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 رابخألاو راثآلا باتك ةطوطخم نم ةثلاثلا ةحفصلا

 ۔ _ ٧





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 باتكلا ةمدقم

 هدودح مزتلا نم ديعسلا لعجو انيد مالسالا انل راتخا يذلا هلل دمحلا

 ادهاش هللا هلسرأ يذلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هباداب بدأتو

 موجن هباحصأو هلا ىلعو ارينم اجارسو هنذإب هللا ىلإ ايعادو اريذنو ارشبمو

 . ةفرعملا سومشو ىدهلا

 . دعب امأ

 قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ هدابعب ريبخلا وهو ىلاعتو هناحبس هللاف
 مراكم يف ىلعألا لثملا ةميظعلا هتايح تناكو ةنامألا ىدأو ةلاسرلا غلبف

 يفو هتدابعو هتوعد يف ناكو {. ىدهلاو ربخلاب ةرماع لامعألا لئالجو قالخألا

 ؛ هتايح رهاظم نم رهظم لك يفو {. هباحصأ نيبو هترسأ يفو . هملسو هب رح
 اذف اجذومنأو «“ميظع قلخ ىلعل كنإو : هيف ۔ ىلاعت هللا لوقل اقادصم

 . «قالخألا مراكم ممتأل تثعب امنإ» : هيلع همالسو هنا تاولص هلوقل

 ءالقعلا نم اريثك ةيماسلا هقالخأو ةيوقلا ةقداصلا هتوعد ترطضا دقو

 ةوعد لوبقل ةدعتسم مهسوفن تناك نيذلاو . يوبنلا قلخلا مهاده نيذلا

 { قحلا يعادل ءاغصالاو . مهتادوبعم ذبن ىلإ ؛ نيمألا قداصلا لوسرلا اذه

 ارون اوراصو هلل مهنيد نيصلخم اهب نيلماع تانيبلا هلا تايآل عامتسالاو

 اوذخأو { نيملسملا ددع دادزاف & حيحصلا نيدتلا قيرط ىلإ هب ىدتهي

 هباحصأ رمأو اهكلس الإ ةوعدلا رشن لئاسو نم ةليسو ةلي كرتي ملو نو رثاكتي

. هجاهنم ىلع ريسلاو هب ءادتقالاب



 رشتنا الو نايدألا نم نيد ماق ام هنأو نايدألا ةايح هلا ىلإ ةوعدلا نا

 اييف رظنلا نعمي نمو ةوعدلاب الإ ءىدابملا نم أدبم تبث الو بهاذملا نم بهذم

 لسرلا ءابنأ نم نيمألا قداصلا هلوسر ىلع ميكحلا هباتك يف ىلاعت ۔ ها هصق

 مهماوقأ ةوعد ىلع اوقفتا دق مهنأ ىري . نيعمجأ مهيلع همالسو هنا تاولص

 ۔ ىلاعت ۔ هل عوضخلاو { هلل ةدابعلا صالخإو . ةيبوب رلاو ةيهولألا ديحوت ىلإ
 يف بيغرتلاو لامعألا ىلع ءازجلاو ثعبلا نم هيف امو رخآلا مويلاب ناميالاو

 يلحتلا ىلع ثحلاو هنايصعو هتفلاخم نم بيهرتلاو العو لج هلا ةعاط

 . ةئيسلا قالخألا نم ريذحتلاو ةنسحلا قالخألاب

 نيتفيلخلا دهع ىلع اييس الو لوألا ردصلا يف نوملسملا ناك دقلو

 ةصاخ تناك دقو نيدلا رمأب نومتهي - ايهنع هنا يضر ۔ رمعو ركب يأ

 همالسو هللا تاولص يبنلا اوبحص نيذلا ۔ مهيلع هنا ناوضر ۔ ةباحصلا

 نم رخآلا هب رعشي امب مهنم لك رعشي نيفتاكتم نيلصاوتم هنع اوقلتو { هيلع
 هدئاقع نم ائيش سمي ام لك ةمواقمو .هتسارحو مالسالا رشن ىلإ ةجاحلا

 رامضملا اذه ف قبسلا بصق ز رحأ نممو هلهأ حلاصمو هباداو هماكحأو

 ينادمهلا ةرارز نب هللادبع نب رمعو ينالوخلا سي ردا وبأو يرصبلا نسحلا

 نايفسو حيبص نب دمحم سابعلا وبأ وهو كامسلا نباو رذ ابأ ىنكي ناك

 هللا ىلإ ةوعدلا يف اوعرب ريثك مهريغو ءالؤه } يزوجلا نبا مامالاو يروثلا

 . قحلا ىلإ دابعلا داشرإو

 طظعولاف ؛ صصقو ٠ ريكذتو 6 ظعو : نفل ا اذه تحت جردنيو

 بيغرتلاو ةلامتسالاب ناك ءاوس بقاوعلاب ريكذتلاو حصنلا ةظعلاو ةظعوملاو

 نم هبلق نيلي امب ناسنالا كريكذت وه : ةديس نبا لاق . بيهرتلاو رجزلاب مأ
 . باقعو باوث

 ف رثؤيو بولقلا نيلي يذلا قحلا لوقلا ىلع قلطي : حالطصالا يفو
 اناميإ ةبذهملا سوفنلا ديزيو . ةدرمتملا سوفنلا حامج حبكيو سيفنلا

۔ ١٠



 . ةي ١ دهو

 هركش ىلع مهثحو مهيلع لجو زع هللا معن سانلا فيرعت : ركذتلاو

 . هتفلاخم نم مهريذحتو

 صاصقلاو اهل حرشلاو اهنع ةياكحلاب ةيضاملا ةصقلا عبتت : صصقلاو

 . نيضاملا رابخأ يوري نمع ةرابع بلاغلا يف وهو كلذ لعفي نم

 هجولا ىلع قحلاو ريخلاب ريكذتلاو حصنلا وه ظعولا نوكي انه نمو

 زوفلاو داعملاو شاعملا حالص هتياغو ٠ لمملا ىلع ثعبيو بلقلا هل قري يذلا

 جالعو حاو رألا بطب قلعتم هنإف ميسج هفرشو ميظع هلضفو نيرادلا ةداعسب

 . ةداعسلا لإ لصتل سوفنلا

 ةضرع امهالك ناكو حورلاو مسجلا نم ابكرم ناسنالا ناك املو

 جالع ؛ نيجالع ىلإ اقوشتمو نيبط ىلإ اجاتحم دب ال ناك للعلاو ضارمألل

 فرشأ حلصأ ام ؛ نيبطلا لضفأ نأ كش الو حورلا جالعو مسجلا

 . نيأزجلا

 اريثكو اهلامجب بهذتف ماسجألل ضرعت للعلاو ضارمألا نأ مولعمو
 اهلاحفتسا لبق عجانلا جالعلاب فعست مل اذإ كالهلا ىلإ اهتايحب يدوت ام

 . اهرطخ دادتشاو

 اهرون ءىفطي ام للعلاو ضارمألا نم اف ضرعي ماسجاألاك بولقلاو

 تاذللا ف اهكامهناو لالضلاو يفلا دراوم اهدو روب كلذو اهتايح اهدقفي دقو

 قوسفلا عاونأب ةالابملا مدعو يهاونلاو رماوألاب نواهتلاو تاوهشلاو

 ٠ ةيدمحملا قالخألاو ٠ ةينيدلا بادآلا ذبنو عدبلا تائيسو روحفلاو

 هذه نمو حئابقلاو رورشلا نم لقعلاو ع رشلا هاضري ال ام لك باكتراو

 . اهللعو بولقلا ضارمأ نوكت لاعفألا

۔ ١١۔



 ديحولا جالعلا يه داشرالاو ظعولاب هللا ىلإ ةوعدلاف ةلمجلا ىلعو

 اهضارمأ نم بولقلا ءافشل ديفملا ءاودلا وه فينحلا نيدلاو . ملاعلا حالصل

 بولقلا جالع كرت اذإ هنأ كش الو . هب الإ ءاقشلا رطاخم نم ملاعلل ةمالس الو

 ناردأ نم سوفنلا ريهطت لمهأ ىتمو . اهرمأ لحفتسا ضارمألا هذه نم

 ءاسو ءالبلا دازو دابعلا كلهو داسفلا رشتناو اهرطخ مظع لئاذرلاو صئاقنلا

 . يناسنالا عمتجملا لاح

 خيشلا ميكحلا ع رولا يقتلا ةمالعلاو ليلجلا ينامعلا ملاعلا كردأ دقلو
 قبس يتلا رومألا هذه لك ۔ هللا همحر ۔ يديعسوب لآ دشار نب هللادبع نب ملاس

 ريخ هللا هازج ۔ ماقف كلذ يف داشرالاو ظعولاو ةوعدلا رود ةيمهأ كردأو اهركذ

 ححصت ىتلا ةعفانلا ةيودألا هذه بيكرتو فيلأتب ۔ نيحلاصلا هب يزجي ام

 ناردأ نم سوفنلا رهطتو اهتلفغ نم لوقعلا هبنتو اهضارمأ نم بولقلا

 اهيغ نع عجرت ىتح دشرلا ىلإ ةلصوملا لبسلا اهمامأ رينتو لئاذرلاو صئاقنلا

 . لامكلاو لئاضفلاب ىلحتتو لادتعالا دح ىلإ دوعتو

 فلؤملا هيلع ناك امل ةحضاو ةروص ري زغ ملع نم هاوح ايف باتكلاو

 رون نم ۔ لجو زع ۔ هنلا هبهو امب عاطتسا ثيح عروو ملعو ىوقت نم
 نم لعجي نأ ملعلا ةناتمو نايبلا ةوقو ناهربلا عطاسو ةجحلا عطاقو ةمكحلا

 نم لك اهب ىلحتي يتلا للحلا لمجأو رهاوجلا سفنأب اءولمم انيمث ازنك هباتك
 ولعو اهتلزنم مظع ليلجلا ملاعلا اذه كردأ يتلاو هلا ىلإ ةوعدلا ليبس كلس

 سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك : ىلاعت هلوق يف ميركلا هلا باتك نم اهردق

 مكنم نكتلو : هنأش لج هلوقو . هركنملا نع نوهنتو فورعملا نو رمأت
 مه كئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ
 1 . هك نوحلفملا

 مولع ءايحإ) هباتك ف يلازغلا مامالا جهنم حجهغي كلذ ف فلؤملاو

هداعمو هشاعم رمأ يف ناسنالا هجاتحي ام لك ميقلا هباتك يف عمج دقف 3 (نيدلا



 ميركلا نارقلا نم تايآب كلذ ىلع اجتحم ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألاب ادهشتسم

 انل ركذ ايك نيعباتلاو ةباحصلا نع رثأ امب ءاج مث . ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو

 ىسومو ىسيع انديس لثم نيقباسلا ءايبنألا ناسل ىلع هركذ ءاج امم ريثكلا
 مكحلا يف ءارعشلا لاوقأب دهشتسي ام اريثكو ۔مالسلا مهيلع ۔ دوادو
 . لئاضفلاو

 . يتلا بتكلا مهأ نيب فنصي يذلا باتكلا اذه ةيمهأ كردن كلذب انلعلو

 نيضراعملا ىلع درلا يف ةيوقلا ةجحلاو ةيعادلل بضني ال يذلا نيعملا ربتعت

 هتردق تلج هتا قدصو . نيهقفتملاو ءاهقفلل ماكحألا يف عجرملاو نيللضملاو

 نم يننإ لاقو احلاص لمعو هللا ىلإ اعد نمم الوق نسحأ نمو : لوقي ثيح

 . ه}ي نيملسملا

 انف اوكرتي مل نيينامعلا نأ ىلع احضاو اليلد يطعي باتكلا اذه نا ايك

 هقفلا يف اوداجأ دقف . هيف اوفلأو هوقرط الإ مولعلاو فراعملا نونف نم

 بدألاو ةغللا يفو ثيدحلاو ريسفتلا يفو داشرالاو ظعولا ينو ماكحألاو

 ةجرد هب غلبيو ناسنالاب ىقري نأ هناش نم ام لكو راحبلا مولعو كلفلاو

 . لامكلا

 نأ حضتي انيديأ نب يذلا طوطخملل ىلوألا تاحفصلا نم ودبي اكو

 نم ءاهتنالا خيرات لمعلو . يرجفلا رشع يناثلا ن رقلا ءالع نم فلؤملا

 . ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجهلل ةنس فلأو نيعبسو فين ةنس ناك فيلأتلا

 ناكو . ءيش لك يف ةايحلا تبد ىتح ةكرابملا ةضهنلا ءوض غزب نأ امو

 هذه عبطب مظعملا دالبلا ناطلس ةلالجل ةيماسلا تاهيجوتلا تردص نأ

 ةضهنلا ىلع نايع دهاش نوكتلو . ةيملاعلا تابتكملا ىلا اهقيرط دجتل تافلؤملا

 ۔ةضهنلا كلت ؛ دمحلا هو & تالاجملا لك يف ةنطلسلا اهدهشت ىتلا ةقالمعلا

 . فراعمو امولعو .ةعارزو انارمع نامع ضرأ ىلع ام لكل ةلماشلا

۔ ١٣ ۔-



 ىلع تيقلأ يتلا ةمخضلا ةيلوئسملا هذه ثارتلا ةرازو تردق دقلو

 يدي نيبو الإ موي رمي الو انحبصاف هجو لمكأ ىلعو مايق ريخ اهب تماقف اهقتاع
 اذه ع وبر اهرون معي ةديدج ةرانمو ةفرعملا نونف نم ديدج نف ءىراقلا

 . يلاغلا نطولا

 ةفرعملا روذج قمع باتكلا اذه فيلات خيراتل انترظن نم كردن انلعلو

 غوزب ذنم هؤانبأ هيلع راس امو يمالسالا يبرعلا رطقلا اذه ةراضحلاو ةفاقثلاو

 . فينحلا نيدلا اذه رحف

 نم (راثآلاو رابخألا) هامس يزلا هباتك يف عمج لاقي قحلاو فلؤملاف

 هب ام حلاصلا فلسلا لاوقأو راثآو ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا ةلدألا

 هدلج رعشقيو يصاعلا بلق علخنيو اناميإ نمؤملا دادزيو بولقلا لجوت

 . حلاصلا لمعلاو ةبوتلا ىلإ ع راسيو

۔ ٤١۔



 ب اتكلا قيقحت ةطح

 تاطوطخملا راد ةخسن ىلع باتكلا اذه قيقحت مت هنوعو هللا قيفوتب

 نب دمحم لضافلا خيشلا طخب يهو ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازوب قئاثولاو

 نم مهفي ام ىلع۔ اهخسن من دقو . يدزألا يركسملا حلاص نب فيس

 ةيوبنلا ةرجهلل ةنس فلأو نيعبسو فين ةنس ۔ طوطخملا نم ةيناثلا ةحفصلا

 اننأ الإ ليمج ديج طخب تخسن دقو . مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع

 : يتأي ام اهيلع انظحال

 { ةيوبنلا ثيداحألا كلذكو اهصيصتت مدعو ةينارقلا تايآلا لخادت

 خسانلا اهلجس مث خسنلا ءانثأ تارابعلاو لمجلا نم ريثك طقس ظحول هنأ ايك

 لمجلا هذه طبر نايحألا ضعب يف ءىراقلا ىلع بعصي ناك امع شماهلاب

 . اهدعي امو اهلبق امب تارابعلاو

 نم تطقس يتلا تاملكلا ءازجأ وأ تاملكلا نم: اريثك كانه نأ ايك

 لمي دق امم ريخأتو ميدقت اهيف يتلا تارابعلا ضعبو اهيلإ ةراشالا نود خسانلا

 . نايحألا ضعب يف ىنعملاب

 عضوو اهصيصنتو ةينآرقلا تايآلا طبض لاحلا هذهو انيلع امازل ناكف

 لمجلاو تارابعلا عضوو اهحيحصتو ةيوبنلا ثيداحألا قيقحتو اهل شماومهلا

 يناعم حيضوت كلذك . ةطقاسلا تاملكلا ةداعإو حيحصلا اهناكم يف

 لك ىلإ انرشأ دقو ةغللا ثيح نم راثآلاو ثيداحألا يف تدرو ىتلا تاملكلا

. -» ٥ ١ -»



 ن ود باتكلا خسن دق ۔ اريخ هللا هازج ۔ خسانلا ناك الو باتكلا شماهب كلذ

 باب لك ةقالعل اعبت كلذو . اثيدح ايجهنم ابيترت باوبألا بيترتل ةاعارم
 . ايملع ابيترت باوبألا هذه بيترتب انمق دقف .3 هدعب امو هلبق اب هطبرو
 ةديقعلاب لصتي ام لك لوألا ءزجلا نمضتي {، نيأزج يف باتكلا عقي نأ انيأتراف

 ءاضعألا تافآو لئاضفلاب لصتي ام لك يناثلا ءزجلا نمضتيو . ةدابعلاو

 . ةمكحلاو بادآلاو تايقالخألاو

 نمثلا زنكلا اذه قحب ءافيالل انقفو دق نوكن لقملا دهجلا اذه انلعلو

 اذه مجحب ةقئاللا ةفرشملا ةروصلاب هجارخإو لفاحلا يناسنالا انثارت نم

 . مخضلا يناسنالا لمعلا

 يزجي نأو اهبراغمو ضرألا قراشم يف نيملسملا هب عفني نأ لأسن هللاو
 . رصنلا معنو ىلوملا معن هنإ ءازحلا ريخ لمملا اذه ىلع نيمئاقلا

77



 لوألا بابلا

 ملعلا ةليضف ي
 امئاق ملعلا ولوأو ةكئالملاو وه الإ هلإ ال هنأ هنا دهشإ» : ىلاعت لاق

 اوتوأ نيذلاو مكنم اونمآ نيذلا هنا عفري» : ىلاعت لاقو ك (٠»هطسقلاب

 هدابع نم هللا ىشخي امنإإ» : ىلاعت هتلا لاقو ك (")«“تاجرد ملعلا

 ةئامعبسب نينم ؤملا قوف تاجرد ءايلعلل» : سابع نبا لاقو ك (") ءايلعلا
 له لق : ىلاعت هئلا لاقو ماع ةئامسمخ ةريسم نيتجردلا نيب ام ةجرد
 كلتو : ىلاعت هتلا لاقو 5 (٤)ه«نوملعي ال نيذلاو نوملعي نيذلا يوتسي

 ولو : ىلاعت هلا لاقو &= ‘‘)هنوملاعلا الا اهلقعي امو سانلل اهبرضن لاثمألا

 . ‘”“همهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل مهنم رمألا يلوأ ىلاو لوسرلا ىلا هودر
 مكح فشك يف ءايبنالا ةبترب مهتبتر قحلاف مهطابنتسا ىلا عئاقولا يف همكح در

 . هتلا

 اوتوأ نيذلا رودص يف تانيب تايا وه لب : ىلاعت هتلا لاقو
 (٧) 4 ملعلا

 نارمع لآ ةروس نم ١٨ ةيآلا - ١

 ةلداجملا ةروس نم ١١ ةيآلا - ٢

 رطاف ةروس نم ٢٨ ةيآلا ۔٣

 رمزلا ةروس نم ٩ ةيآلا ۔«

 توبكنملا ةروس نم ٤٣ ةيآلا ۔٥ه

 ءاسنلا ةروس نم ٨٣ ةيآلا ١

 توبكنملا ةروس نم ٤٩ ةيآلا ٧-

 ۔ ١٧ _۔

 



 رابخألا

 ‘))؛هدشر همهليو نيدلا. ين ههقفي اريخ هب هتلا دري نم» : ةبي لاق

 . «ءايبنالا ةثرو ءالعلا» : لاقو

 يف امو تاومسلا يف ام ملاعلل رفغتسي» : مالسلا هيلع لاقو

 عفرتو افرش فيرشلا ديزت ةمكحلا نإ» : مالسلا هيلع لاقو & (٢)«ضراألا
 . «كولملا كالم كردي ىتح كولمملا

 هيلإ جيتحا نإ يذلا ملاعلا نمؤملا سانلا لضفا» : مالسلا هيلع لاقو

 . «هسفن ىنغأ هنع ينغتسا ناو عفن

 «داهجلاو ملعلا لهأ ةوبنلا ةجرد نم سانلا برقأ» : مالسلا هيلع لاقؤ

 داهجلا لهأ امأو ، لسرلا هب تءاج ام ىلع سانلا اولدف ملعلا لهأ امأ

 : . لسرلا هب تءاج ام ىلع مهفايسأب اودهاجف

 . «ملاع توم نم رسيأ ةليبق تومل » : مالسلا هيلع لاقو

 مدو ٠ ءالعلا دادم ةمايقلا موي نزوي) : مالسلا هيلع لاقو

 هقزرو همه هللا هافك هلا نيد يف هقفت نم» : مالسلا هيلع لاقو ٠ ‘")«ءادهشلا

 . «4بستحح ال ثيح نم

 ةمايقلا موي هتلا يقل اثيدح نيعبرأ يتمأ نم لمح نم مالسلا هيلع لاقو
 ميلع ينا ميهاربا اي ميهاربإ ىلإ هنلا ىحوأ» : مالسلا هيلع لاقو ("إلاملاع اهيقف
 . «ميلع لك بحأ

 دومسم نبا نع رقةهيل لا هاور ۔-١

 دوعسم نبا هاور - ٢

 ةريره يأ نع ملسم هاور ٣_
 ةريره يأ نع دواد وبأ هاور ۔٤ا



 : مالسلا هيلع لاقو ، «ضرالا يف هتلا نيمأ ملاعلا» : مالسلا هيلع لاقو

 هيلع لاقو ث ءاهقفلاو ءارمألا : سانلا حلص اوحلص اذا يتمأ نم نافنص»

 رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف» : مالسلا

 ءاملعلاو ءايبنألا : ةثالث ةمايقلا موي عفشي» : مالسلا هيلع لاقو أ «بكاوكلا .

 نيد يف هقف نم لضفأ ءيشب هللا دبع ام» : مالسلا هيلع لاقو . «ءادهشلاو

 اذه دامعو دامع ءىش لكلو دباع فلأ نم ناطيشلا ىلع دشأ دحاو هيقفلو

 . '١)«هقفلا نيدلا

 نوعبس دباعلا نمؤملا ىلع ملاعلا نمؤملا لضف» : مالسلا هيلع لاقو
 هولئاس ليلق ه ؤابطخ ليلق ه ؤاهقف ريثك نامز يف متحبصأ مكنا» : لاقو «ةجرد

 ريثك ه ؤاهقف ليلق نامز سانلا ىلع يتأيسو ملعلا نم ريخ هيف لمعلا هوطعم ريثك
 هيلع لاقو «لمعلا نم ريخ هيف ملعلا هولئاس ريثك هوطعم ليلق هؤابطخ
 رمضملا داولا رضح نيتجرد لك نيب ةجرد ةئام دباعلاو ملاعلا نب» : مالسلا

 )٢( !ةنس نيعبس

 زع هللاب ملعلا» : لاقف ؟ لضفأ لامعألا يأ هللا لوسر اي : ليقو

 لأسن : ليقف «لجو زع هلاب ملعلا » : لاق ؟ ديزت لامعالا يأ : لاق «لجو

 نإو ملعلا عم عفني لمعلا ليلق نإ» : لاقف ؟ ملعلا نع بيجتو لمعلا نع
 موي دابعلا هللا ثعبي» : مالسلا هيلع لاقو . «لهجلا عم عفني ال لمعلا ريثك

 الإ مكيف يملع عضأ مل ينإ ءايلعلا رشعم اي : لوقي مث ءايلعلا ثعبي مث ةمايقلا

 مهو «مكل ترفغ دقف اوبهذا مكبذعأل مكيف يملع عضا ملو مكب يملعل
 كلس نم» : ةي ىبنلا لاق ايندلا ىلع ةرخآلا اورثا نيذلا نوصلخملا

 نإ» : مالسلا هيلع لاقو 5 ةنجلا ىلإ اقيرط هب هللا كلس ايلع هيف بلطي اقيرط
 ‘"معنصي امب يضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا

 ةريره يأ نع ملسمو يراخبلا هاور _ ١
 رباج نع ملسم هاور ۔ ٢

 سنا نع عيبرلا هاور ۔ ٣

 ۔ ٩١_۔



 ١ «ةعكر ةئام يلصت نأ نم ريخ ملعلا نم اباب ملعتتف ودغت نئل» : لاقو

 اهحيتافمو نئازخ ملعلا» : لاقو ، «نيصلاب ولو ملعلا اوبلطا» : لاقو

 © «ممفل بحملاو عمتسملاو ملاعلاو لئاسلا : ةعبرأ هيف رجؤي هنإف لاؤسلا
 نع تكسي نا ملاعلل الو هلهج ىلع تكسي نا لهاجلل يغبني ال» : ةي لاقو
 لضفا ملع سلجم روضح » : هنع هتلا يضر ()١)رذ يأ ثيدح يفو ©. «هملع

 لوسر اي ليقف ث «ةزانج فلا دوهشو ضيرم فلا ةدايعو ةعكر فلأ ةالص نم

 «ملعلاب الا نآرقلا عفني لهو» : لاق ؟ نارقلا ةءارق نمو : هتلا

 هب يبحيل ملعلا بلطي وهو توملا هءاج نم : مالسلا هيلع لاقو

 . «ةدحاو ةجرد ةنجلا يف ءايبنألا نيبو هنيبف مالسالا

 رانآلا

 ملعلا نب دوواد نب ناميلس رخ _ هنع هلا ىضر - سابع نبا لات

 . هعم كلملاو لاملا يطعأف { ملعلا راتخاف ، كلملاو ، لاملاو

 كلهي نا ، هعفرو ، عفري نا لبق ملعلاب مكيلع : دوعسم نبا لاقو

 نا . ءادهش هللا ليبس يف اولتق لاجر ندويل { هديب يسفن يذلاوف 3 هتاور

 ملعلا امنإو 3 املاع دلوي مل ادحأ نإو & مهتمارك نم نوري امل 3 ءايلع هتلا مهثعبي

 . اهئايحإ نم يلإ بحأ ةليل ضعب ملعلا ركاذت : سابع نبا لاقو . ملعتلاب

 ملعلا : ينه ١"( ةنسح ايندلا يف انتاو» : ىلاعت هلوق يف : نسحلا لاقو

 . داك : فنحالا لاقو . ةنجلا : يه (" ةنسح ةرخآلا يفوف ةدابعلاو

 لاقو ، هريصم لذ ىلإف ، ملعب دكؤي مل زع لكو 7 ابابرأ اونوكي نا { ءايلعلا

 رمع نبا نع ناخيشلا هاور ۔١

 ةرقبلا ةروس نم ٢٠١ ةيآلا ۔ ٢

 . ةرقبلا ةروس نم ٢٠١ ةيآلا ۔ ٣

 



 دقفيو ءاےسلا يف ربيطلاو. ءاملا يف توحلا هاكب ؛ ملاعلا تام اذا : ءاكحلا ضعب

 . هركذ ىسني الو ههجو

 لاملاو 3 ءايبنألا ثاريم ملعلاو لاملا نم لضفأ ملعلا : سابع نبا لاقو

 الا هللا هيطعي ال ملعلاو ، لاملا سرحت تنأو كسرحي ملعلاو { ةنعارفلا ثاريم

 ةمأ سانلا نوكي نأ الولو : ىلاعت هلوقل ةرفكلا هيطعي ام رثكا لاملاو هبحأ نمل

 ('_“ةضف نم افقس مهتويبل نمحرلاب رفكي نمل انلعجل ةدحاو

 بحناصو . ةقفنلاو لذبلاب صقني لاملاو ١ قافنالاو لذبلاب ديزي ملعلاو
 : لاني لاملا بحاصو . قاب هركذف تام اذا ملاعلاو هركذ مطقنا. تام اذا لاملا

 لكب هل عفري ملعلا بحاصو . هقفنا نيأو هبستكا نيا نم ، مهرد لك نع
 . ةنحلا يف ةجرد ةلأسم وأ ثيدح

 يبا نبا لاق كلذكو . ابولطم تززعف ابلاط تللذ : سابع نبا لاق
 اذاو © اهجو سانلا نسحأ تيأر هتيأر اذا سابع نبا لثم تيأر ام : ةكيلم

 . الع سانلا رثكأف . ىتفأ اذاو } اناسل سانلا برعاف 9} ملكت

 لاقو . ةليل مايق نم يلا بحأ 3 ةلأسم ملعتا نئل : ءادردلا وبا لاقو
 . مهيف ريخ ال جمه سانلا رئاسو ٠ ريخلا يف ناكيرش ملعتملاو ملاعلا . اضيأ

 لاقو . عبارلا نكت الو { اعمتسم وأ العتم وأ املاع نك : اضيا لاقو

 . وهللا سلاجم نم اسلجم نيعبس رفكي 3 ركذ سلجم : ءاطع

 راهنلا مئاصو ليللا مئاق دباع فلا توم : - هنع هللا يضر ۔ رمع لاقو

 . همارحو هتلا لالحب ريصب لقاع ملاع توم نم نوهأ

 . ةلفانلا نم :لضفأ ملعلا بلاط : يعفاشلا لاقو

 يف صقن دقف داهجب سيل ملعلا ىلا ودفغلا ىأر نم : ءادردلا وبأ لاقو

 فرخزلا ةروس نم ٢٣ ةيآلا ١

 ۔ ٢١ _۔



 . هلقعو هي أر

 نإف ملعلا اوملعت» : لاق هنا ةي يبنلا ىلا هعفري لبج نب ذاعم نعو

 نمل هميلعتو داهج هنع ثحبلاو حيبست هتسرادمو ةدابع هبلطو ةيشخ هلل هميلعت

 ٠: ةولخلا يف بحاصلاو. ةدحولا يف سينألا وهو ةبرق لهأل هلذبو ةقدص هملعي ال

 رانمو ءابرقلا دنع بيرقلاو ءالخالا دنع ريزولاو ءارضلاو ءارسلا ىلع ليلدلاو

 . يف ةلدأ م مهب .ىدتهي ةاده ةداق ربخلا يف مهلعجيف اماوقأ هب هللا عفري ةنجلا ليبس

 بغرتو مهيأر ىلا ىهتنيو مهلاعفب ىدتقيو مهلامعا قمرتو مهراثا يفتقت ريخلا

 ىتح مهل رفغتسي سبايو بطر لكو مهحسمت اهتحنجأبو مهتبحص يف ةكئالملا

 نأل اهموختو ضرالاو اهموجنو ءايسلاو هماعنأو ربلا عابسو هماوهو رحبلا ناتيح

 نم نادبألا ةوقو ةملظلا نم راصبألا رونو ىمعلا نم بولقلا ةايح ملعلا
 ايندلا يف ىلعلا تاجردلاو كولملا سلاجمو رارحألا لزانم دبعلا هب غلبي فعضلا

 زع هللا عاطي هب مايقلا لدعت هتسرادمو مايصلا لدعي هيف ركفتلا . ةرخآلاو

 لصوت هبو-ع روتي هلعل ع ورتي هبو دمحيو هلل لمعي هبو دحويو دبعي هبو لجو
 ءادعسلا هللا همهلي هعبات لمعلاو ماما وهو مارحلاو لالحلا فرعيو ماحرألا

 (١)«ءايقشالا همرحو

 ملعلا ةليضف

 & مارحلاو لالحلاب كنوفرعي مهنإف ملعلا لهأ ةركاذم كيلع لع اي

 .بولقلا يي يحي ملعلا نإف ٠ بكرلاب مهتمحارمو ءاملعلا ةمزالم كيلع . لع اي

 . رطملا لباوب ةتيملا ضرألا ايحت ايك نامالا رونب ةتيملا

 كديفت اهنإف © ةيشخلا لهأ 7 ءالضفلا ءايلعلا ةسلاجمب كيلع مع اي

 عماجلا ف هركذ دروو ذاعم نع بيطخلا هاور ۔ ١

 ۔ ٢٢ ۔



 ميظعتب كيلعو {} تالوهجملل اطابنتساو & تالامكلا ليصحتل . ادادعتسا

 . ضار هيلع وهو ىلاعت هللا : يقل اهيقف مركا نم هناف ءالعلا ريثكتو ءاهقفلا

 دعب هللا دنع مركأ دحأ سيلو ، سانلا مارك طلاخ نم سانلا دعسأو

 امنإو ٠ امهرد الو ارانيد اوفلخي ملو ٠ ءايبنألا ةثرو ءاےلعلاو ٠ ءالعلا نم ءايبنألا

 عفرأب اوسيلو & مهعم رشحو ءايبنألا ثرإب ذخأ دقف هب ذخأ نمف ملعلا اوفلخ

 نمو نابضغ هيلع وهو هللا يقل اهيقف ناهأ نمو ، ةدحاو ةجرد الا هنم ةجرد

 مركا نمو ، رانلا ىلع هدسح هللا مرحو ينحفاص امناف ملع بلاط وأ الاع حفاص

 ةمارك ةنجلا ميعنب هللا همركا ينمركا نمو . مهعم ينمركا امنأكف ايلعتم وأ املاع

 نمو 0 ينراز امنأكف ايلعتم وأ املاع راز نمو ،} نورخآلاو نولوألا اهنع رصقي

 هعم سلجو نمدق ولو ل اع ىلإ ىشم نمو © ةمايقل ١ موي اعيفش هل تنك ين راز

 ربك لثم ؛ نيتنج ةمايقلا موي هللا هاطعأ نيتلأسم ولو هنم عمسو نيتعاس ولو
 نيتلح ةنجلا جابيد نم هللا هاسك ابوث ملعلا بلاط اسك نمو ث نيترم ايندلا

 مهردب ولو ملعل ١ بلاط دعاس نمو قئالخل ١ نب اهيف رتخبتي نيوارضحخ

 . ىلاعت هللا ليبس يف مهرد ةئامعبس قفنأ امنأكف دحاو

 هتحفاصمو هباب ىلا رظنلاو ٠ ةدابع هيلإ ىشلملاو ملاعلا هحو ىلا رظنلاو

 . ةدابع

- ٢٣ ..





 يناثلا بابلا

 نامتكلا ميرحتو ملعلا ةليضف يف

 : ميركلا نآرقلا

 الو سانلل هننيبتل باتكلا اوتوأ نيذلا قاثيم هلا ذخأ ذاو : ىلاعت لاق

 : ىلاعت لاقو . ميلعتلا باجيا وهو . ()هه مهروهظ ءارو هوذبنف هنومتكت

 . نامتكلا ميرحت وهو (")هنوملعي مهو قحلا نومتكيل مهنم اقيرف ناو
 عدا : ىلاعت لاقو &") هم هبلق مثا هنإف اهمتكي نموإت : ةداهشلا يف لاق ايكو

 باتكلا مهملعيو : ىلاعت لاقو . () ههةمكحلاب كبر ليبس ىلا
 (٥)ه ةمكحلاو

 (ةنسلا) رابخالا

 ىلع ذخأ ايك قاثيملا هيلع ذخأ الإ ايلع املاع هتلا قأ ام» : ةي ىبنلا لاق

 . هومتكي الو هونيبي ن أ نميبنلا

 نارمع لآ ةروس نم ١٨٧ ةيآلا ١

 ةرقبلا ةروس نم ١٤١ ةيآلا۔ ٢
 ةرقبلا ةروس نم ٢٨٣ ةيآلا ۔ ٣
 لحنلا ةروس نم ١٦٥ ةيآلا ٤

 ةعمجلا ةروس نم ٢ ةيآلا ۔ ه

 ۔ _٢٥

 



 ةمايقلا موي مجلا . هللا هاتا ايلع متك نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 اذا« : لاقأ هنا : مالسلا هيلع هتلا لوسر نع ةياور يفو 4 ().ران نم ماجلب

 ةنعلو هللا ةنعل هيلعف لعفي مل نإف هملع رهظي نا ملاعلا ىلعف عدبلا ترهظ

 : فرصلاو . «لدع الو فرص هنم لبقي الو هيقي رذع هل نوكي نأ الا نينعاللا

 . ةلفانلا : لدعلاو ،} ةضيرفلا

 الجر كب هتلا يدهي نأل» : نميلا ىلا اذاعم ثعب امل ةلي هتنا لوسر لاقو

 اباب ملعت نم» : مالسلا هيلع لاقو . (")اهيف امو ايندلا نم كل ريبخ ادحاو

 . اقيدص ايبن نيعبس باوث يطعأ سانلا ملعيل ملعلا نم

 اييظع ىعدي كلذف َمّلَعو لمعو مملَع نم» : مالسلا هيلع ىسيع لاقو

 . «تاومسلا توكلم يف

 ىلاعت هتلا لوقي ةمايقلا موي ناك اذا» : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقو

 اودبعت انملع لضفب ءاملعلا لوقيف . ةنجلا اولخدا نيدهاجملاو نيدباعلل

 اوعفشا يتكئالم ضعبك يدنع متنأ : لجو زع هقلا لوقيف . اودمماَجو

 ال هللا ناه : مالسلا هيلع لاقو { ةنجلا نولخدي مث ، نوعفشيف . اوعفشت

 باهذب بهذي نكلو هايإ مهيتؤي نأ دعب نم اعازتنا سانلا نم ملعلا عزني
 نإ لاهج ءاس ؤر الا قبي مل ىتح ملعلا نم هعم امب بهذ ملاع بهذ الكف ءايلعلا
 . «نولضيو اولضيف ملع ريغب اوتفأ اولئس

 اهعمست ةمكح ةملك ةيطعلا معنو ةيدهلا معن» : مالسلا هيلع لاقو

 . «ةنس ةدابع لدعت اهايإ هملعت ملسم كل خأ ىلإ اهلمحت مث اهيلع يوطنتف

 يف ةلمنلا ىتح ضرألاو تاومسلا لهأو هتكئالمو هللا نا» : مالسلا هيلع لاقو

 . هريخلا سانلا ملعم ىلع نولصيل رحبلا يف توحلا ىتحو اهرحج

 ةريره يأ نم يذمرتلاو دواد وبأ هاور ۔١

 ةدع قرط نم ملسمو يراخبلا هاور - ٢

 ۔ ٢٦ ۔



 نم لضفا ةدئاف هاخأ ملسملا دافأ امه : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . «هغلبف هغلب نسح ثيدح

 اهم لمعيف نم ؤملا اهعمسي ريخلا نم ةملك» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . «ةنس ةدابع نم هل ريخ اهملعيو

 هللا ىلا نوعدي امهدحأ نيسلجم ىأرف موي تاذ ةلي هنلا لوسر جرخو
 نإ هللا نولأسيف ءالؤه امأ» : لاق . سانلا نوملعي يناثلاو 0 هيلا نوبغريو

 «ايلعم تثعب امناو سانلا نوملعيف ءالؤه امأو . مهعنم ءاش ناو مهاطعا ءاش

 ىدهلاو ملعلا نم هب هتلا ينثعب ام لثم» : لاقو مهعم سلجو مهيلا لدع مث

 الكلا تتبنأف ءالا تكسمأ ةعقب اهنم تناكف اضرأ باصأ ريثكلا ثيغلا لثمك

 اهنم اوبرشف سانلا اهب هللا عفنف ءاملا تكسمأ ةعقب اهنم تناكو ريثكلا بشعلاو

 هركذ لوألاف ، «ألك تبنت الو ءام كسمت ال ةفئاط اهنم تناكو اوعرزو اوقسو

 . اهنم مورحملل ثلاثل او ٠ عفانلل يناثل او ٠ هملعب عفتنملل الثم

 ملع ثالث نع الا هلمع عطقنا مدا نبا تام اذا» : مالسلا هيلع لاقو

 هيلع لاقو . ۔)هريخلاب هل وعدي حلاص دلوو ةيراج ةقدصو هب عفتني
 . «هلعافك ريخلا ىلع لادلا» : مالسلا

 يف هقافنا ىلع طلسف الام هللا هاتآ لجر : نينثا يف الا دسح ال» : لاقو

 هيلع لاقو . (")«سانلا اهملعيو اهب يضقي وهف ةمكح هللا هاتآ لجرو قحلا

 نويحي نيذلا» : لاق ؟ ك ؤافلخ نمو : اولاق «هللا ةمحر يئافلخ ىلع» : مالسلا
 . «هللا دابع اهنوملعيو يتنس

 ةري ره يا نم ملسم هاو ر ۔ ١

 ١( ج نيلاطلا جهنم) هركذو دومم نبا نع ملسم هاور ۔ ٢

 ۔ ٧٢۔



 رانأآلا

 نمؤملا رظن : لاق هنأ هتا همحر ۔ نسحلا وبأ انل ىور : ديعس وبأ لاق
 . هنيد يف هل ةدايز ةعاسب هتوم لبق ولو باتك يف

 ف لج هرظن نيدلا يف قد نم) : مالسلا هيلع ىسومل هللا ةاحانم نمو

 هلف هب لمعف ثيدجب ثدح نم ۔ هنع هللا يضر ۔ : رمع لاقو (هرطخ ةماقلا

 . لمعلا كلذ رجأ لثم

 يف توحلا ىتح ء يش لك هل رفغتسي ريخلا ملعم : سابع نبا لاقو

 . رحبلا

 فيك رظنيلف هقلخ نيبو هللا نيب اييف لخدي ملاعلا : ءايلعلا ضعب لاقو

 . لخدي

 ء يضتسيل هن امز حابصم دحاو لك ةنمزأل ١ جرس ءالعل ١ 3 مهضعب لاقو

 . هرصع لهأ هب

 ميلعتلاب يأ . مئاهبلا لثم سانلا راصل ءاملعلا الول : نسحلا لاقو

 . ةيناسنالا دح ىلا ةميهبلا دح نم سانلا نوجرخم

 هعضت نا : لاق ؟وه امو : ليق . انمث ملعلا اذهل نإ : ةمركع لاقو

 . هعيضي الو هلمح نسحي نميف

 . مهتاهماو مهئابآ نم دمح ةمأب محرا ءاملعلا : ذاعم نب ىحم لاقو

 مهو ايندلا ران نم مهنوظفحي مهتاهمأو مهءابآ نأل :: لاق ؟ كلذ فيكو : ليق

 ظفحلا مث عامتسالا مث تمصلا ملعلا لوأ : ليقو . ةرخألا ران نم مهنوظفحي

. هرشن مث لمعلا مث



 كلذ تلعف اذإ كنإف . ملعي نم ملعتو لهجي نم كملع ملع : ليقو

 . تملع ام تظفحو .3 تلهج ام تملع

 . ةنامألا : ءايشأ ةعبرأ نوعفادتي ةباحصلا ناك : مهضعب لاقو

 . ىوتفلاو 3 ةيصولاو . ةعيدولاو

 اعفد مهدشأو © الع مهلقأ ىوتفلا ىلا مهعرسأ ناك :: مهضعب لاقو

 ةرامخو نارقلا ةءارق : ةسمخ يف ةباحصلا لغش ناكو : لاق . مهعروأ

 اوعمس امل كلذو ؛ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ىلاعت هتلا ركذو دجاسملا

 ايهن وأ فورعمب ارمأ ؛ ةثالث الا هل ال هيلع مدا نبا مالك لك» : ةلي هلوق نم

 نم ريثك يف ريخ ال» : ىلاعت هتلا لاق دقو . «ىلاعت هتلا ركذو ركنم نع
 ) 4٩ مهاوجن

 ءاسنلا ةروس نم ١١٤ ةيآلا ١

 ۔ _ ٢٩

 





 ثلاثلا بابلا

 ةرخآلا ءالع تامالع نايبو ملعلا تافا يف

 ايندلا ءايلعو

 هللا هعفني مل ملاع ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ نا» : ةي ىبنلا لاق

 . «ملعب

 . «الماع هملعب نوكي ىتح املاع ءرملا نوكي ال» : ةي لاق هنأ ىوريو

 مدا نبا ىلع هللا ةجح كلذف ناسللا ىلع ملع : ناملع ملعلا : ةلي لاقو

 دابع نامزلا رخا يف نوكي» : اضيأ لاقو . «عفانلا ملعلا كلذف بلقلا يف ملعو

 اورامتلو ءايلعلا هب اوهابتل ملعلا اوملعتت ال» : اضيأ لاقو «قاسف ءاملعو لاهج

 () رانلا يف وهف كلذ لعف نمف مكيلإ سانلا هوجو اوفرصتلو ءاهفسلا هب

 لاقو «ادعب الا هتلا نم ددزي مل ىده ددزي ملو ايلع دادزا نم» : اضيأ لاقو

 «هباذع ةدشل اماظعتسا رانلا لهأ هب قبطي اباذع بذعي ملاعلا نا» : ةبي يبنلا

 . رجافلا ملاعلا هب دارأ

 ةنحلا يف كلذف ملعي وهو قحلاب ىضق ضاق : ةثالث ةاضقلا» : ةلي لاق

 يف ايهف ملعي ال وهو روجلاب ىضق ضاقو ملعي وهو روجلاب ىضق ضاقو
 «رانلا

 عماجلا ف هركذ دروو ةريره يا نع هجام نبا هاور ۔ ١

- ٣١ _ 



 نسلالاب اوباحتو لمعلا اوكرتو ملعلا سانلا ملعت اذا» : ةي يبنلا لاقو

 ىمعأو مهمصأف كلذ دنع هقلا مهنعل ماحرالا اوعطاقتو بولقلاب اوضغابتو

 . «مهراصبأ

 ىيبوطو ابيرغ دوعيسو ابيرغ مالسالا أدب» : ةلي هنلا لوسر لاقو
 نم سانلا هدسفأ ام نوحلصي نيذلا» : لاق ؟ ءابرغلا نم :- ليقف «ءابرغلل

 . «يتنس نم سانلا هتامأ ام نويحي نيذلاو يتنس

 . «مويلا هيلع متنأ امي نوكسمتملا مه» : رخآ ربخ يفو

 نم ريثك سان نيب نوحلاص نوليلق سان ءابرغلا» : رخآ ثيدح يفو
 . «مهبحي نمم رثكا مهضغبي

 رارشألا رشو لهاج دباعو رجاف ملاع . يتما كاله» : مالسلا هيلع لاقو

 ءارما مكيلع نوكيس» : ةي لاقو . ءايلعلا رايخ رايخألا رايخو ءايلعلا رارش

 يضر نمو ملس دقف هرك نمو ءىرب دقف ركنأ نمف نوركنتو مهنم نوفرعت
 مل ام لسرلا ءانمأ ءايلعلا» : ةي هنلا لوسر لاقو . « هللا هدعبأ عباتو

 . «مهولزتعاو مهورذحاف لسرلا اوناخ دقف كلذ اولعف اذإف نيطالسلا اوطلاخي

 ايندلا يف اولخدي مل ام لسرلا ءانمأ ءاهقفلا» : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ربخ يفو

 لازت ال» : لاق هنأ مالسلا هيلع هنعو . «مكنيد ىلع مهومهتاف كلذ اولعف اذإف

 اه ؤاملع كزي مل امو اهئارمأ ىلا اه ؤارق لمي مل ام هفنك يفو هتلا دي تحت ةمالا هذه

 طلسو هدي مهنع هتلا عفر كلذ اولعف اذإف اهرايخأ اهرارشأ نهي مل امو اهراجف

 . «باذعلا ءوس مهوماسف ةربابج مهيلع

 نيذلا ءارمألا رايخو ءارمألا نوتأي نيذلا ءالعلا رارش» : نيت لاقو

 . «ءايلعلا نوتأي

۔ ٣٢ ۔



 رانأآلا

 قفانملا ةمألا هذه ىلع فاخأ ام فوخأ نإ : هنع هتلا ىضر رمع لاق دقو

 لهاج ناسللا ميلع : لاقف ؟ اميلع اقفانم نوكي فيكو : اولاقف . ميلعلا

 بلط ام املاع ءرملا لازي ال : كرابملا نبا لاقو . لمعلاو ناسللاو بلقلا

 توم ءالعلا ةبوقع : نسحلا لاقو . لهج دقف . ملع دق هنأ نظ اذإف ، ملعلا

 ملاعلاب ق ؤي» : لوقي ةي هللا لوسر تعمس : ديز نب ةماسأ لاقو . بلقلا
 ىحرلا يف رامحلا رودي ايك هب روديف هباتقأ قلزنتف رانلا يف ىقليف ةمايقلا موي

 ىأو هيتآ الو ريخلاب رمآ تنك : لوقيف ؟ كلام : نولوقيف رانلا لهأ هب فوطيف

 نع ىصع هنأل هتيصعم يف ملاعلا باذع فعاضي امناو () «هيتاو رشلا نع

 . ملع
 نم لفسألا كردلا يف نيقفانملا نإ9» : ىلاعت هتنا لاق كلذكو

 لثم ءوسلا ءايلع لثم» : هيلع همالسو هتلا تاولص ىسيع لاقو (٢) هه رانلا

 ىلا صلخي ءاملا كرتت يه الو برشت يه ال رهنلا مف ىلع تعقو ةرخص

 . «عرزلا

 رثا اذا ملاعلاب عنصأ ام ىندأ نإ» : هيلع هتلا تاولص دواد رابخأ يفو

 املاع ينع نلأست ال ؛ دواد اي . يتاجانم ذيذل همرحأ نأ يتبع ىلع هتوهش

 ؛ دواد اي . يدابع قيرط عاطق كئلوأ يتبحم قيرط نع كلضيف ايندلا هتركسا
 نمو ادهاج هتبتك ابراه ىلإ در نم ؛ دواد اي . امداخ هل نكف ابلاط يل تيأر اذا

 . . «ادبأ هبذعأ مل ادهاجم هتبتك

 بلط اذا ةمكحلاو ملعلا ءاهب بهذي امنإ : يزارلا ذاعم نب ىجي لاقو

 . ايندلا ايه

 ديعس يبأ نع هجام نباو يناربطلا هاور ۔ ١

 ءاسنلا ةروس نم ١٤٥ ةيآلا - آ



 مكنيد يف هومهتاف ايندلل ابحم ملاعلا متيأر اذا : هنع هتلا يضر رمع لاقو

 الف ايلع تيتوأ دق كنإ هل خأ ىلإ لجر بتكو . بحأ اييف ضوخي بح لك نإف

 يف ملعلا لهأ ىعسي موي ةملظلا ين ىقبتف بونذلا ةملظب كملع رون نئفطت
 . مهملع رون

 ملعلا باحصأ اي : ايندلا ءايلعل لوقي يزارلا ذاعم نب ىحي ناكو

 ةيتولاج مكفافخأو ةيرهاظ مكباوثأو ةيورسك مكتويبو ةيرصيق مكروصق

 نيأف ةيناطيش مكبهاذمو ةيلهاج مكمتامو ةينوعرف مكيناوأو ةينوراق مكبكارمو
 ؟ ةيدمحملا

 ءابه هلك لمعلاو {. هب لمعلا هنم ةرخآلاو ايند هلك ملعلا : لهس لاقو

 الإ ىراكس ءاملعلاو . ءايلعلا الإ قوم سانلا : لاقو . صالخالا الا

 متخي ىتح لجو ىلع نوصلخملاو نيصلخملا الإ نورورغم نولماعلاو نيلماعلا

 . مهب مهل

 دباعلا ةنتفو رجافلا ملاعلا ةنتف نم نوذوعتي اوناك : يروثلا نايفس لاقو

 . نوتفم لك ةنتف ايهتنتف نإف لهاجلا

 هجو هب يغتبي امم ايلع بلط نم» : لاق مالسلا هيلع هنأ ةريره وبأ ىورو

 . ةمايقلا موي ةنجلا فرع دجي مل ايندلا نم اضرغ هب بيصيل هتلا

 ةاضقلاو . ءايبنألا ةرمز يف نورشحي ءايلعلا : فلسلا ضعب لاقو

 ايندلا بلط هدصق هيقف لك ةاضقلا ىنعم يفو ،} نيطالسلا ةرمز يف نورشحم

 ضعب ىلإ هللا ىحوأ» : لاق مالسلا هيلع يبنلا نأ ؟ ءادردلا وبأ ىورو

 ايندلا نوبلطيو لمعلا ريغل نوملعتيو نيدلا ريغل نوهقفتي نيذلل لق) : ءايبنألا
 مهتنسلا بائذلا بولق مهبولقو شابكلا كوسم سانلل نوسبليو ةرخآلا لمعب

۔ ٣٤ ۔



 ال نوئ زهتسي يبو نوعداخي يايإ . ربصلا نم رمأ مهبولقو لسعلا نم ىلحأ

 . «ناريح ميلحلا رذت ةنتف مه نمتي

 هيف حلمت نامز سانلا ىلع يتأيس : هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو

 مهئاملع بولق نوكتف هملعتم الو هملاع ملعلاب ذئموي عفتني الف بولقلا ةبوذع

 اذا كلذو ةبوذع اهل دجوي الف ءايسلا رطق هيلع لزني حلملا تاوذ نم خابسلا لثم

 هتلا اهبلسي كلذ دنعف ةرخآلا ىلع اهراثيإو ايندلا بح ىلإ ءايلعلا بولق تلام

 هاقلت نيح مهملاع كريحيف مهبولق نم ىدهلا حيباصم ءىفطيو ةمكحلا عيباني

 ذئموي نسلألا بصخأ ايف هلامعأ يف نيب روجفلاو .3 هناسلب هتلا ىشخي هنأ نظتف

 ريغل اوملع نيملعملا نأ الإ كلذ ام وه الإ هلإ ال يذلا هتلاوف ! بولقلا بدجأو

 ىتح اميلع اوبلطت اله : بوتكم ليجنالا يفو هتلا ريغل اوملعت نيملعتملاو هتلا

 ام رشع كرت نم نامز يف مكنا : ناميلا نب ةفيذح لاقو . «متملع امب اولمعت

 . نيلاطبلا ةرثكل كلذو اجن ملع ام رشعب لمع نم نامز يتأيسو كله ملعي

 الو ايندلا يف سانلا نودهزي ءايلع نامزلا رخآ يف نوكي : بعك لاقو

 ايندلا نورث ؤيو نوتأيو هالولا نايشغ نع نوهنيو نوفاخي الو نوفوخيو نودهزي

 ىلع نورياغتي ءارقفلا نود ءاينغألا نوبرقي مهتنسلأب نولكأي . ةرخآلا ىلع
 هريغ سلاج اذا هسيلج ىلع مهدحأ بضغي لاجرلا ىلع ءاسنلا رياغتت ايك ملعلا

 ناك : يناسرخلا ءاطعل هبنم نب بهو لاقو . نمحرلا ءادعا نورابجلا كئلوأ

 ايند ىلا نوتفتلي ال اوناكو مهريغ ايند نع مهملعب اونغتسا دق انلبق ءاملعلا

 ملعلا لهأ حبصاف مهملع يف ةبغر مهايند مهل نولذبي ايندلا لهأ ناكو مهريغ
 دق ايندلا لهأ حبصاف مهايند يف ةبغر مهملع ايندلا لهأل نولذبي مويلا انيف

 . مهدنع هعضوم ءوس نم اوأر امل مهملع يف اودهز

 اضخغب هملعب دادزي ملعلا لهأ نم لجرلا ناك : يرصملا نونلا وذ لاقو

 لجرل ا ناكو . اهل ابلطو ايندلل ابح هملعب لجرل ا دادزي مويل او اهل اكرتو ايندلل

 . الام هملعب لجرلا بسكي مويل او هملع ىلع هلام قفني

۔ ٣٥ ۔



 يتأيسو المع هتسارد متذغختاف هب لمعيل نارقلا لزن : دوعسم نبا لاقو

 فصي ضيرملاك لمعي ال يذلا ملاعلاو مكرايخب اوسيل ءانغلا لثم هنوفقثي موق

 . هدجي الو ةمعطألا ذئاذل فصي عئاجلاو ءاودلا

 . ةيشخلا ملعلا امنا ؛ ةياورلا ةرثكب ملعلا سيل : دوعسم نبا لاقو

 ىتح هيلع هتلا مكرجأي ال هتلاوف اوملعت نأ متئش ام اوملعا : نسحلا لاقو

 لاق كلذ يفو . ةياعرلا مهتم ءاملعلاو ةياورلا مهتم ءاهفسلا نإف 3 اولمعت

 0١ هنوفصت امب ليولا مكلو : هتنا
 . «نارقلا يف قفانم لادجو . ملاعلا ةلز ىتمأ ىلع فاخأ امم» : ربخلا ينفو

 ةلز : ثالث ىتمأ ىلع فاخأ ام فوخأ» : لاق هنأ ةيم يبنلا نع ىوريو

 لوسر ىلإ اعوفرمو افوقوم رباج نع يورو «ليوأتلا ءوسو ءايكحلا ليمو ءاملعلا
 ىلا سمخلا نم مكوعدي املاع الا ملاع لك دنع اوسلجحت ال» : لاق هنأ ةني هتلا

 دهزلا ىلا ةبغرلا نمو صالخالا ىلإ ءايرلا نمو نيقيلا ىلا كشلا نم سمخلا

 . «ةحيصنلا ىلا ةوادعلا نمو عضاوتلا ىلإ ربكلا نمو

 . هنامز لهأل ةبوقع وهف ادهاز نكي مل اذا ملاعلا : ذاعم نب ىحي لاقو

 & هلل ةيشخلا : ءايشأ ةرشعب ملاعلا فرعي : يدنقرمسلا ثيللا وبأ لاقو

 ديدرتو مهنم ىذألا لامتحاو 3 هنم نيملعتملا ىلع ةقفشلاو .3 هتل ةحيصنلاو

 مهل اعضاوتم اميلح هتقاط دح مهربي مهميلعت ىلع ارباض مهميهفتل لئاسملا

 نوكيو بتكلا يف رظنلا ىلع اميدم «سانلا لاومأ يف عامط ريغ ينعي» افيفع
 فيرشلاو عيضولل احوتفم هباب نوكي نأب باجحلا ةلقو هتلا هجول هميلعتب

 ايضار هبر نم افئاخ هريغل العم هملعب الماع نوكي نأو فيعضلاو ينغلاو

 نم فاخي الو عامط الو ايندلل عامج ريغ قزرلا نم هل مسق امبو هردقو هئاضقب

 ليمي الو طسقلاب هئامصخ نيبو هنيب يضقيو ارم ناك ولو قحلا لوقيو ناطلس
 هلاوقأ يف اقداص طقف هتلا هجول لب هاج الو لام لجأل عضاوتي الو (")هنع

 ١ ةيآلا ۔ ١٨ ءايبنألا ةروس نم .

 هيلا لصالا يف - آ

 ۔ ٣٦ ۔-

 



 نيدلا لهأل ابحم نوكيو ةوشر ذخأي الو هملظ نم ىلع مولظملل انيعم هلاعفأو

 رشنب ديريو تاريخلا ىلا مهيدهيو مهل ايهان يصاعملا لهأل اضغبم حالصلاو

 قرفلاو هدعاوق ةيوقتو مالسالا نيد راهظاو ةلهجلا ليلقتو ءاهقفلا ريثكت ملعلا

 فو ؤرلا انيبن لاعفأب ايدتقم ميركلا هلا هجول اصلاخ مارحلاو لالحلا نيب

 هلاحب قيلي امو هنم هل دب ال اميف الا ايندلا يف ادهاز ةرخآلا يف ابغار ميحرلا

 . هباقع نم افئاخ هباوث ايجار ملعلا ةليضف نم هتلا دعو امب انقيتم

 لصف

 لوئسمو هب رومأم وه امم هيلع مهأ وه امب لغتشي نأ ملعتملاو ملاعلا ىلعو

 لغاش لغش كلذ يف هلو . هبلقو هسفن حالصاو 3 ىلاعت هتلا ةبقارم نم ؛ هنع

 سفنلا هيلحتست ام لك نأل . هبر ركذ هيسنيو 5 هبلق يسقيو همه قرفي ايع

 صالخإو ؤ“ صالخالا يف حدقت يتلا تافآلاب بوحصم ؛ اهضرغ قفاويو
 . لامعالل لوبقلا ةحص دوجو يف طرش لامعألا

 ينعي 0_)ياريثك اركذ هلا او ركذا اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ىلاعت هتلا لاق

 ىفاوي الو . ىلاعت هلل ةينلا هيف تصلخ ام وهو ؛ اريثك صلاخلا ىمسف ]. اصلاخ

 . عرو دهاز ملاع نم لضفأ . ادحأ ةمايقلا موي

 هل اوملعتو ملعلا اوملعت : ۔ هنع هتلا يضر ۔ باطخلا نب رمع لاقو

 8 نوملعت نمل اوعضاوتو ،} عضاوتلاو ربصلاو ملحلاو راقولاو ةنيكسلا

 موقي الف ءايلعلا ةربابج نم اونوكت الو { مكنم هملعتي نم مكل عضاوتيلو

 هنأ ةلق يبنلا نع ۔ هنع هللا يضر ۔ سابع نبا نع كاحضلا ىورو

 بازحالا ةروس نم ٤١ ةيآلا ۔١



 هيلع ذخأي ملو سانلل هلذبف ايلع هتلا هاتأ لجر : نالجر ةمألا هذه ءايلع» : لاق

 باودو ءاملا ناتيحو ءايسلا ريط هيلع يلصي كلذف انمث هب رتشي ملو اعمط

 قفاري ىتح افيرش اديس ةمايقلا موي هتلا ىلع مدقي نوبتاكلا ماركلاو ضرألا

 هيلع ذخأو هتلا دابع ىلع هب نضف ايندلا يف ايلع هتلا هاتآ لجرو ث نيلسرملا

 دانم يدانيو ران نم ماجلب ايجلم ةمايقلا موي يتأي 3 انمث هب ىرتشاو 53 اعمط

 دابع ىلع هب نضف ايندلا يف ايلع هتلا هاتآ نالف نب نالف اذه قئالخلا سو ؤر ىلع

 باسح نم غرفي ىتح هب بذعي . انمث هب ىرتشاو & اعمط هب ذخأو هتلا
 . «سانلا

 نم» : لاق ةلي هتنا لوسر نأ ةياور يف اعوفرمو افوقوم لبج نب ذاعم نع
 . "عامتسالا نم هيلإ بحأ مالكلا نوكي نأ ملاعلا ةنتف

 تمصلا يفو . أطخلا هبحاص ىلع نمؤي الو { ةدايز قيوتت مالكلا يفو

 . ملعو ةمالس

 يف كلذف 3 هريغ دنع دجوي نأ بحي الف هملع نزخي نم ءايلعلا نمو

 . رانلا نم لوألا كردلا

 نم ع يش هيلع در نإف ناطلسلا ةلزنمب هملع يف نوكي نم ءالعل ١ نمو

 . ر انلا نم ين اثلا كردل ا يف كلذف . بضغ هقح نم ع يش يف نوهت و أ هملع

 راسيلاو فرشلا لهأل هثيدح بئارغو هملع لعب نم ءايلعلا نمو
 . رانلا نم ثلاثلا كردلا يف كلذف .3 الهأ هل ةجاحلا لهأ ىري الو

 ضغبي هللاو اطخلاب ىتفيف . ايتفلل هسفن بصني نم ءايلعلا نمو

 . رانلا نم عبارلا كردلا يف كلذف { نيفلكتللا

 8 هملع كلذب رزغيل ىراصنلاو دوهيلا مالكب ملكتي نم ءايلعلا نمو
 . رانلا نم سماخلا كردلا يف كلذف

۔ ٣٨ _۔



 كردلا ف كلذف . سانلا يف الينو ةءورم هملع ذختي نم ؟ ءالعلا نمو

 . رانلا نم سداسلا

 ظعو نإو فنع ظمعَو نإف بجعلاو وهزلا هزفتسي نم ؛ ءايلعلا نمو
 . رانلا نم عباسلا كردلا يف كلذو ] فنأ

 3 رافكلا فيج نتن نم دجت ام سيواونلا تكش : يعازوألا لاقو

 . هيف متنأ ام نتنأ ءوسلا ءالع نوطب اهيلإ هللا ىحوأف

 ىلإ ةمايقلا موي مهب أدبي ءايلعلا نم ةقسفلا نأ ينغلب : ليضفلا لاقو

 . ناثوألا ةدبع لبق رانلا

 هلعل ۔ ملعي ملو ملعي ل نمل ليوو ةرم ملعي مل نمل ليو : ءادردلا وبأ لاقو

 . تارم عبس ۔ لمعي ملو

 سانلا ملع لجر نم ةرسح دشأ ةمايقلا يف سيل : مصألا متاح لاقو

 . كلهو هببسب اوزافف { هب لمعي ملو {} هب اولمعف الع

 نع هتظعوم تلز هملعب لمعي مل اذإ ملاعلا نإ : رانيد نب كلام لاقو

 . افصلا نع رطقلا لزي ايك بولقلا

 هللا نم فوحع نم مكو ٠ هلل س ان هللاب رك ذم نم مك : كامسلا نب ا ل اقو

 هللا ىلإ عاد نم مكو . هتنا نم ديعب هتلا ىلإ برقم نم مكو . هتلا ىلع ءيرج

 . هتلا تايآ نم خلسنم هتلا باتكل لات نم مكو . هتلا نم راف

 . قلخلا نم ملاع هتلزب لز ملاعلا لز اذا : - هنع هتلا يضر ۔ رمع لاقو

 . ملاعلا ةلز نهادحإ : نامزلا مدهني نهب ثالث : لاقو

 بابرأ نم : مالس نب هقلادبعل لاق هنا ۔ هنع هللا ىضر ۔ رمع نعو

۔ _ ٣٩



 ؟ ءايلعلا رودص نم ملعلا يفني ايف : لاق . هب نولمعي نيذلا : لاق ؟ ملعلا

 . عمطلا : لاق

 راجشالا رثكأ ام) : لاق هنأ ۔ مالسلا هيلع ۔ ميرم نب ىسيع نعو

 رامثلا رثكأ امو ، دشرمب مهلك سيلو ءاملعلا رثك أ امو 5} ةرمثم اهلك سيلو

 . (ةعفانب اهلك سيلو مولعلا رثكأ امو & بيطب اهلك سيلو

 ملاعلا لمعي مل اذإ : لاق هنأ ۔ ههجو هتلا مرك ۔ بلاط يبأ نب يلع نعو

 ملعلا عفني ال ملعلاب لمعي مل اذإ ملاعلا نأل ؛ ملعتي نأ لهاجلا فكنتسي هملعب

 . () راقوألاب ملعلا عمج نإو هريغ الو هايإ

 امب لمع نمف لهجلا سانلا ىلع نسحي سيل : هنييع نب نايفس لاقو

 . لهاج وهف ملعي امب لمعلا كرت نمو ، سانلا ملعأ نم وهف ملعي

 : نسحلا لاقف . اذك نولوقي ان ءاهقف نإ : يرصبلا نسحلل لجر لاقو

 ريصبلا ةرخآلا يف بغارلا هايند يف دهازلا هيقفلا نإ }© طق اهيقف تيأر لهو

 . هبر ةدابع ىلع موادملا هنيدب

 5 ةهبشلا نولكأي ماوعلا راص لالحلا عمجب ملاعلا لغتشا اذا : لاقيو

 ءايلعلا راص اذاو {. مارحلا نولكأي ماوعلا راص ةهبشلا نولكأي ءايلعلا راص اذاو

 . ارافك ماوعلا راص مارحلا نولكأي

 عمجلا يف مهب نودتقي ماوعلاو لالحلا اوعمج اذا ءايلعلا نأل : هيقفلا لاق

 اورذححتو ةهبشلا يف ءايلعلا ذخأ اذإو ، ةهبشلا يف نوعقيف ملعلا نونسحي ال مهو

 اذإو ، مارحلا يف نوعقيف ث مارحلاو ةهبشلا نيب نوزيمي ال لاهجلاف مارحلا نم

 ذإ ؤ نورفكيف لالح هنأ نونظيو لاهجلا مهب يدتقيف ث مارحلا نم اوعمج

 . مارحلا اولحتسا

 لامحالاب همح يأ ۔ ١

 ۔ ٤٠ ۔

 



 دق متنا : نولوقيو ءالعلاب لاهجلا قلعت ةمايقلا موي ناك اذإ : لاقيو

 . انعقو اميف انعقو ىتح انوهنت ملو انوركذت ملف متملع
 اذإ ملاعلا ( : لاق ؟ رشأ سانلا يأ : لئس هنأ ةنيت هللا لوسر نع يورو

 . «دسف

 . ملاعلا هداسفب دسفي ملاعلا دسف اذإ : لاقيو

.٠ 4 - ٠ ٠ 

 صعب نعو ١ ملعت : لاق هنأ ءاكجل ١ ةبغر يأ ةمهت انن امز ف ملعل

 سفنل ا عوزن هب لمعل او } ةوهش هب لوقل او 3 ةسنا ؤم عامتسال او .

 ؛ اهيلع اصيرح ايندلا يف ابغار ملاعلا ناك اذإ : ضايع نب ليضفلا لاقو
 لاق ، نمؤملا بلق رسكتو 0 اروجف رجافلاو . الهج لهاجلا ديزت هتسلاج نإف
 . (١)“نوسبلي ام مهيلع انسبللو» : ۔ ىلاعت هتلا

 مهنيد اوقرف باتكلا لهأ مه : لاق ۔ هنع هتلا يضر - سابع نبا نع

 . مهسفنأ ىلع اوسبل ام مهيلع هتلا سبلف هعضاوم نع ملكلا اوفرحو

 ءايلع تامالع نمو . مهيلع هتلا هبشف مهئافعض ىلع اوهبش : ليقو

 ىلإ دجو ام ازرحتم افقوتم نوكي لب ىوتفلا ع راسي ملاعلا نوكي ال نأ ؛ ةرخآلا
 لوسر ثيدح صنب وأ هتلا باتك صنب اقيقحت هملعي ايع لئس نإف . اليبس كلذ

 : لاق هيف كشي ايع لئس نإو ، ىتفأ ؛ يلج سايقب وأ ةمألا عامجإب وأ ةني هتنا

 ؤ هسفن نع عفدو طاتحا ؛ يأر نيمختو داهتجاب هنظي ايع لئس نإو ، يردأ ال

 ديلقت رطخ نأل ؛ مارحلا وه اذه . ةينغ هريغ يف ناك نإ 5 هريغ ىلإ لاحأو

 . ميظع داهتجالا

 باحصأ نم ةعامج تكردأ دقل : ۔ هللا همحر - ديز نب رباج لاق كلذكو

 ماعنألا ةروس نم ٩ ةيآلا ۔١

 ۔ -_ ٤١



 3 هايتف هافك هاخأ نأ ول دو ةلزان وأ ةثداح نع مهدحأ لئس اذإ ةني هتلا لوسر

 متنأو مهدنع امي اوبيجيف اولأسي نأ نم نوفاخي ةي هتا لوسر باحصأف

 { مكنايدأل ةمالسلا نوبحت مكنظأ ام مكوتفتسي نأ مهنولأستو سانلل نوبصتنت

 نأ مكايإف متلئس اذإف ايتفلا اورذحاو هتلا اوقتاف & مكبر نم ةبوقعلا نوفاخت الو

 . ملع هب مكل سيل ام ىلع اومدقت

 يف هفرتلا ىلإ لئام ريغ ملاعلا نوكي نأ ؛ ةرخآلا ءايلع تامالع نمو

 ةقيرط مزلي لب }© نكسملاو ثاثألا يف لمجتلاو © سبلملا يف معنتلاو معطملا

 هتلاسر يف هتا همحر _ نيصحلا نب يلع رحلا وبأ ركذ ايك كلذ عيمج يف داصتقالا

 نأ يخأ اي هتلا هتلاف : اهيف لاق هتلا همحر _ يدنكلا ىحي نب هتلادبع مامالا ىلإ

 هنل صالخالا دعبو مالسالا ةفرعم دعبو ىدهلا دعب لضتو رصبلا دعب ىمعت

 اونوكي ملو ، بعل الو وهل لهأ اونوكي مل ىهنلاو بابلألا يلوأ نإف ، ىوقتلاب
 بياطمو ايندلاب ذذلت لهأ الو ةرتف الو ةحار لهأ الو ةلفغ الو نايسن لهأ

 3 رقب الو لبإ لهأ الو ، رخف الو ميعن باحصأ اونوكي ملو . اهشيع

 الإ ؛ دلو الو لهأ الو . ةبغر لهأ الو . ربك الو ءاليخ باحصأ الو

 35 اورطبيو اورشأيف هتلا نع كلذ مهدسفي نأ افوخت ۔ ىلاعت هتلا مهاطعأ ام

 ناكف ، نوينعم هب مه يذلاو هب اولكو يذلا نع كلذ مهلغشيو { اوحرميو
 عبشلا نم مهيلا بحأ عوجلا ناكو & رثكألا نم مهيلا بحأ ايندلا نم لقالا

 3 ركذأو ىجرأ عوجلا يفو . فوخأ مهسفنأ ىلع عبشلا يف مهو اودهجي مل ام

 هتل ىسنأ ىنغلا يفنو ىقتأو دبعأ رقفلا يف مهو ىنغلا نم مهيلا بحأ رقفلا ناكو

 ءاجرلا هب مهراثئتساو ، مهف سيل ام مهسبحو ركشلا نع مهفعضل ىصعأو

 اونوكي ملو . ءاخرلا يف مثالا نم نوفاخي ‘ ءالبلا يف رجألا نم هوجر يذلا

 نيذلا عم مهسفنأ نوربصي اوناك مهنكلو }“ ىحضلاو () يشعلاب نيلاطب

 . ههجو نوديري يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي

 راهنلاو ليللاب نيلطمتم يأ ١_

 ۔ ٤٢ _۔



 تاثدحم يف يقوتلا ديدش ملاعلا نوكي نأ ؛ ةرخآلا ءايلع تامالع نمو

 دعب ثدحأ ام ىلع قلخلا قابطا هرغي الف {} روهمجلا هيلع قفتا ناو رومألا

 هيف ناك امو مهلامعأو مهتريسو ةباحصلا لاوحأ نع شيتفتلا ىلع ةباحصلا

 يلوتو تايالولاو ءاضقلاو ةرظانملاو فينصتلاو سيردتلا يف ناك نإ . مهرثكأ

 يف مهتلماجمو نيطالسلا ةطلاخمو ماتيألا لامو اياصولاو فاقوألا هلعل ۔ تافألا

 ةبقارمو { ةدهاجملاو ركفتلاو نزحلاو فوخلا يف مهرثكأ ناك وأ ۔ ةرشعلا
 تايفخ كاردا ىلع صرحلاو { هليلجو مثالا قيقد بانتجاو { رهاظلاو نطابلا

 اقيقحت ملعيو ، نطابلا مولع نم كلذ ريغ ىلإ ناطيشلا دئاكمو سفنلا تاوهش

 قيرطب مهفرعأو ةباحصلاب مههبشأ قحلا ىلإ مهبرقأو نامزلا لهأ ملعأ نأ
 . نيدلا اذهب انعبتأ انرايخأ : يلع لاق كلذلو نيدلا ذخأ مهنمف { فلسلا

 تاموكحلا يف عيرفتلا بئارغ نوعبتي مهنإف ؛ ايندلا ءايلع امأو

 امنإف تعقو نإو عقت الو روهدلا يضقنت روص عضو يف نونعتيو { ةيضقألاو

 مهمزالي ام نوكرتيو . ةرثك اهب نيمئاقلا يف ناك تعقو نإو مهل ال مهريغل عقت

 دعبأ امو } مهلامعأو مهسواسوو مهرطاوخ يف راهنلاو ليللا ءانآ مهيلع رركتيو

 برقتلاو لوبقلل اراثيإ ردانلا هريغ مهمب مزاللا هسفن مهنم عاب نم ةداعسلا نع
 ءانبأ نم نولاطبلا هيمسي نأ يف اهرشو ؛ ۔ ىلاعت ۔ هتلا نم برقلا ىلع قلخلا نم

 لوبقب ايندلا يف عفتني ال نأ هتلا نم ه ؤازجو قئاقدلاب املاع اققحم الضاف ايندلا

 ارسحتم اسلفم ةمايقلا موي دري مث ، نامزلا بئاون ةوفص هيلع ردكت لب قلخلا

 . نيبملا نارسخلا وه كلذو & نيبرقملا زوفو ، نيلماعلا حبر نم هدهاشي ام ىلع

 ؛ هنم اوزرتحاف ءارمألا ىشغي ملاعلا متيأر اذا : بيسملا نب ديعس لاقو

 . صل هنإف

 . الماع روزي ملاع نم هتلا ىلا ضغبأ ءيش نم ام : يعازوألا لاقو

 لأسيو {}©“ دجوي الف هسلحم ىلإ ق ؤي نأ ملاعلاب حمسأ ام : نوميم لاقو

۔ ٣٤۔



 ملاعلا متيأر اذإ : لاقي هنأ عمسأ تنكو : لاق . ريمألا دنع هنإ : لاقيف هنع

 . مكنيد ىلع هومهمتاف ايندلا بحم

 ايندلل ابحم ملاعلا متيأر اذإ : هنع هتلا يضر - رمع نع رخآ عضوم يفو

 . بحأ ايف ضوخم بح لك نإف ؟ مكنيد ىلع هومہتاف

 ناطلسلا نوربخم ٠ ليئارسا ينب ءالع نم رش اننامز ءالعو : لاق من

 مهلقثتسال هتاحن هيفو ٠ هيلع يذلاب هوربخأ ولو . هاوه قف اوي امو صخ رلاب

 . مهبر دنع مهل ةاحن كلذ ناكو . مهلوخد هركو

 هنم هل تناكو ناطلسلا اذه ىشغي لجر ناك : لاق نسحلا نعو
 نم كظح تكرت : هل اول اقو هونب هملكف . مهضفرو هتيب مزلف ٠ ةلزنم

 اذه ىلع تمد نئل هتلاو : اولاقف مهيلإ تفتلي ملف . هنم كتلزنمو ناطلسلا

 اقسانف شيعأ نأ نم يلإ بحأ الزه تومأ نئل هللاو : لاقف . الزه نتومتل

 . انمس

 موقب يلع رشأف ؛ دعب امأ : نسحلا ىلإ زيزعلادبع نب رمع بتكو
 ملف ؛ نيدلا لهأ امأ : هيلإ بتكف .-ىلاعت هتلا رمأ ىلع مهب نيعتسأ

 نونوصي مهنإف فارشالاب كيلع نكلو مهديرت نلف ايندلا لهأ امأو . كوديري
 . ةنايخلاب هوسندي نأ مهفرش

 نأ ريعلا هل تحرص نمل ميعز انأو ةنيهر يتمذ : ۔ هتبطخ يف ىلع لاقو

 نإو . لصأ حتس ىدهلا ىلع أطي الو ، موق عرز ىوقتلا ىلع جيهي ال
 () شمق لجر هتنا ىلإ قلخلا ضغبأ نإو ، هردق فرعي ال نم سانلا لهجأ

 يف نعي ملو { املاع مهلذارأو سانلا هابشأ هامس ةنتفلا ("سشابغأ يف راغأ ايلع

 كانهو انه نم ململ ا عمج ۔١

 ةنتفلا مالظ ۔ ٢

 ۔ ٤٤ ۔



 نم ىوترا اذا ىتح رثك امم ريخ هنم لق امم رثكتساف ركن 3 املاس اموي ملعلا

 ىلع سبتلا ام صيخللتل ايتفم سانلل سلجو { لئاط ريغ نم زنتكاو ۔ نجآ
 عطق نم وهف هيأر نم يأرلا وشح أيه تامهبملا ىدحا هب تلزن نإو 0 هريغ

 تالاهج باكر باصأ مأ أطخأ يردي ال توبكنعلا لزغ لثم يف تاهبشلا

 سرضب ملعلا ىلع ضعي الو {، ملسيف ملعي ال امم رذتعي ال تاوشع طابخ

 لحتسيو . مدلا هنم يكبت ميشهلا حيرلا ورذ ةياورلا ورذيو 3 منغيف عطاق

 هب طرف امل لهأ وه الو { هيلع درو ام رادصإب هتلاو يلمألو مارحلا جرفلا هئاضقب

 ةايح مايأ ءاكبلاو حاينلا مهيلع تقحو تالثملا مهيلع تلح نيذلا كئلوأ

 . ايندلا

 لزهب هوطلخت الو هيلع اومظكاف ملعلا متعمس اذإ : اضيأ 7

 . بولقلا هجمتنف

 . ةجم ملعلا نم جم ةكحض كحض نم : فلسلا ضعب لاقو

 © ربصلا : ملعتملا ىلع هب ةمعنلا تمت اثالث ملعملا عمج اذإ : ليقو

 : ملعمل ا ىلع هب ةمعنلا تمت اثالث ملعتم ا عمج اذإو . قلخلا نسحو . عض اوتلاو

 . مهفلا نسحو 3، بدالاو 3 لقعلا

 هللا لوسر ايهنيب ىخآ دق ناكو ءادردلا يبأ ىلإ ىسرافلا ناملس بتكو

 ابيبط تنك نإف ]} ىضرملا يوادت ابيبط تدعق آ كنأ ينغلب ؛ يخا اي : ةيلتي

 ناكف . ايلسم لتقت ال هلا هللاف اببطتم تنك نإو 3 ءافش كمالك نإف ملكتف

 . لئس اذإ كلذ دعب فقوتي ءادردلا وبأ

 © ةباحصلا نم كريغ نم عمسي ال مالكب ملكتت كارن : ةفيذحل ليقو

 نع هنولأسي سانلا ناك 0 يتي هللا لوسر هب ينصخ : لاقف ؟ هتذخأ نيأ نمف

 3 ينقبسي ال ريخلا نأ تملعو . هيف عقأ نأ ةفاخم رشلا نع هلأسأ تنكو ريخلا

 ؛ رخا ظفل يفو . ريخلا فرعي ال رشلا فرعي ال نم نأ تملعف : ةرم لاقو

۔ ٤٥ ۔



 نع هنولأسيف ؟ اذكو اذك لمع نمل ام ؛ هللا لوسر اي : نولوقي سانلا ناك

 ينأر ايلف ؟ اذكو اذك دسفي ام ؛ هللا لوسر اي : لوقأ تنكو {} لامعألا لئاضف

 ۔ هنع هللا يضر ۔ ةفيذح ناكف . ملعلا اذهب ينصخ لامعألا تافآ نع لأسأ

 ناكف . نتفلا قئاقدو هبابسأو قافنلا ملع ةفرعمب درفأو نيقفانملا ملعب صخ

 لأسي ناكو ، ةصاخلاو ةماعلا نتفلا نع هنولأسي ةباحصلا رباكأو نامثعو رمع

 هلأسي رمع ناكو 3 مهئامسأب ربخي الو { يقب نم دادعأب ربخيف نيقفانملا نع
 . كلذ نم هأربف ؟ قافنلا نم ائيش هب ملعي له ؛ هسفن نع

 . اهيلع ىلص ةفيذح رضح نإف رظن ةزانج ىلإ يعد اذإ رمع ناكو
 . رسلا بحاص ىمسي ناكف . كرت الإو

 معز ٥١ ءوس يأر وذ لجر : مالسالا يف اٹدحأ ناثدعحع : نسحلا لاقو

 ٥5 ىضري اهلو بضغي اهف .0 ايندلا دبعي فرتمو . هيأر لثم ىأر نمل ةنحلا نأ

 . رانلا ىلإ امهوضفراف ، بلطي اهايإو

 مالكلا : نانثا ايهنا : لاق هنأ ادنسمو افوقوم دوعسم نبا نع يور دقو

 دمحم ىده . ىدهلا نسحأو . ۔ ىلاعت ۔ هللا مالك . مالكلا نسحاف . ىدهلاو

 ةثدحم لك نإو اهتاثدحم رومألا رش نإف ث رومألا تاثدحمو مكايإو الأ . ةنيت

 لك الا . مكيولق وسقتف دمألا مكيلع نلوطي ال الأ . ةلالض ةعدب لكو ةعدب

 . تاب سيل ام ديعبلا نإ الا بيرق تا وه ام

 قفنأو سانلا بويع نع هبيع هلغش نمل يوط» : ةلي يبنلا ةبطخ ينو
 لذلا لهأ بناجو ةمكحلاو هقفلا لهأ طلاخو ةيصعم ريغ نم هبستكا لام نم

 نم لضفل ١ كسمأو هلام نم لضفل ١ قفن و هملعب لمع نمل يوط . هرش سانل ١

 . _ ةعدب ىلا اهدعي ملو ةنسلا هتعسوو هلوق

 رثك نم رخ ن امزل ١ رخآ يف ىده ١ نسح : لوقي دوعسم نب ا ناكو

۔ ٤٦ ۔



 يقأيسو . رومألا ىلإ عراسملا هيف مكريخ ؛ نامز يف متنأ : لاقو . لمعلا

 . تاهبشلا ةرثكل فقوتملا تبثتملا مكريخ نوكي نامز مكدعب

 مكيلع يتأيسو . ملعلل عبات هيف ىوهلا نامز يف مويلا متنأ : اضيأ لاقو
 . ىوهلل اعبات ملعلا نوكي نامز

 دق نامز ركنم مويلا مكفورعم نأ اذه نم بجعأ : ةفيذح لاقو

 متفرع ام ريخب نولازت ال مكنأو ، قأ دق نامز فورعم مكركنم نأو ،“ ىضم

 . هب فختسم ريغ مكيف ملاعلا ناكو ٠ قحلا

 ديعس وبأ هيلإ ماق ىلصملا دنع ديعلا ةالص يف ربنملا ناورم ثدحأ امو

 يه ؛ ةعدبب تسيل اهنإ : لاقف ؟ ةعدبلا هذه ام ؛ ناورم اي : لاقو يردخلا

 . توصلا مهغلبي نأ تدراف اورثك دق سانلا نإ { ملعت امم ريخ

 كءارو تيلص ال هللاو ملعأ ام رخب نوتات ال هللاو : ديعس وبأ لاقف

 ديعلا ةبطخ يف اكوتي ناك ةي هثلا لوسر نأل ؛ كلذ ركنأ امنإو 0 مويلا

 نم » : روهشملا ثيدحلا يفو . ربنملا ىلع ال اصع وأ سوق ىلع ءاقستسااو

 . (٧)(در وهف هيف سيل ام اذه اننيد يف ثدحأ

 «نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف يتمأ شغ نم» : رخآ ربخ يفو

 سانلا لمحي ةعدب عدتبي نأ» : لاق ؟ كتمأ شغ امو ؛ هللا لوسر اي : ليق

 . «اهيلع

 لوسر ةنس فلاخ نم موي لك يداني اكلم _ ل اعت ۔ هلل ن ا « : ني ل اقو

 . «هتعافش هلنت ل هللا

 { ءافج هنع توكسلاف فلسلا هيف ملكت ام : ءايلعلا ضعب لاقو

 ةشئاع نع ملسم ٥ او رد ١_

 ۔ ٤٧ ۔



 . فلكت هيف مالكل اف ؤ فلسلا هنع تكس امو

 نمو 3 زجع هنع رصق نمو ٠6 ملظ هزواج نم ليقث قحل ا : رخآ ل اقو

 . ىفتكا هعم فقو

 لهس لاقو . اهلهأ بولق يف ةوالح اهل ةلالضلا نإ : سابع نبا لاقو

 { ةماعلا ىلإ رظنلاو } لهجلاب لهجلا يصاعملا مظعأ نم نإ : يرتشلا

 ىلإ ىغصي نأ يغبني الف ايندلا يف ضاخ ملاع لكو . ةلفغلا لهأ مالك عامتساو

 3 بحأ اييف ضوخي ناسنا لك نأل ؛ لوقي ام لك يف مهتي نأ يغبني لب هلوق

 . هبوبحم قفاوي ال ام عفديو

 نيملسملا ةمئأ : هبسن دعب هتريس يف رقصلا نب نازع ةيواعم وبأ لاقو

 ملعلا بلطي نمم انلعجي نأو مهتنسب ذخألاو مهل عابتالاو مهب قاحللا هللا لأسن

 هللا دارأ نل ضئارفلا ءادأ دعب لامعألا لضفأ هنإف لدجلل هبلطي الو لمعلل

 يف هل نيز وهف هب لمعو هملعف هبر ءاضر هب ديري هملعي نمل نيز وهو . هتياده

 بلطل ملعلا اوملعتي مل هللا مهملع ام نيلماعلل كلذ هابقع يف هل ةاجنو هايند

 { عماطملل الو . لزانملا فرش هب اوبلط الو 3 ةسايسل الو ةسائر

 ناطلسلا ىلإ هب الو . نومركي هب اونوكي نأ نوبلطي الو . لكاملل الو
 مهداز كئلوأف & سانلا ىلإ هب اوبرقتي ملو ، ساندألا نع هومركأ دق ، نوبرقتي

 ناطلسلا ىلإ ابرقت هب دارأ نمم ملعلا يلوأ مهف ايهفو ايلح مهدازو ايلع هللا
 ناكو . مهدنع هب لسوتو مهيلا هب ىعسف ، ناطيشلا ديك هسفن نم نكمأو

 دق كئلوأو ضغبلا بولقلا يف مهل هللا لعج دق كنئلواف . مهل ملعلل هعمج

 . كئلوأ ليبس ىلع الو & كلذك هللا انلعج الف ، ةطخسلا هللا نم اوقحتسا

 هللا مهبحاأل هقحب هوذخأ ملعلا لهأ نأ ول : لاق هنأ سابع نبا نعو

 ىلع اوناهف ايندلا اوبلط نكلو ‘ سانلا مهب الو هدابع نم نوحلاصلاو هتكئالمو

 . س انلا

۔ ٤٨ ۔



 هلهأ لدنع هوعضو ملعلا لهأ نأ ول : لاق ۔ هللا همحر _ دوعسم نبا نعو

 . مهيف اودهزف مهنم اولانيل ايندلا لهأ دنع هوعضو نكلو مهن امز له أ اوداسل

 هللا سكن ةرخآلا لمعب ايندلا بلط نم : لاق هنأ هبنم نب بهو نعو

 . رانلا لهأ ف همسا لعجو هبلق

 دشأ مهيأ ةعيش لك نم نعزننل مث : ۔ ىلاعت ۔ هلوق يف ديز نب رباج

 . ءوسلا ءايلع مه : لاق (١ا)هپابتع نمحرلا ىلع

 ههجو يف سيلو ةمايقلا موي ءاج هملعب لكأ نم» : ةلي يبنلا نع ءاجو

 . « محل ةرغم

 ميرم ةروس نم ٦4٩ ةيآلا ١

 ۔ _ ٤4٩





 عب ١ رل ١ ب ابل ١

 لقعلا يف

 رابخألا

 هللا ةعاط يف هسفن فصنأ نم هللا ىلإ نينمؤملا بحأ نإ» : ةلي لاق

 حلف ف هتايح مايأ هب لمعو رصب أو هسفن حصنو هلقع لمكو هدابعل حصنو

 . «حجنو

 بوسحم هلقعو لجرل ١ ملع ( : لاق هن أ ني هللا لوسر نع ثيدحل ١ يفو

 . مهب ام ردق ىلع ةمأ لك لوقع نإ : ليقو «هقزر نم

 !مهلوقع ردق ىلع سانلا ملكأ نأ ترمأ» : ۔ مالسلا هيلع لاقو

 بحاص لقع امأف ؛٠ يوارخأو يوايند : نالقع لقعلا « : بت هنعو

 . «رمثمف ةرخآلا بحاص لقع امأو ۔ هب عفتني ال يأ ميقعفايندلا

 هنع ىمنو هب رمأ ايف مكنسحأو افوحخ هلل مكدشأ القع مكمتأ» : نيت لاقو

 . «اعوطت مكلقأ ناك نإو ارظن

 لقعلاب هللا ةعاط يف اودهتجاو ةكئالملا دح» : _- مالسلا هيلع - لاقو

 مهرنوأ هللا ةعاطب مهلمعأاف محلوقع ردق ىلع مدا ينب نم نونم ؤملا دجو

 . القع

۔ ٥١ ۔



 نإو ةدعو ةلا عيش لكل» : ةلي هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نعو

 ءيش لكلو لقعلا نمؤملا ةيطمو ةيطم عيش لكلو لقعلا هتدعو نمؤملا ةلآ

 عار موق لكلو لقعلا ةدابعلا ةياغو ةياغ موق لكلو لقعلا نيدلا ةماعدو ةماعد

 لكلو لقعلا نيدهتجملا ةعاضبو ةعاضب رجات لكلو لقعلا نيدباعلا يعارو
 ةرخآلا ةرامعو ةرامع بارخ لكلو لقعلا نيقيدصلا تويب مّيَقو ميق تيب لهأ

 نوبسني يذلا نيقيدصلا بقعو هب ركذيو هيلإ بسني بقع ءىرما لكلو لقعلا
 . «لقعلا نينمؤملا طاطسفو طاطسف رفس لكلو لقعلا هب نوركذيو هيلإ

 بستكا ام» : ةلي هللا لوسر لاق : لاق ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع نعو

 دبع ناميإ مت امو ىدر نع هدريو ىده ىلإ هبحاص يدهي لقع لثم لجر

 . ()ءهلقع لمكي ىتح هنيد ماقتسا الو

 . «محلاعفأ يف مهوفلاخو مهقالخأ يف سانلا اوطلاخ» : ةي يبنلا نعو

 مث لبقاف لبقأ : هل لاقف لقعلا - ىلاعت ۔ هللا قلخ ام لوأ» : ةلي لاقو

 77 يلع مركأ اقلخ تقلخ ام يلالجو يتزعو : لاق مث ربدأف ربدأ : لاق

 كلذ يف نإ» : ۔ ىلاعت هثلا لاق «بقاعأ كبو بيثأ كبو يطعأ كبو ذخا

 . )٢( نولقعي موقل تايآل

 راثآلا

 غامدلا يف هلزنأو ىلاعت ۔ هللا هقلخ ءيضم رهوج لقعلا : ءايلعلا تلاق

 ةقيقحو ةده اشملاب تاسوسحلملاو طئاسولاب تاياغل ١ كردي بلقل ١ ف ارون هلعجو

 © دافتست مولعب رومأل ١ بق اوع اهس فرعيو تاكلهلملا عتارم نع كدعبي ام

 يردلا ديعص يا نع يناربطلا هاور ١_

 مورلا ةروس نم ٦٢٤ ةيآلا - ٢

 ۔ ٥٦٢ _۔



 هردق ملظلا نع عفر ىداع اذإو ، هرصن ةدوملا يف لذب ىلاو اذإ لقاعلا : ليقو

 ةبلاطملا كرت دحأ ىلإ نسحأ نإ هلدعب هيداعم مصتخيو هلقعب هيلاوم دعسيف
 وفعلا هل حنمو رذعلا بابسأ هل ببس ءيسم هيلإ ءاسأ نإو .3 هركشب

 . حفصلاو

 لقعلاب اوصاوتو مكبر نع اولقعا سانلا اهيأ ا اي» : ةلق يبنلا لاقو

 نأ اوملعاو مكبر دنع مكدجمي هنأ اوملعاو هنع متيهنأ امو هب مترمأ ام هب اوفرعت

 نأو ةئيهلا ثر ةلزنملا ءفد رطخلا ريقح رظنملا ميمد ناك ناو هللا عاطأ نم لقاعلا

 ةلزنملا فيرش رطخلا ميظع رظنملا ليمج ناك نإو ىلاعت ۔ هللا ىصع نم لهاجلا

 هاصع نمم هللا دنع لقعأ ريزانخلاو ةدرقلاو { افيظن احيصف ةئيهلا نسح

 . «نيرساخلا نم مكنإف مكايإ ايندلا لهأ ميظعتب اورتغت الو

 لقعلاب ۔ مالسلا ايهيلع ۔ مدآ ىلإ ليربج لسرأ ۔ ىلاعت ۔ هللا نأ يورو

 لاقف . لقعلا مهنم راتخاف ، تئش اهيأ رتخا : هل لاقف . ءايحلاو ناميالاو

 : ناميالا لاقف ، لقعلا ايكيلع راتخا دقف افرصنا : ءايحلاو ناميالل ليربج

 لاقو . ادبأ هقرافأ ال لقعلا نوكي ثيح نوكأ نأ ۔ لجو زع ۔ يبر ينرمأ

 . ادبأ هقرافأ ال ناميالا نوكي ثيح نوكأ نأ _ لجو زع ۔ يبر ينرمأ : ءايحل

 . ۔ مالسلا هيلع ۔ مدآ يف ثالثلا لاصخلا هذه تعمتجاف

 ناميالا ؛ ةقيدحلا يف ةرمثملا ةرجشلاك نيدلا اذه لثم : ربخلا يفو

 رمألاو . اهقاروأ جحلاو . اهؤام ةاكزلاو 3 اهدومع ةالصلاو . اهلصأ

 لمكي الو { اهرمث قلخلا نسحو .0 اهرانم ركنملا نع يهنلاو { اهلظ فورعملاب
 ؛ هفرشو هولعو لقعلا ةلالج ةحص ىلع ليلدلاو . نسحلا قلخلاب الإ ناميالا

 ايك لقعلا ىلع نافوقوم امهالكو {} يهنلاو رمألا امهو ؛ نيئيش هدابع ىلع هلل نأ
 مه بابلألا ولواو (١ا)ه“هبابلألا يلوأ اي هنا اوقتاف : ليزنتلا مكحم يف ءاج

 . لوقعلا لهأ

 ةدئاملا ةروس نم ١٠٠ ةيآلا ١-



 : ءايشأ ةثالث ىلإ ءايشأ ةثالثب كسمت نم لقاعلا : ءايكحلا ضعب لاقو
 كسمت نمو ، تاعاطلا يف هللا نيبو هنيب اييف صالخالاو قدصلاب كسمت نم

 ربلاب كسمت نمو تايلبلاو بئاونلا يف هسفن نيبو هنيب اميف ةعانقلاو ربصلاب

 . اقح لقاعلا وهف تالماعملا يف قلخلا نيبو هنيب اميف ةءورملاو

 بنذ نع زواجتي نأ وهو اهب فرعي تامالع عبس لقاعلل : ميكح لاقو
 هنم ىلعأ وه نم ىلإ تاريخلا لعف ىلإ قباسي نأو هنود نمل عضاوتي نأو هملظ نم

 نم مالكلا ةعفنم ملعي نأو ملعلا نع الإ ملكتي ال نأو ايئاد هبر ركذي نأو

 . هللا ىلإ أجتلا رشلا عقو اذإو } هعضوم

 اهتقبس ةوهش هل تضرع اذإف . هتركف ءارو نم لقاعلا ةوهش : لاقيو

 ريغ تاوهشلا ىلإ ردابي وهف هتوهش ءارو قمحألا ةركفو & بقاوعلا يف هتركف

 مهمهو ةرخآلا يف مهل ةركف ال ةلفغلا بابرأو ، تافآلا نم هرجي اميف ركفم

 نع مهو ايندلا ةايحلا نم ارهاظ نوملعي نوحكنيو نوسبليو نولكأي ام

 . (أ١ههنولفاغ مه ةرخآلا

 مورلا ةروس نم ٧ ةيالا ١



 سم اخللا ب ابل ١

 ركذلا دئاوفو ناميالا لئاضف يف

 راثآلا

 : لاقف ةي يبنلا ىلإ ماق الجر نأ ۔ هنع هللا يضر _ سابع نبا نعو

 لاق مث «رخف الو انأ» : ةلي هللا لوسر لاقف ؟ سانلا ريخ نم ؛ هللا لوسر اي

 «ركب يباب تاف نوحلاصلا دع اذا» : لاق ؟ هللا لوسر اي نم مث : لجرلا

 نب رمعب تاف نودهاجملا دع اذا» : لاق ؟ هللا لوسر اي نم مث : لاق

 ثيح رمع نم انأو لح ثيح ينم رمع» : ةلي هللا لوسر لاق مث «باطخلا

 ضبق املف «ينضغبأ دقف رمع ضغبأ نمو ينبحأ دقف رمع بحأ نمف تللح
 : لاقف ۔ هنع هللا يضر ۔ قيدصلا ركب يأ ىلإ لجرلا كلذ ماق ةلي يبنلا

 نب رمع : لاقف ؟ ةي هللا لوسر دعب سانلا ريخ نم ؛ هللا لوسر ةفيلخ اي

 هللا نأل ؛ لاصخل : لاق ؟ كسفن ىلع هتمدق ءيش يال : لاقف . باطخلا

 مالسلا هأرقأ مالسلا هيلع ۔ ليربج نألو ي هابي ملو ةكئالملا هب ىهاب ىلاعت

 رمعب مالسالا ددشأ ؛ دمحم اي : لاق ۔ مالسلا هيلع ۔ ليربج نألو ينئرقي ملو

. ينقدصي ملو هباتك يف هقدص ۔ ىلاعت ۔ هللا نألو رمع لاق ام لوقلاو



 : - لجو زع ۔ هللا لزناف © نارق نكيف نلزنيل وأ ةلي هللا لوسر نع نيهنتل

 رمع نالو . (ةيآلا) "هه نكنم اريخ اجاوزأ هلدبي نأ نكقلط نإ هبر ىسع
 . باجحلا تبرض ولف رجافلاو رابلا كيلع لخديل ؛ هللا لوسر اي : لاق

 هنألو . (" 4باجح ءارو نم نهولأساف اعاتم نهومتلأس اذإو : هللا لزناف

 نم اوذختاو : ۔ ىلاعت ۔ هللا لزنأف ك ىلصم ميهاربا ماقم نم تذختا ول : لاق

 . ("هىلصم ميهاربا ماقم

 ىلإ لجرلا كلذ ماق ۔ هنع هللا يضر ۔ قيدصلا ركب وبأ ضبق املف

 سانلا ربخ نم ؛ نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ۔ هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع

 رتفم وهف اذه ريغ لاق نمف قيدصلا ركب وبأ : لاق ؟ ةي هللا لوسر دعب
 . نيرتفملا ىلع ام هيلعو 0 هيلع

 نب دعس ضبق نيح ۔ امهيلع هللا ىلص ۔ يبنلا ىتأ ليربج نا : ليقو

 اذه نم ؛ دمحم اي : لاقف . قربتس ١ نم ةمامعب ارجتعم ليلل ١ فوج نم ذاعم

 هللا لوسر ماقف : لاق ؟ شرعلا هل زتهاو ءايسلا باوبأ هل تحتف يذلا تيملا

 . تام دق هدجوف ذاعم نب دعس ىلإ هبوث ربي اعيرس لي

 دادزا ايلك بلقلا يف ءاضيب ةضمل ودبي نامالا نأ بلاط يبأ نب ىلع نعو

 قافنلا نأو } هلك بلقلا ضيبا ناميالا لمكتسا اذإف ضايبلا كلذ دادزا ناميالا

 اذإف بلقلا يف داوسلا دادزا قافنلا دادزا ايلك بلقلا يف ءادوس ةضمل ودبي

 . هلك بلقلا دوسا قافنلا لمكتسا

 ةبساحم دشأ هسفن بساحي ىتح نينمؤملا نم لجرلا نوكي ال : ليقو
 هلالح نم هسبلم نيأ نمو هبرشم نيأ نمو همعطم نيأ نم ملعي ىتحو هكيرش

 . همارح نم وأ

 ميرحتلا ةروس نم ٥ ةيآلا - ١

 بازحالا ةروس نم ٥٢٣ ةيآلا ۔٢

 ةرقبلا ةروس نم ١٦٥ ةيآلا ۔ ٢



 نكلو ينمتلاب الو يلحتلاب سيل ناميالا نإ» : لاق ةلت يبنلا نع يورو

 . ‘))«لمعلا هقدصو بلقلا هرقو ام

 همحر ۔ رباج ناكو . هدنع مه نيذلا ةكئالملا نم هللا ىلع مركأ نمؤملا

 . هادي تداح الا دبع بلق يف ناميالا رون هللا عضو ام : لوقي - هللا

 مث ىبوطو . ي نماو - ينار هلعل ۔ ينراز نمل بوط» : ةلي يبنلا نع

 . «ينري ملو يب نما نمل ۔ تارم عبس - بوط مث ىبوط

 ، اهلصأ هقاب ناميالا ؛ ةتبان ةرجش لثم نيدلا اذهد» : ةي يبنلا لاقو

 ٠ اهقرو قلخل ١ نسحو اهبعش مايصل او { اه ؤام ةاكزل او ‘ اهقورع ةالصل او

 بيطلا رمثلاب الإ ةرجشلا لمكت ال ايكف 3 اهرمث هللا مراحم نع فكلاو

 . ٧هتلا مراع نع فكلاب الإ لمكي ال ناميالا كلذكف

 مكح نإو ربص يلتبا نإو ركش يطعأ نإ ؛ ةثالث ديعسلا ةمالع : ليقو

 ادوهع سانلا ىلوأ مهف دومحملا ماقملاو فوخلا ىلع الإ هءايلوأ هللا عبط امو لدع

 اراج نوميضي ال ءاخرلاو ةدشلا ين مهدكأو مهربأو ادوعو مهقدصأو

 سانلا عم مهنادبأ دحأ ىلع نوليعي الو دسحلاب نونيدي الو اراث نوبلطي الو

 يف اوركفت مهنأشب سانلا نع اولغش دق 3 ةرخآلاب ةقلعتم مهبولقو ، ةرضاح
 ، مهتولخو مهتاجانمو هقلا ركذ مهتذلو ايندلا يف مهميعن مهتاءاسإو مهناسحا

 3 هرجاوه هلل ("امظاف هقثوأ امل هلل ىفوأ نم وهف اجر ايك لانو اجن مهعبت نمف
 مهل هللا بجواأف اموادم ةعاط يف ابستح هتل اتناق ايئاق ارباص هرظاون هلل رهساو

 . ىضقو ةنجلاب مهل مكحو ءاضرلا

 . ينس لكب اهتيلحتو . ءيند قلخ لك نم سفنلا ريهطت مهفاصوأ نمو

 يمليدلا هاور ۔ ١

 ديدشلا رحلا تقو وهو ةرجاهم مج ۔ ٦

 ۔ ٥٧



 مهلك نولمحي الو & سانلا َلَك نولمحيو ، نوذؤي الو ىذالا نولمحتي
 نودشريو .3 فوهلملا نوثيغيو . ربلا بابسأ ىلع نونيعيو 3 دحأ ىلع

 اباجح نوذختي ال . لفاغلا نوهبنيو } لهاجلا نوملعيو ، لاضلا

 { مهيلإ لصو مهدارأ نم لكو 3 مهدجو مهبلط نم لكو . ةباجح الو

 نوسنؤيو فيضلا نورقي { الئاس نوعنمي الو ، دحأ نع نورتتسي ال
 © ناشطعلا نوقسيو } عئاجلا نوعبشيو ، فئاخلا نونمؤيو ، نيشحوتسملا

 نولعفي الو { ةليضف نوكرتي الو ، مداخلا نونيعيو {} يراعلا نوسكيو
 نع لفاغتلاو مهسوفنب لاغتشالاو مهبويع يف رظنلا ؛ مهلاوحأ ن نمو . ةليذر

 3 ريخلاب مهتنسلأ نودوعي .{ اريخ الإ دحأ يف نودقتعي الو & سانلا بويع

 نع الإ تمصلاو ،} يشملا يف عارسالاو { رظنلا لوضف نع رصبلا نوضغيو
 . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ، ريخلا

 ٠ ةعدتبملا الإ ٠ مهبويع رتسو ٠ سانلا نساحم رشن مهلاوحأ نمو

 ٨ نوباتغي الو ، نوصرحي الو . نودسحي ال مهنأ ؛ مهلاوحأ نمو

 مهرظنو .3 ةمكح مهمالك . نورخفي الو {. نورطبي الو .0 نوباتري الو

 مهمالك . هللا ركذ نع ةرتف الو ةحار مهل تسيل .0 ةركف مهتمصو . ةربع

 ةبلطملا شاعملا يف ةمرملا ةمرح يف الإ نوضوخي ال 3 دادس مهشيعو دادس

 ةدع الإ نوماني ال . مهداعم دوزتل الإ نوعتمتي تي الو مهشيع ةحلصملاو

 اففعت الإ نوبستكي الو . مههلاجا ىلإ اغالب الإ نولكأي الو . هتدابعل

 ةحلاص لك يفو ةمه ةعاط لك يفو ةين ةكرح لك يف مهلو { افطعت الإ نوقفني الو
 مهيلإ اهبرقي وأ اهيلإ مهبرقي ام الإ مهمهي الف { اهب اوماهو ةنجلا اوقشع { ةمهم

 مهتم اهيف اوقدصو { مهركف اهيف اولاطأ اهبحب نوميهيو { اهركذب "_)نوه

 ريغ وهور هتءارق يف ع رسأ : نآرقلا و . اعيرس هعطق : اذذمنو . اذه ءيشلا ه : هركذب نوذهي ١
 ذاه وهف هريغ وأ لوقعم ريغب ملكت : انايذممو ايذم : نالف ىذه . هدرس : ثيدحلا ۔و 6 (دومحم

 . هنايذه ف ه ركذ اذإ ءيشلاب نالن ىذه :: لاقيو ١ ءاذمهو

 ۔ ٥٨ ۔



 اهتجهبو اهترهز ىلإ نورظني مهف ث نيعلا يأر بيغملاب مهل تراص ىتح

 اهفرغو اهلالظو اهلاجحو اهقئادحو اهضايرو (ا)اهيبارزو اهقرامنو اهطسبو

 دئادشلاو هراكملاب ةفوفحم اهودجوو اهبنج يف ايندلا مهيلع تناهف .3 اهفرشو

 ةزواجمو ةرضملا ىلع ربصلاو ةقشملا لامتحا نود كلذ ىلإ لوصو ال نأ اوملعف

 ٨١ بلاطملا يف اودجو اورمشف . لاجوألا نم اهنود امو } لاوهألا نم اهلوح ام

 اهوقتاو . مهسفنأب اهورتشاو ، بئاصملاو ايالبلا ىلع مهسفنأ اونطوو
 { اوداكتسا ام اولصوو اودارأ ام اوغلب ىتح مههوجوب اهوقلتو . مهنادباب

 ةنجلا لهأل نإ . اليزج اباوث اوربص امب اوبيثأو اييظع ازوف اوزاف دقل مه ىبوط

 ىلع اوربصف ىوقتلا اورعشتساو ايندلا نع اوماص موق . اهب نوفرعي اييسل

 اوعروتو ، تاوهشلا نع اوفزع } ىبقعلل اولمعو © ىنسحلاب اوقدصو ىولبلا

 نوعجهي ام ليللا نم اليلق راهنلا رابحأ ليللا نابهر ، تاهبشلا نع
 نورفغتسي مه راحساألابو

 لأس وأ ةدش هتباصأ اذإ ىلاعت ۔ هلل ركاذلا عيطملا دبعلا نأ : رثألا يفو

 . فورعم دبع نم فورعم توص ؛ بر اي : ةكئالملا تلاق ةجاح هللا

 توص ؛ بر اي : ةكئالملا تلاق هلأس وأ هاعد اذإ هللا نع ضرعملا لفاغلاو

 وهو . هللا باذع نم هنم ىجنأ لامعألا نم لمع الو . ركنم دبع نم ركنم
 ناسلل وهو . هيدل اهلوزنو ةكئالملا فوفحو هيلع ةنيكسلا لوزنل ببس دبعلل
 هب دعسيو } هسيلج ىقشي ال ركاذلاو & لطاب لكو بذكلاو ةبيغلا نع لغاش

 (")هرت هيلع نوكي الو . ةمايقلا موي ةرسح هيلع نوكي ال هسلجمو 3 هسينأ
 . ةمادن الو

 . تاومألا نم وهف ايح ناك نإو لفاغلاو & تام نإو يح ركاذلاو

 نمحرلا يضريو هعنميو هرسكيو هعمقيو ناطيشلا درطي هلل ركذلاو

 ةرخافلا طبلا : يارزلاو اهيلع أكتي يتلا دئاسولا : قرامنلا ١-

 ملظلا هرتلاب دارملا ۔ ٢

 ۔ ٥٩ _۔.



 { رورسلاو حرفلا بلجيو بلقلا نم مغلاو مهلا ليزيو ناطيشلا طخسيو

 نلعلاو رسلا حلصيو 0 ندبلاو بلقلا يوقيو ، رورشلاو حرتلا بهذيو

 زعأ وهو . هباوص لك نم هب مهليو ةباهم ركاذلا وسكيو هرسييو قزرلا بلجيو

 حاورألا توق وهو ، رطملا لباوب ع رزلا ايحي ايك بلقلا ايحي هبو دجم ىلعأو فرش

 عابتاو ةلفغلا وه يذلا ادصلا نم بلقلا ءالجو حابشألا توق ءاذغلا نأ ايك

 عم هللاو فراع لك لام سأر وهو . فراعملا اهترمث ةرجش وهو 3 ىوهلا

 يف داهجلاو باقرلا قتع لدعيو قيفوتلاو ةبحملاو ةيالولاو برقلاب نيركاذلا

 . بطعلاو 3 هللا ليبس يف لتقلاو باعصلا تاقشملاو هللا ليبس

 يف ةفرعملا باب حتفيو برلا نم برقلا ثرويو بهذلاو قرولا قافناو

 معنلل بلاج 0 نايسنلا نم نامألاو { نارينلا نم قتعلل ببس وهو ، بلقلا

 ةاجنو فئاخلل نمأ . حلاصلا لمعلا لهسيو حراوجلا يوقيو . مقنلل عفادو

 عفري . عاطأو ىصع لماع لكل دهشت ايك عاقبلا هل دهشت ، فلاتملا نم

 هبلق ركاذلا ىلع عمجيو ، تاماقملا ىلعأ ىلإ هلصويو تاجردلا عفرأ ىلإ لماعلا

 ناطيشلا دنجو هبنذو همرج قرفيو ، قزمتملا همزعو هتدارا لمشو قرفتملا

 هناسل لزي مل نمو ايندلا هبلق نع دعبيو ، ةرخآلا هبلق نم برقيو 0 هبزحو
 . ةنجلا لوخد هل بجوأ هرمأو هيهن يف هاقتاو ۔ ىلاعت ۔ هللا ركذب ابطر

 يتمحرو» : ةيآلا هذه تلزن امل : لاق هنأ سابع نبا نع يورو

 ءايشألا نم ءيش انأ : لاقو ۔ هللا هنعل - سيلبإ لواطت (ا)4ءيش لك تعسو
 هلوق لزن ايلف & ىراصنلاو دوهيلا تلواطتو 3 هتمحر نم بيصن يل نوكي

 نوقتي نيذلل يتمحر لعجأ ينعي )٢١( نوقتي نيذلل اهبتكأسنإ : ۔ ىلاعت -

 (" نونمؤي انتايآب مه نيذلاو ةاكزلا نوطعي ينعي ةاكزلا نوت ؤيو كرشلا

 3 هتمحر نم ۔ ىلاعت هللا هنعل ۔ سيلبإ سئيف ۔ ىلاعت ۔ هللا تاياب نوقدصي ينعي

 فارعألا ةروس نم ١٥٦ ةيآلا ١-

 فارعألا ةروس نم ١٥٦ ةيآلا - ٦

 فارعألا ةروس نم ١٥٦ ةيآلا ٢-



 . هتايآب نمؤنو ةاكزلا يت ؤنو كرشلا يقتن نحن : ىراصنلاو دوهيلا تلاقو

 ينعي "_'«يمألا يبنلا لوسرلا نوعبتي نيذلا» : ۔ لجو زع ۔ هلوق لزن ىتح
 ةمحرل ١ تيقبو ىراصنل او دوهيل ١ سشئيف . مالسل ١ هيلع ۔ ادمح نوق دصي

 . ةصاخ نينمؤملل

 ناميالا نم همركأ ام ىلع ۔ ىلاعت ۔ هللا دمحي نأ نم ؤم لك ىلع بجاولاف

 . نينمؤملا ةلمج نم همسا لعجو

 فارعالا ةروس نم ١٥٧ ةيآلا ١

 





 س د اسل ١ تب ابل ١

 نينمؤملا ةفص يف

 رابخألا

 : ةلي هنعو ، «بيرقلا نيللا نيهلا رانلا ىلع مرح هللا نإ» ةلي يبنلا لاق
 نم تاريودلا لهأو هتريود لهأو هدلوو هلهأ لجرلا حالصب حلصي هللا نا»

 نم» : ةني هنعو . «مهرهظأ نيب ناك ام هتلا ظفح يف نولازي الو ©} هلوح

 هظاغأ انم ؤم ظاغأ نمو هتلا هنزحأ انمؤم نزحأ نمو هللا هفاخأ ادبع فاخأ

 خانتسا «)خينتسا ناو داقنا ديق نإ فولألا لمجلاك نم ؤملاه : لاقو . «هئلا

 مهعفنأ سانلا ريخو فلؤي الو فلأي ال نميف ريخ الو ةرخص ىلع ولو
 . «سانلل

 ءاملا ىلا نآمظلا نكسي ايك نمؤملا ىلإ نكسي نمؤملا» : ةلي هنعو
 حاورألا » : لاق هنأ _ هنع هتلا يضر ۔ دوعسم نبا قيرط نم ةي هنعو . "درابلا

 امو فلتئإ اهنم فراعت ايف ليخلا ماشت ايك ماشتف ليللاب يقتلتل اهنأو ةدنجم دونج

 لجرالا مهيف سيل قفانم ةئام هيف ادجسم لخد انم ؤم نأ ولو فلتخا اهنم ركانت

 هيف ادجسم لخد اقفانم نأ ولو & نم ؤملا كلذ ىلا سلجي ىتح ءاجل نم ؤم دحاو

 كلذ عم سلب ىتح قفانملا كلذ ماقل دحاو قفانم الا مهيف سيل نمؤم ةئام

 . «قفانملا

 ١ خانتساف هخانأ : لاقيو كرب : خانتسا .

 ۔ ٦٣ ۔



 رفاكو نم ؤم : ةئالث سانلا اغا 9 : لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هنعو

 امأو ٠ هبلقو هلمعو هناسل هللا هاطعأ هبيبحو هللا لوم نم نم ؤملاف . قفانمو

 . «هلمعو هبلق هعنمو هناسل هتلا هاطعا قفانملا اماو هللا هلدا دقف رفاكلا

 لهأ نوكي نامز سانلا ىلع يتأي» : لاق نسحلا قيرط نم ةلل هنعو
 مهب رمت ةنتف مهرضت ال ليللا حيباصمو ۔ هلعل حيتافمو ىدهلا ةمئأ عوجلا

 مهرضي ال يساورلا لابجلا لثم مهبولق يف ناميالا دوسألا ليللا لثم نتفلا

 باذعلا نم سانلا نامأ مه .راد ثيح قحلا عم نورودي مهلذخ نم نالذخ

 . ةرخآلا يف هتنا هلذأ ايندلا يف مهذتسا نم
- 

 رانلأآلا
 اسفن ءيش لذأو اردص ء يش عسوأ هبلق يف هنزحو ههجو يف هرشب نم ؤملا

 مسبت هكحض مهلا ديعب مغلا ليوط باتغم الو باتع الو دوقح الو دوسح ال

 الو لخبي الو لجعي ال هملح ميظع هملع ريثك مهفت هتعجارمو ملعت هماهفتساو

 نا قيفر بضغ نا لهس فلص الو فنع ال هملع يف روجي الو همكح يف فيحي

 الو هيذ ؤي نم ىلع ىدعتي ال لوضفلاو ىذألا ليلق دعولاو دهعلا قيثو بلط

 ال ۔ بضغي مل عنمو لأس نإو بسي مل بسب ىهد نإ هينعي ال اييف ضوخي

 هسفن بويعب سانلا بويع نع لغتشم ةبيغب ادحأ ركذي الو ةبيصملاب تمشي
 ةنوعملا ريثك ءارملا ليلق ةمينغ هتطلاخمو ةميلس هتسلاحم لهس بحر لضفلا ريثك

 عمطلا لخدي الو هعمس ءانثلا قرخي ال تاهبشلا نع فاقو تامرحلا نع عرو

 لهأل داوم قدصلا لهأل قادصم نمحرلا ىلع ءانثلا ليمج ناسللا قداص

 ةهيرك لكل لوماأم ةدش لكل وجرم ةنكسملا لهأل يفح ةلمرألاو ميتيلل بأ قحلا

 سوبع ريغ نم نوزحم كحض ريغ نم ماسب رذحلا ميظع رظنلا قيقر نيل نيه
 تناه دق هلجأ لولحل بقرتم هقحب هتل مئاق هقزرب عونق هتلا ركذب ناسللا بطر

۔ ٦٤



 ةمئاد اهنأ ملعو ةرخآلا رمأ هدنع مظعو اهيف دهزف ةلئاز اهنأ ملعو ايندلا هيلع

 روبص ةدشلا يف اهلهأو ايندلا نع فاجتم اهلح نم ايندلا بلطي اهيف بغرف

 نم نوكي نأ افوخ ءايكحلا قطانيو ءايلعلا هنيد نع لأسي روكش ءاخرلا يفو

 لماع هحراوجو هندب عوشخ ىلع ديزي هبلق عوشخ ىمعلاو ةلالضلا لهأ

 كهتنم الو فسعتم الو فكنتسم الو ربجتم الو ربكتم ال هننسو هتلا ضلئارفب

 يف عسوتم . هلأس نمل قحلا لذبيو ، هلهج نم نيدلا ملعي ف ۔)كوهتم الو
 مانلا نم ءعىربي ال هت باضغ ركنملا نع ءاهن فورعملاب راثأ {،ك هعسو امب ايندلا

 . ةحضاولا ةجحلاب الإ علخي الو ةجح ريغب

 هنيد يف هدبع ىلع لضف نم ؤملل نوكي ال نامز سانلا ىلع يتأي : ليقو

 . نمؤملا نم زعأ ةمألا نوكتو مهلطاب يف نوجومي امب
 مهلفط نوكي نامز يتمأ ىلع يتأيس» : ةلق يبنلا نع يورو

 ىبني الو فورعملاب رمأي ال مهخيشو ارفاك مهلهكو ارماقم مهباشو (آ٢)ارطاش

 ٥ كوبرأ مهتيراش ناو كوناخ مهتنمتئإ نإ نامز يتمأ ىلع يتأيسو . ركنم نع

 ةمالع : مهضعب لاقو «كوباتغاو كوباع تبغ نإو ،} كوبذك مهتثدح نإو
 ، ارباص امرتعم .3 الفاغ املاع { اريصب ىمعأ . اديعب ابيرق هارت كنا نمؤملا

 امومهم . ارفان افولأ ]}اشحوتم اطلخ . ايكاب اكحاض 3.٤اضرعم انطف

 ايضار افئاخ انمآ .3 ادهاز ابغار 3 الهاج املاع . قمحأ القاع .ارورسم

 . مارملا بعص . دايقلا سلس .3 افطعتم اعضاوتم ٦. اليلذ ازيزع 727

 نإ . ةنأ هكحضو . مهلا هرورسو {} نزحلا هحرفو 0 ةدحولا هسنأ ل ارم اولح

 ال } اجوتم اكلم تربتخا هتربتخا ناو . هلبأ هتملك نإو { اطيلخت هتلخ هتيأر
 سانلا ؤ هسفنب قلخلا نع لوغشم 0 ةرخآ ىلع انيد رث ؤي الو } دجب الزه طلخي
 . بعت يف هنم هسفنو ةحار يف هنم

 : نالف كوبع . روهتو ريحت : نالف كاهدا . هريحو هقمح : انالف و . ةكوملا رفح : نالف كَوَم : كوهتم ١-
 . ةرفحلا : ةكوملاو . لوقلا يف برطضاو . ىدرلا ةوه يل طقسو كابا

 ةثابحخلاو ءاهدلاب فصتم يأ ۔

 ۔ _ ٦٥



 يف ناميإو . نيل يف مزحو نيد يف ةوق ، نمؤملا تامالع نم : نسحلا لاقو

 ؤ ىنغ يف دصقو ، قح يف ءاطعإو قفر يف ةسايكو ، ملح يف ملعو 0 نيقي

 الو & بضغلا هبلغي ال ، ةدش يف ربصو . ةردق يف ناسحإو . ةقاف يف لمجتو

 5 صرح هفختسي الو & نطب هحضفي الو { ةوهش هبلغت الو ، ةيمحلا هب حمجحت

 الو رذبي الو & لخبي الو فيعضلا محريو { مولظملا رصني هتين هب رصقت الو

 ءانع يف هنم هسفن { لهاجلا نع وفعيو . ملظ اذإ رفغي { رتقي الو فرسي

 : رظنلا نب دمحأ خيشلا لاق . ءاخر يف هنم سانلاو

 ابعص هنيد اموي ‘»ميس اذا ىتح هتكيرع لهس نيلو نيهو

 ابذع نإو رم هتميكش بعص هتميزع ىنثي ال ينيدرلا لثم

 { هناطلس لدعو هناسل قدص نم لاجرلا لمكا : ءايكحلا ضعب لاقو

 لصوو . هاخأ قدصو . هراقو متو هقلخ نسحو )٢( هنيش نزخو هبيع نفدو

 نإو ، رفغتسا ءاسأ ناو ، رذتعا لذ نإ همالك راصو ،} هسيلج ىضرأو هراج

 عطق نإو ، مظك بضغأ نإو ، افع هيلع ىدتعا نإو ، ركش هيلإ نسحأ
 نإو . رخفي مل باصأ نإو ؤ ففعت ىهتشا نإو } مصتعا نتف نإو ، لصو

 ، عزجي مل يلتبا ناو ، رسجي مل رقتفا ناو ، رطبي مل ىنغتسا نإو } دحجي مل اطخا

 ٨ ىكز كلمم ناو { افع ردق نإو . غبي مل بكر نإو & بذكي مل جاتحا نإو

 ناو ، عضاوت عفر نإو ، حفص متش ناو لماجت فعض نإو & حصن كلُم ناو

 {. ربكتي مل رفظ نإو ، ءعىزهتسي مل ءىرب نإو ، عجر لز نإو عمتسا ثدح

 . شفي مل رسأ نإو 3 ذؤي مل مذ نإو . لعي مل دمح ناو

 ىتح هتعور نكست الو هبلق نئمصي ال نم ؤمل ا نإ : لبج نب ذاعم ل 7

 ثيح تعر : ةيشاملا ۔ و . ءيشلا ءاغتبا ف بهذو . ءاش ثيح ههجو ىلع بهذ : اموس ماس : ميص ۔ ١

 ترم : اهريغو حيرلاو لبالا ۔ و . تماح : ءيشلا ىلع ريطلا ۔ و . الكلا ىلع تمادو تءاش

 افسخ وأ الذ هوحنو ناسنالا ۔ و . هنع حربي ملو همزل : ءيشلا ۔ و . نوكس يف وأ ةعرس يف ترمتساو
 . هب همزلأو هايا هفلك : رمألا انالف ۔ و . هيلع هدارأو هايا هالوأ اناوه وأ

 هحئابقو هيويع ىفخا يا ۔ ٢



 . منهج رسح فلخ

 ٠ لوصولا قيفرلا © لوذبلا لذابلا قلطلا وه نم ؤملا نأ . نسحلا نعو

 ال . ىولب لك دنع روبص . مركيف متشيو ٠ ملحيف يذ ؤيو .6 لصيف عطقي

 تامالع نمو هبونذ رافغتسالاب تمدهت دق . اتيب عفري الو ٠ ابوث ددجم

 ©& هنم اوندو هتبادو هلايعو هلهأ هب حرف هلزنم لخد اذإف ةكربو ةمحر هنأ ٤ نم ؤملا

 ىلا نوحيرتسيو ٠ ةأرملاو ةبادلا هنع رفنت ىذألاو ءافجلاب لخدي نقفانملاو

 . هجورخ

 الف هعفنت مل نإ : اثالث كنم نمؤملا ظح نكيل : ذاعم نب ىحي لاقو
 . همذت الف هحدمع ل نإو 6 همغت الف هحرفت ل ناو ٠ هرضت

 همف يف : لاق وا ملكتي ال هنأ : لاق وأ مجلم نمؤملا ؛ نسحلا نعو

 . لئس هنأ ءايلعلا ضعب نع تدجوو . ملعب الا ملكتي ال هنأ كلذب ينعي ماحل
 نيبأ نم ىرمعل اذهو اهنم ةدايزلا : لاق ؟ تانسحلا لوبق ةمالع ام

 . لوبقملا دجي ام دجي ال لوذخملاو { ةوالح لمعلل دجي نمؤملا نأل { تامالعلا

 مالكل ا لوضف كرت نمو ع وشخلل قفو رظنل ١ لوضف كرت نم : ليقو

 لوضف كرت نمو .© ةدابعلل قفو ماعطل ١ لوضف كرت نمو ٠ ةمكحلل قفو

 كرت نمو . ةبيهلل قفو ، ةكحضلا لوضف كرت نمو . ءاهبلل قفو 0 حازملا

 . هبويع حالصل قفو سسجتلا لوضف

 . مئاصلا مئاقلاك رهاطلا مئانلا : ليقو

 . ايندلاو ناطيشلا لزتعا لجو زع هللا نوركذي موق عمتجا اذا : ليقو

 اوقرفت ول : ايندلا لوقتف ؟ نوعسي ام ىلا نيرت الا : ايندلل ناطيشلا لوقيف

 سانلل ودبي لجو زع هللا ركذي يذلا سلجملا باوث نأ ولو مهقانعأب تذخأل

 . هقوس قوس يذ لكو ٠ هترامإ ةرامإ يذ لك كرتي ىتح هيلع اولتتقال

۔- ٦٧ ۔



 نينم ؤملا نع رفكي حلاصلا سلجملا : لاق هنأ ةلي هتلا لوسر نع ىوريو
 . «ءوسلا سلاجم نم سلجم فلا فلا

 ريغب ناميإ نوكي ال هنأل هبلقب اكاش هناسلب انمؤم دبعلا نوكي الو

 هللا نيد نمف 3 ةعيرش ريغب نيد الو 3 ةفرعم ريغب كسن نوكي الو {. ةيشخ

 اوضرعاف ، هنيد لامكتساو هضئارف موزلو 0 هدهعب ءافولاو همراحم نع عرولا
 ىلع هتلا باتكل اقفاوم هلمع ناك نمف . ءاسمو احبص هللا باتك ىلع مكلامعأ

 عم نمأي ملو ، ديزملا هتلا دنع بلط ث هدنع فورعملا هعانطصاو 7 هيلإ هناسحإ

 افئاخ كلذ نم هل مسق ام ىلع ناكو 3 ةنجلا هسفنل بجوي ملو { هتلا ركم كلذ

 . الجو

 ٠ ةبوتلا عجارو ٠ ركفتو رصبأو رظن ؛ هللا باتك هلمعب افلاخم ناك نمو

 © ةدملا عاطقن او . لمعلا عاطقن او توملا لوزن لبق ةئيطخلا نم رفغتساو

. ةليحلا باهذو



 ىلع ىدعتيو ، هطلاخ نم ملظي لهاجلا ةفص نم» : ةلي هتنا لوسر لاق

 تكس نإو مثأ ملكت ناو ريبدت ريغب همالك هقوف نم ىلع لواطتيو هنود وه نم

 اهنع أطبأف ضرعأ ةليضف ىأر ناو هتدراف اهيلا عراس ةنتف هل تضرع ناو اهس

 . بونذلا نم هرمع نم يقب اهيف ع دتري الو ةميدقلا هبونذ فاخي ال

 كلتف هعيضو كلذ نم هتاف امب ثرتكم ريغ هنع يضغيو ربلا نع ىناوتي
 . لقعلا مرح يذلا لهاجلا ةفص نم لاصخ رشع

 35 ٨0‘)هعم ريخ الو هيف ريخ الف هللا قتي مل نم» : لاق ةلي يبنلا نعو

 نم ةمايقلا موي هتلا دنع ةلزنم رشأ نم نا» : ةيم هتلا لوسر لاق : لاق رباج

 )٢) «هناسل شحفل سانلا هفاخم

 ابنذ هيلع هللا رتس دبع ىلع هتلا بضغ دتشا» : مالسلا هيلع لاقو

 الإ نوهراك هل مهو موق مالك عمسي ناسنا نم ام» : لاقو 5، «هريغ ىلع هاشفأف

 (٢)«ةمايقلا موي كنألا هينذأ يف هللا عضو

 رمع نبا نع يقهيبلا هاور ۔١

 دومص نما نم ينمرتلا هاور ۔. ٢

 رانلا ىلع يلغملا تيزلا كنالا ٣

 ۔ _ ٦4٩



 نمؤملاب هبشأ هيف قفانملا نوكي نامز مكيلع يتأي» : مالسلا هيلع لاقو

 يف ءاجو «هيدي ىلع هفتح ناك هيف سيل امب اقفانم ركذ نمو بارغلاب بارغلا نم
 رشب ال ۔ هلعل ۔ رش ال ضبقنم هجوب يأ «رهفكم هجوب قفانملا اوقلاه : ثيدحلا

 عم اوشمت ال» : لاق هنأ مالسلا هيلع ىسيع نعو . ةقالط الو ۔ (١)هيف

 وهلو ءاهفسلا وهل ءايكحلا ةربعو ةربع مهيف ءايكحلل نإف مهب نوهبشتف رارشألا
 . ءايكحلا ةربع ءاهفسلا

 رانآلا

 نأ دري نمو : ةيآلا هذه ۔ هنع هنا يضر ۔ باطخلا نب رمع أرقو

 ةجرحلا ام ةنانكلا نم ايبارعا لأسف (٢)هاجرح اقيض هردص لعجي هلضي

 ةيعار اهيلإ لصت ال يتلا راجشالا نم نوكت ةرجشلا انيف ةجرحلا : لاق ؟ مكيف

 نم عيش هيلا لصي ال قفانملا بلق كلذك : رمع لاقف . عيش الو ةيشحو الو

 . ربخلا

 لامعأو تانسحلا نم هلو . حبصأو ىسمأ لهاجلا نأ ول : ذاعم لاقو

 ىسما لقاعلا نأ ولو ةرذ لاقثم اهنم هل ملسي ال نا اكيشو لمرلا .ددعب ربلا

 صلختلاو ةمالسلاو ةاجنلاب اكيشو ناكل لامرلا ددعب بونذلا نم هل حبصأو

 هسفن كردأ أطخأو لز اذإ لقاعلا نا : لاقف ؟ كلذ فيك : ذاعمل ليقف . اهنم

 هيتأيف مدهيو ينبي نم ةلزنمب وه لهاجلاو 3 هل هللا مسق يذلا لقعلاو ث ةبوتلاب

 طبحيف ضرع ماص نإو ضرعأ ىلص نإ هلمع حلاص دسفي ام هلهج نم
 هيلع قدصتي مث هيذ ؤيو همتشيف هسفن هب مربتو هب ضرع لئاس هاتأ ناو © هرجأ
 هلك مهيلع لمحيو لخبو هباحصأ ىذأ رمتعا وأ جح ناو ، هرجأ طبحيف

 رشا لصالا يف ۔١

 ماعنألا ةروس نم ١٢٥ ةيآلا - ٢

 ۔ ٧٠ ۔



 امهاذآ ةجاح هاوبأ هلأس ناو { رجالاو باوثلا نم لاني امم مظعا مثأي ام نوكيف

 ال نا يرحلابف . ربدم وهو ايهتجاح ايل يضقي مث ايهيلع توصلا عفريو

 ام تملع لهاجلا رمأ تربدت اذإف } ايهطخسب هللا طخسيف ايهنيهي الو ايهيذ ؤي

 . حلصي امم رثكا دسفي

 ىلع دمتعي لقاعلاو 0 هلمأ ىلع دمتعي لهاجلا : ءايكحلا ضعب لاقو

 يلابي ال ليل بطاحك مرحم نع غيزي الو } ةهبش دنع فقي ال قفانملاو 3 هلمع
 اذا } اياطخلا هلمع ىضري اهلو بضغي اه ايندلا همه ، عدي ال اميف الو عنص ام

 كلم هب لح ول نيكسملاف ؛ فلخأ دعو اذاو & ناخ نمت ؤإ اذاو ،۔| بذك ثدح

 ةعجرلا ىنمتي ، هسفنل اهصختسا ىتلا هايند ىلا رظني ههجو ادوسم هتيأر توملا

 يرهظ ىلع يشمت تنك دقل هملكت ضرالا اذإف هربق يف عضو اذإف هبلقب اهيلإ
 فلتختف ضرالا هيلإ مضنتف ينطب يف مويلا ترص دقو يلإ ضغبم تنأو

 . ةمايقلا موي ىلا اران هربق هيلع الميف ران نم دومعب برضي مث هعالضا

 قيدص نم رخ لقاع ودع : ليقو . هفتح حاتفم لهاجلا ناسل : ليقو

 ٨ ةلضم يماعلا دهز : ليقو . لهاج خيش نم ريخ لقاع مالغو 3 لهاج
 لهاجلا ةبحصو كايإ : ليقو . لهجلاك رقف ال : ليقو { ةرضم رارشألا برقو

 : ارعش كلذ يف ليق اك

 هاخآ نيح اييلح ىدرأ لهاج نم مكف هايإو كايإو لهجلا اخأ بحصت الو

 هابشأو سيياقم ءىشلا ىلع ءعىشللو هاشام ءرملا ام اذا ءرملاب ءرملا ساقي

 . ةئرم ةليقث ةعاطلاو ك ۔)ةئبو ةيهش ةيصعملا : لاقيو

 . عيبو فيفح لطابلاو (٢) ٠ ءعىرم ليقث قحلا نأ ؟ ربخلا يفو

 نيبنذملا ىلع معنلا لولحو {&© ةعدخ يصاعملا عم ندبلا ةحص ليقو

 ءابولا ةريثك ۔ ١

 بيط هنأ الإ ليقث هنأ عم قحلا نأ ديري ۔ ٢

 ۔ ٧١ ۔



 يف تنأو يتمعن يف تنك اذا مدا نبا اي» : ىلاعت هتنا نع ىوريو . ةبوقع

 لثم ةطنح اهيف ةرص ىربسكلا ضعب يف بيصأ : ليقو . «ينرذحاف ىتيصعم

 . لجو زع هللا ةعاطب هيف لمعلا ناك نامز تبن اذه بوتكم اهيلع ىونلا
 اثلث بهذ ايند بحاصل عضاوت نم نأ ؛ ربخلا يف ءاج ۔ هتلا همحر _ دمح وبأ

 . مالسالا مده ىلع ناعأ دقف ةعدب اذ رقو نمو . هنيد

 نإو هبلق ءارو نم نمؤملا ناسل نا : ةمكحلا يف لاقي ناك هنأ انغلبو

 يف هربدت مالكب ملكتي نا دارأ اذا نمؤملا نأل ؛ هناسل فرط نم قفانملا بلق

 قفانملا ناو ، هاراوو همغ ارش ناك ناو هادبأو هجرخأ اريخ ناك نإف {، هسفن

 لقعي نم ناسل : لاقي ايك هيلع اذامو هل اذام يردي الو هناسل ىلع قأ امب ملكتي

 ىلع هرومأ يف دمتعي نم سانلا لهجا : زيوربا . هيف يف لهجي نم بلقو هبلق يف
 نمو © لذ اهبكر نم ةيطم لهجلا : ليقو ، هرش نم ؤي الو هريخ ىجري ال نم
 ةلداحم لاحلا حبقأ نمو {. لهجلا يذ ةبحاصم لهجلا دشأ نمو ٠. لض اهبحص

 . لاحملا يذ

 لهاج نم ريخ دناعم ملاعو 3 لقاعلل ةربع لهاجلا ةلود : :7

 هلقع لق نمو ، لهجلا بئاصملا رشو لقعلا بهاوملا ريخ ا ِ
 لهاجلاو . وجرم لضفأ لقاعلاو ، ودع ىكنا لهجلا : . هلهج رثك

 رظنو ، هرطاخو هبلقب لقاعلا رظنو { لامكلا بلطي ٣ لاملا بلطي

 . باوثألا حبقأ مذلاو ۔ باحصألا رش لهجلا : ليقو 3 هرظانو هنيعب لهاجلا

 لقاعلا نع تربدأو قافتالاب لهاجلا ىلع تلبقأ امبر ايندلا نإ
 الف لقع عم ةيغب اهنم كتتاف وأ لهج مم ةيغب اهنم كتتأ نإف } قاقحتسالاب

 نم لهاجلا ةلودف { لقعلا يف دهزلاو . لهجلا يف ةبغرلا ىلع كلذ كنلمحي
 ام لثم هتاذ نم ءيش هنكمأ نم سيلو & تابجاولا نم لقاعلا ةلودو تانكمملا

 ريغب اهلاني ةلاحب حرفي نأ ءرملل سيلو . هتاودأو هتلاب هبجوتسا نم ۔ هلعل ۔

 يف هطحو اهنع هليزيو اهنم هلزني لهجلا نإف © لضف ريغب اهلحي ةليمج الو ، لقع

۔ ٧٢ ۔



 ريصيو هبونذ رثكتو هبويع رهظت نا دعب هتميق ىلا هدريو هتبتر

 . ايداعم هيلو حبصيو )) . . . ... نم

 . لهجلا نم مظعأ ةبيصم الو . لقعلا نم دوعأ لام ال ليقو

 ف هسمقن نهو . ٥ اوه ةعاط يف هسفن ل ذي نا رم ١ لهج نم : ليقو

 لهج نمو . لالض يف هاوه نمو 0 لاوز يف هايند نم وهف . هايند ماركا
 لهج نرمو { هروط ادع هردق لهج نمو 6 همدن يه اود يف رثع همدق ء يط اوم

 نم حصأ لقاعلا نظ . هرمأ لك عيض هرمأ عيض نمو { ردق لك لهج هردق

 . لهاجلا نيقي

 . رارشألا ةدوم رايتخالا ءوس نمو . لهجلا ةرمث )٢) ةرغلا

 . لقاعلا بعت ثيح نم لهاجلا حارتسا ۔ هلعل - جارحتسا

 : ليق ايك

 معني ةواقشلا يف ةلاهجلا وخأو هلقعب ميعنلا يف ىقشي لقعلا وذ

 حبقا لهاجلا عانطصاو {© ةليضف نسحا لقاعلا عانطصا : ليقو

 ىلع لدي لهاجلا عانطصاو لقعلا ماكحتسا ىلع لدي لقاعلا عانطصاف ١7

 ٥ هلكش ىلا يوأي رئاط لكو . هلثم ىلا ليمي ءىرما لكو . لهجلا ماكحتسا

 . ماسحلا الا لهاجلا ع دري الو مالكلا هيفسلا عمقي الو

 لقاعلا مالك . فرش ريغب فلصو . ةلا ريغب ةلالد قمحلا لئالد نمو

 هيفسلا ةأرج وأ لوهجلا بس كنلمحي ال & توكسك لهاجلا باوجو 3 توق

 . كردص يفشي هفس نم ريخ كربص ينغي ملحف ٠ هل ةباجإ ىلع كيلع

 لصالا يف غارفلا دجو ١
 لهجلا ةرمث ۔ ٢





 نماثلا بابلا

 دعول ١ و دهعل ١ ف

 لاقو () اودهاع اذا مهدهعب نوفوملاو» : لجو زع هتلا لاق

 ارجأ هيتؤيسف هللا هيلع دهاع امب ىفوأ نموو"ااوفوأ هلا دهعبو» : ىلاعت
 اوذختت الو : لاقف دهعلا ضقانل الثم لجو زع برض مث (")هامييظع

 ليبس نع متددص امب ءوسلا اوقوذتو اهتوبث دعب مدق ل زتف مكنيب الخد مكناميا
 (")ي ميظع باذع مكلو هنا

 لها نم هقاثيمو هتلا دهع نيكرشملا نيملسملا نم ىطعا نم : لوقي

 هرهظ دنع رجي ءاول ةمايقلا موي هل بصني هنإف هدهع ضقنو مهريغ نم وأ برحلا

 . نالف ةردغل هذه لاقيف

 نإو . ردكت شحوأ نإو ، ربكت سنوأ نإ لضم لاض قمحألا ليقو

 هترواجمو { ةنحم هتبتاعمو ةنهم هتسلاجم . فلكت كرت نإو ؤ فلخت فطعتسا

 . ءافش هتقرافمو ، ىمع هتبراقمو ، ررض هتملا ؤمو ؤ ررغ

 ةرقبلا ةروص نم ١٧٧ ةيآلا _ ١

 مامنألا ةروس نم ١٥٢ ةيآلا ۔ ٢

 حتفلا ةروس نم ١٠ ةيآلا ۔ ٢

 لحنلا ةروس نم ٩٤ ةيآلا - ٤

 ۔ ٧٥ .



 رابخألا

 . «هل دهع ال نمل نيد الو هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال» : ةيم يبنلا نع

 «هتلا دهع هب يفوأ ام قحا» : ةي هنعو

 . «اهقيثاوم ضقن دنع ةمألا هذه كاله» : لاق هنأ ةيتَي يبنلا نعو

 يفو «نيديلاب ذخأك نمؤملا ةدع» : ةي لاقو «ةيطع ةدعلا» : ةي هنعو

 يي يبنلا نع مقرا نب ديز «فكلاب ذخأ نمؤملا ةدع» : مالسلا هيلع هنع ربخ

 مثإ الف ىطعملا جي ملف يفي نأ هتين ناك وأ هاخأ لجرلا دعو اذا» : لاق هنأ

 اريثك وأ اليلق كاخأ تدعو اذإ» : ةلي يبنلا نع ةريره وبأ ى') :هيلع

 : ىلاعت هتلا لوق يف ۔ هنع هتلا يضر ۔ سابع نبا {} «اضغب ةدوملاب لدبتستلف

 هنأ ديري . ةيآلا ا").يدعولا قداص ناك هنا ليعامسا باتكلا يف ركذاو

 هنأ هريمض يف ناكو . هيلإ دوعي ىتح حربي ال دعو هآلا هنعل سيلبا نيبو هنيب ناك

 يذلا رجافلا نا : لاقف مالسلا ايهيلع ليربج هاتأف هدعوم فلخي مل ةنس ماقأ ول

 . ةمارك الو هل لعفت الف هللا هنعل سيلبا وه كيلا دوعي ىتح هل دعقت نا كلأس

 . دعولا قداص هتلا هامسف

 يف مايأ ةثالث ماقاف هيلإ عجري ىتح هناكم ميقي نا الجر دعو : ليقر
 . ةنس هرظتناف ةنس الجر دعو هنا : ليقو ‘ لجرلا هيلا عجر ىتح (٣) داعيملا

 دعوملا لجرلا يسنف ةنيدملا رهاظب الجر دعو : مالسلا هيلع هنأ يورو

 هدعول ايسان مهعم لجرلاو هبلط يف سانلا جرخف مايأ ةثالث ةنيدملا نم ةيم دقفف

 تعياب : لجر لاقو «انه اه نم رشحملا ناكل تأت مل ول» : ةيم هنلا لوسر لاقف

 هدعو يذلا رضحي ملف ديري _ ١
 ميرم ةروس نم ٥٤ ةيآلا _ ٢
 ناكملا يف دصقي هلملو لصالا ين اذكه ۔ ٢



 - ٠

 مث مايأ ةثالث دعقف كيتا ىتح كناكم : هل تلقف ثعبي نا لبق ةلم هللا لوسر

 نم رظتنا انأ امأ ىلع تقفشأ ام اذه اي» : لاقف هناكم يف هتدجوف هتيتأ

 )١) «ثالث

 راثآلا

 نم نأ تملع اميف انباحصأ فلتخي مل : ۔ هنع هللا يضر ۔ دمحم وبأ لاق

 ريغ فلخأ نإو ، اييظع ابنذ بكر دقف رذع ريغ نم هفلخأ مث الداع امامإ دهعأ

 ۔ كلذ ىنعم نا ؛ يدنعو . ليوأتلل لمتحم لوق اذهو {. مثا وهف لدع مامإ

 كرابت هتلا قح نم هتعاط ضرف نم بجي اييف مامالا فلخ نا ۔ ملعا هتناو

 ةماعلا نيب يرجي اميف مامالا دهع فلخأ ناك نإف بونذلا نم ريبك هفلخو ىلاعتو

 نم الجرو مامالا نأل ، مهعم لخاد مامالاف ربلل لوصولاو تالماعملا يف

 & ايهنأش ميظعتو ايل ميظعتلا داقتعاو { امهرب بجاوو ايهملظ زوجي ال نيملسملا
 . لام وأ سفن وأ نيد يف ررض هنم قحلي امب دهعلا فلخ نوكي نأ الإ

 كلاه هضقانو & ةضيرف دهعلاب ءافولا . ةفصلا هذه ىلع : فلؤملا لاق

 . ملعأ هتناو ، دجوي اذكه ، فلت امل نماض

 : لق نكلو ادعو مكدحأ دعي ال : ۔ هنع هتلا يضر ۔ سابع نبا لاقو

 هنإف & فلخت الف هتدعو نإف { هتلا ءاش نإ ناك ائيش ردقي نإف لوقت ام عمسأ

 ثدح نا : قفانم يف الا نعمتجي ال ثالث : لاقي ناكو { قافنلا باوبأ نم

 . ناخ نمت ؤإ ناو “ فلخأ دعو ناو . بذك

 : لاقو . هيلع مت الا طق ائيش هسفن نم هتلا دعي مل : نايفس لاقو

 هتلادبع نع . ديعاوملا فالخا اررض اهمظعأو ارثأ اهأوسأف & لزانم بذكلل

 لسرأ هتوم دنع ناك املف هتنبا هجوزي نأ شيرق نم الجر دعو ناك هنأ رمع نبا

 مايأ ةنالث ديري ۔ ١

 ۔ _ ٧٧



 . . قافنلا ثلثب هللا ىقلا نأ تهرك ينإ : لاقو هجوزف هيلإ

 لحي الف نيدلا رمأ يف دهع نم ناك ام ۔ هنع هللا يضر ۔ نسحلا وبأ

 . هب ءافولا بجيف كرشلاو للملا لهأ

 3 '»ه«الوئسم ناك دهعلا نإ دهعلاب اوفوأو» : لجو وزع هتنا لاقو

 دهع نوضقني نيذلاو : هتلا لاقو . هضقن نع دهعلا ضقان هتلا لأسي

 يفف ١ ا"”«رادلا ءوس مهلو ةنعللا مهل كئلوأ : هلوق ىلا = (") پ نا

 . هضقن يف ددشيو دهعلاب ءافولا دكؤي ام اذه

 فلتحم قرف دعولاو دهعلا نيب ۔ هنع هللا يضر ۔ كلام وبأ لاق

 نأ دعب هضقنو هدعو فلخأ نمو ، بونذلا رئابك نم دهعلا ضقنف { ايهمكح

 ىلاعت هتلا ىهنو 0 هتلا دهع ضقني نا دهعلا ةفصو . ايثآ ناك هسفن نم هاطعا

 هنيب نوكي امو & لدع ماما هيلع هذخأ ادهع ضقني وأ ، نيدلا رمأ نم دبعت اميف

 ررض لاخدا وأ سفن وأ لام فالتإ هفلخ يف نوكي ال اييف سانلا نم دحأ نيبو

 . دهعلا ةفص هذهف ريثك

 ناك وأ قولخمل ا ىح هب هيلع قلعتي ال ا دعو دعو نم وه ؛٫ دعول ا ةفصو

 مثأي امم هوحنو اذهف ناسنالا ىلع ررض ريثك ىلا يد ؤي امو يهاسلاك هفلخ يف

 هللا يضر ۔ ذمحح وبا لاق . كالهلاو رفكلا لا هولعاف غلبي الو مهغيب ايف سانلا

 3 نماض وهف اسفن وأ الام هفلخب فلتأ نإف هفلخأ مث ادعو الجر دعو نم ۔ هنع

 . ملعا هللاو

 ءارسالا ةروص نم ٤ ةيآلا ۔ ١

 ةرقبلا ةروس نم ٦٢٥ ةيآلا ۔ ٢

 دعرلا ةروص نم ٥ ةيآلا ۔ ٢

 ۔ ٧٨ ۔



 عساتلا بابلا
 ىقتلا لهأ ءاخا يف

 قثوأ نم هنلا يف ةوخالاف )١( ةوخا نونمؤملا امنإ : لجو زع هتلا لاق
 لضفأ ضئارفلا دعب سيلو تاجردلا ىلعا ةنجلا يف مهتاجردو مالسالا ىرع

 . ملسملا ىلع رورسلا لاخدا نم

 رابخال ١

 هتلا يف بحلا مالسالا ىرع قثوأ : لاق هنا ةن يبنلا نع يورو

 . عضاوتلا ةوالحو هتلاب نظلا نسح ةدابعلا لضفأو . هتلا يف ضغبلاو

 ةمصعو ءاخرلا يف ةنيز مهنإف قدصلا ناوخإب مكيلع» : لاق ةلي هنعو

 . «ءالبلا دنع

 كل ىري ال نم ةبحص يف ريخ الو هيخأب ريثك ءرملا» : لاق هنا ي هنعو
 (٢)«هل ىرت ام لثم قحلا نم

 هتليبقو هيبأ مساو همسا نع هلأسيلف هاخأ مكدحا بحا اذا» : ةلي هنعو

 ةآرم نمؤملا»ه : ةلق يبنلا نع يورو . «ءاخالا قح وه كلذ نإف هتريشعو
 : ثيدحلا يفنو «سلاجملا يف هل عسويو ىذألا هنع طيميو باغ اذإ هل حصني هيخأ

 تارجحلا ةروس نم ١٠ ةيآلا - ١
 رركم ثيدحلا - ٢

 ۔ ٧٩ _۔



 يف تأوبتو كاشمم باط نأ ءايسلا نم دانم ىدان اضيرم داع وأ هاخأ راز نم»

 ىتح اوتومت ال هديب يسفن يذلاو : لاق هنا ةلق يبنلا نع يورو «الزنم ةنجلا
 ٠ «اوباحتت

 . نيرجاهملا نأشب راصنألا موقيو راصنالاو نيرجاهملا نب ىخا ؤي ناكو

 لمكتسا دقف هتل ضخغبأو هتل بحأو هتل عنمو هت ىطعأ نم» : لاقو

 ىلع هلمح نا هتلا ىلع اقح ناك نمؤملا هاخأ مركا نم» : لاقو . !ناميالا

 . «نانحلا جرد

 : فلي هنعو . «هحلصأ ابيع هيف ىأر اذا نمؤملا ةأرم نمؤملا : ةني هنعو
 . «ةمايقلا موي هللا هرس هرسي هاخأ ىقل نم »

 هيتأي يذلا وه نكيلف ةجاح هيخأ ىلا مكدحأل تناك اذإ» : ةلي هنعو

 . «كلذب قحأ هنإف

 نم اباجح هل ناك كلسملا هيخأ ضرع نع بذ نم» : ةي هنعو

 ١) رانلا

 بحاصي بحاص نم ام» : لاق هنأ جيتع يبنلا نع هللادبع نب رباج

 بحأ ام هل بحأ له هايإ هتبحص نع هللا هلأس الإ راهن نم ةعاس ولو ابحاص

 . «هسفنل

 فاكتعا نم هللا ىلا بحأ ةجاح يف ملسم خأ عم يشملا» : ةلي لاقو

 . !نيرهش

 ام ةمايقلا موي ةفيرش ةلزنمب ىتمأ نم اسان فرعأل ينا» : ةني يبنلا نعو

 انلق . هتلا دنع مهتلزنم مهنوطبغيل ءادهشلاو ءايبنالا نإو ءادهش الو ءايبنأ مه

 ءادردلا يا نم يدمرتلا هاور ۔_ ١



 الو مهنيب هوداهت لام ريغ ىلع هتلا يف اوباحت موق : لاق ؟ مه نم هتلا لوسر اي

 رون مههوجول نإو هتلا ةعاط يف بحلاو مالسالا هتلا محر الا هب اولصاوت بسن

 آ . «سانلا فاخ اذإ نوفاخي الو سانلا عزف اذإ نوعزفي ال سمشلا

 ةلزنم هتلا دنع ايهلضفأ ناك الإ هتلا يف ناباحتي نيملسم نم ام» : لاقو

 بحأ امنأكف هللا يف ايلسم ادبع بحأ نمو هبحاصل ابح ايهلضفأ ةمايقلا موي

 . «هتلا

 اودأو اوباحت ام نيموحرم ضرالا لها لازي ال»ه : مالسلا هيلع هنعو

 ةاكز ىدأ نم لخبلا نم ءىرب دق مهنأو قحلاب اولمعو فيضلا اورقو ةنامالا

 . «هلام

 موي ىلاعتو كرابت هللا لوقي : ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره وبأ
 يلظ الإ لظ ال موي يلظ يف مهلظأ مويلا يلجأ نم نوباحتملا نيأ » ةمايقلا

 : لاق لبج نب ذاعم نع ينغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ لاق

 نيسلاجتملاو يف نيباحتملل يتبحم تبجو : ىلاعت هللا لوقي» ةي هتنا لوسر لاق

 نع ةريره يأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ . ءيف نيبداتملاو نيروازتملاو ف
 يدبع تببحأ دق ينإ ليربج اي : لاق ادبع هتلا بحأ اذا» : لاق ةني يبنلا

 انالف بحا دق هتلا نإ الا ءايسلا يف يداني مث مالسلا هيلع ليربج هبحيف انالف

 لثمف ادبع ضغبأ اذاو ضرألا يف لوبقلا هل عضوي مث ءايسلا لهأ هبحيف هوبحاف

 . «كلذ

 ةضفلا لثمك نمؤملا بلق لثم» : لاق ةي يبنلا نع ديز نب رباج

 بولقلا» : ةي يبنلا لاقو . «اريخ الا ددزي مل تيمحأو رانلا تلخد اذا ةديجلا

 . «فلتخا اهنم ركانت امو فلتئا اهنم فراعت ايف ةدنجم دانجأ

 يناربطلا هاور _ ١

 ۔ ٨١ ۔



 نم ؤم نع سفن نم» : لاق هنا ةلي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره وبأ

 نوع يف ىلاعت هللاو ةرخآلا برك نم ةبرك هنع هللا سفن ايندلا برك نم ةبرك

 . .() . «هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا

 موي اهنم هل ةءارب ال اقح نوثالث ملسملا ىلع ملسملل» : لاق هنا ةي هنعو

 لبقيو هتروع رتسيو هتبرغ محريو هبنذ رفغي نأ : يهو اهئاداب الإ ةمايقلا

 هتضرم دوعيو هتلخ ظفحيو هتبحص ىعريو هحصن ميديو هتبيغ دريو هترذعم

 ركشيو هتلص ءىناكيو هتيده لبقيو هتوعد بيجيو هتزانج دهشيو هتتوم رضحيو

 دريو هتسطع تمسيو هتلأسم عمسيو هتجاح يضقيو هترصن نسحيو هتمعن

 هالوتيو هماسقأ قدصيو هلاعفأ يدبيو همالك هل بيطيو هتلاض دشريو همالس

 هرصني امأو هملظ نع هدريف املاظ هرصن اماف امولظم وأ املاظ هرصنيو هيداعي الو

 بحي ام ريخلا نم هل بحيو هلذخي الو هملسي الو هقح ذخا ىلع هنيعيف امولظم
 هيخأ قح نم مكدحا عدي ال» : لاق مث هسفنل هركي ام رشلا نم هل هركيو هسفنل

 . ةمايقلا موي لجو زع هللا هبلاط الا ائيش

 رانلأآلا

 نيملسملا مهناوخا يف اهعابتاو ةنسلا هذه ةاعارم نيملسملا ىلع بجاولاف

 . هيلع او رتسو هديب اوذخأ مهدحا طقس اذاو ٠ مهتالزو مهتاوفه دنع

 مهضعب نيملسملا ىصوأ هنأ ةلي يبنلا نع ىور هللا همحر دمحم وبأ

 اوكتهم ال نأو اضعب مهضعب ىلع رتسل او كلذ ف ةياعرلاب مهرمأو صعيب

 لمح نم : ليقو . مهيلع رتسلا ىلا مهبدنو مهتالزو مهتاوفه دنع مهناوخا

 باحصأ ناك : ليقو . هللا ليبس ف ةباد ىلع هلمح امنأكف لعن عسش ىلع هاخأ

 ةريره يأ نع ملسم هاور ۔ ١



 : اولاقو اوحفاصت اوقتلا مث ةرجشلا مهنيب تعطق اذإف نوشعي ةلي هللا لوسر

 قرو رثانتي ايك ايهيونذ ترثانت الا هتلا يف " داوخأل حفاصت ام : ليقو . ةنامأ
 . نافجألا ءالج ناوخالا ءاقل : ليقو . رجشلا

 . دعاسو دضع . دعاسم قيدص : ءالعل ا ضعب لاقو

 : مهضعب لاقو
 دعاسم قيدص ايندل ا نم يمهو ةريثك رومأ يف ل اجر مومه

 دحاو حورلاو نامسج ايهبسحف اقرف نيمسج نيب حورك نوكن

 قدصتم ملسمو &= طسقم ناطلس وذ : ةثالث ةنحلا لهأ نأ يورو

 اضيأ لاقو . انئثواسم انيلإ ىدها نم هتلا محر ۔ هللا همحر ۔ رمع لاقو

 () اقلم نوكي الو هايإ هريلف ائيش هيخأ ةيحل نم مكدحا ذخا اذا ۔ هتلا همحر

 ام كنع هللا طامأ» : لاقف هايإ هارأ مث ائيش ةي هتيحل نم لوانت الجر نإو

 هلعفي نا هنكمي عيش نم هاخأ عنمي ال نا ملسملل يغبني ريشب لاقو «هركت

 دحاو لك لذبي نأو ، نيباحتم نيحصانتم هوخأو نوكي نأ ملسملل يغبنيو

 . ةلي هللا لوسر مهنيب ىخا امل اوناك كلذكو . هب ركمي الو رخآلل هلام

 قح نم ىلوأ هب ىلاعت هتلا دبعت اييف بجوأ ملسملا قح : دمح وبأ لاق
 . بدألا

 . مسبت الا تملسا ذم ةي هللا لوسر ينار ام : لاق هللادبع نب رباج

 هتئح نإو ينرذع تبغ نإ يذلا يلا يناوخا بحا : سابع نبا لاقو

 ١ اقالمتو اقمت هلو لجرلا قلمتو . هسلم : ءيشلا قلمو اديدش راص : لجرلا قلم . (اقلم) نوكي الو الو :

 { قلملاو . هدنع يرج الو هرفاوحب ضرالا برضيو زفقي : قلم سرفو } فيعضلا : قلملاو :
 هدنع سيل امب رهاظتيو يفي الو دمي لا ٠ هدو قدصي ال يذلا قلمتلا ريثك : قالملاو .



 ائاق ماق رحلا وبا هيلا رظن الف نامع نم لجر رحلا يا ىلع علط ليقو . ينلبق

 . هقنع بناوج لبقو هقنتعاو ةفلخلا نم

 نم ءاذغ انل اوناك اماوقأ اندهاش : لاق يريرحلا دمح يأ نعو

 ْ ىمعلا نم ارونو . ةلالضلا نم ايدهو . لمعلا نما دازو . ماعطلا

 . انرطاوخ مهب تحصو ٠ انرارسأ مهب تحارتسا

 يف ناك ولو اقفانم قداصي نأ ملسملل زوبي ال : نيملسملا ضعب لاقو

 . هريغ كلذب رغ امير هنأل ؛ ةيقت ةقادصلا

 . ةيآلا (\ا) اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت الو : ىلاعت هتلا لاق

 لدعي ال نأ نيدلاب كسمتسا نم ىلع بجاو : نيملسملا ضعب لاقو

 يف مكناوخا اودقفت : لاقيو 0 نيقفانملا زيح يف ىري الو } نيملسملا راثا نع

 ىضرم اوناك نإف ؛ بيغ مأ دهشأ مهنع اولأسا مث (")مايأ ةثالث موي لك

 . مهنأش اودقفتف ابيغ اوناك نإو ، مهوزعف نيباصم اوناك ناو 35 مهودوعف

 يف عضو كيقل ايلك خأ نم كل ريخ كظعو كيقل ايلك كل خأ : ليقو
 ةمحر ةئام امهيلع لزن هللا يف ايقالت اذا نيوخالا نأ انغلب دقو 3 امهرد كنيمي

 لجاعلا يف هاخأ دعاس نم ناوخالا ريخ ليقو . هبحاصب امهربأل نوعستو عستف

 . ءارضلاو ءارسلاو ، لجآلاو

 3 ثيدحلا قدص : اهب نوفرعي تامالع نيدلا لهأل نإ : يلع لاقو

 ةلقو 3 ءافعضلا ةمحرو 0 ماحرألا ةلصو . دهعلاب ءافولاو . ةنامألا ءادأو

 عابتاو ، ملحلا ةعسو 3 قلخلا نسحو { فورعملا لذبو 0 ءاسنلا ةاتاؤم

 . ىلاعت هتلا ىلإ برقي امو ث ملعلا

 دوه ةروس نم ١١٣ ةيآلا ١

 تارم ثالث دارأ هلمل ۔ ٢

 ۔ ٨٤ ۔



 . ةمالا هذه نم عفري ام لوأ» : لوقي ناك هنأ ةي هتنا لوسر نع انغلبو

 اوجرخ ابكر نا : ليقو . «اعشاخ ىري نا داكي ال ىتح . عوشخلاو ةنامالا

 لوسر نا . هنوري الو مهمهفي توص مهادانف . اوشطعف . نيرمتعمو نيجاح
 يف مكيديا نيب نأو . ملسملا نيعو ملسملا وخأ ملسملا نأ» انثدح ةةيتي هنلا

 . «اوقساو اوقتساف هيلإ اولدعاف . ءام ريدغ اذك عضوم

۔ ٨٥ ۔





 امم لضفأ يوأ ادحأ نأ ىأرو نآرقلا ارق نم» : ةي يبنلا نع يور

 عيفش نم ام» : يتي يبنلا نع ىوريو )١( «هللا همظع ام رغصتسا دقف يوأ

 . (" »«نآرقلا نم ةمايقلا موي ةلزنم هللا دنع مظعأ

 مالسلا مهيلع ءايبنألاو ةنجلا لهأ ءافرع نآرقلا ةلمح» : ةلي لاقو

 . )٢( «ةنحلا لهأ ةداق ءادهشلاو

 رقف ىلاإ افورعم عنصيلف هللا معن ميديو رانلا نم هقن رتسي نأ دارأ نمو

 . ءازج ىلع هل ردقي ل

 يف اتيب هل هللا ىنب هتيب دجسملاو هثيدح نآرقلا ناك نم» : ةلي لاقو

 . «ةنحلا

 ليق . «سانلا نم نيلهأ هلل نإ» : لاق هنأ ي هللا لوسر نع يورو

 دوعسم نبا نع يذمرتلا هاور ۔١

 ةمامأ يا نمه ملم هاور ۔ ٢

 ىسوم يا نه دواد وبأ هاور ۔ ٣

 ۔ ٨٧ -



 . «هتصاخو هتلا لهأ مه نارقلا لهأ مه» : لاق ؟ هتنا لوسر اي مه نم

 . ديدحلا أدصي ايك أدصت بولقلا هذه نإ» : لاق هنأ ةي هنع يورو

 . «نارقلا ةءارق : لاق ؟ هتلا لوسر اي اه ؤالج ام : هل ليق

 . «نيملاعلا بر مالك هنإف نارقلاب مكيلع» : لاق هنأ ةي هلع يورو

 اي هب عفتنن ثيدحب انثدح : ()هل لاق ثيح لبج نب ذاعمل ةي ىبنلا لاقو

 موي نمألاو ءادهشلا تومو ءادعسلا شيع متدرأ نإ» : لاقف . هتنا لوسر

 . «نارقلاب مكيلعف ةلالضلا موي ىدهلاو رورحلا موي لظلاو رشحلا

 ثلث أرق نمو ةوبنلا عبر يتوأ نآرقلا عبر ارق نم» : ةلق يبنلا لاقو
 يثلث أرق نمو ةوبنلا فصن يتوأ نآرقلا فصن أرق نمو ةوبنلا ثلث يتوأ نآرقلا

 موي هل لاقي مث اهلك ةوبنلا يتوأ هلك نارقلا أرق نمو ةوبنلا يثلث يوأ نارقلا

 لاقي مث نآرقلا نم هعم ام زجني ىتح ةنجلا يف ةجرد ةيأ لكب قراو أرقا : ةمايقلا

 يفو دلخلا نيميلا يف اذإف كدي يف ام يردت له : هل لاقيف ضقيف ضبقا : هل

 . ميعنلا ىرخألا

 نآرقلا اذه نإ» : لاق هنأ ةلي ىبنلا نع ۔ هنع هللا ىضر ۔ دوعسم نبا
 (")«متعطتسا ام هتلا ةبدآم اوملعتف هتلا ةبدأم

 كسمت نمل ةمصع عفانلا ءافشلاو نيبلا رونلا وهو هتلا لبح نآرقلا اذه نإ

 هبئاجع يضقنت الو بتعتسيف غيزي الو موقيف جوعي ال هعبت نمل ةاجنو هب

 . «درلا ةرثك ىلع قلخي الو

 ملعت نم مكلضفأ نإ» : نيت هللا لوسر لاق : لاق نافع نب نامثع نع

 نآرقلا» : ةي هلا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نعو () ؛هملع وأ نا ةلا

 ةحام نباو ملسم هاور ۔-١

 ةريره يأ نمه ملسم هاو ر ۔ ٢

 نافع نب نامضص نع يراخبلا هاور ٢



 اجن ةمايقلا موي نارقلا هل عفش نمف قدصم يكاش يأ لحامو عفشم عفاش

 . «ههجو ىلع ةمايقلا موي هتنا هبك نآرقلا هب لحم نمو

 ارق نمف عيش لك نم لضفأ نآرقل!ه : لاق ةلق يبنلا نأ سنأ نع

 . «هتلا قحب فختسا دقف نارقلاب فختسا نمو هتلا رقو دقف نآرقلا

 رون نوسبلملا هتلا مالكب نومظعملا هتلا ةمحرب نوففحملا مه نآرقلا ةلمح

 . هللا قحب فختسا دقف مهاداع نمو هللا ىلاو دقف مهالاو نمف هللا

 رانآلا

 اذه سانلا ىلوأ» : لاق هنأ نيت يبنلا نع ىوري : نيملسملا ضعب لاقو

 اذهب اجن» : لاق هنأ ةي يبنلا نع انغلبو . «هأرق نم ال هب لمع نم نآرقلا

 . «هوأرق اونوكي مل ناو هيف امم اولمع موق نآرقلا

 ىتح رظنو ارهاط نارقلا أرق نم» : لاق هنأ ۔ هنع هتلا يضر ۔ ةفيذح

 ريطي ضبن مث اهنم ةقرو يف خرف ابارغ نأ ولو ةنجلا يف ةرجش هل هتلا سرغ همتخي

 ١ . «ةقرولا كلت عطقي نأ لبق مرهلا هكردال

 . ةنسلاو باتكلا ىلع اييقتسم ناك نمل كلذو : فلؤملا لاق

 ملو وأرقي يذلاو ملاس وهف هأرقي نكي مل ولو لمعي نمل كلذو : ضعب لاقو

 نارقلا مرح ايع عنتمي ملو ، همارح مرحي ملو هلالح لحي مل هنأل كلاه وهف هب لمعي
 ةءارقب عفتني الو كلاه وهف كلذب لمعيف نآرقلا لحأ ام عبتيو كلذ نع يهتنيف

 امب لمعي مل نإ كلاه وهف افرح افرح هربدتي ايشعو ةركب هولتي ناك نإو ث نارقلا

 عبتي مل نمو { ةنجلا ضاير ىلإ هب طبه نآرقلا عبتا نم هنأ ىوريو . نارقلا يف
 . ميحجلا يف هفذقيو هافق يف خز ۔ هربدتي هلعل ۔ نارقلا

۔ _ ٨٩



 3، هظفحي مل ناو هيف امب لمع نم نآرقلا اذهب سانلا ىلوأ : يكم لاقو

 . هيف امب لمعي ملو هظفح نم نارقلا اذهب سانلا ىقشأو

 فرعي نأ نآرقلا لماحل يغبني : ۔ هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو

 نوكحضي سانلاو هنزحبو نورطفم سانلاو هراهنبو نومئان سانلاو هليلب

 سانلاو هعوشخبو نوطلخي سانلاو هعروبو نوضوخي سانلاو هتمصبو
 . نوطبخم

 ايفاج نوكي نأ يغبني الو انيل انيكتسم نوكي نأ نآرقلا لماحل يغبنيو

 . اديدح الو اباخص الو احايص الو ايرام الو

 نم عم وهسي الو نوهلي نم عم وهلي ال نأ نارقلا لماحل يغبنيو

 . نارقلل اييظعت نوغلي نم عم وغلي الو ، نوهسي

 لاق دقف ۔ لجو زع ۔ هلل هبلط صلخي نأ نارقلا بحاصل يغبنيو

 فرح لكب هل ناك _ ىلاعت ۔ هللا هجو هب يغتبي نآرقل ا أرق نم : دوعسم نب ا

 . تائيس رشع هنع يحو تانسح رشع

 يا ددع ىلع ةنجلا جرد ددع نا : ۔اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو

 } اصلخم هلل ايقت نآرقلا أرق نمم لضفأ ةنحلا لخد نمم دحأ سيلف ." نآرقلا

 مهريغو كولملا لثم ايندلا ءانبأ دنع ةلزنملا فرش نآرقلاب بلطي ال نأ هل يغبنيو

 بتيلف كلذ نم ءيش هلخاد ناك نإف ، - لجو زع ۔ هتل هلاعفأ عيمج صلخي نأو

 ادماح هتل نوكي نأ هل يغبنيو { هلل صالخالا دقتعيلو . هنم ىلاعت هقلا ىلإ

 ، ايصتعم هبو ابغار هيلإو انيعتسم هبو الكوتم هيلعو اركاذ هلو اركاش هتمعنلو

 . ادعتسم هلو اركاذ تومللو

 بلغأ فوخلا نوكيو هبر وفع ايجار هبنذ نم افئاخ نوكي نأ هل يغبنيو
 هسفن يف ىوقأ هتينم روضح دنع هؤاجر نوكيو هل متخ امب ملعي ال نا هيلع

 . هنلاب نظلا نسحت
۔ ٩٠ ۔



 يف ايعاس .3 هناطيش نم اظفحتم هنامز لهأب املاع نوكي نأ هل يغبنيو

 هايند ضرع نم هيلع ردقي ام هيدي نمب امدقم هتجهم ةاجنو . هسفن صالخ

 . عاطتسا ام هسفنل ادهاحع

 لقيو تاهبشلا قيرط نع لواطتلاب هسفن ذخأي نأ هل ىغبنيو

 كرتي ال نأو 5 اهريغو نآرقلا سلاجم يف طغللاو . مالكلا ةرثكو ك كحضلا
 & راقولاو ملحلاب هسفن ذخأيو . ةءارقلا دنع نآرقلا سلجم يف ملكتي ادحأ

 ايندلا نع ىفاجتيو . باجعالاو ربكتلا نم ظفحتلاو ءارقفلل عضاوتلاو

 . ةنتفلا هسفن ىلع فاخي نأو اهئانبأو

 قفرلاب هسفن ذخأي نأو { اقحم ناك نإو . ءارملاو لادجلا كرتي نأ يغبنيو

 . قالخألا مراكمو بدألاو

 هسبلمو هب رشمو هلكأم يف ع رول ا هدنع هرومأ مه أ نوكي ن أ هل يغبنيو

 . هنع هاهنو هب هرمأ اهيف هتبق ارمو هلل ١ ىوقت ل امعتس او هحكنمو

 دجي نم عم دجي نأ نآرقلا لماحل يغبني ال : رمع نب هللادبع لاقو

 . هب هللا هصتخا يذل ١ نارقل ا قحل حفصيو وفعي نكلو لهجب نم عم لهجي الو

 باتغي الو دقحي الو دسحي الو ملسملا ىلع هبلق يف سحي ال نأ هل يغبنيو
 نم يطعيو .ء هعطق نم لصيو ؤ هملظ نمع وفعي ن أو . مني الو تهبي الو

 ىلع هلا ()هناعأ هتلزنم قوف ةلزنم ال ذإ هرومأ يف لدعلاب ذخأي نأو {} همرح

 . ليبسلا كلذ

 يذلا فرعت ىتح هتوالت قح نآرقلا ولتت نل كنأ نآرقلا ءىراق اي ملعاو

 ىتح ىقتلا فرعت نلو ، هصقن يذلا فرعت ىتح باتكلا فرعت نلو هفرح

 هللا ىلع ةيرفلا تفرع فيلكتلاو نيدلا يف ةعدبلا تفرع اذإف ةعدبلا فرعت

 اذكه تدجو لصالا يف (اعأ) - ١

 ۔ ١٩_۔



 فاخ نم الإ هملعي ال نآرقلا ملع نإو . اذه فيك اذه نم نإو . فيرحتلاو

 نم اجنو ،} تام ذإ هب يحو 3‘٤ ممص نم هب عمسو ىمع نم هب رصب ف

 . تائيسلا

 نارقلا نم قبي ملو & لاط دق لوسرلاب دهعلا نأ نآرقلا ءىراق اي ملعاو

 بلغيل اننيب مسق ام لعجي مل هللا ناو ، همسا الإ مالسالا نمو ، همسر الإ

 دعلاب ةيطعلابو ماسقألاب هتمحرب مسق لب . انليلق انريثك الو ث انفيعض انيوق

 ٥ مهلاما ايندلا نم تعطقناو 3 مهلاعفأ مهلاوقأ تقدص نيذلا عبتاف ناسحالاو

 ء ةيغب نيعب ايندلا ىلإ نورظني الو 3 ةبغر مهنم رتحي الو {} ةماس مهيرتعت ال

 دمألا مهسلا يف اوبرض لب ةنيزب امهل نوحرفي الو ةدوم ىلع اهل نودقتعي الو

 ىدهلا موجنو ىقتلا ةمئأ مهو دشرألا ليبسلا اومزلو دصقألا قيرطلا اوكلسو

 ())مهتنيابمو ةركف مهتوكسو ةمكح مهمالك { مالسالا رانمو نيدلا مالعأو

 . ةاجن مهب ءادتقالاو 5 ةايح مهب ةرانتسالاو ةمينغ مهتطلاخحمو ةرسح

 سيل هنإف عابتالاب مهليبس نع بغارلاو مهقيرط نع غئازلا اهيأ كيلعو

 رصبأ همارحو هلالحبو ملعأ هتلاب ناك نم قيرطب كيلعو ث عادتبالاك عابتالا
 مهيدهب ذخات ىتحو مهراثآ عبتت ىتح رايخاألاب قحلت نل كنأ ملعاو مكحأو

 . مهتقيرط ذخاتو مهكلاسم كلستو مهتنسب يدتقتو

 ثيح كله نم كله امنإ هتلاو ةماقتسا ىلع نوكت نأ رمألا كالم نإو

 مهيأرب نيدلا يف اولاقو راثآلا اوكرتف دصقلا نع اوداحو لبسلا مهب تبعشت

 . ليبسلا ءاوس نع اولضأو اولضف

 قح هنولتي باتكلا مهانيتآ نيذلا : ىلاعت هتلا لوق يف ليقو

 . هلمع قح هب نولمعي : لاق (٢)ي هتوالت

 لصالا يف تدجو اذكه ۔ ١

 ةرقبلا ةروس نم ١٢١ ةيآلا - ٢

 ۔ ٩٢ ۔



 . لمعلا مهكرت : لاق ‘'«“مهروهظ ءارو هوذبنف» : ليقو

 ةلالضلا نم هقلا هاده هيف ام عبتاو نارقلا أرق نم : سابع نبا لاقو

 نمف : هباتك مكحم يف لوقي هتلا نأب كلذو باسحلا ءوس ةمايقلا موي هتلا هاقوو

 يف لضي ال نأ نآرقلا عبتا نمل هتنا نمضف )٢( ىقشي الو لضي الف ياده عبتا

 . ةرخآلا يف ىقشي الو ايندلا

 تلق نإو ركذ دقف هتلا عاطأ نم» : لاق هنأ ةي هتا لوسر نع يورو

 . « نارقل ا ةوالتو همايصو هتالص

 ايندلا نم رفو كعفري بدألا بلطاو ، كعفني نآرقلا عطأ : ليقو

 رعشتست الو ؤ، كعسليف هيفسلل ضرعتت الو كعرصتف اهبكرت الو ] كعبتت

 . كعست ةمحرلا عسوتو ، كعجفيف ىنفي ام ىلإ نكست الو ، كعضيف ربكتلا
 يفو & كعرصم توملا دنع ركذاو ، كعنمي هب عنتماو & كظفحي هللا ظفحاو

 قحلا نع ايع كنع دري كلذ لعل كعجرم هللا ىلإو كعجضم ربقلا ةملظ
 . كعنمي ةعاطلا نعو كعفدي

 ةروس يلع أرقا» : ۔ هللا همحر _ دوعسم نبال ۔ مالسلا هيلع لاقو

 بحأ ؛ معن» : لاقف ؟ لزنأ كيلعو كيلع هأرقأ : دوعسم نبا لاقف «ءاسنلا

 0"”«اديهش ءالؤه ىلع كب انئجو : ىلإ هيلع أرقف «يريغ نم هعمسأ نأ
 . «كبسح» : لاقف عومدلاب هانيع تضافف

 ةلمحو ءادهشلاو ءالعلاو ءايبنألا : مهداسجأ ىلبت ال ةعبرأ : لاقيو

 . نآرقلا

 ائيش دجن ملف ظع اومل او ثيداحأل ا هذه يف انرظن : درول ١ نب بهو ل اقو

 نارمع لا ةروص نم ١٨٧ ةيآلا ۔ ١

 هط ةروس نم ١٢٣ ةيآلا ۔ ٦

 ءاسنلا ةروس نم ٤١ ةيآلا ٣

 ۔ _٩٣



 يفو . هربدتو همهفتو نارقلا ةءارق نم نزحلل ءالجتسا الو بولقلل درأ
 نأ هربخأو ۔ مالسلا هيلع ۔ دمحم ىلع لزن ليربج نإ : لاق ايلع نأ ثيدحلا

 يف : لاقف «؟ ليربج اي جرخملا ايف» : ةيم هللا لوسر هل لاقف هدعب قرفتس هتمأ

 هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا ميقتسملا طارصلاو نيبملا رونلا هللا باتك
 : اولاق نأ اوهانتي ملف نجلا هتعمس يذلا ديمح ميكح نم ليزنت هفلخ نم الو

 سيلو لصفلا . ميقتسم قيرط ىلإ '')هيدشرلا ىلإ يدهي ابجع انآرق انعمس

 مكلبق نم ابن هيف . هبئاجع ىنفت الو درلا لوط نع قلخي ال يذلا 0 لزهلاب
 مسق نمو لدع هب مكح نمو قدص هب لاق نم مكداعم ربخو مكنيب ام مكحو

 يف ملعلا سمتلي نمو هللا همصقي هريغب مكحيف رابج نم هيلي نمو طسقأ هب

 . هقلا هلضي هريغ

 . هلوح سانلاو طقاس قارعلا لهأ نم لجرب رمع نبا رم : ليقو

 نم رخ هتلا ركذب عمس وأ نآرقلا هيلع ءىرق اذإ اذه : اولاقف ؟ اذه ام : لاقف

 . طقسن امو هتلا ىشخنل انإ : رمع نبا لاقف . هللا ةيشخ

 . اوقعص نارقلا اوعمس اذإ اموق نإ : ۔ اهنع هللا ىضر ۔ ةشئاعل ليقو

 : هلللا لاق اك هنكلو لاجرلا لوقع هنع فزنت نأ نم مركأ نارقلا : تلاقف

 ركذ ىلإ مهبولقو مهدولج نيلت مث مهبر نوشخي نيذلا دولج هنم رعشقت

 ةرفسلا عم هللا باتك يف رهاملا : ۔اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو )٢( هها

 . ةرربلا ماركلا

 ءيشب عفتني الو هتوالتو هتقشمب نارجأ هل نآرقلا هيلع قشي يذلاو

 . هبلط دعب وأ هبلط دنع ۔ لجو زع ۔ هلل هيف ةينلا صلخي ىتح هانركذ امم

 ۔ ىلاعت ۔ هلا لالجإ نم : لاق هنأ يرعشألا ىسوم يأ نع ىوريو

 . هنع يفاجلاو هيف يلاغلا ريغ نارقلا لماح لالجإ

 نجلا ةروس نم ١ . ٢ ناتيآلا ۔ ١

 رمزلا ةروس نم ٢٣ ةيآلا - ٢

 ۔ ٩٤ ۔-



 نم ضرعي ءيشلا دنع ةيآلا ىلتت نأ نوهركي اوناك : لاق ميهاربإ نعو

 . ايندلا رمأ

 اهورهطف نآرقلا قرط نم قيرط مكهاوفأ : كلام يأ نب ديزي لاقو

 . متعطتسا ام اهوفظنو

 ىتح نارقلا نع كسمأن نارقلا أرقت تنأو تب ءاثت اذإ : دهاحم لاقو

 . كب ؤاثت بهذي

 . هل اييظعتو نارقلل الالجا كلذ يف نأ ديري : ةمركع لاق

 . ةكله ىلإ مهيدوي الو ةرات نع هلهأب رصقي ال نارقلا : ليقو

 : ا رعش

 ةئف لك حاورأ هترضن حيرت رضخ رضان ريطم ضورك باب

 ةيرذنم رازوألا هتسارد نمو رخدم رجالا مث دئاوفلا هف

 )١) ةيمهتم نادبألا اذإ تامملا لعب ةرفغمو ارون انبر انل ممتأ

 ۔ يناثلا رسكو لوالا حتفب ۔ مهتو . نتناو ريغت . ايت : محللاو نبللا مهت . (ةّيمهتم) نادبالا اذا- ١
 . هرّيحتو هزجع رهظو هحير تثبخ : لجرلا

 ۔ ٩٥ ۔





 يا 0١ هتلكاش ىلع لمعي لك لق : ۔ لجو زع ۔ هللا لوق يف ليق
 : ليق (٢")هةدع هل اودعأل جورخلا اودارأ ولو : ۔ ىلاعت ۔ هلوقو . هتين ىلع

 '"” ي نيدلا هل نصلخع هللا اودبعيل الإ او رمأ امو : لجو زع - هلوق يفو

 ر ابح ال

 تناك نمف ىون ام ءىرما لكلو تاينلاب لامعألا» : ةي يبنلا لاق

 اهبيصي اين دل هترجه تن اك نمو هلوسرو هللا ىلع هرجأف هلوسرو هللا ىلإ هترجه

 . (ث) نهيلإ رجاه ام ىلإ هترجه تناك اهجوزتي ةأرمال وأ

 رش رجافلا ةين» : ربخ يفو . «هتين نم ريخ رجافلا لمع» : ةلي هنعو
 . «هلمع نم

 نمل لمع ال» : ةي لاقو «مهتاين ىلع نونم ؤملا»ه : - مالسلا هيلع ۔ لاقو

 . «هل ةيشخ ال نمل رجأ الو هل ةين ال

 ءارسالا ةروص نم ٨1 ةيآلا ۔ ١

 ةبوتلا ةروس نم ٤٦ ةيآلا - ٢
 ةنيبلا ةروس نم ه ةيآلا ٣

 باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نع ملسمو يراخبلا هاور ۔ ٤

 ۔ -_ ٩٧



 راثلآلا

 نأ ملعأ هتلاو ۔ كلذ ىنعم «هلمع نم رخ نمؤملا ةين» : ةةنتَي يبنلا لوق

 لج ۔ هقلا لوق كلذ ىلع ليلدلا ث ةين الب لمع نم ريخ لمعلا يف نمؤملا ةين

 لوق ىنعمو . هيف ردقلا ةليل ال “ )١ هرهش فلأ نم رخ ردقلا ةليل ط : ۔ هركذ

 :]:: يبنلا

 .ءرملاو هتريشعب ناسنالاو 3 هموقب لجرلا : لاقي ايك لمع وهف ةين الب ناك اذإف

 يف ضرف ةينلاف . موق الو ةريشع هل نكي مل نإو ناسناو لجر وهو هسفنب

 بل يهو . حراوجلا ىلع ةميزعو بلقلاب دقع ةينلاو . اهلك تاعاطلاو لامعألا
 . اهماكحا ىلع بجيف لمعلا

 . أي دمحم هلوسرلو هتل ةعاط لعفلا ىلإ دصقلا يه ةينلاو

 هلخدي لمعلاو ءايرلا اهلخدي ال ةينلاو . عطقني لمعلاو ةمادتسم ةينلاو

 تاعاطلا نم ء يش لمع حصي الو لطاب وهف ةينلا نم الخ لمع لكو ٠ ءايرلا

 درفنا اذإ لعفلا كلذكو مكح اهم بجع ل تدرفنا اذإ ةينلاو . تاينلا ميدقتب الإ

 35©ك هعقوم عقو ىنعمل ا كلذل عوضومل ١ لعفلاب ةينلا بقع ا ذإف مكح هب بجح ل

 ' .. ةينلاو لوقلا عمتجا اذإ مكحلا عوقو يف ملعلا لهأ نيب عزانت الو

 : ليقو . ةينلاو ةيشخلاو هتلا ىوقت : ثالثب الا لمعلا حصي ال : ليقو

 . ةينلاو عرولاو لمعلاو ملعلا : عبرأب الإ لمعلا حصي ال

 : يبرغملا لاق اك

 نباو اهدعاوق عض قدص مئاعد عبرأب الا نمحرلا دبعي الو

 ينغت ال ةثالثلاف اهنم لتخا ايف ةينو عروو لامع و مولع

 لصحت امإ بلقلا ةواقتو بلقلا ةواقت نم جيج امإ ةينلا قدص نإ : ليقو

 ردقلا ةروص نم ٣ ةيآلا - ١

 ۔ _ ٩٨



 . لاصخ رشع ببسب

 ىلإ عنصتلا كرت مث } نيزتلا كرت مث ، - ىلاعت ۔ هللا ىلإ ةبانالا : نهلواف

 ةاداعم مث { ايندلا يف دهزلا مث © تاوهشلا كرت يف ةبغرلا مث © سانلا

 ىلع ةقفشلا مث ، قلخلا نع لازتعالا مث ، توملل دادعتسالا مث ، ناطيشلا

 ىلع ةبظاوملا مث 3 هتلا دعوب نيقيلا مث ، ءاضقلاب ءاضرلا مث { هللا قلخ عيمج

 لاصخلا هذه تلصح اذإف . هقلاب سنألا مث { ايالبلا ىلع ربصلا مث { هتلا ركذ

 دبعلا ىلع بجاولاو 0 ةينلا قدص هنم جاهو هتواقتو هتوافص تمت دبع بلق يف

 نأ هعسي الو { ةعاطلا جرخ هلامعأ جرختل اليصفتو ةلمج ةينلا باحصتسا

 مهللا : لوقي هنإف ةلمجلا يف ةينلا امأف { هتينب الا زئاجو بجاو نم المع لمعي

 مايص وأ ةاكز وأ ةالص نم اهل ينتقفوو يلع اهب تننم ةعاط لك يف يداقتعاو يتين

 وأ ةقدص وأ محر ةلص وأ ركنم نع يهن وأ فورعمب رمأ وأ داهج وأ جح وأ

 هلل ةعاط وهف حابم وأ بجاو نم كلذ ريغ وأ نآرق ةءارق وأ ملع ملعت وأ ةفايض

 . هيلإ ةبرقو ةلي هلوسرلو

 وأ بجاو نم هيف بجي ام ردق ىلع ىنعم لكف ليصفتلا ىلع ةينلا امأو

 دبعت امل ةيدأتو ضرتفملا ةيدأت هيف ةينلا نإف . هيف بجاو لكف حابم وأ ةليضف
 . هب هللا

 . هللا ىلإ هيف برقتلا ةينلاف ةليضفلا امأو

 برشلاو لكالا لثم هتعاط ىلع يوقتلاو هلل ركشلا هيف ةينلاف حابملا امأو

 هتين تنسح نم : ليقو . كلذ هبشأ امو دوعقلاو يشملاو مونلاو حاكنلاو

 . لجرلا وهف هاوه كلم نم : ليقو . ءاوه كلمو هسفن هزنو هّنَيوط تماقتسا
 . تاينلاب رانلا يف رانلا لهأو ةنجلا يف ةنجلا لهأ دلخي امنإ : لوقي نسحلا ناكف

 تاكرح نم غلبأ بولقلاب دصقلا : لاق هنأ ءاكحلا ضعب نعو

 نم اباب نيعبس هيلع هللا حتف ةنسح باب هسفن ىلع حتف نم : ليقو . حراوجلا

۔ _ ٩٩



 نم اباب نيعبس هيلع هتلا حتف ةئيس باب هسفن ىلع حتف نمو . قيفوتلا
 . ةينلا ءوس ةئيسلا بابو ©، نالذخلا

 © ةينلا حالصب لمعل ١ حالصو ٠ لمعل ١ حالصب بولقل ١ حالص : ليق

 هللا دنع هل سيلف باهولا نع هبلقب برهو بارحملا يف هسفنب فقو نمو

 ٠ ب اوث

 تردص ١ ذإو 1 بلقل ١ يف تعقو بلقل ١ نم ةظعوم ١ تردص ١ ذإ : ليقو

 . ناذآلا زواجت مل ناسللا رهاظ نم

 لاقو . هناسل ىلع هللا هحضفي نأ كشوي هناوأ لبق سأرت نم : ليقو

 دض باجعالا : ليقو . هناول ىدصت هناوأ لبق ردصت نم : مهضعب

 . هبلق نم ةمحرلا عزن ادبع هتنا ضغبأ اذإ : ليقو . بابلألا ةفاو باوصلا

 مل ام : ليقو . ةئيس وأ ةنسح بتكي ال نأ دبعلا لعف نم ءيش ولخي ال : ليقو

. ةيصعم وهف ةعاط نكي



 رشع يناثلا بابلا

 ةبوتلا يئ

 بات نمم بوتلا لباقو بونذلا رفاغ هتل دمحلا ؤ ميحرلا نمحرلا هلا مسب

 ىلع رصأ نمم ماقتنا وذ زيزع باذعلا مئاد باقعلا ديدش هيلع اهب هتلا نم ةمحر

 هل هتلا نأ اوملعاو . ميكحلا زيزعلا وهو هنلا تاملكل ليدبت ال 3 ماقأو هبنذ

 ءافولابف ةيصعملاو ةعاطلا تناك كلذ نمو . يهنلاو رمألاب دابعلا ىلتبا دمحلا

 يبنلاو رمألا عييضتبو { اهباوثو اهئامسأو ةفرعملا قدص ةعاطلا لهأل تبث

 . رفكلا ناك ةيصعملا ىلع رارصالابو رفكلا أدب ةيصعملا نمف ةيصعملا تناك

 يف اولخدو اهباوثو اهئامسأو ةفرعملا قدص نم ةيصعملا لهأ جرخ كلذبو

 هللا ودع نأ كلذو . هيلع باقعلا هللا نم اوقحتساو همسا مه تبثف رفكلا

 رارصالابف هرارصإب رفكف رصأ مث ةيصعملا ءدب ناك هنمف ىصع نم لوأ سيلبا

 ىلع اهب داع هتلا نم ةمحر ةبوتلا تناك مث هرارصإب رفكلا ىلع نيرصملا مامإ راص

 فرتعاف سيلبإ دعب ىصع ۔ هيلع هقلا ىلص ۔ مدا نأ كلذو 3 ةيصعملا لهأ

 راصو سيلبإ هب رفك يذلا رارصالا نم ةبوتلاب صلخف هبر ىلإ هنم باتف هبنذب

 مدا راصو . رفكلا رارصا نم ةءارب ةبوتلا تناكو 3 هليبس هدعب ةبوتلا ليبس
 ركذو . اهباوثو اههجوو ةبوتلا هباتك يف هتلا ركذ دقو . نيفرتعملا نيبئاتلا مامإ

 لبقو توملا روضح لبق ةايحلا يف ةبوتلا لعجو . هباقعو ههجوو رارصالا
 ءوسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امنإإ» : ۔ لجو زع لاقف تايآلا

 اييكح اميلع هللا ناكو مهيلع هنا بوتي كئلوأف بيرق نم نوبوتي مث ةلاهجب

 ينإ لاق توملا مهدحأ رضح اذإ ىتح تائيسلا نولمعي نيذلل ةبوتلا تسيلو

- ١ ٠ ١ -



 كئلوأ» ۔ كرشلا لهأ ينعي ۔ «رافك مهو نوتومي نيذلا الو نآلا تبت

 { رفكلاب رارقالا لهأ نم رارصالا هذه يف قحلاف (_ا)هاميلأ اباذع مه اندتعأ

 تايا ضعب يتأي وأ كبر يتأي وأ ةكئالملا مهيتأت نأ الإ نو رظني له : لاقو

 وأ لبق نم تنمآ نكت مل اهناميإ اسفن عفني ال كبر تايآ ضعب يتأي موي كبر

 يف ةرصملا ينعيو ناميإ اهل نكي مل يتلا ةكرشملا ينعي (")هاريخ اهناميإ يف تبسك
 يف ةرصملا هتلا زيم فيك ىرت الأ . هل ناميإ ال ناك نمب اهقحلأو ناميالاب اهرارقإ

 مهسم اذإ اوقتا نيذلا نإ : لاقو ناميالا هل ناك نمب اهقحلاو ناميالاب اهرارقإ

 . ةبوتلا لهأ ينعي ("«“نورصبم مه اذإف اوركذت ناطيشلا نم فئاط

 كلذب ينعي ٠({‘”هنو رصقي ال مث يفلا يف مهنودمي مهناوخاو» : لاقو

 سيلو رفك وهو بنذلا ىلع ماقملا وهو ناث لعف ىنعم رارصالاو & رارصالا لهأ

 ةينو لمعو لوق ناميالاو . رفك الو يغب ناميالا يف الو . ناميإ يغبلاو رفكلا ف

 ةعجرلاب الإ انمؤم ىمسي الو ناميالا نم هجرخأ رفكلا نم ءيشب يلب نمف
 . قح نم هيلع بجو وأ دح نم باصأ اميف هتلا باتك مكحب ءاضرلاو ةبوتلاو

 . ةلزنم رفكلاو ىوقتلا نيب سيل : بوبحم لاقو

 نم باتكلا اوتوأ نيذلا انيصو دقلو : ۔ ىلاعت هقلا لاق كلذكو

 . ارفاك ناك ايقتم نكي مل نمف اه“اورفكت نإو ها اوقتا نأ مكايإو مكلبق

 نوملسملا هل هلزنأو هب ىلوأ ريبكلاف هبراق وأ بونذلا نم ريبكلا هبشأ امو : لاقو
 مل نإو ، امرج هنم مظعأ وه نم بذع ءيش ىلع اموق هللا بذع اذإو { هتلزنم

 . رانلا لهأ نم رصملاو رصأ دقف بونذلا نم بتي مل نمو 3 ديعوب هيف تأي

 ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لاق . ةنجلا لهأ نم بئاتلاو

 ءاسنلا ةروس نم ١٧ . ١٨ ناتيآلا - ١

 ماعنألا ةروس نم ١٥٨ ةيآلا ۔ ٦

 فارعألا ةروس نم ٢٠١ ةيآلا - ٢

 فارعألا ةروس نم ٢٠٢ ةيآلا ۔٤

 ءاسنلا ةروص نم ١ ةيآلا ۔ ٥

 ۔ ١٠٢ ۔



 ملو هللا الإ بونذلا رفغي نمو مهبونذل او رفغتساف هللا او ركذ مهسفنأ اوملظ وأ

 . (١»>چ ن وملعي مهو اولعف ام ىلع او رصي

 اوركذ : ةيآلا هذه يف نولوقي نيملسملا هخماشم عمس هنا : بوبح لاقو

 نيع ةفرط مارح ىلع اوميقي نأ مهسوفن يف لجو مهدنع هتلا مظع : نولوقي هللا
 . )٢( هن وملعي مهو اولعف ام ىلع او رصي ملو : هلوق كلذف

 . «نورصملا كله» : ةني يبنلا لاقو

 ربكي ريبك الو رارصإ عم رغصي ريغص ال : لاق هنأ سابع نبا نع يورو
 . رافغتساو ةبوت عم

 ابنذ باصأ دبع نم ام : تلاق اهنأ ۔ هتلا اهمحر ۔ ةشئاع نع اوركذو

 يف هتلا هبكي ىتح هللا دنع بنذلا كلذ مظع الإ هب فختساو هرغصف اريغص

 قحلا ىدأو هيف هتنا مكحل ربصو هيلع مدنف اريبك ابنذ باصأ دبع نم امو . رانلا

 . هل هللا رفغي ىتح هتلا دنع بنذلا كلذ رغص الإ همزل اميف

 نع انغلبو «هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا » : ني يبنلا لاقو

 ؛ معن : لاقف ؟ رفغي ال بنذ نم له : هل ليقف لئس هنأ ملسم ةديبع يأ

 . عزني الو ىعري الو مدني الو بوتي ال يذلا رصملاو ، هنم باتي ال ام

 . رانلا يف رصم صاع رقم لك : لاق هنأ _ هللا همحر - رمح يبأ نع انغلبو

 لمح نم باخ دقو : ۔ لجو زع ۔ هتلا لوق يف : هللادبع وبأ لاقو

 تانسحلا نإج» : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هلوقو . ارصم تام نم اهليوأت () ه«هالظ

 نارمع لآ ةروس نم ١٣٥ ةيآلا - ١

 نارمع لآ ةروس نم ١٣٥ ةيآلا ۔ ٢

 هط ةروس نم ١١١ ةيآلا ۔ ٢

 ۔ ١٠٣ ۔



 ىلع هتنا نم باقعلاو باوثلا نوكي ةبوتلا ىلع كلذف (١)ه“ه تائيسلا نبهذي

 رهظ ام شحاوفلا اوب رقت الو» : هلوقو &، كشلا لهأ لاق ام ىلع سيل اهلهأ

 . دابعلا نع هنطب امو دابعلا ىلإ ("١.ياهنم

 هنم ةبوتلاو هبلقب هيلع مدنلاو هبنذ نع بنذملا عالقا نيملسملا عم ةبوتلاو

 . هنايصع ىلإ ةدوعلا كرتل داقتعالاو هناسلب رافغتسالاو هبر ىلإ

 دنع اهبحاص اهب كلهي بونذف : نيتلزنم ىلع نيملسملا دنع بونذلاو
 اهنم ةبوتلا كرتب اهبحاص اهب كلهي بونذو . رئابكلا يهو اهتعقاومو اهترشابم
 . رئاغصلا يهو اهيلع ماقملاو

 ءاسنلا ةروس يف ۔ ىلاعت ۔ هتلا ركذ ام رئابكلا نأ ؛ ةباحصلا ضعب نعو

 . ٨0;)ههنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإو» : _ لجو زع ۔ هلوق ىلإ اهلوأ نم

 : هلوق ىلإ اهلوأ نم رونلا ةروس يف هتلا ركذ ام : رئابكلا ؛ مهضعب دنعو

 . (ةيآلا) (٠)هاعيج هلا ىلإ اوبوتو

 يف باذعلاو ايندلا يف دحلا هيف هتلا بجوأ ام لك : نوملسملا لاقو

 . رئابكلا نم وهف ةرخآلا
 نوكت يتلا بونذلا نم رئابكلا نود ام ؛ ممللا : بوبحم نب دمحم لاقو

 ةبوتلاب نونيدي هلهأ ناك امو { ةرظنلاو ةزمللاو ةزمغلا لثم هتلا نيبو دابعلا نيب

 اهل مهلاو ةيصعملا ركذ نم بلقلاب ملا ام لكو & ممللا وه كلذف رافغتسالاو هنم

 رفغتسي يسن اذإ اذهف مهضارعأ يف عوقولاو نينمؤملا متش ريغ نم اهب لمعلاو
 نيدي ناك اذإ اذهل (" ةرفغملا عساو كير نإ : ىلاعت هتلا لاق © هنم هتا

 دوه ةروس نم ١١٤ ةيآلا ۔ ١

 ماعنألا ةروس نم ١٥١ ةيآلا ۔ ٢

 ءاسنلا ةروس نم ٣١ ةيآلا ۔ ٣

 رونلا ةروس نم ٣١ ةيآلا ۔٤

 مجنلا ةروس نم ٣٢ ةيآلا ۔ ٥

 ۔ ١٠٤ ۔



 . ٥ ازجأ هنع _ ل اعت ۔ هللا هاهن اممو هنم ةبوتل اب

 وأ هتابن وأ الالخ وأ هبطح وأ هبح هريغ لام نم ناحخ نم : لثم رخا ع ونو

 ريغب هلمعتساف ائيش راعتسا وأ همداخ لمعتسا وأ هتباد بكر وأ ابوث سبل

 وأ هريصح وأ هريرس ىلع ذع وأ هئطوب ء يش فلتفق هثرح يف ع ىطو وأ ةراعتسا ام

 نم ء يشب عفتنا وأ هولدب ىقتسا وأ ساطرق ةعقر يف وأ هملقب وأ هتاود نم بتك

 بونذلا رئاغص نم هل عنملاب نوفورعم هباحصأ امم هلثمو اذه لكف هل ءايشألا

 دابعلا قوقح نم هذه لكو ٠ اهيوكرب ال اهيلع رارصالاب اهبحاص رفكي امناو

 مهلاومأ يف مهريغ وأ لهألا وأ ۔ ىلاعت هتلا يف خأ وأ قيدص ىلع لدي لجر

 هنأ ملعيو كلذ نم حتسي ل هلعفي هبحاص هدحو ول ايف كلذو كلذب سأب ال

 ىلع لالدالا يف ءاهقفلا ضعب صخر دقف ايهنيب حابم كلذ نأو هب حرفيو هرسي

 . ةفصلا هذه

 . كلذ عيمج نم جورخلا هيلعف مهريغ امأو

 نإو ةميق وأ لثمب هنم جورخلاو هب فارتعالا ائيش كلذ نم لعف نم ةبوتو

 هتلا ءاش نإ ةمالسلا هل وجراف ةلمجلا يف باتو ةبوتلاب نيدي وهو هنم ائيش يسن

 ىلع نيملسملل هتنا اهرفغي امم اهانيمس يتلا بونذلا هذه نأ وجرنو . ۔ ىلاعت

 ةبوتلا ىلع اهورفغي نأ نيملسملا ىلع ةضيرفلاف اهيلع باقعلا نمأن انسلو ةبوتلا

 مثالا رئابك نوبنتبي نيذلا : _ ىلاعت هتلا لاق & تائيسلا نم نوكت نأو

 نمأي نأ دحال يغبني الف ١0«ةرفغملا عساو كبر نإ ممللا الإ شحاوفلاو

 . اهنم ةبوتلا دنع هترفغم نم سايي الو اهيلع هتلا باذع

 : لاق نيي يبنلا نع نووري ةباحصلا نم اسان تعمس : ةديبع وبأ

 5 هل بنذ ال نمك هنم بات اذإ هبرو دبعلا نيب بنذ ؛ نيهجو ىلع بونذلا»

 مجنلا ةروس نم ٣٢ ةيآلا _ ١



 . «اهلهأ ىلإ ملاظملا دري ىتح ةبوت الف هبحاص نيبو هنيب بنذ امأو

 هترفغمو هتمحرو هللا لضفب الإ ةنجلا ةنجلا لهأ لخد ام : رثؤملا وبأ لاق

 مث رافغتسالاو ةبوتلا ىلإ مهاده مث هوفعو هادهو هتمصعو هداشراو هقيفوتو

 3 هللا ملع ايع ةلاحم الو اهنولمعيس مهنأ هتنا ملع يتلا ةحلاصلا مهلامعأب

 ةمعن لك تقبس هتلا ةمعن نأل ؛ مهباحي ملو مهل هتلا فحي ملو هتنا ملع لطبي الو

 لضفلا وذ هتلاو ءاشي نم هيت ؤي هتلا لضف كلذو ناسحإ لك قبس هلقلا ناسحإو

 رانلا رانلا لها لخد امو ةجحلاو نملا هلل لب ةئم الو هتلا ىلع ةجح الو © ميظعلا

 هللا نإ مهيلع رجي ملو اثيش هتنا مهملظي ملو هتلا ملع يتلا ةثيبخلا مهلامعأب الإ

 ةنحلا ىلإ ةمايقلا موي فقوم زرم ةنجلا لهأ مادقأ تلاز امو { ديبعلل مالظب سيل

 مادقأ تلاز امو ى مهيلع (ا)فجي ملو مهباحي ملو . مهيلع هتلا لضف اوملع ىتح

 رجي ملو هللا لدع اوملع ىتح رانلا ىلإ ةمايقلا موي ؟٢)ةصرع نم رانلا يف رانلا لهأ

 . ديبعلل مالظب كبر امو ،} مهملظي ملو مهيلع

 ريقفلا موزل» : ةي يبنلا لاق دوعسم نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 . «نارفاك هيلع امل ركنملاو هل سيل ام يعدملاو مارح

 بوتن الو انبونذ ترثكو انبولق تسق عيش يأل : نابهرلا ضعبل ليقو

 متكرتو 3 ةرساخلا لامعألاب متلمعو ةرخآلا متكرت مكنأل : لاق ؟ انبر ىلإ

 ٨ ةنايخلا مترهظأو { ةنامألا متعيضو { ملظلاو لهجلا مكنم رهظو . ملعلا

 متعطقو {، تاوكزلا متعنمو & تاولصلا متعيضو ؤ بجعلاو ربكلا مكلخادو

 3 ماكحألا يف مترجو . ماتيألا متملظو . تاميمنلاب متيشمو } تاقدصلا

 3 ءاسنلا متعطأو . ابرلا متلكأو 0 ناطيشلا متعطأو ، نمحرلا متيصعو

 ىلع متربكتو . ءاينغألل متعضاوتو . روزلاب متدهشو 3 روجفلاب متلماعتو
 ، رجاز الو ظعاو الو . مكبونذ ترثكو 3 مكبولق تسقو ٠ ءارقفلا

 مهملظي مل يا ملظلا : فيحلا _ ١
 ءانب هيف سيل يذلا يلاخلا ناكملاو ةحالا - ٢

 ۔ - ١٠٦



 مكبولقو ةشاب مكتنسلأو 3 رم مكلعفو ولح مكمالك 3 رذاح الو فئاخ الو

 مث نوتومت بيرق نعو ٤3 نوبوتت هيلإ الو }، نويحتست هللا نم الف 53 ةشاغ

 . نولمعت متنك ايع نولأستف نوثعبت

 مل بئاغ موي دوعومل هرضاح ةوهش كرت نمل يوط : ءاهقفلا ضعب لاقو
 . هري

 . هللا ىصع نم هسفن محر ام : ليقو

 بلسا ( : - مالسلا هيلع ۔ ليربج ىلا ىحوأ ۔ لجو رع - ' هنا : ليقو

 اهدري ل ناو هيلع اهددراف اهبلط نإف يتعاط ةوالح نم هب حلص ام يدبع

 . (ادبأ هيلع اهدرت الف

 ىلإ هتينو ةيصعمب مهي ال بات نمل يوط) : ۔ مالسلا هيلع ۔ ىسيع نعو

 . (مثا ريغ
 اهداقف امامزو اماطخ هسفنل لعج ارما هتلا محر : جاجحلا لاقو

 اوكرت اذإ سانلا نأو هتلا ةيصعم نع اهمامزب اهبذجو هتلا ةعاط ىلإ اهماطخب
 نأل ؛ اوداعتو اوضغابتو مهنيد يف اوفلتخا هنع اوهن ام اوبكرو هب اورمأ امم لمعلا

 ضغابتلا اهكرت يف لعجو بحلاو ةعامجلاو ةفلألا هتعاط يف لعج هنلا

 . هللا نم ةبوقع فالتخالاو

 نمل يغبني دقف هصيمق يف رثع ام عاطأ مدا نبا نأ ول : لوقي رباج ناكو
 هتينو جرخي الو هللا نيبو هنيب ام حلصي نأ هللا هرمأ امب موقيو نيدلا رصني نأ دارأ

 عيطم وهو جرخ اذإ نمؤملا نإف ، هودع هيلع ليديو هتلا هلذخيف هللا ةيصعم يف

 لذخو الطاب لطابلاو اقح قحلا هارأو هرصنو هددسو هللا هتبث هللا ريغ دري مل هلل

 . هودع هيلع لادأو هللا هلذخ هللا يصاعم ىلع رصم وهو جرخ اذاو . هودع

 نم سيلف هلل ١ ريغ هتمه حبص ا نم « : ني هلل ا لوسر ل اق : ةفي ذح ل اقو

۔ ١٠٧ ۔



 . «هتلا

 رظنيلف هل هتلا دنع ام ملعي نأ هرس نم» : ۔ مالسلا هيلع ۔ يبنلا نعو

 . «ىوقتلاو ربلاو ءافولاو قدصلا نم هتل هدنع ام

 هل هتنا رفغ دحأ ملظب متهي ال حبصأ نم» : لاق هنأ ةيم يبنلا نعو

 ةرثكلاو © ناطلس الب ةزعلاو 3، لام الب ىنغلا هرس نم : ليقو . « مرتجا ام

 . هلك كلذ دجاو هنإف ةعاطلا زع ىلإ ةيصعملا لذ نم جرخيلف .3 ةريشع الب

 ةلاطبلا يف هرمع نم ىضقنا ام ىلع فسألا ماود بئاتلا ةمالع : ليقو

 يردي ال هنإو اهيف رصق لهو ؟ ال مأ كلذ هنم لبقأ يردي ال نأ نم قافشالاو

 راسكناو هبر ةدابع نم هيلع لبقي اييف شامكنالا ماود عم هل متخي ام اضيأ

 صالخالاو 0 هيلإ يعد اييف ةجهملا لذبو هنكمي اييف داهتجالاو حراوجلاو بلقلا
 هتنا اودبعيل الإ اورمأ امو» : ۔ ىلاعت ۔ هتلا لوقل هلمع هب وكزيو وجني يذلا

 نيدلا هلل الأ » : ۔ لجو زع ۔ لاقو . 0)هءافنح نيدلا هل نيصلخم

 يف هل لوصحم الو بعت وهف صالخالا ريغب نوكي لمع لكف 3 (")ه“صلاخلا
 نم اولمع ام ىلإ انمدقو» : _ ىلاعتو كرابت هتنا لوقل ةرخآلا يف الو ايندلا
 . 0}©«اروثنم ءابه هانلعجف لمع

 يف ةنايخلا كرتو { ةنطابلاو ةرهاظلا بونذلا كرتب ةبوتلا قدص ةمالعو

 يف ملاظملا ءادأ عم . هنيد يف ةنهادملا كرتو 3 اهنم املاس هبلق نوكي نأو ، هريمض

 نم ءيش يف دوعي ال نأ ةميزعلا عم ىدعتو ]، ملظ نم ىلإ لالحتسالاو . اهلهأ

 زع ۔ هللا لاق . هنم هلحتسيو . هباتغاو هتهب دق نمل نيديو 3 ايح ماد ام & كلذ

 باوتلا انأو مهيلع بوتأ كنلوأف اونيبو اوحلصأو اوبات نيذلا الإو» : - لجو

 يف هنم تفلسو اهمدق ناك يتلا هبونذ نم هناسلب رفغتساو . ٠({‘)ه ميحرلا

 ةنيبلا ةروس نم ه ةيآلا ۔ ١
 رمزلا ةروس نم ٣ ةيآلا ۔ ٢

 ناقرفلا ةروس نم ٢٣ ةيآلا ۔ ٣
 ةرقبلا ةروس نم ٠ ةيآلا ۔ ٤

- ٨ ٠ ١ - 



 مايأ هنع هلودعو هقحو هتلا رمأ نم طرف ام ىلع ةرسح اهيلع يكبيو . همايأ

 هتنيب ام مزلو فلكت نم الإ نيبئاتلا نم دحال ةبوتلا صلخت سيلف هدرمتو هلهج
 ةنيب نع كله نم كلهيل : ۔ ىلاعت ۔ هتلا لاق & هتحرش يذلا نايبلاو ةجحلاب

 ليحو : ۔ لجو زع ۔ هلوق يف نسحلا لاقو . 0\) «ةنيب نع يح نم ىحيو
 . ةبوتلا يه : لاق } ") ه4نوهتشي ام نيبو مهنيب

 لافنألا ةروس نم ٤٢ ةيآلا ۔ ١

 أبس ةروس نم ٥٤ ةيآلا ۔ ٢

 ۔ _ ١٠٩





 رشع ثلاثلا بابل ١

 ريكفتلا ىف

 ىلع ىنثأو ىصحت ال عضاوم ي زيزعلا هباتك يف ربدتلاو ركفتلاب هللا رمأ دق

 ١\( هضرالاو تاومسلا قلخ يف نوركفتيو : لاقف نيركفتملا

 رالنأآلا

 : ب يبنلا لاقن ىلاعت هللا يف اوركفت اموق نإ : سابع نبا لاق

 هنع اوردقت نل مكنإف هناحبس هللا ين اوركفت الو ىلاعت هللا قلخ يف اوركفت»

 . «هردق

 ال مكلام ه : لاقف نوركفتي مهو موي تاذ موق ىلع جرخ هنا نيت هنعو

 قلخ ىف اوركفت اولعفاف كلذكف : لاق ىلاعت هللا قلخ يف ركفتن : لاق نوملكتت
 ةريسم اهرون ض ايب اهرون ءاضيب اضرا برغم ا ا ذهس نإف هيف اوركفتت الو هللا

 نم : اولاق ال ما ناطيشلا قلخ نوردي ام : لاق مهنع ناطيشلا نيأف هنلا لوسر

 . «ال مأ مالسلا هيلع مدآ قلخ نوردي ام : لاق مدا دلو

 `هةليل مايق نم ريخ ةعاس ركفت» : ةلي لاقو

 ملع امو ملع الإ طق لجرل ١ ةركف تلاط ام : لاق هنأ هبنم نب بهو نعو

 . الماك ءازج ىزابحت الإ لمع امو لمع الإ

 نارمع لآ ةروس نم ١٩١ ةيآلا - ١

 ۔ ١١١ ۔



 ليلد ةركفلا لوطو . ةركفلل عمجأ ةدحولا لوط نا : هنبال نامقل لاقو

 . ةنجلا قيرط ىلع

 . ةلفغلا راحب يف قرفلا نع بلقلا سراح ركفتلا : ميكح لاقو

 35 هرشو هريخ بلقلا هب ىري بلقلا جارس ركفتلا : قيقحتلا لهأ لاقو

 . ن اطيشل ١ هطبختي تاملظ يف وهف هيف ركفت ال بلق لكو . هرضو هعفنو

 . كتائيسو كتانسح كيرت ةارم ةركفلا : ليضفلا نعو

 . لقعلا خم ةركفلا : لاقف ةركفلا ليطت كنا : ميهاربال ليقو

 له هنلا حور اي : مالسلا هيلع ىسيعل نويراوحلا لاق : سوواط نعو
 © اركف هتمصو 7 اركذ هقطنم ناك نم . معن : لاق ؟ كلثم مويلا ضرألا ىلع

 . «يلثم هنإف ةربع هرظنو

 هتوكس نكي مل نمو .3 وغل وهف ةمكح همالك نكي مل نم : نسحلا لاقو

 : ىلاعت هلوق يفو وهل وهف ارابتعا هرظن نكي مل نمو 3 وهس وهف اركفت
 عنمأ لاق (ا“قحلا ريغب ضرالا يف نو ربكتي نيذلا ايآ نع فرصأس

 . ركفتلا نم مهبولق

 تعلطت ول : تلاق اهنأ ةكم نم ابيرق ةيدابلا نكست تناك ةأرما نعو

 يف مهل فصي مل ةرخآلا ريخ نم بويغلا بجح يف رخذ دق ام ىلا نيقتملا بولق
 . نيع ايندلا يف مه رقت ملو ؤ شيع ايندلا

 . ةدابعلا لضفأ نم ىلاعت هللا معن يف ةركفلا : زيزعلادبع نب رمع لاقو

 ةليل مايق نم ريخ ركفت يف ناتدصتقم ناتعكر : لاق هنأ سابع نبا نعو

 فارعألا ةروس نم ١٤٦ ةيآلا - ١

 ۔ ٢١١۔-



 لهال ةبوقعو ٠ ةرخآلا نع باجح ايندلا يف ركفلا : ناميلس وبأ لاقو

 . بولقلا يحيو ةمكحلا ثروي ةرخآلا يف ركفلاو . ةيالولا

 طابنتسالا ىلعو ، تمصلاب مالكلا ىلع اونيعتسا : يعفاشلا لاقو

 . ةركفلاب

 يارلا يف مزعلاو ٠ رورفلا نم ةاجن رومألا يف رظنلا ةحص : اضيأ لاقو

 ةنطفلاو ٠ مزحلا نع نافشكي ركفلاو ةيورلاو ٠ مدنلاو طيرفتلا نم ةمالس

 رب دتو .© مزعت نا لبق ركفف . ةريصبل ١ يف ةوقو نقيل ١ يف تابث ءاكحل ١ ةرواشمو

 . مدقت نا لبق رواشو ، مجهت نا لبق

 . ةركفلا اهماوقو ةمكحلا اهادحا : ءايشأ ةعبرا لئاضفلا : لاقو

 . ةوهشلا يف اهماوقو ةفعلا : ةيناثلاو

 . بضفغل ا ۔ هلعل _ بصنل ا يف اهم اوقو ةوقل ا : ةثلاثل او

 . سفنلا ىوق لادتعا يف هماوقو لدعلا : ةعبارلاو

 رشلا ىلع مدنلاو & هب لمعلا ىلا وعديريخلا يف ركفتلا : سابع نبا لاقو

 . هكرت ىلا وعدي

۔ ١١٣ ۔-





 رشع عب ١ رل ١ ب ابل ١

 هردقو هللا ءاضقب ىضرلا ف

 هللا انأ» ظوفحملا حوللا يف هللا هبتك عيش لوأ : لاق هنأ سابع نبا نع

 يئالب ىلع ربصو يئامعن ركشو يئاضقل ملستس ا نم يلوسر دمحم انأ ال إ هلإ ال

 يئامعن ركشي ملو يئاضقل ملستسي مل نمو نيقيدصلا عم هتثعبو اقيدص هتبتك

 . «يريغ اهلإ ذختيلف يئالب ىلع ربصي ملو

 . مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع ىلا ىحوأ ىلاعت هللا نأ ربخلا يف ركذو

 ضكري ايندلا هيلع تطلس تمسق امب ايندلا نم ضري مل نم ىسيع اي»

 . «هل تمسق ام الإ اهنم هل سيل كلذ دعب مث اضكر اهيف

 وا ةلزنم يف نوكي نا دبعلل يغبني ال : لاق نسحلا يان نب نسحلا نع
 نكلو اهيف هتلاح نوكت ام اهلصو اذإ يردي ال هنإف اهريغ هللا ىلع ىنمتيف ةلاح
 . ريخلا هبر لأسيو اهيف وه يتلا ةلاخلا ىلع ربصي نا هل يغبني

 ايف نينس رشع هبر ىلا عوجلاو لقلا ليئارسا ينب نم يبن اكش هنأ انغلبو

 ىحوا رثكا ايلف ىكبف يحولا هنع سبتحاو هتوعد يف بيجأ الو هتجاح يف رظن

 مذ لهاب تسلو يلإ وكشت مل . كبلق لغشو كودع كب رفظ دقل» لجو زع هللا

 . ىوكشلاو مذلاب ىلوا تناو ىوكش الو

ةجرد كلتو كقلخا نا لبق نم بيغلا ملع يف كنأش ودب يف ناك اذكه



 ءالبلا هيلع تبلج ادبع تببحا اذإ ينإ . يراوج هتحبأو يسدق راد هتثروا نم

 يئازج ىريف مدقيسو طخسلا هلف طخس نمو ىضرلا هلف ىضر نمف ابلج

 وأ ديرأ ام نود ديرت ام نوكيف ىرخا ةرم كلجا نم ديعا نا ديرتفا يباقعو

 كنلخدأل يتلأسم يف ينتدواع نأل يلالجو يزعوف بحأ ام نود بحت ام نوكي

 . ميهاربا تنك ولو رانلا

 يحور نم هيف تخفنو - يردق يا ۔ يديب هتقلخ نبح مدآ كابآ ركذا

 رجزاف هلكأب يراوج نم هتجرخأ مث يتنج هتنكسأو يتكئالم هل تدجسأو
 . «لمات يريغ ءاجر مأ ديرت يريغ اربدمأ يتيصعمو يتلأاسم نع ٨ا ةز

 ةلغب ةمي يبنلل يدهأ ما)لاق ۔ هنع هللا يضر ۔ سابع نبا نعو

 يلإ تفتلا مث ايلم يب راس مث هفلخ ينفدرا مث رعش نم اهبكرف ىرسك هل اهادهأ

 ٥ كظفحي هتلا ظفحا» : لاقف هللا لوسر اي كيبل تلقف «مالغ اي» : لاقف

 تلأس ناو ةدشلا يف كفرعي ءاخرلا يف هللا ىلا فرعت كمامأ هدجت هنلا ظفحا

 دهج ولف نئاك وه امب ملقلا ىضم دقف هللاب نعتساف تنعتسا ناو هللا لأساف

 نأ اودهج ولو هيلع اوردقي مل كل هنلا هضقي مل امب كوعفني نا ىلع قئالخلا

 عم ربصلاب لمعت نأ تعطتسا نإف هيلع اوردق ام كيلع هتلا بتكي مل امب كورضي

 ملعاو اريثك اريخ هركت ام ىلع ربصلا يف نإف ربصاف عطتست مل نإف لعفاف نيقيلا

 . «ارسي رسعلا عمو جرفلا بركلا عم نأو ربصلا عم رصنلا نا

 اهيف هتوكسو 3 ةمكح همالكو . ةربع ايندلا يف هرظن دهازلا : ليقو

 & ءاضقلا عيمجب ىضريو 0 ىضرلا دنع ركشيو . ءالبلا دنع ربصي ، ركفت
 : نيتيبلا نيذهب لثمتي ۔ هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع ناكو

 اهريداقم هلالا فكب رومالا نإف كيلع نوه

 اهرودقم كنع بئاغ الو اهفورصم كيتأي سيلف

 حيحص نسح لاقو سابع نب هللادبع سابع يأ نع يذمرتلا هاور ۔ ١



 ىناعت هللا ءاضقب ىضرلا كبلق مزلاو كلقعب رومالا هذه ربدتف

 . هديري ام لك يف رشلاو ريخلاو رملاو ولحلا يف هردقو هئاضقو هرمأل ضيوفتلاو

 يف رض نم مكو . ريخلا ةروص يف رش نم مكف { بقاوعلاب رومألا نا ملعاو

 رارسألاو بقاوعلاب لهاج تنأو } دهش ةئيه يف مس نم مكو 3 عفن هبلج

. ةيفخلا





 رشع سماخلا بابلا

 ءاجرلاو فوخلا ف

 (١١ه«اعمطو افوخ مهبر نوعدي : ىلاعت هللا لاق

 متنك نا نوفاخو» : لاقف هوفاخي نا دابعلا ىلع هللا ضرف دقو

 )٢( ي نينمؤم

 ِ . . (٣)
 . «نوبهراف يايإو» : لاقو

 ام نولعفيو مهقوف نم مهبر نوفاغي» : لاقف فوخلاب نينمؤملا حدمو
 (٠)«ن و رمؤي

 (")نمؤملل عمجا ال يلالجو يزعو : ىلاعت هللا لاق» : ةلي لاقو

 يف ينفاخ اذاو { ةمايقلا موي هتفخا ايندلا يف يننما اذإف نينما هل عمجأ الو نيفوخ

 ةمايقلا موي هتنما ايندلا

 ةدجسلا ةروس نم ١٦ ةيآلا - ١

 نارمع لآ ةروس نم ١٧٥ ةيآلا - ٢

 ةرقبلا ةروس نم ٤٠ ةيآلا ۔ ٣

 لحنلا ةروس نم ٥٠ ةيآلا ۔ ٤
 تبث ام حيحصلاو (نمؤملا) لصالا يف ۔٥

 ۔ ١١٩ ۔

 



 هب ىلاعت هللا رمأ اييف مكنسحأو افوخ هلل مكدشا القع مكمتا» : ةلي لاقو

 . ارظن هنع ىهنو

 هنع تتاحت ىلاعت هللا ةيشخ نم نمؤملا بلق رعشقا اذا : ةي لاقو

 . «اهقرو ةرجشل ا نم تتاحتت ايك هاياطخ

 : مالسلا هيلع لاق ؟ هللا لوسر اي ةاجنلا ام : رماع نب ةبقع لاقو
 ىحو \» : ربخل ١ يفو » كتئيطحخ ىلع كب او كتيب كعسيلو كناسل كيلع كسما»

 ةينالعلاو رسلا ملعي نمم فخ : مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم ىلا ىلاعت هللا

 . «ءاش ثيح كذخأي نمم رذحاو ةرخآلاو ايندلا كلمي نمم راو

 . «هللاب نظلا نسحم وهو الا مكدحا نتومي اله : ةلي هللا لوسر لاقو

 . لمعلا نسح هللاب نظلا نسح نا تفرع دقو : خسانلا لاق

 ال ىضم دق لجأ نيب نيتفاحم نيب نم ؤملا» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 يذلاوف . هيف ضاق هللا ام يردي ال ىقب دق لجأ نيبو 3 هيف عناص هللا ام ىري

 . «رانلا وأ ةنجلا الا راد ايندلا دعب الو بتعتسم توملا دعب ام هديب ىسفن

 . _« اريثك متيكبلو اليلق متكحضل ملع ا ام نوملعت ول « : يت ل اقو

 رثكاف يناقلت نا تدرا نا» : دوعسم نبال مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 «يدغب فوخلا نم

 رانآلا

 نكست الو هبلق نئمطي ال نمؤملا نا هنع هللا يضر ۔ لبج نب ذاعم لاق
 . هءارو منهج رسج فلخي ىتح هتعور

۔ ١٢٠



 نإ كنأ ىرت افوخ هللا فحخ ينب اي : هدلو ضعبل لاق ايلع نا يورو

 هتيتأ نا كنا ىرت ءاجر هللا جراو ©٠١ كنم اهلبقي ل ضرالا لهأ تانسحب هتيتأ

 . كل اهرفغ ضرألا لهأ تائيسب

 ةفيذح لأسي ناك ىتح هبلق شيتفت يف غلابي هنع هللا يضر ۔ رمع ناكو

 ملعب ةلي هللا لوسر هصخ ناك دق ذا ائيش قافنلا راثآ نم هب فرعي له هنأ

 . نيقفانملا

 راحب يف قرغ فوخلا ضحمب هللا دبع نم : ذاعم نب ىحي لاقو

 هللا دبع نمو © رارتغالا ةزاقم يف هات ءاجرلا ضحمب هدبع نمو . راكفألا

 . راصبتسالا يوذ ةجهم يف ماقتسا ءاجرلاو فوخلاب

 هيف نوكت بلق يف الا لزني ال كلم فوخلا : ثراحلا نب ريشب لاقو
 . ىلاعت هللا ىوقت

 ءاجرلاو فوخلا : لاصخ ثالث ناميالل : يرغملا نامثع وبا لاقو

 . ةبحملاو
 . رانلا نم ةاجنلا هبو }“ بونذلا كرت فوخلا يفف

 . ةنجلا بوجو هبو 3 ةعاطلا نسح ءاجرلا ينو

 . ىلاعت هتلا ىضر دجوي هبو } تاهوركملا لمحت ةبحملا يفو

 ٠ رشلا نارجهو . ناميالا نم . دلوتي ءاجرلا : نامثع وبا لاقو

 . فوخلا ماودو ‘ سفنلا ةدهاحمو

 هللا ةيشخ نم ةعمدب دبع انيع تررغت ام : ينارادلا ناميلس وبأ لاقو

 . ةمايقلا موي ةلذ الو ("ارتق اهبحاص هجو ()قهري مل الإ تراهناو ىلاعت

 نآرقلا صنب تبث ام حيحصلاو (قحري) لصالا يف ۔ ١
 رابغلا يهو ةرتق عمج ۔ ٢

 ۔ ١٢١١ _۔



 ناميلس وبأ لاقو . لالحلا لكأت ىتح فوخلا دبت ال : لهس لاقو

 فيك ديعس ابأ اي : نيسحلل ليقو . برخ الإ ابلق فوخلا قراف ام : ينارادلا

 نا كنا هللاو : لاقف ؟ ريطت انبولق داكت ىتح اننوفوخب ماوقأ سلاجمب عنصن

 ىتح كونم ؤي اموق بحصت نا نم ريخ {} نمأ ككردي ىتح كنوفوخي اموق طلاخت
 . فوخلا ككردي

 ام ةربعلاو ةمكحلا نم اباب هل تيأر الإ اموي هتلا تفخ ام : ىلبشلا لاقو

 . . طق هتيأر

 ءاجرلاو فوخلا : ءايشأ ةعبرا لاق ؟ ةعاطلا لصأ ام ملاع لئس
 )١( ءايحلاو

 . بلقلا يف ام رصبي هب . بلقلا جارس فوخلا : ملاع لاقو

 . لمآلا رصق : فوخلا ةمالع : ليقو

 { فوخلا مهنع لزي مل ام قيرطلا ىلع سانلا : يرصملا نونلا وذ لاقو

 . قيرطلا نع اولض فوخلا مهنع لاز اذإف

 . انطابو ارهاظ ماثآلا نع ع روتلا فوخلا قدصا : نامثع وبا لاقو

 اذإ نوكي نا لاق ؟ دبعلا يف ءاجرلا ةمالع ام : مصاع ني دمحأ لئسو

 ايندلا يف هيلع هتلا نم معنلا هذه مامتل ايجار ركشلا مهلا ناسحالا هب طاحأ

 . ةرخآلا يف هوفع مامتو

 ةبحملا هلملو عبارلا ركذي مل لصالا يف اذكه - ١
 



 رشع سداسلا بابلا

 ةرخآلا قيرط نيكلاسلا نيقتملا ةفص

 قلخلا قلخ هناحبس هللا نإف . دعب امأ . بلاط يا نب ىلعل ةبطخ نم

 الو اصع نم ةيصعم هرضي ال هنأل } مهتيصعم نم انماو ، مهتعاط نع اينغ

 ايندلا نم مهعضوو . مهشياعم مهنيب مسقو . هعاطأ نم ةعاط هعفنت

 مهسبلمو باوصلا مهقطنم ث لئاضفلا لهأ اهيف نوقتملاف © مهعضاوم

 اوفقوو . مهيلع هللا مرح ايع مهراصبأ اوضغ ، عضاوتلا مهيشمو { داصتقالا

 يف تلزن يذلاك ءالبلا يف مهنم مهسفنأ تلزن ، مهل عفانلا ملعلا ىلع مهعامسا

 ةفرط مهداسجأ يف مهحاورأ رقتست مل مهل هللا بتك يذلا لجألا الول 0 ءاخرلا

 ام رغصف ©. مهسفنأ يف قلاخلا مظع ، باقعلا نم افوخو باوثلا ىلا اقوش نيع
 نمك رانلاو مهو 3 نومعنم اهيف مهف اهآر دق نمك ةنجلاو مهف مهنيعأ يف هنود

 مهداسجاو 3 ةنومأم مهرورشو . ةنوزحم مهبولق } نوبذعم اهيف مهف اهار دق

 مهتبقعا . ةريصق امايأ اوربص .{ ةفيفع مهسفنأو © ةفيفخ مهتجاحو { ةفيحن

 { اهوديري ملو ايندلا مهتدارا 0 مهبر مهف اهرسي ةحبرم ةراجت ى ةليوط ةحار

 نارقلا ءازجال نيلات مهمادقأ نوفاصف ليللا امأ 5 اهنم مهسفنأ اودفف مهترسأو

 ةياب اورم اذإف مهئاد ءاود هب نوريثتسيو ، مهسفنأ هب نوبربي 5 اليترت هنولتري
 اهنأ اونظو إ اقوش اهيلإ مهسفنأ تعلطتو .3 اعمط اهيلإ اونكر قيوشت اهيف

 اونظو ، مهبولق عماسم اهيلا اوغصا فيوخت اهيف ةياب اورم اذاو ، مهنيعا بصن
 3 مهطاسوأ ىلع نوناح مهف . مهناذا لوصأ يف اهقيهشو منهج ريفز نا

 هللا ىلا نوبلطي مهف {، مهمادقأ فارطأو مهبكرو مهفكأو مههابجل نوشرتفم

۔ ١٢٣ -



 يرب فوخلا مهارب دق . ءايقتأ راربأ ءايلح ءاملعف . راهنلا امأو . مهباقر كف

 دق : لوقيو . ضرم موقلاب امو ىضرم مهبسحيف رظانلا مهيلإ رظني ، حادقلا
 الو ليلقلا مهلامعا نم نوضري ال . ميظع رمأ مهطلاخ دقلو اوطلخ

 يكز اذاو ، نوقفشم مهلامعا نمو نومهتم مهسفنأل مهف 3 ريثكلا نورثكتسي

 يب ملعأ يبرو ، يريغ نم يسفنب ملعا انأ : لوقيف هل لاقي امم فاخ مهدحا

 رفغاو ، نونظي امع لضفا ينلعجاو & نولوقي امب انذخا ؤت ال مهللا ؤ يسفن نم

 . نوملعي ال ام يل

 ي انامياو نيل يف امزحو .{ نيدلا يف ةرتف هل ىرت كنا مه دحا ةمالع نمف

 يف اعوشخو {. ىنغ يف ادصقو 3 ملح يف ايلعو . ملع يف اصرحو . نيقي
 3 ىده يف اطاشنو {، لالح يف ابلطو ةدش يف اربصو . ةقاف يف المجحتو { ةدابع

 همهو يسمي ،} لجو ىلع وهو ةلحاصلا لامعألا لمعيو عمط نع اجرحتو
 نم رذح امل ارذح ، احرف حبصيو ارذح تيبي { ركذلا همهو حبصيو 9 ركشلا

 اييف هسفن هيلع تبعصتسا نإ . ةمحرلاو لضفلا نم باصأ امب احرفو ةلفغلا

 ال اييف مهتداهزو { لوزي ال اميف مهنيعا ةرق & بحت اميف اهل ؤس اهطعي مل هركت
 { هلزأ اليلق 0 هلمأ ابيرق هارت ، لمعلاب لوقلاو ©، ملعلاب ملحلا جزمي © ىقبي

 ةتيم هنيد ازيرح .ث هرما الهس . هلكا اروزنم ،© هسفن ةعناق ٤3 هبلق اعشاخ

 يف ناك نإ نومأم هنم رشلاو . لومأم هنم ريخلا ، هظيغ امرظكم .3 هتوهش

 3 نيلفاغلا نم بتكي مل نيركاذلا نم ناك ناو } نيركاذلا نم بتك نيلفاغلا

 انيل ، هشحف اديعب ، هعطق نم لصيو 0 همرح نم يطعيو 3 هملظ نمع وفعي
 لزالزلا يف ، هرش اربدم ، هريخ البقم { هفورعم ارضاح . هركنم ابئاغ 0 هلوق

 الو ۔ ضغبي نم ىلع فيحي ال ، روكش ءاخرلا يفو روبص هراكملا يفو ، روقو

 ؤ ظفحتسا ام عيضي ال ، هيلع دهشي نا لبق قحلاب فرتعي & بحي نميف مثأي

 تمشي الو . راجلاب راضي الو ، باقلألاب زباني الو ، هب ركذ ام ىسني الو

 همغي مل تمص نإ . قحلا نم جرخي الو ، لطابلا ين لخدي الو ، بئاصملاب

 وه هللا نوكي ىتح ربص هيلع يغب ناو . هتوص لعي مل كحض ناو {. هتمص

۔ _ ١٦٤



 ، هترخآل هسفن بعتا ةحار يف هنم سانلاو . ءانع يف هنم هسفن { هل مقتني يذلا

 هنم اند نمم هوندو . ةهازنو دهز هنع دعابت نمع هدعب ، هسفن نم سانلا حاراو

 اوملعاو . ةعيدخو ركمب هوند الو © ةمظع الو ربكب هدعابت سيل 3 ةمحرو نيل

 يف ايندلا لهأ اوكراشف 0 ةرخآلا لجاو ايندلا لجاعل اوبهذ نيقتملا نا هللا دابع

 ام لضفاف ايندلا اونكس ٤ مهترخا يف ايندلا لهأ مهكراشي ملو { مهايند
 3 نوفرتملا هب يظح امب ايندلا نم اوظحف ،© تلكا ام لضفأب اهولكاو & تنكس

 رجتملاو ، غلبملا دازلاب اهنع اوبلقنا مث نوربكتملا ةربابجلا هذخأ ام اهنم اوذخاو

 يف ادغ هتلا ناريج مهنأ اونقيتو { مهايند ي ايندلا اودهز 3 ةذل اوباصأ ى حبرملا

 هللا دابع اورذحاف ، ةذل نم بيصن مهل صقني الو { ةوعد مهف درت ال مهترخا

 ريخب ، ليلج بطخو 3 ميظع رمأب يتأي هنإف { هتدع هل اودعاو 5 هبرقو توملا

 نم ةنجلا ىلا برقا نمف ادبأ ريخ هعم نوكي ال رشو { ادبأ رش هعم نوكي ال
 . اهلماع نم رانلا ىلا برقأ نمو . اهلماع

 ؤ مككردا هنم متررف ناو { مكذخأ هل متمقا نإ & توملا اودرط مكناو

 . مكلظ نم مكل مزلا وهو

 اران اورذحاف مكفلخ نم ىوطت اين دل او . مكيص اونب دوقعم تومل ١

 الو {}© ةمحر اهيف سيل راد . ديدج اهم ١ ذعو 3©“ ديدش اهرحو “©٨ ديعب اهرعق

 نم مكفوخ دتشي نأ متمظعتسا ناو ةبرك اهيف جرفت الو . ةوعد اهيف عمست

 هبرب هنظ نسح نوكي امنا دبعلا نإف 0 اهنيب اوعمجاف هب مكنظ نسحي ناو ث هللا

 . هل افوخ مهدشأ هللاب انظ سانلا نسحأ ناو 3 هبر نم هفوخ ردق ىلع

 3 هرما موزلو ينب اب هتلا ىوقتب كيصوأ . نسحلا هنبال هتيصو نمو
 كنيب ببس نم قثوأ ببس يأو ٠ هلبحب م اصتعال او ٠ هركذب كبلق ةرامعو

 هوقو ] ةداهزلاب هتمأو ٠ ةظعوملاب كبلق ىح هب تذخأ تنأ نإ هللا نبو

 عئاجف هرصبو . ءانفلاب هررقو ، توملا ركذب هللذو { ةمكحلاب هرونو 0 نيقيلاب
 هيلع ضرعاو . مايألاو يلايللا بلقت شحفو . رهدلا ةلوص هرذحو . ايندلا

۔ ١٢٥ ۔



 مهراثاو مهرايد يف رسو { نيلوألا نم كلبق باصأ امب هركذو ، نيضاملا رابخأ

 نع اولقتنا مهدجت كنإف { اولزنو اولح نيأو . اولقتنا ايعو { اولعف اذام رظناف
 حلصاف . مهدحأك ترص ليلق نع كنأكو . ةبرغلا راد اولحو . ةبحألا

 ال اييف باطخلاو ، فرعت ال اييف لوقلا عدو كايندب كترخا عبت الو ، كاوثم

 لالضلا ةريح نع فكلا نإف { هتلالض تفخ اذإ قيرط نع كسمأو . فلكت

 كديب ركنملا ركناو {، هلهأ نم نكت فورعملاب رماو & لاوهألا بوكر نم ريخ

 يف كذخأت الو . هداهج قح هئلا يف دهاجو كدهجب هلعف نم نيابو & كناسلو

 فيك ىلا اهيجت كنإف 8 كهلإ ىلإ اهلك رومألا يف كسفن جلأو 5 مئال ةمول هللا
 معنو 3 هوركملا ىلع ربصلا كسفن دوعو 0 نيدلا يف هقفتو & زيزع عنامو زيرح
 . نامرحلاو ءاطعلا هديب نإف كبرل ةلأسملا يف صلخاو 0 ربصتلا قلخلا

 نع كتأبنأو .3 اهلاقتناو امهلاوزو اهلاوحأو ايندلا نع كتأبنأ دق ينإ ينب اي

 رذحتو اهب ربتعتل لاثمالا اهيف كل تبرضو . اهلهأل اهيف هللا دعأ امو ةرخآلا

 . اهيلع

 الزنم اومأف & بيدج لزنم () مهب ابن رفس موق لثمك ايندلا لثم امنإ
 ةنوشخو قيدصلا قارفو ، قيرطلا ءاثعو اولمتحاف 0 اعبرم ابانجو 3 ابيصخ
 نودبي سيلف 3 مهرارق لزنمو مهراد ةعس اوتأيل معطملا ةنوشخو . رفسلا

 ىلإ مهبرق امب مهيلإ بحأ ءيش الو امرغم ةقفنلا نوري الو ءاملا كلذ نم ءيشل

 . مهتلحم ىلا مهاندأو ٠ مهلزنم

 لزنم ىلا مهب ابنف بيصخ لزنمب اوناك موق لثمك اهب رتغا نم لثمو

 هيف اوناك ام ةقرافم نم مهدنع )٢() عظفا الو مهيلإ هركا ء ىش سيلف بيدج

 . هيلا نوريصيو هيلع نومجهي ام ىلا

 هناكم ف وتسي مل : نوكنف حتفب - ةوبنو ۔ ۔ رسكف مضب ۔ ۔اّبئو نيتمضب ۔ اوجن : ءيشلا اين : مج اين ۔ ١

 يه ةوبنلاو . هب نئمطي ل : شارفلا نع ابنو . ةمجسنم ريغو ةقلق يا ةيبان ةملك : لاقيو . هل بصانملا

 . هبطخ يا ٥5 رهدلا ةوبن وكشي وهو ةوبن اههنيب لاقي . ةوفجلا

 تبث ام حيحصلاو (عضفأ) لصالا ين ۔

 ۔ ١٢٦ ۔



 بحت ام كريغل بحأف 3 كريغ نيبو كنيب انازيم كسفن لعجا : ىنب اي
 ايك نسحأو . ملظت نا بحت ال ايك ملظت الو . اهل هركت ام مهل هركاو ، كسفنل

 نم ضراو ث كريغ نم حبقتست ام كسفن نم حبقتساو & كيلإ نسحن نا بحت

 ال ام لقت الو لق نإو ملعت ال ام لقت الو ، كسفن نم مهل هاضرت ام سانلا

 يف عساف بابلألا ةفاو باوصلا دض باجعالا نا ملعاو ، كل لاقي نأ بحت

 . كريغل انزاخ نكت الو ت كحدك

 . كبرل نوكت ام عشخا نكف كدصقل تيده تنأ اذإف

 كب ىنغ ال كنأو ةديدش ةقشمو ةديعب ةفاسم اذ اقيرط كمامأ نا ملعاو

 ىلع لمحت الف رهظلا ةفحخ عم دازلا نم كغدالب ردقو دايترالا نسح نع هيف

 لها نم تدجو اذاو . ۔(_)الابو كيلع كلذ لقث نوكيف كتقاط قوف كرهظ

 . هيلإ جاتحت ثيح ادغ هب كيفاويف ةمايقلا موي ىلا كداز لمحي نم ةقافلا

 هدبحت الف هبلطت كلعلف هيلع رداق تن و هديوزت نم رثكاو . هايإ هلمحو همنتغاف

 . كترسع موي ف كل هءاضق لعجيل كانغ ل اح ف كضرقتس ١ نم منتغ او

 . لقثملا نم الاح نسحا اهيف فخلا ادو ؤك ةبقع كمامأ نا ملعاو
 ران وأ ةنج ىلع ةلاحم ال كب اهطبهم نأو © عرسملا نم الاح حبقأ اهيلع ءعىطبملاو

 توملا دعب سيلف 3 هلولح لبق لزنملا عىطوو } كلوزن لبق كسفنل دتراف
 . فرصنم ايندلا ىلا الو ك بتعتسم

 ءاعدلا ىف كل نذا دق ضرالاو تاومسلا نئازخ هديب يذلا نا ملعاو
 لعجي و . كمحريل همحرتستو كيطعيل هلأست نا كرماو 5 ةباجالاب كل لفكتو
 تئش نإ كعنمي ملو 3 هيلإ كل عفشي نم ىلا كئجلي ملو كبجحي نم هنيبو كنيب
 ددشي ملو © ةحيضفلا ثيح كحضفي ملو {. ةمقنلاب كلجاعي ملو ةبوتلا نم
 لعج لب ةمحرلا نم كسئيب ملو . ةميرجلاب كشقاني ملو ؤ ةبانالا لوبق يف كيلع
 بسحو ةدحاو ۔ كتئيس هلعل ۔ كتائيس بسحو ةنسح بنذلا نع كعوزن

 كيلع ةملك تفذحف هيلا ةجاح ال راركت وهو (كيلع الابو كيلع) لصالا يف تدجو - ١

 ۔ ١٢٧ _۔



 ٥ كادن عمس هتيدان اذإف باتعتسالا بابو باتملا باب كل حتفو ارشع كتنسح

 هتشثبأو كتجاحب هيلإ تيضفاف هتيضتقا تئش اذاو . كاوجن ملع هتيجان اذاو

 ىلع هتنعتساو كبرك هتفشكتساو } كمومه هيلإ توكشو .كسفن تاذ
 تحتفتساو . هريغ هئاطع ىلع ردقي ال ام هتمحر نئازخ نم هتلأسو . كرومأ

 نوكيل ةباجالا كنع رخأ امبرو . هتمحر بيبابش ترطمتساو 3 هتمعن باوبأ

 . نيلمآلل ءاطعلا لزجأو نيلئاسلل رجألا مظعأ كل

 فرصو الجآو الجاع هنم اريخ تيتوأو هات ؤت الف ء يشل ا لأست اميرو

 نكتلف . هتيتوأ ولو كنيد كاله هيف هتبلط دق رمأ برلف كل ريخ وه امل كنع
 . هلابو كنع ىفنيو . هلامج كل ىقبي اييف هل كتلأسم

 ال تومللو ءاقبلل ال ءانفللو . ايندلل ال ال ةرخآلل تقلخ امنإ كنأ ملعاو

 ديرط كنأو . ةرخآلا ىلا قيرطو .0 ةغلب رادو { ةعلق ةلزنم يف كناو . ةايحلل

 هنم نكف . هكردم كنأ دب الو ، هبلاط هتوفي الو هبراه هنم وجني ال يذلا توملا

 اهنم كسفن ثدحت تنك دقو . ةئيس ةلاح ىلع تنأو ككردي نا رذح ىلع

 . كسفن تكلها دق تنأ اذإف & كلذ نيبو كنيب لوحتف ةبوتلاب

 توملا دعب يضقتو { هيلع مجهت ام ركذو {© توملا ركذ نم رثكا يب اي

 ةتغب كيتأي الو & كرزا هل تددشو { كرذح هنم تذخأ دقو كيتأي ىتح هيلع

 دقف كيلع مهبلاكتو ايندلا لها دالخا نم ىرت امي رتغت نا كاياو . كرهبيف

 امنإف { اهئواسم نع كل تفشكتو 3 اهسفن يه كل تعنو . اهنع هتلا كأبن

 اهزيزع لكأيو ضعب ىلع اهضعب رهي 0 ةيراض ةيداع عابسو ةيواع بالك اهلها

 . اهريغص اهريبك رهقيو . اهليلذ
 الوهجم تبكرو تلضأ دق . ةلمهم رخاو ةلقعم ۔ هلعل ۔ ةقلعم معن

 اوهاتف ىدهلا لزانم نع مهراصبأب تذخأو ، ىمعلا قيرط ايندلا مهب تكلس

 اهب اوبعلو ايندلا مهب تبعلف ابر اهوذختاو ، اهتمعن يف اوقرغو . اهتريح يف
 . اهءارو ام اوسنو

۔ ١٢٨ ۔



 عرسأ نم كشوي ناعظألا تدرو دق نأك مالظلا رفسي اديور

 . قحلي نا

 ناك ناو هب راسي هنإف راهنلاو ليللا هتيطم تناك نم نا ينب اي ملعاو

 ١ كلمأ غلبت نل كنا انيقي ملعاو . اعداو اييقم ناك ناو ةفاسملا عطقيو . افقاو

 يف لمجأو بلطلا يف ضفخف كلبق ناك نم ليبس يف كناو & كلجأ ودعت نلو

 لك الو قوزرمب بلاط لك سيلو ، برح ىلا رج دق بلط بر هنإف بستكملا
 كنإف بئاغرلا ىلا كتقاس ناو 3 ةيند لك نع كسفن مركاو . مورحم لمجم

 هتلا كلعج دقو كريغ دبع نكت الو اضوع كسفن نم لذبت امب ضاتعت نل
 فحزت نا كايإو & رسعب الا لاني ال رسيو { رشب الإ لاني ال ريخ ريخ امو } ارح
 كنيب نوكي ال نا تعطتسا ناو . ةكلهلا لهانم كدروتف جاجللا اياطم كب

 نم ريسيلا ناو ء كمهس ذخاو كمسق كردم كنإف لعفاف ةمعن وذ هللا نيبو

 نم طرف ام كيفالتو ]. هنم لك ناك ناو 3 هقلخ ريثكلا نم مظعاو مركا هللا

 دشب ءاعولا يف ام كظفحو {} كقطنم نم تاف ام ككاردا نم رسيأ كتمص

 سأيلا ةرارمو ، كريغ دي يف ام بلط نم لإ بحأ كيدي يف ام ظفحو . ءاكولا

 ءرملاو روجفلا عم ىنغلا نم ريخ ةفعلا عم ةفرحلاو & سانلا ىلا بلطلا نم ريخ
 . هرضي ام ىلا عاس برو هرسل ظفحا

 ماعطلا سئب ٠ مهنع نبت رشلا لهأ نيابو ٠ مهنم نكت ريخلا لها نراق

 . ملظلا شحفأ فيعضلا ملظو . مارحلا

 يكوتلا عئاضب اهنإف ىنملا ىلع لاكتالاو كايإو

 نا لبق ةصرفل ا رداب ،۔ كظعو ام تبرج ام رخو . براجتل ا ظفح لقعل او

 ةعاضا داسفلا نمو بو ؤي بئاغ لك الو بيصي بل اط لك سيل © ةصغ نوكت

 نأ كاياو & كل ردق ام كيتأي فوس . ةبقاع رمأ لكلو 3 داعملا ةدسفمو . دازلا

 . حاجللا ةيطم كب حمطت

۔ ١٢4٩



 ىلع هدودص دنعو . ةلصلا ىلع همرص دنع كيخأ نم كسفن لمحا

 دنعو .3 وندلا ىلع هدعابت دنعو {} لذبلا ىلع هدومح دنعو . ةبراقملاو فطللا

 & كيلع ةمعن وذ هنأكو دبع هل كنأك ردغلا ىلع همرج دنعو 03 نيللا ىلع هتدش

 . هعضوم ريغ يف كلذ عضت نا كايا

 كاخأ صخت الو ك كقيدص يداعتف اقيدص كقيدص ودع نذختت ال

 اهنم ىلحأ ةعرج رأ مل ينإف ظيغلا عربتو ، ةحيبق ما تناك ةنسح ةحيصنلا

 لضفلاب كودع ىلع زجو ، كل نيلي نأ كشوي هنإف كظلاغ نمل نلو . ةبقاع

 عجري ةيقب كسفن نم هل قبتساف كيخأ ةعيطق تدرأ اذإو } نيرفظلا دحأ هنإف
 كلهأ نكي الو هنظ قدصف اريخ كب نظ نمو . اموي كلذ هل ادب نإ اهيلا

 . كب قلخلا ىقشأ

 كنم كتعيطق ىلع ىوقا كوخأ ننوكي الو & كيف دهز نميف نبغرت الو

 . ناسحالا ىلع كنم ىوقأ ةءاسالا ىلع ننوكت الو . هتلص ىلع

 سيلو كحعفقنو هترضم يف ىعسي هن إف كملظ نم ملظ كيلع نربكي الو

 . هءوست نا كرس نم ءازج

 مل تنأ نإف كبلطي قزرو هبلطت قزر : ناقزر قزرلا نأ ينب اي ملعاو

 نم كل امناو ، ىنغلا دنع ءافجلاو ةجاحلا دنع عوضخلا حبقأ ام 3 كاتأ هتات

 ع زجاف كيدي نم تلقثأ ام ىلع اعزاج تنك ناو كاوثم هب تحلصأ ام كايند

 يف تغلب اذإ الإ ةظعلا هعفنت ال نمم ننوكت ال ،“ كيلإ لصي مل ام لك ىلع
 . برضلاب الإ ظعتت ال مئاهبلاو & بدالاب ظعتي لقاعلا نإف 3 هماليإ

 دصقلا كرت نم نعقيل ١ نسحو ربصل ١ مئازعب مومهل ا تا دراو كنع حرطا

 . راج

 ىمعل ١ كيرش ىوه او ۔ هبيغ قدص نم قيدصلاو ٦ بسانم بحاصلا

 . ديعب نم دعبأ بيرقو }، بيرق نم برقا ديعب بر

۔ _ ١٣٠



 . هل ىقبا ناك هردق ىلع رصتقا نم

 . هدشر ىمعألا ۔ هلعل - ىمعلا باصأو }ك هدصق ريصبلا أطخأ امبر

 . لقاعلا ةلص لدعت لهاجلا ةعيطقو

 . هناها همظع نمو . هناخأ نامزلا نمأ نم

 . امد باصأ ىمر نم لك سيل

 . نامزلا ريغت ناطلسلا ريغت اذا

 ةروانمو كايإو . رادلا لبق راجلا نعو ، قيرطلا لبق قيفرلا نع لس

 نهراصبأ نم نهيلع ففكاو نهو ىلا نهمزعو ث نفأ ىلإ نهيأر نإف ءاسنلا
 نم دشأب نهجورخ سيلو 3 نهيلع ىقبا باجحلا ةدش نإف نهايإ كباجحب
 الو } لعفاف كريغ نفرعي ال نا تعطتسا ناو ، نهيلع هب قثت ال نم لاخدا

 الو { ةنامرهقب تسيلو ةناحير ةأرملا نإف اهسفن زواج ام اهرمأ نم ةأرملا كلمت

 وعدي كلذ نإف ةريغ عضوم يف رياغتلاو كاياو { اهريغل عفشت نأ يف اهعمطت

 كحانج مهنإف { كتريشع مركاو { ةبيرلا ىلا عىربلاو © مقسلا ىلا حيحصلا
 . لوصت اهب يتلا كديو { ريصت هيلإ يذلا كلصأو 3 ريطت هب يذلا

 ةلجآلاو ةلجاعلا يف كل ءاضقلا ريخ هلأساو ، كايندو كنيد هللا كعدوتسا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةرخآلاو ايندلاو

 هلالح لحأو هحصتناو نآرقلا لبحب كسمتو : لاق اضيأ هل مالك نمو

 يقب امب ايندلا نم ىضم امب ربتعاو & قحلا نم فلس امب قدصتو 0 همارح مرحو
 . قرافم لئاح اهلك اهلوأب قحال اهرخاو اضعب هبشي اهضعب نإف . اهنم

 دعب امو توملا ركذ رثكاو ، قح ىلع الإ هركذت نا هللا مسا مظعو

 هبحاص هاضر لمع لك هركاو . قيثو طرشب الإ توملا ىنمتت الو ،} توملا

 يحتستو رسلا يف هب لمعت لمع لك رذحاو ، نيملسملا ةماعل هركيو ، هسفنل
۔ ١٣١ _۔



 . هنم رذتعاو هركن هبحاص هنع لئس اذإ لمع لك رذحاو ٠ ةينالعلا ف هنم

 ام لكب سانلا ثدحت الو ٠ لوقلا لابنل اضرغ كضرع لعجت الو

 كلذب ىفكف هب كوثدح ام لكب سانلا ىلع درت الو ٠ ابذك كلذب ىفكف تعمس

 . الهج

 حفص او ©}© ةردقلا دنع زوابجحتو ئ بضفغل ا دنع ملحاو © ظيفلا مظكاو

 . ةبقاعلا كل نكت . ةلزلا دنع

 هللا معنا نإ ةمعن نعيضت الو ،“ كيلع هللا اهمعنأ ةمعن لك حلصتساو

 . كيلع هب هتلا معنا ام رثأ ربكو { كيلع اهب

 ام كنإو هلامو هلهأو هسفن نم ةمدقت مهلضفا نينم ؤملا لضفأ نأ ملعاو

 رذحاو 3 هريخ كريغل نكي رخؤت امو 3 هرخذ كل قبي ريخ نم مدقت

 . هبحاصب ربتعم بحاصلا نإف ث هلمع ركنيو هيأر لبقي نم م') ةباحص

 ةلفغلا لزانم رذحاو { نيملسملا عامج اهنإف ماظعلا راصمالا نكساو

 كايإو ، كينعي ام ىلع كيأر رصقاو . هللا ةعاط ىلع ناوعألا ةلقو ءافجلاو

 نم ىلا رظنت نا رثكاو ، نتفلا سراغمو ناطيشلا رضاحم اهنإف قاوسالا دعاقمو

 . ركشلا باوبأ نم كلذ نإف هيلع تلضف

 ين وا هتنا ليبس يف ادصاق الإ ةالصلا دهشت ىتح ةعمج موي يف رفاست الو
 . اهاوس ام ىلع ةلضاف هتلا ةعاط نإف { كرومأ عيمج يف هللا عطأو { هب رذعت رمأ

 اهوفع يف ذخو ٠ اهقهرت الو اهم قفراو . ةدابعل ١ يف كسفن عداخو

 اهئاضق نم دب ال هنإف } ةضيرفلا نم كيلع ابوتكم ناك ام الإ اهطاشنو

 . اهلح دنع اهدهاعتو

 . ايندلا بلط يف كبر نم قبا تنأو توملا كلم كب لزني نا كايإو

 (ةبحص) ديري هلعلو لصالا يف تدجو اذكه - ١

 ۔ ١٣٢ ۔

 



 ببحأو هتلا رقوو ، قحلم رشلاب رشلا نإف قاسفلا ةبحاصمو كايإو
 هللا قتاو © هللا هنعل سيلبا دونج نم ميظع دنح هنإف بضغلا رذحاو ٠ هءابحأ

 . لاح ىلع اهنمأت الو رورغلا كسفن ىلع فخو حابصو ءاسم لك يف

 اهب تمس ةهوركم ةفاخم بحت امم ريثك نع كسفن عدرت مل نا كنأ ملعاو

 ةظيفحلا دنع كتاوزنلو 5، اعدار اعنام كسفنل نكف ، رضلا نم ريثك ىلا ءاوهألا

 . اعماق

 فشك نم لذلاب ىضرو 6 عمطل ١ رعشتسا نم هسفنب ىرزا : ل اق

 . هناسل هيلع رمأ نم هسفن هيلع تناهو ،. هرض

 53 هتحح نع نطفل ١ سرح رقفل او © ةصقنم نبجحل او ٠ راع لخبل او

 عرولاو ةورث دهزلاو { ةعاجش ربصلاو 3 ةفا زجعلاو { هتدلب يف بيرغ لقملاو

 & ةددحم للح بادآلاو ٠ ةميرك ةثارو ملعلاو 6 ىضرلا نيرقلا معنو ئ ةنح

 6 ةدوملا لابح ةشاشبلاو . هرس قودنص لقاعلا ردصو 6 ةيفاص ةآرم ركفلاو

 لامعأو ، هيلع طخاسلا رثك هسفن نع يضر نمو 0 بويعلا ربق لامتحالاو

 . مهلجا ف مهنيعأ بصن مهلجاع يف دابعلا

 متبغ ناو ، مكيلع اوكب اهعم متم نإ ةطلاخم سانلا اوطلاخ : لاقو

 . مكيلإ اونح

 رش رشلا لعاف هلعل ۔ رشلا : لاقو 3 هنم ريخ . ريخلا لعاف : لاقو

 . نوملعي ال ام هيف اولاق نوهركي امب سانلا ىلا عرسأ نم : لاقو

 . ههجو تاحفصو هناسل تاتلف يف رهظ الإ ائيش دحا رمضأ ام : لاقو

 . كب ءيس ام كئادب شما : لاقو

- ١٧٣٣ _



 . دهزلا ىفخا . دهزلا لضفا : لاقو

 . هلجأب رثع هلمأ نانع يف ىرج نم : لاقو

 رم رمت ةصرفلاو 3 نامرحلاب ءايحلاو .3 ةبيخلاب ةبيهلا تنرق : لاقو

 . عبش اذا ميئللاو . عاج اذإ ميركلا ةلوص اورذحا : لاقو

 . هيلإ تلبقأ اهفلات نمف ةيشحو لاجرلا بولق : لاقو

 . كدج كدعسأ ام روتسم كبيع : لاقو

 . رارسألا نصحتب يأرلاو يأرلا ةلاجإب مزجلاو مزحلاب رفظلا : لاقو

 . ةبرغ نطولا يف رقفلاو © نطو ةبرغلا يف ىنغلا : لاقو

 نم حتست ال & اهلهأ رمغ ىلا اهبلط نم نوهأ ةجاحلا توف : لاقو

 : لاق مالكلا صقن لقعلا مت اذإ : لاقو . هنم لقا نامرحلا نإف ليلقلا ءاطعا

 هبيدأت نكلو هريغ لبق هسفن ميلعتب أدبي نا هيلعف سانلل اماما هسفن بصن نم

 . هناسلب هبيدأت لبق هتريسب

 . مهبد ؤمو سانلا ملعم نم لالجااب قحأ اهعد ؤمو هسفن ملعمو

 تربدا اذاو إ مهريغ نساحم مهتراعأ موق ىلع ايندلا تلبقا اذا : لاقو

 . مهسفنا نساحم مهتبلس مهنع

 حراوجلا ىلع رهظ ام هعفرأو © ناسللا ىلع فقو ام ملعلا عضوأ : لاقو

 ٠. ناكرألاو

 هللا حتف الإ مهايند حالصتسال مهنيد نم ائيش سانلا كرتي ال : لاقو

۔ ١٣٤ ۔



 . ةصغ ةصرفلا ةعاضا : لاقو

 . ناميإ لاجرلا ةريغو رفك ةاعارملا : هريغ لاقو

 هتبكن ف : ثالث يف هاخأ ظفحم ىح اقيدص قيدصلا نوكي ال : لاقو

 . هتافوو هتبيغو

 يف هتل سيل نميف هتل ةجاح الو { مهلاب يلتبا لمعلا يف رصق نم : لاقو

 . بيصن هلامو هسفن

 . كنيع يف قولخملا رغصي كدنع قلاخلا مظع : لاقو

 يف لخاد لك ىلعو ٠ مهعم هيف لخادلاك موق لعفب يضارلا : لاقو

 . ىضرلا مثاو هب لمعلا مثإ {} نامثا لطاب

 . هب نظلا ءاسأ نم نمولي الف ةمهتلا عضاوم هسفن عضو نم : لاقو

 . عزجلا هكلها ربصلا هجني مل نم : لاقو

 . مولظملا ىلع ملاظلا موي نم دشأ ملاظلا ىلع مولظملا موي : لاقو

 . ةدوملا مقس نم قيدصلا دسح : لاقو

 . هلقع داسح دحأ هسفنب ءرملا بجع : لاقو

 . لاجرلا رهاوج ملع لاوحالا بلقت يف : لاقو

 ردصلا ةسايسلا ةلآ : لاقو

 . ثداوحلاو ثراولا . ناكيرش هلام يف ءىرما لكل : لاقو

۔ _ ١٣٥



 . هرطقت نم دنع رظناف لاؤسلا هرطقي دماج ءام كهجو ءام : لاقو

 . ةنجلا هدعب رشب رش الو 7 رانلا هدعب ربخب ربخ ام : لاقو

 يف لمجاف لعفت مل تنأ مل نإف كنع ىلوت ايع ىولتو ايندلا نم ذخ : لاقو

 . بلطلا

 . كريغ نم ههركت ام كسفنل ابدأ كافك لاقو

 ()رامغالا ىولس الس الاو رارحالا ربص . ربص نم : لاقو

 . كدشر نم كيغ ليبس حضوأ ام كلقع نم كافك : لاقو

 نمو 3 ىلاعت هتلا ىلإ اهاكش امنأكف نمؤم ىلإ ةجاحلا اكش نم : لاقو

 . هتلا اكش ۔ هلعل ۔ امنأكف رفاك ىلا اهاكش

 بلط يف هندب قلخا لجر ايعس مهبيخأو ةقفص سانلا رخآ نإ : لاقو

 ةرخآلا ىلع مدقو هترسحب ايندلا نم جرخف هتدارا ىلع ريداقملا هدعاست ملو هلامآ

 . تاعبتلا ءاقبو تاذللا عاطقنا اوركذا : لاقو

 اوسأت اليكل : ىلاعت هتلا لاق نآرقلا نم نيتملك نيب هلك دهزلا : لاقو

 ملو . يضاملا ىلع سأي مل نمف ؤ، (")ههمكاتآ امب اوحرفت الو مكتاف ام ىلع

 رمغو . هسند : هضرع رمغو . مسدلا وأ محللا حير اهب قلعت ارمغ ديلا ترمغ : رامغألا ولس الس ۔ ١

 عساولا ؛ بايثلا نمو }. لحضلا فالخ ءاملا نم رمغلاو . الغو ادقح اللتما : نالف ىلع هردص

 : ليخلا نمو ةبرحتلا ليلق لاجرلا نم رمخلاو . حناو رلا رئاس مسدلا ةحئار نم رمغي امو . رتاسلا

 نم ذختي ءالطو نارفعزلا : رمفلاو . ةملظلا ديدش : رمغ ليلو . يرجلا عساولا ودملا ريثكلا داوجلا

 . رامغأ ىلع عمجتو مكركلا وأ نارفعزلا

 ديدحلا ةروس نم ٢٣ ةيآلا ۔ ٦

 ۔- ١٣٦ ۔



 . ابرلا يف مطترا هقف رخغب رجحت نم : لاقو

 . اهرابكب هللا هالتبا بئاصملا راغص مظع نم : لاقو

 . هتوهش هيلع تناه هسفن هيلع تمرك نم : لاقو

 لذ كيف دهاز يف كتبغرو } ظح ناصقن كيف بغار يف كدهز : لاقو

 ىلع كرسىىني نيح ثيح ۔ هلعل ۔ قدصلا رث ؤت ناميالا ةمالع : لاقو

 ىقتت ناو & كلمع نع لضف كثيدح يف نوكي ال ناو & كعفني ثيح بذكلا
. كريغ ثيدح يف هنلا





 رشع عباسلا بابلا

 ىوقتلا موزل يف

 الإ نتومت الو هتاقت قح هلا اوقتا ونما نيذلا اهيأ اي» : ىلاعت هتلا لاق

 (١«نوملسم متناو

 ام سفن لك ىفوت مث هللا ىلا هيف نوعجرت اموي اوقتاو : ىلاعت هتلا لاقو

 ("هنوملظي ال مهو تبسك

 لفاغلا اهيأ ايف . هتعاط مازتلاو { هاوقتب نينم ؤملا هدابع ىلاعت هللا رمأ دقف

 { ةدقرلا هذه نم هبتنا ناركسلا مئانلاو ، ناريحلا لهاجلاو . نانسولا

 هللا فوخب كبلق رمعاو . ةركسلا هذه نم قفتساو 5 ةلفغلا هذه نم ظقيتساو

 نا ملعاو { اهيف ةبغرلاو ايندلا بح كبلق نع جرخاو ، هنم يحتساو هتبقارمو
 نم هللا قحب فراع ريغ باذك لهاج وهف ايندلا بحي وهو هتلا ةبحم ىعدا نم

 اي ، مالسلا هيلع دواد ىلا ىحوأ ىلاعت هللا نا : ربخلا يف ركذ ايك قيرطلا عاطق

 قيرط نع هركسب كعطقيف ايندلا بح هركسا املاع كيأر يف رشتست ال ؛ دواد

 دقل : ىلاعت هئلا لاق هرثأل اعبتم نكي مل ةلي يبنلاب ايساتم نكي مل نمو ، يتبحم
 )}٨( « رخآلا مويلاو هلا وجري ناك نمل ةنسح ةوسا ها لوسر يف مكل ناك

 نم هنكم او ٠ همامزب هداقو & هنم ناطيشل ثلا نكمت دق اين دلل بحم او

 نارمع لآ ةروس نم ١٠٢ ةيآلا ۔ ١

 ةرقبلا ةروس نم ٢٨١ ةيآلا - ٢
 بازحالا ةروس نم ٢١ ةيآلا - ٢

 ۔ ١٣٩ ۔



 اين دل ١ يف ةركفل اب لوغشم ره دل ١ لوط هبلقف ٠ هتاضرم يف هرمع ىنف او ٠ هسقن

 نيبرقملا ةلمج نم هنا بسحيو ةاهابملاو ةرثكلا عم هبلقو { اهنم ةدايزلاو اهبحو

 رسخ لب هبق اري وأ هف انح فيك وأ هلل ابحم نوكي فيكف هتفص هذه تناك نمف

 & ىلاعت هتلا فوخ موزلو ةفرعملا موزل ىوقتلا لصأ نا ملعاو ةرخآلاو ايندلا

 . هل عوشخلا موزلو

 هلل ا دنع كعفنت ال ججحب جتحتف هرورغب ناطيشل ١ كعدخم نا رذحاو

 مزتليو ةينلا قدصب ةبوتلا هبلق رعشي نا ناسنا لك ىلع بجاولاف ادغ ىلاعت
 هدارمو . هللا ةفرعم ةقيقح هسفن مزليو ميظعلا هنلا ىوقتو . ةحلاصلا لامعألا

 مل هللا فاخ نمو 3 هل عشخ هفاخ نمو ث هفاخ هللا فرع نم نأل { هقلخ نم

 . هنم عنتميو هفاخي هللا هنعل سيلبأ نا ىتح ءيش لك هفاخو هريغ عيش نم فخي

 فاخي ال نمو فرعي ال نم فاخي فيك هنأل هنم فخي مل هللا فرعي مل نمو

 فوخب ناسنالا اهيأ كيلعف ناطيشلا هيلع طلسو عيش لك نم هفوخ هللا نم

 هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هدبعاو ةينالعلاو رسلا يف هاوقتو هتبقارمو هتلا

 هرس ىلعو هيليلجو هقيقد دبع لك لمع ىلع علطم هتلا نأل 3 ةلاحم الب كاري

 رسل ١ ملعيو ‘ هلمعب ديري امو هيديب امو هلمع نم ىفحم ام ملعيو هتين العو

 لاق رودصل ا ىفخت امو نيعأل ا ةنئاخ ملعيو بولقل ا رئامض ملعيو ٦ ىفخال او

 ))ي تبسك امب سفن لك ىلع مئاق وه نمفا» : ىلاعت هتلا

 (٢)هگابيقر مكيلع ناك هنا نا» :ىلاعت لاقو

 () نونلعي امو مهرودص نكت ام ملعي كبرو : ىلاعت لاقو

 امي : هل لاقف . ىنظع : ىلع نب ناميلسل لاق هنا ديمح نع ركذو

 دعرلا ةروس نم ٣٢ ةيآلا - ١
 ءاسنلا ةروس نم ١ ةيآلا ۔ ٢

 رصمصقلا ةروس نم ٦٩ ةيآلا - ٣

 ۔ ١٤٠ ۔

 



 دقف هيصعت نيح كاري هنأب انقوم املاع هللا تيصع اذا تنك نئل ؟ كظعأ

 . ترفك دقف كارب ال هنأ نظت تنك ناو ٠ ميظع رمأ ىلع تأرتجا

 ام رسفن لك ىفوت مث هللا ىلا هيف نوعجرت اموي اوقتاو : ىلاعت هتا لاق

 ضرف وهو لجو زع هللا نم باطخ اذهف 5 (١)«نوملظي ال مهو تبسك
 فوخلاو يهنلاو رمألا يف همكحمب لمعلا وهو 7 هباتك يف هضرف هقلخ عيمج ىلع

 اذإف 5 هلاثمأو هصصقب رابتعالاو ههباشتم ناميالاو ، هديعوو هدعول ءاجرلاو

 نمو . ملعلا رون ىلا لهجلا ةملظ نم تجرخ دقف ناسنالا اهيأ كلذ تلعف

 تاملظلا نم مهجرخي اونما نيذلا يلو هنا : ىلاعت هللا لاق نيقيلا ىلا كشلا

 نم اودارا ام هللا نع اولقع نيذلا لقعلا لهأ اذه فرعي امناو (")هيرونلا ىلا

 : أي لوسرلا لوقل تاهبشلا نع اوهزنتو ةراهطلا ماكحا يف اولمعف هقلخ
 اهذخأ نم ريخ اهكرتو «تاهبتشم رومأ كلذ نيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا»
 . ةينالعلاو رسلا يف هللا ىوقت ناسنالا اهيأ كسفن مزلاف اهبوكرو

 نمأ نم نمؤملاو ، هديو هناسل نم سانلا ملس نم ملسملا نأ ملعاو

 : لاق هنأ هنع هئلا يضر ۔ قيدصلا ركب يبأ نع ركذ ايك . هقئاوب نم سانلا

 ، مهلاومأ نم كنطبو 3 نيملسملا ءامد نع كدي فكتلو . هاقتب هللا اوقتا

 لك يف هثلا بقارو 0 ةرطخ لك لبق كسفن بساحو ، مهضارعأ نع كناسلو

 . لامهالا لك كسفن لمهت الو ، هب سفنتت سفن

 اوبساحت نأ لبق مكسفنأ اوبساح : ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع لاق اكو

 نوضرعت ذئموي» ربكالا ضرعلل اوبهاتو 3 اونزوت نأ لبق مكسفنأ اونزو
 . () « ةيفاخ مكنم ىفخت ال

 كلاوحأ عيمج ينفو كرومأ عيمج يف هاوقتو هلا فوخب يخأ اي كيلعف

 ةرقبلا ةروس نم ٢٨١ ةيآلا - ١

 ةرقبلا ةروس نم ٢٥4٩ ةيآلا ۔ ٢

 ةقاحلا ةروس نم ١٨ ةيآلا ٢٣

 ۔ ١٤١ ۔

 



 . كبيصي ام ىلع ربص او كرومأ عيمج يف هجراو 5 كل اعف و كل اوق و

 عبرأ نع لفغي ال نأ لقاعلل يغبني : دواد ةمكح يف ركذ اكو

 ولخي ةعاسو &©٨ هبر اهيف يجاني ةعاسو 3 هسفن اهيف بساح ةعاسف ؛ تاعاس

 اهيف اها ذلو هسفن نيب ولخي ةعاسو 3 هسفن بويعب هنوفرعي نيذل اهن اوخا عم اهيف

 . دمحيو لحي

 فخت الف كريغ ادحأ كب قلخلا نم بولطملا سيل هنأ ةقيقحلاب ملعاو

 الإ دبالا ىلإ كلهتف لامهالا كسفن لمهت الو & كبر الإ جرت الو ، كبنذ الإ

 انيلإ مكنأو اثبع مكانقلخ اغأ متبسحفأ» : ۔ ىلاعت ۔ هللا لاق { هللا كمحري نأ

 . )١( «نوعجرت ال

 سانلا بعتأو ايندلا يف دهزلا لهأ ةرخآلا يف امه سانلا لقأ نأ ملعاو

 © ندبلا ىلع دشأ ۔ ىلاعت ۔ هللا فوخ نأل هللاب ةفرعملا لهأ ايندلا يف ابولق

 ليبس يف لاملا قافناو ٠ راهنلا مايصو ٠ ليللا مايق نم سفنلا ىلع بعتأو

 ف دازو ىوقتلا مزتلاو هفوخ دتشا هتبقارمو هللا فوخ دبعلا مزل اذإف {}© للا

 لمالا يف رصقو 3 لمعلا يف دج رخآلا مويلاو هللا ىقتا نم : ليق ايك لمعلا

 لك نع هناسل فكو . ايئاص هراهنو .0 ائاق هليل ناكو . لجألا ةتغب رذحو

 . هينعي ال ام

 لمعلا نم حجنأ ليلد الو ، قدصلا نم برقأ قيرط ال هنأ ملعاو

 8 لوضفلا ركذ نم ساوسولل تبثأ ءيش الو {} ىوقتلا نم غلبأ داز الو
 ةثالث يف نيقيلا ةحص نأ ملعاو رودصلا ةمالس نم لوبقلا يف ىجرأ لمع الو

 قافشالاو 0 هللا رمأ ذافناو ©، ۔ ىلاعت ۔ هللاب ةقثلا ىلإ بلقلا نوكس : ءايشأ

 هللا دنع دادزاو ةفرعم هل دادزا انيقي هلل دادزا نمو & ملعلا قباس نم لجولاو

 ىسيع نإ ؛ هللا لوسر اي : هل ليق هنأ يي يبنلا نع ربخلا يف ركذ ايك ةمارك

 !نونمؤملا ةروس نم ١١٥ ةيآلا - ١

 ۔ ٢٦٤١_۔



 . «ءاوهلا يف ىشم انيقي دادزا ول» : لاقف ءاملا ىلع يشمي ناك ۔ مالسلا هيلع

 دحاولا هلل ةبقارملا هلك كلذ لصأو ©، نيقيلا دعب الإ فوخلا نوكي الو

 لمعلا يف ۔ ىلاعت ۔ هللا ةبقارم : ءايشأ ةثالث يف ةبقارملا لصأو . راهقلا

 مهلا يف ىلاعت ۔ هللا ةبقارمو ©، هتيصعم كرت يف ىلاعت ۔ هتلا ةبقارمو { هتعاطب

 نكت مل نإف هارت كنأك كبر دبعا» : ةلي هللا لوسر لوقل ةسوسولاو رطاوخلاو
 نم ظفحتو & كسفن حالصا يف داهتجالاب ناسنالا اهيأ كيلع مث «كاري هنإف هارت

 . توقلا نم فافكلا ذخاب كيلعو 3 معاطملا نم للقتو ملاظملا

 لوقل ايلعلا ةجردلا لنت كلذيف كيهليو كيغطي يذلا لضفملا كرتاو

 . (١ههمكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ : ۔ ىلاعت ۔ هتا

 هللا باتك يف نيتيآ فرعأل يفإ» : لاق هنأ نيك هللا لوسر نع يور املو

 هللا قتي نمو : ۔ ىلاعت ۔ هلوق ؛ ءايشألا عيمج نع مهتفكل ايهب سانلا ذخأ ول

 هتا قتي نمو : هلوقو . ا"ه4بستحي ال ثيح نم هقزريو اجرح هل لعجي

 ايندلا تاهبش نمو هيلع قيضي رمأ لك نم ينعي ء ئ") ارسي هرمأ نم هل لعجي

 . ةرخآلا دئادشو توملا تارمغو

 اذإ نيذلا ءايفخألا ءايقتألا بحي هللا نا» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ركذو

 سانلل ٠ ىدهلا حيباصم مهبولق ٠ اوفرعي ل اورضح اذإو ٠ اودقفي ل اوباغ

 . «تالاح مهلو تالاح

 هظيغ فشي مل هللا ىقتا نم : لاق هنأ هنع هللا يضر ۔ رمع نع ركذو

 . نورت ام ريغ رمألا ناكل ةمايقلا موي الولو 0} ديري ام عنصي ل هللا ىقتا نمو

 قحلا نيب هب قرفي بلقلا يف رون ىقتلا : لاق هنأ ءيكحلا ضعب نع ركذو

 تارجحلا ةروس نم ١٣ ةيآلا - ١

 قالطلا ةروس نم ٢ ةيآلا - ٦

 قالطلا ةروس نم ٤ ةيآلا ۔٢

 ۔ ١٤٣ ۔



 كلذل بضغف هللا قتا هل ليق نم » : لاق هنأ بتك ىبنلا نع ركذو 6 لطابلاو

 يذلا تنأ : هل لاقيف هب رم الإ كلم ىقبي الف افقوم فقويف ةمايقلا موي ءاج

 . «ةرخآلا راد يف ناوهلاو يزخلا كب لحيف تبضفغف هللا قتا كل ليق

 هتنيزو ىوقتلا هسابلو . نايرع ناميالا : لاق هنأ هبنم نب بهو نع ركذو
 . ةفعلا هلامو . ءايحلا

 نسلألا تلك ىوقتلا هلام سأر ناك نم : لاق هنأ شمعألا نع ركذو

 . هحبر فصو نع

 ندعمو {} ندعم عيش لكل : لاق هنأ زيزعلادبع نب رمع نع ركذو
 نم هدارأ يذلا ام مهلوقعب هتلا نع اوفرع مهنأل ؛ هللاب نيفراعلا بولق ىوقتلا

 قلخل ١ مركأ نوكي نأ دارأ نمف 6 هرمأ اوف انع ملو هيهنو هرمأ يف هوقتاف ٠ هقلح

 . هللا قتيلف هللا ىلع

 لمعلا هتيشخو هللا ةفرعم لصأ : لاق هنأ ءايكحلا ضعب نع ركذو

 ةحص ىلع لدتسيو . هركذو هللا ةمظعل بولقلا مازلا ىوقتلا لصأو . هتعاطب

 درو رهاظلا يف ضارتعالا كرتو ، نطابلا يف رايتخالا كرت ىوقتلاو ةفرعملا

 ىوقتلاو ةبقارملاو ةفرعملا ةقيقح نأ ملعاو 0 ۔ ىلاعت ۔ هللا ىلإ اهلك رومألا

 . رادملا هيلعو بطقلا وه ذإ بلقلا يف عقت امنإ اههابشآو ناميالاو

 كلذ نيبأسو داسفو حالص لك عرفتي هنم نإف بلقلا حالصا يف دهتجاف

 . ىلاعت هتلا ءاش نإ بلقلا باب يف

 ترفظ نإف زيزع زنك ىوقتلا نأ ملعاف ؟ هملعن ىتح ىوقتلا ايف ليق نإف
 ملعو ، فيرش رهوج نم هيف مكف ، ةرخآلا ميعنو ايندلا ريخب ترفظ دقف هب

 تاريخ ناكف ، ميظع كلمو . ريبك زوفو ميرك قزرو . ريثك ريخو ، سيفن
 يف ام لمأتو ، ىوقتلا يه يتلا ةلصخلا هذه تحت تعمج دق ةرخآلاو ايندلا

 نم اهيلع دعو مكو 3 ريخ نم اهب قلعت مكف اهركذ نم ۔ ىلاعت هتلا باتك

۔ ١٤٤ -



 : ربخ نم اهيلإ فيضأ مكو ٠ باوث

 نإف اوقتتو او ربصت ناو : هلوقك ۔ ىلاعت ۔ هتلا نم ءانثلاو ةحدملا اهلوأ

 . )١( ي رومألا مزع نم كلذ

 اوقتتو او ربصت نإو : ۔ ىلاعت ۔ هلوقك ءادعألا نم ةسارحلاو ظفحلا مث

 . (٨"هپائيش مهديك مكرضي ال

 نيذلاو اوقتا نيذلا عم هللا نإ» : ىلاعت ۔ هلوقك ةرصنلاو ةناعالا مث

 . )٢( ي4نونسحم مه

 قتي نمو : ۔ ىلاعت ۔ هلوقك لالحلا نم قزرلاو دئادشلا نم ةاجنلا مث

 . )٤( «بستحي ال ثيح نم هقزريو اجرح هل لعج هللا

 رفكي هنا قتي نمو : ۔ ىلاعت ۔ هلوقك رجألا ميظعتو بونذلا ريفكت مث

 , )٠( هارجأ هل مظعيو هتائيس هنع

 نيذلا اهيأ اي» : - ىلاعت هلوقك بونذلا نارفغو لمعلا حالصا مث
 مكل رفغيو مكلامعأ مكل حلصي اديدس الوق اولوقو هللا اوقتا اونمآ

 . (٦ا)ه مكبونذ

 . (١٧)“نيقتملا بحي هلا نإ» : ۔ ىلاعت ۔ هلوقك 3 ىلاعت ۔ هللا ةبحم مث

 نوقتي اوناكو اونمآ نيذلا نإ : ۔ ىلاعت هلوقل توملا دنع ةراشبلا مث

 نارمع لآ ةروس نم ١٨٦ ةيآلا - ١

 نارمع لآ ةروص نم ٠ ةيآلا ۔ ٢

 لحنلا ةروس نم ١٢٨ ةيآلا ۔ ٢

 . قالطلا ةروس نم ٢ . ٣ ناتيآلا ۔ ٤

 قالطلا ةروس نم ه ةيآلا _ ه
 بازحألا ةروس نم ٧٠ . ٧١ ناتيآلا ۔ ٦

 ةبوتلا ةروس نم ٧ ةيآلا ٧

 ۔ _ ١٤٥

 



 . ')ههةرخآلا ينو ايندلا ةايحلا يف ىرشبلا مهل

 نيذلا يجنن مث» :۔ىلاعت۔ هلوقل رانلا نم ةاجنلا مث
 . ”ىقتألا اهبنجيسو» . (")هاوقتا

 يتلا ةلصخلا هذه تحت تلصح دق اعيح نيرادلا يف ةداعسو ربخ لكف

 . اهنم لقاعلا ناسنالا اهيأ كبيصن سنت الف ، ىوقتلا يه

 ينعفني ةيصوب ينصوأ : هخويش ضعبل لاق هنأ سانلا ضعب نع ركذو

 نيلوألا نم هقلخ عيمجل ۔ ىلاعت ۔ هتلا ةيصوب كيصوأ : هل لاقف . يبر اهب

 مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا انيصو دقلو : ۔ ىلاعت ۔ هلوق نيرخآلاو
 . (‘) يهللا اوقتا نأ مكايإو

 يه يتلا ةلصخلا هذه نم مظعأ يه ةلصخ ۔ ىلاعت هتلا ملع ولو

 وهو ةياهن الو ةياغ هلا ىوقت قوف سيل هنأ كلذب ملعف . اهب اناصول ىوقتلا 3
 ايندلا تاريخ ميمجل ةعماجلا يهو . هقلخ عيمج نم هتلا دارا يذلا دصقملا

 . تاروذحملا عيمجل ةيفاكلاو تاجردلا ىلعأ ىلإ ةغلبملا يهو .3 ةرخآلاو

 ىوقتل ا ىنعم نأ كلذو يص اعملا نبو هنيب ةياقو مزعل ١ ةوق نم دبعل ١ لعج ىتح

 . ةياقو

 هلوقك ةبيهلاو ةيشخلا ىنعمب ۔ ىلاعت هتلا باتك يف ىوقتلا عقت دقو

 اموي اوقتاو . (`«“نوبهراف يايإو» . (أ)“نوقتاف يايإو» : - ىلاعت

 سنوي ةروس نم ٦٢ . ٦٤ ناتيآلا - ١
 ميرم ةروس نم ٧٢ ةيآلا - ٦

 ليللا ةروس نم ١٧ ةيآل! ۔ ٢
 ءانلا ةروس نم ١٣١ ةيآلا ۔٤

 ةرقبلا ةروس نم ٤١ ةيآلا ۔ ٥

 ةرقبلا ةروس نم ٤٠ ةيآلا ١-

 ۔ ١٤٦ ۔

 



 . (_ يشا ىلإ هيف نوعجرت

 هللا اوقتا اونما نيذلا اهيأ اي » : ۔ ىلاعت هلوقك ةعاطلا ىنعم عقت دقو

 ركذيو ىصعي الف عاطي نأ كلذو هتعاط ىح هوعيطأ هانعم )٢( « هتاقت ح

 هلوق ىوقتلا يف ةقيقحلا هذهو بونذلا نع بلقلا هيزنت ىنعمب عقي دقو
 مه كبللوأن هقتيو هللا سشخيو هلوسرو هللا عطي نموإ» : ۔ ىلاعت ۔

 . «)٢( ن و زئافلا

 نيت يبنلا نع ركذ ايك لالحلا لوضف بانتجا ىنعمب ىوقتلا نوكت دقو

 . «ساآاب هب اع ارذح هب ساب ال ام مهكرتل نيقتم نوقتملا يمس امتإ» : لاق هنأ

 فاخي يذلاو نيدلا يف ررض هنم فاخي ام لك ةقيقحلا يف ىوقتلا لصأو

 نأل ©} لالحلا لوضفب ةيصعملاو مارحلا ضحم وهو نيدلا يف ررضلا هنم

 كلذو ٠ نايصعلا صضعحمو مارحلا ىلإ هبحاص ي لالحلا لوضفب لاغتشالا

 بنتجيلف هيف ررضلا نمأيو هنيد هل ملسي نأ دارأ نمف اهنايغطو سفنلا ةدشل

 امل قفاوم اذهو مارحلا ضحم ىلإ هرجي نأ ارذح لالحلا لوضف نم عنتميو رظحلا

 «ساب هب ايع ارذح هب ساب ال ام اوكرت نوقتملا» : لاق هنأ ةي يبنلا نع ركذ
 ىوقتلاو ٠ ضحلا مارحلا يف عوقولا نع ارذح لالحلا لوضف مهكرتل ينعي

 هللا دابع هللا اوقتاف نيدلا رمأل ررض هيف عيش لك بانتجا وه ةعماجلا ةغلابلا

 سفن لك ىفوت مث هتا ىلإ هيف نوعجرت اموي اوقتاو» مكسفنأ اولمهت الو

 . ٠( نوملظي ال مهو تبسك ام

 هلضفب انكرادتيو . هتعاطل انقفوي نأ ميركلا ىلوملا ميظعلا هللا لاسن

 . نيح ارل ١ محرأ وه هنإ نيملسم انتيميو .3 هتمحرب انيلع نيو “© همركو

 ةرقبلا ةروس نم ٢٨١ ةيآلا - ١
 نارمع لآ ةروس نم ١٠٢ ةيآلا ۔ ٢

 رونلا ةروص نم ٥٧٢ ةيآلا ٣

 ةرقبلا ةروس نم ٢٨١ ةيآلا ۔٤

 ۔ ١٤٧ ۔





 رشع نماثلا بابلا

 ةمتاخلا ءوس فوخ ركذ

 ماق هنأ ةلي يبنلا نع ركذ ايك متاوخلاب رومألا عيمج نأ ناسنالا اهيأ ملعا

 مهئامسأب ةنجلا لهأ هيف هللا بتك باتك» : لاق مث ىنميلا هفك ضبقف ابيطخ

 بتك باتك» : لاقو ىرسيلا هفك ضبق مث «صقني الو مهيف دازي ال مهباسنأو

 ديعسلاف مهنم صقني الو مهيف دازي ال مهباسنأو مهئامسأب رانلا لهأ هيف هللا

 ٨ هللا ءاضقب ديعس ديعسلاف همأ نطب يف يقش يقشلاو . همأ نطب يف ديعس

 لمعب ءاقشلا لهأ نلمعيلو . متاوخلاب لامعألا امناو هللا ءاضقب يقش يقشلاو

 ءاقشلا لهأ لمع ىلإ عجري مث 3 ربش ةنجلا نيبو هنيب نوكي ىتح ةداعسلا لهأ

 ةداعسلا لهأ نلمعيلو 3 ءاقشلا لهأ لامعاب هل متخيف ءاضقلا هيلع قبسيف

 لهأ لمع ىلإ عجري مث ربش رانلا نيبو هنيب نوكي ىتح ءاقشلا لهأ لمعب
 . «ةداعسلا لهأ لامعأب هل متخيف ءاضقلا هيلع قبسيف ةداعسلا

 وهو ةت هللا لوسر انثدح : لاق هنأ دوعسم نب هللادبع نع ركذو

 نوكي مث . ةليل نيعبرأ عمجي همأ نطب يف مكدحأ قلخ نإ» : لاقف قداصلا

 هيلإ - لجو زع هللا ثعبي مث ، كلذ لثم ةغضم نوكي مث © كلذ لثم ةقلع

 خفني مث ؤ ديعسو يقشو هلجاأو هقزرو هلمع بتكيف تاملك عبرأب رم ؤيف اكلم

 اهنيبو هنيب نوكي ال ىتح ةنجلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ ناو { حورلا هيف
 نإو ث رانلا لخديف رانلا لهأ لمعب لمعيف باتكلا هيلع قبسيف عارذ الإ

۔ _ ١٤٩



 قبسيف عارذ الإ رانلا نيبو هنيب نوكي ام ىتح رانلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ

 ةسوفنم سفن نم امو ث ةنحلا لخديف ةنجلا لهأ لمعب لمعيف باتكلا هيلع

 نم لجر هل لاقف «ةديعس وأ ةيقش بتكتف . رانلاو ةنجلا يف اهناكم بتك دقو الإ

 نم انم ناك نمف لمعلا عدنو انباتك ىلع لكتن الفأ ؛ هللا لوسر اي : موقلا

 ىلإ ريصيف ةواقشلا لهأ نم انم ناك نمو . ةداعسلا ىلإ ريصيف ةداعسلا لهأ

 ()ءهل قلخ امل رسيم لكف اولمعا» : ةلي يبنلا لاقف ؟ ةواقشلا

 نم غرفو ديعسل او يقشل اب ملقل ا فج دقو 3 همع اوحخ لمعل ١ كالمو

 نم : ةعبس نم دبع لك ىلإ غرفو لجالاو قزرلاو قنخلاو قلخلا نم : عبرا
 له أ امأف دبع نه ادعتي ال ديعس وأ يقشو هعجضمو هرثأو هلجأو هقزرو هلمع

 . ةداعسلا لهأ لمع ىلإ نورسيمف ةداعسلا

 نم امأف» : أرق مث } ءاقشلا لهأ لمع ىلإ نورسيمف ةواقشلا لهأ امأو

 بذكو ىنفتساو لخب نم امأو ى رسيلل هرسينسف ىنسحلاب قدصو ىقتاو ىطعأ

 . (" “هىرسعلل هرسينسف ىنسحلاب

 نم ناميالا عزني بنذ نم له : هل لاقف مساقلا ابأ لأس الجر نأ ركذو

 همركأ ام ىلع هركشيو هللا دمحي ال نأ اهلوأ ؛ بونذلا نم ةثالث : لاقف ؟ دبعلا

 . ايلسم انمؤم هلعج نيح مالسالاو ناميالا نم هيلع نمو © هب

 هنم بلسي نأ هنيد ىلع فئاخ ريغ هسفن ىلع انمآ نوكي نأ : يناثلا

 . مالسالا

 . مانألا نم ادحأ ملظي نأ : ثلاثلاو

 لهأ لاحب تعمس اذا : هناوخإ ضعبل لاق هنأ ءايلعلا ضعب نع ركذو

 ىلع رمألا نإف } مهنم نوكت نأ كسفن ىلع نمأت الف } رانلا يف مهدولخو رفكلا

 دومسم نب هللادبع نع ةجام نبا هجرخا _ ١
 ليللا ةروس نم ١٠ ۔ ٥ تايآلا - ٢

 ۔ ١٥٠ ۔



 ٥ كل متخي اذامب الو ، كتبقاع نم الو } كرمأ نم نوكي اذام يردت امو رظحلا

 . بيغلا ملع يف كل قبس ام فرعت الو

 . تافآلا ضماوغ اهتحت نإف تاقوألا وفصب رتغت الو

 عاون أب سيلبإ هتلا نيز . مقنلا بقاوع اهتحت نإف معنلاب رتغت الو

 هدنع وهو . هتيالو ماعنأب ماعلب نيزو {&©& هتمقن قئاقح يف هدنع وهو {. هتمصع

 . هتوادع نئاك ف

 مكو ناسحالاب جردتسم مك : لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نع ركذو

 ناسنالا هب عدخني ام رثكأو 0 رتسلاب رورغم مكو ، لوقلا نسحب نوتفم

 ثيح نم مهجردتستسإ : ۔ ىلاعت ۔ هتلا لوق أرق مث . تاماركلاو فاطلالا

 مهيسنيو ؤ معنلا مهيلع غبسي ، (١«نيتم يديك نإ مه يلمأو نوملعي ال
 . ركشلا

 دعب هدرطو ماعلب رمأ نع ۔ ىلاعت ۔ هتلا لأس ءايبنألا نم ايبن نأ ركذ ايك
 اموي ينركشي مل هنإ) : ۔ ىلاعت ۔ هتلا لاقف . تاغباسلا معنلاو تاماركلا كلت

 . (اهايإ هتبلس ام ةدحاو ةرم كلذ ىلع ينركش ولو هتيطعأ ام ىلع طق

 ٨5 هسفن ىلع دحأ نمأي فيك : لوقي ناك هنأ مهدأ نب ميهاربا نع ركذو

 دبعن نأ ينبو ىينبنجاو» : ۔ مالسلا هيلع ۔ نمحرلا ليلخ ميهاربا لاق دقو

 هيلع ۔ فسويو . ةلخلا نم هيف ناك ام عم هسفن ىلع نمأي ملو ("همانصألا

 . (}١نيحلاصلاب ينقحلاو ايلسم ينفوتو : لاق ۔ مالسلا

 ؤ3©} كسفنب ظفتحاو .} كتلفغ نم ظقيتو . ۔ هتلا كمحر ۔ اذه لمأتف

 هللا دمحاو ادج ركشلا يف دهتجاو ، كريغ دحأ كب قلخلا نم بولطملا سيلف

 ملقلا ةروس نم ٤٤ . ٤٥ ناتيآلا - ١
 ميهاربا ةروس نم ٣٥ ةيآلا ۔ ٢
 فسوي ةروس نم ١٠١ ةيآلا ۔٣

 ۔ _ ١٥١



 ةقباس نود مالسالا لهأ ةلمج نم كلعج ذإ كيلع هب نم ام ىلع ۔ ىلاعت

 هنأل ، نيدلا يف كيلع هننم ىلع هركشاو & كيلع كلذب نم دق وه لب & كنم

 متي نأ كنيعت ال ةملك ىلع ةمصعلا اهاندأو . ةفرعملاو مالسالا معنلا ىلعأ

 ءايشألا بعصأو رومألا رمأ نإف لاوزلا ةرارمب كيلتبي الو ، كيلع هتمعن

 . لاصولا دعب قارفلاو ] بيرقتلا دعب درطلاو . ماركالا دعب ةناهالا

 مث قيفوتلا مث لمعلا مث ناميالا مث ملعلا ؛ ةرخآلا ةداعس نا : ليقو

 مل قيفوتلا نكي مل اذإو قيفوتلا نكي مل ةمتاخلا نسح نكي مل اذإف 3 ةمتاخلا نسح

 نكي مل يدجي يذلا لمعلا نكي مل اذإو 0 ينغي يأ يدبي يذلا لمعلا نكي
 ينغي يذلا ملعلا نكي مل يزجي يذلا ناميالا نكي مل اذإو يزجي يذلا ناميالا

 نارسخلا وه كلذو ةرخآلاو ايندلا ءرملا رسخ ينغي يذلا ملعلا نكي مل اذإو

 . نيبملا
 {&©{ بعصأو فوخأ كرمأف ، برقأ هيلإ ترص ام لك نأ ةقيقحلاب ملعاو

 الك هنأل دشأو نظت ايك رمألا نإف مظعأ كيلع رطخلاو {} قدأو دشأ ةلماعملاو

 نمألا ىلإ ليبس ال اذإف ، اعوقو بعصأ ناك بلقنا اذإ اولع غلبأ ناك

 . لاحب ركشلا لافغا ىلإ الو لاهتبالا كرت ىلإ ليبس الو

 ىلع اذه كؤاكب : هل ليقف اموي ىكب هنأ يروثلا نايفس نع ركذو
 امناو اذه نم لع نوهأ بونذلا : لاقو ضرألا نم (_)ةنبت ذخاف ؟ بونذلا

 هنأل ؛ كلذ نم هللاب ذايعلاو رفكلا نلع تومأو مالسالا هللا ينبلسي نأ فاخأ

 نحنو } بونذلا ىلع مويلا لبق انيكب دقلو . هبلس الإ هنيد ىلع دحأ نمأ ام

 ىلع هتايح لوط نوكي نأ ناسنالا بئاصم مظعأ نأل مالسالا ىلع نآلا يكبن

 تاريخلا ميمج لعفيو . هللا دبعيو موصيو 0 دجاسملا ىلع فلتخيو مالسالا

 . نيرساخلا نم ةقيقحلا ىلع وهو
 رثكأ نإف ةبقاعلا ليمجب ۔ ىلاعت ۔ هللا وعدي نأ ناسنالا ىلع بجاولاف

 رشقلا دوع نم ادج ةريغصلا ةعطقلا ۔ ١

 ۔ ١٥٢ ۔



 . عازنلا لاح يف توملا دنع ناميالا باهذ فاخي ام

 يف ركفتو ردتقملا كلملا يدي نيب قلخلا لاح ربدتو ، ناسنالا اهيأ رظناف

 ىلإ نيمرجملا قوسنو ادفو نمحرلا ىلإ نيقتملا رشحن موي : ۔ ىلاعت ۔ هللا لوق

 . )١) «ادرو منهج

 سبليف هيدي نيب للخلاو ، هسأر ىلع قاربلا اذإف هربق نم جرخي دحاوف

 هتزع نم ىلخي ال ميعنلا نانج بكريو . هسأر ىلع جاتلا عضويو .3 للحلا

 . هيمدقب ةنجلا ىلإ يشمي نأ هتماركو

 لاكنألاو لالغألاو ، هب تطاحأ دق ةينابزلا اذإف هربق نم جرخي رخآو

 يشمي نأ ىلخي ال هب لح دق ناوهلاو يزخلاو باذعلاو ، اهسبلأ دق ليبارسلاو

 ذوعن ، ههجو ىلع ميحجلا ءاوس ىلإ بحسي لب . هناوه نم هيمدقب رانلا ىلإ
 . هب انل ةقاط ال يذلا هباقع ميلأو هطخس نم هللاب

 ناك ول ذإ . رانلا يف دولخلا ىمظعلا ةبيصملاو ىربكلا ةماطلا نإ مث

 اذه لمتحي بلق ياف ، دولخلا يف نأشلا نكلو . انيه رمألا ناكل اعطقنم اباذع

 . اذه ىلع ربصت سفن يأو

 بولق عطقي رانلا ركذ) : لاق هنأ ۔ مالسلا هيلع - ىسيع نع ركذ ايك

 . (نيفئاخحلا

 هتلا دارأ اذإ» : لاق هنأ يي يبنلا نع ۔ اهنع هتلا يضر ۔ ةشئاع نعو

 نم ةوسكو ةيده هدنعو اكلم مهيلإ ثعب ةنجلا يف ةنجلا لهأ لخدي نأ ىلاعت ۔

 بر نم ةيده يعم نإف اوفق : كلملا مهل لاق اهولخدي نأ اودارأ اذإف ةنجلا

 ىلع بوتكم متاوخ ةرشع يه : كلملا لوقيف ؟ ةيدهلا كلت امو : اولاق نيملاعلا

 مكنع تعفر) يناثلا يفنو (نيدلاخ اهولخداف متبط مكيلع مالس) اهادحا

 ميرم ةروس نم ٥ . ٨٦ ناتيآلا ١-

 ۔ ٣٢٥١۔_۔



 عبارلا يفو (نينمآ مالسب اهولخدا) بوتكم ثلاثلا يفو (مومهلاو نازحألا

 نيع روحب مكانجوزو) بوتكم سماخلا يفو (للحلاو يلحلا مكانسبلأ) بوتكم

 اذه) بوتكم سداسلا يفو (نوزئافلا مه مهناو اوربص امب مويلا مهتيزج ينإ

 ابابش مترص) بوتكم عباسلا يفو (ةعاطلا نم متلعف امب مويلا مك ؤازج
 عساتلا يفو (ادبأ نوفاخت ال نينمآ مترص) بوتكم نماثلا يفو (ادبأ نومرهت ال
 بوتكم رشاعلا يفو (نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو ءايبنألا متقفار) بوتكم

 مث (ناريجلا يذ ؤي ال نم ميظعلا ميركلا شرعلا يذ نمحرلا راوج يف متنكس)ر
 انع بهذأ يذلا هل دمحلا نولوقيو ةنجلا نولخديف . اهولخدا كلملا لوقي

 انثروأو هدعو انقدص يذلا هل دمحلا {. ()ههروكش روفغل انبر نإ نزحلا

 نم نيفاح ةكئالملا ىرتو نيلماعلا رجأ معنف ءاشن ثيح ةنجلا نم أوبتن ضرألا

 بر هلل دمحلا ليقو قحلاب مهنيب يضقو مهبر دمحب نوحبسي شرعلا لوح

 هعمو اكلم مهيلإ ثعب رانلا يف رانلا لهأ لخدي نأ هتلادارأ اذإو . (")'هي نيملاعلا

 نويحت الو ادبأ اهيف نوتومت ال منهج اولخدا : هيف بوتكم اهلوأ ؛ متاوخ ةرشع

 . نوجرخت الو

 . مكل ةحار ال باذعلا يف اوضوخ : بوتكم يناثلا يفو

 . يتمحر نم اوسأيإ : بوتكم ثلاثلا يفو

 . ادبأ مهلاو نزحلاو مغلا يف اولخدا : بوتكم عبارلا يفو

 مكداهمو ميمحلاو موقزلا مكبارشو رانلا مكسابل : بوتكم سماخلا يفو

 . يتيصعم متلعف امي مويلا مك ؤازج اذه : بوتكم سداسلا يفو

 . ادبأ رانلا يف مكيلع يطخس : بوتكم عباسلا يو

 رطاف ةروص نم ٣٤ ةيآلا - ١

 رمزلا ةروس نم ٧٤ . ٧٥ ناتيآلا - ٦٢

 ۔ ١٥٤ ۔

 



 رئابكلا بونذلا نم متدصق امب ةنعللا مكيلع : بوتكم نماثلا يفو

 . اومدنت ملو نوبوتت الو

 . ادبأ رانلا يف نيطايشلا مك ؤانرق : بوتكم عساتلا يفو

 ةرخآلا متكرتو ايندلا مكترغو ناطيشلا متعبتا : بوتكم رشاعلا يفو

 . «مك ؤازج اذهف

 بيبح راص ايندلا يف دوزت نم ةاروتلا يف بوتكم : هبنم نب بهو لاقو

 موي راص شيعلا بح كرت نمو . هللا راوج يف راص بضغلا كرت نمو ث هللا

 ازيزع ةمايقلا موي راص ةسائرلا كرت نمو قئالخلا سو ؤر ىلع ادومح ةمايقلا
 . نيزئافلا نم ةمايقلا موي راص ايندلا يف لوضفلا كرت نمو . رابجلا كلملا دنع

 ايندلا يف تاوهشلا كرت نمو . راربألا يف ايعان راص ايندلا يف ةموصخلا كرت نمو

 يف ةمايقلا موي راص ايندلا يف مارحلا كرت نمو . نيبرقملا نم ةمايقلا موي راص

 ىيوطف . ةمايقلا موي هنيع رقأ ايندلا يف مارحلا يف رظنلا كرت نمو . ءايبنألا راوج

 يف هسفن لذأو . ةنكسملاو لذلا لهأ محرو ، سانلا بويع نع هبيع هلغش نمل

 ٨5 هرش سانلا نع لزعو . هللا نيبو هنيب اييف هتريرس حلصأو { هللا ةعاط

 مويل دازلا يف رظنو . هلمعو هلوق باتكلاو ةنسلا قفاوو 3 هريخ مهحنمو
 كلذكف نوثرحت ايكو .، نومحرت كلذكف نوعضاوتت ام ردقبو . داعملا

 لكلو . ةمادن دصح ارش عرز نمو { ةطبغ دجو اريخ عرز نمف ، نودصحت
 3 هاطعأ هللاف اريخ يطعأ نمف هل ردقي مل ام صيرح كردي الو عرز ام عراز

 . هاقو هللاف ارش يقو نمو

۔ _ ١٥0٥





 رشع عساتلا بابلا

 طسقلاب مايقلا يف

 نيذلا نولتقيو قح ريغب نييبنلا نولتقيو : ةي هللا لوسر أرق

 لاق )٢( «ني رصان نم مه امو ىهتنا نأ ىلإ 0١ «سانلا نم طسقلاب نو رمأي
 لوأ نم ايبن نيعبرأو ةثالث ليئارسا ونب تلتق ؛ ةديبع ابأ اي» : ةي هللا لوسر
 نم اورماف ليئارسا ينب دابع نم الجر رشع انثاو ةئام ماقف ةدحاو ةعاس يف راهنلا

 مويلا كنذ نم راهنلا رخآ يف اعيمج اولتقف ركنملا نع (")مهاهنو فورعملاب مهلتق
 . «مهيف ةيآلا لزنأو هباتك يف ۔ لجو زع ۔ هللا ركذ نيذلا مهنف

 رابخألا

 موق موقلا سئب» : ةي هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نب هللادبع نع
 فورعملاب نورمأي ال موق موقلا سئب & سانلا نم طسقلاب نورمأي نيذلا نولتقي
 (٠)منامتكلاو ةيقتلاب مهنيب نمؤملا يشمي موق موقلا سئب ، ركنملا نع نوهني الو

 هرك نمو اجن ركنأ نمف نوهركت ام نورتس مكنا» : ةلي يبنلا لاقو
 . «عباتو يضر نم نكلو ملس

 نارمع لآ ةروس نم ٢١ ةيآلا - ١

 نارمع لآ ةروس نم ٢٢ ةيآلا ۔ ٢

 لصالا يف تدجو اذكه ٢-

 رمع نبا نع هجام نيا هاور ۔ ٤

 ۔ ١٥٧ ۔



 نع ىهنيو فورعملاب رمأي نمؤملا هيف موقي ماقمل» : ةي هللا لوسر لاق
 مئاق اهراهخ مئاص ماع ةئام لابحلا سو ؤر يف هللا ةدابع نم لضفأ ركنملا

 . «اهليل

 وأ ةيبصع يف لتق نم» : - مالسلا هيلع ۔ هنع سابع نباو ةفيذح نع

 . «رانلا هلف ةيمع ةيار تحت وأ ةيح

 تدقع ةيار تحت لتاق نم» : لاقو «انم سيلف بصعت نم» : لاقو

 نم ءيش هبلق لخد نمو ةيلهاج هتلتقف لتقف ةيبصعلل بضغ وأ ةيبصعلل

 . «ناميالا نم كلذ ردقب هنم جرخ ةيبصعلا

 هللا هرشح ةيبصعلا نم ء يش هبلق يفو تام نم» : - مالسلا هيلع 7 لاقو

 . مهيلع نمأو ةيبصعلا لهأ نعلف «ةيلهاجلا بارعأ عم ةمايقلا موي

 : لاق ؟ وه نمو : ليق » ؟ ءايحألا تيم ىلع مكلدأ الأ» : يت لاقو

 . «هبلقب الو هناسلب الو هديب ركنملا ركني ل نم »

 ضرألا يف ۔ ىلاعت ۔ هلل نإ ؛ ركب ابأ اي» : لاق ةلي هللا لوسر نإ ليقو

 ضرألا ىلع نوشمي نيقوزرملا ءايحألا ءادهشلا نم هللا دنع لضفأ مه نيدهاج

 ةملس مأ نيزت ايك ضرألا مهل نيزت ءايسلا ةكئالم { ةكئالملا مهبر مهب يهابي

 فورعملاب نورمآلا» : لاق ؟ هللا لوسر اي مه نم : لاق ةت هللا لوسرل

 هديب دمحم سفن يذلاو هللا يف نوضفغبملاو هللا يف نوبحملاو ركنملا نع نومهانلاو

 ةتوقاي نم باب فلأ ةئام اهنم ةفرغلل ءادهشلا فرغ يف نوكيل مهنم دبعلا نأ

 جوزيل هلعل مهنم دبعلا ناو ارون اهنم باب لك ىلع ناو رضخأ دجربزو ءارمح
 تفتلا نهنم ةدحاو ىلإ تفتلا ايلك نيع فرطلا تارصاق فلأ فلأ ةئام ةثالثب

 تيهنو فورعملاب ترمأ موي ركذت له : لوقيف رظنيف لمجأو اهنم نسحأ ام ىلإ
 هيف رمأ ماقم لكب ركذت اهيلإ لوحت نهنم ةدحاو لك كلذ هل لوقت ؟ ركنملا نع

 . ركنم نع ىهنو فورعمب

۔ ._ ١٥٨



 راثآلا

 بحأ رامح ةفيج مهيف نوكت نأل نامز سانلا ىلع يتأي : ةفيذح لاق

 . ركنملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي نمؤم نم مهيلإ

 نم كلهم ينإ) : ءايبنألا نم يبن ىلإ ىحوأ ىلاعت هتا نأ يورو
 : لاقف (مهرايخ نم افلأ نيتسو مهرارش نم افلأ نيعبرأ ؛ فلأ ةئام كموق

 ؟ اذامب رايخألاو { مهلامعأب رارشألا تكلهأ روجت ال يذلا لدعلا تنأ ؛ يهلا

 كلذ دهاش نم ىلع بجاو ركنملا راكنإف . (هوركني ملف ركنملا اورصبأ) : لاق
 وأ ناسللاب وأ ديلاب ؛ لزانم ثالث وهو ةمألا عامجإب ةردقلا عم هلعافو هلئاق نم

 ملف راكنالا ىلع ردق نمف . ةثالثلا هوجولا هذه دحأ نم رذع الو ، بلقلاب

 . اكراشم هلعافلو اكلاه كلذ كرتب ناك لعفي

 نأل ؛ ملعلا اهلوأ ؛ ءايشأ ةسمخ ىلإ جاتحي فورعملاب رمأي يذلا : ليقو

 ۔ ىلاعت ۔ هللا هجو هب دصقي نأ يناثلاو &© فورعملاب رمألا نسحي ال لهاجلا

 نوكي الو ددوتلاو نيللاب هرمأيف هرمأي يذلا ىلع ةقفشلا ثلاثلاو نيدلا زازعاو

 : نوعرف ىلإ ايهثعب نيح نوراهو ىسومل لاق هدج ىلاعت هللا نأل اظيلغ اظف
 لاق ۔ ىلاعت ۔ هللا نأل ؛ اميلح اروبص نوكي نأ عبارلاو (_)هپانيل الوق هل الوقف»

 ىلع ربصاو ركنملا نع هناو فورمعملاب رماو : نامقل ةصق يف
 تحت لخديو هب رتغي الئل رمأي امب الماع نوكي نأ سماخلاو . (")ه كباصأ ام

 . )٢( مكسفنأ نوسنتو ربلاب سانلا نورمأتأ» : هلوق

 هب رمأي اييف قيفر الإ ركنملا نع ىهني الو فورعملاب رمأي ال» : ةلت لاقو

 ايف هيقف هب رماي اييف هيقف هنع ىهني اييف ميلح هب رماي ايف ميلح هنع ىهني اييف قيفر

 . «هنع ىهني

 هط ةروس نم ٤٤ ةيآلا - ١

 نامقل ةروس نم ١٧ ةيآلا ٢

 ةرقبلا ةروس نم ٤٤ ةيآلا ٢

 ۔ ١٥٩



 يصاعملا ترهظ اذإ نكلو ةصاخلا لمعب ةماعلا بذعي ال كلا نإ : ليقو

 . ةبوقعلا موقلا قحتسا دقف اوركني ملف

 ريخلل حيتافم مه اسان سانلا نم نا» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ليقو

 دبعل ىبوطف . ريخلل قيلاغم رشلل حيتافم مه سان سانلا نمو رشلل قيلاغم
 ينعي «هيدي ىلع رشلا حاتفم هللا لعج دبعل ليوو هيدي ىلع ريخلا حاتفم هللا لعج

 نم وهو رشلل قالغم ريخلل حاتفم وهف ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي يذلا

 ضمب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو : ۔ لجو زع ۔ هللا لاق ايك نينمؤملا

 . "أ «ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي

 نم وهو رشلل حاتفم وهف فورعملا نع ىهنيو ركنملاب رمأي يذلا امأو

 نم مهضعب تاقفانملاو نوقفانملا : ۔ ىلاعت هللا لاق ايك نيقفانملا تامالع

 . (" «فورعملا نع نوهنيو ركنملاب نورمأي ضعب

 ىلع ينعي ۔ مكبر نم ةنيب ىلع مويلا متنأ» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ليقو

 شيعلا ةركس ؛ ناتركس مكيف رهظت مل ام مكقيرط مكل هللا نيب دق ۔ نايب
 يف نودهاجحتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمات مويلا متنأ . لهجلا ةركسو

 نورمات الف 0 ايندلا بح مكيف اشف اذإ كلذ نع نولوحتسو هللا ليبس

 ذئموي نوملئاقلاف هللا ليبس ريغ يف نودهاجتو ركنملا نع نوهنت الو فورعملاب

 . «راصناألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلاك ةينالعو ارس باتكلاب

 ريغت يتلا بونذلا « : تي هللا لوسر لاق : لاق بلاط يأ نب يلع نعو

 كتهت يتلاو ملظلا مقنلا لزنت يتلاو ٠ لتقلا مدنلا بجوت يتلاو يفبلا معنلا

 محرلا ةعيطق ءانفلا لجعت يتلاو انزلا قزرلا سبحت يتلاو رمخلا برش مظعلا

 يتلاو ةالصلا كرت رمعلا (٢)تبت يتلاو نيدلاولا قوقع ءاعدلا بجحت يتلاو

 ةبوتلا ةروس نم ٧١ ةيآلا-١

 ةبوتلا ةروس نم ٦٧ ةيآلا ٢

 رمملا عطقت دي ري - ٣



 . «ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا كرت لذلا ثروت

 هلل مهاقتأ» : لاق ؟ هللا لوسر اي سانلا ريخ نم : ةلي يبنلل ليقو

 . «ركنملا نع مهاهنأو فورعملاب مهرماو محرلل مهلصوأو

 . تكست نأ لاهجلا عرو نمو . ملكتت نأ ءايلعلا عرو نم : ليق دقو

 يف ديزيو هتي ؤر هللاب مكركذت نم» : لاق ؟ لضفأ ءاسلجلا يأ : ةلي لئسو

 . «هقطنم مكلمع

 هبلق يف تتكن ةئيطخ أطخأ اذإ دبعلا نإ» : لاق ةلي يبنلا نأ ةريره وبأ

 هبلق ولعت ىتح اهيف ديز داع وه ناو ("تفص رفغتساو (\)ع رق نإف ءادوس ةتكن
 اوناك ام مهبولق ىلع نار لب الك : ۔ىلاعت۔ هنلا هركذ يذلا وهو

 )٢( «ن وبسكي

 نعنمي ال» : لاق ةلي هللا لوسر نع ينغلب : ةديبع وبأ لاق : عيبرلا لاق
 . «هيلع ردق اذإ لطابلا ركنيو هدهاش اذإ قحلاب ملكتت نأ سانلا ةفاخم مكدحأ

 تبذع نإو ائيش هللاب كرشت الو ارم ناك نإو قحلا لق» : ةت لاقو

 نع ىهن نمو ث نينمؤملا رهظ دش دقف فورعملاب رمأ نم : ليقو . «تقرحو

 هلل بضغ دقف ؛ نيقسافلا نيقفانملا (})انش نمو ث قفانملا فنأ مغرأ ركنملا

 هبجوتو هفرعت لوقعلا تناك اذإ افورعم فورعملا ىمسيو . هل هللا بضغو

 3 هبجوت الو هاباتو هركنت لوقعلا تناك اذإ . اركنم ركنملاو 3 هركنت الو

 . هبيوصت ىلإ ليمت الو

 ناك نإو هيصاعم ترثك سانلا طلاحخ نمف :: لاق هنبال يلع ةيصو نمو

 ١ - بونذلا نم الخ .
 ٢ - هقن تفص رفغتساو بنذلا نم هبلق الخ نإ يأ

 ٢ ةيآلا ١٤ نيففطملا ةروس نم

 ا٤۔ مهضنبا : نيقفاملا انش

 ۔١٦١ ۔



 نأل كلذ ىلع ردقي الو { مئال ةمول هللا يف هذخات الو ةنهادملا كرتي نأ الإ ايقت
 . ءاذيالا ىلا رمألا لصتا اميرو ع رشلا هنع ىخ ام ىلع سانلا بلغأ

 ناك ولو ضرأ ىلإ ضرأ نم هنيدب رف نم» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع ليقو
 هللا ىلص ۔ دمح هيبنو ميهاربا هيبأ قيفر ناكو ةنحلا بجوتسا ضرأ نم اربش

 هلوق وهو ماشلا ضرأ ىلإ نارح ضرأ نم رجاه ميهاربا نأ ينعي «ايهيلع

 ءاضر ىلإو يبر ةعاط ىلإ ينعي('))ه“4يبر ىلإ رجاهم ينإ لاقو : ۔ ىلاعت

 اهيف اورهظأ ضرأ يف ناك نمف ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةلي يبنلا رجاه دقو . ير

 دمحم هيبنب ىدتقاو ميهاربإب ىدتقا دقف هللا ةاضرم ءاغتبا اهنم جرخف ىصاعملا

 . ةرخآلا يف اےهقيفر نوكيف تت

 ىلإ ينعي ""ه هلوسرو هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخي نمو : هللا لاقو
 بجو ينعي (")ههللا ىلع هرجأ عقو دقف توملا هكردي مث هلوسرو هللا ةعاط

 . ۔ ىلاعت ۔ هللا ىلع هباوث

 توبكنملا ةروس نم ٢٦ ةيآلا ١,-

 . ءانلا ةروس نم ٠٠ ١ ةيآلا - ٢

 ءاسنلا ةروس نم ٦١٠ ةيآلا ٣

 ۔ ١٦٢ ۔



 نورشعلا بابلا

 اياعرلا ين لدعلا يف

 رابخالا

 ةعاس وأ ادحاو اموي ناطلسلا لدع» : لاق هنأ يبنلا نع ةريره وبأ

 مكح يف ةعاس روجو اهراهن مايصو اهليل مايق ةنس نيتس ةدابع نم لضفأ ةدحاو
 . «ةنس نيتس يصاعم نم هتلا دنع مظعأو دشأ

 : العو لج هللا لوقيف ةمايقلا موي ةالولاب ق ؤي» : ةلي هللا لوسر لاقو

 تبرض مل مهدحأل لوقي مث يضرا يف يكلم ةنزخو يتفيلخ ةاعر متنك متنا
 كوفلاخو كوصع مهنأل بر اي : لوقيف ؟ هب ترمأ يذلا دحلا قوف يدابع

 يدابع تبقاع امل : رخآلل لوقي مث يبضغ كبضغ قبسي نا يغبني ال : لوقيف

 : ىلاعت لوقيف مهتمحر ينأل بر اي : لوقيف ؟ هب ترمأ يذلا دحلا نم لقأ

 اياوز مهب اوشحاف صقن يذلاو داز يذلاب اوذخ ؟ ينم محرا نوكت فيك

 راثآلا

 لوئسم وهو هتيب لهأ ىلع عار لجرلا» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع يورو
ةأرم او مهنع لوئسم وهو عار موقل ١ ريمأو هتيعر نع لوئسم يع ارل او مهنع



 هديس لام ىلع عار لجرلا دبعو هنع ةلوئسم يهو اهجوز تيب ىلع ةيعار لجرلا

 . «هنع لوئسم وهو

 اهنإف ةياعرلا رطخ نقيتتو ةيالولا ردق فرعت نا وه : اياعرلا يف لدعلاو
 ةداعس الو اهل ةياهن ال ام ةداعسلا نم لان اهقحب ماقأ نمف معنلا مظعا نم

 الإ اهنم مظعا ةواقش ال ةواقش يف لصح اهقحب ضوهنلا نع رصق نمو .3 اهدعب

 . هللاب رفكلا

 مزل ةلق يبنلا نأ سابع نبا ىور ام ةيالولا رطخ مظع ىلع لدي اممو

 مكياعر اولماع» : لاقف شيرق رباكأ نم رفن تيبلا يف ناكو ةبعكلا باب ةقلح

 اولدعاف مكومكح اذاو مهومحراف ةمحرلا مكولأس اذإ : ءايشأ ةثالثب مكعابتأو

 مل نمف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا نم ينعي نولوقت امب اولمعاو مهيف
 : لاقو «الدع الو افرص هنم هللا لبقي الو هتكئالمو هللا ةنعل هيلعف ا ذه لمعي

 . نيملاظلا ىلع هللا ةنعلف ملظف نيمصخ نيب مكح نم»

 . ميلأ باذع محلو مهيكزي الو ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظني ال ةئالثئ»

 اي . عمطلل ربكتي ينعي .. ربكتم ريقفو 03 ناز خيشو {© رئاج بذاك ناطلس

 مكيديا يف ريصتو برغلاو قرشلا بناج نوحتفي موق مكيلع يتأيس يباحصا
 ىدأو ىوقتلا ليبس كلسو هللا ىقتا نم الإ رانلا يف نكامالا كلت لامع لكو

 مهيلع قفشي ملو مهل حصني ملو مهشغف هتيعر رمأ هللا هالو دبع نم امو ةنامألا

 . ةنحلا هيلع هللا مرح الإ هلهاو هدالوأ ىلع هتقفشك يعي

 نم هدعقم أوبت دقف هتيب لهأ هظفحك مهظفحي ملو نيملسملا رما يلو نمو

 هيلع هللا مرح الإ ةحيصنب اهظفحي ملف ةيعر ادبع هللا ىعرتسا ام . رانلا

 هللا مرح الإ مهل شاغ وهو ۔(_)تومي ةيعر هللا هيعرتسي دبع نم ام . ةنجلا

 . ةنحلا هيلع

 تبئأ ام حيحصلاو (تومي مويو) لصالا ف - ١

 ۔ ١٦٤ ۔

 



 هاعرتسا نم » : لوقي نبت هللا لوسر تعمس : لاق رايس نب لقعم نعو

 ع دتبمو ملاظ كلم يتعافش نامرح يتمأ نم نالجر رانلا يف وهف اهشغف ةيعر هنلا

 ىضمأ ءاش ناو مهيلع هللا بضغ دق ةسمخ . دودحلا ىدعتي نيدلا يف لاغ

 نم مهفصني الو مهنم هقح ذخأي موق ريمأ : رانلا ىلا مهف رقمو مهيلع هبضغ

 يوقلا نيب يواسي الو هنوعيطي موق سيئرو . مهنع ملظلا عفري الو هسفن
 الو هللا ةعاطب هدالوأو هلهأ رمأي ال لجرو . ةاباحملاو ليملاب مكحيو فيعضلاو

 هلمع ممتف اريجا رجأتسا لجرو مهمعط ١ نيأ نم يلابي الو نيدلا رومأ مهملعي

 . «ةقدص هتجوز ملظ لجرو . هترجأ هعنمو

 ةمايقلا يف نوقلعي ماوقأ مهنإف ةيناوعلل ليوو ءافرعلل ليو : ربخلا يفو

 ةريشع رمأ يلو لجر نم امو . طق المع اولمعي مل ول نودوي مهبئاوذب ءايسلا نم
 هقنع ىلا ناتلولغم هاديو ةمايقلا موي هب عيج الإ طقف ةثالث اوناك ولو سانلا نم
 هلمع رخا ظفل يفو . رخا لغ هيلع ديز الاو مهيف هلدع هقلطأ الداع ناك هلعل

 . رخآ لغ هيلع ديز ائيس هلمع ناك ناو هنع لغلا كف حلاص

 نم الإ هاقلي نح ءاسلا يضاق نم ضرألا يضاقل ليو : يلع لاق

 وأ فوخب ايكح لدبي ملو هبراقأ عم لمي ملو ىوهلاب مكحي ملو قحلاب ىضقو لدع

 . هيف امم مكحيو هنيع بصنو هتارم هللا باتك لعجي نكل عمط

 نيتس ةدابع نم ريخ لداع مامإ نم موي ةدابع» . هعفري سابع نبا نعو
 . !احابص نيعبرا رطم نم ىكزأو ريخ قحب ضرألا يف ماقي دحو ةنس

 بئاتلا باشلاو لداعلا مامالا بح هللا نإ» . هعفري رمع نبا نعو

 الو لظ ىقبي ال ةمايقلا موي ناك اذإو ىلاعت هللا ةعاط يف هبابش يضقي يذلا

 رخأ ىلإ «هتيعر يف لداع ناطلس . سانأ ةعبسل الإ ىلاعت هللا لظ الإ اجلم

 . ثيدحلا

 داز هتريس نسحو نيملسملا رومأ ىلع يلو نم » . هعفري سابع نب ١ لاقو

۔ ١٦٥ ۔



 رفو اذإو } مهنم ةبحملاو ةدوملا قزر فورعملاب هدي طسب اذاو مهبولق يف هتبيه

 هتلا ىوق يوقلا نم فصنأ اذاو . هلاوحأ هيلع هتلا رفو مضاومأ مهيلع

 . !هرمع يف هتلا دم مهيف لدع نمو ٠6 هناطلس

 : لوقي وهو ةني يبنلا لا قأ الجر نا يردخلا يلهابلا ةمامأ يبأ نعو

 . رئاج ناطلس دنع لدع ةملك : لاق ؟ لضفأ داهجلا يأ

 ثيحب اركنتم ليللا يف جرخي ناك . مالسلا هيلع دواد هقلا يبن نأ يورو

 هيلع نونثي مهلكف ارس دواد هاقلي دحأ لك لأسي ناكو دخأ هفرعي ال

 ةفيلخلا معن لاقف ؟دواد يف لوقت ام : هل لاقف لجر ةروص يف اموي ليربج هءاجف

 انيزح ايكاب دواد عجرف هدي بعتو هدك نم لكأي الو لاملا تيب نم لكأي هنأ الإ
 . درزلا ةعنص عوردلا ىلاعت هتلا هملعف اهب لكأ ةعنص ينملع يهلإ : لاقو

 سسعلا عم فوطي ةليل لك جرخي ۔ هتلا همحر _ باطخلا نب رمع ناكو

 مل ةيقاس بناج ىلع ءابرج ازنع تكرت ول : لوقي ناكو هكرادتي اللخ ىري ىتح

 هتنا يضر رمع ىلا ناطلسلا اهيا رظناف ةمايقلا موي اهنع لأسأ نأ تيشخل ركذت

 فوختيو ركفتي فيك هحالصو هاوقت ىلا دحأ لصو امو هطايتحاو هلدع عم هنع

 نع الفاغ كتيعر لاوحأ نع ايهال تسلج دق تناو ةمايقلا موي لاوهأ نم

 . كنيالو

 ةياكح

 هلاوحا رظنيل الوسر باطخلا نب رمع ىلا مورلا كلم رصيق لسرأ

 ام : اولاقف ؟ مككلم نيأ : لاقو اهلهأ لأس ةنيدملا لخد ايلف هلاعفأ دهاشيو

 هدجوف هبلط يف لوسرلا جرخف دلبلا رهظ ىلا جرخ ريمأ انل لب هتلا الإ كلم انل

 تحت ةداسولاك هترد عضو دقو راحلا لمرلا قوف ضرالا ىلع سمشلا يف امئان

 : لاقو هبلق يف عوشخلا عقو ةلاحلا هذه ىلع هار ايلف ضرألا لب دق هقرعو هسأر

 اي كنكلو هتلاح هذه وه نوكيو هتبيه نم راق مهل رقي ال كولملا عيمج نوكي لجر

۔ ١٦٦ ۔



 نا ىلع لدف افئاخ ارهاس لازي ال هنأ مرج الف روجي انكلمو تنمأف تلدع رمع

 ءالضفو ءاملعلا ةبراقمب الا يلاولا ملسي الو ميسج اهبطخو ميظع ةيالولا رطخ
 ةي ؤر ىلا قاتشي نأو رمألا اذه رطخ هيلع اولهسيلو لدعلا قيرط هوملعيل نيدلا

 مهلاعفأ يف مهفلاخي الو مهلوق لوبقو مهحصن عامتسا ىلع صرحيو ءاملعلا

 كنورغيف كيلع نونثي مهنإف ايندلا ىلع نوضحي نيذلا ءوسلا ءايلع نم رذحيو

 لاملا نم اولصحيل مارح نم ولو كدي يف يذلا ماطحلل اعمط كاضر مهبلطو

 . ليحلاو ركملاب ائيش

 كلديو ةرخآلا يف كبغريو ايندلا يف كدهزي يذلا وه حلاصلا ملاعلا امأف

 . لاقملاو ظعولا ف كحصنيو لاملا نم كدنع اميف عمطي الو ىلاعت هقلا ىلع

 اذإف يقاوسلا لثم ملاعلا يف ءايلعلا رئاسو ءاملا نيع لثم يلاولا لثم امنإو
 عفني مل اردك نيعلا لصأ ناك نإو يقاوسلا ردك رضي مل ايفاص نيعلا لصأ ناك

 . يقاوسلا ءافص

 يل فص : لاقف يبطرقلا بعك نب دمحم زيزعلادبع نب رمع لأسو
 رغصأ ملسم لكو . ابأ كل هلعجاف انس كنم ربكا ملسم لك : لاقف لدعلا

 ردق ىلع مرجم لك بقاعو اخأ هل نكف كلثم ناك نمو ادلو كل هلعجاف كنم
 هتلا ةنعلو تملظ دقف تصقن وأ تدز ناف . ةعيرشلا جاهنم يف ءاج ايك همرج

 الو مهرغي الو ةظعوملا هذه لثمب كولملا ظعي نا ملاعلا ىلع بجيو نيملاظلا ىلع

 . مهملظ يف مهل كراشم وهف مهرغ نم لكو قحلا ةملك مهنع رخدي

 . يرعشألا ىسوم يا هلماع ىلا باطخلا نب رمع بتك

 ' نم ةالولا ىقشأ نإو هتيعر هب تدعس نم ةالولا دعسأ نإف ، دعب امأ

 'تغر ةباد لثم نوكتف كب نودتقي كلامع نإف شطبلاو كايإو هتيعر هب تيقش
 كلذب اهنال اهكاله ببس اهنمس ناكف تنمس ىتح اريثك تلكأف ابصخم ىعرم

: تكسيو هتيعرو هلامع نم ناطلسلا ًهَملَع ملاظ لك ةاروتلا يفو ؛ حبذت نمسلا



 نمل يغبنيو هيلع بقاعيو ةمايقلا موي هب ذخ ؤيو مهل ابوسنم ملظلا كلذ ناك هنع

 لاوحا ظفحي ايك مهلاوحا ظفحيو لدعلل هلامع بتري نا ةيعرلا ىلع لدعلا دارأ

 ال نأب كلذو هنطاب نم الوأ لدعلا ظفحب الإ كلذ متي الو هلزنمو هدالوأو هلهأ

 رثكاو هبضغو هتوهش ىرسا ايهلعجي الو 5 هنيدو هلقع ىلع هبضغو هتوهش طلسي

 دنج نم وهو ةكئالملا رهوج نم لقعلا نأ نوملعي الو مهتاوهش ةمدخ يف قلخلا
 هتلا دنج لعجي نمف ناطيشلا دنج نم ةوهشلاو بضغلا نإو . ىلاعت هللا

 . مهريغ يف لدعي فيك ناطيشلا دنجل ىرسأ هتكئالمو

 تيبلا لهأ يف اهرون رشتني مث ردصلا يف لدعلا سمش رهظي ام لوأو

 ريغ نم عاعشل ا بلط نمو . ةيعرل ا ل ١ اهعاعش لصيف كلملا ص اوخو

 نا تملعل القاع تنك ولو ،۔ لاني ال اميف عمطو لاحملا بلط دقف سمشل ١

 ال مهسفنأل مهتاوهشو مهنوطبو 0 مهجورف لجأل مه امنإ كنومدخي نيذلا
 رقتو كنع مهعمجأب اوضرعا كريغل تراس اذا ةيالولا نأ كلذ ةمالعو } كل

 . مهظوظح لجأل لجرلا كلذل

 ءايشألا ىرت نا لقعلا ايكو © لقعلا لامك نم لدعلا روهظ نا ملعاو

 سانلا ىلع روجت تنك نإ الثم اهرهاظب رتغت الو اهنطاب قئاقح كردتو {. يه ايك
 ةوهش هذه نا ملعتف بيطلا ماعطلاو لكالل ناك نإف كدوصقم ءيش يأ رظنتف

 ناك ناو . مئاهبلا عئابط نم لكألا يف هرشلا نإف يمدأ ةروص يف ةميهب

 لامعأ نم نيزتلا نأل & لجر ةروص يف ةأرما كنإف سابللا يف نيزتلا كدوصقم

 يف دسا تنأف كئادعأ ىلع كبضغ يضمت نا كدوصقم ناك نإو .{ ءاسنلا

 كمدخي نا كدوصقم ناك نإو ]. عابسلا عابط نم بضغلا نأل يمدا ةروص

 كنومدحي امنأ تملعل القاع تنك ول كنأل لقاع ةروص يف لهاج تنأف سانلا

 . طقف مهتاوهشو مهنوطب لجأل

 همحر _- باطخلا نب رمعل لاق ۔ هللا همحر - حارجلا نب ةديبع يأ نعو

 . مجاعألا ءاظعو مورلا داوق كارف اناسح ابايث تسبل ول ننم ؤملا ريمأ اي ۔ هللا

۔ - ١٦٨



 ام ريغب هوبلطت الف بايثلا ريغب زعلا مكاطعا دق هللا نإ ةديبع ابأ اي : رمع لاقف

 . مكلذيف هللا مكاطعا

 لامف ناتأرما هل تناك نم ٠ : ةنيت هللا لوسر لاق : لاق ةريره يا نعو

 (\)«لئام هقشو ةمايقلا موي ءاج ايهيدحا ىلا

 سراف نئادم نم ةنيدم حتتفا نيملسملا نم الماع نأ ربخلا يف ركذو

 . دايز نب هللاديبع هيلا بتكف ةضفو ابهذ اهيف باصأو اريثك الام اهيف باصأف

 ءارفصلاب يلإ ىغصت نأ اباتك كيلا بتكا نا ينرمأ نينمؤملا ريمأ نإف . دعب امأ

 برضي نم نثعبأل كلذ لعفت مل نئل هللا ميأو ريثكلاو ليلقلاو ءاضيبلاو

 ةنسو هللا ماهس ىلع همسقف باصأ ام عيمجب اعد هباتك هاتآ يلف & كقنع

 تركذو اباتك يلإ تبتك كنإف دعب امأ . دايز نب هللاديبع ىلا بتك مث © هلوسر

 ترظن يناو { ءاضيبلاو ءارفصلاب كيلإ ىغصا نا كرمأ نينمؤملا ريمأ نأ ؛ هيف

 تمسقف نينمؤملا ريمأ باتكو كباتك اقبس دق هلوسر ةنسو هللا باتك تدجوف

 تاومسلا نإف لتقلاب يل كفيوخت امأو هلوسر ةنسو هللا ضئارف ىلع كلذ

 هل هللا لعجل هيقتيو هللا فاخي وهو هللا ديبع نم دبع ىلع اقتر اتناك ول ضرالاو

 . مالسلاو اجرخغو اجرف ايهنم

 ٠ هلمع ىلع دعقيو هقنع برضي نأ هرمأو رخآ الماع هللاديبع هيلا ثعبف

 دق هدجو اهيف ناك ىتلا ةدلبلا كلت ىلا ىهتنا ايلف & رخآلا لماعلا كلذ جرخف

 . هنفدو هتزانج نم فرصنا دقو تام

 ال ءارمالا ناكو باوصلا ىلع اوناك امل ليئارسا ينب نإ : مزاح وبأ لاقو

 ةلاذر نم موق كلذ ىأر ايلف 0 مهنيدب نورقي ءايلعلاو .{ ءايلعلا ىلا نوجاتحي

 ءايلعلا نع هب تنغتساف ءارمألا ىلا هب اوتأو ملعلا كلذ اوملعت { سانلا

 . اوسكتناو اوطقسف ةيصعملا ىلع موقلا عمتجاف

 ةريره يآ نع ةيراقتم ظافلأب هجام نباو يتاللاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور _ ١

 ۔ - ١٦4٩



 مالك نمو . مهباهت ءارمألا لزت مل مهملع نونوصي ان ؤاملع ناك ولف

 نم جراف هلل تبضغ كنا رز ابأ اي - هللا همحر_. رذ يأل بلاط يبأ نب ىلعل

 مهيديأ يف كرتاف كنيد ىلع مهتفخو مهايند ىلع كوفاخ موقلا نإ . هل تبضغ

 كانغأو مهتعنم ام ىلا مهجوحا ايف هيلع مهتفخ امب مهنم برهاو هيلع كوفاخ ام

 . ارسخ رثكألاو ادغ حبارلا نم ملعتسو كوعنم ايع

 هللا لعجل هللا ىقتا مث اقتر دبع ىلع اتناك ضرألاو تاومسلا نا ولو

 تلبق ولف لطابلا الإ كنشحوي الو قحلا الإ كنسن ؤي ال اجرحغ اهنم هل ىلاعت

 . كونمأل اهنم ؤ'»تصرف ولو 3 كوبحأل مهايند

 صقنلا هللا لخدأ هب لمعو روجلاب يلاولا مه اذإ : هبنم نب بهو لاقو

 اذاو ٠ ءيش لكو ع ورزلاو عورضلاو قازرالاو قاوسألا يف ىح هتكلم لهأ يف

 . كلذك هتكلمم لهأ ىلع ةكربلا هتلا لخدا مهنيب لدعو هب لمعو ريخلاب مه

 يمرضحلا نب ءالعلل ةريس ةلي هلوسرو هللا يبن دمحم نم باتك اذه

 هل كيرش ال هدحو هللا اوقتا نأ) اهب مهيلإ هدهع ادهعو نيملسملا نم هعم نمو

 ال هدحو هللا ءاقتاب هترماو يمرضحلا نب ءالعلا مكيلع تلمعتسا دق ينإف

 ناو حانجلا مكل نيلي نأو مكتيالو نسحي ناو ةريسلا مكيف نسحي ناو هل كيرش

 نم هللا لزنأ امب سانلا نم يقل نميفو مكيف مكحي ناو رومألا يف مكرواشي

 طسقأف مسقو محرف محرتساو لدعف مكحف كلذ لعف اذإف هللا ةعاطب لدعلا

 ةعاط هللا نم مكيلع ىل نإف هيف هتنوعمو هترزا ؤم اونسحاو اوعيطاو هل اوعمساف

 هلل نأ ايكو هلوسر قحو هللا قح هنك لئاقلا غلبي الو هردق نوردقت ال ابجاو اقحو

 نمف هدهعب ءافوو ةعاطو ابجاو اقح ةصاخ مكيلعو ةماع سانلا ىلع هلوسرلو

 ىلع نيملسملا ةالولل نإف .3 اهتيالوو اهلهأ قح مظعو ةعاطلاب مكنم مصتعا
 ةاجنو {} ىغتبيريخ لكل كرد ةعاطلا يفو 0 ابجاو اقح هللا اوعاطأ اذإ نيملسملا

 ءاذحلا صرف : لاقي . هقرخو الوط هقش اصرف . هوحنو بوللا يناثلاو لوالا حتفب . صرف : تصرف ۔ ١

 . اهب زافو اهمنتغا ؛ ةصرفلا ۔ و & هتصيرف باصأ ؛ ناويحلا ۔ و . كارشلل اهقرخ : لعنلا

 ۔ ١٧٠ ۔

 



 وأ لق نيملسملا روما نم ائيش يلو نم لك ىلع هللا دهشأ انأو & ىقتي رش لك نم

 ةفيلخ وهف ةرم نيعبس عيوب ناو ءافو الو ةعاط الو هل دهع الو هل ةعيب الف رثكا

 مهتمذ نمو مهدهعو مهتعيب نم نيملسملا نم هعم نم ىلإو هللا ىلا تئرب دقو

 اميمأو مهسفنأ ين مهلضافأ لضفأ مهيلع اولمعتسيلو كلذ دنع هللا اوريختسيف

 الو رايتخا ريغ ىلع ءال ؤه ىلع ادحاو ىلوف نيملسملا رمأ نم ائيش يلو لاو

 هلوسر ةمذو هللا ةمذ هنم تئربو نينم ؤملاو هلوسرو هللا ناخ دقف مهرايخ ةرواشم

 الو افرص هنم هتلا لبقي ال نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعو نينم وملا ةمذو

 دهش أ ان و هللا ةيصعم نم ع يش يف قولخمل الو هل ةعاط الو هرزو هيلعو الدع

 . _( مهيلع هتكئالمو هللا

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يأ دهع يف باتك

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اهنم اجراخ ايندلا يف هدهع رخآ يف ةفاحق يبا نب ركب وبأ دهع ام اذه

 قدصيو رجافلا نقويو رفاكلا نم ؤي ثيح اهيف الخاد ةرخآلاب هدهع لوأ دنعو
 هب ينظ كلذف لدع نإف باطخلا نب رمع يدعب تفلختسا ينإ ء بذاكلا

 ملعا الو تدرأ ريخلاو بستكا ام ءىرما لكلف راجو لدب نإو هيف يملعو

 . نوبلقني بلقنم يأ اوملظ نيذلا ملعيسو ، بيغلا

 ينإو ةلي دمحم ةمأ ىلع كفلختسم ينا رمع اي : رمعل لاق هنا يورو

 يف هل نإو راهنلا يف هلبقي ال ليللا يف اقح هلل نإ اهتظفح تنأ نإ ةيصوب كيصوم

 رمعاي رت ملا ةضيرفلا ىد ؤت ىتح ةلفان لبقت ال اهناو ليللا يف هلبقي ال اقح راهنلا

 لقثو ايندلا يف قحلا مهعابتاب ةمايقلا موي هنيزاوم تلقث نم نيزاوم تلقث امنإ

 امنإ رمع اي رت ملا اليقث نوكي ناب قحلا الإ هيف عضوي ال نازيملا قحو مهيلع كلذ

۔ ١٧١ ۔



 تفخو ايندلا يف لطابلا مهعابتاب ةمايقلا موي هنيزاوم تفخ نم نيزاوم تفخ

 رمع اي رت ملا افيفخ نوكي نأ لطابلا الإ هيف عضوي ال نازيملا قحو مهيلع كلذ
 نمؤملا نوكيل ءاخرلا ةيا دنع ةدشلا ةيآو ةدشلا ةيآ دنع ءاخرلا ةيآ لزنأ هللا نأ

 ةبغر بغري الو ةكلهتلا ىلإ اهيف هيديب ىقلي ةبهر بهري ال نال ابهار ابغار
 نكي الف رمع اي هذه يتيصو تظفح تنأ نإف قحلا ريغ هللا ىلع اهيف ىنمتي

 الف هذه يتيصو تعيض تنك ناو كب لزان وهو توملا نم كيلإ بحأ بئاغ

 . هزجعم ريغ تنأو توملا نم كيلإ ضغبأ بئاغ نكي

 باطخلا نب رمع باتك

 ةديبع يا لا

 حارجلا نب ةديبع يأ ىلإ هللا همحر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نم

 كيصوأ ينإف {} دعب امأ وه الإ هلإ ال يذلا هللا كيلا دمحا ينإف كيلع مالس

 ناميالا ىلا رفكلا نم كجرختسا يذلا هاوس ام ىنفيو ىقبي يذلا هللا ىوقتب

 دنج ىلع كتلمعتسا دقو . رونلا ىلا تاملظلا نمو ىدهلا ىلا ةلالضلا نمو

 وجرأ ينا نلوقت الو ، ةمينغ ءاجر ةكله ىلا نيملسملا مدقت ال ديلولا نب دلاخ

 كايإو ث ةوقلاو ةينلاو ربصلاب ةقثلاو قيفوتلا عم نوكي امتإ رصنلا نإف رصنلا مهف

 كبلق اهنع لوو كينيع ايندلا نع ضمغف ةكلهتلا يف نيملسملا ءاقلإو ززعتلاو

 اهرثأ ءوسب تربخأو اهعراصم تيأر دقف كلبق ناك نم تكلهأ ايك ككلمهت نأ

 كنيب امنإو هتيحا نم تامو هتمعطا نم عاجو هتسك نم يرع فيك اهلهأ ىلع

 تنأو كفلس اهيلإ مدقت دق اهيف امو هنم اهرصبت رامخلا لثم رتس ةرخآلا نيبو

 لحارلا سانلا مزحاف اهترمث تجاهو اه ؤام بضن دق ماقم راد ريغ يف رظتنم

. مالسلاو غالب دازب اهريغ ىلا اهنم



 لصنف

 قلخلا هعاطأو قحلا هرصن هملظ نع فكو همكح يف لدع نم : ليقو

 نع ىنغتساو شيعلا ىنهتف ايندلا هيلع تلبقأو ممألا هتمدخو معنلا هل تفصو

 هتيعر تلظو اضرف هتعاط تراصو بورحلا نم نمأو بولقلا كلمو شيجلا

 ةلصخو ةليمج ةلخ لك اهمزليف هسفنب لجرلا أدبي نأ لدعلا لوأ ناو 3 ادنج

 نأ روجلا لوأو ، الجا دعسيو الجاع ملسي ديمح نكسمو ديدس بهذمو ةيضر

 مظعيل ماذملا اهبقعيو ماثآلا اهبسكيو رشلا اهدوعيو ريخلا اهبنجيف اهيلإ دمعي

 . اهركذ حبقيو اهرزو

 . سانلا ةسايس كردأ اهساسف هسفنب !دب نم : نوطالفأ لاقو

 . مكترخآ مكل حلصت مكسفنا اوحلصاأ : لاقو

 . هسفن ىلع ةسسا رشلا ساسأ سسأ نم ليقو

 . عرولا ةدشو عمطلا ةلق نيتلخب لدعلا ىلع نعتسا : ليقو

 هتريس تثبخ نمو . هكاله يف هللا لجع ملظل ١ لمعتس ا نم :: ليقو

 حبقب علوأ نمو 3 هرمع صقن ملظ نمو . هردق د از لدع نمو . هتردق تل از

 . هتيعر تعاض هتيضق تراح نمو ةلب اقملا ءوسب عجوأ ةلماعملا

 نإف عومسم نيد هتريس يفو { عوبتم مامإ هسفن يف ناطلسلا : ليقو

 . ملظ ىلع دحا رسج ل لدع ن او . مكح يف دحأ ل دعي ل ملظ

 نمأي مل ناودعلا رثكا نمو © مقنلل ةبلجمو معنلل ةبلسم ملظلا : ليقو

 ل هتريس تءاس نمو معنلا داوم مدعي ل ناسحالا رثآ نمو . مقنل ١ لولح

 لاز هناودع لاط نمو ث ادحأ فخي مل هتريس تنسح نمو . ادبأ نماي

 نمو . هيغب هلتق هيخأ ىلع ىغب نمو 0 هملظ هكلهأ همكح راج نمو . هن اطلس

۔- ١٧٣ ۔



 . هناودع نع فك هناطلس ىلع قفشأ نمو 53 هيرج هكلهأ هتءعاسم يف ىرج

 نمو . هتيعرو هدنج يف لدعو هتين يف هلعف نسحأ نم كولملا نسحا
 لقي مل نمو . هتبقاع دمحت مل قحلا نع بكن نمو . هتيغب لني مل يغبلا بكر
 . ةردقلا بلس ةرثعلا

 ذخأ نم سانلا رسخأو . ءىندلا عنطصيو ءىربلا فيخي ءوسلا ناطلسو

 هب قاح ركم نمو . هردغ هناش ردغ نمو ، قحتسم ريغ ىلع قفنأو قح ريغب
 . هركم

 رشو 3 مالملا بلج ام لاوقالا رشو 3 ماثآلا بلج ام لاعفلا دشالو

 كعجرم نكيلف { ةعينصلا مده ام لامعألا رشو {} ةعيرشلا فلاخ ام ءارآلا

 نمو ، نيرق لضفأ قدصلاو نيعم ىوقأ قحلاف & قدصلا ىلإ كعزفو قحلا ىلا

 دصح ناودعلا عرز نمو . ميئل وهف شحوأ نمو 3 ميكح وهف نسحأ
 . قلخلا رهق قحلا رصن نمو 3 نارسخلا

 يف هتلا هنكم نمو ث مدنلا ليطيو معنلا ليزي هنإف يغبلاو كايإ : ليقو

 هلحم عفرو هناطلسو هدي طسبو ث هدابعو هقلخ يف هنمتئاو هدالبو هضرأ

 5 ةريسلا لمجتو .{ ةنايدلا صلخيو ةنامألا يدؤي نا هيلع قيقحف . هناكمو

 ملظلاف . دوصقملا رجألا هضرغو ث دوهعملا لدعلا هبأد لعجيو ةريشعلا ىضريو

 . ممألا كلهيو معنلا ليزيو مدقلا لزي

 نمو . مراكألا ةلود مئانغلا دوفأو { رارشألا ةيلوت رازوألا ةياغ : ليقو

 . لذارألا ةلود لزاونلا دشأ

 نايفس يبأ نب ةيواعمل ةبطخ

 هيف دعي ديدش نمزو دونع رهد يف انحبصأ دق انإ سانلا اهيأ : لاقف

 { انلهج ايع لأسن الو انملع امب عفتنن ال اوتع هيف ملاظلا دادزيو اثيسم نسحلا

۔ ٤٧١۔



 . انب لحت ليلق ايع ةعراق فوختن الو

 الإ ضرألا يف داسفلا نم هعنمي ال نم مهنم : فانصأ ةعبرأ سانلاو

 يأ هفيسب طلصملا هنمو 3 لاملا ليلق يأ هرفو رصقو هدج ةلالكو هسفن ةناهم

 هسفن طرشا دق هرسب نلعملاو ، هلجرو هليخب بلجملاو . هفيس رهاشلا

 يا هعرفي ربنم وأ هدوقي ركسع يا ۔ بنقم وأ هزهتني ماطحل هنيد () غتوأو

 . اضوع هللا دنع اممو ، انمث هسفنل اهاري نا رتجملا سيلو ۔ هيقتري

 نيب براقو هصخش نماط دق ةرخآلا لمعب ايندلا بلطي نم مهنمو

 ةعيرذ هللا رتس ذختاو ةنامألل هسفن نيز يأ فرخزو هبوث نم رمشو } هوطخ

 . ةيصعملا ىلا

 هببس نم عاطقناو هسفن يف ةلو ؤض كلملا بلط نع هدعقا نم مهنمو

 نم سيلو 0 داهزلا سابلب نيزتو ةعانقلا مساب ىلحتف هلاح نع لاحلا هب رصقف

 قارأو عجضلملا ركذ مهراصبأ ضغ لاجر يقبو ئذغم الو حارم ين كلذ

 ةيقتلا مهتلمخأ دق عمقتم فئاخو راب ديرش نيب مهف رشحملا فوخ مهعومد
 دق ةحرف مهبولقو ةرماض مههاوفأ جاجأ رحب ةلذلا مهتلمشو

 مكنيعأ يف ايندلا نكتلف اولق ىتح اولتقو اولذ ىتح اورهقو اولم ىتح اوظعو
 لبق مكلبق ناك نمب اوظعتاو "). ملجلا ةضارقو ") ظرقلا ةلاثح نم رغصأ
 اهب فغشأ ناك نم تضفر دق اهنإف ةميمذ اهوضفراو مكدعب نم مكب ظعتي نا

 . مكنم
 ركنأو هبراقأ افج عفترا اذا نم هسفنل سانلا ملظأ : يعفاشلا لاقو

 ناكو . هلوق ءاسو . هقلخ ءاسو دفو مثاو كله : افتو غتوي ؛ نالن غتو : ( غتوأ) و هسفن طرشأ دق ١-

 هدسنأو مئاي هلمج : انالف نالف غتواو ٠ هكلهأ : انالف هفا غتواو . اطخا هتجح يفو ٠ لهجلا طرفم

 . ةححلا يف اطخلا : ةغيتولاو ٠ ةكلهملا : ةغتوملاو ٠ ةيلب ف هاقلاو

 بشخلا نم عون وهو طولبلا رشق هب دارملا _ ٢

 ىلع امذخأ ؛ ناويحلا و . ملجلاب هزج ؛ فوصلاو رمشلاو . هقلحو هعطق ؛ ؛ اينَج ءيشلا ملج : ملجلا ٣
 محش ۔ ۔ ماللا نوكسو ميجلا رسكب ۔ ملجلاو ٠ مالج عمجلاو 35 هب زجي ام ؛ ملجلاو ٠ محللا نم همظع

 . ىسوملاو ٠ فوصلا هب زح امو ءاممألاو شركلا

 ۔ ١٧٥ ۔



 . لضفل ١ يوذ ىلع ربكتو © ف ارشالاب فختساو .3 هفراعم

 نا يغبني نم دعابو {. دعابي نا يغبني نم ناطلسلا برق اذإ : ليقو
 . ردغلا ناوأ ناح دقف برقي

 . لفسلا عافتراب لويذلا لاوز : ليقو

 نم دحاو عافترا نم ررص لقا ةيلعلا نم فلا توم : ءاكحلا تلاقو

 . ةلفسلا

 دباعو 3 رجاف ملاع نم ؛ رفن ةعبس نم ةمالا هذه كاله : ليقو

 3 نئاخ ءىراقو & باذك نذ ؤمو & يشترم مكاحو ، بغار دهازو ،} لهاج
 لدعو . ءايلعلا ملعب : رفن ةسمخب ايندلا نيز لجو زع هللا نإو ى قساف ريمأو

 طلخف سيلبا ءاجف .3 داهزلا دهزو . ةازغلا وزغو 3 راجتلا ةنامأو 0 ءارمالا

 ةبغرلاب دهزلاو عمطلاب وزغلاو ةنايخلاب ةنامالاو روجلاب لدعلاو دسحلاب ملعلا
 . نينمؤملا نم ءايشألا هذه عفن بهذ ىتح

 ةعفرلاو ءانثلاب ةمألا هذه رشب : ةي هللا لوسر لاق : بعك نب يأ لاقو

 لمع لمعي نمو . ايندلل ةرخآلا لمع اولمعي مل ام دالبلا يف نيكمتلاو نيدلا يف

 . بيصن نم ةرخآلا يف هل سيلو . هنم لبقتي مل ايندلل ةرخآلا

 نع دصي لكو 3 لهجلا ءاسنلا ةفاو ايندلا بح ءايلعلا ءاد : ليقو
٥ 

۔ - ١٧٦



 نورشعلاو يداحلا بابلا

 ةروشملا يف

 يأرل ١ يذ ةروشمب الا امزع يضعي الو . ارمأ مربي ال نا ءرملل يغبنيو

 حجارلا لقعلا يذ ةعلاطمو حصانلا

 هدييأتو هداشرا نم هب لفكت ام عم ةلي هيبن ةورشملاب ارما لجو زع هللا لاق

 هدابع ىلع ىلاعت هللا ىنثأ دقو & (_) « رمألا يف مهرواشو : لجو زع لاقف

 ةداتقو لتاقم لاق . (" « مهنيب ىروش مهرمأو : لاقف ةرواشملاب

 هللا رمأف مهيلع قش رمألا ي اورواشي مل اذإ برعلا تاداس تناك : عيبرلاو

 بهذأو مهل فطعأ كلذ نإف هديري يذلا رمألا يف مهرواشي نا ةلي هيبن ىلاعت

 اذا موقلا ناو مهتمارك اوفرع مهرواش اذإو ، مهسفنأل بيطأو مهناغضأل

 : دشنأو دشرألا ىلع مهل هللا مزع هللا هجو كلذب اودارأو اورواشت

 السرم ةجاح يف تنك | دإ

 هلهأ ىلإ ثيدحلا صنو

 هلالا فوخ رمضأ ءرملا اذا

 : رخآ لاقو

 لكشملا ىفخلا يف كقيدص رواش

 نارمع لآ ةروص نم ٥9٩ ١ ةيآلا ۔ ١

 ىروشلا ةروس نم ٣٨ ةيآلا - ٢

 هصوت الو اےیکح لسراف

 هصعت الو ابيبل رواشف

 هصن يف ةقيثولا نإف

 هصخش يف كلذ نيبت

 اضفتم حصان ةحيصن لبقاو

 لكوتو مهرواش هلوق يف

 ۔ ١٧٧ ۔



 رابخألا

 شغ دقف حصني مل نم الا ةحيصنلا نيدلا نإ الا» : ةلي هللا لوسر لاق

 يف وأ هسفن يف ىلتبي ىتح ملسي مل اللاض بحص نم الا انم سيلف شغ نم الا
 عمط نم الا ههجو ءام بهذ اقساف حدم نم الا هلايع يف كلذ ةبوقع ىريو هندب

 الا ةبراحملاب هللا زراب دقف ايلسم ىذآ نم الا هبسك نم ةكربلا تعزن هيخا لام يف
 ذوخأم وهو رج ؤي مل قدصتف مارح نم الام عمج نم الا هب لعف ائيش لعف.نم
 "هب

 . «حصنيلف ءاش ناو كسما ءاش نإ رايخلاب راشتسملا « : يتي لاقو

 نم نامأو ةمادنلا نم نصح ةرواشملا ( : لاق هنأ ني يبنلا نع يوزو

 (آ"مةمالملا

 رانآلا

 ضعب ل اقو ٠ ليلق مزحل او ريثك يأرل ١ : هنع هلل ١ يضر رمع لاق

 قيرط ىلع ريشتسملاو ، باوصلا دئارو لوقعلا حاقل ةرواشلملا : ءاغلبلا

 ناكو . ريب دتلا مزحو رومأل ١ مزع نم هيخأ يأرب ءرملا ةرانتساو . حاجنل ١

 نع ةروشملا : ينابقلا لاقو ٠ كل هلقع راص لقاعلا ترواش اذا : لاقي

 ةرزاؤملا معن : يشرقلا لاقو . هيأرب ىنغتسا نم رطاخ دقو. . ةيادهلا

 . دادبتسالا دادعتسالا سئبو ٠ ةرواشلملا

 ال ةكرب حاتفمو ةمحر باب ةرظانملاو ةرواشلملا : زيزعلادبع نب رمع لاقو

 . مزح اےهعم دقفي الو ٠ يأر اهعم :لضي

 ۔ ١٧٨ ۔

 



 © ءايلعلا يأر هيأر ىلا فيضي نأ لقاعلا قح نم : ءاغلبلا ضعب لاقو

 اممر درفلا لقعلاو ، لز امبر درفلا يأرلاو { ءايكحلا لوقع هلقع ىلا عمجيو

 سخ هيف تلمكتسا نم اهلهأ نم اهل داترا ةرواشملا ىلع مزع اذاو ، لض

 حصت براجتلا ةرثك نإف ؛ ةفلاس ةبرجت عم لماك لقع نهادحا : لاصخ

 . ةياورلا

 اودشرت لقاعلا اودشرتسا» : لاق هنا ةي يبنلا نع ةريره وبأ ىور دقو

 لك دامع كلذ نإف ؛ يقت نيد اذ نوكي نأ ةيناثلا ةلصخلاو «اومدنتف هوصعت الو

 قفوم ةريرسلا نومأم وهف نيدلا هيلع بلغ نمو {} حاجن لك بابو حالص
 . ةميزعلا

 ارما هيف رواشف ارمأ دارأ نم : لاق هنأ سابع نب هللادبع نع يورو

 . هرومأ دشرال هللا هقفو ايلسم

 ناقدصي ةدوملاو حصنل ا نإف ؛ ادودو احصان نوكي نأ ؛ ةثلاثلا ةلصخ او

 . يأرلا ناضحمبو ." ةركفلا

 ؤ، لغاش مغو عطاق مه نم بلقلا ميلس نوكي نأ ؛ ةعبارلا ةلصخلاو

 . رطاخ هل مقتسي ملو يأر هل ملسي مل مومهلا بئاوش هركف تضراع نإف

 الو هعباتي ضرغ راشتسملا رمألا يف هل نوكي ال نا . ةسماخلا ةلصخلاو

 هضراع اذإ يأرلاو ، داص ىوهلاو ةبذاج ضارغألا نإف { هدعاسي ىوه

 يف سمخلا لاصخلا هذه تلمكتسا اذإف ، دسف ضارغألا هتبذاجو { ىوهلا

 . يأرلل اندعمو ةروشملل الهأ ناك لجر

 دعسي الو ةراشتساب دحا ىقشي ام» : لاق هنا ةلي هللا لوسر نأ انغلبو

 سانلا : سابع نبا لاق «مكرواشا نا ۔ هركذ لج ۔ هللا ينرمأ دقو دادبتساب

 ٥ هرومأ لك يف رواشملا لجرلاف ©، لجر الو & لجر فصنو . لجر : ةثالث

 يف رواشي ال يذلا لجراللاو ، هروما ضعب يف رواشملا وه لجرلا فصنو

۔ ١٧٩ ۔



 . هللا نوفاخي نيذلا كرمأ يف رواش ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع لاقو . هروما

 لجر انيفو لجر فلا نحن لاقف ؟ مكباوص رثكأ ام سبع نم لجرل ليقو
 ريشتسيف ةءورملا وذ امأ : لاقيو ، مزاح لجر فلا انلكف هعيطن نحنو مزاح

 { هنم هبلق يف امل هلعفيو ريخلاب قطني ريخلا لجرلاو ،“ سلتخيف قمحالا امأو

 هبلق يف امو هتين ردق ىلع لمعي لكو . هنم هبلق يف امل هلعفيو رشلاب قطني ريرشلاو

 . رشلاو ريخلا نم

 فيفع لجرف : ةثالث لاجرلا : ۔ هللا همحر - باطخلا نب رمع لاقو

 هيأرب رمألا يف عقو اذإف & تهبتشاو تلبقأ اذا رومالا يف رمتاي لقاع ملسم

 هراشتساف يأرلا ىدان رمألا عقو اذإف يأر هل سيل ملسم فيفع لجرو . لعف

 عيطي الو ادشار رمتأي ال هيأرب رئاج لجرو . هرمأ هدنع لزي مل مث رثاتساو
 رمألا مربأ نمو }© رهظتسا راختسا نمو رصبتسا راشتسا نم : ليقو . ادشرم

 ىلع هتأطو تفخ هيأرب دشرتسا نمو . ريمدت ىلا رهدلا هريص . ريبدت الب

 . هئادعأ

 تيوق هؤارآ تفعض نمو 3 ناوخالا ةاداعم } نالذخلا تارامأ نمو
 ىمعألا ىدهتسا نمو 3 لطابلا كل راتخا لهاجلا ترشتسا اذاو {، هؤادعأ

 . ىدهلا نع يمع

 ىفكتسا نمو دادبتسالا عم باوصلا نم لمجا داشرتسالا عم اطخلاو

 رومالا كيلع تلكش اذإو . ريمدتلا ببس ريبدتلا ءوسو .3 ةادعلا نما ةافكلا
 { ءاحصنلا ةراشتسا ىلا غرفاو . ءالقعلا يأر ىلا عجراف روهمجلا كيلع ريغتو

 ريخ ملستو لأست نئثلف دادمتسالا نم فكنتست الو ، داشرتسالا نم فنات الو
 . كدجن دقف كحصن نمو ، كدشرا دقف كقدص نمو 3 مدنتو دبتست نا نم

 ىلع ىنبو سارتحالاو مزحلا نع ضرعا نمو }، كيلع قفشا دقف كظعو نمو
 نمو ، سحن يف هموي نم راصف زجعلا هيلع ىلوتساو زعلا هنع لاز ساسأ ريغ

نمو ، رصقأ هريغ ةسايس ىلع ناك هسفن ةسايس نع رصق نمو ، سبل يف هدغ



 قرتحا حصانلا ةحيصن نع ضرعا نمو 3 ردغأ هدو لهاب ناك هتيب لهأب ردغ

 نمو ، لذ هيارب ىفتكا نمو ، لض هلقعب ىنغتسا نمو ، حشاكلا دبكب
 كلس بابلالا يوذ راشتسا نمو ث لومأملا كاردإب زاف لوقعلا يوذب ناعتسا

 نيمأ ريغ راشتسا نمو { هكلمب رطاخ فاك ريغ رزوتسا نمو & باوصلا ليبس

 لقتسم ريغب ناعتسا نمو ، هرس عيض ةقث ريغ ىلا رسأ نمو هكله ىلع ناعأ
 عنطصا نمو ث هلقع فعض ىلع لد لقاعلا يأر عيض نمو . هرمأ دسفأ

 . هلهج طرف نع برعأ الهاج

 راشتسا نمو ، هدغ ىلا هموي رمأ رخؤي ملو } هدي يف ام ظفح نم مزاحلاو

 ملو مزح هتفي مل هتحيصن ىنبو قيدصلا حصنتساو 3 هتروشمب لمعو ديشرلا

 { ةردقلا لبق ودعلا عقاوت الو 0 ةربخلا لبق قيدصلاب قثت الو & مصخ هبلغي

 رومألا هل تحص هيتأي اييف لقاعلا دشرتساو ، هبوني اييف ملاعلا راشتسا نمو

 ءرملا لهج نمو & بعصلا هيلع لهسو بلقلا هنم رانتساو } روهمجلا هبحصو

 كرتو ءارآلاب دادبتسالا نأ هبلق يف دوعتيو ، هسفن يف روصتي نا هيأر مقسو

 ضرعيو ريبدتلاب دبتسيف هردق نم عضيو هب يرزي امب ءاحصنلا ةراشتسا

 . ريشملاب

 رواش مث { ركذلا ىلع نوعاو ركفلل عمجأ اهنإف ليللاب كترواشم نكتلو
 فصي ل ام حصني ال لق اعلاف . حيرص دوو حيحص لقعب هنم قثت نم كرم ١ يف

 . هلقع حصي ل ام بيصي ال دودول او 3 هدو

۔ ١٨١ ۔





 نورشعلاو يناثلا بابلا

 مهنم ملظلا لهأو ءارمألاو ةاضقلا ركذ يف

 يف ضاقو رانلا يف نايضاق : ةثالث ةاضقلا» : لاق هنأ ةي يبنلا نع
 . «ةنحلا

 . ةنحلا رظتني عمتسملاو تقملا رظتني يض اقلاو

 ةريشع ىلع مكاح الو ضاق الو ربمأ نم ام : لاق هنا ةريره يا نع ركذو

 الدع ناك نإف هقنع ىلإ نيديلا لولغم وهو ةمايقلا موي رشحي الإ سانلا نم

 . هقاثو دش كلذ ريغ ناك ناو هلدع هقلطأ

 ةمايقلا موي ى ؤي : تلاق اهنا ۔اهنع هللا يضر ۔ ةشئاع نع ركذو

 اذإف نينثا نيب ايضاق نكي مل هنا دوي ام باسحلا ةدش نم ىقليف لدعلا يضاقلاب

 فيكف هللا ةاضرم ءاغتبا سانلا نيب يضقي يذلا لدعلا يضاق لاح اذه ناك

 لامو ماتيألاو لمارألا ملظ ىلع اشرلا لبقو ماكحألا يف راج نم لاح نوكي

 ءاينغألا عناصو هدنع ةردق الو هل هجو ال نمو نيكاسملاو ءافعضلا نيب مكحلاب

 ولعلاو رثاكتلاو هاجلاو ءانثلاو ايندلا ضرع ءاغتبا ءاضقلل هبلط ناكو ءاربكلاو

 دارأ ام قوف دارأ ام ايندلا نم باصاو ءايربكلاو رخفلاو سانلا ىلع ةعفرلاو

. هباقع ميلأو هطخس نم هتلاب ذوعن ادغ هللا دنع هلاح نوكي فيكف



 ناوعأو ةملظلا نيا ٠ ةمايقلا موي دانم يداني هنا لوحكم نع ركذو

 الا ةملكب مهناعأ وأ املق مهل ىرب وأ ةدم مهل دم مهنم دحا ىقبي الف ةملظلا

 . منهج ف نوقلي مث ران نم توبات يف نولعجيف رضح

 يف هل عسو وأ ملاظ هجو يف مسبت نم : لاق هنأ يروثلا نايفس نع ركذو

 ناعأ نمو . مالسالا ىرع عطق دقف هملظب ملاع وهو ةجاح هل ىضق وأ هسلجم

 يذ نم دحأ دا دزا امو ٨ هرزو هيلعو هللا نم بضغب ءاب دقف ةملظم ىلع املاظ

 هيلع يبنلا نع ركذو . هنم برقت ام ردقب ادعب هللا نم دادزا الا ابرق ناطلس

 ماما عم ىبج نمو } هعم رشح رئاج مامإ عم همسا دوسا نم» : لاق هنأ مالسلا

 رئاج ناطلسل ىعس نمو . رانل ١ نم حاضحض ف هللا هلعج نمرد رئاج

 ناماهو نوعرف نيرق ناك روجلا ىلع اناطلس لد نمو 46 رانلا ف هنيرق هللا هلعج

 . «هنم اباذع دشأ رانلا ف دحأ نكي ملو ٥ منهج يف

 روحلا ةمئأ ىلا مكراصبأ اوعفرت ال : لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع ركذو

 . ةحلاصلا مكلامعا طبحت الئل مكبولق نم راكنالاب الإ ةملظلا ناوعأو

 سانلا نم دحأ ىلع لاو الو ريمأ نم ام : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ركذو

 اجن انسحم ناك نإف . منهج روسج نم رسج ىلع فقويف ةمايقلا موي هب ق ؤي الإ

 . افيرخ نيعبس رانلا يف هب ىوهيف رسجلا هب قرخنا ائيسم ناك ناو

 ترطاخ هتعطا نا كنأل ررغو رطخ ناطلسلا ةبحص نأ ملعاو

 ٠ سفنل ١ يف ررغ ن اطلسل ١ ةبحصو ٠ كسفنب ترط اح هتيصع ن او 6 كلنيدب

 3 هاطخ ددعب منهج يف ضاخ ناطلسلا نم برقت نمو .} نيدلا يف صقنو

 بحو . ايندلا بحو ، نيطالسلا باوبأ نايتا نم رضأ ءيش دابعلا ىلع سيلو
 . رانلا ناسنالا دروت ءايشألا ةعبرألا هذهو 6 ةسايرلا بتحو 6 مهردلا

 بهارب ماشلا دالب ضعب يف رم هنأ زيزعلادبع نب رمع نع ربخلا يف ركذو
 نب رمع تنا : هل لاقف هتعموص نم هيلع فرشاف بهار اي هادانف ةعموص ف

۔ ١٨٤ ۔



 . معن : هل لاقف ضرألا كلم زيزعلادبع

 ضرعو ءايسلاو ضرألا كلم كب ىدان ذا رمع اي كب فيك : هل لاقف
 لاقف يندز : هل لاقف رمع ىكبف هيف كلاح نوكت فيك همكح ىلع كمكح

 ام ملعيو مكرهجو مكرس ملعي هلاو ةجح كسفن ىلع كسفنل عدت ال : هل

 . نوبسكت

 لبق نم ديشرلا نوراه ابحاص ناك هنا يروثلا نايفس نع ربخلا يف ركذو

 ىلا ابراه هسفنب رفو نايفس هقراف { ةفالخلا يلو املف { ةفالخلا نوراه ىلي نا

 . هيف اباتك ديشرلا نوره هيلا بتكف كلذ دعب هري ملو 3 هنم ةفوكلا
 ميحرل ا نمحرلا هتلا مسب

 { دعب امأ . يروثلا نايفس ىلا نينمؤملا ريمأ ديشرلا نوراه هتلادبع نم
 يف كئاقللو كل رظتنم انأو . كدو مرصا ملو & كلبح عطقأ مل ينإف يخأ اي

 الولو كنيبو ينيب يتلا ةبحصلاو ةبحملا لضفا ىلع ةعاس لك عم } تقو لك

 ةبحملا نم يبلق ين كل دجا امم اوبح ولو كنتيتأل هتلا يندلق يتلا ةدالقلا هذه

 ينوتأ دقو الا دحا كناوخاو يناوخا نم يقب ام هنا ملعاو ، ةبحصلا ليمجو

 زئاوجلا مهتزوجو لاملا تويب تحتفف . ةفالخلا نم هيلإ ترص دق امب ينوأنهو

 تبتك دقو ينتأت مل تنأو مهنيعأ هب ترقو ، مهسوفن هب ترس ىتح . ةينسلا
 لجعلا لجعلاف اذه يباتك تأرق اذإف اقوشو كئاقل يفو كل ابح اذه يباتك كل

 نم ىلا ديشرلا نوراه تفتلا مث ، لاح لك ىلع ةدحاو ةعاس ينع رخأتت الو

 اوناكو يروثلا نايفس ىلإ باتكلا اذه لصوي نم : لاقف هترضحب هدنع ناك

 . هدنع ناك نمم كلذ ىلا دحأ هبجي ملف هيلع وه امو هتفوشقو نايفس نوفرعي

 اذه ذخ دابع اي : هل لاقف يناقيلطلا دابع هيلع لخداف بابلا يف نمب ىلع : لاقف

 كعمسب هقفأ مث يروثلا نايفس ىلا هعفداو ةفوكلا ىلإ هب قلطناو باتكلا

 . هليلجو هرمأ قيقد نم نوكي ام كلقعو

نع اهيف تلأسف ةفوكلا ىلا هب تقلطناو باتكلا تذخأف : دابع لاق



 دجسملا هيلع تلخد الف دجسملا تيتأف دجسملا يف وه يل ليقف يروثلا نايفس

 ميجرلا ناطيشلا نم هتلاب ذوعا : لاق . ناطلسلا ةمدخ رثا ًعلع ىأرو ينارو

 كلت نكي ملو يلصي ماق مث نمحر اي ريخب الا قرطي قراط لك نم هلاب ذوعأ
 مهيلع درو دق صوصل مهنأك مهسو ؤر اوسكن دق هئاسلجب اذاو ةالص تقولا

 الإ مالسلا اع در الو . لإ هسأر مهنم دحا عفر ايف مهيلع تملسف ناطلسلا

 اذه نإ يسفن يف تلقف نوفئاخ سو ؤرلا وسكنم مهو هلعل عباصألا فارطأب

 هل تضرع امنأك هنع دعابتو دعترا هار ايلف باتكلا هيلإ تيقلاف نايفس وه ىلصملا

 هدي فل هتالص نم غرف املف هتلا ءاش ام هتالص يف ماقأف هدوجس عضوم ف ةيح

 باتكلا اذه مكدحا أرقيل : لاقو هئاسلج ىلا هب ىمرو باتكلا ذخأو هتءابع يف

 امنأك هنم فئاخ وهو هحتفو مهدحأ هذخأف ملاظ هسم ائيش سمأ نا هركا ينإف

 : لاق مث بجعملا مسبت نايفس مسبت هتءارق نم غرف الف نابعث مف نم هذخأ

 هب ىزجي فوس ، لالح نم هبستكا نكي نإف هرهظ ىلع هيف هيلإ اوبتكاو هوبلقا
 ملاظ هسم عيش يدنع ىقبي الو ، هب ىلصي فيكف 0 مارح نم هبستكا نكي ناو

 رتغملا دبعلا ىلا نايفس تيملا دبعلا نم هيف هل اوبتكا مث . اننيد انيلع دسفيف

 ينإف ، دعب امأ . ناميالا ةوالح بلس يذلا نوراه ايندلل بحملا لامآلاب

 نيح تلعف امب ضرا ملو . كعضوم تبلقو } كدو تمرصو { كلبح تعطق

 يد ؤأسو ينرضح نمو انأ كيلع ادهاش كباتك يف ينتلعج دقو اباتك يلإ تبتك

 نيملسملا لام تيب ىلع تمجه نوراه اي . نيملاعلا بر يدي نيب ةداهشلا

 لها اذه كلعف يضري لهف ،} هعضوم ريغ يف هتلزناو ، هقح ريغ يف هتعضوو

 ةجاحلا لهأ اذه كلعف يضري له وأ ، ةنسلاو ريخلاو ملعلا لها نم لضفلا

 تذخأ نيح .ء سانلا نم ءافعضلاو { ماتيألاو لمارألاو نيكاسملاو ءارقفلاو

 ريغ يف اهتعضوو اهقاقحتسا ريغ نم مهريغ اهتيطعاو مهل تبجو اقوقح
 3 هتمأ يف لدعت مل نيح هتلا لوسر دمحم اذه كلعف يضري له وأ ، اهعضاوم

 . نيملاعلا بر يدي نيب ادغ كمصخ نوكيو

 ٠ اب ابلج ةنحمل او ءالبللو ٠ اب اوج ل ١ ؤسلل دعتساو كرزتئم نوراه اي دشف

۔ ١٨٦ ۔



 ال يذلا لدعلا مكحلا وهو 3 نيملاعلا بر يدي نيب ادغ فقتس كنأ ملعاو

 الو . كدنج ذئنيح كعفني الف ، مهلامعأب نيملاظلا يزبيو } همكح يف روج
 هلوقب كرغ نم كعفني الو ك كمادخو كناوعأ الو كؤاسلج الو 3 ك ؤارزو

 نم كريغ اورغ ايك نوراه اي هتناو كورغ 0 كءادف تلعجو . ءادفلا كل يسفن

 كنوزعي اوناكل رمألا ةقيقح نورتغملا ايندلا ديبع ملع ولو { هوكلها ىتح كلبق

 كب تلحو 3 كلقع تبلس دق تنأو الإ كبسحا ام هللاوف . كنوئنهي الو

 ةسلاجو 5 نارقلا ةذاذل تدقفو . ناميالا ةوالح تبلس نيح كسفن يف ةبوقعلا

 . امامإ نيملظللو املاظ نوكت نا كسفنل تيضرو ناوخالا

 ۔ هلعل - تسبلاو ،} ريرسلا ىلع تدعقو .3 ريرحلا تسبل نوراه اي

 © كقلاخب تهبشتو .3 هيلع ةبجحلا تلعجو .3 كباب نود ارتس تلبساو

 ، مولظملا نوفصني الو سانلا نوملظي . نيملاظلا دامع كباب ىلع تدعقاو

 هذه تناك الهف . ينازلا نودعحنو نونزيو 0 اهبرش نم نودجيو رمخلا نوبرشيو

 ىدان اذا نوراه اي كب فيكف & سانلا ىلع اهب اومكحي نا لبق مهيلع ماكحألا

 ماما مهل تناو & كلوح نيملاظلا ىرتو © ةملظلا ناوعأو ةملظلا نيأ يدانملا

 ىلا ناتلولغم كاديو ضرعلل تبرقف قايسلا دوروو ]. قانخلا قيضب تذخأف
 يف كتانسح ىرت تناو .ء كفاصناو كلدع الإ مويلا كلذ اهكفي الف & كقنع

 يف لدعت ملو فصنت مل تنك نإف ، كنازيم يف كريغ تائيسو 3 كريغ نازيم

 يف هللا قتاف ليولا مث كل ليولاو . انيبم انارسخ ترسخ دقف هللا دابع

 اهعضت الو { اهقحب الا ءايشالا ذخات الو { ةفالخلا مهيلع نسحاو {. كتيعر

 رمألا اذه نا ملعاو . هتمأ يف مالسلا هيلع ادمحم ظفحاو } اهعضوم يف الا

 3 كريغ ىلا كنع لئاز نكلو ، كيلإ راص ام كريغ ىلإ يقب ول كيلإ راص يذلا
 نم مهنمو ٤3 هعفني ام اهنم دوزتي نم مهنمف ، دحاو ىلا دحاو نم لقتني وهو

 { ةرخآلاو ايندلا رسخ نمم نوكت نا نوراه اي كايإف 3 ةرخآلاو ايندلا رسخي

 . اهلمح لمح تاذ لك عضتو ، تعضرا ايع ةعضرم لك هيف لهذت مويل لمعاو

 . ديدش هللا باذع نكلو ، ىراكسب مه امو ىراكس سانلا ىرتو

۔ ١٨٧ ۔



 عضاوتو هطخسل ضرعتت الو 3 هباذع رذحاو ، نوراه اي هللا قتاف

 نم عضيو ،} عضاوت نم عفري نا هسفن ىلع ىلا دقف ث هلللا ىلع ربكتت الو ث هلل
 ةحيصنلا يف كل تيقبأ امو & يدهج كتحصن دقف ، ةظعوملاب ظعتاف { ربكت

 دحا قلخلا نم كريغ كب بولطملا سيل هنا ملعاو كتيعر يف هللا قتاف { ةياغ

 . ادبا اذه دعب رخآ اباتك يلإ بتكت نا كايإ مث ، كريغ

 دقو باتكلا تذخأف ١ يوطم ريغ اروشنم باتكلا ىمر مث : دابع لاقو

 امم نونجملاك ترصو . هبتاك ىلع باتكلا ىلمأ نيح {& يبلق يف ةظعوملا تفقو

 ةيناوطق ةءابعو فوص نم ةبج تيرتشاو ، قوسلا ىلا تقلطناف ، تعمس

 ريما يدي نيب بايثلا نيلو ريرحلا نم هسبلا تنك ام تكرتو ٠ اهتسبلف

 بابلا دنع ناك نم لك ينم أزهت نينم ؤملا ريما ةرضح ىلا تلصو املف . نينمؤملا

 3 هيمدق ىلع امئاق ماق لا رظنو نينمؤملا ريمأ ىلع تلخد املف © يباحصا نم

 ام لسرملا باخو { لسرملا عفتنا عيفر توصب يداني وهو هيدخ مطلي لعجو
 . ينع لوزي كلملو يل

 ىلع يرجت هعومدو ةءارقلاب هيلع لبقأف 0 هيلإ باتكلا تيقلاف : لاق

 هئاسلج نم هترضحب ناك نم هل لاقف . هتءارق نم غرف ىتح . هيدخ

 يف ةقشملا كيلع لخداو ث نينمؤملا ريمأ اي نايفس كنزحا دقل : هئارزوو

 كدانجا هيلإ هجوت نا هؤازج ناكف ميظع رمأب كيلع ارتجاو {،ك كسفن

 هلعبت ىتح } نجسلا هيلع قيضتو { ديدحلا يف هوقثويو هوذخأيف ، كناوعأو
 مهل لاقف . كلذل اقحتسم نوكيو ، سانلا نم هريغل ةظع نوكيو ةلثم

 نم ىيقشلاو . هومتررغ نم رورغملاف . ايندلا ديبع اي ينوكرتا : نوراه
 . ةظعوم لمكأب ينظعوو { ةحيصن غلبأب ينحصن دقل هللاوف هومتكلها

 ايك اهيلصي ةالص لك ربد هأرقي نوراه بنج ىلإ نايفس باتك لزي ملو
 . كل تركذ ام كبسحف نارقلا ارقي

 ىنب دق ذئموي وهو ةيو اعم ل ١ اموي لخد رذ اب ا نأ : ربخل ا يف ركذو

۔ ١٨٨ ۔



 ؟ رذ ابأ اي ناينبلا اذه ىرت فيك : ةيواعم هل لاقف . اتيب

 ال هللاو نينئاخلا نم تناف هللا لام نم هتينب تنك نا : رذ وبا هل لاقف

 بحي ال هللاو نيفرسملا نم تناف كلام نم هتينب تنك ناو 0 نينئاخلا بحي

 . نيفرسملا

 رتس ام 0 هيف فارسا ال يذلا ءانبلا : لاق هنا درولا نب بهو نع ركذو

 رتس ام ؛ هيف فارسا ال يذلا سابللاو ، رطملا نم نكاو ك سمشلا نم

 ناكو عوجلا دس ام 5 هيف فارسا ال يذلا ماعطلاو 0 دربلا نم افدأو 9 ةروعلا

 . عبشلا نود

 ؛ دواد اي ، مالسلا هيلع دواد ىلا ىحوأ ىلاعت هللا نا : ربخلا يف ركذو

 3 ركنملا نع يهنلاو ، فورعملاب رمألا لق اذا : لوقأ قحلاو لوقا ام عمسا

 . برهلا بلطاف ءاهفسلا يف تراصو ٠. ءايلعلا نم ةبيهلا تبهذو

 دقف رجألاب ىنب نم : رمع لاقف رجألاب ىنب انالف نا : رمعل ليق هنا ركذو
 . رجألاب ىنب نم لوأ نوعرف نأل نوعرفب هبشت

 هوجو مههوجو نوكت ماوقأ نامزلا رخأ يف عيجيس» : ةلي يبنلا لاقو

 مهبولق يف سيل يراوضلا بائذلا لاثمأ نيطايشلا بولق مهبولقو نييمدآلا
 ٨ كوبراو مهتعبات نا حيبق نع نوعزي ال ءامدلل نوكافس ث ةمحرلا نم ءيش
 3 كوناخ مهتنمتئا ناو ، كوبذك كوثدح ناو ، كوباتغا مهنع تيراوت ناو

 نع ىهني الو فورعملاب رمأي ال مهخيشو 3 رطاش مهباشو . مراغ مهيبص

 & واغ مهنم ميلحلا 5 رقف مهيديا يف ام بلطو ، لذ مهب زازتعالا ، ركنملا

 مهيف قسافلاو ك فعضتسم مهيف نمؤملاو & مهتم مهيف فورعملاب رمآلاو

 ىلاعت هللا طلسي كلذ دنعف . ةنس مهيف ةعدبلاو ، ةعدب مهيف ةنسلاو فرشم

 . «مهل باجتسي الف . مهرايخ نوعديف مهرارش مهيلع

 نم نا ملعاف «ةحيصنلا نيدلا ريخ» : لاق هنأ ةتيم يبنلا نع يورو

۔ ١٨٩ ۔



 سيلف كتحيصن لبقي ل نمو كشغ دقف كنهاد نمو © كبحا دقف كحصن

 . كل خاب

 نوبحي ال موق يف ريخ ال : لاق هنأ هنع هللا يضر ۔ رمع نع ركذ ايك

 . نيحصانلاب اوسيل موق يف ريخ الو {} نيحصانلا

 نم ةعيرشلا ةماقاو هتلا دودح ةياعرب ، بابلألا يوذ جاهنم مزل نمف
 ۔ نودتهملا ةمئألا هيلع تعمتجا امو مالسلا هيلع هيبن ةنسو لجو زع هتلا باتك

 اذهو . ايلعلا ةجردلا ىلإ غلبو ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف مهنع هتلا يضر

 اذه ناو : ىلاعت هلوقب هيلإ نينم ؤملا هدابع هللا اعد يذلا ميقتسملا طارصلا وه

 مكاصو مكلذ هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف اميقتسم يطارص
 . ةلاضلا ءاوهألا يهأ لبسلا نا ملعا هللاو : ليق ‘«نوقتت مكلعل هب
 ليبس ريغ عبتي نمو : ىلاعت هتلا لاق نينم ؤملا ليبس فلاخ ام ةلاضلا ءاوهألاو

 اهنم هتلا انذاعأ ا" هاريصم تءاسو منهج هلصنو ىلوت ام هلون نينمؤملا

 . هللاب الإ قيفوتلا امو نيملسملا عيمجو

 ماعنألا ةروس نم ١٥٣ ةيآلا - ١

 ءاسنلا ةروس نم ١١٥ ةيآلا - ٢



 نو رشعل او ثلاثلا بابل ١

 ملظلا ي

 هللا مظع دقو ©} نيدلا ين تاكلهملا نم ملظلا نأ ۔ هللا كقفو ۔ ملعا

 . }١ه«ه ميظع ملظل كرشلا نإ : ۔ ىلاعت ۔ لاقف هيلإ رئابكلا ربكأ بسنو هرمأ

 ناكف : ىلاعت هلوق يف باذعلا دشأ ملظلا ىلع نيملاظلا دعوو

 لاقو . (" «نيملاظلا ءازج كلذو اهيف نيدلاخ رانلا يف ايهنأ ايهتبقاع

 اوثاغي اوثيغتسي نإو اهقدارس مهب طاحأ اران نيملاظلل اندتعأ انإو : ۔ ىلاعت

 لاقو . (")«اقفترم تءاسو بارشلا سئب هوجولا يوشي لهملاك ءامب

 لاقو اذ)«اييلأ اباذع مهل دعأ نيملاظلاو هتمحر يف ءاشي نم لخدي : ۔ ىلاعت -

 : ۔ ىلاعت ۔ لاقو . (ث” نيملاظلا موقلا يدهي ال هللا نإو : ۔ هناحبس -

 نيملاظلا بحي ال هنإ هلا ىلع هرجاف حلصأو افع نمف اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو

 نيذلا ىلع ليبسلا امنإ ليبس نم مهيلع ام كلتلواف هملظ دعب رصتنا نملو

 . () ميلأ باذع مهل كتلوأ قحلا ريغب ضرألا يف نوغبيو سانلا نوملظي

 نامقل ةروس نم ١٣ ةيآلا ۔١

 رشحلا ةروس نم ١٧ ةيآلا ۔ ٢

 فهكلا ةروس نم ٦٢4٩ ةيآلا ۔ ٢٣

 ناسنالا ةروس نم ٣١ ةيآلا ۔٤
 فاقحألا ةروس نم ١٠ ةيآلا ۔٥

 ىروشلا ةروس نم ٤٠ . ٤١ . ٤٢ تايآلا ١

 ۔ -_ ١٩١



 امتإ نوملاظلا لمعي ايع اففاغ هلا نبسحت الو : لئات نم زع لاقو

 نإ لق» : ۔ ىلاعت لاقو . ('«“راصبألا هيف صخشت مويل مهرخؤي

 باذع يف نيملاظلا نإ الأ ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأ او رسخ نيذلا ني رساخلا
 . ا١؛« ميقم

 ليقو ةمايقلا موي باذملا ءوس ههجوب يقتي نمفأ : ۔ هناحبس - لاقو

 . "" نوبسكت متنك ام اوقوذ نيملاظلل

 موقل ةيآل كلذ ف نإ اوملظ ام ةيواخ مهتويب كلتف ط : ۔ ىلاعت - لاقو

 اعيمج ضرألا يف ام اوملظ نيذلل نأ ولو : ۔ ىلاعت - لاقو . (}4«0نوملمي

 اونوكي مل ام هتا نم مهف ادبو ةمايقلا موي باذعلا ءوس نم هب اودتفال هعم هلثمو

 . )}٢( «نوئزهتسي هب اوناك ام مهب قاحو اوبسك ام تائيس مه ادبو نوبستحي

 رابخألا

 مل هذخأ اذإف ۔ هكرتي يأ ملاظلل يلمي هللا نإ” : فلتي هللا لوسر لاق

 هذخأ نإ ةملاظ يهو ىرقلا ذخأ اذإ كبر ذخأ كلذكو : ارق مث " هتلفي

 بحرأو همسج هلا حصأ لجر نم يكبت ءايسلا نإو الاو (`) هديدش ميلأ

 (")ءامولظ سانلل ناكف ابيصن ايندلا نم هاطعأو هفوج

 ميهاربا ةروس نم ٤٦ ةيآلا ۔ ١

 ىروشلا ةروس نم ٤٥ ةيآلا ۔ ٢

 رمزلا ةروس نم ٢٤ ةيآلا _
 لمنلا ةروس نم ٠٢ ةيآلا _

 رمزلا ةروس نم ٤٧ . ٤٨ ناتيآلا _ ه
 دوه ةروس نم ١٠٦١ ةيآلا ١

 ىسوم يأ نع ملسمو يراخبلا هاور ۔_ ٧

 ۔ _ ١٩٢



 نيب اققي ىتح مولظملاو ملاظلا ء ىج ةمايقلا موي ناك اذإ» : ةلي لاقو

 : ۔ ىلاعت ۔ هللا لوقيف اذه نم يقحب يل ذخ بر اي : مولظملا لوقيف هللا يدي

 هلللا لوقيف . ءاضيب الو ءارمح الف ايندلا تبهذ دق بر اي : لوقيف . هقح هطعا

 . بر اي معن : لوقيف ؟ هايإ هيطعت تنكأ هلام ىلع تردق ول : هل لجو زع

 لثميف منهج ريفش ىلإ هب اوقلطنيف . هبحاص لام هوراف هب اوقلطنا : هللا لوقيف
 منهج هلخداف هبحاص ىلع هدرف هلمحاف قلطنا : هل لاقي مث لاملا كلذ هل

 . «منهج يف يوهيف هامدق لزتف جرخ دق هنأ نظي ىتح عفتريف هلمحيف

 نمو . ةبوقعلا رظتني ءاسأ نمو . باوثلا رظتني نسحأ نم » : ةلي لاقو

 . «كللا هرقفأ ينغتسيل ملظ نمو قحب هللا هلذأ قح ريغب زتعا

 هقوف نمو . ةبلغلاب هنود نم رهقي ؛ تامالع ثالث ملاظلل» : زالتَي لاقو

 . ةملظلا يهاضيو © ةيصعملاب

 نم جرخ دقف هنيعي ۔ ملاظ هنأ ملعي وهو 7 ملاظ لا ىشم نم» : الت لاقو

 !مالسالا

 !ةمايقلا موي تاملظ ملظلا» : لتو لاقو

 . « هلللا يصعي نأ بحأ دقف ملاظ ءاقل بحأ نم » : يتي لاقو

 راثآلا
 عاب يذلا : لاق ؟ سانلا لهجأ نم : هل ليقف سيق نب فنحالا لئس

 ؟ اذه نم لهجاب مكتبنأ الا : ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع لاق . هايندب هترخا

 همحر _ دوعسم نبا لاقو . هريغ ايندب هترخا عاب يذلا : لاق . ىلب : اولاق

۔ ._١٩٣



 ملسم ءعىرم ا قح اهم ضحدف ةجح هنقل و أ ةملظم للع املاظ ناعأ نم : ۔- هتنا

 . اهرزو هيلعو هنلا نم بضغب ةغب ءاب دقف

 ةملظلل لق) : ۔ مالسلا هيلع - ىسومل لاق ۔ ىلاعت ۔ هتلا نا ؛ ربخلا يفو

 : لاق ؟ ةملظلا نمو ؛ بر اي : لاق . (لابو مهيلع يركذ نإف ينوركذي ال

 ءايسلا باوبأ نأ تفلح يسفنب ١ ىسوم اي مهلاومأ يف سانلا نوملظي نيذلا)

 اذإ مهجئاوح يف نوداني يتكنالم رمال يناو . مارحلا لكأ نم نود ةقلغم

 : ۔ ىلاعت ۔ لاق ؟ مرجم وهو هيطعت ؛ بر اي : ىسوم لاق . (مهيلع تبضغ

 . (ينوعدي اليك هجئاوح ىلإ عراساف هتوعد ضفبأ)

 كصلخأ نأ تدرا نا) : ىسومل لاق ۔ ىلاعت ۔ هللا نا : ةاجانملا يو

 ملاظم نم صلخت) : لاق ؛ معن : لاق (ةمايقلا موي لاوهأ نم كيجناو
 . (سصانلا

 نم لجر هيلإ ماقف . ةفوكلاب اموي بطخ ناورم نب كلملادبع نأ يكحو

 ٨ نورمتأت الو نورمأت مكنإف . ناورم نبا اي الهم الهم : لاقف ناحوس لآ

 ' مأ مكسفنأ يف مكتريسب يدتقنفأ . نوظعتت الو نوظعتو { نوهتنت الو نوهنتو

 حصني فيكف انحصن اولبقاو انرمأ اوعيطأ متلق نإف ؟ مكتنسلاب مكرمأ عيطن

 ةظعلا اولبقاو اهومتدجو ثيح ةمكحلا اوذخ متلق ناو ؤ هسفن شغ نم هريغ

 . انلاومأو انئامد يف مكانمكحو . انرومأ ةمزأ مكاندلق مالعف اهومتعمس نم

 هوجوب مكحأو تاغللا فونصب مكنم فعأ وه نم انيف نأ نوملعت ام وأ

 امهلاقع اوقلطاو اهليبس اولخف كلذب قحتست ةمامالا تناك نإف . تاظعلا

 نئل هللاو امأ . داو لك يف مهومتدرشو دالبلا يف مهومتلتق نيذلا اهلهأ اهردتبي

 مئاق لكل نإف ةنحملا بوجوو ةدملا ءافيتساو ةياغلا غولب ىلإ مكيديأ يف تيقب

 ةريبك الو ةريغص رداغي ال هولتي هدعب اباتكو . هودعي ال اموي مكنم

 . نوبلقني بلقنم يأ اوملظ نيذلا ملعيسو . اهاصحأ الإ

 يف باتكلا لوانت نع ملاظلا نيمي عطقت فويس دابعلا ملاظم نأ ملعاو

۔ _ ١٩٤



 . باتو اهدر نماالإ باللا

 ينغي ام مولظملل ىقبا ملاظلا ناو { ايندلا يف ناميالا نوصحل دم ملاظملاو

 نأو ملاظملاو كايإف ء هسفن ملاظلا اهب يوكي واكم يهو ىقبي ام هنيد نم ىنفأو

 . ملاظلا بحصت الو . كيرش ثيبخ لك ىلع نوعلاف . ملاظلل انوع نوكت

 . ائيش هنم لنت الو ههجو يف مستبت الو } هسلاجت الو ، هبراشت الو هلكا ؤت الو

 كبانتجا تعطتسا ام هبنتجاو ، رفاس اذإ هعيشت الو & ضرم اذإ هدوعت الو

 . يعافالاو تايحلا

۔ -_ ١٩٥





 نورشعلاو عبارلا بابلا

 كيلامملاو دلولاو دلاولاو بحاصلاو راحلا قح ف

 مهريخ ۔ لجو زع ۔ هللا دنع باحصالا ريخ نا» : لي يبنلا لاق

 . ) ؛هراجل مهريخ ناريجلا ريخو هبحاصل

 هراج نماي ال نم نمؤم سيل» : % هللا لوسر لاق : لاق ةريره وبأ

 كلذ هراج سيلف هلامو هلهأ ىلع ةفاخم هراج نود هباب قلغأ لجر ياف هقئاوب
 نإو . هتبجأ كاعد نا» : لاق ؟ راجلا قح امو ؛ هللا لوسر اي: اولاق '")

 . هتأنه ريخ هباصأ نإو } هتضرقأ كضرقتسا نإو 3 هيلع تدع ةقاف ا

 نإو . هتيزع ةبيصم هتباصأ نإو . هتنعأ كناعتسا نإو ©، هتدع ضرم نإو

 . هنذإب الإ حيرلا هنع بجحتل ناينبلاب هيلع لعتست الو . هتزانج تدهش يفوت

 نإف اهنم هل دهاف ةهكاف تعتبا نإو .3 اهنم هل فرغت نأ الإ كردق راتقب هذ ؤت الو

 : لاق مث «هدلو اهب ظيغيف ءيشب اهنم كدلو جرخي الو ارس اهلخداف لعفت ل

 ؛ دحاو قح هل مهنمو ناقح هل مهنمو قوقح ةثالث هل مهنمف ؛ ةثالث ناريحلا »

 قحو مالسالا قح هل محرلا وذ ملسملا راجلا قوقح ةثالث هل يذلا راجلا اماف

 قحو مالسالا قح هل ملسملا راجلاف نيقحلا بحاص امأو { محرلا قحو راوجلا
 ناك نإو راوجلا قح هل كرشملا راجلاف ؛ دحاولا قحلا بحاص امأو . راوجلا

 «اكرشم

 نسح ثيدح لاقو رمع نب هفادبع نع يذمرتلا هاور _ ١

 ملسمل ىرخأ ةياور هيفو هيلع قفتمو ةريره وبأ هاور ۔ ٢

 رورشلا يهو ةقئاب عمج : قئاوب
 تبثأ دق ام حيحصلاو (بحاصلا) لصالا يف ٣

- ١٩٧١ _ 

 



 نمو يناذآ دقف هراج ىذآ نم» : ةلي هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع

 . « لجو زع ۔ هللا ىذآ دقف يناذآ

 نأ راجلل يغبني الو راوحل ١ يف ءاوس نولصلملاو ةمذلا لهأ : ليق دقو

 . هراج يذؤي

 . «همأ ةمرحك هراج ىلع راجلا ةمرح » : يتي لاقو

 . ‘)«قيرطلا لبق قيفرلاو رادلا لبق راجلا : ةلي لاقو

 يدهأ ايهياف نيراج يل نإ ؛ ةلي هللا لوسر اي : ةشئاع تلاق : ليقو

 . «اباب كنم ايجرقأ» : ةلي لاق ؟ هيلإ

 راجلاب ينيصوي ليربج لاز ام» : لاق لي هللا يبن نأ يراصنألا رباج

 . ('٢)«هدلاو نم دلولاك هثرويس هنأ تننظ ىح

 ايذؤم ناك نم الا» : ىدان لزنملا غلب ايلف ةالقم هللا لوسر ازغ : ليقو

 يف لوبأ تنك ينا ريغ طق يل اراج تيذآ ام : لجر لاقف «انبحصي الف هراجل

 هيفسلا هنبا لجرلا قدصي نأ ىهنو «انبحصت ال» : لاقو ةلي هدرف . هرادج

 . هراج ىلع هتأرماو

 ؛ربصا» : لاقف اراج هيلإ اكشف ةلي يبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق ةريره وبأ

 . لعفف : لاق «قيرطلا يف كعاتم حرطا» : ةعبارلا ف مث © تارم ثالث

 اولعجف . هراج هاذآ : لوقيف ؟ كلام : نولوقيو هيلع نورمي سانلا لعجف
 . ادبأ كيذ ؤأ ال هللاو ال كعاتم در : لاقف هراج ءاجف . هللا هنعل : نولوقي

 . ءوسلا راج ةرواجم نم ريخ رحبلا بوكر : لاقيو

 رمع نبا نع ةجام نباو يذمرتلا هاور ١_
 هيلع قفتم ةثئاعو رمع نبا هاور _ ٢

 ۔ ١٩٨ ۔



 . «هراد هللا هثرو هراج ىذأ ىلع ربص نم نا» : ثيدحلا ينو

 هل لاقف ينيذؤي اراج يل نإ ؛ ءاثعشلا ابأ اي : ديز نب رباجل لجر لاقو

 كراج بلق فطعي ىتح هللا نبو كنيب حلص ا “&١5 كسفن كيذ ؤت امغإ : رب اح

 . كيلع

 . رثالا ءاج كلذبو . ايسوحع ناك نإو بجاو راحلا نع ىذالا فكو

 هتناعاو هتنوعم هيلعو كلذ كرت هعسي ل هيف هتنوعم زوجحم اييف هراج هب ناعتسا نمو

 . زوجي ام لك يف

 . رومألا نم عيش يف مثالا ىلع هنيعي الو هريغ نم قحأ راجلاو

 ١ ذه بر اي : لوقيف هراجب اقلعتم ةمايقل ١ موي لجرل ا ء ىج : ليقو

 : لوقيف . لام الو له أ يف هتنخ ام كلالجو كتزعو : لوقيف . ينن اخ يراج

 . هراج قح نع لأسي راجلاو . ينهني ملف ةيصعم يف ينار نكلو قدص بر اي

 ملو هب ملعو واط هراجو تاب ءىرما نم ام» : يت يبنلا نع انغلبو

 . «هنم ءيرب انأو ينم ائيرب ناك الإ همعطي

 اذإو هلناف الاو كراج نم اهرتساف ةهكاف تيرتشا اذإ : ةبقع نب حاضولا

 . اهنم هلنأف الاو كراج نع اهتحئار فخاف اردق تخبط

 تبهذأ ىهلإ : لاق ۔ مالسلا هيلع ۔ بوقعي هللا يبن نأ انل ركذ دقو

 كدلو دار ينإ يلالجو يتزعو) : هيلإ هللا ىحواف ينمحراف يرصبو يدلو

 هتحفث ار كراج دجوف الح تيوش كنال ةيلبل ا هذهس كتولب نكلو كيلع كرصبو

 لآ عم دغتيلف ارطفم ناك نم الأ : دانم يداني ناكف : ليق . (همعطت ملف

 عم رطفيلف ايثاص ناك نم الأ : هيدانم ىدان ءاسملا ناك اذإف . بوقعي

 ١ دهع ىفوأو ١ دحو قدص و هللا هدحعو اك هرصبو هدلو هلل ١ درف . بوقعي لآ

 . نعملاعلا تبر هلل دمحلاو

۔ _ ١٩٩



 هتفرعم رهظيو هتلز لمتحيو هتروع رتسي نأ هراج ىلع راجلا قح نمو

 حصن بيع ىلع علطا ناو هتروع نع ثحبي الو هتوص هيلع عفري الو هيساويو

 ناك ناو 3 ابيع فاخي الو مثا هيلع لخدي مل ام هنأش نم هل حلصاو © هيف هل

 هيلع مظع ام هراج قح نم مظعو . هرقحي مل هنود ناك نإو ، هدسحي مل هقوف

 . هب هللا هاصوأ ام هيف ظفحو

 امأف . اتيمو ايح هربي نأ كلذ نمو . ىصحي ال ام هدلو ىلع دلاولا قحو

 هل بناجلا نيلو فورعم يف هيصعي الو هتوعد ةباجاو هتعاط موزلف ايح هرب

 محرتو هالوت نيملسملا نم ايلو ناك نإو { ةمحرلا نم لذلا حانج هل ضفخيو

 جرخي الو هتجاح يف موقيو { هيلع ملسو هدهاعت اينغ ناك نإو . هل اعدو هيلع

 ؤ© هسفن ىلع هل ةرئألاو ،. هلامب هيساويو هسفنب هناعأ اريقف ناك نإو .0 هيار نم
 اومتشيف سانلا ضارعأ متشي الو .ث هل رافغتسالاو . اتيم هيلع محرتلاو

 . هضرع

 اهتطب يف هتلمح اهنال فطللاو ربلاب ىلوأ يهف اهدلو ىلع ةدلاولا قحو
 ةليح الو اعفد هسفنل قيطي ال ناك ذإ ريخلا هتلوأو اهرجح يف هتبرو اهنبلب هتذغو

 رخا كعم ناك نإو كمأ همعطاف مهرد كعم ناك اذإ» : ثيدحلا يفو اعفن الو

 . «كلايع ثلاثلاو كابأ همعطاف

 ىلا جاتحا اذإ هنأ اهدحأ ؟ قوقح ةرشع دلولا ىلع دلاولل : لاقيو

 . اذكهو هيلع ردق نإ هاسك ةوسكلا ىلإ جاتحا اذإ يناثلاو & همعطأ ماعطلا

 : ۔ ىلاعت هلوق ريسفت نع لئس هنأ ةلي هللا لوسر نع يور
 . «صاقو يبأ نب دعس نأش يف تلزن» : لاق افو رعم ايندلا ف اهبحاصو

 . «ايرع اذإ امهوسكيو اعاج اذإ ايهمعطي نأ فورعملا ةبحاصم» : لاق

 . همدخ هتمدحخ ىلا جاتحا اذإ : ثلاثلاو

۔ ٢٠٠ -



 . هرضحو هباجأ هاعد اذإ : عبارلاو

 . ةيصعمب هرمأي مل ام هعاطأ رمأب هرمأ اذإ : سماخلاو

 . ظيلغلا مالكلاب هعم ملكتي الو نيللاب هعم ملكتي نأ : سداسلاو

 . همساب هوعدي ال نأ : عباسلاو

 . هفلخ يشمي ال نأ : نماثلاو

 . هسفنل هاضري ام هل ىضري نأ : عساتلاو

 . هسفنل اعد ايك ةرفغملاب هل وعدي نأ : رشاعلاو

 نيب يشمي الو امهرمأب الإ هادلاو دهش اذإ ملكتي ال نأ دلولل يغبنيو
 فلخ دبعلا يشمي ايك ايهفلخ يشمي نكلو امهراسي نع الو ايهنيمي نع الو اس ديأ

 . هال
 وم )١(

 تفرخ يمأ نإ ٤ هللا لوسر اي : لاقف بت يبنلا ىلإ ءاج الجر نأ ركذو

 : لاق ؟ () اهتيزاج له يقتاع ىلع اهلمحأو اهيضوأو يديب اهمعطأ انأو يدنع
 ليلقل ١ ىلع اىيثي هللاو تنسحأ دق كنكلو ةئام نم ادحاو الو ؛ ال

 . «اريثك

 قيضي نيدلاولل ءاعدلا كرت : لاق هنأ ةباحصلا ضعب نع يورو

 . دلولا ىلع شيعلا

 كرون كلذب ءعىفطتف كابأ لصي ناك نم عطقت ال» : لاق ةلي يبنلا نعو

 نإ : هل لاقف ةلي يبنلا ىلإ ءاج ةملس ينب نم الجر نأ ركذو «كيبأ دو كدو نإف

 ذافناو ال رافغتس الاو : لاق ؟ ءيش امهرب نم يقب لهف © اتام دق يوبأ

 . اهنس ربكل اهلقع فعض يأ ؛ تفرخ ىنمم ۔ ١

 تبنأ دق ام حيحصلاو (ىلا) لصألا يف - ٢

 (كبيثر) لصالا يف - ٣

 ۔ - ٢٠١

 



 . ‘_)«ايهب الإ لصت ال يتلا محرلا ةلصو ايهقيدص ماركاو امهدهع

 باسحلاو نآرقلا هملعيو هبدأو هتيبرت نسحي نأ هدلاو ىلع دلولا قحو

 . هيلإ جاتحي ام لكو ضئارفلاو ةالصلاو

 نأ ؛ ءايشأ ةثالث دلاولا ىلع دلولا قح نم» : لاق لي يبنلا نإ ليقو

 كردأ اذإ هجوزيو لقع اذإ باتكلا هملعيو دلو اذإ همسا نسحي

 نا : لاقف هنباب هيلإ ءاج الجر نأ ۔ هللا همحر - باطخلا نب رمع نعو

 قح نم ناو كدلاو قوقع يف هلا فاخت امأ : نبالل رمع لاقف ىنقعي اذه ىنبا

 قح دلولل امأ ؛ نينمؤملا ريمأ اي : نبالا لاقف . اذك دلولا قح نمو اذك دلاولا

 ةيند ةأرما جوزتي ال ينعي همأ بخنتسي نأ هقح ؛ معن : لاق ؟ هدلاو ىلع

 هللا باتك هملعيو همسا نسحيو : لاق . ۔اهب ريعي نبالا نوكي اليكل

 اهارتشا ةيدنس الإ يه ام . يمأ بخنتسا ام هللاوف : لاق . ىلاعت

 باتك نم ينملع الو . العج ينامس ] يمسا نسح الو { مهرد ةئامعبرأب

 نإ لوقت كنإ : لاق بالا ىلإ هنع هللا يضر ۔ رمع تفتلاف . ةدحاو ةيا هللا

 . ينع رمن كقعي نأ لبق هتققع دقو ينقع ينبا

 هاتأ هنأ اهئاملع نم ناكو دنقرمسب يردنكسالا صفح يبأ نع ىكحيو

 ؟ هابأ برضي نبالا ! هللا ناحبس : لاقف . ينبرض ينبا نإ : لاقف لجر

 : لاق ؟ بدالاو ملعلا هتملع له : هل لاقف ينعجوأو ينبرض ؛ معن : لاق

 : لاق ؟ لمعي لمع ياف : لاق . ال : لاق ؟ نآرقلا هتملع له : لاق . ال

 ىلإ هجوتو حبصأ نيح هلعلف كبرض ببس يال تملع : لاق . هلمع ةعارزلا

 نسحي ال وهو هفلخ نم بلكلاو هيدي نيب ناريثلاو رامحلا ىلع بكار وهو عرزلا
 ثيح هللا دمحاف & كبرضف ةرقب كنا نظف تقولا كلذ يف هل تضرعتف نآرقلا

 . كسأر رسكي مل

 تبثأ ام حيحصلاو (رافغتسالا ايل) لصالا ين ۔ ١

 ۔ ٢٠٢ ۔



 : هل ليقف عضوم يف هابأ برضي لجر ي ؤر : لاق ينانبلا تباث نعو
 تيلتباف عضوملا اذه يف يبأ برضأ تنك اناف هنع اولخ : بالا لاقف ؟اذه ام

 . عضوملا اذه يف ينبرضف ينباب

 ل نمو .. هدلو دنع رورسلا ري ل هيدلاو ربي ل نم : ءاكحلا ضعب لاقو

 ةذل هنع بهذأ هلهأ عم رادي ل نمو . هتجاح ىلإ لصي ل رومألا يف رشتسي

 . هشيع ٠

 همحر لصرو هيدلاو رب نل ةءورملا مامت : ضايع نب ١) ),ريضفلا لاقو

 قفن أو هلام حلصو هنيد زرحأو ٥٠ هله أو هدلو عم هقلح نسحو هناوخإ مركأو

 له أ عم سلج الو هلمع ىلع البقم نوكي ينعي . هتيب مزلو هناسل ظفحو هلضف

 . لوضفلا

 يف ةاسنم لاملا يف ةارثم لهالا يف ةبحم محرلا ةلص» : ةلي لاقو

 . لجألا

 ريغ نم مهعطقو محرلا ةلص لدعلا نم بهذي ام لوأ» : ةياور يفو

 . « مرج

 هتجوز نوكت نأ : (٢)'هتداعس ءرملاب عبرأ» : لاق زهت يبنلا نع يورو

 يف هقزر نوكي نأو اراربأ هدالوأ نوكي نأو نيحلاص هناوخا نوكي نأو ةقفاوم

 . «هدلب

 . «رقفل ١ ثروي هن ف توملاب كدلو لع دت ال« : تي يبنل ١ نعو

 . (٢)«امهرب للع امهدلو اناعأ نيدلاو هلللا محر» : لاقو

 تبثا ام حيحصلاو (ليضف) لصالا يف تدرو ۔١

 تبنأ ام حيحصلاو (ةداعسر لصالا يف تدرو ۔ ٢

 تبثا ام حيحصلاو (امهرب ىلع امهدلو ىلع ايهداعأ نيدلاو هفلا محر) لصالا يف تدرو ۔٢

 ۔ ٢٠٢٣ ۔



 ىتح هيلإ ناسحالا ينعي «هرب ىلع هدلو ناعأ نم هلا محر» : ةياور يفو

 . عبتي
 . مك ؤانبأ مكربت مكءابآ اورب : لاقيو

 هللا نإ» : لوقي ةلي هللا لوسر تعمس : دوسألا نب دادقملا نعو

 مكيصوي مث مكتاهماب مكيصوي مث مكتاهمأب مكيصوي مث مكتاهمأب مكيصوي

 . «برقالاف برقالا مث مكئاباب

 هلام ظفحيو .3 هتعنص يف هحصاني نأ ؛ هدبع ىلع ديسلا قحو

 ةيصعمب هرمأي نأ الإ . هل اوحأ عيمج يف هيصعي الو }. هتمدخ نسحمو 0 هنمتنا ام

 . كلذ ىلع هعيطي الف

 هلمعتسي الو . هتثج وسكيو . هنطب عبشي نأ ؛ هديس ىلع دبعلا قحو

 ةمعنو } هدي يف ةنامأ هنإف هظفحيو ، هتقاط قوف هفلكي الو . هيلع ردقي امب الإ

 . هل لحم ال ام ىلع هلمحم الو . هل ةياقو اهلعجو . هءانع اهب فك هللا معن نم

 . 0_)اران مكيلهأو مكسفنأ اوق اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ۔ ىلاعت ۔ هللا لاق دقو

 مهجاوزأو مهدالوأو مهلهأ اوملعي نأ مهرمأو هللا مهبدأ ام كلذو

 مارحلا مهرذحيو ممنوط غلبي ثيح مهلهأ نم وه نمو مهديبعو مهمدخو

 ماركالاو لالحلا يذ ةعاطب مهرمأيو ماثآلا (٢ باكتراو

 © هتالص نع هلجعي ال ؛ لاصخ ثالث كولمملل» : ةي يبنلا لاقو

 . «هعابتسا اذإ هعيبيو ] هماعط نع هميقي الو

 نارجأ هلف كب ىلتباو هب تيلتبا كيبأو كمأ نم كوخأ كولمملا : لاقيو

 . باسحلا كيلعو

 ميرحتلا ةروس نم ٦ ةيآلا ۔ ١
 تبثأ ام حيحصلاو (اوبكتراو) لصالا يف ۔

 ۔ -_ ٢٠٤



 نورشعلاو سماخلا بابلا

 مارحلا لكأ يف
 مارحلاو ةيصعملا ۔ مالسلا مهيلع ۔ هئايبنأل ضري مل ىلاعت ۔ هللا نأ ملعا

 اولمعاو تابيطلا نم اولك لسرلا اهيأ اي : ۔ ىلاعت هللا لاق 3 ملظلاو

 اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ۔ ىلاعت ۔ لاق مث (ا“ميلع نولمعت امب ينإ احلاص

 اهلمجأ مث ("١«‘«ضراألا نم مكل انجرخأ امعو متبسك ام تابيط نم اوقفنأ

 تاوطخ اوعبتت الو ابيط الالح ضرألا يف امم اولك سانلا اهيأ اي» : لاقف

 . (٨)هناطيشلا

 رابخألا

 هللا لبقي مل امارح لكأ نم يداني اكلم هلل نإ» : ةي هللا لوسر لاق

 . ةضيرفلا : لدعلاو ةلفانلا : فرصلا( ث )«الدع الو افرص هنم ۔ ىلاعت

 هللا لبقي مل ةريعش ةميق ولو مارحلا نم هتيب يف نأ ملع نم» : ةلي لاقو

 كلذ ىلع تام نإف هتيب نم مارحلا كلذ جرخي ىتح الدع الو افرص هنم ىلاعت

 (؟«ءىرب هنم انأف

 نونمؤملا ةروس نم ٥١ ةيآلا ۔ ١

 ةرقبلا ةروس نم ٢٦٧ ةيآل! ۔ ٢

 ةرقبلا ةروس نم ١٦٨ ةيآلا _
 سنا نع ملسم هاور ۔ ٤
 هجام نبا هاو ر ۔ ٥



 اولعفت مل نإف اهبابرأ ىلإ اهودرو مكتويب نم ةنامالا اوجرخا» : ةلي لاقو

 يف مارحلا عم هلللا الإ هلإ ال لوق عفني الو . ائيش لامعألا مكعفنت نلف

 . «تيبلا

 لخد هقئاوب سانلا نمأو احلاص لمعو ابيط لكا نم» : لي لاقو

 . «ةنحللا

 لك هل هللا رفغ لالح يف هقفنأو لالح نم امهرد بستكا نم» : لي لاقو

 . «لاومألاو ءامدلا الإ بنذ

 . «ملسم لك ىلع ةضيرف لالحلا بلطد» : ةلي لاقو

 اموي نيعبرأ ةالص هنم هللا لبقي ل مارح نم ةمقل لكأ نم » : بتي لاقو

 . «هب ىلوأ رانلاف تحس نم تبن محل لكو احابص نيعبرأ ةوعد هل بجتسي ملو

 مارح مهرد هيف ناكو مهارد ةرشعب ابوث ىرتشا الجر نأ ول» : يتي لاقو

 : رخآ ريخ ينو «هسفن نع اهدري وأ اهلهأ ىللإ اهيدؤي ىتح المع هيف هللا لبقي ل

 . ءيش هنم هيلع ماد ام

 . ()«مارح نم تبن مد الو محل ةنحلا لخدي ال» : لي لاقو

 اقتع الو ةقدص هنم هللا لبقي ل مارح نم الام بسك نم » : نت لاقو

 ىلإ هداز ناك هتوم دعب هنم يقب امو ارازوأ هددعب هل ناكو ةرمع الو اجح الو

 . «رانلا

 نيعبس هللا ليبس يف دهشتسا مارحلا لاملا بحاص نأ ول» : ةلي لاقو
 . «درلا مارحلا ةبوتو ةيوت هل ةداهشلا نكت مل ةرم

 عيباني ىرجأو هبلق هللا رون اموي نيعبرأ لالحلا لكأ نم» : ةلي لاقو

 رمع نبا نع يناربطلا هاور ۔ ١

 ۔ ٢٠٦ ۔



 . !ةرخالاو ايندلا يف هللا هيدهيو هناسل ىلع هبلق نم ةمكحلا

 : ۔ مالسلا هيلع _ ىسومل لاق ۔ىلاعت هللا نأ : ةاجانملا يفو

 ىسوم لاقو . (مارحلا نع كنطب نصف ينوعدت نأ تدرأ نإ ؛ ىسوم اي)

 : لاق ؟ هنم بتي ملو ابرلا لكأ نم ءازج ام ؛ بر اي : - مالسلا هيلع

 . (موقزلا ةرجش نم ةمايقلا موي همعطا ؛ ىسوم اي)

 : لاق ؟ ابرلا لكأ نم ىلع ام ؛ بر اي : ۔ مالسلا هيلع ۔ ىسوم لاقو

 . (رانلا يف هدلخأ)

 هيدهاشو هبتاكو هلك ؤمو ابرلا لكا ةلي هللا لوسر نعل : لاق رباج نعو
 . ابرلا بجومب مهعم يدنع ملعلا ىلع كلذو : خسانلا لاق . ءاوس مهو

 . ملعأ هللاو هباكترا دنع هلهج هعسي ال امم ابرلاو

 يذلا موقي ايك الإ نوموقي ال اب رلا نولكأي نيذلا : ۔ ىلاعت هللا لاق

 عيبلا هنا لحأو اب رلا لثم عيبلا امنإ اولاق مهنأب كلذ سملا نم ناطيشلا هطبختي

 نمو هللا ىلإ هرمأو فلس ام هلف ىهتناف هبر نم ةظعوم هءاج نمف ابرلا مرحو
 تاقدصلا يريو ابرلا هلا قحمي نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأف داع

 . 0١ «ميثأ رافك لك بحي ال هللاو

 نم يقب ام اورذو هلا اوقتا اونما نيذلا اهيأ اي : - لجو زع لاقو

 متبت نإو هلوسرو هلا نم برحب اونذاف اولعفت مل نإف نينمؤم متنك نإ اي رلا
 يف لماعتي نم لعج . ("١«نومّلظت الو نوملظت ال مكلاومأ سوؤر مكلف
 . رانلل اضرعتم هرخا يفو ۔ ىلاعت هللا ةبراحمب انوذأم ةيآلا يف ابرلا

 نيئالث نم - ىلاعت ۔ هلللا ىلع دشأ ابر نم مهرد» : نبت هللا لوسر لاقو

 !مالسالا يف ةينز

 ةرقبلا ةروس نم ٢٧٨ . ٢٧٩ ناتيآلا - ١

 ةرقبلا ةروس نم ٢٧٦ . ٧٢ه ناتيآلا - آ

 ۔ ٢٠٧ ۔



 راثآلا

 امارح امد كفس نمل تجضو تجع ضرألا نأ ةياورلا يف انغلبو

 . مارح ةفطن نم لستغاو

 . مارح مد وأ مارح ةفطن نم لقثأ ةرطق ضرالا ىلع رطقي ام هنأ انغلبو

 اوبنتجاف ملسم ضرع متش نم مظعأ بنذب ةمايقلا موي دبع يفاوي ام : لاقو

 . نيملسملا ضارعأ متش

 لكاو اقساف لخد دقف ءاعد ريغب ةوعد لخد نم : سابع نبا نعو

 . امارح

 نم ؛ ءايشأ ةثالث نم ةكربلا تعزن» : ةلي يبنلا لاق { هللادبع نب رباج

 . . «يباحجلاو مارحلاو لاغلا

 ىتح متمص وأ ايانحلاك اونوكت ىتح متيلص ول : رمع نب هللادبع لاقو
 . عروب الإ مكنم كلذ لبقتي مل راثآلاك اونوكت

 . باقع اهمارحو باسح اهالح ؛ ايندلل فأ : ملعلا لهأ ضعب لاقو

 بر اي : لوقيو ءايسلا ىلإ هيدي دمي ربغأ ثعشأ رفسلا ليطي لجرلا نإ مث

 اين دلا يف ةمالسل اب هل بيجتسي هن إف م ارح هسبلمو مارح همعطمو بر اي

 لزنملا للا باتك يف ءاج ايك نيقتملا نم الإ هللا لبقتي نلف ةرخآلا امأو & ةحصلاو

 ةوعد بيجأ بيرق ينإف ينع يدابع كلأس اذإو» : لسرملا هيبن ناسل ىلع
 ملاظلاو ةنحلا هؤازجو ةمحرلاب هل باجتسي نمؤملاف (١٢«ناعد اذإ يعادلا

 . رانلا هؤازجو ةنعللاب هل باجتسي

 اهملعي ال تاهبش كلذ نيبو نيب مارحلاو نيب لالحلا نإ» ؛ ريشب نعو

 ةرقبلا ةروس نم ١٨٦١ ةيآلا ۔ ١



 تاهبشلا يف عمقو نمو هضرعو هنيد ىرش تاهبشلا ىقتا نمف ٠ سانلا نم ريثك

 كلم لكل نإو الأ { هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح يعارلاك مارحلا يف عقو

 . «همراحح هلللا ىحو .ؤ!ا ىمح

 هل جرخي مالغ ركب يبال ناك : تلاق ۔اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 هل لاقن ركب وبأ هنم لكاف ءيش ءاجف هجارحخ نم لكاي ركب وبأ ناكو جارخلا

 تنهكت تنك : لاقف ؟اذه امو : ركب وبأ لاقف ؟اذه ام يردتأ : مالغلا

 كلذب يناطعاف ينيقلف هتعدخ ينأ الإ ةناهكلا نسحأ امو ةيلهاجلا ين ناسنال

 . هنطب ؤ ءيش لك أيقتف هدي ركب وبأ لخداف . هنم تلكأ يذلا اذهف

 يذلل لاقف . هبجعأف انبل برش باطخلا نب رمع نأ ملسأ نب ديز نعو

 رمع لخداف {© ةقدصلا معن نم هنأ هربخأف ؟ نبللا اذه كل نيأ نمف : هاقس

 . هأيقتف هدب

 : ۔ هللا هنعل - سيلبا لاق باشلا دبعت اذا : طابسأ نب فسوي لاقو

 هب اولغتشت ال هوعد :: لاق ءوس معطم همعطم ناك نإف همعطم نيأ نم اورظن ١

 . هسفن مكافك دقف بصتني وأ دهتجم هوعد

 نأ يغبني : لاقف لوالا فصلا نوردابتي سانلا ىلإ رظن هنأ ةفيذح نعو

 . لالحلا زبخلا اوردابتي

 فصلا لضف نع يروثلا نايفس لئس : لاق ضايع نب لضفلا نعو
 . ريخالا فصلا يف يلصتو اهلكأت يتلا كترسك رظنا : لاقف لوألا

 . ريخالا فصلا يف لصو وه نيأ نم كمهرد ىلإ رظنا : اضيأ هنعو

 . مارح هفوج يف لجر ةالص لبقت ال : سابع نبا لاقو

 . مارحلا نم فيكف رش لك ادبم ةلعلا لثم لالحلا نم عبشلا : ليقو

۔ _ ٢٠4٩



 ۔ ىلاعت ۔ هللا نئازخ يف ةنوزحم ةعاطلا : يزارلا ذاعم نب ىحي لاقو

 حتفني الف نانسأ حاتفملل نكي مل اذإو ، لالحلا هنانسأو . ءاعدلا اهحاتفمو

 ٨ ةعاطلا نم اهيف ام ىلإ لصوي فيك ةنازخلا باب حتفني مل اذإو ؤ بابلا

 نم لمعلا حلاص طيخ ضيبم كل نيبتي ىتح كتمعط بطأو . كتمقل فصاف

 ماثآلا ماعط مارح نع حراوجلا مايص مقأ مث لجألا رجف نم لمألا طيخ دوسم

 مايألا يف متفلسأ امب ائينه اوب رشاو اولك دئاوم دئاوف ىلع رطفتف مايقلا ليل ىلا

 ةرارم ىلع مايصلا لوط دعب رطفأ ماعطلا نم مارحلا بنتجي مل نمو (_ ةيلاخلا
 يلغك نوطبلا يف يلغي لهملاك ميثألا ماعطو يه يتلا موقزلا ةرجش ةرارح

 قوف اوبص مث ميحجلا ءوس ىلإ () «هولغف هوذخ ءادن عمسيو (") «ميمحلا

 هرثأ رظن نمل نيأو هررض معطأ ام ماعط نم هلايف ى ميمحلا باذع نم هسأر

 نأ ملعاو داعملا يف داكنألا ثرويو داسجألا قزميو دابكألا عطقيو داؤفلا تفي

 عناي قرحتو ركذلا ةوالح ةذل بهذتو ركفلا ةمحش بيذت ران ماعطلا نم مارحلا

 دسج حور هلالحو يصاعملا دسج حور ماعطلا مارحو ٠ تاينلا صالخإ تابن

 . ماعطلا

 وهو ةريسلا داسفو ةريرسلا مالظو ةريصبلا ىمع دلوتي مارحلا نمو

 لصاوو قئاقدلا ءافص هنع رتسي رتسو قئاقحلا تالوقعم نع لقعلا باجح

 . قلاخلا ةلصاوم نيبو هنيب عطاقو قئالخلا ةرجاهم نيبو هنيب

 كنيد اماف همدو همحل ىلع قفشم وه نم الا مارحلا نم عنمي ال هنأ ملعاو

 لالح نم هبسك نم عم سلجاو دصق يف هقفناو الالح بستكاف كمدو كمحل

 ةدابعلا ماوقو نيدلا كالم عرولا نإف لالح نم هبسك نم كتروشم لهأ نكيلو

 مهلكا ؤت الو تعطتسا ام هلهاو مارحلا بنتجاف ةرخآلا رمأ لامكتساو

 مارحلا ىلع ادحأ نلدت الو مارح نم هبسك نم ماعط لكات الو مهسلاجت الو

 ةقاحلا ةروس نم ٦٢٤ ةيآلا ١-

 ناخدلا ةروس نم ٤٤ . ٤٥ . ٤٦ تليآلا - ٢

 ةقاحلا ةروس نم ٣٠ ةيآلا ٣



 . كيرش ثيبخ لك ىلع نوعلاف هكيرش نوكتف هنيعت الو هذخايف

 نم اريثك فلتي مارحلا نم اليلق نآو ةنايخلا عم نوكت ال ةكربلا نأ ملعاو
 لوسرل ليقو . امهرد نيعبس يف سيلبإ كناخ مهرد يف تنخ اذإ كنإو لالحلا

 ؟ مارحلاو : ليق . «معن» : لاق ؟ هللا لوسر اي لالحلا بهذيأ : ةلي هللا

 . «هلهأ وه» : لاق

 لصنف

 يف داسفو نيدلا يف كاله عمطلا نإف سانلا يديأ ين امم عمطلاو كايإو

 كلهيو ايندلا يف سانلا دسفي صرحلا نإف ايندلا ىلع صرحلاو كايإو ، بلقلا
 نم دسجلا رهاط نكو . لغش يف هبلقو بعت يف هندب صيرحلا نإو 0 ةرخآلا يف
 . ةنايخلاو ركملاو شغلا نم بلقلا ميلس 9 ملظلا نم نيديلا يقن بونذلا

 دست الو ۔ تحسلا ىلع تبن محل ةنجلا لخدي ال هنإف ؛ مارحلا نم نطبلا يلاخ

 يبنلا نع انغلب دقف . لالحلا نم الإ كتروع رتست الو & كقح نم الإ كعوج

 هيد ؤي ىتح لمع هل لبقي مل مارح نم هتروع رتسو هنطب اشح نم» : لاق هنأ ت
 . «هل ءاعد الو

 ملاظلا نوكي ام ىدأو ، دحأ ىلإ هعفرت وأ كيديب هلانت نأ مارحلاو كايإف

 ىتح ايندلا رمأ نم عيش يف لخدت الو { ائيش هنم بصت مل ناو هلمع ىضرت نأ

 هدرف الإو لخداف كنيد كل ملس تلخد نإ كنأ تملع اذإف كنيد رمأ يف رظنت

 رمأ نم ائيش عيضت نأ كرمأي مل هثلا نإف رذع هللا دنع كل سيل هنإف ؛ كسفن نع

 دمحاو كايند يف كنود وه ام ىلإ رظناو هللا قتا يخأ اي . كتشيعم رمأ يف كنيد

 كقزري نأ هللا لأساو كنيد يف كقوف وه ام ىلإ رظناو هيلع تلضف ام ىلع هللا

 هلمع لمعت مل نإو هباوث كدري كنيد رمأ يف كقوف وه نمب دتقاو هقوف نوكت نأ

 ٥ كل هللا مسق امب ايضار نكت كتحت وه نم ىلع كايند يف تلن ام ىلع هللا دمحاو

۔ -_ ٢١١



 هنود وه نم ىلإ رظنيو هب يدتقيف هايند يف هقوف وه نم ىلإ رظني يذلا نأ ملعاو

 هايندب هنيد عيبي نمب دتقت ال يخأ اي . هيلع هللا طخس نم وهف هب يدتقيف هنيد يف

 سيلو لهاج اذهف لهج هللا ةيصعم نأل لهاجلا وه هنإف ملاعلا وه لاقي ناك نإو

 . ةرخآلا يف بغارلا ايندلا يف دهازلا ملاعلا امنإ ملاعب

 ةموصخلا كوفلكو لطاب هيف سيل بجاو كل وه اقح تبلط نإو ىخأ اي

 كنيد كيلع مرحي هنأ تملع نإو هذخف كنيد ةمالسب كقح لصو نإ رظناف

 بلط هنأ ولو كمدو كمحل كنيد امنإف كنيد ةمالسل كقح عدف كقح ضبقي

 كل ملسي مل كنيد كل ملسي مل نإف اهعطاق تنك ام ميظع لامب كرصنخ كف

 . ابذاك نوكتف ايرامعم نوكت الو املاظ نوكتف ايصاحم نوكت الو كدسج

 ١١) تملس كنيد ملس نإف كنيد يف هللا هللا ؛ يخأ اي

 (١٧)ءايضلا كيلع ىقلاف رابجلا يدي نيب تثعب مث ةرخآلا ىلإ كعم اهجرخأ
 لك ىلع كل ملسأ كنيدف كسفن اهب يدفتو اهيطعت تنكل ءام ةبرشب اهتلئسف

 ايندلا رمأ نم ائيش ذخات نأ رذع ۔ لجو زع ۔ هللا دنع كل سيل هنإف لاح

 . لغش اهلك اهنإف اهلهأ ىلإ اهمراو . كنيد باهذب

 مدقو الطاب كيلع رمت كتاعاسو كيلايلو كمايأ عدت ال ب يخأ اي

 ةمايقلا موي ىورت ال كنإف شطعلا مويل كندبو كلامب كسفن نم كسفنل
 نم ىفخأ هنإف ابرلاو كايإو { هتعاطب الإ هناوضر كردت الو ء نمحرلا اضرب الإ

 ةينزلاو همأ عم ينزي يذلاك ابرلا ىندأ نإو ءايلظلا ةليللا يف افصلا يف رذلا بيبد

 . اهريغ عم ةينز نيعبس نم مظعأ همأ عم

 لصالا يف دجو غارف ۔ ١

 امظلا اهنا حيحصلاو لصالاب اذكه - ٢

 ۔ _ ٢١٢



 نورشعلاو سداسلا بابلا

 لاؤسلا ةيهاركو لالحلا بسكلا لضف يف

 ةميظع ةليضف تراص امناو ةميظع ةليضف لالحلا بسك نأ ملعاو

 . عرولا فكب مارحلا عفدو نيدهتجملا هبلط داهتجال

 ءايبنألا لاز امو فحزلا ءاقل نم دشأ لالحلا بلط : نسحلا وبأ لاقو

 . لالحلا نوبلطي نوحلاصلاو

 ىجي نأ الإ مويلا لالحلا ملعأ ام : نيملسملا نم نيحلاصلا ضعب لاقو

 مدآ ناك دقف . بجاو بلطلاو هيفكب ءاملا اهنم برشيف ةلجدلا ىلإ لجرلا

 اعارز ميهارباو ادارز دوادو اطايخ سيرداو اراجن حونو اثارح - مالسلا هيلع 7

 ملسو مهيلع هللا لص ۔ دمحمو بيعشو ىسومو اطايخ نامقلو ارجات حل اصو

 . ةاعر - نيعمجأ

 ريخ ايندلا يف اماعط مكنم لكأ ام ۔ هلعل ۔ نم » : لاق هنأ زنت يبنلا نعو

 نم لكاي ناك _ مالسلا هيلع ۔ دواد هلللا يبن نإف هدي لمع نم لكاي نأ نم هل

 . ا)«هدي لمع

 مارح نم الام دبع بسكي ال» : لاق هنأ نيت يبنلا نع دوعسم نبا

 ىلإ هداز ناك هرهظ فلخ هكرت نإو هنم لبقي الف هب قدصت نإف هيف هل كرابيف

 ءيسلا وحمي نكلو ءيسلاب ءيسلا وحمي ال ۔ لجو زع ۔ هللا نال رانلا

 يراخبلا هاور - ١

 ۔ ٢١٢٣ ۔



 . ثيبخلا وحمي ال ثيبخلا نأل نسحلاب ۔ هلعل « ىنسحلاب

 هترخال هايند كرت نم مكريخ سيل» : لاق لي يبنلا نأ كلام نب سنأ

 الاع : لاق وأ «الك نكي ملو اعيح نهنم ذحأ نم مكريخ نكلو هايندل هترخآ الو

 . سانلا ىلع

 . سلاحلا نم لضفأ رجاتلاو ، رجاتلا نم لضفأ هديب لماعلا : ليقو

 : يسيوفنلا لاقو

 دقف هيتأي ام لبقي وهو ةفرح هل تسيلو دجسملا مزل نم : مهضعب لاقو
 . لاؤسلا يف فحلا

 قدصتي نأ نم هل ريخ الالح امهرد لجرلا دري نأل : رانيد نب كلام لاقو

 . امارح مهرد فلأ ةئامب

 عيب لكو هديب لجرلا لمع بسكلا لضفأ» : ۔ مالسلا هيلع لاقو

 . اروربم

 . ثيبخلا بسكلا )١( «اكنض ةشيعم : ۔ لجو زع هلوقو

 . لالحلا قزرلا : لاق (" ةبيط ةايح هنييحنلف» : هلوقو

 تأرق : لاق . ضرالا ثرحي ناك ۔ مالسلا هيلع ميهاربا نإ : ليقو
 هدي نم ةفحصملا حرطف هبر نع هثرحب هلغش ركذ ىتح ("هثرح يف وهو موي
 نم لالحلا لمع نإ ؛ ميهاربا اي : هيلإ ۔ ىلاعت هللا ىحوأف . هسفن مالو

 هط ةروس نم ١٦٤ ةيآلا ١-

 لحنلا ةروص نم ٩٧ ةيآلا ۔ ٢

 فحصلا ةءارق ركذت هثرح ءانثأ ميهاربا نا دارأ هلملو لصالا يف ةرابعلا تدرو اذكه ٢-

 ۔ ٢١٤ ۔

 



 . يتعاط

 رشاعلا ءزجلاو لالحلا بلط يف اهنم ةعستف ءازجأ ةرشع ةدابعلا : ليقو

 . ةعستلاب الإ ءزجلا كلذ زوب الو ةالصلاو موصلا يف

 هنم نيتعكر نال ارجأ مظعأ لايعلا بحاص : ينارادلا ناميلس وبأ لاق

 لايعلا بحاص دجي ال ام ةدابعلا ةذل نم دجي غرفتملاو بزعالا نم نيعبس لدعت

 . عيش هنع هلغشي ال عيش يف هنال

 ةمكحلا مالك نم لضفأ قدصتم قدصت الو قفنم قفنأ ام» : ةلي هنعو

 . !ميكحلا هب ملكت اذإ

 نيد يأ «)١( ميظع قلخ ىلعل كنإو : نيرسفملا ضعب لاقو

 يف ةكربلاو حاجنلا نإف قزرلا بلط يف اوركبأ» : ةي يبنلا لاقو

 . «ةركابملا

 . هتنوعم ترثك هتنو ؤم تمظع نمو هقزر يف ديز هلايع رثك نم : لاقو

 تاب هلح نم توقلا بلط نم ابوعتم تاب نم» : لاق هنأ ةلي هنع ركذو

 ايهابم ارخافقم ارثاكم ايندلا بلط نمو ضار هنع هالومو حبصأو هل اروفغم

 . «نابضغ طحخاس هيلع وهو ةمايقلا موي - ىلاعت - هلللا ىقل ايئارم

 كقزر كل طسبأ كدي كرح مدآ نبا اي ؛ بوتكم ةاروتلا يف) : لاقيو

 . ( كرمأ كل ربدأ ينإف كل حلصي ام ينملعت الو هب كترمأ ايف ينعط و

 بلط نع مكدحأ دعقي ال : لاق هنأ ۔ هنع هتلا يضر ۔ رمع نع ركذو

 . ةضف الو ابهذ رطمت ال ءايسلا نأ متملع دقو ينقزرا مهللا : لوقيو قزرلا

 ملقلا ةروس نم ٤ ةيآلا - ١

 ۔ _ ٢١٥



 نم نوغتبي ضرألا يف نوبرضي نورخآو : ۔ ىلاعت ۔ هتلا لاق دقو

 . )١( ه هللا لضف

 هنإف رقفلا ىلع لاملاب نعتسا ينب اي : هنبال لاق هنأ نامقل نع ركذو

 5 هلقع يف فعضو ٠ هنيد يف ةقر : لاصخ ثالث هباصأ الإ دحأ رقتفا ام

 كظفحو . هب سانلا فافختسا ؛ ثالثلا هذه نم مظعأو ٨ هتعورم باهذو

 ايندلا اوعدي مل نيذلا سانلا رايخو ، كريغ دي يف ام بلط نم ىلوأ كدي يف امل

 هبسك نم هاتأ ناو هبسك نم دبعلا لكأ ام لضفأو ايندلل ةرخآلا الو ةرخآلل

 نم ءيش مكيلع أطبأ اذإ ناطيشلا مكنلمحي الو بلطلا يف اولمجاو هتلا اوقتاف

 . ةيصعملاب لاني ال هتلا دنع ام نإف هتلا ةيصعمب هوبلطت نأ قزرلا

 نيزت امو . اقيدص هللا دنع بتك لكأي اذامو لكأي نيأ نم فرع نمو

 . لالحلا بلطو قدصلا نم لضفأ ءيشب سانلا

 اونوكت الو اوربحتا ؛ ءارقفلا رشاعم اي : لوقي ناك هنأ رمع نع ركذو

 . سانلا ىلع الايع

 لزن نمف هضرأ يف هتلا دئاوم قاوسألا : لاق هنأ ءيكحلا ضعب نع ركذو

 . هللا ليبس يف وهف سانل ١ نع مهيفكيل هلهأ جئاوح يف ناك نمو

 . سانلا ةلأسم نم ريخ ةءاندلا ضعب اهيف ةبسكم : رمع لاقو

 الاو . هانغأ هتلاف بابسألا نع ةيامك دجو نم : ءاكحلا ضعب لاقو

 ىلع رداق وهو سانلا ىلع الاكتا باستكالا نع دعقي دحأل زوج الف

 . باستكالا

 ميلحلا بحي هتنا نإ» : لوقي ناك هتلا يبن نأ انل ركذ : لاق هداتق نعو

 لمزملا ةروس نم ٢٠ ةيآلا - ١

 ۔ ٢١٦ ۔

 



 . «فحلملا لئاسلا ءيذبلا شحافلا ضغبيو فيعضلا ىحلا

 عقدم رقف نم الإ ةلأسملا لحت ال» : لاق ةي يبنلا نأ رمع نبا قيرط نم

 . «عجوم مد وأ عطفم مرغ وأ

 موي هتلأسم تءاج ىنغ رهظ نع لأس نم» : لاق هنأ ةلي هنع ىوريو
 . !ههجو يف احودك وأ اشومخ وأ اشودحخ ةمايقلا

 لأس دقف ةق هدنعو سانلا لأس نم) : لاق هنأ زيم هنع رخآ ثيدح يفو

 . «افاحلا

 هجولا يف نيشلاك هتلا قح ريغ يف ةلأسملا» : لاق ةي هللا لوسر نأ انغلبو

 . «ريثكف اريثك يطعأ نإو ليلقف اليلق يطعأ نإف ران يهو

 لمح لجر : ةثالثل الإ ةلأسملا حلصت ال» : لاق ةي هتنا لوسر نأ انغلبو

 هلام يف ةحئاج هتباصأ لجرو . هيلع دازي ال هيد ؤي ىتح هموق حالص يف رانيد

 هنأ هموق نم ىجحلا وذ دهش لجرو { يد ؤي ىتح لأسيف لضفلا هيلع راصف

 . «هلايعو وه ربجي ىتح ىطعيف رقف هتيب لهأ ىلعو هيلع لخد

 . «هوجولا ناسح دنع جئاوحلا اوبلطا» : لاق هنأ ةي هنعو

 . خياشملا ىلإ اهنم لهسأ ثادحألا ىلإ تاجاحلا : ءايكحلا ضعب لاقو

 . نينيعلا يف ءايحلا نإف ةملظ يف الو ىمعأ ىلإ ةجاح بلطت ال : ليقو

 نإ ةنتف هيخأ ىلإ ةجاحلا لجرلا بلط : لاق هنأ دوعسم نب هللادبع نعو

 . هعنم يذلا مذ هعنم نإو ش هاطعأ يذلا رغ لرح هاطعأ

 ول : يلهأ لاقف ديدش دهج انكلهأو رمأ ةرم انزوعأ : يردخلا ديعس وبأ

 : لاق نأ هب ينهجاو عيش لوأ : لاقف هيلإ تقلطناف . هتلأسف ةي يبنلا تيتأ

 ائيش هنع رخدن مل انلأس نمو هانغأ ىنغتسا نمو هللا هفعأ فعتسا نم»

۔. ٢١١٧ -



 . «هاندجو

 : ةلي هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 يتأي نأ نم ريخ هرهظ ىلع بطتحيف البح مكدحأ ذخأيل هديب يسفن يذلاو»
 . «هعنم وأ هاطعأ هلأسيف هلضف نم هللا هاتآ الجر

۔ ٢١٨ ۔



 نورشعلاو عباسلا بابلا

 لاملا عمج ةيهارك يف

 ةباحصلا لامب جتحا نم لع ةححلاو

 نم دابعلا ىلع تلخد ةفآ مظعأ نأ ايندلا يف بغارلا ناسنالا اهيأ ملعا

 ناك ول» : لاق هنأ ةفق يبنلا نع ركذ ايك ىربكلا ةيلبلا يهو لاملا بحو عمجلا

 مدا نبا فوج المي الو اثلاث ايداو ايل ىغتبال ةضف وأ بهذ نم نايداو مدآ نبال

 موق مكدعب نم يتأيس» : هباحصأل لاق مث «بات نم ىلع هللا بوتيو بارتلا الإ

 ولعلاو لاملا بحو «اوبنتجاف كئلوأف رقفلا ةفاخم هنوعمجيو لاملا نوبحي

 ؛ ىسوم اي) : ۔ مالسلا هيلع ۔ ىسوم ىلإ ىحوأ هللا نأ ربخلا يف ركذو

 اهنم كيلع دشأ يه ةريبكب ينيتأت نلف امهل عمجلاو ايندلا بح ىلإ ننكرت ال
 فرشلاو ولعلاو ميظعتلا بح نم ناسنالا ىلع لخدي ءالبو ةنتف لك لصأو
 { ماثآلاو تاهبشلاو مارحلا نونف يف اوبلقتي ىتح لاملا بحو ةعفرلاو ءانثلاو

 ىلع اورصأو ماظعلا مئارجلاب هللا اوزرابو ث هيهنو هللا رمأ نم ريثكب اوناهتساو

 مهسفنأ ىلع اوتأو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا نم اوعيضو ماثآلاو رئابكلا

 . (نورعشي امو

 نع مهاهنو ايندلا ةنتف نم هموق رذح هنأ ةلي يبنلا نع ربخلا يف ءاج دقو

 مكيلع فاخأ ينكلو رقفلا مكيلع فاخأ ام ينإ» : محل لاقف اهل عمجلاو اهبح

 اوسفانت ايك اوسفانتف مكلبق ناك نم ىلع تطسب ايك ايندلا مكل طسبتف ىنغلا

 . «اوكله ايك اوكلهتف
۔ ٢١٩ _۔-



 ابح ايندلل دادزاو ايلع هتلاب دادزا نم : لاق هنأ ءايكحلا ضعب نع ركذو

 هللاب هملع دعب ايندلا ىلإ لام امل ماعلب ةصق كلذ دي ؤيو ادعب هتلا نم دادزا

 : ۔ ىلاعت ۔ هللا لاقف © بلكلا ةلزنم هلزنأو هباب نع هدرطف هملع هتلا هبلس

 . 0_١ههثهلي هكرتت وأ ثهلي هيلع لمحت نإ بلكلا لثمك هلثمنإ»

 : ۔ مالسلا هيلع ۔ ىسوم ىلإ ىحوأ ۔ ىلاعت هتلا نأ ربخلا يف ركذو

 نع هركسب كعطقيف ايندلا بح هركسأ املاع كرمأ يف رشتست ال ؛ ىسوم اي)

 نم اوهبتناو هللا دابع هقلا اوبقارف الأ ، قيرطلا عاطق كئلوأف ةرخآلا قيرط

 ججحلاب سنالا نم ه ؤايلوأو ناطيشلا مكنرغي الو مكب داري ام اوركذاو مكتلفغ

 نحن : نولوقيو ججحلاو ريذاعملا مهسفنأل نوبلطي ثيح هللا دنع ةضحادلا

 35 لاومألا مهل تناك دقو ةلي هنلا لوسر باحصأ اهعمج ايك لاومألا عمجن

 دقلو ، لاملا عمج ىلع سانلا مهرذعيل ةباحصلا ركذ ناطيشلا مهل نيزف
 عمج نيح فوع نب نمحرلادبعب نوجتحيو نورعشي ال مهو ناطيشلا مهاعد

 ناطيشلا نم ةديكم انهاه ةباحصلا ركذ لب 3 اومعز ايك رمألا سيلو لاملا

 . نورعشي ال مهو قيرطلا نع مهجرخيو سانلا هب لضيل

 نأ تمعز ىتم كنأ ايندلا يف بغارلا ناسنالا اهيأ ملعاف ؛ دعبو

 نم فوخو ءانثلاو ميظعتلاو ولعلاو رثاكتلل لاملا اوعمج ةيم هللا لوسر باحصأ

 ىتمو ميظع رمأ ىلإ مهتبسنو ةمألا رايخأو ةداقلاو ةداسلا تبتغا دقف رقفلا

 في يبنلاب تيرذأ دقلف هكرت نم لضفأ ضحملا لالحلا لاملا عمج نأ تمعز

 مل نيح لهجلا ىلإ مهتبسنو نيحلاصلاو ءايلوألاو نيلسرملاو ءايبنألا عيمجبو
 تمعزو ،} كلضف ةفرعمب مهنم ملعأ كنأ تمعزو . هتعمج اك لاملا اوعمجي

 اهيأ تبذك دقلف لاملا عمج نع مهاهن نيح هتمأل حصني مل ةلي هللا لوسر نأ

 . رورغملا نوتفملا

 ىتمو 7 اييحر مهبو اقفشم مهيلعو احصان هتمأل ةي يبنلا ناك دقلو

 فارعألا ةروس نم ١٧٦ ةيآلا - ١



 نم لضفأ ضحملا لالحلا لاملا عمج نأ رورغملا نوتفملا ناسنالا اهيأ تمعز

 نع مهاهن كلذلف هيف يذلا ريخلاو لضفلا ملعي مل هتلا نأ تمعز دقلف هكرت

 تنأ هتعمج كلذلف ۔ ىلاعت ۔ هللا نم هيف لضفلا ناكمب ملعأ كنأ تمعزو هعمج

 . رورغملا نوتفملا اهيأ كلهجأ ايف . هنم راثكتسالا يفو هيف تبغرو

 هتلا لاقف لاكنلاو يزخلاو باذعلاب لاملا ىلع ۔ ىلاعت ۔ هتلا دعوأ دقلو

 عمجو ىلوتو ربدأ نم وعدت ىوشلل ةعازن ىظل اهنإ الك» : _ ىلاعت
 . (١)هكىعوأف

 نأ بسحح هددعو الام عمج يذلا ةزم ةزمه لكل ليو : _ ىلاعت 7 لاقو

 . ("هةمطحلا يف نذبنيل الك هدلخأ هلام

 يف مهل ع راسن نينبو لام نم هب مهدمغن امنأ نوبسحبأ» : ۔ ىلاعت ۔ لاقو

 . (٢)١هنو رعشي ال لب تاريخلا

 موي دوي هنأ فوع نب نمحرلادبع نع ربخلا يف يور دقف ةلمجلا هذه دعبو
 ةلي يبنلا نع ركذ ام ليلدب همويل توقلا نم رثكأ ايندلا نم تؤي مل هنأ ةمايقلا

 تؤي مل هنأ ةمايقلا موي دوي الإ ربقف الو ينغ سانلا نم دحأ نم ام» : لاق هنأ

 . (٠)«توق الإ ايندلا نم

 نميلا نم ريع هيلع تمدق هنأ فوع نب نمحرلادبع نع ربخلا يف ركذو
 ليقف ؟ عمسأ يذلا جيجضلا اذه ام : ةشئاع تلاقو اهمودقل ةنيدملا تجضف

 هلوسر قدصو هللا قدص : تلاقف . فوع نب نمحرلادبعل تمدق ريع : اهف

 لاق اذام ؛ نينمؤملا مأ اي : اهل لاقف اهيلا قاف فوع نب نمحرلا دبعل اهلوق غلبف

 ءارقف تيأرف اهميعنو ةنجلا تيأر» : لوقي هتعمس : تلاقف ؟ ةلي هللا لوسر

 جراعملا ةروس نم ١٨ ۔ ١٥ نم تايآلا - ١

 ةزملا ةروس نم ٤ ۔ ١ تايآلا ۔٦

 2 نونمؤملا ةروص نم ٥ . ٥٦ ناتيآلا ٢

 رخآ ثبدح ف ءاج اك هموي توق ديري هلعلو لصالا ف اذكه ۔-٤ا

 ۔ ٢٢١ _۔



 مهعم لخدي ءاينغألا نم ادحأ رأ ملو ايعس ةنحلا نولخدي نيملسملا

 نب نمحرلادبع لاقف «اوبح مهراثا يف وبحي هتيأر فوع نب نمحرلادبع الإ
 اهلخدأ يلعل هللا ليبس يف اهيلع امو ريعلا نأ رضح نمو هللا دهشأ : فوع

 . ايعس مهعم

 نم لوأ كنأ امإ» : فوع نب نمحرلادبعل لاق هنأ ةت ىبنلا نع ركذو

 اذهف . «اوبح الإ اهلخدت نأ تدك امو يتمأ ءاينغأ نم ةنجلا لخدي

 يف لاومألا هلذبو فورعملا هعئانصو هاوقتو هلضف ىلع فوع نب نمحرلادبع

 تاصرع يف فقوي ةنجلاب هل هارشبو ةلي هللا لوسرل هتبحصو ۔ ىلاعت ۔ هتلا ليبس
 عئانصلو ففعتلل ضحم لالح نم هعمج لام ببسب اهلاوهأو ةمايقلا موي

 ىلإ يعسلا نم عنم ث هللا ليبس يف لاومألا لذبو ادصق هنم قفنأو ، فورعملا

 رورغملا نوتفملا اهيأ كنظ ايف ، مهراثآ يف وبحي راصو نيكاسملاو ءارقفلا عم ةنجلا

 طيلاخت يف عرسي نوتفم لكل بجعلا لك بجعلاف ايندلا نتف يف ىقرفلا انلاثمأب

 ثيح نم بساكملا يف صمقتيو خاسوألا ىلع بلاكتيو طخسلاو تحسلا

 هتمه امناو امارح وأ تناك الالح يلابي الو تناك ام ثيح نمو تعرسأ ام

 { ايندلا نتف يف بلقتيو 0 رخفلاو ةنيزلاو ولعلاو رثاكتلل لاملا عمجو بسكلا

 تعمج تنك نإ لوقيو } ةضحادلا ججحلاب جتحيو ث رقفلا نم افوخ هعمجيو

 سايق نم اذهف موقلاب هبشلا وديعب هللاو نحنو 3 ةباحصلا هتعمج دقف لاملا

 ضحم لالح نم اهوبستكا لاومأ ةباحصلا ضعبل ناك هنأ يور دقلف ، سيلبإ

 © نيكاسملاو ءارقفلل فورعملا عئانصلو . هللا ليبس يف لذبلاو 0 ففعتلل

 & اهب اولخبي ملو . اهيف مهيلع هلل بجو اقح اهنم اوعنمي ملو ، ادصق اهنم اوقفنأو
 ةدشلا يف اوناكو . اهعيمجب مهضعب قدصتو . اهرثكأب اوقدصت مهنكلو

 ءاخرلا ليبس مهب كلسو ايندلا مهيلع تلبقأ اذإ اوناكو & مهسفنأ ىلع نورثؤي

 اذه امنإو ث ةبوقعلا انيلع تلجع دقو ابنذ انبنذأ دق انإ : نولوقيو نونزحي
 نيفئاخ نيلجو نيقفشم كلذ لجأ نم اوناكو 3 انكالمهل جاردتسالا وه ءاخرلا

 اورشبتساو اوحرف ءالبلاو ةدشلاو ءالغلاو رقفلا مهيلع لبقأ اذإو مهسفنأ ىلع

۔ _ ٢٢٢



 ضخغبن نحن . ةلزنملا هذه ريغ ىلع نحنو نيحلاصلا راعشب ابحرم : نولوقيو

 نحنو نيلسرملا رخفو نيحلاصلا راعش نم كلذو ةنكسملا نم فنانو رقفلا

 ىفكو هنامضب ةقثلا ةلقو هللاب نظلا ءوس نم كلذو رقفلا نم افوخ لاملا عمجن

 يبنلا نع ركذ دقو اهتاوهشو اهتنيزو ايندلا يف معنتلل هعمجن نحنو ايثإ كلذب
 مهماسجأ موحل مهيلع تتبنو ميعنلاب اوذغ نيذلا يتمأ رارش» : لاق هنأ نيت

 كلذ امو نيمثلا محللا ريثكلا معانلا مسجلا ىلاعت ۔ هتلا ىلإ ماسجألا ضغباو

 . «تاذللاو تاوهشلا لكأ ةرثك نم الإ

 مهتانسح نوبلطيف باسحلا ىلإ موق ةمايقلا موي عىجي هنأ ربخلا يف ركذو

 يف مكتابيط متبهذأ» : مهل لاقيف اهارقي ىتح مهبتك يف ايندلا يف اهولمع يتلا

 . () پاه متعتمتساو ايندلا مكتايح

 نإ مهل ىلمأو نوملعي ال ثيح نم مهجردتسنس » : ۔ ىلاعت لاقو

 . )٨( نيتم يديك
 ف مهل ع راسن نينبو لام نم هب مهدم امنأ نوبسحبأإ» : ۔ ىلاعت ۔ لاقو

 . "نورعشي ال لب تاريخلا

 رخفل او ولعل او رئاكتلل لاملا عمجن نحنو اهعئاجف تمظع ةرسح اهلايف

 . سانلا ىلع ةعفرلاو ايندلا يف ةنيزلاو

 اهب يهابي وأ اهب رخافيل وأ اهب رثاكيل ايندلا بلط نم نأ ربخلا يف ركذ دقلو
 هيلع وهو ةمايقلا موي ۔ ىلاعت ۔ هللا يقل ضحم لالح يهو اهباصأو سانلا

 نمي فيكف . رئاكتلل اضحم الالح ايندلا بلط نم لاح اذهف } نابضغ طخاس

 ءافعضلاو لمارألا ملظو مثاملا يف 77 مارحلاو تاهبشلا نم اهبلطي

 انيفكي ام قوف اهنم لنن ملو عيش ايندلا نم انتاف اذإ ايغو امه رثكأ نحنو ماتيالاو
 هنأ ةلي يبنلا نع ركذ دقو اهماطحو ايندلا ضرع نم انتاف ام لك ىلع فسأتنو

 . فاقحألا ةروس نم ٦٢٠ ةيآلا ۔١

 ملقلا ةروس نم ٤٤ . ٤٥ ناتيآلا ۔ ٢

 ٢٣ ناتيآلا ۔ ٥ . ٥٦ نونمؤملا ةروس نم .

 ۔ ٣٢٢_۔

 



 ةنس ةريسم رانلا نم برق اهماطحو ايندلا نم هتاف ام ىلع فسأت نم» : لاق

 . _ هبلق نم ةرخآلل ١ فوخ عزن هترسو اين ذلا بحأ نمو

 انل ركذ دقلو نامز ذنم رسع انرهد يف لالحلا نأ ملعاف ةلمجلا هذه دعبو

 نيعبس ع دنف لاملا عمج يف انسفنأ ىلع طاتحن انك : لاق هنأ ةباحصلا ضعب نع

 . مارحلا نم باب يف عقن نأ ةفاخم لالحلا نم اباب

 نوكي الا ةفاخم ادحاو امهرد عدت نأل : لاق هنا سانلا ضعب نع ركذو

 ما كل لحتأ فرعت ال تاهبش نم رانيد فلأب قدصتت نا نم كل ريخ الالح

 تنك ناو . هبتناف ايئان تنك ناو }٠ ظقيتساف الفاغ ناسنالا اهيأ تنك نإف 3 ال

 . باسحلل ضرعتت الف هتلا نم فوخلاو ىوقتلا نأ معزت

 فلا موي لك بسكا نا ينرس ام : لاق هنأ ةباحصلا ضعب نع ركذ دقلو

 نع اهبسك ينلغشي ملو هللا ليبس يف اهب قدصتأو اهلك اهقفنأو لالح نم رانيد

 ةقدصلا نا ربخلا يف ءاج دقو كلذ ملو ؛ هل ليقف هتلا ركذ نع الو ةعامجلا ةالص

 ريثك فعاضم رجأو ميظع لضف اهيفو ىلاعتو هناحبس برلا بضغ ءىفطت

 تقفنا عيش يأ يفو تبستكا نيأ نم ةمايقلا موي يل لاقي نأ ينغ ينأل لاقف

 مهل لحأ نيح ادوجوم مهيدل لالحلا ناكو مالسالا لوا يف اوناك نوقتملا ءال ؤهف

 موقي ال نا ةفاخم ةبساحملا نم افوخ لالحلا لاملا عمج اوكرت دق مئانغلاو تابيطلا

 دوقفم مودعم اننامز يف لالحلاو ممألا اياقب نم نحنو انب فيكف هرشب لاملا ريخ

 هباشتملاو اهباشتم لالحلا راصو ملاظملاو نتفلاب تريغت دق لاومألا نأل نامز ذنم

 . هباقع ميلأو هطخس نم هللاب ذوعن امارح

 نيأ مث ؟ لالجلا نياو . لالح نم وه انبسك نأ معزن نحن مث ٠

 اك . ةفوشكملا طيلاختل ا نم اهنكلو ةروهشملا تاهبشل ١ نم اهتيلايف ؟ لالحلا

 نم امهرد مويلا ملعا امو رمسع لالحلا بسك : لاق هنا سابع نبا نع ركذ

 نب ١ نع لوقلا اذه حص نإف مهانيوادو اناضرم هب انيفشتسال هاندجو ولو لالح

 انب فيكف ةباحصلا نمز يف وهو مالسالا نيد نم لوالا ردصلا يف وهو سابع

۔ ٢٢٤ ۔



 . اذه اننامز ىف

 لالحلا دجوي نياف ملظل او قافنلاو بهنلاو نتفلاب لاومأل ا تريغت دقلو

 نيح مدنتس بيرق نع كنإف ايندلاب رتغت الو لفاغلا بغارلا ناسنالا اهيأ هبنتف
 . مدنلا كعفني ال

 دحأ وحن ةي هللا لوسر عم تجرخ : لاق هنا رذ يا نع ركذ ايكو

 نم الإ نولقألا وه نورثكألا : لاقف هتلا لوسر اي كيبل تلقف رذ ابأ اي» : لاقف

 اي يل لاق مث مه ام ليلقو هفلخو همادقو هلامش نعو هنيمي نع اذكهو اذكه لاق

 موي تومأ هتنا ليبس يف هقفناف ةضفو ابهذ دحأ لثم يل نوكي نا ينرسي ام رذ ابأ

 . «نيطاريق هنم يفلخ كرتأ ام تومأ

 دسفي نأ ةفاخم هكرتيف لاملا ثري ناك ةباحصلا ضعب نا ربخلا يف ركذو

 ظقيتساو قفشم كيلعو حصان كل ينإف ناسنالا اهيأ هبتناف هنتفيو هريغيو هبلق
 عمجب لغتشت الو ايندلا نم ةغلبلاب عنقاو ةلفغلا هذه نم هبتناو ةدقرلا هذه نم

 نع ركذ ايك ةبساحملاو ةلءاسملل كسفن ضرعت الو الابو كيلع نوكيف لاملا

 موي ناك اذا هنأ ربخلا يف ركذو «بذع باسحلا شقون نم» : لاق هنا ةي يبنلا

 . رانلا ىلا هب رم ؤيف مارح يف هقفنأو مارح نم الام عمج دقو دبعلاب ق ؤي ةمايقلا

 رانلا ىلا هب رمؤيف مارح يف هقفنأو لالح نم الام عمج دقو دبعلاب ق ؤيو
 : هل لاقيف لالح يف هقفناو لالح نم الام عمج دقو دبعلاب ق ؤيو

 امم عيش يف تطرف لاملا اذه تعمج نيح كلعل هنع لأست ىتح فق

 وأ اهعوكر نم عيش يف تطرف وأ اهتقو يف اهلصت ملو ةالصلا نم كيلع ضرف

 لمكت ملو ءوضولاو لسغلا نم ائيش تعيض وأ اهتءارق وأ اهحيبست وأ اهدوجس

 ملو لالح يف هتقفناو لالح نم هتبسك لب . ال لوقيف لاملا عمج لجأ نم كلذ
 نم افوخ هتعمج وأ هب تيهاب كلعل : هل لاقيف ملع هللا ضرف امم ائيش عيضأ

 نم هتبسك لب . ال : لوقيف سانلا ىلع ولعلاو ةعفرلاو ةنيزلاو رثاكتلل رقفلا

۔ _ ٢٢٥



 ملو ، لتخأ ملو هب هابا ملو يلع ضرف امم ائيش عيضأ ملو لالح يف هتقفناو لالح
 عئانصل هتعمج امتاو رقفلا نم افوخ هتعمج الو ةعفرلا الو ةنيزلا الو رثاكتلا هب درا

 . هللا ليبس يف هتلذبو فورعملا

 هنم هيطعت نا ترمأ سانلا نم دحأ قح هنم تعنم كلعلف : هل لاقيف

 . هب تلخبو ليبسلا ءانبأو نيكاسملاو ءارقفلاو ءافعضلاو ىماتيلاو كئاب رقا نم

 امم ائيش عيضا ملو لالح يف هتقفناو لالح نم هتبسك لب . ال :لوقيف

 ةنيزلاو رثاكتلل .الو رقفلا نم افوخ هعمجأ ملو لتخأ ملو هب هابأ ملو لع ضرف
 ىفوأ ناك نإف هنم يطعا نا ترمأ سانلا نم دحا قح تعنم الو ولعلاو ةعفرلاو

 . كلذك كلذ ناكو ءيش عيضا ملو لاق امب

 هل لاقيف لامكلاو مامتلا ىلع اذه هيف دجوي نم سانلا نم ليلق ليقو

 وأ ةبرش وأ ةلكأ نم كيلع هللا اهمعنأ ةمعن ركش يد ؤت ىتح نآلا فق ذئنيح

 ايثاج نايرع فاح مئاج شطاع وهو هلك كلذ نع لأسي لازي الف ةوسك وأ ةذل

 نع ذئموي نلأستل مث : ىلاعتو هناحبس انبر لاق ايك هيتبكر ىلع
 بارشلا دراب وه ؛ ريسفتلا لها لوق ىلع انه اه ميعنلا ىنعم .) ميعنلا

 عم . هب رمأ امم ائيش عيضي مل نم لاح اذهف 3 مونلا تاذلو { نكاسملا لالظو

 نم ائيش هب دري ملو 5 هللا ةاضرم يف هقفناو ، هب لخبي ملو ، لالح نم هعمج هنأ

 يف هسفن ىلع معنأ نمي فيكف ]} تاوهشلاو ، تاهوركملاو {، تاروذحملا

 رثكا عيضو 35 تاهبشلاو { مارحلا نم تاذللاو تاوهشلا لكأي . ايندلا

 ولعلاو 3 ةنيزلاو رخفلا هب دارأو لخبو . ىلاعت هللا قح هنم عنمو . تاضورفملا

 . ادغ هللا دنع هلاح نوكي فيك { ميظعتلاو ةعفرلاو { سانلا ىلع

 { ةبارقلا نم هيطعي نأ رمأ امم ائيش دحأل طعي ملو . هب لخب ناك نإ امأو

 لهأو . ءافعضلاو . ءارقفلاو 9} ليبسلا نباو ©} نيكاسملاو ، ىماتيلاو

 اي : نولوقيف . لجو زع هللا يدي نيب هنومصاخيف هيلإ نوتأي مهنإف ، ةجاحلا
 تاب ةليل برف ، هب هترمأ امم ائيش انطعي ملو هلام لضف انعنمف هتيطعا اذه انبر

 ١ ١ ةيآل ٨ ةروس نم ١ رثاكتل .

 ۔ ٢٢٦ ۔

 



 . ةصاصخو عوج ةدش ىلع انتبو & شيعلا نم دغر ىلع اعباش ارورسم احرف

 ةنيزلل هعمجو ، لاملا عمج ببسب هللا ضئارف نم ائيش عيض نإ كلذكو

 زع هللا يدي نيب ةمادنو ةرسح يف ىقبيف ةاهابملاو ولعلاو ةعفرلاو رثاكتلاو

 . لجو

 لقع ال قمحا جردتسم لك الإ ةبساحملا هذه ىلاو ةلأسملا هذهف ضرعتي ايف

 الإ اذه بلطي امو ، ميظعلا رطخلا اذهل هسفن ضرع ام لقع هل ناك ولو . هل

 هتكلهأو اهرورغب ايندلا هترغو نونجلا هيلع بلغ دق نوتفم رورغم نونجم لك

 . دبألا ىلا

 ملو لالح يف قفنأو لالح نم بسك يذلا دبعلا اذه لاح ىلإ ىرت الا

 ةبساحملا هذهب بسوح فيك هيف هيلع بجو اقح هنم عنمي ملو ائيش عيضي
 . هتحرب اهيف هل هتلا نذأي ىتح ةنجلا نم عنم دقو ، هيتبكر ىلع ايثاج ةديدشلا

 اهتاذلو اهتاوهشو ايندلا نتف يف ىقرفلا انلاثمأ لاح نوكت فيكف

 ةاكزو لسغو ءوضوو ةالص عييضت نم هب انرمأ اييف طيرفتلا مم اهطيلاختو

 لاملا عمج نا بسحنو . لاملا عمج لجأ نم انيلع هتلا هضرف امم كلذ ريغو مايصو

 ضئارفلا نم كلذ ريغو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلا نم مظعا ضرف انيلع

 . ةيعرشلا

 ةنيزلاو سانلا ىلع ةعفرلاو ولعلاو رثاكتلل وه امنإ لاملل انعمج رثكا نا مث

 . رقفلا ةفاحو ةاهابملاو

 ال يذل ا هباقع ميل أو هطخس نم هللاب ذوعن اهلجأ ام ةبيصم نم اهف ايف

 . هب انل ةقاط

 ةبرش بلطف اموي شطع هنع هلل ١ يضر باطخل ١ نب رمع ن ١ يور دقو

۔ ٢٢٧٢



 نم هعزن ةعرج هنم ذخأو هقاذ ايلف هب جوزمم لسعو ءام نم ةبرشب قأف ءام نم

 : هل ليقف رثكاو ءاكبلا يف داع مث ملكتيل هينيع نم عومدلا حسمو ىكب مث همف

 دنع اموي اسلاج تنك ينإ . معن لاقف ؟ ةبرشلا هذه لجا نم هلك ءكبلا اذه ام

 : لوقيو هسفن نع هيديب عفدي هتيأر ذا يريغ دحأ هعم امو هتيب يف ةت يبنلا
 كيدي نيب ىرا ال يمأو يبأ كادف هتلا لوسر اي : هل تلقف «ينع كيلا ينع كيلإ

 ايندلا يه : لاقف ؟ بطاخت يذلا نمف يريغ دحا كعم سيلو هبطاخت ادحا

 . كيلا ينذخ دمحم اي يل تلاقو يلإ تفرخزتو اهسأرو اهقنعب يلع تلواطت

 نم دحا ينم وجني نلف ينم تنأ جنت نإ : يل تلاقف ينع كيلا : اف تلقف

 . ةي هنلا لوسر نع ينتعطقف ينتقحل دق ايندلا نوكت نا فاخا ينإف كدعب

 هتبحصو . هاوقتو هلئاضف عم هسفن ىلع فاخ ةبرش لجأ نم اذهف

 ميعنلا يف بلقتن ىقرغلا انلاثمأب فيكف ةنجلاب هل هارشبو ةني هتلا لوسرل

 مارحلاو تاهبشلا نم بساكملا يف سمغننو تاذللاو تاوهشلا عاونأو هكفتلاو

 نع عاطقنالا فاخن ال انسفنأ ىلع نونما نحنو يصاعملاو بونذلا ةرثك عم

 . ريي هللا لوسر

 الف مكسفنا يف هتلا دابع هتلا هتلاف . اهلجأ امو ةبيصم نم اهممظعا امف

 . رورغلا هتلاب مكنرغي الو ايندلا ةايحلا مكنرفت

 . مهتقيرط نع هب فلوخ دقف مهتريس فلاخ نم نأ انيقي ايلع اوملعاو

 هرجح ق امهدحأ نيلجر نأ ول : لاق هن أ ةب احصلا ضعب نع رك د دقو

 ركاذلا ناكل ىلاعت هتلا ركذي رخآلاو قدصتيو ايندلا ليبس يف اهقفني مهارد

 س { اهقفنا ايفو اهبستكا نيا نم اهنع لأسي مهاردلا قفني يذلا نأل لضفا

 . هدنع ء يش ال هنأل ء يش نع لأسي ال رخآلاو

 همحر اهب لصوف الالح اضحم اهباصأف ايندلا بلط امهدحأ نيلجر نأ ولو

 ايندلا بنتجا رخآلا لجرلاو . هسفنل مدقو اهنم قدصتو نيملسملا ناع أو

۔ _ ٢٢٨



 ءايسلا نيب ايك نيلجرلا نيب ناكل ائيش اهنم لني ملو 3 اهبلطي ملو اهكرتو

 . ضرألاو

 لصوف اهالحب ايندلا بلطي امهدحأ نيلجر يف : ليق رخآ مضوم يفو

 يذلا يلإ ايهبحأ : عيبرلا لاق ايندلا رخآلا بناجو هسفنل اهنم مدقو همحر اهنم

 . اهلثم اهيلع داعأف ايندلا بناج

 اي : لاقف ةئي هتنا لوسر ىلع لزن مالسلا هيلع ليربج نا ربخلا يف ركذو
 لعجيو ض .ألا نئازخ حيتافم هذه : كل لوقيو مالسلا كئرقي هتلا نإ دمحم

 ترس ايثيح كعم ريستو تنك ايثيح كعم نوكت ةضفو ابهذ ضرألا لابج كل
 نا ليربج اي : لاقف هسأر عفر مث ةعاس ضرألا ىلا هسأرب نيي يبنلا قرطأف

 هدي طسب ايف هل لقع ال نم عمجي اهلو هل لام ال نم لامو هل راد ال نم راد ايندلا

 . اهيلا تفتلا الو اهحيتافم ىلا

 هفيضل ماعط هدنع نكي ملو فيض هاتأ هنأ ةي هنع ربخلا يف ركذو

 هعب وأ هفلس دمحم كل لوقي : هل لاقو ربيخ دوهي نم لجر ىلا لسرأف } هفيضي

 : مالسلا هيلع يبنلا لاقف . نهرب الإ يدوهيلا يأف . بجر لاله ىلا اقيقد
 دقلو انهر هعرد هيلإ لسرا مث هيلإ تيدأل ينفلس وأ ينعاب ولو نيمأل ينإ هتلاو

 اهكتفا ىتح ءاضق اهل دجي ملو يدوهيلا دنع ةنوهرم هعردو ةي هتنا لوسر تام

 . هنع هللا يضر رمع هدعب نم

 راثكتسالا يف عومجم هلك رشلا نأ ايندلا يف بغارلا ناسنالا اهيأ ملعأو

 نأل 5، اذه انرهد يف اييس ال كلذ نم هتلاب ذوعتف اهماطحو اهل عمجلاو ايندلا نم

 اضحم الالح امهرد ملعن ال ىتح مدقتم نامز ذنم دوقفم مودعم هيف لالحلا

 . ةفوشكملا طيلاختلا نم اهنكلو ةروتسم تاهبش اهتيل ايو

 نم ةغلبلا بلط نم رثكا ةجح نم لاملا عمج يف ناسنالا اهيأ كل ايف

 . مويب اموي توقلا

۔ _ ٢٢4٩



 ةماطلا يهو ، لاضعلا ءادلا وهف رصعلا اذه يف راثكتسالل هعمج امأف

 . ةكلهملا ةفآلاو ايالبلا مظعأ يهو . ىمظعلا ةيهادلاو ، ىربكلا

 قوف اهنم ذخأ نمف اهلهأل ايندلا اوعد : لاق هنا ةي ىبنلا نع ركذ ايك

 ايندلا نم ذخأ نم سانلا رارش نأو الإ رعشي امو هفتح اهنم ذخأ دقف هيفكي ام

 ، ماعطلا بيطأ نولكأي موق يدعب نم يتأيس : لاق مث . هيفكي ام قوف

 (١ةهرف نوبكريو ، بايثلا نيلا نوسبليو . ءاسنلا لمجا نوحكنيو

 دق } عنقت ال ليلقلاب مهسفناو ، عبشت ل ليلقلا نم مهنوطب . باودلا

 ةرخآلا نم ربكألا مهظح اوكرتو . اهل اولمعو ايندلا نم مهظوظح ىلع اوفكتعا

 اهيلعو نوحوري اهيلاو نودغي ال ايندلا ةنيزو لاملا عمج مهتمه تراصف

 ةزعلا بر نود نم ابرو هللا نود نم ةهلا ايندلا ةنيز لاملا اوذختا دق { نوفكعي

 مكبقع هلعل مهبقع بقع نم نامزلا كلذ كردأ نمل هتلادبع نب دمحم نم ةميزعبف

 8 مهسلاب الو { مهزئانج عيشي الو إ مهاضرم دوعي الو مهيلع ملسي ال نا
 . مالسالا نيد مده ىلع ناعأ دقف كلذ لعفي مل نمو {. مهريبك رقوي الو

 هدنعو هندب يف ىفاعم ةبرس يف انمآ حبصأ نم» : لاق هنأ ةلي هنع ركذو

 (٢">«ىهلاو رثك امم ريخ ىفكو لق امو اهريفاذحب ايندلا هل تزيح امنأكف هموي توق

 ليلقلاب ال كيهليو كيغطي ام بلطت تنأو كيفكي ام كدنع مدا نبا

 اذه لدف افافك هشيع ناكو مالسالل يده نمل يوطف ، عبشت ريثك نم الو عنقت

 . لالا عمج يف عومجم رشلا عيمج نا ىلع

 يل ريخ الوزهم انمؤم هللا ىقلا نأل : لاق هنا عساو نب دمحم نع ركذو

 . انيمس اقفانم هاقلا نا نم

 ريسلا ديحلا ۔ ا

 سابع نبا نع ملسم هاور ۔ ٦

 ۔ ٢٣٠

 



 نم اباسح لوطأ نيمهردلا بحاص : لاق هنا ءادردلا يا نع ركذو

 . مهردلا بحاص

 اهنم اوعنقاو اهل عمجلا اوكرتاو 3 ايندلاب اورتغت الو { هتلا دابع هللا اوقتاف

 الو ةرخآلل مكبلط ةلمجو مكلمع ةرثك نكتلو ريسيلاب اهنم اوضراو ةغلبلاب
 لك ىفوت مث هنا ىلا هيف نوعجرت اموي اوقتاو» باقعلا ميلأو باسحلل اوضرعتت

 0هنوملظي ال مهو تبسك ام سفن

 ضرعملا هايند ىلع لبقملا ايندلا يف بغارلا لفاغلا ناسنالا اهيا ملعاو

 ايندلا نأ ولو ةدئاف الب سفنلا بعت ريغ هيف لصاح ال لاملا عمج نا هارخا نع

 . كيلع باسح كلذ ىوس امو توقلا الإ اهنم كل نكي مل كل كلم اهلك

 ىلع ةلزنملا بتكلا ضعب يف لزنأ ىلاعت هتلا نأ : ربخلا يف ركذ ايك

 توقلا الا اهنم كل نكي مل كل اكلم اهلك ايندلا تناك ول مدآ نبا اي) : هئايبنا

 . (نسحم كيلإ انأف كريغ ىلع اهباسح تلعجو توقلا اهنم كتيطعا انأ اذإف

 هيلع هتنا نم نمل ةيافك هتبتك ام ضعب يف نأل ؛ بابلا يقاب تكرتو»

 . «هللاب الإ قيفوتلا امو ةيادهلاب

 ةرقبلا ةروس نم ٢٨١ ةيآلا ۔'١

 ۔ ٢٣١ ۔





 نورشعلاو نماثلا بابلا

 ءاقشلاو ةداعسلا ةمالعو ةرثألاو ةركحلا يف

 الا ركتحي ال» : لاق هنا ةي هللا لوسر تعمس : لاق يودعلا هللادبع

 ِ «عىطاخ

 عرب دقف اموي نيعبرأ اماعط ركتحا نم » : ني هللا لوسر نع رمع نبا

 )١) ۔ د
 . «هنم ىلاعت هللا

 ركتحملاو قوزرم بلاحلا » : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع : ليقو

 هدلب ىلا هبلجيف عيبلل ماعطلا يرتشي يذلا بلاحلاب دارأ امناو ك )٢( «نوعلم

 ركتحملاو ، نيملسملا ءاعد ةكرب نولانيف نوعفتني سانلا نألو قوزرم وهف هعيبيف

 . سانلاب رضيو عنملل ماعطلا يرتشي يذلا

 عيبل ١ نع هسبحيو رصم ف ماعطل ١ ىرتشي ن ١ ةركحل ١ : هيقفل ا ل اقو

 . هنع ىهن يذلا راكتحالا اذه يف ةجاح هيلإ سانللو

 رخا رصم نم ءاج وأ هتعيض نم ماعطلا ۔ رخدا هلعل - لخدأ يذلا اماو

 هعانتما نأل هعيبي نا لضفألاف ةجاح سانلل ناك ول نكلو راكتحا نوكي ال هنإف

 ركتحملا ربجي نا يغبنيف ، نيملسملاب ةقفش هلو ءيسم ةءاسا نوكي كلذ نع

 هل لاقيو هيلع رعسي الو بد ؤيو رزعي هنإف كلذ نم عنتما نإف ماعطلا عيب ىلع

 . سانلا عيبي ايك عب

 تبث ام حيحصلاو لصالا ين درو اذكه (هنم ءىربو ىلاعت هفا ءىرب دقف) ۔ ١

 مكاحلاو ةجام نبا هجرخأ _ ١

 ۔ ٢٣٣ ۔



 . «رعسملا وه هتلا نإف رعسا ال» : لاق هنا ني هللا لوسر نع يورو

 سانلا طحقف ةطنح نم رفو هتيب يف ناك هنأ نابهرلا ضعب نع ركذو

 ام تكسمأ ول : هل ليقف . هتجاحل يرتشي لعج مث ةطنحلا نم هدنع ام عابو

 . مهحرف يف مهكراشا اك مهمغ ف سانلا كراشا نا تدرا : لاقف . كدنع

 لمر نم بيثك ىلع رم ليئارسا ينب دابع نم ادباع نأ ربخلا يف ركذو
 . مهتباصا ةعاجم يف ليئارسا ينب اهب عبشاف اقيقد ناك ول نا هسفن يف ىنمتف

 نم كل بجوا دق ىلاعت هللا ناه : نالفل لق نا مهيف يبن ىلإ ىلاعت هتلا ىحوأف

 نم هللا هاطعا ةنسح ةين ىون ايك ىنعي . «هب تقدصتو اقيقد ناك ول ام رجألا

 . مهيلع هتمحرو نيملسمل ١ ىلع هتقفشو هتين نسحب رجألل ١

 الجر ن ١ يورو . نيملسمل ١ ىلع اييحر اققشم نوكي ن ١ ملسملل يغبنيف

 كيصوأ : سابع نب هللادبع هل لاقف . ينصوا : هل لاقف سابع نبا ىلا ءاج

 يف ركفتلاو كل اهب ىلاعت هللا لفكت ىتلا ءايشألاب بلقلا نيقي اهلوأ : ءايشأ ةتسب

 . ةرخآلا

 . اهتقول ضئارفلا ءادأ يناثلاو

 . ىلاعت هللا ركذ يف بطر ناسلب : ثلاثلاو

 . قلخلا دساح هنإف ناطيشلا قفاوت ال : عبارلاو

 كترخآ برخت اهنإف ايندلا رمعت ال : سماخل او

 . ائاد نيملسملل احصان نك : سداسلاو

 هرمأو ءايشأ ةسمخب ثيش هنبا ىصوأ مالسلا هيلع مدآ نأ ربخلا يف ركذو

 . هدعب نم هدالوأ اهب يصوي نا

 تننأمطا دق ينإف ايندلا ىلا اونئمطي ال كدالوأل لق : هل لاق : اهلوا

۔ ٢٣٤ ۔



 . اهنم ينجرخاو ينع هلقلا ضري ملف ةيقابلا ةنجلاب

 يتأرما ىوهب تلمع يناو مكئاسن ىوهب اولمعت ال مهل لق : يناثلاو

 . ةمادنلا ينتقحلاف ةرجشلا نم تلكأف

 مل يرما ةبقاع ترظن ول ينإف هتبقاع اورظناف هنوديرت لمع لك : ثلاثلاو
 . ينباصأ ام يبصي

 نم تلكأ نيح ينإف هوبنتجاف ءيش نم مكبولق تبرطضا اذإ : عبارلاو

 . مدنلا ينقحلف عجرأ ملف يبلق برطضا ةرجشلا

 ام يبصي ل ةكئالل ا ترو اش ول يف اف رومأل ١ يف او ريشتس ١ : سم اخ او

 . ىنباصأ

 لوسر اي : لاقف دهجلا هباصا دقو ةق يبنلا ىلا لجر ءاج : ةريره وبأ

 ؟ عيش نكدنع له هجاوزا ىلإ ةلي يبنلا ثعبف ©، ينمعطأف عئاج ينإ هتلا
 لوسر لاقف . ءاملا الإ اندنع ام ايبن قحلاب كثعب يذلاو : نلق نهلكف

 يف اذه فيضي نم : لاق مث ةليللا هذه معطي ام هتلا لوسر دنع ام» : ةي هنلا

 ىقأف . هتا لوسر اي انأ : لاقف راصنألا نم لجر ماقف «هللا هحر ةليللا هذه

 . ائيش هنع يرخدت الو هيمركاف ةلي هنلا لوسر فيض اذه : هلهأل لاقف هلزنم

 ىتح مهتوق نع مهل يللعف يموق : لاق . ةيبصلا توق الإ اندنع ام : تلاقف

 يموق لكأيل فيضلا ءاج اذإف يزرباو (٨>)يجرسا مث ائيش اومعطي الف اوماني
 ي هللا لوسر فيضل انتنسلا عضغن يلاعتو هيئفطاف جارسلا نيحلصت كنأك

 م . . .ي
 ٢) الي هللا لوسر فيض عبشي ىتح

 مث ائيش اومعطي ملو مهتوق نع اومان ىتح مهتللعف ةيبصل ا ىلا تماقف

 ماعطلا ميدقتو حابصملا ةءاضا دوصقملا - ١

 ملسمو يراخبلا هاور - ٢



 جارسلا حلصت اهنأك تماق لكأيل فيضلا ذخا ايلف . تجرساو تزربأف تماق

 لوسر فيض عبش ىتح ةي هللا لوسر فيضل ايهتنسلا ناغضمي العجو هتأفطأف

 مسبت امهيلا رظن املف ةي هلا لوسر ىلا اودغ اوحبصا املف نييواط اتابو ةني هتلا
 : ىلاعت هتلا لزنأف «ةليللا هذه ةنالفو نالف نم هتلا بجع دقل» : لاق مث

 (١هةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنا ىلع نورثؤيو

 ناكو يوشم ةاش سأر ةباحصلا ضعبل يدها : كلام نب سنأ لاقو

 : ىلاعت هتنا لزنأف لوألا ىلا داع مث عست هلوادتف هل راج ىلا هجوف ادوهجم

 . ةجاحو ةقاف يا ههةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنا ىلع نورثؤيو

 ايندلا يف ادهاز نوكي نا اهدحا : ةلصخ ةرشع ىدحإ ةداعسلا ةمالعو

 . ةرخالا يف ابغار

 . نآرقلا ةوالتو ةدابعلا هتمهن نوكي نا يناثلاو

 . هيلا جاتحي ال اميف لوقلا ةلق ثلاثلاو

 5 تاهبشلاو مارحلا نم رثك وأ لق ايف اعرو نوكي نا سماخلاو

 . نيحلاصلا عم هتحص نوكت نا سداسلاو

 . ربكتم رغ اعضاوتم نوكي نا عباسلاو

 . اميرك ايخس نوكي نا نماثلاو

 رشحل ١ ةروس نم ٩ ةيآل ١ ۔ ١

 ۔ ٢٣٦ ۔



 . هللا قلخب اييحر نوكي نا عساتلاو

 . قلخلل اعفان نوكي نا رشاعلاو

 . اراهنو اليل اريثك توملل اركاذ نوكي نا رشع يداحلاو

 : ةلصخ ةرشع ىدحا ةواقشلا ةمالعو

 . لاومألا عمج ىلع اصيرح نوكي نا امهدحا

 . ايندلا يف تاذللاو تاوهشلا يف هتمهن نوكت نا يناثلاو

 . اراثكم لوقلا يف اشحاف نوكي نا ثلاثلاو

 . ةالصلاب انواهتم نوكي نا عبارلاو

 . راجفلا عم هتبحص نوكت نا سماخلاو

 . قلخلا ع يس نوكي نا سداسلاو

 اروخف الاتخم اربكتم نوكي نا عباسلاو

 . سانلا نع هتعفنم عنمي نا نماثلاو

 . نيملسملل ةمحرلا ليلق نوكي نا عساتلاو

 . اليخب نوكي نا رشاعلاو

 . توملل ايسان نوكي نا رشع يداحلاو

 ريغب ايلسم نكت الف ةضيرفلا ىوس ةبجاو ةريثك اقوقح كيلع نا ملعاو
 رحأ هراونو رضخا هقرو ىلفدلا ه ,جشل 4] إثح ك هلثم ةعفنم ريغب الا نإف ةعفن

۔ -_ ٢٣٧



 . هلتق دحأ هلكأ ناو هار نم بجعيف ةعفنم هيف دحأل سيلو هسفنب نيزي

 . «هيف نيملسملل ةعفنم ال ملسم يف ريخ اله : ي لاق

 ٥ مهرايخ سانلا نم هنولي نيذلا ناكو { هلهأو ءافولا بحي ةلي ناكو
 مهنسح او ٠ ةلزنم هدنع مهمظعاو © ةحيصن مهمع او &٠١5© هدنع مهلضف او

 ] بناجلا نعل ٦ قلخلا لهس ٠ ابأ محل راصف ةطسب سانلا عمسو دقو ۔ ةاساوم

 الو ٠ بايغ الو . شاحف الو ۔ باخص الو } ظيلغ الو . ظفب سيل

 . رادغ الو . )١( شباغ الو . حازم

 نع قطني ال هنأو { هباوث وجري اميف الإ ملكتي ال ةلي هنلا لوسر ناك دقو
 عماوجب ملكت ملكت اذا توكسلا ليوط { ةجاح يف الإ ملكتي الو ، ىوهلا

 ؤ، لاصخ عبرا نع بتكس . تكس اذاو ، ريصقت الو هيف لوضف ال 0 ملكلا

 . ريكفتلاو { ريدقتلاو . رذحلاو © ملحلا ىلع

 هريكفت اماو . سانلا نيب نم عامتسالاو رظنلا ةيوست يفف هريدقت امأ

 الو ء يش هضغبي ال ناكف ةي ربصلا يف ملحل ا هل عمجو . ىنفيو ىقبي اميفف

 حيبقلا هكرتو هب يدتقيل نسحلاب هذخأ . عبرأ رذحلا يف هل عمجو ٠ هزفتسي

 . هنع يهتنيل

 ايندلا رمأ نم مهل مايقلا نسحو .ء هتمأ حلصي اهيف يأرلا داهتجاو

 . ةي ةرخآلاو

 وهف اهنع هعدخ ؛ هتجاح نع هشبغ : لاقيو . هعدخو هشغ : اشبغ انالف شبغ : شبافلا - ١

 . (ع داح ر رشباغ

 ۔ ٢٣٨ ۔



 نورشعلاو عساتلا بابلا

 ةحيصتلا ىف

 قدصب الإ يعم نوكت ال ةحيصنلاو ةحيصنلا نيدلا امنإ : ديعس وبأ لاق

 ةدساح الو ةدياكم الو فشت قلخلا يف سيلو { ةحلاصلا لامعألا ةقفاومو ةينلا

 . هيف ةنسلا عضاومو هعضوم يف هعضوو قدصلاب وه امنإو

 انيويع انيلا ىدهأ ارما هللا محر ۔ هللا همحر ۔ باطخلا نب رمع لاق
 نمم ةحيصنلا هركت نأ كايإف . قحلاب اننورمأي الف سانلا انفاخي موي ليولاو

 ملعتو .ء ليزج ركشو يغصم عمسو }. قيلط هجوب كلذ لقتلو ، كيلا اهيد ؤي

 ام هلعلو . هبويع يردي ال ءرملا نإف &“ كسفن نم فصنتو . كحصان قدص

 ايف سانلا نم الاثم كسفنل لعجاف {} كل ىدبأ امم رثكا كئواسم نع كمتك

 لوسر لوق ىنعم كلذو . هبنتجاف هتحبقتسا امو هب لمعاف مهنم هتنسحتسا

 حباقملاو اهب لمعيف نساحملا هيف ىري يا «نمؤملا هيخا ةآرم نمؤملا» : لي هنلا

 . ىوهلا ةبلغب هسفن نم اهاري الو اهبنتجيف

 رهم يف اوديزت ال : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يورو

 نيصحلا ني ديزي ينعي ۔ ةضفلا يذ ةنبا تناك ولو ةيقوأ نيعبرا ىلع ءاسنلا

 ةأرما ءاسنلا نيب نم هيلإ تماقف لاملا تيب يف ةدايزلا تيقلا داز نمف يثراحلا

 متيتاءو : لوقي ىلاعت هللا نإ نينمؤملا ريمأ اي كل كاذ ام : تلاقف اطسق

 () پانيبم ايثاو اناتهب هنوذخأتأ ائيش هنم اوذخأت الف اراطنق نهادحا

 ءاسنلا ةروس نم ٢٠ ةيآلا - ١

 ۔ _ ٢٣4٩



 . أطخا لجرو تباص ١ ةأرما : _ هنع هللا ىضر - رمع لاقو

 ةفلألا مهكرتو مهسفنا نم ةفصنلا مهءاطعاو قحلا ىلا مهعوجر لمأتف

 . هتلا مكمحر هب اوساتف ، قحلا ةيهاركب ةيصعملا يف عوقولا فوخ

۔ ٢٤٠ ۔



 ن ونالثل ١ ب ابل ١

 رسلا نامتك يف

 لاوحأل موقأو مودأو حاجنلا بابسأ ىوقأ نم رسلا نامتك نأ ملعا

 نامتكلاب مكجئاوح ىلع اونيعتسا» : لاق هنأ ةي يبنلا نع يور دقف حالصلا

 ,دوسحم ةمعن يذ لك نإف

 . هريس ١ ترص هب تملكت نإف كريس ١ كرس : يشرقل ١ ل اقو

 ناك هاشفا نمو © هيلا رايخلا ناك هرس متك نم : ءابدالا ضعب لاقو

 هيلع رايخلا

 . هتقرأ هب تملكت نإف كمد كرس : ءايكحلا ضعب لاقو

 ىدحإب ءوبي هنأل ؛ هسفن رس راهظا نم حبقأ هريغ رس لجرلا راهظاو

 ررضلا امأو . اعربتم ناك نا ةميمنلاو انمت ؤم ناك نا ةنايخلا اما ؛ نيتمصو

 . مولم ايهنم وهو مومذم امهالكو الضافتو هيف ايوتسا امبرف

 دحأل لجي الف هللا ةنامأب ناسلاجتملا سلاجتي امغإ» : ةي هتنا لوسر لاقو

 . «هركي ام هبحاص ىلع يشفي نا

 ناو ةنامأ وهف ركذي نأ يهتشي ال اثيدح لجر نم عمس نم» : ةلي لاقو

 . «همتكتسي مل

۔ - ٢٤١



 . «ةنامأ وهف تفتلاف اثيدح لجرلا ثدح اذا» : ةي لاقو

 3 اهلافقأ افشلاو رئارسلا ةيعوأ بولقلا : زيزعلادبع نب رمع لاقو

 . هرس حاتفم رس يذ لك ظفحيلف اهحيتافم نسلال او

 . رارسألا نوصح ءالقعلا بولق : مكجلا يف ليقو

 ربخلاو رارسالا نم عولضلا ينم تلمتشا ام نايسن ىلع تردق ولف

 رطخ ىلع اموي اهرشن نم تنك اذإ هرئارس ىسني نم لوأ تنكل

 . اعايض تادادزا رارسألا نازخ ترثك ايلك : ءايكحلا ضعب لاقو

 : هريغ لاقو

 اهعامج ينا ريغ ضعب رس ىلع مهرس علطأ تسل الاجر يخاأ

 (١>اهعارصنا لاجرلا ىعأ ةرخص ىلا مهرسو دالبلا يف ىتش نولظي

 . هب داشأ دقف اعضوم هرسل بلط نم : ءايكحلا ضعب لاقو

 نع قيضت ايك ءيش ىلع قيضت سانلا رودص تيار ام : بلهملا لاق
 . رارسألا لمح

 : ءايشأ ةثالث الإ عيش لك ۔ هلعل ۔ ىلع كولملا لمتحي دق : نومأملا لاقو

 . مرحلل ضرعتلاو ، رسلا ءاشفاو ، كولملا يف نعطلا

 نولوادتي مكحلا ادلو نا مانملا يف هلعل ىأر : ةني يبنلا نع يورو

 اهعادصتنا هلمل ١

 ۔ -_ ٢٤٢

 



 وهو هتيب يف ةلي هللا لوسر ءاجف ةركلا نايبصلا لوادتي ايك ةنيدملاب كلذو اربنم

 ةلي هللا لوسر عمس اوقرفت ايلف رمعو ركب يبأ ىلع هاي ؤر صقف ةشئاع تيب
 ىشفأ نوكي نا رمع مهنأو ةي هيلع كلذ دتشاف هاي ؤرب ربخي صاعلا نب مكحلا

 همحر ۔ رمع لاقف هومترهظا ثيدحب مكتثدح : رمعل لاقف ركب ابأ أربو هرس
 ام ركب ابأ نا دهشأ انأو تناو ركب اباو انأ تنك امإ : ةلي لاقف انلعف ام ۔ هتلا

 يثيدح جرخأ نمف : ةلي لاقف هللا لوسر اي هللاو انأ الو : رمع لاقف هاشفأ

 انأف ثدحتت تنك اك ثدحتت ىتح كسلجم ىلإ دوعت هتلا لوسر اي : رمع لاقف

 اردابم رمع جرخ مث هل دعق ام ىسني ةلت داك ىتح دعقف كرس ىشفأ نمي كليتا

 ةنوعلملا ةرجشلاو : هلوقو ةي هللا لوسر هافنف مهيلإ عمتسي ناك مكحلا اذإف

 . ملعأ هللاو ريسفتلا يف مكحلا ينعي 0_«نارقلا يف

 ايلسم ع ور نم» : لاق ةي هنلا لوسر نع ينغلب لاق رباج نع ةديبع وبا
 ىلع ةمايقلا موي هرس هللا ىدبا هيخا رس ىشفا نمو ةمايقلا موي هللا هعور

 قئالخلا سو ؤر

 . «منهج يف هتعور هللا لاطأ هعورو انم ؤم ىذا نم : ي لاقو

 ءملسمب سيلف ايلسم رقح نم» : لاق ةي يبنلا نع ديز نب رياج
 نم بحاصت الو كرس رهظي نم نطبتست الو كبرب رفكي نم عنطصت ال : ليقو

 . كيداعم لهجو كيدايأ ىسني

 ءارسالا ةروس نم ٦٠ ةيآلا - ١

 _۔ ٢٤٣ -





 نوثالثلاو يداحلا بابلا

 تاياورلا نم ءاج امو ةعاسلا بارتقا بابسأ ي

 نوكي نا ةعاسلا بارتقا بابسأ نم» : لاق هنا ةلي ىبنلا نع ةياورلا يف

 . راغصلا يف ملعلاو رايخألا يف ةنهادملاو رابكلا يف ركملاو رارشألا نم كلملا

 : لاق رايخألا يف ةنهادملا : هلوق ىنعمف : هتلا همحر ديعس وبا لاقو

 رشأ نم مهعم نأل مهنامز لهأ نم رايخ مه نكلو ةنهادم مهدنع سيل رايخألا

 هاقليو هب هاقليو حيبقلا نم هلاعفا هل نيزب ةعناصملا ىه ةنهادملاو : لاق ٠ مهنم

 نع هاهتي الو فورعمب هرمأي الو ل اعف أ نم حيبقل ا نع ىنكيو هل اعف 1 نم نسح ام

 . ايندلا رومأ نم اذه لكو ركنم

 © لوق هل عمسي ال ريغصلا : لاق . راغصلا يف ملعل ا نوكيو : لاق

 . هلوق ىلع برضي الأ هنع فكي نوكي ام لقاو

 لاق ءيسلا ركملا وهو لطابلاب ركملاو ةعيدخلا وه رابكلا يف ركملاو : لاق
 اهيف او ركميل اهيمرح رباكا ةيرق لك ف انلعج كلذكو : ىلاعتو كرابت هللا

 (١هنورعشي امو مهسفنأب الإ نو ركمي امو

 راشأو نتاهك ةعاسلاو انأ تثعب 3 : لاق هنا زي يبنلا نع يورو

 ٢) { ةحبسملاو ىطسولا هيعبصأب

 مامنالا ةروس نم ١٦٢٢٣ ةيآلا ١-

 ةري ره يأ نمع ملسمو يراخبلا هاو ر ۔ ٢

 ۔ ٥٤٢۔



 . «هبحاص امهدحأ قبس ناهر يسرفك ةعاسلاو انأ تثعب» : ربخ يفو

 اهنغ لوئسملا ام : لاقف ةعاسلا نع مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع لئس

 ةمأ تثعب اذإ : لاق ؟ اهطارشا امو : اولاق طارشأ اه نكلو لئاسلا نم ملعاب

 . (;& هرخا وأ هطسو وأ عضت هلوا يف يردت الو اهرهش يف عضت لماحلاك وهف دمح

 ميف» : هيلع تلزن ىتح ةعاسلا نع لأسي ةلي يبنلا لزي مل : ريبزلا
 (ا)ياهاهتنم كبر ىلإ اهاركذ نم تنا

 نإ» : ةكم لهأل لاق بتك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر سابع نبا

 كبر ىلإ : هتنا لزنأف اهئيجم ىتم نولوقي ؟ يه ىتم دمحم اي اولاق ةنئاك ةعاسلا

 . اهمايقو «اهاهتنم

 ةعاسلا نموقتلو ةعاسلا نخفنتل هديب يسفن يذلاو : ةي يبنلا لاقو

 اهتحت نم هتقان نبلب فرصنا دق لجرلاو هيف ىقسي الف هضوح طال دق لجرلاو

 ةمقل عفر دق لجرلاو هناعيابتي الو هنايوطي الف نيلجرلا نيب بوثلاو هبرشي الف

 ال مهو ةتغب .مهنيتايلو» : ةيآلا هذه الت مث «اهمعطي الف هيف ىلا
 )٢( نو رعشي

 لقي نأ ةعاسلا طارشأ نم» : لوقي ةلي هلا لوسر تعمس : لاق سنأ

 ىلع نوكي ىتح لاجرلا لقيو رمخلا برشتو انزلا وشفيو لهجلا رثكيو ملعلا
 . «دحاو ميق ةأرمأ نيسمخ

 قتا : هل لوقي نم ىلع لجرلا بضغي ىتح ةعاسلا موقت ال» : ةلت لاقو

 . «هللا

 اوناك نيذلا ينعي توحتلا رهظت ىتح ةعاسلا موقت ال» : ثيدحلا يفو

 تاعزانلا ةروس نم ٤٣ . ٤٤ ناتيآلا ۔١

 توبكنعلا ةروس نم ٥٢٣ ةيآلا ٢

 ۔ - ٢٤٦

 



 . « مهج رعشي ال سانلا مادقأ تحت

 امامإ نودجي ال دجسملا لهأ عفادتي نأ ةعاسلا طارشأ نم» : ةلي هنعو

 . ملعا هللاو «فلتختف ةلهألا رثكت نا اهطارشأ نمو . مهب يلصي

 انزلا رهظي ىتحو قلخلا رارشأ ىلع الإ ةعاسلا موقت ال» : ةلي هنعو

 . «جئاوحلا يف هل ىعسيو يبصلا خيشلا مدخيو بذكلاو

 مهنيدو ، مهنوطب مهدوبعم نوكي موق جرخي نامزلا رخا يف نا ملعاو
 لطابلا مهل رهظ ناو هوكرت قحلا اوأر نإ ، مهمالك مهتيلحو .3 مهسابل

 ىًالم ياوخلا لثم مهنوطب ٨٠ لاتخم مهنم ريقفلاو ، ناز مهنم خيشلا © هوعبتا

 نامزلا كلذ يفو { مهنم ىلاعت هللا ىلإ جضت ضرألاو { بارشلاو ماعطلا نم

 ثيدحو ايندلا تاذلب سفنألا علوتو بولقلا وسقتو سانلا نيب شحاوفلا رهظت

 ظعولا ديفي الو } لمع ريغ نم ملعلا يف ةوعدلاب دحأ لك درفنيو . ةبيغلا

 كيلع : هل لاق هللا قتا هيخأل لجرلا لاق اذإ بنذلا هيف رثكيو ث رجزلاو
 ام ىلع ءازج ةيعرلا ىلع ناطلسلا روج هللا طلسي نامزلا كلذ يفو كسفن

 كلذ يفو «مكيلع ىلوي اونوكت ايك» : ربخلا يف ءاج ايك اياطخلا نم مهيديأ تمدق
 هدهاش ام دهاشي مل نيقيلا رون هبلق يف قرشي نمف نيدلاب ايندلا بلطت نامزلا

 . نوحلاصلا

 جلافلا وشفي نأ ةعاسلا طارشأ نم نا»ه : سنأ قيرط نم ةلي هنعو

 . ةأجفلا تومو

 امايأ ةعاسلا يدي نإ» : لوقي ي يبنلا تعمس يرعشألا ىسوم وبا

 ۔ هلعل - شبحلا ناسلب جرهلا اهيف رهظيو لهجلا اهيف لزنيو ملعلا اهيف عفري
 «لتقلا

 نم بهذتو ءاهفسلا يف ةبيهلا نوكت ىتح ةعاسلا موقت ال : دواد

 قزر هيف رثكيو يباتك هيف رجهيو ةلذألا عفترتو رايخألا لذتو . ءاملعلا

۔ ٢٤٧ ۔



 مهيلإ ببحاو لضاف ربح لك نم اهعنماو رجاف لك ىلع ايندلا لبقأو { يصاعلا
 مهيف لاصخلا هذه تعمتجا اذإف يرمأب مايقلاو يب ةولخلا مهمرحاو ىنفلا

 تيلغاو ‘ ريبكلا باهي ال ريغصلا تلعجو ةمقنلا فيس مهيلع تطلس

 & هؤكز لقي نا ضرألا تابن ىلا تيحوأو . رطملا تللقاو . مهراعسا

 يلسربو يب نوبذكي مهنأل يدنع مه ؤازج روجفلاو ةوسقلاب كلذ يف مهتيلتباو

 . «ركنملا نع نوهني الو فورعملاب نورمأي ال

 موقت الو ابيرغ أدب مالسالا نإ» : لوقي ةلي يبنلا تعمس : رمع نبا

 «ىيبوط مث سانلا دسفي نيح ءابرغلل ىيوطف أدب ايك ابيرغ نوكي ىتح ةعاسلا
 . «تارم ثالث»

 «سانلا دسف اذا نوحلصي نيذلا» : لاق ؟ ءابرغلا نم هللا لوسر اي ليق

 امم هنيد يف هدبع ىلع لضف نمؤملل نوكي ال نامز سانلا ىلع قأي : ليقو
 . نمؤملا نم زعأ ةمألا نوكتو مهلطاب يف نوجومي

 مهلفط نوكي نامز يتمأ ىلع يتأيس» : ةلي يبنلا نع يورو

 . «لمعلا نزخيو ارفاك مهلهكو ارماقم مهباشو (١)ارطاش

 ال نامز سانلا ىلع يتأي : بلاط يبا نب يلع لاق : لاق ةفيذح نعو

 يهو ةرماع مهدجاسم ١5 همسر الا نارقلا نمو همسا الإ مالسالا نم ىقبي

 جرخت مهدنع نم © ءاسلا ميدأ تحت نم رش مه ؤاملع ىدهلا لها نم بارخ

 . دوعت مهيلاو ةنتفلا

 نودعقي دجاسملا نوتأي نامزلا رخآ يف سان يتأي» : لاق هنأ ةني هنعو

 . «ةجاح مهب هلل سيلف مهوسلابجت الف ايندلا بحو ايندلا مهركذ اقلح اهيف

 هللا ضبقي ىتح ةعاسلا يات ال : ةلي هللا لوسر لاق : لاق ةريره وبأ

 اثيبخ اميل يأ - ١

 ۔ _ ٢٤٨

 



 . «جرهلا رثكيو نتفلا رهظتو نامزلا براقتيو لزالزلا يتأتو ملعلا

 بولق ةمألا هذه رخا يف نوكيس : ةلي هللا لوسر لاق : لاق ةريره وبأ

 . «هبلق يف ام ريغب هربخيف هاخأ لجرلا ىقلي بذع ناسلو مجاعا

 نولكاي موق يدعب يتأيس» : لاق قي يبنلا نع : رطانقلا باتك نمو
 بايثلا نيل نوسبليو اهناولأو ءاسنلا لمجا نوحكنيو اهناولأو ةمعطألا بياطا

 ال ريثكلا نم سفناو عبشت ال ليلقلا نم نوطب مهل & باودلا ©_)هرف نوبكريو

 نود ابرو مهملا نود اهلإ اهوذختا اهيلإ نوحوريو نودفي ايندلا يف نيفكاع عنقت
 كردأ نمل هئلادبع نب دمحم نم ةميزعف نوعبتي مهاوهو نوهتني اهرما ىلإ مهبر

 دوعي الو مهيلع ملسي ال نا مكفلخ فلخو مكبقع بقع نم نامزلا كلذ
 مده ىلع ناعأ دقف كلذ لعف نمو مهريبك رقوي الو مهزئانج عبتي الو مهاضرم

 . «مالسالا

 مكتيشغ اذا متنا فيك سانلا اهيأ اي : لوقي دوعسم نب هللادبع ناكو

 { ىمعألا اهيف يرعتسيو ريبكلا اهب مرهيو ، بضغلا اهيف رثكيو 0 نتفلا
 تلقو مكلاوما ترثك اذا : لاق ؟ نمحرلادبع اي كلذ ىتم : اولاق . انيد ذختيو

 ناكو . ةرخآلا لمعب ايندلا بلطو ث نيدلا ريغل نيدلا يف هقفتو } مكتنامأ

 انم ؤم لجرلا حبصي نم ؤملا بلق اهيف تومي ملظملا ليللاك نتف نوكتس : لوقي

 يتأيس : لوقي ناكو . ايندلا ضعبب مهنيد مئاوق اهيف عيبيو ارفاك ىسميو

 . نمؤم لجر مكنم امو اعيمج نولصتو دجاسملا يف نوعمتجت نامز مكيلع

 هللا ىوقتب مهرمأي نم ىلع سانلا بضغ اذإ ةعاسلا موقت : ليقو
 . هتعاطو

 اهب لح ةلصخ ةرشع سمخ يتمأ تلعف اذإ» : لاق هنأ ي يبنلا نعو

 امرغم ةاكزلاو الود لاومألا اولعجو انزلا اوبكتراو ابرلا اولكأ اذإ ؛ ءالبلا

 باودلا نم ريسلا ديحلا ..١٠-

 ۔ _ ٢٤4٩



 ناكو هتفاحم نم لجرلا مركأو "هابأ افجو هتجوز لجرلا عاطأو اينغم ةنامألاو

 ركذب دجاسملا يف تاوصألا تعفتراو اهوقفانم ىرقلا داسو مهلذرأ موقلا ميعز
 ةمألا رخا نعلو نايقلاو فزاعملا تذختاو رومخلا تبرشو ريرحلا سبلو ايندلا

 اهتومو نينسلاب ةمألا هذه فسخ نأ الإ اخسمو افرصو افسحخ اوقتيلف اهلوأ

 . «نوعاطلاب

 اذهو اهنادبأب ةيضاملا ممألا خسمو اهسولقب ةمألا هذه خسم : لاقيو

 . دشأ

 فاخي الو ، ةعاطلا ةوالح دبي ال ؛ ءايشأ ةعبرأ بولقلا خسم ةمالعو

 . موي لك اين دلا يف ابغار ريصيو ٠ دحأ تومب ربتعي الو ٠ ةيصعملا

 3 لهاج دباعو { رجاف ملاع نم ؛ رفن ةعبس نم ةمألا هذه كاله : ليقو

 ريمأو ، نئاخ ءىراقو ، باذك نذؤمو ] يشرم مكاحو ] بغار دهازو

 . قساف

 لدعو . ءايلعلا ملعب ؛ رفن ةسمخب ايندلا نيز ۔ لجو زع ۔ هللاو

 طلخف سيلبإ ءاجف . داهزلا دهزو . ةازغلا وزغو .0 راجتلا ةنامأو 3 ءارمألا

 ةبغرلاب دهزلاو عمطلاب وزغلاو ةنايخلاب ةنامألاو روجلاب لدعلاو دسحلاب ملعلا
 . نينمؤملا نم ءايشألا هذه عفن بهذ ىتح

 الوأ ؛ ءايشأ ةعبرأ ةمألا هذه نم هللا عفري نامزلا رخآ يف نا : ليقو

 { ءاسنلا نم ءايحلا ثلاثلاو & ضرألا نم ةكربلا يناثلاو ، مهبولق نم ةمحرلا

 ءاملعلاو { روحلا ىلع نامزلا كلذ ءارمألا نوكتف . ءارمألا نم لدعلا عبارلاو

 ةنيز ىلع ءاسنلاو ابرلا لكأ ىلع راجتلاو . ءايرلا ىلع دابعلاو ، عمطلا ىلع
 . ايندلا

 8 مارح مأ لالح لاملا ذخأ امب ءرملا يلابي ال نامزلا رخآ يف : ليقو

 . هراتس هباصأ الإو هلكأي مل نإف ابرلا لكأ الإ دحأ ىقبي الو

۔ ٢٥٠ ۔



 موقت ال هديب يسفن يذلاو» : لي هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا
 ةملظ ءافرعو ةنوخ ناوعأو ةرجف ءارزوو ةبذك ءارمأ مكيلع نوكي ىتح ةعاسلا

 ةفلتخم مه ؤاوهأ فيجلا نم نتنأ مهبولقو نابهرلا ءاييس مهاميس ةقسف ءارقفو
 ةملظلاو دوهيلا كوهت اهيف نوكوهتيف ةملظم ءاربغ ةنتف مهيلع هللا حتفي

 ©) «هللا الإ هلإ ال لاقي ال ىتح ةورع مالسالل نمصفنتل

 . ةقفشلاو ةفلألا ةمألا هذه نم عفري ام لوأ : رمع نبا لاقو

 : لاقف جاجحلا هيلإ وكشن كلام نب سنأ انيتأ : لاق يدع نب ريبزلا

 اوقلت ىتح هنم دشأ هدعب يذلا الإ نامز وأ موي مكيلع يتأي ال هنإف اوربصا

 . مكيبن نم هتعمس . مكبر

 مهنولي يذلا نرقلا مث هيف تثعب يذلا نرقلا يتمأريخ» : لاق ةلي هنعو

 . !ةمايقلا موي ىلإ رشأ رخآلا مث مهنولي نيذلا مث

 مكتمئأ رشو مكنوبحيو مهنوبحت نيذلا مكتمئأ ريخ» : لاق ةل هنعو
 7 مكنونعليو مهونعلتو مكن وضغبيو مبنوصغبت نيذلا

 سانلا لامع : لاق ۔ هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نأ رباج ركذو

 . مملامع دسف اودسف نإو 3 مهلامع حلص اوحلص نإ . مهلامعأ ردق ىلع

 هدرف هيلع تيوق نإف ةبوقع رئاجلا ناطلسلا نإ : لوقي رباج ناك : ليقو

 . عرضتلاو اضرلاب كيلعف كلذي نأ تفخ نإو ، قحلا ىلإ

 ءاسأبلا يف هيلإ عرضتلاو ىضقو هللا مكح امب اضرلا : رظانلا لاق

 . ملعأ هللاو روجلا نم رئاجلا هلعفي ام انه اضرلا سيل . ءارضلاو

 هرش هريخ بلغي ملو ةنس نيعبرأ دبعلا غلب اذإ» : ةلي يبنلا لاقو
 ةري ره يا نع هحجام نما هاور ۔١

 ةفلتخم قرطب يذمرتلاو ملسم هاور ۔ ٢

 ۔ ٢٥١ ۔-



 . «رانلا ىلإ زهجتيلف

 نزخيو مالكلا لذبي نأ كشوي» : ي يبنلا نع يسرافلا ناملس

 . «لمعلا

 ىلإ نمتسلا نب ام يتمأ داصحو داصح ء يش لكل» : بك يبنلا لاقو

 . «نبيعبسلا

 ءادعأ ةينالعلا ناوخا ماوق نامزلا رخآ يف نوكي : لاق لبج نب ذاعم نع

 . ةريرسلا

 ةبهرو ضعب ىلإ مهضعب ةبغرب : لاق ؟ كلذ نوكي فيك : ليق

 . ضعب ىلإ مهضعب

 اذإف ءايسلا لهأل نامأ بكاوكلا» : ةي يبنلا لاق : سابع نبا لاق

 8 نودعوي ام مهاتأ تبهذ اذإف ى يباحصأ نامأ انأو ك نودعوي ام قأ تسمط

 نامأ لابجلاو ، نودعوي ام يتمأ ىأ يباحصأ بهذ اذإف يتمأ نامأ يباحصأو

 . «نودعوي ام ضرألا لهأ قأ تفسن اذإف ضرألا لهأ

۔ ٢٥٢ _۔



 نوثالثلاو ين اثلا بابلا

 لمالا ي
 كسقن ثدحت الف تحص ا ١ ذإ « : رمع نب هلل ١ دبعل نيت هلل ١ لوسر لاق

 كتومل كتايح نم ذخو ، حابصلاب كسفن ثدحت الف تيسمأ اذإو 3 (١)ءاسملاب
 . «ادغ كمسا ام يردت ال للادبع اي كنإف كمقسل كتحص نمو

 ؛ ناتلصخ مكيلع فاخأ ام دشأ نا» : ةلي هللا لوسر نع لع ىورو

 لوط امأو .ء قحلا نع لدعي هنإف ىوها عابتا امأف { لمألا لوطو ىوهلا عابتا

 بجي نم ايندلا يطعي ۔ ىلاعت ۔ هللا نأل : لاق مث . ايندلا يف ببحي هنإف لمألا

 ءانبأ ايندللو ءانبأ نيدلل نإ الا ناميالا هاطعأ ادبع هللا بحأ اذإو ضغبيو

 تلعحترا دق ايندلا نإ الأ . ايندلا ءانبأ نم اونوكت الو نيدلا ءانبأ نم اونوكف

 هيف سيل لمع موي يف مكنإو الأ { ةلبقم تلحترا دق ةرخآلا نإ الأ . ةيلوم

 . «لمع هيف سيل باسح موي يف اونوكت نأ نوكشوت مكنإو الا & باسح

 ءارو مر او هيلإ ع راوش فوتحل ١ هذهو ءرملا اذه : دوعسم نب ا لاقو

 هذخأ هب رم اهياف هيلإ عراوش فوتحلا هذهو لمأي وهف مرهلا ءارو لمالاو فوتحلا
 . لمألا ىلإ رظني وهو مرهلا هلتق فوتحلا اطخا نإف

 ؛ نانثا هعم ىقبيو مدآ نبا مرهي» : ")ي هلا لوسر لاق : سنأ لاقو

 رمع نبا نع يراخبلا هاور ۔ ١

 رمع نبا نع يقهيبلا ءاور - ٢

 ۔ ٣٢٥٢_۔

 



 . «لمالاو صرحلا

 ىلع صرحلاو لاملا ىلع صرحلا ؛ نانثا هعم بشيو» : ةياور يفو
 . «رمعلا

 رخآ كلهيو دهزلاو نيقيلاب ةمالا هذه لوأ اجن» : مالسلا هيلع لاقو
 . «لمألاو لخبلاب ةمألا هذه

 تفتلا ناو ايندلا بح يف باش خيشلا بلق» : نيت هلللا لوسر لاق.

 . «مه ام ليلقو اوقتا نيذلا الإ ربكلا نم هاتوقرت

 ؛ سانلا نم ريثك ايهيف )نوبغم ناتمعن» : ۔ مالسلا هيلع لاقو

 . «غارفلاو ةحصلا

 : لاق ("همكسفنأ متنتف» : ۔ ىلاعت هلوق يف نيرسفملا ضعب لاقو

 متككش : لاق «متبتراو» ةبوتلاب : لاق «متصبرتو» تاذللاو تاوهشلاب
 لوط : لاق ا" «رورفلا هللاب مكرغو» توملا : لاق 3 هللا رمأ ءاج ىتح

 . لمألا

 سبل الو ظيلغلا لكاب سيل لمألا رصق ايندلا يف دهزلا : يروثلا لاقو
 . ءابعلا

 ةظقي ةرخآلاو ملح ايندلا نإف ؛ دعب امأ : هل خأ ىلإ لجر بتكو

 . مالسلاو مالحأ ثاغضأ يف نحنو توملا ايهنيب ةطساولاو

 امأ { ايندلا بح رخآلاو لهجلا امهدحأ ؛ ناببس هل لمألا لوط نأ ملعا

 اهتقرافم هبلق ىلع لقث اهقئالعو اهتاذلو اهتاوهشبو اهب سنأ اذإ وهف ايندلا بح

 سابع نيا نع يراخبلا هاور ۔ ١

 ديدحلا ةروس نم ١٤ ةيآلا ۔ ٢

 ديدحلا ةروس نم ١٤ ةيآلا ۔ ٣

 ۔ ٢٥٤ ۔

 



 هعفد ائيش هرك نم لكو اهتقرافم ببس وه يذلا توملا يف ركفلا نع هبلق عنتماف
 هدارم قفاوي امب ادبأ هسفن ينميف ةلطابلا ينامألاب فوغشم ناسنالاو هسفن نع

 عباوت ردقيو هسفن يف هردقيو همهوتي لازي الف ايندلا يف ءاقبلا هدارم قفاوي امناو

 ايندلا بابسأ رئاسو باودو ءاقدصأو رادو لامو لهأ نم هيلإ جاتحي امو ءاقبلا

 ردقي الو توملا ركذ نع وهليف هيلع افوقوم ركفلا اذه ىلع افكاع هبلق ريصيف

 فوس دادعتسالا ىلإ ةجاحلاو توملا رمأ لاوحألا ضعب يف هل رطخ نإف هبرق

 نأ ىلإ لوقيف ربك اذإو بوتي مث ربكي نأ ىلإف يدي نيب مايألا لاقو . هسفن دعوو
 هذه ةرامعو رادلا هذه ءانب نم غرفأ نأ ىلإ : لاق اخيش راص اذإف اخيش ريصأ

 ريبدتو هزاهجو دلولا اذه ريبدت نم غرفي وأ ةرفسلا هذه نم عجري وأ ةيرقلا

 رخأ لاغشأ ةرشع لغشلا كلذ مامتإب قلعتيو الإ لغش يف ضوخي الو نكسم

 لاغشأ ىلإ لب لغش ىلإ لغش هب يضفيو موي دعب اموي رخ ؤي جيردتلا ىلع اذكه
 لهأ رثكأو هترسح كلذ دنع لوطتف هبستحي ال تقو يف ةينملا هفطتخت نأ ىلإ ةريثك

 نيكسملاو فوسملاو فوس نم هانزحاو : لوقي فوس نم . مهحايص رانلا

 ةوق ةدملا لوطت امناو ادغ هعم وه مويلا فيوستلا ىلإ هوعدي يذلا نأ يردي ال

 طق غارف اهل ظفاحلاو ايندلا يف ضئاخلل نوكي نأ روصتي هنأ نظي اخوسرو

 . اهحرط نم الإ اهنم غرف ام تاهيهو

 : مهضعب لاقو

 برأ ىلل برأ ىهتنا الو هتنابل اهنم دحأ ىضق ايف

 هلوق ىنعم نع ةلفغلاو اهب سنألاو ايندلا بح اهلك ينامألا هذه لصأو

 . «هقرافم كنإف تئش ام ببحأ» : ۔ مالسلا هيلع

 عم توملا برق دعبتسيف هبابش ىلع لوعي ناسنالا نأ وهف لهجلا امأو

 رشُع نم لقأ اوناكل اودع ول هدلب خياشم نأ نيكسملا ركفتي سيلو بابشلا
 تومي خيش تومي نأ ىلإف ، رثكأ بابشلا يف توملا نأل اولق امنإو { دلبلا لاجر
 يردي الو ةأجف تومل ا دعبتسيو هتحصل توملا دعبتسي دقو . باشو يبص فلأ

. ٢0٥٥ _



 ضرم لكو ديعب ريغ ةأجف ضرملاف { اديعب كلذ ناك نإو ديعب ريغ كلذ نأ
 . اديعب توملا نكي مل ضرم اذإو ةأجف عقي امنإف

 بيشو بابش نم صوصخم تقو هل سيل توملا نأ لفاغلا اذه ركفت ولو
 لغتشاو هراعشتسا مظعل راهنو ليلو فيرخو عيبرو ءاتشو فيص نمو ةلوهكو
 لمألا لوط ىلإ هاعد ايندلا بحو رومألا هذهب لهجلا نكلو هل دادعتسالاب وه

 ردقي الو زئانجلا عيشي هنأ نظي ادبأ وهف بيرقلا توملا ريدقت نع ةلفغلا ىلإو
 هسفن توم امأو هريغ توم دهاشم وهو هفلأو هيلع رركت دق هنأل هتزانج عييشت

 وهف هدعب ىرخأ ةعفد عقي مل عقو اذإو عقي مل هنأو هفلأي نأ روصتي الو هفلأي ملف

 لمحت نأو دب ال هنأ ملعيو هريغب هسفن سيقي نأ هليبسو رخآلا وهو لوألا

 دقو برض دق هدحل رافحلا اهب يطغي يذلا نبللا لعلف هربق يف نفديو هتزانج

 . يردي ال وهو هنم غرف

 هجالعف ايندلا بحو لهجلا هببس نأ فرع اذإو ضحم لهج هفيوستف

 . ةرهاطلا بولقلا نم ةغلابلا ةمكحلا

 ءادلا وهو ديدش بلقلا نم هجارخا يف جالعلاف ٤ ايندلا بح امأو

 مويلاب نامالا الإ هل جالع الو هجالع نيرخآلاو نيلوألا ايعأ يذلا لاضعلا
 . باوثلا ليزجو باقعلا مظع نم هيف امب رخالا

 ريطخلا بح نإف ايندلا بح هبلق نع لحترا كلذب نيقيلا هل لصح ايهمو
 فكنتسا ةرخآلا ةسافنو ايندلا ةراقح ىأر اذإف } ريقحلا بح بلقلا نع وحمي

 قرشملا نم اهرسأب ضرألا كلم يطعأ نإو ايندلا ىلإ تفتلي وأ رظني نأ

 هب حرفي فيكف ركم ريسي ردق الإ ايندلا نم دبع لكل سيلو فيكف برغملاو
 ايندلا انيري نأ ۔ ىلاعت ۔ هللا لأسنف ةرخآلاب نامالا عم اهبح بلقلا يف خسرتيو

 . هدابع نم نيحلاصلا اهارأ ايك

۔ ٢٥٦ ۔



 نارقألا نم تام نم ىلإ رظنلا لثم بلقلا نم توملا بيرقت يف جالع الو
 . هوبستحي مل تقو يف توملا مهءاج فيك هنأو لاكشألاو

 هلمأ لوطب ناك نم امأو © اييظع ازوف زاف دقف ادعتسم ناك نم امأ

 هئاضعأو هفارطأ يف ةعاس لك ناسنالا رظنيلو انيبم انارسخ رسخ دقف ارورغم

 دودلا نأ ركفتيلو اهماظع تتفتت فيكو . ةلاحم ال ناديدلا اهلكأت فيك ربدتيلو

 دودلا ةمعط وهو الإ ءيش هندب ىلع ايف ىرسيلابو الوأ ىنميلا هتقدحب ادبي
 . ۔ ىلاعت هللا هجول صلاخلا لمعلاو ملعلا الإ هسفن نم هل امو

۔ ._ ٢٥٧





 ن ونالثل او ثلاثلا ب ابل ١

 توملا ركذ يف

 لفغي اهتاوهشل بحملا اهرورغ ىلع بكنملا ايندلا يف كمهنملا نأ ملعا

 نيذلا كئلوأ هنم رفنو ههرك هركذ ناو هركذي الف توملا ركذ نع ةلاحم ال هبلق

 مث مكيقالم هنإف هنم نورفت يذلا توملا نإ لق : مهيف - ىلاعت هللا لاق

 . ()١هنولمعت متنك امب مكنبنيف ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ نودرت

 حلفأ ال ةناف ىلع ءاج بيبح لاق ةافولا هترضح امل هنأ ةفيذح نع يورو

 يلإ بح مقسلاو ىنغلا نم لإ بحأ رقفلا نأ ملعت تنك نإ مهللا ، مدن نم

 . كاقلأ ىتح توملا حالع لهسف شيعلا نم لإ بحأ توملاو ةحصلا نم

 . «اظعاو توملاب ىفك» : ةلت لاقو

 دب الو سفنتت حور هل نم عيمج نم ءايحألا عيمجل مزال توملا نأ ملعاو

 : لجو زع - هللا لاق . هتافاوم لبق هل دعتسي بيبللا مزاحلاو هتاقالم نم

 . ""توملا ةقئاذ سفن لك

 ("«مكب لكو يذلا توملا كلم مكافوتي لق» : ۔ ىلاعت لاقو

 . (ةيآلا)

 ةعمجلا ةروس نم ٨ ةيآلا - ١

 نارمع لآ ةروس نم ١٨٥ ةيآلا - ٢

 ةدجسلا ةروس نم ١١ ةيآلا ٢

 ۔ . ٢٥٩

 



 جورب يف متنك ولو توملا مككردي اونوكت امنيأ : ۔ هناحبس ۔ لاقو
 . ( ةديشم

 كلمو الإ ردم الو رعش نم ايندلا يف تيب نم ام» : ةنيت هللا لوسر لاقو

 حفصتيو هلهأ ددع فرعيف تارم سخ ةليلو موي لك 1 هب اب ىلع فقي توملا

 توملا مغ هيلع ىقلأ هلجأ ىضقناو هلكأ دفن دق ناسنالا دجو اذإف مههوجو

 اهدخ ةكاصلاو اهرعش ةرشانلا هتيب لهأ نمف هتاركس هترمغو هتابرك هتيشغف

 هللاو ؟ ع زجلا ميفو عزفلا مم مكليو : توملا كلم مهف لوقيف اهليوب ةخراصلاو

 تضبق الو ترمأ ىتح هتيتآ الو الجأ هل تبرق الو اقزر مكنم دحاول تبهذأ ام

 . «ادحأ مكنم يقبأ ال ىتح ةدوع مث ةدوعل مكيف يل نإو ترمأتسا ىتح هحور

 نوعمسيو هناكم نوري ول هديب دمح سفن يذلاوف» : نيي يبنلا لاق

 هشعن ىلع تيملا لمح اذإ ىتح مهسفنأ ىلع اوكبلو مهتيم نع اولهذل هناكم

 مكب نبعلت ال يدالوأ ايو يله أ اي : يداني وهو شعنل ١ قوف هحور تفرفر

 . «يب لح ام لثم اورذحاف لع ةعبتلاو هل ءانلاف

 قيض ف هومتركذ ام مكنإف تاذللا مداه ركذ اورثكا» : زي لاقو

 متدجف مكيلع هضغب ىنغ يف هومتركذ نإو مترجاف هب متيضرو مكيلع هعسو الإ
 . «لاجآلا تايندم يلايللاو لامآلا تاعطاق ايانملا نإ . متبثاف هب

 . «توملا دعب امل لمعو هسفن (٢)ناد نم سيكلا » : لي لاقو

 . توملا ركذ هبلق هب ىوادو هسفن ءرملا هب ظعو ام غلب و

 لوسر اي : ةشئاع تل اق ٠ تومل ١ ركذ باوث نيت هلل ا لوسر مظع دقو

 مويلا يف توملا ركذي نم ؛ معن» : لاق ؟ ءادهشلا عم دحأ رشحي له + هللا

 ءاسنلا ةروس نم ٧٨ ةيآلا - ١

 نسح ثيدح لاقو يذمرتلا هاور ۔ ٢

 ۔ - ٢٦٠



 . «ةرم نيرشع ةليللاو

 مداهو © لامعألا متاخو © لامآلا عطاق وهو توملا ركذ مظعأ ال فيكو

 . تاوهشلا صضخبمو . تاذللا

 ع يش لك هعمسب راوخ هلو ال توم تيم نم ام ,« : ةنيت هلل ١ لوسر ل اقو

 . «قعصل هعمس ولو هعمسي ال هنإف ناسنالا الإ

 «توملا تارمغ يف نوملاظلا ذإ ىرت ولو : ۔ لجو زع هللا لاق
 فيك دمحم اي ىرت ولو يأ توملا دنع نيملاظلا لاحب ةي هللا لوسرل رابخإ اذهو
 مهيلإ مهيديأ وطساب نعملاعلا بر ةكئالمو هتاركسب مهاشغيو هتارمغب مهرمغي

 . (١١هنوهلا باذع نوزجت مويلاو نيهملا باذعلاب

 هيلع نوددشيو رانلا هنودعيو رفاكلا حور نوضبقي ةكئالملا نأ كلذو

 ءارو مكانلوخ ام متكرتو ةرم لوأ مكانقلخ ايك ىدارف انومتئج دقلو

 . ءيش اهنم مكبحصي ملو اهيف هومتكرتو اهيف هومتدجو يأ (") 4 مكروهظ

 قطانلاف اتماصو اقطان ؛ نيظعاو مكيف تكرت» : ةلي هللا لوسر لاقو

 . «توملا تماصلاو نآرقلا

 اهنم متلكأ ام توملا نم متملع ام مئاهبلا ملعت ول» : ةي لاقو

 . «انيمس

 نكس اذإف هل كركذو توملا كبح ردق ىلع هدنع كلتلزنمو هللا نم كبرقو

 . ةيميهبلا تاوهشلا ضفر كلذ كل جتنأ ىلوتساو كبلق توملا ركذ

 تببحأ يئاقل يدبع بحأ اذإ ىلاعتو كرابت هللا لوقي» : ةي لاقو
 . «هءاقل تهرك يئاقل هرك اذإو هءاقل

 ماعنألا ةروس نم ٩٢ ةيآلا - ١

 ماعنالا ةروص نم ٩٤ ةيآلا - ٧٢

 ۔ - ٢٦١



 اوبحتسا مهنأب كلذ» : لاقف توملا اوهرك اماوقأ هللا مذ فيك رظناو

 . (١٧هةرخاآلا ىلع ايندلا ةايحلا

 ةايح ىلع سانلا صرحأ مهندجتلوإ : دوهيلل اماذ ۔ هناحبس ۔ لاقو

 . )٢( « ةنس فلأ رمعي ول مهدحأ دوي اوكرشأ نيذلا نمو

 دومهو كارحلا عاطقناو مسجلا دادتما الإ توملا نم مهفت ال كبسحأو

 نم كلذ ريغو مهنزحبو لهألا ءاكبو نفكلاو لسغلاو سفنلا عاطقناو ءاضعألا

 نم كجوحأو ليصحتلا نم كدعبأ ام تاهيهف سحلاب ةدهاشملا رومألا

 . ليضفتلا

 نوفراعلا نوققحملا مظعتساو هركذ عراشلا مظع يذلا توملا نأ ملعاو

 هدباكي ام ۔ اهفخأو اهرسيأ وهو ۔ لوألا ىنعملا ؛ ناعم ةثالث ىلع هرمأو هنأش

 قاذملا ةرارمو ةدشلاو ماظعلا لاوهألاو مالآلا نم هحور جورخ دنع تيللا

 هلوقب ةراشالا هيلإو هجورخو ۔ ردصلا هلعل رذعلا يف حورلا لقلقتو
 : ۔ ىلاعت ۔ هلوقبو ("هتوملا تارمغ يف نوملاظلا ذإ ىرت ولو : ۔ ىلاعت

 . (‘)هنو رظنت ذئنيح متنأو موقلحلا تغلب اذإ الولف

 عفشا ؛ ليربج اي» : ةافولا هترضح نيح لوقي ةلي هللا لوسر ناك دقو
 . «تاركس توملل نإ» : لوقيو هدي دميو «توملا لع نوهي هلعل كبر ىلإ

 . ليلكلا فيسلاب ةبرض يتئام عوقو نم دشأ توملا : ليقو

 تقلع ىتح هيف ريدأ مث (© سارلا ناسنا فوج يف لخدأ نمك : ليقو

 لحنلا ةروس نم ١٠٧١ ةيآلا ۔ ١

 ةرقبلا ةروس نم ٩٦ ةيآلا ۔ ٢

 مامناألا ةروس نم ٦٩٣ ةيآلا 7 ٢٣

 ةعقاولا ةروس نم ٨٣ . ٨٤ ناتيآلا ۔٤

 تفذحف ىنمملاب لخت ةدايز يهو سارملا فوج ف لصالا ف تدرو _ ٥

 ۔ ٢٦٢_۔



 . ايوق ابذج هبذج مث هقورع نم قرعب ةكوش لك

 تنك ؛ تبأ اي : ةافولا هترضح نيح صاعلا نب ورمع نب هللادبع لاقو
 فيك هلقع هعمو توملا هب لزني لجر نم بجعأل ينإ لوقت كعمسأ ام اريثك

 هنم كل فصأسو فصوي نأ نم مظعأ توملا نإ ؛ ينب اي : لاقف . هفصي ال

 5 ةربا مس نم جرخت يحور نكلو ، يفتك ىلع ىوضر لابج ناكل هللاو { ائيش
 مث . امهنيب اناو ضرألا ىلع تقبطنا ءايسلا ناكلو ، سارهلا يفوج يف ناكلو

 مث . كترفغم الإ ينعست الو تبكرف ينتيهنو تكرتف ينترمأ كنا مهللا : لاق

 لع دشو ث ينافكا يف يلاغت الو ةيكاب لع نيكبت الف تم انأ اذإ : هدلول لاق

 ينتيراو اذإف ، ةراجح الو بشخ الو بوطب يندب رتست الو مصاخ ينإف رازالا

 . يل رافغتسالاو يربق ةرايز نم رثكاو & كب سناتسأ اليلق يربق ىلع سلجاف

 كلتقباس نم راج هيلع تنأ ام وهو لوألا نم مظعأ وه يناثلا ىنعملا

 تنأو كيف ذفان قباسلا ملعأ هللاو ةقباسلل ةعبات ةمتاخلاو كتمتاخ نم هيلإ رئاصو

 . رهظيو كلذ كل فشكني تومل ١ عمو ء هل تقلخ امل رسيم

 ليولا رعشي ال نوبغم برو نوبغم رورسم بر» : ةي هللا لوسر لاقو

 . «رانلا دوقو نم باتكلا يف وهو برشيو لكاي ليولا هل نمل

 هعمو لي هللا لوسر انيلع جرخ : لاق رمع نب هللادبع ثيدح يفو

 : انلق «؟ ناباتكلا ناذه ام نوردتأ» : لاقف هيفك ىلع ضباق وهو ناباتك

 باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب هنيمي يف يذلا» : لاقف . هللا لوسر اي ال

 نأ لبق مهددعو مهرئاشعو مهئابآ ءايسأو ةنجلا لهأ ءايسأب نيملاعلا بر نم
 مهيف دئازب سيلف (_\»نودلغ ةنيطلا يف مه ذإ ماحرألا يف افطن اورقتسي

 يذلا لاق مث . ةمايقلا موي ىلإ مهيلع ىلاعت هللا نم لامجا مهنم صقان الو

 مهرئاشعو مهئابآ ءايسأو رانلا لهأ ءايسأب نيملاعلا بر نم باتك اذه هراسي يف

 (نودلختم) لصالا يف تدرو ۔ ٠١

 ۔ ٢٦٢٣ ۔



 دئازب سيلف نودلخ ةنيطلا يف مه ذإ ماحرألا يف افطن اورقتسي نأ لبق مهددعو

 لاقف . «ةمايقلا موي ىلإ مهيلع ۔ ىلاعت هللا نم لامجا مهنم صقان الو مهيف

 اورتفت الو اولمعا» : لاقف ؟ هللا لوسر اي اذإ لمعلا ميفف : رمع نب هللادبع

 لهأ لمعب هل متخي ةنحلا بحاص نإف اوبراقو اوددسو هل قلخ امل رسيم لكف

 . «لمع يأ لمع نإو ةنجلا

 كلم ىلإ - ىلاعت ۔ هللا ىحوأ محرلا يف ةفطنلا تعقو اذإ» : ةلي لاقو

 . «هلمعو هرثأو هلجأ بتكاو هلمعب ايقش وأ اديعس هبتكا ماحرألا

 كلتب هطلخيف هتبرتو هنفد هيف ردق يذلا بارتلا نم ذخأي هنإ : لاقيو
 . ةفطنلا

 اندعقو دعقف دقرعلا عيقبب لي هللا لوسر عم انك : لاق لع ثيدح يفو

 دحأ نم مكنم ام» : لاقف ضرألا يف تكني لعجو هسأر ةلي هللا لوسر سكنف

 وأ ةديعس تبتكو رانلاو ةنحلا نم اهناكم بتك دقو الإ ةسوفنم سفن نم امو
 نمف أذإ لمعلا عدنو اذإ انباتك ىلع لكتن الفأ هللا لوسر اي : لجر لاقف «ةيقش
 ريصيسف ةواقشلا لهأ نم ناك نمو . اهيلإ ريصيسف ةداعسلا لهأ نم ناك

 لهأ امأو . ةداعسلا لهأ لمعل نورسييف ةداعسلا لهأ امأ» : ةلي لاقف ؟ اهيلإ

 نم اماف» : ةلي هللا لوسر الت مث «ةواقشلا لهأ لمعل نورسييف ةواقشلا
 بذكو ىنغتساو لخب نم امأو ىرسيلل هرسينسف ىنسحلاب قدصو ىقتاو ىطعأ
 مالسلا هيلع مدآ هللا قلخ امه : ةلي لاقف () 4ىرسعلل هرسينسف ىنسحلاب

 ةفئاط تبأف دوجسلاب مهرمأو مهقيئاوم ذخاف رذلاك هبلص نم هتيرذ جرخأ

 مهف يبأ نمو ءادعسلا مهو نونمؤملا مهف ذئموي باجأ نمف ةفئاط تباجأو

 . «نورفاكلا

 نيحلاصلا ضعب نع يور اذهلو ةقباسلا ركذ يف اهلك ثيداحألا )٢( هذهف

 ليللا ةروس نم ٥ . ٦ . ٧ . ٨ . ٩ . ١٠١ تايآلا ۔ ١

 تبنأ ام حيحصلاو (ءالؤهف) لصالا يف تدرو _ ٢

 ۔ ٢٦٤ ۔

 



 ةياهنلا ىنعمف ةيادبلا ىلع يكبأ انأو { ةياهنلا ىلع نوكبي سانلا : لاق هنأ
 نوكت نأ كنم ؤي ايف ، ةمتاخلا ىلع ةيضاق ةقباسلاو ةقباسلا ةيادبلا ىنعمو ةمتاخلا

 ناميالا بلستو رانلا لهأ لمعب كل متخيف . ءاقشلا هللا ملع يف هل قبس نمم

 نإ : ۔ ىلاعت ۔ هللا لاق . توملا دنع الإ كلذ كل رهظي الو & توملا دنع

 . () ه ةكئالملا مهيلع لزنتت اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذلا

 3 توملا دنع رشلاو ريخلاب ىرشبلاو ، عضاوم ثالث يف ىرشبلا : لاقو
 ٠ رشنلا دنعو 6 ربقلا يفو

 ةرورضلاب ةمتاخلاو ةقباسلا تقبس ثيح لمعلا ةدئاف ايف : لئاق لاق نإف

 ؟ 7 7

 اهدئاوفو اهيناعمب اهليصحت كيلع بجي تاماقم ثالث انه اه نا ملعاف
 ةيناثلاو ٠ اهيناعمو ةيبوبرلا اهلوأ : ةقباسلا عم لمعلا ةدئاف كل حضتت كلانه

 . اهبجومو ةلعل ١ ةثلاغل او ٠ اه ذئ اوفو ةيدوبعل ١

 . يهانلا رمآلا كلاملا هانعم برلاف

 رمالاب بوبرملا يف فرصتلا ةيدوبعلا ةدئافو & يهنملا رومأملا هانعم دبعلاو

 . ةيفاعلاو ةباثالاو ىهنلاو

 ةبجوملا ةلعلاو كرتلاو ةيصعملاو ةعاطلاو لاثتمالا ةيدوبعلا ةدئافو

 بجومو هفالخ مولعملا يف قاتي ال يذلا ميدقلا ملعلا كتواقشو كتداعسل

 رهاظلاب ىلاعت هللا دبعتو كل رهاظ لمعلاو كل نطاب ملعلاف لمعلا وه ةلعلا

 . كنع بيغملا نطابلاب كفوخو 0 كل رسيملا

 هرما لثتما ال ينأ رمآلا هللا ملع لوقي نا روهقملا رومأملا رظني له رظناف

 . يهنل ةدئاف الف يهتنأ ال وأ يرمأل ةدئاف الف

 تلصف ةروس نم ٣٠ ةيآلا ١



 رمألاو اهدئاوفو ةيدوبعلاو . اهيناعمو ةيبوبرلا ليطعت اذه يف الوأ

 . يهنلاو

 الو ةعاط الب ايقش يقشلاو ١ ذيعس ديعسلا هللا ملع اذامبو ةيبوبرلا دئاوفو

 ملعلا قبسو { عيطملاب قبس ايك ةعاطلاب ملعلا قبس دقو كلذ لاحمو ةيصعم

 يف هبلطاف ملعلا نم اريظن نأشلا اذهل تبلط ناو يصاعلاب قبس ايك ةيصعملاب
 رمألا عم رمعلاو بورضملا لجألاو بسكلاب رمألا عم موسقملا قزرلا باب

 . ببطتلاب

 . كلحا عاطقناو

 ةمتاخب يا () هقحلاب توملا ةركس تءاجو : لجو زع هللا لاق

 . لمعلا

 رانلا بحاصو . ةنجلا لهأ لمعب هل متخي ةنحلا بحاص » : ةلت لاقو

 كل متخ ن إف كحور جورخ دنع ال ا كلمع متخي الو «رانل ١ له أ لمعب هل متحي

 لمعلا ءوسب كل متخ نإف يص اعملا نم تفلسأ ام كرضي ايف حل اصلا لمعلاب

 هتمدق حلاص لمع كعفني ايف توملا دنع ناميالا تبلسو ٠ ةرساخ ١ ةركل او

 . ربدتو ركذتف

 توملا يف نوركفتي» : ةلي هئلا لوسر لوقب عيش هبشأ هنأ ملعأو
 ام فوخاو . نيصلخم ا هللا دابع قافشا اذه نمو ةليلل او مويل ١ يف ةرم نيرشع

 وه كلذ ابئاخ ارساخ دبعلا ىقلي {} توملا دنع ناميالا بلس هنم فاخأ

 . هنيبملا نارسخلا

 ام : لاقف ؟ كيكبي ام هل ليقف توملا دنع ىكب هنأ ةريره يا نع يورو

 «ق» ةروس نم ١4٩ ةيآلا ۔ ١

 ۔ ٢٦٦ ۔-



 يف تيسمأ انأو يداز ةلقو يرفس دعبل يكبأ امنإ نكلو هذه مكايند ىلع كاب انأ

 . يب ذخؤي اسأ ىلع يردأ الو ران وأ ةنح ىلع ةطبهم دوعص

 تعمس لاق ؟ كيكبي ام هل ليقف توملا دنع ىكب هنأ ضعب نع يورو

 ام تائيس مه ادبو نوبستحي اونوكي مل ام هنا نم مه ادبو : لوقي هلا

 . هنم يل ودبي ام يردأ سيلف ىلمع هيف يلإ ودبي تقو اذهو ت (١٨هاوبسك

 لخد ةافولا هترضح امل هنأ ۔ هنع هللا يضر ۔ ديز نب رباج نع يورو

 ةاقالم : هل لاقف ءاثعشلا ابأ اي يهتشت عيش يأ : هل لاقف ينانبلا تباث هيلع

 لاقف هربخأف تباث ءاجف جاجحلا نم فختسم كاذ ذا نيسحلاو نسحلا

 ءارو نم كفدرأو يلغب بكرا : تباث لاقف هيلا لوصولاب فيك : نسحلا

 الخد ىتح العفف . انل ضرعي ال نا وجراو يناسليطب كرمغاو ] يجرس
 : نسحلا هل لاقف . هيلع

 . هنع هللا ىضر رباج تكسف هلا الإ هلإ ال لق ءاثعشلا ابأ اي

 نسحلا لاقف & تكسف هللا الإ هلإ ال لق ءاثعشلا ابأ اي : نسحلا هل لاقف

 نإ اهتلق ام لاط دقو ايندلا يف اهلهأ نم انأ ديعس ابأ اي : رباج هل لاقف ارارم

 ةيا نع ينربخا ديعس ابأ اي . رانلا ىلا حاورو ودغ نم هللاب ذوعأ نكلو تلبق

 لاقف ةعماط هسفنو هبلق ىلع هدجي درب : نسحلا لاقف ؟ نمؤملا سفن جورخ

 مهللا . كمركل كباوث يف ةعماط يسفنو يبلق ىلع ادرب دجا ينا مهللا : رباج

 . مالكب اهدعب ضافأ امو اهروذحم نماو اه ؤاجر ققحف

 جورخ دعب رئاص هيلإ تنأ ام وهو ، توملا يناعم نم ثلاثلا ىنعملا

 ىلإ كلذ دعب هعوجر مث ءايسلا ىلإ كحورب ةكئالملا دوعصو كدسج نم كحور

 لاق ربقل ا با ذعو {} نيكلملا لا ؤسو 0 ربقل ا ةطغضو . علطملا لوهو 3© كدسج

 رمزلا ةروس نم ٤٧ . ٤٨ ناتيآلا - ١

 ۔ ٢٦٧



 ال مهو انلسر هتفوت توللا مهدحا ءاج اذإ ىتح : لجو زع هتا

 0١4 نوطرفي
 نوضبقي ةكئالملا نم اناوعأ مالسلا هيلع توملا كلمل نا : لاقيو

 . هنذإب حاورألا

 ضبقلا دعب هدي نم نوذخأي ةكئالملا نكلو ، هدحو ضباقلا وه : ليقو

 لهأ نم ناك اذإ باذعلا ةكئالمو { ةمحرلا لهأ نم ناك اذإ ةمحرلا ةكئالم

 . باذعلا

 اهنم لوانتي ةساطلاك مالسلا هيلع توملا كلل ضرألا تلعج : ليقو

 . ءاشي ثيح

 . هيلا مضت يأ مالسلا هيلع توملا كلمل يوزت ضرألا نأ : ليقو

 كلم ةئامسمخ هتزانج دوهشل لزن نمؤملا رضتحا اذإ : نسحلا لاقو

 . هب نوجرعيو هحور نوضبقي

 ٠ هيلع اوملسو ةكئالملا هتدهش نمؤملا رضتحا اذا : سابع نبا لاقو

 عم هيلع اولصو {&© هتزانج عم اوشمو {© هنقمكو هلسغ اودهشو ٠ ةنحل اب هورشبو

 . سانلا

 مالسل ا : لوقيف نم ؤملا حور ضبقي تومل ا كلم ءاح ا ذإ مهضعب ل اقو

 . ةنجلاب كرشبيو مالسلا كئرقي هتلا ، هتلا يلو اي كيلع

 موي هللا دبعل لاق هنأ ۔ هنع هللا ىضر - باطخلا نب رمع نع يورو

 نقياو ربكا هللا : رمع لاقف ىسمي نا هارا ال : لاقف هاعدف ابيبط ل عدا . نعط

 هللاو . هومتررغ نم هللاو رورغملا : لاقف . هيلع نونثي هلوح نم لعجف توملاب

 مامنألا ةروس نم ٦١ ةيآلا ۔ ١

 ۔ ٢٦٨ _۔

 



 ةشحوو علطم ا لوه نم هب تيدتفال تبرغو سمشلا هيلع تعلط ام يل ناك ول

 ٠ ضرألا يف يدخ عض : هل لاقف هدلو هللادبع رجح يف هسأر ناكو ربقلا

 . هل هللا رفغي مل نا رمع مأو رمعل ليولا : لوقيو ضرألاب هدخ كحي لعجف

 دبعلل رهظ اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع توملا كلم نأ نيفراعلا ضعب لاقو

 دبعلل ودبيف نيع ةفرط اهنع رخاتست ال كنأو ةعاس كرمع نم يقب دق هنا هملعأ

 ىلإ مضي نا ىلع اهنم جرخل اهريفاذحب ايندلا تناك ول ام تارسحلاو فسألا نم

 . اليبس هيلإ دجي الف هطيرفت كرادتيو اهيف بتعتسيل ىرخأ ةعاس ةعاسلا كلت

 ، اهقاذ نم الإ ةقيقحلاب اهفرعي ال توملا تاركس يف ملآلا ةدش نا ملعاو

 لالدتسالاب امإو { اهكردا يتلا مالآلا ىلإ سايقلاب امإ اهفرعي امنإف اهقذي مل نمو
 . هيف مه ام ةدش ىلع عزنلا يف سانلا لاوحأب

 ملالاب سح الف هيف حور ال وضع لك نا وه هل دهشي يذلا سايقلا امأف

 وا حرج وضعلا باصأ ايهمف حورلا يه ملألل كردملاف حورلا هيف ناك اذإف

 ىلع قرفتي ملألاو . ملاتي حورلا ىلا يرسي ام ردقبف حورلا ىلا رثالا يرسي قيرح
 ف ناك نإف رثآلا ضعب الإ حورلا بيصي الو ءازجالا رئاسو مدلاو محللا

 . هدشأ امو ملألا كلذ مظعأ اف هريغ يقالي الو حورلا سفن هن رشابي ام مالآلا

 قرفتساف هريغ يقالي الو ، حورلا سفنب لزن ملؤم نع ةرابع عزنلاو
 دقو الإ ندبلا قامعأ يف رشتنملا حورلا ءازجا نم ءزج قبي مل ىتح هئازجا عيمج

 حورلا نم ءزج يف يرجي امنإ هدجي يذلا ملألاف ةكوش هتباصأ ولف ملألا هب لح

 ءازجا نأل قارتحالا رثآ مظعي امنإو كوشلا هباصأ يذلا عضوملا كلذ يقالي

 وأ ارهاظ قرتحملا وضعلا نم عزج ىقبي الف ندبلا ءازجا رئاس يف صوغت رانلا

 ءازجا رئاس يف ةرشتنملا ةيناحورلا ءازجألا هسحتف رانلا هبيصتو الإ انطاب

 . محللا

 كلذك ناكف طقف ديدحلا هسمي يذلا عضوملا بيصت امإف ةحارجلا امأو

۔ ٢٦٩



 عيمج قرغتسيو حورلا سفن ىلع مجهي عزنلا ملأ وأ 0 رانلا ملا نود حرجلا ملأ

 باصعالا نم بصعو قورعلا نم قرع لك نم بوذجملا عوزنملا هنإف هئازجا
 . لصافملا نم لصفمو ءازجألا نم ءعرجو

 هلأو هبرك نع لأسي الف مدقلا ىلا نرقلا نم ةرشبو ةرعش لك لصأ يفو

 ضرقو ريشانملاب رشنو فيسلاب برضلا نم دشأ توملا نإ : اولاق ىتح

 ناك اذإ فيكف حورلاب هقلعتل همل ؤي امنإ فيسلاب ندبلا عطق نال ضيراقملاب

 هبلق يف هتوق ءاقبل بورضملا ثيغتسي امناو حورلا سفن رشابملاو لوانتملا
 هيف غلاب دق بركلا نأل هلا ةدش عم هحايصو تيملا توص عطقنا امنإو 5 هناسلو

 ملف ةحراج لك فعضو ةوق لك دهف عضوم لك ىلع بلغو هبلق ىلع دعاصتو

 . ةثاغتسالل ةوق هل كرتي

 فارطألا امأو همكبأ دقف ناسللا امأو ، ةشوشو هيشغ دقف لقعلا امأو

 ةئاغتسالاو حايصلاو نينألاب ةحارتسالا ىلع ردق هنا ول دويو {} اهفعضا دقف

 اهبذجو حورلا عزن دنع هل تعمس ةوق هنم تيقب نإف كلذ ىلع ردقي ال هنكلو

 بارتلا هنم رهظ هنأك ىتح دبزأو هنول ريغت دقو ردصو هقلح نم ةرغرغو اراوخ

 هلخاد يف رشتنم ملآلاف هلايح ىلع قرع لك هنم بذجو هترطف لصأ وه يذلا

 صلقتيو .3 ناتفشلا صلقتتو .3 هنوفج يلاعأ ىلا ناتقدحلا عفرت هجراخو

 نع الف هلمانأ رضحتو ، ايهعضوم يلاعا ىلا نايثنألا عفتريو ، هلصأ ىلإ ناسللا
 هلا ناكل ادحاو اقرع بوذجملا ناك ولف هقورع نم قرع لك هنم بذجي ندب

 نم لب دحاو قرع نم ال ملاتملا ملت ؤملا حورلا سفن بوذجملاو فيكف اييظع
 مث هاقاس مث هامدق الوأ ايجيردت هئاضعا نم وضع لك تومي مث قورعلا عيمج

 دنعف موقلحلا اهب غلبي ىتح ةبرك دعب ةبركو ةركس دعب ةركس وضع لكلو هاذخف
 ةرسحلا هب طيحتو ةبوتلا باب هنود قلغيو اهلهأو ايندلا نع هرظن عطقني كلذ

 . ةمادنلاو

۔ ٢٧٠ _۔



 نوثالثل او عب ١ رل ١ بابل ١

 هنم هناب ذوعن ربقلا باذع يفا

 نم لجر ةزانج يف ةف هتلا لوسر عم انجرخ : لاق بزاع نب ءاربلا نع
 نأكو انسلجو ةي هتنا لوسر سلجف دعب دحلي ملو ربقلا ىلا انيهتناف راصنألا

 اوذيعتسا : لاقف هسأر عفرف ضرألا هب تكني دوع هدي يفو ريطلا انسو ؤر ىلع

 نم لابقا يف ناك اذإ نمؤملا دبعلا نا : لاق مث اثالث وأ نيترم ربقلا باذع نم

 مههوجو نأك هوجولا ضيب ةكئالملا هيلإ تلزن ايندلا نم عاطقناو 3 ةرخآلا

 نوسلجيف ةنجلا طونح نم طونحو ةنجلا نافكا نم نفك مهعم ةرينملا سمشلا

 سفنلا اهتيأ : لوقيف هسأر دنع سلجيف توملا كلم عيبي مث رصبلا دم هعم

 ليست ايك ليستو جرختف : لاق ناوضرو هتلا نم ةرفغم ىلا يجرخا ةنئمطملا

 اهوذخأي ىتح نيع ةفرط هدي يف اهعدي الف اهذخأيف ءاقسلا نم ةرطقلا

 كسم ةحفن بيطأك ةحئار اهنم جرختف طونحلاو نفكلا كلذ يف اهولعجيف

 الإ ةكئالملا نم ألم ىلع نورمي الف اهب نودعصيف ضرألا هجو ىلع تدجو

 اوهتني ىتح هئامسا نسحأب نالف نب نالف نولوقيف ةبيطلا حورلا هذه ام : اولاق

 ىلا اهبرقم ءايس لك نم هعيشيف مهل حتفيف اهل نوحتفتسيف ايندلا ءايس ىلا اهب
 اوبتكا» : لجو زع هللا لوقيف ةعباسلا ءايسلا ىلا اهب اوهتني ىتح اهيلت يتلا ءايسلا

 مهجرخأ اهنمو مهديعا اهيفو مهتقلخ اهنم ضرألا ىلا هوديعأو نييلع يف هباتك
 كبر نم هل نالوقيف ناكلم هيتأيو هدسح ف هحور داعتف . «ىرخا ةرات )١)

 يردخلا ديعس يأ نمع يذمرتلا هاور ثيدح ۔- ١

 ۔ ٢٧١



 . مالسالا ينيد : لوقيف ؟ كنيد ام : هل نالوقيف ير هتلا : لوقيف كنيد امو

 لوسر لوقيف ؟ مكيف ثعب يذلا لجرلا اذه يف لوقت ام : هل نالوقيف
 هب تنمآو هللا باتك تأرق : لوقيف ؟ كلمع امو : هل نالوقيف . ةي هللا

 نم اشارف هل اوشرفاف يدبع قدص ءايسلا نم دانم يدانيف : لاق تقدصو
 اهحير نم هيتأيف ةنحلا ىلا اباب هل اوحتفاو .3 ةنحلا نم اسابل هوسبلأو 3 ةنجلا

 حيرلا بيط هجولا نسح لجر هيتأيو هرصب دم هربق يف هل حسفيو اهبيطو
 يذلا مكموي اذه» دعوت تنك يذلا كموي اذه كرشبأ يذلاب رشبأ : لوقيف

 . حلاصلا كلمع انأ : لوقيف ؟ تنا نم : هل لوقيف (١١«نودعوت متنك

 ةرخالا ىلإ لابقاو ايندلا ن نم عاطقنا يف ناك اذإ رفاكلا دبعلا ناو : لاق

 رصبلا دم هعم نوسلجيف حوسملا مهعم هوجولا دوس ءايسلا نم ةكئالم هللا لزنأ

 ةثيبخلا سفنلا اهتيأ : لوقيف هسأر دنع سلبي ىتح توملا كلم ءيجي مث

 فوصلا نم ( ادوفسلا عزني ايك اهعزنيف هباذعو هللا نم طخس ىلا يجرخا

 هدي يف اهعدي مل اهجرخا اذإف اهذخاأيف بصعلاو قورعلا اهنم عطقنتف لولبملا

 ةثيبخ حير نتنأ اهنم جرختف حوسملا يف اهولعجيف اهوذخأي ىتح نيع ةفرط
 نولوقيف ؟ ةثيبخلا حورلا هذه ام نولوقيف ةكئالملا نم الم ىلع اهب نودعصيف

 نوحتفتسيف ايندلا ءايسلا ىلا اهب اوهتني ىتح هئامسأ حبقأب نالف نب نالف اذه

 الو ءاسللا باوبأ مهف حتفت ال» : ةيآلا هذه ةلي هللا لوسر أرقو مهف حتفي الف

 !"نيمرجملا يزجن كلذكو طايخلا مس يف لمجلا جلي ىتح ةنجلا نولخدي

 احرط هحور حرطت مث ن نجس ف هباتك اوبتكا : : ىلاعتو كرابت هللا لوقي مث

 هب يوهت وأ ريطلا هفطختف هفطختف ءايسلا نم رخ امنأكن هللاب كرشي نمو : أرق مث

 (٣) هقحس ناكم ف حي رلا

 ءايبنألا ةروص نم ١٠٣ ةيآلا ۔ ١

 فارعالا ةروس نم ٤٠ ةيآلا ۔٢

 جحلا ةروس نم ٣١ ةيآلا ٣_

 ۔ ٢٧٢ ۔

 



 ؟ كبر نم : هل نالوقيف ناسلجيو ناكلم هيتأيف هدسج يف هحور داعتف

 ثعب يذلا لجرلا اذه يف لوقت ام : هل نالوقيف . يردأ ام هاه : لوقيف

 اوشرفاف يدبع بذك ءايسلا نم دانم يدانيف . يردأ ال هاه : لوقيف ؟ مكيف

 هيلع لخديف رانلا نم اباب هل اوحتفاو 0 ران نم اسابل هوسبلأو ران نم اشارف هل

 حيبق لجر هيتأيو هعالضأ هيف فلتخت ىتح هربق هيلع قيضيف اهمومسو اهرح نم

 نم لوقيف دعوت تنك يذلا كموي اذه رشبأ : هل لوقيف رظنملا حيبق هجولا

 مقت ال بر اي ةعاسلا مقت ال بر اي : لوقيف ع يسلا كلمع انأ لوقيف ؟ تنا

 . ةعاسلا

 هيف ءايلعلا ملكت دق : هل ليق ؟وه فيك ربقلا باذع نع لئس نإف
 . تاياورلا هيف تفلتخاو

 . هردص ىلا هدسج يف حورل ١ لعج : مهضعب لاق

 ت ءاج دق كلذ لك يفو هنمكو هدسج نيب حورل ١ نوكت مهستعب ل اقو

 . راثآلا

 الو ربقلا باذعب ناسنالا لوقي نا ملعلا هلعل لها دنع حيحصلاو
 . هيلإ انرص اذإ نياعن امناو ملعا هللا لوقيو هتيفيكب لغتشت

 امإ نيهجولا دحأ نم ولخي ال هراكنا نإف ريكنو ركنم لا ؤس دحا ركنأ نإف

 وأ ةعيبطلا فالخ وه ذإ لقعلا لبق نم هلعل ليبق نم زوجي ال اذه نوكي نا

 ىلا يد ؤي هلوق نإف لقعلا قيرط نم زوجي ال لاق نإف تبثي ال نكلو زوجي لوقي
 لثم مهتعيبطو نييمدآلا نم اوناك لسرلا نأل مهتازجعم لاطباو لسرلا ليطعت
 نب ىسومل رحبلا قلفناو مهيلع لزناو ةكئالملا اودهاش دقو مهريغ ةعيبط

 نمف ةعيبطلا فالخ هلك اذهف انابعث اصعلا تراصو . مالسلا هيلع نارمع

 دقف تبثي مل نكلو زوجي اولاق ناو ، لخد ثيح نم مالسالا نم جرخ اذه ركنأ

 كلذ ىلع ليلد ىلاعت هتلا باتك يفو ، اهعمس نمل عنقم هيف ام رابخألا نم انيور

۔ ٢٧٢٣ _۔



 يفو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هلا تبثي : ىلاعت هتنا لاق

 )١) 4 ةرخآل ١

 ءارضخ ةضور يف هربق يف نم ؤملا» : : يت هللا لوسر لاق ةريره وبا لاق

 له «ردبل ١ ةليل رمقل اك نوكي ىح ءيضيو اع ارذ نيعبس هربق يف هل بحريو

 ملعا هلوسرو هلل ١ : اولاق ! '!؛× 4 اكنض ة هشيعم هل نإف { : تلزنأ ايف نوردت

 ام نوردت له انينت نيعستو ةعست مهيلع طلسب مهروبق ف رافكل ١ با ذع : لاق

 ؟ نينتلا

 هنوسحليو هنوشدخي سو ؤر ةعبس ةيح لكل ةيح نيعستو ةعست

 . ةمايقلا موي ىلا همسح يف نوخفنيو

 ميهربا ةروس نم ٢٧ ةيآلا - ١

 هط ةروس نم ١٢٤ ةيآلا - ٢

 ۔ ٢٧٢٤ ۔-



 نوثالثلاو سماخ ١ بابل ١

 رشحلا ةفص يف

 ىتح اهبرغم ىلإ يرجت لازت ال سمشلا نا» : ةق يبنلا نع سابع نبا
 رمقلا نذأتسيو علطأ نيأ نم نذأتستف هدابع ةبوتل 7 لعج يذلا تقولا يتأي

 رمقلل نيتليلو سمشلل لايل ثالث رادقم ناسبحيف ايل نذؤي الف علطأ نيا نم

 ةلمحو ضرألا لهأ ةيقب مهو سانلا نم ليلق الإ اهسبح رادقم فرعي الف

 ةليللا اذاو رظن هنم غرف اذإ ىتح ةليللا كلت يف هدرو مهنم دحاو لك أرقيف نآرقلا

 يدانيف نارقلا ةلمح الإ لايل ثالث ةليللا كلت لوط فرعي الف اهلاح ىلع

 مث ةليللا كلت ةيقب ءاكبلاو عرضتلاب مهدجاسم نم نوجرخيف اضعب مهضعب

 برلا نإ لوقيف رمقلاو سمشلا ىلا مالسلا هيلع ليربج لجو زع هقلا لسري

 ةمايقلا موي فوخ نم رمقلاو سمشلا يكبتف ايكبرغم نم اعجرت نا ايكرمأي
 هتلا ىلا نوعرضتيو نوكبي كلذك سانلا اينيبف ايهبراغم نم ناعلطيو ناعجريف

 سمشلاو قلغأ دق ةبوتلا باب نإ الأ دانم ىدان مهتلفغ يف نولفاغلاو لجو زع

 . اهبراغم نم اعلط دق رمقلاو

 رون الو ايل ءوض ال افلك نيملعلاك نيدوسا ايهب اذإف سانلا رظنيف : لاق

 نيريعبلا لثم ناعفتريف ٨0‘”«رمقلاو سمشلا عمجو : ىلاعت هلوق كلذف
 لهذتو © ايندلا لها حياصتيو { اقابتسا هبحاص دحاو لك عزاني . نينورقملا

 ةمايقلا ةروس نم 4٩ ةيآلا - ١

 ۔ . ٢٧٥



 ١ اهلمح لمح تاذ لك عضتو تاهمأل .

 . ةدابع

 مه ؤاكب مهعفني الو مهتبوت مهنم لبقت الف راجفلاو نوقسافلا امأو

 . ةربع مهيلع بتكيو
 ذخأف ليربج امهءعاج اهفصن وهو ءايسلا ةرس رمقلاو سمشلا تغلب اذإف

 . ةبوتلا باب ي ايهبرغي نكلو . ايهبراغم يف ايهبرغي الو برغملا ىلا امهدرف ايهنرقب
 رمع اي : لاق . ةبوتلا باب امو : ةت ىبنلل ۔ هللا همحر ۔ باطخلا نب رمع لاقف

 بهذ نم ناعارصم هل ةنجلا باوبا نم وهو برغملا فلخ ةبوتلل اباب هللا قلخ
 بكارلل ماع ةئامعبرا ةريسم عارصملا ىلا عارصملا نيب ام رهاوجلاو رردلاب للكم
 ةليللا كلت ةحيبص ىلا هقلخ هتلا قلخ ذم حوتفم بابلا كلذف () عورسملا

 دعب دبعل لبقي مل ةبوتلا باب قلغا اذإف ايهبراغم نم رمقلاو سمشلا عولط دنع

 موي : لجو زع هلوق كلذ لبق ناك ام الإ اهلمعي ةنسح هعفنت ملو ةبوت كلذ
 لبقت : بهو لاق . ةيآلا (٢ا) اهناميا اسفن عفني ال كبر تايا ضعب يتأي

 اونظ اهيلإ اورظن اذإف داوس اهولعي ءارضخ ةباحس اهنأك برغملا لبق نم ةعاسلا

 توميو اوتام اهيلا اوهتنا اذإف حالسلاو ليخلا ىلع اهيلإ نوعرسيف رطمو دعر اهنأ

 . مهعضاوم يف يقب نم
 هللا قلخ نم ءيش قبي مل ىلوألا ةخفنلا روصلا يف خفن اذإ هنإ : لاقيو

 لابجلا باعشو قرطلاو قاوسألاو رودلا يف هناكم ىلع مهنم لك كله الإ

 تايا ضعب يتأي موي» : ىلاعت هلوق يف تدجوو راحبلاو ةيدوألا نوطبو

 اهبرغم نم سمشلا تعلط اذإف اهبرغم نم سمشلا عولط وه م")ه%كبر

 عيرسلا وأ ع رسملا دصقي هلعلو لصالا يف اذكه ۔ ١

 ماعنألا ةروس نم ١٥٨ ةيآلا - ٢!

 ماعنألا ةروس نم ١٥٨ ةيآلا ۔٢

 ۔ ٢٧٦ ۔



 . ةبوتلا باب قلغا

 رخآلا مويلاو ةمايقلا مويب سانلا هاعد امناو رخآلا مويلا وه ةمايقلا مويو

 هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ لوقن ايك وه امأ رخألا مويلاب اورقي نأ كلذب ديري

 . هللا ىبن وه ادمحم ناو

 دق مولعم فرط اهل ايندلاو رخآلا مويلا وهو ةرخآلا نم وه ةمايقلا مويو

 تءاج اهتياغ تفلبو تمهانتو ايندلا تضقنا اذإف ىلاعتو كرابت هتلا هملع

 . ةرخآلا

 روصلا يف خفن اذإف ىلوألا ةخفنلاب ايندلا ءاضقنا لعج ىلاعتو كرابت هتلاو

 . سانلا ثعبيف ةيناثلا هيف خفن مث ايندلا لها ينف ىلوالا ةخفنلا

 ىلاعت هللاو ال مأ تقو امهنيب نيتخفنلا نيب ام ملعأ هتلاو ةمايقلا تناكو

 يه تاوملاو { اهتاومو اهناويحو اهماوهو اهءايسو اهضرا ينفيو 0 ايندلا ينفي
 اوثعب اذإ ةرخآلا يف سانلا رقتسي مث هيف (‘»حور ال يذلا اههابشاو ةراجحلا

 نجلا نم نيلقثلا كلذكو رانلاو ةنجلا يف دولخلا يف اوراصو {، منع بهذ ذئنيحف

 . سنالاو

 هتفرعمب ىلاعت هتلا انفلك امب انيلع امناو مهب لعفي ام ملعا هتلاف مهريغ امأو

 نإ لاقي دقو لجو زع هتلا رمأ نم ةفلكت انيلع سيلف هلهجب انرذعو انع هرتس امو

 . نوثعبي موي ىلا خزرب يف مهف اوتام اذا سانلا

 يف نأو ةنس نيعبرا ةيناثلاو ىلوالا ةخفنلا نيب نا سابع نبا نعو

 يف خفني مث نوتبنيف لاجرلا نمك نورطميو حاورالا مهيف درت (") ةخفنلا
 . ضرألا ىلع مهروبق نم قئالخلا جرختف ةيناثلا

 ثعبيف نوقفانملاو نوكرشملا لقاثتيو ، عادلا ىلإ نوعرسيف نونمؤملا اماف

 (حور هيف ال) لصالا يف تدجو ۔ ١
 ةيناثلا ةخفنلا يف يأ ۔ ٢

 ۔ ٢٧٧ ۔



 رشحنو» : لجو زع هلوق كلذف ايمع رشحملا ىلا مهقوسي اناخد مهيلع هتلا

 ملو «نيعبرأ نيتخفنلا نيب» : ةلي يبنلا نعو {} () اقرز ذئموي نيمرجملا

 . ارهش نيعبرا مأ ةليل نيعبرا لأسي ملو كلذ ىلع مهدزي

 ٦ ةرخآلل ١ نم الو ايندلا نم ل نبتخفنلا نمب امأف : نسحل او بهو نعو

 نم انثعب نم انليو اي» : ىلاعت هلوق كلذو نيتخفنلا نيب الا رانلا لها ماني الو

 . ةيآلا (" ههاذه اندقرم

 نرقلا ىلع هاف عضاو ليفارسا نأ كلذو نرقلا وه روصلا : لتاقم لاقو

 صخاش وهو }. ضرألاو تاومسلا ضرعك نرقلا سأر ةرئادو قوبلا ةئيهك

 خفن اذإف ، ىلوالا ةخفنلا خفنيف ، رمؤي ىتح رظنيف ؤ شرعلا وحن هرصبب
 نم الا عزفلا ةدش نم ناويح لك تام يا ، ضرألاو تاومسلا يف نم قعص

 توملا كلم رمؤي مث 3 ليفارسا حور مث ليئاكيمو ليربج وهو 0 هللا ءاش

 يحي مث ، ةنس نيعبرأ خزربلا يف ىلوألا ةخفنلا دعب قلخلا ثبلي مث & توميف
 هيف خفن مث : ىلاعت هلوق كلذف ؛ ةيناثلا خفني نا هرمأيف ليفارسا ىلاعت هتلا

 . ثعبلا ىلا نورظني مهلجرا ىلع ")مايق مه اذاف ىرخا

 هط ةروص نم ١٠٢ ةيآلا ۔ ١

 سي ةروس نم ٥٧٢ ةيآلا - ٢

 رمزلا ةروس نم ٦٨ ةيآلا ۔٢

 ۔ ٢٧٨ _۔



 نوئثالثل او سداسل ١ بابل ١

 ب اسحلا ركذ ف

 ةيناثلا ةخفنلاب هرمأو ليفارسا ايحأ قلخلا ةداعإ هللا دارأ اذإ : ليقو

 داسجألاو .{ ةينافلا حاورألا اهتيأ : ةيناثلا هتخفن يف لوقي هنا ليقف خفنف

 ماظعل او . ةعطقتملا قورعل او . ةرثانتملا موحلل او . ةقزمتملا دولجل او . ةيلابل ا

 . رابجلا ةبساحم ىلا اوموق .3 ةرخنلا

 اثعش مهروبق نم نوموقيو مهنع ضرألا قشنتو روبقلا رهظتف : ليق
 . ملكتي دحأ الو توصلا ىلا ايعس اربغ

 الو .{ هتفرعم تبثيف هفرعي نم ىلع ناسنالا نيع تعقو امبر : لاقيو

 . هبحاصل دحأ ملكتي

 ةعاسلا تماق : مهلئاق لوقيف علقنت لابحلاو اوماق اذإ منا : لاقيو

 : ىلاعت هلللا ل اق اك امه الإ روصل ١ توص الإ اتوص عمست الو . ءاسل ا برو

 (©\))ةصرعلا ىلا مهب يهتني ىتح مادقألا ءطو وه

 الا . )) «اسمه الإ عمست النإ» : لجو زع هلوق ىنعم نا : لاقيو

 . ملكتي دحأ الو ضرألا ىلع مادقألا جيجض

 ءانب هب سيل عساولا ناكملا : ةصرملا - ١

 هط ةروس نم ١٠٨ ةيآل ا ۔ ٢



 . ضرالا ىلع مادقألا قفخ : ليلخلا لاق

 موي ةصرع ىلع اوراص اذإف ايفخ اتوص الإ «ياسمه الإو : ةديبع وبأ لاقو

 هللا لوسر لاق . ةعضاخ راصبأو 3 ةعنقم سو ؤرب رابجلا يدي نيب اوفقو ةمايقلا

 . «ناذآلا موحش غلبو قرعلا مهمجلا دق ةارع ةافح سانلا ثعبي» : ةلي

 ىلإ انضعب رظني هاتإوساو ؛ هللا لوسر اي : تلق : لقي يبنلا جوز ةدوس تلاق

 . )هينغي نأش ذئموي مهنم ءىرما لكل «كلذ نع سانلا لغش» : لاق . ضعب

 ينعي ميهب اهدحاو «ايهب ةارع ةافح ةمايقلا موي سانلا رشحم » : ةلت لاقو

 . ةحيحص ةمهبم داسجأ اهنأ ينعي ايندلا ضارما مهيف سيل

 ضرعك ءارفع ءاضيب ضرا ىلع ةمايقلا موي سانلا رشح » : بي لاقو

 . «دحال ملعم اهيف سيل ىقتلا

 نع يقنلا وه يقنلاو ٦ عصانلاب سيل ضايب ةرفعلا : يوارلا لاق

 هللا لاق رصبل ا دري توافت الو رتسي ءانب ال يأ ملعم الو . ةلاخنلاو رشقلا

 )٢( «تاومسلاو ضرالا ريغ ضرألا لدبت موي : ىلاعت

 اهتيدوأو اهلابجو اهراجشأ بهذتو صقنيو اهيف دازي : سابع نبا لاق

 مد اهيلع كفسي مل ةضفلا لثم ءاضيب ضرا يظاكعلا ميداألا دم دمتو اهيف امو

 . اهموجنو اهرمقو اهسمش بهذت تاوامسل او ةئيطخ اهيلع لمعت ملو

 لاق . (٣) «نلمامعلا برل سانلا موقي موي» : ةداتقو بعك لاقو

 . ماع ةئامثالث

 يسفن يذل او» : لاقف مويل ا كلذ لوط نع لئس 1 نيت هللا لوسر لاقو

 سبع ةروس نم ٣٧ ةيآلا - ١

 ميهاربا ةروس نم ٤٨ ةيآلا ۔ ٢

 نيففطملا ةروس نم ١ ةيآلا - ٢



 اهيلصي ةبوتكملا ةالصلا نم هيلع نوها نوكي ىتح نم ؤملا نع ففخيل هنا هديب

 . «ايندلا يف

 وه اذإف موقيف ةلي هللا لوسر ضرألا هنع قشنت نم لوأ نا : لاقيو

 ليربج يبيبح اي : هل لوقي نأ ليربج هنع لأسي ام لواف مالسلا اهيلع ليربجب

 هتيأر اذإ ءاطع ةنجلا يف هللا كاطعا دق دمحم اي : لوقيف ؟ يتمأب هللا لعف ام

 لالغألا يف مهتكرتأ كتلاس اذه نع سيل ليربج يبيبح اي : لوقيف كرسي

 . كلبق ايسنا ضرألا تظفل ام دمحم اي لوقيف

 نيدوسأ ايهب ءاجيف رمقلاو سمشلاب ىلاعت برلا وعدي : بهو لاقو

 اناك اذإف نمحرلا ةفاحو مويلا كلذ لوه نم ايهصئارف دعترت نيملعلاك نيروكم
 يف انبو ؤدو كل انتعاط تملع دق انهلإ : نالوقيف نيدجاس ارخ شرعلا لايح

 نيكرشملا ةدابعب انبذعت الف اهيلايلو ايندلا مايأ كرمأ يف يضملل انتعرسو كتعاط

 كرابت برلا لوقيف كتدابع نع لهذن ملو انتدابع ىلإ عدن مل انأ تملع دق انل

 ام ىلا ايكديعأ يناو ديعاو ءىدبأ يسفن ىلع تيضق دق ينإف ايتقدص : ىلاعتو
 : لوقيف ؟ انتقلخ اممو انبر : نالوقيف هنم اكتقلخ ام ىلا اعجراف هنم اكتأدب

 فطخي داكي هقرب ايهنم دحاو لك عمليف هيلإ اعجراف يشرع رون نم ايكتقلخ
 (١اه ديعيو ءىدبي : ىلاعت هلوق كلذف شرعلا رونب اطلتخيف ارون راصبألا

 . رمق الو سمش كلذ دعب نوكي ال مث
 نيب فقوي ىتح هب ق ؤي ليفارسا ةمايقلا موي بساحي نم لوأ نإ : ليقو

 هلوق نيع ةفرط هللا ىصع امو باسحلا فوخ نم دعتريل هناو لجو زع هللا يدي

 . !؟ال «نيلسرملا نلأسنلو مهيلإ لسرأ نيذلا نلاسنلف» : ىلاعت

 . ١}( «نولممي اوناك ايع نيعمجأ مهنلاسنل كبروف» : ىلاعت لاقو
 جوربلا ةروس نم ١٣ ةيآلا - ١

 فارعألا ةروس نم ٦ ةيآلا - !

 رجحلا ةروس نم ٩٢ . ٩٢٣ ناتيآلا ۔ ٢

 ۔ ٢٨١ _۔



 )١) انل ملع ال اولاق متبجا اذام لوقيف لسرلا هللا عمجي موي ءايبنألاب آدبيف

 . انتملع ام الإ

 { ةبيملا ةدش نم مهمولع ىحمتو 7 ءايبنألا لوقع هيف لهذت موي ةدشلايف

 شهدتف اوملع دق ناكو قئالخلا ىلا متلسرأ دقو متبجأ اذام مهل لاقي اذإ

 تنا كنا انل ملع ال ةبيهلا ةدش نم نولوقيف نوبيجي اذامب نوردي الف مهلوقع

 تقحغمناو لوقعلا هيف تراط ذا نوقداص تقولا كلذ يف مهو ، بويغلا مالع

 ؟ تغلب له : هل لاقيف مالسلا هيلع حونب ىعديف ىلاعت هللا مهيوقي نا ىلإ

 . ريذن الو ريشب نم اناتأ ام نولوقيف مكغلب له هتمأل لاقيف . معن : لوقيف

 . لاؤسلا اذه ةبيه تحت اطحشتم ىقبيف (" «هللا نود نم نيهلا يماو

 ةكئالملا لبقت مث لاؤسلا اذه لثمب ءايبنالا ىلع هيف ماقي موي مظعا ايف

 كلذ دنعو ضرعلا فقوم ىلا مله ةنالف نب نالف اي ادحاو ادحاو نودانيف

 نا ماوقأ ىنمتيو .3 لوقعلا تهبتو . حراوجلا برطضتو صنئارفلا دعترت

 مهرتس فشكي الو 7 رابجلا ىلإ مهلامعا حئابق ضرعت الو رانلا ىلا مهب بهذي
 . قلخلا نم الم ىلع بويغلا مالع

 هلاسي ىتح ىلاعت هللا يدي نيب ةمايقلا موي دبع امدق لوزت ال : دهاجم لاق

 همسج نعو . هب لمع ايف هملع نعو . هانفا اييف هرمع نع ، لاصخ عبرا نع
 . هقفنأ اييفو هبستكا نيا نم هلام نعو ٠ هالبا اميف

 . امايأ روهش طسبتو { اروهش ةرخآلا يف هتنس هل رشنت دبعلا نا ليقو

 رشنيو سفن لك نع لأسي مث اسافنا هتاعاس فشكتو {} تاعاس همايأ شرفتو

 اذهو تلعف امل لوألا ناويدلا نيواود ةثالث ترغص ناو اهلعف ةلعف لكب هل

 ةدئاملا ةروس نم ١٠٩ ةي ال ١ ۔ ١

 ةدئاملا ةروس نم ١١٦ ةيآلا ۔ ٢

 ۔ ٢٨٢ ۔



 اذهو تلعف فيك وهو يناثلا ناويدلا هل رشن هل ملس نإف مالكلاب ءادتبالا ناكم

 امل وهو ثلاثلا ناويدلا هل رشن اذه هل حص نإف لمعلا ةحصب ةبلاطملا عضوم

 نا الإ هيلع فيخ مل وأ ملب وا فيكب نإف صالخالاب ةبلاطملا ناكم وهو تلعف

 ناك نإو : ىلاعت هللا لاق دقو هذقنتسيف بستحي ال ثيحب هيلع هللا فطعي

 . اهانرضحا يأ © 0)اهب انيتأ لدرخ نم ةبح لاقثم

 ۔ هلعل _ اهاريف ةليللاو مويلا ف هتاعاس هل ضرعت ديعلا نإ : لاقيو

 ءاطعو ةذلو اميعن ةنازخ لك يف ىريف ةنازخ نيرشعو اعبرا ةعوضوم نئازخ
 . ايندلا يف هنئازخ عدوأ امب ءازجو

 نئازخ ةرخآلا يف اهار اهيف ىلاعت هللا ركذي مل ايندلا يف ةعاس لكف

 اهيف رخدي مل ذا فيك رسحتيف كلذ ه ؤوسيف اهيلع ءازج الو ءاطع الو . ةغراف

 تاريخلا نم هيلا بودنملاو لئاضفلا توف ىلع الإ دبعلا رسحتي مل ول { ائيش
 { تائيسلاب هتاقوأ هتاف نمم فيكف تارسح ةعراسملاو ةقباسملا توف يف ناكل

 تاحابملاو لالحلاب الا هرمع يف دبعلا لغتشي مل ولو تاراسخلاب هنم تطرفو

 هللا ناحبسف تاروظحملاب لغش نمي فيكف تاجردلا نم هل اناصقن كلذ ناكل

 . رمألا بعصأو رطخلا مظعأ ام

 : ۔ هنع هلللا يضر - باطخلا نب رمعل لاق هنأ رابحألا بعك نع يورو

 موي لاوها نم وجنت ال كنأ تيشخل ايبن نيعبس لمعب ىلاعت هللا تيقل ول

 يف ةعاسلا مايق ىلا ايندلا لوا نم ههجو ىلع رجي ناك ادبع نا ولو . ةمايقلا
 . لزالزلا نم ىري امل ةمايقلا موي هرقتحال هتدابعو هللا ةعاط

 لاؤسلا دعب سانلا نإف (") انيميو الامش بتكلا رياطت نع لفغت ال مث

 . قرف ثالث

 ءايبنألا ةروس نم ٤١٧ ةيآلا ۔ ١

 ناميالاو لئامشلا ىلا لصالا يف تدرو _ ٢

 ۔ ٢٨٢٣ _۔



 ريطلا ظفل مهظفليف دوسأ قنع رانلا نم جرخيف ةنسح مهل سيل ةقرف

 ةواقشب مهيلع ىدانيف رانلا مهعلتبتف رانلا يف مهيقليو مهيلع يوطنيو . ةبحلا
 . اهدعف ةداعس ال

 لك ىلع ىلاعت هللا نودماحلا مقيل : دانم ىدانيف مهل ةئيس ال رخآ مسقو

 هلغشت مل نمب ليللا مايق لهأب كلذ لعفي مث ةنجلا ىلا نوحرسيو نوموقيف لاح

 . اهدعب ةواقش ال ةداعسب مهيلع ىدانيف هللا ركذ نع عيب الو ايندلا يف ةرابحت

 كرابت هللا نأل هفعض يف يل ناب امل هركذ تكرت ثلاثلا مسقلاو : لاق

 قيرفو ةنجلا يف قيرف : لاقو ". (اروفك امإو اركاش امإ» : لاق ىلاعتو
 )٢) . (ريعسلا ف

 : ملعا هللاو ةثلاث ةلزنم كلذ نب سيلو

 : رظنلا نب دمحأ خيشلا لاق

 ابساحم تفقو اذا لوقت اذام
 ةنيهر كاذ دنع سفن لك ذا

 اضرعتم هتزراب ةءعارجب
 تلبقاف ءاسلا تققشت امل
 تقطنتسا مث ناتفشلا تدس اذإ

 تمدق ام ىوس رزو ال كانهف

 هتمدق يذلا ىوس سيل كانهو

 هلاوها هب تفكع فقوم ىف
- 

 اهلك فئاحصلا هيف ترياطتو

 ناسنالا ةروس نم ٣ ةيآلا - ١

 ىروشلا ةروس نم ٧ ةيآلا ٢

 ناتفلا كقالقل نع تلئسو

 ناع هجو لكو باسحلا موي

 نارينلاب كاقلي نم ءاقلل

 ناخدلاب كتتأف اهناخدب

 نالجرلا كبونذب تملكتو
 نابرق نم كادي باسحلا دنع

 ناحجرلاو ناصقنلا نم ارذع

 نادلولا بئاوذ بيشي كنض

 ناميالابو يديالا لئامشيب

 ۔ ٢٨٤ ۔

 



 ناسحإ نمو حبق نم تيتأ ام لكب يقش اي كباتك اذه

 ناكلملا اهئاصحإ نع باغ ام تيصحا رئابكلاو رئاغصلا هيف

 نارطقلا لبارسب الب رسمو البكم ميحجلا ىلا رجت اما

 نارسخلا رسخأ كدحو اذه اهرعق يف ادلاخ كسفن ترسخف

 ناحيرلاو حورلاب مهميلست كئالم مالسلاب كروزت ناو

 ناوضر اهباب نزاخ قيفرو دمحم راج سودرفلا ةنج يف

 ملعا هللاف مدا نبا ىطعي يذلا باتكلا امأ هللا همحر ۔ نسحلا وبأ لاق

 مهتانسح هيف مهيري ىلاعت هللا لاق ايك موتخم يأ موقرم باتك هنأ الإ وه ام

 . كلذ هرسيف ةرفكم هتائيسو ةتبثم هتانسح ىري نمؤملاف { مهتائيسو

 نإ لوقاو : لاق كلذ هؤوسيف ةتبثم هتائيسو ةطبحم هتانسح ىري رفاكلاو

 هتائيسو هتانسح هيلع نوبتكي اوناك نيذلا هتظفح دنع نوكي باتكلا اذه

 اهعم سفن لك تءاجو : ىلاعت هللا لاق ايك هيلع نودهشي نيذلا هدوهشو
 نوعفري ةظفحلا نا لوقلا ضعب يفو راثآلا يف دجويو (١‘هيديهشو قئاس

 هللاو ظوفحملا حوللا يف هنوتبثيو كلذ نوخسنيو نيرخآ ةظفح ىلا لامعألا

 . كلذب ملعا

 ع زفلا مهنزحي ال» : لجو زع هللا لاق ايك ةمايقلا موي نينمؤملا لاحو
 . ةيآلا ا" ربكألا

 . انابكر يا ف (")«ادفو نمحرلا ىلا نيقتملا رشحن موي : هلوقو

 (‘)« ةلذ الو رتق مههوجو قهري ال : لجو زع لاقو

 «ق» ةروس نم ٢١ ةيآلا - ١

 ءايبنألا ةروس نم ١٠٣ ةيآلا - ٢

 ميرم ةروس نم ٨٥ ةيآلا ٣

 سنوي ةروس نم ٢٦ ةيآلا ٤

 ۔ ٢٨٥



 ةرضن مهاقلو مويلا كلذ رش هللا مهاقوف» : ىلاعت لاقو

 (١هارو رسو

 ناننالا ةروص نم ١ ١ ةيآلا ۔ ١

 ۔ ٢٨٦



 نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ضوحلاو ةعافشلا ركذ ف

 ةريسم بعرلاب ترصن ؟ يلبق دحأ نهطعي ل اسخ تيطعأ « : نيت لاق

 ضرال ١ يل تلعجو . يلبق نم دحال لحت ملو مئانغل ١ ل تلحأو . رهش

 سانلا ىلإ تثعبو هموق ىلإ يبن لك ثعبو .3 ةعافشلا تيطعأو 7

 . (١)«ةماع

 بحاصو مهبيطخو نييبنلا مامإ تنك ةمايقلا موي ناك اذإ» : لاقو

 . «رخف ريغ مهتعافش

 انأو ضرألا هنع قشنت نم لوأ انأو ٠ رخف الو مدا دلو ديس انأ» : لاقو

 . (")هنود نمف مدآ هتحت دمحلا ءاول يديبو ، عفشمو عفاش لوأ

 لاق (" « رثوكلا كانيطعأ انإ» : ۔ ىلاعت ۔ هلوق لزن امل رمع نبا ىورو

 نبللا نم اضايب دشأ هبارش بهذ نم هاتفاح ةنجلا يف رهن وه» : ةلي هللا لوسر

 . «ناجرملاو ؤلؤللا لدانج ىلع يرجي كسملا نم احير دشأو لسعلا نم ىلحأو

 : لاق ؟ ضوحلا ةينآ ام ؛ هللا لوسر اي : تلق : لاق رذ يبأ نعو

 ةليللا يف اهبكاوكو ءايسلا موجن ددع نم رثكأ هتينآل هديب يسفن يذلاو»

 هجام نباو يذمرتلاو دحأ هجرخأ - ١

 سابع نبا نع يذمرتلا هجرخا - ٦

 رثوكلا ةروس نم ١ ةيآلا ٣

 ۔ ٢٨٧ ۔



 . ءامظي مل ةبرش هنم برش نم (. ةيحصلملا

 هتمأ نم قلطني ىتح ةمايقلا ةصرع يف افقاو لازي ال يي هنإ : لاقيو

 . ةعوفرملا مالعألاو مهيديأ نب ةلدألاب ةرمز رشع ىتنئاب

 : لوقيف منهج ىلإ مهب ىمري مهفرعي ناك ام اماوقأ ىري ةلي هنإ : ليقو

 اوثدحأ ام ردت مل ؛ دمح اي : هل لاقيف « يتمأ نم مهو يدنع اوناك ءال ؤه»

 ىلإ ة فرصني مث «اقحسو ادعب» : لوقيو رمآلا هبش هديب ريشيف ؟ كدعب

 . هجاهنم ىلعو هترمز يف انرشحو هب هللا انقحلا . ةنجلا

 ديعص يف سانلا عمتجاو ةمايقلا موي ناك اذإ» : لاق هنأ ةي هنع يورو

 مهاف ابرع انيف نإ : ءايبنألا لوقيف ؟ يرعلا يبنلا نيأ : دانم ىدان دحاو

 ؟ هللادبع نب دمحم يندملا يكملا يبرعلا يبنلا نيأ : لوقيف . نيب نيب ؟ ديرت

 : هللا لوقيف شرعلا يدي نيب ادجاس رخأ ىتح قلطناف اذنأه : لوقاف موقاف

 : لوقاف يسار عفراف . طعت لأساو ، عمشت عفشاو كسأر عفرا ؛ دمحم اي

 متيعد دقف اومله الأ : لوقاف يتمأ يداناف . كتمأ عدا : لوقيف يتمأ بر

 هيندعو يذلا دومحملا ماقملا وهف مهيف عفشاف ىلاعت ۔ هللا ىلإ عفشاأف باسحلل

 ميهاربإ ىتح قلخلا هيف يلا بغري ماقملا كلذ نإ» : يت يبنلا لاقف : لاق !يبر

 . « مالسلا هيلع ۔ ليلخلا

 ءايبنألا بغرتو فقوملا يف ادمح انيبن هللا فرش كلذكو : ديعس وبأ لاق

 . دومحمل ١ ماقمل ١ يف هيلإ اوبغر ايك هضوح نم برشل ١ ف

 اهنم افص نونامثف فص ةئامو نيرشع ةمايقلا يف نا : ملعأ هللاو لاقيو
. ٠ 

 . ممألا رئاس نم افص نوعبرأو ةلي دمح ةمأ :يش .

 . س شرعلا لظ الإ لظ الو ٠ مدق عضوم الإ كل سيل : ءادردلا وبأ لاق

 ةعطاس اهموجنو ةيفاص ءايسلا اهيف نوكت يتلا ةليللا يا ۔ ١

 ۔ ٢٨٨ -



 فلأ نوسمخ ةمايقلا رادقم نإ ليق دق : ۔ هللا همحر _ نسحلا وبأ لاقو

 . ملعأ هللاو ةنس

 . ةرخآلا مايأ نم ۔ هلعل موي وه ةمايقلا موي نإ لوقأ ينأ الإ

 . نودعت امم ةنس فلاك مويلا كلذ رادقم : ليقو

۔ ٢٨٩ ۔





 نوثالثلاو نماثلا ب ابلا

 اهنم هناب ذوعن رانلا ركذ يف

 ىلع ةفرشملا ايندلا هذه لغاوش نم هيف وه امب رورغملا لفاغلا اهيأ

 ، كدروم ىلإ ركفلا فرصاو . هنع لعترم تنأ اميف ركفتلا عد ؛ ءاضقنالا

 مكنم نإو» : ىلاعت هللا لاق } عيمجلل دروم رانلا نأ تربخأ كنإف

 اهيف نيملاظلا رذنو اوقتا نيذلا يجنن مث ايضقم ايتح كبر ىلع ناك اهدراو الإ

 يف رعشتساف ، كش ىلع ةاجنلا نمو ث نيقيلا ىلع دورولا نم تناف (\ا) يايثج

 لاح لماتو اهلامعأل ريمشتلات ةاجنلل دعتست كاسعف دورولا كلذ لوه كبلق
 املاوهأو اهبورك يف مه امنيبف { اوساق ام ةمايقلا يهاود نم اوساق دقو قئالخلا

 تاملظ نيمرجملاب تطاحأ ذإ اهئاعفش عيفشتو .3 اهئانبأ قئاقح نورظني نيفقاو
 حصفت ةرجرجو اريفز امل اوعمسو & بهف تاذ ران مهيلع تلطأو ، بعش تاذ

 بكرلا ىلع ممألا تثجو بطعلاب نومرجملا نقياف بضغلاو ظيغلا ةدش نع

 نالف نيأ ةينابزلا نم يدانملا جرخو بلقنملا ءوس نم ءيربلا قفشأ ىتح
 هنوردابيف لمعلا ءوس يف هرمع عيضملا ، لمألا لوطب ايندلا يف هسفن فوسلا

 ديدشلا باذع ىلإ هقوسيو ديدهتلا مئاظعب هنولبقتسيو ، ديدح نم عماقمب

 اونكساف ميركلا زيزعلا تنأ كنإ قذ هل نولوقيو . ميحجلا رعق يف هنوسكنيو
 اهيف دقويو ريسألا اهيف دلخي كلاهملا ةمهبم كلاسملا ةملظم ءاجرألا ةقيض اراد

 3 مهعمقت ةينابزلا ، ميحجلا مهرقتسمو .{ ميمحلا اهيف مهبارشف ريعسلا

 مهمادقأ تدش دق 3 كاكف اهنم مهل امو كالهلا اهيف مهينامأ مهعمجت ةيواهلاو

 ميرم ةروس نم ٧١ . ٧٢ ناتيآلا - ١

 ۔ ٢٩١ _۔



 اهفانكأ نم نوداني & يصاعملا ملظ نم مههوجو تدوساو ، يصاونلا ىلإ

 انلقثأ دق كلام اي . ديعولا انب قح دق كلام اي ؛ اهفارطأ يف نوجضيو

 . دوعن ال انإف اهنم انجرخأ كلام اي . دولجلا انم تجضن دق كلام اي . ديدحلا

 راد نم مكل جورخ الو نامأ الو صانم نيح تال ؛ تاهيه : ةينابزلا لوقيف

 نيدئاع هنع متيهن ام ىلإ متنكل مكتجرخأ ول نوملكت الو اهيف اواسخاف ناوهلا

 مدنلا مهيجني الو ٨ نوفساتي هلا بنج يف اوطرف ام ىلعو نوطنقي كلذ دنعف

 5 مهقوف نم رانلا نيلولغم مههوجو ىلع نوبكي لب {، فسالا مهعفني الو

 يف ىقرغ مهف { مهلئامش نع رانلاو © مهناميأ نع رانلاو ، مهتحت نم رانلاو
 نيب مهف . ران مهداهمو . ران مهسابلو .3 ران مهبارشو ران مهماعط رانلا

 مهف لسالسلا لقثو . عماقملا برضو . نارطقلا ليبارسو نارينلا تاعطقم

 اهيشاوغ نيب نوبرطضيو اهتاكرد يف نومطحتيو اهقئاضم يفو اهيف نولجلجتي

 بص روبثلاب اوعد ايهمو { ليوعلاو ليولاب نوفتهيو رودقلا يلغك رانلا مهب يلغت

 نم عماقم مهلو دولجلاو مهنوطب يف ام هب رهصي» ميمحلا مهسو ؤر قوف نم
 شطعلا نم عطقتف مههاوفأ نم ديدصلا رجفنيف مههابج مشهت (_)١«ديدح
 . اهموحل تانجولا نم طقستو . مهقادحأ دودخلا ىلع ليستو 0 مهدابكأ

 اولدب مهدولج تجضن املكو . اهدولج لب اهروعش فارطالا نم طعمتتو

 قورعلاب ةطونم حاورألا تيقبف مهماظع محللا نم تيرعو . اهريغ ادولج
 نوتومي الف توملا نونمتي نارينلا كلت حفل يف اشنت يهو بصعلا قئالعو

 3 ميمحلا نم اداوس دشأ مههوجو تدوسا دقو { مهيلإ ترظن ول كب فيكف

 تمصقو 3 مهتنسلا تسرخأو . مهناذآ تعدجو .. مهراصبأ تيمعأو

 مهقانعأ ىلإ مهيديأ تلغو { مهدولج تقزمو { مهماظع ترسكو 3 مهروهظ
 نواطيو . رانلا يف مههوجو ىلع نوشمي مهو مهما دقأ مهيصاون نيب تعمجو

 ةيواملا تايحو . مهئازجأ نطاوب يف رانلا بهلف مهقادحأب ديدحلا كسح

 . مهلاوحأ ةلمح هذه . مهئاضعأ رهاوظب ةثبشتم اهبراقعو

 جحلا ةروس نم ٦٢٠ . ٢١ ناتيآلا - ١

 ۔ -_ ٢٩٢



 دقف اهباعشو منهج ةيدوأ يف الوأ ركفتو . مهلاوهأ ليصفت يف نآلا رظناو

 يف بعش فلأ نوعبس داو لك يف داو فلأ نيعبس منهج يف نإ» : يتي يبنلا لاق

 قفانملاو رفاكلا يهتني ال برقع فلأ نوعبسو نابعث فلأ نوعبس بعش لك
 . «هلك كلذ عقاوي ىتح

 يداو وأ نزحلا بج نم اوذوعت» : ةي هللا لوسر لاق : يلع لاقو
 : لاق ؟ نزحلا بج وأ . نزحلا يداو امو ؛ ةي هللا لوسر اي : ليق «نزحلا

 . «نيئارملا ءارقلل هللا هدعأ ، ةرم نيعبس موي لك منهج هنم ذوعتت منهج يف داو»

 ايندلا ةيدوأ ددع بسحب يهو . اهتيدوأ باعشلاو 3 منهج ةعس هذهف

 برلا ىصعي دبعلا اهب يتلا ةعبسلا ءاضعألا ددعب اهباوبأ ددعو . اهتاوهشو

 مث ىظل مث رقس مث منهج ىلعالا & ضعب قوف اهضعب ۔ ىلاعتو هناحبس ۔

 هنإف ةيواملا قمع ىلإ نآلا رظناف 3 ةيواهلا مث ميحجلا مث ريعسلا مث ةمطحلا

 ىلإ ايندلا نم برإ يهتني ال ايكف ايندلا تاوهش قمعل دح ال ايك اهقمعل دح ال
 يبنلا لاق 3 اهنم قمعا ةيواه ىلإ منهج نم ةيواه يهتنت الف هنم مظعأ برإ
 هغامد يلغي ران نم نيلعنب لعتني نم ةمايقلا موي اباذع رانلا لهأ ىدأ نإ» : ةلي

 . «هيلعن ةرارح نم

 ىتح ۔ رانلاب هلعل ۔ رانلا ىلإ ۔ ىلاعت ۔ هللا رمأ» : ۔ مالسلا هيلع ۔ لاقو

 مث تضيبا ىتح ةنس فلأ اهيلع دقوأ مث ترمحا ىتح ةنس فلأ رانلا تدقوأ

 . !ةملظم ءادوس يهف تدوسا ىتح ةنس فلأ اهيلع دقوأ

 © رانلا مههوجو حفلت : ۔ ىلاعت ۔ هلوق يف ءايلعلا ضعب لاق دقو

 . مهباقعأ ىلع هتقلأ الإ مظع ىلع ايل تقبأ ايف ةدحاو ةحفل مهتحفل يأ

 وفرعي ىتح مهن نم ليسي ي نتنا ىل من اوقرغي ىتح مهنادبأ نم ,ليسي ىذلا ديدصلا نرتنأ ىلإ اذه دعب رظنا مث

 . قاسنلا وهو هيف

 نونمؤملا ةروس نم ١٠٤ ةيآلا - ١

 ۔ ٢٩٢٣ ۔



 قاسغ نم اولد نأ ول» : ةلي هللا لوسر لاق : يردخلا ديعس وبأ لاق

 نم اوثاغتسا اذإ مهبارش اذهف . «ضراألا لهأ نتنأل ايندلا يف يقلأ منهج

 نم توملا هيتأيو هغيسي داكي الو هعرجتي ديدص ءام نم مهدحأ ىقسيف شطعلا

 ستب هوجولا يوشي لهملاك ءامب اوثاغي اوثيغتسي نإو» تيمب وه امو ناكم لك
 هلا لاق اك موقزلا وهو مهماعط ىلا مث )١) «اقفترم تءاسو بارشلا

 (")هموقز نم رجش نم نولكآل نوبذكملا نولاضلا اهيأ مكنإ مث : - ىلاعت -
 ةيماح اران ىلصت : _ ىلاعت . لاقو ميحجلا لصأ يف جرحت ةرجش اهنإ : لاقو

 . (}) هةصغ اذ اماعطو» : لاقو . (") ةينآ نيع نم ىقست

 ترطق موقزلا نم ةرطق نأ ول» : ةلي هللا لوسر لاق : سابع نبا لاقو
 يف هماعط نوكي نم فيكف مهشاعم ايندلا لهأ ىلع تدسفأ ايندلا راحب يف

 . «كلذ

 عوجلا رانلا لهأ ىلع ىقلي» : ةلي هللا لوسر لاق : ءادردلا وبأ لاقو

 عيرض نم ماعط نولثاغيف ماعطلاب نوثيغتسيف باذعلا نم هيف مه ام لدعي ىتح
 © ةصغ اذ ماعطب نوثاغيف ماعطل اب نوثيغفتسيف . عوج نم ينغي الو نمسي ال

 نوثيغتسيف {} بارشلاب ايندلا يف صصفغلا نوزيجي اوناك مهنأ نوركذيف
 اذإف مههوجو نم تند اذإف ديدحلا بلالكب ميمحلا مهيلإ عفديف بارشلاب

 اوعدا» : نأ منهج ةنزخب اوعدا نولوقيف مهنوطب يف ام عطق مهنوطب لخد

 مكلسر مكيتأت كت مل وأ» : نولوقيف (ث)«باذعلا نم اموي انع ففخي مكبر

 يف الإ نيرفاكلا ءاعد امو اوعداف اولاق ىلب اولاق تانيبلاب

 فهكلا ةروس نم ٢4٩ ةيآلا - ١

 ةعقاولا ةروس نم ٥٦٢ ةيالا - ٢
 ةيشافلا ةروس نم ٦١ . ه ناتيآلا ۔٢

 لمزملا ةروس نم ١٣ ةيآلا ٤

 رفاغ ةروس نم ٤4٩ ةيآلا ۔ ٥

 ۔ _ ٢٩٤

 



 انيلع ضقيل كلام اي نوعديف اكلام اوعدا نولوقيف : لاق . (\ا١هلالض

 . '}»«نوثكام مكنإ» مهبيجيف : لاق (")«كبر
 ماع فلأ مهايإ كلام ةباجإ نيبو مهئاعد نيب نأ تثبنأ : شمعألا لاق

 تبلغ انبر : نولوقيف . مكبر نم ريخ دحأ الف مكبر اوعدا نولوقيف : لاق

 (ث) «نوملاظ انإف اندع نإف اهنم انجرخأ انبر نيلاض اموق انكو انتوقش انيلع
 نم اوسأيي كلذ دنعف : لاق )٥( «نوملكت الو اهيف اوئسخا ط مهبيجيف : لاق

 . ليولاو ةرسحلاو ريفزلا يف اوذخأ كلذ دنعو ريخ لك

 ءام نم ىقسيو : ۔ ىلاعت ۔ هلوق يف ةلي هللا لوسر لاق : ةماما وبأ لاق

 ةورف تعقوو ههجو يوش هنم يندأ اذإف ههركيف هيلإ برقي» : لاق )٦( ديدص

 : ۔ ىلاعت ۔ هللا لوقي «هربد نم جرخت ىتح ءءاعمأ عطق هبرش اذإو . هسأر

 . ( «مهءاعمأ عطقف اييمح ءام اوقسو

 يوشي لهملاك ءامب اوثاغي اوثيغتسي نإو : ىلاعت هللا لوقي
 ىلإ نآلا رظناف مهشطعو مهعوج دنع مهبارشو مهماعط اذهف اث) «هوجولا

 دقو اهرظنم ةعاظفو اهصاخشأ مظعاو اهمومس ةدش ىلإو اهبراقعو منهج ةايح

 . ةدحاو ةعاس غدللاو شهنلا نع رتفت ال يهف مهب تيرغأو اهلهأ ىلع تطلس

 نعسلي لبالا قانعأ لثم تايحل رانلا يف نا» : يت هللا لوسر لاقو

 ىلع طلست امنإ تايحلاو براقعلا هذهو . «افيرخ نيعبرأ اهتومح دجيف ةعسللا

 رفاغ ةروس نم ٥٠ ةيآلا ۔ ١

 فرخزلا ةروس نم ٧٧ ةيآلا - ٢
 فرخزلا ةروس نم ٧٧ ةيآلا ۔٢

 نونمؤملا ةروس نم ١٠٦ . ١٠٧ ناتيآلا ٤٤

 نونمؤملا ةروس نم ١٠٨ ةيآلا _ ه

 ميهاربا ةروس نم ١٦ ةيآلا ۔١
 دمح ةروص نم ١٥ ةيآلا ۔ ٧

 فهكلا ةروص نم ٢٩ ةيآلا ۔ ٨

 



 يقو كلذ يقو نمو سانلا ءاذيإو قلخلا ءوسو ايندلا يف لخبلا هيلع طلست نم

 . هل لثمت ملف تايحلا هذه

 يف ديزي هللا نإف رانلا لهأ ماسجأ مظع يف هلك اذه دعب ركفت مث

 حفلب نوسحيف اهببسب مهباقع ديازتي ىح اضرعو الوط مهص اخشأو مهماسجأ

 . يلاوتلا ىلع ةدحاو ةعفد مهئازجأ عيمج نم تايحلاو براقعلا غالو رانلا

 دحأ لثم رانلا يف رفاكلا سرض» : هيقي هللا لوسر لاق : ةريره وبا لاق
 . !ملعأ هلللاو مايأو خسارف ثالث ةريسم هدلج طظلغو

 ةصلاق ايلعلاو هردص ىلع ةطقاس ىلفسلا هتفش » : نيت هللا لوسر لاقو

 . «ههجو تطغ دق

 موي نيخسرفلاو خسرفلا نيجس يف هناسل رجيل رفاكلا نإ» : ةلي لاقو
 ددجتف تارك رانلا مهقرحت كلذك ماسجالا مظع عم مهو سانلا هاطوتي ةمايقلا

 . «مهموحلو مهدولج

 () اهريغ ادولج مهانلدب مهدولج تجضن ايلك» : نسحلا لاق
 اودوع مه ليق مهتلكأ ايلك ةرم فلأ نيعبس موي لك رانلا مهلكأت : لاق

 . اوناك ايك نودوعيف

 نإف روبثلاو ليولاب مهئاعدو مهقيهشو رانلا لهأ ءاكب يف نآلا ركفت مث

 . رانلا مهئاقل لوأ يف مهيلع طلسي كلذ

 مامز لك عم مامز فلأ نوعبس اهل منهجب ق ؤي» : ةي هللا لوسر لاق

 . «كلم فلأ نوعبس

 نوكيبيف ءاكبلا رانلا لهأ ىلع لسري» : ةي هللا لوسر لاق : سنأ لاقو

 ءاسنلا ةروس نم ٥٦ ةيآلا ۔ ١

 ۔ -_ ٢٩٦



 ول دودخالا ةئيهك مههوجو ىقبت ىتح مدلا نوكبي مث عومدلا عطقنت ىتح

 . «ترحجل نفسلا اهيف تلسرأ

 روبثلاو ليولاب ةوعدلاو ريفزلاو قيهشلاو ءاكبلا يف مهل نذؤي ماد امو
 . كلذ نم اضيأ نوعنمي مهنكلو (١)حؤزتسم هيف مهلف

 اذإف ةعبرأ يف هتلا مهبيجي تاوعد سمخ رانلا لهأل : بعك نب دمحم لاق

 انتييحأو نيتنثا انتمأ انبر : نولوقيف ادبأ اهدعب اوملكي مل ةسماخلا تناك

 ابيجم ىلاعت ۔ هتلا لوقيف (٦"١«ليبس نم جو رخ ىلإ لهف انب ونذب انف رتعاف نيتنثا

 مكحلاف اونمؤت هب كرشي ناو مترفك هدحو هلا يعد اذإ هنأب كلذ» : كلذ مهل

 , احلاص لمعن انعجراف انعمسو انرصبأ انبر» : نولوقي مث ١}"( ريبكلا يلعلا هل

 هيف ركذتي ام مكرمعن مل وأ» : ۔ ىلاعت ۔ هثلا مهبيجيف () «لمعن انك يذلا ريغ

 انيلع تبلغ انبر : نولوقي مث (ةيآالا) ("” ريذنلا مكءاجو ركذت نم
 (١هنوملكت الو اهيف اوئسخا» : ىلاعت هتلا مهبيجيف (`)هپانتوقش

 . باذعلا ةدش ةياغ كلذو ادبأ اهدعب نوملكتي الف

 ۔ حيبص هلعل _ حيحص هجو نم مك : ۔ مالسلا هيلع ۔ ىسيع لاقو

 . حيصي رانل ١ قابط أ نب ادغ حيصف ن اسلو حيحص دسجو

 نوديزي الو الهأ امل قلخو اهلاوهأب ۔ ىلاعت ۔ هللا اهقلخ رانلا نأ ملعاو

 مهرذناو» : - ىلاعت ۔ هللا لاق . هنم غرفو يضق دق رمأ اذه نأو نوصقني الو

 . (٨)'ه ةلفغ ف مهو رمألا يضق ذإ ةرسحلا موي

 ةحار كلذ يف نودجي - ١

 رفاغ ةروس نم ١١ ةيآلا ۔ ٦

 رفاغ ةروس نم ١٦ ةيآلا ٢-

 ةدجسلا ةروس نم ١٦ ةيآلا - ٤
 رطاف ةروس نم ٣٧ ةيآلا ۔ ٥

 نونمؤملا ةروس نم ١٠٦ ةيآلا ۔٦
 نونمؤملا ةروس نم ١٠٨ ةيآلا ۔٧

 ميرم ةروس نم ٩ ةيآلا - ٨

 ۔ ٧٩٢_۔.



 يف لب ةمايقلا موي رمألا يضق ام نكلو ةمايقلا موي ىلإ ةراشالا يرمعلو

 . ءاضقلا هب قبس ام ةمايقلا موي رهظأ نكلو لزالا لزأ

 هللا نم هل تقبس نمل يوطف رطخلا مظعأو رمألا لجأ ايف : خسانلا لاق

 ميعنلا لهأ نم ناكو ىبقعلا يف رانلا نم حزحزو ىوقتلا ليبس كلسف ىنسحلا

 . ميحرلا نينمؤملاب فو ؤرلا ميركلا يبنلا راوج يف

۔ _٢٩٨



 نوثالثلاو عساتلا بابلا

 اهميعن فانصأو ةنحلا ي

 لماتف } ىرخأ راد اهلباقت اهرورشو اهمومغ تفرع يتلا رادلا نأ ملعا

 ء ىرخالا يف ةلاحم ال رقتسا امهادحإ نم دعب نم نأو 3 اهرورسو اهميعن

 لوطب ءاجرلا رثتساو ، ميحجلا لاوهأ يف ركفلا لوطب كبلق نم فوخلا رثتساف
 فوخلا توصب كسفن قسو . نانجلا لهأل دوعوملا ميقملا ميعنلا يف ركفلا

 ملستو ث ميظعلا كلملا لانت كلذبف ميقتسملا طارصلا ىلإ ءاجرلا مامزب اهدقو

 نم نوقسي ميعنلا ةرضن مههوجو يفو ةنجلا لهأ يف ركفتف ميلألا باذعلا نم

 ؤلؤللا نم مايخ يف رمحالا توقايلا نم ربانم ىلع نيسلاج 0٧١ موتخم قيحر
 ةبوصنم كلئارألا ىلع نيئكتم رضخألا يرقبعلا نم طسب اهيف ضيبألا بطرلا

 نيعلا روحلاب ةنيزم نادلولاو ناملغلاب ةفوفحم لسعلاو رمخلاب ةدرطم راهنأ ىلع

 مهلبق سنإ نهنمطي مل» !"هللناجرملاو توقايلا نهنأك» ناسحلا تاريخلا نم
 لمح اهتيشم يف نهادحإ تلاتخا اذإ نانجلا تاجرد يف نيشمي () ناج الو

 هيف ريحتي ام ضيبألا ريرحلا فئارط نم اهيلع نادلولا نم نوعبس اهفاطعأ

 تاجنغ تدالكش ناجرملاو ؤلؤللاب ةعصرملا ناجيتلاب تاللكم راصبألا

 يف نينبي توقايلا نم روصق يف تاروصقم سؤبلاو مرهلا نم تانمآ تارطع

 باوكاأب نهيلعو مهيلع فاطي مث } نيع فرطلا تارصاق نانجلا تاضور

 نيففطملا ةروس نم ٢٥ ةيآلا ۔ ١

 نمحرلا ةروس نم ٥٨ ةيآلا ۔ ٦
 نمحرلا ةروس نم ٧٤ ةيآلا ٣

 ۔ _ ٢٩٩



 نادلوو مادخ مهيلع فوطيو نيبراشلل ةذل ءاضيب نيعم نم سأكو قيرابأو

 نويعو تانج يف نيمأ ماقم يف نولمعي اوناك امب ءازج نونكملا ؤل ؤللا لاثمأك
 ةرضن مههوجو يف تقرشأ دقو 3 ردتقم كيلم دنع قدص دعقم يف رهنو

 مهبر نم فحتلا عاونأبو نومركم دابع لب ةلذ الو رتق مهقهري ال © ميعنلا

 5 نونزحي الو اهيف نوفاخي الو نودلاخ مهسفنأ تهتشا اييف مهف نودهاعتي

 نم نولكأيو } نومعنتيو نوعتمتي اهيف مهف نونمآ نونملا بير نع مهو
 ، ةضف نم اهضرأ راهنأ يف السعو ارمخو انبل اهراهنأ نم نوبرشيو اهتمعطأ

 اهيف نورطميو نارفعز اهابنو رفزأ كسم اهبارت ضرأ ىلعو . ناجرم اه ؤاصحو

 ياو باوكأب نوت ؤيو . روفاكلا نابثك ىلع ميسنلا ءام نم اهيف باحس نم
 نم هيف بوك ناجرملاو توقايلاو ردلاب ةعصرم ةضف نم باوكأ ، باوكأ

 ءافص نم رون نم قرشي بوك بذعلا ليبسلسلا هب جوزمم موتخملا قيحرلا
 ةيوست يف رصقيف يمدآ هعنصي مل هترمحو هتقرم هئارو نم بارشلا ودبي ةرهوج

 3 اهقارشا يف سمشلا ههجو ءايض يكحي مداخ فك يف هتعانص نيسحتو هتعنص

 ةحالمو }3 هغادصأ نسحو هتروص ةوالح لثم سمشلل نيأ نم نكلو

 اهلهأ تومي ال هنأ نقويو . اهتفص هذه رادب نمؤي مل نمل ابجعايف 3 هقادحأ

 مل ول هتلاو اهنود شيعب ىنهتيو . اهبارخ يف ىلاعت ۔ هللا نذأ دق رادب سنأي فيك

 رئاسو عوجلاو شطعلاو توملا نم نمألا عم نادبألا ةمالس الإ اهيف نكي

 اهيلع رثؤي ال نأو اهببسب ايندلا رجهي نأ اريدج ناكل ناثدحلا فانصأ

 عاون ! يفو ، نونمآ كولم اهلهأو فيك 3 هترورض نم صشنتل او مُرصَنل اام

 فانصأ نيب ماودلا ىلع مهو نوهتشي ام اهيف مهل نوعتمتم نوعمتجم رورسلا
 . نونمآ اهلاوز نم مهو نوددرتي معنلا هذه

 اوحصت نأ مكل نا دانم يداني» : ولي هللا لوسر لاق : ةريره وبأ لاق

 اومرهت الف اوبشت نأ مكل نآو ادبأ اوتومت الف اويحت نأ مكل ناو ادبأ اومقست الف

نأ اودونو» : ۔ ىلاعت هلوق كلذف «ادبأ اوساأيت الف اومعنت نأ مكل نآو ادبا



 ةنجلا ةفص فرعت نأ تدرأ ايهمو ‘_‘«“نولمعت متنك امب اهومتثروأ ةنجلا مكلت

 ماقم فاخ نملو : ۔ ىلاعت ۔ هلوق أرقاف نايب هللا نايب دعب سيلف نآرقلا أرقاف

 نم اهريغو ةعقاولا ةروس !رقاو ، نمحرلا ةروس رخآ ىلإ (" «ناتنج هبر

 اهليصفت نآلا لمأتف رابخألا نم اهتافص ليصفت فرعت نأ تدرأ نإو {} روسلا

 . نانجلا ددع الوأ لمأتو .3 اهتلمج ىلع تعلطا نأ دعب

 هبر ماقم فاخ نملو : ۔ىلاعت۔ هلوق يف ةت هللا لوسر لاق

 ايهتينآ بهذ نم ناتنجو . امهيف امو ايهتينآ ةضف نم ناتنج » : لاق «ناتتج

 نأ ايك ةعاطلا لوصأ بسحب ةريثك اهنإف ةنجلا باوبأ ىلإ رظنا مث «ايهيف امو
 . يصاعملا لوصأ بسحب رانلا باوبأ

 يف هلام نم نيجوز قفنأ نم» : ةي هللا لوسر لاق : ةريره وبأ لاق
 . «ةنحلا باوبأ نم يعد هللا ليبس

 ، ةالصلا باب نم يعد ةالصلا لهأ نم ناك نمف باوبأ ةينامث ةنجللو

 ةقدصلا لهأ نم ناك نمو .3 نايرلا باب نم يعد مايصلا لهأ نم ناك نمو

 . داهجلا باب نم يعد داهجلا لهأ نم ناك نمو 3 ةقدصلا باب نم يعد

 اذإ ىتح 0" «ارمز ةنجلا ىلإ مهبر اوقتا نيذلا قيسو : لاق يلع نع
 نانيع اهيقاس تحت نم جرخت ةرجش هدنع اودجو اهباوبأ نم باب ىلإ اوهتنا

 نم مهنوطب يف ام تبهذاف اهنم اوبرشف هب اورمأ امنأك امهادحإ ىلإ اودمعف نايربحت

 ملف ميعنلا ةرضن مهيلع ترجف اهنم اورهطتف ىرخألا ىلإ اودمع مث سابو ىذأ

 اوهتنا مث ناهدلاب اونهد ام ك مهسو ؤر ثعشنتت الو اهدعب )٤( مهروعش ريغت

 مهاقلي مث 0”«نيدلاخ اهولخداف متبط مكيلع مالس اولاقف ةنجلا ىلإ
 فارعألا ةروس نم ٤٣ ةيآلا ۔ ١

 نمحرلا ةروس نم ٤٦١ ةيآلا - ٢
 رمزلا ةروس نم ٧٣ ةيآلا ۔٣

 تبلا ام حيحصلاو (مهراعسأ) لصالا يف تدرو ٤

 رمزلا ةروس نم ٧٣ ةيآلا - ٥

 ۔ ٣٠١ ۔



 ةبيغ نم مهيلع مدقي ميمحلاب ايندلا نادلو فوطي ايك مهب نوفوطي نادلولا
 مالغ قلطنيف : لاق مث ةماركلا نم كل هللا دعأ امب هللادبع اي رشبأ هل نولوقي

 نالف ءاج دق : لوقيف نيعلا روحلا نم هجاوزأ ضعب ىلإ نادلولا كئلوأ نم

 يتأي وهو هتيأر انأ لوقيف ؟ هتيأر تنأ : تلاق ايندلا يف هب اعدي يذلا همساب

 ىلإ رظن هلزنم ىلإ ىهتنا اذإف اهباب تكفسا ىلإ موقت ىتح حرفلا اهفختسيف

 مث نول لك نم رفصأو رمحاو رضخأ حرص هقوف ؤلؤللا لدنج اذإف هناينب ساسأ
 بهذي نأ ملال هردق هللا نأ الولو قربلا لثم اذإف هفقس ىلإ رظنيف هسأر عفري

 يارزو ةفوفصم قرامنو ةعوضوم باوكأو» هجاوزأ اذإف هسأر اطاط مث هرصب
 الول يدتهنل انك امو اذه اناده يذلا هل دمحلا : اولاقف اوأكتا مث ©_اهةثوثبم

 . )٢( ھ هنلا اناده نأ

 3 ادبأ نونعطت الو نوميقتو . ادبأ نوتومت الو نويحت : دانم يداني مث

 . ادبأ نوضرمت الو نوحصتو

 نم نزاخلا لوقيف حتفتساف ةنجلا باب ةمايقلا موي يتا» : ةلي لاقو

 . «كلبق دحال حتفأ ال نأ ترمأ كب : لوقيف دمحم لوقأف ؟ تنأ

 ةرخآلا نأو 3 اهيف ولعلا تاجرد فالتخاو ةنجلا فرغ يف نآلا لمات مث

 قالخالاو ةرهاظلا تاعاطلا يف سانلا نيب نأ ايك اليضفت ربكأو تاجرد ربكأ

 تنك نإف رهاظ توافت هب نوزابي ايف كلذكف ارهاظ اتوافت ةدومحملا ةنطابلا

 ةقباسملاب هللا رمأ دقف هللا ةعاطب دحأ كقبسي ال نأ دهتجاف تاجردلا ىلعأ

 مكبر نم ةرفغم ىلإ اوقباسو : ىلاعت ۔ هللا لاق اهيفو ةسفانملاو

 . (ةيآلار () « . . ةنجو

 . ‘٠( نوسفانتملا سفانتيلف كلذ يفو» : ۔ ىلاعت لاقو

 ةيشافلا ةروس نم ١٤ . ١٥ . ١٦ تايآلا - ١

 فارعالا ةروس نم ٤٣ ةيآلا ۔ ٢

 نارمع لآ ةروس نم ١٣٣ ةيآلا ۔٣

 نيففطملا ةروس نم ٢٦ ةيآلا ۔٤

 ۔ ٣٠٦٢ _۔

 



 ايك مهقوف فرغلا لهأ نوءارتيل ةنجلا لهأ نإ» : ةي هللا لوسر لاق
 برغملاو قرشملا نم قفألا يف ۔ يرذلا هلعل - يز يذلا بكوكلا نوءارتي

 . «ايهنيب ام لضافتل

 نوري ايك مهتحت نم مهاريل ىلعلا تاجردلا لهأ نإ» : اضيأ لاقو

 . «مهنم رمعو ركب ابأ نأو ءايسلا قافآ نم قفأ يف علاطلا مجنلا

 !؟ ةنجلا فرغب مكثدحأ الأ» : ةلي هللا لوسر انل لاف : رباج لاقو
 نم افرغ ةنجلا يف نا» : لاق انمأو تنأ انيبأب هللا لوسر اي ىلب تلق : لاق

 اهيفو 0 اهرهاظ نم اهنطابو . اهنطاب نم اهرهاظ ىري هلك رهوجلا فانصأ
 تلق : لاق « تعمس نذأ الو تأر نع ال امو . رورسلاو تاذللاو ميعنلا

 موادو ماعطلا معطأو مالسلا ىشنفأ نلل» : لاق ؟ فرغلا هذه نل هللا لوسر اي

 . «ماين سانلاو ليللاب ىلصو مايصلا

 تانج يف ةبيط نكاسمو : ۔ ىلاعت ۔ هلوق نع ةي هللا لوسر لئسو

 يف ءارمح ةتوقاي نم اراد نوعبس رصق لك يف ؤلؤل نم روصق » : لاق (١ا«ندع

 نوعبس ريرس لك ىلع ريرس تيب لك يف رضخأ درمز نم اتيب نوعبس راد لك

 نوعبس تيب لك يف نيعلا روحلا نم ةجوز شارف لك ىلع نول لك نم اشارف
 ىطعيو ةفيصو نوعبس تيب لك يف ماعطلا نم انول نوعبس ةدئام لك ىلع ةدئام
 . «عمجأ هلك كلذ ىلع يتاي ام ةوقلا نم ةادغ لك نمؤملا

 اهبارت ةضف نم ةنبلو بهذ نم ةنبل ةنجلا طئاح نإ» : ةلي هللا لوسر لاق
 . «كسم اهنيطو نارفعز

 . «صلاخ كسم ءاضيب ةكمرد» : لاقف ةنجلا ةبرت نع بي لئسو

 - ىلاعت 7 هللا هيقسي نأ هرس نم » : يك هللا لوسر لاق : ةريره وبأ لاق

 ةبوتلا ةروس نم ٧٢ ةيآلا - ١

 ۔ ٣٠٢٣ ۔



 ةرخآلا يف ريرحلا هللا هوسكي نأ هرس نمو ايندلا يف اهكرتيلف ةرخآلا يف رمخلا

 . «ايندلا يف هكرتيلف

 ماع ةئام اهلظ يف بكارلا ريسي ةرجش ةنجلا يف نإ» : ةلي هللا لوسر لاق

 . )١( هدودعم لظو : متثش نإ اوأرقاف اهعطقي ال

 نارقلا يف ۔ ىلاعت هللا ركذ دق ؛ هللا لوسر اي : لاقف يبارعأ لبقأ

 لاقف ، اهبحاص يذؤت ةيذؤم ةرجش ةنجلا يف ىرأ تنك امو ةيذؤم ةرجش

 هللا لاق : لاقف اكوش هل نإف ردسلا يه : لاق : يه ام» : ۔ مالسلا هيلع

 ةكوش لك ناكم لعجيف هكوش هللا دضخحم 4 دوضحم ردسو ط : لاعت 7

 هبشي نول اهنم ام ماعط نم انول نيعبسو نينثا نع اهنم رمثلا قتفتي مث ةرمث
 . رخآلا

 مهتروص ةنحلا جلت ةرمز لوأ» : _ مالسلا هيلع 2 لاق : ةريره وبأ لاقو

 مهتين ٠ ١ نوطوفغتي الو نوطخمتي الو نوقصبي ال ردبل ١ ةليل رمقل ١ ةروص للع

 ناتجوز مهنم دحاو لكلو ، كسملا مهحشرو ةضفلاو بهذلا نم مهطاشمأو

 ةجوز لك ىلع هنأ ةياور يفو ايشعو ةركب هللا نوحبسي دحاو بلق ىلع مهبولق

 . «ةلح نيعبس

 نم رواسأ نم اهيف نولحي : ۔ ىلاعت هلوق يف مالسلا هيلع لاقو

 . (٦")؟بهذ :

 قرشملا نيب ام عيضت اهنم ةؤلؤل ىندأ نإ ناجيتلا مهيلع نا : لاقيو

 . برغملاو

 ةعقاولا ةروس نم ٣٠ ةيآلا - ١

 فهكلا ةروس نم ١ ةيآلا ۔ ٢

 ۔ ٣٠٤ ۔

 



 يف اليم نوتس ءايسلا يف اهلوط ةفوجم ةرد ةميخلا» : ۔ مالسلا هيلع ۔ لاقو

 . حيحصلا يف يراخبلا هاور «نورخآلا هاري ال لهأ نمؤملل اهنم ةيواز لك

 فالآ ةعبرأ اهلو خسرف اهلوط ةفوفحم ةرد ةميخلا : سابع نبا لاق

 . بهذ نم عارصم

 : ۔ ىلاعت ۔ هلوق يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق : ديعس وبأ لاقو

 ءايسلا نيب ايك ۔ شارف هلعل لك نيبام : لاق (_هةعوفرم شرفو
 . «ضراألاو

 يذلا اذه اولاق اقزر ةرمث نم اهنم اوقزر ايلك : ۔ ىلاعت ۔ هللا لاق

 . (٦")«اهباشتم هب اوتأو لبق نم انقزر

 . ةريثك عضاوم يف (٣) باوث - ىلاعت ۔ هللا ركذو

 : لاقو يتي هللا لوسر ىلاإ دوهيلا نم لجر ءاج :: مقرأ نب ديز لاقو

 لاقو ؟ نوبرشيو نولكأي ةنحلا لهأ نأ معزت تسلأ ؛ مساقلا ابأ اي

 مهدحأ نإ هديب يسفن يذلاو» : ةي لاقف . هتمصخ يل رقأ نإ : هباحصأل

 يذل ١ نإ : يدومهيل ١ لاقن . ءعامجلاو برشملاو معطملا يف لجر ةئام ةوق ىطعي

 نم ضيفي قرع» : ۔ مالسلا هيلع لاقف . ةجاحلا هل نوكت برشيو لكأي

 . «رمض دق نطبلا اذإف كسملا لثم مهدولج

 ةنجلا يف ريطلا ىلإ رظنت كنإ» : ةلي هللا لوسر لاق : دوعسم نبا لاقو

 . ;ايوشم كيدي نيب رخيف هيهتشتف

 «يباجنلا لاثمأك اريط ةنجلا يف نإ» : ۔ مالسلا هيلع لاق : ةفيذح لاقو

 ةعقاولا ةروس نم ٣٤ ةيآلا - ١

 ةرقبلا ةروس نم ٥ ةيآلا - ٢

 ةنجلا ميعن عاونأ دصقي هلملو لصالاب تدرو اذكه ۔٣٢

 ۔ ٠٥ ٣ -



 اهنم معنأ» : ۔ مالسلا هيلع لاقف هللا لوسر اي ةمعانل اهنإ : ركب وبأ لاقف

 . «ركب ابأ اي اهلكأي نمم تنأو اهلكأي يذلا

 نم فاحصب مهيلع فاطي : ۔ ىلاعت ۔ هلوق يف رمع نب هللادبع لاقو
 اهيف ةفيحص لك يف بهذ نم ةفيحص نيعبسب مهيلع فاطي : لاق (_هبهذ
 . ىرخألا يف سيل نول

 وه : لاق ("«كسم هماتخ : ۔ ىلاعت هلوق يف ءادردلا وبأ لاقو

 ايندلا لهأ نم الجر نأ ول مهبارش رخآ يف هب نوعمتجي ةضفلا لثم ضيبأ بارش
 . اهبيط حير دجو الإ حور وذ قبي مل اهجرخأ مث هيف هدي لخدأ

 ريخ ةحور وأ هللا ليبس يف ةودغ» : لاق ةلي هللا لوسر نأ سنأ ىورو

 ريخ ۔ هلعل ۔ ةنحلا نم همدق عضوم وأ مكدحأ سوق باقلو اهيف امو ايندلا نم

 تءاضاأل ضرألا ىلإ تعلطا ةنجلا لهأ نم ةأرما نأ ولو اهيف امو ايندلا نم

 ينعي «اهيف امو ايندلا نم ريخ اهسأر ىلع اهفيصنلو ةحئار امهنيب ام تألمو

 . ۔ رامخلا

 نهنأكإ : ۔ ىلاعت - هلوق يف اي هللا لوسر لاق : يردخلا ديعس وبأ لاق

 نإو ةآرملا نم ىفصأ اهدخ يف اههجو ىلإ رظنت» : لاق ("١هناجرملاو توقايلا
 ابوث نوعبس اهيلع نوكي هنإو برغملاو قرشملا نيب ام عىضتل اهيلع ةؤلؤل ىدأ
 . «كلذ ءارو نم اهيقاس خم ىري ىتح هرصب اهذفني

 نم ينعي )٤( ةرهطم جاوزأو» : ۔ ىلاعت ۔ هلوق يف : دهاجم لاقو

 . دلول او ىنملاو ةساجنل او ةماخنلاو قاصبلاو لوبلاو طئاغلاو ضيحل ا

 فرخزلا ةروس نم ٧١ ةيآلا

 نيففطملا ةروس نم ٢٦ ةيآلا - ٢

 نمحرلا ةروس نم ٥٨ ةيآلا ٣

 نارمع لآ ةروس نم ١٥ ةيآلا ۔٤

 ۔ ٣٠٦ ۔



 ىطعي» : لاقف ؟ ةنجلا لهأ عضابيأ ؛ هللا لوسر اي : لجر لاقو

 . «مكنم نيعبس نم لضفأ دحاولا مويلا يف ةوقلا نم مهنم لجرلا

 لك مداخ فلأ هعم ىعسي نم ةنجلا لهأ ىندأ نإ : رمع نب هللادبع لاق

 . هبحاص هيلع سيل لمع ىلع مداخ

 ةثئامسخ جوزتيل ةنحلا لهأ نم لجرلا نإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 هرمع رادقم ةدحاو لك قناعي بيث فالآ ةينامثو . ركب فالآ ةعبرأو ٠ ءاروح

 . «ايندلا يف

 نحن نلقي نينغي ةنجلا يف روحلا نإ» : ةلي هللا لوسر لاق : سنأ لاق
 . «مارك جاوزال انئج ناسحلا روحلا

 ةنحلا لخدي دبع نم ام» : نبي هللا لوسر لاق : يلهابلا ةماما وبأ لاقو

 توص نسحاب هناينغت نيعلا روحلا نم ناتنث هيلجر دنعو هسأر دنع سلجيو الإ

. «هسيدقتو هللا ديمحتب نكلو 0 ناطيشلا رامزمي سيلو نجلاو سنالا هعمسي





 راثآلاو رابخألا باتك نم لوألا ءزجلا قيقحتو خسن هنوعو هللا دمحب مت

 يوزنلا يرقعلا يديعسوب لا دشار نب هللادبع نب ملاس خيشلا ققحملا ةمالعلل

 يفو ةرخآلاو ايندلا ءايلع تامالع نايبو هنامتك ميرحتو ملعلا ةليضف يف وهو

 لهأ رابخأو . قفانملاو لهاجلاو ، نينمؤملا تافصو . ناميالا لئاضفو لقعلا

 بسك يفو اياعرلا يف لدعلاو ردقلاب ىضرلاو ركفتلاو ةبوتلاو ةينلا يفو { ىقتلا

 ةحيصنلاو . راثيالاو راكتحالا يفو { لاملا عمج ةيهاركو . مارحلاو لالحلا

 ربقلا باذع ركذو {} توملا ركذو لمألا يفو ، ةعاسلا بارتقاو رسلا نامتكو

 . اهميعنو ةنجلاو . رانلا ركذو كرشملا ةفصو باسحلاو

 رظنلاو { هتافآو بلقلاو ظعاوملا يف وهو يناثلا ءزجلا هنوعو هللا نذإب هيلي

 عضاوتلا يفو . ءالبلا ىلع ربصلاو دهزلاو . ايندلا بحو ، سفنلا بيذهتو
 ءاخسلاو ةءورملاو قفرلاو ملحلاو تمصلاو ةلزعلاو قلخلا نسحو . ةعانقلاو

 ءايرلاو بجعلاو كحضلاو حازملا يفو . ربكلاو دسحلاو بضغلاو راثيالاو

 يفو ةيذغأو ةيودأ ركذ يفو نهترشاعمو ءاسنلا ين درو اييفو ةميمنلاو ةبيغلاو
 . ةمكحلاو بدألا

 مرحم نم لوألا سيمخلا ءزحلا اذه قيقحتو خسن نم غارفل ا ناكو

 . م ١٩٨٤ ربمسيد نم نيرشعلاو عباسلا قفاوملا {5©“ه ١٠٥

 ققحللا

۔ ٣٠٩ _۔





 ةحفصلا مقر

 : لوألا بابلا

 ١٧ ملعلا ةليضف يف
 : يناثلا بابلا

 ٢٥ نامتكلا ميرحتو ملعلا ةليضف يف

 : ثلاثلا بابلا

 ٢١ . ايندلا ءالعو ةرخآلا ءايلع تامالع نايبو ملعلا تافآ ي
 : عبارلا بابلا

 لقعلا ف
 ٥١

 : سماخلا بابلا

 ٥٥ ركذلا دئاوفو ناميالا لئاضف يف

 : صداسلا بابلا

 ٦١٣ نينمؤملا ةفص يف

 : عباسلا بابلا

 ٦٩ قفانملاو لهاجلا ةفص

 : نماثلا بابلا

 ٧٥ دعولاو دهعلا يف

- ٣٦٣١١ _



 : عساتلا بابلا

 ىقتلا لهأ ءاخا يف

 : رشاعلا بابلا

 نآرقلا لماح يف ءاج ام

 : رشع يداحلا بابلا

 ةينلا بوجو يف

 : رشع يناثلا بابلا
 ةبوتلا يف

 : رشع ثلاثلا بابلا

 ريكفتلا يف
 : رشع عبارلا بابلا

 هردقو هللا ءاضقب ىضرلا يف

 : رشع سماخلا بابلا

 ءاجرلاو فوخلا يف

 : رشع سداسلا بابلا

 ةرخآلا قيرط نيكلاسلا نيقتملا ةفص

 : رشع عباسلا بابلا

 ىوقتلا موزل يف
 : رشع نماثلا بابلا

 ةمتاخلا ءوس فوخ ركذ

 : رشع عساتلا بابلا

 طسقلاب مايقلا يف

 ۔ ٣١٢ ۔

 ةحفصلا مقر
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 ٨٧

٩٧ 

١١١ 

١١٥ 

١١٩ 

١٢٣ 

١٣٩ 

١٤٩ 

٥٧ ١



 ةحفصلا مق ر

 : نورشعلا بابلا

 ١٦٣ اياعرلا يف لدعلا يف
 : نورشعلاو يداحلا بابلا

 ١٧٧ ةروشملا يف

 : نورشعلاو يناثلا بابلا

 ١٨٣ مهنم ملظلا لهأو ءارمألاو ةاضقلا ركذ يف

 : نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ١٩١ ملظلا يف

 : نورشعلاو عبارلا بابلا

 ١٩٧ كيلامملاو دلولاو دلاولاو بحاصلاو راجلا قح يف

 : نورشعلاو سماخلا بابلا
 ٢٠٥ مارحلا لكأ يف

 : نورشعلاو سداسلا بابلا

 ٢١٣ لاؤسلا ةيهاركو لالحلا بسكلا لضف يف
 : نورشعلاو عباسلا بابلا

 ٢١٧٩ ةباحصلا لامب جتحا نم ىلع ةجحلاو لاملا عمج ةيهارك يف

 : نورشعلاو نماثلا بابلا

 ٢٣٣ ءاقشلاو ةداعسلا ةمالعو ةرثألاو ةركحلا ىف

 : نورشعلاو عساتلا بابلا

 ٢٣٩ ةحيصنلا يف

 : نوثالثلا بابلا

 ٢٤١ رسلا نامتك ي

۔ ٣١٣ _۔



 : نوثالثلاو يداحلا بابلا

 تاياورلا نم ءاج امو ةعاسلا بارتقا بابسأ ي

 : نوثالثلاو يناثلا بابلا

 لمالا يف

 : نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 توملا ركذ يف

 : نوثالثلاو عبارلا بابلا

 هنم هللاب ذوعن ربقلا باذع يف

 : نوثالثلاو سماخلا بابلا

 رشحلا ةفص يف

 : نوثالثلاو سداسلا بابلا

 باسحلا ركذ يف

 : نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ضوحلاو ةعافشلا ركذ يف

 : نوثالثلاو نماثلا بابلا

 اهنم هللاب ذوعن رانلا ركذ يف

 : نوثالثلاو عساتلا بابلا

 اهميعن فانصأو ةنجلا ي

 ۔ ٣١٤ ۔

 ةحفصلا مقر

 ٢٤٥
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