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 ذاتتسأل ا ةَييط عاش
 ٍدَوباَجصل اَنِرَدل ءاّيض "500
 أس راثك اي هلو لل

 ا1رب ام قير تل[ ىلل فرحك 00
 ات ملول ل كاتب مخل واسمع

 رمل نا بعل كورك يزعم

 رقي رلرقرلا) "بيل يتلا

 ناس انيس 4 نلف
 الش تلت كتان ظ 77 95 14 م “ولا -

 لق نى مارت نيل ظ
 مارا بح) نسرتمإ)) قر ارسل

 الغر زعاتباقل شت
 مفر 2 4

 اج نا ولالا ا
 قنفامع نوما تل 3

 الفرش متري مللل لاش م ا ل 0 كس رق ىو



 رون زرع

 ةمدقملا

 ِهْئاَسيِنَأرَحَلَع ماَلّسلاَو الصاد « ٍهئاَمْسسْع نيد
 :لصعدبو

 باكا اذهرشّتب موقأنأ ٠ باّبحالا صعب قم َكاط دّقل
 . ناممإلا شم لمحت نملكو ٠. باَبْشلاَو ومش ِهَمَّدَقَأَو

 اريمسو . ةدْحولايف سين نؤكينأ اَصوهف « مانإلا َةَركفَو
  ةيبرطل| صّصقلاَن م - هليدمتحو - عمجدَقف ؛ ةّنحولاّدنع
 ٍيسَمَم: ةّمورسلا ةّيوِبَتْلا ثيداَحتلاو  ٍةيِرظلا تاكو
 ليرتو « دما باَقلانَعوأجت « ةكيبتأراَعشأَو « هَل
 تفي « عفتلاهبَد .نالاتس كاتي هداف . ئدرلاهنَع

 ص ههجول اَصِلاَح هَلَعْدَعَو « ميطلاوب َفِظَليَو « َعْمّسلاهب

 0 را كو



 7عا ع. : ةلم0ال/4 مالا: 207 20 48
 ظ 7 ي يك لع <
 007 ا 00 را يا كلتا

 0 6لان اان 100أل ال801[ 87 ان نا هاف
 انوي عيوإلا - 226007 (!ل0ا)

 ةرطنلا ل الابسملا,ةرلاض اورو لو

 يعل نيس سلا سسةرتك طن أهان (مملابز

 200 لص وسل هش ثم قامو ىلعد لعلب ”را ل اري موك
 يواجح موق خلا تمشي وك ب اأو , يملا ئداطرف راا نإ ثتيطروت 3

 ليم نيس ناضرلا لقت, : كيلو راهزو ثورتنا خيهار

 ريملا نأ ازطر لميا اسير اخ مامر يملا ودمر يطمن كو للعلا

 ةو! د رسما هزم نوواطتو يبول امتلاو اياصولار عب ذل دي مذ :فررولا !ندانلا

 نئيداطش روسيا نريخرطو ألا ٠ نيفطلا لاطرل ل ايار
 نم دقو رك تسلسل ١ نم خلظنأو ملا ضلاو طاولا مواكب 05-0
 5 راكملا رمارج

 هب جرت 0 ام[ يسارع بد يريوزم هزي حب هلا هلا للم

 وو عبو همسي لاو مفلووو ماجد وز 0

 0 هيبراعمو ييععأر لا ؛دلاصا

 عدا
 ما جدع

 7-22 ف
  7ءارم #١



 ْ اياصو او بسجن

 هحنمو «نايبتلا هملعو ءنآرقلا هيبن بلق ىلع لزنأ يذلا هلل ٌدمحلا

 ةباطخلاو ةغالبلا ناسرف نم هدعب ْنَمو هّلْبَق ْنَم داس ىتح ىناسللا ةحاصف

 اسكر الار ةظفرلا :هييلانسا نم تيرتجا انايهزلا ون يكل نان "دعب
 ام نايبلا نم نإف ,«بوبحملا حصنلاو دومحملا ريكذتلا بورض نم برضو

 .لوقعلا عضخُيو .شسوفنلا لذُيو .َبولقلا رحسُي

 ىلإ هاجتا نم ناسنإلاب نابهذيو «ٌعبطلا ٍنابذهي :بطخلاو اياصولاف

 . ليبس ىلإ ليبس نمو . جهنم ىلإ جهنم نمو .هاجتا

 الب اوفع مهسوفن نم ةقيلس نع ٌقلطنت :برعلا دنع ةباطخلا تناك دقلو
 0 ؟ 7 8

 . !ناهذالا رحستو .نانجلا ىف رثؤتو .ناذألا ىف عفت ,ءانع

 ِ .: : 8 ل 8

 «ٍريشبتلاو حصنلا عاونا نم عونو .ريكذتلا بورض نم برض اياصولاو
5 5 : , . 50 . 
 دق اذهلو ,فلخلا نم ريفغلا مجلا اهب ىصواو ؛,فلسلا نم ريثكلا اهمزتلا دقف

 ىلاعت هللا . نيع ةرق ءىراقلل نوكتل .نيعونلا الكب ةلاجفلا هذه اهني

 5 ِ : 7 ع مع ع

 .ديعبلا برقيو ءبيرقلا اهب عفني نأ .لاسا

 ىبنلا اهبطخ ىتلا ىلوألا ةبطشلا

 : ةمركملا ةكم يف مالسلاو ةالصلا هيلع

 : لاق هيلع 00 ىلاعت هللا قوش نإ دع



 مكئبذك ام ًاعيمج سانلا ٌتبذك ول هللاو ءهلهأ ُبِذُكي ال "”دئارلا ْنإ»

 لوس 1 ىلإ هرم الإ هل آل: ىدلا هللاو نيتك رزغا او ايمي نانا” توررغ قلو
 امك ُنِئعِبتلِو َنوُمانَت امك نَوُمَتْل ِهَللاو ةُماع سانلا ىلإو ءةصاخ ْمُكيِلِإ هللا

 هولا < ادامجا نايكإلا نر هنري هةنرامسل امين داخل ترظالا
 ادا ا

 : ديم يبنلل عادولا ةيطخ

 0 هيلع 8 ىلاعت هللا لام نأ .اعب

 يعد دعب مكاقلا ال يلعل يردأ دل ينإف , يلوق اوعمسا !ى | املا 5 أي»

 .ًادبأ فقوملا اذهب اله

 مكبر اوقلت نأ ىلإ مارح مكيلع مكلاوماو ءمكةامد نإ !ىمانلا اهيأ
 رم قاع و , , 7 1 0 53

 مكلاسيف «مكبر هر مكنإو ءاذه مكرهش ةمرحكو ءاذه مكموي ةمرحك

 ابر لك نإو ؛اهيلغ هَنَمَثْتا نم ْىلإ اهّدؤيلف ٌةنامأ هدنغ تناك ْنَمَف .مكلامعأ ن
 نمل الو نويل الا يكلاومأ هد مكل نكلو ع ءوضوم

 :ءاسنلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةبطخ
 ع 2 0 ٠

 :لاق هنا ِدَْلَك هللا لوسر نع ءامهنع هللا يضر رمع نب هللادبع ىور

 يع ار ع م 1 0
 لها رثكا نكتيار ىنإف ؛رافغتسالا نرثكاو .نقدصت ءاسنلا رشعم ايو

 ؟ ر.ع | 9 5 03

 . !؟رانلا لها رثكأ هللا لوسر اي انل امو :29ةلْزَج نهنم ةارما ٍتلاقف ,«!رانلا

 . موقلا مدقتي يذلاا ليلدلا :كثا ىلا 1

 .(؟ 7/0 ىلا د «لماكلاو» يس قيبلحلا : ةريسل أو نع

 .ةياهنلا .ها .ديدش يوق وأ لزج 7 تاذ نوكت نأ زوجيو 00 ةماق : ةلزخلا 14

/ 



 رب ع 5 5 هر # - م

 لقع تاصقان نم تيار امو ءريشعلا نرفكتو . ةنعللا كرم ل( : لاق

 5 ع

 .(!نكنم بل يذل بلغا نيدو
 م

 دلاوب نقلا ناستقت اهوباا شا هن يفوت ان كلا
 و 7 ع 0 و ع

 لدعت نيتارما ةداهشف . لقعلا ناصقن اما» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 يف رطفتو نع أم يلايللا 0ك . لقعلا نايم اذهف .لجر فايف

 .©0«نيدلا ٌناصقن اذهف َناضمر

 0 قيدصلا ةبطخ

 :لاق هيلع . ئنثأو هللا دمح نأ دف

 0 ع ب © 2 7 7 7و ع

 ا 2 ربا * # 7 و أ 2 ِع

 مهسماو ءبرعلا يف ةدالو سانلا رثكاو ءاهوجو مهنسحاو اراد مهطسواو

 و 13 مو # , < ىع 0-5 #ر

 كرابت لاقف 0 ف يف اَنْمَدُقَو 0 انمّلْسأ لكي هللا لوسرب اَمِحَر
 ري رس 6 017 1 م 2 م ا هل 1 1

 # هْنعاوضَرَو ْمُهنَع هَللأ حَوْضَر ِنَسْحِإ 00 ا 2

 7 ل 7 ع و 7

 يف انؤاكرشو ءنيدلا يف انئاوخإ راصنالا متناو .نورجاهملا نحف

 5 # ىلا و مى سو ِ ِء ٠
 نحنف اريخ هللأ مكازجف .('هتيساوو متيوا ,ودعلا ىلع انراصتاو ,9 يفلا

 .ملسم هأور ل

 ٠١١. :ةبوتلا (9)
 هلوق هنمو .ةءافإ ءيفي دملاب رافكلا لام انيلع هللا ءافأ :لاقي .ةمينغلاو جارخلا :ءيفلا (")

 .< نئيرفلا لهأ نم ءهلوُسَر لع سام :ا/ : ةبآ ءرشحلا ةروس يف ىلاعت
  (5١هيف ةفيعض ةغل هاساوو ؛ هيف هاريس هام لا : ةاساؤم هلامب هاسأ .



 اوسفنت الف « شيرف نم يحلا اذهل الإ ثرعلا (”ثيدت ال ,ءارزولا متن 00 رمالا

 .«!هلضَف نم هللا مهحنم ام 75 رحاهملا مكن :اوخإ ىلع

 : اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا ٌاَئِر

 6 «كهجو ”اوحلا :تلاقف اهيبأ ربق ىلع ءاهنع هللا يضر تنقو

 م ةربخآللو ءاهنع كفارعاب رد انالللا تلك نقلوا وانتا نافل
 َمظعأو 0 كءْرٍر هلك هللا لوسر دعب ثداوحلا لجأ نإو .اهيلع كلابقإب
 فلل مك بئاصملا

 : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةبطخ

 ةياح مش انمي «ةاميألاب انمزكاو 6 مااساإلابب اذ رعا ىلا هلل ةعبلاو
 َنيِب َفّلاو ءتاتّشلا نم هب انْعَمَجَو ؛ةلالضلا نم هب انادهف .مالسلاو ةالصلا
 .َنيباَحتُم ًاناوخإ هب انلعجو .دالبلا يف انل َنكمو ءانّوُدع ىلع انرصنو ءانيولق
 هللا نإ .اهيلع ركشلاو ,اهيف ديزملا هولأساو .ةمعنلا هذه ىلع هللا اودمحلاف

 رفكو ضاسعلاب لمعلاو مكاّيإو ؛مكفلاخ ْنَم ىلع رصنلاب دمولا مُكَقدَص دق
 طاشو: .هونهرع اوبلُس الإ ةنوتلا ىلإ اوهرتا لؤي «ةمعتب موق رك 0 | ةيدقلا
 1 ! مهودع مهيلع

 : هنع هللا ىضر زيزعلا دبع نب رمع ةبطخ
 # 1 ل و رث هرا 27 مام ر# و 7 ع

 أداعم مكل دإو « ىدذس أوكرتت ملو اثيع اوقلخت مل مكنِإ !ي | سانلا اهبا»

 لك كير يتلا هللا ةمخحر نم جرخ ْنَم ريم باخف هيف مكنيب ُهَللا امكحي

 , ع ع را 2 1

 نامالا نأ اوملعاو ! ضرالاو تاومسلا اهضرع يتلا ةنجلا نم مرحو «ٍءيش

 . ىنعمب ا لذتو عضخت 99

 .ةيينمملا :ءزرلا (1)



 اك ل ع * # 0 3

 1 مار < 1 2 9 5 5 مةلاو 2,

 . «نيثراولا

 : دايز نب قراط ةبطخ

 7 .؟ 00 5 7 1 00 0

 لعب ا ء ىطاوش يف اولزن ءرحبلا هدولحو قراط 34 نأ لعب

 رمألا 0 دوج 0 , ةبيهر طخ 0 قراط 1 لما ىةنم اد

 0 5 نأ نود ه لاس ركب ٌرَدعلا لتاقي لب ؛ هداللب ىلإ 500 ىف حا

 .رصنلا لبق ةدوعلل باسح

 نم ٌرُحبلا ؟ٌرمملا َنْيَأ !سانلا اهيأ» :لاقف ًابيِطَح دونجلا يف فقوف
 راد همه 0 مك ىو 9 . هلا # نر 2

 ث ما م ١ ٠ م

 . ! مائللا ةيدام ىلع ماتيالا نم عيضأ ةريزجلا هذه 5 مكنا

 ا _ ريب 0 0" 7

 دْرَو ال متنأو «ةروفوم هتاوقاو هتحلساو ءهشيجب مكودع مكلبقتسا دقو
 7-00 5” " 3 2 5 ع و ويب # ,

 .مكودع يديا نم هنوصلختست ام الإ مكل تاوقا الو .مكفويس الإ مكل
 رو 0 ع وعم

 . «هيلإ مكتوعد ام ىلإ بيجم لوأ ىنا اوملعاو

 :اهنع هللا يضر ةجيدخ ىلع هلي يبنلا ٍدَقَع ةبسانمب

 انل لْعَجو .ليعامسإ عْرَّزو «َميهاربإ ةّيرذ ْنِم انلَعَج يذلا هلل ٌدمحلا»

 . .سانلا ىلع ٌماكحلا انّدَعِجو ءاجوجحُم انْيَبَو .ًامارخ ادلب
 ع 5 ه د م سا 1

 5 يف ناك نإو 0 00 اقع 00 العفو 0 500 8

 | ةيِراَعو اتا لاملا نإ ف

 ١١



 نم م مي امو كلذ لثم هيف هيف اهلو غر 00 تثنب يي 2 هلو

 .©”«ميسج ليلج ٌرَطحمو 9 هل اذه دعب هللاو وطكو . ىلعف قادملا

 : هلك ىبنلل بلاط يبأ حم نم جذومل

 1 : 9 كمر 57 010

 انيفد بارتلا يف دسوا ىتح مهعمجب كييبلا اولصي و هللاو

 انوي كنف وَقو كاذب رشبأو 0: اف كيِلَع م كرمأب هوك

 كيا م ٌتنكو ترقد دقلو يفداص كن تدلع ينئوعدو

 وع

 مك ةيرسبلا ناني ريخ نم لدمحم نيد ناب َتْمِلَع دقلو

 : ًاضيأ هلو
 1 را 8 1 للا 0 0 2 ا ِِء

 لمارالل ةمصع ىماتيلا نك ةهجومرب مامغلا سس ةبسب ضيباو

 :(9ىدايإلا ةدعاس نب سق ةبطخ
 0 0 9 2 39 3 8ك 8١ را راس 8 1 1

 ام لكو . تاف تام نمو تام شاع نق ل اوعو اوعمسإ ! نمانلا اهيا)

 .!هرعشو هذه هن لفتت ادعألا ةنع هبدو ع يلا عم ىلاط ع بفقوم ١١(

 داقتعاو بحو .ماظعإو لالجإ نم .هسفن يف هنكب امع سرعت دصهاشملا هذهف

 يأر ضعب ُدجت (117/14) «جاتلا» :عجار .نيرخآلاو َنيِلوألا لضفأ هنأب لم يبنلاب
 .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا مع لوح مالعألا ةمئألا

 .راتخيم . ها .ةصقتملاو ةلذلا :ةضاضخلا (؟9

 .«لمث» ةدام ؛,(١":/١١ «ةياهنلاو عجار . مهتابغو ىماتيلا اديان لاحت هيد

 .داشرإلاو حصنلا يغبي وهو .ظاكع قوس ةيطخلا هذه ىدايألا ةدعاس نب سق بطخخ (19

 ىف دوسأ هنول - قروأ ٍ,لمج ىلع ةبطخلا هذه ىقلُي هعمس دق يي 00 نأ يورو
 . مهئامكحو ابرعلا ءابطخ ريهاشم نم وهو - دامرل ءأ هنولو وأ 0

 لوأ هنأ اومعز ؛ سيقلا ءىرمال رعشلا تايلوأ اوبسن امك ؛ ةباطخلا ا هلا مت كقو

 ىلع ةيطخ يف أكتا نم لوأو عذعب امأو : همالك يف لاق نم لوأو افرع ىلع كاع نم

 . ةثعبلا كردي ملو شاعو اضع 1 انياوش

 . همه نسحأ اذإ يبعب لولا ىعو (6)



 ء جاربأ نا 27 ٍجاَس ٌراهنو ,"0 جاد ليل ءتآ ٍتآوه

 راهنأو «ةاَحْدَم ضرأو ءةاَسْرَم ٌلاَبجو ,''”ٌرخَْت ٌراحبو ,"”رهزَت ٌموجنو
 َنوُبْعَذي سانلا لاب ام اًاربِعَل ضْزألا يف نإو ءًاربَحَل ٍءامسلا يف نإ «ةارجُم
 .!؟اوُمانف اوكرث مأ اوُماقأف اوضَرأ !؟نوُعجري الو

 دوب لقلاو ءمُكلا يدور اني : هيف نإ ال ًامَسق هللاب ٌسِق ٌمسقُي
 :لاقف دشنأ مث .«أركنم رمألا ّنِم َنوتأانل مكن هيلع متنأ يذلا مكنيد

 رئاَصَب 9 ٍنورقلا نم َنِيِلَوألا َنيبهاذلا يف
 رداحجيص# ابيل نويل .ثوحلل ادراوصت تفر امل

 ٌرغاصألاو ٌرباكألا يضمت  اهّوحنن يِموق كيبارز
 0 نيفانبلا نهال ىلإ ىضاجلا عجرسال

 "ناع ةرتلا نا يح لا "انكم نجا تيفقسا

 : هنبال مالسلا هيلع حون انديس ةيصو

 :ةيضاوت 0 7 : هنباآل 7 58 هيلع حوت انديس 1 فد

 )١( مالظلا : ةيجدلاو . ىجدلا نم .

 .«(ىَسادِإِلبلاَو : ىلاعت هلوق هنمو .نكسو أده اذإ وجسي اح. نم لعاف مسا (؟)
 . الالتتو ءيضت (6)

 اهدم عفتريو ءىلتمت (؟)
 .اهطسبو اهدم اذإ ةقاقرلا احد :لاقي .ةوحدم يهف ءوحدي احد نِم (ه)

 ٠ . ميقملا : يقابلا (1)
 يف «حاحصلا راتخمو» : عجار .رمألا ىهتناو لآ ىنعمب .ةمات انه راصو ءراص لعف نم (9)

 .ظافلألا هذه لح



 ل امهو ؛هقْلُح ٌحلاصو امهب هللا رشبتسيف ءامهب فيض ةاكلا الما
 ْ : ىلاعت هللا ىلع جواولا

 لا ل ا 6

 . اهتنزو ةفك يف اتناك ولو

 نر اهيروب تلقا داو عب ل1 يدعو: هللا ناهس 4 ١
 2 رم سو لام ساس سس وس جس _ٍَ

 اميلحن ُمَنِإمهحيِبسن نوهقفلال نك ور بال نع نين و

9 2# 

 ع 7 و سا در اق ع

 كاهنا هقلخ حلاصو ءامهنم هللا ابجحيف ؛ امهنع كاهنا ناتللا اماو

 .«ربكلاو ءكرشلا نع

 : مالسلا هيلع ئىيحي انديس ةيصو
 ف 1 ع 7 /ء

 ا تاملك ربعي ناز يسيرا ا هللا ثإ» 0

 . ءىطبي نا داكو «نهب اولمعي 1 ليئارسإ ينب اة

 6 را4 ش
 لمعت نا «تاملك سمخب ترما دق كنإ : مالسلا هيلع ىسيع هل لاَقف

 مسد 4 ه* و "0 3 3 27 ع "ا
 :نهعلبا نا ان: نيعلبت نا امإف نهب المعي: نأ ليئارسإ' نك رماتزب قف

 0 نأ 7-5 نإ شخ ينإ | يخأ أي : مالسلا هيلع ىيحب لاَقُؤ

 7 ل

 و يح وأ

 ع 1

 التما ىتح 2 رياسجلا كيب ىف ليئارسإ ينب ىبحب عمجف : لاق

 :لاق مث .هيلع او ئلاعت هللا َدِمَحَف ءْفَر علا ١ ىلع اوُدَعَمف كجسملا

  0١:ءارسإلا 5.
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 ارلمحت نا يكرفأو م نوي لطعا نأ تانيلك ,سمخب رمأ لجو زع هللا نإ

 : نهب
 نم ّلثَم كلذ َلعَم ّنِإف ؛ًاكيش هب اوكرشت م هل + لاَحَت هللا اودبعت نأ :نهالوأ ١-

 م يدر لمع لعد .بهذ وأ "”قروب هلام صلاخ نم ًادبع ىرتشا

 ىلاعت هللا إو فلل را و مكيأف !هذيس ريغ ىلإ

 اا هب ارد شت الو ولسا د .مكقزرو مكقلخ

 مل ام هدبع َلَبِق هّهجو ُبِصني ئلاعت هللا نإف .ةالّصلاب مكرمآو :نهيناث - ١

 . !اوتفتلت الف متيَلَص اذإف تلي

 0 ,لجر لْئَمَك كلذ لكم نإ . مايصلاب كرش : نهثلاث - '"“

 1 .مئاّصلا . من ٌفرلخ نإو .كسملا َمير دجُي مهلك .ةباصع يف

 .!كسملا حير نم هللا دنع

 اودشف ردعلا هّرسأ لبر لثمك كلذ لَكُم نإف ,ةقدّصلاب مكرمآو :نهعبار - 4

 يسفن ّيدتفا نأ مكل له :لاقف ءهقنُع اوُبرضيل هوُمدقو ءهقنُع ىلإ هدي
 . !هّسفن كف ىتح :ويتخلاو لولقلاب مهاب هلا يك يجف حب

 دك لج نتا لدا ءاريثك قلاعت هللا ركذب مكرمآو : نهسماخ -ه

 انا خا يفلان ؛ هيف نصحت اضخم راق يف ًاعارس ودعلا

 . 7« ىلاعت هللا ركذ يف ناك اذإ ناطيشلا نم نوكي

 :امهنع هللا يصر يرعشألا ىس وم يبأل باطخلا نب رمع ةيصو

 :لاقف امهنع هللا يضر ئسوم يبأ هلياع ىلإ باطخلا نب رمع بَنَك

 ينكرذت نأ للاب ذوعاف .مهناطلس نم َةَرْمُث سانلل ّنِإف ؛دعب امأ»
 . !كايإو

 ةضفلا :ءارلا رسكب قرولا )١(

 .(87/7) «ةياهنلاو ةيادبلا» (؟)



 ام خا واول رح اذإو ءراهنلا نم ها ا رولا مق

 دع ؛ ئقبت ةرخألاو ءدشنت ايندلا نإف ؛ هللا نم كّيصن ُرْبآَف ءايندلل رخآلاو

 ؛ كاسفنب مهّرومأ رشابو «كّباب حتفاو ءمهشزئانجا ريحا تيم اسفلا ضير“

 هنأ ينغلب دقو ؛داْمِج مهّلقثأ كلعج ىلاعت لا نأ ريغ : مهنم لجو تنأ امنإف

 نيملسملل سيل ؛كبكرمو .كمعطمو «كسابل يف ةئيه كتيب لهالو كل شن

 . !اهلثم
 # , 1 ٠ 1 ع -

 الإ مه اهل نكي ملف يصل وب ترم .ةميهبلا ةلؤئمب نوكت نإ كايإف

 . !نمسلا يف ايدك امنإو رعبا

5 0 0 3 1 0 

 هب تيقش نم سانلا ىقشاو ؛هتيعر تغاز غار اذإ لماعلا نأ ملعاو
7 

 .(! هتيعر

 : هنع هلل يصز نيرونلا ىدذ نامثع ةيصو

 . را 0! و 2م

 اهيف اودجوف .هنئازخ اوشتف ءهنع هللا ىضر نامثع لِتق امل هنا ّىكم

 اهيف ثتوتكم ةقرو ةيف اودجوف . هوحستمف الْفَقُم اقودنص

 دهشي ناَفَع نب نامثع ولا نمحرلا هللا مسي» : نامَغع ةيصو هذه

 ةنجلا ناو .هلوسرو هذبع ا نأو هل كيرش هل م هذحلو هللا الإ هلإ ال 0

 كل هللا نإ ( هيف تير ١ مويل روبقلا ىف نم عبس هللا ناو ا راثلا 17 ؟ ىح

 . هللا ًءاش نإ ع اهيلعو .ء تومي اهيلعو ,ايحي اهيلع عداعيملا فا

 . هلع هللا يضر حارجلا نب ةديبع ىبأ ةيصو

 هر. ش 7 2 07 ٠ 1 ظ

 ,ندرالاب هةنرع هللأ ىضر ةديبع وبا نعط امل : لاق بيسملا نب كيعس نع

 : لاقو «نيملسملا نم وهرضح نم اعد

 ظ 1 ا 0 خخ هع
 ةالصلا اوميقا : ريخحب اولازت ل اهومتلبق نإ ( ةيسصق ول مكيصوم ينإ»

١5 



 مُكهْلَ الو مارا .اورمتعاو ةار .اوقّدَصتو .ناضمر رهش م أاوموصو

 ىع قم ىلإ سيدنا قفزت هل ناك اهي. لوح كلا وك ولا ارقاان نانا :ءاذالا

 .!دورت ىذلا اذه

 ٍ ء رب ه5 : 0 7 5 0

2 9 1 8 1 
 .(! هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو هداعم مويل مهلمعاو

 0 ل

 كلذك مانت كنأ اًمكف !ملت الف توملا يف كّْشَت تنك نإ ين يب ب اي»

 . توم

 دعب نع كلل كو | كورت دكر وقت وانا فيغبلا: ىلب فلعت تك انإو

 . «كتوم

 :امهنع هللا يضر سابع نب هللادبع ةيصو
 اكتم دجو َمَقَو نإو ْعَقَي ال ٍفورعملا تحاصو : لاق

 0 0 5 0 و

 ( ةينيع ىلع هعضوف سيلبإ هذحخا رانيدلاو مهردلا برض امل : لاقو

 0 4 4# ا ل #« رو 0 , 5 كد

 لخدا كبو .رفكا كبو . ىغطا كب ء ىنيع ةرفو . ىبلق ةرمث تنا :لاقو

 . « !رانلا

 : اهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع يصوتسي ةيواعم
 ا 5 ٠ 5000 '] ا ل 3 ًَء 2 3
 ىلاعت هللا يصر ةشئاع ىلإ بتك هنا ةهنع هللا يضر ةيواعم نع يور
 ل ربا 2 7 ّء

 . ! يرثكت الو هيف ينيصوت لاباتك يلإ يبتكا نأ :اهنع

 :لوقي هل هللا لوسر تعمس ينإف 57 ,كيلع كيلع مالس» : تستكف

١ 



00 2 9 ْ 

 نمو . سانلا ةنؤم هللاهافك . سانلا ٍطخسب هللا اهضر َسَمَبلا نم»
 .؟7مالسلاو سانلا ىلإ ئلاعت هللا هلكو هللا طخسب سانلا اضر سْمتلا

 ةيصو ١
 ِء 0 2 1 5 3ك 0 50

 : باتك بففلا نم كل ريخ ىهف .ةقاطبلا هذه ذحن ! ىنب ايو : لاق

 ُمدآ انوبأ اهيف َيَِقَل دقف .ةنجلا نم ٌلضفأ َناكم الف . حلاص ٍناكمب رتغت ال ١ 0 ع سام "َ * ا
 يقل

 .!يقل اذام ٌرظناف ةدابعلا يف هنْكُم دعب سيلبإ نإف ؛ةدابعلا ةرثكب رّثغت الو  ؟
 قالَ ' ٠ 2 ٌ ا ع 9 3 علو 0

 .!نوقفانملاو ٌرافكلا هب عفتني

 ظوفحملا حوللا يف هرظن دعب ًءاروعاب َنب َماعلب نإف , ملعلا ةرثكب رتغت الو- ؟

 در هرج روبحدجو جير ج77

 هيف

 .90(2؟ يقل اذام رظناف

 طرا "راتب ةجنبا رت هرم اج« مج اتإ! قطبا حنو ناز رتنا انبج زجر همز هج |!

 ءأغ د كمرتلا هأو

 ؛مالسلا هيلع ىسوم انديس نمز يف ليئارسإ ينب نم معلب ناك : يبطرقلا ريسفت يف

 ٌفلأ رشع انثا - سائلا ثدح اذإ  هسلجم ىف ناكو ,«شرعلا ىأر رظن اذإ ثيحب ناكو

 : ىلاعت هلوقب ىنعملا وهو ؛هنغ نوبتكي نيذلا نيملعتملل ٍةَريحم
 0 ا ا

 َناَكَف ُنطِيَشل هَعِبتاَاَهْنم َحَكَضَآناَميياَُهَتِمَماَءئِزَلأ اتم وتلَعْلتَأَدٍ
 عبتأو ضرألا ل [دلخأ:هَنكلَواَبي هدرا اَمْنِشَوَلَو 9 َتيواَملْأاَنِم
 حج 2 يب وح ا زم + را --_- 1 5 ْ 7 200 ا 00 000

 ثيلي هكرتتؤأ ٌتِهْلُي هلع لمح نإ نكح | لثمك ملثم هنيه
 ايو مل آس 5

 ْمُهْلَعل صصقْلا ٍصِصْفَأَف انيياَتي اويَذَك تسلا ِمْوَقْلا لَكَم كلذ ا 6-0 210 2 'و 3 1 ِ
 2ك 2 م

 .* نورحشتب
 :فارعألا ةروس ىف .ةيآلا هذه حرش دلع ربسفتلا بك ىف ةطوسبم هم

 ١. الك ١م

 1م



 : ىلاعت هللا همحر ضايع نب ليضفلا ةيصو

 هع انميصا ظَعَو هلع ىلاعت هللا يصر ٍضايع نب 'ب ليضفلا 1 يكح

 : لاّقف خيشلاو ٌتاشلا مهيفو ءمُهاَصْوأو

 .!همامتو هغولب لبق ةفآلا د عرز نم مك !بابشلا رشعم ايو

 يذلا امو ايو ةكضل دعب الإ غرزلا ناشي له !خويشلا ويظن انو
 0 7 5 3 1 ع أم :

 لاق اذإ ؟ريبكلاو ريغصلا مكنم لوقي يذلا امو ؟نورذتعت رذع ىابو ؟نورظتنت
 : ريبخلا ُفيطللا مل

 . "14 ٌرِذَّنلَاَمُكء اورد دبْنَمِهيِفرَكحَدَتبَم مكررا » 7 م معلش سس رع سس هر 077 لس

 : هبالظ ضعبل رائيد نب كلام ةيصو

 م 6 ل 8 0 س#

 ؛كقرِر ىف انامرحو ؛ كنذب ف انهوو ؛ كبلق ىف ةواسق تيار اذإو

 . ' 1 8 ٠
 .(!كينعي ال اميف تملكت كنا ملعاف

 الإ ءّرصق نإو هسفن حالصإ نم فلكملا هنم نكمت مع لكل لوانتم وهو .”ا/ :رطاف ١١(

 . !مظعأ لواطتملا يف خيبوتلا نأ

 هكا .ةئس نوتس :ليقو .نوعبرأ : ليقو دسم هن :ليق م

 : ليقو .ًاريذنو ًاريشب ئلاعت هللا هلسرأ يذلا .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ردت

 ثيح هرذع طقسأ : يأ «هيلإ هللا رذعأ دقف يا هللا هرْمَع نم» :يراخبلا ىورو

 . !رذتعي ملو ٌةدملا هذه لوط هللا هلهمأ

 نيتسلا نأل ؛رذع هل قبي مل. «نيتس هللا هرمع نم نأ ىنعملاو» : يبطرقلا ريسفت يفو

 هيفف ؛ هللا ءاقلو ٌةينملا بقرتو ,عوشخلاو ةبانإلا نس وهو .ايانملا كرتعم بيرق

 :هناذنإ هي زانعإ

18 



 : هنع هللا ىضر مهدأ نب ميهاربإ ناطلسلا ةيصو
 ما م6 سا © 5 7 ع

 : هنع ئلاعت هللا ىضر لاقذ !انعفني
0 

 يب

 مح 6 آ 0 ه 5 0ك 1

 .ةرخآلا رمأب متنا اولغتشاف ءاينذلا رمأب نيلوغشم سانلا متيار ادإو ع

 .مكنطاوب نييرَتب اولغتشاف ؛مهرهاوظ نييزَتب اولغتشا اذإو - ١
 .روبقْلا ةرامعب اولغتشاف ؛روصُقلاو نيتاسبلا ةرامعب اولغتشا اذإو 8

 . َنيملاعلا ٌبَر ةمدخب اولغتشاف ؛ َنيِقولْحملا ةءدخب اولغتشا اذإو -؛

 .هكدفلا بويعب اولغتشاف ؛ سانلا بويعب اولغتشا اذإو - ه

 ُةعَرْرَم ايندلا امنإف ؛ةرخآلا ىلإ مُكلِصوُي ًاداز ايندلا هذه نم اوُدختاو - 5

 .«ةرخآلا

 : لئاقلا رد هللو

 اهي تيبس ايي عشنا

 اومِلَعاملف اهيف اورظن
 2 م

 ع و . 0 7

 ةيييسئم كايحتسسسف حي ىذلل د وو سس

 ا ل م
 0 أ وو بكينج 0100000 ايست وو

 م جي قا
 3 | 0 رسيكن تلح 8 ِ 0 ايس سس

 و نا
 .موصحب ىبشر نوكنت نا ىضرستا

 : هنبال حتافلا دمحم "ناطلسلا ةيصو

 اننلا اريتاتو جيتدنلا اوهتفلط
 5 7 هارب ع
 اييسمطو حل تنل انما

 انقل اوبن ناديعالا: تلايعف

 ةاهملا فاحت توسل: نان

 داققرلا لبق ايهم نكو

 فئاستنلا كيييفاستا اذإ يفكر
 مام

 !؟داز نيتي هتناوددا) مهل

 7 00 را "ع 1-0-2 ما .؟

 . «(كلثم افلخ كرات ىنال ؟فسا ريغ ىنكلو .توما اذنا اهو



 لودب كام ةيعرلا ىلع طساو ني كلام  ًالداع : نك

 . رييمل

 ىلع ِكولملا ٌبجاو وه اذه نإف ,يمالسإلا نيدلا رشن ىلع لمعاو

 . ضرالا
 رك ؟ 7

 هيلع ةبظاوملا يف رتفت الو ءعيش لك ىلع نيدلا رماب ٌمامتهالا مد
 5 02 3 5 ع

 رئابكلا نوبنتجي الو ءنيذدلا رماب نومتهي ال نيذلا ٌصاخشالا .مدختست الو

 كورت نيللا دايو. ةةةقملا عدلا فئاجوب ا نشحفلا ىلا نوسسعتيو

 .اهيلع
 ع -َ ع 7 ب ىلا هم ع5

 , ددبتت نأ نم لاملا هيب لاوما سرحاو .داهجلاب دالبلا ةعفر ميسو

 3 ل 2 0 ر؟ 7 5 1

 نمضاو مالسإلا قحب الإ كتيعر نم لحأ لام ىلإ كيب دقت نأ كايإ

 2 5 ع

 مظعف ءةلودلا مسج ىف ةئثوثبملا ٍةوقلا ةباثمب مه ةَءاملعلا نا امبو
 م 0 5 1 0-5 5 5 7 50-7 ّ

 .كيلإ هملقتساف .رخآ دلب يف مهنم لحاب ثعمس ادإو 2 مهعجشو مهبناج
.0 

 . !لاملاب همركاو
 ا # ري ى“ ه* 7 و لا م 2 5

 1 يل 0 2 0 و

 . !انرصتنا كلذبو ءانحهنم ةيادهلاو ءانتياغ
 2 1 0 5 . 2 هم

 هللا يناطعاف ؛ةريغص ةلمثك دالبلا هذه ترضح !ةربعلا هذه ىنم ذخ

 . !ةليلجلا ْمُعْنلا هذه ئىلاعت

 ريفوتو نيدلا اذه زيزعت ىلع لمعاو .يوْذَح ذحاو .يكلسُم مّرلاف
 2 ني ل يم , ها

 نإف . موزللا ردق نم رثكا وأ .وهل وا فرت ىف ةلودلا لاوما فرصت الو . هلها

 1 0 / ع
 . (كالهلا بايسا مظعا نم كلذ

>" 



 : ةجراخ تنب ءامسأ ةيصو
 5 0 : *< ِ :١"

 : اهفافز ةليل اهتنبال تلاق ةحراح اسد ءامسا نا يكح

 شارف ىلإ ترصف «تجرَد هيف ىذلا ٍشعلا نم تجرخ كن هي ايد

 هل ينوكو ًءامس كل نكي اا ينوكف !هيفلات مل نيرّقو ( هيف را هل م

 فوتو 5 يظفحاو ًادبع كل رك هل ينوكو 0000 ءا نكي اداه

 .(3ةليمح الإ رظني الو ا الإ م مل الو ًابيط الإ كانو 0 الف ' هئيعو

١ 

 : ىلاعت هللا همحر صاوتخلا ىلع ةيصو
 7 م 0 0 + 8

 ال نا .ءبارش وأ ماعط هربضح اذإ .نامزلا أده ىف نموم لكل يثني

 : ًءاعدلا اذه مات هجوتب لوقي 7

 ينمحت مل نإو !هنم ينمحلاف مارح َةَهْبُش ماعطلا اذه يف ناك ْنِإ ٌمهللا

 نم ينظفحاف ينطب يف ٌميقي هتلعج نإو !ينطَب يف ميقُي هلعجت الف ءهنم
 .!حوضنلا ةبوتلاب يلع ّنْمَف اهنم ينظفحت مل نإف .هلُكأ نم ةئشانلا يصاعملا

 مرا انو! قيمركالا مركأ ان يلخاؤوت الود ب ثطلاف :ةيوقلاب نع دن: لاذإف
 2 !نيمحارلا

 سفنو ؛ناميإلاب ٍءيلم بلق نع تردص ىتلا ,فورحلا هذه لالخ نم ئىلجتي رونلا )١(
 اهتنبا سفن يف .ةحلاصلا ةأرملا «ءامسأ» تسرغ دقو !ال فيك ءصالخإلاب ٍةضئاف

 دِعَسل ةأرملا اهب ُتْلَحَيِم ءاهجوز تيب يف ٌةاتفلا اهب تلمع ول ءًابادآو ًاقوقح
 لدابت نوري امنيح «ةليضفلا ىلع دالوألا شنو :نيجؤزلا َنيِب ٌقافرلا مئو ءتويبلا

 ىلع هتحار مدقيو .رخآلا ةحلصمل ئعسي لك «نيوبألا نيب حوارتي ريدقتلاو بحلا
 رسألا دعست كانهو .اهللح ىهبأب ةطوبغملا :داعيتلا ىلجتت كانهف ءوسفن ةحار

 .نيجورلا ةداعسب

 .«دوهعلاو نئملا» (؟)

7 



ِ 
 7 ننآلا .

 هكبرعش عئاور

 هلا ور وحسم اا ونت. ىلع" انالانيوب هاا طوو ادن لامك ذل ا دنيج

 ديعبلا يبدآلا رعشلا نم ًاجذومن اذه انباتك يف مادقت نأ انببحأ دقل ؛دعبو
 .يونعملا ضومغلا وأ .يظفللا ديقعتلا نع

 . ! عبطلا كلئلرو , سفنلا 50 .ّبلقلا ققري امم عونلا اذهف

 رعشلا مذ يف درو امو ؛ مومذم وه ام ةلمو ىدومحمم وه ام هنم رعشلاو

 : مااسلاو ةالصلا هيلع هلوقك ءارعشلاو

 57 5 6 1 5 8 - 3 2 5 3 7 ع را هس 0 1 2 لل نق 8 5

 ءىلتمي لآ نم هل ريح يرتب ىنح احيف لجر فوج َءىلتمي نألو

 ٠  ِ 2ا 6.00م 0 ّ
 دودخلا فاصوا نم : نسحتسي ال ام ركذ نم «يىرزملا لزغلا :هب دارملاف

 ةضيرملا سومنلا كد هنأل ؛ نجهتسيو حبقتسي امم ةرمخلا فصوو ىدودقلاو

 .!لحي ال ام ىلإ

 هيلع هلوق لمحي هيلعو ءرصتخملا اذه ىف كل هانرتخا امن هنم دومحملاو

 : مالسلاو ةالصلا

 .هيلع قفتم )١(

 فو



 0 نايبلا نم نإو 205 رعشلا نم ثنإ»

 :تاسحل :هلوقو

 7 يذلا حورب هديأ مهللا ه0 ةسخار

 .هعامسل حلاتراو ءرعشلا َعِمَس مالسلاو ةالصلا هيلع نا فيك كو

 ىلإ لصو املف ,ةليوط ةديصق لوقي هعمس امدنع يدعجلا ةغبانلل لاقو

 ارّدَكُي نأ وفض ىمحت رداوب هل 0 مل اذإ ملج ني ريمن الف

 1 ع 2 1 , 0 0
 اردصا رمالا دروا ام اذإ ميلح هل نكي مل اذإ

 .«كاف ُهَللا ضضفَب ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف
 م 5 5 و سا ئ
 . ةلئسس نيعب رأو نيت شاع :ليق !هرمع د ا د

 ورز < و مصر رس لا مر
 :لريعشلاو , :هناحبس هلو لوألا مسقلا ىلع ةايغو

 7 0 م رع 2 م ع ذآ
 لو هلت : 0 00 ل يد رول 7 نيواغلا

 ع م 0 ّ

 ناش ىف هيلإ بسن امع رذتعا .هنع هللا يضر تباث نب ناسح نا ًءاح دقو

 ,),1 ع ع رع م 1 50
 ساأر مهسار ىلعو ؛ نيكافالا كثردح نم رثاث هزال ؛ءاهنع هللا ىصضر ةشضئاع

 1 5 ءآ 1 . ا

 ما ةشاع احدام ةليوط ةديصق نم لاقف ,لولس نس ىلا د هللا دع نيقفانملا

 : هلوقب نينمؤملا
 5 00000 نك سد اخ ' هع

 لفاوغلا موحل نم ئرغ حبصتو  ةبيرب نّرت ام نازر ناصح

 00 نإ اوكا تدك تجاور نخل هائج رب انوبج جوجو مج جك لططجااساو بواب ططتل777197

 .دوأد وبأ يناثلاو , يراخبلا هآور لوألا رطشلا ١١١

 .نيحيحصلا ىف ىور :«ةباصإلاو ىف رجح نبا لاق (؟)
 .؟؟ن/_ ؟؟+ :ءارعشلا (#)
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 لضاوفلا َتاَمّرْكَملا قد ىدهلا ل ابصنُمو ائيد سانلا ريخ ةليلح
 لطابو ٍءوس لك نم اهّرهطو  |اهَمْيَخ ُهَللاّبيط دق ةبذهم

 5 م 0

 رعشلا نم ٍءيشب تعمس ام» :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يورو
 أ 2 2 0 7 ِء

 .(ةنجحللا هل توحجحر الإ هب تلثمت امو «.ناسح رعسش نم نسحا

 ” لذ ما ِ

 : مالسإإلا لخدي نأ لبق نايقس سل _ هثئع هللأ ىصضر - ةرعش نمو

 مام

 ًءارجلا كاذ يتق دا مو ةنع تبجاف ايم 01١ توجه

 ٌءافَّولا 8 هلأ. ارديسرب 11111717 ؟اويشف افي

 ءاَقو مكس دمحم ضرعل يضرعو يتدلاوو يبأ ّنِإِف
 ءاطخلا  «تفكناو. حفلا ”ناكو© -انّرُمَمْلا انع.اومتضرغتا .نإف
 يعل 0 نقش هللا د موي بارضل اوٌربضاف أالإو
 امم دع نسبا نقلا لولا 0 ٌتْلسرأ دق ُهَّللا لاقو

 ٌءاقللا اهْئَضْرُع ٌراصنألا ْمُه ًادنجب ٌُترسَي دق ُهَّللا لاقو

 اجه 94 لات وأ ٌبابس ةةَدَعَم نم مْوِي لك يقالُي

 يمدلا عرف لرسم رهذلا »كيوتو ٠ .هييدت نإ“ .ىظرت * ةنلثؤا لاب اه و 2 را 8 سا عه س ا رق مه ؟ : 6 3 ِ
 سبيلا ىلع يرجت ال ةنيفسلا نإ اهتقيرط كلست ملو ةاجنلا وجرت 9 هر 4 ا 0 م

 ١١( ادع د .حدملا دض :ءاجهلا .

 .قوقعلا دض .راربأ :هعمجو .رابو رب (؟

 .ملسملا :فينحلا (5)

 . ناندع نب دعم وهو «برعلا وبأ :دعم (54)

 .ءامل رهف ريقح ريسي ءيش لكو ,«ءيشلا نم سيسخلا .حتفلاب :ءافللا (5)

"> 



 - باستع

 را ٍلخ تلاقف 0 7 يعم لم هيأ اينّدل ىلع 6

 ع را ع ٠

 ئرخالا 0 01 يفر هيك د 03 010

 : يسغبلا ردا

101 
 رفارذتلا زودت احلا نلغناو: . فلها 0 يغبلا نا هَل ير

 06 .م

 رفاح وه يذلا رئبلا يف عقويس هرِيغ عقويل ل

 :(هنتزلا < ةتئافم

 اهبل ةانتع ةالااييحتد وتابع يضاعف

 اراك ان يف مي ص5

 هل ا انينديلا قدم اني م

 اراكلأ سودّرِفلا يف َقْئاَعُت ىتن
 انو كم ةليجحلا داي لي : تنك نإ

 اناا ا ع 050

 صرسحلا مد

 حطب اكل يناشتملا ىلا. ةعييم ددلا :قاديف ضرع 5
 ب

 عمجت 0 ّى رذت امن .لايفهلا 006 ممسجعسل كاف

 2212 ّنُظلا 0 رسبت نروفلا ناين

ٍ 
8 3 0 - 0 

 ةبتفيي نيف 5 26 ]هو يذ لك رية سس

 :دهزلا يف دهزلا
 0 0 0 7 5 م . 7 تا َ

 ىد ووهش ىف كدح و قحلا تناف ىبلق دهزلا ماسقم نع اح 00

 5 م | 4 2 ىلا

 دوبجوشلا رم اييا:كاويمس ةأرآ٠ ٠2 نيف" سلو كاوبشم نيف ينفر
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 انفكلا رت لس لك 8 ثوملا

 ايييرو اي دبلا ىلإ طش
 5 0 ربا ع 7

 اولعف ام ناريجلاو ةصحالا نيا
 رت ا 0 ١

 ةيفاص ريغ اساك توملا مهاقس

 يعمْساو يفق سفن اي ِكَحْيَو

 ةرهصتف نتف ةناجسنالا همتحنال

 :ةعانقلا

 اهب ضراو كايند نِم ةعانقلا ٍذخ
 اهعبت يبان لقا مل طقاو 5 7” ا 0 ه7

0000060 

 ٍمَقَس ريغ نم هارت م

 : لئاقلا لوق 2 امو

 اهّمِسْغاف ليان نيش

 اهيف ناسحإلا نع لمت الو
 ٌرِضَقَت الق كادي ٌترفظ اذإ

 اذإ

”/ 

 انته دارسي انمع ةلفغ نفل نجتو

 اينكسااكل اتاك مق نيذنلاا نبا 7 ه م 4 ا
 0 نك يا 5 ه أ؟ هلل سلا

 حصان اهلاق ْذق ةلاقم

 حلاصلا سلا ىقتلا لإ

 ندبلا ةحار اهنم كّبيصن لعجاو
 نفكلاو نطقلاب ىوس اهنم حار له

 قل 1

 ا 7 وا م7 0 1
 هتلف ةحيحصلا هسفن تيهذ

 نويك ع ةفاحا 0 نِإف

 نوكي زم نوكسلا يردت امف

 نم م ا رمهدلا نإف



5 
0 

3 

١ 

0
 

/ 0 
 الا نجم دام

 هِلشمك ل ةرسكل ال ن نئلبيع 206

 9 دانك انيشهلك دص يعل ع َكَنأَو

 : ديشرلا نوراه بطاخي لواهُبلا
 | فر ا انعب ققت كذبا تينف

 ؟اذام ناكف دابعلا كل نادو

 زد هنوش د بيسف امج نا

 د م اذهب ندا نسفتو

 دعاس, لم يفز ةانلا نأ كرا

 ل ل ديم 207

 انهن يح ناهيردلا نت كايد ان اجب

 :مودي ال ليلخلا
 ليلق تامملا نود يذلا لكو ةقرف نيليلخ لامحخ نم عامتجا لكل 1 -. : 0 . 2 2 وه 4 2 27 9

 9 7 كام لى 7 2 كل ص
 ساب موذي الإ ىلع شيلد دحاأو كنعد ا!دحاو ىدا_قتفا نإو

 للا يرانا فاو ليف علا ”كرحلاو ريفا نرخ
 ا



 ندا روت لوس ولا لو كلا فاسق: قرشا ىف

 :اهطسبو فكلا ضبق

 هَيدالر دنع لفطلا ٌفك ضْبَق يفو

 رديللا قف يح رمل ضرما" راه. لو

 راجت :تاييعلا هيص انيطخلا نفر

 2-2 تيسر قا ديس

 :توسملل دادعتسالا

 هك ا ةكاشل يا ل لا

 ا

 هب د 3 _شيغعب وسلك افيكو

 ارسل جياع نع تالا
 : مالسلا يف حسشلا

 وجو لك نم ِءاّيحلا كم شٌضاغ
 ارفق بناوجلا ملاك ادقق

 يح ناسا .نل قريسسملا .ىنفتو
 2 هَ

 اريجتتا هيج تاععملا 5 .داييمك

 : ةرخآلل دوزستلا

 يرذت ال كْلِإف انيضدلا نسر ادخ

 ؟رجفلا ىلإ شيعت له لليل ْنَج اذإ
 انيس : مطلوب نيل نق عكف

 يردي ال وهو هنانكأ ٌتَجِسن دقو

 لح



 اهجوزل اهونيز نمور سسع

 مهحاورأ نيه لقو ا ةليل | ش هد

 ' 7 ! 1 "5 1 ا م ”اصتفسسل | مكو ْ د لوط ئجتري راغ

 2-90 اع 4 1 رهدلا نم 1 1 0
ٍ< 

 نص اذطع ريبكذداو ةرخخان 0 ل جانت 1

 8-5 7 للا انك كلا فءايسملا

 ةريسللطخ 0 1

 اذ ا 7 "اا 0 نبا اي كما كاعد و ا( 0
0 

 : اوح سانلاو مس 9 ؟ىكحضشي كنا_| 4
 وت مري يف رحبسم اكحاض كل و : 1 / افددن 5 "م ا ل 6-0-1 | رس 5 م هك أ

 اهيف ىتفلاو 2 ىنفتو ايندالا يضقنت ىنعم 0 "ا 0
0 ١ 0 "© 

 رس بحيم ري تاه ملاك "امنع "انيس ىنغا هللا ب 0 0 3 3 رانا الو اال رورس ايندلا يف. سيل



 0 8 ا

2 

 مي حملا

 :ملعلا زع

 اسنقسف ةجدف انييفو
- 

 راببجلا
 . 1 * 8 ٠

 تلوح ني ىنفي _لاملا َرِعف

 ٌءرملا امو

 داي سس
 احاحص اوثاب لقو اخ "وضل

 لان لامجلل و مَْلِع انا

 لازي ال تاب مّلِعلا ٌرِعو

 رهشلاو مويلا يف ع نسرف ىلع
0 

 :ميلستلاو اضرلا
 كايحملا قلل 1 رييتحما 3

 ملاغلا عيمج نم كداؤف خرأو
 -َ رد 2 4 5

 اشت امك سيل رمالا ناب ملعاو

 كادج دكا نا ينفر اس

 ناو بطو ٌبّرطاف
 ّ 3 وار

 اهرساب مومهلا سن

 مراحلا بل ليزت موسممهلا نإ
 ارجاع ادع ريبدتلا عقني ال

"١ 

 وف

 دا

 ! حت



 :نورخآلا بذعل ع! الول
 عضر ىماتيلا ْنِم ةيبصو عكر هلالل ذابع الو را تق و نك زا ا“ ف م و 5 / 5

 را 00 عنا وا رب و 3 0 0 مم
 مح والا باذعلا مكيلع ابص م رز ةالسفلا يف تالمهمو

 : يرهومجلل

1 ًَ 8 2 ” 
 سايلاب سانلا لبح تعطق سانلا نم دن يل ْنأك قيحا

 ناسا, نه ساحل دج 11 .هيمقكلا ةهل دج قل يجعل

 'ْضَق اميف هك - رف ىتح

 رفظلاو ريخلاب زفت اهيلع مذف  هِتَوَسَق دنع سشمخ كبلق ٌكاود 0 8-7 م ه- هك سس وه 2 7 ما ن8 سا وا <
 سا # 3 5 ' 5 1 0 را . د 7 7

 رحسلا ةعاس كاب , نحصل أدك هربذت تناأرقو ناب مدلل

 ٍرِبْخْلاَو ريخلا لهأ سلاجت نأإو ةطَسوأ ليللا منج كماّيق اذك

 : سودقلادبع نب حلاص ىلإ لجر بتك
 لحفاد» .ىتاسشملا ليقود تاعي توعوتلا

 ؟رادلا ام بابلا ّدنعب ّيرعِش تَيلاي

 : هلوقب هباجأف
 انني ليم نإ نديم ةفط رادببلا

 َ ص 98 5 0

 رانلاف تطرف نإو هللا يضري

 امهريغ ع نكهلعل ام دان ام ىو

 ()؟راتخم تنأاذام كِسفنل ٌرظناف

  )1١ص :نيدلاو ايندلا بدأ ]121[.

 اهني



 : يساقلا بلقلا

 ريخج بذتف يعارلا انا مهبلاو

 اجو ةرلاحبلا نوهت نا نتبلا

 رده نسما انيماذإ نورين نجل

 رخال يالا نيل يتوب لاو

 :نيدلا لوصأ

 ةيرجلا نيبخ رلرف نف:تادسسم

 ام عدو ذعار تاهّبشلا قنا

 ليصعا# ةكيتعم  .نسف

 :ةرايزلا بادآ

 ايهتإ .ةرابيزلا «تاسغإتي :كييلتع
 اكلْسُم رجهلا ئلإ تناك تّرُثَك اذإ

 ايباد 0 سنا ثار 5

 انيتقا ريش اب راتب

 ساون يبأل
 را جب ل 1 5 م

 اوتامو اولنف نيذلا نبا اي الا

 !! نيستا وهلا ان .ةلتلاو+ ذل

 نضف



 : مسهبمعب لاقو

 ٍ 1 ٍِ ١
 ِع

 بكا ءكايعيشتلا انف اذان“ ”انكينلا كتنعلا ,نفا ةريصلا» رح

 هديفعا ام ناسنإالا لِيَ دحاو رلاحب رس اي وهف

 و 3 7

 يهاذلا ٍةليجلا يِذ نع َقُز 5 07

 مهل ل سس ل فاحش 6 روق رمايسلا يف
00 2 0 

 5: هةر ' 0 اناخد حيبستل :لا ضوع اولدبا دق
 اهلج ٌراَثلاو 00 يف ةيبوبنا

 كيب ردت اين لسا يد كاين ناك وأ
 ناريس ةويملا بلا" تععبصلا

 مهمه رانثتل ريييتوسمتو راعلوب يح
 !ناك ام َناك دق مِهِلْهَج ْنِمْنَكْل

 ١ ِء م

 ىلإ فلتخي ةنيدملا رابك نم لجر ناك : لاق دوعسم نب مي مسا! 0س

 !رفعج ىلإ وك لعجف هلاح ترريغتف «لاحلا سس ولو لاو كوم نب رفعج

 ل
3 

 2 7 ا م ومع 32 7 9 ل

 ليوطلا نَمْرلا ىف ترسيا دقف اموي تتنعا نإو عزجت الف

 ل



 1 9 عَ ماع # ريغ ل8 هم 0

 ٍليلق نع ينغي هللا لعل  رفك ٌّسايلا نإف سايت الو
 هَ 2 2 7 2 00 نك 3
 .٠ ّ 1 2 أ“ اهب

2 1 
 ,ليمجلاب ىلوا هللا نإف

 م : 0 7 1
 . سانلا ىنغا اناو رفعج دنع نم تجرخف :لجرلا لاق

 انعَرولا ٍرداب مّلِعلا َبِللط اي

 د فت لالا كا

 لَجَعْلاب قزرلا َسْيلف نَلِجعت ال
 انُبلطَي قزرلا َناكل انرَّبَص ولف

 :مهضعب لاقو

 اناللا نحيف :.ءلكلمحت 00 ذي

 ا ظ - ذ| : 7 ٠ | 0 5 او

 بوُلقلا ىلع نافع كا 0

 0 اي ينغلا نم م

 مِجَر يِذو ئِبْرُق يِذ رك نع 0

 : مهضعب . لاقو

 ترا كك قوش 2و
 ةجاح ّمَدآ نب 1

 ةهلاوَس تك ْنِإ ُبْضْعَي ُهَللا

 مه

 ائعَبسلا رجفاو موللا رجاهو

 ,لجألا مم 0 وألا يف 0

 7 كك 01 2 م

 ةنجبَرْبَّصلا ْنِإف ريع

 معقو نم ا
6 

 ا نع 0 نم لا نإ

 و ماو ١ راش م؟ 1 8

 بصح ل هياوبا ىذلا لسو

 ره 2 طعامه م ساما كش ترو

 بصضغي لاسي نيج مدا ىنبو



 : رفاكلا لهج 5 ةقارس

 نا نينا وادخل يناس و عمرنا ىف
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 .! ىّذألا لُّمحتو ءِردَّصلا ةَعّسو ملحلاب ًاروهشم

 : يب رعلا بدألا نم

 رواسب تامل دج: عيورختلا 31 اوت اا ردرما عاجلا ت1
 مهيلع اوضبقف دالوأ ةثالث اوأر ذِإ نولوجتي نجلا امنيبف !لّتقي جرخ نم

 .؟مه َنَم تفر اق .قيقحتلا مسق ىلإ مهب اوًءاجو

 :لوألا باجأف

 هرذِق رهدلا لوح مل يذلا نبا انأ
 درت نكس ةايزحل هقجا نإو

 هران ٍءرض ىلإ ًاجاوفأ ٌسانلا ىرت
 يعلو دهن ربحا :ءاننيك ا

 :يناثلا باجأو

 هيف در ةفوعتم هلا انس دال اراك
 ٍتماقتسا ئتح فيّسلاب اهّموقو

 ا 5 هالججر 0سم 0

 كلر ةيييفربكلا مي نتا ريقبلا اذإ

 )١( يحسلا :قرخلا .

 . ليزهلا :فيحنلا (9)

 :رقبلا دلو :لجعلا 15
 . يعرلل لسري الو فلعي يذلا :فيلعلا (4)

 ا



 :ثلاثلا باجأو

 هن ثامن ذل هنيجاو: دولا نا ”انيقا

 ريفا :تافرلا ةسيضللا" يعل 8

 ايربا نينو اهيناس نم دحاو
 1 1 70 ,ى ا؟ 0,

 !لاوف :هوبا لوالا نا نيبت (مهرعش عمسو جاجحلل مهرما عفر املف

 : جاجحلا لاق كلذ دنعف ! قالح :ثلاثلاو !كئاح : يناثلاو

 قطنو .مهقانعأ ٌتَيِرُضل ُبدألا الول هللاوق ءبدألا مكدالوأ اوملع
 : الئاق

 اهدا ةينهتماو اوشا ا ملا جوت

 نينييتلا نتف ةريمسكت كييضتع
 ااا ال ولت ل يمتلك

 نينا ناك كودي نم ني ددتلا نييعا

 :رصعش
 9 97 ا 0 م6 1م ِ ل ا 3 وب

 لهاج وه نمك ٍملِع وخأ سيلو املاع دلوي ءرملا سيلف ملعت

 لفاحٌملا هيلع َتْقَتلا اذإ ٌريِغَض هّدْنَع َمْلِع ال موقلا ٌريبك نإو

 : مسعش

 اهينناك ةيعلاانلرأ نشكل“ ةفنيفلا تارا .ناوككلا

 اهُّسِداَس ٌقْدِصلاَو اهُّسِماَخ ُدوجلاو اهُعباَر ُمْلِجْلاَو اهثلاث ُملعلاو
 يراد ابنبال درا وي كلو اهكاج دعا
 : سس
 مم ##م تر نك 57 سا هال 7 ضن 21 80 م؟ مدام *ر

 بلقتي هئامعن ىف تاب نمل  ادساخ ناك نم ضرألا لها ملظاو

 فى



 :ميهاربإو ةفيذح
 ل م 2١ 1 م

00 7 ِ 

 اال ل ىلاعت هللا اهسرح ةكم قيرط يف انيقب : الع لاق

 ا ةفوكلا انَلَخَد مل 0007

 ندد د 0 8 ١

 تاكو مدا نب هاربا يىلارعت
 رب 2 ِء 0 ريع 0 7 0

 : ميهاربإ لاقف ءٌحيشلا ىأَر ام وه :ُتلقف ؟َعوُجْلا كب ىَرأ !ًةفيذح اي
 :بتكف امهب تجف ! ساطرقو ٍةاَوَّدِب ىلع

 ميرا ايهترلا ولاهو حبل

 اق مث «ىنعم لكب هيلإ راشملاو ,لاح لكب دوصقملا تنأ

 ىرافاانا ةنانضااا مقا انآ ركادا انا زكا: انآ :(ةماسااتا 2 رى : . . ١" ى 5 ع
 3 ٍ 3 7 3 م ,يىعا6م

 يِراب اي اهفصنل نيمضلا نكف اهفصنل نيمضلا اناو ةتس يه
 4, 1١ ٍِ ى#ه را ريب 2 غ5

 ُُ 0 ص سا ىلا ِع : 2 7 0

 رانلا لوخد ينفلكت ال نا ىرت لهف لاؤسلاك ىدنع رانلاو

 1 5 ىاكا 3 0 2 9 2

 ةعقرلا عفداو «! هللا ريغب كبلق ىلعت الو جرخا :لاقف ةعقرلا ىلإ عفد مث

 ءنا ناقل لوا ىلإ

 .هيلإ ايف لف ا لجر تيقل تبَفقل ةآ 2 لواف تجرخف :لافق

 ّع

 . ! ئكبو اهذخاف

 . ؟ةعقرلا هذه ٌبحاص لعف ام :لاقو

18 



 مث .رانيد ٍةئامتُس اهيف ةّرُص ّيلإ عفدف «ينالُقلا دجسملا يف وه :تلقف

 . ؟ةلغبلا هذه (بشانضا نم ل تلقف 0 ٌتيقل

 : لاقف ةلريخلاو ميهأربإ 0 إ ينارصن ٠ لاق

 سأر ىلع ٌبكأو ءاج ٍةعاس دعب ناك املف نآلا ا اس

 لسا ميهاربإ

 : !بونذلا َرئاغَص رْذخإ

 : مسهض مب لاقو

 مارب ل 2 5 7 3 9

 هتيو ر دلتع افيعض ل (ُ رسفحمت ال

 ا 5 ري م 5098 7

 اه رظنت نيح رسيفج ةرأ رشللو

 مع لاقو

 امه دجاص توي دنا 6

 1 نويت د 0

 يل د 1 ال

 دظتلا كمت اما زم ةتئافملا رك

 اكيلنل نع ماد ام ءرملاو
 اهبحاص بلق ىف تّلعُف ةراظن َى

 ا 3 1

 هت و 0 أم 00 ير سمول

 : ىصاعملا راثاآ

 كسا ركنا سنت ةديرخ 110 8 ع 7 ربا ه5 00 م89
 7 5 م 1 8ه م مآ 5

 ذلب ىلع أران تمرضا امبرو

 + د كل :
 نكلش 51 5 7

 ىصحلا نم لابجلا نإ

 ٍرَّرشلا ٍرَغْضَتْسُم نم ٍراثلا ْمَظْعُمو

 رطخلا ىلع ٌفوقوم ٍديْغلا نيعأ يف

 رتو الو سوق الب ماَهَسلا لغف

 ريكا ًءاج رورسب ًابَحْرَم ل

 ايندلا ىف .ندبلاو بلقلاب ري ي ةمومذم ةحبيبق ! ةكيس راثآ ىضاعمللو

 ُ ةرخآلاو



 ٌةيصعملاو .بلقلا يف ُهَّللا هفذقَي ٌرون ملعلا نآل ! ملعلا ٌنامرج :اهنمو - ١

 ةشحو اهبراقي هلو اهيزاوي دي هللا نيبو هئيب ىصاعلا اهدجي ةشحو :اهئمو  ؟

 .ةاقعلا

 رق املك ةدحتناو الإ رمأل هجوتي الف هيلع ةزمأ رعت :اهئمو * 

 ءميهبلا ليللا يف سحُي امك اهب سحب ,هبلق يف اهدجي ةملظ :اهنمو - ؛

 فيد :ةاههو» قاع ايلللا ترهطو ند ريش عقداذرإ ةملطلا هيو الكر

 .رئاصبلا لهأ نم دحأ ىلع ىفخت ال

 .امهفعضتو ّبلقلاو ندبلا نهوت :اهنمو - ه

 :نمعلا ةكرت .قشمو:.(ةعاطلا قامرح ة اهو. 5

 ةيصعملاو ءرون هنإف لقعلا دسفتو .ةلذلا ثروت ةيصعملا نأ :اهنمو 7

 ةمعن دبعلا نم تلاز امف ءّرقفلا بلجتو ءمَعِنلا ليزت ةيصعملا نأ :اهنمو -8

 ردا هلع تدب الإ مقنع تلخ الور تكترا نقلب 58

 راه كا تن وردوا ل كا

 : هللا ٍءاطع نبا لاق

 ةزبأ هل تفلخت نك هلاك «ئلاعت هللا ةيصعم ىف هتحصو هتيفاع قفنأ نم

 !ةرم هذه هغدلت : هلوح نم اهلعجو .«براقعو تايح اهب ىرتشاف .رانيد فلأ

 . ؟هلتقت امفأ ! ىرخأ هذه هعسلتو

 مت ىروعلا »8

6١ 



 :ًاضيأ لاقو

 .«قزرلا فقوتل 0 نوكت دقف !ةيصعملاو 4 كايإ»

 :لاق هنأ لك ىبنلا نع الا يضرب دعا ني ليسوع او

 هر - لك «بونذلا تارقحم لكم امنإف !بونذلا تارقحمو مكايإ»

 هب اريجتفلا اه راح يح دو ذا ءاصو هدوم اذ ءاحتقا هقاوب نظن ولو

 .©0ههكلهُت اهبحاص اهب َُلَحْوُي ىتم بونذلا تارقحم نإو ءمهّربخ

 : يركف اشاب هللا دبعل
 نسوسأاف ,ليالا ىجُد يف ٌرغ مان اذإ

 رَمشو يلاوَعلاو يلاعملل كك

 ارياق تمد انف تمر ايم ىبلإ: عرابشو

 ردي ّمجنلا ريب د مل إو هيلع

 بصت : نإ كنإف 0006 0 "ا

 هدي تلا را اعيان بحت

 هضراو كّسفن يقدصلا َلاقُم ُدوعو
 رسل لوق حلا نك ةكربت الو ند

 انهالت دابعلا تال هد ظنا

 ييجي ىورفلا اذه نادع نيناج

 5 ذل 1 © سا

 . ؟كلاح ام :هل ليقف ء2"”مونلا يف هيوم دعب بول وبأ يؤر

 ب منج را طتتناع جابو هجلزؤ شاول باجر مقا إبل 18 تقلا اناا زر كون اره[

 5 (ةلئندسم]) ىءش

 :هريغو يليهسلا ركذ :(77/17) :«ةياهنلاو ةيادبلا» هخيرات يف ريثك نبا ظفاحلا لاق (؟)
 - ةعقو دعب ءبهل يبأ ةافو نم ةنس دعب كلذ ناكو ءسابعلا هوخخأ وه هل يئارلا نأ

 ١١  4ماعإلا ما ل 7

 ها



 4 .؟ 8 ؟
 نيب نم صماف «.نينثا ةليل لك ىنع ففخ هنا الإ ؛رانلا ىف :لاق

 يا 00 45 [؟: ع 1 0 00 1
 «ةييوث) ىقاتعإب كلذ نإو .ةعبصأ سارب راشاو لذه ردقب عام نيتاه ىعص ا

 هل اهعاضرإبو للك دمحم ةدالوب ينترشب امدنع

 رانلا يف ّيِزو .همذب نآرقلا لزن يذلا ءرفاكلا بهل وبأ ناك اذإف
 . !؟هلل يبنلا ةّمأ يف دّجوملا ملّسملا لاح امف !هب هدلوم َةليل هحرفب مآ اين 9 م 3

 :لئاقلا رد هلل و

 همَّد ءاج ًارفاك اذه ناك اذإ
>" © * 

 هرمع ناك يذلا ِدِبَعْلاب ُنظلا امف

 ناد ةبيصم لكل ربصا

 ايان رعكلا يعابك دكا
 ا 2 7 5 0 '

 اهب (أ)ىجشت ةييصم كتتا ادإو

 انين هلا قذف امل تركذت
 (تايس اهناسكلا »نإ اهيل تلقو

 0 ىلا ا #”س ا سا 3" 2
 ادلخم ميحجلا يف هآأئني تكسو

 د يبا م

 ادلمحاب رورسلل هلع ففخي

 0 سان ري 3 8 هه 7 ع

 دلحع يع هع لاف ملا

 دمع يف ٌفّشُكت ٌمويلا بونت ٌبول
 ٍدمحُم ّنلاب كَباَضُم ركذاف

1 0 

 امل هنأل :اولاق .نينثالا موي لثم ىف ىلع ففخيل هنإ :سابعلل لاق هنأ هيفو ءردب

 كلذب يزوجف .هتعاس نم اهقتعأ لَو هللادبع نب دمحم هيخأ نبا داليمب «ةَبيوُتَ» هترشب
 ,كلذل

 .كمهتو كنزحت :اهب ىجشت )١(

 م



 ْثوِمْلاو كُرومأ ُتَقاَض اذإ ٌكيلع

 0 ل ا ا

 نإ هلام تاس رص ع
 حال اذإ

 0 0 م رك ا م هب
٠ 

 هناف
 ع رع

 : هيخأ ةآرم ناسنإلا

 نسنأر“ .ندمتف
 نيضتار# .شبمو
 0.4 2 "ب هاا 5 5

 تك

 ا ,لامب تجَجَح ذإ
 ٍِع

 يابو وح

 ةنادا

 : هءاهتناو تاسنإلا ءاذتيا

 2 عرب مكاو 5 رق هجر

 يشمأ ها رو ال داتعم نيلجر ىلع

 هنيد نبا لإ نأ بتإلا أم 4

 سراف ناملَس مالسإلا

 كرمَعَل

 َمفَر دقف

 جوع جود + يامل سولا [بحجوسيوجوب جسق لج بكجات !:ظازإل جدجقيبال ةجنج 47 ده توجمت تحسس ويا ارح دع سبا

 ١١ / مارحءلا : 0 ل 8

6 

 بل ةئاوفل 0 ٍهدْنِع ٌنمَف

 75 2 حن رمد

 اسما

 ٍناَوُهْلا نِم يضْرِع ٍنْوصل
 نس ادتتملا فانك :ةنعار

 يفآر ام لئثم
 يِنافَج اذإ ردا

 0 ع

 هتيار

 الف

 رو 5 هه عا ” ا ها سا س 1

 ريعلا تجح نكلو تججح امف

 7 5 3 2 هرم ترك اون ل ويوم

 روربم هللا تيب جح نم لك ام

 2 7 5 1 مك هى م
 رجشلا نم ىرخا ىلع يشما ترصف

 ٌبَسْنلا ىلع ًالاكتا ىّوْقَتلا كرتت الف
 مها م تا را ا

 بهل ابا بيسحلا كرشلا عضو دقو



 : ةرصبلا ءارعش ضعبل قيقر ءاثر
 000 ماا
 يفوت موي ٍديمحلا دبع نإ

 ةءانساج الو ةيشعتل ىرد انف

3 2” 7 : 
 هيلع ضيفت نا سفنلا تداك

 ١ 3 مادو ىلا 11 ياو ث
 هحانج ريعي نم له اطقلا برسا
 ظ م /2 0 52 :

 ةكارا نصغ ٍفوف نم ينتبواجف
 عام 2 هم 2 9 2

 اهحانج كرعت مل ٍةاطق ياو

 : قكقرلا ءانغلا

 هَلْضَف ضرألا ىلع انقرهأو انبرش

 :مهضعب لاقو

 هةسفنك بيبللا ءربَيملا بتاع ام

66 

 زوزهملاب ناك ام انكر ره

 ظآ0000 8
 و 5 82 2108 5-1 , ©

 دوربو © ٍررو شح ادعغ ذإ

 7 6 م ما 1 1 #ر

 0 رقت رت م هرب ريا م ا.

 د را 3 را - 0 0 2

- 5 

 ويد

 طحت  يياسلا هناريت كادتك

 بيصن ماركلا سأك ْنِم ضرأللو

 حلاصلا ٌسيلجلا هحلصُي ٌءرملاو
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5 

5 ١ 

 مطل
  © 2حسم

 ع١ ١ ١ ةوث

 ؛«كناطلُس ميظعلو .ءكهبَر لالجل يغبني امك ٌدمحلا كل مهللا
 ا / 7 : كَ ,سر1ق م 1
 ةردقو , ميظعلا هبانجب قيلت ة )دمحم أنديس كلوسر ىلع ملساو يلصاو

 يقرا
 5 3 : را 5 ؟؟

 نم ٌلطابلا هيتاي ال يذلا  ىلاعت ِهّللا ٌباَّبِك ثيدحلا َلضفأ ْنِإف ؛دعبو

 ةليسولا وهف : دلك دمحم انديس 6 يْدَهْلا رخو - هفلخ نم الو هيلي نسب

 + راع لاراب قوقلاوب هال الا ةداعملا لاقل "يقودك لو الاون عطفا

 «ناميإلا ءاول هسفن يف لمحيو «مالسإلاب نيدي يذلا ملسملاب ٌقيلي الو
1 
 . مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم انديس هريس اهاح نوكي نا

 5 ةعلاطمل ءىراقلا قوشتيل وص تفملا زجوملا اذهب تع اذهلو

0 

 نأو .هتبحمب انّبولق ّحتفي نأ ُلَأَسَأ هللاو ءرشبلا د و وق انين ك اطيديوكا

 . ب ةعد اجمد انرث اصب 5 ل

 0. 1 د ٍ ٍِ 'ء , ١
 : لوقاف فيرشلا هسسن ركذب اكربتم ؛ ةريسلا عوضوم منتفا اذ انا اهو

 وهف مالسلاو ةالصلا هيلع في رشلا ةيسل أمأ

 , ّيَصْق نب , ٍفانَمِدِبع نب , مشاه نب «بلطملا دبع نب ناو ب 0

 نب .كلام نب ءرهف نب .«بلاغ نب .ّيَوَل نب ءبغك نب مر 7-0 .بالك نب

 نب «رازن نب ءَّرْضُم نب ءساّيلإ ريروك رثا ريب ورع نب ه ةنانك 0 يحل

 . ناطحتقو ليعامسإ دَلَو ص مهلك ترعلاف هناا 0 عٌذَعَم
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 : مالسلاو ةالصلا هيلع فيرشلا هبسن يف درو ام
 ع م

 * لاق هنا للص ىبنلا نع يةنع ىلاعت هللأ ىضر ةريره ىبأ نع

 يذلا نرقلا نم تنك ئتح ءارقن ا ,مدآ ينب نورت خب طا تخو

 . "7«هيف تنك
 : 86 هللا لوسر لاق :لاق هنع ئلاعت هللا يضر عقسألا نب ًةلثاو نعو 4 : 5 5 ا 0 4 ٠

 2 ١ 5 م م و 8

 نم اشيرف ىفطصاو ء ليعامسإ دلو نم ةنانك ىفطصا ىلاعت هللا نإ»

 . '”«مشاه يب نم ينافطصاو . مشاه يب ندور نم ىفطصاو ةنائك

 : يت

 ا را 75 هر "ع

 الو خا هيوبا نم هتدالو يف هكرشي مل : مالسلاو ةالصلا هيلع هنا ملعاو

 م ه1

 . تخا

 :ءاملعلا هيلع عمجأ ام

 هبَسَن زَواجتي مل لي هللا لوسر نأ ىلع ٌءاملعلا َممجأ :ًةيحد نبا لاق
 . َناَنّْذَع فيرشلا

 .ناندع ًءارو

 : ماركلا هدالوأ

 مرو؟ " 0

 : ٌميراف مالسلاو ةالصلا هيلع هئانب امأ
 ١ ُّ 1 98 0 1 مارعلا 2

 . نهنع ىلاعت هللا يصر : ةمطافو . موثلك ماو ةقرَو ءاسسير

 . يراخبلا هأور 1١

 . ملسم هآور )3

 مها/



 ةثالثف مالسلاو ةالصلا هيلع هؤانبأ امأو
 . مهنع ىلاعت هللا يضر :ميهاربإو .هللاذبعو ءمساقلا

 :مساقلا امأ ١-

 هبو «ةمركملا ةكم يف ة ةوبلا لبق مالسلاو ةالصلا هيلع هل ِدَّلَو كرا و

 : ىدف .ىسح شاع 6 ىنكل

 يس ذز اهاودأ

 ٌتكردأو ءهلك وبلا كيلو نق نيقاللا ةكيم تدل و نفقات نيثكأ يميذ

 . مالسإلا

 :ةيقر امأو -"“
2 

 اهَجوّرَتو مدعو ةالصلا هيلع هدلوم نف نيثالثو ثالث ةنس تدلوف
 1 هجورف ءردبب يك يبلاو تيفوتو .هنع ىئلاعت هللا يضر َنافَع نب ُنامثع
 رولا يذب ( ّيَمْسو موثلُك

 :ءارهزلا ةمطاف امأو  ؛4

 ,ةمطاف تيمسو لب يبنلا دلوم نم ةيفراو ىدحإ يش كولون

 .رانلا نع اهَتيرْدو اهمطف دق ىلاعت هللا ا
 اهلو «ةيناثلا ةنسلا يف  هّهْجَو هللا 27 بلاط 0 5

 مرع8

 .افصنو رهشأ 0 558 ةرشع 0 ل رمعلا را

 قر ً / : ' ش 2
 اهبحا و هتانب لضفا ىهو . رهشأ يي و .ةئيسس لو رشعو قىداحإ يلعلو

 :لوقي ناكو .هيلإ

 ع ع ل 7

 ,3270 نضغا اهضغا نمف «ىنم ةعضب ةمطافو»
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 :اهل لاقو

 , 086 ءننسؤملا ءاسن 2557 ينوكت نأ نيض رت اًموأ)

 هلي للا لوسرل نكي ملو ءرهشأ ِةّنسب مالسلاو ةالصلا هيلع هدعب تيْفَون

 ..ةهطاف هتنبا نم هلإ بَقَع

 :هللادبع امأو  ه

 .اهدعب وأ ةوبنلا لبق َدِلُو لَم فلتخاو كسب 0 تام :ليقف

 : ميها ربإ امأو - 5

 .ةرجهلا نم ٍنامث ةنس ةجحلا يذ ىف َدِلْوَر ,ةيطبقلا ةيرام نمف

 : موثلك مأ امأو

 1 اح : لا 2100 2000
 .اهتينك اهمساف .ةينكلا هذه ريغ مسا اهل سيلو «ةمطاف نم رغصا يهف

 نم ثالث ةنس  هنع ئىلاعت هللا يضر  نامثع اهجٌوَرَتو .قثعبلا دعب تدلو
 9 5 5 ١  _ 1را 3

 . نيرونلا يذب بقل اذلو , ةيفر اهتحا ثوم لعب هللا نم ىحوب .ةرجهلا

 (مالعلا حتف» :هباتك يف  ئلاعت هللا همحر  ينادرجلا مامإلا ركذ دقلو
2 1 00 

 ١81/1١١(: نيئمؤملا تاهما هتاحجوزو .مالسلاو ةالصلا هيلع هدالوا -

 عساو لكشب  عيمجلا نع ىلاعت هللا يضر .

 ّتقو ةفيدحلا ةقيرطلا ىلع بيترتلا ٌةَمْدَِخ هلل دمحلاو - يل ناكو

 ,ّتعش نإ هيلإ عجراف .هل يحيجُصت

 . ملسم هآور )1(
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 : ةأرما ٌةرشَع ىدحإ نه ؛ تارهاطلا هجاو ْرَأ

: 
 2-2 ب 1_2

 عفشن 9 نةحدي لخ
 7 ٠ 1 2 م : 3 لا#

 را # 0
 ايل رب -. 08 4 اي و

 هفضل مخرجا

 وت 3 , 0*2 5 . : 4 1 010 ا
 دنع هللا لوسر اهجوزت لف  اهنع ىلاعت هللا يضر - ٍدايوخ انسب يل

 1 6 نى 32 ِء 8 سا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هئسس ناكو . ةئس نوغبرا رمعلا نم اهلو اسيل يلو

25 50006 0 4 5 ١ - 

7 0 0 

 هل بيذكتو هيلع هر سس اًئيش مدعم د ءمالسلاو ةاللصلا ةيلع ناكو

 ع 0 1 . را د عج لل ا
 يهو (ةنع بفهممتجحبيو ةشسن .اهيلإ عجر ادإ ةجيدخب هنع هللا 0 الإ كلذ هب رجعيف

 :هل ةلئاق اهسفنل لي ىبتلا تبطخ يتلا

 5 5 ٍ 3 5 ا 5 8 # اس عه

 ؟ يب . كثيدح قدصو .كتناماو ,كتبارقل كيف تبغر دق ينإ | هع نبا اي

 5 ه رع 00 ب ) 1 8

 اهسفنل تراتخاو ؛؟تباف .اهموق رابك نم لاجرلا يفد ريثكلا اهيطخت كقو

 ع لم 1 »2

 . بلاط ايا 1 هجاوز ىف مالسلاو ةالصلا هياع و ناكو

 . باتكلا اذه نم [ال] ةحفص «اياصولاو بطخلا»و عوصوم عجار

 0 | م 7 مد ل اق ع2 1

 نم ادحا بح الو ءاهيلع جورتي ملف ,هبأبش ةرهز اهعم ىضف دقو

 .اهل هس لدم عقلا

 - ع هوو 7 يارب ما 7 م

 .اهفراعمو اهءاقدصا مركيو ءاهركذُي هرْممُم لوط لظو

 هركذ ةرثكل اهنم ةرْيْغْلا ةديدش ءاهنع هللا يضر ةشئاع ةدّيسلا تناكو

 .اهل



 :ةحيدخ لضف

 ا 1 ل ا

 - 0 قدمو * و“ 9 8 2 07

 .تاوامس عبس قرف نم ءاهبر نم مالسلاب ليربج اهيتاي

 1 7 0000 نا
 ةالصلا هيلع هللا لوسر ناسل ىلع هلالج لج هللااهرشب دقو

 0 الو هيف ("9ِبْحَص ال (١١)بّصق نم ةنجلا يف تيبب ,مالسلاو

 اهئاّسن ريخو ءَناَرْمِع تنب ْميِرَم اهئاَسِن «9ريخو :ناخيشلا ىَوَرو

 7 سل م ماع هسا أ

 مركاف ءاهنع هللا ىضر ةشئاع تيب ىف زوجع ةارما لكَ يبنلا تراز
1 8 7 2 0 : 
 .اهب ةوافحلا ىف غلابو هيلع اهسلجاف .هًءادر اهل طسبو .اهاوثم

 2 6 1 85 م : م - هس 5 1 5

 : هلو اهربخاف ؟اهل هماركإ ببس ملعتل ءاهنع ةشئاع هتلاس تفرصنا املف
 م ل رك 60 ع

 .ةجيدحخخ روزت تناك اهنا

 (ةنس نيتسو سمخ ةنبا يهو .نينس ثالثب ةرجهلا لبق ةكمب تتامو
 0 - 08 ص ه5 00 . 7 كك 9 0

 .ةنس نيرشعو اسمخ ديو يبنلا عم اهماقم ةذم ناكو

 :ةدوس امأود ١"

 يم ف سا سل سس ى# : 1 0-7 0

 لي يبلا اهجوّرت ءاميدق َتمْلَسا ءاهنع ئلاعت هللا يضر ةعمز تنب يه

 7 6 ر”ا6 ب 5 هاى . . ّء

 نيقيرعلا نينمؤملا نم وهو اهجوز تام .ءورمع نب ٍناركسلا ةلمرا يهو

 .فوجملا ؤلؤللا :بصقلا )١9(

 .بعتلا :بصتنلا 2

 .اهل ةبسنلاب نمز لك ءاسن يأ 6
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 رمعلا نم ةَدْوَس تغلب دقو .ةّشبحلا ىلإ ةرجهلا فرش لانو .ناميإلا يف
 2 رووا *

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هنم انس ريكأ ىهف . نيسمخلاو ةسماخملا

 هء م 5 2-50 رى 50 هس 5 < م* 5

 : *ء ' 2 كي 9
 براملاو .ةيسفنلا ضارغالا نع ديعبلا ,جاوزلا اذه نم ,نيمالا ليلا نم

 . ةيوهشلا

 :ةشئاعامأو 29

 ةكمب 86: يبلا اهبطخف ءامهنع هللا يضر قيّدَصلا رْكَب يبأ تنب يه

 : نودع تس ايمو ( نيس ثالثب ةرجهلا لبقو ةةوبتلا نم ب هع ةيس

 تناكو هيلإ يَ - هئاسن حا تناكو ٌنينِس عسي اهيأو ةنئيدملاب اهب ا

 . هيلع اهعبات اعيش تيوه اذإ

 اهنع تامو «نينس مسي مالسلاو ةالصلا هيلع هعم اهماقم ةدم تناكو

 .اهريغ اركب جوزتي ملو .ةنس ةرشع ينامث اهلو

 6 هلا كسر: نع قيدحلا ةريثك :ةخييصف : ةملاع:( ةهيقف تناكو
 07 هارعر و 0

 . طق تدلو أمو عةلئبس نيتسو تس ةئبأ ىهو ةئيدملاب تنام

 0 8 1 2 1 ل

 .ريبزلا نب هللا دبع اهتحا نساب .هللادع ماب : ىنكت تناكو

 :ةصفح ايمأو . ؟

 هدر م 2 مو | 1 5 4 7 ١

 ءرذب ديهش ةلمرا يهو  امهنع ىلاعت هللا يضر د سجل اثاشد يهو

 0 5 3 م 1 5 : 100 1

 اهجوُرت .,ترخاهو تَمْلّسأ دقف  هنغ ىلاعت هللا يضهر  ةفاذح نب سيئا

 .ةرجهلا نم ثالث ةنس ىف لي هللا لوسر

 هريمع نق ةيسمكلاو ةيافلا غلب دق مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاو

 !ةصفخ ٌمِجار : يخولا هيلع َلَّزَن ءاهعجار مث ةدحاو ةقيلطت اهقلطو .كرابملا

 .ةنجلا يف كتجوز اهنإو ٌةَماَوَق ةماَّوَص اهنإف
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 ةقم :ناتعش نزف تتانمو «نيفاتلاو :ةثياطجملا نه ةفافح اهتعئور
 ِء و 7 ِء

 . ةنس نيتس ةنبا يهو «نيعبراو سمخ

 :ةملس مأ امأو 6

 هوعاه م و : عر

 1 م 0# م , 0 : از
 ىه تناكو .دسالادبع نب هللاذدبع همساو .ةملس ىبا تحت خي هللا لوسر

 7 0 3 5 سى ما # راه

 .ةشبحلا ضرا ىلإ رّجاه ْنَم لوا اهجوّزو
 2 ع ع سا 8 هم ل مي اول لاخمم

 اهبطخو .تباف ركب وبا اهبطخيف .ءةرجهلا نم عبرا ةئنس ةملس وبا تامو
 © ماوس 0 ١ "ا مل

 ع8 500 7 م ل 1

 .هجوّرف !هنِلَك هللا لوسر َحَوُز :اهنبال
 9 "م 7 ع هام ى د ى؟

 ل .ةئيس (عةلئس نينامثو عبرا نع تتامو عاسنلا لمجا نم تناكو

 2 م 006م ع .

 نم تناك ذإ ؛ًاديجم ارك ةارملا هذهل ٌمالسإلا خيراتلا ظفح دقو
, 0 2 
 .(دحا» ىف نيدهاجملا فوفص ًَءارو تالماعلا تانمؤملا تاريهش

 مسلم و ىلا مج كه 6 طع م 5 سا
 ةمع نبا هللادذبع اهجوزو , يارلا يف دادسو ,لقعلا يف ةفاصح اهلو

 "ع

 .ةعاضرلا نم هوحاو بلك يبنلا

 , 0 : 7 7 نا 0 5-6 : ٍ

 ينإو ( ةئسم ينإ :تلاقو هيلإ ترذتعا لاهبطخي لَو يبنلا لسرا املو ا

 . ةريغلا ةديدش ىنإو « ماتيا ما

 ع 6 . ع 5 1 2
 نأ هللا وعداو . ىلإ مهمضا ماتيالا : هلوقب مالسلاو ةالصلا هيلع اهباجاف

 0 0 و
 , نسلاب اَبْعَي ملو .ةريغلا كنع بهذي

 6# م ه 9 4 1

 تناكف .ةلمر اهمساو  امهنع ىلاعت هللا ىضر  نايفس ىبا تنب ىه
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 مث «ةيناثلا ةرجهلا ٍةشبحلا ضرأ ىلإ اهب رجاهو «ءشحج نب هللا ديبع تحت

 ظ . !كانه تامو «مالسإلا نع دتراو رصنت

 يشاجنلا ىلإ لَك هللا لوسر ثعبف .مالسإلا ىلع ةبيبح 1 تتسثو

 ْتنامو .هيلإ اهثعبو رانيد ةئامعبرأ هنع اهقَدصَأو هايإ اهجّوَرَف «هيلع اهّبطخيل
 قمار عبرا ةنس ةنيدملاب

 :بئيز امأو

 : هل يبل ٍةّمَع ةنبا يه ءاهنع ئلاعت هللا يضر شخ تْنِب يه
 نب َدْيَز اهجَوَر هلي هللا لوسر ناك دقف ؛ءبلطملادبع ُتنب ا اهمأو

 هيلع لاق .هنم اهَنَدِع ْتْضَقنا املف ءاهقُلَط مث َةَدُم هدنع َتدَكمف ,ةثراح
 :ديزل مال..لاو ةالصلا

 .«اهل ينركذاف بهذا»

 تعب :تلقف بابلا ىلإ يرهظ تلعجف اهيلإ تْبَهَنَف :لاق

 ىلر فاز نكي انين تدخلا ثدكا انه تناقنا ل كدب فكك هللا لوبي
 ارظواَبنَم دير ضئاملف) : ىلاعت هللا لزناف ءاهل دجسم ىلإ َتَماقف . لجو ع
 ا م

 « اهكتتحوز ا
 , 5 : 1 ه2 66 تاز 1 5 1
 جاوزا ىلع رختفت تناكو .دذإ ريغب اهيلع لحخدف دمع هللا لوسر ًءاحف

 رقت هلي يبنلا

 ش 00 4 2 1
 .«تاومس عبس قوق نم هللا ئىتقرو .«نكؤابا نكجوز»

 . ةرحهلا نم نسمح ةنس ع هل اهجيوزت تاكو

 1 هم

 ,#و/ :تارحألا 1١١(
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 8 2 م ِ طا ربا

 ءنيدلا يف اهنم ًاريخ ةأرما نكت مل :اهنأاش يف ٌةَفِئاع تلاقو
 # م م * # رايد يم ىم؟ 7 ّّ 0 نا. ىلا 2*

 الاذتبا دشأو .ةقدص مظعاو .مجرلل لصواو ءاثيدح قدصاو هلل ىفتاو

 . هللا ىلإ اهبْرَقُيو هب قّدَصتت يذلا .لمعلا يف اهيفنل
 7 1 8 7 وأ ' 5
 نيب مالسإلا ىَواَس ثيح «سانلا دنع ريبكلا هناش .جاوزلا اذهل ناك دقو

 ءاهب زتعت برعلا تناك ىتلا ,ةيسنجلا قراوُفلا كلت ىلع ىضقو «دبعلاو ٌرخلا
, 0 1 207 3 

 0 رك َء .

 ىلإ اهيف نيقراغ برعلا ناك يتلا «ينبتلا» ةعدب ىلع  اضيا - ىضقو

 . مهناقذأ
 قنصل 1 ' ل . .

 هّيطعُيَف ؟هيلص نم سبل دل قِصْلُي نأ ناسنإلل ْىَرَن اي حصي فيكن
 نم هيو حجوزتي هل 0 الو دالوألا يقابك ثاريملا يف همنا قوقح

 .! ؟هلعب

 :بسئيز امأو 4

 ةيدلعف "قع كاك ققف ع اهنغ هلا ىف ةلذايلا اةيرخ هن قف

 ةنس كلي هللا لوُسر اهجوزتف «رذب» 0 اهنع لبق «بلطملادبع نب ثراحلا

 . ةثالث 0 ريس لإ ثيلت ملو ءثالن

 1 ه < و عود

 تخا يهو «عيقبلاب تنفدو .مالسلاو ةالصلا هيلع ِهتايح يف تيفوتو
 ' ١ ١ 1 ل

 .اهمال ةنوميم

 نب ٍدلاخ ةلاخخ ىهو  اهنع ئىلاعت هللا يضر  ةيلالهلا ثراحلا تنب يه

7 7 56 

 .مالسلاو ةالصلا هيلع اهجوزت امليح .اهرمع نم نيتسلا تغلب لقو

 ,. طقف نيماع هدنع تّنكمو



 ًارمتعُم ناك امل ف هللا ٌلوسر اهَجّوَرَن . مهر يبأ دنع ُلْبَق تناك دقف
 ؛ هلك يبلا اهحكلان ,سابعلا ىلإ اهَرْنأ َتْلَعَج «ربيخ ةوّرغ دعب 1 ا

 . ًالالح ©" ”فرسب اهب ب مجر املف 0 مرخم وجو

 هتبظحي 53 كلذو .ِةككك يبنلل اهسفن َتَبْعَو اهنإ :لاقيو :قخسإ نبا لاق

 ْنَمو ريعَبْلا» :تلاقف ءاهريعب ىلع يهو اهيلإ تهتنا مالسلاو ةالصلا هيلع

 . هلوسرو هلل هيلع

2 

 لخدو سايع نبأ اهيلع ىلصو ( نيسمختو ىدحإ ةحس فرسب اا وذو

 :ةيريوجح 0 ١

 ع مفاسم هل يكل  اهنع ىلاعت هللا يضر ا ال[ 533

 قلما 01
 0 ا ,نيملسملاو .مالسإلا ءادعأ دش نم اله اهحوز نأكو

 هلع لوسرا 0

7 , 

 ةوزغ ىف ء«يراصنالا سيف ني كينان مهس يف تعفو لق تناكو

 مث ءاهسفن ىلع هتشتاكف . سمح ةئس يف قلطصملا ينب ةوع يهو « عيسيرملا

 2 1 ما ؟ 4

 ناكو 3 ثراحلا تسند ةيريوج انا ! هللا لوسر اب : تلاَقف 00 هلا لوسر بتدءاحج

 07 ٍِ اد ى م 0 1 ع

 , يسفن تبتاك ينإو «تباث مهس يف تعقوو !كيلع ىفخعي ال ام ير أ نم
 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاف . يتباتك يف ة كلل: تمد

 ١١( حيحص ريغ لطاب مارحإإلا تفنو دقعلاف .مالسلاو ةالصلا ه4 ماع أ دع ريض وسو“ هله .

 : الالح رثكأو لقأ : ليقو ؛لايمأ ةرشع ىلع ةكم نم عصضوم :ءارلا ريكي :هفرس (؟)

 , مأرحا مالا نم كلاحيتم يأ
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 .«؟ٌريخ وه ام كل لهف»

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ؟هللا لوسر ايوه امو :تلاق

 .«ِكَجوْرَتُأو ءِكَبباَتك ِكْنَع يدؤأ»

 ةيريوُج جْوَرَت دق لَك هللا لوسر نأ سانلا َمُماستف .ُتْلعف دق :تلاق

 مودم اور: نيل نق وودبا ىذا اواجرأل

 . !اهنم مْوَق ىلع ًةكرب ّمظعأ ًةأرما انيأر امف :ةشئاع ْتَلاق

 5 ءمركلاو وفعلا اذهو ءمسلا اذه قملا نت يار امر

 انهتع ناعتدللا يفرم ورح فياكو دل وكر وبلا ارتفاع

 .اهمْوَق ىلع ٍةأرما

 :ةيفص امأو 5

 هيلع نوراه طبس نم يهف  اهنع ئلاعت هللا يضر - يبح ُتنب يه
 . مالسلا

 .ربيخ موي َلِيُق «قيقحلا يبأ نب ةنانك تحت تناك

 هءاج «َيِبّسلا عمجو ربح مالسلاو ةالصلا هيلع حتتفا امل :سنأ لاق
 .ةيراج يطأ !هللا لوسر اي :لاقف يبْلَكلا ٌةّيْحد

 . يبيح تنب ةيفص ةيحد ذخأف .ةيراج ذخف بهذا :لاقف

 ةديس ةيفص ةيحد َتيطعأ !هلل لوسر اي :لاقف ِهْلَك يبنلا ىلإ لجر َءاجف

 .كل الإ ٌحلصت ام ءريِضْنلاو ةظيرُ

 ةيراج لحن :لاق لك يبنلا اهيلإ رظن املف ءاهب ًءاجف ءاهب هوُمْدا :لاق

 . لي اهجوزتو .اهقتْعأو :«نيسلا رم

 ىنح ءاهب فظلتو ءاهمّرُكأو ةيِفَص ىلإ هل لوسرلا ّنسحأ دفلو
 . اهتريِشَعو اهلهأ ىلع هلّضْفُت ثحبصأ

004 



 قاسللاو علا نيب .اهجاوز لبق مالسلاو ةالصلا هيلع أه ريح لقو

 .!اهب ةنأر وأ نيبو يلع

 ميدقلا اهبخ 5 اني مفر ااو ءاهمالسإ ةدلعاو ذل يما هللا تراتمحتاف

 .اهتريِشَعو اهمْوَق تكرتو ,مالسإلل
 0 7 2 " 0 ّ؟ 1 59 رت لا
 اهكردي ال ةيلاع ةمكح هعم لمحي .ٌةارملا هدهب لكك لوسرلا جاوزو

 ايلف قنا انآ خوف آلإ

 . عيقبلاب تنفُدو ًةيواعُم َنَمَز يف َنيسمخت ةنس َناضفر يف تتامو

 ةويسلا لهأ نيب , كلذ يف فاللخ ال نهب لخد ياللا دفا ءالؤهف

 .ملعلاو

 : ةسهبش 2و

 «ةيمالسإلا ةراضحلا نع ةديعبلا ,ةضيرملا سوفنلا نفعل ترمك دق
 رومال ِتاجْورلا ّنِم رثكا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ .لهجلا ىمعب ةباصملا ع 5 1 ه ع 007

 . !ةيناسقن تاياغو ءةيناوهش

 ذدنف ءادعأ :تيبيبلصلا مهداَيْسأ نم هينا هله تةءاح ؛ معن

 مهبل يف ُكشلا اوعقوُيو . مهنيذ نع نيملسملا اوُللَضُيل 4 نيدلاو

 8 سار ِ 2 ا 1
 تحوارت « مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ .اعيمج نسانلا ملع دقت : لوقا

 علا قه يترشح هةنيرشلا هناغ

 :.يسلوألا ةزيسفلا ت١
 #ى رم 7 '/ 5 7

 هذهو عءةلس نيرشعو أاسمخ رمعلا نم غلب نا ا ةلوفطلا ومس نم

. 
 .ناسنإلا ىلع ٌرمي ام رطخخأ نم يه ةرمفلا
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5 0 5 7 1 1 0 

 نارفنع ع هتايح نم ىلوالا ةرتفلا هله مالسلاو ةالصلا هيلع ىصضف لقو

 رم رم رم د و 1

 . ةسادقو .ةهازنو .فرشو .فافعو ءرهطب : ةبوزعلا ماياو .بابشلا

 اقنع اننا دي فوقلا قير نال ا . سانلا دنا عطتسي ملو
 امك دالاو ةثداح وأ .َةَلَذ هيلع اوعي وأ ها هل اوركذي ةوفَه هيلع

 نم ايد دا 4 ةقنازك نم 0 ءنسلا اذه يف بابشلا نم هريغ نع ذوي

 .هرذه

 هبادآ ىف ًارهاط هكولس ىف ًامشتحم .مالسلاو ةالصلا هيلع ناك لب

 . هرصع ,لهأ َنيب ٍةردانلا

 يف ٠ ا ل لا 1 ب ص

 8ع ٍء 2 ل مه

 :ةيناثلا ةرتفلا ١"
 و 0 هدعآ

 يتلا ءنيرشعلاو ةسماخللا دعب ءرمعلا نم ةيناثلا ةرتفلا هيلع ْتَنَأ مل
 , م ش١ 0 ا ف
 .نيعبرا اهرمع ناك يتلا اهنع هللا يضر  ةجيدخب اهيف جوزت

 نيِجْوّرلا َنيب ةّبحملاو ةفلإلا تأ ف 2ةلس نيرشعو أتم اهعم ٌبكمو

 ليف راب حيد :تدععلاب ,رمعلا نم َنيسمخو ىدحإ ةنس لخد ىتح !نيمؤرلا
 9 0 مى ؟

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هسفن ىف ةيساق ةملص اهتافول ناكو ,ىلعالا

 0 5 1 - ها ماع“ 2

 يف ةنعاطلا ةارملا يهو  اهنع هللا يضر - نينمؤملا ما ةدوسب خور مل

 َّس را يد ِ 6 57 08 9

 00 8 ّع : م يد سام 2 7

 لخدو . نيسمخو اعبرا رمعلا سس ىضمأ لدقف . تاوئس ثالث اهعم ثكم

 .ةدجاولا ةجْوّزلا ىلع ارصتقُم هيلع وه ام ىلع وهو .ةخوخيشلا ّنِس يف

5 



 ءِقاَسو مَدَق ىلع بورحلا تماقو ةّرجهْلا نم ةيناثلا ةنسلا تأخد اًملف
 ١ مه ريغ و ةيمادملا نب لاعملا ؛ حلا ِو

 0 ّع 0

 ةرهاصملا هذهب .فلاتيل «جاوزالا دادعتب مالسلاو ةالصصلا هيلع عرشف

 5 را ّء ل رك ع 7 1

 يف مهؤابآو مهجاوزا دهشتسا نمم .لمارالاو ماتيالا هيلإ مضي٠ «لئابقلا
 .انو رحلا ىللت

 8 1 7 5 ١
 ” ج) «ماكحالا تايأ ريسفت» :هباتك يف ينوباصلا ذاتسالا بتك دقو

 : هِي لوسرلا تاجوز دّدَعَت ةمكخ» :ناونع تحت ١8( ص

 8 يامال 50 سم ُُه .

 نا اننكميو .ةبعشتمو ةريثك د لوسرلا تاحوز ددعت») نم ةمكحلا نإ

 : يلي اميف اهامحت

 يمال كحل: لوأأ وي

 .ةيمرروسلا ةيكملا“ اناث و

 .ةيعامتجالا ةمكحلا :اثلاث

 ةسلارولا وكدا اهناووم

 1 ع 2 50 700 0 2 1

 ىلإ اوعجري نا ًءارقلا لاحا مث 5 حصوو نيبو تنطأو فبهساف

 : ةيلاتلا رداضملا

 . رسع عبارلا ءزجلا «يبطرقلا»

 .نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا «يسولآلا»
 .ء . ىبرعلا نبال «نآرقلا ماكحاو 5 .
 . فاوصلا ذاتسالل «لوسرلا ىبنلا تاجوزو ةلاسر

 .اريخ هتاجوزو يبنلا نع هللا هازجف

 او



 : ةعب رأ مالسلاو ةالصلا هيلع هيرارس
 اهادهأ ,مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نبا يعاربا 1 .ةيطبقلا ا : ىلوالا 5

 هللا يضر ٌرمُع ةفالخ يف تنامو ؛ةيردنكسإلا ٌبحاص سقوفملا هل

 . عيقبلاب تنفدو  امهنع ىلاعت

 تنفُدو مالسلاو ةالصلا هيلع هتافو َلْبق ٌتنامو .ةيظرقلا ةناحْيَر :ةيناثلا  ؟
 عقلا

 .شخج ُتنب ٌبنيز مالسلاو ةالصلا هيلع هل اهتَبَعَو يتلا :ةثلاثلا - *
 . يِبَّسلا ضعب يف اهباَصأ :ةعبارلا - 5

 : رشع دحأ دلي هللا لوسر مامعأ

 .ريب ْرلاو , مثقو 7-0 هيو بلطملادبع دالوأ ربكأ وهو .ثراحلا

 .رارضو .لّجَحو ,ةبعكلادبعو .بهل وبأو .بلاط وبأو .سابعلاو .ةزمحو

 .''”قاديغلاو

 : لهو تدفق مالسلاو ةالصلا هيلع هتامع امأو
 ' ع كك 7 , 1 7 م

 .(”ىوراو .ةربو ءءاضيبلا ميكح مأو .ةميماو .ةكّتاعو .ةيفص

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلئامش نم
 شد ارب رب 0 0 1 2 '

 الو .هتروع بلطي الو ىةبيعي الو ىادحا مذي "ل : هلل هللا لوسر ناك

 .هّباوث اًجر اميف الإ ملكتي

 هك هللا لوسر عيضر هنا +: انف مهرغصأ ةزمح ناكو .سابعلاو ةزمح :مهنم ملسأ )١(

 ةيللوملا قيمز دعب هرم ا ياي ناك يحل وقرر ا يزل وادع مرا قداح ع
 .(77/1) «تاغللاو ءامسألا بيذهت» نينس ثالثب لي هللا لوسر نم ائس ٌربكأ ناكو

 . ماوعلا نب ريبزلا مأ يهو ءاعامجإ» ةيفص هتمع تملسأ (؟)

“١ 



 اذإ ناكو ”اهردع يف ٍءارذعلا نم ًءايَح دشأ : لي هللا لوسر َناك
 ,ههجو ئف فرع اعيش 7 6 رسم

 .هيّديب "”ئبتخحا سلجملاب سْلَج اذإ : لي هللا لوس ناك

 : 8 نر اذاو همتاخ عزم َءالخلا لخد اذإ : هي هللا لوسمر ناك

 ظ .ءانإلا جراخ

 هللا لوسر ناك
 . ا س شال“ 2 : 1

 لسعلاو ًءاولحلا 0 .هروما ىف َنمَيتلا بنصر | هيأ

 .بطرلا ع يال َءاْمَم 3 م 4« عام اءوْلاو

 . ىنعي ال امعو مالكلا لوضف نع هناسل نزخي :ِلكي هللا لوسر ناك
 ده فندقا فق قل ةقينب» نف انتقاما هداك هللا وهو ناك

 يملا 005

 لبقيو ع ئضرملا دوعيو ,عارذلاو كابّدلا هيجمعي : كي هللا لوسر ناك

 ظفر ةيم مُهَفَت ءانالل ةملكلا 000 لاهياع ؛ىفاكيو ةيدهلا

 .ًادصَقَم ةضف نم غيِص اننناك :: احيلف ضين | هلو هللا كرس ناك
 نتا 5

 بدها قَقْدَحْلا ريما .ةرمحب ةنول اير : ةِكَع هللا لوسر ناك
 سه ©

 :نافشالا

 نيل افلح مهتسحأو : ساسلا+ رق : هيلي هللا لوسر ناك

 .ريصقلاب الو :«نئابلا ليوطلاب
1 57 1 7 

 .ٌولّوللا هقرع نأك .ِنوللا رهزا : لَك هللا لوسر ناك

 مج رن ووو تصبو ب1 1ر7 فب بج هيج نانا جل سن طنب 3سم تبلل اان 771

  ( 1١١تسلا :ردخلا و ا قدا *عإ رثتعلا 5

  5.رادحلا ىلإ دانتسالا ماقم موقي ءايتحالاو . هيذيب هيقاسو هرهظ عمج اذإ لجرلا ىبتحا

 ا"



 ٠ ما را . 1 ازا ل 0

 .هايانث

: 00 0 9 
 مملا عيلض ,ٍنيمدقلاو .نيديلاو ٍسارلا محص : ِهبِللَع هللا لوسر ناك .

  0لي ا و 4 + ميا اك و م ه ا 7

 .ردبلا ةليل رمقلا ٌؤلالت ههجو الالتب ءامخفم امخف : هِي هللا لوسر ناك

  , 2ع 7

 لهس .ةيحللا ثك «.بجاوحلا جزا ش نيبجلا عساو : هلكَي هللا لوسر ناك

 نيدخلا .

  00 93ىهر 5 3 3 م
 .هعمس نم لك همهفي ءالصف امالك همالك : ِِِلَك هللا لوسر ناك

 .اريدتسم ءرمقلاو سمشلا لثم ههجو : لك هللا لوسر ناك
  7.ء ' '

 هيلإ رهتلا بحاو .ةرضخلا هيلإ ٍباولالا حا : هلع هللا لوسر ناك

 ةوجعلا .

 .درابلا ٌولحلا هيلإ بارشلا ٌبحأ : لَك هللا لوسر ناك  2أ رت ا ا 7
  1نت

 سيحلا .

 : 'ء 7 ع0
 محللا بحاو  خيطبلاو بطرلا هيلإ ةهكافلا بحا : ع هللا لوسر ناك

 فيكلا هيلإ .

 , ١  5 1م ع

, 0 58 ١ 
 ىلع مث .ةينئيع ىلع اهعضو ةرمثلا ةروكاس يبي ادإ : ةِكَع هللا لوسر ناك

 ٍ  5ما عا اا امو , 0
 هلع نوكي نم هيطعب مث (هرخآ انراف ىهلوا انتيرا امك مهللا» :لاقو ( هيّتهش

 نايبصلا نم .

 ا



 : مالسلاو ةالصلا هيلع هوفع رهاظم نم
 ا 0 3 ١ 0 0 5 ؟

 لبق اليخ 2و هللا لوسر ثعب :لاق هنع هللا يضر ةريره يبا نع
 #00 ر 8 عين دل 7 / 7 7

 لها ديس . لاثا نب ةمامث هل لاقي ( ةفيلنح ,ىب نم لحرب تءاجف 6. كجم

 :لاقف لي هيلإ جرخف .ءدجسملا يراوس نم ةيراسب هوطبرف .ةماميلا

 :لاتف ؟ةمامث اي كدنع اذام

 .ركاش ىلع معنت معنت نإو ؛ مد اذ لقت لتقَت نإ 1 ليه اب يدنع

 ظ .ثكش ام هنم ظعت لسف .لأملا ديرت تنك نإو

 :لاقف دغلا دعب ناك ىتح .ِهِلي يبنلا هكرتف

 . كل تلق ام :لاق ؟ةمامث اي كدنع ام

 :لاقف ءدغلا نم ناك ىتح يي هللا لوس هكرتف

 , كل تلق ام :لاق ؟«ةمامث اب كدنع اذامو»

 :لاقف ءدغلا نم ناك ىتح كي هللا لوسر هكرتف

' 0# ٍ 0 

 ىلع معتت معلن نإ «كل تلق ام ىدنع : لاّمف :؟ةمامث اب كادنع !اذامو

 هَ 25 5 لال ريق

 «تئش ام هنم طعت لسف .لاملا ديرت تنك نإو ,مد اذ لتقت لتقت نإو ءركاش
 1 ع

 . !ةمامث اوقلطا : تلي هللا لوسر لاقف

 : لاقف دجسملا لخد مث لستغاف ةلحشتولا نم ينارق لخدت يلا يهل

 2 ع ع 3 8

 ام هللاو ! لمحم اي .«هلوسرو هلع أدمحمم ْنأ دهشاو (هللا الإ هلإ | نأ دهشأ»

 2 م 0 3 0 : 4 ١
 بحا كهج و حبصا لدمف . !كهج 2 نم يلإ ضخغبا كح و لم رآلا ىلع ناك

 . !ّيلإ اهلك هوجولا

. 5 

 . !كنيد نم ىلإ ضغبا نيد نم ناك*٠م ىشاو

36 
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 دالبلا بحا كدلب حبصاف .كدلب نم ىلإ صضغبا دلي نم ناك ام .هللاو .ه م 5 2 0 .٠

 . يل اهلك
 .؟ئرت اذامق .. ةرحلا كيرا اناو: ىددخا كلب نإو ٠ 1 9 ١

 5 5 َ 57 ا
 :لئاق هل لاق ةكم مدق املف ىرمتعي نا هرماو .الِلَو يبنلا هرشبف

 8 7 ول 7 7 ع

 هل ! هللاو الو دفع هللا .لوسر - تيلسا ىنكلو الل : لاق ؟توبصا

 ع سا ب . و 1

 . 09ه هللا لوسر نذاي ئتح .ةطنح ةبح ةماميلا نم مكيتاي

 :ةناكر ةصق

 ا 0 ع 2 - 8 مم # 1 7 5

 : هلي هللا لوسر هل لاقف ءةكم باعش ضعب
 ع ريتا ل 3 م

 . ؟«هيلإ كوعدا ام لبقتو ءهللا يقتت الا !ةناكر ايد
 : هلك هللا لوسر لاقف !كتعّبتال ٌقح لوقت يذلا نا مّلعأ ول ينإ :لاق كاتم 1 1 را 1 ع م وع ٍِ ١
 1 "0 ]ع نام 3 ع ٠ سا # لع

 .؟«قح لوقا ام نا ملعتا . كتعرص نإ تيارفا»
 س# يام 9

 .«كعراصا ىتح مقف» : لاق ؛معن :لاق

 هعجضا دو هللا لوسر هب شطب املف .هعراصف هيلإ «ةناكر» ماقف :لاق 1 كيالي 5 . 9 - 58 7 ٠
 سا كا و و را 3 همّ 1

 !هعرصق داعف !دمحم اي دع :لاق مث !ائيش هسفن نم كلمي ال حبصا ىتح
 م <* ريتا سلال 0 ِ '. 1

 .!؟ ىنعرصتا .بجعلل اذه نإ  هللاو دمحم اي :لاقف

 0 5 0 ا
 نإ عةكيرا "تكش نإ كلذ نم بجعاو» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 20 قم وقنا نود اق
 .«يرما تعبتاو هللا تيقتا

 1 © 5 : ع
 . « ينيتاتف ىرت يتلا ةرجشلا هذه كل وعدا» :لاق ؟وه امو :لاق

 ,ةثالثلا هاور )١(

7 



 _ ه م 1 ٠ ع 78 0 2 00

 يدي نيب تفقو ىتح تلبقاف هي اهاعدف !اهعداف :ةناكر لاق

 ىنَب اي :لاقف ءهِموق ىلإ «ةناكر» َبَهَّذَف :لاق .اهناكم ىلإ تعجرف
 :8 رى # * 5 3 م نك ا

 !!طق هنم َرََحْسا تيار ام  هللاوف - ضرالا لهآ مكبحاصب اورجاس !ٍفانَمدْبَع
 57 كا ماك

 17 سم < 5 ِ
 ىلع ةرم لك ؛«تارم ثالث هعراص مالسلاو ةالصلا هيلع هنا :ةياور ىفو

 7 نا : 5 5 2 1 0 3

 ىلإ لدحأ يرهظ عضو أم دمحم اي : لاق ,ةغلاغلا يف ناك املف . منغلا نر ةئام

 0 وا م« < 5 ا 3 ع
 هللا الإ هلإ ال نا دهشا اناو .كنِم ىلإ بضغبا دخا ناك امو .كلبق ضرالا

 000 هيلع لويمنولا درو , هللا 00 كنأو

 ع 0 هه 2 1
 لاطبا» نع ةنسخ تايركذ نم [الا/] ةحفص يف هركذنس يذلاو

 مامإ وهف .مالسلاو ةالصلا هيلع هتلوطُب ٍرْحَب نم ةدحاو ةطقن «نيملسملا
 و مار م ف م رار 2 2 ع

 همالسو هللا تاولصف ؛امركو ةعاجحش .اقلخو ايدا .المعو املع . عيمجلا

 . لفاغ ةركذ نع لفغو ركاذ هركذ املك هيلع

 )1١( :ةياهنلاو ةيادبلا )7/*٠١(.

 /ك



 نيالا لاسطبا
 مكهنعىلادعت للا كر

 قفور(ئل اوس

 : هتخأ نم هفقومو .ةماللسإ بيس

 اسس اكان هاما ورق ساد 550007 0

 هد نم افرح اهتيالملا نافل انفو ودتزا يدعو اقم ولشاو
 .باطخلا تنب ةمطاف ىلإ فلتخمي  هنع هللا يضر - ترألا 7 تاي ناكو

 .نآرقلا اهئرقُي

 : كو يبنلا لتق ديري رمع

 ًاطْمَرو لكي هللا لوسر َنْثَق ديرُي .هَفْيَس ًاحشوتم ًاموي جرخ ٌرمع َّنَأ يور
 نم بيرق مهو ءافّصلا دنع تيب يف اوعمتجا دق مهنأ هل اوٌرَكذف !هباحصأ نم
 اي ةقير نبا ف0 لاننا تالاوبع ذو يتسنولل تاكا اننا نار ونيت نف يهدأ
 ا « شيرق ّرمأ قرف يذلا «.ًءىباصلا اذه ا ديت قرا :لاق ؟رمع

 . !هلتقأف ءاهّتهلآ ٌٍّبَسو ءاّهنيِد ٌباعو ءاهمالحأ
 . ارم اي كّسفن َكَنَّرَع دقل  هللاو  :ميعن هل لاقف

 )١( باجحلا ضرفي نأ لبق اذه ناك .

 اللاب



 و م8 '؟ 0 ١ ]ع

 :لاق ؟يتيب لهآ ّيأو :لاق امفرأ , ميقتف كدب ب لمأ ىلإ ٌمجرت الفأ
 ىلع :ءادهحت» انياتوب اهلشا داو تقفا. 0 ملكات «قلكخاو: يقام نتا

 1 !! امهني ند ىلإ انه رق امه ىاياعف (ةندد

 را

 :اهيمديو هتخأ برصي رمع

 هغمو .«ترالا نب بابحخخ اهدنع ناك .ةمطاف هتخخا ىلإ ادئاع رمع مجرف 31 8 4 َ 1 ا 7 #اه# عملا

 َ ب 1 2 1
 : اهايإ اهب ل ”,هلطو م تلا نم 4/4 تر

00 

 «تيبلا عداخم نم ٍعالخم يف ٌتابخ بيعت رمع نس اوي أملاف

 .ةفحم 1 لاف 5-07

 .اهيلع بابخ ةةءارق بابلا ىلإ اَنَد ّنيح ٌرمع ْمِمَس دقو

 ايش تقيتا اع هل الاف ةتكجس ىذلا اذه: ام وبنغ لاق لغو املت
 0. )ل ريبا# عمي ه3 'آ

 . !هنيد ىلع ادمحم امتعبات امكنا تربخا دقل  هللاو  ىلب :لاق

 1 6 2 .؟ 35
 .اهجور نع هفكتل ةمطاف هتخا هيلإ تماقف !ديز نب ليعس هنتخبب شاطبو

 : : 0 تا

 : اهمالسإب رهجت رجع دا

 م دى ؟ ل 2 يا قت هم#؟ ١
 رمع ىار املف !!كل ادب ام عنصاف هلوسرو هللاب انمأو انملسا دق ؛ معن

 2 ع
 ! عنص ام ىلع مدس مدلا ع يخي م

 ري 6؟ 6 م 8 5 5 .هّ؟ 4

 ام ٌرظنا يك «.نوءرقت متنك يتلا ةفيحصلا هذه ينطغا :هتخال لاقو

 .ًابتاك هرَمُع» ناكو  ؟دمَحُم هب ءاج يذلا اذه
 ا 0 1 ّ

 !ىفاخت ال :لاق ءاهيلع كاشخن انإ :هتمخا هل تلاق كلذ لاق املذ
 1 ع 2 00
 . !اهيلإ اهارق ادإ اهندريل هتهلاب اهل فلحو

4 



 : رمع مالسإ يف عمطت رمع تخأ
 ل 5 ع 6 8

 ىلع سجن كنإ !ىيخا اي :تلاقف .همالسإ يف تعمط كلذ لاق املف

 . . .نورّهطملا الإ هّسمي ال هنإو ,ككّرش

 ع ع 7 2 1 كل
 اهنم ارق املف .اهارقف ىهطو اهيفو . ةفيحصلا هتطعاف . لستغ اف رمع ماقف

 :لاق ارّدَص

 م 3 دم ابك ء ١ 000 نل 7 0 ١

 لاقف هيلإ جّرخ بابخ كلذ ْعِمَس املف !؟هّمَركاو ٌمالكلا اذه َنَسْح ام
 ينإف هوكي هيبن ةوعدب كصحخ دق هللا نوكي نا وجرال ينإ !رمع اي ِهللاو :هل ّ را لم واتا لا ؟ وضعا 2# , 59

 # رب 7

 - 6 كما
 . «(باطخلا 2 وأ .ماشه نب مكحلا يباب مالسإإلا ديأ مهللا»

 ا لسا ناك تاتا لذا قلل يع قاف ارم انيانللا هللاد
1 

 6 و

 .ملساف ةيتأ

 ع 5 0 1

 : كي يبنلا ىلع لخدي رمع

 ءهياحصأو كو هللا لوسر ىلإ دمع مث هحشومف ُهَفْيَس رمت لخَأف

 باحصأ نم ُلَجَر ماق هَّنْوَض اوعِمَس املف .َبابلا مهيلع َبرَضَق
 عجرف !فيّسلاب حشوتم ٌرمعب وه اذإف ؛بابلا لالخ نم رظنف كي هللا لوسر

 باطخلا نب رمُع اذه !هّللا َلوُسر اي :لاقف  ٌعِزَف وهو - هلك هللا لوسر ىلإ
 . !فيّسلاب ًاحشوتم

74 



 : هلل دسأ رمح فقوم

 : 8 ه] 2 ها *؟ 1 ىلا مق َ

 ديري َءاج ناك ْنِإف !هل ْنَذاَف :هللا ٌدَساو هللا لوسر مَع ةزمح لاقف
 . هفيس هانلتق 0 كير ناك نإو مالذي امي

 .هل ْنذيإ : هلكت هللا لوسر لاقف

 ساس # "م لا ع

 مل ىهئادر عمجمب ذخاف , هلع هللا لوسر هيلإ ضهن لخد املف هل نذاف

 :لاّمف ةديدش نع هر لد

 ل 1 ل رح 5
 هللا لزني ىتح ىهتنت نا ىرا ام هللاوف !؟باطخلا نبا اي كب َءاج امو

 * ع

 . ةةعراق كب

 1 م 8

 نم ًءاح امبو هلوسرو هللاب نموال كتعح ! هللا لوسر : : رمع لاقذ

 ١ ىألأ لامع

 م اى# سرب ع م ى؟ ١ 06 1 را 20

 . مّلْسَأ دق رمُع نأ ٍتيبلا ُلْهَأ فرع ةريبكت - 856 هللا لوسر ربك

 : !رمع هجو يف بابلا برضي لهج وبأ
 قا ماع ل . «# مد 7 م مم ى*ع 5 7

 دشا ةكم لهأ يا تركذت ةليللا كلت َتْمَلَّسا امل :رمحت لاق
 ب ع ىم ع مه _ [ر# 0 3 5-7

 9 ىلا 0 ريخحل كيرا ب يصحو : ا . لهج وبا :تلق !؟تملسا دق ىلا هرخخاف هيتآ تح ةقوادع لك هللا لوس ل

 ه ؟ 1 7 ل 2 0 ٍ 1 0 ١

 لهج وبا يلإ جرخف .هباب هيلع تبرض ىتح تحبصا نيح تلبقاف
 1 ماي مج ارهي

 . ؟كب ًَءاج ام ىتخا نباب الهاو ايح.رم :لاقف

 م ماش 0 0 ؟

 !ًءاج امب تقدصو «.هلوسرو هللاب تنما دق ىنا كريخال تكج» :تلق

 . !!هب تئج ام حبقو هللا كَحِْبَق :لاقو ءيهجَو يف ٌبابلا برضف

 مود



 : شيرق نم عمجم يف همالسإ نلعي رمع
 هللا يضر  رمع نبا نع .رّمع نبا ىلوم عفان ينئدحو : قحسإ نبالاق

 رف ممل . "م ىاى*؟

 :هل ليقف ؟ثيدحلل لَقثا شيرق يأ :لاق رمُع مّلّْسا امل :لاق  امهنع
 "8 ع 0 9 78 0

 هرثأ عبتا تودعغو : هللادصع لاق هيلع ادغف .يحمجلا رمعم نب ليمج

 2 م ' ما ع 2 ع ما #8 َ

 تملعا :هل لاقف .هّءاج ىتح  تيارام لك لقعا مالغ اناو - لعفي ام رظناو

 7 ريو ريتا ص ى#ع مك م

 هتعبتاو ءرمع هعبتاو ءهَءاَدِر رجي ماق ئتح هعجار ام هللاوف :ٌرمع نبا لاق
 م قر م ا عا اه ندر 7 َ

 الا ! شيرق رشعم اي : هتوص العاب خرص دجسملا باب ىلع ماق ىتح ءانا
 1 ب 07 7 ربا رو 0 0 9 م

 دق ىنكلو .بذك :هفلخ نم رمع لوقي :لاق ؛ابص دق باطخلا نبا نإ
 ىلا ا مي سام ٍّ 8 55 # # ىلا م ب وم ىو#

 , هللا لوسر أدمحم ناو مشا هل هلإ "ل نأ تدهشو تملسا

 م ' كو د  وهوما تر 7 مي <
 ىلع سمشلا تماق ىتنح هنولتاقيو مهلتاقي حرب امف .هيلإ اوراثو

 . !مهسوُءر

: 4 
 . دوعسم نب هللادبع ةملك

 : هنع ئىلاعت هللا ىضر دوعَسُم نب هللادبع لاق
 م مرو 2: نطل او 5 0 0 ا 6 و هل همر

 يس م ا ى م 0 8 مل ا هع 2 ل 1

 نإو ءارصن تناك هترجصس نإو .احتف ناك رمع مالسإ نإ ,هنع ىلاعت هللا يصر

 ١ «ةمحر تناك هترامإ

 يف يبر تقفاو» 0 لاق :لافق أمهنع هللا يضر رمع نبا ئىور

 : ثالث

 . ميهأربإ ماقم يف ١-

 ١م



 . باجحلا يفو - '؟
 ِ؟

 (ردب ىراسأ يفو - '" ل عاما

 ميِهاربإ ماَقَم نم تلقا ولو : ةمعكلا دنع مهو كي يبن ا لاق هنإف

 65 1 يس #2 ٌلَصُمم هب اَعَم نمأو يو م« :تلزن مم
 نك

 : هلك يبنلل لاق 0 00 يفو
 ا

 : تاحيحللا

1 

 نم نبع وندي نيتيؤملا ءا ١و َكِئاَسي و كيتورأل لف ىتلأ ماخذ

 0 قرنين كلَ ب
 دخا ركب وبا ناخاو)ا عملتي نينلا قاع: راخا هقإفب ةوذن ىراشأ نق

 هذه تلزنف ؛ةمحرلا يف ٌةبغر ءركب يبأ يأرب لكي يبنلا َذَحَأَف .مهكرتو ِءادفلا
 ١ ردن يأر دّبَسَت يتلا ةيآلا

 كر لا و ا لا ا لا ىلعتلالا»

 0 دا هلأ اند ضَرَع

 .«هبلقو رمع ناسل ىلع قحلا لعج هللا نإو :ةياور يفو

 ,ناخيشلا هاهر ١)١(

 .9؟© :ةرقبلا (9

 .ه1 :بارحألا (8)

 . لتقلا ناخثإلا (1(

 ."10/ :لافنألا )26(

 م



 .هيف اولاقف ا 0 سانلاب َلّزَن ام :امهنع هللا يضر رمع ْنبا لاقو

 .رمغ لاق ام وحن ىلع نآرقلا هيف لزن الإ ؛رمع هيف لاقو

 ؛ًارمأ ٌرْشع ةسمخ اهيف هْيأر قفاوُي «نآرقلا لزن يتلا رومالا ٍتغلبف
 هن اتفقت :اكع اقرا ,هنع هللا يضر

 :لاق 5 يبنلا نع .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ءرصق بناج ىلإ ًاضوتت ٌةأرما اذإف .ةنجلا يف ينير مئان انأ انيب»
 ىكبف ؛ًاربدم تيلوف هتريغ تركذف .ٌرمعل :اولاق ؟ٌرصقلا اذه نمل :تلقف

 .©20(؟ هللا لوسر اي راغأ كيلعأ :لاقو رمع

 :لاق لكك يبنلا نع .هنع هللا يضر رماع نب َةبقع نَع

 .«26باطخلا نب رمع ناكل ءّىبن يدعب ناك ول»

 : ىلاعت هللا نم هفوخ

 رهع نعل امل :لاق هنا ءامهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع

 ا 4 7 7 رع م مك . 0 مم
 ىلاعت هللا نإف !نينمؤملا ريما اي رشبا :هل تلقف هيلع تلخد .هنع هللا ىضر
 5 7 كل ى5 2: ف 5-8 :

 9 5 ع 27 .ً .- .٠

 يفو : تلف !؟ سابع نبا اي يلع ينثت ةرامإإلا يفا * هئحع هللأ يصر لاق

 اهو
 ِ 0 7 يع مام رم 5 -

 تلخد انك ءاهنم تجرخ ينا تددول .ةذبب يسمن يذلاو :رمع لاق

 م8 ا 1

 .!ررو الو رجا ال ؛اهيف

 .ناخيشلا هاور )١(

 هللا



 0 1 ١
 > :هسأر ىلع تارشلا هعضو

 2 2 ل 5 5 ل را م 08و

 ةصقح #اكَع هللا لوسر ّقلط اذهل : لاق هنع هللإ ىصر رماع نب ةبقع نع

 م ا 2 1 0 0 5 0 روكا لك

 دعب رمعب هللا انعي ام : لوقي لعجو .ةسار ىلع تبارتلا رم عضو رم اسس

 .!!ذه

 :لاقف لكك هللا لوسر ىلع .ِدْعْلا نم مالسلا هيلع ليربج لّرنف :لاق
 9 م 0 ن7 7 0 , 50 5

 5 ارمعل ةمحر ةصقح عجارت نأ كرماي ىلاعت هللا نإ

 : زوجعلا هذهعت
 مث ءاتيب لخدف رمع بهذف .ةحلط هارف ليللا داوس ىف جرخ هنا يور

 .رخخأ اتيب لحد

: 0 0 5 1 
 !ٍةَدَعَمم ًءايمع زوجعب اذإف ؛تّيِبلا كلذ ىلإ بهذ ةحلط َحْبّصأ املف

 هانا دل ٍِ 0: : 11 :
 ءاذكو اذك ذنم يندهاعتي هنإ * تلاق ؟ كيتاي .لجرلا اذه لاب ام :اهل لاَمَف

 , 2 , رو ك 78

 : !ىذاالا ينع جرخيو ء ينحل صي اهب ينيثأي

 . !عبتت َرَمْع ِتارْثَعأ !ةحْلُط اي كما كتلكَت :ةحلط لاقف ا ةرظا 6# ل تين ووك نو

 :انيادلل هرظن

 ءاهدنع سبتحاف ٍةلبْرَم ىلع .هنع هللا ىضر رمع رم :لاق ن حلا نع
 أ 5 0 1 27

 : لاقف ؛اهب اوذات هباحصا ناكف

 : !ناهيلع نوصل تلا كاي هلهو»

 :اسهيف هلحهز

 رب 5؟ # معا ماه سا #16

 ! كبوت نم نيلا وه أبوت تسبل ول !نينمؤملا ريمأ اي :هتنب هيصمح تلاق
 يا 5 ّظ ا _ 5 5 يع م5 ع ساه

 رثكاو «قْزَرلا ككل لجو زع هللا عسو دقق !كماعط نم يطا وه اماعلط تلكاو

 .ريخلا 0

4 



 ىتلي ناك ان يركذت انما ؟كتيتت» نا كدضاخاب ىإ لن

 لاقو . ..اهاكبأ ىتح اهرَكَّذُي لاز امف !؟شيعلا ةّدِش نم هلك هللا ٌلوسر

 هيهقع لكس ان كانا تفظنتاا ىتلشلاواابأ فلل تلت نر قار نابل

 كلا ايديه اةييمم 101 نعل ءديدشلا

2 

 1 : ء ب

 للا م* 7 هم ءقه* و 7 م 55

 ىلع نهتاوصا ةيلاع .هنرثكتسيو هنلاسي ء شيرق نم ةوسن هدنعو .ِلي ىبنل

 . !هتوص

 0 و 2 ا ل ل ا اج ملا ا
 . كحضب لل هللا لوسرو لخدف .باجحلا نردابت هل ندا املف

 ا م ايلاف ؟ و ل 7 َء و 1

 . ؟ككِحضُي

 كتوص نعْهَس املف  يِدنع نك يناللا ءالؤه نم تبجع» : هلي لاقف

 .!«َباَجِحْلا نردات

 6 ل مال 1س م« 1 م سا م؟ 5

 ع ما مورر

 5 0 ناو دا 0 زل

 . !هللا لوسر َنْبْهَت الو يننبهتا !نهسفنا ِتاَوُدَع يا

 طالب ءإ .- ١ 0 ٠

 . هلع هللا لوسر نم ()لظلاغأو ظفأ تنأ معلا:

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛هباب ريغ ىلع ليضفت لعفأ ةغالبلا ملع ىف اذه :هيبنت )١(

 .ًاثيدح مهالحأو ,ةكيرع مهنيلأو ءابناج سانلا فطلأ :وه لب ؛ظيلغ الو ظفب سيل

 مه



 ما مودم تور اان هيج يع مجهودا ريب دبل اعرق عم ل ينجح راهي لااا جلا يتب مجا هم ما | جدت وحلا هومر دبا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 ٌناطيشلا فليقل ام ( هيب كلمحمم 0 يدذلاوف . باطخلا فا اب ًاهيإ»

 1ْ . "'90كجف َر ريغ 5 كلس لإ ايف ًاكلاس

 ا
 : لماع

 ىلع انلإو رباع حنس ايصنا ممناطخلا نرفع نأ يكح
 فيك نفتح لهأ اي هالات نصت ارئاز هنح اقلا يضر ردع مذك املك" ضتخ
 :ًاعبرأ هوُكْشَت :اولاق هيلإ هْوَكَشَف ؟مُكّلِماع متْدَجَو

 . !راهنلا ئّلاعتي ىتح انيلإ ٌحُرْحُي ال-١

 . ؟اذامؤ :لاق !اهب ظمأ :رمع لاق

 .! لْيكب ًادخأ بيجي ال :اولاق 5

 . ؟اذامو :لاق !ةميظَعو :لاق
 ::اانيلا هيف اخت هل ةوهتكلا :ىقا نيغلو ةاولاقاع

 .؟اذامو :لاق "يلع : ,أاق

 .مابالا نيب , َةَظنْمْلا "9ِظيْعَي :اولاق  ؟

 ةعْمُسِل ةهوّشملا لاّصِخْلا هذه ىلع هّمكاحيل ءهّنيبو مهنيب رمُع عَّمَجف
 ومع مكاحلاو 3 مكحلا سلجم يف مهايإو عمتجا اماف !ةالولا

 نردقي ال تاتيعو نهنإف . نهتشقانم نع بفك : يأ عباطخملا ندا 8 هيإ) : ةدامر يفو 1١

 فيكف ؛كنم افوخ هريغ كلس الإ - قيرط ىأ 2 سف 8 كيقل ام ناطيشلا نأل ؛كيلع

 ٠ ناكيشلا هآاور (؟١

 .هتنذش نم توملا ىلع فرشي نأ وه :ليقو .دهجلاو بركلا دشأ :ظنغلا (9)

 مك



 ال :اولاق ؟صُْمِح َلْهَأ اي هنم َنوُكْشَت ام :هنع هللا يضر رمُع لاقف

 .راهنلا ئلاعتي ئتح انيلإ جرحي

 : هنع هللا يضر ديعس لاق

 ٌنِجْعَأف . مداح يلهأل سيل :هركذ هركأل تنك نإ !نيتمؤملا ٌريمآ اي هللاو

 . مهيلإ ٌجرحتأ م : اضونا مكاو يازبخ زيا قا ريدحي نسخ الحأ مقا 2 ينيجع

 نست لها انة نوكشت انه: ريع لاق

 . لْيلب ًادحأ ُبيِجُي ال :اولاق
 . ؟ديعس اي لوقت ام :رمع لاق

 راهنلا ٌتْلعَج دق ينإ !نينمؤملا ٌريمأ اي َركَذ هزكأل تنك ّنِإ :ديعس لاق
 .هناحبس هلل َليللا تلعجو .مهل

 : ضب ادم نوك اف ومع اقف

 .هيف انيلإ جرحي ال ءرهشلا يف ًاموي هل ْنِإ :اولاق

 .؟ديعس اي لوقت ام :رمع لاق

 باي يل سيلو «يبايث ُلِسْفَي ٌمِداخ يل سيل !نينمؤملا َريمأ اي :لاق
 هراهنلا ردك هرم وهل »رع قا ةاوكلد ا ناو تيت عت جات كايلدلا

 .؟ًاضيأ هنم َنوُكْشَت ام :رمُم لاق

 ..فابألا نو , ةظنفْلا ظني :اولاق

 1 دع ان لول ا رع لان

 ن1 معلا ا بصف ةعدج ىلع لمح مث ههتحل

 لاا



 نأو 0 يىلُمأ يف يأ 0 ام هللاو : هنع هللا يضر لاقف

 . !ةكوشب كيش لع ا ل

 8 م

 كرشم

 »ع ترا . 58 2

 اناو - . لاحلا كلت يف هترصن يد رتو . مويلا كلذ تكد اف : كليعس لاَقف

 كلذب يل ُرِفْغَي ال لجو رع هللا نأ تننظ الإ - ميظعلا لاب نم ل .

 . ةظنْعْلا كلت ينبيصتف أ داب اينلا ىلا

 1 لاقو

 ٍرانيد فلأب هيلإ ثعبف .يتَساَرِف لفي مل يذلا هلل ٌدمحلا :رمُم لاقف

 .!كرئأ ىلع اهب نعتسا

 . !كتمدخ نع انانغأ يذلا هلل ديهحلا : ةتارما تلاقؤ

 ام حرخأ اهيبانبتاب نم نلإ اهقئذل ؟كلذ: نع ريح دقللا ليف ذهل لافن
 .اهيلإ

 :لاق مث ارّرَص اهرَّصف .هب قثي هتيب لها نم الجر اًعدف ؛معن :تلاق يم را 1 2
 مارا 5 1 سا ر# 1 ّع ١

 ىلإ هذهبو «ناللف لا مس ىلإ هدهبو 2 ناالف لا ةلمرا ىلإ ه..اهب قاطنا

 .نالف لآ ئلتبم ىلإ هذهبو ءنالف لآ نيكسم

 م

 ع ِء 2 6 5

 .!هذه ىقفنا :هلهال لاقف 2ةَبيهذ اهنم تيقبف
 ساراس م ” الا َ ِء 0

 َلَعَف ام !ًامداخ انل يرَتْشَت آلأ :ًاموي هتأرما هل تلاقف .ِهِلَمَع ىلإ داع
 3 "ع ل

 : الئاق هنع هللا ىضر اهباجاف ؟لاملا كلذ

0 0 5 [ ١ 

 !هيلإ َنينوكت ام ّجوحا كايتايس .

 : هلدع رهاظم نم

 ا رد  رصم يلاو صاعلا نباورت هالو قف ال 0 يكح

1 

 ىلاعت هللا ىضر قورافلا رمع نينمؤملا دي ىلإ ىطبقلا اكشف ! هطوسب طايقالا

 , ةئيع
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 2 9 م١ هم م ؟ 2
 , هنبأ عم روضحلاب هرمأي .«صاعلا نبورمع ىلإ نينمؤملا ريما بتكف

 قرم نبا فرتعاو مكحلا سلجم يف اوعمتجا املف , يطبقلا اعدو

 . !ببس الو رربم نودب هبرضو ,ئىطبقلا ىلع هيّدَعَتب
 ها ' رانا فان

 ٠" ءةغ 7 م 7 3 00

 .هبرضف هيلع طوّسلاب يطبقلا َلاَهْناَف .«نيمركالا ّنبا ُبرصا»
 8 6-5 ه ؟ و 1

 .!ورمع ةعلص ىلع اهردا :رمع لاقف

 . ينبرض نم تبرض دقل !نينمؤملا ريما اي : يطبقلا لاقف نا و 1 . - 0 1 / 1 يب -
 .!كاَنْعْنُم ام ٌتْلَعَف ول .هللاو :رمع لاقف

 - 30 2 1 ا 0

 : ةدلاخلا هتملك لاقو ورمع ىلإ تفتلا مث ؛هيبا ناطلسب برض امنإ هنإف

 " ؟ اراصاصئاهس الق فك سانلا كر عتسإَوَس ! ورعان ها لا 1 ا ا 0 ا 5-00

1 



 لبقيو ةايحلا حي الحر . هماللسإ لبق - ةنع هللا ىصر ب هرم ناك 3 ا */ ا ْ

 . !ةوقلاو .هاجلاو .لاملا :هل عمتجا دقو ؛اهتاوهشو اهتاذلمب عتمتي ءاهيلع
 و 1 - زف تس رو ريب و م 5 ع 2 رلا

 مهل نيبو © هللا ىلإ سانلا وعدي د هللادبع ند كمجعم هيأ ندا ناك امئيب

 : !صضومغ الو مسالط مالسإلا نيد يف نسلو . هدابع ىقح-او ع ىلاعت هللا وقح

 رم[ ًً # ير#ا و

 5 ةهريمم نود

 : لاش عت شالات

 هر رع ارم امرت و م مدر

 "74 ىنَعَبَتأ ِنَمَوانَأ وريِصب قع وّللأ ىلإ وعذأ يبس .وزهلق »
 ها رار# م عا ع 0 1 3 ع

 .هبلق يف ةيادهلا رون لخذا ءادبع َمركُي نأ هللا دارا اذإو
 , 2 | 1 ب ل 00 2
 لبق هب رعشي أدب ىنح .ناميإلاب هللا مهمركا نيذلا نم ةزمج اند إو

 9 8 جر ٍء

 . سانلل همالسإ نلعب نا

 2 م ا ره م 8 ا

 تيبلا ىلع اهتعشا سمشلا ٍتلسرا ,ةمركملا ةكم مايا نم موي يفو
 م ءءء هلا # 2
 . عيمجلا بولق المي كيببلا اذه اب دإو ( قيتحلا

 )١( :افمسوي ١٠١8.



 : 5 هه 0 0 . 0

 تيبلا اذهل ةصاخ ةرظن  هلوسرو هللاب اوئمآ نيذلا  نينمؤملل نا ريغ

 :مرمارخلا

 نركرشملاف ؟ فتيد فتح ىلع ةناكللا ةئكلاو ةوفوطت نيالا قاكو
 5 ريس 4 مو < , سر“ 3 رق هل

 . ! مهيدياب اهوعنص يتلا مانصالا نم امهريغو .ىزعلاو تاللا نودبعي

 ب ْ 1 رييادهو 1 ٠

 نم مهيلإ هللا لسرا امدعب ءائيش هب نوكرشي الو هللا نودبعي نونمؤملاو
 7: 8 م و 5 هب ءهآل

 ,نيملاعلا بر هللا ٌةدابع ل دابعلا ةدامع نمو ,ناميالا جدل رفكلا نم مهذقنا

 ١ 1 © م

 . مالسإلا لدع ىلإ نايدالا روج نمو

 + 5 6 "لا عم قب ف
 يل ىذالا .لاصيإ يف نوكرشملا ىدامتي رح لك ةيكسيم يلو

 7 م 0 ره 0

 5 5 3 9 5 3 سما م

 لهج وبا ريبكلا ةيغاطلا كلذ .هتباحصو لك هللا لوسرل نيذؤملا دشا

 , ! هللا هنعّل

 7 1 5 ا ل
 , دلع ميركلا لوسرلا ل ىدذالا لاصيإ يف نيكرشملا عم نئمتي ناكف

 يلى # 8 ها 0 0

 .هسوق احشوتم (١)(هصنق» نم هنع هللا يضر ةزمح داع مع تاذ يىفو

 2 7 #- 2 ١ ع 5 د

 اهدازو هللا اهيسرح د ,ةبحكلاب فوطي ىتح هلها ىلإ لصي مل عجر اذإ ناكو

 .!اهتاقلَح عم هِدّْيَص هرعت لدم: فرش

 : تلاقو ٌناعدج نب هللا ٍدبعل ةالوم هنم تبرتقا كانهو

 * رم ما 5 3 5 ل 0 2-1 ا

 كيا نبا يقل ام تيِقل ول !ةرامع اَبأ اي !فانَم ٍدْبَع ىنب اي هالذاو

 .ديصملا :ةكرحم صنقلا )١(

01١ 



 غلبو ناو هاذآف ًاسلاج انهم اه هلو ١(/ 'ماشه 75 مكحلا يبا و ”ليجيم) دي" ا !؟ 5 7

 . لي  (ذمحم» 0 ملو هن فرصا مث ا ا

 : هلي هلا لوسر نع هعافد
 0 را ىلإ صا 3# مس يع ألا 2 5

 يخا نبا لعف اذام :هسفن يف لاقو ءاديدش ابضغ ةزمح بضغ انهو
 ؟اهدعب امو ايندلا هذه يف ام ريخ ىلإ مهوعدي سيل وا ؟اذه لك ىقلي ىتح 3 5 موس سد مم ا ن# 5 عض ريا ف

 ١ 8 '؟ رى م ا

 . !ٌقَحَل يخا نبا َرْما نإ آلا
 رمي م 2 ما ثا م 0 أ

 ٌبحو :ٌتاوهَش اهلك ةيلهاج ٌةايَح اهاضق ىتلا ىلاوخلا همايأ ىف ركفن
 5 , ل 200 0 5 1 5 0

 ٍقداّصلا  هيخخا نبا يف ركفو  هلالج لج  قلاخلا هلإلا نع ضارعإو «سفن
 موده ا لأ 0.

 ه ! ةنيفلاو ةنيفلا نيب هيلع لرتت وعلا ,ةدلاخلا هللا تاملكو ثةملا

 'ء 07 ' 'ء سرب عر * '

 لا لل الا نأ هسفن ىف رمضاف

 هبرضف هسوق فدو 5 , ىلع ماق اذإ ىتح هوحن لبق .موقلا ريب وهو هيأاع

7 0 

 يل ا رنا !هنيد ىلع انأو هيمدل : هيف حاص مث 1 د 00
 يك

 . تعطتسا نإ ىلع يللذ درف

 لك يفا ؛مهسوؤر ىلع تلزن ٍةقِعاصب نوكرشملاو لهَج وبا ا ش 0 1 , 0 5 0 3
 1 م 1 و هلل ةقعوم

 3 إ ؟ هتعامج رثكتو 4 كلمحمم نايك ولعي م

 : اتا لاك

 ا (7 جب نورك 1 ةركص 0 | و و 0 مم هَدَأَو مهه فب هكر أومطلد ودم م

 لي ىلع تازجعملا ى ر امدعب ءرفكلا ىلع رصأ 906 هيلا 7 تاك 250١

 . لهج ابأ : هلك لوسرلا هانك 0

 ىلا فيلا 2(

1١ 



 م6 م ,ل# م 0 س

 نم هلان يذلا . جشلاو برضلا نم ىرقا ؛لهج ىبأل ةمدصلا تناكف

 .ةرمح

 0 7 0 م 7 . 1

 مهميعز نع اعافد .نمؤملا ةزمح نم مقتني نا نيكرشملا ضعب دارأو
:1 
 .!لهج ىبا

 0# ريق 3 00 . 00 .

 هيخأ نبا تببس دقل  هللاو  ىنإف .ةرامع ابآ اوعد : لهج وبا مهل لاف

 ويب '.

 .! هللا ءادعاو ةزمح ند .ةكرعملا هذه تهتنا اذكهو

 هللا رضتب ةنئَمطملا ةنمؤملا سفنلا بناجب ءرْفُكلا ٌةوق ٌتّشالت دقل

 *؟ هو

 نمب فيكف هجصْرُي ًامالك لهج يبأ ْعم ملكتي نأ ُوُرْجَي ْنَم اربكأ هللا

 . هتوق قوف ةوَق ناسنألا نم لعجت ىتلا يه ةيناميإلا ةقيقحلا ْنكلو ! ؟هب رضي

 فَّضْنأ يذلا «ميحرلا بلقلا يف اميإلا ٌرونلا ُهَّنلا لخدأ اذكه
 26 كو . هتيب ىلإ هنع هللا يضر ةزمح عجر مث لك دمحم هلوسر

 عملتو ارم ىلع اهب قطن يتح ُهملك ؟هلاب لغشَي يذلا امو ؟رْكَفُي

 . .نيكرشملا
 :هل:لاقو» غضا لخر:ةروصب ةاتاك»+هلا نسرشزت ًاناظيتت نانتتإللا نكلو

 كل ٌريخ ُتْوَمْلَل !كلابآ َنيِد تكرتو ةىباّصلا اذه َتعبتا .« شيرق ُدّيَس َتْنَ
00000 

 ا ؟ٌتعنص ام لا هيفا ىلع نيزبلا ريحا

 08 77 1 و 9

 د



 .ئلرما ىف ةقداصلا َةنّوَملا نيدلا بحاص دنع نإ ' ا ل يح ف ار 2

 ل 00 ٍ
 .اعشاح ِةْلم هللا مرر تاس و كابي حاحالا نطو

 الف «نمؤملا همع بلق يف ٌفذقي هلعرلا اذه ىنيع يف نوح اني

 47 00 ٠م ..ِءامسلا نم ٌدَدَم هتان نعد 1 الإ هارب ئدذلا 58

 . كمظعأ ام بر كناحبُس !هيفوه رَكُفُي نأ لبق َناميإلا ِهَمَهْلا يذلا . :بملاعلا
 'ةل

 !ميركلا لوسرلا ىلع ةصقلا ىوري هاري هليأ يضر 18 00

 ا 51 1 هكا ا 2
 ةماقإو .هنم جرخملا فرعا الو ءرمأ ىف تعغقو دق ىنإ ! ىخخا نبا اي

 هاد ندر ا
 . ؟ يغ ما دشرا ؟وه أم ردا ال أم ىلع يلثم

 م ارا 1 لا ىف هما راس -

 .! ىنتدحت نا تبغر دقف . . .ائيدح ىنثدحيف

 2 ا 2و و“ 57 ع .

 .هرشبيو هفوخيو ,هركذيو هظعب ٍةِلي هللا لودر لبقاو

 . ىكبيف لَو .قوذصملا قداصلا لوسرلا مالك ةزمح عَّمْسَيَف
 . ١

 .ناميإلا نم يلاوخلا همايا ىلع يكبي ...ىيكبيو

 : همالسإ نلغي ةزمح

 رسل اهنلملا مدفع يو ميكا كارو اعلا كر وتلا حلاو وعد
 لو حا نانا وشاف ينلملا دانك وي دواخل للا ديشاوب ف ملت

 .«!لوألا ينيد ىلع انأو ءامسلا هتلظأ ام يل د

 : ًاتايبا كنا نيحح هنع هللا يضر دشناو

 فيِيَحْلا ةنياستلاو مالسأإلا ىلإ يداؤف ىده نيح هللا كد دي

 كططل مهب ةاهيئلاجم ريح ريز اةضلع بر نم اج يدل

 تيضعلا ّسْللا يذ ْعَمَد ا ايعيبييمتلع هللا وعسى قلتا اذا
 را يل ماه ع ٍِي

 ف و يلا ل تاياب اهالمه نم ليوجنأ اح لئاس ر

4 



 : مالسلا هيلع ليربجل هتيؤر
 ا اا ا ل 000

 اذه ناميإب هللا ءادعأ نوكرشملا لذخناو .ةهزمح ناميإب نونمؤملا مرثو

 . !لطبلا
 تس 7 ع 50-:

 يف هقْفعيل لَك ينلا سلاجم رضحي ًأدبو .ناميإلاب هّبلق نئمطا امدعبو
 . هللا نيد

 0 8 ب1 اس ئ 9 0 000 1

 هيلع ليربج يحولا نيما ىري نا هلاب ىلع رطخخ . موي تاذ يفو
 . مالسلا

 5 راع يو ع 0 سم م

 عا و 5
 , «هارت نا عيطتست ال كنإ» : مللي هل لاقف

 .«!كتناكم ٌدْعقاف» : ِةِكَك ىبنلا لاقف !ْىَلَب :ةزمح لاقف

 نوكرشملا ناك ,ةبْعكلا يف ِةَبْشخ ىلع مالسلا هيلع ليربج لزنف ؛لاق

 .!تيبلاب اوفاط اذإ اهيلع مهبايث َنوُعْضَي

 ِدَجْرَبّرلا ّلثم هامدق اذإف َرَظنف ءكقْرَط ْعفْرا» :ِلي هللا ُلوسر هل لاقف
 هسا هر ياس م 1

 .!هيلع ايشغم رخف .رضخالا

 : هللا ليبس يف هداهج

 لذ هآرتف ء هللا نيد نع عافّدلا نع افرح هنع هللا يضر 0

 . هللا ةملك ٍءالعإل 00

 ىلإ ةمركملا ةكم نم ,مهيلع هللا ناوضر ةباكملا وجاف هل

 هللا يضر ةزمح نيرجاهملا ةلمج نم ناك . ِِلكَب اهلوسرب  ةرونملا ةنيدملا
 ٠ 1 2 ردت م 20 ام

 ةزرمح ناك هباحصا نم ليلق عم «رذب)و ىلإ هلي هللا لوسر جرخ نأ امف .؟ةندع

 ا



 هع 5 و يلا طم #0 1 2 الا يطب . هَ
 ىلباف ( نيقيس لتاقي (ةهرهمحج-)» مامهلا لطبلا قلطنا  ةعفوتم ريع تناكو ب معرشل»

 25 م 2 2 2 0. 8-3 55 . م 35 - 9 . نم ٍَ

 كدشاأو » هللا .دذساو 9 لكي “هللا لوسر 12 .ةيلاع هتنمطظ تناكو امسح عالم

 2 ع "07 مم 7
 . (لجحأاو» ةوزع تعقوو , ماعلا ةرود تدرادو ب دهب «هلوسر

1 

 : دحلا يف ديهشلا للطمبلا

 2" ع ا دا 7 1 507 رك لاب
 رما نع ةامرلا فلاخي نا لبق «دحا» يف نوملسملا رصتنا
 .؟ 2 3 ع 0

 . !!هللا ٌءادعا مزهناو ءاورصتنا دق مهناوخإ اوار مهنا كلذ ؛لكي هللا لوسر

 ع ع را ها 2 000 ع

 دق رمالا نا مهضعب نظو «ةامرلا لزنو مئانغلا عمجب نوملسملا ادبو

 شيجلا بلقناف  اكرشُم ذئموي ناكو  ٍديلولا نب دلاخ مهيلع ٌركف !ئهتنا

 . مهضعب ٌرفو نيملسملا فوفص تقلك كي لح سس ةكرعملا هجاوي يمالسإلا

 ا 24 2 ل
 اهيا يلإ اومله» :لوقي وهو هناكم يف تبث ِهيِلو هللا لوسر نكلو

 مهنيب نمو ةباكحملا  ِهيِكَي  هلوح ٌفحلاَف هك دتسعلا بري اذن

 2 هو 2 سمسا ع 00 7 ساس 0

 اكرشم نين الثو ادحاو مهنم لتقف ىتح . لاطبالا لاتق نيف ريثملا لئاقف ,ءةزمح

 1 ! اح أو 0 ىف

 د 3 م28 مت 9 7 ١ ع 28 8 1 :

 انديس 5 يتلا ,رذغلا ةبحف نع بتكي نا 0 عياتسي ال انهو

 ههركي ام ىار يذلا زورم عوضوملا ىلع رمي نا الإ .هنع هللا يضر ةزمح

 يفقب يذلا ءهنحاصو للص هللا .لوسر مَع يبيح ءاليلح الط يحن

 2 هي ب : ١ يم ل 9

 يف ةداهشلاب هللا همركا ىتح .توملا فاخي ال نم عافد مالسإلا نع عفاذي
 - هر َس 0 : 5 1 0

 هتلزنمو ديهشلا ردق فرعي يذلا . ملسملا بايشلا ةينمأ يه يتلا ىهليبس

 ١ ىلاعت هللا دنع
1 2 5 

45 



 مطار اك 00 2

 . لاتقلا نم سانلا ًءاقف نيح  هنع هللا يضر  ةزمح

 دكار سلا كنا انآ نوت وسور ةرهسكلا :كللت نكس ار سناك
  ' 1معو ١

 كيلإ رذتعاو  رافكلا ىنعي - ءالؤه هن ءاح امم كيلإ ار 5 مهللا ىهاوسر

 للى م ا 2 أ يم هوو

 ا ع
 . .! بوش ىمرف راصنالا

 7 راك ل ا - ٠ ١
 دنع ٍءادهشلا ُدْيَس» : لكي هللا لوسر لاقف :هنع هللا ىضر رباج لاق

 .(ةّرمح :ةمايقلا موي ىلاعت

 :اتيمو ايح هدهز
 9 رف ع 5 ' رم 5

 هللا ىضر ةزمح تيار دقل :لاق هنع هللا ىضر تّرالا نب باخ نع

 او رع ديف هك اون مل انذكي امو «هنع

 فالجر تثتجرحخ ا اهب 2 اذإو ا عرخ هيلجر اهب انيطغ 0

 0 رحذإلا هيلجر ىلع انغضوو 5 انيطغف

 يف ىلا : سم
 ف « شسحج نب هللا دبع هتخأ نبأو .بلطملادبع 3 اثديس نكد

 ١ و 000 7 ١,
 .رازي روهشم هريقو عدحا» لبج دنع دحاو ربق

 نَح هللا يف َتْدَماَج دقل .ا!هلك للا لوسر مع اي كنع هللا يضرف

 الرا ئىدلا فيلا وحلا رص ليم فير كنت :تلدوب وانك
 7 1 عل
 . !ًءايمع ةلاهجو ء.َءالض ةلالض ىف انكل

 )١( حيرلا بيط شيشح ءرضخألا شيشحلا :رخذإلا .
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 ةيحضتلا دركي هادف دور هللا َدَّسا 1: كد هللا يصر

 . !هتملك ءالعأإل هللا ليبس يف

 هيد افلا ةرنا نفل تروق ةكلانم  اورقاسك لا 0
 3 7 ل 3 ع

 .نيمأ : . نيما 8 .ةِنِلَع دمحم انديتع كيخا نبا ِءاول تحي ,نيقداصلا

 نيملاعلا 8 ر ملأل اولا 9و

 : ةكرابملا هتايح نم زجوم

 ٠ : و ر؟ َ م ر؟

 . غل هلوسر ُدَساَو هللا ُدَسا : هبقل
 تل نع 0

 .ةرمج : همس

0 1 - 52 1 

 ةلاه هما 5 ىصق سس .فائمدع نب مشاه نب .بلطملادبع نبا : مسا

 رم نت ماالك نب ,ةرهز نب «فائمديع نب ءابيشو اسيل

 ربا عي اق كو درا ا كا ناك دقت

1 

 5 ةعب را هدالوأ

6 
 ' رماع 1

 للا

 1 ةرامع 55 م

4 

 . ةماما ب ؟

 ع

 : هيساوزا

 .رماعو ئلعي :هل تَدَلو ؛كلاس نب ةلملا تنب ١-

 .ةرامع : هل تدلو ؟ سيف يس نمل ةلوحأ 9

 .ةمامأ :هل تدلو دع كر ماا

 1م



َ 
 :هدافحا

 ةكمحمو ليقع ريف راو . لضفلاو ا : دالو ا ىلعي هنبال ناك

 . بقع "لو دلو 5 انديسل ٌقبي ملف 2'”اوجرد

 .ةرسمتخ

 ك0 000 < 000 : 5 :
 . عيراب : ليقو (. نيتنسب دنع هللا لوسر نم نسا هنع هللا يضر ناك

1 | 5 

 . هلك هللا لوسر

 . ةنيدملا ىلإ هنع هللا يضر رجاه : هترجه

 000 ِ # : ع ' "ا م #َ م

 . !نيفيسب لتاقو ءاميظع ًءآلب اهيف ىلباو زرابو ءاردب دهش :هداهج

 يف (دحا» موي هللا ليبس يف ةداهشلا يه ىتلا هتيغب لان :هداهشتسا ء 1 ٍِط : ا ا
 عك 5 ع 3 5

 نم نيثالثو ادحاو لتف نأ لعب .ةرجهلا نم ةئلاثلا ةنسلا نم .لاوش فصن

 .رافكلا

 نم دو 3 ءّ م 1
 .لدحاو ربق يف شحج نب هللا دبع عم «دحا» لبج دنع نفد : هنفدم

 .رازي روهشم هربقو «شحج نب هللادبع لاخ ةزمحو

 : ةعبرأ هربق اولزن نيذلاو
 ع

 .قيدصلا ركب وبا - ١

 . باطخلا نبرمع - ؟

 . مهنع ىلاعت هللا يصر , ماوعلا نيوسرلا 52

  )1١تام : يأ جردناو : لخد باب نم جرد .

1 



 لسغت ةكئالملا ل :لوقيو .هترفهح ىلع ملاح 8ك هللا لوسرو

 ْ . ! مويلا كلذ ًاْنُج 0 اينح ناك هنآل 000 ٠

 نب ةزمح لتق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع .يظرقلا بعك نب دمحم ىور )١(
 : ديلي هللا لوسر لاّقف 'اشح بلطملا كيع

 تسلا .ةدانسإإلا مديحسص]» :لاقو هكردتسم يف مكاحلا هجرخأ ةكتالملا هتاسغو

 )١5/84(. : يتهيبلل «ىربكلا



 شان سالْبََع
7 

 :هتدالو

 ثالثب ةرجهلا لبق امهنع ئلاعت هللا ىضر سابع ُنِب هللاّدبع دلو

 نم هل ناك .ىلعألا قيفرلاب قحتلاو .ِةكَي هللا لوسر يفوت املو .تاونس

 سعت هديب نك ثالث رمعلا

 2 يف و 3-2 يي 0 | هنذأ ٌ 0 فهكتنحف قلع أملا هب تتأ ثففأ هتعصضو املو

 .هل اعدو | ةوضبلا يف ماقأو

 ةييئانفل

 . .ملعلا َرُدَق نورّدقي نمم «لاجرلا نم ةلمكلا

 ماق .رفسلاو رضحلا ف ,اهتحأل نيعلا ةفئداف هلع هللا لوسر مزالف

 . سلج اذإ هسيلجو ؛بكر اذإ هفيدر نوكيو ءهِءوِضَو َءام هَلَّدَعَي  مايقلا ٌّقح . هتم دخحب

 . ىَلَص اذإ هّمومأمو

 هيلع جرد امع ةلهذأف هَياَرَذ ٌميمج لغلغتو .هبلق فاغش هنح لصو لقو

 .وهللاو بعللا ٌبح نم «هبارتأ



 : هل لع ىلا ءاعد

 «بلط لودي دي هللا .لوسر ٍءوضو ءام 0 تددعأ : سابع و لاق

 ؛هبناج يف نوكأ نأ بغر «ةالصلا ىلإ ماق املو .ِلي هللا لوسر كذب رف
 . ؟يئازإب نوكت نأ كعنم ام :لاق ,هتالص نم فرصنا املف .هفلخت تفقوف

 1 ؛ يكخلا هتأ مهللا» : لاقو ءامسلا نولإ هيب مفرف ؛ كيزاوأ

 ءامكحلا نيطاسأ ىلع قوفت ىتح يبن ةوعد هللا باجتسا دقو

 ينمض :لاق  مهنع ئلاعت هللا يضر سابع نبا نع .ةمركع نعو .ءاملعلاو

 .«ةمكحلا همّلع مهللا» :لاق مث لكي هللا لوسر

 :ةياور يفو
7 9 

* 2 « 2 26 : : 
 مهللا» 3 لاق مث 4 هرهظ يف اهدرب مالغلا لجسوف هردذص ىلع ميلي 0 3

 1 املع ن8 اةكح هف و رثحا

 :ةياور يفو

 . «ليوأتلا هملعو نيدلا ف هيهقف مهللا»

 ءارحب ئمسُي ناكو .هيناعم نم هتفرعم ةرثكل ءِنآرقلا ِناَمجِرتب َبَقَل
 . هملع ةرآ رخل

 هتبعج يف .هنس ةثادح عم مالغلا لمح دقل :ثيداحألا نم هاور ام

 خف اريتك ارقي لمح دقل .ةباحصلا 0 هلمحي مل ام .هدعب ةمداقلا لايجألل

 اهتبثأ ءائيدح َنيتسو ةئافتسو ًافلأ ُتْعلب دق ءاهتحص ىلع قفتملا ثيداحألا

 .امهيباتك يف ءملسمو . يراخبلا



 : هميلعتو ملعلا هملعت

 ٌبحو ملعلا بلط ىلع .هرافظأ ةموعن نم سابع ْنِبا بأد اذكهو

 يف لمتكا املو ؛لاجرلا نم لوحفلا َلوقع شهدأ ًاغلبم غلب ئىتح .ءاملعلا
 ءا# : :١

 . ميظع برمو ريش ملعم نإ لوحت : هليصحت منأو .بلطلا

 هيب ٌحمبصأ ىتح .بذعلا دروملا ىلع ءىماظلا .لابقإ هيلع سانلا لبقاف
 . . .ٌباطو َّذل امم ٌسفنألا هيهتشت ام اهيف .ملعو ةفاقث ةعماج

 :هل ةباحصلا ضعب ةداهش

 عيمج نأ ول ًاسلجم سابع نبا نم تيأر دقل :باحصألا دحأ لاق
 تافارُز ٌسانلا تيأر دقل ؛معن ءرختفت نأ اهل ّقُحَل ءهب ترختفا شيرق

 .لبسلا مهب تقاض ْئتح .ىهتيب ىلإ ةلصوملا ٌقيرطلا ٌصغ دف .ًاناّدحوو

 1 ع 7 1 0

 ْنم :مهل لقو جرخا :لاقو ءسلجو ًاضوتف لاءوضو يل عص : ل لاقف

 .لخديلف ءهفورحو نآرقلا نع لأسي نأ ديري ناك

 الإ ٍءيش نع هولأس امف غتيبلا اًولم ىتح اولخدف : مهل تلقف تجرخف

 . مهدازو هب مهربخأو

 نأ دارأ نم :لقف جرخأ :لاق مث .مكناوخإل ٌقيرطلا اوحسفا :لاق مث

 ,لخديلف .ةليراتو: نآرقلا نيسفت' نع لاشي

 ء يش نع هولأس امف .ةرجحلا اًولم ىتح اولحدف : مهل تلقف تجرخف

 . .مكناوخإل اوحسفا :لاق مث

 : .. كلذ ريغو .ةيبرعلا ملعو .رعشلاو . ضضئارفلا ركد ىنح اذكهو

١١7 



 :هل رمع ميدقت

 ةحاجرو .هملع ءهاضفب سابع نبا ادغ دقل : خيراتلاو ةريسلا ٌءاماع لاق

 هو رفع نيدرعلا ريمأ - هنس ةثادح عم  لداعلا ةفيلخلل 3 ثيسم هلقع

 ةباحصلا لج اعد ,ةلكشم هتهجاو وأ ءّرمأ هيلع بعصتسا اذإ ناكف !باطخلا

 . سابع نبا مهيب نو

 هللا يضر باجأف 0 م يف هلعجو ءهميدقت يش 7 بتوع ككو

 . لَوَمَعَبلَفَ , لُوَسْناَسِل هل , لوله هنأ :ًالئاق هنع

 عم (كريشتسيو كبرقيو .كوعدي نينمؤملا ٌريمأ ىرأ ينإ !ينب يأ

 : لاصخ ثالث ينع ظفحاف .ِةلك هللا لوسر باحصأ

 .ةبذك كيلع َّنبرجُي ال - ١
 . ارسال نقش الودأ

 : الدحأ هذنع نياتْشَت الو 2

 .فلأ نم ريش ةدحاو لك : يبعشلا رماع لاق

 .فالا ةرشع نم ريخ ةدحاو لك : سابع 2 0 لاق

 : هسمكحو هسكئوكمح

 - لاق امهنع هللا ىصضر سابع نبا نع ءك”امسضلا نع

 . هللا ركذ لَقف فلا مس * لاق نم

 . هللا ركش كو هلل دمحلا : لاق نمو

 .هللا مظع دقف ءربكأ هللا :لاق نمو

 نمو . هللا اجو ليقف هللا الإ هلإ ا :٠ لاق

٠١ 



 اهب هل ناكو .ملستساو ملسأ دقف .هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق نمو

 . ةنجلا ىف زنك

 لاني هناراتم «نطاشملا تادزإ" [طاقم“ هع لامك قناا فقر لاذ

 :نوسهلا عمدلا

 ٌبنذلا عبتي ام نأ ملعاو ,كبنذ ةبقاع نم نمأت ال !بنذلا بحاص اي

 .بنذلا نع لقي ال ّبنذلا فرتقت تنأو ,.كلامش

 نم مظعأ ,كب ٌعناص هللا ام يردت ال تنأو ,بنذلا دنع ككحض نإو

 .!بنذلا

 . !بنذلا نم مظعأ .هب ترفظ اذإ بنذلاب كحرف نإو

 . !بنذلا نم مظعأ ,كتاف اذإ بنذلا ىلع كنزح نإو

 عم «َبنذلا بكترت تنأو ءكّرتس كرح اذإ حيرلا نم كفوخ نإو

 . !بنذلا نم مظعأ .كيلإ هللا رظن نم كداؤف برطضي ال كنوك

7 : 1 5 5 
 هدسحجيب هللا هالتيا نيح «تويأ بنذ ناك ام ىردتأ !بنذلا بحاص اب

 . ؟هلامو

 . !هنعي ملف .ملظلا هنع ٌمفديل نيكسم هب ثاغتسا هنأ هبنذ ناك امنإ

 : هنع ىلاعت هللا ىضر هلئامش

 .رّثأو نيليسألا .هيدحخ ىلع ٌممدلا دن ىتح .هنم فوخلاو «لاعت



 املقف ٠ 00 فرشو «بسنلا فرشو ةيحصلا فرش هلألا همركأو

 ْ : ناسا يف مداه عمتجعت

 ام سانلا نم ةصاخلل ىطعأ ٠ ا اهم امين اديني هيلع هيك ناكو

 مهل ركذيو «هيف مهظعي ًاساجم مهل لعج لب ةماعلا قح. ميضي ملو هنومورب

 ءرمأ اذإ ناكو .ئبقعلا يف مهبغريو ءايندلا يف مهدهزي ام .قئاقرلا نم

 .ناهر ىسرفك اناك لب

 :هئافو

 وهو «رازي روهشم هرمق و اهب نفدو .فقئااظلا يف هتع هللا يصر يفوت

 ةنس ّنيعبسو ىدحإ 27

 سمتلاف ءهنفك يف لخدف .ضيبأ رئاط ءاج هيلع ْىَِصْيل عضو املو
 :لوقي نم عمس .بارتلا هيلع ليهأ املف !دجوي م ف

 ٠ ا 0 ىلا يبا سم ايس لس ءرالم4 و حا
 ىف ل داف 0 هيوم ةيضار كيرلا ىجرأ 9 ٌةَنِيِمطمل أس فدل أاهابأكي 2

 , 9 جلسنا( ىرابع

 ةلجو .ةباحصلا نم ةيفاملا ةيقبلاو .ةيفنحلا نب دمحم هيلع لصف

 . نيعباتلا

 ىرخألا ىلع هيدي ىدحإب برض «هّتافو ربخ هللادبع نب ٌرباج غلب املو
 .©96 سانلا ملحأو . سانلا ملعأ تام» :لاقو

  )1١١:رجفلا /ا١؟  3١.

 1١( .اشاب نمحرلادبع ذاتساألل .؟ةباحصلا ةابح نم روص)» شانك رظنا

٠> 



 سرا # 0 ٍ 51 ا لا 9

 ًءايح الإ ًءادتبا تملسا ام :هنع ىلاعت هللا يضر نوعظم نب نامثع لاق

 4 8 3 3 مالو ف

 يف ٌرقتسي نأ نود .مالسإلا ىلع ضرعُي نوكي ام ٍةرثكل لك هللا لوسر نم
 : ةيآ كلر وع  يبلق

 لس ص عسسل اس ةري خم 000 هسر اع سو ممر (|عسات وول
 نع ئعنو لددرشفلاىذ ياتيإو ندسحإإلاو ٍلّدعلاب رمي هللاَنِإ © د

 . وس و 00 لا رس ات ع 2 رع حصر 01

 . يبلق يف ناميإلا ٌرقتساف ديك هلنع تلكو

 : نآرقلا حدمي ةريغملا نب ديلولا

 5 ع5 ١ رت دع و

 ىلع ةيآلا هذه تارقف :هنع ىلاعت هللا ىصر نوعظم نب نامثع لاق

 ةانيننا ف ةيئاع تدع اننا انا نا نا اي نان اهرخلا ىلا ةينيكنملا نهفتلولا
 'ء يد و ل 1 ل جي عم 8 000 ل ا

 هالعأ نإو «قرومل هلصا نإو .ةوالطل هيلع نإو قوالحل هل نإ هللاو :لاقف

 .!رشب .لوقب وه امو ءرمثمل

 :هجوزو نامثع
1 

 نب نامل ةارقأا فلعد لاق ةييسلا قحاشإ 0 نق نيلروع اننوح
 - ٍةنَر باوثأ يأ اهل قالخأ يف «ةّئيهلا َةَنْيَس لكي ينلا ٍءاسن ىلع ,نوعظُم
 .!!مئاّضَق راهنلا امأو ءمئاقف ليلا امُأ :تلاق ؟ِكَل ام :اهل َنُْق

 4١. :لحتلا )١(

 0١



 52000 00 000 نقع 64
 هيلع لاقف !همالف .نوعظم نب نامثع ىقلف ؛اهلوقب هِي ىبنلا ربخاف

 : مالسلاو ةالصلا

 يا ى+ عا

 .«؟ةوسا 5 فلل اعمار

 .!كاذف هللا ىنلعج ءْىَلَب :لاق

 1 ةكفاولا ةط ةنيهلا يع دعي كلءاطنف

 : هن هللا يد ملهر

 رم جب احر يللا ةيلعو .ةجسملا ب 00 00 0

 0 عضوتو ,ئرخأ يف حديد 00 ف مكدحأ ودعي موب مدنا بقيك)

 . ؟ةبعكلا ا امك ٌتيبلا عر 56 ُمفرَتو ؛ةعصق ةيذب
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 لاق . شيعلاو ًءاخرلا انييحاف ! هللا لوسر اب ناك دق كلذ نأ انددو : اولاق : 1 ًِ

 : مالسلاو ةالصلا هيلع

 . «كئلوأ نم ريحت مويلا متن و نئاكل كلذ نإ

 7 ريب ىلع َ 1 . 1

 لبق .هلكك هللا لوسر تييار» :تلاق اهنع ئلاعت هللا يضر ةشئاع نع
 يبث

 م ل

 . (اثلمف وهو نوعظَم سس نافع

 5 هل بف 5
 : لوقيو هلبقي هيلع بكاف :ةهياور يفو

 ِ؟ "07 1 0 4 م

 7 «كنم تناصا الو ايندلا ل تثبصأا م ! نامثع 5 هألأ كمجحر»و

 م١١



 : هتوم دعب هِلَمَع يرج
 ماا ع 0 1 ار

 0 5 - ريب 0

 .«هلمع كِلذ» :لاقف ِةِلَك ىبنلل

 : هتوم دنع هل هحور ءاثر

 رق هس

 نرخ ريغ عمدب يدوجب ُنْيَعاي
 نزعل نيب ناسجتكم 7 ةييزر لج

 فياخ ووبلاو يف تاب ءىِرْما ىلع
 ِنوُفذَم صخشلا ٍدِيِقَف ْنِم ُهَل ئّبوط

 هل ماطقتا ال انتم تلقا ترو
 قاربت هه ![باد ايف كاحمتلا رح

 : هل لوسرلا ةداهش

 هللا يضر سابع نبا نع .نارهم نب ٌفسوي نع دي نب يلع نع

 | هللا لور اي. ةةتارما تلاق «نوعظُم نب ٌناَمعع يفوت امل :لاق امَهْنَع ىلاغت
 . مهرايج نم د ناكو ,كيحاصو كسراف

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كي هللا لوسر تنب َةْيَفَ) تيفوت املف

 .«نوُحظم نب َنامثع ءربخلا اَنِفلَسي يِفَحْلإ

 وا م

 .# ٍنونمريع .رجأْمَهْلَف » : ىلاعت هلوق هنمو .عوطقم يأ :نونمم )١(
 .ةبيصملا :ةيزرلا (5)
 . يعومد يأ : ينوؤش اهلصأ : ينوش . عطقنت :ًاقرت (6)

4 



 الت كل 7< ممل لاا مبا 2 5 < ه؟ 7

 و . 2 ع ساجر '؟ 8 0 0

 . ةنجلا  بئاّسلا ابأ  كّل ًائيِنَه :هتأرما تلاق هربق يف َمِضُو املف .هِذاَهَجِب

 .؟مكلذب كُّملع امو» :ةلكي هللا لوسر لاقف
 2 2*2. 5 1 ش٠

 : لاق . ليللا ىلصيو .راهنلا موصي ! هللا لوسر أب ناك ٠ تاق

 .«هّلوُسَرو هللا ّبِحُي ناك :تلق ول كبّسَحي»

 : ديلولا راوحعب هلوخد

 نوُدجَي .ءشيرقل أرَجَتَم ةشّيَحلا تناك :لاق يرهُلا باهش نبا نع
 مِهْتْماَع اهيلإ قلطناف :هّباحصأ لق هلا كرير وماق ما امر قنا نق اذن راق

 ثكمف «نوعظم نب نامثع» مهريِمأو ير قئتفْلا نم اوفوحتو اورهت نيح

 ني نامكع ناكو * «مجنلاو» ةروس ُتلزْنا ىتح فلا ا 0 وه

 ٌةَدِش مِهّغَلَب نيح .ةكم اوُلخدي نأ نوعيطتسي الف ءعجر نمم هباحصأو نوعظم

 1 نامل رملة لرتلا الا دوو ارخ اار٠ نيمايسلا: ولا ارك لولا
 5 وحطظم

 ةةريخعلا نيدارلا و اع هراوج در

 هلو وهو وقابلا نييالك نبا كزسر بتاعجضا نبات نادي ىأر امل
 . !ةريغملا نب ديلولا نم دا ين ؛ حوربو

 لرشلا لهأ قف لجو راوجب ًانمآ يحاَرو يرْذُغ نإ هللاو :لاق
 . يف ٌريبك صْقنل ,ينبيصي ال ام ِءالبلاو ىّذألا نم نوَقْلَي ينيد ٌلهأو 9

 5 ىسفت

 . كَراوج كيلإ تدْدَر دق .كتمذ تفو :هل لاقف ديلولا ىلإ ئّشمف
 .!؟ىيموق نم دخا كاذآ هلعل 1 يحا نيا أب مل ' أ 3 9 2 0 ْ 1 2 ,اا»

١٠ 



 ماي “ع 1 َ 7 2 ا ب

 ريجتسا نا ديرا الو .لجو زع هللا راوجب ىضرا ىنكلو .ءال :لاق

 سا #ىر# 2 8 3 هم ه ه5

 سب 2 2 9
 .ذجسملا ايتا ىتح اجرخ مث ءاقلطناف :لاق .ةينالع

 . يراوج ىلع دري ًءاج دق ُنامثع اذه :ديلولا مهل لاقف

 « م ع مه 2 1 رق ب 2 1 5

 ال نا تببحا ىنكلو ؛راوجلا ميرك ايفو هتدجو لق .قدص دق :مهل لاق
 ا: 5 ع

 .!هراوج هيلع تددر دقف هللا ريغب ريجتسا

 : رعاشلا ديبل عم هفقوم
 ينعي - مهدشني .شيرق نم سلجملا يف ديبلو نامثع فرصنا مث

 .نامثع مهعم سلجف  رعشلا

 : مهدشني وهو ديبل لاقف
 8 م ع سام ىامسا م ادمع ما«
 .تقدص :نامثع لاقف .لطاب هللا الخ ام ٍءيش لك الا

 # ل م ير سا ثا را

 كَ ؟ و 0 ا ٠
 .لوزي ال ةنجلا لها ميِعن ؛تبذك :نامئثع لاقف

 ىتمف ءمكسيلج ىدْؤي ناك ام  هللاو !! شيرق رشعم اي :ديبل لاق

 عم ًءاهفَس ىف هيفس اذه نإ :لاقف موقلا نم لجر ماقف ؟اذه مكيف ثدح

 . !هلوق نم كسفن يف ْنَدِجَت الف ءاننيد اوقراف دقف

 هنيع َمطَلَف لجرلا كلذ هيلإ ماقف ءامّمرما ّمظع ئتح ُنامثع هيلع ّدرَ

 .اهرضخف

 نا ايدشلاو امآ ران را سوم كاع يري عسا ةريغملا نب ديلولاو
 .؟؟

 :ةفيمأ مؤ: نق تنك دقل هيغل اهئاضا ام كليع تناك نإ !ىخأ

١1١١ 



 : ىلاعت هللاب هتزع

 بامصأ ام ىلإ ةريقفل ةحيحصلا ينيع نإ  هللاو ىلَب :نامثع لاقف
 .ٌرَدُقاو كنم ّزَعَأ ْوُه ْنُم راوج يفل ينإو ! هللا رف اهنْخأ

 :الئاق نامثع دشنأو

 اهلا ٌبْرلا اضر يف يدع كات نإف

 9 9 ب رلاذ َ 2 1

 هبا اون أهتم نمح ريجللا صويسع نا

 ب راو رش

 3 مس إو يبل 0100 يحلق نإ لا :

0 5 07 | 7 0 5 

 انيسشاو د قحلاو هللا هلا ست هيصة سوا

 : نامثع ريع ايار ههجحو هللا مّرَك يلع ايليت لاقو

 7-0 ريغ تدل 3

 نو زر تحيبختك م أاسلتكم ة

00 0 
 1و4 ا 0 . يوذ .ماوسسقأ رسم بسلك أسس سسملا نما

 نيدنسلا ىلإ وسمات رن هكدا 0

 اريسحا ب اي ءاييجحملا نع دمي
1 5 7 0 00 5 

 سمسم ججموار دصتو مبجججم يجرب جوجو هجر تنتج تجمد

 )١( ةكرحلاو ةفخلا ا ملحلا دض :همسلا .

١1١ 



 ف رميح هللا لييسلا طادأ بيتا
 0 نب ناييزملتل انعام انما

 هتاقم نوشخي الو نومطلي ذإ
 هةر دبع ايبا بدو انكار ايفل

 السجع َتْمَي ْمَل نإ ْمُهيرْجي توف
 "9نوْبْعَم ريغ ءازَجج لكب الفك

 )١( يأرلاو لقعلا فيعض :نرفأملا .

. 
 «غارفلاو .ةحصلا :سانلا نم ريثك امهيف نوبغم

١١” 



 ص يا نيرعس

 : ءارمألا نع ةدعب

 . مهنم ٌرفنيو «َنيطالسلا ْىَشْعَي ال هنع ئلاعت هللا يضر ناك

 نق .ماقلاو ةيخطلا نك كالعم وع سل نم هلزه يابت هل لاق
 1 واف ,مالسإلا

 ال ٌتعطتسا نعل هللاو !ُموق اهب طاحأ دق ٌةفيج ىنآ ! يب اي :لاقن
 ظ . اهيف ميك راشأ

 .ًالاَرُه كلهن ْنّذِإ !انابأ اي :اولاق

 انناجم نوعا نإ ع 0 ا اا
 ع

00 

 ةيفللا لاك اب تاوقلا نأ ؟ نفذ[ زول رب ويف ف وييخلا لات
 ظ .ناميإلا نود ءَنَمِسلاو

 تارا نسال ا ةملخاا :ةمَلَسل هنع ىلاغت هللا يضر رذ وبا لاق
 نع اعنا "كتي: نعت ربامأ ذل | ؛ مهايند نم ًائيش ٌبيِصَت ال كنإف ٠ نيطالسلا

 ٍ ع :

 : لاق دعس نع مزاح يبا نب سيق نع ,دلاخ يبا نب ليعامبسإ نع
 : ِِلَط ىلا لاق

 00007 0 2 مايو ريح دويل ر من وا#
 . «ةنوعد بجاو ,ءهتيمر دالاس مهللا»

١١4 



 يّدفُي هلي هللا لوسر نم َتْعِمَس ام :لاق هنع ئلاعت هللا ىضر ىلع نعو
 م# 27 1 1 1 5 ما رع

 : لوقي لوحأ موي هتعمس «هنع ىلاعت هللا يضر دعس ريغ ادحا

 1 6. را ه ل .

 .«يماو يبأ كادف ليعشس مرإ»

 :ةنتفلا نع هدعب

 م 90 كا روم 5 3

 ءدوعسم نباو « صاقو يبأ نب لعشس عمتجا : لاق ينايتخسلا بويا نع

 2 5 252 2 مد . سا ره , 7
 يلع نيب يا  ةنتفلا اوركذف  مهنع هللا يصر - رمع نباو .رساي نب رامعو

 : دعس لاف ةيواعشو

 ع م يسع ا ع
 .«ءاهيف لخدأ الو ىتيب ىف ٌسلجأف انا امأ»

 سر# ما ظ ع 5 م

 ' ع 000 م رع * ىلا ع

 0 1 0006 ! 5 1 ١ 50 1 كَ

 ري .ّ؟ ِء 4 جه 5 رك 8 0 7 1

 : هتعاحش
 "ايس ١ ع 7 هام نقلا ها اي 00 1 ١

 نفكي نا ىصواو . مهس فلا ٍدحا موي هنع ىلاعت هللا يضر ىمر دقو

 راهن رتل ور 1 رك ايما 2 ركل سل قر اسك
 :ةباحملا هتوعد

 0 ع 5 7 0 6 مال 5 0 5 5 ش ش :

 اديدش اضرم ضرم هنأ تسل .ةوعدلا باجم هنع ىلاعت هللا ىصر ناكف

 : لاقف

 7 ىلا 1 9 1 ير ىك ع قل 7 9

 هنع رخاف «اوغلبي ىتح توملا ىنع رخاف ,ءاراغص نيب ىلاثإ !بر اي»

 . !ةئنس نيرشع



 ,هللا تيب ًارئاز «ةمركملا ةكم هرمع رخاوأ يف هنع ىلاعت هللا يضر دعس مدق

 .. هتاوعد نيسمتلم هيلإ نلوعرهي سانلا هءاحف , ةريصقب تفك لق ناكو مارحلا

 ملو ًابلاط درب ملف .اذهلو اذهل وعاذيف هل وعدي نأ هلأسي لحاو 1 ناكف

 مدقت امك ؛ةوعدلا باجم  هنع ىلاعت هللا يضر ناك هنأل ءًالئاس بيخي
 . انعم

 :يلاسلا نب هللا دع لاق

 :لاقو ينفرعف هيلإ تفرعتف .بابشلا ريكاوب يف عفاي مالغ انأو .هتيتأف

 .كسفنل توعد ولف سانلل وعدت تنأ !مع اي :هل تلقف ءمعن :تلق

 يدنع - هناحبس هللا اضر !!ىنب اي :لاقف ًاكحاض مسبتف ,كّرصب كيلع درف
 .هأ . يى رص يم نسج



 ىكبف ءهِضَرَم يف هّدوُعيل هنع هللا يضر صاْقَو يبأ ُنب ُدعس لحد
 . !هنع هللا يضر نافل

 ٌكنع وهو ني هللا لوسر يفوت ؟ُنامْلَس اي َكيكْبُي ام :دعس هل لاقف

 . ضوحلا هيلع درتو « ضار

 ّنكلو ءايندلا ىلع ًاصْرِج الو ,توملا نم ًاعّرَف يكبأ ام :ناملَس لاقف

 :لاقف ادهع انيلإ دهع ِهِْكي هللا لوتسو

 .!«بكارلا ٍداَر َلْنم ْمُكِدَحَأ ُهَمْلُب نكي

 0 ا

 دنعو ءتممَُه اذإ كمه دنع كبر ْرْكْذأ :لاق ! ينِصْوَأ : دعس هل لاقف

 .ّتمسف اذإ كدي دنعو ءَتمُكَح اذإ كمكح
 ١ كام رب مرد 1 2 5007 #

 .!امهرد رشع ةعبرا غلبف ,هلك هعاتم عيب هنع هللا يضر تام املف

 .بوثلا هيف لسغي ءانإ :ةناجإلا )١(

 .ةعصقلا :ةنفجلا (؟)



 : ماعطلا نع هعانتما

 1 ] 8 رب 5 2 8 "

 , هركا هنع هللا يضر يسرافلا ناملس تيار :لاق رماع نب ةيطع نع ىور

 ْ 001 0 1 0 5-7 5 مم١

 : لوقي َك هللا لوسر تعمس ينإف !يبسح .يبسح :لاقف !هلكاي ماعط ىلع
 3 ه6 2

 ةهرجر

 0 د 5 3 مور م ً 5 2 ٠

 !َنامَّلَس اي ءٍةَرِخآلا يف اعوج ْمُهَلَوطا ءايندلا ىف اعبِش سانلا رثكا نِإ»
 امال 75 ا رق ام و 0

 . '7«(رفاكلا ةنجو ,نمؤملا نجس اينذلا امنإ

 :هل ةنحلا قايتشا
 - نأ ]و ع / 5 7 8 ّ م "نب

 :لوقي وكي يبنلا تعمس : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنا نع ىور

 3 5 ع 0

 .«ناملسو ءرامعو ءدادقملاو ءىلع :ةعبرا ىلإ ةنجلا تقاتشا»

 :ةياور يفو

 نم ٌةعبرأ بحُي ىلاعت هللا نأ يتثدحف ,ٌُنيمألا ٌحؤرلا يلع لزن»
 1 ناكما

 . ؟هللا لوسر اي مه نم :رضحخ نم لاقف

 : مالّسلا لضفأو ةالصلا بطل
 .«دادقملاو ءرذ وباو ءناملسو .يلع»

 و

 ايديك

 ؟.ذاهدجا اه زافنلا ناملس لقا: ثايالا لاهنت نيب زال نع ركل 7 7 5 6 9 ع 0 و
 7 5 5 م ع 5 5 5 5 ١

 . هل كلذ ركذف . نظي ناك يذلا ري مل هناكف .ليللا رخأ ىف ىلصي ماقف : لاق

 ةذيل تاراقك نهتإف +. نيمقبلا»اواخلا هذنه ىلع اوطناح :ناملس لاق

 دج جربه از جرن :يزتالا »اا ةجكهطجلاةنيدبوباب اج بات جس: بنج جردبسر <

 )١( مكاحلاو هحام نأ هآور .



 ًءاشعلا ٌسانلا ىَّلَص اذإف - ٌرِئاَبَكلا ينعي - ٌةلتقملا ِبَّصُن مل ام ,تاحارجلا
 :لزانم ثالث ىلع اوردص

 .هل الو هيلع ْنَم :مهنم ١

 .هيلع الو هَل ْنَم :مهنمو - ١

 | .هيلع الو هَل ال ْنَم :مهنمو 6
 0 7 مم © سس ع 7 7 1 1

 يف هسأر بكرف . سانلا ةلفغو ليللا ةملظ منتغا لجر :لوالا 3

 .هل الو هيلع كلذف , ىصاعملا

 هل كلذف ءِيىَلَصَي ماقف . سانلا ةلفغو ليللا ةملظ منتغا لجر :يناثلا - ؟

 , هيلع الو

 .هيلع الو ُهَل ال كلذف .ّماَن مث ْىَّلَص هيلع الو ُهَل ال لُجر :ثلاثلا ©

 : عيئارلا هلثم

 : لوقي هنع ىلاعت هللا ىصضر ناكو

 ادإف هَءاودو هءاد ملعي يذلا هبيبط هعر ضيرم لثمك نمؤملا لثم امنإ»

 ِق ساهم هاما هم يا ا ث

 ًءايشا يهتشي نمؤملا كلذكو !تكله هتلكا نإ :لاقو . ةعلم .هرضي أم ىهتشا

 :ةنحلا لخديف توه ىتح ىلاعت هللا هعنميف روك

 لفاغو !هبلطي ثوملاو ايندلا لمؤمل ًاَبَجَع ؛لوقي هنع هللا ىضر ناكو
 0 ل 5 0 1 رآ 9 و

 . ! ؟طخاس ما هنع ضار هْيَر يردي الو كجاضو !هنع لوفغمب سيل
 ' 0 هر 0

 . !!تيب هل نكي ملو راد امثيح ٍءىفلاب لظتسيو .هيدي لغش نم لكاي ناكو

 و ؟ م ؟ 5 2 م5 هاو

 هعيباف .هلمعاف مهردب اصوخ ىيرتشا :لوقيو (١)"ص وخلا لمعي ناكو
 5 ياسر + 2 ا اي #2 5 4 7 ّ

 .مهردب قدصتاو : يلايع ىلع امهرد قفناو هيف امهرد ديعاف .مهارد ثاللثب

١ ١14 



 10 هو ْ لآ
 لمح ىف هنورخسي سانلا ناكو .«.سانلا تاقدص نم لكاي ال ناكو

 : 1 1 و 27 ِ؟

 ىتح نك :لوقيف هنع اولمحي نا نوديريف هوفرع امبرف .هلاح ةثائرل مهتعتما

 . !نئادملا ىلع ٌريمأ كاذ ّْذِإ وهو ؛لزنملا ىلإ مكلصوا ور ؟ 1 0
 5 9 000 5 35 1 - 2 3 م 1

 : هتايح حيران رجوم

 ىلع هينيع حتف .2)هناّيَج» ىمَسُت ةيرق يف .سراف يف املس أشن
 ادج ًاعّلوم ناك هنكلو ؛هتيرق لهأ ئىنغأ نم ناك هابأ نأل .ميعنلاو ءاخرلا

 . !ةظفاحملا ٌّدشأ اهسوقط ىلع ًاظفاحم ,ةيسوجملاب

 هلياخم ىلع ودبي امل قيرع قلعتو نه ب هنلق ىف نامل ناكو

 , كلذل هعقتت تارامأ نم

 اهبح يف ّلغوأ ْىَتح ؛ةيسوجملا بح ٍدلولا بلق يف ٌُدلاولا عرز
 . هبلق فاغش. ىلإ لصوو

 م .؟ 0 م يم رورو

 ناكف ,مهملا رمألا اذه هل دئساو «كيبعت تلا رانلا ىلع أميق نيع

 1 !اهل هيج ةدشل 06 الو لليل 02 اهدي ال 00

 .اهرامث نم ونجيو ءاهتلغ نم ديفتسي «هتيرق نم ةبيرق ةعيض هيبأل ناك

 حمسي ال ناك دلاولا نأل هقاع قئاعل هنع ةباين ريثألا ُهَدلَو اموي لسراف

 .ةيلغ او ةندلي رداقي نأ نذل

7 1 0 

 د.

 ركذو )١45/17(: «نادلبلا مجعم» يف يومحلا توقاي لاقو ؛ناهفصأ عىرق نم ةيرق )١(
 داع .هنع هللا ىضر ىسرافلا ناملس نأ :هتلقن اميف يزاريشلا ثراولادبع نب هللا ةبه
 هلا ىلإ تورفش وهوا ناجي ةحرقت دهس نو دحض ايل اوقع ىلا
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 ةسينك مهلو . حيسملا نيد ىلع ئلاعت َهّللا َنودبعي ٌموق ةيرقلا يف ناكو
 ك

 .اهيف نولصي

 ناك هنأل ؛هيبأ ةدابع ىلع انافنو 5 مهتدابع ناملس ىأر املف

 .ةدملا كلت هسبح ام لوطل ةيسوجملا نيد ٌريغ لهجي

 يف تلقف .هنولعفي ام ًاليوط ُتلماتو ,ةسينكلا ٌتلخدف :ناملس لاق

 نيأ ىذبعملا مف تلاسو . مهب تعِلوُف هيلع نحب أمم ريخ هللاو اذه

 . ماشلا دالب يف هنأ : ينباجأف ؟نيدلا أله لصأ

 يبلق نكلو .هُمالظ دتشاو .هروتس ليللا ئخرأ امدعب يبأ ىلإ تدعف

0 

 :ةدش يف لاقو .ًابضغ طاشتساو .يعينص نم يبأ رِعّذف

 .كِدادجأو كئابآ َنيدو كنيد ناملس اي مزلإ ءٌريخ نيدلا كاذ يف سيل

 مهنيد نإ هللاو ءالك :ةأرج لكب تلقف ,.يسفن كلامتأ ملف : ناملس لاق
 . !انئيد نم ريخ

 . يلجر يف َديقلا لعجو ينسبحف !ةدرلا نم ىلع يبأ يشخف
 / 0 هر 14

 متملع اذإ :مهل تلقو ةسينكلا رابحأ ىلإ تلسراف ,؛ةصرف يل تحيتاف

 .كلذب ينوربخأف .ماشلا دالب ىلإ ٌباهذلا ديري بكرب

 انيلع رم ابكر نإ :الئاق ريشبلا ينءاجف ,نمزلا نم ليلق الإ ضمي ملف

 . ماشلا ىلإ هجتم وهو

 تبهدو عهتللح ىتح ديقلا ىلع ٌتلتحاو .بسانملا تقولا تنيحتف
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 نيدب اهيف ْنَم ملعأ نع تلاسف , ماشلا دالب تيفو ىتح بكرلا عم 0

 .قدصو صالخإب هتمدخو الماك ًامازتلا هتمزتلاو هيلع تْأِلُدَف ؟ئراصنلا

 .!نيدلاب ايندلا داطصي ءءوس ٌلجر هب اذإو

 لاومألا هوطعأ ام اذإف «ةقدصلا باوث يف مهبغريو «ةاكزلاب هموق رمأي
 ةهسض تركو منع تقيكاف 1 هينقنل اهوتكذاو ارقفلا "نع اييمعح فعلا
 . تام نأ يلإ

 . باصملا كاذب ًاضعب مهضعب نوزعُي ىراصنلا تعمتجاف

 . ! حلاص ٌريغ لجر اذه مكّبحاص نإ :مهل تلق

 .؟تملع نيأ نم ...كحيو :اولاقف

 . نيكاسملل اهنم ًائيش ِطعُي ملو .مكتاقدص ٌذخأي ناك هنأل :ٌناماس لاق

 ةراجحلاب مجُرف .ربخأ امك ناكف ءانه ٌةنوفدم ٍةضفلاو بهذلا ُلالِق يه اهو
4 

 1 !سالكلل 00 َتمدَقَو

 الجر تيار امف :ةدئافلا ًايغتبم  ًاضيأ  هتمزلف ٌرخآ هئاكم اويّصن مل
 وعمي ,ةدابعلا ىلع ًابوءد ناكف 0 ةيه ةرخآلا يف تغرأ الو ءايندلا ىف كلهزأ

 1 ليللا موقيو ) راهنلا

 تلقف ةافولا هترضح ىتح اليوط 0 هةتيحسصم و 000 2 هتيحأف

 :لاقف ؟كذعب تبحصأ نأ ىنرفأت نم : ىنرمثي نندحلاو هل

 ملف ءلصوعلاب الجو الإ هيلع تنك ام ىلع ًادحأ ملعأ ال 0 يأ

 . هلذمي ملو ليجنإلا ن 0 5 5 ا

 . يبحاص نفد مامت كعب -- تققحملاف

 0 «" هه 6 #

 . كب قحلا نأ هتوم لنع ىناصوأ انالف نإ :هل تلقو هيلع تامشدف

1 



 . رضتحا

 الجر ملعأ ال : ينب يأ :لاقف ؟كّدعب يب يصوت ْنَم ىلإ :هل تلقف

 يف ٌبّيغو يبحاص ُدحل مث املف «نيبيصنب الجر الإ هيلع انك ام لثم ىلع

 ينلمشو . يارق نسحأف 2 يربخ هتريخأو ب تثقحلو , مزعلا 0 .ربقلا

 نم تدفتساو .اليوط هةتححصو . يل فصو امك هتدجوف هدنع تمقأف ( هنائحمب

 . هلبق نمب لزن ام هب لزن ىتح .هلاح

 ىلع يقب ادحأ ملعأ ال :لاقو ينقدصف ؟ىيب يصوت نمب :هل تلقف

 هن سلاف ه1 ةينرزمس الحر ةلإ انف

 , ةمينغو تارقب مدنع تبستكاو (ةتيححصو .ةيرومع بحاصب تقحلف

 رهظ ىلع دحأ ّقبي مل :ىينب يأ :لاقف هتيصوتساف ءرضتحا نأ ثبل ام مث
 ضرأب هيف جرحي تاع لظأ لق هنكلو ؛ هيلع انك امب ب .ةرومعملا

 ضرأ ىلإ رجاهُي مث ؛ميهاربإ نيد ةحمسلا ةيفينحلا ىلع ثعبُي «ّيبن برعلا

 .ةيدهلا لكأي - ١

 .ةقدصلا لكأي ال - ؟

 . ةوبنلا متاخ هيفتك نيب - '"'

 . لعفاف دالبلا كلتب ٌقحلت نأ تعطتسا نإف

 بقرتأ انأو .يبحاصب تْعجف امدعب اليوط أنمز ةيرومعب تنكمف

 ء.اه[75*] : ةئس يف اهحتفو مصتعملا اهازغ « مورلا داللب نم دلي :ةيرومع )1
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 نإ :ففغشو قوشب تلقف .برعلا راجت نم ةلفاق تر نأ ىلإ «لأسأو

1 

 . ةمينغو رق نم يعم ام مكيطعا «برعلا ضرأ ىلإ مكعم ينومتلمح

 اوردغف «ىرقلا يداو انغلب ام اذإ تح ,يعم ام مهتيطعأف !معن :اولاقف

 ذوهي نم لجر نم ينعاب مث ؛هتمدخب ٌتقحتلاف !دوهيلا نم لجرل ينوعابو يب

 . يل اهركذ يذلا فضولاب ذئموي نم اهتفرعو «ةيرومعب

 فرعي ال يظرقلا يبحاص ّنكلو .ةكم يف هموق وعدي لكي يننلا ناكو
 !ليخنلا ةمدخ يف راهن ليل قاشلا لمعلا ىلع ىنبأدأاف «نوكت فيك ةمحرلا

 شيعي امك «يبأ دنع ةيرق يف تشع ىنأل ؛ٌلبق نم هملعأ نكأ مل ءيش اذهو
 .ءارمألاو كولملا دالوأ

 . ديلي يبنلا نع لاؤسلاو ثحبلا نم ١ يبعت ةدذش نم نكمتأ ملف

 ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا رجاهف ءاهترود مايألا تراد ىتح
 0 0 َ 3 ا * | مدا. عاقب 0

 يسأر ىلع اهعاعش فقذدقت سمشلاو ءاهحلصا ةلخن يار يف انأو ءاموكي

 مع نبا لبقأ ذإ ءاهتحت سلاج يديسو !يغامد اهنم يلغي «ةامحملا ماهسلاك

 ,!ةلْيق ينب هللا لتاق :لاقو هل

 .؟مل كاحميو ؛ هل لاَقؤ

 معزي ةكم نم مهيلع مدق لجر ىلع ءابق يف اوعمتجا دق مهنأل :لاق

 نم سملا هسم نم جلتخاي امك احرف تجلتخا ىتح هتلاقم 5532 امف ! يبن هنأ

 نينش :«لوزتلا :نلا . اعرسم» ثردانو دسم . ىلع. طقسا نأ تيدا وعلا

 . !ثيدحلا ىلع 20 نأ هنم تباطو ءامهثلاث د

 لاقو ةديدش ةمكل ينمكلو هّدي عمج نأ الإ يدوهيلا يديس نم ناك امف
 !لمع نم هيلع تنك ام ىلإ دُع ؟يلوضفلا ثيدحلا اذهلو كل ام : يل
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 نأ كيملعو :«هروتس .ليللا ئخراو «ءاتسسللا تقو. لخو ىتح قمع تلضاوفن

 ءيل نذاف .هللا لوسر ىلع تنذأتساف ؛مادقألا ىلع ايشم .ءابق ىلإ ةيفخ

 فرزيو .َبولقلا هي هشيدحو ءرمق قل هنأك ههجو اذإو .هيلع تلخدف

 . .نويعلا

 .ةيرومع بحاص نم اهتظفح ىتلا تامالعلا ىلع فقأ نأ تدرأف
 اذهو .ٌجيواحم باحصأ كعمو .حلاص لجر كنأ ينغلب دق هنإ :هل تلقف

 .هيدي نيب هتمدقف ؛ةقدصلل يدنع ناك ءيش

 . لكألا نع هذيب كسمأو 0 اولكف اومله : هباحصأل لاف

 كرا قه ةدكاو هل : يسفن يف تلقف

 نم يبلق يف لمحأ تنك ام دحأ ملعي الو .هسلجم نم تفرصنا مث

 .يليخن ىلإ تدعف .يلمع يف يدهجو ىبعت تيسن 0 .رورسلاو حرفلا

 .رمتلا نم ائيش عمجأ تعرشو

 تملسو هتئجف ؛ةنيدملا ىلإ ءابق نم لوحت دق لوسرلا نأ تعمسف

 , هب ًاقلعتو نادت دادزي يبلقو . هيلع

 اولكأف هباحصأل نذأو ءاهنم 0 قلل ادن رنه هدف 440 فلق

 .ةيناثلا هذه : ىسفن يف ٌتلقو ترشبتساف ,ةعم

 دحأ يراوي ناك ثيح .دقرغلا عيقبب ةب وه اذإف ,ةثلاثلا ةرملا يف هتئج مث

 :«ةحلسف ناكلمم هيلعو .وعذيو هللا ركذي ءربقلا ريفش ىلع هتيأرف هباحصأ

 يلعل .هرهظ ىلإ ٌرظنأ نأ تنيحت مث «ةرينتسملا بكاوكلاك هّلوح هباحصأو
 .ةيرومع بحاص يل هفصو يذلا متاخلا ىذا

, : 1 
 يضرغ فرع .هفلخ ىلإ رظنلا ليطا .؛مالسلاو ةالصلا هيلع ينار املف
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 تيبكناف يحاع هفصو امك هب اذإو .هنم ّنكمتأل هرهظ نع هءادر يخرأف

 . ! ىلكتلا ًءاكب يكبأو هليقأ هيلع

 ظ  .ءاكبلا ةدش نم ىأر اَمِل ؟كربخ ام : مالسلاو ةالصلا هيلع يل لاقف

 نا ٌبحأو .ةصقلا هذه نم ًاريثك 8 .يل ىرج ام هيلع تدرسف

 .ربعو سورد نم اهيف امل ,هباحصأل ايا

 . !ناميلس اي يديس اي كنع هللا يضرف

 ,هراكملا ىلع ربصلا يف «ةعباتتملا لايجألل ًاريبك ًاسرد ٌتيطعأ دقف
 .ريخلا بلط ليبس يف .تايسارلا روخصلا اهنود ٌميمت ٍءابعأ لمحتو

)١( 5-5 

 , ل ا 0 موتو ٌترَتاَم َح

 :نبلالا وب أ خيراتو .اشانلا ذاتسألل ةباحصلا ةايح يوم روسم رظنا 1١(
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 وما نب وختم
 ناش

 هووذو هبارتأ هيلع جرد امك .هرافظأ ةموعن نم حومجلا نب ورمع جرد

 اذإ .ءاهلجأ نم نيبارقلا حبذو .نائوألا ىلع ٍفوكعلاو .مانصألا ميظعت نم

 اهنودبعي «نيكربتمو نيدقتعم .ءاعدلاب اهيلإ نوعزفي !َتاّمِلُملا مهتمهاد
 . !مالسإلا لبق برعلا رئاس ُنأش ءئفلز ئلاعت هللا ىلإ مهبرقتل

 هموق ةلج نم هريغ نع فلتخي ناك .حومجلا َنيورمع نأ الإ

 . . . مهتداسو

 روفوم .برعلا فارشأ نم افيرشو ءٌبرثي ءامعز نم اميعز ورمع ادغ
 تارامآ .ةلياخم ىلع ود :تانانهتلا: وذ نم اسرتك اكسو ةءوردملا

 . ميظع رمأل هأيه هللا نأك .ةداعسلا

 "هل

 نس يف لخدو .رمعلا نم نيتيعلا نس حومجلا نب ورمع رواج لق

 رييغت بعصي يتلاو .ايانملا هلّرتعمو . ليحرلا برق اهيف بلغي يتلا ةخوخيشلا

 ء يش ابدعت وأ ءاهفانكأ يف أشنو اهيلع تل ىتلا هقالحأو هتاداع كة ِء يش

 .ةديقع وأ لمع نم هلوصأ نع هفقلت امم

 نامأ نهلك ٌفواَخَملاف ُمَن اهئويع َكَبَظَحال ةيانعلا اذإو
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 : برشي يف مالسإلا

 ,لوغشتيو هيل (كدمحعم» زامخأ نوطقصتي برغي لهأو ,ةنوأآلا كلت يفق

 وتقر هراثآ

 ولحن ءذحخأملا بيرق ناكو . ريمع نب َبعصف ل هللا لوسر لسرأ
 نم هأوس ام حرطو (هللا» ديحوت ىلإ مهوعلي تاعوضوملا فيرط .ءادألا

 . مص وأ نو

 َّقبي مل ئتح ءدتشاو دتماو ,برشي يف رونلا ْمْش . .نوجشلا ريثتو .نوؤشلا ا 1 , 9 ََ 5 معاش
 . !هعاعش نم هيلإ لصوو الإ تيب

 . لبج نب داعم : هل لاقُي مهل بْرِي عم ,حومجلا نب ورمع دالوأ لوانت نأ ىلإ
 ةداسلا مظعم ممالسإلا» ءاول تيت عاصناو ورمع ةحوز ليه مهمأ عمو

 .فارشألاو

 .بعصم ةيعادلا نم رذحي هنكلو ؛ هت رسأ ىف ثدح ام لهجي ورمعو
,0 7 2 

 . !هثيدح عامس نم هتجوزو هدالوأ رذخيو

 .قافشإو ٍنْرَح ةرظن .ريبكلا خيشلا مهيبأ ىلإ 0 مألاو دالوألا رظن

 بح مهيبال نونكي اوناك مهنأل ؛هيلع وه ام ىلع وهو ّلجألا هيتاي نأ ةيشخ
 .قالخألا مركو ءةرشعلا ليمج نم لمحي امل ءاميظعتو ارابكإو ؛الالجإو

 بدأ لكب هل يف .ريذحتلاو يهنلا اوعمس املك مألاو دالوألا ناكف

2 

 1 ةعاطو أعمس
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 : مهيبأل ةرسألا ةوعد

 ام ذاعم كنبا نم ٌممست نأ كل له :هل تلاقو اهجوزل ًاموي ٌدنه تمدقت

 .!؟ لجرلا اذه نع هيوري

 نع يبا بص لهو !دنه اي كحيو :لاقو ًابضغ طاشتسا دقل :ورمع

 هل بارتأ عم ةفدصلا قيرط ىلع هّسلجم رضح هنكلو . .الك :دنه

 .!؟هيف كيأر ئريل انيلإ هلمحو هثيدح عمسف

 نم دلولا ىلعو .ةيبصع ةبونب ٌباصي نأ نم دلاولا ىلع ةأرملا تقفشأف

 : هيبأ شطب

1 7 0 7 1 

 . بيدألا ةمقو فقوو هيبأ يدي نيب لثم املف ! ىلإ هوعدأ :ورمع

 . ! ؟لجرلا ا!له نم :اقنحت ام ىنعمسأ : فنعو ةدشس ورمع لاقف

 ءادوجمو الترم «باتكلا ةحتاف» هيلع أرقو .ئلاعت هللا مسو دلولا ردتباف
 نأ هباصعأ كلم امف .ةوالتلا نم عمسي امل يغصي ورمعو زوجا متأ ىتح

 !!؟مالكلا اذه ّنسحأ ام :لاق

 .!؟اذه لثم همالك لكوأ :ذاعم اي

 ةعيأب امك هتعياسل ردك نأ كل لهف ىماتبأ أب اذه دم او اطقم

 .!؟كموق

 عراف ةةانفو: ريشتسا ىتح اذإ ٌتعاف تسل :لاق مث اليلق خيشلا تكس
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 هخمضو «بشخلا سيفن نم هلختا دق (ةانمو» رح مف ورمعل ناك

 0# سا ِ :

 فارسإلا يف ايلاغم .هبح ىف اعلوم .ًءاسمو احابص هروزي ءبيطلا بياطأ نم
 5 ! هلام 0 هيلع

 ءانثلا هيلع ىنثأ مك !اللذتمو ايدأتم همامأ فقوو «ةأنم» ىلإ ورمع مدقت

 : هل لاقو هتماق هيلإ عفر مد ع ليمجلا نسححلا

 ديري هنأو .ةيعادلا اذه رثأ نم اندلب ىف لصح ام :ةانّم اي ٌتملع دقا
 7 2 5 ى! ' 5 :

 رشأف .كتروشم لبق ارمأ ثدحا نأ تهرك دقو !كتنع انهوححو لوحي نأ

 5 * يك ! يلع

2 
 . !اًئيش هيلع دري مل «ةانمو نكلو

 ىكؤوسي اعيش عنصأ مل ىنأ عم . ىلع تحت لق ٌءانم اي كالعل :ورمعع

 . !كّيضغ ادهيل امايأ ككرتاس ىنكلو

 :دالوألا فقوم

 «لبج نب ْذاعم ميمحلا مهقيدص مم اورمآتو ,ةصرفلا هذه دالوألا زهتنا

 ينبل ةرفح يف هسأر ىلع هوفذقو ةانمو اولمحو ءخيشلا دقر اهلعب يل اًواجو

 «هدحمي ملف هب أكربتم بيبحلا همكص ىلإ و ورمع حبصأ اما

 ملو دالوألا موانتف ءةليللا هذه انهَلِإ ىلع ادع نم مكحيو :هتوص ىلعأب ىدانف
 5 رك

0 

 يب را را ل ماسلا ما و 09

 لدعوتيو .هدبزيو دعري وهو بيبحلا هملص نع ثحس ورم ٌقفطف
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 هلسغ مث ,ةعرسب هجرخأف !ةساجنلا ةرفح يف هسأر ىلع ًابكنم هب اذإو ءدّدهيو

 . !هناكم ىلإ هداعأو هبّيطو

 . !ًالوأ هولعف ام دالوألا لعف «ةيناثلا ةليللا تناك املف

 نكلو ةرفحلاب وه اذإو هسمتلاف .هدذحي ملف هتداعك همنص ىلإ ورمع أدغ

 :! فلق لإ ةقرقا قم فروع ةجاعملا

 اند هقنع يف لعجو ,هناكمل هداعأو هبيطو هلسغ مث انك هجرخأف

 ضيفا ديم ةولعاف نحا فلس اند": ةز : انهن انو هل لاقو

 انك بلك هم هوطيرو «ةانم» اولمحف «ثلاشلا مهرودب دالوألا مأق

 .ةرفحلا يف هوعلأو فيسلا نم هودرجو

 يف غلابو .هبلطف ءأرثأ هل ري ملف !ههّلإ ىلإ بهذو اركاب خيشلا ظقيتسا
 بولسم ٌفيسلاو !لبحب هعم ٌدودشمو «تيم بلك ىلإ نورقم وه اذإف .هبلط

 . !هنم

 أشنأو راذقألاب ةءولمم ةرفح ىف بلكلا عم هاقبأو «هدشر ىلإ خيشلا داع

 : لوقي

 نرق يف ركب طْسو ٌبلكو تنأ نكتملأهلإ تنك ول هللاو

 :همالسإ نالعإ

 ؛ناميإآلا معط قاذ املذعب فلفو نم بهو .هتلفغ نم ورمع طظقيت

 هر : ١

 . لاوطلا تارتفلا كلت يف هتاف امو . ميدقلا يضاملا

 ىف هدالوأو هلامو هسفن عصوو .هبلاقو هيلقب ديدحلا نيدلا ىلع لبقأف

 .ءوس نم ملق ام وحم ايجار .هترصن ليبس
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 كفو اليوط ركفي ذخأو ليش هل 0 مل ًاريغت ورمع 0 اذكهو

 ا ةوزغ تعقو ىتح .لاوطلا همايأ هدب ضوعي لمعي

2 

 ةداهشلا هبلط

 را 8 8 2

 .ٍداهجلا تايار يلماحب اهعراوش صغ دق ةرونملا ةنيدملا ورمع ىأر
 7 : ِ كك

 , مامجتسا ةهزن ىلإ نودغي مهنأك ,نيرشبتسمو َنيحرف «نيللهمو نيريكم

 نوهجوتي .وذعلا ءاقلل نوزهجتي 1 ةكرعملا كلت ىف اومهسأ اق 00 0010 دالوأو

 . ةداهشلا لينل ًاقوش

 اوذحخأو , مهيبأ هحو يف دالوألا فقو ءمهعم ىاالو نأ خيشلا مزع

 ٍِ َ 5 ام

 4 .نيبلا ديدشلا ةحرعو هتحن وخءيشل هطاشن نم لودحمب

 ورمع مدقتف . لَك هللا لوسرل مهرمأ اوعفارتو ىهدالوأ نم خيشلا بضغ

 جورخلا نع ينوسبحي نأ نوقيرب ءالؤه 0 نإ ! هللا لوسر اي : الئاق هثي دعب

 . ةنجلا هذه يتجْرَعب أطأ نأ وجرأل نإ ؛هللاوف !كدعم

 :لاقو ءهرمأ نم بجعُملا َرظن هللا لوسر هيلإ رظنف

 .«كيلع ٌداهج الف ءُّهللا كرذع دقف !ورُمَع اي تنأ امأ»

 : لاقو هينب ىلإ تفتلاو

 . «ةداهشلا هقزري نأ هللا لعل هوعنمت ال نأ مكيلع ام»
 7 مشا

 يمحو .ةيراشلا دوسألا مهنأك ةدحاأو موي هدالوأ ع خيشلا جرح

 , | تو 5 1
 . !لوسرلا نع سانلا قرفتو ١ ةنحملا ثثعفوو « سيطولا

 هقيس ايوان 5 ًاعفادم ىدوسألا 8 ةحيحصلا هلجرب بش ورمعو

 , ىرخأ ودعلا هجو

 ءادهشلا ل « يبنلا» ماق ىتح هان او ثرحلا تَعضَو نأ امو

 . مهيراويل
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 نبالا نيب سيلو «ةكرعملا ضرأ ىلع َنْيَددَمُم دالخ هنباو ورمعب اذإو

 ةمايقلا موي ءاج الإ هللا ليبس يف ملكي ملسم نم ام «ةمايقلا ٌموي مهل دهشأ

 .«كسملا حبر ٌحيرلاو ,نارفعزلا نول ُنوللا :ًامد ليسُي

 ًايعاد ءامسلا ىلإ هيدي عفر ءهتيب نم جرخ امل حومجلا َنبورمع نأ
 . !اهيلإ يندرت ال مهللا :ًالئاقو ًالئاسو

 ٌتعصتْساف .ةئيدملا ىلإ هولمحيل ريعب ىلع هونب ادع دهشتما املف

 ىبأي ناكف «ةئيدملا» ةهج الإ عراس ةهج لك ىلإ هوهجو اذإ اوناكف ءريعبلا

 يف هونفدف . .اهيلإ يندرت ال مهللا :هّلوق اوركذت هيلع اوردقي مل املف
 , ةعرصم

 رونو هقلصف هللا عم قدص يذلا ةورمع)» نع ىلاعت هللا يضرف

 , 90 ريثك حبرو ,اليلق لمع دقل ؛ هعحضم

 نبال ةريسلا بيرقت» و ءاشابلا ذاتسألل «ةباحصلا ةايح نم روص» :باتك رظنا عسوتلل )١(

 . (ماشه

 لي



 دق .راصنألا نايتف نم ّئتفو ؛ةنيدملا بابش نم باش :دعس ْنِب ريم

 هل كرتي ملو «زييمتلا رش نود ريغص لفط وهو هيبأ دقفب متيلا نساك عرجت

 ام ريمع ّمأ ّنكلو ؛ةايحلا ّقاشم ىلع هب نيعتسي .عاتمو لام نم ائيش ُهدلاو

 .همأ عم هيلإ َدلولا ٌمض .ٌيرث جوزب هناحبس هللا اهنركأ ىتح ٌداياق ٌتعبل

 ئتحا :(ةدنيج ,ةياعر هاغرو «ةنسح ةلافك هلفكف هل ًايينز ريمع ناكو

 هاه 50

2 
 ابح اريمع ٌبحأ هّيبرم نأ امك هيبرم بح ىلع عرعرتو مالخلا بش 2 8 2 2 2 7 2

 . .ةنطفلاو ةباجنلا تارامأ نم هلياخم ىلع ادب امل ءامج

 .قالخألا ٍفساَفَس نع ًاديعب ءَنِمَتتا اذإ ًائيمأ ,هئيدح ىف ًاقداص ناك

 .دالوألا نم هبارتأ اهيلع بشي ىتلا

 نيداغ سانلا ىري وهو نرمعلا نس ةرشاعلا مس يف ريمه لخد اماف

 ببلق حرشناف .ماكحألاو ّمكجلا نيقلتم لي هللا لوسر دج. ىلإ َنيسئارو

 , ةئسحو رس و 4 لمعلا اذهل مالغلا

 نم لّمكلا هعياب امك ءمالسإلا ىلع هل ًاعيابم لك يبنلا ىلإ ٌريمع مّدقت
 .لاجرلا

 نم لهني عرشو ءاهبالط عم كرتشاو .ةعماجلا كلتل ُمالغلا بستنا
 د . هبلق يف ناميإلا لغلغت ىتح .يذعلا اهتيعم
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 ال تلاكف .يوبنلا دحسملا نم ءاهلئاضفو اهماكحأو ةالصلا فقلتف

 . لَو هللا لوسر عم هتوفت

 . .ةاعولا خويشلا صرحك اهتعامج ىلع ًاصيرح .ةالصلا

 .اهئاهجوو .سوألا ةليبق نم «سالجلا» همسا .ديدجلا اهجوزو
 .هدحو مالغلا بهذي ىرخأو هل 00 هبيبر عم بهذي ناك ةراتف

00 5 1 1 : 1 
 رخآلاب امهنم لك علواو ؛مالغلاو «سالججلا» َنيِب نكمتو ٌبحلا ٌلدابت

 رخآلا نع ههجو بيعي نأ امهنم لك عيطتسي "ال ناكف ءامويف م دادزاو

2 

 . ٍقلعتلا يدصو .بولقلا قامعأل بحلا لوصول

 ةئيدملا يف ِخلَك ٌلوسرلا َنلعأ ءةرجهلا نم ٌةعساتلا ةنسلا ٍتلخد املف
 رْعَق يف اهوزغيو .مورلا َبِراحي نأ نو هنأب .لئابقلا نيب عاذأو وةةزرنعلا

 .رادبلا ,رادبلا 00 .اهراد

 5 2 5 2 ه
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 . !2ىفلاو لظلا باطو ءاهذاذج

 .مهتداعك بيرختلا 0 مهباعج نم اولسنو .نوقفانملا ماق انهف

 . ثّدحو بطخ لك يف مُهنأش , مئازعلا امهر .رفسلا نع ممهلا اوطبثيل

 مهنارعأ نم اوضفتناو .ٌفيجارألا كلت مهمادقأب اوساد ةباحصلا نأ الإ

 .هولحشف حالسللو اهو دعأف ليخلل اوماق « ةيراشلا دوسألاك

 نيبراحملا لاجرلاب ةصاغ اهعراوشو «ةنيدملا نم ليحرلا ٌفِزَأ ىتح

 ةنيز نم نكمي ام نهميدقتب «برحلا هذه ىف اومهسأ ءاسنلا ىتح

 . يلحو
2 
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 ليبس يف ٌةصيخر مهشرفب اوعفد « َنيِمَّدعملا ءارقفلا نم ةفئاط ىتحو
 اوفحتلاو ةوعرألا اوشرتفاف .عيبلل اهوضرع !نيملسملاو مالسإلا ةرصن

 نوح نم ثغلا َرهظُيل ءةكرعملا هذه يف َنيملسملا هللا نحتماف !ءامسلا
 .قيرعلا نم ليت دلاو

 ا ءديلا رصاق هنكلو ءةريثملا ٌرَوَصلا هذه هنيعب ذهاشي ريمعو

 نمعلا

 .هانغو هراسي عم .بجعلا لك همأ جوز «سالجلا» نم بجعي ناكو
 . !؟لذاختيو نطوملا اذه لثم يف ؤطابتي فيك

 هآرو هدهاش ام هل درسي عرشو .سالجلاب ةغاس الخو «هتيبل ريمع داع
 . يهلاو فدل نويل نو فلا فناسمفتلا نب

 .دامر يف ةخفن وأ ءداو يف ةحيص « مالغلا ٌمالك ناكف

 ةملك فذق لب ؛بسحف ثيدحلا نع هكاسمإب بفتكي مل سالجالا نكلو

 هعمس ذإ .هاتلقم ٌتمدأو هبل ٌتبهلأو مالغلا ٌباوص ٌتبهذأ .ةةعاصلاك تناك

 .!ريمحلا نم 0 نحنف ةوبثلا نم هيعّدي اميف 00 نإ :لوقي

 يف اهّبحاص لخدتو .بلقلا روذج نم َناميإلا زتجت ةملكب هوفت ذإ
 . !هلقانم عسوأ نم رفكلا

 هفقوم نوكي ئرت اي اذام !دهشملا اذه نم ًاشوُمْدَم ًارئاح ُمالخلا حبصأف

 . !؟لّلجلا بطخلا اذه ّمامأ

 نوكيو «هناسحإو هرب ةلباقم يف سالجلا نع ضضاغتيو تكسي لهذ

 :!؟نيملسملاو هلويرو هللا اعدت

 .!؟هفقوم فشكب سالجلا قعي وأ
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 همضو ءرقف دعب هانغأ دقف ءىسْنُي ال فورعملا نأل ءرّيحتو ٌمالغلا ُهِدش

 . عايض دعب

 . !هنابذتجي نيعارص نيب ريمع راصف

 ىضمف هيف زكرمتي نأ لطابلل ًاناكم هبلق يف كرتي مل ّقدصلا َّنكلو

 داهجلا ثيداحأ درسي لي هللا لوسر ناك ثيح .ىوبنلا دجسملا ىلإ ٌريمع
 2 مث وم
 هللا لوسر نم ناك امف «سالجلا نم عمس امب هربخأو هيف نيملسملا دغريو

 ناي نم لسرأو .ءهدلنع ا ىقبتساو : يهدم 00 عطق نأ الإ

 . سالجلاب

 .«!؟كنع يتغلب ةلاقم ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف

 دْسأ ثيدحلا ركنأو ءٌرطقلا هللب رئاط ضافتناك سالجلا ضفتناف

 . !هللا لوسر اي ىرتفاو ٌريمع ىلع بذك دقل :لاقو راكنإلا

 امهيف رظنلا نودحُي ,سالجلاو ريمع ةجو نوصحفتي ةباحصلا ذخأف
 . ؟بذك وأ قدص ةرامأ هجولا فئاحص نم اوذخأيل

 : نيزح بلقب لوقي وهو .ءاكبلا هقنحخلو ةربعلا هترمغ ريمع

 .!بطخلا اذه فشكي ام كّيبن بلق ىلع لزنا ٌمهللا

 مل هنأ ءٍناميأب هفقوم معدي .ةباحصلا نم دهشم ىلع سالجلا ماقف

 ل لا 0 سل سا م:

 . يحولا لوزن تقو

 لسن



 ءريطلا مهسدؤر ىلع امنأك ءضرألا ىلع مهتاماهب ةباحصلا قرطأف

 .ةقيقحلا فشك نورظتني ًارابكإو ًالالجإ

 ىلعو ءٌرشبلاو ٌحرفلا كاذ َتقو مالغلا هجو تاحفص ىلع رهظف

 .فوخلاو ةرقلا سالجلا ةححو تامسق

 : ىلاعت هلوق هل مل قرع مصْقَي و , هلل هللا لوسر نع ىرصت

 ىلإ © ٌفِيلْسِإَدَح أور ورْفكْلأ َدَمظ اوُلاَقَدَقَ واولات امون هييررتاع 8 5 1 0-0 مم راس مس وع رس رس سرا أ لادم هنن

 ٠٠ اًميِلأ ابدع ْمُيِدَمالومَسِدِإَو مارح كيانه 4".
 هركذي ئىلاعت هللا نأ نظي ناك امو .!هّصئارف ٌثدعتراو «سالجلا» نال دقعناف

 دشرلاو ٌّقحلا ىلإ داعو «ءارتفالاو ِءارملا الس ئقلأف ءفنصولا اذهب

 !هّللا لون أي توتا لب : مدقت م ىلع مدنلا ريل لاقو «باوصلاو .

 لقي نأ هللا عدأ ؛ نيبذاكلا نم 5 :لاق اميف عع قفدص دقف

 . !هّللا لوسر اي ُكادف ظ001 ! ىتبوت

 : لاقو قفرب اهكسمأو هنذأب ذخأو د ىلإ هلك هلك هّللا لوسر تفتلاف

 .«تلق امب كير كقّدصو 500 مالغ اب كنذأ تو دقلو

 افعسلا فرعو هما نحو .مالسإلا ةريظح ىلإ سالجلا داع

 . ةداملا ٌديِبع نوُيعفنلا رّئأتي امك هل هماركإو سالجلا رب نأتي مل هنأو
 ٌببس ناك دقف ,ًاريخ ىنع هللا هازج :ًالئاق زيمعل وعدي سالجلا ناكف

 .رمكلا ع يذاقنإ
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 نمز يف ىلوتو .لاجرلا نس يف ريمع لخدو هارد مايألا تراد

 . شويجلا ةدايق قورافلا

 رفكلا راثآ نم ندملاو عاقصألا ًأرّرحُم ءارفاظ ًاحتاف ٌدالبلا باجو

 . تايالولا مظعم هل تنادو ,لئابقلا هل هللا عضخأ ىتح

 سانلا ةياعر ىلإ «ةلتاقملا ليخلا كبانس نم ًاريمع لقني نأ ٌرمع دارأ

 .«(صمحو ىمست ماشلا دالب نم ةدلب ىلإ قحتلي نأب اباتك هيلإ بتكف

 نورثكيو ءبلاو لك نم َنورمذتي اوناك اهلهأ نأل ءاهتيالو هّجوتو

 .هنم تاياكشلا

 يف ةداهشلل ردا هس نأل .وركو هنم ضضم ىلع رمألل ريمع نعذأ

 زلنا لص

 اعدوتواللا لوسزي سان هجتملاب اذفا هيلع ايكاخ ةممح رسع: خف

 نإ !سانلا اهيأ :لاق مث هيلع ئنثأو َهّللا دمجحف ٌربنملا دعص «هيلإ سانلا

 اذإف .قحلا هبابو لدعلا مالسإلا نصح «ٌقيثو ٌبابو «ٌعينم نصح مالسإلا
 : 5 " 7 ايل " ل
 لازي ام مالسإلا نإو «نيدلا اذه ئمج ٌسيبتسا .ٌبابلا ٌمطخو ,ٌنصحلا كد

 لدن ةلو:طرشلاب اين «ناظلسلا دف تلو ناطلسلا تكا ام: اعيدف

 لوح رم ئتح ,ٌصمح يف رمألا ٌبتتساو .هلمع يف ريمع ىضم مث

 تيبل لسرُي وأ .هل ًاباتك ريمع ٌبتكُي ملو .ةياكش ٌرمعل عفرت ملف .لماك

 . ًائيش لاملا

 نأ هّبتاك رمأف !هلماع ىلع َةنتفلا ءاطبإلا اذه نم َىِشَح .ًافاقو رمع ناكو

 ليرخأ



 ؛نيملسملا ءيف نم هابج ام هعم لمحيو ءهيلإ عارسإلاب هرمأي ًاباتك هل بتكي
 ( هديب هتزاكع الاخ ايشام (ريمع» هيلع مدق دقو الإ ةيمؤملا ويمأ رعشي ملف

 معقو امف !هّمسج لبذو «هنول ءبُحَش دق ءهرهظ ىلع هتعصقو هدوزمو «هتوادإو

 ظ ا ا قرت تقول هدنلع وع من

 .!؟ءْوَس ُدالب ُدالبلا مأ ءانبدجأأ ؟ٌلاحلا اذه ام ريمع اي :لاق

 انأو ءاهبارقب اهرجأ ايندلاب كيلإ ٌتكج دقو !نينمؤملا َريمأ اي َمِلَو :ريمع

 , ةديحع ةحبضر عمم

 ثيل لمعي هنا نطي نهرب ةاضدلا قع كدمات اه :ريمعلاب كخلو ةروع
 :ريثكلا»يشلا (لاملا

 هيف لمحأ ٌدوزمو .هثيقل ْنِإ اودع اهب ٌمفدأو ءاهيلع اكوتأ ةزاكع :ريمع
 ام !َنينمؤملا ٌريمأ اي هللاوف .يروهطلو يبارشل ٌءام اهيف لمحأ ةوادإو « يماعط

 .!يل غبت الإ دعب ايندلا
 . ظ 0

 م 1 1

 . !مهلأسا مل انأو «ينوطعي مل مه :ريمع
- 

 : ؟ هب تعنص ام ١ صمح)» ىف لوصحيم : رمع

 م ' 7
 ةيابجيب مهتيلوو .ةدلبلا كلت ءاحلص نم مهب قثئأ نم تعمج- : ريمع

 . اهئارقف ىلع اهغيزوتو .لاومألا

 .هلمع ديدجتب هبتاك رمأو ءريمع هلماعب هنيع تَّرَق :رمع
: 0000 :1 : 

 . هيلإ فوشتأ الو هديرا ال ءىش كلذ نإف !تاهيه .تاهيه :ريمع

9 : 0 4 5 2 00000 3-3 - 5 

 يتاوبص نم رح ىل لقتناو .اهعتمو ايندلا رع ليمع رسمنا اسلاك

 هوو تقحتلاف هياقتا را "نون شا ةذانغ ىلع نكناو «ةرزشملا ةنيدملا»
 . مالسلاو ةالصلا هيلع ة(كدمحم)» انديس هئيمعع ةرقو كديمح عم

١٠ 



 2 و م

 عجسلا مر لعس
 مك 5 0 4 ماو

 ع 3 1 را رو 9 5 ”" هم

 يف ما وىه ءايحالا يفأ . عيبرلا نب دعس لعف ام ىلإ رظني لجر نم)»

 َع
 . ؟«تاومأالا

 1 هللا وسو اجكانأ «وابقت الا نم ل لاف

 ْنِإ :هل لاقف ءُىَمَر هبو ىلتَقلا يف ًاحيرجب ُهَدَبِوف ءرظنف َجَّرَخ
 ]ع # د م ' يارا < تنم“

 . ؟تاومالا خو ما تنا ءايحالا ىفا رظنا نا ىنرما ٍلِلكي هللا لوسر

 00 0 ا 1 هم 0 5 6 ل

 : مكل لوقي .عيبرلا نب دعس نإ : مهل لقو ! مالسلا ينع يموك غلباو

 0 001 ل52 ل 0 008 7 مع لآ م :
 نيع مكيفو .هوركم مكيبن ىلإ صلخ نإ .ىلاعت هللا ذنع مكل رذع ال هنإ

 .!فّرظُت

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ل نس ل م س لم هس 6 و - م

 .“ اًمَنِمو اصولوسيلو هلل مكن ١ هللا ةمصر»

 7-50 ا ا ٍ 010 را 39 5 1

 .!ىمر هبو هدجوف ىلتقلا نيب هفوطي لجرلا بهذف :ةياور يفو
00 0 0 0 

 هيتآل لك هللا ٌلوسر ىنثَعَب : لجرلا هل لاقف ؟كئاش اه :دعس هل لاقف
 9 اللا يب ل“ ك6 ه6 كا

 ىتنثا تنعط لق ينا هريخأو ءمالسلا ينم هئرفاف هيلإ بهداف : لاق . كربخب

١*١ 



 مهل 0 ال ال مهنأ 3 ل ,يلتاقم ت تاغ نأ دق فن ةنعط 5

 يح مهنم لحال د "5 10 لت نإ عملا ا

 .راصتخاب 50 نم ها . بعك نب ا وه ثوغبملا لجرلاو
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 لكي هللا لوس امنيب :لاق هنع ئلاعت هللا يضر كلام نب سنأ نع ّيوُر

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف ءراصنالا نم ٌباش هلبقتسا ذإ يشمي

 4 راح او تيكا فيك)»

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف .ًاَمَح ًانِمْؤُم ٌتحبصأ :لاق
 .؟«لوقت ام ٌةقيقح امف ٌةقيقح لوق لكل نإف !لوقت ام رظْنأ»

 تاما ليَ ترو تان هنا هلا خف يسفن َتْفْرَع !هللا لوسر اي :لاقف

 نوروازتي ةنجلا لهأ ىلإ ٌرظنَأ يئاكو ءازراب يبر شرعب يئأكف ءيراَهّن
 .اهيف َنْوُواَعَتي رانلا لْمَأ ىلإ ٌرُظنأ يناكو ءاهيف

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف

 : كيش ند موي َلِيَقَف هل اَعَدَف ؛ةداهشلاب يل عد ! هللا لوسر اي :لاقف

 نإف ينم ةئراح َةلزنم َتْمِلَع دق :تلاقف لَك يبنلا ىلإ هّمأ ٌثءاجف
 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟ٌمَئَصأ امرت ةنجلا يف نكي مل نإو ءُرِبْضَأ ةنجلا يف نكي

 دودرفلا» تايب فلسا دوب انواع جرس نجلا نفقا

 . «ىلعالا

 (١)و هو 0 م و ب تل : :
 ٠ ! ةثراح اي خب 2ع : لوقتو كحضت ىيهو تعج رف

 .ءامهريغو ,رازبلاو ,يناربطلا هجرخأ» 1١(
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 هداك ررسعس

 :هست ريغ

 ع 5 رك

 ب : ةدابع نب دعس لاق ٠ لاق هةنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبا نع يور
 '! «ي ل 207 طك ا ْ '

 لاقف ؟ءادهش ةعبراب ىنا ىبح هلهما الحر ىلها مم تناحلو ول ! هللا لوسر

 .(معل) : مالسلاو ةاليصلا هيلع

 - 6 مت 0 ىلكإ م اوم 00 06
 . كلذ لبق فيسلاب هنلجعال تنك !قحلاب كثعب ىذلاو الك :دعس لاقف

 : مااسلاو ةالضلا هيلع لاق

 5 5 را 2ك ' 7 0 ١

 ميد ؟

 . 2 ينم ريغا

 :هسمرك

 :لاق نيريس نبا قيرط نم «ايندلا نبأ نبا ىور

 :نيننألاب لجتلاو ءدجاولاب لْجدلا قلظنا» ارنا اذإ ةفطلا لها ناك
 1 نيام تاز ناكو دهس ماو عل ابحت كسول

 :لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو

 . «ةدابع نب دعس لآ ىلع كّتمحرو كتاولص لحجم مهللا»

 :ا1هدلووأ ةدكيو ةوئاو وه ةووجحلاب روما هنع لانك هللا :ىبغو ناك
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 7 ساو # 5 ع ١ و م1

 ءمحللاو .محشل ببحا نم موب لك 2 قداس مط مهل 50 7 ا هلا تح نشأ هيلع ىداني "'مطا مهل ناك

 . !ةثراح نب ميلد مطا تايلف

 مه[ 00 . وك هيلا ١

 .!هجاورا تويب يف يبنلا عم رودت ءدعس ("ةنفج تناكو

 7 . ماطأ هعمجو عفتر م ءانب : مضلاب مطألا )1(

 . كيرحتلاب تانلفجو «نافح ءاهعمجو .ةعصقلاك : ةنفجلا 8قإ

١ 



 و

 رجلا بر تسوس
 0 هع هللا رك هن

 انني دليلا» ناضل -:الارع جلا

 لَصو الإ ٍءىرما بلق ترو اع

 الظل انردطا .مطعطلا . ١ يوما

 نع تان نيرو كت وول دبط ردو سلخ انتا طا ينك
 ل ننال ووك 5 هب ّىلثبا امل هن زحو 0

 ىتح ءاهلهأ ل ملاظملا د 47 ,مهحلاصمو مهروم ف 1 لمخأ مث
50 

 لا ىضقنا ىتح كلذب لمَعف !هسفن وما همه نم دشا سانلاب همه ناك

 ما ع 0 5

 .هّتومل مالسإلا لها اهب بيصا يتلا ةبيصملا مظع
 ش و وع 0 م ى؟ 9 ها

 .هلها لجرلاب سانلا ملعا نإف ؟هنع انيرصخا :اههل اولاقو

 2 مرا اول 2 4 ماده 5
 ادبع تيار ام نكلو ءامايص الو ةالص مكرثكاب ناك ام هللاو :تلاقف

 ع نم ىلاعت هللا 0و فوج 15 ناك

 مهجئاوحل لعق ناكف عسانلل هسفنو هند غرف دق _ هللا ةمحتر مك

 ربا ى < ا م 1

١5 



0 

 قلع را دمت سند جات 1 انيقاوو دنا تا« نينعت نا عقتيفلا

 : امتانم» ع طاق رجفلا قرد نتج كئاذك لري علف هةدخ

 . !ًةليللا ٌتيأر ام كنم ناك ام ٍءيشِ !َنينمؤملا ٌريِمُأ اي :هل تلقف

 يول تيرا اقع هر" يل دج ان رجا
 .ضرألا فارطأ يف مهَمابْشَاو ,روهقملا ٌريِسأْلاو عئاجلا ٌريقفلاو ,عئاضلا

 ْتْفِحَف ءمهيف يجيجح قو هل انينتتال او مهنع يلئاس ىلاسعت هللا نأ تملعف

 0 0 دمحم عم يل موق الو ٌرّذُع هللا دنع يل َثبشي َتبثيالنأ
 د

 522 هللاو : 0100 00 تا مث مك مث عاملا يف شد 0

 هذه نينو انتين ناك تيل أي : لوقأ انأو هل ني هنع فاحللا حرطأف 0

 :الاهبقا الخد لوب ارورش انيارداهتهللاوقا] نيكرشعلا همن ةرامآلا

 ا تل

 ! مهرد 53 ع هل ىرتشاو ءامئاخ ذختا هدالوأ ضعب' نأ يكح

 :نيتهؤملا ريمأ قمح اهيلإ تكن

 لأ هب ميشو ُهْعبَف ءمهزد فب اضف َتْيرتشا كنأ ينخَلَب دقف ؛دعب ام
 : هيلع بتكاو دما يك ع هناك دكلاوا] ! مئاج

 < هس مرت َفرَع [هَرْما هدا مصر“

 :ربقلا يف هلاح

 : هِضَرَم يف زيزعلادبع نب رمُع يل لاق :لاق َءاَجَر نع َيِكُح
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 ملم معو ع

 يدخل يف ينوعضَو اذإف ! يربق لخديو , يننفكيو 3 ينلسغي نحيف 0

 اذإ مهلك «ءافلخلا نم ٌةثالث َتْنْقَد دق ينإف ءيهجو يف رظنا مث :ةدقُعلا لح
 , ٌةعمه# سقم اللا 30 0 20000 مه 0 57 | هج جار

 يف دوسم ههحو ادإف ,ةهجو ا ترظن مل قدقعلا تللح ىدحل 2 ةتعدص و

 لخدو كو هلّسغ نميف تكف , نينمؤملا 0 ثام املف : ءاحو لاق

 رةلتقلا لب نيل افلا هير ارق سيخ جول تر قو دق عراد لق ملا

 :ءاشلا ةاعر لوق

 ةفيلخلا اذه ْنَم :لابجلا ةّرْرْذ يف ِءاَشلا ٌةاعُر تلاق ىّلُو امل هنأ يكحو

 .!؟ سا:" ىلع ماق يذلا ٌحلاّصلا

 . ؟كلذب مُكُمْلِع امو :مهل ليقف

 نع ُدْسألاو ُباَئَّذلا فك .ٌحلاص ًةفيلخ سانلا ىلع ماق اذإ :اولاق
 .انئاش

 جووجل

 : تايبآلا هذهب لثمتي ام اريثك ءهنع ىلاعت هللا يمر ْناكو

 مرال كنل ىداتلاو# موق كلل: .ةلفغو ردهس ورغم انين ا
 ناجع نموت نك ادلع عاامك لاي تزعل اهعاذلا حا
 تاهل نس ايضا نناكند# طوع نا يشعل
 ظ . ةمءاسهر

 ؛هضرَم يف هدوُعأ «زيزعلادبع نب ٌرمُع» ىلع ُتْلَخَد :لاق ٌةمَّلْسَم نعو
 | علا أي : هجوّر كلملادبع تنب ةيطاقل تلقت . خسو صيمق هيلع اذإف

 5 'ّء 5 :

 ! نينمؤملا ريمأ نرضيوك يلسغا
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 رم اذإف َتْوَدَغ مث . .ُهَّللا ءاش نإ لعفن :تلاق

 إف .نينمؤملا رسبت ,نميحت : ل نأ عكرفأ 4 الات أب :تلقف

 . ! هنودوعي سانلا

 . !هّريغ صيمق هل ام هللاو :تلاق

0 

 ولو فاحت أمدعب +فاررتملل نادم ا 0 إو :ةيبلاب

 تمثل اهنما» لأ نيغ قم هعؤلمأ ذا نا دفت 50

 . ؟كِتبانِإ ٌعدب ناك ام :هنع هللا يضر زيزعلادبع نب رمعل ليق

 7 و سا ا : 2 5 ١

 موي اهتحيبص ةليل ركذا رمع اي : يل لاقف . يل مالغ برض تدرا :لاق
 :[ ةمازقلا

 :زيزعلادبع نب رمع ةايح يف يملعلا بناجلا
 ِ ٠ 4 م 7

 : هنع هللا يضر زيزعلادبع نب رمعل ةيملعلا ةايحلا ىف روما ةثالث زربت

 0 و هر

 0 ع رت رو 8 م

 . يداوبلاو راصماللا ىف ملعلا هرشن :اهيناث

 .ِهتَلَمَح تومب هساردنا َةَّيْشخح «هتيبثتو مَلِعلا هنيودت :اهثلاث
 ع َء ع
 0 يو اما

 ةمئأب ءورلتتلا هناقز ةقلأ لسا هنآ: نلعاهلا نب نيمجرتملا ةملك تقفت

 . «مامإ» فضَو ةنييع نب ناشمو ل ل
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 مو رما ب 20 مرق وا © ٠

 . !هنم انملعت ىتح انحرب امق ىهملعل هائيتا :لهاحسم هيف لاقو

 !ةذمالت الإ ٌرمغ دنع ًءاملعلا تناك ام :نارهم نب نوميم لاقو
2 0 0 - 

 .ٍءاملعلا ملعم زيزعلادبع نب رمع ناك :اضيا لاقو

 200 ماو ؟ 9 00 8 :

  مهيلع ةيلغلا هذخاو : ةريزجلا جراوخ صضعبل رمعغ جاجح 50 0 5و

 ' 1 كا
 . !""هللا همحر ملعلا يف نيخسارلا َدَحا ناك :هيف لاق مث

 رع جيرتملاب افراع ءادهتجم اي ًامامإ : ىلاعت هللا كهجس و ناكو

 ١ ا. 3 2 2 ع 1

 امي اهاوأ هلل اتناق لاظفاح ننانكلا

 تاطخلا نب رمع 3 هلع عم طسقلاب .مايقلاو يلا نسح يف 0

 , هنع هللا يضر

 . ىلاعت هللا ةمحر .يرصتبلا نسحلا عم دهزلا ينو

 رشتني ملف ءهخويش توم نم برق هتوُم نكلو . يِرْهزلا عم ملعلا
 .هملع

 ةررمملا ةنيدملا 0 ىلع هياَبش لبتقُم يف مدلل ةيلط ناكو

 . مهبّذأو مِهمْلِع نم َلهْنَف «نيعباتلا نويِمُع نم ةمئالاب ةرخاّرلا

 بحي بحي لجرلا 0 ادإ : هنع هليا يصر يا م 16 انايمكو

 نإ ًاريمَغ كلذ ا مّلعاف ٠ 0-00 «باههرك ل ويلا لبق وب 52-

 1 لبا عام

 بوبا و مرعب اهيل: راب لبسي ارح جوج نروح محيمصب وسارت وجاب اجسلاو تجبرجس هرج هيصماارلا اجربه و مماجر حجب

 )١( هنع هللا يضر زيزعلادبع نب رمع نينمؤملا ريمأ لئسم يف امك .

 ا| هد



 ع ع

 : ينانلا رمأآلا اماو

 انهما نيت ييداوسلاوب نان الا ىلإ: ةاجلدلا لاسر :ىزا هفلذك

 .!!هيف مهوُهَقْمُيو هللا َعْرَش
 7 ا 3 ع 0# 0 0 0١ 7 اة د 2

 1 اروبا خلا هجاعيل ذيع لأ نارارتم ا با: نزلا نال ليرات
 3 للا 0

 | . اهلها اوهقفيل .ًءاملع ةعست عم ةيقيرفإ ىلإ ,يرصملا ةداوس

 ع 3

 :ةفيلاقلا رمآلا اماو
56 0 0 ' 

 ةماعلاو ةصاخلا هرماواو هتاداشرإ ىف كلذف «هتيسنو ملعلا هنيودت ومو

 . ةصاخخ نيفباتلاو ةءاحتملا "نفع كابا  ةماع ةنكلا :قيوذك

 . !ةباتكلاب مّلعلا اوُدّيق :هنع هللا يضر هلوق هتاداشرإ نمف
 ! و, 0 | 00

 3 و 6 : 58

 نب ركب يبا ىلإ «زيزعلادبع نب رمع» باتك هحيحص يف يراخبلا ىورو
 9 كازو ٠ هرم 9 2

 .هبتكاف كي هللا لوسر ثيدح نم ناك ام رظنا» :مزح نب ورمع نب دمحم
 0 م 5 8 ع 0 5 و رق تن 7

 ع 0 للا 3 5 8

 نب ركب يبا ىلإ زيزعلادبع نب رمع بتك :لاق ٍرانيد نب هللا دبع نع

 ع 2و ع 2 ' هل © 0

 ثيدح وا ٌةيضام ةنس وا  دْيِدع هللا لوسر ثتيدح نم ناك ام رظنا نأ

 ع 1 3 9 م 6 1 0 م46 1 000

 ,هلها باهذدو ملعلا سورد تفحخ لق ىنإف ,هتكاف نمحرلا دبع تنب ةرمع

 ب ٌٌ و و ل 95

 2 سااعفقاو ع 7 2

 .ارتفد ناطلس اهيلع هل ضرا لك ىلإ ثعبف .ارتفد ارتفد

 1 07 ا 006 4 و
 .ملعلا يف هرصب دفقانو .هركف هفدو .هرظن قمع ىلع لدي هلك اذهف
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 ٌرفاوو را ميظع .ةيوبنلا ةنّسلاو مالسإلا نع هازحج-و 4 ىلاعت هنلا هه و

 . باوثلا

 هع ىلاعت هللا ىضر «باطخلا نب رمعل رخّدا دق لَجَو رع هللا نإ
 0 0-2 1 م

 ميم ةمهمب «ةهنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا ركب ىبا ىلع هحارتقا ةيقنم

 !ميركلا ٍنآرقلا

 . ةماميلا 0 ثداوحل هتظحالم َةَق اع َءاثن كلذ من لاقو

 ةنسلا ممحم :ةريصع ًءاملع 5 ةشئم زيزعلادبع 0 هطيسأ رخذاو

 . ةيوينلا

 هللاو . مهباهذب ملعلا ٍساردناو عاملعلا ساهذل هتظحالم قد ىلع عام

 مارق 1

 : تا ريخلا عيمجل قفوملا وه ىلاعت

 سم اس ص و

 ,ةرمجر هما

 00 | نب ئاع نمر د ١ 0 5 ا ع

 .اشابلا ذاتسألل نيعباتلا ةايح نم روص رظنا ١١(

 ؟ ١٠6



 ىئاشلاماسإلا هل َ 9 ريما
 5 -- و

 :هتدابع
 2 2 5 07 5 راو

 :ٍءازجا ةثالث ليللا مسقي ناك هنا يور

 . مؤنلل اثلثو «ةدابجلل ًاثلثو . مّلجلل اتت

 كلذ لك هرم َنيتس ناضمر يف َنآرقلا متخَي يعفاشلا ناك : عيبرلا لاق

 .ةالصلا ىف

 :ةهةذصهزر

 لفل محلا نأ نشا دع تع ا سل اه نعش يقوي الآف
 نع دام تيفو و ولا تشو هةططنلا يوب ةةجلقلا نيف يوقذلا
 . ةدابعلا

 يف اهقلاخ ب ا ءايندلا بح َنيِب َمُمَج هنا "رعد : هللا هةمحر لاقو

 . هللا ىلع ةيرفلا مظعأ ُدَمُف .هبلق

 : هؤواحس

 يف هَءاَبَج بّرِضُف رانيد فالا ةرشعب «ةمركملا ل مِدَق هلأ يكس

 .هيلع لخَد ْنَم لك ىلع َلبقأ مث .هل ٍبْوَت ىلع اهّرثتِو ,ةكم جراخ ٍعضوم

 هيلع سيلو ؛ٌَبْودلا ضفنو ٠ رهظلا ىّلَص ىتح .هيطعُيو ةّضبق هل ضبقيو
 :٠ العاق ع عيش
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 هب وجا لام ىلع يبلق فيل 555

 هاك ووهعمحجملا لدججلا نبذ َنيَلِقَملا ىلع

 دا ةاهيبعف نم ىلإ فارادبعحتل نإ

 تابيصُملا ىَدذخإ ْنِمَل يدنِع سيلام

 . ةدكهرو

 لأ كلتعي
 ٠ . , 1 ع

 ؟يباوج يف وا ,. يتوكس يف لضفلا «يردا ىتح :لاقف

 1 ذ ًُ . ا 0 7 :
 اموي - يلعن“ هللا همحر  ىعفاشلا م ل لاقو

 ! ملعلا ا نم لج ىلع 00 لجر ادإف «هانعشف , ليدانقلا 00 نم

 : لاقو انيلإ يعفاشلا تفتلاف

 هَ رت ع ةمطا ل 0 7 ا 21 ع 2

 [ هب قطنلا نع ملا فس امك ءانخلا عامتسا نع را أوهزت

 ,هئانإ ىف ِءيش ثيححأ ىلإ رظنيل رظنُيل هيفّسلا نإو م 07 ريش جى ةملا ١ نإف

 امك ءاهدار دعس فلا 0 0 ولو 5 ىف 00 نأ ص رحيف

 كاع
5 ,0 

 | ِ هاك 6 أهب يقش

 :هفوخ

0 2 : 

 ل

 1 هيلع 8 ات نادعلا موس ا.مأف

 رو ع 8 5 ٠ ع 8 مس 7 : 5

 لضفا تام دقف تام نإ :لاقف !ىعفاشلا تام .اق :نايفسل ليقف

 5 4 امر

١ ©: 
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 ةرم عمسو

 : ىلاعت

 م ل م ل د ول ل 8 م و ل رس ل

 . 208 َنورِذَتَعَف لن دودالو (ج) نوفطني ال موياذاه »

 رو تر راسا عي دلع رافال نيرا قلن يشفرملا تاكل ناكر
 7 سمج 4 تار 7 ع

 م 5 : 0 ىلإ مث مع
 بولق تعضخ كل مهللا ,نيلفاغلا ضارعإو 0: رييداكلا ماقم نم هللاب دوعأ

 7-52 2 0 مها 9 2 0 ها 1

 ينللَجَو !كّدوج ىل به !ىهلإ .َنيقاتشملا باقر كل تلذو .َنيفراعلا

 ل ز١ 277 : :
 هلوق ارقي افصلا ىلع «ةمركملا ةكم» ىف ديبل نب ثراحلا نم

 ًءازج ُهاطعأف ءهيلإ ٌناسنإ ُهَعَفرف .ةرم هِدَي نم هطوس َمَقَو هنأ يك

 .ًارانيد َنيسمخ هيلع

 : ىلاعت هَّللا ةجو هملعب هتدارإ
 .هئم ءىش ىلإ بِسنامو :ملعلا اذهباوعفتنا سانلا نأ ٌتْدِدَو :لاق هنأ ّيِوُر

 هن نإاةنعا الإ طن ادا تملك اه لاعتا هنان معو فلو

 .ظْفِجو هللا نم ةياعر هيلع َنوكيو ءَناَعُيو َدُدَسُيو
 طع نأ تا طك ا ترطان ام :لاقو

 : هل لضفلا لمأ 3 :

 هللا همر عفاش لتماف لارا أر لوو ويت ا رداك نورا ودا ناك
 : هنع هللا يضر لبنح ا لاقو

 . فات ذا ال رت سس أ دنس ةديياش ادنأو

 . 35 "© :تالسرملا (١؟)

 مه ١



 هل ْوْعْدَت تح .يعفاشلا ناك لْجَر يأ :هنبا هل لاق هل هِئاَعُذ ةرثكلو مسار# ه2 م ور ري؟ 0 0 7
 ؟ءاعدلا اذه

 ظ

 2 ' ظ 7 5
 ءايندلل نسميشلاك ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا ناك - 8 :دلمحا لاف

 /َ 000 0 ا م0 3 2 ل 2 م 5

 , ةنم ةيف ىعفاشللو الإ ةربحم هذيب لجأ سم م :انضيا لاقو

 :هداشرإو ةلعو

 :هنع هللا ىضر لاقف !هللا َكَمْلَع امم ل لافتا كفرا كف
 َدِهز نَمَو «ىّدرلا نم ّمِلَس هنيد ىلع داق 1 امك للا وم لا ملا
 . ؟كديزأ يف ؛ادغ ىلاعت هللا باوث نم هاري امم هانيع ترق ايندلا يف

 .!معت كلف

 .َناميإلا لمكتسا دقف لاّصخ ثالث هيف ناك ّْنَم :لاق

 معا ف ورعملا 7 0

 :ىهتاويركملا نع ىهوسلا

 , ىلاعتدللا هود نع ظئاحتوبا#

 . ؟كديزأ 31

 ١+ ىلإ قلق

 يف ئلاعت هللا ٍقُدَضاَو ًابِغاَر ةرخآلا يفو ءًادهاَز ايندلا يف نك :لاقف
 2 و 2 4

 ما رف

 .!هُمْلِع ع مل هسفن نصي مل م : هنع هللا يضر لاقو

 ناك اذإف نفك رو مسكر آل ٍدَحأ نم ام : هنع ىلاعت كادي لاقو

 ا ِِغ هّللا ةعاط .لهأ مم كف كلذك
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 .؟ًاملاع لُجّرلا نوكي ىّنم :ئلاعت هللا همحر يعفاشلل ليقو

 هّناف اميف َرَظنف مولعلا رئاسل ضرعتو .ُهَمِلَعَف مّْلِع يف ّيقحت اذإ :لاق

 .ًاملاع نوكي كلذ َدْنِعَف

 ْنَم اضر رظناف َبْجُعْلا كلَمَع ىلع َتفخ اذإ :هنع هللا ىضر لاقو
 ل ل 1 رست د 1 8

 ياو ؟ركشت ةيفاع ياو "تقرت باقع يا نمو ؟بغرت باوث يا ىفو ؟تلطت

 . ؟ركذت ِءالب

00 1 2 1 2 

 كينيع ىف رغص . لاصخلا هله نم ةدحاو وف تركفت ادإ كنإف

 و و 6#  لار#

 و ء ع ًّئ 2 ع 7 5

 : الئاق هياجاف ؟ هللادبع ابا اي تحبصا فيك :لاقف .هيف تام

 كين و 7 0107 ا ١ 3 7 7 2 ع

 ”.ايفقالم يلمع ِءيسلو .لاقرافم ناوخاللو الحار ايندلا نم تحبصا

 ربا - .؟ يأ عملا ف 8 مس اتت 0

 يحور ريصت : يردا ال ءادراو ىلاعتو كرابت ىبر ىلعو .ابراش ةينملا ساكلو

 2 رام ه6 رو ر1 0 ِء ررث ر.؟#

 انيلطل كرينتتل يني اي كج

 انطخلا ةرنع ناك يبي ةرينتع
 ا كا ا

 هاب ١



 حبصي نم لاح تك 4لاقف ؟هلاح نع هنع ىلاعت هللا يضر ل

 : هنلاطيو

 توَقْلاب ةلابعو 5 لمعلاب 1 باتك ١

 للملا لوطب ةارهو: د5 ةةياتولاب هل نوعا
 هفورصب رهذلاو - تاوهشلاب هسشنوب نا#

 !هجوُر ضِنَقب توملا ُكلَمو -4 تيان قي لا ل ع

 عسئارلا هرعش

 عزج هآر املف ,هتدايعل بهذ لبنَخ 7 كا مامإلا يا امل 4 يكح

 لإ رخل اننلكا ةقذانخل قيما .مامإلا ثتهال ئركازقلا عنا ءانقرا اعردت يتفالا
 : هنع ىلاعت هللا ىضر لاقف .ىرب يعفاشلا مامإلا

 ِك

 0-5 ين رح نم تع د هل ردي يب يع صللا مرسم

 هيلإ يرظن رد تس ريا نيل اس يا م ع صم للا دام

 : اهب ايتو ةعانقلاب ا لاقو

 ةعانقلا رسل نسم 86-50 00 م

 اةيعانن نادم تا د مو

54 6 

 ردي لهك- تراسل ميت دابا
 م م 5 ف 55 93

 ةعانقلا نم ا رت انهو

 . اريثك وأ ناك اليلق «يسفلاب انهرلا :ةعاتقلا» ا(

 هللا ريغل هلاح فشك ةفص نغ ةيانك وهف ءرامخ وأ ءادر نم هب منقت ام فشك : عانقلا

 ١ صقانلا سانجلا عيدبلا 0 هيو
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: 0 000 1 2 
 رلام سار كعشسيحتلا اهريصف

 بيض دات ساحل
 لممغاو ٌسفنلاو ىوهلا عطت الو

1 0 7 0 0( 

 ع َِ

 01 مهب لان نا ىلعل

 كعامل نيك - تان دك ناو

 قودنص ُنَطَب ال هَل ٌاعو ىبلق
- 

 لجرلا نأب ؛نيملعتملاو ءاملعلل داشرإو ميلعتو .ريبكلا مامإلا اذه نم عضاوت اذهف )١(

 عضاوتلا ةفص هيف نكي مل نإ «ةدابعلاو ىوقتلاو «ةفرعملاو ملعلا نم غلب امهم

 رورغم وهف ءريصقتلاب اهماهتاو سفنلا مضهو .عوضخلاو ئلاعت هلل للذتلاو ,عونخلاو
 ةبجوملا «تافصلا هذه نم ئلاعت هللا ىلإ بوتي نأو .«هريس ّمحصي نأ هيلع بجي

 .8نيرتغملا هيبنث) يف ةعلاطملا نم رثكي نأ هيلعو .ىلاعت هللاب ذايعلاو تقملل

١41 



 7 9 مق هم 0

 ىعم هيف ملعلا ناسك يملا ىف تكلا
 2 ىلا . 0 ' 7 0

 ٍقوسلا يف ملعلا ناك قوسلا ىف تنك وا

 و هك ع اك
 : هزم ارذحمو انزلا سس أرمتم لاقو

 5 هادس ؟ 5 1 2 5 2 1 2

 ظ 1 رحملا يف مك و ايس ابل تامل ا وس لع

 ب ا 7 نا
 ملسمب نيل ال ام اوبلتجتو

 ظ ةيصمرتلا ٠ ا[ ليف ذا اشلال هد
3 :5 6 

 ةرادنمم“ وبلو: هني نزين .نزدي نعم

 مهفاف ًابيبل اذهاي َتْنُك فِ
 نيه طا لاجرلا مرح اكتام ا

 21م2 مال 58 3 8 ك نت ال

 فانت كازا وع يلا يا وعل
 ل "ل ل 0 2 2 59 سا هل ر#

 : هيف ابيحمو «لمجتلاب ابغرم لاقو
 انهتان تييطتنسا جن ةادناببت نين

 يا 58 7 2 5 3 7 ا 2 هل

 مركتو رعت اهب .لاجرلا نيز
 ع ربا ل 0 يري ُش عا 5

 اعضاوت بايشلا يف نييشخحتلا عدو
 باها , 7 8

 متكتو دي أم ملعي هللاف

 7 0 2 5 8 و ص 7 8 م

 3 ا 0 .
 ام دعب كرس هل كبول كيني تنأيي# أ

- 

 را 0 5 سس 7 8 ' 7
 8 ُّك اي )5 أن 3

 9 م 7 ل 04 0 2 4 3 5

 هعفر ك كي ري هل كبوت احا سمسم 2 و

 م ٠ ٍِه سا م 9 7 5. 3-0 م ا

 لول



 ع
 : سلاحملا بدأ 7 لاقو

 ل 1 0 ا 5 :

 هد 2 : 5 ١

 لقألا ةلزنمب مهنم نكف

 تهكم نيميتتلا نانك كركم ناك
 5 0 9 3 9 6 ما مع 0

 يلحم اذه لف كوقبا نإو

 : ًاضيأ لاقو

 1 0 ا 2
 ثا هتاطم دقوا ويقسم ملسلو

 فورس 1 نو دك كاسم

 ندييحلا .٠ نياسلنلو . .:تارردع هلاك

 .1ةرخألاا ىلإ ابنذلا قم: رفاسم. ىلا ركدأل :لاقف: ؟تايعتفي 4 1 ولا 9" ١

 ورة ؟

 رهشاو ع نا نم 0 هنع ىلاعت هللا يضر (يعفاشلا» انمامإف

 .ءامسلا ةعبأر ىف سمشلاو ٌءاَمَْلُعْلا 0 ادإ مّلَعلاَك :وهف تكد نأ نم

 . ءاملظلا ةليللا ىف ردبلاو

 نم ةاملعلاَو ول وكلا هركذ امع .هربآم سصضعب ل انيفتكا اذهلو

7 00 . 

 هذه رلاثما راركتف ى.هتافو نيح ىلإ هتدالو نيح نم .بانطإو باهسإ
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 «؟ يأ م ءاودلاو :فرلقلل ناديملا قايرتلا و ولك اح نقايرك للا هللو يك الا 1 ٌهذلا

 : لئاقلا د

 هئرامعاي

 يِداَضلا راو هلا ولي لك لق 2 0



 ل اتلملا رواَر

 7 00 7 1 رع ير

 ماى 0 "ا 0

 .اهانمكحا دقف تاللألا اما : هريرقت ىف اموي

 .؟يِقب امف :دواد هل لاقف

 .هاَنْمِلَع امب لمعلا :مَظْعَأْلا مامإلا لاق

 و را : م6 م 500
 نع هلاست ةفينح ىبا ىلإ تءةءاح ةأرما نأ (ةهتبوت اهميبس نإو : قو

 030 ١ ١ ع
 0 0 و 1 8 هر د ى1

 .!؟لمعلا نياف ,ملعلا اذه : تلاق مث ,هباوجب تيبجعاف

 ع ه 1 5 5 رم تق ل” 75 رك يل

 املع «ناشلا ميظع راصف هدو لزتعاف «دواد بلق ىف اهمالك رئاف

 .ااًعروو |دهرو: التعو

 "0 مه ل

 :ةلهر

 : / هدر ؟ مه مم مارا 7 ل

 يف دواد ىلع تلخد :لاق هنا ولجعل | ملسم نب حلاص نع يكح

 . !ريثك الو ليلق الو - َريِصَحْلا ىنْعَي  ةيراب ِهِتْيَب يف سيلو هِهِيْوَُم ضَرَم

 5 5 ل 5 رق يد ه را و . 5

 ةبرخ ةعساو راد يف هتدجوف دواد تيتا :يلجعلا رارض نب دمحا لاقو

 دك



 ٍةَشَح مو راد يف تأ اداه انا ايفل تلق [ راجل منت تكلا هضاب
 .!ًاباب | كتيبل تخش ول

 ريع

 هّء ست اه ماا م 37 ريثد ىراأ 8

 .اهلهاو ايندلا ةشحو نيبو ىنيب ءربقلا ةشحو تلاح :لاقف

 8و 0

 :ةسنازح

 ! يهّلِإ اي :هّبر ًايجانُم ليللاب موقي ناكف َنّرَْلا هيلع ٌبِلاغلا ناكو
 .كيلإ رظنلا سل ينقوشو 0 نيبو ينبب لاحو ل يلع 00

 قع

 2 300 1 .٠

 قيرطلا دق هلا ناعم فذشلا "ةرويملا قرولملا يف 0 و اذإ ناك

 . !«دسالا نم ُكَرارف سانلا 0 رفا : لوقيف !ٌبرَقأ انهه رف

 نتاج 2 هي وح

 : ىلاعت هللا همحر يلازغلا مامإلا لاق

 . ؟كتَجاح ام :هل لاقف دواد ىلع ٌلُجر لد
 .كترايزل تْمِج :لاق

 ىو ا ل 2 ل سم6 < و
 اذام رظنا . . .نكلو ؟؛ترز نيح اريخ تلمع دقف تنا اما :دواد لاق

 سجتروق را + 0 5 ل 2 سا # رس د رمشعا ساه#6 عر 3 1 ع ' 0

 داَبعلا َنِمآ ءهللاو ال ؟َتنا ٍداّهُزلا َنِمأ ؟ُراَّزتَف َتْنا ْنَم :ليق اذإ !؟انأ يب لزني

 . !هللاو ال ؟ّتْنِأ َنيَحلاّصلا َنِمأ لاو ال ؟ّتْنَأ

 0 # - هال

 ترض تربك املف ءاقساف يلا قوت ما بوي لقال

 . !قسافلا ّنِم ٌرَشأ يئاَرُمْل هللاو !ًيئاَرُم

 ا "15



 ل

 هةكيوسع

 مهلا نم .ءاهل نطفي الف اضرعو الوط :ههجَو يف روذت ةلمنلا تناك
 - 0 هم

 .ةرخآلا ناش يف . ينعي «ريكفتلاو

 :هظعو

 اذإ ىتح 00 ئلع ٌرِطْفاَو !ايندلا نع ْمُص :ئلاعت هللا همحر لاق * 8 . نإ هه مارق 0 ش 2
 م ” و 7 .؟ 5

 نلعب د «ةقحلا ان ويست دي ناحلا َنِزاَخ كاتأ ءقنياعملا دنع ناك
 كعك ءَناَيَر تاو ربقلا لزنَنو نان 57 ايندلا نم وو .كشارف

 9 كنا هللا ءاش ام اشاطع ًاعايج .ةمايقلا ل ىف نودّدرتي سانلا

 7 معك لو ار 2# م 2 ى # ع

 . !بكارلا ٍداَّر نم َرْثْكَأ هراد يف مُكُدَحَأ ٌذِخَتِي نأ ْمُكاَيِإ :لوقي ناكو
 ع را دلو د 5 ' 0 .؟ ين 5

 9 ممأ و رو لا ما اه را : - هو 5

 ذيذللا لكاتو ىدربملا ًءاملا برست ثتنك ادإ : ىروثلا نايفسل لاقو

 ؟ىلاعت هللا ىلع ٌموُدقلاو !توملا ٌبجت ئّتمف .لظلا يف يشمتو ءبّيطملا

 . ىلاعت هللا امهمحر نايفس ىكبف

 :هؤاخس
 .!ٌفاَرْسِإ اذه :هل ليق .ًارانيد ْماجحلا ئطغاف ًامْوُي ْمَجَتحا يت ا د سم 9 م 2 ماع واط 12 يح ودم

 هل هل ةَءوَرم ال ْنَمل ةَدابِع ال : لاق

 ا5ه



 17 ىلا 5 . 5 نا 6 م
 0و .ءاخسلاب 00 وهو ( .امهنع هللأ يصر ل نب هللادع نإ يكح

 هام "ا مه ل 1

 نبا ءءاَجف ءرمتلا م عمعحبت 2 هيف 000 ديبعلا نم دبع هيف فارق .ناتس ىلع

 لل ولا 0 07 لا نك

 مهمهي (هوحن لبقأ لق بلك ىأرف لعاب دبعلا سلجف «.لكايل نيفيغرب هديس
 رص ا ِ 2 ور رو , هه رسل # ساو

  ِهْبْنَذ كُرَحُي هنم برتقاو .اعيرس ُهَمُهَتلاف ,ءبفيغرب هيلإ ئقلاف هَّبنَذ ُكَرَحْبو
 7 0 0 وأ

 . !هلمعل ماقو يناثلا فيغّرلاب هيلإ ْىَمرف  ًاضْا
 م 3 8 ن رم و

 أب : هلاسو هلم برتقاو !دبعلا أله لعف نم رفعج نب هللا دبع بحس

 ا 7” ا ل 3 7 2

 م ارا و كلا لاق 7 1 ا ر# 8

 5 ؟تبلكلا اذه أامهب ترْعآ ملو : هللادبع لاق

 7 7 ء قو هه وه دسصا © ه2 5

 . يسفن را هترثآف موج الإ ا لإ هق

 . مويلا اذه كسفنب منَصن فيكو : هللا امع لاق

 . عوجلا ىلع 53 : يأ . ةليللا هذه يوطأ اعلا لاق

 2 206 رو 5 2 0 2 7 5

 . ىنم ا مالغلا اذهو !ٍءاخسلا ىلع سانلا ينمولي : هللا ابع لاق

 هم"الغ ةعيبب نأ هلم بلطو : مالغلا كيس نيل رفعج نب هللا دبع بهدف

 اذه

55 



 ا
 .هيلإ هَءادهإو ٍناتسبلا ًَءارشو ءهقتَعو هءارش

 دج ولا": ةليطتلا ةرليز كلل هنن. سلتا دنا كنت تلا هنا اهل لاق

 .!موي لك ٌبئاجعلا هنم ئرن ٌلازن ال ٌنحنو
 2ك مر 7 1 : 2 6 ت0 ه1 # رب 2

 :ةادبلا نام ةقع ثافسسلا ثار.( لات هللا مخول هلا كذهشا

١ 1/ 



 97 ص ل 0 ا م #0 أ 7 1

 «بنعلا نم دحاو دوقتنع تفلتسلا تويب نم تيب ىف ناك هنا ىكح

 55 400 1 ع 4 ما 4 رمد ىك 1
 هتابخنف .اهمال ىرخالا هتطعاف ءاهتخال تحخالا هتطعاف .هتخخال خالا هاطعاف

 ع 2 1 را م5 1
 اذكهو 0 . دوقنعلا ةعم ناك يذلا .لواالا هدلول بألا همعطاف .اهجورل مالا

 ع 1 "ل 5

 1 !لواالا ئلإ داع ىتح- « دحاو ىلإ دحاو نم ؛ دوقتعلا راد

 ع هللا ما هلل 9 م 1 1 ا لا

 ةجاح ىف يا  دوهجم وهو 2. ىوشم سار مهضعبل يدها هنأ يكحو

 ريتك ري رب 6-

  مهنع هللا يضر  رفعج نب هللادبع ءامهمع نبال ْنيسحلاو ٌنسحلا لاق

 :1لاملا نذوب نفت قودي نك قلن امو

 نأ :ةتدرغو .ه ىلع لصتشي نأ قدر اجو دع هلا نإ هاسعنا ىا لاقت

 .ةداملا ينع مطقيف .ةداعلا َعطقأ نأ ٌفاخآف .هدابع ىلع لضفتأ

 حلا ضرقلا

 ضرفلا نودعي اولاك امو + لايت هلا ةنحو نضانع خي لينهفلا لاق
2 

 1 لكلو ؛هضرقي نم باوثو .لاملا بهي نم باوث يوتسي ال : ينعي .«!افور

 .لاجر ماقم

 لم



 راشيالا تمت
 ُديِدَش ْيَأ  دوهجم يّنِإ !هللا لوسر اي :لاقف لي ّينلا ىلإ لُجر ةاج و م © 1 2 ان وح ا و

 . عوجلا

 سار 6# نر ا 02 7

 .؟ ماعط نم ٌءيش كَدنِع له :اهلاسي ِهِتاجوَز ىدحإ تيب ىلإ لسراف
 . !ٌءام الإ يدنِع ام ءٌّقحلاب كَنَعِب يذلاو ءال :تلاقف
 اا 000000 00 3 5 ا
 .ٌءام الإ .يدنِع ام ءّقحلاب َكَنَعِب يذلاو ءال :ةدحاو لك ُباَوَج ناكف

 0 1 ريب اه : 0 8

 ما © ع 0 هرم 2 ع را 0

 :لاقف هتحوز ىلع لخدو كيب ىلإ هد بهدو .راصنالا نم لجر ماقف

 35 5 ع

 .(! هللا لوسر فيض ىمركا»

 : ةياور يفو
 5 02 مع 3

 . ؟ماعط نم عيش كدنع له :اهلابس هنا

 24 ربا كمء ا يب ؟ 2
 يدع ءلبلا ناك اذإف | مهيبرنف ماعطلا اودارا ادإف ءمهرللع :لاقف

 ا ! هيعفطأ مل مل ,جارسلا ىلإ ينو 1 !فيضلا يدي رع ماعطلا

 و 24 2

 0 و سم معه ه0 يمد 5000 : رمم

 تعصوو 3 عوجلا ىلع اهلافطا تمولف ءاهجوز هي راَشأ أم اعدل

 0 ع 5 م مي ه را# 0 3 صاع سس

 . ماعطلا ىلع اهفيضو ءاهجوُز عم تسلجو  هحالصإ
 ١4



 سا سل سل ا # 0 1 0 ع 2

 هللا دمحو عبشو فيضلا لكا ىتح  نالكاي الو  نالكاي امهنا ارهاظتو

 ١ . ىلاعت

 رف“ ها ِ؟ 2 هايس ِء 5 2

 هخوزو يراصنالا لعف امب ّديِطكَع للا ربخخاو ءمالسلا هيلع ليربج لَن
3 

 .!فيضلا عم

 ا داي 2 رلإ 2
 : هل لاقو ,يراصنالا ىلإ طع ىبنلا تفتلا , حابصلا ناك املو

 . «ةحرابلا امكفْيَضِب امكعيِنَص نم َبِجَع ئلاعت هللا نإ»
 .اضرلا لك امكنَع يضر : ىنعب

3 7 
 ا ناك َوْلَو ا لع توربو » : ىلاعت هلوق مهيف 0-7

 #23 ٌةَياََح

 / ل كيرلا هل و
 عبشت ال ةدودعم ةفغرا مهلو .رمس يف الجر نوثالث عم حج هنأ يكجو

 سىا# رث حل : مل م6 م
 ؛ عفر أملف  ماعطلل اوسلجو . جارسلا اوثفطاو 00 اورّسكف عمهعيمج

 8م 2 1

 1 !هسفن ىلع اراثيإ ىهئم لحأ لكاي ملو عهلاجتي ماحطلا اذإف

 تالوطُب نع .خيراتلا تاحفص نم هانلقن امب ءزّجوملا اذهب يفتكن
. ِ : : 2 

 2 َز : رو 3 7 5 هم 2 ير

 نكلو .باتكلا أله حيسف نب قاضل ,عوضوملا اذهل طيسلا اندرأ ولو

 . ليوطتلا هعفني ال ٌرِغلاو ءليلقلا نم ديفتسي قذاحلا

 .ناّيَدلا كلملاب َءىراقلا ركّذتو ناَّرلا بلقلا نع وُحمت تايركذلا هذهف
 ماع م 5 6 مو م اوه ع مث 7

 هلامب ال .هعروو هلهزب هلمعو هملعب هقلختو هئيدد لجرلا ناب هملعتو

 . ةسسلو ةيسحعب ال , ههاحو

 ا ا ل ين ا

 ١١( :رشحلا ةروس نم ةيآلاو .رقفلاا ةدشو ةجاحلا :ةصاصخلا 9.

١6 



 :لئاقلا رد هللو

 بدع نم 10 هي علا هذه

 ع ع ه د د

 هك دف 11 نايت لة افكسلا تلزك
 ع ا ما 1

 ': ةظحالم

 8 ِ 1 1 دوما نسخ ا
 ٍلفط لكف ءرغصلا ذنم راثيإلا ىلع امهدالوا اييدبدلا ,نيدلاولل يغبليف

 ا "ع و . 7 ا

 .ةرسالا دارفا نيب .ةبحملاو ةفلإلا لصحت كلذبو .هيلع يبرت ام ىلع اشني

 .!ةنيباحتم ءادعس نوشيعيو

 .قيتعلا : ينعي «بايثلا نم قّلخلا :ُلمَسلا )١(
 .باعق عمجلاو «ةعصقلاك مخض ءانإ :بعقلا (9)

 ا/ا١



 ناسحالا. ناميإلا .مالسإلا : ةثالث نيدلا ناكرأ

 انديس اهب ًءاج يتلا ,ةيلمعلا ةيعرشلا ماكحالل :مالستسالاو دايقنالا وه
 : مالسلا و ةالصلا هيلع 00

 000000 ا
 8 *# مللسإال | سَ درع تيدلاذإ ٍِط 8 نا عن الاس

 ىف وهو ُهْنِم َلِبَقي نلف اًنيد ملْسِإلأ ريغ عتبي نمو » :لاتعتتالاتت للسل رخخ سس يس اج ص تعول .١ سس
 أ ل ري 22

 .274 نيرسخلان م ةرخبالا

 : ةّسمح مالسإلا ناكرأ
 ءاتيإو ءةالّصلا ُماقإو هللا لوسر ًادمحُم نأو هللا الإ هَلِإ ال نأ ةداهش

 .ناضمر موصو .ححلاو ,ةاكزلا

 هلآ لسور اذه نأ كهنأ ضقو
 0 5 2 7 هس ١ ع 1 0 9 0 2 3 3 مى 0 َ

 3 دوجولا أذه 52 قحب دوبعم ال نأ »ع ىبلقب نقيناو ققحتاو ملعا : يأ

 # مر 1 2 0 م 4 0 رقاد 0 #8 2 0

 1 ادلو الو ةحاص دحتي مل ىذلا .دمصلا درفلا لجألا دحاولا

 ل

 اا لإ

 )١( :نارمع لآ 1١9.

 ) )9.ممه :نارمع لآ

 */ا١



 : ةالصلا ماقإ ىنعمو

 اهئاكرأب ءاهتاقؤأ يف اهؤادأو «ءيضرُملا هّجَّولا ىلع اهب ُنايتإلا : يأ ع .ء ِء م _< مه 2 0ك

 عوشخلاو بلقلا روضُح ىلع ةظفاحملا ّمم ءاهتالطبم ُبنَجَتو ءاهطورشو

15 
 : ةاكزلا ٍءاتيإ ئنعمو
 ا ناو ميرغو ( نيكسمو ءريقف نما بم اهؤاطعإ

 :ناضمر 0و ىنعمو

 "0 ه ء 2 مرو ءه؟

 : ةصوصخم ين . سمشلا 5 نيل رجفلا عوُلط نم .تارطفملا

 : تيبلا جيح ىنعمو

 . ةدابعلاو كسنلل ا تيبلا ل دصقي نأ يأ

 انديس هب ًءاح امي بلقللا نيدضت رش : نيّدلا ناكرأ نم يناثلا نكرلا وهو

 2 0 وع م

 :ٍناَميإلا ُناَكْرا
 2 : 0 و "ع

 .مويلاو .هلسرو «هبتكو ,هتكئالمو هللاب نمّؤَت نآ . : ةثيف ٍناميإلا ناكرا

 . ىلاعت هللا نم هر هريخ ردقلابو رخآلا

 : هللاب ناميإلا :لوألا
 3 تو م عر . مس م ؟ " 7 م 3. 57 86

 فصتم ةناو ىدحاو هناو دوجوم ىلاعت هللا نأب ىدصتو نموت نأ وهو

 الواو ثيوزا امل :لاكفلا :ناتشيسلا عاقل هنأو يرسل لا لع انام هر لك

١/1 



 : صقنلا تافص نع هّرنم و ا امكلا ني أقص .٠ صتم

 ,رصبلاو . غمسلاو .ةردقلاو .ةدارإلاو ملعلا . ىو ع ىناعملا تافمص

 : ةايحعل َ م 6 مالكلاو

 008 ارداق 10 :ًاملاع ىلاعت هنوك . ىشر 7 وئعملا تناقص

 .تالوطملا يف ١ تطس امم كلذ ريعو ا 0 أدم ا

 : ىلاعت هللا ىلع ليحتسي م

 ءانلغ ايطعم. كفو .ِتافصلا ٠ 550 0 هللا ىلع هم

 ةكئالملاب ناميإلا : يناثلا

 الزر نويل ينال يووتلا ب تلا عيا ا يكرر نصت ماد

 ام نولعفيو .مهرمأ ام هللا نوصعي الو «نوحكانتي الو نوماني الو. «ثوبرشي
 هللا الإ وهدد نصحت 1 دورتك توت ءانانإ الوم اروكذ اوهتارا هاقووتلا
 مهنم صاخلا فرعي 1 نمؤملا ىلع بجيو ؛ماعلا مهنمو «ءصاخلا مهنمو

000007 

 كات مق اييكل يركم او لالاروع هلق اود ويا اعدم هنارع
 .ناوضر كلام

 .اهادعتُي ال اهيلع لكوم ٌةصاخ ةفيظو هل ءالؤه ْنِم ٍدحاو لكو
 اهنع ركذلا ّلهأ لأساو ءاهيلإ مجراف «ةلوطملا بتكلا يف يف ُتَرِكذ دقو

 :بتكلاب ناميإلا :ثلاثلا
 2 5: 3 ]ع

 ليلخلا فحص :اهنم .هلسر ىلع ابتك لزنا ئلاعت هللا نأ قدصت ناب

١7: 



 :ةعبرأ بتكلا نم اهتفرعم بجاولاو
 : سيوف انة لعل ملا ةاروعلا عا

 . ىسيع انديس ىلع لزنملا ليجنإلاو - ؟
 . مالسلاو ةالصلا مهيلع .دواد انديس ئىلع لّزنملا روبزلاو - ؟

 . ِهِللَظ دمحم انديس ىلع لّزنملا «نآرقلا» وهو ناقرفلاو - ؛

 : لسرلاب ناميإلا : عبارلا
 2 مرو 5؟ 1 0 0 3

 ىلإ مهداشرإو ,«سانلا ةيادهل السر لسرا ىلاعت هللا ناب قدصت نا وه
 5 ع ع ٍِي 3

 مدا انديس ويشلا وبا : مهلوا «دوريثك معو .مهداعمو مهشاعم حالص هيف أم

 :مهو «درتفو يح ميضرم بجاولاو

 فاعلا . ليعامسإ ,ميهاربإ ا دوه 0 2 ءمدآ

 ود ءعسبيلا نا , ىسوم نانيعت ةنرعا طول فلو ءتوقعي

 انيبنو «ىسيع .«ىيحي ءايركز «سنوي .سايلإ ؛ناميلس ءدواد . لفكلا
 ع

 . نيعمجا مهيلعو كي (ذمحم»

 8 5 7 ع 6 7 2 ل *# 05 07

 2 ا ع رم

 ورد لاحَفَعم مهي نَمُف # نيملاعلا برل سانلا موقي موي «باسحلاو

 ١)١( وبس رس كر ل لاكقثم نيس الل رغم رس لك >

 : 4 م افثِملمعينَمو 0 6

 0 ع 7 ع ع

 ناك نم مهنمو . لامشلا باحصاو ؛نيميلا باحصا .ًءايقشاو ٌءادعس

 .م1-6/ :ةلزلز )١(

 ى7/ه ١



 6 ةنيممب هياتك ذخأي نم مهنفو ءاريسع مهباسح ناك نم مهنمو 000 مهبأسح

 .هرهظ ٍءارو نم مهنمو .هلامشب مهنمو

 : ةمايقلا موي يف أم قب دلصتلا

 رشنلاو .رشحلا نم :ةمايقلا موي يف نوكي امب يللا بسمو

 كلذ ريغو ءرانلاو .ةنجلاو . ضوحلاو .«ءباسحلاو .طارصلاو ءنازيملاو
 ' 1 5 را 8 5

 ,مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم انديس هب ربحا وا .نآرقلا يف هركذ درو امم
 8 سا و . م

 .هنع قطني وا .هب ريخي امب قودصملا قداصلا

 و .لوسرلا اذه هب ٌربخأ اميف كش ْنَمَف هللا نم يب ىحو الإ وه امف

 كرادتَي نأ بجي ,مالسإلا يف هل 8 هل اعلق رفاك وهف «ةدر 0 4 فيكم

 . هتلديقع حيحصتو ةيوتلاب هسفن

 :هرشو هريخ ردقلاب ٌنامنإلا : سداسلا
  0 #2 2 6ع ١ 7 3

 ىف الو ضرالا ىف نئاك نوكي ال هناب ءامزاج اميدصت قدصت ناب
 1 1 0 2 2 ش

 لكف , نكي مل اب مل امو ءناك هللا ًءاش ام ءهريذقتو هللا ءاضقب هل .ءامسلا

 #2 رو ل ةرنأ أاَعَْس دارأآ َذِإَ كابو لاّعتتال اتق

 :ٌناسحإلا

 يف مالسلاو ةالصلا هيلع ُهحّضو دقو «نيدلا ناكرأ نم ُثلاثلا نكرلا وه
 ع ' ع 5 1,

 ةالصلا هيلع باجاف ؟وه ام ٍناسحألا نع هلاس امدنع «ليربج ير احس

00 

 . < ا هن اف اف ٌءامْنَلَتل نإف « امكن هللا َربمَت 0 1

 رار ند 01

 ك/ا١



 رضح امب الإ نحو 7 اهب الإ م 0 ينلا ّةدابعلا حور وه : : ناسحإإلاو

 هلالجإو ىلاعت ل يف ثعقوأ 0 كار هللا ةتقازو اهيف

 نيضرعملا .هبحب نيقراغلا .هللاب نيفراعلا لاعوف امك ءهسح نع هتبيغ ىتح

 .هاوس امع

 | قا ناميإلا

 اعامجإو ُالَقَن هيلع ليلدلا لد دقف 4 دقف .نجلا دو ب نايا نسف امو

 وهف «تابّيغملا هذه كاردإ نع ًارصاق ٌسِحلا ناك نإو :ةنشلاو باتكلا 0

 . لقنلل عونخلاو عوضخلا الإ هل سيلف ءٌدودحم

 ع 5 1
 ىلع ةرداق .ةفلتخم لاكشاب لكشتت ةيئاوه ةفيطل ماسجا : نحلاو

 ., د اق

 ْ 0 8 ع و

 يف سادلا ُءاقلإو .ئاوغإلاو رشلا مهناش «ةيران ماسجا :ٌُنيطايشلاو

 نسفنلا :ردسخ نع للا انانمس عدئاويشلا# ىصاختلا "نينا يفرك فاسألا

 . !ناطيشلاو

 : ىلاعت هللا ةيؤر

 نكي هللا لوسر رظن :لاق هنع ىلاعت هللا يضر هللادبع نب ريرج نع يور

 :لاقف رّدِبلا ةليل رمقلا ىلإ

 .هتيؤر ىف نوماضت ال زوما اذه نور امك اناع مكُبَر نورتس مكنإ)
 م 9 7 0 نو هه 0

 اهبورغ لبقو 2. سمشلا عولط لبق ةالص ىلع اويلغت ال نا متعطتسا نإف

 م ع

 : ىلاعت هلوق ارق مث . '')اولعفاف

 . (ةدئسم) يف دمحأو «ناخيشلا هأور 1(

 /ا/ ١



 074 ًاهيورعْلفَو يملا عولط لبق كبر رمح حْيَسوَنووعباَم لصف »
 :ل هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر بيهص نعو
 انيق نونو ا انستا هللا لقب كالا رحل فاز

 كيو

 ؟رادلا نم: انجنت ملا نجلا التل هلأ 9 قون نفيث ملا ةنولوقب
 مهبر ىلإ رظنلا نم مهيلإ ٌبحا ائيش اوطغا امف .ٌباَجِحْلا ٌفّشكُيَف :لاق

 . #0 ةداَيِزَوَّىَسْلل اوْنَسْحَل َنِدَلَل » : ةيآلا هذه الت مث 29« لاعتو ٌكَرابت
 0 7 1 2 5 تر 0

 وهف .ءامانمو ةظقي .ىرخاو ايند :القع ةرئاج ىلاعت هللا ةيور : لوقا

 1 , سر :

 ثثيح اهايإ ,_نىسوم انديس لاؤسلو « ىري نأ حمدبصب دوحوم لكو 2 دوح-وم هناحعس

 اك ريس + رش لا ل ا للا للا ,

 14 هليل رظنأ فرأَبَرلاَق مج :اهلاس

 ١ 0 ٍء 9
 ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم أثديس اهلاس ام ةليحتسه تناك ول اهنإف

 .هيف فالخ ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع انيبنل الإ ايندلا يف عقت مل اهنكلو

 .عامجالاو ةئسلاو باتكلل عةرخآلا ىف ًاعرش هادو

 : ةتلياقس اهنف لك دع از فق اح - لطالب: ايدو ةوق نوك هللا ووو
 يبا 3# و ء ؟ ري

 اذكف .اهزنم لقعلاب كردي هناحسس هنال ؛ ىئرملاب ةعشا لاصتا الو ةهج هلو

 1 9 6 1 نك

 1 ف ىلخف امهيلك نإل ؛ .صيلاب

 ) )1:هط ٠."1,

 . يذمر هاو قمل ى ماور (9)

 رو نم

 .١؟# :فارعألا (؟)

١4 



 ع , ' ع
 : هلوقب يلامالا ءذب بحاص اذه ىلإ راشاو

 رادار ماا نفك ريسسلا نوييكطوولا ١

 موك 1 ر# هنن“ رهرم

 رلازتعالا لفأ رار اج هوأر ادإ ميعنلا لوتس سس سا

 :راثلاو ةنحلا

 باتكلا يف ناسيا امين اننا دحلان تاميكلا ”اهياغ شت نحو
1 

 20 2 ”نَماَنِداَبِع نمور ىلا ! كالت 2# : لاّتتشا لاق .ةنسلاو

 دهن انا كيئاوكسا | ماوتما ىدلا انا 4 لاخلا ااكقر

 ناو عموم آلا انهفارو ردم نق زان عفا مرا راك هنا[
 ها اعلا: نين فاقت هيفلاو وادا هيف" كلا رمال "ركلات هللا كغ
 1 ِء
 . مهل ىلاعت هللا اهدارا

 ع : ' َ : :

 : يا ل 7

 ا 8 5 : : 1 4000 "6
 :رذحو قوش ىلع نوكتل ءرثا نم درو ام ضعب كل مدقا اذ انا اهو

 : نع هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر يلع نع

 هر ل ا
 8 ع 7 7 عك 0 507 1

 معطاو ,مالكلا باطا نمل :لاق ؟هللا لوسر اي يم نمل :لاقف يبارعا
 لا 0 ١ 5 د ع 8

 . ( ماين سانلاو ليللاب ىلصو , مايصلا ماداو ماعطلا

 17 :ميرم (1)

١ 



 ف 5 5 0

 : هع هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يصر كلام نب سنا نع

 متئش نإ ا يف نإ» 1 0 0 17 ى# ل 0 ,
 ا 6 رغم < 1 5
 #20 بو ولما مودم لظو» :اومرفاف

 : لاق ل يبنلا نع (هنع ىلاعت هللا يضر ةمركع نع ىور

 كلا 5# 98 و ا 0 ا 1 2

 :نلقي نهجاوزال نوعدي نكنم اددع رثكال نيعلا روحلا نإ»
 ْ 1 7 ء

 انيلإ هغلبو . كتعاط ىلع هيلقب لبقاو كتزعب كنيد ىلع هنعا مهللا

 5 7 ع

 (”(«نيمحارلا محرا اي كبرقب

 : لكي هللا لوسر لاق ءهنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع

 . عثلالل 0 هدلِج خا ة لكم رفاكلا سرض»

 : ةياور يفو

 .49« عِرَشُمْلا بكارلل .مايأ ةثالث ةريسم رفاكلا ُيبكْنَم نيب امو

 : هلو يبنلا لاق ا هللا يضر ةريره نعو

 .نيربجتملاو ّنيربكتملاب توتو :رانلا تلاقف ءرانلاو ةنجملا تّحاحتو

 . ؟مهطَقَسَو .سانلا ًءافعض الإ يّلْخُدَي ال يل امف :ةنجلا تلاقو

 . يدابع نم ًءاشأ نم كب مح قومحو تن : ةنجللل ىلاعت هللا لاّقف

 ع

 ةدحاو لكلو . يدابع نم ءاشأ نم 4 دعا ىباذع تنا :رانلل لاقو

 , ©ماهؤأم اهكنن

 ) )1:ةعقاولا ٠" ١ا"”.

 . يراخبلا هاور (؟)

 .ايندلا قيأ نبا هاور (")

 . يذمرتلاو ءماسم هآامر (؟)

 . يراخمبلا هاور (6)

 ا



 : هك هللا لوسر لاق :لاق امهنع ىلاعت هللا يضر ٍنيّصح نب نارمع نعو

 ةلرمتم حبلا راسك ٌولِلَع دمحم ةعافشب رانا 2 موق جرخيا

 . '7(نييمنهجلا

 :ريكلو ركنم
 : 96 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع
 عرق ل 5 هنع 9 .هربق يف ْعِضَو اذإ ديعلا 1

 .اوفرصنا اذإ مهلاعن

 جرا هاف نوفا كرا تكا انين عقلا قل لوقف شاملا ناكلم وألا

 لووول هذللا هللا ةهنخاب 2: لرش ورمل امان

 فحل نم ادعت هللا :تلدبأ !زانلا نه كدققم ار زظنا دل كاقم

 . هيلإ هربق نم هل هللا حتفيو اي امهاريف

 نيالا لوقي امك لزق تنك ! يردأ ال :لوقيف ٌقفانملاو ٌرفاكلا افا

 ,هينذأ نيب ةبرض ٍديدح نم قرم ٌبرضُي مث هَتيل الو تيما : لاقيف
0 

 2010 :يلقئلا لإ هيلي ْنَم ايديصا 4 هحبص حيضيف 1,

 . دواد وبأو . يراخبلاو ءدمحأ هاور 01(

 مامت دعب كلذو :تيملل ربقلا يف ريكنو ركنم لاؤس داقتعا نمؤملا ىلع بجي : لوقا 6

 لاق امك .هعيمج تيملا ىلإ َحورلا ئلاعت هللا ديعُي «.سانلا فارصنا دنعو ؛نفدلا

 : يطويسلا لالجلا

 روثاملا رمهاظل هؤورحج ايل روهمجلا 0 ًاأايسحي هلكو

 باوجلا درو .باطخلا مهن ىلع هب ردقي ام .هملعو هلقعو هسأوح- نم ىلاعت هللأ دربو

 . يذمرتلا الإ :ةسمخلا هجرخأ (9)

١8١ 



 : هلي يبنلا َنوروزي ةكئالملا
 :لاق هنع ىلاعت هللا يضر هللادبع نب رباج نع

 .مئان وهو لي ىبنلا ىلإ ةكئالم تءاج»
 . !مئان هنإ :مهضعب لاقف

 .!ناظقي ٌبلقلاو ءٌةمئان َنيعلا ْنِإ :مهضحب لاقو

 .ًالثم هل اوبرضاف ءالثم اذه مكبحاصل نإ :اولاقف

 . !مئان هنإ :مهضعب لاقف

 .!ناظقي ٌبلقلاو ٌةمئان نيعلا نإ :مهضعب لاقو

 نمُف ًايعاد ثعبو 50 اهيف ل اراد ف ب لجر لثمك هلخم ' ل ولاَ

8 ّ 

 مل ٠ , يعادلا ب 6-5 مل نمو ابل نم رن رأ ادلا لح -5 يبا للا يداجا

 اجلا نم 0 ملو 3 رادلا لح .اد

 .اهُهَمْقَي كب هل اهولٌرأ :اولاقف
 . !مئان هنإ :مهضعب لاقف

 | :مهضعب لاقو

 عاطأ نمف ذ ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ٌدمحم يعادلاو ,ةنجلا ٌزادلاف :اولاقف
 ق 2

 نيب قرف دمحتعمو ل ىصع لف 000 ىصع نمو للا عاطا ءلكقف !لمحيم

 (7(نسانلا

 ٌنوكيل دجرلا 0 ةقلعتملا كد نم 0 م 9 اذه

 ,ةيحيص و

 )١( يراخبلا هأوو :

١8 



 اا كملا
 رت

 يف ماق دق ْنَم للا لوسر ٍدمحم انديس ىلع ًامالسو ًةالصو .هلل ًادمح
 هلا نلعو يلف ةقذلسوب لاق دللا تاولضلا :قاددق «تمرو: قب :ةاللقلا
 نيدناعلا .ميهيعبانز»و نيشياتلا لعل قروب و نيدجاتلا نريفكازلااهراحاصاو
 ةمدخ ىف مهدهج اولذبو , مه اومّدق نيذلا .نيفلا ا نهر وسم اكلا

 .اهنم َلِمَجَأ ام اولّصفو ءاهماكحأ نم َيِفَح ام اونّيبف «نيملسملا نم نيلصملا

 ريبك ْنكرو .يمالسإلا عيرشتلا عيضاوم نم ميظع عوضوم اذهف ؛دعبو
 الإ ملسملا مالسإ متي الف ملام نويت ايفو .فينجلا نيدلا ناكر نم

 . هب

 فريعملا وامل اعلاوب .يفراقممل ا زن فلاش“ ميم روك هلع ةةلصلا

 هللا همحر - ينادرجلا مامالل ( مالعلا حتف١» ىلع يقيلعتب تركذ لقو

 ركذ عم «ةيونعملاو ,ةيسحلا .اهدئاوفو ٍةالصلا ايازم «ةالصلا باتك» )480/1١(
0 ٠. 3 3 5 . . ٠ .٠ 

 عوضوملا اذه يف ينادرجلا مامإلا بتكو .رثأ نم اهلضف يف درو م صحب

 .ءازج 0 نيملسملا نع هللا هازجف ءفباتك ف اهدحت امّلق ةباتك

 ابيغرت ءهسرهف حتفو هخيقنتو عوضوملا ٌبيترت - هللدمحلاو يل ناكو
 . نيعجارملل اليهستو نيعلاطملل

 ام اونيبو ءمالعألا ِء ِءاملعلا نم ٌريثك هثيدح لوانت دق ةالصلا عوضومو

 .هوركذ امع ةزجوملا ةلاحعلا هذهب تيفتكا اذهلو .. . ماكحأ نم هب قلعتي

 م١



 52 ِع 95 ع مك م

 ,ضعب ركذ عم «ةالصلا كرات مكح» يف َنيدهتجملا ةمئثالا لاوقأ اهيف تّيبو
 ١ ريب ع 5 ,

 تكتويب ىف 'ريبك للخ دوحو نم تيار امل .ةبهرملاو ةبغرملا ثيداحالا

 'ء _ مم
 رفأ يف سانلا حبصاأ ىنح .”اهيف لهاستلاو ةالصلل ليطعت نم «ةيملسملا

« 7 

 : عبرأ تاقبط ىلع ةبوتكملا ةالصلا
 7 2. 2 7 م« 1 0 , 00 ]1

 مهريصم ٍِءالؤهو .ةديقع الو المع ال ءلسار اهولقي مل : ىلوآلا 5

 .4#20 َنيِلَصْمْلا َبِمُكتَرلأولاَ (0رَفَس فو كحِلَساَم » : لاحتتالاتق «رقس

 «يغلا مهؤازج ٍءالؤهو ءالمع اهودؤي ملو .ةديقع اهولبق :ةيئاثلا ١

 ثيبخ ءرعقلا ُديعب ءمنهج يف داو وه :ليقو ءنارسخلا :ليقو ءرشلا وه :ليق

 توها اوعبَتأو ةوَلَصلاوُعاَضأ فلَخ ْملَعيْنِمَفْلَخل » : لاتمتت'لاسق ! معطلا

 ما لل

 !اهورخخأ وأ ءاهتقو يف اًهوُدَأ اولابُي ملو ءاهب اومتهي مل :ةثلاثلا * 
 .!هب نورعشي الو ٍةالصلا تقو جرخي ُثيحب ءايندلا يف ٌنيكمهنملاك

 هنع ىلاعت هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نع «ليولا مهؤازج ءالؤهف
 نيذلا () ترياصملل ليوف + : ىلاعت هلوق نع لص يبلا تلاس :لاق 0 الل لوا وع عسي 5 8 هاسلا ري

 "ل ع

 .«اهتقو نع ةالصلا نورخؤي نيذلا مهر :لاق 0 نوهاَم مِهتاَلَم نعومه

 يف اهَنْوَعْرَي مهو ءالمع اهب اوماقو ةديقع اهولبق نيذلا مه :ةعبارلا  ؛4
 مهب هونملا .نولماكلا نونمؤملا مهو لاهبادآو .اهعوشجخو ءاهطئارشب ,اهتيقاوم

 9م رختاعاو اا عال نتج: :انالاطاجاو انا! جار اناث اعل انجل لوطا الزج 07ه تاز يبات ١زتبج ريو دونر ا [ةيدس ؟ رص رودصربب رو ا ييويجسا سد

  )1١.*ع؟ :رثدملا "1.

  5ميرا : 6

 ) )6.ه -4 :نوعاملا

 ل



 نعوم سل

 004 َنُعِشَح مواَكَصف مه َنِذْلأ ل َنوُممْؤَمْلاَمَلَفأَدَف » : ىلاعت هلوقب
 ةنسحلا تافصلا نم هب اوفصتا ام عم ,هذه مهتياعرب مهَريِصَم هللا ركذ دقو

 رج ربا | لس 7 2 . 5 7 0 5 20000

 2 ١ : 0 58 بودر مه كجلوأ » : اريخا لاق مل .ةيآلا يش ةروكذملا

 .#2 َنوُدِلَحاَبِف ْمْه َسَوَدَرِفْلا نوري

 ؛ِرَنأ نم ةالصلا يكرات ٌّقح يف درو ام . ميركلا ءىراقلل مدقأ اذ انأ اهو

 .رذحو لجوو بفوح نم هرمأ ىلع نوكيل

 ربت نم بيك ام «صاخو ماعو .جوزو دلوو لمأ نم سانلل نيبيو

 :لوقأف «حيصن ملاع لوقو ءحيحص
 :اهكرات مك

 :لاق ِِلكَظ يبنلا نع ءهنع ىلاعت هللا يضر رباج نع

 .«ةالصلا كرت رفكلاو ِكرشلا َنيبو لجرلا َنيب نإ»
 .©9«قالصلا كرت ناميإلاو رْفَكلا َنيب» :ةياور يفو

 :انموم“ ناك ايلعف دوب .ارقاك "ناك اهكرت نين : يأ

 :لاق دلك يبنلا نع ءهلع ىلاعت هللا يضر ةديرب نعو

 ,«9مرفك دقف اهكرت نمف ,ةالصلا مهنينز انئيب يذلا دهعلا»

 هه ا لع دمحم بتاعما ناك :قيقش نب هللادبع لاقو

 .«ةالصلا ٌريغ ءٌّرفك هكرت لامعألا

 ١١( :نوئمؤملا ()و ١ -١١.

 ) )9يراخبلا الإ ,ةسمخلا هاور .

 ) )5يذمرتلا هاور .

 ) )8يذمرتلا هاور .



 ع

 انافوتو ول فنك تاولصلا ىلع ظفاح نم» 5006 مامإلا ج رخاو

 .ةمايقلا موي اع

 موي ناكو قةاحن الو ,ناهرب الو رون هل نكي مل اهيلع ظفاحي مل يك

- 2 7 00 3 0 5 

 (7)(بئلخ نب ىيباو .ناماهو .نوعرفو ءنوراق عم ةمايقل

 زاثلا تاب ىلع هما هللا تنك ادنعتم ةالصلا كر كو ع 5 يورو

 .اهلخدي نم
 1 ها را 1 0 مار و2 6 2 2

 ىلاعت هللا همد هلم تثربو هلمع هللا طبحا !القعتف ٌةال_ص 0 ْس

 .(ةبوت هلل مجاري ىتح

 : ِءارسإلا كيدح يفو

 امك تداع تفعضر املك :ةركيضلاب مهسؤر خضرت موق ناك ىلا مك

 * لاق الزعم زيريصات ٠ لاق .ٌءيش كلذ نم يمر رك

 .«ةيوتكملا ةالصلا نع مهسؤر تلقاغت

 فال
 2 29 ع

 عامجإب اذهو رفاك وهف ةالصلا كر نم نا .صوصتنلا ماه 7

 ل ع : 1 ع 2

 ةمولعم اهنال ؛ هيلع اهبوجو دقتعي هل : يا اهل ادحاج اهكرت اذإ نيملسمل

 0 ًُ رورضل اب سس للا

 هى بحاص لاق

 2 رلادهو 3 3 ا

 دح سيل ارفك لتقي اننئيد نم لحح ةراق مض مولعمل هوت

 و سنجوبسس رببباججو همجح جيتس نب ز11ماإ اهدا ؟جمل> ا بطوت 7امجرجملا هيو هاج ون ٠اتنحإ

 وأ ىهعف رشَحُيف نواف هبشأ ىهلامب ةالصلا نع لغتشا نإ 0 ا مم رشح امنإ و 1(

 هيشأ ةتراجتن وأ هعم رشحيف ناماه هبشأ هئرازوب وأ ,هعم رثحيف نوعرف ا هك ا

 امك



 عممْستلَف انُّرلاك حابتسا و١ عمجمل فن ْنَم اذه لثمو
 ِ 9 ' ع

 .اهبوجو اهيف هغلي ةلم هن

 هللا يصر - نعفاشلاو كلام ا 07 ال هنأ فلخلاو ا روهمجف

 ينازلاك ًادح لِيَ الإ ,ىلصو بات نإف :تاقيشسفا قسفت لب ؛ امهنع ىلاعت

 : ىلاعت هلوق هرفك مدع يف مهتجحو .فيسلاب لتقي هنكلو ؛نّصحملا

 . 4 تحب ا سَ »

 ةرَكَلأ اَوَناَدَو َةرَلَصلأ أوُماَقَأو اوُباَت نِإَف » هايس 1
 27 م 0 7

 سار ةاما  ث ِء 5 5-0 : 7 8
 سبحيو ررعي : ةقينح وبأ لاقو .رفكي هنأ لبنح نب دمحاو ىلع نع

 لف وح

 1 7 1 8 ِء

 : لاق للص يبنلا نع .ىهنع ىلاعت هللا يضر ةهريره يبأ نع

 ًاسمخ هقوس يفو هّتيب يف هتالص ىلع فّعَضَت ؛ةعامَج يف لجرلا ةالص»
 1 5 ع "ت ١ | 1 ياما

 يي ل ار ل ملال حل

  1:ءاسنلا ١١5.

 ه :ةبوتلا (5)

 .راصتخاب )١40/١(« :لوصألل عماجلا جاتلا (*)

 /ما/ ١



 :ُتِدُحُي مل ام هالصم يف ماد ام هيلع ىلصت ةكئالملا لزت مل ءىلص اذإف

 راسا اه هاي يف مكُّدحأ لازي الو !همحرا مهللا ءهيلع لص ّمُهَللا

 1 ()ةداصلا

 : لاق دلِلَع يبنلا نع .لامهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نعو

 اك 0 0 8 يا فام ر

 . ("”(ةجرد نيرشعو عبسب ذفلا ةالص لضفت ةعامجلا ةالصو
 59 د 50 000 ء

 :لاق هع يبنلا ع ةنع ىلاعت هللا يصر ىسوف يب نعو

 0 وو : و تاه ل 2 هّ؟ و :

 ةالصلا رظتني يذلاو 2 ىشمم مهدعبأ ةالصلا ىف ارجا سانلا مظعا»

 2. 1 را 1 1# للا و . 1 ٍ الا 00
 5: ")ماني مد يلصي يذلا نم ارجا مظعا 3 مامإلا 0 اهيلصت ىح

 ب

 ٠ ل ١ - 7 7 : :0 ١ 9

 عرش ئلاعت َهَللا نإف ,نهب ىَداَنُي ٌتيح ,تاولصلا ءالؤه ىلع ْظْفاَسُيْلَف ًاملسم
 ِ 1 و م م 7 هال ر# مسام هس

 مكتويب يف متيلص مكنا ولو ,.ىدهلا ننس نم نهنإو .ىدهلا ننس لي مكيبنل

 كيت هدي سكرت ولو ا ةكينت ةننض» تكتل ةئيبب تق تلحتسملا ذه: نلدقت امك
 7 5 0 رم 1 ' ١

 لجرلا ناك دقلو .يافنلا مولعم قفانم الإ اهنع فلختي امو انعيار دّقلو .متلاضل

 .«9©فصلا يف َماقُي ئتح نيلجرلا َنيِب ىَداَهُي ءهب ىتؤي

 :اهتعامَج نع هلل ريبك ديداهت

 ١ ير 3 1 1 9 0 . 1

 :لاق لي هللا لوسر نا ءهنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبا نعو
 00 0 ل ل كي وو 4

 رمأ مث .بطتحيف بطحب رمآأ نا تممه دقل ءهديب يسفن يذلاو»

  1١ةسمخملا هآور ,

 .دواد ابأ الإ «,ةسمخلا هاور (؟)

 ةثالثلا ءاور (؟) ,

 ا ماسم هآور (5(
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 يول ها ري ا 2 4 زن: دز 1
 قرحاف لاجر ىلإ فلاخا مث .سانلا ٌمْويف الجر رمآ مث ءاهل نذؤيف ةالصلاب

 ()(مهتويب مهيلع

: 5 5 , 1 
 هلع هللا لوسر تعمس :لاق «هنع ىلاعت هللا ىصر ءادردلا ىبأ نعو

 : لوقي

 مهيلع ذوحتسإ دق الإ ,ةالصلا مهيف ماقت ال ودب الو ٍةيرق يف ٍةثالث نم امو

 7 ا "1 0

 ."”ةيِصاقلا منغلا نم بئذلا لكاي امنإف !ةعامجلاب مكيلعف .ناطيشلا

 :دوهعلا يف ينارعشلا 5

 هم 1 ةةلسلا كانا نأ نا هك شا لويصو وف ماعلا ٌدهعلا انيلع ّدخأ

 «سمخلا تاولصلا لضف يف َءاج ام ءلاهجلا رئاسو «ماوعلاو ؛نيحالفلا

 .هلوصرودللا نك انيك هويكأت ديوتي كلو كلو < نوناعا  ظاوب نع لقت

 ٌطلاخُي مهّدحأ ىرتف نآلا ملعلا ةبلطو .ءارقفلا ُبلاغ كلذ لفغأ دقو
 ءهعم كحضّيو ءهعم ُلكَأيو «مهريغو بحاصو «مداخو ءللو نم : ةالصلا كرات

 كرت يف ام 1 هل نيبي الو !كلذ ريغو «ةرامعلاو ؛ةراجتلا يف هدنع 000

 . نيدلا مدهي امم كلذو ءرجألا نم اهلعف يف الو .مثإلا نم ةالصلا

 لوا تناف:الإو «ةئيد تابجاو .نم:هب ٌلخآ ام. لهاج لكل ! يأ اي. نّيبف
 . حيحصلا ثيدحلا يف دارو امك« زانلا عقيب ركشت قف

 نم ًائيش فرع ْنَم لك ّنآل ؛هملعب ْلَمْعَي ملو َمِلع ْنَميِف ٌلخاد كنإف
 لمعي ملو مِلَع ْنميف ٌلِخاد وهف .هّريغ هُمِلعُيو هب لُمْعَي ملو ؛ةعيرشلا ماكحأ
 . ةملعب

 اني

 )١( هيلع قفتم .

 نسح دانسإب دواد وبأ هأآور فز .

 ليحا



 اهتمام :ىلغو: + اهيلع. ةمرادجلاو ةذلفلا نأ للا 2250

 :تايعراللا تق و ا اعلا دكر هضباك راو اج اعنا رقفلا لوفد تب
 نأ امك ؛ نولصي هّلهأ يذلا ناكملا نع عفتر يل ٌعالبلا ا ,تاكيسلا ريفكتو

 .لزالزلا ٌعوقو ٌدعشست الف .ةالصلا لجأ كرتي يذلا ناكملا ىلع لزني البلا

 اما نإ نلفت هور: اعلا :نوك خر دلما ناك ىلع عارفلاو افعقلاو
 ؛ حلاطلاو َحلاصلا معي لزن اذإ ءالبلا نأل !مهنم يلع مهب ىلابأ الو

 لك َكَع ُنَو 8 :ىلاعت هللا يف مهْرُجُهَي ملو ءمُهَهْنَي ملو ءمُهّرمأي مل هنوكل
2 0 

3 #. 

 : حئاصنلا يف كر يِوْلَع 0 007 بيبحلا لاق

 اين نأ كيلع مرحيو .ةالصلا ىلع كنان نا قاذف نقي اكو

 هيلع كل ناك ْنَم ٌلكو ءَكِدالؤأو ٌكِلهأ ىلع َدَّدْسُت نأ كيلع بجي كلذك
 .عطيو عمسي . نمو ءاهكرت يف اودع هيل عدت الو ءقالصلا ةماقإ يف ةيالو

 كلام كلتا ول هيلع يضعلا امم فاو دقأ هيلق يضعاو:ييتقاغو مدنين

 .هنيدو هللا قوقحبو «ةالصلاب نينيهتسملا نم تنك لعفت مل نإف

 هدرطاو .كنع ا .رجزنيو لثتمي ملو هيلع تديقعو هتيقاع نمو

 بجتو .ُهترشاعمو هتالاوُم ٌمرَحَت !ةكرب الو هيف ريخ ال ْناطيش هنإف .كنم
 0 2 ار . هلوسرو هلل نيداحملا نم وهو .هتعطاقمو هاذا

 ءاَوناكحَوَلَو ا هللا دا نم تروُدآَوُت رخآآلا مولا هللأب ترو هْوياَموَ
 و 5 - الا م م 1
 #2 مهر يسعو أ مهَنوْحِإَو 0 ٌمُهَءآَمنَأَ وأمه ا

 .57 :ةلداجملا (1)

 ل



 برقأ نم اوناك ولو .هلوسرو هلل نيّداحملل نيّداوملا نع ناميإلا ئفنف
 ىلعو ةالصلا ىلع ةبظاوملا ىلع هللا مكمحر  اوصرحاف :قييرفالا
 اهنلإ ةعرامملا و يتعاو» اهدي هك نزاج 1و تلمكما واو ةماعلا ىف اهروضح

 ةحارو يو ءايقتألا ٌروفو «نيحبارلا مَنْعَم يهف ٠ .اهيلع فوكعلا اوميدأو
 روح هسا راسو هند دنهل ا سلا تذ ب يوصل فل فاخرلا

 .نيلماعلا ءاملعلا مهرمو «نيفراعلا ةداسلا

 ءلزان الو علاطب اهروضح دنع اولابي ملو .لغاش اودع يتيلطتالا ل

 حرفلا اهب مهلف .نئتو تينا انهنارنا دفع ,ْنِحت اهروضح ىلإ مهئولق

 .رورسلاو ةجهبلاو .روبحلاو

 ,تاعامجلا يف هضرف ىلع ظفاحو :تاعاطلا ىلإ رداب اءرما هللا محرف

 جلنار قفاتم رو كنار عبس نان: ريتك دوذلاو ,ريطخلا منغَملا يهف
 ده كلا لعل لزب قلنا وب ا ناديا تبخل دقن يصقرع دغا نإو

 : 876 هلوق دعب هللاّدبع ٌبيبحلا ًاضيأ لاقو
 : (ٌةجرد َنيرشعو عبسب ذفلا ةالص ٌلِضفت ةعامجلا ةالص نإ»

 اعلا ىف نعنال قلنا ني فو رخ الا ينينلا . علنا ذوي لها نوف
 را يل تلفوب ف ةماقق عراللا" تلات نق تمطر لقلب دل + ىلا اقلط
 «بعتلا نم همجي نا راك ةيسيفلا نما هلك هو اهنيك هيحغرأ ةريغللا

 . !ريقحلا ريسيلا ايندلا حبر بلط يف .قاشملا نم يساقيو

 هلان ام دعو هّبعت يسن ءريثك بعتب هلان ,ةفات ٌءيش هنم هل لصح اذإو

 ٠ .ًاميسج ًامْنَغ ةينافلا ايندلا حبر نم

 نم اهلا دلع نركر نأ روش انضرالا هله امنا ني عفووم 1 ع نا

 :؟نيككشتملا منه. هن هللا دعو اهتفو © نيقفاتملا

1١ 



 م 'ء 2 نا

 الو ادرفنم ىلص هنأ دع هللأ لوسر نع انغلب ام ةلمح 8 انغلسي مو

 ملأ و مال ص

 00 يلصيو ةعامجلا ةالص يف لهاستي نأ ٍلماك كن

 افلتخم ةتالص 1 ةعامجلا كرت يف دراولا .ديدشلا 39 يف لخديف

 .!اهيف

 ْ 1 ا ع 1 1 7:

 :- مهنع ىلاعت هللا يصر

 .«هل ةالص الف ءِرْذُع ريغ نم ْبِجُي ملو ةادنلا ٌعِمَس ْنَم نإ»
 «يروشلاو , ٌءاطع . مهنم فلسلا نم ةعامج نع كلذ دامتعا لقنو

 # و 5 ع

 .اهأ .. .ةودف ءالؤهب ىفكو ؛ لمح مامإلاو

 7 م
 ءاهيف صارتلاو ٍفوفصلا ةيوست .ةعامجلا ةالص ىف ٌدكاتيو ىغبني اممو

 : هيلع لاق

 ِ؟ 1 و و 5 2 9 1 0

 2 م ريو 7 0 1

 دالوا ىنعي «فذحلا ةلزنمب مكنيب اميف لحدي ناطيشلا نإف ,للخملا أودسو

1 1 
 . '"”راغصلا ٍناضلا

 ِِلَ هللا لوسر ناك :لاق امهنع ىلاعت هللا يضر تتراع نب ٍءآربلا نعو

 :لوقيو , مهبكانمو موقلا رودص 5 قرص فضلا ةرجات يتب

 .«9«مكبولق ٌفِلتْخَتَف اوفلتختت الد

 ١ اغوفريم هب سأب ال دمحأ دانسإو «يناربطلاو .دمحأ مامإلا هأور :

 .هحيحص يف ةميزخ نبا هاور (9)
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 .ةالصلا مامت نم ٍفوفصلا ةيوست نإف :نيخيشلل ةياور يفو

 .ةالصلا ةماقإ نم : يراخبلل ةياور يفو

 : هيلع لاقو

 هديب يسفن يذلاوف «قاتعألاب اوُداحو ءاهتيب اوبراقو , مكفوفص اوصْرا
 ان سلالات تففلا للخ نم لحب ناطيشلا ا ينإ

 : ِيِلكَع لاقو

 ."9«اومحارت اوسامتو .مكبولق وتست اووتسا»
 .ةالصلا يف اومحازت : ينعي 0 : يرش لاق

 : لَم لاقو

 يديأب اونيلو ءَللَحلا اودُسو .ءبكانملا َنيِب اوُداحو ,فوفصلا اوميقأ»
 َّمطق نمو ُّهللا ُهلّصو ًافص ّلصو نمو .ناطيشلا تاجرف اورذت الو ,مكناوخإ

 90 هللا :ةعلق افنيف

 : لي هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر سنأ نعو

 اقارب وو تارا اذ لا ونخ رورو مك رفا اوه
 : يراخبلل ةياور يفو

 .(همدقب همدقو . هبحاص بكنمب 2 َقِزْلُي اندحأ ناكفو

 .ةئملاو ُدمحلا هللو ؛ةالصلا ٌحوضوم مت انه ىلإ

 منغلا :فذحلاو .ًاعوفرم امهيحيحص يف نابح نباو «ةميزخ نباو ؛يئاسنلا هاور )١(
 :نافيسلا وعلا

 .ًاعوفرم يناربطلا هاور (؟)
 .دواد وبأو ءدمحأ هاور (9)

 .هوحنب ملسمو .يراخبلا هاور (5)
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 روس ضخ يان
 : ةحتافلا 0 لضُف

 :لاقف ا قوف نم ناضل عمس اى نلا دنع كعاق

 هنم لزنف .مويلا الإ طق هَل حتفي مل يف يامسلا قون نم باب اذه)
 02 7 ص 9 1 3 ما كا ع

 :لاقو ملسف , مويلا الإ طق لزني مل ضرالا ىلإ لزن كلم اذه :لاقف .كلم

 5 . ل يلا بو 1-0 ْ : /_ :

 ةروس ميتاوخو .باتكلا ةحتاف :كلبق يبن امهتؤي مل امهتيتوا نيروتب ريشا

 01 الإ امهنم فرحب ار 1 327 قرقيلا

 يسركلا ةيآ لضف
1 : 

 مم ى.؟ 5 : 5 ِ؟ 1 فرع 1

 :تلق :لاق «؟مَظْعا كعم هللا باتك نم ةيآ يأ يردتا ندغلا يآ ايو
 حبر رد حر ل( ها

 .م ويقل سلا وهال هل د هنأ »

 * مم م مو

 (©9«عرذنملا ابا ملعلا ("”كنهيل» :لاقو .يردص ىف بترضف :لاق

 )١( توصلا :.ضيقنلا .

 . يئاسنلاو ءملسم هاور (5)

 .هب هللا كحرفيلو «ملعلا ةيدهب انهتلف : يأ (9)

 هملع ةرثك ىلع ليلدو .رذنملا يبأل ةميظع ةبقنم هيف : يوونلا مامإلا لاق

 ضعب ىلع نآرقلا نضعب٠ ليضفت زاوجب .لوقلل ةجح هيف ضايع ىضاقلا لاق

 ٠ . ىلاعت هللا بتك رئاس ىلع هليضفتو
 .دواد وبأو ءملسم هاور (؟4)

١45 



 : فهكلا ةروس لضف
 : هلم هللا لوسر لاق :لاق هنع ئلاعت هللا يضر يردخلا ديعس نبا قع

 نيب اه ووخلا قدك ةانعأ ب ةديحتلا سوو ىف: كنيكلا» رون ارك“ نو
 ,7(نيتعمجللا

 : ناخدلا ةروس لضف

 :لاق هنأ لَك يبنلا نع .هنع ئلاعت هللا يضر ةمامأ يبأ نع ّيور
 2 سَ

 هس # هلا ماس ىلا را را ء مم 58 0 5

 اذا

 :نارمع لآ ةروس لضف

2 
 ع

 :٠ لاق هنا هلك يبنلا نع ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع يور

 1 5 1 0 ود 6و - 00 ها

 0 ملا (©9 بحت ىتح هتكئالمو

2 1 5 4 1 

 * لاق هنا لَك يبنلا نع هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا نع يور

 2 ل ع رف 5 7 ع 0

 . "مادبا ةقاف هنصت مل ٍةليل لك ىف ةعقاولا ةروس أرق نمو

 :ةدسلا ين يتقهيبلاو .مكاحلا هاور )١(

 .ريبكلا يف يناربطلا هاور (9)

 دعف نايبتلا باتك ىلع ىقيلعت ىف ثيدحلا اذه ىلع تملكت دقل .بيغت يأ :بجت (06)

 0 .هيلإ
 :نيبكلا قف يناربطلا هاور (54)

 .هيلإ عجراف نايبتلا يف هنع ثيدحلا تطسب كلذكو اجلا مع يقهيبلا هاور (8)

 ررصح

 ه١4



 : سي ةروس لضف

 : لاق هنأ لكك يبنلا نع ءهنع ئلاعت هللا يضر ٍبُدنُج نع يور

 , (06هل ع هللا هجو َءاغتبا ةليل يف سي أرق نم»

 : كرابت ةروس لضف

 : لاق هنأ ٍهِكَو يبنلا نع .هنع ىلاعت هللا يضر ةريره 5 7

 يهو «هل َرْفُع ئتح لجرل ُتعْفَش يآ ٌنوثالث نآرقلا يف ًةروس ّنإ»

 .0« كلل دّيىَداَدَرََت »
 ضعب برض :لاق ابيع ىلاعت هللا يضر سابع نبا نع ىورو

 ار ٍناسنإ ربق اذإف ؛رِبق هنأ بسحي ال وهو .ربق ىلع هءا 6 وبلا باحصأ

 اهنعع ىف 5 كيلا 00

 3 0 57 ع

 ال اناو ربق ىلع ىئابخ تبرض !هللا لوسر اي :لاقف لكي ىبنلا ىتاف
 10 داع ل

 .اهمتخ ىنح كلملا ةروس ارقي ٍناسلنإ ربق ادإف رق هيأ انس |

 باذع نم ةيجنملا ّيه .ةعناملا يه» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف
 .7عومقلا

 5 ع « ,

 . (نمؤم لك بلق ىف اهنا تددو»

 . 94 َكْلُمْلا اود ىِذَلَأَكَر ل : ىنعي
 ع

 ١١( ينسلا نباو ؛«نابح نباو .كلام هاعد .

 .امهريغو ,يذمرتلاو ءدواد"وبأ هاور (؟)
 )*( يذمرتلا هاور .

 . مكاحلا هاور (؟١

| 



 :دحأ هللا وه لق ةروس لضف

 : بلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريزه يبا نع

 .«نآرقلا ثلث مكيلع أرقأس ينإف ناراتجا

 7 مل ل ل
 مث «ٌدحأ هَنآَوْهلف» :ًارقف لَك يبلا مر .دشح ْنَم َدْشَحَف

 0 كلذف ءءامسلا نم هَءاج 0 اذه ىرن ان :ضعبل اب لاق 0

 ينادي انبنإ هلا "كو زينل تت مكلع ا كاع ل تلق يفنإ»
 .(7(«نآرقلا

 لي يبنلا نع ءهنع ئلاعت هللا يضر ينهجلا سنا نب ذاعم نع يورو

 :لاق

11 

 اري هل هللا قيراتا رعت فض دوج ناجم متع هللا وه لق ارق نما

 . «(ةنجلا يف

 . !هللا لوسر اي ٌرثكتسن أذإ : باطخلا نب رمع لاقف
 .9©2«ُبيطأو ٌرثكأ ُهَللا» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف
 يع سا 6 :لاق هنع ىلاعت هللا يصر ةهريره 2 نعو

 ١ ل ا ل

 ع لا ا ا

 7 وبما 6 دلوبملو

 ا : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف
 مهكر 7 را

 .ٌةنَجلا» :لاقف ؟هللا لوسر اي اذام :هتلاسف

 . يذمرتلاو .ملسم هأور 2(

 دمحأ هاور (؟)

١ 



 ع 2 7 يا *# 2 6 0
 :نأ تقرف مث .ةرشباف لجرلا لإ بهذا نا تدراف» :ةريره وبا لاقف

 .()7بهذ دق هتدجوف لجرلا ىلإ تبهذ مث كك هللا لوسر عمم ٌءادغلا ينتوشي

 : للي هللا لوسر لاق :لاق هنع ئىلاعت هللا 5 50
 0 ّ و را هر

 و هللا : ار نم ؟نآرقلا ثلث ةليل يف 0 نأ مكدحا زجعيأ»

ّ 
 ا , 2«نآرقلا ثلث أرق

 : قفاقشنالاو ,راظفنالاو .ريوكتلا :روس لضف

 : هلك هللا لوسر لاق :لاق امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نع
 7 ع .ءآ ]ع ا * م 7

 اذإ ٍٍُ :ارقميلف ئ نيعلا يار هناك ةمايقلا موي 0 نا هريس لوف)إ

 تيرم لع _طنرر 200000
 .©#« ْتَقَتنآء سلا اَذِإ »8 «#« َتَرْطَشاَءآَمَسلااَذِإ » < توكل

 : دو رفاكلاو ,.صاللخإلاو .ةلولزلا :روس لضف

 : كي هل هللا لوسر لاق :لاق امهنع ىلاعت هللا يصر سابع نسسأ نع

 مص ا

 لافت :#ةدح ْدَحَأ ُهَئاَوْهلَف » .نآرقلا فصن لدعت : « تزل اذإ »

 0 ا

 . (9نآرقلا عبر لدعت :* توردكلااَهيأكي 0 هذارقلا نت

 لاقق دمصأ |

 رثاكتلا ةروس

 : هِي هللا لوس لاق :لاق امهنع ىلاعت هللا يصر رم خم نم

 1 دانسإإلا حيححص ١ لاقو مكاحلا هأآور 6 (

 . يئاسنلاو 3 يذمرتلاو 3 اما عاوو 5

 : هريغو ىذمرتلا هآور هرج

 1 مكاحلاو 4 يءمرتلا مأ وعز 1 1 0

 لحل



 : راع ا * وم /
 عيطتسي نمو :اولاق (؟موي لك ةيآ فلا ارقي نأ مكدحا عيطتسي الار

 َ ِ '؟

 .©9«؟رثاكتلا مكاهلأ أرقي نأ عيطتسي امأ» :لاق ؟كلذ

 «ثآرقلا ةوذلتعل ردكم ةرتكتل :«نوسلا لئاضنا نضعب كلل تركذ دفلو

 :لوقاف ةدئافلل ًامامتإ ءماع لكشب ةوالتلا ّلضف كل ركذأ اذنأ اهو

 ِ , ا 7 3 اسهر * مها

 حلل و : ا ا ا ال .اهلاثما رشعب ةئنسحلاو ءةنسح هب هلف هللا باتك ١م افرح ارق :ممو
 78 7 م. 7 2 را

 . (96«فرح ميمو فرح مالو فرح فلا نكلو فرح عملا : لوقا

 :لاق ديك هللا لوسر نا .هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبا نع ثازين ا هك : 1 5 , .٠

 نمو تاق فيي هل كك هللا باتك نم ةيأ ىلإ عمتسا نم»

 .9,ةمايقلا موي ًارون هل تناك «اهالت

 تر(لتسا  رط 35 - , : : ١

 : 85 هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر ديعس يبا نعو
 7 #4 م '؟ '؟ يمدد ما جهر 1

 لضفا هتيطعا يتلاسم نع نآرقلا ُهّلْعَّش ْنَم : ئلاعتو كرابت ٌبرلا لوقي»
0 7 0 

 ىلع هللا لضفك مالكلا رئاس ىلع هللا مالك لضفو .نيلئاسلا يطعا ام

 , 20(هقلح

 ) )1١مكاحلا هاور .

 . يذمرتلا هاور (؟)
 درطتو ,ةشحولا ةملظ ليزُت ًاجاَهو ًاحابصم هل نوكتو ةءارقلا مسججشتف ءاهأرق يأ (6)

 .هتءارقو هلمع ءازج عماللا ميعنلاو .عطاسلا رونلاب ءىراقلا رعشيف .لاوهألا ذئادش

 .دمحأ هاور (4)

 ل



 : لاق يع يبنلا نع هلع ىلاعت هللا يضر نافع 3 نامثع نع

 مر عز“ لأ م ىلإ ادي هم ىلا
 0 ا ”هملع ىو ل ا رقلا ملعت نك مك ريم ])

 و 0 ع

  يريصبلا ...ماماإلل «.ةعئارلا تايبالا هذه كل مدقا اذنا اهو
 رثكتو . كتريصب يلجنتو ,كتبغر متتل . ميظعلا نآرقلا هدم يف هللا هجر

* 2 5 

 9 احدام و املئان 0 امو 1 ىلت والت

 ترهظهل تايأآ يفصوو ينعد

 م # - را 2 .

 ل 0 مو افسح داد انين ردلبلاف

 را نكرم 7 دف ا 5

 ىلإ 4 ددملا لاما لواطت امق

 1 0 ل يا ا
 ةندحم نمحرلا نم ىح تايا

 هزل 2 ع 2 58 ه- 6

 ةزجعم | 5 تفقفاقف اتيدل تماد

 2 ب ىذا 5 1 ع رح

 هبش نم نيقبت امف .تامكحم
0 5 2 ٌُ 9 2 

 برح نم داع الإ لصق ثتنروحس م

 ديننا

 (© ِمَلَع ىلع لليل (9ئَّرَقلا ران 00

 مّيْشلاو ٍقالخألا مّرُك ْنِم هيفام

 مَدِقلاب فوصوملا ةفص ةميدق
 مُدَت ملو تةاي ذِإ نييبنلا نم

 مكج ْنِم نيغبت امو ءِقاَقِش ىَدْل
 ' ملَّسلا َيِتْلُم اهيلإ يداَعألا ىَدعأ

 مث .هتايآ ريسفتو .هيناعم مهفو .نآرقلا ظفح يف هسفن دهاج يذلا مكلضفأ :يأ )١(

 , هب لمعلا لإ سانلا وعدبو هلمجم حضويو هميع هلع

 ١ يواقرشلا لاق

 عفنلا نيب عماج ؛هريغلو هسفنل لمكم .هميلعتو نآرقلا ملعت نيب عماجلا نأ بير ال

 اوناك كلذب نيبطاخملا نآأل .هيقفلا ىلع ءىرقملا ةيلضفأ اذه مزال نم نإ :لاقي ال

 مهدعب ْنُم ةيارد نم ٌرثكأ .ةقيلسلاب نآرقلا يناعم نوردي اوناك ذإ «كلذب سانلا ءاهقف

 وعدبو .داشرإلاو ظعولا ٍش لله هئيلح 2 مالسلاو ةال_بلا هيلع تعرب :يباوتكالاب

 ؛نيلاضلا ميهمت يف داهتحاالاو . نيدلا ماكحأب لمعلاو .نيملسملا ميلعت ىلإ ءاملعلا

 5 ميقتسملا قيرطلا مهر يصملو

 .ملسمو « يراخسبلا هاور (5)

 , اساسيف || هب ىرق م : ىرقلا ف

 . عفترملا لبجلا :ملعلا (؟)



 65 عر

 اهِضِراعُم ىوَد اهتغالب َتْدَر

 ل لا ل
 انيئاجع ىوخ الو ده انحف

 ُهل ٌتلقف اهيراق ُنيع اهب َتّرَق
 ْئَطَل ران رح ْنِم ًةفيخ اهّلتَت نإ

 أ
 هع

 ع 2 و ا 5

 هب هوجولا ضيبت ضوحلا اهناك

 ؟ء

 : لاق

 .مرحلا نع يناجلا دي رويغلا در

 ميِقلاو ٍنسحلا يف هرهوج قوفو
 مأسلاب ٍراثكإلا ىلع ْماَسُن الو

 ل يو
 ('”هبشلا اهدرو نم ئظل رخ تافطا

 (9 همحلاك هُواج دقو ةاصعلا َنِم
3 

 « ينصوا !هللا لوسر ا١ :تلق :لاق

 : هك 2 ا

 .«هلك رمالا سار اهنإف ءهللا ىوقتب كيلع»

 : لاق ءىندز ! هللا لوسر اي : تلق

5 3 7 
 ع كل رخذو « ضرالا ىف لعل رون هنإف .«نارقلا ةوالتب كيلعو»

 , "”(ءامسلا

 ىلإ هداق هنا هلعج نم 1 8 رنا : ٌعْفْشُم عفاش نآرقلا»

 , 29 (رانلا ل فان هرهظ فال هلعج نمو لا

 : عايذملا نم نآرقلا عامس

 ةئس ؛عبارلا دلجملا ["98] :صص «مالسإلا رون» ةلجم ثركذ دقل

 : ىلاعت هللا همحر (بيبح هطو خيشلا موحرملا ةليضفل ىوتف ه ]١767[

 .مبش وهف برط باب نم ءاملا ميش لقو .دربلا نيتحتمب : مبشلا 1(

 .رانلا نم قرتحا ام لكو .محفلاو دامرلا : ممحلا 0

 .نابح نبا هاور (99

 . قدصم لداجم مصخ :هانعم (4)

 . لابح نبأ هاور 6



 55 ,ملكتملا مالك وه «ويدارلا» ةلطساوب مالكلا ن ٠ عمسي , يذلا نإ

 . اهريغو ىراحصلاو 000 قف عمسب يذلاك «تاملك ىدص نيوعلو 20 رأ املا

 ٌمىراقلا تاك ىتمف باقرتع انآرق (ويدارلا» نم عومسملا نوكي اذه ىلعو

 ًايفوتسم ,هتاعارم بجت ام ًايعارم هتءارق يف ناكو , نهتمم ريغ ريغ ريغ لحم ىف اسلاج

 هنم عومسملاو كا ا تناك ,للخ هتءارق يف د ةعارقلا طورش

 . هيلع تاثمو زئاج هعا٠ ٠ ءانآرق
 ب ع 3 ع 0

 لخا وأ 2١ نهئمم لحم ىف سلج ناك ءطورشلا فوتسي مل اذ ما

 2 5 7 ع

 .روجت الف بعللاو وهللا هتءارق نم دصق وا قءارقلا طورش نسم 0 5 ,بميل

 . شيوشتلا نع : هاهن 0 ْنَم لدحو ادإو ما نأ عما بلا ىلعو

 :ٌةَفَدِحَتْسُملا ٌعدبلا
 ىلعف ( ةدحعس ةيآ ىلع 2ىراقلا م ادإ . خيشلا ىوتن ىلع ٌءانب ل

 5 وجعل | م 3 55 إ
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 هوتوللا نكاما تحب الالاف نش ةوفتاسمل نحف و "ضأن
 .ةييطعلا 00 بجاولا هللا مالكب فافختسا وهف .اهريغو يهاش هلاك

 ء«دجاسملا باوبأو .تاقرطلا يف ِنآرقلا ةءارق نم 5017057

 . عامتسالاو ٍءاطعإلا مدعو ءراكنإلا عمتسملا ىلعف !لوستلا دصقب نفادملاو

 ءاكحأ يف لئخيو «ةةءارقلا سب نمم عامتسالا زوجي ال اذكو

 . !سانلا مؤي نيملسملا بيراحم يف هلاثمأ ميدقت زوجي الو «ديوجتلا

 ةملعتملا ةئفلا ٌرايتخاو ءرمألا اذه يف وظنلا .فاقوألا ءاردم ىلعف

 سانلاب ةالصلل



 لانش الا
 اومن َنِسِزَلَاَو اوماَءَنِذَلأ نم نورخسو ايندلا ةويحل سلا اوك نبل ٍِ ه7 تك 000 1 و 2 مال هلو

 ا رم اس اس جر <

 #0 ٍباَسحرسمَتَينَم ُقُوَوماَوَةَسبِْلا ويف

 - * ئلا
 اهنفيم» تنوتكاو , مهنيعأ يف ٌتَمظعف ءايندلا ةايجلا "اووف ينل وو

 . !هورقوو هومظعو هومرتحا هلام رثك ْنَمَف ؛مهبولق يف

 . !مهنيعأ يف ًاريغص ناكو ءهنم اورخجسو هورقتحا هلام لق

 ةرخآلاب ثرتكم ريغ .اهئانبأو ايندلا َنَأش مظعُي نيملسملا نم ناك ْنَمو
 نيرورغملا ايندلاب نينوتفملا نم وهو «نيرفاكلا ةلكاش ئلع وهف ءاهرْمأو

 .هكرادت هل يغبني ءميظع للخو ءريبك صقن هناميإ يفو ءاهب
 ههتسواشوب, متهنيعا يف اهنسحو :كايتالا عيل" نثر :«تاظيشلا وه" 4نيرملا

 . !اهريغ نوديري الف . مهيلإ اهببحو

 ٌرهظيل «مهيف تاوهشلا قْلْخَب ًارابتخاو ًءالتبا «ئلاعت هللا وه ,: نيزملا وأ

 )١( :ةرقبلا 7١7.

 نو



 ع 7 .

 ءلاجاردتسا اهتايهتشم نم مهدازو اهنم مهنكمو ةييجعلا ًءايشالا ٌقلخف

 . يازلا حتفب « َنْيَر »8 :ةءارق هيلع لديو ؛هلعافو هقلاخخ وهو الإ ٍءيش نم ام ذإ

 .مهرقفل ( بيهصو .رامعو «لالبك :اونمآ نيذلا نم تورثكسيو

 27 .؟ هَ

 مهو ءايندلا ريغ نوديري ال مهنال ؛لاملاب مهيلع نولاعتيو مهب نؤزهتسي
 9 ع :

 لات عندا لاش
 : سس ور ءراد سرس ميس هه 2 سام لس حس م رمح
 كفو ءر هللاو هللا ت احضرم ءاعِتبا همن ىرْشَي نم ساّنلأ تمو»

 .”# داسبملاب
 ل
 ءمايصو ءةالص نم :هللا ةعاط ىف اهُلذبيف هّسفن - ٌميِبي يأ - يرشي

0 7 

 كد نع ىهنو ءيفورعمد رماو داهجو

 :ىلاعت هللاو ءعئابلاك راصف .ةَملِسلاك هسفن نم هلُذِبَي ام ناكف

 . ىرتشملا

 َءاَعِتِبأ » : ىلاعت هلوق يف روكذملا ُهباوثو « ىلاعت هللا ٌءاضر وه : نمثلاو

 .4 هللا اسرم

 5 ما ري © ٍ
 ىلاعت هنإ مل . هناحبس هل مهلاوماو دابعلا سفنا نا . هذابعب هتفار نحو

 :انانعاو ال هنم الضف !هكلمب هكلم ىرتشي

 : ةيآلا هذه لوزن اييسصمبل

 ا 3 ل . 7 7 3 -.

 :لاقو هتنانك ىف ام لثتناو ؛هتلحار نع لزنف «شيرق نم لاجر.هعبتاف .ةكم

 )١( :ةرقبلا /ا١؟.



 نا كنب ان :نتيسب ترض ماا | نين موس لك ورا رح يلإ نولصت ال هللاو

 .يدي

 . !اولعفف . يليبس متيلخو .ةكمب هتنفد لام ىلع مكتللد متئش نإو

 رس همن ىرَشو نم سائلا َىرِمَو » :تلزن َمِلَي هللا لوسر ىلع مدق املف

 .4 هلأ باصصرم ءآَضتبأ
 ا

 :لوزنلا ببس يف ىرخا ةياور
 يذلا تقلب لكندتع كلام رثكف 006 اكلم انّكيتأ : ةياور يفو

 3 هوم ىلا د . 5

 سلا ر# هر 0 ريب <«

 معن :اولاق ؟يليبس نولختا يلام مكل تلعج نإ متيارا :مهل لاقف

 . يلام مكل تلعج دق ىنإف :لاق

 . («اسيهص حبر (« بيهص حبر

 'َ , هلآ

 :- اضيأ - ىرخا ةياور
 “م 3 5 . , 2 ٠

 ا خيش ينإ : لاقف !دتريل هوبذعو نوكرشملا هذجخخا :ةياور يفو

 !هيلع انأ امو ينولخف .مكيلع تنك نإ مكرضُي الو ءمكعُم ثنك نإ مكعفني

 ,.هأ . ةيآلا تلزنف ةنيدملا ىتأو ؟ هلم هولبقف . يلام اوذحخو

 )١( :ةرقبلا 1١68 ١65.



 كد بعلا
 ليوا 0 يلتبي هنأ ةيآلا هذه يف ياعت هللا 5

 يف ىرخأو «ةدلشلا يي ةراثو ءععارضلاب ةراتو ,ءارسلاب هر انف 25-05

 يف قرح .ىنغلا يف ةراتو .ضرملا يف ا ةحصلا يف ٌةراتو ,ءامخرلا

 ,ر م8 #َ

 .ىرخا عوجلابو قرأت فوخلابو رقفلا

5 

 .امهنم لك ىلع كلذ رهظي .قفاخ اذإ فئاخلاو .عاج اذإ عئاجلا نإف
 ع ع

 تالا |: قوجتا وبقت أل اووف اهتضعب عن ايت 2 نأ ١ حملا وق الا! قسم
 . ١ ء
 تالا واقل

 .اهتداعك ٌحرازملاو ٌقئادحلا يطعُن ال : يأ : تارمثلاو
 طنق نمو ىهباثأ ربص نمف هدابع هب هللا ربتخي امم هلاثمأو اله لكو

 . !هباقع 4د 0 لرجضو

 :تايألا حيرص
93 5 1 7 

 ءالتبالا ماهسل صرع .ةايحلا هده يف نينمؤملا ناب ع تاياآلا

 دقفلو .عرازملا داسفلو .نوطبلا عوجل .قايح ىلع فومحن نم : يهلإلا
 ع ِ 0 ٍِع

 1 لك انئيعاب هدهاشن امم كلذ ريغ نإ .بايحالا توملو تلاهلا

لا 0 0 يب
 : ءالب

 .فولأملا 0 قارف ىلع اهعز و

 نآمطاف ل الإ نكي مل ٍنئاك لك نأ فرعي نم مهنحو

 نإف طخش باش ِهْيَِت مل ءاضر هبر نع هاضر نأ ىلع ًاناهرب ؛هب يضرو هل

 . هاوعد يف فبداك وهف ,كلاعفأ عقاوم نم زامشا مث م يضر نم

 ىلع نورباصلا فنع نوضارلا الإ اهقحتسي ال ىلاعت هللا 000

 نر ام فاللخ ىلع تناك 1 ,ماياضف

"00 



 ربصلا [قئافرلاو ظعولا] عوضوم يف اذه انباتك يف انركذ دقلو

 يف نمؤملا نآل .!تكش نإ هيلإ عجراف هيلع ةنيعملا 0 عم ا

 .ةدش لكل ضّرعمو .ئلتبمو ٌنَحتمم ةايحلا هذه

 ٌركذ امو ءرجأ نم َنيرباصلا هللا دعو امل دؤعلا وه لاّعف جالع ّمجنأو
 .«نزولاو دعلاب تانسحلا مهبد نم نولاني ا نينمؤملا نإف .ءباوث نم

 !ٍنَْو الو دع ريغ نم ىو الا ضنك 0 مهل لاكُيف «نيرباصلا الإ
 يل

 #2 ٍباَسِحٍ يب مهرجأ َنوريَصلا قوام اَمَنِإ » : ىلاعت هلوق كلذ فاو

 ع 7 1 ما« '

 ريخ نم :ِءالبلا لها ىلع ضيفا ام ايندلا ىف ةيفاعلا ٌلهأ ىأر اذإف
 مهاد علا را 7 ع هع يت يذم |

 « ضيراقملاب تصرف لف مهداسجا تناك ول لا أونمت .رحاو .«باوثو ء لضفو

 ع 0 يدا * ع

 .ةقافو ارقف سانلا ّدشا اوناك ول ناو

 لاعدالاق

 نتلولايو هيل اديس كَ ىو )
 اَمُهاَلْزَأ امه دحأ ريكحلا

 ٍناَيراماَمُهَحنأَبَر لهو ةَمْحيلاَنم لذا َحاَنَجاَسُهَل ضِفْخَو () ًميِرَكح
 04 اًِغَص

0 
 2 005 . ١ 5 7 ع سس

 الف .نيدلاولا رب هتدابعب نرق اذهلو .ىصوو بتكو رما :*« ئطف »
 5 .؟ ٠ 9 1 7 ّ “ رمل 3

 هل سي سر سل ١ رح رع

 كذدنع نغلس اًمإاندسحإ نيدإ

 سا ومص عال 2 سس يت و

 تا ريت اوف ام

 )١( :رمزلا ٠١
 ) )9:ءارسإلا ”1 7314.

5 / 



 . رد رجسفت ةملك .4«ذألو

  .حيبق لف امهيلإ كنم ٌردصي ال نأب :4اَممْرمْناَلَو9
 .نسحلا لوقلاب هرمأ «حيبقلا لعفلاو .حيبقلا لوقلا نع هللا ءاهن املو

 : هلوقب نسحلا 5 هفلاو

 رقوتو بداتب ءأتسح .أبيط نيل :يأ 4اًمِبِرَكاَلَفاَمْهَللُمَو9
 . ميظعتو

 :كلعفب امهل ًاعضاوت :يأ 4 ٍةَمْحَيلآَنِم ِلذلَاَحاَجاَمْهَل ضِفْعَأَو »
 هللا ةمحر امهّلانت نأب ءةمحرلاب امهل داو ءامهل ٌةمحر كّبناج امهل نلأو
 :ةراعزلاو ةمدخلال نوكت" اج وجا .ءاريغم دهنلا ىف تناوب ةلاييون اسمن تيح

 .4 اًمُهَمسْنآَب َرلفَو» !امهَتْلْمْمَأو كسفنل توعد اذإ ءءافجلا نمو

 ناسحالاب َرمألا نأ ئفكو ءنيدلاولاب ةريبك ةيانع ناتيآلا تنمضت دقل
 نارفلا نب تقارب ل وقوه ا رقاس هةضوت هللا ةداع قالا كو دئاسمإملا
 .اذكه

 :امهتبترم ولع ببس
 وه هللاو ءداجيإلا يف ٌببسلا امهنأل ؛كلذك امهتبترم تناك امنإو

 يد نر الانبوب هنلاه نت افلا نيرة درحرلا فحم نأ ثلا: هدوم ةدوملا
 باحصألا قدصأو ءدلولاب قلخملا ٌمحرأ امهو :قزارلا ظفاحلا وه هللاو

 .هب امهنم محرأ ُهللاو ؛مهُضلخأو
 ديفُي امب امههِفاشُي نأ ءدلولا ىلع ئلاعت هللا مرح  ًاضيأ اذه نمو

 ناي مهو نامل انبوب نينار ف دعت

 ايل دك لادعا نرمن نط احلا ةةلطن انس قلل رك هاا فكن
 اي وردة ركمت يدم كلررلا يعن هناك واع لونت يرطتملا

 54م



. َ 0 41 
 5116 ص يف . نصصلو . لثمو راو ربح

 لاتمنتلالاسن
كرو هرب ال كِيَرَو الف ©

اَميف دارك 2 و2 
 0 ها وحش 

 06 يلتف ا ماس تي ف اعف اع 2 مهسفنأ قف اودج
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 مكَحي ئتح ٌدحأ ل ُنمْؤُي ال هنأ ءةسدقملا ةميركلا هسفنب ئلاعت مسقُي

 كالا يذلا .قحلا وهف هب ٌمكح امف ,رومألا عيمج يف : هلك ٌلوسرلا
 2 ل

 .4 تبيض َتْيَضَفاَمْم اجرح مهيمن قأاودجي ال من د # :لاق اذهلو ءانغاطو ًانطاب هل

 نتا ةنوااعتب الق" عيهتساوب رت قلت ىيرظنلا سأ ف: كاويمكس ن1
 َنومِلِسُيف «نطابلاو رهاظلا يف هل نوداقنيو ءهب تمكح امم اي يا

 يف درو امك ءٍةعزانم الو .ٍةعفادم الو «ةعنامُم ريغ نم ًايلك ًاميلست كلذل
 . فيرشلا ثيدحلا

 تقال اع 1 نوكي تحن مكدحأ ُنِمْؤُي ال فِدّيب يسفن يذلاو»
 ا

 : ةيآلا هذه لوزن ببس

 ىضق يذلا لاقف ءامهبب ئضقف و هللا لوسر ىلإ نالجر مصتخاو
 . !باطخلا نب رمع ىلإ اندر :هيلع

 ه :ءاسنلا 21(

 :ركذي مل هنأ الإ 0 حيجسص, نصح ثيدح :لاقو .«نيعبرألا» يف يوونلا مامإلا هاور 8عفإ

 . ةذيب يسفن يذلاو

04 



 ىلع لكي هللا ٌلوسر يل ئضق !باطخلا ّنبا اي :لجرلا لاقف ؛هيلإ اينأف
 . كيلإ اندرف !رمع ىلإ اندر :لاقف ؛ءاذه

 جرخخأ ئتح امكناكم :رمع لاقف .معن :لاق ؟كلذكأ : رمع  لاقف
 :لاق يذلا برضف .هفيس ىلع ًالمتشم امهيلإ جرخف !امكنيب ّيضقاف امكيلإ
 . 0(! هلتقف رمع ىلإ اندر

 : ةيآلا موهفم

 لك أس فري مل نم لك قع نامنالا قفل نط تضت ةقيألا هل
 كلف هل هتفارحلا نم ةئداح يأ يف ب هللا لوسر مكحب ؛ ميلستلا

 الِلَك لوسرلا نأ ىؤرما دَقتعي نأ نكمي ال هنإف ,هرهاظ ىلع يفغنلا اذهو

 كلذ عمو ءرْوَجلاو ليملا نع ًاهّرْنُم هللا نع ملكتي هقْلُح نم هلآ ةرقف
 . !هئاضف نم هرب سفن 0 يف ما

 اطير يتلا قون لاهم اذه لكم ل حلا ةاودش وكنا يعدو
 .ةديقعلا كلت ىلع

 هللا هداز ءْىَفْحَي الام .ِلكي يبنلا ٍرْذَق ةحفرب هيونتلا نم ةيآلا يب
 ها يا ا ل اج ل

 لاتعد الام

 5 اليس ةَسوُدسسكد كراء )
 : هيلإ وعدي امو ءئنزلا نم بارتقالا نع ,ميكحلا ميلعلا هللا اناهن دقل

 7 ٍؤ .
 يدؤت رومالا هذه نال ؛ ةينجالاب ةولخلاو .طالتخالاو . سمللاو نظنلا

 5 7 8 و 5 9 ا 0

 .هيف عقي نا كشوي .ىمجلا لوح ىعري يعارلاك :ىنزلا ىلإ
 7 وعي عب وبجسرووسابا ججبام» نق تلززلللا |بهجتتجا تتم ا بججتجا» جور جحا

"5 2) 
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 «سمللاو رظنلاك : ىنزلا تامدقم نم را دق ىلاعت هللا ناك اذإف

 او 0 ٌكشاو نر هباكترأ نم ريذحتلاف

 : ىنزلا ميرحت ةمكح
 دوعت ةدئافو ا ع ملو اثيَع ىنزلا انيلع ُهّللا مّرحُي لو

 فخ اهملظعاو , حئابقلا ربكأ نمو «شحاوفلا 50 قرا نإف ؛انيلع

 . يناسنإلا عونلاو ,يمالسإلا عمتجملا ىلع

 ! ِع - . 3 ع 1 , ع
 0 يدويو .ءانبالاو ةيرذلا لتقيو «ضارعالا كتهيو .لاومالا دديي

7 :1 1 
 .ءانفلاو كالهلا ىلإ ةمالاب ىضفُيو .؛باسنالا ٍطالتخأ

: 0 : : 1 
 ايالبلا يف عقويو ,ءاقشلا ىلإ وعليو «قالخالا كيش : ىنزلاو

03 

 . ةلتاقلا ةثيبخلا ضارمالاو
 0 : ا

 نم الإ ؛ضارمالا نم امهريغو «يوئرلا لسلاو .يرهزلا ضرم امو

 1 ةيرضولا هنقاعو»:: ةقيحلا اهزاثا

 ةرهاز روصع نم مالت امو .ةلاسرلا نمر ىف ىلحلا ةماقإل ناك دقلو

 8 ع 0 ما ؟

 ٌءاسنو الاجر : مات ًاضارعإ حاملا هله نع نوملسملا 5 دقلو

 .ًانامشو ًابيش

 فنقارغا ىلع اونمأف وعلا ونال عيمج :رايظتلاو رهطلا معف

 1 دوا نامل رك هو رورقاجب ل عيبا رامون ماطر
 1 يملا

 :دحلا م

 اذه لجأ نمو ءدحلا اذه ةماقإ نع نوملسملا ضرعأ دقف : مويلا امأ

 ةأرملا تعرق هلاجلاوب املا نم اغلا .انهذو دانيت اوكف ىلا ابك

51١١ 



 يهو ترجفو ءسانلل 517 ةَعْلِس ٌّيِرعلا نك !اييرخب يما يهو ا

 .!سانلل اهرهظُت ةليضف روجفلا نأك !اهروجفب ئهابتت

 4 خال هْعْلُي 2 .ةمايقلا موي لإ اضعاو لاز الل «ينازلاو ةيئازلا دَح نإف

 لج يف « مالعلا هللا َمُكَُح رظناو «رونلا» ةروس َّلوأ ارقإ عخسان هخكستي ملو

 ج1 0 زا

 2 م ' 5 2 5 7 ١

 معيو .لاوحالا ميقتستو .راجفلا رجدزيل ؛؟ نمز نك يف متحم هتماقإف

 ٍ و

 زراف امك ,عازجلا نسحب اوزوفيو .نولوالا ساع امك ىعادعس أوثيعيف رهاطلا

 . نوقياسلا

 م ' 5 .ء

 نإف .ةدئافلل امامتإ هتامدقمو ىنزلا نع درو ام كل مدقأ ءلذنا اهو

 ع ع
 .«ةأرملا ةيضقو» نوملسملا اهب اة ,ةيملاع هن مظعا

 قيرطلا نع همدق لزلزتو .نمؤملا تايونعم ىلع يضقت يهف

 . ميظعلا ّىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف ءميقتسملا

 : هتامدقمو ىلا ريذحتلا

 7 رم ف ريب م 5

 ةهبشأ اكن تيار ام ٠ لاق امهنع ىلاعت هللأ ىضر سابع 0 نع

: 1 
 . هياتم : : . ١

 : هيو يبنلا نع ةري رشه وبا هلاق 0 ) 'ممللاب

 ,(؟0َةلاحم كل كلذ كد ءانزلا سس 2707ه مدآ نبأ ىلع تبتك هللا نإ»

 .ةرمغلاو ةسمللاو ةلفلاو ةرظنلاك : ئافصلاب )١(

 .هنع َديحم ال يذلا ؛ىلاعت هللا ملع يف هيلع ردق ام هين (1؟١

 .ةنم ذب الو هيلع تك ام كاردإ نم صلختلا كك ةأيح 3 هه

 ؟ 51١



 اك يفشل رمت ف شلاو 1 نطملا كؤاسنللا اروبا" طنا :ةمدغلا نر
 2( و 0 * 5 1 0 رق ه7

 , «هبذكي وأ هلك كلذ قدصي :حرفلاو

 : هلك هللا لوسر لاق :لاق امهنع ئلاعت هللا يضر سابع نبا نع يور

 هلقروج رف طفش نمألا .[اولزت ال كت رزفا اوظنعتإ | شيرت كتف اب ساه” هال 2 5 3 2 5 ٠
 , 9«ةنحلا

 :لوقي 4 هللا لوسر تعمس :تلاق اهنع ئلاعت هللا ىضر ةنوميم نعو

> .0 00000 , 
 دلو مهيف اشف اذإف ؛انزلا دلو مهيف شفي مل ام ريخب يتما لازت ال»

 و 2 ؟ ساس ىع

 .(2«باذعب هللا مهمعي نا كشواف ءانزلا

 :حراوجلا ةداهش

-١ 

- 7 

 )ع(

 :ةمايقلا موي كيلع ٌدهشت اهنإف !حراوجلا ئىنزو ُكاّيِإ :مهضعب لاقو
 تر انأ : نيعلا لوفتف

 تلك انا قاجللا كوقو
 ساس انا ن1 1و
 يملا انا : ديلا :لوقتو

 تما دولا نر

 تا : جرفلا لوقيو

 , يلوا ةزظنلا ىلع.ةازؤو ةوهشب ناكو ةكليعتانإ

 .هتثداحم هل لحي ال نم ةثداحمو هب ذلتسي اميف قطنلا يأ

 . يقيقحلا انزلا ىلإ يدؤي هنأل ءانز قطنلاو رظنلا يمس :لاطب نبا لاق

 . سمح هدانسإو دي هأور

51“ 



 تدي انأ : ضرألا لوقتو -ا17

 تأ للملا ل وت

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل .هلثمب ذحتؤي انزلاو

 . ""”«هراد ناطيحب ولو هب َيِنُر ىنَز ْنَم»
 اه رع نييتقملا عيدبلا رعشلا نم ىرت (يعفاشلا مامولا» ةمجرت عجار

 ١1٠١. ص يف كرسي ام ثيدحللا

 ع | سا م

 ساس # هت 0 2 م و

 هللا ثدحا الإ ؛ هرصب صضغي مث ةأرمأ ننسأحعم خل رظني ملسم نسم امو

 2 0 م

 , (هملق ف اهتوالح 5-- ةدامع هل

 :ةياور يفو

 : لاق هنأ هل يبلا 00 05  ةمامأ يبا نع يورو
 2 5 5 كي

 . "”«(مكهوجو هللا ٌنَفِسكيَل وا ءمكجورف نظفحتلو ,مكراصيا نضغتلو

 : لاق َبِئكَع هللا لوسر نأ ىهنع هللا ىضر رماع نب ةبقع نعو

 م معا 3 1 ش 00

 تيارفأ :راصنالا نم لجر لاقف .(!ءاسنلا ىلع لومخدلاو مكايإ »

 0 ؛(ثوملا ومحلاو 7” ؟ودحتلا

3 

 : ِهيِدَكَع هللا لوسر لاق :لاق ةئنع ىلاعت هللا ىضر يردخلا كيج نا نعو

 وت 11 ا لا طا 7 لل 0/7/1771 هرجتنلا جوجل جب ارق 7اس وجبا جسما ججيبجنم ابر 1 اج

 ,. هلع ىلاعت هللا يضر كير نع ؛راجيتلا نأ هأور 1(

 .يناربطلاو يدمحأ هاور (؟)

 . يناربطلا مأور يح

 .امهريغو «ناخءيشلا هاور (4)



 ليوو ءءاسنلا نم لاجرلل ليو :ِناّيِدانُي ناكّلمو لإ ٍحابص ْنِم امو

 .20(لاجرلا نم ءاسنلل

 :لاق هنأ لي يبنلا نع ءهنع ئلاعت هللا يضر رْسُب نب هللادبع نعو

 , «9«أران مههوجو ٌلِعَْشَت ةانزلا نإ

 :لاق لَك هللا لوسر نأ ءامهنع ئلاعت هللا يضر ٌرمع نب هللادبع نعو
 . ©9هّرقفلا ُتِروُي انزلا»

 :لاق هنأ لكك يبنلا نع .هنع ئلاعت هللا يضر كلام نب سنأ نع يورو
 .ها .249!(نْنَو ٍدباعك انزلا ىلع ميقملا»

 39 اًدلوو الام حييل ٌلاَقَو انيياَب رفهك 0 ,ءرفأ

 < يوم م هم 6< ل مدع

 نضل او 0 0 رك 9 ادهع نئمحرلا دنع ذخاوأ بيلا

 4 ادم ِباَدَعْل
02 07 0 / 

 هنأ مّلُعِإ )5494/7١(: ريبكلا هريسفت يف يزارلا رخفلا مامإلا لاق

 نيوكتملا ةهيش هور 3 :فعتلا :ةحيص لص الز“ لئالدلا كذا امل نلاحت
 لوقلا يف ًانعط ٍءازهتسالا ليبس ىلع هوركذ ام نآلا مهنع َدَرْوَأ ءاهنع باجأو

 . تايألا :.بداقيارفا :لاقف ءرشحلاب

 . مكاحلاو , يقهيبلا هاور )1(

 . يقهيبلا هاور (0)
 . يقهيبلا هاور (*)

 .هريغو يطئارخلا هاور (5)

 6١. - ط/ا/ :ميرم (©)

 ه1١؟



 وهو .«فيوستلا نيسب ؟لوقيام بلكتس الح » : لاق مل لبق نإف

 7 2 م 2 را هيا : ١

 دين ُبِقَرهيَرلاَلإ وكم ظفْلْيَم » : ئلاعت لاق ؟ريخأت ريغ نم بتك الاق امك

 :ناهجو هيف :انلق

 و ع
 انيك انا ملعيو ل رهظيس :امهريسا

2 1 
 يف ناك نإو ؛كنم مقتنأ فوس : ىناجلل لوقي ٌدِعوتملا نا : يناثلا

 .انه . . .اذكف ٍديدهتلا ضحم مالكلا اذه نم ةضرغ نوكيو :ماقتنالا لاح

 :ةيآلا لوزن ببس

 نم الاجر اذا «ءانمونغ نلاعت هللا يفر نتاع قنا نع يفوعلا لاف
 هوتاف ءنيدب يمهسلا لئاو ّنِب ٌصاعلا نوبلطي اوناك لب هللا لوسر باحصأ

 , هنوضاقتي

 . ك؟ م د ع

 نك نمو ءاريرحو ةضفو ايهذ ةنجلا ىف نا نومعزت متسلا : لاق

 : تبا ريفخلا

 لب :اولاق

 لكم نيتوالو ءادلوو ًالام ُنيَبوأل هللاوف .ٌةرخآلا مكدعوم نإف :لاق

 .!هب متئج يذلا مكباتك

 ةيآلا# اَنَيياَميَرَفَك ىلا َتْبَءرَفَأ 9 : لاقف نآرقلا يف هلم هللا برضف

 يف هل ام ملعو جا كرضولا ىلا يف رظن : يأ « بغل ماط 07

 .!ًادلوو الام هللا هيتويس هنأب كلذ ىلع فلحو 3 ىتح ؟ةناكم ن م ةرخألا

 : ةلطابلا هينامأ
 8 »ع نت ع ع ليل يي ل هك ع 0400

 وأ «.كلذ هيتؤيس دهع هللا دنع هل ما :يا «ادهعننملا دنع ةضارأ#

 ىنمتي ام اهب وجريف هللا الإ هلإ ال :لاق



. 

 دحوت يذلا ةتنعلا ملغ ورا: قترا نأ ىلإ هنأش ةمظع ْش نم غلب دق وا

 .!ًادلوو الام ةرخآلا ىف 0 نأ عدا ىتح ,راهقلا حاولا هب

 يا لب 1-7 . 1
 الإ ملعلا ىلإ لصوتي ال هنإف ؟كلذب ادهع بيغلا ملاع نم ذختا ما

. 

 . نيقبرطلا نيذه دحاي

 باوثلاب هللا دعو نإف ,حلاصلا لمعلاو .ةداهشلا ةملك .دهعلا :ليقو

 . هيلع دهعلاك امهيلع

 : هل هللا ديعو

 هروصت اميف * ىطخم وب ءأطخلا ىلع هيبئثو رجرو ْعْدَر :« الك

 , !هنع اذإ عدتريلف .هسفنل

 امك هنأل ؛هلوق انبتك انأ هُمِلْعُتو هل رهظُس دارملا : 4 ُلوُقياَم ُبْْكََسِه
 لاعتّسالاَق ءريخأت ريغ نم بتك :لاق

 . 274 ٌبِبِقَر يدل الإ لوقا نم ظفأاَت +

 ل ا اا

 #3 ادم ادعلاو "ا .

 .ءارتجالاو ٍءارتفالا يف ديزي امك .باذعلا نم هديزن

 1 مب

 هرفكل هل هفعاضنو .هلهاتسي ام باذعلا نم هل لوطن : ىنعملاو

 . هتمظع تلج هللا ىلع هئارتفاو ,هئازهتساو

 )١( ق:6م١.

 :ميرم (؟) 4



 :اهلوزن ببس يف ىرخأ ةياور

 يف : ")انيق تنك :لاق هنع هللا يضر ترألا نب باب ن 0
 كيطعأ ال :لاقف .هاضاقتأ ٌتئجف .ًافيس لئاو ِنب صاعلل ٌتلمعف «ةيلهاجلا
 ينإو 0 ! ثعبت ّ هللا كّئيِمُي ع نفكأ ال :ٌتلقف !دمحمب رفكت ىتح

 الاه راق تعبر وما قنا لما + لاق كر كلفن | هومر مقاول

 ما .ةيآلا « . . .ىِرَلأَتيَرْفأ» :تلزنف !كّيضقاف ءأدلوو

 / ل عمل ا ل او

 ١ البيس لوُمسرأ ممتد سببت اوفي هيدي لع ٍ[َعملاَظل ضعي موو ©

 تَاَكَو نجدد ْكِزلانِمََلَصْأْدَفَل © البلح ام اذ ي سا م سرج 0 _
 دما او د نسال نلت - لا

: 

 ليس رم رس يع م 0

 .!ةرسحلاو ظيغلا نع ل 57 ناتبلا
 ل ا ا 1

 مث .ناتبلي مث .(.هيقفرم لكاي ىتح هيدي 7-5 لكاي :ٌءاطع لاق

 ا( ريعتت لوقا اذ ىلع هولك هأدي تترن ن املك اذكهو ءامهلكأي

 :امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نب هللا دبع انديس لاق

 . فلخ نب * 07 ١ لكلاودب طعن ا ب ةبقمع : ُملاظلا

 ناد : انيق 1(

 ,. 59 اال :ناقرفلا (؟)

 ,فلخخ نب ةيمأ :ةياور يفو ()



1 , #2 0 .7 1 7 

 مهيف ناكو . شيرق فارشأ اعدف .ًاماعط منص بقع نأ كلذو
 . 1 2 0 7 ىلا 0

 هاثاف . لعفف .ديحوتلا ةداهش ةبقع دهشي وا , معطي نأ عنتماف , ِديِلَع هللا لوسر

 م غرار #

 . ؟تابصا :لاقو فلل ناكو .فلخ نب (' ١ يب

 7 هر # 7 ك9 رو 8

 ,هقنع أطتو ؛ههجو يف قصبتو م يلع ضر : هليلخ هل لاقف»

 م ل يل ل لا

 ضعب موهو# : هللا لزناف ل لس ونا اهفللا ردع لعفف !تيكو .تيك :لوقتو

 ديدي
 يف هفاصب عجر ..ِِلَك هللا لوسر هجو يف ٌةبقع قصب امل : كاحضلا لاق

 رثأ لزي ملف .هيدخ قرحأو ههجو يف ّرْ ىتح .هيتفشو ههجو ىوشو .ههجو

 ."«لتق ىنح ههجو يف كلذ

 :ةبآلا مكح

 مث «نيتداهشلاب قطن ناك .طيعم يبأ نب بقع كرشملا وه :ملاظلا
 .!فلح ا ًءاضرإ عجر

 ممتججلا ساكو نيرا لك يف ماعاد كح ردراخلا ريدا يلو
 . !لجو رع قلاخلا ةيصعم ىلع

 , 7لِلاَخحُي 0 مكدحأ رظنيلف .هليلخ نيد ىلع ٌءرملا» :دروو

 3 الإ كماعط لكأي "الو ا لإ بحاصت ال» :دروو

 .فلخ نب ةيمأ :ةياور يفو )١(

 .(75/758 )1١: : ىبطرقلا ريسفت (؟)

 . لكي هللا لوسر نع ىنع هللا يضر ةريره يبأ نع .يذمرتلاو ءدواد وبأ هاور (*)

 . هلع هللا لوسر نع ؛ هنع هللا ىضر ,يردخلا ليعس ىبأ نع دواد وبأ هاور 6
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 ا ::ليمخم ليس لوسرلا عم تذخنا ينتيل هيبنتلل هاب» :لوقي
 نضرعهفلا ةانليزااب م ىدملا ىلإ ًاقيرط : يأ ,ىدهلا ليبس ذاخمتا يف هتبحاص

 ًانالف لختأ لا ىلا نقكاك ايد: ءانغمو . يتايو : يأ  ةفاسإلا ٍءاي نع

 نيلضملا نم ذختا نم لكف «سنجلا هب نر نإو همسا نع ىنكف ليا

 .هنع ةيانك لعجف ,ةلاحم ال ملع مسا هليلخل ناك .ًالياخ
ٌ : : ' : 

 وأ .هباتك وأ ؛هللا ركذ نع وأ  ٍنآرقلا يأ  ركذلا نع ينلضأ دقل

 . هنم ْتنكمَت امدعب «ةداهشلا ٍةك وأ «لوسرلا ٍةظعوم

 :هّليلخ رفاكلا نالذخ

 نول طيش ةلآراكو 7 هب ناميإإلا نع يندر نأب « ٍنَءاَجْدِإ 1

 ءةنواعملا ّدعب ٍءالبلا دنع هنم اربتيو هكرتب نأب ,هليلخل ًالوذحت رفاكلاو © الود

 .هيلاوي نم كرت ناطيشلا ةداع نم وهو ,نالذخلا نم ةغلابم وه :ةالاوملاو

 : لالظلا يف لاق

 يتلا .ةَلِزْلَّرملا ٍدهاشملا هذهب ُاَزَه مهبولق زهّي ءنآرقلا حار اذكهو

 هذه يف ُدعَب مهو ءأدوهشم ًاعقاو هايإ مهيرثو ,فيخّملا مهّريِصَت مهل مسجُت

 نوحرتقيو «ريقوت نود هماقُم ىلع نولواطتيو هللا ِءاقلب َنوِبْذَكُي يقرا

 دعب عجافلا مدنلاو كانه مهرظتني بعرملا لوهلاو ؛ةرتهتسملا تاحارتقالا

 .ها .ناوآلا تاوف

 لاعندالاث
#6 

 5 انج ع هو رتب كام ِتبَيط نم أمَفنأ ًااَرثَماَءَيدَلأ اهي ب

 هيفا و نأ الإ هي دخاش متْسْلَو نوففنت هنم تبخل اتا تلا
200 

 0101 2و

 014 دك كلا أ مملعأَو

 1 ا 01(
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 جرا ا / "

 لا يب سس سس ا هس

 امهادحإ تفدحف' نيءاتب اومهبكت لصألاو . اودصقت : «ًاومميَِتالَو#

 ام ِتَبَيطنِم » :هلوق يف روكذملا نم «يدرلا :«ةنيَّتيَِحْلا» 0056
 هومتيطغأ ول ٌتيبخلا : يأ : هِهيِذِخاَ مُتْسَلَوِ) :ةيآلا ردص يف 4 َرُثْبَسك ى؟ 2 ما ع رسل

 1 . 5 1 1 و

 نأ كلذو ؛ نفجلا قابطإو رصبلا ٍصضعو لهاستلاب : يأ ف دف او موس نأ" إد

 هنم نودؤت ٌفيكف !كلذ ئري الثل هينيع ٌضمغأ ءهركُي ام ذخأ اذإ ناسنإلا

 فّشحب نوقدصتي اوناك :امهنع هللا يضر سابع نبا نعو ؟قلاعت ِهللا ٌنح
 كيم ارهلف .هرارشو رمتلا

 ةقدصلا ٌةدئاف
 ٍْ . ماس حت : ١ رف < يد 0

 اهب مكرماي ملف ءمكتاقفن نع ىنغ :يا « ٌديِيَح ع للان وملعاو#
 ني 7 5 .8 ٠

 اورحتت نا مكل يغبنيف .اهباوثل مكجايتحاو .اهب مكعفنل لب ؛اهيلإ هجايتحال

 .َبيطلا اهبف
7 

 : يا .دماح ىنعمب : كيمح : ليقو  هلاعفأ يف دومحسم يأ : ديمح

 .ريخلا نم هنولعفت ام ىلع مكّرجأ

 : ةيآلا لوزن ٌببس
 رشعم انيف تلزن :لاق هنع ىلاعت هللا يضر بزاع ربها ْ

 ا ٍرْذَق ىلع هلخن نم 5 لجرلا ناكف . لخن باحصأ انك ءراصنألا

 لهأ ناكو ءدجسملا يف هقلعيف :«نيونقلاو 'ونقلاب ا لجرلا ناكف .هتتلفو

 .ناونقلا عمجلاو :ةرجشلا نصغ :يأ قّذَعلا :ونقلا )١(
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 ءهاصعب ةيرضف ىلا تأ ,عاج اذإ مهُدحأ ناكف نوال مهل سيل ةغصلا
 . لكأيف رمعلاو "”ٌرسبلا طقسف

 "”صيشلا هيف ونقلاب ُلجرلا يلتأي ءريخلا يف بغي ال نمم ٌسان ناكو
 .هقلغيف رسكنا دق ونقلابو «' ”فشحلاو

 : ىلاعت هللا لزنأف

 .4 ْثْبَسُكاَم ِتَبَيَطن مافن اَومَماَءَنِدَل هيي »

 ىلع الإ هذخأي مل ئطعَأ ام ُلثِم هيلإ َيِدْهَأ مكدحأ نأ ول :لاق

 ها «؟9هدنع ام حلاصب انّدحأ 0 كلذ دعب انكف :لاق .ِءايحو ٍضامغإ

 لاعتتالاغ

 1 ليال( تٌوسدم نهتفؤلاوكو »

 ديم لم ٍدَمْعُمِرَمْلَ عام ا ١ ميم

 #0 "< بتل راس كه 0201 َنِضَو

 6 لئلا

 ام كرتتو .مهتهلا ىلإ نكرت ناب اونمت : يا # ترونه ديف نهدتؤل اودو# ١ 1 ا ا ا ا
ِ 1 7 , 3 ّْ. 2 7 2 2 2 

 هيق مهقفاوتو كرشلا نع مهيهن عدل ناب , مهنيالت وأ ! قحلا نم هياع بتنا

 .ةقفاوملاو نعطلا كرتب كنونياليف ءانايحأ

 .رمت مث ءبطُو مث رشي مث حلب مث ؛لالخ مث ءعلط :هلوأ رسبلا (01)
 . لخنلا حفلت مل اذإ صيشتي ايجار اون دشي ال يذلا رمتلا وه :صيشلا (1)

 .راتخم .ها .ةليك ءوسو م :لثملا يفو .رمتلا أدرأ وه :فشحلا (9)

 . يذمرتلا هجرخأ (()

  )0:ن ١97-86

 فش



 0 7 »ع

 . مالكلا يف ةبراقملاو .ةعئاصملاو نيللا : ٍناهدآلا لصاو

 !ق ِع 7

 رهظاو هيف ناخ اذإ :رمأ يف نهادو 0 هنيد ل لجرلا نهدا : ليقو

 : ليا اوقالح 1 2
 لثم اولعفيف .مهل ةعناصم هَنْوُضْرَي ال امم هيلع تنأ ام كرتئول اونمت وا 1 5 © ما م

 كل نوليليو مهل نيلتف ب ىضرت ال ام صضعب اوكرتيو كلذ

 :اهلوزن ببس
1 5 7 0 2 

 أب :اولاقف دع هللا لوسر اوقل .هتعامجو ةريغملا ْنب ديلولا نأ يورو

 . . رو را لالا ل 39

 انرما ىف تناو نحب كرعشتنو ىدبعت ام دبعتو 6 كبعد ام دعتلف مله أدمحم

 . !هلك

 انذخأو هيف كانكراش دق انك ءانيديأب امم ًاريخ هب ٌتثج يذلا ناك نإف
 . !هنم انظحب

 انرمأ يف انتكراش دق تنك .كديب امم ًاريخ انيديأب يذلا ناك نإو

 امدبعأ آل () توروتكحلا (مأكيَل » : هللا لزنأف !هنم كظحب ٌتذخأو

 .ةئهادملا وأ ناهدإلا ىنعم وه اذهف .تايآلا «َنوُدبَ

 . لطابلاو قحلا يف فلحلا ٌريثك : يأ « ٍفاَّلَح لك عطنا »

 بذاكلا نأ كلذو .ةراقحلا يهو ةناهملا نم .يأرلا ريقح :4ِنيِهَّنل

 هللا ٍءامسأ ىلع اهب ءىرتجي يتلا «ةبذاكلا هناميأب يقتي امنإ .هتناهبو هفعضل

 .اهلحم ريغ يف .تقو لك يف اهلامعتساو .ىلاعت

 .بايتغالا  ملعأ هللاو  كلذب ينعي .باّيع : «ِزاَهِل

 .مهيذؤيو هديب سانلا زمهي ىذلا زامهلا : ليقو

 فو



2 
 .هناسلب مهزمهي : يا ءهناسلب :زامللاو

 م اه 1

 .4ةَرمْلوَرَمْه لكَ لَْو» : ىلاعت هلوق ىنعم اذهو
 مع

 ل 8

 مي لو يشمي يذلا : ينعي «ةياعسلا هجو ىلع ثيدحلل لاَقن :4 ٍِيِمساَمَت »

 ىهو .نيبلا تاذ داسمل ثيدحلا لقنيو مهني شرخيو سانلا 35

 ةقلاحملا

2 : 
 :لاقف نيربقب رم مالسلاو ةالصلا هيلع هنا يور

 ع ع ١ م8 و نا
 ناكف امهدحا اما «ريبك هنإ ىلب ءريبك ىف ٍنابذعي امو ٍنابذعي امهنإ»

' 
 , (')عهلوب نم رشسي ال ناكف رخآلا اماو عةميمنلاب يشم

 (9«تاتق ةنجلا لخدي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ع ع

 :لاق ملكك ىبنلا نا ,.نكسلا نب ديزي تنب ًَءامسا نعو

 - ٍ ممم + ع

 : ويكي لاق ! هللا لوسر أي ىلب : اولاق 2 ؟«مكرايخب مكريخا الاو

 4  ؟ وثا ل ع ريب 1

 ؟مكرارشب مكربخا الا» :لاق مث .«لجو زرع هللا ركذ اوّؤور اذإ نيذلا»
 8 6 ا

 .(29«ةبحالا نيب نودسفملا .ةميمنلاب نوؤاشملا

 هللا ٍدابع رارشو هللا َركُذ اوؤر اذإ نيذلا : هللا دابع ٌرايخ :ةياور يفو
 , ؟تنغعلا ءآربلل نوغابلا ءةبحالا نيب نوقرفملا «ةميمنلاب نوؤاشملا

 )١( هيلع قفتم .

 .مامن : لاق هنأ الإ هيلع قفتم (؟)

 . يناربطلا هاور (6)
 . حيحصلا يف مهب جتحم هدانسإ ةيقبو ءرهش نع دمحأ هاور (؛)
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 لمعلاو ءِناقيإلاو ,ناميإلا نم ريخلا نع سانلا عنمي : « ريخلل عانم »

 . حلاصلا

 م لوانت يف دتعم وا مثلا نيثكو .ملظلا ىف ٌرواجتم : «ِميَأِرَمعُم ساد 1 »ع ل٠

1 

 .تامرحملا لوانتب : ميثأ .عورشملا ٌدحلا اهيف زواجتي ءهل هللا لحا
 5 : 7 أم 7 3 رع حسم ا را را

 . عونم حومج حيحص .ظيلغ فاج « َكِلدَدَعَ لمع

 : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور

 537 2 “ع < "

 . 1ك ظاوج لتع لك ؟رانلا لهاب مكربخا الار

 .بسنلا قحلم يعد : يأ « منزه

 2[ برسل دلو ينعأ - ههنا لاق «تايآلا هله كلوت >
 مل نإف .ءاهنم عساتلا ريغ ريع ةانيفرغا تافص 0 - - هيلي

 نم ىعارلا تنكمف «لاملا ىلع ٌتفخف .ٌنيْنع كابأ نإ :هل تلاقف
 . | هنم تنأف ىسفن

 تربشلا ف يقع مو انس اذخأ تضر هللا نأ ملعن ال : سابع نبا لاق

 .ًادبأ هقرافُي ال ًاراع هب ُهَّللا قحلاف ,ديلرلاك

 لاملا نم هيلع هللا معلا نم ةلياقم هذه : يأ « َنيِسَولاَم اًدَناكَنَأ

 نم رح اس يدع اهلا معزو .اهنع ضرعأو «ىلاعت ِهَّللا تايآب ٌرفك !نينبلاو
 اق 8

 .نيلوالا ريطاسا

 . ملسمو , يراخبلا هأور 1(
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 يغبلي ناكف ا نم خريتملاو لاملا نآل كلذ هلم قيلي الو يغبني ل

 ع 7 8 "ل 5 9 ا

 .َنيلوالا ا اهنإ :لوقي ِهّللا ٌتايآ هيلع ُتيلت اذإ

 ها ةثملا تانيعا دقو ءفنالا ىلع يكلاب . < ولولا مياس #

 ا . ! تام نأ ىلإ ةرثا تبق شنو موي

 ايندلا يف هيلع عيمجلا عامتجا نم عنام الو .ةمايقلا موي ههجو د وأ

 أ ار ا ا و

 3 م و 8 2 ع
 موي فيسلاب هقنا مطحف ء شاع ام اهب ريعي ةمالع هقئثأ ىلع لعجتس وأ

 ,!«ردب»

 ع 7

 9 0 # م ا ى* ما سا © خي 03

 . طخاس هيلع وهو ثومي مث ءاباقحا مث اياقحا انمؤم بتكي ليعلا دإ»

 2 2 ع 2 ؟ 7

 ع 7 يب دو م 20

 : نيتفشلا هلك نم موطرخلا ىلع هللا ةهسي

 1 ا ل 5

 5-0 ريل ري

 7 اًدوهش نينبو الاد دولمم ل هل اًديحو تفلح نوفر 2

20 

 0 ام اًديِنعاَنيَِ ناك مَنِ ال6 () كيران مَع طوب م

 9 د 17 م

 ا

 0 1 همت "1 1 2 20 1

 ا رار رديف اعطال |سجل اجيرج جهت جوب هنانم يدججاتزبم جا ابجي جرم اهتم »نر متع الجب

 )١( :ضدملا 731١١ ١.
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 .- ل | 0

 هتقلخ يذلا اذه َنيبو ينيب لخ :هانعمو - ِخَو  لوسرلل باطخلاو
 نيئبو ىدودمم ريثك لام نم هب زتعي امم رخآ ِءيش لك 0000 ادعو

 الو ءهنيبو ينيب لخ .ٌديزملا بلطيو لاتخيو اهب رطبتي معنو .دوهش نيرضاح
 . هب رح كراع انأف 0 و حمل كلاي لع

 5500 0 ا 58
 ةوقلا قاللطنا روصني وهو .لزلزملا عزفلا ةشاعترا سحلا سعد ري انهو

 فيعضلا قولخملا 0 . .راهقلا رابجلا ٍةوق . ..اهل دح ال ىتلا

 بلق يف ينأرقلا اد 0 57 يهو !ليئضلا ليزهلا ,نيكسملا

 .هئالأو همعب نم هللا هاتأ امو .قولخملا أذه فصو ىف صنلا ليطيو

 ما 3
 .هدانعو هضارعإ ركذي نأ لبق

 هل لعج مث !هبايث نم ئتح ٍءيش لك نم ادرجم ءاديحو هقلخ دق وهف
 4 0 5 0 0 ع َ

 سنأ يف مهنم رهف ”لادوهش نيرضاح هلوح نم نيئب هقزرو .ادودذمم اريثك الام

 : اريمست هل اهدي ,اديهمت ةافقلا هل كيو .ةرعو

 وام وا

 ف .شكرو نكشي الون نقرأ امد مني أل قهت»6 دمر أ ممطيم»

 .راصتخاب لالظلا

 : تايآلا هذه لوزن بنس

 : ىلاعت هلوق ارقي دجسملا ىف اموي وي ماق :مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور

 0 0 سس حض 5

 "4 ٌرْيِصَمْلأهتلِإ رهالإهلإ الل وطل أ ىذ اَقِعْلاِريِدَّس وتل

 ؟ 7



 كلا 5-5 داعأ .هتءا رمل هعامب ا

' ', 2 

 نم تعمس دقل هللاو :لاقف هموق سلجم ىتا ىتح. ديلولا قلطناف

 . !!نجلا مالك نم الو :رتكيلا مالك نم وه ام مالك ًافنآ لي دمحم

 !قدغمل هلفسأ َّنِإو !رمثمل هالعأ َّنِإو !ةوالطل هيلع َّنِإَو !ًةوالحل هل َّنِإ

 .هلزنم ىلإ فرصنا مث !هيلع ئلعي الو ولعي هنإو

 و 1 غب

 1 « "؟«
 ديلولا بلج ىلإ لدعقف قلطناف . هومكيفكا أنا :لاقو .لهج وبأ ماقف

 94 ع .؟ #

 .؟يخأ نبا اي ًانيزح كارأ يل ام :ديلولا لاقف . . .ًايزح
 : ِء 'ء ] 1
 كل لوعمجي شيرف هذهو .نزحاأ هي نإ ينعنمب امو : لهج وبا لاف

 لَ دمحم مالك تنيز كنأ نومعزيو عكس رك ىلع اهب كارقم هةققن
 ا 1 3 . 5 د

 الام مهرثكأ نم ينا شيرق ملعت ملا :لاقو ديلولا بضغف !هماعط ىللضف لكاتل

 .؟ادلوو
 0 2 م 1

 .؟لضف مهل نوكيف ماعط نم هباحصاو كمخمم عبس لهو

 ع 00 ا . 1

 نا نومعزت :مهل لاقف ءهموت سلجم ىتا ىتح لهج يبا عم ماق م
 ئه 1 8

 .؟ طق قئنخيب هومتيار لهف ؟ ن ونجم هَل _ اذمجيم

 . !ال مهللا :اولاق
,1 2 

 .؟نهكت طق هرمتيأر لهف . نهاك هنأ نومعزت ٠ لاق

:7 1-0 7 

 . ؟بذكلا نم ائيش هيلع متبرج لهف «باذك هنأ تنومعرت : لاق
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 شيرق تلاقف  ةوبنلا لبق َنيمألا ْىّمسُي لك ناكو ال مهللا :اولاقف

 : يأ 4 ْرَثْوُي رع الإ آَذَه نإ َلاَمَمِط :رّدقو هسفن يف ركفتن ؟وه امف :ديلولل
 ,رحاس وهف . مهنع هيكحيو هلبق نمع هريغ نم ٌدمحم هلقني رحس لإ اذه ام

 داع وق هنو لرقم اوجترقق ١ دلوور كلا رلاو الع اوك لكرلا قيدق ره روكا رتاحأ

 : ىلاعت هلوق لزنف

 :لاوقأ ةثالث هيف « اًدِصئتَقَلَخ َنَمَوِفَرَداٍ

 .ههاجو هفرشو هلام يف هل ريظن ال : يأ .ديحولا ٌبقلي ناك هلأ يورد ا

 .دلو الو هل لام ال ءًاليلذ ادرفنم هتقلخ :هانعم  ؟١

 . يدحو هتقلخ : هأئنعم - “©

 أ

 ٍفلأ ةئام : ليقو .رانيد فلأ هلام ناك :ليق 4 اًدوُدْمَت اَلاَمْمَل ٌتْلَعَجَو»
 .رانيد

 ابيب

 وعلا رس صل

 نكنورفاسي ال هدنع 5 «نوبيغُي ل : يأ 4 ادوهش نينبو »

 ,مهيبأ دنع دوعق مهو .مهنع كلذ نولوتي مهمدخو مهؤاَرجأ لب ؛ تاراجتلاب
1 

 .ماشهو «ةرامعو .دلاخ :ةثالث مهنم ملسا .ٌرشع ةثالث اوناكو

 .كلذ ر ريغو ثاثألاو لاملا فونص نم هتنكم : «اًديهْمت , 122 دّهمو#

 يطول داك ةينفل» رمح يرعروغلا فاكلاوم ب لاملاوبو ةفايرلا فلا ةظيحو

 .!كله ئتح هلام يف ناصقن يف «ةيآلا هذه لوزن دعب لاز ام :ليقو

 ن2 وع هللا سفر فروا هنيقيس نأ نع 84 512 هادو
0000 5 7 , 

 ًافيرخ َنيعبرأ رفاكلا هيف يوهي ءمنهج يف ٍداو ليو» :لاق هنأ لك هللا لوسر

 فحل



 .ًاقيرخ َنيعبس رفاكلا هيف دعصت ءران نم لبج : ةريصلاوا !هرعق ممل ملِس ل ١ لبق

 . دنا كلذك هي رىيوهي م

 7 ّء 0 ِ 7

 اذإف ,هدذعصي نا فلكي رأت نم راثلا يف لبج دوعص ) : ةياور ىفو

 اهعفر اذإو «تباذ هلجر عصو نإو .تداع اهعفر اذإو !تباذ هدي مضو

 ع مص 2 7 ع هر“ را

 ركف هنال ؛ناميإلا نع هدعبل ادوعص هانقهرا :يا # ردقو ىف منإ#

 و - 3 335 5. 3320 5 ٠١ ٠ 5 ع 2

 نم قلتخي اذام ركفف ؟لثس امنيح نآرقلا ين لوقي اذام ىورت :يأ ءردقو
 دجي مل امل ءههجو بطقو سبع مث .«ىرخا ةرم نآرقلا يف رظن مث !لاقملا َ 2 1 ا 000 ه0 ل 5

 .!لوقي ام ردي ملأو ( انعدم هيف

 كرش اذإ ملا ةحتلا فلاشي مراد ةعارللا نسق ردد دا
 ءاهّدوستو دولجلا قرحت اهنا :ئنعملاف .ةدلجلا : يهو .ةرثب عمج :رشبلاو و 5 أ 5 ' 1 5

2 

 ' را ريف <” م 3 - - ٠

 رهظتن ءسانلل حولت : يأ ؛سانلا :ريسلاو .رهظ ادإ حال نم : ةحاول : ليقو

 هك رس رع #0 ل ا ا

5 0 َ 

 دحاول مكنم ٍةرشع لك عيطتسي اما !شيرق رشعم اي :لهج وبا لاقف

 كلر !؟مهن ويلغتف مهنم

 نيلا هوني ننرقكا ١ نقيل دعست (لاق دما ني ةنلك نإ اف لقا كفر
 هيف اكغا نعمت يمن جونت عكانكا انآو

 هب ةاسمو ورقملا :ةليك ىلا كلو ند ناك دنا ةقرقلا» نكن علب دك اناكن

 . هنع حزحزتي الو «ٌدلجلا قرختتيف «هيمدق تحت نم هوعزني ةرشع

0 



 نايعبشانان

 7 1 - 204 5 6 ممر

 2 ها و 20200 629 كوألانِم
 ماكي ر رامي ديما قفل الباع َدَجَوَو © ىَدَهَ اَلَآَص َكدَجَوَ

 .© ترَسَف َكَيَردَمعتاَمأَو (( رهن القليل ا ع

 07 ىبل |

 1 . / ل :
 رخات دقلو ءميركلا نآرقلا نم لزن ام لئاوا نم يهف .ةيكم ةروسلا هذه

 2 5 ع 7 # 55 ِ 0

 :نوكرشملا لاَقف .اموي نيعبرا :ةاورلا اهرذق ةدذم لَو هللا لوسر نع يحولا

 .نآلا دعب يحولا هيلع لزني دعي ملو ؛هضغب : ينعي !هبر هالق ادمحم نإ

 هس سس سك رع سم هي له سس رس سا ل حرس رس ا كرم 97 :
 . © قامو كير كعدوام[يرل ئجسا دليلا و3 ئعضلأَو 8# :هلوق لزنف

 ام (:ىكانيلا : يجاسلا ليللاب مسقأو .راهنلا .وطصهو ىحضلاب هللا مسقأ

 . كضغب امو !دمحم اي كبر كعدو

 . ؟رفتسملا نيا ىلإ يردي الو .هريصم فرعي ال ريحتم اهيف نم لكف 0 ا ' 0 3 1 اه م 5

 دعب الإ ؛قيرطلا ىلإ يدتهي ال , مالظلا يف يشمي ر نم لثمك هّلثَمَف

 . .دهجو بعت
8 

 7 7 8 تاير يدا . ع

 بولق يف ةملظ : يجاسلا ليللاو .نينمؤملا بولق يف رون : ىحضلا وا

52١ 



 هبشي .كيلع لزني َنيح وهف .«يوامسلا يحولا : ئحضلاب دارملا وأ
 ّملظملا «نكاسلا َليللا هبْشُي كنع هعاطقناو ءراهنلا ةعبار يف ْىحْملا
 . شحوملا

 ةذابعلا ىلع بيغرتلاو ثحلا ديري : ليللاو ئحضلاب مسقلا هللا راتخناو
 . ؟ملظم ٌنكاس ُليللاو َداّبُعلا لقأ امو ؟ئحضلا يف داّبُعلا َّلقأ ايف .امهيف

 ةنصق نع 6# يبنلا اولأس ءدوهيلا نم ًادفو نأ ءءاملعلا ضعب ريو

 .؟نينرقلا يذ نعو .«حورلا نعو .«فهكلا لهأ

 نإ :لقي ملو مكربخأ ًادغ» :دفولل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف
 . يحولا رمخأتف هللا ًءاش

 : ىلاعت هلوق لزنف .هضغبو هبر هالق دق ادمحم نإ م لاق

 : يحولا ر ريخأت 55 للعم

 رت ا ا ا
 كلذ لعاف ينإ عّئاشل نلوقْنالَو »

 1 0 هه 5 :

 ككرتي مل : يأ 4« نإقامو كبر كعدوام# :هلوقب نيكرشملا ىلع هللا در مث

 0 را 0

 :( يمظع

 ماع

 .«كوألانمد كرو مكر : لاق مث

 هتمال حتفنيس ام ىلع ؛ .مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم يبن هللا علطأ دق

 .ًاميظع اور مالسلاو ةالصلا هيلع ٌنَسْف ءايندلا ىف

 / ه4 محمر ”اء يعم ريل عسا '

 .# لوألا م كريس ةرخاأللو » : ىلاعت هللا لاقف

 فرخ



 يح ا ل 1 9 1
 . كلذ نم نسحاو ىقباو ريخ .ةرخآلا يف كل هللا هرخدا ام نأ : ينعي

 دع ايازمو  ةريثك اياطعب  ِهِبََ ىبنلا هللا صخ دقلو

 ” ع 1 ا +: 4 : 8 5
 يف رهن .ومهو ىرثوكلا هللا هاطعاو .نانجلا باب معي نم لوا وهف

 و

 .رفذالا كسملا نم هبارتو قلؤللا نم هاتفاح :ةنجلا

 : ع 0 ع

 نم ىلحاو .نبللا نم اضايب كنفا هؤام : دوروملا ضوحلا بحاص وهو

 يب ع 9 0 8 58 )0

 . دبا كلذ دعب امظي مل هنم برش نم ءءامسلا موج ددع : هنا زيك . لسعلا

 مويلا اذه يفف ءياضقلا لصف يف .ئربكلا ةعافشلا بحاص وهو

 لنك فرعي هكياقلا) ىلإ يلون فا ريمتالا: .قئالخملا نيت: يبرتكلا كيوسلا

 لكاف ,ةرجشلا نم لكالا نع هاهن ثيح .اهبكترا ةلز اببسب مدآ رذتعيف

 . ! يسمن ١ يسفن : لوقيف لاهنم

 ليلخ اي :هل نولوقيف .مالسلا هيلع َميهاربإ انيبآ ىلإ نوبهذي مل
 .!تاسحلا كبر لس !نمحرلا

 راشأو ءاذه مهريبك هلعف لب :لاق ؟ميهاربإ اي انتهلآب اذه لعف ْنَم لئُس املف
0 ' 

 . !هتبقرب سافلا قلع نا دعب منص ربكأ ىلإ

 اي :هل نولوقيف ءمالسلا هيلع ئسيع ىلإ قئالخللا هجوتت كلذ دعب مث
 . .!ٌباسحلا كبر لس !هتملكو هللا حور

 فرذنا



 يبنلا ىلع مكلدأ :لوقيف ا ركذي الو مالسلا هيلع ويف رذتعيف

 لوقيف .هيلإ نوهجوتيف .مالسلاو ةالصلا هيلع وكل يمال | يبرعلا

 . !اهل انأ اهل انأ : هيلع همالسو هللا تاولص

 ٌدجسيف .دمحلا ٌءاول هعمو هللا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هجوتي مث
 0ك ا . ٠ سا« ظ 1 5

 عفشاو .طعت لسو |دمحم أب كسار مفرإ . كبر هل لوقيف . شرعلا انسي

 ىو

 و
 رُ

 . ٌدومحملا 5 عةعيفرلا ًةجردلاو 8# هللا هاطعأ دقن

 ام
 40ه

 لام توج رك رج

 .4 َىضَرَف َكْبَر كيِلْعُي َفْوَسلَو» : لاتمتتالاتش مث
 : ميهاربإ لوق دلت .مالسلاو ةالصلا هيلع هلأ يور

 رو 34 و 2
 #2 ٌرميح رفع كنف ن ِفاَضَعَْمَو يمهَنِإف نعت نق ٠

 5 سل مر

 0 يزعل تن : أ كتم 10000 ماك مبدع نإ م

 دمحم لس !!ليربج اي :ئلاعت ُهَّللا لاقف ءمالسلاو ةالصلا هيلع ىكبف

 .- كلذ ببس ملعي هللاو  هئاكب ببس نع

 كيك اهنهللا لوصو اب + لير لاف
1 1 

 . «! يتما . يتمأ» : كي يبنلا لاقف

 تا 0

 تليطعي فوسلو» :ةميركلا ةيآلاب لزنو ءيامسلا ىلإ ليربج دعص
 نا يع رب رمح هه

 . 4# حضرتف كبَر

6 

 )١( :ميهاربإ 35.

 :ةدئاملا (؟99 م١١.

 فو



 : هيلع همالسو هللا تاولص لاقف
 0 5 1 ع 32

 . «رانلا ف ىتما نم دحاوو ىضرأ هل لدإ»

 ِ : ١ 1000 نا
 اي تيضر له : يبر يل لوقي ىتح  يتمأ يف عمشا لازا أرب

6 

 .«تيضر معن :لوفاف !؟دمحم

5 7 0 0 1 5 

 يف ةيأ ىجرا ةيآلا هذهو . نينمؤملا عيمج هتعامش معتس كلذلو

 ع 0 :

 لهال هنع هللا يضر لاق دقف .بلاط ىبأ نب ىلع يأر ىفو .ئلاعت هللا باتك
 : قارعلا

 03 ' ع

 لُقظ :هلوق ىلاعت هللا باتك يف ئجرأ : نولوقت مكنإ !قارعلا لهأ اي
 : ىلاعت هلوق ةيآ ئجرأ نأ ٌدقتعن ءتيبلا ّلهأ اننكلو 2)ةيآلا © . . .َىِداَبعَتَي

 . 4 حضْرَف َكْبَر كليطْعُي َقْوَسَو9ِ

 .«ْئَراَمَف ميني دما » : ئلاعت لاق مث

 ناو كمآ تيقوت مك كلما قطبي ىف: تناو.كوبأ تام امير تنك دقن

 . كتيبرت ئلوتف ءبلاط يبأ كّّمع ىلإ كاوآف «كرُمع نم ةسداسلا يف

 كيل ويش نيعلياف نحب قش نكس وللا كارا هلباذكاما قلو

5007 
 مو

 لا ربام رب ع

 ش *ء 0 7 ع

 15 كل كلقوب كروأ ةيففا ابدا قلته ننخلا

 هلأ ةَمحينِمْأوطَمفت يي وس دع م :ةيآلا مامتو (1)
 و7 0 ا 0 نلأ أريح هل

 4 محن روُمعْلاَوُهَمَ هَ هَ

 فواح



 1 قل 0

 . « ىبيدات نسحاف ىر ىنبدا» : هيلع همالسو هللأ تاولص لاف

 لل يلمس يلمس ل

 .«ئَدهُف اَلأَص َكَدَجَوَو :لاق مث

#7 1 0 

 .برعلا لالض : لالضلاب دارملا وا . ةوبنلاب كادهف لاريحمتم كدحو

 !ناويحل عكادو 5 هلْؤمو رجش دباع نيب امف : ىّده ريغ ىلع اوناكف

 ازهلساو مهب رب اوئمآو كلب مهادهف

 7 03 ا ا ا 7

 , « ىغاف الِياَع كدجوو» :لاق مث

 ىدشو ءًارونو ٌةمكح كبلق المو «ةوبنلاو ملعلاب كانغأف ًاريقف كدجو

 :ةوبنلا امأ ءحئارو ٍداغو «لئاز ضرع لاملا نآل :لاملاب هللا كنغُي مل ءأنيقيو
 تناف ئىريبك ةئمو .ىمظع ةمعن «لوزي ال قاب : كركذو ؛دابالا َدبأ ةيقامف

 .اتسلا هيحلا

 4 يتم يلا امان هلا 7 010 اند

 . !لاجرلا غلبم غلبي ملو آيا دقف نم : ميتيلا

 ماركإف .هرقتحت الو ءّميتيلا رهقت الف ءمتيلا 0 26 0 دقلف

 : ىلاعت لاقف .هلام لكأ هللا مرح دقلو ؛بجاو ميتي
 ير ذم بلال تراسل 1 1

 20 آرب ا هرولمتسو

|| 

 هل تبجو ينغتسُي تح هيلإ اميتي مَض ْنْم» :مالسلاو ةالصلا هياع ل

00 

 1 ايتلا 10

 , ةنجلا هل تبجو ,فنع هللا هينغي ىتح «هريغل وأ هل :لاق هنأ الإ . طسوألا ىف ىناربطلا هاور 5

 فو



 2 لا ا

 .« ره الف َلِياَسلاامأو» :لاق مث
52 1 

 همركا لب ؛؟ هرجزت الو لئاسلا رهنت كلف ,ةحاحلا بحاص وه : لئاسلا

 .اليمج ًادر هدرف بلطي ام كدنع نكي مل نإف ؛هطعأو

 0 رص وج

 . ( ْتَّرَسَف َكَيَرَةَمَعْيباَمْأَول :لاق مث

 ؛كلضف اوفرعيلو هللا ّركشتل ؛كيلع هللا معنب سانلا ثّدح : يأ
 5 : 5 ع 1 ع ع
 .دوروملا ضوحلا هللا كاطعاو .ةعافشلا بحاصو ءٍعايبنالا متاح تناف

 9 و ماما 0 2 1 9
 كل تلعجو «بعرلاب ترصنو , ىناثملا عبسلا تيطعاو .دومحملا ماقملاو

 : هم 1 م ” ل 0 1

 . ! مئانغلا كل تلجاو ءاروهطو أدحسم ضراالا

 ا "01 ' | 8 ع

 ىعدا كلذ نوكيف : ىلاعت هللا معنب ثدحتن نا ناتيلع بجاوو

 ركاب 7 1
 .هدبع ىلع هتمعن رثا ىري نا بحي هللاو ءركشلل

- 
 رطل هع ا ع ا رس 4

 .()« كن ديزأل ٌرثركحَم ني كيو َدَأَتْدِإَو » : ىلاعت لاق

 ره

 لات ”/!لاع

 هيما اطر فاذا فرقا ديما سلا تكلا أ اَنْ مث ١
 ول

 ره ب مس هس

 اضفلا وه تيللذ هللا ا باريخلاب قب اس مهنمو 2 مهْنمو

 #7 ا

/ 0 0 2 

: 000 : 
 : لاق ةيآلا هله أرق أمدعب مالسلاو ةالصلا هيلع هنا يور

1 7 7 

 1 تاسع رشم ملا رعيوا قرا رتقلاب ءانتلا "انا

 .#"” :رطاف (؟)

 فضي



 . يسن ااه ناحل ف د عتتولا امأو

 - مث مهلا هلخدي تح ,ماقملا يف ُسَبَحُيف :هسفنل ٌملاظلا امأو

 0 تا نوفل اَنَعّبَسدَأ ىدلاول دمت اولاَدَو > :ةيآلا هذه ارق مل ةنجلا

 ان رك وول

 .©1«9هل ٌروفغم انُملاظو « جان انُدصتقمو « قباس انقر اينو نقي هز

 ! ّينُب اي :تلاقف ؟ةيآلا هذه نع اهنع هللا يضر ًةشئاع تلأس :ةبقع لاق

 . !ةنجلا يف مهلك

 :!ةحلا هل :دهعور هك كارسرلا كيف ىلع نظم وقف ايلا كانا

 . !هب ّقحل ئتح ءهباحصأ نم هرثأ عبت نمف :ٌدصتقملا 1

 اهنع هللا يضر اهّسفن تلعجف يكلتز يلثوف : هسفنل :ل ٌملاظلا امأو

  !ةتاكس ىلع هناييس تعصر نهد قيالا لقو
 : !هناكيسو هتاييحت كوقنلا نم: ةنيمفملاو

 . !هتانسح ىلع هتائيس تحجر نم :ملاظلاو
 . !هرهاظ نم ريخ هنطاب ىذلا :قباسلا ليقو

 . !هرهاظو هئطاب ىوتسا يذلا :دصتقملاو

 . !هنطاب نم ًاريخ ٌهرهاظ ناك نم :ملاظااو
 . !ملاعلا :قباسلا ليقو

 ءم”4 :رطاغ )١(

 يطويسلا ردو فمع هللا يضر رع ع ىثعبلا 5 ىقهيبلاو ,ةيود م ندا ماور 21(

 3 ريغصلا عماجلا» 0 امك 4 1

 فيل



 .!ةريبك الو ةريغص بكتري مل يذلا وه :قباسلا ليقو
 رب *؟

 . !رئاغصلا لها :دصتقملاو
 َّء

 . !رئابكلا لها : ملاظلاو

 لات عئشالاش

 َنْوُكَيَو سال َلَع َءآَدَبُش اووُكََنِإ اَطَسَو ُهَّمأ ْمُكَتْلَعَج َكِلَدَكَو»

 ب دم 1 ص 1 ل اودمرلا

/ 9 + 

 :هل لوقيف ةمايقلا موي - مالسلا هيلع ا وعدي هناحبس ُهَللاف

 . معن :لوقيف ؟ةلاسرلا كّموق َتْعّلِب له
1 5 

 . !ريذن انءاج ام:لوقتف هتما لاعل

 ١ نا ىلع هاك وذ : حونل هللا لوقيف

 ا دمحم )» !بر اي معن : لوقيف

 . مهّْلب دق ًاحون نأب .مهيلع نودهشيف مهب ٌءاجيف
 ع

 . ! ؟نامزلا يف انع مهرخات عم انيلع نودهشي فيك :نولوقي

 ؟ 5 14

 تناو .ميدقلا كمالك نم أانملع !بر اي :ةيدمحملا ةمالا لوقتف

 ::نييالكماوناك قلوه نأ + ئيلئاعلا قدنعأ

 . .موصعم مهاكز اذإ الإ . مهتداهش يف حى 2 نعطتف

 58 ذفنتف 2(لودع يتمأ» : لوقيف للي دمحم ء يجيف

 )١( :ةرقبلا ؟'١.

0 



 لمص ل ميسم نسب للا

 . ارافكلا : يأ « ساّتلأ َلَع دبش أموحسا»

 . !مكل ًايكزم : يأ اديه مكَيلَع لوس َنْكَيَر١

 راحل الغر نم الإ نوكت ال ةداهشلا كلتو

 #* اخ

 )١( :لوصألل عماحلا جاتلا )50/4(.

5 



 اهل
 مل

 ٠

 رابظلاتمإآ

 فرلا ارمقَرلا هلام سب
 رس ف يحس يي ل رس سس ع ع ل ا رع ىلا لم“ 1 ل و

 عمس هلأ 00 الل 0 هلأ َعَِس دق»

 2 #0 2 نأ سمول ل سس و سد
 0 كره اسنين مْكَسم نورهنظي نبذ 0 دامت 0 روأمت

 م يحج 2 0 رس 1 رس را م

 هللا كرولا نرحل َنوُلوفلمجَتِإَو فدو ىلا أ مهثاَهَت مَنِ
 الا , 7 0

38 
 لبق نم ةَبقَرَربرْحَسسأوُلاَاَمِل نو ذوعب م مياس نم نو يطفو 0 روع

 ات اي را ف 0 را اقمار يك رار كل الا
 للاب ابمْوُمل َكِلَذ ام كَسِم نيس د ماَعطإق حِطَحَسمَرَسماَسآَمتي نأ اا

 204 مل تاق وكلب ما راي كارا رو

0-0 

8 

 :تايآلا لوزن ببس

 ءاهسفن نع اهدوار ؛تماصلا نب سوأ ةأرما «ًةبلعث َتنب ةلوخ نأ يور
 : اهني وعافنا تيطلت» | تساوت لاودشق عنف ارق

 : تلاقو لو هللا لوسر هلو ُثنأَف

 .ينس ربك املف «ٌّيف ٌبوغرم ةباش انأو ينجوزت ًاسوأ َّنِإ !هللا لوسر اي

 )١( :ةلداجملا 1١ 4.



 ءاوعاض هيلإ وت نإ اراب ع 9 نإ !همأك يناعج ء يدلو رثكو

 .!اوعاج ىلإ مه .هدب نإو

 .«غيش كرما يف يدنع ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع اهل لاقف
 هم ع

 . (هيلع رع لق ذلإ كارا امو : ةياور ىفو

 . !ًائيش تب ملو ءاهرمأ يف مالسلاو ةالصلا هيلع فقوتف

 0 :ئللوروبا وهنااكإو ءاقالط ركذ ام ! هللا لوسر اي : 0 > تلاق

 +. ىلإ رسانلا

 .«هيلع ِتمّرَح دق الإ كارأ ام» :اهبيجُي نأ ىلع ديزي ال ناكف

 0 "0 ١
 : هللا لوسر اهل لاق املكو 2 ىدجوو ىتقاف هللا ىلإ وكشا : ةلوح تلاَقف

 رت
 . !اهرما هللا ىلإ تكشو تفته هيلع تمرح»

 دق « كو هللا لوسرب اذإو . . .هاهتنم نزحلا غلب ى :- كلذك يم امتي

 «تايآلا هذهب 0! ربج لزنف .يحولا لوزن دنع هذخأي ام هذحنأو ههجو ءابرت

 ام :لاقو سوأ اهجوز ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع َلسرَأف ءراهظلا ماك

 ,! ؟تهيضااج ناه كادك

 . ؟ةصخر نم لهف «ناطيشلا :لاقف
 . ميرألا تايآلا هيلع 0 :معن :لاقف

 . ؟«قتعلا عيطتست له» :مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف

 . !هللاو ال :لاقف

 . ؟«موصلا ميلطتست له» :ل

 َ ؟ ع 82 1 0 1

 .يرصب لكل نيترم وا ةرم مويلا يف لكآ ىنا الول !هللاو إل :لاقف
 0 ع ؟ د

 5 !توما يبنا تننظو

 4 0 معطَت نأ عيطتست لهو : لاق

57 

 م6

 م
 سا



 7 ' ريب د 8 «# 

 ةسمخب هتاعاف  ةقدصب كنم ىنليعت نا الإ ! هللا لوسر اي هللاو دل : لاف

 7 5 0 7 . ع. ,
 . !انيكسم نيتس ىلع هب قدصتف .هلثم هدنع نم سوا جرخاو .ءاعاص رشع

 هل ّقبي ملو «قلخلا نع هؤاجر عطقنا نم نا ىلع .ةعقاولا هذه لدتو م . ٠
 .مهملا كلذ هللا هافك .قلاخلا ىوس هبلق يف

 : ئلاعت هلوقل رئابكلا نم :راهظلاو

 70 ا ا رعاس لك را سوم

 . 274 اروزو لوقلَنَياركحدم َنولوفيل مهَنِإَو »
0 . 7 

 .ةقيقحلا هركنت ءاركنم امالك نولوقيل .نورمهاظملا ءالؤه نإ : يا

 .ناتهبو روزو بذك وهو .عرشلا هركنيو

 ع 3 ع 0

 تملكف .ةبلعت تنب  ةلوخ : يا  ةلداجملا تةاح دقلو ,تاوصالا هةهعمس

 , 8 ا 4 ' ا 2

 .هضعب ىلع ىفخيو ءاهمالك عمسا تيبلا بناج يف انأو هلو هللا لوسر
 ِ ا 5

 ا 0 * 0 . 0 6

 . . . تايآلا هذهب

 هعم سانلاو .هتفالخ ىف .هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع اهب رم دقو

 :هل تلاقو هتظعوو !ًاليوط هتفقوتساف
95 ' | 7 ' 

 ريمإ :كل ليق مث ءرمع :كل ليق مث ءاريمع ىعدت تنك دق !رمع اي
 ا 5 1

 ,«توفلا فاخ .توملاب نقيا نم هنإف ؛ةيعرلا ىف رمع اي هللا قتاف !نينمؤملا

 : هل ليقف !اهمالك عمسي فقاو وهو .باذعلا فاخ باسحلاب نقيا نمو

 ش ّ رع
 : ! ؟فوقولا أله .زوجعلا هذهل فقغتأ !نينمؤملا ريمأ اب

 )١( :ةلداجملا “".



 ال .ءهرخآ ىلإ راهنلا لوأ نم نع : هنع ىلاعت هللا يمر لاقف

 «ةبلعث تنب 'ةلوخ» : ىه ؟ٌروجعلا هذه نم ٌنوردتأ !ةبوتكملا ةالصلل الإ ُبلُر
 الو ءاهلون اديان ب 1 تم ل ا

 .!؟رمع ةيعممس

 ْ ولفت اع اخب) ةاهتي شاقل كمال نسر لرتم هلا, هرقل ةذيم
 . يما

 :مالسإلا لبق ٌراهظلا

 ىلع ِتناد :اهل لوقيف هتأرما نم ٍرمأل بضغي ةيلهاجلا يف لجرلا ناك

 امهنيب موقتف هل لع وهال نقر يةنم قلطت الو هيلع مرحتف .«يما رهظك

 . !اقيرط دجتف .هنم ةقلطم يه الو ؛ ةيجوزلا تال هلا

 . ةيلهاجلا نلف .ءارجلا هيقالت يذلا تّنعلا نم ًافّرَط اذه ناكو

 نيميلاب بجت .نيميلا ةرافكك ىدوعلا مح راهظلاب بحت ةراقكلاو

 .ثنحلاو

 . بويعلا نم ةميلس ةنمؤم ةبقر قتع :ةرافكلاو

 .نيعباتتم نيرهش مايصف ءدجي مل نإف

 هلا لد اوما نيكتعب نك انكم ينس دقن ءعطنسي مل نإ
 دا ىتح | اهٌّدطو

 سوبا ص

 اجلال هت جرو ( هجر نيانمج لج سودعج جحا :لزطؤلا وطننا جونز رجا »++  ظاجنوو مموج

 اذه ماكحأ كل فشكليل ةقفلا بتك ىلإ دعو .راهظلا [عوصوم يف ءاملعلا عجار 21١١

 . قيئدلا بابلا
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 نزلوا
 : ةمتاخلا ٌءوس قاعلا ىلع ىشخي

 دنع انك :لاق هنع ئلاعت هللا ىضو ْئىفزأ ىبأ نب هللا دبع نع ئوُر
 ال لق :هل ليقف .هسفنب ٌدوجُي باش !ِهَّللا لوسر اي :لاقف تآ هاتأف لي ىبنلا
 .!عطتسي ملف هللا الإ هلإ

 ا
 . معن :لاقف . ؟«يلصي ناكا» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 7 ع 1 د
 . عيطتسا ال :لاقف !«هللا الإ هَلِإ ال لقد

 أ ةتدلاو: نعي ناك :لاق (؟ملو :لاق

 1 0 ضو 6

 ءاهوعدف .«اهوعدا» :لاق ؛معن :اولاق «؟هتدلاو ةّيحا» : لكك يبنلا لاقف

 :اهل لاقف ؛معن :تلاق ,(؟كنيا اذهو : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف «.تءاجف
 2ك 0 وم مرهق عا هر ]1 .؟

 الإو .هنع انيلخ هل تعفش نإ :كل ليقف ,.ةمخض ران تججا نإ تيارا»
 2 هرم يبد مر #

 ,؟نهل نيعفشت كنكا نانلا ذهب ةانقرحا

 و 2 -

 . عفشا اذإ هللا لوسراي :تلاق
 1 « ره /

 .؛هنع تيضر دق كنا ! ىنيدهشاو هللا يدهشاف» :لاق
1 1 1 

 .! هنع تيصر لق ىنا كلوسر دهشاو ,كدهشا ينإ مهللا :تلاق

 ال هذحو هللا الإ هلِإ ال :لق !مالغ اي» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف
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 ةالصلا هيلع لاقف ! مالغلا اهلاقف .(هلوسرو ا نأ دهشاو ل كاز

 (17(رانلا نم ىب هَّذقلا ىذلا هلل ديلا : مالسلاو

 : قوقعلا عم عفنت ال ضورفلا

 لجر ًءاج :لاق هنع ىلا هللا يضر ينهجلا رم نب ورم نع ىورو

 كئأو هللا الإ هلإ ال نأ تدهش ! هللا 0 اي :لاقف لع يبلا نا

  ؟يل ام ؛نايفمو يصف يلام ةاكز فدا ءسمخلا تي هللا لزيت

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف  باوثلاو رجألا نم ينعي

 ٍةمايقلا موي ٍءادهشلاو َنيِقيّدصلاو َنيِبْلا عم ناك اذه ئىلع تام ّنَم»
 هاا ل م 4 :

 .'9«هيدلاو نعي مل ام  هيعبصا َنيب بًّصنو  اذكه

 م بلذ َق وقعلا

 اق هنا هي ىلا نها عه ناش ينو ركل ىلا نك قنا
00 00 : : 

 (7(تامملا لبق ةايحلا ىف هبحاصل 0 ىلاعت هللا نإف

 :راثلاو ةنحلا امه نادلولا
 # وم ّ ١ 2 1 ع

 ! هللا لوسر اي :لاق الجر نا .هنع ىلاعت هللا ىضر ةمامأ ىبا نع يورو

 , ؟9مكرانو كس امهر : لاق ؟امهيذلو ىلع نيدلاولا 0 م

 .دمحأو ؛ يناربطلا هاو 1 )١(

 . يناربطلاو ا هآور (؟9

 . دانسإلا حيحص » : لاقو مكاحملا مامر (99)

 5 همجحام م هأوو (50



 ب ١ رس ٌّ

 : ىلاعت هللا ىلإ لامعألا ٌبحأ نم نيدلاولا رب

 1 000 ٠ 34 2 : 2 : 31 ١
 هنع ىلاعت هللا ىصر ذوعسم نب هللا دبع نإ :اعوفرم ناخيشلا ىورو

 1 1 ا 1 0
 . ؟ىلاعت هللا 2 بحا لمعلا يأ ! هلأ لوسر اي : لاق

 5 0 كد , 5
 .«نيدلاولا رب» :لاق ؟يا مث :لاق .«اهتقو ىلع ةالصلا» :لاق

 "ب مادقا تحت ةئجلا 0
 ش .

 ا ةالصلا هيلع 0 اهتله قا الو ناوجلا و 2 5

 ادإف اهرب ىف هللا قتاف» : لاق ا : لاق ؟(دحأ كيدلاو ْنم ىقب لهو

 .«ٌدهاجمو ٌرِمَبعُمو ٌجاح ٌتنأف .كلذ ٌتلعف
 . م, 1 7

 اقف ةدارجتلا كيرا نإ 1 ههنا نونو او كلف ةةياوو
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 طرشلاو .هعوقو ققحتلو .هيلع ءاعدلا يف ةغلابملا دصقل يضاملاب ربع : هللا كريصف (؟)

 .هبذك يف كشي مل «كلملا» نآل ؛هتقيقح ىلع سيل

 ًاقرتعم .هذخأت ًائيش كعنمأ الو ,ىنم هبلطت ءىش در ىف كيلع قشأ :يأ ,.كدهجأ (9)

 ْ ١ ةماعلا اكاقر , يضاملاب

 . يراخبلا هاور (5)

 1 ه7



 : ملعلا يف بيغرتلا يف عئار بولسأ

 اهيلغ قرد متليدالا قوي اننا دنع نلاعت هللا ىنضراةريرع ىلا نع
 .؟ةريره ابأ اي كلذ امو :اولاق ؟مكّرجعأ ام ٍقوسلا ّلهأ اي : لاقف

 ةودخاف ترهل ذل فارق كلل قف يصو كاووم تاق
 .؟وه َنيأو :اولاق !هنم مكبيصن

 نع بلا يره صا قتووت ماما وبس رعرتخلا يدوس ورأت
 انلخدف ءّدجسملا انيتأ دقل !ةريره ابأ اي :اولاقف ؟مكل ام :مهل لاقف ءاوعجر
 : !ميسقت اعيش هيف رن ملف

 .؟ًادحأ دجسملا يف متيأر امو :ةريره وا مهل لاقف

 نورك تب اموقوب هنا رقلا نز رق انوفور ولكم هوك ءامارب 4 رب اولا
 . مارحلاو لالجلا

 . )وللي دمحمو تانيش كاذف !مكحيو : ةريره 5 مهل لاقف

 :ناميإلا ةسردم دحسملا

 : لاق ِةْكَي يبنلا نع ءهنع ىلاعت هللا يضر ام 7 نع

 هل ناك .هملعي ا ا ملعتي نأ الإ ديري ال دجسملا ىلإ ادغ ْنَم»

 00 و جا رجأك

 : ةسنحلا ضاير

 و توي م هج وع جاسم مهن نجا 220000000

 . يناربطلا هأور (؟)

 احلال



 ضاير امو !هللا لوسر اي :اولاق !اوعتراف ةنجلا ضايرب متررم اذإ١

 .(7( ملعلا سلاجم :لاق ؟ةنجلا

3 7 

 : كَم هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةمامأ ىبا نع

 مالك ٌعمساو !ِءاملعلا ةسلاجمب كيلع َّينُب اي :هنبال لاق َنامقل نإ»
 ١  0#ع م 6 ل هامببأ نإ 0 -

 .''9(رطملا لباوب ةتيملا

 :ءاسلحلا ريخ

 م ؟

 انئاسلج يا !هللا لوسر اي ليق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 :لاق ؟ريخ

 ةرخآلاب مكركذو .هقطنم مكملع يف مكّدازو .هتيؤر هللا مكركذ ْنَم١

00006 

3 00 
 : ملعتملا بدا

3 0 

 : دلع هللا لوسر لاق ٠ لاق هنع ىلاعت هللا ىصر ةريره يبا نع

 , !(؟)(هنم نوهلعت

 . يناربطلا هاور 1١١

 هيلع ليلخلا ميهاربإ ةرسأ نم وهو ءروهمجلا قافتاب «يبنب سيلو .ميكح :نامقل (؟)

 :لاق ؟ةمكحلا تغلب اميف :لئسو ؛مالسلا هيلع َدواد انديس رزآوي ناكو .مالسلا

 . يناربطلا هأاور (9

 احلا



 : عفني هل يذلا ا : ٌدوعتلا

 : لوقي 0 هنع ىلاعت هللا يضر 0 نب ٍديز نع

 نمو 2 عشخي ا بلق نمو .مفني ال ملع نم كب درعا ينإ مُهلا»

 ,()«اهل تاجتسي ال ةوعد نمو ع عبشت ال سفن

 : ماسقأ ةثالث ىلع ربصلا

 .ةيصعملا نع ربصو «ةعاطلا ىلع ربصو «ءالبلا ىلع ٌربص

 : ءايشا ثالث لوألا ىلع نيعي يذلاو
 هناغ ريوق! ةكانت تيا دوال نا ءءازجلا نسُح ةظحالم ١
 1 - مب #  وم

 : ىلاعت هلوقب دعو امك .اليزج أرحا هللا هرحوي

 ٍاَنوُرَصا قوام »
 سرع لس
 #0 اسحب مهرج

 ب 8 دا ا
 اهعيصا تعطقناف ترشع اهنأ ءتادباعلا نم ٍةارمأ نع ىكحي

 0 1 . .؟ 9

 . !اهركذ ٌةرارم ىنتسنا ءاهرجأ ةوالح :تلاقف

 َّمَم ٍةقشملا لمح ففخي هتبقاربو جرفلا ٌراظتنا نإف .جرفلا راظتنا

 .ءاجرلا ةوق

 : ءايدألا سعب لاق

 0 ا نإ ميلا تسيح ايم اليف

 دج: تجسس سوم عسر مرن تجوع سابو تبا اننا نا زن جراما فكل ننواج

  21١مأسم هاور .

 ) )5:رمزلا

 نضل



 2 * وما ها م 7

 ةهيحاصتت انايسحأ عطقي سصاححلا

 1 5” م 2 ا صد لك م 8 :
 هللا عناصلا نإف نسايت *إ 1

 هيتس نييبحلا دمع هللا تويكس هلكت

 هللا: .يفانكتلا :نإنتق ا نعرتخت 3
 كا 217 0 ع 0 ع

 نم هيف وه ام. هيلع ناه ,هيلع هللا َمَعِن دع ْنَم نال مَعِنلا ركذ
 8 أ 11 7

 . رحب يف اي : همعنو هللا ىدايا ىلإ ةبسنلاب هآرو عءالبلا

 ,. "04 آه يم هةر نإو » : لاعتش الاق

 : ًءايشأ ةثالغ يناثلا ىلع نيعي يذلاو

 .ًاماود اهيلع ةظفاحملاب - ١

 .ًاصالخإ اهتياعرب - ؟

 .ةدئافو .نابس : ةيصعملا نع ربصللو
 ع
 :نايبسلا اما

 .اهيلع بترتملا ديعولا نم فوخلا - ١

 ىلاعت هللا نم ٌءايحلا "<

 1 5 5 ' ' ]ع

 .ةيوقنلا غم
1 

 :ةدئافلا اماو
 ل ىما# سا 5 ريب + 1

 ٌبهذت وأ «َناميإلا ٌصِقنت نا دب ال ةيصعملا نال .ناميإلا ىلع ءاقبإلاف
 7 هرب # 7 00 ع م +

 .ةرول َءىفطت وا ىهتوق فعضت وأ ءاسار هب

 )١( :لحلا ١8.
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 0 بلقلا

 :لاق هنأ للك يبنلا نع ؛ديج دانسإب ٌدمحأ ٌمامإلا جرخ

 57 ٌفلغأ ٌبلقو ٌرَمْزَي جارسلا ثم هن كرا تلقا ةعيمأ ترلقلا)

 »ب ِ 00 ِ ٍ . « حفصم بلقو «سوكنم ٌبلقو .هفالغ ىلع
 نزع درا لا هرقل هيو ةحلا رم د( نيتؤملا رقم: «ديرتجلال| هنلقلا نانا ا

 ظ .دسح الو َرْكم الو شغ الو هيف ٌدقح ال .ةميمذلا تافصلا

 .رفاكلا بلق وهو .هيلع ٌُموتخم يأ :ٌفلغألا بلقلا امأو  ؟

 .سكتنا مث فرع «قفانملا بلق وهف :سوكنملا بلقلا امأوب- *
 .!قافنو ناميإ هيفف : ُحْفَصُملا بلقلا امأو -

 .بيطلا ٌءاملا اهدمي ةلقبلا لثمك :هيف ٍناميإلا لثمُف

 تبلغ نيتداملا .ئاف... خبقلا اهدي (0زنتقلا لكك ديفا قافنلا لكي
 . !هيلع تبلغ ئرخألا ىلع

 .نينفؤملا ناويد نف ةكبنا «ناميإلا ةذاع فبلغ فإن

 . ""نيقفانملا ناويد يف تبثأ «قافنلا ةدام تبلغ نإو

 نا 3 , 5

 يف يشمي مهدا نب ميهاربإ ناك :لاق هنا يخلبلا ٍقيقش نع يكح
 :اولاقف سانلا هيلإ عمتجاف 0 هيلا

 : لوقي ىلاعت هللا 0 ال تاجتسي هيو لاب ام

 74 كلب ِجتْسَأ يوغدأ مكر لاَكَو»
 1١ وم ججدمررخما لالا مدس ونوس اتيتبح

 ظ . حارجلا ملأ مضلابو ؛ حارجلا حمفلاب حرقلا 1(

 .(؟1؟*/١1) :«ةرقبلاو ةحتافلا ريسفت يف «ةرضنلا ضايرلا» (6)

 5٠١. :نمؤملا (9#و



 ٌباجتسُي فيكف ءةءايشأ ةرشعب مكُبولق تتام دق !ةرصبلا ّلهأ اي :لاقف
 . ؟مكل

 .!هقح اودؤت ملو هللا متفرع ١
 اونو كلوب نارقلا مارتن
 . !هّتنس متكرتو لي لوسرلا بح متيعدا - *

 َ رت
 . !هومتعطاو « ٍناطيشلا ةوادع متيعدا -

 .!اهل اولمعت ملو .ةنجلا لوخد متيعدا - ©

 . !مكَسفنأ اهيف متيمرو ءرانلا نم ًةاجنلا متيعدا - ١

 .!هل اودعتست ملو ءقح توملا متلق -

 . !مكبويع متكرتو . سانلا بويعب متلغتشا - 6

 او رتتعتا علو. هتاومالا كابل
 زيلع نوركشت ملوت ىوللاا ةمعتا يعلكأ جال

 :بولقلا ءاود

 عاود :"2”فطنم نيفد .ىلاعت هللا همحر صاوخلا ميهاربإ يديس لاق
 ع

 يذلا ,فاقولا بيبطلاو ؛ريبكلا دهازلاو .ريرحنلا ملاعلا اذه نع ىلاعت هللا يضرف )١(

 هللا ءهطعو ءةحوتفم ءامسلا باوبأ نأب نيبو .ءادلا ىلع فقوو .ضرملا صخش
 .!دح تحت لخدي ال هانغو ,عساو همركو ,.ققحم

 لعفو «تائيسلا حارتجا نم ءانيديأ هتمدق امب الإ رخأتت مل ةباجإلا نأ الإ
 . ! مارحلا لكأو .تافلاخمملا

 .ةيروسب ءاحيرأ لبج يقرش ةيرق (؟)

 ل



 ١ ردتلاب نآرقلا ةءارق .

 ١ - نطبلا ٌتالخخو .

 . ليللا مايقو - “

 .رحبسلا دنع عرضتلاو -:

 "ةيهلاصلا هسلاجتو مق

 : مهضعب لاقو

 . هللا ةبحم امإو ءايندلا ةبحم امإ ؛ةبحملا ةوالح نم ولخي ال بلقلا

 يف لخد اذإ ٌءاملاف .حدقلا يف ِءاوهلاو .ءاملاك :بلقلا يف امهو

 .(9ناعمتجي الو ءءاوهلا جرت حدقلا

 :ميكحلا بولسألا عئاور نم

 ًءاج :لاق لكي يبنلا باحصأ نم لجر نع .ناملس نب هللادبع نع

 ام ءًاحْبِر ٌمويلا ثحبر دقل !هللا لوسر اي :َلاقف هلك يبنلا ىلإ ربيخ موي لجر

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق «يداولا اذه لهأ نم ٌدحلأ هحبر

 0 ًِظ 0 3 هدم

 ةئامثالث تحببر ىتح ؛ عاتباو عيبأ تلزام :لاق .«؟تحبر امو كحيوو»
 ل

 لاغتشالا عم .ةرخآلا ىلع لابقإلاو ءايندلا نع ضارعإلا نم عجدنأ بلقلل جالع ال )١(

 . !هبلق يف روكذملا بح عبطني ىتح «مئادلا ركذلاب

 قلعتلا همزال نمف الإو ريغ بح نع ضرعأ هللا بح ةوالح بلقلا قاذ اذإف
 . ا نوكملا نع اود لاكي سان ركمللا
 نمف ءرمخ ايندلا :امهنع ئلاعت هللا يضر سابع نبا يديس «ةمألا ربح» لاق دقو

 . !مدان رساخ .بئاخ ئتوملا ركسع يف وهو الإ قفي مل هنم برش
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 م 2 ؟

 . ()(ةالص دعب نيتعكر» :لاق

 :ناميإلاو نمؤملا
 , ا 5 . 0

 : لاق ِهئكك هللا لوسر نا .هنع ىلاعت هللا يضر ٍنانِس نب بيهص نع

 َِء : 9 0 ع م جي

 الإ دحال كلذ سميلو ءريخ هل هلك هرمأ نإ !نمؤملا رمال ايجعو

 ةاكق ا دست يق ةعامحا نإ ور وا ريع ناكل كشتات علاه نإ ينفزملل ع 2 : 2 , :
 , 7(اريخ

 .؟ 1

 طارصلا ام :لجر هلاسو :هنع ئىلاعت هللا ىضر دوعسم نب هللادبع نع

 . ؟ميقتسملا

 ك ِ 2 لل 2
 .داوج هنيمي نعو ,ةنجلا ىف هفرطو هاندا ىف علي دمحم انكرت : لاق

 9 . ن6 : ١ قر“ بوذا 00# 1
 داوجلا كلت يف ذحخأ نمف !مهب رم نم لوعذدي لاجر مثو , ار هراس نعو

 . !رانلا ىلإ هب تهتنا

 نبا ارق مث ؛ةئجلا ىلإ هب ئهتنا ءميقتسملا طارصلا ىلع ذخأ ْنَمو
 .دوعسم

 ءايقتألا مامإو .ءايبنألا رخف اي !هللا لوسر اي يديس اي كيلع همالسو هللا تاولصف )١(

 بولق يف سرغ نم ايو !ةيناسنإلا بذهمو !ةيرشبلا يبرم ايو !تادوجوملا فرشأو
 تايداملا :هقدصب .هصالخإب .هناميإب مطح نم ايو !ةرخآلا ٍرادلاو هللا بح هبالط

 . قحلاو ةيادهلا قيرط نع هدصتو ؛.هقلاخ نع دبعلا بجحت يتلا

 يف قلعتي ام نأو ةيناف اهنأل .ءالقعلا رظن يف ائيش نزت ال ايندلا نأب سانلا َتملعأو
 ام رقفأ هباوث ًادغ ناسنإلا دجي يذلا .ىقابلا وه ءءاعدو ركذو .ةالص نم ةرخآلا

 .دواد وبأ هاور ثيدحلاو .نوكي

1 



 نع 2201000

 ب قرفلف للا 0 اوعيتتالو ل امم ىطْرِص اَذُهَّنأَو »

 1 1١( 4 ل 0

2 6 57 8 - 1 

 . ؛ ؟ةنجلا حل هللا الإ هلإ اي سيلا» * هل ليفو ( ةينه نب بهو نعور

 يلب :لاق
 .: كل حنفي مل الإو كلل ما (؟5فلل مع ذآ

 1 ّ َْ - 5 ا سه ٠ ا

 دعسأ نم ' هللا لوسر أب تلف ' لاق ةبع ىلاعت هللا يصر ةريره يبا "0

 :لاق ؟ةمايقلا موي كتعافشب سانلا

 نانسأ هل ,حاتفمب ت تلح اذإف اما هلو الإ حاتفم سيلو 4 ش

 7 ريب 5 م < . 5 ا

 كصرح نم تيار امل «كنم لوا اذه نع ىنلاسي دل نأ تننظ دقلو

 © 2 را ع

 ءهلبا الإ هلإ ل : لاق نم .ةمايقلا و يتعافشب سانلا دعسا !ثيدحلالا ىلع

 , ؟”(هبلق نم اقلاع

- 
 سالم ل 5 5 ا :

 : هَنِلَع هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا يضر يردخلا كيعس يبا ْن

 ىلاعت هللا نإف «ناميإلاب هل اودهشاف ّدجسملا داتعي َلجرلا متيأر اذإ»
12 - 0 

 ا 1 ل د ولا كال را

 :ةفيرط ةرواحم

 1 5 8 ع '

 اي :ىدانو ةنيدملا رباقم لخد  ههجو هللا مرك - ايلع أن ديس نا ىكح

 ) )1ماعنألا : “١61 ,

 .نيزر هجرخأ (1)
 .اقلعم يراخبلا 7-0 رخأ ١

  )1١ىراخمبلا هاور .

 ) )5:ةبوتلا ١8.

 .بيرغ نسح كثي للحس :لاقو يذمرتلا هآور 0(

555 



 ريب ؟ ع 0 هلا وف 7 ّ 7 ١

 2 3 2 7 ع

 . !؟انذعب ناك امب انربخا «مالسلا كيلعو :لوقي اتوص عمسف ؟انرابخاب

 ماع عام ما ع ف
 لق : مكلاوما اماو !تجوزت دف : مكجاوزا اما : ىلع انديس لاقف

 2 ٍء 71 7 8 ع 3 ,
 : متديش ىذلا ءانبلا اماو ! ىماتيلا ةرمر يف اورشح دقف :دالوالا اماو !تمسفق

 هباجأف ؟مكدنع ام ٌرابخأ امف ءاندنع ام ٌرابخأ هذهف .مكؤادعأ هنكس دقف 0 ا 00 ١ ع '

 :تيملا

 / و 1 .٠ ماو .

 تلاسو ,دولجلا تمطقتو ,روعشلا ترشتناو .نافكالا تفرحت لف

 . هأنرسخ هانكرت أمو .هاندجو هانمدق امف .ديدصلاو حيقلاب ريخاتملا

 ع مب "ع 0 0 و 0 7

 لا تقلا اك طيف ناب :٠ عض ىلا هتف اهيوتحيتبلا نإ لاكن
4 

 . ! حبصا

 ىوقت ىلع لدتسُي :مالسلاو ةالصلا امهيلع ناميلسل ُدواد لاق
 : ثاللثب نمؤملا

 . لني مل اميف لكوتلا نسح ١-
 .لان اميف اضرلا نسحو - 1

 : مهضعب . لاق

 . !هيلع ةعنتمم هسفن ةعاطو .هريغ ةعاط بلطي ب نأ لقاعلل غبني ال

 :مهضعب لاقو

 . !ةرخآلا ةفاخم

 سكي



 يقرا ارئشَرلا هللاو سب
 لاَ عئشالاش

 ةَمكِحْلأ َنْؤَي نمو#»

 « بألا وأ ْرك دمك انك ق وأ ذك
 :لاقف هنع ىلاعت هللا يضر مهدأ نب َميهاربإ ٌلجر ىتأ

 اهل نوكي ام يلع ضرعأف .يسفن ىلع ٌفرسم ينإ !قاحسإ ابأ اب
 !ًاذقنتسم 1 ا رحجاز

 كرضت مل اهيلع ترّدقو ؛لاصخ سمح تلبق نإ :ميهاربإ لاقف
 لا

 . !قاحسإ ابأ اي تاه :لاق
 "0007 ٌلكأت الف . ئلاعت هللا ّيصعت نأ ٌتدرأ اذإف : لوألا امأ لاق
 . !؟هّقزر ضرألا يف ام لكو !؟ُلكآ َنيأ ْنِمَف :لاق
 1 قو قروب كات هنآ كلب نسما اذه ايلات
 . !ةيناثلا تاه ءال :لاق
 14 نوم انيك" قد داق هيض نا َتدرأ اذإو :لاق
 . !نكسأ نب ف !ملظعا هذه :لاق
 . ؟هّيصعتو ,هّدالب ٌنكستو ؛هقزر ّلكات نأ كب عا !اذمث اي :لاق

 . !ةثلاثلا تاه ال :لاق
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 0 7 1 م ؟» 2 0 م« سا ع :

 رظناف هدالب نكستو .ةهقزر لكات تنأو .هيصعت نأ تدرأ اذإو : لاق

 .!؟هيف هصعآف هيف كاري ال ًاعِضْوَم

0 1 3 

 . ! ؟رئارسلا يف ام ىلع علطي وهو ؟اذه ام ! ميهاربإ اي : لاق
 ا كك لل 200

 وهو هةهيصعتو ,هدالب نكستو ,هقزر لكات نا كب نسحيفا !اذه اي : لاق

 .!؟هب ٌرهاجت ام ملعيو كاري

 .!ةعبارلا تاه .ءال :لاق
 ا +. هر

 بوتا ىتح ينرخا : هل لقف .كحور ضبقيل توملا كلم كءاج اذإف :لاق
 * 0 ع َ

 . ؟ىنم لبقي ال :لاق
 هنأ ُملعتو ءّبوتتل ٌتوملا كنع َمفدَت نأ ٌردقت مل اذإ َتنأف !اذه اي :لاق 0 - ُ 3 0 0 5

: 
 .!؟ صالخلا ةجو وجرت فيكف ءريخأت هل نكي مل كتءاج اذإ

 . !ةسماخلا تاه :لاق
5 2 3 1 . . 9 

 .!؟ينم َنوُلَبَقُي الو ,ينوعَدي ال مهنإ :لاق

 . !؟نذإ ةاجنلا وجرت فيكف :لاق
 الا . لب 6 . _ 5 8

 .ايندلا قراف ىتح ىصاعملا بنتجاو «ةدابعلا مزلف ايفو هتبوتل ناكف

 : ءاخسلاو ةدحنلا رهاظم نم

 9 ا 7 35 3 0

 نيعستب «هراد ةبقع نب دلاخ نم ىرتشا ,رماع نب هللا دبع نأ يكح
 الا 0 2 ا
 ًءاكن ,رماع نب هللادبع عمس «ليللا نم ناك املف .نيراج اناكو . مهرد فلا

 و 0 .؟

 . ؟ءاكبلا اذه ام :هجوزل هللاّدبع لاقف .دلاخ لها

 ضل ا



 . !اهوعاب ام هداج وو مه رادل ن وكنب :يلاق

 : !مهل رادلاو لاملا 0 مهملعأف مهتئا !مالغ اي :لاقف

 : ءاخإلاو بحلا رهاظم نم

 .بابلا هيلع قدف «هل ًاقيدص ىتأ الجر نأ يكحو
 . ؟كب ًءاج ام افيو كاما ' لاَمِف

 أ م« حي 5 و * م

 مكر ةئامعبرا جرخاو اعرسم لحدف . نيد 000 ةئامعب را يلع :٠ لاق

 : ! يكبي دامع م

 ّآ 95 7 :

 ينال يكبأ امنإ :لاقف ؟كلذ كيلع قش ذإ هّتيطعأ ّمِل : هتارما تلاقف
5 : 9-7 2 

 : ءاطعألاو دوحلا رهاظم نم

 ع ع ع
 ءمخرد فلا ةئامب هل رماف هلاسف صاعلا ب كيعس 5 لجر ماقو

 ع
 .! ىكبو لئاسلا اهذمخاف

 ع 0

 ىلع ىكبا ::لئاجملا لاق ؟كيكبي أم : صاعلا نب كيعس هل لاقي
 5 1 ّ ٍع 7 م1 ع ع

 . !ىرخأ فلا ةئامب هل رماف .كلثم لكات نا سضرالا

3 

 : ؟ءىبش فرشا وه ام

1 2 

 * لاق هنأ دب يبنلا نع ,ءامهنع ىلاعت هللا يصر سابع 0 نع

 , 7 7 ع 0 - ع 1 1

 0 ملسي نا هاا فرشاو ا كنماب نا ءناميإلا وف رشأ» (

 نأ ايلا ثريا «تائيسلا رجهت نأ .ةرجهلا فرشأو كديو كنا ع

 كإو هر ام ىلع كبلق 0ك نأ دهرزلا رفا كل رق نقع 8_3

 . '”نايندلاو نيدلا يف ةيفاعلا : لجو زرع هللا فاس 20 اهيا

 اي يجرفغشب ولالا: بجبال جو عضابتم للاكل | [جه سب دانا اذاتطؤالا ١ دا ديم بيجا اجعل مسلحا دينو روسو ريب ويس ءام يباجوسح عحنص ولا 1223200

 هنيكلا ف يناربطلاو .بدألا يف 7-5 اخمأا ماهر 1١(

 ضخ



 : !مدآ نبا اي

 ل 5 5 1 . 5 ِء

 : 2ك هللا لوسر لاق : لاق هيلع ىلاعت هللا يصر ةريره يبا نع

 . يندعت ملف تضرم !مدآ نبا اي :لوقي لجو زع هللا نإ»
 َ ع رلا ع 7 -

 5 دهلاعلا ب هكناو كارعا فك ا تونا لاق
 2ع 95 5 0 7

 ول كلتا .تملع امأ شتا ملفا ضرما الف: :يديع نأ كسلع امأ لاق
 . ؟هدنع ىنتدجول هند

 و رف

 ا تاع زب كنا ول يلم تانك 1 توني لاق
 كلنا تنيلع نأ ةيعطت كف انالث :ىديع فلتتطعيا هنأ تلقت امأ :«لاق

 قمع قللت تالجرل هقيقطا ىل

 . ينقست ملف كتيقستسا !مدآ نبأ اي

 1في رار فلنا يفك تراي ناك
 كلذ تدجو هش و كنا ام فقتل ملف ًانالف يدبع كاقستسا :لاق

 ,20(ىدنع

 . ملسم هأور )1

 ؟ا/



 / ا رو وع / 0.

 لينل ؛ئمظعلا ةليسولا يه ىئوقتلا نأ !ملسملا ألا اهيأ ملعا 1 58 5 5 ع
 . ةرخآلا ةماركو ايندلا ةداعس زوفلاو ,هبانج نم برقلاو 6 يلاعت هللا ٌةامضرم

 دازو ,نيدباعلا ٌفدهو .نيركاذلا ا ,نيكلاسلا ةبعب ىهو

 . نيحلاصلا
 02 : 1 و ٍِظ

 .اهبالط نم نوكتل ؛اهدئاوف كل مدقأ اذنا اهو

 روثاملا ةريثكلا هتاوعدب اهّبلط رثكي ,مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دق
1 

 :لوقاف

 : ىلاعت هلوقل فادعألا نم هاو ظحلا اهل ب١

- 5 

 , 204 اًعيش هده كييك اوتَّمَتَ واوريصتنإو »

 ١ - هلوقل «بونذلا انف 0 تع :اهنمو 5

 -لمعأنكل حلض 69 اكيرمالوَءاوُلوُفَو هما وقتا اوثما- نيل اهمأتي ف
 و ري رئطالسس ا حس رم

 اال 6 ارهخبو

 : ئلاعت هلوقل ةبحملا :اهتمو -#
 , "4 َنيِقَّتَمْل قس يهَسأ نإ

2 

 )١( :نارمع لآ ١١١.

 ) )9./إ ال٠ :فبازحألا

 ) )6.1ل5 :نارمع لآ

 فح



 : ىلاعت هلوقل .ماركإلا :اهنمو - 4

 4 منقل ْنعْومَرَكَأَنِإ
 : ىلاعت هلوقل «توملا دنع ةراشملا :اهنمو هه ©

 ره

 تونر هالو ْمِهَيَلَع ْفْوَحال هنأ (ءآَيَرأ كإالا»

 : ىلاعت هلوقل .«رانلا نم ةاجنلا :اهنمو - 5

 ."74 اًيئِحاَبف تيِمِلظل ردود ضن
 : ئلاعت ب فعلا ىف ةراقتلا "انزع جاز

 ضرأل او تاومَسْلا اهضرع ٍةَّنَجَو ْمُكَحَبَر نم هر ِ
 .©4 َنيِقَّتُمْلِل تدع

 : ىلاعت هلوقل «لالحلا قزرلا لوصحو ءدئادشلا نم ًةاجنلا :اهنمو - 8

 .4 ْثِحيال ُثيَحْنِم هقررتو (نو اوضه لحج < هللآَقسينَمو »

 .هنع هللا يضر يعجشألا كلام نب فوع يف تلزن ةيآلا هذه

 هيلإ اكشو لك هللا لوسر ىتأف هل اني اوريما نيكرشملا نأ يِوَر
1 7 . ' ! 

 . مالا عرجو .هدلو رساب هريخأو ,ةقافلا

  )1١:تارجحلا ١١ .

 ) )"1:سنوي 1" 54.

 ) )6:ميرم 17.

 #"١. :نارمع لأ (#)

 ,." "  :قالطلا (©)

 فقري



 عيا ١

 1 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف !؟هللا لوسر اب انرمات امف :ففوع لاق

 0 1 ع 2 5

 .«هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوق نم ارثكتست نا اهايإو كرمأو ءربصاو

 5 ع
 رثكتسن نأ : كايإو ينرمأ لِلَع هللا لرد نإ : هتارمال لاقو هتيمأ داعف

 د .هب انرمأ ام مْ :تلاقف . هللاب 5 ةوق الو لوخت ل : لوق نك

 ةعرا ىهو ا ىلإ اهب َءاجو مهمنغ قاسف «هنبا نع ودعلا لفغف كلذ

 .ها . . .ةيآلا تلزنف !ًواش فالآ

 : ىلاعت هلوق دنع :امهنع هللا يصر سايع نأ لاق

 بيرل ياس ياهو خخ عمو ريس لا ل 0 22
 4 لافت ىح نأ وكت أأونماء نيذلا اهنأتي ١

 7 0 يلا ا ؛ مث "--
 . ىسني الف ركذيو ءرفكب الف ركشيو .ىصعي الف عاطي نأ :وه

 : هلوقب ىوقتلا افرعم ههحو هللا مرك يلع انيس لاقو

 .ليلقلاب ةعاققلا] .ليزنتلاب راسل .ليلجلا نم م فوخملا : يه

 . ليحر ا مويل ذاع .هالاو

 : ةلع ل هللا يضر و لاقو

 منال نرد حب عياش قدستل أو قع

 :لامعألا ةروص

1 

 .نيزح بلق لك ىف :لاف ان ؟ كس 0 50 ,.ىوقتلا :لاقف ؟يرأ نم

 0 0 7 3 كك 0
 . ؟تنا نم تلقف !نوكي ام شحواك ًءادوس ةأرما اذإف «تفتلا مث

3 3 02 3 
 حرف بلق لك يف :تلاقف ؟نينكست َنياو :تلقف .كحضلا. :تلاآف
6 0 
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 :!ناتبوقع ةرفاسلل
 | ٍ ع . 7 ا 2 !

 اهسمف .ةارمأ ىلع ارجت باش ىلإ عفرو .ءايضاق تنك ول : ىعفارلا لاق

 1 1 5 0 ل ق قو 1

 هذه تبقاعل !ةجربتم ةرفاس تناك ةارملا نأ ىدنع ققحتو !اهب كتحا وأ
 ع

 : نيتبوقع ةارملا
 7 2 ع

 . !ٌباشلا َةَفِع ىلع تدتعا اهنا :اهادحإ ١
 / تم 5 ١ مه 1

 .!؟كيأر امف !رهلل محللا تفشك .ءاقمح ءاقرح اهنا : ةيناثلاو - "*

 :!ةفيرط ةهاكف
 را تا ١

 لجر . مكلبق ناك نميف ناك : لاق ديلولا نب عاجش نع ميعن وبا قىور

 .!1 سفن ةئام ريشتسي ىتح جوزتي ال فلح

 نمو سْعَرُم ّنِمُف : هيلع اوفلتخاو اجر نيعستو ةعست راشتسا هنإو

2 

 ٠ د : . 2 ر

 الو هلوقب دخاو , جملا أدذه نم علطي نم لوا وهو ىدحاو ىف ٠ لاقف

 ع 3 . ئ

 ! هتصقب هربخاف . ةبصق بكار لجر هيلع علط دِإ .كلذك وه امليف .هودعا

 : ثالث ٌءاسنلا :لاقف

 .كل ةدحاو ١-

 . كيلع ةدحاوو - "

 . !كيلع الو كل ال ةدحاوو

 . !كيلع الو .كل ال بيثلاو ,كيلع كريغ نم ٍدلولا تاذو .كل ركبلاف
 ء ع

 . !كتصقب ىنربخا :تلقف «هتعيبط ىلإ داعو داوجلا قلطا مث

0 7 5 
 ةهذه تبكرف ,2مهيضاق تام , ليئارسإ ىنب ءاملع نم لجر انا :لاقف

 ٠ ع ١ 2 ء :
 تيك! ءانشقلا نش لحال :يةايذيلاونبملا كروظا ١» ىا ككلنايفو: ةنضقلا
3 
 ا ؟ءانققلا دنع سلا

5# 



 : دئاوق ثالث ركبلا يفو

 لوب سنألا ىلع ةلوبجسم حابطلاو هقلاتو لوألا جوزلا نيج ا :اهادحإ ١
 : "ع ْ ع 0

 فاصوالا ضعبب ىضرت ال امبرف .لاجرلا ٍتسرام ىتلا اماو ,«فولام

 .!يناثلا جوزلا هركتف هتقلأ ام فلاخت يتلا
 0 ٍ '؛

 .اهل هتدوم يف لمكا كلذ نأ :ةيناثلا ةدئافلا اماو  ؟

 .لوألا جوزلل الإ نجت ال :ةثلاثلا امأو * 

 : مهضعب لاق كلذلو

 يروا د تيفي لن ل فل
 لا بيعشلل ا ةصنا اب

 عقلا هلا نقرألا قلوس
 8ه '؟ 2# 1 و

 00 لربع -لرألا .اذيا :ةييييشخو

 لا تايآلا

 :لاق هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا نم

 1 2 2 هل 6 رق 55 ةريإ

 .اهيف امو ايندلا نهب ىِل نأ ىنرسي ام تايأ سمخ »

 مكَتاَعَيسم ركن هْنع نوهت ام ربابكد أوبنتحم نإ ١-+ 1 ا #أ 5 3 ا لس رق حرس ا لص .١ رس حير رس ريس ع
 اقبل اًمِيّرك الخدم مكصْلِخ دو

 0 مراسل سس كي 04 2 ا
 هندل نم توب واهمعلم ةَنَسَح كتنإَو مرد لافثم ملظيالةللانإ » - ١

 ان

 اطايبره نربهوس جيري جبس نو دودلا وجسم اتناول تايب اتاب الا هن جوا ها راسهم تتوج نهرو

 :ةينطتملا يلع يمرسلا نم ار
 ١”., :ءاسلا (5)

 1 ايلا )2

 فش



4 

 َرَسَهْعَتْسَأَو هللا وُرَمْعَتْسْاَد كوءاحجب حهَسْفنأ اوملظ ذإ مهتأ ولو » - *

 04 اميرات ا اوُدَمَول كساد
 ل وف و ل حس ذ رس لو سب مآ

5 
 م ©

 ومع

 2 در مم عسسل جم 1ع مد 2
 ٍدَفَف هلي ككرشد نَمَو ُءاَسِينَمِل َكِلَذ َنودامرفعيو-وي كرشد نأرهعي ال َهنلاَنِإ » - ؛

 .74 اًميِظَعاَمْتِإ عرف
 7 م ىلا سس ايلا رع لس 2س نس يتلا يل سرا « اسس سل 2

 ادجي هللا رفعي مث مسه ملظْيَوأ اءوس لمعت نمو #  ه

 دا اميحَي

4 
 رز

 تى
0 2 

 :قدصلا

 :لاق لي يبنلا نأ ءامهنع هللا يضر ٌرمع نب هللادبع نع

 ٌقدصو «ةنامأ ظْفِج :ايندلا نم َكَناف ام كيلع الف كيف ّنُك اذإ برأ

 : هلك ىبنلا لاق :لاق هنأ هنع ئلاعت هللا يضر هنعو
 ,(00عهب اح اج نك نم ليم ُكّلَملا دعابت ٌدبعلا ٌبذك اذإ١

 :لاق هنأ لك يبنلا نع هنع ىلاعت هللا يضر بشوح نب رهش نعو

 الأ ؟رانلا يف شارَفلا ٌتفاهت امك ءبذكلا يف َنوتفاهتت مكارأ يل اما
 نارا ,لجرلا بذك :ثالث يف الإ ّمدآ نبا ىلع ٌبوتكم بذك لك نإ

  2١1لك# :ءاسنلا (7” 2'؟ ١١5ل ن١١٠١.

 ١ مكاحلاو , يناربطلا هاآور .

 ) )8«ةيلحلاو» يف ميعن وبأو , يذمرتلا هآاور .

 ف



 يف لجرلا بذكو ,ةعدخ برحلا نإف ءبرحلا ىف لجرلا بذكو ءاَهيْضوُب
 : لوقي ىلاعت هللا نإف , نيجو رْلا وسب حالصإإلا

 ذج َوْأٍفوَرْعَمْوَأ ٍةَفَدَصِب َرْمأْنَمالِإ مهنوجت نم ريثكصفو َرَحاَل »

 م

 ." #٠7 ساتلا ترقب لَضِإ

9 1 َ 

 غ دبي هللا لوس 0

 ىلإ يدهَي ّربلا َّنِإو ٌربلا ىلإ يِدْهَي َقدَّصلا َّنِإف !قدّصلاب مكيلع»
 : افيد هللا ندع تنك نص ىدتعلا  دقيو قلق :نيعلا لاي لوب ةنعللا

 ىلإ يدهي ٌروجفلا نإو ءروجفلا ىلإ يدهي ٌبذكلا ْنِإف !بذكلاو مكابإو

 . ةواراذكا هللا تع ككل نكن تالكلا ىرحيو تالكي ديعلا لاري الؤ:ناثلا

 :لاق لكي يبنلا نأ ءهنع ئىلاحت هللا يضر ةمامأ يبأ نعو
7 58 1 3 0 _ 0 *- 

 . «”«احزام ناك نإو تبذكلا كرت ّنمِل ءةنجلا طسو يف تيب ميعز انا»

 مهضعب لاقو

 .تقؤملا ضرفلا هنم لبقي ال .مئادلا ضضرفلا دوي مل ْنم

 .ىدصلا :لاق ؟ُمئادلا ٌضرفلا ام :ليق

 ( تنجطساوجرالا اج ١ جمر لاطك 00 6:::جاعو هما ههدك تطمن ممتعا وكر نسما 013 بنح كلانااتظتل بيعت عنا هضم اجو

 ) )1:ءاسنلا ١١4.

 بعش ىف ىقهيبلاو ءفالتخالا يرواسم ىف ىطئارخلاو هبيدهت ىف ربرج نوما هج خخ 5

 .ناميإلا

 . يذمرتلاو ءملسمو «يراخبلا هاور (9)

 .دواد وبأ هاورد (4)

 فحا



 نما لك هيف نيه ا كاظعا .قدنفلاب هللا 0 اذإ :ليقو

 .!ةرخآلاو ايندلا بئاجع

 عدو .كعفني هنإف .,كرضي هنأ فاخت ثيح !قدصلاب كيلع ليقو

 كرب لان كلمتني هلأ سرق قرح !تذكلا

 :يبلقلا ركذلا
 هاو 31 ع

 : يقهيبلاو ءامهيحيحص ىف نابح نباو ؛ةتاوع وبا ىور
 : سيول # 2 هل هم

 .«يفكي ام ٍقْزّرلا ٌريخو ّىفحلا ركذلا ُرْيَخ»

 عمست يذلا ركذلا ىلع ديزي ءةظْفَحلا هعمست ال يذلا ٌركذلا» :لاقو
 ا نيغيس اندجعلا

 .نيقيلا هيف ١ لعجو .هبلق لفق هل حتف ري نارا قف :اولاقو

 : هنع ئلاعت هللا يضر يلذاشلا نسحلا وبا ديسلا لاقو

 . حراوجلا لامعأ نم لابجلا ,لاثمأ ' نم نجع ؛ بولقلا لامعأ نم ةرذلا

 نلاجرلا 16 0200 رق رش ٌركذلا 25

 : ِةنِلَع هللا لوسر لاق :تلاق اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نعو

 نيعيس - ىرهجلا : يأ  ركذلا ىلع  ىفخلا : يأ  ركذلا لضفي»

 امب ةظفحلا تءاجو .هباسح ىلإ قئالخلا مجر ةمايقلا ٌموي ناك اذإ !ًافعض

 . (!ءيش نم يدبعل يقب له او رظنا» : ىلاعت هللا لاق .اوستكو اوظفح

 )١( يقهيبلا هاور .

 ضخ



 .هانمتكو هانيصحا كقو الإ .هانظفحو هانملع امم اكيش أنكرت ام :نولوتيف : . * 0 ٠ سا #
 4+4 27 7 : ١

 . '7يفخلا :ركذلا وهو . كيزجا اناو ءانسح يدنع كل نإ : ىلاعت هللا لوقيف
00 5 

 :لاق هنا ِدّيِل يببنلا نع : حاحصلا يف دروو

 ا 0 # 2 ل 1 1 1 5

 ئنركذد نإف . ىنركذ اذإ هعم اناو ىب يدبع نظ دنع انا : ىلاعت هللا لاق»

 . "76هنم ريخ لَم يف هتركذ لَم يف ينركذ نإو 2 يسفن يف هتركذ ءهسفن يف

0 5 1 , ّ 
 نوعفدي هب .مهةءادعا نولتاقي هب .نيديرملا فيس :بلقلاب ركذلا

 . مهدصقت يلا تافآلا

 ١ ” هر ١ 5 سا 0 : . 0 .٠
 57 ةنع عنمي ىلاعت هللا نيل هبلقب عرفو .دبعلا ىلع لخدا ادإ َعالبلا ثنإو

 , ةي ركي م 3 1 اعلا

 : ىلاعت هللا ةمجر نونلا وذ لاقو

 ل ' 93 7

 . «29نيلقثلا ةدابع نم لضفا .ةعاس بلقلا حالص

 .هريغو «يراخبلا هاور (؟)
 .راصتخاب «سولقلا ريونت» نم (9)

5 



 م ىلاعت هللا اهنهمجحر يللا نيتدلا اةيملت ناك ملطألا ساخنا نكح

 . ؟ ينتبحص مك ذنم :ًاموي هل لاق

 .ةنس َنيِثالثو ثالث ذنم :لاق

 . ؟ةدَملا هذه يف ينم تملعت امف :لاق

 .!لئاسم نامث :لاق

 ملعتت ملو .كعم يِرْمُْع بهذ 4 َنوُعِجَيِهَلإ انو هن نإ ه8 : قيقش لاق
 :لاق ؟يه امف !لئاسم نامث الإ

 لازي الف ءًائيش بحُي ٍدحاو لك ٌتيأرف .قلخلا اذه ىلإ ُترظن : ئلوألا

 , يبوبحم تانسحلا ٌتلعجف !هُيوبحم هقراف ءهربق ىلإ بهذ اذإف .هعم هبوبحم

 يعش وحس لحق قربك تلخدادإل
 اعلا انف ليجعل

 ىَّهتَوهْيَرءاَقَم َفاَحْنماَمْأَو ف : ىلاعت هللا لوق يف ٌترظن :ةيناثلا :لاق

 هس الاعت هلرق نا تدلع 4 رانلا دل نول وه نع سْفنلأ

 . ىلاعت هللا ةعاط ىلع ترقتسا ئىتح .ىوهلا عفد يف يسفن ٌثدهجأف

 ءةميق هل ٌءيش هعم نم لك تيارف .قلخلا اذه ىلإ ترظن ينأ : ةثلاثلا
5 8 2 

 دعب م دنع ام 0:2 لجو نع هللا قوق نق ترن ين: ةظلحلا ناناقمب هدطغ هلو

548١ 



 0 هر

 5 ىلإ يك هرادقوب همت هل 2 تك ىلا قو اجلكلا + 4 قاب هلأ دنغ امو

 ,مادنع يل ىقبيل ىلاعت

 ١ : َء "
 لاملا ىلإ عجري مهنم دحاو لك تيارف قلخلا اذه ىلإ ترظن :ةعبارلا

 تع رس

 مرح ْنِإ 8# : ىلاعت هلوق ىلإ تاق مث .ىيش ال يه اذإف ترظنف

 .ًاميرك هللا دنع نوكأ تح قوقتلا ىلإ ُتدّمعف 4 مدس

 .«ضعب يف نعطي مهّضعب تدجوف .قلخلا اذه ىلإ ترظن :ةسماخلا

 هلوق ىلإ ترظنف ءُدسحلا هّلك كلذ لصأ نأ تملعف !ًاضعب مهضعب نعليو

 ةديسبلا تكول وم انذلا ورب حلاو اول ل ايتو لافت

 .هنم دب ال نئاك يل مِسَق يذلا نأ يلو قلخلا ا

 يداعيو !ضعب ىلع مهضعب ىغبي قلخلا اذه ىلإ ترظن :ةسداسلا
 دقو .ٌناطيشلا وه اذإف ؛ةقيقحلا يف يودع ىلإ ترظنف !ًاضعب مهضعب

 ود و رع يس رع عل
 تببحأو هئيداعف . اَوُدَع هوُدِححَأَف ودع يل نكطيَقلا َّنإ» : ىلاعت ُهَّللا لاق

 ري 5 ماتم

 ا لا : 2 8
 مهسفنا نولذيو .ةرثكلا نوبلطي مهتدجوف ؛ .قلخلا 9ك ترظن : ةعباسلا

 غ4 اَهْفْرِر هَنَأَلَعاَلِإٍض رَأْلا ِفَوَبآَد نِماَمَو + : ىلاغت هّلوق ترظن 2 0000

 . هأوس نقرر . لجو زع هللاب تلغتشاف .نيقوزرملا ةلمح نه 9 ل

 و ا ا م 0 0

 لكوتيو ! ضعب ىلع مهضعب لكوتي مهتيارف ,يلخلا اذه ىلإ ترظن : ةئماثلا

 لكوتي قولخم لكو !هتحص ىلع اذهو .هتعنص ىلع اذهو .هتراحت ىلع اذه

 ضي



2 

 وهَفهَألعْلكَويْنَمَو » : لجو زع هلوق ىلإ ٌتعجرف !قولخم ىلع
 . ىلاعت هللا ىلع تلكوتف

 قيقش لاقف

 . « ايرلكد وألا َتْعَجترَّملَف ! مَياَماي هللا َكَمْفَو *
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 اننا



 "” اوهالاو_رخِفلا

 :ٌتذاكلا همَّسِقو ناطيشلا ةئت ٠ قفط

 لس كس ١ ملا ا ل لا م 0 00

 اَمهَلَدَم 99 تيِحِصَتلا َّنْمَل انْكل َقِإََمُهَمَساَقَو » : لات تاراتت
 5 وو
 .14 روزغب

 5 7 ع
 !ةبذاكلا نيميلاب مدآ انديس رغ  ةنعللا هيلع - سيلبإ نا : ةيآلا ىنعم

 . !ًابذاك هللاب ٌفلحي ال ًادحأ نأ دقتعيو نظي مالسلا هيلع مدآ ناكو
 ع 5 7 ع 1 5 8م ؟ و

 هنا مدا ْنَظ . سيلبإ فلح املف ءابذاك هللاب فلج نم لوا سيلبإو

 : ! هب رتغاف 00

 هللا نم تناك نإف ءووركم لكو .باذعلاو ةدشلاو ةنحملا يهو ءةنتف عمج :نتفلا )١(
 .ةمومذم يهف ءناسنإلا نم تناك نإو ,ةحودمم ةمكحل يهف .«ىضارمألاك : ىلاعت

 نايغط لكل يوقلا عفادلا وه :ىوهلاف .ءاوهأ عمجلاو .سفنلا ىوه روصقم :ىوُهلاو

 .رشلا عوبنيو .ىولبلا ساسأ وهو ,ةيصعم لكو .زواجت لكو

 يهدأ نويل اولا ٍنَعسْنلا هنو يو َماَهَم ٌَفاَح نمامأَو» : ئلاعت لاق
 يف امهراشتناو .ةمألا يف امهلاحفتسال امهل اذه يباتك يف تضرعت اذلو « وألا
 : لئاقلا رد هللو ءامهرش نم لجوو رذح ىلع ملسملا نوكيلو .سانلا

 اكارست لاماوبم يش للاب يفقس مرام تيم فا
 اكاكف نهنيب وجرأ َنيأ نم 2ىوقهلاو َيسفنو ايندلاو . .سيلبإ
 اكاوس اذهل وجرأ ال تحبصأ يننإ كوفعل ينقفو ءبراي

 ّْ 77 731 :فارعألا 5

>24 



 و َ ١

 ىلإ ,ةنجلا :وهو ,ىلعلا نم امهتلزنم نع امهطح يا :امهالدف
1 0 

 ,. ةنم رورعب «ضرالا وهو . لفسلا

 : مالسلا هيلع مدآل هؤاوغإ

 رخل و َةَرَجَس لع 00 مَداَعنيْلاَ ةراطتسلا هنا عشر تود و

 اًمفط ا 00 وك ا 14 0

 نِماَمِمَعِناَِصْحيَت اًقِفطْواَمَهُت وسام تَدِف ابي الكت 7 لال كامو
 سس مر معدل 2 0 هذ ديل هلآ

 لاق دوو بار هع 0 ل ا
 200 ماب سس ري 0

 عبتانمف ىدهى نم مكحنإ اياّمِإَف ودع
 00 ل 07 جت

 , اعيح اهتم اظفا

1700001 4 

 : ٍراثلا لْهأ يف ُهتبطخ

 هللا كرإ ٌرْمأْلا ىف امل ٌنّطِيَسلَا َلاَقَو » :ئلاعت هلوق دنع دروو

 نأ 3 ول نم مهدلع ىفل مكحتفاخ 257 دعوو 0 ,و الإ طْلُس نع كقع ل ناكاَمَو مُكحْبنانلك يكدَعوو ّىَلْلَدْعَو ْكصَدَمَو

 حي 95
 ع 5 مع 9س . ا مسرب ر,ئعخالا | وو رك ع 7 د 0 1

 2مم عوف م ود سس اقر ا مرتد دو تنافر يع اهلا ا ا نو
 تيملاظلانإ 7 4م نومتكحرشأ امي ترفكح يفإ تس رْسنأآَمَو

 , ب ا . ادع مهل

 ريب + 7 ب ع ف 5 ِ '

 .رانلا

 0 : ميهاربإ )1(

5216 



 : 5 ٠ و سات 3 59 5 9 ع . ّ

 ءابيطخ اهيف موقيف .هخيبوتو هعيرقتو سيلبإ مول يف رانلا لها ذخا
 م ؟ 71 م

 مهل لوقيف .هنومولي ٍرانلا لها هيلع عمتجيف ءرانلا نم راثلا يف ربنم هل عضوي

 .ها.!ةيآلا هذه

 : نك ريثملل هرورغ

 3 ممول حل ب ٠ تلاع لاو ةتعا ايعتلا ه0
 َىرَب ِقِإَلاَقَوِهْيَبقَع كال يا ماا قإَوساَتلأ

 - ريس وج رب رح ع

 , ب عفا علا دي ديدش دش دن د تاهأّفإ تورتال امرأ ينإمكصدم

 ةلزنم ةلزنم مهعم راسو «ءاوراس ىتح «ردب» يف  ةنعللا هيلع  مهّرغ
 أ 2 7

 : !مهع راصم ىلإ مهملساف 3 ”.:أب ارو مذونح ةعمو

 ىلع صكن «ليربج نياعو ءرصنلل لزنت ةكئالملاو دنحملا 8

 0 اوثك !.اهو !هسقع

 فلست َىِرب قا لاق َرفَكََيلدَرعكأ ندد َلاَقْدإ نطيل »

 ان نامانسل تر للا دامها

3 

 :ايئدلا ةنتف

 0 5 - 35 3 .٠

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يصر ةربره يبا نع

 01 ر؟ 2 5 2 1 4 مس رص مل 2 1 8

 دساو .ىنغ كردص الما يتدابعل غرفت !مدآ َنبا» :ئلاعت هللا لوقب
 201 ع 2 , 2# وكب * ته . 5 5

 . 9(!كرقف دَسا ملو ءالغش كيدي الما لعفت ال نإو ءكرقت

 يجب ويب عجم 77 جلوبال الجل || ؟ نانا تزوج | (!سبداج جيجي مج و مسممم اج ييموومجدعل نييك مام عنو نكت احر اجت تالي دسم دسرزجا وج ىددعب ديما وجبس ردمب هرم د جم هنوب يجمل ابوي

 هزل :لافنألا ١)0(

 .15 :رشحلا (9)
 . يذمرتلا ءامر 6

 ايما



 د 3 * ع ع

 يراها ةفلطا اانا و انيهتع هلا ينفر كلا ىلا نوكلا ع وف

 درتي ّقفطف [ئَسْبُد) راطف .هل (طئاح» ىف ىلصي ناك  هنع ىلاعت هللا يصر

 2. 7 م ع

 ادإف ! هتالص . ىلإ عجر مث ؛ ةعاس هرصب هعبتف كلذ ةحلط ابا بجعاف

 / ع

 ركذو !للك هللا لوسر ىلإ َءاجف !ًةنتف اذه ىلام ىف ىنتباصأ دقف :لاقف
3 

 : اهنا وسر ان: «لاقو» هلام قفا هناتهأ "للا هل

 00 يح ضف ةقاليشا عا

 : 6 هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةفيذح نعو

 لك ل ايندلا 2 . ناطيشلا لئابح ءاسنلاو مثالا عامج رمخلاو

 . '9(ةئيطخ

3 3 
 : لاق هنا دلي ىبلا نع (هدئسم) ىف دمحأ مامإلا كور

 93 2 ع هاا ج2 ع 15 معا هت ا 2 0 5

 ام اورئاف «هايندب رضأ هترخآ بحاأ نمو ىهترخاب رضا هايند بحأ نمل

 .(! ىنفي ام ىلع ىقبي

 : ناتداضتم امهنأل :لوقأ
 ,ز١ 000 "0

 . !ىرخألا تطخس امهادحإ تيضرا امهم «نيترضلاك - ١
8 - 4 1 

 .ىرخالا تمخ امهادحإ تحجر امهم .نازيملا ىتفككو - ١

 )١( كلام هجرخأ .

 .نيزر هجرخأ (؟)

 ضي



 .رخآلا نع تدعب امهدحأ نم ترق امهم «برغملاو قرشملاكو -

 رخآلا يف هنم بصت ام ردقبف ءغراف رخآلاو ٌءولمم امهذحا هيوع اونا

 .رخآلا غّرفي «ةىلتمي ىتح

 : هلي هللا لوسر لاق :لاق هنع ئىلاعت هللا يضر سنأ نعو
 هلم هيلع عمو هلق ىلا كانغ هللا لمع تش ةرخآلا فتاك كيف

 .ةمغار يهو ايندلا هتتا

 ههلمتك هيلع قرفاو فينبغي هرقق هللا لهج دكه انئاذلا تناك .خيفو

 .ًاريقف 1 ءًاريقف الإ يسمُي الف هل َرّدَق ام الإ ايندلا نم هتأي ملو
 ةدوملاب هيلإ ٌداقنت نينمؤملا ٌبولق هللا لعج الإ فهبلقب هللا ىلع ٌدبع لبقأ الو
 000م هيلإ ريخ رك كلا ةقاكوور فعبلاو

 :رسبقلا ةنئتف

 هللا نقضي نان ناك :لاق نافع نب , نامثع ىلوم ءىناه نع يور

 .هتيحل لبي ئنح ئكب ءربق ىلع فقو اذإ  هنع ئلاعت
 . ! يكبتف ربقلا ٌركذتو ؟يكبت الف رانلاو ًةنجلا ٌركذت :هل ليقف
 لرد للك هللا لوسر تعيش *لاق

 نإو ءٌّرسيأ هذعب امف هنم اجن نِإف ؛ةرخآلا .لزانم نم ,لزنم ٌلوأ ٌربقلا»
 . (! هنم دش هذعب امف ثم نب مل

 : مالسلاو :الصلا هيلع لاقو

000 7 

 . « ةنِم مظفر َملاَء للا « طَفارظت ني

54 



 قف هلع رلاعثا ثا:نتهر نامتع كوس اها لاق

 '"”ايجان َكَلاَخِإ ال ينإف الإو ةميظَع يذ ْنِم جت اهم جن نإ
 ىتح ربقلا باذع يف كْشَن اَنْلَِز ام :لاق هنع ىلاعت هللا يضر يلع نعو

 .”# َرياَقَمْلا مرر َقَح (ي) ٌراَكَتلا مَدَهْلَأ » :كزن

 فيس لاك هن ىلاعت هللا يضر يردخلا ديعس 9 نعو

 : لوقي لكي هللا لوسر

 م .ائينت ّنيعستو ًةعست هربق يف رفاكلا ىلع ُهّللا ُطْلسُيو
 5ع تبل اه. ضرألا ىلع. خفت اهنم ًائيثت نأ ول (ةعاسلا م موقت

 :لاقف نس ةالصلا هيلع هنأ 0ك :ًاثيدح ٍناحيشلا ئور دقو

 !هلوب نم ٌءىربتسي ال امهُدحأ ناك ءريبك يف ِناِبَْذَعُي امو ءِنابَّذعُي امهنإ»
 .«ةميمنلاب يشمي رخآلا ناكو

 - ل م ل رس

 هَعاّسلا موقت مَوبَوايسَعَو اَودْعاَهيلَع توُضَرعُي راَلأ » لاسترتالاست

 1 هاهي فلارسأ كروع ل اواكا

 :ةرخآلا ةنتف

 42 1 . 5 5 2: 5 ًّء 7 و

 رانلا تركذ :تلاق اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نينمؤملا ما نع يور

 : هلع هللا ا لاّقف هتكف

 .«؟ةشئاع اي كيكبُي امد

 . يذمرتلا هجرخأ 1١(

 . يذمرتلا هجرخأ )١(

 . هجام نبا هجرخأ (6)
 5 : نمؤملا (5(

21 



 , ؟ةمايقلا م موي مكيلهأ روك لهف غتيكيف.راثلا ترك م

 1 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 ملعي ىتح دارا دنع اد ا ركذي الف « نطاوم ةثاللث ل امأو

 م

 ىف هباتك عقي 3 ملعي ىتح بحصلا رياطت دنعو ؟ لمني 0 هللا زيم ا
 ريد < 7 "1 01 ع 3

 يرهظ نيب عضو اذإ طارصلا دنعو ؟هرهظ ِءارو نم ما نك اع ىف ما (ةتممد

 6 0 ١١
 ()زوجي ىتح « منهج

 عم اول سعال نيوسارإلا لقاها ع 1 اب 0 0 عا
1 00 1 

 :لاق ؟ىيه امو :ليق .ثالث نم غرفا ىتح :لاق

ٍ 7 00 ٍ 

 !بر اي :لاقو ءمحرلا يف يريوصتل كلملا لون امل :ىلوالا - ١

 .؟باوجلا ناك ام يردا امف ؟ٌديعس ما ْيقشا

 تالا 0 ام قرم أمف 570 7 ناميإلا

 يدانيو ءّرانلا رانلا لهأو ,ًةنجلا ِةنجلا ُلهأ ٌلخدي امل : ةثلاثلا
 أامف . توم داب دولخ !رانلا لها ايو توم »لب دولخ !ةنحملا ّلهأ اب 1 0

 , 7؟ٌنوكأ نسمي رملا يأ عم يردأ

 نا حاب م حاشا لوبج تار وم زاججج م ٠ حجر يع تحال |: تظل ل ارا تر د رسمح

  )1١مكاحلاو .دواد وبأ ماور .

 «ةرقبلاو ةحتافلا ريسفت يف .ةرضنلا ضايرلا» (؟) )99/١؟"(.
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 0 :فيوستلا هييتتف

 : لكي هللا لوسر لاق :لاق امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا نع يور

 !ثَقَملا ئىلاعت هللا نم ٌرظتني ُبَجْعُملاو .ةمحرلا هللا نم ٌرظتني ُمِدانلا»
 , مرة كك 0

 ”اهنلاو + رالاو ءاهيب رتب ناعما ايت رب ملح عر واللوم سو , ع 7 07
 توسل نإ: [تيوشفلا ودعا, هقرعلا ىلا اههلط نتلا ارطيحاو واعطي
 ىلإ ُبرقأ ٌرانلاو ًةنجلا نإف لجو زع ِهّللا ملجب مكٌدحأ ٌنرتغي الو ءٌةتغب يتاي 5 7 32 و 8 رب ع مث "ع 1

 ٍةَرَد َلاَقْعِم لَم عَيَنَمَّف ط : 8 هللا ٌلوسر أرق مث .هلعن كاَرِش نم مكدحأ
 1 5 ا ل حا ا ا

 .(”# مربارش وو رذل احّمعم انهم ُلَمَعَينَمَو ] مري اريخ

 :ماعطلا ةئتف

 0. 8 و 7 يب دع و 506 را

 رثك ءهبرش رثك نمو .هبرش رثك هلكا رثك نم :ٍءامكحلا ضعب لاق

 : مهضعب لاق مانا يف

 كل داز لق دف ِءاملاب اذإ ار ةرثك داز نإ بلقلا معلا

 يحس وبعبع لف شقت يفترس اسم نإ

 007 سنأ نع يددو
 . (9وةّدرَبلا ءاد لك لصأ»

 )١( يناهبصألا هاور .

  6باهذلا ةئيطب .ٌةدعملا ىلع ةليقث اهنأل وأ .ةوهشلا ةرارح درست اهنأل ؛ ةمختلا ىنعمب .

 لح



 ل ىلإ َرظْن مالسلاو ةالصلا هيلع هنا دج دانسإب هيلا 50

 ناكل 00 ريغ يف اذه ناك ول» :لاقو ا هنطب ىلإ افا نطبلا نيوجس

 . كلل ا

 : ع ع "70-3 . 7 !

 : ناخنيشلا قىورو

1 7 00 : 
 . «ءاعمأ ةعبس و لكاي قفانملاو ىدحاو ىعم يو لكاي نمؤملا»

 7 َع م 1 م ع ع

 ع
 , هل وهسش فاعضا

 يف لقب اهنإف ! ةنطبلاو مكايإ :هنع ىلاعت هللا يضر رمع انديس لاقو

 .!تامملا ىف نتن ءقايحلا
 و

 : هنبال نامقل لاقو

 / 1 ع

 تدعفو ةمكحلا تبسرحخو ,ةركفلا تمان ع,ةذعملا قع اذإ ا ب
5 - 

 . !ةدايعلا ع ًءاضعالا

 ع

 : ناميلس لاقو

 مه

 . 20! حبصلا ىلإ ةليل مايق نم يلإ 0 , يئاشع نم يقلل

 ةشئاع نع .«عوجلا» باتك ىف ايندلا ىبأ ناو ةءافعضلا» باتك يف ىيراخبلا جرخأو 21(

 نإف ؛ٌعبشلا :اهيبن دعب ةمألا هذه يف ثدح ءالب لوأ» :تلاق اهنع ىلاعت هللا يضر

 !مهتاوهش تحمجو .مهبولق تفعضف , مهنادبأ هسا 7 , مهنوطب تقيش ان موقلا

 .(47؟6/١7 : ؟بيغرتلا» يف الك

 اذكهو :.:ىلاععت هللا ةهمحر فسوب لمحم خيشلل «ةباحصلا ةايج-و» راظنا موا او

 ماسجلا 77 نم ,ماعطلا ةلنتف نأب .ءاملعلا ءارأ تقفتاو .ءامكحلا لاوقأ ترفاضت

 .ملعي ال وهو .لجرلا نيدب بهذت يتلا

 ضل



 :ةءاتستلا ةنئدف

ّ 

 ع .: ع 9 د

 ىلإ ليللاب يوات تناكو .ةعبرا ةوخإ اهل ناكو .ّمنغلا ئعرت ةأرما تناك
 .!تلمحف ءاهيف رجفف تهارلا لزنف :لاق .بهار ةعموص

 هتلغو .هسفن هتعرص .اهل اريسأ َحبصأ ىتح ,نطبلا ةوهش يف عسوتلا داتعا نم نأل هس

 كلذ دنع هل لبقي الف .حيحص ريغ ٍدروم وأ .عورشم ريغ قيرط نم ولو ؛هتوهش
 : !ءاعد هل عفري الو لمع

  مظعأ اهرطخ ره .ةعاجملا هذه نم علدنتف .ءاضعألا تعاج نطبلا تعبش اذإو

 نم رمأو ىهدأ يب ىهو ءاسنلا ةئتفب اهتيقعأ اذهلو , جرفلا ةوهش ىو ( مسجأ 500

 .ناتتفالا يف تاتقيقشو ءاوغالا يف ناتحخأ امهف . ىلوألا

 نيتاهب جومي .هاصقأل هاصقأ نم يمالسإلا 0 ا ا 5 انلجأ 0

 مهتيدح 000 ءاملعلاو .ءاينغألاو ءارقفلاو 20 ءاسنلاو .رافصلاو ا ىرنف

 . !هريغ نع مهرظن ٌرصقو ءاذه لوح رودي
 يفو ,قباستي ناديملا اذه يف لكف . ضعغابتلاو دساحتلا مقوو .رخافتلا رهظف

 ام هفلك هجاوزو ؛. يرهشلا هريغ فورصم لداعي . يمويلا هفورصم نأب ؛رخافتي سلاجملا

 .هاوس نمم تارشعلا فلك

 الو لوح الف .ماعنألا لكأت امك لكأي انم ٌريثكلا حبصأ ئتح ,؛قاسو مدق ىلع ةنتفلا تماقف

 . هللاب الإ ةوق

 )١( :رشحلا ١9-15.
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 را 2 0 2# ه4 0

 عمسيو ١ مل سيو قلدصت اجر كناف !اهنفدا مث اهلتقا :هل لاقف ناطيشلا َءاجف
 .اهنفد مل ” اهلتقف ! كلوت

 : مهل لاقف ماعلا يف اهتوخإ ٌناطيشلا ئتأف :لاق
 مث ؛ مل ايليكل املف ءمكتخأب رجف .ةعموصلا بحاص ثسفار || نإ

 ع 1 1 م < ,

 ريب .؟ 1

 .اييضقلا لاق انباع ايدعلا لب 459 ة1ولا
 ريب ؟ ء 1

 .!كلذ تيار دقل هّللاو اناو :رخالا لاَقُف

 ذ ىلع مهكلم اوّدعتساف اوقلطناف .ٍءيشل الإ اذه ام  هللاوف  :اولاق
 2 ١ 7 ]1 ' ع وع

 يف كتعقوا ىنإ :لاقف .ناطيشلا هاتاف :هب اوقلطنا مث .هولزناف هوتاف !بهارلا
 0 7 4 م 94 ا 5 .
 . !هيف كتعقوا امم كيجناو . ةدحاو ةدجس ىل دجساف « يريغ هنم كيجني نلو لذه

 ا م 4 "ع ع

 . لتقف ذخاو ناطيشلا هنم اربت مهكلم هب اوتا املف !هل دحسف :لاق

 , ع 4. 2 ِ مرا # ع
 ةارما نئلإ لمعف .هايعاف هدارا ناطيشلا نإو 2 نيكس هللا ليمح امهار نا

 اهّيواديف ! ّسِقلا اذهب مكيلع :اهتوخإل لاقف .ةوخإ اهلو ءاهنجاف 1 1 . 2 ٠

 دإ ( هلذنع اموي ىه امليبف .ةهدنع تناكو ,اهاوادف هيلإ اهب اًواجف ٠ لاق

 .اهتوخإ ءاجف !اهلتقف اهيلإ دمعف ,تلمحف اهاتأف هتنحعا 1 : ها ع ع

 كب اذه تعنص انأ ! ينتييعأ كنإ كبحاص نأ يدمارلا ناطيشلا 0

 هل دححسف ! ةدحس ١ دا كب تعنص امم ٌكجْنأ | ينعطأف

525: 



 .'”ءاصيصرب» :هل لاقي بهالا اذهو
 / 01 ا 5 1 2 ا

 امو :لاق هنا للص يبنلا نع .لامهنع ىلاعت هللا يضر ديز نب ةماسا نعو

 تهدأ # 2 0

 . '”«ِءاسنلا نم لاجرلا ىلع رضا ةنتف يدعب تكرت

 1 3 . م ه6 ©

 ١ ١ 7 :١ ما ء م .؟ .1

 هدنج فصنف ! يتجاح يف يلوسر ٍتناو ,يرِس عضوم ٍتناو .ٌءىطخا الف هب
 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق قادصم اذهو .ةوهشلا

 ةنطلَس ٍءاسنلل ناك امل ؛ةوهشلا هذه الولو ,(””ٍناطيشلا لئابح ٌءاسنلا»
 .«لاجرلا ىلع

- 7 7 : 

 : الئاف هئبا دواد انديس ىصوأو

 "ع 1 و1 كا 5

 .(«ةارملا فلخ شمت الو .ءدوسالاو دسالا فلخ شما !ىنب ايو
 ع

 : لاق هنا مالسلاو ةالصلا هيلع ةنعو

 7 سا # هك 8 7 7

 يف تناك ليئارسإ ىنب نتف لوا نإف ءعاسنلا ةنتفو ءاينّدلا ةنتف اوقتا»
0 

 ,(7(«ءاسنلا

 5 ّك را ارب ل 1 00 1 ب لام ءرعس عد هس

 ةهده ٍِءارج نم مجني ام انركدو القت درو ام ضعبل 4 نزلا اوبرقت الو »

 0 وم 5 8 5 0

 .؟١١5 ص قلاعت هللا ءاش نإ .كنيع هبّرقت ام ٌدجت هيلإ عجراف ٍنتفلا

 )1١( :ةياهنلاو ةيادبلا )١5/17(.

 .ملسم الإ .ةتسلا هاور (؟)
 . يناهفصألا هجرخأ )2

 .ملسم هاور (5)

"1 



 ل

 : لاملا ةسئتف
 . : : ” | ع '

 52 5 ع أو

 !هللا لوسر اي :لاقف ِعِلَط ىبنلا .ىراصنالا بطاح نب ةلعث َءاج
 ١ 2 ؟ا 02 1

 : هلع هللا لوسر لاقف !الام ىنقزري نا هللا عدا

 ا 0 نم ريخ ه هركش يدؤت ليلق لعلك ا

 !آالام ينفزري نأ هللا 2 ! هليا لوسر اي :٠ لاف كلذ تعد هاتأ مل

 رو 7 م2 ./ '؟ 1 2 : ع كا ع

 لابجلا ريست نا تدرأ ول !هذيب ىسعنت ىذلاو ؟ةلسح ةوسأ ّىش كل امأو

 5 (تراسل ةييق اهد يعم

 يذلاو !ًالام ينقزري نأ هللا ُمْدأ !هللا لوسر اي :لاقف كلذ دعب هاتأ مث
 . هقح يتح يذ لك ا هللا 9 نئل .قحلاب كعب

 "07 ةلعت كر » : هلع لاَمُف

 ةئيدملا هيلع تقاضف ىدودلا يمني امك تمدف امتع لكتاف لاق

 ناكف .دودلا يمني امك ىمنت يهو يعيدوا قي ايفا ل رت. ناو وطن

 . !تاولصلا ٌرئاس هتامنغ يف يلصيو ءرصعلاو ٌرهظلا : ِلَ# لوسرلا ٌمم يلصُي

 الو ةعمج دهشي ال راصف حلا نر دما رمل مث

 رع تلاع .نابكرلا ىقلتي جرخف .ةعمجلا موي ناك اذإ ناكف !ةعامج

 :لاقف موي تاذ خلي هللا كريو رك ا واذا

 . 1 0-0 لعف ام»

 . ادا اهعيب ان امغ لش دكفا »1 هلآ هلوسر اين ارلاقن

 : هلع لال رو لاق

 4! ةلغت حيو أي .ةيلعت حيو ايا

555 



 : ةاكزلا ةيآ لوزن

 5 9 اا 4 سل 3 3
 .ميلس ىينب نم الجر دع هللا لوسر ثعبف , '9ةقدصلا َةي ةيآ هللا لزناف

 1 1 ع #

 0 5 فيكو .ةقدصلا نائسا امهل ب . ةنيهجب ينب 5 الجرو

 .!امهتاقدص

 5 لع ل 1 ؟
 . ديم هللا لوسر باتك هارقاو . ةقدصلا هالاسف .ةبلعت أيتا ىتح اجرخف

 َ 1 , ع . 2. 2 1

 .اغرفت ىتح اقلطنا !ةيزجلا تخا الإ هذه ام !ةيزج الإ هذه ام :لاقف

 . !ىلإ ادوع مل

 0 كلذب يسفن نإف ةأ لش ٠ لاق

 ِ ع 17

 .ةبلعث ىلإ اعجر مث .تاقدصلا اذخاو .سانلا ىلع اّرَمَف
 ريم 4

 تا الإ هديه اه !ةيوجالا هذ انلاقفا ءارقلا امكباعك قتورأ 8لاقن
 1 ع

 ! يبار ىرا ىتح ابهذا !ةيزجلا

 ع و 5 ع

 :املكتي نأ لبق لاق ٍِلك هللا لوسر امهآر املف ءالبقاف :لاق

 4| ةيلعت حيو اي كيل حيو ايو

 يف هللا لزنأ هينا سيم وللا ل :ناريعا» ريقي سلتلا اقديق

 000 دلو َنَدّصَن ءهلْضَف نم اَندَتاَء يَ هلأ َدَهدَعَنَم مبنمَو »8 :هقح

 . تايآلا 29 © َنيِحِلَّصلَ

 «مُهَرَهَطت هَفَدَص حطو ند : هئاحبس هلوق يهو 1(

 .ال8  ط/8 :ةبوتلا (5)



 : لاقف هاتأ ئتح جرخف كلذ عمسف يرانا و موتا درر لا

 .اذكو اذك كيف لا لانأ دقل !ًدبلعت اي .كحيو

 : ةيلعت قه دري لوسرلا

 ةالصلا هيلع لاقف .نطابلا ىف بئات ريغ .هتاكزب ا ًءاج مث

 ظ : مالسلاو

 كم َلَبكأ نأ ينعم هللا نإ

 يف مظنُي نأ نم ًافوخو ارتست :ّْيَأ .هسأر ىلع بارتلا وثحي لعجف
 . !رافكلا ةلماعم هلماعيو «نينمؤملا كلس نم َجَرْحُيو ,رافكلا كلس

 ٍٍج ًِء 7

 :اضيا اهدري قيدصلا
 ١ # ,ث 6 و '

 لبقا :لاقف هنع ىلاعت هللا يضر ركب ابا ىتاف .ِِك هللا لوسر صضبق املف
 : ! يقص ١ هل

 ع ٍِه 5 ع

 مل اناو م نكي هللا لوسر اهلبقي مل : هنغ هللا يضر 0 وبأ لاقذ

 1 اهلشي ملف فلتم اهات

2 | 1 

 ! يتتدص لبقا :لاقف هاتا  امهنع هللا يضر رمع يلو ركيزعبان ع اه 0 0 ؟ 7 1 َء , 5

 .اهلبقي ملف «كنم اهلبقأ مل انأف 5 الو هللا لوسر اهلبقي مل : لاثف

 ةفالخ ىف هكالمه
 يف كلهو .هنم اهلبقي ملف هاتاف ءهنع ىلاعت هللا يضر نامثع لوين ع 1١

 8 , نامثع 2 اامع

 1 ع تشم " ب ّ 0

 هعنم ىلاعت هللا نال ؛ هك هللا لوسر اهلبقي مل امنإو :ءاملعلا ضعب لاق

 ضلي



 أ

 امنإ :هلوق ىلع هل ةناهإو هيلع هللا دهاع ام فالخ ىلع ةازاجم ءاهلوبق نم
. 4 

 .!ةيزجلا تخا وا .؛ةيزج ىه

 .هريغ ربتعيلو .هل ةناهإ ؛هيلع هتقدص ْتْدُر ,هنم لوقلا اذه ردص املف

 :دحسملا ةمامح

 ةمامحب بقل ىتح دبع هللا .لوسر لج يف ًامزالم اذه ةبلعت ناك

 بقع دحسملا نم جورخلا عرسي مالسلاو ةالصلا هيلع هار مث !دحسملا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف .ةالصلا

 . '0«نيقفانملا لغف 15 كل امو

 َع 71 ق "ِ 1

 مل .ةالصلل هب ء يجا .دحاو بوث ينارمالو يلو !ترقتفا ينإ :لاَقف

 #ً ا "ل 7 2 م ع رم
 ركذ مث !يقزر ىلع عسوي لا ىلاعت هللا عداف . ىلصتو هسبلتل هعزناف بهذا

"0 01 

 :ةماعلا نتفلا
 0 ع م اى #4 َء

 هذه ىف لوقت فيك !ةبلعت ابا اي تلق :لاق ىنابعشلا ةميما ىبا نع

 ا ا رس رم رس ا مصاص © يبث اس ال اس عرس سر جل 3

 يح 4 مُثيَدَسهَآ اَدِإَلَصْنَم مُكَرْصيال كش يعم َندَلاممأَتَي » : ةيآلا

 .؟وه نم اذه ةبلعت يف فالخ عقو :ةظحالم )١(

 لتفو أردب دهش يردب وه «بطاح نب ةبلعث» نأب «هيف تبثتلاو ثحبلا دعب :باوصلاو
 .هذه ٌةلاحلاو هردب» لهأ لضف عم قفتي ال اذهو .هدُحأ» يف
 يراصنالا «بطاح يبأ نب ةبلعث» وه :تايآلا هذه يف هركذب هوئملا قفانملا امأو

 .(ءاثلا فرح )١: :ةباصإلا ها .رارضلا ٍدجسم ءانبب نواعت يذلا

 هجرخأو )5١4/7(. :تادايزلا ضعب ركذ عم .نيلالجلا ىلع لمجلا ةيشاح )١(

 . مهريغو ءرذنملا نباو .لئالدلا يف يقهيبلاو «يناربطلا

 .١٠١ه :ةدئاملا (9*)

1 



 ةل دلل لو الع :تلابع ا ريتك انعكاس فقل كلاوانا لاف
 : لاقف

 ءًاعاطُم اش مئيأر اذإ ىنح ءركتملا نع ا وعلا ةاوروتا
 د 52007 يأر يذ لك باجعإو روم اندر اع قره
 ءرْمجلا ىلع ضيقلاك ّنهيف ٌربصلا ًامايأ مكئارو ْنِم ّنِإف ! ماوعلا َرْمأ كلن

 .20!مكلمع لثم نولمعي اجر َنيسمخ ٍرجأ ُلْثِم نهيف لماعلل

 : لكك هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ديعس ىبأ نع
 ء لابجلا ()تفَعَش اهب مي امنع : ملسملا ان نأ كاشوي»

 .©0(نتفلا ْنِم هنيدب رْفَي رطقلا ٌمِضاومو

 : لَم هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره 57 نعو

 ءًانمؤم ٌلجرلا ُحبصُي ؛ .ملظملا يللا عطقك ًانتف !لامعألاب اورداب»
 .2«ايندلا نم ضرعب هنيد ٌيبب ءًارفاك حبصيو اوم يسميو اراك مو

 : لَك هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر راسي نب لقعم نعو

 . ثار و زيا « خلا َءرل , عرلا ىف ٌءراّبملا“ 3 0 ملا ه و
 س1 م 97 م نا ول

 ١١ ) يالا «دوأد وبأ هج يشأ ١

 وسو .«لابجلا نم لبج سأر هب ديري .«فاعش :اهعنضو , ماللع أ : ء يش لف ةقعب 5١(

 بيرغ يف ةياهنلا نم ىهتنا .كلذ ىلع وهو تويفلا هيتأب ىتح «سانلا لزتعم

 . ثيدحلا

 . ىراخببلا هجرخخأ (*)

 . يذمرتلاو ءملسمو ءلمحأ هاور (5)

 ّيورو .هيف عاستالاو ءيشلا يف ةرثكلا :جرهلا لصأو .نتفلاو فالتخالا :جرهلا (5)
 .ملسمو .دمحأ هاور ثيدحلاو .طالتخاو لاتق :يأ «جره ةعاحلا ئدع نيو
 .هجام نباو «يذمرتلاو



 : لوفر لك هللا لوسزا ةعاعم * لاق هنع ىلاعت هللا يصر ةفيذح نع

 اهبِرْشأ بلك يأ )دوغ ادْوَع ريصحلاك تولقلا ىلع رذل يمر

 ريصي ىتح ئاضيب تكُن هف تنك اهركنأ بلق ّيأو اوس ُةَتكُل هيف تنك

 تارههسلا :تيأو اا نقلا و شب كائ0: ةاذملا .لثم ضيبأ ىلع :نيبلق ىلع
 5 مر6 ره

 رك لو افو رعم رعي" ا زوكلاك '"' "اداب رم 0 رخال 56

 يال و اا هاد

 رمق نا :كيكورت . افلعف اباب اهنيبَو كنب نإ : د فدع لاق هيفو
 لبا ةل 7 عنلق "رفاعي ناك هلعلل يف ذنا ولف اكل ابا الاد ًارسكأ :رمع لاق

3 

 :لاق لك هللا لوسر نأ (ةنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نمعو

 .(! هناكم

 اه : ينعي .ناديعلا دحاو وهو . مضلاب يورو .ةرم كعب ةرم : : يأ ٠ , حتملاب ةياورلا هذه 1(

 . ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا نم هأ . هتاقاط ٠ نم ريصحلا هب جسني

 ال .ىنعملا ثيح نم بلقلا دادبرا ديريو .دابراو دبرا نم امه ءاديرتف«# ةباوو يفو (؟)

 ماق هنأ .ءصاعلا نبورمع ثيدح نمو .وه ام داوسلا ىلإ بلقلا نول نإف .ةروصلا

 0 و هعمسأ مالك يف هجولا ديرم رمع دنع نم

 زوكلاب اي يعي ال يذلا بلقلا هبشف .لادتعالاو ةماقتسالا نع لئاملا : يخجملا ف

 . !ءيش هيف تسثي ال ىذلا .لئاملا

 .ةياهنلا نم ها :ةدشلا عم هئلاث رسكو .هيناث حتفو .هلوأ مضب :وهو

 ١ ملسم هاور .

 .راصتخاب )6١/6"( :لوصألل عماجلا جاتلا (6)

 من



 ١ :ةياور يفو

 ربقلا ىلع لجرلا 0 ىتح ايندلا ُبهذت ل ( هديب يسفن نس

 ُل

 الإ نيدلا هب سيلو !ربقلا اذه ناكف تنك ينتيل أب 0 وقيو 0

 . عالما

 : لاق هلع ىلاعت هللا يصر ناميلا سس ةقي لح نعو

 ينلا نم هلاما تلكوس يوحملا .نييص فلل هلا وشرب نول انوي يعانق

 ش ! ىنك رد نأ ةفاخم

 يلا دوو هللا انءاك3 هوقو هانم قا ايان اذلل ا هويضر يب تلقت
 5 ف ريخلا اذه دعب لهف

 . معنا : لاق

 .؟ريخ نم ٌرشلا كلذ دعب لهو :تلق
 ريغب َنودهَي موق» :لاق ؟هَحَد امو :تلق وٌنَحَد هيفو ءمعن» :لاق

 رك مهنم ف فرغت يذم

 ؟رش نم ريخلا كلذ دعب لهف :تلقف

 ايي ةودالت ١ اهبلإ ميناج ١ نك يع اوما راض ةاعو يول فلات
 الابل هن !هنلا لونفو ان كلت

 .«!انتتسلاب نوملكتيو انيدْلج قر مقل : لاق

 . ؟كلذ ينكردأ ّْنِإ ينرمأت امف :ُثلق
 .«مهمامإو نيملسملا ةعامج ملت : لاق

 . ؟مامإ الو ةعامج مهل نكي مل نإف :تلق

 بني يبيع اهانج حس ريع وو حال هجوم ليج بوعي انهن هيك معارضي جاما راح + د سرع .براوا» فيجب مسلط امم

 ١١( م.اسم امهاور ١



 ىتح ٍةرجش لصأب ضعت نأ ولو ءاهّلك َقَرْفلا كلت ٌلزتعاف» :لاق
 .©2(كلذ ىلع ّتنأو ُثوملا ٌكُكِردُب

 :لاق هنأ لَو يبنلا نع ءامهنع هللا يضر رمع نبا نعو

 نانا نما نادل لقيتو «ةليرش لااله لارللا نان اننا كلوي
 نيب كّبشو  ءاذكه اوناكف ءاوفلتخاو .مهتانامأو مهُدوهُع تجرم دف
 ش لات ا

 : لاق !؟هللا لوسر اي انب فيك :اولاق
 1 7 هر مر 7 2 7 3 "2 1 | :

 رمأ ىلع نولبقتو .نوركنت ام نوعدتو ,دوف رعت ام نودحخات» :لاق
 رت 98

 .(”(مكتماع رمأ تلوردتو .مكتصاخ

8 500 5 000 
 ٠ لاق هنا دك يبنلا نع هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبا نع يور

 اع 2 1 0 لا ا 3 ١

 , "7(!ةارملا مورت أمك مالغلا معو نامز سانلا ىلع يتناي)

 ع ش ع
 :لاق هنأ يبنلا نع .هنع ئلاعت هللا يضر سنأ نع يورو

 0 ًَء 1 ََء ا / 0

 :ةراجتلل مهطسواو .ةهزنلل يتما ُكاينغا حي :نامز سانلا ىلع يتاي»
 ع

 .(”(ةلاسملل مهؤارقفو .ةعمسلاو ٍءايرلل مهؤارقو

 ع 55 50007 8 .

 ع 07 2 ماد# ساو مه * . 1

 نأ نم هل ريخ .بلك ورج مكدحا يبري نال ءنامز سانلا ىلع يتاي»

 © حادلو 5

 . يراخبلا هآور )01(

 . مكاحلاو ءدواد وبأو ءدمحأ هاور 66

 . يمليدلا هاور (6)

 . يمليدلاو «بيطخلا هاور (4)

 . يمليدلا هأآور (8)



 9 | . مهعاتم مهفرشو , مهنوطب مهعق# نان سانلا ىلع 5

 مهل قالخ ال نلحلا ريق * كقاوأ .مهريناندو مهمهارد مهئيدو راس

 .0)2 يلاعت هللا دنع

 : لاق هنأ هلك يبنلا نع ؛هنغ ئلاعت هللا يضر ةفيذخ نع يور

 يف نوع اهل + توحلا لاخلا هيف ئنمتي تا سانلا ىلع يتأيا

 .(«!ايالبلاو نتفلاو .لزالزلا نم ءايندلا

 :لاق هنأ يبنلا نع ءهنع ئلاعت هللا يضر سنأ نعو
 .2«رمجلا ىلع ضباقلاك هنيد ىلع مهيف رباصلا»

 اما لَو يبنلا نع ءهنع ىلاعت هللا يضر ةريره 5 نعو

 .(99 حرهلا رك «نتفلاو لهجلا رهظيو ءمّلعلا د

 : هلك هللا لوسر لاق :لاق هنع ئىلاعت هللا يضر َنابوُث نعو
 .«!اهتعصق ىلإ ةلكالا ْىَعادَت امك .مكيلع ئىعادت نا ممآلا كشويو»

 ؟ذعَموي نحن ةلق نمو :لئاق لاقف

 نم هللا نَعِرنيَلَو ! ليَّسلا ِءاَنْعك ٌءانُع مكنكلو ءريثك ٍذثموي متنأ لب !ال» :لاق

 ٌنْهولا امو :ليق .«َنْهّولا مكبولق يف ّنْفِذَقيَلَو .مكنم ةباَهملا مكوذع ٍرودُص

 ان كيرملا ةيفاركوب ءايندلا تخرسوالاف هللا نوضرأاب

 ا ما عسر كنب يعجل اجدع نب وع تام كوتا هجين ا هججوص جيولوست حب جياازبا دن ناو | هنود رووا /عهسزروجشمتجر بد احصل + وح ضو

 ةيلجم ىنعملا ةرهاظ :ةعبرألا ثيداحألا هذه .هنع هللا يضر ىلع نع يملسلا هاور )١(

 نم ةياقولا ىلاعت هلأسن .ءيش اهدنس يف نوكي دقو .عوقولا ةققحم ؛حوضولا

 . !نتفلا نم ظفحلاو «يصاعملا

 . ميعل وبأ هاور 5

 . يذمرتلا هاور 9

 ؟ يراخبلا هاود (5)
 . دواد وبأ مأهر 6(



 :سمخب سمخ

 هلك هللا لوسر دنع انك :لاق امهنع ئلاعت هللا يضر ٌرمع نبا نع يور

 :لاقف

 ذا ومكيف نرتكت نأ هناي دوعاو 4 لسع“ كف تنفر اذ[ معا هنلبكا

 : نهوكردت

 مهيف ٌرهظ الإ ,ةينالع مهيف اهب ُلَمعُي ءُّطَق موق يف ٌةشحافلا ٍترهظ ام - ١

 . مهفالسأ يف نكت مل يتلا .عاجوألاو ٌنوعاطلا
 .اورطُمُي مل ٌمئاهبلا الولو ءءامسلا نم َرطَقلا اوعِنُم الإ .ةاكُزلا ٌموق َمْنَم امو - ١

 ٍروَجَو «ةنؤملا ٍةَدْسو ءَنينسلاب اوذجأ الإ نازيملاو لايكملا موق سحب امو -*

 . ناطلّسلا

 ودها «مهودع يلع طلش الإ هللا لرنأ امنيتي روش ارمأ كش الود
 . مهيديأ يف ام ضعب

 هيي 0 ٌلعَج الإ ءهيبن ةْئُسو ههَّللا ٌباتك اولطع امو  ه

 : هلم هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر 0 ربو 0 نع

 ا 00 0 ههنم ناك نإ

 ىلع ىتمأ قرتفتسو م نيعبسو نيتنئا ىلع تقرفت ليئارتسا ينن نِإَو

 ١ [ةقيخاو لإ رانلا يف اهلك 00100 ثالث

 .؟يه ام :اولاق

  )1١١يناربطلاو .هجام نبا هج رجأ .



 .©20«يباحصأو هيلع انأ ام ىلع ناك ٌنَم» :لاق
 : هك هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر ًةريره يبأ نعو

 ار قوما , مكءاحممس مكؤاينغأو  مكرايخ كازا تناك اذإ»

 . !اهنطب نم مكل ريخ ,ضرآلا رهظن ءمكنيب

 نظيف ؛ ناجل ىلإ هكررفاو مكءالخب مُكؤاينغَأو مكرارش مكؤارمأ ناك اذإو

 20ه روظ نم كلا ريع يقرألا

 : لاق لكي يبثلا نع ءهنع ئلاعت هللا يضر سنأ نع ةبالق وبأ ىور
 . ”(«دجاسملا يف سانلا ىهابتي ىتح ةعاشلا موقت الد

 .«بولقلا ُبَرْخَتو .بيراخملا ُفَررَت : ةياور يفو

 : َِط هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يلع نعو

 1 للا“ بنا رع رفح نص نع يتمأ تلعُف اذإو

 .؟هللا لوسر اي يه امو :ليق

 لجرلا عاطأو 0 ةاكزلاو اق ةنامألاو لود 0 ناك اذإ :لاق

 .دجاسملا يف تاوصألا تدق اوباما انو )0 اا عو | هتجوز

 سلو نومحلا ٍتبرشو .هرش ةفاخم لجرلا َمركأو ءمهلذرأ موقلا ميم :ز تاكو
 اوبقتريلف اعلا ةمآلا هذه رخآ نعلو فراكجلاو تانيقلا تيذخلاو :يرعلا

 10 مام ا 0 7 عًءارمج ًاحيير كلذ دنع

 . يذمرتل -/| هجر ىلا ا(

 . يدمر لا هةر ل )0

 , ةحءام ٠. باو ؛ يئا بشلاو وأد 00 هأآمر 39

 .«بيرغ ثيدح» .لاقو 15 امرتلا 00



 ىلع ه5 ىبلا فرشا :لاق امهنع هللا ىضر ديز نب ةماسا نعو 2 34 ع - 5 : ع 9 2 :
 ١ - 1 5 م
 "50 نورت له» :لاقف ةنيدملا ماطا نم ''مطا

 .ال :اولاق
 3 0 ا را < 5 1 َ ١

 .«رطقلا مقوك . مكتويب لالخ عقت نتفلا ىرال ينإف :لاق

 رثكُيو «ٌنتفلا رهظتو .ٌحشلا ْئَقْلُِيو .ٌملعلا ٌصقنيو .نامزلا ٌُبراقتي»
 سا 200 7

 .0(2«لتقلا :لاق ؟وه اميا !هللا لوسر اي :اولاق . جرهلا

 0 02 ع

 انوكشف «.هنع هللا ىضر كلام نب سنا انيتا : لاق يدع ةرت: ريمزلا نعو
 - 0" 1 ع طم '

 .(7 خلص مكيبن نم ةنعمس .مكبر اوَقْلَت ىتح ىهنم رش هلعب يذلا

1 | 
 : هك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبا نعو

 نم ريخ أهيف مئاقلاو , مئاقلا نم ٌريخ اهيف دعاقلا ,نتف نوكتس»

 .7(2(يعاسلا نم ريخ اهيف يشاملاو , يشاملا

 َ 7 سلا رف و 1 ع
 رهظيو .ملعلا عفري ىتح ةعاسلا موقت الد : لاق هنع هللا يضر سنا نعو

 7 َع 1 00 1 0 0 ع 5

 .«(! لجر ةارما نيسمخ ميق نوكي ىتح .ُءاسنلا رثكيو .لاجرلا لقيو .لهجلا

 .عبرم تيب لكو ؛ةراجحب ينبم نصح لك :مطألا )١(

 ءرهشلاك ةنسلا نوكت تح .هتكرب ٌقحم :نمزلا براقت ىنعمو ؛يراخبلا امهاور (؟)
 ريغ نم .أيط ٌرمعلا يوطنيف ؛ةعاسلاك ٌمويلاو .مويلاك ٌعوبسألاو .عوبسألاك ٌرهشلاو
 . ! هللاب الإ ةوق الو لوح الف .داريو بلطي ام ىلع لوصح

 . يذمرتلا هاور (*)

 . يراخبلا هاور (5)



 ِك ََء 5 د

 «نوفاسملا ميلتون :ةزفلوملا نباك نع ءابلا مث
 و . 3 ع : ٌ

 أي :رجشلا وا رجحلا لوقيف ءرجشلاو رجحلا ٍءارو نم يدوهيلا :ىبتخي ىتح
 نم هنإف َدقرغلا الإ !هلتقاف َلاعتف ,ىفلخ ْنِم يدوهيلا اذه !هللا د.« اي !ُملم
 0 (دوهيلا كولا

 عام 0" 5 ا
 اهب هوفت يتلا .بيغلا ٍءابنا نم بنو ةوبنلا مالعا نم ملَع 0 هلهف

 يحو لإ وه نإ .ئوهلا نع قطني ال يذلا ءٌقودصملا قداصلا هلي هللا لوسر
0 

 . ىحوي

. 

 .بوطخلا نم ما 5 ارمأ مالسلاو ةالصلا هيلع ةلرك ملف

 00 ةنباو ءسانلل هركذ الإ ءايندلا ءاهتنا ىتح

 لوألا ذيملتلا ءةفلع هللا يصر ناميلا نب د ناك كفو

 , ةلم فئاخلا نفل ىعاولا , عساولا لقحلا اله ىف قوفتملا , هلع هللا لوفر

 6 3 ع
 ءريخلا نع هللأ لوسر لوولانست سانلا ناك :لاق هنا هئع تح

 رك ؟

 . ثيدحلا 5 01 ةفاخم رشلا نع هلاسا

 م 0 'آ 2 22 مور ٠

 رس َنيمأ ناك ئتح ءاريبك أليم ةنامآلا يف هنع هللا يضر غلب دقو

 مهئامسأب مهفرعي نيدو ما ناد ,نيقفانملا ا هللا الونسو

 عهبلق ًافئاح هو 0 د يني هئنع هّللأ يضر رمع ناكف د

 ١ 9 ةرمر اح

 ساس 7ك دال تحس نعاس [ةدع اجد اناطنع هداج حجب ! يناجي ايل ا اف :٠ تن اي امنع [ نا ا هجر بنهج ئزيجم ٠١ دلة راو !مهديجم هرجدعج يبيت ١ ؟جرججتمي جما سميك

 ةعاسلا موقت الو : هلوأ ليوط ثيدح يف (17/) : ةلئسم يف 00 مامإلا هآور 1١(

 ش ( ضيفيو لاملا 0 ريح



 ٌفاخيو .قافنلا ْىَشْحَي لك .مهرابكو ةباحصلا خويش ناك اذكه

 نع قمرا يور وف اينما نآلا :نعتردي قددملا عا ايجشللاب اننب ةدففلا

 5 نيرا يف تاوهشلا تصعتساو ؛ئوهلا بلغتو .لهجلا هيف

 5 يف ٌبَجْعُم رك اجلا قلوب اينجل ظوانم .«يرلقلا' وب نيقفلا

 يفاب يف أطخلاو .هبناج يف ٌباوصلا عّدم .هريغل دقتنم ءهريسب رورغم
 ظ ْ . تناوجلا

 لصالا نأو « ةحابإلا ا عادلا حق نولخلا عر مارحلا لحتسا ضعبلاو

 بناجألا لاجرلاب اهطالتخا !لالح اهفارطأ نع ٍةأرملا فشكتف !ّلحلا ٍءايشألا يف
 رظنلا !لالح ةصاخلاو ةيمسرلا رئاودلاو ةماعلا عراوشلا يف اهزورب !لالح

 هعاونا فالتخا ىلع ريوصتلا !لالح هجمارب فلتخم عم نويزفيلتلا ىلإ

 انهتينوح ف ةاهوسكوب ءاهنانير ا فنا رمل يقم ازدوا _لعرلا دخت! لذاح
 . !لالح دئاوفلاب فراصملا ةلماعم !لالح ةأرملا ٌلاجرتسا !لالح اهسبلمو

 ةعئااز و ههنالتسللااوقا ر نأل نقل وووعلا 1 ده فانتا نم فعلا
 هس رلعو مهلضت ناغ ققكتلا «قيلماقلا" مالعالا ءابلطلاو :«ةيليكمملا

 ذخالاو ءمكحلا يف ٌداهتجالا ضعبلا اذه يعدي .نيدلاو عرولاو ملعلا يف

 ةرطنق يه يتلا .مالسإلا يف ةيبهذماللا ىلإ وعدي ,بسحف ةنسلاو نارقلاب
 . !ءارب هنم مالسإلاو ,ةينيداللا ىلإ ةرطخو .داحلإلا

 هايل قفل يف 0 انستا نافعا م2اوهالاوب قللاو تناركتا اةذكعو

 ارت فرع مج .مهريغ نع الضف ءسانلا نم

 اهصاخ :نتفلا ٌرجوم تركذو .ديفملا رصتخملا اذهب. كل تئج اذهلو

 ةياقولاو ظفحلاب نيملسمللو يل ًايعاد .كلذ نم رذح ىلع َنوكتل ءاهماعو

 .اهيفخو اهيلج ءاهنطاوبو اهرهاوظ نم ةمصعلاو .ةمالسلاو

 نان خنت

 م



 ع يطَرلا ينزل وللا هسا
 7-0 ٌّل . ب سأ قوعدأ مك . كا

 ,انعرلا عاوج

 . بيجملا بيرقلا ءميركلا ين فلا ريما عيمسلا هلل ٌلمحللا

 ىف لئاقلا .دوصقملا كلملا .دوبعملا دحاولا شا ال ِإ | |١ ال نأ ا

 م 4 طع

 100 و

 عادلا هوُعَد بيجأ ُبيِرَفْنإْف قع ىِواَبِع هنا 7 ج :هليزتت
 ها سس رخل لس نس

 ,. "#7 تودُشَر : فاق قاف 21 ىلا ويح سلاف 7

2 

 لتبت نم .لضفأ د دمحم انديس ىلع ٍنالمكألا ٍناّمتآلا مالسلاو ةالصلاو
 .اعدو

 .ناسحإب مهيعباتو َنيعباتلا نعو «ماركلا هتباحص نع ئلاعت هللا يضرو

 هماتخ ناكو «نينمؤملا ريمس»و ٌتاتك- هلل دمحلاو مت دقف ؛دعبو

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ءايبنألا 5 نع ةلوقنملا «ءاعدلا عماوجب»

 هظافلأب ا ردم ناقل ف ةيناعو اجي سن وبفي علا وفولاذ ٌلضفاف

 :هتاذاعؤب ةئانعر ار لدقم تةلاجلكو

 ١١( :نمؤملا 5٠١.,

 ) )9:ةرقبلا ١85.

 ا



 وهف ةداهّزلاو ةفرعملا ٌُسارو «قدابعلا خُم  ناوخإلا رشعم  ٌءاعدلاف 5 1 كك
 : ةيدوبعلا مزاول نم امه ناتللا ءراقتفالاو رقفلاب فارتعا

 ةحصلاو .عاطعلاو عنملاو ءياخرلاو ةدشلا يف هالوم نإ عزمي ُديعلاف

 . . . ىنغلاو رقفلاو .مقسلاو

 5-5 1 5 5 2 لا

 ركش يطعا .اذإف :ربصلاو ةعارضلاو .ركشلاو دمحلا نيب بلقتي وهف

 .ربصو هللا ىلإ عزف عْنم اذإو
00 1.1 

 ميع ىف اهجاتحت .ةاقتنم ةيعدأو ةبختنم تاملك كل ترتخا دّقلو

0 ً / 1 3 :1 
 يش .كانغو كرقف يف .كمقسو كتحص يف .كرفسو كرضح يف : كروما

 5 . كلغشو كغارف ىف .كتظقيو كمون ىف .كتدابعو كتالص

 قا ا 0 َ 0 ١

 ءافمشو .«سفنلل ريقاقع , مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ةروثئاملا تاوعدلاف

 .حورلل
 . رصنت اهيلع ظفاحو ءرفظت اهب كسمت

 : 1 مي ب ل ع

 : ىنسحلا ىلاعت هئامساب اكربتمو احتفتسم : لوقاف
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 0 مالا 77 01 كلا « ننتلا 33

 م تملا هدرابسملا هورزَعْلا هني ؟رضؤلا " 5

 ١ ظ ُباَهَولا « ُراََصلا ٠ «ذافعلا « روصلا 4 'ئراملا ءماقلاخلا

 'ضئامل» طنابلا ءياتلا ملعلا « غافلا « قالا ©
 0 - انكلاو دعل *#َ م » لذملا « رغلا 8 ١

 يقرا و ركل و ردد للا و انيق زكا ياغلا ىزوكشلا م 8 , ريظعلا ٠ 2 م0
 8 هي ا 7-3 مساولا
 دينعملا + يدُيملا ه ىصخحلا « ديمحلا 2 دتلاو 0 2

 ملا «دجلولا « ذمحالا « ذجاولا « مويفل ل لاو

 ّْ زهاظلا «زخآلا « لوألا « رخو م ا
 وفعلا ا «فاقلا# ركل و يلاعتلا 4 يلاولا « نطابلا

 ه طظقلا» ماكألاو لال لود « كللاغللاَم ء ْفووَيلا
 :لا تالا 'عناملا ينعلا « غلا « عماجلا

 ظ قاما 0 00 5 ا ,زوتلا

"1 * 



 ملسمو يِراَحْبلا ىور

 : هك هّللا ُلوُسَر لاق :لاق هلع هللا يضر را 5 نع

 0 نيعستو ل هل نِإ»

 . (ةنحلا لخد ماا

 : رلاجت دللا كااونالا بخمملاا يول

 : مهضعب لاقو .دوجولا بجاولا ,ةيلعلا تاذلا ىلع ملع قويه هل

 يطل عضال ف
 .اهميظعو معنلا لئالجب مغنملا وه - 2,4 رلا
 دررتم نس ةمسرللا ىنت اذه نوعا ناقد مهلا وع  دييعولا

 دع يونا ان اهلا: تاريكلاوب ءلسلاو ويفعو ةنامعالا
 . يناثلا ىلع لعف ةفلموم لوألا ىلع تاذ

 . مادعإلاو داجيإلاب 3 يف ٌفرصتملا داتا معلا

 ريم وه.لب «ثودحلاو .ضقنلا تامني نع ةزنملاو ٌرْهطُملا يأ.* ,يندودقاا

 وهف .لقع هب م 3 ا 506 هكردت 3 نع

 .ةهيرتلا انيس قف
 ,ةلاعفاو ,هتافصو هتاذ يف :ةفآو صقن لك نم مالسلا وذ يأ ْ مالا

 . مهل تالا ٍقلخب هلسرل قدصملا ؛ 2, ؤ.اا
 لطاشلا" لاعلا وهن لفقحلاو ةقارملا ىف هلابسلا «كيقرلا يآ + مدينا

 هر 0

 .ًةرذ لاقثم هنع بيغي ال

7١ 



 4 2ىرابلا 4 قلاخلا

 رافغلا

 راهقلا
 باهولا

 قازرلا
 حاتفلا

 6 7 ع

 اضف ةذخاؤم نودب ءدابعلا ىلع حئابقلا رتسو هِرْفَغلا ٌريثك يأ :

 . ةضراعملا نع ةيلاعتملا ةردقلل هعجرمف .ثتلاغلا وه :
 9 ؟ و

 . مهحلاصمب لفكتملا .هدابع رومآل حلصملا وه :

 نِم وهو .هديبعل كلام ةيؤر هيلإ ةبسنلاب هريغ ىرُي نم وه :
 ع

 دج

 # ِع 7

 .كلذ ريغ :ليقو .ًءاش امك عادبإلاو .مدعلا نم داجيإلا
2 

 .هتردقب روهقمو ,هئاضقل رخاسمو  هتضرف يف ٍقفولخم لك يذلا :

 . تابهلاو ٍءاطعلا مئاد « معنلا ريثك :
 را ل ع ع 7

 .هدابع ىلع اهضيفمو ءاهّلك اهبابسأو قازرالا ٌقلاخ :
 4 ا ل ل ا ع سا

 نئارخ م نم وا ءٌءاَش نمل رصانلا وا .دابعلا نيب مكاحلا 1

 ريل سس نمسا
 الم ةَحَننِم ساّنلإ هش مفياَم » : لاتشا لاق .هدابعل هتمحر 8

 ىلع لعف ٌمساو «لوألا ىلع ٍتاذ ُمساوهف 4 اهل تا
 .هذعب ام

 ١ ما 5 2 0 2

 : ىف ,انطابو ارهاظ ءارخاو الوا .نوكي امو ,ناك ام ملع ىذلا

 اهلك ءايفالا كلك هل : فوكلملاو كالحلا
 :ةاهارم لله فررلا نيف

 7000 0 رو

 2 7 2 م سل ه اس ع َ مه

 يرخلاب .راجفلاو رافكلا ضفخي نم وا ىطسفقلا صضفهخي نم :

 .رانلا باذعو ءراغصلاو لذلاو

 . مالسلا راد يف لالجإلاب ٌراربألا عفريو ءطسقلا عفري :

 .هٌراَرَعِإ ًءاش نمل زعملا وهف ,حيلملا لعفلل هقيفوتب ًءاش نمل :

 . هلالذإ ًءاش نمل لذملاو , حيبقلل هيدهب ًءاش نمل

 ا



 ف ا
 ل ظ]

 م

 7 2 ١
: 

1 ُ : 

 ماما

 م

 ىياجبأا

 م 0 !!

 نو

0 
 اما

“1 

 ياك

 ايلا

 م قدا

 ني

 !امسا

!ْ 3 5 

 قا

 ساوح توذب اهريغو ٍتاوصألا نم ٍءيش ّلُك عمسي يذلا

 . ةساح توذب اوي ولو < يش 00 يذلا ١

 هعجرمف ,همكحل ا الو .هئاضقل ٌدَرَم ال يذلا مكاحلا ١

 ِء رار

 1 َء , ع

 اهقك اق دو

 فان لا عطاوب ميلعلا

 . ةبوقع لاجعتسا ىلع ةليوحم الو 0 هزمتسي ا يذلا
 " 1 ا

 طيحت الو ع. لفع هروصتي هلف .ةمظعلا بئارم ىصقا غلابلا ١

 .ةرفغملا عساو نارفغلا ريثك

 . ليلقلا لمعلا ىلع ليزجلا يطعي يذلا

 هنع طحنم وهو الإ ٍءيش نم امف «ةياهن الب ةبترلا ولع يا

 ع ع

 .قالطإلا ىلع ينغو يلزا هنال ؛ٍءيش لك يف '

 ءايشألا ظفحتي ىذلا 1

 ع ّع وا 2 م ع 0

 . حاورالاو حابشالل اهلصومو «ةيناحورو ةيندب تاوقالا قلاخ
 :ةمانقلا موي نلكلا ةيسياحل قذللا انا قع ياكل

 َنيبو هنيب قرفلا : يزارلا مامإلا لاق ءلالجلا تافصب ٌفصتملا

 : ليلجلاو .«تاذلا يف لماكلا :ريبكلا نأ . ميظعلاو ب.<لا

 امهيف لماكلا :ٌميظعلاو .تافصلا يف لماكلا

 . ةرذ هلع يخي ذلف' ءاهظحتالكو' ءايشألا "قاري :قذلا ؛

 نضع



 ليكولا

 يول
 نيتملا
 لولا

 ع

 ديمحلا

 غىدبملا

 ديعملا

 .هاعد اذإ عادلا بيجي يذلا :

 .امْلِع ءيش لكب طيحملا :

 .هئاقتإو «لعفلا ُناسحإو . ملعلا لامك : يهو ؛ةمكجلا وذ :
 :ةتليق لكلا ريخلا بحت يذلا أ هذولا قف ةعلاق#
 .ٍفرشلاو دجملا يف غلابلا ٌدجاملا :

 تادايج يل قيرشللا متكيلا ةكفانمر قدا كسلا تع ام4

 ٍ 8 7 ع

 ر ع 1 ع ع

 . ىحلل رهظملا وأ لوحتي , يذلا تساثلا يأ :
4 

 . هيلإ نوجاتحي ام ريخخستو .هدابع روماب مئاقلا ١

 .لامكلل ةغلابلا ةماتلا ةردقلا وذ .

 . هماكحتساو ٍءيشلا ةدش يهو «ةناتملا نم ةدشلا يف غلابلا :
 1 ا 07 2 7

 . هقلخ رما يلوتملا ءرصانلا بحملا

 0 ع 0

 . لامك لكب فوصوملا هنال ؛ِءانث لكل قحتسملا دومحملا
 2 1 ظ 2

 . ع يش لك هملعب ىصحا يذلا

 ع ِء
 , مدعلا نم ًءايشالا رهظا ىذلا :

 . مدعلا دعب اهديعي يذلاو :

 ,لك يف ّتوملا قلخو . يح لك يف ةايحلا ٌقلخ يذلا : تيمملا يبحملا

 ىحلا
54 

3 

 , هتامأ نم

 ناد نيك رس وع ودب ةيئاذتلا اكل نك

 .ًاريبدتو ًاتاذ هريغل ٌميقملاو ,هسفنب مئاقلا :
 . ءيش هزوعي الف ا ام لك دجي يذلا :

 قم مليا كلر دعيشلاكهفرتقلاو عملا نن“
 .ةلاعفا وب :ةةتافصو» ناد وله دعاو روق نلاتسرا ييقنيا ال يذلا“
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 .دئاذشلا يف هيلإ عّرفيو ُدَمصُي يذلا ءديسلا - 20. ملا
 000 0" ١

 . غلبا ردتقملا نأ الإ ,ةغلاملا ةردقلا ود ٠ ,ا؟ةمأأ , ىحاقأا

 .ميدقتك :دوجولا يف ضعب ىلع ءايشالا ضعب مدقي يذلا : ,ؤ.1 ,م 'ةءأا

 ءايبنألا ميدقتك :ةبرقلاو فرشلا يف وأ ءاهتاّبسم ىلع بابسألا
 . مهادع نم ىلع نيحلاصلاو

 : ادي ايلا ون نيت لك نا ناسا دنلا < لا

 .ةياهن الب رخآ وهو «ءيش لك ِءانف دعب هذحو يقابلا : رمخألا
 . ءيش هقوف سيلف ؛ةرهابلا :هتأيآب هذوجو يلجلا ىحاطلا

 . هيلإ قئالخلا رظن نع هّتاذ هنكب يفخلا وهف .يش هنود سيلف : 2 نبطابلا
 .هكلمو ٍءيش لك ىاوت فدل“ يلاواا

 . ءالعلا يف غلابلا .صئاقنلا نع ممفترملا ,يلا--.لا

 .هناسحإ يف ميظعلا ٌنسحملا 3

 . مهنم'اَهلبقو «ةبوتلل نيبنذملا قفو يذلا تابعا

 .نيدراشلا ٍةاصعلاو ةملظلل ٌبقاعملا “* 20م1

 ١ يروشللا نشب دلل ا يق يدنا هنا نيج ينل وجعي قالا > ١ دونالا
 رجلا ىدعلا رب و ويلا حتكلا

 . ميحرلا نمحرلا نم لبأ وهف .ةمحرلاو ةفارلا ديدش : ٠ ةوغرأا
 تدعم الو ةناضقل رمال وئانقيا انك ادنف ا قري :ندلا ق1 1

 يكس

 الو ةمارك الو ءهّدحو هل الإ لامك الو فرش ال يذلا :ماركإلاو السلا هذ
 . ىلاعتو هناحبس هنم يهو الإ ةمّركَم

 .ٌنيملاظلا ةكوش ٌرِسكيو ءنيمولظملا ٌفصني يذلا لداعلا - ام 51
 مويل سانلا عماجو .ةفلتخم قئاقح تاتش ب تلردلا ماسلا

 ع سيب هس ها م ب و لم
 .* هيفبيرال مويل سانلا عما َكَنِإاَسَر »8 : صاصقلا
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 هلا عملا هادا لك يغار ةناقس ودنا ناتسللا»» فلا

 امامك
 .هداّبع ْنِم ًءاش ْنم هلضفب ينغي يذلا ْ ينغملا

 .ٍناصقنلاو كالهلا ٌبابسأ عفدي يذلا : عناملا

 00 :هتدارإب وهو الإ ءريخ الو رش الو «ّمفن الو رض الف : عقانلا راضلا

 هلل ريخلاو .دبعلل ٌرْشلا 0 ا بدألا نكلو 5-000

 4 فروع ندد نياك رول نا 2 ا او دك م مي مص سلا اس يس ريس حج

 .هريغل رهظملا ءهسفنب رهاظلا : رونلا

 :ىدح. عت ةنلخ يوت لك ئطعأ يذلا : 2 يداهلا

 7 ا ا
 . ٍءيش لك ِءانف دعب هذحو دوجوملا : 2 يقابلا
 هايف نكي 110101 دج نتف فا ةريجرملا ماقتكثت قابلا » عيواولا

 .كالملا
 مىداعل لشوملا + :ديشرلا

 .ُهاَصَع ْنَم صاّصِقلاب لجاعُي ال يذلا : روبصلا

 ا ىلا هللا از "يقلق ا يمال نيم هايف ١ اهدنا قمل
 .0ءنلعلل ةضاتخ تافلدم اهلو- +هداتع نم مهاضترا

 :ءاعدلا لضف

 : لاق لو يبنلا نع هلع ىلاعت هللا يضر و نأ نع

 .؟9«ءاعدلا نم ئلاعت هللا ىلع مركأ ةيش سيل»

 )١( :لوصألل عماجلا جاتلا عجار )6/91١(.

  (0دمحأو .مكاحلاو . يذمرتلا هأور

"14 



 : لاق لي يبنلا نع (.ةهنع ىلاعت هللا يصر سنا نعو

 ١ ةدابعلا 35 ٌاعدلا»
 3 5 : ]ع

 : لاق هنا لَك يبنلا نع .هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبا نعو
 1 ِ 001 0 2 7 0 2 6 من

 ءاعدلا نم رثكيلف .بركلاو دئادشلا دنع هل هللا بيجتسي نا هريس لنم))

 1 1 ١
 ١ 1 ع ايضرلا ىف

 ليدل اديك ىلع هللا يضر رمع نبأ نعو 1

 للاخ انوا نعل ارب انا سقت ساشا نإ مكنم هل حف نمد
 , م ,

 ؟«(ةيفاعلا لأسي نا نم هيلإ بخا ىطعي ايش

 :لاق ٍةِقي يبنلا نع  ًاضيأ  هنعو
 هللا دابع مكيلعف لد مل اممو .ءلزن امم عفني ًءاعدلا نإ»

 .( 7 «ءاعدلاب

 الإ هبل لفغو ءهبلق باغ امبر هلل دباع لك نأل .ةدابعلا خم ءاعدلا ناك امنإو )١(

 . هنطابو ىرهاظو هلوقب هللأ م عم رضاح هنإف ع يعادلا

 .اهفرشأو ٍناسنإلا لاوحأ د دعسأ هذهو ءهحراوج لكي َهّللا َدَبَع ؟ لاجملا هذه ىف وهن

 . يذمرتلا هأور تينعتلاز . < يش لك نم صلاخلا ىلع خملا قلطيو

 .ةدشلا يف كفرعي ءءاخرلا يف هللا ىلإ فرعت :دمحأ مامإلا ثيدحك اذهو )١(

 0 ءرقفو ىنغو هوقو ةحصو رس نمسك ن حوارتي ٌةايحلا هذه يف ناسنإلاف

 ٌقح اهركشب ماقو و لاوحألا يف هللا نع ٌلُفْعَ مل !ذإف ل بابشو 3 كذو

 . يذمرتلا هأور ثيدحلاو .ةدشلا عوفوو .ةمعنلا لوحت كنع هكرتي ال هللا نإف : مايقلا

 تعمجف , هللا ةعاط ىلع هنيعت اهنأل ءمسجلل ةيفاعلاو ( ةنع وقعلاو رك مثول نم 3

 . يذمرتلا هاور ثيدحلاو ؛ةرخآلاو ايندلا ريخخ :ةيفاعلا

 . يذمرتلا هاور 6

 نرخ



 : بّركلاو مهلا ءاود

 : بركلا دنع لوقيناك ِةِْلَك هللا لوسرنا ,امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع 9م 0 طا هل 7 5 ا 0 5

 ال ء ميظعلا شرعلا بر هللا الإ هلإ ال ُميلحلا ٌميظعلا ُهللا الإ هلإ الد
/ 2 3 9 . 

 ."”«ميركلا شرعلا برو .ءنيضرالا ٌبرو عبّسلا ٍتاومّسلا بر هللا الإ هّلإ
 : ع

 : لاف هِي يبنلا نا .هنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا ركب يبا نعو
 7 ع ء 0:0

 ةفرط يسهن لإ ينلكت الف وجرا كتمحر مهللا :بوركملا تاوعد)»

 1 ١ 2 ا 1 1

 .(97(تنا الإ هلإ ال ,.هلك ىناش ىل حلصاو 2 نيع

 : نيدلاو مهلا ءاود

 3 1 ع

 7 ك4 "< رف م ِع 5 2

 2 مرا #4
 :«ةللصلا تقو ريغ ف كجشلا ىف كلارا .نلاام: 1 ةماما ابا ايي :لاقف

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف !هللا لوسر اي ,نويدو ينتمزل مومه :لاقف
 0 5 وك 1 6 و 8 0 2 هاو ا # أ

 كنع ئئضقو .كَمه لجو زع ُهَللا بهذا هتلق تنا اذإ ءامالك كملعا الفا»
 ماا 7 ١

 :لاق !هللا لوسر اي ئلب تلق :لاق «؟كنيد
 006 سا ر# 5 5 27 م سو 5

 ءِنَّزَحلاو مهلا نم كب ذوعا ينإ مهللا :تّيسما اذإو تحَّبصا اذإ لق»
 ع ©« هو 0 سا ر# ع - 0007 م

 نم كب دوعاو . لخبلاو نبجلا نم كب دوعاو . لسكلاو زجعلا نم كب دوعاو

 .«لاجرلا رْهَقو نْيّدلا ِةَبْلَ
 0 ' هاا 25 ِ 0 2 5

 . "7 ينيد ينع ىضقو «ىمه هللا بهذاف ,كلذ تلعفف :لاق

 .ملسمو .يراخبلا هاور )١(

 .دواد وبأ هأور (؟9

 .دواد وبأ هاور (5)
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 ١ : رقفلا ٌءاود

 َ 5207 لونسر اي * لاق داجر 38 .امهنع ىلاعت هللا يصر رمع نبأ نع

 . . تلوتو ى يد ترند ايندلا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاق

 0 2 ؟نوقزاوب 539 , قئالخلا حيبستو ,ةكئالملا خالص نم تنأ ريان

 ةئأم هللا ردكم . ميظعلا هللا نايف .ةهدمحعبو هللا ناعم : رجفلا عولط

 9 0ك يي

 . «ةرغاص ايندلا كتان «ةرف

 ! هللا لوسر اي :لاقف ؛داع مث ٌتكمف لجرلا ئَلوف ؛ةريقحو ةليلذ : يا
 ومواد # ىلا * ع 7 0 3

 .""!اهعضا نيا يردا امف ءايندلا يلع تلبقا قل

 : سرضلا 8م عاود

 لَك يبنلا ىلإ اكش فنع ىلاعت هللا ي نة ا

 نيكملا كير ةزغالب ةةكشنو دج اك وس ان قا مهللا»

 5” حربي نأ لبق هللا هافشف ءتارم عبس «كدنع ِكرابملا

 : نايمصلا مأ ءاود

 : لكي هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر يلع نع

 هرضن مل .ىرسيلا يف ماقاو  ىنميلا هندأ ين نداف دولوم هل دلو ن١ , ْ ف ءاقأ و 7 5 ,

 .27(نايبصلا 1

 .بيلطخلا هآور )١(

 . يتقهييلا هآور (؟١

 .اهنم مهيلع ىشخي امبرف ءمهل ضرعت يتلا حيرلا : يه :نايبصلا مأو (6)

 نح

|! 



 : املأ دجو نمل ءاعدلا

 لا نكد هك وع ىلاعت هللا يضر صاعلا ع نب نامثع نع

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاَقف .هذسج يف هدجي اعجو لَم يبنلا

# 1 5 

 او دا ام 0 نم لل هللأ ةرعب وع : تارم

 : قرألا ءاعد

 قرأ هلك يبنلا ىلإ ُثوكش :لاق هنع ىلاعت هللا يضر ٍتباث نب ١ ليز نع

 رد
 :لاقف ىنباصا

 ال .مويق يح تينا ءنوُبْعلا ٍتادهو وعفا تراغ مهللا ا

 .( ينيع 37 يليل ءىدغأ ! مويق اي يح 5 ( مول الو نس ةارحخأت

 ربا #ا # م 72 2 ل را

 . !ٌدجا تنك ام ىنع ُهَللا َبَمْداَف اهتلقف

 اي :لاقف خلك ىبنلا ىلإ .هنع هللا يضر ٍديلولا نب دلاخ اكشو

 . !قَرألا نم َليللا مانأ ام !هللا لوسر

2 9 5 

 ع 1 ٠ س6 7 0 ع ١ 7 ع 5 ها مع

 راج ولا رك .تلضا امو نيطايشلا برو تلقا امو نيضرالا ارو .تلظا

 نجلا نم ةعباتلا يه :نايبصلا مأ )115/١( :ناذألا باب «مالعلا حتف» يف لاقو -

 عةنس «دولوملاو نذأ يف ةماقإلاو ناذألاف لك ىلعو . ةنيرقلاب سانلا دنع ةامسملا يهو

 د ىلا ةرآز اور هييدخلا وب لاستا ءلزإ 55 عم قر اه ءاسر الو: دركي
 .ملسم هاور )١(

 ففي



 تاب لا جي 6-0 جي 6 يل 6 نا وج ع هاقارام يال .: 0 000 10
 كراج زع .ىيلع يغبي وا دحا يلع طرفي نا ءاعيمج مهلك كقاخن رش نم
 1 ياعم ١ 1 كراج لإ 1

 , 76تنا الإ َهلإ الو ءكريغ َهلإ الو .كؤانث لجو

 : ماعطلا دعب ءاعدلا
 7 ع ' ع 1

 ٠ لاق يلي هللأ لوسر نأ ( ةيع ىلاعت هللا يصر سنا 3 داعم نع

 7 صا 7 مه م

 ماسطلا اذه قمنا يذلا هلل ٌدمحلا : لاق مث ءاماعط لفك نم»

 , "9وهبنذ نم َمدقَت ام هل رفع .ةوق الو ينم لوح ريغ نم هينقزرو

 :ديدجلا بوثلا سبل دعب ءاعدلا
 ع ٍ ع ا
 نأ ,هنع ىلاعت هللا ىصر سنأ نب ذاعم نع : نحللا نبأ باتك يفو

 ْنِم هينقزرو ءاذه يناسك يذلا هلل ٌُدمحلا :لاقف ًاديدج ابن سبل نَم»
 ا 3 22 3 4 1

 , "«رخات امو هينذ نم مدقت ام هل رشفغ قوق الو ينم لوح ريع

 : لالهلا ةيؤر دنع ءاعدلا

 اسس 3 6 ' 5 5 2 3
 ادإ ناك هلك هللا لوسر نا ءهنع ىلاعت هللا يضر هللا ديبع نب ةحلط نع ْ

 اق َلالهلا يار

 , 5 ؟
 يبر «مالسإلاو ةمالسلاو ءٍناميإلاو نميلاب انيلع هلها مهللا»

 , وهلا كرو

 ١١ ىذمرتلا هاهر .

 . يذمرتلاو .هجام نباو ءدواد وبأ هاور (9)

 . مكاحملاو : دواد وبأ هاور (")

 , يذمرتلا ءهاور (؟)
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 1 9 . . شالت كي ع 5 : 5 .- 5 ٠
 لالهلا ىار اذإ ناك دع هللأ يبن نأ هنع ىلاعت هللا يصر ةداتق نعو

 : لاق

 يذلاب تكفا .دشرو ريخ لاله .دشرو ريخ لاله ءدْشَرَو ريخ لالهر

 نك رهشب نانو: انك رهشت تعذ يذلا هلل هفحلا ناره ثالثا كتل

 : مالسلا هيلع مدآ انديس ءاعد
 يتجاح ُملعَتو ءيتَرِذْعَم ُلَبْقاَف يتينالعو يرس ُملعت كنإ ّمهللا» م دعا نهوفا 8 وق اج 2 لا ا

 6 00 0 1 هلا 7 هك 28

 . يلد يل رِفغاف يسفن يف ام ملعتو .يِلْؤُس ينطعأ
 6 6 ا م قفل دا مف ما وج م م6 © 00000

 ال هنا ملعا ىتح اقداص انيقيو .يبلق رشابي اناميإ كلاسا ينإ مهللا»

 .لالجلا اذ اي .«يل تمسق امب ينضرو .يلع تبتك ام الإ ينبيصي

 5 ”« ماركإلاو ١

 ل

 : ىلتبم ةيؤر دنع ءاعدلا

 : لاق كي يبنلا نع ءهنع ئلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع

 ينلضفو .هب َكالَتبا امم ينافاع يذلا هلل ٌدمحلا :لاقف ئلتبُم ىأر ْنَم»

 .© البلا كلذ هبِصُي مل ءاليضفت َنَلَخ ْنَمم ريثك ىلع

 : نفدملا لوخد ٌدنع ءاعدلا
 ناك املك - ِةِلك هللا لوسر ناك :تلاق اهنع ئلاعت هللا يضر ةشئاع نع

 :لوقيف عيقبلا ىلإ ليللا رخآ نم جرخي - لي هللا لوسر نم اهتليل

 .اهلع هللا يضر ةشئاع نع ىيناربطلا هآور (5

 . يذمرتلا هاور هه

 ما



 1: 3 ع َ 1 جا ا

 ا !(دقرغلا عيقب ةب لهال 11 مهلا 0 / هللا ًءاَش نإ

 : مونلا دنغ ءاعدلا

 0 اذإ هلم يبنلا ناك : او ياام يا موا ءادبلا +

 : لاق مل 0-2 هاش ىلع مان هشارف لإ

3 

 يىرمأ تضوفو .كيلإ يهجو تهجوو .كيلإ يسفن ا مهللا»

 .كيلإ الإ كنم أجلم وقابل هنو فو .كيلإ يرهظ تافلاو .كيلإ
 ع ٠ 9 3 "ع

 1( تلسرا ىلا ةقليسو نينل را ىذلا هقاراتكي عشنا

 : نيعلا دومج دنع ءاعدلا

 نم عومذلا فورذب تلقل ملا لايفشت ا نيتلاطه * ويش ينقزرا مهللا»
 1 # ِ؟ 2 . 1 د :

 ."7نارمج سارضاللاو لامد عومدلا نوكت نأ لبق 5 تا

 : سلحمل . | ةرامكل ءاعدلا

 ) ذل 4 5 َء

 : لاق 55 ىبنلا نع .هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع

 | 7 ع 5 9 را 1 1 م

 يلحق هدرا نا لق كان هللا قرت يتيما نا اع عب
 يم كا ء ء ش ه4 و ' 1 ١

 ثوئاو كرفغتسا اعلا الإ هلإ ال نا دهشا ,كدمحبو مهللا كاناحسم * كلذ

 .(9«كلذ هسلجم ىف ناك ام هل َرفُغ الإ ؛ كيلإ

 .«ةيفاعلا مكلو انل هللا كايا © ةباوز يفو .ماسم هاور (1)

 . يراخبلا ماور (9)

 .امهنع هللا يضر رمع نبا نع ءركاسع نباو ؛ ميعت نأ 4 ينارب اريطلا ماور (*)

 . نئسلا باحصأ هاور (4)

 ليم



 :٠ ءالخخلا دنع ءاعدلا

1 | 
 لخد اذإ لت ىبنلا ناك :لاق هنع ئلاعت هللا يضر كلام نب سنا نع

 :٠ لاق َءالخلا

 م م0 3
 . '2(ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعا ينإ مهللا»

 : رافغتسالا ليس

 1 ّ؟

 : لاق هلك ىبنلا نع .هنع ىلاعت هللا يضر ٍسوأ نب دادش نع
 3 2ك ا سا

 ينتقلخ .تنا 7 هلإ ال يب تنا مهللا : لوقت نأ «"رافغتسالا 00

 ام 2 نم كب ٌدوعا 5 ام ”كبعوو ؛ادهع ىلع انأو كدنع انأو

 رفغي ال هنإف .يل رفغاف !”يبنذب ا ا كتمعنب كل (04أ م
 : - .٠
 .«تنا الإ بونذلا

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 لها نم وهف يسمي نا لبق هموي نم تامف اهب (انقوم اهلاق نم» 0 10 ل * 0 يداه م

 . يراخبلا هاور ثيدحلاو .ءابلاو ءاخلا مضب وهو ,مهئانإو نيطايشلا ناركذ (1)
 .1 ات هدلقاو اناوك هرككاو ارح هيظعأو:ةلئقفا 609
 و كاقلأ يتلا ؛لامعألا ىلع ةماقتسالاو ناميإلا نم هيلع كتدعوو كتدهاع ام (*)

 . ينع ضار

 . معن نم يلع تغبسأ امب فرتعأ (؛4)
 الإ ينع هفرص عيطتسأ الف .كبناج يف ريصقتو بنذ نم يمغرب هلمحأ امب فرتعأ (ه)

 تلت ةتوعمت

 . ىلاعت هللا هجو اهب ايغتبم ًاصلخم اهلاق (3)

7 / 



 ١ 1 ا ا : 0 ىإ *

 نم وهف حبصي نا لبق تامف ءاهب نقوم وهو ليللا نم اهلاق نمو ؛«"'ةنجلا
َ 

 .؟9مةنجلا لها

 ٠ ءادعألا بفوخ دنع ءاعدلا

 تاليا د 5 5 95 5 5 ع 5 ع

 : لاق اموق فاح اذإ

 ."70مهرورش نم كب ذوعنو (مهروح يف كلعجحت انإ مهللا»

 : مونلا ىف عزم «ةذئافو

 كبد : 7 ]ّ؟ " ١

 نأ 2 مهنع ىلاعت هللا ىضر مدح نع ةيبأ نع ( ابيعض سس ورمع نع

 : لاق هل هللا لوسر

 ما - 2 4 ع 1. ا 5 و ؟ 0 :

 نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعا :لقيلف , مونلا يف مكدحا عزف ادإ»
7 

 نل اهنإف ء,نورضحي ناو «نيطايشلا تازمه نمو .هدابع رشو .هباقعو هبضغ

 . «(هرضت

 اهبتك مهنم غلبي مل ْنَمو .هدلو نم غلب ْنَم اهملعي ورمع نبا ناكو :لاق
0 35 | 

 .«7هقنع يف اهقلعو كص يف

 .باذع قبس وأ ران لوخد ريغ نم ءادتبا اهل نيلخادلا )١(

 . يراخبلا هاور (؟)

 .هجام نباو «يئاسنلاو «دواد وبأو .دعهحأ مامإلا هاور ('9)

 .نتسلا باحصأ هاور (4)

 نضل



 : ةراختسالا ءاعد

 ةراختسالا انملعي ِلكي هللا لوسر ناك :لاق هنع ئلاعت هللا يضر رباج نع
1 2 3 5 

 :لوقيو .نارملا نم ةروسلا انملعي امك اهلك رومأآلا ف

 7 : 1 م * م 5

 : لقيل مث ءةضيرفلا ريغ نم نيتعكر ٌمكريلف ءرمآلاب مكّدحا مه اذإ»
 م امم# * 9 "ه 0 ع 2 مو ّ؟

 2 - ما ع 8 ع الز
 . بويغلا مالع تنأو ملعا الو ملعتو ,ردقا الو ردقت كنإف 2 ميظعلا

 7 سا * 1 ت* ىو 5 0 ع

 ةبقاعو يشاعمو ينيد يف يل ٌريخ ّرمالا اذه نأ ُملعت تنك نإ مهللا
 ١ 1 0 ها 7 ع
 . هيف ىل كراب مث و هرسي و . ىل هرذقاف . يرما

 3 نع ل ل 5

 . يرمأ ةيفاعو يشاعمو ينيد يف يل رش رمالا اذه نا ملعت تنك نإو

 . (هب نط مل ناك :ثيحب شللا َىل رذقاو (حةنع ىنفرصاو ع ىنع هفرصأف

 : ءاعدلا راركت بابحتسا

 , 0(ثالث رفغتسيو اناث عني

 :ءاعدلا ىف بلقلا روضح ىلع ثحلا

 هيلع لئآلدلاو ؛هنايب قبس امك بلقلا روضح وه ءاعدلا دوصقم نأ ملعا
 5 : 1 ع 7 5 يا" ل م ؟

 ثيدح ركذب كربتن نكل ءركذي نا نم حضوا هب ملعلاو ءرصحت نا نم رثكا

 , هةف
- 

 كالا 5 - 00 57 : ١

 ١١( هنئس يف دواد وبأ هجرخأ ,
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 4 0 07 ١ 3 #6 معو 5 رار ىمدع 00
 نم ًءاعد بيجتسي ال ىلاعت هللا نا اوملعاو ةباجإلاب نولقوم متناو هللا وعدا)

 ."7«وال لفاغ بلك

 :بيغلا رهظب ءاعدلا لضف

 زغير توُلوُفَي ٌمِهِرَعِب نم وُماَج ترداو» لاعئتشا لاق

 رفغتساو » : ىلاعت لاقو .# نكميإلأب اوفيس 8-5 0 0 وحلو ا

1 

 :ميهاربإ نع ًارابخإ ئىلاعت لاقو .4 ٌنتِمْوُمْلاَو َنيِيِْؤْمْلِلَو كلْئَدِ
 رع سس م در الاب وع ا عوق قعر
 .« ٌباَسِحلا موفي موي نييِمؤمللو ىدلاولَو وليف انضر

 وسم مه 5 - ّ : ّ 1 ١

 د هللا لوسر حس هنأ ةنع ىلاعت هللا ىصر ءادردلا ىبأ نع انيور

 9000 ا و يل م .َ 8 . ِ ريم هاري ا 72 8 5
 كلو كلملا لاق الإ .«بيغلا رهظب ةيحخاال وعدي مالسم كبع نم امو» : لوقي

 : 3 لثمب

 ِبْيَغلا ٍرْهَظِب هيخأل راك 0 د 0_0 00 ةياور يفو

 ٌلُكَوُملا كّلَملا لاق «ريخب هيخال اعد املك ا ُكَلَم 5 دنع ل

 20016 لثمب كلو نيمأآ , كن

 0 0 ٠ 1 : 5 هلع 3 ٠

 : لاق دلل هللأ لوسر نا امهنع ىلاعت هللا ىصر رمع 0 نع انيورو

 .©2«بئاغل بئاغ ةوْعَد ٌةَباجإ ءاعّدلا م 'أ» 3 6 2 و را ل هم

 ا فا ل ذآ

  )1١هدائسإ يفو يي اهرثلا هجرت تأ 0

 لحد م جحا 2 مد 55 4 نأ (؟) 5

 )*( هحيححص يف ماسم هجرعخأ .

 . فيعض هلي و يذمرتلاو دواد وبأ هج رجنأ (5(

 ما



 : هيلإ نسا نمل ءاعدلا

 ّنَم» : لو هللا لوسر لاق :لاق امهنع ئلاعت هللا يضر ديز نب ةماسأ نع
 .©0نءانثلا يف َعَلْبا ْدَقَف َأرْيَخ ُهّللا َكاَرَج : ِهِلِعافِل َلاقَف ٌفوُرْعَم هيَلإ َمِيُص

 افوُرْعَم مكيَلِإ َمْنَص ْنَمَو» : هلك هّلوق ناسللا ظفح باتك يف انمّدق دقو

 .«ةومئافاك ذك ْمُكْنَأ اوَرَت ىتح ُهَل اوُعْداف ُهَتوُيِفاكُت ام اوُدِجَت ْمَل ْنِإف .هوئفاكف

 :امهب حسملا مث ءاعدلاب نيديلا عفر

 ناكر :لاق هنع ىلاعت هللا يضر باطخلا نبرمع نعانيور -

 .(هّهجو امهب مسمي ئتح امهطحي مل ؛ءاعدلا يف هيدي عفر اذإ لك هللا لوسر

 .هوحن ِهِلَو يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع انيورو

 : ءافشلا تايآ «ةدئاف»

 ةنآو انا د ىلاعتا للا هيما. ىريقتلا ميساقلا نبأ مامألا خيقلا نع لق
 ٌتيَأرف ! يلع ٌرمألا دتشاو ىهنم ٌتسيأ ىتح :لاق ذلك 5 ضرم

 : يل لاقف «يدلوب ام هل توكشف ءيمانم يف لكي ّيبنلا

 ةتس يف يه اذإف اهيف ٌثركفف ,ٌتهبتناف ؟ءافشلا تايآ نم َتنأ نيأ»
 : ئلاعت هلوق يهو «ىلاعت ِهّللا باتك نم َمضاوم

 4 تونر ف رودُص فنا تا

 .« روُدٌصلَِفاَمْلءآَفْسَو» - ؟
 رم

 . حيحص دئسب يذمرتلا هج رحخأ 01(

 نضض



 يل قد و سس وهم رح م ير +

 .# ا ءاَفْس وهام ناءرقلا 5 ارد 9 1:5

 عل

 .# نيفْشوَهَه ٌترْضِرَم اذِإَو 2

 4 امفو يدش رت دال وملف + - .

 مملا بيبحلا ءاعد "رم
3 

 : يلب أمب وعدي هيلع همالسو هللا تاولص لمحموم ادي اندش رهو انلوسر ناك

 رااس نارا 00

 .عمسي اال ٍءاعدو ,عفري ال ٍلمعو مفي ال ,ملِع نم كب ٌدوعأ 5 : مهللا

 .نيكاسملا ٍةرمُر يف ينرّشحاو نيكس ينفوتو ءائيكشم ينيخأ : مهل
 :اووهستما" اوفس اذإو: هاو ديلا هل اذإ َنيْذلا نم ينلعجا : ّمُهّللا

 . 20 'لعألا قيفرلاب ينقجلاو .ينمحراو يل ٌرفغا : مُهْللا

 . يقزر يف يل ُكرابو ءيراد يف يل عّسوو .يبنذ يل ٌرفغا : ّمُهّللا
 . يتيِطْعَأ ام َحلاص ينم حزنت الو ءنيع َةفْرَط يسْفَن ىلإ ينلكت ال : ّمُهّلل

 يفو .اريغص ينبع يف ينلعجاو ءاروبص ينلعجاو ءاروكش يناعجا مهللا
 2 2 ع

 نم انجنو ٠ .مالسلا لبس اندهاو ءاييولف نيب 0 غلا ١ مهلا

 . يِرْمَع عاطقناو ,ينس ك دنع يلع كقّزِر 7 لعجا : مهللا

 تبتك ام الإ ينبيِصُي ال هنأ ملغ ىتَح - «يبأق ٌرِشابي اناميإ كلاسأ ي نإ : ّمُهّللا
 . يل َتْمسَق امب ٍةشيِعَملا نم ينضَرَو 58 ٠

 يي

 سضرح



 كلو طخ ار لحويما 2 كلَرْكذ ُكأو كَرْكُش مِظْعَأ ينلعجا : مهلا مار

 . ىنِغلاو تاّفعلاو ءئقتلاو ءىَدُهلا َكلَأسَأ ينإ :

 دو لق وصناع رب داو اقر زل دن
 .كلوسر ةعاطو كتعاط ينقزراو ًكركذل يبلق ٌعماسُم حتفا :

 . ميرك ومع كنإف ءىنع ٌفعا :

 ا كارلا يضف لك رسل اذإلا ريع لك رسل ىف ورشا"

 .اهالومو ايو أ ءاهاكز زن 9 اهكزو ةاهارقت يسفن تا

 .يتالخألا ٍءوسو قافنلاو ٍقاقشلا نم كب ٌدوعأ ينإ :

 .َنيِدَنْهُم ُةاَدُه انلعجاو .ٍناميإلا ةئيزب انُيْؤ :
 س6 0 2 2 3 1 7 هس 2

 2 ”2- و 3” »* ل

 .امقس رداغي ال ًءافش فشا

 أر نإ . يناعري هملقو ينايرت هانيَع ركام ,ليلخ نم كب دوعأ ينإ 1

 00 ةعيس 37 نإو ءاهنفد ة ةئسح

 :ةيداخلاب ىلا عربا فوقتلاو نسورم ارب ملدا نوب يلعب تح
 «نينمؤملا ريمس» :ثاتك ىهتنا انه ىلإ

 ةسداسلا ةعبطلل باتكلا اذه ٌحيحصت مَن ؛قلاعت هللا دمحب
 َملسو هللا ىلصو .::همغلي قيلي ادنح هن دبخلاو

 ةركذ املك ءدمحم اًَنالَومَو انديس ىلع

 هركذ نع َلْفَعَو ءركاذ
 لفاغ

 ضرفر



 ا تيما مورا جبس يووبسس و حاتم عع وم اياك مج مجس دسم ف هوم وجمل.« ىادد دجاج ببمجم احس جاوا مرح ١و وعم عما هدم هو ميوابمج دعها

 »* 00ه #0 ها ه8 طا ها 6 هل ه0 اهلا هلا هاا هلا 0# اهلا هلا هلا لج وهل ها »ا

 000 اا ا هلك يبنلل ةبطخ لوأ

 ل ءاسنلا يف ٍةَِي يبنلا ةبطخخ «عادولا ةبطخ

 يد اا ديلا خا طسلاو هدا يطمع ركب وبأ قيدصلا ةيطخ

 . زيزعلادبع نب رمغ ةبطخ ءرمع قورافلا ةبطخ .ةشئاع ةديسلا ءاثر

 00 بلاط ىبأ ةبطخ دايز نب قراط ةبطخخ

 0 يدايإلا ةدعاس نب سق ةبطخ لَو يبنلل بلاط يبأ حدم
 0 ل ا مالسلا هيلع حو انديس ةيصو

 0 ا ب ا ل و مالسلا هيلع ىيحب اثديس ةيصو

 1 فشلا ع اج هت زج وسو و داعي يأ ب ل دو نأ عكو يرعشألا _ ىسوم يبأل رمع ةيصخو

 200 حارجلا نب ةديبع يبأ ةيصو .نيرونلا يذ نامثع ةيصو

 ةشئاع ىصوتسي ةيواعم : سابع نبا ةيصو ديال نامقل ةيصو

 0 1 و دا ال اه وللا تال وو دول توج نالوا ور للا اور“ نوح اني املا ىرصبلا نسحلا ة ةيسيص و

 ا ل رانيد نس كلام ةيصو . ضايع ن الب ليضفلا هيصو

 1 م ا د حتافلا دمحم ناطلسلا ةيصو ,مهدأ نب : ميهأ ربإ ةيصو

 ضرك



 م صاوخلا ىلع ةيصو «ةجراخ تنب ءامسأ ةيصو

 لرالارمقلا
 ل 0007

 كور 1 ا ا و يجتمع ب ل خب كرابملا نبال رعش

 يف دهزلا ,ءصرحلا مذ ءايندلا قناعم .ىغبلا رذحا .ىبدأ باتع

 و ل لاو دوي اب شل دوز ناظوح هع هلا مما قسوم طا عجل أو دهزلا

 5 تقولا مانتغا ,ةعانقلا ءرحبلاك توملا .ةلفغلاو توملا

 ءنورصع نبال رعش ,ديشرلا بطاخي لولهُبلا ءىشعألل رعش
 ا ا ميركلا ىلع مودقلا .مودي ال ليلخلا

 ةوودلا ,مالسلا يف حشلا .توملل دادعتسالا ءاهطسبو فكلا ضبق

 هي ةرخآلل

 52552006 يقابلا بحلا ؛ءاكبلاو كحضلا .لقف ءيش كبجعأ اذإ
 . ميلستلاو اضرلا .ءرملا سرف .ملعلا زع ؛لمعلا ىلإ ةردابملا

 ءاود .ةلزعلا يف زعلا ,يرهوجلل رعش .نورحخآلا بذعل ةئف الول
 0 4 ل ب ا و و باب توملا .بلقلا

 1 ءاقيلاو ءانغلا «ةرايزلا بادآ ءنيدلا لوصأ ؛ىساقلا بلقلا

 انأ ,ناخدلا برش نم ريفنتلا ,قزرلا يف ةليحلا ءاتشلاو فيصلا

 جا »سهلا سهلا هلا ها ها لا هل سا ها هلا »لهل هل # #الللا هل»»»# # #

 8# هه ساه »ا اهلا # »ا  فه### # ###خ#ش## ## ا ##
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 )5252707077071 11 ناسلو حالس لاملا
 هي دوف قد فلل زا هما وجل دوج "لل دهر ع لو أ ةموع و يب ووجب ذوب * تأ وأ وج دينا رونو يح "يلي ل يك را هيب ملاح و ءاحعس

 5 ٠

 عا عا »ا عاهل طل # سلا و سهلا ولا اهلا سله # كا د» عما اهاه هللا ىلع لكوتمو ا * لا نوراه

 نيط «رامح ةرشاعم .هعقومو بحاصضلا لا .نمحرلا ىلع لكوتلا

 ءام اع ا. اع اف ع اق دقاق ع ا. دقاق ا .اقأو تلوسيمو ةيواعم هللا ءاطع نا مكح رم

 ها »هله »لا هه وهلا ه0 هه »ا »ا هلا هلا و وهوا لا هه لا وصلا هلا ضل وعلا ول وسو 5 رعلا بدألا و

 ل ل بدألا مكدالوأ اوملع

 0 ا و عا دوصقملا كفا مهللا 5 مهدأ نباو ةفيدح

 سلفه شوه فه ول 0# »اهلا هيا#

 ريصلا ا

 . هؤاهتناو ناسنإلا ءادتبا ءروربملا جحا يف هيخأ ةآرم ناسنالا

 قيقرلا ءانقلا «كلمللا بيلا ةنقرااتو

 لا هلا هلا مسلس خول هلا 00# زها هل »0# هلا ول »سلا ولا وهلا سلا سلا سلا هل وهلا هل ولا هل هلا وهلا عاام

 8# خلا خس »سا اصلا ول وس لص هه لع

 6 ينل 0 ه جا امه ع »ما هك نه" سهلا هله هه © علا# 8 هل »عااهل سه ه- «# وهلا #اه هه هاج اكد

 هد ان 0 1و لج لن و ه4 خخ دام 393374 ون هج او عنو 3 مهنع هللا ىصر ماركلا هدالوأ

 د ل ولاول ا ا 1 وب م قنا لا ا ذا و نهنع هللا يصر تارهاطلا هحاوزأ

 000 نينمؤملا مأ ةدوس ةصق :ةجيدخ نينمؤملا مأ لضف

 0 نينمؤملا مأ ةصفح ةصق «نينمؤملا مأ ةشئاع ةصق

 2 نب لج ا“ نينمؤملا مأ ةييبح مأ ةصق 4 نينمؤملا مأ هيا مأ ةدصق

 0# هل» هلا هلا اه سلا سلا ا سا 0# سلا وها هل وهلا هل#ل »© »ل هسا »لا »لا اه نينمؤملا مأ اسلي ةصق

 اك ا نينمؤملا مأ ةنوميم ةصق , نينمؤملا مأ ةيلالهلا بليز هدف

 0 اج اذ 1 قم كوم ب و وحدا: نب كلج ذيل جب دوت لاق بت نينمؤملا مأ هب ريوجح ةيصق

 نينمؤملا مأ ةيفص ة.صو م جهل ههه ها هلا هلا شل 0# لا عصا اس وس هه ا سلا
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 تاجوزلا ددعت ةمكح

 . . , : . , . . هلي هلئامش نم لل هتامع لَ همامعأ لَ هيرارس

 اج وا ال ال ا الا نقلل ور دوي يوم 30 ا قلب هرج لوو موج قي و مل 7 . لَم يبنلا وفع رهاظم نم

 0# # # » | سلاسل سلا هلا 0# سا وه ها مهلا ها # » ه 0# ها جا 0# «#ا # هلا هل هه »ا #خ# م ها # ةناكزر ةصق

 000000 لا 03 ظ نيمانلا لاعبا

 0000000111 زا قورافلامسع

 00000 اهمالسإ رهظت هتخأ .هتخأ رضي رمع

 ىلع لخدي رمع .نآرقلا حدمي رمع «همالسإ يف عمطت هتخأ
 521 هلك يبنلا

 لهج وبأ «لوخدلاب رمعل نذأي ِةِلَي لوسرلا هللا دسأ ةزمح فقوم
 0# 0# »و وص وس الوصل ووصول اوه اوه لا »او ا #اسلا هل وها ها  جاا# #0

 1]111#117111] ]1# 11110000000 ىلاعت هللا نم هفوخ

 هه < م هم م عله عل هل ته ها عاشها وعل وا ها جا هو نا »ها © هل هه هل »ه0 ©

 هيلوُمَسَرَو هللادتسا

 «# #0 »ه0 هل »هه هه اهلا وهلا وهاس شلل #ا# # ه# هلا #ل  #ل# هلا #0 #0 © # #

 0 0 ل ال وف ىو 0 110* ىل كط
 00 اه« # ها ها هلا »ا # ه #ا»# ا # لا هلهصلا »ا#ا #الا#
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 ها ا ا هجاوزأو ةهزمح دالوأ .ةكرابملا هتايح نم و

 1 ا . هربق اولزن نيذلا ,هدافحا

 ١ تال “لا امي
 اسست بك تراي وا نيس دل قروب وجا تسي "وز ذو دو موه 18 لض وال قطساو إ ل ِهَِع ىبنلا ءاعد

7 

 ل 7 هجوزو نامثع .نارقلا حدمي ةريغملا نب ديلولا

 دج 21 يو و ا اج ا وكل او وحل نر دوج" كفا افلح ولا هان( 1 4 "رواج ركلات اي ينو هل ع خوينلا ليبقت مده

 هل لوسرلا ةداهش 0 هتوم دنع هل هحور ءانر )ةتوم كعب هلق "قرح

 1 4 ب عم و هع م لا ةيكومم عنو وكن هل ع يبنلا ةوعد ععارمألا نع لعب

 او ا دوج روزنلفا نمثل اقم قو سا ةباجملا هن وعد ؛ هتعاحبش 3 ةنتفلا نع ملاعب

 «02 جا ها ملا ها ولم هما هل 60ه هه هل »اولا 0# سللا مهلا نك »هلا هلا هلا هل »و١ ةكم 4 4 راب 0

 | مو / / 0 1
 0# م عل »هل »لاهل »#ه# »# 7 "8 ينرافلا "ام خاب اها هزل 342 دافي اف" قوبل ما جا ماج 4 نفيا ةئن ندا يمس

5 
 ىلا م ع 05 97 ب
2 ١ 

 ِتْيِبلا لأ م نايم ١

 سانلا هميسْقتو هكيصو هل ةنجلا قايتشا « ماعطلا نع هعانتما

 نضل

94 
4 

٠١١ 

 ذل

 ٠١١
 ١٠١ه

 ل

١١ / 

 م١٠١

١٠١8 

١٠ 

 *؟ ١١

١١ 

١١ * 

١ ١ 

١ ١5 

١١ 

١١١/ 

١١6 



 رم »اه »اه فس »او و وفه

 >1 د لا دق هه يقابله لكيم“ هز ايو ري نبا كو د نكن مهيبأل ةرسألا ةوعد

 ا ل كمل يريم بأ ب ال وزع اقوال جب نهر طلب لولا 2 ان ل همالسإ ثالعإ

 مب مس )و ىذا

 يرلا اع يلع ا ول ب اوم هل ا و ل وح ا لك هدابع بر عس

 0 ااا اا اا ا ا همرك 0 ةهنريع

 لس < ىلا 41

 ذا دج دل فج امل اع ما ا ا يزعل 070 رس والا

 هع هللا وعر

 8 1 ا م راسل ادق اهلج او يلم ديل وم خرا يأ وبلا ب ربقلا ىف هلاح .هنبأ عم فقوم

 ما ل نو هدذهز .ءاشلا ةاعر لوق

 هل لضفلا لهأ ةداهش .هللا هجو هملعب هتدارإ

0 

 *# 0 نم هه يهل نها هل هه 0# #ل هل هل ه0 ©

 »ا هاف همه ة0 0 م ملام م علو

 ان ديف ىف ل ف د ل 0 ل ا

 هل هه عل هج هل هن هل علو

 »# ا ها هلا هلا »هاه »ا هس هااا»

 # »عملا هلا هلا هلا ولا ها

* 
 0# »سا ا #س  #س #

 # #ا تلل س »سل سلا هل ن» هاا

 ع عسل هل سلا وللا لاا وسلا علا ها

 سل علا » ي» ل هخ ا ##اا س

 # مهلهل للا هل وهل هلا وسلا وهلا #

 »0# خله »اا هلله ولاه

 »همها جل هلا هل هلا هلا هل عا »اه

 »0# »0# مهلهل هلل هلا © #ا هااه

 سهلا »عل هل مل ها هه »لا ولاا هل هله

 «# 0م ه0 هل # ماسلا ا مه ه8

 م»# »0# مج ه0 هل 0# هه

 »ول عه هاا“ ها خا ها ها اهلا هج

 «# م #0 هل مه هلا هه

 ه0 مها عجل سلا خلا هلا لا هلا هل «0ه

 8# ول اس هله لا هاا »
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 نو” هل 0# هل 0# # هلا هه هلا مل وهل »سلا هلا هلا سلا هل علا هل هل هل هه هل هل ه#

 »ظا ج»  ه هس ال هاا ولا هلا لا وهلا هلا هه هل هلا سه صلا وص

 ع هل تسهل هلا هلا هس سلو »ها اه هه اه نه »عا هله 6 كه 8 3 هلال 0 3 . رسوم سلب“ / 5 ل أ
 م 8 0

 ةلممس احم و هق و 3 هج 0 3 4 حس م 0 علاه ا هم »ل »هل سلا »هل هل »ل ها هله لا هلا »ل #

 هؤاخلس فظعو «هتبوييغ # وهل »خل ها هلا هلا # م # هل »ا »#  هلا هلا هلا سلا ها هل »لا ها هلا»

 ل راغالا ف لالا تالوطإلا
 رق ئإ

 000 اا ا ا ا ةداهشلا ىلعم 6 مالسإلا ناكرأ ث) يللا ناكرأ

 , جحلا ىنعم .موصلا ىنعم .ةاكزلا ءاتبإ ىنعم « ةااصلا ماقإ ياعم

 3١ كا اش كاهل كو اقول د ما وقسلاو ١ وكحوو ىلاعت هللاب ناميإلا .نيدلا ناكرأ سم تاميالا

 , بتكلاب ناميإلا ةكئالملاب ناميإلا 6 ىلاعت هللا ىلع ليحتسي ام

 0 رخآلا مويلاب ناميإلا 1 ءايبنألا جماع ع لسرلاب ناميإلا

 0000 ا ناسحإإلا .ردقلاب ناميإلا .ةمايقلا موب يش امد قيدصتلا

 110 ل ا أ ليلو ل "جوخ لل كيا اول وع وج ديلا رام و وك ىلاعت هللا ةيؤر ع, نجلاب ناميإلا

 «ه أ عه هلا ما عل هااأ»سل سلا هل وهل وهل ولا هلا »هلا هل »ل »هل هلا لا هل هل #ل هلا هل هلا هلا هلا هل

 معلا م عا عا 0# هسا ا ءااها عاهل ©# ما هلا هلا هل 06# مهل سلا »© مل ها »ا جل هلم »عل علا هل علا »

 00 ااا ا ا ا ا اهكرات مكح
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 #« #0 هه »ههه هل هلا هلا »ا 8# # شل # هلا #اها ا  هلا »نه ل هلا اولا و . اهتعامج لضف

 5 اهتعامج نع فلختملل ريبك ديدهت ءاهنع فلختملا مكح

 271111 1 ] ] ] ] ] ]1 1]ز]1]1ز] 0 ا دوهعلا يف ينارعشلا لوق

 ل حئاصنلا يف دادحلا بيبحلا لوق

 ا ل ا اهمكحو فوفصلا ةيوست
 هس نق 67 1 0

 0 نأ دولا يني حدف يرانا عوير ب قو خس هوا اما روسلاضعبل بات

 نع فكواو يخو ياو ينو جاو وجب .. ىسركلا ةيآ لضف .ةحتافلا ةروس لضف

 اال هامور موا لج طا نقود عاطف ةعقاولا ةروس لضف

 000 0 د كرابت ةروس لضف « سي ةروس لضف

 يقم فحاول نفت دو دوك دوز لوح هاج لو كفل نإ رولا كوت ب وي فظل 1 نق دحأ هللا وه لق ةروس لضف

 ةةلزلرنلا -فووس لضكا «فافشالا ناطننالا» ريزكتلا نعش نانضن
 5000000 رثاكتلا ةروس لضف ؛نورفاكلا ء.صالخإلا
 آرقلا عامس مكح

 ةئثدحتسملا عدبلا

٠ 

 حراوجلا ةداهش

 هيلع فاكلا نالذزغ
 . . ةقدصلا ةدئاف

 ل او وج ل م راما ك4 أ وب ركل الا شو قم امان عايذملا نم ُل

 0# #ا #سلا »ه سلا سلا سل وه تهل سل هل اصلا جهلا وهلا هل هل هلا وهلا »لا وهلا وسلا هللا صل وهلا # هلا ©

 «# 00ه #0 ههه # #ش# هله 9# ##ه##ه اه## »

 ه0 هه ولا مل مه »هلا 0# هلا هل 0# سلا هلا هلا © »ل هلا هل هلا ولا لا سهلا © »

 * »هسا »عسل هله هل نعل هللا عل هلا هلا هله هلا هلا وهلا سلا هللا هلا »هلا لاا هل هل »ل هلا #

 ه0 »هاا هلا »نهال وهل هاه #خاا # 0 هلا هل سل نه 6# هل وهلا »ل هل هل هلا هلا اه

 مس مس هسا مه هلا جهه سس ولا ها سس سوس »عه سلا عه ه»# وه ها هلا #

 ب طك هت او اهم لمع امم 3 لهم دوم لو. اع اق اهلا ا ا ايم مم زج ا أ فلا و يام يحال ىحضلا ةروس ريسفت

 # #  علاان م هلا هل هلا وهلا هل سلال هلا هلا هل و لالا هلا ولا هلا هلا هل هلا»

 علا هلا هل سل »هل »ا # ارهلا اه هولا اهلا ول »ا ا #ا هلا سل جلا »هلا لا ها هلا
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 نق لا ا نرريلا ولا

 0000000 000089 ةمتاخلا ءوس قاعلا ىلع ىشخي
 ْ نادلاولا .هتبوقع لجعم بنذ قوقعلا .قوقعلا عم عفنت ال ضورفلا

 ملل يل ا ا قابلا وةةنعملا امنع

 ع هد مرا داخل يقر قر قل نمل جل قلل موك ور اقع ل لا 8 جونا كي تي لامعألا بحأ نم نيدلاولا ص

 <33 ايو ير عش جذومن .كيبأل كلامو تنأ .تاهمألا مادقأ تحت ةدجملا

 "عة اع هاج هد عه هل سا هل هل اهو سها عا هلا سه »ها ها عل هلا هل هل ماها هل عااعا عاهل هلاصلاا# يرش جذومن

 ا 0 ميركلا نآرقلا يف ةرقبلا ةصق جذومن
 580 و ا را قا و و جام 7 جة ب و سلا ربقلا ىف قاعلا ةبوقع

 ل ئلا قرا اولا

 ااا ا 0111100211110 ىمعأو .عرقأو ع صربأ

 "هم م هول“ "وبك به ام جلا كدا قا وب أ اق فوم اها دول م اوم دسم ويدل ملعلا قش تيعورتلا 1 مئار تراعبا

 "هم هر داي اور دهر دوك الكب ادم هن لفل نة وأ نعل نأ ةنجلا صاير ) ناميإلا ةيس رم دحعسمل |

 ا 00 ملعتملا بدأ ؛ءاسلجلا ريخ هنبال نامقل ةيصو

 152 0 كم ا ا و ا هماسقأو ربصلا 4 عفني ال يذلا ملعلا نم دوعتلا

 ااا ايا ااا ا مهلا بحاص اي

 نا 000000 0 هماسقأو بلقلا

 00 0 1ٍ00101-1با000 0 ا بلقلا تدوم

 1 ا ل بولقلا ءاود

 هو ا ل ا م م . ميكحلا بولسألا عئاور نم

 5 يي ا ل ير ناميإلاو نمؤملا

 اة واو ل و نا ا ل ا ءاخيسلاو ةدجنلا رهاظم نم

 536 يح ؟ءيش فرشأ وه ام .ءاطعلاو دوجلا فاخالاو بحلا

 دا اي ل قومنلا كنار



 ا

 ااا ع »مساهل هل هلا ا #  سعل هل هلا هل © #0 »ا هل ها # هه« #اا# ىف

 21571111 ةلعف ةبضق ةلاملا هنن

 نضر

 #ه0» مع »جل مج هل تهل »سل ههل»ل ا 0# # سلا »هله «#»

 ©« 0م ا وسلا 0# هل هل هد اطلا »خد »اا »هل »ل هلا 0# وهلا

 »ب هل »ا 0# هلا ته اوسلا هل »هل هلا هلا هلا سلا هل# ا #»

 ل ىنسحلا هللا ءامسأ

 5” ىنسحلا هللا ءامسأ حرش

 5200100110 0 ءاعدلا لضف
 50 نيّدلاو مهلا ءاود ,بركلاو مهلا ءاود

 ين ها ها همه »م هاه ع وه ههه

 ١ اه ا »ا ها ها هم «# م # هل هه»

 هلا © #00 هل 6# 60# هل هلا هلا #ل»

 ال دم يب ل ب 6 1 01110 0111 00 ا 0 026

 وب عاهل ع« ها #  #ولا# هاا هلع

 0# جا »خ علا هلا »ل سل مل جلا هلا مل ا #ه»

 »0# »جلا هل هه هلا »ا هلا علا »خه # »ا

 «* #0 #0 »ل »هلا هلم »ل هله ه0 »ا

 »ا ه0 هل »هلا »هلا هل ولا سلا وهلا »هل #

 »ا هلا »علا همس هع هل هلا سلا ©# # ع

 ماسلا هس هل # هل جلا ها هلا هه

 ©#00# نا هل هله" # هلا ها لا #

 ماا خا تسلا نا هلا هه هل ها ها سلع

 هع »ل هل هله هله هل »0# وسلا سه

 «©# عا ه0 سلا »اها هلا هسا هلا ###

 مه اه هل م"م نعل عل هل هل © هلا هس

 علا ل هلا هل هلا هل سل ها نه ها علا »هه

 نخله هلا اه # #ا هلا ها »#لاا #

 « هه هم هللا 0# »لا هل وهلا هل 6#

 ان دم مي ىف ل لل 1111 011010101000

 م عا عل اعلا خل ىلا هلا وهل عل هه »#

 »# مع ولا خلل هن سلول هلل ©

 هل جحا "م هل سل ملا هلا 0# هلا سلا

 هه مسهل ا ها وهلا هلا هلا سلا »هلا خا»

 علل هله علا لا ا هلا هلا سلا سا هلا ع

 ه0 عا هل ه0 #» ل هل اهلا 00# هل جلا وه

 2خ
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 لا نو لل هال دا دو الب رعب نايبصلا مأ ءاود ء سرضلا هع ءاود رقفلا ءاود

 1 روم ايا ةفريال وف هاك روف وال واوا ل اك ل 'قرألا ءاعد املأ لج و 0 ءاعدلا

 : 'لالهلا ةيؤر دنع ءاعدلا «ديدجلا بونثلا ءاعد ,ماعطلا كعب ءاعدلا

 هوم نفدملا لوخد دنع ءاعدلا » ىلتبم ةيؤر دنع ءاعدلا 1 مدأ ءاعد

 سلجملا ةرافكل ءاعدلا ,نيعلا دومح دنع ءاعدلا « مونلا دنغ ءاحدلا

 0 كي حل دو يبل ع م نما مشوا و وياسلا نلا رافغتسالا كيس ىالجخملا دنع ءاعدلا

 110010 -ب-7 مونلا ىف عزفلل «ةلئافخر) «عادعألا فوحخ كدلع ءاعذلا

 بلقلا روضح ىلع فثحلا ىعاعدلا راركت بابحتسا ءةراخستساالا ءاعد

 نا ل فَ ىفطصملا بيبجيلا ءاغع لف وق

 ##تسلاا سل س عه اها 8# خفوش ه#»#  س اع يس اوس »ا
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