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 ناعالل تيبثت اهدشاو ى ةيادهلا لئاسو ربكأ نم هللا اهلعج لسرلا ةريس نإ

 ائيش لقاع دهاشيال ثيح عانقالا تايآو مهتدص نبهارب دحاو نآ ين ةعماج ىهف

 دقتا و ، لوبقلاو ميلستلاو عانتقالا نم هفن ىف دجياملئقحلل خ و الا كلذ نم

 ةوعدلا لوبق يف ددرتي ملو هنع هلا يضر قيدصلا ركب ابآ ع هللا لوسر ىعد

 د رجلا لقعلا لامكو عانتقالا ةجيتن الا كل ذام هنيح نم قلا ىلا باناوهروف نم ساف

 ىوه لك نم
 اهب ملست اناو سحلا تحت لخدتال قراوخب ةما لك يف لسرلا هلا ديأ

 اهنكلاو رشبلا عارقخانم ءيش يف نوكتال اهناب فرتعم ملست ةحجارلا لوقعلا

 نونجنوراكملا ىعدا كو . عادتب الاو ملعلا ىف ةجرد ىقرا غلب ولو قولخلا قوف ةوق

 ىلا لصن الو مها وقع اهللعت ال ىتلا تازجعملا كلت اودهاش ثيح هللا ءايبنا رحسو

 فارتعالا ةرورض مهسوفن نم نوسحي رمالا رخآ يف مهنكل و ي مهكرادم اههنك

 نهراك اوناك ولو ةلاسرلاب

 نع ةرابع وهو ر ةملم لوسرلا دلومةءارق ىناثلانرقلا ذنمةمالا نيب ىرس دقل و

كلذو { هبسنو هدالو خيرات نمهل وانتي ام عم هتازجعمو هلئايشو هتافص نم ءيش



 ( ج)

 رصتقا نممهنمء هتريس ف ارافسانوفل"وملا بتكو2 تع هللا لوسر ىركذل.ايحا

 ى ركنملاو فورعملاو فيهضلاو حيحصلاو نمسلاو ثغلا نهب ممجو بنطانم مهنمو

 بذكلا ناهراهبلع اهنم ىأارتي لب ةلوبقم ريغ تاياور ماما هسةن فاؤملا دجي دقو

 نا نع عروتلا وا ع نفاا ةمما دحا نعاهدورو هتعوجم يف اهمض ىلا هثجلي اماو

 رمثك اذهو( ةديقملا حرج هنم ىن أت الومي رشقلا لوصاب سمال .يش در لا عر 7

 ًاضبأ ريسلا نف ريغ يف ىتح

 ناب هنيل ات نم عضوم ريغ يف باتك_اا اذه فا ؤ. "بطقلا اذه ىلا هبن دقو

 دقو هيلع نمءاطملا فوقو دصقل حيحص ريغ ناك ام ىح ركذي نا هنأش فلؤملا

 ىلاهبن دقو ث ةرابعلا قام وأ ماقملا نئارق ىل! كلذ , لك دقو هتحص مدع ىلعهبذي

 هتزوجرا يف ىقارعلا لوةب هذه هترعس يف اذه

 اركنا دق امو حصام عمجم اريسلا نا بلاطلا ملعيلو

 ةحضاولاتازجعملا حرش ايس الو رعنأتلا لثاسو ربكا نم ةيوبنلا ةرمسلا د رس

 ةبآوهو ميركلا نآرقلا ر هتازحعم رثكا نمو ث نولطبملا ىنح اهيف بات ريال ىنا

 ةغالبلا نمطاسا هيدي نمب رخ ام زاجعالا نم ىوح هناف تانيبلا مظعاو تاي ألا

 مهو نوكيام زجعا اوناك هللا لوسرل مهسوغن نم ةوادملا نكم مم نايبلا ةحاو
 ءقحلاهباوضحديل لطابلاباولداج و اورباكن ادعب لوسرلالوقدينفت ىلع سانلا صر>ا

 اوناك ةحاصفلاو نايبلا نم هيلع اورطف امل لب كلذ مربع لو نونجعو رحاس اولاقو

 برعلا ةماب باها ىنح هتغالب لعف نم نورثأتيو نآرقلا نايب رحس نم نوشهدني

 لامكلاو زهااو ةمظعلا جهانم يف اوثهبناف الهجو اطاطحا ممالا ةرخؤم يف ىقبت نإ

 ةدايسلاو كلملا لالج ىمالسالا نلا لامكلا اوفاضاو كلاملا مظعا مهيلا اوعمج ىتح

 مالسألا ىلا منالا ةيادهو

 تابيغملابرابخالاباضيألب طقف هتغالب و هتحاصف ةهجنم نآرقلا زاجعا نكي ملو



 ( د )

  

 مظنلا راس نع جراخلا همظنب مث2 لسرلاو ممالا نم ريثك لاوحا رك ذو

 ءارعشلا 7 م. ىذلا يلايخلا نعي زقلا نع ةجراخلا مالكلا نساحم واحو > ةي رشلا

 الو هيدي نيب نم لطابلا هيت أيال زيزع باتكل هناو» هناحبس لاق اذهل .نايبلا بابراو

 بستكي امم تسيل اهنمضت ىلا مثارشلا نوكو « ديح ميكح نم ليزعت هفلخ نم

 حولا قيرطب يه امناو مهلاوحاب ةطاحالاو رشبلا مئارش ةساردو ميلعتلا قيرطب

 ةيودب ةمأ يف ةيمالانم هيف أشن امو ةلتع ءىنلا ةايح يف لقاملا لمأت اذاو يهآالا

 ممالا نأش صحف اولوادت الو هصوصخب لع مهلا بسن الو مولعلا اوسرامي مل ةيماع

 ة٠وبنلا راثآ مظعا نم وه يذلا قرالا مظعلا رهالا كردا ك ةيندملاو مولعلا تاذ

 ةيمجع وا ةيبرع هب ةذخ الاممالا يف مالسالا هدجوا ام اهنمو

 نوديزي اوناكف نيفهضتسم هباحصا نم ةلث يف ناكو نملع هللا لوسر ثعب

 ىلص هللا لوسر رثبف ةعنمو ةوق دادزي نيدلا ناكف ةرحلا ىن هل هلا نذا نا ىلا

 مالعا نم كلذ ناكف رصيقو ىرسك زونك نوحتمهإس مهعاب هباحصا ملسو هلع هللا

 ناك دقو «_ رفاحلا و فلا ىمتنم ىنها كالم غلبيس ( مهل لاقو كلذ ققحتف هتءوبغ

 نيململاو مالسالا رك ذب ة.ولمم ةيضرالا ةركلا تناك ينح دادزي ىالسالا حتفلا

 اهيف تميقأو ةيمالسالا مالعالا اهيف ترشنف لرودكسملا هكامت ام راطقالا نهف

 راصو بعرلا اهيف داس نكل و هوكلمتي ملام اهنمو > ناميالا رون اهلمشو رئاعشلا

 هب ءاجام بلئاحعو مالسالا ةمظع غلبم مهنيدح

 يبرغلا طيحملا دودح نيب ام هتما كلم غلب ىنح ةثع هترجه نم نرقلا متي ملو

 ةدملا هذه لثم يف اهكلم لب ممالا نم ةمآ نا خيراتلا رك ذي ملو دنهلا ىصقا ىلا

 مغر ملاعلا يف رشتنت ةع لوسرلا ةوعد لزت ملو ى ةيمالسالا ةمالا هتغلب ام فصن

 ةيحيسملا ةاعد نم ةمواقم لك

 مهيلا ثعب نبذلا قلخلا لكل ةمولعم هتلاسر نيهاربو ةنفلع هتءوبن تايآ م



 ( ه )

 هناحبس هلوةب كلذ ىلع نآرقلا صن دقو .اضعب مهضعب نيب تافتلا دوجو عم

 _ . ۔۔-۔۔۔--۔=> _ __

 هذه يفام مم « قحلا هنا مه نيبتي ىنح مهسفنا يفو قافآلا ين انتابنآ مهبرخس »

 وه امكر شبلل فشكنت بيرقلا لبقتسملا ين تايآ روهظو بيغااب رابخالا نم ةي الا
 دهاشنسو نآلا دهاخملا

 نآرةلا اذه لثمي نايتالا نوعيطتسيال مهناب مهيدحتو رشبال نآرقلا زيجعت يفو
 ىلا عطاقناهربو ةقراخ ةزجعم ا ريهظ ضعبا مهضعب مهناو مهنج اًم.ح اوناك ولو

 هب نماماعلا ةداعسل نامض هءاقبو هللا دنع نم هنا ىلع ةيعطق ةلالد لدي ةمايقنا موي

 نآرقن؛ ةضراهب ىربكلا ةيآلا ذه روهظ ذنم دحا رهظ لهو ث لامكاب مهزوذو

 ةلقتسم ةيآلا هذهو . نوكي ناو ثالذ نكي مل ؟ هب ربخا ايف هقدص مدع راهظا وأ

 نارقلا زاجعال اضيأ ةيآ يه مث رهدلا ءاقب ةيقاب هت.وبنل

 عطةني مل ارتاوت نآرقلارنا وت ر هللا لوسرل ةزجعم يه وتلاةداعاا قراوخ نمو

 اذه انموي ىلا نورقلا ىلاوت ىلع هرثأ

 مالعأ نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرا ىلاعت هللا رهظأ دقو » نيقلا ضعب لاق

 ةداب ز هل_هج ام ناهرجاا نم هاوس امع هثانغت۔او نارقلا زحعمب اهنويث دعب هت.٠وبذ

 زاجعا نوكيل هتريصب تفعض نم اهل نعذيو هتنطف تلق نم اهب جتحي راصبتسا

 ةهاديب امولعم نايعلا زاحعاو ى الالدت۔۔او ًاركغت ةبقاثلا رطاوخلاب كردم نآرقلا
 اجوحح بيبللاو هنايعو همهوب روهقم ديلبلا نوكيف ءاراهظتساو طايتحا ساوحلا

 ، بذجأ ملو ، برقأ مهيلع ىه اقيرط سانلا نم قيرف لكلا نال « هنايبو همهفب
 «اللد معأ و ڵ اليبس حصأ قرفلا دايقنا عمج ام ناكف

 ةءوبن رمألا اذه نا » لاقو هدعب ةعقاولا نتفلاب هرابخا هتءوبن مالعأ نمو

 «ضرالاىف ًآداسفو اتورمجو او تع نوكي مث اضوضعاكلم نوكي مث ةفالخو ةمحرو
 لاثمأ ىلا ةقرف نيعبسو ثالث ىلا هتما قارتفاب هرابخا اهنموث رهظ دق كلذ لكو
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 ةتباثلا تاب آلا هذه

 دوعيسو ابيرغ ادب مالسالا نأب هرابخا ملسو هيلع هللا ىلص هتءوبن مالعأ نمو

 كباتكب نولماعلا مه نويقيقحلا نوملسملاو ٠ هلهأ ةردنبهتب رغ ترهظ دقف ادب اك ابب رغ

 نودجيالنيذلا ءابرغلا مه۔الؤهوء اوناك انبأ قحلا بادهاب نوذخآلاءهتنسل نوعبتملا

 انتف مهمامأ اودجو اوهجوت امنيأ لب هيف نوثيهي احرص اوجو مهال اطسو مهل

 مه .الؤه ، اهريقحو لئاسولا ليلج هللا نبدةب راح اه.ظعأو رك انمو نونوتفمو
 مهل ىف وط ح مهل ىف وطف ح ءاب رغلا

 7 . نياغتشملا دجتال كنا ىتح ةداع ةعجلا ديلاوملا كلت اوذختا سانلا ةماع

 الو نمعما_۔لا ناذآ ىلعو مهتندلا ىلع رمت تراصف نآرقلا نم ةرودك اهنوظفحي

 اليلقالا اهل ريثأت

 ةالصلا هيلع لوسرلا ةريس ةوالت اريثأت اهد_ثأو قرطاا نسحأ نم ناك و
 ةلماشاا تاوزغل و ث ةرهاطلا هباد الو ةلماكلا ةفيرمألا هقالخأل ةعماجلا مالسلاو

 ةلاخلا ةنيتملا ةسايسلا بيلاسأو ةادملاو ى ماعتل تلا نسحو لدعلاو ةمحرلا بورضل

 رغ اكم ي رشقلا م ح دجوت هتريس يفف ح سوفغنلا هنم زثمثتو لوقعلا هنم رفنت امم

 . لأمك۔اا حمالمو ث ة.وبنلا لثالدو « ةعماجلا ةريساا» نم عضاوملا ضعب ىف كب

 قالخألا مرك و هثيدحلا قدص اهيف ىري لسو هيلع هللا ىلم هثيبن اهب هللا صخ ىتلا
 دلاو ڵ ةئيهلا لامجو ، سفنلا فرشو ى ريبدتلا نسحو ى دهعلاب ءافولاو ةنام الاو

 هللا ىلا ةنانالاو ء لاوحأالا ريسعو ث رومالا ءابعأ ىلع ربصلاو لمعلاو لوقلا يف
 .نينمؤااب رملاو ‘ ملحلاو راقولاو ح ,. نسحأ ىمه ىلاب عفدلاوةعاجثلاو % قاب عدصلاو

 ةبيهلاو عضاوتلاو ع ةرشهلا نبحو ث فيعضلا ةاساومو ك قلخلا ىلع ةقفشلاو

 ةلصو أ فيضلا مارك او ،هللا ىف ةد_ثلاو { ةكبرعاا نملو { باحصالا ةبحمو

 ناسحالاو ع راوجلا نسحوءةلماعملا يف ةحايسلاو ، حصنلا يف صالخالاو ى محرلا
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 هلعن فصخب ناك ىتح سقنلا ىلع دايعالاو ء صئاقنلا نع داعتبالاو 2 قلخلا ىلا

 نم هتعاضب لمحيو مداخلا عم لك أ و ث هريعب لةعيو ح هتيب مقي و ، هحضان فلع و

 ةما هعمجن لام لاملاو لامكلا نم عمج دقل ك هل 7 ىلعو لسو هيلع هللا ىلص قودلا

 هتريسف ةلجلابو « قالخالا مراكم ممت ال تشعب » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو. اهرسأب

 بلط ىلع ضحم ناكو .قالخالاو لاوقالاو لامعالا يف لاكو لامج لك_ا ةعماج

 ذثموي برعلا اهفرعت دالب ىصقأ يهو"""« نمدلاب ولو ملدلا اوبلطا » لاق ىتح هل

 قوقحلاعيزوتوء ةسايسلا جهانمنم ملسوهيلع هللا ىلصهترعس هتلمشامعالضف اذه

 مقتسنو 4 ناطملدلا هيلع ىنبي ام عجو تالماعلا عاون أو ؤ هرعبدتو كالملا ةسايسو

 ولعيو ةمالا لمش اهب مظتنبو ك قلخلا نمب ماثولا دو۔يو ث ةيعاينجالا ةايحلا هب
 اهرمأ

 « اهتصاخو ع ةمالا هماع اهنم ديفتست ىناا يه هانرك ذ ا_ل ةعماجلا ةرعسلاو

 بادهأب كسمتلاو ء ناميالا ةوق ةمالا يف دجوتو ك قحلا نع دراشلا اهب ىدتهيو

 رصانتلا ةبقاع كردتو ى اهتعنمو اهنزعو ى اهتدايس ءاقب ليب_۔ يف لمعلاو ى نيدلا

 اولعو لمعلا يف ادجو قالخالا يف ايقر نيعمادلا سوفن يف سرغتو ڵ لذاختلاو

 يلاعملا ىلا حومطو ء لناذرلا نع اعافتراو ، سفنتلا يف
 ةقيرطلا ىلع تارصتخملا يف ةيوبنلا ةرمسلا نم ودت نم .املعلا هدصقي يذلاو

 دشأ ةماعلاو مهسوفن يف ملسو هيلع هللاىلص هتبحم سرغو ى ةماعلا عانقا وه ةفولأملا

 ,رصتخملا نفاؤملا نأ رهظيو اهب ًارئأت دشأو ى قراوخلا عامس ىلا ابلاغ اليم
 هتالإك اهعم اوعمج نأ نود قراوخلا ممج ىلع نو رصتقي كلذلو اذه ىلا نودصقي
 ثالذ ناف تازجعملا نم ةرملا ىف ىوري ام لقالا دعبتسيالو ى ملسو هيلع هللا ىلص

 ناويحلا قطن ليلعت عيطتسنالو ء سحلا تح لخدت ال ىتا قراوخلا نمز دهعلا
 دنسملا ف يديهارفلا يرصبلا بي.ح نب ع: .رلا ظناملا مامالا } هاور حيحص ثيدح )١(

 حيحدلا



 ( ح )

 نال ةءوبنلا نامز دامج قطن وا ملكتملا ةيؤر نودب مالك عامس وأ ىسنيال مجعالا

 نم تآ ءرشبلا كرادم نع جراخ ءىش روهظ ىلع ناهر ىه اماو للعنال قراوخلا

 انع رتتسم قلخ مهو نجلا ةبطاخم مث ؛ قلخلا ىلا لسرملا ىبنلا وهو ىلاعت هللا لبق

 امسالوءفولأم ريغ وه امناو قراخي سيل ةيضرالا ةركلا ىلع ان رشاعي انلثم فاكم

 ءامسلا ىلا مهدوعص دنع ةكئالملا نم عمسلا نوقرتسي مهنأ ىلاعت هللا ربخأ دقو

 ع سرحلاو بهثلاب ءايسلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هروهظ دنع اوبجح مهناو

 قراوخلا امناو بيغلا ليبق نم وه الو بجعلا ليبق نم سيل انيلا مهندحمو مهرابخاف

 ةرات ةعونتم نك املف يف مهنم كلذ ددعتو مالسالاو ءىنلا روهظ نم نوركذي اميق

 كلذ لاثمأو هللا نود نم دبعي اميف ىرخاو فتاوه

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا مهنم ارفن فرص هنأ هباتك يف ىلاعت هللا انرهخأ دقو
 كيلا انفرص ذاو ه ىلاعت لاقف نرذنم مهموق ىلا اوعجرف نآرقلا اوعمتساو لسو
 ىلا اولو يضق اف اوتصنأ اولاق هورضح املف نآرقلا نوعمتسي نجلا نم ارفن

 تايآلا « ن رذنم مهموق
 نهب تافاخ لا لاخدا ىف اودهتجا دق مالسالل ديكلا لهأ نأ نع لهذت الو

 ردقي الام ليطابالانم اهوشحو فيزملا مهمالسا راتس تح ابتك اوفلأو نيملسملا

 ةعي رشلا لوصا ىلع لاخدالا ىلعاوردقي ملمهنآ الول ءاململا نم هب ةطاحالا ىلع دحأ

 نابسحلا ف _.ركي مل ام مهنم ناكل ثيدحلا ظفح ىلع ةريصبلا لهأ رهسو

 ؟م نيملاعلا بر هلل دملاو

 فا ربا ىاءسا ربأ

 شينطا



 ناخغ:نطلس
 ةقاتثلاو يوقلا ثارتلا ةرازو

  

 شيفم فسوينربرحص ىر ١

مه ١٩٥ ها



  

 ، تائيسلا وحمو { تانسحلا لوبةب معنملا ء تاحلاصلا لامعالل قفوملا هلل دلا

 امم ء تاقولخملا ديسل ، تازجعملاو تاماركلا نم تاردانلا لئاسملا مج رسيلا

 ملسو لص مهللا ٭ تاناؤا ن. اهريغ يف هتركذ وأ ى تاديصقلا ضع٥ب يف هتركذ

 هللا ضبقو « مهسوؤر نع مهاك كوللا ناجيت هتدالول تطقس يذلا دمح انديس ىلع

 لا ىت ١ ىح دعصف ؤ رون نمه اد ومع راصف ارح يوك امل لاقو رونل ١ نم ةذضق

 : لاقو دحسف > لحم الو هللا ىلع باحح الو . مظعم عضوم وهو ةملظملا باحح

 قلخلا ادبا كب ، ادم كتيمسو كتقلخ كالذل ىلاعتو كرابت هللا لاقف 6 هنل دجلا

 6 ملقلاو حوللا لوالا نم : ماقأ ةسجخ روذلا كلذ ن -ه لهجو . ءايبن الا خأ كب و

 عبارلا نمو ى موجنلاو رمقلاو سمشلا ثلاثلا نمو ءيسركلاو شرملا يناثلا نمو

 6 راصب الا ءايض سماخلا نمو ك اهريغو رامتلاو نادلولاو روانم اهيف امو ةنجلا

 نورشعو ةعل رآو فلا ةئام ملسو هيلع هللا ىلص هرون نم رطقو . ىقبام رخداو

 ةنمآ لمح نم لوالا رهشلا يفو ه ائيبن ةرطق لك نم قلخف مدأ ةنيط ىلع ةرطق فلا

 ثلاثلا ىفو ى ىرشبلاب ناوكالا تالتما ىناثلا يفو ء ىرسك ن اويا لزلزت هل

 ةربحم تفقو سماخلا ىفو ‘ ةوامس يداو عطقن ١ عبارلا يو > هواس ةرمحب تراغ

 نارينلا تدمخ عبادلا فو 2 هللا دبع هوبأ تام سداسلا ىفو لوق اذه ث ةيربط

 ناويا قشنا نماثلا يفو ءايندلا يف ران لكل يقو ث ةدوبعملا نارمنلا ليقو اقلطم

هيف هتدالول لوالا عيبر هب رهشو هسأر نع هجات طقس عساتلا يفو ى ىرسك
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 روهشلا ىلع قوذت ةبمقنمو لضفمال۔الا يف رهشلا اذهل

  

 روهظلا ىدل نرب تابآو ىعمو مسو هب دولومب

 روف ىوه رود فوه رودو عم- ر ي مب ر ف عبر

 هللا ىلصايندلاو نبدلا يف يبر اضيأ وهو لوالا عيب ر يف عيب راا لصف يف دلو
 : ةروصقملا ىف تاق اك ملسو هلع

 ابرلاو اهنلا هب ترثأت ايف ثلاث عيبر وهف

 ماسجالا لق حاورالاو هحورو ملسو هيلع للا ىلص هرون تاقولخملا لوأو
 لقلا مم شرهلا من ءاملاف مدقم دحم ىنزلا رو

 هحورو هرون ريغ ىلا ةبسنلاب لوأ هنا ينعي ملقلا هللا قلخام لوأ نا ىورو
 لسو هيلع هلل ىلص ىبالا رونل بلطملا دبعب نومتسةسي اوناكو ث ملسو هيلع هللا ىلص
 نا دعبمز٠ز رعب رح بلطمل دبع دارأ الو ه نومقسيف كدملاك هنم ةحم ارو ههجو يف

 مهدحأ ن .,حےذيل ءانب أ ة ةرشع هللا هقزر نل رذنو ءرقتحم و هل ضراعي راص مه رجهتنفد

 برضف ملسو هي هيلعهللا ىلص ي ذلا ي ] هللادعب ةرشع هل لكو ثراحلا ا الا ذئن ح هلامو

 ىمسن ةنهاك ىلا هودرف هحبذ نم شيرق هعن ف هللا دبع ىلع تجرخف ميلع حادقلا

 هيلع جرخ تمادام ةرشع برقةي لازي الو ةرعب أ ةرشع برقي نأ : ةطق

 بارعالا نم لجر هللاق .ةيد تراصف تحمذف ةنام تمتف اهيلع تعقو ىح حادقلا

 ىلع قاحسا ال ليعامسا حيبذلا نا انمف هيلع ركي ملو مسبتف نيحيبذلا نبا اي
 هللا د۔ع هوأ يناثلاو حيحصلا

 ليزمتلاوكاذب باتكللاقطن ليعامسا تيده حيبذلا نا

 ليوأتلاو ري۔فتاا هنابأو انيبن هلالا صخ هب فرش

 ةرهز ىنب ديس ةرهز ن فانم دبع نب بهو اهو أ هللا دبعب ةنمآ جوزو

 هيلع هللا ىلص ه تلحو فانم دمع ن بيهرو هوخأ اهع هب اهجوزو تام ليقو
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 ليقو }ناضمر يف دلوف نينثالا مود قيرشنلا مايأ ىطسولا ةرملا دنع ىنم يف ملسو

 هنمرشع يناثلا نمنث الا موب يف ف لوالا ميب بر ىف دلوف بجر لوأ ةمجلا ةليل هب تلح

 ةنس ةرشع ىنامث هب تملح نبح هيب : نسو ؛ كلذ ريغ ليقو حيحصلا وهو
 لاق بوذكمو فيضو حيحص اهنم ةريثك هوحنو كلذ يف رابخالاو نوثالث ليقو

 : ىقارعلا

 اركنا دق امو حصام م.ت اريدلا نا بلاطلا ملعيل و .

 ى ورو اهبحاوصل ىكتشتو لملا نم ءاسنلل نوكبأم لقثأك هتلمح اهنا ىور

 ، اهل دوعتو عفترت تناق اهنأو اهتضيح عفر تركنأ اهنا الا القث هل تدجوام اهنا

 لمحلل ال ضرمل لقثلا وأ داتعملا فالخ ىلع دعب ةفخلاو لا لوأ لقثلا ناب عمجيو

 دلو نيح ضرالا نم ةضبق ضقو . ةمعطالا نم لماحلا هركنام ةهارك لقثلا وأ

 ىسيع دلو .مهلا بارتلا رشنب هودع مزهي هنأو ضرالا لهأ ثالع هنا ىلا ةراشا

 هيلع هللا ىلص دلوو ث لوقلاب الوأ هتيدوبعف باتكلا أت آ هللا دبع ىا ز لاقف

 برقأو ءادالا يف لوقلا نم ىوقأ لعقلاو برغلاو قرشلل ائيضم ادجاس ملسو

 تلاق 4 برتقاو دج۔او ) ىلاعت هللا لاقو ادجاس ناك اذا هبر نم دبعلا نوكيام

 هللا كمحر الئاق تعمسف ايلكتم لمتساف ىدي ىلع دلو : فوع نب نمحرلا دبع مأ

 كلم كب محرو هللا كمحر لئاقلاو ء هلل دجلا: هلوقو ع هنم ساطع كلذف كب محرو

 هلل دحلاو اريبك ربك ا هللا ) لاق هنا ىور اكمالكلا ناوأ لبت / اكت نمم وهف

 ه اليصأ و ةركب هلل امسو اريثك

 ميرمو ليلخلاو ىسيعو ىبحيو دمحم ىبالا دهملا يف ملكت
 ملسمه؛وريدودخالا ىدل لفطو فسوي دهاش مث رج يرعمو

 ملكتت الو تقز اه لاقي ىلا" ةمالاب رم هيلع لفطو

 مني كرابملا يداهلا نمز يفنو اهلفط نوعرف دهع يف ةطشامو
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 مظعملا ميلكلا ىسوم مهولتي و هذه٫ فسوي و حون ف ديزو

 1 ةراشا ماشلاب ىرصب روصق ءاضأ ىح دلو ذا هعم ىسلا روذلا جورخو

 رونلا ليقو « نيبه باتكو رون هللا نم مكءاج دق » مالسالا نيد وهو لوقعملارونلا

 هنال هنم ىرهبو رشحلا ضرأ هنال ماشلا صخو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس

 صيصختلاو اهنم مالسالا هلصو عضوم لوأ اهناو نمت رم 7 4سهنر اهيلا لصب

 ءةرسلاعوطقملا نوتحلا ةروص ىلع دلوو . ضرالا مع ٨ اليةف الاو رك ذلاب وه اما

 مورلا يفهدج ليقو ةمياح ءارحص ي هنطب قش ماع ماللا هلع ليرمج هنتحخ ليقو

 ضبقلاو فشكلاب هتروع نم انكمتم دحأ هيلع طلسي الف لوالا حيحصلاو مبالا

 نوةحلا ةروص ىلع دلو هنا عطقلاو

 مراك أ نوبيط عستو نامث © ةنلخ كرمعل نوت لسرلا يفو
 مدآو ىمو٠.و ىسيع ةلظنحو فسوي سيرداثيش ايرك ز مهو

  

 متاخ سي دوه ىحم ناجاس حلاصو طول ماس بيعش حونو

 رثالا يف درو هنا آلا لوسر وأ غيب اماس نا رهشي ملو نزولل ماس فرص عنم

 حيحصلاو ه ىلكلا نع رك اع نباو راكب نب ريبزلاو دعس نبا هجرخأ ءىن هنا

 يحولا نامز نا عم هيلا ةيلدتم موجنلا روهظ ءاقب تقو رجفلا بقع اراهن دلو هنا

 ةل ربلا تقو كالذو اهروهظو اراهن اهلوزن نم عنام الف دئاوعلا قرخ تقو

 هللا ىلص : لئس دقو ٭ اهروكب يف ىتمال كرو؛ م ملسو ه۔اع هللا ىلص لاق اي

 هيف اع تلزنأو هيف تدلو موي كلاذ لاقف نينثالا موي موص نع ملسو هاع

 كلذل هلضف لاةي الثل بج رو ناضمرك لضفلاب فورعم رهش يف دلوي ملو ةوبنلا

 موي صخو « هنفدمل هلضف لاةي الئا ةنيدملا نه لضفأ اما عم ةكمع نفدي لو رهشلا

 كلذكف داسجالاو حاورالا بيطت امهبو ه۔يف رطملاو رجشلا لوأ نال نينثالا

هنال اهملا يبرب ةروصقملا يف هنع تربع امكل وصفلا عيبر صخو مالسالاب بيطن
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 ط ) رقن ; الو هف طارفا ال ملسو هملع هللا ىلص هنا د كاذك درمبااو ر ١ لادتعا - تو

      

 حيولت اضي أ عيب رلا ظ٤ا يفو رفص دعب رهثشااف ردبلا عيبر امأو ء رهشأ ةثالث وهو

 عب رلا يناعم نم هنال قفرلاب
 عيحسلل بذي ىلا لوقو هنم لالا نال انل لوقب

 عيبر ف عم- ر يف م۔يبر ىعضو رهشو نامزلاو يهجوف

 ملسو هيلع هللا ىلص هب رفك ةكمي دلو هنا راكناو م۔يبرلا لصف نامزلاب دارأ

 كنذو ةمرب تح هتعضو دلو املو ةنيدملاب نفد هناو نايبصلل همياعت بجح امم وهو

 اليل رجفلا دعب ام يمس وأ اليل دلو هنا ىلع اذهو اليل ذلو نميف برعلا ةداع

 اهتدجوف هدج هاري نم :م لوأ نوكيأ و ليل هاك س۔ثلا عولط لبقام نا ىلعو هب ههبثشل

 هرمأ روهظ ىلا حب ولت اهقش ىفو ملسو هيلع هللا ىلص ءامسلا ىلا اهنم رظني تقش دق
 يداوب ناف و باجح ىلعالا الملا نيبو هنيب سيل هناو لهلا ةملظ قرفي هناو

 نم ةلحرم ىلع ةعموص يف اصيع ىسسي ملدلا ريثكب هار نارهافلا رم وهو ةمطاف

 كامو برعلا هل نيدت كيف .ين ةدالو نآ دق : لوقيو انايحأ ةكم لخدي ةكم

 يلص ءينلا ةفص هيف دبالف هنع لأس الا دولوم دلوي الو كله هفلاخ نمو مجملا

 عوجلا ضرأ ىلا نمالاو راغلاو بصخلا ضرأ ماثلا تكرت امو ملسو هياع هللا

 لصأنم هادانو بلطملا دبع هاتأ ملسو هيلع هللا ىلصدلو الو ى هبلط يف الا فوخلاو

 كل دلو دقف هابأ نك لاقف هيلع فرشاف بلطملا دبع لاةف تنأ نم لاقف هتعموص

 ناتعجو نآلا هينيع نا هتيآو ةحرابلا همجن علط نعنثالا موي توميو نينثالاموي "ىبن

 يغنب الو هلثم دحأ دحم مل هناف هيلع ظفاحف ايفشت هقيرب امهحسماو تيرفع نم هلعل

 نوتسو ثالث وأ نو:۔و ىد۔>ا و نوتس هرمعو ى هيلع يغبلا لشم دحأ ىلع

 هرهظ نم تجرخ ةضف نم ةلسلس بلطملا دبع ىأرو « نمعبسلا غلي مل لاط ناو

مث برغملا ىف فرطو قرملا يف فرطو يضرالا ىف فرطو ۔ام۔اا يف فرط اهل



)٧( 

 ثرسفف اهب نوقلهتي برغملاو قرشملا لهأو رون اهنم ةقرو لك ىلع ةرجش تراص

 لوصو دنع مايقلا انموق ضب بحتساو .ضرالا لهأو .امسلا لهأ هعبتي دولومب هل

 ةنسح ةعدب هنا لاقو هل ايظعت هدلوم ركذ ىلا حادملا
 بتكن م نس>أ طخننم ةضف ىلع بهذلاب طخلاىفطصملاحدمل ليلق

 با ىلع ثج وأ اف وفص امايق هعامس دنع فارسثالا ضمتنتو

 بترلا تلع ةبتر اي هشرع ىلع همسا بتك هل اميظعت هللا امأ

 دجاوتلاو حطشلاك يأ اهريغ ىلا رجو ةفخاهيف نال ةعدبلا هذهب لمعنال تاق

 هيلع ماللاو ةالصلا راثك او هعابناب همظعن امناو نسحمال امث زوج ال ةفصب يذلا

 ىضر ةزمح تعضرأو مايأ هتعضرأو ايةتعاف ةر و هتيراج بهل اب ] ترشب دلو املو

  

 هللا ىلص هللا لوسر هدهب ت٥ضرأ ىرخا ةأرما ةجح تعضرأ ليقو هلبق هنع هللا

 ففخي هناالا رانلا ىف لاةف كلاحام هل ليقف مونلا ىف ىؤر انموق لاق ى ملسو هيلع

 ةدالوب ينترشب امل ةيبو يقاتعال مامالا ةرقن ردق يف ىقساو نمنثا ةليل لك ىع

 : ليق هيلعو ةنسلاو نآرقلل فانم اذهو هل اهعاضراو دمحم

 ادلخم ميحجلا ىف هادي تبتو همذ ءاج ارفاك اذه ناكاذا

 ادمحاب رورسال هنع فخ اناد نعننالا موي ف هنا نا

 ادحوم ناكو ارورسم هدمحاب هرمع ناك يذلا دبعلاب نظلا امف

 هل جتحمو ةنسحتسم ةعدب ةي وبذلا دئاصقلاو نآرقلا ةءارقو ةقدصلاب دلوملا لمعو

 لاقف حلاصلا لمعلاو موصلاب .اروشاع نومظعي دوهيلا دجو ملسو هيلع هللا ىلص هناب

 لاقف نوعرف نم ماللا هيلع ىسوم هيف ىجت لجو زع هللا نال اولاق « كلذ مل »

 اذكق ةمعنلا ىلع اركش كلذو هيف ةقدصلاب رمأو هماصف « ىسوب قحأ انأ »

 هذه يف لفتحي انراج ناك مل اهجوزل تلاق ةبدوهم نأ هبسانيو اهيلع اركش دلوملا لبع

للا ىلص يبنلا ايأرف اهبف هلو هيبن نا معزي هنا لاقف حلاصلا لءعلاو ةقدصلاب ةليلل
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 هت رك ذ امكل اومالاب اقدصتو املسأو اظةرتساف مالسالاب امهملكف مانملا يف لسو هيلع

 دروامةليللو لضفلا نم هتايلل دروام مويلل نال اراهن وأ اليل دلو ءاوسو ةروصقملا يف

 سيل وانل فراش ىلا يجوز ماق ةءيلح تلاق كلذب رثالا ءاج اهمويل لضفلا نم

 لسو هيلع هللا ىلص هتكرب نمللاب لفاح يه اذاف ىذفيام اهيف

 دجملاو زعلا ةورذ ىف الع اماقم ةميلح ثاهلاب تناب دقل

  

  

 ىس

 دعس ىنب لكدعدلا اذه مع دقو اهعبر بصخأو اهيثاوم تدازو

 الو نجوزني ملو هنعضراف راكبأ ثالث ءادثأ ىف نمللا العو لج هللا لعجو
 يه نأ ماو . همأو ةمياحو ةيبوثو ةلوخو نأ مأو ةورف ما اضيأ هتعضرأو نعنز

 ةثراح نب ديزل اهجوزو هيبأ نم اهثرو هما دهب و هم عم هتعضرأ ةيشبحلا ةكرب

 ناكو طق اشطع الو اعوج ملسو ه .اعهللا ىلص اكشام لوقتتناكر ةماسا هل تدلوف

 برش هنا الا لك أ امو ماعطلا هيلع اوضرع !ذا نايحالا ضعب ىف ناعبش انأ لوقي

 ةكمنالملاتلاق هوبأ تام املو هل ةنضاح يهو هموي يف كاذ لبق مزمز ءام نم ةب رش

 نعو ٭ ريصنو ظيفح هل انأ م لجو زع هللا لاقف « اميتي كيبن ىقب انديسو انهلا »

 ثيدح وهو اممنامياامهعفن و هب انمف هيوبأ هل ايحأ ىلاعت هللا نا اهنع هللا يضر ةثئاع

 نم ريثك مرذعو نيروذعم رمغ اندنع ةرتفلا لهأو ةرتقلا لهأ نم امهو فيعض

 ىف ةدايز انماو هللا امهايحاف مهرذع ىلعو ديحوتلا رعغ ىف نورذعي ىدنعو انموق

 لسو هيلع هللا ىلص همارك ا

 افؤر هب ناكو لضف ىلع لضف ديزم ىبالا هللا ابح
 انينم الضف هب ناميال هابأ اذكو هما ايحاف

 افيعض هب ثيدحلا ناكناو ريدق اذب هالالاف ملض

 رغغ هنا هب انمق هيوبأ هللا ايحأ ثيدح ىف ةيزمملا حرش ىف رجح نبا رك ذو

: ضعب لاقو . هيف نعطلل اوتفتلي ملو دحاو ريغ هححص لب فيعض
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 يرابلا ميركلا برلا اهايحأ همأو ىبلا ابأ نا تنقيأ
 راتحلا ةمارك كاتف ملس ةلاسر قدصب ادهش هل ينح

  

 راع ةقرملا ن نع فيعضل ١ وم همعضب لوقينمو ثيدلا اذه

 ناو داقتعالا يف هف لمعلا اوححهص دارملا نا يل رهظإ يذلا : يتاقرزلا لاق

 دنسب هما مالسا يور : يناستلا لاقو . فعضلا ةبترم يف هنوكل افيعض ناك

 يطويسلا لاق . .ملسو هيلع هللا ىلص هل اه رشن ا۔منوم دعل كالذو ٥ أ ا ذك و حيحص

 الب امهنايحا يف هل ةدثاف الو 4 انمآ ىح هب و 1 هل ايحأ لجو رع ا نا : كلاملا يف

 ركب وأو نبهاث نا ١ مهنم مهرعغو نس ; دحلا ظافح نم رثك كللذ ىلا لاسو . ناا

 دج ىكلاملا رينملا نباو يرعطلا بحلاو ىطرقلاو ىليهس!او ىدادغبلا بيطخلا

 خ وسنملاو خسانلا يف نمهاش نبا هجرخأ امب كلذل اولدتساو . مهريغو ينيمامدلا

 بيارغيف امهالك ركاسع نباو ينطقرادلا و قحاللاو قباسلا يف يدادغبلا بيطحلاو

 ةحح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب جح تلاق ةشئاع نع فيهض دنسب كالام

 داع ح الي وط ىع ثكملزمف مغم ناز> كاب وهو نوححلا ة هبقع ىلع ي ره عادولا

 اهايحاف اهييحي نأ هللا تلأسف يمأ رمقل تبهذ » لاقف هل تلقف احرف امسبتم ىلا

 نمل وهجع هيف نا لاق ء دنسب فنالا ضورلا يف يل مساا دروأو اهدرو ي تنمآف

 هنوب 1 ىحم نأ هب ر لأس لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا اهنع هللا يضر ةشاع نع

 هتمحرو هتردق >عتالو ءىش لك ىلعرداق هللاو : لاق ا.متامأ ش هب انم َ هل اهايحأف

 :ىطرقلا لاق .هناماركن م ءاش ايرصتخينال لهأ ملسو هيلع هللا ىلص هيبنو ءيش نع
 نال هنعرخأتم هنال رافغتسالا نع ىهنلا ثيدحو ءايحالا ثيدح نيب ضرامنال
 يف رينملا ن! ١ لاقو ث اخران نمهاش نب ١ هلع> كلذب و ؤ عادولا ةحح يف ءايحالا

 رافكال رافغتسالا نم عنم السو هيلع هللاىلص ىنلا نا ثيدحلا ءاج :ىنتقملا هباتك
 لئاضف : يطرقلا لاق . .نينمؤم اتامو هب انمآو هل اهايحأ هب ) وب 1 هل ىجح نأ هللا اعد

٢
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 هلضف امم اذه نوكيف هتوم نبح ىلا مباتنتو ىلاوتت لزت م لسو هيلع هللا ىلص ينلا

 ليتق ءايحا نآرقلايف درو دقف القع الو اعرش منتمب اذه سيل و لاق همرك أو هب هللا

 ىلص دمحم انيبن كلذكو هللا نذاب ىتوملا يحي مالسلا هيلع ىسيع ناكر ليئازسا ي
 عناملا امن هيوبأ هللا ايحأ اذاو ى ىتوملا نم ةعامج هيدي ىلع هللا ايحأ ملسو هيلع هللا

 ل هتريس يف سانلا ديس نبا لاق ؛ هلضفو هتمارك يف ةدايز هلوبقو ىأ امهناميا نم

 ىلا ةيلعلاتاجردلا ي ادعاص ةينسلا تاماقملا ىن ايقار لسو هيلع هللاىلص ينلا لزي

 مودقلا نمح ةماركسلانم هدل هب هصخ اب هفل زأو هيلا ةرهاطلا هحور هللا ضبق نأ

 نك مل نا دعب ملسو هيلع هللا ىلص هل تلصح ةجرد هذه نوكت نأ زيا+لا نف هيلع

 امهل ةفلالا ثيداحالا كالت نع نيرخأتم ناميالاو ءايحالا نوكي ناو

    

 كيبأ ناكم نيأ : هل لاق الجر نا اهرعغو تالاؤ-لا ثيدح كلذ نم تاق

 اديعس عجربال يقشلاو ايقش عجربال ديعسلاو اهيف كناكم دنع هل لاقف ؟ رانلا يف

 رذع عطةب كلا هيفف كارشالا ىلع هتوم نم هل رهظ امب كح ذثنيح هنا لمتحيو

 وأ ةتبلا اهالخدي ملو رانلا لهأ نم اسيل امهنا لعانمآو اييح املو ى ةرتقلا لهأ

 انمآ امهناب حرفي باقلاو ى مزجال اهلهأ نم هنا ضرف ىلع هناكم دنع هنا دارأ

 بيجعلا نمو ث كلذ ىبأت هب ثيدحلا فعض مم دعاوقلاو ث اعبط امهناميا لبقيو

 اك ضعب فزاجىتحالمع وأ اداقتعا هيلا اولامو كلذ ثيدح فعضب اولاق انموق نا

 حلطصم ينحيحصلاال اعوضوم نكب ملام ح,حصلاب دارأهلعلو حيحص ثيدحلا نا رم

 هبف امي نيفيرشلا نيوبالا ركذ نمرذحلا رذحلا : ةبوبالا ةري۔اا ينو ء ثيدحلا

 ركذب دلو ىذأتب ىضقي فرملا ناف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا يذؤي كلذ ناف صقن
 بهيأ تنذب ةيسبس ت.اج ةرب ره يأ نع هريغو ةدنم نب ا ىور ءوسب هما وأ هيبأ

 بطح تنب تنا نولوقي سانلا نا هللا لوسراي تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنزلا ىلا

ىنارق يف ىن وذؤي ماوقأ لابام » لاقفابضغم ملسو هيلع هللا ىلص ىنزلا ماقف رانا
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 ىرطلا امأو فذحلاب ناتسرمطىلا ةبسن يناربطلا ىورو 4 هللا ىذآ دقف اذآ نم
 هللا ىلص ىناا نع ةبعش نب ةريغملا نع يذمرتلاو دمحاو 2 ماشلا ةيرمط ىلا بسنف

 ىلص ءاذيا نا بي ر الو 4 ءايحالا اوذؤ:ف تاومالا اوبسنتال » لاق هنا لسو ه۔اع

 ىلع اذه بات ولو لتقي ةيكلااملا هنعو بتي مل نا هلعاف لتقي رهك ملسو هلع هللا

 ةبوتلاو ةدرلا نم مظعاب رسيل ذا لوالا حيحصلاو ةبوتلاب أرديال دلاو دح هنا

 ىلعال هب قطنلا وأ رانلا يف كرشلا ىلع تام نه نا داقتعا سيل نكل لبقت اهنم

 لجو زع هللا ىلا بيغلا لكيو قحلاب لوق وه لب هب سأب الف ءاذيا هن دحأ بس

 ركذو « نسح هناف حص دق هلهل اعروت فيعضلا ثيدلا عامسلا فقوتلا ابس الو

 ىلامتهلوقل نوعلم وهف رانلا يف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا وبآ لاق نم هنا يب رعلا نبا

 مظعأ هل ىذأ الو « ةرخآلاو ايندلا يف هللا مهنعل هلوسرو هللا نوذؤي ن.ذلا نا »
 رانلا ىف هوبأ لاقي نأ نم

 زع هلل بيغااو رهاظلا بسب هل ادب ا_ج حيرصت لب ءاذياب كاذ سيل تاق
 ةينع يأ نع كاملاا دبع نب يح قرط نم هخم رات يف ركاع نبا جرخأو 7

 باتك نم الجر نات زيزعلا دبع نب رءهل الماع ناكو تارفلا نب لفون انررح
 نرب رمع كاذ غلبف يسوجس هوبأ ماشاا ةروك ىلع الجر لمعتسا انومأم ماشلا

 نيملسملا روك نم ةروك ىلع الجر لهتست نأ ىلع كلحام : لاقف زيزعلا دبع
 ينلاوبأ ناك ؟ اكرشم هوبأ ناك نم ىلعام نينمؤملا ريمأ هللا حلصأ لاقف ؟ ايسوجع
 ى هناسل مطقا لاقف هسأر مفر مث تكس منهآ رمع لاقف . اكرشم ملسو هيلع هللا ىلص
 تيقبام ادبأ ائيش ىل لتال لاق مث ع هقنع برضا ث هلجرو هدي عطقا

 هئانغتسا عم كرمثلاب بالاركذ هعينصمم وأ لجرلا دانعل كلذ لاق هلعل تلق
 يسونسلاناك و . ءادتبالا ىف هل دصقال هنال قح كرمثلاب هركذف كلذممو هرك ذ نع
اناك لسو هيلع هللا ىلص ىنلا يوبأ نأ ىلا بهذ نم ءافشلا يشحم يتاسملتلاو
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 ايه : لقيلف نمغيرشلا نيوبالا نع نمؤملا لئض اذا : ةيوبنلا ةريدلا ىفو ك نسم

 ىبط رقلاو يليهسلا هب مزجاكلسو هيلع هللاىلص هب انمآىحاييحا اءمنالامإ ةنجلا ىف نايجان
 بيذعت الو ةثعبلا لبق ةرتفلا ىف اتام ا۔منال اماو نمققحملا نم مهريغو رينملا نباو

 مدقتيمل ديحوتلاو ةيفينحلا ىلع اناك امهنال اماو ملم حرش يف ىبالا هب مزج ام اهلبق

 لهأ بيذعت قيقحتلا تلق . ءافشلا يشحم ىناسلتلاو ي ۔ونسلا هب مطق اك ك رش ايه

 تءاج امهنم نامزلا لخي ملو ذاش نمؤم عمس نم ايس الو كارشالا ىلع ةرتنلا

 ءاش نا ىتأي اكه ريغو ليفن نب ورمع نب ديزو ةيمأو ةدعاس ىنب سق لثم رابخالا
 ليقو مالسلامهيلع يسيع دعب برعلا نم ةعبرأو ليئارسا ىنب نم ءايبنا هنالثو ى هللا

 ههذنيال هناو بعكلا ىلا رانف بلاط ابأنا ءاجو ملسو هيلع هللا ىلص دحم انديس

 اوموقيو هلع اودءعتي مل مهنال ديحوت وه امم هب اوةطنام امهوحنو بلطملا دبع الو

 رثك مهو هنم اردص نم نايزجحيال مالسالاب رمالاو مانصالا نع ىعنلا اذك و « هب

 يرهزلا قيرط نم هيلع اوصن اكف يعض دنسب نكل معن وبأ هجرخأ ام كلذ نمو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مأ ةنمآ تدهش تلاق اهما نع مهر يبأ تنب ةعامس ما نع

 دنع نينس سخ هل مالغ ملسو هيلع هللا ىلص دمحمو اهيف تنام ىلا اهتلع يف سو

 : تلاق مث ههج و ىلا ترظنف اهسار
 مامحلا ةموح نم ىذلا نبااي مالغ نم هللا كيف كراب

 ماهسلاببرضلا ةادغ يدوف مالملا كلملا نوعب اجن
 مانملا ف ترصبأ امحص نا ماوس لبا نم ةئامب

 مارك الاولاللا يذ دنع نم مانالا ىلا ثوعبم تناف

 مالسالاو فينحتلاب ثعبت مارلابو لحلاب ثعبت

 مانصالا نع كاهنأ هللاف م" ماهارما رملا كيبآنيد
 ماوقالا عم اهلاوت ال نأ

 تانل رشع هبنو مهارا ىف ةغل )١(
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 ديحوتلا رمأب هملكت عم رانلا بلاط ىأ لوخدل نيروذعم رمغ ةرتفلا لهأو

 وه هعبتي ملو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عابتاب ايلع هنبا رمأو ةثعبلا كردأ هنأ روهشملاو

 ةرتفلا لهأ نم ركنأ نم بيذعت ىف فالخ الو ى هلدب بلطملا دبع رك ذ ىلوالاو

 برعلل عرش نم لوأ ئحل نب ورمعك ارفك مرحو للحو عرش وأ هللا دوجو

 هللا دوجو ىلع ةجحو لثالد مهاك قاخلاو ء ةرتغلا لهأ رثك أ مهو هللا ريغ ةدابع

 مهأ اجس الو ديحوتلا ىف ةرتفلا لهأ رذعي الف كلذب نآرقلا ءاج ايك هنينادحوو
 ثمءبن ىتح نمبذ_هه انك امو » لجو زع هللا لاق اهوعيضف ةرطفلا ىلع اودل و

 ركشو نآرقلا هيلع صن اك اليلد قلخلا بصن دقو اليلد بصنن وأ يأ حلا الوسر
 نسحأ نم بح ىلع بولقلا تابج ] ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل القع بجناو معنملا

 لكب معنملا هن أ ىلع ةلدالا بصن عم لقعلاب كردي ديحوتلاب هللا ركشف « اهيلا

 دمحأ خيشلا لاق امك ال ةلزتعمللو انل بهذملا وه نوكب اذهو ح معنلا نم دجوام

 مدع هيلع اونبو ةبرعشالا لوق وهو ث القع بجيال معنملا ركش نا نم

    

 ٠ هدعب ىن نيد هغابي .: ك ىن نبد ىلع ناك نم رذعيو 2 ةرتنلا لهأ باذع

 تلاق امك لقملا ميكحتب الوق ال_ةع معنملا ركش بوج وب لو_ةلا سيلو

 ثمعبف ى قلحلا ةلدأ مم لقعلا يف هللا هرك ر امب فيلكت لب ى هميكحتب ةلزتعملا

 لطبف ةثعب الب ولو ةحح ةينادحولا ىلع ليلدلا بصنو لقاعلا ىلع ةجح لسرلا

 قلخلا نم ةلدالا يف رظنلا بوجويلع هيبنتلا ةلمج نملسرلا ةثعب نأ نم انموق لاق ام

 بتكلا هللا لزنأ دقف ةلدالا يف رظنلا ىلع انهبني الوسر انيلا تثعب اله لوقي الئل

 رذعف ديحوتل ١ ىلع الل د قلحلا هل دحو دقف اهليصافتب هغلبت ن ءايدن الا ثعب و

 ثيداحأاوعضومهنا انموققمحنمو ي هل اهركذي نم دجي مل ذا بتكلا ليصافت يف

 ال وأ ايبص وأانونجم ولو رانلا ماحتقاب ىضرلاب ةمايقلا موي ةرتقلا لهأ ناحتما يف

لهأ رذعب مهلوقل ضقنو لقعيال نمو' نونجملاو ىبصاا فيلكت اذه يفو هل لقع
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 لاةف ث رانلا يف كيوبأ تيأرأ هللا لوسراي : راصنالا نم باش لاقو ث ةرتفلا

 نأ ن نع كردتسملا يف هاور } دومحملا م املا مئاقل ي او ل بيحيف ف ر امہتل اس ام {

  

 نبا نع هفعض ىلع اوصن امك فعض دنسب ىور اك اذهو هنع هللا ىضر د وهم
 ىحعوىماو يل التهفش ةمارقنا مو ناكاذا » ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر نع رع

 ملو هاوه ادلي مل هماو هابأ نال عاضرلا نم يأ « ةيمهالا يف ىل خأو باأط ينأ

 هلو عوضوم وه لب انموق ه_للع صن امك فعض ثدح كلاذو امهاوس اجوزمي

 نآرقلل فلاخم كلذو عوضو؛ عوضوم وأ فيعض ىوةتي الف ةعوضوم ثيداحأ

 ىتأيال الأ ائيش كنع ينغأ ال ياف كفنال اوملعا ) مل_۔و هيلع للا ىلص هلوقالو

 لوخدأدبأ ال ) ملسو هيلع للا ىلص هلوقو « كباناب ينوتأتو مهامعاب سانلا

 ( عطتنتال يحر نا ) مل۔و هيلع هللا يلص هلوقو" مشاه ينباي كبالا ةنجلا

 هيلع هللا ىلص هرونل عامجلل ةأر.ا هتعد امل هللا دبع لوقو مهنم نيملسملا ىلع نالومح

 هلصأو قاحسا نبا ىورو اديحوت سيل خلا هنود توملاف مارلا امأ ههجو يف ملسو

 ورحع نب ديز تي أر دقل تلاق ركب يل أ تنب ءامسأ ن رع اقيلعت ىراخلا حيحص يف

 ىلع كدحأ حبصيام شيرق رشعماي : لوقي ةبعكلا ىلا هرهظ ادنسم ليقن نبا

 نكل و هب كتدبعكيلا هوجولا بحأ ملعأ ول ينا مهللا لوقي مث يرمغ ممهاربا نيد

 نيدب اونيدتو اوفنحت مهنا ةيلهاجلا ىف ةعامج نع تبث : ىطويلا لاق . هملعأ ال
 ضفر نم ةيمست حيقلتلا يف يزوجلا نبا لاق ، كرشلا اوكرتو مالسلا هيلع ميهاربا

 شحج نب هللاديبعو ورع نب ديزو قبدصلا ركب وبأ مه ةيلهالا يف مانصالا ةدابع
 ي ريجلا بيركوبأ ده_هأو ءارملا نب بابرو لفون نب ةقروو ثرحلا نب ناينعو
 نب ريعو يملسلا ةسبنع نب ورعو ةمرمص نب سيف وبأ و يدايالا ةدعاس نب سقو

 نب ورمع لاق « سقو ةقروو ورحع نب ديز فنحتب ثيداحأ تدروو « بيبح

 , ةراجلا نودبعي لطابلا اهنا تيأرو ةيلهاجلا يف يعوق ةهلآ نع تبغر ةسهنع
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 ىنهجلا بيبحب ريص نا ةنيهج نم خيش نع يبعشلا نع يقهيبلاو ميعن وبا جرخأو

 نسحلا وبأ لاق ، مالسالا كردا ىتح شاعو هلل ىلصو ةيلهاجلا يف كرشلا كرت

 رفكلا بانيامالو هللاب رفك ةيلهاجلا يف قيدصلا نع تبثي مل يكبسلاو يرعشالا

 هيلع هللا ىلص هنا دمتعي نأ لاؤدلا دنعو لابلاب روطخلا نيح هداقتعا بجي ىذلاو

 الو ءابآلا ينال هللا هزيجمال حاكن وأ ىز هيبأ ىلا مدآ نم هبسن يف لخدي م لسو

 كلذو ع اينزي نأ نكمأ ةأرملا نطبو لجرلا بلص نم جرخي نأ دعبو تاهمالا ىف

 تا رهاطلا يف الا هومضيال نأ هدالوال مدآ نم ةبولطملا ةراهطلا

 لك لاق نم الغو ء نطب وأ بلص نم هجورخ دعب ولو ىنزلا عوقو موق عنمو

 امم السالبال هتامدقمو ىنزلا نع دعبلاب هتاهماو هئابآ ةيلضفأف اوملسأ هتاهماو هئابآ

 ةمالا هذه ىلا ال هروصع ىلا ةبسنلاب ةيلضفالا نا مث. نونمؤم مهلك لاق نم مهوت

 لاق ، ل۔۔ نم هنامدتمو ىنزلا نع ادعب دشأ كرشم نوكي نأ نم عنامال هنا مت

 كلذ الولف ادعاصف نومل۔م ةعبس ضرالا هج و ىلع لزي مل : يلع نع بيسملا نبا
 قازرلادبع اذكو ماسموىراخبلاطرش ىلعحيحص دانساب اهيلع نموضرالا تكله

 دعب ضرالا تلخام » سابع نبا نع ملسمو يراخبلا طرش ىلع لالخلاو دجاو
 نمب سانلا ناكو ثوغلاو بطقلاو لادبالا ىني « .البلا مهبهللاعفدي ةعبس نم حون

 ناك ) ىلاعت هلوق كلذو هدالوأو ليباق نيد لح۔ضاو هللا نيد ىلع حونو مدآ

 نورقةرثع ثالتو احوت هللا ثعبف اوفلتخاف مالسالا ىلع يأ ( ةدحاو ةما سانلا

 كاملاو مناح يبأ نباو رذنملا نباو ريرج نباو رازهلا هركذو سابع نبا هاور هلبق

 هيب أنع يروثلا نايفسو ةداتقمهلبقنمو دعس نب اويتاربطلاو ىلعيوبأو هل اححصم
 جرخأو نمؤم ماسو « ئدلاولو ىلرفغا بر ) هلوةل نانمؤم حون اوب أو ةمركع نع

 هدج كردأ نمؤم د_شخفرا نا امهنع هللا ىضر سابع نبا نع كحلا دبع نبا

ىنب .4 نيقابلا مه هتيرذ انلمجو » هتيرذ يف ةوبنلا لعجي نأ هل اعدو هب نمآو احون
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 تقاضو نوملسم مهو اورثكو نمناملا قوس وأ نينالا ىسن ةيرق هدالوأو حون
 مماعد ذورمن مهكلم الو نونمؤم مهو فلا ةئام اهب اوغلبو لباب ىلا اوجرخو مهم

 ورمعىللا مالسلا هيلع ميهاربا نم مهاكمالسالا ىلع سانلا نا يورو ع كرشلا ىلا

 ةريحبلا رحبو ةبئاسلا لعجو برعلا نم مانصالا دبع نم لوأ وه يذلا حأ نبا

 هللا لاقو رانلا ىف هبصق رجي ملسو هيلغ هللا ىلص ُآرو يمالا ىمحو ةليصولا لصوو
 هيلع ےهاربا لسن يف هللا الا هلإ ال يأ ٭ هبتع يف ةيقاب ة۔اك اهلعجو لع لجو زع

 نأ ىنبو ىننجأ و » لاق ولو كرشأ نم ليعامسا ةيرذ نم نالمهاك اوسيلو مالسلا
 ولو كلذو نيملاظلا يدهع لانيال لاق ىنبرذ نمو ز ىلاعت هلوقل 4 مانصالا دبعأ

 ، كرشأ نم ليعامسا لسن نم نا حص دق نكل ليعامسا رعغ نم هلسن ىلا فرص

 دسأو ةميزخورضمو ةعيبرو دعمو ناندع ناك سابع نبا نع بيبح نيا جرخاو

 هللا ىلص هنع ءاجو يؤل نب بعك كلذكو ريخم الا مهورك ذت الف ميهاربا ةلم ىلع
 ىلصىبنلا هب لزي ملف بل اطوبأ امأو ملسأ دق ناك هناف رضم اوبسنال » ملسو هيلع

 ىلع تومأ ينا لاقو نمؤي ملو هنيحو هراضتحا لبق ديحوتلاب هرمأي ملسو هيلع هللا

 مل ذا مالسالاو ديحوتلا رمأ نم هب ملكتام هعةني الو كرشلا يأ خايثالا نيد

 هراضتحا نبح خايشالا نيد ىلع توم هنا هلوقب هرمأ متخ اضيأو كلذ ىلع دمعتي

 حبذ دارأ نح هلوق هنمو كلذ نم هب ملكتيام بلطملا دبع عفنيال اضيأ كلذلو

 دياتلاو فراطلالدنعنمو دومحملا كاملا ىبر تنأو دوبعملا كلملا تنأ براي هدلو

 نبا انأ » بذك ال ىزلاانأ)» ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب هناميأ ىلع همعب جتحا دقو

 نيذلا كنابآب اورختفتال ) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق مم هب رختفا ذا بلطملا دبع

 سج نم ىنعي _ هنناب لعجلا هجرحدي امل هديب يفن يذلاوف ةيلهاجلا يف اوتام
 نبا نع يقهيبلا هاور « ةيلهاجلا ىفاوتام نيذلا كئابآ نم ريخ ۔ هريغو مدآ نبا
بك نب : ثيدح نم هلثم ناميالا بعش ىفو ةريره أ نعاضيأ ىورو ساب
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 لب هب اراختنا هركذي هن ١ باوجلاو 6 ةناحمر قأ نع هلثم ىورو لبج نل ذاعمو

 7 ءاملعلا ضمب هيلا هدهع ثدل هرك ذ وأ همساب 4هذل 1 ايب 5 زو ةوبذل اب رختفا

    

  

  

 رمغ ىف هتصقتطسب دقو ، بلطملا دبعاي كداو ىف ةوبنلا نوكت هنا هرافسا ضعب

 لج هللا ىوقتب اشيرق يهوأ يدق نب ةريغملا انأ ةراجلا ضب ىف دجوو . اذه

 لاللا نم قدصتي مشاه ناك اذكو . فانم دبهل مسا ةريغملا و ك محرلا ةلصو العو

 ىلعو لجو زع هللا تيبب راوز ىلع هنم ةقدصاابو هب رعأب و لاملا الا بسكب الو

 دنسم وهو اهيف هلوةي ةجلا يذ لوأ ةحبص اصوصخو اقلطم كلذب مرمأب مه ريغ

 وعدي دجأ ىعدي ةكم نم ءىن جورخ نآ : لوقي ةنانك ناكو . ةبعكلا ىلا هرهظ

 قحلا ىلع وهو افرشو ازع اودادزت هوعبتاف ربلاو قالخالا مراكمو هللا ىلا

 دعب هللا هايحأ وا ء طق كرشي مل مهارا نيد ىلعوأ ةرتفلا لهأ نم بلطملا دبعو

 ثيدح يف دجوي هناف ثلاثلا اهفعضأ لاوقأ ملسو هيملع هللا ىلص هن نم ] ةثعبلا

 بتك لجو زع هللا نا يورو . ةعيشلا ضعب نع يكح ناو هريغ الو فيعض

 نادلولاو روحلاو روصقلاو يسركلاو شرعلا ىلع « هللا لوسر دمحم هللا الا هلاال »

 كلتقلخام هالولو كدلو نم لوسر : لاقف دمحم نم مالسلا هيلع مدآ لاقف رجشلاو

 ضرالاو.ايسلالهأ ينهب تعفش ول يدونف دلاولا اذه محرا دلولا اذه ةك ريب براب لاقف

 فرتقا امل ج لسو هيلعللا ىلص هللا لوسر نع هنع هللا يضر رمع نعو . كتعفثل

 تفرع فيك لجو زع هللا لاقفيل ترفغام الا دمحم ةكربب براي لاق ةئيطخلا مدآ

 شرعلا ماوق ىلع ابوتكم تيأرو يمأر تعفر ىنتقلخ امل براي لاق هقلخ املو ادمح

 كيلاقلخلا بحأ الا كمسا ىلا فضت مل ك.ا تاقف هللا لوسر دمحم هللا الا هلاال
 كل ترفغدقن هب ىنتلأس ذاو يلا قلخلا بحال هنا مدآ اي تقدص لجو زع هللا لاقف
 ٭ كتلخأ ل هالولو

 مالسلا هيلع ىسيع هكراشو اهعضو دنعو اهامح دنع اهلك ايندلا مانصأ تسكنتو

٣
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 لها كثالي هنال ضرالا نم ةضبق ضبق عضو ااو ، كلذ يف ميرم هتعضو نبح

 دحأ موي د ردب موي با رعلا مهيلا ىمر اك بارتلاب ءادعالا كلم هنالو ضرالا

 لوقلاب ىيعو لعفااب هنيح نم دباع وهو دجسف عضوو ك اومزهناف نزاوه مويو
 ءافولاو ةىدأتلا يف لوقلا نم ىفوأ لعفلاو ه باتكلا يتاتآهللا دبع يتا لاق

 نبا رك ذو « برتقاو هحساو ) ادجاس ناك اذا هبر نم دبعلا نوكيام برقأو

 نا هححصو 1 الا ىورو دلو نم> رون هعم جرخو ادجاس دلو ىيع نا ىن رعلا

 ةوعد انأ » لاقف كسذغننع انرعخأ هللا لوسراي هل اولاق ملسو هيلع هللاىلص هباحصأ

 وأ رون ينم جرخ يتاك تل اق ما ايؤرو ىسيعيخأ ىرشب و مالسلا هيلعےهاربإيآ

 « ماشلا روصق » ىوريو 4 ىرصب رودق هب ءاضأ _ تاياور _ باهش وأ جارص

 عمو بلاط ييأ عم اهلخد هنال ىرصب تصتخاو تعضو نمح ايؤرلا تقدصف

 هذهو . رشحلا ضرا هنالو كلذل ماشلا صتخاو ى عجرو ةجيدخ مالغ ةرسيم

 هنم فخأ المح لمحأ مل تلاق اهمأ اهنع حصي ملو هرارمتسا دنعو لحلا لاح ايؤرلا

 فخأ الح دجأ ف هب "تالمح ةباور يفو هنم فخأ وه لح نم تيأر ام درو لب

 نال يلع ظفل هيفاني الو هنم فخأ المح ءاسنلا _.رم عمسأ مل ىنعلاو طق هنم يلع

 هللا ىلص هتدالو دعب يح ءابأ نأ نم ضعب زاجأ ام دعبيو تملع ايف يلع دارمل
 نغ كلذب اهرابخا رخأتو هب ةقشم تدجو اطق۔ تطقدف هنم تملحو لسو هيلع

 لسو هياع هللا ىلص هريغ لحت مل اهنأ ىلع عامجالا يف حدقي الو طقلا كلذب اهلمح

 مانلا لحلا دارملا نال طقلا تامح اهناب

 .حبسملا نيتبابس ىوريو ةبابسالا هعباصأ اًضباق ملسو هيلع للا ىلص عضوو
 اريثك هلل دحاو ريرك رمك أ هللا 3 لاقو 4 عيفرلا يبر لالج » لاق دلو املو

 نزحب نر هللا هنعل سيلبإ نأ دلخ نا رعسذفت يفو اليصأ و ةركب هللا ناحبسو

 هللا لوسر دلو نمح ةنرو 6 ط.هأ نمح هنرو . نعل نمح هنر : تان ر عبرأ ب اكو
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 هيف نعطي دلو _ .رم لكو باتكلا ةحماف تازن نمح ةنرو ى ملسو هيلع للا ىلص

 اذكو ليقو ،اهريغوأ ة۔يثملا وهو باجلا هنعطفداصف هاو ى.يع الإ ناطيشلا

 ليربج هضكرف هلحم نم يأ هنماند سالبإ نأ يور امك ملسو هيلع هللا ىلص انيبن
 ليق ع مهنعط لصب مل مهاك ءايبنالا كلذك دهاجم نعو ث ندع ىلا مالسلا هيلع

 دنع عارصلاو ع كلذب هلع لبق هماو ى۔يع ىف كالذ ملسو هيلع هللا ىلص رمعح

 رفاس املو ى نعطلل وأ محرلا نع اهقيض وأ محرلا ةنوخس نع ايندلا دربا ةدالولا

 دق يتا هخ ل " ماثااب يدوي هيقل هتثعب لق ۔۔و هلع هللا ىلص هللا لوسر

 انراد رادج تحت اذ وهو انيبسو انرايد بارخو انلتق ثعبب يذلا ادمحم تي
 هيلع اهيةليل اهب ماقف ةرخص هيلع يقلا ان أ لاقف هب ءاج عاتم افوص هل عيبال هب تئج هن تئج

 نأ هللا عداف ىزتام ك هللا لعفو كردغ تدرأ دمحم اي لاقف هقنع ف هللا اقوط

 ملسو هيملع هللا ىلص هللا لو۔ر لاةف ضرالا يف هجو غ ر٭ و كب نهؤ او يع جرغي

 ىاا ةصقلا رمغ هذهو هوخأ ن .,آو ن٥ ات هنع تمان 4 هنع جرفف قدص نإ محللا {

 اذه رمغ يف هلل دملاو اهتركذ دقو رساا يف ركذت ىتا ةنيدملا لامعأ يف تعقو
 مضو دقو لكأ اف نملا كيطعن كلذ دمب و انماعط نم لك دح اب اذه ل لاق دقو

 تقولا يف هنيبج حشرف تايقل سمخ ملسو هب لع هللا ىلص ءىللا هنم لكأو 6 ا هيف

 و مسلا لك أ كايو اي لاقو تهاب يدوهرلاو رذذالا ك آ حم. ر نم ب .طأ اق

 هف رثؤ,

 ٣اعطلاو اوبثف قدنخلا رفح يف رمع_ش عاص نم افلا لسو هيلع هللا ىلص مم طآو

 ى داوزالا نم لضف ام عمجو ريسي رمت نم قدنخلا له ] معطاو . اع رثك أ ١

 اذكو ةيبيدحلا يف مهب ماقف ركسملا يف ه۔قو ةكرملاب هيف لسو هيلع هللا ىلص اعدو
 هللا ىلص اعدو ، حيدملا ةين ون حرمشك اذه رمغ يف هوحمو كلذ تالعإ و كوبت يف

 وأ لاق ةكرملاب نهيف يل عدا لاقو هد يف نغفص تار يف ةرب ره ىال مل۔و هيلع
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 هنم لك أن انكو هللا ليبس يف اقسو اذكو اذك نهنم تجرخاف نهيف اعدف ةريره
 نأ ملسو هيلع هللا ىلص هرمأ يذلا دوزملا فاتف راينع نامز يف عطقنا ىتح معطن و

 4 هءأفكت الو كدي لخداف اذخأ تدرأ اذا » لاقو ةروكذملا تارملا هيف لعجي

 ةياور ىفو طقف يوةح عطقنا نامع لتق الو يوقح قرافي ال ناكو ةريره وبأ لاق

 ىفو بهذف هلتقو هرصح تقو يأ نامثع نامز يف عقوف يلحر فلخ اقلعم ناك

  

  

 فلاخم الف هوقح نم هطوقس دعب يأ دوزملا بهتناو ىتي' بهتنا نانع لتق امل ةياور

 : لاق كلذ ىفو قبس ام

 نانع خيشلا مهو بارلا مه نام مويلا يدنعو مه سانلل
 ىلص هللا لوسر لاقف ةوزغ يف عوج سانلا باصأ ةربره يبأ نع ةياور يفو

 « هب يندنآ » لاةف دوزملايف رمت نم ءيش معن تلق « ءيش نم له » ملسو هيلع هللا

 توعدف « ةرشع يل عدا » لاق مم اهطسبف ةضبق جرخاف هدي لخداف هب هتيتأق

 ىلص لاق مث مهاك ش يجلا معطأ ىتح كلذ لعفي لاز امو اوعبش ىنح اولك أف ةرشع
 ىلع تضبقف ( ءأفكن الو ضقاف كدي لخدا هب تئج ام ذخ ) ملسو هيلع هللا
 ركب يبأ ةايحو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةايح هب تلكا مم هب تثج امم رثك أ
 ينم بہتنا نانع لتق الو ت.عطاو ناينع ةايحو تمعطاو رمع ةايحو تمعطاو

 ريغ ىف هتطسب اكلجر ةئامعبرأ ةاش دبك ملسو هيلع هللا ىلص هدب ىلع ىفكو

 اوا اف ديرث ةعصقل ةمصلا لهأ ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر اعدو .باتكلا اذه

 اهعضوف ةمقل راصف ملسو ه۔اع هللا ىلص هعمجف اهيحا ون يف ريسيلا الا قبي ل ىخ
 وبأ لاق « هللا مساب لك» ةفصلا لهأ نم ناك هنال ةريره يبال لاقف هعباصأ ىلع

 ذثنيح ةفصلا باحصأو تعبش ىنح اهنم لكآ تازام هديب يسفن يذلا وف : ةريره

 هللا لوسر جوزت : سنأ لاق . لاوقأ ةئام عبرأ وأ فينو ةئام وأ فينو نوعدت

 ) روت يف هتلعجف اسيح ياس مأ يما تعنصف هلهاب لخدف ملسو هيلع هللا ىلص

 ةراجح وأ رغص نم ءانا : ةيقوفلا ةانتملا ءانلب )١(
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 كيلا اذه ت تاقن . .ملسو هلع هللاىلص هللا لور ىلا هب بهذا سن أ اي تلاقف

 عداف بهذا » ل م هعض لاق لياق كيلا انم اذه لوقتو مالسلا كثرقت رقت يهو يما

 اوناك مك سن ال لبقف ت,ةل نمو ىمس نم توعدف « تيقل نمو انالفو انالف يل

 تاه سنأ اي » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو۔د يل لاقو ةئامالث .اهز لاقف

 ةرشع ةرشع قأحرل » ملسو هياع هللا ىل۔ص هللا لوسر لاق مم « ةروتلا

 ڵ عفرا سن أ اي » لاق مم ماك اوعبش ىنح اولك اف « هيلي امم نادنا لك لك أي و

 : يراصنالا بوأ وبأ لاق .تعفر نيحوأ تعضو نيح رثكأ تناكا يردأ اهف

 امهيفكيام ردق اماعط هنع هللا يضر ركب ينأو ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسرل تعنص

 نم نيثالث يل عداف بهذا » ل۔۔و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هب اههتيتاف

    

 عداو بهذا » لاقف هديربام يدنعام ينال ىلع كلذ قشف « راصنالا فارشأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مهتوعدف « راصنالا فارشأ نم نيثالث

 لاق مث اوجرخي نأ لبق هللا لوسر هنا اودهش مث اوردص ىنح اواك اف « اومعطا »

 من اوردص ىنح اواكاف مهنوعدف « راصنالا فارشأ نم نيتس يل عداف بهذا »

 « راصنالا نم نيعت ىل عداف بهذا »لاق مم اوجرخ نألبق هللا لوسر هنا اودهش

 نأ لق ملسو هلع هللا ىله هللا لوسر هنا اودهش م ا وردص ىتح اواك اف مهتوعدف

 وبأ لاق . راصنالا نم ميلك الجر نوناممو ةئام كاذ يماعط نم لكأف اوجرخي

 هتلأ۔ف هيلا تمقف هنع هللا يضر ركب وبأ ىلع رف اموي عوجلا يب دتشا : ةريره

 تلعفف هتع هللا يضر رع ىلع رم مم لعفي ملو رف ىنعبتتسيل هللا باتك نم ةنآنع

 فرعو ىنآر نيح مسبتف ملسو هيع هللا ىلص هللا لوس ر من كلذك يعم لعفو هعم

 ةرب ره ىلأ ثيداحأ ضب يفوره ابأ اي ظفل يفو ةريره ابآ اي لاق مع عوجلا نم ىبام

 كالذب هنك ليق ىلوأ ريغصتلا كرتو ىالا نم لضفأ ركذلا نالره ابأ اي يل لاق

كيبل تلق ابمب ءاي ةرمل ا رغص ناك نمح هلهأ ليقو ملسو هياع هنا ىلص هللا لوسر



(٢٢( 

 تلخدف يلنذاو هتيب لخد نأ ىلا مل۔و هياع هللا ىلص هتعبتف قحلا لاق هللا لوسراي

 «نبللا اذه نيأ نم » هتيب لهال يامل۔و هيلع هللا ىلص لاقف حدق يف انبل تدجوف

 لاق لسو كيلع هللا ىلص لو۔راب كيبل تاقذ«ةريره ابأ اب»لاقف كل يدهأ ليقف

2 

 اولبقاف مهتوعدف رءام ىلع ةئامعبرأ اونكم هنال يأ ءيش نبللا اذه نم ىنااني هنا

 ذخ»لاقف هللا لوسراي كيبل تاقف «ةريره ابأ اي هلاقف تيباا نممهساابم اوذخأ و

 قبي مل ىتح ىوري ىتح برشيف لجرا يطعأ تلعجف حدقلا تذخاف « مهطعاف
 برشا ىل لاقفتب رمشف برشاو دعقايل لاقف انأول۔و هيلع اىلص هللا لوسر الا

 دجأام قحلاب كثعب يذلاو ال تاق يتح برشاف برشا لل لوقي لازامو تب رشف
 ةياور يفو ث ةلضفلا برشو ىحسولجو زع هللا دمحف حدقلا هتيطعأف اكلسم هل

 رمخ ركذلا » ملسو هياع هللاىلص لاقف ةربره وبأ انأ امنا تلق « ره ابأ اي » لاق امل

 « ىالا نم

 قثف ءام هيف سيل عضوم ىف انلزنف لجر ةثايعب رأ ءاهز. انكة احصلا ضب لاق

 تماقف نان رق اهل ةهبوش تءاجف ملسو هراع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ىلع كلذ

 هباحصأ ىقنو يور ىتح برشن اهبلحف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدي نيب

 ن ادتو اه تدتوف اهتذخاف « اهكلم كتيأر امو ةللا اهكلم » لاق مث اوور ىتح

 ىلا تئجف احورطم لحلا تيأرو ةاشلا رآ لف ليللا ضمب يف تق من لبحب اهتلطب ر
 ىورو . « اهم ءاج يذلا ابب بهذ » لاقف هتربخذ مل۔و هيلع هللا ىلص .يبال

  

  

 ةئاهعب رآ .اهز شاطع موقلا ناو كاذ مهريغو مناق نباو ناطقلا نباو ضايع

 اعدو هيف خفن واليلق اهيف كرتو اهيلا اهدرف هلقن ةكع يف انمس ةأرما تدهأو

 امف انمس اهيف دجتف ةكملا كلت يلا دمعتف مدالا اهنولثدي اهونب اهيتأي ناكف ةكرملاب

 ينح نامثعو رعو ركب يهأ ةايحو ملسو ه.اع لا ىلص هنايح اهتيب مدا اهب ميقتتلاز



(٢٢٣( 

  

  

 هيملع هللاىلص هللا لوسر تتاف اهترصع ةياور يفو ناكام ةىواعمويلع رمأ نم ناك

 ةعقاولاددعتلمتخيو امئاد لزي مل اهتكرتول اهل لاقف معن تلاق اهترصع اهل لاقف ملسو

 تألم ام انمس اهنم تممجف ةاش ىل تناك اهنع هللا يضر سنأ مأ ميلس ما نعو

 اهودرو اهوغرففرمأو اهلبقو لسو هياع للا ىلص هللا لوسر ىلا اهب تلسرأو ةكع هب

 اهنلسرأيتلتلقف انمس ةءولمم ةكملاتيأر تثج املف لزغملا نع ةبئاغ تنكو ةغراف

 هيلع هللا ىلص ها لوسر ىلا تبهذو اهتقدص امف رمخلا ينترمخاف رمخلا فيك اهعم

 تلقف تلصو دغ لاق انمس ةكع كيلا تهجو هللا لوسراي تاقف هتلأسف لسو

 نا نمبجعتفا » لاق رطةت انمس ةءولمم اهتدجو دقل ىدهلاو قحلاب كثغب يذلاب

 « يمطاو يلك يبهذا مل۔و هيلع هللا ىلص هيبن تمعطأ امك هللا كمعطا

 ةوزغ يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تجرخ : يعجشالا ليعج لاق
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينقسلف سانلا رخآ يف تنكف ةفيعض ءافجع سرف ىلع
 ءافجع ةفيعض اهنا.هللاو هلا لوسراي تلقف 4 سرفلا بحاصاي رس )» لاقف مل۔و

 ينتيأر دقلف ه اهيف هلا كراب مهالا » لاقو امب اهبرضخ هعم تناك )0٧ ةقفخ مفرف
 ذارأو . رانيد يأ افلا رشع يننثاب اهنطب نم تعب دقل و موقلا مادق اهسأر كالمأ ام

 اذا لاقف اهمد اريصق ناكو يراصنالا بيبلج جم.وزت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نم ةراج هل بطخف دساكب هللادنع ثسا كنا لاقف هللا لوسراي ادساك يندب

 ىلص هللا لوسر دارأ امب ةيراجلا تعمسف ثكالذ اهماو ةيراجلا وبأ حركم راصنالا

 ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذا ةنمؤمالو نمؤا ناكام » و تابق تلاقف لسو هيلع هللا

 هللا لوسر ىل ىضر امل تملسو تيضر تااقف ( مهرمأ نم ةريخلا مهل نوكت نأ
 اهيلع ببصأ مهللا » لاقو لسو هيلع هللاىلص هللا لوسر اهل اعدف ملسو هيلع هللا ىلص

 امأ اهنوك عم ةقفنو الام راصنالا رثك أ تناكف ادكأ هشيع لعجت الو ابص رخلا

 ةردلا )١(
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 لتق نأ دعب لسو هيلغ هللا ىلص هعم هتاوزغ ضعب يف اهنع لتق ا۔منع هللا ىضر هناف

 4 هنمانأ و ينم اذه » لاقو هل اعدو لسو هيلع هللا ىلص فقوو نيكرشملا نم ةعبس

 هربق يف هعضوف هل رفح مث ملسو هيلع هللا ىلص هي دعاس ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هلمحو

 هيلع لصي لو ليق هلسغي ملو

 موقلا برش ىنح مل۔سوهيلع هللا ىلص ةفيرمثلا هعباصأ نمب نم ءالا عبنو

  

 كلذو سرف فلا رشعانثاو ريهب فلا رشع انثا ركسعلا يف ناك و مهب رق اوأالمو

 ىلص هندب نم هنال .ام لضفأ وهومضاوم ةدع يف كلذ هل رركتو ، كوبت ةوزغ يف

 نمال ضرالاو رجلا نم ءاملا ديتعا هنال ازاجعا دشأ وهو كلسو هيلع هللا

 يوريال ليلق ءاع رم كوبت نم ملسو هيلع هللا ىلص َفرسصنا ااو س مدلاو محللا

 ضافف زرغف هيف زرغي نأ رماف هتنانكن م امهس ذخاف شطعلا هيلا اوكئ و ادحاو
 همع عم رفاسو ث ةيبيدحلا يف كلذ لثم عقوو افلا نوثالث مهو اووتراو ءالا

 ترحتناف ةرخص ملسو هياع هللا ىلص برضف زاجحلا يذ يف هعشطعو بلاط ييأ

 مهزتب ءام ةحولم موق هيلا اكشو . ضرالا برض ليقو تعاقاف اهبرضف برشف ءام
 ترجفتف اهيف لفغتف اهيلع فقو ينح هباحصا نم رفن مم ملسو هيلع هللا ىلص .احف

 نحملا ي ءام ىلا لسو هيلع هلا ىلص ثعبو ناف۔ء ءامب لعف اك نعم بذع .امع

 هنم برش نم محي ناكف ٭ سانلا ملسأ دقف ملسا نأ تام هنم برش نم
 هن تومي الو

 هب ت٬اج عرقأ ىص سأر ىلع هدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حسمو

 ىلا الجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدو . هؤاد بهذو هرعش ىوتساف ةأرما
 ينرأ » لسو هيلع هللا ىلص لاقف ىتب ىل ىحم ىتح كب نمؤأ ال لاقف مالسالا

كيدعسو كيبل تلاقف « ةنالفاي » ملسو هيلع هللا ىلص لاقف هايإ هارف « اهرمق
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 ال تلاقف « ايندلا ىلا يعجرت نأ نيبحمأ » » ملسو هياع هلل ىلم لاقف هللا لوسرل

 نم اريخ ة ةرخآلا تدجوو ي ووأ نم ارمخ ىل هللا تدجو ىا هلا لوسراي لللو

 ضام هلورو . ةنجلا يف نيكررشللا دالوأنأ ىلع لدي اذهي ء عمسي اهوبأو .ايندلل

 رك ذف ملسو هيلع هللل ىلص ىلا ىلا لجر ىنا هنأ هظفلب نسحلا نع ناطقلا ناو

 يداولا ىلا لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هعم قلطنا اذك يداو يف هل ةينب حرط هنآ
 كيدعسو كيبل لوقت ىهو تجرخف « هللا نذاب يبيجأ ةنالفاي » اهمساب اهادانف
 ىل ةجاح ال تلاق « امهيلع كدرأ نأ تببحأ ناف املسأ دق كيوبأ نا » اهل لاقف

 ىلع افرشأ احلسا ىنعم وأ ناتهقاو كلذ لعلو .امهس يل اريخ هللا تدجو امهيف

 ءارفع نب ةيواعم ةأرما تكممو . هتنب ءايحا طرشب مالسالا دارأ هنال مالسالا

 باصأو . بهذف اصعب اهيلع حسمف ملمو هيلع هللا ىلص هللا لوسو ىلا صربلا

 هللا يلص ينلا ذخأف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا ثعبف ءاقسآسا ةنسالا بعالم
 ججعتم اهذخأف بعالم لوسرل اهاطو اهلع لفةف ضرالا نم ةوثح لسو هيلع

 تخا ترجاهو . هللا هافشذ اهب رشف توملا افش ىلع وهو اهب هاتاف هب زه هلأ ىر

 ةقفن ذخأف ةكم ىلا عجرأ ىتح.يدعقل لاقو قاحسا اهوخأو يونغلا قاحسا

 ةكم نم بك ار اهيلع رعو اهجوز ىنعت قسافلا كالثقي نأ ىشخأ تلاقف اهيدن
 ةكم نم هعوجر دعب كجوز هلتق كل خأ ال لاق ىخأ رظتنا تلاق كدعقأ ام لاقف
 هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلخدف ةنيدملا تلخد ىتح يكبأو عجرتسا ترسف تلاق

 ىنبرغف ءام هفك ءلم ذخأف ربخلا هتربخأف ةصفح تيب ىف أضوتي وهو ملسو هيلع

  

 بئاصملا ت تمظع ولو ةعمد ىنيع نم لزعي مل ذثم وب ن هب

 م اهنأكف ترسكنا دقو كيتع نا لجر ىلع ملسو هيلع هللا ىلص كسمو
 دنع ناكن امز ترمف تركنا ةاش لجر ىلع لسو هيلع هللا ىلص حسمو . رسكنت -

 ملكتي ملو مالكلا ناوأ غلب يبصب ةأرما ملسو هيلع هللا ىلص هيلا تءاجو .ةميلح
٤
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 تتبن و . هلثم لقعي الام لقعو ملكتف هب هسمو هيقسنل اهاطءاف هيدي لسغو ضمضفمت

 لاز امف ةبادلا نانعو فيسلا ىلع ضبقلا هعنمت ") ةعلس ةباحصلا ضعب فك

 هللا لوسر ىطعأو . يفعجلا ليبحرش هنا ضايع ركذو ث اهرنأ قبي ل ىنح اهكحي
 دبعل اذكو ءانيس راصف بطح نم الذج ردب موي ةشاكع ملسو هيلعهللا ىلص
 قدنخلا ىف تضرع ةرخص لسو هيلع هللا ىلص برضو . دحأ موي شحج نب نمحر
 لسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ةرسغحم تايبا يدعجلا ةغبانلا لاق املو . ابيثك تراصف
 : لاقو

 اردكي نا هوفص ىمح رداوب هل نكي مل اذا ملح يف ريخ الو

 اردصأ رمالا دروأام اذا ميلح هل نكي ملاذا لهج يف ريخ الو

 تتأ دقلف ةغبانلا لاق « كاف هللا ضف ال تدجأ » لسو هيلع هللا ىلص لاقف
 ك ةنص ةرشع نث و ةثام شاع ليق ٤ نس ل بهذ امو ةنس ةئامو فين يلع

  

 نس هل طقس اذا ناكو ًارغث سانلا نسحأ نم ناك ةياور يفو نينامنو ةئام ليقو
 ناب ةأ رعا تءاجو . نانسالا نم كوف ولغي ال اذه ىلع ثيدحلا ىنعمو ىرخأ تتبن
 انثادغ دنع هذخأي هللا لوسراي تلاقو لسو هيلع للا ىلص هللا لوسر ىلا ريغص اه

 جرخف هلاعدو هسأر ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر حسف انيلع دسفيف نونج انئاشعو
 ل سو هملع هللا ىلص هللا لوسر لا اكشو . يفشف دوسالا ورحلا لثم هفوج نم

 يذلاوف ، ىنم ندا )» : ملسو هلع هللا ىلص هل لاقف هرض عجو يباحص

 4 هبركهللا فشك الا بوركم نمؤم اهب وعدي ال ةوعدب كل نوعدال قحلاب ىنثعب
 مهالا » لاقف عجولا هيف يذلا دخلا ىلع هدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مضوف
 تارع عبس } كدنع نيتملا كرابملا كيبن ةوعدب هشحنو دجم ام وس هنع بهذإ

 حرعي نا لبف هللا هافشف

 بوتكماهبف ةباحض تعلطو رهنلا ءارو رافكلاو نيململا نيب لاتقلا عقو دق

 مدلاو دلجلا نيب رهظن ةدغ )١(

  



) ٢٧ ( 

  

 ىف ىأر هنا هتلحر ىف ةطوطب نما ركذو . رافكلا ضعب نمآف هللا لوسر دمح

 طئاح اهيلعو ةنيل اهنأ الا نوتيزلا قاروأ اهقاروأ هبشت ةمعان ءارضخ ةرحش دنملا

 تخردمهدنع اهمساو نيتعكر هيف تيلص لاق با رح اهدنعو ع.اجلا ءازاب اهب فيطب

 يف اهنم طقست اهنا كانه تربخأو ة.>عملا ءاخلا ناكساو ةلمهملا لادلا حتفب ةداهثلا

 اهيف" نوكيو ةرحلاو ةرفصلا ىلا اهنول ليحتسي نأ دعب ةدحاو ةقرو فيرخ لك
 ةعامجو نسح هيقنلا ىنرمخأو لاق « هللا لو_هر دمحم هللا الا هلإ ال » بوتكم

 ناكاذا هنأ يتربخاو اهبف اإوتكم كالذ اوأرقو ةقرولا هذه اونياع مهنا تاقثلا نم

 نوملسملا ذخأ تطقس اذاف رافكلا نم ةعامجو نيملسملا نه ةعامج دعق اهطوقس مايأ

 نوفشتسي مهاكو رفاكلا ناطملسلا ةنازخ يف هولمجو اهفصن رافكاا ذخأو اهفصن

 ادجسم رمعي ناك ىذلا ليوك دج مالسا ببسم تناكةةرجثلا هذهو ضيرملل اهب

 همالنا نسحو سأ .7 اهأ رق اكف ىن رعلا طخلا أرقي ناكو دنهلا يف كلانه

 ليوكدالوأ دحأ نانمسح هيقفلا نوثرض و : ةطوطب نبالاق ةرتاوتم مهدنع هتياكحو

 \منا : رثأ اهل ري ملو تعلتقاف اهاصأ نم ةرجشلا عالتقاب رمأو ىغطو هدب رفك

 دنهلا ىفو . اَميرسرفاكلا كالهو هيلع تناك ام نس>حاك ت داعو كلذ دعب تتبن

 ركب وأ هللا لوسر دمحم هللا الا هلإ ال » ك لكل خاد يف اماك أ لمحم درو ةرجش

 ةيوطم ةقرو ةرمن لكف زوللاك ارمم لمحت ةريبك ةرجشو « قورافلا رعو قيدصلا

 اه نوكربتي « هللا لوسر دمح هللا الا هلإ ال » ةرخاب اهيلع بوتكم ءارضخ

 ضايبلاو ةرملابرضخلا اهقاروأ ىف بوتكم .ةرجش ةربزجىنو نونمؤي الو نؤمقسةسي و

 » مالسالا هللا دنع نىدلا نا » ارطس « هللا لوسر دمح » ارطس « هللا الا هلإ ال »

 قرو هياع رجش اهيف اذاف ةضيغ يف تعقوف دنهلا انوزغ تاياورلا ضعب فو ارط

 يف تيأر ةياور يفو « هللا لوسر دحم هللا الا هلا ال » ضايبلاب هيلع بوتكم رمحأ

 يف ضايبلاو ةرملاب هيلع ابوتكم ةحبارلا بيط ريبك قرو اهل ةميظع ةرجش ةريزج
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 لوألا رطسأ ةثالث ةقرولا يف هخودتب هللا اهعدتبا ةقلخ ةحذاو ةنيب ةباتك ةرضحلا
 مالسالا هللا دنع نيدلا نا » كلاثلاو« هللا لوسر دمحم » ىناثلاو « هللا الا هلإ ال »

    

  

 دوسا درو رجش اهارق ضعب ىف تيأرف دنهلا دالب تاخد ضعب نع ةياور يفو

 هللا الا هلإ ال ه ضيبأ طخ اهيلعبوتكم ةحئارلا ةبيط ءادوس ةريبك ةدرو نع حتفني

 لومحم هنا تلقو كلذ ىف تككف « قورافلا رمع قيدصلا ركب وأ هللا لوسردح

 يفو درولا رئاس ىف تدجو ا اهيف ابوتكم تدجوف حتفت مل ةريبك ةدرو ىلا تدمعف
 انب تفصع ضعب نعو ى ةراجحلا نودبعي دالبلا كلت لهأو ريثك ءىش اهنم دلبلا

 بوتكم ةحارلا يك ذ رجأ ادرو اهيف انيأرف ةربزجهف انيسراف دنهلا رحب جمل يف حير

 :لوسر دمحم هللا الا هلإ ال ميعنلا تانج ىلا مخرلا نمحرلا نم ةءارب » رفصالاب هيلع
 رسك اضاو نارشثق هل زوللاك ارمم لمح ةرحش دنهلا ىف تبأر ضعب نعو « هللا

 « هللا لوسر دمحم هللاالا هلا ال » ةرملاب اهيلع بوتكم ةيوطم ءارضخ ةقرو هنم جرخ

 ضعب نعو ثيغلا اوعنم'اذا اهب نوقستسي و ةرجشلاكلتب نوك رمتي مهو ةيلج ةباتك
 ةرضخ دشأاطخب بوتكم ةقرو لكى لعو رضخ قاروأ اهل دالبلا ضعبب ةرجش نأ
 باحصأ دالبلا كلت لهأ ناكو « هللا لوسر دمحم هللا الا هلا ال » ةقرولا نول نم

 اوباذاف تقو برقأ يف هيلع تناك امىلا عجرمق اهرئأ نوقبيو اهنوعطقي اوناكو ناثوا

 عرف لكىلع عورف ةمب رأ صاصرلا لوح نم جرخف اهلصأ يف هولعجو ضاصزلا
 ضرملا نم اه نوفشنيو نوكربتي اوراصف « هللا لوسر دمح هللا الا هلإ ال »

 ةئامنامثو عست وأ عبس ةنس دجوو ث بيطلا لجأو نارفعزلاب اهنوقلخيو دتشا اذا

 هلعلا يلالو دمح هن ;أردابتيف «دحح» .دوسا نولب عراب طخب اهيفبنع ةبح

 ضعب يف دجو امكو ةروكذملا رجشلا قاروأ يف دوجوملا هنأك قلخلا لضفأ هنال لسو

 بوتكم رتحأ دومع ةبطرق عماج يفو « نيمأ ديسو حلصم دمحم » اَئيدق ةراجحلا

هللا لوسر يأ « دحم » ةردقلا لقب هيلع
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 اهعماجو يداولا ةرطنق نهو ةبطرق راصمالا تقاف عبرأب

 اهعبار وهو ءيش عفنا ملعلاو ةثاث ءارهزلاو ناتنث ناتاه

 راجشأ ىلعو « هللا لوسر دمح هللا الإ هلإ ال » شرملا مئاوق يف بتك اكو
 ةردسو تويبلاو فرغلاو نادلولاو نيعلا رولا رودص ىلعو اهفوقسو اهناطيحو ةنجلا

 يور امكو ى يمركلاو شرعلاو تاوايسااو ةكنالللا نمعأ نيبو بجحلاو ىعتنملا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئاضف نع ان رعخأ بعكل لاق هنع هللا ىضر رمع نأ

 دجو مالسلا هيلع ليلخلا مهاربإ نأ تأرق نينمؤملا ريمأ اي معن لاق-هدلوم لبق

 يلثلاو « ىتدبعظ انأ الإ هلإ ال هللا انأ » لوألا رطسأ ةمب رأ هيلع ابوتكم ارجح
 هلإ ال هللا انأ » ثلاثلاو « هعبتاو هب نمآ نل فوط ىلوسر دحم انأ الإ هلإ ال»
 هلإ ال » عبارلا لعلو « ياذع نمأ ىّيب لخد نم ينيب ةبعكلاو يل مرحلا انآ الإ

 نيمخو عبرأ ةنس يف هنأ يور ار « يئاضقبف نوكي امو ناك ام لك انأ الإ

 اهنم ترفو لابجلا اهنم تبلقنا داع حيركناسارخب ةديدش حير تفصع ةئامعبرأو

 رون اذف اورظنف ىلاسصت هللا ىلا اولهتباو تماق دق ةمايقلا نأ سانلا نظو شوحولا

 ىه اذاف شوحولا اولمأت مث لابجلا كلت نم لبج ىلع ءامسلا نم لزن دق جظع

 اودجوف هيلا اهعم اوراسف رونلا كلذ هيف طقس ىذلا لبجلا كلذ ىلا ةفرصنم

 انأ الا هلإال »هيف رطس رطسأ ةثالث اهيفو عباصأ ةثالث ضرع ىف عارذ اهلوط ةرخص

 ةياو اورذحا » هيف رطسو « يشرقلا هللا لوسر دمحم » هيف رطسو « يتودبعاف

 مالسلا هيلع مآ نعو .« تفزأ هلق ةمايقللو ةعسن وأ ةعبس نم نوكن اهناف برغلا

 ابوتكم ةكمس داطدصا هنا ضعب ركذو . (دمحم) مسا هيفو الإ تاوامسلا ينمضوم ال

 يف اهدرف « هللا لوسر دمحم » رسيالا ىلعو « هللا الا هلإ ال » نميالا اهبنج ىلع

 ةرلفص هعم مالغ انممو برغملا رحب تبكر ضعب نعو ث اه امارتحا رحبلا

 دوسالاب بوتكم اذاف انرظنف ءاضيب ربش ردق ةكمس .هلطصاف رحبلل يف اهالدأق
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 « للا لو۔ر دمحم » ىرخالا اهنذأ فاخو اهافق يفو « هللا الا هلإ ال » اهنذا ىلع

 بوتكم اهافق ىلع اذاو ءاضيب ةكمس هل ترهظ هنأ ضعب نعو . رحبلا يف اهانفذقف

 ا:ك امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو .« هللا لوسر دمحم هللاالا هلإ ال » دوسالاب

 اهذخأف اهاقل أف ءارضخ ةزول همف يف رئاطب اذاف لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر دنع
 هلإ ال » رقصالاب ارياع بوتكم ءارضخ ةدود اهيف دجوف ملسو هيلع هللا ىلص ءينلا

 هلإ ال » نولوقي موق ناتسرعطب ناك هنأ ضعب ىورو ى « هللا لوتر دمحم هللا الا

 مهنيب لصحو « هللا لوسر دمحم ه نولوقي الو « هل كيرش ال هدحو هللا الا

 تمع ىنح أشنت لزت لف ضايبلا ةديدش ةباحس رحلا ديدش موي يف ترهظف ناتتفا
 طخ ةباحاا يف رهظ لاوزلا تقو نك املو دلبلاو ءامسلا نيب تلاجحأو نبقفاخلا

 تقو ىلا كلذك لزت ملو « هللا لوسر دمحم هللا الا هلإ ال » حضاو

 أ ىراصااو دوهيلا نم دلبلا يف نك نه لك مل۔أو ننتفا نم لك باتف رضلا

 هنأ ٭ امل زنك هتحم ناكر م ىلات هلوق نم زنكلا يف هنع هلا ىضر رمع نعو

 فيكر دقاو ءاضقلاب نةأ نمل ابجع : هيف بوتكم ماخر نم ليقو بهذ نم حول

 دمحم للا الا هلإ ال » اهباا نكمطي فيك اهلهأب اهبلقتو ايندلا ىرب نمل ابجعو نزحي
 ن تبجع « ميحرلا نحرلا هللا مسب » هيف بهذ نم حول ىلع نعو « للا لوسر

 توملا ركذ نمل تبجع كحضي مش رانلا رك ذ نل تبجع بصني مث ردقلاب نقيأ

 يدبع دمحم انأ الا هلإ ال » ظذل يفو « هللا لوسر دمح هللا الا هلإ ال » لفغ 7

  

  

 قزرلاب نمؤي نل تبجعو نزحي فيكر دقلاب نمؤي نل تبجع ىوربو « يلوسرو

 نل تبجعو حرفي فيك توملاب نمؤي نمل تبجعو بصني فيكهقزر هللا نا
 نئمطي فيك اهبملاتو ازدلا فرهي نمل تبجعو لفغي فيك بل ملاب نمؤ.
 ىرخالاو حوللا هجو يف ةناور لعلو « هللا لوسر دمحم هللا الا هلا ال » اهيلا

 يف يدنع دلو ضهب رعو ث صقنلاب ضعب ىوروأ رخآلا هحولا يف



__ 
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 بوتكم اهيفو ةرئادلا لكش ىلع ءاضيب هترغ دوسا يدج ةثاتسو نمعبسو ةعبرأ ماع

 الجر ةيقيرفا نم ةدلب يف تدهاش ضعب نعو . « دمح » نلا ةياغ ىف طخ

 « للا لوسر دمح » ةحيلم ةباتك رحأ قرعب ىنملا هنيع ضايب لفسأ ابوتكم
 ابوتكم اهلك أو اهاوش فورخ سأرب صخش ناتأ ينارهشلا باهولا دبع لاق

 نه هب يدهب قحلا نيدو ىدهلاب هلسرأ هللا لوسر دحم » يهالا طخب اهنيبج ىلع

 يرهزلا لاق ى ةيادملا ماقم ولمل ديك أتلل ريركتلاب « ءاشي نم هب يدهب ءاشي
 هيلع ابوتكم ارجح تيأر ءاقلبلاب تنك املف كلملا دبع نب ماشه ىلا تصخش

 بوتكم بيجع رمأ : لاقو كحض هأرق الف هأرقي خيش ىلا تدشرأف ةيناربهلاب

 دمحم هللا الإ هلإ ال نيبم ىبرع ناسلب كبر نم قحلا ءاج مهللا كمساب » هيلع

 نارمع نب ىسوم هبتك « هللا لوسر

 رفس يف شطعلا سانلا ىكتشا نيصح نب نارمع نع يراخبلا ثيدح ىفو
 ايقلتف اقلطناف ءام ايغتبا امل لاقو الجرو ايلع رمأفرلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لزنف
 ىدهع تلاقف ءاملانيأ امل الاقف اهل ريعب ىلع ءام نم نيتحيطسوأ نيتدازم نمب ةأرما

 لوسر ىلا الاقنيا ىلا تلاقيقلطنا اهلالاقف فولخ ان رفنو ةعادلا هذه سمأ .املاب
 ىقلطناف نمنعت يذلا وه الاق ىناصلا هل لاقي يذلا تلاق مل۔و هيلع هلا ىلص هللا
 ريعبلا نع اهولزمتساف ثيدحلا هاثدحو لسو هيلع هللا ىلص .ىبنلا ىلا اهباءاجف
 يد ونو نهتحيطسلا وأ نمت دازملا نم هيف غرفف ءانب ملسو هلع هلا ىلص .يزلا اعدف
 الجر ىطعأ ثكالذ دعب و ءاش نم ىقتساو ءاش نم يقسف اوقساو اوقتسا سانلا ىف

 لذي ام ىلا رظنت ةماق ىهو كيلع هغرفأف بهذا هل لاقف ءام نم ءانا ةبانج هتباصأ
 ىلص لاقف هب تءاج امم رثك أ اهءام نأ ليخنل اناو اهنع علقأ دقل هللا مياو اه امي
 هولعجو بوث يف اقيوسو اقيقدو ةوجع اهل اوعمجف « اهل اومجا » ملسو هيلع هللا

 ص اناتس هللا نكلو كئام نم صقنل ملانا نيملعت » لاقو اهيدي نمب اهريعب ىلع

    

 محصح -
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 ىلا ي اههذف نالجر ينيقل بجملا تلاق ةنالف اي كبح ام اولاقو اهلهأ تتأف

 هذه نيي ام سانلا رحسال هنا هللا وف اذكو اذك لعفف يالل هل لاقي يذلا اذه

 لوسرل هنا وأ ضرالاو ءامسلا ىلا امهتعفر ىطسولاو ةنابسلا اهعبصأب تلاقو هذهو

 اهموق نوبيصي الو نمك رشملا نم الوح نم ىلع نوريغي نوملسملا ناكف اتح هللا

 اوملسأف اهوعاطأف مالسالا يف كل لهف ادع كنوكرتي ءالؤه اهموقل موي تلاقف

 عضوف ءاروزلاب وهو .اناب لسو هيلع هللا ىلص .ينلا فأ سنأ نع يراخبلا يفو

 سنأل تلق ةداتق لاق موقلا أضوتف هعباصأ نيي نم عبني ءاملا لمجف ءانالا يف هده

 هللا لوسر تبأ رن أ نع أطوملاو ملسمو ي يراخبلا يفو ث ةثام ثالث لاق نك

 يتواف هودجم لف .وضولا سانلا سملاو رصملا ةالص تناحو لسو هيلع هللا ىلص

 ءانالا كلذ ف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر عضوف هوضوب لسو هيلع هللا ىلص ءينلا

 سانلا أضوتف هعباصأ تحص نم عبني ءاملا تيأرف هنم اوأضوتي نأ سانلا رماف هدي

 رادلا بيرق ناك نم. ماقف ةالصلا ترضح سنأ نع ىراخبلا يفو ث مهرخآ ىلا

 هيفةراجح نم بذضخمب لسو هيلع هللاىلص يبنلل ىوأق موق يقيو أضوتي دجملانم

 آأضوتفبضخحلا ين اهعضوفهعباصأ مضف هغكهيف طسبي نأ بضحمارفصف4فكعضوفءام
 نع يراخبلا يفو ، الجر نينامث لاق اوناكأك سنال يوارلا لاق اعيمج مهلكموقلل
 ل۔وهيلع ٧الاىلص ينلاو ةيبيدحلا موي سانلا شطع امهنع هللا ىضر هللادبع ني رباج
 أضوتن ءام اندنع سيل اولاقف كلام لاقف هوحن سانلا شهجف أضوتي ةوكر ىدي نمب

 هعباصأنب نم روفي ءاملا لعجف ةوكرلا يف هدي عضوف كيدي نيبام الا برشن الو
 فلا ةئام انكو ل لاق متنك مك يوارلا لاق انأضوتو انبرشف ) برقلا هاوفأ لاثماك
 هنع هللا ىضر بزاع نب ءارعلا نع يراخبلا ينو « ةئام رشع ةسمخ انك انافكل

    

 نبلا انحزمف ءابدح ةرجش وأ رثب ةيبيدحلاو ةئام رشع عيرأ ةيبيدحلا موي انك

 لويملا للثملك : ةن ف )١(
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 ءامب اعدف ربلا رمغش ىلع لسو هيلع هللا ىلص يبنلا سلجف ةرطق قبت ل ىتح كانه
 يفو ءانباك رو نحت انيور ىخ انيقتسا مث ديعب رمغ انثكمف ربلا يف جمو ضمضفف

 ليلق "هدم ىلع ةيبيدحلا ىصقأب لزن ل۔و هيلع هلا ىلص هللا لوسر نا يراخبلا
 هلعلا ىلصألا لوسر ىلا اوكشو هوحزن ىتحسانلا ثبلي ملف اضربت سانلا هضرعتي

 مهلشيمجب لازام هللاوف هيف هولعجب نأ مهرمأ مم هتنانكن م امهس عزتناف شطعلا ملسو
 هنع اوردص ينح يرلاب

 هللا ىضر سابع نبا نع ملسمو ىراخبلا ىلع كردتسملا يف كاخا ىرر

 ةرسعلا ةعاس نأش نع اشر هنع هلا ىضر باطخلا نب رمعل ليق هنا ا۔منع

 ىيح ديدش شطع هيف انباصأ الزنم انل زغف ديدش ظيق يف كوبت ىلا انجرخ : لاقف

 يقبام لعجيس هب رشيف هثرفرصعيف هريعب رخيل لجرلا ناىتح عطقت انباقر نأ اننظ

 ارمخ ءاعدلا يف هللا كدوع دق هلا لوسراي : هنع هللا ىضر ركب وبا لاقف هدبك ىلع

 ءايسلا تلظا ىتح امهعجر ملف هيدي عفرف معن لاق ثكلذ بحملا لاقف هللا عداف

 اذه كال لاق ءركسعلا تزواج اهدجت لف رظنن انبهذ . مهعمام اوأالف تكسو

 لبج نب ذاعم نع ملسم يفو ملسمو يراخبلا نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثدح
 عمجي ناكو كوبت ةوزغ يف ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ هنع هللا ىضر

 رصعلاو رهظلا نيب عمج يأ اعيمج ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا ىلصف ةالصلا

 رهظلا ىلصف ةالصلا رخآ اموي انكأذا ىتح اليل ءاشعلاو برغملا نبب عمج مم اراهن

 اهونات نل رككلو كوبت نمع هللا ءاش نا ادغ نوتأتس كنا لاق مس اعيمج رصعلاو

 اهانثجف ينآ ىح ائيش اهلام نم س الف كنم اهءاج نهف راهنلا ىحضي ىح

 هللا لوسر املأسف ءاملا نم ءيشب صبت كارشلا لثم نيعلاو نالجر اهيلا انقبسو

 هللا ىلصأ هللا لوسر ايهبسف معنالاق اتيش اهئام نم اتسسم له ملسو هيلع هللا يلص

 الباق اليلق نوذخأي سانلا هضربتير ث هل ةدامال ىذلا لياةلا ءاملا )٢(
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 ىح اليلق اليلق نمعلا نم مهيدياب أب اوذ وفرغ لوقن نا هللا ءاشام ايل لاقف را ملسو هلع

 اهيف هداعا . ههجوو هيدي هيف ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر لسغو ءىش يف عشتجا

 نا ذاعماي كشو; » لاق مث سانلا ىقتساف ريزغ لاق وا رمهنم ءامب نيعلا تءاجف

 ثيدحلا نم هللا دبع نب رباجنعو 4 ةنج ملع دق انه ام ىرت نا ةايح كب تلاط

 تيدانف « .وضولا دان » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق يراخبلا يف ليوطلا

 ةرطق نم بك رلا يف تدجو ام هللا لو۔ر اي تقف ءوضو الأ ءوضو الآ ءوضو الأ

 ةلامحىلع هل باجشايف املا ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسرل دربي راصنالا نملج رناكو

 « .املا نم هباحشا يف له زظناف يراصنالا نالف ىلا قاطنا » يل لاقف ديرج نم

 بهذا » لاق هسباي برشل هغرفأ ىنأ ول ةرطق الااهيف دجأ ف اهيف ترظنف تقلطناق

 مث هزمغي و وه ام يردأ ال ءيشب ملكتي ذخأ م هدب هذخأف هب هتدتاف « هب ينتاف

 اهتعضوف لمحت اهب تيتأف بكرلا ةنفج ايتاقف «ةنذمجي دان رباج اي هلاق مث هين اطعأ

  

      

 ش هع امأ نب ق رفو اهط۔بف ةنجلا يف هديب مل۔سو هياع هللا ىلص لاقف هبدي نيب

 تلاقو هياعت.۔بصف « هلا مسب لقو ىلع بصنراجاي ذخ » لاقو ةنغلا 7

 تألتما ىتح ملسو هيلعللا ىلص هللا لوسر عباصأ نمب نم روفي ءاملا تيأرف هللا مسب
 اوور ىتح اوقتساو سانلا ىناف «ءا۔ب ةجاح هل تناكنم دان رباج اي »لاقف ةنغلا
 يهو اهنع هدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفرف ةجاح هل دحأ يقب ام تلقف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا سانلا اكش هنأ له باتكر خاوأ يفو . ةناثلم

 ةباد ىقلاف ةرخز رحبلا رخزف رحبلا فيس انيتاف 7 .هطي نأ هللا ىسع لاةف عوجلا

 نالفو نالفو \ن أ ت اخدف رباج لات انع۔.ش .سو : :اك أ او \: ) ,وشو انخ.طو رانلا انب هروأق

 نم ماض ان ذخأف انجرخ ىح دحأ \ ١ ر ام ىح اهنيع جاجح ف ةمح دع ىح

 هسأر اطاط امو هبكرف بكرلا يف لمج مظعأو لجر مظعأب انوعد من هانسوقف اهعالضأ
 هيلع هللا ىلص ،ىنلا هعم رضحي ملو هعم نع عم يداعلا نب ورمع ثيدح هبش اذهو
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 ةنيدملا يف ملسو هيلع هللا ىلص هل اوكش اونوكي نا ملسم قايس نه دعيو 7

 هللا لضب يل رهظ نمح ليرأت وهو اودوز ا. ةلقا نوعوجم مهنأ مهجورخ لبق
 هللا ىلص هللا لوسر ىلا اندفو يئادصلا ثرحلا نب دايز لاق . ةصقنا ددعتت مل نا
 انعمت+او اهؤام انعسو ءاتشلا ناك اذا رعب انا نا هللا لوسراب ا_نلقر ملسو هيلع

 نه لكو انملسأ دقو اهلوح هايم ىلع انقرفتو اهؤام لق فيصلا ناك اذاو هيلع

 تايصح :سب اعدف قرفتنالو اهملع عمتجنف اها. انه نأ هللا عداف ودع انل وح

 اوملاف ربلا تيتأ اذاف تايصلا هذهب او,هذا لاق مثنهيف اعدو هدي يف نهقرفف

 ىلا رظنن نا دعب انمطت۔ا امف لاق لجو زع هللا مساب اوركذاو ةد۔حاو ةدحاو

 هريغو يرجآلا ىلا ىزهي ثيدحلا اذهو اهرعق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انبطخ هنع هللا ىضر ةداتق يأ ثيدح نم سم ىو

 قلطناف ادغ هللا ءاش نا .املا نوتأتو جتايل و كنيش نو رعس كن ا لاقف ملسو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عاطقناو ثيدحلا ركذو دحأ ىلع دحأ يولي ال سانلا

 ظةيتسا ا ةالصلا نع همونو هي رمتو قبرطلا نع هليمو بكر يف ةعبس يف ملسو

 مهلوزنو س۔ءثلا تعفترا ىنح مهريسمو نيعزف مهمايقو هرهظ يف س۔شلاو الا
 كتأضيم ىلع ظفتحا ةداتق ابأاي لاق مث ءام نم غىش اهيف يعم تناكةأضيمب اعد مث
 سانلا ىلا اوهنا مهناو ملسو هيلع هللا ىلص هتالصو ثيدحلا رك ذو أن اه نوكيسف

 لاقف اًثطع انكله هللا لوسراي نولوقي مهو ءىش لك ىمحو راهنلا دتشا نيح

 قبي مل يح مهيقسيو بصب ملسو هيلع هللا ىلص لعجف ةأضيملاب اعدف مكيلع كله ال
 برشأ ال تلقف برشا ىل لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بص مث وهو انأ الا

 هللا ىلصب رشو تب رشفابرش مهرخآ موقاا يقاس نا لاق هللا لوسراي برشت يتح
 ضايمل ظنللاو ناطةلا نباو ضايع لقنو . نيماج ءاملا سانلا ىاف ملسو هيلع

وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبل لاق بلاط ابأ نأ بيعش نب رمع نع



(٢٣٦( 

 برضو ل۔و هيلع هللا ىلص ىنلا لزمق ءام اندنع سيل و تثطع زاجملا يذب هفيدر

 نمو ناطقلا نبا لاق . برشا لاقو .الا جرخف ةرخص ىوزو ضرألا همدقب

 هللا ىلص لوسر مم انجرخ بااط يبأ نب يلع نع ىور ام ملسو هيلع هللا ىلص هتايآ

 هللا لوسراي انلقف ةماق ةرشع عبرأ هانردقف ناثام داوب نحم اذاف ربيخ ىلا مل۔و هياع

 ىبن لكسا تلعج مهالا » لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لزعت انمامأ نم ءامل
 لبالاو ليخلاب هوربعو ملسو .لع هللاىلص هللا لوسر بكرف « كتردق ةمالع لسرم

 اهرفاوح الو اهفافخا ىدنت الو

 هنأىورو .رحبلا همامأو نوعرف هعبت نمحمالسلا هيلع ىسوم لوق لثم اذه تلق

 حومللا ينب ىلع ةراغلا نشي نأ ةبرس يف هللا دبع نب بلاغ ثعب ملسو هيلع هللا ىلص

 انكردأو معنلاب انيضمو هب انل ل۔,ق ال امي مهخيرص ءاجف لاق معنلا قاتساو اهنشف
 ليساب يداولا هللا لسرأف ديدق يداو الا مهنيبو اننيب امو انم اوبرق ىتح موقلا

 نورظني مم هزاوج ىلع نوردقي الو رطم الو اهارن ةباحض ريغ نم ءاش ثيح نم

 لكو . ملسو هياع هللاىلص هللا لو۔ر ىلا اهب انمدق ىتح اهب انعرسأو اهقوسن انيلا

 دوسالا نب دادتملا نع ملسم يفو . .ملسو هياء هللا ىلص هللا لوسرل ةزجعم يلول ةمارك
 ضرعن ا.لعحف دملا نم انرابمب أو انعامسا ت تبهذ دقو يل نابحاصو ان أ تابقا

 ينعي انلبقي مهنم دحأ سيلف لسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر باحصأ ىلع انسفنأ

 ةئالث اذاف هلهأ ىلا انب قلطناف لسو هيلع للا ىلص ينلا انيتاف ةشيعملا يف ملاح قيضل

 رشيف بلتحت انكف اننيب نبللا اذه اوبلتحا ملسو هيلع هللا ىلص يبالا لاقف زتعا

 بف ليللا نم ءيجيف هبيصن ملسو هيلع هيلع هللا ىلص ىلل مفرغف هبدن انم ناسنا لم

 هبارش ىتأي من يلصيف دحسملا نأي م : ناظقبلا عمسي ١ نكل ان ظقول ال اميلست

 هللا ىلص هللا لوسر تلقو ييصن تبرش دقو ةليل تاذ ناطيثلا ىناتاف برشيف

 اهتيتأف ةعرلا هذه ىلا ةجاح هبام مهدنع بيصيو هنوفحتيف راصنالا يأ ملسو هيلع
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 لاقف ناطيشلا ىنمدن ليبس اهيلا سيل هنأ تلعو ىنطب يف تلغو نا املف اهتبرشف

 وعديف دجي الف ءىجيف ل۔و هيلع هللا ىلص دمحم بارش تبرش تعنم ام كحيو

 هوعدي هنأ هنظل ناطيشلل كلذ بسن هلعل _ كارخاو كايند بهذتف كالهتف كيلع

 اهنمضو اذاو يسأر جرخ يمدقىلع اهتعضو اذا ةلمش يلعو _ ةدرلا وأ سايالا ىلا

 امنصي ملو امانف ىابحاص امأو موناا ىتيجي ال لهجو يامدق جرخ يسأر ىلع

 ىلصف دجملا ىأ ئ ملي ناك اك لف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاجف تعن ام

 نآلا تلقف .امسلا ىلا هسأر عفرف ائيش هيف دجي ملف هنع فشكف هبارش ىآ م
 ةلمشلا ىلا تدعف ىناقس نم قساو ين.هطأ نم معطا مهللا لاةف كالداف يلع وعدي

 اهحبذف نمسأ اهيآ زغنعالا ىلا تقلطناف ةرفشلا تذخأو ىطسو ىلع اهددشف

 اوناك دمح لآ .انا ىلا تدمعف لفاوح نهاكن ه اذاف ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسرل

 هللا لوسر ىلا تثجف ةوغر هتلع ينح هيف تيلحف هيف اوباحي نأ نوداتعي

 برشف برشا هللا لوسراي تلقف .ةليللا كيارش منبرشا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسر نأ تفرع ادف ين ن ا وان . برشف برشا هللا لوسراي تلقف ىنا وان :

 لاقف ضرالا ىلا تيقل ] ىح تكحذ هتوعد تبصاو يور لسو هيلع هللا ىلص

 نم ناك هللا لوسراي تلقف دادقماي كتاءوس ىدحا ملسو هيلع هللا ىلص يبالا يل
 الا هذه ام ) ل۔و هيلع هللا يلص يبلا لاقن اذكو اذك تلعفو اذكو اذك ي رمأ
 كثعب يذلاو تلق اهنم نابيصيف اني:حاص ظقونف ىتنذآ تاكالفأ هللا نم ةمحر

 هيلع هللا ىلص هللا لو۔ر لوقي امو انمم نم اهتبصأ وأ اهتبصا اذا يلابا ام قحلاب

 : قوراذاا رع لاق ءىطخ و قدصي هريغو اقدص الا ملسو

 طق ا ءاس ام يذلا اذ نم

  

  

 : فتاه هباجأف

طبه لي رج هيلع يذلا يداهلا رع
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 هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع مالسا ببس ناك ملسم حرش يف ىرقلا لاق
 مالغاي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هب رمف طيعم ىبأ نب ةبقعل امنغ ىعري ناك هنا

 هتيتأف لحف اهيلع زني ل لئاح ةاشنم له لاقف نؤم ىنكل معن تلق نيل نم له
 اهع رض حسف ةموءضم ىلوالا ناتمل.م٠ ناداص اهدعب نيذلا مضب صصش ةاذب

 لوسراب تاق صلقفصلقا عرضلللاق م ركب ابأ ىقسو برشو بلحف نبللا لزمف

 نع ناطقلا نبا لاق .سأف ملام لع ىنا هللا كمحر لاقف لوقلا اذه نم ىنلع هللا

 ىنلا هب سلجف ىودب فيذ انب لزن ممل۔و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم نابوث

 فيك مالسالاب مهحرف فيك سانلا نع هلأسي انتويب مادق لصو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسر هجو تيأر ىتح هرسي ىذلاي كلذ نع هربخي لاز اهف ةالصلا يف ملاح
 لوسر يناعد ماعطلا لك أ زاجو راهنلا خفتنا اذا ىتح ارضن مل۔و هلع هللا ىلص

 هالا لوسرل نا اهربخاف ةشئاع تنا نا ) اي افختسم يلع راشاف ملسو هي هبلع هللا ىلص هللا

 انتيب ىف حبصأ ام قحلا نيدو ىدهلاب هثعب يذلاو تلاقف م افيض لسو هيلع هللا لم
 ةشئاع هب ترذتعا امب نرذتعاو نهاك هثاسن ىلا ىدرف سانلا نم دحأ هلك أي ي

 امف نطفف القاع يودبلا ناكو افسكم سو هياع هللا ىلص هللا لوسر نول تيأ ر ىتح

 اننامز يف نوناعم ةيدابلا لهأ انا لاق ىخ لسر هيلع هللاىلص يبنلا ضراعي لاز
 ةب رشلاو .املا اهيلع برشي رملا نم ةضبقلا اندحأ يفكي امنا ةرضاحلا لهاك انسل
 حسمو اهلجرب ذخأف زنع كلذ داع ترف اندنع بصخلا وه كلذو نجلا نم
 لاقو بلحف هب هتيتاف انل باح اعدف تلنفحذ ؛« هللا مب » لاقو اهرهظ

 رش هنم ب رشف فيضلا ىلا هتعفدف « هللا مماب عفدا » لاق ,ث حش ه الف « هللا س »

 7 : داعف « ع » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هعض نأ دارأ مئ 7 ةمخض

 برشو ألتما ىن> هرركف «_ لع » لمو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هعضي ن 1

 برشتلف ةشلاع اذه غلبا لاق م . ألمو « هللا مدب » لاقو هيف بلح . ُ هللا .اش ام
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 هثان ىلا ىنلسرأ . هالمو » هللا مسب » لاقو هيف باحف تعجر م اهل ادب ام هنم

 م نباكنب رمث ىح « هللا مسب » لاقو ىرخالا ىلا ىدر ةأ رها تب رش املك

 ابارش تبرشف ىفأاطعأ م هللا ءاشام هنم برشف «_ هللا مب » لاقف هيلا هنددر

 لثم ىورو . « اهيف اهلهأل كراب مهللا » لاقو كسملا نم بيطأو لسعلا ن .لح

 ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نا ةره يأ نع ناطقلا نبا لاق يرجآلا ن

 اثيش تمفدف عرضلا ح۔هف طقدلت مل قانعب اعدف دجب لف مهلأسي عستلا هتويب ىلا ثب

 نب دلمح نع اذه يورو عستلا تويبلا كالتىقسف بءةب اعدف اهيلجر نيبام الم

 هللا ىلص برشو انب رشف باح ث بعةب تيب لكلا ثعب ةباور يفو 2 قاحسا

  

 ملسو هياع

 : هنع هللا يمر دوم۔م نب هللا دبع نع رز نع ةيالا يف مهن و ] ىورو

 هللا ىلص هلا لوسر يلع قاف ةكك؟ج طيعم : ] نب ةبقعل اينغ ىعرأ ًامذان امالغ تنك

 لحقفلا اهيلع زغي ة ةعذج نم كدنع له لاقف هنع هللا يضر ركب وأ و ملسو اع

 عرضلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذخأو ركب وبأ اهلقتعاف اهب هتيناف دعب

 ها ىلص هللا لوسر تيتأف صلقف صلقا عرضلل لاق مركب وبأو وه برشو بلحف
 كنا » ملسو هيلع هللا ىلص هللا.لوسر لاقف لوقلا اذه نم ىنملع تاةف ماسو هيلع

 رفح ام امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ملسمو يراخبلا يفو « ملعم مالغ
 كدنع له اهل تلقف ىآرءا ىلا تأفكاف اممخ هللا لوسر تيأر قدنلا

 نم عم هيف ابارج يل تجرخف اديدش اَصمخ هلا لونرب تيأر يناف غىش
 لوهر ىلا تيلو مم اهتمرب ىن اهتمطقو تنحطو اهنحبذف نجاد ةمهمب انلو ربعش
 هعم نمو ل۔و هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ينحضفت ال تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 رپمش نم اعاص تنحطو انل ةميهب انحبذ دق انا هللا لوسراي تلقف هترراسو هتثجف
لهأ اي ه لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حاصف كعم رفنىف تنأ لاعتف اندنع ناك
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 هللا ىلص هللا لوسر لاقو « مب اله يحف اروب كل عنص دق ارباج نا قدنخلا

 لوسرءاجو تثئحف « ءىجأ ىتح نيجع نزخم الو كتمرب نلزمنت ال » ملسو هيلع

 دق تلقف كب كب تلاقف يق زا رما تج ىتح سانلا مدةي لسو هيلع نا ىلص هللا

 قصبف انتمرب ىلا دمع مث كرابو هيف قصبف انيجع هل تجرخاف تلق يذلا تلعف

 « اهولزمنت الو .7 نم يحدقاو كعم زيختلف ةزباخ ىعدا » لاقو كرابو اهيف

 زمخيل اننيجع ناو ضقتل انتمرب ناو هنع اوردص و اوعبش دقل هقاب ےسقاف فلا مو

 هيملع هللاىلص هللا لوسر , انجرخ هيب أ نع ةملسم نب :ساي إ نع لم يفو ى امه ك

 هيلع هللا ىلص هللا غين رمأف انربظ رحن نأ انممه ىتح دهج انباصأف ةوزغ يف ل۔و

 رشع عبرأ نحو زنعلا ةضب رك ابنرزحف امطن اهل انطسبف انداوزآ انعمجف ملسو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف انبرج انوشح مم اعيمج انعبش ىنح انلك ف ةثام

 اناضوتف حدق يف اهغرفأف فاخ ليلق اهيف ةواداب لجر ءاجف « ءوضو نم له »

 لاجر ةينامن كلذ دعب ءاج مث ةئام رشع عبرأ نحنو ةقفغد "") هقفغدن انلك

 « .وذولا غرف » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف روهط نم له اولاقف

 هللا ىلص هللا لوسرل تعنص هنع هللا يضر بيهص نعةيللا يف معن وبأ ىورو
 يلا ىمواف هيلا تامواف هلايح تمقف نيسلاج رفن يف وهو هتيتأف امامط ملسو هيلع
 «ثالؤهو»لاقنف هيلا تأموأ يلا رظنف يناكم تقو تك۔ف ال تاق «.الؤهو » لاقف

 اوءاحو.اجخ هل هتعنصآ ربسإ اميش ناك امناو ء .الؤهو من تقف اثالثوأ نيترم كلذ تلقف

 دقل ملس مال ةحلط وأ لاق سنأ نع ملمو ىراخباا ىفو ح هنم لضفو او اك أف هعم

 كدنع لهف عوجلا هيف فرعأ اقيعض ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر توص تعمس

 زبخلا تفلف اهل رامح تذخأ مث ريعش نم صارقا تجرخأف من تلاقف ءيش نم

    

_- 

 امهنا ردابتماو ةةفغد اهقنغدن ةئام رده مبرأ نحنو اهنم انفلك انأضوتن : ةياهنلا ىف )١(

 ةوادالا ل ١ دوهي ةياهنلا ف قااو حدنلا ىلا در ريضلا : باتكلا ردص ف نلا ناتياور-

 



) ٤١( 

  

  

 نيترم هسأر لع هفرط تول اهنا ىوريو هضعبب يتدرأ و ىوث تحت هتسد مث هضعبب

 لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ين:اسرا مم رخآلا فرطلا يف زبخلا تفل و ةمايعلاك

 سانلا هعمو دجملا يف اسلاج مل۔و هيلع للا ىلص للا لوسر تدجوف هب تبهذف

 معن تاقف « ةحلط وبأ كلسرأ » ملسو هيلع لا ىلص هللا لوسر لاقف مهيلع تمقف

 اوموق هعم نمل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف معن تلقف « ماعطاأ » لاقف

 ملس مأاي ةحلط وأ لاقف هترمخأف ةحلط ابأ تئج ىتح مهيديأ نيب تقلطناو قاطناف

 هلوسرو هللأ تلاقف مهمعطن ام اندنع سيلو ملسو هيلع هللاىلص هلا لوسر ءاج دق

 ىلص هللا لوسر لبقأف ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر يقل ىتح ةحلط وأ قلطناف ملعأ

 كدنعام يمله » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف الخد ىتح هعم لسو هيلع هلل

 ما هيلع ترصعو تفف ملسو هيلع هلل ىلص هب رمأف زبخلا كلذب تنأف « ميلس مأ اي
 مم لوقي نا .اش ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لاق م هتمداف اهل ةك ملس

 ةرمشلا نذثا » لاق ئ اوجرخ مت اوعبش ىتح اواكاف مه نذأف « ةرشعل نذئا ه لاق

 نونامث وأ الجر نوعبس مهو اوعبشو مهاكم وقلا لك أ يح

 هللا ىلص هللا لوسر مم انكر كب ىبأ نب نمحرلا دبع نع ملهو ىراخبلا يفو
 » ماعط كنم دحأ عم له » لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ةئامو نمثالث ملسو هيلع

 ليوط ناعشم .") كرشم لجر ءاج مث نجف هوحنوأ ماعط نم عاص لجر مم اذاف

 4 ةبه وأ » لاق وأ « ةيطع ما عيبا ) ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاقف اهقوسي منغب

 نطبلا داوسب لسو هيلع هللا ىلصينلارمأق تمع:صف ةاش هنم ىرتشاف عيب لب ال لاق

 ملسو هيلع هتنا ىلص هالا لوسر هل زحالا نيثالثلاو ةئاملا نم دحا نم ام هللاو ىوشف

 لعج مث همهس هل .يخ ابئاغ ناكن او اهذخأ ادهاش ناكنا اهنطب داوس نم ةزح
 ريعبلا ىلع ها:امحو نبيتهصقلا يف لضفو انعبشو اعيج اناك اف نمتعصق ةاشلا نم

` 

 )١( اهقوسب منةب نامتم ليوط لجر هاج : ةياهنلا ف .



) ٤٦ ( 
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 هالا لوسر تبنأ هللا دبع نع رباج نع يراخبلا يفو 6 رعشلا شفتنم نامشمو

 كرتو دحأ موي دهشتسا يدلاو نا تملع دق هللا لوسراي تقف لسو هيلع هللا ىلص

 ىلع رت لك رديبف بهذا ) لاق ءامرغلا ينارب نأ بحا ال ىناو اريثك انيد ىلع

 ىأر اف ةعاسلا كات ") ف اؤ-;زغأ هيلا ارظن املف هتوعد مث تلعفف 4 ةيحان

 ( كباحصأ عدا » لاق مث اهيلع ساج مث اثالث كرابو اهمظعأ لوح فاطا نوعنصي ام

 يدلاو ةنامأ يدؤب:نأ ضار هللاو انأو يدلاو ةنامأ هللا ىدأ ىنح مهل ليكي لاز اهف

 هيلع ىذلا رديبلا ىلا ترظن ىنح اهاكردايبلا هلاولسف ةرمتب يتوخا ىلا عجرأ الو

 دوهي ءامرغلاوضايع لاق ةدحاو ةرمن هنم صقتني هنأك لسو هيلع هللا ىلصا لوسر

 ىبأ نع هل ظذالاو ناطقلا نباو ةبيش فأ نباو ضايع ىورو ث كلذ نم اوبحعف

 تاعجف 4 ةفصلا باحصأ عدا » ملو هلع هللا ىلص هلا لوسر ىل لاق ةربره

 ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر باب تثجف منهج ىنح مهظقوا الجر الجر ممعبتتأ

 عضوف ريعش نم دن ردق مين اهيف ةفحص انيديأ نيب عضوو ىل نذأف تنذأتساف

 انثشام اناك أف ه هلا مسب اوذخ » لاقف اهيلع هدي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 سفن ىذلاو » اهعضو نبح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو انيديأ انعفر م

 تناك مك ةربره ىبال ليقف « هنورت ءيش ريغ ماعط دمحم لآ ىف ىسمأ ام هديب دمحم

 ماعطلا ةكرب ثيداحأو ك عباصالا رثأ اهيف نأ الا تعضو نمح اهلثم لاق متغرف نبح

 مج ىلع لوق اهنمو ةروهشم « نيب رقالا كتريشع رذناو » ىلاعت هلوق يف لرلقلا

 نواك ي موق مم نمهب رأ اوناكو بلطملا دبع ينب ملسو هيلع هفلا ىلص ا لوسر

 وه امكى قبو اوعبش ىتح اواك اف ماعط نم ادم مهل عنصف قرفلا نوبرشيو ةعذجلا

 اذه ناطقلا نا لقنو ڵ برشب هنأك ى بو اوور ينح هنم اوبرشف سعب اعدو

 ه ارحس مويلاك تيأر ام به وبأ لاق اوورو اوعبش امل مهناو الوصوم ثيدحلا

 اولأو هتبااطم يف اوجل ىأ )١(
 



(!٣ ( 

 يف يقهيبلاو مهن وبأو هيودره نباو مناح .أ نباو ريرج نباو قاحسا نبا ركذو

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةيآلا هذه تازن امل هنا ىلع نع قرط نملئالدلا

 ىلعاي » لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىناعد « نمب رقالا كت ريشع رذناو )»

 ىتم ىنا تفرعو اعرذ كلذب تقضف نمب رقالا ىتريشع رذنأ نأ ينرمأ هللا نا

 دمحماي لاقف ليربج ءاج ىتح اهيلع تمصف هركأ ام مهنم ىرأ رمالا اذهب مهبيدابا

 لجر هيلع لعجاو ماعط نم اءاصىلمنصاف كبر كبذعي هب رمؤت ام لعفت مل نا كنا

 مهغلباو مهملك ا ىتح بلاطملا دبع ينب ل عمجا ح نمل نم اع انل لعجاو ةاش

  

 نوديزب الجر نوعب رأ ذئموي مهو هل مج وعد م هب قرمأ ام تلعفف « ه ترمأ ام

 اهلف به وبأو سابعلاو ةزمحو بلاط وبأ ه.اعأ مهيف الج ر نوصقني وأ الجر

 يبنلا لوانت هتعضو ادف هب تئجف مه تنص يذلا مامطلاب ىلاعد هيلع اوعمتجا

 محللا نم ةعضب ملسو هيلع هللا ىلص

 هلاو مهعباصأ رثأ الا ىرت امو اوردص ىنح موقلا لكأف « هللا مسب اواك » لاق
 مهثشجف« يلعاي موقلا قسا» لاق مع مهعيمج تمدق ام لك أيل دحاولا لجرلاناكنا

 برشيل مهنم لجرلا ناك نا هللا مماو اًميمج اوور ىتح هنم اوب رشف سعلا كلذب
 لاقف مالكلا ىلا بهل وبآ هردب مهملكي نأ ملعو هلع هللا ىلص ينلا دارأ الف هلثم

 دغلا ناق ااو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مهملكي ملو موقلا قرفتف مكبحاص كرحس دقل

 لبق موقلا قرفتف لوقلا نم تعمس ام ىلا ىنقبس دق لجرلا اذه نا يلعاي » لاق
 «ىل مهعمجا مث با رشلاو ماعطلا نم سمالاب تعنص يذلا لثمب انل عف مهمالك ا نأ

 اوب رشوا واك اف سمالاب لعف ام لثم لعفف هتب رةف ماعطلاب ىناعدمث مهتعج مث تلعفف
 هللاو ىا بلطملا دبع ىنباي » لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ملكت مم اولهن ىتح
 ايندلا ربخب كتج دق يناهب كتنج امم لضفاب هموق ءاج برعلا ىف ادحأ ملعأ ام
 تلقف «اذه ىرأ ىلع ىرزاوي كي ف هياا كوعدأ نأ هللا رحأ دقو ةرخآلاو

. ةفحصلا ىحاون ىف اهاقلأ . هنانسأب اهقثف



)٤٤( 

 نس ءاربلا نع هيودرع نبا جرخأو ى نوكحضب موقلا ماقف انا : ےمندحأ ان انأو

 ه ىلص هللا لوسر عمج « نمب رقالا كتريشع رذناو ) ةب ألا تلزن ام هنا بزاع

 نوبرشيو ةنسملا نواك أي ةرشع مهنم نوعبرأ ذئموي مهو بلطملا دبع ىنب لسو هلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اهبرق مث مهل اهعنص ةاش لجرب ا الع رأ و سملا

 « هللا مب او او:دا » لاق م - ةعصقلا بناوج اهنم عبقت م ُ اهنم لك اف ة ةعضب اهنم ذخاف

 اهنم عرجف نمل نم بعقب اعد مث اوردص ىتح موقلا لكاف ةرم٢ع ةرشع موقلا اندف

 عطةف مهرخا نع اوور ىنح اوبرشف « ها مسب اوبرشا » لاقو مهلوانو ةعرج
 لسو هيلع لا ىلص يبلا تكساف لجرلا اذه لثم كرحسام لاقف لجر مهمالك

 مالك_ااب مهردب من : با رشلاو مامطلا نم كلذ لثم ىلع دغلا نم مماعد م : ملكتي و

 ءيجي مل اميركتثج دق رمشبلاو هللا , نم كي اا رذنلا انأ ىا باطملا دبع ىنباي » لاقف

 ىلص هت۔ص ىنعمو «اودنهت اوعيطأو اوسن اودسأف ةرخالاو ايندلابركتشج دحأ هب

 ء روفغلا ىفاني ال الهم عفان قرطب غلبي فك ءرىدتو هلهمت ثالذ نع ملسو هيلع هللا

 .اج كرزاؤا انا ىلع لوقو ندلا ين نعطاا نم يأ « هرك أ ام مهنم ىرأ » هلوقو

 : يرمصوبالا لوف هقبط ىلع

 ءارزولا دعست لهألا نمو ىلاملا يف همع نب ا ريزوو

 الو هلباق لاتقلا يف هسفنب ىلع ةاقالم ىلع ىداعلا نب ورمع ةيواعم رهق املو

 الو ضرعاف يلع هنع ضرعيا هتروع فشك ضرالا ىف هسفنب ىقلا لتقلا فاخ

 : ىلوق اذه قبط ىلع .اجو بره اضرعم هآر
 دجوي مل هضغ يف هلثم ذا ىلع ىنيع ىوس تطبر مهسويعو

 دحأ هيلا زرم ملو اثالث دحأ موي زارملا بلط اكرشم نا يور ام كلذ لثمو
 انفويسب مكلجعيو رانلا ىلا مكفويسب انلجعي هللا نأ معز دمح باحصأاي لاقف

 متبذك ةنجلا ىلا يفيس هلجعي وأ رانلا ىلا هفيببيناجعي دحأ لهف ةنجلا يلا



 ) ؛ه (

 ىلع هيلا جرخف مكضءب ىلإ جرخل اقح كلذ منملع ولف ىزهلاو تاللاو

 كدش أ ع نبااي لاقف هت روع تدب ١ و ضر ألا ىلع عقوو هلحر ىلع ما طرف اب راضةف ٠

 _ ۔ _

 لاؤدلا هياع ىنفطعف هتروب ىنابةتسا لاقف كلذ يف هل ليقف هنع عجرف محرلاو هللا

 لسو هيلع هللا ىلص لا لوسر هل لاق هنا يورو 2 هلتق دق هلا نأ تفرع و محرلاب

 « هلتقف هيلا جرف هلتقا لانف محرلاو هللا ىدشنأ لاق « هياع زهجت نأ كعنم ام »

 لوتقم هنأ ملعف نيغص موي مويلا كلذ ىف ةاطرا نب رصن ىلع لمح هنأ يور كلذكو

 دبع نع ىلليدلاو 1 اع نباو هيودرم نبا لاق ث هنع ىلوتف هتروع فشكف

 لهأو هدلوو مهيتفبو سانلا ثدحي هنع هللا يضر ءادردلا ابأ تيأر ىقشمدلا دحاولا

 نوبغري سانلا لاب ام ءادردلا ابأ اي هل ليقف نوثدحتي رادلا بناج يف سولج هتيب

 ىلص هللا لوسر تعم ىنا لاقف نوهال سولج كتيب لهأو ملعلا نم كدنع ايف

 « نوبرقالا مهيلع مهدشأو ءايبنالا يف سانلا دهزأ نا » لوقي ملسو هيلع هلل
 هللا لوسر لاق مم ةيآلا ( نمب رقالا كترمشع رذناو » ىلاعت هللا لزنأ ايف كلذو
 هلهأ يف مفشي هناف مهقرافي ىتح هلهأ ملاعلا يف سانلا دهزأ نا » ملسو هيلع هللا ىلص

 اوناك دقرضموةعيبر ددع لثم نمطايشلا ةدرم نم مهنع ىلخ تام اذاف هناريجو

 ممع هنا.ح يف مماغش ينعي « مهنم هللاب ذوءتلاا ورثك اف ه نملغتشم

 ىلع كتمارك فيك لاقف ىنالوخلا لس ه ابأ يقل ابمك نأ رك اسع نبا ركذو

 ! وه امو لاق . لوقت ام ريغ ةاروتلا يف دجأ فا لاق ميركل مهي اع ىنا لاق كموق

 . هل_هأ هيف مهدهزا ناك الإ موق ف مح نكي هنأ ةاروتلا ىف تدجو : لاق

 هرهد نم ةهرب لع ناك ناو هب هوريع ءيش هبسح ىف ناك ناو برقالاف برقالا

 لاق ؟ كموق دجت فيك ملسم يبال لاق هنأ بعك نع يقهيبلا رك ذو ك هب هوريع ابنذ

 اوغب الا موق ىف مكح لجر ناك ام اذا ةاروتلا يتقد_هص ام لاق نيعيطم نيمركم

 بنيزب ىتبا امل لسو هيلع هللا ىلص ءيبنلا نأ سنأ نع ضايع لاق ؛ هودسحو هيلع



)٤٦( 
  

  

 تيبلا ألتما ىتح تيقل نم لكو مهامس اموق هل وعدي نأ هرمأ اهنع هللا يضر

 ثالث سغو همادق هعضوف ايح لهج ر نم دم ردق هيف اروت مه مل مدقو ةرجحلاو

 موقلا ناكو ى ناك ام اوحن رمتلا يقبو نوجرخيو نومدقتي و لعجو هعباصأ

 ملسو هلع هلل ىلص هللا لوسر جوزت سن ذأ ن نع ملسم يفو ث نمعبصو نينث :ا وأ ادحأ

 مهأ هيفو مدقت ام خا روت يف هتلمجف اسيح ميلس مأ يمأ هل تعنصف هلهأب لخدو

 لك أوهو هل ظفللاو ناطقلا نباو ضايع ىورو « ناطقلا نبا هركذو ةئامنالث .اهز
 م تاق «؟ .ىش كمعما » ملسو هيل هيلع هللا لص هللا لوسر لاق ةريره ي نع .

 يقبو اواك أف « هللا مسب اوسو لاق سان هدنعو ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 الو:كدي لخدأف ائيش هنم ذخأت نأ تدرأ ناف دوزملا يف هدعأ ةرىره ابأ اي » لاقو

 هللا ليب۔۔ يف لحاور هنم هجوو معاطي و هنم لكأي ةياور يفو ے رم ام خلا « هبكت

 لتقبو همديوخو هبحبوص تنكو مل_سو ه.اع هللا ىلص ءينلا تومب تبصأ ىورمو

 هيلع هللا ىلص هللا لوس ر لاقف ةصمخم سانلا باصأ لاق دوزملا امو اولاق دوزالابو نانع

 ط۔بيو هدي لخديلاز اهف هب هتيتأف دوزملا ين ليلقرمت تلقف « ة ءيش نم له مل۔و

 رشع لك أ ةرشع لك أ اهلك ى رخا دعب ةدحاو ةرشعل ةضبق ةرشعل ةضبق

 ىورىو 4 هب تيتأ امم رثك أب تعجرو غ رفنالو كديلخدا لاقو مهلك اوعبض ىتح

 رجنس نباو هرك ذ نم اهرك ذ تاياورلا .الؤهو .اقسو نيسمخ هنم زهج هنأ

 مهريغو يذمرتلاو نكسلا نباو يرجلاو يناجرجلا

 اركنأ دق امو حص ام عمجم اري۔دلا نأ بناطلا ملميا و

 مهداوزأ ةلضف ة رشع عضب كوبن ةصق ف رمما نأ ضايعو ناطقلا نبا رك ذو

 ٠ 77 اهلاحب يهو ١ وهبش ىح اواك ذ » هللا ےسل اواك » لاقن اه.اع هدي عضو

تارمتب لسو هيلع هللا ىلص ءيبنلا تيتأ ةربره يبأ نع يذمرتلا ن٥ ىوغبلا ركذو
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 كدي لخداو دوزم يناهلعجا » لاقف اعدو نهمضف ةكربلاب نهيف يل هللا عدا تلقف

 لاق ينزملا نرةم نب نامعنلا نع هل ظذللاو ناطقلا نباو ضايع ركذو « غرفت الو

 لاقف مامطلا هلثسن ةنيزم نم ةثاعبرأ يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تمدق

 نم عوص الا يه ام هللا لوسر اي : لاقف « مهطعأف بهذا » هنع هللا يضر رمعل

  

  

 رع جرخاف ةعاطو عمس :لاقف «ممطعاف بهذا هلاق ةنيزم ىنب نطبغي نها رأام رمم

 اولمتحاو مهنم لك ذخأف رعلا نم ضبارلا ليصفلا هبش اذاف بابلا حتفف حاتفملا

 ده۔ن نب رعشبا ةا نأ قاحسا ن.ا رك ذو ث ةرم عضوم دقف امو ةئام عبرأ مهو

 يبهذا ينينب تلاقف ش يبو يف رمت نم ةنفح ينتطعاف ةحاور تنب ةرمع ىما ينتعد تلاق

 لوسرم تررم اهب تةلطناف اهتذخاف امهناذغب ةحاور نب هللادبع كلاخو كيبأ ىلا
 « كعم اذه ام ينيذب اي يلاعت » لاقو يلاخو يأ سمل انأو ملسو هبلع الص هللا
 لا دبع يلاخو دعس نب ريشبىبااىلا يما هب ينثعب , ر< اذه هللا لوسراي تاقتلاق

 هياع هللا ىلص هللا لوسر فك يف هتببصف « هيتاه » لاقف . هب نايذغتي ةحاور نبا

 لاق مث بوثاا قوف ددبتف هيلع رمتب اعد م هل طسبف بوثب رمأ مم هت الم امو لسو

 قدنخلا لهأ عمتجاف « ءاذغلا ىلا مله نا قدنخلا لهأ يف خرصا » هدنع نادنال

 نم طةيل هناو ه:ع قدنخلا لها ردص ىتح ديزب لعجو هنم نولك اي اولمحف هيلع

 . بوثلا فارطأ

 عم انكهنع هللا يضر بدنج نب ةرمس نع ءالعلا ف ] نع يذمرقلا يورو

 دعقيو ةرشع موقي ليللا ىتح ةودغ نم ةعصق يف لوادتن ملسو هيلع هللا ىلص ءى ذلا

 انهاه نم الا دت تناك ام بجعت ءيش يأ نم لاق دت تناك مف انلق ةرشع

 ف من و: :أ ىورو ث حيحص نسح ثيدح يذمرتلا لاق ، هديب .املا ىلا راشأو

 ا:صف ةمسلا يف نحتو ناضمر رضح هنآ هنعهللا يضر مقسالا نب ةلثاو نع ةيلا

 مل ةليل انيلع تت اف ها_هف قلطناف هذخأف لجر دحاو لك ىأ انرطفأ اذا انكف
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 لوسر ىلا تةلطناف دحأ اننأب ملف انيلع ةلباقلا تنأ مم امايص انحبصأ مم دحأ انت أي

 نم ةدحاو لك ىلا لسرأف انرمأ نم ناك يذلاب هانرمخاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىسمأ ام مسقت تاسرأو الا ةأرما نهنم تيقب اد ءيش اهدنع له اهلئسيف هئاسن

 « اوعمتجا » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل لاقف دبك وذ لق اي ام اهتيب يف

 كتمحرو كلضف نم كالثسن انا مهللا ث لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدف

 ةيلصم ةاشب اذاف نذأتسي نذأتسمو الا نكي ملف ٭ كرغ امهكلمي ال كديب امهناف

 ىتح انلك ف انيديأ نعب تعضوف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اه رمأف فغرو

 هتمحرو هلضف نم هللا انل أس انا ز ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر انل لاقف انعبش

 باحصأ نم تنك هنع هللا يضر عقسالا نب ةلثاو نعو 2 4 هتمحر انل رخد دقو

 ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا بهذا ةلثاو اي اولاقف عوجلا ىباحصا اكشف ةفصلا

 ىناحصأ نا هللا لوسر اي تلقف هيلا تبهذف ملسو هيلع هللا ىلص انل هعمطتضاف

 « ٥ .يش كدنع له ةشاع اي » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ع وجلا نوكشي

  

 بارجب تءاحف « هيتاه » لاق زيخ تاتف الإ يدنعام هللا لوسر اي تلاقف

 تالتما ىتح وبري وهو هديب ديرثلا حاصي لعج مم اهيف زمخلا غرف اف ةفحدب اعدف
 تبهذف «مهرشاع تنأو كباحصأ نم ةعستب تأو بهذا ةلثإواي » لاقف ةفحصلا

 نم ال اهيلاوح نم اوذخ هللا مسب اوذخ اوسلجا » لاقف مهرشاع انأ ةمعنب تئجف

 ةفحصلا يفو انق مث انعبش ىنح اناك أف « اهالعأ نم ردحتت ةك ربلا نال اهالعأ

 ةلثاواي » لاقف تألتما ىتحوبرت ىهو هديب اهحلصي لعج ح الوأ اهف ناك ام لثم
 « او۔اجا » لاقف ةرشعب تئجف تبهذف « كباحصأ نم ةرشعب ءيجف بهذا

 « كباحصأ نه ةرشعب ءحىجف بهذا » لاق مث اوماق مث اوعبش ىنح اولك اف اولجف

 ةرشع تلاقف « دحأ ىقب له » لاقف كالذ لشم اولعفف ةرشعب تئجو تبهذف

 اوسلجف « او۔اجا » لاقف مهب تئجف تبهذف « مهب ؤيجف بهذا » لاق

  
 



: 
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 ةلث اواي » لاق مث ى تناكام ةنحصلا تيةبو اوماق من ،اوهبش ىنح اولك اف

 ىلص ي :نلا رمأ ةمطافب يلع جوزت امل هنا ضايع ركذو . « ةثئاع ىلا اهب بهذا

 زج حبذب و ةسمخ وأ دادما ة ةعل رأ نم ةصقب هنع هللا ىضر الالب سوا هلع هللا

 , ةقفر سانلا لخدأ مث ةيملولا سأر ىأ اهسأر يف نعطف ثالذب هتينأق اهنيملول

 هجاوزأ ىلا اهامحم رحأو اهيف كرابف ةلضف اهن. تيقب و اوغرف ىخ اهنم نواك أي

 يف ناطقلا نباو ضايع لاقو . « نكيشغ نم نمعطأو ناك »لاقو نع هللا يضر

 لايع ناق و ةاشب ملسو هبلغ هللا ىلص ىبنلل رزجأ هنا ىزعلا دبع نب دلخ ثيدح
 لك أ ملسو هيلع هللاىلص ىبنلا ناو امظع اَمظع هلايع لاني الف ةاش حبذي اريثك دلاخ
 هزكذ ث اولضفأ و اولك اف ةكربلاب هل اعدو دلاخ رادف اهتلضف لعجو ةاشلا هذه نم

 همعطتسي ملسو هيلع هللا ىلص ينلا يف :أ الجر نا رباج نع ملس ىورو . ينالودلا

 هلاك ىنح هفيضو هن ;أرعاو هنم لكأ اي لجرلا لاز امف ريعش نم قسو رطش همطاف

 مكب ماقلو هنم منكس ال هلكت مل ول » لاقف هربخاف ملسو هيلع للا ىلص ىنلا ىاف
 هللا ىلص هللا لوسر ىوت دقل اهنع هللا ىضر ةشاع نعو . « كل مادلو _ لاق وأ _

 ىحنم تلك اف ىل فر يف ريعش رطش الا دبكوذ هلكأي ءيشىتيبيف اموملسو هياع
 «نيع۔تعدانيتس عدا نيثالث عدا » بوأأ ثيدح مدقتو .ىفف هتلكف ىلع لاط

 ىتأ هنع هللا ىضر بدنج نب ةرمس نع اضيأ ضايع لاق . ضايع هاور زم دقو

 موق موقي ليللا يتح ةودغ نم اهوبقاعتف مل اهبف ةعصقب ملسو هيلع هلع هللا ىلص ىنلا

 ةمطاف نأ بلاط ف أ نب ىلع نع هيب أ نع دمحم نب رفعج نعو . . نورخآ دعت و

 ىدغتيل ملسو هيملع هللا ىلص ينال اي ايلع تهجوو اهنادخل اردق تخبط اهنع هللا يضر

 ىلعل م مل إسو هيلع هللا ىلص هل مش مث ةفحد ةفح هئاسن ميجل اهنم تفرغف اهرعأف ا

 عاج س يفو . هللا ءاش ام اهنم انلك أف تااق ضيذتل اهناو ردقلا تعفر من اهل م

 انلكاف انحضاون انرحنف انل تن ;ذأ ول هللا لوسراي اولاقف كوبت ةوزغ يف سانا

٧ 
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 نا هللا لوسراي لاقف رمع ءاجف اولعفا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف انهَداو

 لعلف ةكرسلاب هيلع هللا عدا مث مهداوزا لضفب مهعدا نكل و رهظلا لق اذه تلعف

 عطنب اعدف « معن » لسو هيلع هللا ىلص هالا لوسر لاقف ةكرملا كلذ يف لعج هللا

 فكب رخ لاو ة ةرذ نم فكب ه ءيجم لجرلا لعحف مداوزا لذنب اعد م - طق

 لوسر اعدف رسل ءىش كلذ نم عطنلا ىلع عتجا ىح ة ةرسكب رخ , رمت نم

 امىتحمهتيعوأ يف اوذخأف « كتيعوأ يف اوذخ ه لاق مت ةك ربلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لوسر لاقف ةلضف تلضفو اوعبش ىح اولك أو هوالم الا ءاعو ركسعلا يف اوكرآم

 "دبع اهب ةللا ىقليال هللا لوسر يتاو هللا الا هلإ ال نأ دهشا ملسو هيلع هللا ىلص هلل

  

 نب رياجنع ملسم يف وهو رم كلام مأ ةكع ثيدحو .. ةنجلا نع بجحيف كاش ريغ
 هللا ىلص لاق سايلا ملسو هيلع هللا ىلص هدادجأ نمو . هنع هللا ىضر هللا دبع

 يبنلا حيبست هبلص نم عمسي ناكو « نمؤم ناك هناف سايلا اوبسنال » ملسو هلع

 نمآ نأ ىرك ىلا لسو هيلع هللا ىلص هللا لؤسر بتك املو . . ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص لاقف اذه لثمب ىلا بتكيأ لاقو هباتكق زف سرفلا مإ كيلعف الاو

 لجرلا اذه ىلا نبلجر ثعبا نملا يف ناداب هنباىلا بتكو .« ا قزم» ملسو

 ىرمك ن ا » اهل لاقف هايتأف ادغ ينايتثا لاقف ىرسكجأ الاقف داينأف هب يناينأي

 ىلوالا :ىدامج نم رشعل ءاثالثلا ةليل نم ةعاس اذكو اذكل هيوريش هنبا هلتقي

 باتكلا اذه ريغ يف مالكلا تطسب و . لاقام ناكسف« ةرجهلا نم عست ةنس كلذو

 ىل البا تالضا كتاف نب مبزخ لاق يرهزلا لق .اهريغ وأ حيدملا ةينون ح رشك

 لوقأ تأشنأو يناحار تلقع قارعلا قارب تنك اذا ىتح نهبلط يف تجرخف

 اذاف تويقان عارذ تدسوت مث يداولا اذه مظعب ذوعأ يداولا اذه ديسب ذوعأ

 : فتهي ليللاب فتاه

لالسلاو مارلا لزنم لالجلا يذ هللاب صلخ ذع
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 لاف۔يفنجلاديكراص دق لابت الو هللا دحوو

 لاثم نم تامأ ام لضفأ لامعالا لاصو ىن ةتلا نا

 : لوقأ تأثنأو اعزاف تمہبتناف

 ليلضت مأ كدنع دشرأ لوقت ام فتاهلا اهيأ اي
 : ىباجاف

 ةاحنلا ىلا وعدي برثيب تاريخلا وذ هللا لوسر اذه

 تانهلا نع سانلا ر-جزيو ةالصلابو موصلاب رمأي
 تالصلاو فور۔هملاب رمأي تاركنم مانالا يف ركني

 تانجلا فرتب رشبم

 تيدانو اهيلع تب وتسا ح اهلاقع تالحو ىنلحار ىلا ت.قةف ىلق يف هلوق عقوف

 1 هيلع هللا ىلص ءىنلا تيتأ نجلا ديس كالم انأ لاقف فتاهلا اهيأ تنأ نم

 قلاف هئاعد ةباجاو هللا ةعاط ىلا مهوعدأ رجن لهأ ىلا ىنلسرأو هب تنمآو
 ىتح تقلطناف . كلهأ يف كيتأت ىتح كالبا رمخ تيفك دقو ن ملسأو ميزخ ا
 تلقف ربنملا ىلع بطخ ملسو هيلع هللا ىلص ءينلا تقفاوف ةعمج موي ةنيدمل تتأ
 ميزخاي لاقف رذ وبأ ىلا جرخ تقآ املف تلخد ىلص اذاف دجملا باب ىلع قأ

 ترعخاو تيلصف تاخدف سانلا عم لصف لخدا كمالسا ينغلب دق كب .7

 ىلا لبالا غلب دقف كبحاص كل ىفو دق لاقف يربخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نايفس يمأ عم قفتاف ةكم مدق يركبلا ةفانخ نب دفدف نا ناطقلا نبا لاق . كالهأ
 ارجنخ هيلا عفدو ةقان نيرشعب ملسو هيلع هللا ىلص ءىنلا لتق ىلع همالسا لبق
 ميظع يف تركذف توحص الف ناوشن اناو نايفس ف أ دنع نم تحرف امومسم

 عضوم ىرأ ا ام ةملظم ةليل يف ءاحورلاب ت تنك اذا رسف هيلع تمدقا ام

 : يدا ولا فوج نم الئاق تعمسو قرماا ضيمو ىل هل حال ةقانلا فافخأ
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 فقاو سانال تاري_خلا فرط ىلع قداص شرعلا يذ دنع نم فأ لوسر

 ملف تعمست هعضوم تغلب املو تودلا وحم تدصق و ةرايسلا ضعب هنأ تننظف

 : تلقف نجلا ضعب نم هنأ تملعو يرعش فقف عمسأ
 فياخ ري۔غ هبلق آاشوح تبثو فتاه لوق ىنتمسأ دق ريخلا كل

 : ىقان فافخأ تح هناكو ىنباجأف

 رطاق بوص مهاق۔أ الو .وب اده اودارأ اماوقأ هللا ىحل

 رئاصبلا لهأ هللا نيد مأ دقو اهنوكرتيال ناثوالا ىلع اَقوكع

 ىنب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تبصأف تعمس ام يبو يهجول تيضف
 هوجيهت الف لجرلا اذه نآلا كيلع ملطيس لاقو كلذب مهربخأ دقو لهشالا دبع

 اهركتم ىلا رظنف كيلع مدق يذلا يشرقلا دمح نيأ يبصل تلقف هفرعأ ال تنكو

 لوسر نيأ لوقتالأ كلتقي نم ترمال بيرغ كنأ الول كما كتاكم كليو لاقو

 اذا كناف هتاف هباحصأ هدنع .اجوعلا ةلخنلا دنع كاذ وه لسو هياع هللا ىلص هللا

 تل زف هلثم هلبق رت : مل كنأ تملعو هقيدصتب تدهشو هترك أ هتب أر اذا كناف هتيت :

 ىلا يناعدو فتاهلا عمو نايفس ىأ مم ىل قفتا امب ىنربخأف هتين : مث ىتلحار نع

 : لئاقلا وهو تملسأف مالسالا

 مشاه نبا دنع قحلاتيأر ىلاف ةلاسر برح نب رخص اغلب الا
 ملاظ ريغ ىدلا ماكحأب اياع وىقتلاو رملاىلا وعدي ا۔رما تيأر

 مياتك يف رشعم نع هتررساو هتدرأ امل بيغلاب ىنرمخأف

 ىلص هللا لوسر مم ان رس هللا دبع نب رباج ليوط ثيدح نم له ىورو

 ىضقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بهذف حيفأ ايداو انلزن ىنح ملسو هيلع هللا

 رتتسي أثيش ري ف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رظنف ءام نم ةواداب هتعبتاف هتجاح

 امهادحا ىلا لسو هيلع هللا يلص هللا لوسر قلطناف يداولاءيطاثب ناترجش اذاف هب
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 شوشحملا ريعبلاك هيلع تداقنانهئلا نذاب ىلع يداقنا لاقف اهناصغأ نم نصغب ذخأف

 لاقف اهناصغأ نم نصغب ذخأف ىرخالا ةرجثلا ىتأ ىنح هدئاق مناصي يذلا

 تلعجف اتمأتلاف يلع امئتلا لاةف امهعمجف هعم كلذك تداقناف هللا نذاب يلع يداقنا
 ثدحا تلعجف دعتبيف يل رقب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سحي نأ ةفاخم دعابتأ

 ناترجشلا اذاف البقم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب اذاف ةتفل ىنم تناحف ىسفن

 فقو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأرف قاس ىلع ةدحاو لكت ماقف اتقرقفا دق

 يوار يأ ليعامسا وبأ راشأو اذكه ه۔أ رب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةفقو

 لاق ىلا ىمتنا ادف ملسو هيلع هللا ىلص لبقأ مث الامشو انيي هسأرب رباج نم ثيدحلا

 نيت رجشلا ىلا قلطناف لاق . هللا لوسر اي معن : تاق ؟ ىماقم تيأر له رباجاي

 نع انصغ لسراف يماقم تق اذا ىنح امهب لبقأف انصغ امهنم ةدحاو لكن م عطقاف

 ىل قلدناف هترسكف ارحح تذخاف تمقف رباج لاق . كراسي نع انصغو كني٤

 ىتحامهرجأ تابقأ مم اتصغ امهنم ةدحاو لك نم تعطقف نيترجثلا تينأف

 ىراسي نع اتصغو ىنيمي نع اتصغ تلسرأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقم تق
 نيرعقب تررم ىنا لاق هللا لوسراي كلذ لف هللا لو۔راي تلعف دق تلقف تقحل من

 ضايع ىورو .نيبطرنانصفلا مادام ا.هنع كالذ عفري نا ىعافشب تببحاف نابذعي
 هنم ىدف رفس يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انكر ع نبا نع ناطقلا نبأو

 وه امو لاق ريخ ىلا كل له لاق ىلهأ ىلإ لاق ديرت ىت ا بارعا اب لاقف يارعا
 لاق « هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل ك رش ال هدحو هللا الا هلا ال نأ دهشت » لاق

 دخت تلبقاف ىداولا .يطاشب ةرمسلا ةرجشلا هذه لاق ؟ كلذ ىلع كل دهشي نم

 ىلا تعجر مث لاق امهنا تدهثنف اَنالث اهدهشتساف هيدي نيب تماق ىنح ضرألا

 الاو مهتيتأ كوعبتا ناف يموق ىلا عجرا لاق يبارعالا نأ ناطقلا نبا داز . اهناكم

 هنأ هنع هللا يضر ةدي رب نع ناطقلا نباو ضايع ىورو . كعم تنكف تعجر
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 كوعدي هللا لوسر ةرجشلا كل:ا لق هللاةف ةبآ لسو هيلع هللا ىلصىنلا يبا رعا لأس

 تءاج مث اهقورع تهطقنف ابةلخو اهدي نيبو اهلاشو اهخيع نع ةرجثلا تلام

 هيلع هللا ىلص للا لوسر يدي نيب تفقو ىنح ةربغم اهقورع رجت ضرالا دن

 اهتبنم ىلا عجرتلف اهرع يبارعالا لاقن هللا لوسراي كيلع مالسلا تلاقف مل۔و

 كل دجسأ ىل نذئا يبارعالا لاقف توتساف كالذ يف اهقورع تلدتف تعجرف

 ىل نذأف لاق اهجوزل دحت نأ ةأرملا ترمال دحال دحي نأ ادحأ ترمأ ول لاقف

 ديز نب ةماسا نع ناطقلا نباو ضايع ىورو . هل نذاف كلجرو كيدي لبقا نأ

 لوسر ةجال ناكم كعم له ةيزاغم ضعب يف ملسو هيملع هللا ىلص هنا لوسر ىل لاق

 لخن نم ىرت له لاقف سانلاب مضوم هيف ام ىداولا نا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 هللا ىلص هللا لوسر نه لقو قلطنا لاقف ةبراقتم تالخ ىرأ تلقف ةراح>ح وآ

 لثمةراجحال لقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخل نمتأت نأ نك رم اي لسو هيلع
 ىتح نبراقتي تالخنلا تيأر دقل ايبن قحلاب هثعب يذلاوف نهل كلذ تلقف كلذ
 نقرتفي نهل لق يل لاق هتجاح ىذق املف هفلخ ماكر ندقاعتي ةراجحلاو نعمتجا

  

  

  

 ض يفو . نهعضو. ىلا ندع ينح نقرمةي ةراجلاو نهنأ رل هديب يسفن ىذلاوف

 ىلص هللا لوسر كل لوقي ةرجشلا هذهل لق رباج ا. ىل لاق هيفو اذه وحم رباج قرط

 تقحل ىتح تعجرف تاعفف امكذلخ ساجأ ىتح كتبحاصب يقحلا ل۔و هيلع هللا

 هللا ىلص يبنلا عم تنك ةبايس نب ىلعي نع ضايع لاق . امهفلخ سلجف اهتيحاصب
 ةياور يفو امضناف نييدو رماو لاقو نيثيدحلا نيذه وحم ركذو ريم يف ملسو هيلع

 يفقثلا ةمل۔ نب ناليغ نعو . ةريغصلا ةلخنلا ةءاشالاو يدولا نم لكو . نيت ءاشا

 هلثم ملسو هلام هللا ىلص يللا نع هنع هرا يخضر دوهسم نب ا نعو . نىترجش يف هلثم

 ةحاط نأ اهنم ءايشأو كلذ لثم ةبايس نبا وهو ةره نب ىلعي نعو . نمح ةوزغ يف

 لوسر لاقف اهتبنم ىلا تعجر م ملسو هيلع هللا يلص هب تفاطاف تءاج ةرمس رأ
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 نب٫ ١ نع ناطقلا نب ١ ركذو . يلع مسن نأ اه ر تنذأتسا اهنا ملسوهيلع هللا ىلص هللا

 ناكو زرعتي نأ دا راف ننح ةوزغ يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انكد وعم

 تأ رف ترظنف ادش ىر: له رظنا لاقف دحأ هارن ال ىنح دعابت كلذ دارأ اذا

  

  

 ىرخا ةءاشا تيأرف ترظنف ائيش ىرت له رظنا لاقو هترمخأف ةد_حاو ةءاشا

 كرمأي لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نا امل لق ىل لاقو هت ةرخاف اهتبحاص نع ةديعب

 ماق مئامهب رمتساف ملسو هيلع هللا ىلص مهاتأ من اتهءتجاف ايف كلذ تلقف عمتجت نأ

 نم تيأر دقل ةرم نب ىلعي نعو .اهناكم ىلا ةدحاو لك تقلطنا هتجاح ىذق املف

 ركذو يدعب دحأ اهاري الو يلبق دحأ امنآر ام اثالث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاقانزرب اذا ىتح ةنابجلا ىلا موي تاذ هعم تجرخ ينأ ةيناثلا يف رك ذو ثيدحلا
 ةرجش الا كيراوي ئيش ىرأ ام هللا لوسراي تاقف ينيراوي اميش ىرت له كحمو

 لاق اهنم ةبيرق وأ اهلثم يه ا ,فلخ ةرجش تلق ءىش اهب رقا لاق كيراوت اهارأام

 تاق اعمتجت نأ امكرماب لسو هلع للا ىلص هللا لوسر نا ايل لقو امهيلا بهذا

 ىورو .نييدولا ثيدح ةثااثلاو .هرمأب امهناكمىلا اتعجر هتجاح ىضق املف اتعمتجاف

 لاقف لسو هيلع هلا ىلص ىنلا ىلا لجر ءاج هنأ سابع نيا نع ناطقلا نماو ضايع

 لوسر ىنأ دهشتأ ءاحف ةلخنلا نم قذعلا اذه توعد نا لاقف ين ك 1 فرعأ مب

 هلع هللا ىلص ؛ هللا لوسر ىلا طقس ىتح ةلخنلا نم لزعي 9 هاعدف معن لاق هللا

 بب رغ نسح هيف لاقو يذمرتلا هركذو .يبارعالا سأف داعف عجرا هل لاق من : لسو

 نأ هنع هللا يضر دومسم نبا نع نجلا ثيدح يف دهاج نع ضايع لاق . حيحص

 امل اهقورع رجت تءاجف ةرجشاي ىلاعت ةرجشلا هذه لاق كل دهشي نم هل اولاق نجلا

 دوه۔م نباو رباجو ةدي رب و رمع نا اذهف ضايع لاق ًاضيأيراخبلا يف وهو .عقاعق

 سابع نباو بلاط يأ نمب يلعو كالام نب سن أو ديز نب ةماسأو ةرم نب ىلعيو

تراصن مهفاعضأ نيعباتلا نم مهنع اهاورو اهانعمو ةصقلا سفن ىلع اوقفتا مهريغو



(٥٦( 

  

    

 راس هنا ضايعو ناطقلا نباو كروف نما رك ذو .يه ثيح ةوقلا نم اهراشتنا يف

 تج رفغناف ةردم هل تضرتعاف نسو وذ وهو اليل فئاطلا ةوزغ يف ملسو ه.اع هللا ىلص

 ةمظعم ةفورعم كانه يهو انتقو ىلا نيقاس ىلع تيقبو امهنيب راس ىتح نيفصن هل
 لانت الو دضعنال اهناول۔و هيلع للا ىلص ىبنلا ةردسىست ليق هنأ ناطقلا نبا دازو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل لاق لبربج نأ ناطقلا نباو ضايع رك ذو . ميركنلاب الا

 يداولا ءارو نه ةرجش ىلا رظنف معأ لاق ةبأ ا كيرأ نأ بحملا انيزح هآر دقو

 اهرهم لاق هيدي نيب ت.اق ينح يشت تءاجف اهاعدف ةرج ثلا كلت عدا لاقف

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف اهناكم ىلا تداع ىتح تعج رف يعجرا اهل لاقو مجرملف

 لاق .ةجيدخو بلاط يب أ هع توم دعب ةرجهلا لبق اذه تلق . يسح ملسو هيلع

 ينبذك نج يلابأال ةيآ ينرأ مهللا لاق ليربج هيف ركذي ملو اذه لشميلع نعو ضايع

 هموق بيذكتل ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنزحو . هلثم ركذو ةرحشب اعدف اهدمب

 ةناك ر ىرأ لسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ قاحسا نما ركذو .هل ال ط ةب آلا هبلطو

 ضايعلاق . تعجرف يعجرا لاق هيدي نهب تفقو ىتحتتأف ةرحش اعد اذه لثم

 هلأسو هن وفوخ : مهناو هموة نم هبر ىلا اكش ملسو هلع للا ىلص هن [ نسلا نعو

 عداف ةرجش هيف اذك يداو ت :ا نا هيلا لا ىحوأف هيلع ةفاخم ال نأ اهب 5 1

 ءاش ام هسبحف هيدي نيب بصتنا ىتح ضر ألا طخي لجف لعفف كلت أ , اهنم اتصغ

 نع هلثمو . يلع ةفاخم ال نأ تملع براي لاق مث عجرف تئج اكم جرا هل لاق م هللا

 هللا ىلص ى ذلا نأ ةارجحم ييا تنب ةرب نع ناطقلا نا لاق .هنع هللا يضر رمع

 اتيش ىرب ل ىنح دعبأ هتجال جرخ اذا ناك ةوبااب هللا هأدتبا امل ملسو هيلع

 هل لاق الا رحح الو رجشب رج الف ةيدو .الا فوطيو براشلا ىلا يذنيو

 هللا ىلص ادحأ ىرب الف ًاليشو اتيب تفتلي ناكف هللا لوسراي كيلع مالدلا
هيلع هللا ىلص ىنلا عم تنكلاق يلع نع يذمرتلا ثيدحلا اذه جرخأ دقو .لسو هبلع
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 لوقي وهو الإ ل.جالو رجش هلبقت۔ا اف اهيحاون ضعب يف انجرخف ةكمب ملسو
 ناك ةكمب ارجح فرعال ينا لسو هيلع هللا ىلص لاق هللا لوسر اي كيلع مالسلا

 ليقو ء دوسالا رجحلا هنآ ةياور ينوءنآلا هفرعال يناو ثعبأ نأ لبق يلع ملسي

 رثأ هب يذلا رجحلا ريغ هلعلو ى ةكمب رجحلا قاقزب فورعملا قاقزلا يف يذلا رحلا

 لمتحيو عباصالا رثآ هب يذلا رجحلا ريغو 2 قفرملا قافزب فرعي قاقز يف قفرملا
 نرتقي مل درجم توص وا ملعو ةايحب نورقم رجشلاو رجحلا مالكيليهسلالاق . امهدحأ

 امهيف هللا هثدحم ام ةايحلاو لعلاب هدارمو ةوبنلا مالعا نم ملع وه لاح لك ىلعو امب

 لاق امك نييعيبطلا ةايحلاو يلهلا نماامهيف ام وأ روهلا بهذم وه امك ةايحلاو ملعلا نم

 رس لوقن انلاثماو نح و هلئاق نم زجعرجثلاو رجحلايف امهادحا ين رعلا نبا هخيش

 اهحيبت انعسأ دق ىلاعت هللا نال ليلد ىلا جاتحن الو ملاعلا عيمج يف راس ةايحلا

 بطر نم نذؤملا توص عمسي }يش لت نأ درو دقو ان ريغ كلذ كردي الو اهقطن و

    

 روهشم عذجلا نينا ثيدح ضايع لاق . ع نع الا دهشي الو هل دهشي سباي و

 رشع ةعضب ةباحصلا نم هاورو حيحصلا لها هجرخا رتاوتم هب ربخلاو رشتنم

 هللا دبعو رمع نب هللادبعو كلام نب سنآو هللا دبع نب رباجو بعك نب يآ مهنم

 نب بلطملاو ةملس ماو ةديربو ىردخلا ديعس وبأو دعس نب لهسو سابع نا

 ناكف لخنلا عوذج ىلع افقم دجسملا ناك هللا دبع نب رباج لاق . ةعادو ىا

 كلذل انعمس ربنملا هل عنص ادف اهنم عذج ىلع ماق بطخ اذا لسو هيلع هللاىلص ىبنلا

 ةياور ىفو هراوخل دجسملا فجرا ىتح سنأ ةناور ىفو راشعلا توصكاتوص عذجلا

 يخقثناو عدصت يخ ىأو بلطملا ةياور ىفو هب اوأر امل سانلا ءاكب رثكو لهس

 ىسفن ىذلاو هريغ داز ، تكسف هيلع هدي عضوف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ءاج
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع انزح ةمايقلا موي يلا اذكه لزي مل همزملا مل ول هديب
 بلطملا ثيدح ىف اذك رهاملا تح نفدف ملسو هيلعللا ىلص هللا لوسر هب رماف ملسو

٨
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_ 
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 لعج وآ هربنم تحت نفدف لهس نع ةياور ىفو سنأ نع قاحساو دعس نب لهسو

 هذخآ دجسملا مدهاملو هيلا ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص ناك ىبأ ثيدحىفو فقسلا ىف
 داعو ةضرالا هتاك أ ىنح ناطقلا نبا دنعو ضرالا هتلكأ ىتح هدنع ناكف ىأ

 ىنيبارغسالا ركذو ضايع لاق ةنجلا ىف سرغيف ىمدآلا ثعبب امكثعبيف تلق اتافر

 دامف هرمأ مث همزنلاف ضرالا قرخي هءاجف هاعد ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 طئاحلا ىلا كدرأ تنش نا لسو هيلع هللاىلص ينلا لاق ةديرب ثيدح ىو هناكم ىلا

 ناو رتو صوخ تال ددجيو كقلخ لكبو كقورع كل تبنت هيف تنكى ذلا

 هيلع هللا ىلص ىبلا هل ىغصأ مث كرمن نم هللا ءايلوأ لك اي ةنجلا ىف كسرغأ تثش

 ىف نوك أو هللا .ايلوأ ىنم لك أي ةنجلا ف ىنسرغت لب لاقف لوقيام عمتسي ملسو
 لاق مث تلعف دق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف هيلي نم هعمس هيف ىلبأ ال ناكم

 هللا دابعاب لاقو ىكب اذهب ثدح اذا نسحلا ناكف ءانفلا راد ىلع .اقبلا راد راتخأ

 نأ قحأ متنأو هناكمل هيلا اقوش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا نح ةبشلا

 تايدلا دعن انك دوعسم نب هللا دبع نب ةمقلع نع ىراخبلا ىفو هئاقل ىلا اوقاتشت

 لاقف ءاملا لقف رغس ىف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا عم انك افيوخم اهنودعت متنأو ةكرب

 ىح » لاقف ءانالا ىف هدي لخدأف ليلق ءام هيف مان اب اوءاجف ءام نم ةلضف اوبلطا

 هللا لوسر مباصأنهب نم عبني ءاملا تيأر دقلف ء هللا نم ةكربلاو «كرا,ملا روهطلا ىلع

 سنا نع ضايع لاق . لكؤي وهو ماعطلا حيبست عمسن انك دقل و لسو هيلع هللا ىلص
 ملسو هيلع هللا .لص هدي ىف نحبسف ىصح نم افك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ذخأ

 ىورو نحبس اهف انيديأىف مث نحبسف ركب ىبأ دي يف نهبص مم حيبستلا انممس ىتح

 رفعج نع ناطقلا نباو ضايعلاق نامثعو رمع دي ىف نحبس نهنأ ركذو رذوبأ هلثم
 بنعونامر هيف قبطب ليرعج هاتأف لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ضرم هيبآنع دمح نيا

 ينلا نع هنع هللا ىضر ةرمس نب رباج نعو . حبسف ملسو هيلع هللا ىلص ةنم لت أق
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 هنا ليق ضايع لاق يلع ملسي ناكهكمب ارجح فرعال ىنا لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ىنلبقتسا امل ملسو هيلع هللاىلص ىنلا نع اهنع هللا ىضر ةثئاع تلاق . دوسالا رجحلا

 كيلع مالسلا لاق الا رجش الو رجحب رمأ ال تلعج ةلاسرلاب مالسلا هيلع ليرج

 رجشالو رجحب رمي لسو هيلع هللا ىلص نكي مل هللا دبع نب رباج نعو . هللا لوسراي
 وأ عوضخ دوجسلاو ةنمزالا لك ف ال ةصوصخم اياضق ىف اذه ليق هل دجس الا

 هنع هللا ىضر سابعلا ثيدح ىفو . ملسو هيلع هللا ىلص هتهج ىلا لجو زع هلل قيقح

 رانلا نم رتسلاب مه اعدو ةءالمب هينب ىلعو ملو هيلع هللا ىلص ىنلا هيلع لمتشاذا

 نا هركذ اذكو نيمآ نيمآ تيبلا طئاوحو بابلا ةغكسا تنمأف هتءالم هرتدك

 نأ فاخأ ىاف هللا لوسراي طبها رمث هل لاق شيرق هتبلط نيح هنأ ىورو ناطقلا

 ةئام تيبلا لوح ناكو هللا لوسراي يلا ءارح لاقف هللا ىنبذعي ف ىرهظ ىلع كولتقي
 هللا ىلص هللا لوسر لخد املو . ةراجحلا ىلع صاصرلاب لجرالا ةتبثم انص نوتسو

 قحلا ءاج أرقيو اهسمي الو اهيلا هدي ىف بيضقب ريشي لعج حتفلا ماع ةكم لسو هيلع
 عقوالا هافق ىلا الو هافق ىلع مقو الا منص هجو ىلا راشأ اف لطابلا قهزو

 ۔ سابع نبا نع قاحسا نباو ملسمو دوعسم نيا نع يراخبلا هاور ههجو ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بكرف ةنيدملا لهأ عزف سنآ نع يراخبلا يفو
 اندجو لاق عجر الف اطخلا براقت ىنعي فاطق هب وأ فطقي ناك ةحاط يمال اسرف

 اهنعفا ىضر ةشئاع نعضايع ىورو .ىراجيال كلذ دعب ناكف ارحب اذه كس رف

 ف هن اكم تبثو رق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع ناك اذا نجاد اندنع ناك
 نجادلاو بهذو .ءاج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ اذاف بهذي ملو ءيجي

 هيحاص لاق يذلا بضلاثيدحو .يسللريعب و تيبلل عجرتو ىعرت ةاشك تيبلا ةباد

 هللاىلص هللا لوسر يدي نيب هحرطو بضلا نمؤيوأ كب نموا ال ىزعلاو تاللاو
 ةمايقلا فاو نم نيزاي نميبنلا متاخ تن أ نورضاحلا هعمسي ناسلب لاقو ملسو هيلع
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 عاراينيب يردخلا ديعس يبأ نع رهشو هنع هللا ىضر رمع هاورو يزجر يف روكذم
 تاحمللا يقتت الا لاقو بئذلا ىعقاف هنم اهعزنق اهنم ةاش بئذلا ذخاف هل اينغ ىعري

 بئذلا لاقف ناسنالا مالكب ملكتي بئذ نم بجعلا يعارلا لاقف يقزر نمبو ينيب

 قبس دقام ءابناب سانلا ثدحي نيت رحلا نمب هللا لوسر كلذ نم بجعاب كرعخا الا

 للا لوسر ىلا لخد م ةيواز ىلا اهاوزف ةنيدملا يهتنا نأ ىلا هءاش يعارلا قاسق

 ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ بئذلا لاق امب هثدحف ملسو هيلع هللا ىلص

 لاقف مهندحف يعارلا ماقف بئذلا لاق ام مهندحف سانلا ىلا ق يعارلل لاقو سانلا

 سنالل عاب لامالك ةعاسلا طارشانم نا الا يعارلا قدص ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 تفقو بجعأ تنأ قرطلا ضعبيفو اضيأ ةريره يبأ نعبثذلا ثيدح ىورو
 هل تحتف دق اردق هنم مظعأ طق ايبن ىلاعت هللا ثعيي ائين تكرتو كمنغ ىلع

 اذهالا مهنيبو كنيب امو مهلاتق نورظني هباحصا ىلع اهلهأ فرشأو ةنجلا باوبأ

 عجرت ىتح اهاعرأ انآ لاق يمنغبيل نم يعارلا لاق هللا دونج يف ريصتف بعذلا

 لتاقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دجوو همالساو هتصق ركذ و يضمو همنغ هيلا لساق

 حيفو كلذك اهدجوف ةرفاو اهدج كمنغ ىلا دع ملسو هيلع هلا ىلص ىبلا لاقح

 لاق همالسا ببس هناو ةصقلا بحاصناك هنا سوأ نب نابهانعو .اهنم ةاش بئذلل

  

 :هنع اودشنأو يءاطلا ريمع نب عفار بئذلا ه۔اكي ذلا نا ءيط معزت ناطقلا نبإ

 بيرق نم دمحاب ينرشبي ىدان بئذلا تعمس نا املو

 يوكر يدصاق نىقادلا نع يبوث ترمش دق هيلا تيعس

 بينملل ةعيرشلا تنيبت ىتح قلا نيدب يترشبخ
 لمتحي قرط نم كلذو امهريغو اضيأ يليقعلا دواد وبآ بئذلا ةصق رك ذو

 وه بث ذلا هملكي ذلا نا ليقو لاق ناطقلا نبا ناف رهاظلا وهو ةددعتم نوكت نأ

كحيو لاق هنم هتعزن يح هتبلطف يبظ الط ذخآ بئذلا تيأر لاق عوكالا نب ةملس
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 دابعايتلق ىنم هتعزمنف كلام نم سيل ىلاعت هللا هينقزر قزر ىلا تدمع كلو يلام
 هيلعشا ىلص ىنلا نا اذه نم بجعأ بثذلا لاق ملكتي بئذ بجعملا اذه نا هلل

 ناوالا ةدابع الا نوباتو ىلاعت هللا ةدابع ىلا كوعدي لخنلا لوصأ يف ملسو

 بوقعي ةاورلا هذه ركذو تملساف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب تقحلف

 يرج هنأ اذه لثم بهو نبا ىور دقو ناطقلا نناو ضايع لاق . ةبيش نا

 لخدف ايبظ ذخا هادجو بئذ عم ةيمأ نس ناوفصو برح نب نايفس ىبال
 ثكالذ نم بجعا بيذلا لاقف كلذ نم ابجعف بيذلا فرصناف مرحلا ىظلا

 تاللاونايفس وا لاقف رانلا ىلا هنوعدتو ةنجلا ىلا مكوعدي ةنيدملاب هللا دبع نب دمحم

 ىنال ىرجهنأ ربخلا اذه ىور دقو . افولخ اهنكرتنا ةكمب اذه تركذ نئل ىزمهلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد هنا سنآ نع ضايع ركذو هباحصأ عم لهج

 ملسو هيلع هللا ىلص هل تدجسف منغ هيفو ىراصناو رمعو ركب وأو ىراصنا طئاح
 . ثيدحلا لسو هيلع هللا ىلص ىاف دوجسلاب قحأ نحت هنع هللا ىضر ركب وبا لاقف

 كلام نب ةبلعث نع لجلا ىف اذه لثمو ضايع لاق ناطقلا نباو ىرجلا هركذو
 طئاحلا لخدي ال ناكو لاق رفعج نب هللا دبعو ةرم نب ىلعيو هللا دع ن 7

 ىف هرفشم عضوف هاعد ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر هيلع لخد ادف هيلع دش الا دحأ

 هللا لوسر ىنارلعي الا عىشضرالاو .امسلا نيبام لاقف ه۔طخف هيدي نيب كرلو ضرالا

 ةصق زجرلا ىف تركذو ىفوا ىنا نب هللا دبع نع هلثمو سنالاو نلا ىصاع الا
 ةداراو فلعاا ةلق وكشي ملسو هيلع هللا ىلص هيلا ءاجف هحبذ هلهأ دارأ ىذلا لجلا

 ةرثكب فعضو ريك ىتح مهحلاصم رئاسو .اقتسالا يف هولعتسا نا دعب هحبذ هلهأ

 نب رمعوبأ نيبسادنالا نمو ناطقلا نباو ةيبش ىبا نبا ةصقلا هذه رك ذو لمعلا

 وتشا اولاقف ماللا باب ىف ةكم يف ةقيتع ةخدن هنم تدجوو ديهمتلا فرجلا دبع
اهمالكو .ابضعلا ةصق تيور ضايع لاق . ىرةم تنأو ىبرغم هناف باتكلا اذه
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 بنهتو ىعرلا يفاهملا بشعلا ةردابمو اهسفن هل اهفيرعنو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلث

 لو لكأت ملاهناو هللا لوسر ملسو هيلع هللا ىلص دسح كنا اهل مهؤادنو امل شوحولا
 ناطقلا نباوضايءع اهلقنو ىنيارفسالا اهركذو ملسو هيلع هللا ىلص هتوم دعب برسثق

 ىلص ىنلا ىنا الجر نأ هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع ضايع ركذو اهلاكب

 لوسراي لاقف مهل اهاعر منغ يف ناكو ربيخ نوصح ىلع وهو هب نمآو ملسو هيلع هللا
 ىلا اهدريو كتنامأ كنع ىدؤيس هللا ناف اهوجو بصحا لاق مغل اب ىل فك هللا

 برق طرق نب هللا دبع نعو . اهلهأ ىلع تلخد ىتح ةاش لك تراسف لغفف اهلهأ

 نهتيأب هيلا نفلدزب نةفطف تس وأ سمخ تاندب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا

 مدق طرة نب هللا دبع نع لاق ءافشلا يف ضايع لقن و . ىئادنلاو داود و آ هاور ادبي

  

 نفادزاف ديع موي عبس وأ تس وأ تاندب سمخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا
 ىلص يبنلا تلظا ةكم مامح نأ بهو نبا ىور ضايع لاق . ادبي نبتياب هيلا
 : بهو نبا نع ناطقلا نبا هركذ اذكو ةك رملاب اهلاعدف اهحتف مو لسو هيلع هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةبعش نب ةرمغملاو مقرأ نب ديزو سنا نع ىورو
 توبكنعاا العو لج هللا رمأو هلوخد دعب هللا اهتبنأ راغلا مف يف ةرجشلا هترتس

 كلذ يف اتضابف نيتماملاو لسو هيلع هللا ىلص هلوخد دعب رافلا م ىلع تحسنق

 روهشم كلذو

 هتدانف ءارحص ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك اهنع هللا ىضر ةملس مانعو
 كلذ يف نافشخ ىلو ىبا رعالا اذه قداص تلاق كنأش ام لاق هللا لوسراي ةيبظ

 تبهذو اهةلطاف من تلاق «نيلعفتا»لاق عجراف اهعضرافبهذأ ىتح ىتلطاف لبجلا
 ةيبظلا هذهقطلت لاق ةجاح كلأ هللا لوسراي لاقف ىبارعالا هبتنامناهقثوأف تعجرو

 «هللا لوسر كناو « هللا الا هلاال نأدهشا» لوقتوءا رحصلا ف ودعت تجرخف اهقلطا
 هللا ىلص هللا لوسر نأىورو . زجرلا ىف ىدوهيلا اهداص ىلا ةلازغلا ةصق تركذو
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 هرمخاف دسالا قلف نمملاب لبج نب ذاعم ىلا باتكب هالوم ةنيفس لسرأ لسو هيلع

 ك قي رطلا نع ىحنتو مهْسوف هباتك هعم نأو 7 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوم هنأ

 اذاف ةريزج ىلا جرخف هب ترم-كت ةنيفس نا يورو كلذ لثم هعوجر يف

 ىتح هيكنمي ىنزمغي لعجف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم انا لاةف دسأ ٢

 قيرطلا ىلع ينماقا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم ةنيفس نا : ردكنملا نبا نع ناطقلا نبا لاق

 دسالاب اذاو شيجلا سمتلي ابراه قلطناف رسأو مورلا ضراب شيجلا أطخا لسو

 تيك يرمأ نم ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم انا ثرالا ابأاي لاقف

 هبناج ىلا ىشمي لبقا مث هيلا ىنأ هت وصعمس ايلك هبنجىما ماقي دسالا لبقاف تيك و

 قازرلا ديع ثيدحلا اذه ركذو ث دسالا مجرو شيجلا غلب ىتح تللذك لزب ف

 يور دقو ناطقلانبا لاق ، هحيباصم ىف يوغلاو ردكنملا نبا نع دواد وبآداورو

 قيرطلا لض هنأ يورو ء ةنيفساا هب ترسكنا هنأ ظفللا اذه رمغب ثيدحلا اذه

 ىنتقوأ ىتح لعفف قيرطلا هيرمل ملسو هيلع هللا ىلص ىلاب هيلا لسوتف عبساا ىتاف

 ىعدو هنأ تننظف منيهي لعج مث قبرطلا ىني ري هنأك ىنعفدو ىحنت مث قيرطلا ىلع

 ىلص هللا لوسر جرخ لاق هنع هللا ىضر ةنيفس نأ ةيلحلا ىف معن ; وبأ رك ذو

 ظ۔با » ملسو هيلع هللا ىلص ىل لاقف مهعاتم مهيلع لقثف هباحصأ هعمو ملسو هيلع هللا

 « ةنيفس الا تنأام لمحا » لاقف ىلع هلح من مهعاتم هيف لعجف هتطسبف « ك. اسك

 ببس اذهف ء ىلع لقث ام ةتس وأ ةسمح وأ نا رمعب وأ رععب رقو ذئموي تلمح ولف

 هللا ىلص هللا لوسر ذخأ ضايع لاق « ملعأ هللاو ةنيفس هل 7 هيلع هللا ىلص هتيمست

 ايسيم اهل راصف اهالخ مث هيعبصا نمب سيقلادبع ىنب نم موقل ةاش نذاب ملسو هيلع

 هباصا يذلا راملا ةصق زجرلا ىف تركذو ىدعب اهلسن ىفو اهيف رثالا كلذ قب و

 ناك و روفعي لسو هيلع هللا ىلص يبنلا هايسو باهش نب ديزي ىمسا هللاقو رعيخ ىف
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 هيعدتسيو هسأرب بابلا برضي هباحصا نم ءاشي نم ىلا ههجوي ملسو هيلع هللا ىلص
 ظفل اذه تايف انزحو اعزج رثب ىف ىدرت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تام املو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق راملا نأ كروف نبا ركذو ع ىليه-ال هوحتو ضايع

 ىن هبكرت : ملام امأو ينعي تنأ ىنكراف ين مهبكر مهلك ارامح نوتس ىاب آي لسو

 نأ لهيف لجرلا جرخي هسأرب بابلا برض اذا هنأ ىنبوجلا داز ء كلذ ىلع ةدايزف

 هل لصأ ال رمخ اذه نأ نابح نبا ركذو هيلا لسرأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىف حدقلا الا دصقي ل هناف هعضاو هللا نعل ىزوجلا نبا لاقو ۔ىشب سيل هدانساو

 نم هل لصا ال لطاب .وش اذه رثك نب دامعلا لاق اذكو هب ءازهتسالاو مالسالا

 مهنم ةعامج مهبتك هعدوأ دقو ةكحض وه ضعب لاقو ، فيعض الو حيحص قيرط

 رجح نبا لاق اذكو هرك ذ كرت ىلوالاو هضور ىف ىليهسلاو ءافشلا ىف ضايع ىضاقلا

 ليف هيلا ريشيف لجرلا جرخيف هسأرب بابلا برضب هنأ ضعب هرك ذو عوضوم هنا
 هن انساب بابلا برضي هنا ضعب ركذو ى هيلا لسرأ ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نأ

 لاقف « كمسا ام » هل لاقف هبكر لسو هيلع هللا ىلص يبالا نأ ناطقلا نيا ركو

 تنكو ىدرهيل لاق « تنك نمل » لاق هناو ةنسح نب باهش نب ديزي نب رفع

 ىلص هللا لوس ر هل لاقف ىرهظ برضيو ىنطب عيجيو ىلا ءىسي ناكف ادع هب رثعأ
 هئابآ نع ىبا ىنثدح هنال لاق ملو لاقال لاق « برا نم كل له » ملسو هيلع هللا

 هل لاقي ىن هكري انلسن رخآ نأو انيبن نوعبس انلسن بكري ناك هنا هدادجا نع

 لاقفكريغ ءايبنالا نم قبي ملوىرمغ ىدج لدن نم قبي ملو لسو هيلع هللا ىلص دمحم
 لوس راي كيبل لاق « روفعياي اروفعي كتيمس دق » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل
 عرقيهباحصا ىلا هلسرأ هنع لزن اذاو هتجاح يف هكرت , ملس و هيلع هللا ىلص ناكو هللا

 .لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بجأ هيلا ىويف رادلا بحاص جرخيف هسأرب بابلا
 ىدرتق نيهلا ىبال رتب ىلا ءاجف انالث ثكم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تام املو
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 نباو ضايعركدو هرمق تراصف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع اعزج تاهف اهف
 قرس هنا هيلع دهش قراسب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىا هنا هل ظللاو ناطقلا
 لو۔رلاقفكلذ نم ءىر هناو هدي اوعطقتال لاقف هلمج هللا قطناف لمج هعم ناكو

 دمحم ىلع لص مهللا تلق لاق «كيتفش تك رح نيح تلقام»ملسو هيلع هلل ىلصشلا

 كأرب دق » ملسو هيلع هللا ىلص لاقف تنآ الا يئحاس ةءارب لهيال هنا دمحم لآ ىلعو

 ةالصلماق دقو هسرذل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لاق ضايع لاق « كيف ليق امم هللا

  

 امف هتابق هلعجو « انتالص نم غرفن ىنح كيف هلا كراب حرمت ال » هرافسا ضعب يف

 ىلص يبنلانا ىدقا ولا نع ضايع لاق ء ملسو هبلع هللا ىلص ىلص ىتح اوضع كرح

 دحاو لك حبصأ دحاو موي يف رفن ةتس جرخف كولملل هلسر هجو امل ملسو هيلع هللا

 لمج رهظ ىلع ةلخم تتين هنا ىورو كمهيلا هثعب يذلا موقلا نالب ملكتي مهنم
 هللا د_۔۔ع _.رع ضايع رك ذو ٤ ملسو هيلع هللا ىلص هل ةزحعم ت رماف

 لتق سامث نب سيق نب تباث نفد نميف تنك : يراصنالا هللا ديبع نبا

 رمع قيدصلا ركب وبأ هللا لوسر دمحم لوقي رعقلا هانلخدأ نمح هانعمسف ةماملاب
 نب بوقعيو ناطقلا نبا رك ذ اذك و ى تيم وه اذاف ان رظنف ميحرلارملا نايثعديهشلا

 ةقزأ ضعب يف اتيم رخ ةجراخ نب ديز نا رمشب نب نامعنلا نع ضايع ركذو ةبيش
 اوتصنأ لوقيهلوح نخرصي ءاسنلاو ني.اشعلا نيب هوعمس ذا يجسو مفرف ةنيدملا

 كلذ نراك نييبنلا متاخ يمالا ىبنلا هللا لوسر دمحم :لاقف ههجو نع رسحف

 مالسلا لاق مث نامنعو رمعو ركب ابأ رك ذو قدص قدص لاق من ء لوالا باتكلا يف
 نباو يليهسلا هركذ ناكام اتيم داع مث هتاكربو هللا ةحرو هللا لوسراي كيلع
 ةجراخ نب ديز نا بيسملا نب ديعس نع ناطقلا نبا ظفلو ح ايهرب۔غو ناطقلا

 اوعمس مت بوثب يجسف نايع نامز يف يفوت جرزخلانب ثرحلا ينب نم مم يراصن الا
 ركب وبأو قدص قدص لوالا باتكلا يف دمحا دمحا ى ملكت هنا مث هردص يف ةلجلج

 ٩
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 نب رع قدص قد_ص لوالا باتكلا يف هللا رمأ يف يوقلا همسج يف فيعضلا

 ىلع نافع نب نانع قدص قدص لوالا باتكلاف نممالاهللارمأيف يوقلا باطخلا
 تماقو ڵ، فيعضلا ديدشاا لك أو نقذلا تنأ ناتنس تقبو عب رأ تضم «{ مهجاهنم

 يجسف ةمطخ ين نم لجر تام بي۔لا نب ديعسلاق.سيرا رتب رعخ كيتأيسوةعادلا

 قدص جرزخلا نب ثرحلا ىنب اخأ نأ لاقف ملكت مث هردص يف ةلجلج ته فبوثب

 لصأ ىور دقو&هيف نونلتخيال ن ثروملا :اث ثيدحلا اذهىوريليهسلا لاق ء قدص

 مايالا ضعب يف اسااج ناك ناينع نا سب ؛رارعب ةصقو ى هريغو رعلا دبع نبا ثيدلا

 يذلاراسو هملع ا ىلص ىللا متاخ هدي يف ناكو سيرا رعب ةمش ىلع هتفالخ نامز يف

 يف مث قيدصلا دي يف مث ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دي يف ناك هلبق ءافلخلا هلوادتي ناك

 ىلا عبصا نم هلقني ناك امبرو هعبصا يف هكرحي لعجو نامنع دي يف مث قورافلا دي
 نوهتساو هيلا لوزنلاب رماف اهتهش ىلع وه ىتلا سيرارتب يف عقوف اذه وحمو عبصا
 ىلا لقن وأ يأ كانه متاحلا يقبف مزجعأ ىتح مهبلغف ءاملا حزن اوجلاعف ءاملا رمأ
 ناطقلا نبا ركذي ملو نتفلا تجاهو ناك ام ناينع رمأ نم ناك من ح هللا ءاشي ثيح

 ةصقلا هذه لثم يور دقو : ناطقلا نيا لاق ، هرمغو ضايع هركذ ام يدصلا انه

 هللا ىلص هللا لو۔ر ىلا يب اوعرسأ توملا دمب ملكتت هنا شارخ نب يعبر يخال
 هقمحلاو هكردأ ىت > جوريال مقأ دقف ملسو هيلع

 هيفام ايس الو لسو هيلع ها ىلص هللا لوسرل تازجمم ءايلوالا تاماركو
 لاقهنا ىلازغلل نيدلا مولع ءا > نم ءاجرلا باتك ينفو ث ملسو هيلع هلع هللا ىلص هرك ذ

 هب وثب ىحس يخأ تام ا! : نيبباتلا رايخ نم ناك و هيخأ نع شارخ نب يعبر

 يبر تيقل ينا : لاقف ادعاق ىوتساو ههجو نع بوثلا فشك هشعن ىلع هانيفلاو
 امم رسيأ رمالا تيأر يناو نابضغ ريغ ىنع وهو ناحبرو حورب ينايحف لجو زع
 هباحصاو ين رظتنيرلسو هلع هللا ىلص ادمحم نا 2 اوقرتفتال لاق وآ اورتغت الو نونظت
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 لاق © ءانفدو هانلمحف تسط يف تعقو ةاصح هناك هسغن حرط مش مهيلا عجرأ ىح

 ديزننب ةماسا يفوت امل هنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا ىور : يروباينلا ديعس وبأ

 نيتعكر ىلصأ تمقف هيلع ىلصيل ناينع سانلا رظتنا امهنع هللا يضر ةثراح نبا

 هللا ناحبس تلقف كيلع مالسلا : لاقف نو۔اكتي موقلاو ههجو نع بوثلا فشكف

 يف فيعض قيدصلا ركب وبأ قدص هللا لوسر دمحم اوتصنأ اوتصنأ لاقف هللا ناحبس

 هركذ اذك و ى قدص قدص لوالا باتكلا يف كلذ ناك هللا رمأ يف يوق هدسج

 وه ناطقلا نباو ضايع نع هانمدق امو ملعأ هللاو ديز نب ةماسا يف يروباسينلا

 نبا نع هانرك ذ امو ةنتفلا لزمتعاو نامثع دهب شاع ديز نب ةماسا نال باوصلا

 شارخ نب ميبراةصقلا هنه لثمضرع دقو : هظفل و يلبهسلا هرك ذ يلازغلاو ناطقلا

 انيبف هدنع انسلجو دانيجسف ىخأ تام شا رخنب يعبر لاق شارخ نب يعبر يخأ

 لاق توملا دعب أ هللا ناح.۔ تاق ياع مالسلا : لاقو ههجو فشك ذا كلذك نحت

 نم ارضخ ابايث ىنادكو نابضغ رعغ وهو ناحيرو حورب يتاقلتف ىل ر تيقل ىا

 نأ مقأ دق هناف ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر ىلا ىف اوعرساو قرعتساو سدنس

 هللاو مث اورتخت الف هيلا نوبهذت امم نوهأ رمالا ناو هيتآ وأ هكردأ ىنح حرميال

 ت سط يف تيقلا ةاصح هسفن تناك اغاكل

 هلع هللا ىلص ىلل تدهأ ةيدو نا ةريره 1 نع هريغو دواد وب 1 ىورو

 : هيفو اذه رمغ يف اطوسبم هت ركذ روهشم وهو ثيدحلا « اهتمس ةيلصم ةاش لسو

 اذه ىورو ع ةمومسم اهنا يترمخأ اهناف اوعفرا لسو هيلع هللا ىلص ينلا لاقف
 اهنا عارذلا هذه ىترمخأ : رباج ةياور يفو سابع نياو رباجو سنآ ثيدحلا
 ةاش ىأر هنا اذه ىفو ةمو۔م اهنا ىنحاكي اهذخف نا نسلا ةياور يفو ص ةمومسم

 ةيلصم ةاش رب مل هنا ليق دقو ك ملسو هيلع هللا ىلص هل ةبيصم اهنكل هذه يه ةيلصم

 لكأ هنظأو ةفصلا لهال تءاج ةيلصم ةاش ىأر دقو ى ةبيصم هذه ناب باجيف
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 هلو ىنوت راصن الا نم اباش نا سنأ نعو ك ةلصفم اهلعل و ملسو هيلع هللا ىلص اهنم
 ملعت تنكنا مهللا : تلاق معن اناق ىنبا تام تااقف اهاي زعو هانيحسف ءايع زوحع

 هذ_ه ىلع نلمحم الف ةذش لك ىلع ىننيعت نأ ءاجر كيبن ىلاو كيلا ترجاه ىأ

 ى كلذ دعب شاعو انمعطو معطف ههجو نع بوثلا فشكنا انحرب اهف ث ةبيصملا

 لوسر نا سنأ نع اضيأ يور : ناطقلا نبا لاق ناطقلا نباو ضايع كلذ ركذ

 لوسراي تام تلاق تام دق مههاربا كنبا نا ةعي رفلل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 كيبن ىلاو كيلا ترجاه قا ىلمت كنا مهالا هلل دجلا : لاق « معن » لاق هللا

 نمب ىلاعت هللا نذإب معطو لكاف كلذ دنع ىلاعت هللا هايحاف لاق ثيدحلا ةيقب ركذو

 ناطقلانباوضايعلاق « طيبن نب ميهاربا وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدي

 ملو بش دق ىب ى ا ملسو هياع هللا ىلص ى ذلا نا ةيطع نب دهف نع ميكو ىور

 نب ضرعم نعو ملسو هياع هللا ىلص هلا لو۔۔ر لاقو « انأ نم » لاقف ملكتي

 هل لاقف دلو موي ىصب ءيج ابجع ملسو هيلع للا ىلص ىنلا نم تيأر بيقيعم

 فرعيو ث ةماما كرابم وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « انأ نم »

 كراب تقدص » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق هيفو ث هيوار مسا ةنوصاش ثيدحب

 ةماملا كرابم ىمسب ناكف بش ىنح دعب ماكت مل مالغلا نا مث « مالغاي كيف هللا

 عادولا ةجح يف ةكمب ةصقلا هذه تناكو ضايع لاق

 تعقو ىنح دحأ موي هنع هللا ىضر نامعنلا نب ةداتق نيع تبيصا هنا يورو
 قاحسا نبا هرك ذو ث زجرلا يف كلذتركذ و هينيع نسحأ تناكو اهدرف هتنجو ىلع

 ىلع دفو ةداتق دلو نم الجر نا يور : ناطقلا نبا لاق ث ايهريغو ةبيش ىأ نباو

 : لاقف لجرلا نم لاقف زيزعلا دبع نب رع
 درلا نسحأ ىفطصملا فكب تدرف هنيعدخلا ىلع تلاس ىذلا نما انا
 درام نسحايو نيع ام نسحايف اهرمأ لوال تناك .امك تداعو
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 نأ هللا عدا هللا لوسراب لاق ىمعأ نأ فينح نب نامثع نع ىئاسنلا ىورو
 كالأسأ ىا مهالا لق ش نيتعكرلص ح ضوتو قاطناف» لاق ىرصب نعل فشكي

 ىلا كب هجوتأ ىنا دمحاي ةمحرلا ين ملسو هيلع هلا ىلص دمحم كيبنب كيلا هجوتأو
 لاق “هرصب نعلا فشك دقو عجرف « ىف هعفشف مهللا ىرصب نع فشكي نا كبر

 تانيع تضيبا هابأ نا كيرف نب لاقيو كيدف نب بيبح نع ىليقعلا رك ذ ضايع

 رصبأف هنيع ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثفنف اثيش امهب رصيي ال ناكف

 اذاو ، زجرلا ىف اذه ترك ذو ةنس نينامث نبا وهو ةربالا ىف طيخلا لخدي هتيأرف

 ه ةدايزل وأ بتكلا باحصأ وأ ةاحصلا نم هبوار ركذ الف ارركم ائيش تركذ

 هنعل لهج وبأ عطقو ث تثرمف نينح موي ع وكالا نب ةملس قاسب ةبرض ىلع ثفن و

 هلل ىلص هلل لوسر اهيلع قصبف هدي لمحي ءاجف ءارغع نب دوعم دي ردب موي هللا

 ردب موي فاسي نب ببحبيصاو « بهو نبا هاور ڵتقصتلاو اهقصل أو ملس و هبلع

 هللا لوسر هدرف هقش لام ىتح هقتاع ىلع ةبرضب ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر عم

 غالب هب يص اهعم معثخ نم ةأرما هتتأو ى حص ىتح هيلع ثفن و لسو هيع هللا ىلص

 هن اهسمو هيقسب اهرمأو هايا اهاطعأ م هدي ل۔غو هاف ضحضفف .امب ىاف ملكتي ال

 ناو ناطقلا نبا هاورو ،سانلا نم هريغ لقعىلع لضفي القع لقعو مالغلا .ىرف

 تءاجةأرما نأ امهعهللا ىضر سابع نبا نع ناطقلا نباو ضايع ركذو ةبيش ىأ

 لثم هفوج نم جرخف ةع: مثف هردص لسو هيلع هللا ىلص حسمف نونج هب اهل نباب
 ىذمرتلاو ةبيش ىبأ نبا هركذ و ، ىفشف ىمسف دوسأ ورج

 هن نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تؤي مل سواط نع ناطقلا نباو ضايع لاق
 ىلص هتلأسو ع هتوص وأ ءىقلا مثلاو نونجلا سملاو بهذالا هردص ىف كصف سح
 ىف امم ىنيطعت نأ ديرأ تلاقف اهاطعأف لك أيوهو اماعط ةأرما لسو هيلع هللا
 ةنيدملاب ةأرما نكت مل اهنطب ىف ماعطلا رقتسا امافهنم اهاطعأف ءايلا ةليلق تناكو كف
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 هللا ىلص هللا لوسر ناك : هنع هللا ىضر ىاملا نب ةفيذح لاق ك اهنم ءايح دشأ

 لسو هيلع هللا ىلص اعدو 2 هدلو دلوو هدلو ةوعدلا تكردأ لجرل اعد اذا لسو هيلع
 دوع۔م نبا لاق ث هنع هللا ىضر رمعب هل بيحتساف لهج ىاب وأ رمعب مالسالا زعب

 رهتشا دقو 6 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع سأ ذم ةزعأ انلز ام هنع هللا يضر

 هرعش ىف هل كراب مهللا كهجو حلفأ » ةداتق ىال لاقو ،هريغو ءاقسن۔الا ىف هؤاعد

 ةغبا_:ل لاقو ث اماع رشع ةسخ نبا هناكو ةنس نبعبس نبا وهو تامث « هرشب و

 .شاعو ث تتبن تطقس اماك وأ ، نس هل تطقس امف « كاف هللا ضضني ال ه دعج

 نيدلا يف ههقف مهللا » امهنع هللا ىضر سابع نبال اعدو ع رثك أ وأ ةئامو نيرشع

 ىفكي نأ ىلعل اعدو ى نارقلا نامجرتو رمحلا كلذ دعب ىمسف « ليوأتلا هملعو

 هدصب الو ءاتشلا بايث فيصلا ىفو فيصلا بايث ءاتشلا ىف سبلي ناكف رقلاو رحلا

 هللا عدأ سنأ كمداخ هللا لوسراي :ىما تلاق سنأ نعىراخبلا ىفو رق الو رح

 نا هللاوف سنأ نع ةمركع نعو« هتيت آ ايف هل كرابو هدلوو هلام رثك أ مهللا »لاق هل

 دقلو هناور يفو ى ةئاملا وحم ىلع مويلا نوداعيل ىدلو دلوو ىدلو ناو ريثكل ىلام

 معن يبأ ظفلو ، ىدلو دلو الو طقس لوقأ ال ىدلو نم ةئام نتاه ىديب تنفد

 هللا لوسراب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ميلس مأ تلاق سنأ لاق ةيلحلا ى
 نم تنفد دقل و سنأ لاق«مهف هلكرابو هدلوو هلام رثكا مهللا » لاقف سنال عدا

 نيترم ةنسلا ىف رمثتل يضرأ ناو ةئامو نيرشعو ةسمخ ىدلو دلو ىوس يبلص

 اهرعغ رثي ءيش دلباا ىفامو

 نأ اهنع هللا ىضر ةمطافا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعد ضايع لاق

 ورعنب ليفطلا لاؤس ثيدح هريغو زجرلا تركذ ى دعب تعاج اهف هللا اهعيجمال

 عطسف « هل رون مهللا » لاقف هموقل ةبآ هل لعجي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ناكف هطوس فرط ىلا لوحتف ةلثم اولوةي نأ فاخأ براي لاقف هينيع نيب روت
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 انك ىملسالا ةزمح لاق « ليوط ثيدح وهو حونلا اذىحسفةملظملا ةليللا ىف “ىضي

 ىتح ىعباصأ تءاضأف انقرفتف ةملظم ةليل ىف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مم

 ركس4 ذو ى ءىضتل ىعباصأ ناو اهيلع نولمحم ىلا مهباود ىأ مهرهظ اهيلع اوعمج

 هيلع عقي الو ى رون هلكةنال ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسرل لظ ال هنا ناطقلا نبا

 اوعضونبذلا ىلع اعدو ى سجن ىلع عقي دق بابذلا نالو هتزعل بابذ هب وث ىلع الو

 اعدو ى ردب موي ىلتق مهتيأر دقلف دوعسم نا لاق ث مهايسو ادجاس هتبقر ىلع الدلا

 لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دنع زمغيو ههجوب جلتخي ناك و ىصاعلا يبأ نب كحلا ىلع

 ةماثج نب كحم ىلع اعدو ك تام نأ ىلا جلتخي لزي لف « نك كلذك» لاقف هآرف

 نيدص نيب هوقلأف تارم ضرالا هتظفلف ىروو مث ضرالا هتظنلف مبسل تامف

 نابح نباو هجام نبا ىورو ى ىداولا بناج دصلاو ى ةراجحلاب هيلع او.ضرو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىقستسا هنع هلا ىضر بطخا نب ورمع نع لوالل ظفللاو

 مهللا » لاقف يلا ملسو هيلع للا ىلص رظنف اهتعفرف ةرعش هيفو ءام هيف ءاناب هتيتأف

 ةرعش هتيلو هسأر يف امو ةنس نيعستو ثالث نبا وهو هتيأرف ىوارلا لاق « هلمج

 ىضر ىقرابلا ةورع نع لوالل ظفللاو هجام نباو ىذمرتلاودوادوبأ ىورو كءاضيب

 ةاش لاق وأ ةيحضأ هب هل ىرغشيل ارانيد هاطعأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا هنع هللا

 ولو هعيب ىف ةكربلاب هل اعدف رانيدو ةاشب هاتأف رانيدب ايهادحا عابف نيتاش ىرتشاف

 نتلاب عيابلا اصخشم وأ امهبم انيعم دصقي مل اذا هنا اذه ىفو ث هيف حبرل ابارت ىرتشا

 ةافوب هربخأ دقو ةحلط ىيال لاقو ى همزلي مل نييعت هل نكي مل اذاو همزلي مل ديازلا

 راصنالا نم لجر لاق « امكتليل ىف امكل كرابي هللا لعل » هجوز نم هلسغو هدلو

 ىنال ىفوتملا دلولاو ملسمو ىراخبلا هاور ث نآرقلا اوأرق مهاكد الوأ ةعست هل تيأر

 رهغنلا لعفام ريمع ابأ اي لسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقىذلا ريمعوبأ وه ةحاط

 ليخلا ىلع تبثأ ال تنك هللا دبع نب ريرج نع ياسنلاو ىراخباا ىورو
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 رثأ تيأر ىتح يردص ىلع هديب برضف ملسو هيلع هللا ىلص ىبال كلذ ترك ذف
 دمب سرف نع تعقو اهف « ايدهم ايداه هلعجاو هتبث مهللا ه لاقو ىردص ىف هدي

  

 ملسو هيلع هلل ىلص هلل لوسر عم توزغ هنع هللا ىضر رباج نع ىراخبلا ىفو

 رمي داكي الف ايعا دق انل حضان ىلع اناو مل۔و هيلع هللا ىلص هلا لوسر ىف قحالتف

 هرجزف ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر فلخت ايعأ دق تاقف «كرمعبلام » ىل لاقف

 تلق « كرمعب ىرت فيك» ىل لاقف ريدي اهمادق لبالا ىدي نبب لاز امف هل اعدو

 دعب تنكف بثوف هسخنف مله ةياور يفو ، ثيدحلا كتكرب هتباصأ دق ربخي
 ردقأ اف ملسو هيلع هلا ىلص هثيدح عمسال هرمس ةدش نم هماطخ دشأ كلذ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهقفخ ىعجشالا ليعجل سرفل كلذ لثم عنصو ، ثيدحلا

 اهنطب نم عابو اطاشن اهسأر كال ملف اهيلع كرابو ملسو هيلع هللا ىلص هعم ةقفخمي
 وبأ ىضاقلا انثدح ضايع ىضاقلا لاق ك ىناسنلا ىف جرخم ثيدحلاو افلا رشع ينثاي

 هللا ىلص ىنلا عاصق نم ةعصق اندنع تناك نومأملا .نب مساقلا ىبأ هخيش نع ىلع

 اهم نوفتشيف ىضرملل ءاملا اهبف لعجن انكمل۔و هيلع

 بنعا ريب ةنيدملا ىف نكي ملف سنأ راد ى رئب ىف ملسو هيلع هللا ىلص قصب و
 لاقفحلم هؤامو ناسبي همسا ليقف هنع لسو هيلع هللا ىلص لاسف ءام ىلع رمو ى اهنم

 ملسو هيلع هللا ىلص هنا د:اصقلا ضعب ىف ترك ذو « برط هؤامو نايعن وه لب »

 نأ ىور ىليهسلا لاق ع ليللا ىلا ماعطلا نع هقير هيزجيف يبصلا مف ىف لفتي

 هيلع هللا ىلص ىلا ىنأف نمنح موب حارجلا هب لقثا هنع هللا ىضر دياولا نب دلاخ

 رخؤم ىلا ادنسم هدجوف هيلع لدف « دلاخ لحر ىلع ىنلدي نم » لوقي ملسو

 ناملس لخن ملسو هياع هللا ىلص سرغو ، هنيح نم ءىربف هحارج ىلع ثفنف هلحر
 تمعطأف اهداعأف معطت ملف هرمغ اهسرغ ةدحاو الا هماع ىف معطاف هنع هللا ىضر

 نيعب رأ تنزوفبهذلا نم ةضيب ردقىلع هناسلملسو هيلع هللا ىلص رادأو ث هماع ىف
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 ىضر دوعسم تنب ةربمع نع ميع وب أ رك ذو اهلثم هدنع ىقب هنا ضايع داز ةيقوأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع سمخ نهو اهتاوخاو ىه تلخد اهنا اهنع هللا

 تغضف اهنمسنقاف اهايا نهلوان مث ةديدق نهل مضف ديدقلا لك أي هندجوو هنعيابف

 نمهاوفآىف ندجو الو افولخ نههاوفآ ىق ندجوام هللا نيقلف ةهطق نهنم ةدحاو لك

 ةبرش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو۔ر ىناقس ليةع نب شنح ثيدح ىفو ع ايش

 ڵ تررح اذا اهدرو تشطع اذا اهبرو تعج اذا اهعبش دجأ تحر امف قبوس

 هللا لوسر عم ىلص هنأ نامعنلا نب ةداتق ثيدح ةديصق يف تركذو ى ضايع هاور

 هاطعا اذكو ع هل ءاضأ انوجرع هاطعاف ةملظم ةليل ىف ءاشعلا ملسو ه۔اع هللا ىلص

 هب دهشو ردب موب هب لتاق امي۔ هل راص ةشاكع بطح نم الز+ ملسو هيلع هللا ىلص

 اذكو نوهلا فيسلا اذه ىمسيو ع ةدرلا لهأ لاتق موي اديهش لتق نأ ىلا فقاوملا

 هيلع هللا ىلص هل تردو ث افيس عجر ابيسع دحأ موب شحج نب هللا دبع هاطعا

 ةاشو ڵ رون نب ةيواعم زمنعأو ث دبعم ما ةاشك رعثكلا نبللاب لياوح هايش ملسو

 اهيلع زني ملو دوعسم نب هللا دبع ةاشو ى اهفراشو هتعضرم ةميلح منغو ، سن ل

 دادقملا ةاشو ، لحف

 ترضح املو هيف اعدو ام .امقس هباحصأ ضعب دوز هنآ ةلس نب داح ىورو

 ههجول ناكف ناحام نب ةداتق هجو حسمو ، هف يف ةدب زو بيط نعل هب اذاف ةالصلا

 هوجو يف بارت نم ةضبقب ىرو ى ةاءرملا يف رظني اههجو يف رظني ناك ىتح قي ,

 مههوجو نع اذقلا نوح۔4 اوفرصناف « هوجولا تهاش » لاقف نمنح مو رافكلا

 كيأ أ » ملسوهيلع هللا ىلص لاق وأ نايسنلا فاخا لاقو نايسنلا ةريره وب أ هيلا اكشو

 هب وث ةريره وبا طسب وأ ةريره و آ هيف دعقف « يسني الف طاسباا يف دعقف هل طسب ]

 اثيش ىسن امث لعفف هيلا همضب هرم ] ح هديب ملسو هيلع هللاىلص هللا لو۔ر هيف فزعو

 لاق دقل هيفو ثيدحلا رثكي ةريرهوبا نولوقي لاق ةريره ابآ نأ ملسم ركذو ى دعب
 ٠ ١٧
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 هلعجي مث اذه يثيدح نم ذخأيف هبون طسبب كديأ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلا هتلعج مث هثيدح نم غرف ىنح ىلع ةدرب تط.بف « ائيش سني ملف هردص ىلا

 ائيش تثدح امهباتك يف هللا املزنا ناتبآ الولو هب ىنثدح ائيش تين امف ىردص

 تاي الا « ىدهلاو تانيبلا نم انلزنأ ام نومتكي نيذلا نا » ادبا

 نم هدعبو هنامز يف تعقوف بويذلاب هباحصأ ملسو هيلع هللا ىلص رمخاو

 ىمتني هنأو قا رعلاوماثلاو ن۔يلاو سدقملا تيب و ةكم حتفو ك هئادعا ىلع روهظلا

 ىلا ةريحلا نم ةأرملا نعظت ىنح نمالا روهظو , رفاحلاو فخلا ىهتني ثيح هكلم

 دغ ىف يلع دي ىلع حتفتس رعيخ نأو ى ىزغتس ةنيدملا ناو ى هللا الا فاختالو ةكم

 ثدحتس هناو ، رصيقو ىرسكز ونك نومسقي و هتما ىلع ايندلا حتفت هناو ك هموي

 ةدحاو ةيجانلا ةقرف نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس هتمأ ناو ى ءاوهالا بوكرل نتق

 ، ىرخأ عفرنو ةفحص هيدي نيب عضوتو٬ى رخأ يف حوربو ةلحيف مهدحأ ودفيهنأو
 اوشم اذا مهنأو « دئهوي كنم ريخ مويلا كن أو » ةبعكلا رتست امم هنويب نورتسيو

 مهرايخىلع مهرارشا طلسو مهنيب مهساب هللا در مورلاو سراف تانب مهتمدخو طيطملا

 كن أو ءرهدلا رخآ ىلا نورق تاذ مورلا نأو مورلاو كرتلاو رزخلا نولتاقي مهنأو

 ء علا ضبقيو ى لثمالف لثمالا بهذي هنآو ء رمخ شيعلا ىف ماد ام مورلا نولتاقت

 ىلص هل تي وزهنأ و ڵبرتقا دق رش نم برعلل ليو هن أولتقلا ىأءجرهلا ونتفلا رهظتو

 ناكق اهنم هل ىوزام هتمأكلم غلبيسو اهبراغمو اهقراشم ىأرف ضرالا لسو هيلعللا

 ىتح رصيقو ، سراف الو ىرسكال ىتح سرافو ىركب اهنب ربخاو كلذك

 ةيواعم ةيالوو ةيمأىنب كلمب رمخأو لسو هيلع هللا ىلصرمخأ امك ناكفء هدعب رسهيقال

 مهكيفكيسف» ىلات هلوق ىلع همد رطقيس هنأوء فحدملا ىف أرقيوهو نانع لتقو
 ةثفلا هلتقت ًارامع نأو ء ايح رمع مادام رهظت ال نتنلا نأ و « ميلعلا عيمسلا وهو هللا

 نامرق ىف لاقو ى يلع عم وهو هولتق دقو ثيدحلا اذه ةيمأ ونب ركني ملو ةيغابلا
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 لاقو هنطب هلخداف هفيس زكر حا رجلا هيلع دتشا امل رانلا ىف هنا ودعلا يف هداهج مم

 ناكو « رانلا ىف اتوم كرخآ » ةفيذحو بدنج نب ةرمسو ةربره وبأ مهيف ةعاحل

 اولس » ملسو هيلع هللا ىلص لاقو اهيف قرتحاف رانلاب ىلطصاف فرخ اتوم مهرخآ ةرعس

 لجمت ابنج ج رخ تلاقف اهولأسف « هلسغت ةكالملا تيأر ىاف ع هنع ةلظنح جوز

 ءام رطقي هسأر دجوف ىردخلا ديعسوبأ لاق ليسغلا ةلظنحىح-فلسغلالبق لاتقلل

 رمخأو ث ةدرلاب رذنأو ى هب اقول هلهأ لوأ اهنا اهنع هللا ىضر ةمطاف هتنبا رمخأو

 ےموم ىف نعنس دعب هافاوف كل عدي هلس هل لاقو ى ىرقلا سيوأ ناشب هريغو رمع
 كيف رثكي هنأو ڵ هتوم ةصق اذكو باتكلا اذه رمغ يف اهتطس٫ ةليوط ةصق ىف جلا
 كباقر نوب رضيو كيف نواك اب 1 مجعلا

 اوتع نوكي غ اضوضع نوكي خ ةفالخو ةحرو ةوبن رمالا اذه نا » لاقو

 ىتح راصنالا ةلقو ةيردقلاو ةضفارلا روهظب ربخأو « ضرالا ىف ًاداسفو انورهجو
 هللا ىلص هنأو ڵ ادبأ بازحالا دعب اننوزغيال اَشي رق نأو ءماهطلا ىف حلملاك اون وكي
 مظعأ رانلا ىف مكدحأ سرض» هثاسلج نم موقل لاقو 2 كلذ ناكو مهوزغي سوا هلع

 موب ادترم لجرلا لتقف الجرو ىايإ الا مهلك اوتامو : ةربره وبا لاق « دحأ ن

 لغ ىنذلابو « هلحر ىف تدجوف يدوهلا ز زرخ نم ازرخ لغ ىذلاب ربخأو 2 7

 ىلابتك بطاح ناب و اهماطخي ةرجشلا اهنكسم اهناو تملضنمح هتقان عضومو ةلشلا

 ىلصىنلا لتق ىلع هطراشو هراس نيح ناوفص مم بهو نب ريمع ةصقب و ى ةكم لهأ

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هعلطاو هلتقل ادصاق ريمع ءاج املف ملسو هيلع هللا
 ىذلا لاملاب هنع هللا ىضر سابعلا همع ربخأو ى همالسا نسحو ملسأ رمالاو رسلا

 همالسارهظأ وأ ملساف اهريغو ىرمغ هملع ام لاقف همتك نأ دعب لضفلا مأ دنع هنفد

 كل وه : لاقو نمك رشلملا عم رديل جرخو اهدنع هنفد هنأ كلذو ء هققح وأ

 هلع هللا ىلص ربخأو ‘ رعسفتلا يف ةصقلا تطسب و هذه ىهجو يف تم نا كينبلو
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 رخأ و ءاذه ريغ يف هتط۔بو دحا مو هلتقف هديب فلخ نب يا لتقي هن أ ملسو

 شيرق عراصم نع ربخأو ، دسالا هلك أف هللا باكهلك أي هنا بهل ىنأ نب ةبتع

 مهنيبو هنيبو اولتق موي ةتؤم لهأ تومب ربخأو ى رفظ ردق أطخأ امف ردب موي

 ربخ ه۔اجو ةشبحلا يف تام موي هنع هللا ىضر يشاجنلا تومبو ء رهش نم رثك آ

 ىرسك ناب ربخأو ى ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب رمخأ ىذلا مويلا ىف هتوم

 تامث هدحو هتومو هدحو ه_ثدع رذ ابأ ربخأو ، كالذ ققحتف اذك موي تومي

 ڵ هعجضم اهيف لاقو ةبرت هديب ج رخأو ، فطلا ىف نيسحلا لتقب ربخأ و ء كلذك

 هيلع هللا ىلص لاق اناكف « ةنجلا ىلا كدي كقبست » هنع هللا يضر رايعل لاقو

 لاقو ح داهجلا ىف هدي تعطقف ناح وص نب ديز ىف لاق اذكر ح ةن , واعم هلاتق ىفلسو

 يضر رمع ىلا امهب ىنأ الو « ىرسك راوس تسبل اذا كب فيك» ةقارس

 رم هل الاقو ةقارس اههسولأو ىرسك امهبلس ىذلا هت دخا لاقو هايا امهسبلاامهنع

 ماقم:كمب ماق كلذك ن اكف ي رمعاي كرسي اماقم موقي نأ ىسع » ورمع نب لهس ىف

 مه رئاسب ىوقو هتبطخ وحم بطخ ملسو هياع هللا ىلص يبنلا توم مهغلب موي ركب ييأ
 ناكف « رقملا ديصي هدج كن , ردكأ اب ههجو نبح هنع هللا ىضر دلاخل لاقو

 ول هناف تكسا ضعبل لاق مهضعب نا ىتح مهرارساب نيقفانملا ربخأو ء كلذك

 نب ديبل هب هرحس يذلا رحلاب ربخأو ك ءاحطبلا ةراجح هتربخال دحأ اندنع نكي

 رعب ىف يتلاو ك ةلخم علط ىف ةطاشمو طشم ىف هنوكو 4 هللا هنعل يدوهيلا مصعالا

 ش اه ىنب مطقىف اهوبتك ىنا ةفيحصلا ةضرالا لكأب مهربخأ و كلذكدجوف ناورد

 تقوو اهددعو شيرق ريعب مهربخأ و « هللا مسا الا » لاق ةبعكلا ىف اهوعضوو

 اوبذك نيح هفصوو هباوبأو سدقملا تيب ةفصبو اهمدقي ىذلا ريعبلاو الوصو
 .ا رسالاب

 هللا ىلص هللا لوسر انيف ف ماق لاق هنع هللا ىضر ةفيذح نع دواد وب أ ىورو
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 هظفح هب انثدح الا ةعا_دلا مايق ىلا كلذ هماقم ىف نوكي ائيش كرت اهف ملسو هيلع

 هركذ اف هفرءأف ۔يشلاهنم نوكيل هناو ٠الؤه يباحصأ هدع دق هيسن نم هيسن و هظفح نم

 ىنعي تلق ث هفرع ءآر اذا هنا مث هنع باغ اذا لجرلا هجو لجرلا فرعي ك

 هللاىلص هللا لوسر انكرت دقل هنع هللا يضر رذيفأ لوق امأو ى ةربتعملا ماظعلا رومالا

 رومالاب في رعتلاىف ةغلابمف املع هب انركذ الا ءامسلاىف هيحانج رئاط كرحامولسو هيلع

 هللاىضر نينمؤملا ما ةيريوج دلاو رارضىيأ نيثرلانأ قاحساننبا ركذو ماظعلا

 اهب .اج ىتلا لبالاىلا رظن قيقعلاب ناك املف ةيدفلاب لبقأ ةيريوج هتنبا ترسا املاهنع
 هللا ىلص ىنلا فأ مث قيقعلا باعش نم بعش ىف امهييغف اهنم نيرمهبب بغرف ءادنلل
 نياف ملسو هيلع للا ىلص ىنلا لاقف اهؤادفاذهو يتنبا منبصا دمحاي لاقف ملسو هيلع
 هلا النا دهشأ » ثرحلا لاقف اذكو اذكب هش ىف قيقعلا ىف تيغ ناذللا ناريعإلا
 ملسأو ملسأف هللا الا د>أ كلذ ىلع علطا ام هللاوف « هلا لوسر كناو ك كلا الإ
 نانبا هعم

 لآست تئج » لاقف ملسو هيلع للا ىلص ىنلا ىنأ هنا دبعم نب ةصباو نعو
 سفنلا هيلا تنأطا ام رملا : كبلق تةتسا » لاقف معن تلق « مالاو رملا نع
 سانلا كاتقا ناو ى ردصلا ىف ددرتو سفنلا ىف كاح ام مالاو ء بلقنا هيلا ناطاو
 يذلا هنا قحلابكثعب يذلاو يا ةياور ىفو ايهرعغو يمرادلاو دمحا هاور « كوتفاو

 «كسقنىف كاحام مالاو كردص هب حرشنا ام رملا نا » لاقف ه_:ع كلأسأ تئج

 نا امهنع هللا يضر سابع نبا نع ناطقلا نبا ىورو ث رخا ظافلأب يور دقو

 الا .يش لك ىلعو ءاضيبو ءارفص لكىلع رييخ لها حلاص لسو هيلع هللا ىلص ينلا

 يف امكنم راعتست ينلا امكئين آ نيا » لاقف قيقحلا ىبا ينباب ىناف مهيرارذو مهسفنا
 نالوقت ام ارظنا » لاقف اهانقفناف انتيلجاو انتجرخا كنا الاقف « ةنيدملا سارعا
 هللا ىلص هللا لوسر اعدف معن الاق «امكتيرذو امءامد ايتحبتسا امنبذك نا اناف
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 اهف ةلخن رظناف اذكو اذك ناكم ىلا بهذا » لاقف راصنالا نم الجر ملسو هيلع

 ثيدحلا . اهقانعأ برضف ه اهب ىتلا ةينآلا كلت جرختساو ةعقرلا عزناف ةعقر

 يضر ىلجبلا هللا دبع نب ريرج نع يروباسينلا ديعس وبأو ناطقلا نبا لاق
 ىلص يبنلا اهنع نالأ۔ب ل؛اسم ارمضب نأ ىلع رهسم نب ةدبع عم قفتا هنا هنع هللا

 هيلع ادفو م امكآر ايؤر ةدبع رمضا امم ناكر لعفف هيلع امهمودق دنع ملسو هيلع هللا

 لوسر نم رهسه ن ةدبع اند هارمضأ امي امهىلعأف ةليجس دفو ف لسو هيلع هللا ىلص

 هنع كلاسأ تئج امي ىلرمخاف معزت امك ايبن تنك نا لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا

 ترمضا اماما » ملسو هيلع للا ىلص ينلا هل لاقف ترصبا امعو ترمضا امعو

 ناك مالظلا طلتخم دنع مانملا ىف تيأرو ماصع كسرفو مامه كنباو ماسلا كفيسف

 هلتةف لثد ينب ءاسن ىدحا مم لبلا حفس ىلع لعث ونب هيقلف لزغتي جرخ كنبا

 ةدعسم دنعف كمس امأو هبستحاف كنبا امأو هدحتسف كسرف اماف هرح نب كلام

 نعبنت الف ةدرلا كاك ردأ ناو يداعالل كغسو داهجلا ىف ةطيب ر كسرف لعجاف

 هللا يضر بيهص نع - وبأ ركذو « راجلاب ردغت الو قاثيملا ضقنت الو ةدنك

 نع لزعف شيرق نم رفن هعبتا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا ارجاهم لبقأ امل هنا هنع

 كامرا نم ىأ ملع دقل شيرق رشعم اي : لاق مث هتنانكف ام لشتناف هتلحار

 يفيب برضأ مث ىتانك ىف يعم مهس لكب يمرأىتح يلا نولصت ال هللا مباو الجر

 ةكمب يايثو ىلام ىلع كلد متئش ناو منثشام يب اولعفا م .يش هنم ىدي ىف قب ام

 حمر » لاق ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع مدق املف كلذ ىلع ملدف معن اولاق

 ةفكسا تحم اورذحا مهل تلقف ةياور ىفو « يبحم ابأ اي ميبلا ير ىبحم ابأ اي ميبلا

 نأ لبق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع تمدقف بهذ نم يقاو اهتحم ناف بابلا

 هللا لوسراي لاقف اثالث عيباا ير ىحم ايا اي » ىلآر نمح لاق ءابق نم لوحتي

 نمو » هيف تلزنو لاق مالسلا هيلع ليربج الا كربخا امو دحا كيلا ىنقبس ام
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 كيطعا لاق هنا ىوربو « ةيآلا هللا ةاضرم ءاغتبا ه_۔فن يرشي نم سانلا

 كلام ىلعانلد هل اولاق ةياور ينو ىلام ثلث ىورو ىلام ىوريو بهذلا نم يقاوا

 ًآرعقف انتئج هل اولاق نايتفلا ضعب نأ ىوربو هولخف كلذ ىلع هودهاعو كيلخو

 يفركَد ام مهاطعاف ادبأ كلاذ نوكي ال كندبو كالاب جورخلا تدرأف اندنعتل وتو

 تاياورلا

_ 
_ 

  

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدق يدبعلا دورالا ركذ : ناطقلا نبا لاق

 دوراجلا لاق دقو ةيلهاجلا يف هل افيلح ناكر يدسألا ضايع نب ةملس هعمو لسو

 انيار ناف هيلا جرخم ناكل لهف ىن هنا معزب ةماهتب جرخ اجراخ نا ضايع نب ةملل

 يذلا ينلا نوكي نا وجرا انأو هلضف هيلا قباسالف ايبن ناك نا هناف هيف انلخد اريخ

 : ةلل لاق مث بتكلا أرقو اينارصن دوراجلا ناكو ى مالسلا هيلع ىسيع هب رشب

 انرمخا نال يرمعلف هبحاص اهب رعخيال اهنع هلئسي لئاسم ثالث انم دحاو لك رءضرل

 دوراجلا هل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع امدق املف هيلا ىحوب ىنل هنا اهج

 ة.ءارعلاوء هلوسرو هدبع ىنأو هللا الا هلا ال نأ ةداهشب » لاق دمحماي كبر كثعب مب

 رهش موصو اهقحب ةاكزلا ءاتياو ةالصلا ماقاو ى هللا نود نم دبعي نثوو دن لك نم

 كبر امو اهمف ءا۔ا نمو هسفنلف الاص لمع نم « داحلا ريغب تيبلا جحو ناضمر

 انزرب نمحهيلعان رمضا امع ان ربخاف يبن دمحماي تنك نا دوراجلا لاق « ديبعلل مالظب

 رد_حو هسأر عفر مت ةنس اهنأك ةقفخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قفخف كيلا

 ءامد .رع ىتأست نأ ترءضأ كناف دوراجاي تنأ امأ » لاقف هنم قرملا

 ا_مناحو عوضوم ةيلهاجلا مد نا امأ ةحينملا نعو ةيلهاجلا فلح نعو ةيلهاجلا

 مالسالا دعب دعيال يأ _مالسالا ىف فاحالو ةدش الا مالسالا هدزي ملو دودشم

 ةاش نمل وأ ةباد رهظ كاخأ حنمت نأ ةقدصلا لضفأ ناو الأ قاب هيلع هنممدقت امو

 ىلع يناأست نأ ترمضأ كنأف ةملساي تنأ امأو . هلثمب حورتو دفرب ودمفت اهناف
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 ناف مانصألا ةدابع امأف « نجهلا لقع نعو بسابسلا مود نعو ث مانصألا ةدابع

 « نودراو اهل متأ منهج بصح هللا نود نم نودبعت امو كن ا لوقي لجو زع هللا

 رشعلا يف اهوبلطاف رهش فلا نم ًارعخ ةليل هنم بقعأ هللا ناف بسابلا موب امأو

 ال عاعشال اهتحص يف سمشلا علطت اهف رال ةحمس ةحلب ةليل ناضهر نم رخاوالا

 مهاندأ ىلع هاصقأ رمجي كؤامد أفاكتت ةوخأ نينمؤملا ناف نيجهلا لقع امأو

 كنأو هل كيرشال هدحو هللا الا هلا ال نأ دهشن الاقف « مهاتأ هللا دنع مهمرك ]

 عمجا مهللا » لاقف انموق ةفلا عمجي نأ انل هللا عدأ هلا لوسراي الاق من هلوسرو هدبع

 ذخأ لاملا يأ ه لوسراي دوراجلا لاق « مهرحبو مهرب يف مهل كرابو مهموق ةفلا ه

 لاق ءادغا اهلخم و ءابص اهحمرو ءافش اهتبنو ءاعو اهلام لاق «كدالبامو» لاق يدالب

 ىأب : ةملس لاق « ادوذ ةقانلاو ادوع نوكي لجلا ناف ةلومح اهناف لبالاب كيلع »

 حايس اهؤام لاق « كدالب امو » لاق يدالب ذختا لام يأف هللا لوسراي تنا ىأو

 ثاثا اهفاوصأو لامج اهنابلأ ناف منغلاب كيلع » لاق حايف اهعالتو حاوض اهلختو
 : دوراجلا لاقف نمم ايعموق ىلا افرصناف « ىب رلاو ةلوك الا كلا و ةكرب اهدالوأ و

 ةلاسر ىنع هللا لوسر غلبأ
 تحماسو قح هتنا ناب تدهش

 هتلخ لك ىف هللا نمأ تنأو

 كيف برثيب يراد نكت الاف

 ةوادع يذ نم تحلاص نمجلاا

 هبحاو هتيلاو يذلا يداو

 كبيجأو كنع يفيسب ًبذا

 ةملم لك نود يسفن لعجاو
 : ةملس لاقو

 ضرال انمتنكثيح فينح اب

 ضبنلا يف ةحايسلاب يداؤف ةاصح

 ضقلاوةضيضقلالكيف يحولا ىلع
 ضغخلاو ةماقالادنع كل ىاف

 ,ضغب كضغب ىلعىسمانم ضغباو
 ضع نم قئالعلا هيف يف ناكناو
 ضقنلا ىو ءافولا ىف متوعد ام اذا

ضرع كنود نمو يقت ةنج ك
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 اهلك ةيربلا رمخاي كتيأر

 ان روج دعب ىدهلا هيف انل تعرش

 سدانح املظ نآرقلاب ترونف

 ةمحرو اميرم اثيغ انل تنكو

 هثايس قوف هللا ولع ىلاعت

  

 المهم قحلاب ءاج اباتك ترشن

 املظم رمالا حبصا امل قحلا نع

 امرضت امل رفكلا ران تأفطأف

 العم هللاو ملعلا لهال تنكو

 امرك أو العأ هللا ناكم ناكو

  

 هيملع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ربمع نب هللا دبع نع ناطقلا نبا ركذو

 ناكو لاغر ينأ ريق اذه » لوقي رمقب انررمو فااطلا ىلا هعم انجرخ نمح ملسو
 ناكملا اذه يف هموق تباصا ىتا ةمقنلا هتباصأ هنع جرخ املو هنع مفدي مرحلا اذهب

 «هعم هومتبصا هنع متشتف كن ا ول بهذ نم نصغ هعم نفد هنا كاذ ةبآو هيف نفدف

 نبا دعس نأ قاحسا نبا ركذو « دواد وبا هاور نصفلا اوجرختساف سانلا ردتباف
 قلطنا اذا ةيما ناكو فلخ نب ةيمأ ىلع لخدف ارمتعم قلطنا هنع هللا ىضر ذاعم
 رابنلا فصتنا اذا ىتح رظتنا دعسل ةيمأ لاقف ء دعس ىلع لم ةنيدملاب رف ماشلا ىلا
 ىذلا اذه نم لاقف لهج وبا ذا فوطي دعس انيبف تفطف تقلطنا سانلا لفغو

 هباحمأو ادمحم متيوآ دقو انمآ ةبعكلاب فوطتالاقف دعس انا لاقف ةبعكلاب فوطي
 لها ديس هناف مكحلا ىبا۔ىلع كتوص عفرتال دعل ةيمألاقف امهنيب ايحالتف معن لاقف
 ماشلا نم كرحتم نعطقال تدبلاب فوطا نا ىنتعنم نما هللاو دعس لاق : ىداولا

 لاقف دعس بضغف هكس؛ لعجو كحلا ىا ىلع كتوص عفرت ال لوقي ةيمأ لعجف
 ىايا لاق كلتاق هنا لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تم ىاف كنع انعد
 ىل لاق ام نيملتت! لاقف هتآرما ىلا عجرف ثدح اذا دمح بذكيام هللاو لاق معن لاق
 هللاوف تلاق ىلتاق هنا لوقي ادمحم ممس هنا معزلاق كل لاق امو تلاق ىرثيلا ىخأ
 تركذ اما هتأرما هل تلاق خيرصلا ءاجو ردب ىلا اوجرخ الف لاق دمح بذكي ام
 نم تنا لهج وبا هل لاقف جرخي ال نا داراو معن لاق ىب رثيلا كوخا كل لاقام

١١
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 جرخ دقو ردبب هللا هلتقف مهعم راسف نيموي وأ اموي انعم رسف ىداولا فارشا

 ىقلي ناك هللا هنما فلخ نب يا نا هريغو قاحسا نبا ركذو ثيدحلا ىراخبلا

 هنلعا اسرفل ىدنع نا د۔ثاي لوقيو ةكمب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ثالتاق انا لب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هيلع كلتقا ةرذ نم اقرف موي لك

 ىبأ هكردا بعش يف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو دحأ موي ناك ايلف هللا ءاش نا
 هيلع فطعبا موقلا لاقف ابت نا توبنال دمحم نيا لوقي وهو هللا هنعل فلخ نبا

 هللا ىلصهللا لوسر لوانت اند ايلف هوعد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف انم لجر

 نع ءارعشلا رباطت ةضافتنا اهب ضفتناف ةمصلا نب ثرحلا دي نم ةبرلا ملسو هيلع

 ىلا مجر املف ارارم هسرف نع اهنم أدأدت ةنعط هقنع يف ةنعطب هلبقتسا مم ريعبلا رهظ

 بهذا لاق هللاو ىنتق لاق مدلا نقتحاف رهبك ريغ اشدخ هقنع يف هشدخ دقو شيرق

 يلع قصب ول هللا وف كالتقا انا ةكمي ىل لاق هنا لاق ساب كب نإ هللاو كداؤف هللا

 بابذلا نم عون ءارعشلاو ةكم ىلا نولفاق مهو فرهب هللا ودع تامف ىنلتقل

 عراصم انيري ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعج هللا .ىضر رمع نع ملم يفو
 هعرصمدحا أطخا امن هللا ءاشنا نالف عرصم اذه نالف عرسهم اذه ردب ةليل موقلا

 نا سنأ نع ناطقلا نبا ركذو ى ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل هنيع ىذلا

 نارمع لآو ةرقبلا ةروض أرق ام دعب دترا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ابتاك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لاةف ى مهدنع هللا هكلهاف باتكلا لها ىلا برهخ

 ةبيش ىلا نبا هاور اذك ضرالا هلبقت ملف نفدف تامف « هلبقتال ضرالا نا » ملسو

 بتكي ناكف نارمع لآو ةرقبلا أرةف ىلا رصن لجر ملسأ سنأ نع ىراخبلا يفو

 هل تبتكامالا دمحم ىردبام لوقب ناكف اينارصن داعف ملسو هيلع هللا ىلص شىبنلف

 بره امل هباحصاو دمح لعف اذه اولاقف ضرالا هتظفل دقو حبصاف هونفدف هللا هتاماخ

 ضرالا هتظفل دقو حبصاف اوعاطتسا ام ضرالا يف اوقعاو هل اورفحف هوشبن مهنع
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 دترافرلسو هيلع هللاىلص ءىبالل ب بتكب الجر نأ ملسم يفو .سانلان هسيل هنا اوماعخ

 « هلبقتال ضرالا نا » ملسو هيلع هللا ىلص ءىنلا لاقف نيكرشملاب قحلو مالسالا نع

 هانفد اولاق اذهام لاقف اذوبنم هدجوف اهيف نفد ىتلا ضرالا ىتا هنا ةحلط وبا ربخاف

 دحأ موي ملسو هيلع هالا ىلص ءينلا لاق ىذمرتلا يفو ، ضرالا هلبقت ملف ارارم

 هللا حتفي ىنح » ىوريو « هللا مهحتفي ىتح ان. اهلثم اوبيصي ملنيك رش ٹلا نا اما »

 ىلص ىنلا تعمس هنع هالا ىضر درص نب ناملس نع ىراخبلا يفو « ةكم انيلع

 نحنو اننوزغي الو مهوزغن نكلا لوقي ه بازحالا هللا ىلجا نيح ملسو هيلع هلل
 تعم۔عفار ا نب هللا ديبعنع ىراخبلل ظفالاو هريغو ىراخبلا يفو « مهيلا ريسن

 اوقلطنا » لاقف دادقملاو رهب زلاو انا ملسو هيلع هللاىلص هللا لو۔ر ىثعب لوةي ايلع

 انب ودعت انقلطناف اهنم هوذخف باتك اهعم ةنيعظ اهب ناف خاخ ةضور اوتأ ىح

 ىعم ام تلاق باتكلا ىجرخا انلق ةنيعظلاب نحص اذاف ةضورلا انيتا ىتحانليخ

 لوه ر هب انيتاف اهصاقع نم هتجرخاف بايثلا نمقلتل وا باتكلا نج رختل انلق باتك

 نيكرشملا نم سانا ىلا ةعتلب ه ا نب بطاح نم هيف اذاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رحأ ضعيب مرب ةكم يف مهنامساب مرك ذي ىنعي

 باتك ىعمام تلاق كعم ىذلا باتكلا نبأ اهل انلق تاياورلا ضعب ىفو ثيدحلا

 ىزنام ىابحاص لاقف ائيش اندجو امف اهلاحر ىف هانيغتباف اهرمعب اهب ىحتن

 ىلع لاق مث انل ملو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بذك ام اينلع دقل تلقف اباتك اهعم

 ءاكب ةزجتحم ىهو اهتزجح ىلا توهاف كندرجالوأ باتكلا نجرختل هللاو

 اتيش اودجي لف اهلحر ىف هوستلا م منأ قاحسا نيا ركذو ، باتكلا تجرخأف

 هلع هللا ىلص هلا لو۔ر بذك ام هللاب فلحأ ىنا بلاط ف أ نب .ىلع امل لاقف

 هنم دجلا تأر املف كنفشك۔ال وأ باتكلا اذه نجرختلو انبذك الو لسو
 هتعفدف اهنم باتكلا تجرختساف اهسأر نورق تاحف ضرعاف ينع ضرعأ تلاق
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 هنكلا و هناميا ىلع هناب بطاح رذتعاف لسو هيلع هلا ىلص هللا لوضر هب ىف هيلا

 اهحتف ةدارا دنع كلذو مهدنع ادي باتكلا ذخاف ةكمب هل ةبارق ال

 ىنب ىلا جرخ ملسو هيلع هللا ىلض للا لوسر نأ هريغو قاحسا نبا ركذو
 . مهدحأ شاحج ن! ورمع قلطن اف مهمالآ ضعب رادج ىلا سلجف هاحصأ ف ةظيرق

 مكناب مهريخاف ةنيدملا ىلا فرصناف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ماقف ىحر هيلع حرطيل

 ىلص هللا لوسر جرخ قاحسا نبا ظفلو٬ضايع ظفل اذه ىلع ىحرلا حرط متدرأ

 ةيمأ نب رمع ايعلتق نيذللا نيلجرلا ةيد يف معنيعتسي ريضنلا ىنب ىلا لسو هيلع هلل
 اودجت نا كن ا اولاقف ضءبب ضعب الخ مث كنيعن راقلا ابآ اي معن اولاق مهانا املف

 نم رادج بناج ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسرو هذه هلاح لثم ىلع لجرلا

 بدتنافهنمانحي ريف ةرخص هيلع تايف تيبلا اذه ىلع ولعيل الجر اورف ادعاق مهتويب

 هللا لوس رو لاق ام" ةرخص هيلع قايا دعصف كلذل انأ لاقف شاحج نب ورمع كلذل

 هللا لوسر ىنأف ىلعو نامنعو رمعو ركب وبأ مهيف هباحصا نم رفن ىف ملسو هياع هللا ىلص

 ادف ةنيدملا ىلا اًمجار جرخو ماقف موقلا دارأ امب ءامسلا نم رمخلا ملسو هيلع هللا ىلص

 ةنيدملانم القم الحر اوةلف هباط ف اوماق هباحصا ملسو هلع هللا يلص ىنلا ثذدتسا

 اوهتنا ىتح لسو هيلع هللا ىلص هباحصأ لبقاف ةنيدملا لخد هتيأر لاقف هنع هولأسف

 +ىهتلاب ملسو هيلع هللا ىلص رعأو ردغلا نم تدارأ دوهي تناك امي ريخلا مهرمخافهيلا

 فذقو نوصحلاب هنم اونصحتف مهب لزن ىتح سانلاب راس مث مهيلا ريسلاو مهبرح
 لاقف دحأ هہنف هيلع ىحرلا حرط لجر دارأ ةناور يو > ثدحلا بعرلا مهبولق ق

 ةنيدملا نم مهيلا لسرأ هنأ ىورو & هديب تةصتلاف ىف هللا هرمح هناف لعفت ال

 لتق دارأ ىئيللا حولملا نب ريع نب ةلاضف نا قاحسا نبا ركذو « دهعلا مضقن »

 ملسو هيلع هللا ىلص لاقهنم اند الو حتفلا ماع فوطي وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هب ثدحم تنكام » لسو هيلع هللا ىلص لاق هللا لوسراي ةلاضف معن لاق « ةلاضفا »
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 لاق م لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا كحضف هلل رك ذأ تنك۔ىش ال لاق « كسفن

 نعهديعفرام هللاو لوقي ةلاضف ناكف هبلق نكسف هردص ىلع هدي عضو مث هللارةغتسا

 تررفىلهأىلا تعجرف ةلاضف لاق هنم ىلا بحأ ۔ىش هللا قاخ نم ام ىتحردص

 : لوقي ةلاضف ثمعبناو ال تلق تيدحلا ىلا مله تلاقف اهيلا ثدحمأ تنك ةأ رعا

 مالسالاو هللا كيلع ىاي ال تلقف ثيدحلا ىلا مله تلاق

 مانصالا رسكت موي حتف اب هليبقو ًادمم تيأر ام ول

 مالظالا ههجو ىشغي كرمثلاو انيب ىحضا هللا نيد تيأرل

 ىحلا بهو نبريمع سلج ريبزلا نب رغهج نب دمح ىنثدح قاحسا نا لاق

 ناكو شيرق نيطايش نم رممع ناك و ريسيب رجلا يف ردب دعب ةيمأ نب ناوفص عح
 ناكوةكم يف ةدش هنم نوقليو هباحصأ و ملسو هيلع هلل اىلص هللا لوسر يذؤي نمم
 شيمعاا ينام هللاو ناوفص لاقف بيلقلا باحصا ركذف ردب ىراسا يف بهو هوبآ
 لايعو ءاضق ىدنع هل سيل ىلع ند الول هللاو امأ هللاو تقدص رمعلاق رمخ مهدعر

 مهدنع ريسأ ىبأ ةلع مهلبق ىل ناف هلتقاف دح ىلا تبكرا ىدعب عابضلا مهيلع ىشخأ

 اوقبام مهيساوأىلايع عم كلايعو كنع هيضقا كنيد “ إع:-لاقف ناوفص اهمنتغاف لاق

 رعمع رءأ مث لعفالاق كنأشو نآشع متكاف ربمع هللاةف مهنع زجءاو ٠ىش ىنمسيال
 يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع امنيبف ةنيدملا مدق يتح قلطنا ح مسو هلذحشف هفيب

 نم مهارأ امو هب هللا مهمرك أ ام نوركذيو ردب موي نع نوثدحتي نيململا نم رفن
 فيسلا احوم دجملا باب ىلع خانا دق بهو نب ريع ىلا رمع رظن ذا مهودع

 اننيب ىرغأ يذلا وهو رشل الا ءاج ام بهو نب ربمع هللا ودع باكلا اذه لاقف

 لوسراي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع رمع لخد م ردب موي موقلل انرزحو
 « ىلع هلخدان » لاق فدلاب ًاحشوتم ءاج د_ة بهو ن ريمع هللا ودع اذه هللا

 اولخدا راصنالا نم لجرل لاقو اهب هببلف هقنع يف هفيس ةليحب ذخأ ىنح رمع لبقاخ
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 _ حصحص _

 ريغهناف ثيبخلا اذه هنع اورذحاو هدنع اوساجاف ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ىلع

 هللا ىلص هللا لوسر ءآر املف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع هب لخد مث نومأم

 اومعنا لاقف اندف « ريمعاي ندارمعابهلسرا » لاق هفيس ةلاحب ذخآ رمعو ملسو هيلع

 ريمعاي كتيخنم رمخ ةيحتب هللا انمرك أ دق » لاقف مهنيب ةيلهاجلا ةيحم تناكواحابص

 ءاجامن » لاق دهع ثيدحل تنك نا دمحماي هللاو امأ لاقف « ةنجلا لهأ ةيح مالسلاب

 هللا لوسر لاق هيف اونسحاف كيديا ي يذلا ريسالا اذه تج لاق « رممعاي كب

 لهو فو۔يس نم هللا امحبق لاق « كنع يف فيسلا لاب امف » ملسو هيلع هللا ىلص

 كلذل الا تثجاملاق «هل تئج يذلاام قدصا » ملسو هلع هللاىلص لاق ائيش تنغأ

  

 شي رق نم بيلقلا باحصأ امتركذو رجلا يف ةيمأ نب ناوفصو تنأ تدعق لب هلاق
 ناوفص كل لمحتف اروغ لتقأ ىنح تج رخل يدنع لايعو ىلع نيد الول تلق .

 .دهشأ ربع لاق « كلذ نيبو كنيب لئاح هللاو هل ىنلتقت نأ ىلع كلايعو كنيدب

 ءامسلا رمخ نم هب انيتأت تنك امب كب بذكن هللا لوسراي انك دق هللا لوسر كنأ

 هنا لعال ىا هلا وف ناوفصو انأ الا هرضحي مل رءأ اذهو ىحولا نم كيلع لزني امو

 دهشأ لاق مث قا۔لا اذه ىنقاسو مالسالل ىناده يذلا هلل دحلاف هللا الا هب كانأ ام

 نآرقلا هورقاوهنيد يف كاخأ اوهقف » لاقف هلوسرو هدبع كن أو هللا الا هلا ال نأ

 هللا رون ءافطا ىلع ادهاج تنك ىنا هللا لوسراي لاق مت اولعفف « هرسأ هل اوقلطاو
 موعداف ةكم مدقاف ىل نذأت نأبحأ اناو هللا نيد ىلع ناكنم ىلع ىذالا ديدش
 يذرآ تنك ك مهنيد يف مهتيذآ الاو مهيدهي هللا لعل مالسالا ىلاو هللا ىلا

 ناكو ةكمب قحلف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل نذأف لاق مهنيد يف كباحصا

 ميسنت مايأ يف نآلا مكيتأت ةعقوب اورشبا لوقيبهو نب ريع جرخ نيح ناوفص
 فلحف همالسانع هرمخاف بكأ ر مدق ىتح نابكرلا هنعلأسي ناوفص ناكو ردب ةعقو
 ىذؤيومالسالاىلا وعدي ماق ةكم ريمع مدق ادف ادبا عفنب هعفني الو ادبأ هملكب ال
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 رثك سان هبدي ىلع ل۔اف اديدش ىذأ هفلاخ نم

 .وهو نايفس يبأ ىللع رمف حتفلا ماع فوطي ناك ملسو هلع هللا ىلص هنا يورو

 ليقطلا ناك . « ىلاعت هللاب ه لاقف هردص يف هب ضف دمحماي ىنتبلغ مب هبلق يف لوقب

 شب رقنملاجر هيلا ىشمف ةكم مدقو اليبن ارعاش هموقيف اَئيرش ىسودلا ورمع ناا
 اندالب تمدق كنا ليفطلا هومسي نا نعل ايظعت كلذب هونكل يغطلا ابا اي اولاقف

 زجعا يذلا ضرماكد_تشا يأ انب هرمأ.لضعا دق انرهظا نمب لجرلا اذهو

 قرفي رحسلاق هلوق ااو انرمأ تتشو انعمج قرفو بذاكلا مهمعز اذه ءابطالا

 الف انيلع لخدام كموق ىلعو كيلع ىشخم اناو نيباحتملا نمبو هيخاو ءرملا نهب

 ائدش هنم عمسأ ال نأ تمزع ىتح ى اولازام هللاوذ ليفطلا لاق هنم عمست الو هماكت

 هللا لوس ر اذاف دحسملا ىلا تودغو هعمسا الئل نطقب نذا تددس ىتحهاك ا الو

 ًمالكهنم عمسا ناالا هلل ىيأف هنم ابيرق تقو ةبعك لا دنع ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص

 ناف حيبقلا نم نسلا ىلع ىنخيال بيبل رعاش لجرا ىا ىما لكناو تلقف انسح

 هراد يف هل تلق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو۔۔ر فرصنا املو هعبتأ اريخ تيأر

 كرمأ ىلع ضرعاف كنع ىنذا نطقب تدد_۔ ىتح كنم كموق ىنرذح دمح اي
 ايهنا هيفو ليق اذك نهتذو۔_هملاو دحأ هللا وه لق هيالع التو مالسالا هيلع ضرعف
 لاق ماعنالاكن مت رم اتلزن اهنا ىعدي نأ الا دو ميلا هرحض نأ امل اتلزن ناتيندم

 عاطم ىنا هللا ناي تلقو تملساف اذه نم لدعا الو نسحا تيأ ر ام هللاو تلقف

 اذا ىنح تجرخف « ةيآ هل لعجا مهللا » لاقف مهيلع يننيعي نا هللا عداف ىموق يف

 نيب رون عمقو هنع نولحريال ءام ىلع نوميقم مهو ىموق ىلع ىنعلطنت ةينث يف تنك

 ليدنقلاك ناكقىطو۔ سار يف هلعجا مهللا ةلثم اولوقي نا ىشخا تلقف حابصملاكي دي
 ىنم تساف ىنبااي ىنع كيلا تاقف ييا يتاتأف رونلااذ بقل كلذلو قلعملا
 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نيد تمباتو تملسأ ىنا تلق م لاق كنم تدلو
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 رمهطتب مهرمأو كلذك اتلاقو هماو هج وزل لاق اذكو مالسالا يف كتعبت دقف لاق

 هللا ىلص هللا لوسر ىلا عجرو مالسالا مهيلع ضرعو اولستغاو اهورهطف بايثلا

 لاقف مهكلهب مهيلع هللا عداف ىنزلا مهيلع بلغو يموق ىنبذك لاقو ملسو هيلع

 ىنح مالسالل مهوعدأ لزأ لف « مب تاو مهدها مهللا » ملسو هيلع هللا ىلص

 قد_:خلاو دحاو ردب ىضمو ةنيدملا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رجاه

 سود نم اتيب نينامث وا نيعبس رييخ ىلع وهو ملسأ ني تمدقف اوملسأف

  

 ةرجملا لها ىطعأ اك اذهو لاتقلا انروضح مدع عم انل مهسأف ةريره وبأ مهنمو

 ىطعب ال هنا ءاملعلا ححصو كلذك رييخ ىلع وهو ةشبحلا نم نيعجارلا ىلوالا

 ءافأ امم ىطعأ اذكو ى ةمينغلا باحصأ نم اضرلا دعب مهاطعأ امناو رضحي مل نم

 ماشلا نم اذكو قارعلا نم شيجلا ريمأ هيلا بتك رمع نا تظفح نكلو هيلع هللا
 ليفطلا نأ ىوريو ت مهطعأ لاق لاتقلا كردي ملو ءاج نم ةمينغلا نم يلعأ له

 نععاجلاو يلستغاف ءارشلا يذ امح ىوريو ءارثلا يذ انحىلا ىهذا هجوزل لاق

 .ا رشلا وذو .ارثلا يذ امح ماشه نبا ةياورو مه مص ةهج ىلع طبهب ليلق ءام

 اتيش ءارشلا ىذ نم ةيبصلا ىلع ىشخا يماو تنأ يباب هتجوز هل تلاقو منم

 ليفطلا دهشتساو مالسالا ابتملعو تلتغاو تبهذف نماض ان أ ال تاق لاق

 ةمامماب هنع هللا ىضر

 ةئامورشع ةنس تام ليفطلا وب أ اتوم اقلطم ة:احصلا رخآ بتكلا ضعب يفو
 يضر ناملس ناكو . ها ءاملعلا هيلع قفنأو ملم حيحص يف كلذ تبن ةرحلا نم

 .الا دشو مجلا حتفب "يج اه لاقي ةيرق نم ناهبصا لهأ نم سراف نم هنع هللا

 وهو ناهبصا نم هوبأو أشن اهيفو زهرهمار اهل لاقي زاوهالا ىرق نم هل رق نم لاقيو

 مداخ هولعج ىنح سوجملا نيد يف ادهتجم ناملس ناكو ى اهربك يا ةيرق ناقهد
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 ہ_ حصحص ۔۔۔ _ _ ___

 مهتدابعو مهتالص هتبجعأف ىراصنلل ةسينك لخدو أفطت اهك رتيال ةدوبعملا مهران

 نيد هوبا لاقف « سوجملا نيد نم لضفأ مهنيد ناب هابأ ربخأف هللا مهنعل بيلصلل

 املع مه۔ظعأ يأ مهفقسأ نع لأسف ماشلا ىلا برهف ء هللاوال لاقف ريخ كئابآ

 هميدخ هعم نوكب نأ بلطف ةسينكلا يف هيلع هولدف اهنيفختو ءافلا د_ثب انيدو

 الا تاوهشلا نع ًاؤ ربتو هنيد يف اعروو ةدابع هنم ىأرو هلبقف هعم يلصي و هنم ملعتيو

 ىطعي !مث ةضفو بهذ نم لالق مبس عمج هنا يتح احشو لاملا يف ةبغر هيف نأ
 كلذ ىلع مهلد تام ال بدرأ فصن اهيف مقاق ةثالث ليقو ءارقفلا ىلع هقرفي

 نم غارفلا ىفرعلا نبا لاق ث هونفدي ملو هيلع اولصي ملو هوبلصو هومجرف ناملس
 هلوقب انع هللا انرذح ىنا ةنتفلا نم هسفن ىلعافوخ لقاع لكل بحأ ايندلا
 لوالا ضغبأ ناملس لاق الجر هناكم اوفاختساف ةيالا « كلاومأ امنا » ىلاعت
 لك لهأ عمجأ يبرعلا نبا لاق تيأر ملسم نسحأك هتدابعو هدهزل ىناثاا بحاو
 كتمدخ دق نايلس هل لاق ىاشلا رضتحا املو بولطم ايندلا يفدهزلا نأ ىلع ةلم

 ىلع هتملع لجر ايندلا ين سيل لاق اديدش ابح كبحا انآو يب يصوت نم ىلاف
 هلبقف هب هيلا هءاصياو هريخ هربخأو هيلا بهذف لصوملا يف نالف الا هيلع انأ ام

 يصوت نم ىلا هل لاق رضتحا املو هنيد يف لجر ربخ ناكو هعم دبعتيو همدخي

 هبجعأف هيلا بهذف نيبيصنب نالف الا هيلع انأ ام ىلع دجوي ال لاق ي
 دحا عا ال لاقف يب يصوت نم ىلا لاقف ء هيلا بهذ نأ دعب ابرق رضتحاو

 بسكو هنيد يف لجر ريخ وهو هدنع ماقف ةيرومع يف انالف الا هيلع انا ام ىلع

 نكل دجويال لاق ىل يصوت نم ىلا لاق رضتحا املو ي ةمينغو تارقب هدنع

 نيب ضرأ ىلا رجاهبو برعلا ضرأ يف ميهاربا نيد ىلع ثعبي ۔يبن ىنامز لظا
 ى ةعبرأ ءالؤهو هعبتاف ةوبنلا متاخ هيفتك يف ةقدصلا ال ةيدهلا لك أي لخن اهيف نمترح
 همنغو هرقب ىطعأو ضعب هحجرو رشع ةعضب ,ليقو نيثالثب عمتجا يلهسلا لاقو

 \ ٣
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 لامعأ نم ىرقلا يداو يف هوعابف برعلا ضرأ ىلا هولمحيل بلك نم راجت لاجرل
 ىلا هلح و يل تفصو ىلا يه ضرالا نا توجرف لحنلا تيأرو يدوهل هنيدملا

 يديسل ةلخت سأر ىلع مود تاذ انا امنيب نايلس لاق ةدارملا يه اهنا ققحتف ةنيدملا

 يعدي ةكم نم ءاج لجر ىلع جرزخلاو سوالا نآلا عمتجا لاقف هل معنبا مدق ذا

 لوقتام همع نال تلقف هركذل ينتباصا ىتلا ىمحلل اهالعأ نم طةسا تدكف ةوبنلا

 امناتلقف كالغشب لغتشا اذهلو كلام لاقو ةديدش ةمكل ىنكلو ىديس بضغف
 كيلعةقدص هلك لسو هلع هللا ىلص هللا لوسرل لاقف اماعط تذخاو تبثا نا تدرا

 هيلاومو هلهال الو هل لحم ال ةقدصلا نال لكأي . نيجاتحملا كعم ءابرغاا ىلعو

 ءاجو ضرفلا ةقدص هلآ ىلع مرحملا ليقو ص مهنم موق ىلومو ااناو اروكذ

 ناتاه ناملس لاقف هباحصاو ملسو هيلع هللا ىلص 7 اف ةيده لاقو ادغ مامطب

 ىقلاف هرهظ ىلا رظنا تلعجف ةزانجل دقرغلا عيقب ىف وهو ءاج ثلاثلا فو ناتمالع

 يهو ةياور يف هب حرص امكب طرلا ماعطلاو يكبا هيلع تببك أف ماخلا رهظف هءادر
 يف دحتم وهو ملسو هيلع هللا ىلص هب هتيتاف اثيش تعمج ةياور ماهبال رسفت

 رمتب ءاج هنا ةياورىفو دمحا ةياور ىفام ًادحتم مايا ةثالث هب ءاج ليقو نيترملا

 تلمعف اموي يل بهي نا ىديس تلأس ةياور يفف بطرلا رقلاب ديرا هناب عمجيف اهيف
 يليهدلا ةياور فو ع كلذكت لعفف موب هتلأسو هب تثجف رمت نم نبعاص وا عاصب هيق

 هجوزل هارتشا لجرلا نأ عمجيف يسفنل نيمويلا لع اهتأف ةأرمال ادبع تنك
 زمخلا ليقف اماعط هنمثب تيرتشاف تطتحا ىوريو ى هجوز دبعل اديس ناكف

 محللا الوأ مدق هنأب عمجيو رئاط وهو طب اميلع ةدئام تئج ىوريو { محماو

 مالك ةمجرتب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رماو بطرلا مدق مث رتملاو زبخلاو
 حدف مجرتي ناكف ةيبرعلاو ةيسرافلا فرعي ىدو ىاف هنع هللا يضر نالس

 لاقف ةمجرتلا فرحو يدوهيلا بضغف دوهيلا مذو ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر
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 .ليرعج لزنف ملسو هيلع هللا ىلص فقوتف كمذي هنا ملسو هيلع لا ىلص هللا لوسرل

 يدوهيلل لسو هيلع هللا ىلص لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبل مجرقف مالسلا هيلع
 اف ةيسرافلا فرعت تنك نا دمحماي ىدوهيلا لاقف « اذكو اذك نالس لوقي »

 ىنملع نآلاو لبق نم اهفرعا تنك ام ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ىلا كتجاح
 هللا ىلص هللا لوسر كنا نآلا تققحتو لبق نم كتمهنا لاقف مالسلا هيلع ليرمج
 هلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هللا لوسر كناو هللا الا هلا ال نا دهشا لسو هيلع

 هينيع ضمغي هل لق لاقف ةيبرملا هنع هللا ىضر نايلس ملع مالسلا هيلع ليرمجل لسو
 مالكلاب ملكتي عرشف هيف ف ليربج لفتف هنع هللا ىضر نايلس لعفف هاف حتفيو
 ةلخت ةئام ثالثب هديس هبتاكو اهنم ليلق ءىشب ملكتي كلذ لبق هنا اولاقو حيصفلا

 ءاجف اهل اورفحف ةثايسمح لاقيو رمثت نا ىلا اهب موقيو هضرا ىلا اهلةني ةريغص

 دعب ةدحاو لسو هيلع هللا ىلص هيلا نوب رقي اولعجف هيلع ردق امي لك نوملدملا
 ةدحاو الا اهماع ىف عيجلا رمناو ةدحاو تمت ملو تمن ينح عضوم ىف اه۔رغي ةدحاو

 رمثت ملف دحاو دمب دحاو وا اعم اهاسرغ اهناب عمجيو نايلس ليقو رمع اهسرغ
 نم ةيقوا نمعب راب اضيأ هبتاكو ماعلا ىف ترمناف اهسرغ ملسو هيلع هللا ىلص داعاو

 ةماجلا ةضيب ىورو ًةحاجدلا ةضيب لثمب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىاف بهذلا
 هناسل ىلع اهراداف ةماجلا ةضيبب تهبتشاف ةجاجدلا نم ةريغص ةضيبك اهناب عمجيو
 طئاحلا اذهو . ىطعا ام لثم نايلض دنع ىقبو نمعبرالا نزوف ملسو هيلع هللا ىلص

 راصو تبنملا ىمسيو رضنلا ىب طئاوح نم هنع هللا ىضر نايلس هيف سرغ ىذلا

 دعب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىل
 هنا هاطعا نبح لعي مل هنال نايلس ءاطعا ام ملسو هيلع هللا ىلص لكا امناو

 اضرب كلذ نا ىحولاب ملع هنال وا لقي ام هدي ىف لعج امم دبعلا ءاطعا زاوجل وادبع
ىف هللا هحر رماع خيشلا لاق امك كالملا ليلد ديلاو اقيقح ادبع سيل هنال وا هديس
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 هلضف : هل اعيفش لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلاعتو كرابت هللا لعج ضورعلا
 « هنع لأسي الو هاكأيلف ماعط هيلا مدق نم » ملسو هيلع هللا ىلص هنعو همركو

 ادبع هف رعي ل هنا رمام باوجلاو ص هتديس وا هديس طئاح رمت نم ذخا هنا تظفحو

 راصنالا نم ةأرما هترتشا هنا هنع ليقهنا كلذو هديىف طئاحلا نال وا ءاطعالا نيح

 اموي ناك اهمنغ هتعرتساف ةنيهج نم ةأرما هترتشا ةياور ىفو اهطئاح ىف هتلعجو
 منغلا ىف مق هل لاقف ملسو هيلع هلا ىلص ىنلا مودقب هرمخاف لجر هاتاف اهمنغ ىف

 بهذف هضعبب ازهخو رانيد ضعبب ةاش ىرعشاف ةنيدملا ىلا بهذف عجرا ىنح

 امهب بهذف رخآ رانيدب ىأاثلا مويلا ىف كلذك لعفو امهب ملسو هيلع هللا ىلص هيلا

 هتبتاكم دعب قدنخلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم دهشو ملسو هيلع هللا ىلص هيلا

 اهابق ادحاو اردب و ليق

 ري ملف ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا جرخف ةدراب ةادغ تن ذا هنع هللا ىضر لالب لاق

 مهنع سبحا مهللا » لاقف درملا مهبسبح تلقف « سانلا نبأ » لاقف ادحا دجسملا يف

 همدع ىلع ردقي مل اذا اذه زوجي امناو ةالصلا يف نوحورتي مهتيأر دقلف لاق « درلا

 ىلا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثعب ةيلاعلا ىا نعو ء سجنلا راشتنا فاخي وآ

 رادلا ىف قانع ىلا رظنف دهي لف هباحصا نم سان هدنعو اماعط بلطي مستلا هتايا

 بعتب اعدف اهيلجر نيب ىلدم عرضب تقفدف اهعرض ناكم حسف طق تجتن ام

 هيلع هللا ىلص اعدو ءاورشف برشف بلح مت عق ابعق هتايبا ىلا ثعبف هيف بلحق

 بايث سبلي ناكف ايهنم ادحاو كشي ملف درملاو رحلا هنع بهذي نأ يلعل ملسو
 بازحالا موي هنع هللا ىضر ةفيذحلاعدو فيصلا يف ءاتشلا بايثو ءاتشلا ىف فيصلا

 ايلع باصأو ى موقلا ريخب مجر ىتح ماح يف ىشمي هنأكف دربلا هنع بهذي نأ
 ىنشاف ارخأتم ناك ناو ىنحراف رضح دق ىلجأ ناك نا مهللا » لاقف ديدش ضرع

 كلذ داعأف « تلق فيك » ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف قنرعصف ءالب ناك ناو
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 داع امف « هفشا مهللا » لاق مث ةفيرشلا ةكرابملا هديب ملسو هيلع هللا ىلص حسمف هياع

 هنيح يف يفوعف دمرا وهو يلع ىنيع يف ملسو هيلع هللا ىلص لفتو ى هيلا ضرملا كلذ

 رحن يفملسو هيلع هللا ىلص قصبو ي هيدي ىلع تحتفف رميخ لهأ لاتقل ةيار هاطعاف
 هيلع هللا ىلص رجاه املو ، ءىرمف دحأ موي مهب هيف ىمر دقو نيصحلا نب مولك

 هيلجر ىلع يفاح جرخنهدعب و لايل ثالث ىف هنع تانامألا ىدؤي ايلع فلخ مل۔و
 هقنتعاف هامدق ترطفت دقو ملسو هيلع هللا ىلص هب قحلف راهنلا نكي و ليللا رمسي

 هيمدق ىلعامهر عاو هيدي يف لفتو مرولا نم همدقب امل ةمحر ىكبو ملسو هلع هللا ىلص

 مظع ىف ةبغر يفاح رجاه نكلو دجو وأ بكري ام دجي ملو كلذ دعب ايهكشي ق

 ةنيدملا يف ليقو ءابق يف هيلع مدقو رجالا
 هنيح نم ءىرمف درق ىذ ةوزغ يف ةداتق ىبا هجو يف لسو هيلع هللا ىلص لفتو

 ء هلؤتملف سينأ نب هللا دبع ةجش ىلع ملسو هيلع هللا ىلص لفتو 2 حاقالو هيلع رضال
 هنعهللا ىضر عوكألا نب ةملس قاس يف ةبرض رث أ ىلع لسو هيلع هللا ىلص ثفن و

 هنع هللا ىضر ذاعم نب ديز سأر ىلع ملسو هلع هللا ىلص ثفنو ©ىرمف رمخ موب

 ىلص ثقنو ءىرىف هللا هنعل فرشالا نب بعك لتق دنع فيسلا اهباصأ نيح هلجرو

 لو هناكم ءىرمف ترسكنا دقو قدنخلاموب كحلا نب يلع قاس ىلع لسو هلع هللا

 اهعطق دقو ءارفع نب ذوعم دي ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ثفنو ، هسرف نع لزغ

 ع تقصتلاف ملسو هيلع هللا ىلص اهقصلاف اهلمح ءاجو ردب موي لهج ىأ نب , ةمركع

 ىتح كب تجرخو ةشبحلا ضراب كتدلو تلاق اها همأ نع بطاح نب دمح نعو

 تبهذف بطحلا ينف اماعط كل تخبط نيتليل وأ ةليل ىلع ةنيدملا نم تنك اذا
 هللا لوسر كب تيتأف ةنيدملا تمدقف كعارذ ىلع تأفكناف ردقلا تل وانتفبلطأ
 كب ىمس نم لوأ 7 بطاح نب دمحم اذه هللا لوسراي تلقف ملسو هيلع هللا ىلص
مم كل اعدو كعارذ يلع حو كيف يف ملسو هيلع هللا ىلص لنتف مالسالا لوا ىأ
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 افش ال يفاشلا تنا فشا سانلا بر سابلا بهذا » لاق مث كدي ىلع لغت

 تئرب ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هدنع نم تق امف «امتس رداغي ال ءافش كؤافش الا

 هتناع ىلع ردب موي بيصأ دقو بيبخ قتاع ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ثقنو ث كدي

 ىضر ةداتق نمع درو « قصتلاف هناكم يف ملسو هيلع هللا ىلص هدرف هقش لام ىتح

 هل لاقف هل دئاق ال هنأو هرصب باهذ ملسو هيلع هللا ىلص هيلا ربرض اكشو ي هنع هللا

 ڵ هتقول رصباف هب اعدف .اعد هنقل و «نيتمكر لصو ضوت » ملسو هيلع هللا ىلص

 نوكل ابيط سمي الو بيطلا ةحئار هنم مشت ناك ىملدلا دقرف ن ةبتع نأ ىوربو

 ىلعملسوهيلع هللا ىلص اهب رعو ةفيرشلا هدي يف ثفن ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر
 بيطا نوكل بيطلا ىف دهنجتو الا ةأرما نم ام اعبرا انك هئاسن ضعب لاقهد۔ج

 برطا ابر انممش ام اولاق سانلا ىلا جرخ اذاو بيطلا ةبتع سمي امو ى اهتبحاص نم

 كلذ اين انماحير بيطا تنالو بيطلا يف دهجنل انا اموي هل نلقف اموي ةبتع ير نم
 ىترعأفكلذ هيلا توكَمف لسو هيمع هللاىلص هللا لوسر دهع ىلع ىرثلا ىذخأ لاقف

 ىج رف ىلع ىون تيقلاو ملسو هيلع هللاىلص هيدي نهب تدعقو تدرجتقف درجمأ نا

 ىرهظ حسم مث ىرخالا اهب كلدو ةفيرمشلا هدي يف ملسو هيلع هللا ىلص ثننف

 ذئموب هيدي نم بيطلا اذهقبعف هيديب ىنطب و

 هيف كراب مهللا » لاق امهنع هللا ىضر سابع نبال لسو هيلع هللا ىلص اعدو

 ىن٬ض امهنع هللا يضر سابع نبا نعو رمع نبا هاور اعد امكن اكف «هنم رشناو

 ةياور ىفو « باتكلا هملع مهللا » لاقو هردص ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 جرخ املف ءوضو هل تعضوف ءالخلا ملسو هيلع هللا ىلص ىللا ىنأ هنع هللا ىضر هنع

 .مهللا » ىوريو « نيدلا ىف ههقفو ليوأتلا هملع مهللا» لاقف ربخاف اذه مضو نم لاق

 « ليوأتلا هملعو نبدلا ىف ههقف

 ةرب ره وبا لاقف تملساف مالسالاب ةريره ىبا مال ملسو هيلع هللا ىلص اعدو
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 ىف ىنتعمس اف اموي اهتوعدف ةكرشم يهو مالسالا ىلا ىمأ وعدأ تنك

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتاف هركا ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اهتوعدو يلع فأتف مالسالل ىمأ وعدأ تنك دق لوسراي تلقف ىكبا اناو

 هيلع هللا ىلص لاقف ةريره ىنا مأ ىدهي نا هللا عداف هركا ام كيف ىنتعمساف مويلا
 ىلص ءينلا ةوعدب ارشبتسم تجرخف « مالسالل ةريره ىا ما دها مهللا » ملسو

 ىمدقسح ىمأ تعمسف دودرم وه اذاف بابلا ىلا تدصق تثج املف ملسو هيلع هللا

 اهعرد تنبل و تلستغاف ءاملا ةطخضخ تعمسو ةرره ابا اي كلسر ىلع تلاقف

 ناوللا الا هلا ال نا دهشا ةررهابا اي تلاق ح بابلا تحتف اهرامخ نع تلحعو

 ىكبا اناو هتيتاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تجرخف هلوسرو هدبع ادمحم

 ةريره ىا مأ ىدهو كءاعد هللا باجتسا دقف رشبا هلا لوسراي تلقف حرفلا نم

 ارهخ لاقف هللا دمحف

 دلولاو لاملا ةرثكو رمعلا لوطب سنال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسراعدو

 هدلو نم ني رشعو ةئام نفدو هبلص نم هدلو نم ةئام ىأرو ةئاملا قوف شاعف
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدو ث كلذ دعب هل دلوو ةرصبلا جاجحلا مدق نيح

 نيدل اقسو نوثالث وهو هيلعام هنم ىواف ةك ربلاب هنع هللا ىضر رباج طئاح رمت ىف
 رشع ةعبس ةيأور فو ث اقسو رشع ةنال كلذ دعب لضفو ىدوهب نم هيبا ىلع

 راصو ليلقلا الا لمحم مل ماعلا كلذ ىف لخنلا نال رباج لاق ع هرم ةلق عم اقسو

 أي وهو لباق ماه ىلا ربصي نا يف يدوهيلا ملكي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 لخنلا ىف فاطف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف هرظنا ال مساقلا ابا اي لوقيو

 اقسونيئثالث هتيفووذاذجلا ىف تذخاف ضقاو كرمت مطقا ىأ « ذج رباجاي » لاقخ

 ربخا » لاقف كحضف هتريخاف ملسو هيلع هللا ىلص هتثجف اقسو رشع ةعبس لضفو

ىشم نيح تلع دقل لاقف هنع هللا ىضر رمع تربخاف « باطخلا نب رمع كلذب
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 .نيد هيلعو ىبا ىنوت رباج نعو 0 اهيف نكرابيل اهيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تيتاف ءافو هيف نا اوري ملو اوباو هيلع امب لخنلا اوذخأي نا هئامرغ ىلع تضرف

 دب رملا ىف هتعضوو هتذنج اذا » لاقف كلذ هل تركذف لسو هيمع هللا ىلص ىنلا

 ءاحف لسو هيلمع هللا ىلص هللا لوسر تنذ اف دب رلا ىف هتعضوو هتذذحف « ىنملعاق

 الا ىا ىلع نيد هل ادحا تكرتام ةكربلاب اعدو هيلع سلجف رعو ركب وبا هعمو

 لاقف هترشبف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تثجف هلك رلا لثم لضفو هتيفو

 هيلع دعق رثلا عمجو ذج املو لخنلا ىف اعد هنأب عمجيو . « هللا لوسر ىنا دهشا »

 .سانلا ىكشف اعوبسا اعدو ء اضيا اوةسف رطملاب لسو هيلع هللا ىلص اعدو اضيأ اعدو

 طلسي ناب بهل ىا نب ةبيتع ىلع اعدو . طسبو رهش اك علقاف اعدف رطملا ةرثك

 هنال ههبشي هنال بلك دسالاو « طسبو رهش اكدسالا هيلع هللا طلسف الك هيلع هللا

 لوبلا دنع هلجر مفرب

 دسالا لك ا ليقو ث روهشملا وه اذه حتفلا موي هاوخا بتعمو ةبتع ساو

 ىلا بلا دشب ةرمح ىعسي رئاط اكشو ز حتفلا موي بتعمو ةبيتع هاوخا س ۔او ةبتع

 هيلع هللا ىلص لاقف ث هضيب و هخارفا ذخاب فرفري ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاقف اهخارفو اهضيب تذخا انا لجر لاقف « رئاطلل اذه عجفا كي » ملسو

 ك رخآ باتك يف كلذ تطسب و اهيخرفب ىوريو اهضيبب هعجفا ىوربو « امهدر »
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انك هنع هللا ىضر تباث نب ديز نع ىنارمطلا ىفو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلع فقو ىتح ريع ماطخب ذخا ىيارعاب انرصبف ملسو

 هللا ةمحرو ينلا اهبا كيلع مالسلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنل لاقف هلوح نحت و لسو

 ىمرح هناك رخآ لجر ءاجو 2 مالسلا ملسو هب اع هللا ىلص ىنزلا هيلع .درف هتاكربو

 .نحو ةعاس ريعبلا اغرف ىنه ريعبلا اذه قرسيارعالا اذه هللا لوسراي لاقف

 رععبلا أده املف هنينحو هءاغر عسو ةعاس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل تصناف
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 .دهشي ريعبلا ناف هنع فرصنا » لجرلل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لبقأ

 .ىارعالا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىباا لبقأو فرصناف بذاك كنا كيلع

 هللا لوسراي ىمأو تنأ ىأب تلق لاق « ىل ت ؛ج نمح تلق ءىش ىأ » لاقف

 ملس مهللا ةل رب ىقبن :ال ينح دمحم ىلع كرابو ةالص ىقبت ال ىنح دمحم ىلع لص مهللا

 ةياغ دارملاو ةمحر قبت ال ىتح ادمحم محرا مهالا ٣ قيال ىنح دمحم ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هريخ ىهتنيال لجو زع هللاو بلاطلا بلط

 هللا لوسر رم «قفالا اودس دق ةكنالملاو كرذعب قطن ريعبلاو ىل اهادبأ هللا نا »

 ىنح هللا لوسراي ىنصلخ تلاقف ءابخ ىلا ةطوبرم ةيبظ ىلع ملسو هيلع هللا لص

 من « موق ةطيبرو موق ديص » اهل لاقف ىنطبراف عجرا مث ىفشخ عضراف بهذا

 اهعرض تضفن دقو تءاج مت الياق 2 اهلحف هل تفاحف مجرت نأ اهغلحتسا

 ىوراهاحف هل اهوبهوف مهنم اهبهوتساق اهباحصا .ابخيأ مثملسوهيلعهلاىملص اهطب رف

 هللاو اناف دازو تالذ لثم مقرأ نب ديز نع ىوريو يردخلا ديعس ىا نع ثالذ

 « لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم هللا الا هلا ال ه لوقتو ةبرعلا يف حبسن اهتيأر

 نم ةفئاط نأ سو ه هيلع هللا ىلص رمخأو ے عوضوم ةلازغلا ثيدح نأ ضعب ركذو
 هللا ىلص رمخآ و ث"') مهنم ناحلم تنب ةل۔مملا ءارلاب مارح ما نأو رحبلا نوزغي هتمأ

 نا ١ راصن الل ملسو هيلع هللا ىلص لاقو لتقي هنأو ةديدش ىولب هبيصتس ملسو هيلع
 روم ] يف مه ريغ مهيلع مدقي نأ ة ةرثالاو « يت وقلت ىح اورهصاف ةر آ ىدعب نوقلتس

 هكح اوركنا ذا ةيواعم نب ديزب دي ىلع ماثلا لهأ نم مهيلع عقاولا لتقلا ابس الو

 ةرجملا نم ليقف ث ةث املادعب هباحصا نم دحأ ىقبيال هن أب ملسو هيلع هللا ىلص ربخأو
 عضو هنع هللا ىضر ليفطلا ىبا نعو ه لسو هيلع هللا ىلص هتافو نبح نم.حجرو

 رحبلا نوزغي نيذلا ةفثاطلا يأ )١(

 ١٣
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 شاعف ات رق مالغلا اذه شيعي لاقو ىمأر ىلع هدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةنس ةثام

 هنا ليقف « هولتقا » لاقف قرس لجرب ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر ىلا ءىج

 دقو هنع هللا ىضر قيدصلا ىلا هب ىآ مث « هو_هطقا » لا۔ةف قرس

 لو هنع هللا ىضر قيدصلا ىلا هب ىنأف قرس من ةعبارو ةثلاث مث مطقف قرص

 هللا ىلص هللا لوسر كيف هب ىذق ام الا اتيش كل دجأال لاقف لجر الو دي هل قبي

 ىلص هللا لوسر لاق 2 هلتقب رمآ مث كلذب ملعأ ناكهناف كلتقب رمأ موي لسو هيلع
 كمعبابأ هللا لوسراي هل لاق دقو هنع هللا يضر ىسبعلا ةشرخ نب سيقل لسو هيلع هللا

 كيلي نا رهدلا كرم نا ىسع سيقاب » قحلا لوقأ نأ ىلعو هللا نم ءاج ام ىلع

 الا ءىش ىلع كعيابأ ال هللاو ال سيق لاقف « قحلا مهعم لوقت نا عيطتستال ةالو

 سيق ناكو « .ىش كربذيال اذا » لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف هب تيفو

 نب هللا ديبع كلذ غلبف هدعب نمو دايز نب هللا دبع هنباو ادايز بيعي هنع هللا ىضر

 نا نكل و هللاو ال لاقف هلوسرو هللا ىلع ىرتذت ىذلا تنأ لاقو هيلا لسراف دايز

 باتكب لمهلا كرت نم لاق وه نم لاق هلوسرو هللا ىلع يرتفي يذلاب كرمخا تئش

 نمو كمأو كوباو تنا لاق كلذ نمو لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو هللا

 ىنوتثا بذاككنامويلا نعتل لاقن لاقرشب هرضبال هنأ معزتىذلا تن آولاق اكرمأ

 هللا ىلص هللا لوسر رعخأو . لتق الب تامو كلذ دنع سيق لامف باذعلا بحاصب

 هتزواحو « ةئطاخ بآولا ءام ننزواجتس كنا » اهنع هللا ىضر ةشئاع ملسو هيلع

 نكَيأ وأ بأوحلابالك اهحبنت نكتيأ » هجاوزأل لاق هنأ ةياور ىو يلع لاتق ىلا

 دعب وجنتو رمثكيلتق اهلوح لتقي _رعشلارمثكلا ىأ .ابلا دشب بدالا لجلا ةبحاص

 طوسبم -تالذو نانع مد بلط ىف ترفاس ذا ةشئاع كلت تناكف « كلهت تداكام

 دوسالا لتقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمخاو ، رظنلا نما ةيمال حرش ىف
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 هللا ىلص ربخاو ى هلتق نبو ءاعنصب هلتق ةليل ةوبنلا ىعدا ىذلا باذكلا ىسنعلا

 هريغ ملكتو ةئراح نب ديز ناكف توملا دعب ملكتي هتمأ نم الجر ناب ملسو هيلع

 موقلا هاتا نفك املف تام راصنالا نم الجر نأ بيسملا نبا نعف رم مك اضيأ

 ناك ولو ةقيقحلا لجر دارملاف لسو هيلع هللا ىلص « هللا لوسر دمحم » لاقف هنوامح

 نايصخلا ذختت هتمأ نأ لسو هيلع هللا ىلص رمخاو دحاولا قوفام ىلع قدصيل ةركت

 ارمخ مج اوصوتسي نأ مهرما و ڵ ناسن ا ىهخم نا نع ىهو

 برق ضدارقلاو { عوشخلاو  ملعلاو 2 ةنامالا باهذب ملسو هيلع هللا ىلص ربخاو

 هنع هلا ىضر لتقف اديهش لتقتو ا ديمح شيعت سيق نب تباثل لاقو ح ةعاسلا مايق

 بطخف رجملا دعصو حبصلا امو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلصو ث ةماميلا موب

 لزن منرصعلا ترضح ىح بطخف ربنملا دعص مث رهظلا ىلصف رهظلا ترضح ىتح

 وه امو ناك امب رمخاف برغملا ترضح ىخ بطخف ربنملا دعص مث رصعلا ىلصف

 نم ةعامج ىف نميلا ىلا هثعب امل هنع هللا ىضر ذاعمل ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ، نئاك

 « اذه ىماع دعب نىاقلتال نأ ىسع ذاعماب » مهنع هللا ىضر راصنالاو نىرجامملا

 حتفتس » هيلع هللا ىلص لاقو نميلاب ذاعمو ملسو هيلع هللا ىلص تام ثكالذك ناكو

 ليعامسا م أ محرلاب دارملاو « ارهصو ًاحر مه ناف اريخ اهلهاب اوصوتساف رصم كل

 ىهو مالسلا هيلع ميهاربا ملسو هيلع هللا ىلص هدلو مأ رهصلاو ةيطبق ىهو مالسلا هيلع
 ناكو نارمع لآو ةرقبلا ظفح راجنلا ىنب نم لجر انم ناك سنأ لاق ء ةيطبق

 ىرد ال لوقي ناكو باتكلا لهاب قحلو دتراف منو هيلع هللا ىلصىنلل بتكي

 هونفدف هللا هتامأف « ةي آ هلعجا مهللا ( ملسو هيلع هللا ىلص لاقف هل تبتك ام الا دمحم

 هوشبن مهنم بره امل هباحصأ و دمح لعف اذه اولاقف ع ضرالا هتظفل دقو حبصاو

 كلذك اولاقو ع ضرالا هتظفل دقو حبصاف اوعاطتسا ام اوقغاو هل اورفحف هوقلأو
نم سيل تالذ نأ اوملعف ةثلاث ةرم ضرالا هتظفل دقو حبصاف اوقمغاو هل اورفحف
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 سانلا لعف

 عتم هيلع هل رمعب ىلع ىعجشالا طبضالا نب رعاع ةماثج نب كح لتق كلذكو

 كيلاق واا نمل اولوقتالو» لزن هيفو هعم نم ىلعو هيلع ملسو كحم ىلع رءامل نمل بطوو

 نيسمخ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبدلا هيلو ىلع ضرعو « انمؤم تدل ملدلا

 نيا ليق مم ى ةيدلا اولبق مث لتقلا الا ىبأف انعجر اذا نيسمخو انرفس فلب ألا نم

 ةلح هيلع ليوط مدآ لجر ماقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل رفغتسي مكبحاص
 ةماثج نب مكحم انا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدم نيب اهبف لتقل أيهن
 انالث « ةماثج نب مكحم رفغنال مهللا » لاقف هب ديملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفرف

 ضرالا هتظنمف نفدو تامف لايل عبس الا تضم امن هئادر لضفب هعومد تاتي ماقف

 هللا ىلص لاقف هورتس ىنح ةراجحلا هيلعاوقلاف مهايعا ىنح ضرالا هتظفلف ديعأو

 لسملا لتق ىف ك ظعي نأ هللا دارأ نكلو هنم رش وه نم لبقتل ضرالانا هللاو »

 ظفلو اهلئاق يأ « هللا الا هلا ال ةمرح كبرب نأ ديري هللا نا » ةياور ىو « دمع

 نأ الا هيلع هئاعد دعب هل رفغتسا ملسو هيلع هللا ىلص هنا ليق ام دري هل ضرالا

 هلعجم نأ هللا دارأ » تاياورلا ضعب يف ام قفاوبو هتوم دعب هل رفغتسا دارملا نوكي
 لوقيوأ ى هللا الا هلا ال نا دهشي نم لتق ىلع مكنم لجر مدقي اليكل كل ةظعوم

 يف هونفدف « هلبقتس ضرالا ناف هونفداف نالف ىنب بهت ىلا هب اوبهذا ملم ينا

 نبا ريغ ضرالا هتظذل ىذلا نا ليقو ذثنيح هل رفغتسي نا زوجيف بعثا كلذ

 تيلف ضرالا هتظفل ىذلاو هنع هللا ىضر رب زلا مايا تام ةماثج نبا نال ةماثج

 ميطتسا ال لاقف « كنيميب لك » هلامشب لكأي لجرل مل۔و هيلع هللا ىلص لاق
 لذ « تعطنساال » لسو هيلع هللا ىلص لاقف اريك وأ ًادانع وأ ءازهتسا كلذ لاق

 اهب اهوبأ هل لاقف ةأرما لسو هيلع هللا ىلص بطخو ء دعب هيف ىلا اهعفرب نأ قطي

ىلص لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هتبطخ نم اَعانتما كلذ لاق امناو اهب نكي ملو صرم



  

 _۔۔ح ححص  
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 لوسرلا اهنع هللا ىضر ةمطافت ءاح 6 تصريف » كلذك نكتلف , لسو هيلع هللا

 اههجوىلع ةرْغصلا تمبلغو اههجو نممدلا بهذ دقو اهبلا رظنف ملسو هلع هللا ىلصا

 عفرف هنم تندف » ةمطافاب ىم ىندا « ملسو هيلع هللا لص لاقن عوجلا ةدش نم

 ةعيضولامفا رو ةعاجلا عبشم مهللا» لاقو هعباصأ نب جرفو اهردص ىلع اهعضوف هدي

 كاعوج كلذ دعب كشت ملو لالا يف اهنع ةرفصلا تبهذف « دمح تنب ةمطاف مفرا

 هئاسن ىلا لسرأف ناضمر يف لكالل دحأ ةفصلا لهأ اعدام ناتليل ترم هنأ ىورو

 اوعمتجا»لسوهيلع هلا ىلص لاقف دبكو ذ لك أي ام ىدنعام هللاو لوقتةدحاو لكف

 كتمحرو كلضف نم كلثسأ ىا مهالا » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدف
 ةيلصم ةاش هعمو نذأتسي نذأتسم الا نكي لف « كريغ دحأ ايهك۔اميال كديب امهناف

 ةاش ملسو هياع هللا ىلص ىأر دقف اوعبش ىح اولكاف مهيديأ نيب تعضوف بطرو
 هريغوماشلا نم هعوجر ف ةماهلا هتلظأ و ‘ اهرب هنا ليق كال اهنم لك أو ةباصم

 ةجيدخ ةراجت يف ماشلا ىلا هباهذ يف ةرجش تح لزنو ع هعوجر يف ناكلملا هلظاو

  

 ترمناو اهناصغا تلدتو تقروأو اهلوحام بشوشعاف ةسباي ةرحش تح لزن و

 نعمالا ىنلا الا ىدمباهتحت لزنيال» مالسلا هيلع ىسيع لاق ى نوتيزلا ةرجشىهو
 لاقيو « دجلا ءاول بحاصو ةعافشلاو ضوحلا بحاص ىما ى رعلا ىمشاهل

 ةميلح تلاق ع هيلا اهلظ لامف ةرجش تحص لزن و ماع فالآ ةثالث نوتيزلا ةرجش رمعت
 لاقي انل ةاش عرض سمي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكدقل اهنع هللا ىضر
 ىلع امو اقوبغو حوبص بلحالا تاعاسلا نم ةعاس نمالا اهنم بلطيامن لالظ اهل
 نا ىعالكلا عيبرلا وبأو ىدقاولا لاق { ناطقلا نبا هاور ةباد هلكأت ءىش ضرالا

 ىلص دمح ىنلا ىتاي يح ن نا امكل اق مهيشعي وأ هلايع ىذغي نا دارأ اذا بلاط بآ

 نعللا برش اذكو مهماعط لضفيو نوهبشيف مهعم لك أ ىتأ اذاف لسو هيلع هللا

اوورب ملو وعبشي مل اوبرش وا مهدحو اولك أ اذاو



)١٠٢( 
_ _ 
_ _ 

 ماشلا ضرأ نم ىرصب يف اولزنو ملو هيلع هللا ىلص ىنلاب بلاط وبأ رفاس

 اهتحت لزن ىتلا ةرحثلا تاظاو هلظت ةمامغ ىارف بهارلا اريحب ةعموص نم يرق

 ى ريسلا يف قاحسا نبا ىلع لايع سانلاو قاحسا نبا هاور هيلع تلامو تقروأو

 ءيف ىلا هوقبس دق مهدجو موقلا نم اند الو هلظت ةمامغ ىار هنا هريغ ىورو

 اذه لاقف همع لأسو هلاوحأ نع هلأسو ةوبنلا متاخ ىارو ث ءيفلا هيلا لاف ةرجشلا

 قبي ل ةبقعلا نم متفرشأ املو ةكم ىلا هب عجرو دوهيلا نم هيلع ظفاحف ءايبنالا رخآ

 هيلا لظلا ليمب مهربخأو ءيبال الا نادجسي الو ادجاس هل رخ الا رجح الو رجش

 حرش يف اهتركذ هسسؤملا ةيماللا بلاط يبأ ةديصقو 2 اماملن مهل عنص دقو

 بلاط يبال يرواسينلا ديعس وأو ناطقلا نباو ىليهسلا ركذو ڵ دهاوشلا

 : هذه نبو ةديصق

  

 مارك نيدلاولا ريخ ةقرفب هتممه مه دعب نم ىرت ملأ

 مالسب هتعدو ذا لحرتل ىتيطم تددش نا امل دمجاب

 مامز لضف نيفكلاب دش دقو انب تلصفدق سيعلاوانزح ىكب

 ةرمع تقرقر مث هابأ تركذ

 ةمومع يف ادشار حورت تلقف

 اهلهأ حار ىتلا رمعلا عم انحرف

 اوفرشت ىرصب ضرأانطبهاملف
 ادشاح كلذ دنع ارمحب ءاجف

 انمامطل كباحصأ اوعمجا لاقف

 انماعط نا هوعدا لاقف متي

 هسار قوف البقم ها.ر الف

 همضو دوحسلا هبش هرهظ انح

 ماجس تاذ نينيعلا نم دوجت

 ماثل رعغ ءاسأبلا يف نمساوم

 مانشرمغ لصالاو ىوهلا ىاثش

 ماسج نورظني رود قوف انل

 ماعطو بيط بارشب انل

 مالغ ريغ موقلا انعمج انلقف

 مارح ريغ مويلا هيلع ربثك
 مامغ لظ سمشلا رح هيقوي
مامض ىا ردصلاو هرحم ىلا
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 ك اهدجأ ملو داهتجا دعب اهليصحت ىلع ردقأ مل نيتديصقلا نم تايبأ تيقبو

 ماشلا ىلا هرفس يف ةرجشتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لزن قاحسا نبا لاق

 لزب يذلا لجرلا اذه نم لاقف روطن ىم۔ب بهار ةعموص نم ةبيرق ةرسيم عم
 هذه تح لزن ام لاقف مرحلا لهأ نم شي رق نم لجر ةرسيم لاقف ةرحشلا تح

 .رخآ وه بهارلا لاق هقرافت ال معن لاق ةرمح هنيع يف لاق ىن الا طق ةرجشلا
 ىف رحلا دتشا اذا ناكر . جورخلاب رمؤي نمح هكردأ ىنتيلايف مالسلا مهيلع ءايبنالا

 عم اهنع هللا ىضر ةجيدخ هتدهشو هرفس يف ةرسيم كالذ دهش ناكلم هلظي ةرجاملا

 لأس هريغو ناطقلا نبا لاق ع كلذ نم نمجمف امداق هتأر نيح اهتيلع يف اهعم ةودن

 انل فرعي نم كيف له » لاقف سيقلا دبع نم ةعامج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 سق نم ىار ام رك ذي دحاو دعب دحاو ماقف هللا لوسراي هفرعي انلك اولاقف « اسق

 ابجع ةبآ سق نم تيأر دقل : هللا لو۔راي لاقف راصنالا نم لجر ماق مث عمس وأ

 بكارل اهيف سيل راحص ىف هرنأ وفقآ ىنم درش ىل ارمعب بلطأ ةيلهاجلا ىف تجرخ
 موبلا الا هيف سيل مظع دوط ى لوهم لثوه اذاو ليب اهيف نجلا ريغل الو ليقم

 هيف تبف ىفيس ريغلا نكرأالو ىفتح هيف نمآ ال اروعذم هتجلوف ليللا ىنكردأف
 : لوقي فتاه ىف فته سفنتي حبصلا داكو سعسع ليللا ام اذا ىتح

 مرحلا ىف ايبن هللا ثعب دق محالا ليللا ىف دقارلا اهيآ اي
 مهبلاو ىجايدلا تانجد وحدي مركلاو ءاجرلا لهأ مشاه نم

 : لوقأ تأدنأف اصخش تيأر ايف فرط ترداف

 ملأ فيط نم كب الهسو الهأ ملظلا ىجاد ىف فتاملا اهيآ اي
 منتغي هيلا وعدت ىذلا اذام ماكلا نحل ىف هللا كاده نيي

 ىلص دمحم ينلا ثعب و « روزلا لطب و ص رونلا رهظ : لوقي لثاقو ةحنحنب اذاف

هجولاو ى رفغملاو جاتلاو 2 رمحالا بيحنلا بحاص ى رويلاب لسو هيلع هللا
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 ء رحالاو دوسالا ىلا ثوعبملا كلذف هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش بحاص ث رهزالا

 : لوقي أثنأ مث ع ردملاو ربولا لهأ
 ثبع قلخلا قاخي ل يذلا هلل دجلا

  

 ثعب دق ىن رمخ ادحأ انيف لسرأ

 ثحو بكر هل جح ام هللا هيلع ىلص

 ڵ روغلا تكرتف حابصلا حالو « رورسلا ىن =- ريعبلا نع تلهذف

 ردهو « هعاط ح رف ، همانس تولعو ه هماطختكلف رممب اب اذاف لبجلا يف تذخاو

 ، هدازملا تدرعتو ى هداسولا تيحو ي بعص ام هنم لذو ، بعت اذا ىتح ص هعاس

 ىتح ث ابض ديصاو ك ابا ىعتري لعجف ، ةرضن ةرضخ ةضور يف كربو هتكرمف

 ى هلالج تولعو 4 هلاقع تالحف أ لعو تللعو ى لهنو تلهنو « لك أو تلكأ

 ء داو ىلع تفرشأ ىتح 4 حيثلا ضرع عطقيو . حرلا قبتسي 6 هلاج تعسراو

 لظ يف ث ةدعاس نب سقب انا اذاف توندف ى هةن وم ةضورب ى داع رحش نم رحشو

 : رعشب ريو ضرالا يف هب تكني كارا نم بيضق هديب ةرحش

 قرخ مزب اياقب رم مهيلع ثدج يف دوحلملاو ىتوملا يعاناي

 اوقرف مهمون نم اوهبن 1 ذا مهف مهب حاصي اموي مهل ناف مهعد

 اوقلخ دق لبق نم امك ادج اقلخ مهلاح ريغ لال اودوعي ىتح

 قاخلا جمهلا اهنمو ديدجلا اهنم مهبايث يف مهنمو ةارع مهنم

 دجسمو ڵ هراوخ ضرأ يف 2 هرارخ نعع اذاف ث مالسلا يلع درف هيلع تملسف

 قبسي مهدحأ اذاو ى هباوثأب ناحسمتبو ي هب ناذولي نايظع نادسأو ى نيربق نيب
 يذلا برش مح عجرا لاقو ى هدي يف ىذلا بيضقلاب هبرضف ءاملا ىلا هبحاص

 اناك ىل نيوخا اربق : لاقف ناربقلا ناذه ام تلقف هدعب برشو عجرف كلبخ

نمب انأ اهو توملا ايهكردأف ائيش هب نلكرشي ال ناكملا اذه يف يعم هللا نادبعي
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 : لوقي بكتاف عومدلاب هانيع ترغرغتف ىلا رظن مث امهب قحلأ ىتح امهيرمق
 اكارك نايضقت ام اكتجأ امتدقر دق ام لاط ابه يللخ

 اك اوس ليلخ نم هيف ىلامو درغم ناعمسب ينا املعت أ

 اك اكب نا ةعول يذ ىلع دري يذلا امو ةا_يلا لوط امكيكبأ

 اكاقس مادملا ىقسي ىذلا نأك ايعاد نابيجت ال مون لوط نمأ

 اك انأ دق امكبربق يف يحورب بئاغ برقأ توملاو امكت أك

 اك اقو نوك أ نأ ىسفنب تدجل ةياقو سفال سفن تلهج ولف
 « هدحو ةما هللا هثم,ي نا وجرال ينا اسق هللا محر » لسو هيلع هللا ىلم لاقن

 امهيلع ءانب ماشلا نم بلح يف ةثالثلا روبقللو . امهدنع نفد تام املو ث مالسلا هيلع

 نيأ ىردن ام لايل ثالث انثكم ا۔منع هللا ىضر ركب يأ تنب ۔ايمأ تلاق . رازي

 لقسأنم نجلا نم لجر لبقأىتح رجاه نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو۔ر هجوت
 : عمست تايبأب ينغي ةكم

 دبعم مأ يميخ الاق نيقيفر هئازج ريخ سانلا بر هللا ازج

 الحرت مث رملاب الزب اه

 كنع هللا ىوز ام يصقل ايف

 مهتا۔تف ناكم بك ين أنهيل

 اهمئاناو اهتاش نع كتخا اولس

 تبلحتف لباح ةاشب اهاعد

 لاحل اهيدل انهر اهرداغف

 : هباجأ ليق اناسح رعشلا غلب الو

 مهيبن مهنع لاز موق باخ دقل

 مهلوةع تلضف موق نع لحرت

 دمحم قيفر ىمأ نم حلفأف

 ددوسو ىراجمال لاعف نم هب

 دصرع نىنمؤدلل اهدعقتمو

 دهشت ةا_ثلا اولأست نا كتاف

 دب زم ةاشلا ترخ حيرصب هل

 دروم . ردصم يف اهددري

 دتقيو مهيلا ىرسي نم سدقو

 ددص روني موق ىلع لحو

٤\
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 مهب ر ةلالضلا دمب هب مهاده

 اوهفستموق لالض ىوتسي لهو

 برثي لهأ ىلع هنم تلزي دقل
 هلوح سانلا ىري الام ىر ين

 بياغ ةلاقم موق يف لاق ناو

 هدج ةداعس ركب ابأ أنهيل

 دشري قحلا عبتي نم مهدشرأو

 دتهب نودتهي ةادهو ىع

 دعساب مهياع تملح ىده باكر

 دجسم لك يف هللا باتك ولتيو
 دغلا ىحض ين وأ مويلايفهقيدصتف

 دعسي هللا دعسي نم هتبحصل

 هللا ىلص لح يأ فيضلل ىرخالاو اهجوزلو ام ايهادحا ناتميخ دبعم مال
 اهنم اوبلط ةاشلف ىنكسلا ةميخ اضيأ الخد نأب امهي:ميخ يف ركب وبأو لسو هيلع
 هذه لسو هيلع هللا ىلص لاقف ع هب لخما مل اندنع ناك ول تلاقف عيبن انبل وأ امامط

 ىه تلاق نبا نم اهب له لاق مغلا نع دهجلا اهفلخ ةاش تلاق ةميحلا رسكي ةاش
 اهب تيأر نا يماو تنأ يباب معن تلاق اهبلحأ نأ ىل نينذأتأ لاق كلذ نم دهجأ

 اهل كراب مهللا » لاقو هللا مسا ركذو اهعرض حسمو اهلقتعاف اهب اعدف اهبلحاف ابلح

 .دبهم ما تب رشف ةعاجلا عبشي ءاناب اعدف ترتجاو تردو تجافتف « اهتاش يف

 اود واعو اوور يتح لسو هيلع هللا ىلص برشو ملسو هيلع هللاىلص هعم نم برشو

 بعك ىنب نم ةأرما يهو اهنع اولحراو اهدنع هكرتو هالمو ايناث اهبلح م برشلا
 لغو ى تدجو ام اببلع رم نم معطتل كلانه تدعق عوج ةنس ةنسلاو ةعازخ نم
 ةولح ة۔يظع ارامنا ترمناو تقروأف ةيلاب ةجسوع ىلع هافو هدي ملسو هيلع هللا ىلص

 اهب و۔نت ةكربو ناويحلل ءافش اهتروو دهشلاك اهمعطو ربعل اك ةحار اهيفو دهشلاك

 اهرامث تطقسو ى بارشلاو ماعطلا نه ىنغت سرولاك اهنولو سانلل اهرامث اذكو
 اهلصأ ن. جرخ مت ى رع توم ءاجف اهقرو ث ملسو هيلع هللا ىلص هتوم مه۔اجو اموي
 .ںصعجر نيح اهج وزو اهنيح يف يه تملسا و ي هنع هلا يضر نيسحلا لتق ءاجف مد

ملسأو ءارهشو ايعناعا ةرجهلاب اققح امهنأب عمجيو امساو ارجاه ليقو « ةيشع يعرلا
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 ىف ملسو هيلع هللا ىلص هب قحل ليقو حتفلا موي دهشتساو رفصالا نب شيبح اهوخأ

 ةاش مهل تحبذ ليقو ديدق يف كلذ اهلزنمو ةكمماع اهمساو عجرف ل۔أف قيرطلا

 يفاهدنع نأ ىلع اذهو اهمحل رثك أ اهدنع يقبو مهترفس تالمو اولك أف تخبطو

 ىرخا ةاشبلحو دبعم مأ تب رشف ةاش باح ىراخبلاىلعىنيعلالاق امك اهايش تيبلا

 حمممايل د برشف ىرخأ بلحو هنع هللا ىضر قيدصلا برشف ةاش بلحت برشف

  

 ةاشلا هذه عدأ دبعمل لاق هنأ ىورو ى ةدحاو ال هايش هذهف مهيعار برشفى رخآ

 ةفالخلا حيحصلا ىلع ةدحتملا ةروهثملا ةاشلاهذهتيقب و تاهمالغاي لاقو الفط ناكو

 عيبرلا وبأ لاق ةرجهلا نم رشع ةعبس ليقو رشع ىنامن ةنس ىلا دبعم مأ تلاق رع
 قوس هب ترضح همأ دنع نم هب تعجرنأ دعب ةيدهلا ةميلح ناىدقا ولاو ىعالكلا

 ىلا رظن و مهيلا رظنيف نايبدلاب هيلا ىتأو نزاوه نم فارع ذئموي هب و زاجلا ىذ

 رشعماب حاصف ةوبنلا متاخ ىلاو هينيع ىف ةرجلا ىلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 سانلا لعجف ةميلحهب تاسناو ىصلا اذه اولتقالاقف مسوملا لهأ هياا عمتجاف برعلا

 هل ليقف همأ هب تقلطنا دق اثيش نوربالف ىبصلا اذه لوقي وهو ىبص ىأ نولوقي
 ياع هرعأ نرهظيل وكمانصأ نرسسكيلو كنيد لهأ نملغيل امالغ تيأر لاقف مهام

 هضرعتال كالذ دعب تناكف اهتيب ىلا ةميلح هب تعجرف دجو مف ظاكمب باطف

 ءاملا لهأ يأ رضاحلا لهأ نايبص هيلا جرخاف فارعممب لزن دقلو سانلا نم دحال

 هنع تلفغ نأ ىلا هجرخم نا ةميلح تبأو هنع نوحرمي الو هيلع اولزن ىذلا
 ةيلا لخدو هيلا جرخي نا ىبأف فاردلا هاءرف ةلظملا نم جرخف لس هيلع هللا .لص

 نم فياعىلع بلاط وبا هضرعو يبن اذه لاقف تبأفهيلا جرخي نأ فا رعلا مدبجف
 رظني مهساملغب شيرق لاجر هانأ ةكم مدق اذا ناك ءاهلا ناكسا و ماللا رسكب به
 ىلصهثلالوسر ىلا رظنف اوتا نايبصعم مالغ وهو بلاطوبأ هب هاناف مهل فاتعيومهيلا

هصرح بلاط وبا ىأر الف هب يلع مالغلا نبا لاقف ءىش هنع هلغش ح لسو هيلع هللا
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 ننوكيل هللاوف افنآ تيأر يذلا مالغلا يلع اودر مكليو لوقي لجف هنع ةبيغ هيلع
 بهذي نأ هعدتال ةكم نم اهعوجر دعب ةحيلح تناكو بلاط وبا هب قلطناو نأش هل

 هتخا عم هتدجو ىتح هبلطت تجرخف جرخف ةريهظلا ىف اموي هنع تلفقف اديعب اناكم

 هيلع لظت ةمايغ تيأر ارح ىخأ دجو اه هامأ اي هتخا تلاقف رلا اذه ىف تلاقف

 اتحأ ابمهأ تلاقف عضوملا ذه ىلا يهتنا ىتح تراس راس اذاو تفقو فقو اذا

 نا ناك۔ف ىنبا ىلع رذحيام رش نم هللاب ذوعأ ةمياح تلاق هللاو ىأ تلاق ةينباي

 نالوقيهرعغو ك نينس سمخ نبا وهو همأ ىلا عجر : لوقي امهنع هللا ىضر سابع
 لذ دعب هرت مل مش رهشو سمخ نبا ىليهسلا لاقو ے ىدقاولا كلذ ركذ رهشو عبرا

 اهموق نأو طحقلا ىأ ةنسلا وكشت اهنع ىضر ةجيدخب هجوزت دعب ايهادحا نيترم الا

 نم اسأر نيرشع اهتطعاف اهنع هللا ىضر ةجيدخ اهلماكف بدجلا مهمع ىأ اونتسا

 بلاط وبأ أيهن امل ةنمؤم ىهو نينح موب هيناثلا ةرملاو لبألا نم تاركبو منغلا
 نم ىلا الئاق هتقان مامزبو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ه كسمت ماشلا ىلا رغسلل

 ينثا مهضعب حجرو حجارلا ىلع نينس عست هنسو مأ الو ىل بأ ال معاي ىنلكت
 هللاو لاق دقو هفلخ هفدراف ىربطلا هيلع رصتقاو ك مايأ ةرشعو نيرهشو ةنسةرشع

 لزنو كع هتلق عم ىلام زجعي الو تقأ اذاو ترفاس اذا ىنقرافتالو كقرافآ ال

 اذهنالوقيف ىنبا لوقيف اذه نم لوقي لكو هرفس ىف دحاو دمب دحاو نعبهار ىلع

 ليلقب هعضو دعب وأ هب لماح همأو تومي هابا نأو نييح همأ الو هد نوكي ال

 لاق . ىن نمع هنيعو ىبن هجو ههجو "ايب الا رخآ ىن وهو ريغص وهو تومت همأ و

 ضرالا لهأ هب رمخيف ريخم هيلا هللا ىحوب لاق يبنلاامو ىخا _ربا وه

 مع ىأ ملسو هيلع هللا ىلص لا۔ةف ممست الأ ىخأ نبا اي لاقف دوهلا هيلع رذحاف الاق

 رسك و ءابلا حتفب اريحب وهو ثلاثلا بهارلا ىلا الصو كلذ دعب و ةردق ىل ركتت ال
 ىمتنا دقو هبقل ارعحبو سيجرس ليقو سيجرج همساو رصقلاو ءايلا ناكساو ءاحلا
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 نع راك نع رماف نوتراوتيو ةينارصنلا لع هيلا ىحتنانمل هتعموصو ةينارصنلا ملعهيلا

 دعب رصنن هناب عمجو ايت دوم رابحأ نم ارمحب ليقو مالسلا هيلع ىسيع ۔ايصوأ

 ةتس ىرصب نبو اهنيب وفكلا نكسب ناك ركاسع نبا لاقو ى ايدوهي ناك نأ

 ةدحاو دعب ةدحاو لك ىف نكس هنأب عمجيو ماشلا نم ءاقلبلا نم ةعفيم ليقو ،لايمأ

 بلطملا دبع نب ثرحلا ايحعم رفاسو ىرصب ةعموصل اتايحأ ينآيو نهاك نهيتاي وأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هل قيقش : مع بلاط وبأ ن رك_او بلطملا دبع دالوأ رهك ا وهو
 يف مدقملا وه بلاط وبأ اضيأو يخأ نباو ىنبا دمح لوقي ىذلا وه ناكف

 بكرا
 وه امنيبو مورلا وا دوهيلا هنلتقتل ماشلا لخاد ىلا تاصو نلا هللاو ارمحب ل ةو

 اولاق كب ءاجام لاق اولبقأ مورلا نم ةعبس ذا ةكم ىلا هب عوجرلا ىف مهيلع دك ؤي
 ثمب الا قيرط قبي مل رفدلل رهثاا اذه ىف جراخ وه ىذلا ىبنلا اذه ىلا انئج

 له هيضقي ناللا دارأ ارمأ تيأ رفأ لاق كتعموص قي رطىلعهنآ ان ربخا اناوساناب هيلا

 هتافصو هركذ نم باتكلا يف هنودجي امو هللاب مهركذو هدري نأ دحأ عيطتسي
 اوماقاو بهارلا لوقل اونعذأ و ، جني وأ اوكلهي لب هولصي مل هودصق نا مهناو
 حصي ملو ڵ اوعاطتسا نا هولتقي وأ هب اوثيجي مل نا مهلسرأ نمم مهسفنأ ىلع افوخ هدنع

 هنال هنع هللا يضر الالب لسو هيلع هللا ىلص هعم ثعب الو مهعم رفا۔ قيدصلا نأ

 الالب كلمي املو غلبي ال قيدصلاو نمءاعب قيدصلا نم رك أ لسو هيلع هللا ىلص
 دعب ةرحشلا هذه تحم لزنام لثاقلاو ع ىذمرتلا طلغو قيدصلا نم رغصأ لالبو

 اريحال اروطن وه ملسو هيلع هللا ىلص دمح ريخالا يبنلا الا مالدلا هيلع ى
 رفاس هنع هللا ىضر قيدصلالعل لاقيو ى ركب يال ال ةرسيم هلاق مهو نم ر

 نكلو نلاط ف أ ةرفس عم ملسو هيلع هللا ىلص ءىنلا عم يرخأ ةرفس

 همع عم ةرم نيترم نم رثك أ ماشلا ىلا رفاس ملسو هيلع هللا ىلص هنا حي



)١١٠( 

 نورشعو سمح ةرسديم عم رفا۔ نيح ملسو هلع للا ىلص هنسو ، ةرسيم عم ةرمو
 اريحم ةعموصال اروطسن ةعموص دنع انآ ةروكذملا ةرجثاف رشع ال حيحصلا ىلع

 ةعموصدنع ةرجش وأ اريح دعب اهيف ةفيلخ اروطسن وأ امهنيب تناك اهنأب عمجم دقو
 لزني ال اهنا ه امهنم لك يف ىسيع لاقو اروطن ةعموص دنع ىرخا وا اريحم

 نم نودودعم ايهوحتو اروطسن و اريحي نم الك نأ ملعاو « نامزلا رخآ يب الا اهت

 ثعبي امل لسو هيلع هللا ىلص هنال ةمالا هذه نم ال ملع مهدنع ناك وأ ةرتفلا لهآ

 كردأأ يردأ ال رجح نبا لاقو ث ةمالا هذه نم وهف ثعبلا دعب هب قدص نمو

 ديعس وبآ ىور اك ةشبحلا ىلع نزب يذ نب فيس رهظ املو ى ال مأ ةوبنلا اريحب
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر دلوم دعب امهنع هللا يضر سابع نبا نع يروبا .ينلا

 نميلا .اعنصب هوتأو بلطملا دبع مهيفو هينهت اهؤارهشو اهفارشأ و برعلا هوجو هتنأ
 كسملاو ريبعااب خمضتم وه اذاف مهل نذاف هيلع اونذأتساف نادمغ هل لاقي رصق يف

 اندف لواقملاو كولملا ءانبأو كولملا هرا۔۔و هنيمي نعو هيدي نيب هفيسو هقرفم نم

 دقف كولملا يدي نيب مدقتي نمم تنكن ا هل لاقف مالكلا يف نذأتساف بلطملا دبع

 اعينم ابعص اعيفر الحم كلال اهيأ كلحأ دق هللا نا بلطملا. دبع هل لاقف كل انذأ
 هعرف قسبو هلصأ تبثو هتموث رج تزعو هتمورا تباط اتابن كتبنأو اخذاب اخناش

 هل ىذلا برعلا سا نعالا تيبا تنأو نطوم بيطاو تردصم مركا

 ريخ كفلسو ى دابعلا هيلا حلي ىذلا اهلقعمو ث دامعلا هيلع ىذلا اهدومعو ،داقنت

 نم كلمي ناو ث هفلس تنا نم ركذ لمخي نلف فلخ ربخ مهنم اهل تنأو فلس

 انجهبأ ىذلا انصخشأ هتيب ةندسو هللا مرح لهأ نحن كلملا اهيأ .هفلخ تنأ

 تنا مهيأو لاق . ةبزرلا دفو ال ةئنهتلا دفو نحنف . انحدف يذلا بركلا فشكت

 معن لاق ؟ انتخا نبا لاق فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبعانأ لاق .ملكتملا اهبا

ح الحرو ةقانو ء الهأو ابحرم : لاقف موقلا ىلعو هيلع لبقا مم هانداف 'ندافلاق
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 كلملا عمس دق ث اليزج ءاطع ىطعي 0 الحر اك ۔امو ءالهس اخانتسمو

 ةناركلا ل راهسلاو ليللا لهأ متاف ى كتايسو لبقو مكتبارق فرعو ع جكنلامقم

 رهش اوماقأف دوفولاو ةفايضلا راد ىلا اوضبن مث ، متتمظاذا ءابحلاو ى نق ام

 هبتنا مت ، تالازنالا مهيلع تيرجاو ع فارسهنالا ىف مهل نذؤي الو هيلا نولصيال
 ضفمىتا بلطملا دبعاي لاقو هسلجم ىلخو هانداف بلطملا دبعىملا لسراف ةهابتنا مه

 كمعاطاف هندعم كتدجو نكلو هب هل حا كرغ ناك ول ًآرمأىملع رس نم كيلا

 ىف دجأ ىنا هرمأ هف غلاب هللا ناف ع ه.ذ هللا نذأي ىت :> اموتكم كدنع .. نكسراف هلع

 انرعغ نود هانبجتحاو انسفن ال هانرتخا يذلا نوزملا لعلاو نونكملا باتكلا

 ةفاككطهرلو ةماع سانال ةافولا ةليضفو 2 ةايحلا فرش هيف ايظعآ رطخو امسج ارمخ

 دعب ارمز ربولاو ردملا لهأ كؤادف وهامف ربو رس كلثم كاللا اهيأ لاق ء ةصاخ كالو

 ح ةماعزلا هب كلو ث ةمامالا هل تناك ث ةمالع هب مالغ ع ةماهنب دلو اذا لاق ء رمز

 ديلو هب بآ ام رمخب تبا دقل نعللا تيبا : باطما دبع هل لاقف 2 ةمايقلا موي ىلا

    

 ارورس هب دادزا ام ئايا هتراثب نم هتلأسا هلالجاو هماظعاو كالملا ةبيهالولو موق

 هنيح اذه هل لاقف ع حاضيا ضعب ىل حضوأ دقف حاصفاب ىنربخي نا كلملا ىأر ناف

 هلغكبو همأو هوبا تومي ،ةماش هيفتك نيب دمح همسا كدلو دق وأ هيف دلوي ىذلا

 مهب زعي & راصنا انم هل لعاجو ث اراهج هثعاب هللاو ، ارارم هاندجو دقو همعو هدج

 مئارك مهب حيبتسيو ڵ ض رع نع سانلا مهب برهيو ه٥ءادعا مهب لذيو هايل وأ
 ى نارعنلا دمحيو ث ناثو الا رسكيو ع ناطيشلا ضحدي و ، نمحرلا دبعي ڵ ضرالا

 رخف . هلطبيو ركملا نع ىهنيو ع هلعفيو فورعملاب رمأي ع لدع هكحو ى لصف هلوق
 تسسحا لهف كبمك العو كردص جلث كسأر عفرا : لاقف ادجاس بلطملا دبع

 اقيفر هيلعو ابحعم هب تنكو نبا ىل ناك كلملا اهيأ م لاق ے اتيش هملع نم
 ..- .........۔۔.۔...۔...۔۔م..

ناشلا ميظعلا لجرلا : رط۔ةك(١)
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 __ ۔۔. ۔ ح
 >_صصسصصصصص -=

 ت اجف ةرهز نب فانم دبع نب بهو تنب ةنمآ هموقمشارك نم ةميرك هتجوزف
 لق هينوةماش هيفتك نيب همعو انأ هتلفكو همأو هوبأ تام دمحم هتيمس مالغ
 كنا بصنلا تاذ تامالعلاو بحلا ىذ تيبلاو : لاق . ةمالع نم تركذام

 كنباب ظفت>اف تلقام هيف كل تاق ىذلا هناو بذكلا رمغ هدجل بلطملا دبعاي

 كل تركدام وطاو اليبس هيلا مه هللا لعجي ناو ءادعأ هل منا دوهيلا هيلع رذحاو
 كل اوةبيف ةساننلا مهلخدت نأ نآ تدل ىاف كعم نيذلا طهرلا .الأوه نود

 ىحاتجم توملا نا الولو مهؤانبا وا نولعاف مهو { لئابلا كل اوبصنيو ع لئاوفلا

 باتكلاف دجأ ىناف هتكلمم راد برب ريصا ىتح ىلجرو ىليخم ترسل هثعبم لبق

 عضومو ى هنرمصن لها مهو هرءا ماكحتسا برثي ىف نأ ڵقباسلا لعلاو قطانلا

 برعلا نان۔ا تأطوال ح تاهاعلا هلع رذحاو تاف ألا 4لع فاخأ ىتا الولو { هرق

 . هب

 لاطرا ةرشعو ءاما ةرشعو دبعا ةرشعو لب الا نم ةئام مهنا لجر لكل رمأ مث

 ةرشعب بلطملا دبعل رمأ و نمتلاحو ارعنع ة٬وملم ش ركو ة ةضف لاطرأ ةرشعو ابهذ

 ء لوا سأر دنع هرمأ نم نوكي امو هرم ىتنا : هل لاق م هلك كاذ فاعضا

 كنم لجر ىنطبغي ال سانلا اهيأ لوقي باطملا دبع ناكف لوحلا لبق كلملا تامو

 هركذو هفرح ث" ىقماو ىل ىمتب اج ىناطبغيل _۔ر ٠ ركل و دافن ىلا هناف كلملا :اطع لب زجي

 ىعالك۔اا ميب رلا وبأ كلاذ لقن .زمح دمب ولو - لاقكاذامهل ليق اذاف . هرخفو

 ناطقلا نباو

 هدنعو رحلا يف موي بلطملا دبع ساج ناملس ىعالك لاا عيب رلا وب أ لاقو

 ليعامسا دلو نهىقت ىن ةفص دجم انا لوةيو هثداح و هل اةيدص ناكو ناريت فقسا

 كنم اذه ام لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأرو ، اذكه تفصو هدلوم اذه

لاق هب ىلبح همأو هوبا تام ىنبا نبا وه لاق ايح هابأ ديف ام ال لاقف ىنبا لاقف
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 ورو ح لاةي ام نوعمدت الا كيخأ نباب اوظفحت هينبل بلطملا دبع لاقف ء تقدص
 عيب رلا وبأ لاق ى ةكمىلاف ءاملاب امأو هتدالو نامز ىلا اذهب ةراشالاو ناطقلا نبا
 نممهنانباو ريح كولم ىلا كلذ ىقلا هناف مبت ةهج نه كلاذ نزي ىذ نب ف.۔ ع

 هبنم نب بهو نع هريغو ىروبا۔ينلا ديعس وبا لات ملسو.هيملع هتا ىلص ىالا رما

 كلت ضعب ىف وه امنيبف ايلا ىف الكك۔اا هتيشم داترب امول مالسلا هراع مبهاربا جرخ
 ناك امع لهذف هرمكيو هح,بو هدجو هلم يو هللا سدةي اصخش محس ذا لا,لا

 نرقلا كلذ عارذب اعارذ رشع ةينامن هلوط لجر وه اذاف تودلا وحن دصقو هبلطي
 كبر نم ميهاربا لاق ماللا كيلعو لاق هللا دبعاي كيلع ماللا ميهاربا هل لاقف

 .ىش لك قلاخو ايهتحم نمو ايهف نم بر وهو ضرالاو تاوام۔اا بر لاق
 نبا داز ى هل كيرش ال هدحو وهالا هلا ال ىلامتو كرابت هيلع رداقلاو هروصو
 ىأر هنأو .املا ىلع نميشام هتراغ. ىلا يداولا ىلد ههم زاتجا ميهارما نآ ناصقاا

 لاق مظعاو الوه دشأ مايالا ىأ نا دعاب ميهاربا هل لاقف ةبك_اا هنراغم ىف هتلبق

 كلم ىقبي الف ةرفز رفزمق مويلا كلاذ ىف ےنهج رءأي مث باسحلل هيسركهللا عضب ءوي
 بحاص ىبرملا ينلا ريغ 4۔غن ه۔مت اقعص هبجول رخ الا ل۔ره ىن الو برقم

 ميهاربا هل لاقف ڵ سرغلاو راخاو ريبااو اهدااو طوسااو فيسااو رازالاو .ادرلا

 محتتخ لسرناو ءايجنالا رمخ كاذ ديعب نامز هنيب و كنيب ايبن ىنعأ لاق ىنعت نم

 قداصو نيمأ لطابلاو ىحلا نعب قرفي طرلقراذو دوعو دمحمو دحأ ه۔ا ءابنالا

 رهظي هللا ليبس ىف الا ءاهب الو هطو۔ب الو هفيسب برذيال هرمثك ءامسا هل

 تجرخا ةمأرمخ هتما نودم الا هتما يف وشفيو هنامز يف رثكيو ضرالايف ديحوتلا

 نمالاياو ىنجني هللا لعل كلو ىل وعدت نأ هللا دبعاي كن لبف ميهاربا لاق ء سانلل
 نامز ذنم ةسوبحم ةوعد ءامسلا يف ىلو ىئاعدب عنصت امو لجرلا لاق ةمايقلا موي لوه

 لاق ىنربخا ىلب لجرلا لاق ءامسلا يف كتوعد سبح امب كربخأ الوأ ميهاربا هل لاق
٥ ١
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 ها ه هتوعد مم هتجاح سبح ادبع بحأ اذا ىلاعت هللا نا مالسلا هيلع ميهاربا هل

 هل رغغيو لابب رطخي ال ارخذ اهلثسي ةلأسم لكل هل لعج مث هاعدو هتوصنو

 نؤ۔كل لجع اميرو هئاعد لثم ءوسلا نم هنع عفدي وأ هئاعد ردقب بونذلا نم

 يف سأيلا ىقلا وأ ةتجاح ءاضق لحع ادبع هللا ضفبأ اذاو طنقي الثل هتاجاح ضعب

 لاقف ع نامز ذنم ءامسلا يف ةسوبحملا كتوعدام ىنريخاف هبر وعديف طنقيف هردص

 ًاهبشل كيف ناو ء ىهبأ الو هنم نسحا الجر رأ ل باش لجر انه اه ى رم لجرلا

 دبعاي تاقف نهدلاب تنهد اننأك رقب و ،محشلاب تيثح امنأك اهاعري منغ هعمو هنم

 ناك نا مهالا تلقف لجو زع نحرلا ليلخ ميهارب ال لاقف رقبلاو منغلا هذه نملهلا

 هللا دبعاي مها را هل لاةف ء ايندلا نم ىج ورخ لبق هين راف ليلخ ضرالا يف كدنع

 نم لوأ ميهاربا ناكف لجرلا هقناعف نمحرلا ليلخ ميهاربا انآ كتوعد تبيجأ دق

 ملعا هللاو قناع

 اذا بلطملا دبع نأ هنع هللا وضر ةمرخم نب روملا ىور : ناطقلا نبا لاق

 الجر دجوف تارملا نم ةرم هيلع لزمق ك ريمح ءايظع نم ميلع ىلع لزن نرملا درو

 انتاكمشتفانأ ىل نذأتا بلطملا دع اي : لاقف بتكلا أرقو رمعلا يف هيلت لهما دق

 كنودف لاق كارخنم امهامنا لاق ى هشيتفت ين كل نذآ ىنم لك سيل لاقف كنم

 ةلاه جوزتف بلطملا دبع مجرف ث ةرهز ىنب يف امهدحا ىرأو اكلمو ةوبن ىرأ لاقف

 فانم دبع نب بهو تنب ةنمآ هللا دبع هنبا جوزو فانم دبع نب بهو تنب

 لاقو ، يرج ًآلاهاورو ء يدقاولا هاورو ى ملسو هيلع هللاىلص ادمحم انديس تدلوف

 امو تاق ةرغاش نم كل له لاقف ىردأ ال تلاقف كلاذ رظنف هيرخنم دحا حتفف

 بلطملا دبع عجرف مهيف جوزتف تمدق اذالاق الف مويلا امأ تلق ةجوزلا لاقةرغاثلا

 دبع جوزتو ث ةيفصو ةرمع هل تدلوف فانم دبع نب بهو تنب ةلاه جوزتف ةكم ىلا

 يقربلا اهركذ ةياور يفو ث ماسوهيلع هللاىلسهللا لوسر تدلوف بهو تبب ةنمآ هلل



)١١٥( 

 نيفانملايف امهارأو اكسامو ةوبن ىرا لاق ء رظناف لاق كيرخنم سيقأ نا ىل نذا

 ربخلا اذه ىليبلا ركذو 6 ةرهز نب فانم دبعو يصق رب فانم دبغ

 ركذ و ث ةرهز ىنب يف هنباو بلطملا دبع جوزت يف ببسلا وه اذه ناو «يقربلا نع

 نع هيبأ نع هثدح ةورع نب ماشه نأ قاحسا نبا نع يروباسينلا ديعس وبأ

 ةليللا تناك املف اهس رجتي ةكم نكس دق يدوهم ناكتلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع

 شيرق رشعماي شيرق نم سلجم يف لاق ملسو هيلعللا ىلص هللا لوسر اهيف هلو يتا
 سأب الف كاطخا ذا امأ ربك ا هللا لاق ء هملعنام موقلا لاق دولوم ةليلل كيف دلو له

 هيفتك نيب ةمالا هذه ين ةليالا هذه كيفدلو مكلا لوقأ ام اوظفحاو اورظنا

  

 موقلا عدصتف هيفو « ثيدلا « سرف فرع 'نهنأك ةرتاوتم تارعش اهيف ةمالع

 ناسنا لك ربخأ مهلزانم ىلا اوراص املف هثيدحو هلوق نم نوبجي مهو مهاج نم

 اولاقف موقلا ىقتلاف ادمحم ءوسو مالغ بلطملا دبع نب هللا دبعا دلو هنأ هلهأ مهنم

 هلع هللا ىلص هدلوم هغلب ال يدوبيلا نا هيفو ثيدحلا ء يدوهيلا ثيدح متيأرأ

 ليئارسا ىنب نم ةوبنلا هللاو تبهذ لاقو ث هيلع ايشغم رخ هآرو ملسو

 مهنأ يموق خايشأ ىنثدح هيبأ نع كلام نب بعك ث دح : ناطقلا نما لاق

 مهبحص ءايت دوهب نم لجر مه«هو ةك يح ذتموي بلطملا دبعو ارامع اوجرخ

 لدبي مل ىذلا انباتكيف دجتانا لاقف باطملا دبع ىلا رظنف نمملاو ةكم ديري رجتلل

 اذكو ث داع لتق انموقو انلتقي ىن هلصأ وأ هلسن يأ اذه ٠يضثض نم جرخي هنا

 يبأ نع يورو ع يفزعلا سابعلا وبأ وهو ى دراوملا بذعا بحاصو يعالكلا هلقن
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف دلو ىنا ةلبالا تناك امل هنا يدادغبلا تباث نب ركب

 مظي هنا فصوي يذلا ىبنلا اذه كدلب يف ةل۔ىللا دلوب ةكمي ناكر بح لاق ملسو

 ةليا لهأ وأ فئاطلا لهأ هب اورشبف ك أطخأ ناف امهتما لتقيو نوراهو ىسوم

الإ هلإ ال نأ دهشآ لاقو ء رجلا لخد ىتح ربحلا جرخف ةليللا كلت رخآ يف دلوف



)١١٦( 

    

 « هيلع ردقي ملف دقف مث هب نمؤم قح ىسومل فاق ادمحم نأو قح ىسوم نأو هللا

 ناطقلانباو ،ارون هيف دلو يذلا تيبلا ءالتما ثيدح يروباسينلا ديعس وبأ ىورو
 نم افتاه اوعمس مهنا هللا دبع تنب ةمطاف اهساو ةيذقللا نانع ما نع هيف دازو

 : لوةي نوجلا لبج ىلع نجلا
 هدحاو سانلا نم يثا تدلو الو تيهنا سانلا نم ىثأ ام مسق أل

 هدجام لئابقلا مول ةبنجس رخفم تاذ ةيرهز تدلو اك
 شيرق نم ارفن نا هيبا نع ةورع نب ىحم نع يور : هربغو ناطقلا نبا لاق

 نب ناينعو شحج نب هللا دبعو ليفن نب ورمع نب ديزو لفون نب ةقرو مهنم
 هنومظعي اديع هوذخا اموي هيلع اوعمتجا دق مهل منص دنع اوناك ثريوحلا

 ابوبكم هوأرف هيلع نوفكعيو رخا ن و رشبو نولك أيو رزجلا هدنع نورحنيو

 افينع ابالقنا باقنا نأ ثبلي ذ هلاح ىلا هودرو هوذخأ و كلذ اوركنأف ههجو ىلع

 ثريوحلا نب نامثع لاقف اوءةغا هوأر املف ةثلاثلا بلقناف هتلاح ىلا هودرو هوذخأف

 لوسر اهيف دلو ىتا ةليللا يف كلذو ى ثدح رمال اذه نا سيكتتلا رثك ا دق هلام

 : ثري ولا نب نانع لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا

 برق نمو ديعب نم موق ديدانص هلوح فص يذلا ديعلا منصايا

 بتعلاب "'"تسوكت وأ هيفسكاغب اا لق كاذ اف ابولقم تسكت
 بنذلا نع يولنو رارقاب ءوبن انناف انيتأ بنذ نع ناك ناف

 برلا ديلاب نانوالا يف تنأ اف ارغاصتسوكت ابولغم تنكناو

 : ريهج توصب فتاه لاق ىوتسا املف هلاح ىلع هودرو هوذخأف

 برغلاو قرشلاف ضرالا جاجفميمج هرونل ترانأ ولول ىدرت

 بعرلا نم ارط ضرالا كولم بولق تدعراو ارط ناثوالا هل ترخو

 اضيأ تكنتو تبلقنا )١(
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 بركلامظعأيفرمرفلا ءاش تاب دقو تملظاو"»تخابضرالامبمج ران و
 بذك الو قحب مهنم ربخم الف اهنج بيغلاب ناهكلا نع تراطو
 بحرلا لزنملاو مالسالا ىلا اوبهو كل الض نع اوعجرا يمصقلآيف

 عمسيال هب فوطن رجح ام ضعبل ضعب لاقو ث ايج اوصلخ كلذ اوعمس املو
 نولاسي ضرالا يف نوبرضي اوجرخف انيد كةنال اوهلاو اوقدصاو رصبي الو

 ضرأ نم ةقرلا غلبف ليغن نب مرع نب ديز اماف ،مالسلا هيلع ميهاربا نيد نع

 كل۔حينم دجس ال انيد لطتا كنا لاقف بلطب يذلاب هربخأف ابهار اهب ىقلف ةرملا

 لأسي ليقو ى ةيفينلا نيدب كدلب نم جرخي ىن نامز " كلظأ دق نكاو هلع

 ىلا ىهتناو ماشلا لاجف لبقأ م اهلك ةريزجلاو لصوملا غلب ىنح رابحالاو نابهرلا

 رخآىلا بلطتل كنا لاقف ةينارصنلا لع هيلا ىهتني .اقلبلا ضرأ نم ةعفيع بهار

 نيا هرك ذو ث هولتقف مخل هيلع تدعف ةكم دبري عجر كلذ هل لاق املف ك رم ام

 ناكو ء لجو زع هللا ءاش نا ةقرو رمخ ىنأيو ع فتاهلا لوقو تايبالا الا قاحسا

 امهريغو ةجيدخو ةرسيم نم عمسو بتكلا أرق اينارصن دسا نم لفون نب ةقرو
 اهمع نبا وهو ةجمدخل لاقو هتوبن ل:الد ضعب و ملسو هيلع هللا ىلص هل مامغلا لالظا

 رظتني ايبن ةمالا هخم نا تملع دقو ايبن ننوكيل اقح دمحم نع ركذي ام ناكنثل

 : لاقو

 اجيشنلا ثمب ام لاط مهل اجولو ىركذلا ىف تنكو تججل

 اجيدخاب ىراظتنا لاط دقف فصو دعب ة عدخ نم فصوو

 اجورخ هنم ىرا نا كثيدح .اجر ىلع نيتكملا نطيب

 اجوعي نا هركا نابهرلا نم سق لوق نم ينتربخ اه
 اجيجح هل نوكب نم صخيو اموي دو۔يس ادمحم .ناب

 كيلع فرشأ ))٢( تنكس ةمجعملا ءالاب تخاب )١(



  

 رون ءايض دالبلا يف رهظيو

 اراسخ هبراحي نم ىقليف

 ك اذ ناك ام اذا ىتيلايف

 شيرق تهرك ىذلا ين اجولو

 اميمج اوهرك يذلاب ىجرأ

 رفك ريغ ةلاف-اا رمأ لهو

 رومأ نكت ىقباو اوقبي ناف

 ىقليس ىف لكف كلها ناو

)١١٨( 

 اجومت نا ةيربلا هب ميقي

 اجولف هلاسي نم ىقليو

 اجولو مهلوا تنكو تجلو

 اجيجع اهتكب تجع ولو

 اجورع اوفلس نا شرعلا يذ ىلا
 اجوربلا ك.۔ نم راتخي اب

 اجيجض اهل نورفاكلا جضي
 اجورخ هفلتم رادقالا نم

 : لفون نبا ةقرو لاق : عيب رلا وباو ىليهسلاو قاحسا نبا لاق

 حار ةيشعلا تنا مأ ركبتا

 مهقارف بحا ال موق ةقرفل
 دمحم نع تربخ ىقدص رابخاو
 ةر > ريخاي تهجو يذلا كاتف

 تدغينلاباكرلايفىرصب قوسلا

 هدعب ربح لك نع انربخ

 لسرم دمحا هللا دبه نبا ناب

 حداقنزحلا كرامضانم ردصلا يفو

 حزان نميهوب دعل مهنع كناك

 حذضاحضلا ثيح نيدجنلاب و روغب

 اوذ صعق لامحالا نم نهو

 عانم نه باوبأ قحللو

 حطابالا هيلع تضام نم لكلا

 حلاصو دوه نادبعلا لسرا امك ايداه ثعبي فوس نا هب ىنظو

 هل ىرب ىنح ميهارباو ىسومو

 بلاغ نب يؤا ايح هعبتيو

 حضاو ركذلا نم . روشنمو .اه

 حجاحلا نوبيشالاو مهبابش

 ٤١١ حراف دولا رشدتسم هب ىناف هرهد سانلا كردي ىح قبأ ناف

 عأسةضيرعلا ضرالا يفكضرا نع ىلعاف ةيد_خاي ىاف الاو

 تاياورلا ضمبلدي اك هترصنو .رمأ ءابعأ لمحتي هنآ دارأ )١(
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 < لاق ةقرو نا يروبا۔ينلاو ىليهسلاو ناطقلا نبا ركذو ةرسيم كاتةب داراو

 ريغ نم هللا هاضق غىشل امو ردقلا يف رهدلا فرصل لاجرللاي

 ربخ نم بيغلا ىفخب اهل امو اهرمخال ىتوعدت ةجمدخ ىنح

 رخأ نم سانلا ىتأيس ايظع ارما اهربخال هنع ينلأستل تءاج

 .رمعلاو رهدلا ميدق نم ىضم ايف هب تعمس دق رماب ىتربخف
 رشبلا ىلا ثوعبم كنا ليربج هرب خيف هيتأي دحا ناب
 .يرظتناو ريخلا يجرف هلالا كل هزجني نيجرت يذلا آلع تاق
 .رهسلاو مونلا ىف ىريام هرما نع هلثاسن يك انيلا هيلسراو

 .رعثلاو دلجلا حيحص هنم فقي ابجع اقطنم انانا نيح لاقف

 .روصلابيها نمتاك ا ةروص يف ينهجاو هتنا نيما تيأر ىا

 .رجشلا نم ىلوح نم ملي امم يترعذي فوخلا داكو رمتسا مت

 .روسلا لزغم ولتت ثعبت فو۔ نا ىقدصيأ يرداامو ىنظ تلقف
 ردك الو نم الب داهجلا نم مهتوعدتناعا نا كيلبا فوسو

 عالسنب هللا دبع ناكو مالس نب هللا دبع لها ضمب ىترعخا قاحسا نبا لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسري تعمس امل لاق مالس نب هللا دبع نا املاع ارجح

 ,ينح هيلع اتماص كلذل ارسم تنكف هل فكرتن يذلا هنامزو همساو هتفص تفرع

 .لجر لبقا فوع نب ورمع ىنب يف ءابقب لزناملو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق
 ينب ثرحلا تنب ةدلاخ ىنعو اهيف لحعا ىل ةلخن سأر يف اناو همودقب رمخا ىتح

 ىل تلاقف ترجك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مودقب رمخلا تعمس املف ةسلاج

 نارمع نب ىسومب تعمس تنك ول هللاو هللا كيرخ ىريبكت تعمس نيح ىنع
 ا ثعب هنيد ىلعو نارمع نب ىسوم وخا وه يتاي هللاو اهل تلقف تدزام امداق
 سفن عم ثعيي هنا هب ربخن انك ي ذلا ينلا وهأ ىخا نبا يأ تلاقف ، ثعب
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 لسربلع هللا ىلصثلا لوسر ىلا تجرخ مت مغ لاق اذا كاذف تلاق معن اهل تلق ةعال

 تثج غ ، دوهي نم ىمالسا تمتكو اولساف مهنرماف يلها ىلا تعجرو تملسا

 نأ بحأ ىتاو ، تب موق دوهي نا هللا لوس راي تلقفإسو هيلع هللا ىلص هللا لو۔ر

 لبق مهف انأ ام كوربخي ىنح ىنع ملأت مث مهنع ىنبيغتف كت ويب ضعب ىف ىنلخدت

 هللا ىلص هللا لوسر ىلخدا ص ىنوباعو ىنوتهب هب اوملع نا مهناف ء ىمالساب اوملعي نأ
 لحر يا » مه لاق م هولأسو هو۔اكف هيلع اولخدو ى هتويب ضعب ى لسو هيلع

 مهلوق نم اوغرف امو انملاعو ان ريحو انديس نباوانديس اولاق « كيف مالسنب نيصح
 كتا هللاوف هب كءاجام اولبقاو كبر هللا اوقتادوهي رشعماي : تلقف مهملع تجرخ

 همساب هاروتلا ىف كدنع ابوتكم هنودجت لسوميلع هللا ىلص هللا لوسر هنآ نوملعتل

 اولاقف هفرعاو هقدصأو هب نموأ لسو هيلع هللاىلص هللا لوسر هنأ دهشأ ىناف هتفصو

 هللا لوسراي كربخأ ملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تلقف ك ىف اوعقو مع : تبذك

 ىتيب لهأ مالساو ىمال۔ا ترهظأو لاق روجفو بذكو ردغ لهأ تهب موق مهنا

 ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ةاور ىفو ى اهمالسا نسحف ثرحلا تنب ةدلاخ ىتمع تسأو

 ثيدحلا دوهي رشعماي لاقف مهيلع جرخف هاشاح اولاق « ملسأ نا تيأ رأ » لاق

 ناكو لخنلا نم لاومالا ريثكأنغ اناع اربح قريخم ناك : قاحسا نبا لاق

 هيلع بلغو هلع ىف هدنع دجب امو هتفصب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرعي

 هللاو د وهب رشعماي لاق ء تبس موي دحأ موي ناك ىتح كلذ ىلع لزب ف هنيد بح

 ذخأ م : ل تبسال لاق تبلا موي مويلا نا اولاق ءقحل مكيلع دمح رصن نأ نوملعتل

 نم د۔ارو نم ىلا دهعو ملس أف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنأ ىتح جرخف هحالس

 هناحبسهللا هارأ ام اهيف عنصي ملسو هيلعهللا ىلصدمحم ىلاومأف مويلا اذهتلتق نا3هموق

 هللا لوسر ناكسف اديهش لتق ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم لتاقو & ىلاعتو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضبةف« دوهي رمخ قريخم»لوقي لسو هيلع هللا ىلص
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 : قاحسا نبا لاق ء اهنمةنيدملاب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاقدص ةماعف هلاوما

 اهنا اهنع هللا ىضر يبح تنب ةيفص نع تثدح ث ركب ىبأ نم هللا دبع ىنثدح
 امهدلو مم طق ايهقلا مل بطخا نب رساي ىبا ىمع ىلاو هيلا نا دلو بحا تنك تلاق

 ىف .ابق لزنو ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق املو ث هنود ىناذخا الإ

 امجرو ث نيساغم بطخا نب رساي وبأ ىعو ىح ىبا هيلع ادغ فوع نب ورمع ين

 تنك امك ميلا تشثمف ءانيومهلا نايش نمطقاس نينالىك نيل اكس ۔ثلا بورغ م

 لوقي رساي ابأ ىمع ته۔.ف 0 مغلا نم امهب امل امهدحا ىلا تفتنا ام هللاوف عنصا

 امف لاق ي معن لاق هتبأتو هفرعتا لاق ح هللاو من لاق وه وهأ بطخا ن ىح ىبال

 رون ءافطا ىف ىعسي نمم هللاودع ناك ليق ، تيقب ام هللا و هتوادع لاق هنم كسفن ىف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هلتق نأ ىلا بازحالا بزحو لجو زع هلا
 ةيشاح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهعىلع د وهلا نم ملسا نم تعمج دقو

 ديسأو ى ةيعس نب ةبلعثو ى مالس نب هللادبع ملسا امل قاحسا ى ] نبا لاق ى رطانقلا

 اوخسرو مالس مالا ىن اوبغرو اوةدصو اونمآو مهعم نمو ع دي:عنب ديساو ةبعس نا

 الا هعبتاالو دمحمب نمآام دحلاو مهنم رفكلا لهأ دوهي رابحأ تلاق ى هيف

 نب هللا دبع نع قاحسا نبا ركذو ى ةيألا « .اوس اوسيل » ىلاعت هتنا لزناف انرارش
 هللاو امأ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ىنلل لاق هنا ، ةاروتلاب دوهلا ملعأ نم وهو ايروص
 نبا لاق كنودسحي مهنكلو لسرم .يبن كنا نوملعيل دوهيلا نا مساقلا بأ ي
 ملسو هيلع هللا ىلص ءىنلا ىلا نماي نب نوميم ءاج زيبج نب ديمس نع ناطقلا
 ممنيبو كنيب لعجاو مهيلا ثعبا هللا لوسراي لاقو لاف ةنيدملاب دوهيلا سأر ناكو

 مهيلا هجرخاف ، نومع اوضرف مهكحو مهيلا ثعبف ، ىف نوضريس مهناف مهنم اكح

 قاحسا نبا لاق ء نوحتف نبا اذه ركذ مالس نب هللا دع ةصقك هوبسو هوتهبف

 تضفاو مهنم سيئر تام امك مهدنع ابتك نوثراوتي اوناك نارهم .اسؤر نا ىنغلب
١٦
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 ۔حححج

 :جرخو اهرسك ملو هلبق ىنلا متاوخلا مم بتكلا كلت ىلع متخ هريغ ىلا ةسايرلا

 سعتهنبا لاقف رثعف ىشم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو۔ر دهع ىلع ناكى ذلا سيئرلا

 عياضولاىنهمسا و ىن هناف لعفتال هوأ هل لاقف لسو هيلع هللا ىلص .يبنلا ديري ث اذه

 اهيف دجوف متاوخلا رسك نأ الا مه هنيال نكي مل تام اهلف ةروكذملا بتكلا ىنعي

 : لاقو جحو همالسا نمحو مساف ملسو هيلع هللاىلص ءىبنلا مسا

 اهنينج اهنطب يف اضرتعم اهيطو اقلق ودعت كليلا
 اهنيد ىراصنلا نيد افلاخم

 نا : ىلع نب نيسحلا نب دمحم نع ناطقلا نبا لاق ، ىراصن نارجن لهأو
 ,نم لجر مهيفو نوملسملا جرخ ء قارعلا ناولح حتف ال صاقو ىنأ نب دعس

 .وه اذاف ةالصلا ترضح دقو بعشب رم ةلضن نب ةنوعج هل لاقي راصنالا

 .دعصف هسرف نانعب ذخأو ًأضوتو لزنف تيلصو تأضوتو تلزن ول لاقف ءامع

 دهشأ لاقف ث ارعبكترمكل بجلا نم دانم هادانف رمك أ هللا ربكا هللا لاقفةرخص ىلع
 ىلع ىح لاقف اثيش ري لف لبجلا ةورذ ىلا رظنف ء تصلخأ لاقف هللا الا هلا ال نأ
 ىلع ىح لاقف اثيش ري ملف لبجلا ةورذ ىلا هسأر مفرف تعضو ةضيرق لاقف ةالصلا

 تنأ امو تنأ نم ةنوج هادانف ء امل باجتساو اهباجأ نم حلفأ لاقف ث حالفلا

 ىنج مآ يسن ١أ تنأ امهل لاقف فهكنم ةيحللاو سأرلا ضايب ديدش لجر هيلع ف رمشاف

 مالسلا هيلعو دمحم ىلع ميرم نب ىسيع يمرا وحنم المترب نب بيرز انآ ىسنا لب لاق
 هناو ى لادنعنم قحلاب ءاج ىذلا ع هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو هللا الا هلاال نأدهشأ

 هيلا لوصولا تدرأ دقل و ى ليجنالا ىف ىسيعو ء ةاروتلا يف ىسوم هب رشب ىذلا

 هللا ىضر باطخلانب رمع ينعي مالسلاىنم مكبحاص او.رقاف «سراف هنيبو ىنيب لاحف

 هكلذب رمع ىلا ديعس بتكف ء رمالا برق دقف % براقو ددس هل اولوقو © هنع

 بعش لكف بلطو دحأ مهبجت ف كلانه ةالصلاو ناذالابو هنع ثحبلاب بتكف
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 قفوملا هللاو دجو ملو
 نب ىدع نب دمحم تلأس لاق هنا ديوس ىبأ دلاو ةفيلخ رك ذ : ناطقلا نبا لاق

 عبار تنك لاقف هنع ىنل أض امع ىيأ تلأس لاق ادمحم كوبأ كايس فيك ةه.بر يأ

 فدص نب دنه نب ةماماو ريوج نب مشاجم نب نايفسو مهيف انآ منغ ينب نم ةعبرأ

 هيف ريدغ ىلع انلزن ماشلا انفراش املف 2 ناسغ كلم ةنفج نبا ديرن ةعيبر نب ديزيو
 هذه نا ى لاقف انيلع فرشان انمالك عمسف انثدحتف مئان صخش هبرقو تارجش

 انلقف } رضم ىأ نم لاقف رضم نم موقنحت لاقف ى دالبلا هذه لهأ ةغل يهام ةما

 انلق اودشرت هنم كظح اوذخو هيلا اوعراسف نييبنلا متاخ كيف ثعبي لاقف بدنج نم

 ادمحم اومس نيذلا تركذ و 2 ًادمحمءامس انبا انم لك دلوف انعجرف ، دمحم لاق همسا ام
 ( لوسرلا ءامسأ نم لوساغلا ) ىف كلذل

 نب نايفس يآ نع ىور : اهريغو ناطقلا نباو يعالكلا عيب رلا وبآ لاق

 وبأ لاق ماشلا ىلا راجت رخآ لجرو تلصلا نب ةيمأو انأ تجرخ لاق هنأ برح

 ةيرقب انلزن ىتح كلذك انكف انيلع هأرقي ارفس ةيمأ جرخأ الزمم انلزن املكف نايفس
 ىف عجرو مهتعيب ىلا مهعم بهذف هل اودهاو هوفرعف هوأ رف ىراصناا ىرق نم

 نايفس ابأيي لاق مث ك ايهبلف نيدوسأ نيبوث جرختساو هيبوث حرطف ث راهنلا طسو
 لاق كل ادب امع هلئست باتكلا ملع ىهانت هيلا يراصنلا ءاملع نم ملاع ىف كل له
 نلجوال هركاام ىنثدح نمل وء هب قئال بحأ امب ىنثدح نمل هللاو ىل براال تلق
 لدجما مت هيبوث حرطف ليللا نم ةأده دعب ءاجو هعم ثكمو ةيمأ بهذو لاق « هنم

 هانملكمام اطقاس انيزحابيثك حبصاف حبصأ ىتح مان الو ماقام هللاوف ، هثارف ىلع

 كلذب ان رسف انلحرف الحراف معن لاق ليحر نم كب لهو انلق نالحرت الا لاق من
 ثيدح نم كب لهو تلق نايفس ابأاي ثدحم الا ةليل لاق مث ، همه نء نعتايل

هيف تسل كلذ نا اما لاق ى كبحاص دنع نم هب تهجر ىذلا لثم تيأرام هللاوف
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 هللاو ىنا لاة بلقنم نم كل لهو تلق ع ياقنم نم هنم تلجو ءىش كلذ امنا

 كنا ىلع تلق اذام ىلعو لاق ينامأ لباق تنأ له تاقف لاق « نيساحالو نتومأل

 ى نبساحنل و نمعبنل نايفس ابأ اي هللاو ىلب لاق مث ك كحضف بساح الو ثعبت

 لاق ث كبحاص كربخأ تنأ اهبأ تلق رانلا يف قيرفو ةنجلا ىف قيرف نلخديلو
 هنم كحضنو انم بجعي انتليل كلذ ىف انكف ىحاصل الو كلذ ,ىف ىل ملعال

 انلحرا مثنيرهش كلذب انماو انعاتء انعبف ديرن انك اهاياوقثمد ةطوغ انمدق ىتح

 مهعم بهذو هل اودهاو هو.اج هوأ ر املف ىراصنلا ىرق نم ةيرقلا كلتب انلزن ىح

 انعدي ملو بهذف نيدوسالا هيبوث سبلف ليللا نم فصن عم ان۔اج ىخ مهتعيب ىلا

 ماقالو مانام هللاوف هشارف ىلع هسفنب ىمرو هيبوث حرطو عجرو ةرم لوأ ىفاناعد امك

 تئش نا ىلب تلق نالحرت الا ىل لاق مئهملكن الو انملكبال انيزح حبصاف

 كل له نايفس ابأ اي ىل لاق مم ك ىلايل هنزح نم كلذك انرسف انلحرف الحراف لاق
 لاق ء تثش ام تلق هب نوسنأتسيو انباحصاب سن أتسي مالغلا اذه فلختو ريسملا ىق

 نب ةبتع نع يتربخا لاق « كلام تلق رخص نبااي هيه لاق انزرب ىتح انرسف رسف
 اهتلصب رمأيو محرلا لصيو لاق ث هللاو ىا تلق ملاظملاو مراحملا بنتجمأ ةريغملا

 لب ال تلق وه ج وحمو لاقمعن تلق ةريثغلا طساو نيفرطلا مركو لاق ع معن تلق

 اي رزا فرشلاو نسلا نافلاق ى اهبراقام وأ نوعبس تلق هل ىتا كف لاق لام وذ وه

 ركذت ال هللاو لاق ى هلقف ائيش لئاق تنأو ارمخ هاداز ايهنكلو هللاو ال تلق هب

 ىنا ىنباصا تيأر ىذلا ناف لاق هركذا ام هللاو تلق ، تآ وهام ينأي يخ ينيدح
 ىذلا ىنلا اذه نع ىرخا هل تلق ىن اهنم ء ءايشا نع هتلأسف ملاعلا اذه تثج

 لهأ نم لاق برعلا ىأ. نمف تملع دق تاق ء برعلا نم لجر وه لاق رظتني

 كناريجو كوخا نم وه ال لاق ، برعلا هجح تيب انيف تلق برعلا هجح تيي

ةرخآلاو ايندلا ىدي نم جرخا طق هلثم ىناصا ام ءىش هللاو ينباصأفلاق ء شيرق
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 باش لجر وه لاق ى ىل هفصف ناك ام ناك اذاف تلق هايا نوكأ نأ وجرا تنكو

 رمأيو محرلا لصيو ملاظملاو مراحملا بنتجي هنا ى هرمأ أدب ةياوهكلا فلخد نيح

 هدنج رثكأ ةرمشملا طسوتم نيفرطلا ميرك افرش عزاني سيل جوحص وهو اهتلصب

 نوامن ميرم ني ىسيع كله ذنم ماشلاب فجر دق لاق كلذ ةيآ امو تاق ى ةكنالملا

 اهرثأ ىلع جرخي ةبيصم اهيف ةماع ةدحاو ةفجر تيقبو ةماع ةبيصمب مهيتأتاپاك ةفجر

 اتيرش الا هثعبي ال الوسر هللا ثعب نمل لطابلا وه هللاو اذه نايفس وبأ لاق

 ك انتبف تيبملا ىف كل له ى نايفس ابآاي اذكهل اذه نآ هب فلحم ىذلاو لاق ء انسم

 لاق هانلأسف انفلخ نم بكآر انكردأ ناتليل ةكم نمب و اننيب ناكاذا يتحاناحر مت

 فيك لاق ى ةميظع ةبيصم اهيف مهنباصأف اهلهأ ترمد ةفجر كدمب ماشلا تباصأ

 تيضقو ةكم انمدقو ءاقداص الا كبحاص نظا ام هللاو تاق نايف- ابأ اي ىرت

 ى رهشا ةسمخ اهيف تثكف ارجات ةشبحلا ضرأ تنج ىنح تقلطنا مت ىعم ناك ام

 مهرخآ ىف ىن.اج ىنح ملع نوملسي ىلزنمىف سانلا اتأف ةكم تلخد ىنح تلبقا مث
 ملف اهل ايبص بعالت ةسلاج دنه يدنعو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا دبع نب دمح »

 ىقلا اذه نا هللاو تلقف قلطنا من ىمدقمو يرفس نع ينلأسو يف بحرو ىلع

 ى ىتفلا اذه الا تغاب امو اهنع ىنأ۔الا ةعاضب ىعم هل شيرق نم دحأ ام بحمل

 لوسر هنأ معزهل :هنا هللاو تلاق هنأش امو اعزف تلقف هنأشب تملع اموا تلاق

 اذه نا هللاو تلقو تهبتناف كلام ىل تلاق ونح ڵ«تمجوو ينارصنلا لوق تركذف

 ىلع هعم ةباحص هل ناو هلوقرل هنا هللاو تلاق اذه لوةي نأ نم لقعأ وه لطابلا وهل

 ريخ اهيف ناكر تعيب دق كةعاضب نا تلقف فوطأ اناو هتيقلو تجرخف هرمأ
 اهذخآ رمغ يناف لاق ى كموق نم ذخآ ام كنم ذخآ تسل و اهيلا لسراف ى ريثك

 تذخأف اهذخآال اذا لاق لعافب انأ ام تلقف ث ىموق نم ذخأت اماهنم ذخأت ىنح
 تمدقف ارجات نيملا ىلا تجرخ نا بشنا مف هتعاضب هيلا تثعبو ذخآ اماهنم
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 ثيدح ركذت له نانع ابأ اي تاق مث ى هعم تيدغتف ةيمأ ىلع تازغف فئاطلا

 بلطملادبعنب هللا دبع نب دمحم تلق { نمولاق ى ناك دقفتلق هركا لاق يتا رصنلا
 هتفص نا هللاو نايفس ابأ اي لاق م ء اقرع ببصت هنأ ملهي هللاف دنه رمخ تصصق مت

 لف نيملا ىلا تيضمو لاق ، ارذع هرصن ى هللا نيلب ال ىحانأو رهظ نملو ىمه

 تلقف ةيمأىلع تلزنف فئاطلا تمدق ىتح تلبقا و هلالقتسا كانه ينتءاج نا بشنا

 ام لاق ، تنأ نيأف تلق ى ناك دق لاق تعمسو كغلب ام لجرلا اذه نم ناك دق

 انأ ام هللاو ةكس ىلا تلبقاف نايفس وبأ لاق ء فيقث نم سيل لوسرب نموأل تنك

 نم هدنج نبأو تلقف ڵ نورهقي و نورضي هباحصاو هتدجوف تئج ىتح ديعبب هنع

 حتفلا موي نايفس وأ ملساو ى ةسافنلا نم سانلا لخدام ىاخادو ةكالملا

 لاق هنع هللا ىضر ىردخلا ديعس ينا نع ناطقلا نباو ىرواسينلا ركذو

 ذثموي نحنو مهيف ثدحتنل لمشالا دبع ىنب تيتا لوقب نانس نب كلام ابأ تعمس

 جرخي دحأ هل لاقي ىن جورخ لظأ لوقي ىدوميلا عشوب تعمسف نهملا نم ةنده يف

 سيل لجرلاقف ع هتفص ام هب ءيزهتسلاك ىلهشالا ةباعث نب ةفيلخ هل لاقف ء مرحلا نم

 هقتاع ىلع هفيسو رامخلا بكريو ةلمشلا سبلي ةرمح هينيع يف ليوطاب الو ريصقلاب

 لاق امم بجمنأ ذثمو انآو ةردخ ىنب ىموق ىلا تعجرف لاق ء هرجاهم دلبلا اذهو

    

 لاق . اذه لوقي برثيب ىدوهي لك« هدحو اذه لوقي مشوو اولاقف مهتربخاف مشو

 هياع هللا ىلص يبنلا اوركاذتف مهنم اعمج تدجوف ء ةظيرق ين تنج ىنح تجرخف

 يبن جورخب الا علطي مل ىذلا رمحالا بكوكلا علط دق الاب نب ريبزلا لاقف لسو

 هرجاهم هذهو دحأ الا قبي لو أ هروهظو

 ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص ينلا مدق امل هنع هللا ىضر ىردخلا ديعم وبأ لاق

 نم هووذو اطاب نب رعبزلا لدا ول لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف رمخلا اذه هترمخا

: ناطقلا نيا لاق ء دسح لها مهنكل و عبت مه امنا مهلك دوهيلا تملسال دوهيلا ءاسؤر
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 ناكو دوهيلا عأ اطاب نب ريبزلا ناك هنأ هيبا نع رفهج نب ديمحلا دبع نع ىورو
 ثدحن اذكو اذك هتفص ين دمحأ ركذ هيف هيلع متخ يبآ ناك ارفس تدجو لوقي

 يبنلا نا عمس نا الا وه امف ثعبي م ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاو هيبأ دعب رعب زلا نبا

 هللاىلص ينلا نأش متك و ءاحمف رفسلا كلذ ىلا دمعف ةكمب جرخ ملسو هيلع هللا ىلص

 لوسرب ملعأ برعلا نم ىح نكب مل : قاحسا نبا لاق 2 هب سيل لاقو لسو هيلع

 سوالا نم ىلا اذه نم ركذي نا لبقو ركد نمح ملسو هيلع هللا ىلم هللا

 يف مبعمو ءافلح ف اوناكو ث دوهي رابخا نم نوعمي اوناك ام جرزخلا و.

 لاق هنا هعيبر نب رماع نع ناطقلا نباو يروباسينلا ديعس وبا ركذو ث مهدالب
 هياءع هللا ىلص ليعامسا دلو نم ايبن رظتنن انا لوقي ليفن نب ورمع نب ديز تعمس

 ين هنا دهشاو قدصمو هب نمؤم ان أو ى هك ردا يتا ىراالو بلطملا دبع ىنب نمإل۔و

 كيلع ىفخيال ىح هتعنام كربخأسو مالسلا ينم هيلع أرقاف هتيأرف دما كب لاط ناف

 سيلو هليلقبالو رعشلا ريثكب الو ليوطلابالو ريصقلاب سيل لجر وه لاق مله تنق

 هثعبمو ث هدلوم دلبلا اذهو دمحم همساو هيفتك نيب ةوبنلا متاخو ةرمح هيذيع قرافت

 نا كاياو ء هرمأ رهظيف برثي ىلا رجاهي ىتح هب ءاج ام نوهركي و هنم هموق هجرخ مث
 لكف ث ملسو هيلع هللا ىلص مهاربا نيد بلطا اهلك دالبلا تفط ىاف هنع عدخم

 ىعن لثم هن وتعنيو كءارو نيدلا اذه نولوقي سوجحلاو ىراصااو دوهيلا نم لئسا نم

 هللا ىلص هللا لوسر ترمخا تملسا اف رماع لاق ،هرمغ ىبن قبي مل نولوقيو كل
 ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر درف ماللا هنم هتآرقأو ورمع نب ديز لوقب ملسو هيلع

 الويذ ةنجلايف بحسي هتيأر دق لاقو هيلع محرو

 نع لأسي ماشلا ىلا جرخ ليفن نب ورمع نب ديز نا رمع نبا نع ىراخبلا يفو
 قرخاف كنيدب نيدا ىلعل لاقف مهنيد نع هلأسف دوهيلا نم املاع يقلف هعبتيل ندلا

 نمالا رفا ام ديز لاق ء هلا بضغ نم كبيصن ذخأت ىتح اننيد ىلع نوكت ال لاقف
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 لاق هربغ ىلع ينلدت لهف ع ميطتسا الو ادبا اثيش هللا بضغ نم لمحا الو هللا بضغ

 الو ايدوهي نكي مل ماربا نيد لاق فينحلا امو تلق ءافينح نوكت نا الا هحعا امو

 كدمشا مهللا ءلاقف هيدي عفر ديز جرخاملو . ىلاعتو هناحبس هللا الا دبعي الو ء اينارصن
 ملسو هيلع هللا ىلص ميهاربا نيد ىلع قا

 نا سوا ترضح امل ناريخ نب معاجنع يروب ادينلاديعسوب او ناطقلا نبا لاق

 لثملا هب ىرج يذلا كلام هنبا مهيفو ناسغ نم هموق هيلا عمتجا ةافولا ىالا ةث راح

 ءة؛رك لالخ ماصواف ثالملا اهبا انصوا اولاقف ى كلام لثم ثرت كلاه كله ام

 اورذتعي نأو ء لسو هيلع هللا ىلص ينلا ةباجاو مالسالا ىلا قبسلا ىلع مهضرحو
 : هلوق اهنم ةنسح ةديصق مهدشناو هنامز برقب مهفرعو هنع

 ر۔علا عم بيشملاو يسأر نبيشو يمظعأ نملبا مايالا نكمت ناف

 .رشلاو ريخلا نه يآن امب ايلع هشرع قوف العابر انل ناف
 ربلاو ةداعسلا لهأ اهب زوفي ةوعد هلل نا ىوق تأي مأ

 رجلاو مزمز نمب ايف ةكمب بلاغ لآ نم ثوعبملا ثمب اذا

 رصنلا يف ةداعلا نا رماع ىنب مكدالب رصنب ارط اورشبا كانه

 ىربخأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع هل ظفللاو ناطقلا نباو ىرذملا لاق

 ، ہلسو هيلع هللاىلص ينلا ثعب نأ لبق نملا ىلا ج رخ هنا هنع هللا يضر قيدصلا

 هلع تتأو ، سانلا لع نم ملعو بتكلا أرق دق ملاع دزالا نم خيش ىلع تررق

 لاق معن تاق ، تنأ ايمرح كبسحأ لاق ىنآر املف ، نينس رشعالا ةنس ةئامعبرأ
 ىل فشكا لاق يهامو تلق ةدحاو كيف ىل تيقب لاق معن تلق ث ايشرق كبسحأو

 ىكلا حيحصلا ملعلا يف دجأ لاق ء كلذ مل ينربخت وأ لفأ ال تلق ، كنطب نع
 ضاوخف ىتفلا امأ لهكو ىتف هرمأ ىلع هن راقب نيمرحلا يف ثعبي انيبن نأ قداصلا

هذخف ىلعو ةماش هنطب ىلع فيحت ضيبأف لهكلا امأو ، تالضعم عافدو تارم
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 يفخام الا ةفصلا كيف تلماكت دقف هنع كتلأسام ىنرت نأ كيلع امو ةمالع ىنملا
 تنألاقف فرس قوف ءادوس ةماش ىارف ىنطب نع هل تفثكفركت وبأ لاق « ىلع
 ،ىدهلا نع ليملاو كايا لاق وه ام تلق ن رمأ يف كيلا مدقتم ىنا ةبعكلا برو وه

 ركب وبأ لاق ى ىطعاو كالوخ ايف هللا ففخو ث ىطسولا ةقي رطلاب ك هلاب كيلعو

 ىلا ىنع لمحتا لاق ڵ هعدوال خي ثلا تيتأو ىبرأ نملاب تيضقف هنع هللا يضر

 : لوقي اشنأف معن تلق اتايبأ ملسو هيلع هالا ىلص ىبالا كلذ

 انهاع يحلايف تحصأدقو ىسفنو يرشاعم تمثس دق ىنا رمأ

 انما نيعت دعب نيئم ثالث ةربع رال مايالا يفو تييح
 انحاوشاا قيطا ال اخيش تيفااو ىوق ةرارش ىنم تدخ دقو

 انهارعلا ماقأ دق اذه كمال ادمحم أت تيبلا برو تنأو

 انطاق تنك ناو ايحأ هنيد ىلع مىنناف ىع هللا لوسر ى

 دقو ، ةكم تمدقو هرعش تظفحف : هنع هللا يضر قيدصلا ركب وأ لاق

 ديدانصو لهج وأو طيعم ىبأ نب ةبقع ىلءاجف ملسو هيلع هللا ىلص يبالا ثوب
 « بياونلا مظعأو بطخلا لجأ ركب ابأ اي اولاق رم كيف رهظ له تلقف ء شيرق
 ةباغلا تنأف تئج ذاف هب انرظتنا ام تنأ الولف ىب هنا معزب بااط ىأ تي
 لزغم يف هنا ىل ليقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع تل أ۔ف ركب وأ لاق ، ةيافكلاو

 ثالهأ لزانم نم تدقف دمحاي تلقف ىلا جرخف تعرقف ث اهنع هللا يضر ةجيدخ
 نمف مهلك سانلا ىلاو كيلا هللا لوسر ينا ركب ابأ اب » لاقف ء كابآ نيد تكرتو

 خيش نم مك تلق « نماب تيقل يذلا بها رلا خيشلا » لاق كليلدام تلق « هللاب

 كرعخأ نمو تلق « تايبالا كدافأ يذلا خيشلا ديرأ امناو ديرأ كلذ سيل » لاق
 هلا ال نا دهشا » كنيمي دم تاق «يلبق ءايبنالا ينأي يذلا نممالا حورلا » لاق اهب

 اهيتب ال نيب امو تفرصناف هنع يضر ركب وبا لاق « هللا لو۔۔ر كناو هللا الا

١٧ 
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 هنع هللا ىضر ركب وبأ ناكو ى يمالساب احرف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم دشأ

 رابخاب سانلا ملعأ ناك و ع رابخالاب هتفرعمو هدوجو هترمشع نسحو هنيلل افولأم

 ى نافع نب نانع هيدي ىلع ملسا رجتي ارفاسم ناكو ع مهلاوحأو مهباسن أو شيرق

 ي ] ن؛ دعسو ، فوع نب نحرلا دبعو ڵ دسأ نب دليوخ نب ماوعلا نب ربب زلاو

 لوسر لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلاممب ٠ىحي ى هللا دبع نب ةحاطو ء صاقو

 يبأ نم ناكام الا ددرتو الا مالسالا ىلا ادحأ توعدام » ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلا هايا لجو زع هللا قيفوت بابسأ نمو لاق « ددرتام هناف ةفاحق ينأ نب ركمي

 ةكم لزانم عيمج ىلع قرفت دق هآر من ، ةكم ىلا لزني رمقلا ىأر هنا مالسالا

 ضعب ىلع اهصقف ، يرجح يف عمج هناك من ةبهش هنم تيب لك يف لخدف ك اهتويبو
 سانلا دعسأ نوكيف هثعبم لظأ يذلا رظتنملا ىبلا عبقي هناب اهرمعف باتكلا لهأ

 ىنعلا خيشلا ةصقو ايؤرلا هذه مدقتل فقوتي مل مالسالا ىلا هاعد املف ي هب

 امم نا هموق نم لجر نع ةداتق نب رع نب مصاع ىنثدح قاحسا نبا لاق

 لهأ انكو دوهيلا لاجر نم محن انكانا 2 هادهو للا ةمحر مم مالسالا ىلا اناعد
 مهنيب و اننيب لازتال تناكو ث ال سيل مهدنع باتك لها اوناكو ح ناث وأو كرش

 ثعبي ءين نامز براق دق هنا انل اولاق نوهر كبام ضب مهنم انلن اذاف رورش

 ادمحم هللا ثعب املف مهنم كلذ عم_دنام اريثك انكف ى مراو داع لتق هعم كلتقت

 مهان ردابف 2 هب انن ودعوتياوناكام انف رعوشلا ىلا اناعد نيح هانبجأ ملسو هيلع هللا ىلص

 مهاج املو » ةرقبلا نم تاي آلا هذه تازن مهيفو انيفف هب اورغكو هب انمآف هلا

 ع نو رمهنةسي نوحتفتسيو « نيرفاكلا ىلع هللا ةنعلف _ ىلا _ هللا دنع نم باتك

 دبع ىنب يف دوهي نم راج انل ناك شقونب ةمالس نب ةماس نع قاحسا نبا ىورو

 ةملس لاق لهشالا د۔ب.ع ىلع فقو ىنح هتيب نم مو انيلع جرخف لهشالا

 ركذف . يلهأ ءانفب اهيف عجطضم ىل ةدرب ىلع انس مهيف نم ثدحأ ذثموب اناو
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 ىرتأ نالفاي كحيو لاقف ث رانلاو ةنجلاو نازعلاو باسحلاو ثعبلاو ةمايقلا

  

  

  

 ء اهيف نورجؤيو رانو ة_:نج اهيف راد ىلا مهنوم دعب نوثعإي سانلا نا انئاك اذه

 لخديو رجدي رونت مظعأ رانلا كلت نم هظحب هل نا ولو ى هب فلحي يذلاو معن لاق

 كلذ ةبآ امف نالفاي كحيو هل اولاق ث ادغ رانلا كلت نم وجني ناب هيلع قبطيو هيف
 رظنف هارت ىتمو لاق « نيعلاو ةكم ىلا هديب راشأو دالباا هذه نم ثوعبم ىن لاق

 هللا وفةماس لاق ث هكردي هرمع مالغلا اذه دفنتسي نا لاقف انس مهدحأ نم انأو ىلا

 انرهظأنيب ىحوهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب ىتح راهنلاو ليللا بهذام

 ى انل تلق يذلاب تلا نالفاي كحيو انلقف ڵ ادسحو ايغب وه هب رفك و هب انمف

 هب سيل نكلا و ىلب لاق

 ةظر رق ىب نم خيش نع ةداتق نب رع ن مداع يدح : قاحسا ن٫ ١ لاق

 رن ك ديبع ن! د.ساو ح ةعس نه ديساو 6 4۔عس ن! ةيلعت مالسا ناك مع يردت له

 لاقمالسالا يف مهتاداس ا وناك م مهتيلهاج يف مهعم اوناك ةظيرق ىب ةوخا لذه نم

 لمق انيلع مدق نابيهلا نبا هل لاقي ماشاا لهأ نم دوه نم الجر ناف لاق ال تلق

 هنم لضفأ سخلا لصيال الجر انيأرام هللاو ال ان رهظأ نمب لحف نمنسب مالسالا

 لوقيف ء انل ق۔تسافنابيهلا نبااي جرخا هل انلق رطملا انع طحق اذا اذك اندنع ماقأف

 نيدموارمتنم عاصلوقيف مك لوقنف {ةقدص كجرخم يدي نيب اومدقت ىح هللاو ال

 هساجحرميام هللا وف ان ىتستسيف انترح رهاظ ىلا .انب جرخي مم كلذ جرخف ربع ش نم

 هترضح مت لاق ثالث الو نيترم الو ةرم ريغ كلذ لعف ىقسنو ةباحسلا رمت ىتح

 رمحلا ضرا نم ىنجرخا هنورتام دوهي رشعماي لاق تيم هنا فرع الف اندنع ةافولا

 ةدلبلا هذه تمدق امناف . لاق ملعا تنا هل اولاق ى ع ولاو سؤبلا ضرا ىلا ريخلاو

 ثعبي نا وجراتنك و ع هرجاه. ةدلبلا هذهو هنامز لظا دق ڵ يبن جورخ فكووتا
 ءامدلا كةسب ثعبي هناف « دوهع رشعماي هيلا نقبسنا الف هنامز كلظا دقو هعرتاف
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 ىلص هلوسر هللا ثعب املف ك هنم كلذ مكنعنمي الف هفلاخ نمم ءاسنلاو ىرارذلا ىسو

 ىنباي بابشلا ثادحال ةيتفلا ءالؤه لاق ء ةظيرق ىنب رصاحو ملسو هيلع هللا

 هللاو ىلب اولاق هب سيل اولاق نابيهلا نبا كياا دهع ناك ىذلا يبنلل هنا هللاو ةظي رق

 ۔ قفوملا هللاو مهلاوماو مهلهاو مهءامد اوزرحف اوملساو اولزنف ج هتفصب وه هنا

 فتلملا رجثلا ميملاو .اخا حتفب رمخلاو

 ىرادلا اممت نا مهريغو ةبيش ييا نباو هل ظفللاو ناطقلا نباو ىدقاولا لاق

 تجرخف ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ثب نيح ماشلاب تنكل اق هنع هللا ىضر
 ايف ث ةليللا ىداولا اذه مبظع راوج يف انا تلقف ليلل ىنكرداف ىنجاح ضعب ىلا

 ادحا ريجال نجلا ناف نلاب ذعتال هللاب ذع هاراالو ىداني دانمب لذا ىعجضم تذخا

 هءارو انيلصو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو۔ر جرخ دق لاقف لوقتام تلقف هللا ىلع

 لوسر ىلا قلطناف ڵ بهثلاب تيمرو ع نجلا تبهذو هانعبتاو انملساف ء نوجحلاب

 ابهار تلأسف بويا ريد ىلا تبهذ تحبصا اهلف « لاف لسو هيلع هللا ىلص هللا

 ري_خ وهو حمرلا هرجاهمو مرحلا نم جرخي هدجت كقدص لاقف ريخلاب هتريخاوا

 تملساو ملسو هيلع هللا ىلص هتيتاف . هيلا نقبست الف 2 ءايبنالا

 ے

    

 سيق نب كاحضلا تخا اهنع هللا ىضر سيق تنب ةمطاف نا ملسم حيحص يفو
 ةعماج ةالصلا يداني ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدانم ىدانملا ءادن تعمس اهنا

 اسنلا يف تنكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تيلصف دجسملا ىلا تجرخف

 ىلع سلج هتالص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق املف لاجرلا روهظ نيلي يناللا
 اولاق مكتعج امل نوردتا لاق مت هالصم ناسنا لك مزايل » لاقف كحضي وهو رمنمل

 ايت نال مكتعمج نكلو ةبهرل الو ةبغرل مكتعمج ام هللاو ىنا لاق ملعا هلوسرو ا

 مكثدحا تنكيذلا قفاو اثيدح ينثدحو « ساو ىنعيابف .ءاجف اينارصن ناك يرادلا
 مخل نم الجر نيثالث يف ةيرحب ةنيفس يف بكر هنا ىنثدح ى لاجدلا حيسملا نع
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 سمثلا برغم ثيح رحبلا يف ةريزج ىلا اوفرا مث ارهش جوملا مهب بعلف ماذجو

 نورديام رعشلا بلها ةباد مهتيقلف ث ةريزجلا اولخدف ةنيفدلا برقأ ىف اوسلجف

 امو اولاقف ةساسجلا انا لاق كالبو تنا ام اولاقف ك رعشلا ةرثكل اهربد نم اهلبقام

 امل لاقو « قاوشالاب هريخلا هناف ردلا ىف لجرلا اذه ىلا اودمعا تلاق ى ةسا۔لا

 اذاف ء ريدلا انلخد ىتح اعارمس انقلطناف ةناطيش نوكت نأ اهنم انقرف لجرلا انل تمس

 هقنعىلا هيتبكر نيب ام هتبقر ىلا هادي ةعو اقاثو هدشأو اقلخ هانيأر ناسنامظعأهيف

 سان انلقف { ن :نأ ام نورخا ىتربخ ىلع تردق دق لاق تن أ ام كحوانلق 2 ديدحلاب

 ش ارهش ث جوملا بعاف‘ ')ملتغا ثيح رحبلا انفداصف ةي رحب ةنيفس ف انبكرب رعلا نم

 رعشلا بلهأ ةبادانيقلف ةريزجلا انلخدف اهبرقا ىف انسلجف ء هذه كتربزج ىلا انيمرا

 ةساجلا تلاقف تنأ ام كلبو انلقف ح رعشلا ةرثك نم اهربد نم اهلبق ام يردنال

 ءقاوشالاب كربخ ىلا هناف ريدلا ىف لجرلا اذه ىلا اودمعا تلاق ةساسجلا امو انلق

 نع ىفورمخا لاقف ث ةناطيش نوكت نأ نمأن ملو اهنم انعزفو اَعارمس كيلا انلبقاف

 اهنا لاقف ث معن انلقف رمثت له كلسا لاق ربختست اهنأش ىأ انلق ناسيب لخت

 لاق ربختست اهنأش ىا نع انلق ةبربط ةريحي نع ينوربخا لاق ءرمنت ال نأ كشوت
 نع يتوربخا لاق ى بهذي نأ كشوي هنا امأ لاق ءاملا ةريثك ى ه انلق .ام اهيف له

 انلق اهئامب اهلهأ عرزب لهو .ام اهيف له لاق ربختسن اهنأش ىا نع انلق '")رغزنيع

 نيمالا ىنلا نع يتورمخا لاق اهئام نم نوعرزب اهلهأو ءاملا ةريثك ىه لاق « من

 عنص فيك لاق معن انلق برعلا هتلتاق لاق « برثي لزنو ةكم نم جرخ دقا ولاق ڵ لعفام

 انلق كلذ ناك دق مهل لاق هوعاطأف برعلا نم هيلي نمىلع رهظ دق هنا هان ربخاف مهب

 ىل نذأي نأ كش حيسملا انأ ىنع كربخأ ىناو هوعيطي نأ مه ريخ كلذ نا امأ من

 ليقءاقلبلا ضرأ نم ماتلاب نيه درك »٢« ةتوهش اه باتلا رل:غا نم جاه ل:تغ: » ١«

 ةياهنلا . ها . اهيلا تبسن ةآرما مسا ليقو اهل مسا وح
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 ةكم الا ةليل نيعبرا يف اهتلخد الا ةيرق عدأ الف ضرالا يف ريساف جورخلا يف
 كلم ىنلبقتسا ةدحاو ىلا لخدأ نأ تدرأ اك امهاتلك ؟يلع ناتمرحم اهحف ةبيط و

 نعط لاق « اهنوسرحب ةكئالم اهنم بقن لك ىلع ناو اهنع قدصي تلص فيسب

 ةنيدملا ىنعي ةبيط هذه ةبيط هذه » ربنملا ىف هرصخمب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر

 ىرادلا ميت ثيدح ىنبجعأ هناف _ لاق معن سانلا لاقف_ كلذ كتثدح له الأ

 ةنيفسلا تافرأو ثيدحلا « ةنيدملاو ةكم نعو هنع كثدحأ تنك يذلا قفاو هنا

 لاق ىسودلا رمع نب ليفط نب لياو نأ ناطقلا نبا ركذو ث طشلا نم اهتيندأ

 ملساف ةلضن نب فافخ هيلا مدقف دجلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعق

 :دشناو

 تاولفغلا نم رفق همهم ىف اجدلا ىحب صولقلا ططخت دف

 ت وم لبقناك ةرجو شحو نم دعاسم مانملا ىف ىناتأ ىتح

 تاثب تسل لاقو لأزخا ىتح ايلايلو ايلايل كيلا وعدي
 تام الا ىلع هب بخن نج اهشر مضا ةيجان تك رف

 تابركلا جرفتف كارأ ايك ادهاج ةنيدملا ىلع تدرو ىنح

 يتاتف نجلا نم بحاص ىل ناكو ًازجار ارعاش تنك هللا لوسراب لاقو

 ىلع لحراف ، نيما بذهم قداصب ث نيدلا جارس حال دقف به لاقف ، ىنمهدف
 ىسفن اذام تاقف اروعذم تہبتناف ء نوجلاو حصحدلا ىلع ىشمت « نوما ةيجان

 ضرعلاو لوطلاىفدمحم ثعب دقل ڵ ضرغلا ضرافو ڵ ضرالا حطاسو لاقف كؤادف

 :تلقف

 ىفطصملا يبنلا تهفاش تنأأ ىدقلاب امو فتاهلا اهيآ اي

 احهنملا تمدعال تيده نيب ارس نجلا نم قراط تن أ مأ

 هثل تبناو ک جا رسلا كال تحضرا دقو 4 قيفش كلعو > قيفر انا لاقف
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 مزعز نيب ى ماظعلا مرحلا يف أشن لاقف ء هضراو هرارق ىل نبأ تلقف ث جاهنملا

 ى ءايلوالا هرصنو ء ءايقتالا هب نمآ ع ةنيمالا ةبيط ى ةنيدملا ىلا رجاهو . ماقملاو

 اذاف ترس مث ث كاكصلا مطالت دنع ث كارع دسا لاقف هراصنأ نم تلقف

 : لوةي فتاهب

 دئتم ريغ ءامع مالظلا فوج اهرجزيو اهيجزب سيملا بك اراي

 دحم الوى لاو تاللا ىلاعجراو اهعب رلاهددراوسيما | ٠٠ رال

 فتاهلا تعمسف ةكرلا تأده مث اديدش ابارطضاو ء ةميظع ةمنيه تع۔ف

 : لوةي لوالا

 دشرلل تةفو دقل لوسرلا وحت هتيطم ىجزملا بكارلا اهبأ اي

 دعيلايفوىتدالا ىف سانلاىلع اضرف هتباجا تناك ىذلا لوسرلا وح
 "» ناطقلا نبا ىورو ملساف مالسالا هياع ملسو هبلع هللا ىلص ىنلا ضرع من

 دقو تومرضح ىلا ةجاح يف ملسو هيلع هت ىلص ىبنلا ىنشعب هنأ مهنع هللا ىضر

 ى هيف تبف داو يف ليللا ىنكردا قيرطلا ضعب يف تنك املف « ةرجملا لبق تملسا
 : لوقي امتاه تعمس ليللا نم ةأده تضم املف

 دوجملا عنتماو مونلا حارو دوهسلا ىنبوات ورمع نأ

 اوديبي نأ اتح قاخلا لكو اودابو اوفلس ةباصع ركذن

 .ديحو يندعسي سيل اديحو افلخ تيقبو مهليبل اوضم
 ديلولا رمالا جلاعام اذا رأ جالع عيطتسا ال ىدس

 دومن اهكلهب تنذا دقو ىقبا تدلو تيقبام ًايالف

 ديصح واث مهلك اولوت مودس ىذب مورقلاو داعو

 تنا ام ىلا اهقست ال دبري فتاهلا نال رجزت ال هباوصو ةرضاحلا ةخسنلاب اذك ( ) ١
 ىضر ةباحصلا نه ةاورلا ءاي.ا لج طة۔ هف )٢( لا تالا ىلا كدارم نع لدعا لب دصاق
 لمأتف ةياورلا لصأ ىلا دتمن ملو مهنع هتا
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 ةكم نب ء بجعلا بجعنا ،بعللا كب بهذ بغاراي رخآ فتاه هادانف لاق

 كمانالا عيمج ىلا ح مالكلا ريخب .اج2 مالسالا ين لاق٬رحاشاي كاذ امولاقءبرتيو

 ١ لسرملا ىبلا اذهام : رخآ لاقو « ماك الاو لخنلاىلا ع مارحلا دلبلانم جرخم

 نب كلام نب رهف نب بلاغ نب ىول دلونم لجر : رخآ لاقف ؟لزنملا باتكلاو

 رضنلاو ىنتيأر دقل ء ىنس هنع تافو ينامز اذه نع رم تاهيه : رخآ لاقفءرضنلا

 علطن ةادغ ىف تودغدقلو ء ادحاو الح برشنو ك ادحاو ًاضرغىمرت ةنانك نا

 لج رلااذهناك نأل ء رصبنام بتكتو « عمنام ىوزن اهعم برغن و « س۔ثلا عم

 لاقو ى ابرلا كلهو ى انزلا ضحدو ء فيلا بهذو « فيلا لس دقف ڵ هدلو نم

 ة.ةبالا ث ةعاحنلاو صرحلاو ء ةعاجملاو .ا رضلا تبهذ :لاقءنوكي امب يتربخاف: رخآلا

 لعفلا بهذو ع ركب ىنب يف ةيبالا ءاليخلاو ث ردغلاو ةميمنلا تبهذو ث ةعاضق يف

 تلع اذا لاق « نوكي امب ينرعخا لاق ، معثخ يف ةيقبالا ى مئؤملا لمعلاو ء مدنملا

 فك اذاو ث ةرجحلا راد ىلا جرخاف ث ةرحلا تمكحو ڵ ةرمعلا تعنمو ك ةرملا

 كلذ دعب نوكي امب ينرمخا لاق ث ماشلا دلب نه جرخاف ء ماحرالا تعطقو 2 مالسلا

 ةرح تعمسف لاق ى عزفي اب كترعخال ع عملت نبعو ، عمست نذأ الول لاقف

 تمدقف نابعثو ة.اضغ اذاف رظنا تبهذف ى رجفلا علطف لمج ةرج اهناك

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رجاه دقو ةنيدمل
 نرم ةأرما تناك ليفطلا ىأ نع ىقرزالا هللا دبع نب دمحم ديل ولا وبآ لاق

 تناكو هريغ دلو اهل نكي ملو نما اهل ناكر ، ىوط ىذب نكت ةيلهاجلا يف نجلا
 هعباس موي ناك املف هجوزب ىنتباو جوزعف هموق يف افيرش ناكو اديدش ابح هن

 يتا ىنب ىأ همأ هل تلاقف كاراهن اعبس ةبعكلاب فوطأ نا بحأ ىنا ءامأاي همأل لاق

 ةروص يف ىلوف هل تنذأف ةمالساا وجرا اهل لاقف شيرق ءاهفس نم كيلع فاخأ

 :تلاق ربدا املف ةيح
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 هروذحم يبأنبا تاوعدو هروتسملا ةبعكلاب هذيعا

 هريقف هتايح ىلا ينا هروس نم دمح الت امو

 هرورم هشيعب ىنناو

 ىلص ىنلا هبرضف ءازهتسا حتفلا موب ناذالا يكاحي باش ةروذحم وبأو

 تامك هناوعدو توصلا نسح ناكو انذؤ ه هلعجو مساف هردص ىف ملسو ه۔اع هللا

 لسو هيلع هنلا ىلص ينلا دقف ةليل شي رق ته۔س : ناطةلانباو يرطلا لاق . ناذالا

 : نجلا نم وهو لوقي سيبق يبا لبج ىلع اقتاه ةنيدملا ىلا ارجاهم
 فلاحلا فالخ ىثشخمال ةكب دمحم حبصي نا دعسلا ملسي ناو

 يفو .ميذه دعس ى ميمت دعس ركب دعس ؟ نادعسلا نم نايفسوألاق حبصا املف

 : لوةي هوعمس ةيناثاا ةليللا

 فراطغلا نيجرزخلادم۔ دع۔ايو ًارصانتنأنك سوالادعسدع۔ايأ
 فراع ةنم سودرفلا يف هللا ىلع اينمتو ىدملا ىعاد ىلا ا۔_.يجأ

 فرافر تاذ سودرفلا نم نانج ىدهلا بلاطلل هللا باون ناف

 ىضر ةدابع نب دعسو ڵ ذاعم نب دعس هللاو امه نايفس وبأ لاق اوحبصا املو

 ةنس ةئام هل ناكو سيق ن دعلا نع هريغو ناطقلا نيا لاق 2 ايحنع ىلاعت هللا

 لبقا املو ى نملا ةبدوا نم مداو انلزمنف جلا ديرن ةيلهاجلا يف رفن ةعبرا انجرخ

 :لوقي فتاه اذاف مهؤاكا تب و يباحصا مانو نجلا نم يداولا مظعب انذعتسا ليلل

 امزمزو ميطحلاب مت_غقوام اذا اوغلبا صر_ءملا بكر ا اهيآ الأ

 اييو راس ثيح زرم هعبتتف ةيحم انيف ثوعبملا ادمحم

 ايرم نس حيسملا اناصو كلذب ةعيش كنيدل انا هل الوقو
 : تلقف

 املم احيحص ىعمس هعدواو هترك ذ دق نم لوقلا كنع غلبأس

١٨ 
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 باعشلا ضعب انل زغف رجاه لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ترمخاف ةكم انمدق مث

 :لوقي فتاه اذاف تب مث يناوجو تعمسام يباحصا تثدحف

 اننم تيقل رهشلا باوج كاخأ اغلب سرعملا بكرا اهأ الا

 ايهفتت نا دوبعملا دحاولا ىنا نىلا ةورعلاب هللا كاده ك

 املم ناك نا رادلا ديعب لاوو ارفاك ناك نا محرلا بيرق داعو

 امركم ميعنلا تانب ىظحتو اضرلاو زوفلاب هللا ىقلت مو زفت

 : تلق ليللا نج املو يياحصأ حارو يداولا كلذ ىلا تاف اندلب ىلا انعجرف

 انيملاعلا رع۔خ ثوعبملا ىللا انيصرلا رعشلا يعرم عمسيا

 انيملسملا ماركلا رفنلا نم هيلا اتايبأ تلح دقف

 : ابيجع لاق

 انيمأ مركاذ تيقلا دقف انيملاعلا بر هللا كاعر

 : لاقف رعثلا هتدشنا م

 لاجوالا نم نمأ يذ ةلحر لالجلا يذ هللا مسا ىلع لحرا
 لاوهالا ىلع مادقم عورا لالضالا _:رع راوس كدب

 نبا لاق ى دوقر مهو ياحداب ىنقحلا ىتح ىدي نيب باشلاك اذاف تلحمراف

 هللا ىلص هللا لوسر دنع نحت انيب ةربره يفأو سنأ نع يمادلا دمحم وباو ناطقلا

 :لوقتو اهل ادلو ىنرنويكبت هيدوهم انلعتفقو ذا ملسو هيلع

 كلتخ .يشىآ يرعش تيل تلل روناي كيدفا ىاب
 كاك ا اذو بثذ ىرتا ةشحوم ةبيغ ينع تبغ

 كلجأ يلايللا رم يف نق ام عرسأافف اتيم نكت نا
 ثكلسثيح نممجرب نا شاع نمل دب الف ايح نكت وأ

 كلف موقل اكول ناك دقو بجلايف فسوب ىوث دق
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 كل فطلي نأ فسوي ىعرو هب بوقعي رس نم ىسعف

 بمعاي دلو ىل ناك تلاق تلقام هذهاي ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقف
 هيلع هللا ىلص ىبنلا امل لاقف هتفطتخا حابرلا مأ هتعمتبا ضرالا يردأ امف يدي نيب

 خايشالا برو يأ تلاق « ىف نينمؤناهنيبو كنيب تعمجنا تبأرأ هذهاي » ملسو

 لفطلاب اذاف اعدو ملسو هيلع هللا ىلص اضوتف بوقعيو قاحسا و ميهاربا ماركلا

 « مالغاي كتصقب ىربخا » ملسو هيملع هلا ىلص ىنلا هل لاقف هما يدي نهب فقاو

 ىلص توعد املف رفاك تيرفع ىنفطتخاف ىما يدي نمب بعلا تنك هللا ىناي لاق
 هنم ينفطتخاف اقلخ مظعأو هنم دشأ انم 7 اتي رغع هراع هللا طل۔ ملسو كيلع هللا

 كناوةتلا الإ هلا ال نادهشأ هما تلاقفء كيلع هللا ىلص كيدي نمب فقاو اذانآ اهف

 ملسو هيلع هللا ىلص ح هللا لوسر دمحم

 قراط هل لاقي مم ةرذعل ناك ةعيبر نب ليمز نع ىور : ناطقلا نبا لاق

 ى قراطي لوقي توص هفوج نم عمس ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ثمب املو
 ىنلا تيتأف رسكتف ههجول منصلا عقو مث ، قطان يحوب ءاج ث قداصلا يبنلا ثب
 اضيأ ناطقلا نبا ىورو ث نجلا نمؤم نم كلذ لاقف هترمخاف مل۔و هيلع هللا ىلص

 ةليل تنا هناهمالسا دعب ثدحف ثوغي ندسي ناك نادمه نم ليمج نب ماوعلا نا
 نبا ايع لوقي منصلا نم افتاه تعمسف ےنصلا تيب يق قربو دعرو دربو حير تاذ

 م . ماط آلا براق + مارملا ضرأ نم عطاس رون اذه . مانصالاب لي ولا لح ليمج
 كلت لثم يفو تعمسام تمتكف . مالسلاب ثوغي عدوف . ماشو نع يف رشتنا
 : لوةي فتاهلا تعمس لباق نم ةليللا

 مالكلا أبن تاهج دق مأ يماوعاي لوقلا نعمت له

 مالسالا ىلع سانلا قفصأو مالظ نم جايدلا فشك دق

 : تلقف
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 ماثآلا نع رو يذب تسل ماونلاب فتاهلا اهأ اي

 لاقف :

  

    

 قيرف ام ريخ قيرف ىلا قيفوتلاو هللا مسا ىلع لحرا

 قوذمام ري۔غ نيدب زفت قودصملا دم ىنلا ىلا

 قوذمو تملساف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا نادمه دفو يف تثحف

 امو هاتاف هدبعي منص ىلا ةيلهاجلا يف ىنأي ناك اسايا نا ناطقلا نبا ركذو ث لولم

 اهسأاي لاقف اليوط سلجف ين۔اكتىتح كدنع نم جرخا ال لاقف هملكي ملو هملكق

 دنع اذه ناك و . سالجالاو باتقالا ضراب تقلو . سالبالا قرفت دق . سلاجلا

 يموق نم لجر عم ترضح ىلذهلا رمع نع لاقو ..ملسو هيلع هللا ىلص يبالا جورخ

 ة:يمس ةرقب هيلابرق نم لوأ تنكف ئاب ذلا هيلا تقيس دقو ث اعاوض ىمسي اينص

 مرحي بشاخالا نيب ين أ بحعلا لك بحملا ڵ هفوج نم تعمسف مصلل اهتحمذف

 انمدقو انقرفتف ى بهشلاب تيمرو ءايسلا تسرحو « مانصالا هتابذأ مرحيو انزلا

 ىلاعت هللا ىلا وعدي ةكمب دحأ جرخأ انلقف هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ابأ انيقلف ةكم

 يناعد مت لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذه معن لاق رمخلا هان ربخاف كاذ امو لاقف

 نع ناطقلا نبا لاق ه انمل سأ انتيلو يموق لعفيام ىرأ ينح تلقف مالسالا ىلا

 ةحراج ىل شيعتال ناب تياتباو هيف ارتهتسم ديصلاب اعلوم تنكب ابر نب هللا دبع
 هب تفطاو ةحيبذ هل تبذ نأ دعب ضارق هل لاقي اا نص ىلا كلذ توكَّشف
 ضارق تلق

 حمانو بلخم يذ رياط نم حراوجلا كله كيلا وكشا

 حمافملل تلها دقف حتفاف حدافلا ديدشلا رمالل تناو

 بيجحم صلا نم ىنب اجاف
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 اكراوبلا دباوالا كل دصي اكرابم اكدس اباك كنود

 اك_ااس نهراحتا ىف هرت

 دغري رادف ضايح بلكلا مساو « الئاه اباك ت دجوف ىلحر ىلا تبهذ ش

 ىلا لبقاو ملس هيلع هللا .لص يبنلا روهظ عاش نا ىلا موي لك ريثكلا ديصااب هشيع
 راص مت عمتسي ضايحو ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ربخب باي ر ابا ربخاو ناسنا يملا

 باي ر وبا اييبف ديصلا ملا۔و لثتمي ل ۔ىش ىلع باير وبا هالشا امكو ائيش ديصي ال

 ىميظع نيلجر ىأر ذا ضايح هبلك نم هاهد ايف ركفي وهو ةريهظلا ينام وي رمي

 دوقي دوسا دبع امه۔اروو ابر هق بكأ ر رخالاو شحو ريع بكأ ر امهدحا قاخلا

 : ضايح نيلجرلا دحا حاصف رظنملا مينش امظع الاكس

 ديبلا هتوح الأر الو اريع ديصت ال ضايحاب كلبو

 ديدس دمحم هدبعو ديحوتلا هلو يىملعا هللا

 ديعي الو يدبي ال لض دق ديكنتلا هل ضارق ليواي

 نج الف باير وبا لاق اديدش الذ ضايح باكلا لخد دقو ف ردناف

 مالغلا هدوقي ناك يذلا باكلا سح تمع۔ف اركغتم ىشارف ىلع تيقلتسا ليللا

 من ناظقي مأ وه مئانأ رظنأ ىتح كرما فخا لاقف ، ضايح هيلا بثوف ةالفلا يف

 نيلجرلا نا لخادلا باكلا هل لاقف ى مان وه لاقف هل تموانتف رظني لواطت

 هللاىلص ىنل ابانمآوااسادقو نلانم رجاوزلا ءايظع نمامهفلخ تنك نيذللا نيءميظملا

 الا سما اضايح اكرنام امهنا اريخاوناثوالا نمطايش لتقب امهرماو ملسو ه_ياع

 امهنا ثدحتملا بلكلا اذه ركذ مث امهب عمس اذا برهي هنا ا۔مملعل هل افاعضتسا

 هنث و نع رفي نا هنم اقثوتساو هلتق ادارا ا۔هناو قراب نثو ناطيش هنال هب الكن

 وه ىسفنل ىرا يذلا لاق هلعفا ىنارت امف ضايح هل لاقف ث ادبا هب رقي الو

 ضايحبباير ىا دهع رخآ ناكف نيب راه اعم اجرخف دنهلا ىلا راحبلا زاوجو رارفلا



(٤٦٢ ١( 

  

 ىلع كاذ ضرعف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا ةرجهلاو مالسالا هبلق يف هللا عقواف

 ىلع كلذ ناو ع مهتقفاوم رهظاف هئابا نيدو هنيد كرت ىلع هوتنعو هوهفسف هموق

 منصلا ىلا تثجف لاق مهافغتسا يتح هيلع مزعام ىلع وهو ف ةراشتسالا هجو

 هتيتأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تدفو مث اماطح هتلعج ىتح هتمصقف دارق

 ىتا » هيلع ىنثاو هللا دمحأ دعب لاقف بطخو دعصف هربنم لفسا تنكف ةعمج موي

 اذ_ه ىرجبنم لغسا ناو ڵ تانيبلاو بئاحعلاو تاي الاب كنا كيلا هللا لوسرلا

 هذه يتعاس ىفالا ىترب ملو طق هرا ملو مالسالا ديرب مدق ةريشعلا دعس نم لجرلا

 ملسو هيلع للا ىلص ينلاىلصف « ابجع ىلصا نا دعب كربخيسو ينملكي لو هممكا ملو

 ضايح ربخو كربخ انثدح ةريشعلا دعس اخا اي ندا لاق ىلص الف ابعر تئلم دقو

 ىتح نوعمسي نوملسملاوهتثدحف ىمدق ىلع تمقف تيأر امو تعمس امو ضا رقو

 رورسسال هناك لسو هيلع هللا ىلص ا لوسر هجو تيأرف ييدح رخآ ىلع تيتأ

 يف هتنذأتسا مث انيح هدنع تقاو تملساف نآرقلا يلع التو مالسالل ىناعدف بهذم

 هللا ىلص ىبنلا مهب تيتاو اوءا۔اف مالسالا يف مهتبغرو مهتيتاف ىموق ىلع مودقلا

 : لوقأ كلذ يفو لسو هيلع

 ناوه تفلخو

 ناثدح وذ رهدلاو نكي مل ناك هتكرتف ةدش هيلع تددش
 رادب اضارق ىدهلاب ءاج ذا هللا لوسر تعبت

 هرمأب موقي ابلك هل تيار
 هشد رهظأ هللا تأر اذو

 آ رصان تذ¡شءام مالسالا تحبصاو

 يننا ةريشعلا دعس غلبم نه

 ردص لكماكلاو ع هخرف وأ ماعنلا لأرلاو 2 مخضلا روثلا برهقلاو راملا ريعلاو
 نه الج ر نا ناطقلا نباو ىدقاولا ركذو > قنعلا نم دتما ام نارجلاو > ءىثلا

 نراغجرلاو ليكنتلاب ددهي

 يتاعد نمح للا لوسر تيجأ

 يتارجو ىلك۔اك هيف تقلاو

ناف وه اي ىقبي يذلا تيرش



(١٤٢٣( 

 ديرن يل نابحاصو انا تقلطنا لاق هنع هلا ىضر باطخلا نب رع ثدح راصنالا

 انكف بكار انقحل كلذك نحت امنيبف اهم انلزن ضرالا نم ةرفقب انكاذا ىنح مالا

 تبثوف ىنم ابيرق عترت ءابضع ةيبظب انا اذاف تذتلاف ديدش بغس انباصا دقو ةعب را

 هذه ثالسن نحتو انتيأر دقل هللاو كلابا ال اهليبس لخ انقحل يذلا لج رلا لاقف اهيلا

 امه ةيبظلا هذه تناك نا الا وهامث انضعب فطتخيف رثكا وأ ةرشع نحصو قيرطلا

 اذا ىتح يعم اهتددش دقو انلحتراف اهيلخا ال هتا رمعل تلقو تيباف دحأ اهل رجاهي

 ' ... ؛لوقيانب فتهيفتاه اذا ليللا نم فد۔ بهذ

 هعزفملا )٨( ةقانلا ليبس اولخ هعبرالا عارسلا بكرلا اهبا اي
 نحبذال هعس يداولا يفءابضعلانع اولخ

 هعنم راغص مانيال اهيف

 اذا ىنح انلبقا م انجماوح انيضقف ماشلا انيت ا ىنح انقلطنا م اهليبس تيلخف

 : انفلخ نم فتاهانب فته هيف انك يذلا ناكملاب انك

 هقحقحلا ريس رعسلا رش ناف هقث نم اهذخو لجعت ال كايا

 ه عو ر ا ةي۔ ظل ١

 «ةب وم فوسءع املظ نم جرخ رمشم ءاضاف مجم حال دق

 هةقحو هرما العا هللا هقدص نم حاغم "ل كاذ

 لاقف مالسالا ىلا وعدي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذاف ةكم تيتاف لاق

 لاق . لسو هيلع هللا ىلص دمحمب انمركا يذلا هللد_خا هنع هللا يضر رع

 نيمدقتملا يط خويش نم اخويش تيةل ىلكلا دمحم نب ماشه رذنملا وبا لاق عيب رلا وبا

 هيلع هللا ىلم هللا لوسر ىلع هدوفوو همالسا ببسو يئاطلا نزام ةصق نع مهتل اسف

 انزام ناب هورمخاف "" لبانس ىعدت ةيرقب نامع ضراب نزام ناكو هل هعاطقاو ملسو
 نزاماي لوقي اتوص منصلا نم تعمسف ةحيبذلا يهو ةربتع موي تاذ ترتع لاي

 م-الا ١ ذم اذه اننامز ىلا ةرودم ةفورعم يهد لثايس هباوص >;(٢) ةيبظلا > هلما ) )١



(٤ ١٤( 

 نع «لزعت يكهب نمآ ٨ لزنم قح ح لسرم ىن اذه2 لهج الام عمسن . لبقأ

 هناو بجعل هللاو اذه نا تلقف نزام لاق ث لدنجلاب اهدوقو ع لعشت ران رح

 . لوالا نم نبا ات وص تعمسف ىرخأ ةرعتع مايا لما ترتع ح يل دارب رعلل

  

 هللا نيدب ع رضم نم ىبن ثعب ، رش نطبو ريخ رهظ ث رست عمسا نزاماي
 انلقف زاجلا نم لجر مدقو ، رقس رح نم ملست ع رجح نم اتيحت عدف ي ربكالا

 دمحأ هل لاةي هللا ىعاد اوبيجا هاتأ نلوقي ةماهتب لجر ج:رخ لاق كءارو رخلا ام

 ح ىتلحار تددشو اذاذج هترسدكف منصلا ىلا ترثف تعمس ام أبناذه هللاو تلقف

 تملسأف مالسالا ىل حرشف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأ يتح تلحرو

 نع رفانخ نبا نع مساقلا نب ليعامسا ىلع وبأو ناطقلا نباو ميبرلا وبأ لاق

 تدفو املو ، ايتاع ناكو لاملاو مسجلا يف ةعس يتوأ انهاك ماوتاا نب رفانخ ناك هيبأ

 اهح۔ةك افدارم لبا ىلع راغأ مالسالا رهظو لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا نملا دوفو

 ريثك بصخم رحشلا ةيدوأ نم داوب لزنو رحشلاب قحلو هلامو هلهأب ج رخف

 مالسالا عاش املو ىنع بيغي ال ةيلهالا يف ينر ىل ناك و رفانخ لاق ع رجشلا

 يوهىلا ىوه ذا مماق ةليل ىداولا كلذ يف انأ انيبف كلذ ىن۔اسف ةليوط ةدم هتدقف

 لكل ث منغت هع لاق عمسا تاق لقأ "» ممسا لاقف راصش تلق رفانخ لاق باقعلا

 ن ك لجأ ىلا ةلو ىذ لكلاق لجأ تلق ث ةياغ ىلا دمأ ىذ لكو ى ةياهن ةدم

 ريجس كنا ى للملا اپقئاقح ىلا تعجرو ، لحنلا تخسنت د ةف ك لوحم حاتي

 «ماوقلا لهأ نم ارفن ، ماشلا ضرأب تسن آ ىناو ، لوذبم كل حصنلاو ،لوصوم

 عج.لابالو ؛ فلؤملا رعشلاب سيل ى مالكلا نم اراد نوربزي ث ماكحلا ىلع اماكح

 نم ىلاو «نو۔يهن مي تلقف ، تبلطف تدواعو ، ترجزف تيغصاف 4 فاكتملا

 قدصأ نع « راصشاي عمساف ع رابحلا كلملا دنع نم 2 رابكب اطخ اولاقف « نوزتعت

 ؟ عمنأ هلمل )١(



)١٤٥( 
 ح

_ __ 

 « مالكلا اذه امو تلقف ث رانلا راوأ نم جنت 2 راثآلا حضاو كلساو ع رابخالا

 قحم ءاجو ص رهظف ثعبنا ى رضم نم لوسر ح ناميالاو رفكلا نيب ناقرف لاقف

 يًآلاب هفلا رجدزا نملذاعمو ك ربتعا نل ظعاوم هيف ع رثد دق اجهن حضوأو رهبأ
 تنمآ ناف ، رشبلا ريخ دمحأ اولاق رضم نم ثوعيملا اذه نمو تلقف ث ربكلا

 ڵ رداب كيلا تلبقاو ء رفانخاي تنمآاف ى رقس تيلصا تفلاخ ناو 2 رمشلا تيطع

 ،قالتنع ال ،قارفلا وهف الاو ح رهاط نموم لق عياشو , رفاك سجر لكبناجف

 تلق ى نيطلاو ءاملا لهأ ث نينامملا رفنلا نم لاق ج نيدلا اذه ىغتبا نيأ نم تلقف

 ةاساؤماو ع لوطلاو لضفلا لهأ كا_:هف ، لخنلا تاذ برميب قحلا لاق حضوأ

 تيطتما رونلا ىل قرب املف .حابصلا ىعارا اروعذم تبف ىنع سانا مث « لونلاو

 ىلع لبالا تددرف رغلا تدرو ىتح ىلهأب تامتحاو ىد۔بعا تنذآو ىناحار

 لوسرل اريمأ هنع هللا ىضر لبج نم ذاعم اهيف تبصأف ءاعنص ديرأ تلبقأو اهبابرأ

 ىلع هللا نف نآرقلا نم ىنلعو مالسالا ىلع هتعيابف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 : كلذ يف تلقف ى ةلاهجلا دعب ملسلاو ث ةلالضلا دعب ىدهب

 ارجانح "") محلا رح نمذمباف هلضفب داع هللا نأ رت ملا

 ارتاد ناك دقو اجهن ىل حضواو اهمامغ ينيجح نع ىل فشكو
 ارهاو بولا ىظل نمآرمجتيلصال اهتضفر ول ىل راصش ىناعد

 اريان قحلا نع ىسما نم تبناجو ىحماوجوشح مالسالا و تحبصاف

 ارمآ دشرلاب داع وغم هللف هدشر تيده نم يلضم ناكو

 ارصاش تعياش مواكله ثروت ةمخف لك نم هللا دحب توجن

 ترصبا تنآو ثريخلا ريشااو « قيدصلا ريجسلاو «سنك حستكا

 ناتمجحلاو ى رانلاخيخزلاو ، تملعا تن ذآو ى رحلا ةدش راوالاو ى تبتك ترزو

 حح.خزلا : ةخسن )١(

 ١٦



_ _ __ 

)٦`١٤( 

  

 ارمانو أ ةدشلا ةمخفلاو ع رلا ةدش نم نكاسلا رهاولاو ك رانلا بوهلاو ى نانيعلا
 . ارفن

 ىملسلا س!د رم ناك هنا لاق ملدلا لهأ ضعب نأ ماشه نبا و عيبرلا وبا ركذو

 ىنب ىا سابع هنبال لاق سادرم رضتحا امل رامض هل لاقي رجح وهو هدبعي نثو

 رامض فوج نم عم- ذا رامض دنع امو سابع امنيبف كرضيو كعفني هناف رايض دبعأ

 :لوقي ايدانم

 دجملا لها شاعو رايض ىدوا اماك ملس نم لئابقلل لق

 دتهم شي رق نم ميرم نبا دعم ىدهلاو ةوبنلا ثرو ىذلا نا

 دمحم ىنلا ىلا باتكلا لبق ةدم د۔,عي ناكو رايض ىدوا

 نباو ىرهلا لاق ء لاف ملسوهيلع هللا ىلص ىبالاب قحلو ًارايض سابعلا قرحف
 سادره نب سابعلا نع ىاياسلا سنأ نب نمحرلا دبع نع يرهزلا نع ايندلا ىا

 بايث هيلع بكأر اهيلع ءاضيب ةماعن هيلع تعلطاف راهنلا فصن هل حاقل يف ناك هنا

 برحلا نأو ث اهسارح تذخأ ءايساا نا رت أ سادرم نب سابعاي ىل لاقف ضيب

 ىقتااو رملا هيلع لزن ىذلا نأو ى اهالحا تعضو ليخلا نأو ى اهسافنا تعرج

 تيأر ام ىنعار دق ابوعرم تجرخف لاق ء ىوصقلا بحاص ءاثالثلا ةليل نينثالا مو

 ت ۔ذكف هفوج نم ملكتو هدبعن انكو رامض هل لاقي انل انثو تئج ىتح تيعسو

 : هفوج نم حيصي حاص اذاف هب .تحسمت ح هل وحام

 دجسملا لها زافو رايضنا كاله الك ميلس نرم لئايقلل لق

 مهنرعخاو ةصقلا مهيلع تصصقف ىموق تئج ىتح ًاروعذم تجرخف تايبالا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ةثراح ىنب نم ىموق نم ةمئامنالث يف تجرخف رمخلا

 لاقو مسبت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنآر املف دجملا انلخدف ةنيدملاب لسو
 لاق ى ىموقو تساف تقدص لاق ةصقلا هيلع تصصقف ، كمالسا فيكسابعاي



 )٧؛ ١)

  

 يف نهاك مهلناك_ نهملا نم انطب _ابنجنا ىشرجلا عفان نب يلعىنثدح قاحسا نبا

 هل تااق برعلا ىف رشتناو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ ركذ ادف ةيلهاجلا

 تعلط نيحمهيلع لزمف هلبج لفسا ىف هل اوعمتجاف لجرلا اذه رمأ يف انل رظنابنج

 لعج م اليوط .امسلا ىلا هسأر مف رف هل سوق ىلع اتكتم اناق مهل فقوف سمشلا

 هثكممو هاشحو هبلق رهطو هافطصاو ادمحم مركأ هللا نا سانلا اهيأ : لاق مث يوزعي

 نع ميب رلا وبا لاق ى .اج ثيح نم اجار هلبج يف بل۔ا مث ى لياق سانلا اهيأ مكيف

 اوناكو سولج مل منص دنع اوناك معثخ نم اموق نأ ثدحم ةريره وبأ ناك ىدقاولا

 هللاو دق لوقيف كلذ لعفت تنك له ةربره يبال لاقيف مهمانصا ىلا نوك احتي

 ةريره وبا لاق . ملسو هيلع هللا ىلص دمحمب ىنذقن أ ىذلا هلل دمجلاف ترثك اف تلعف

 : لوقي اًمتاه اوعمس ذا مهمنص دنع نويمعثلا امنيب

 مانصالا ىلا كا ىدنسمو ماسجالا ىوذ سانلا اهبأاي

 يال ىرا ام نورت الل ماهكلاك هرا كاكا

 مانالا ديس ىن كاذ مالظلا اجد ولجي مطاس نم

 مارحلا دلبلاب نلعتسم مانالا ةورذ يف مشاه نرم

 ماما _.رم نمحرلا همركا مال__۔الاب رافكلا دلابع

 ةثاث ضمت ملف اوقرفت مت كلذ اوظح ىتح ةعاس اوكسماف ةرب ره وبا لاق

 نويمعثحلا ملساف لاق ى ةكمي رهظ هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمخ مهأجاف ىتح
 نم يطبلاو فويسلا نم ىهلا ماهكلاو ع لمعلا يف قرخالا هروالاو 2 تالذ دعب

 رمع امنيب هنا ىناسغلا ىلع ىأ نع ىسيقلا ىليبشالا رهاط نب ركب وبأ لاق ث ليخلا
 اهنفدو هثادر نم ةلضفب اهنفكف ةتيم ةيح اذاف ةالف ضرأ ىف ىش زيزعلا دبع نبا

 كنا لوقي لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر تع۔۔ل دهشا قرساي لوقب لئاق اذاف

لاقف هللا كمحرب تنأ نم لاقف ء لاص لجر كنفديو كنفكيو ةالف يف تومتس



()١٤٨( 
 __ >۔۔_۔_ح>>۔۔۔>۔۔حححح ہ_صح _ >> ___ ...___

 منم ىتيي مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نآرقلا اوعمس نيذلا نجلا نم لجر

 ذاو , لجو رع هلوق ف رغنلا نا ىليهسلا لاق ك تام دق قرس اذهو قرسو \ن ١ الا

 مهلوقل ًادوهب اوناك مهناو نيبيصن نج نم ةعبس خلا « نلا نم ارفن كيلا انفرص

 قاحسا ق٫ رط نم مالس نب ١ ركذو ىسع لها نم اولوقي لو « ىسوم لمعل نم ,

    

 لوسر باحصا نم رغن ىف ناك هنا هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع هخايشا نع ىيسلا
 عشقنا مث هنم مظعا راصعاب ءاج مث راصعاب مهل عفرف نوشمي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نج املف اهنفدو ضعبب ةيلا نفكو هقشف هئادر ىلا مهنم لجر دمعف ليتق ةيح اذاق

 رباج نب ورمع نم ىردنامانلةف رباج نب ورمع نفد : أ نالأست نيتأرماب اذا ليللا

 عم اوملاتقا نالا ةتسف نا هوتدجودقف رج لا يغتبا متك نا ةيلا كلت وهاتلاق

 نو۔۔تسي نيذلا رفنلا نم وهو منفد ىتلا ةيحلا وهو ارمع اولتقف مهنم نينمؤملا

 وبا لاق ، نبرذنم مهموق ىلا اولو ح ملو هيلع للا ىلص هللا لوسر نم نآرقلا

 يغيللا كلام نب بهو ىلا هل دانساب ىليقعلا رفعج وباو ناطقلا نباو ىليهسلاو ميب را

 تنأ ىباب تلقف ةناهكلا هدنع تركذف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ترمغح

 قارقسا نم مهعنمو نيطايثاا رجزو ءامسلا ةسارح فرع نم لوأ نحت ىأو تنأ

 اريبك اخيش ناك و كلام نب رطخ هل لاقي انل نهاك ىلا انعمتجا موجنلا فذقب عملا

 ملع كدنع له رطخاي هل انلقف انزاهك ملعا نه ناكو ةنس نونامنو ةئام هيلع تنآ

 رحسب ىوتثا لاقف اهنقاع ءوس انفخو اهنم انعزف دق انأف ىمرت ىلا موجنلا هذهي

 ڵ رحس هانيتاو انموي هنع انفرصناف ، رذح وا نمالوا اررض مل اريخا ريخلا كرمخل

 نا انيلا أمواف رطخاي هانيدانف هينيعب ءاهسلا ىف صخاش هيمدق ىلع مئاق وه اذاف

 هباصأ هتوص اًمفار نهاكلا خرصو ءامسلا نم ميظع مجن ضقناف انكسماف اوكسما

 هلا۔لب هلبلب هلاحام هلي واي هباوج هلياز هياهش هقرحا هباذع هلجاع هباقع هرماخ هباصا

 :لوقي عفدناو اليوط كسما ن . هلاوحا ترعغو هلابح تعطقت هلابخ هدواع
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 _ ح

 نايبلاو قحلاب مكرب خا _نزراطحق ينب [ موقلا ] رشعماي
 نراددلا _زةؤلا دلباو ناكرالاو ةبهكلاب تمقأ

 لنراطلس ىذ فكب بقاثب زرالا ةاتع عمدلا عنم دق

 نآرقلاو ليزغتلاب ثعبن ناشلا ميظع ثوعبم لجأ رم

 نراثوالا ةدابع هب لطبت نراقرفلا لصافو ىد هابو

 : لاقف كموةل ىرت اذاف ايظع ارمأ ركذتل كنا كحيو انلق

 سنالا ىن ريخ او۔هيتت نرأ ىسفنل ىرأ ام ىموةل ىرأ

 سحلا راد ةه ره ثبي سمشلا عاعش لثم هناهرب

 سجبالا ريغ ليزمتلا كحم

 شيط هلح ىف ام ء شيرق نمل هنا ڵعشيملاو ةايحلاو لاقف وه نم رطخاي انلقف

 ء شيا لآو ناطحق لآ . نم ى شيج ىأو شيج يف نوكي ء شيه هقلخ يف الو

 6 مشاه لجن نم هنا ى مئاعدلا ىد تيبلاو لات وه شيرق ى ] نم انل نمب هل انلقف

 © مراكأ رشعم نم

 ملاظ لك لتقو ث محالملاب ثميي
 ىحلا ءاج رمك أ هللا لاق مث ء ناجلا يئر هب ىنرمخأ ك نايبلا وه اذه لاق م

 لاقف ةثلاث دعب الا قافأ امن هيلعىمغاو تكس م ء رمخلا نالا نع عطقناو ك رهظو

 ثمعبي هنا ةوبن لثم نع امن دقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف .هللا الإ هلإ ال
 هدحو ةمأ ةمايقلا موي

 هتوبنب هرارقاو هللا الإ هلإ ال هلوقب كح وأ ةنهكلا ميرحت لبق اذه لعل تاق
 هباصو ءابلا مضو ةز٬ها رس كب هباصاو اك رشم ناك لبق نمو ملسو هيلع للا ىلص

 رصتخم ميظعت شياو ع راصنالا ناطحق لآو۔{ حاشا هف لاقي حاشوك بصو عمج

نع ءاج ىليهسلا لاق . ن؛رجاهملاو ناطح نم لاق هن ك ءىش ى أنالن كل وق نم
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 اهنيب ىف اهيلع محتقا ءاج اذا نجلا نممبات اهل ناك نامعنلا تنب ةمطاف نأ قاحسا نيا

 لخدن اللو تلاقف لخدي ملو رادلا طئاح ىلع دعقف اهاتأ ثعيملا لوا ناك املف

 ء ةنيدملا يف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ركذام لوأ كلذف انزلا ميرحتب ىبن ثعب دق لاقف

 هن نانع ن٫ نايثع ىلوم بعك نب هللا دع نع مهنا ال نم ىنثدح قاحسا نب ١ لاق

  

 هللا لوسر دحم يف سانلا عم هنع هللا ىضر باطخلا نب رع سلج هنا ثدح

 هنع هللا ىضر باطخلا نب رع دبرب برعلا نه لجر لبقا ذا ملسو هلع هللا ىلص

 ةيلهاجلا يف انهاك ناكو دمب هقراف ام هكرش ىلع لجرلا نا لاق رمع هيلا رظن املف

 نم_نمؤملا ريمأاي معن لاق تملسا له رمع هل لاقف سلج مم لجرلا هيلع ملق

 تحدق ريما اب هللا لنراحبس لجرلا لاقف ةيلهاجلا ىف انهاك تنك لهف لاق

 دق رذغغا محللا رع لاقف ك۔_ةيهر نم دحال هتلق كارأ ام رماب ىنتلبقتساو ي

 نمركا ىنح ى ناثوالا قنتعنو ه مانصالا دبعن اذه _رم رش ىلع ةيلهاجلا ىف انك

 تنك دقل نينمؤملا ريمأاي هللاو معن لاق 2 مالسالابو لسو هيلع هللا ىلص هلوصرب هللا

 هعيشو مالسالا ليبق ىبءاج لاق كبحاص هب ءاج امب ىربخاف ةيلهاجلا ىف انهاك

 لاقف اهسالحأو صالقلاب اهقوحلو اهنيد نم اهساياواهسالباو نجلا ىلا رت ملا لاقف
 يف ةيلهاجلا ناثوأ نمنثو دنعل هللاو ىنا لاقف سانلا تدحف هنع هللا ىضر رمع
 ذا هنم انل مسقيل همسق رظتنن نحافالجع برعلا نم لجر هل حبذ دق شيرق نم رفن
 وا مالسالا لبق كلذو هنم ذفنا طق تعمسام اتوص لجملا فوج نم تعمس

 ماشه نبا ظفلو ك هللا الا هلاال لوقي حيصي لجر حيبت رما ح رذاي لوقي هعيش
 هللا دبع اقيرط نم ىراخبلا هاورو هللا الا هلاال لوقي { حيصف ناساب حيصي لجر

 ىضر براق نب داوس ثيدحلا ىف نهاكلا لجرلاو ليلقب هنود هعيشو ث رع ناا

 داواي كتناهك تاعفام لاقف هحزام رمع نا قاحسا نبا ريغ ىورو هنع هللا

 ف ريعتفاةتيملا لك أو ناوالا ةدابع نماذه نمرش ىلع تنأو اناتنك لاقو بضغف
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 ريغ نع ىليهااو عيب رلاوبا رك ذو .ثيدحلا .رفغا مهللارمع لاقف ، هنم تبت رمأب

 تآ هانأف ىلايللا نم ةليل ةارملا لابج نم لبج ىلع ا۔ثان ناكهنا قاحسا نبا

 لاق ڵ بلاغ نب يول نم لوسر كاتا ى براق نب داو_هان م لاقف هلجرب هب رمف

 : لوقي ربداف تدلجف ىسأر تعفرف

 اهباتقاب سيعلا اهدشو ا مالطتو نجلل تبجع
 اهباذنكك نجلا قداصام ىدملا يغبت ةكم ىلا ىوهت

 اهرابدأك مدقملا سيل مشاهنمةوفصلا ىلا لحراف
 ىنا براق نب داوساي مق لاقو هلجرب هبرضف ماقام دعب ةثلاثلا ةليللا ىف هاتأو

 : لوقي ربداف بلاغ نب يؤل نم لوسر

 اهسالحاب ريعلا اههشو اهسالباو نجال تبجع

 اهساجناكت نجلا رهاطام ىدهلا ىغبت ةكم ىلا يوه
 اهسأر نم رطلا ىنانذ نيا مشاه نمةوغصلا ىلا لحراف

 دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذاف ةكم تيناف ي ريعب ترك ر تحيدا املف

 هللا ىلص هللا لوسرل لاق هنا هثيدح قرط ضعب ىفو ي هتعيابو رمحلا هتربخاف رهظ

 :ملسو هيلع
 بذاكب تولب دق ايف كي ملو ةدقرو ابده دعب ين.ر ىاتا

 بلاغ نب يول نم ءيبن كاتأ ةل ۔يل لك هلوق لايل ثالث
 نسابسلا نوجهانجولا سمرلا د : تر۔شو ًرآزالا لايذأ تقرف
 بئاغ لك ىلع نومأم كناو هريغ برال هللا نادبهشاف

 بياطالا نيمركالا نباب هللا ىلا ةليسو نيلسرملا ىدأ كناو

 بئاوذلا بيش تئج ايف كناو انبر ىحو نم كيتأي اع ان رف

 براق نب داوش نع اليتف نغم ةعافش وذال موي اعيفش ىل نكو
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 براق نب داوسلو . هبحاصل رهظي نلا نم مباتلا اهحتفو ءارلا رسكب يأرلاو

 ىلع م+ضح ملسو هلع هللا ىلص ءينلا توم هغلب نيح سود هموق يف دومحم ماقم ا ذه

 اوعمسو هدارمل هوباجاف لسو هيلع هللا ىلص هتنسو ملسو هيلع للا ىلص هنيدب كسملا

 كلهيل هرك اسعب لهلهم ضهن كملا دبعنب نسحلا وهو ناطقلانبالاق ،هوعاطاو هنم

 او ضهنف هيدي ىلع كلهم امنا ةعيبر كشت لو عئاقو مهنيب تناكو ةعيبر ليابق

 اوبلطا دابع نب ثرحلا لاقف ناندع نب دعم دلو نم اهم نمو ةماهت ضرأ نوديري

 ةلملا هذه جرف نم لخ مل اهناف ةبلعث نب تاللا مت نيواود يف ةملا هده جرف

 له اهولا۔ف تاللا ميت تنب ءايما ىلا اوبهذف ائيش اودجس لف هنيواود يف اوبلطف

 تبأرام نسحأ ةنسح ةروص هيف ماخر نم احول الاال تلاقف لع مهب لزن امم اهدنع

 كالذ ىاه اهلاولاق وهام ىرداال بوتكم اهتحتو انينح اهيلع نحيو اهلبقي هتيآرو.

 بوتكم هتحمو ث ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن ةروص هيف اذاف هيف اورظنف حوللا

 الا ةلرد لك نم ةعيبر ضرأ رابدو ةكم مجاهتو زاجحلاو ةبيطو جو ضرا تعنم

 من لبق نملخب خب مث هكردا نمل خب خبف ميتيلا ىسفنب م ميتيلا ىضفنبف ميتلا ةلود
 ةلود لك نم كتلود تعنم اجرف اذهب ىفك ثرحلا لاقف لمعو عاطا نمل خب خب
 عضوو تضهنو ركاسملا رمأو ةعيبر ضرأ ديري راس كلما نا مث ميتيلا ةلود الل

 هناكم تايف ةرغتسم هيف تناك هسرف فرع نم برقع هتعدلف هسرف فرع ىلع هدي

 هيلع هللا ىلص دمحم انديس رشبلا رمخ ةت رمب عومجلا تقرفتو رك اعلا تفرصناو

 ملس ,

 هيلع ملف اعبت ىنا هلها ىلا نعظلا دارا ال نهاكلا بيلك نب عفاش نا اوركذو

 له لاق ، قطان ىدهلاو تحلاب ء قداص ملاع ىقب لاق كملع نم ءىش ىقب له لاقخ

 لاقنمو لاق معن لاق كلذ نوكب لبةلاقال لاق يكلم يزاوي برعلا نم دحا كلم

 ءاملظلا جرفي باتكلا يا روبزلا ىف هتفص ث روصنم ديؤم 2 روربم راب لجر
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 نمم لاق لسو هيلع هللا ىلص دمح لاق همسا امو لاق روهدلا رخآ هتمأ كالم رونلاب

 ملسو هيلع هللا ىلص ءىبنلا رابخا عبتتي عبت لعجف . يؤا ىنب دحا 2 ىصق نم لاغ

 ماشلا ىلا رفاس اعبت ناو ى ملسو هيلع هللا ىلص هدنع رهتشا ىنح هن أش نع لأسيو
 اهبحاص هامرف اهنم ىنج ةلت ركسعلا نم لجر دعصف ةنيدملا قيرط ىلع نلا نم

 ناكف اهلها لاصئتسا ىلع مزع عجر ادف مهيف هكرت ذا هنبا اولتق ليقو تامف لبنب

 الاقف دوهيلا نم ناربح هءاجو ص مارك ءالؤه نا لاقف اليل هن وفيضي و اراهن مهلتاقي

 كدارم لصت ملو تكلها تيبا ناو .ءايبنالا رخآ رجاهم مهدلب ناف مهاصأتستال هل
 ةعيرشلا ءاملعو مالسالا ىف ايهعبت او نم اف بضغلا هفختسي نأ نم لجا كلملاو

 : ملسو هيملع هللا ىلص دمحم انديسب انمؤم لثاقلا وه ايهدحاو

 مدنلا ىراب هتنا نم ىن هنا د_حا ىلع تدهش

 مع نب او هل اربزو تنكل هرع ىلا يرع دم ولف

 غ لكهردصنع تجرفو هءادعافيساابتدهاجو

 ارايد مه انبف هنيدملاب ماقملا دارأ . نوبغار نوهبس مهنم ري :ك ه دنجنم نمآو
 .بويا يا راد يهو اراد ملسو هلع هللا ىلص ىلل ىنبو يرارم 2 كلمو اهيف

 ةبعكلا تحم نا ليذه نم لجر هل لاقو . نميلا ىلا نيربلاب رفاسو يراصنالا

 هب رقي ال هللا تيب اهناف هللا ككلم هي نا دارا نارملا هل لاقف هتذخال تئش ول الام
 { اقلطم اهسبلانم لوا وهو ث ةبعكلا سبلاو لجرلا لتقف كاله الا .ودب دحا
 قلاف هقرح ملو اهلخد نم هناب مهادحتف اران نودبعي مهدجو نيلا لصو املو

 ىلع اهودباع ردقي ملو قرعالا امهباصا امو رخ آ بناج نم اجرخو اهالخدو هعم

 ناساسىنب كولم نم فاتكالا وذ روباس ناكر ع نمملاب ةيدوهيلا لصأ امهنمو اهلوخد
 اوكرتو هنم اورغف ع غ يب ضراب رم ىح مهفاتكا ملخيو ك برعلا ضرا لخدي
 ليقو ةمجا يفءهوةلخو رارفلا ىلع ردقي ال ةنس ةئامالث نبا وهو ك نب ورمع رجنعلا

٢٠
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 ايأر هدنع دجوف هقطنتساف كلملا ىلا هب ءيجو ذخاف ةميخلا دومعب ةقلعم ةفق يف

 مهلا ريصي انكمم نا نوعزي هل لاقف برعلاب اذه لعفت ل كلملا اهبا لاقف ءاهدو

 اذه نكي نا مهلقعو كولملا لح نياف ورمع لاقف نامزلا رخآ ثعبي ىن دي ىلع

 اهيلع كتنوثذاكي ادي مهدنع ذختت لو كاذلا اقح ناك ناو كرذي مل الطاب رمالا

 ىبنلا كردا ليق ع ىقب نم ىلا نسحاو مهنع فرصناف كيوذ يف اهب كنوظفحيو

 هياع هللا ىلص هللا لوسرل ليق رفظم هانعمو زمره نيورجا .همساو ملسو هياع هللا ىلص

 يف وهو الملا مساو ءانعمو سرفلا كالم نم لك وهو ىرسك ىلع هللا ةجح ام ملسو

 كلسف اكسام هيلا لسرأ هللا نا ملسو هيلع هللا ىلص لاقف زمره نيورجا ةصقلا هذه

 ثمعب هللا نا ىرسكاي عرت مل كلملا لاقف عاتراف ارون الالتف هنلجم رادج يف هدي

 يرصبلا نسحلا هاور « رظنأ۔ لاقف كترخآو كايند كل ملست مساف الوسر

 ثعب هنع هللا يضر فوع نب نمح رلا دبع نع ةملس يا نع يرهزلا ركذو

 ةربهظلا تقو يف دحا هيف لخديال يذلا هناويا ىرسك ىلا ىلاعتو هناحبس هللا

 اذه رسكأ وأ ملسا ىهع هدي يفو هل لوقي اكمل. ةرم ةنس لكيف تارم ثالث

 هباجح ىرسكوعديو كلا فرسصنيف لجعت ال ىأ لهب لهب لوقيف ىمعلا
 ىمصمعلارسك ةثلاثلا يفو الجر انيأرام نولوةيف لجرلا اذه متلخدا ل مهيلع ظيغتيو

 هسأرىلع اصملاب ةثلاثلا ىف هب رض هنا يدقاولا ثدح نم يعالكلا ميب رلا وبا ركذو

 نيتروراقب هيلع لخد هنا زبزعلا دبع نب رع نع يرهزلا ةياور يفو ڵ ترسكناف

 هكلم روهت الا كلذ دعب ناك امو ىرخالا ىلع امهادحاب برضف ىياف ملسنا لاقف

 :ىنح نب دلاخ لاق

 ماجللا مسق اك فايساب هونب همةت دق ىرسكو

 مامت ةلماح لكللو ىتا مويب هل نونملا تضخمت

 اروب امهتخا مث رهشا ةتس وحن هبوريش هوخا م نيرهش وح روباس هنبا ىلوت
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 ىلع اوعمتجاو » ةأ رما مهتكلم موق حلنيال « اهيف ملسو ٩_۔لع هللا ىلص لاق هنس

 ممرهقو ةيسداقلا بورح تناك مهضرا فارطا ىلع اوبلغدق نوسملاو درجدزي

 مالسالا رمآ ىلع هلل دحلاو مهرسا لصوتساو رمع دي ىلع مهدالب حتفو مالسالا

 نمحرلا دبعدي ىلع ىرسك ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بتكو ى هزعو
 هللا لور دمح نم» ىلاعتو هناحبس هيلع .انثلاوهللا دمح دعب ةفاذح نب هللا دبع نبا

 هللاب نمآو ىدهلا عبتا نم ىلع مالس سراف مبظع ىرسك ىلا لسو هيلع هللا ىلص
 كوعداو هلوسروهدبع ادمحم ناو هل كيرشال هدحو هللا الا هلا ال نا دهشو هلوسرو

  

 ىلع لوقلا قحيو ايح ناك نم رذنال ةفاك سانلا ىلا هللا لوسر انا ينتاف هللا .اعدل

 يلا بتكيأ لاقو هقشف « كيلع سرفلا مثا امناف تيبا ناو ملت لساف نيرفاكلا

 ةفاذح نبا ىلا لسراو مدن و « هكلم هللا قزم» لسو هيلع هللا يلص لاقف )ذه لثم

 ثمبانأ نمملاب ناداب هلماع ىلا بتكم ت ءافجلا نم مهنم ىأر امل هعارسال قحلي ملو

 هسأرب وأ هب نايتأي وأ راجحلا ىلع هكلما و هنابيتتسي نيدلج نيلجر لجرلا اذه ىلا

 اوقتلاف ةرسيم هل لاقي سرفلا نم الجرو ةيهرافلاب ابساح ايتاك هون ابا لسراف

 اولاقو نويشرقلا حرفف ةنيدملا يف هنا مهوربخأف مهولآسف شيرق نم راجن لاجرب
 هوربخاو ملسو هيلع هللا ىلص هيلا اوغلبف كولملا كلم ىرسك هل بصن دقف اورشبا

 ارفوو ايهال اقلح دقو ىرسك موقو هكلها عواطي مل نا هناو ىرسك لوقب
 لاقف انبر الاقف « كلذب اكرما نم اكلايو » ملسو هيلع هللا ىلص لاقف امه راوش

 «ادغ يتايتاو اهجرا » لاقف « براشلا صقو ةيحللا ءافعاب يترما ىب ر نكل »

 ىدامج ىف هلتقي هيورهش هنبا ىرسك ىلع طاسي لجو زع هللا نا » امه لاقف امجرف
 لومشب ممجيو اذكموي لاق ليقو « اذكة عاس نم نيضم رشعل ءاثالثلا ةليا ىلوالا
 اذه فيكف اذه نود ام كيلع مقن هل الاقو ةرجهلا نم عبس ةنس كلذو هتايل مورلا

 هتكلملتقلا لبق ملسا ناو رفاحلاو فخلا ىهتنم يكملا غلبيو اذه هاغلبا » ايهل لاقو
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 هللا ىلص هيلا اهادها ةصضفم ةبهذم ةقطنم ةرسيم ىلا ىطعاو « هيدي نيبام ىلع

 رظننل و ين مالك اذه لاقف هارمخاو ناداب ىلا اعجر املو كولملا ضعب ملسو هيلع

 هلحتسي ناك امل يا تاتقىنا هيوريش هيلا بتك وانيأرانيأر الاويبنفركذ ام ناك ناف

 ملكسة الو كدنع نمم ةعاطلا ىلا بتك اف مهمرح ىلع هدي طسب و فارشالا لتق نم

 بيها تلكام هونابا هل لاق دقو هعم نمو ناداب ساف هءوسي ام يزاجحلا لجرلا

 ى اكلم هيلا هللا لسرا يذلا وه اذه ىرسكو ال لاق طرش هعم له لاقف هنم

 نامعنلا هيلا بتك ىتح ًآروعذم لزب ملو ةوارهلا بحاصل كدي يف ام ملس نا 6 مونلا

 لوسر نا ىراقلا دبع نب نمحرلا دبع نع ىرواسينلا ديعس دأ لاقو ع هروهظب
 مجاعالا كولم ىلا ثعبلا ديرأ » لاقو هللا ىلع ىنثأو بطخ ملسو هيلع هلل ىلص هللا

 ىرسك رأف ىرسك ىلا بهو نب عاجشثعبف من اولاقف « ىلع اوفلتخم الف

 هقزهو حاص رم امك هأرقو هضبق الو ىرسك الا هضبقي ال لاقف « باتكلا ضبقت

 ولع عرساف ، عاجش جارخاب رمأو هسفنب أد ماسو هيلع هللا ىلص هنا ىأر نهح

 هيلع هللا ىلص هباتك تغلب نمح ىلابأ ام هللاو : لاقو بضغلا ىأر نمح هتلحار

 هربخاو قبسف ةريحلا ىلا هءارو لسراو عاجش لوخد بلط هبضغ نكس املو لسو

 هتباد ىلع مونلا هذخاو قزمم لك قزمي نا اعدف هباتك قيزمتب لسو هيلع هللا ىلص

 ظةوملا اهعطق ايؤرل ابوعرم ظقيتساف هعابتا ضعب ههبنف طقسي داك ينح رفس ىف
 هءاج نا ىلا كلذ مقوتي ناكف ث دحا ىلا كالملا لقنو كيلع ريغف مترمغ ، اهيفو

 عقوتملا هنا ملعف ىبن هنا لوقي لجر ةكمب رهظ هنا نايعنل باتك

 نب هللا دبعو ث مورلا كلم رصيق ىلا ةفيلخ نب ةيحد ثعب هنا ىوريو

 الم ىشاجنلا ىلا ىرءضلا ةيمأ نب ورمعو ى سراف كلم ىرسك ىلا ةجادخ

 نب ورمع ثعب و ث ةيردنكسالا كلم سقوقملا ىلا ةعتلب أ نب بطاحو ث ةشهلا

 ورمعنب طيلسوءنامع ىكلم نييدزالا ىدنمجلاىنبا دابعو رفيج ىلا ىمهسلا ىداعلا
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 ى ةماما ىكلم نييمعثخلا ىلع نب ةذوعو لانا نب ةمامث ىلا ىول نب رماع ىنب نم

 اعاجشو « نيرحبلا كلم ىدبعلا ىوان نب رذنملا ىلا ىمرضلا نب ءالعااو

 نب ةلبج ىلا هثعب لاقيو ث ماشلا موخم كلم يناسغلا ربشب ىلا نبا ىلا يدسالا

 يرمحلا لالكلا يذ ثرحلا ىلا ىموزحلا ةيمأ نب رجاهملاو ، ناسغ نم مهيالا

 نامزلا ىف ةباتك نوركذي امف نميلاب رجح ىف ناك قاحسا نبا لاق ، نميلا كلم

 كلم نمل ء رارشالا ةشبحلل نامد كالم نل ث رايخالا رمج نامد كالم نل : لوالا

 ءاعنص وأ نهملا نامدو . راجتلا شيرقل نامد كلم نمل ء رارحالا سرافلا نامد

    

 كلسوهيلع هللاىلص ىلاب كلذ شيرق كلمت امناو « موق دعب موق ءالؤه اهلوادتي ىنعي

 نم هنا اومعز ث رجحلا ىف دجو هنا اومعز ركذا يذلا مالك_اااذهو ىليهسلا لاقو

 حرلا تفشك نمح هرق دنعو هرق يف ا؟وتكم دجو ث مالسلا هياع د وه مالك

 رعسيب سيقلب لبق كلذو رهظ ىتح لمرلا هرعق نع فدصاملا

 ىموق نم ةباصع ىف تجرخ فافخ نب هللا دبع نع رثأو امم ناطقلا نبا لاق

 صخشب نحم اذا .انهدلا بسابس ىف لوجن نحت انيبف قيرطلا تالضاف ةماميلا ديرن

 ةنيفد ارعب رغتحي ةميسو ةماقو ةميظع ةماه وذ خيش اذاو ىرخأ ىفو ةرم رهظي

 ىوأي وأ يوريأ هلأسو قيرطلا اولخأ رفس موق نم هناب هرمخأف هريخ نع هلأسو

 ى ءام الو نمل الف ءاورالا امأو ءابخ الو تدب الف ءاو الا امأ لاقف ك يدهي وأ

 انأ لاق خيشلا اهيا كمسا ام هل تلقف لاق ء ىرت ثيح لبجلا ةمسف ةيادهلا امأو

 ثادحال اوداب لاقف هنطوو هلهأ و هشيع نع هلأسو ء يرما لالك نب ثوغي دبع

 ىنعي دامل ماع ةئامسمخ نع انريخي فرخ ريبك خيش نيملا يف ناكهناو ى مهب تلح

 نم تجرخا دقو س انتيش ام هيلع حرست ةنيفد ارب انه نا مهنم ىتب نم لسن

 جرخاف خيشلا اهيأ كشيعو ىا تلق بتكلا أرقت نأ نسحم لهف « احاولا اهنيفد

 كرصبا ام كوبأ هلل هانهاي أرقا لاقف اتلاثو كلذك ايناثو ء داع مذ ىن هتأرقو احول
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 رغغب بر ىلا وعدي رمحالا لبجلا ىلع رمالا ىنلا رهظ اذا :هيف اذاف بتكلا ةءارقب

 هجرخ ، داو الو لبجب هنم نكتسي ال هاصع نم ذالم الو ى هاده فلاخ نمل ليولاف

 ناو ، قدص لاق نا ص لوذبم هلامو ع لولسم هفيس ڵ ةماقلا عبر طبس 2 ةماهت نم

 ملسو هيلع هللا ىلص ث كوكشلاهب يحو ع كوللا هل مضعضت كالذ دنعف ، قتر قتف

 البلا عفتريو ث اخرلا لزني كلذ دنعو ث كوكشم رمغ ىن نم

 نمح ةفيلخ نب ةيحدل لاق لقره نأ هلا لهأ ضعب ينثدح : قاحسا نبالاق

 كبحاص نأ ملعال ينا هللاو كحبو :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتكب هيلع مدق
 ىسفن ىلع مورلا فاخا نكلو انباتك يف دجو هرظتنن انك يذلا هناو لسرم ىنل

 مظعا هللاو وهف كبحاص رما هل ركذاف فقسالا رطاغض ىلا بهذاف هتعبتال كلذ الولو

 هيلع هللا ص هئلا لوسر نم هب ءاج امب هربخاف هءاجف . لوقيام رظناف مورلا ىف ينم

 هد_جو هتفصب هفرعن لسرم ين هللاو كبحاص لاقف هيلا وعدي امبو لقره ىلا ملسو

 ذخاو ءاضيب ابايث سبل و هيلع تناك ءادوس ابايث ىقلاف لخد مث هاب انباتك
 باتك ءاج دق هنا مورلا رشعماي لاقو ةسينكلا ىف مهو مورلا ىلع جرخف هاصع
 هدبع دمحا ناو هللا الا هلا ال نا دهشا ىتاو لجو زع هللا ىلا هيف انوعدي دجا نم

 لقره ىلا ةيحد عجرف هولتق ىتح هوبرمضف دحاو لجر ةبثو هيلع اوبثوف ث هلوسرو

 هللالوسر هتوعيمهرباكا لجو انسفنا ىلع مهفاخت انا كل تلق دق لاق ربخلا هربخاف

 هللا يضر سابع نا نع ء ةماعلا مهعنمنو مهتارب نوحشيو ملسو هيلع هللا ىلص

 مهنع هللا ىضرا هباحصا هلوح هدجسم يف ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر امنيب امهنع

 سانلا ىطختي دجسملا لخد مت اهلقع مث دجسملا بابب هتلحار خاناف ىبارعا لبقا ذا

 هيلع هللا ىلص ينلا ىدي نيب لثم ىتح ةماعب نعم ةماحلا مظع ةماقلا ديدم وهو

 يبنلا ُآر الف تارم اذه لعف هيلع جراف ملكتي نا دارأو هعانق نع رفساف لسو

 هباصا ام ضعب هنع بهذيل ثيدلاب هنع امل عورلا هكردا دقو لسو هيلع هللا ىلص
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 عورلا هنع بهذ املف ةلالجو ةباهم ملسو هيلع هللا ىلص هيبن هناحبس هللا ادك دقو

 : لاقف « لثاق تنا ام هلل لق » لسو هيلع هللا ىلص يبالا هل لاق

 الإجرلا عوري رضاح هرش ارادملا دلالا يعي موي بر

 الاقملا قاطا ام نإلا لج۔ه هيف ماق ولو ىلجناف هنثج

 : لاقف اتكَم ناكو الاج ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىوتساف

 دالا عايس نب بيها نا لاقف كلذ لبق هري ملو « عايس نب بيها تنا »

 تاب وقملا نممهسوءر اوضفني ملو تاراغلا نم هموق لجىنف ىذلاتنا » لاق عافدلا

 تعنتما كموق تذخا ىتلا ةمزالا ركذتا » لاق كلذ انا لاق « تاونس ذنم الا
 زرغ الو قرع منغلاب امو كموةب لزنيا فيضلا نا ىتح ءاونالا تعطقناو ءامدلا

 رطضم ىلع جرح ال هجرحو كالذ نع ىناثسة' كقيرط يف تلق كناك بضلا نورقيف

 يف يكيرش كناك هللاو نيع دعب ارثا بلطا ال هللاو لاةف « فيضلا رب مركلا نهو

 احرش ىدز هللا لوسراي لاق مث هللا لوسر كناو هللا الا هلا ال نا دهشا ڵ يرس

 ةريهظلا ىف كمنص تيتا ذا ركذتا» لسو هيلعللا ىلصثا لو۔رهللاقف انامياكدزا

 لالب ىبا نب ثرحلا نا هللا لوسراي ىماو تنا ىباب لاق « ةريتعلا هل ترتعف
 ى نامتساف ةنيدملاب كممهدي نا داراو اقيدص ىل ناكو عوجلا كل ممب ىقلطصلملا

 تم ةو ى هتولخ تيقر ةريهظلاب ناك ايلف أ بقاو هل لاقي منص ىل ناك و كبرح ىلع

 ذا كبرح يف هريشتساو يرما يف هريختسال فلاف ةريتعلا هل ترمع مم ث هتحاس

 : لوقي وهو هنع تيل وو ىقرف هنمدتشاو يرعش هنم فقو اتوص هنم تعمس

 عفني الاقم عمساو عجراو ىغانت ال عزج كلام بيها

 عرسا و هيلا مدقا عروا قدص يب عفدي الام كءاج

 عرصملا لابو نمأت
 تبقر دغلا نم ناك املو يرما ىلع اد>ا ملطا ملو ىلها ىلا تفرصناف لاق
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 اهمدبهتوشح ممت ةريتعلا هل ترمعو هسأر نع رابغلا تضفنو هتحاس تمقو هتولخ

 : هنم تعمس ذا كب رح ف هرعختساو يرما يف هرعشتسا انا ادبف

 ثحتس ١ و ه. ١ ک راف

 ثمعه دق ىن اذه ثرقك او ىلوقب نعا

 ثفرلا ةروس ريغو

 : لوقا تيل وف

 بقاو لوقي امم ابجعاي
 بذاك مأ هلوق يف قداص مأ

 بعال مأ هلوق يف لزاها

 بجاع باجملاو ىرعش تيلاي
 بئاغ مأ ىنلا اذه رضاحا

 كجارس ىلنباف ك كتيتا ىنح قيرطلا تبكتو ىتقان تبكر دغلا نم ناك الف
 : لاقو همالسا نسحو ملساف ے كجاهنم ىل حرشاو

  

 ةردا.م فرح ىلع ةالنلا تج

 ةثلاث دعب تفاوف اثالث تراس
 هنيهار تحال يذلا ىنلا اهيف

 بيخلاب لاقرالا لصت ةراطخ

 بركلاو لخنلا لها لهانملا تاذ

 بسحلا ةورذ ىف اوةبس رشعم نم
 هتبيقن نوميم لئامشلا ولح بذكلا نعدايح بثا رضلا ضحم

 بضقلاو حامرالاو لبنلاب شيجم ةمرضم برلا ربعسو ىنثيال

 بشكن عحا ورالا فطتخي توملاو

 هل لاقي ميم ىنب نم الجر نا ريبج نب ديعس نع ناطقلا نباو يطيا رخلا لاق

 ىداولا ميظعب تذمف مونلا ينءاجف جلاع لمرب موي تاذ ريسال ىنا ريمع نب عفار

 ىتقانرحت يفاهعضي نا ديري ةبرح هدي يف اباش الجر ىمانم ىف تيأرف نجلا ىذا نم
 تبہبتناف ىلوالا ىايؤر لثم تيأرف توفغ مت ائيش را ملف ترظن و اروعذم تهبتناف

 ةيماد ماهلاو ةيماح برلاو

 ةبرح هديب مانملا يف تيأر ىذلاك باش لجرب اذاو برطضت ىنان تيأرو اروعذم

: لوقيو اهنع هدي كمي خيش لجرو
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 يرازاو ىرزيم كلذف لهما راثد نب لهلهم نب كالاماب

 ىراوثا نمتثش ام اهب رتخاو اهف ضرعتال يدنالا ةقان نع

 يرامذو ىتارق تيعر الل بستحا ملام كنم ىل ادب دقلف
 رايعلا ابااي كالعفل ابت ةموح۔. ةبرحم اهيلا ومت

 : باثلا هباجاف

 )١( رازج_ةلا ابا بجوم ري_غ ىف انردق ضفختو وء۔ت نا تدرا

 رايخالا ونب مه را۔يخلا نا ىغذم امف دي۔۔ كنم ناك ام

 راثد نب ل۔ماهم ري_لا ناك امناو ديعماي كدصقل د_صقاف

 نبا اي ذخ ىقال خيشلا لاقف شحولا نم راوثا تعلط ذا كلذك امه انيبف

 لاقو خيشلا ىلا تفتلا من فرصناف اروث ذخاف يالا ةقانل ءادف تثش اهيا يخا

 ح يداولا اذه لوه نم دمحم بر هللاب ذوعا لقف هلوه تفخف ايداو تازن أذا اذه اي

 الو ىقرش ال ىبرع يبن لاق دمح نم تاقف اهرما لطب دقف نجلا نم دحاب ذعت الو

 ىتاحار تبكرف لخنلا تاذ برقي لاقهنكسم نياف تلق ع نينثالا موي ثعب ىبرغ

 هركذا نا لبق ىنيدحم ىنثدحف ملسو هلع هللا ىلص يبنلا ىن آرف ةنيدملاب تت ينح

 لاجر ناك هناو » ىلاعت هلوق هيف لزن ىذلا هن! ىرن انك ريبج نبا لاق ، تملساف هل

 هللا يضر متاح نب ىدع لاق « اقهر مهودازف نجلا نم لاجرب نوذوعي سنالا نم

 ءانف ىف موي تاذ انا امنيبف ةنعد نب سباح هل لاقي باك نم فيسع ىل ناق : هنع

 كجاه ام تلقف كلبا كنود لاقف بلقلا عورم ىلكلا فيسعلا اذهب انا ذا ىنيب

 رورسم بشعم داو نطب ىف اناو ركفمل ىنا لاق ةينارصنلا نيد ىلع تنكو-۔

 اك ردحاف ةمحر هسأر يهاجت ناك لبج بعش نم صخش ملط ذا يداولا بصخ

 اناو ضيضحلا ىن هامدق ترقتسا ىتح جعزنم ريغ لسرتم وهو باقعلا امنع لزب

 اذه لبة تريلا يف اكر " ااال هلل )١(

 ٢١
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 : لاقف ىرا ام رك آ

 سواسوال كبلق اضرعت ال سباحنب ةنعد نبا سباحاي

 سباقلافكب رونلا ىنس اذه نسمادلامالظلا يواهمرذحاو

 سنادت الوقحلا ىلا حنجاو سجارالارشعملاليبسكرتاو

 بكار اذاف تهحطضاف ىداولا كلذ رمغ ىلا اهتحرس مث يلبا تحورف باغ مت

 : لوقي ىحاص اذاف تظةيتساف ىنضكر

 دشر۔ك رئاج لولض سيل دشرت لوقا ام عمسا سباحاي

 دحا نيدل نيدلا خن دق دصقالا قيرطلا جهن نكرت ال

 تيعراو ةيدوالا نطب نع تزج من يلبا تحورف تقفا مث يلع هللاو يمغاف

 دعرلا ةئيهكهنم مالك اذا ةرجش لدج ىلا دنتمل ناف اهرارعشقا ىلع رهاوظلا يلبا

 : لوقي وه اذاف تيفصاف

 مدنت مل ىتعطا نا كنا ملت لوقا ام عمسا سباحاي

 موقالا ليبسلا جهن ىلا وعدي مظعالا لالجلا ىذ نيما اذه

 ملعاو ه لا لحراف دمحم

 ىوقتيو دادزي مالسالا نا رافكلا ىأرو امهنعللا ىضررعو ةزح ملسأ 11

 نا اورجحو باطملاو مشاه ىنبو ةجيدخو ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر اوجرخأ

 يفاوبتكف .يش مهل ىطعي ناو مهنم جوزمي وأ اوجوزي وأ مهنم ىرشي وأ مه عابي
 وأ ڵ ةمركع نب روصنم هبتاك دي تلشو اديك أت ةبعكلا لخاد هولعج اباتك كلذ

 ةثالث وأ نيماع ارسالا ءىش مهيلا لصيال كلذك اوقبو ناتياور هعباصأ ضعب

 تلك اوأ ث مهللا كمساب الا اهاك ضرالا اهتلك ا دق » بلاط ىنأ همعل تع لاقف

 مهل لاقف معن لاق كلذب كربخا هللا يخأ نما اي لاقف ناتياور « طقف لطاب وهام

الاو ةناور يفو ، انع اوفكف قدص نان اهتلكا ضرالا ناب يربخا يخأ نبا نا
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 كلذ يفو كلذك تدجوف تجرخاف ابضقن ىلع اضيأ ةعامج قفتاو مك هانهفد
 : بل اط و! أ لاق

 انبر عنص انرب ىأ له الا

 تقزم ةفيحصلا نا مهرمخيف

 ه رع ةكم راضح نم اشني نش

 لئالق اهيف سانلاو اهم اناشن

 مملضف سانلا كرتي ىتح معطن و
 ةمالظ رقنال اميدق انكو

 اوهباتت نوححلاباطهر هللاىزج

 مهنأك نوجلا مطح ىدل دوعق

 اوحبصأ منم مليل يف اوضماماوضق

 ايضار ءاضيب نب لهس۔اوعجر مه

 دورأ سانلاب هللاو مجان ىلع

 دسفم هللا هضرب ملام لك ناو

 دلتأ ةكم _.رطب يف انتزعف
 دمحتوآ ريخ دادزن ككفنن ف

 دعرتنيضيفملا يديا تلعج اذا

 ددشتن الو انئشام كردنو

 دشريو مزل يدهب الم ىلع
 دجحصاو عأ مه لب ةلواقم

 دقر سانلا رئاسو لهم ىلع

 دمحمو اه ركب ا رسو

 نوعمتجملا ه نوروكذملا طهرلاو ةشبحلا ىلا رحبلا ينرجاه نم سنج انيرحبو

 هماهو ةكتاع يبأ نب رمهز لاقيو ةيمأ ىبآنب رمهز اراه اهضقن ىلع نوجلا يف اليل

 لهمجوبأ لاقف ضقنلا يف مهبيترتىلعو رماع نب مشاهو معطملاو يرتحبلا وباو ةعمزو

 تبذك لهج وبأ لاق رمهز اهضقنب كح املو اراهن ذغنأو اليل كحأ رمأ اذه هللا هنعل

 يرتحبلا وبأ لاقف تبتكذ ا تيضرام بذاكلا هللاو تنأ ةعمز لاةف ضقنتال هللاو

 معطملا ماقف كلذ رمغ لاق نمق دصو ايتقدص معطملا لاقو اهب لمعت ال ةعمز قدص

 نب جاجح نا ىورو لاق ى مهللا كم-۔اب الا ضرالا اهتاكأ دق اهدجوف اهقشيل

 كسفنل ذخ مق بكرلا هل لاقف فوخم داوب ليللا هنجف ةكم ىلا رفاس يملسلا كلام

 لكنم ىحص ذيعأو ىسفن ذيعأ لوقيو بكرلاب فوطي لعجف كباحصالو اناما

سنالاونجلا رشعماي » اتراقممسو بكرو املاس بوؤأ ىنح يداولا اذه ديسب ينج
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 بالك ابأ اي تأبص اولاقف ممس اب شي رق رافك رمخأ.مدق املو ةيآلا « متعطتسا نا

 ملس ] مش ي الؤه هعمسو هتعمس دقل هللاو لاق ى هيلع لزنا هنا دمح معزي هنا

 ةرارز جرخو ص هب فرعي وهفادجسم اه ىنتباو ةنيدملا ىلا رجاهو همالسا نسحو

 يح مهموق اهدبعي يتاا ليئاعلاو دوهي نيدل نبطخاس راجنلا ىنب نم نيعب رأ يف

 بر هب دبعي نيد ىلع انلد هولاس الا بهار الو ملاع ىلع نولزغيال قرشملا اوزواج

 هن ول.ةيالفهنيد ىلا مهوعدي دحاو لكمف ءىث لك قلاخو امهقلاخو ضرالاو ءامسلا

 هيلا اوهجوتف ةعقيم بها رف نولوقتام فرعي دحأ ناك نا مهل لاقف ابهاراوتآ ىنح

 ىلع ةباصع بصعف هرعكل هينيع ىلع هابجاح طقس لبج يف ريبكحخيش وه اذاف

 كلثم دحأ "ىلا ءاج امو مكدالب نم كب ءاجام : لاقف ى مدأ لاجر ىلا رظنف ههجو

 تن أ معن لاقف ى ءالؤه نايدأ اوطخس مهنابو نوديري امب هورمخاف ، نوديرت اهف

 جرخ دق هناف اهنم متجرخ ىتلا كدالب ىلا اوهجوت ميهاربا نيد ةيفينحلا نبد نوديرت

 نع ىنلأست مل كلاب امف لاق معن لاق موقلا سيئر تنا لاق ممديثر وهو كبحاص

 نوعاطلاو هنيع ىف باصم لجر كعم لاق كالأسا اناف لاق هب كتربخا ام قيذصت

 كريغ ةنيدملا مدقي نل و كباحصا ىف غ رغم توملاو ضبقيف ةحيحصلا هنيع يف هبيصي

 تامث هنيع ىف هبحاص بيصاف هياا اودهعو مهاياصو اوبتكف مهربخاف هباحصا ك رداف

 لوقةيودحاو لكراد ىلا ىنآيف هدحو ةنيدملا مدقو ةلحرءلك ىف مهنفدي ناكو هنفدف

 هتلحار نع نططحخ هتانب هتقلتف خاناف هينب و هرادىلا بهذ من هدهع اذهو نالف ءاعن

 ةكمب وهو شيرق نم لجر ثعب معن اولاق ىدعب ناك ربخ نم كدنع له لاقو

 ىلع اودر لاقف ء ارفع نب ذاعمو عفار نب ةعافر سما هيلا جرخ دقو فختسم

 ىنلا اوتاف دغلا نم ءاحورلاب هيبحاص كردا ىتح بكرف اولعفف اهنع منعزنام ةلحارلا

 ىبرحلاو ناطقلا هاور اوملساف هوعيابف لسو هيلع هتنا ىلص

 يف يئر هيلا عقو دحا كيف له : هئاساجل اموي لاق ارمع نا ناطقلا نيا لاق
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 ناك ىثراحلا ديز نب ليفطلا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رما ىف ةيلهالا

 هدحنف اذك واذكننوكي لوقيف رصتف براقعهيتأتانغلب ام ىلع يثراحلا ةيواعمب نومأملا

 بطخيف دوسا سونرب هيلعو دحا موي لق انيلا جرخي اينارصن ناكو لوقي ام

  

 جرخ سم ثلا تلاعت الف تضهن مث ترصف راهنلا لوا ىف ةعجلا موي باقع تءاجف

 ابرغو اقرش هامر مت ضرالا ىلا هدر ممت ءامسلا ىف هرمعب دعصف ضيب بايث ىن انيلع

 ىلاعت هللا تايآب هرابتعاو هعاحسا ضعب ركذو 0 لوزي ليلو لوحب راهن لاق ح

 ةنقاسالا مظع هيلا ضهنف لاق ك ءازجلاو داعملاو لجو زع هللا ديحوتب هرارقاو

 مهنم انيلع عمتجيال كلوقب برعاا تعء۔ نما هل اوف ةينارصنلا ىف هللا كدشنا لاق

 ىتا تيلاي ء نيد ريخب نيمالا دبعلا ") رهظ وأ تنأ فيك ىنع كياا لاقف نانثا

 جرخينياو هل تلق ع هقدصي نم حلفا "") هقبي يداؤف نا ى هقبسا ال ىنتياو ى هقلا

 تعقوف باتعلا تءاج مم ءافخ هيف نكي مل ءاج اذا لاق هتنأ امو تلق ةماهت وحن لاق

 تام نا ثبلي ملف تراط مث تلعف دق لاقف اديدش ارص ترصف هيدي نيب

 اسئي دق هاوبا ناكر تومرضح نه هنا لدج نع ركذي ناطقلا نبا لاق

 ضاخملا اهذخأوهيبا مساب الدج هيم نا ترمأومونلا يف همأ هب ترشبف دلولا نم

 اولفتشاو هنع اوهلف درمال هركذ دي ل ذا ىئناه ونظف هتدلوف هسفنب دوجم اهجوزو

 هتمسف ركذ وه اذاو ههضرت ةباكب أذاف تام هتنظو ثالث دعب هتركذتو اهجوز توع

 نوكيف بئاجملاب ميربخب ناك للا غلب املو يداولاب ةرخص فا اثحوتم اشنو الدج
 ح رداصم رومالل و ث ارخآ لوا لكل نا : لاقف موي تاذ مهيلا زرب هناو لوقيام

 ةماهت نم ثومءبملاب ، ةمالعلا ترهظ لاقف انصوا اولاقف ; رذلا رذالا ىجني سيل و

 حاجنلا ىلا وعدي ،حاطبلارس نم ىق لاق ثوعبملا وه نمو اولاق ى ةمايقلا موي ىلا

 اولاق ع هاداع نم باخو ث هالاو نم زاف ث مانصالا ضفريو ث مالسالا ىلا ىدهبو
 همي.۔.۔.يي۔۔ي...........ي.. هب .....ه.۔.۔. ...... ................۔۔............... ...ه

 ايح ىا همسري )٢( حلا ؟ رهظ دق وأ ءالا لملو اطةس انه نآ رهاظلا )١(
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 تدقف اولاق ء باقعلاو باوثلاو ء بالاو نيدلا موي كلذ لاق ةمايقلا موي امو

 هونفدف تام هبنج عجطضا من ڵ عزي اعزاو نا ول ء عفني الوق تلق ال لاق كلقع

 ةرخصلا تحت

 نادمه نم سان هءاج مهناهمك دحا سنع يف ناخ انهاك نا ىور ناطقلا نبا لاق

 ثعبو ض نامزلا ناخو ث ناجلا بذك نادمه رشعماي لاقف ليتق يف نومصتخ

 ح ليتق يف نومصتخي ء ليملاب نلا حبصا ث ليلج مالك لاق اذهام اولاق ى نانا

 اولاقو ے رهزا قح هعم ، رضم ريخ نم لجر لاق وه امو اولاق « لوسرلا ثعب دقو

 هللا لوسر ثعبم هدعب ءاجو لح دق ث مالغلاو لهكلا نيب ث ماهت داوب لاق وه نبا

 بلطملا دبع نب ثرحلا نب ةديرب نأ ىور ناطقلا نبا لاق ‘ ملسو هيلع هللا ىلص

 بهل نم زوحع تابقاف اهكولم ءانبا نم لجر ىلع نماب تلزن لاق فانم دبع نبإ

 ثرحلا نب ةديرباي تلاق هعم ىتأر املو كلم تنب ةلادلا اه لاقي مهناهك ملعا نم

 لك رجزو ع داصرملاب ذخآ ثروم نيدب ، ثوعبم لسرم نم أ ثداح رمالا دج
 ابذك انترمخأ ام لاقفهتلأسف تتاموتطقس مت ع ةلادجلا تتامو ةلاقملا تحص ع درام

 لجو زع هللا ىلا وعدي ملسو هيلع هلل ىلص هلل لوسر تدجو تعجر املو طق

 هيلا صتخا قفتملا نب راجح هل لاقي نهاك ىمعا خيش توم رضحب ناكو ،تملاف
 ىترعخي أبنب هربخ تآ امكنم قحلا ىنايس هناف امكضرا ىلا امجرا لاقف لام يف نانثا

 ةبداههم۔او امهدحا هاتاف ا.ايا اماقف امهضرا ىلا اعجرف ع هل قلاف امكنم داتا نمف هب

 صقف ، اراجح تيا هتلمج نم اعجس ىل لاقو اذك و اذك ةليل تآ ىناتا هل لاقف

 نكبلو ةيداهاي كل مكح دق لاقف ارانم كل حضويو ارابتعا كدفي ى ارابخأ هنلع

 ح انوما امنع بكراف 6 ةماركلاب برثي صخمو ح ةماعزلا لهاب ةماهت شيجي لبق

 ملعا هللاو ، ةنس نيثالث دعب الا هليوأت فرعا لف . اميرك ارح شعو

 شيرق ىلع تعباتت يفيص تنب ةيقر نع يروباسينلا ديعس وبأو يليهسلا لاق
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 توصب خرصي فتاهب انأ اذا مهلل تدقرف مظعلا تقرأومحللا تلحنا ةبدج نون

 ) ايلاب الهيحف هموي نابا اذه كنم ثوعبملا ىنلا اذه نا شيرق رشعماي لحص

 هيلع مظكي رخف هل نين رهلا مشا ضيبا اليوط الجر كنم اورظناف الأ ڵ بصخلا و

 بيطلا اوسميو اولستفيو الجر نطب لك نم هيلا فاؤ۔او هدلوو وه صلخيل و

 مهفو الا موقلا نمؤيل و لجرلا عديلف سيبق ابا اوقتريلو اعبس تيبلاب اوفوطيلو

    

 يرعش فقو دق ةروعذم تحبصافتلاق اوقست وےنئشام ا وات هتاذب رهاطلا بيطلا

 بلطملا دبع دحلا ةبيش اذه لاق الا يحطبا الو ىايؤر تصصتقاف يلقع هلوو

 مهللأ كمساب : بلطملا دبع لاق لبجلا ةورذ ىلع اولماكنت املو تلقام اولعفف

 كؤاماو كؤ ادبع هذهو لخبم 2 7 ملعم ريغ ملاع تن أ بركلا فشاك 1

 نزطماو مهللا نعمساف فخلاو فلظلا تلحما ىتلا مهتنس كيلا نوكشي كمرح يف

 هحجثب يداولا ظكو اهناب ءامسلا ترجفنا ىنح اوحر: امف .اقدغم اثيغم اثيغ انيلع

 فانم دبع نب مشاه نب يفيص نبا تنب ةيقر نع يروباسينلا ديعس وبأ لاق
 رشاع كب ائينه ءاحطبلاب كل اثينه بلطملا دبعل نولوقي مهو شيرق خايشأ تعمس

 : ةقيقر تل \ق ءاحطبلا

 رطملا ذولجاو ايحلا اندقف دقو انتدلب هللا ىحأ دحلا ةبيشب

 رجشلاو ماعنالا هب تشاعف احس لبس هل يوج ءاملاب داجف

 رهم هب اموب ترشب نم ريخو هر؛اط نوميأاب هللا نم انم

 رظن الو لدع هل مانالا يفام هب مامغلا قسةسي رمالا كرابم

 ى .الاب قاص يداولا ظكو تملساو مالسالا تكردا ليق هذه ةقيقرو

 ما لب دبع عمج ءادعلاو 4 ةرمحب برشلا لبسلاو 6 دوسالا باحسلا ىوجلاو

 ءاظع ءاج اوقساملو ، باتكلا ااذه رمغ يف دبعلا عومج ترك ذ دقو ى دبع عمج

 رطلا ( ) ١
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 بلاطملا دبعاي انل هللا عداف انبدج هل اولاقف هئاةتساب اوعمس ذا رضمو سيق دالب

 تاف رع ادغ مكدعوم هوجولا تحلفأ لاقو كءاعد هللا ةناجا يف كربخ انمس دقف

 هيدي عفرو ىسرك ىلع هرجح يف هلعج و الفط لع ىنل ابو هدالوأ مم اهيلا جرخف

 باع_ صلا نيلمو باب رالا بر فدماقلا دعرلاو فطاخلا قرجاا بر مهللا : لاقو

 كيلا وكشت اهروهظ تبذجو اهسوؤر تثهشت دق رشبلا ريخ نم رضمو سيق هذه

 ةرارخ ءامسو ةراوخ اباحس م ه حاف مهللا لاومالاو سوفنلا باهذو لازهلا ةدش

 دعرلا ىودو ةباحس تاشن ىتح همالك م امف 4 مهرض 7 مهضرأ كحضت

 ترقس اهودجوف , يف متيقس دقف اوضما لاقف مهدالب وحن تدصقو

 ةثامنالث شاع برعلا .امكح نم ناك يفبص نب منك ا نأ ىوري ناطقلا نبا لاق

 ةتف هللا لوسرب عمس املف ةكحلا يف ادحأ هيلع لضفت برعلا نكت ملو هنس

 لوةيام ظفحاف لجرلا اذه ىلا كضبنم ينا شيبحاي لاقف اشيبح هنبا هيلا ثوب

 الوسر ينتمشجو كتلاسر تد_ف تأطخأ وأ تيسن وأ تمهو نا كناف كل

 دبعلا ىلا دبعلا نم مهللا كمساب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا هعم بتكو كريغ

 انراف تيرا تنك ناف هلصا ام يردنال ريخ كنم ىنا دقف كغلب ام انغلباف دعب اعا

 مسب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلا بتكف .كزنك يف انك رشاف تملع تنكناو
 مالس يفيص نب نك ا ىلا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمح نم مبحرلا نمحر هللا

 رآو هللا الا هلا ال لوقا نا يرمأ هللا نا هللا ك.اا دجا ىدهلا مب ةا نم ىلع هللا

 ث ريصملا هيلاو مهرشني وهو مهناماو مهقاخ هلل هلك رمالاو هللا قلخ 70 اهب سانلا

 هءاج اهف . نيح دعب هأبن نملعتلو مظعلا أبنلا نع نلأستل نيلسرملا ناذياب كتنذآ
 . اهماثل نع ك اهنيو قالخالا مراكي كرمأي هتيأر لاق تيأرام هنبال لاق باتكلا
 ىأر ناسنا لكلو لخم عمدي نم هناف اهيفس ينورضحم ال لاق ش ميمت ىن عمجف

 . هل لةعال نميف ريخ ال ندبلا ىوق ناك ناو يارلا نهاو هيفسلا ناو هسفن ف
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 ينوموقف ائيش ىنم متهرك ناو كلذف انسح ىنم متيأر ناف ينس تربك ميمت ينبا
 قالخالا مراكم .رمأي هآرف لجرلا اذه هفاش دقو يت۔اج دق ىنبا نا قحلل مقتسا
 نا ىارلا وذ لع دقو هل كيرش ال هدحو هللا دبعي نا ىلا وعدي اهماثا نع ىهنيو

 هنا ركذيو نارينلاب فلحلا كرتو ناثوالا ملخب سانلا رمأي هيلا وعدي ايف لضفلا

 كلذك و هلئايشو هتافصب ثدحي نا رجن فقسا ناكدقو اباتكهلو ةلاسر هلبقنأو لوسر
 اون وكتو اوفرشت اوقبساو ارخآ اونوكت الو الوا هرما يف اون وكف مشا نب نايفس

 الو انيوهلاب سيل ارما ىرأ يتاف نبهراك هوتأت نا لبق نيعئاط هوعبتاو برعلا مانس

 لجرلا اذه هيلا انوعدي ىذلا اذه نا هبرض الا ابرضم الو هدعص الا ادعصم كرتي

 عزمت ال ءايشا كل لأسا يرما اوعبتاو اوعيطا انسح لقعلا يف ناك انيد نكي مل ول

 هع.ةي ًآ.رمأ ىراال هللاو ىناو ادلب مهعسواو اددع بردلا رثكا متح,صا ادبا كنم

 هدعب ام هل رما هن ذ ازع زعمما ودادزت هوعبتا لذالا زيزء هفلاخ الو زعالاليلذوهو

 ةوق ةيرصلا . نيك رم اومرصاف ىناثلا هب ىدتقيو قباسلا وهف هيلا قبس نم

 لبو ىفيص نب مكا لاقف كحيش فرخ ةريون نب كلام لاقف . زجع طالتخالاو
 دعص اذاو دعاقلا مفر ماق اذا قلا ناو كلاه كنا كالاماي كاليو ىل4لا نم يجلل

 هعنم اهبكريل هتلحارب اعدف هبكرا يريعب ىل اوب رق مهنم نوكت نا كاياف مئاقلا عرص
 نكسلانبا ركذو . ىقبسي ملو هكردا مل رما يلع ىفيص نب مكا لاقف هيخا ونبو هونب
 ىلص ينلا نا يرهزلا نع قاحسا نبا ركذو . ةباحصلا يف اذه نك ا يدرواملاو

 الف هريغو جحلا مساوم يف هورصنيل لئابقلا ىلع هسفن ضرعب ناك ملسو هيلع هلل

 مسوملا يفاوي نا ردقي ال نسلا هكردا مه خيش ىلا رماع ونب عجرو سانلا ردص

 نم ىتف انءاج هناب هوثدحف مهلأسف ےموملا يف ناك امب اوعجر اذا هنوثدحي اوناك و

 عجرو هعم موةنو هعبتن نا انوعديو يهن هنا معزي بلطملا دبع ىنب دحأ ح شيرق

 رماع ىنب اي لاقو هسأر ىلع هدي خيشلا عضوف وعدي هيلا ام ىلا مهوءدنو اندالب ىلا

٢٢
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 4 هةوقتام هللاو قحلا ىلع هنا هللاو كريغ ىلع اومدقتو ىرخأو ايند اوحلفت هومبتا
 شيرق دشأ ةناك ر ناك راسي نب قاحسا ىنا ىنثدح قاحسا نبا لاق . طق ىليعامسا

 ىلص هللا لوسر لاقف ةكم باعش ضعب يف ملسو هياع هللا ىلم هللا لوسرب الخف

 ىتح لوقتام ملعا ىنا ول لاقف هيلا كوعدا ام لبقتو ةناكراي هللا ىقتت الا لسو هيلع هللا

 لوقا ام نا ملعتا كتعرص نا تب ,أرا ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر لاق كتعبتال

 هنا ىلص هللا لوس ر هاقلاف هعراصف ةناكر ماقف كعراصا ىنح مقف لاق معن لاق قح

 هنوعرص الو سانلا عرمصعبي ناكو اثيش هسفن نم كلمي ملو ضرالا ىلع ملسو هيلع

 لاقف ىنعرمصتا بجع اذ_ه دمحماي لاقف هعرصف داعف دمحماي دع لاق مت كلذ لبق

 عبتاو هللا قتاف هكيرا نا تئش نا كلذ نم بجعاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ح تءاجف اعدف اهعدا لاق ينتأتف ىرت ىلا ةرجشلا هذه كيلا عدا لاق يرما

 رف كناكم ىلا ىعجرا لاقف ملسو هيلع هيلع هللا ىلص هللا لو۔ر يدي نبب تفقو

 تأر ام هللاوف ضرالا لها كبحاصب اورحاس فانم دبع ىنباي هموقل ةناكر لاقف

 رعلادبع نب رمع وبا لاق . مالسالاب هيلع هتنا نمو ىرج امي مهربخا مث طق هنم رحا
 ربوع تنب ةميهس هتأرما قلطو حتفلا موي ملسا نمم ةناكر ناك ةباحصلا باتك يف
 تدرا لاقف كتين يف اهب تدرا ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلأسف ةتبلأ ةنيدملاب

 يق ةباغلا دسا يف وه اذكو نهتقيلطت ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ينلااهدرف ةدحاو اهب
 هللا ىلص هللا لوسر تعمس ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هثيدح نمو .ةباحدلا ءامسا

 ةفالخلوأ يف ىفوتو . .ايلا ني الا اذه قلخو اقلخ نيد لكل نا لوقي ملسو هيلع

 طهر ىف ةبعكلا ءانفب موي تاذانا انيب نافع نبناينع لاق ناطقلا نبالاق . ةيواعم

 لامج تاذ تناكو هل ةنبا بهل فا ن ., ةتع حكتأ ادح نا انل ليقف انيتا شيرق نم

 ءادعس ىنلاخ اذاف يلزنم ىلا تفرسصنا مث اهيلا قبسا مل ذا فسالا ىناخادق

 : تلاق ينتأر ايلف اهموقل نيكت ملع اهل ناكو زيرك تنب



)١٧١( 

      

 ىرخأ اثالثو اثالث مث ارتو اثالث تيبحو رشبا
 ارشتيقو و ريخ تيقل ارشع مت يك ىرخاب م
 اركب تيقلو ركب تناو ارهز اناصح او تحكن
 اركذ باصا دق ىن تنب اردق مظع تنب اهت,فاو

 :تلاقف ؟ ةلاخاي نمل وقتاماهل تاقو اهلوق نم تبجعف

 نايبلا كاو لاملا كل نانع ايأ ىتخا نبا ابا

 نايدلا هقحب هلسرا ناهربلا هعم ءين اذه

 ناوالا كناتخي ال هعبتاف ناقرفلاو ليزغتلا هءاجو

 هللا لوسر نا تلاق ىلهيتعناف اندلب هرك ذ عقو دقام نيركذتل كنا تلق لاق

 ناكو ىبلق يف اهمالك عقوو حالص هلوقو حابصم هللا دبع نبا وه ملسو هيلع هللا ىلص

 لوتب هتربخاف ينلأسف اركفم آرف هيلا تدجفهنع هللا ىضر ركب ىبا نم سلجم ىل
 اهتدابعو ناثوالا مذ يف لوقلا طسب و مزاح لجرل كنا ناينعاي كبو لاقف ىقااخ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رم نا نم عرساب ناك ام هللاوف مالسالا نأش يو
 لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ءاجف هنذا يف هراف هيلا ماق ركب وبا هآر املف
 تكلامتام هللاوف هقلخ عيمج ىلاو كرلا هلا لوسر يناف هتنج ىلا هللا بجأ نامنعاي

 نأو هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا ال نا تدهشو تملسا نا هلوق تعمس نيح

 هللا لوسر تنب ةيقر تجوزت نا ثبلأ مل مح هلوسرو هدبع ملسو هيلع هللا ىلص ادمح

 اهجوزت . نامنعو ةيقر ناسنا امار نيجوز نسحأ لاقي ناك و .ملسو هيلع هللا ىلص

 تانب نه هنع هللا ىضر رمع جوزت امك لسو هيلع هللا ىلص ىنلاب بسن هل لصتي
 هنع هللا يضر كلذب وه حرمصامك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب بسن هل لصتيل ةمطاف

 : ضعب لاق
ىدهلا بلاطاي رجالا ليمجب زفت هب ذلو ىبنلا لايذاب قلعت
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 اديسو ,:بملاعل ةمحر ىتا انثيبن الا تاداسلا ديس لهو

 ادمحم بحي ابلق اذبحايف هرونب نمكلاسلا بولق تءاضا

 ادصلا هب رضأ دق بلق ساندال رهطم الا قلخلا ريخ ركذ امو

 ادتقا نم بلق ءاجرا تقرشا هب دمحم رون لثم ءانس ياو

 عمس ايلف نملاب دوهي رابحا نم يئابسلا نامعنلا ناك ىدقاولا نع ىل.مدلا لاق

 ه_يلع هللا ىلص ىنلل لاق م ءايشأ نع هلأسف هيلا مدق ملسو هيلع للا ىلص يبنلا ركذب

 جرخ ۔ىبنب ممست ىتح دوه ىلع لقت ال لوقيو رفس ىلع متخم ناك يبا نا لسو

 كارا اك كتفصهيف اذاف رفساا تحتف كب تعمس املف هحتفاف هب تعمس اذاف برثيب

 ممالا ريخ كتمأو .ايبنالا ريخ كلنا هيف اذاو مرحو لحت ام هيف اذاو ةعاسلا هيف

 نورذضحمال مهرودص مهايجان او مهؤامد مهناب رق نودماحلا كتماو دمحا كمساو

 م ه_;خارفا ىلع ريطلا ننحتك مهيلع هللا ننحتي مالسلا هيلع مهعم ليربجو الا الاتق

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكف هقدصو هب نمآو هيلا جرخاف هب تعمس اذا ىل لاق

 نامعناي ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا هل لاقف اموي ءاجف هثيدح هباحصا عمسي نا بحي

 لاق مث مسبتي ملسو هيلع هللا يلص ىنلا يعرف هلوا نم ثيدحلا نايعالا أدتباف انثدح

 اوضع هعطقو ىنعلا دوسالا هلتق ىذلا وه اذه نايعنلاو . هللا لوسر ىنا دهشأ

 من ىلاعت هللا ىلع رتفم باذك كناو هللا لوسر ادمحم نا دهشا لوةي وهو اوضع

 دب ز نا امهنع هللا ىضر ركب ىا تنب ءامسا نع ىور ناطقلا نبا لاق . رانلاب هقرح

 نع ةربا عوجر دعب يشاجنلا اي ايتا امهنا ناركذي اناك ل فون نب .رب ةقروو ور نا

 هذ هوب! دازا دولوع مكيف دلو له نايشرقلا اهيا ىناقدصا لاق هيلع الخد املف ةكم

 لع هب كل لهف لاق معن الاق ةريثك لبا هيلع ترحنو ملف حادقلاب هيلع ب رضق

 كل له لاقفالماح ر رتو تامف بهو تنب ةنمآ اهل لاقي ةأرما جوزت الاق لعفام

 انك انل نثو نم ابيرق تنكف ا كلملا اهبا كرهخا ةقرو لاق ال مأ لجلا دلوا ملع
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 : لوقي افتاههفوج نم تع۔ ذا هدبعنو هب فوطن

 كارشالا رباو لالضلا ىأنو كالمالا تادو ىنلا دلو

 لثم يف لاق تاه لاق كلملا اهيا بجع يدنعو ليقن نب ورمع نب ديز لاقو

 تيتا ىتح ةنمآ لمح نوركذي مهو يلها دنع نم تجرخ هثيد_> اهيف ركذ يذلا

 ناحانج هل ءامسلا نم لزن الجرتيأر ذا ىنبار رمال هيف ةولخلا ديرا سيبق ىبا لبج
 مم ناثوالا تاطب و ناطيشلا لذا ىدانو ةكمىلع افرشم سيبق ىبا ىلع فقو دقو
 ضرالاو ءامسلا نيب لاح دق هتيأرف برغملاو قرشملا وحن ىوهاف هعم ابوث رشن
 طقس ىتح هيحانجب فتاهلا قفخو تيأر ام ىنلاهو يرصب فطخي داك رون عطسو
 مانصالا تاذ لاقو اهلك تطقسف ةبعكلا ىلع يتلا مانصالا ىلا ىمواف ةبعكلا ىلع

 ىتولخ تقو يتبق ىف ةليللا كلت ىف مئانل ىنا ىنباصا امب مكربخا امكحيو ىشاحينلا لاقف
 ليجس نم ةراجحب ليبابالا ريطلا نم ليغلا باحصأ نم لي ولا لح لوقي فتاهب ذا
 سانلا ىع اوبجحا نأ مهيلا تأموأف دنع هابأ نمو دعس هباجأ نم نيمألا ىبزلا دلو
 اوردابتف يلهأ كلذ عمسف يديب ةبقلا تعرق مث مالكلا قلطأ ملف حيصا تبهذ دقو
 : لاق بلطملا دبع نإ يرواسينلاو ناطقلا نما لاقف يندبو ينال هللا قلطأ من

 نادرألا بيطلا مالغلا اذه فاطعأ يذلا هلل دملا
 ناكرألا يذ تيبلاب هذيعا ناملغلا ىلع دهلا يف داس دق

 نايبلا غلاب هارأ ينح نايتفلا ةغلب نوكي ىنح
 نانعلا برطضم د۔ح نم نانش يذ لك نم هذيعا
 ناسللا عفار هارأ ىنخ نانيع اهل سيل ةمه يذ

 ناملا ةتباث بتك يف ناقرفلا يف ىس ىذلا تنآ
 ناشلا ىلع جوتكم دجأ

 يتح نايبصلا عم بعلي امب ةم هللا لوسر جرخ يعالكلا عيب ا وأ لاق
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 يف اوجرخ مت هرثأ ىلاو هيمدق ىلا اورظنف اوعدف جلدم ىنب نم موق هآرف مدرلا غلب

 اولاق كنم اذه ام بلطملا دبعل اولاقفهة::عاف هيقل دق بلطملا دبع اوفداص ىح هبلط

 بلاطملا دبع لاقف همدق نم ماقملا يف ىذلاب هبشأ طق امدق رن مل اناف هيلع ظفتحاف

 دواد و ! ىورو . هب ظفحتي بلاط وأ ناكف ءالؤه لوقي ام عمسا بلاط يال

 اولاقف ةنهاك ةأرما شيرق نم رقن ىأ هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا سيناتسجسلا

 منيشمو ةءابع ةلهسلا ىلع متررج نا تلاقف ماقملا اذه بحاصب اهبش انبرقأب انيربخ

 ثمعب مح ةنس نيرشع كلذ دعب اوثكم سابع نبا لاق هب اهبش كب رقأب كتأبن أ اهيلع

 رتخت لأس . نولفاغلا هركذ نع لقغو نورك اذلا هرك ذ ام ددع نملع هللا لوسر

 ر كلملا اهبأ لاقف اهرسفيو اهآر ايؤر نع هربخي نأ مالسلا هيلع لايناد

 ديدح نم هاقاسو ساح نم هلفسأ و ةضف نم هطسوو بهذ نم هالعأ اعراب ايص

 ىلع ءامسلا نم رجحم هللا هقد ذا كبحعأ دقو هيلا رظنت تنأ اينيبف راخف نم دالج رو

 ىح مظعو ابر رجحلا نإ م هراخفو هديدحو هساحو هتضفو هبهذ طاتخا ىنح هسأر

 هيلع لايناد لاقف اهليوأتب ينربخأف تقدص رصنتخب هل لاقف اهلك ضرألا الم

 اهيأ تنأ بهذلا نم سأراف هطسوو نامزلا لوأ يف ةفلتخ ماف منصلا امأ مالسلا

 ناتما راخفلاو سرفلا ديدحلاو مورلا ساحنلاو كدعب نم كنبا ةضفلاو كلملا

 رخآ ىف نوكي يدبأ هكلمو يبن نيد رجحلاو نهملاو ماشلاب ةأرما اهكسامت ناتفيعض

 نأ ناطقلا نباو يروباسينلا ديعس وأ دازو . ضرألا الهو اباكمالا باغي نامزلا

 نارينلاو مانصألاو نابلصلا لطبي نامزلا رخآ نيرعلا يمالا ىباا رجحلا كلذ

 هيلا بطلا ةلامحءيجع ثيدح رهشو . نايد لا عيمج ىلعهنيد ربظي. و نمحرلادبعيو

 هللا يضر ركب ي ] عم وهو ةملم هب هب رضت رجحم « بهل ىل أ ادي تبت » تلزت نيح

 يدنقرمسلا .ركذ ام و. دمح نب أ تلاقف كالم اهنع هللا هافخأ هرت لو هنع

 ىلع هللا سمطف هلتقيل يلع ىنلا ىنأ ةريغملا ىب نم الجر نأ امهريغو ضايعو
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 املو . هودان ىنح مهري و هباحصأ ىلا مجرو هلوق عمسو ةملم ىنلا ري لف هرصب

 باتف هسرف مثاوق ضرالا تمعابف هرمأي وأ هلتقيل ةقارس هعبتا فلع رجاه

 بطاخي تايبأ ةعب رأ لاقو اًمبس لوقي رثكملاو نيت رم اهتسابف داعف ضرألا اهنقلطأف

 : لهج ابأ امب

 ادهاش تنكول هللاو ح أ

 ادجم نأب ككشت ملو تملع

 ىنناف هنع موقاا فكب كيلع

 همئاوق بيغت ذا يداوج رمأل

 همواقي اذ نمث ناهرمعب لوسر

 هملاعم وديتم اموي هرمأ ىرأ

 هلاي ارط سانلا ميمج ناف مهرساب هيف سانلا دوي رماب

 راصنالاو نيرجاهملاب ةنيدملا يف ملسو هيلع هللا ىلص نأمطا ا_ل قاحسا نبا لاق

 ةمرم ه سيق وبآ لاق مهنع هللا ىضر
١ 

 ث -, .
 , _ رك ١ هلل ٠

 راجنلا نب يدع ىب وخا سنا نب

 ةحح ةرشع مضب شيرق يف ىوث

 4.4 مساوملا لهأ يف ضرعيو

 هنيد هللا رهظأ اناتأ املف

 ىونلا هب تنأمطاو امتيدص ىلأو

 هموقل حون لاق ام انل صقي

 ادحاو سانلا نم شخي ال حبصأو

 انلام لج نم لاومالا هل انلذب

 هريغ ءيش ال للا نأ ملعن و

 مهاكس انلانم ىداع يذلا يداعن

 ةعيب لك يف كوعدأ اذا لوقأ

 ةفوخع اضرأ ترواج اذا لوفآ

 ايلاوم اقيدص ىقلي ول ركذي
 ا۔۔عاو ري ملو يوؤي نم ري للف
 ايضار ةبيطب ارورسم حبصأف

 اي داب هللا نم انوع هل ناكو

 اي داتلا باجأ ذا ىسوم لاق امو

 ايان سانلا نم ىغ الو ابيرق

 ايسأتلاو ىغولا دنع انسقنأو

 ايداه لضفأ هللا نأ ملعن و

 ايناصملا بيبحلا ناك ناو اميمج

 ايعادك.سالترثك أدق تكرابت

يداعألا ىلع رهظت ال كينانح
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 ايقاو هللا هل لعجب مل وه اذا يقتي فك ىتلا يردي ام هللاوف

 سبل ةيلهاجلا ىف ابهار هنع هللا ىضر اذه سيق وبأ ناك قاحسا نبا لاق

 ح ةينارصنلاب مهو ضئاحلا نم دعبب و ةبانجلا نم لستغي و ناثوألا قرافو حوسملا

 بر دبعأ لاقو بنج الو ضئاح هلخدت ال هل ادجسم هلعج اتيب لخدف اهنع كسمأ

 نسحو ملسأ ىنح ةنفتي هللا لوسر مدق ىح اههرك و ناثوألا قراف نيح ميهاربا

 راعشأ لوقيو ةيلهاجلا يف هل امظعم قحلاب ًالاوق ناق و ريبك خيش وهو همالسا

 : اهنم اناسح

 اولعفاف ةياصو نم متعطتسا ام اللا ايداع حبصأو سيق وبأ لوقب

 لوأ هللاب رملاو كضارعاو ىقتلاو رمعلاو هللاب كيصوا

 اولدعاف ةسايرلا لهأ متك ناو مهنودسحم الف اودا۔ كموق ناو

 اولمجاف ةرعشعلا نود كسفناف كموقب يهاودلا ىدحا تلزن ناو

 اولحاف تامملا يف كولح ناو مهودفراف حداف مارغ بان ناو

 اولضفاف كيف ريخلا لضف ناك ناو اوففهتف ومترعما متأ ناو

 ةأرماو لجر يف دوهيلا هتكح ةنيدملا ر هللا لوسر مدق املو رقفلا راعمالاو

 فوطلاو هب نالعالاو ميمحتلا وهو كلمعب امهيف لمع نا اولاقو ناصحالا دعب اينز
 ىلع هورذحاف ىن وهف مجرلاب كح ناو كلم هناف هوهبتاف اهبنذ البقتسم ةناد ىلع هب

 ىل اوجرخا دوهب رشعماي ةفع ىنلا مه لاقف امهب هوناف هوكبلسي نأ كيديابام
 هب الخف ةاروتلاب ىقب نم عأ اذه !ولاقو ايروص نب هللا دبع هل اوجرخاف ك ءاملع

 له ليئارسا ينب يف هماياب كركذاو هللاب كدشنا ايروص نبا اي هل لاقف ةثع ىبلا
 هللاو معن مهللا لاقف ةاروتلا يف مجرلاب هناصحا دعب فأز نميف مكح دق هللا نا لعت

 هللا لوسر رماف كنودسح مهنكلو لسرم ىبن كنا نوملعل مهنا مساقلا ابا اي
 رفن ةئالث مهنم ابك ار نوتس نارجن دنول هللا لوسر ىلع مدقو .امهمجرب نملع
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 ممالا همساو ديسلاو حيسملا دبع هح۔او ممأر وذو مه ريمأ بقاعلامهرمأ مهيلا لوؤي

 هوفرش دق مهكولم ناكو مهسرادم بحاصو مهماملو مهربحو مهغقسأ ةثراح وباو

 ةيمها لوسر ىلا اوهجوت املو تاماركلا هل اوطب و سيانكلا هل اونب ر هولومو
 ةلغب ترثعف زوك هل لاقي هل خأ هبنج ىلاو هتلغب ىلع ةثراح وبأ ساج نارج نم
 ةنراحوبأ هل لاقف هللا لوسرىلع كلذب وعدي دعبالا سهت زوكل اقف ةئراح ينأ

 كعنمي امن زوك هل لاقف رظتني يذلا ىنلل هنا لاتف يخأ اب ملو لاق تنأ تسعت لب

 اويأ دقو ان ومرك أو ان ولومو انوفرش موقلا ءالؤه منمام لاق اذه ملعت تن أو هنم

 دعب ملسأ ىتح زوك هوخأ هنم اهيلع رحضاف ىرتام لك انم اوعزن انلعف ولف هفالخ الا

 اولحري نأ لبق اهيلا مهاعدمهتنعالمب هللا هرمأ املف ثيدحلا اذه ثدحي ناك وهف كلذ

 هيلا انتوعد ايف لعفن نا ديرن اع كتان مت انرما يف رظنن انعد مساقلا ابا اي اولاقف

 هللاو لاقف ىرتام حيسملا دبعاي اولاقف مهمأر اذ ناك و بقاعلاب اولخ مث اوفرصناف

 مكبحاص ربخ نم كءاج دقاو لسر ه ىنل ادمحم نا منلع دقل ىراصنلا رشعماي

 هناو مهريغص تبن الو مهرك يقبف طق ين : اموق نءعال ام متملع دقل و قحلاب

 منأام ىلع ةماقالاو مكني د فاإ الا متيب أ دق ن :ك نان نلعف نا كنم لاصثتسالل

 هللا لوسر اوتاف كدالب ىلا اوفرصنا مت " د وف مكبحاص يف لوقتا نم هيلع

 ىلع هوحلاصو ن د ىلع قبن نأو كنعالن ال نأ انيأر دق مساقلا اب أ اي اولاقف فلع ز

 انفلتخادق ءايشأ يف اننيب مكحيل هاضرت كباحصأ نم الجر انعم ثعبا اولاقو لاومأ
 . هنع هللا ىضر حارجلا نب ةديبع ابآ مهعم ثعبف ىضر اندنع مكتاف انلاومأ نم اهيف
 هربخا برح نب نايفس ابأ نا امهنع هللا ىضر سابع نبا نع لمو يراخبلا يفو
 هللا لوسرناك ةدم يف ماشلاب اراجت اوناك شي رق نم بكر يف هيلا لسرأ لقره نا
 مورلا ءامظع هلوحو هسل يف مهاعدف اياب وهو هوتأف شيرق رافك اهيف دام ةفع

 لاق ىن هنا معزي يذلا لجرلا اذهم ابسن برقأ مكيأ لاقف هنامجرت اعدو مهاعد مش

٢٣
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 فاخ مهولعجاو هباحصأ اوب رقو ىنم هوندا لاق ابسن مهرفأ انأ تلق نايفس وبآ

 الول هلإ وف هوبذكف ينبذك ناف لجرلا اذه نع اذه لئاس ىنإ مهل لق لاق مث هرهظ

 هبسن ناك ام لاق نا هنع ينلأ_سام لوأ ناكم هيلع تبذكل بذك ىلع رثؤي نأ

 لوقلااذه لاق لهف لاق انلضفأ يأ انطسوأ نم ىوربو بدن وذ انيف وه تلق كيف

 سانلا فا رشاف لاق ال تاق كالم نم هئابآ نم ناك لهف لاق ال تلق هلبق مكنم دحأ

 لاق نوديزب تاق نوصةني مأ نودبزيأ لاق مؤافعض لب تلق مهؤافهض مأ هوعبتا

 لبق بذكلا اب هن و۔متت مننك لف لاق ال تلق هنيد نم ةطخس مهنم دحأ دتري له

 ةدم يف هنم نحم وال تاق ردغب لهف لاق نيمالا الا ىمسي امو ال تاق لاقام لوقي نأ

 تلقهايا كا اتق ناك فيكف لاق معن تلق هومتلتاق لهف لاق اهيف لعفيام يردنام

 هللا اودبعا لوقي تلق هب مكرمأي اذايف لاق هنم لاننو انم لاني لاجس اننيب برحلا

 فانغعلاو قدصلاو ةالصلاب انرمأي و كؤابآ لوقيام اوكرتاو ائيش هب اوك رشت الو

 لسرلاتلذكب دن وذ مكبف هنا تلقف هبسن نع كتلأس هل لق هنامجرنل لاقف ةلصلاو

 دحأهلاق ول تلق ال تلقف لاقام كنم دحأ هلبق لاق لهكتلأ۔ و اهموق بسنيف ثعبت

 تلقال تاةفكلمنم هئابآ نم هلبق ناك له تاقوهلبقليةلوقبيفأي لجر تلقل هلبق
 كالذهلوق لبق بذكلاب هن ومهنت له تلق هيبأ كلم بلطي لجر تلقل هلبق ناكول

 فارشأ كتلأسو هللا ىلع بذكيو ساناا ىلع بذكلا كرتيال هنا تلقال تلقخ

 مهرمأ لوأ ل۔۔رلا عابتا كلذك تلق مهؤافعض تلق مهؤافهض مأ هنوعبتي سانلا

 م ىح ديزي نامالا رمأ كلذك تاق نوديزي تلقف نوصقنيأ كتلأسو ءافعضلا

 تطلاخ اذا ناميالا ةشاشب كلذك تلقف ال تلقف هنيد لخد نم دتريأ كتلآسو

 ردغتال لسرلا كلذك تلق ال تلقف ردغي له كتلأسو دحأ اهطخ۔يال بولقلا

 اوقدصتتو اولصتو هدحو هللا اودبعت نأ ك رمأي هنا ترك ذف كرمأي مب كتلأسو

 جراخ هنا عأ تنك دقو نيتاه يمدق عضوم كلميسف امح لوقتام ناك ناف اوقعتو
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 تاغل هدنع تنك ولو هءاقل تمشجتل هيلا صاخا ملعا ينا ولف كنم هنا نظأ ملو

 اوكرشت الو هللا اودبعت ناب تاقف كرمأي اذام كتلأس يراخبلل ةياور يفو هيمدق

 ءافولاو فاععلاو قدصلاو ةالصلاب ركرمأيو كؤابآ دبعي ناك امع مكاهنيو ايش هب

 اعد مث كم هنا نظأ نكلو جراخ هنا ملعأ ىن ةفص هذهو ةنامالا ءا دأو دهملاب

 لقره ىلا عفدف ىرصب مظع ىلا ةيحد هب ثعب يذلا ر هللا لوسر باتكب

 لقره ىلا هللا لوسر هللا دبع دمحم نم محرلا نحرلا هللا مسب هيف اذاف هأ رةف

 ملسا مالسالا .اعدب كوعدأ يناف دعب امأ ىدهلا مبتا نم ىلع مالس مورلا ميظع
 باتكلا لهأ اي )و نيبسيرالا مثا كيلعف كيلوت ناف نيترم كرجا هللا كتؤي ملست

 ةءارقنمغ رفولاق املاق امل نايفسوبالاق نوملسمىلا ةيآلا بتكو( ةلك ىلا اولاعت
 رما رمأ دقل ىياحصأال تاقف انجرخاو تاوصألا تعفتراو بخصلا رثك باتكلا
 هللا لخدأىتح رهظيس هنا انقومتلز امف رفصالا ىنب كلم هفاخيل هنإ ةشبكيفأ نبا
 ثدحب ماشلا ىراصن ىلع افق۔ا ايليا بحاص روظانلا نبا ناكو . مالسالا يلع

 انركنأ دق هتقراطب ضعب لاقف سفنلا ثيبخ امو_ حبصأ ايليا مدق نيح لقره نأ

 نأ موجنلا يف ترظن نمح ةليللا تيأر لاقف موجنلا يف رظني لقره ناق و كتثيه

 ككلم نئادم ىلا بتك اف مهنأش كنمهي الف طقف دوهيلا اولاق رهظ دق ناتختلا كلم
 نع هرمخي ناسغ ثالم هلسرأ لجرب ىنأ ذا كالذك مه امنيبف مهنم اهيف نم نولتقي
 نتتخأ اورظناف اوبهذا لاق لقره هربختسا املف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربخ

 كلم اذه لقره لاق معن لاق نونتتخأ برعلا نع هلأسو نتخ وه اذاف هورظنف وه

 ىلا لقره راصوؤعلا ىف هريظن وهو ةمورب هل بحاص ىلا بتمكو رهظ دق ةمالاهذه

 ينلا جورخ ىلع لقره قفا وب هبحاص باتك هانا ىتح صمح مري لف صمح
 اهماوباب رمأو صمحب هل ةركسد يف مورلا ءامظعل نذأف ءىنن هنآ ملسو هيلع هللا ىلص
تبثي نأو ,دشرلاو حالفلا يف كل له مورلا رشعم اي لاقف علطا مث تقلغف
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 اهودجوف باوب ألا ىلا شحولا رح ةصيح اوصاخ هينلا اذه اوعباتتف ككلم

 تيآ رف كنيد ىلع كندش تربتخا لاق يلع مهودر لاق مهنم سي أ الف تقلغ دق

 سنوب و نا۔يك ن حلاص ك ثكالذ ىور 3 هنع اوضرو هل اودحسف تببحأ ام كنم

 ىلص هما نم هدج ةشبكو بأو نوحالفلا وأ اباعرلانويسيرالاو ىرهزلا نع رمعمو
 لقره نأ يوريليهسلا لاق . اهنع هللا يضرةمياح عاضر نم هوبأ وأ لسو هيلع هللا

 اولازي ملو هل ابظعت بهذ نم ةبصق يف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتك عضو
 ناكم زعأو ناوص عفرأ يف رباك ن ع ارباكه ن وثراوتي

  

 دالب نم اهلوح امو ةلطيلط ىلع بلغت يذلا شن وفدأ دنع ناك هنأ يورو

 راونالا باتك بحاص لاق نبطيلسلا نباب فورعملاهتنب نبا دنع ناكم سلدنالا

 نم هتبؤر هلأس نم هرمخأ هنأ انباحصأ ضعب نوترَص رشاعلا نرقلا نم ابيرق ناكو

 هليبقت تدرأو ترمعتساف يلا هجرخأ هنا دعس نباب فرعي ناكو نممل۔دملا داوق

 ينا رصن ناك نمم ءابطالا ضعب نشو لاق هب يلع انضو هل ةنايص كلذ نم ينعنمف

 لسو هيلع هللا ىلص .ينلا باتك نأ كولملا نم برقي ناكو همالسا نسحو ملسأو

 هنومظهيو هنوثراوتي مهكولم ناو سلدنالا ةريزجب نيذلا ىراصنلا كولع ديب
 لاق ةملس نب دمحم لاق يروباسينلا ديعس وبألاق . هآر يل رمحلا نأ ىنظ ىلع بلغو

 يف يشاجنلا ىلا ير۔ذضلا ةيما نب ورمع تع هللا لوسر ثب امل قاحسا نب دمحم

 نمحراا هللا مسب هعم بتك مهن :ع هللا ىضر هباحصأو بلاط ىب أ نب رفعج ناش

 كيلع مالس ةشبلا كالم :. ىشاجنلا ىلا تع هللا لوسر د_ح نم ميحرلا

 ميره نب ىسيع نأ دهشأو نميهملا نمؤملا مالسلا سودقلا كلملا هللا كيلا دمحأ ىا
 نم قلخف ىسيعب تلمحف ةنصحلا ةبيطلا لوتبلا ميرم ىلا اهاقلا هتمكو هللا حور

 هل كيرشال هدحو هللا ىلا كوعدأ ىلاو هخفن و هديب مدآ قلخ اك هخفنرهحرر

تشب دقو هللا لوسر يناف ين.اج يذلاب نمؤتو ينعبتت ناو هتعاط ىلع ةالاوملاو
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 كوعدأيناف ريحتلا عدومه رقاف كو۔اج اذافنيململانم رفن هعموآرفعج ىمع نبا كيلا

 ىدهلا متا نم ىلع ماللاو ىحيصن اوملقاف تح هصنو تنذاب دمف هدوجو هللا 1

 ةنمي هللا لوسر ىلا محرلا نح رلا هللا مسب ةثتع هللا لوسر ىلا يشاجنلا بتك و
 هلإ ال هللا هتاكربو هللا ةمحرو هللا ىن اي كيلع مالس رحبأ نب محصأ يشاجنلا نم

 نبا انب رق دقو انيلا هب تثعب \م تفرع دقو قحلاو مالسالا ىلا يتا ده يذلا وه الا

 نبا تعيابو كتعباب دقو قدصم قداص هللا لو۔ر كنأ دهشأو هباحصأو كمع

 ثالمأال يناو ىنباب كيلا تثعب و نمملاعلا بر هلل هيدي ىلع تملسأو هباحصأو كمع

 قح هلوقت ام نا دهشا ىاف تلف كيتآ نأ تئش ننراف يفنالا

 سا.۔ع نب ١ نعو . هتاكربو 1 ةمحرو هللا لوسرلاب كذ ۔_۔الع ماللاو

 ىلا ادفو ثمب يشاجنلا نرا دهاجمو ريبج نب ديعسو ا۔۔منع هللا ىضر

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرقف هلاح اوفرعي و هو ريل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نمآف ىشاجنلا ىلا اوعجرف اونمآو مهال اولضخ ىتح اوكبف مهيلع نآرقلا ملسو
 نم هيلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص تام املو سي مهيلع أرق هنا ىوربو

 هلزا ىلص هللا لوسر هلع ىلص موي تام هنا ربالا ءاح ح هعضوم نم هاريو ةنيدملا

 بحاص مماك و فوصلا بايث مهيلع نوعبس ليقو نوتسوةعبس دفولا كلذو ملسو هيلع

 ىلص هللا لوسر نا ملسمو ىراخبلا يف ىشاحنلا ثدحو ىشاحنلا مهراتخا هعم وص

 : لاقو هيف تام ىذلا مويلا يف ةشبحلا بحاص يشاجنلا مهل ىعن لسو هيلع هللا

 ىلصف ىلصملا ىلا ةباحصلاب جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هنا حصو كيخال اورفغتسا

 نذؤم نذأ قاحسا نبا لاق . جلع ىلع يلصي اذه ىلا اورظنا دوهيلا تلاقو هلع

 - اباهرا دحا نم م۔مباهد مهد ودعلا بلط ف جورخلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ه۔۔ما ن ناوص ممنمو عوجرلاب رافكلا مهو دسالا .ارج اولسو ىح اوبهذف

ىلص ذخأو مه تهو۔ دق ةراجح اوكمهل اوعجر ول لسو هيلع هللا ىلص لاقف افوخ
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 ثالملادبع دج يصاعلا ىبا نب ةريغملا نب ةيواعم ةنيدملا ىلا هعوجر ىف ملسو هيلع هلا

 ن ردبب ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر هرما دقو يحمجلا ةزع اباو همال ناورم نا

 هنا ىلع لسو هيالع هللا ىلص هللا لوسر هنماف نافع نس نامنع ىلا ةيواعم أجلو هيلع

 لاقف يحولاب ملسو هيلع هللا ىلص ملعف نهدعب ىراوتف ماقف لتق ثالث دعب دجو نا

 لاقو هالتقف هاد۔جوف اذكو اذكعضوم يف هناد رساي نب رامعو ةثراح نب ديزل

 ادم تعدخ لقي ال ريب زاي هلتقا ملسو هيلع هللا ىلص لاقف هللا لوسراي ىناقا ةزع وبا

 نمؤملا غدلي ال هلتقا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنا بيسملا نب ديعس ىورو نيترم

 يدقاولا نع هل ظفللاو قاحسا نباو يروباسينلا ديعس وا ىور رحج نم نعترم

 مهملكي ريضنلا يب ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هلالا لوسر جرخ هخويش نم ةعامج نع

 اولاقف هنع هالا ىضر يرمضلا ةيما نب و رع امهماتق نذللا نيلجرلا ةيد يفاونيعب نا

 كمهطن ىنح سلجا انيتأت ناو انروزت نا نآ دق تببحا ام مساقلا ابا اي لعفن

 اوجانت من ضعب ىلا ضمب الخ م مهتويب نم تيب ىلا دنتسم ملع هللا لو۔رو

 ةرشع نوغلبي ال هباحصانم رفن يفدمحم ك.اج دق دوهي رشع ءاي بطخا نب ىح لاقف

 رعضح نب د۔۔او ذاعم نب دعمو ةحاطو ريبزلاو يلعو رعو ركب وبا هعم ناك و

 ناف هولتقاف هتحت وه يذلا تيبلا قوف نم ارجح هيلع اوحرطاف ةدابع نب دعسو

 شيرق نه هعم ناكنم قحلف هباحصا قرفت لتق وه ناف ةعاسلاك ةولخ هل اودبت

 اموب اوعنمت نا نوديرت متنك امف كءافلح جرزملاو سوالا نم انه ناك نم قبو ةكمب

 هيلع حرطاف تيبلا اذه ىلع رهظا انا شاحج نب ورمع لاقف نألا نهف رهدلا نم

 هللاو رهدلا ىنوفلاخو ةرملا هذه يتوهيطا يموقاي كشم نب مال مهل لاقف ةرخص

 ,لصأتسيف ةعادلا مايق ىلا مهنم مئاق نيدلا اذهلنموةيل نوديرت يذلا اذه متلعف نثل

 ةتفلم يبنلا يلع اهلس ريل ةرخصلا شاحج نب ورمع أيه دقو هنيد رهظيو دوهب نيد
 ىلا هجوتو ةجاح دي ري هناك اعيرس :ر ضهنف كالذب هللا ىحوا اهب فرشا الف
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 لاق اوثي الو هتجاح ىضقي ماق هنا نونظي مهو نوثدحتي هباحصا سلجو ةنيدملا
 هيلع هللا ىلص هللا لو۔ر هجوت دقل ءىشب انهاه انماقم ام هنع هللا ىضر ركب وبا

 هيدغن و هتجاح ىضقن نا ديرن اذكساقلا وبا لجع بطخا نب ىح لاقف رمال لف

 هللاو ال اولاق دمحم ماق مل نوردت له ايروصنب ةنانك مهل لاقف اوعنم ام ىلع اوهدن و

 نم هب ممم اع دمحم رمخا دق ىرد ال ىنا ةاروتلاو لاق يردت تنا الو يردنام

 نوعمطت فيكء.ايبنالا رخآ هناو اقح هللا لوسرل هنا هللاو كسفنا اوعدخت الف ردغلا

 رظنا يتاكو افرحهتفااخام ريغت ل ىتلا ةاروتلا يف هتافصو ناورم ىنب نم نوكبي نا

 فرشب يه امناو كلاوماو فولخ كرايد ےنكرت دق كنايبص ىغانقت نينعاظ كيلا

 هنيد يف د_ح مم نولخدت و نوهت لاق امهام اولاق نيتلصخ ىدحا يف ين و۔يطاف

 كلاوما كيدياب ىقبتو هباحصا زعا نم نونوكتف مكدالواو كلاوما ىلع نونمأتف

 كيلا لسرم هناف لاق ىسوم دهع الو ةاروتلا قرافن ال اولاقف كرايد نم نوجرخت الو
 كلاوما ىقبتوالام الو امد مكنم لحت ي ال هناف معن هل اولوةف يدالب نم اوجرخا نا
 مكحضنا يتا الول هللاو اما لاق معنف اذه اما اولاق متكسما نتش ناو مع متش نا

 هتنبا ۔اثمشو مكبأصا ام ىنبيصي ىتح يمالساب ادبا .اثمش ريعت ال نكلو تملسال

 نم اوجرخا نا مكيلا لسرم وهو اهراك متعنص امل تنك دق مكشم نب مالس لاقف

 انا لعفا لاق هدالب نم جرخاو جورخلاب هل معناو همالكي بحاي بقعت الف يرايد

 الجر اوقل هباحصا هعبنو ةنيدملا ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر مجر ايلف جرخا

 هتيقل معن لق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيقل له هولأسف ةنيدملا نم اجراخ

 هوعدب ةمل۔ نب دمحم ىلا لسرا دق هودجو هيلا هباحصا ىهتنا املف ةنيدملا الخاد
 يردغب دوهيلا تمه لاقف رثن ملو تق هللا لو۔راي هنع هللا ىضر ركب وبا لاقف
 دوهي ىلا بهذا هل لاقف ةحلم نب دمحم ءاجو تمقف كلذب لجو زع هللا ين ربخاف

 هللا لو۔ر نا لاقف مهاتاف ةلاسرب كيلا ينلسرا لا لوسر نا مه لقو ريضنلا ىن
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 اثي_ش كلف رعا ى ا ىح مكل اهرك ذا تدلو ةلاسرب كي ا لسرا دق نمع مع

 ى هوم ب ل هللا لزن ١ يلا ةاروتلاب كدشنا لاق وهام اولاقف هنوفرعت

 كاج يف لقف ةاروتلا كنيب و تملع دمحم انديس ثعبي نأ لبق مكتئج يتا نوملعتأ

 كاندوه كدومن نأ تئش ناو كانيدغ كيدغن نأ تئش نا ةملسم نبا اب كلذ

 ل ملقف اهيلا رظنأ ينأك كل ةفحص يف ينومتيدغف ينودوهتالو ينودغ تلقف
 نإ امأ اهم تعمس ينلا ةيفينحلا ديرت كناكو دوهب نيد هنأ الا اننيد نم كعنمي ام
 ينآي ةرح هينيع يف لاتقلا كوحذلا اهبحاص امناو اهبحاصب سيل بهارلا ورمع ابأ

 هقتاع ىلع هفي۔و ةرسكلاب .يزغجمو ةلهشلا سبايو رمعبلا بكر نملا لبق نم
 كلذ انلق دق معن مهللا اولاق لثمو بلس هذه كتيرةب نتوكيل هللاو ةك اب قطني
 دق ك۔ا لوقي كيلا ىن !_۔رأ دق ف هللا لوسر نإ تغرف دق لاق هب سيل و

 نم هيلع اوقفتا امب مهرمخأف ردغلا نم هب ممه امب كل تلعج يذلا دهعلا ضقتنا
 اولوقي ملو اوتكساف اهيقليل ةرخصلاب تيبلا ىلع شاحج نب ورحع روهظو يأرلا
 اهدمي ىؤر نمف مايأ ةرشع كتلجأ دقف هذه ىدالب نم اوجرخا لوقيو افرح

 مالس هل لاقف هلادب ام دمحم لعفيلف جرخمال انا بطخا نب يح لاق همتنع تبرض
 هللا لوسر هنا ملهنو ملعتل هللاوف لعفت الف لطابلا كفن كتنم يبحاي كشم نا
 ليئارسا ىنب نمه ةوبنلا تجرخ نمح هاندسحو هعبتن مل اذاو اندنع هتفص ناو

 يف ىتفلاخ كنا تفرع دقف هدالب نم جرخمو رمالا نم اناطعا ام لبقنل و لاعتف

 ءاش ام منص وا عابف هرت ىلا انم ينأإ نم ىنا وا انينا رمتلا ناوا ناك اذاف هب ردغلا
 لعفن هل اولاقفممبلخت ماقو مهرصاحف مهيلع ىبأف اندالب نم جرخت ملان اكف فرصنا ث ش
 الا لبالا تلجحام كلو اوجرخا نكتلو موياا لبقا ال ن م لاقف ديرت م

 بهو نب ديعس وبآ و ورع نب نميماي كلذ ى أر املف لبةي نا يح ىاف حاللا

 ىلع نمأنف لهن نا رظتنن امف امح هللا لوسرل هنا ملعنل هللاو هبحاصل امهدحا لاق
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 نشت دقو قاحسا نبالاق . مهلاوما ازرحاو املساو ليللا نمالزف انلاوماو ان انثامد

 نبا نم تيقل ام رت ملأ نممايل لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نمماي لآ ضعب

 هلتةي نأ ىلع لجرل العج نباي لعجف ينأش نم هب مه امو شاحج نب ورمع كمع
 يدقاولا ىورام اذه لثمو . ملسو هيلع هللاىلص هللا لو۔ر مهالجاو نومعزي امف هلتقف"

 نب ورمع لبقا ةنيدملا نم رمضنلا ونب جرح ال هنا هيبا نع رفعج نب ميهاربا ن ;ا ن

 ةسينكلا يف مهدجوف ةظ رق ىنب ىلا عجرف اهارخ ىأرف مهلزانم فاطأق ىدعس

 ذنم تنك نيأ ورمعاي اطاب نب ريبزلا لاقف اوعمتجاف مهقوب يف خفنف مهتالص ىف
 مويلا تيأر لاق ةيدوهيلا يف هلأتي ناكو ةسينكلا قرافي ال ناكو كرن مل مويلا

 فرشلاو دلجلاو زعلا كلذ دعب ابارخةيلاخ ارايد تيأر مهب تربتعاف ارمع موقلا ىف
 ةاروتلاو ال لذ جورخ اوجرخو مهريغ اهك_امتو مهلاومأ اوكرت عرابلا لقعلاو لضافلا
 ممديس ةنينسنبابو فرشالا نباب لذ عقوأ دقو ةجاح - هلل ل موق ىلع اذه طاس ام

 موقاي مح ( ,أردقو مالجاو مهابسو ةديجو حالسو ةدع له أممومهالج [عاقنيقىنب عقوو

 ود أ انؤاع هب انرشب دقو ىز هنا نوملعتل هللاوف ادم اوعبتاو يف وعيطاف ,ن ش أرام

 همودق نافك وتي سدقملا تيب نم اءاج دوه ملعأ ايه شارح وباو ناهيتلا نب ورمع
 اوتكسف ، انضراب ايهانفدو هنيد ىلع اتامو مالسلا امهنم هثرقن ناو هعابتاب انارمأو

 اطاب نب ريب زلا لاقف ى الجلاو يبسلاو برحلاب مهفوخو هوحتو مالكلا اذه داعأو
 نب يسوم ىلع تلزتا ىتلا ةاروتلا يف اطاب باتك يف هتفص تأرق دقل ةاروتلاوف

 كعنم امف دسأ ن: بعك لاقف ى انثدجأ ىتا ىناثملا يف تسيل ماللا هيلع نارمع

 لاق طق هنيبو كنيب تاحام ةاروتلاو لاق 2 تنأ لاق هعابتا نم نمحرلا دبعابأ اي
 ورمع لبقاف انيبأ تيبأ ناو كانعبتا هتعبتا ناف اندقعو اندهع بحاص تنأ ريبزلا
 هنإ انيسروط موي ىسوم ىلع تلزنا يتا ةاروتلاو امأ لاقو : بعك ىلع ىدعس نبا

 ةند وهيلا ىلع بعك رصا ىسوم جاهنم ىلع هناو ايندلا يف فرشلاو زلل
٢٤ 
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 ىلع برعلا نم لجر مم ةكمي قفتا نايفس ابأ نا يدقا ولا نع ديعس وبأ لاق

 ىنلا نع لآ ةنيدملا غلب املو ةنيدملا ىلا ةكم نم لجرلا هجوتف ملع ىنلا ردغ

 لاقف تع ىنلا مؤي لبقاف هتلحار لق٬ي لهشالا دبع ينب يف وه هل ليقف لع

 لاقف فقوف ديربام نيب و هنيب لئاح هللاو ردغلا ديري لجرلا اذه نا فلع ىنلا

 ىلعانحي بهذف بلطملا دبع نبا انا ةبتع هللا لوسر لاقف بلطملا دبع نبا كيا

 ىلص هللا لوسر نع حنت لاقف ريضح نب ديسا هذبجف هراسي هناك نلع هللا لوسر

 هللا لوسراي لاقف رجنخلا ىلع ضبقف رجنخب اذاف هرازا ةلخادب .ذبجف ملسو هيلع هللا

 ديسا هيلو دمحماي يمد لسو هلع هللا ىلص هللا لوسرل لاقف هدي يف طقف رداغ اذه

 ينتقدص ناف كمدقأ امو تنأ ام ىنقدصا » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ش

 انأو ىبارعالا لاق « هب تممهام ىلع هللا ىنعلطأ دقف ينتبذكن او قدصلا كعقن

 هل لعج امو نايفس يبأ ربخب هربخاف « نمآ تنأو » ملسو هيلع هللا ىلص لاق نمآ

 نم كال ريخو تنش ثيح بهذاف كتنمأ دق » ملسو هيلع هللا ىلص ىنزلا هل لاق م

 ىاف لاق « هللا لوسر ىناو هللا الا هلا ال نا دهثت » لاق وه امو لاق « كلذ

 الا وه امن لاجرلا نم قرفأ تنكام هللاو هللا لوسر كناو هللا الا هلا ال نا دهشأ

 دحأ ه ملعي ملو هب تممهاه ىلع تعلطا ح يسفن تفعضو يلقع بهذ كتأر نأ

 نايفس فأ بزح ناو ىقح ىلع كناو عونمم كنا تملع هب نابكرلا تقبسو

 مم اماي أ ماقأو مسبتي لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لعجف ى ناطيشلا بزح هباحصأو

 نيعملاو قفوملا وه هللاو ركذب هل ممي عمسي ملف جرخف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نذأتسا

 نب بيلغ ءاج امهنع هللا ىضر ا دبع نب رباج نع يروباسينلا ديعس وبآ لاق
 تاضيبلاهذه تدج وهللا لوسراي لاقف ماهلا ضيبأ نم تاضيب ثالثب ىنرالا ديز

 لاق «نمهلمعاف تاصيبلا هذه رباجاب كنود » مع هللا .لوسر لاق ماعن صحنم ف

 ةيشع ىبلا لعجف دجأ الف ازبخ بلطأ تلعجو ة ةعصق يف ضيبلاب تنج تلج من نهنلممف
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 هنأ نظأ انأو هديب كسمأ دق ةيم ىنلا تيأرف رباج لاق زخ الب ضيبلا نمل اي ۔ هللاذص ١

 ملع هللا لوسر ماق مش مم وه اك ةعصقلا ىف ضيبلاو عبشلا ىنعي هتجاح ىلا ىهننا دق

 لخدو مالسالاب ذوعت نممو قاحسا نبا لاق ى تع هباحصأةماع هنم لك. أو

 ى تيصللا دبز مهنم ةعامج دوهي رابحا نم قفانم وهو هرهظأو نيململا عم هيف
 هيتأي هنأ دمحم معزي : ملسو هيلعلاىلص هللا لوسر ةقان تلض نيح لاق يذلا وهو
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف رس ىف كلذ لاق هتقان نيأ ىردي الو ءامسلا رمخ

 نيا ىردي الو ءامسلا رمخ هيتأي هنا دمحم معزي لاق الئاق نا » ملسو هلع

 دق بعشلا اذه ىف يه اهبلع هللا ىلد دقو هللا ىلع ام الا يردا ال هللاو هتقان
 لوسر لاق ثيح اهودجوف نيملسملا نم لاجر ىضف « اهمامزب ةرجش اهتسبح

 فصر اكري طم د ةلع هللا

 رظن أل يناو اردب نيكرشملا عم ترضح لوقي ينانكلا م ا نب ثابق ناك

 تمزرهناف لاجرلاو ليخلا نم 3 نم ةرثكو ىنيع ىف تم دمحم باحصا ةلق ىلا

 لوقأل ىناو هجو لك يف نك رشملا ىلا رظن أل ىناو ىتيأر دقلو ك مزهنا نميف
 ڵ ةكم تلخد ىتح تيضم مئ ءاسنلا الا هنم رف رمألا اذه لثم تيأر ام يسنن ىف

 ف عقو دقو دحم لوقي ام ترظنف ةنيدملا تلخد ول تلق قدنخلا دعب ناك املو

 !ولاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تل سف ةنيدملا تمدقف ح مالسالا يلق

 تملسف مهنيب نم هفرعأ الانأو هتيتأ هباحصأ نم الم مم دحسملا لظ ىف كاذ وه

 الا هنم رف رع الا اذه لثم تيأر ام ردب موي لئاقلا تن زا مشأ نب ثاةاي ه لاقف

 لب دحا ىلا ىنم جرخ ام رعالا اذه ناو هللا لوسر كنا دهشأ تلقف « .انلا

 ىلع ضرمف ، كعيإبا له هيلعهللا كعلطا ام ءىن كنا الولف يسفن هب تثدح
 نجلا ضعب لاق تباث نب مساق نع يل.هسلاو يعالكلا لاق « تملسأف مالسالا

 : ىري الو توص ذقنأب ارعش ردب موي نمكرمشملا هللا لوسر لتق يذلا مويلا يف
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 ارصيقوىرىسكنكر اهنمضقنيس ةميقو اردب نروينينلا رازأ
 ارمسح بارتلا نب رضي دئارخ تزرباويؤا نمالاجر” تدبا

 اربجحتو ىدهلا دصق نع راج دقل دمحم ودع ىسما نم حيرايف

 ميهاربا نيد ىلع مهنا نومعزي هباحصاو دمح اولاقف ؟ نويقينمحلا نم مهلئاق لاقف

 نايتف ناكو :يرو;ادينلا ديعس : ا ظفا و كردب موي شي ! رق باصم مه ءاجو فينملا

 نوثدحتيو راعشالا نودشني ليللا ردص بهذي ىنح نوماني ال ىوط يذب رايم

 : لوةي عيفر توصب مهنم ابيرق افتاه اوعمس كلذك ةليل يف مه امنيبف

 !رصيقو ىرمسك نكراهنمضةنيس ةبيصم اردب نويفينحلا رازأ

 ارميخو ريتولا نيبام لئابق تعزفاو لابجلا مع مهل تنرا

 ارسح بارتلا نبرضي رئارح تدرجونيبشخالا لابجتخاسا
 ارسسخو ةايحلا يف الذ قاذ دقل دحم ودع ىسمأ نم حيوايو

 اك نا أولاقف مهوربخاف ةخيشم هيف اودجوف رجحلا اوتآ ىتح نيعزف اوءاجف

 الا ىضم امو مهلك ةيتفلا محف نميفينحلا نومسي هباحصاو ادمحم ناف نولوقت ام اقح

 تدجو دقو ديمعلا يف ربلا دبع نب رمع وبا لاق « مهلتق ربخ ءاجف ثالث وا ناتليل

 نم ربقب تررم ة ةره تجرخ : رمع نب هللا دبع ىلا هدنسب ةكمب ة ةقيتع ةخسن هنم

 نم ةوادا ىعمو ةلسلس هقنع يف اران جج أتب رعقلا نم جرخ لجر اذاف ةيلهاجلا روبق

 ة_اكوا ىساب ىناعدف ينفرع تلقف { ىنقسا ىنقسا هللا دبعاي لاق يآر اهلف ءام

 رفاك هناف هقن ال هللا دبعاي لاقف رعقلا نم لجر ج رخ ذا هللا دبعاي برعلا اهلوقت

 لبج وبا هنا هريغ هامسو رحع وبا همي ملو 2 ربقلا هلخداف هبذتجاف ةلسلساا ذخأ مم

 انيب رمع نبا نع عفان نع لوغم نب كلام ثيدح نم ةنابالا باتك يفف ، هللا هنعل
 دوسا اهفرط كسمي ةلسلس هقنع يف ضرالا نم لجر جرخ ذا ردب تابنجي ريسا انا

 خلا الاج ر تدابا اميف ةعقاولا برحلا ىبا ةعبق يلا مج ح ار ريمضلا لمل )١[
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 لجزلا لوقي اكو أ ىمسا فرعا ىردا ال رمع نب ا لاقف ىنقسا هللا د۔ءاي لاقف

  

 رمع نبا لاق ڵ ضرالا هلخداف هبذتجا مث رفاك هناف هقةال دوسالا لاقف ى هللا دبعاي

 هللا ودع كلذ هتيأر دق وأ » لاقف هتربخاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتاف

 يف قلي ملو نفد هلعل ( تلق ) « ةمايقلا موي ىلا هباذع كلذو ماشه نب لهج وبا

 نم رخآ مضوم ىلا هللا هجرخأف يقلا وأ هدب عوطقملا هسأ ر هللا عمجو بيلقلا

 هللا ىضر نامعنلا نب ةداتق نب رمع نب معاع ( ينثدح )قاحسا نبا لاق ك ضرالا

 لوسر اهدرف هتنجو ىلع تهقو ىتح دحأ موي نايعنلا نب ةداتق نيع تبصا هنا هنع

 رباج نع يليهسلالاق . امهًدحأو هينيع نسحا تناكف هديب لسو هيلع هللا ىلص للا

 نامعنلا نب ةداتق وهو دحأ موي انم لجر نيع تبيصا امهنع لا يضر هللا دبع نا

 هالا لوسراي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب انيتاف هتنجو ىلع تعقو يح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهذخاف ىترذقت نا ىنتأر نا ىشخاو اهبحا ةأرما يل نا

 “_ينيه نسحا تناكف «.الامج اهسكا مهللا » لاقو اهعضوم ىلا اهدرو هدب لسو

 نب رع ىلع دفو دقو ، ىرخالا تدمر اذا دمرت ال تناكو ارظن امهدحأو

 : لاقف تنا نم رع هلأسف هتيرذ نم لجر زيزعلا دبع

 در اع أ ىفطصملا فكب تدرف هنيعدخلا ىلع تلاس يذلا نيا انا
 دخ ام نسحايو نيع ام نسحايف اهرما لوال تناك امك تداعف

 :زيزعلا دبع نبا لاقف

 الا وبا دعب تداعف ءامب تبيش نبل نم نابعق ال مراكملا كلت

 امهدرف اتطةس اهيمج هينيع نأ ىور دقو : يليهساا لاق ع هتزثاج نسحاو هلصوف
 نب دمحم نع سنأ ن كللام نع نايع ىا نب دحم هاور ملسو هيلع هللا ىلص ىللا

 هللا يضر نامعنلا نب ةداتق هيخأ نع ديعس ا نع ةعصعص ين ا ن هللا دبع ىبا

 لسو «ياع هللا ىلص ىنل ١ \۔مص تبناف ينجو لع اتطةسف ىانع تيدا لاق 4'ذع
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 بيرغ ثيدح اذه ىنطقرادلا لاق ناقربت اتداعف امهيف قصب و امهناكم امهداعاف

 يبرحلا نع ينطقرادلا اضيا هاورو ث ةقث وهو رصن نب رامع هب درفت كلام نع

 ن ا نودعت هنع هللا ىضر بزاع نب ءاربلا نع يراخبلا يفو ء رصن نب رامع نع

 ةيديدحلا موب ناوضرلا ةعيب حتفلا دمن نحمو احتف ةكم حتف ناك دقو ةكم حتف حتفلا

 ف اهانحزن "" ةيبيدحلاو ةئام رشع مبرا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مم انك

 اعد مث اهريفش ىلع سلجف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا كلذ غلبف ةرطق اهيف كرتت

 تردصا اهنا مث ديعب ريغ اهانكرمت اهف هبص مث اعدو ضءضم مث أضوتف ءام نم ءاناب

 انباك رو نحم انثشام

 اولاق « اولزنا ه سانلل لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا قاحسا نبا رك ذو

 نم ال_جر هاطعاف هتنانكنم امهس جرخاف هيلع لزني ءام داولاب ام هللا لوسراي

 ىح ءاورلاب شاحف هفوج يف هسرغف بلقلا كلت نم ") بياق يف لزعف هباحصا

 ملسا همساو ىعارلا دوسالا ثيدح نم ناك قاحسا نبا لاق . نطعب سانلا برض

 ناك منغ هعمو رييخ نوصح ضعبل رصاحم وهو لسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىنا هنأ

 لساف هيلعهضرمف مالسالا يلعض رعا هللا لوسراي لاقف دوهيلا نم لجرل ارمجا اهيف

 يدنع ةناما ىهو منغلا هذه بحاصل اريجا تنك ىإ هللا لوسراي لاق ملسا املف

 «كبحصا ال هل اوف كبحاصىلا يعجرا لقو اهوجو برضا » لاق اهب عنصا فيكف

 نصحلا كلذ ىلا مدقت مثنصحلا تلخد ىت اهقوسي اقئاس ناك تعمجتف تجرخو

 هيلع هللا ىلص هب ىتاف طق ةالص ىلص امو هلتقف رجح هباصاف نيلسملا عم لتاقيل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلا تفتلاف هيلع تناك ةلحشب ىجسو هفلخ هعضوف لسو

 لاقف هنع تضرعا مل هللا لوسراي اولاقف هنع ضرعا من هباحصا نم رفن هعمو ملسو

 لسو هبلع ةفا ىلص ةفا لوسر ةوزغو ةيرةلا تيمس اهبو ةكم نم ةبيرق رثبل م۔ا )١(
 وطت مل قلا ربلا بيلقلا )٢(
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 ن هللا دبع ىنربخا قاح ا نيا لاق « نمملا روحلا نم نيتجوز نآلا هعم نا »

 نع بارتلا ناضفنت نمعلا روحلا نم هاتجوز تلزن بيصا اذا ديهشلا نا حي آ

 نع يروباسينلا لاق . كلتق نم لتقو كبرت نم هجو هللا برت نالوقتو ههجو

  

 نا لسو هياع هللا ىلص ينلا اولأس ةرازف ىنب نا باهش نبا ىنربخا ةبقع نب ىسوم
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل لاقف كانلتاق انطعت مل ناو ربيخ مناغم نم مهيطعي

 هيلع هلالا ىلص يبنلا نم كلذ اوع۔۔ املف ةرازف ىنب هايم نم .ام « .افيخ » مكدعوم

 نهب راهاوهجر ملسو

 :ءافيخمب انلها ىلا انرذن امل لاق هنا همالسا ن> و ملسا مهنم لجر نع ىورو

 ةنديع لاقف { انعزفو ليللا نم انسرع ماطخلا هل لاقي ناكمب انك و نصحب ةنييع مم

 ةيقرب تذخا هللاو دقو دحاب لبج ةبيقرلا اذ تيطعا ينا ةليللا تيار ىتا اورسثبا

 هللا همنغو اهحتف دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اندجوف اربيخانمدقف لاق ى دمح
 كلاتق نعو كنع تفرصنا ىناف يافلح نم ت .نغ امم ىنطعا ةنييع لاقف ع اهيفام

 حايصلا نكلو تبذك٥ ملسو هيع هللا ىلص هللا لو۔ر لاقف لتاقم فالآ ةعب راب
 ةنيع لاق « ة,يةرلا وذ كال ه لاق يبزجا لاق « كالهاىلا كرذغنا تعمس ىذلا

 لاقف هلها ىلا عجرف « هتذخأ كنا مانملا يف تيأر يذلا لبجلا » لاق ةبيقرلا وذام

 هللاو ءىش ريغ يف عضوت كنا كل لقا ملا : فوع نبا هل لاقي هموق نم لجر هل
 عفار ابا تعمس دقو ء اذهباننوربخمد وهي «برغملاو قرشملا نيب ام ىلع دحم نرهظرل

 نوره ىنب نم تجرخ ثيح ةوبنلا ىلع ادمحم دص انا لوةي قيقحلا ىبا نب مالس

 رخآو برثيب دحاو ناحبذ هنم انلو اذه ىلع ىنعواطتال دوهيو ل۔رم يبن وهو

 ىسومىلع تلزنا ينلا ةاروتلاو معن لاق ع اعيمج ضرالا كلا مالسل ليق ى ربايخي

 ىلص ىنلا نا كلام نب سنا نع يراخبلا يفو ي هيف يلوقب دو لعت نا بحا امو
 ىأينا لبق ماشلا ضرا نم ةتؤم موي ةحاور نباو ارفعجو اديز ىمن ملسو هيلع هلل
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 .ةحاورنبا اهذخا مث بيصاف رفمج اهذخأ مث بيدافديز ةيارلا ذخا » لاقف مهربخ

 » مهيلع 1 حتف يح هللأ فوس نمه ف۔س ةيا رلا ذخا ىح نافرذت هانيعو بيصاف

 ةبقع نب ىسوم نع يعالكلا ميب رلا وبا لاق هنع هللا يضر دياولا نب دلاخ وهو ىأ

 رم » مهيهن هيتأي نأ لبق ءارمالا بيصا امل ةنيدملاب لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبزلا نا

 نب ىلعب مدقو «ناحانج هلو نورعطي امكريطي ةكالملا يف بلاط يبا نب رفعج يلع

 هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف هتوم لها ربخم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةيمأ

 هللا لوسراي ىرب خاف لاق « كتربخا تثش ناو يترمخاف تثش نا » لسو هيلع

 تكرت ام قحلاب كلما يذلاو لاقف ك هل هفصووهلك مهربخ ملسو هيلع هللا ىلص هرمخاف

 نا » ملسو هيلع هتنا ىلص لاةف ڵ ترك ذ امكل مهرما ناو هركذت مل افرح مهثيدح نم

 تنب ءامسا تثدحو : قاحسا نبا لاق « ككرتعم تيأر ىنح ضرالا ىل مفر هلل
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخد هباحصاو رفعج بيصا امل هنا رفعج ةأرما سيمع

 هللا لوسراي تاقف هانيع تفرذو مهمشف مهب هتيتاف « رفعج ينبب ىتنا » لاقف لسو

 « موياا اذه اوبيصأ » معن لاق ءىش هباحصاو رفعج نع كغلبا كيكبيام تنا ياب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخو ث ءاسنلا ىلا عمتجاو حيصا تمقف تلاق

 رماب اولغش دق مهناف اماهط مهل اوع:صت نا رفعج لآ نع اولفغت ال » لاقو هلها ىلا

 ةنس تيملا لهال ماعطلا لاسرا ناك كانه نهو ( تلق ) « مهتيم

 هللا ىلص هللا لوسر نا ةكم لها ىلا اباتك هلا۔راو بطاح ةصق ترم دقو

 هدحو كيلا راس نا هللاب مسقاو ليسلاك ريسي ليلك شيج ك .اج مل۔و هيلع
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ح هدعو ام هل زجنم هناف كيلع هللا هن رصنيل

 هءاعد هللا باجاف « اهدالب يفاهتغبن يح شيرق نع رابخالاو نويعلا ذخ مهللا »

 هللا ىلص هللا لوسر لاق املو نارهظلا رمب ملسو هيلع هللا ىلص لزن ىتح اوملعي ملو

 نمو ، نمآ وهف هباب قلغا نمو نمآ وهف نايفس ىبا راد لخد نم » ملسو هيلح
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 هموقب هتيرق يف ةمحرلا هتكرداف لجرلا ا.ا راصنالا تلاق « نمآ وهف دجملا ىلخد

 دحا عفرب الو انياع ىفخمال ءاج اذا ناكو يحولا .اجو ةربره وبا لاق ، هتريشعو

 لاق يحولا ىضق املو ىحولا يضقني ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هفرط

 متلق لاق هللا لوسراي كيبل اولاق راصنالا رشعماي » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا دبع يتاالك»ل.ة كالذ ناك دق اولاة«هت ريشب هتيرق يف ةجر هتك رداف لجرلا اما

 نوكبي هيلا اولبقاف « مكتاممتايلاو ك ايحم ايحلاو كيلاو هللا ىلا ترجاه ىنا هلوسرو
 هلع هللا ىلح هللا لو۔ر لاقف ح هلوسرو هللاب ناغلل الا كالذ انلقام هللاو نولوتيو

 هللا لوسر لخد قاحسا نبا لاق « كزارذعي و كناقدصي هلوسرو هللا نا » ملسو

 نب نايفس وباو نذؤب نا هرماف لالب هعمو حتفلا ماع ةبعكلا لسو هيلع هالا ىلص

 باتع لاقف ث هبعكلا ءانف يف سولج ماشه نب ثرلاو ديسا نب باتعو برح
 هللاو اما ثرحلا لاقف ع هظيفيف محس نوكي ال نا ًاديسا هللا مركأ دقل ديسا نبا

 هتربخال اثيش تاق ول تبش لوقا ال انا نايفس وبا لاقف ى هتعبتال ىقح هنا ملعا ول

 « مق يذلا تملع دق » لاقف ملس هيلع للا لم ىنلا مهيلع جرخف نصحلا هذه ىنع
 هللا لوسر كناو هللا الا هلا ال نا دهشأ باتعو ثرحلا لاقف مه كلذ ركذف
 هللادبعىلا لصتم دنسب يليهسلا لاق ع كرمخا لوقنف انعم ناكدحأ اذه ىلع علطا ام

 نايفس يبا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ امهنع هللا ىضر ركب ىبا نيا

 ىلص هللا لوسر لبقاف ىنتبلغ ءىش ياب يرعش تيل هسفن يف لاقف دجملا ىف وهو
 لاقو « نايف۔ابا اي كتبلغ هللاب » لاقو هيتك ىلع هديب برض ىتح ملسو هيمع هللا

 نب ةبيش لاق . ةماسا يبا نب ثرحلا دنسم يف وهو هللا لوسر كنا دهشا ناي٤۔ وبا

 دحأ موي هوبا لتق دقو يرأث كردا مويلا نينح موي تلق ةحاط يبا نب نانع

 ىنح ءيش لبقاف هلتق أل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ترداب لاق ادمحم لتقا مويلا
 ينم عونمم هنا تملعو كلذ قطا ف يداؤف ىشفت

٢٥ 
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 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تيأر امل ةبيش نع ةمثيخ نع عيبرلا وباو يليهسلا لاق

 ك.ردا مويلا تاةف ةزح اهلتق يعو يبا ترك ذ سانلا نع يرعا نينح موي

 نا همع تلقف ءاضيب عرد هيلع مئاق سابعلاب انا اذاف لسو هيلع هللاىلص دمح يف يرأث

 هلذخ نا ه_ع نبا تلقف ثرحلا نب نايغس يباب انا اذاف هراسي نع تثئحف هلذخ

 ىلا عفرف في۔لااب ةروس روسا نا الا قيي ملف توندو توندف هفلخ ںم تئجف

 هللا لوسر ىلا تفتلاف ، ىرقهقلا ىقع ىلع تصكنف قرملا هناك ران نم ظاوش

 توندف « هندا ةبيش اي » لاقو تدرا يذلا فرعو مسبتو ملسو هيلع هللا ىلص

 وهلف يرصب هيلا تعفرف ىاق نم ناط.ثلا هللا جرختساف يردص ىلع هدي عضوف

 ىلص هعم تلتاقف « رافكلا لتاق ةبيشاي » ىل لاقف يرمصب و ىعمس نم يلا بحا

 رانلا نم ظاوش يلا عفترا هنم توند امل هريغو ضايع ةياور فو : ملسو هيلع هللا

 عضو و ىناعدف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا يب سحاف ابراه تياوف قرملا نم عرسا

 ح يلا قلخلا بحا وهو الا امهعفرب لو يلا سانلا ضغبا وهو يردص ىلع هدي
 ىفا تيةل ولو ىفيب هيقاو ىفيسب برضأ هماما تمدقتف « لتاقف نذإ » ىل لاقو

 . . هب تعقوأأل ةعاسلا كلت يف

 ةليل نيرشعو اعضب فئاطلا ىف مهلف رضح نينح موي نيكرشملا هللا مزه ام
 ىلصو نيتبق ايهف برض ةملس مأ امهادحا نهنع هللا يضر هثاسن نم ناتأرما هعمو

 هللا ىلص هللا لوسر ىلصم ىلع ىنب مهنع لحترا ام دعب فيقث ملسا املو ماقأو امهنيي

 علطنال هنا نوركذي ةيراس دجسملا كلذ يف تناكو ادجسم ةيمأ نب رمع ملسو هيلع

 نينحك ملسو هيلع هللا ىلص هيلا نينح هلعل و ' » ضيقن اهل عمس الا اهيلع س شلا
 لها ليخ مطقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مه امل يروباسينلا لاق عذجلا

 مهيدهي هللا لعا مهلك أ نا يل نذا هللا لوسراي لاقف نصح نب ةنييع ءاج فئاطلا

 هبشخ كرحت فتملا ضيقنو اهنوص لماحملا ضيةنو توصلا فاقلب ضيقنلا )١(
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 اوك۔ى متنا ىاب لاقف نصحلا لخد ىح قاطناف ملسو هيلع هللا ىلص ءىنلا هل نذاف

 نملكتل ثداح هب ثدح نل هللاب مسقأو ديبعلا نم لذرأ نحنل هللاو مكناكم

 كيلع نرباكتي الو كيدياب اوطعت نا مكاياو مكتصحب اوكسمتف ةعنمو ازع برعلا

 ىلص ءىنلا هل لاق ح ملسو هيلع هللا ىلص ءىنلا ىلا ةنادمع مجر ش ةر : ے;لا هذه عطق

 هيلا مهتوعدو مالسالاب مهنرماو مه تاف لاق ةنيبعاي مه تلق اذام ملسو هيلع هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هالا لوسر لاقف ح ةنلا ىلع مهتللدو رانلا نم ممترذحو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع صقف « اذكو اذك مه تلق لب تبذك»

 ثكالذ نم كيلاو هللا ىلا بوتا هللا لوسراب تقدص لاقن هثدح

  

 رع هللا لزناف رجلا يف اورفنتال نيقفانملا نم موق لاق كوت ةو زع دا را الو

 ح خلا « نوهقفي اوناك ول ارح دشا منهج ران لق رحلا يف او رفنتالاولاقو » لجو

 بهذو زهجت مئهنع هللا ىضر ةمثيخ وباو نعقفان ١ سأرلولس ن . ١ ن هال ١ د۔عفلخت و

 بک ار اذه سانلا لاقف كوبتب لزان وهوملسو هللا ىلص هلالا لوسر نم \ن د اذا ىتح

 ( نك ه هاربال وهو ملسو هلمع هالا ىلص هللا لوسر لاقف لبةم قب رطلا ىلع

 قاحساننب! لاق .قاحسا نبا هاور ةمثيخوبا هللاو وهلا لوسراي اولاقف « ة۔ثيخ ابا

 ضعب جرخف هتقان تلضف كوبت ىلا هقي رط يف ملسو هي هلع هللا ىلص هلا لوسر ناك اضيا

 هل لاقب هباحصا ن لجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنعو اهبلط يف هراحصا

 كي ز هلحر ف ناكو اردب و ةبقعل ة هعب رح نمم ناكو هنع هنلا ىضر مزح نب: ةرامع

 ةرامعو ةرامع لحر ف وهو تيص نب , كب ز لاقف اقذانم ناكو ى رعاقنيقلا تي.صل نن ١

 ةأرج نم تلق . نالف وه وا نالن تنا يا انالف نكديمب نم ىري لجرل لاقي رص يا )١(
 عابتال ا نم نالف يف ةغيصلا هذه لثم لاممتسا بيذلا نوعدي نيذلاو قرطلا باحصا نم ةلحاجدلا

 نم مهيلا ىقليف لورثاح نورضاحلا ءاليجلا جذسلا كثلوأ اذاف مهيلا رثاز دورو اوقتحت اذا ايبخ

 نوثدحتي او,اتناف ءايبغالا نم اريثك اذهب اولضار اولضف بيغلا لع نم كلذ نا عابتالا صخا
 اريبك اولع دنلا نع ةا ىلامت .ه ادادنا كثلوا لمجي امي
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 نع كربخيو .ىن هنا كربخب "يبن هنا معزي دمحم لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع
 نا » هدنع ةرامعو ملسو هيلع نا ىلص يزلا لاقف ، هتقان نا يردي الو ءامسلا ربخ

 نيا يرديال وهو ءامسلا رماب مكربخ هنا معزيو .ىبن هنا كربخي دمح اذه لاق الجر

 يداولا اذه يف ىهو اهيلع هللا ىناد دقو ث هللا ىنملعام الا عا ال هللاو ىناو ح هتقان

 اوبهذف « اهبيتوتأت ىتح اوقلطناف اهمامزب ةرجش اهسبح دقو ،اذكو اذك بعش نم
 هانثدح ءيش :نم بجمل هللاو لاقف هلحر ىلا مزح نب ةرامع عجرف اهب او.اج ىتح
 لاق يذلل اذكو اذكأهنع لجو زع هللا هرخا لئاق ةلاقم نع افنآ ةفع هللا لوسر

 هللاو دي ز ملع هللا لوسر رضحب لو ةرامع لحر يف نمم لجر لاقف ى تيصل نب ديز

 نا هللا دابعلاب لوقيو هقنع يفاجي ديز يلع ةرامع لبقاف ىنيتأت نا لبق ةلاقملا هذه لاق

 بات اديز نا ضعب معزف ينبحصت ال يلحر نم هللا ودعاي جرخأ ، ةيهادل يلحر يف
 قلخب وأ اهنم دصق الب رجشلا كاسماو ، تام ىتح رشب امهتم بتي مل لوقي ضعب و

 فورعم نيقفانملا نم الجر نا قاحسا نبا لاق ڵ كاسمالاب اهل هرماو القع اهف هللا

 لوسر اعد ءاملا اودقف الو راس ثيح لسو هيلع للا ىلص يبنلا عم ريسي ناك قافنلا

 انابقاف اوءاشام اولمحو سانلا ىوترا ىتح ترطماف ةباحس هللا لسراف تع هللا

 ةوزغلا هذه يف هل ليقو ، ترم ةباحس لاق ، ٠وش اذه دعب له كحمو انلقو هيلع

 كب هللا هقحليسف ريخ هيف نكي ناف هوعد » تع لاقف رذ وبا فلخت هللا لوسراي

 هعاتم لمحو هك رت هريعب هب ًأطن ا ايلف « هنم هللا كحارا دقف كلذ ريغ ىلع ن ك ناو

 نم رظان رظن هلزانم ضعب ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيبف ءاجو هرهظ ىلع
 هللا لوسر لاقف هدحو قيرطلا ىلع يشمي لجرلا اذه نا هللا لوسراي لاقف نيملسملا

 « هدحو ثعيبو هدحو توعو هدحو ىشمي رذ ابا هللا محر » لس و هيلع هللا لص

 ةذب رلا ىلا رذ وبا جرخ امل دوعسم نب هللا دبع نع هخويش نع قاحسا نبا لاق

 ىنانفكو يتالسغ نا امهاصواذ همالغو هتأرما الا دحا هعم نكي ملو هتينم هت رضحو



)١٩٧( 

  

_ 

  

 لوسر بحاص رذ وبا اذه هل الوق امكب ري بكر لواف قيرطلا ةعراق ىلع يناعد م

 ةعراق ىلع هاعضو مث كلذ هب العف تام ادف هنفد ىلع ان ونيعاف ملسو هيلع هللاىلص هلل

 لف رامع قارعلا لها نم طهر ىف هنع هللا ىضر دوهعم نب هللا دبع لبقاف قيرطاا

 اذه لاقف مالغلا مهيلا ماقو اهأطت لبالا تداك قيرطلا رهظ ىلع ةزانجلا الا مهعرب

 دوع-ه نبا ىكبف هنفد ىلع انونيعاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص رذ وبا

 ثحعب:و كدحو تومنو كدحو ىشع لسو ه اع هللا ىلص 4۔ال ١ ل ومسمر قدص لاقو

    

 لوسر لاق امو هثيدح دوعسم نبا مهدح مت هوراوف هباحصاو وه لزن م ك كدحو

 هيلع ةالصلل بلط نفدلا بلط لعل و ، كوبت ىلا هريسم ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 حبحصلاو اهبوجو ىلعاقفتم تسيل تيملا ىلع ةالصلاو هيلع ايلص امهلا وا

 بوجولا

 نب نشخمو تباث نب ةعيدو ميف نبةفانملا نم طهر ناك قاحسا نبا لاق

 وهو لسو هيلع هللا ىلص هللا لو۔ر ىلا نوربشي _ يشخم ماشه نبا لاق _ ريمح

 مهضعب برعلا لاتقكر فصالا ىنب دالج نوبسحتا ضعبل مهضعب كوبت ىلا قلطنم
 نشخ لاقف نينمؤدلل اباهراو افاجرا ث لابلا ىف نين رقم ادغ كب اناكل هللاو ضعبل

 انيفلزمغي الو ةبرض ةئام انم لك ب رضي نا ىلع ىضاقا ىنا تددول هللاو ريج نبا

 ىضر رساي نب رايعل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ث اذه كناشل مالك

 لب مهل لقف اوركنا ناف اولاق امع مهلسف اوقرتحا دق مهناف موقلا كردا » هنع هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوتاو كلذ مهل لاقف راع مهيلا قلطناف « اذكو اذك ملق

 ىلع فقاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو تباث نب ةعيدو لاقف نورذتعي ملسو

 لزناف ، بعلنو ضوخن انكأما هللا لوسراي اهبقحب ذخآ وهو لوقي لعجو هتقان

 نب نشخ لاقو « بعلنو ضوخت انك امنا نلوقيل مهتلأس نثلو » لجو زع هلل

 نشخةي آلا هذهف هنع يفع يذلا ناكف يبا يماو ىعسا ىب دعق هللا لوسراي ريمح
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 ملو ةايملا موي لتقف هناكمب لهي الو اديهش لتقي نا هللا لأسو نحرلا دبع ىمستف

 دعب رب ن الوتقم دهوش وا اتوم دتنلا يمس . رثا هل دجوي

 رديكا ىلا هنع هللا يضر ديلولا نب دلاخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبو

 اينارصن ناكو اهيلع اكلم ناك ةدنك نم لجر كلا دبع نب رديكا وهو ةمود

 دلاخ جرخف « رقبلا ديصي هدجتس كنا » دلاخل ملسو هيلع هللا ىلص هللا ءىن لاقف

 هممو هل حطس ىلع وهو ةغثاص ةرمةم ةليل ىف نملا رظنمب نصح نه ناك اذا ىتح

 لثم تيأر له هتأرما هل تلاقف ع رصقلا باب اهنورقب كحت رةبلا تتابف هتأرما

 هل جرساف هسرقب رماف لزنف دحا ال لاق هذه كرتي نمف تلاق هللاو ال لاق طق اذه

 مهدراطمب هعم اوجرخو ب ك رف ناسح هل لاقي هل خأ مهيف هتيب لهأ نم رفن هعم نكرو

 ناك دقو هاخا اولتقو هوذخاف لسو هيلعللا ىلص هللا لوسر ليخ مهتقلت اوجرخ الف

 هيلع هتلا ىلص هتنا لوس ر ىلا هثعبف دلاخ هبلتساف بهذلاب صو جابيد نم ءابق هيلع

 هيلع همودق لبق ملسو

 يضر كلام نب سنا نع ةداتق نب رمع نب مصاع ىنثدح قاحسا نبا لاق

 لعجف ملسو هيلع ا ىلص هللا لوسر ىلا هب مدق نيح ردكأ ءابق تيأر هنع هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هنم نوبجعتيو مهيدياب هنوسملي نوملسملا

 نم نسحا ةنجلا يف ذاعم نب دعس ليدانمل هديب ىسفن يذلا وف اذه نم نوبجعتا »

 .ةنجلا ىف خسو ال هناف ةنجلا ىفام ىلا ةبسنلاب كلاذ راقتحا نع ةيانك كلذو « اذه

 همد نقحف ملسو هيع للا ىلص هللا لوسر ىلع رديكاب هنع هللا ىضر دلاخ مدقو

 هللا قوس ىف ىلع نم لجر لاق ، هتيرق ىلا مجرف هليبس ىلخ مت ةيزجلا ىلع هلاصو
 : هلا تارقبلا هناحبص

 يداه لكي دهب هللا تيأر ىا تارقبلا قئاس كرابت

 داهجلاب انرما دق اناف كوبت يذ نع ادئاح كي نه
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 لشو نم جرخي ءام هقيرط ىلعو اهنم تع عجرو كوبت نم هلزعم يف كلذ و
 هللا لوسر لاقف ققثملا داو هل لاقي داوب ةثالث وأ نيك ارلا وأ بك ارلا يور ام

 رعشق نب بًعم هلا قبسف هيتأن ى>هنمقتس الف 1 انقبسي نم »لسو هماع هللاىلص

  

 الف هف ام ا وقتساف تيصل ن دزو تباث نب ةعإدوو يئاطلا هد زب ن ثرلاو

 ليقف « اذه ىلا انقبس نم » لاق ائيش هيف رب ملو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاتأ

 مهنعلف « هين آ ىتح اتيش هنم اوقتست نأ كمأ ملأ » لاقف نالفو نالف هللا لوسراي

 لشولا تح هدي عضوف ملسو هيلع هللا ىلص لزن مث مهيلع اعدو ثب هللا لوسر
 ه وعدي نأ هللا ءاش امب اعدو هديب هحسهو هب ه>ح ض ح 7 يف بدا لحف

 لوسر لاقن او ءاش ام اوقتساو سانلا برشف دعرلاك 4۔ہح ام .ما نم قرختاف

 امو هيدي نيب ام بصخأ يداولا اذهب نميل كضعب وأ نيقب نمل » ن هللا

 ىنغلب ز لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هرا لوسر يناعد سد ا ن هللا دبع لاق 1 هلخ

 «هلتقاف هتاف ةنرعب وأ ةلخنب وهو يوزغيل سانلا يل عمجي يلذهلا نايفس نب دلاخ نا

 ةيآو ناطيشلا كركذ هتيأر اذا كنا » لاقف هفرعأ ىتح هتعنأ هللا لوسراي تاقف

 ىغيس احشوتم هل تجرخف ةريرهشق هل ت دحو هتأر اذا كنا هندب و كنيب ام

 هتأر املو رهملا تقو ناك و . الزن ن .,ه داتري نظ يف وهو هللا تمهفد ىح

 نأ تيشخو هوحن تليقأف ة ٥ ري رعشقلا نم ملع هللا لوسر ل لاق ام هل تدجو

 > اما يسأرب يموأ هوحن يشمأ \ن أو تيلصف ةالصلا نم ىعني ام هندب و ىدب نوكي

 لجرلا اذهل كعمجو كب عمس برعلا نم لجر تلق لجرلا نم لاق تيهتنا املف

 تقف يننكمأ اذا ىتح اليلق هعم تيش ىعسأ كلذ يف لجأ لاقف ع كلذل كءاجف
 ر هللا لوسر ىلع تمدق املف ع هيلع تابكتم هناعظ تكرتو تجرخف فيدلاب
 ي ماق مث ئ « تقدص » لاق هللا لوسراي هتلتق دق تلق « هجولا حلفأ » لاق ين آرو

 تج رخف «سين أ ن ادبعاب اصعلا هذه كسمأ »لاقف اصع يناطعأف هتيب ىنلخدأف
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيناطعأ تلق اصعلا هذه ام اولاقف سانلا ىلع اهس

 ٹگالذ هلئست و نملع هللا لوسر ىلا عجرت الفأ اولاق يدنع اهكسمأ نأ ينرمأف

 ةبآ » لاق اصعلا هذه ىنتيطعأ مل هللا لوسراي تلقف ةل : هللا لوسر ىلا تعجرف
 هللادبع اهنرقف « ةمايقلا موي ه نورصختملا سانلا لقأ نا ةمايقلا موي كنيب و ىني

 يناعد لجر لاق 2 اعم انفد م هنافك أ يف تمضف تام ىتح هدنع لزت ملو هفيسب

 ني سيق وأ سيق نب ةعافر ىلعريغن نأ نيململا نم نيلجرو ةلع هللا لوسر
 ان دحأاهيلع انلمح ءافجعافراش انل مدقو ر" هلا لوسر برحل عمجب نات ذا ةعافر

 امو تلقتسا ينح مهبدي أب اهفلاخ نم لاجرلا اهمعد ىتح افعض هب تماق ام هللاوف

 ابيرق نكت ايل تلقو فويسلاو لبنلاب انجرخف ز اهوبقعا اهيلع اوغابت لاقو ،تداك

 ةمحف تبهذ املو ادشو اركف تددشو ةيحان يف ترهك ينا انعمس اذاو ث مهنم

 نعبتال هللاو لاقو هغيس ةعافر ذخاف هيلع اوفوختو مهيعار مهنع أطبأ دقو ءاشعلا

 هتبرضو ى رمف هللو ال لاق كعم بهذن اولاق ال لاق كيفكن هموق هل لاق ث هرثا

 كلذكادشوموقلا ةيحان يف تددشو هسأر تززغحاو ملكنتام هللاوف هداؤف ىف مهسب

 اهو دالوالاو ءاسنلا نم هيلع ان ردق امو اهلظع اددع منغلاو لبالا نم انقسو اوبرهف

 لوسر ىتاعاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هسأرب تئجف مهلاومأ نم فخ

 نرلاكو ى لبالا كلت نم يقادص ين اريعب رشع ةثالثب ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 ثعبفإلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر وزغل نافطغ رميخ يف عمجي مازر نب رسيلا ويأ
 يف: فيلح سين أ نب هللا دبع مهنم هباحصأ نم رغن يف ةحاور نب هللا دبع هيلا يتح

 هللا ىلص هللا لوسر ىلع تمدق دق نا اولاقو هل اوب رقو هوك هيلع اومدق املف ، ةميلس

 وا ةزاكع و ] اص»ه .. نم هديب ناسنالا هرن ام ىدو ةرصخلا نوذخنملا يا نورمتخلا ) ( ١

 > نر رصت ا سانلا لقا نا >ل۔و هلم هلا ىلص هلوق مهو اهلع ٠يكت. دقو بيذقوا ةهرقم

 قاخلا مومع ىلا ةبسنل يا نوليلق اهيلت نوثكتب ةحلاص لاما مهعمو ةمايقلا موي نوتاي نيذلا ىا
 لا هلاو ٠ ذثموج
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 هالا دبع هلمحف دوهي نم رفن يف جرخ ىح هب اولازي ملف كم ركأو كلامعتسا مسرهبلع

 دارأو جورخلا ىلع مدن لايمأ ةتس ىلع ربيخ نم ناكاذا ىنح هرمعب ىلع سين ! نبا

 رسيلا وبآ هبرضو هلجر عطقف سينأ نب هللا دبع هل نطفف فيسلا ذخأو ضقنلا

 هللادبع مدق املو (تلق )ادحاو الا هعم نم ي احص لك لتقف هماف هدب ,يفناكش رخمب

 حت لو هنيح نم »ىربف هتجش ىلع لفت ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع سينأ ن ;أ نبا

 دشأدحأ ال ةيلهاجلا يف تنكم اح نب يدع لاق : هريغو قاحس ا نبا لاق ى هتجش

 يف ريسأ تنكو اينارصن تنكو افيرش أرما تنكو ىنم لثم هللا لوسرل ةهارك
 هللا لوسرب تعمس املو ك يموق يف اكلم تنكو نيد ىلع ينأ نطأ و عابرملاب يموق
 ىل اهورسفو ايؤر تيأر لاقف اموي يمالغ ينءاجف هتهرك ملسو هيلع هللا ىلص

 تتقحلف ىلامو يدالوأو ىلهأ تلمتحاف ىلامجا ىل برق تلقف ، دمحم شويجب

 لوسر ليخ اهتذخأف رضاخلا يف ىتخا تفنخو ما۔ثلا ىراصن نم ىنيد لهأب

 ىلص هللا لوسر اهب رمف ىسلا سيحب ثيح تبحو ملسو هيلع هللا يلص هللا
 دلاولا كله هللا لوسراي تلاقف ةلزج ةأرما تناكو هيلا تماقف ملسو هيلع هللا

 نب يدع تلاق « كدفاو نمو » لاق كيلع هللا .رم يلع نغماف دفاولا بلغو

 لشم لاقف كلذ لثم هل تلقف دغلا نم يب رمو « هلوسرو هللا س رافلا » لاق مناح

 يموق نا هفاخ نم لجر ىل راشأوملسو هيلع للا ىلصب رم ثلاثلامويلا يفو لاق ام
 نم كموق نم يدجن ىح جورخلاب ىلجمت الو تلعف دق » لاقف ثلذ لثم تلقف

 من بلاط يبأ نب يلع ليقف لجرلا نع تلأسو « ىنينذاف كغلبي ةقث كل نوكي
 ىنح مهعم تجرخف ةقفن يناطعأو فلع هللا لوسر يناسكف يموق نم بكر مدق

 هن قحلت نأ هللاو ىرأ تلاق لجرلا اذه رمأ يف نب رت ام يدع لاق ء ماشلا تمدق

 هللاو تلق لاق تنا تناو كلا زع يف لذت نلف هلضف قباسللف ايبن نكي ناف اعيرس

 دح ملا يف هيلع تملسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تمدقف يأرلل اذه نا
 ٢٦
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 هللا ىلص هللا لوسر ٢ قلطناف ماح نب يدع تلقف « ؟ لجرلا نر د لاقف

 اهل فقوف هتفقوتساف ةريبك ةفيعض هتيقا ذا يب ديمعل هنا هللاوف هتيب ىلا ملسو هيلع

 لوانتف هتيب لخد ىتح ملسو ه۔يلع هللا ىلص ىضمو كالب اذهام هللاو تلقف اليوط

 تنأ سلجا لب تلقف هذه ىلع سلجأ لاقف يلا اهفذقف انيل ةوشحم مدأ نم ةداسو

 هيإ »لاق من كالم رمأب اذهام هللاو تلقف ضرالا ىلع ملسو هيلع هللاىلص سلجو اهيلع

 يف كموق يف ريدن نكمت ملا » لاق ىلب تلق « ايسوك نكت ملا مناح نب ىدعاي

 يل لح ام هللاو لجا تلق « كنيد يف قحم ل كلذ ناف » لاق ىلب تلق « عابرملا

 امنا يدعاي كالعل » لاق ح سانلا هلهج ام ملعي ناك ذا لسرم ءىن هنا تفرعف

 لاملا مهيلع نضيفل هللاوف 2 مهتجاح نم ىرت ام نيدلا اذه يف لوخدلا نم كعنمي

 نم ىرتام نيدلا اذه ىف لوخدلا نم كعنمي امنا كلعلو ء هذخأي نم دجوي ال ىتح

 ةيسداقلا نم جرخت ةأرملاب ممست نأ كشويل هللاوف ، مهددع ةلقو مهودع ةرثك

 هيف لوخدلا نم كعنمي كلعل و . هللا الا فاخ ال تيبلا اذه روزت ى> اهريعب ىلع

 تحتف لباب ضرأب عمست نأ كشويل هللاوف مهريغ يف ناطمللاو كلملا ىرت كنا

 ىلع ةي۔داقلا نم ءيجم ةأرملاو لباب تيأر دقل هللاو لاق تملسأف لاق « مهيلع

 ثيدحلاو . ننوكيل هللاو لاملا ضيف ةثلاثلا تيقبو هللا الا فاخت الو جعت اهريعب

 نيد مه موق مهو ةيسوكلا ىلا ةبسن يسوكلاو . يذمرتلا هاور

 مدق هنأ ىءادصلا ثرحلا نب دايز ثيدح نم يدقاولا نع ميب رلا وبأ لقن

 .شيجلا ددرأ هللا لوسراي لاقف ءادص ةيحانل اشيج زهج دق هدجوف تع ىنلا ىلع
 .ادص اخأ اي ىل لاقف هيلع ىموق دفو مدقو شيجلا درف يموقب كل اناف

 هالا لوسر مم اذه دايز ناكو ٠ ةلع هللا نملجأ .تلق « كموق يف عاطمل كنا

 ان رسواليل ملسوهيلع هللا ىلصهثلا لوسر ماقف ك هرافسأ ضعب يف ملسو هيلع هللا ىلص

 «.ادم اخأاي نذأ » لاق رحدلا ناك املف هتلحار انأ تمزلو ايوق الجر تنكو هعم
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 ءادص اخأ اي » لاقف مجر . : هتجامل بهذف انلزن ىنح ان رس ث : ىتلحا ر ىلع تنذاف

 « بص » لاقف هب هتثجف « هتاه » لاق ىتوادإ يف ءيش ىعم تاق « .ام كعم له

 ءانالا ىلع هفك عضو م نوةحالتي هباحصأ لعج و بعقلا يف ةواديالا يف ام تببصف

 ىبحتسأ ىنأ الول ءادص اخأ اي » لاق مت روفت انيع هعباصأ نم عبصا نيب تيأرف

 ةجاحهل ناك ن مىاحصأ يف نذأ»لاقو«انأضوت م انيقسأ و انيقسل لجو زع هللا نم

 ىلص هللا لوسر لاقف ةالصل اميقي لالب ءاج ىتح مهرخآ نم دروف « دريلف ءوضولا

 لوسر مدقت ش ث تقأف مقي وهف نذأ نمو نذأ دق ءادص اخأ نا » ملسو هلع هللا

 ناك اذا رئب انل_نرا : هللا لوسراي تلقف لاق . انب ىلصف ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 انيف مالسالاو هايملا ىلع انقرفتف انيلع لق فيصلا ناك اذاو اهؤام انافك ءاتشلا

 ملسو هيلعشا ىلص هللا لوسر لاقف انرب يف انل لجو زع هللا عداف فاخن نحنو ليلق
 تيهتنا اذا » لاقف يلا نهعفد ممت هديب نهكرعف هت وانف « تايصح عبس ينا وان »

 ةعادلا ىح ارعق اهل انك ردأ امنتلعقف « هللا يسو ةاصح ةاصح اهيف قااف اهيلا

 ىلع انمدق : اولاق مهنأ ناسغ دفو نع يدقاولا نع ىعالكللا ع رلا وبأ لاق

 انك الف ى رفن ةثالث نحنو رشع ةنس ناضمر ىف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع انددرف مالسالا ةيحتب انايحف اسوق ابكنتم سرف ىلع لجر انيقل ةينثلا سأرب

 داترنو همالك عمىن دمحم ىلع انمدق ناسغ نم طهر انلق ؟ : أ نم لاقف ء انتيحتب

 تنب ةلمر راد ىف لاق دوفولا لزي نبأوانلق دوفولا لزني ثيح اولزناف لاق ك انموقل
 اك هياع ردقنو انلق ع هوماكف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوتثا مث ، ثرحلا

 اموتانكو هدحو يشيقاوس لا فوطي هنإ يرمعل يأ : لاقم مسبتف اولاق . اندرأ

 « هعم ةطرش ال هدحو ىشمي هن أ ك ش هللا لوسرل مهغصوو ىراصنلا مالك عمسن

 ةفاحق يب ] نب ركب وب أ انأ لاق ؟ ةنحلا كل تنأ نم لجرلل انلقف هارب نم بعرو

 : هنع هللا ىضر ركب وبأ لاقف هدعب رمألا اذهب موقتىراصنلا معزت ايف تنأ انلق
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 باتكل ١ لهأ كربخأ دقو مالسالا نع نوعدخم فك ل اق ح ك لجوزع هلل رمالا

 تنب ةلمر را د نع لأسن انيضمو ىض كاذ وه انلق ١) ءايبن لا رخآ هن أو 4هتْعصد

 ايف اناةف { تم ىلاب ةقدصم مهاك برعلا دوفو انيقل و اهيلا انيهتنا ىح ح ثرحلا

 دجسملا باب دنع ختع هللا لوسر "" انيقل ىنح انجرخ مئ م برعلا رشأ نح اننيب

 و نبداترم متمدق » لاق معن انلق « ؟ نويناسغلا مت ;أ » لاقف انيلا رظنف اَنقاو

 فلع ي ينلا مهزاجأو اوملسأو « باتكلا لهأ نم كلبق ناك نم لعب متف ;ا امف

 مهموق ىلا نيهجار اوفرصناو زئا وجي
 باذكلا ةمليدمل ةأرما تناك اهناو ةسيك ابمسا ثرل تنب : ىليهسلا لاق

 عيبرلا وب أو ىروباينلالاق ك اهرادب دوفولا : لزنأ كلذلف ث هللا هنعل ڵ "لبق

 ورمع نب بيبح نأ لهس نب ىبحب نب دمحم ثرَص ث ىدقاولا رمع نب دحم نع
 رصملاذتفتمهللا لوسرىلصو انملسأو مهنم انأ ةعبس نامالس دفو مدق لاق ينامالسلا

 هللا لوسرنار املف مهعمانس س۔لحوهب احصاهعم ساجو سلجروابي رق جرخو هتدب لخدف

 هللا لوسر اب ان تلق « ؟ م دنع داللا فِكلاق كيبل تلق _ نامالس اخأ اي 2 لاقف

 رهسن الو انناطوأ ىف رقنف اندالب ىف انيقسي نأ هللا عداف دالبلانم ريخ انلامو ةبدج

 مهللا « هديب ر هرأ لوسر لاق > را للا تتذلد و جلا قرم٫ عجنلا نان \ن ريع لا

 مسبتف بيطأو رثك أ ا هناف كيدي عفرا هنلا ءين ا تاقنف ) مهراد ف ثمفلا مهقسا

 اثالث انأف هنع انقو ماق م هيطبأ ضايب تيأر ىتح هيدي عفرو ن هللا لوسر

 ةسمخ اناطعأف زئاوج انل رمأو ةلع هللا لوسرانعدوف انئج مم انيلع يربح ةفايضلاو

 مويلا لاملا اندنع ةزق لاقو ث لالب رذتعيو ةضف نم يأانم لجر لكل قاوآ

 تقولا ىف ترطم دق اهاندجوف اندالب ىلا انلحرف هرثك أو اذه بيطأ ام انلقف

 ءينلا نعو مالسالا نع نوهدخت فيك لصالا لسلو طقس هيفو انيديا قلا خسنلا اذكم . )١(
 خلا ءينلا نه نوهدخت فيك وف

 هلبتي ال مالكلا قاسمو ىقلن نيتخسنلا ف )٢(
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 : هللا لوسر هيف اعد ىذلا

 اوكف اديدش طحق ةنيدملا لهأ طحق هنأ ءازوجلا ىأ نع دواد وبأ ىور

 ىلا ةوكهنم اولمجاف :لم ةشع ءيبنلا ربق ىلا اورظتا تلاقف اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلا

 تبن ىتح اميظع رطم اورطمق اولعفف فقن ءامسلا نيب و هنيب نوكي ال ىتح ءامسلا

 ديلولاوآو ء ةيلحلا يف ىوونلا رك ذ . محشلا نم تقتفت ىتح لبالا تنمسو بشملا

 بارعأ .اغ مع هللا لوسر رق دنع الاج تنك نملاصلا نمم ق يجابلا

 مهسننأ اولظ ذا ممأ ولو » لوقي هللا ته۔ه هللا لوسر اي كياع مال ۔ساا لاقف

 كتتج دقو « ايحر اباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف كو۔اج

 : لوقي أشنأ ح ىر ىلا ًارفغتسم ىنونذ نه ًافعتسم

 ك الاو عاقلا نهبيط نم باطف همظعأ برتلا ىف تنفد نم ريخ اي

 مركلاو دوملا هي هيفو فافعلا هيف هنك اس تنأ رمقل ءادفلا ى

 ىبتعاي » يل لاقف مونلا ف ةثتَع ءينلا تيأرف ىانيع ىنتلمحف فرصنا مث

 كتنج دقو ء ىجابلا ديلولا ىبأ ظفا و « هل رفغ دق هللا نا هرشبف ىبارعألا قحلا
 : .ىناه ما لوق اذه لثمو ح لاعت ىفر ىلا كياع افعتسه بونذ نم ًارفغتسم

 لسرلاو قلخلا ربخ ةعافش الا للزلا يرثكم يلثم نيك اسملل ام
 لمألا ةياغ اولانت زافملا هب اولسو هبابب اوفق نيبنذماي

 لحخ نهو بنذ نم سأرلاسكتنم هب ريحتملا .اح لوح تفقو

 لمك نم تقوغ دقف نبةبادلاب ىتحملا هللا فطل ةيانع ىسع
 ىل لبقأ دهلا نامزو ةبيطب تفغلس انل تاليول طق سنأ م

 لبجلاو لهسلاو ىرقلاو امسلا ىلع هنك اسب ومي مرح يف نحمو
 لسرلا مركأ تمضو عاقبلا ىلع تفرش ىفطصللاب ةمقب اهب مرك أ
 لعتنمو فاحنم ضرألا ىلع وش نم لضفأ و اربغلا ءيطو نم لجأ

  



 ۔_ _
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 ىسع عاقبلا ضرأ ىلا قوشم ىا

 تتبث نم هللا لوسر ليزن ىلا
 يديب ذخ هللا دنع كردق دحم

 انرشحمب ىلعالا بكوملا هل نماي
 ادغ مانألا جض اذا ثايغلا تنأ

 يك۔ا ميفشاي انثغأ طارصلا دنع

 ىلع هيف ضوحلا دورو يف انل مفشاو

 يف كراوج نم ابرق هللا لأسنف

 ثغأ هوجولا روناي هللا ةمحراي
 لجو فياخ فيعض ينا براي

 ىرك تجرف الا كتركذ نا ام

 ضرع نع تينغتسا كبهاوم نمو

 تعلط امك كيلع ىر ةالص

) ٢٠٦ ( 
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 يلجأ اضقنا لبق نم كحيرض ىرأ

 لزالا ىفف هللا دنع ةوينلا هل

 لوالاو نمت آلا تاداسلا ديساي

 لجو يف رابلا ةيشخ نم سانلاو
 لغش ىف لاوهألاو بركلا نم مهو

 لجع ىف حيرلاك و أ قربلاك رم
 لسع نمو ىوللا نم اقاذم ىلحأ
 لمحلاو رولا تاوذ ندع تانج

 لاملاو ليومتلا نم ماقتسا امم

 ىل عفشي هللا لوسرب كسمتم

 يللع تفتشاو الا كتدصق الو

 يلو لك زنك اي ىنغ لك كارأ
 لبس ىدم يف راس راس امو سمش

 دادقملا تنب ةميرك نع يدقاولاو يروباسينلاو يعالكلا عيبرلا وبأ لاق

 ةنالث وهو نيملا نم ءارهب دفو مدق هن أ بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةعابط تعمس

 مم.اجو مهلزنأ و مهم بحرف دادقملا مهيلا جرخف مهلحاور نودوقي الجر رشع

 دبعم وبأ اهلمحف انب اولحي نأ لبق اهانأيه انك مهيفكي ام ردق سيح نم ةنفج
 اهيفو ةعصقلا انيلع تدرو آولهن ىنح اهن. اولك أف ماعطلا ىلع ايرك ناكو دادقملا

 ةررس عم ةثع هللا لوسر ىلا اهس انثعب م ةريغص ةعصق يف اهانعمجو تاميقف

 ةعابض » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةملس مأ تيب يف اهتدجو ىنالوم

 هيلع هللا ىلص لاق مث « ىعض » لاق هللا لوسراي معن ةررس تلاق « هذهب لسرا

يتالوم ىلا ةعصقلا يف ىقب امب تعجرف تلاق « كنيعض ىلا ىقب امب يبهذا » ملسو
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 نولوقي فيضلا لعج ىنح ضيفت اهو مهيلع اهددري اوماقأ ام فيذلا اهنم لك أف

 لكأ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ مهربخاف هتلقب لب ماعطلا ةعسب كنععمدن انكام دبعم ابأا

 مهملعو انيقي اودادزاف هللا لوسر هنأ دهثن نولوةب اولعحف هعباصاب هيف كروبف هنم

 زئاوجب مه رمأ و هوعداوف امايأ اوماقأو ضا رفلا

 نم فوع نب ثرحلا مهسأر الجر رشع ةثالث ةرمىنب نم دفو عيبرلا وبآ لاق
 يؤل نم موق نحن كتريشعو كموقانإ هللا لوسراي فوع نب ثرحلا لاق ، ةرم ىن
 «ثاهأ تكرت نأ » ثرحلل لاقو لسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ےسبتف بلاغ نبا

 يف امو نوتنمل مهنا هللاو لاق « دالبلا فيكف لاق » اهالو امو حالسب لاق

 « ثيغلا مهقسا مملا » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف انل هتنا عداف خملاملا
 مهزاجأف مهزيجي نأ الالب رمأف ملسو هيلع هللا ىلص هدلا لوسر اوعداوف امايآ اوماقاف
 مهدالب [ اولصوف ] ةيقوأ ةرشع ىتنثا ثرحلا ىطعأو دحاو لكل ةضف قاوأ رشعم

 مدقف أ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعد يذلا تقولا يف ترطمأ اهودجوف

 اندالب ىلا انعجر هللا لوسراي لاقف ح عادولا ة زهجتي وهو ودعي مهنم مداق

 ، ةرطم رشع ةسمخ لك يف مث هيف انل توعد يذلا تقولايف ةريطم اهاندجوف
 يف ليقتف عجرقف انتويب نع ىراوتنام انمنغ نا و ةك راب يهو لكأت لبالا تيأر دقل و
 نبا لاق . «كلذ منص يذلا هلل دمحلا » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف انتويب
 نسحف مساف هللا دبع نب درص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدق : قاحسا
 هموق نم ملسأن- ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هراف دزألا نم دفو ىف همالسا

 نب درص جرخف نيملا لئابق نم نيكرشملا نم هيلي نم سأ نمي دهاجي نأ هرمأو

 ةنيدم ذثموي وهو ش رجب لزن نبح ملسو هيلع هللا ىلص ۔ىئنلا رمأب ريسي هللا دبع
 ريسم اوعم۔نيح مهعم اهولخدف معثخ مهيلا توض دقو نيملا نم لئابق اهيف ةقدغم

 ىتحالفاق مهنع عجر هنإ من ء اهيف اوعنتماو رهش وحماهيفمهورصاحف مهيلا نيملسملا
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 !وجرخف امزهنم مهنع ىلو هنأ شرج لهأ نظ ركش هل لاقي مهل لبج دنع ناك اذا

 !وثعب شرج لهأناكدقو ث اديدش التق مهلتقف مهيلع فطع هوك ردأ املف هبلط يف

 دنع امه اينيبف نارظنيو نادات ري ةنيدملاب ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسرىلا نيلجر مهنم

 يأب » تفع هللا لوسر لاق ذا رصملا دعب ةيشع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كلذكو رشك هل لاقي لبج اندالبب هللا لوسراي الاقف نايشرجلاماقف «ركشللا دالب

 لوسرايهنأش ا الاق « ركش وه امناو رشكب سيل » تع لاقف شرج لهأ هيمسي

 نامثعو ركب ييأ ىلا نالجرلا سلحف « نآلا هدنع رحنتل هللا ندب نا » لاق هللا

 هللا لوسر ىلا اموقف امكموق امكل يعني نآلا تع هللا لوسر نا امكحيو امه الاقف
 لاقف هالأسف هيلا اماقف مكموق نع عفرب نا هللا وعدي نا هالأساف ملسو هيلع هللا ىلص

 درص مهباصأ موي اوبيصأ امهموق ادجوف امهموق ىلا اهجرف « مهنع عفرا مهللا »

 مدقو ك لاق ام ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر هيف لاق يذلا تقولا يف هللا دبع نبا

 را ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع شرج دفو
 دفو مدق هنا يدقاولا رمع نب دمحم نع يروباسينلا ديعس وب أو عيب رلا وب أ لاق

 هنع مانف انس مهدحأ مهلحر دنع ا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع دماغ

 هللاىلص هللا لوسر ىلا موقلاىهناو ك هل باوثا اهيفمهدحأل ةبيع قرسف قراس .اجف

 هيلع هللا ىلص لاقف ث مالسالا مثارش مه بتكو اوملسأو هيلع اوملف ملسو هيلع
 كعاتمنع مان دق.هناف» لاق هللا لوسراي انث دحأ اولاق « كلاحر يف متفاخ نم » ملسو

 يريغ ةبيع موقلادحألامهللا لوسراي مهدحا لاقف « مكدحأ ةبيع ذخاف تآ ىنا ىتح
 اعارس موقا جرخف « اهعضوم ىلا تدرو تذخأ دقف » ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 -هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب مهربخا اع هولآف مهبحاص اودجوف مهلاحر اوت أ ىتح

 ناك دق لجر اذاف اهبلط يف تمقف ةبيعلا دقفأانأو يمون نم تعزف لاق ك ملسو
 ةبيعلا بيغ دقو رفحلا رثآ اذاف ناك ثيحىلا تيهنتاف ىنع دعب ينآر اهلف ادعاق
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 اهذخأب انربخأ دق ملسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر هنا دهثن اولاقف اهتج رختساف هيف
 يذلا مالغلا ءاجو ى هوربخاف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا اومجرف تدر دق اهنأ و

 مهلعف « هنع هللا ىضر بعك نب يبأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا رمأو ملسأف هوفلخ

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو دوفولا زيجي اك ملسو هيلع هللا ىلص مهزاجأو نآرقلا

 نيبنلا متاخ

 ح اهنع هللا يضر « ةمطاف يلهأ نم يب اقول لوأ » ملو هيلع هللا ىلص لاقو

 نرظني نكف « ادي نكل وطأ ه 5 و نكلوأ » ه>اوز ل ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 د ولا ديلا لوطب دارأ هنأ نابف هدعب اهنع هللا ىضر بنيز تتام اعارذ لوطأ نجأ

 نامعيكلمنييدزالا ىدنلجلا ىب ا دايعو رف۔جوسقوةملاو لقرهو رصيق نم لكو

 ىن هنا ملسو هيمع هللا ىلص دمحع ريشبتلا لبجمالاو ةاروتلا يف نا نوف رهن مهربغو

 تيأر » ملسو هيلع هللا ىلص لاق . ماللاو ةالصلا مهيلعو هيلع نييبالا متاخ لسرم

 امهلتقي مل هنال خفنلاب ناق و « ناجرخم نيب اذكأمهتا وأف امهتخفنف بهذ نم نيراوصس

 يمليدلا زوربف هلتق جحذم نم سنعو ى ىسنعلا بعك نب دوسالا امهو هنايح ىف

   
   

 يراخبلا ىورو . هرهغ وا ىشحوملتق باذكلا ةمليسمو ث نميلاب حوشكمن سيقو

 ةاكز ظفح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىناكو : ةربره يبا نع ىاسنلاو

 هللا لوسر ىلا كنعفر ال تلقف هتذخاف مامطلا نم وثح " تآ يتانتاف ناضمر

 هنع تياخف ةديدش ةجاح ىبو لايع يلعو جاتحم ينا لاقف ى ملسو هيلع هللا ىلص

 « ةحرابلا كرم۔أ لعف ام ةربره ابأاي » ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف تحبصأق

 هنا اما » لاق هليبس تيلخو هتمحرف الايعو ةديدش ةجاح اكش هللا لوسراي تلق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل دوعي هنا تفرعف « دوعي فوسو كب ذك

 ق هذخأو تارم ثالث هلعف ركذو ، ثدحلا ماعطلا نم وح لعجف .اج هت دصرف

 يتعدلاق ى ةثلاث ةرم هذهو . !۔و هيلع هللاىلص هللا لوسر ىلا كلنعفر أل لاقف ةثلاثلا

٢٧ 
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 أرقاف كشارف ىلا تي د اذا لاق نهام تلق لاق نهب هللا كعفني تالكك دعأ

 لازي ال هناف ةي آلا منخم ىتح « مويقلا يحلا وهالا هلا ال هللا » يم ۔ركلا ةيا

 ملسو هلع هالا ىلص لاقف ء حبصت ىنح ناطيش كب رةي الو هللا نم ظذاح كيلع

 تاق _ !ةرمر هابأ اي ان ثالث ذنم بطاخ نم ملعت ، بوذك وهو كقدص دق هنا امأ »

 « ناطيش كلذ » لاق ال

 هنا هنع هللا ىضرىراصنالا بوياييأ ثيدح نم هوحم هريغو يذمرتلا ىورو

 هيلع هللا ىلص ينلا ىلا اهاكشف ذخأتف ءيج : لوغلا ناكف ةوهس يف ماعط هل ناك

 ىلع اهمضت الو ه باتك نم ةيآ كملعاف ىلسرا بويأ ىآ قيرط يفو ع 7

 ةب ا اهب ملكنا نا عيطتسا ال لاق يه امو تلق ادبأ ناطيش ه رقيف دلو الو لام

 ديعس يلع وباو ناطقلا نبا ركذو  عدحملا هبش ريغص تيب ةوهس ااو ى يمركلا

 ةرب رهبأ ثيدحوحم هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم نع نكسلا نباب فورعملا نامثع نبا
 ناطيشلا هلخدي ال هناف تيب يف ةرقبلا ةمتاخ دحا أرق اذا لاق هنا هيفو ، بويا ىاو

 يضر باطخلا نب رمع نع نيفنصملا نم دحاو ريغ ركذ ضايع لاق ى ةليللا كلت يف

 ملسف ىعع هديب خيش لبقأ ذا ملسو هيلع هللا ىلص شىبنلا عم سولج نحت انيب هنع هللا

 ن ةماه انا لاق تنا نم نجلا ةمغن لاقو ث هيلع درف ملسو هيلع هللا ىلص ءىنلاىلع

 ءىنا ناو نييبنلا نم هدعب نمو احون ىقل هنا ركذو ءسيلبا نب سقال نب ها

 لخدملابحاص ىناسملتلا جاحلا نبا نعو ى نآرقلانم اروسهملع ملسو هيلع هللا ىلص

 نا ىأر من ، كرتف صربلا بابسا نم هنا ركذتف ءاعبرالا موي هرافظا صقب مه هنا

 «صرملا هقحلف اهصقف ءاعب رالا يف اهقنع يهملا هنع حصي ملو ةنس اهصق نال صقي

 لاقف « كلذ نع يهن عمست ملأ » هل لاقف مونلا يف لسو هيلع هللا ىلص ينلا ىأرف

 لسو هيلع هللاىلص حسم مت ء عم۔ةنا كيفكي لاقفىدنع كلذ حصي م هللا لوسراي
فلاخا ال ىنا ةبوت لا عم تددجف جاحلا نبا لاق اعيمج صربلا لازف هندب ىلع
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 ريبزلل ملسو هيلع هللا ىلص لاقو .ادبا ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نم تعمس اح

 ركذتف نيفص يف كلذ ىلع هرك ذف » ملاظ هل تناو ايلع لتاقتس كنا اما » ماوعلا نما

 يف هلتقب تنا يلع هل لاقف ايلع رشبف هريغ وا زومرج نا هلتقف ةيواعم نع جرخف
 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذب ىنربخا رانلا

 هنعهشلا ىضر رابالا بعك هل لاقف هنع هللا ىضر رمع دهع ىلع طحقلا دتشاو

  

 ءىبنلا مع اذه رمع هل لاقف ءايبنالا ةبصب نوقستسي ليثارسا ونب نينمؤملا رعمأ اي

 هلا ىضر سابعلا هعمو ربنملا دعصف مشاه ينب ديسو هيبأ ونصو ملسو هيلع هللا ىلص

 ثيفلا انقساف مل۔و هيلع هلا ىلص هيبا ونصو انيبن معب كيلا انهجوت انا مهللا لاقو هنع

 اعدو هيلع ينثاو هتنا دمحف ماقف عداف مق سابعلل لاق مث ، نبطناقلا نم انلعج الو

 مبللا عئاج لكع وج كيلا وكشن مهللا انلهاو انسقنا يف انعفش مهللا : هنم ءاعدب

 ىلا اولصي نا لبق اوةسف ع كيلا الا بغرن الو كرعغ وعدن الو كايا الا وجرتال

 ءايلوالا تامارك و د سانلا شاعو ضرالا تبصخاو ءاملا ىف اوضاخو مهلزانم

 نوكيام ءايلوالل نوكي هنا انموق ضب ركذو .ملسو هيلع هللا ىلص غىبنلل تازجعم

 هللاو اذه هنع هللا ىضر رمع لاق اوقس املو ى نودحتي ال هنا الا يحولا ربغ ءادنالل

 انيقس كل ائينه نولوقيو سابعااب نوح۔۔تي سانلا راصف ىلاعت هللا ىلا ةليسولا وه

 اخراص اوعمف مويلا كلذ ف ةنيدملا ىلا اولةا ةعامج.نايلإ.ملا ركذو .نيمرحلا ىف

 اوركذ سانلا نا ىورو ص صفح ابا ثوغلا كاتا صفح ابا ثيفلا كاتا باحرلا يف

 هللا ىضر رمع لاقف اوقسي ملف ةرجهلا نم ةرشع عب ةنس ةدامرلا ماع .اقستسالا

 قدف هنع هللا يضر سابعلل ادغ حبصا الف هن هللا ىنيقسي نمب ادغ نيقسةس ال هنع

 لاق كي هللا يقستسن ىتح جرخا لاق كتجاحام لاق رمع لاق نم لاقف بابلا هيلع

 )ابيط جرخاف هوتاف كبايثحلاص نم اوسبلاو اورهطت نا مشاه ىنب ىلالسراف دعقا

 لالحلا وهو بيطلا نم ةقدصلا دارأ مهبيطو هبيط هلمل )١(



)٢١٢( 

 .فلخ مشاه ونبو هلايش نع نيسحلاو هنيي نع نسحلاو هماما يلعو مهبيطو

 ىنثأو ىلاعت هللا دمخ فقوف ىلصملا ىتا مئان ريغ انب طلخم ال رمعاي لاقو ڵ هرهظ

 ملو انقلخت نا لبق نولماع نح ام تملعو انرماؤت ملو انتقلخ كنا مهللا لاقو هيلع

 ح هرخآ يف انيلع لضفتف هلوأ يف انيلع تلضفت امكف مهللا انقزر نع انيف كملع كعنمي

 لاق ى ًاضوخالا انل زانم ىلا انلصو امف احسانيلع ءامسا تحس وتح انحرمامت رباج لاق

 ىقسملا نبا انأىقسلا نبا انا ىقملا نبا انا ىقملا نبا انا ىقملا نا انا سابعلا

 ث نهيف يقسو تارم سمح ىمتستسا بلطملا دبع هابا نال ةراشا تاره سمخ

 ةمود رعب ءام ناكو ى دامرلاك ابارت تقلأ تيه اذا حرلا نال ةدامرلا ماع يمس ليقو

 بذعق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لفتف احام

 هسأر نم ديدصو حيقب هللا هباصاف ةبعكلا بارخ دارا لوالا مت نأ ىور

 دح ىلع ةنيدملاب زاتجاو باتف حمر ردق هنم برقلا ىلع دحأ ردقي ال ىتح نتتو

 اوقما اهف ىنكلا اوراتخا ءايلعااو ءامك.لا نم ةئايعب را ةياور ىلع اهيف كرتو رم ام

 هب اهجوزو ةررحم ةمأ ءاطعأو اراد دحاو لكل ىنبو ملسو هيلع هللا ىلص ءىللا

 هللاىلص ءىبنلا ىلاهعفدينأ هرمأو ى مهنممظع ملاع ىلا هءفدو اباتكبتكرابظع الامو
 بويأ ىبأ راد يهو اراد هل ىنبو هب نمآ هنا باتكلا يفو هكردا نا لسو هيملع

 هللا لوسر ثوب املو ث ملاعلا كلذ ةيرذ نم هنا لاقيو هنع هللا ىضر يرادنالا

 لوسرلا عساو رجاه نيح ليقو ث باتكلا كلذ هيلا ا ولسرأ ملسو هيلع هللا ىلص
 ىذلا ىليل وبا تنا » لاق هآر املو ملسو هيلع هللا ىلص هفرعي ملو ىليل وبا روكذملا

 « باتكلا تاه دمحم انأ » لاق تنا نم ىليل وبا لاقف « لوالا عبت باتك كعم

 نرم كءاج ام لكبو ءىش لكبو كبربو كب تنمآ ىنإ دمحاي هيفو هيلع أرقو

 نا لبقو كئيجم لبق كتعياب دقو ينسنت الو ةمايقلا موي يلمفشاف مالسالا عئا رش

 .دعب نمو لبق نم رمالا هلل مالدلا هيلع ميهاربا ةلمو كتلم ىلع اناف كيلا هللا لسري



) ٢١٢ ( 
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 دمحم ىلا : باتكلا ناونعو . ءاشي نه رصني هللا رمحنب نونمؤملا حرغي ذئه و. ر

 ريمح لوالا مت نم نيلاعلا بر لوسرو نيلسرملاو نيثيبنلا مناخ هللا دبع نا

 ىلص لاقو ث هبحاص ىلا هعفدي نا هدي يف باتكلا اذه مقو نم دي ىن هللا ةنامأ

 ةنس فلا امهنيبو تارم تالث « حلاصلا خالا لوالا مبةب بحرم » لسو هيلع هلل

 راد يف ر لزن دقف ءايلعلا كثل وا دلو نم جزخلاو سوالا لاتيو ةئامتس ليقو

 مهريغو رعضنلاو ةظيرق ةنيدملا دوهي نا هريغو هنع هتنا ىضرسابعن:ا نعو . هسفن

 نم مهريغو ةرعو نافطغو دسأو جرزخلاو سوالا ىلعنوحتفتسي اوناك اهدوهب نم

 داع لتق هعم كلتقن اذكو اذك هتفص ءىن ثعبيس نولوقيو ڵ برعلا كرشم

 اولاق نيروكذملا برعلا لاتق اودارا اذاو برعلا هب تنمآو اورفك .اج املو ،مراو

 ىذلا نامزلا رخآ يف هثعاب كنا تدعاو يذلا نمالا يبالا قحب كرصنتسن انا مها

 هيبنلا ثعبا مهللا ىوريو ، نورصنيف مهيلع انترصن الا ةاروتلا يف هتفصو هتعن دجن

 نافطغ لتاقت تناك ربيخ دوهج نأ ىورو .مهلتقيو مهبذعي هنا ةاروتلايف هدجت يذلا

 يذلا ىمالا ءينلا دمحم قحب كلأسن انا مهللا اموي تعدف دوهب تمزه اوقتلا الكف

 الكو ، نافطغ نومزهيف مهياع انرصنت الا نامزلا رخآ يف انل هجرخت نا انتدعو

 اورصن ٹالذ اولاق

 كحأ يلقاق دوعو سونباو جاس نم هبشخ ةبطرق ربنم ايندلا ىف ربنم بجعاو
 لاقثم فصن موي لك عناص لكل عانص عبس هيف لمعي نينس عبس ىف هشقن و هلمع

 ريغ ىفهتطسب امم ةذبن اذهو الاقثم نوسمخو لاقثم فالآ ةرشع هترجأ ةلمجو ابهذ

 طقن هيفو هدي طخ نافع نب ناينع فحصم نم تاقرو مب را هيف فحصم هيفو اذه
 همد نم

 اهعماجو ىداولا ةرطنق نهو ةيطرق راصمالا تقاف عبراب

 اهعبار وهو ءىش لضفا ملعلاو ةثلاث ءارهزلاو ناتنث ناتاه
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 هيلع هللا ىلص دمحم مسا اهدحأ ىلع بوتكم رمح ةدمعا ةثالث مماجلا اذه يفو

 ثلاثلا ىلعو ، فهكلا لهاو مالسلا امهيلع ىسيعو ىسوم ةفص ىناثلا ىلعو ث لسو

 عفار انبا دالخو ةعافر ناكو 2 ةينابر ةقلخ كلذ لكو مالسنا هيلع حون بارغ ةفص

  

  

 رمف كرب ءاحورلب اوناك اذا ىنح ردب موي ًاريعب نوبقتعب ىراصنالا ديزي نب ديبعو
 ىلص هللا لوسر اعدف ان ركب كرب هلا لوسراي اولاقف تع هللا ىلص هللا لوسر مهب

 هيف يف هنم بف « هاف حتفا » لاق مش ءانا يف ًاضوتو ضمضمتف ءامب لسو هلع هللا

 مهب رغنيل هناو هاقحلف ىضمو « ابكرا » لاقم هيلع كلذ يقاب بص م

 دعسو ريبزلاو ايلع ردب ىلا هرفس يف لسو هيلع هتنا ىلص هللا لوسر ثعب
 مالغ امهعم شيرقل ةيوار اوباصاف ربخلا ناسمتلي ردب ىلا ةيشع ىف صاقو يلا نبا

 مئاق وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امهب اوتاف يصاعلا ىنبل مالغو جاجحلا ينبل

 مهيقسن انوثعب شيرقل ةاقس نحم الاقف نايفس يبال امهنا اونظ ايتا نمل اولاقف ىلصي

 ىلص هللا لوسر غرف املف نايفس يبال نحم اولاق اب رض امهوعجوا يلف امهوب رضف .املا
 امهومتكرت مكابذكا اذاو امهومتب رم كاقدصا اذا » لاق هتالص نم ملسو هيلع هللا

 ردب ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر امل « شيرقل اما هللاو اقدص

 دحأ يف نكي نا » لاق رمحأ لمج ىلع ةعببر نب ةبتعو بيثكلا نم تلبقأ اشيرق
 ىسعف ريخم رمأي دحأ نكي نا » ىورو « رحالا لجلا بحاص دنعف ريخ موقلا نم

 فوفص يف لوجي هآرو «اودشرب هوعيطب نا رمحالا لمجلا بحاص نوكي نا

 ءاجف « هعضوم ىف نيكرشملا ىلا م_هبرقا لكو ةرضح دان يلعاي » لاقف شيرق

 وه لاقف « مهل لوقي اذامو رجالا لجلا بحاص نم » ةت هللا لوسر هل لاقف

 ىورو ةوبنلا مالعا نم اريخ هيف نا ةلع هلمطف ى لاتقلا نع ىهني ةعيبر نب ةبتع

 هلام نم ذخأ امو يمرضلا نبا مدو لاتقلا اوعدو ينوعيطأ شي رقاي لوقي نات هنا

 مهنم ادحاو كنم دحأ لتقيال هنا كلذ يف ليق اممو ى دمحم نيب و مكنيبام كلذو يلع
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 مه ةعنم الو كلذل اودري دقؤ مهلاثما انم اولتق اذا ان ريخا امف دازو ى هلثم لتق الا

 ى هللا هنعل لهج وبا لوبقلا _رم اعانتما مهدشأو 6 هنع اولبقي ملو مهفويس الا

 تدرا اهنك اب شي رق ءاسن تجرخ ول هسفن يف هنع هللا ىضر ميشا نبا ثابق لاقو

 هيلع هللاىلص هللا لوسر نع تلأسف لاق 2 قدنخلا دمب كلذ دمب ملساو هباحصاو اررحم

 تنا ثابقاي » لاقف هنيعب هفرعأ الو هيلع تسو هبحص مم دجسملا يف وهو ملسو

 ثابق لاقف « هباحصأو ادمحم تدرا اهنكاب شي رق ءان تجرخ ول ردب موي لئاقلا

 دحأ ىنع هعمس الو ياتفش هب تقرقرت الو ىناسا هب ثدحام قحلاب كثعب ىذلاو

 دهشأكبلق يف لئاقلا تنا » اذهب هقطن لبق هل لاقو ياق ين سجه .ىش الا وهامو

 هب تئجام نأو هلوسرو هدبع ادمح نا دهشأ و هل كي رش ال هد> و هللا الا هلا ال نا

 تلاقو نسلا ريغص وهو هيمار فرءيالو ردب موي سيق نب ةثراح بيصأ . « قحلا

 هيلع تيكب رانلا ىف ناكن او هيلع كبأ ملو تحرف ةنجلا يف ناك نا هللا لو۔راب همأ

 هيلع هللا ىلص اعد مث « ىلعالا سودرفلا يف وه » لسو هياع هللا ىلص لاقف تي,>حام

 تلوان ح تب رشف ةث راح ما هلوان ح هافضمضمو هيف هدي سمغف ءام نم ءاناب لسو

 هللا ىلص يبنلا دنع نم اتعجرف !ةاعفف امهبويج يف احضنت نأ امهرمأ مث تب رشنف اهتنبا

 سنآالو ممم انيع رف ةنيدملاب امو ملسو هياع

 ريشب نب ناعنلا تم هللا لوسر ةرجه دعب مهنع لا ىضر راصناللدولوم لوأو

 هيف ف اهمضو م اهغضمف ةرمتب اعدف شع هللا لوسر ىلا لح دلو امل هنع هللا ىضر

 نيضرتامآ» فلع لاقن هدلوو هلامرثكي نأ هللا عدا هللا لوسراي هما تلاقو 2 اهب هكنحف

 رعأف ةأرما جوزت ةيواعم نأ ىوريبذ « ةنجلا لخديو اديهش لتقيو اديمح شيمي نا

 نا تلاقف ءادوس ةطقن اهترص تحت نكل ةليمج اهنأرف هنبا ديزب ما نوسيم هجوز

 صمح ىلع لاو وهو نايعنلا اهجوزي و اهقلطف اهرجح ىف عضويو عطةي اهجوز سأر

 هوعضوو هسأر اوهطقو ةعامج هعبتاف برهف فاخف ناورع ثكرنو ريبزلا نبال اعدف
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 عمو ةولخلا ىف اهنطب ىف هحيبست ممست ةفع همأ تناكو . ةروكذملا ةأرملا رجح ىف
 ةعاس وأ ةعبس وأ ةتس وأ ةعست وأ رهشأ ةرشع اهنطب ق قب و هنوعمسي الو ءاس

 ني۔حنملا دنع داتعملا نال ةبآ هتحصو هتايحف هيلعو ح ةينامن وأ لاوقأ تاعاس ثالث وآ

 هيلع سييلاو درملا ةبلغلا اليلع شيعي وأ تومي نماثلا رهشلا ىف دولوملا نأ ناهكلاو

 لزانملا موجت ىف ةروص ةيناملل را مل لاقو ع ىبرعلا نبا لاق امك توملا عبط امهو هيف
 دنع نينجلا ءمك_ا لاق ، احيحص اهبف شيعي دقف لمجلا لقا ىه خلا ةتسلا فالخم

 بقع حارتسا الاو شاع جرخ ناف اهلبق امم ىوقأ ةل رح جورخلل كرحةي عباسلا

 كرحت ناف نماثلا ىف هتكرح لقت كلذلو نماثلا ىف كرحتي الف ةفعضملا ةكرحلا كلت
 لاق ةلفتع دلو نيحو ، هفعض مم هل ناتفعضملا ناتكرحلا هتفعضا دقف هيف جورخلل

 ةركب هللا ناحبسو ارمثكهل دملاو اريك ربكا هللا » لاقو « عيفرلا ىر لالج »

 لاقو دجس و رمعبلاك كرب بلطملا دبع هجوىلا ليفلا باحصا ليف رظن املواليصأو

 ههجو ىلا هرهظ نم عماللا م ىبلا رون ىنعي « كرهظ ىف ىذلا رونلا ىلعمالسلا »

 ليفلاو هتوبنل صاهرا هل ليفلا كوربو ى هبلص نمل هنال رهظلا ركذو ايهيف ناكف
 هوهجو ةهج لك ىلا هجوتي هنا ىورو كرمي ليذلا نم اعون نأ ضعب ركذو © كربيال

 اهيلا هجوتي ملو بهذي لف هزميمت بهذيل رخلا هوقسف ةبعكلا ةهج الا اهيلا
 هادانف ةكم نم بيرق بهار ىلا بلطملا دبع ءاج ةلفتع هللا لوسر دلو ام

 نم هناك نمعلا عجو نآلا هنا هتمالعو ةمالا ىن دلو دقف هابأ نك بهارلا لاقف

 هتنس ىف اديدش ًادمر دمر هنأ يزوجلا نبا ركذو 2 هقير ىف هؤاودو نجلا برخ
 هجلاعيل ظاكع ةيحان ىف بهار ىلا بلطملا دبع بكرف جالع هفشي ملو ةعبادلا
 اذه نإ بلطملا دبعاي لاقف ردابف هطوقس فاخ ىتح هربد لزلزمف هبجي ملف هادانف

 هاطعأو هجلامف ىراصنلا وأ دوهيلا هلتقي الثل هظفحاف ىريد برل بجأ ل ول ىبن

 ئ ، نييبنلا متاخ هللاو اذه لاقف هيلاو اهف رظني ةفيحص جرخأ ةياور ىفو ث ءاود.
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 هعضو نم هقير نم ذخ هعم دءاود نإ لاق معن لاق دمر اذه بلطملا دبعاب لات

 هللاىلع م ق يذلا اذه هللا ; بلطملا دبعا لاق ث 6 هنيح نم ءيرب و لعفف هين۔عىلع

 نفع ىنلا نضحأ تنك نبأ مأ تلاق دمرلا نم نيعألاىفشيو ىضرملا ءىربيف

 نبا نم ردتا ةكرباي لوقي ىسأر ىلع امئاق بلطملا دبع الا ردا لف اموي هنع تلفغف

 نع يلغغت الو ةردلا نم اي رق ناملغ عم هتدج و لاق يردأ ال تلق ىنلا تدجو

 مهنم هيلع نمآ ال اناو ةمالا هذه يبن هنا نومعزي باتكلا لها ناف ىنا

 قلعتم وهو دشني راصف يصانأو بلطملا دبب ىدج نع تالض ه فلع لاق

 ڵ ة۔هكلا راتساب

 ادي ىدنع عنطصا و ي ر هددرا اد__ج ىدلو در براي

 ۔ هلجال ىا _ كنبا نم عقوام ىردتا ىد لاقو هيدي نيب لهج وبا .احف

 « تماقف ىماما نم هتبكراف موقت نا تبأف ىفلخ نم هتبكراو ةقانلا تنا لاقف
 شي رق نم لجر عم لفون نب ةقرو ليقو ث همع ىلا ءادهف ليفن نب ورمع هدج ليقو

 ددعتب اضيا عمجيو هدج هدجو ليقو ح نمل وقلا نمب عمج اذهو ليفن نب ورمع هلعلف

 فيةثو ناليغ نب سيقل ظاكع قوس ناكو ةميلح دنع لض اضيأ ىور امك ةعقاولا

 ناف مالغلا اذه اوماقا ظاكع قوس لهأ اي اب لاقو تمع ف هللا لوسر هيف نهاك ىأرف

 ىلا ي هب تقلطنا اهنا ىورب و هللا هاجناف قي رطلا نع ةميلح هب تلامف اكلام هل

 رشعماي ل.ذه رشعماي حاص هيلا رظن املف مهنايبص سانلا هيري ليذه نم فارع

 لعجف ةميلح هب تاسناف يلا اذه اولتقا " ، مسوملا لهأ هيلا عمتجاف برعلا

 لوقيف وه ام هل لاقيف ايش نوري الف يدلا اذه لوقيف ىم ىأ نولوقي سانلا
 كيلع هرمأ نرهظيلو كملا نرسكيلو كنيد لهأ نلتقيل ةهلآلاو امالغ تيأر

 { دجوي ملو بلطف
 ةيلهاجلل قوس وهو زابلا ىذب ترم هب تعجر ام اهنا اهنع هللا يضر اهنعو

 ٢٨
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 دعب هيلا لقتنت برعلا تناك ةنبع قوس هل لاقي قوس هلبقو ةفرع نم خسرف ىلع
 ىلا لقتنت مث ةجحلا ىذ نم اموي نيرشع هيف قتف ظاكع قوس نم مهضاضننا

 اا رظني نايبصلاب ىلؤي فارع قودلا اذهب ناكو جحلا مايآ هيف قتف زاجلا ىذ

 ىبصلا اذه اولتقا برعلا رشعماي حاص هينيع ةرمحو نفع ىنزلا ماخ ىلا رظن املو
 ًارمانرظتنيل اذه نإ مكيلع هرما نرهظرل و كمانصا نرسكيلو كتيد لهأ نلتقيلف

 ، تام ىتح هلقع بهذو هلو نأ ثباي ملف تع ىنلاب ىرغي لعجو ءامسلا نم

 هبحاص لاجرلا ظكعو نورخافتي الاوش هب نوميقي ةلخت وفئاطلا نمب ظاكعو

 رخفلا ىف هبلغ

 وهو هيبأ قيةش بلطملا دبع نب ريبزلا همع عم نيا ىلا :فتع هللا لوسر رفاس

 كرب هر املف زاتجي نم عنمي لب الا نم لحف هيف داوب اورف ةنس ةرشع عضب نبا

 ىتح لحفلا كلذ بكرف هرمعب نع ش ع لزنف هردص ىأ هلكلكب ضرالا كحو

 لاقف ، قفدتي .ام .ولمم داوب اورم مهرغس نم اوعجر املو 2 هالخف ىدا ولا زواج

 لجو زع هللا سيياف هوعبتاف همحتقا 2 ىفوهبتا » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ءافولا ىفو ى انأش مالغلا اذه نإ سانلا لاقف ، كلذب اوثدحم ةكم اولصو املف ءاملا

 تيأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبم لبق امئان ةليل تاذ ديعس نب دلاخ ناك

 نم رون جرخ ذا كلذك وه امنيبف هفك ؤرما رصبيال ىتح ةملظ ةكم تيثغ هناك

 اهباصافبرتيىلا لوحت مث اهلك ةكم باصا مت تيبلا ىف .اضف .امسلا ىف العو مزمز
 ديعس نب رع ىخا ىلع اهتصصقف تظقيتساف لخنلا ىف رسبلا ىلا رظنال ىنا ين
 هنا ىرت الا بلطلا دبع ىنب يف نوكي رمالا اذه ىخااي لاقف ىأ رلا لزج ناكو

 ىلص لاقف هل اهركذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرثمب املو 2 مهيبا رفحنم جرخ
 هللا ىلص هللا لوسر هملمف « هللا لوسر اناو رونلا كلذ هللاو انا ه ملسو هيلع هللا
 هنع عطقو هسأر ىلع اهرسك ىح اصعب هوأ هبرضف ملساف هيلا !ىحوأ ام لسو هيلع
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 ذخأ ملسوهيلع هللا ىلص هقلا لوسرو ران يف هيقلي نا ديري هابا نأ ىأر هنا دلاخ ما

 لاقو املوهو منهج هيف ىأر دقو اعزف همون نم ماقف اهبف عوقولا نم هعنم هتزجحبي

 هللا لوسر دي ىلع نوكت رانلا نم هتاج نأ ملع ڵ قح ايؤرل هذه نإ هللاب فلحا

 لو۔راذه رمخ كب ديرأ هل لاقف كلذ هل ركذف ركب ابأ ىنأف ملسو هيلع هللا ىلص

 هدحو هللا ىلا وعدا » لاق وعدتام دحاب لاقف هاتأف هعبتاف لسو هيلع للا ىلص هللا

 عمسيال رجح ةدابع نم هيلع تن أ ام 7 هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كيرشال

 ورع هيخال كلذ لثم ىورو هنع هللا يضر مل۔اف « عفني الو رضي الو رمعبب الو
 ةهقاولا تددمت هلدا و

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دصق ذا هللا هنعل لهج ىبأ ةصق ترهشو

 قدنخو هذخأي نا هردابي نوكيام مظعا لحف ةروص ىأرفةرخم هيلع ىقليل ادجاس

 هللا هنعل هيلا لجعلا دم ةصقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمبو هنيب نماناح ران

 ادي تبت ةروس تلزن املو هترعبأ نمن يشارالا ءاتياب لسوهيلع هللا ىلص هرمأ ىتح

 كحبو تلاقف نايفس ابأ اهاخأ اهللا اهنعل ليمج ما بطحلا ةلامح تءاج بهل ىآ
 هفيس دخأ من ءايإ كيفك أس لاقف دمحم يناجه نآ بضفت امأ عاجش يبا سمحااي
 نابعث مف ف كيخأسأر نأ كرسيأ ةيخأ اي لاقف هتلتق له تلاةف اعرسم دامف جرخف

 يسمأرمقتلال دمحم نم تب رق ول انابعن تأر ةعاسلا نوكي داك دقلف لاقف هللاو ال تااق

 قيدصلل تل اقفلسويلعهللا ىلص هللا لوسر هب برضت ارجح اهلمح ةصق رهشو

 لق » ملع هللا لوسر هل لاقف اهنع كلم هرتس هرتملو فلع هعم وهو كبحاص نيأ

 نأ يورو ءا دحأ كعم ىرأ ام هللاو ف أزهت ال تلاق « ادحا ىعم نب رتله اهل

 نبااي اكملك ؟ ال ينا تلاقو ء رعاشب وهام هللاو لاقف ايهعم ناكهنع هللا ىضر رمع
 هتبرضل كبحاص تيأر ول ركب ىال تلاقن هنع هللا يضر هندشل يأ ڵ باطخلا
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 ىنعي ، كج وز اجه الو كاجه ام هللاو لاقف ، ىجوز اجهو يناجههتينث تركو

  

_ 
 ح۔

      

 ءاجهلا وأ .ابا الب عرشلاب ءاجهلا دارأ وأ امهاجه يذلا وه هللا نأ هنع هللا ىضر

 كالذ نولومقيل سانلا ناو باذكب تنا ام هتناو تلاقف عرش الب سانلا نيب يذلا

 امهب هييثنا نيرضال هللاو تلاقو نيرهفب تءاج اهنا ىورو ، تعجرف

 ه اذا اولاقو رجحلا يف شيرق وك رشم عمتجا اهنع هللا ىضر ةمطاف تلاق

 توأ ... هللا لوسر : آ ىلع تلخدف تلاق ث ةبرض هفيسب دحاو لكهب رضيلف

 لاقف )١( ةلثانو فاساو ةانموىزعلاو تاللابكلذىلع اوذلحممئابو يكبا اناو كلذ هل

 ذخأف اوكن مث مهسوءر اوعفرف مهيلع دجسملا لخدف أضوت مت « يكبت ال ىتينباي »
 الا مهنم الج ر باصا امف « هوجولا تهاش » لاتو مو اهب ىرف بارت نم ةضبق

 ح نزاوه مووو ، دحا موبو ث ردب مو بارتو ىصحب مهامر امك اذهو ى ردبب لتق

 ِ ضرالا يف خاسف ربيخ نوصح نم يربلا نصح ىر اكو ث ةرجملا دارأ نيحو

 ةياغل اب ر هللا لوسر حاقل ىلع نافطغ ليخ يف نصح نب ةنييع راغا

 اولمتحاو دلولااولتقفرذ وباو رذ ىنال جوزو رذ ىبا كلو اهيفو نورشع نهنا ىورو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نذأتسي هنع هللا ىضر رذ وبا ناك دقو ع حاقللاو جوزلا

 هب وذو نصح نم ةنيبع نمأنال » لسو هيلع هللا ىلص لوقيف حاقللا يف نوكب نا لسو

 كب ىنأكل » لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف هيلع لاف « كيلع اوريغي نا

 ىضر رذ وبا ناكف « كاصع ىلع أكوتت تئجو كتأرما تذخأو كنبا لتق دق

 اناو « كب ىنأكل » لوقي لسو هليع هللا ىلص هللا لوسر ىل ابجع : لوقي هنع هللا

 حاقل وانلزمم ىنل هللاو ىناف ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ام هللاو ناكف هيلع لا

 قدحا ليللا ناك الف انعو اهنمتع تبلحو تحور دف ملسو ه.اع هللا ا ىلص هللا لوسر

 ىح نب ورمع ا۔معضار نا ركذبرملا مانصا نم ناتصةئانو اهحتفب و ةز .هلا رك فاسا ١<
 أ رماو لجر اما ب رهلا معزتو . هكاا هاجت امم۔لع : ذيناكر ةورملا ىلم ىناثلاو افصاا ىلع لوالامضو

 لع ا تناو لهس تنب ةلثان اها ةأرملاو ورم نب فاسا همسا لجرلاو نب رجح اخف ةبمكلا لخاد اينز
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 ىنبا مه فرشاف انسؤر ىلع مايق مهو انب او>ا صن اسراف نياب را يف نصح نم ةنيع

 حاقللا لقع قالطا ينع مهلغشو مهنع تيحنتو اوحنف رفن ةثالث هعم ناكو هوملاةف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ترعخاو اهب دهعلا رخآ ناكق اهرابدا يف اوحاصو

 هللا ىضر هدحو عوكالا نم ةملس مهنم اهذقنتساو ع ملسو هبلع ا ىلص مسبتف

 اضيأ خيرسعلا قو دقو ك اضيأ اريثك عاتم اولخو ائيشف ائيش اهولخ و مماتقي هلبنب هنع

 بيبح هنعهللا ىضر ةداتق وبآ لتقو اليخ لسراف مل۔و هيلع هللا ىلص هللا لوب ر ىلا

 « نو.جار هيلا اناو هلل انا » اولاقف بوثب هاجف ةحوتفم ةلمم .الاب ى ةنييع نما
 ليتق هنكل و ةداتق ياب"سيل » هملسو هرلع هللا ىلص للا لوسر لاقف ى ةداق وبا لتق
 ةداتق ابأ نا هب ىنهركا امب ىنمركا ىذلاو هليتق هنا ملعيا هدرب هيلع عضو ةداتق بال

 هجو اذاف ههجو نت درملا 7 ركب وأو رع جرخف « زج رب موقلا راثآ ىلع

 يبأ ريغ وه هللا لوسراي هلو۔رو هللا قدص رمك أ هللا : رع لاق وا الاقف بيبح
 هب رض دقو ةداتق وبأ هلتقف ةداتق ىال ضر.ت يرازفلا ةدهس. هنا ىورو ةداق

 الف ڵ تعزن ةديدلا نا نظو هنع هللا ىذر هتزمغف هتهج يف مهسب ميم لجر هلق

 مهس ىنباصأ تمق لاق «كهجو يفا. » لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ىقتلا
 يذلاوف هيلع هتحار مضو و هيف قزب م اةيفر ًاعزن مهساا عزمف « ينم ندا » لاقف

 لسو هيلع هللا ىلص لاقو ث حاقالو حرقالو طق ةعاس ىلع برضا. ةوبنلاب ههرك ا
 ڵ ةنسةرشع سخ نما هناكو ةنس نيهبسنما تامو « كرشب و كرش يف هللاكراب»
 ءابضملالب ,الا كلت ينوةداتق وبايقاباا ذقنتساو لكلا هنانظو اضعب ةل ذقنتساليقو

 نا ترذنو اهيلع تجو رذ ىا ةأرءا مهتلفغتسا ملسو هيلع هللاىلص هللا لو۔ر ةق ةقان

 « :ركلمت ال ايف الو ة ةيصعميف رذن ال »ملسوهياع هالا ىلص لاقف اهيلع تج نا اهرح

 الو اهيف نولماميال لاتةقنا يف نيدلدملا لاومأ نم نوكرشملا هذخأ ام نأ ةجح هيفو

 ةلاسر كلذ يف تفلا دقو « هللا همحر بيبح نب عيب رلل افالخ هبحاصل لب مهنم لبقي
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 « هللا ر ىلع كاله؟ىلا ىعجرا ىل ةقانلا » لاق ملسو هب .اعهللا ىلص هنا ىورو

 ةما_۔ه ةأرما مبيفو ب رهلا ءايحا نم ىح يف تناث و اضيأ ةقانلا هذه تقرس دقو

 ىلا نافع نب نامنع ملسو هيلع هللا ىلص هللالو۔ر ثعب املو . اهيلع تجنف اهنع اولفغ

 ام : لاقف تيبااب فطف تئش نا اولاق مهخلب املا باتكب ةيببدحلا ةصق يف ةكم

 فوطي نومل۔اا لاقو ملسو هلع هالا ىلحهللا لوسر هب فوطي ىتح هب فوطال ت تنك

 ليق « نوروصح نحنو هب فوطي هنظا ام » ملسو هبلع هللا ىلص لاقن انن ود نايع

 ىتح ةبهكلاب فوطيال نا هب ىنظ » لاق هيلا سالخ دقو هللا لوسراي هعنمي اهو

 تنفطمل اولاق مجر املو « فوطأ ىتح هب فا ام ةنس اذكو اذك ثكم ولو فوطن

 ىسفن يذلاو تيبأف تيبلاب فوطأ نا شيرق ىنتعد ىب متنظ امنيب : لاقتيبلاب
 ةديدخاب مقم ل۔وهيلع هللا ىلص هللا لوسرو ارمتهم رثك ا و ةنس اهب تشكم ولهديب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فوطي ىتح تفطام

 _ ۔ابدحةرجشوارتب وا هدنعةب رق ے۔اب ىسسعضوموهو ةيبيدحلاب ىلعبتك ام

 لاق ع هرخآىملا ورمع نب ليهس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم هيلع لاص ام اذه

 هبلاص ام اذهبتكأ نكاو كدصا ملو كتءبتال هللا لوسر كنا تدع ول ليم

 هللا_لاوسراي لاقف « هللا لوسر ظْا ح.ا » ملسو هاع هللا ىلص لاقف هللا دبع نب د

 هلع هالا ىلص هاحمم ءاي ا ها رأف « هينرا » لاقف ف ة هاع حلاف ادبأ هوأ ال هللا و

 هوحمنم ىلع ىنا امهنا ىورو « ىومتبذك ناو هللا لوسرهللا و انا هلاقوهديب ملسو

 نيفص لها دارأ الو « هيلع رهقت كلذ لثم كل نوكيس » لسو هيلع هللا ىلص لاق
 نب ةنواعم بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا ربمأ حلاص ام اذه : بتاكلا بتك حلصلا

 ننمؤملا رعمأ حما كتلتاقام نينمؤملا ريمأ تنك ولصامعلا نب ورمع لاقف نايفس ى آ

 كنا » ملسو هلع هللا ىلص ىللا لوق ركذت 1 بتاكلل لاقو ث هوحع سانلا ىلاو

 ركاهلا لاق مث مث « ملسو هلع للا ىلص هللا لوسر وح تببا نمح روهقم اهلثم ىلبتس

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مم وحلا يف هل ىرج ام ركذو لثمب الثم
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 « ليللا انيلع ظفحا لالباي » ملسو هيلع هللا ىلص لاق ىرقلا ىداو ةوزغ ينو

 الو وه ظقيتسي ملو مانف رجفلا لبقتسب ريعب ىلا دنت۔او هللا ءاش ام ىلصو محا لاقف

 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ظةيتسا نم لواو سمشلا مهتب رض ىنح هريغ

 لو۔,اي اذه لثم مون ىلع ىقلأ ام هللاو هنع هللا يضر لاقف « تمنص ام لالباي »

 تقتلا هنا يورو 0 مسبتو « تقدص » لاقف كسغنب ذخأ يذلا يسفنب ذخأ هللا

 ناطيشلا نإ » هل لاقو هنع هللا يذر قيدصلا ركب يبا ىلا ملسو هلع هللا ىلص

 هللا لوسر اعد مث «مان ىح ىبلا أدهي اك همدهي لاز امف ىلصي مئاق وهو الالب ىنا

 هللا لوسراي كلذ ناك معن لاق ناطيشلا هب لعف امب هرمخاف الالب ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسر كنا دهشأ ركب وبا لاقف

 ةحلط واا ءاحف هرمخا اناف ةحاط ابأ اورمخم ال هما تلاقف ةحلط ىبال نبا تام
 نسحا هل تعنصتو هتقسو هءاشع هتيمطاف ناك ام نكسأ وه تلاقف ينبا لعفام لاقف

 اوبلطو تيب لها مهنيراع اوراعا اموق نأ ول ةحلط ابآ اي تلاق مث اهب عقوف تناك ام

 هللا لوسر ىلا قلطناف بضغف كنبا بستحاف تلاق ال لاق اوعنتمي نا مهلأ مهنيراع

 راغ يف امكل هللا كراب » لسو هيلع هللا ىلص لاقف ناك امب هرخاف لسو هياع هللا ىلص

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هب تنا هتدلو انر هللا دبعب تلمحف « اكتليل
 ملسو هيلع هللا ىلص نهاقلاف تا رمت هتلوانف معن تاقف تلاق « رمت كعم له » لاقف

 ىلص لاقف ظلتي ىبصلا لهجف هيف هجف ىدلا مف حتفف نهك الف فيرلا هيف يف
 يذلا اذه هللا دبعل ءاجو « هللا دبع هامسو « رتنا راصنالا بح » مل۔و هيلع هللا

 امب ميلس مل هتربخا املو ك نآرقلا اؤ رق مهلك دالوأ ةه_ت ةليللا كلت عامج نم ءاج

 هل ًاذيذلت ةرشابمل اهضرعتو اهيقسو هايا اهماعطاو هدلو توم اهجوز نع تمتك
 ليقف « ليثارسا ىنب ةرباص لثم ىتمأ يف لعج يذلا هلل دجلا » لاق ء صفنتلا لبقت
 اهجوز نم اهل ةأرما ليئارسا ىنب يف ناك لاق اهرمخ نم ناكام هللا لوسراي
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 ايهنتجسف فيضلل مامط منصب اهرما دقو 2 رادلا يف رب يف اعقو نامالغ

 نا اهل لاق مت ص اهيلع عقوف بيطب هل تصرن اوعر» الو تيب يف بوثب
 نكل اتام دقل هللا ناحبس تلاق نايعسي هاباجأف امهادانف تيبلا يف امه تلاق يانبا

 يربصل امايحأ هللا

 «')ريخلالعفامريحع ابأ اي » ختع هبعاليناك يذلاوه ةحلط يال تيلا دلولاو

 هرعغن تولنزح اولاقف « هلام » ر مهل لاقف هل ريمع وأ نزحف تاهف هل ناك

 امهالك هيتجوز ىلارظن و كوبت ةوزغ يف فت هللا لوسر نع ةمثيخ وبا فلخت

 اذه لاةف ڵ مدنف رحلا ديدش موي يف ادراب ابارششو اماعط هل تأيه شيرع اهل ءانسح

 قحلي ىنح ايهشيرع نم اًثيرع لخديال هللاب فلحف رحلا يف تفي هللا لوسرو

 بهو نب رمع كرداو هحمرو هةيسب هحضان ىلع لحراف هرم اباداز انأيهف ك تشاع هب
 ابنذ ينإ رعمعل لاقف ،كوبتنم اوند ىح اقفارتف تع هللا لوسر بلطي قيرطلا يف

 بك ار اذهسانلالاقو فلختف ةفع هللا لوسر ينآ ىتح ىنع فلختت نا كيلع الف

 خانا املو ةمثيخ وأ وه هللا لوسراي سانلا لاق م « ةمثيخابا نك » تع لاقف

 «ةمت.خ ابأي كلىلوأ » ملسو هيلع هللا ىلص,هل لاقف تع هللا لوسر ىلع ملسي لبقا

 ةنم هللا لوسرو معنلا نم وهامئأر هن أبلسو هيلع هللاىلص هرمخا مث ديدهن ةلك ى هو

 ريخب هل اعدو ارمخ ملسو هيلع هللا ىلص هل لاقف هب قحلف ةدشلاو رحلا يف

 لق دقو هيلا ترظنف نمس يحم ىلع كوبت ةوزغ يف تنك ةباحصلا ضعب لاق

 لاقف ىديب هسأر تذخلاف ء ىحنلا ريرخ تهبتناف تنو سءشلا ىف هتهضوو هيف ام
 « انمس ىداولا لاسل هتكرت ول » ملسو هبلع هللا ىلص

 ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر م. تنك هنع هللا ىضر ةيراس نب ضاب راا لاق
 انبرج انضفن دقل قحلاب كثعب ىذلاو لاق « .ءاشع نم له » لالبل ةليل لاقفكوبتي

 ١< لوقب رملسو هيلع 1 ىلص هبهالب : لصالاو اطةس انه لمل .

    



() ٥ ٢٢٥) . 

 تارمتعبسعمتجا ىتح بارج دمب ارج ان ج انضفنف « اثيش دجت نا ىسع رظنا » لاقف

 دحاو لك ةنالث نحتو انلك اف ٨ هللا مساب اولك » لاقو ةفص يف نهيلع هدي عضوف

 هناف نهعفرالالباي » لاقفتارمت عبس ةفحصلا ىو انيديأ انعفرو ةرمت نيسمخ و اعبرا

 لاقف نهياع لسو هيلع هللا ىلص هدي مذو دغلا نمو « عبش الا نهنم دحا لك ال

 الول » ملسو هيلع هللاىلص لاقف قاوب عبسلاو ةرشع نحنو انعبشف « هللا مساب اوك2

 فرصناو ،نهلكافامالغنهاطعاف « ةنيدملاىلا اناك نهنم اناك ال ير نم ىحتسا ىنا

 نم » لسو هيلع هللا ىلص لاقف لشو نم جرخ .ام هقيرط فو ء ملسو هيلع هللا ىلص
 . اثيش هيف دح . مف هيفام رفن هنم ىقتساف «ىن أن ىح هنمقتسإ الف هيلا انقبس

 ىلص عضوف مهيلع اعدو مهنعلو « :2 : أ » لاةف نالفو نالف ليقف « هيلا انقبس

 اوب رشف قعاوصك .املاقرختاف هللا اعدو هديب حسمو لشولا تح هدي ملسو هيلع هلل

 هنا » ذامل رم ايف لاقو ث كوبت نم هفرصنم ىف « اذه نبصخرل »لاقو اوقتساو

 عضوملا كلذ تيأر انا لاق : مهضعب نع رملا دبع نب رمع وبا لاق « ةنجا .يلتميس

 ةرضن ةرضخ انانج نيعلا كلت ىلاوح هاك

 ضعبب ه۔ أرو سوأ نب ثرحلا لجر تب .دصأ فرشالا نب بعك اولتق املو

 هريغو ةملم نب دمحمو اذه ثرحلا ممم ةعامج هلتق ذا بعك ىلع ةفلتخملا مهفايسأ

 ح رج ىلع لقتو نلع نسل هللأ لوسر ىلا هس أر اولمحف ملسو هيلع هللا ىلص هرمأب اليل

 لتق يف هنع هللا يضر ةداتق فأ لجر ترسك كلذك و . هنيح نم ءيربف ثرحلا

 .نب هللا دبعو وه هلتق _ازغصم نيفاقب_ قيقحلا يا نبا فيفختلاب مالس مفار يبا

 هللا دبعب اذه مقو ليقو ء هلجر ترسكف اهيلا عجرف هسوق يدن امهريغو كيتع
 تعلخ ليقو تئربف ملسو هيلع هللا ىلص اهح۔م لاح لك ىلعو لجرلا راسكنا ىنهآ
 هللا دبع نعو . ملسو هيلع هللا ىلص هنم حملاب لخلاو حرجلا ءيربو امهعوقوب عمجيف

 ىلص لاقف ةمامعب اهتيصعف ةجرد ماحتقاب يلجر ترسكناف عفار ابأ تلتق سين أ نبا

٢٩ 



  

) ٢٢٦ ( 

 ن۔حأك تداعو طق اهكشأ مل ينأكف اهيلع حم « اهطبأ » ملسو هيلع هللا

 تناك ام

 :بلاط وبالاقو

 مهدنع كرُرال م وقلا تيأر الو

 ىذالاو ةوادملاب انوحراص دقو

 كموق ريخ متا فانم دبعأ

 كرمأ للا حلصي مل نإ تفخ دقف

 ةنظأ انيلع اموق اوفلاح دقو

 ةحمس ءارمسف ىقن مهل تربص

 ينوخإو يطهرتيبلادنع ترضحأو

 هجاتر نيلبقتسم 7 مايق

 نعاط لك نم سانلا برب ذوعأ

 نهد

 ةبطر رخصلا يف ز ماربا . .يطومو

 ةذ۔شع لابجلا قوف مبهفاقوتو

 ىم نم لزانملاو ممج ةليل و

 ذئاما ذاعم نم اذه دعب لهو

 اننا ول اودوو ادعلا انل عاطي

 ةكم كرت هللا تيبو منبذك

 ادمحم اذبن هلا تيبو بذك

 لئاسولاو ارعلا لك اومطق دقو

 ليازملا ودعلا رمأ اوعواط دقو

 لغاو لك كرمأ ىف اوكرشنالف

 لثاو ثيداحأ تناك اك اونوكت

 لمانالاب ا_نهلخ اظيغ نوضمي

 لواقملا ثارت نم اضع ضيبأو ة

 تكسمأو

 ليان لك هفلخ ٣ ثيح ىدل

 لطابب حلم وأ ءوسب انيلع

 لواحي ملام نيدلا ىف قحلم نمو

 لفامغب سيل
 لزانو ءارح يف ىريل قارو

 لعان ريغ اناح هيمدق ىلع

 هللا نا هللابو

 لحاورلا رودص يديالاب نوميقي

 لزانمو ةمرح __رم اهقوف امو

 لداع هللا ىقتي ديعم نم لهو

 لباكو كرت باوبا انب دسي

 لبالب يف مكرمأ الا نمظنو
 لضاننو هنود _ .رءعاطن املو



(٢٢٧( 

 هلوح عرصن يح همدنو
 كيلا دي دحلا يف موق ضهنيو

 اديس كلابأ ال موق كرت امو

 هجوب مايخلا ىقستسي ضيبأو

 مشاه لآ نم كالملا هب ذولي

 دحاب ادجو تفاكدقل ىرمعل

 لمؤم يأ سانلا يف هلثم نف
 شئاط ريغ لداع ديشر ميلح
 ةبسب ءىجأ نرأ الول هللاوف
 ةلاح لك ىلع هانعبتا انكل

 بذكم ال اننبا نا اودع دقل

 ةمورأ يف دجا انيف حبصاف

  

 لالحلاو انئانبأ نع لهذنو
 لصالصلا تاذ تحص اياورلا ضوهن

 لكأوم برذ ريغ رامذلا طوحب

 لمارالل ةمصع ىماتيلا لام
 لضاوفو ةء۔عن يف

 لصاوملا بحملا بأد هتوخاو

 لضاغتلا دنع ماكحلا هساق اذا

 لفاغب هنع سيل [لا ىلاوي

 لفاحملا يف انخايشأ ىلع رجت

 لزاهنلا لوق ريغ ادج رهدلا نم

 لطابالا لوقب ىنعي الو انيدل
 لراطتملا ةروص ا۔هنع رصقت

 م ٥هد_ :ع و

 لك الكللاو ارذلاب هنع تعفادو هتيمحو هنود ىسفنب تبدح

 تردقام ىنع عاضو نيسمخ وحن ىلعالا اهنم ردقأ ملو نينامث وحم ةديصقلاو

 نأ هللا ىسع » ماللا هيلع بوقعي لاق امك اهلك ةديصقلا يل عمجي هللا لعل و هيلع

 : لثاق لاق امكو « اًميمج مهبىنيتأي

 ايقالت ال نأ نظلا لكنانظي ام دعب نيتيتشلا هللا عمجم دقو

 عمج لصالصلاو ع ءاملل ةلماحلا لبالا اياورلاو ء هيلع بلغن دمحم ىزبن ىنعمو

 هريغل هرعأ لكي يذلا لقاوملاو ى ناسللا شحافلا برذلاو ةدازملا ىف .املا ةلصلص

 رعاشلا لوق تركذ امبر رمع نبا نع يراخبلا يفو 2 هريغب موقي نم لاملاو 2 افعض
 ىتح ربنملا نم لزني امف يقتسي لسو هييلع هللا ىلص .ىنلا ىلا رظنأ انأو

بازيم شيجي



(٢٦٢٨( 

 لمارالل ةمصع ىماتيلا لامن ههجوب مامغلا ىقستسي ضيبأو

 لهأ طحقأ قاحسا نبالاق ، بلاط يبا ىلا رعثلا بن يراخبلل ةياور يفو

 ىلص هللا لوسر دهف هياا كلذ اوكف ملسو هيلع ىلص هللا لو۔ر اوتاف ةنيدملا

 هنه نوكشي يحاوضلا لهأ هاتاف ڵ رطملا ءاج نأ ثبل امف ىقستاف ملسو هيلعفا

 باجاف « انيلع الو انيلاوح م۔,الا » ملسو ه_اع هللا ىلص هللا لو۔ر لاقف قرغلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوس لاقف لياكالاك اهلاوح راصف ةنيدملا نع باحرلا

 لوسراي كن اك هباحدا ضمب هل لاقف « ء هرسدل مويلل اذه بلاط وبا كردا ول »

 :هلوق تدرا هللا

 لمارالا ة۔صع ىماتيلا لامن ههجوب ماغلا ىقستسي ضيبأو

 لخد ال۔جر نأ كالام نب سنا ن أ ,. ع ملسمو يراخبلا ىورو . « لجأ » لاق

 ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسرو ءاضقت"ا راد وحن ناك باب نم ةعمج موي دجسملا
 لاومالا تكله هللا لوسراي مئاق لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللالو۔ر لبقتساف بطخي

 : هيدي لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر مفرفلاق انثيغي نا هللا عداف لبدلا تعطقناو

 نيب واننيب ام ةعزة الو باحس نم ثامساايف ىزنامهللاو سنألاق « انثغأ مهللا » لاق
 ءامسلا تطسوت اهاف سرتلا لثم ةباحس هئارو نم تماطف راد الو تيب نم علس
 ةعجلايفبابلاكلذ نم لجر لخدمئ[اهبس]رسشلا انيأرامهللاو الف ترطمأمئترشتنا
 لاقفامثاق هلبقتسافبطخ مئاق انيلع لبقم لسو هبلع هللا ىلص هللا لوسرو ةلبقملا

 عفرف انع اهكسمي لجو زع 7 عداف لبسلا تعطقناو لومالا تكله هللا لوسراي
 ماك آلا ىلعمهللا انيلع الو انيلاوح مهللا هلاقف هدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 سمشلا ىف ىثمن انجرخف لاق « رجثلا تبا۔نمو ةيدوالا نوطبو بارظلاو
 ةيحانل ريشي اف « انيلع الو انيلاوح مهللا » لاق ملسم ةياور يفو تملقا دقو

 نع تعثقتف ةياورىفو ص ريزغلا رطملا وهو ناكساف حب د وجالا اهنع تلجما الا



) ٢٦٢٨٩ ( 

 ةياور ىفو ث لياكألالثم يفل اهناو ةرطقةنيدملابرطت امو اهلوح رطتتلعجف ةنيدملا

 ةنيدملا نع تباجناف ىراخبلل ةياور فوءىوطت المنا هناك قزمتي باحسلا تيأرف
 ةيحاضلاو هيلع نيد يف تعيب هنع هللا ىضر رمعل راد ءاضقنا رادو . بوثلا بايجتنا

 يلع مهللا لاق لب اهعفرا مهللا لقي ملو ع رطملا نع نكي ام اهيف سيل ىلا ضرالا
 ڵ ةمحرلا عفر لأسي نأ نع رضتالو عفنت ثيح اهئاباب هللا عم ابدات خلا ماكلا

 باحدلا نم ةجرف ةب وجلاو

  

 هللا يضر دعس هدج نع دعس نب ةجراخ نب رماع نع ةناوع يأ دنسم ىفو

 اولوقو بكرلا ىلع اوثجا » لاقف رطملا ظوحق تع هللا لوسر ىلا موق اكش هنع

 ديعس وبا لاق . . فشكي نا اوبحا ىتح اوقسف اولعفف « براي براي

 \ يف ةش هللا لوسر انيب سنأ نع ي الملا ملسم ىور يروباسينلا

 : لاقو حبطصي ىص الو طثي ريعب انلامو كانيتا لاقف ىبارعا

 لفطلا نع ىصلا ما تلغش دقو اهعومد ىرذت ءارذملاو كانيتا

 يلجيامو رهبام افعض عوجلا نم ةناكتس ا "" ديلوملا هيفكب ىقلاو
 لصنلا زهاعلاوىفاماالظنلا ىوس اندنع سانلا لكاي امم ءىش الو

 لسرلا ىلا الا سانلا رارف نياو انرارف كيلا الا انل سياو

 هيلع ىتاو ىلاعتو هناحبس هللا دمحف رعنملا دعص ىنح هءادر رجي هللا لوسر ماقف
 الجاع اقبط اقدغ اعيرس اعيرم اثيغم اثيغ انقسا مهلا »لاقف ءايسلا ىلا هيدب . عفر مث

 دعب ضرالا هب يبحو عرزلا هب تبنتو عرمضلا هب ا راض رعغ امفان ثثار ريغ

 ءايسلا تقلا ىنحهرحت ىلا هدي . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر در هللاو امف « اهتوم

 هيلع هلا ىلصهللا لوسر عفرف قرفلا هللا لوسراي نوجضي ةلاطبلا لهأ ءاجو اهناورأ

 هلومنمو ىقلا لعاف وهو ديلولا جيحصلا لملو حيحصب سيلو انيديأب يلا ةخسنلا اذكه ١
 رميام نم : ام نم : ام



(٢٣ ( 

  

 ةنيدملا نع باحسلا باجاف « انيلع الو انيلاوح مهللا » لاقف ءامسلا ىلا هيدي ملسو

 هذجاون تدب ىنح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كحضف ليلكالاك اهب قدحأ ىتح

 نب يلع ماقف « هلوق يندشني نم هانيع ترقل ايح ناك ول بلاط يبأ رد هلل لاق» م

 : دشنأ مانا لاقف بلاط يا

 ل۔هارالل ةمصع ىماتيلا لامن همجوب مامغلا يقتسي ضيبأو
 لذاوفو ةمعن يف هدنع مهف مشاه لآ نم كالملا هب ذولي

 لضاننو هنود لتاقن الل ادمحم يزين هللا تيبو متبذك

 لئالحلاو انئانبا نع لهذنو هلوح عرصن ىنح هملدنو

 : لاقف ةنانك ينب نم بارعا ماقف « لجأ » لسو هيلع هللا ىلص ءىنلا لاقف

 رطملا ءينلا هجوب انيتس اكش نمم دجلاو دجلا كل

 رصبلا هيلا اهعم صخشو ةوعد هقلاخ هللا اعد

 رردلا انيأر ىنح عرسأو ادرلا ءاقلإك الا كي ف

 ربخلا كاذو نايعلا اذف هم هلاق اك ناو
 ريغلا ىقلي هللا رفكي نمو ديزملا قلي هللا ركشي نف

 بلاط وباو « تنسحأدقف نحي رعاش نكب نا » لسو هيلع هللا ىلص لاقف

 ءاقستسا نم كذ ملع نكلو ةنيدملا يف ملسو هيلع هللا ىلص هءاقستسا دهاشي مل

 كلذ وحنو هيسرك ف هل الماح تافرع يف الفط ةثع هللا لوسرب بلطملا دبع
 ماشه نبا لاق ،نونامنو ثالث بلاط يبأ ةيمال ء ةيماللا هذه تايبأ نأرهشو

 : يراخبلا ىلع ينالطقلا لاقو 2 قاحسا نبا نع حص يذلا وه اذه ياكبلا نع

 ةديصق يف سانلا داز : مالس نب دمح لاق رهزملا يفو ع ةرشعو ةلام اهايأ

 اهيف يلا بلاط يآ
ههجوب مامغلا ىقستسي ضيبأو



(٢٣١( 

  

 ديزدق هلعل ام دحألك يردي ال هنال يأ اهاهنام نبأ ىردي ال ىنح تاوطو

 اهاهننم يردنأ لاقف ةحيحص تاقد اهنع يمالا ىنلأس دقو اهنم هدجو ام دعب

 اضعب تدجو اتيب نيمبرأ وحم ىلع الا اهنم ردقأ ملو ( تدق ) ها ال تنق

 ليزن دمحم نب حلاص جاحلا ىلع اهضمب هنم ىن۔اجو ، ىصقالا برغلا ىلا تلسرأو
 نوكت نأ ركنأ نيمدقتملا رمثلا ءاملع ضعبو . ضعب كلذ عم يل عاضو 2 ةيادراغ
 ؟) ةثمرلا دعب بلاط وبا اهلاقو ، ةريساا هذه ىف اهتبثا ىتا تايبالا نم رثكا

 اوق۔فىقستسا ملسو هيلع هللا ىلص هنأ تملع امل أطخأ دقف بلاط ىال اهبسن نمو

 ىلص لاقف اذه هلصاح ام وأ اهدشناف ىل لع ماقف « « بل اط يبال ام اندشني نم » لاةف

 :اهلوأو رم ام خلا«بلاط ىب ىأ رد هلل » لسو هيلع هللا

 مهدنع دو ال سانلا تي أر

 ێفوذحب ىلع ةفطاع واوب ع سانلا تيأ راملو : دشني ضعب و كنا وعف ۔اف فذحف

 ةوادع ىلع شيرق تعمتجا امل اهلاق

 :اهلوأ اذكه ب نتسو ةتس

 لطاب دنع الو قح يف ٠.اوغدب لذاع لوال ىنذا ام يليلخ

 لباللا رومالا دنع هنهن الو ةكرشب سيل يأرلا نإ يليلخ
 لئاسولا ارعلا لك اوعطق دقو مهدنع دو ال موقلا تيأر املو

 ليازملا ودعلا رمأ اوعواط دقو ىذالاو ةوادعلاب انوحراص دقو

 لمانالاب انفلخ اظيغ نوضعي ةنظأ انيلع اموق اوفلاح دقو

 لواقملا ثارت نم بضع ضيباو ةحمس ءارمب ىسفن مهف تربص

 لثاهولاب هباوا _رم تكسهاو يتوخاو يطهر تيبلادنعترضحاو

 لفان لك هفلخ ىضقي ىدل هجاتر نيلبقتسم اعم امايق

 دقف اهدعن بلاط فا ىلا اهبسن نمو ةثمرلا لبق : ةرابملا باوص لملو اطقس اذه فا رهاظلا )١(

 خلا تدم امل أطخأ

 وحم ةخسن يديب ت تاصتا م . مهنم مشاه ينب



  

 مهباكر نورعشالا خيني ثيحو

 اهنارسح وا دادعالا ةدسوم

 ةنيزو قاثولاب الك عدولا اهي
 نعاط لك رم سانلا برب ذوعأ

 ةييغب انيلا وم۔ي حشاك نمو

 ةبيعم انل ىعسي : يورىو

 هناكم اريبث ىمرا : .رمو روث

(٢٢٣٢( 

 لئانو فاسا نم لويدلا ىضغ
 لزابو سيوملا نيب ةسيخ

 لك اثعلاك ةدومعم امقانعاب

 لطابب حلم وا ءوسب انيلع
 لواح م ام نيدلا يف دحلم نمو

 لزا۔نو .٠ارح يف ىقرل قارو

 ىدادغبلا لاق ةريسلا بحاص ماشه نبا هيلعو ح لزان و ءارح ىقرل : ىورو

 ةيصعملل ال ةعاطال ىقري هنال أطخ وهو

 لفا۔۔ةب سيل هللا نر هللابو ةكم نطب نم تيبلا قح تيبلابو

 لئاصالاو ىحضلاب هوفنتك ا !ذا حلب نكرب ىذلا رجملابو
 دعب ينعي فكلا هيفو لاق ث هنوحسمي ذا دوسالا رحملابو : ىليهسلا هاورو

 عباسلا نكابلا فذح وهو واولا

 ةبطر رخصلا يف ميهاربا .ىطومو

 افصلا ىلا نىتورملا نمب طاوشاو

 بكار لكنم هللا تيي جح نمو

 هل اودمع اذا ىصقالا رمشلملابو

 ةيشع لايجلا قوف مبناقوتو

 ىم نم لزانملاو مجمج ةليلو

 اهلاودعص اذا ىرهكلا ةرجلابو

 ةيشع باصحلاب مه ذا ةدنك و

 هل افلتخا ام دنع ادش ناذيملح

 ه حرسو حافمصلا رهم ممح ةح و

 لعان ريغ ايفاح هيمدق ىلع

 لثامتو ةروص .رم ايهيف امو

 لجارلك نمورذن ىذ لك_رهو

 لبارغلا جارسلا هذه ضعب ىلا

 لحاورلا رودص يديالاب نو۔.قي

 لزانمو ةمرح نمامقوف لهو

 لدازجلاب اهسأر افذنق نومؤي

 لئاو نب ركب جاجح مهب ريج

 لئاسولا يف افطاع هيلع ادرو

لفاوجلا ماهنلا زخو هف رمشو



 ے. ... ۔_.۔___ ممم

 ذياعل ذامم نم اذه دعب لهو

 اننا ول اودوو ادعالا انب عاطي

 هكم كرتن هللا تيبو متبذك

 ادمحم ىزبن هللا تيبو بذك

 هعرد بكري نعطلا اذ ىرن يحو

 ىرأ ام دج نإ هللا رهعل اناو

 عذيمس باهشلا لثم ىنف ىكب

 اديس كلل ابا ال موق كرت امو

 ه_مجوب مايةلا يقست۔ي ض۔يباو

 مشاه لآ نم كالهلا هب ذولي

 الفوو س۔ش دبع انع هللا ىزج

 ٠ - ٠ ث ٠ -
 رازه ٠ سحسمال ط سهبره٥

 قدص نازعب ىور اك صقني سمو

 اولدبت موق مالحا تهعس دقل

 مثاه ةباؤذ نم ميملا نح و

 و اولاع موز-حخو مسد

 م ے م وق رخ منا فانم دبعأ

 متزرجعو متنهو د_قل يرممل

 متعنص :صم ام دثتن اموق كن ناف

 انرمأ رشنيس ناايصق غلباف

 ةميظع يصق اموي تفرص ولو

 اوبل أ

 لداع هللا ىقتب تي ذ_يعم نم لهو

 ل۔باكو كرت باوبا انب ددن

 لبالب ي مكرمأ نا نمعظن
 لضاننو هنود نعاطن املو

 لالحلاو انئانبا نع لهذنو

 لماللا تاذ تح اياورلا ضوهن

 لبماحتملا يكنالا لعف نطلا

 لمانالب انفايسا ندبتلت

 يت لساب ةقيقحلا ىماح ةقث ىخا

 لكاوم برذ ريغ رامذلا طوحب

 لمارالل ة۔صع ىاتيلا لاث

 لصاوتو ةمحر ىف هدنع مهف

 لجلا ريغ لجاع رش ةبو۔ةع
 لئاع ريغ هسفن نم دهاش هل

 ل' اطخلاو اضفاا ي يف ءوس فالخ انب

 لثاوالا بوطلا ن ىق لآ ١ و

 لماخو لط لك نم اد_يلا ا_: .اع

 لغاو لك مكرما يف اوكرشت الف
 ل۔۔اغملاب .ىطخ رماب ممشجو

 لهاب رعغ ةحقل اهوبلتحمو

 لذاختلاب اندعب ايصق رشبو

 لخادلا يف منود انأجلام ذا
٣٠



  

 مهنويب لالح موب اوفدص ولو

 ةميمص يؤل نم بعك كت ناو
 لدعم تخأ نباو قيدص لكف

 ةرم نب بالك نم اًطهر نأ ىوس
 بذكم ريغ موقلا تخأ نبا معن و

 يني ليلاهبلا مشلا نم مشا
 دمحاب ادجو تضفاك دقل يرمعل

 ابلهال الاج ايندلا يفلاز الف
 ةلكشم عمج لكاشملاو عفدلا بذلا

 لمؤم يأسانلا يف هلثم نف
 شاط ريغ لداع ميلح ديشر

 هرهنب دا ,علا بر هدياف
 لثازلا لصانلا

 ةمسب ءىجا نا الول هللاوف
 ةلا__ح لك ىلع هانعبتا انكل

 بذكم ال اننبا نأ اوملع دقل

 ةمورا ين دحا انيف حبصاف

(٢٣٤ ( 

 لسفاطملا ءاسنلا دنع ىسا انكل

 ليازت نم ةرم اموي دبالف
 لئاط ريغ هيغاندجو يرمعل
 لذاخ ةقعم نم انيلا ءارب

 لئاح نم ١ د رهم اماس> رحهز

 لضاف دهملا ة۔هوح يف بسح ىلا

 لاوملا بحلا بأد هتوخاو

 لك املا بذ هالو نمل انيزو

 لضافتاا دنع ماكلا هساق اذا

 لصان ريغ هنيد اقح رہظاو

 لفاحملا يف انخايشا ىلع رج
 لزاهتلا لوق ريغ ادج لوقلا نم

 لطابالا لو_ةب ىنعي الو انيدل
 لواطتملا ةرو_س امنع ْ رصقت

 لكالكل او ى رذلاب هنع تعفادو

. 

 : ماشلا حوتفيف يدقاولالاق ڵموقلا تيأر املو : ةديصقلا لوأ ماشه نبا لاقو

 ىلا لقره اهنع لحرو اهحتفو ةيكاطنا رصاح هنع هللا يضر حارجلاب ةديبعابأ نإ

 هيف امدحا ملميال هيلع لفقم تيب هل ناكو هترصن ةمور بحاص دارأو ةينيطنطيق

 ميق لاقرهيفهنظي لامب لقره ةرصنل هحتف دارأو رخآ الفق هيلع داز كلم نم لك

 ةئام حيسملا روهظ لبق ةثاعبس ذنم هيلع لفق هناف هحتفتال سوايظع همساو تيبلا

هكلميف يقبف سواطق نب سويسر كدجل تيب وهو مالكو هيلع ىمرتو اماع نمعبسو



(٢٣٥( 

  

 __ >== .۔>۔_۔_۔۔_ ۔۔س۔

 ةفصوماشلاندمو سدقملا تيب ةروص الا هيف دجو امو هحتفف ةنس نمعبسو ةئامنالث

 بلاطاي : ةينانويلابهيفوروصملا رظني هن ك لقره ةروص مهرخآ ينو مهددع و مهكولم

 سايقلاو لقعلاب ملهلاو 2 كملع دادزي ترركت املكف هيف ةءارقلا ةرثكب كيلع لهلا

 لقعلاو لقعلا عضوم ملعلاو ڵملعلا عضوم ريبدتلاو رمب دت ا ةنطف ململاو: 2 ةضاي رلا ةرثكب

 دتشا اذا هنا ةيفخلا رارصالاو حلا يف انيأر دقو ح مولعلا لاكش ل صنتقملا وه

 ىانلا وعديو لهجلا مالظب بهذيف ةماهت ضرأ نم ةيادهلا حابصم جرخ لالضلا
 لهسلا هتوعد المت قرزالا لملا بحاص حابصملا كلذو « هنيدو عناصلاديحوتل

 لجرلا نم ماشلل لبوو « هتلم دشي قدصلاب رونم فين لجر هدب يليو ى لبجلاو

 تيبلا حتف اذا كلذو ،ةرساكالاو هل لودلا بهذت فيس هترد }لدمعاا روحالا

 لطابلا بناجو نمآ نمل ىوط ةكسحلا روصب روصملا

 قيرذل ىورو ةك اطنا حتف ىلع هتناعاو ةمور بحاص ناميا ببس اذهو

 تناكو ث كلملا تيب نم سيل وسادنالا ناطلس ءارلاب وأ هلوأ حيحدلا ىلع ماللاب

 تحتفنا دعب رفكلا ىلا ىراصنلا اهدر ةيرق لوا يهو ةلطيلط ذثموي ثاللا راد

 الفقنورشعو ةتس كلذو الفق هيلع عضو مهيلع كلم كل. املكتتيب اهيفو ث مالسالل
 هيلع عمتجاف هيف هنظي لامل هحتف الا ىاف هيلع الفق عضي نا قيرذل اوبلطف

 هيف هنظنت وأ هجاتحتام كل انهمج الام تئش نا و لعفتال اولاقف ءاسؤرلاو رباك الا

 بارعلا ليخلاو مئايعلاب برعلا روص اهيف روص دق ةجردم ةقشالا هيف دجي ملو هحتفف
 تحتن اذا :ةيمجعلاب اهيلاعا يفو تايار اهيلع ةبكنملا حامرلاو ةدلقملا فويسلاو

 سلدنالا ةروصملا ةمالا هذه تلخد توباتلا اذه حتفو تيبلا اذه نع لافقالا

 مهتاثيهو ربربلاو برعلا روص توباتلا يف نا ىورو « لافقالا درف مدنو هتكلمو

 لاق امل تيبلا كلذب نيلكوملاو رباكالا نا ىوريو ثرب ريلاو برعلا اهحتفكلذك و
 ؛يدس لفقي مل نكلو ىدس لعب مل تقدص هل اولاق ىدس لمعي مل تيبلا اذه مهل



(٢٣٦ ( 

 رهاوجلاب ةلاكم ةضفو بهذ نم ةمظع ةديامالا هيف دجي ملو هح:ف هنا ىوريو

 لق هيلعو توباتلا كالذو 0 ماللا هيلع دواد نب ناملس ةديام هذه اهيلع بوتكم

 ناسرف روص تو اتلا بناج يفو فر ىوس هيف دجمي و هحتفف ى هيلع قلعم هحاتفم

 دعج بياوذ ىلع نوءءءم ارفلا مهيلعو برعلا لاكشا ىلع ريوصتلا ةكح غابدأب

 اذه حتف اذا : فرلا يفو حامرلا ىلقتعم فويسلا ىدلقتم تايبرع ليخ قوف

 اهحتف ىلع مدنف اهوكلمو سلدنالا روصلا هذه باحصا لخد توباتلاو تيبلا

 نأ هدنع ابظع اسراف قيرذل مهل لسرا لاتقلا يف اوعرشو نوملسملا اهلخد املو
 تفشك لا روصلا كاتا هل لاقف توملا نياع نا دعب عجرف مهتثيه امو مه مكرظني

 كيمدق تحام ةباصا وأ توملا دارا نم كءاج دق كسفن ىلع ذخف توباتلا اهنع

 ملسا دقو يمورلا ثيغم وأ قراط ناكو مهسفنال اطانقا مهبكارم اوقرحا دق

 حتفلا نوكي فيك رظتني بكارم ةتبسو ةجنط نيبام ينعأ زاجماب لوالا حيحصلاو
 فويسب راصنالاو نيرجاهملاو تم هللا لوسر مانملا يف ىأرف نيلسملا ىلع فاخم و
 نيمل_۔ملاب قفراو هللا ةكرب ىلع قراطاي لخدا هل لاقو سلدنالا اولخد حامرو

 اذهبلا لهأ نم اسق نا ىدقاولا رك ذو . ختفلاب امزاج لب امماط احراف ظقيتساف

 ذالوفلا نم لانقاب لوفقم سو:بالا نم قودنص يف هعم ناك اقلعم اباتك جرخا
 .اعلا كل هتعنام اوع.۔ا ةيدومعملا ءام ىنبو ةينارصنلا نيد لهأ اي : لاقو

 ىنب نم هللا دبع نب دمحم ىعدي نامزلا رخآ يف ءين ثعبي هنا ءامك۔لاو ناهكلاو
 ةكمي هدلومرمشبلا ميمج ىلا اثيبن هللا هثعبي همعو هدج هلغكي و همأو هوبا توه ناندع

 لجر هدعب نم رمالا ىلوتي مث لجو زع هللا هافوتيو امايأ ميقي مت ةبيط هترجه رادو

 امايأ الا ثبليال مث ماشلا ىلا ركاسعلا زهجيو ارخف هب برعلا دادزتو ركب ابا ىمسي

 رمع ىمسملا روحالا علصالا لجرلا هدعب نم رهالا ىلوتيو هللا هافوتيو لئالق

 ثمعبيو راصمالا هدي ىلع حتفت حوبص موشاب ءادعالا حبصمو حوتفلا بحاص

 دي ىلع حتفت ةنيدملا هذه نا ةمدقلا بتكلا ىف دج اناو راطقالا رثاس ىلا هايارس



(٢٣١( 
 ۔ہ۔۔سہ

 ناف ديل ولا نب دلاخم ىسي ديدنص ,لطب و ديدش سراف رفنضغ لجرو رمسا لجر

 مهلتاق ولو قحلا مهنيدو مهل ةلودلا ناف احاص برعلا عم اودقعاف متلبقو ىلوق -
 و ، لسوهيلع هللا ىلص دمح مهيبن ةكرب و هللا ةك رعب 7 ب لاو قرشملا لهأ

 لاقو كلذ نهسولطرلا مهعنش هلتقاودارأ و اديدش ابضغ اوبضغهمالك ةقراطبلا محس

 مهال مل بولقال سونقلاو نابهرلا نا ملعا اناو برعلا فويس نمتفخ كناك هل
 محللا :نوفرعي الو ةيدرلا ءايشالاو نوميللاو تيزلاو سدعلا الا لك أ مه سرل

 ءامدقلا كولملل كتيؤرو نامزلا ميدق نم كماقم الولف مهيولق تفعض كلذلف

 بمهارلاسقلا تكسف .ةلتق رش كنلتقال اذه ىلا تدع نئلو كب تشبلا

 يضر باطخلا نب رمع نا لوقي رابحالا بعك تعمس بشوح نب رهش لاق
 تنكو هيلا تلبقاف مايأ ةرشع اهيف ماقأاهلخدو سدقملا تيب لها حلاص امل هنع هللا

 ناك ف أ نا كلذو هيدي ىلع ملسا لو هلع ملسال هيلا تمدقتو نمط اف نم ةيرق ىف

 يلعو ابحم ىل ناك هناو مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم ىلع هللالزنأ امب سانلا ملعا

 ىأ ملعت كنا ىنباي لاقو هيلا يناعد ةافولا هترضح املو اثيش ينع ملكي الو اقغشم
 دقو مهعبتتو نيباذكلا ضعب جرخي نأ تيشخ ينال اثيش كنع ترخداام

 امهيف رظنت الو ايل ضرعتت الف ىرت ىلا ةركلا هتاه يف نيتقرولا نيتاه تلعج
 تناف اريخكب هللا دري ناف دمح همسا نامزلا رخآيف ثعبي ءىن ربخب مت نأ ىلا

 نم ءازهلا ءاضقنا دعب يلا بحأ ءىش ناك اهف هتنفدف يايا هتيصو دعب تام مث هعبتت

 هدعب ءيبن ال نييبنلا متاخ ةا لوسر دمح هللا الا هلا ال امهيف اذاف نيتقرولا يف رظنلا
 نودماحلا هتمأ باخص الو ظياغ الو ظذب سيل ةبيط هترجه رادو ةكمب هدلوم

 نوروصنم مهو ريبكتلاو ليلهتلاب ةبطر مهتنسل أ لاح لك ىلع هللا نودمح نيذلا

 يأ_ مهطاسوأ نورتسب و مههوجو نوم ۔ةي نيعمجا مهئادعأ نم مماداع نم لكىلعأ
 ممالايلع ءايبنالا محارت مهنيب مهمحارت م رودص يف مهليجان أ _ ةمكرلا ىلا ةرسلا نم



(٢٢٣٨( 

    

 لهو ىسفن يف تاق كلذ تأرق ة املو لاق «ةمارقنا موي ةنجلا لخدي ن . لوأ مو

 ىنغلب نأ ىلا هللا ءاش ام يدلاو ةافو دب تثكم ى مم اذه نم مظعأ ائيش ىب ك أ ىنع

 ىرخأ دعب ةرات رهظب وهو ةكمب رهظ دق فودوملا ملسو هيلع هللا ىلص ءيبالا نأ
 ةكه نم جرخ هنا لق يتح هرمأ نع ثجبا لزأ ملو ةلاحمال هللاو وه تلقف
 تزهحتف هثادعأ ىلع رمنو تاوزغ ازغ ىن ىح هرمأ بقرتا تاجف برغب لزنو

 سيل هلل يسفن ىف تاقف يحولا عطقن او هع دي رهف دق هنا ىنذمبف هيلا ريما دب .رأ

 لزغت ةكئالملاو تحتف دق ءامساا باوبا نأك ىمانم يف تيأر ىنح هرظتنا يذلاب

 لهأ نع يحولا عطقناو فنم هللا لوسر ضبق دق لوةي لئاقو ةرمز دعب ةرمز
 ركبوبا همسا ةفيلخ هتهأ نم مدق هنأ رمحلا انءاجو يموق راد ىلا تجرف ضرالا

 ليق مث هتافو انت.اج مث ماشلا ىلا هدونجانتءاج ىتح ثبلا لف هيلع مدقأ تاتف
 هتقحأ ىنح نيدلا اذه لخدأ ال تاقف رع همسا ر.سأ الجر مهيلع فاختسا هنا

 حلاصو سذنقملا تيب هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع مدق ىنح افقوتم لزأ و

 ىلا ترظنو هيف تيباا نوكل سدقملا تيبب ةامسملا ةللا لهأ حلاص يأ اهلها

 تثدحف يمالا .يبالا ةمأ مهنا تلقف مهثادعاب هللا منص امو مهدهعب مهئافو
 لجرب انأ اذاو حطس ىلع ةليل تاذ ىنا هللاوف نيدلا اذه يف لوخدلا يف ىسنن
 نم كممامل اقدصم انلزن امي اونمآ باتكلا اوتوأ نيذلا اهيأ اي » لوقي نعملسملا نم

 ناكو تيساا باحصا انعل امم منهلن وأ اهرابدأ ىلعاهدرنفاهوجو سمطن نأ لبق
 .ىش ناك امف يهجو لوحب ىتح حبصأ ال نا هللاو تفخف « الوعفم هللا رمأ
 يلليقف رمع نع تلأسف ىلزنم نم تودغ تحبصأ الف دري نا حابصلانميلا بحأ

 تلبقاف ةرخصلا دنع رحفلا هباحصاب ىلص دق هب اذاف هيلا تدصةف سدقملا تيبب هنا

 تثج رابحالا بهك انأ تلقف تنأ نم يل لاقو مالاا يلع درف هيلع تماسو هيلا

 ةلزنملا بتكلا يف هتمأو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةفص تدجو يناف مالسالا ديرأ
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 ةمأ نم مركا اقلخ تقلخ ام ينإ » مالسلا هيلع ىسوم ىلا ىحوا لجو زع هللا نا

 هنيدو ممالا رمخ هتمأو اضرا الو ءامس الو اران الو ةنج تقالخام هالولو م ررحم
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 نيمالا ءينلا وهو ةمحرلا ءين وهو ةموحرم هتمأ نامزلا رخآ يف هبأ نايدالا ريخ

 هلوقو هتينالع لثم هتربرص نيرفاكلا ىلع ديدشلا نينمؤملاب ميحرلا ىشرقلا يماهتلا

 رمع لاقف « نولصاوتم نوحارتم هباحصأ ءاوس هدنع ديعبلاو بيرقلا هلعف فل اخال

 رودصلا يفخت ام ملعيو لوقأ ام عمسي هللاو هللاو يأ لاقف بعكاي لوقتام قح

 يشلك تعتو ىا هتمحرب انحرو انفرشو انمرك أو انزعأ يذلا هت هلل دجلا رمع لاقف

 نينمؤملا ريمأاي بعك لاقف اننيد يف لوخدلا يف بعكاي كل له ةفتع دمحمب انادهو

 معن رمع لاقف مالسلا هيلع ميهاربا رك ذ ذ مكنيد رمأ ف كلا لزنأ يذلا باتك ينآ

 ابدوهب مبهارباناق ام هأرق م :هنوملا نحنو۔ىلا_ هينب ميهاربا اهب ىصوأو»أرقو

 ةي ال« مالسالا رعغ عبتي نمو» أ رق مش من ةي ةب الا «هللا نيد ريغف أ رقن « الم_ىلا۔_

 ةي الا « جرح نم نيدلا ف ميلع لعج امو » أرقن ة ةي الا «يبر يناده ىنا لق » أ رق

 دهشأو هللا الا هلا ال نأ دهشأ » نعنمؤملا ربمأ اي تلق تاي آلا هذه تع.۔ املو لاق

 ربق ةرايزل امهنع هللا يضر ةنيدملا ىلا رع عم بعهذر ؤ ملع هللا لوسر ادمحم نا

 لسو هيلع هللا ىلص يبال

 جوز ةبتع تذب دنه تملسا هكم ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر حتف املو

 : لسو هيلع هللا ىلص للا لوسرل تلاتف ةيواعم مأ نايفس يبا
 هينو قيقحتو مالساب ةيريلا ريخاي كيلا تيتا

٩
٨
 

 هزدلا لهف نكرتاو حجساف ير هللا يف ةديقع نسحو

 هيشلا لمعف هلك اذهف يلعفب ىنذخاؤتال كتيدف

 هيربلا بر هلاق احيحص الوقو اثبن هلثمل تعمس
 هيوطلا صالخاو ديحوتب بنذ لت رفغي هللا ناب
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 هيعس درت ال مادقالا ىلع ىعسأ راتخاي نالا تئجو

 ىنذ رفغو لوبقلاب يلدجو

 ايع تنك ذإ اهتبنذأ دقو
 اقدص قحلاب ىنأ دق نمايف

 يح لك ف هنيد ربظيو

 اياربلا قلخ يذلاب كتلأس
 الالاو اهيف سمشلا ىرجأو

 ًًممج راهنالاو رحبلا ىرجأو

 تاحراس شاوم اهب ثبو

 اماود اهيف مهقزر ىرجأو

 يرسك ربج دمحماي ققح

 يناثملا عبسلاب صخ _رمايو

 ير هللا ناب هل تدهش

 ارط هللا قلخ ريخ كناو

 تقو لك يبر ةالص كيلع

 مارك باحصأ مث لآو

 هي وغ يحئايق يف ياف

 هيلهالا لظب ىدلا نع

 هيوس انرذنيو انرشيي

 هيدر ةلم تدم خا دقو

 هيلعلا تاومسلا مفر نمو

 هبرملل ىضارالا طسب نمو
 هيوق داتواب اهاسرأو

 هيلج ًارايطا مث اثحوو
 هييا تقو يهتني نا ىلا
 هك ز سفن نم فرعلا اذاىو

 هيحنلاو لئاضفلا يطعأو
 هرطخلاو بونذلا رافغو

 هيلبلا ىلج هب ثوعبمو

 هيشعلابو روكبلاب اماود

 هي رث تعلط ام مايالا ىدم

 مدقتام ىلعامطاع فلؤاا لاق

 ه«_هغنسلا ا_:تباتك تمت اك تمهانت وا ةباتك تثدب امو

 الو نييلع ىلا رمخلا يف رمعلا ةلاطا دعب هللا انلقن نيونتلا ىلا وأ ةزمه لقنب

ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمح ان ديس ىلع هللا ىلصو ميظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح
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 هدبأو ح هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ ىذلا هلل دجلا

 تانآ ك هقدصوهلاك ىلع الل دو ةداعلل اقراخ ع ههنك كردت لو لوقعلا هيلا لصتنال امب

 ىلعؤ ليضفتلاوةبحملا يلوأ هل 7 ىلعو هيلع لص مهللا ء ليلعتلا دح نع ةجراخ تانين
 جيبتلاو قدصلا يوذ نيعباتلاو هباحصا

 ةمالا بطقل ةعماللا تازجعملا يف ث ةعماجلا ةري۔اا باتكم بط لد قف دعب و
 نب دمحا ديسلا لضافلا مايلا ةمهب هنع هللا ىضر شيفطا فسوب نب دمح انخيش

 دقو ، نسحاو طبضاو حصأ يهو ةيناثلا ةعبطلا هذهو يرابجنزلا يسبحلا دشار

 اءايحاو ملعلل ةمدخاهكآ رتو لاغشالا ةرثك عم بلطلا انيبلف هحيحصتب موقن نأ اناجر

 ضومغ نم اريثك فشكي ام اهيلع قلعن نا انمزع انكو .اهيلع ةظفاحمو مامالا راثآل

 حيحصتيف دهجلاانلذبفاهعونت و لاغشالا ةرثكل كلذب حمست مل ريداقملا نكل و ةرعسلا

 ةلماك ةخسن دجن ملاجس الو ، لوبقم رذعلاو ء اهضعب انتاف امبرو للخلا نم ريثك
 اهيف ةدحاو _ بازعم يداو _ان رطقب ءايلعلا لضافأ نم انيلا تدرو امناو ث اهدمتعن

 لئاسملا نم باتكلا هنمضتام بلغال افشاك اسربف هل انلعجو 2 حيحصت ضعب
 دانساب تبثت مل ىتلا تاياورلا نم آريثك باتكلا نمضت دقو نيمااطل اليهست

 ريسلا ةطخ كلتو © هنعللا ىضر فاؤملا هيلع هبن اكع وضوم وهام اضعب و ك حيحص

 ح اعروت ةحصلا ةرهاظ ريغ تناك ولو رابخالا كلت نم ىنش نوركذي نيققحملا ناف

 تابآ راهظال ابلاغ يه امناو ، اهب عيرشتلا نم ءىش قاعت مدعل و اهتحص ناكمالو

 ىلع ع ىلاعت هللا دنع هتمارك راهظال وأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ة۔وبن قدص
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 ،خمراتلا قئاقح نمو ، تانيبلا تاي آلا نم ريثك ءيش ريللا ايانث نيب دجوي هنا

 ڵ هقالخا لامجو ى مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةسايس ايس الو « برعلا رداونو

 دنع نادجوتال ةظاظفو ةظلغ ابلاغ مهمزالت نيذلا ةوادبلا لهال هتلماعم نسحو

 كحو تاظعو ربع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةريس يف ناف ةلمجلا ىلعو ڵ مهاوس

 هيلع لزنأو ء قفوملا اهب يدتهبو لقاعلا اهب دشرتسيو ى ريصبلا اهب رينتسي ءتابآو

 لبقنم يرديالإلسو هيلع هللاىلص ناكو . هللا باتك: نايب لكأو ث ةزجعم مظعا
 اندابع نم ءاشن نم هب يدهنآرون هانلمج نكلو » هناحبس لاقف ء باتكلا ام

 يفامو تاومدلا يف ام هل يذلا هللا طارص ميةتسم طارص ىلا يدها كناو

 ٩ < ضرالا

 و
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 ثداوحو ملسو هيلع هللا ىلص هتدالو أدبم اميفو باتكلا ةبطخ
 ' .... هت.وبن ىلع ةلادلا ةعستلارهشالا
 ةالصلا هيلع هتيمست ببسو باطملا دبع رذن رك ذو _ تاقولخملا لوأ ركذ

 نمحيب.ذلا نباب مالسلاو

 بلطملا دبع نب هللا دبعب بهو تنب ةنمآ جاوز
 مالسلا امهيلع ىسيع لئالدو هلالد ضعب نب ةن راقملا

 دهملا ىف اوملكت نم ددع

 هتدالو موي هنم ىسلا رونلا ج:ورخ ةراشا

 ءايبنالا نم انوتخع دلونم رك ذو هناتخ ف فالتخالا ركذ

 هتدالو ىلع مالكلا

 فت هتدالو برقب نابهرلا ضعب رابخأ
 اهريفتو بلطملا دبع ايؤر
 ةركنم ةعدب هركذ ىلا هدلوم ءارقلا غولب دنع مايقلا
 امل بهل ىب أقتتعو ماللا هيلع هتدالوب اهتراشب و بهل ىبأ ةيراج ربخ
 ةنسح ةعدب في رشلا ىوبنلا دلوملاب لافتحالا

 هل راكإالا عاضرا ةداعلا قراوخ نم
 كلذ ىف لوقلاو هب امهنامياو ملسو هلع هللا ىلص هيوبا رمخ

 مانصالا ةدابع عرش نم لوأ ركذو ةرشلا لهأ كح

 ةرتفلا لهأ نم فنحم نم ضعب ركذ

 اههجوو مالسلا هيلع هثابآ ةيلضفأ رك ذ

هتدالو و هلح دنع اهلك مانصالا ساكتنا رمخ
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 هتدالو موي هفصو

 قدنخلا موي قراوخ

 تازجعملا نم كلذريغو عوج اهيف سانلا باصأ ةوزغ يف قراوخ

 . هعباصأ نيب نم ءاملا عبن رعخ

 نوما ضعب نايحاو ىضرلا ضعب لسو هيع هل لص هلاغش رك ذ
 هل هئاعدو تع هللا لوسر عم ىدجلا ةغبانلا ربخ

 ىف ةبوتكم ةداهثلا ةلكروهظو ةددعتم نك امأ ف ترهظ قراوخ

 ةردقلازقب اهريغو راجشأ قاروأ
 هتاوزغو هرافسا ىف بضخم نمو نمتداز. نم هشيج ءاورا رمخ

 " تابيغملاب هرابخا ضمي
 اولتبي لو الماح ىداولا هباحصأو مالسلا هيلع هروبع رك ذ

 هنعئلا ىضر دوم۔منب هللا دبع مال همأ ببص

 قراوخلا نم رهظ امو قدنخلا لهال هللا دبع نب رداج ةفايض

 نم كلذ يف رهظ او مالسلا هيلع هل اماعط هنع هللا يضر بيهص عنص
 ةزحمملا

 ةاش نطب داوس نم الجر نيئالثو ةئام لك أ ربخ
 هب أ نويدو هللا دبع نب رباج رمخ

 عقو امر«_;{ نبب رف ةلا كت رعشع رذن او 9 هيا آ لوزن

 . نوب رقالا و هلها ملاعلا يف سانلا دهزأ

 هريغو ا_ہنع هللا يضر بذثيز ا هثانةب ١ موي ف ق را وجلا نم رب ظ ام ركذ

 هبس نع هيهو سايلا هدج هزك د

 ماللا هلع 1 هم: زم و ىرسك ربخ

 هيلع ءىبنلا ىلع هدوفوو فتاهلا هعامسو هلبا لالضو كناف نب ميزخ
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 مالسلاو ةالصلا

 نم كلذ . ريغو ةجاحلا ءاضق دنع ماللاو ةالصلا هيلع هل نيترجثلا رتس

 . . قراوخلا
 تاوانجملا كلذك و هثعبم دنع مالسلا هيلع هل تاداجلل ةبطاخم رك ذ ذ

 كلذب هتيمست ببسو تمتعللا لوسر ىلوم ةنيفس ربخ

 مالك اهنمو. هتقرس نم هبحاص ةءاربب هيدي نيب لمج ةداهش هتازجعم نم
 ىتوملا
 هل اهمالكو ةمومسملا ةاشلا رك ذ
 دحا موي ةداتق نعع مالسلا هيلع هدر

 ىضرملا هللا نذاب هافشو ىمعالا نمع هدر

 مهموق ىلا هباحصا ضعبل ةبآ هلعج
 مالسلاهيلع هقازيب سنآ رثي ةبوذع

 .مههوجو ىف بارت نم ةضبق هيمرب نعنح موي رافكلا مازلا
 . اهنم ءىش ركذو تابيغملاب ملسو هيلع هللا ىلص هرابخا

 ةعاسلا مايق ىلا عقيام لكب . هباحصأ مل۔و هيلع هللا ىلص هرابخا

 : رعيخ لهال ملسو هيلع هللا ىلص هحلص

 خلامالسلا ع هلثسي ةلئسا هرامضاو هللا دبع نب ريرج
 هل مقو امو نل يزلا ىلع همودقو بيهص
 .. كلذ ىف عقو امو .ىبنلا ىلع همودقو يدبعلا دوراجلا
 لاغر ىا رمق ربخ

 فاخ نب ةيمأو ذاعم نب دعس

 ردب موي شل نزشيرق ديدانص عراصم مالساا هي هملع اهم ريخ ] ياا تابيغاا ن

: مالسلا هيلع هل بتكي ناكو دترا يذلا بتاكلا رمخ
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 ةيمأ نب ناوفصو بهو نب ريمع ربخ
 يسودلااورمعنب ليفطلا ربخ

 اتوم ةباحصلا رخآ ركذ
 هنع هللا ىضر ىسرافلا نيلاس رمخ

 ماللا هيلع هئاعدب ةباحصلا نع دربلا سابحنا
 طق تجتنام نعللا مالسلا هيلع هل قانعرد
 ماللا هيلع هلفتب ةباحصلا ضعب هللا ءافش
 سابع نبال هؤاعد

 ةرب ره ييأ مال هؤاعد

 سن ال هاعد

 بهل يأ نب ةتع ىلع هؤاعد
 هخارفأ تذخأ مالسلا هيلع هل رئاط ىوكش
 قورسملا لجلاو يا 2

 ةياورلا هذه يق مالكلاو مالسلا هيلع هل اهمالكو ةطوبرملا ةيبظلا ربخ
 ةيإيغلا هرابخأ نم ةفئاط

 هل عقو امو ىسبعلا ةشارخ نب سيق ربخ
 بالك حابنب ةشئاع ه رابخا اهنم مالسلا هيلع هتءوبن مالعأ نم ةفثاط

 امل بأوحلا
 ماشلا ىلا هريسم يف هل ةمامغلا لالظإ

 ماشلا ىلا هب بلاط ىبأ رفس
 ةباحصلا ضعب ثيدحو ةدعاس _.رب سق نع مالسلا هيلع هلاؤس

هيدي نيب هنع
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 قراوخلا نم اهيف عقوامو مالسلا هيلع هترجه

 زاهلا يذ مالسلا هيلع هب اهروضحو ةيدعسلا ةميلح ربخ

 بهارلا اريب ربخ

 ةشبحلا ىلع هروهظو نزي يذ نب فيس ربخ
 بلطملا دبع عم نارهس فقسا ربخ

 هعم دباعلا رمخو ايذيا مالسلا هيلع مهاربا دايترا

 مالسلاهيلع هثعبمب هايا هرابخإو نيملا يف رمعم عم بلطملا دبع ربخ
 ةدالولا ةلل هدلوع رابحالا رابخأ

 ممعاسو مييدي أ نيب هماكتناو مےهمنص مامأ شيرق نم رفن عامجا
 هفوج نم مالكلا

 رعشلا نم كلذ يف لاقامو مالسلا هيلع هب لفون نب ةقرو رابخا

 مالس نب هللا دبع ربخ
 مهل ؤينلا ةبلغب هموما يدوهيلا ربحلا قريخم ربخ
 دوميلا ءاسؤر ضعب ركذو ىح تنب ةيفصل ثيدح

 قار هلل نحلملا حتفدنع ةلضن نب ةنوعج هعمسام

 ةءوبنلا يف امط ًادمحم يس نم ضعب ركذ
 تلصلا ى 7 ةيمأ عم ماشلا ىلا هرفس يف نايغس وب ]
 هبم برقب يدوبيلا عشوي رابخأ

 نيدلا بلطل ليفن نب ورمع نب ديز جورخ
 { مالسالا هيقب ةيصوو ناسغ كلم ةثراح نب سوأ ثدح

 ةنس ةئامب رأ رمع دزالا نم لجر هب هربخأ امو ركب 71 أ ثيدح

 ةظيرق ينب نم خيش ثيدح
 يرادلا ل ثدح
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 سيق تنب ةمطاف ربخ
 مالسلا هيلع ٠ىللا هداشناو ةلضن نب فافخ ثيدح

 فتاه هل لاق امو تومرذضح لا ءينلا هثل ةباحصلا ضعبل ثردح

 { ىوط يذب نكت نجلا نم ةأرما ربخ
 ارجاهم مالسلا هيلع هدقف ةليل اَمتاه شب رق عايس

 اهيلا هدرو اهدلو فاطتخأ مالسلا هيلع هيلا ةيدوهي ىوكش

 مانصالا نم هريغو مالسلا هيلع هثعبي ةرذع منص ربخ

 نم هعمس امو هنع هللا ىض ر باطخلا نب رمعل راصنالا نم لجر ثيدح

 . فتاملا
 نلا نم هيثرو نهاكلا مأوتلا نب رفانخ رمخ
 رامض هدنص عم هل يرج امو يمدلا سادرم نب سابع

 هنم فتاهو مهمنصو نميمعثملا نءعةريره يأ ثدح

 هل نجلا مالكو ةيحلا هنيفكتو زيزعلا دبع نب رمع
 هنع نهاكلا ثيدح و هللا لوسر مم ينيللا كلام نب بهول ثيدح

 ىجلا اهعباتو نامعنلا تنب ةمطاف ربخ
 همالسا ببسو هللا همحر يسودلا براق نب داوس ربخ

 لهلهم كالملا اهوزغ دارأ نمح ةعيبر ربخ

 هنايو ةنيدملا همودقونملا كلم عبت ربخو نهاكلا بيلك نب عفاش ربخ
 حلا ةبعكلا هناكو ءىنلاب

 لجر ةفص يف هناويا يف هيلا لخد يذلا كلملاو ىرسكر بخ

 كولملا ىلا مالسلا هيلع هلسر ركذ
 يريحلا لالت نب ثوغي دبع مم فافخ نب هللا دبع ثيدح

هلا هللا لوسر 7 ىلكلا ةيحد عم لقره ثدح
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 همالساو هللا لوسر ىلع همودقو عايس نب بيهأ رمخ

 يعيقلا ريمع نب مفار ثيدح
 هنلا يضر ماح نب يدعل ثدح

 ربخو ءىنلا رما رهظ امل بلطملا دبع ىنبو مشاه ىنبل برعلا ةعطاقم
 هحصلا

 عم مل ىرج امو هللا نيد بلطل راجنلا ينب نم نيعبرأ يف ةرارز جورخ
 ةمفيم بهار
 يأرلا نعهءادلج لأس امل رمع عم يترالا دي ززب ليفطلا ثيدح
 يمرضحلا لدجربخ

 .يل ١ ثمعمم هربخو سنعنهاك ثدح

 بلطملا دبعب شي رق ۔اقستسا

 ءىنلا لا هدلو هلاصرا و برعلا ميكح يفيص ن٫! مشك ١ ربخ

 هناكرل ملسو هيلع هتنا ىلص هثعراصم
 زيرك تنب .ادعس هتلاخ عم نايلع ثيدح

 ملسو هيلع هلا ىلص لا لوسر عم نميلا رابحأ نه ينابسلا نانلا ثيدح
 هدج عم جلدم ىنب ربخو ريغص وهو نايبصلا عم ماللا هيلع هبعل
 مالسلا هيلع ىبنلا ىلع اهتلالدو رصنتخم ايؤرل مالسلا هيلع لايناد ركد

 .وب هيدصق نع مالسلا هيلع هئيبن هللا بجح
 ءىبنلا ةرنصنب هللا ركشي يراصنالا سنأ نب ةمرص سيق يفأ ةد۔صق

 اين ز ةارماو لجر يف مالسلا هيلع هل دوهيلا مكحم

 مالسلا هيلع 4۔اا نا رجت دفو مودق

 مالسلا هياع هقح يف لقره عم نايفس فأ ثدح

 لقره ىلا مالسلا هباع هللا لوسر باتكل مورلا ثاولم ثراوت ركذ
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 ىشاجنلا ىلا لسو هيلع هللا ىلص هباتك

 هيلع مالسلا هيلع هتالصو هتوم ربخ هيفو مالدلا هيلع هيلا ىشاجنلا دفو

 هنيدملا نم

 زاجلا نم مهايا هؤالجاو هتاجمنو مالسلا هيلع هلتق ىلع ريضنلا ينب رمآت
 ملسو هيلع هللا ىلص هل:ةل نايفس وبأ هلسرأ يذلا لجرلا ربخ
 ماعنلا ضيب تالث نم ةناحلا ةماع لكأ قراوخلا نم

 همالساو ينانكلا مبشا نب ثابق

 ىرخأ رابخأ ضعب ركذو ردب موي رعثلاب نجلا ضعب مالك
 تاياور فالذ يفو اهل مالسلا هيلع هدرو ةداتق نيع طوةس ربخ ىلا دوع

 مالسلا هيلع هلفتب ةيبيدحلا ىف .املا رودص قراوخلا نم

 مالسا هيلع هرماب اهبحاص ىلا تعجر ىتلا همنغو ىعارلا دوسالا ربخ

 مالسلا هيلع ءىبنلل مهدسحب دوهيلا رارقاو نصح نب ةنييع ربخ
 مهربخ لصي نا لبق ةتؤم موي ةباحصلا ضعبل مالسلا هياع ءىبنئا يعن

 حتفلا موي ثداوح نم ءيش ركذ
 لسر هيلع هللا ىلص هللا لوسر مم وزغلا نع فلخت نمل عقوام ركذ
 ةدنك كالم رديكا ىلا ديلولا نب دلاخ مالسلا هيلع هلاسرا

 كوت قيرط يف لشولا ناضيف ماللا هيلع هتازجعم نمو
 ىلذمهلا نايفس نب دلاخ لتق ىلا سينا نب هللا دبع هلاسرا
 همالساو مالسلا هيلع ءىنلا ىلع هدوفوو متاح نب يدع ربخ
 يء.ادصلا ثرحلا نب دايز ثيدح

 ناسغدفو ثيدح

 نامالس دفو ثددح

 اهنع هللا ىضر ةشئاع دهع يلع ةنيدملا يف طحق عوقو
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 ارفغتسم مالدلا هيلع هربق ءاج ىبارعا رمخ
 مالسلا هيلع لوسرلاب ةئافتسالا ىف اهنع هللا يضر .ىناه ما ةديضق

 قراوخلا نم مه رهظ امو هللا لوسر ىلع نميلا نم ءارهب دفو

 هللا لوسر عم هثيدحو ةرم ينب دفو
 هللا لوسر عم هثيدحو دماغ دفو

 هب اقول هجاوزأ لوأب و هباق و هلهأ لواب ملسو هاع هللا ىلص هرابخا

 ةاكرلانم ذخ 1 ناط۔ش عم ةريره ى أ ربخ

 هما_هط نم ذخأي ناطيش عم يراصنالا بوبأ يأ رمخ
 ماللا هيملن هيلع نجلا ضعب دوفو
 رابحالا بعك ةراشاب هئاقستساو رمع دهع ىلع طحق عوقو

 ةبعكلا بارخ مه امل لوالا عبت ربخ

 ايندلا باحع ضعب رك ذ

 ردب لاوحأ ضعب ركذ
 ةرحملا دعب راصنالل دولوم لوال ر هكينحن

 مالسلا هيلع هما نطب ىف هحيبست

 هدج يف مالسلا هيلع هرون ىار امل ةهربا ليف كورب

 مالسلا هيلع هتدالوب نابهرلا رابخا

 ريغص وهو هدج دنع ( هبيغنت ) هلالض ربخ
 قراوخلا نم هيف رهظ امو هدج عم نميلا ىلا هرفس

 ةرخص هيلع ىقليل مالسلا هيلع هدصق امل لهج ىال عقوام

 مالسلا هيلع هلايتغال شيرق يكرشم ةرماؤم

 مالسلا هيلع هحاقل ىلع نصح نب ةنييع راغا ام دنع رذ يبا ثيدح

 ةيدحلا حلص دقع ىلع ةباتك ثيدح
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 ايلىنلا ءاعدو اهدلو ىفوت ال ةحلط ىأ جوز ثيدح

 كوبت ةوزغ نع فلخ امل ةمثيخ ىا ثيدح

 كوبت ةوزغ ىف قراوخلا ن ه رهظام
 للع هقيرب اوفشنم ضب ركذ
 باط . أ ةدصق

 تفع ةؤاقتسا
 اهنم "ىش حرشو بلاط ييأ ةديصق ىلع مالكلا ة ةيقن

 كلذ يف ىرج امو ةيكأطنال حارجلا نب ةديبع ىبا راصح ربخ

 :. هللا لوسر نع انهباا سيق ثيدح
 همالسا ببسو رايحالا بعك ثيدح

 اهمالسا دعب نايفس ىنأ جوز دنه ةديصق
 ححصمل باتكلا ةمتاخ
 باتكلا تسرهف




