
 1 سس نب سس سما

 ىلوربا رام را

 07 ةئس لاوش : ةرهاقلا

 ًآاميلم ”ه نقلا
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 ةرهاقلا  شفن رخلاب ةيركحللا ةداسلا ىارس : هناونعب



 « ىوقتلاو ربل لع اونواعتو د

 (ميرك نارق)

 ىتلا ةيفوصلا لئاسرلا ىلوأ هذبف هتئيشمو هتلا نوعبف دعب امأ
 ىدرطلا لفاد سيكب كنلا »ب عا ثلا ناك سلا ضنا
 لاصتالل ةليسو ىلا ةجاحلا هيف تدادزا دبع ىف ةفوصتملاو

 ةدحاو ةديقعو دحاو حور لهأ نيب رمتسملا

 انتمأ ىلع اهغبسي نأ ءاش ىذلا لجو زع هّللا ةمعن نمل هناو

 بوبح ميظع كلم ديعسلا دبعلا اذه ىف اهمكح ةنعأ كلمتي نأ
 لاطأو هرصنو هّنلا هزعأ قوراف كلملا وه نيدلا ىلع رويغ

 رشبتسن نأ الا انعسي ال كلذل . مثدالب و نيملسملا هب عفن و همكح

 ديعسلا قورافلا مك> لهتسم ىف لئاسرلا هذه رودصب ًاريخ
 اناطخ ددسو نيعمجأ نيملسملا نآأشو اننااش هللا حلصأ . كرامملا

 قيفوتلا هتنابو . ىوقتلاو ةمكحلا هدنع نم انمهلأو



 ةملصحص

 ركذلا ةمدقتملا لئاسرلا رادصا انمزتعا دق هتئيشمبو ىلاعت هللا نوعب
 احاحلاو ةمبدق ةبغر اهم ققحنل . ةيفوصلا لئاسرلا » اهانيمسأ ىتلاو

 الوزن ءدالبلاو سانلا مهب هللا عفن قيرطلا لهأ دوبج نم الصاوتم
 لجو زع هللا نيلئاس ةفيرشلا ةبغرلا كللتل اقيقحتو ةحلملا ةدارالا كلت ىلع

 ريغ هريمض افصو هتريرس تفص نم اهب عفنيو ماع هرم نك نأ

 ىلاعت هللا هجول قئاقحلا نيودتو مبعفنو قيرطلا لهأ ةمدخالا نيغتبم

 عيضاوملا هنع دايحال اقيقد اديدحت هب انددح ىذلا جمانربلا كللاو

 لئاسرلا هذه اهقرطتس ىلا
 نع مهريغو ةفوصتملا رابككح تاباتك و لاوقأ نم تافطتقم ١-

 ةيفوصلاو فوصتلا
 ىمءالسالا خيراتلا ىف نأش نم هل ناكامو فوصتلا - ؟

 فوصتلا خيرات - "

 ةيفوصلا بادأ - «
 00 اميدق ةيفوصلا ءامعز ةايح خيراوت - ه

 . اهيمارمو اهلمع .اهبخويش . اهؤامعز . ابخرات : ةيفوصلاقرطلا -
 اهلمقتسم
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 تاقلتخملا نم ةيفوصلا ىلا هنوزعي امو نوضرغملاو ءالخدلا ٠
 بيذاكالاو

 عدبلا نوعتدملا- م

 فوصتلاو ةيفوصلا ىف ءارآ - 4

 ةيمالسالا دالءلا ىف ةيفوصلا لاوحأ- ٠

 ةفوصلاو نوقرشتسملا- ١
 ةراتخم تالاقم ١

 ديحتال جيانربلا اذهل ةعضاخ لئاسرلا تايوتحم نوكت فوس الامجاف

 ءاوس اهتايوتحمب ناكمالا ردقب ةلقتسم ةلاسر لكن وكتسف اليصفتو هنع
 ىف وه امب رثكأ وأ نيعوضوم وأ اعوضوم قرطت تايوتحملا هذه تناك

 هرداصموا هيبثاكءامسأاب اليذم نوكيسرشنيام لك نا 5 « جمانربلا دودح
 ءاصقتسالاو|قيقحتلاو رايتخالا نسح ىف ةماتلا ةقدلا كلذ لك ىف نيعارم

 نيصلخملا! ىنامأ هللا ققح . اهنع لوقنملا لوصاللاو رداصملاب صتخم اهف

 ٠ لاكت الا هللا لعو
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 ىنيسحلا ىعافرلا دمحأ ديساا هيلع هللا ناوضر حلاصلا فيرشلا

 ىمشاحلا عيمسلادبع خيشلا ليصاللا قيرعلا ليلجلا ربحلا ىلا اهب بتك
 هقفو نمل ةميظعلا رئاخذلا سفنأ نم ىهو ء اهظفحت هرممأو هللا همحر

 : ىلاعت هّللا

 نيعمجأ هلآو دم انديس ىلع ملسو هللا لصو نيملاعلا بر هلل دما
 ىلا دميحأ شاللا دبعلا نم نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلاو
 ع مآ نيل و هلوانل هللا ناك ىمشاهلا عيمسلا دبع انيخأ مشتحما يشلا

 هيلع هللا لص هلوسر ةنس عابتاو ىلاعت هللا ىوقتب كيصوأ ( ىخأ ىأ )
 نا كلاشثماأللو كل ةعفان ىبف هذه ىحيصن ىلع صرحت نأ بحأو سو

 اذا ريقفلا عيمسلا دبع ىنأ املظتف ابلهأ ريغ ابعدو: نأ كايإو هللا ءاش

 الو ةريشع ريغ نم هرصن ىللاعت هللا ىلا صاللا لس اذاو بعت هسفنل رصتتا

 قزعو ايندلا ف فرش معلا . ةداعسلا ءايميكو دئاوفلا زنك لقعلا . لهأ
 ةحئانلاك ىلكتلا ةحانلا تسيل . بوجحملا الإ راعتسملا عم ماقأ ام . ةرخآلا

 تهذأ مو سأر نم لاجرلا لوح لاعنلا ةطتط تريط 5 ةرجاتسملا

 دح زواجملا حطشلاو ةدحولاب لوقلا نيدلا ىف ناتلث ناتظفل « نيد نم
 ىلع مهباسحو سانلا بعت . هباحصأ لجرلا لاح رئفد . ةمعنلاب ثدحتلا

 . ةقدن :ىئبف ةعيرشلا تفلاخ ةقيقح لك .تاياغلا امبيفو ةوهشلاو ةسايرلا

 ضرم لقث . ناكمالو فيك الب ىلاعت هدوجوب ناقيرالا هللاب ةفرعملا ةياغ
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 نأ لبق اوتوم انل ليق اذطو نيبوجحملا دنع هللاب ةفرعملا رطانق لوأ توملا
 اوتام اذاف ماين سانلا درو 5 بجحلا فشكت توملا ةرضح .اوتومت

 ىف نادجو ديحوتلا كرش ىلاعت ههيزنت لبق كديحوت لك اوببقنا
 نيكسماي لرنا «لايخ كلكلاعتو حر. هيبشتلاو ليطعتلا نععنمب بلقلا
 هيرو لهج هترم ٍلع بر « ةرفحلا تلصوأ ةراع بر « كبي سرف نع

 لذلا بوث كاع توسكتنأو ملعلا زع كلل حصير فيك ملع هترم لبج

 نم لجرلا اطخ ول. هريس امو هريغ لب كبهش ريسي كخغبص نأ نظن ال

 هتوكس ناك تافصلاو تاذلا نع رلكتولو لضفأ هسولج ناكف اق ىلا فاق
 طقس هابقلا لع لاش نيت قلاخلا قع رصق كذنا لكل ءاطت قم ١ نلضفأ
 عرذا نم « هيفخم ام هب رهاظ لكو هيف هل وحن لاح لك , دوبعملا نيع نم

 ىلع نانس هل بصن اذا نكمتملا لجرلا « ةلجعلا ماهسنم ملس ربصلا عردب
 هتم تريغ ام ناعلا ىلايللا حاير هيلع تبهو ضراألا ىف قهاش لبج ىلعأ
 نم . اهءارو هتياغ لقاعلاو تاعدبملا عم فقي بذاكلا . ةدحاو ةرعش

 نوءعفقنيال و نورضيال مهلك قلخلا . هير ريغ ءىش لك نع هسفن تفنأ لمك
 هريغب نانئمطالا . هيلا لصو بجحلا كلت عفر نمف هدابعل اهبصن بجح
 قاير لاح ةلاح لك تحن . هريغ نم نانئمطا هنم فوخلاو فوخ ىللاعت

 رسيم لكف اولمعا . رخسم تنأو هب ىعستو هب نكست كنأ تملعل هتفرعول
 رايغالا لك . ةيرنم هريغ ىلع هسفنل ري ملف افص نم ىفوصلا . هل قلخ امل

  هعطق نم عطقي فيس تقولا . لصو اهنم صلخت نمف ةعطاق بجح
 طوحاألاب ذخالاو ةعسلا دنع عضاوتلاو ةنحما دنع ربصلا لقاعلا ةمالع
 صلختلاو لاقملا ةمو لاحلانامتكف راعلا ةمالع . هناحبس قابلا بلطو
 نع كمعفر ام ملعلا . ندو لقع نيتباكن يب ةرخآلاو ايندلا . لامآألا نم
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 . مزعلا ىلوأ ليس كب كلسو ةزعلا لزنم نع كدعبأو لبجلا ةبتر
 . كب ضم. كذخأ اذاو كلد كداق اذاو كمبفأ كحصن اذا نم خيشلا
 ةءدبلاو ةثدحملا نع كدعبيو ةنسلاو باتكلا كمزاي نم خيشلا

 هذه ثّآول . ةعيرشلا ةقيرطلا . عرشلا هنطابو عرشلا هرهاظ خيشلا

 نطاب نطابلا لوي فراعلا . رهاظلا ريغ نطابلا لاق باذك ةقرخلا

 نذالا نأ نكلو ابلك محلا رح نآرقلا . صلاخلا هرهوجو رهاظلا
 منو هللا نعض را .هللا نم اضرلا باب' عرق دنع عم.سآ حاجنلا ةنر.ةعاولا

 همعوهلاخوهمأو هيب'اب رختفا نم ةفرعملا ةحئار مش ام.نمالا كلو امنضم

 دباعلا هللا دبع ول . هسفن ىأر نم ءىثث ىلع هللا دنع سيل . هلاجرو هلامو
 هلوسر ءادعأو هللا ءادعأ نم وبف ربيكلا نم ةرذ هيفو نيلقثلا ةدايعب

 نبنم هللا هربط اذا الا ايلو نوكي ال هيف نك نم لاصخ ثالث . ٍةكك
 ىأر نم قلخلاو هللا ىلع سانلا بذك أ. لخبلاو بجعلاو قحلا

 لجرلا صرح ملظلا . سانلا ىلع ىلاعتلا لظلا لك. قلخلا نم آريخ هسفن

 ةملكب هيخأ ىلع عافترالا بح نأ اهنمو ةيويندلا ةبذاكلا بتارملا ىلع
 هتوقب سانلا ذخأ نم .بتارملا ساقت كلذ ىلعو اهم هل ق> ال ةسلج وأ

 ءراسكتاب سانلاذخأن مو ناك فيك هيلع نئاغضلا مه.ولق ىف كرت ةرهاقلا

 هللا ىوقت هللا دالب ىف قيفرلا معن.ناه وأ زع هل فارتءالا مه.ولق ىف كرت

 نمةيقب هيفول الا لهأ ةبت ىلا دبعلا لصي, نل .صالخالا حارملا معنو
 لماكلا وطقسي ل اذا حطشلا ةلاح هحطش عم فقي حاطشلا .انأ فورح

 بلقلا اهلمتحب ال سفنلا ىف ةنوعر ةيقب ىوعدلا . هتمدخ نع لغتشي ال
 صلختلا ةيبرقلا . رك ذ ةمعنلاب ثدحتلا قمحالا راسل اهب قطنيف

 ةرخآلا ىلا الو ايندلا ىلا رظني ال فراعلا . ةيدبعلا ةبتسم زواحت نم
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 لذلاو ناوك الا ثداوحب راثبتسالا حرطو رايغالا كرت لاوكلا لك

 امرح كخيش قاور لجن ال . تومي ال ىذلا ىلا ىدي نيب ءانفلا ةوسكب
 رختفب نهال هخيش هب رختفه نم لجرلا . ةيدكملا ةقد هلاحو امنص هرقو
 مويلا كللملا نمل ءادن عمس رايغالا تاوصأ نع هعمس مص نم هخيشب

 ف ربقناو هتدحوو هتوقو هلوحو هتينانأو هبنعو هبذك سرف نع لزنف
 ةفوصتاملا ضعب اهب ضاخ ىتلا ةدحولاب لوقلاو كايأ هتيدوبع ماعم

 هللا نا ) رفكلاب باجحلا نم ىلوأ بونذلاب باجحلا ناف حطشلاو كايإ
 ريطي لجرلا تيأر اذا . ( ءاشي نمل كلذ نودام رفغيوهب كرشي, نأ رفغي ال
 راكنالاو كايإ . عرشلا نازيمب هلاعفأو هلاوقأ نزت ىتح هربتعت الف ءاوحلا ىف
 نكف عرشلا اهّدر اذا الا مهلاو>أ مه لس لعفو لوق لك ىف ةفئاطلا ىلع

 لدع نم نموفنلا تاوهش نم قئالخلا رجم لبق قئاقحلاب ملكتلا هعم

 باوبأ لوأ . ناكمم لالضلا نم وبف هسفن ىوهل اعبت لطايلا ىلا قملا نع
 هللا ىلا نيدصاقلا مدق لوأ دهزلاو ىلاعتو هناحبس هّللاب سانّئتسالا ةفرعملا
 دلكو ًاديعس شاع ًاصلخع شاع نمو ًاديهش تام أبحم تام نم . لجو زع
 هذه 0 درعأ هسفنب قيرطلا كلس نم يىللاعت هللا قيفوت نبمالا

 فوقولاو دجلاو لمعلا ةقيرط ىهه امنا دجلاو بالا نع ثروت ال ةقيرطلا
 ةلبلا ضعب نظ . ىلاعت هللا عم بدالاو دخلا لع عومدلا رذو دحلا دنع

 لامعالا رهاوظو لاملاو مثردلاو لاقلاو ليقلاب لانت ةقيرطلا هذه نأ
 ىنلا ةنس عابتاو راقتقالاو لذلاو راسكنالاو قدصلاب ابل امنا هللاو ال

 هعم فقو هريغب زتعا نمو زع زعلا ىذب زتعا نم . رايغالا رجمو راتخملا

 معنأ نم . تاينابرلا تايآلا اهف تجردنا ةعماج ةي آ هلا باتك . زع الب

 نيتمينغلا نيب عمج دقف عرشلا رهاظ مازتلاو هباتك نطاوب مهفب هيلع هللا
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 لك نم ةنج هللا رك ذ رهاظلاو نطايلا نع عطقناو لض هيأرب ذخأ نمو

 نأ هيلعف قملا سيلج ركاذلا نا لجأ ةيضرأ ةثداحو ةيوامس ةلزان

 لوبقلا ةذرب ىه ىتلا ةسلاجلا نع عطقي اليكس روك ذملا عم بدأت
 ربهظي بلقلا ةرضح نع امجرتم ملكتي ناسنإ لك . ةلفغلا نم ةراهطلاو
 هنأ بذعو هناسل باط هبلق ةرض>ح تربط نمف اهتتازخ حتفي و اهتعاضب

 دادزا بلقلا ةرضح ريبطتب ىنتعاو هناسل ىلع لايسلا حتملاب ردعا نآق

 عابلا ريصق لاوقالا عم قب ناسللا ظحب ىفتك ١ نمو هناهربو هنافرع
 رسلاو م'ادلا هابتنالا ةفرعملا مسج حور. لاعفاللا تارمت لوانت نع
 فورعملا عدو نأ ةمكمحلا نم . تباثلا مدقلاو محرلا بلقلاو ملسلا
 .ىلاعت هّللانم نيعينصلا ةرمتو هلهأ ريغ هعنمت ال نأ قدصلا نمو هلهأ

 نم محلفأ ام . ىلاعت هللا دنع ليمتث هناف هرفكت الف افورعم تعدوأ اذا

 اليك و هللاب ىضر دبع لذخي الو غابل لاح متي الو ظ نم زع الو سد

 دوسحو دوسي اال ليخيو لصي ال ساسدو حلفي ال ككشم . اريصنو
 . لاوحالا لو هللاو اهتفيج محلا ىلع ىلوتسي ال ايندلا بلكو رصني ال
 رسكل ةيورسك ةكلمم لاح بلقتو لعفتو صدتو ربقتو مصقت هللا ةراغ

 مهولق ىلع ناغيف مهسفنأ نوري سانلا لك . هللاب رصتنا نمؤم دبع بلق
 سمط ىلع ًاسمط دادزي بوجحملاو باجحلا عفديو رفغتسي ىدمحلاف
 ةحص الو قحلل عفاد الو قمحلل ءاود ال . هللا همصع نم موصعملاو

 بتتك . هل دبع ال نمل نامبإ الو لفاغلل رون الو رداغلل دبع الو رورغبلل

 ةنسلأو رارشاللا ىدياب ايندلا ف بذعت نأ ةيكز سفن لك ىلع هللا
 لمجملاب ركمب نأو نسحيملل ءىسق نأ ةثيبخ سفن لك ىلع بتكو راجفلا

 راصتأ نم نيملاظلل امو رسكنملا صلخملا دبعلاب طيحم ىملالا نوعلاو
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 ناو كلام لق اذا كنع بغري نأو كدي ىف ام بغري نأ ودعلا ةمالع

 لع ويوتع نيف تنعدت دع نآ هك ناو هتدخف اهناجل فنح لكف
 كبحي نأ قيدصلا ةمالعو !ريصت للاب ىفكو اهطح لكأات رانلاك هسأر
 اردت كن "اكو ءارقفلا ضعب مالك لآ . ليلق هت ةبحلا لهأ ناف هب قصلاف هل
 اذا هلتفب ىتنأ نم عم تيتفال جالحلا نمزف تنكاول . تاهسلاب دودحلا

 ةبوتلاب هنم تعنقلو دحلا هنع أردي ىذلا ليو" اتلاب تذخالو ربخلا مص

 ايتر هدابعنم ادايع هللا بهو . قلغي ال نمحرلا باب ناف هللا ىلا ل
 بمهاوملا هذه ىط ىف هلا رس كردأ نمف بهولا لهأ الع علطأ ةعيفر

 ديقالو ةعيسو مركلا ةحاسو ةلوبجم متاوخلا ناف اعيمج قاخلل عضاوت

 ضعب ( لاق ) . ءاشي نم هتمحرب صتخيو ءاشي ام لعفي بهولا ةرضح ىف
 سدقريبكلا ىفوصلا رابرهشنبا ةيناحور نا ناسارخ ةيفوص نم ىجاعاألا
 هللا ءاش ام ىلا مجعلاو برعلا ىف ةيفوصلا عومج بيترتف فرصتت هرس
 ةتباث 7 9 دنع ةيدمحلا ةراينلا . لاعفلا باهولا هللا نكي مل كالذ

 قواخ مص ال حورلا فرصنو مهبت | مم ىلع تقولا لهأ ة هب ودي رودن
 هن السل كب هئاملوأ ضب حا ورأ لمشي ىملالا مركلا امنا
 «ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا ىف مث ؤايلو أ نحت » ىلاعت لاق هللا ىلا مهم لسوتي

 صن ىذلا ءارطالا مهضعب لامعأ ىف ناف مجاعالا طارفاو كايإ دحلا اذه
 ايح ديعلا ف لعفلا ةيؤرو كايإو همالسو هللا تاواص هيلع بيبحلا هيلع

 دحض املا ارض مهسفنل نوكلمي ال مهلك قلخلا ناف اتيم وأ أ ناك

 رارسأ نم رس هدابعل ىلاعت هلأ هيج ناف هللا ىلا ةليسو هللا بابحأ ةبحم

 ةفصو هتيهولأ رس ىلاعت هللا ىلا ةليسولا معنو قحلل ةفص دوعي ةيهولالا

 . ايلو هللاب ىضرو كَم ىنلا لايذاب كلسعلا لك كلسمت نم لولا . هتييوبر
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 لق راغالاب ىنغتسا نمو لذ هلا ريغ لبع دمتعا نمو لج هّللاب مدتعا نه

 ةمحلا . رورس عضاوتلاو رون ملعلا . لض لوسرلا قيرط ريغ عبتا نمو
 نأ نقيأ نم . ةمحلا ولعب نامالا ةبترم ولع توافتي هللا عم لجرلا ةلاح

 تحص هتمه هّللا ف تلع نم . هريغ نع هتمه فرص قلطملا لاعفلا هللا

 اهيلع سلجم مركلا ةدئام . هترجم هلا ريغ نع تلصفناو هتميزع هللا ىلا

 ةدلاولا نانح قوف هدابع لع فطلو نانح متاوخلا دنع هلل. رجافلاو را

 بمهاوملا تاضوبيف . اهدريسا ام ل اهدلو ىلع

 لعفي هللا نأ مع نم . ماهواللا تاروصتو لوقعلا ك رادم قوف ةيحلالا

 . ملستلا بارت ىلع هنيبج شرفو ردتقملا لاعفلا ىلا رمآلا ضوف ديري أم

 الا كلل اه وق لاو نط ارفاق قا أ وق تلا 131 قتاقنلا لك
 اهب اطيح زجعلا تير ناوك الا رئاود ىف رظنلا تنعمأ 01 . هبجو
 كيرشالهدحو ةردقلاو انغلاو ةوقلاو لولا كبرلو ابعم (اقراقتفالاو
 ناكول .رادقالا ةضراعمو سفنلا ةيؤرو ىوعدلا مادقالا قلا م . هل
 دبع اي تنأ نيأ . تم امل ةردقلاو ةوقلاو لولا نم تيعدا ام كل

 سبلاو كترغو كتساير نع حنت ةرغ بع ىوعدلا دبع اي تنأ ةسايرلا
 «لزه كترغو كتساير لكو ةبذاك كاوعد لك كتلذو كتيدبع بوث
 طئاحوعرشلا طئاح نيطئاحلا نيب رس. هللا دنع نم لك لقلصفلالوقلا

 عادتبالا قيرطو ريخ عاينالا قيرط ناف عابتالا قيرط كلسا . لمعلا
 كنيبج شرفاو بابلا ىلع كدخ غرم نوب رشلاو ريذلا نيبو رش
 درو هتردقو ىلاعت هتمحر ىلا اجلاو كلمع ىلع دمتعت الو بارتلا ىلع

 «نوقتي اوناكو اونمأ نيذلا ه ةمالسلا لهاب قحلت كلع كريغ نمو كلنم

 ةمرحلا مه ءايلوآلا . لجو زع هللا ىلا هب برقتي ىذلا تقولا دبعلا ةكرب
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 مهريغ نود مهصتخا ال ةمسقلا هذه مهل لعج نأ الولو ىحلالا بابلا ىف

 هب ا ديأ ىذلا مرمرعلا هشثيجو هنا بز> ءالؤه ىلاعتو هناحبس هتيالوب
 ىلاعت لاقهب هقحلأو عقالتَي هبن فرش هب ناصو ةقيقحلا هب رصنو ةعيرشلا

 لكلاب ةفزدملا « نيموللا ورم كلهن نفر ىلا كييح ىلا اهااايو
 برلا نيبو دبعلا نيب . 00 هللا ماوأ ميظعت ابماسقأ مظعأو ماسقأ

 دبعلا . ( م رك ذأ ىنورك ذاف ) ىلاعت هللا لاق ريغ ال ةلفغلا باجح

 ضحم نم ءىشانلا نوعلا هللا رسو هللا رس عقوتيو هلا ىلا عزفي فراعلا
 نيب بلقت, باقلا لمع الو عنص ةقباس نود نم لضفلاو مركلا

 ىفكو هنيدو هتبحم ىلع بولقلا تش نأ هللا اولأساف نمحر لا ةردق ىعبصأ

 رشلل ضيق ام اهنمو ريخلل ضيق ام اهنم ةزرابلا رهاظملا ايلو هللاب

 رشلا ضيقملا ربظملاو ركشي ريخلل ضيقملا ربظملاف اهيراب اهبف فرصتملاو
 هلا نال رشال ًاربظم هللا هماقأ لجر ماظن متي ال . ركذي نيلاحلا ىف هللاو ركني
 ميوقتب ماهتهالا كنع عد . ههركي امف ًاربظم هماقأ امل هماظن مني نأ ةاوأ ول

 بلطي الو هناباي رطمي ريخلا باحس ناف ةموقملا ةحناسلا زورب لبق جوعملا
 مهلا ناف ةيلعلا بلاطملا نع بلقنتف كمه ديب كتمه طقست ال . هناوأ لبق
 فق نوكح ال هريغو نئاك ىضقمملاو اهرينع مادقالاو ةمطا روفاك
 هلعفب تررطضا ام ليدبت كسفن فلكت الو كل تبهو ىلا كلاعفأ دنع
 لوصيو لوقي ىلو لك . نيرمالا نيب رمالا ناف ًاراتخم وأ ًاروبجم كارت الو
 ءىفيو ةيبوبرلا ةوطس تحت ربقني ىتح ةلوصلاو لوقلا باجح ىف وهف
 ةيدمجلا ةعبانتملا تزف باق ىلا هقدضب ىلدتف اند ءاف اذاف. لأ نمآ لا

 نم اهبرقأو اهالعاو بترلا لنك أ ىه ىلا ةيدوبعلا ةبتر هل حصن ذئنيحو
 لك . اهاوس قلخلل سيلو اهاوقأو هيلا ةليسو ابمظعاو اهاندأو هللا
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  .:رطءابملا نأ نيقيلا قحو نيقيلا ملع ملع قيفوتلا دمثاب لحتكا نم
 وون" ةاقتو ةريضلاو نلقلا ءافتص: نهالقلا :نطالا ريق كَ رفاظلاو
 مظاعتلاو ريكلا ليزي عوجلا نال بارشلاو ماعطلا ةلق نم نوكي رصبلا

 ائيش تيأرامو قحلاب ةلوغشم ريصت ىتح سفنلا بيذعت هبو ريجتلاو
 هتلظو بلقلا ةوسق ثروب هناف عبشلا امأو طق عوهلا لثم سفنلا سكي

 ناريجلا رطاوخ ةياعر . ةلفغلا هببسب رثكتو ةريصبلا رون ذافن مدعو

 ةبارقلاب ةروبحجب مثرطاوخ براقالا نال براقالارطاوخ ةياعر نم ىلوأ
 نم: رت و نفراعلا و ءاحلملا هنا لس روتللا ىلعلا ال قازيقلاو
 ىلا ديغلا لضوت نابسحالاب هللا دانع ةلماعم.. نيلهاجلاو نركتملا ةبحص
 لعج و طارصلا ىلع رورملا لبست هيلي هللا لوسر ىلع ةالصلاو , نايدلا
 اوعي نادل ولا ناسحاللا و عشا بضع قيوت :ةقدتصلا وت: ااجتدم ءاعدلا
 ةءلظ دسحلا لهأو ةيلظلاو قمحلاو رارشالا ةحص توملا تاركس

 عم قملا قي رط كولس نم ريبك بناج ىلع ناك نم فراعلا . ءادوس

 نع دعا قوصلا .ةدحاو ةةيقد هلرثي الف هيلع ةماقتسالاو ةظاوملا

 هلاعفأو هتافصو هتاذ ىف ىلاعت هللا ةينادحوب لوقيو كوكشلاو ماهواألا

 ىنلغلا ملعلا باب نم جرخيل انيقي الع كلذ ملعب. ءىش هلثك سيل هنال
 لوسرلا قيرط ريغ كلسي ال ىفوصلا . ديلقتلا إةقبر هقنع نم علخيلو
 هيلع ةينيم الا هتانكسو هتارح لعحجي الف ملسو هيلع هللا ىلص مركملا
 قحلا ربدملا نأ هللعل هسفن رومأ ريبدت ىف تاقوالا فرصي ال وصلا

 قوصلا ىلاعت هللا ريغ ىلع لوعيو هرومأ ىف اجلي الو لجو زع
 هطالتخا داز املك فوصلا نأل نكحمأ امبم قلخلا ةطلاخم بنجتي
 رخلف ضعبلا طلاخ اذاو ماللا هيلع سبتلاو هبويع تربظ قالخلاب



)١1١( 

 لد يقفل ضف ردا لس لود نع يلا يفرزا نحل املا عم شلل
 هلاعفأو هلاوقأ نزي. مل نم . قمل قح الإ فرصيال رمحآلا تيربكلا
 اندنع تبي مل هرطاوخ مهتي لو ةنسلاو باتكلاب تقو لكىف هلاوحأو

 ماقتسا نم . لذبيام هيلع ناه هل لصحام ملع نم . لاجرلا ناويد ىف

 رك اذاريقفلا . جوعأ دوعلاو لظلا مقت ل فيك هريغ هب ماقتسا هسفنب

 نادبم ىف تدثو 500 قوشلا ر 0 قريحاو سادناو لذو هسفن

 تاقولخلا دصقمو تاريخلا ندعم راص ىلاعت هللا ىد» نيب ةماقتسالا

 هللا قلخ ىلع ةنيكسو ةمحر ذئنيح نوكيو عفن عقو نيأ ثيغلاك راصو
 لوح لاعنلا ةقطقط ترثكو قداصلا رجم و بذاكلا عبتا امر . ىلاعت

 لاح هناف كلذ نم بجعت الف نيكورتملا نع سانلا ,دعابتو نيرورغملا
 تل“اتو 0 قاورلاو شوقةنملا ربقلاو ةنيزملا ةبقلا بحت سفنلا

 بلقلا ةمه ريسف ةمشملا ريثكلا 5 | عيسولا ةمامعلا ريبكلا خب علا

 هلا لوسر تيار ول كسفنل لقو 2 نما ل

 ناوضر هتيب لها تيأرو فيرشلا هبنجب ترثأ دقو ةريصح ىلع 77

 ىلع مجعلا ىرسك تيار مث مشح الو مهل ماعطال مهيلع همالسو هللا

 معنلاو فرعلاب نيقرختسم هتيب لهاو تيقاويلاو رهاوجلاب عصرملا هريرس

 - ار ىا عمو نينوكت نيأ مثحلاو 3 نيطاح

 نأشلا اذب دقف هتيب لهاو يم هلا ل وسر ةيعم بحت نا نا اهقفو نا

 بزح نا الآ ) هللا بزح ىف بس ىدمحملا لاخلا لها ىلا بلقلا ةمه

 الب عو وجلا ناف ايش كفشقت لاح رظنت نا كايإو ( ( نوحلفملا مث سا

 بداألاب كردق عفر اف مالكلا فاصوأ نم فصو ىدمم بدأو ةقرعم

 ايّؤر كنع عطقا و « موقلا رودص نم ةلصولا لهأ بتام ىلا ىدمحملا
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 زفت اضحم ًادبع نكو سيلبا ةيقب اهناف كلتينانا فورح سمطاو لمعلا

 ءايميكلاو فرحلا له'اب مويلا سانلا قلعت . ايلو هللاب كو كديس برقب

 سانلا ءالؤه لثم ةبراقمو كايا ةضيرعلا ىوعدلاو حطشلاو ةدحولاو
 هللا نيد ىف نولخديو رابجلا بضغو رانلا ىلا مبعبتا نم نودوقي مهناف
 هللا ىلا ةاعدلا تاداس مهتبسح مهتيأر اذا انتدلج نم مهو هنم سيل ام

 . نيقرشملا دعب كنيبوىنيب تيلايلق مهنم أدحا تيأر اذا هللا كبس ىلاعت
 هللا رك ذب كرم“ايو موقلا ديب كدب قحاي ةقرخلا هذه لها نم لهاج

 مهنم ترف اهلك ةفئاطلا كلت نم ريخ ةنسلاو باتكلا ةمزالمو ىلاعت

 هنع ىل اعن هيا ىضر ةفيذح لاق موذجملا ع درا رقكو دساالا نم كرارفك

 رشلا نع هلئاسا تنكو ريخلا نع تاك هللا لوسر نول اسي سانلا ناك

 ريخلا اذبسهللا ءاخل رشو ةيلهاجىف انك انإ هال وسر اي تلقف ىنكر دي نا ةفاخم
 لاقو ريخ نم رشلا كلذ دعب لبف تلق معن لاق رش نم ريخلا اذه دعب لبف
 مهنم فرع ىدهريغب نودهي موق لاق ؟ هنخد امو : تلق « نخد هيفو معن

 مهياجا نم منهج باوبا ىلع ةأعد لاق ؟رش نم كلذ دعب لبف : تلق . ركنتو

 نوملكتي انتدلج نم مه : لاق ءانل مبفص هللا لوسراي تاق ابيف هوفذق هيلا
 نيملسملا ةعامج مزلت لاق ؟ كللذ ىنك ردأ نا ىنلم“ات ايف : تلق انتتسلااب

 كلت لزتعاف لاق ؟ مامإ الو ةعامج محل نكت مل ناف : تلق . مهماماو

 ىلع تنأو توملا كين“ اي ىتح ةرجش لصأ ىلع ضعت نأ ولو اهلكق رفلا
 هللا تاولص هيلع نيملاعلا ديسو انديس نيمالا كيبن ةيصو هذه . كلذ

 ءوس نم كلذ ناف قيرطلاب ززعتلاو كايإو اهب لمعاو اهظفحاف همالسو
 اولذ موقلا ناف للذتلا لع قيرطلا اذه ىنب امناو قلخلاو هللا عم بدالا
 « هلضف نم ىنغب مماتأ ىتح اورقتفاو هدنع نم ىلع زعب هللا مهاتأ ىتح
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 هكفتلاو . رباك الا تايلك ليوان اهأد نم ىتلا ةقرفلا ةحص رذحاو
 ناك امو مبيلع بوذكم كلذ 0ك ناف « مهيلا بسن امو مهتاب اكحم

 للك هللا لوسر ىلع اولخد"اف « ءابفسلا ةأرجلا ىوذ نم ساناب هللا
 ةبهرملاوةبغرملانم ءاهنع مالسلاو ةالصلا هيلع هتلاسر ماقم هزنت ثيداحا
 0 ةعدبلا لها نم اسانا اضيا هللا طلسو . ةرهاظلاو ةضماغلاو

 مهم الك ىف اولخدأو . رباك الا لاجرلاو موقلا ىلع اوبذكف
 0 ا ضعبلا مهعيتف هنم
 فيرشلا عرشلاو . مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ليذب هيلا لوصولل
 لهأ ةعاملا قرافت ال كلل ةرهاظ عامجالا ةداجو 6 كينيع بصن

 ىف لقو ,هنود ام كرتاو « هللاب مصتعاو , ةيجانلا ةقرفلا كلت ةنسلا

 ىلوق - ىديس ىأ كرس

 باضغ مانالاو ىضرت كتيلو ةريرم ةايحلاو ولحت كتيلف

 بارخ نيلاعلا نيو ىنيبو صاع كنيبو ىنيب ىذلا تيلو

 بارت باربلا قوف ىذلا لكو بنيه لكلاف دولا كنم حص اذا

 دمتعت وأ « خياشملا ف ةمصعلا دقتعتف تولغلا لهأ لمع لمعت الو

 ىلال 1 ايف لخدي نأ بحيال رويغ هللا ناف ء كبر نيبو كنيب امف مهيلع

 « هقيرط ىلا لئاسو , هللا ىلع ءالدأ مث معت ء دحأ هدبع نيبو هنيب هتاذ

 ,هنعاوضرو مهنع ىلاعت هللا ىضر ؛ ياكم هللا لوسر لاح مهنع ذخ وي

 وهو مهبحأ نيذلا هدابع هللا ىزخي ال ءمبنع هللا أضرب هللا ىلا لسوتت

 نيمرك الا مرك أ

 نامز ككردأ اذاو , ىأر لاب لمعلا نع عطقناو . لوضفلا كرا
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 ةاللصلا هيلع لاق دقف , سانلا لزتعاف هانلق ام ىلع هيف سانلا تيأر
 ىأر ىذ لك باحياو .اعبتم ىوهو . اعاطم احش تيأراذا» مالسلاو
 «كسفن ةصيوخ ا

 ء خلا مظع , قلخلا نسح , ةكيرعلا نيل نك : كيبن قلخت قلخت
 « رشبلا مث ءاد ,بلقلا قيقر , فكلا ىخس , ثيدحلا قداص ء وفعلا ريفو

 ع ايعارم , عضاوتلا حيحص ,ءاضغالاو لامتحالا ريثك
 ليوط ء رك ذلا ريثك ء ةركفلا مئاد « نازحاللا لصاوتم , ةبحصلا قح
 قفا بع, رصتنم هلع الكم راك لع روبص « تركنا

 هللا مراح تكبتتا اذا هلل ًابوضغ « ءافعضلاو
 سبلاو , ائكتم لك أت الو , تدقف ال فلكتت الو , تدجو ام لك

 بولق كباث ديدجب نزحت الو. ءاينغإللا كب ىدتقي ى بايثلا نشخ
 وأ ريصحلا وأ فيللاب ىشح شارف ىلع منو . قيقعلاب متختنو . ءارقفلا
 لاصفالاو تانكسلاو تاكرملا ىف هَ كيبن ةنسب امئاق ضرألا ىلع

 ىلع الا موقت الو سلجت الو . حيبقلا حبقو نسحلا نسح لاوقاألاو

 لامار ءاككو ضوقتو معو لح سلجم كسلجب نكحيلو .هركذ

 الو .ء اشاحف الو اباخم نكت الو . نيكسملا كلك اوهوءريقفلا كاسلجو

 هييصن كل سيلجا لك طعأو ,هباوث 0 اميف الا ملكتت »لاو د مدن

 نع وطن الو « مهنم سرتحاو سانلا رذحاو . سانلا نع رخدت الو
 كاعاعسو كناسلا نصو .هركيامت ًادحأ هفاشت الو ءكرشب مينم دحأ

 ابمالا ةجاح كالاس نم رت الو » مداخلا رمت "لو 5 حيبقلا مالكلا نع

 ارانب نوكال وفا كن توتا دانون لوملا نفيها أ
 تعا وزع اةلئاوغلا و. كباحتصأ دقفتو عادلا هوغو تكأو.. امام ىك
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 ىبابلا ىفايك اب ليللا متو ةّيسلاب ةئيسلا ىلع لباقت الو , كيلظ نمع

 ايلو هللاب ىفكو هدحو هللا بطو

 فعضلا هسفن ىف دبش نم ه هنع ىلاعت هللا ىخر 'ئعفاشلا انمامأ لاق

 عضاوتلاو «قلخلا نسح ةعبرأ ةءورملا ناكرأ » لاقو ٠ ةماقتسالا لان
 ةعانقلاو , ةبحن ثروي عضاوتلا » لاقو ..« سفنلا ةفلاخعو ء ءاخسلا و
 كرو لتتم نطفلا لقاعلا : سيكلا » لاقو . 0 كو

 ديشو «مقتست رقفلاو فعضلاب كسفن دهشاف ..« « عفن ام ىلعلا امنا د

 ١ 2 ابوبحم رصت عنقاو عضاوتو« ابلهأ نم بس ةءورملا ناكرأ
 ناف « كبر ىلع تلبقأ اذإ كلطعفني ام معلا نم ذخو ءاسيك نكست لفاغتو

 لاوحاألا لوح هتلاو «لاوز اهلكو « لايخخ كايند

 ددعلا "مي نأ اموي دب ال هسافنأ دودعملا اهأ اي

 دغ موب الب ىأت ةليلو ةليل الب موي نم دب ال

 « هريغ نع مهبجحو  هبابق تح هرتس درب ىف هءايلوأ ىوط هللا نا
 وسو كلاياف , قلخلا ىف نظلا نسح مازلا اذهو ؛ وه الإ مهفرعي ال
 نود نم هللا عرش عارف ةيعرش ةجح هيلع كل تماق اذا الإ ء دحاب نظلا

 كسفن ضرغ نم ادرجتم ؛صالخالاب اذخآ «كسفن ىلا راصتا

 الو . عرشلا هنسح ام نسحو ,عرشلا هحبق أم حبقو . كبلق ضمو

 لجرلا ىلع ةيعرش ةجح كل مقت ملاذاو , هللالا كلعفو كلوق نكي

 تاببشلاب مهذخاؤت وأ قلخلا ذخأت ال
 اهيلع راغي رارسأ تارمضم قلخلا عم هل ناف ء نظلا نسح كيلع

 نك-لف . ( اهلوم وه ةبجو لكلو ) ىلاعتو هناحبس وه الإ اهملعي ال

 ءهمالسو هللا تاولص هيلع ءايبنالا ديس ةعيرش ءاضيبلا ةجحملا كتبجو
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 اريصتو ايداه كيري ىفكو

 قرتلا الإ بلقلا ىأ و« مهفلا ةطساوب هغلب ام لاقعا الا لقعلا ىأ
 حلفت ةيلقع كتمكحو « ةيبلق كتمه لعجاف ؛ مبفلا قوفام ىلا

 رتل اتندلا قف ءىش هب ذخآ اذا باقلاب لصتم قرع فكلا ىف

 اق , قئالخلا اهيلع علطي ال ةيفخم ةميظع ةفآ هذهو , بلقلا ىلا اهتفآ

 « ةئيطخ لكسر ايندلا بح » يال نا لوسر
 ناف ةبادلاكليللا مونو كايإو ء اهذئاذل نع دعايتو « ايندلا ىف دهزا

 لهأ ا مرو « مايقلا لهأ ابمنتخي : تاحفن و تايلجت لدللا ىف هّلف

 مانملاب ذذلتلا
 : هبر نع بلقلا لوغشملا « همونب ذذلتملا « هنمأب رورغبلل لق
 *رهمسب نهر مونلا اذه نأ هنتذل ىف ليللا موت 8

 ريغلا فيرصتو رهدلا علاط هتيسن ناو كاسني سيل
 ردغ ىفوأ ناو ءطح العنا هركم عيرس رهدلا اذ نا
 رذحلاباوبأ عرقي ضئاخ هنمأ ىفهب سانلا قثوأ
 نيقيلا قحو نيقيلا ملعب نورقم برق ىنعمع روضح ةدهاشملا

 نيقيلا قح و نيقيلا ملعب هللا ىلا برقتو « ةلفغلاو دعبلا نم هللا هامح نمق
 لخد دقف كاري هناف هارت نكت مل ناف هارت كلن 6 هللا دبعا ه ىنعم

 قول مصت ال ةغل ةدهاشملاذ 'الإو ,ء ريغ ال هذه ىهو دوبشلا ةرضح

 ةرضح مالسلاو ةالصلا هيلع ىموم ةصق كبسحو« رادلا هذه ىف
 نيعلاو بلقلاب نيسوق بحاص اهب صتخا ةرضح ىنعمو ةغل ةدهاشملا

 بدأف . موزجم هللا لهأ دنع اهب هصاصتخاو مولعم اهيف فالتخالاو
 ةرطخلا كلت" لهأ قد وضح هيض انع :لاعت دلل هترقتلاب هلي
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 ىدحلا وه هللا ىده .ثيدحلا «لفاونلاب ىلا برقتي ىدبع لازي الدصنب“
 اهلبقتل هدي كل دم نمو هل ذملتف كيلع خيشمت نم . ايلو هللاب ف و

 قف عقتام لوأ ةبرضلا ناف بنذلا ىف ةرعش رخآ كف هلجر لبقف

 كنأ معاف هعافد دنع كتايح تعطقناو ملاظ كيلع ىغب اذ, نضارلا
 ةيجو فرصاف ىلاعت هللا ىلا ءاجتلالا ةحح ىلا كلعيطب تلصو ذئتيح

 كل فرصن: هيلا مالا كرثاو هبا ىف كدارم طّمسأو هريغ نع كبلق

 ءاجتلالا قدصو ملستلا رس اذهو كلاب رطخ الام كل لعفتف ددملا ةدام

 ىسوم مامالل عقو 5 ردقلا, اضرلا ىلا كتمه تعفترا نإو . هللا ىلا
 هلمح و هل هللا رفغ ديشرلا هلقتعا نيح هناوضرو هيلع هللا مالس مظاكلا

 تام ىّتح هنع جرفي ملف هسبح ىف قبق هسحو اديقم دادغي ىلا ةنيدملا نع

 نع فرحتا امو هيف هديقو امومسم اتيم جرخاو هنع ىلاعت هللا ىضر
 ال ام تجرد ىتلا زوفلا ةنترم كللتف هللا نع اضار تام ىّتح اضرلا ةلق

 نورباصلا ىفوي امتإ رشب بلق لع رطخ الو تعم نذأ الو تأر نيع

 هلل مالس مهيلع تيبلا لهأ نأ جردنا دقو. باسح ريغب ممرجأ
 دقف هللا دنع ردَقلا ةعفرو ةماركلا ةوق عم صلاخلا اضرلا ىلع هناوضرو

 نيدياعلا نيز ايلع مامالا لمح ىوماللا ناوره نب كالملا دبع نأ حص

 ظاغأو دويق لقثأ ىف الولغم اديقم ةنيدملا نم هناوضرو هيلع هللا مالس

 ىلا تددو لاقو ىف هعداو» هللا همحر ىرهزلا هيلع لخدف لالغأ

 ناك امل تئش ول ىبركي كللذ نا نظت لاقف كني هللا لوسر نبا اي كناكم

 مث ديقلا نم هيلجرو هدي جرخأ مث ىلاعت هللا باذع نركحذيل هناو
 ماقم لصوو اضرلا ةلْزْنُم لح مامالا نأ هللا همحر ىرهزلا ملعف اهداعأ
 هنزح السو هردص باطف مظعلا زوفلا ةرضح لخدو ضحنا ميلستلا
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 الاو لعفاف اضرلا ةبتر ىهو ايلعلا ةبترملا لع تردق ناف كلسفن نزق

 عطق عم هللا ىلا ءاجتلالا قدص ةبترم ىه ىتللا ةيناثلا ةبترملا ىلا لزياف

 لعفي ىلاعن وهو كئرزجو كلكو كتوقو كلوحو كريبدت نع رظنلا
 اريصت هللاب ىفك و كرييدتو كتدارا قوف هتردقو هرصنب كل

 لص لع هبيبح كاتلمسو لعجاف هيلا تأجتلاو هللا ىلا تعره اذا
 فقو كلدكمأ امهم هيلع مالسلاو ةالصلا نم رثكأو املست ملسو هيلع
 هناحيس هللا لأساو مالسلاو ةالصلا هيلع هتنسب لمعلاب هللا باي ىف
 ناولا كتلع كاقلغأ 31 يلع ولو وتم دب ايهم لاعت هللعاا ديكم
 ادارفنا قلاخلاهحتفو الا اةيرط قلخلا دس امفبابلاوستف حاتفلا نم بقرتف

 هحور نم ساين الو هتمحر نه طنقت الف هتيهولاب اززعناو هتييودري
 هللا نم وه امنا لاو>الا عيمج ىف قيفوتلا ايلو هللاب ىفكو هب كيلعو
 قمح الا بناج لخ هب كلمه كب هميف دوسحلا مه عد ىلاءتو هنأحبس

 نبأ ةمكسحلا ذخ . القعلا سلاجم مزال . هسفنب هردك قوف هب كردكف
 ىأ نعو تبتك طئاح ىأ ىلع ىلابيال ةمكحلا ذخأي لقاعلا ناف اهتيأر
 لكب ةربعلاو ةردعلل تقلخ ايندلا هذه . تعمم رفاك ىأ نمو تلقن لجر
 نع كرظن فرصاو ذخأم لك نم ةربعلا كللقع ةوقب ذف لقع اهيفام

 بلقلا ىسقي مهنم برقتلا ناف ايندلا لهأ نم برقتلاو كايإ . ابلحم
 ذخما . بونذلا ىف ديزي مبم.ظعنو برلا بضغل بجوم مهن ضاوتلاو
 كل ءاج اذاو مهتمدخم الوغشم نكو مهمظعو ايامحأو اباحصأ ءارقفلا
 ىدل كاتمدخ تعقو اذاو هل للذتو كلمادقأ لع هل بصتتاف مهنم دحاو

 امامه: كلل نحت نأ نيتنلاو حلاصلا ءاعدلا مهأساف لوبقلا عقوم ءارقفلا
 . ىسدقلا رظنلا عقاومو ةمحرلا نطاوم ءارقفلا بولق نآف مهبولق ىف

 هل وأ ق> هيلع كل نا نمو . ةيرشبلا تانوعرلا نم رماح فص و
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 تردق ناو هفح ه طعت نأ ىلا وأ كاقح ءاطس قس هرادق قع كيلع
 هنا بدالاب قلخلا عم نك و كيلع هللا ضوعب, قح هيلع كلل نم حمأ

 ناف كلهأو كبسنو كسفن ةيؤر نم كتلك بت . قلاخلا
 ظع . قيم هللا لوسر محر ةلصب مق . هين هب عرس مل هلمع هب 6

 هيلع مكلتسأ ال لق ) ىلاعت لاق ل .راف هتبارق ىوذ

 هللا نا وضر باجي عيمج بحلا ححص ( ىنرقلا ىف ةدوملا الا ًارجأ

 ةالصلا هيلع ( لاق) ادتقالا موجنو ىرلا حيباصم مهناف هيلع همالسو
 هللا فخ هللا فخ . متيدها متيدتقا مهيأب موجنلاك ىفاحصأ مالسلاو
 هذه ريخ لك ع امج ابناف هللا ىوقتب كيلع هللا ةفاخم ةمكمحلا سأر

 هلهأو نامزلا تيرج ىف الا ملعتا ة ةركس تتدخل حا ىأ كلل تيس
 لقاف ءافصلا لمأ ةبحصب ثءفتناو عرشلا تم دخلو سفنلا تكراعو

 هقف لماح بر كل بح نع صالخاب تأشن هللا ءاش نا اهناف ىت حرصت

 الجر ىتارت الو ىتحيصنب لمعا عيمسلا دبع ىأ . هنم هَقفَأ وه نم ىلا
 نوكللا اذه نق ينعم وه اف ولكم نحت اا نك كعك تاق نقولا
 انلعجو قيرطلا كيلعو "لع هللا رس لوقأ لب هقدصت الذ نووي

 هللا بامحأ راربالا نيصلخملاو رابخاللا نيفطصملا نم نيبلسملاو كايإو
 نيملاعلا بر هلل داو ايلو هللاب ىفكو هيلي هلوسرو

 ريبشلا ملعلاو ريبكلا ثوغلا انديس هللا ضيفب هضافأام « ىبتنا »
 ةيونعملا ركحلا نم هنع ىلاعت هتلا ىضر ريبكللا ىعافرلا دمحأ خيبشلا ديسلا
 ىتلا ةعيرشلاو ةقيقحلاو ةقيرطلا رارسأ نيب ةعماجلا ةينيدلا حئاصنلاو
 نيعمجأ هللا ءال وأ نعو هنع ىلاعت هللا ىضر ةقيرط حصأ ىه

2 
 ذم بت
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 تاهطتوم

 ةنارقلا فاضل و ةننلا فاننا و ةضالا بعامل ويوذخلل

 ىركحبللا قيفوت دمح ديسأا

 ميلعتلاو ةيبرتلا ف دشرملا بادآ ىف لصف

 معلا اوتوأ قذلاو مكنم اونمأ نيذلا هللا عفري » : ىلاعت هتلا لاق

 ,ىلع لاقو « ملسم لك ىلع ةضيرف معلا بلط » : الي لاقو « تاجرد

 نأ تدرأ اذا هنأ هانعمو . هندسح ام ءىرمعا لك ةميق : هنع هللا ىضر

 هاجلاو لاملاو باقلالا نم هيلع امم كر كف ىف هدرجف صخش ةميق فرع

 .ثراو وه ىنيدلا ملاعلا ةيفيفلا هتميقق فرعت كلذ دعب هيلا رظناو

 داشرالاو نيدلا ملعت نم ءايبنالا لمع هليع لا ءايدنالا

 ةريثك دشرملا لعملا بادآو هموق ىف هرث أ ربظي, ىتح هل ةوعدلاو

 قرأ وهام ىلا طيسبلا نم جيردتلا قيرط ةيبرتلا ىف كلسي نأ : أاهنم

 رثكأ تامح اذا ةدعملاك هناف هتقاط نم رثك أ نهذلا لمحت ال ناو هنم

 هنم عفتنت ملو همضبت ملا مزاللا نم

 ديالا نرجع ذل ناونلارو ذا قبلالا ككل ديلا قاف ري نأ : اهنمو
 ذيملتلا لعجت ةريخالا ةقيرطلا هذه ناف ةيوروركف لامعا الب ملستلاو
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 كيش فري كالذكو . لايجاللا نىدم مدقتت لاو ريعتا دل ملعملا نه هحع ست

 مبفلا درجم ال ليصحتلاا كلم
 هحصن اذاو هلع ظحالي 65 ىلعملا قالخخأ ظحاللل نأ : ابنمو

 ىف حصنلا ناف لفحم ريغ فو فطلب نوكيف ريغص بيع نع عوجرلل
 ةأرجلا ثروبو ءايحلاو ةبيهلا باجح كتب حيرصتلاو هل نيبم لفحملا

 ةحصنلا هل لس اعرو ناووضالا ىلع صرحلا مم لب تئاملا لع

 ديرألا سفن ىلا ربلا لصي الف هبلعب الماع لعملا نوكي نأ اهنمو

 ضبنت الو رثاتت الف هرصب قيرط نم ابلصو ام ريغ ىلع هنذأ قيرط نم

 نع نيديرملا سوفن فرصيف اهيلعيال ىلا مولعلا مذي ال نأ اهنمو

 زي نم ايناع نول وم دف هناا: قرشا ىف
 هآرف مارح ةبيغلا نأب هلع نمف لمعلاب ملعتلا بحصي نأ : اهنمو

 ةحصلاب رضم هنالل هلثم تناخدلا برش نع هاي نمو هتكسأ باتغي

 "لف ًارذق هأرف ةفاظناب وع نه وأ :ةعرطظ و همه ناخدلا ذخ ايلف

 عطقنيال ىتح مهبساحو مهطلاخلو ًامئاد نيديرملا بقاري نأ : اهنمو
 ةطبارأا هذه وه هانعم قيرطلا دبع ناف . رمعلا ىدم هداشر] رثأ مبنع
 قالو هيلا داشر الا ءاهتنا هانعم لوسرلا ىلا هلسلستو

 دب رملا باد أ ىف لصف

 ايلقذ ةبنلا ف قدص نا هناف ةينلا قدص : ابنم ةريثك ديرملا بادأ
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 .هدجو اًئيِش بلط نمو . ةيبرتلاو ىلعلا نم هتياغ ىلا لوصولآ ىف بريق

 هدّقف هلل رت نمو
 ريثكللا نم ريخ مئادلا لياقلا لمعلا ناف . ربصلاو ةبظاوملا :اهنمو

 ةناثا

 ء هب ديقتا الب هيلع رمي هلرت مدعو هردص ىف هملعي ام نزخ : اهنمو
 اهقلطي مث رويطلا ديصي نمك اًدبع ليصحتلاو مهفلا ىف هبعت بهذيف

 ًاديفم اعفان ءالقعلا هاري ام مذ ف ضعبلا مالكب ةالابملا مدع : ابنمو

 هب اودتهم ملاذإو » ىلاغت لاق اولبج ام ءادعأ سانلا ناف مولعلا ح.رم

 : رعاشلا لاقو « دق كفإ اذه نولوقيسف

 ال١لولا ءاسملا هب 0 دج ضيرم رم مف اذ كب نمو

 درجل عوضوم ىف ضوخ الو ةلأسم ىف ملكتي ال ترا : اهنمو
 اهدنع فوقولاو كلذ ةةيقح بلطل لب لدجلاو ةخفخفلاو ةقغقشلا

 لئاسو ىه ىتلا مولعلل تاياغ ىه ىتلا مولعلا ىحضي ال نأ : اهنمو
 اذه.الا قوفي ال هناف . دارأ اذا نفب صتخم مث مالاف ملا ذخأي لب
 صاصتخالا

 ام فلاخم ىتلا قالخالا ءىواسم نم هيلع وه ام ىف رظنلا : اهنمو
 ىف لمعيف « هئادعأ ةتسلأ نمو ةقارالاب كلذ ملعيو ه هدلع امو هأرق

 .ةرملاب. هكرت ىلع دوعتي ىتح لواألا ف صصغلا هكرتل عرجتيو كلذ ةلازا

 قالخاللا نيذبت ىلا قورطلا ق لضف

 سفنلا ةع وه ندبلا جازم ىف قالخاللا ىف لادتعالا نأ فرع دق
 ندبلا جازم ىف لادتعالا نأ اك ابيف ضرمو مس لادتعالا: نع ليملاو
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 لام لوقنف الاثم ذختلف هف ضرم لادتعالا نع ليملاو هل ةحص وه

 لئاضفلا بلجو اهنع ةئيدرلا قالخاللاو لئاذرلا وحمب اهبجالع ىف سفنلا
 بسكو هنع للعلا وحم هجالع ىف ندبلا لاثم اهيلا ةليمجا قالخالاو

 :امبإو الماك قلخم ال ءادتبالا ىف ندبلا نأ مو هيلا اهبلجو هل ةحصلا
 ةاباق ةصقان قاض سفنلا كلذكف ءاذغلاب ةيرتلاو وشنلاب ىوقيو لكي
 تلك اذاف ملعلاب ةيذغتلاو قالخالا بيدهمو ةيبرتلاب لمكت ام]ولاكلل
 ةوق ديزم بلجو اهظفحل ىعست نأ ىغبنيف ةبذهم ةرهاط ةيكز تناكو

 ندبلا لادتعال ةريغملا ةلعلا أ امو اهكتافص ةدايز باستك او ابيلا
 نوكي سفنلا للع جالع كلذك اهدضب الإ باعت ال ضرملل ةيجوملا

 ضرمو ىخستلاب لخبلا ضرمو ملعتلاب لبجلا ضرم باعيف اهدضب

 دب الو افلكت ىهتشملا نع فكلاب هرشلا ضرمو عضاوتلاب ربكلا
 ةجلاعم كلذب متبل تايهتشملا نع ربصلا ةدشو ءاودلا ةراره لامتحا نم

 نيديرملا سوفن بيطب, ىذلا عوبتملا خيشلا مزلي امنإ سفنلا للع
 نم فيلاكتلاو ةضايرلاب مهيلع مجه. ال نأ نيدشرتسملا بولق ماعيو
 5 مهضارمأو مهقالخأ فرعي ملام صوصخم قيرط ىفو صوصخم نف

 لب مهرثك أ لتق دحاو جالعب ىضرملا عيمج باعي. ول ندبلا بيبط نأ
 امو هجازمو هنسو هتلاح ىفو ديرملا ضرم ىف رظنب نأ خيشلل ىغبني
 عرشلا دودحن الهاج ائدتيم ديرملا نأك ناف ةضايرلا نم هسفن هلمتحت

 افراقم ناك ناو تادابعلا رهاوظو ةالصلاو ةرابطلا ال وأ هيلعتق

 ىصاعملا نع ربطو تادابعلاب هرهاظ نيزت اذاف اهكرتي نأ هرمايف ةيصحمل
 هقالخال نطفتيل هنطاب ىلا لاو>الا نئارقب رظن هحراوج ةرهاظلا
 نحرعلا ىلا ةيدوال ةللاتملا قضدل علاوش ا تي: ةلماعبف هلق نئازمأو
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 هيدا نورلا م ضرم لف ءاود ىركذ ني دوصمملا

 سفنتلا هاوهتام لكل ةداضملا كلسم كولس هيف ىلكلا قيرطلا نأ

 ةيلك ىف زيزعلا هباتك ىف هلك كلذ هللا عمج دقو .؛لئاذرلا نم هيلا ليمتو

 ىوهلا نع سفنلا ىهمو هبر ماقم ىاخ نم امأو ه ىلاعت لاقف ةدحاو
 مزع اذاف مزعلاب افولا ةدهاجلا ىف مهملا لصاللاو « كو م ةنجلا ناف

 دجو دج نمو ايناس ترسب دمو ةوهش كر: ىلع

 تلو ىنلا قالخأ نم لمج ىف لصف

 هللا ىضر ةشئاع تلاق 4 مظع قلخ ىلعل كنإو )ل : ىلاعت هتلا لاق
 مازتلالاو هنسا>م قلختلا و هبادآب بدأتلاىنمت . نآرقلا هقلخ ناك ابنع

 قالخاللا مراكم مال تثعب هلت لاق دقو « هرجاوزو هرماوأب

 حجرأ مالسلا هيلع ناكو اقلخ سانلا نسحأ الكم ىنلا ناكس نأ لاقو

 لاق امف نينس رشء تلك هللا لوسر تمدخ : اضيأ لاقو . الح سانلا

 هتك رت مل هتكرت .ىثثل الو هتعنص مل هتعنص ءىشل لاق امو طق فأىل
 هباصكأ ىلع كلذ قش دحأ موي هبجو حشو هتيعابر ترسك الل هنأ ىورو

 ابعاد تعب ىنكلو اناعل كثعبأ مل لأ : لاقف ء مهيلع توعد ول اولاقو

 اوفع سانلا مظعأ ٍةيلكَي ناكو . نونلعي ال مهناف ىموق دها مبللا ةمحرو

 ى فيسلاو هلتقيل ثراحلا نن ثروغ هل ىدصت املو . هسفنل مقتني ال

 نم فيسلا طقسف هتنا: هل لاق ؟ ىنم كعنمب نم هلا لوسرل لاقو هدي
 ؟ ىنم كلعنم نم - فيسلا ذخأ دقو - مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف هدي
 نم مكتدج لاَقف هموق ىلا ءاجف هنع افعو هك رثف ذنخأ ريخ نكلاقف

 دعب ةأشلا ىف هتمس ىتلا ةيدوبيلا نع مالسلا هيلع افعو . سانلا ريخ دنع
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 ناكو هرحس ذا مصعاألا نب ديبل ذخاؤي ملو . حيحصلا ىلع اهفاربعا
 ةيمأ نب ناوفص ىطعأو ال لاقف اًئيش لئس ام افك سانلا ىنسأ تلج

 ىثخ ال نم ءاطع ىطهعي ًادمع ىرأ لاقف نيلبج نيب ايداو تاآلم اهنغ

 سابعلا ىطعأو فالآ ةتسا تناكو مهايايس نزاوه ىلع درو . رقفلا
 ىلع تعضوف مهرد فلأ نوءست هيلا تامحو هلمح قطي ملام بهذلا نم

 ذوعم نع ركذو اهنم غرف ىتح الئاس در اهف اهمسقي اهيلا ماق مث ريصح
 قاطغأف ءاذق اًندظ عي نظر نم عاقب يو الع ىنلا تيتأ لاق ءارفع نبا

 سا ام 0-0 لاقو سانلا عجشأ 0 0 امهذو ايلح هفك ء 0

 ىلع لاقو يلي هللا لوسز نم ىضرأ الو دوجأ الو دجنأ الو عجيخا
 قدحلا ا مالا نقش وأ نسطولا ىمح اذ انك بلاط ىنأ نبا

 ىتتيأر دقلو هنم ودعلا ىلا برقأ دحأ نوكي ايف نيلي هللا لوسرب انيقتا

 نم ناكو ودعلا ىلا انبرقأ وهو ٍةيالكَِو هللا لوسرب ذولن نحنو ردب موب
 الكي هنم برقي ىذلا وه عاجشلا ناك ليقو اسأب ذئموي سانلا 3

 ناك ىردخلا ديعسوبأ لاق ءايح سانلا دشا علم ناكو ودعلا نم هبرقل
 ايش هرك اذا ناكو اهردخ ىف ءارذعلا نه ءابح دشأ أ هيلي هللا لوسر

 ةيالتَم هللا لوسر ناك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو هبجو ىف هانفرع

 لوقي نكلو اذك لق ناالف لابام لقي م هه ركيام دحأ نع هغلب اذا

 نعو هلعاف ىمسي الو هنع ىهني اذك نولوةيو نوعنصي ماوقا لابام

 معو هركب اع دا هجاويال ناك مالسلا هيلع هنأ هنع هللا ىطر سنا

 الو اشحفتم الو اشدحاف ل ىنلا نكي مل تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع

 اهنعو حفصيو وفعي نكلو ةئيسلا ةئيسلاب ىزح الو قاوسالاب اباخس

 قدصأو ًاردص سانلا عسوأ نأكو طق عقال هنلا لوسر جرف تيأرام
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 0 مرك او ةكيرع مهنيلأو ةجهل سانلا
 فارصنالا دارأ ايلف تلي 50 لاق دعس نب سيق نعو

 لاق م قلك تا كرو ةماطق ةيلغ الكو ًارامح هل دعس برق

 هللا لوسر ىل لاقذ سبق لاق تلك هللا لوسر بحصا سيق اي : دعس

 .:تفرضتا» قرضا نأ اناو بكرت نأ اما لاقف ء تيبأف بكرا تلت
 ىضر ةشئاع نعو . اهمدقمب قح أ ةبادلا بحاصف ىمامأ تقرأ اقر فو

 هتبب لمهأ هلو ةاحسا نويدخأ ءاعذ انردنأ هالو هنع ثيدح ىف اهنع هللأ

 الو تدلسأ ذنم عتللك هللا ل وسر ىنيجح ام ريرج لاقو . كيبل لاق الا

 بعاليو مهثداح و مهطلاخو هباحصأ حزاع 2 ناكو . مسيت الار

 نيكسملاو ةمالاو دبعلاو رحلا ةوعد بيجو هرجح ىف مهسلجو مهنأيبص
 دعا ام نينا لاق و..ندكملا ندع فدو ةنيدملا ئضقأ قف ئهرملا ةوكتو
 ىدي نيب هتبكر امدقم ري ملو ذخآلا اهلسري ىتح هدي لسريف دحأ ديب

 طق ري ملو ةخاصملاب هباحصأ أدبو مالسلاب هيقل نم أدبي ناكو هل سيلج

 لخدي نم مركيو لع ىلع امهم قيضي ىتح هباحصأ نيب هيلجر ًادام

 ىف هيلع مزعيو هتحن ىتلا ةداسولاب هرثؤيو هبوث هل طسبي امبرو هيلع

 همركت مهئامسأ بحأب مهوعديو هباحصأ ىتكيو ىنأ نا اهيلع سواجلا
 وه دعا هيلا سلحي ال ناكهنأ ىورو هئيدح دحأ لبع عطقي الو مهل

 هنالص ىلا داع عرف اذاف هتجاح نع هلاسيو هتالص ففخ الا ىلصي

 نأ طفل أ نآرق هيلع لزني ملام ًآسفن مهبيطأو انيك ومانلا 2516و

 لوس. نم ايست رثك أ آدحأ تيأزام.تراخلا نب هللا دنع لاق بط
 دقذ مهل هتمحرو مج هتفأ رو هللأ قلخ ىلع هبل هتقفش امأو عقالكَو هللا

 فوؤر نينمّؤم اب مكياع صيرح منع ام هيلع زيزع هف ىلاعت هّللا لاق



)»1( 

 هيلع هلضف نم مبضعب لاق نيملاعال ةمحر الا كالو اهيوكلاكَو ميحر
 نمو ميحر فوؤر نينمؤملاب لاقف هئاعمأ نم نيعسا هاطعأ هللا نا مالسلا

 هلوقك مهيلع ضرفت نأ ةفاخم 1
 نع مهتيهمنو ءوضو لك عم كاوسلاب مهترماآل ىتمأ لع قشآ نأ الول

 عمسإ ناك هنا وهنأ تنعي الثا اليل هكا لوخد هتهاركو لاصولا

 ,مالسلا هيلع ليربج هاتأ هموق هبذك الو هتالص ىف زواجترف ىبصلا ءاكب
 كلملا رمأ دقو كيلع اودر امو كلل كلموق لوق عم دق هللا نا لاقف
 0 تش امب ترم لاقو هيلع ملسو كالملا هادانف مهيف تْئش ام هرمأتل
 نأ وجرأ لب يلو ىبنلا لاق نيبشخالا مهيلع قبطأ نأ تتش نإ
 ايش يش هب كرشي الو هدحو هللا دبعي نم مهبالصأ نم هللا جرخب

 هللا نا تالي ىبنلل لاق مالسلا هيلع ليربج نا ردكتملا نبا ىورو

 هللا لعل تأ قعرخ وأ لاق تلطنت نا لانجلاو ءاهنلا و نضرآألا نمأ
 الإ نيرمأ نيب هلو هللا لوسر ريخام ةشئاع تلاق مبيلع بوتي نأ

 ةظعوملاب 0 قالك هلال وسر ناك دوعسمنبا لاقو . امهرسيأ راتخا

 نع مكنم دحأ ىنغلس ال لاق مالسأا هياع هنأ ىورو انيلع ةم آسلا ةفاخم

 ناكو ردصلا 0 انأو ١ ا جرخأ نأ بفخأ اق اش ىناحصأ نم دحأ

 ءاسهلا ىبأ نب هللا دبع لاقو 5 مهموقأو محرل سانلا لصوأ قلك

 هنأ نأ هتدعوف ةمقب هل تيقب و ثعدي نأ لبق عيبب قل ىبنلا تعيب

 لاقف هناكم ىف وه اذاف هتتجف ثالث دعب تركذ مث تيسن مث هناكم ىف اه

 هنع هللا ىضر سنأ نعو . كرظتتأ ةثالث ذنم انه اه انأ "لع تققش دقل

 تناك اهناف ةنالف تيب ىلا اهب اويهذا لاق ةيدبم ىنأ اذا عالي ىنلا ناك
 ىثاجنلل دفو ءاج ةداتق ىلا نعو . ةجيدخ بح تناك اهنا ةحيدخل ةقيدص
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 اوناك مهنا لاقف كايفكن هباحصأ هل لاقف مبمدخم تلك ىبنلا ماقف
 ةعاضرلا نم هتتخاب .ىبج املو مهئناك أ نا بحأ ىناو نيمركم انباحصألل
 هجوتلاو هدنع ماقملا نيب اهريخو هءادر اه طسب نزاوهىبس ىف امشلا
 هيصنم ولع للغ ًاعضاوت سانلا دشأ لك ناكو اهموق تراتخاف ابلهأ ىلا

 راتخاف آدبع ًآيبن وأ اكلم ابن نوكي نأ نيب هريخ هللا نا كلذ نف
 0 امم كاطعأ دق هللا ناف كللذ دنع كللملا هل لاقف ًادبع ابن نوكي
 واو سرا هلع قت ىف لوأو ةمايقلا موب مدآ دلو ديس كنا هل

 هوهت اك اوموهت ال لاَقف هل اوماقف هب احصأ نم موق ىلع جرخو عفاش

 .دبعلا لكأي اك 15 نبع ايأ امنا لاقو اي موضعب مظعي مجاعالا

 نيك اساادوعيو هفلخ فدربو راجلا 80 دنعلا سلج سلجاو

 32 اطاتخم هباحصأ نيب سلجن و ديعلا ةوعد بيجو ءارقفلا سااجنو

 مأ اي ىسلجا ةجاح ىف هتنأ ةأرمال لاقو سلج سلجملا هب ىهتنا اهثيح
 تسلجف كلتجا> ىضقأ ىتح كليلا سلجا تّدش ةنيدملا قرط ىأ ىف نالف
 نع جحو بيجيف ةخنسلا ةلاهالاو ريعشلا زبخ ىلا ىعدي ناكو ساجو
 ةئام كلذ هجح ىف ىدهأو مارد ةعب رأ ىواسق ام ةفيطق هيلع ثر لحر

 مويلع ملسف نايبص ىلع رم هنأ يا نعو مالسلاب هيقل نم أ 55 ناكو ة هن لب

 فلعيو هسفن مدخبو هلعن فصخو هتاش باح هلهأ ةنبم ىف هتبب ىفناكو

 هنعاضب لمحو مداخلا عم لك ف ريعدلا لقت تيبلأ مقيو هحضان

 قاطنتف قال هللا لوسر ديب نحت ةماللا تناك هلأ 5 نعو قوسلا نم

 امل ةوبنلا لبق نيماألا ىمسي للي ناكو اهتجاح ىضقت تءاش ثيح هب

 لوسر ىلا كاحتي ناذ لاق ميسخ نب عيبرلا نعو هلدعو هتنامأ نم اوفرع
 لدآ شيرقل ثراحلا ن رضنلا لاقو مالسالا لبق ةيلهاجلا ىف عقلك هللا



 ممظعاو ايد مكقدصأو مف م اضرأ اثدح امالغ مكيف دمحم ناك

 رحاس متلق هب كءاج امب خ ءاجو بيشلا هيغدص ىف متيأر اذا ىتح ةنامأ

 هعردو قوت دقف ايندلا ىف هدهز اهو“ اهلع ضحنا و ًاريثك ابلمعتسيو

 اعابت مايأ ةثالث علو هللا لوسر عبشام اهنع هلا ىضر ةشئاع تلاق اتوق

 نييلاوتم نيموي ريعش زبخ نم ةياور ىفو هليبسل ىضم ىتح رب زبخ نم
 اريعب الو ةاشالو امهرد الو ًارانيد عقلي هللا لوسر كرتام تلاقو

 ىف ريعش عاص رطش الا دبك وذ هلك أي ءىث ىتيب ىف امو تام دقلو تلاق
 براي ال تاقف ًابهذ ةكم ءاحطب ىل لعجي نأ لع ضرع ىنا لاقو ىل فر
 كيلا عرضتآف هيف عوجأ ىذلا مويلا امأف اموي عبشأو آموب عوجأ لب
 كيلع ىتثأو كدمحأف هيف عبشأ ىذلا مويلا امأو كوعدأو

 ىلايالا هلهأو وه تيب ةقالكَو ناك : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقو
 متكحضل لعأ ام نوملعت ول لوقي ناكو . ءاشع نودحب ال ايواط ةعباتتملا

 ىتح عال هللا لوسر ىلص : ةريغملا ثيدح ىفو . ًاريثك متيكبلو اليلق
 ةليل عللي هللا لوسر عم تنك : كلام نب فوع لاقو . هامدق تخفتتا

 الا ةمحر ةيآب رمي الف ةرقبلا حتفتساف أدبف هعم تمقف أضوت مث كاتساف
 ردقب ثكمف. عكر مث . ذوعتف فقو الا باذع ةبآ الو لأسو فقو

 لثم لاقو دج مث ةمظعلاو توكلملاو توربجلا ىذ ناحبس لوي همايق

 كلذ لثم لعفي ةروس ةروس مث نارمع لآ أرق مث كلذ

 نم ةيأب بك هللا لوسر ماق : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو

 ةرم ةئام مويلا ىف هتلارفغتسال ىلا : قالي هتلال وسر لاقو . ةليل نآرقلا
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 مركلا ىف لصف

 ضرعك اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلا اوعراسو ) ىلاعت هللا لاق
 فارضلاو ءازسلا قن وقفت قيدلا نيقتملا تدذعأ نضراإلاو تاومساا
 ىلاعت هللا لاقو ءاخسلا ةنجلل ةبجوملا مهقالخأ رم ركذام لوا

 :ةللكك هللا لوسر لاقو« ًاريسأو امقيو انيكسم هبح ىلع 0 نويعاك وو
 عاعطو ةعبراألا كم ننال ماعطو نينئالا فكي دحاولا ماعط

 ناي لجو زرع هللا لاق: ا لاقو ملسم هاور. ةيناعلا ىفكي ةعدرالا

 .اه نا : لجو زع هللا لاق ليربج لاق يلي لاقو كيلع قفنأ قفنأ مدآ
 ءمم هوهرك اف قاخلا نس>و ءاخسلا الا هحاصي الو ىسفنل هتيضترا نيد

 اذسلا ىلعالا هلاياو لجو زع هللا ليج ام : قالي لاقو متعطتسا ام

 ةن-امسلاو رصصلا لاق لضفأ نامالا ىأ هللا لوسر اي ليقو قلذلا نسحو

 رشيعتل ىدابع نم ءامحر لا نم لضفلا اوبلطا ىلاعت هللا لوقي يو لاقو

 :اذ مهءولق ةيساقلا نم اهوبلطت الو ىمحر مهيف تلعج ىتاف مهفانك أ ىف

 ءم بحتنو داوجلا بح داوج هللا نأ ليك لاقو . ىطخس 80

 اعطو ءاودداو 8 ماعط جلع 7 لاقو ل 50 قالخاللا

 أذل فما هنأ نونو ةرعلا دا هلع لاقر: ه5 لولا
 انلا نم ديعب هّللا نم دعب ليخبلا ناو رآنلا نع ةنمجلا نم بيرق

 :ها اولخ دي ل نما ل ك4 قلع لاقو رانلا نم بيرق ةنجلا نم ديعب

 دصلا ةمالسو سفنالا ءاخس اهولخد نكلو مايص "لو 9

 -رلا قفنأ ام لكو ةقدص فورعم لك : ني لاقو نيملسملل مع

 ؛ ورف هضرع هب لجرلا قو امو ةقدص هب 0 3
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 هللا ىضر سنأ نعءو . اهفلخ ىلاعت هللا ىلعف ةقفن لجرلا قفنأ امو ةقدص
 دابعلا قازرأ حيتافم نأ ملعا ريبز اي. : ريبزلل لاق ٍهليَو ىنلا نأ هنع
 هل رثك رثك نمف هتقفن ردقب دبع لك ىلا ىلاعت هللا ثعبي شرعلا ءازاب

 ع راصم ىقي فورعملا عانططا : 1 ىنلا لاقو . هل للق لاق نهو

 قالخاألا مراكمو دوجلا بح هللا نإ مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ءوسلا
 اولاق مديس نم برعلا نم موقل : هلي ىنلا لاقو اهفاسفس ضغبيو
 هللا لاقو لخبلا نمأ اود ءاد أو : نالت لاف هيف ل ىلع سيق نب رحلا

 قيصو مثك أ لاقو «نوحلفملا مم كئلو 0000 معش قي نمو ه ىلاعت

 اهويلعو دماحملا ىلا اهودوقو بلاطال مكقالخأ اوللذ برعلا مب كح

 ميلا بغر نم اولصو مك ريغ نم هنومذت قاخ ىلع !وميقت الو 6

 هذخأ ) رقفلا اولجعتتف لخبلا اودقتعت الو ةحلا مكسيلي دوجلاب اولحتو

 : ( لاقو رعاشلا
 عمجم ام قافنا ترخأو هتلجعت رقف فوخ نمأ

 عنصت ىذلا ودعت تنك امو ىنغلا تنأو ريقفلا ترصف

 ىلع ءاقبالاب هرمأي ءامخسالا نم لجر ىلا ءالخبلا نم لجر بتكو

 ءاشحفلاب مرمأي رمايو رقفلا 0 دعي ناطيشلا » : هيلع درف رقفلاب هفوخضكو هسفن

 رمال عقو دق ارم كن كاك ا ناك م دس ع

 عقب ال هلعل

 مدع الا“ ايغ أ : رسنملا ىلع لوقي ىرسقلا هللا دع نب دلاخ ناكو

 هئادأ نع :نسابلا تفعض امو هيزاوج هلعاف مدعي ال هّللأ نأف فو رمحملاب

 ةئيطحلا لوق نم هذخأو . هئازج ىلع هللا ىوق

 سانلاو هّللا نيب فرعلا بهذيال هيزاوج مدعي ال ريخلا لعفي نم
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 دل انف لاس هنا وذ قرشا فكلما شمر نم دلل ا ةانعاو
 فدرعلا بهذيال ىدنع هدجب ريخلا لعفب نم » مالسلا هيلع دواد ىلع هلئأ

 « ىدبع نيبو ىيب
 انسح اقزر هللا هقزر نم : ردملا ىلع لوقي صاعلا نب ديعس ناكو

 كرام كري امتاف هب سانلا دش ناوكر نحب ا ريصو ] رسادتم قفتلف

 ءىث هل قبب الف دسفملا امأو ءىث هيلع لقي الف حلصملا امأ نيلجر دحال
 : ( لاقذ رعاشلا هذخأ )

 دسفم وأ حلصم كفالخ قبب امناف ةايحلا ىف كلامب دعسا
 ديزني هليلق حالصلا وخأو هنغي ملا دسفل تعمج اذاف

 ناف ثراولاو ناثدحلا نيكيرش كلام ىف كل نا : رذ وبأ لاقو
 : ىسرافلا ربمجرزب لاقو . لعفاف ءاكرمثلا سخنأ نوكتت ال نأ تءعطتسا
 ىنعملا اذه رعاشلا ذخأ ) قبت ال اهناف ابنم ققناف ايندلا كاياع تادقأ اذا
 : ( لاقق

 فرسلاو ريذتلا امصقني سيلف ةملبقم ىهو ايندب ناخب ال

 فلخخ تريدأ اماذا اهنم دجلاف 2 اهم دو نأىرحاف تلوت ناو
 لهأ مهئاف ةعاجشلاو ءاخسلا لهأب يلع : لوقي ىرسك ناكو

 ههلخ رض نم مهيلع لخدي مل لخبلا لهأ فتنأ ولو هتلاب نظلا نسح
 ىف مهرب مهنظ ءوس الا مهضغب ىلع بواقلا قابطاو مهل سانلا ةمذمو
 : لاقف قارولا دوم ىنعملا اذه ذخأو . اميظع ناكل فلخلا
 هثلأي ءرملا نَظ ءوس نمد لخبلاو 00 داج آريخ .هللأب ّظ نم

 ىداحلا ىموم عم تجرخ : لاق زيزعلا دبع نب رمع نب ديزي نب دمت

 كلمحأ ترأ امإو ىنلمحت نأ امإ : ىل لاقف ناجرج نم نينمؤملا ريمآ
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 : ىراصناللا ةحرص نبا تاببأ هتدشنأف دارأ ام تمبفف
 لوأ هللاب ربلاو مكباسحأو ةلهو لوأ هللاب مكيصوأ
 ١ ولد عاف ةدايسلا لهأ منك ناو مه ودسحت الف اوداس وكم وقناو

 اولضفافكيفلاملا ل ضفناكناو اوففعتف وعد عا منا ناو

 ىف سانلا تاداس : سابع نب هللا دبع لاقو ًآافلأ نيرشعب ىل رماف
 ضيوفامت قالوا ملسم ألاف فاما هزرخألا قزوءاشسالا افذلا

 هل تناك فورعملا لع ردق نم لك امو هباوث الإ فورعملا نم نسحأ
 : دشنأو ةداعسلا تمن ةشلاو ةردقلا تعمتجا اذاف ةين

 نسحلا كلذ نسحأإ لذبلاو نسح اهلك مراكملا نا

 50 مو ىنع رضمو هفرعأ تسل ف فراع :

 ىنطوأ مهنع دعوبو ىرأد تدعب ,تأو ىرخ مهتأي

 نهمم 'ريغ ىطرع رحلو نهممي' لاملا رحل ىا
 5-5 07 بارع هباصأ نم : ىرسقلا هللا دبع" نب دلاخ لاقو

 هعش ىلع ماني ىنرك ذ لجرل هللاو : ىصحاعلا نب ورمع لاقو . هركش ىلع

 .لاقو . 1 ىلع بجوال هتجاد اعضوساقازو رضا هقش ىلعو ةلم

 قورعم عضأ ىتح هسفن نه لجرلا ىن :كمأ اذا : ناو نب زيزعلا دبع

 هللا ىضر سابع نبال دشنأو . هدنع ىدب نم مظعأ ىدنع هدف هدنع

 : امبنع ىلاعت
 رك اع ليللاو ليللا ركف لمعاو 2ىتفلا تعجاض مهلا: تاقراط اذا

 رصان رهدلا ةيكن نم الو ىاوس اهل دحب مل ةجاح ىف ىنرك ابو
 رواسملا قورطلا محلا هلوازو هقانخ نع همه ىلام تجرف

 رك اش نظ ىذال ىنأ ريخلاىف هنظب لع لضف هل ناحر
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 دنع نع محلا نب ناورم تيأر فيك: قارعلا غيلبلا ليقع ىبآل ليقو

 ركشلا َّق هتنغر قوف ماعنالا ىف هتبغر تيأر لاق ؟ هيلا ةجاحلا بلط

 : دايز لاقو ةجاحلا بحاص ةجاح نم دشأ ةجاحلا ءاضق ىلا هتجاحو

 نأ ًادجم دوجلاب ىفك و طق دمح ىف عقي مل همسا نأ ًاراع لخبلاب ىفك

 وأ لاق مك

 دوجلاو لخبلا نيب لضفلانماذام االذع ىنتعطق دقو رت الأ

 دوعلا نيل ىلاف نيطباخلل هب حا ارأ اموي 0 الإ
 دودرم نسح اماو الاوت اما هلعفأ ريخلا نولئاسلا مدعي ال

 طبتخ نالف ىتأ لاقيو الثم هبرضو لاملا ديري قرو نكي ال : هلوق
 لع ةئاسلا هلكأتل قرولا طقسيل رجشلا برض طابتخالاو هدنع ام
 درأ نأ بحأ ام ةجراخ ىنب ءامعأ تلاقو . طباخلا لثم قزرلا بلاط
 وأ هضرع هل نوصاف امرك نوكي نأ ولخن ال هنالل اهبلط ةجاح ىف ًادحأ
 دقف هدالب نم كاعجتنا نم سيل اطاطسرالاقو ) هنع ىضرع نوصأف اميل
 نا متدرأ اذا لَو ىبنلا لاقو كدنع امب ةقثلاو كاب نظلا نسح كأدتيا

 وع مك نر الا نس نع ةعق اما ىرطناف هنو دنع دبعلا اهاولعت
 نم كاتلزنم ريتعا : ىرعشاألا ىسوم ىنا ىلا هنع هللا ىضر باظنلا نبا
 ليقو . كدنع سانللام لثم هلا دنعكلام نأ ملعاو سانلا نم كتلزنمب هللا
 نا لاق ءايشالا دمحأ امف لاق هب ملعلا لاق رهدلا كدافا ام : ءاكحلا ضعبل

 هللا لوق ىف ريسفتلا لهأ ضعب لاقو . ةنسح ةثودحا ناسناللل قبت
 نم ءانثلا نسح دارأ هنا « نيرخآلا ف قدص ناسل ىل لعجاو » ىلاعت

 ذخأ ء ةرابخأ اويطف رابخأ متتا امنا : ىفيص نب ممك١ لاقو . هدعي

 : لاقف ىناطلا بيج قعملا اذه



 اا ا اساس سل

 ملكلا اهب ىرسي ةئيسركذ وأ ةحلاص ركذاالا مدآ نبا امو
 ممأ اهدعبنم اهرابخأ,تءاج هتمأ داب رهدب كثعمس امأ

 ىف مبضعب لوق نمو » هتدصح ابيف تءعرز امف عرازم مايالا اولاقو
 : « قالخالا مراكم نم هريغو ىنعملا اذه

 دلجأ كنم كنامز انآ 5 امزلل دلجي نماي

 دغ نه سيل كموي دعو هك وه“ له "كاين. ظلم
 دصحمت تئش ام اهب عرزاف عرازم ةاحلا نا

 دقفت 2 نيعلأو ممراثآ ىوس ىّتبسال سانلاو
 دمحم كاذو مذي اذه ىنضضم نمي تعمحسام وأ

 دسفي تدسفأ ناو حلصي هتحلصأ نا لاملا

 قوما قع الو ءأنب الل ءابآلا ترخدأام 2 :نوسفلا قب فتنحاللا لاقو

 :اولاقو . باسحالاىوذ دنع فورعملا عانطصا نم لضفأ كيش ءايحالل

 ةضيرف هبييرتو ةلفان هعانطصا نال هعانطصا نم ىلوأ فورعملا بيبرت
 : ءاكحلا تلاقو . هل ريغصتلاب همظعو هركذ ةتامأب كفورعمىجحأ : اولاقو
 هتمعن رك اشل ةليضفلاب رارقالاو هتجح نع لفاغتلا معنملا مرك مامت نم

 لخآ قف ةريكس و هريستو هانت كالا لاشخ فقوودملا :اولاقو

 : ةءواعمل ليقو . ركشلا هنع طةسوهقح فورعملا سؤ دقف اهنم ةدحاوب

 نكت م ناف ليق . ةحلاص دي ىدنع هل تناك نم لاق كيلا بحأ سانلاىأ

 ةمعن تمظع نم : هلع ىبنلا لاقو ةحلاص دي ه دنع ىل تناك نمف لاق هل
 ةمعنلا ضرع ةنؤملا كلتب مقي ل ناف هيلع سانلا ةنؤم تمظع هدنع هللا
 خال ةجاح ىضقأ نال لاق نسحلا نع ديمح نع . كرابملا نبا . لاوزلل

 لجرل تلق ىدنسلا نب مهاربا لاقو . ةنس ةدابع نم ىلا بحأ ىل
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 الو هبلق حرتسي الو هدبل فجيال نأك املهأ هوجو نم ةفوكلا لهأ نم

 تاقق ءافعضلا ىلع قفارملالاخداو لاجرل عبئاوح بلطف هتكرح نكست
 ف يحلا ةاياغ ف رهو سلا كلغ هك سجن ىلا ه1 1 نقف راع كل
 ىف راحسالاب ريطلا ديرغت تعمس دق هللاو لاق ىهام سانلا جياوح مايقلا
 نايقلا تاوصأ عيجرتو ناديعلا راتوا قفخ تعمسو راجشالا عورف

 دق لجر ىلع نسح ناسلب نسح ءانث نم ىرط طق توص نم تبرط اهف
 لاق ركاش بلاطل بسقحم ةعافش نمو رح معنمل رح ركش نمو نسحأ
 قع: نورعم“ نب لعاعلا امرك ثيفح هقل كربأ هلل هل تاقف مهاربأ

 نيذلا مهو هتمحرل هتمح رب هتمحر نم [ةلخ قلخ هللا نا لاق دم نب رفعج

 نكيلف مهنم نوكي نا نم عاطتسا نمف سانلل جاوخلا نوضقب

 لع زوو ب ١ ناضالا نع هاك انف: لاعت وكلزاج تلا لاقو
 « نوحلفملاه كئلو 1 مش قو» نمو ةصاصخ مهب . ناك ولو

 هيلع لاقو زو ىلا عم نك ام طفل نكشف هل 0
 نم ليلقلا ءامحلا تلاقو . لقملا دبج ةيطعلا لضفأ هر ةالصلا

 همظنف بيبح ىنعملا اذه ذخا . ريثكلا ىلا ريثكلا نم دمحأ ليلقلا
 هيلق هيلا ىدهأو بتاكلا بهو نب نسحملا ىلا اهب بتك تايبأ ىف

 لوبق اذ هل نكف ءىشب هللا كلم رك أ كيلا انثعب دق
 نيود ىفكلا كلب الو ٠ ةرتلا كفك نجلا :همقل
 ليلقلا ريغ لقملا دمج نا ىنم ةيدحلا ةلق زجتساو

 : ىناوغلا عيرص لاقو رثكملا ىنغ نم لضفأ لقملا دهج : اولاقو
 دمحتملا هموق رتقمل نكل هموق نم رثكمل حامسلا سيل
 نب رفعج ما الإ همأ ىنتدلو ًادحأ نأ تددو ام: 5 لاقو
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 0 ا ا ل بلاط ىنأ

 نعم هيف نأك اي الا 0 هتيب ىف دجو اف د زك تلق لكما

 نمسلا نم هيف ناك ام قمن انلعجف انيديأ نيب هقشف مل فر نه هلزنأف
 5 :لوةي وهو

 دج امع الا دي دو# الو  اهتقاط قوف اسفن هللا فلكام

 تناضو ةلق نم دا قم: لاق سانلا دودجأ نم ءاكخلا نفعل : لقو

 : درحي دامح لاقو . ةلذملا نع لئاسلا هجو

 دوعلا قروي ملاذاراعلا“ىجرت 2امف ليزجلل لموت ريخم قربأ
 دومج وهف ًارقف دسام لككف هتلق كلعنمت الو لاوتلا ثب

 دوسهجوأ ابيلعزوبعلا قرز للع هلاومأ لع ليخبللو

 : محاح لاقو :
 بيدج لحناو ىدنع بصخو هلحر لازنبا لبق ىفيض كحاضأ

 ىرقلارثكي نأ فايضالل بصخلا امو
 بيصخ مجركلا ةهو انكلاو

 نم ىبدلو اذحأ نأ تحأ تنك" اه : ناورم نب كلملا دبع لاقو

 : هلودل درولا ني ةورعالا برعلا

 دهاج قحلاو قحلا سم ىمسجحي 2ىرت ناو تنمس نا ىنم أزهتا
 دحاو كلانا ىفاع ٌورما تنأو ةكرش ىفانا قاع قرما ىنال

 دراي ءاملاو ءاملا حارق وسحأو 2 ةريثك موسج ىف ىمسج مسقأ
 : لالقالا عم دوجلا ىف ليق ام نسحأ نمو

 هللاس هللا قتيلف اب دامجل هحور ريغ هفك ىف نكي ملولف

 : حاطبلا نب ركب لوق دوجلا ىف ليق ام طرفأ نمو
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 كلام دنع ىنغلا داترملل لوقا

 هضرعل ءاقو ايندلا لعج ىتف
 هفك دوج هلاومأ تلذخ ولف

 .هتانسح نم هاطعأ هل زاجو كلام مسق رمعلا ىف زحب ملناو

 هتالصو هموص قى مرشاو هب رب رفك ريغ نم اهب داجو

 : نسحأو ىنعملا اذه ىف رخآ لاقو
 ىداصتقا ىف لزاوعلا عمط امو 1 ايندلا نم ىدي تاللم

 داوجلا لع ةاكزلا بجي لهو لام ةأكز "لع تبجو الو

 : تلاقو . ةلحار اهيف دحجن داكتال ةئام لباك سانلا : ل ىببنلا لاقو

 : رعاشلا لاقو . سرفلا ىف ةرغلا ماثللا ىف ماركلا ءاكحلا

 ريثك مكرايخ ىف ىناف اليلق مرارش ىف كأ ناف
 روذب تاللقم زاللا مأو اخارذ اهرأك 1 ريطلا ثاغب

 هتادع لبق فورعملا ام ىدساف
 هتايح رطش هوجري نم مساقل

 : لأومسلا لاقو
 ليلق ماركلا ناامهلاتلقف انديدع ليلق انأ انريعت

 ليلذ ن ريك الا راجو نزع انراجو. ليلق انأ انرضامو

 : بيصح لاقو

 هلانت مجرك الو نوكي دقلو
 : مزاح ىنأ نبا لاقو

 ابرك ىف تحدم ول اولاقو

 لوح نوسمخ ىبرمو تولب
 لوخ مويل دعي دحأ الق

 : لبعد لاقو

 مدل فلأ هيلا ضوخم ىتح

 مك ىتفب ىل فيكو تلقف

 ميلع رو بروج اب كبسحو

 عءدع ىلع دوعل دعا "لو
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 ادنف لقأ مل ىنأ ملعي هللاو ميلقأ ام لب لب ال سانلا رثك أ ام
 انوا را اه نكد و ريتك لغ اهحتفأ مغ 06 قلغالل ىلا

 ىلاطلا ٍبيبح لوق ىنعملا 3 ف ليف ام قوحاو

 وت ناولق مهريغ ام اولق ناو دالبلا ىف ريثك دايجلا نا

 رعب مهلك 3 مهلج ناف بحي مهنامهد نم كنمهديال

 رطخ هل ىحضأ نمنيبتىكله يبنيب راطخالا تدضأ ايلكو
 كسمأ مث هيلا نسحأو همرك أف ةرصبلا لهأ نم لجرب ىنارعا لز

 : ىنارعالا لاقف

 ررسلا هل مقتسيال هنا ىأر هسفن ءرملا تشاج ايلف ىرست

 مث ربش لك ىف ةفيظو ليقعلا راشبل ىرحب روصنم نب ديزي ناكو
 : لاقف هنع ابعطق

 طاشلاب تميخ تيش ايلف ًاريغص ةرغ حباس 2 ام دلاخ ايا

 ىصاقلا عمم وطقت تئج ىتح رخأت لزت مل مث ًاقباس امز تبزج

 طاريقب عيب بش اللف ًاريغص مهردب عيب هّللأ دبع 0

 : دايز نب روصنم نب دمحم ىناوغلا عيرص دو نب ملسم لاقو
 ايناو تكسمأ مث اركش تقحلأو 2 ةمعن تمدق تنك دق نسح بأ

 أيداب فيس و آدوع ان تاسأ ةمالم ىنم كاقحلت 0 8

 ايزاج كال نكاح داب نفك . كلفن ءرسلا .ةكلانعا ل
 عجرف . هلصي ملف كلملا دبع ىلع ىموزخلا دلاخ نب ثرحلا مدق

 1 : هيف لاقو

 ابمولأ ىسفن تعطق تلججضا ايلف ةواشغ اهيلع ىنيع ذا كتحص

 اهميعتو اهسؤب ىرجت كيفكي  امناك ىتح سفنلا كيلع تسبح



(5:) 

 ةضاضغ كيلع تيأرأ لاقو هدرف هيلا لسراف كلملا دبع هلوق غلبف
 تدجوو دلو لبهأ ىلا تقتشا نكلو اال لاق ؟ ىنابب كلماقم نم

 نوثالث ناق كنيد 8و لاق ىنمزل نيد ىللعو تلقف لوقلا نم الضف

 هالوف ةكم ةيالو لب لاق ةكم ةيالو مأ كيلا بحأ كنيد ءاضقف لاق افلأ
 كلام : لاف ىنطعءا لاقذ ةسبنع ىلا فقوف ةنيدملا ةئيطحلا مدقو . اهايإ

 ج رفع كيلع هب دوجأف ىلايع نع لضف ىلام ىف امو هكيطعأف قح ىدنع
 تفقو كلنا اذه اي هل لاق مث هدرب رمأف هؤاسلج هب هفرعو ًابضخم هنع
 وه لاق . ةئيطحلا كنك كسفن انتمتكو ملست لو سنأتست ملف انيلا
 ؟ سانلا رعشأ نم : هل لاق. بحن ام لك اندنع كلف سلجا : لاق . كلذ

 لوقي ىذلا لاق
 هضرع نود نم فورعملا لمح نمو

 متشي متشلا قتي الا .سممو رعي
 ءىث ىلا نريشي الق قوسلا ىلا هب ضماف اذه ديب ذنخ هليكول َلاَقَف

 تمفتنلي مف رقلاو زخلا هيلا ضرعف قوسلا ىلا هعم ىضمف هل هتيرتشا الإ
 مث هتجاح اهنم هل ىرتشاف نطقلاو سيياركلا ىلا راشأو هنم ءىث ىلا

 ىل ةجا> ال لاق ةقفنلاب ىدب طسبأ نأ ىترمأ دق هناف لاق كلسما هل لاق

 : لوقي. أشنأ مث . هذه نم رظعأ دي ىلع هل نوكي نأ

 دج الو كيلع مذ ال نايسف الئاط طعن ملو لخبت ملف تلئس

 دحولا لئانلا لع ىدعيدقوىطعتف ةيجسكنم دوجلاال ؤرماتنأو

 : لاقف غلباف ىنارعا ىنح دم ملسم نب ديعس لآق

 دالب لك رون مس نب ديعس ةلض شختال ليالاىراسل لقالأ

 داوج لك هجو ىف ىثح داوج ديس لك ىلع ىفرأ دوس ان



 (:ه)

 : لاقف غلباف ىناجبف اليلق هنع ترخأتف لاق
 باو“ ىلهابلا حدمل_سيلو هتبلع باو حدم ىخأ لكل
 بارت هيلع ناوفصك ناكف ةزهم حدملاو ًاديعس تحدم

 : لاقف ايش هطعب ملف فاد ابأ ءاجر نب نسحلا حدمو

 بذك ًأكاح دم ىف ىناف ىاوس مهلك سانلاب ذك ًاامفادابأ
 ىنعملا اذه ىف رخآ لاقو

 تذاكلا تاكا كحال كاف اذ“ ككحفم» أ

 : ىنعملا اذه لثم ىف رخآ لاقو

 ىعنم ىف تأطخأ ام كيحدم ىف تأطخأ نل
 عرز ىذ ريغ داو قاجاح تللحأ دقل

 هفلستساو رصم هيلع مدقو ةعيط نب شايع ىئاطلا بيبح حدمو
 كوجه.و مويلا كحد رعاش وه تلاقن هتجوز هيف رواشف لاقثم ىتئام

 : هيف لاهف هتجاح ضي مو هيلا رذتعاو هيلع لتعاف ًادغ

 ملل ىلطم عض وهت رص ذم  ىناو ميل كانا شايع

 : لاقف هتوم دعب هاجم و تام ىتح هاجم مث

 هرياعلا كلتريع تضقنا الو هرئادلا كلالطأ تيقسأ ال
 هرهاقلا دسأ ىكف نيب نم هتصلخ توملا قس 5

 قالطا ناطلسلا ىلا وم ضعب لأسو ىنعملا اذه ىف مهضعب لوق نمو
 لاقف هيف أكلتف سوبح

 اريجم نامزلا نم نوكي ناوا اريسا كلفي نا كلش اشاح

 اروبتو ىحئادم كيلع البو تعد امل ةمحرب تفطع اله

 اروك ذم متاح كدنع ناك ام هرشع ادوج داع كمؤ ْنا ول



):45( 

 رصم ىلاو وهو ىدزاأللا متاح نب ديزي ىقرلا ةعيبر حدمو : لاق

 : لاقو رصم نم هيلا صخشف ةعيبر هاطبتساف
 متاحنبا لاون نمنينح ىفخم اعجار هلل نارفك الو ىارأ
 لاق هلع لخد ايلف هيلا درف هلط ىف لسراف محاح نب ديزي هلوق غلبف

 : لئاقلا تنأ هل

  اعحا ردش ناونك لومار

 ىفخ نعجرا لاق هللاو ال لاقو اذه ريغ تلق لبف : لاق . معن : لاق

 نع لزع امل هف لأَقف "لام هل تّلمو هيلعن علخ ماف . الام ةء نينح

 هناكم ىبلسلا متاح نب ديزي ىلوو رصم

 م'اح نبارغاألا ابنم ادغ ةادغ مجاوسلا ع ومدلاب رصملها ىب

 :لوآقي اهيفو
 ماح نبا نغاألا و ملس' ديزب 2ىدنلا ىف نيديزيلا نيب ام ناتشل

 متاردلا عض ىبيقلا ىفلا مهو هلام قافنا ني ل حفلا 0

 مراكملا لهأ تلضف ىتكلو  هتوجه ىأ ماتعلا بسحن الف

 ةيلهاجلا لهأ داوجأ ىف لصف

 ن هللا ديع نب متاح رفن ةثالث ةيلهاجلا ىف دوبجلا مييلا ئوتا تدلا

 نكلو ىدايالا ةهام نب بعك و ىرملا نائس نب مرهو ىلاطلا دعس

 دتشا اذا ناكو راسي همالغل لئاقلا وهوهدحو متاح لثملا هب بورضملا

 رظنمل ضراألا نم عاقب ىف ال دقوأف هم الغ رمأ ءاتشلا بلك و درللا

 : كلذ ىفل اقف هوحن دعصيف اليل قيرطلا لضأ نم اهلا

 | رص مير دقاواي محيرلاو رق ليل ليلا ناف دتوأ



)410( 

 رح تنأف افيض .تبلج نا رمب _.رم كران ىري لع
 5 داك هاف هحالسو هسرف ادع ام ائيش اكسم متاح نكي مل: اولاقو

 لو ماحب ثاخغتساف ريسأ مهيفو ةزلع ىلع هرفس ف متاح رهو

 ىح ديلا ف هناكم ماقأو هقلطأو نيب زنعلا نم هاريشاف كك أكف هرضح

 هءادق ىدأ

 ريغأو ضراللا امل رعشقا ةنس انتباصأ : متاح ةأرما راون تلاقو
 اهدالوأ لع عضارملا تنضو رييادح ايدح لبالا تحارو ءاهسأا قفأ
 ذل فل ان تارد كذلملاب انه او لالا ةنيلا تقلع راق ضعاف
 ىدعو هلل دبع اعوج انتيص ىغاضت ذإ نيفرطلا نيبام ةددعب ربنص

 لإ ارتكم اب قارن ملا لا ٠١1 تقزوي دج سلا لا ماض ماش لامير
 تموانتف ديري أم تفرعف ثيدحلاب ىنللعي لبقأو ل نم ةَأد» دعب

 ؟ اذه نم لاقف 0 قتيلا 0 دق ءىهث اذا ذا موجتلا تيوب انلف

 ماياو هللا كعبشأ دقف مهي .انعأ لاقف ىدعانأ لدم الإ ا تو
 اائر اطوح ةماعن أناك ةعبرأ اهيئانج ىو نينثا لمحت ةأر ملا تلبقأف

 ةيدملا مخدو هدلج نع هطشك م رخف هيدع هتبل اع هسرف ىلا ماقف

 لعج مث لكأتو ىوشن محللا ىلع انعمتجاف كنأش امل لاقف ةأرملا ىلا
 اوعمتجاف رانلاب كيلع موقلا اهيا اوه لوَيف اتيب اتي هيباي للا نقم

 هنأو ةعزم هنم قاذ نا هللاو الف انيلا رظني ةيحان هبوث ىف عفتلاو

 رفاحو مظع الا سرفلا نم ضراألا ىلع امو انحبصأف انم هيلا جوحال
 6 ما افئاف
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 هلعفام تاف ءىثل ىلوقت الو الذعلاو موللا ىلقا راون الهم

 ةكلبم 0-25 لال ىلوةن الو

 اليجلاو سنالا ىطعا تنك ناو البم

 اليس هلام ىف ىري داوجلا نا ةدحاو لاملا ليبس ليخبلا ىري

 اضا هللأ دنع ني متادلو

 ركذلاو ثيداحالا لاملا نم قبيو حتارو داغ لاملا نا ئواما

 رجزلا ههنبنيال ءاطع اماو نيبمف معناه امأ ىواما
 نانثلا ناع.ق' لح انوهءاج اذا .لئاسل لوقا“ ال ىلا ئوامأ
 ىّتفلا نع ءارثلا ىنغي ام ىوامأ

 ردصلا ام قاضو آموي تجرشح اذا
 رمخ الو ىدل ءامال ضراألا نم ةرققب ىادص محبصي نا ىواما

 رمص هب تاخ انهم ندب ناو ىرض كي مل تقفنا ام نا ىرت

 رسغ  اهبناوج ّج ةلظمب ىنولي نيذلا ىالد انأ اذا

 رفحلا انرفاظأ ىمدأ دق نولوقي مهفكأ نوضفني اعارس اوحارو
 ور ب كش ماراح - هلت لا . لاما قا: ؟وافا
 رفو هل ناك لاملا ءارث دارأ ًامتاح نأ ول ماوقألا ملعي دقو
 رهدلا هتوخاب ىدوأ دقو ًادوهش قوخا ناك نا معلا نبا ملظأ الو

 رهدلا انيسك وهو اناقس كو ىنغلاو دصقتلاب انامز انينغ
 رقفلا انمالحاب ىرزأ الو انانغ ةبارق ىذ 'ىلع ىوأم انداز امف

 : هيف لوقي ىذلا ريهز بحاص وبف نانس نب مره امأو
 قلخ ىفوقلخ ىف ةحامسلاقلت امره هتالع ىلع قالت ىّتم



):9( 

 تلاقو هب لماح ىهو هما تتامو نافطغ ديس مره وبأ نانس ناكو

 ابنطب اوقش تتام ايلف هيف نافطغ ديس نافذ ىنطب اوقشف تمانأ اذا
 : ريهز لوقي نانس ىب ىفو . انانس هنم اوج رختساف

 مهسسفن نيح .6#تانس مموبأ موق
 ايا واج ةالاوخلا قي تاتو اهناط

 مرك نم سمشلا قوف دعقي ناك ول

 اودعق مدي وأ مح وأب موق
 اونمأ اذا سنا اوعوف اذا نج

 اودصق اذا ليلاج نؤزرم
 عن نم ناك ام ىلع نودسحم

 اودسح هلام مهنم هللا عزني ال

 نانس نب مره ىف ريهز لاقو
 اها رق دن ايس 12. ' ءةتحاعدن د نطاق ضمور
 هلئاس تنأ ىذلا هيطعت كنا االلبتم هتئجام اذا هارت
 هلئان لاملا فلتي دق هتكلو هلام رتخلأ فلتت هل :ةقغ .ىخأ
 : لاقف ىنعملا اذه .ىقاه نب نسحلا ذخأ
 داوبو دوع دابا نكحلو هلام ةمحت رذلا كولت ال ىف

 هتيب لهأو نانس نب مره ىف ريهز لاثو
 اهقارم التف اهتلمعأ كيلا

 قزق اناا نوب نط رح
 0 هلئامش ولح ىلا _.صفد ىتح

 قرولا هراثأ ىف تبنت ثيغلاك



0 

 مهلضف شرعلاوذ ىري تيب لهأ نم
 قفترم دلخلا نانج ىف مهل ىبب

 عفا ةمزااه اذا نيمعطملا

 اوقرع الك 06 نيبيطلاو
 مهلوأ دوجلا ىف مهرخآ فتكرأك

 قفتت قالخاللاو لئاهشلا نا
 اورق او كاف وأ اورق ا ورماقفا

 اندساود اسوأ اولضن | واغا "وأ

 اونفد اذا مهاتوم نصرا نفاق

 قرولا ةعءاملا دنع سفنت ؟

 راثيا نم رك ذاماالإ هنع تأي لف ىدايالا ةمام نب بعك امأو
 رك نم رثك أ اذهو ىدعسلا اجنو آاشطع تام ىتح ءاملب ىدعسلا هقيفر
 تلقح لة د] و ةدعلا نأ ا

 اهب ليخبلا نض ذإ سفنلاب دوحي
 دوجلا ةياغ ىصقأ سفنلاب دوجلاو

 : ىتاطلا متاهلو هلو
 امسقت بتباذزللا مكاحو بح

 ديلخو فراط نم العلا ططخ

 اذ تاموباحسلا فا ىذلا اذه

 ديدنص مرضخ ةتيم دبجلا ىف



 (5ه1)

 ىلاعت هللا رك ذ ىف لصف

 اريدك 1 5 5 هلا اوك أ ىلاغت لاق
 وأ مابآ مرك ذك هللا اوك ذاف مككسانم مت بضق اذاف » ىلاعت لاقو

 ك5

 « اليلق الإ هللا نورك ذي الو » نيقفانملا مذ ىف ىلاعت لاقو
 هللا نورك نب ًاسلج موق سلج امه فروت اذهل غلا عنو

 ىلاعت هللا مهركذو ةمحرلا مهتيشغو ةكئالملا ريدا
 « هذنع

 « مهمونذل اورفغتساف هللا اور

 « راحساألاب نيرفغتسملاو » : ىلاعت لاقو |
 ميركلا هعساب قطن ءاوس هتيلكب ىلاعت هلل ءرملا هجوت وهرك ذلا ىعمو

 .نودو ةيفخو اعرضت كسفن ىف كبر رك ذاو » ىلاعت لاق قاعني ,

 كاك ويسوي اقلاا ون نان ذل ودل املا ونووقلالاوقلا نه
 اوركذاف ةالصلا تيضق اذاف » ىلاعت لاق 6 ان أ ًادعاق 3 ًامئاق كن"

 نيدلسملل بجاو ىعملا اذهب ركذلاو « كونج ىلعو ًادوعقو امادقإ
 بدن ىذلا وهو تاعامج وأ ىدارف ةليلو موي لك هيلع اوبظاوإ
 فساألا نم نكلو . ناكمو نامز لك ىف ةفوصتملا هيلع عامتجالا

 .دوصقملا ىنعملا اذه بهذ قالخالا داسفو لبجلاو نمزلا ىضم عم

 اركذ 00 تناك وعفا ديرطم 0 0 5
 .كيحاضأ حبصت ىتح اهنودعو اهنوغدي ظافلأو وغلو بعل

 مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذانءذلاو » رافغتسالاىف ىلاعت لاقو !

 ةيدمحأ



 م ا مم بيبي ببي ب للا بباب بيبا ب بيب ببن حس سبابي _ لس

 أ رومزلاو لوبطلا اهعمنوبرضي, وأ «ةدابعال بيعالأو ةينابص
 ءةح اميظعت ال نكلو مهلجرأ ىلع نوموقي وأ راودالاب نونغتي
 ا ١ دقو نيملسملاو مالسالا ىلع راع اذهو نارودلاو صقرلل نكلو
 ف نوبعاللا رضح 5 اهوحن وأ دالولا وأ جاوزلا ىلايل ىف عنصي
 ١ ملسم لكو ةفيلخو قيرط خيش لك ىلع بج ام اذه . نوبرطملاو

 ءشلا ةقيرطلا ىلا ركذلا عاجراو هلادبإ ىلا اعيرسو الاح ردابي نأ
 دا ىلا نوعجريو نولعفيف اذك اولعفا مهل لوقيو اهرك ذ مدقت ىتلا

 ذ مث مهيلعف انخاشم اندجو اذكه اولاقو اولعفي مل ناف لالضلا نم

 ل وأ رعشا| نم ءىث ةوالتب ةفوصلا خياشم ةداع ترج دقو هرزوو

 اذ ثعبيل اطيسب انيحلت انحلم هئايبنأ ىلع ءانثلاو هللا ديجمت ىف عوضوملا
 ذا ىف طاشنلا ىلع مبلمحيو نيرضاحلا سفن ىف ةايحلاو روعشلا

 و. هلاو مالكلا فرشأ رعشلا نآل . اذهب ساب الو برطلا ال ركفتلل
 ذءبب قيلأ ىهف عيضاوملا فرشأ هتلادجمتو تاوصاللا فرشأ نحلملا
 اميدق مجعلا نع برعلا اهذخأ ةقيرط ىهو

 ركذلا ف رخآ لصف

 طن قوركذا سابع ناا لاق « ؟ركذأ ىو كك داق اح شا لاق
 اخ 5و ىععاطب قو ذأ ريبج نب ديوس لاقو . ىنوعمب رك ذأ

 لاقو . ءالبلاو ةدشلا ىف ك 3 ذأ ءاخزلاو ةمعنلا قف ىو هأ لقو
 , سابع نا لاق « ًاريثك ارك ذ هللا اوركذا اونمأ نيذلا اهمأاب » ىلاعت

 "وردا د اي رت ارا ةترت ذاع قا رحم ابحر

| 



 (ه؟)

 رذعي ملو هيلا ىهتني ًادح هل لع مل هناف ركذلا ريغ رذعلا لاح ىف ابلهأ
 نيذلا » لاقف اهلك لاوحاللا ىف مثرمأو هلقع ىلع ابولغم الا هكرت ىف ًادحأ
 ًاركذ هللا اورك ذا » ىلاعت لاقو « مهبونج ىلعو ًادوعقو آمايق هللا نورك ذب

 رسلا ىف مقسلاو ةحصلاو رحبلاو ربلا ىفرابنلاو ليللاب ىأ « ًاريثك
 دبع خيشلا لاق ادن دايت نأ ريثكلا وركذلا : دهاجم لاقو ةينالعلار

 نكسنق هبلقب هللا ركذي هنال ًاريثك هلا رك ذب نمؤملا هللا همحر زيزعلا

 اذاف ىنعملا ىفرك اذ وهواالا وضع هنم ىقبي الف هركذ ىلا هحراوع٠

 زع هللا ىضري امف الا ىعسلا نع فقوف هللا ركذ ءىث ىلإ هدي تدتما

 هللا مراحم نع هرصب ضفف هللا ركذ ءىش ىلإ هنيع تحمط اذاو لحو
 هللا ةبقارم هنوصم هحراوج رئاسو هرصبو هناسلو هععم كلذك و

 ريثكدلا رككذلا وه اذبف هللا رظن نم ءايحلاو هللا سعأ ةاعارمو ىلاعت
 سيلو سانلا ءائر مهتنسلاب هللا نورك ذي نيقفانملا رك ذ ليلقلا ركذلاو
 هللا نورك ذي الو سانلا ناري » ىلاعت هلا لاق ءىش ركذلا نم مهبولق لف

 هيلا قيرط ناسللا ركذ امتاو باقلا رك ذ بواطملا ركذلاو ءاليلق الإ

 شامف هبلق ىلا رك ذلا ةكرب تلصو هلل اصدلخم هناسلب هللا ركذ مزال نمذ
 ىدنقرمسلا ثسللا وبأ لاقو ًاريثك هركذ نوكي كللذ دنعف هللا رك ذب هبل

 لعج ىلاعت هللا نال تادابعلا لضفأ ىلاعت هللا رك ذ نأ ملعا : هللا همحر
 الو ًارادقم هللا رك ذل لعجي ملو اتاقوأ ا لعجو ًارادقم تادابعلا رئاسل

 اوركذا اونه7 نيذلا اهحأ ايه :لاقف رادقع ريغ نم ةرثكلاب رمأو اتقو
 ركذلا ريسفتو : لاق . لاو>الا عيمج ىف هورك ذا ىنعي « اريثك ارك اذ هلا

 ىف نوكي نأ امإ لاوحأ ةعبرأ نم ولخ ال دبعلا نإ اهلك لاوحالا ىف
 ىغبني ةعاطلا ىف ناك ناف ةدشلا ىف وأ ةمعنلا ىف وأ ةيصحملا ىف وأ ةعاطلا
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 :يصعملا ىف ناك ناو لوبقلا هنم لاسيو قيفوتلاب ىلاعت هللا وذي نأ
 كذب ةمعنلا ف ناك ناو ةبوتلا ةلأسناو عانتمالاب هللا وعدي نأ ىغبني

 ,اليصأو ةركب هوحبسو » هلوقو ربصلاب هرك ذي ةدشلا ىف ناو ناو ركشلاب
 1 لا ليصالاو لوألا رابنلا عبر ةركبلاو ء ركذلاو ةالصلا ىف حيبستلا
 س : لص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلأ نعو . ريخاألا

 0 هللا نورك اذلا : لاق هتنا لوسراي توكل انو اولاق نودرفملا

 "لإ هللا نورك ذب موق دعي ال قالو لاقو . لسم هور تارك اذلاو

 ءانا مهركذو ةنيكسلا مهيلع تلرزنو ةمحرلا مهتيشغو ةكتالملا مهتفح

 ملم هأور . هدنع نميف

 .بلقلاب رك ذ نابرض ىلاعت هللا رك ذ : هللا همحر ضايع ىضاقلا لاق

 الجأو راكذأللا عفرأ وهو امهدحأ .ناعوب بلقلا ركذو ناسللاب ركذو
 هتاومس ىف هتايأو هتوكلمو هتوربجو هلالجو ىلاعت هتلا ةمظع ىنركفلا

 .انع بلقلاب ركذ ىناثلاو يىفخلا رث نلا ريخ : ثيدحلا هنمو هضرأو

 :ةلع لكشأ ان كنود رهنع بن امك ريوس نعأ ام لكتبف:قينلا و نقال
 ا مظع لضف هيف نكلو راكذالا فعضأ وبف ًادرجي ناسالا رك ذ امأو

 فاللتخا هريغو ىربطلا ريرج نبا رك ذو : لاق . ثيداحالا هب تءاج

 فاللخلاو : ىضاقلا لاق ؟ لضفأ امهأ ناسللاو بلقلا رك د ىف فلسلا

 هءاعو امبهبشو اليلبتو احيبست بلقلا رك ذ درجم ىف روصتي امنا ىدنع
 كاذف الوأ هانرك ذ ىذلا ىفخلا ركذلا ىف نوفلتخم مهنا ال مهمالك لدي
 تانلا رك ذقن فالكل ناو داضاب هتك نانللا 5 هال
 ناكن اف بلقلا روضح عم ناسللا ركذب دارملاو , هوحنو درجملا حيبستلاب
 ف لضفأ ريس لمع نأب باقلا 1 حجر نم جن .تحاو 7 ًايهال



 (ه)

 ىضتقاذ ناسللا لاعتساب داز هناف رثك أ هبف لمعلا ناآل لاق ناسللا حجر

 ما ماو لالحلا سلام ىه 1 نلا سلاجم : ءاطع لاقو . رجأ ةدايز

 ترق ناو. دقا ك ذ ده هنأ عاطأ دو لاق هنأ كك ىلا نع عومو

 نا رثلا هن رزلنو دمار تال

 ركحفتلا ف لصف

 مهبونج ليعو ًادوعقو امايق هللا نورك ذب نيذلا م ىلاع: هللا لاق

 مهلديل امبيف عدبأ امفو ىأ «ضرأآلاو تاومسلا قلخ ىف نوركفتيو

 اهكح ًاربدمو ًارداق ًاعناص ال تا اوفرعيو عناصلا ةردق ىلع كلذ

 لفل .ثدحتو ةلفغلا بهذ: ةركفلا امبنع هللا ىضر سابع نبا لاق

 تازحالا لثمم بولقلا تبلج امو تابنلا عررزلل ءاملا ثدح ام ةيشخلا

 اموق نأ : امبنع هّللا ىطر سابع نبا لاقو . ةركفلا لثمم ترانتسا الو

 الو هللا قلخ ىفاوركفت : يللَكَِم ىنلا لاقف ىلاعت هللا ف اوركفت

 قالو ىنلا نع 0017 هردق اوردقت نل كناف هللا ىف اوركفت

 ؟ نوملكتت ال ملام : لاف . نور هت مهو موي تاذ موق ىلع جرخ هنأ
 هقلخ ىف اوركفت اولعفا كلذكتف لاقف ىللاعت هلا قلخ ىف ركفتت : اولاقم
 هيف اوركفت الو

 ابنع هللا ىضر ةشئاع ىلا ريمع نب ديبعو انأ تقلطنا لاق ءاطع نعو

 ىنلا لوق لاق انترايز نم كعنم ام ديبعاي تلاقف باجح ابنيبو اننيبو

 نم هتيأر ءىث بجعاب انيربخاف ريمع نبا لاق ابح ددزت ايغ رز هلك
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 ىتليل ىف ىناتأ ابجع ناكهرمأ لك تلاقف تكف لاق : لكي هللا لوسر
 ةبرقلا ىلا ماقف ىلاعت ىبرل دبعتأ ىنيرذ لاق مث ىدلج هدلج سم ىتح

 ضراألا لب ىتح دجس مث هتيحلا لب ىتح كبف بصي ماق مث اهنم ًاضوتق
 لوس ان لاقف حبصلا ة ةالصب هنذؤي لالب ىنأ ىتح هبنج ىلع عجطضا م“

 كحنو لاقف رخأت امو كبنذ نم مدقتام كل هللا رفغ دقو كيكيام هلا

 قلخ ىف نا » ةليللا هذه ىف ىلع هللا لزنأ دقو ىبأ نأ ىتعنمي امو لالب اي

 م 6. بابلآلا ىلو أل تايال رابنلاو ليللا فالتخاو ضراألاو تاومسلا

 ريخ ةعاس ركفت نسحلا لاقو ءاهيف ركفتي ملو اهأرق نمل ليو : لاق
 كتائيسو كتانسح كيري كت آم ركفلا : ليضفلا لاقو . ةليل مايق نم
 الإ مفامو مهف الإ طق ءىرما ةركف تلاط ام : هبنم نب بهو :لاقو

 هللا ةمظع ىف سانلا ركفت ول : ىفاحلا رشب لاقو . لمع الإ ملع امو ملع
 اهيلا رظنيل قلخت مل ايندلا نإ : طابسأ نب فسوي لاقو . هوصع امل ىلاعت
 ةللظ ةلفغلاو رون ركفلا ةداسلا ضعب لاقو . ةرخآلا ىلا اهم رظنيل لب

 هريعل طظعو ند ديعسلاو ةلالض ةلاولاو

 لجو زع هللا تاقولخم ىف ريكفتلا لع ثحلا نارقلا فدرو دقو

 راهنلاو ليللا فالتخاو ضرالالاو تاومسلا قلخ ىف نا » ىلاعت هللا لاق

 توكلم ىف اورظني موأ» : ىلاعت لاقو ةيالا « بابلالا ىلوأل تايآل

 قلك ان لأ" ] وزرظف وب ىأ هنووق نعت هنن قل امو: ضوالا و ةكاومتلا

 ءامسلا ىف ناسنالا ركفتلف هتينادحو ىلع اولدتسيل ءىثش نم امبيف هللا

 هيف ىلاعت هلو الا بك وك اهبف امو اهرمتو اهسمتو اهبك اوكو اهتمظعو
 ضراألا لثم سمشلا نا : لبق دقو . ههضومو هلكشو هنول ىف ةمكح

 أذاف افاعضأ ضرالا نم رلك أ ءامسلا ف بكوك رغصأ ناو تارم
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 ىتلا ءامسلا ىلاو بك اوكلا ةرثك ىلا رظناف دحاو بكوك ردق اذه ناك
 اًضيأ ركفتيلو اهرغص عم كلذ كينيع ةطاحا ىلاو بكاوكلا اهيف
 ىضقنت ام هللا ةمظع ىلع ةلادلا بئاجعلا نم هقلخ ىف لتاف هسفن ىف
 هللا هرمأ دقو كلذ نع لفاغ وهو هرشثع رشع ليع فوقولا ىف رامعالا

 ركفت اذاف ءنورصبت الفأ مكسفنأ فو » : لاقف هسفن ىف ربدتلاب ىلاعت
 ماعنا ىف هركفت كلذ نمو ةفرعمو انيقي كلذب دادزا كلذ ىف ناسنالا

 اذا هناف «اهوصحت ال هللا ةمعن اودعت ناو» : ىلاعت هللا لاق هيلع هللا
 ركشلاو ةبحلا ىف ديزي كللذ ىف ركفت

 هنلا ىصعت امنا كنأ ملعاو : هللا همحر ىلازغلا دماح وبأ مامالا لاق
 ىلع هللا ةمعنب ةناعتسالاو كيلع اهب هللا معنأ ةمعن ىهو كحراوجب ىلاعت
 ايلهأب ايلقتو انثدلا لا وقف :نكفت نأ ايتمو.: نارفكلا ةناغ ةئيضعف

 اذاف مهبلقتم رشو مهنعظ ةعرس ىلا لب اهلهأ شيع ةعس ىلا رظني الو
 هالوم ةعاط ىف دجو هايند هيلع تناه هانرك ذ ام دنعلا ققح

 نم ىضم نم لاح ىفو « هتاركسو توملا ىف ركفتي نأ : اهنمو
 ىلا رئاص هناو اوراص نبأ ىلاو اوناك فيكو هنارقأو هبراقأو هناوخا

 لمح كلذ ىف ركفتلا نافذ هيلع اومدق ام ىلا مداقو هيلا اوراص ام

 حلاص ىلاو ةبوتلا ىلا ةردابملاو لامألا رصقو ةيشخلاو فوخلا ىلع
 لامعالا

 ةأرع ةأفح سانلا رشح فيكو ةمايقلا لاوهأ ف ركفتي نأ : اهنمو

 « مبسوّؤر نم سمشلا برقو سانلا ماحدزا ىفو يشحملا ضرأ ىلا

 ذخاي قرعلا نا ثيدحلا ىفو . قلقلا نم بولقلا ىف ام عم قرعلا ةدشو
 ركفتلا ناف ةطساو ريغب هلامعأ نع هبر لاؤس ىفو محلامعأ ردق ىلع سانلا
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 ملاع ىدي نيب فوقولا بهاتلاو .تاريخلا لاعفأ ىلا وعدي هلك كلذ ىف
 تايفخلا

 تلضف اهناف اهرح ةدشو ابنم هللا انذاعأ منبج ران ىف ركفتلا اهنمو

 لاوهاللا نم كلذ ريغو براقعلاو تايحلا نم ابيف اميفو ايندلا ران ىلع
 اناسنا دعوت اكلم نأ ولو , ةححصلا ثيداحاللاو نآرقلا ىف ةدراولا

 هشيع هيلع صخنتل سمشلا ىف فيصلا ىف هكرني نأو مالا ىف هسبحي نأ
 هللا ىصاعم نعهرجزيو افوخ هديزب كللذ ىف ركفتلا ناو هتوهش كرتو

 لجو زع

 نيعالل امم ةنلا ىف نيحلاصلا هدابعل هللا دعأ اميف ركفتي نأ : اهنمو

 هديزي كلذ ىف ركفتلا ناف رشب بلق ىلع رطخالو تعمس نذأ الو تأر
 لجو زع هللا ةعاط ىلع ةوقو اهيف ةبغر

 هيلا لجو زع هللا رظن ىف ةصعمب هسفنهتثدح اذا ركسفتي نأ : اهنمو

 اني عم وهو » ىلاعت هلوق رضحتسيو ديرولا لبح نم هيلا برقأ هناو

 نم ءايجلا ىلع هلمحت كلذ ىف ركفتلا ناف « ريصب نولمعت امب هللا و متنك

 ىصاعملا نم عانتمالاو ىلاعت هللا

 ةسلا ىف لصف

 نوديريىشعلاو ةادغلاب مهر نوعدي نيذلا درطتالو » ىلاعت هللا لاق

 باطخلا نب رمع نع نيحيحصلا ىفو ةينلا ةدارالاب دارملاو «ههجو

 تاينلاب لامعالا امنا : لوقي قلل هللا ل وسر تععس لاق هنع هللا ىضر

 ىلا هترجبف هلوسرو هللا ىلا هترجه تناك نمف ىونام ءىرما لكلامناو
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 هترجبف ابحكتي ةأرما وأ اهبيصي ايند ىلا هترجه تناك نمو هلوسرو هللا
 لامعأللا امنا تلَع هلوق لخدي هتلا همحر ىعفاشلا لاق هيلا رجاه ام ىلآ
 ثلث ثيدحلا اذه ىف لخدي ًاضيأ لاقو هقفلا نم اباب نيعبس ىف تاينلاب
 هناسلو هيلقب نوكي امنا دبعلا بسك نا هانعم هللا همحر ىقبيبلا لاق ملعلا

 ةدابع نوكتت اهنال امحجرأ ىهو ةثالثلا هبسك ماسقأ دحأ ةينلاف هنانبو

 امبلخدي لمعلاو لوقلا ناآلو نيرخآلا نيمسقلا فالخم اهدارفناب
 ىنلا عم انك لاق هنع هللا ىضر رياج نعو ةينلا لخدب الو ءايرلاب داسفلا

 اما ةءطق الو اريسم مكرس ام هلاجرل ةنيدملاب نا لاقف ةازغ ىف هيل

 هاور رجالا ىف موك راش الا ةياور فو ضرملا مهسيح كعم اوناك الإ

 مكروص ىلا الو مكماسجأ ىلا رظني ال هللا نإ لي ىنلا لاقو سم

 هللا ىضر ىرعشاألا ىسوم ىنأ نعو ملسم هاور مكبولق ىلا رظني نكلو
 ةيمح لتاقيو ةعاجش لتاقي لجرلا نع هيل هللا لوسر لئس لاق هنع

 لتاق نم : كو هللا لوسر لاَقف ؟ هللا ليبس ىف كلذ ىأ ءاب ر لتاقيو

 نعو ملسمو ىراخبلا هاآور هللا ليس ىف وهف ايلعلا ىه هللا ةيلك نوكتل

 امهيقيس نايلسملا قتلا اذإ لاق قالو ىنلا نأ هنع هللا ىضر ةركب ىنأ

 لوتقملا لاي امف لئاقلا اذه هتلا لوسر اي تلق رانلا ىف لوتقملاو لتتاقلاف
 ىوونلا لاق لسمو ىراخبلا هاور هبحاص لتق ىبع ًاصيرح ناكدنا لاق
 ةيصعملا ىون نم نأ روبمجا هيلع ىذلا حيحصلا بهذنلل ةلالد هيف
 سابع نءا نعو اهب ملكت الو اهلعفي مل ناو ام ] نوكي ةينلا ىلع رصأو
 ىلاعتو كرابت هبر نع ىوري امف هلك هللا لوسر نع امهنع هللا ىضر

 ةنسحت مث نمف كلذ نيب مث تآئيسلاو تانسحلا بتك ىلاعت هللا نا لاق
 هدنع هللا اهبتك ابلعفو اهم مه نمو ةلماك ةنسح هدنع هللا اهبتك ابلمعي مق



 ملف ةئيسب مم ناو ةزيثك فاعضأ لا: تيَح ةتايعس لا كافيح نوع

 ةئيس هدنع هللا اهتك اهلمعف اهب مه ناو ةلماك ةنسح هدنع هللا اهبتك ابل هعي
 نم هنع هللا ىضر ةريره ىبأ ثيدح ىفو ملسمو ىراخبلا هاور ةدحاو

 انيد نادأ نمو ناز وهف هءادأ ىوذي ال وهو قادص ىلع ةأرما جوزت

 ىلاعت هتن بيطت نم للي لاقو قراس وهف هءاضق ىأ هءادأ ىوني ال وهو
 موي ءاج هللا ريغل بيطت نمو كسملا نم بيطأ هحيرو ةمايقلا موي. ءاج
 لامعاللا لضفأ هنع هللا ىضر رمع لاقو ةفيجلا نم نتنأ هحرو ةمايقلا
 هللا دنع اميف ةينلا قدصو ىللاعت هللا مرح امع عرولاو هتلا ضرتفا ام ءادأ
 دبعلا نوع نا ملعا زيزعلا دبع نب رمع ىلا هللا دبع نب ملاس بتك و ىلاعت

 صقن تصقن ناو هل ىلاعت هللا نوع م هتين تمم نمف ةينلا ردق ىلع

 ريبك لمع برو ةينلا همظعت ريغص لمع بر فاسلا ضعب لاقو هردقب

 لمعلا نوبلعتي امك لمعلل ةينلا نوبلعتي اوناكىروثلا لاقو ةينلا هرغصت

 تناق نيكلا يوت توام لمعلا لبق هلا تلط:ءاذغلا نفي لاقو
 ىدنقرمسلا ثيللا وبأ لاق هلمع نم ريخ نمؤملا ةين ثيدحلا ىفو ريخ

 هلمعي مل ناو ربخلا ةين للع باثي دق هنال ملعلا لهأ ضعب لاق هللا همحر
 لوطل هلمع نم ريخ نمؤملا ةين مهضعب لاقو ةين الب هلمع ىلع باث الو

 نأ عيطتسي الو ىقب ام ريلا ع ىوني دق هنال هلمع رصقو هتين

 ندعم بلقلاو باقلا لمع ةينلا نال مبضعب لاقو ىقب ام ريخلا لمعي

 هربغ نم لضفأ ناك ةفرعملا ندعم نم ناك امو ةفرعملا

 دم ١ تح ل رص مي سس
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 دجولاو عامسلا ىف لصف

 نم مهنمو همرح نم مهنمف هب هف سانلا فلتخا دق عامسلا نأ ملعأ

 توص عامتسا وه عامسلا : لوقف هتحاباو عامسلا ة ةقيقح 50 ةحابأ

 ذاذتلا الإ كلذ ةلمج ىف سيلو بلقلل كرحم ىنعملا موهفم نوزوم بيط
 ةرضخلا ىلا رظنلاب رصبلا ةساح ذاذتلا» وهف بلقلاو عمسلا ةساح

 هورسفف «ءاشي ام قلخلا ىف ديزب » ىلاعت هللا لاق دقو هب بلقلا ذاذتلاو

 ارامزم ىتوأ دقل ىرعشالا ىسوم ىأ ىف : قالك لاقو نسحلا توصلاب
 توصلا نسح وهو الإ ابن هللا ثعب ام ثيدحلا ىفو . دواد ريما نم نم

 اذاف حابم بيلدنعلا توص عامتسا ناف عونمم وه لاقي نأ لاححو
 مرحب ال انوزوم نوكحي نأبف احابم بيطلا توصلا عامتسا ناك
 ةبسانتم دابمو عطاقم اهل نزولا نم اعون ةنوزوم ءانغلا تااوضأو

 ريط وأ ىمدآ قلح نم بيطلا توصلا 00 فاتخي ال اذهو
 ماسجاألا نم جرخ ام رويطلا تاوصأ ىلع ساقي, نأ ىغبنيو امهريغ وأ

 دروام الإ اهتلمج نم ىبثتسي الف ا بيضقلاو ليطلاو

 ذإ برشلل ةداتعم تن6 ىتلا ريمازملاو راتوآلا» كلذو هعرحتب صنلا

 ىف ةغلام هعباوتو هتامتم نم عنمب نأ رزلا برش نم عنملا ىضتقا

 نم هانركذام لع لديو ءادتبالا ىف ناندلا رسك كلذ ىضتقا ىتح ماطفلا
 نيحيحصلا يف ىور ىتح تايبآلاب ىنغتلا نم ةباحصلا نع ىورام هزاوج
 تعلقأ اذاف اضيرم ناك الالب نأ ةنيدملا : :امدق امل لالبو ركب ىلأ نع
 هةيضادللا ضر هتوص اعفار لاق ىلا هنع

 ليلجو رخذا ىلوحو داوب ةليل نتيبأ له ىرعش تيل الأ
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 ليفطو ةماش ىل نودبت لهو ةنجم هايم اموي ندرا لهو

 : هنع هللا ىضر ركب وبأ لاقو
 هلعن كارش نم ىندأ توملاو 2هلهأ ىف حبصم ءىرما لك

 هلل نال وقنف هيلع بلاغ وه امل جيممو بلقلل كرحم هنا ثيح نمامأو

 ابيرغ ًاريثان اهيف رثؤتف حاورالل ةنوزوملا تاوصالا ةبسانم ىف ًارس ىلاعت

 بجوتو ىرخا كحضلاو ةرم ءاكبلاو ةرم حرفلاو ةرم نزحلا اهثروتف
 كلذ لب ىنعملا مبفل كلذ نا نظت الو ةبيجع ةبي رغ ءاضعاألا ىف تاكرح

 ال ىذلا لفطلا ىف دهاشمو لبالا ف اصوصخ تاناوجلا ىف دهاشم
 ىللعو مبفت ال ىتلا راتوألا تاوصأ ىف دهاشمو مبفي الو ملكتي
 لامحالا تحت تيعأو ىرارنلا اهيلع تلاط املك اهناف لبالا ف صوصخلا
 لحارملا ىوطتو اهقانعأ دمتق ءادحلا عمستو

 لاق قرلاب فورعملا ىرونيدلا دواد نادم ركب وبأ ىح دقف
 .ىنلخدأو لجر ىنفاضأف برعلا لئابق نم ةليبق تيفاوف ةيدابلا ىف تنك

 ىدي نيب تتام دق الامج تيأرو ديقب ًاديقم دوسأ آدبع تيأزف ءابخ
 مالغلا ىل لاقف هحور جرخت هن5 لزهو لحن دق المج تيأرو تيبلا
 هلعلف هتعافش درب الف هقيض مركب هناف ىل عفشتف قح كالو فيض تنا

 عفشأ ملام لك ! ال تلقو تعنتما ماعطلا رضحأ املف ىلجر نع ديقلا لحب
 لعف اذام تلق ىلام عيمج كلهأ دق مالغلا اذه نا لاقف دبعلا اذه ىف

 الامحا ابامحف لاما هذه رورظ نم شيعأ تنكو ًاميط اتوص هل نا لاقف
 بيط نم ةدحاو ةليأ ىف لال ثالث ةريسم عطق ىتح ودحن ناكو الاقث

 دق ىفيض تنأ نكلو لمجا اذه الإ اهلك تتام احلامحأ تطح ايلف هتمغن
 هت ويع ععبأ نأ تيديح اف ناكل ةفهوو كتمت
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 ايلف كانه رئي نم ءاملا قسي لمج ىلع ودحب نأ هرما انحبصأ انلف
 ىنأ نظأ امف ىبجول انأ تعقوو هلابح عطقو لمجا ماه هتوص عفر

 عامسلا هل رحب مل نمو بيرغ ريثأت عامسلل اذاف هم نناطأ اة ويع قيس
 :ناهيلسولا لاق . ةيناح ورلانع دعي لادتعالا نع لئام لمعلا ص قان وبف

 هركتق هيف وه ام كرح امناو هيف سيل ام بلقلا ف لصح ال عامسلا

 تئافلا ىلع فسأتاا وهو مومذم وهام كرحت اهنال ةحاينلا تاوصأ
 ةريثك رابخأ هيف درو دقو « كتاف ام ىلع اوسأت اليكل » ىلاعت هللا لاق
 اكيرحتن هيف ناف اهريغو ةقيقعلاو ةعلولاو سرعلا دنع عامسلا هركي الو

 ءاسنلا داشنا نم ىورام هلع لدبو تاو هم وأ حابم رورس ةدايزل

 : ةكم نم 0 هللا لوسر مودق دنع ناحلاللاو فدلاب

 عادولا تاي" نم  انلع ندلا علط

 ىعاد هلل اعد ام  انيلع ركشلا بجو

 :تلاق اهنع هللا م ا ا هاغ لهنا

 ىف نوبعلي ةشبحلا ىلا رظنأ انأو هئادرب ىنرتسي 0 هللا ل ويضر خس و

 مأسأ ىذلا ان أ نا ٌ ىر> دجسسملا

 ةورع نع ىرهزلا نع امهحيحص ىف ًاضيأ ىراخبلاو ملسم ىور ام
 اهدنعو اهبلع لخد هذع هّللا ىضر ركب ابأ نأ ابنع هللا ىضر ةشئاع نع

 هبو شغتم الع ىنلاو نابرضيو ناففدي ىتم مايأ ىف ناتير 5
 : لاقو هبجو نع نكي ىنلا فشكف هنع هللا ىضر ركب وبأ امهرهتناف

 نايغي هبفو هوحن رخ أ فم د قوت ديع مايأ ا مناف ركب ابأ اي امبعد

 ةحابا ىلع تادو عامساا ة>ابإ ىلع اعطق تلد رومالا هذهف . نابرضيو

 جيبم عامسلاف ةلمججا ىلعو ةنتفلا فاخم ثيحت نكي مل اذإ ءاسنلا توص
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 امارح ناك ناو زئاج هجيهتف حابم قشع هبلق ىف ناك ناف بلقلا ىف امل

 ةلفغلا لهأ عامس ىف هاذه . زئاج ريغ هجستف

 هيلا قوشلاو هللا بح اورتهتسا نيذلا بولقلا بابرآ عامس امأو

 الا ءىش مهععم ع رقي الو هيف هنوريو الا ءىش ىلا نورظني ال نيذلا مثو

 دانز نم قوشال جيبم قشعلاو بحلل دك ؤم مبعامسف هيف وأ هنم اوهعمو

 فصولا طيح ال تافطالملاو تافش اكللانم بو رضل حج رختسم بولاَقلا

 ناسل ىف ىمسيو ابك رد نع هسح لك نم اهركني و اهقاذ نم اهفرعي اهب
 نم دعي مل نا هيلا قوشلاو ىلاعت هللا بح ىف ديزي امو ًادجو ةيفوصلا

 امل ريشم وهو فيك تاحابملا نم نوكي نأ نم لقأ الف ضئارفلا

 بحو كدح ىقزرا مهللا : لاق ثيح هئاعدب هيام هللا لوسر هاعدتسا

 كامح ىلا ىيرعيام بحو كرحأ نم

 لمكو هتنم تيوق نم سانلا نمف نطابلل كرح عامسلا نأ نآلا معاف
 ج راخ نم كر ىلا جاتحي الف هممأ




