيرش مأاهمسا :ليق ءاهسفن ةبهاولا :ىسلوألا

 .هدعب تجوزت امو اهب لخدي مل :نورثكألا

 . هيلإ لصت نأ لبق قيرطلا ىف تتام ليزهلا تنب ةلوح :ةيناثلا
 .هنم تذوعت امل اهقلط ةرمع :ةثلاثلا

 . نيكمتلا نع اهعانتمال ليقو ءهنم تذوعت امل اهقلط نامعنلا تنب اهمسا :ةعبارلا

 .هنم تذوعت امل اهقلط ةكيلم :ةسماخلا

 . اهقلطف ايندلا تراتخاف رييختلا ةيآ تلزن امل اهريخ كاحضلا تنب ةمطاف :ةسداسلا

 . ءالؤه نم ةدحاوب لخدي مل : ىبطرقلا لاقو .لوخدلا دعب اهقلط ةيلاع :ةعباسلا

 نب ثعشألا اهب هجوز : ىبطرقلا لاقو «تومرضح نم هيلإ اهلوصو لبق لب تام ةليبق :ةنمالا
 لهج ىبأ نب ةمركع اهجوزتف مالسإلا نع تعجرف تومرضح ىلإ اهدرف 5 ىبنلا توم هغلبف سيق
 هنم هللا اهأرب دقف هجاوزأ نم ىه ام هّللاو -هنع هللا ىضر -رمع لاقف ركب ىبأ ىلع كلذ قشف

 .مالسإلا نع اهعوجرب

 . اهب لخدي نأ لبق ةي تام ةيملسلا بس :ةعساتلا

 . هيلإ لصت نأ لبق تتام ىبلكلا ةيحد تخأ فارش :ةرشاعلا

 . بئذ اهلكأف اهلافأف هتلاقتساف ةرويغ تناك ةيراصنألا ميكح تنب ىليل :ةرشع ةيداحلا

 دقعالو نهب لخدي مل هب ءاسن بطخو اهقرافف اًضايب اهب ىأر رافغ نم ةأرما :ةرشع ةيناثلا
 «رصم بحاص هل اهادهأ ميهاربإ مآ ةيرام ىرارس هل ةي ناكو بلاط ىبأ تنب ةتخاف نهنمف « نهيلع

 مالسإلا تراتحخاف اهنيد نيبو مالسأإلا نيب اهريخف ةظيرق ىنب ىبس ىف تعقوو نوعمش تنب ةناحيرو
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 ردلا ىف لاق نيميلا كلمب ةءوطوم تناك ليقو ءاهعجار مث اهقلطف ةريغلا اهتذخأف اهجوزتو اهقتعأف

 مث كلذ ريغ ركذي مل ةناحيرو ةليمج ءاضيب تناكو ةيرام ناتيرس لب هلو : تاغللاو ءامسألا بيذهت

 . عست نع تامو ةرشع دحإ نيب عمجو ةرشع ثالثب لخدف ةرشع سمخ هتاجوزو :لاق

 ىفو «لوخدلا لبق ولو هريغ ىلع مرحت اهتايح ىف ةي اهقراف ةأرما لك ةضورلا ىف لاق :ةلأسم
 هاضتقا امك ميرحتلاب ىنميلا راونألا بحاص مزج ناهجو ءطولا دعب هريغ وأ توملاب اهقراف ةمأ

 ءاج نم : ىلاعت هللا لاق :ليق نإف «ملعأ هّللاو ىزابلاو ةقيلعتلا بحاص هب حرصو ىواحلا

 ل کنم تنقی نمو ظ لف ىبنلا جاوزأل ىلاعت لاقو ٠ :مامنالا] ( اهلاشمأ رشع هلف ةنسحل لاب

 ءنهباقع ىف دازو نهباوث صقن فيكف ۲١[« :بازحالا] ( نيترم اهرجأ اهتؤن احلاص لمعتو هلوسرو
 . ۳١[ :بازحألا] ( نيفعض باذعلا اهل فعاضی إل : یلاعت هلوقب

 : ىلاعت هلوقو قيقرلا دح نم رثكأ رحلا دح نأ امك ةليضفلا ردق ىلع ةبوقعلا ةدايز :باوحلاف

 ريتنسحب نهتتسحو «ةرشعب نهريغ ةنسح نأل هيف صقن ال ء[١١ :بازحألا] ( نيترم اهرجأ اهتؤن ل
 . ملعأ هللاو «ةرشعب ةنسح لك

 اليصفتو ًالامجإ نيعمجأ -ہھنع هللا یض “ر -ةباحصلا :لئناضق

 باحصأ مه : سابع نبا لاق ٥۹[« :لمنلا] 4 ٰیفطصا نيذّلا هدابع ىلع مالمو : ىلاعت هللا لاق

 بنذ هنإف یباحصأا نم الجر ضغبی نأ نم هل ريخ دابعلا بونذب دبع ىقلي نأل ىبنلا نعو ة3: دمحم

 نمف ءاراهصأو ءارزو مهنم ىل لعجف اًباحصأ ىل راتخا هّللا نإ» ا و ا

 نمف ىباحصأ ىف هللا هللا» :بث هنع ءافشلا ىفو « نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف مهبس

 للا یذآ دقف ینذآ نمو «ینذآ دقف مهاذآ نمو مهضغبآ یضغببف مهضغبآ نمو مهبحأ یبحبف مهبحأ

 مهلك نيعباتلا نم اخيش نيعبرأ تكردأ ديز نب ميحرلا دبع لاق «هذخأي نأ كشوي هللا ىذآ نمو

 هلعج مهل رفغتساو مهالوتو ىباحصأ عيمج بحأ نم» لاق هنأ هللا لوسر باحصأ نع ینوثدح

O 

 ىف دحأ هكراشي ملو ةرشعلا عمس مزاح ىبأ نب ب سيقو نسحلا ةرصبلا لهأ دنعو سيوأ : ةفوكلا

 یتیب لھأو یجاوزأو یباحصُأ بحأ نم» ىبنلا لاق : سابع نبا لاق -مهنع هللا ىضر -كلذ

OT 
 حرش ىف یوامربلا هلاق احتشد ص رعلأ یر ل ا نک n ا 4 ر ب ةي انا

 ج

I Sy لاقو ىراخبلا 
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 ةبحصلا عطقنت الو نيثدحملاو ىراخبلا بهذم اذه هسلاجي مل ةعاس نإو ہال یبنلا یآر ملسم لک

 اوعمس مهلك ىباحص فلآ رشع ةعبرأو ىباحص فلآ ةئام نع ىبنلا تام : حالصلا نبا لاقو ءةدرلاب

 . نيعمجأ مهنع هللا یضر -هنع اوور هنم

 هنع هللا ضر -قيدصلا ركب ىبأ قيقحتلا ىلع هللا قلخ لضفأ بقانم

 نيّيِبلا نّم مْهيَلع هللا معن نيذُلا عم كعأوأف لورو هللا مطي نمو ل :ىلاعت هللا لاق

 تضرع ام» :لاق هنأ غ ىبنلا نع ةياورلا ترهتشا ىزارلا مامإلا لاق ٠١[« :ءاسار  نيقيدَصلاو
 «هيف فقوتي ملو هلبق هنإف -هنع هللا ىضر -قيدصلا ركب ىبأ ريغ «هيف مثعلتو الإ دحأ ىلع مالسإلا

 وبأ : ىلع لاق «قيدصلا مساب سانلا ىلوأ ناكف امالسإ سانلا قبسأ ناك ركب ابآ نأ ىلع ثيدحلا لدف

 انئيدل هيضر ةالصلا ىلع هتفيلح ناكو لب ا دمحم ناسلو ليربج ناسل ىلع اًقيدص هللا امس ركب

 ليقو ةنس نيرشع نبا وهو -هنع هللا ىضر -ركب وبأ ملسأ :ىوونلا مامإلا لاق ءانايندل هانيضرف

 لوأ : -هنع هللا ىضر -دوعسم نبا لاق ءاًيدح نيعبرأو نينثاو ثيدح ةئام ىورو ةنس ةرشع سمخ
 كاطعأ هللا نإ ركب ابأ : ىبنلا لاق : ماوعلا نب ريبزلا لاق ركب وبأو دمحم هفيسب مالسإلا رهظأ نم
 . ةصاخ كلو ةماع ةمايقلا موي هدابعل ىلجتي : لاق ء ربكألا ناوضرلا امو لاق ربكألا ناوضرلا

 لتاق هنأل «رکب یبأ یف تلزن ٥٤(۰ :ةاملا] 4 هنوبحیو مهبحی ) : یلاعت هلوق یف :یزارلا لاق
 لو حح لإ ا نرش ةا و ا ةا يا ف تالا ل وو رل

 ىلإ هللا لوسر دمحم نم ىبنلا هيلإ بتكف «ىل اهفصنو كل اهفصن نافصن ضرألا نإف دعب امأ هللا
 هلتقو كلذ دعب ركب وبأ هبراحف هدابع نم ءاشي نم اهثروي هلل ضرألا نإف :دعب امأ «باذكلا ةمليسم

 ( نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىّلَع ةَلذأ : ىلاعت هلوقو -هنع هللا ىضر -ةزمح لتاق ىشحو

 ىلع ةدشلابو «نينمؤملا ىلع ةقفشلاو ةمحرلاب اًقوصوم ركب وبأ ناك :ىزارلا لاق ء[١١ .ةدناملا
 . نيرفاكلا

 اهصقف ايؤر ىأرف ماشلاب اًرجات ناك هنأل یحولاب اهیبش همالسإ ناک :ةرسفنلا رنا رنا یف لاق

 شيرق نم :لاق ؟اهيآ نم :لاق ةكم نم :لاقف ؟تنآ نمم :یریحب هل لاقف بهارلا یریحب یلع

 «هتافو دعب ةفيلخو هتایح یف هل اریزو نوکت كموق نم اّيبن هللا ثعبي هنإف كايؤر هللا قدص نإ : لاق
 ليلدلا ام دمحم اي : لاقف -هنع هللا ىضر -ركب وبأ هءاج 2: یبنلا ثعب املف هسفن یف رکب وب اھرسأف
 كنأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لاقو هينيع نيب هلبقف ماشلاب تيأر ىتلا انؤرلا : لاق «یعدت ام ىلع

 لوأ لاق مهضعبو -هنع هللا ىضر -بلاط ىب نب ىلع دلوي نأ لبق همالسإ ناكو «هّللا لوسر دمحم

 ملسأ نم لوأو ةجيدخ ءاسنلا نم ملسأ نم لوأ :مهضعب لاقو «نينس رشع نبا وهو ىلع ملسأ نم

 لاق «ةثراح نب ديز ديبعلا نم ملسأ نم لوأو ركب وبأ نيخلابلا نم ملسأ نم لوأو ىلع نايبصلا نم
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 ىبآ ردص ىف هتببص الإ ایش یردص یف هّللا بص ام» هک یبنلا نعو « هيف فالخ ال اذهو :یربطلا
 نكّلو تببحأ نم ىدهت ال كنإ] : ىلاعت هلوق وهو لک یبنلا ىلع لزن اًموی یحولا عمس دقلو “ركب
 :لڳ ىبنلا لاف : ىلع لاق ىبلعللا هاكح هيلع اًيشغم ركب وبأ عقوف ء[١:صصفلا]  ءاشي نم ىد هلا
 ینوقدصو اونمآ نیذلا یباحصأ لاح یدنع مهمرکآو ىلإ مهبحأو یدنع مهمرکأو ىلع سانلا زعأ»

 -قيدصلا ركب ىبأ ةرخآلاو ايندلا ىف مهلضفأو ىلع مهمركأو ىدنع مهريخو ىلإ ىباحصأ زعأو

 ینوکرتو ینسنآو ینوشحوأو یب نمآو یب اورفکو ینقدصو ینوبذک سانلا ناف -هنع هللا یضر
 هیزاجی یلاعت هّللاف «هلامو هلهأو هسفن ىلع ینرثآو بغرو یف اودهزو ینجوزو ینم اوفنأو ینبحصو

 عمسيلف ىلاعت هللا نم برقلا دارأ نمو هم ركيلف ىتمارك دارأ نمو هبحيلف ىنبحأ نمف ةمايقلا موي ىنع

 راكفألا ضور ىف هاكح «ىتمأ ىلع ىدعب ةفيلخلا وهف عطيلو .

 ةسمخب :لاق ءانتقبس ىتح ةلزنملا هذه تغلب مب : ركب ىبأل ىلع لاق :نيفراعلا سودرف لاق

 : ءايشأ

 . ىلوملل بلاط انأ تنكف ةرخآلل بلاطو ايندلا بلاط نيفنص سانلا تدجو :اهلوأ

 ةذل نع ىنتلغش ةفرعملا ةذل نأل «مالسإلا ىف تلخد ذنم ايندلا ماعط نم تعبشام :ىناشلا

 .ايندلا ماعط

 ذيذل نع ىنتاغش هللا ةبحم نأل مالسإلا ىف تلخد ذنم ايندلا بارش نم تيور ام :ثلاللا

 . ايندلا بارش

 .ةرخآلا لمع ترتخا ةرخآلل لمعو ايندلل لمع نالمع ىنلبقتسا املك :عبارلا

 نعو ةنس ةرشع نامث نبا وهو هبحص : ىبطرقلا لاق ٠ هتبحص تنسحأف ىبنلا تبحص :سماخلا
 للا نشو ر عو مآ اغ تجار رک یا بخ لاف هک لا یف اع للا یف رد یتآ
 لاقف «ندع تانج ىلع مكبر ىلجت ركب وبأ اهيف دلو ىتلا ةليللا تناك امل» :لاق ب ىبنلا نع -هنع

 الك ىبنلا دنع انك هللا دبع نب رباج لاق «دولوملا اذه بحأ نم الإ كيف تلخدأ ال ىلالجو ىتزعو
 نييبنلا ةعافشك ةعافش هلو لضفأ الو هنم اريخ ادحأ ىدعب هللا قلخي مل لجر مكيلع علط» :لاقف

 نولوألا نوقباسلا نيأ دانم ىداني» ب ىبنلا لاق : ىلع لاقو «هلبقف ىبنلا هيلإ ماقف ركب وبآ علطف

 مكلضف ام 5 هلوق ىف مهضعب لاقو «ةماع سانللو ةصاخ هل هللا ىلجتيف ركب وبأ : لاقيف ؟نم لاقيف

 بجر نبا هاكح هقلخل ةحيصنلاو هللا بح وه هردص ىف رقو ءىشب نكلو ةالصو مايص ةرثكب ركب وبأ

 : -هنع هللا ىضر -سنآ لاق نيقيلا وه یراخبلا حرش یف ةرمج یب نبا لاقو «نیعبرألا حرش یف

 الخ ام «معن :لاق باسح ىتمآ ىلع له ليربج اي : لاقف ىلعألا الملا ىف ليربجب ب ىبنلا عمتجا
 ءايندلا راد ىف ىنبحأ نم ىعم لخدي ىتح اهلخدأ ال لوقيف ةنجلا لخدا ركب ابأ اي : هل لاقي ركب وبأ
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 اًموی رکب یہا لمع نم هلک یلمع تددو : لاقو ركب یبا ردص یف ةرعش ىنآ تددو :رمع لاقو

 : لاق -هنع هللا ىضر -ةفيذح نعو ةنجلا ىف ركب ىبأ لزانم ىلإ رظنأ ىنأ تددو :لاقو «ادحاو

 ىعم تقحلأ لاق هللا لوسر اي كيبل : لاق ؟ركب وبأ نيأ لاق فرصنا املف ةادغلا ةالص وي ىبنلا ىلص
 باب ىلإ تجرخف ةراهطلا ىف ءىشب ىل سوسوف لوألا فصلا ىف كعم تنك : لاق «ىلوألا ةعكرلا

 دهشلا نم بيطأو جلثلا نم ضيبأ ءام هيف بهذ نم سدقب اذإف ركب ابأ اي فتاه ىب فتهف دجسملا
 ليدنملا تعضو مث تأضوتف قيدصلا ركب وبأ هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال بوتكم ليدنم هيلعو
 نأو تثج ىتح عوكرلا ىلع ردقأ ملف « ىتبكر تذخأ ةءارقلا نم تغرف امل ركب ابأ ای :لاقف هناکم

 حتفب سدقلا ىرهوجلا لاق « ليفارسإ ىتبكرب ذخأ یذلاو لیئاکیم كلدنم ىذلاو ليربج كأضو ىذلا

 لاقف ىبوط ةرجش تحت تعمتجا ةكئالملا نأ ثيدحلا ىف تيأرو «زاجحلا ةغلب لطسلا وه فاقلا

 غلبآ ىح ةنجلا لوح ريطأف ريط فلآ شير ىناسكو كلم فلأ ةوق ىناطعأ ىلاعت هللا نأ تددو كلم
 راطف ةحنجأو ةوق هللا هاطعأ مث هشير طقسو هتوق تبهذ ىتح ةنس فلأ راطف كلذ هللا هاطعأف اهفرط

 ىتح ةثلاث ةنس فلأ راطف ةحنجأو ةوق هللا هاطعأ مث هشير طقسو هتوق تبهذ ىتح ةيناث ةنس فلأ
 كارأ ىلام كلملا اهيأ : تلاقف «ءاروح تفرشأف اًيكاب رصق باب ىلع عقوف هشير طقسو هتوق تبهذ

 مث هتردق ىف هللا تضراع ینأل لاقف حرفو رورس راد یه امنإو نزحو ءاکب رادب هذه تسیلو اًيکاب
 ال : لاق ءةنس فالآ ةثالثلا هذه ىف ترط مك ىردتأ كسفنب ترطاحخ دقل هل تلاقف «هثيدحب اهملعأ

 ا لا لاو دعا ا یا ع دارو و رکا ا وفر : تلاق

 ةع هللا ىز: قيدصلا

 نع اهتلأسو هيلع تملس ىنإف سمشلا ىتح جارعملا ةليل ءىش لك ىلع ضرع إي ىبنلا لاقو
 ىلإ رظنأف ديري ثيح ىنرجت ةلجع ىلع ىلاعت هللا ىنلعج دقل : تلاقو ىلاعت هللا اهقطنأف اهفوسك

 رخآلاو «دحأ دحأ لوقيامهدحأ نيصخش ىرأف رحبلا ىف عقأف ةلجعلا ىب لزنتف بجعلا نيعب ىسفن

 لوقيف امه نم بر اي لوقأف فوسكلا نم ىنذقنيف ىلاعت هللا ىلإ امهب لسوتأف قدص قدص لوقي
 هللا نضر قيدضلا ركي وبا وه قد قد لوق ىذلاو دمخ نسخ رغ دخ ا دخأ لزق یدل

 للا ىبن ای لب : تلاق كوبحأ الأ كحنمأ الأ ةشئاع اي» ؛لإ ىبنلا نع سلاجملا نويع ىفو «-هنع

 روبعلا نم عنتميف موي لك ةبعكلا لباقتل سمشلا نإو سمشلا بلق ىلع بوتكم كيبأ مسا نإ :لاق

 ءارسإلا ةليل تيأر» ةه لاقو «ربعتف تربع الإ مسالا نم قحب لوقيو لكوملا كلملا اهرجزيف اهيلع

 هیف یتبحم نم نکلو : لاق یلبق رکب یبأب جرعا بر ای : تلقف رکب یبا ةۃروص یف اکلم ءامس لک یف
 ىف رظن ركب ابأ نإ : ةرشعلا بقانم ىف ةرضنلا ضايرلا ىفو «هتروص ىلع اكلم ءامس لك یف تقلخ
 طارصلا دحأ زوجي ال لوقي هللا لوسر تعمس لاق مسبتت مم لاقف مسبت مث بلاط یبا نب ىلع ههجو

 نمل الإ زاوجلا بتكي الو لوقي هتعمس انآو : ىلع لاقف ءزاوجلا بلاط ىب نب ىلع هل بتك نم الإ
 . رکب ابأ بحي
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 ىبأ دسج هنم قلخ بارتلا كلذ نأ سدقملا ىداولاب كنإ كيلعن علخاف :ىلاعت هلوق ىف :تیآرو

 مداخ : كلام نب سنأ لاق « ريهطتلا سيدقتلاو رهطملا سدقملا : ىبطرقلا لاق -هنع هللا ىضر - ركب
 اي :تلاقف «راصنألا نم ةأرما تءاج ةلهس اهمساو ميلس مأ ىهو ةعاضرلا نم هتلاخ نباو ةي ىبنلا

 بجي :لاقف «رفسلا ىف ىجوزو تعقو دق ىراد ىف ىتلا ةلخنلا نأك مانملا ىف تيأر هللا لوسر

 ملو اهمانمب هتربخأف ركب ابأ ترف ةيكاب ةأرملا تجرخف ةمايقلا موي الإ هب ىعمتجت نلف ربصلا كيلع
 ةركفتم ىهو اهلزنم ىلإ تلخدف ةليللا هذه ىف هب نيعمتجت كنإف ىبهذا : اهل لاقف «ىبنلا لوق هل ركذت

 اهجوزب هتربخأو ىبنلا ىلإ تبهذف ىتأ دق اهجوزب اذإو «ليللا ناك املف ركب ىبآ لوقو یبنلا لوق یف

 كنإ قيدصلا لاق امل نكلو قحلا وه هتلق ىذلا دمحم اي :لاقو «ليربج هءاج ًاليوط اهيلإ رظنف
 . هل ةمارك هايحأف قيدص هنأل .بذكلا هناسل ىلع ىرجي نأ هنم هللا ىحتسا ةليللا هذه ىف هب نيعمتجت

 تلاقف اهئاشع نع ركب وأ اهلأسف ركب ىبأو ىلع نيب ترج ةياكحلا هذه نأ عومجم ىف :تيأرو

 . ةمالسلا هللا نم هل وجرأو ابيط تمنو اًبيط تلكأ لاقف «ةراهط ىلع تمنو اًنيز تلكأ

 ركب وبأ ىطخي نأ ءامسلا ىف هركي هللا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نع :ةرضنلا ضايرلا ىفو
 لصت ال دمحم اي لاقو ليربج لزنف هيلع ىلصي نأ ىبنلا دارأف ةنيدملاب تام الجر نأ ىفنسلا ركذو

 اي :لاقو ليربج لزنف ءاريخ الإ هنم تملع امف هيلع لص هللا ىبن اي لاقف ركب وبأ ءاجف عنتماف هيلع
 . ىتداهش ىلع ةمدقم ركب ىبأ ةداهش نإف هيلع لص دمحم

 لاقو «ةنجلا ىلإ هفزتف قيدصلا ركب ىبأب ةكئالملا ىقتلت» :ةلب ىبنلا لاق :هّللا دبع نب رباج لاقو
 الإ نهنم جوزتي ال تايدرولا نهل لاقي درولا نم هللا نهقلخ راوح ةنجلا ىف نإ» : ىبنلا لاق :رمع
 ريخ لعجا مهللا : لوقي قيدصلا ركب وبأ ناكو «ةئامعبرأ نهنم ركب ىبأل نإو ديهش وأ قيدص وأ ىبن

 ةا ىبنلا نأ :یزارلا ریسفت یف تیأرو «كتاقل موي یمایأ ریخو همیتاوخ یلمع ریخو هرخآ یرمع

 ال هيلع بتكا لاقو شاقنلا ىلإ ركب وبأ هعفدف هللا الإ هلإ ال هيلع بتكا لاقو ركب ىبأ ىلإ همتاخ عفد

 هللا الإ هلإ ال هيلع دجو ةي ىبنلا ىلإ ركب وبأ هب ءاج املف هيلع بتكف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ
 غ كسا ف ادا کر ام نا کک ا ا ف م اک یا کرا رر دخت
 ىبأ مسا تبتك ىنإ : لوق یلاعتو هناحبس هللا نإ : لاقو «ليربج لزنف هتلق امف یقابلا امأو هللا مسا
 . كمسا نع همسا قرفأ نأ تيضر ام انأو «ىمسا نع كمسا قرفي نأ ىضر ام هنأل ركب

 الو لاجرلل دي لك ىف نيمتاخ ىلع ةدايزلا هركت نكل ءاسنلاو لاجرلل متختلا بحتسي :ةدئاف

 هنإف قيقعلاب اومتخت» :4 لاقو «ىشنخ وأ غلاب ركذل بهذ نم مرحیو هریغو دیدح نم هذاختا هرکی
 نأ رايتخالاو : -هنع هللا ىضر -ىناليجلا رداقلا دبع خيشلا لاق «ةنيزلاب قحأ نيميلاو رقفلا ىفني

 نع بذهملا حرش ىف ىوونلا هاكحو دواد وبأ هاور ثيدحب دهشتساو لضفأ راسيلا رصنخ ىف متختلا
 مكبيصي ال هنإف قیقعلاب اومتخت» لم لاقو لضفأ نيميلا ىف حيحصلاو لاق مث هريغو ةمتتلا بحاص
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 هنعو رورسو ةکرب یف لزی مل قیقعلاب متخت نم :ةياور یفو كرابم هناف : ةياور یفو «مکیلع ماد ام مغ

 ندا ولا اكان تاو ريع لكل هللا هتفرا للاب الإ يفز امو همت رققنو قيقملاب مخ : نم:

 بلقلا ىوقي وهو «بضغلا ةدح هنع تبهذ قيقعلاب متخت ت نم : یوبنلا بطلا یف ناخرط نبا لاق «هب

 وبآ لاقو رخآ ثیدح ىلع بقانم یف یتأیسو مدلا فیزن عطقی هبرشو ناقفخلاو ساوسولا نم عفنیو

 دمحم هللا الإ هلإ ال هيلع بوتكم رون نم اّملع هلل نإ» :ةلب ىبنلا لاق : -هنع هللا ىضر -ةريره

 هلعجاف راغلا ىف ىقيفر ركب ابأ تلعج كنإ بر اي :اًسضيأ ىبنلا لاقو «قيدصلا ركب وبأ هللا لوسر

 تام ىذلا هب ىبنلا ضرم ىف سانلاب قيدصلا ركب وبأ ىلص راكفألا ضور ىف لاق ةنجلا ىف ىقيفر

 هللا یضر -ناکو رکب یبا فلخ یبنلا اهالص ۃالص رخآ نإ : یناربطلاو یئاسنلا لاقو مایآ ةعست هيف

 هباحصأ اعدو اًماعط ىبنلا عنص -هنع هللا ىضر -ةفيذح لاق «نيضراعلا فيفخ اًفيحن ضيبأ -هنع

 كلذ نع سابعلا هلأسف مقل ثالث ركب ابأ معطأو مهمداخ موقلا ديس :لاقو «ةمقل ةمقل هديب مهمعطأف

 اًيْنه : ليئاكيم هل لاق ةيناثلا هتمقلأ املف قيتع اي كل اًئينه : ليربج لاق «ةمقل لوأ هتمعطأ امل لاقف

 لوق دنع هداز فيك : ليق نإف «قيدص اي كل اًينه ةزعلا بر هل لاق ةثلاثلا هتمقلأ املف قيفر اي كل

 ؟ةدايزلا هنع عطق قحلا هل لاق املو ليثاكيمو ليربج

 .ةدايزلا نع قحلا لوق هانغأ :باوحلاف

 هبت نأ راقولا رك و راخفلا ندم بقا نس نلاغت هللا رسي ام اذه 5 كهللا همر هل ۇلاق
 ديؤملاو قيدصلا بحاصلا ةبانإلاب فوصوملا ةباجإلل قباسلا راصنألاو نيرجاهملا خيش راغلا ىف

 ركب ىبأب ینکملا قیتعب بقلملا قيرعو لص بيطأ نم جرختسملا قيفشلا ةفيلخلا قيقحتلاب
 . هاوثم ةنجلا لعجو هاضرأو -هنع ىلاعت هللا ىضر -قيدصلا

 هنع هللا ىضر -باطخلا نب رمع ةنجلا لهأ حارس بقانم

 ةنجلا لهأ جارس باطخلا نب رمع : لوقيل هللا لوسر تعمس : هنع هللا یضر -یلع لاق
 ةلمسبلا دعب بتكف كطخ ىل بتكا : لاق «معن : لاق هللا لوسر نم اذه تعمس تنأ لاقف كلذ هغلبف

 باطخلا نب رمع نأ لجو زع هبر نع هب ىبنلا نع باطخلا نب رمعل بلاط ىبأ نب ىلع نمض ام اذه
 ىناربطلا لاق ءاولعفف ىہر اهب یقلأ یتح ینفک یف اھولعجا لاقو رمع اهذحأف ةنجلا لهأ جارس

 مالسإلا رون ىلإ كرشلا ةملظ نم هللا مهذقنأ رمع ملسأ املف كرشلا ةملظ ىف تناك اًشيرق نأ هانعم

 امك اهلهأل ءىضيو وهزي هنأ باوجلاف اهيف ةملظ ال ةنجلاو ةملظلا ىف هؤوض جارسلا ةدئاف ليق نإف

 ةنجلا تلخد» :يك لاق ايندلا ىف جارسلاب نوعفتني امك هيدهب نوعفتنيو ءايندلا لهأل جارسلا ءىضي

 «ىبرع لجرل ةياور ىفو «برعلا نم لجرل :اولاق رصقلا اذه نمل تلقف بهذ نم رصق ىلع تيتأف
 ءرصقلا اذه نمل شيرق نم انأ : تلق «شيرق نم لجرل :اولاق «رصقلا اذه نمل ىبرع انأ : تلق

 رمع ناكو «باطخلا نب رمعل :اولاق «رصقلااذه نمل دمحم انأ : تلق دمحم ةمأ نم لجرل :اولاق
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 دنعو نوللا رمسأ نييفوكلا دنع ناكو «نيئيعلا ةرمح ديدش نيضراعلا فيفحخ ًاليوط باطخلا نبا

 ىلإ ةف ىبنلا رظن : سابع نبا لاقو « رهاظ هل مدألا صجلا نولك هنول ىأ قهمآ ضيبأ زاجحلا لهأ

 ملعأ هلوسرو هللا لاق ؟كهجو ىف تمسبت مل ىردتأ باطخلا نبا اي :لاقو مسبتف موي تاذ رمع

 ناك بعك نب ىبأ لاقو «مالسإلا حاتفم كلعجو ةفرع ةليل ةمحرلاو ةقفشلاب كيلإ رظن هللا نإ :لاق

 هديب ذخؤي نم لوأو -هنع هّلللا ىضر -باطخلا نب رمع قحلا هيلع ملسي نم لوأ :لوقي ل ىبنلا
 نيأ ةمايقلا موي دانم ىداني لب ىبنلا نع سابع نبا نعو «باطخلا نب رمع ةنجلا باب ىلإ هب قلطنيف

 نإو هأرقاف تثش نإ كباتك اذه صفح ابأ اي كب اًبحرم : لاقيف ىلاعت هللا ىلإ رمعب ىتؤیف قورافلا
 تاصرع ىف هزعأف ايندلا راد ىف ىنزعأ رمع اذه بر اي مالسإلا لوقيف «كل ترفغ دقف الف تئش

 مث قئالخلا تطغل امهادحإ ترشن ول نيتلح ىسكي مث رون نم ةقان ىلع لمحي كلذ دنعف ةمايقلا

 نعو «هوفرعاف باطخلا نب رمعاذه فقوملا لهأ دانم ىداني مث «كلم فلآ نوعبس هيدي نيب ريسي

 بضغ اوقتا» :ةب ىبنلا لاق : ىلع لاقو «ناميإلاب هبلق رمع رمع بحأ نم» : لاق ك ىبنلا نع سنأ
 دقفرمع ضغبأ نمو ىنبحأ دقف رمع بحأ نم» :يک لاقو «رمع بضغ اذإ بضغي ىلاعت هللا نإف رمع

 اي :لاقو ليربج ءاجو انم موقلا فصتنا :نوكرشملا لاق رمع ملسأ امل : سابع نبا لاقو «ىنضغبأ

 «ةكبتشم موجنلاو ءامسلا ىلإ ترظن : ةشئاع تلاقو ءرمع مالسإب ءامسلا لهأ رشبتسا دقل دمحم

 وه نم تلق معن :لاقف ءءامسلا موجن ددعب تانسح هل دحأ ايندلا ىف نوكيأ هللا لوسر اي : تلقف
 لاق ركب ىبأ تانسح نم ةنسح رمع نإ : لاقف ركب ىبأل اهيهتشأ تنك تلاقف باطخلا نب رمع : لاق

 ركب ىبأ تانسح نم ةنسح وهف كلذ هللا باجتساف ركب وبأ نمأو رمعل ة# ىبنلا اعد :مهضعب
 ل ىبنلا فلخ ىلصأ ىنأك مانملا ىف تیأر : -هنع هللا یضر -یلع لاقو ة5 یبنلا تانسحو
 قوشلا ىبلق ىفو تظقيتساف كلذك ىرخأ ذخأ مث ىمف ىف تلعجف ةبطر ذخأف بطرب ةيراج هتءاجف

 ‹«رمع فلخ حبصلا تيلصف دجسملا ىلإ تبهذف ىمف ىف بطرلا ةوالحو ك هللا لوسر ىلإ
 ةبطر ذخأف رمع ىدي نيب عضوف بطر اهعمو دجسملا باب ىلع ةيراجب اذإو ايؤرلاب ملكتآ نأ تدرأف
 ول :لاقف ةدايزلا ىنعي «هنم ىهتشأ تنكو هباحصأ ىلع قرف مث كلذك ىرحخأ ذخأ مث ىمف ىف اهلعجف

 لاقف هللا رونب رظني نمؤملا ىلع اي :لاقف كلذ نم تبجعتف كتدزل ةحرابلا ةت هللا لو سر كداز

 لوسر دي نم هتدجو امك كدي نم هتذلو همعط تدجو اذكهو تيأر اذكه نينمؤملا ريمأ اي تقدص

 . س هللا

 دجسملا ىلإ ىنقبس دق هتدجوف هك ىبنلل ضرعتأ تجرح : -هنع هللا ىضر -رمع لاق :ةياكکح

 :ًأرقف «رعش اذه تلقف نآرقلا فيلأت نم تبجعتف ةمايقلا ىهو ةقاحلا ةروس حتفتساف هفلخ تمقف

 الو :ارقف نهاك اذه تلقف (رعاش لوقب وه امو :هلوق ىلإ ( © ميرك لوسر لوق نإ
 ٍليواقألا ضع ايلع لوقت ولو ©9 نيمْلاَعْلا بر نم ليزنت 9 توركذت ام اليف نهاک لوقب
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 وهو نيتولا هنم انعطقل مث ردقلاو ةوقلاب هنم انذخأل ىأ ء[١٤ ٠١- :ةقاحلا] ( 6® نيميلاب هنم انذخأل
 لا يصر ت رنا لاقو :ىبلق ىف مالسإلا عقوف نیزجاح هنع دحأ نم مکنم امف بلقلا هب قلعم قرع

 : لاق مث ؟مشاه ینب نم نمأت فیک :لاقف «هربخأف لجر هیقلف ب یبنلا لتق دیری رمع جرخ : -هنع

 اذه ام لاق امهيلع لخد املف املسأ دق ةرشعلا دحأ ديز نب ديعس ىنعياهجوزو كتخأ نإ رمع اي

 نب بيبح وه : ىبطرقلا لاق «هط ةروس امهملعي لجر امهدنع ناكو امكنم عمسأ ىذلا توصلا

 هبرضف قحلا ىلع انك نأ تيأرأ رمع اي :ديعس لاقف رمع نم بيبح ىفختساف نيرجاهملا نم ثراحلا

 هذه ىنيطعأ : رمع لاق مث ءاههجو ىمدأف اهبرضف اهجوز نع هتعفدو ةمطاف هتخأ تماقف اديدش اًبرض

 هط اهيف دجوف اهذخأف اضوتف ماقف ۹ :ةعفارلا] 4 ©® نورهطملا ًالِإ هسمي الإ : تلاقف « ةفيحصلا

 ینولد لاقف .[٤٠:هط] & © ىركذل ةالصلا مقأو ىندبعاف انآ الإ هلِإ ال هللا انا ىنا : یلاعت هلوق ىلإ

 لب یبنلا تعمس ینإف رمع ای رشبآ لاقف جرخو نأمطا مهملعی یذلا یباحصلا عمس املف دمحم ىلع

 راد ىلإ رمع قلطناف لهج ابأ ىنعي «ماشه نب ورمعب وأ باطخلا نب رمعب مالسإلا زعأ مهللا» :لوقي
 لاقف ءهوأر امل رمع نم موقلا لجو رمع ةزمح ىأر املف ةعامجو ةزمح بابلا ىلع دجوف ب ىبنلا

 لڳ ىبنلا جرخف « نيه انيلع هلتقف كلذ ريغ هب دري نإو مالسإلا ىلإ اده ريخ رمعب هللا دري نإ :ةزمح

 نم ةريغملا نب ديلولاب لزنأ ام كب هللا لزني ىتح رمع اي هتنمب تنأ امأ لاقو هبوث عماجمب ذخأف
 كئأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاقف «باطخلا نب رمعب مالسإلا زعأ مهللا رمع دها مهللا «ىزخلا

 ىبلل ةوادع دشأ مهنأل ةكم لهآ تركاذتف :لاق ءةكم لهأ اهعمس ةريبكت نوملسملا ربكف هّللا لوسر
 تلق كتجاح ام ىتخأ نبا اي كب اًبحرم :لاقف هبتناف لهج وبأ ىلاخ : تلقف «ىمالسإب اوربخأ نیح

 كحق لاقو نهجو ىف تاللا ت رضف للا لرسر ادمخم نو: هللا لإ إال ن آ ذوا ننأ كربلا كاتب
 لاق مث سيمخلا موي رمع ملسأف ءاعبرألا موي ىبنلا نم ةوعدلا تناك : ةشئاع تلاق «هب تئج ام حبقو

 قحلاب كثعب ىذلاو لاقف ليلق انإ لاقف «لطابلا ىلع مهو قحلا ىلع نحنو اننيد ىفخن ال هللا ىبن اي

 رهظي وهو تيبلاب فاطو جرح مث نامیإلل هيف تسلج الإ رفکلل هيف تسلج سلجم یقبی ال ایبن
 ىف هيعبصأ لخدأو هردص ىلع سلجو مهنم دحاو ىلع رمع بثوف نوكرشملا هيلإ بثوف نيتداهشلاب
 الإ سلجم قبي مل هللا لوسر ای : لاقو ةي ىبنلا ىلإ ءاج مث رمع نم سالا رَمَف لجرلا حاصف هينيع

 رهظلا ىلصو تيبلاب فاط ىتح هفلخ نم ةزمحو همامأ رمعو رادلا نم جرخف مالسإلا هيف ترهظأو

 نبأ نعو « ةثالثب ليقو مويب ةزمح مالسإ دعب رمع مالسإ ناك :ةءارب ةروس ىف ىئالعلا لاق ةرهج
 زع هاضر هربخأو مالسلا ىنم رمع ئرقأ دمحم اي :لاقو ليربج ءاج : لاق -امهنع هللا ىضر -سابع
 رمع لئاضف نع ىنربخأ ليربج اي :لاق «رمع توم ىلع كتوم دعب مالسإلا نيكبيلو ملح هبضغو
 كربخأ نأ عطتسأ مل هموق ىف حون ثبل ام ردق كعم تسلج ول دمحم اي :لاقف ىلاعت هللا دنع هل امو
 'ةشلا باهذب حرفت ةكئالملا نأ سابع نبا نع راربألا عيبر ىفو ىلاعت هللا دنع هل امو رمع لئاضفب
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 وهام براي :لاق ءودع ةاقالمل ًايهت -مالسلا هيلع -دواد ىلإ هللا ىيحأ ءايحإلا ىفو ءارقفلل ةمحر

 دبع نب دمحم لاقو اهلك نابهرلا ةدابع لدعي ءاتشلا ىف نمؤملا ءوضو راربألا عيبر ىفودربلا لاق

 لعفيامك ندبلاب لعفي هنإف هرخآ ىف هوقلتو هلوأ ىف دربلا اوقوت ىلع لاق ءنيدلا ودع دربلا زيزعلا

 «بيبزلاو رمتلا لكأب ءاتشلا درب ىلع اونيعتسا :سنأ لاقو «قروي هرخآ ىفو قرحي هلوأ ىف ةرجشلاب
 . ةماجحلاب فيصلا ىلع اونيعتساو

 ةنيفس دجي مل ةلجدلا طش اوغلب املف ىرسك نئادم ىلإ ًاشيج باطخلا نب رمع لسرأ :ةياكح

 قرت كن ی ا ام هاا فر كولا ي داخو لا رسا رهو نفاق و ا دت لاف

 لتبت ملف مهلاجرو مهيلخب اوربعف روبعلاو انتيلخ ام الإ رمع لدعو ةايدمحم ةمرحبف هّللا رمأب

 . سوفنلا عمق ىف ىنسحلا هركذ اهرفاوح
 هناينب رفكلا نم حزحزو هناكرأ نيدلا نم ديش نم بقانم نم هب هللا رسي ام اذه :هفلؤم لاق

 مانصألا ةدبع هب تظيغأو مالسإلا هب زعتسا ىتح هران رفكلا نم دمخأو هرانم قحلا نم ىلعأو

 نيد قحلا نع حازأ ىذلا «هريغ ناطيشلا كلس الإ اجف كلس ام ىذلا ةريغلاو ءايحلا ءادرب لبرستملا

 ماهسب نوعاطلا ىمرو هضقنأف ةلاهجلا شيج يج ىلع همزع مراص لسو هضقنو هلبح لحو هظفلو لطابلا

 لمألا ريصقلا هصحخو قورافلاب کک ا فر ج تا ماا جوزو هضفراف مالسإلا

 بازحألا موي روصنملا باوصلاب قطانلا للز الو «عور الو غيز هلعف لخدتي ال ىذلا لمعلا ريثكلا
 نب رمع صفح ىبأ نينمؤملا ريمأ باتكلا ذخأل هنيميب ةمايقلا موي قباسلا باطخلا لصف مهلملا

 ىفو نوثالثو ةعبرأ هدحو ىراخبلا ىفو نيحيحصلا ىف نورشعو ةتسو ةئامسمخ هثيداحأو باطخلا

 . ملعأ هّللاو .نورشعو دحأ ملسم

 امهنع هللا ىضر -اعيمج رمعو ركب ىبأ بقانم
 امكبحأ ىنإ :لاقف «رمعو ركب ىبأ ىلإ ل ىبنلا رظن -امهنع هّللا ىضر - ىلع نب نسحلا لاق

 نم هللا بحأ امكايإ هللا بحب امكبحتل ةكثالملا نإو ىنم امكل اًبح دشأ هّللاو هللا هبحأ هتببحأ نمو
 الو ىبنلا تيأر : ىلع لاقو ءامكعطق نم عطقو امكلصو نم لصوو امكضغبأ نم ضغبأو امكبحأ

 نم رهطأو ىكزأ دولوم مالسإلا ىف دلو ام :لوقي اتمصف الإو یانذآ هتعمسو اتیمعف الإو نیتاه ینیعب

 هنیمي عضوف هراس نع رمعو هنیمی نع ركب وبأو ب یبنلا ىلع تلخد : سنا لاقو «رمعو رکب یب
 ةرخآلا ىف ىئارزو امتنأو ايندلا ىف یئارزو امتنأ : لاقو رمع فتك ىلع هراسیو ركب یبأ فتک یلع

 ركب وبأ 5 ىبنلا لاقو «نيملاعلا بر امتنأو انأ روزأ اذكهو ءامكنعو ىنع ضرألا قشنت اذكهو

 نييبنلا الإ ةمايقلا موي ىلإ ىقب نم ريخو ىضم نم ريخو ضرألا لهأ ريخو ءامسلا لهآ ريخ :رمعو
 لعجو ةكئالملا ةنيزب هللا امهنيز رمعو ركب وبأ ىدعب نم ىتمأ ريخ» :#=لاقو «نيلسرملاو

 رانلا : تلاقف رانلاو ةنجلا ترخافت ةع ىبنلا لاق ء«ءامسلا ناويد ىف هلسرو هئايبنأ عم امه ءامسأ
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 ذإ لضفلا ىل لب ىلوق نأ ةنجلا ىلإ هللا ىحوأف ةربابجلاو ةنعارفلا ىف نأل اًردق كنم مظعأ انآ ةنجلل
 لبق هباتك دحأ نعفري ال الأ دانم ىدان ةمايقلا موي ناك اذإ ب هللا لوسر نعو «رمعو ركب یبأب یننیز

 رکب ؤا لحنا اف نجس ہلا یف واک یہنلا عم انک : .-هنع هللا یر رره وا لاو ع ا

 نيوبألل ةثالشل الإ ضعبل انضعب مايقلا نع انتيهن دق : هللا لوسر اي ليقف يب ىبنلا امهل ماقف رمعو
 عم انآ تمقف لیربج ماق الخد املف لیربج یدنع ناک :لاقف لداع ناطلسلو هملعب لمعي ملاعلو

 ىلإ ارجح ركب وبأ عضيل : لاق مث ًارجح عضو دجسملا ةَ ىبنلا ىنب امل : لاق ةنيفس نعو ليربج

 ىلإ رجح نامثع عضیل ماق مٹ ؛رکب یہآ رجح بنج ىلإ رجح رمع عضیل : لاق مب یرجح بنج
 -هنع هللا ضر -ىلع لاقو ةرضنلا ضايرلا ىف هركذ ىدعب ءافلخلا ءالؤه ت لاق : لاق رمع بنج

 ةرخآلا ىف اًبغار ايندلا ىف ادهاز اتیمأ هودجت رکب ابأ اورمؤت نإل : لاق كدعب اورمؤي نم هللا لوسر اي
 نيلعاف مكارأ الو اًيلع اورمؤت نأو «مئال ةمول هللا ىف فاخي ال اًيوق اًنيمأ هودجت رمع اورمؤت نإو
 ىب ىرسأ ةيل» :ةلب ىبنلا لاق : لاق ةريره ىبأ نعو «ميقتسملا قيرطلا مكب ذخأي ايدهم ايداه هودجت

 امهنع ليربج تلأسف ابوتكم نارطس اهتهبج ىلعو برغملا ىلإ قرشملا نم داقت سمشلا تيأر
 لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ىناثلاو قيفشلا ركب وبأ هللا لوسر دمحم هَّللا الإ هلإ ال رطس لوأ :لاقف
 ةنجلا تلخدا ٠ ي ىبنلا نع سلاجملا نويع ىف لاقو ةرضنلا ضايرلا ىف هركذ «قورافلا رمع هللا
 نيعبس رهنلا اذه ىلع نإ تلاقف تنأ نمل تلقف ءاروح نع تقلفناف ةلجرفس تيطعأف ىب ىرسأ ةليل

 ءاروح ةقرو لك ىلع ةقرو فلآ نوعبس نصغ لك ىف نصغ فلأ نيعبس ةرجش لكل «ةرجش فلآ

 ًاليخ ءامسلا ىف تيأر ىب جرع امل» :ب یبنلا نع سنا نعو «!رکب یب یبحمل هللا نهقلخ یلثم
 دجربزلا نم اهرفاوحو رمحألا توقايلا نم اهسوؤر لوبت الو ثورت الا ةمجلم ةجرسم ةفوقوم
 ركب ىبأ ىبحمل لاق هذه نمل ليربج اي'تلقف ةحنجأ تاوذ رفصألا نابقعلا نم اهنادبأو رضخألا

 ءامسلا لهأ نم ىنديأ ىلاعت هللا نإ» :زإغ ىبنلا لاقو ««ةمايقلا موي اهيلع هللا نوروزي : :رمعو

 ركب وبأ» :لاق زا ىبنلا نع دوعسم نبا نعو «رمعو ركب ىبأب ضرألا لهأ نمو ليئاكيمو ليربجب
 ءافشو ءافش ءىش لکب ٣ ىبنلا نع سن نعو ء«بكاوكلا ىف رمقلاو سمشلا لمك ىتمأ ىف رمعو

 ىبأ بحب یتمأل وجرأل ینإ» ¥٠ یبنلا نعو رمعو ركب یبا بح هللا رکذ ءافشو هللا رکذ بولقلا

 لوأ نم بلاط ىبأ نب ىلعل لجر لاقو «هّللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال لوقب وجرأ امك رمعو ركب
 ىذلاو ىأ :لاقف نينمؤملا ريمأ اي كلبق :لاقف ءرمعو ركب وبأ لاق ي ىبنلا دعب ةنجلا الوخد سانلا

 .اهشرف ىلع نآكتيو اهرامث نم نالكأيل امهنإ ةمسنلا ًأربو ةبحلا قلف

 لسغ نمو ةنجلا ىف اًنيب هل هللا ىنب اربق رفح نم» :4 ىبنلا نع «بيهرتلاو بيغ رتلا ىه :ةدئاف
 سابل هللا هسبلأ اًتيزح ىزع نمو ةنجلا نم هللا هاسك اَنيم نفك نمو هم هتدلو مويک هبونذ نم جرح اَّيم

 طيرارق ةثالث هل هللا بتك اهنفد ىضقي ىتح ةزانج عبتا نمو حاورألا ىف هحور ىلع هللا ىلصو ىوقتلا
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 ملو هيلع یلصو هلمحو هطنحو هنفکو اتيم لسغ نم» :ةه لاقو «دحأ لبج نم مظعأ اهنم طاريق لک

 .«همأ هتدلو مویک هتئیطخ نم جرخ یأر ام هنع شفي

 دبع نب ةزمح ىنلبقتساف ىب یرسأ ةليل ةنجلا تلخد ايب ىبنلا نع :ةرضنلا ضايرلا ىفو
 كيلع ةالصلا :لاقف «نازيملا ىف لقثأو هللا ىلإ بحأو لضفأ لامعألا ىأ هتلأسف بلطملا

 نفديف ىتنيدمب میرم نب یسیع تومي :زای یبنلا نع رارہألا عیبر یفو رمعو رکب یب ىلع محرتلاو
 دانم یدانی» :ی یبنلا نعو «؟نییبن نیب نارشحی امهنإف رمعو رکب یبأل یبوطف رمع ربق بناج ىلإ
 نم :لاق «قح هللا ىلع هل نمو هللا لوسر اي :لاق «مقيلف قح هللا ىلع هل نم شرعلا تحت نم

 . ؟رمعو ركب ابأ بحأ

 یتح مالک هنیبو ینیب عقوف رمعو رکب ابأ بسی راج یل ناک : كامسلا نب دمحم لاق :ةياكح

 ىبلآ لاقف كلذ هل اترك ذف مانملا ىف ب بلا تیأرف ءامومهم یلزنم ىلإ تفرصناف هتلوانتو ینلوانت

 ترظن تحبصأ املف هراد ىف خارصلا عمسأ انأو تظقيتساف هتحبذف اهب هحبذاو نيكسلا هذه ذحخ :ا

 كلم فلأ نونامث ايندلا ءامس ىف» :ةي ىبنلا لاق «هقنع ىف نيكسلا رثأ تيأرف لستغملا ىلع هيلإ

 .«رمعو ركب ىبأ ىضغاب نونعلي اَفلأ نونامث ةيناثلا ءامسلا ىفو «رمع ركب ابآ بحي نمل نورفغتسي

 مث كلذ نع مهترجزف رمعو ركب ىبأ ىف اوملكتف ةعامج عم ارفاسم تنك : مهضعب لاق :ةياكح

 نيب ىنحرط مث ضفاورلا ءالؤه تمش دقل : ىسفن ىف تلقف « مهنیب نم ینلمحف عبس انیلع جرخ
 ركب ابأ بحي نمب انيتأت مث مايأ ةثالث نعوجن انابأ اي حيصف ناسلب اولاقو اوبره مث ىنم اوندف هدالوأ

 : ركب ىبأ دلاو وهو ةفاحق وبأ نامثع لاقف ةكم تجترا ةي ىبنلا تام امل : بيسملا نبا لاق «رمعو

 كلذب تيضرأ : لاق ركب وبأ كنبا اولاق هدعب سانلا ىلع ىلوت نم :لاقف ةي ىبنلا تام اولاق اذه ام

 تناكو هللا عنم امل ىطعم الو هللا ىطعأ امل عنام ال :لاق «معن اولاق ةريغملا وئبو فانم دبع ونب
 ءاثالثلا ةليل تامو مايأ ةرشع : ليقو اًموي نيرشع : ليقو « ةليل رشع ىنثاو رهشأ ةثالثو نيتنس هتفالخ

 رخآ ناك ةنس نيتسو ثالث نبا وهو ةرجهلا نم ةرشع ثالث ةنس ةرخآلا دامج نم نيقب لايل نامل

 ربق یلإ ینولمحا : لاق رکہ وہأ تام امل :یئالعلا لاق ‹نیحلاصلاب ینقحلآو املسم ینفوت بر همالک
 كلذ اولعف املف لوخدلا ىف هل نذأتأ كنذأتسي ركب وبأ اذه هللا لوسر اي كيلع مالسلا اولوقو ىبنلا
 هدحل اوقصلأو ةي هللا لوسر ربق بناج ىلإ هونفدف بيبحلا ىلع بيبحلا اولخدا لوقي اًمتاه اوعمس
 هللا لوسر فلأ تنك هللا كمحر :لاقف ىلع هيلع هلخدأ ركب وبأ تام امل :یربطلا لاق ء«هدحلب

 هّللا لوسر نم تنكو «ةجرد مهعفرأو اتيقي مهدهشأو امالسإ موقلا لوأ تنكو هرس عضوم هسينأو
 . ريخ مالسإلا نع هللا كازجف رصبلاو عمسلا ةلزنمب

 .ةعبرأ ةسارف سانلا قدصأ : ىلع لاق :ةفيطل
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 ةيآلا ۲١[, :صصقلا] 4 هرجأتسا تأ اي : لاق ءاًيروفص اهمساو بيعش تنب :ىلوألا ناتآرما

 ىسوم نع :تلاق ثيح «نوعرف ةأرما محازم تنب ةيسآ : ليقو « ىبنلا ىف تسرفت ةجيدحخ : ةيناثلا

 .هولتقت ال كلو ىل نيع ةرق
 ىمركأ ىأ انعفني نأ ىسع هاوثم یمرکأ : لاق ٠ فسوي یف سرضت رصم زی رع .لوألا نالجرو

 هاطعأو ةنس ةرشع ثالث هدنع ماقأو ةنس ةرشع عبس هرمعو زيزعلا هارتشا :ىزارلا لاق «هماقمو هلزن

 نيئالثو ثالث نبا وهو ةمكحلاو كلملا هللا هاطعأو هنس نيئالث نبا رهو ةرازرلا رض كل نايرلا

 هب نمآ نأ دعب فسوي ةايح ىف نايرلا تامو «ةنس نيرشعو ةئام نبا وهو رصم كلم ىلوتو ةنس

 .هدعب ةفيلخلا هلعجف رمع ىف سرفت -هنع هللا ىضر -ركب وبأ ىناثلا لجرلا

 «تارقن ثالث ىنرقن اکید نأک مانملا یف تیأر :ربنملا ىلع -هنع هللا یضر -حخ ناق :ةقيطل

 موي ةالصلا ىف هلوخد لبق بارحملا ىف ةريغملا مالغ زوريف هنعط املف ىلجأ روضح هارأل ىنإو
 ضرألا تملظأ «هيبحاص دنع دحألا موي نفدو نيرشعو ثالث ةنس ةجحلا ىذ سداس ءاعبرألا

 هتفالخ تناكو باطخلا نب رمع لتق نكلو ىنب ال : لوقت ةمايقلا تماق هامأ اي :لوقي ىبصلا لعجف

 ي و ی یا : قيدصلا ركب وبأ لاقو «لايل رشعو رهشأ ةتسو نينس رشع

 هللا الإ هلإ ال هجارسو ةملظ نازيملاو ةالصلا هجارسو ةملظ ربقلاو ةبوتلا اهجارسو ةملظ بونذلا ىف

 ىف تيأر : ةشئاع تلاق ‹«حلاصلا لمعلا اهجارسو ةملظ ةرخآلاو نيقيلا هجارسو ةملظ طارصلاو

 ضرألا لهأ رايخ كتيب ىف نفدي : لاقف ركب ابأ كلذب تربخأف ىتيب ىف نطقس رامقأ ةثالث نأك مانملا

 مهيلع هللا ناوضر -رمع مث ركب وبأ نفد مث كرامقأ ريخ اذه ةشئاعاي :لاق ** ىبنلا تاماملف
٤ 

 هنع هللا یضر -نافع نب نامثع بقانم :باب

 ا ا و ا اف ی ی ی ی یا ا و
 دحأ موي ةحلط هابأ لتق ىذلا وهو « ىباحص ةحلط نب نامثعو ىباحص فينح نب نامثع مهنم نامثعب
 نوعظم نب نامثعو یباحص رکب یہا دلو رماع نب نامثعو یباحص صاعلا یبا نب نامشعو «اًرفاک

 ُرذحي امئاقو ادجاس لَا ءانآ تناق وه نما : ىلاعت هللا لاق -نیعمجأ مهنع هللا یضر -یباحص
 ةعيبر نب زيرك تنب یورأ همأو : نافع نب نامثع وه رمع نبا لاق ء٤ "زا هنر ةمحر وجريو ةرخآلا

 وهو هيلع تلخدف محل اهيف ةعصقب نامثع ىلإ ۶ هللا لوسر ىنشعب : -هنع هللا ىضر -ةماسأ لاق

 تعجر املف ةرم ةيقر ىلإو ةرم نامثع ىلإ رظنأ تلعجف امهنم نسحأ نيجوز تيأر ام ةيقر عم سلاج
 .ال : تلق ؟امهنم نسحأ نيجوز تیآر له :لاق «معن : تلق امهیلع تلخد له : لاق نک یبنلا ىلإ

 ىلاعت هللا نأل «نيرونلا ىذب بقليو ورمع ىبأب ىنكيو نامثع مالسإلاو ةيلهاجلا ىف همسا لزي مل
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 :لیقو «مالسإلاو ةيلهاجلا ىف ميرك هنأل : ليقو «اًرون دحاو لك ىطعيو نيرون ةمايقلا موي هيطعي
 لاق -هنع هللا ىضر -لبج نب ذاعم لاق هلبق نم هریغل كلذ قفتي ملو ةَ هللا لوسر ىتنب جوزت نأل
 ةنجلا ىف ىعم وهو ىتنبا هتجوز نيرونلا وذ وهو اًملخ ىب سانلا هبشأ نافع نب نامثع ةي ىبنلا

 اع ن غ اب 9ک يلا لاف هع هلا فر ا هو لاو ى لاو الا فرج و تاک
 تلاق ءةنجلا لهأو ضرألا لهأ حابصمو ءامسلا لهأ رون كنأ لجو رع هللا نع ىنربخي ليربج
 ئدلاو لاق ب يتلا كم ةيقر هج وزو نافع رعاه امل : اعلا نضر د ركب يآ تقاعس

 ا طر ی نارا ی و و ا ر ی

 ىلإ قارعلا نم ارجاهم ناك طولو «ةراسو رجاهبو هب قصتلا ىأ مي ميهاربإ بلقب طال هبح هنأل مسالا
 .ماشلا

 ءاج ىذلا مويلا ىف ةنيدملاب هدنع تتامو ةوبنلا لبق ةيقرب نامثع جوزت :بابحألا عمجم ىف لاق
 ىبنلا تعمس : -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو «موثلك مأ اهتخأ جوزت مث ردب موي نينمؤملا ةرصنب ريشبلا
 ىتح ةدحاو دعب ةدحاو نامثع تجوزل تنب ةئام هريغ ةياور ىفو اّتنب نوعبرأ ىدنع ناك ول : لوقي دم

 بتعمو باتعو ةبيتعو ةبتع ةسمخ بهل ىبأ دالوأ : ىفسنلا نيدلا مجن لاقو «ةدحاو نهنم ىقبي ال

 الفأ :لاق نيملسمللام :لاق ىلامف تملسأ نإ دمحم اي : بهل وبأ لاق ىروباسينلا لاق بتيعمو

 ًاليل لب ىبنلا ءاجف «ءاوس هيف ىريغو انأ نيدل ابت :لاقف مهيلع لضفت اذامبف : لاقف «مهيلع لضفأ
 اي : ىلا لاقف ىدجلا اذه كب نمؤي ىتح :لاقف تقولا اذه ىف ىنبجأف راعلا كعنمي ناك نإ :لاقو

 لاق د س كيف ا كلا یت را لاقف لع یاو هلا ومر نا لاف انآ ن یدج
 الأ ربنملا ىلع : -هنع هللا ىضر -ىلع لاق «نيكسلاب هدلج بهل وبأ قزمف تنأ كل ابت :ىدجلا

 اولاق ىناثلاب مكربخأ الأ : لاق مث قيدصلا ركب وبأ لاق ىلب اولاق ءاهيبن دعب ةمألا هذه ريخب مكربخأ

 . نامثع نامثع لوقي وهو ىلع لزنف ىلب :اولاق ثلاثلاب مكربخأ الأ : لاق مث : رمع لاق «یلب

 هللا لوسر انيلع لخدف اًنيش انمعط ام مايأ ةعبرأ انكم -اهنع هللا ىضر - : ةشئاع تلاق :ةياكح

 وعدي ةرم انههو ةرمانهه ىلصي جرخو أضوتف ءال تلق ىدعب اًنيش متبصأ له ةشئاع اي : لاقف ةي
 جرخف ىل لاق امب هتربخأف هللا لوسر نيأ :لاق مث «ىكبف ربخلا هتربخأف راهنلا رخآ نامشع ءاجف
 ءاج مث ءاًيوشم اًمحلو ازبخ لسرأف مكیلع ۍطبی اذه : لاق مث «هریغو ارمتو اًقیقد انل ثعہو نامثع

 هدي عفرو دجسملا ىلإ جرخ ىتح سلجي ملف نامشع لعف امب هتربخأف اًتيش متبصأ له : لاقف ة5 ىبنلا
 ىنإ مهللا «هنع ضراف نامثع نع تيضر ىنإ مهللا هنع ضراف نامثع نع تيضر ىنإ مهللا : لاقو

 لوأ نم ةَ ىبنلا تيأر : -هنع هللا ىضر -ىردخلا ديعس وبأ لاقو «هنع ضراف نامثع نع تیضر

 نيذلا نإ ] : یلاعت هلوق یف -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو «نامشعل وعدي رجفلا علط نأ ىلإ ليللا

 -امهنع هللا ىضر -سابع نبا نعو «نافع نب نامثع وه ۱٠١[« :ءايبألا] ه ٰىنسحلا اتم مهل تقبس
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 -سنآ لاق ءةنجلا مهلخدي ىتح رانلا بجوتسا دق نمم اًملأ نيعبس ىف نامثع نعفشيل ةي ىبنلا نع

 كرشبأ الأ نامشع اي: لاقف تايلاوتم تاسطع ثالث ب ىبنلا دنع نامثع سطع -هنع هللا ىضر
 کا و طع مدا اللا وع ر ج رر لا
 . هبلق یف اًتباث نامیإلا ناک تایلاوتم

 مام لا دنع ةيافك ضرفو هرذن حصيو a :ةدئاف
 تاقبط ىف : ىدابعلا لاق «تیمشتلا ى قحتسي مل ًالثم ربکأ هللا : لاق ولف هلل دمحلا : لاق اذإ كلام

 مكيدهي هتمشي نمل لوقي نأ سطاعلل بحتسيو هللا ىنمحري هلل دمحلا لوقي هدحو سطع اذإ ءاهقفلا
 «مكنأش ىأ مكلاب حلصي ىراخبلا حرش ىف یوامربلا دازو : ةضورلا ىف هلاق مكل هّللا رفغی وأ هللا

 اهب هبلاطیف نيد هيلع هل تناک هتمشی ملف هیخأ دنع سطع نم -هنع هللا یضر - ریبج نب دیعس نعو
 ةنسلا ءافش هل تناك ةحتافلا أرقو سطع نم ةي ىبنلا نع ناضمر لضف ىف مدقت دقو «ةمايقلا موي

 نم ىأ هجام نبا هاور «صولعلاو صوللاو صوشلا نم نمأ هلل دمحلاب سطاعلا قبس نم ل هنعو
 . نطبلاو سرضلاو نذألا عجو

 : لاقف «هّللا كيدهي» : لاقف هللا كمحري دمحم اي : لاقف ىدوهي ةرضحب ةي ىبنلا سطع :ةفيطل

 تاه هللا يهر ناف ناوة وه يآ غو لا لره ر ام نأ آو ا 9 أ دهأ

 كنأل :لاق نيرونلا ىذب ىنتيمس ملو هللا لوسر اي :لاق نيرونلا وذ تنأ : نامشعل لاق ب ىبنلا نأ

 ةمايقلا موي ناك اذإ : ةي ىبنلا لاق -امهنع هللا ىضر -رمع نبا نعو رونلا ةروس ًأرقت تنو لتقت

 بصنيو رون نم نيتلح ىسكيو كمسلا حير حيرلاو مدلا نول نوللا امد بخشت هجادوأ نامشعب ىتؤي

 هللا ىضر -دعس نبا لاق «بيصن نم هضغبمل سیلو «هرونب نونمؤملا زوجيف طارصلا ىلع ربنم هل
 قار ور ل ی ةا هللا لوسر انل فصو : -هنع
 : ةوفصلا ةوفص ىف لاق < ةنجلا هل قرفتف لزنم ىلإ لزنم نم لوحتيل نافع نب نامشع نأ هديب ىسفن

 ىف هلك ليللا ىیحي ناک هتأرما تلاق هلوأ نم ةعجه الإ ليللا موقيو رهدلا موصي نافع نب نامثع ناک

 ىضر -ةشئاع تلاق «تيزلاو لخلا لكأيو ةرامإلا ماعط سانلا معطي ناكو نآرقلا اهيف عمجي ةعكر

 تلق ال :لاق ركب ابأ تلقف «یباحصأ ضعب ىدنع نأ تددو هضرم ىف ل یبنلا لاق -اھنع هللا

 نامثع هجوو هراسي وهو تيحنتف هديب هیلإ راشأ نامثع ءاج املف معن : لاق نامشع تلق ال :لاق رمع

 هللا ىضر -لتق مث رباص انأف دهع ىلإ دهع ة5 ىبنلا لاق «كعم لتاقن ملأ اولاق اورضح املف «ريغتي
 -هنع هللا ىضر -رمع لاق «نينامث ليقو نيعست نبا وهو نيثالثو سمح ماع ةعمجلا موي اًملظ -هنع
 مأ ةصاخ نامثع هللا لوسر اي : تلق ءءامسلا ةكئالم هيلع ىلصت نامشع تومي موي ة5 ىبنلا لاق

 .ةصاخ نامثع : لاق ةماع سانلا
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 لاق نيروتنا وذ ىلعأل! الملا ىف ىعدي كلذ : لاقف «نامشع نع -هنع هللا ىضر - ع :لئسو

 نأل نيعلا وذ :ىراصنألا نامعنلا نب ةداتقل لاقيو «هتجوز رونو هسفن رون نارونلا : راربألا عيبر ىف

 نامشع يب ىبنلا لاقف ضرمت ىرخألاو ضرمت ال تناكف خي ىبنلا اهدرف دحأ موي تعلق هنيع

 ىجرف تسملام : -هنع هللا ىضر -نامثع لاقو نامثع ءايح ىتمأ دهشأ : لاقو اهمركأو ىتمأ ییحأ

 ةعبرأو رهش رشع دحأو ةنس ةرشع ىدحإ هتيالو تناكو ل هللا لوسر دي اهب تسمل ىنأل ىنیمیب

 ءايحتسا ىف ميهاربإ هبشي هنأب نيتیاورلا نیب عمجيف نوراهب ةياور ىفو ميهاربإب ب ههبشو ءاًموي رشع

 ةثالث اهنم اًيدح نيعبرأو ةتسو ثيدح ةئام ىورو ضعب ىف نوراهو هتافص ضعب ىف وأ هنم ةكثالملا

 .ةسمخب ملسمو ةينامثب ىراخبلا درفناو ملسمو ىراخبلا ىف رشع

 ءافولاو قدصلا ىذ ءافلخلا ثلاث بقانم نم هللا رسي ام اذهف : -ىلاعت هللا همحر -هفلؤم لاق

 لطابلا قهزم هفيلأو قحلا ريمس ةكئالملا هتلالج نم تييحتساو هكئارأ سودرفلا ىف هللا ىلعأ نم

 ةيقب نعو هنع هللا ىضر -نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ نآرقلا لترمو «ناميإلا ناكرأ ديشم هقزممو
 . نيعمجأ ةباحصلا 0

 -هنع هللا ضر -بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ بقانم :باب

 نطبلا ميظع ردبلا ةليل رمق ههجو نأك «هجولا نسح امهميظع نينيعلا حعدأ ةماقلا يبرم ناك
 ا ا

 همضو عبس ليقو «نينس نامث نبا وهو ملسأ سابعلاو ةزمح هيمعو ليقعو رفعج هيوخأو همأ نعو
 :زيب ىلا لاقف لايعلا ريثك بلاط وبأ ناكو طحق مهباصأ اًشيرق نأ كلذ ببسو هيلإ ب هللا لوسر
 ىبنلا ذخأو ارفعج ساعبلا ذخأف معن : لاق «هلايع نم بلاط ىبأ نع ففخن ىتح انب مق سابعلا همعل

 هللا ىضر -ىلع لاقو ىلع ةجيدخ دعب ملسأ نم لوأ : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق اًيلع زیپ
 . ةمألا هذه نم دحأ هدبعي نأ لبق نينس سمح هللا تدبع -هنع

 نيحلا أل لاقت هللا اهفرش ةفرملا ةكمب ةمئالا ةر نف ةاهملا لوضفلا ىف تيارو
 نأ كلذ ءاهب ىلاعت هللا هصح ةليضف ىهو ىلاعت هللا اهفرش ةبعكلا فوجب همأ هتدلو اًيلع نأ :ىكلاملا
 ةقلط تقلطف ةبعكلا ىلإ بلاط وبأ اهلخدأف قلطلا ةدش اهباصأ -اهنع هللا ىضر -دسأ تنب ةمطاف

 ثالثب ةجيدخ يي ىبنلا جوزت نآ دعب ليفلا ماع نم نيثالث ةنس بجر ىف ةعمجلا موي هتعضوو ةدحاو
 ايمشاه تدلو ةيمشاه لوآ ىلع مأو ادصق ال اًقافتا ةبعكلا ىف همأ هتدلوف مزح نب ورمع امأو «نينس

 :ةيج ىبنلا ثعب :ىربطلا بحملا لاق ءاهربق ىف لزنو زل ىبنلا ةايح ىف تتامو ترجاهو تملسأ

 ريخلاب الإ رمأي ال هنإف كمع نبا عبتا ىنب ای :لوقی هوبآ ناکو ءاثالثلا موي ىلع ملسأف نینثإلا موي
 انعم سيلو ىلصن انك انأل ىلعو ىلع ةكئالملا تلص دقل :ي ىبنلا لاق «ىئابآ نيد قرافأ الف انآ امأو
 نوقاتشم اهلهأو الإ ءامسب تررم ام :لاق يي ىبنلا نع -امهنع هللا ىضر -سابع نبا نعو «دحأ
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 تررم ىب یرسآ امل ب یبنلا لاق : لاق -هنع هللا یضر -رذ یبأ نعو «بلاط یبا نب یلع ىلإ

 هينيع نيب اهلك ايندلاو برغملاب ىرخألاو قرشملاب هيلجر ىدحإ رون نم ريرس ىلع سلاج كلمب
 كيلعو :لاقف هيلع تملسف هيلع ملسف مدقت ليئارزع : لاق اذه نم ليربج اي :تلقف حول هيدي نيبو

 دقو هفرعأ ال فيكو :لاق ءايلع ىمع نبا فرعت له :تلقف «ىلع كمع نبا لعف ام دمحأاي مالسلا

 ىبنلا تعمس : لاق اًضيأ هنعو «كمع نبا حورو كحور الخ ام قئالخلا حاورأ ضبقب ىبر ىنلكو

 -ىلع لاقو «لطابلاو حلا نيب قرفت ىذلا قورافلا تنأو ربكألا قيدصلا تنأ ىلعل :لوقي ةَ

 «باسح ريغب اهلخدتف ىدعب ةنجلا باب عرقي نم لوأ كنإ ىلع اي ل ىبنلا ىل لاق -هنع هللا ىضر

 نمألاب هل هللا متخ كتوم دعب كبح ىلع تام نم» ل ىبنلا ىل لاق -هنع هللا ىضر -اًضيأ لاقو
 .(ناميإلاو

 «هناكم نع ركب وبأ هل حزحزتف ىلع ءاجف هباحصآ یف ب یہنلا ناک :حتافلا رهزلا یف لاقو

 لضفلا فرعي الو لضفلاب ىلوأ لضفلا لهأ :لاقو «كلذب ب ىبنلا حرفف نسحلا ابأ اي انهه :لاقو

 ىبنلا لاقف ةعس ناكملا ىف نإ هللا لوسر اي : لاقف يب ىبنلا هل حزحزتف لجر لخدو «لضفلا لهأل
 هللا محر ىبنلا نعو «هل حزحزتي نأ هيلإ سولجلا ديري هآر اذإ ملسملا ىلع ملسملا قح نإ:

 . ىفسنلا نيدلا مجن امهركذ هيخأل حسفت الجر

 هللا یضر -بلاط یبا نب یلعو لالب عم تجرح : لاق -هنع هللا یضر -سنآ نع :ةياکح
 خيطبلا درب لالب رمأف ةرم اهدجوف ةدحاو رسكف هلزنم ىلإ انقلطناو اخيطب ىرتشاف قوسلا ىلإ -امهنع

 ذخأ ىلاعت هللا نإ نسحلا ابأ اي : لاق ةي هللا لوسر هينثدح اًعيدح مكثدحأ الأ : لاق مث «هبحاص ىلإ

 «رمو ثبخ كبح ىلإ بجي مل نمو باطو بذع كبح ىلع باجأ امف رجشلاو رشبلا ىلع كبح
 . ىنبحي ال نمم خيطبلا اذه نأ نظأو

 هدسافل ةميق ال اًملات هدجو نإف «شرأ الو هدري اًضماح وأ ادودم هدجوف اًحيطب ىرتشا ول :ةلأسم

 خیطبلا یف اذه هدر هلو حص انطاب اًبيع هب دجوف بیع لک نم هتءارب طرشب هعاب ولو نمثلا عیمجب هلکأف

 رهاظ بيع نم اربي مل نإف بيع لك نم هتءارب طرشو هعاب اذإ ناويحلا نم هيف حور ال امم هريغو

 ال امم هوحنو عجوك ناويحلاب نطاب بيع نم عئابلا ًأربيو درلا ىف رايخلا هلو عيبلا حصي ةبادلا سفرك
 حيحص عيبلاف هنيبي نأ هيلع بجي هنأل أربي مل نطابلا عئابلا ملع نإف «نيتيلإلا نيب صربلاك ىري
 نوكي ىورتلا رايخ وهو سلجملا رايخ :ماسقأ ةثالث ىلع رايخلاو «ىرتشملل تباث درلا ىف رايخلاو

 « حاكنلا ىف نوكي الو ةضمفب ةضف عيب وأ ةضف وأ بهذب بهذلا عيب وهو فرصلاو ملسلاو عيبلا ىف
 نأب ةصيقنلا رايخو ءاهعيب وأ ةيراجلا جوزت ىف ةراكبلا طرشك حاكنلاو عيبلا ىف نوكي طرشلا رايخو
 . حاكنلاو عيبلا یف نوکی بیع هب رهظ
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 نكسيو ةهكنلا بيطيو رصبلا دحيو ناديدلا لتقي خيطبلا لكأ : مالسإلا ةعرش باتك ىف :ةدئاف

 نإ اهبيلقت دنع لقيلف «هءارش دار نمف نانشأو ناحيرو بارشو ماعط وهو نطبلا ىف حبسيو عادصلا

 4® نوعي اوداك امو اهوحبف إ» لقيلف اهعطق دارأ نإو نودتهمل هللا ءاش نإ انإو انيلع هباشت رقبلا

 . اهبيطي یلاعت هللا نإف ۷١[« :ةرقبا]

 رفصألا خيطبلا نأ :راجشألاو تابنلاو ناويحلا صاوخ ىف راكفألاو سوفنلا ةهزن ىف تيأرو

 عفنيو ًالصأ ءادلاب بهذيو ًالسغ نطبلا لسغي ماعطلا لبق هلكأو هنم لضفأ رضحألا نأو نوللا ىفصي

 ًأركس هدعب ناك اذإ الإ «ةدرابلا ةجزمألا باحصأو خياشملاب رضي هنم راثكإلاو ةراحلا ضارمألا نم

 .ًالسع وأ

 ثالث اهيلعو خيطب ةرجش دجوف دراب موي ىف جرخف هلهأ معطيو بطخي لجر ناك :ةياكح

 لوسر دجوف اهعيبيل قوسلا ىلإ جرخف ءاهب انل ةجاح ال اولاقف هلهأ ىلإ ءاجو ةدحاو ذخأف تاخيطب

 كلذك ثلاثلا مويلا ىف مث «كلذك ىناثلا مويلا ىف مث اهارتشاف ةلع هباصأ دقو ةخيطب بلطي ةفيلخلا

 اهذخأف درو ءام اهيف ةروراق دجوف تئش ام ذخو ىنئازخ لخدأ :لاقو هبلطف ةفيلخلل ءافشلا لصحف

 ىنتفرع ثيح خيطبلا ةرجش ىقسأ نأ ديرأ ىنإ :لاق ءاهريغ ذخ ًاليلق الام یواسیاذه هل ليقف

 . همركأو هءاطع نسحأف ةفيلخلاب

 «كلذ ىلع كناعأ نم : لاقف اهبر ىلإ اهلمح لقث تكش خيطبلا ةرجش نإ : ىفسنلا لاق :ةفيطل

 هللا ةمحر ىف هعمط ةيصعملا ىف هعقوأ دبعلا نأ هيف ةراشإلاو اهيلع كلمح قلأ :لاق ضرألا : تلات

 .اهيف كعقوأ نم ىلع ةيصعملا قلأو : لاقيف ىلاعت

 بوتكم حول هسأر دنعو ايم الجر دجوف راغ -مالسلا هيلع -دواد لخد :راربألا عيبر ىف لاق
 فلأ تمزهو ةأرما فلأ تجوزتو ةنيدم فل تينبو ماع فلأ ايندلا تكلم نالف نبا نالف انآ هيف

 ًازيفق تثعب مث دجوي ملف دحاو فيغر بلط ىف مهاردلا نم اًزيفق تثعب ىنإ ىرمأ نم راص مث شیج
 بسحي وهو فيغر هل حبصأ نمف ىناكم تمف اهتففتساو رهاوجلا تقحسف دجوي ملف «بهذلا نم

 .ةمجعملا ىازلاب زيفق : هلوقو ىتوم هللا هتامأ هنم ىنغأ ضرألا ىلع ادحأ نأ

 نم ىلاعت هللا هنكسأ ًاليمج اَربص توقلا ىلع ربص نم ةي ىبنلا نع :راربألا عيبر یفو
 فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأ ىوقلا نمؤملا ل ىبنلا نع ثيدحلا ىفو «ءاشي ثيح سودرفلا

 لاقو «لاحم هتعاط ىف بعت ريغ نم هللا وفع ىف عمطلاو اهنع فعضلاو ةعاطلا ىلع ىوقلا دارأ

 ثّدَحُت ذمو : ىلاعت هلوق أرق مث «اهبلع لمع لمع لكب ةمايقلا موي ربختل ضرألا نإ» :ل# ىبنلا
 -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق ١[. 4 :ةلردزلا] )  اهل ىحوأ كبر نأب © اهراَبخأ
 «(ةلرلزلا] ( © اهّلاقثَأ ضرألا تجّرخأو ل : هلوقو اهيلع لمع امب ربخت نأ اهل نذأ ىأ اهل ىلاعت هللا
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 4 © اهل ام ناسنإلا لاق : ىلاعت هلوقو «ملعأ هّللاو تاومألاو زونكلا نم اهيف ام تجرخأ ىأ

 ردصي ذئموي » : ىلاعت هلوقو ةديدش ةكرح تكرحت ىأ تلزلز ضرألا ام رفاكلا لوقي ىأ ء(۳ :ةلزلزلا]
 لهأ نيقرفتم باسحلا فقوم نم سانلا عجري ىأ ١ :ةلزازلا) 4 © مهّلامعأ اوري اتاَتشأ سالا
 ىف :ىدحاولا هلاق نوعدصي ذئموي نوقرفتي ذئموي هريظن ةدح ىلع مهريغو ةدح ىلع ناميإلا

 . طيسبلا

 هلف هناسلو هبلقب هبحأ نمو ةمألا هذه ثلث باوث هلف هبلقب اًيلع بحأ نم ةي ىبنلا نع :ةدئاف

 -مالسلا هيلع - ليربج نأو الأ ةمألا هذه باوث هلف هديو هناسلو هبلقب هبحأ نمو ةمألا هذه ىثلث باوث

 ضغبأ نم ىقشلا لك ىقشلا نإو الأ هتامم دعبو هتايح ىف اًيلع بحأ نم دعسلا لك ديعسلا نأ ىنربخأ
 لكأي بلاط ىبأ نب ىلع بح : -امھنع هللا یضر -سابع نبا لاق «هتامم دعبو هتایح یف اّيلع

 نم ىبنلا نعو «منهج هللا قلخ امل هبح ىلع سانلا عمتجا ولو بطحلا رانلا لكأت امك بونذلا
 -ىلع بحب كسمتيلف ندع تانج ىف هللا هسرغ ىذلا رمحألا توقايلا بيضقب كسمتي نأ دارأ

 ميهاربإ ىلإو همهف ىف حون ىلإو هملع ىف مدآ ىلإ رظني نأ دارأ نم» ب یبنلا لاقو -هنع هللا یضر
 نبا هرکذ «بلاط یب نب ىلع ىلإ رظنیلف هئاهب یف دمحم یلإو هدهز یف یسوم یلإو هملح یف
 «ماع ىفلأب تاومسلا قلخي نأ لبق هللا لوسر دمحم ةنجلا باب ىلع بوتكم لب هنعو ىزوجلا

 اهاقلأف ءارضحخ ةزول همف ىف رئاطب اذإوب هللا لوسر دنع انك : -هنع هللا ىضر - سابع نبا لاقو
 هللا لرسر دمحم هللا الإ لإ ال رفضألا الع بوتكم ءارضح ةد اه يف دج رف ا ىلا اهداف
 نعو «نيلجحملا رغلا دئاقو نيقتملا مامإو نيملسملا ديس كنإ ىلعل» : ىبنلا لاقف «ىلعب هترصن

 ءراصنألا ىلإ لسرأ ءاج املف اًيلع ىنعي برعلا ديس ىل عدا ب ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -سنأ
 هللا لوسر اي ىلب :اولاق «هدعب اولضت نل هب متكسمت اذإ نم ىلع مكلدأ الأ راصنألا رشعم اي :لاقف

 لاق «ىلاعت هللا نع مكل : تلق یذلاب ینرمآ لیربج ناف یتمارکب هومرکأو یبحب هوبحأف یلع اذه
 نايسنلا ثروت ةرشعو هنع ضار هللا تاب لالح بسك نم نابعت تاب نم : -هنع هللا ىضر -ىلع

 ءارضخلا ةربزكلا لكأو ضماحلا حافتلا لكأو دكارلا ءاملا ىف لوبلاو ةرقنلا ىف ةماجحلاو مهلا ةرثك

 ءاقلاو نيروطقملا نيلمجلا نيب ىشملاو بولصملا ىلإ رظنلاو روبقلا حاولآ ةءارقو رأفلا رؤس لكأو
 .ةيح ةلمقلا

 اهريغك مارح رانلا ىف ةيح ةلمقلا ءاقلاو ًاليلق ناك اذإىراجلاو دكارلا ءاملا ىف لوبلا هركي :ةلأسم

 . تايذؤملا نم

 هيلإ عفدف عبسلا نم فاخأو رفسلا ديرأ ىنإ: ىلعل لجر لاق حلملا دراوش ىف تيأر :ةياكح

 ىلإ هسأر عفر عبسلا هآر املف بلاط ىبأ نب ىلع متاخ اذه هل لقف عبسلا كءاج اذإ : هل لاقو «همتاخ
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 ًالورهم بهذ مث كلذك برغملا ىلإ مث «كلذك قرشملا ىلإ مث كلذك ضرألا ىلإ مث مهمهو ءامسلا

 اهعلطأ نم قحو اهعضو نم قحو اهعفر نم قحو لوقي هنإ :لاقف «كلذب ايلع تربخأ ترضح املف
 یف اعیضر ناک هنآ اضیآ ةتامارگ نمو بلاط ییآ نب ی لکل ایف ین رگشپ د الب کسا ال اھییغ یھ یخو
 ةرديح اذه :لرقي ااه تعمق كلذ نم ةمأ تج اهلل دوم نم ردحتاف هح هدفا هم

 (ةرديح ىمأ ىنتمس ىذلا انأ) : لاق هنأ هنع لقنو «ىزوجلا نبا هاكح هلتقف هودع ىلإ هدهم نم ردحنا

 «ىفسنلا هاكح كلذ تدارأ اذإ منصلل دوجسلا نم اهعنميف همأ نطب ىف ضرعتي ناك هنأ هتامارك نمو

 هيلع قدصت ىلاعت هللا نإ :لاقف ةليضف ىهو ةعمجلا ةليل ماني ايلع نإ هللا لوسر اي :ةمطاف تلاق

 الإ ربش عضوم اهيف امف ءامسلا قيرط ىف حرسي رضخأ اريط هحور نم قلخي هنآو ةعمجلا ةليل همونب
 اهب ملعأ ىنإف تاوامسلا قرط نع ىنولس : لاق كلذلف : ىفسنلا لاق «ةدجسو ةعكر ىلع حورل هيفو

 ىلإ رظنف ليربج نيأ ىنربخأف اًقداص تنك نإ : لاقف ‹« لجر ةروص ىف ليربج ءاجف ضرألا قرط نم

 تنأ هلعلو ضرألا ىف ال وءامسلا ىف هتدجو ام :لاقف كلذك ضرألا ىلإ مث ًالامشو انيمي ءامسلا

 عمسيل هربق ىلع سلج -هنع هللا ىضر -رمع تام املف خزربلا ملع هاطعأ هللا نأ اًضيأ هتامارك نمو

 ىنتباصأ دقو مانأ فيك :لاقف من :هلالاقف باجأ مثامهنم دعترا هيلع الخد املف : نيكلملل هلوق

 نمؤم ىلع الخدت ال نأ هتكئالمو هللا امكيلع دهشأ نكلو ةي ىبنلا ابحص دقو «ةدعرلا هذه امكنم

 تنك دقل ريخ نينمؤملا نع هللا كازجف باطخلا نبا اي من : ىلع هل لاقف ءالعفف ةروص نسحأ ىف الإ
 . كتاممو كتايح ىف سانلل اًعفن

 هنامز ىف لجر جوزتو «تاومألاو ءايحألا نيب زجاحلا ةرخآلا خزربو زجاحلا وه خزربلا :ةدئاف

 لك رمأف «هيلإ ىبصلا ىف اتمصتخاف ىثنأب ىرخألاو ىبصب ةدحاو تتأف ةملظم ةليل ىف اتدلوف نيتأرما

 ليقف «ىبصلاب حجارلا ةبحاصل مكحف امهدحأ حجرف نينبللا نزو مث اًئيش اهنبل نم بلحت نأ ةدحاو
 هللا نإف ٠١ :ءاسا] ( نييغنألا ظح لغم ركذلل ]» ىلاعت هللا لوق نم :لاقف اذه تذخأ نيأ نم هل
 هنإف محللا اولك : -هنع هللا ىضر -ىلع لاق «هئاذغ ىف ىتح ءىش لك ىف ركذلا لضف دق ىلاعت

 ديزي هنآ :هریغ لاقو «هقلخ ءاس اًموي نيعبرأ هكرت نم قلخلا نسحيو نوللا ىفصيو رصبلل ءالج

 الإ ىبنلا نع عفانملا ظفل ىفو محللا ةنجلا لهأو ايندلا لهأ ماعط ديس هب ىبنلا نعو ةوق نيعبس

 خوبطملاو رهظلا محل هبيطأو نهذلا ىوقيو ظفحلا ىف ديزي نأضلا محل :سوفنلا ةهزن ىفو

 لحفلا كلذكو ةنس هرمع ام نأضلا نم ىوشملا عفناو ىلقملاو ىوشملا نم ةدعملا ىلع فحأو عفنأ

 دسفيو نايسنلاو ءادوسلا ثروي زعملا محلو -مالسلا هيلع -ليلخلا ميهاربإ ةنس نم هنأل نيمسلاو

 لفلفلاو لبيجنزلاب لكأ اذإ الإ «ررضلا ريثك رقبلا محلو «دراب هعبط نمو خياشملا اًصوصح مدلا
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 محلو ضبت مل ىتلا اًصوصخ لقعلا ىوقيو نوللا نسحي جاجدلا محل :عفانملا ظفل ىف لاق
 قفصي ملام كويدلا دوجأو هنم رثكي ال هنأ ىنعمب ءاذغ ال ءاود وهو جلوقلا نم عفني قيتعلا كيدلا

 لطر رسعملاو محللا نم نالطر هتجوزل عوبسأ لك ىف رسوملا ىلع بجي اًضيأ :لاقو «هحانجب
 امهيأ محللاو زبخلا ىف اوفلتخاو ةعسوتلاب ىلوأ هنإف ةعمجلا موي ىف نسيو فصنو لطر طسوتملاو
 لضفأ زبخلاو مادإلا ديس محللاف «ءةنجلا لهآ ماعط هنأل لضفآ محللا نأ حلفم نبا لاق لضفأ

 الآ :لاقف زي ىبنلا ىتأ -مالسلا هيلع -ليربج نأ ىلازغلل تاجاحلا لئاسر باتك تيأرو «توقلا

 وهو «هیدخ عضوم هعومد تلب دق دجاس ىلع اذإف سیبق لبج هب یتأف یلب : لاق دمحم ای كرشبأ

 ای :لیربج لاقف «میرک ای كب ینسنآو كقلخ نم یتشحوو كيلإ یتعارضو یلذ محرا مهللا :لوقی
 هبونذ نم جرخ الإ هدوجس ىف دحأ ءاعدلا اذهب وعدي الو ةكئالملا هب هّللا ىهاب لاح ىفل هنإ دمحم

 مدآ ىلع همالسو هللا تاولص تارم ثالث موي لك : لاق نم : ىلع لاق ءاهخلس نم ةيحلا جرخت امك

 وبأ لاقو «ةنجلا ىف -مالسلا هيلع -مدآ قيفر ناكو رحبلا دبز نم رثكأ تناك نإو بونذلا هللا رفغ
 همالسو هللا تاولص امهقع دقف امهركذ دنع ءاوحو مدآ ىلع لصي مل نم : -هنع هللا ىضر -ةريره

 امهيلع كلذ ضرع الإ ءاوحو مدآل نارفغتسي ةنمؤم الو نمؤم نم ام :رابحألا بعك لاقو ءامهيلع

 هدزو بر ای هيلع لصف انیلع یلصو انل رفغتسا دق نالف نب نالف اذه بر ای نالوقیو كلذب ناحرفيف
 . ءايبنألا صصق ىف ىئاسكلا هاكح اًناسحإو ارب

 مهللا» : لاق مث ةمقل لكأو ىمسف اًماعط زنه ىبنلل تمدق : -هنع هللا ىضر - سن لاق :ةياكح

 هللا لوسر نأ :تلقف ىلع :لاق نم : تلقف بابلا ىلع قرطف «ىلإو كيلإ قلخلا بحأب ىنتئا
 «هتوص عفرو بابلا ىلع قرطف «ىلإو كيلإ قلخلا بحأب ىنتئا مهللا» : لاق مث «ةمقل لكأف لوغشم
 ىنإف هّلل دمحلا» : لاقو مسبت زي ىبنلا هآر املف ىلع لخدف تحتفف «سنأ اي بابلا حتفا» :ةاپ لاقف

 بابلا برضأل ىنإ قحلاب كثعب ىذلاو : لاقف «ىلإو هيلإ قلخلا بحأب ىتأي نأ ةمقل لك ىف هللا وعدأ
 لوسر اي توجر :لاق سنأ اي تعنص ام ىلع كلمح ام :ةي ىبنلا لاقف سنأ ىندريو تارم ثالث

 ىضر -ىلع لاقو لضفأو ىلع نم ريخ نم راصنألا ىف وأ : لاقف ءراصنألا نم الجر نوكي نأ هللا

 ىبأب ةفالخلا حتف ىلاعت هللا نإ : لاق مث «رمعو ركب وبأ ةمألا هذه ريخ نإ الأ ربنملا ىلع : -هنع هللا

 . ا دمحم متخب یب اھمتخ مٹ نامثعب اثلثو رمعب اھانٹو رکب

 ىلع لتقو اريسي الإ بذهملا حرش ىف : لاق نينس سمخ ةفالخلا ىلو :بابحألا عمجم ىف لاق
 هنع ىور ثيدح ةئامسمخ لي ىبنلا نع هثيداحأو ةفوكلاب نفدو نيعبرأ ةنس ةعمجلا ةليل ناضمر ىف

 . نيروهشم قئالخ نيعباتلا نم

 غيزلا لهأ ىلع ىدامت نم لاطبألا لطب بقانم نم هب ىلاعت هللا رسيام اذهف :هفلؤم لاق

 قراشملا سراف بقانملا بيطلا لوتبلا ةرهاطلا جوزو لوسرلا مع نباو لولسملا هللا فيس لاطتساو
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 هدالوأ ركذ ىتأيسو «بلاط ىبأ نب ىلع نينسحلا ىبأ نينمؤملا ريمأ بقاثلا مجنلاو .براغملاو

 . نيعمجأ مهنع هللا ىضر -ةمطاف هتجوز لضف یف هبقانم ضعبو

 ًالامجإ مهنع هللا ىضر -ةعبرألا ءالؤه بقانم :باب
 ركب یبآ ةبحم ىف یآ ۲۰۰[۰ :نارمم لآ 4 اوربا اونمآ نيذلا اهيا ايإ» : ىلاعت هللا لاق

 نامثع ةبحم ىف ىأ ۲٠١[« :نارمع لآ] ( اوطبارو ل رمع ةبحم ىف ىأ ۲٠١[ ٠ :نارمع لآ ( اورباصو إل

 كلذب ۲٠١[« :نارمع لآ] 4 م ترحلقت مکمل یلع ةبحم یف یآ ۲٠١ [٠ :نارمع لآ] 4 هلا اوقتاوإ

 ركب وبأ وه ۱(۰ :نیملا] ( نیتلاو $ : یلاعت هلوق یف :-امهنع هللا یضر - سابع نبا نع سواط لاق

 دبل اذهو إل نامثع وه r] :نینلا] € © نینیس روطر إل رمع وه “1 :نيملا] 4 © نوتيرلاو إل

 ىبنلا ىلع تأرق : بعك نب یب لاقو -نیعمجأ مهنع هللا یضر -یلع وه ٣[« :نينلا] € © نيمألا

 هللا نم مسق ١(۰ :رصسلا] € © رصعلاو إل : لاق اهريسفت ام هللا ىبن اي : تلقف رصعلا ةروس ةا

 :رمملا] € اونمآ نيذلا الإ لهج یبآ ۲(۰ :رصع) © رسخ یف ناسنإلا نإ راهنلا رخآب یلاعت
[rنامثع ٣[« :رصملا] قحاب اوصاوتو رمع ٣[« :رصملا] € تاحلاصلا اولمعو ل ركب وبأ  

 : یلاعت هلوق یف مهضحب لاقو بلاط یبآ نب یلع ۰ [۴ ::صسلا] ( © ربصلاب اوصاوتو ل

 آر ( نیتناقْلاو ] ركب وبأ ١۷[« :نارسع لآ ( نیقداًصلاو ظ دمحم «[۱۷ :نارمع لآ] ( نیرباّصلا ل
 لآ ( نيقفنملاو ل ءاشعلاو برغملا نيب ىلصي ىذلا وه ليقو عئاطلا : تناقلاو رمع « ١۷[ :نارمع

 وه رحسلاو بلاط یبأ نب یلع ۱۷(۰ :نارمع لآ] € © راحسألاب نيرفغتسملاو ]» نامثع « [۱۷ :نارمع

 انأ» :لاق ةَ ىبنلا نع ةرمج ىبأ نبال ىراخبلا حرش ىف تيأرو «قداصلاو بذاكلا رجفلا نيب ام

 ةنيدم انأو اهباب نامثعو ءايحلا ةنيدم انآو اهباب رمعو ةعاجشلا ةنيدم انأو ءاهباب ركب وبأو ءاخسلا ةنيدم

 جات ركب وبأ» : لاق زب ىبنلا نع دوعسم نبا نع سدورفلا باتك ىف تيرو «اهباب ىلعو ملعلا
 بيبط بلاط ىبأ نب ىلعو «مالسإلا ليلكإ نافع نب نامثعو مالسإلا ةلح باطخلا نب رمعو مالسإلا

 ىلعو اهفقس نامثعو ءاهناطيح رمعو اهساسأ ركب وبأو ملعلا ةنيدم انأ» رخآ ثيدح ىفو «مالسإلا

 «هلاصخ ضعب یف ههبشی یآ «هتمأ یف ریظن هلو الإ یبن نم ام» :لاق ای یبنلا نع سنا نعو «اهباب
 رخآ ثیدح یفو «یریظن یلعو نوراه ریظن نامثعو یسوم ریظن رمعو میهاربإ یبأ ریظن رکب وبأف
 نمو رمع ىلإ رظنيلف حون ىلإ نأ دارأ نمو قيدصلا ركب ىبأ ىلإ رظنيلف ميهاربإ ىلإ رظني نأ دارأ نم»

 ىبنلا نعو «ىلع ىلإ رظنيلف نوراه ىلإ رظني نأ دارأ نمو «نامثع ىلإ رظنيلف ىسوم ىلإ رظني نآ دارأ

 نعو «یدسج نم یحورک یلعو یدبکک نامثعو یناسلک رمعو یسأر نم ینیعک رکب وہآ» : لاق ھی
 ىف ةءارقلا لثمك رمع لثمو «ةالصلا نم ىلوألا ةريبكتلا لثمك ىتمأو ركب ىبأ لثم» :ةليىبنلا
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 ا ھا ر هو هرجا رک لف نکو عا لک وامس و والا

 ىنعي رفزأ كسم نم سرف ىلع ةمايقلا موي دري اهوبأ :لاق لاجرلا نمو :لاق ةشئاع : لاق كيلإ ءاسنلا

 لوقت امف :لاق بهشأ ربنع نم سرف ىلع ةمايقلا موي دري : لاق رمع ىف لوقت امف : لاق «هيف طلح ال

 ىمع نباو ىخأ : لاق ىلع ىف لوقت :لاق ضيبأ روفاك نم سرف ىلع ةمايقلا موي دري : لاق نامثع یف

 . ةنجلا قون نم ةقان ىلع ةمايقلا موي دري

 فيفخ خيش انآ هللا یین ای : تلقف مانملا ىف ةي ىبنلا تيأر : نیزر نب دمحم لاق :ةياكح

 كيلع :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «ىرمأ ىلع هب نيعتس ةسأو هب وعدأ ءاعد ىنملعف لايعلاريثك ةعاضبلا

E SAET DE SRL EE ER 

 ىبأ ةعبرألا ءالؤه بح ىلعو ةنسلاو مالسإلا ىلع تومت نأ دهتجاو :لاق مث «ةرخآلاو ايندلا كلم

 .ادبأ رانلا كسمت ال هنإف « ىلع اذهو نامثعاذهو رمعاذهو ركب

 اروتسم قبطلا ناكو بحت نم طعأ دمحم اي : لاقو ةنجلا نم حافت قبطب ليربج لزن :ةدئاف

 قيدصلا ركي ىبأل هللا نم ةيده هذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب اهيبناج ىلع ةحافت ذخأو هدي لخدأف

 نمحرلا هللا مسب اهيبناج ىلع ىرخأ ذخأ مث قيدنز وهف قيدصلا ضغبأ نم رخآلا بناجلا ىلعو

 ىف وهف رمع ضغبأ نم رخآلا بناجلا ىلعو «باطخلا نب رمعل باهولا هللا نم ةيده هذه ميحرلا
 نب نامثعل نانملا نانحلا هللا نم ةيده هذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب اهيبناج ىلعو ىرخأ ذخ مث رقس

 هللا مسب اهيبناج ىلعو ىرخأ ذخآ مث «نمحرلا همصخف نامثع ضغبأ نم رخآلا اهبناج ىلعو نافع

 اًيلع ضغبأ نم رخآلا بناجلا ىلعو بلاط ىبأ نب ىلعل «بلاخلا هللا نم ةيده هذه ميحرلا نمحرلا

 قلخ امل ىلاعت هللا نأ ليربج ىنربخأ ةي ىبنلا نعو « هيلع ىنثاو دمحم هللا دمحف ايلو هلل نكي مل

 اهترصعف هقلح ىف اهرصعأ نأ ىنرمأو ةنجلا نم ةحافت ذخآ ن ىنرمآ هدسج ىف حورلا لخداو مدآ

 نامشع ةعبارلا نمو رمع ةثلاثلا نمو ركب ابأ ةيناشلا نمو ىلوألا لا مخ هلا كا

 كتيرذ نم خايشأ ةسمحخ ىلاعت هللا لاقف مهتمركأ نيذلا ءالؤه نم بر اي : مدآ لاقف ءاّيلع ةسماخلاو

 الإ ةسمخلا خايشألا كئلوأ ةمرحب بر اي : لاق مدآ ىصع املف ىقلخ عيمج نم ىدنع مركأ ءالؤهو

 تحت دانم ىداني لإ یبنلا نع : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاقو « هيلع هللا باتف یلع تبت
 باہ یلع رکب یبأل :لاقیف ‹یلعو نامثعو رمعو رکب یہأب یتؤیف ب دمحم باحصأ نیا شرعلا
 دنع فق باطخلا نب رمعل لاقيو «هّللا ملعب تنش نم عنماو هللا ةمحرب تثش نم لخدأف ةنجلا

 امهسبلا هل لاقيو نيتلح نامثع ىسكيو هللا ملعب تش نم ففخو هللا ةمح رب تئش نم لقثف نازيملا

 ىبأ نب ىلع ىطعيو ضرألاو تاوامسلا قلخ تأشنأ نيح كل امهترخداو كيلع امهتعلخ ىنإف

 سانلا دز :لاقيف «ةنجلا ىف هديب هللا اهسرغ ىتلا ةرجشلا نم -مالسلا هيلع -ىسوم اصع بلاط

 لهأ مقيل دانم ىداني ىرخأ ةياور ىفو مهعنمي ىأ ضوحلا نع ةي دمحم باحصأ ضعب اهب دوذيف
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 نم لخدأف ةنجلا باب ىلإ بهذا ركب ىبأل : ىلاعت هللا لوقيف ىلعو نامثعو رمعو ركب وبأ موقيف هّللا
 تئش نم عنماو «تئش ٠ لاقيو تثش نم ففخو تئش نم لقثف نازيملا ىلإ بهذا رمعل : لاقيو :

 طارصلا ىلإ بهذا ىلعل : لاقيو تئش نم فرصاو تئش نم قساف ضوحلا ىلإ بهذا نامشمعل

 رمع بحأ نمو نيدلا ماقأ دقف ركب ابآ بحأ نم» :ٍةيب ىبنلا نعو تئش نم زوجو تثش نم سبحاف
 ةورعلاب كسمتسا دقف ايلع بحأ نمو «هّللا رونب رانتسا دقف نامثع بحأ نمو «ليبسلا حضوأ دقف

 .«ىقثولا

 مهللا : لقيلف اًماعط هللا همعطأ نم ي ىبنلا نع هجام نباو ىذمرتلاو دواد وبأ ىور :ةدئاف
 ام ملعأ ال ىنإف هنم اندوزو هيف انل كراب مهللا لقيلف اتبل هللا هاقس نمو هنم ريخ انقزراو هيف انل كراب

 ىنبل تابورشملا عفنأ وهو «بلحي نيح نبللا دوجأ نأ ملعاو نبللا الإ بارشلاو ماعطلا نع ىزجي

 ةبادلا ىف فلعلا رقتسا اذإ : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق «ةفولعملا نم ريخ ةيعارلا نبلو مدآ

 بهذيف اًئرف هلفسأو هبراش هب صغي ال اڌیذل یأ اًعئاس اتبل هطسوأو امد ہالعأ ریصیف اھتدعم هتخبط

 نبل نم عفنأو حصأ ءادوسلا ةأرملا نبلو شركلا ىف ثرفلا ىقبيو قورعلا ىلإ مدلاو عرضلا ىلإ نبللا

 نع ةكحلا عطقيو نوللا نسحي ركسلاب هبرشو اًطوعس عادصلا عفني ءادوسلا ةيراجلا نبلو ءاضيبلا

 ةيوادوسلا طالخألل ةيودألا لضفأ نم نبللاو نيعلا عجوو ةلزنلا نم عفني لسعلابو خياشملا نادبأ

 دبزلا عفانم نمو ًاليلق ربصي لب اعيرس ماني الو هدعب ًاليقث ئيش لكأي ال هبرش نمو «ساوسولا نم عفن

 بيلح نم برش نمو جاجدلا محشب وأ هب اهعضوم كلد اذإ ريخصلل نانسألا عولط لهسي هنأ ىرقبلا

 ‹نطبلا قلطيو ندبلا بصخي رقبلا نبلو «هجولا نم رافصلا علق ةيلاوتم مايأ ةثالث هبلح نيح رقبلا

 لاحتكالاو ءافش اهنإف رقبلا نابلأب مكيلع» رخآ ثيدح ىفو «رقبلا نابلأب ووادت» : لاق ةَ ىبنلا نعو

 . «نافجألاو نيعلا نم برجلا علقي تيزلاو نمسلاب

 بيلح نم نيلطرب ىرقب بيلح نم لطر عيب زوجيو ءرهاط ىمدآلاو لوكأملا نبل :ةلأسم
 عاب ولو ناسنج زعاملا وأ نأضلا نبل عم رقبلا نبل نأل سلجملا ىف ضباقتلاو ولحلا طرشب ءزعاملا

 نبلب رقبلا نبل عيب زوجي ال امك دحاو سنج امهنأل زجي ال نأضلا بيلح نم نيلطرب زعام بيلح لطر

 مهرودص ىف ام انعزتو ل : ىلاعت هلوق ىف سابع نبا لاقو «دحاو سنج امهنأل ًالضافتم سوماجلا
 وبأ سلجيف رمحأ توقاي نم ىسارك بصني ةمايقلا موي ناك اذإو دقح نم ىأ ٤۳(۰ :فارعالا] ( لغ نم

 ریطتف یسارکلا هللا رمأی مث یسرک یلع یلعو یسرک یلع نامثعو یسرک یلع رمعو یسرک یلع رکب
 رمع ىقسي ركب وأف تاساک عبرآب یتأی مث ءاضیب ةتوقاي نم ةميخ مهيلع لبستف شرعلا تحت ىلإ مهب
 اهجاومأب صحمتت نأ منهج هّللا رمأی مث رکب ابآ یقسی یلعو اّیلع یقسی نامثعو نامثع یقسی رمعو
 يج هللا لوسر باحصأ لزانم ىلإ نورظنيف مهراصبأ نع هللا فشكيف اهلحاس ىلع ضفاورلا فذقتف

 مهتعباتمب سانلا دعس نيذلا ءالؤه» :نولوقيف ةياور ىفو «هّللا مهدعسأ نيذلا ءالؤه» :نولوقيف
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 ركب ابأ بحأ نم حتافلا رهزلا ىف : لاق «ةمادنو ةرسحب منهج ىلإ نودري مث مهتفلاخمب نحن انيقشو
 هدحو ىلعل ابحم ناك نمو «ةثالثلا ءافلخلا عم ةنجلا لخدي نم عم وهف ايلع بحي وهف نامثعو رمعو

 . ةنجلا ىف ظح هل سيلف ةثالثلل اًضغبمو

 انآ اه :لاقف ركب وبأ نيأ : لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا ب ىبنلا دعص :سنأ لاق :ةياكح

 نيملسملا رشاعم هتوص ىلعأب لاقو هينيع نيب هلبقو هردص ىلإ همضف ینم ندا : لاقف هللا لوسر ای

 سانلا ىنبذك نيح ىنقدص ىقيدصو ىبحاص اذه راصنألاو نيرجاهملا خيش قيدصلا ركب وبأ اذه

 یف دلار ودنا نأ هللا ئ رمآ دلا اده سالا كحل وا يخ ناو نالا یو رط نی ئاواز

 هَللاو هللا ةنعل هضغبم ىلعف هلام نم الالب یل یرتشاو هلامو هسفنب یناساوو ةرخآلا یف ًالیلخو ایندلا
 دهاشلا غلبيلو قيدصلا ركب ىبأ نم أربتيلف ىنمو هللا نم ًأربتي نأ بحأ نمف ئرب هنم انأو «ئرب هنم
 اندف ىنم ندا : لاق هللا لوسر اي انآ اه :لاقو ءاًمئاق بثوف باطخلا نب رمع نيأ : لاق مث «بئاغلا

 خيش باطخلا نب رمع اذه نيملسملا رشاعم هتوص ىلعأب : لاقو هينيع نيب هلبقو هردص ىلإ همضف هنم

 رم ناك نإو قحلا لوقي ىذلا اذه هناسلو هبلق ىلع قحلا هللا لزنأ ىذلا اذه راصنألاو نيرجاهملا

 لوسر اي انأ اه : لاقف نافع نب نامثع نيأ :لاق مث ءىرب هنم انأو ءىرب هنم هّللاو هللا ةنعل هضغبم ىلعف

 خيش نامثع اذه نيملسملا رشاعم :لاقو هينيع نيب هلبقو هردص ىلإ همضف اندف ىنم ندا : لاق هللا

 ًدنسم هذختأ نأ هللا ىنرمأ ىذلا اذه ءامسلا ةكئالم هنم تيحتسا ىذلا اذهو راصنألاو نيرجاهملا

 نيآ لاق مث «نينعاللا ةنعلو هللا ةنعل هضغبم ىلعف اهايإ هتجوزل ةثلاث ىدنع ناك ولو ىتنبا ىلع اًتتخو

 «هينيع نيب هلبقو هردص ىلإ همضف اندف ىنم ندا : لاق هللا لوسر اي انأ اه : لاقف بلاط ىبأ نب ىلع

 نباو ىخآ اذه راصنألاو نيرجاهملا خيش بلاط ىبأ نب ىلع اذه نيملسملا رشاعم هتوص یلعأب لاقو

 فئادعأ ىلع هضرأ ىف هفيسو هللا دسأ اذه ینع بورکلا جرفم اذه یمدو یمحل اذه «ینتخو یمع

a CI 
 . بلاط یبأ نبا

 تلأس : سنأ لاق ةزعلا بر شرع نع -هنع هللا ىضر -كلام نب سنأ لس : ةداتق لاق :ةياكح

 ليئاكيم تلأس : ليربج لاقف ةزعلا بر شرع نع ليربج تلأس : لاقف ةزعلا بر شرع نع ل ىبنلا
 عيفرلا تلأس ليفارسإ : لاقف ةزعلا بر شرع نع ليفارسإ تلأس : ليئاكيم لاقف ةزعلا بر شرع نع

 فلأ ةئامشلث شرعلا نإ : لاقف ةزعلا بر شرع نع حورلا تلأس عيفرلا : لاقف ةزعلا بر شرع نع

 نوتس ةمئاق لك تحتو «ةرم فلآ نيتس ايندلا قابط ردق همئاوق نم ةمئاق لك ةمئاق فلآ نيتسو ةمئاق

 مهمهلأ دق نييبنلا الو مدآ قلح هللا نأ نوملعي ال ةرم فلأ نيتس سنإلاو نجلا نيلقفلا لثم ةمأ فلأ

 نبا نعو -نيعمجأ مهنع هللا ىضر -مهیبحمو یلعو نامثعو رمعو ركب یبأل اورفغتسی نآ یلاعت هّللا

 ال ميعنو ندع تانج ىلع مكلدأ الأ سانلا رشاعم : لاق هنأ ب ىبنلا نع -امهنع هللا ىضر -سابع
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 ركب وبآ هج ناکرأو هضرأ یف هللا ءادهش ةعبرألا بحب مكيلع : لاق هللا لوسر اي معن :اولاق لوزی

 -سنأ لاقو «ةكئالملا هتبحأو هللا هبحأ مهبحأ نمف مكبونذل ةرافك مهبح نإف ىلعو نامثعو رمعو

 ركب وبأ نمؤم الإ مهبحي الو قفانم بلق ىف مهبح عمتجت ال ةعبرأ» ةَ ىبنلا لاق : -هنع هللا ىضر

 .«ىلعو نامثعو رمعو

 ىنءاج تام املف ہراوج نم تلقتناف یصاعملا ریثک راج یل ناک : نیحلاصلا ضعب لاق :ةياكح

 هتيأرف «هتحتفف تبهذف نالف ربق ىلإ ىعم بهذا : لاقف «هلوط نم تفخف ةماقلا ليوط ليللا ىف لجر

 ةالص لك بقع : لوقأ تدك : لاق «ةماركلا هذه تلن مب :هل تلقف ءارضح ةضور ىف ريرس ىلع

 . مهبحب ىنمحراو ىلعو نامثعو رمعو ركب ىبأ نع ضرا مهللا

 -مهنع هللا ىضر -ةرشعلا بقانم :باب

 نب ىحي هقيفرو ةنجلا ىف ىلعو ءانأ هقيفرو ةنجلا ىف نامثعو حون هقيفرو ءةنجلا ىف رمعو -مالسلا
 نب دعسو ‹ ليعامسإ هقيفرو ةنجلا ىف ريبزلاو -مالسلا هيلع - دواد هقيفرو ةنجلا ىف ةحلطو ايركذ

 فوع نب نمحرلا دبعو ىسوم هقيفرو ةنجلا ىف ديز نب ديعسو ناميلس هقيفرو ةنجلا ىف صاقو ىبأ

 ديس انأ ةشئاع اي :لاق مث «سيردإ هقيفرو ةنجلا ىف حارجلا نب ةديبع وبأو ىسيع هقيفرو ةنجلا ىف
 ةنجلا ىف شيرق نم ةرشعا :لاق هيي هنعو «نينمؤملا مأ تنأو نيقيدصلا لضفأ كوبأو نيلسرملا

 ءايح مهدشأو رمع هللا نيد ىف مهاوقأو ركب وبأ ىتمأب ىتمأ فأرأ :ةلَغ ىبنلا نعو «ءالؤه ركذو

 صاقو ىبأ نب دعس ناک امشیحو رییزلاو ةحلط یراوحو یراوح یبن لکلو «ىلع مهاضقأو نامثع

 هللا نيمأو ‹نمحرلا راجت نم فوع نب نمحرلا دبعو ‹نمحرلا ءابحأ نم ديز نب ديعسو هعم قحلاف

 دقف مهضغبأ نمو اجن دقف مهبحأ نمف ةيواعم ىرس بحاصو رس ىبن لكلو «حارجلا نب ةديبع وبأ
 .كله

 دحأ موي ةي ىبنلا هبقلو ملسأ ةيفص همأو دمحم وبأ هتينك : -هنع ىلاعت هللا ىضر -ةحلط

 اهرتشا رئبب قدصت هنأل ضايفلا ةحلط ةريشعلا ةوزغ ىفو دوجلا ةحلط نينح مويو «ريخلا ةحلط

 ةحلط اي رشبأ» :لاقو ‹ حيبصلا حيلملا حيصفلا ةَ ىبنلا هاعدو «مهاقسو مهمعطأفاروزج رحنو

 ترضح : ةحلط لاق ««نيبرقملا ناويد ىف كمسا تبث دقو «رخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا رفغ دقف

 هرهش اذه بلطملا دبع نبا :لاق دمحأ نمو : تلق دمحأ رهظ له : لاقف اًبهار تيأرف ىرصب قوس

 لاق «هيلإ قبست نأ كايإف خابسو لخن ىلإ رجاهيو مرحلا نم هجرخم ءايبنألا رخآ وه هيف جرخي ىذلا
 دقو ةوبنلا ىعدا هللا دبع نب دمحم نأ ىنوربخأف ةكم ىلإ ًاعرسم تعجرف هلاق ام ىبلق ىف : ةحلط
 هعبتا :لاقف بهارلا لاق امب هتربخأف معن :لاق ءادمحم تعبتا هل تلقف ركب ابأ تیأرف ةفاحق نبا هعبتا
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 ملو بهارلا هلاق امبو ةحلط مالسإب ةي ىبنلا حرفف : لاق ةحلط ملسأف قحلا ىلإ وعدي هنإف ةحلط اي
 دليوخ نب لفون امهطبر املسأ امل امهنأل نانيرقلا : ركب ىبألو هل لاقيو ةحلط ةيلهاجلا ىف همسا لزي
 : لوقيو «مالسلا كئرقي ليربج اذه ةحلط اي» :لب ىبنلا لاق ءىلاعت هللا امهاجن مث دحاو لبح ىف

 موي كاري ال هنأ ىنربخي ليربج اذه» : ةياور ىفو اهنم كيجنأ ىتح ةمايقلا موي لاوهأ ىف كعم انآ

 لتق ىربطلا بحملا لاق «ةعازخ نم لجر وهف 'تاحلطلا ةحلط امأو «هنم كذقنأ الإ لوه ىف ةمايقلا

 . نيثالثو عبرأ ةئس -هنع هللا ىضر -ةحلط

 ةمع بلطملا دبع تنب ةيفص همأو هللا دبع ىبأب ىنكيو -هنع هللا ىضر -ماوعلا نب ريبزلا
 هتخأو بئاسلا هوخأ هاقيقش ملسأو «نينس نامث نبا ليقو ءةنس ةرشع تس نبا وهو ملسأ ي ىبنلا

 ىف ىأ مالسإلا ىف اًميس لس نم لوأ ريبزلاو «بنيزو نمحرلا دبع هيبأل هاوخأ ملسأو «ةبيبح مأ

 ىبنلا هجو نع بذي موي سلجو مالسإلا ناكرأ نم نكر ماوعلا نب ريبزلا :يَ ىبنلا لاقو هللا لبس

 ررش كهجو نع بذأ ىتح ةمايقلا موي كعم انأ لوقيو مالسلا كئرقي ليربج :لاقو ظقيتساف ل
 .ةنس نوتسو عبس هرمعو نيثالثو ثالث ةنس ريبزلا لتق منهج

 ثراحلا دبع لبقو ةبعكلا دبع ةيلهاجلا ىف همسا ناك : -هنع هللا ىضر -فوع نب نمحرلا دع

 نعو فوع نب دوسألا هقيقش نعو -هنع هللا ىضر -نمحرلا دبع ة4 ىبنلا هامسف رمع دبع ليقو
 مالسإلا ىف ةنس نيتسو ةيلهاجلا ىف ةنس نيتس شاع فوع نب ننمحو فوع نب هللا دبع هيبأل هيوخأ

 اهلمحف «فوع نب نمحرلا دبعل ماشلا نم ةراجتب ةلفاق تدرو : -امهنع هللا ىضر - سابع نبا لاق

 نمحرلا دبع ئرقأ :لوقيو مالسلا كئرقي ىلاعت هللا نإ هللا ىبن اي : لاقو «ليربج لزنف ةي ىبنلا ىلإ
 ىلصي ىتح ىبن ضبق ام :لاقو «كوبت ةوزغ ىف هفلح ةي ىبنلا نأ هلئاضف نمو ةنجلاب هرشبو مالسلا

 لوأ ىف سانلاب نمحرلا دبع ىلصف ءوضولاب لغتشا دق يب ىبنلا ناكو هتمأ نم حلاص لجر فلخ
 نيملسملا تاداس نم ديس فوع نب نمحرلا دبع : ب ىبنلا لاقو ءهعم ةعكر ةي ىبنلا كردأف تقولا

 ا اميلا ق وأ فرع و نم لاد او د لا ا ن فرع ن لا یب

 .اًيدح نيتسو ةسمخ ىورو «ضرألا

 قلطنا :الاقف ناظيلغ ناظف ناكلم ىنءاجف ىلع ىمغأ : فوع نب نمحرلا دبع لاق :ةياكح

 ايلخ :لاقف ءزيزعلا ىلإ همصاخن : الاقف نيأ ىلإ :لاقف كلم امهيقلف نيمألا زيزعلا ىلإ كمصاخن

 . هديبع نيب قرفي ال هعضاوت نم ناکو همأ نطب یف ةداعسلا هل تقبس نمم هنإف هنع

 اهب عقو ءابولا نأ مهغلبف ماشلا ىلإ رمع عم اوهجوت امل ةباحصلا نإ :ىراخبلا حيحصص ىفو

 عقو ءابولا متعمس اذإ» : لوقي ب ىبنلا تعمس : نمحرلا دبع لاقف ءهمدعو عوجرلا ىف اوفلتخاف

 . (هنم رارف اوجرخت الف اهب متنآو ضرأب عقو اذإو هيلع اومدقت الف
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 .«ءابولا نم ىفوع هيبجاح ىلع طشملا رمأ نم» ةي ىبنلا نع :ىلوألا :دئاوف

 فطلأ لزت مل اًميطل اي مهللا «ءاعدلا اذه هملعف ىبنلا لجر ًأرف ميظع ءابو ةرهاقلاب عقو :ةيناثلا

 وأ مه هباصأ نم : ىعفاشلا لاقو «قاو فنك هل ىقاب دمص مويق ىح لزت مل فيطل كنإ لزن اميف انب

 1o] :ءارسإلا] & لن قحلابو هاتلزنأ قحْلابو  تارم عبرأ همانم نم موقي نيح موي لك ارقيلف مقس

 حح ج : فورحلا هذهو همسا فورح بتك نم ةيفنحلل تافنصملا ضعب ىف تيأر :ةثلاشلا

 . ىلاعت هللا نذإب نيع الو ةهاع الو ةفآ هبيصت ال هنإف هسأر ىف اهلعجو ش سرردد

 مهيلع قدصتف رانيد ةئامعبرأ هلف ردب باصحأ نم ناك نم : فوع نب نمحرلا دبع لاق :ةياكح

 هصيمق بتك ىتح اذك نالفلو اذك نالفل بتك ليللا هيلع نج املف فلأ نيسمخو ةئامب كلذ ىف

 ليربج لزن ةَ ىبنلا فلخ حبصلا ىلص املف ءارقفلل هبتك الإ ءىش هلام نم كرتي ملو «هتمامعو
 وهو كتقدص هللا لبق دق هل لقو مالسلا ىنم نمحرلا دبع ئرقأ :لوقي ىلاعت هللا نإ دمحم اي :لاقو

 نمحرلا دبع قتعأو ةنجلاب هرشبو «هيلع باسح الو ءاشي ام هلام ىف عنصيلف هلوسرو هللا ليكو

 دنع نفدي نأ ةشئاع هترمأف فلآ ةئامعبرأب تعيبو نينمؤملا تاهمأل ةقيدحب ىصوأو ةبقر فلأ نيثالث
 ىلإ نفد تام نم نأ دهع نوعظم نب نامثع نيبو ىنيبو كتيب كيلع قيضأل تنك ام : لاقف ةي ىبنلا

 ةأرما لك تثروف تاجوز عبرأ كرتو يب ىبنلا نبا ميهاربإ ةبق ىف نامثع ربقو هربق نوكيف هبحاص ربق

 .ةنس نيعبسو سمخ نبا وهو نينامثو ىدحإ ةنس تام املأ نينامث

 هيوخأ نعو -هنع هللا ىضر -قاحسإ ىبأب ینکیو : -هنع هللا یضر-صاقو یبا نب دعس

 -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق « ةنس ةرشع عبس نبا وهو دعس ملسأ ريمعو رماع هيوبأل
 «تنك ثيح نيدلا رصان تنأ دعس اي» : لاق مث «سراف فلأب صاقو ىبأ نب دعس دعي» ب یبنلا

 سمخ ةنس ىف كلذو ءلاجرلا قانعأ ىلع لمحف ةنيدملا نم لايمأ ةرشع ىلع قيقعلاب تام
 ىور هيب ىبنلا جاوزآ هيلع ىلصو ةرشعلا نم تام نم رخآ وهو «ةنس نوتسو عضب هلو نيسمخو
 . اٹیدح نیعبسو ثیدح یتئام

 لفون نب ديز هيبأ نعو -هنع هللا ىضر -روعألا ىبأب ىنكيو : -هنع هللا یضر _دیز نب دیعس

 تلزن .اهودبعي نأ ٠١ :رمزلا) & توغاّطلا اوبنتجا نيذلار ] : ىلاعت هلوق لزن «هريغو ىدحاولا لاق

 م یبنلا نم دعس ہدلو بلط یبن الو باتک ریغب مهاده لفون نب دیزو رذ یبأو یسرافلا نامیلس یف

 تناك ديعس تخأ ةكئاع تنبو هدحو ةمأ ةمايقلا موي ثعبي هنإ لاقو هل رفغتساف ديز هيبأل رفغتسي نأ

 مث اهقلطف ءاهقالطب ركب وبأ هرمأف داهجلا نع هتلغشف ركب ىبأ نب هللا دبع اهجوزتف تملسأ ةليمج
 ىلإ لمحو قيقعلا ضرأب ديعس تام «فوخلا باب ىف هنايب مدقتو اهتعجارمب هوبأ هرمأف اتايبأ دشنأ

 . اًيدح نيعبرأو ةينامث ىورو «نيسمخ ةنس اهب نفدو ةنيدملا
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 هتينكو ارماع مالسإلاو ةيلهاجلا ىف همسا لزي مل - هنع هللا ىضر -حارجلا نب رماع ةديبع وبأ

 تاميدقلا تائيسلا اورداب هباحصأل لاق ناسيب روبقب هربقو ردب موي ارفاك هابأ لتق «ةديبع وبأ

 قوف تلعل ةنسح لمع مث ءامسلا ن نيبو هنيب ام ةئيسلا نم لمع مكدحأ نأ ولف «تاثداحلا تانسحلاب

 رادلا هذه نأ ىنمتأ : لجر لاقف ءاونمت هباحصأل -هنع هللا ىضر -رمع لاقو «اهرهقت ىتح هتائيس

 ءهَللا ليبس ىف هقفنأ ؤلؤلو رهاوج ةءولمم اهنأ ىنمتأ : رخآلا لاقو هللا ليبس ىف هقفنأ اًبهذ تلم

 -رمع ةفالخ ىف ةرشع ىنامث ةنس تام حارجلا نب ةديبع ىبأ لثم الاجر ةءولمم اهنأ ىنمت : لاقف

 نرعاطلا :ةباصلا ضش لاق ساره نوعاط ىف ةنس سخت او يلام ئا وهو ةع هللا يقر
 . مكلبق نيحلاصلا تومو مكبر ةمحرو مكيبن ةوع

 نوكيال هباصأف هنم رف نمامأ هيلع ربص نمل الإ ةداهش نوعاطلا نوكيال . :ملعلا لهأ لاق

 . ملعأ هّللاو «ةرشعلا بقانم ىف ةرضنلا ضايرلا ىف ىربطلا بحملا هاكح ءاديهش

 -اهنع هللا ىضر -ءارهزلا ةمطاف بقانم :باب

 ىلع َرعأ تنأو «كنم ىلإ بحأ ىه لاق «ةمطاف مأ كيلإ بحأ انآ هّللا لوسر اي : ىلع لاق
 -یلعف ىلاعت هللا نم ةزعلاو رثأ ةبحملا ىف هل عبطلا نأل اهل قرأ ىنإ هانعم : ىذابالكلا لاق اهنم

 هللا نإ» . :ةيج ىلا لاقو «رثأ ةزعلا ىف عبطلل سيلو خام ىبنلا دنع اهنم اردق لجأ -هنع هللا ىضر

 نع -امهنع هللا ىضر -سابع نبا نعو رانلا نم قتعأ مهبحأ نمو اهيدلوو ةمطاف ىتتبا مطف ىلاعت

 تيبلا لهأ اوبحمو ءاهرامث نيسحلاو نسحلاو اهحاقل ىلعو اهلمح ةمطافو ةرجش انأ» يب ىبنلا

 دقف نمو رمقلاب كسمتيلف سمشلا دقف نم رخآ ىفو اًقدص اًقدص اقح اًقح ةنجلا ىف انلكو اهقاروأ

 سمشلا ان» : لاقف كلذ نع لئسف «نيدقرفلاب كسمتيلف ةرهزلا دقف نمو «ةرهزلاب كسمتيلف رمقلا

 ىلع اي» :ٍةينب ىبنلا نعو سئارعلا ىف هركذ «نيسحلاو نسحلا نادقرفلاو ةمطاف ةرهزلاو رمقلا ىلعو

 نم نصخغب قلعت نمف اهناصغأ نيسحلاو نسحلاو اهعرف تنأو اهلصأ انأ ةرجش نم تنأو انأ تقلخ
 فلخت نمو ملس اهبكر نم حون ةنيفس لثم ىتيب لهأ لثم» : لاق الب ىبنلا نعو «ةنجلا لخد اهناصغأ
 نأل موجنلاب مههبش «متيدتها مهتيدتقأ مهيأب موجنلاك ىباحصأ لاق» :ةي هنعو ؟رانلا ىف جز اهنع

 لاوهأ نم ةاجنلا ىلع ليلد ةباحصلا بح كلذك موجنلاب الإ ةاجنلا ىلع لدتسي ال رحبلا بكار

 تام دمحم لآ بح ىلع تام نمو اًتمؤم تام دمحم لآ بح ىلع تام نم» :ٍةيت هنعو ةمايققلا

 هللا حتف دمحم لآ بح ىلع تام نموةنجلاب توملا كلم هرشب دمحم لآ بح ىلع تام نمو ادیهش
 الأ ءةمحرلا ةكئالمل ارازم هربق هللا لعج دمحم لآ بح ىلع تام نمو «ةنجلا ىلإ اًباب هربق ىف هل
 ىلإ فزي دمحم لآ بح ىلع تام نمو الأ ةعامجلاو ةنسلا ىلع تام دمحم لآ بح ىلع تام نمو

 نيب بوتكم مايقلا موي ءاج دمحم لآ ضغب ىلع تام نمو الأ ءاهتيب ىلإ سورعلا فزت امك ةنجلا
 لآ ضغب ىلع تام نمو الأ ارفاك تام دمحم لآ ضغب ىلع تام نمو الأ «هَّللا ةمحر نم سيآ هينيع
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 موي ىلإ هعابتأو هنيد لهأ هلآ نأ مدقتو ىروشلا ةروس ىف ىبطرقلا هاكح «ةنجلا ةحئار مشي مل دمحم

 ضعب ىف ىنالیجلا رداقلا دبع خيشلا لاقو هريغ هراتخاو باوصلا ىلإ برقآ وهو ىرهزألا لاق ةمايقلا
 .دمحم لآ نم یقت لک لاق كلآ نم :ل یبنلل لیق : هظعو سلاجم

 نعو «دمحم لآ ضغاب نعلا مهللا هحايص ىف لوقي جات هسأر ىلع ريغص ريط ربنقلا :ةدئاف

 اي ةالصلا لوقيو رجفلا ةالصل جرخ اذإ ةمطاف باب ىلع رمي ةي ىبنلا ناك -هنع هللا ىضر -سنأ

 سجرلا : مهضعب لاق «اريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكب بهذي نأ هللا ديري امنإ تيبلا لهأ
 . ساندألا نم صلختلا ريهطتلاو لخبلاو عمطلا وه

 مايق ىف ةبيهلاو ةيصعملا ىف لذلاو ةعانقلا ىف زعلا ةسمخ ىف ةسمخ ىلاعت هللا عضو :ةفيطل

 نسحلاو ةمطاف تيبلا لهأ :هريغو ىبلكلا لاق « عمطلا كرت ىف ىنخلاو عئاج نطب ىف ةمكحلاو ليللا
 اب ىبنلا لخد امل هريغو ىفسنلا لاق «طقف يي ىبنلا جاوز مه :هريغو سابع نبا لاقو «نيسحلاو

 نم ةحافت -مالسلا هيلع -ليربج ذخآأ اهبقانم ىف هركذ مدقملا ةجيدخ رصق ىأر جارعملا ةليل ةنجلا

 ةد اه لمحت ا اهن لحب امت هللا ناف ةحافلا هذه لك دمج اي لاق و ا رمقلا رج

 اهتعضو املف ءرهشأ ةعست ةنجلا ةحئار تدجو اهنع هللا ىضر -ةمطافب ةجيدخ تلمح املف لعفف

 الك هللا لوسر لاق تربك املف ةمطاف لبق ةنجلا ىلإ قاتشا اذإ ةَ ىبنلا ناكف اهيلإ ةحئارلا تلقتنا

 كئرقي ىلاعت هللا نإ : لاقو مايألا ضعب ىف -مالسلا هيلع - ليربج هءاجف ؟نمل ةيروحلا هذه ىرت اي»

 ليفارسإ بطاخلا ةنجلا ىف اهمأ رصق ىف اهنطوم ىف ةمطاف دقع ناك مويلا : كل لوقيو مالسلا

 هللا ىضر -سنآ لاق .٠-هنع هللا یضر -یلع جوزلاو «ةزعلا بر یلولاو دوهشلا لیئاکیمو لیربجو
 ةمطاف كجوز دق ىلاعت هللا نأب ىنربخأ ليربج اذه ىلعل لاق اذإ دجسملا ىف ةَ ىبنلا امنيب -هنع

 توقايلاو ردلا مهيلع ىرشنا نأ ىبوط ةرجش ىلإ ىحوأو كلم فلأ نيعبرأ اهجيوزت ىلع دهشأو

 ىلحلاو توقايلاوردلا قابطألا ىف نطقتلي نيعلا روحلا تردتباف مهيلع ترشنف للحلاو ىلحلاو

 كجوز دق ىلاعت هللا نإف نسحلا ابأ اي رشبأ» : لاق ةياور ىفو « ةمايقلا موي ىلإ هنوداهتي مهف للحلاو

 ىف هلبق ىرأ مل ىنيتأت نأ لبق ءامسلا نم كلم ىلإ طبه دقلو ضرألا ىف كجوزأ نأ لبق ءامسلا ىف
 ةراهطو لمشلا عامتجاب رشبأ دمحم اي كيلع مالسلا : لاقف «ىتش ةحنجأو ىتش هوجوب هلثم ةكئالملا

 نذأي نأ ىبر تلأس دق شرعلا مئاوق دحأب لكوملا كلملا انآ دمحم اي :لاق كاذ امو : تلق ءلسنلا

 ىلع لیربج لزن یتح همالک مت امف كل كبر ةمارك نع كربخي ىرثآ ىلع لیربج اذهو كتراشبب ىل

 «رونلاب نابوتكم نارطس اهيف ءاضيب ةريرح ىدي ىف عضو مث هللا لوسر اي كيلع مالسلا : لاقو هرثأ
 هتلاسرب كثعبو هقلخ نم كراتخاف ضرألا ىلإ علطا ىلاعت هللا نإ : لاقف  طوطخلا هذه ام : تلقف
 اذه نم ليربج اي : تلقف ةمطاف كتنبا هجوزف اًبحاصو ريزو اخأ كل راتحاف : اًيناث اهيلإ علطا مث

 ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نإو بلاط ىبأ نب ىلع بسنلا ىف كمع نبا نيرادلا ىف كوخأ لاقف ؟لجرلا
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 امك للحلاو ىلحلا نم كيلع ام ىرثنا نأ ىبوط ةرجش ىلإو ىنيزت نأ روحلا ىلإو ىفرخزت نأ نانجلا

 نع اهلآسف كبت ىبنلا ىلع نميأ مأ تلخد : -امهنع هللا ىضر -هّللا دبع نب رباج لاق «مدقت

 كجيوزت تركذتف ركسلاو زرلا اهيلع رشنو هتنبا جوز دق راصنألا نم لجر ىلع لخد :تلاقف كلذ

 جوز امل ىلاعت هللا نإ ةلاسرلاب ىنصخو ةماركلاب ىنشعب ىذلاو :لاقف ءاًميش اهيلع رثنت ملو ةمطاف
 نأ نانجلا رمأو ليفارسإو ليئاكيمو ليربج مهيف شرعلاب اوقدحي نأ نيبرقملا ةكئالملا رمأ ةمطاف يلع
 مث «تنغف ىنغت نأ رويطلا رمأ مث «تصقرف صقرت نأ اهرمأ مث نيزتت نأ نيعلا روحلاو فرخزتت

 توقايلا عم رضخألا دجربزلا عم ضيبألا ردلا عم بطرلا ؤلؤللا مهيلع رشنت نأ ىبوط ةرجشرمأ

 كيلع ام ىرثنا نأ اهيلإ هللا ىحوأو جارعملا ةليل «ىهتنملا ةردس دنع جاوزلا ناك ةياور ىفو «رمحألا

 مالسلاو ةالصلا امهيلع مدآب ءاوح جيوزت :لصف
 مدآ هللا قلخ امل هريغو ىئاسكلا لاق -امهنع هللا ىضر -ىلعب ةمطاف جيوزتب هيبشت عون هيفو

 روحلا نيب ءاوح تراصف ءاروح نيعبس نسح اهعدوأو ةنجلا ىف وهو ءءاوح رسيألا هعلض نم قلخ
 اهرهم ىدؤت ىتح :هل ليقف ءاهيلإ هدي دم ظقيتسا املف اًمئان مدآ ناكو بكاوكلا نيب رمقلاك نيعلا

 -مدآ ناکو اهنید ملاعم اهملعت یتح : لیقو «تارم ثالث دمحم ىلع ىلصت نأ :لاق ؟وه امو : لاق

 رون ناكو «سمشلا عاعش بلخي نميألا هدخ نأ ىتح لامكلاو نسحلا نم هللا هعدوأ -مالسلا هيلع
 مدآ رظن املف هيف -مالسلا هيلع -فسوي ناكو «رمقلا ىلع بلغي رسيألاو نميألا هدخ ىف ةي دمحم

 كنم نسحأ اًقلخ قلخ ىلاعت هّللا نأ ىرأ ام ءاوح اي : لاق «مدآ هجو یف ءاوح ترظن ءاوح هجو یف

 نم ارصق امهل حتفاو ىلعألا سودرفلا ىلإ مدآو ءاوح ديب ذخ ليربج ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف «ىنمو

 نم ةضور ىف دجربزلا ةمئاوق ىلع روفاكلا نم ةبق هيف رمحألا توقايلا نم رصق باب حتفف روصقلا
 عاعشو رون اهل ةيراج هيلع ردلا نم همئاوق بهذلا نم اريرس ىأرف « ةبقلا باب ليربج حتفف نارفعز
 اي :مدآ لاقف «ةليمج ةروص هيلع هنم نسحأ مدآ ري مل رهاوجلاب عصرم بهذ نم جات اهسأر ىلعو
 اي :ىلاعت هللا لاقف اهلعب نوكي نم بر اي : لاق ةي دمحم انيبن تنب ةمطاف : لاق ةروصلا هذه نم بر

 باش هيلع بهذ نم ريرس اهيفروفاكلا نم ةبق هيف ىأرف هل حتفف توقاي نم رصق باب حتفا ليربج
 امهل له براي :لاقف بلاط ىبأ نب ىلع اهلعب اذه : لاقف «-مالسلا هيلع -فسوي نسحك هنسح

 ؤلؤللا نم رصق باب حتفف ؤلؤللا نم رصق باب حتفي نأ -مالسلا هيلع - ليربج ىلاعت هللا رمأف ؟دالوأ
 ىلإ مدآ عجرف امهنع هللا ىضر -نيسحلاو نسحلا و لا س ا اا

 ركسلاو زوللا رثن راصف ةنجلا راثن ةكئالملا امهيلع ترن ءاوحب ىلاعت هللا هجوز املف هعضوم

 ىلع مهضعب رثؤي ال رثانلا نأ فرع اذإ الإ ىلوأ هكرتو هطاقتلا زوجيو ءلالح كلذ وحنو بيبزلاو
 ءاوهلا نم هذخأ هركيو «هدصقب هباوث ىف عقو نإو هكلم هذخأ نمو هتءورم ىف هطاقتلا حدقي ملو ضعب
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 ةنجلا قون نم ةقان ىلع ءاوح تبكرو -مالسلا هيلع - مدآ اهبكرف رهوجلا نم ةقان ىلاعت هللا رمأ مث
 عاونأ نم ةمئاق ةئامعبس هل ريرسب اذإو ندع ةنج تلخد ىتح امهلئامشو امهناميأ نع ةكئالملاو

 ءاوحو مدآ لزنف مركلا ةبقو ةمحرلا ةبقو نارفغخلا ةبقو ناوضرلا ةبق بابق عبرأ ريرسلا ىلعو رهاوجلا
 جوز دق هللا انإ تاوامسلا لهأ اًيدانم ىدانو ةمحرلا ةبق ىلإ لوحت مث ةنجلا نم هكاوفب امهل ءىج دقو

 باب نم مدآ طبه قبس ام هللا ملع ىف قبس املف ةرجشلا هذه الإ ةنجلا ىف ام امهل حابأ دقو ءاوحب مدآ

 ليباهب ءاوح تلمح راربألا عيبر ىف لاق ةدايزب فوخلا باب نم سيلبإو ةمحرلا باب نم ءاوحو ةبوتلا

 هّللاو ءايندلا ىف هتخأو ليباقو ةرجشلا نم لكألا لبق ملأ الو محو ريغب امهتعضوو ةنجلا ىف هتخأو

 .ملعأ

 لجو زع ىبر تلأس : لاق ة4 ىبنلا نأ تبث دق ةرضنلا ضايرلا ىف : ىربطلا بحملا لاق :ةدئاف
 ىف هرهاص نميف ةتباث نوكت نأ وجرأو :ىربطلا لاق ء«هترهاص وأ ىنرهاص ادحأ رانلا لخدي ال نأ

 امهبكرأ -امهنع هللا ىضر -ىلَع ىلع ةمطافب فافزلا ةليل ناك املف ةمايقلا موي ىلإ هتيرذ نم دحأ
 ءانثأ ىف ناك املو اهقوسي ةت ىبنلاو اهدوقي نأ ىسرافلا ناميلس رمأو ءابهشلا هتلغب ىلع ت ىبنلا

 ىبنلا لاقف ءةكئالملا نم املأ نيعبسب -مالسلا هيلع -ليربج اذإف ةبجو عمس ذإ قيرطلا ىف امهريس

 ريبكتلا راصف ةكئالملاو ليئاكيمو ليربج ربكف اهجوز ىلإ ةمطاف فزن انئج :اولاق مكتطبهأ ام» ةت

 : ليربج لاق ةمطاف اًيلع جوزأ نأ ىنرمأ امل ىلاعت هللا نأ : ةياور ىفو «ةليللا كلت نم سئارعلا ىلع

 اهفوقس لعجو «بهذلاب ةدودشم ةتوقاي ةبصقو ةبصق لك نيب ؤلؤللا نم ةنج ىنب دق ىلاعت هللا نإ
 بهذ نم ةنبلو ةضف نم ةنبل اًقرغ مهيلع لعج مث توقايلاب ةللكم تاقاط اهيف لعجو رضخأ دجربز
 ىلع لعجو «راهنألاب اهفحو اهيحاون نم عبنت اتويع اهيف لعج مث دجربز نم ةنبلو توقاي نم ةنبلو
 ةرد نم ةكيرأ ةبق لك ىف لعجو رجشلا عاونأب اهفحو بهذلا لسالسب تبعش دق رد نم اًبابق راهنألا
 لوح بوتكم ناترجشو ناتيراج باب لك ىلع باب ةئام ةبق لكل نارفعزلاب اهضرأ شرفو «ءاضيب
 دةمطافو لعل نلاعت هللا اهانب ةنجلا هذه لاقف ةلجلا هذه نمل ليربج اي اقف ىسركلا ةيآ ببقلا
 دنع عمتجت نأ ةكثالملا رمأ ىلاعت هللا نإ :-مالسلا هيلع -ليربج لاق ةياور ىفو -امهنع هللا ىضر

 رولا تلا

 ‹«رضخأ دجربز نم نکرو «رمحأ توقاي نم نكر ناكرأ ةعبرآ ةعبارلا ءامسلا نإ :ىفسنلا لاق

 . بهذ نم نکرو «ةضف نم نكرو

 تطبهف ةبعكلا ءازإب رومعملا هل لاقي تيب ايندلا ءامسلا ىف لب ىبنلا نع :سئارعلا ىفو

 «رومعملا تيبلا باب ىلع ةماركلا ربنم بصني نأ ناوضر ىلاعت هللا رمأو ىلعألا قيفرلا نم ةكئالملا
 تجتراف هلهأ وهامب هيلع ىنثأو هللا دمحف «ءربنملا ىلع دعصي نأ ليحار هل لاقي اكلم رمأو

 ىتمأ ةمطافب اًيلع تجوز ىنإف حاكنلا ةدقع دقعا نأ هيلإ ىلاعت هللا ىحوأو ءارورسو احرف تاوامسلا
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 ىبر ىنرمأو «ةريرحلا هذه ىف مهتداهش تبتكو ةكثالملا تدهشآأو تدقعف ىلوسر ةن دمحم تنب
 بحملا لاق ء«نانجلا نزاخ ناوضر ىلإ اهعفدأو ضيبأ كسم متاخب اهمتخأو كيلع اهضرعأ نأ

 هباذع نم بوهرملا هتردقب دوبعملا هتمعنب دومحملا هلل دمحلا» : لاقف ةي ىبنلا بطخف : ىربطلا

 مهزعأو هماكحأب مهزيمو هتردقب قئالخلا قلخ ىذلا هتمكحب هضرأو هئامس ىف هرمأ ذفانلا هتوطسو

 ارمأو اًقحال اًبيس ةرهاصملا لعج هتمظع تلاعتو كرابت هللا نإ هتلمو اإ دمحم هببنب مهمركأو هنيدب

 هلعجُف ارش ءاَْلا نم لح ىذا وهو إل لئاق نم زع لاقف «ماثألا هب مزلأو ماحرألا هب جشو اًتضرتفم

 هتردقب یرجی هزاضقو هئاضقب یرجی نأ هللا رمأف ۰۰4 :ناترفلا] € © اریدَق كبر ناکو ارهصو ابن

 تب ةمطاف جوز نآ نئرما یلاعت هللا نإ ت تات لجآ للو لا رد لکو ردن اضن لکل
 لاقف «كلذب ىضر نإ ةضف لاقثم ةئامعبرأ ىلع هتجوز دق ىنأ اودهشاف بلاط ىبأ نب ىلعب ةجيدخ
 ريثكلا امكنم جرخأو امكيلع كرابو امكدج دعسأو امكلمش عمج : لاقف هللا لوسر اي تيضر : ىلع

 .«بيطلا

 وهو هتانبو ةه ىبنلا جاوزآ قادص ىلع قادصلا ىف دازي ال نأ نسي : ةضورلا ىف لاق :ةلأسم

 دنعو «هعيب حصيام نيمامإلا دنعو قادصلا لقأو هجاوزأ بقانم ىف هفالخ مدقتو «مهرد ةئامسمخ

 رشع ةعبرأب مهرد لك ىعرشلا مهردلا مهردلاب دارملاو مهارد ةرشع ةفينح ىبأ دنعو رانيد عبر كلم
 . اًطاریق

 متيتاو ظ :ىلاعت ةلرقل ءال زوهم ىف ةالاعنلا زرجت الاف للا همر ت ئزازلا لاق

 ىلع هيفةالاغملا نع -هنع هللا ىضر -رمع ىهنو اًنيش هنم اوذخأت الف [۲۰ :ء] ( اراطنق نهاد
 نم هقفأ ءاسنلا : -هنع هللا ىضر -لاقف ةيآلا تأرقو انعنمت تنأو انيطعي هللا : ةأرما تلاقف ربنملا

 ةعافش اهقادص نوكي نأ ةي ىبنلا -اهنع هللا ىضر -ةمطاف تلأس : ىفسنلا لاق «ىهنلا عجرو رمع

 الإ مكنَم نإو ] : ىلاعت هلوق لزن املو ءاهقادص تبلط طارصلا ىلع تراص اذإف ةمايقلا موي هتمأل

 ةمطاف اوربخأف مهبجي ملف كلذ نع هولأسف هتمأ ىلع مومهملاك اهي ىبنلا راص ۷١[« :ميرم] ( اهدار
 الإ مکنَم نو : یلاعت هلوقب اهربخاف كيكبي ام هللا لوسر ای : تلاقف ۇپ یبنلا ىلإ تءاجف كلذب
 خيش اي تلاقو -هنع هللا یضر -قیدصلا رکب یبآ یلأ تهجوتو اریٹک ءاکب تکبف )ادرار
 ةمأ خويشل ءادف نوكت نأ كل لهف اهدراو الإ مكنم نإو ةي دمحم هيبن ىلع هللا لزنأ دق نيرجاهملا
 تلأس مث معن :لاق دمحم ةمأ بابشل ءادف نوكي نأ ايلع تلأس مث معن : لاق رانلا نم ةي دمحم

 ءادف اهسفن تلعج مث معن :الاقف ءرانلا نم لي دمحم ةمأ لافطأل ءادف نوكي نأ نيسحلاو نسحلا

 لق كل لوقيو مالسلا كئرقي هللا نإ دمحم اي لاقو -مالسلا هيلع -ليربج لزنف ي دمحم ةمأ ءاسنل

 . ةمطاف هبحت ام كتمآب لعفأ نإف ىنزحت ال ةمطافل
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 نع لب ىبنلا اهلأسف ءاهسرع ةليل تكب -اهنع هللا ىضر - ةمطاف نأ قئاقحلا ىف تيأر :ةفيطل
 ىلع لوقي نأ تيشخف ةليللا هذه ىف ىرقف ىلإ ترظن نكلو ايندلا بحأ ال ىنإ ملعت :تلاقف كلذ
 نم ةأرما تجوزت كلذ دعب مث ءايضرم اًيضار لزي مل ايلع نإف نامألا كل : ىبنلا لاقف تئج ءىش ىأب

 تنب ىلإ رظنن نأ ديرن نلق مث نهبايث رخفأ نسبلف اهسرع ىلإ ناسقلا تعدف لاملا ةريثك تناكو دوهيلا
 نهنيب تسلجو اهرازإب ترزتاو اهتسبل املف ةنجلا نم ةلحب ليربج لزنف اهنوعدف اهرقفو دمحم

 نيأ نم : نلقف ىبأ نم : تلاق ؟ةمطاف اي اذه نيأ نم : ءاسنلا تلاقف «راونألا تعملف «رازإلا تعفرو

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشن : نلقف ةنجلا نم : تلاق ؟ليربجل نيأ نم :نلقف ليربج نم :تلاق ؟كيبأل

 نأ ىزوجلا نبا ركذو «هريغ تجوزت الإو هعم ترمتسا اهجوز ملسأ نمف : هللا ل وسر امم نار

 ا

 لزن فافزلا برق املف ديدجلا هيلإ تعفدف ء[١۹ :نارمع لآ] © نوُبحت امم اوقفت ىح ربا اوات
 ا رار ی ا ی یا ن ر ا ر ا ا

 هللا لوسر اهفل هب ءاج ىذلا صيمقلا اهسبلأو مالسلا اهغلب املف رضخألا سدنسلا نم ةنجلا بايث نم

 تسلج املف «راصبألاب صيمقلا رون ذخأي ال ىتح ةحنجأب -مالسلا هيلع -ليربج اهفلو ةءابعلاب
 عفرو هحانج -مالسلا هيلع -ليربج عفر جارس ةمطاف عمو ةعمش ةدحاو لك عمو تارفاكلا نيب

 نم رفكلا جرخ تارفاكلاراصبأ ىلع رونلا عقو املف برغملاو قرشملا تقبطأ دق راونألاب اذإو ةءابعلا

 ةمطافب اّيلع ب ىبنلا جوز امل -امهنع هّللا ىضر -سابع نبا نعو « نيتداهشلا نرهظأو نهبولق
 لعجف ضرألا لهأ نم راتخا ىلاعت هللا نأ نيضرت امأ» : لاقف «ريقف لجرب ینتجوز لوسر ای :تلاق

 .«كلعب رخآلاو كابأ امهدحأ نيلجر

 e لاقف ءةمطاف ىلع لحد ةيَي ىبنلا نأ :ءايحإلا ىفو

 تقذ ام هّللاوف یعزجت ال :لاق مث 5 ىبنلا ىكبف عوجلا ىنرض دق ةعجو تحبصأ دق لاو :تلاقف

 ةرخآلا ترثآ نكلو «ىنمعطأل هللا تلأس ول كنم هللا ىلع قلخلا مركأل ىنإو مايأ ةثالث ذنم اًماعط

 ىعنقاف ةرخآلاو ايندلا ىف اديس كتجوز دقل هّللاوف ىرشبأ لاقو ءاهبكنم هديب برض مث ايندلا ىلع
 ةيسآ :لاقف نارمع ةنبا ميرمو نوعرف ةأرما ةيسآ نيأ :تلاق ءةنجلا لهأ ءاسن ةديس كنإف كمع نباب

 . (كملاع ءاسن ةديس تنو اهملاع ءاسن ةديس ميرمو ءاهملاع ءاسن ةديس

 نم دانم ىدان ةمايقلا موي ناك اذإ» :لاق ب ىبنلا نع : -هنع هللا ىضر -ىراصنألا بويأ نعو

 خيب دمحم تنب ةمطاف رمت ىتح مكراصبأ أوضغو مكسوؤر اوسكن عمجلا لهأ اي شرعلا نانطب
 اهعمو رمتف باذعلاب هيلع هللا ىضق دقو «هنع وفعتف اهب قلعتيف نيسحلا لتاق اهاري ال ىتح :ليق
 . عماللا قربلاك نيعلا روحلا نم ةيراج فلأ نوعبس
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 هللا ىضر - : ةشئاعل ةمطاف تلاق نيح ىضاقلا لاق : صئاصخلا ىف نقلملا نبا لاق :ةلأسم
 امأو نيلوقت امكف ايندلا ىف امآ : ةشئاع تلاقف « هللا لوسر نم ةعضب ىنأل كنم لضفأ انأ : -امهنع
 ىضر -ةمطاف تتكسف نيتجردلا نيب لصفلا ىلإ ىرظناف ةجرد ىف ا ىبنلا نم نوكأف ةرخآلا ىف

 نبا لاق «كسأر نم ةرعش ىنتيل اي تلاق اهسأر تلبقو ةشئاع تماقف باوجلا نم ارجع -امهنع هللا

 مد اهل ىرأ ملف نسحلا اهدلوب ةمطاف تلبقأ :ءامسأ تلاق ٠ ليضفتلا بجوي ال اذهو :نقلملا

 ةرهطم ةرهاط ةمطاف نأ تملعأ» :لاقف سافن الو ضيح نم امد ةمطافل ىرأ مل هللا ىبن اي : تلقف
 . ا هدالوأ رغصأ یهو

 مث مساقلا ىبأب هريغل ةينكتلا زوجي الو ىنكي هبو ةوبنلا لبق دلو مساقلا مهلوأ :ىئالعلا لاق

 اك ىبنلا هيلإ اهدرف ملسأ مث كرشلا ىلع هتكرت ترجاه املف عيبرلا نبا اهلاخ نبا اهجوزتف بنيز

 تام رهاطلا رخآلاو بيطلا نيبقلب بلطملا دبع ة4 هدالوأ نمو ديدج دقعب ليقو لوألا دقعلاب

 ةيطبقلا ةيرام نم ميهاربإو -مهنع هللا ىضر -ةجيدح نم مهلكو ةمامأو ةيقرو موثلك مأو ةكمب اريغص
 سمخبب ةوبنلا لبق -اهنع هللا ىضر -ةمطاف تدلو ةمهملا لوصفلا ىف لاق اًرهش رشع ةينامث شاع

 دعب «ةرشع ىدحإ ةنس ناضمر ىف ةنس نيرشعو نامث تنب ىهو تتام تيبلا ىف ینبت شیرقو نینس

 : ىفسنلا لاق -نيعمجأ مهنع هللا ىضر -ىلع رمأب اًمامإ ركب وبأ اهيلع ىلصو رهشأ ةتسب ب ىبنلا
 اي كيلع مالسلا : تلاقف « ربيخ نم اهباصأ ىتلا ءابصعلا ب ىبنلا ةفان اهتبطاخف اليل ةمطاف تجرخ

 ىتح اهرجح ىف اهسأر تلعجو ةمطاف تكبف هيلإ ةبهاذ ىنإف كيبأ ىلإ ةجاح كلأ هللا لوسر تدب
 اهقطنف رثأ اهل اودجي ملف ماي ةثالث دعب اهنع اوفك مث اهتنفدو ةءابع ىف اهتنفكف « ةعاسلا كلت ىف تتام

 تنكف دوهيلا لجرل تنك هّللا لوسر اي : تلاق اهيبألو اهل الإ قطنت مل اهنإف اهتمارك ضعب نم اهل
 اهوبرقت ال ًاضعب مهضعب عابسلا ىدان ليللا ناك اذإو ةي دمحمل كنإف ىلإ تابنلا ىدانيف ىعرأ جرخأ

 هنيمي نع نسحلاو لب ىبنلا تيأرف ىتيب اًموي تلخد :ههجو هللا مرك ىلع لاق 5 دمحمل اهنإف
 الو هناسل ةمطافو نازيملا اتفك امتنأ نيسح اي نسح اي» :لاقف «هيدي نيب ةمطافو هراسي نع نيسحلاو

 مث «ةعافش امكمإلو نامامإلا امتنأ «نيتفكلا ىلع الإ ناسللا موقي الو ناسللاب الإ ناتفكلا لدعت

 نبا لاق «ةمايقلا موي اهلهأ نيب ةنجلا مسقتو مهروجأ ىفوت تنأ نسحلا ابأ اي : لاقو ىلإ تفتلا

 انبر نإ اولاقو اسمش هونظف رون مهيلع عطس ذإ مهميعن ىف ةنجلا لهأ امنيب -امهنع هللا یضر -سابع

 نالا تق رشاد ناکا لغو طا هده نار ر لر اروم الو اس اف نورا لوق

 .امهکحض رونب

 اذإ ًارقيلو سيمخلا موي اهبلط ىف ركبيلف'ةجاح دار نم ىلع لاف # ىبنلا نع :ىلوألا :دئاوف

 ايندلا جئاوح ءاضق اهيف ةحتافلاو ردقلا ةليل ىف هانلزنأ انإو نارمع لآ رخآو ىسركلا ةيآ هلزنم نم جرخ

 .ةرخالاو
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 ضرألا برو عبسلا تاوامسلا بر مهللا ىلوق ةمطاف اي» ل لاق ملسم حيحص ىف :ةيناثلا

 روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا لزنم ىونلاو بحلا قلاف ءىش لك برو انبر ميظعلا شرعلا برو
 رخآلا تنأو ءىش كلبق سيلف لوألا تنأ هتيصانب ذخآ تنأ ءىش لك رش نم كبذوعأ ءناقرفلاو

 نيدلا انع ضقا ءىش كنود سيلف نطابلا تنأو «ءىش كقوف سيلف رهاظلا تنأو ءىش كدعب سيلف

 .«رقفلا نم اننغأو

 : لاقف داهجلا هتلأسف هلضف ركذو داهجلا ىف ىبنلا بغر -اهنع هللا ىضر -ةمطاف تلاق :ةثلاثلا

 ىف لوقيو «نيتدجس رتولا بقع دجسي ةنمؤم الو نمؤم نم ام ريثك هرجأو ريسي ءىش ىلع كلدأ ال»
 ءاهلك هبونذ هل هللا رفغي ىتح هسأر عفري ال تارم سمح حورلاو ةكئالملا بر سودق حوبس هدوجس
 هاطعأو رتولا ةالص باب ىف ثيدحلا اذه ركذ امل ةيناخ راتتلا ىف دازو «اديهش تام هتليل ىف تام نإو

 ةبقر ةئام قتعأ امنأكو «تانسحلا نوبتكي كلم فلأ هل هللا ثعبيو ةرمع ةئامو ةجح ةئام هللا

 . ملعأ ىلاعت هّللاو «ىسركلا ةيآ نيتدجسلا نيب ًأرقيو هءاعد هللا باجتساو

 -امهنع هللا ضر -نيسحلاو نسحلا بقانم :باب

 4 © ناي ال خزرب امهتيب © نايلي نيرحبلا جرم : یلاعت هلوق یف :نیرسفملا ضعب لاق
 نم زجاح امهنيب -هنع هللا ىضر -ىلع نم ةوتفلا رحبو ةمطاف نم ةوبنلا رحب ىأ ٠۱۹ ۲١[ :نمحرلا]

 نسحلا ناجرملاو ؤلؤللا امهنم جرخي ةمطاف ىلع ىلع ىغبي الو ىلع ىلع ةمطاف ىغبت الف .ىوقتلا

 رحبو ءامسلا رحب ىأ نيرحبلا جرم-امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق -امهنع هللا ىضر -نيسحلاو
 ةسمخلا ةمطاف دالوأ لوأ نسحلا ناكو اًولؤل اراص ضرألا ىلع ءامسلا رحب ءام عقواذإف «ضرألا

 تدلو موثلك مأب ةانكملا ىرغصلا بنيزو ىربكلا بنيزو اًطقس ناك «نسحملاو نيسحلاو نسحلاو

 : لاقف -امهنع هللا ىضر -ىلع نم رمع اهبطخ ىراخبلا حرش ىف ىوامربلا لاق لڳ یبنلا ةايح یف
 كل ليق ىذلا دربلا اذه رمعل ىلوق اهل لاقو دربب اهوبأ اهثعبف اهتكجوز دقف اهتيضر نإف كيلإ اهثعبأ
 ىلع هدي عضو مث هنعو -كنع هللا ىضر -تيضر هل ىلوق رمع :لاق كلذ تلاق املف هنع ىبأ

 ىنتشعب تلاقو «اهيبأ ىلإ تعجر مث كفنأ ترسكل نينمؤملا ريمأ كنأ الول اذه لعفت :تلاق ءاهقاس

 . كجوز هنإ ةينب اي :لاقف ءوس خيش ىلإ

 لاق ءةرجهلا نم ثالث ىف ناضمر نم ىناثلا فصنلا ىف نسحلا دلو :ىربطلا بحملا لاق

 -ةملس مأو سيمع تنب ءامسألل ة4 ىبنلا لاق ةمطاف ةدالو ترضح امل : -هنع هللا ىضر -ىلع
 هنذأ ىف امیقآو «ینمیلا هنذآ یف انذأف اًح راص لهتساو اهدلو عقو اذإف اهارضحأ» :-امهنع هللا ىضر

 .اتسح ب ىبنلا هامس عباسلا مويلا ناك املف «ناطيشلا نم مصع الإ هلثمب كلذ لعفي ال هنإف «ىرسيلا

 «هدج الإ هيمسي ام لاقف همس ىلعل» لَ ىبنلا لاق نسحلا ةمطاف تدلو امل :ىفسنلا لاقو



 ةر رملا اذه كني للا نأ ديم ا: لاقو ليري اج ير ةت قال تك ام ىلا لاقف

 . نیسح هانعمو ریبس نوراه نبا مساب همس كل لوقيو دولوملا اذهب كئنهي ر

 ءانيس روط نم جرخي ناكو ليدنق فلأ ةليل لك سدقملا تيب ىف جرسي ناک : بهر لاق : ةظعوم

 ءامسلا نم ءاضيب ران لزنت تناكو دحأ هسمي نأ ريغ نم ليدانقلا ىف عقي ىتح ريعبلا قنع لثم تیز

 ةليل الجعتساف ايندلا رانب العشي ال نأ ارم دق اناكو نوراه دالوأ ريبسو ريس ديب ليدانقلا اهب جرسف

 ىنم ىخأ دالوأ ةلزنم تملع دق ىهلإ اي :لاقف «كلذ ىسوم غلبف رانلا امهقرحأف ايندلا رانب اجرساف

 لاقو « ىناصع نمو یئداعأب لعفأ فیکف یئایلوأ نم یناصع نمب لعفآ اذکه هیلإ یلاعت هللا یحوأف

 O E E ا

 بهذ نم رصق ىلإ امهب ىتآو ليربج امهءاجف نيسلاج ءاوحو مآ ناك «[۳۷ :ةرقلا] i هبر

 ةمطاف ةروص اهيف رون نم ةبق ريرسلا ىلعو رمحأ توقايلا نم ريرس هيف رضخأ درمز نم هتافرش ةضفو
 اهرون نم ءاوح تبجعتف رون نم قوط اهقنع ىفو ؤلؤل نم ناطرق اهينذأ ىفو جات اهسأر ىلعو
 اهوبأ جاتلاو ةمطاف :لاق ؟ةروصلا هذهام :لاقف «ءاوح نسح یسن یتح اهرون نم مدا بجعتو

 نم ةبوتكم ءامسأ ةسمخ دج وف ةبقلا ىلإ هسأر مدآ عفرف نيسحلاو نسحلا ناطرقلاو اهجوز قرطلاو

 ذهو نسحملا انأو ةمطاف هذهو رطافلا انآأو ىلعاذهو ىلعألا انأو دمحم اذهو دومحملاانأ روتلا

 املف اهيلإ جاتحت كنإف ءامسألا هذه ظفحا مدآ اي : ليربج لاقف «نيسحلا اذهو ناسحإلا ىنم نسحلا

 نسحلاو ةمطافو ىلعو دمحم قحب براي لاقو «ءامسألا هذهب اعد مث ماع ةئامثلث ىكب مدآ طبه

 ىنتلأس ول مدآ اي هیلإ هللا یحوأف یتبوت لبقتو یل رفغا نسحم ای رطاف ای یلعأ ای دومحم ای نیسحلاو

 كناحبس تنأ الإ هلإ ال هبر نم مدآ اهاقلت ىتلا تاملكلا : بهو نع .ىئاسكلا لاق :ةدئاف

 هبونذ نم جرح هدوجس یف اهلاق نم نیباوتلا ريخ اي ىلع بتف یسفن تملظو ءوس تلمع كدمحبو

 هاور «اًتيسح بحأ نم هللا بحأ نيسح نم انأو ىنم نيسح» ةع ىبنلا نعو ءهمأ هتدلو مویک

 لاقو «ةليل نيسمخب نسحلا ةدالو دعب نيسحلاب ةمطاف تلمح ةمهملا لوصفلا ىف لاق -مهنع هللا

 .دحاو رهط الإ امهنيب نکی مل هریغ

 ةيراجلاك ةدحاوب ةئسلا لصأ لصح نإو نيتاشب مالغلا نع قعي نأ نسي :ىسلوألا :ناتلاسم

 ناتخلل ةبسنلاب ةعبسلا نم ةدالولا موي بسحيو ةدالولا نم عباسلا موي راهنلا لوأ حبذت نأ بحتسيو

 ةقيقع كيلإو كلو كنم مهللا هللا مسب اهحبذ دنع لوقي نأو «فيرشلا دلوملا ىف مدقت قرفلاو



 448 ىناثلا ءزجلا - سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن £4۸

 هّللا ىلإ ءامسألا بحأ امهنأل نمحرلا دبع وأ هللا دبعب عباسلا موي دولوملا ىمسي نأ بحتسيو «نالف

 ةضف وأ ابهذ هتنزب قدصتيو اهحبذ دعب عباسلا موي هسأر قلحي نأ نسيو هلبف ةيمستلاب سأب الو ىلاعت
 . غولبلا دعب هسفن نع قع ي ىبنلا و غولبلا ىلإ رخأت ال نكلو ةعبس نع ريخأتلاب ةقيقعلا توفت الو

 . ةمايقلا موي هل عفشي مل هدلو نع دلاولا قعي ملاذإ :دمحأ مامإلا لاق :ةظعوم

 ىلع برضلا ملأ قوف هملأ نأل نينس رشع لبق هناتخ ىف عباسلا موي هناتخ بحتسي :ةيناشلا
 مايأ ةعبسل قاحسإ ميهاربإ نتخ :لوحكم لاقو نينس رشع دعب الإ اهيلع برضيالو «ةالصلا
 : كلامو ةفينح وبأ لاقو غولبلا دعب نيمامإلا دنع بجاو ناتخلاو ةنس ةرشع عبسل ليعامسإو

 نسحلا بطخ -هنع هللا یضر -بلاط یب نب ب ىلع تام امل : ةمهملا لوصفلا ىف : لاق هبابحتساب

 مل الجر ةليللا هذه ىف ىلاعت هللا ضبق دقل : لاق مث ةي دمحم هدج ىلصو هيلع ىنثأو هللا دمحف

 هتیارب ههجوی ناکو هلامو هسفنب هیقیف ی یبنلا عم دهاجی ناک نورخآلا هكردي ملو نولوألا هقبسي

 نبا انآ ريذنلا ريشبلا نبا انآ : لاق مث «سانلا ىكبو هراسی نع لیئاکیمو هنیمی نع لیربج هفنتکیف
 انأ ريهطت مهرهطو سجرلا مهنع هللا بهذأ ىذلا نبا انآ هنذإب هّللا ىلإ ىعادلا ربأ انآ رينملا جارسلا

 ارجأ هيلع مكلأسأ ًال لف : لجو زع لاقف «هباتك ىف مهتدومو مهتبحم یلاعت هللا ضرف تیب لهآ نبا

 نيملسملا رشاعم لاقف : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاقف «[۲۳ :یروسلا] ( ٰیبرقلا ىف ةدوملا ًالإ
 سائلا ىلع دسفيل ةرصبلاو ةفوكلا ىلإ لسرأف ةيواعم كلذ غلبف سانلا هعيابف هوعيابف مكيبت نبا اذه

 مهرد فلآ ةئام كلذ ىلع تذخأو مسلا هتجوز نسحلا تقسو هللا رمأ دفن ىتح ناك ام ناكف رمألا

 ىلإ رمألا ملسأ نأ دعب اهجوزتب ضري ملو اهنم رفن مسلاب نسحلا لتق املف ءاهجوزتي نأ ديزي اهدعوو
 ةمطاف هتدج دنع عيقبلاب نفدو ةنس نوحبرأو عبس رمعلا نم هلو نيسمخ ةنس نسحلا تامو ةيواعم

 رمعلا نم هلو نيتسو ىدحإ ماع مرحملا رشاع ةعمجلا موي نيسحلا لتقو هريغو ىفسنلا لاق دسأ تنب

 ىف الإ نوكي ال فوسكلا نإ نيمجنملا لوق لطبف هتوم موي سمشلا تفسكو ةنس نوسمخو تس

 . نيرشعو عسات وأ نيرشعو نماث

 دبعم مأ اهتلاخ ةميخ ةه ىبنلا لزن :تلاق «سراحلا تنب دنه دنع :راربألا عيبر ىف تيأرو

 ةرجش مظعأك تحبصأف ةميخلا بناج ىلإ ةجسوع ىف جمو ضمضمت مث هيدي لسغف ةكتاع اهمساو
 ميقس الو ىورالإ نآمظ الو «عبش الإ عئاج اهنم لكأ ام ربنعلا ةحئارو درولا نول ىف رمثب تءاجو

 اهقرو طقس موي تاذ انحبصأف ةكرابملا اهيمسن انكف اهنبل رثك الإ ةاش الو ريعب اهقرو لكأ الو ىفش الإ
 نم كوش تاذ تحبصأ ةنس نيثالث دعب مث تام دق ىبنلا نأب ربخلا ءاجف كلذ نم انعزفف اهرمث رغصو

 مث اهقروب عفتنن انكف كلذ دعب ترمثأ امف ىلع تومب ربخلا ءاجف اهتجهب تبهذو اهالعأ نمو اهلفسأ

 هللا یضر -نيسحلا لتقب اهقرو ربخلا ءاجف اهقرو طقسو اهلصأ نم عبني مدلاو موي تاذ انحبصأ

 . بيطلا ريثكلا امهنم هللا جرح دقل هّللاوف بيطلا ريثكلا امكنم هللا لعج ةمطافو ىلعل ىبنلا لاق -هنع
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 رشعدحأ هريغ لاقو « تانب نامتو اکذ رشع ةسمح سخن دال و“ :بابحأل عمحمع ىف لأق

 . روكذ تسو تانب عبرأ دالوأ ةرشع نيسحلل ناكو  رقابلا ىلع نب دمحم مأ ىهو ةدحاو تنب مهيف

 ةديسلا دلاو نيدباعلا نيزب بقلملا ايلع تدلوف ىر تدب م هيرجب يسحلا ىست :ةغيطل

 تانب ههجو هللا مرک ىلع لاقف نهعيب دارأف رمع ىلإ نهب د ءىج ةثالثلا ىرسك تانب نأ كلذو ةسيفن

 رکب یہا نبدمحمل ةدحاو نيسحلا هدلول ةدحاو بهرف نهنمت هاطعأف نهموقف نعبيال كولملا

 رخآ ىف لاملا سشب» :ةي ىبنلا نعو «اًملاس هل تدلوف رمع نب هللا دبعل ةدحاوو مساقلا هل تدلوف
 . نيطايشلا ترثك مادخلا ترثك اذإ دهاجم لاقو «كيلامملا نامزلا

 بحأو ىنبحأ نم لاقو ‹نيسحلاو نسحلا ديب >: ىبنلا ذحأ -هنع هللا یضر “ےس ںآ :ۃدئاف

 . ةمايقلا موي ىتجرد ىف ىعم ناک امهابأو نیذه

 اًحتف نسحأ ىطخ امهنم دحاو لك لاقو نيحول ىف نيسحلاو نسحلا بتك ىس لذ .ةنيط

 ليربج الإ امهنيب مكحيال : لاقف ءاهدج ىلإ مكحلا تعفرف ةمطاف ىلإ مكحلا عفرف امهيبأ ىلإ امك

 ةنجلا نم ةحافت ذخ ليربج اي : ىلاعت هللا لاقف «نيملاعلا بر الإ امهنيب مكحي ال ليربج : لاقف

 فص ىئ رك ىلاغت هللا لاق اهاقلا املف نسخا رهف طخ ىلع تغفو نمف نيحوللا ىلع اهجترطاو

 ةنجلا نم ةحافتب ليربج لزنو نيسحلا طخ ىلع رخآلا فصنلاو نسحلا طخ ىلع اهفصن عقوف
 امهعد : ليربج لاقف ءامهنم دحاو لك اهبلطف نيسحلاو نسحلا هدنعو .: ىبنلا ىلإ اهاقلأو

 خلا امهدحأ بلغي ملف نسحلا عم ىبنلاو نيسحلا عم ليربج ناكف اهذخآ بلغ نمف ناعراصتي

 ق نيسحلاو نسحلا نإ هللا لوسر اي : ةمطاف تلاق «مايألا ضعب ىفو ىرخأ ةحافتب امهيلع لزنف

 عج دق نيقناعتم نيمئان امهدجوف ناكملا كلذ ىلإ ىبنلا ماقف ءامهعضومب ملعأ الو ىنع اباغ

 .قتاع ىلع امهدحأ ىبنلا لعجف اهبتناف ىبنلا امهلبقف امهقوف رخآلاو امهتحت هيحانج دحأ كلملا

a E 
 مكلدأ الأ نيملسملا رشعم اي : لاق دجسملا لخد املف نابكارلا معنو امهتيطم ىطملا معن : ىبنلا لاقف

 ةجيدخ امهتدجو هللا لوسر امهدج نيسحلاو نسحلا : لاق « معن :اولاق ةدجو ادج سانلا ريخ ىلع

 الأ ةمطاف امهمأو ىلع امهوبأ نيسحلاو نسحلا : لاق معن :اولاق امأو ابأ سانلا ريخ ىلع مكلدأ الآ

 ئناه مأ امهتمعو رفعج امهمع نيسحلاو نسحلا :لاق «معن :اولاق ةمعو امع سانلا ريخ ىلع مكلدأ

 لوسر نبا مساقلا امهلاخ نيسحلاو نسحلا :لاق «معن :اولاق ةلاخو الاخ سانلا ريخ ىلع مكلدأ الأ
 ةت هللا لوسر تنب بنيز امهتلاخو هللا

 ناسح دنع ريخلا اوبلطا # ىبنلا نع هللا دبع نب رباج نع بابحألا عمجم ىف تيأر .ةمنان
 .هوجولا
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 ءايبنألا رشاعم دانم یدانیف دحاو دیعص یف ءایبنألاو انآ رشحأ زب ىبنلا نع :راربألا عيبر ىفو

 . (ةنجلا حير نم دلولا حير» :لإ ىبنلا نعو نيسحلاو نسحلا ىدلوب انأ ترختفاف او خافت

 ايندلا ىف دلولا» :زايب ىبنلا نعو «ةنجلا نم ناحير دلولا» :يب ىبنلا نع :راربألا عيبر ىفو

 نمو لقثم وهف ناتنب هل ناک نمو بعتم وهف تنب هل ناک نم: یبنلا نعو «رون ةرخآلا ىفو رورس
 «بابحألا عمجم ىف لاق «هعبصأب راشأو ةنجلا ىف ىعم هنإف هونيعأ هللا دابع ايف تانب ثالث هل ناک

 . «ةجرد ةلبق لكب مكل نإف مكدالوأ ليبقت نم اورثكأ» :اب ىبنلا نعو

 -هنع هللا ىضر -سابعلا بقانم :باب
 -مالسلا هيلع -ميهاربإل ىنب ىلاعت هللا نإ : لاق ىلب : لاق مع اي كرشبأ الأ» :ةاإي ىبنلا لاق

 نيب تنأف ءارمح ةتوقاي نم ارصق كل ىنبو ءاضيب ةتوقاي نم ارصق ىل ىنبو «ءارضخ ةتوقاي نم ًارصق
 اذه نإ مهللا :لاقو ةلمشب مهاطغف مهب هعبتف كينبب ىنعبتا مع اي» :اًموي ی هل لاقو «لیلخو بیبح

 نیمآ لاق الإ ردمو باب یقب امف ةلمشلا هذهب مهترتس امک رانلا نم مھرتساف یترتعو یتیب لھأو یمع
 نم» ي ىبنلا لاقو «مهبحأ نملو سابعلا دلولو سابعلل رفغا مهللا» :ةب ىبنلا لاقو «نيمآ نيمآ

 ىري ناك ةي ىبنلا نإ سانلا اهيأ : ربنملا ىلع -هنع هللا ىضر -رمع لاق «یناذآ دقف یمع یذآ

 هوذختاو همع ىف ةي هللا لوسرب سانلا اهيأ اودتقاف همخفيو همظعيو هدلاول دلولا ىري امك سابعلا
 ىضر -سابعلا تام حيحص ثيدحلا اذه ىربطلا بحملا لاق « مكب لزن اميف ىلاعت هّللا ىلإ ةليسو

 مالسإلا ىف كردأ ةنس نيثالثو نامث نبا وهو نيثالثو عبرأ ةنس ليقو «نيثالثو نيتنثا ةنس -هنع هللا

 ىفو هلل دمحلاو هربق ترز دقو -ىلاعت هللا همحر -هفلؤم لاق « عيقلاب نفدو ةنس نيثالثو نيتنثا

 . ملعأ هّللاو ءاًضيأ هربق ترز دقو عيقبلاب هربق امهنع هللا ىضر -سادرم نب سابعلا ةباحصلا

 -هنع هللا ضر -ةزمح بقانم :باب

 هل ناكو «فيرشلا دلوملا ىف مدقت امك ةعاضرلا نم هوخأو همأ مع تنب نباو ب ىبنلا مع وهف

 ملسأ سابعلاو «ملسأ ةزمحو ًارفاك تام بلاط وبأ ةعبرأ مهنم مالسإلا كردأ امع رشع ىتنثا ةي

 ملو منص ىزعلاو ىزعلا دبع همسا نأل كلذب ىلاعت هللا هانك انس مهربكأ وهو اًرفاك تام بهل وبأو
 ناكو ىندألا ىلإ ىلعألا نم هَّللا هطحف ةينكلا نم فرشأ مسالا نألو «منصل هباتك ىف ةيدوبعلا فصي

 نيتينكلا دحأ ىلع هيوبأ قافتا عم ءايضلا ىبأب وأ رونلا ىبأب هلامج ةرثكل هومسي نأ نوديري هلهأ
 ةوبنلا نم ةيناثلا ةنسلا ىف ةزمح ملسأ ىنكملا قباطتل ىلوألا ةينكلا امهتنسلأ ىلع ىرجأو امهفرصف

 ىننلا هيلع دري ملف هاذآو هبسف يب ىبنلا دجوف افصلاب لهج وبأ رمف ديصلا ىف ناك هنأ همالسإ ببسو
 سوقلاب هسأر برضف لهج ابأ ىتأو بضغف ةيراجلا هتربخأ ةزمح ءاج املف عمست ةيراج كانهو

 مالسإب دمحم نع شيرق تعفرف دمحم لوقيامك انأو هنيد ىلع انأو ادمحم بستأ لاقو «هجشو
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 دف نية رمح ةعباسلا ءامسسلا ىف هللا دنع توتكم هئ هديب ىسقل ىذلاوا :ةي ىبنلا لاق ةزمح

 -هنع هللا ىضر -ةريره وبأ لاقو «ةزمح ىمامعأ ريخ :ل لاقو «لوسرلا دسأو هللا دسأ بلطملا

 ًالوصو تنك دقل معاي هللا كمحر : لاقو اٌریشک ءاکب یکب هب لثم دق يب ىبنلا هآرو ةزمح لتقامل

 نإو ظ ناكم ىف هيلع لزنف مهنم نيعبسب نلهأل موقلاب هللا ىنرفظأ نأل هللا وف تاريخلل ًالوعف محرلل
 :زلإ ىبنلا لاقف ٠٠٠[« :لسسلا] ( ©0 نيرباصلل ريخ وهل متربص نئلو هب متبقوع ام لشمب اوبقاعف متبقاع
 ًرهش نيثالثو نينثا سأر ىلع دحأ ةوزغ ىف -هنع هللا ىضر -هلتقم ناکو «هنیمی نع رفکو ربصأ لب»

 .ةنس نيسمحخو عست نبا وهو ةرجهلا نم

 اماركإو فرش هللا اهداز ةموحرملا ةمألا هذه لئاضف :باب

 مهخيراوتو مهنامسأب ءايلوألاو ءاملعلا نم اهيف نم ضعب ركذو
 -مالسلاو ةالصلا مهيلع -سايلإو رضخلاو ىسيعو ىسومو ميهاربإ ركذو

 لاق «[٠؛۴ :ةرغبا] 4( سالا ىلع ءادهش اونوكت اطسو ةَمأ مكانلعج كلذكو ل : ىلاعت هللا لاق

 ىأ تقلخ ىأ تجرخأ ١٠١[« :نارمع لآ] ( سانلل تجرخأ ةمُأ ريخ متنک 8 : یلاعت هلوق یف یزارلا

 رمأ نم» :ةيي ىبنلا لاقو «هّللاب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت مكنأل ةمأ ريخ مترص
 رمألا مدقو «هباتك ةفيلخو هلوسر ةفيلخو هضرأ ىف هللا ةفيلخ ناك ركنملا نع ىهنو فورعملاب

 . ركنملا نع ىهنلا نم فخأ هنأل فورعملاب

 . لصألا ىلع عرفلا مدق فيكف لصأ ناميإلاو عرف ىهنلاو رمألا :ليق نإف

 نساحم نم کنمل | نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو ممألا عيمج هيف كرتشا ناميإلا نأ :باوحلاف

 .ةمألا هذه

 . مهريغ كلذ ىف مهكراش دق :ليق نإف

 مهريغو فيسلاب رفكلا وهو ركنملا نع نوهنيو مالسإلا وهو فورعملاب نورمأي مهنأ :باوجلاف
 اًقيرشت ةي دمحم ةمأ هللا ىطعأ -امهنع هللا ىضر - سابع نبا لاق «هناسلب ركنملا نع ىهني ناک

 هلا ضر ینا ا لاق مث ۳ :بازحالا] € هتكئالمو مكيلع ىلصي ىذّلا وه ل : یلاعت هلوقب

 ىّلعألا تنأ كْنإ فخت الإ» :-مالسلا هيلع -ىسومل ىلاعت هللا لاق اذه نم فرشأ ىدنعأ : -امهنع

 -ميهاربإل لاقو ء[١۳٠ :نارمع لآ] ( نولعألا متنأو اونزحت الو ] : ةمألا هذهل لاقو ء[۸٠ :هط] 4 ®

 مهبحیط :ةمأالا هذهل لاقو ء[١١٠ :ءاسلا] 4 © اليلخ ميهار هللا ذختاوإ :-مالسلا هيلع
a J 

 هذهل لاقو ٤[( :ءاسلا] € ® امیلکت ٰیسوم هللا ملکو : یسومل لاقو ٤ :ةدناملا] %4 هنوبحيو
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 :ةرغبلا] 4 مکرکذآ ینورکذاف ل :ةمألا ٠٠١[« :ةرقبلا] 4 سدقلا حورب هاندیأو ل : ىسيعل لاقو ۸۷[«“

 :ةلداجملا] 4 هنم حورب مهدیأو طل : ةمألا هذهل لاقو  »]۲١۲كبر كيطعي فولو ط : يك دمحمل ليقو

 ت هر ی نیت كلذ عاارسرو ی هللا یر اعمال لاو 6 دا € 3 رف
 املف تارم ثالث همون ىف كحضو اهدنع ماقف ناه مآ ىلع يِ ىبنلا لخد :اًصضيأ لاقو «[۸ :ةنيبلا]

 تعمسو تكحضف كتمأ عيمج كل بهو دق ىلاعت هللا نإ ليربج ىل لاق :لاقف «هتلأس ظقيتسا

 ةمأ ىلإ هاقوشاو تارم سمح موي لك لوقت ةنجلا توص اذه : لاق ؟ليربج اي اذه ام : تلقف ءاًتوص

 ىتمأ تيأرف ممألا ىلع تضرعو سمخلا تاولصلا ىلإ ةراشإ تارم سمخ لوقت اهنوكو لي دمحم
 ديرن ةكم نم ةَ ىبنلا عم انجرخ ةرشعلا دحأ صاقو ىبأ نب دعس لاقو ءردبلا ةليل رمقلاك مههوجو

 اعدو هيدي عفرف ماق مث ادجاس رح مث ةعاس اعدو هيدي عفر مث لزنأ روزع نم اًبيرق انك املف ةنيدملا

 یہر تلأس : لاقف كلذ نع هانلأسف ادجاس رخ مث ةعاس اعدو هيدي عفرف ماق مث ادجاس رخ مث ةعاس

 مث یبرل ارکش تدجسف اھٹلث یناطعأف هتلأس مث یبرل ارکش تدجسف اھٹلث یناطعأف یتمأل تعفشو

 شرعلل ىلاعت هللا قلخ ربخلا ىف دواد وبأ هاور ىبرل ارکش تدجسف رخآلااهشلث یناطعأف هتلأس

 سنإلاو نجلاك ةكئالم مهنيب قلخو كلذك جربلاو جربلا نيبو ماع فلآ هلوط جرب لك جرب ةئامشل
 هللا ىحوأ -هنع هللا ىضر -ىسوطلل رونلا ىف تيأرو ب دمحم ةمأ ةاصعل رفغا مهللا :نولوقي

 اذهب رثوأسو «كلذ مكيلع ناهف ىبابحأ مكتيمس ليئارسإ ىنبل لق :-مالسلا هيلع -بيعش ىلإ ىلاعت
 ملاومسقأ اذإو ىنم كلذ نأ اوملع ترثك وأ مهلامعأ تكز اذإ موق مه ىرمأ لقعيو ىنعطي نم مسالا

 تاقوأ اهب نوعاري ىنعي «سمشلل هاعر ةمأ ريخ هتمأ لعجا اًراتخم ايمأ ايبن مهيلإ ثعبأ ىريغب اومسقي

 نم مهيدانم ىداني فارطألاو هوجولا نورهطي ادوعقو اًمايق ىل نولصي ءاهئادأ ىلإ نوردابيف ةالصلا

 لاق ىنوحبس اوعزانت اذإو ىنوربک اوعزف اذإو ‹ ىنولله اوبضغ اذإ لحنلا ىودك ىود مهل ءامسلا وج
 مهل فعاضو ةريصق مهرامعأ لعجو نامزلا رخآ مهلعج نأ ةمألا هذهب هللا ةمحر نم ىسوطلا
 لاقف «ةريصق مهرامعأ نإف مهتعاط نم رثكأو مهباوث ىتمآ طعا مهللا + ىبنلا لوق هديؤيو باوثلا

 ةلبنس لك ىف لباتس عبس تعبأ ةبح kK 3 : لاق مهدز بر ای :لاق ۱٦٠۰ :مامنآلا] 4 اهلا رشع هل

 [رمٍلا] 4 © باح ریغب مهرج نورباصلا یوي امن : لاق مهدز بر اي : لاق ۲۹١ :ةرتبلا] 4 ةا

 : تارم عبس ة5 ىبنلا ىلع ليربج لزن ةكربلا باتك ىف تيأر :ةغيطل

 . ىغبني امك هتیزاج كتمأ نم ىنعاطأ نم دمحم اي ىلاعت هللا لوقي .ینوألا

 .دحاولل ةتسلا تبهو ةدحاوب ىنوعاطأو ةتسب ىنوصع نمف ةعبسلا مهحراوج ىلإ رظنا :ةيناثلا
 . همآ هتدلو مويك هبونذ نم هتجرخأ ةيصعملاب مهنم بات نم :ةثلاثلا
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 .هرهطأ ىتح ماقسألاب هتيلب بنذ ىلع مهنم رصأ نم :ةعبارلا

 . ىلابأ الو هل ترفغ ءاسأ دق هنأ ملعيو ابنذ بنذأ نم :ةسماخلا

 نوكيل ءاتشلا ىف اًموي نيعبرأ ريرهمزلاو فيصلا ىف اًموي نيعبرأ ةيواهلا مهيلع حتفا :ةسداسلا
 . ةمايقلا موي رانلا نم مهظح كلذ

 . فيعضلا دبعلل ميركلا ىلوملا باسح مهبساحأ « ةمايقلا تماق اذإ :ةعباسلا

 : تلاقف كلذ نع اهتلأسف ةحيصف تحبصأف ةيمجعأ ةيراج تيرتشا هبنم نب بهو لاق :ةياكح

 -مالسلا هيلع -ىسوم لبقأف ءةنجلا ىلإ قيرط اهيفو ران ةرمج تراص ايندلا نأك مانملا ىف تيأر

 ىسيع لبقأ مث ءًالامشو انيمي اوطقسف اودوهتت نأ مكترمأ انآ لاقو ءمهيلإ تفتلاف دوهيلا هفلخو

 لب دمحم لبق مث ًالامشو انيمي اوطقسف اورصدتت نأ مكترمأ انآ لاقو مهيلإ تفتلاف ىراصنلا هفلخو

 اورشبأو  اونزحت الو اوفاخت الف متنمآف مكبرب اونمؤت نأ مكترمأ :لاقو مهيلإ تفتلاف هتمأ هعمو

 نيتأرما عم انأ تيقبو ةنجلا اولخد ىتح هفلخ اورمف ء[١۳ :تلصن] € 7 نودعوت معنك ىلا ةنجْلاب
 انأو «تيهتناف ةحتافلا امتأرق له كلم لاقف اًتآرف امتآرق له اورظنا : ىلاعت هللا لاقف رانلا ىلع
 . راكفألا ضور ىف هلاق ةحتافلا ىالوم اي ىنملعف ةمجع ىناسلب سيل ةحيصف

 دير هللا دجام نم دجسم ناد لوت ن =اههتع هللا ضر نا ن باو رره وبا لاق :ةدئاف

 لخديو «ديهش فلأ نيعبرأو قيدص فلأ نيعبرأو ىبن فلأ نيعبرأ باوث هللا هاطعأ هللا هجو كلذب

 فلأ نوعبرآ نانجلا نم ةنج لك ىف هلو لجر فلأ نوعبرأ ةمأ لك ىف ةمآ فلأ نوعبرأ هتعافش ىف

 ىف تيب فلأ نوعبرأ راد لك ىف راد فلآ نوعبرأ رصق لك ىف رصق فلآ نوعبرأ ةنيدم لك ىف ةنيدم

 ةفيصو فلآ نوعبرأ ةجوز لك ىدي نيب نيعلا روحلا نم ةجوز ريرس لك ىلع ريرس نوعبرأ تيب لک
 ماعط نم نول ةعصق لك ىف «ةعصق فلأ نوعبرأ ةدئام لك ىلع ةدئام فلأ نوعبرأ ةفيصو لك دي ىف

 ىلع داز اميف بيبحلا ةفحت ىف هتيأر ىلاعت هللا الإ هددع ملعي ال ام للحلاو ىلحلا نم اهيلعو

 . بيهرتلاو بيغرتلا

 -هّللا دبع نب رباج لاقو «اهلني مل اهقدصي ملف ةليضف هللا نع هغلب نم» :ةي# ىبنلا لاق :ةغيطل

 هاطعأ باوث ءاجرو اًناميإ هب ذخأف ةليضف هيف ءىش نع هغلب نم» ٠ ىبنلا نع : -امهنع هللا ىضر
 اضوت نم» لك ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -بدنج نب ةرمس نعو «كلذك نكي مل نإو كلذ هللا

 نيدهي وهف ىنّقَلح ىذّلا إب هللا مسب جرخي نيح لاقف دجسملا ديري هتيب نم جرخ مث ءوضولا غبسأف

 «[۷۹ :ہارعشلا] ( ® نیقسيو ینمعطی ره ىذّلاو إ» لامعألا باوصل هللا هاده ۸ سلا 4 @

 هللا لعج ء(٠۸ :ءارمشلا) 9 نيفشي وهف تضرم اذإو إل اهبارش نم هاقسو ةنجلا ماعط نم هللا همعطأ

 ءادعسلا ةايح ىلاعت هللا هايحأ ء١۸ :«رمشا! 9 نييحي مْ ىنتيمي ىذّلاو ) هبونذل ةرافك هضرم
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 هل هللا رفغ ء۸۲ :ءارعشلا] © نیدلا موي یتغیطخ ىل رفعي نأ عّمْطَأ یذُلاَو ] ءادهشلا ةتامإ هتامأو

 ۸١ :ءارمشلا] 4 © نيحلاًصلاب ىنقحلأو اًمُكح ىل به بر رحبلا دبز لشم تناك ولو هایاطخ

 ىف ٍقدص نال ىل لعجاوإ ىقب نم ىحلاصو ىضم نم ىحلاصب هقحلأو اًمكح هل هللا بهو

 رسا ھو میلا نج رو نہ یاو اٹیدص ہللا دنع بیک ٠٠ ۔ہسفا 4 60 نیرآل
 نم رشكأ ل ىبنلا نم هتعمس دقل -هنع هللا ىضر -ةرمس لاق «ةنجلا ىف لزانملا هل هللا لعج

 نم لضفأ هيف ناتعكرو ةعمجلا موي نم لضفأ ديع ىتمآ دايعأ نم سيل» ب ىبنلا نعو تارم رشع
 موي نأ ةعمجلا باب ىف مدقتو «هريغ ىف ةحيبست فلآ نم لضفأ هيف ةحيبستو هريغ ىف ةعكر فلأ
 رهشألا نم تبسلاو ةعمجلاو سيمخلا موي ماص نم» :45 ىبنلا نعو «ةمألا هذهب صاخ ةعمجلا

 رافغتسا امأو «بيغرتلا ىلع داز اميف بيبحلا ةفحت ىف هركذ «ةنس ةئامعبس ةدابع هل هللا بتك مرحلا

 ىف :لاق -مالسلا هيلع -ميهاربإ نأ مدقتو ىفخي الف مهريغو ءايبنألا نم ةمألا ذهل ءاعدلاو ةكئالملا
 هلل و هللا الإ هلإ ال ليعامسإ لاقف ربكأ هللا : ليربج لاقف ةَ دمحم ةمأ نم ادحأ بذعت ال مهللا ةفرع
 ةمئاقلا نيب ايندلا رود ةمئاق ىلع ةمئاق نيتسو ةئامشلئ ىلع شرعلا قلاخ هريغو ىفسنلا لاق «دمحلا

 لك ىف سأر ةئامتسو فلأ فلأ شرعلل هللا قلخو ةنس فلأ نينامث عرسملا ريطلا ناقفخ ةمئاقلاو

 ناسل ةئامتسو فلآ فل مف لك ىف مف ةئامتسو فلأ فلأ هجو لك ىف هجو ةئامتسو فلآ فلآ سأر

 نبا لاق ك دمحم ةمأل ةرمدقيو ىلاخت هلل نرجس <ةخل ةئامتسو فلآ فلآ ناش لك یف
 نم ىنقتعا مهللا : لوقي وهو ءادجاس الجر دجوف دجسملا #ڭ ىبنلا لخد -هنع هللا ىضر -دوعسم

a aكتقفش نم غلب امل ةنجلاب رشبأ»  

 نم جرخ مث ةرم نيعبس تنأ تن : : لوقي راصو هربق 5 ىبلا هلخدأف لاحلا ىف تامف «ىتمأ ىلع

 ف ج تحلم اق وعزا نیلا رر لا لر لاف اده ام هللا كرس اي لف قرف هراز او هر
 : لوقي هتعمسف هنع هللا ىضر -ةريره ىبأ ىلع تلخد دوسألا نب دادقملا لاق ىضر نمم رثكأ بضغ
 ىبنلا لاق :لوقي هتعمسف سابع نبا ىلع تلخد مث «ةنس ةدابع نم ريخ ةعاس ركفت» :ة ىبنلا لاق
 اوقدص :لاقف كلذب هتربخأف ةي ىبنلا ىلع تلحخدف «ةنس نيعبس ةدابع نم ريخ ةعاس ركفت» 5#

SS 

 ىط اهيواطو اهددممو اهعفارو اهقلاخ كرابت لاقو «ءامسلا ىلإ لب ىبنلا رظن .ةنس ةدابع نم لضفآأ

 ب ىبنلا نعو ءاهيحادو اهيواطو اهددممو اهعفارو اهقلاخ كرابت لاقو .ضرألا ىلإ رظن مث لجسلا

 یف نِ یهو تارم رشع هل لیو هل ليو : ةياور یفو «رکفتی ملو اهأرق نمل لیو ةيآ ىلع تلزنآ دقل»

 ىف : لاقف هركفت نع -امهنع هللا یضر = سابع نبا لاس مث ۱٦٩ :ةرغبا] ( ٍضرألاو تاوُمّسلا يلح
 هللا ىلإ بحأ ءاعد نم ام :ةريره وبأ لاقو نينس عبس ةدابع نم ريخ كركفت :لاقف «هلاوهأو توملا

 :ةدربلا ىف لاق ةماع ةمحر مهمحراو دمحم ةمأل رفغا مهللا : دبعلا لوق نم ىلاعت
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 مسقلا ىف نايصعلا بسح ىلع ىتأت اهمسقي نيح ىبر ةمحر لعل

 فلأ طاسب لك ةعس «رون نم طسب ثالث هللا لح : قداصلا رفعج لاق : قئاقعلا قئاقح ىف لاق
 ةف دمحم رون سلجأف ةبحملا طاسب ثلاثلاو ةمدخلا طاسب ىناثلاو ةبرقلا طاسب لوألا ىمسف ماع

 فل مارحإلا ةريبكت ىف ىكبف نيتعكر ةمدخلا طاسب ىلع ىلصي نأ هرمأ مث ماع فلآ طاسب لك ىلع

 نيميلا ىلع مالسلا ىف ىقبو ةيناثلا ةعكرلا اذكهو كلذك ةيناثلا ةدجسلا ىفو كلذك نيتدجسلا نيب

 هلو كلملا هل «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لاق منث «كلذك لامشلا ىلع مالسلا ىفو ماع فلأ

 ىنثعباو زيزع ندب ىف ىنلعجاف فيطل حور ىنإ مهللا ء«ريدق ءىش لك ىلع وهو تيميو ىیحي دمحلا
 ةمحرلاو مركلاب فوصوملا تنأف اورصق نإف كتمدخ ىلإ مهوعداو كتينادحوب اونمؤيل كقلخ ىلإ

 مهيلع دوجأو كتعافش لبقأ ىلاعتو هناحبس قحلا هباجأف مهيف ىتعافش لبقاو ءدبألا ىلإ لزألا نم

 مهبذعي نأ ىتمأ ىلع فاخأ : لاقف كلذ نع ليربج هلأسف توملا دنع ىكب ب هنإ : ليقو «ةمحرلاب

 نإ : لاق مث ليربج باغ مث ۳ :لافألا] € مهيف تنو مهبذعيل هللا ناك امر إ : ىلاعت هّللا لاق هللا
 امو ظ كتقفش نم رثكأ مهيلع ىتقفش نإف كتمأ ىلع سفنلا بيط نك : كل لوقيو مالسلا كئرقي هللا

 قلخي نأ لبق اباتك هللا بتك» ل ىبنلا لاقو ء[۳۳ :لافنالا © نورفغتسي مهو مهبذعم هللا ناک
 ىبضغ تقبس ىتمحر نإ دمحم ةمأ اي ىدان مث شرعلا ىلع اهعضو مث سآ ةقرو ىف ماع فلأب قلخلا

 نم ىتمأب محرأ هللا» #۸ ىبنلا لاق «ینورفغتست نأ لبق مکل ترفغو « ینولأست نأ لبق مکتیطعأ

 ىف اهلك ىتمأو ةنجلا ىف اهضعبو رانلا ىف اهضعبو الإ ةمأ نمأ ام» ت هنعو «اهدلوب قوفشلا ةدلاولا

 لحع ةرخآلا ىف اهيلع باذع ال ةموحرم ىتمأ» ا ىبنلا نع ىرعشألا ىسوم ىبأ نعو «ةنحلا

 باتكلا لهأ نم لجر ىتمأ نم لجر لك ىلإ عفدو ةمايقلا ناك اذإف «نتفلاو لزالزلاب ايندلا ىف اهباقع
 . رانلا نم كؤادف اذه ليقف

 -مالسلا هيلع -ميهاربإ ركذ ىف
 نأ ىسع ] : ىلاعت هلوق ىف ىئالعلا لاق ٠ ةلمهم ءاحو ءارلا حتفو ةيقوف هاشم حرات وهو رزآ نبا

 یسیعو میهاربإ نوکی نأ ناوضرت ام» 5 یبنلا لاق ۷١ :ءارسإلاا ( 9 ادومحُم اماقم كبر كنعبي
 . اًضيأ ءافشلا ىف هركذو «كتمأ نم ىنلعجاف ىنوعد تن لوقيف ميهاربإ امأ ةمايقلا موي مكيف

 اهناصغأو هللا الإ هلإ ال اهراجشأ ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنج همانم ىف ميهاربإ ىأر :ةياكح
 اف ا كل تدا تاو الع ر هل دل ار هللا و اس هر از هللا رم ر خم
 ىلاعت هّللا نإ : لاقو ليربج ءاجف ملعأ ال : لاق «هتمأو دمحم نمو اولاقف هموق ىلع هايؤر صق حبصأ

 ىف ىبن رخآ وهو رانلا الو ةنجلا الو ايندلا تقلخ ام هالول ىقلخ نم ىتریخو یبیبح دمحم لوقي
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 دمحم اهلخدي ىتح قلخلا ىلع ةمرحم ةنجلا ىلع ممألا مركأ هتمأو ةمايقلا ىف عفاش لوأو ايندلا

 : ىلاعت هلوق اهنم اًعضوم نيعبسو دحأ ىف نآرقلا ىف ميهاربإ ىلاعت هللا ركذ لتاقم لاقو «هتمأو

 : یشاوکلا لاق هغولب لبق نم هادهو هحالص یأ « ٥۱[ :ءایبالا) 4 لبق نم هدشر میهاربإ انیتآ دقو ل

 نم دقوت : ىلاعت هلوقب ةرجش ىلاعت هللا هامسو ىسوم لبق نم -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاقو

 ‹نيضيبأ نيرئاطب اذإو هراد ىف وه امنيبف ذورمنلا نمز هدلوم ناك هتيرذ نم ءايبنألا نأل ةكرابم ةرجش

 ميهاربإ روهظب ةراشبلا انتءاج دقو برغملا رئاط اذهو قرشملا رئاط انأ ذورمن اي كليو :امهدحأ لاقف

 همانم ىف ىأرف ةليللا كلت مان مث نجلا ةدرم نم لاقف كلذب رزآ ربخأف هبذكت الف هللا ىلإ كاعد اذإف

 فالخأ نم اذه لعل اولاقف كلذ نع نيربعملا لأسف هينيع علقف هبرض اًميظع اًروث هينيع نيب نأك

 جرخ رمقلا نأك ىأرف مان مث هكلم لاوز ىلع لدت ايؤرلا هذه :اولاق «هدنع نم اوجرح املف ةمعطألا

 اذه : لاقف كلذب رزآ ربخأف ءاج لوقي ًالئاق عممسو ءامسلا ىلإ ضرألا نم هرون لصتاو رزآ رهظ نم

 رادتسا دق هريرس نأك ىأرف ةليللا كلت ىف ذورمنلا مان مث مهل ىتمدخو مانصألل ىتدابع ةرثك نم

 ىرخألا ىفو سمشلا ىنميلا هدي ىف ءاهجو سانلا نسحأ نم وهو هريرس ىلع لجرب اذإو ةرسألاب

 مث ءامسلاو ضرألا هلإ معن : لاق ىاوس هلإ نم لهو :ذورمنلا لاقف كهلإ دبعا : لجرلا لاقف «رمقلا

 رزآ ربخأف ابوعرم ذورمنلا هبتناف هنع ذورمنلا طقس ىتح لزلزتف ىلاعت هللا ةردقب لزلزت :هریرسل لاق

 ءامسلا ىلإ ضرألا نم اًعطاس ارون ذورمنلا ىأرف مان مث كلملا ةدايز ىلع لدي اذه لاقف «كلذب

 ربخأف اهتوم دعب ضرألا ىيحت كب هلاولاق ليمج لجرب اذإو «نوطبهيو نودعصي الاجر ىأرو

 اوجرخ املف مايأ ةثالث انلهمأ اولاقف مكتبذع الإو ةيؤرلا هذهب ىنوربخت مل نإ :لاقو كلذب ناهكلا

 ىتح نامألا انل ذخف هكلم ىف هعزاني ذورمنلا ىلإ سانلا برقأ نم دولوم ىلع لدت ايؤر هذه رزآل اولاق

 لكو رزآ نع ىلاعت هللا هامعأو «هقنع برضف نالف ىلإ سانلا برقأ تنأ رزآ اي :لاقف «لعفف هربخن

 . مالغ فلآ ةئام اوحبذف لماوحلاب نيحابذلا

 ‹«رهطت ىتح اهجوز عم اهكرت ةأرملا تضاح اذإف .ءاسنلا نع لاجرلا لزع هنأ :سئارعلا ىفو

 تلخد ةدالولا ةليل تناك املف ميهاربإب تلمحف اهعقاوف هتجوز ىلع رزآ لخدف اهلزع ترهط اذإف

 اولاق هذه نم لاقف «ةبوعرم تجرخف ةرسألا نع مانصألا تعفرف ملألا اهنع اوففخيل مانصألا تيب

 اهوکرتا :لاقف ءاهيلع اوضبقا لوقي نأ دارأف مرهلا خيشلا : ليقو ‹«جرعأل هانعمو رزآ كريزو ةأرما

 : ليق ًالسع رخآلاو انبل هعباصأ دحأ نم صمي هتأرف هدهاعتت تناکو هيلع تدسو ةراغم یف هتعضوف

 رهشألاو : ىئالعلا لاق «ةزرب اهل لاقي قشمد ىرق نم ةيرقب هتدلو : ليقو «ةرصبلاو ةفوكلا نيب هتدلو

 ناك ةنس غلب املف ةزربب رباقملا ىف دبعت ماشلا ىلإ رجاه املو قارعلا نم ضرأب دلو هنآ لاوقألا نم

 : تلاق ىبأ بر نمف : لاق «كوبأ : تلاق كبر نمف لاق انأ : تلاق ىبر نم هامآ اي : لاق نأ همالك لوأ

 اًموي رشع ةسمخ همأ هتفخأ ىذلا برسلا ىف ميهاربإ ثكمي مل سئارعلا ىف ههجو تمطلف ؟ذورمنلا
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 ىلإ رظنف اًنون اهمساو هتجرخأف سمشلا بورغ دعب جورخلا بلط مث ةنسلاك رهشلاو رهشلاك مويلا
 : لاقو ءامسلا ىلإ رظن مث قلاخ بر نماهل دب ال :لاقف «ليخو رقبو لبإ : ليق اذه ام : لاقو باودلا

 مهيف قئالخلاو لابجلاو راجشألا هذه امو راطقألا ىلع ةريدتسملا ءارضخلا ةبقلا هذه ام هامأ اي

 ىبر اذه :لاقف سمشلا تعلط مث ىبر اذه ريقفلاو ىنغلاو فيعضلاو ىوقلاو ريصقلاو ليوطلا

 : لاق ؟دبعت نم میهاربإ اي : لاقف «ذورمنلا كلذ غلبف اننيد ريغي ىذلا دولوملا اذه هيبأل همأ تلاقف

 رهف ىنقَلخ ىلا : لاقف ؟برلا وه نيأ :ذورمنلا لاقف نيملاعلا بر : لاق بر ىأو :لاق برلا

 اعد مث تیمأو یحأ انأ :لاق تیمیو ییحی :لاق كبر ىل فصف لاق ء۷۸ :ءارہسلا]( ©۵ نیدهی

 نم سمشلاب تأي هللا نإ : ميهاربإ لاقف رخآلا كرتو امهدحأ لتقف صاصقلا امهيلع بجو نيلجرب
 اأ : لاق نإ ليربج اي : ىلاعت هللا لاقف ميهاربإ مامأ ناكو ذورمنلا ريحتف برغملا نم اهب تأف قرشملا

 انديع ىلإ تجرح ول ميهاربإ هوبأ لاق برغملا نم اهب تأو كلفلا بلقاف قرشملا نم اهب تيتأ ىذلا
 ءىأرلا نم هل مجن اهيف ىأر موجنلا ىف رظن قيرطلا ءانثأ ىف ناك املف مهعم جرخف اننيد كبجعأل

 : ليقو «مقسي تومي نم لك نأل ميقس ىنإ : لاقف «لطب مث ةوبنلا نم موجنلا ملع ناك ةشئاع تلاقو

 قلع مث اًعطق ىأ اًداذج مهلعجف اًسأف ذخأو مانصألا تيب ىلإ عجرف ةعاسلا كلت ىف امومحم ناك هنإ

 . منصلا قنع ىف سأفلا

 : ىلاعت هلوقبو -مالسلا هيلع -ميهاربإ هلعف امب لدتساو ةزئاج ةليحلا : بيلا ربا ناف :ةلأسم

 قلاط تنأف رادلا تلخد نإ هتجوزل لاق ولف ء[١٤ :ص] ( ثنحت الو هب برْضاَف اقغض كديب ذخو ل
 لبقو علخلا دعب اهجوزت نإو نيميلا لحنتف اهجو رتي مثرادلا لخدت مث  اهعلخي نأ ةليحلاف اًنالث
 هبهي وأ هعيبي نأ ةليحلاف رح تنأف رادلا تلخد نإ هدبعل لاق ولف اًضيأ قالطلا عقي الف رادلا اهولخد
 مانصألا تيب ىلإ اوعجر املف ةبه وأ عيبب هارتشا ىذلا نم هدرتسيو قتعلا عقي الف رادلا لخد اذإف
 مهلعل سانلا نيعأ ىلع هب اوتأف ميهاربإ هل لاقي مهركذي ىتف انعمس اولاق ؟انتهلآب اذه لعف نم :اولاق

 هّللا ىرجأ نأ دعب ةجحلا مهيلع ترهظ املف هل هبذعن ىذلا هباذع نودهشي وأ لعفلاب هيلع نودهشي

 ىلإ اوعجرف ةواقشلا مهتكردأو قطني ال نم ةدابعب نوملاظلا متنأ مكنإ : هلوقب قحلا مهتنسلأ ىلع

 ىتلا ةلاحلا كلت نع اوبلقنا ىأ ء١٠ ءايبألا] 4 مهسوءر ىلع اوسكن مث إل : ىلاعت هللا لاق مهرفك
 ضرألا هب هللا فسخف هوقرح داركألا نم لجر لاقف لطابلاب ةلداجملا ىلإ ملظلاب مهسفنأ ىلع اورقأ
 ال مهنإف ةحار ىف داركألا عم انأ هللا هنعل سيلبإ لاق : ىنيوزقلا لاق « ةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتي وهف
 اوعمجأ سانلا اهيأ ذورمنلا ىدانو اًعارذ نوعبرأ اهضرعو اعارذ نونامث اهلوط ةريظح اوثبف هنوفلاخي

 بطحلا اوعمج املف ميهاربإ رانل اهلزغب بطحلا ىرتشتو لزغت ةأرملا تناكف ميهاربإ رال بطحلا
 نم لوأو قينجنملا ةعنص سيلبإ مهملعف ءاوزجع ءءاقلإ دارأ املف مايآ ةعبس بناج لك نمرانلا !ودقوأ
 قينجنملا ىف هولعجو ميهاربإاوديقف -مالسلا هيلع -ليلخلا مي ميهاربإ هللا ىبن مالسألا یف هب یمر
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 ىف سيلو رانلا ىف ىقلي كليلح انبر اولاقو ةدحاو ةجض ةكئالملاو ضرألاو تاوامسلا تجضف

 هلإ هل سيل هللا انأو هريغ ليلخ ىل سیلو ىليلخ وه لاقف هرصن یف انل نذأف هریغ كدبعي نم ضرألا
 رانلا ىف هءاقلإ اودارأ املف هنيبو ىنیب اولخف هيلو انأف یریغ عدی مل ناف هوثیغأف مکب ثاغتسا نإف یریغ

 تئش نإ لاقو ءاوهلا نزاخ ءاجو هايملاب كنع رانلا تدمخأ تدر نإ :لاقو «هايملا نزاخ ءاج

 اوديق امل لب ىبنلا نعو «ليكولا معنو هللا ىبسح مكيلإ ةجاح ال : لاق ءاوهلا ىف كنع رانلا تريط

 كيرش ال كلملا كلو دمحلا كل نيملاعلا بر كناحبس تنآ الإ هلإ ال : لاق رانلا ىف هوقليل ميهاربإ

 قينجنملا ىف هعضو ىلع اوردقي ملف لاجر ةرشع هءاج رانلا ىف هءاقلإ اودارأ امل : ىئالعلا لاق كل

 رانلا ىف یئاقلإ نوقيطت ال مكارآ : میهاربإ لاقف اوزجعف ناتئام هءاجف ءاوزجعف ةئام هءاجف اوزجعف

 رانلا ىف هومرف ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب ءازهتسالا هجو ىلع اولاقف هللا اوركذا : لاقف معن :اولاقف

 صالخ ىف كبرب نيعتست الأ :لاق الف كيلإ امأ : لاق ةجاح كلآ : لاقف ءءاوهلا ىف ليربج هضراعف

 ةيراعلاو ةيراع حورلا : لاق كحور لأست : لاق رهاط بر نم لأس.ت الف ةبيعم سفنلا : لاق كسفن

 اهدقوأ نم :لاق «رانلا فاڅت الأ : لاق ءاشي ام هب لعفي هل بلقلا :لاق كبلق لست :لاق ةدودرم

 ىلاعت هللا لاقف «ليلجلا مكحب ضار ليلجلاف :لاق ليلجلا : لاق كل مكح نم : لاق ذورمنلا : لاق :

 :ءاببألا] ® ميهآربإ ىلع امالسو ادرب ینوک ران ای  1٠١ءامسألا بيذهت ىف ىوونلا مامإلا لاق
 برغملا ىلإ قرشملا نم رانلا تدربف : تاغللاو .

 نأل «رانلا نم فاخ ام -مالسلا هيلع -ميهاربإو اصعلا نم فاخ -مالسلا هيلع -ىسوم :ةفيطل

 ال ىبنلاو ذورمنلا عنص نم رانلاو ىلاعتو هناحبس قلاخلا عنص فاخي ىبنلاو هللا عنص نم ةيحلا

 . جعزنا دلولا حبذ دنعو جعزني مل رانلا ىف ىقلأ نيح ميهاربإ ليق نإف < هللا عنص نم الإ فاخي

 ىلإ لقعنا دق رونلا ناك حبذلا دنعو هنيبج ىف دمحم رون ناك رانلا ىف ىقلأ امل :باوجلاف

 ىلإ ليربج هللا ثعب : یئالعلا لاق ءاهب ماقأ مكو اهيف ىقلأ موي هتس ةلمسبلا لضف ىف مدقتو ليعامسإ

 تملع امأ لوقيو مالسلا فائرقي كبر نإ : لاف وةلا ن ضف -مالسلاو ةالصلا امهيلع - ميهاربإ

 اهنم جرخت نأ عيطتست ميهاربإ اب : E ذ ىبابحأ قرحت ال رانلا نأ

 هللا لبقتي ال : لاق اًنابرق ةرقب فالآ ةعبرأ هل نحبذأل كبر برلا معن : :لاق جرخ املف معن : لاق اًملاس

 لاقف ةدحاو ةدجس ميهاربإل دجس هنإ ليفو ضوعبلاب هللا هکله یتح هرفک ىلع رمتساف هب نمؤت یتح
 .هل ترفغل ىل ةدجسلا هذه تناك ول : ىلاعت هللا

 وهو نيسحلاو نسحلا بقانم ىف مدقتو ناتخلا -مالسلاو ةالصلا هيلع -ميهاربإ ننس نم :ةدئاف

 نم ةعامج دلو دقو اهنذأ بقث نم لوأو «رجاه ءاسنلا نم تنتتخا نم لوأ لاجرلا نم نتتخا نم لوأ

 بیعشو یسومو فسویو طولو حونو سيردإو ثيشو مدآ نینوتخم -مالسلا مهيلع -ءايبنآلا
 لوقي نأ اًيش دارأ اذإ هرمأ امنإ «ناكف ناتخلا مهل هللا ءاش ىأ ت دمحمو یسیعو ییحیو نامیلسو
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 هيلإ هللا ىحوأف ضمضمتف رهطت ميهاربإ ىلإ هللا یحوأ یدحاولل طیسبلا یف تیأرو نوکیف نک :هل
 رهطت هيلإ هللا ىحوأف هبراش صقف رهطت هيلإ هّللا ىحوأف كاتساف رهطت هيلإ هللا ىحوأف قشنتساف

 رهطت هيلإ هللا ىحوأف هتناع قلحف رهطت هيلإ هللا ىحوأف هسأر قرفف رهطت هيلإ هللا ىحوأف ىجنتساف
 نتتخاف عنصي اذام هدسج ىف رظنف رهطت هيلإ هللا ىحوأف هرفاظأ ملقف رهطت هيلإ هللا ىح وأف هطبإ فتنف
 هل لاقف ءاًديدش املأ ملأتف مودقلاب هسفن نتخف ةنس نينامث نبا :هريغ لاقو «ةنس نيرشعو ةئام دعب

 ملألا هنع هللا عفرف ىبر رمأ تلثتما : لاقف ناتخلا ةلآب كيتآ نأ لبق ميهاربإ اي تلجعتسا دق : ليربج

 ناتخلاف ةنس ةرشع عبس نبا وهو قاحسإ نتخو ةنس ةرشع ثالث نبا وهو ليعامسإ نتخو لاحلا ىف

 : ليقو ناتخلا جرفلا ةدابعو ةدابع وضع لكل «ناتخلا ىف ةمكحلاو «مرحيف ىتخلا ىلع الإ بجاو

 وهو مالسإلا لهأل ناتخلا لعجف ةقلامعلا نيبو هنيب عقو -مالسلا هيلع -ميهاربإ نأ «ناتخلا ببس

 ةيوادوسلاو ةيمغلبلا ماروألا نم عفنت ءانحلا نأ حيرستلاو باضخلا لضف ىف مدقتو نتخ نم لوأ

 رعشلا دوس ءانحلا هب تنجعو ءاملا ىف لفنرقلا عقن اذإو سب اي دراب وهو ةبوضخملا ءاضعألا ىوقتو
 كلذ راصف هرفاظأ ملقو هبراش صق نم لوأو ءانحلا باضخلا ديسب مكيلع ب ىبنلا نعو هنسحو

 اهب ىفوو اهمتأف ةمدقتملا ءايشألا هذهب هللا هالتبا امل -مالسلا هيلع - ميهاربإ نأل لب دمحم ةمأل ةنس

 صق ىف أدبي نأ نسيو اًبسنو اتيد هب نوفرشتیو هنومظعی مهلك نایدآلا لهآ هب یدتقی اًمامإ هللا هلعجو
 ىف هلاق ةديدش ةهارك اًموي نيعبرأ نع اهريخأت هركيو نيميلاب طبإلا فتنو رفاظألا ميلقتو براشلا
 «ةضورلا ىف هلاق اًموي نيعبرأ مدآ ةنيط هللا رمح اهنم عضاوم ىف ددعلا اذه ربتعا دقو «ةضورلا

 ىميلحلا نع ىشك ر زلا دعاوق ىفو ةنس نيعبرأ دعب نوكت ةوبنلاو ةاجانملل ةليل نيعبرأ ىسوم دعوأو

 انیبن دعب ینمت ول اذکو ‹رفک دقف یبنلا وه نوکی نا ینمت نإف یبن نم نمز یف ایبن نوکی نأ ینمت نم
 لك ىف لاح نم ريغتت ةفطنلاو اًموي نيعبرأ سافنلا بلاغو اًموي نيعبرأ دعب رهظت ةمكحلاو ب دمحم

 ةدحاو هلكأ اًموي نيعبرأ لك ىف ءايبنألا راتخا اذهلف اًموي نيعبرأ لك ىف ريغتت ضرألاو اًموي نيعبرأ

 ا نشتر رق هاطعأ ك دحر الج ر يعبر ة رق هلا ةاطغأ ءانألا نع نن لکو داو لگو

 نمو «اًموي نيعبرأ هتدابع عضوم هيلع ىكب نمؤم دحاو تام اذإو نوعبرأ ةمألا هذه نم لادبآلاو

 ءاتشلا مظعمو ةدلج نوعبرأ رمخلا برش ىف رحلا دحو اًموي نيعبرأ ةالص هل لبقت مل رمخلا برش
 تبنت ىتح ءاًموي نيعبرأ مهتوم دعب قلخلا ىلع رطملا لزنيو ةنس نوعبرأ نيتخفنلا نيبو اًموي نوعبرأ
 نيعبرأب الإ دمحأ مامإلاو ىعفاشلا دنع ةعمجلا حصت الو اموي نيعبرأ كحضي دولوملاو ماسجألا

 غلب امل هرمأ رهظ دمحمو «اًموي نيعبرأ توحلا نطب ىف هّللا ةنسب معنت -مالسلا هيلع -سنويو ًالجر

 . الجر نيعبرأ هباحصأ

 ءادلا نم جرخ تبسلا موي هرفاظأ ملق نم ةه ىبنلا نع -هنع هللا یضر قریره یب نع :ةدئاف
 موي هرفاظأ ملق نمو انغلا هيف لخدو رقفلا هنم جرخ دحألا موي هرفاظأ ملق نمو «ءافشلا هيف لخدو

 هيف لخدو صربلا هنم جرح ءاثالثلا موي هرفاظأ ملق نمو ةحصلا هيف تلخدو صربلا هنم جرح نينثإلا
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 هرفاظأ ملق نمو نمألا هيف لخدو «فوخلاو ساوسولا هنم جرح ءاعبرألا موي هرفاظأ ملق نمو ءافشلا

 بونذلا هنم تجرخ ةعمجلا موي هرفاظأ ملق نمو «ةيفاعلا هيف تلخدو ماذجلا هنم جرخ سيمخلا موي

 لصتم ثيدح هنآ بيهرتلاو بيغرتلا ىلع داز اميف بيبحلا ةفحت ىف لاق ةمحرلا هيف تلخدو
 ةرعش لكب هل ناك ةعمجلا موي هبراش ذخأ نم ب ىبنلا نع امهنع هللا ىضر -رمع نبا نعو «دانسإلا

 . ملعأ هّللاو «تانسح رشع هنم طقست

 -مالسلا هيلع -سسوم رکذ :لصف

 نب تهاف نب رهصي نب نارمع نب یسوم وهو ماع فلأ -مالسلا هيلع - ميهاربإ نيبو هنیب ناک
 . نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي نب یوال

 : لاق « ىتمأ اهلعجا سانلل تجرخأ ةمأ ريخ ىه ةمأ ةاروتلا ىف دجأ ىنإ بر اي :ىسوم لاق

 اهلعجاف مهل ترفغ دقو الإ نوعجري الف نوجحي ةمأ ةاروتلا ىف دجأ ىنإ بر اي : لاق دمحم ةمأ كلت

 اهلعجاف مهرودص ىف مهليجانأ ةمأ ةاروتلا ىف دجأ ىنإ بر اي : لاق .دمحم ةمآ كلت : لاق « ىتمأ

 مهل رفختف ادحاو ارهش نوموصي ةمأ ةاروتلا ىف دجأ ىنإ بر اي :لاق دمحم ةمأ كلت : لاق «ىتمأ

 لدبت ةمأ ةاروتلا ىف دجأ ىنإ بر اي : لاق دمحم ةمأ كلت : لاق ىتمأ اهلعجاف اًرهش رشع دحأ مهبونذ

 رخآ مه ةمأ ةاروتلا ىف دجأ ىنإ بر اي : لاق دمحم ةمأ كلت :لاق « ىتمأ اهلعجاف تانسح مهتائيس

 نم ىنلعجاف بر اي :لاق دمحم ةمآ كلت :لاق ىتمأ اهلعجاف ةنجلا ىلإ نوقباسلا مالسإلا ىف ممألا

 .«ىعابتأ الإ هعسو ام ايح ىسوم ناك ول» :ةب ىبنلا لاق اذهلف لَم دمحم ةمأ

 «مهل رفغتست ضرألا ىلع نوشمي اط دمحم ةمأ ةاروتلا ىف تدجو :رابحألا بمك لاق

 مهباوثو هتمألو دمحمل ترفغ دق : لاق «ليئارسإ ىنبلو ىل رفغا بر اي : ىسوم لاق ءاملعلا ةضور

 ام ةبوتلا مهنع بجحأ الو ريثكلا مهيطعأو ريسيلا مهنم لبقأ ديعب مهيلع ىبضغ ءايبنألا باوثك ىدنع

 كنا: لاف هدا مآ نم جا پر ا لاق و چا یس ر ف اا اا
 ةاروتلا ىف ىعدت ةه دمحم ةمأ :رونلا رون باتك ىف ىسوطلا لاق 5 دمحم ةمأ نم ءايبنألا عيمجو

 «ةعمجلا ةليل ىهو ءاروشاع ةليل هب ىسوم مأ تلمح : بهو لاق ىفسنلا لاقو «نمحرلا ةوفص

 ةعيدولا عدوأو كلهأ ىلإ قلطناف كهجو ىلع هعاعش ىقلي اذك مجن تيأر اذإ نارمعل ليق هنأ كلذو

 ىقلأ مجنلا ىأر املف راهن الو اليل نوعرف قرافي ال ناکو مجنلا بقاري نارمع ناكف كرهظ ىف ىتلا

 دق نوعرف ناكو بوقعي نب ىوال نب رهصي تنبذن احوي هتجوز ىلإ نارمع بهذف نوعرف ىلع مونلا
 تلمح امل : بهو لاق «ىلاعت هللا ظفح ىف قلطنا نارمع اي : عابسلا تلاقف اعابس هرصق لوح لعج
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 ىف هتدلو املف برهملا ,ريأف هب ىسوم مآ تلمح نوعلم اي :نوعرفل تلاق ةباد لك تقطن ىسوم مأ

 نوعبس رحبلا ىف ناك رهاوجلا توباتلا ىلع ترثن الإ رحبلا ىف ةباد قبت ملف ميلا ىف هتحرطو توبات

 :اولاقو اهنورق ىلع هتملحف ةمجعملا لاذلاب بهذ نم نرق فلأ نوعبس ةسوماج لكل ةسوماج فلأ

 «مايأ ةثالث رحبلا ىف ثكمو سودرفلا ليدانق نم ليدنق فلأ لينلا لوح قلعو هللا ميلك ىسوم اذه

 هتفلأ نيح اهتيب ىلإ همأ تعجرف -مالسلا هيلع -سنوي توح هلمح نم رخآ ناكو اًموي نيعبرأ ليقو
 قحاب ليربج اهربخأق خابسىل همعطأو نوعرف هذخأ ىسوم : لاقو ءناسنإ ةروص ىف ناطيشلا اهءاجف

 هنلمحف ةيفاعلا هللا هاطعأ هلمح نم اًنوص نعمسف ءالب نهبو ليثلا ىلإ اًموي نوعرف تانب تجرخف
 ةيسآ اي لاقو ىلاعت هللا هقطنأف نوعرف ودع هنأ تفرع ةيسآ هيلإ ترظن املف ىلاعت هللا نهافاعف نهلك

 نوعرف ثالث ةنعارفلا نإف «بعصم نب ديلولا وهو ىأ نوعرف ىلع ءالبو كل نيع ةرق ىنإف ىنیذخ
 ىف :ىئالعلا لاق «فسوي نوعرف ديلولا نب نايرلاو ميهاربإ نوعرف نانسو بعصم نب ديلولا ىسوم
 هلامشب هتيحل ضبقف هينيع نيب هلبقو نوعرف هلمح نيتنس رمعلا نم غلبو ةيسآ هتذخأ امل فسوي ةروس

 بلكلا بنذ ىلع ضبقف لمجو بلكب هتنحتماف « ةيسآ هل تضرعتف هلتقيل فيسلاب اعدف هنيميب هبرضو
 «هدلو عم لكأي نأ ديري نوعرف نأ دانم ىدانو ةدئام نوعرف عنص نينس عبرأ غلب املف هبضغ نكسف

 رمأو ةمقل هنم لكأف ماعط هل مدقف ةدحاو ةمقل الإ ماعطلا نم لكأي ال نوعرف ناكو سانلا عمتجاف

 ذخأف هعفرب رمأو ىرخأ ةمقل لكأف ىسوم هضبقف هعفرب رمأو ىرخأ ةمقل لكأف ىسوم هضبقف هعفرب
 ةرمجلا ذخأف ةرمجو ةرمتب هنحتماف ةيسآ هيلإ تضرعتف هلتقيل فيسلاب اعدف هسأر نع هبصو ىسوم

 تربخأ ةنهكلا نأ لوألا هوجو نم باوجلاف « هيدي نود هناسل تقرحأ فيك ليق نإف ءهناسل تقرحأف

 ةمالعلا هذه :نوعرف لاق اًملاس رحبلا ىف هدجو املف ران الو ءام هرضي ال دولوم دی ىلع هکلم لاوزب

 لال ىلا هللا نم رش ةنال ت رحم ةو جب ةا ةاقلا مالا نل رظ نا داراق نل رألا

 هجو تكص اهنأل هدي تملسو تبأ اي نوعرفل : لاق هنأل هناسل تقرحأ ىناثلا «نوعرف نع ىسوم
 ةلجع هدنعو ةدح هقلخ ىف ىقل -مالسلا هيلع -ناك هنأل هيدي نود هناسل تقرحأ ثلاثلا «نوعرف

 .اهتقو لبق ةلاسرلا رسب حوبي ال ىتح قطنلا نم هناسل عنم هللا دارأف ةعرسو

 ءكرحت ام لوأ ناسللا نأل ىناثلا نم نسحأ باوجلا اذهو -ىلاعت هللا همحر -هفلؤم لاق

 كيدي نيبو كلزنم ىف راص دقو هلتقت فيك نوعرفل : ةيسآ تلاق قئاقعلا باتك ىف ىبن اي :هلوقب

 ىف : یئالعلا لاق «هناسحإب مركيو هباقع نع زواجتي هبر ىدي نيب ةالصلا ىلإ ماق اذإ دبعلا كلذك
 رمأف هيدي ىلع ككاله نوكي ليئارسإ ىنب ىف دولوم دلوي نوعرف اي : لاق انهاك نأ : صصقلا ةروس

 لتق : بهو لاق «لتقلا هعفني ملو نهاكلا قدص هنإف «هقمحو هلقع ةفاخس نم اذهو لافطألا حبذب

 مأب اهلكو ىتلا ةلباقلا تناكف لماوحلاب لباوقلا لكوو نيعبرأو ةئام هريغ :لاقو لفط فلآ نيعبس

 املن اتودع هنظأ ىنإف هيظفحا همأل تلاق «ةلباقلا بلق ىف هبح لخد هتعضو املف اهل ةقيدص ىسوم

 بهتلي وهو رونتلا ىف هتقلأف ىسوم مآ ىلع لوخدلا اودارأف نوعرف عابتأ ضعب اهآر ةلباقلا تجرح
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 نم هءاكب ىتح هناکم ملعت ملاوجرخ املف ةقيدص ىه : تلاق ةلباقلا تعنص ام اولاق اولخد املف اران

 اهل ليقو «مانملا ىف همأ ىلإ هللا ىحوأ مث اهلقع شاط دقو ةشهد ىهو رانلا نم هتجرخأ مث رونتلا

 نم مزلي الو اهريغو ميرم عم ةكئالملا تملكت امك ةلاسر ىحو ال مالعإ ىحو نوكيف كلذ ليربج

 لاقو ةدالولا لبق ىحولا ناك :دهاجم لاق ةعبرأ ليقو «ةثالث هتعضرأف هيعضرأ نأ ةلاسرلا مهمالك

 ىف هيقلأف هيلع تفخ اذإف : ىلاعت هلوق هدعاسي ىناثلاو «رهظأ لوألا : ىبطرقلا لاق اهدعب : ىدسلا

 عقي مل ءىش نم فوخلاو كيلإ هودار انإ ىنزحت الو ىفاخت الو رصم لين وهو [۷ :سصصقلا] © مبا
 ىدلو هيف ىبخأ :تلاق ملو :لاق اًتوبات ىل عنصا تلاقف راجن ىلإ تبهذف عقو ءىش نم نزحلاو

 ءهرصبب هللا ذخأو هناسل دقعناف مهيلإ عجرف هناسل قلطنا توباتلا ىف هتعضو املف بذكلا تهرك

 هللا درف ادحأ هيلع لدأ الو مالغلا اذه عم نكأ ىناسل قلطأو ىرصب ىلع هَّللا در نإ هسفن ىف :لاقف

 نمآف هيلع هللا هلدف حلاصلا دبعلا اذه ىلع ىنلد بر اي :لاقو ءادجاس رخف هناسل قلطأو هرصب هيلع

 . هب

 ىسوم اي : ىسومل لاق ىذلا اًضيأ وه : ىبطرقلا لاقو ءنوعرف لآ نمؤم وهو :ىدرواملا لاق

 . ليقو «نوعرف مع نبا وهو ليقزح همساو كلتق ىلع نورواشتي ىأ كولتقيل كب نورمتأي الملا نأ

 . نوعرف لآ نمؤم الإ ةمجعملا نيشلاب ناعمش فرعي الو : ىنطقرادلا لاق : ناعمش همسا

 فص ىلإ رافكلا فص نم زاحنا رفاك ىلإ ملسم راشأ ولاميف الإ وغل قطنلا ةراشإ :ةدئاف

 نقحل اًبيلغت اًنامأ ناك نامألا تدرأ امهنم لك :لاق ةموهفم ةراشإ لوقلاب رفاكلا راشأو «نيملسملا

 دعبو قالطلا عقو هعباصأب راشأو قلاط تنأ : لاق ولو هقطنك ثيدحلا ةياور ىف خيشلا راشأو ءامدلا
 وأ لبقت الف ةراشإلاب دهش اذإ الإ هقطنك سرحخألا ةراشإ كلذ ىون نإ ثالثلا وأ نيعبصأ نم هب راشأ ام

 وأ ثنحي ال ةراشإلاب هملكف سرخلا لصح مث ءاديز ملكي ال فلح وأ هنيمي دقعنت الف ةراشإلاب فلح

 ول اهنم لتاسم ىف ةرابعلا ىلع ةمدقم ةراشإلاو حصألا ىلع لطبت ال ةالصلا ىف ةراشإلاب بطاخ

 دقتعاو مامإلااذه فلخ ىلصأ :لاق ول اذكو هتالص تحص هريغ نابف اذه ديز فلحخ ىلصأ : لاق

 ىلص ولو ءاًضيأ ةحصلا ىوونلا حجر هريغ نابف دیز هنآ هدنعو لجر فلخ یلص ولو هریغ نابف ایز
 لمتحيو : ىشكرزلا لاق « عيمجلا ىلع داعأ رشع دحأ مهنأ رهظ ملس املف ةرشع مهنأ نظ زئانج ىلع

 قالطلا عقو ةنسلل تقولا اذه ىف قلاط تنأ : ضئاحل لاق ولو ًالوأ هيلع لصي مل نم ىلع ىلصي هنأ

 عمجف ءاصرب تنب نوعرفل ناك : -امهنع هللا ىضر -سابعلا نبا لاق « ملعأ هّللاو ةراشإلل اًيلغت

 ةيسآ هعمو لينلا ىلع نوعرف سلج مويلا كلذ ناك املف اذك موي ىف رحبلا نم الإ أربت ال اولاقف ءابطألا

 نوعرف ىدي نيب هوعضوف جاومألا هبرضت توباتلاب اذإو ءاملا نهيلع حضنتو ىراوجلا بعالت هتنبو

 ىف هتبخم هللا ىقلأف هخيبصأ دخأ نم صمي قسوم وه اذإف ةف زونلا ةيسآ تأآرف اوزجعف هتف اودارأف

 اذه لعل :هعابتأ ضعب لاقف اهصرب بهذف هب تحسمتو هقير نم نوعرف تنب تذخأف ةيسآ بلق
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 ةنسلا هذه لافطأ حبذب ترمأ تنأو ةنس نم ربكأ اذه : ةيسآ تلاقف هلتقب رمأف هنم فاخي ىذلا دولوملا

 -انيبن نعو هب ىل ةجاح الف انأ امأو كل نيع ةرق :نوعرف لاقف كلو «ىل نيع ةرق ىدنع نوكي هعدف

 نأ همأ تملع املف اهاده امك هللا هادهل كل وه امك ىل نيع ةرق :لاق ول -مالسلاو ةالصلا هيلع
 هيصق موشلك ليقو ميرم هتخأل : تلاق اهدلو ريغ نم اًغراف اهادؤف حبصأو اهلقع شاط هذخأ نوعرف

 انمرحرإ : ىلاعت لاق امك همآ ريغ ةأرما نم عضري ملو نوعرف ىلإ لصو هتأر املف هربخ ىعبتا ىأ

 ءىجم لبق نم عرش ميرحت ال عنم ميرحت وهف عاضترالا نم هانعنم ىأ ء[١١ :صصقلا] ( عضارملا هيلع

 هنإ :نوعرف لاق اهيدث مقتلا اهآر املف عاضترا بلطيو ىكبي نوعرف دي ىلع ىيصلاو «ءاهب تءاجف همأ
 نوعرف لآ نم دحأ قبي ملف ارانيد موي لك اهاطعأو اهيلإ هعفدف بيط نبل : تلاقف كنم الإ عضري مل

 هذخأت تناكف ىبرح لام هنأل اهدلو عاضرا ىلع ةرجألا ذخأ اهل زاج امنإو ءرهاوجلا اهل ىدهأ الإ

 هاتأو ةنس نوعبرأ وهو هدشأ غلب املف نوعرف ىلإ هتدر هتمطف املف : ىشاركلا لاق «ةحابإلا هجو ىلع

 ىلاعت هللا ىلإ مهاعدف قحلاب ملكتف لطابلا ىلع هموقو نوعرف نأ ملع هئابآ نيدو هنيد ىف ملعلا هللا
 توص اهل ىعست ةيح ىه اذإف «كاصع قلأ « ىسوم اي هيلإ هللا ىحوأف ةوبنلا ةمالع هنم نوعرف بلطو
 اذإو همنغ نع بابذلا درطتو هلوح رودت مان اذإو اهبكري سرفلاك كلذ لبق تناكو لابجلا هبواجت

 اهنم برشيف ءام نيع اهنم جرخ شطع اذإو هيلع رونت مالظلا ىفو اهلظ ىف نوكيف تعفترا رحلا دتشا

 نوعرف ىلع ىسوم لبقأف باطخلاب هسناؤت شحوتسا اذإو اولد اهاتفش ريصت رئب ءام نم ىقتسا اذإو
 تمعنأو كيلإ تنسحأو كتقزرو كتقلخ ىدبع اي :لوقي وهو كيلإ ىنلسرأ ىلاعت هّللا نإ : لاقو
 رفغأ هللا الإ هلإ ال ةدحاو ةملكب ةحلاصملا نم كل لهف ةوادعلاب ىنزرابت ماع ةئامعبرأ كلو كيلع

 نونامث اهلوط ةبق ىف نوعرف ناك ىرخأ ةئامعبرأ كديزأو فحتلا بئارغ كيطعأو فلس دق ام كل
 موي وه ليقو «تبسلا موي وه ليق ةنيزلا موي ىلإ اناهمأ : ىسوم اي لاقف اهالعأ ىف یسرک هلو ءاعارذ
 مويلا كلذ ىف سانلا عمتجاف فالآ ةعبس مهنم راتخاف رحاس فلآ نيعبس عمجف مهلهماف مهديع

 سمشلا تعلط اذإ ةميظع ةرهوج هيفو بهذلا حئافصب جات هسأر ىلع ةبقلا ىف هريرس ىلع نوعرفو

 ةءولمملا ىصعلاو لابحلا نم ًالبح نيعبس اوقلأف ههجو ىلإ رظنلا نم هينيع ألمي نأ دحأ عيطتسي ال
 -ىسوم لبقأف هلك كلذ كرحت رحلا دتشا املف خسرف ىف اخسرف لابحلا تناك : بهو لاق قبثزلا نم

 تنأ كنإ فخت ال ىلاعت هللا لاقف فوخ هل لصح دقو ىصعلا هديبو فوص ةبج هيلعو -مالسلا هيلع

 ىلع ترم املك اصعلا تناكو اهاف تحتفف ةنسألاك اهباينأ ةيح تراصف اهاقلأف كاصع قلأو ىلعألا

 ماهس هيف تذفنو ضعب مهضعب مطحف ركاسعلا وحن تلام مث « مهرحس تعلتباف ةلمر تراص ةرخص

 اهالعأ ىلع ىلعألاو ةبقلا لفسأ ىلع لفسألا اهكف تعضوف نوعرف ةبق وحن تهجوت مثاصعلا
 نيدجاس اورخف كلامل ىلاعت هللا ةردق نم هنأ اوملع كلذ ةرحسلا تأر املف نامألا ىسوم اي ىدانف

 .نيملاعلا برب انمآ اولاقو
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 لجألا ءاج ةلود مهرحسل ناك امو« ةلوص ةرحسنل نات ةود هلسر ةوص ه طابا :ةفيطل

 ةدحاو ةدجسب مهازاجف نامألا عيقوت مهبر نم مهل قبسف نالذخلا بايث مهيلع ناماهو نوعرفو

 .نامألاو زوفلا كلف نمحرلا لجأل ريثك دجست نمؤم اي تنأو نانجلا روصق

 هلإ ال «تاوعدلا ءالؤهب اعد هيلع هللا ةنعل نوعرف ىلإ هيلع هللا تاولص ىسوم هجوت امل :ةدئاف
 شرعلا برو نهنيب امو نهيف امو نيضرألاو عبسلا تاوامسلا بر هللا ناحبس ميظعلا ىلعلا هللا الإ

 نم كبذوعأو هرحن ىف كب آرد ىنإ مهللا «نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو ميظعلا

 .انمأ هفوخ لوحتف تئش امب هینفکاف هيلع كب نیعتسأو هینفکاف هرش

 ىري ماقم لک رثأ ىلعو ماقم فل یف یسوم هللا ملک نایح أل طبحملا رحبلا م تب ةظعوم
 فلأ ةئامب ءاجان طيحملا رحبلا ريغ ىفو هللا ملكذنم ءاسنلا برقي ملو مايأ ةثالث ههجو ىلع رونلا

 حيحص ىفو « سفن ريغب اًسفن تلتق ىسوم اي :لوقي «ةملك لك ىف ةملك رشع فلآ ةعبرأو ةملك

 ىبنلا نع ىقهيبلاو ىئاسنلا یورو ملسم لجر لتق نم هللا ىلع نوهأ ايندلا لاوزل >> ىبنلا نع ملسم

 ناميإ عم نهب ءاج نم ةثالث» :خ# ىبنلا لاقو ««ايندلا لاوز نم هّللا دنع مظعأ نمؤملا لتق» :خ

 لك ًأرقو هلتاق نع افعو اًيفخ اتيد ىدأ نم ءاش امك نيعلا روحلا نم جوزو ءاش باب ىأ نم ةنجلا لخد

 وأ : لاقف هللا لوسر اي نهادحإ وأ» : قيدصلا ركب وبأ لاقف «تارم رشع دحأ هللا وه لق ةبوتكم ةالص

 . هيلع ةنيب ريغ نم ىآ ايفح انيد : هلوقو ىناربطلا هاور «نهادحإ

 كلذو ءاشعلاو برغملا نيب ليقو «ةلوليقلا تقو رصم -مالسلا هيلع سر رح س هب كح

 هتعیش نم اذه نالتتقي نیلجر اهب دجوف ٠ ..مصنلا  اهلهأ نم ةلفغ نيح ىلع : یلاعت هلوق

 «هلتقف هردص یف هديب یسوم هزکوف هودع نم یذلا ىلع هتعیش نم یذلا هلاغتساف هودع نماذهو

 دق ىسوم ةعيش نم رفاكلاب اذإو ىناثلا مويلا ىف ناك املف ردصلا ىف نوكي زكولاو لمرلا ىف هنفدف

 ىسوم نأ نظ دقو -هتعيش نم ىذلا لاق «هبرضي نأ ىسوم دارأ املف رخآ رفاك ىلع اًضيأ هب ثاغتسا

 برهف سمألاب اًسفن تلتق امك ىنلتقت نأ دیرتآ یسوم ای -نیبم یوغل كنإ : یسوم لاق امل هبرض دیری
 تاجرد اهب هللا عفر ىتلا نحملا نمو ىسوم وه سمآلاب االف لتق ىذلا نإ : لاقف نوعرف ىلإ رفاكلا
 نأ هرمأ نوعرف كلهأ امل ىلاعت هللا نأ كلذو هتلاخ نبا ليقو ءهمع نبا نوراق -مالسلا هيلع - ىسوم
 ملعف ء ءايميكلا هملعف ليربج هيلإ هللا لسرأف بهذلا نيأو بر اي : لاقف بهذلا حاولأ ىف ةاروتلا بتكي

 ىلإ عرضتي لزي ملو هتجوز نم نوراق ملعتف اًنلث تولاطو اًنلث عشويو اًثلث نوراق ةجوز هتخأ ىسوم

 رهاوجلاب جوسنملا ريرحلا ةيبقألاب سراف فلآ نيعبرأ ىف هتنيز ىف بكرف عيمجلا هملع ىتح ىسوم
 ضرأ اي كلجأل هللا توعد انأو : لاقف كلتقل تبكر ىنإ لاقف هقيرط ىف -مالسلا هيلع - ىسوم ىقلف

 ‹«عيمجلا ىذخ ضرأ اي :لاقف ىرادو ىلام لجأل توعد امنإ :لاق هسرف مئاوق تباغاملف هیذخ

 ةرم نيعبس ىسومب ثاختساف هيذخ ضرأ اي :لاقف ىتع فعاو لاملا ذخ ىسوم اي : لاق هنإ ليقو
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 لك فسخي وهف : ىبطرقلا لاق ءهتثغأل ةدحاو ةرم ىب ثاغتسا ول ىلالجو ىتزعو : ىلاعت هللا لاقف
 : لاق ىلاعت هللا نإ : قئاقعلا ىف لاق روصلا ىف خفنو ةعاسلا تماق ةعباسلا لصو اذإف ةماق موي

 ماقأو توباتلا ىف ىسوم ناك امك كدنع ةعيدو وه امنإ توقلا باسح ىف سنوي لعجت ال توحلل

 مهعم حبس رحبلا لهأ حيبست سنوي عمس املف موي نيعبرأ :ليقو «مايأ ةثالث توحلا نطب ىف سنوي
 ‹كلذ ىف انل نذؤي مل :اولاقف هملكأ ىنوعد : لاق سنوي اولاق اذه نم : ةينابزلل لاقف نوراق هعمسف

 تن نم :لاقو سنوي ىلإ هتوص هيلإ لسرأف ىسومب لعف ام حلاصلا دبعلا اهيأ : لاقف نذإلا مهءاجف
 یسوم تخ هتجوز توم یلعو هيلع نوراق فسأتف تام دق یسوم نإ : لاقف ىقشلا نوراق انآ :لاق

 . ملعأ هّللاو ءهلهأ محر ثيح ةعاسلا مايق ىلإ باذعلا هنع اوعفرا : ةينابزلل هللا لاقف

 نمز ىف اریط یلاعت هللا قلخ -امهنع هللا یضر -سابع نبا نع راربآلا عیبر یف تیأر :ةفيطل

 اهلاثمأ ركذ هل هللا قلخو «بناج لك نم ةحنجأ ةعبرأو ناسنإلا هجوك هجو هل -مالسلا هيلع -ىسوم
 تلعجو لیئارسإ ینب ىلع كتمارک یف ةدایز هانلاعجو هب سنأتست اًبیجع اٌریط تقلخ یسوم ای :لاقو
 زاجحلا ضرأ ىلإ تلقننا ىسوم تام املف اهلسن رثكف سدقملا تيب لوح ىتلا شوحولا ىف اهقزر
 نبا ىسيع عافترا دعب -مالسلا هيلع -ىسبعلا نانس نب دلاخ اهيلع اعدف نايبصلا فطخت تراصو
 كيلإ رظنأ ىنرأ بر :-مالسلا هيلع -ىسوم لاق امل هريغ ىفو اهلسن هللا عطقف -مالسلا هيلع -ميرم

 بألاك ميتيلل نكف ىلظ الإ لظ ال موي ىشرع لظ نكست نأ تدرأ نإ ىسوم اي كسأر عفرا :لاق

 ینبل لق یسوم ای نادت نیدت امک یسوم ای محرت محرا یسوم ای فوطعلا جوزلاک ةلمرأللو ميحرلا
 ىتزعو :لاق دمحم نمو براي :لاق رانلا هتلخدأ دمحمبدحاج وهو ىنيقل نم هنأ : ليئارسإ

 ضرألاو تاوامسلا لبق شرعلا ىلع ىمسا عم همسا تبتك دمحم نم مركأ ايبن تقلخ ام یلالجو

 دمحم اهلخدي ىتح قلخلا عيمج ىلع ةمرحم ةنجلا ىلالجو ىتزعو ماع ىفلأب رمقلاو سمشلاو
 نورهطيو مهطاسوأ نودشي لاح لك ىلع نودامحلا هتمأ : لاق دمحم ةمأ نمو براي :لاق «هتمأو

 للا الإ هلإ ال نأ ةداهشب ةنجلا مهلخدأو ريسيلا مهنم لبقأ ليللاب نابهر راهنلا نومئاص فارطألا
 اي :لاق ىبنلا كلذ ةمأ نم ىنلعجا بر اي :لاق اهنم اهيبن :لاقةمألا كلت ىبن ىنلعجا بر اي :لاق

 .لالجلا راد ىف هنيبو كنيب عمجأس نكلو ترخأتساو تمدقتسا ىسوم

 : بهو لاق ١ .صصقلا] 4 ايدان ذإ رولا بناجب تنك امو : ىلاعت هلوق یف :یئالعلا لاق
 كتعمسأو هتمأ تيدان تئش نإ نكلو هيلإ لصت نل كنإ : لاق هتمأو ادمحم ىنرأ بر اي : ىسوم لاق

 كيبل تاهمألا نوطبو ءابآلا بالصأ نم اولاقف دمحم ةمأ اي : ىلاعت هللا لاقف معن :لاف «مهتاوصأ

 ىنولأست نآ لبق مكتيطعأ دق یباقع قبس یوفعو یبضغ تقبس یتمحر نإ :لاقف كيبل مهللا
 هلإ ال ةداهشب ةمايقلا موي مكنم ىنءاج نم ىنورفغتست نأ لبق مكل ترفغو ینوعدت نأ لبق مکتبجأو
 ىلع هلل دمحلاف رحبلا دبز نم رثكأ هبونذ تناك نإو ةنجلا هتلخدأ ىلوسرو ىدبع ادمحم نأو هللا الإ
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 نط هه ر جلا هللا لفارس اناج هللاا ف نک نم وا ف ىلا لاق دا

 لاقو دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو ىناربطلا هاور «كملظ د نمع وفعتو كعطق ڌ نم لصتو كمرح نم

 حيحص : مكاحلا لاقو ؛نيملسملا نيب حلصي هللا نإف « مكنيب تاذ اوحلصأو هللا اوقتا» لإ ىبنلا

 . ملعأ هّللاو دانسإلا

 -مالسلا هيلع -یسیع رکذ یف :لصف
 اهنأ ثيدحلا ىفو دج نورشعو ةعبرأ هنيبو امهنيب -مالسلا هيلع - ناميلس تانب نم همأو

 كدابع نم نذخت أل : لاق هللا هنعل سيلبإ طبهأو دارجلا اهمعطأف هل مد ال اًمحل اهمعطي نأ اهبر تلأس

 دارجلا رد ىلغ بت وكمودارجلا وهو ادن ىقلخ نم ندخل :ىلاغت هللا لاقف افلا نهو ادنج
 . مظعألا هللا دنج

 .ءاملعلا ءامكحلا ليجنألا ىف ىعدت دمحم ةمأ نأ رونلا رون باتك ىف :ىسوطلا لاق

 تدفنف ملعلاب انلغتشاو ةنيدمب انلزنف ملعلا بلط ىف ةعامج انجرخ : ريرج نب دمحم لاق :ةياكح
 نع هانلأسف ةرم نيعبرأ اذكهو «مهارد ةثالث انم دحاو لكل عفدف ىدوهيب اذإ عوجرلا اندرأف انتقفن

 نم ادحأ تيأر امف ملعلا ىملعتم هللا ليبس ىف ةقفن لضفأ اهيف اذإف ةاروتلا ىف تأرق : لاقف كلذ
 :لاق ببسلا ام :هل تلقف ةبعكلا لوح اًموي هتيأرف جحلا اندصقو انعدوف نوبلطت ام بلطي دوهيلا

 تملسأف ملعلا لهأ ىلع كقافنإب مالسإلاب كمركأ دق ىلاعت هللا نإ : لاقف مانملا ىف ##ىبنلا تيأر
 . اًعيمج اوملسأف تيأر ام لثم یأر مهنم دحاو كلو اًسسفن رشع ةعبس یراد یف ناکو هیدی ىلع

 بر اي : ىسيع ىف لاف ةً ىبنلا نع :بيهرتلاو بيغرتلا ىلع داز اميف بيبحلا ةفحت ىف لاق
 ءايبنأ ملعلاو ةمكحلا نم مهنأك ءاملعو ءامكح دمحم ةمأ اهنإ :لاق ةموحرملا ةمألا هذه ىنربخأ

 هللا الإ هلإ ال لوقب ةنجلا مهلخدأو لمعلا نم ريسيلاب مهنم ىضرأو ءاطعلا نم ريسيلاب ىنم نوضري

 نوبحي ام مهباصأ اذإ ةمأ كدعب نم ثعاب ىنإ ىسيع اي : ىلاعت هللا لاق ل ىبنلا نع رذ ىبأ نعو
 فیک برای : لاق ملع الو ملح الو ءاوربصو اوبستحا نوهركی ام مهباصأ اذإو یلاعت هلا اوم

 امام كبر كع نأ يسع : یلاعت هلوق یف یئالعلا هلاق یملعو یملح نم مهیطعأ : لاق اذه نوکی

 یلوآ انآو یبن هنیبو ینیب سیل یخأ یسیع نإو ثیدح یف لع یبنلا لاق ء [۷۹ :ءارسالا] 4 ©۵ ادومحم
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 هل لاقي اهموق نم لجر عم مارحلا دجسملا ىف دبعتت ميرم تناك : سئارعلا باتك ىف لاق هب سانلا

 تجرخ میرم موی یف ناک املف فھک نم موی یف ءامب یتأی مھنم دحاو لک رب ینعی بیلق اھلو فسوی
 تلاقذإ] : ىلاعت هلوق وهو «لجر ةروص ىف ليربج اهءاجف فهكلا ىف اهعرد تعزنف ءاملا ىلإ

 خفنو مدآ بارت نم لضف ىذلا بارتلا ذخأف ء[٥٤ :نارمع لآل ةيآلا ( كرش هللا نإ مرم اي ةكئالملا

 تلوحت ضاخملا اهءاج املف اهنطب ىف دلولا كرحت اهعرد تسبلو ءاملا تقتسا املف اهعرد بيج ىف

 هللا تبن معن : تلاق رذب ريغ نم عرزلا تبني له ميرم اي : لاقو فسوي ركنأف عماجلا نم اهتخأ ىلإ
 میرم اي : تلاق ىيحيب ًالماح تناکو ایرکز ةأرما اهتخأ دنع تلوحت املف رذب ریغ نم هقلخ موی عرزلا

 عضولاو لمحلا نأ لكوتلا لضف ىف دهزلا باب ىف مدقتو كنطب ىف ىذلل دجسي ىنطب ىف ىذلا دجأ

 ای{: : ىلاعت هلوق ىف ىزارلا لاق لاوزلا دعب عضولا ناك : ىروباسينلا لاق «ةدحاو ةعاس ىف ناك

 ةفرط اهمأ اهتذغ امو ىثثأ ىهو دجسملا ةمدخل اهيضر ىأ ء[١٤ :نارسع لآل & كافطصا هللا نإ ميم
 اهمطف دعب ليقو ءاهتلوفط لاح ىف ايركذ اهلفك :نورثكألا لاقو ةنجلا نم اهيتأي اهقزر ناكو ٠ نيع

 نإ :اولاقف ضيحلا نم ىأ كرهطو ءاسنلا نم اهريغل كلذ قفتي ملو اهافش ةكئالملا مالك اهعمسأو

 ىسيع اهل بهو نأب نيملاعلا ءاسن ىلع كافطصاو ةيصعم لك نم دوهيلا بذك نمو ضحت مل ميرم
 ةجيدخو نوعرف ةأرما ةيسآو ميرم عبر نيملاعلا ءاسن نم كبسح» :ثيدح ىفو بأ ريغ نم

 ره ىناثلا ءافطصالا نوكي ن عيمجلا نم لضفأ ميرم نأ ىلع لدت ةيآلا هذهو : ىزارلا لاق ؟ةمطافو

 رشع ثالث اهلو ىسيعب ميرم تلمح :ىراخبلا حرش ىف یوامربلا لاق « قئال ريغ راركتلا نأل لوألا
 اهمسا ىيحي مأو ةنس ةزشع اتنثاو ةئام اهلو تتامو «ةنس نيتسو ةتس ىسيع عفر دعب تشاعو ةنس

 ةعست غلبو ىسيع تعضو املف نونلا ديدشتو ةلمهملا حتفب ةنمح اهمأو ةمجعملابو ةزمهلا حتفب اشيأ

 «باتكلل ًضغب مهدشأ نايبصلا سيكأ : راربألا عيبر ىف ىرشخمزلا لاق «بتكملا ىلإ هتعفد رهشأ

 :لاقف دجبأ لق :لاقف ميحرلا نمحرلا هللا مسب : ىسيع لاقف هللا مسب لق ىسيع اي : ملعملا لاقف
 ءاهلا زوه نيد لادلاو هللا لالج ميجلاو هللا ءاهب ءابلاو هّللا وه فلألا : لاق ال : لاق اهانعم ام ىردتأ

 نملك نيرفغتسملا نع اياطخلا تطح ىطح منهج ريفز ىازلاو رانلا لهأل ليو واولاو منهج ةيواه

 لاقف ءاعيمج مهرشحت ىأ مهشرقت ىأ تش تشرق عاصب عاص ىآ صفعس قولخم ريغ هللا مالک

 باتكلل همآ هتلسرأ ىسيع ةي ىبنلا نعو ملعم ىلإ جاتحي ال كدلو نأل كدلو ىذخ ميرم اي :ملعملا

 للا ءاهب ءابلا :لاق ىردأ ال : لاق هللا مسب ىنعم ام :ىسيع لاقف هّللا مسب لق :ملمملا هل لاقف
 مهو ةمايقلا موي نوتأي ىتمأ» :ل ىبنلا نع :راربألا عيبر ىف لاق هللا كلم ميملاو هللا ءانس نيسلاو

 ةمأ نيزاوم حجرأ ام ممألا لوقتف نازيملا ىف مهتانسح لقنتف «ميحرلا نمحرلا هللا مسب نولوقي

 تائيسو ةفك ىف تعضو ول ىلاعت هللا ءامسأ نم ءامسأ ةثالث مهمالك ءادتبا ناك ءايبنألا لوقتف دمحم
 . ذيب دمحم ةمأ تانسح تحج رل ةفك ىف قئالخلا
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 باب ىلع نيعمتجم اهلهأ دجوف ةنيدم ىلع همآ عم ريغص وهو -مالسلا هيلع -ىسيع رم :ةياكح
 ىف مانصألا نولأسي مهو اهيلع رسع دقو ةدالولا ديرت هتجوز نإ :اولافف كلذ نع مهلأسف مهكلم

 هولخداف هرغص نم اوبجعتف اًعيرس دلولا جرخ اهنطب ىلع ىدي تعضو نإ :لاقف ءاهنع فيفختلا
 هدخ ىف یبص اهنطب یف :لاق «معن لاق هّللاب نمؤت اهنطب یف امب كتربخأ نإ : لاقف «مهکلم ىلع

 قزرلا مسقو قلخلا قلخ ىذلاب ىدلو اي كيلع تمسقأ : لاق مث ءاضيب ةماش هرهظ ىفو ءادوس ةماش
 نأ كلملا درأف اهريغ ةأرما نم ةدالولا دنع لاقي ام ءاعدلا باب ىف مدقتو اعيرس دلولا جرخف جرخت نأ

 ةيآ هلوأ بهو لاق سدقملا تيب نم اهموق اهجرخأ دقو ةرحاس ميرم نإ :اولاقو «هموق هعنمف نمي

 هب مهتف هلام قرسف نيكاسملا هيلإ ىوأي رصم رباكأ نم ًالجر هب تفاضأ همأ نأ -مالسلا هيلع - ىسيع

 ىلع هلعجو ادعقم ذخأ مهعمج املف هراد ىف نيكاسملا عمجي هيعد هامأ اي : ىسيع لاقف «نيكاسملا

 ةحرابلا كلذ ىلع تيوق فيك : ىسيع هل لاقف فيعض انأ : ىمعألا لاقف هب مق :لاقو ىمعأ قتاع

 متغاف بارش هدنع نكي ملو هدلول اسرع ذختا لجرلااذه نأ مث دعقملا نم لاملا ذخأ ىذلا وه ناكو

 . ةنس ةرشع ىنثا نبا ذئموي وهو ءابارش ًألتما هيف هدي عضو ءانإ لكو هل ايب یسیع لخدف كلذل

 برقب ةبقع ىف قيرطلاب -مالسلا هيلع -ىسيعل هللا هنعل سيلبإ ضرتعا :ىدابالكلا لاق :ةياكح

 الإ تنأ ام لب ال هللا هنعل سيلبإ لاقف هتمأ نباو هدبعو هللا حور : لاق ؟تنأ نم : لاقف «سدقملا تیب
 ىسيع لاقف «ىمعأ قلخ ىذلا وهو همكألاو صربألاو ضيرملا ئربتو ىتوملا حت كنأل ضرألا

 رمآ ىتح مله : سیلبإ لاقف « ینضرمأ ءاش ولو مهتیفش هنذابو ینقلخ یذلا هللا :-مالسلا هيلع -
 هللا ناحبس : ىسيع لاقف ضرألا هلإ نوكتف كل نودجسيف مدآ ونب مهاريف كل دوجسلاب نيطايشلا
 هتاملک یهتنمو هملع غلبمو هسفن ءاضرو هقلخ ددعو هضرأو هئامس ءلم لوقت امع یلاعتو هدمحبو

 نيع مدصف قرشملا وحن سيلبإ ىلع ليئاكيم خفنف ليفارسإو ليئاكيمو ليربج لزنف «هشرع ةنزو

 سمشلا هيف برخت ىتلا ةئمح نيع ىف عقوف برغملا وحن ليفارسإ هيلع خفن مث اًقرتحم عقوف سمشلا
 . ىسيع نم فاخي كلذ دعب ناكف مايأ ةعبس اهيف ماق ىتح ليربج هقرغ علط املك

 ىلإ دلولا یتأیف هنورخدی امو مهؤابآ هلکأی امب نایبصلا ربخی -مالسلا هيلع -یسیع نأ :ةياكح

 مهولعجو ىسيع نم مهنايبص اوعنمف ىسيع لوقيف كربخأ نم نولوقيف اذك نم ىنومعطأ لوقيف هيوبأ
 «ريزانخو ةدرق الإ هيف ام :اولاقف «تيبلا اذه ىف مه له مكنايبص نيأ : ىسيع لاقف « عساو تیب یف
 كلهت ةمأ فيك :ب ىبنلا نعو ريزانخو ةدرق مهدالوأ اودجوف بابلا اوحتفف نونوكي كلذك لاقف

 رخآ ثيدح ىیفو یکملا بلاط یبأل بولقلا توق یف هتیآر «٤(اهرخآ یف حیسملاو اهلوآ انآو
 . ملعأ ىلاعت هّللاو «اهرخآ ىف ىسيعو اهلوأ ىف انأ ةمأ ىزخي نلو» : ىبطرقلل
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 -مالسلا امهيلع - سايلإو رضخلا ركذ ىف :لصف
 تلقف يب دمحم ةمأ نم ىنلعجا مهللا : لوقي اًخيش تيأر -هنع هللا ىضر -كلام نب سنأ لاق

 عم ةوزغ ىف تنك سنأ لاق «تافاصلا ةروس ىف ىبطرقلا ريسفت ىف تيأرو رضخلا لاق تن نم :هل

 دمحم ةمأ نم ىنلعجا مهللا :لوقي ءاتوص انعمس حلاص نئادم وهو رجحلا دنع انك املف لب ىبنلا

 الجر تيأرف لبجلا تلخدف توصلا اذه ام رظنا سنأ اي» :ب ىبنلا لاقف اهل روفغملا ةموحرملا

 سايلإ كوخأ هل لقو مالسلا ىنم ادمحم ئرقأ : لاقف عارذ ةئامثلث نم رثكأ هلوط ةيحللاو سأرلا ضيبأ

 ءامسلا نم ةدئام امهيلع تلزنف ًاليوط اثدحتف امهنع ترخأتف الب دمحم هءاجف «كب عامتجالا ديري

 ىلإ رظنأ انأو سايلإ تذخأف ةباحس تءاج انلكأ املف اًسفركو اًنامرو ىرثمك امهعم تلكأف ىنوعدف

 نيعبرأ لك ىف ليربج هب لزني : لاق معن :لاق «ءامسلا نم ماعط اذه هللا لوسر اي : تلقف هبایث ضایب

 «سدقملا تيبب ماع لك ناضمر ناموصي سايلإو رضخلاف مزمز نم ةبرش ماع لك یف هلو «ةرم اموی

 ثلثو باسح ريغب ةنجلا نولخدي ثلث ثالث ةثالث ةمايقلا موي نوكت ةمألا هذه :دوعسم نبا لاق

 لوقتف ءالؤه نم ملعأ وهو ىلاعت هللا لوقيف ماظع بونذب نوتأي ثلثو اريسي اباسح نوبساحي
 ناك حتافلا رهزلا ىف لاق ىتمحر ةعس ىف مهولخدأ : ىلاعت هللا لوقيف ء«نوبنذملا ءالؤه ةكئالملا

 نسحأ رت مل اسراف ترف نيجعلل بطحلاب ىتأتل موي تجرخف ةدئاز ىمست ةيراج باطخلا نب رمعل

 مالسلا كئرقي نانجلا نزاخ ناوضر : هل ىلوقف ادمحم تيأر اذإ ةدئاز اي اهل : سرافلا لاقف «هنم

 اري اباسخ نوبساخي كلثو باخ رغب نولي كلل كمال االف ةنجلا مق هللا نإ هل ىلرقو
 نب ليماع نب نورضخ رضخلا مسا : فهكلا ةروس ىف ىئالعلا لاق ةَ ىبنلا مهيف عفشي ثلثو

 . راصبألا نع بوجحم رمعم ىبن هنإ ىلعثلا لاق ال ا

 كرتب :لاق ؟بيغلا ىلع هللا كعلطأ مب :-مالسلا امهيلع -رضخلل ىسوم لاق :ةظعوم

 عزناو اًرارض نكت الو اًعافن نک «اًباضغ نکت الو اًماسب نک یسوم ای : لاق ینصوآ : لاق ‹یصاعملا
 كبأو مهاياطخب نيئاطخلا ريعت الو بيجع ريغ ىف كحضت الو ةجاح ريغ ىف شمت الو ةجاجللا نع

 ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -ةريره ىبأ نع «هدنسب دمحأ مامإلا ىورو نارمع نبا اي كتئيطخ ىلع

 رضخلا دهاجم لاقو ««ءارضخ زتهت ىه اذإف ءاضيب ةورف ىلع سلج هنأل رضخ رضخلا ىمس» ايب

 ىف نآرقلا ماد ام نايح سايلإو رضخلا : : رانيد نب رمع لاق اهيلع نمو ضرألا هّللا ثري نأ ىلإ قاب

 هللا ىحوأف ىکبف دیدش ضرم سایلإ باصأ تافاصلا ةروس ىف ىبطرقلا لاق اتام عفر اذإف کا
 فيك ىعزج امنإ كتزعو ال : لاقف رانلا نم اًفوخ وأ توملا نم اًفوخ وأ ايندلا ىلع اًصرح كؤاكب هيلإ
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 نع یکحی ام لک» : لاقف مانملا ىف ىبنلا تيأر ىميتلا ميهاربإ لاقو ةمايقلا موي ىلإ ىنعي ركاذ هيف

 . «ىلاعت هللا دونج نم وهو لادبإلا سأرو ضرألا لهأ ملاع وهو «قح رضخلا
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 ءامسلا تحت ىراد حطس ىلع اًمئان ىرمأ ةيادب ىف تنك : ىنيفرصلا نامثع خيشلا لاق :ةياكح

 تعمسو ءیش لک نئازخ هدنع نم ناحبس حیصف ناسلب نهادحإ تلاقف تامامح سمخ یب رمف ًالیل
 ةلفغلا لهأ اي: لوقت ىرخأآلا تعمسو هلوسرو هللا ناك ام الإ لطاب ايندلا ىف ام لك لوقت ىرحألا

 عزن تقفآ املف « ىلع ایشغم تعقوف : لاق «ميظعلا بنذلا رفغيو ليزجلا ىطعي ميظع بر ىلإ اوموق
 ال ترفاس مث ىلاعت هللا ىلع ىنلدي خيش ىلإ یسفن ملسأ نآ هللا تدهاعف ایندلا بح یبلق نم هللا
 كيلعو :هل تلقف نامثع اي كيلع مالسلا : خيشلا لاقف « ةبيهلا ريثك اخيش تيأرف هجوتأ نيأ ىردأ

 سابعلا ابأ اي لاقف -هنع هللا ىضر -رداقلا دبع خيشلا دنع ةعاسلا تنك رضخلا : لاق تنأ نم مالسلا
 اي كب اًبحرم تاومس عبس قوف نم ىدون دق نامثع همسا نيفرص لهأ نم لجر ةحرابلا بذج دق

 قيرطلا ىف هدجت كنإف هيلإ بهذاف «هبر ىلع هلدي خيشل هسفن ملسي نأ هبر دهاع دقو ىدبع اي نامثع
 هرصع ىف نيفراعلا ديس -هنع هللا ىضر -ىناليكلا رداقلا دبع خيشلا نامشع اي : رضخلا لاق هب ىنتئاف

 هالوم هبذج نمب اًبحرم :لاقف «رداقلا دبع خيشلا دنع انأو الإ ىسفنب ترعش امف هتمزالمب كيلعف

 هتبحص نم تبصأو ارهش ةولخلا ىف ىنسلجأو ةيقاط ىنسبلا مث ريخلا نم اًريثك هل عمجو ريطلا ةنسلأب
 ىذ ةلاخ نبا -مالسلا هيلع -رضخلا ناك ىثالعلا لاق مركلا باب ىف مامحلا عفانم مدقتو ءاريخ

 سئارعلا ىف ام هدعاسيو -مالسلا هيلع -حون نب نانوي ةيرذ نم نينرقلا وذو هريشمو هريزوو نينرقلا

 ةكم ىف هب عمتجا دقو «ميهاربإ نامز ىف ناكو دادجأ ةعبرأ حون نب ماس نيبو رضخلا نيب لعج هنإف

 هيلإ بهذا لجرلا لاقف :نينرقلا وذ لاق ؟اذه ام ليقف اًتوص عمسف نيطسلفب ميهاربإ ناك : لتاقم لاق

 ةفاسم هنيبو كنيب ىل ليقف هسرف نع لزنف معن : لاق انهه : ليلخلا لاق هءاج املف مالسلا ىنم هئرقأف

 اًمنغو ارقب هل ىدهأو هيلع ملسو ميهاربإ هل ماقف هللا ليلخ اهيف ضرأب بكرأل تنك ام لاقف ةديعب

 وهو «ىسيعو ىسوم نيب نينرقلا وذ ناك ليقو «مظعألا هئاول بحاص رضخلا ناكو ةفايض هل لعجو

 نم سماخ اهكلميسو ذورمنلاو رصنتخبو -مالسلا هيلع -ناميلسو ايندلا اوكلم نيذلا ةعبرألا دحأ
 ىنربخا :هل لاقف ةكئالملا نم قيدص نينرقلا ىذل ناك دمحم نب رفعج لاق «ىدهملا وهو ةمألا هذه

 كناحبس : نولوقي مث ءةمايقلا موي ىلإ دوجسو دوعقو مايق مهنم : لاق ءامسلا ىف ةكئالملا ةدابع نع

 كلملا لاقف «هتدابع قح هللا دبعأ ىتح شيعأ نأ بحأ ىنإ : نينرقلا وذ لاقف كتدابع قح كاندبع ام

 هبر لأسي ىتح تومي ال اهنم برش نم ةايحلا نيع اهل لاقي اًنيع ضرألا ىف نإف كلذ تدرأ نإ

 اهل لاقي اًنيع ضرألا ىف نآ هّللا بتك ىف متآرق له :لاقو ءءاملعلا عمجف ةملظ ىف اهنكل توملا
 نم سرف فلأ ىلع نينرقلا وذ راسف ةملظ ىف سمشلا علطم دنع معن مهنم دحاو لاقف ةايحلا نيع

 لض نم لعفي فيك رضخلا لاقف سراف فلأب همامأ رضخلا مدقتو ءاهرظن ةوقل ركبلا رضخلا ليخلا
 عفدو ضرألا ىف ىه اذإف «ةزرخلا هذه قلاف قيرطلا تللض نإ لاقف ةملظ ىف نحنو هبحاص نع انم

 امنيبف اذه لحترا اذإف هيدي نيب رضخلا راسف «لاضلا اهيلإ عجريلف تحاص اذإف ءارمح ةزرحخ هيلإ
 تحاصو ةملظلا تءاضأف ءةزرخلا ىمرف هيف نيعلا نأ هنظ ىلع بلغف داو هضراع اذإ ريسي رضخلا
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 مث اوثكما : هباحصأل لاقف «لسعلا نم ىلحأو نبللا نم ضيبأ اهؤام نيع ةفاح ىلع ىه اذإف ةزرخلا

 هبشي ال ءوض اهيف ءارمح ضرأب اولزنف نيعلا أطخأ دقو نينرقلا وذ راسو لستغاو اهنم برشف لزن

 ءامسلا نيب قلعتم ديدحلا ىلإ هفنأ مومزم ريط اهيلع ةليوط ةديدح هيلع رصق اهيفو رمقلاو سمشلا
 نينرقلا اذ اي :لاق مث «كءارو ام كافك امأ انه ىلإ كب ءاج ام نينرقلا اذ اي ريطلا لاقف ضرألاو

 : لاق مث ديدحلا ثلث غلب ىتح خفتناو ريطلا ضفتناف معن : لاق رجآلاو صجلاب ءانبلا رثك له ىنربخأ

 «نينرقلا وذ فاخف رصقلا رادج دسو ديدحلا ألم ىتح ضفتناو خفتناف معن :لاق روزلا ةد د ترثک

 حطس قوفًالجر ىأر مث هتداع ىلإ عجرف ال : لاق هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش سانلا كرت له :لاق مث
 «ارجح هاطعأ مث ىبر رمأ رظتنا انأو ةعاسلا تبرتقا دقو روصلا بحاص : لاق تنأ نم : لاقف ءرصقلا

 رصقلاب مهربخأو هباحصأ ىلإ عجرو رجحلا ذخأف تعج عاج نإو نينرقلا اذ اي تعبش عبش نإ لاقو
 «ةريثك اًراجحا داز ىتح رجحلا كلذ حجرف ةفك ىف رخآو نازيملا ةفك ىف رجحلا لعجو «هآر امبو

 لاقف «نازيملا ىوتساف بارت فك رجحلا هلباقم ىف عضرف ةرجحلا مهيلع عجري كلذ لك ىفو
 عجرو بارتلا هيلعاوشحي ىتح عبشي ال مدآ نبال هللا هبرض لثم اذه : -مالسلا هيلع -رضخلا

 رطانق ىلع اهانب اًعارذ نوسمخو عارذ ةئامعبرأ اهلوط ةيردنكسرألا ةرانم هرمعو هدلب ىلإ ردنكسإلا
 وزغلل مهيلع اوزهجت اذإ مورلا شيج اهنم ىربق ةآرم اهالعأ ىف ساحن نم ناطرس ىلع جاجز نم
 وذ تام املو ةآرملا مسلط لطبف ءىش اهنم اومدهف «نينرقلا ىذ زنك اهيف ن لوقي مورلا كلم لسرأف

 ىتح زيزعلا هباتك ىف هللا هركذ ام امهرمأ نم ناكو -مالسلا امهيلع -ىسومب رضخلا عمتجا نينرقلا

 اًضيأ ةيكاطنأو ةرصانلا : ليقو « ةيكاطنا ىهو رادجلا اهيف -مالسلا هيلع -رضخلا ماقأ ىتلاةيرقلا الخد

 سي ىف ىذلاو ليقزح لجرلاو رصم صصقلا ىف ىذلا لجرلا ةنيدمو سي ىف ىذلا لجرلا ةنيدم ىه
 سنويو ىيحي مهو ةثالثلا ىسيع لسر دي ىلع ماع ةئامتس امهنيبو جيب + یینلاب نمآ راجنلا بیبح

 فاضأو نوعجرت هيلإو «ىنقلخ ىأ ىنرطف ىذلا دبعأ ال ىلامو : لاق تنمآ :هموق هل لاق نوعمشو

 وهو رجزلا ىنعم هيف هنأل مهيلإ عوجرلا فاضأو رهظأ هيلع تناكو ةمعنلا رثأ ةرطفلا نأل هيلإ ةرطفلا

 نئادمو اًفصن هيلع معطيو هبسك فصنب قدصتي ناكو «قزري ىح ةنجلا ىف هنإ ىوغبلا لاق قيلأ مهب
 مهكلهأ املف حلاص موق فارشأ اوناك طهرلا ةعستلاو رجحلا ىهو حلاص ةنيدمو لمنلا ةنيدمو رصم

 تام حلاص اهيف رضح املف نميلاب رضح ةنيدم ىلإ فالآ ةعبرأ مهو نينمؤملاب حلاص جرح هلا

  ىقطصا نيذّلا هدابع ىلع مالّسَو هلل دمحلا لف : یلاعت هلوق یف یبلکلا لاق  تومرضح تیمسف

 رادجلا رضخلا ماقأ املف هتعاطو هتفرعمل ىلاعت هللا مهافطصا ل دمحم ةمأ مه :لاق د4 .سا]

 . [۷۷ :فهكلا] ( © ارج هيلع تذخُئال تتش ول یسوم لاق

 نهنم هتانبل مانغألا ىقس امل لكألل هاعد نيح بيعش ماعط لكأ ىسرم هرك فيك .لبق نإف
 ت

 اهتلزن وأ اهب تتام ةيروفص -ىلاعت هللا همحر - فلؤملا دلب بسنت اهيلإو ىسوم اهجوزت ايروفص
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 ةرجألا ذخأ نأل : ليق © ارجأ هيلع تذختال تقش ول : لاق ثيح ءرضخلا عم كلذ هركي ملو
 زوجيف راجئتسالا امأو زوجي ال ةقدصلا ىلع .

 ةعبرأ ىصاعملا باوبأو ديحوتلا هيف هبلق وهو هزنك هتحت ىصاعلا دبعلا ره لئاملا رادجلا :ةراشإ
 نيمالخلل رادجلا ماقأ رضخلا نأ امكف «ميهاربإ مكيبأ ةلم ىلاعت لاق ميهاربإ ىصاعلا دبعلا وبأو

 هيبنو ميهاربإ هيبأ لجأل ةبوتلاب ىلاعت هللا هموقي ىصاعلا دبعلا كلذك حلاصلا امهيبأ لجأل نيميتيلا
 .هريغ مدقتو ىناغمادلا هلاق اي دمحم

 ناطيشلا وه ملاظلا كلملاو ةعاطلا ىه ةراجتلاوايندلا وه رحبلاو ةنيفس نمؤملا حراوج :هريظنو

 مل رضخلا اهيلع ىتلا ةنيفسلا نأ امك كذخأ ىف ناطيشلا بغري ال ىتح ةيصعملاب كبر كمسوف
 وهو هنم دشأ وهام مكيلع تيشخل اوبنذت مل ول هديب ىسفن ىذلاو» ةَ ىبنلا نعو «كلملا اهذخأي
 ىف توباتلا ىف كمأ كتقلأ امل ىسوم اي ىدون ةنيفسلا قرخ رضخلا ىلع ىسوم ركنأ املو ««بجعلا
 تيسنأ ىسوم اي ىدون مالغلا لتق هيلع ركنأ املف ةنيفسلا ظفحن كلذك انظح ىف تنك تسلأ رحبلا

 كباصأل نيع ةفرط ديحوتلاب ىل ترقأ اهتلتق ىتلا سفنلا نأ ول ىسوم اي «قح ريغب اًسسفن تلتق كنأ
 مهدحأ ةنيفسلا ىف نولمعي ةسمخ مهيبآ نم اهوثرو ةوخأ نيكاسم ةرشعل تناك ةنيفسلاو باذعلا

 سماخلاو «ىرخألا نم ربكأ هيتيصخ ىدحإ ىأ ردآ عبارلاو جرعأ ثلاشلاو روعأ ىناثلاو موذجم

 عبارلاو مكبأ ثلاثلاو مصا ىناثلاو دعقم مهدحأ لمعلا نوقيطي ال ةسمخو «ىمحلا هقرافت ال مومحم

 نم ىدهي لابجلا ىف رودي سايلإو رضخلا نإ ءىئالعلا لاق «ملعأ هّللاو نونجم سماخلاو ىمعأ
 : ةداتق لاق «هناسرحي جوجأمو جوجأي دس دنع ناعمتجي ليللا ىفو اهنلا ىف امهبأد اذه اهيف لض

 كرتلا دالب عطقنم ىف لامشلا ةيحان ىف دسلا ةيحان نم الإ ربلا ىلإ قيرط ملظملا رحبلا ةيحان ىف سيل
 هنم فرغتف «ةباحس ىلاعت هللا لسري رحبلا كلذ نم ىعافألا الإ ماعط جوجأمو جوجأيل سيلو

 . جوجأمو جوجأي اهلكأيف مهيلع اهرطمت مث ىعافألا

 جارعملا ةليل مهيلع تزج : لاق كتوعد مهتغلب له جوجأمو جوجأي نع ك ىبننا .لئسو

 ىلع لاق «حاورألا حالص ىف جوجأمو جوجأي ىلع مالكلا انطسب دقو اوبيجي ملف هللا ىلإ مهتوعدف
 قرشملا كلم هنأل «نينرقلا ىذب ىمسو نابزرم ليقو كاحضلا نب هللا دبع نينرقلا ىذ مسا

 (ةنمح نع ىف برغت ] : ىلاعت هلوق اذه ريغ ليقو ءةنس اتئام امهو نينرق شاع ليقو «برغملاو
 دارملا سيل : ءاملعلا ضعب لاق دوسأ نيطو أمح تاذ ىأ ىروهمجلا لاقو ةراح ليق 4۸٠ .ىنهكلا]

 اهنأل ءاهسمو اهرح ىلإ ىهتنا هنإ ۸١ ؛فمكلا] 4 سمشلا برغم غلب اذإ ىح : یلاعت هلوق نم

 نم ربكأ اهنأك ضرألا نويع نم نيع ىف لخدت نأ نم مظعأ ىهو ضرألا لوح ءامسلا عم رودت

 نيعلا ىأر ىف اهدجوف نيتهجلا نم نارمعلا دم ىلإ ىهتنا هنأ دارملا امنإو ةرم نيتسو ةئامب ضرألا
 ءرحبلا بكار نأ امك اهتحت لخدت اهنأك ةيوتسملا ضرألا ىف اهدهاشت امك ةئمح نيع ىف برغت
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 ابارحم تلخد تبرغ اذإ سمشلا نأ سي ةروس ىف ىبطرقلا ريسفت ىف تیرو رحبلا یف بغت اهنأک

 عرسأ وهو ىسركلا رون نم رمقلاو شرعلا رون نم ةقولخم ىهو حبصت ىتح اهبر حبست شرعلا تحت

 ىف كلفلا عطقيف لماكتي ىتح فالغلا نم ءىش هنم رهظي ةليل لكف ءام نم فالغ ىف وهو اهنم آريس
 «ثلثو ناتلزنم جرب لكل اجرب رشع ىنثا ىلع ةمسقنملا لزانملا ددع كلذو ةليل نيرشعو ةينامث

 نوعستو نانثا همايأو عيبرلا لصف لوصفلا لوأ لزانم ةعبس لصف لكلو لوصف عبرأ ىلع رودت ةنسلاو

 ءاحلاب لمحلا ىهو «جورب ةثالثو لزانم ةعبس هيف سمشلا عطقت رادأ نم رشع سماخ اهلوأ اًموي
 نانثا همايأ ددعو ناريزح نم اًموي رشع ةسمخ ىف فيصلا لصف لخدي مث ءءازوجلاو روثلاو لمهملا

 لخدي مث «ةلبنسلاو دسألاو ناطرسلا ىهو جورب ةثالثو لزانم ةعبس هيف سمشلا عطقتو اًموي نوعستو

 ةعبس هيف سمشلا عطقتو اًموي نوعستو دحأ همايأ ددعو لوليأ نم اًَموي رشع ةسمخ ىف فيرخلا لصف

 نم اًموي ارشع دحأ ىف ءاتشلا لصف لخدي مث «سوقلاو برقعلاو نازيملا ىهو جورب ةثالثو لزانم
 لزانم ةعبس هيف سمشلا عطقتو اًموي نيعستو دحأ نوكت امبرو اًموي نوعست همايأ ددعو لوألا نوناك
 . توحلاو ولدلاو ىدجلا ىهو جورب ةثالثو

 هل نم ینربخأ دقف اننامز رابتعاب امأ ییطرقلا نامز رابتعاب اذه : -یلاعت هللا همحر -هفلۇم لاق

 ناريزح رشع ثلاث ىف فيصلا لصفو راذآ رشع ىناث یف لخدي عيبرلا لصف نأ ميوقتلا ملع ىف ةوق
 دحأ لصف لك مايأو «لوألا نوناك نم رشع ثلاث ىف ءاتشلاو لولي رشع سماح ىف فيرخلاو

 ةدوربلاو ةرارحلا نيب لدتعم عيبرلا لصف نأ مث « ملعأ هّللاو موي نمث فصنو موي نمثو اًموي نوعستو

 هيف حلصي سباي راح فيصلاو «ماعطلا نم هيف ىلتمي الو ةداصفلاو ةماجحلاب مدلا جارخإ هيف حلصي
 سباي دراب فيرخلاو «ةيخوخلاو ةيموصحلاك ضماوحلا لكأو ناتكلا سبلو درابلا ءاملاب لاستغالا

 دراب ءاتشلاو «لاهسالاب لوهكلاو ةنقحلاب خويشلل رتافلا ءاملاب لاستغالاو عامجلا كرت هيف حلصي

 ةعمجلا ةليل هتيب لخدي نأ بحي ب ىبنلا ناكو نبللاو كمسلا نود نأضلا محل لكأ هيف حلصي بطر
 . ةعمجلا ةليل فيصلا ءاج اذإ هنم جرخيو

 سانلا لخدي هنم نيرشع ثلاث ىفو هلوأ ىف ةيفرشلا كرحتف اًموي نوثالثو دحأ :لوألا نيرشت
 . سوسي أل ةرشع ثلاث ىف بشخلا عطق اذإو دربلا نم مهتويب

 نم اي لوقي وهو ةبعكلا راتسأب اًقلعتم الجر تيأر -هنع هللا ىضر -بلاط ىب نب ىلع لاق :ةدئاف

 ىذلاو : لاقف كمالك ىلع دعأ هللا دبع اي :تلقف كتمحر ةوالحو كوفع درب ىنقذأ نأش هلغشيال

 لثم تناك نإو هبونذ ترفغ الإ ةضيرف لك بقع دبع نهلوقي ال «رضخلا وه ناكو هديب رضخلا سفن
 سدقملا تيبب اًسلاج تنك نيحايرلا ضور ىف ىعفايلا لاق «رجشلا قاروأو رطقلا ددع وأ جلاع لمر

 نم :تلقف «عارذ ههجو ضرع ليوط رخآلاو انقلخ ىف امهدحأ نيلجر تيأرف ةعمجلا رصع دعب
 اي هللا اي :لاق مث ةلبقلا لبقتسا مث ةعمجلا موي رصعلا ىلص نم سايلإ اذهو رضخلا انأ لاق امتنأ
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 سفركلا : لاق كماعط ام رضخلل تلقف هاطعأ الإ اًيش هللا لأسي مل سمشلا بيغت ىتح نمحر

 ةبرش مزمز نم نابرشيو ماع لك ىف ناجحي سايلإو رضخلا ىوخآ نأ > ىبنلا نعو ىرشمكلاو
 امل كرفغتسأ ىنإ مهللا : لوقي -مالسلا هيلع -رضخلا ناكو سفركلا امهماعطو ءلباق ىلإ امهيفكتف

 هب تدرأ امل كرفغتسأو «كتفلخا مث ىسفن نم كتدعو امل كرفغتسأو هيلإ تدع مث هنم كيلإ تبت

 كتيصعم ىلع اهب تيوقتف ىلع اهب تمعنأ ىتلا معنلل كرفختسأو كل سيل ام هطلاخف كهجو
 راهنلا ءايض ىف ةيصعم وأ هتبنذآ بنذ لك نم ميحرلا نمحرلا ةداهشلاو بيغلا ملاع اي كرفغتسأو
 تناك ولو هبونذ ترفغ هلاق نم ىعازوألا لاق « ميكح اي ةينالع وأ رس وأ ءالخ وأ الم ىف ليللا داوسو
 .ءامسلا رطقو رجشلا قرو لثم

 .[۲۹ :نمحرلا] 4 3 نأَش یف وه موب لک : ىلاعت هلوق ىنحم ىف یزوجلا نبا ملكت :ةفيطل

 هذه ىف انبر عنصي ام ىزوجلا نبا اي :لاقف «سلجملا نم لجر هيلإ بثوف هسفنب بجعأف نيماع
 : لاقف «مانملا ىف 45 ةليللا كلت ىف ىأرف ثلاثلاو ىناثلا ىف لاق مث «سلجملا متخو تكسف ةعاسلا

 اهيدبي نوئش هل لقف كلأس اذإف رضخلا وه لاق هللا ىبن اي ال : تلق لئاسلا نم ىردتأ ىزوجلا نبا اي

 حبصأ املف اهيدتبي الو اهيدبي نوئش لاق ةعاسلا هذه ىف انبر عنصيام هل لاق حبصأ املف اهيدتبي الو

 نم ىلع ملسو ىلص رضخلا لاقف ءاهيدتبي الو اهيدبي نوئش لاق ةعاسلا هذه ىف انبر عنصي ام هل لاق

 . مانملا ىف كملع

 نب ىسيع هللا ىبن اهرخآو ب دمحم هللا یبن اهلوأ نآ ةمّألا یحلاس نم هللا ینلعج ملعا :ةدئاف

 -مالسلا هيلع -رضخلا وهو ىأ هئوبت ىف فلتخم لجر اهيفو ك هتمأ نم نكلو مالسلاو ميرم

 ةا ىبنلا تام -ىلاعت هللا همحر -ىعفاشلا لاقو «ةعافش هلدحاو لك ةباحصلا اهطسوأو

 ةيطع نبا ريسفت ىف لاق ريرحتلا ىف ىبهذلا هاكح اهريغ ىف نوثالثو ةنيدملاب اًملآ نوتس نوملسملاو
 هللا ىحوأف هتمأ ىف عرضت لب یبنلا نعو ۸ :میرحا] ( یبا هللا یزخپ ال موی ] : یلاعت هلوق یف
 كيزخن ال اذإ :ىلاعت هللا لاقف ىنم مهب محرأ تنأ بر اي ال : لاق كيلإ مهباسح تلعج تفش نإ هيلإ

 . مهیف

 مانملا ىف ةحرابلا تيأر :-مهنع هللا ىضر -باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب ملاس لاق :ةياكح
 دق ادحاو تيأرو دحاو حابصم هباحصأ نم دحاو لك عمو حيباصم ةعبرأ ىبن لك عم ءايبنألا عيمج

 « حيباصم عبرأ هباحصأ نم دحاو لك عمو حابصم هسأر نم ةرعش لك ىف برغملاو قرشملا هل ءاضأ

 اذه ىورت فيك :رمع لاقف «عمسي هفلخ رابحألا بعك ناكو 4ج دمحم اذه :اولاق اذه نم تلقف

 فلتخم لجر اهيفو اهيف اذه تيآرف ةاروتلا تآرق كنأكل هّللاو : لاقف مانملا ىف اهتيأر ايؤر نع لاق

 ثيدحلا ىفو «ةعافش هل مهنم دحاو لك ةباحصلا اهطسوأو -مالسلا هيلع -رضخلا وهو هتوبن ىف
 . «ةنجلا لهأ ىلث ةمألا هذه نوكتف ةمألا هذه نم نونامث اقص نورشعو ةئام ةنجلا لهأ»
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 . رانلا لهآ مأ رثكأ ةنجلا لهأ :ليق نإف

 هوجو نم :باوجلاف

 .مهام ليلقو ۲۷۷ :ةرقبا)  تاحلاصلا اولمعو اونم نيذّلا نإ : ىلاعت هلوق :لوألا

 .ءاسنلا ةروس ريسفت ىف ىزارلا هركذ «سيلبإل ىقابلاو دحاو فلآ لك نم» :ةي هلوق :ىناثلا

 نينمؤملا نأ كش الو ««دوسأ روث دلج ىف ءاضيب ةرعشك ممألا ىف متنأ» :يي هلوق :ثلاثلا

 . مهممأ نم ءايبنألاب نمآ نمم رثكأ اب یبنلاب

 سيلبإ نع ةياكح لجو زع انالوم لوقي فيكف ةنجلا لهأ نم رثكأ منهج لهأ ناك اذإ :ليق نإف
 .ةرثكلا ىضتقي ال بيصنلاو اًصضورفم اًبيصن كدابع نم نذختأل هللا هنعل

 . رثكأ هللا بزح راص رشبلا نم نينمؤملا عم ةكئالملا انربتعا اذإ امأ رشبلا رابتعاب اذه :باوجلاف

 بزح فالخب ةجردلاو ةلزنملاب هللا دنع نوريثك مهيف نيليلق اوناك نإو نونمؤملا :رخآ باوجو
 . ناطيشلا

 ةينكلاب نيروهشملا نم رسيت ام ركذ ىف :لصف

 مهريغو مهنع هللا ىضر -ةباحصلا نم مهخيراوتو مهئامسأب
 . ركب ىبأ بقانم ىف مدقتو حتفلا موي نامثع هوبأ ملسأ هللا دبع همسا :قیدصلا ركب وبأ

 . هب نوقستسي مورلا هدالبب هربق دیز نب دلاخ همسا :یراصنٌألا بوی وبآ

 .ةرشعلا بقانم ىف مدقت:حارجلا نب ةديبع وبأ

 : نيف نب هللا دنع ةمسا :ىرغشألا سوم وب

 . ثراحلا همسا :ةدرب وبأ هدلو

 . رماع همسا :ةدرب وبأ همع

 . ةلضف همسا :ىملسألا ةدرب وبأ

 . هللا دبع نب بهو همسا :ةفيحج وبأ

 . حلفأ همسا ةعاضرلا نم ةشئاع مع :دعجلا وبأ

 . ثراح نب عيفن همسا ةرصبلاب ةباحصلا ءالضف نم :ةركب وبأ

 ءاضقلا ىلو اهيقف ءادردلا وبأ ناك بذهملا حرش ىف لاق كلام نب رميوع همسا :ءادردلا وبأ

 . ريصقلا باب ىف قشمد ىف هربق نيثالثو نيتنثا ةنس تام «نافع نب نامثعل قشمدب
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 ملف هنزوف رذلا هيلع علطف ازبخ زبخ هنأل رذ ىبأب ىنك دامعلا نب ةدانج نب بدنج همسا :رذ وب

 ىأ ةدحاو ةرذب شيطي ةرخآلا نازيمو ايندلا نازيم ىف رهظي مل رذلا اذه ىلإ اورظنا : لاقف ءاًيش نزي

 .دوسألا لمنلا نود هلتق لحي ةضورلا ىف لاق ءارمحلا ةريغ .ما١ ةل منا ىهر

 ديعس وبأ كلامو بذهملا حرش ىف لاق طيلس مأ همأو كلام نب دعس همسا :ىردخلا ديعس وبأ

 . اًضیأ اباحص ناک

 . ةرسيم ليقو «رانید همسا اب یبنلا مجاح :ةبيط وبأ

 . مساقلا ليقو ةمطاف بقانم ىف مدقت امك بنيز زي ىبنلا هجوز :عيبرلا نب صاعلا وبأ

 . هللا دبع ليقو سيق همسا :لماک وبأ

 . كلام نب ثراحلا همسا :ىثيللا دقاو وبأ

 . اردب دهش دواد : لیقو لالب همسا :یلیل وبآ

 ام كيف ىنتعمسأف مالسإلا ىلإ اهتوعد ىمأ نإ هللا لوسر اي : لاق نمحرلا دبع همسا :ةريره وبأ

 تسحأ املف ادودرم بابلا تيأرف اهرشہأل ودعأ تجرخف : لاق ةريره ىب مأ دها مهللا لاقف «هركأ

 حرفلا نم ىكبأ انأو تعجرف «هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لوقت یهو تجرح یب

 ىمأو ىنببحي نأ هللا عدا كءاعد هللا باجتسا دق هللا ىبن اي : تلقو ء«نزحلا نم ًالوأ ىكبأ تنك امك

 ثيدح ةئام زا یبنلا نع یور ءءايلا ديدشتو لادلا حتفو داصلا مضب یدص همسا :ةمامأ وبأ

 . اًتيدح نیسمخو

 . ميركلا دبع نب هللا دبع همسا :ظفاحلا ةعرز وبأ

 . فلد همسا :رکب وب

 سمخ ةنس تام رهنلا ءارو نم بشخن هدلبو هدلبب تام رکسع همسا :ىبشخنلا بارت وبأ

 . نيتئامو نيعبرأو

 . نمحرلا دبع همسا :ىنارادلا ناميلس وبأ

 . نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس تام ىسيع نب روفيط همسا :ىماطسبلا ديزي وبأ

 نم ةيرق ذابذورو ةئامثالثو نيرشعو ثالث ةنس تام دمحأ نب دمحم همسا :ىذابذورلا ىلع وبأ

 .دادغب یرق
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 . رشع ىنثاو ةئامعبرأ ةنس تام دمحم نب نيسح همسا :ىملسلا نمحرلا دبع وبأ

 . نيتئامو نيعبسو نينثا ةنس تام ىسيع نب دمحأ همسا :زارخلا ديعس وبأ

 «ةئامو نيسمخ ةنس دادغبب تام تباث نب نامعنلا همسا : -هنع هللا ىضر -ةفينح وبأ مامإلا
 ىف وهو هتأرما هتءاجو ةرم فالآ ةتس هيف تام ىذلا عضوملا ىف نآرقلا متخ ةنس نيعست نبا وهو

 ةأرملا تمهفف اهيلإ اهداعأو اهرسكو اهذخأف رفصأ اهفصنو رمحأ اهفصن ةحافت هل تقلأف سردلا

 رهطلا ىرت ىتح :اهل تلقف « لستغت ىتمف ةرفصلاو ةرمحلا ىرت اهنإ لاقف كلذ نع لئسف «باوجلا
 . ملعلا لضف باب ىفو ىوقتلا باب ىف هنساحم ضعب مدقتو ةحافتلا نطابك ضيبألا

 رصعلا دعب ةالصلا نم عنمي ناكو ةئامو نيعستو ةعست ةنس تام : -هنع هللا ىضر - كلام مامإلا
 كبهذم تفلاخ فيك : هل ليقف ىلصف ماقف نيتعكر عكراف مق : ىبص هل لاقف ‹ عماجلا اًموي لخدف

 . نوعكري ال اوعكرا مهل ليق نيذلا نم نوكأ نأ تيشخ لاقف

 ةنس تامو ةئامو نيسمخ ةنس دلو سيردإ نب دمحم همسا : -هنع هللا ىضر -ىعفاشلا مامإلا
 اورمي نأ هتوم لبق ىصوأو املع ضرألا قابط ألمي شيرق ملاع هنأ ب ىبنلا هنع ربخأ « نيتئامو عبرأ

 . امهنع هللا ىضر -نينس عبرأب هدعب تتام مث هيلع تلصف اولعفف هسيفن ةديسلا باب ىلع هتزانجب

 هّللا ىضر -یعفاشلا لاق «نيعبرأو ىدحإ ةنس تام : -هنع هّللا ىضر -لبنح نب دمحأ مامإلا
 مالسلا ىنم هئرقأو لبنح نب دمحأ هللا دبع ىبأ ىلإ بتكا : لاقف مانملا ىف ةي ىبنلا تيأر : -هنع

 دمحأ لاق «ةمايقلا موي اًملع كل هّللا عفريف مهبجت الف نآرقلا قلخ ىلإ ىعدتو نحتمتس كنإ هل لقو

 لاق لبنح نب دمحأ :لاق ةمايقلا موي ىنبلاطي ىفاحلا رشبو لبنح نب دمحأ ربق راز نم : نوعمش نب
 نم وه لاقف هتلأسف ىسوم نع لأسا : لاقف دمحأ نع هتلأسف مانملا ىف ةي ىبنلا تيأر :مهضعب

 كلذ نع اهتلأسف ضيبأ اهرعشو «زيزعلا مآ اهتينكو مانملا ىف ةديبز تيأر : مهضعب لاقو نيقيدصلا

 املو هرعش ضيبا الإ روبقلا ىف دحأ قبي ملف ةرفز منهج ترفز برضلل دمحأ مامإلااودرج امل تلاقف
 ىمعأ وهو كلذ دعب هآر مث هرصب معا مهللا : لاقف هترصاخ قش طوسلاب ةبرض لوأ دالجلا هبرض
 نإ مهللا :دمحأ مامإلا لاقف قولخم نآرقلا لوقت نأ لبق حورلا جرخت ىتح :لاقف كلذ نع هلأسف

 ال : لاق ىناثلا ىفو هللا مسب : لاق لوألا طوسلا ىفو «هرصب هيلع هللا درف هرصب هيلع درف اًقداص ناک
 انبيصي نل لق : لاق عبارلا ىفو «قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا : لاق ثلاثلا ىفو هللاب الإ ةوق الو لوح

 هب تألم ىذلا كمساب كلأسأ ىنإ مهللا : لاقف هليوارس ةيشاح تعطقنا مث ءانل هللا بتك ام الإ

 ‹«ىخركلا فورعم : لاق «هليوارس تعفرف ىرتس كتهت الف باوص ىلع ىنأ ملعت تنك نإ شرعلا

 هّللا ملك ىذلا نارمع نب یسوم تلق نارمع نب یسوم لاق تنأ نم هل تلقف مانملا یف ًالجر تیأر

 دمحم مكيبنو ميرم نب ىسيع : لاق ءالؤه نم تلقف تيبلا فقس نم اولزن ةثالث تير مث معن :لاق

 . قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا نأ نودهشي ةكئالملاو شرعلا ةلمحو لبنح نب دمحأو
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 فلا نوعبس ىراخبلا نم یراخبلا حیحص عمس ی یراخبلا نم یراخبلا عمس یوونلا لاق «ضرألا

 خيش راشب نب دمحم لاقو «یئاسنلاو یذمرتلا یور اًقلأ نورشع هسلجم رضحی ناکو لجر

 دبع نب ديبعو ىرلاب ةعرز وبأو راخبب ىراخبلاو ىروباسينلا ملسم ةعبرأ ايندلا ظافح :ىراخبلا
 .دنق رمسب ىمرادلا نمحرلا

 . نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس تام :حاجحلا نب ملسم نيثدحملا مامإ

 . نيتئامو عست ةنس تام بنيز اهمسا همأو دمحم نب دمحأ همسا :ىعفاشلا تدب نبا

 : ةبحملا باب ىف مدقت :ىعازوألا

 ىف مدقتريغصلا لافقلاو ةئامثلثو نيتسو سمخ ةنس تام ىلع نب دمحم همسا :ريبكلا لافقلا

 .لدعلا باب ىف خياشملا ماركإ لضف

 . ةئامسمخو نينثا ةنس تام ليعامسإ نب دحاولا دبع همسا ةيلحلا بحاص :ىنايورلا

 ىف ةي ىبنلا هل لاق « ةئامعبرأو نيسمخ ةنس تام هللا دبع نب رهاط همسا :بيطلا وبأ ىضاقلا
 . نيماعو ماع ةئام شاع اًهيقف ةَ ىبنلا ىنامس لوقيو كلذب رختفي ناكف هيقف اي مانملا

 . ةئامشلثو نيتسو عبرأ ةنس تام دمحم نب ىلع همسا :ىدرواملا

 . ةئامعبرأو نيرشعو عست ةنس تام رهاط نب رهاقلا دبع همسا :ذاتسألا ىدادغبلا روصنم وبأ

 . ةئامعبرأو نيرشعو عست ةنس تام دمحأ نب دمحم همسا ءابلا ديدشتو نيعلا حتفب :ىدابعلا

 . ةئامعبرأو تس ةنس تام دمحم نب دمحأ همسا :دماح وبأ خيشلا

 . جارعملا ىف مدقت :ىبلعللا

 ةرشع ةنس تام دقف تيزلاب هلكأ مث هدحو زبخلا لكأي ناك دوعسم نب نيسح همسا :ىوغبلا

 .ةئامسمخو

 . ةئامعبرأو نيعبسو نامث ةنس تام كلملا دبع همسا :نيمرحلا مامإ

 لاق ءةئامعبرأو نيثالثو نامث ةنس تام فسوي نب هللا دبع همسا :دمحم وبأ خيسشلا هدلاو

 . ىنيوجلا دمحم وبأ خيشلا ناكل دمحم دعب اّيبن هللا ثعبي نأ زاج ول : مهضعب

 .ةئامعبرأو نيتسو سمح ةنس تام ميركلا دبع همسا :ريشقلا

 .لدعلا لضف باب ىف مدقت :ىزاریشلا قاحسإ وبأ خيشلا

 . ةئامشلثو نينامثو نامث ةنس تام ميملا نوكسو ءاحلا حتفب دمح همسا :ىباطخلا
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 . ةئامعبرألا دعب تام ةطنحلا عيبي هنامز ىف ناك دمحم نب نيسح همسا :ىطانحلا

 . ةثامعبرأو ةرشع سمخ ةنس تام دمحم نب دمحأ همسا :ىلماحملا

 . ةئامعبرأو نيعبسو نامث ةنس تام نمحرلا دبع همسا :ىلاوتملا

 .دلوملا باب ىف مدقت :مكاحلا

 . ةئامثلث ةنس تام بيعش نب دمحأ همسا :ىئاسنلا

 . ذمرتب نيتئامو نيعبسو عست ةنس تام ىسيع نب دمحم همسا :ىذمرتلا

 . نيتئامو نيعبسو سمخ ةنس ةرصبلاب تام ناميلس همسا :دواد وبأ

 . نيتئامو نيعستو ثالث ةنس تام ىنيوزقلا ديزي نب دمحم همسا :ةجزي نبا

 . نيتئامو نيعستو نينثا ةنس ةلمرلاب تام رمع نب دمحأ همسا :رازبلا

 . نيتئامو نينامثو ىدحإ ةنس تام ىشرقلا دمحم نب هللا دبع همسا :ايندلا ىبأ نبا

 . ناهبصأب نيثالثو ثالث ةنس تام دفص دالبب ةيربط ىلإ بوسنم :ىناربطلا

 . ةئامثلثو نيثالثو سمخ ةنس دادغبب تام ىلع همسا :ىنطقرادلا

 . ةئامعبرأو نيسمخو نامث ةنس تام ملعلا لابج نم ًالبج ناكو نيسح نب دمحأ همسا :ىقهيلا

 نع فوصتلا ملع تذخأ : ركب وبأ ىضاقلا لاق دمحم نب دمحم نب دمحم همسا :ىلازفغلا

 كيلع امنإف نكسا رحبلا اهيأ : تلقف «هجاومأ تجاهف رحبلا تبكر ىدالب ىلإ تعجر املف «ىلازغلا
 ىلإ تعجرف اهباوج ملعأ ملف اهجوز خوسمملا ةدع نع ىنربخأ : تلاقو ةباد ىل ترهظف كلثم رحب

 خسم نإو «ةيقاب حورلا نأل قالطلا ةدع دتعت : تاناويح خسم نإ :لاقف «هتربخأو ىلازغلا مامإلا

 «باوجلاب اهتربخأف ةبادلا تعلطف رحبلا ىلإ تعجر ندبلا تقراف حورلا نأل ةافو ةدع دتعتف ادامج

 .ةئامسمخو سمخ ةنس تام تنأ ال رحبلا كاذ تلاقف

 .ةفامسمخو نيسو اس ةن تام هللا دبع ني دمخ ا ةا ىرطلا بتلا

 . ةئامتسو نيرشعو ثالث ةنس تام دمحم نب ميركلا دبع همسا :ىعفارلا

 . ةئامتسو تس ةنس تام ىوونلا خويش خيش وهو رمع نب دمحم همسا :ىیزارلا

 تس ةلس تام ىرمع ىف ةريغص تلعف ام لاق نمحرلا دبع نب نامثع همسا :حالصلا نبا

 . ةئامتسو نيعبرأو

 . ةئامتسو نيثالثئو نينثا ةنس تام زيزعلا دبع همسا :مالسلا دبع نبا

 . ةئامتسو نيعبسو تس ةنس تام ىیحي همساأ :ىوونلا
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 بتك ءامسلا نأك مانملا ىف تيأر لاق هنأ -یلاعت هللا همحر -هدلاو نع لقن مث «ضار كنع وهو

 . ىوونلا مالك لاق اذه ام تلقف ظيلغ طخب رونلاب اهيلع

 . ةئامتسو نيثالثو نينثا ةنس تام دمحم نب رمع همسا :فراوعلا بحاص ىدرورهسلا

 . ةئامتسو نيعبسو ىدحإ ةنس تام دمحأ نب دمحم همسا :ىبطرقلا

 . ةئامتسو نينثا ةنس تام :ديعلا يقد نبا

 . ةئامعبرأو رشع ةتس ةنس تام دمحم نب دمحأ همسا :ةعفارلا نبا

 .ةئامعبسو نيسمخو تس ةنس تام ىفاكلا ىلع همسا :ىكبسلا

 . ةئامعبسو نيعبسو نينثا ةنس تام دمحأ نب دمحأ همسا :ىعرذألا

 . ةئامعبسو نيعبسو نينثا ةنس تام ميحرلا دبع همسا :ىونسإلا

 : لاق هطخب هريسفت نم ةعطق تيأر لب هتافو ىلع فقأ مل دمحم نب نسح همسا :ىروباسينلا

 . ةئامعبسو نيرشعو نامث ماع مرحملا رشع ىداح هقيلعت نم تغرف

 :ةامعبو نيو نا س هك تام هللا دبع ههنا ئالا

 . ةئامنامثو نامث ةنس تام نالسر نب رمع همسا :ىنيقلبلا

 .ةئامنامثو نامث ةنس تام ىسوم نب دمحم همسا :ىريمدلا

 . ةئامنامثو عست ةنس تام ركب وبأ همسا :ىنيصحلا

 ةمألا هذه مهب تفرش نيذلا ءايلوألاو ءاملعلاو ةباحصلا ركذ نم هب ىلاعت هللا رسي ام اذهف

 . ملعأ هّللاو « ىلاعت هللا ءاش نإ بحأ نم عم ءرملاو ةبحمو اًكربت اذه یباتک یف روکذم مهبلاغو

 اهنم هقتعأورانلا ىلع هللا همرح اهلعف نم ءايشأ ركذ :باب

 ىبنلا نع ريسيلا نمو «ريسيلا ريثكلا نم ركذأ ىلاعت هللا ءاش نإ انأ اهو ةريثك هللا دمحب ىهو
 مل ةي ىبنلا ىلع نايلصيو هحفاصيف رخآلا امهدحأ لبقتسي هللا ىف نيباحتم نيدبع نم ام» :ةيب

 نم» :ةيىبنلا نع ىراخبلا ىفو ىنسلا نبا هاور «رخأت امو اهنم مدقت ام امهبوتذ رفغي ىتح اقرفتي
 هدعبو اعبرأ رهظلا لبق ىلص نم» ةي ىبنلا نعو «رانلا نع هللا همرح هللا ليبس ىف هامدق تربغأ

 نسحي سمشلا لاوز دعب تاعكر عبرأ ىلص نم» لب ىبنلا نعو «رانلا ىلع هللا همرح اعبرأ

 باتك یفو «لیللا یتح هل نورقغتسیو كلم فلآ نوعبس هعم یلص «نهدوجسو نهعوکر و نهتءارق

 ةيآو باتكلا ةحتاف ةعكر لك ىف أرقي سمشلا لاوز دعب تاعكر عبرأ ىلص نم» :ة5ىبنلا نع ةكربلا
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 مبرألا هذه نولصي ىتمأ لازت ال» :ةب ىبنلا نعو «هايندو هنيدو هلامو هلهأ ىف هّللا همصع یسرکلا

 ىناربطلا هاور «اًمتح ةرفغم هل روفخم ضرألا ىلع ىنعي «مهدحأ ىشمي ىتح رصعلا لبق تاعكر
 نبا ةياور ىفو مكاهلأو ةعراقلاو تايداعلاو تلزلز اذإ رصعلا لبق عبرألا ىف أرقي فاروعلا ىف : لاق

 نيح هالصم ىف دعق نم :زاب ىبنلا نع دعس نبا نعو ءاًعبرأ رصعلا لبق ىلص اءرما هللا محر رمع
 تناك نإو هاياطخ هل رفغ ريخ الإ :لوقب ال ىحضلا ىتعكر ىلصي ىتح حبصلا ةالص نم فرصني

 ىفو «راثلا هدلج سمت مل» : -امهنع هللا ىضر -ىلع نب نسحلا ةياور ىفو «رحبلا دبز نم رثكأ
 ىف دعق مث رجفلا ةالص ىلص نم» :ةياور ىفو «همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ» : ةشئاع ةياور

 -سابع نبا نعو «ركذلا باتك ىف ايندلا ىبأ نبا هركذ 'رانلا نم هللا هرتس سمشلا علطت یتح هسلجم

 نيبو هنيب هللا لعج اهيف هللا هحصانف ةجاح ىف هيخأ عم ىشم نم» ةَ ىبنلا نع -امهنع هللا ىضر
 .«ضرألاو ءامسلا نيب امك قدنخلاو قدنخلا نيب ام «قدانخ عبس رانلا

 رحبلا لحاس ىلع سمشلا بورغ دنع ةريبكت ربك نم» ةي ىبنلا نع :ءايقتألا تاقبط ىفو

 عفرو «تائيس رشع هنعاحمو تانسح رشع رحبلا ىف ةرطق لك ددعب رجألا نم هللا هاطعأ هتوص اًعفار
 ةي ىبنلا نع راربألا باتك ىفو هفلؤم طخب دامعلا نبال ةعيرذلا باتك ىف هتيأر «تاجرد رشع هل

 .ةمايقلا موي هناوخإ نيب هبذعي نأ دبع نم ىحتسي ميرك ىح ىلاعت هللا نإف ناوخإلا نم اورثكتسا»
 عم ةدئاملا ىلع سولجلا اوليطأ -هنع هللا ىضر -قداصلا رفعج نع :ةكربلا باتك ىفو

 در نم ةي ىبنلا نعو ءءافش ناوخإلا عم لكألا دروو مهرامعأ نم بسحت ال ةعاس اهنإف ناوخإلا

 هلإ ال :لاق دبع اميأ» :يب ىبنلا لاقو «رانلا نم هقتعي نأ هللا ىلع اقح ناك بيغلاب هيخأ ضرع نع
 نأ هللا ىلع اًقح ناک نیملاعلا بر هلل دمحلا ميظعلا شرعلا بر هّللا ناحبس میرکلا ميلحلا هللا الإ
 «رانلا نم هللا هقتعأ ربكأ هّللاو هللا الإ هلإ ال : حبصي نيح لاق نم» :ة ىبنلا نعو رانلا ىلع همرحي

 ال هنأ ىدبع ملع دق ىتكئالم اي : ىلاعت هللا لوقي «باقرلا قتعم اي :دبعلا لاق اذإ» :ب ىبنلا نعو

 ىف :دبعلا لاق اذإ» ب ىبنلا نعو رانلا نم هقتعأ ىنأ ىتكئالم اي مكدهشأ ىريغ باقرلا قتعي

 هدسج هللا قتعأ تارم ثالث : لاق اذإو «ءرانلا نم هدسج ثلث هّللا قتعأ ميظعلا ىبر ناحبس هعوکر

 ىبنلا نعو «اهلني املف اهب قدصي ملف ةليضف هّللا نع هغلب نم» : لاق 4ب ىبنلا نأ مدقتو «رانلا نم هلك

 نم ىنقتعأ امك رانلا نم هقتعا مهللا :لوقتو ةعصقلا هل ترفختسا ةعصقلا لجرلا قعل اذإ» :5

 هللا هعبشأ هعباصأ قعلو ةعصقلا قعل نم» :ةب ىبنلا نعو اهغارف دنع اهقعلي ناطيشلا نأل «ناطيشلا

 نيعبرأ قتعأ نمك ناك كلذ لعف نمف اهوبرشاو ةعصقلا اولسغا» :لم ىبئلا نعو «ةرخآلاو ايندلا ىف

 :دبغ يري نأ ىلاغق هلا ىلإ ءىشلا بحأ ١ دهه هللا ىر سن لاقو «ليعامسإ دلو نم ةبقر
 مهل رفغيو ةمحرلاب مهيلإ هللا رظن اهيلع اوعمتجا اذإف «نولكأي ةدئام ىلع هدلوو هتأرما عم نمؤملا
 .اوقرفتي نأ لبق
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 دقف اهب هملعي ملو ملسملا هيخأل ةدوم هبلق ىف ناك نم :كرابملا نبا لاق :راربآلا عيبر ىفو
 هركي يي ناكو ناوخإإلا باستكا نع زجع نم سانلا زجعأ : -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو «هناخ
 . هيف ةكرب ال راحلا نإو الأ ءاود هنإف درابلا ماعطلاب مكيلع :لوقيو «راحلا ماعطلا

 : -هنع هللا ىضر -سنأ لاقو «ةكربلا بهذي ماعطلا ىف خفنلا» :ة ىبنلا نع :فراوعلا ىفو
 رانلا نم راجتسا نمو ةنجلا هلخدأ مهللا :ةنجلا تلاق تارم ثالث ةنجلا هللا لأس نم» :ةلب ىبنلا لاق

 . «ىنم هرجأ مهللا :رانلا تلاق تارم ثالث

 نوكت نأ تزجعأ :هل لاقف ءاهبلح ًأ ةاشو اهبكرأ ةفان كنم ديرأ هللا لوسر اي : لجر لاق :ةعيل

 ام :لاقف رمقلا مهيلع ملظأ رصم نم ليئارسإ ىنبب جرخ امل ىسوم نإ : لاق ليئارسإ ىنب زوجع لثم

 مكيأ : ىسوم لاقف هدسجب الإ رصم نم جرخن ال نأ دهعلا انيلع ذخأ فسوي نإ :ءاملعلا لاقف اذه

 ىنيطعت ىتح لعفأ ال :تلاقف كلذ نع اهلأسف «زوجعلا هذه الإ هربق ملعيال :اولاق هربق ملعي

 .ةنجلا ىف كعم نوكأ : تلاق كمكح امو : لاق «ىمكح

 دنع فرشلا هل لصحف ءامسألا ملع -مالسلا هيلع -مدآ :-ىلاعت هللا همحر - هفلؤم لاق

 ىبن اي ناميلسل : لوقي ناكف رويطلا دنع فرشلا هل لصحف ءاملا عضوم ملعي ناك دهدهلاو ءةكئالملا

 نأ فسوي ربقب اهملع اهدافأ زوجعلا هذهو ءءاملااودجو اورفح اذإف ناكملا ىف لزنيف انهه ءاملا هللا

 لاق «هريغ ىلع هفرش رهظ اًملع دافتسا اذإ نمؤملا كلذك -مالسلا هيلع -ىسوم عم ةنجلا ىف نوكت

 بلط نمو هلل نوكيف ملعلل هبلق ىتآي ىتح ايندلا نم جرخي مل هللا ريغل ملعلا بلط نم» ةي ىبنلا
 سيبق وبأ هل نوكي نأ نم ريخ لجرلا هملعتي ملعلا نم اًباب نإف هليل مئاقلاكو هراهن مئاصلاك وهف «ملعلا

 طارصلا ىلع رورملا ىلع لجرلا ىوقي ملعلا : -هنع هللا ىضر -ىلع لاقو «هّللا ليبس ىف هقفني اًبهذ

 نم : ىبطرقلا لاق ملعلا لضف باب ىف مدقتو «ةدايز اذه ىلع ىتأيسو هريسفت ىف یزارلا هلک هرکذ
 هسفن ىوه عبتاو هنايغط مامز ىخرأو هنايصع ىدامت نمو هاوأم ةنجلا تناك هاوه فلاخو هالوم عاطأ

 .هب یلوأ رانلا تناک هناطیشو

 نينمؤملل رفغتسا لاق نم» الي ىبنلا نع :ةرفغملا عاستا نع ةرفسملا هوجولا ىف ركذو

 .(ةنسح ةنمؤمو نمؤم لكب هل هللا بتك تانمؤملاو

 ءاربلل لاق بعك نب ىبأ نأ ةرفغمل | عاستا نع ةرفسمل | هوجولا ىف تيأر :بابلا اهب متخن ةدئاف

 الإ ىبنلا كلذ غلبف «هعبشأ ىتح همعطأف ارمتو اًقيوس : لاق ىهتشت ام : -امهنع هللا ىضر-كلام نبا

 هلزنم ىلإ هللا ثعب اروكش الو ءازج كلذب ديري ال هللا هجول هيخأب كلذ لعف اذإ ءرملا نإ» :لاقف

 بثك لوحلا ناك اذإف الماك الرح هل نورفغتسيو هنورېگیو هنوللهتو هللا نوحي ةكئالملا نم ةر

 ال كلمو دلخلا ةنج ىف ةنجلا تابيط نم همعطي هللا ىلع قحو «ةكئالملا كئلوأ ةدابع لثم هل هللا
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 ركذ امنإو تاغللاو ءامسألا بيذهت ىف هرأ مل -ىلاعت هللا همحر -كلام نب ءاربنا :هقنؤم ناف

 ىور -هنع هللا ىضر -بعك نب یبأو « یباحص وهو ثیداحأ ةسمخو ةئامثلث ىورو بزاع نب ءاربلا

 :دبعلا لاق اذإ» :ةاي ىبنلا ىل لاق : -اهنع هللا ىضر -ةشئاع تلاق اًيدح نيتسو ةعبرأو ثيدح ةئام

 كلأسا بابرألا بر اي :لاق اًءرما هللا محرف طعت لس ىدبع اي كيبل : ىلاعت هللا لاق بابرألا بر اي

 ىل بابحألا عمجمو ناوضرلا لحمو ةنجلاب زوقلاو باقعلاو ناوهلا راد ىهو رانلا نم ةاجنلا

 .ملعأ هّللاو «باهو اي ميرك اي قبسي باذع ريغ نم باتکلا اذه فلؤملو ؛نيملسمللو

 ةنجلا ركذ ىف :باب
 برقلاو ةعاطلاب اورداب ىأ ء[۳۳٠ :نارمع لآز ( مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو ل : ىلاعت هللا لاق

 نرتقت : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاق «ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجو «مكبر ىلإ
 اهل لاق ةنجلا هللا قلخ امل :ىربطلا لاق ةنجلا ضرع كلذف ضعب ىلإ امهضعب ضرألاو تاوامسلا

 اهل سيل نيدبآلا دبأ ىلإ دتمت ىهف ىتمحر رادقم ىدتما : لاق دتما مك ىلإ بر اي :تلاق «ىدتما

 لق : ىلاعت هلوق ىف ىدنقرمسلا نيدلا رصان ريسفت ىف تيأرو «فرط اهل سيل ةمحر نأ امك فرط
 ناک ول یآ ء[۰۹٠:فھکلا] ( یر تاملک دنت نا لبق رحبلا دقتل یبر تاملکل ادادم رحبلا ناک و
 نبا لاقو «نمؤملا باوث دفني نأ لبق رحبلا دفنل ةنجلا ىف نينمؤملل ىلاعت هللا دعأ امل اًدادم رحبلا

 . ةمايقلا موي ىلإ ىلاعت هللا اهقلخ نيح نم دمت اهنأ : -امهنع هللا ىضر -سابع

 فسوي نوبرضي مهنإ انبر : ةكئالملا تلاق هتوخإ هبرضو بجلا نم فسوي جرخ امل :ةفيطل
 «توملا تاركس ىف عقو اذإ نمؤملا كلذك ليلق اهنئازخ ىلع ةيلوتلاو رصم كلم ىف اذه :لاقف
 نعو ليلق ةنجلا ميعن ىف اذه ىلاعت هللا لوقيف توملا برك ىف كدبع عقو دق انبر : ةكئالملا لوقت

 ليربج ىلاعت هّللا رمأ رانلا ىف رانلا لهأو ةنجلا ىف ةنجلا لهأ رقتساو ةمايقلا موي ناك اذإ» :ةب ىبنلا

 مهريصاقم ىف ءايلوألاو نانجلا لهأ ىتأيف «قح سلجم ىف ىأ قدص دعقم ىف ءايلوألا رضحي نآ

 نم كدعو ديرن :نولوقيف «نوديريام : ىلاعت هللا لوقيف مهروصق نم نوجرخيف ءايلوألا ىدانيف
 بابرألا بر انأ اه بابحألاو ءايلوألا رشعم اي مهيدانيف كلذب انتدعو تنآ كمالك ذيذل عم كتيؤر

 اذه سيلف مكبيبح ىلإ اورظناو مكسور اوعفرا : لوقف ادجس هلاورخ ميرکلا ههجو اودهاش اذإف
 مهب تفح دق . وه مهنم لئاق لوقي مث نورظني بيبحلا هذهو ىتبحأ متنأ (بعت ىآ) بصن موي

 هللا یضر -بلاط یبآ نب ىلع وه مهنم لئاق لوقی مث نورظنی بیبحلا هجو یلإو نولکأب مهف نادلولا
 اًنيرم اًنينه برشا ىلو قدص : ىلاعت هللا لوقيف تنأ انيقست نأ كباتك ىف انتدعو تنك دق انالوم -هنع
 طساو الب شرعلا لايذأ تحت نم ءايلوألا هاوفأ ىلإ تاساكلا ردابتتو همف ىلع سأكلاو الإ رعشي امف

 ىلع لتأ دواد اي : یلاعت هللا لوقیف دواد توص :نولوقیف ینم نوبحت ام یبابحأ : یلاعت هللا لوقی مث
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 نويعو تانج ىف نيمأ ناكم ىف نيقتملا نإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب :دواد لوقيف ىمالك ءايلوألا

 هللا لوقی مث ماع یتئام نوریطیف ةياور ىفو نوفوطيف « نیلباقتم قربتساو رضخ سدنس نم نوسبلي
 نوهيتيف نآرقلا ملع ميحرلا نمحرلا انآ : لوقيف كالج لج معن :نولوقيف ىنم ىمالك نوبحتأ : ىلاعت

 نع -هنع هللا ىضر -سنأ نع نآرقلا سورع نمحرلا ةروس نأ مدقتو ء«ماع فلآ توكلملا ىف

 لهأ اي ةداعسلا لهأ اي هتوص ىلعأب ىدانيف ةنجلا فرغ نم ةفرغ ىلإ ليربج هللا ثعبي» ل ىبنلا

 نم بئاجن ىلعو قربلاك ليخلا ىلع نووتسيف هوروزت نأ مكرمأيو مالسلا مكئرقي مالسلا ةماركلا

 «مهوقسا یتنج یف یناریجو یدفوو یراوزب اًبحرم :لوقیف «هلالج لج رابجلاب اوقتلی یتح توقاي
 رابجلا لوقي مث «مالغ فلآ ةئامعبس عم قيربإ لك ىف قيربإ فلآ نيعستب ةجرد مهلفسأ ىلإ اوتؤتف

 مث ةلح نيعبس كلملا عبصأ نيب مهدحأ ةوسكب اوتؤيف مهوسكا ىدفوو یراوزب اًبحرم : هلالج لج
 مهيلع لطهيف ةرينملا :اهل لاقي شرعلا تحت نم ةحئار حوفتف مهوبيط ىدفوو یراوزب اًبحرم

 مكلجأل الإ ةنجلا تقلخ ام ىلالجو ىتزعو ىدفوو ىراوزب ابحرم لوقي مث ىدنلا هبش كسملا
 . «هلالج لج هيلإ نورظنيف باجحلا فشكيف

 كلم عم ةحافت دحاو لك ىلإ هللا لسري ةنجلا ىف اورقتسا اذإ مهنإ :ةنجلا ميعن ىف هتيأر اممو

 ليخ ىلع لاجرلا بكر يف ىنرزف كيلإ تقتشا دق ميكحلا زيزعلا نم باتكو ةيراج اهيف ىريف اهذخآيف
 ريستف جداوهلا ىلع ءاسنلا بكريو «بهذ نم ناحانجو ةضف نم ناحانج سرف لكل ءارمح ةتوقاي نم

 ىلع ىأ اًبارتأ نهجاوزأل تاقشاع ىآ ابرع هللا نهلعج دق ةمطاف ىلإ ءاسنلا رستو دمحم ىلإ لاجرلا
 وهو مدآ لوطو ىسيع نس ىلع اهلجأف -مالسلا هيلع -ىسيع نسك ةنس نيثالثو ةثالث دحاو نس
 ىف ءاسنلا لزنتف دواد توص ىلعو دمحم قلخ ىلعو فسوي نسح ىلعو عرذأ ةعبس ىف اعارذ نوتس

 لاجرلا نيبو بهذلا نم ىسارك هيف كسم نم ناديم ىف لاجرلاو ةمطاف دنع ءاضيب ةرد نم ناويإ
 ءاسنلا ىلع ملسيو دحاو دعب دحاو لاجرلا ىلع هلالج لج قحلا ملسيف رون نم باجح ءاسنلاو

 ةكئالملا مهيتأتف مهوبرطا ةكئالم اي : لوقي مث « مهوفيضيف ىئايلوأو یدابعب اًبحرم :لوقیو كلذك

 «كمالك عمسن نأ بحن انبر :اولاق اوقافأ اذإف برطلا نم نودجاوتيف نيعلا روحلا مهو ةنجلا ىناغمب

 : لاق اوقافأ اذإف برطلا نم نودجاوتيف روبزلا أرقيو هربنم ىلع ىقريف ىمالك مهعمسأ دواد اي :لاقف

 اي هنم مكکنعمسأل یلالجو یتزعو لوقیف انبر ای ال نولوقیف اذه نم بیطأ اتوص متعمس له یدابع ای
 نيعبس دواد توص ىلع نسحلا ىف دمحم توص ىف دیزیف سیو هط ةروس ًارقاو قراو مق دمحم

 اًتوص متعمس له ىدابع اي : لاق اوقافآ اذإف «مهتحت نم ىساركلا زتهتو برطلا نم نودجاوتيف اًقعض
 هناحبس ملكتيف هنم بيطأ مكنعمسأل ىلالجو ىتزعو :لوقيف انبر اي ال نولوقيف اذه نم بيطأ
 باجحلا فشكيف شرعلا زتهيو روصقلاو راجشألا ليامتتف موقلا برطيف ماعنألا ةروس ىف ىلاعتو
 متنأو مالسلا انأ :لوقيفانبر تنأ :نولوقيفانأ نم ىدابع اي :لوقيو «هلالج لج ههجو نع

 ىلع لاجرلا بكر يف اهيلع اومدق ىتلا بجنلا ريغ بئاجن مهل اومدق ىتكئالم اي لوقي مث نوملسملا
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 لأسيف ةفرعملا قوس نولخدي مث بهذ نم اهباتقأ بناج ىلع ءاسنلاو رضخ اهتحنجأ قلب ليخ

 لوقيو «ندع ةنج ىفانأ رخآلا لوقيو سودرفلا ىنكسم : لاقيف «نالف اي تنأ نيآ اًضعب مهضعب

 . مهتجرد فالتخا ىلع ىوأملا ةنج ىف انأ : رخآلا لوقيو دلخلا ةنج ىف انأ : رخآلا

 . ضيبألا زلؤللا نم لالجلا راد :نانجلا لوأو

 . رضخأ دجربز نم ىوأملا ةنج :اهثلاثو

 . رفصأ ناجرم نم دلخلا ةنج :اهعبارو

 . ءاضيب ةضف نم ميعنلا ةنج :اهبسماخو

 .رمحأ بهذ نم سودرفلا ةنج :اهسداس
 . ضيبأ رد نم ندع ةنج :اهعباسو

 .رارقلا راد :اهنمائو

 ةنبلو افي ةرذ نم ل د ندع خب هللا لخت لع ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -سنأ نع :ةفيطل

 ؤلؤللا اهؤابصحو نارفعز اهشيشحو كسم اهناطيح ءارضخ ةدجربز نم ةنبلو ءارمح ةتوقاي نم

 ىتزعو :لاقف ١[٠ :نوسؤملا] € ©0 نونمؤملا حلفأ دق ظ : تلاقف ىقطنا :اهل لاق مث «ءربنعلا اهبارتو

 اهرمث ةرجش ةنجلا ىف نإو : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاقو «ليخب كيق ىنزواجي ال یلالجو
 دعب اًناولأ ةلح نيعبسو نينثا نع تقلفناف ءاهنصغ نم تردحنا ةوسكلا هللا ىلو دارأ اذإف نامرلا هنأك

 . ٹناک امک عجرتف قبطنت مث ناولآ

 تكسف عامس ةنجلا ىفأ هللا ىبن اي : لاقف زنه ىبنلا ىلإ ىبارعأ ءاج :قئاقحلا ةضور ىف لاق
 ناتفاح اهل ةنيدمل ةنجلا ىف نإ : لاقف هللا لوسر اي انأ اه :لاقف ؟لئاسلا نيأ : لاقف ليربج ءاج ىتح

 ةنجلا لهأ دارأ اذإف «نآرقلا نملع دق راكبأ روح اهيف «اًماع نيعبس اهيف بكارلا ريسي رمحأ ؤلؤل نم

 ةدرمز نم ةبيجن ىلع بكارلا مهنمو ءارمح ةتوقاي نم سرف ىلع بكارلا « مهباود اوبكر اوذذتلي نأ

 مهيدي نيب ىراوجلا فطصيو رون نم ربانم مهل عضوتف مهباود نع اولزن ةنيدملا اوت اذإف «ءارضخ

 نهنم ةدحاو ىنجوزم تنأ له : ىبارعألا لاقف ءاهلثم نوعماسلا عمسي مل تاوصأب نآرقلا نوؤرقي

 -سابع نبا لاق ادبأ كيصعأ ال :لاقف «ةجوز نيعبسو نينثاب كجوزأ نأ ىلع : لاق كتعطأ اذإ

 رهن هل لاقي رهن اهيف ءامسلا موجن ددع اهراهنأو ءامسلا موجن ددع ةنجلا روصق : -امهنع هللا ىضر

 ليلهتلاو ةالصلا تاقوأو هئاخرإب ءاسملاو باجحلا عفرب حابصلا نوفرعي :ىبطرقلا ةركذت ىفو
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 اهب ةكئالملا مهيتأت فحتلاو ايادهلابرهشلا نوفرعيو ىلاعت هلل ةرايزلاب ةعمجلا موي نوفرعيو ريبكتلاو
 وهف ماعطلل مكوعدي ىلاعت هللا نإ مهل ةكئالملا لوقب ماعلا نوفرعيو رهش لك سأر ىف ىلاعت هللا نم
 ةعقاولا ةزوَسس ىف ىبطزقلا ركذو ميلا كلذ ىف نيعلا ر وخلا نها نو جو زيو + ماخلل ماعلا نم دي مهل
 قلعتف ةنجلا حافت نم ةحافتلا كسميل ةنجلا لهأ نم لجرلا نأ اي هللا لوسر نع ديلولا نب دلاخ نع

 لجر لاقف «ةحافتلا صقنت الو اهنسح نم اهتلجخأل سمشلل ترظن ول ءاروح اهنم جرختف هدي ىف :

 ةريثك جرس هنم تذخأ اذإ جارسلاك معن : لاق ءىش ةحافتلا نم صقني ال بجعل اذه نإ ناميلس ابأ اي

 ىلإ اهيلجر عباصأ نم ءاروحلا هللا قلخ : -امهنع هللا ىضر -سابع نبا لاقو «ءیش هنم صقني مل
 اهقنع نمو ربنعلا نم اهقنع ىلإ اهييدث نمو كسملا نم اهييدث ىلإ اهيتبكر نمو نارفعزلا نم اهيتبكر

 نامعنلا قئاقش لثم ةلح نوعبس اهيلع لفنرقلا اهرعشو ضيبألا روفاكلا نم اهسأر ىلإ .

 :نمحرلا] 4 ی۵ ناجرمْلار توقايلا نهنأک : ىلاعت هلوق ىف :نمحرلا ةروس ىف ىبطرقلا ركذو

 ىريل ةنجلا لهأ ءاسن نم ةأرملا نإ» :ةللب ىبنلإ لاقو ناجرملا ضايبو توقايلا ءافص ىف نه ىأ ء۸
 ناسح «قالخألا تاريخ ىأ ناسح تاريخ نهيف ةداتق لاق «ةلح نيعبس ءارو نم اهقاس ضايب

 مل ىأ ناج الو مهلبق سنإ نهشمطي مل ردلا نم مايخلا ىف تاسوبحم ىأ تاروصقم روح هوجولا
 لاق ءاهداوسو نهنويع ضايب ةدشل مسالا اذه نيعلا روحلا هللا ىمسو نهجاوزأ لبق دحأ نهسسمي

 لهأ دادزي امك ًالامجو اًنسح نودادزيل ةنجلا لهأ نأ ةي دمحم ىلع نآرقلا لزنأ ىذلاو : ةريره وبأ

 . ماع فل هكلم غلبيل ةنجلا لهأ نم ريقفلا نإ ءاًمعضو اًمره ايندلا

 ردلاب ةكبشم بهذلا نم ةجوسنم ىأ ةنوضوم ررس ىلع : ىلاعت هلوق ىف :ىبطرقلا ركذو
 مه لیق «نودلخم نادلو مهيلع فوطي ضرألاو ءامسلا نيب امك اهعافترا ةعوفرم شرفو توقايلاو

 نازيك ىهو باوكأب «ةنجلا ىف تقلخ ناملغ مه ليقو نيك رشملا لافطأ مه ليقو نيملسملا لافطأ

 لهأ لقأ» ةي ىبنلا نع سنآ نعو قربي اهنول نأل كلذب تيمس قيرابأو ميطارخ الو اهل ىرع ال
 بهذ نم ةدحاو ناتحفص مداخ لك ديبو مداخ فالآ ةرشع هسأر ىلع لجر ىنم ةجرد ةنجلا

 اهلوأ نم لكأي ام لثم اهرخآ نم لكأي هلثم ىرخألا ىف سيل نول ةدحاو لك ىف «ةضف نم ىرخألاو

 «رفزألا كسملا حيرك اًقرع كلذ دعب نوكي مث ءاهلوأل دجي ام لثم بيطلاو ةذللا نم اهرخآل دجي

 ثيدح یفو «نیلباقتم ررس ىلع اًناوخإ نوطخمتی الو نوطوغتی الو نولوبی ال هیف طلخ ال یذلا ینعی
 اذإ أرق مث مداخ فلأ نونامث ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح ىفو «مداخ فلأ ةرشع ةسمح ةريره ىبأ

 لضفأ ميعن ال نأ اونظو غلبم لك مهنم ميعنلا غلب اذإ ء١٠ :ناسإلا] ( © اروم اولو مهتبسح مهتيأر
 ليلهتب نوبوجيف ىنولله ةنجلا لهآ اي :لوقيف ءههجو ىلإ نورظنيف هلالج لج برلا مهفرش هنم
 نيب امك امهنيب :لاقف مودخملا نوكي فيكف ؤلؤللاك مداخلا ناك اذإ هللا ىبن اي : لجر لاقو «نمحرلا

 جوز الإ ناضمر نم اموي موصي دبع نم ام» : ىبنلا نعو «بكاوكلا رغصأ نيبو ردبلا ةليل رمقلا
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 ىلع ةلح اهنم سيل ةلح نوعبس نهنم ةأرما لك ىلع ةفوجم ةرد نم ةميخ ىف نيعبس نيعلاروحلا نم
 نم ريرس نهنم ةآرما لكل ىرخألا نول ىلع نول اهنم سيل بيطلا نم اتول نيعبس ىطعيو ىرخألا نول
 كئارألاو ةكيرأ نوعبس شارف لك ىلع اًشارف نوعبس ريرس لك ىلعو ردلاب ةحشوم ءارمح ةتوقاي

 بهذ نم ةفحص فيصو لك عم فيصو فلآ نوعبسو اهتجاحل ةفيصو فلآ نوعبس ةآرما لكل ررسلا

 هيلع ءارمح ةتوقاي نم ريرس ىلع كلذ لثم اهجوز ىطعيو اهلوأل اهدجي مل ةذل اهنم ةمقل رخآل دجي
 نم لمعام یوسو ناضمر نم هموصي موی لکب اذه رمحأ توقایب حشوم بهذ نم ناراوس

 قتفتتف ءاش امع ىدبعل ىقتفت اهل هللا لوقي ىبوط : لاقي ةرجش ةنجلا ىف # ىبنلا نعو «تانسحلا
 لاقو ءاش امك اهتئيهو اهمامزو اهلحرب ةلحارلا نع هل قتفتت ءاش امك هتئيهو هماجلو هجرسب سرف نع
 ىلع نيدلخملا نادلولا نم ةمدخ نم فلآ فلأ ىف بكري ىذلا لزنم ةنجلا لهآ ىندأ نإ ك ىبنلا

 ايشعو ةركب ميركلا ههجو ىلإ رظني نم هللا دنع مهمركأو بهذ نم ةحنجأ اهل رمحأ توقاي نم ليخ
 .[۲۳ ء۲۲ :ةمايتلا] 4 © ةرظان ابر ىلإ 2 ةرضاَن ذئموي هوجو :ًأرق مث

 ةثئالث نومسقيف ةمايقلا موي ةيالولا لهأب ىتؤي حابصلا نب دمحم لاق :نيفراعلا سودرف ىف لاق

 تقلخ بر اي لوقيف تاعاطلا نم تلمع اذام لوألا مسقلا نم دحاو لكل ىلاعت هللا لوقيف : ماسقأ

 ىلضف نمو ةنجلل تلمعامنإ تنآ : لوقيف «ىراهن اهل تئمظو ىلبل اهل ترهسف اهميعنو ةنجلا
 اي :لوقيف تاعاطلا نم تلمع اذام ىناثلا مسقلا نم دحاو لكل لوقي مث < رانلا نم كقتعأ ىنآ كيلع

 رانلا نم اًقوخ تلمعامنإ :لوقيف «ىراهن اهل تئمظو ىليل اهل ترهسف اهباذعو رانلا تقلخ بر

 كلابح لوقيف تاعاطلا نم تلمع اذام ثلاثلا مسقلا نم دحاو لكل :لوقي مثاهنم كتقتعأ دقف

 هيلإ ىقوش ىلإ هقوش ناك دقف ىدبع نع باجحلا اوعفرا اقح ىدبع تنأ : لوقيف «كئاقل ىلإ اقوشو
 الإ ةنجلا تقلخ ام ىلالجو ىتزعوف كتببحأ انأ اهف ىلو اي : هّللا لوقي مث «باجحلا نوعفريف دشأ
 ةيؤرب مهرمأيف ةنجلا لهأ ىلإ ليربج ىلاعت هللا ثعبي لب ىبنلا نعو «تئش ام مويلا كلف كلجأل
 ةنجلا لهأ دميف ليلهتلاو حيبستلاب لجز مهل ةكئالم هعمو -مالسلا هيلع -مدآ جرخيف ىلاعت هللا

 ىلاعتو هناحبس هبر ةرايزل ىضمي مدآ اذه نولوقيف «هنم نسحأ رن مل ىذلا اذه نم نولوقيف مهقانعأ

 میهاربإ بکوم لثم یف 5 دمحم مث یسیع مث یسوم مٹ هبکومو هتئیه لثم یف میهاربإ جرخی مث
 ىلاعت هللا الإ هملعي الام ةكئالملا حيبست هلوحو ةنجلا لهأ بكاوم عيمجو مدآو ىسيعو ىسومو

 رونلا ربانم ءايبنألل نوحرطيف مهومركأ یتکئالم ای یئایلوأو یناریجو یراوزو یدفوو یدابعب ابحرم

 عاونأب نوتأيف مهومعطأ ىلاعت هللا لوقي مث «كسملا بئاثك سانلا رئاسلو رونلا ىسارك ءادهشللو
 هبشي ال ناولأ ةفحص لك بهذ نم ةفحص فلأ نوعبس ةلزنم ةنجلا لهأ لفسأ ىدي نيب عضويف ماعطلا

 هناحبس هللا لوقي مث اهلوأل دجي ال اًمعط اهرخآل دجيو ناولألا كلت نم هللا ىلو لكأيف اًضعب اهضعب

 هبش كلم فلأ نوعبس ةلزنم ةنجلا لهأ لفسأ سأر ىلع موقيل هنإو بارشلاب نوتأيف مهوقسا : ىلاعتو
 نوردتبي مهلك رخآلا نول ىلع نول اهيف سيل ةبرش اهيف بهذلا قيرابأو ةضفلا ىناوأ مهيديأب ؤلؤللا
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 ةيوطم للحب نوتؤيف نوقبتسيف ىدابع اوسكا : ىلاعتو هناحبس هللا لوقي مث «هعم ءانإلا دخأي مهيز هيلإ
 ىمست حير مهيلع روثتف ىدابع اوبيط : ىلاعت هللا لوقي مث ءاهايإ مهوسکي نمحرلا رونب ةلوقصم
 ىهجو مكنيرأل ىلالجو ىتزعو ىدابعب اًبحرم هللا لوقي مث رفزألا كسملا مهيلع رشنتف ةريثملا
 رامثلا نم اهيف امو اهلهأ حيصتو ةنجلا روصق عدصتتو فيكت ريغ نم هناحبس هنوريف مهل ىلجتيف

 ءاش ام دوجسلا ىف نوثكميف ادجس هل اورخ هوأر اذإف كناحبس كناحبس نولوقي راهنألاو راجشألاو
 ءاهب هللا مهداز دق مهسوؤر نوعفریف مکنع تیضر دقف مکسوؤر اوعفرا : یلاعتو هناحبس لوقیف هللا

 ىضرو مهبر نعاوضر دقو مهروصق ىلإ نوعجريو اهنوبكريف مهيلخ مهيلإ مدقت مث ًالامجو ارونو
 ال ام مهآلوم ةيؤر نم نسحلا نم اوتو دقو مهجاوزأ مهل :لوقتف «مهجاوزأ ىلع نولخديف مهنع
 ارون مكتدازف هللا ةمارك مكتنيز دق هللا ءايلوأ اي رشب بلق ىلع رطح الو تعمس نذأ الو تأر نيع

 ةنجلا لهأ نإ :لب ىبنلا نع -هنع هللا ىضر -هّللا دبع نب راج لاق «مكءاهب ىلع ءاهبو مکرون ىلع
 لك ىلاعت هللا نوروزي مهنآ كلذو ايندلا ىف مهيلإ نوجاتحي امك ةنجلا ىف ءاملعلا ىلإ نوجاتحيل

 اونمت :نولوقيف «ىنمتن اذام نولوقيف ءاملعلاب نوقتليف متئش ام ىلعاونمت : ىلاعت هللا لوقيف ةعمج

 .اذکو اذک هيلع

 ةنجلل يب ىبنلا لاقو ءءايبنألا ءافلخو ةنجلا حيتافم ءاملعلا ةي ىبنلا نع :ىزارلا ريسفت ىفو

 قرشملا نيب امك ةياور ىفو ضرألاو ءامسلا نيب امك باب لك نم نيعارصملا نيب ام باوبأ ةينامث
 ىفو ملحلا باب ىف مدقتو ظيغلا نيمظاكلل باب اباب رشع ةثالث اهل ىبطرقلا ةركذت ىفو «برغملاو
 فالتخال ضعب نم عسو باوبألا ضعب لعلو ىرصبو ةكم نيب امك نيعارصملا نيب ام ىراخبلا
 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ روهشملا ثيدحلا هتوضو بقع لاق نم ىذمرتلل ثيدحلا ىفو تاياورلا

 نم ىنلعجاو نيباوتلا نم ىنلعجا مهللا ءهلوسرو هدبعادمحم نأ دهشأو «هل كيرشال هدحو

 باوبأ هل تحتف كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ كدمحبو مهللا كناحبس نيرهطتملا

 نم اهرجش لوصأو نارفعز :ليقو «كسم نم اهبارتو ةضف نم ةنجلا :دهاجم لاقو ةينامثلا ةنجلا

 هذؤي مل اًمئاق لكأ نم ناصغألا تحت رمتلاو توقايو دجربزو ؤلؤل نم اهناصغأو ةضف و بهذ

 ىنجوإل هلدمو ء[١٠ :ناسنإلاا 4 2 اليلذت اهُفوطُف تللذو ل أرق مث عجطضلاو دعاقلا كلذكو

 فاخي نمل ناتنجلا ناتاهف عجطضملاو دعاقلاو مئاقلا هلاني بيرق اهرمث ء[4٠ :نمحرلا] ناد نيتنجلا

 امهيف ] نييلوألا ىف ىلاعت هللا لاق نيميلا باحصأل ةضف نم ناتنج امهنود نمو بهذ نم هبر ماقم

 ( ت نرو لَو ةهكَ اویف ] نیتریحألا ینو ٥۲ :نسحراا ( 65 اجرو ةا نم
 ىفو ٠١[« :نمحرلا] & 9 نايرجت نانيع امهيف ] : نييلوألا ىف لاقو غلبأ لوألاف ء(7۸ :نمحرلا
 حضنلا نم رثكأ وهف ةعمجعملا ءاخلاب ء١١ :نمحرلا) 6© ناتخاّضن ناتيع امهيف] :نيتريخألا

 : نييلوألا ىف لاقو ىرجلا نود حضنلاو كسملاو ءاملاب ناترارف ىأ نيعملاو ةلمهملا ءاحلاب
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 يتررخألا ىفر دماج رون نم اههجو ٥٤(٠ :نمحرلا] € قربَتسإ نم اهنئاطب شرف ىلع نيئكتم ]ل
 هباع سلج اذإ ءىش وه ليقو ةنجلا ضابر وه ليقو ۷ :نمحرلا] (رضخ فرْفر ىلع نيئكتم

 روحلا ةفص ىف : نيلوألا ىف لاقو لضفأ سرفلا نأ كش الو طسبلا ىه ىرقبعلاو هب راط لجرلا

 4 © ناح تاريخ نهيف ) : نيتريحألا ىفو ه۸ :نمحرلا] ( 6® ناجرَمْلاو توُفاَيْلا هناك طب

 ضايبلا ىفو توقايلاك ةرمحلا ىف نهنأل نسحأو لضفأ ناجرملاو توقايلاب ةفصلاو ۷١[« :نمحرلا]
 نم ناولأ اتاوذ یأ ۸: :نمحرلا] € 63 ناف اتاوذ ل سابع نبا لاقو ؤلؤللا راغص وهو ناجرملاك

 امهترضخ ةدش نم امهنأك ناوارضخ ىأ ٦4 :نمحرلا] ( ©9 ناتماهدم )» : نيتريخألا ىفو ةهكافلا

 هلاح رصق نمل ناتريخألاو هبر ماقمةفاخ نم نايلوألاف ةرضخلا نم لضفأ ناصغألا ةرثكو ناوادوس

 هّللاو لضفأ نانوكتف شرعلا ىلإ برقأ ىأ یندأ نیتریخألا نإ : ليقو «ىلاعت هللا نم فوخلا یف
 .ملعأ

 زوملا رجش هنإ :نيرسفملا رثكأ لاق ۲١ :ةعناولا) ( © دوضنم حطو : ىلاعت هلوق :ةدئاف
 لاعسلا ع نم عفنيو نطبلا نيليو ةسبايلا ةدعملا بطري هنأ هعفانم نمو ضعب قوف هضعب ىأ دوضنم

 ةساقلق ىف اهلعجو ةاون نوعرف ذخأ ساقلقلا نم دلوتم هنإ ليق ماعطلا لبق هلكأ ىغبنيو سبايلا

 هومتيأر نمف ىدبع ناويد ىف اورتن ىلاعت هللا لوقي ج یبنلا نع سنأ نعو «زوملا اهنم اهعرزو
 .اهنع هوفرصاف رانلا نم ىب ذاعتسا نمو ةنجلا هولخدأف ةنجلا ىنلأس

 لهأ رثكأ مهو ءاهيلإ نوقباسلا مهنأل ةمألا لضف باب بقع ةنجلا باب تركذ امنإ :هفلؤم لاق

 رئاس نم نوعبرأو ةمألا هذه نم نونامث اًفص نورشعو ةئام ةنجلا لهأ نإ» جج ىبنلا لاق ةنجلا

 لب ةنجلا لهأ ثلث لب ةنجلا لهأ عبر اونوكت نأ وجرأل ىنإ يب یبنلا لاقو هجام نبا هاور ةمألا

 . ةعقاولا ةروس ىف ىبطرقلا هاكح ىناثلا فصنلا ىف مهنومساقت مث ءةنجلا لهأ فصن

 ةنجلا لهأ فصن أل وأ ةَ : لقي مل یراخبلا حرش یف یوامربلا لاق یراخبلا حیحص یف :هریظنو

 هيفو هب ءانتعالا ىلع ليلد ةرم دعب ةرم لئاسلا ءاطعإ نإف مهماركإ ىف غلبأو مهسوفن ىف عقوأ كلذ نأل

 : ليقو «كلذ انمظع ىأ ىراخبلا ةياور ىف انربكف هلوقو ىلاعت هلل ركشلا ديدجت ىلع مهلمح اًضيأ

 ىتمأ نم ةنجلا لخدي نأ ىبر ىندعو» #3 ىبنلا لاقو ةميظعلا ةراشبلا هذهب اهحرف ربكأ هللا اولاق
 -رمع لاقف «باسح ريغب ةنجلا نولخدي الأ نيعبس ىناطعأ هللا نأ رخآ ثيدح ىف «؛اًقلأ نيعبس
 یفو هيدي یوارلا حتفو اذکه یناطعأف هتدزتسا : لاقف هتدزتسا الهف هللا لوسر ای : -هنع هللا یضر

 لك عم :لاقف هللا لوسر اي اندز :رمع لاقف باسح ريغب اًفلأ نوعبس ىتمأ نم ةنجلا لخدي ةياور
 ع برلا تاثيح نم تاثيح ثالثو : لاق هللا لوسر اي اندز : لاق اًقلأ نوعبس املأ نیعبسلا نم دحاو

 عد ركب ابأ اي :رمع لاقف انبسح رمع اي انبسح :لاقو ركب وبأ حاصف هللا لوسر اي اندز :لاق لجو
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 ةيثح ىتأي ال هلك قلخلا نأ اّيبن قحلاب هثعب ىذلاو : ركب وبأ لاقف ءانبر لضف نم اندزي بهَللا لوسر
 اهيف تام ىتلا مايألا ىف قيدصلا ركب وبأ لخد قئاقعلا باتك ىف ركذو «لجو رع انبر تايثح نم
 رمع اي :لاقف «هظقیأف همانم یف ملکتی هنأک رمع هآرف مونلا هباغف هربق دنع یکبو ٍنیهَللا لوسر
 براي «ىتمأ بر اي حاحلإب لوقي وهو شرعلا تحت يبهَللا لوسر دنع ةعاسلا تنك ىمانم تعطق

 اي ىنتظقیأف نیترم اهلاق كانبهو كانبهو ءادنلا جرخف هدارم ضقي كبر عد : هللا لوسر اي تلقف یتمأ
 -مزاح وبأ لاق «ملعأ هّللاو لكلا ىنبهو فيرشلا ربقلا نم فتاه امهب فتهف هبهو مك ىردأ الف رمع

 كلاه ءىش لك هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نذؤملا غرف اذإ لاق نم نأ ىنغلب : -هنع هللا ىضر
 ىنم كريغ اهلبقتي ال كل الإ اهب تدهش امو ةداهشلا هذهب ىلع تننم ىذلا تنأ مهللا ههجو الإ

 محرأ اي كتمحرب ةنمؤمو نمؤم لكلو ىدلاولو ىل رفغاو كران نم اباجحو كدنع ةبرق ىل اهلعجاف
 . ملعأ هّللاو «باسح ريغب ةنجلا هللا هلخدأ ريدق ءىش لك ىلع كنإ نيمحارلا

 ال همالك رخآ ناك نم اىبنلا لوقل ةدئافلا هذهب تمتخ امنإ :-ىلاعت هللا همحر - هفلؤم لاق
 نيملسمللو ىل متخي نأ ميركلا ىلاعت هللا نم وجرأ اهب ىباتك تمتخ امكف ةنجلا لحد هللا الإ هلإ

 نم ءازج ى یوغبلا لاق « ٦[ .نمحرلا]( © ناًسحإلا الإ ناسحإلا ءازج له : یلاعت هلوقلو ءاهب

 لوقي ي ىبنلا نع -امهنع هللا ىضر -سابع نبا نع ىبطرقلا لاق ةنجلا الإ ديحوتلاب هيلع تمعنأ
 یتمحرب یسدق ةریظحو یتنج هنکسآ نأ الإ یدیحوتو یتفرعمب هیاع تمعنآ نم ءازج له : یلاعت هللا
 هللا ىدي نيب فقيف رون نم دومع همف نم جرخ هللا الإ هلإ ال :دبعلا لاق اذإ «بذعلا دروملا ىفو

 لوقيف ىلئاقل رفغت ىتح بهذأ ال كتزعو ال لوقيف «ىشرع ىلإ بهذا رونلل ىلاعت هللا لوقيف ىلاعت
 ىلإ رظنلاب لباقت ةملكلا هذهو هل ترفغ دقو الإ هناسل ىلع كرجأ مل ىنإ ىلالجو ىتزعو ىلاعت هللا
 . ىلاعت هللا هجو

 شطعلا نم توملا ىلع فرشأ دق ةرجش تحت الجر تيأر .-هنع هللا ىضر - _صاوخلا لاق

 اًشطع تومي بحملا اذهو ةيماط اهراطقأ ىف كراحبو ةيراج ضرألا ىف كراهنأ ىهلإ اي : تلقف

 ههجو ىلإ رظنلاب الإ تيور ام براغملاو قراشملا راحب یناقس ول هتزعو صاوخ ای : لاقو هینیع حتفف
 رخآ نكيلف «رجألا نم ىفوألا لايكملاب لاتكي نأ دارأ نم : -هنع هللا ىضر -ىلع لاق «ميركلا
 بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصيامع ةزعلا بر كبر ناحبس هسلجم ىف همالك
 . نيملاعلا

 (باهولا ميركلا هللا دمحب مت)



 س وترا رف



 سور ل) سرف

 رشانلا ةمدقم .

O O . فلؤملا ةمدقم 

O RG O E . صالخإلا:باب 

 aR .روسو هنم تایآو .نآرقلاو رکكذلا لضفو دئاقعلا باتک

 ase . نآرقلا ريغ راكذألا ىف:لصف

 E . ىلاعت هللا همحر ىوونلا مامإلل ءاسملاو حابصلا راكذآ ىف: لصف

 NTR . بدألاو اضرلاو ربصلاو لمألاو توملا ركذ ىف:باب

 Ae Raa . لمألا ىف:لصف

 Recs RRA Ê . ربصلا ىف:لصف

 raa ora RASS .اضرلا ىف: لصف

 SS O . بدألا ىف: لصف

 . ءاعدلا لضف:باب

 ereba . تاركنملا نع فكلاو تاريخلا لعفو ىوقتلا:باب

 TTD .اهتاقلعتمو اراهنو اليل تاولصلا لضف:باب

 RAR SSR .اهمركو اهتليلو اهمويو ةعمجلا لضف ىف:باب

 eR Des ASRS RAS ASS SERR . ةاكزلا لضف:باب

 SRR RS تامرحملا نع اهفك ىهو ءاضعألا ةاكز ىف:لصف
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11۷ 

1۲4 

1o۲ 

114 



 ۹۳ لوألا ءزجلا - سئافتلا بختنمو سلاجملا ةهزن 493

 VN eae aE a RRA ربكلا مذ یف :باب

 VO RSS AS SSR . ةميمنلاو ةبيغلا مذ ىف :باب

 Vester SRS . ميتيلل ناسحإلا ىف :باب

 E هموصو بجر لضف :باب

 AV TS AS . حيباستلا ةالص لضفو نابعش لضف :باب

 ۹۰ .ناتدئاف هيفو لضفلا نم هيف امو هيف حلاصلا لمعلا ىف بيغرتلاو ناضمر لضف :باب

 AV Aas . اهلضف نايبو ردقلا ةليل ىف: لصف

 AA AS SSR . ةيحضألاو ريبكتلاو نيديعلاو ةفرع لضف:باب

 E . اًضيأ دوسلاو ضيبلا مايألا مايصو ءاروشاع مايص لضف:باب

 EN ees e . عبشلا تافآو عوجلا لضف :باب

 11۲ . جحلا لضف :باب

 IV SSS SS SAS . ةسمخ ىهو جحلا ناكرأ ىف :لصف

 EY Sessa Ras Rk داهجلا لضف ىف:باب

 O O O aT نيدلاولا رب :باب

 yy .ناوخإلا تارثع نع حفصلاو ملحلا:باب

 TNS aa .مالسلا درو ةوتفلاو مركلا:باب

 E o E a a . یلاعت هللا مرک یف :لصف

 O eee . بيرغلا راجلاو بيرقلا عم اًصوصخ فورعملا لعفو ةقدصلا لضف ىف :باب

 n EO . راجلا ماركإ ىف :لصف

 PIN Reese لكوتلاو ةعانقلاو دهزلا :باب

 VV eeermesenserenetentrnerenesreensreneraetetesesateereanettenaaszetarmesatanasaterateteraareratateravttatennet . ةعانقلا ىف : لصف

 IA SRA Sees AAR هللا ىلع لك وتلا یف :لصف

 نم ريذحتلاو قالطلا مذو جاوزلا لضفو ءاسنلا ركذو ةنايخلا كرتو ةنامألا ظفح :باب
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 TAT A عبس نم متقلخ د هلوق یف :لصف

 LAW essai eas aa فرخلا :بتاب

 o E O OO O .ةب وتلا :باب

 i E a دخلا

 EV AS ase Sa لدعلا ىف :لصف

 ,NS eS SSE ب . ىلاعت هللا قلخ ىلع ةقفشلا ىف :لصف

 OS RRR sea خياشملا ما رکإ یف لصف

 NA e Ga ieee Struck ۰ حی رستلاو باضخلا ىف : :لصف

 NN ARGOS DASS SRS 2 لقعلا لضف تاب

 PY aus eR ES . .ماشلا و هلهآو ملعلا لضف : :باب

 E E ...... . ماشلا ینکس یف :لصف

 نيبيطلا هباحصأو هلآ یلعو اط دمحم انديس نيرخّآلاو نيلوآلا ديس بقانم ركذ :باب

 TIN eas .. هيلع همالسو هللا تاولص هربق ىف ريصب عيمس ىح وهو نيدلا موي ىلإ نيرهاطلا

 فو اب دمحم نيرخآلاو نيلوألا ديس ىبتجملا هللا بيبحو ىفطصملا دلوم :باب

 PA EE FR يبيطلا هبحصو هلآ

 E team ARRAS هس .هص السو

 AAR م هبسن یف :لصف

 E ean ام هعاضر یف :لصف

 هلآ ىلعو دمحم اندیس نیرخآلاو نيلوألا ديس ىلع ميلستلاو ةالصلا لضف :باب
 E aaa ae SRR .هبحصو

 EA SRN SSR aa . جا رعملا یف لصف

 PQ oem O A E Rae 1 . بم ىبنلا ةافو :باب

 Ye RES . نهنع هللا ىضر -نينمؤملا تاهمأ بقانم :باب

 E a e ًاليصفتو ًالامجإ -نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا ىضر -ةباحصلا لئاضف

 ا سسس . هنع هللا ىضر -قيدصلا ركب ىبأ قيقحتلا ىلع هللا قلخ لضفأ بقانم
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 OS aT هنع هللا ىضر -باطخلا نب رمع ةنجلا لهأ جارس بقانم

 ES MOSSE ASE SRA امهنع هللا ىضر -اًعيمج رمعو ركب ىبأ بقانم

 CT ۔ هنع هللا یضر -نافع نب نامثع بقاثم :باب

 E oy نع هللا نضر بلاط ىبآ نب ىلع نيفزنلا ريمأ قاق باب

 E O e .ًالامجإ مهنع هللا ىضر -ةعبرألا ءالؤه بقانم :تاب

 ۳٦ مهنع هللا ىضر -ةرشعلا بقانم :باب

 ۳4 اهنع هللا ىضر -ءارهزلا ةمطاف بقانم :باب

 LEN RDS SNARE . مالسلاو ةالصلا امهيلع مدآب ءاوح جيوزت : لصف

 4 امهنع هللا ىضر -نيسحلاو نسحلا بقانم :باب

 CO SEEN RG هنع هللا ىضر -سابعلا بقاثم :باب

 O SSS SDA هع لا ھو د ا فان

 نم اهيف نم ضعب ركذو اًماركإو اًقرش هللا اهداز ةموحرملا ةمألا هذه لئاضف :باب

 سايلإو رضخلاو ىسيعو ىسومو ميهاربإ ركذو مهخيراوتو مهئامسأب ءايلوألاو ءاملعلا
 EO RASS . مالسلاو ةالصلا مهيلع

 1 _—-_ : مالسلا هيلع -ميهاربإ ركذ ىف لصف

 NT .مالسلا هيلع -ىسوم ركذ ىف لصف

 O a مالسلا هيلع -ىسيع ركذ ىف لصف

 O sean مالسلا امهيلع -سايلإو رضخلا ركذ ىف .لصف

 -ةباحصلا نم مهخيراوتو مهئامسأب ةينكلاب نيروهشملا نم رسيت ام ركذ ىف : رصف
 E SLD OS مهريغو -مهنع هللا ىضر

 Saet . اهنم هقتعأو رانلا ىلع هللا همرح اهلعف نم ءايشأ ركذ .باب

 A OOOO .ةنجلا ركذ ىف .باب

 Sresnentasauaracristemecsreesesesssanatesenenessseresnsrresasanarsiiniscsanmsensesestessasaesimersseeseres تاعوضوملا سرهف 4۱


