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(فقالر جلمتهم)وروىه نالقومةيلانهأو حهل (ان دا انكانسحرالقور )أىلعيو:كوق تالحر

سحرءان

(فانه لاسلغمن

ىعها(فاسئ لوامنبأ.:ك من بادآ خرهل رأواهذا) أىالانثقاف (فأنوا) أىحاء
حر الارض )أأهىلها( كأها)أجي

بلهدمآخمرن(فألوهم) أى

أهلكةمنقر أخبيرشو(همانمهمرأوا  2ه

مذثللك)أى كاذ كرمن اناق

القسمرفرقين (و<-

س
س_ ب_
بأ أ|آ|أ|[7بسصب-ب-_-_-_-_-_-

ب ىاكنشة] بضاوقيل انهأنوهمن الرضاعةوهو الحرثين
نحى
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عبدالع
أى بعذاممع اخّلاف
النوة

وها لبكذوانماؤالوء لانم نعادتهم اذاغضوا أحدافءوه حدغامضله وفى
نوأم
كيه
لأبم:نقب
لساب انهرجل من خزاعةخاافقرشاف عبادةالاوثانوعبداك_عرى العمو رفلما خالغهمالنى
صلى النهتءالىع ».ول وهيرض آطت#م شم ومهقىذلثوقىالةاموس انها كنيةوهسين عددمئاف
رعتهصل الل تهع الىعليهوس وءلىكلحالأرادوانه شقيصه
أوكنيةعرو والدحايمة! لعدرهم ض

فزادءذلك شرؤالةمالرجل منهم)أىمن كفارقر شق لانهأنو جهل (ان-#داا نْكانسحر

القمر)حينثقه

أوخيل !كمشقه(فانهلابساغ)أىلابصل شثئ(هن

سحرهانسحرالارض كلها) أى

من يأتك من بلدآخر)غبرمكةهل رأوه )أى لقم رأوثةهأوالامرالذى وقعوى
أهلها كللهوم(فاا-ء

ورم -وء)

فىم_:ناه (وقال) أئ
السورة_:دى

قدمأ

روا ادإفقال) وفىنسخة
قال (أنوحهلهذا
سحز )أىنوع هن

لادلا ق (فادعةواالى
أه--لالا”فاق) ىك

هأ
وا)
ل_ثلو
نسخةهل رأواهذا(فأنواى)أتأوامن قدمعلىأهل مكةمنغيرها (ف
مه_ل رأوا بنسلتم الىاخة_لاف
ذلك(فا-مروهم)لاسألوهم (انهمرأوامثلذلك) أىم ل رهيتهمؤالتشديه بينالروشنو لمر

املاع فى<سيزا لاف

واحد وهوا لقمرالمنكى (وحكى السمرقندى)تقدمترجثّه (عن الضحالء غدوه)أىمثل الححددث

والثقاق(<دىتنظروا

فرأوه(ذتالأبرجهل)لقر لدمشاثاهدوا انما قالقمر
اك ما
ض)حأى
لوقال
الا(
الذىذ كرءأو

ب(عدفمااةٌبلعوهثوا الىأهل الا"فاق)بالدجع أفى دمب أودذمفسكون وهوهناءعنى الناحية
وماظهرمن الك ومطاع اكلاشبمدسنهعلماءالحيئة وه والاذق لمر والاذتى الغبراارى له احكام

آخر والمعأرسلوا نكااملنمانجلابولرادلس_ثلوام نيمالدى بنظروا)أى يعرفوال(أرأواذلك

أرأواذل كأملا)أىأوما

رأواذلك كذلك هنالك

(فاخمرأه_ل الا"فاق
انهمرأوه مذثقا) أئ

أعلا)الحمزةاسةفهاميةوفى :هل رأواوشاهدواء؛ لمارأآهلمكة آم(بردملانهم خيله-م أمرم
بوصاف الانك_قاقفق
بقع وفىذسخة<ى نظارذ ون(يوناخمرأهل الا"فاق انهمرأ«و)أى القمرحالة كونه(منثةا) والقاء
(فقالوا) لعى الكفار

خصيحة أى ف لوهمفا خيروا(فقالوابعنى الكفارهذاسحر مر )أىدامم باق غيرذاهب علىحاله
مغر النهاءهم المرورأو كقوىمن امرارا_.ل وهوث_لددأَفوتلعهبوياد:معناه باطلوهو
دع دست اللغةوائمناؤالوا انهم ثمرلانهذا اشارة الىماصدرةم لهمن الاأت

المتتادعةيققو

أشار اليهالقاذى ولولاهذ المي :تأمانالوهفانانثقاقهلم ستمرده_دالاءلة التىوقع
دض
دعضها أثرك
فيباوه ذا بكوناثارةالك +ص وللذوع ك]حققهالنحاة (ورواءأيضاءن اب منس عودعاتمة) بن قدس

حياة النىتصعلاالللهىعليهوسمونوقسنة
وتالدىدافللىل
ابنمااللكغالقنيخىهالكبير ال
)عنىيماهد اوالاسود ومسروةا
لاء الاررعة ن
ولك
هب ا
فكت
انينسين والروايةعنه مشهورةفى (ال
)بنهسعودرذى اللهعنهثم ذكرلهطريةاآ خرفقال (وقد
وعلقمةكاي .روواهذ || ديث (عنعبدالله

روأه غيراينمعود كارواءاينمسعود)وقدم حديث |بنمسعودوجعل روابةغيره كالمنابعةله لانهلبر

وحديث الانكةاق رواءةسندهافغاءها لصحةوااءةالمادئهمةغيرموهىمم ا اقنعفايهالشيخان
لاح وغيره رحوجاماانفقعليها كيخا نعلىغيرهوةالانه مقطوع بصحته
صبن
لوا
ابل
وأجدين حن
(«مسم)أىمنر وادغسيرابنمسعودوأعادضميراك_عنظرا لمعناه (أنس وائعءاس و او
.
الاسسدشسدم

هذ انحرمور )أى

دائم«نعت الاستمرار
أوذاهبوماضوزائل

ومار(ورواء)أى الحدرث
السابق(عناينم.عود
عاقمة) أى اينقدس

الليثئى النخسى ولد فى
حواتهعليه الصصلاة

وال_-لاموروى ع-ن
أابهالكرام كائلى
بكروعر وعثمان
وو يرهم

(ذه_ولاء

الار بعة)أى كاهداو أ.ومعمر والاسود ومسروق وعلقمة (عن عبدالله)أى رو وهكلهمعن ابنمسعودء لىوذوساروأدعن4م«هر

كتدبر (وقدر وادغيراءن مسعود)أىمن الصحاءةل كارواها نم عود)أى فلس هوثاذافىه_امالر وانة (مم-م) أىمنرواه
لدركابأعيممانقميجهعا عن حذمرور وى ول
(أنسوابنء اس رذىالله العم ما)كارواهاك خانعمماوهماوان ,

ار وامصإ والتردذي,
معر
يواب
ىجاعفحجة(
أبالا
إ)لح ةا

9حذيقة)أىابن الءهان ماعتداين حير واينأىحاتموألىنعيمف اىلدلائل(وعلى)أى ابنألىطالتقالالى لابعرفى تذرحه
فسكونالراءففتح الحاء
الممزة
ألحذيقة الارحوي)بفتح
(وجمير  3طعم)أىءلىمار واه <_دوالب تىعنه(فققالعلى» ن روادة

المهه نفو <دةمكسو رتفرأءنسبة الىقبيلةمن هم دان وقيل الىمكان أخرحلهم

لوالترمذى واف الوق نسخةالار 0

القمره)ذاءةول

يعدرامسا كنة وفىأخرىنزاى بدل الراءقالالى وكلاهماتصحيف والصوابوامالتلقهدمتعالىأعل (انثى

على كر الهتاعلو هدوف نسخة وان المر,الواوا لعواطأفةارمااءلدىكاالالمسح.م-ىكلاهأية(وتحنمع رسول النهسلىالله

رهمآنه) أى معجزةباهرةوعلامة
يكال عايهوسلم) أى وقد شاهدناء(وع نأ نس سأل أه ل مكة الننىصلىاللتهعالمعايه وس ان ب ي
ظاهرةّء ل صدق ماادعاءهن
6

.

)

رأواحراءي-ما) و8

5

النموهة

مب

والرسالة(فأراهم انشةاقالقمرمةين)أىقرقتينكافىخة

ا
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ذ اا

ااي
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ا

رحه(<دى
تك
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وحذيفةوء ل ولحمي نمطم رذى اهعنم )وهذءالروايات كلهافى|اكتب السةوغيرها مخرجة

10

ثروابةأنس وابنعم اس ف الصحه<ين وروابهابنع رفىتح مد والترمدىو روأيه<-د.ف-ةبن
من مكةعلىنسار مكار

هوروايةانمطع بكدمرالع_ينفى :د أجدوالبموى ولذاقال (فقالعلى)
اليمانف الدلائل وغ بر ا

مما الىهنىوهوبكسر
الحاءالمهملةمدودويقصر

من ههدان مز :مفتوحةوراءمهملةسا كنةوحاءمهملةمفتوهت-ةو أءمو<دةقءلباءالنسة وهو

ويصرف ولا صرف

يهنهعوس-ل) وا-إه حالية
ع اللل
الهلدصى_لى
من الثقاتالمشهو رين (انثق القمروتنمع رسولال

و اث وبذكوقدعطأ

دمهصلىاللهتعالىءليهوس_لم وحد شهمن
وض ميرأن لعلىوه نكانمعهلامن تدم (وع نأ نس) خا

الراءقال ا
| 1و

0

2:

1

0

تعالىعليهوسل آبة)معجزةغ_يرمارأوه وفالر وأئهاءةدمة
الله
تعالىعنه[ سال أهل مكةالننىصلى
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عرتين)أىث-قين أو
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ل 0

 1ساد 0
0 3 /هد
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كيد وى :سخة حذقها وحراء,كسيرا >اءوفئع الراء
المهماتينوهمزهمدودةودفتح حاودم

هلهوب_ل
يال
عناصل
لفىكا
اءرو
هةم
تل؟ك
التصروهوجم

لةيتهلكذامقاسلهافى ودالانه
يتاعمد

|ي|ذكره بنؤنث و عدرل ولارلة م وهذامساذكرهغيرداملناأغهةلاذاءرفتهدًافاقاله الخطابى

أس(أر اهم القهر
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قملعء-
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الي

0
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َاعَدينْناللاميد4اوهماعءنى قطعدين ونصقين كام (دى رأواحراءمايشهها) آى يمن القطعدينوما

0

اد 9 00
ع

مرسل الصحاءةلان الحادئةوقهتوهولم :اذ ذالء وهذامن مرج<انحددث

ابنمسغود رذى الله

حراءثلاثغ اطات يغ <ونحاوه هى مكآسو رو يقصر ونهوهوغعدود وي لونه
من امم بغلطون فى

|أعنةتاد:عنه) أىعنأنس (أراهمالة-مرمتينا نشقاقه )رالصسيدلمنالة-هر بدلاث مال

لااراءة لافىالانث_قاقوانه
امن
فا
دابة
تلىمعاقلدناهس
ليلع
اةدل
نوار
|أوفتة-دمعرتينفىهذه الر
0

ع

0

8

5

.

3

-

0

ع

.٠

م دبناذهب اليهمننظر اظاهره_ذهالروا ابهتوانماقيلمن انأص_لاارات ف الازمان والافعال

ثةايلنى ذعناه ومءنى قرةةين وفلةتين
لمن
اهذا
وانماقدتكون فالاعيانوالاولأ كثر و
|أودعور ىالمحاذظ العراقى فىمنظو م 5هالاجساع علىتعددهمسهومنهوغة

عاذ ك ركدعواه

 5راهم انقاق

القمرمتين قالالى هذه الس لةفنشتعمها كثيراءى وجدعاقى كلامأنىعبد النّهاينامامالحوزنه

ا

تواتره

ذاكغرهااثفةكىتاالبهلهغان فد كركلاماوفيها نالمراتبرادبواالافعالنارةوالاعياننارةوا كاثرلمااتفتععامللوفاقماالاعيان
بأى شقينوفلة ةين ولماخنى هذاعلى من مط
ثن
ىلديث انث القمر علىعهد رسول النهصلىاللهتعالىعاعءوسلمر
فا
فسكةوله
مربعدمرةفىزمانن وهذا
يدعلما زعم أن الانشقاق وقع

ميقع
هبرةباحوال الرسولوشيرتهانهدغاط وانه
ابعل أهل الحديث ومن ل خ

ميرهتهاالأتىنهانى مي نبالاجاعوذالنكمةواتروقدراجعتهبكةاب
ظىس
لىشيحى العراقىن ف
اتب
الانشقاق الامرة واحدةاوو ن
ردجواءهءلىأقولواءله أعرضعنالمواب! كتقاءعابين ف الكمّاب انارادةالفلقتين بار نين
نلقمفلبم
وذ كرت دفي هكلاماب ا

هوالصواب وال الع_.قلافى وأظن قولهبالاجساع يعاق بقولهانثك-ولاعرين فالى لاأءلمنجزممن علماءاحديث بتعدد

التاق ولءلقائلمرنمآيرا ادفاتمين وهذا الذيلاجد برمجعابون الرواباتهذا

و أىبغصرو
فلايذ مرف

عتبة)
نله
بدال
هعب
لاس
لعنب
ااب
دهعن
غ(سرووا
نوذلى
(وروامعن جبيربنمدام |مبهدوان بن جبير ب#دن)أى الد

أىابن

مءودواد أنى عمداللهبن م عودوهو الققيهالاع ى أحدالفقهاءعالسبعهمعل عر بنعب لعز يزوكانمنحورالءل(ورواءءن
ابنعر مجاهدوروا ودع نحذيغة أبوعمدالرجنالسلمى )بضمفقتحهوالامام

,./

مقرئ الكوف#روىءنعر

وعثمانو عنهعاهم ابن

تكوااترنوفمياروةماعقكلةمنوامنرهةحراءوهوعلى ثلاث أميالمنمكة طرق الذاهباى

ألىالنجود وأواسق

ا وأنهيدعلىتعددالازمان والالزمالتناقض فىه_ذهالرواياتوهى كلها رحةولاي>كنعادةأنكون

(وم_لاب ىنعأران

|النلاذىرواءفى ذلكلوقتفىهذه الامكنةالثلاثثةوقدوالواءنمع رسولاللهصلىاللعهليه وسلم
سا

الازدى) ولاقتصودئق

 ٠فمهاذايقطع بعد الازمنةوالامكنة لدسبادذ"فاانهرمأوهككة شاهدواوقوع فاقةمنهخاف-راء

توه_مأن يكو نأ<-د

وأخرىامامهمن تعددالنظرلوتهمن الاذق وانلكونوامةكامرولاذى دكعودنمنذكرم كنيار
لاض

املنرواةوقعمنغرداأو

افوشره عمنحمالمكةوو براريهانالذىتررق م4معبين هلهالورأوناثانه ماء-د

 1بين الةاقتينج  5لمكون أظهرف دوع الا_:كادفانهلوءتقاراةالهؤلاءالمولالعقول انه منغاما

السأشفلهمداهم|ل :ى صلىاللتهعالعلء» وسعلى ذلك أشارمرةالىقلقةمنه وقالاث_هدبافلان
أوبافلانثمأراهممر:أخرىفاقة أخوىووالاشهدواوكلهذاكازنعكةلء لاوالقمرقوس_ط السماء

بحذاتحراءو ذاءغ_برهامن البالو الاما ك انلمعممدقلا تعددق الى ولانداذع ببنالر وابات
أولانطعنق ثئ'همّاوهذا ابسل «اتدمالانتيتى العدولعته فانا اقولبان 1راتؤالاعمانلادهإه
<ه ه وقالقطعتهامر دين كذيهمن
فىالاغةواتعمال الناس فلوقطع انسان دعايخةقطعةين دقع هوال

وه ز أنهفعليل بكالنظراد ,دوان تطرحجمبنذفكره على التقايد قنزاتاقتر تبالساعة
ست
اعه
سم
وان القمره داولمعجزته صلاىتلعلاهلىعلي» وس وللزاكرى ادكه ساديلة انروديا
أنهسمثى اذاقامت القيامةبأنامقولهبعذه وانبر واابهنعرضوا و بةولواس حرم "مركالاح على
منله نظرسديد(و روادعن جميرينمطع ابنه دو اين |له ميربن #د) كر وأمعَنأبيهعن <_لدء

وجبيرالانىروىع:هأنوداودحد ,ماواحداقال المرهان ولاأء لهتدر >اولانوثيةاورديان انان

ذكرهفىا كاتءاثبقات (ورواهعن| ينعباسعبيدالليهنعمد اللهبنع -ة)الامام الحليلالقدرأحد

شاذاق الروانهل بدت
تعددالصحاءةوالعانبعسنْ
فا لعا داريا

(وأكتثرطرقه 
الاحادنث )أىما يننا
و بءنالساف (تتيحة

والا"ندمصرحة)دكسر
فاى
دة ل
ندلال
الراءأى" و

هذهالقض_يةصر ة
.-3كادان تصيرمةوابرة

معنو وان(لفتظكلنية

(ولايلفت) بصصيخة

الفقهاءالسبعة وهوثةةمأمونخر بأصجحااباللكتب السثةوتوفسنةمْان وتعمنوماثة (ورواه احهولأى ولاينظرعن
تحت درو رشن شديقةا وسو الرجالنلتى)نضمال_ين دوباقبالقبول (الى
لاف

و محالاموه وأبوعب دا لرجن بنعمد الليهنحمس الامام المشهو رمقرئْالكوفة وحافظ انهتوق
سنةتلانوسيعينرة رساوخر ج لهالاهاس

اليدمرىهوأبوء.داللهالمعر

0

ةرجهمالله تعالى (وهس ابنأنىعرا نالازدى)

دسكون الزاىالمعجمة و يقالهاأسدبالسين
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اللهتعالىعنهوالنام رسوا ل اللهصلى اللهتع الىعليهو سم فى<<رعلو 'كن أىعلىصلى المدردى

رناهلى
بالشمس فذ كركوهوداودضعيف
غر ت
ضعفه شعمة والابنالهوزىغ وهمإنةواضءذهظ ا
س
م
ش
ل
ا
ة
ي
و
ب
ي
غ
د
_
ء
ب
ة
ر
فضيل
ي
ص
ف
ع
ة
م
ع
د
ل
ئ
ت
ا
ل
.
ف
م
ل
ل
ا
ا
و
م
ة
د
_
ا
ع
ى
ل
ل
ا
ا
اف نص
صارتقضاءور جوع

انتليمحيةددث فى:5اب ردالروافصدطرقهومائيه وأطالفهقات
الشمس لاإعيدها أداءوقدذ كراي
تلعالالهلى
(ألنم-مى ص
طالعتهورأ٠تماذ كردفيهمن انذلككانعرتيونأنشدفيهشعر الاحميرى ا
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الحاءالمهملةة ل جمسا كنةوراءمهولةىع_ى لضن وهومعروف والاظهر انالمرادانها كانت

مه لهوفاحمم قتحتية

موضوعدة علىركبنهوه وناتم فل:ه_لل )علىرذى اللتهعالمعنه (العصر<دىغر بت الشمس)

أبدا(بنتعيس)بضم

سأكثةقس_ينمه-ولة

و-:لهتتثر جتمامن

طر يقين) أىباسغادن

وكذا الاش راقارواء
بأساني_در حالدعضها

"(اهنهص_لى اللتهعالى

وغابتفانشمه(فةاالرسول اللهصلىاللتهعالىعليه وس_لم)لعلى(أصليت باعلى)بهمزةالاستقهام وى
نسخةهل صليت (فةاللا) أىلأضاها (ذقالرب_ولاللهص_لىاللهتعالىعلي»-وه_لم
اللهمانهكانطاعة_ وطاع_ةر ولك) لبازنعهلجرس_ولاللهص_لىاللهتعالمعليهوب_
سر

منمنام4-دواناظر يقظئه (فارذدعاهالكئمس ( أىأعدهام_كامهب االزى غريتمنه

ايصلى الصلاة فىوةتهايةال أردديااةكورديالادغام وهودعاءوة_ذسمعت ماقال ابن

النحهوزلىافائدةفيسهبء_دساصارتقضاءو يأنىمافيسه (مثمرقها) أىفى>لثر وقها

_-

وجا ايه)أىمر:ورأسهق ححرعلى)أى ابنألىطأ بكرم اللهدقجهه(5ل بدل)
عليهوسمكانب ي
أى علىا لعصر (<بىغريتا سدس

وى

وال رسول اللهصلى اللهعالىعايهوس )أىدعدماأفاقمن! لاستغراق (أصليتباءلىةال

عةةرسوا لك)أىا بستهمامن الملازم>فار ددعليه)أى لاحل
ااع
لافقال)أىا لننىصل اللتهعالىءليهوم )للهمانهككوانطفط

ككن وهومةصو ب علىالظرفيةأىف اىراتفلاعبهادألوعيلىةأىضوءها
رلتحر
وةبا
(الشمس)أىشرقها كاف ..خ
سي

ىتجبالوالارض)
(قالتأسماءفر |يتباغربتمرأ يتباطاءت)أىر .عت علىأدراحهامن مغر بجابعدماغربت (ووقفت عل ا

وابرلوفىاوقءع(تبوالذعيلزيكد,لالصوباء)وهو بالادويةهمروهوموضع علىم حرل منخيير وكدذاوروراءهاببنسم:دفيه ضعف
ع نأنىهربرةرذى اللهتعالىعنءهوال نامرسول اللهسلاتمعليسو] حجرعل ولريكن ص لالعصر-تىغرب تالثدهسفذو
نوه (قال)أىالطحاوى (وهذانامحديئانثا بان )أى ءغده وك بهحجة (ورواجماتها ):أى فلاعيرةعن طعن فىرحاهماوانما
جع[ه حدبدن لروانةه هم نطردمن هذاوال| بن انحو زىفالموضوعات

لا

وقروايده قهأوهذافىد«ض النخ وهو بغةع الراءوتكومهاوهويدلم نالك-وس

الظرفية ومعناءذ وءهاأوارئ

حدل “ارد |لسمسىقة(١ضه> علىردى

اللهتعالىعنهموضوع

أومنصوي على

باسك وببعه ابن القم

وَممَصتمن المركةحتى دؤدىف|اعلهصااءدء:فوىقاتلهماويطياننافوياهنةودساالهطإهفاقعاللىتأاسلمااءركضروأةس-تهلاءارنهباتامثمسراأحيستتها وتشيخمهياةبونذكروا
طلعت بعدماغر بتووقغت علىالارض وا+الوذلك,الصهماء )فىالةأموسة اعة شرب خمبرو كذا

والهغيره؟ىقواه (فىخسير)مامحةأوة مضا فمةدرأىفى قر مماوخسير وزنْطننم أرضقرب
امديئةفيهاقلاع وقرىكانبهاءسا ك نن |اهودمخر بدوتال يهالاشارهبقولهف المهزيه
ليق

ل
ت

لطاصربروه 1

7

اح َم الاداء

لهف_راف لهالوصال دواء

ندعو رحالاسا نبد

الطحاوئوسبوابعضهم

الى الوع الااناين
الحوزى قا ألنالاأتجسمنه

الاانعق_#ددّلانه كان
0ه
رافطياالسب

قل أعاللداوىأوهذاناديت شان )رواب (ورواتهما) أىأكثره.ا (ثقات) جعلهما

00شنوالمذ كورحد دث واحد ف هد<الانهروىمن طر يقن ذكرهوأعترض عليهدءض الشهراحوؤال ||س,

انهموضوعودحالهمطعونفي مكذانون ووذاءونولمبردان| ل قىخ_لافهوالذىئغ-رهكلاما ْ
الحوزىالدابىوم به على ان كتاهأكثرمعرد ود وقد والخامة الفاظ الستوطى وكذا السةخاوى

للا
متحام
اا.ه
تد وع
انابالحوزىقى مو

كثيرا<تى أدر بجحفمه كثيرامن الاحاديث المميحةك أشار

الها بن الصلاحوهذا امذدث سد لاصنضرجهائهتع الوأشارالانتمددن.ق:هشأهدص_دق

علىتدتهوقدتددهقبل كهثديرهن الاعة كا1

ج_داين شاه_ينوابنه-:لله وانعرذو به

ه_لىاللنهعالىء.1هوم
ىلتقر دسولفظلهانص
والطيرافى فىمعجمهووال| يحب نو<كما دالعراقىف ا
صل الظهر١ مات

رافضياأوخار< يالاوجب
الحزموضع دل ناذا

أي نهم نحهة ده

وكار اناا لما
هذاالمبنى وبنىعليههذا

المعنىثممنالمء.-لومان

00
عا
لغاياقامقرجع وقدصلى النىص_لىالله

رأسهى <ححرعلىةنام و مرركهحتىنابت ادوس فقال صل النهتعالىعا >.وس ماللهمانءءسدلك
عليااءااحتدس

كون0

لو

القضاء
تنفهعلى نديهقردءا -ه الشوسالىآخرهوا كارار :الحوزىفائدةرده امع

لأوجهلهفانهافاننبهعذرمانع عنالاداءوهوعدم نشو يشهعلى الننى صل اللتهعالىعليهوبل وهذه

يفلضةأىفكذ.إةفاماعادت اكمس حار:قض_م ل الاداءأ نضاوق:دقالابن <جرؤفشرح الارشاد
لوغربت الشمس ثمعادتعاد الوقتأ بضاهذا |24ديت وأماحديث أن الشمس ترد الاليودع حين

قاحابلارين نومانمع فاءاأديرتال مس خافانتغيب الشوس وبد ل الدجفلاك_لله
قتالفمفد اللهتعالىذردعلءه اأشمس <-تى5ررع من 5تالمفة د أجيب عنهبا»قالهقبلقصة خيير
أوالمراد انهالمتردلاحدمن الاهمال الفةوا صمراضاقىه عأنه نقلابن<جرع ن المص :فر ح-هالله

علعىليموسل 00000صا
ف الاكالراانلشمس حدس ت لندينادىلله تا
تعال

دىاأدءركويمار توضىانههادمدماغر بتَالك-مس لعكلان ف يومآخر ىوتففسير
|عصأرحت
ال

من حذظ ححة عىمن

عفظ

سل هو

العسدالئ ىشت

الحسرحالمبطل للروانة

واماماقالالدنحى تبعا
لابنال#وزىمن انه

قلدترهدلها
وليوقي
وكانمنقبةلء.لى
وقوع صلانه اداءلفواتها

بالغروبفمدذوع لقيام

القرينةعلى الخصوصية

أادت تغربمي.عحرمها أوغر يتباعتبار بعض
رعهنا وك
بظأى
معاحتمال الأو ايلقفضية بان يقال المراديةوغساغر ن ت
احراثهاأوانالمرادءردهاحسهاو بازهاعل-الماوةطو ل رمانسمرها .بطي تحركهاعلىء؟ س  5ىالازمنةو بطهافهوسيدانه

ولىههشامءن أنسيرينع نأفىهربرةان|لنى صلىالنتعالىعايهوسكقال
نقو
تأدرعلى كلش شياءه واماماذ كرهالذهىموقدر
لمتردالشمسالاعلى.وشع بن نون وذرء ابنلموزىمنانف الصصيعان!كمس

بأعتبارالاممالالفةمع اح مالورودهقبل القذ:مهاللاحقة

تدس لاح_دالاليوشسع فالموابان الخصر

(و<كى الطحاوىع نأجدين صالح)وه وأبوعفر الطبرى الصمرى الحافظسمع اينعونذة وفوهوروىءذهالبخارى وغيرهوةد

كس عن ابنوهس عسينأ اف حدرث وكانحامع احفظ و تعرفالحديث والفقه والئ<وماتء صر سنةمائةين وان وأربعين
31
ط
وكان نوهءن أل

©|]|.
طمربها نوحرت

1١7

بن أجده ذاواءن<.:ءلمذا كراتوكّت كل وا<دمم ماعن صا<يه وكان

«ه_لىبالشافى (كان
نلاسينهيجييله)
1ول
يق

وقفس_+-ة-1نيكون

س(د|يلاهء-لم)أى سير

سوس
اها

حر اذ كزوأةولانا اسيوطىص:مفىهذ|الحديث رسال ممقلة
فالا نهاعلمهاوان لم
كف

اللدسعن حددث ردالشمس وقالانهسءقىية | لانىال#ستن القذ_لى و ردط-رقه

يد الأثبياء (التخلف أرسل صل اتلعلاهلىع ليوهل اعليا قسمةغنأ خبيردماذ كرهمن اك_ديث لاض لالبعهارضه
الل 0
طرقهمارواءالطيرافى افلىكبيرءن أأسرماضءاقالت اشتغ ل على رذىالتلعهالىء_:دمع رسول الله
الحوزىفىيعض
سنيدكثيرةوصدحهتالامريد عليه ونازعابن
نأ ]

من طعنقيهمن

رحالهوا| ح-ةالتى

عن <ةظحد رث أسماء

وهوانه لمكنلننىمعحزة الاوكان لنديخامماهاوهذهالم<١ر ذكاثتأموث-ع وسليوان

000

ومنغ حر

اما

صلى اتللعهالىعاءهو سلفىقسمة اغنام يومخوهر<تىغابت اكمس قال رسولاللهصلى اللّهتعالى

يونس بلنبتكيدر)غراير عليهول باءلىأصليت العصرةا لاي رسوالللّهةة وض أ رسولاللهوصل النّهتءالعلرهوس و جاسى
ش كةلاؤمارئءت الشمس كهيثتهافىالعصرفقام
دامن
تي نأ ثولااثةل.كاح'نه
مام
اة.ك
كدف
بمتج
وهو انحافظ أنوبكر ال
5ا-كلميهق_.ل ذلك
صىر| :سثكمام رالتوللّهع_لى النّهتءالىعليءوب_-ل لم
عودل
لوضأ
الشبافى عنهشام بن على فت
عروةولاعشو#دين فرجعت! لهس الىمغر بجافسمءت امم ربرا#كالشنشةارفوىط|اعتالكوا كسانتهىواذا
أب <وبن بشارامام صاعلحديث علمنه
قصلا
بانال
ضةام
اتء بل يمعمن ذا الدعاءالاداءوالالميكن فائادهةثما أورده
المغار:ىو عنهأنوكر تت

وبنير والعطأردىقال

واردعليه ولاحاحةالىان:ةالانهءن خصائصه فانهلاءة مشله <تىيقاس عايهوقد يقال:ظ-يهرهعلى.

الع مالوصام أوليوممن رمضان بملدهم سافروأقطرووص_ل ليلدقيياالث-هر
ماطف
القولايالتل

مه قضاؤوعاماأملا زدحي |لطحاو:ىعن دين صالح) هو أو <ءقر
زيل
اه ف
بلدي
ين مين صدوق وقال ناقصع و  7انتمبس
أبوداودلدسحجة يوصل الطيرىااللمثاقظ
ةرو .ىعذه أ دابا سنن ونوق سنة انوا ريعين وسائةينواهن جر-ةقىال-يزان

كلام ابن دوا

(كانيقو للاينبجى1ن سي يل اهلعم)أىانطر يِعَمّه ودأنهالاشتغال باعلومعرفة ا_ديث ذه_ل

بالاحاديث أخرجلهمسم نافلسعلمطر يقالانه هليه صا حمه الىسعادة الدارين(التخافعن حفظ <_ددث أسهماء) بنت
مساءه_ةوة_دخرج ه

ع دس الذى روهق ردااء َس (لانهمن علامات النموة)أىمن الاباتالدالةعلىث.وتجالانه مع<رة

اللخارىق الشواه_د

عظيمة وهذامو بدلصحتهؤا ن أجده_ذام نكبارأعةالحدياثلثقاتو كوفىنوثيقه انالبخارى

وآخر 6له ألو داود

روى عنهفى ميحد قلايلغت الى٠ن ذعفه وطعن فىروابتهو هذا أدضاى_ةط سااله اينتمويةواين

والترمذى وانْماد-ه

(فزنادةالمغازى روايته)

أرىوفايته كاف:سخة

(عنابنا<--ق) أى

امامأهل المغازى ١لا

أسرى بد ولاللّهدص_لى

اللهتعالى ليهوس)أى

لدولةأألمخعرابجر(قومه

اوزىمنانهذا احد دث موضوع انه ازفةممماوماقيلمن انهذه اله-كاءةلاموقعابد
نصهمعلى وضع |4د شُوان كونهمنعلامات التموةلابةتضى تخصيصه ,امغظاخاط وخءط لانعمأنه

بعدماسمعت [(وروى نونس بنبكمر)نااةصغير وهوأنو بكرالث ساف الامامالثقةوقو لأىداودانه
لدس > حة مردودا ناينم عينو ثقه ووالانه صدوق وف سنة تسع وسعين ومائهوله ترج4-ةفىا يزان

(فىزادةالمغازى روابتهعن ابناسدق )دين سارص حب السيرةوروا#:همفعول روى (لماأم رى

برسول اللهصلى اتلعلاهلىعليهوسلم وأخ_عرقومه)منقر بش دعداسراثه(بالرفة_ةوالء_لامةااتىفى
العير) بكسيرالعينالمهه ل وههى الابل والرفقةج ع رفمقثماثلرااءأى أ_-برهم بقافلتهم وءنفيهبا
من ام#اعةااترافقينوا لءلامدهىةوله صلىاللتهعالىعليهوس انهيقدمهاج ل أورق  10مافصل ٍ

واشتهرف السيرويأ بعضدقر بسا(ةالوامتى تحئ)جواب1اأى ف أىى.وم:ص للك وس اهم

اتلمزلفمقثةه)اأبىصام#اسلرااعءةودمونز لامتحانه صلىاتلعلالهىعليهوسلم (قاليومالار بعاء)يدايلتماءوالدأى نبو الا (يإفعلماكان
الرفتاء(ولعالامةالتىف اىلعبر)بكسرالعينالمهملةأى العالفمن الابل والدواباتلحمطلعام وغيره
لغ 5-وقال|بنهشامفيه لغاتفتالهمزةوكسرالباء وكسسر الحمزةوفاّح

الباءوكسمرهمافالوهذأفصع
واللغات(خاماكان

ذلك

ذلكاليوم) أىالموء وذوهورالرفععلى ان نهع ت إذاكالمثة_دمالذىهواءم كانالتام#ة كقواه تعالىوانكانذوعسرةوق«هضص

النخ المع مدةضبط ,لاص سولاوجهله (أشرفت قرش )أى قات (ينظرون)أى يخ ارون (وةدل النهار)بنثديداللام

مافلتوحة أىدير أولهوأقملآخره(وتحن )أى العير(فدعارسول اللهصلىاللتهعالىعليهو-لم فزيداه ف اىلمهارساءه) أىبسطفى
س)أى ب ائ تحركهاوقيلنوةةتوقيل رعدتلى ادراوجاهالكل)ه:تقءمالىأءله_ذا وقد حدست
متل
شوحس
ل((
ااته
ساع
ىوممن أيامالندق حينشغلعن صلاالعصركاذكرهالمص:ف فىغيره ا الكثالنو< سات
هبىاللتهعلامعط.هوس ف ي
القن ل ص

إداوذكياذ كرها#طيبفى كتاب النجوموضعف رواته كإاثقلهعنهمغاطاى ف سىيروتفهى:فبرالبغوى امهاحست ل-ليمان عليه
السلام لقولهتعالىردوهاعبى ونوزعنانالضميرعاا'لدصالاىفناتالحرادوأدض المهكناك مأمورون صانحون اردالشه س

عليهمعتخالةتهلاحسديث الصحيحالصربىححص رحدس الثمس ليومع تمابين الاممالاتةدمةنعرذ كر الشيخ معينالدبنق
وةدوال.ءضهم حددث رداك س لهصلى
انه
ءحا
ءلهعذ
انهلأدىضاأوال
عىع
مواحس لالى بكر رذىالولتهتعال
معراجا لنذب

قتاخرذعىله ف اىلثفاءعن الطحاوىمن طرية_منفة_دذ كرهابنالوزىى
اللهتع_الىعل_هو .للمتدصسحيع واانألهم
الموضوعاتوةالاءننيمية العجسمن القاذىم عجلالةقدرموء لودطرهفى علومالحددث 83

كدف سك تعنهموهما تحته
وناقلاث.وتههوثقارحاله

ذالكيوم ),الرفم وااغصب والاول أو لانهنعتؤاء ل كان التامةععنى و ج-د (أشرفت قربش)

)نحال أومةأنف
شينمعجمةو راءمهملةأى قامسعلىشروهفوالمكانالمرتفع وقواه (إبنظر و
أى يترقسونقدومعبرهم ووافلته-مفى! ليومالموعود (وقدولى المار)أىةاربذلكا ووم وهووم
3
1
5
#3
ب

انتسىوفىالمواهبتال
ش+.ناقا لأجد لا صل
وبعهاءن ال-#وزى
له

5
1
اعبر
وم فى كانالذى وققوا
يصل
الارنعاءااندهيتمو ي 8دخلالليل بغ ورباكمسقيه(ولمنحئ )ال
لو :

7

هتضمرعله انءدذلكاليوم<دى
عليهوسل)أى سأل ري و
فيهلانتظارها (فدعارسول اللصهلىاللتهعالى

ولكنتعد صو

أالله
كةها
ساع
تحجى٠العبرقبل |:قضائه (فز يداهفىالهارساعةو )ذلذا.هإحست!ه اىلشأمسم)س

الجاع ؤاشات

7

,

يا

.

-

©

.

-

انهاحدست له
صلىاللتهعالىعليهوسل فى
ادق

أيضاو
فىس-ير:مغاطاى تقلاءن العام فىكناب

النجوم انهالحدساتودعايهالصلاةوال لامأ
ا صلا:وا لام
سورةص انمساحست سلءمانءليه
د كرهنامن حس

»إرك

-.

8

7

2

مندةوائْ شاه

بضاوةالانهرواءةضعيقةوذ كرالبغوى وغ يره فى||حد _ررث
حينعرض الحيادكام نا (تذبيه) الذى

سيا

5

ودلنا

دكن

بثأسماهبزت

مسر وابن مدو بههءن

الشمس وان العيرقدم ت دمدالعصرةءي ل الغرو بدثنافيه ماوردمن اواقدمت

صباحأ وعليه اقتصرامفسر ون كاز شرىوااذيضاوىق

ذا دوعا -

أو سور ةالاسرا عه

أنه صلى اللهثء الى

الو التارممنالاسراءقدحر بتالعلمهبت
كذ هماه ذريها  9حهل عدوالله وقالاه مر

حدي ث أل هريرةانتهى

والالطلانى وروى

الطيراىأ ضاقممحمه
ه ل استقدتمنتثئ النمأسر”ىف اللملةال بىدت الم#دسوال وأصب.حت بينظهر انشافالنموال |
الكميرباسناد سن كا

حكاابنالعراتى فىشرج انتقر سعن أسماء؛ تعس ولفظه ان رسولابنهصب اللتهعالىعايهو .صلى |اظهر بالصهماء ثم
لليافىحاجةفر جع وقدصلى النىصل اللتهعالىعليهو
أرس ع

ا

فوطع عليه الص_لاةوال لامرأسه فى<حرعلى:قالله

النىوص_لى'عالالملعهليهو--لم صليت العصرةاللايا رتسوعلااسل قىدعةاارللدهعليهالشمس<تىص.لى العصر قالت كرأيت
الشّمسطاءت يعدماغابت<منردت<تى صلى العصرقالو روى الطيرانى أ يضافىمع جمهالاوسط «سمد حسن عن حأيران رسول

للىء لهوس لأمراعد فتأخرتساعةهن التهارانتمى وقالال#طالىانشةاق القمرآندّءظيمةلابكاديعدلمائئمن
اال
على
أتلهص

_عذا الءالمالمركسمن الطبائع فلس مايطمع فى
هبا
ىجيل ط
فن
احاء
مخار
آانلااتنساءوذلك ان ظههسرفىل»كوت الس وات
الوصو ل اليه

اذ لكصاراليردان.هأظهرقات٠: فىمعناهاك مس ب لساطانهاأ كيرو أهر وأنورالاامها كمال قر بغر و بها

لمتظهرللا كثرةةدير وأماماقالالحوزةانى بعدان:قلعن! ابلمنلتقن فىشرحالعمدةانهروى الحسن وغ_يروع ن أل هىر نرةرضى الله
تعالمعنهمرفوعالمتحس الشمس الالموشع حدث سارالىيدت المقدس هذا الحديثؤيهردحدهث اسماءؤةدقدمت الموايعنه
واماقواه وهذاحديثمنكرهضطربلانهعليه الصلاةوالك_لام أفضلم على ولتردالشمس لهبلص لى العدر بهغ_دماغريت
تردودءامهلامهااماردتءلىعلى ..ركةدعائه صلىاللهتعالىعايهولممع ان كرامات الاولياءفىمعنى معحزات الاننياء وقذس-بق

ع نالبغوى انهاردتعايه ضاخاصلى العصرالافىوةتبامع ان المفصول تدبوجدةرهمالابو حسدنيالقاض_لى كمباازممن القول

بحعيدسمهاالالوشع ثماملوبوسع
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|خدثقومكبهذاوالنم فنادىهلموافانقضوا اليه<ىجاسوا الهماتقالحدثهمماحد'ثى به
أت
فقصهعليومذن ببنمصةقو و اصعده علىرأسهتحباللكذب علىزمهمو اردناس وسى دعضهم

الىأنىبكررذىاتلعلاهلىعنهوقال لهه_ل للدُفىصا حبك

بزْعمانهأسرىنه ا فالقدص_دقوانى

لاصدقهثيماهو أعظم من ذلكم نأخمار ١لسماءةسهى لذلكا أص_د لقو كان ؟-.مهن رٍىالسحد

الاقدى ققالواله2طيهعلاتن#نعته

لناقالنعمفذهتههمث املتدس عليهب»ض أمرهفجىء بالم_جد

فةقهاللهموا أصابثمقالواله أخبرناء ن عبرنالقليت .اوالنعم
لمفنع
الاقمىو وضعدوندارءةي فنظر
عررتعلىعسير بنىنقبلاالروحاءوةدضلواده_يرالغ_م وطلبوهوق رحاهم قدحماءوءطشت قشربة-ه

فحقالوانع وهذهآندؤالوعررت بعيربى فنولفالانرا كب قعودا نثر
أفلوهم وهجدلواماء القد
فوقع وأنسكسرةالواذم وهذهآنهقالوافاخمرناء نعيرناقالعررتبهابال نعمقالوا أمرناعن عدتهاواجالها
معهنلتاه فنع ت ذلك م وقاليقدمهاج ل أورقعليه
كغل
وهياا ومنفيهاقال كذنتلفىش
غرارنان مخيطتان تطلععليئعفدطلوع الشمس قالوانموه_ذه آنه أخرىثم خرجوازث_:-دون كو
الثنية وقالوال_دقذى م _دبشناوبدنه-ى أنواكذا ذا واينتظر ونطلوع الشمس فىيكذونه
(#فصل)»

أفىنسعالماهمن بين
أصابعهو تك ره ببركةه

صلى اللهتعالىعا.سه

آهذهقداطلابعتيةدمها دهي رأورق ف رأوافيها كل
هامله ذه لس قدطلعت وقال خر
فمالق

وضهذامناف اارواءالمصن ف رجءالله
هبء
ظىل
اعط
ماذ كردفقالواانهذاالاسحرهبين|نتبى ألف م
تعالىوا لعجسمن بعضهم اذاوردهذ اهناو يثنبهلاتقانا
اف الركببوشع
دوالله مأأدرى أعحلام نانم  2ألمتبناأمك ن

»(لطيفة)ن« من الاتفانات الحسنةا نالطفرالو اعظ ذ كر نؤماقريب الغروبفضاءئ علىكرمالله

وسلم)وق نسخةوكثيره وجهه وردالشمس [هوالسماءمغروةغيمامطيقا ونواانالشمس غر بت وهموا بالانصراف
ببركته
لحمتاءولا<ت الشمس صافية الاشرفاافشاراليهم ,اللوس وأذثدارتدالا
فااض
اللا"مصطى ولتجله
[حج
لاتغرى ياوس <تى ينتبسى » مد
واثنى عنانك اذأردت:ناه-م * أذسستاذكانالوتوفلاجله
انكان للدولىوقوة_كفلمكن » هذا الوقوف مله ولر<-له

يههصلوسلٍ معجزةله
لادع
عنأص
لمنهبي
اخرلوجه
» (خصلفىنع الماءمنب نيأصادعه )نهأى

يقال تع بتب-عتمعاوت وعاهنبابذصر ووعلضمرب ومنهالينبوع لعيزالماء وهومص_درمض اف

لقاعل زوبكثيربعرركثّهصلى الل:ههالىعليهو) .أى تكثير الملاءبعرركةو -بدهاشر يقةقره وهو

أعرضا وان نشاه_دهالناس وةدكانه_ذامرات كثيرةورو دتبطرق متعددة فىالصحيخين
ن

فنة وفىبعضهاميضأةوهى اناءمعدة للوضوء وفىدءضها
جوف
اقدح
هأتب
ضها
وغرهماذنىبعبعض
عزادةوالاءقليلةكنى جاعة كثيرةفىبعضها كانوا#س مائةوفى؛عضهامازمائة وفىيعضها
وتاجثة وألفالىغ_يرذاك ماعن وا>معهق المء<زاتوه_-ذ هالمعدزة أعظم معنجزةموسى
عليه الصلاة وال لام اذنبعلهالماءمن ا حجرلانهمعاد وانمن ال#دارة اا فجرهمه الانوار
الاب و اساخرو جدمن 4مودمثلمنعهد )قالالشاعر

اسلفجر
انكانمومىسى الأسباط منحجر » فانفىالف معنى ل
وللهدرالابوصيرىق قولهؤلام.ءه

٠

ومنيع الماءعذيامنأصابعه » وذىأ بادعليهادسرىالنيل

تالواوه ذا الماءأفض_ل منماءزعزموالكوثر و يحدّهللقولهو-:كثيره انلايكون عطف تقس_ير
لل

ليمعضلدر وأر بداههاللمكبالثةةرفةىؤان ذلك
اصو
عنجسزة (فكثيرةجدا ) نم
منج
انولغم
(أماالاحاذ فى هذا)أى فىهذا ال
فمواطن متعددة اداععخندافةئاذكرهاين

حي ان فىتبحعحضهفهىاأنى بدح وفىبعضهاز حوافجىيعضهاجة:ة وفىبعضها

م موق بعضهاماد ةوق بغضهاكانواجس عثير:مائةوفى بعضهاءافائةوؤ عضهارهاء لمُماثةوفىبءضهاما نوف بعضها

سبمعين انتتهسى وفىصمح البخارى فىحديث حابرفىقصةنبع الما»منبين أصابعه انمهكانواألغاوأر,بع اثةوفىر وابدعتهم امم
كانواتجس ع زْتمائةوهذءالقصةكا نتلالحد سديةوفىعددهمأقوال* لع

الال

ها

هذ المعجزةأءظم من"تشجر
ثم

ماشه٠ مماكان بدعاثءوتف ل ر بهفيهوهوالاا

0

اللوماسواسهنلاهلاجرلفكااونقع

وأد
لمعناهز راد5البرفهومناس_ هناجدا (أمالاحاديثفهذ
افكثيرةجدا)أى كثير:عظيمة ذلكمزعادة احج رق

تَغُوت محصروهومصدرلازم النضسوالتشكيروفيه ا؛ساءالىانمهالاتدرلء الابغاية 4د والاحةباد

املئمالالتمتعالى وان

فيهاوةالالثو وىرجهالله تعالىانها بلغ تعرس ةالو أثر(روىحديث :بسعالماءمن بينأصايفه

مناميم اجر

صلى اللتهعالى ل
عيهو لمجاعةمن الصحابة) بقح |لدادمصد رف الال كالصحبة ثمصار جعا منهالاارو امام
نمم

الصدانى (
 2ن كشبرغيمرهمؤ_لماأءكنلساولوحابروان مس-عود )رد اللتهعالىء مهموأشارءنباصي ة لبوك
ا
بنء.باس رذى اللتهعالىعتهمالانه وقع بين الهمالغفير منهمفىا يديه

وغيرهأكإمال
أولاان أحاديهكشثير:اجفدلاحاجة لاقيل ا

ودم ظنعهلمنغيره

حلىاللتهعل
اع
ىليه
وسل

نالكثرةباءتبا رار
جين الىكتمهم من واللهتعالىأعم (ودوى

أَعْهاحددث<تى د ارم واترانواترامعنو بأو
اقانص على روابههؤلاءلقوة صما بروابهالاماممالك-< ,لدث نسع الماءمن
والكخينهاإحدهن أبوا
ا

س<ى ابراهم بن جعفر الغقيهزه اللهتعالىيةراءفىعايه)هوا 0

| بن أصابعهص_لى الله

الغامى اللو

اتىنمه للؤانهبقمّعال
لاموالواواضففة':أمامثناةفوقية وهوثي .المصئف رجه الله ل

تعالىمعاء4و

جاعة

كثبرالفخر كار ا

ا

قال(حدثنا)القاذى (ع
سى بنسهل)ضداله عب وتقدمت ترجتهوال (حدئناب اولقاسم)خاتم بن املنصحايةمنهم
+

دماتقدمفىترجتهوال (حدثنابوعري ا
نلفخار)بفتعالفاموتشديدااءلقى مغ

وفع ه نن الاوانىتعلم نااطينولذاقيل

أماحددث أنس فر واه

لايفخرن امرءبذاتيد  *#فالكسر بدنواتكل :دار

الكيخانء_:هأضا

وقيل علىا اصنف رجه اللته
أنعىددى أدس بابن|لقخاروعاناملاىاهنوالينصاولقاطبأابنواغلبفدق اللهينالخارقالو!عي رنشدابوعر الذىبرهك:اءت || الاانالمصاض مانةه
يسهوهوأبوع.

دن

لصم القرطى

شاهدا بده الىالامام

ميذكراروابةعنه واعسابر وى عن
عب اللهمد ين عر بن الفخا بالمنوفسنة ن عسعشمرةوأر بعمائةفق

أنواء<ق ابراهمبن

سين :وأرسعمائةو يقراءتهعلى فىعسى سمعالم
وطأبوناسلإمنعتب كن بنألىحاتم مالك صمفقال (حدئا

كلاما
لمدنف رجهاللتهعالىسهومن و جهيناذسماأبوعروه وأوع
داللهوفىقوله وال(<د ثناأبو حعفر الفقيه رجهاللها

عسى )وال(<_دثنائء )اذاس_قط راوبابينأىه
سى و حى وهوعبم_داللهأبوم وأنوةدذ  0:بقراءق عليه حدثنا
ا مصنفى رج ا
ه للتهعالىعلىالصوا بفى غيرهذا ال فمامروقيمأسياق وأوعسئ ه_ذاهو ىبن

وين

القانى فيو

كتوساح
بماوراوى الو نوئيس منقلالانتطاء تمر يميف حد ثناأبوالقاسمحاتم

التحديث اللهمالاانيةالانهجعل اتصاله فىغ
يرهذا المخلقر ينةعلى تقل بروه:اذا ملوا إلى

القرطى دوا

هلا

عبنويتام دلا رسراماريبكت

لبي

ابن-#د) وقدنق_دم

اين

اعماآ
دملء نعسيد اللهبن دى عن يه كى وأنوعسى هو غدىبنء.م ادشمبالة 1

8

ذكرهإحدثنا أوعرين

الفخار) بفتعالفاء

قا بيقصيداتبالتضخيراين كي وقدتقدم علاىلصوابفصل الولالاححتتممااللوو,يأين
أضباككنذذااكك| ونشاديلداعلض
جامة
وينغعْعبسدل
عدى)ه2
وط
0
هحندادي)وف
ر(
ذ_
وبى3
وقدس
نىو
االيايث
نبر
ك
بكث
دبين
يا1نيهيينحيبنني> ى
ةلو
5حدتا
(

0

لعزي

بعتنأفعنسىو بي نحيىوهوعبدأللهأبعور وانوا لأدمنهوقدتقدمعلى|ةاانا 0

دروىعن كيىعنأبيهو ديىء نمالك

وهونح

ىو ويدممافاله احلى انهسقط ل

ابأيضا وحاصلم ناعبدالتم

دلهبنأل طىاحدع ن أنسبنمالك )وهوعدلامه زرأنت)و11
(والحدينام لك) وهو امامالمذهب زءنأسحق بعنبت ال
قال أى]:سرآ.ت إن ول اللهصلىاللتهعال عىليه وسل وحانتص_لاة| لعصر) وأقىدقربوقتهاأودت-لنانالك-منالوقت
(فالتمس! اناس الوضوء)

بقح الوا وأى ماء الوضوءيضمهاوقى نسخة يضميو اوالمعنىماءه5:ة د يرمضاف

5

والمثودىواحد وتي ل
تطلق علىكلمحهما لكن

الظاه_رانأ<دهما

بنأىطاحة) الامام
هرةالمشهور (عناس<قين عبد الله
فصل كندتهوا ن(حد :امالك )امامدارال ج
فى
ومائة(عنأنس بزمالك)ثالةممارواهمالكى
المشهو رالفة.هوأنسعه توفىسنةاث:ين ويلاثمن

مار (فلحدوفأق

موطأدعنهوا اشيخانءنه (رأ تر ولاللهدلىاللتهعالىعليهوس_لو)قد (حانتصلاةالعصر)

رسول الله لىاتبءهءالى

به هلهونون ادر بت أودة+لل وقتماوهوه أخوذمن المينعع_نى الوقت(فال“مس الناس الوضوء)

عليسهوسم (أىحىء

(توضب و أى شقأناء
(فوضع رسولاللهدلى
اللهتعالىء لهو فى
ذلك الانأء ده وأم

بتع الواووهوالماءالذى :توأنهو كو زضمواوالالتماسافتعالمناللسعءنى المس ثصمار
حةيقةفىمط ا ااطلب ()فبل>ا_لدوبنا
أ.لاجوول(نوضوء)تة-دبرهباناءوضوءبقر ينةقوله

أد أبعهخوط | اغاسمن عند خرهم) أى جيعهمو تقدممعى ل
من بين

منغير بسع
همأوااودّع يدهقي_هسترا عنا اناس<دى لابروهيتن بعضهم نهو تأدنا أيهالذى

الناسان ٌوضوا

لابودك |معدوم سواه وأصاد.ع جع أصبع وذيه عثمرلةاتتثليث امومع

منه)أىهنالماءأومن

أصبوع قالابنمالاكرجداينه تعالى

الاناءأومنماءذ لل الاناء

فأىر]نأسيت
(ال)
(ق
الماء شع) يكثايث

الموحدة والذم أشهر
أىيف-ور(ءن سين
أصابعه ص ل اللهتالءى
عليهوسل )قالالنووى

فىكيقيةالنسعقولان
؟<_دهما انالماءكان
مرجهن فس أصانعه
و لسع من ذاتاوه-و

قلول] كثر العلماء.
وثاتئيوعمااانلهىأ كثر
الماءذانهقفداريعور

وانه ليث ١لاءوقد

قالوا آانلهتممالاءنخر جمنصأايعهه ل اىتلعلاهلى عليه وس لحقيقة وهوا لذاهرو تحتل انكهثر
تثليث الماءوالعاشرة

"ليشي أصبعمعضمهمزته » والفتعوالكدسروالاصبوع قدكلا

وعندمثاث العينوالاقتصع ال.كسر وهى ظرف مكانيازمالنصب عل الظرفيةأواحر كنود شحو ُُ
بمهاءنا لعلوغيرهمن معاني-دوقوله منعد ا خره-

لفظا مسهو

منت حاءالعريقديما وقال

اانووىانهلغهابعضهموع:د_دهمهن لاغابةءعنى لوول أتهلى الآص_للان الىعند .من عندهم

ونه -هعنس سو بوقهي-ل بلهى هنا بتداثية لدااتءالغايةاذلتسمععع_نى الىوانهكناهءن

الاسثيءابوالشمول وادم تود اكلهمكحرث لوقيلان ابتداءوصوثهمكانمن] رهصمدققائله

فأولالمقرةوماذكره كي جداةالصواب
#أتولسمع أيضامن ١خرهمردونء_:دكافى |لكشاف ى

ان يقالانهكنادةك]قال وتوجمم_هازماءالوضوءكانهمأخوذوه.ذولمن آخرهم والمعروفانه
لاسدل الامافصضلعن حا<ده فك نهمبذلوولاولهم وان دعدهم وماقاله١لنووىأسهلوأاهر وقدتعل

أنهلغهقى شر0

وأه
يكلامقها(و رد
وهدىعمار م اذىصلى اللهتعالمعليهو.تلج وأشراحالكشاف ق ه

أيٌضا)أىكار و د العابقع نأنس ):ذى اللمعفه (فتادة)كاف عملم "(قال)أىأنس فىهده
أصابعه)بالغين المعجمة ومم وراءمهملةهوما سترهاومنهاستعيرا لمر ةللشد (5أولابكاد بغمرها)

لعن انهقليللانغطيها و تدم أنهصلىاللتهعالىعليه وسلمفعلهتستراو:أدبامع اللتهعالىالذىلاو حد
المعدوم سواهوكادلأقاريةونقيهاا بلغمن:تى| لفعل الذىهوخمرهاوا لكالامعليهامشهو رَفلاحاح-ة

ملننبانسيأ)صأاىبمع:ه(-هفت(و<ضدأي [ت-كثيراواددهكيهانافع لهبعضهم(قال)أىةَدّادةلانس رذىاللّهتءالىع-:ه ( 5كنت )معاشر
ا
اكء (قالزهاء) بضمالزاىالمعجمة والى-دو أييقضااللماءباللامأى
ائوالمنمذل
الناس الذيننود

توضُوا منعندآ خرهم)
أى الىاتتماء أولمف_-م

مقدار (ثلاثساثة)ر جل وأصل الزهاءال_ددالزى يقدر بالتخمينفقد ينص

أوبزيدءةدار البسسار

فالتضية معكودتة

للمالغة والمرادجيعع_موقالالنووىمنهناعءدى الروهى لغة(و رواهأضاء ننسو قتادة)

(وق

ك(افودقيحماسلم)أى نسأوة:ادة(عبناهناء) أى فيانر (أخيصهمااءبيعخهم) سكون االغليعنجمة وضمايلغعيأاىيها
والزهاء ثلثما م(بضمزاى وهاءمدودة أى كناقدر ثلثمائة
وسوا لعنا لعدد(

(وقدوا دعن )ىعن أنس (وهمبالزوراء) يمعالزاىوسكون الواوغراءمدود:مكان بعر فبامدينةقربال_ +د(ء:د الوق )وق
البخارى ,الوق أىسوقالمدينةقال الداودى وهومتفع كامنار(ورواء أيضاجيد)بال:صغيروهوا لطو ل و كان طولهقى ندنهنات

 /ا

كاقىنف<ه (ونخوه عن ثاب عنه )أى فوعروىب .دعن أنسر ف العددورد

(وفروادء:ه) أىع نأنس رذىتعاالللهىعنه(وه .بالزوراءءندالسوق )الزوراءءكانم”فع قريب
تعالى عليهوسل المديثةوع -ةوقها (ورواه)أى حديث
من مسحدا لننىصب الله

.ع الماء(أيذا

جيد) باله غيروهوالمعروف بالطو يللقوواافى|-مهثقيل نيروة ل نبرو بطهورةدخلانوقيل
غسيرذلك وهوأوء- ..د5موأىطا حةالطلحاتا مزاع أوالدارى ماتوهوواتم اصلىى_ذة انين

وأردءين وماثةوه وثقة أخرجله الائمةالسّةالاأنه نس للتدلدس

وترجة»فالميزان(وثابت والحسن

أى ونعأنس (أيضا)
أىبروابه ثابت أوغيره

(وه-م>ومن ستعين

رجسلا) ولعلمروانه
ثنما.نق
لي
امع
وب_
ال

غرقصةالحديدية لما

أبنأنىالحسن البدمرى :دم (عنأنس)وتفردالبخارىعنمب_+بالروابه الاولىوااثالةةوانعةا

سبق من تعددالقضية -

على الثانيه (وف رواسجي_دقات م كانواوال) كانوا(مٌانمنو#ودعن ثابتء-:ه)أىءن انس

رأدتالنووىقالانهما

وعنهأيضا) أىعن أنس (وهم

ومن سمعين رجلا )وقه-

عه

أدضابين ال :ينالىالثمانين

م اواذا كاالنام على
م<د
ن حال
وجل اختلاف ال وراءةعنهعلى انهها كننضادتس فىوقةمنووقع
يح
ملمي
و .ا
أىا24د
عيع)أ
نمسعودفنى العم
اايلأ
التقر ي:بضوا!ا:خ(.يونفألاماها ك
بريه

البخارى (عنه) أىعن ابنمء ودرضى اللهتعالمعنه(من روابدعلةمة):هدمترج”ه

رسول اللهصلىاللتهعالمعايهو أ)ىكانواءتمعينعد_د:و يينظرف

ونا نمع

والالفؤيهاشباعكاءةءن

الاضافة كإذكردالتحاتوق_::خهبهماوه ىكشافيماذ كروتقع رعدهااي لوالاسميةواافعليةوقد
واذاوالاصمى
يخا باذ

هال لناأطابوامنمعهفض
لولس معناه ماف
:فصع تركهما كاهنا

لماء)

تعالىعلء_هوس_-لىاماطامه تترالثلا
كانأوز بادةمنهء لىحا< مك وقدعرانه صلى الله
أىبقيةمن ماء

وهم أنهمو حداه منالعدمد ون اللوههوالواجد الموجدلكل تأدب بذ!مع اللوهلوشاء لاو_-له
دعاثه وطلمهله من ابهتعالىولوثاءلاوحدها ب#داءمن غيرثى*(ذاتىعاء)بالمناءلاجه ول والقاء قصيدة

أىقطلبوا المماءفو جدهبءضهم وأتى.ه(قصبهق اناء)أى صبهوسكبه ف اىناءآ خرمكث وف وكانأقهى
هق عزادةلاندخلها اليد(ثموضع كفهفيه) أى فىالاناءالثافى والعطف بثم سابد مامنتراخ سير

قضدمان حرنانىوتءين
خدثعما جيعا 5

(وأمااين مسب_عودئق
الصميع) أىللءخارى

وغيره(من روادهعلةمة
عنه)كا ىس خةأىءن
عء سد اللهبن مسعود

(بدنها) أىبينساعات
أوأوقات (غن مع رسول

العصلى ابنهتعالى عليه

و-.-لم)أىحاضرون

(ولدسمعناماءفةال

الم الى]خره(لعل يتمع )بثثاث الوحدة كاتروجحء_لىعه-نى صار ولس
بدعاله أىةدعااشه تع

لنارسولاننه-لى لله

الاسناد ممازيا كأقيل من بن أصمادعهصلى اللهبعالىعايهوس_ )وه_ذهالقصةهى الماقدءةواما

تعالمعليهوسم أطاءوا

هلغيره(إعن ساينألىالعدم )الاش
أوالمرادقى الحديث التهيعل و

السكوفىوهومن كبارااة دعين

مرهائة ولثهراةفلدميةزفان (عنحابرردى اللنههالى
ةوغي
:اس
نءموعنىاب
نروى
وقاث
الت
عه

عطاس الناس بوما-4لديدية )وهو بوممعروف> كانمغرو ف ينمكةوااطائفوه-و

مد كروي وءخففة علىالاقصحه كوزاث_ديدها كاتقدم (ورشو ل اشدص_لى اللهتعالىعايهوسم

©عقا ث
د

من معهفضلماء) قدل

نماطابالماءكيلابظن

انههوحدلااءفان ذلك

للمس<.انه وتعالى وقيه
انالكلمنعندهءالى

و.5ها نا سكل ن عندهتعالى(فانى)| ىحفى(:كساء)أى فى وسقاء(ذصبهؤىاناء

ب)أسىع
تسل
ييهو
الىعل
كلتهعا
اأبىمععه(فيه ذعلالماوينبمع)أىذشرع مغرج من ب نيأصابعرساوللله ل اىل
وضع كأفصه)

مانلارض وفىن|م-ع<هتمالانمنز بالاكمديةةأوالكيفيةوه طلبهفوضأظلهاركلاميدالعءلويهرشيراايهماسبقم نالترجة

فقولهوتنكيربهمركته(وفىالصحيم )أىلابخارى وغير(هعن-الم)أى الاشجى(ابنألىالجعد)وهومن ثقاةالنابعينروئعنه
أنهوالاشترافىمولاى بثلاثةدارهومأعدقى فقات,اى حرقافة<ثرفى فاجترةتبالعم ذلاىمتسنة<تى أنافى

أميرالبلدزاثرافماه

دتخفي
شبال
يىثر بينمكةوجدةقبيل جدةوأماقول الدجىبيزمكة
تية)
وحدي
له ج(إاعبنرع طش الناس)يكس الطاء(دوم ال
دف
واالطلائلففوههمت(وعر-والاللتهص
ىلىعليهو لم

كنديهركوة) حل حاليةوالركوةيفاحالراءوتضماناءء.نب لدف والاهروق ذكءالدكىوشوغير :ملائملوضعاليدفيهاللهمالأن .قال
انامرأد نه وضع اليدءلى قيدعتدخروجالماءمنه مرأيشف القاموسان الركوةمثاءةزورق دغبرانتهى

وهو ثم لان 00

ولياه)ءطف على
لا
اين
(أىومتةعطش
ث رمأيت اماهساف ذ كارلالنساءمن الادم كالتورء:ضوضأأمنهمهفاوواقبل الناس كوه)
واكالالياسنو جاعللدمحى الوعوالناحدالنأىاةامئلامءن(اللدساسافركوتك)اى|اتىهى موجودةفى حضرتك(فوضع النى
أصابع_+كامثال العرون)أىكاءثال
صلىاللتهعالىعليه و بده الركوة أى ثانيالإشجعل الماءيغور)أىبرتفع مدقتا إمن بني
يكلأصبعين غورالماءكالعين(وفيه )أىفى حددث
ميأهها أوشمه أصا بعهع:ابعء ون الماءأىب ن

كنمّ)يأمىمذ(قاللوكنامئة

عشرتمائة)بع_نى ألا

انين

ونس ماثةوقيد

أاقااور جلاأوأريعين

أو لقاوسكماثةبناء ع
الا<ة_لان

قَّانحا

ل

اأشحرة

م ناد

١8

سال(فقات)أى جار( م

ألف) أىمثلا(!كفانا) أى لسكونه» عحزة( كنا )أى كنا (كناهس

بيننديه) أىءندهفىمكانقر دسمنه (ركوة ),نشد ث الراءالممهلةوكاف وواووالافصح:ه الفح

+للدابربى (ف:وضأ)صلى اللّهتعاليعايه وس (ممهاوأقبل
لمدوه
عناء
ن كا
وجعهركاء تكس وال
اى ا
أؤاله صلىالتمعل-هوب_! (لوةدالسوعالنهدناماءالاماىركوتك)جلةحالية
الناس كوه)حا
والاسئناءم صل

(فوضعالننىصلىالللىهتععاليه وميدم الركوةفءل الماعيقور) أى يتمع وبرتعع

لزيادنه (هن بينأصابعه كز مال العوون)أى كانيمنكلأصبعينم نأصابعه الشريمةعينماءنابعة

(وثيه) أى ف حديشهالمهذا(فقات)#2ابررذىالّهتعالىعنه( ك؟نتم )معاشرالعحاءة(واللوكنا
ااء)لمشاهدمن 3وراالنهدالعلىعدم!#:طاعهل كنائس عشسرمائة )بأعلىقا
ذثلةأكلفا للكةمان
ما
ه
ي
ا
و
ر
ء
ذ
_
ه
و
م
ه
د
د
ع
ق
ف
ا
ة
ون#س مائةر جل وهاملأكشابجرةو بيءةالرضوانوقدا+
مشهوره
ولذااقةدمرعايها المص:ف رجدالله تعالىوقيل كانواألغاوأر بسع ماثةوجع هذهالرواءهالبه ىوقل

ا لعديح وىكثرالروانات

كانو|ألغا وستسائة وأقلدف
لاوتعسهاثةوأر يعونوةيل ون+سةوعشعرون وقيل وعانونوقءلو ثلث
ماثةوجع ابندحية راجلهله بين الروانات,انهكانحزراوكم.نالاتدقيةأوك_د بداوروأبةسمعمائة

وأر بعمائةه_ذا وقال

وهممن راو ها(وروىه مل )هبالمناءلاجهول أى مث ل حديث سام المذكور(ع نأنسع نحابر)تتح

كأقال البيه_اأنهلف

اليه-ى قكولنهائه.س

همه
ذأذاانفصعلدس رواءة]نس عن
فىالنسخ ندونعاطف بد

حاب رذى اللتهعالىءنهق لكب

تعهشالة هذه الأغةالك السحة كاقالهالعراهالنحاى (وفيه)أى فىهذااحد (داثنهكانيالحديدية)كافى الروايهاالىقله(وف
الآن؛تحدسمعتباءهم

ر واد الوليدينعمادة بنالصامتعنه) أى عن حابررذى النّهتعالىءنه والوا.دهذاولد فحى يانهصلى

لانالف ختاهلمالا لاف الله تعالىعايهوس_إ وتوف فىخلافةعد_د الل ينموانوهوقة لكنهقلي ل الحديث وأخرجله
-لية-وونعشرماثة

واحدى عشردمائة

وعشرون ماثةوه_إحرا

(وروىهث-له)أىمثل
حديث شام 2

الشمخان واائره_ذىواينماج_4وهوبروىعن

أب-.ه(فىحديثم

الطويل)صةةالحديث

(فذ كرغزوةواط)بضم الباءالموحد :وفع الواوالخفف-ةوألف وطاءمهولةوهىثالىغ-زوانه
وهى مقصلوق ملم وغسبرمو كور فتعبائهاًيضاوهى اسم حبال>هينةعلى اباردمن المدشةقهى

بقر باايتعوكانتق ربع الاولسنة| :ين وفىه_ذاالك_-ديث معدزات لهاصلللىهعليهوسم
(قالواللىرشولاللهد_لىالتهعليهو_لم باحابرنادالوض_وء )نادأمرماهلنتداءحمذوفالا خر

المءتل والوضوء يقح الواووهومتصوبعةدرومفعولنادمقدرأيضاأىنادالنا سوقلهمأعطواأو
عزجار)وهوه نر وابة ناولوا الوضوءوهوالمذاأءانلذهىويفميوه+ثهمعليسه(وذ كرالك-ديث بطوله)وفيها نرجلا
الضاءة رعن ألاكابر
من
ولاعلىءن الى بمنانس وحابرصحبعى
ءاا
شوتفغتعاليه
للى
اةا
,نسخ
نىال
آاف
اهما بمحاناقال الى كذ

أاننسار واه حعانبر فأنصح ذلكفروادة ]نس عن جابرلستف الكت س السةت(وفيه) أىوفىهكذاالنحدءراث(لاحنهديدية)
بعنى فالاخةلاف من علىاخدتلاى عددمن

حضرقى:كا لتقضية(وفىروادهالوليدينعمادةين الصامت)الوليده_ذاوإدفىحيانه

عليه الصلاة والسلامر ودع نأنيهوعنها بنهعداد:ة(عنه)أىعن حابر(فىحديثهد]1الطو دل )صقة الحديث (فغروهبو اط)

ك ول النءصلىالنهتاهلعىليهوس يلاجابرنادبالوضوء) بشتحالواوودضموى
دضمالموحدةوديف الواوىآ خردطاءمهمل (ةقالقال رس
فسخةصرحة الوضوعمنغسيرالباءأىنادالناسله أوبهأأعونطصبوهاعلأىاولانغرااءوأىلواالماءوهو بيانالداه (وذ كر

احديث بطوله

فى نخسالياءوى أص لالدمحىلذو |(الافطر):أىشيا قايلامن الماءإفىع :لاعت جت) الاكا
و

وانه)أىالشان (مغد)بالنون

وهويمتحالعينالمهملةفسكون الرزَاىفلامم وددةفم المزادةالاسؤل واك ب بعجمةمقتوحة مسا كنةؤهوحد:ما ,لمن

 0اقل تعيض عمال وضلائ تاك ط يموضل.٠ .  ٠فخ.غفمرظاءيارمادؤاسترةوق صل

مانارلكاكان يبرلدرتسوعلاالللصهملاىعلالهيهوسل ماءفىسةاءفلماأخمرءانءنادى فل>دالماءوال

خة_-ير مكساءءتده(وانه
انطا
ولؤا
هي ها
يش
لهمن
اان
تاشح
لانهطلق الفلا نالانصارىفانظرهل فى

الدحى الزاىأىفكه

بيده وعصر [و كام
ددئْ)أىمن الاسماء

لإعود)عندالاتصار :ى (الاقطرة أرادماءقليلاجدا(فىعزلاءشجب)بالاضافة أى فمقر نبال ةوعزلاء
هلام
ومةو
ةمعح
دىال
ا املزا
دوهكو
_ههل
ءلم
بعما
يمس ال
مزةوهوفم الراو شومصبالساءمنها ماهو وقال ناددفة
وجعهعزالى يفام اللام كار هاوشجس يفت اك_ينالمعجمةق-ل أوكسرهاوسكون المحم وباء
الركب)بفجّع ال
هوشج بوائث_جاب وأص_ معن
_ها
هوو
جرب
مو<دةماتد ممنالوقاربدأوتاءعاعايها اق
لاه وسكونالقاءوهى] كير
الملاكإفاقءه)رالبناءلف ولو دوز يءنالوافاع_ل والرواءهالاولىوضمير بهلذكور (النىوص_لى
قاع الاطعمةوالركب
اللهتعالىعليهو_لمةخ_ -ره )بانلدغّيحنالمعجمةوالمم وااللزماىعجمةأى وضع يدهعليه وكرسهبها
أوالدعاءوااثناء(لاأدرى

اسمجعأو جعلاراكت

والغمزهنا كالذىف قىوله

كااعهبوه-م العشرة

وكنتاذاغزتقنائقوم » كيرتكعو هاأوتةة.ما

والغمز,الغينالاشارةبم امعنىآخر (و-:كلمدثئلاأدرىماهو )اولفحدهثانهصبىالله تعالى

عليهوإجعلثئل ياشكألمدرىماهوفكا نهسرمن أسرارالله تكامهبالسر بانية و>وهاليخق

ههى رداكمس الاتقدم (ووالنادحفنةالر كب)لحؤنة كالقصعةافنا
لكاء
مد2:
ثدمح
علىغ بره وق

وصاءعدا والماء م 1

ولاكانت|4فنة محل
الأانةتوددت ة_كانها

شالبىع عشرةفا كثر ودونه|العدفةملأكلةوالركب يح ث سمكوانسم جعلراكب تأعقولعلى <_ذ فىأى
ومعنى وتهى
والمرادالناسوانيكونوارا كينبالفءل وه ذاوقعفىرواءه لقماد:والذىفىم_إناد

نه اه

باقومهانوها أوء-دئ

ناءهلمعى
ضداءم,الب
ل قوله(فاندتبما) المناءالمفعول كاناله الن
هءد
لتب ا
لميكنمعهم الاجعذة واحدةوضمن نادمعنى ان
البرهان وغبره,ء وز المناءالفاعل وقي لمفعولفهأى
ذنوادالنوم ليأنو ادفت_مأوهى مثرلة الانيان أى امتبها
هأاو
<,تى
فىهى
هنتالى ! ىا يه أادراكا
تاأ
د:ناد
رامن ناعللال
_ف
يكونذلكمعجزةله وأحضيرها (فائدتبها)
ى
ن
ل
ا
ن
ا
(
ه
ف
ء
ى
ل
ه
ا
ل
ع
ل
ى
ت
ا
ذ
ر
ر
ب
ا
)
ر
ح
ك
ذ
ه
و
م
ن
م
د
ب
ب
ا
ه
”
ت
ع
و
ض
ذ
ه
م
(
ا
ل
م
ذ
ل
ل
ل
م
ذ
ل
ي
ه
ن
إ
ا
و
ل
س
صلى اللدعليه
أى تبه االيعوصل
دلى اللتهعنالىء ليهولمسط بودها)لباطلايءنوبم_ماقرئأىوضعبدءالشر يفة (فىالمفنة)
اللتهه ال عىليه وس وقال
منسوطةليكون بر(لوذر قأصادههوضسحابرعليه )م كاانفالقسر بدمنالماء(وقال) أى النى
احلىهومبى الاسم
صتلعىاالللهىعليه وس(دم الله) ميركوأطلب بسعالمساموكة المقلسم اعدةندته بذلك واقتصر

]ل ولوقاءأفاعل#الد-م الله
عليهلانهالمأثورسائرالافعاللاابيانانهرىيدونالر دنا لر<مك ق

ىعقعر الحفنةووال 1-+باجاربصع-لى ول سممالله
فوض
:نه
دنا
ننةم
حابركأاونةتىتافى الروا
ملاءةا لدكحيافابسرمبالصسمنغبراذنوان
فصبدت عليهعصللىيالهلهو-لم واقلألتهف

فاءلهأى فأتوا+ناىوقى

بحت حا ميزه

وكسرثانية إفوضعتها

المسد رجهالهتعالىغ مرالروادةوانبربمام:ةلة .جاربانكالحابروماعلم نآداب التعابة بن دنهوذ كر)أى حابر
ا(لنننى صل اللتهع الى

رضى اللتهعالجمعنهممعهصلىانتّهتءالىعل » وسلمقريثةعلىماذ كر(دال) حابر ردى اللهتعالىعنه
(ذرتأابلماءيفو ر ى)بأزدوبرتثمع حتى يتّدذىمفنار لقد راذاغلامافيه (من بن أصابعه) ص_لى
اإلهثعلميهفاورستالحغنة )أى فارماؤهاففيه.ضافءة_دراوالاسنادازىلامبالغةف فورانه
واسندارت أىدارماوهالانالاءاذازادسرعة برىكانهبدورولس ا -1ادان المفنة ها

علي فوب ل طيدهقى
الحفنةوذرف درك
الراءونشر(أصابعه

وصب حابرءليه)أى

ااسلتداامررتلفعظامنه لاغدصلله(<ىامثلا'توأم الناسبالاستقاءناسةقوا<تىر ووا) أىأ+ذ
الماء(وقال)أىالندى
ا7صتتتتتتتتتلسصصْصضصضضتتهمهسضس
ل777
ا|
ا١
فال) أ جابر(ذرأيتالماء
صلى العليهوسل (بسمالله)أى وعلىبرك رةس ول اللهوراولىنبهسكم]أمره علىمافىأصل النو(اق
يغور)أى يظهرمرنفعا(من بينأص باعهثمفارتالمفنة واستدارت)أىارتفع ماؤهاودار(<تىامتلا'ت)ور ايمس ثمفارتالمفنة
ااجمىقهيلةلاامآءة فكاهانعالماءاستدارت الحفةةوحدهث حابرهذالدس فىثئمن الكنبا
ملح
تعل
لت
احى
نلد
فدارتكذاذكره ا
الىةالافيهس علىماصرجه احلىوغي ٠ر(وآمرالناسبالاستقاء)أى باخذالماء(فاسثقوا<تيرووا)أىبا جعوموهر هم الواوالاولى

وأصاهرو بواكرضواولةوا(فةاته لبأقحداه حاجة)وزان”كونه لنافية كفاىةوإهنعالىفهل ترنىهامقهيةوى<ددث
وهلثرلة أغاعة لمن دارأى ماب من داج الىالماء زقرةم رول اللهصل اللتهعالىعليه ول )أىندهك] فىأصلالدكى وغثره

(منافنةوهىملانى )ثءلىمن الملىءو كوزان_:كونهلاسقهامية وربفءع»ديجذوهابهم لامحاددقها<_ةولا.عدان يكون
رسولاللهصلاتلعلاهلىعليهوسل بدمثهادة لذن اليقاءفيكون
ا افليرهفع
لجة
محا
أحد
هههل بن لا
نن
اهفى
المرادبقوله :قات تردد
كرامة أخرى (وعن الشعى )بقاع أولهتاب حايل .ممه ذامرسل وهو <<ةعند ايه ورثلانالاثافى (أتىالنىصل اننّهتءالى
عامهوسلم)أىجء(فى

بءض

(وقدلمامعنابار.سولالله

ماعغيرها)أىغ_يرماى

الاداوةهذهوهىلم نكف
ا#اعةشر ناووضوأ

(فسكمها) أىصهها (فى
ركوة)أىاناءمغيرمن جاد

نشربةيباالماء كانت
ىسخة (ووضع
معهك)ف ن
أصبعه) يدث الهمرة

والماءوالاشه ركسمراهمزرة
وفع الباءوالمرادالحذس

"6

أسقاره

باداوةماء )وهى يكس اهم زةاناءصةيرمن +ادرةخ ذللماءوسمىالطهرة

كلممسممن المساءمايكة.هودوانهوشرنوادى ذهسءعطث-هم والرىمقا بل العطش وذيمارواه
خة
نوفسبءض
افظ ادلومنءنىكةواه ودار ت
لب
المصنف رجه اللهبءض عا اغة فى حمل ا>س
اجلة)حارفةات الى] خره هوهنلاةيل
فارتالحغنة ن فمارت,التسكرار(نقاته ل بقأأحدىاهةحا
المسانافية ك وقله صلىاتلعهالىع ليهو هل تراكناعة .لمن دارو > وزان«كوناستفهاميةوقوله

(فرقع رسولاللهصل اللتهعالىء ليهوب! يدهةن الحفنة) الغاءفهقصيحةأى فقاللاة_ردع الىآ خره
| ول تت
اص

حابرهل الس فىشئمن |6
شيأماأخذوء(وءن

جد

برمسل(وهى ملائى ).وزنسكرىآى مملوءةيالاع

الشعى) هومن كمارا لتابعين 3ل يثههزامرس لوالمرسل ادليه

عندمالكوا االصنمفذرجهداسل(لهأتعقالاىلمنالىكص_لىاللهتعالىعليهو.ل) بالبنأء
للمحهول أىأناءابلءضعصابة(باداوة ),كسراله_مزةوفتّع الدالالمهولةوألفو واو وهاءوجعها
أداوى وهى

اناءصغيرللماءمن -ادواذا أضافهالقواه (ماءفى بعض أسفاره وق

لمامعةانارسولالله

ول بنقسه أوأعريصهها (ووصع
صلىاللتهعالىعليه
ما ءغيرهافسكماف ركوة )أى صمهارشول الله

أىأصابعهلوس_طها)

أصبعه) الارق ادوقدم تقد م لغات الاصبع وامماعشسرة(وسطها )يقت السينوسكونها وهومة صوب

بشدّحالسين وسكومماأى

يالوسط مسك :اوم ر كاكلامفىكتسالعربيه دس
علىالظرقية أىوضعهق وسط ماه اوقا لغرق ب ن

فوسطها(وغسها)أى

حالدرةوتقدم مرمامرمافيه الكقاية(وغسهافىالمساء) نفسيرطاقبله والغمهس
ىمر
هدا كله يمشاهف ش

ع لاطا بعدوا|دخلها

المعى صاروطفق ذو +غل زيد
3بنمعدمةالادخال(و جعل الناس كيو نو سوضون) هنجء

(فىالماءوجعلالناس

حيؤن)أىداتونالي-ه

(وتوضأون) أىمنه
(ويةومون)أىعنهوق

يعول كذاوه وأحدمعانيه اس

يقومون) بعد
(ثم

الوضوء(قال التره_-ذى)أبوعسى

ىاذ
ذالي
لهذا
اىقى
باب)أ
السخةالشهو زرصاحب الام غير(وقى الب

امامأهل

كرقيهمعدزاته ونبع الماء

(عنعرانبنحصين) دضم الكاءوفتح الصادالمهماةينأى روىعنهمث ل (وهثله_ذا) الامرالمعدز
لمر وىقهدا الحديث (فىه_ذهالمواطن)ج.عموطن

وهوموضع

التوطنوهوهناعء_نى

احالس

تسححة كفيدم يقومون (االحلغلحة)ا بءشاتلحمهملة وكسرالهاء واللاموانهاءأى الكثيرةالناس(وانموع الكثيرة) أى
لهذاهناذطلرق التهمة) يضم المثناةالفوقه-ةوو اتلحساءو دوز
(قال الترمثى) أى جوع اناس الكثيرةفىء(إدل
صاب الماع (وق تسكيمْوناومد لةمن الواووالتهمةمايةوهمو يظن فىعلى لاف الواقعاولقتسكين غاط

الباب)أىوفىالاحاديث

و العمح

وهوظاهرماقالة اموس واأعماحولاك ون الااسوالايتومنهوقيلانهباك.كون مدر

الواردةىهذا النوعمن

ىرح المفتاحلابنكالوقيه:ظر ودطرق عع :صل وصل معنايجدطربع(الالح-دث
فش
اسمكا

الكةاب(عنعر انين

 /بقح الدالالمهملةالمشددة وكسرها (لانم_-مكانوا أسرع ثىئالىلكدي-ه)أى تكديساه-ير

حصدين )وه وكاسأق

هذ أو

ذاب (اجلناتعليه النقوس|
لثهمكعلى
خسعرلوقوعه بينناس كثسيريلنامكن تواط
مدن

ه_ذا) أىماذ كرمن وارق العادة إفىه_ذهالموا اطن الحه_إة) يقتح لحاءالمهملة وكسرالماءأى الممثنك-ةالم معة الغزره

 :فنسخة لحي هبزبلايدااءوهمائع_نى (واجوع اللكثيرلا :طرقالتهمة)بذم الناءوسكونالغساءوتفتح أى لانوصل
ر
بأى
امشددة
وده كذءه(الىالغ_دث.ه) مر الدالال

به(لانهم)أىالسافمن العصابةوالتابعين (كاواأسرعثئاى

ان به )أى كذ نسم نأخعر نهوعر ذو|انهكاذبفىخ_برو(لماجبات) بصرغة امهولأىخلةتو طمعث (عليهالنفس)

حة
ضفىرخة
أيالنقو سكا
-

الك يب(ولاتهم كانوامنلابسكت علىباطل)أىباجعهملا_:ككاره_معلى الباطلولومن ب» هم
لإمنذلك)أى الاسمراع الى

مدرو واهذا)أى! #ديث الذءسدق من تع المساء
لكونهثر ض كفايهعلىكلهم(فهؤلاء)أى المذكورونمنالصحاءهوغير:ه(ق
منبي نأصابعه (واشاءوء )أىنلو وافثواسندء وب واحضوراتحاءالغفيره)

ااا

لُْتْسستشتئتتئئشتُْ

ا

وى نس+ة الحمالغغيرأى|-#م

|١

4

تست

ى
من ذلك)أى الاسراعالىالدكذ (نوبلانه-م) أى من حضيرةكاناقل (كانوا م
لسك 710 91 7
عنل+ا1

ال

يوس

إل

جوعد كسب)ابي

مه وا

الكثير كاقة سمه

الحديدية(ول ينكرأحد

اال )لايرونمعىما اتذا كذ قيم_ومهر ع رخواخلاقهولاجقافونفلقىهلومةلا©(وه ”)||اناللناس)أىمن

نعهصكدفر" |إل|حمضايحردتثل.كاارلدعوةقعة(معاامييم
لامافلء
صي أنوصاب
اللمعليإهزونسشلنا(لوصاثحاععاويءموونغ_يمروهامحض(وقردارجواوءااهلذغاق)يرالهحد)يأثىةااللوذااىنفميوهقعنعفىاحل
خسبس
امننا
ورور

فكلاذءكيناكوونحهضورااء! لغفيركجاوؤا الهاءالغفيرأى كلهمثيريفهمووط-يعهم يدث(
م
خف مأنهحمدوفيه اغاتواسةعمالات كثيرةذ كرهافىالقاموس هذوالغسع_لمفصيلها (و وسقيوم(وثاهدوا)
فعلوء )أى من شر ب-م

شك رأحدمن الناس علهم ماحدئوا.هعهم)أى ليل أحدانمائقلى من هذهالمعجزة انها لاأأصل

مأووه (انومفعلوووثاه لدو )بقتعهمزةانيدلمنما<حدثوا وماإلىلوهكوط وثهم و«

لمهم

الاذاو:وصبالماءوغ_يرهمما:تدم وماشاهدوءمن تدع المساءوندذه-ه وكدرنه قصأ ر)ماذ كرهن

حداوبلةوع اندكمارغيرء( كصديق جيعهمله )أىلذلكاخيروا حديث
ث]لمضنع
كثرة من ا
م
هنس
ةهوقى
خاعلي
قيتواترتو اترامعنوراوأعرائ#م

أىاعيهم قْغ-يرهم
فصار صل دق جم »هم
-4م) فمكون اجاعا

6

»(خصل) »

و(إفصلومماشيدهذا)*» أىمنالمعجزاتالمشسبة لنبعالماءمن يبنأصابعه صلىاللّهتعالىءايه (ومماشبههذا)/أى
وسل(بمنيمعاجزنا1نه-أ)أوحالمن اسمالاشارة (تغجيرالماءببركةء) صل اتلعلاهلىعايهوسلم النوع (منمعجزاته)
والتةجيراك_ى الواسعبعالك رالارضفانفحرتونة<رتومنهالةجرععنى الصدح فاضافته للماء
فزهنمالا<ل الىاحالوال عزوج_ل وذ رناالارض عيونا أوالةقجير عداز يمعنى
ضةاعا
ااف
اض
له بمركةهببمنأهىوجودهقى نأمكخار ججمنهالماءوالبركةا يرالداموهى
الاخراجوهوشائعوق فويه
العيرءلىالارض اذابركٌ ومنهالبركة وهوا موضع الذى
فىالاصلمن البرك وه والموضع الذىدضءء
ددس قم الماءوقوله سارك وتعالى رب انزانىمنزلامما ركاأى كثيرا ير وتمارل اللهتعىز اد خيره

أافذاىضهعلىعباده وه ولاي:صرف ولابستعهل ف غىيرالله(وابتعائه) وهوافتعالمن البعثوهو
الاثارةوالاخراح للاتى حرى (عهودعوته) أى بلمسه له ودعاثءفيهو أخرهذاعن نبعهمن ببن
أصاه_هلان الاولأقوى فىالمءحزةلاحتماله_ذال-كونهمن الاتقاقيات كغيرههن الماءاحارى وى

عض

النخابعاته من الانقعالبالنون وهماععنىوا<_دمطاوع

بعثهؤانبعث وابتعث كانثوى

واثةوىو جعل هذامشمهارذاك لاتقدم مار وىمالكؤالموط] )ومسل يفحىهوءعزاه المصدف

للوطأدونهلانرواءتهله أعلىس:داءنده ولترجمعروابته(عنمعاذينج_.لى )الصدالى المثهور

رذىاللهتعالىعنه (فىقصةغزوة ول )بقتّعالمثناة الفوقية اسممكانبينالشاموامدينةغزاه صلى

اللهتعاليعايهوسل فيغزوة مدنف السير(وانهم)أىالحدش الذينكا وامعه اصلتلمعليهوسلم
(وردوا العين)تعر يفهاللعهدأىء .نابثبوكنزلواءليهافىسفرهمه_ذال(وهى .+ض) مضارع دص

يرنهرد وحد:ةوضادمعدمةمث_دددمن دض الماءاذاء السيلاناقايلاو دو زان تكون نصادمهملة
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أخرجهمب_لم فىتدرحه
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الكينالمعجمة وذح الراءالمههلة و ألف و كافوهوسررالئع اللزى يكونعلىوجهه وشسمههيهلقاتنه
اىرض كاقل (فغرفوامن العيننايديهم-تى اجتمع )الما ءالذى
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وردوا العين) أعالى
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لعلقواللاقصةودا(لمءفا لغفةف
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أىق العينالتىبهاماءسير( فجرتال)اءعاطفة أىتسالت (عاء كثيرفاستى الناس)أى فشربوامنهوأسةوادوابب-م(قال)أى
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)منالاااواتفىىكانتمعهم وادس فنيهاقالباوصالقرةوا فى
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لكوع بحهددءن وهواءو احلايجذو<دد ا ث
ان
م

الله وادى المثه_قق

6
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(واسللمةابكنوع )أفعل

وحديث سلمة بغة<ةينقى

زو<دل يثه)أىحد شسامةالذى 2وأهمسم (أتم)من حد إدثاأمراعكاسيأق (فقصةالحديدية)
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ي#ولوفىغ_يرها تين
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زنادهماءا امدروق نسخة
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طريقابنث-هاب) أى
ههاتلعمق_دعراسولاىللعهصللىيسهوس_ /عليجباء
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وقدأبعدالدنحى حيث
فبابعتهأول الناسثيامسع ا<ذتاىكان فىوسط القنهادرقبالباابببععباةسلكمة,فقاات
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ناس
نحتفىى آخرالناسالاقتابلابع_ى باأسلمةقلتة_ديابءة.كبا رسولالللاهلأو
اابع
درقهكث بم
نه:
مثة|
ولثال
ثاعتها
داةم
دأدض
حالو
لاسو
وأوسط الن

ماقد»هالمصذف من انحديثْسلمة تم

لاقيهمن تغصيل | لقصةوانه كانعايهامن سد للشاء حينقدمواولذكرهكيفية المبادعة وماحرىله

حلنيشخدبهذهو بعضها
معهصلى اللتهعالمع له وس (وفىغيره ذاهلرواة-ين) كذانىأ كوثرا
هائينالرواء:ينة لوهوا لصواب لمنية المشاراليهووجهالاولبانهوجداسم

الاشارةلاتحادالرواءةين

معنىلانالقصةفبماواحد :لكنهلاخلومن التكاف والروايتانرواهالبراءو رواءسلمة(فىهذ.

القصة)أىقصة الحديديم نطر د اشبهناب)الزهرى

وقدئة_دمترجتهمرارا الفلى_ديدية)

الحديدية افلىحديسية

(فاخرجح)أىالى

علىالهتعالىعليموسل
(سهمامن كنانته)

كلكا وتضبته

و هن كنانتيه التىقيبا

مهدالامها تكنها وتسترها

تغب رللقصة(فأخرجسهمامن كنانته)هى مابواضعلفسيههاملانها تكنهاأى تسترهالإفوضع )اليناء
هاماء) القلءبالبثرامفورة (فوضع)أىسهمهوهو
فضوضعه أىأمر بوضعه (لفىنقعسرقؤلييب
خيع
لولذوف
امجه
لل
منغيربناءفانينوتفهى طوىه بذكرووونهثوما اف للروادهالسابقةانهكانماءقليلوالذى يصيغه القاعلو به بده
وضعااللسبهرماءوة .لناجيةعلىمايأ (ذروى الناس)بغتج الراءالمههلةوالماناة التحنيةبنهماواو نسخة وضعه بابراز

)رهو يقشعالعينوالطاءالمهم لتينونون مل
نى ض
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عاقول
دابهم
اودو
وعوهم
بىشب
مكسورةأ
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ةرب
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ابمع
تيرك فايلاهلمابالعءنبدع_دثر بلتهعاعودلعال بعدنهلوضر بوا
نصمهايقالضربالتابل بعطن اذابريكعتنى النمهامرأوا كثرةالماءنزلواعند.وهذا الحديثر واء

الضمتروقذ.خْةضصْبط

بضيغة المفعولوهوأتم
ءى وأعممعى (فىقدر

قلبب) أىعو يرم

البيوىمستداار وانين! كه المسورءنخرمةوالة_.خر جرسو ل اللهصلىاللتهعالىعليهوسلم
لزيارةالببتلابر بدحر بافذكرالحديتثعوةا.هلأنىهعصللىايللههوب_لقال أيهالناس انرلوافةالوا نطو يع-ىلم'بن وقيل
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وبذكروإذاقال(لس قيهماءفروى| لناس)يكس الوواأى بأنفسهم ودوابهم (دى ضرروابعطن) بفتعالمهم نمزل الاب

الماءلتبرك فايذهاشرلبتعاد الىالشربمرهأخرى وهوضرب مثلللانساعوالاستغناءلاس يماقب باالاستقاءوالمه-نى حتىرووا
ورو يتابلهمقالا تلمسافىوالذىنزلبهم رسول انهصىابنتهعاىعليهوس ه ارلبراهينعازبوقيلناصة

زوعنأىة”“دوذ
يضأة) بكع
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ءش فىبعض أسقاره درعا
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ل فاروا وأأ+هءله وع 2نهزانالنا فاه |المودول للهدلىاللثهعالىعايه
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مقع لهأومقعا|  2نالوصوء بربادةاليم

كرون وضأمماوااعى قطاممارا(تحعاهاقىض:نه) 01,رمتافالية متعوو هوس دري

قخ
( 2القنخها ا ا
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حضنه بن كم <ه و ١أدطه
(واللهأعلم)أىواالاأء 55-5
مابالوادىماء لياسر
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(نفث)أىأ 8:م براق
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أو بلاريق(ةفباأملا)

ف تلن
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وذيه النذئنزا  2نلادا لعا رى دلامر لايل

ن أحم
ن  8 1نثّهأعطاهرحلام ٠
حسههام -

كرو أ :يأعسطن

لهو تأحمة الب 0
لىاللهتعاالكلهوس  5أمة وق

أىألم ينث (وشرب

التي

ابواءت د

ى

امدرودبمهباكانوهم لالمحضاف
0010

وكان اابراءينعازب رذى اللهتعالىعنه يقول

.رل
ةن
ومان
ىلالذع
بوقي
سداور ثينر ب
اة)
ىنزداتلاكئذل النموة(و» نألىة”اد
أنااافلذى
الثاس<هىر و وا)يظم اسمهعرووهذا الحديثر واداك:مق أاضاة الذاعطة_هفةال (وذكرانال :اس  2داشرا
الواو أى بأنقسس هم صبى اللّهتعالىعايهو لالعطش فبىع لض أسقاره)لانه كانب مواشهديدالحر (فدعاءاليذأة) يكسراليم

ودواع  +وه لاؤاكلآناء

وباء«قامة عَنْواولاتما! [ذالوضوءوه 0

نان سح

ام

رهد زمبرامقة دوق دعدة و مامه الدودعاعءنى طلب

لوضوءقاتىبها( ذعاهافىضنه) يكسم الضّادالمعحمةودرلل اءالمو<د_دةوالثونوهو

ضقدنك و.دسمى|لعيالئف الغرببين
الخهولأى(:صب ورق ماتدت الابطقر «تمن الضن قالأعد.اذا جاد
ذه (انها)الميضأة

واار ادانه أمسكهاوضمهااليه (ثالتقمقها) أى أدخل خهافىفيهكاتدخل العم ة(فاتهأعل) هال

 0ى (كاأخدهامى)

الراوىافىلاأعل (نغث فياأملا)أىأ نفث ف :اى”لامكدضأ:أم لا والنفث ,نون وزاءوثاءمثائةنفخ

أىع-لى حافاماءةص

ليفك ير رز كالناخوزفلن لتغل (كشترب|الناسى )دنال يضأة000
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ايلمتتناو
د

الرىالزميل للعد(اشوملاو اد نضلءنشر 2دل)بالبناء«للم<هول (الىانهاكا
أخذهامى) أىثلماأخ_ذه امنى تنص تي أتماكان مماحينأخذهامنىوااهالخ-.للانه
بالحدس اذل بّ:حةتى مةدارماكان ذما(وكانوا اثنينوسيعينر  5روىه هع رانين حصينوذكر

وروىاليس »+أة-ول
وااظاه_رانهتصديف

لدنه (وكانوا اين

الطبرى)مجذين برالامامالمشوور (حديثأ لىةتادة ) المذكور (علىغيرماذكره أهل الصحيح) '

وسيعينر_لاوروى

ما

مله )أىه-لممر وى

أ تاد (عدراني

اللهتعالىعمم (مد الاهلمونه)؛ خم اليموس كونالواو

نملقاءوقر نهبين سوك وحو رانهمن
وجوز بعضهمهمزدهاسنا كنةمهةع:اذو قنع لمبىأرضمنال
|!اع وعداعدى مقوناورمعيما (عندما؛دلغهة “لالامرا)مامد در بدوالاعراءجع أدير وهم زيدين حارثة

الطيرانى) وهو دن

1

1 3
وير ([حديثألىة»
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ر نأنىطالب وعبمداللهين رواحة وذلكأنهدص_-لى الله
الها  4:وسو جععرف ب

تعالمعايه وسم أردل هارثينع يرالازدىيكتاب المىلك بضرق:علءاارلهوة عو حل

علىخ_هرماذكره أه1

ابنعر الغسافىقة "لهو قال رسو له قملهتأمررسول التدصل لنت الىهوسازددسنحارنذهة علىبلانه

سحة

تدرحةان على انهبيان

لماذكرهالطعرى عفالعها
عيرردوهوأن(النى ص

آلافو أرساهماةة اله مرحميل وقالانة:لر يدكأهير كجعشرفان قل جعفرت:مي عبد اللهين
حفار ككل ال
زوا ت

الل دنار

ل تو

قدا

ل

بدوأوصاه مكاذكرهأهل السعر

هالىعليو قدعتالرابة
قلواا! هوألل ريك م حعف رم غبدالي أخبره-مرسول التدصالللتع

أيه تعالىعا.مهو حرج

مهم) أى باتكاه(ممدا)
أىمعينا( لاهلمو ©

ع

بهم أىم لاءالماكورينم نن الصدارةرط

حصي بال يزنك

العديحوان)وق

0

(وانالنىصبىاللهتعالمعليهوب  -إلخرج

لد سن الوايدالىآ خ راد يث وؤيهمعجزاته صلىالل تهعسالىعليه وسلممن أخبارهبالغي بك ]شار
|يه بقوله(وذكر)أىابنحرير (حد؛يشاطوءبلاقيةمعدر اتوآبات للنىصلىاللهتعالىعدي.هوسلم) كاذكر

وماشاه_دهم ن +عفروطيرانه فىالن#ة حناحين وغيرذلك مسافضلالتعا لى.هوعظمقدذره (وقيه

بد لقر نهإين سول وحورانم نالشام
كن ممزدد +
بض المعوس و

اعلامهم)

(عندمابلغهة»“ل الاعراء
)أى أعرائه وه 2زيدين حارثةمولادعك هالصلاةوالب لاموجعقر بن أنىطالب وعد اللهينألىرواحة
يهمغجزات)أى بار (وآبات)أىء لاماتوكرام ظاهرة(للنوصل التّهعليهوسل) أى
(وذكر) أى الطبرى إحد؛شاطو بلاة.

تعظ.مااةذ

لد

ونه و غد)فهومن أعلامالنبوثلةوله تعالى
دونه
حتذم
ابع
لأى
وعاف
سرا ال
كدون
يفق
)همي
ء(ا
ااءه
ملاح
لارء
اعلامهم) أاىاتت

وماتدرى نفسماذا كسب غدا وذ كرأ)ىالطمرىإحددثالميضأة)أىكا سىأق (بقوالة)تأادة(وا لقوم)أىأ كاه زهاء
أالالمزىالوجهنصت زهاء ,كن أهل امد دث برفءونهذ كره|لشمنى (وفى كنابملم)نعى كيده
ملاممائة) أى قدرهامي نو

(انه)أىالتىدلى اللهتعالىعليهول (قا لالىقتاده)أىبعدماقال4مانهميقةنونالماعقى غد (احفظ على )لأاىجلى وى ذ< -ه

سأىيكون
اينلامشضأأنكفا(نه)
عل

انبا)أىخبرءانالبققاالضى فالا كإلقالالاماءلانصيلىاللّهتعالىءليوس هذا

احسديتمعجرزنانقواءة وهىاخبارهبالغي سالجاسيكوز لانأوفعلية وهى تكثيرالماءالقليل(وذ كر)أى الطيرى (نحوه)

ءغقمياذره (ومنذلك)أىومابدلعلىتفجرالماء  2هم
رما
أكىنو

أصابعه (حديث عران
من بين

:[ ١حصضودين

ااا[

أىكاق

اعلامهمانهي1مفقدونالماءغد وذك )احور(حديثالميضأة)السابى (قالوالقومزهاءثلاماثة)

اينء -:انهقال
العرح

وس (ةاللالىقتادة)وقد رأى معهميضأه (احفظ على)و _خةعلينا (ميضأتك)ه_ذ :وأمسكها

اللهتعالىمعابه وس

لنك بطر يتىالحزروالتخمين :كقادمآ نغا(وىكتابمانه) صبىاللهتعالىعاي»
ذبم
أىقر ي

(خن سان التواضل

بيمةفى أعرمواكئفهايتهالقوموما ||وأسماه عطش) أى
يعءظ
عى_بر
ةبأ)أ
صلهنا
قكون
ون(سي
عند (فانه) ميرأ
ااسابقة
نظهر بهامن المعجز :العظيمة (وذكر كوه)أى مل ماتقدم (ومنذالكل)مأعىمجنزقمةيل

اأشدد(ق دعض أسقارهم )

فىتفحبرالماء (حديث ع رانبنحصينحين صابالنىصلىاللهعليسهو وأكداءهءطش فيعص || وىظخه م نأسقارهم

أسغارهمفوجهرجاينمن أتحاءه)أىأرسلهمالحهةمن المهات (وأعلمىماانمما>دان امأ:مكان|[(فوجهرجلين)بتشديد
كذا)الرجلانمرانين<صين الرأوىوءلىبنأنىطالبكرماللوهجهدوةيل انهماعلى والزبيربنأ اأىلفمارسلهماوه.ا

العوامالوفبىيوى النعاخر فىنغرمأنحأصدحهاءذهءواللسرمأةالاأنامولقسعيفرىا انها أسلمت أللعىينأنى طالب

ولبذكروااسم المكانالاأنفىالديث ان بهراوذلةقخصةاخونااكحاندت(:معهادهير)ةالأهلاللغة أ ومرانينحدين(من

دحكمالقليغءربه وهو أتحابه)كاصرحبجماى
أنهبطلعلىال كذرو(العاناثمى»مزادنان) المزادةبفتّحاممارفاملنمجااء
فوجداها) فىدءص طرق هذا
دادلمعامن الزادم ب هومه بعضّهمثة الاوثانيةالمزود(الحديث
املزنياد:لانه زيجدفليهج
الحسديث (وأعلمهما

ىناءمنمزاديتها)أى جعلماءمنماثهافىاناء
أىالمرأة (وأتيابهاالىالنى صل المعليهوسل ذه ف ا
عندءأى وضعفيهدعص ماءالمزاد نايلن(ولقا-لفايهء)األىفمىوضوع الفانىاء(ماشاءاللهانيقول)

اهما >-دانامأة) لا

المراددعاو.ود كراسم اللهعليهوكوهتم الوب مودولذاأبهموه(ثمأعادالماء)الذىأخذه ؤاناثهمن

ا

المزادة_منفردهبء_دمادعاله (فالمزادمين) اللتينارأن(ثمفتحتعز اليهما)ببناءالفعلللجهول (مكانكذ)وى سية

وعزاليمابكرالامجمععزلزاهءوفم القركياهنقدمواالتأندثوانجعولب لسلقريةالاقوماحدقول

1

لالت سعددفتر بجسمعزلاء وانمنأسةلو عزلاهوان»نذوف وماكانمنأسغلص باسم الوضمقى د 75
ماق كن اق
لي و
ا
العز 4الا-ن انامع قديطاىعلىالاوحدولس على
كان المضافمتى واغسا<نىء لىمائه الانجاكانتحر ب ةولضرورةالعطس وقدقيلانه-ذهالمرأة

الهدت اهلذمهعجزةًا لعظيمةمنه صل اللهعليهو.
المث ت
أس
سا

ثها نك

(وأمر)صب اللهعليهوس (الناس)

0

بلئعةوهوروض_ة خا

(معهابعيرعليه زاديان)

تشزةيعزادةيفتحالم ارفمن

جلد حمل فيهألماءكالراو.ه] كعرمن القرةوميمهازائدةوهى منمادةالزنادةلز بادتهاعلى القر بهوميمهازائدةوهىمادهالزياده

لزيادهاعلى القربولايبعدان كون مأخوذةمن الزادواللهتعالىأء_ل المرادثمقبل هى الراوية> زاواماالراويه هوالبعيرالذى
أهاوطلباها(ذو جداهاوا ناموالنى)وفىنخة الىالنى(صلىاللتهعالىعليه
يحملها (الحديث)أىيطو له والمعنىفذهباءى ثر
وس عل )أى النىصلى اللتعهالىيعايهو(فاناء)أىماءند «(من عزادم!)أى بض مائهم (اوقال-:ه ماشاءالله)أىمنثناه
أودعاء أوأسماء (ثمأعادالماء) أىرد الماءالمأخوذلفىالمازدتمنثمفتحت) بصيةةالمحهول ولاشعدان يكون دديغة الفاعل

(عنزالدبا) بغتحالعسينالمهملة والزاىتشايةءزلاءوهوخها الاسفلواللام مشومحةكوقسلوهروجةع(فاوللأاممرالناس)وى

نأسخمةاثلمناس

ةم)اجءعود واناءمز جادرمخذإإاء(<تى 1يدعوا )بقح الدالأىلتركوا(شيا)أىم ن أوا(ئاملماملاؤءقال
سعه
(خلاؤاأ قي
عران)وفىنف+-ةوعنعرا نين حصين(و حل الى)بصيغة المضارع المحهولمالناخم .ل وق نسخة بصيغةالماذى المعلوم من
بكسسر|لدّاءعلى المصدريهأىمن زيادة

دم

البركةفىالكميةوالكيفية(ثمأمر)أىالنىصلىاللهتعالىعايهوسل أحاءه

انبرودوهامنز ادهم

زيادةعلى ماتوهمت انهم ان؟اؤامنه (فلا“وا أسسققيتاهمء )وجهعواناءمن جلديوضعفيهبادلمعاءو(<اىشيلماً

أخذوامن زادتيهاوؤق

عرادها( همع )بصيغة

)م نأوانييم

(الاملثوه) ماء(قالعران) حبصنينرذى اللهعذه(و)أنا (تخيلالى)بالمناءللجه ول (انههالبزدادا
الااعتلاء) فلاةلحالية بتقدبرهنيد أعيطال اهفوقعفىمذماتى انامز اددين بعد أخذالناسمهها,

المأعول(للرأة)وقس<ة الماءانه» اليم:ةصابل زاداعا كانعايه( أعر)تدعلاالللىهعليهوس_لان يعطودامنزا ادهمشيأ
ها (من الازواد)جع الرادبدلاماأخذمنما تهتفضلامت.هقانمائهالم بعص (الجمع)المناءلفعوالأىجع ١لناس (لآرأا:هن

الازواد<تىملا“وائوبها) وجلومعل بعيروهات(ال)صلى النهتءالىعليهوسللر(أاةذهبىفانمتأخذ

[عادللالراددق سحة

ومال(ا”وبهاوقال)أى

الننيوص_ل النّدته_الى

عله

وم

(اذفى

ا

ناف بعضهاماذ كرالمصذنى فقط ونى
واسكن النّمسقانا) من فضله وتااغت الروابهات

عىلهوسل ممانءالقرية
ا:علماللهمصل
وما أسقيتهم وسقوا بالهموأاعنرههم ذلكواب
ثنه
لا ا
مضه
دع
التىلاكافرة لاشافى المهىمنهعن استعوال أوانييم وانهمنسو أامرضهدطعرسلوهااذلاامتعماها
املسة كقدورهم وأوائيوم|اتى يضعونقيه اا روا تربروقربالماءلايتوهم
نواح>ة
لاصه
اختص
لا

أولىها)ق راأك-دءث دطوله وتسامهانأردتالوقوفع ليهويه اشاراةلى أنه
قانام تأخذه_زمائك ذلك (الحديث بط
1ه حديثطو يلعروى ىكدس الحددث كالمخارى وغير هثلتمااله على رجوعءها لقومهاوذ كرهاف-م
ا
(وك نالتسةانا) أى القصةبتمامها وتعحمبامارأنه من المعجزةلهتعصاللىاىلعهاي_هوس! كن المصدف اةتصرعلى عل
يسيس[ بادة كيفيكه الشاهدمنه (وء نسامةبن الكاوع )رذى اللّهتعلمعنهتقدمبيانهانه (قالقالنى التدصلىاللتهعالى
ماوكاتقدم وانهالماءالذى موصوبهو بالضمتعس
مركة ( 02وء-ن عليهوشل )فىوممن الايام هلمن وضوء) ا,لو
أخيرهأى هل معكروضوءوسوغ الابدّداءبالنكرةوقوعه بعدالاستقهام
ظلغعل ومن زائدةف اللمرمتقددر
ا
(أيىانمطاقةءقليلوقدتطلق
خمنير )ف
صناع
د ا
للةأى
جمهه
نسحهووالسلمة (قال (لخاعرجل.اداوة) امكسرالحمزةودال
النىأوقى سخةنى الله | علىغيرلهغ يلمهنزلتهانسكتةوأصل معماها القطرةوم-:ه نطفة الرجل (انفياهفرغهافىة_دج)أى
(ص_لى اللتهعالىعاي» صجوافى اناء(ف وضأنا كلذا)بالرفعثوكيد لضميرالغاء_ل (ندغفةه د غفقة )مفعولمطلق وندغفقه
وشا هلمن وضدوة)
ناصفمه
ىةوق
أس_و
بم النونوفة-ح الدالالمه-ملةوسك_ونالغينالمعجه_ةمفاء مك

يقت الواوأى أمعم أو

أعن_د أواتمماءوضوء

(لخاءرجل باداوة) بكسر
اطمزة

أىاناء صغهر

من حاد تخد إكاءفيا
ذطفة) أىثئ اسعرمن
الماء(فافرغها) أىصمأ

(فقدحنشوطأنا كلنا)

صما كشيرامنقوه_-معدش دغةفىأى واس-ع(أر ع عشعرسائة)من الرحالوأر بعبالرقع خسير

مدأ مة-درأى وفف-نأردع الىآخره أو.دلمنضم_يرندغة_ههأونوضأنالانه ببساناعددمن
ب وكثرة-ممعقلةّالمساءوصغرالاناءوندمهعلى الاليةع نأحدااذمائر(وق<ذيثعر)بن

الطاب رذىاللهتعالىع_:هالذىرواه اميق والعزارواينخز بمةقىم_ندهب_ند ضيح إلى
جدش العسيرة) يضم العيز فسكونالى_ينالمههلتين وهىغزوة :ول الواقعةقسخة ف
املنهجرة وسميت بلذاما تفقتؤ زمان كانت النفقة والزادفىغاءةالة إتع_ده_مولذا
البور الندىصسلى اللهتعالىع له وسإفييا |  1تتعاديهق أسهاره ولعثمانين 0

بألرفعوكيد لناإفدغفقه دغفقة) بدالممهسملةوغينمعجمةذفاء
كاف أىقصمه

رضى

صما كثيرا(أرععشرةماثة )بيانلقولهكلناأى ألف وأربعماثة(وف حد.ثعر)كارواهابنخز يدق تضصحه

والبدوق والبزارعنه(فجش العسرة)وأاىلالدضةيقوهىغزوةتبوك سانلةهتسجعرةمونكانتفنهارحرووقت الثمار
وكثرطلالالاشحار

(وذر) أى عمرردى اللهنمالىعنه(ماأصاجهم)أى اا -مين منالعططش )أى الكديد (حتى ان الرجل) يك

سراحمزةوتقاع (لينحر

دعيره)بقاع اللامالمكدة زفيعصرةر ”ه)أىماى كرشه(ششمرنه قرغسأبو بكر )أىمالونو زا

ااياملاستمال عايه

وسلمف الدعاء)أى أمهأوفىجله علىالدعاب[رقع نديه)أىو بدعور نهدو تضرع دنهويثنىعليهو ١, ىاليه( ذلبرجعوما)من
شغيراليدانعن الهما!<ىقالت السماء)أى
م
رجعالمتعدى لبرديديه بعدرفعهماايهوقى+-ةفل ترجعامنر جع للازمأىلي

أعطرت

فان الول تعمل فىج لمن القعل دموقايللتوروىقامت

"1

المأى اعددلت ,احا بأوامت

ب ايليضداءل اجهزهمعاله كيإبمنف السيرواتسلمفىاض_حخلاة :تضاح توجهها بالسيرات
اهفليب|
رذى اللهتعالى عن
(فانسكبت)أىؤانصب

مام)منه(
الىع
صهتعا
أالل
الومناافلقيعنفسرهاةهى الشدةوالضى (وذكر)عر بانلطاب رذى

أاىلجعدسشسرة(من العطش)لقلةالماء(إحتى ان الرجللينبحرعبرهفي«صرفرثه) هومافى كرشه
(
ذلكفى ضرورتهم فرغ ب أنوبكر
(فشريه))أى نشرب ماعصره منهمع تغيرهءقةلنهوهمكاوا يهلون

والرغمة طابماعبهو »,تعدى لاط-لموببقى

ركضى اللهتعالىء نه الىالنى صلىاللهتعالى0

فيةالرغسى كذاوالضدهبءن فدةال رسغعنهو يكونععنى الةضرع فيتعدىبالى!نطلسمنهأى

ماؤهابكثر :اف

لا"وا

مأمعهممءن 1بة)أى

جيع أوانيهم(ولتحاوز)
أىالسماءالمرادها
ال<ابوقىنفسخة

تضرع وتذال (ف الدعاء)أىفىدعائه تصعباالللهى عولسيهلم وجنوههلرره ليزيلمابالناسمن التذ كبرأى ولتعدا مظر
لدعاءورفعاليدين نوها
البأس الذى علمهمتهمإفرفعيديه)نح والماءالتى اللجعّلههاتعالى ةةلبل

(العسكر )أىماانتهى

يهف بريهأى

عنهمبل كانال_حاب

مهه فلبرجعهما) يقتع ا ملاءأى بردنديهم ندعائهو برجع متعدكاقى
بلعوه و يناثدوق سرعة احابن

كااظلةعليهموفيهايماء

كرابن<ج رأى ودعار بهوتضرع الهك وردانه طق
نه كسح الوجهبهما بعده كاذ

قولهتعالىوان رحعك الل وه يكونلازماا:ييضا(<تىوالتالسماءع)أىغدهت وظهرؤيواس<ابمن

لدماقكاضنمانيا
اىان
الم

زنة
جلكا
عة .
مقاقي
قوه-مقالكذا اذاتمهسألهواس تعدكافى القاموس وف دءض ال واثى يال قال تال-ماءاذا أرعدت الان
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المالوه وأقرب (وحديشجابر) أىومن ذلكحد ديتحابركارواه
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ا
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دعضه اع مما دا علىشهرته وقيها ن أنا
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أعرف فيهالجوع فهل عند ثئفقالتنمفاخرجت قرا صامن دعيروفيهانهدعاالقوم عشرةعشرة
كوه)أىع_لى كاله
ثر

وحكمتّهانلايزدجواءلىقص»-ة واح_دة كتاصنغيرةوهذا كانءامد.نةلاءاك_:دق كاتوهمه

عوا
اوعلقدأتصوحلىنلااكل

القسطلالىو قدعلمتانالحديثطو دلوا اسكالامعليهم قصل وفيه انهميعدماً كأوادفعه لاه ل

0-5 0
المنزلقا كلواوأطعمواجيراتم (ومحديث حابر )رذىالتلعهالىء+:الذىر واهالبخارى (فىاطعامه)
 ١وانخصرفوا) أى مالوا
[دلى اللتهعالىعايهول بوم ال#ندق)أىقصةالندق المشوورةفى السيرومعنا.مءر وف وهومعرب
ال حرفا أى لحانكك ١١كندشعدى امجعر (أافر جل) النصسمقعول اطعامويوم اندقف منصو ع
بلى الظرفيةوحديث

وطرف والمءتى وانصرفوأأم]يد أخمرومةدرأىمن ذلكوةوله (منصاع شعير )بالاضّافةوفى سخةمن صاع منث-عير وتقدم
(وامخنننا) 0
معنيالصاعوعناق) باقلععيزوهى الانثنىمن أولادالمعراميتملاسنةوقلهى الىتاريتاتمل
م
الهم حال ةواابر _ة | ولمتكمل[والجابرفاة.مباللهلا كاوا)وفىنسخة لقدأ كلواولا كانهذا أماغر ساخارةاللعادة] كده
دضمالموحدةهى القدر

بالغ لانهمظنة الا_:كار (حىثر كوهواترقوا) أىآ كلواكاهم<ىشبعوا ووامواوانصرؤوا

لف ا
من رخأومدر (لتغط ) والا
ىليل
جهة أخرىغ_يرااتىكانمةوجهالمامن احروفهوااطرف ومنهقوله تعالى
افخرا

يفاح الناءوكسر الغنن |[ومن الناسمن عبداللهءلى حرفأيىعل
رىط
مرةفمكن (وانبرمنالتغط )اابر_ةبضمالباء
األبمىعدتجماغةلولمنحمشرهدمالة |[الموحدةوسكون الراءالمهملةم مم وهاءالة_درمطلتةا أوءن حجارةوهوالمع روف وجعهابرام وغط
رالنار بتع المثناةوفتح أول الغينالمعدمةو دهده أطاءمهه لوَمثُ_ددة أى تغلىغلياناك_ديداسمعفا

تحت
بادىسمع غطيطها صوتكهدبرالناتم واغنوق (كاهى)أى علىحااللاول 1ينقص منهاذئمع كثرةءن ]أمكنلها

واهو
يصاو
نتهار كا وهذاعدل الشاهد(و نع
ايذ:اليخبز )اأىسانتهممر واعلى خم زالعدين وا رصاله سا الكتيأكل

هى)أىعلى ديثةها | م|نهول ينص بمركة|انى صل اللهليهوسإلانه بصىف البرمةوالعجين وباركعليهكاذ كرهالمصةف

الاولىوماديتها يكاا وله (وكانرسولالتدصل التمعليهوسل دقف العجينوالبرءةو بار )فميماومعنىبارك دعائييما

كادي لازنا

كد

كرك

بالمركةكيامأى الزنادةوالنموؤر واء)أىد وىهذا الحسديث (عنحابرس#ع دينميناء) بسر الم

وسكون الةمثونااةاللنتوحتنوادوالةصروالصرف

وعدمءعلى انو زنهقعلاءأومقعالوسعيدهذا

الكافعلا#لةوفى أ
|خرجله البخارى ومسل وميناع_لممنقولمن الميناءوهىمرسى القن
0
| سمس سس سس ا
ا اا
أىمثلماهىةل ذلك (وانعينناليخيز) أى كاهووكلذلكبعد

شابنع
0واوتر كواوا نصرةوا(وكان)

حايالبركة(دوواشيا

وجوهرالزحاج (وأيمن)
19
برنة

ر أمىوقتدشكتاان(نريسوكلسايلرلاّمهيصلىم واددلالوتهيعقاصلرىوعكليهوسلم بصق )أى بزق (الفعىجينواابرمة و بار )
رولا>ر بناءعلىانهمغ_عالأوفعلاء و<_ديث

سعد هذاء ن جابرق الصحيدمن (وأيمن)بشتّعالمم عطفعلىس_عيد وهواًكن الددى الك وأمهأمأمن حاضنةالنى د_لى

لد تعا لىعايهو سلومو لانهأخواسامةينز بدلاءه استشهد ب م
وحذينو حديثهءن حابرفىال ند قآخرحهالمخارىق المغارىور بد

(وعنثابتملهعنرجل منالانصارواءرأنه وميس هما)أى الراوىعت السنكجهالتبهالاثضرلكونهما صحابيين(دال)أى
تلعلهصاللاىلىلهعلهوسل بسطها)أى
ل
ثبت أواكللمرنجل وا رأ(و حىءعثل اللكف)أىمن العجينة (فجعل رسو ا

لبكذهاو بو.ساعهلاا(نفىاءو يول ماشاءالله )أىمن

الدعاءوانا( فأكلمنهمنفىاللبوره ):نم الحاءوتفع

ناحيةقربدة

املدناد (والدار)وأمىاحو امن الغنا(ءوكانذلك)أىالمقالم(قدامتلا'من قد معمه صل اللته لعيعليهوسل إذلك)األمىرام
(ودق)أى ذلكالطعام(بعدمائبعوامة لمأكانف اىلاناء)أىس ياقابيكرتهعليهالصلاةوالسلام(و<_ديث أىنأ.وب)أىومن

وخالدين يدا نصارى> ارىعقى بدرىتزلءن ردسول النهصلالهتعالىعلهوب لمق
وىهمث
ذإحديث ألىأهووبردر
للهى
تلهعصالال
مسو لا
خجوهومن بنىمروبنعو ف ح نيقدمالمديشة فلبزلعندحى بنىم#جدء ومساكنمشهد الث اه د كلهاء ر

عليمو! وفدعل اىعباسالبصرةفقىاألخراجفلشعنه-كنىكاخرجت ١ 2م

للىىالعلهليه
عالالهص
لرتسول

س2اي
م7ججيُيُآ7575212525212959395517114ئ5152س1775سس1217
بزهأفعل من اليمن وهوأ؟نامحدذى المى والدعبدالوا حدبنأين مولىعرة از وى

الثقةوةالابن

ولالبرهانوفبه
حسان انأهيمنبنأمأيمنمولارس ولاللهصلىاللهتأعاسلاىءملةيلهواسملوهأةخا
نظرلااناءنأم أن هذاتةل حدءنوتدخاط ترحجمهبرجةو لمعهالام افى(وعن ”من1مثي )ستل

نوامرأتهو مسمهازال :ىء_ل
حدددث حابربنعبداللهراضلىلهعمهما (اعلنارنجحصلار

ههص_لاىلىع ايمول بسطهاف الاناءو يول
تلل
لرّسهوا
الكف) وف نخةهعلئ الكف (امجلعل

#اونل (فاكللمبندهتهنوفاىلحجرةوالداروكان ذلك)
مأشياءاقلنم)

أىماذكرمنالثلاثة إقد

لء)مان
_انا
دنفءىال
لاكا
ق
وم
امتلا"ممنقدم معصلىاللته اعلىعلي»وس لذو دىبعدماشبعوامث

ذلكيركتهصب اتلعلهالىءليهوسم (وخدي ثأنىأبو ب)أىومن ذلك حد :ث أىنأروابلانصارى

ررضوىالالهءعنعهانلهذىالطيرافى والبيبىوهو (انءص:علرسولاللهص

اللهتعالى

عل.هوس_

ولاةبكر )حينقدماالمديانةلحفجرة (منالطعامزهاء)أىمةدا ر(مايكفيهما) أ ىطعامايكق

010

وأعطاه ماأغلق عليه
ولاتف ل أعطامعمر نْ
ألفاوأربعينعبداءرض

ؤغزوةه القسظ:طينمة
فقالاذاءتفاج_لوق
فاذاصففم العت_دو
فادقنوفىختآر جم

مدقن عمد باب
القطتطينية ققيره م

سورها ؤةالمجاه_د

رجلينفقط بويهاونلقلته (افقلالللهه اعللنيصهبوسل)لاأخبره بذلكودعال
ةه (اودسعثملااهث-يمن فكانوا اذامحلواكث وا
و
قأر
فانج
للكك
مدى ساموافانا ذ
دلي
هقيل
غصهم
لماخ
من ثمالفاتصار )ان
أنصارالعامه صل المعلي وهس يانم سينصر ونوهتغاولابذلك (خدعاه_مف كألوا<تىتركوه)أى مؤارواةالشعرا

عن قبرهقءمطرون وحدرثه

شبعواأوتركوا اولطاعالماأكلمنه (تمقال)ص_لى النهعليهوسل (ادع سين)أىم ن أشرا فالانصار

)أى أ كلوا<تىثر(كثومهدال) صلاىليلهعتلعياهوسلماه (ادعس_بعين)فدعاه-م
كثل
(ذفكلانم

والبمىعنه (انوصنع
أرسول اللهصلىاللهتعالى

شل<
([فأكلوا-تىتر كوا)اطعاموالاكلكاعر(وماخرجأحدمنوم) أىممن دعاوأك
من
رالى
إ ول
كتل
بيهو
ممىموعجزإحةتى عا
أسإروبايسع) رتسوعلاالتلهدى_ليىعاللنهيهوب_إ علىالهجادمع_» ومرذتهنلإمركاأاوال
فخ الا<تىأسلقي وصوابهاسقاطالاولاوج هله(قالأبوأبوب)رضى اللّهتعالىع»:ه الطعامزهاءما يكفييا)
ولطقهبهموفى

(فأكلمنطعائىمائة انونرب_لا)ذ ك برعضاءخموترل الباقىكا'نله.كونهميدعم بأمره

هلهوسل (وءنسمرةن جذدي):قدمت
لالهىص
االن
عر و
ىنىيك
ليرأ
اتونغ
عةوس
ترمائ
والمذ كو
لبناال.لج:هوهلانىغرض
ترجته وانهيضم الدالوفتحها (أت النىتصعباالللهىعليه وسال)ذبال

بضمالزاى أىمة_دار

مارشبعهما وفيهاثعار
بكيال اختصاص هما

فقا لك اللنىاصللىه

تعالمعليهوب_ل اثدلعاثين منأشراافلانصار )خصهمبالدعوة نكلمىواالالفهومثاهدهالمءجزهاذككاأنولذاللهجرة
وسماهم أندارا لعلمهبانهمسامون علىبدهو

االلاكطلعام
وأى
ينصروندينه (فدعاهم فأكاوادىثر كوا)وفىنس_خة بركأوه

والثاى أظهرفالمرام لقر ينةالمةام ول(قثولمهقالادعستينفكان» ملذلك)أى فدعاهمفا كلوا<ىتركوه (ثمةالادع سبعين
فألوادىتر كوومهاخرج مهمأحد<تى أسل)مأىأظهرالاسلامأو ندتعلى ذلك المرامقالالشلمافى فىالاصل هكذا الادىأسلم
اصلهاةدواال_للاممعلمجازةفىبركة ذلك الطعام(قالأبوأبو بفأكل
وصوابه-تى أسل(وبابع)أىالمعهلاىدونصرنه عليه ال

منطعاى اثوثسانون رجلا)وكانعشربن أكلوابع ادلمائتوالستين (وعنسمرة ينجن دب)بضم الح ومالدالوتفتخ وحى

صتعلااللهعليه ونلم)أى ىه

(بقدعة) بقاعلأفلا كسم (ثيبامفتعاتبوها) أىتنأو عاقى تناوااله-اءه جاع بعجاعة (منغدوة )دكموسككون

ففمحتين لانهامعرفة ا (ل-اتىيل)أى الىآخرنهارةلالغدوةمع أخذءص الوةفمن العشية (يقومةومو يقعدا خرون)جلة
قب واللمتاوية فلاينفاىماقال |تامس فى هكذافى الادل والمعروىمن حدد ث سمرةمنغدوة الى|اظهر وقال
أنقةمبينة للتع|ا

م

كانيد وال
ذن أىثئ نع <ب ماكانعد الامنههناوأشارالى الماء(ومن

فقوللسهرةهل

ذلك حديث

عد

الر+ن ابنأ بكر)

علىمافى| اصحي-ينعنه (كناعند الننىصل اللتهعالىءلهوس_ل ثلاثين)أىرجلا (وماثة) أى رجلاوه ولغةفىماثةوثلا نين

(وذكر)أىعبدالرج ن(ف الحدحيثد)يأىثفهىهذا(انهعن صاع )طمعنام بصيةة المفءولونقس_خة عن صاعا ن(طمعام

وبصصنعيتغ شةالةم)أندث للمجوولو حتمل ال سكامعل بىناءالفاعل :ف أىصل الدحىوصنع شا أ فرغ من شانماوه_ذا
احاز بلغ اذسطه أن يقول وذ>كت وساخت

روىأنالنىوصوالهتء لى

عن ارول

آخرع_لىطيخهافةال

وقطعت

وهذامنك

لصانعه العادةان يعجز واحدعن

القياميأمورها كلها -52ل

عليهوس مكانؤ.ض»أسفارهيأم باصلاحشاة فال رجل ء راسولاللهعلى ذحهاوقام
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(تنباخ) طسوت[

00000 7000

عليه الصلاة والسلام

جاهةمن الصحارهيعد جاء هلانكلامم أق ع ل عقت بعص

وع
لجع
قت فقالوا
الى

الكاد (منغدوة<تى الليل)باكر وكوز رفعهونصمه (يقوم قومو يعدآخرون)تغف_يرطاقبله

ومن

الظهريقو قومو يقعدقوم

غن_ ح
انانكفيك فتمال_:ر أنمعناقبالقوم وق
سيلمعلريها
ةلممعرنوفم
ددويثةالى
علمت|:ك

تكقوندى

ولكوار أن معفم
لانالهمكرهمنع_ده
انيراه

غبرةاسك ل

١ ك1

تعجسماكان

الامنهناوأشارالى |اسماء(ومن

آخرونةالةة_.ل

لسهرةهل كان؟-دقال.ذن أشي

ايم

ل +نبنأبكرادن ركى اللتهعالىعنهما أى من معجر اندصلىاللهتعالى

5

اال

كين

الحديث رواءالث#يخان ف ص
ىحيحيهما (كنامع النىصل الله

ثل ث
تعالىعايه وس )صمير كنالهمع غيرهمن الصحاره وخبركان (
اينومائة )ومع الننىحالهناسمكان
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أابهوتاء عله الصلاة اوهمات يرانائ يرعتدحر زودرف اىل-ديث انهعن صاعامن طعام)ر وى بشاءعنللعاءعل
والسسلاموجع الطاب

ونص ب صاعاو بدناثه للفعول ورقء_هوص:عتفع_نى طبخ تفىةوله (وصنعت شاهفدوى بشاء

سوا د تعاشايس ينا ١األىبدكتعراضلىىعتهتهازواع النه)قسمكعودالنموعوم د ]ير دوف تدك |1000
المفعولوحمل الثال [ م]رفوعوجوز بعضهمحرمواوالةسم وفيهلغات كثسيرةوهمزتههمزةوصلوهواسم وقي-لحرف
و كراد مدكنوادتطترا وةء-للىأنهقى الاصل جع مينوال-كالامعليهمقدل باب القسمولاحر بالاضافةبعده الالوظ الله
دهاع افاريال قي أوجوز ابنمالاةجرغيرهامن اكلانينواح ليو لدحزة)بقتحالحاءالمهملةوالزاى الماعدمة
مسال ع ونه اوامتا
الرو ]و الود

الول

الكيرلة ا

حت مد واي
ا و

وا

ا

اد ورا

0
لا

ا

(منسواديطتها)أى كبدهامار
0
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منها)أى طم منالشاةماجء_ل مل (قصعةين فأكلناأجعون )بالرفح 7كيدلاسمكانمنغيرآن

اللما دونمطل وك ل |إيك
وونكانالنيعكل كتوقااوددلالواغو لف.م_ماأججةعين (و(وففطضللفاةلاقلصقعصتتين) اأىتةدضللمنجهامة_د0ا0ر1ق
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الللللمللملس7بببل7ببر2 2

تر

حن(و أمالله)جردو صلأو قطع
(قال)وقخة تمقالأى ع بدالر

_بُيُجُُْهجُريئيئييه هيوري

يي

القصعدين

وض اليمو بكسروهلقواأظ من ألفاظ القسم كعمر اللهوعهدوأالصلهله وأءن اللهكافى.:خةوهو جعءبن والمءنىأقسمببركةالله

وقدرنه ودونه(مامن الثلاثينومائين) أى أحد (الاوتدحزله )بفدّحالماءوتثدبدالزاى (حزة)باح الحاءوتضمأىقطعله قطعدمن

 :ادبطنهاوالالحاى قوله حر بةفتح الاءفى الذ_خة! لتىوقف ت عايراولا أعرقها ولاأحفظها الابالخموهىالقطعةاغ زو زةوأما

بالغامالمرةامنلحز ولسالمراده:اغماالمرادالقطعةانتبى ولاذنى االظناهرانالمرةمن

ال زهوالمرادفىه_زا المعاموالله

تعالىأعلبالمرام ثرأميتالشمنىجوزالوجهينةتما(لنثظاممجعل)أى الى صلى اللهتعاليعايهوس_إ(منبا)أى من مالشاةوما

معدمنالطعام(قصعتين) أ ى جغنتينكبيرنين(فاكلاأجعوونفضل)بة ممالضادف الماذىوضمهائى المىتقبل وبالتترهاق
الماخىوذة<هافىالمضارع أى وزاد(فى القصعتين )وقول الاولمن الفضلفىالسوددواثافىمن الضلةوهى بقيةالئوقد سوق

دانلهموأهرى وا<ليفثضلمنهشي* مدلدخل ردخل وفيهاغةأخرحىمذشر
لحذر

(خملته) أىذلك لزائد(علىالبيرومن ذلك <_ديثع

درىإه

د الرجنابنألىعرةالانه ارىءن1إه -ه)أىأ ىعرة و 2وأنصارى

د وث ف بركةالطعام فبءضغزواتهعليها (صلاءواللامروا اءعنها؛ 4ع بدالردن قالابنا نيط فاحل أبوجمرةمع على

ردى أله تعالىعنه بدفي نأخريجله الف 3لىءوءط١ كذاقررهاحاى وقال الدنحىددر.ثهدار وأءاين سعد واامبىع :يه انمهىوادس

نما ناف اذ -صرالاولبالفسبة المتصاحالسمةوه هاخا جانء مال -ه (وءثله)أىهث ل عروىعبد الرجن(عنسلمةين
إلاكوعو'فىهريرة) كارواوالمخارى مها (وعر بن الطاب) كاروا«أنوعلى سل
(مدة)؛ فنع الميمينأى جاءة مد بده (أصاءفي 11أس مع رس_ول الله

لع هقد كروا)أى هؤلاء«اثلانة

3-4

د لى اللهنعااللعايهو لق بعص

و

القدصعء "من يعدملا كأو 0ى سشمعوا وتدصر حبنهقالته.عنامكيل ولوذ  3والمصا ىرجه انهاهالىكان |

دهةثلاثلعا ت كدخل بدخلى دععلاه باللكسمرق الماذى وم
ل الل الشاهدوفض لعن  ,ف

زاندم فيك

عينالمضارع وه شاذة اوهمن ادال ؤان كانمن العض لهم الف والذملاغ-ير [كما موعلا
ىِ
»الهو
البعير)فيهاثارء الكدرةماءبو بعذ]أ كلهمله (ومنذاك) أىمنمعجزاه لراقت.

اعلريهوواه «ابن سعد والبيوق وم أه (حديش عبد الرجنين
مللم
ما
 6تير الواصامبرك"لصل
ألىعرة) بغ١ الصروسكونللموراستهبلة(الانطارى من 0أبيه)أنىعر شيرين عرو ب#ندن|

مغازيهة سلعاسةء-ة

الا,زواد)جع الادزوالباء
كدر
فطلمبااسرلة قسباءة

كأ وكيفيمم|(قداء

الرج_-للباك4ثية من

|

الطعام)بقت-عالحاء

الانصارى الخارىالعه إلى| امدرىة:لىممع علىكرماللموجههيصقي وفاءمأى ع رةاختلافوابنه.

ع.دالرجن أخرجله أصحابال كس المةالا:لدارقطىوقط وهونةةووذ|الحد.ثتروى فيدءص |
و له)أىمثل حد:شعيد الرجنز(سلءةين الا كوعووأىهر برة)
عروانصهن اللتهعالىعليهول( وه

<3نية أىبالسيرمته

فىم[1هوعمر بن الطاب )ورواءأنو يعلىمند | در وا)أىهؤلاء(ةصة)يقتعالميمينيضء  1ويكونقدرالغرفة وق
نسخة بذم الاء المعحمة

نهصوة_لمواامطنم 02
خعاءحءمةسا ك:ةثم صادمهملةوهى الموعمن! و

ماعة

ل[ وسكونالاء الموحدة

عزاءءعنىموطع الغزو
(أصابتالناس ماعلى صل اللهتاعلايىعهو 3فيعض مغازيه)ج مغ
ون قماءوهىماهل
أوهوبمعى الغزوتعسهوات اللق 3هبد :الغزوهوالذىق كه

عليهو لمفىغزوةوفدلا دل

امعرول اق صل لتهتعالى,

ال_هوةانهفىغزءةغطقان وفىغ-يرهوءع نن أبنعأ س أنه ىمرجعهمهن

ا
فىا لذن (و:

ألىفىالكثرةأوالة-لة

الهديدية كلمهبءض أصحابهوةالواجه دناوى الناسظهرفاتحرهلناا 2ددش فالعصد_-هوةءعت

وأعلاهم)اى اراد

عرنين قتعامقة#الازواد) أىطلبمن كلرج لم مان أنىعا,ىعم دمن زاده (هاء

(الذىيأ بالصاع من

الرجلبال2س )بفتحالمح«االمهملة وسكون الثاءالمثلثةواامناةا لتحتمة و يقالةالحوواولانه
يقالحثى حثى وحدا تحشووهىواكة -:كبالفاءوالتونعءنى وهوماعاؤال_دن معاوكيدل الا"
قال لين و باثانىأ<_دهماوروىن,ا» .نةكامعد_مة٠ضمومةو ١بء_دهامو حدر

ك:-ا4ونونوهوىماد175

هه

نت الكشعو الاؤلأشهزواطهروتعر غهالر حلهنا

ىلوفول سال راد.هرجل معين منالطعام )اليرالذىدى عند(.وةدوف
للعه_دالذهنى كادهل ا
ال أىأزيدمشئهبسر(وأعلاهم) أىأ كثرهمزاداو بقية[الذى يأ بالصاعمنالعف

ال“مرفجمعع_لى ذط ع(

يكلسرالغون وهام

ساكلودناءويقتحدين
إل
5ب
الادىكذافىالقاموس
ووال4ا-ى تلمءدءه

عل )أى موضاعاجتمعءنالائزواد(علىنطع)ي.كسرالاونوفع الطاءالمهلةيز:عنس بساط هن
أذ>هن كر النسون
أدموفيه اغتاأر بأعفهعذهءهاو بقح نونهمعةاشلمطاءوسكوتهاو بكسسرنونهمع سكون الطاء نال
وفع الطاءا نتهى ونعه
ز»اى معجمة وراءمو» ل أهى قدرته بطر ينىالحدس والتخمين( كر بض-ة
وساء
ةه )
لرن
مخز
همة
سل
الشونىوهوخ_لافما
العغر)براءمهتمق ةوحةوقم ل انهاهكسورهلاغ_عرلاناامرا ادانالميئةومو<_دهة وضادمعحمة

أ .مأدرء نعبارةالةأموس

شقا ث
ه
ىصل الد>ومين
النة العامة “ن فدح النونوسكون الطاءمع انه أخ ف أنواعهذهاللغةهذاوقدوةع ف أ
فاحتاج يت

0كونااراء«أىتجنتهوقدرته(

امو

ااد(وقالت اه
رانهنهيف واللهتعالىاء -لجنر

جوءدنا!-
لسدلت:

ذزرته )بغت الساءالمهملةوالزاى

1ردضةالعخر) فدحالراءوسكونالمو<دهةذعدمةوق_لبك .عرالراءوص وب لانهللهيثة والفتح

|ذار كتوال خزهى الانشى .نااعزواً ثارسلمةسمداالىقل ةالتهر
للرةأى»*ل :+تب ا

)
مدعاالناس) اط

|8به لى
الع
هليه
وسل(بأوء
يهم )الاوء2,و الأرؤدوا دوقو ف نس

الاش الا كالكذاالروادةة0.

انو غاوالازودةهى الاوعية اال

ردت

22

القوأ
مزودهم

الحدث الا"خرأوع 0م (فا.ىق

الحدش وعاء) بل[ الواوأىظرفواناء«(الاملا"وءوبقم:نه)أىقدرماجء لكافى +:تأج ع أولا(وأكثر)أىواد:قال كدر
(وأووردهأه ل الارض ل-كفاه م)أىلااقيهمنشي ركثيرو لع لهذ امعىقوله تعالىبةمة اللهخيرا-ك(وعنأفىهريرة رذىألنهتع الى
عنه) كاروى |
بن
أىشهدة واالطهرافى
فا
ىلاوسرطسند جم دانهقال(أمرفى!!

د الولف

ص_لى اللتهع_الىعا>..وسلانأدعواه )أى لان

اام وريددنأىم نققرا عالمهاحرين وكانوا كشارن كن 3ًَ11امهنول فأووامو ضعامغا إلاد

أيلهنعالىعليه وسلذعن ابنسعد

رت_ول الله ص_لى الله
تع الىعليدوس_لم لدس
علي مأرديةثم والأنو

الفح اليعمرى مم

بورد:روأبوذروواثلة
ابلناى_قع وى صيرح
المخارى من<_د.دث
ألىه_ربرةاة_درأيت

تبعينر جلامنأه_ل
الصفةوةدعدمن أدل

.م٠

كد 0 0

دسخده الىأالىهربرة نال رأيت” لائينرجلامن أهل الصعةددصلون خاف

فواايروك للايل 0لاطمرأىمةدارمقدار <مةدنزباركة
مألنر وض واهولكاانلسواسز
تايار
عل الارص أوهونة -برلوضعم نالطلعموطعروت وأا دا

) 10ل مكيتهم

ومعهم أوعتوم ليأخذواممااجتمع عندهف الحديث-تى ملا و"اأزودت©مقالاللد :ف فالا كذلا
الرواةءن جع شيوخناوالازودةععنى الاوعدة كاسم تالدع روا نأووردا تضاحاؤاناوءيتهم (ذا
بق قالش وعا«ءالاملثُوم) ما اجتمع عنده زوبىمنه) أىةضل منه,هممكةبعدماأخذا ليع كفايتهم

 0نث لطولهوقيهانهمأ كلوا<تىشبعوائم حوافى أوعيتهم
والمصنف اقدّهمرعلى ل
وقبله انهملمأاصابهم الجوع قاللهبعضهملوأعرة :رنفانكواضحاأى ابانافقال افعلوافقالعررذى الله
تعالىمعنه انف لواقل| اظهر اعنىمابكربواادنادع يعضل أزوادهم ذعلالرجلحى عنكفذرة

والا خرع ن
ركوفالا "خيركسر

ا

0د خذوافاذوا كلهم

ا
الصفةأرونعع انح 2

وقضلتقضلة فقالرسولالندصلىانعهليه وس أاشلهاداألنلناهلوهافىرسولاللها تحديث زوءن

' 1مقافيهم أنوهر برة

بىو لطيرافىب نجديد (أعرفىرسولاللهصلىاللهتهبالىعليسه
ألىهر برة)فحددثرواهابثنأل

وبن لقاعتع وأعاب

وسلم أنأدعواهأهل الصغة )تقدمانااصفةعل مرتعقالداروالىجدوغيرهمغرزءغيره للجلوس

يرمعو بهوقى عوارف

لذيكهذالمذةطعونءعنده اصنللىهتعا ل عىليهوسلم
فيه وكانفىهس حذههلى اللهتعالمعا » ون!إك
ه مك لمان وأ ذرقال نونعيافلىحلية كانوانيقاومائة:فىءوارف
راب
يغر
غالا
واءة
قمقنراءا لتع

المعار فهر وردى

ا عطاركار كنات

فناثيهماروىانهروى مب موثلاثين
المعارفانم-مكانوا انحوالار يعمائة وكودق| لكشاولا

وابلهتعالى أء-لموعد

هامس
رحلا دصد_لون مع الى صلى اللهتعالمعاء4و .لم بلاآردنهو

بألىوقاص
منهمسعد ا ن

هماهم وانانتوسل الىالتهتعاليم_م انح انايركتبم(فتبعةهم)أىذهيت لكلواد

ص ةو

|

وعار ينبسر وعضة

مم فىمكان كانة_.هلان #مفالتهار «مفرقون قالد_::دلان كلأ<_دلاكلوم نن حاجة ذهب

اينعام وسلمانو يلال

الى جءتمم)عندالنى صلى اللتهعالى عليه ول (فوضعت)رالمقاءللجهو ل(رسينأيديناصصفة)

وصهيب وحديقه
وغبرهم والفى نظامالدرز
وأهل الصفة أضياف

الاسلام لابأوون على
أهل ولامالولاءلى أحد

بال فرعةانلاثقْباء_لى وهى اناءبين الصغيروالكبسير ند لاطعام(وأ كلذاماشناوفرغنا)أىحتى
لحاليةأى وهى مملوءةكساقيها كاكانت
هدالا كل (وهى شل ماوضعت )ج ة
م وانتتارا
حين وضعت دين أيد:يما(الاانقيهاأ :د الاصابع) أى]صابع من كلمهاوه ذاتشديه >المابعد
كلمل
الاكل كالهاة.

شارف الئل انه كلاه وكانأهل الصفة مون

أضماف الاسلام

اذا أءت رسول اللهصلى اللهتعالىعليه وسلمصدقةدحث بهاالييمول:يشغاوله م اشماواذا أنه

لان

هدرهنهأرسلهااليوم وأشركوه:ذيواوقالصاحب!!1 -شاف أحاب الصقة كانوا*وار بعمائةرجلمنمهاحرىقر نس  5نف4ف-م
مللكن قالمد-:.هولاعشيرة كا

ضع المذم لم 112رآنبالليلو برط دون الذوىبالار وكانوار جونق كلسترنه

يعذهار سوالالندص_ىابنه تعالىعاء 49سموم نكانعندهفضل طعامأقىبهماذااًأمسى(تتشعتهم)بتشد بدالواسدة ا

رح

مان

ضمت

شم

بع كلذامئهاماكثناوفرغناوهى مثلها )حنوده مشبعىاهامازادت

ولانقعمت (الاانذيهاأثرالاء .ع )أىأصا,بسعال*ا كلينفانهازادت

|

ن(ءولءىبن طأن
اىلب رطى ألنهتءالىعذ» )مارواأجد والسيبى ةد جيدان(هةالجع رسولاللهصل الل تهع الىعايهولحب

ع دااطلب وكانوا أربعءين) أى رجلا مهمقو)مأىبءض (يأكااجونحذعة) أ
اىا
للجشاذةعةوهى بح ال-مموسكون الذال
المعدمةالداخلةفى السنةالثانيةاذاكانتمن المءزوماعأ
اهممانية أشهرمنالضأن وقاللل_راداهناالابلك)  :رذم ف سعراقى

بوعص
مث|مايد لفىالخامة
هالواحمادي

أوالرادعة(وشر بونالقرق)يفتح

هم

الفاءوالراءوتكنمكيالعثلاثة

1
يي سي ا
ا
)0
ع
ين ألىطالب)
صميرالمكاممع الغبرلان أناهربرةممهم (وعنء -لىب
ياندض
بلأ ك
لانأ كثرهم أغرابوةا

وواهلبيى بندجيد (جع رسولاللهصلى اللهعليهوس_ل ىعد
در
جيث
فأىحد

ااطلب وكانوا

أصبع يكيل لجاز

واقنيالءدسعاثنئ عشم
صاعايصاع الى ص_لى

أزدعين)رجلاوهذاكانيمكةفى تدا« البعثة(منهمقو)مهوف الاصل مصدرهام ث صماراءم لجاعرحال
ممو رايا كاللومندعة) بفتمالموالذاالمعجمةوالعينالمه-ملةوهىمن المقر اللهتعالىعليه ول
اامه
للق
اصة
خا
أأتل ماكفم_مكما يقال -1ن وذلاكه_ثةءشررط_لا
قيل انهفىالقرمادخل ف الثالئهوالمر اده نا لىاول
نممهاتوماه
سءغن
وال
دونهم! كلدرأسر(ونشر نون الغرق)بقتّعالفاءء الراءالمهملةو حو زتسكيم,اوهومكيال سعثلاثة
آصع وهوسئة عشررطلاك :قدمأىبرو بهممأثءهوق الس ع هنااخلافى يعضها ببعىبدالملات

أى قدرمدوهو بذم م

مهممنبأكلجذءة بن عىمد المطلب مم-مقوم بأكل الجدعةوفى بعضهامنمقوميأ كل وفىدءضها ||مكيال وهو رطلان
متلى كفى
منهمقوميأكلونوهذءأقربوق التىقباهاقاى ماوقالالدّامساف المرادءا ذعةجذع-ة الابلي وارد ||وأرطولوا
)أىطبخهوسواه||الانسان المءة_دل اذا

مغسرافى بعصالرواباتوهى التىندل فىا #امسة (فصنمله_-ممدامن طعام

(فا كأوا<تى شبعواء بى كأهو)ماموصولةتوهومبتدأخيره دوف أىق_ل الاكل والهلة دإ ||ملا'هماومد ويبدوماونه
والمراد انهلم؛نت ص كانهماأكلمنهشئ ثم دعادءس )دض المهملة ونث ديداسمن المهملة وهوةدح

سهىم-د|فالصاحب

منخث سبروى الثلانهوالاردعةوالمعنى بعسمنلبنطله من أه لههم(فشمربوا)ءنالءس(<تى

القاموسو_:دحربت

دووا)أىمشرجممنه (وبق كانه :شرب)»خهشئ ونفصيله كافالدلائلللميبى وغ هربد ||ذلك ذوب_دته صرحا

يع انهاترلعاه صلىاللتهعالعايه وسل قولهتنعدارلءىوثا_يرتكالاقربين الا"بهةالصل ||(فاكلوا)أىمنه (إحتى
موسلأن.دأتة وى هارايت مهملا كروقصمت ذاء جمرول عليه الصلاهوالسلام
اللتهعالىءل ء

شمعواويق كاهو(أى

فال بامهدان لنف »لماأمرلةنهربعد بك فدعاعليارضى اللهتعالىعف_هوأخيره بدللذوعا قاله

 005مؤكلتئُ علقي

وأر بعسينمنأعامه

(مدعابءس )يضمعين

جبروللهثمواللهؤاص:ع طف اعماواءد لذاعس لبنثما ى المطلبوه_م

قلماا<ة_معوا اقدم_مالطعامووال كاواسمالنهفاكواال شممر دوأاكلم أرادآنبكاه-هم قالأنوه ت]]

وتشديسين مهملدن

كامهم تقرةواوفىااثالثة
يان
سحر  1#ل ذمفرقواول:كامهمفلماكان فىالغدفء ل مثلذلك لما أراد
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رجه ومةل )
هأىهة لالمروى المذ
كور ماأخرحه

(منر وانهالنعمان ين قرن) دضم الموفمحالقاف كسم الراءالمهولة

المشددة وقدل العافسا كذةوالراءخففةمكورةوهى

احسى أدضاوأجس

فخذم نز ينةوتةدم

ظممن ضييعة من نسل ادطبنائدة وللعمان سبعةاخوة كصلهحمابة همالنعمان ومعة لوعقيل
بضمالذون (اينمةرن) انه

يتشد :دالراء المكسورة

وسو ددوسفان وعبد الرجن ولوسم الس ادعقالالس هيلىبذومقر ن الزفىهمالكاؤ ن الذيننزلويم

باءعز يدةفىالمأكيد
و لىبالسكون والتخف.ف ب ولاعلى الذيناذاما توك لتحملهم الا"نه(-1بربعينه )بالرفع ووالانصلم
اجدى أرضا أل م

.ةالهذاعينهو دعينهكاذ كرهوناطف القائلمتغرلا

ققلتفهذاتاتلى  #دعيمهوحاحيه

اقا ةودن

أوزبأددّحاجب.هذيهم ن كلامالمولدين لتوأهموهلمات4ام_مانهاالباصرة (الاانهقال)فىه_ذهالروادة

امال يومد رن مرق

'(أربعمائة رااكب من مزينة)ؤز ادقولهمن مزينةوكذارواءأنوداودقسننهق_ل واختلاف الروانات

زك)اته التصدلتىء_الىعليهوسلم فى+عل القليل
عهنحذل
مئ(و
ن.هث
مةوف
ىلقص
أددا
 5النكون لز ,نل 1دعلى تع
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لتحجدماهمالداونه #م2

بالرقعأى ا4د 2

2

-

كال نب
ر

0

اده وعدآانلن فيهعلى

دينأبيهبعدمو نه)أىفىقصته لاماتأنو«وعلايهد ينآراداداءو لغرماق (وكانقدبذل)عو<ده

وذال معجمة أى أعطى وهو ازعءىأرادبذله (لغرماءابه) جعغرهموهوصاحبسالدين
كد
الطالب| منال :غراموهوالازومكاقالتعالى ان0ع ذاجها .
كانغراما (أص -ماله)أرادراص ل
ماله
سانا وي-لاله كان شقوتم:هوا مال فىاسانالعر بلاددصبالنقود  1فىالعرفوثاع

|لللاقسدطل الاب كدهنا كا ش
0واليدةوة فل يشاق) املادلارق  0000 11ا
<١ اجه-مأولانه

,
كنمرضياله-م (ولمعنفمرها)

ر
داوا كه
:
مازواء! ع ودام ||المرادباهناالنخي لجع وا
لاحجةعاللعملاهمواله
للوثهمىرترؤناثلءأثةوا<دممرةولارح
سد صجيععنه (الاانه

أنث الضميرا
لراج.ع لال نظرالمءناءلان ظ

المعلرمة
قال) أىالنعمان(أر بعمائةراكبم نمرينة)أى كارعدناألوىدهذ اواخر مرفوع علىانهخبرومة إهمبتدأ
وأبعدالدحى بقوله متصويباءى (ومن ذلك)أىمن قميل -كثيرالدُئْسركةدعائهوءظامة ثناث» (حديث حابرفىدين أبيهبعد

مونه) كاالربواخهارىعنه(وقدكان) أى جاب(بذللغرماءابره أل ماله)أىأرادان بذلم أوعرض عليرحمو رهذمىان

عى العوض (ذليقبلوة) حأةىاارسالاصل مالهلدم الوفاء بكماله
بههملد
قالم
وا ماب
طةىأى
عمعجم
أ,ال
بأخذواجبعماله و بذل

:3بدليهقوله(و١لان ىمرهاسنتين)أىمر الاين المعيرعنهابا صملمالهأورندلحارأوأبيهبكاله

(كفافد:نهم) بمتحالكافأىوفاءلاداثقال الدجحىومنسهقول نحن ابأدمنتعولولاثلامعلى كاف أى

اذالمركنء_:دلة

كغاففلاتلام لع سدماعطائهانتهسىوالسكفاف قوت الرزقوالاظهران المعنى
فلاتلامعلى
قدصم لما
يكف لمن الال عن
السؤالوتشنت البالثمددرالكالام وه
وقوله ابدأءن تعولمن ح_ديثهعليه| لصلاةوا لسلام كمارواءالطيرانىءن <ك

(فجاءهالنبىصلىاللتهعالىعايهوس بعدانأعرء)أىحابرا(حدها) بفتح

ااا

6

0

عام

الموتشدب ادلداللاةلمأى

بقطع مسرها (وجعلها

الاعلو_ةمنةواه
مالولاالىتغ_يره بالوغائدمطلقافيث»ل الالبان والنتاج كاقل ولاو<-هله

سادرفىأصوفا) بعت

ل استمعهف الحددث وقوله (سنين)مثىسئةوفىف خسةسنين بصيءة المع والاوله والصحي-ح

المو<_دة وكسرالدال

كهم
لدين
اقاف
(ك
فقتم
ا)ن
يعنى مادق بهو يوكمفنيهاللهماجعل رزق كفافاأىمةدارالكقاية

وبقةحوامعناء يار وهوغ_برمناسبهنا كقر اعتكر عثناءفوقيةوان صحمعنى وسنةين طرف المهسولةج.ح يدرأى
جعلها ك_وماتةآت
مقر لاأنهمتعاى بشمر بالمءنىالمصدرى حالمنغر (لخاء.النىصلى اللتهعالىعليهوم دنعدأامره
دذها )بنع جيمه وذالمعحمةو خوزاهماه -اوكلزه_ماءء_نى قطع الثمارو جعها (وجعلها)

تخيلها (خثىفيها) أى

واامرووهليخل ص من فهوالكوممن الطعامكالتمر والم:طة واصح

وس (ودعا)أىبالير"1

لو راءمهمامينج ع بيدربرئةحيدروهوا موضعالذى
دةاةي
وعثنا
ةدر)
بصسيغة المصدر (با

توضعقيهالعمر لخ

اراده ك
ملا»ه ناوالثذاهر الثافى ودارلهواحرين والحرنوأه ل العراق سم واننهدر وجعهأنادر
وقالمغرب سمونهنادر وكانهغاط املناندر (فىأضوفا) أىجعلها كوماكومائىأصولالثمار

وى الشخلوالمرادانه كونهف ح
ىديقة ئل<.ى نعلمقدارها(خذى ذيها)النى صل اللمعايهوس ونه

#أضراضفهماقأدورأاىلنمىرادمابستهاوفء_ل ذلكل:حصل البركةو ينمومافيها (ودعا)الله سارك
وتعالحان :مارك فيهافنمت وزادت (كأوفمىنهحابرغرماءء) أعطأاىهمممافى الببدرمةد |رحقهم
بتمامهمن قوطمأوفاءحقهووفاء فا وفاهونوؤاء أخلميتمامهوض يرغرماهلابيه لعلمءمادم أوله
لقيامهمقامه فىاداءدينه وفىذ..خةغرماءأبيءوهى طاهرة (وفضل أىدق منهبعدماأدى كلذى

الننىصلالهتعالىعليه
فيه (فأوفى)أىأءطى

(مت معايررماأينة
وفدّل) تقدم اكلام

عليه وقالا لتلمسافى

اث ضاده والكسر

أعس ىأىئزاد(مثسل

ماكانوا-دون) بذم

حاىحلة_
ضهاوهدوهالةلمثعجمةوا لفح أفصح (مثلمأكانواحذون )بفتحالمثناةالتحتي >#وضم الم وكسيرها ونشديد
الم وتشديداإذ المعجمةأو هملةأىماكانوابةطعونهمنمارها كلسنة)أىذيها (وقىروابة الدال المهملة أى
سلذةوق
مثلماأعطاهم) أىدق مثلماأءطىغرماءأبيهوقيه زرادةكثيرةعلىماف الروانهالاولىمنثنمارها «#طعون( ك
دنهمفىسنةءن أوسنين (وال)أ حابر رذى اللهتعالىعنه (وكانالغرماءيهود)بالتصسخسير
لابقب ي

روانةمثل ماأعطاهم)

كأن وهوممنوع منالصرفلانهءلحذه الطاثف وقد يزكرو ينون (فعجموامن ذلك)أىممارأوههن

أى ةذل (قال)أى حابر

كقابدثرهاو زيادنهمع انهكانلايكى فىسنينوهومن معحزاته صلىاللّهعليهوسل العظيمةوه_ذا

(وكانالغرماءهودى)

أحددثةدعلمت انهفى البخارى و كذاؤ غبرهوأةتصرااص:ف ره اللهعلى مل |اللمد مه وكان

خبر كانغ-يره نصرف

تدرك عليهديناكثيراولهست ناتوكانالدينلرجلمن اليودكاعلم
وته
دلهس
حدال
أرعب
بوحان
أن
ى
وامدال
ثلاثينوسة افا ننظرهحابرفلمينظرهفكام رسولالتهص_لىاللتهعالىعليه وسفذلىك فك
ذلبرضفأمرهرسول التءصبىاللتهعالىعايهوس سلامرغ نا وبطداهف_دره ثلشاعراتوأمهبان يكيل
ايه
عله
لصىلال
نموفضل سمعة ع شيروفيهغلماحضر جذاذالنخلتعأنادته
ث وءفىه
اتى
لل<-
ثفكا
هم
وسلوفيه تصر با ماله حديقةفل وهذاماوعدناك يهفلا:كنمن الغافاين (وقالأوهربرة)رذى

افهىحاددلثبيوى .ند !(أصاب الناس #دة )أىجو عكار (ثةال لىرسولاللّهصلى
رتهوعنه
ال
أللهتعاليعليهوس له)لعذدك (منثئ) منجنس الطعامومن زاثددهنالاطرادز يادتهادمدالئى

والاستغهام وش مب”دأخيرهمقد

ع

طائفةمن اليوود

(فع<بوا) بكسسرانحم

أىنتعجبوا(منذلك)
أىلا عم موقعه

عذدهم مع فاءسنيه
اذهو أن العجبوسدب

تعحممهو وفاء د م

ركاذكرناء(قلتنعشئنصغينمن التمر)قايل (فىالمزود) يكسراايم الكثرمن الي الشير

مع اديهبدعائ»و بركد وناهدا وأمثالهاذكر سا بعاولاحةامن أعلىالمعجزتاو أكعظرمالمات (هالأبهوربرة علىمارواه
ىسولاننهصلى اللتهعالىعله ول هل مندئْ) أى أهلء:د  -بعص
البيبىعنه(أصاب الناسع#عة)أىمجاعة ديد( قالل ر

(شواع)نألى تبعقضيةشلبلم(لمانررائفدكةه الامزلودن)حبكىسثرتالنممكويفشتئجالتوااوويعايلءفمينداجلبلداليغحةهلفلياهاللرابدولوذسئبراوةدرحق(فاشةم)أىعندى

(5لفأتويه) أىنأتتهيه (فأدخل بةدأهرج قبة) بشملقا ف أىى راملنقبضعءنىم قوط ةكالغروةفعءنى الثروثةوهى
«أخوذةمن الق.ض وهوالات_ دمي الكف و بالضماسملضلكادلالغمرققبةوبااضمعع_:ىالمغروف والروادةناافتح كاذكر

لجازىوه وما

انوفىن+ -ة '
ذهم
هلي
ءع
وضت
ثقء
لكف وال اىو يفأترّعضاو بردا دلسقاافموس القبضةوذهه كثرما

بالصادالمهملةة القاموس قيصهتناوله بأطراف أصابعهوذاك المتناولالة.مصة,الفتّح وا  !2والقدصةمن الطعامماجات كقاك

طها )
_معى
أاسغفاىل
غب
(بنى
يلولضم انتبسىولاق انهذاالم

أىيده(ودعاءاابركة)أىلمانيرا(ثمقالادععشرة) أىخدعوته-م

وتأركىوافضّاهم

وقدسبقتالحكمةفى الاقتهارعل العشيرةفىالحفنةوةيل

(فأكلوا<تى شب وائمءثمرة)بالنصبأىدعوةمم (كذلك)علىمافى فى فأ كلوا<تىشع واوهكذابةيةمن هنالك (حتى

أطع اليش كلهمو شبعوا)
ع

:لان ها

4

جت

ب

ع

|

ا

ل

ا ل

فضلاىوث اناترتإلى| و|شو وعاء'لزاد(قالفأتىيه) فأناهأهىبالمزودأوالتمر (دأدخليده)ااشريفةف الموزد(فأخرج) |
أقسمساوق العشرليلة

هالضربهأر ندب الم#موضمن
منه (قضة) بشم لقاف وهى المرك

القيض

وه والاخدبالك ف وبالة

اسمالمة موص (وأضطهعاه)اءأ.ىسوطةمتفرقة ليعلّقاته| (ودعابالبركة)أىنانيبارك التهفمها
وكيرانومعاشوراء وقال

تعمالى و أعمناهابعشر
 9قال"إأشع مر 6كاملة

(وقال) وؤنس-خةوال

ونخةثقالأىالنى
 1صلى اللهتعالى عل.ه وسلم

الزيادة لاص

قدال)صلى اتلعلهالىعليهوس_ دعدمادعا(اد سرد):من الناسقدعاه_م(فأ كاوا<تى
(ىث نمزر
ح
شمعوا)منذ ذا لور (ثم)قالادع (عشره كد لك)أى قدعو-م أكلوا<تى شمعوا وهكذا (حى

امش كله موث_بعوا) وهذايةتذى انكهانفدعضغز واتهوة دص رح.هفبغض الروابات
أط
احالءهاكسانئوههوتا_لدفانه
وس يأ (وقال)لى (خذماجئت.ه)لانه أطعمهمكلهمو دقما
مر(وأد_-ليدكٌ واقدضمنهولا_:كبه
أعرهبرقعهوان «أخذكل ماأرادوقالله ولاتكله لسار كمهكرأ

فقنضتء لأ

كفرعساجمتبه)قال (فأكلتمنهوأطعمت )أهلىونمأردتاطعامه (حياةرتمول

األىلهم)دةحياته (ندء_لاىلايللعهايهءوس +و )فىمدة(حأرفاىبكر وعرالىانقتلءثمان)ين
عفان رذتىعالالهلى عنهمإفانت#سمنى )بالمناءلاجهولأى تبهالنأسوأغارواعليهفأخذوهفىزمن

إلدمن

اامركة (وأد+ليدك)

واذلكلكعاءمدةح.انهلاة.همن البركة90ىر وانه)
الفتنة(قذزهب)أىع_ مول بم منهشئول ل

رواها الترخمذنىهفود<سباء ن أفىهر بر راذلىلهعنهإفقدجات منذلك التمر)الذىأعطانيه
أىفيه(واقءضهنه)
يكسم الموحدة (ولاتكبه) رسولاللهصىاللهتعالىع لدوب أىجعلته#ولاءىفىاسقارى (كذاوكذا) كناءةعنمة-دار
له)أى من أسقارىئغاز بأوسديل
لام
ارك
يجلبعي
دس ى
سالو
ىاو
وذ
فك
(كذا
ان ال
يوس
ب(إمن
)جله
بقاع لمّاءوما لكف ما
ايهالطردق الموكد_زةا لمهؤاذا أعالتىفالمرادهه ماذكروفيروابهفلهدجلت بلامالقسموكاننعلة-ه
2

ونث

ديد الموح_-دة

ماعدوحةوتدتضم أى خاف ر<لهوكانيةول أصدت بثلاثمد ائب لأصبع لونهوت رسو لاللهصل الهنعالىعليهوسهم

لاتقلمه (قمد ت)أى

وقتلعثمان وذهابمرودىوروىهذا! الديثبطر دى آخرقر بدّمماهنا (وذكرتهة-لىهذه

(دل كدر الخكابة)بالمناء للجهول وأنتْلانهاكم ااتأندث.نااضاف اليهوفىذ.خةوذكر (فىغزوةنبوك
عدت غ
لنطهام ببركده
اىم
رأ
يمنه)
ثه(و
كقلت
تارة
فزة لغ
عانةع مرعر)ةذكردلانهالأمباعغج
ذمرك
بنال
وأ
ماجمت,هقا 5
وأطعمت)أىغيرى

صلىاللهتعالىعليهو سلفضاح_د تشألىهر )2رددى اللهتعالىء>_-:الذىروا اهالمخار:ى (حين

أصارهالجحوع)وعلهمنهصلى اللهتعالىعليهول (فاستشبعه النىصلى التهءايهوسل )أىطلب مه

ل اناك عليعوسل ( | ان شعهفةالله اسعى وكنماشيامى قتبعه (ذوجدلبنافىةدح )ف يىبا (قدأهدىاليه)ك_لىالله

أىمدةحيانه (وألىيكروعرالى انف :لىع ان )وهوعام :س +وثيلنا(فانت .من )بصيغة

ال(محفهوذلأىهبسا)مأىفاشت» رغائباءي ف اىللمكانواءل فقدمح نئذاساد لزهن(وفىرواءة)

تعالى

أى<نةالترمذى (لقد)

وفىنسخه فد جات منذلكالثمركذاوكذا )كنارةعن تعددمة_دارماجله (هن وسى فىسدلى اللعهزو<_ل وذ كرتمة_ل هذه

امحكايهف غىروهتبوك)أىمن الروادة(وانالتمر) بكرا هم زةواملةحالية(كان,ضع عشمرةمرة)وروى بضعة-شرةولاولأوك
أيى
| (ومنه)أ ومن تكثيرالطعامببركةدعائهءايه|ادسلاةوا_لام (أيضا)كافىنعسمخةكأرىركاافوىقهقامالمرام (
ث<د
هربرة)كأرواهالبخارى (<ينأصابه الجوع )يعنىأباهرب ةر(فاستنيعه الى صلاللتهعالىعايهوس )أى فأهزةان يشمعهفتبعه
(فوجد)أىالنىأوأبو هربرة(لبنا)أى قايلا(فىةدح)أى صغير(قدأهدىاليه)أى الىالنىصلى اللهنعلاىعليهوسلم

(وأعرى)أنأاهر بر(انيدء وأهلالصعة)أى بقهيته(ماقلال) أبوهر برةرذىاللّهعالىرعنه(فقات)أى ىنى(فماه_ذا
اللدن(أى مامأثموركيم )والاستقهاممءنى النقىألانغى  0شبعهم شأ( كنت )أىأناوحدى (أ<ق ا نأصسهفمثمر ب(

معتهذ
ثالت الام(_دعوت6م)أى
أى عرةواحدةوأغرب التلمافى فىقولهبذم الشين(اتقوىبها)يعنى ولعلهاتكفىأملااوم
خضروازوذ )أ ىأنوهر برة(أمرا لذي ص ل ا
ىللتهع لىعليهوس_ل اهانس قيبم) بشدّحالياءالاولىوضمها ولفظالدكى هأمرفى

أاسنقيهم ولعلهنقلبالمعنى وتغيرفىا ابنى(لذهلت) أىشرءت (أعطى الرج_ل فشرب<تى بروى) بم الياءواواب(ثمأذ
الاكسر )أى قسشيرب (<تى )بروىوهكذ ا<تى(روى جيعهم )بكسي الواووافظ الدحى<ى روواجيعهم يضمالواوءلى صيغة م
(قال)أىأبوهربر:إفاخذ الى صلىاللتهعاعلي هوس

القدح)أى قدحاللبن(وقالبةيت أنا)7أكرد لضوير بقث ادح

عليهعطف قوله(وأنت )وقول تعالىأسكن أنتوزوج كانه (أقعد)أمأدب (فاشربفشر بتثمقالاشرب)أى فشر بت

كا أصل الد(حوىمازاليقو
ك)4لمأىة اشر(بوأشرب<تىقلتلا)أىلا أشرب ١ع أولاأندرعلىزيادةااشرب(والذى
أىا

تن
ح سس
ص سس
ل يي سس
لح

ل بالل ق)

جوعى ومأعلمهالرسولمنحاك(انأصسم :هشر ة)أىمن ذلكالابن(أتقوىما)أىيكون

(لهملكا أى مساغا

تعالمعايهور (ورناق سواهل الصقة)ليكونوا] تينغ موهم فقراءالهابربنالذين مغدم |||ى 0ا
انهم(قالفقلت ما)موقع(هذ|اللبنفيبم) ومامقدارالقايل كاف4م( كنت أحق)ملسم ايده وؤىنمفح
+ةقلا أحد

فيها
تقو بتاضعقوى ولسنهذا|نكاراعل اىلنبصىلىاللهتعالىهليهو إإلانهلايليل فهواما وهو حتمل انيكون

ا س
ييسر تل شاهدة تحقيقةومئليمن| خخزاطرلانوايداوقيلناهان اهودمب ||وا اعت أوسكانما

فلى ولاحاحةائله(قدعوتهم)الى النبدىف ال تلعهالعىليه وسل(و)بعد حضودهء( أمك ||امليادمتناعه كا نمعلة
تالاو

انأمتيم) ولنساخققوذرعأمياهنلداذيسةيه عا )تاعشرع إتراعنك |)ل(ناغوصل

الرجل).م (فشرب)بالنصب (حتىبروى)بف اناه ى بروىءطش (ثيمأخسذه الاخ.ر)أى||تا|علاهلىعليهو ل

فعشنره(بف<اتخىذايلونرىىوصاهلالكلذقلاه(ند<عىاحلىر)وعىالهلجويسذعلهىٍمث)أىيجهما ألهللانلوصةفه(قاذلا)ابلوقهرديحرح:سرمذلىالالهنتيعفساك|||||ع(|ىاملاقدماحنحلهفهمبدارلنلهك)ةأى
اصاحب اللمنالذى أهداءله أوهوه نأتداحهصل

انهتعالىعل4-و -صدةم-ها لامنالذىحاءه

(وقال) صلى اللتهعالىعليهوس! لالىهربردترعضاىالللىهيع:ه(بقيت أنا)7أكدلضميرالفاعل
دنؤاشر ب)أمهبالقعودلانالشر بةاعامنغيرضرورةمكروء(فشريت
عوأ
أولته (
ليعطفى عاتيهة
ثمقال اشرب )مرأخرى (ومازال يةولما)أى كلمةاشرب (واشرب)بالرفع أى وأناأشربوا>لة حالءة

(حتىقلتلا) أشريبعدهذانى الشمرأبموريهواءتذرعن ردهبقوله (والذىبابحهقكلا أج-د

قءسمان يكن تأ كيدالاو
ليدخا
اما.ا
بلان
اف ك
وجو
جبق
وى لي
ها)ا
ألىها)للبن (وملك

قله ومادعدهاستئنا ف أوتعاملله (فاخذ)دلى اللمعليهوس_لٍأى:ناول»ن بدأفىهر بررضى الله
تعالى عنه(القدح-قمد اللتهعالى)علىماأنعررهمن ال رزادة(وسمى)فةال سم الل(هوشرب الفضلة)

اهتعالى
اه الّ
انف رج
7رالمص
ااقتص
جخارى
اع الب
افىتي
ا7د-ي-ث-بتماءه
ا4م0و7ال0ح
اجه7مكجله
تانهلشماجر ب
د
عقلام
يساب
أى
ل7ججت
7لا
جلل
ري
ا _- _-
 5مقا
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(وسمى وشرب الفضلة)

أى البقيةوفيهابذان
وم «كون
باناألفضقل

بخارذهكمشرهرالدنحى
وفىالحد ساق ىالقوم

آخرهمشررارواهالترمذى
وابن ماجهع ن ألىقتادة
وغيرهما عنغيرهوثمه
انلميه أدضاءلىو< سه

مصةوالاططراروالله
رأنىهر بررّعن القوممع الايماءالروجهاخثيارا لا.ثارلاس_ماحال الغ
حكمة تأخي

تع
االلىأع
اإس.هرذهار وع نعبداللهينالحارث ع نأبيهع نأفىعبدالرجنامىاقلالةال رسوااللللهلهصتلىعالى عليهوتم

اتفذواعندالفقراءأيادى ف نالهمدولة ذيلبارسول اللهومادولتهمقال ينادىنومالقيامة,امعشر الفقراءقوموافلاس ىفقيرالاهام

قويف]آ
حتىاذا اجتمعواتيأدخللوالى الصة
اهل
مةذن صنع معك معروفافاوردوه الجنوال هل تمع ءلىالرجلكوذكادامن

الناسفيةو للهالرجأل] ككة_صدتهويقولالا” خريافلانأ!] كاملكفلاناتلابزاليرونهعاصنعوااليهوهو «صدههم

نف ح
حى ذهببم جيعا<ى دخلهم الحنة يم قوم ليكوو ابصنعونالمعروفةيةولون ,اايثنا كنانص:ع المعرو
ديخل

احنة وعرنأ
ىفس
ةعد
االلد
قال رس ولالنهصلى الملهتلعلى
كعاميهوسسلك
ران
فمنعكالنقب
ىلك
نغسهوكان ملم وااذا
أكلطءامءطرتغ
حالةتطعامه علىم بزالةلفكيابنايأعواىيدفان وج دككيلرهةاأوانء جدبةلأ كلهاوانوجدعرها نعرقهفلبزل
همهسواما_ثهباثمحانه ونعالى بص ذلك
كذلك <تىقيضاللّهذاك لمكفادج_.له النارانذلرعجصالرعاايءدماةلىتصمراعلى انبت

|اعابدثئةال لهل لاحدعايك مغر وف  :حكادمه واللاباربةالذن أب كنارنمعا* وهو أعمننه الكت

انعا  7بإدملانان

وجدت كسيرةأكلتوأاوان و جد ت بلهأكام اوواجندتعرقاتعرة:هفقضته قر احلتاعلرىرةمة صم اعلى يقلهاوسائهانامرتعالى
انخذبيذه فادخله الحنةمنمعر وف كانمنه اليتوهو لعلأنماهانهأوعلم.همأأدخاتهالنار (وفىحدءث خمالدينعمد العزى):أكابن

س#لامة مراع لهصب ة روىعذه انه م عودالاأن حد يه لس فىالكتب الستّةعلىمافى الجر مدكاذ كرهااى واقاللدكى
ديثهه_ذارواءالبييقعنه (انهأجز رالنىصلىاللتهعالىعليهوس )أى أعطاء (شاة)أى تصاع لاج روزه

املنغنم قلايقال أجزرتالقومناقةلانها
وأمدىثمبدتإه د_لى

1

عائ-كونالا
والذول

قتدصاع لغيرالذي اذائرلاععرلياهناةلوظطلء-:ده

اا
اب ااا
لالااااا

أتلعلهالىعاءه و ل

ل
جلى
رسل ا
العمرة فار
دن /امة قا للهعرس

ونونوآ خرهشين معدمة ونونهمدع وهوخ رزاع واد مةوروى ع:هاينهسعود رذىالله تعالى

عمبندااللك لبأعدة

عنهووال الله ساف انهخالدينحزامبنخو دلدينأسدينعمد الء زى بنقدى هاحرالى الحنشةؤاارة

طر يما الىممكةيأمن

الثائرةفاتفىالطر دتىوهواين أنى دحةأم المثومنينرذى التهتءالىء مما(انه أحزرالىصالىله

' قدهعلى نفس ه كوفدهن

ا تعاللى عليهو.سمشة )بالنصبمقه و لأحزرععى أعطىوا ١لنىبالنص] تضامقعو لأولو أحزرو«أعظاة

دخوفاوحدهنا در  5حزردوهىثا :أونهجة' وكدش أوع نزاءطى اتجزرأوىلذا'مسكون ف الذاةةفانه يقال أجزرهأو
الم الرادص حت ينا حر أاعذطااه جزروالغير الذيكالركو بوهومعنىةولالمهوهرى يقال أجزرتالقوماذا أعطيتهم

اشغاب والناعخرسمن شا يذحوةا أوكشاأوء نزاولا:كون لز رةالامن الغنمولايةالأحزرهمناتةلانهساة تصاع لغسير
هذا المكان الىاادكر الذح انتبى وفىالقاء.وسهنا كالامغيرمهذبوةدة خالدهذمكا:ت ,امغر انةلانزلعليهرسولالله
وماوالاءفهو#الد وما

بق منالوادى ذهولك

شكامريه <تىةذ نسكه
وأحله#ر شأى حلقه

انهالعىاك(ركان

ع والخالد) بكسسرالعين
أىمن لعوله )كثير(١

أى علدهم 2 9

الشاة)حالأواسئئناف

ردتلهصلى اللهتعالىعاء-هوس
كلى اللهعليه وس وأمبى ثم

العمرارم لهليرلىمن مجامة كاقى

باعلضشمر و وحكها:ناعيالخالد كثيرايذي الشاة)لاجلهمواطعامهم إقلا_.دعياله )يفتالمثناة
الفوقية وضمها وض الموحدةٌ كسسرهاوفاءلدضمعرالشاةيقاليدهعو-دةودالمهملمث_لددة بده
ك أندالطعام ينهماذا
لوفى
ايهم
اذافرةه وقالابناالقلطادعئبدفدترةته وأنددتهم العطاءقرقتهق
م
فلا
كليم
هعلى حدةوهو بان لكث رتم معءنىانااثاةادافرقت ع
دهدمم
نحد
أعظى كل دا

وقوه (عظماءظما)أى اذافرةة-هعاي_م قطعةقطعة وعظمة بعدءظمةلا-:كفيوم لكثرتهم (وان
ق دم
مممث
أىهو
النى ص_لىاللهعايهوس_لم )بقتحههز ةا ن ,العطفهلى قولهاأنجهزرالى] خرهالز
خعره وهوةواه ففحديث خالد(أ كلمن هذهالثاة) الى أجزرهاله خالد(و جعلفضاتما)أىمابق

بين لكثر م و للآم

قااشاة لجنس ذهو

فى النسكرةأىق_د
ع > خالدشاة(فلا ل
عي له)يضم العوقية
وكسراموحدة ونشد 55

سس

الدالالهملة من بدالدئْوأبدوقرتهوأءط ىكلواحد يديهأى تصده
علىحدنهقالالهروى وف اد يث اللهم أحصهم عدداواقّاهم بدداأىمتهرةين واحدابعد واحدوالمء_ى لاك

أ ممم

لمم

(ذكر
الساهكلهماذا

لة(أ هكلذمهنااشاة)أى التى أجزرهااياه
فرقتعايبم (عظماعظه وان الى ادلللهتعالىعليه ول )يكسم اةلمحهزاةجاي
<.:ة
ىله
أ(ذلك )و عفيا
(وجغل فضلتها)أى بقيتها(فىد لوخالدودعاله باأبركةة يثر).فت الموحدةفضمااثلئةبع_دهاراىءكثر
#ميحة بالنون والمثلثةالمفتو<مّسأى انتثرذاك أعيالهحى وسعهم وقولأى صبه وأخرجه ورىبه(فا كاراوافضلوا)أى ودخلوا
'يادةالركة

لم
(ذكرخمر« الدولاى):

الدالالمهلءانصارىرا زىس مم هلمسن دشاروغبرهمنط .مده با رهن والعراق ومه مرواشام وغيرها

وصةالتصا :لدف وروىء :ع 4ابنألىحاتمواينع دى

ومو

مكةوااد

نةعشروثاء

لدارقطى -:كلمواة مامتال
والطبرانى وغيرهم قال ||

1

وقدوال انما كولافى

الام(
لمالفظهوامااناس[كي معدم

و عذهانونوآ حرو شين معدمه ذه وأوخناشس خالدين عء_ذااءعزى قىااعه 71

روأنو ,

ينع 1.لعرى ,ريل
سغده الىأنقالع:ن مساعوادين خالدءن خالد

وان الذىي صلى أللهدع الىعليه
كثيرايذع الشاةفلاتبدعياله عظماء اما

ا
كه يلش اةوكانء.
نماكم

1

ره و بذع الداان
(أذكرخيره)أى خبرخالد اوخيرماذ كرهنالاكل والرباد [الدولالى)فاءل د ك و

باأناخةاشسووط نعفيها

سواه

لفردتاا.لىصاحي الدّصاأ.:مغ روعىنها لكاركال'برافى وأبوحامونوبفمىنمكةوالمدينة
رجح وذىالقعدةسنة عشرولاثىثةومولدهسةةأر دع وعسشير بن ومالة-ين وفي هكلام مفص_ل 5
الميزانفتر جمهواء ذر دهمشع ورهءوهمدولانى1آ خروهوأو جعفر بن الصماح صا <ب ال غنواا-راد

الاول يذكراليردهانوغيرء(هوفىحديث الا'حر ى)ناادوضم الو تش د الراءالمههلم وب للا حر
المعروفبالطوبن -لعمله يوأهوبكرين دا امامالبغدادىم):ة_ندمفصياهفىثر نه إفى
ده كاحها واللام

)الا)ان أ (بقصعة)مملوءة(م نأر بعةامداد
اهوللا بل
للي
يلىع
رتهعا
صلمىالل
مز يدةللق وبة(انلنب أ
أونعة) منحنطة أوغبرها(و بذ حزو را)؛نص ب ,بذيح |نمصدرءمقدرةوجزورامفهوله أىان

انالوم

وذ أو»عطوف على مدر أءعرنااليهأوعلى مر؛ةدير وأمرهأنيدم والهزو رو زنا! د كورراس

م وهوس تحب
فاقهء(لوليمةم)1الوايههشى الدعوة لطعام نصنع فوىاه -كاحخاص-ةو مع على والام
(قال)بلالرخى اللتهعالىعنه واندتهبذاك)الذىأرفيدمن القصعةواحور (فطهنراس ها)
انكا,نااذمبرلاءععه :رأسهائعى أعلاها وان كانلاجز و رفهوظاهر وطعنهةيباادخاليدهفيهيا

أومها لتحص.ل'١ بركافيهالث ادل الئا)سأىآمرصلى الّهتعالىعليهوب_إ بدخوخمليأ كلوا
(رفقةرفقة)|.لنص ب أىحال كوندخوهمجاءة

بعدجاعة و

الراء كسمههاءء :اماعة

المترافقين التصاحبي نيأكبونءها)جلةمتأ:فة أوحالمقدرة(<ىفر غوا)أىأكا 1
وفىنف_خهباويرلك بك ديد الراءالمه-هلة أىدعايا ن سارل ووه او مَل ويم االيركة وهو

الزيادةوالة-موكار (وأم >_ملها) أى>-ملالقصعة عافيياأو حمل الفضلة (الى

أزواجه)أىالى؛ تون (وقال )لازواجه (كان وأطعونمنغشيك ن) بفدّعالغ-ين وكسرالثك-ين
(وفى<-ديثأنس) الذىروا «الشسيخانهمندا (تزوج دسولاللهك_لى اللتهعالى

(قاسه بدلك) أى حت
أعلاها بيده

ذكرءا الى (وه-ن
دل »تالحر ى )مره

ممدودهود
ا
راءء

ولكدكَ
صاحب

ة ووأ
كنا ادرلعك

بكرع دينالحسينبن
عد الله اليغ_دادى

(فىسكاع التوصلاتّه

تعالىعلءه 0سلكنل

فاطمة)أى نزو هاله
(ان الى صلىالبههالى
ع عونل الربلايةوميه

من أربعة أ»داداوجسة)

)أى
زةو(ورذح
ححتط
أو
ب[عليورليمتها)وقىخة
ويذيح حز ورابصيغة
المضارع وفى أخرى

المعدو“-منأى كلمنباف اليكنمن غبرأهل الدنت,بقالغ ش.هغ شياوغ ثاءاذاأنا ا أن ماقدغ ثيه

النى صب

فيهذا كلعماله وفضاوا

أىمن دقيق خبرشعير

ايشعواوةفرغواه نأ كلهم(و؛١ه5ه تممه اأف:ضلة)أىفضلمممامازادعلىاً كلهم (قبرل فييا)

ص

بوفتقشارهلنهوماسعوا

ونال ممالا يق

بهالانها ماحز رأىوهى .لاماي ة وانعتففيهاشه تقليبت

ثقةدخ

كان

دلوك
أرفى
ووس -ا كل منبائمقال

وفتحهامعر ردواب وهواتحا وظ أبو- 2دين أجدين جاد ين سعيدينمل الانصاىرىالرازى

قاض ناةفأو جلاسميت

ةمضوومة

د.رالدولالى فىكنا الا.هاءوا لكي
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لازمةأى متو_-دامنزهاع اث أركهؤذانهوص -قانهوق كورهمع.بوداك-ق

أعاثنزان) أ كيدا لوحدائيته 00

وقوله (لاشر بكله)

كيد(وان #داعمده ور وله)قدم الء.ببودنهنز يبالنفس_-هع نن الاطراء فى

 0يتمذ  2دحهقال)الاعرانى(منيثهدلعلىما:قول)مندعوى الرسالة آذالهذهالسمرة) 0
0

0

ا اله لال المهملدودم للموراءمة »لدما وحدوقى شتدرءعقت مذات و دمن
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 0ردالالشرد)
1

ار

با

2

كاث
شا

للعو1
 5رالييا لقرها

 1وى نسحةبع_دمانقدم فادعهافاماسةحي.ك والفدعوتها (وهى (  15السمرة( شاطىٌ

ل
منودى هع سالا

ل

الوادىالار ص الواسعةالمسكو نه

سا ن
م المياالءدائللة[ قافات)الفاءفصي<ةأىفدعاهالنك_هد له 55

(ْ-دالارض) عثناةفوقيةوخاءءعجمةمضموه-ةودالمه-هملةمث-ددة أىث_قها ومنه

نىبعبرمورةه !الى جوف الارضولولاذلكتحر (<تىوقفت بييدينه)
اتسى
االلااخخسدودوثةوال
دودوثة»
وة»الحفب»

وستخانية صفابه (وان جداعيده و رسواه)ا كاف اران زقالتن يشهدلكعلىمانقول)أىم ,ندعوىالءموحدد

صلى

والرسالة(قالهذهالشجرةالسمرة)بفةتح قضم وهىلبممداقلهانانهاءن الطاح ثجرعظام املعنضاةله توك كثيروظل سسبرقالوا

وهوشجرا مع العرى( دعق بشاطئ الوادى) أىطرقدوو حاب:ه(فاقءات)أى؟<ر :دقولهعليهالصلاةواللامه ذه الث-درة
مدهدعلى حقية الاسلاموى :سةة كديحةفادعهانانهاك سوق ش ى
ر تحبكةالأى الاعرالىفدء وتهافاقلتوهذاً,بلغفىق+ول
الاحابةوائعنى فشرءت ال جروق الاسان المصل لعي ادو ا
» 2 0المعجمةوشد بد الدالالمهملةومنه

الإ_+دودوهوالدى فالار ضٍأيجالٍكونهاتشتالار ص ونس اليهعي ساق,لاةدم(<يفاءت)أىوةقت كاقى سخ “بن يديه

فداسهثكائولا )1أىطلبءخهاأن 'شهداء ثلاثعر(اكتشهدت)أىثلاثا (انه)أى الامر(كادال)أى النىعالليصهلاةواللام
هبد اللهورسواه(ثمرجعتالىمكاتماوعن بر يدة ),التصغير وهواين ال صمب بنع ذاللهالاسلمى
أنانله واحدلاشر كله وان ع

أسلحينمررهع لصالياهةاوال

لاممها حرقدامالمدينة قبل الندق وشهد

7

لا»يلىه وس_ل انقامتمحاذدةاهقر يسامنه انث هدهاثلاثا) أىةال4اه_لاشعرات
ص_لى العلهت
وطلب منهااان تشهداهبأنهرسو الله صلىاللتهعالىعليهو وةجكد الارضحالية أوه نفأةوائما
لّهالذى
كرراك تُشهادهائأ كيداليقر رذلك افلىقااعبرالى (فهدت )لبهأنهرسولاسّحقاأر -الل

غاز با وأما بريدة ابن
سان لاساكلا
كدهء_ كله وانذ كره

بعضهم افلىص-ابه بل
لاشر سكملزهموانلطقت,ولانهمعلوم من لياق (ثمراجلءىتمكانه!)الذىكانتفيهوقهذه
اادراكا ن اطوقحركةاراديه يحىءبها هونابىمتكلمف-.ه ك]
القصه معجزات لهصل اللهته_الىعليه وسلخ لقاللهف اىد
رواءالبزارعة-ه انهقال
مىك
دبقةعل
حم:ط
اعجزة
والم
دى 3د
حديل
تلىس
لت ع
اوقع
ويذهب وقد
نلها (و )فى<-دءثرواه (سألاعرافى النوصلق
البزارمب_خدا(عنبريدة)دضم المو_د:وفتح الراءالمهملةومثناةتيةودالمهملةع-لم#:ولمن

ن
مبيعو
مصدر| لعردةا لمعرو قةوه وأروعبداللهين| كصنمب مصغر حص

وموحدة وهو انأل

ستينءن
ث نوأو
ثسئلةااثني
قبليدرو شهدالديدية وماتعر وخزاسانغازناقى أياممعاوية أوبز يد

هجرته صل اللعهليهوس (سألاغرااللىنى صلىالله تعالىعليهوسلآية) أىعلامةومعجز :ندل على
رة
هنل
س:
لوهى
ا#ة
كانت
قل لاتللكا_جرة)مثيرا لمر ةك
أانلهرتسوهلحتى بومن.ه (فةالله
وذى
المذكورةؤ الحديثأال
غقل
يهر ها (رسولاللهيدعولك ب
نكا
)كسسرا ل
ظفاأى
سم :كالحى اليه

واحركة و (قال)أىبريدةة_دعاها إغالتااشجرةعنعيخاوشما فاو بيننديهاوخلفها)أى

للهتعالجهعليهوسل آنه)
أىعلامة:كونمء<زة

دصالدتءقلاىلرسالة

(ثقاركه :للتلك
الشبحرة رسول الله
بدعولة قال)أى بريدة
(قالتاالك -حروعن

عصاللىتامليللهتاعشادل.ىدلاويرهوسر_كتلف(ىفجتهقاطتعهتااعلرارودقعه<ا)تىامكتنخةاؤصءمرغروبق_ههاامونهواالماارءضلىوّظكانههراهأاولاحلرمكراةدانوهها معايوشمالهاو-ين
تخصات وهذاه والظاهرمنقوله (ثمحاءتتخدالارض)وآشةهالإتحرعروقها الغ)همانوهذايدل
لذلالعفالدةمن يتاثها
سعتدت ولتقن>اابتلةماوقيل انهمءحزة أخرىة ه
على اتالمقطع ولونةق ط

اتداخلةانوالثانيةمو كدة
نتعقدطععر وها التىهى سدسح.اتهاوال تانحالانمترادنةأوم

دعباو خلفها )أىمن

جهاتاكاهاواططربسا
فيمكانها وارتفعت فى

شأنهامةوجهةميج
دواعيا الى داعييا

لوة.ل الغيزساكنة والياءمفتوحة
مباثءم_ددةمك و رةوراءَمخهمففة
اكثةوقيلوحد اةنهب

هراءمغةوحةمث_ددةمن الغاروهوحالمن الفاءلل المسةترأومن العر وق ولكلممهاذهب
وشال
بعض (حى وقفت بين,دىرسول اللهصلىاتلعلاهلمعليهوسلم)قر مامنهمواجهةله (فقالتالسلام
مو جبةالردى<ى الشرلانه أمانولس تمن أهله خاقق لم ن أنهصل اللهعلءه وس ردع ايهالسلام

لايه وياناهسلامدعاءيا!_لامةوق_,ل أنه
نةع
الن
فاكج ل
مكافاءلماناو +وبااذلد تمكافة أمحت
ممرأدلهأو
للاعرافىعرها) يضم اليأ
أىالزممعكحةيظا لشوة ».كلاملاس هذامحله (قا ا
هنااسمالله

(فقطعت عروقها) أى

التعاقسةبأصولما (تم
نر
حاءت 2د الارض
عسروتها) حالان

متدالان أومترادفان
(مغيرة) شد بدالراء

يقفن
بىو
والباء (<د
يدى رسولانلد صل الله

عرها(تذفاغفتر جع الىمننتها)تفسبرللاعرومننتهابكسرالباءموضع تباتهاوت>صودزتةو<اهئاةفمأمنرغهيار تعالىعليهوسل فقالت
(فرجعت )هلها(فدلتعروتها)أى]دخلتبافىالار ضأدلها(فاسةو ت)أىان

الللللتتلل7ال7الاالللسلسللسسلسسا

2227227

الل

سه

السلامعايك,ارسول

او جو اذل تمكافةانتمسى وتعلي|لهغيره-تقم
لافا
امك
ه لا
الل)هقالالدنحىلعلصلاللهتعالعل ءوس ردعا. :لبال

كلاو (قال)وفىنخةفقسال(الاعرالىعرهافلتر جع الىمندتبا)يكسرالموحدة سماعاوةفتحقياسا(فر جعث)أىبعدأمرء ها
علنعردفوغندسيره
امسافى الموضعسةط عشناد
اذللك)تاى
نومةكنتاهال(فى
انها
(افداتعر وقها)بنشدياداللاممأىكرأسا
(فاسدوت)أىفائمة

عر أفىالوصل سكونهم زةالصل وفىالابةد|ءبهمزةٌ الوص وأبدال

4

( :فةالالاعراالىاندنلى)

ختزةلاول ات م
|0يلبهاإقالالاعرالى)سارأى هذ |اعجزةوآمن.هصلىاللتهعاللىعليهوسلم(اثذنكى)أمممن|
05

الاذن,كسرالمه-مزةّالاولوسكونالثانيةو حو زابدافاياء (أس_دداك) محزومأىجو ابِالامرأو

0

ل جواب شرط مة-درأىان ”أذ لىفىال_.دود أسجدلكفابى صل اللّمعاٍ.هوسإذلك و (قال)له

0011

دأحد
(الو
لا أ
جأمرت
انحد) أىلوجازلىأمر مللذهو(قياللتا_جموردتلاوقلممثرأةانب_جد |

03

والسععود
-5272-2
5
 60جولاهلرزاكو)علولجاوكبطوا زءلةغي_رهالعلاهتيعاالوىلفىمملاةلناهعواقيدهقايء_نلالنقهكواقنحاائلزمافوىجابلةشرلالتئععظااملوىقالبالشضروعيعتنابقص_د
التعظمل االعمادة ولذاالاه تعالى و رأفنعويهعلى العرش وخروالدس<دا اذاكانالضميرا.وسف
ا 0 0
رأةان سجدلزوجها) عوليلهاذلضللاكةحواال_زلاسمجودالملائكة لا”دمعليها لصلاةوال لامثمنسخهذافىشر عانا

علي تم
م

/

<ة

لرة
للكت
اانذ
و
||وك

9

عندهم ولذاطلب الاعرالى الاذنفىتعظيمهعليه الصلاتوالسلام بذلكةماه
5

نيااهسهو,عواضنلاءن
اولعنم
ق(ال فأذن لى) دف إأء_:موكذل الانحناءءلىهيئةالر ك
ل ذالمكدويةالمصاقة
نسخة فقسالائذنك| ل(|اتنالها)الءاعارلانلىصلىالقهتءالمعليهو_.لعن السجود (فوأذنمكأقىبلج)جوزاب

)ليديهو رجليهفقباهماوفيهدلي لءلىجواز
الامر(يد يك ورجليكَ)تعظيمالك (ففأىذنتاقهبد

(أقبل) وقس_خةأن

لولاذاكا :لزه دهوصلاً-هأوءامهوشرفه وادسعكروهبل
أقل (بديكو رجليك .ل امدوالر <-لمن القاضللفض
فأذن له) أىةةبلها
سا حساذا كان تعظممهلامدبى كؤاواله١لنووى الاذكارقا نكانلاعردن.وى5هومكروهوقدو ردق
ى
(وفالده_حيع) أ
أحاد.ث كثيرة دي دة نهب.ل بدالنىصل ابرهتعالىعليهو-م و عهذاردعلى المدولىمنأءةالشافعية
#ممد

لمسعج

إفىحددث

حار عب_دالله) أى

روىه ذا الحديث سشندافيه (فىحديثحار معد اللّه|الطو)ببلاحر صفةالحديث وصقهره
لدو جيهع_دمابراده بتمامههنا (ذهب رسو ل اللهدلىالل تهعالىعليهدوب_لم )االلصىحراء( يتطذى

ا

و  1بان
0 0

هدنت حاجته)لانه يكن فخىبلداهءوهكذ اسائربي وهموهو كنايةءن التغوط أبىذلهاج ل ذلك (فلم
0

ددت (دهس ردك

رثأ سختريه)أىحا
ئلاببنهو بينرق بهعورته بعدكثقها(ؤاذادرتين

| دا|ر رو

خرترقت منهلى اذاه

تال

دامتدرهتااة خاطاء

اذالكا.ةوالماءزائدةأى

اراس لك

1

اام  ١فاضتسم غرترقجمنهآىناذاهويالدامتدرعنا(ق تالوادم اتا |
0

وش

5

«قذى حاحة-ه)

كناب عن قعل الغائط أو

البول(:لرش أبتر

100

(فانطلتى رسول اللهص
لى اللتهعالمعلي+و الىاحداهما)أى نوجهالى احدى السجرتين<ى قرب
-

.

7

.٠

يههو! بيذه(فقال)للك_جرة (انقسادى
عصللالل
ىكه
لأمس
اأى
عها)
تان
مها(أخذ بصن من أغص

كىو نساترةلهالعانعسين (بأذنالله)أى بثيس_يرهوتسهيله وارادته
عظلاى)وأعىةنى وميلىل عل
لابقوةج_ذى واذنالله يجو زره و زامثكهو را (فانقادتمعه)أىطاوءتهومالت<ى ستريه !

4ف-ىدءاث الذىق_إءلانذلككانلاظهار
نه) أىهنعيسون كاأرادواء ىنغ دحاول؟رحركدفدىعوتهاكا
فس و
نان
ال
رانحث و)أشىكاينةسادالبعير امشو شان
بصعدذيلك
ا#,
ةا<لير فى المعجزة<تى يلم الاعرا(ل وىكهناالم
يودهسهولة وهواسم مفعولكخاءو ثينيزمعجهةتينوهوالذى يوضعىأنفهخثئاس يكسر

أره (فاذا بشجرتين)

أى ثابثتسين أونابئةين

الخاءوا ل.ه-يرا لذى دعسرقوده>رقأنفهو وضع قيسهثئ بذال.هان كانعودامن خشت فهو

خشكااشنوماةةولامنو بر وفوهةهوخزام وانكانمن نحاس ونحوهمن
(جباشاهطئ(افل:اوطالدقىى)رأسىولى ن

المعدنيات ثهوبرة

كا فالهالاطافىوبهذاعلمتمو:قعةولهاغخشوشه :الا نالغصنمن<نس العودفلذالملاخر وم

أبله صبلى اللهتعالىعليه وهى:سكثةسر نوهلاينعماءا وَالنْدُديهفى| لسرعةوالسهولةوفيه نكديهالشجر:بالبعيروهو واقع
وسل)أىذهب (الى
احدادما فأخدٌ بغدن فىكلامهم كعك 4ف قولهفىالابل
أءن
ها
- 3 2
5
ّ 0

َّأغصائهافهال )أى

أن جرقداً لتباكارها » سعائنبر والسرابٍ بحارها

هساكانىسخة (انقادى على)أى اس لمىلىوأطيعينى (نباالذله)
سلذى
دسيره (فتامادتمعهك لابعيرا ل و ا
أىباأموت

والخداشس

|

قدم)أى يلاينهوي:ة]دل وه ربااءوالكء'ين المج أت الذىجل فوانفث شاش وهو يباكم عودثر بطعايه
ألذى بك ائع

انمنشعرةه وخ زامةأومن صف رأوحدودفهوبرهبذ وول سعييت
حمل و ملف أنفهوءث ره لزمامليناد سهولُ انك

فمثعلل الكت
اأى
ملك)
جرةي( كذ
راءل(وذ كر)أى حاب(ران)هأىالت صلىاتلعلاهلىعليهوب_إ (فعل بالاخرى)الأىشءن
كحسرأى
مفت
وونو
اانهال
صاسك
لممو
احا
(حتى اذا كانءالمتصف) بق

وسطالظر بى (نتمما)ىَ

1

سسا
ساس
لس سس سس

0

ر_ بن موعصمل هأوهو

والشاسشمأخوذمن قولهم +سععنى دخ للادخالهف اىلانفوقوله(الذىيصانعوائده)صف البعير  5 5كيد (قال)

وهو باطللعذلكىر والانثى كامواانلعمكةمهاءلتمن الدنعوه والعم ل والمراددهالملاينةو-هولة ||اإلىنبى صلاتلعلاهلى
اىعطاءولذ اقول للرشوةمصانعةكاتاله الراغب (وذ كر)||عارهوث_ل للشجرةين
نةلموتاناعة
لوه
مد مدستاعاررها ا
الااثلقيا

اللسسسمم

أىحابررذى اللتهعالىعنه ف حىد يثههذا(انه)صلى اللتهعالىعليهوس (فءلبالاخرى )أى بالشجره

(التثها ىَْالنبيحًا

الاخرى الى كا تنبالوادى ( ل ذلك)أى مل مافعلبالوالىيانأم لغ صناءمهاح_ين انقادته وانضما(ء_لى.اذنالله
تاعن)اصللىاىللعهليهوس لأى <ل وو جد(نا!:صف) بفتح
صلى الع لي وه -لمسهواة (دى اذا ك

لره
واهلذامو أسسكتورلنهلبنفوشانلتالعوتفاشتلمحاما)ثلصنااداةماهلءغإواقغْيْةفةأوكىر<را_للل.فزةأوىاسنطضاملماكاوز امتب(ماهعام)(أعلىىياذبنيالانلهلفشاجلرمثميان)١ أخلرىم)اوىفب
ناتأمتا

وق

روانه

(فتهال,احابرة-ل ل

متىع
ا
أال
شة ى
,جر
سير واراديهواالالتشام الاجتماع ومنهالتماملحرحوالاسئتارمن رثريةالعورةواجس اذاكات اال

عمذهمن لان ص دصره ن كرمذظرهاليباوهذالايناىكونهذامعجز :لهدلى0

ر ّ
رهمطنغ
يلىء_
فآنَاللازمالتترباى وه كان(وف رواءهأخرى)تحديث«ابررذى اللتهعا

الوادى (يةوللكرسول

لي

مل (افلقتاهلع)لصيلسهو_لم(ياجابرقل هذ هالشجرة)الىدشاطئ الوادى (يةوللكر ولالله||أىاجتمى واتصلى
ان
شجر'

حابك )أىتح وراذهى<تى.:كوفىمعال
اصلللهتعالىعاءهوس لاق ص

الاغرى س

وسم|هاصاحبة لكو ماف وادوا_دأو باعتبارمابثؤول يعداللحوق والانضمام (<ىاجلس) ||,نظيرةكوهىالشجرة
لقضاءا4احةمسةترا (خافكئف زحفت)بزاىمعجمة وحاءمههلةوفاءوق نس خةقرجعت براءوعين

الىفىمقابتك (دى

مهمةنيشماامس(ب<تصىاق-ت.تها .لاس خلقهما) أى بانجعاهمابدنهو بن الناس وا |ل أجاس خافكما) أى
حابررذى اللهتعالىعنه (درجحت أحضر)دضم

الهمزةوسكون

الحاءالمهملةوكير الضادالمعجمة

فاقذى حاج-ى را

ىلعدوهن اضلر بالضموالسكونةال الجوهر.ا محضرنالضمالع_دو يقال ] 0شل يق
والراعامهملأ ىأ سرعف ا
أحضرالةرس احضاروا<ةمراذاء_داانتبىفهومضبارع المزيدلا-:كامكا كم بكرم (وجلدت

أحدث نقدى)حديث الافس مازعاخطر بالبالهنه_ذهالامورالع<ممةوالممقبة الثميفة الى
أاهدها رذى اللهتعالمكفشييه هن معد ز أنهص لىاللتهع الى
عليهوس وانهاأسرع وعدالما كان تعلمه

سا

فا

كك على

الملءدى (تمشعات

فرجعت) أىالجرة

معهمن االلم 0غةؤ |امسعروال1ادعادءعن الناس اذاتذى حاج”ه اشدة<مائه صل اللهتع3الىءليه وسم#م|اعتعاتباالتىكانت

و
ون.ذ
حىأنهكا
ههس

علكقةضاءحا+تهالىالمغمس وهومكانبد-:هو بينمكه نحوء.اين ولذا علمهاوق نسخةفزحفت

تأدنوليمش علىتودتهحتىيقف دلىاللتهعالمعليه وس منةظرالبعدوع:ه(فالتغت)أىحوات

بالزاىوالحاءالمه-ملة

وحهى وأناحااس الىحا>:هلانظرما<دث بعدا 4ث(فاذارسول الله لىلهت الىعليهوس مقبلا)

افافجائية أىف جاأى بغتةعد التغاىفابصرنهومة.لااءم فاالعلامقنبال مرفوع-برر-ول:قى
|[نخةمقبيالتصس

ىل الحاليةمن مقدرأىحاءءة بلاوالى تخبرالمبتدأوا حال وكدة كولىمديرا

اها

(حدى لحقت

يمنا حيتها فلس

| (|واكجرنا انفقتدرفتا)وعادت وكالحدةمم.ماغلهاوهىجلةاسميةحالءن الضميرال:-ثرفىقوله
القضيةء_:كررةوانالشهرةالواحدةما كانتتداعان نكون
(#اشفاث )
خلفهما)لظاهران

]<ضمر)بذم الحزمةوسكون الاءالمهمل :وكسرالمعجمةأ

ىأعدواوأحرىراضماىفعاللذللهكتعالىع:هلثلا

ستتدرةس (بفهخررسجوتل اللهصلىاللتهعاعليهوس أنهقرمينبهفيةأذى بقره(و جلت احدث نفس )أىبهذا الامرااغريبوالال

العجيب(فالتغت)أى فنظرتالىأ<دطرف (فاذار-ولاللهصلى اللتعهالىعايهوضم)أىفاجأتهبغنةوابصرنه (مةبلا

ماوانة الى وضعهما
عمهحل
تا)مىاهن
قداافتجرقن

والشجرئان

(ثقامت كلوا<-دةممماعلى ساق)أىق منشبا(ذوقفر شول الندص_لى اللثهءالىعليه وس وققة)أى ديق (فالبرأسه)
أى ذاومالهأى فاومأنهالىالشجرتين(هكذاعيناوثمالا) تقصيل لاقل اجالاولعل كانوداعالاشجر”ينأوا نهنا من االائكة

ذيعه
ا-دت
واماقولالدحى وق
ءساف
اتلم
ن ال
ةق.دط مابالرجوع الىمكانهه اف أبااهلغاءكإلاى علىأهل الوفاء(وروىاسامةينز يد

نكوه) أىكارواءاابييق وأنوعلى سند <سنعنه(قالةالرشولاللهصلى اللتهعالمعا.هوسل ف بىعص مغازبه)أىغر واته هل
تعى )نالفوقيةأى تقصدوتعين
الدكحىوضءط لظ عى

بالتحتيةو :كلف يقوله
هل استقهام|! كتوبه
عن

المب.ةف4

متيل (إفةامتكل واحدةمنهماعلى )امنقتصبةفىمنتهامفار-ةلصا-يتاوالساق<قيةة
فده أقامعلم !4-اشر ومالاساف[ه ف ومو ندثناذاظه-ر علىو<-ه+الارص تهوعشب فاذاغطى

الارض فهو كلا" كاافلصللهغأةه(لفوقف رسولاللّهصل تعالىاعللاهيهوس_لوقفة) سيريةنةظر

عه

 .استهجانا للتصر يح
بأسمهوه_ نمه دنه

الراوىبقوله يعنىم كانا
تاجتنم هذ ااغايصح

يشاءءلى ن+سةهل ترى
يعنىمكنااح وقل

ده

ىليه وس-لم)لأقىضاءحاجة-هة_هوتعدف
(مكانالحاجةر سول اللهصلىاللهنعل ع

عه

لاا كره-د انتهتعالىيهمن مذى الشجر لاجله( قال برأس-ه) أى حركه(هكذ |)وفسسرهبقوله (كينا

وشمالا)مندوبانعلى |اظرفم_ةأى فىحاانلسيمين والشهالوةالهناءء_نىمالأىم-_.لرأسه

الشى ٠ففالجهةين تالفىالقهام.وسةالاينالانمارىحى :قالمعان:ولقالفا كلوقالفضضرب
نا محازاعلناشار:لاشترا كهمافىالافهاموةل
هل
اهلوق
تفصا
و قالة -:كامومالوأقءلالىآ خرما
ان اهذن ماق الرجوع ال مى كام.ماوهولادواذى واه قا متكلواحدةء ما ء ىساق قتدير (ودوى

اسامةينز يد) فىحديث أخرجهالبي ىف الدلائلوأو تعلىس_تندحدنعنه(وه)أىىء-ى

التلمسافىفةالأى ترى المحديث الذىةله (قل )اسامة(قالىرسوا لانلهصلى ابلمعلب4-هو لم فىدءض مغاز.ه) جع مغزاة
أوتدوهواما<_ذقه

لاعلنهوأماحذفه الراوى

رأولانهلاسمعة
؟عى الغزاه أومحاها كار هل )استفهام حذ ف التفهمعنهالعلره أواستمجانذ ك ة

أولمبغهمه أولمده ف أىصاءأىهل ترىمكانالائة|بتتضاءالحاجة واليهأشار بقوله (تعنىمكناكاجة

رسول الله>لى اللتهعالىعليهوسل )الاجةهنا كنايةعن البولوالغلئط (فقلت|ن الوادى ماقيه
أولتمحدهق أدلهانتبىوكله موضع بالناس )الباهسجديةوماناقيةأى مافيهموضعخالد_دس نزولالناسفيهفهوث لوءبهم(فقال
ل معه اول«فهمه
لانه

ا

عه (5ة.لتانالوادى
ماقيهموضع بالناس)
أى أدمسقبسسه مكان

مس قرمهم يكله خال
|فتالى
دجم اقلوت
كمه حت[ بوعل
وكق عراهه(ثةال هل

أترىأومحنجلارة)
أى ولوفىبء-د وأغرب
اللمتتاق ق دولةان
بالخاس معمول انأى

غاص أوملا نأوعامأو

ىر ىمن شل أو<حار "60تفعةمكن انالسمثرسه كالا<ل شذى الاحةخلقهو كونقمهس_خرة

(متقاررات)أىقرببعضهامن؛ءص وهوا
ومن زائدة بعد الاستقهاء (فاتأرىذلات)جع 2ل
مناسب للس_كُرةبم|[</لموس يدهاور وىمة-كاررات بااكاف وهولغةععنى مثّقاررات والقاف تبدلكانا

كثيرا وقرئف الشواذلاتكهرفلاةةهرورأى

تةصوبة
تىمصف
ادفه
لبعي
دية
فعلم
بصم نوكو ا

ىهعا .هو يمر ركنانثأتين)أى
للل
عصلاى ا
تله
(قالانطلاق و قل ذفن)أىللنخلات(انر سولال

كتمعن و يتزادقريكنلمكون أستراه(لرج رسول الله)صل اللهتعالىعليهوب_ل أى كان خرج
اليدلةةضاءحاحتهفيه (وقل <لحاارةه ةل ذلك)أى مثل قولكلنخلاتمن أعره اصلللىهتعالىعال_»

ه
جمن
ر متا
وسإلساان

اامعالنخيل
لدميايلح
االع
و كلام اسامة 1يأمرالحجارةةام

أولان+ال :كن مرفلوءس-ةس<ىائترهة(ق ذللتك هن )الغغاءفديحةأىة_ذهبت فقات
(لة_درأيتالنخ_لاتيتقارين)أى
ماأعرفى.ه هن (فوالذىبءث-مبالك-ى)قسمأىبالدين الى
)رة)بالنصب(يتعاة_دن)أى بنذم
حتدىا(جتوّماغنجا
انيعوضا(ح
بدثى بقعضمهاكمن

كمبعض حت نىصرن كاللببنياانناالما#ةسوةددوبععضضيه بعص ((ححتىىصصررننرككاماا)يض املرااءل0مله
يهاال
بسعتضس
ص

ذائمةالموضح اس ريه أويقذى ا>اجةو<ذف للعلمنهلقاتأرىد -لات) بفدحالذاء
كثنبعوكيادئنه

أى

لفمىأسصالفىمقار بات(قالنطاى ول هنرسولالل)هوفىنسحةانرسول اللهصلاىللتهعالى
(«ثقاربات)بكسرالراءوتالفتحو
أى امسترهيكن (وةل لا<دارة) أى>4نهامن الحجارات
(صلىاللتهعالىعليهوسل )
عايهولم .اعركن ان تمن رج رسول الله

هذالك (مث-لذلك) أى كاتلتهلانخلاتهن الامانغر جه(ذقاتة نذلكةوالذى بعثهيا4ق )فيهتلو 2المحوازا لقسمبالامر
صوابا يهقم بعل النه!لكر م (اعسدراأيتا لنخ_لاتيمقارين <تىاجتمعن والحجارة)أىورأيت
ااعظ-مذ كره١لدكى و أ

جار( يتعاقدن <تىصر نركاما)

بذم الراءأىمثرا كةبعضهانوق ,هص

)وراءالنخلات (فلماتذى حاجتهوال لىةله)نأىجموع النخلات واجارات(يقترقن) أى ليقترقن أو>زوعملى
((خلمهنأى
ىا  -عرون#وقوله تعالىةلالذينآم وايةيموا الصط_لاورلا أنهثمقالحابر (واالذى نشسىهءيده )وغابر سس
حواب الام الغة فم

ىالءن
القسمين تنا (الرا5ء ن)أىالنخلاتوالكعحارة (ب؛قيرةن)أى>ه عأ -5راده ن(حتىعدن)؛ ذم العينأىصمرنعل ح

ورجعن [الىمواضعهن واابل:نعلسىيابة ) منمهوإهبعدها تيه مخففةمف و<دّين ؤالف قم وحدةأمه وأنوهمرةوله ب 2ة

أنضاحضر الحديديةوخيمر واافتّحوالطائفوفؤىتر بدالذهى أن :على نمرة وبهنسالدةكى بابسع تحت الشجره 5ولهدابرالمصرة
و:

أه

م واحدا
لسكونهاءزسيابةوقدذ كرو التهذ,بس ةده له ا

وكذا المزى حعلههما واحدا

تمقالدزعم أبوحاتمانها

ميداعضةها,فوق بعص ل خ(لفون)معان بركاماوا لدميرللخلات بعنىاالنمجارةاجدّمعتمع النخل
رة (فلمانضىحا+ثهةاللىةل 4يغنسترقن )أى
جتاوا
>خلا
وفى نخة سر خلقون والضميرالن
برجع كل د وحجر الىموذعهالذى كانفهأولا (ذوالذى نقمى ببده)أىاللهالذىروىى

قبضةندمرفهوارادنه انشاءأيقاهاوانثاءأساتهاوالنف س المعانمثهورة.نم االروح
اق

ام

هينف تامعمذاس_

وغابر بين

تمنهاماذكو

ومناسمة الثانىنحالهمنان» نوآخنبشاليلههلامتكام الاءاىو لاسيمافياذ ك (رلرايتونوالحجارة)
ه[وا لضميرلا:خلات واللامفىجواابلقسم (ية_ترقن<تى
عو
بالتدبعطف على | لضميروتوممفع

اذ

اي ولكوتدروى
دل شههذا أجدوالبيق

والطيراى؛1ل تمرح
ء-:هأنهقال ١كنتمم
النىصلى اننهتءالىعاءه

عد نالىمواضعون) 72شمهمءو<زرا ناه صل اللهتعالىعاءهوس قسى|! ل والحازةيامهم:تبن

وسلفىمسير) أىسير

وخلى اللهتعالىقيهاقوه سمعوتأكررامرهوالحديثطو دلو أيهم زات أخرم٠ن تبان اغآ نةضيل

سقر [وذ كركوامن

اتبعلالىء ايهوسإبولداص غيركانبصرعة:فل فىق .هفلنده-داه ذلك وانأمهأنت!ه صلى الله هكذيدنياثنوذ كر)
تعلى(فام)أىاللصطق
ناالوله ثمقالةةال
كةث قم
لله
ذاو
وسإ نثاةنسواهاأسامةله فقاللهناولبىامذرماعاقن
تياععلىب|

[ [اسامةانماغبرذراعينةقال لوكت تزلتناوانىهماوكانذلكى_-.فرهلاحجع<ل يقالله الروحاء
(وقال:على|بنسياره )فىحد بث .ع رواءأجدوالبموى والعايرانىو على بربرضىع-لل منة.ولمن

لاتب السينالمهملةوتشديدالا التحتيةولف وموحدة يليه اهاءاسمأمهفيرسم
الالفوأنوهمرةبنعرازموقء لعرةينوهيسالثقق وقيل انهما|ثنانوهو  0ى أوكوقى
وترجتعمفد ةف الاصابةوالروابهعنهنادرةوهوم نأهل الشجرة( كنتمعالننى صل اللدتعالىعليه

مميصدمى نأوأأسومزممكاانة .ل والاولأولى(وذكرغوامنه_ذين
وسلفمسير )بقحارلم

(وديتين) بقدح الواو

وكسمالدالالمه_ملة
ونث-ديد التحدية أى

ةين

ص__غير بن

2

الواو سفكون الدال

؟ ]دفي فالياء(فانضمةا)

ألحديثين)اللذين قبله و ذهاءه لقضاءحاجنهوأمرهللشجر مينغيرانهوال(وذ كرفامر وديدين) ,بغلمة

واديلهبوفاو وكسمرالدال المهملةوالكنا:المثددةقبلٌ ال اءوهى صغار النخلالى ترج واصول
ظ كبارهاة :::ل ونغرسودمى 84 :لاوفراخا (فانضمةًا)

ل

ا خرىكلذدىم

(وفىرواءةاشاءتين )بفدّعالحمزة وكسرهافىبعض الذماران سايم
لأسا

وى مما وااجلاباك ال ينار0:

1ل
أىا<ةممعذاوق

اماد كىفانض-ها قال

أنة مخةم
ه

”

ه

«يبىإهس

لانن لتمتب زنمعلاشديدابنمالينالعامةبنسسعادبن

وتدحهامزى

,بالتأندث

وكذا شق

اللطخ

الم_حة(وفى روابة

اشائ:ين) ياقلشحعمزه

والثسنالمء<مةالممدوده

يعنى ود شن وطبط فىسحخه بكمرالحهزهوه وسبى ةل الف افى كتسالاغة(وءنغملان :نسلمةالئقى)؛بق < ديننسبة الن

افوله عشرنودقامرءال :ى صل اللهتعالىعاءهوس
قبل تقض وغيلانهذ يفاح الغينالمعجمة سل ,ءد الط#

ن وهس فقها«الحازالىانه أ تأر بع كاشاءوفقها عالءرافالىان
ويغارفسائره ن
على كسرى وخبرمعهع جيب
اع

اوو

ابومأى ولدكأحبا! الله
اللهكسرىذ ت

هانيأر بعا

ل الار بع الى نزوده أولاوهومن وقد

غ لانالصمعردى كير وار دص حدى درأ

نكلام
نك ره قومجغاطاحكمة نيهم0
ةله كرىزساكولذا الكلامهذام

#أسجتيءروىغبرء (فشجرنين)لمن اجتماعهماوافتراهيا

قال

ود عن النىصل الهثعالىعليه وت_إمث ل فهغزاة حذين)يمتح الغينأىغزونه (وعن نعلى:نومهرةوٌأ)بوه (وهو
عبن
س|
معن
(و

األبهندسليىاءاةل)لوهعهاىلأىمهعل(يأهبوذسا)هذأىكهرماانوطااجحةد)لناالن:اننوميننوواحهدةمدّعاضلطهلمح(وشذجكرءر)أىظميمعنل(شىأحشيرااءل)عضىامةونرهخسوماىرق طاللحعةا(داأتوسم(ررآةه)ا:مقندمرانسهوال

دم المموانهامن شجر الطلع ناوثكمن الراىوكذ اقررهالشراحوأرادوا الش كف رواءةالمبنىمعاتحادالمعى والاظهران السمرة

الريه
وأقىأ
س شاجلرطاحو>تمل ان يكونأو معنى ابحل(دجاءهتم)اأأىوأخراهما(فماطتاق,تبهه)
ذمن
جاص
نوع ع
علىماق العاموس و ىأد ل الدحكى

صلى اللهتعالىع لهو

©

صضاف الششاعرأسلبعدالطائف وتوىنزفخآلافةعر وهوالذىأ_-إعلىعشر
عقي
لبن:
عاوف
نسوةوقهددالرواءةلْتعين

انها/أى الشحرة اذ كورة

على )أىناذنلها
وحاءتوسلمت (وق

فطاف تيهأىدارتحوله صلى اه نعالى 2هوم

(ثمرجعتالى

الشجر نان(وعن ابن مشعودمثل

وغْرْوةحذينكانت بعدا لفاح ساذلةكسافيصرلوقط_معرم*
(وعن :علىبنعرةوهوا بن سيابة أيضا) اشارةالىماممن

روف

ىغ-ر اهحذين)ام موضع مع

لهراج-ع اذ كرمنأعرااك_-درمين

الاخّلاف قاسم بيه كأسمءته 1نعاوان

هعالىعليهوس_ل)أىذ كرابن سيابةأهورا
سابة اسمأمه وذ كرأشياءرآهامن رسولاللهصلى اللت

تلك

خارقةلاعادمن مع< زائهصلى اللتهع الىعليه وسلمأهدهام:دص -لىانهثءالىعايه واس

حد د شع.ء_لدالله ان

مسعو د)أىعندالشيخين

(آذنت)م-هزمدودة

الغزو(:فذ كران طا-ةأوسمرةرذىاللهتهالىءعمما)

نوعانمن
كار
دذم الممم
باح المههلو

اليردهذات شولكتسمى العضاة و أولاككه  :الراوى فى:لثاك_درة (حاعّوقطاقتيه

جر

صل

الله

تعالمعايهوب_!أىدارتحواه وقدءضناطالفنستخبهمزةقيل الطاءالمههلة هو ععناه يال

واذلحذال والثون أى

طاف وأطافو :وطاوف-ةطاف بكذا اذا الم.هودار<وله

عَليت 0لن >ى لىالله

هأ اضاطا ف وأاطالفعاذراذاهبزااليىتغوط وانه أسذدالىاكجرة> ازافة-كافى لاحادةاليه

تعالى عليمول بالن)
أى ام

اليه

وأما'كونهءن الطوفعهنى الغائط ويال

ولس فىهذا الف <دوزمءى<سن بر:ك_لاجلهوان كان صدءحا

(ثمرجءت

وحضو رهملديه(لي-لة

ساللغةولا:ناسبةوله دعدده

الىمنءتها)أىموضعهاالاولالذى ندتتفيه (قةال رسول اللهصلى اننهتعالىعليه وس

اانجلاش)أجىر”ةل(كاستّاذنت انإ عالىس)أتىأذنت رهباو >وزانيكونَهذ امحازاوالمنى

ىعولالقهر)اءته
أتم
اس
أولكلامه (ثجرة)

والسلام عليهبالمقاللاب! انا ال وهذادر

فاءل آذنتوهىسمرة

مسعود رذى اللهاءالىعذه)الذىر وأهااشرخانه:-دا(آذنت)باادىء_نى أعلمت وفاعله-حرة

.ع_صنن
الىلمىفىب
ه_

الا فى
وقوله(النىصلىاللتهعالىعايهوسل ).النصتمق ولهو(بالمن)متعلق.هأى

والالدكى وقيه نلو2

بارنقهلبررأهمعولايهم

واقااتفق حضورهم

وطلامتمن اللهتعالىان يعطيراقدرة كه_درة العقلاءمن المى| أردص -لىاللهتعالمعايه وسلم
ال ا

انهل كن للتغوط كاثيل (وقىحددثع_,داللهبن

تضورهم عددهة

صلى ابهتهالىعليه وسل وأستماعهممنه القرآن (أيلةّاسةمعواله)منصوب على |اظرؤية أىقى
الاملةالى استمعوا قراءنه ص_لى اللهة«الى علد وس

للم كن (شجره)وقه -هدلالةء_لىانهص_لى

تعالىعا.هوس مليره_مءيأنافىهذهالقص_ةوامما كاواء_:دهيهول رهم واماذطةقت
الله

الش-حرة وأعلمته ضور همواءتماعهموهنهالقصة كلام سنقدله وعن #2اه_دعن| 0

_هوس_لم
فبء ص أوتاتقراءته م_عودفىيه_ذا ال -ددث )الذى رواهالك_يخان(ان١ن قالوا)لمدعاللى اعلللّهة

سس اس ألمساواه (ن ]ل ا ا ا
ل
ة
مار | |الاتنتتد كوناابرسا شود كلم
ا

و .5أنه ثدث

الييم للقراءةعليهم وأقخدير
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منسعو د عل
بدعض دور هممار أدإديي-مة  -فيهايماءنا.:انالث_جرةقى<دور همحال الايعداء(وءن محاأهدعن أب

الحاذظ العلاء ع نأ ز رع-ةانهمر سولا ضرةفانهع :داه ور<جة(فىه_ذا الى .ديثال)_أىقددمآ نا(ان لحن تالوامن
كامون الياء
سلل
شهدلك) أىبان كروسل اللهصلاىللتهءالىعليهوس (اقاللهشذجهرة )أىالحاضرة(تعالىياث_جرة )بفودّحا
وتكقدملامهكاتر :ئفىتعالوابااضمواألغتربلهسانىي<يت حزنمااللاممك_ورةواقةصسرعايهاأىارئةي نماقلىاء لك
كٌ
ءدي
رمانعن
مطاى
وا

١
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وعصمارععنى أرقبالمط
لللةااوك
مةال كثيرمنالذحاةانه من ولبرتضهالزَئشرى وةالانهقرئ
بهف اىك واذوانهلغةوعليهقو لألىرااش مه وأسيرسمعتغر بدجامةثوقةءلاوطانه » ومعاه_د

القمواخوانه
للى
ءااحا
ك(ب
أقولوقد ناحتيمر بىجامة * أباحارق ه_
مهوم الى
ل_ك
معاذالموىماذق تطارةةالثوى » ولاخطرت ام:
أتحمل مسر نوالقؤادقواتم » الى غص-ن نانىا-1اة-ةعالى
أناحارتى ماأنص_م الدهر بدئنأ  +تعالى أنا مك

ووم تعالى

تعالى تورحىارلدىض_عيقة © ترددفى جسم بءذب بالى

أبضحك مأسوروبى_طليقه » وسكت -#زونو::ديسالى

لة_دكنت أولىمنك الدمعمقلة » ولكن دم فىال4وادثغالى

(فجاءت_-2رعروقها)

(ذجاعت) ام الالامروص_لى اللتهعالىعط.هوب_إِ اذ والتعالى (#رعر وقها) لإنناكا خرحتمن

أكىمن -#ل أصوفا

لها أخ ترعجروةها ف ا
دلىك
اان
خت_ل الارض فلمامث تانر تخلفها (لها) أى لعروقها

قعتع #وحهىكاره صوت ا م ركة
صووت الررحاهو م
كوتة
ىىص
أولكجرةنفت-ها إقعائع) أ

.وهصوت كلام<هو رىلمااذ أنطقهاالنه تعالىأوالصوتءن
دح
ربةاوةل
نماءلصل
احزا
مزنالا
شتالارض كامرانهاحاءت تخدالارض أوصوتاصط كاك أغصانم ارالحاءظ العراقى حديث
ماهد عناب منسعودرذى الل تهعالىعنهمرسل نةلاعنشي <ه العلانىواين|'صلاح (وذ) 0ماهد

(اثللحديث

الاول)أىمابشابم هلفظاومعنى (أوكوه)أىةر سامنهوان

يكن بدنهماتيهنام

(فا)أى

لء_روقها

(قعاقع بقع الاق
الاولى وكسرااثانيةجم

قعقّدةوهى <كانهحركه
ّ ئىَسمعاء صوت دكن

سلاح ووه [وذ 2

ونخومكونءهن مث_لمطلقاو يكون تع ماقربم:ه وأنل نمث-له وهواارادهنا جع بدتهما أىمحاهدأو انم دعود

وقولهفأىول الحديث ان الشجرةأعلمته.امنيةتذىانهص_لى اللتهعالىعليهوب_لي برهموقواه

مموولخاائناة نضاي!لقاصةتع_ددت وقدة قا
اهندهرآطهمو
2الهذمىنش
:الو
كهمة
علدوان
ى
فدسمن
كأافى كتابآ كامالمرحانفىأ كامالحان انهصلىاللهتهالىعايهو ل  1أ
الطائفلكةققام  +:ل نصلى <وف اللدلةر نهنشرمن ان جن نصيببنوسمعواقراءته

رج-ع من

أىاعةءارمعزاءه_ن

و

ايان الشجرةو يبان

ونأهتواقومهم منذرينك أ]خبراتللعهالىعنهم بقواهواذمرفنا اليكنغرامن!ن الى خر1موىهذا
اقصة
ال
ل كمإفى
حم دويلنلايقررأآءاهمهممواةسا كانت
الشياطين1ا<يل بنهمودينغيرالماء

تغرقوافىالارضلمعله واسسماحدث فربهصلىاللتهعالىعليهول نغرمم-مم من ج ناتهامةوهو

ادرسهىواةر اءنهصلىالل ءهايهو لقالواهذا الذى حال
ملغ
هامقتصالىا
ردو
امكنعدكااظ وق
بجع
را

س
اينع
بالاه
ننأو بينخبراكماءفرجه و واأخيرواةومهم وأنزلاللهعايهةل أو الىال ورةك نا
رى اللهعنهماوالالبييى وهذا كانىأو لأعرمولبرهموأناهمرةأخرىداى الحنذرآهم وترأًعايهم
كياروأهابنمسعودوفى القصةالاولىإبرهمواء االذىأعامهبجمالث درءق روكىانهه_لى اللهعله

وبلكناكذدائو*من آلاثلر ينا
اءر
لى؟ولا
قالاةبأ
وساإقرأءلهيم-ورةالرجنفكاوا كنمااف
تكذبفلكال دوابنمعودأعوبةة اب انلحعنبمناسلانها كانتةب اللهجرةسنة احسدى
عشيرةمن النموةواينعباس طفلوقالالويل رجهاللهتعالىانمهكانواي وداةولهممن بعدمومى
ايبن مسعود
دونع سى كاذ كرهابنسلام وا+تاف فىعددهم نقيل سعةوة ل نسعةوفى مإ النهق

هلس أحدم:ك النىص_لى اللتهءالمعا هوسم ليلا حنةاللاو كنائة_دناه ايلةفالته سذامقى
أ نموبشنادثمليلهفامناأصح:احاءمن قبل حراءوقال أثافىالله-لةداعى امن فذه.يت معه ؛
الاوديهقل

.
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.
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أىفىممناه(أو غ-وه)

ب

الشهادةورحوعها

الى

مانا الاولة أل

اللقاذى أبوالآضل)أىالمصنف
زد راعى|أدترسس

م
مارم
ااباعة
يشمل
ب#سم
ءت
وىا<
رعل
بل
دكن كان حههعلى دلا

أنيقدم اسامة ويعلى
علىاينمسعودوالائهو

0

مرهواسامةين
(فهذا اينعرو بزددةو حابروابنمسعودويعلى ين

وقرأتعليهمالقرآن وانطاق :اوأر انا تارئيراهموذ كر اناماأمرهمءه»نالزادوهذمغير دلوا |
علمهمماوذهمعها نْ مسعو دوخط أهخخ طاوغانء_:ه ممعاداليهو كانتعكة وقدوالص_لى الله
تعالى عأدهوم

لاتدارهمن أحس متك ان ضير اليل ةأعرامن فليفعل ذل ضر أحدمهمغ-يرى

فانطلةماحتى اذاكذاباءلىمكةخط لبرىج_إهخطا أعرنى أناجلسةم -ه ثمانطلى حتى قياقمرا
عايهوسم ثمانصرقوامث ل قطعال_حاب الىالحر
علك
تا
وده أسودة حاات بدىو بدنهصل لزه
ثمأنافىوق هذهالروايةانابنمسء ودقالسم»تهميةولون من

أ--ل الص_حانة.ء_د

الخلعاءالار دعةتمقوله

(وأنس يلنامدوء-لى
ابن ألى طالب واين
عباس) 58ععلىساسأك

دن قصة الجر ةوماه امن اعلامه لموخرو جهمعه

ث-هدانك رسولاللهالي  1حرماذ كر

الى خرهومار وىعندمن

الم_مالكمسوه و بانوا

دشرا لة.دل لىانقصة الن 2ه ددت وقواللميوى امهاوا<-دةلامكن قبهالمع بينالراين
انالقصة كات بالمدة-ةباابة-.عور وىابن الزبيرانه <ذرها

ولعيئة مارداء أونعمىدلائهمن

بالمديئة فهذهمة الثةوذ كرمةاوعن بلال.احاديث مقت ةم قالدل © وعالاحاديثان وفادةان
وسلمكانت س ترات الاولى|تشعروا هاوالته_وهقياة!>_دوء
هعالىعليه
عليه صلىالل'

و امانية

عخمقوله (وغسيرهم)
أى كان وابنذورك

والرادعة كانتمع ابن مسعودارضاوا امس

وابن اسحدق من الاعة

ع بلالردى ألله'هالىعنه وا-كلى ممماحد دثمس:دا نأرديهفانظرا لكاب

الم كورينهناوممم-م

فمعنادمة-له :وأفقويلماذ كرناءمع جز تأخرممّاانقياد ان لدص_لىالثهتعالى عليهوسلم

عراوعروعلى اءتلاف

فيهما (قداتققوا على

هذه القصةنفسها) أى
مسااعرهمةاهاأومعناها
(ود واهاءم سم هن

التابعيناصعاقهم )أى

قااء_-دولاقالرة
(فصارت قىانثشار ها)
أىوتث_-وهله القصة
من القوة حيشهى)
أىء_-لىحا فا الاول

كأنتباعلىمكةفى احبالوا لثالثة بمقيع الغرقدقدحذرهاابنمسعودرذى الله عنمو ط عليه| خط
ةخارجلمد ينةمع ابن الْرْسواأسادتةقدءض

أسقاره

اذ كورقانه لصيف

اخة.ارهم وهى أعظم من تس خيرهم أساءوها نعليه| اصلاةوالسلاموممها كلام الكجرةله ومهاسعيها

لدوعودهاغل يعدخروجعر وقهامن مندةهاوه وأمرخارف للءاد:وقا-4ددثةوائد معها كراهة
هعالىع اءوس لم ىعن
الا-تتحاءبالعظمؤانه صلىاللت

وه

ذلكقيه وممما انغسيره صل

اللهتعالىعليه

من الاندياءيعث للجن كومى عليهااصلاهوا لام وانهممكاقونوقداخ+دافه-ل :وث ممم

رسو لأملاثة لمهم رسولاسمى

الفضل)هوعياض

الصف

وسف

وممةفوائدا خرلاس_عهانطاق!ا لميانهنا (قالاكناد ىآى

رذى اللهتعالىعنه) وهذافذ لكة لاتق دم يقوله(فهذا ابنعر)رذى

اللهتعالىعمها وبريد:و جار )بن عبداللهردىاللهعمها(و )عبدالله (ابنهس_عودو يعلىينمره
واسامةبنز .دوس بن مالكوعلىبنألىطالبو) عه

ءلىعتهما 1
الله(دن عماس )ردى اللهن ا

(وغيرهم)الىقوا( :قداتقةواعلىه_نهالقصةنقسها)ي«نى كلامالث_جر (أومعناها) ايد على

هوالاثل أوالمثلان(فصارتف اننا رها)/أىاشتهار روايتباعمم-م (منالقوة<يثهى) بعنىانها,

(وذكراين؟ --ورك (

ياضلمقاءبصرفو ينع

ووالهاطهر (انهصلى
اللدتع_المعلى_-هوس

سارىغ_روةالطائف)
3لناكنه
وهىكانت ا
|أثامئ هيعد الفاح ودعد

فيا أ<دءن! اعقلاءذرث

طرف

مكانء ضاف 2ل وهى

معروكة مشهو رة(وذ كراينقورك

هى
صميرا لقصدم 2. .أخيره #1وف 08ل بره

)دما ا-كلامء أمهوعلى درفو

للحوع-دمدوانه امامعه

جيل القدر ؤانهصلىاللهعايهو سلسارقءز وهالطائف )ام بلدوقربدةهنمكةكديارمياد والاشحار
يقالا ن جعريل!:طعهاء ن أرض صنعاءوهى

اذ كورة ؤسوره نَ فققوله ذه الىذطاف عليواطائف

منر بك وهمناءونوالطائفهوجير.لعايهالصلاةوالسلاما قتلعهاوطاف ها <ولابدثثم أنزيا

حيث هى كرناهل السهلىعن ياعلضمفسمر بنقاللذ اسموتا لطائف وهذهااغزوة كانتقىالد:ة

<نين وفىأصل الدحى الثامنةمنالحجرة(لدلا)متعاى سار(وهووسن )بن حذر و الوسنقر:سمن النعاس وفىفقه اللغةفى

زيدوحنين (ليلا)أى

ملكرى والغمض ثمالتعفرفثم الاغضاء ممالتبرم |
|عراتب النوم أولهالنعاسثمالوسنم لترنيىث ا

ءةصفة
لواو
هحال
هفا
م )ي
رهواوسن
سى(و
كيال
مونالا

1

5

0

هثمةءن الوسن :تين وهو أول النوم ومقدهثتهومةه السذة و صألهاالرسه كالعدهوالمءني لدسعستغرقالفنومبلهونءسان

(فاعمرطنّه)أىظهرتفىءرضو جه إسدرة) أى وهوسائر (فانغرحت له:صعين <تىحاز)أىحاوز (بم_ماو بقيت)أى

“لكا لجر سعالى
قعن )أى من غيرالعاملهم(الىوقتنا)أىهذامانىن_<ة (وهى)أى:إثالك_جرة(هناك)أىفىطر دق
الطائف [إمعر وفةمءنامة )قلت واعلهاكانت ق زمانهم وأماقىزمأنناهذ افلست هو ر:ذوم
لنك) أىومنقب_ل ماذكرمن
احابةالجر (حديث أنس)كارواهابنماجه والدارى والب,.ىعن (أنجبريلةالللنى صلىاللتهعالىء ليهول وراء)أى وقد
رأىجبر ال
لنبىعايبماالصلاةوال_لام(حز بنا)أى من :كذ يسقومهلهوالج_إةحالمن صميقال (أتحبأنأرءك آنه) أى

علامةءلى جحة.:وت كوصدق رسالك (ذال:م)أى أحبأ زتربى آبدّمن

.

آ:اترلى رطم ن قلى(فنظر

ثا
ملضرارتم التبجاجوهوا هجو ج يعن أنهصلىللع ايهوس
لذءس وه وساثرعلى داه عر ث لابرى
ما طر ي ه
ق(فاعترضتهسدرة )أى وقعاتقافاان شجرةفى طر يق أ:تدابته لاحي ثكادتتنعهعن

سيرهلدهاطريقوش وصلاعلليههوس_لم لبنعودمهللعنهالطر بى أخرى (فانفر جتاهء نصغين)

أىانشقت وتباعديعضهاءن بءضنحيث صار بدهمافر ج هيمفري |,الراكب(<
بتى
دحهازا)أى
ابلينصةين(و بة..ت) الشحرةشجرتين علىساقين)قامة(الىوةمنا ال)
ن
أ
ىأزىء در كهاين فو رلء

(وهىهنالك )أىف الارض التىفيهامن الطائف (معروفةمعظمة)لانهامن] ثارمعجزاته صل الله

تعاليعليهول (وهن ذلك) أىم ن معجزانصهلىاللتهعالىعا.ءوسلف اىلشجرماورد فى<_ديثرواه

الدارى وابنماجه والبيوى كاواله اليوطى وهو (حديث نس أنجير يل عليه لصلاةوالسلامقال
للنىصلى اللهعليه ول ورآدحز ينا)و ل
+قةحدارايآةمٍمأحىزونالعدماطاعةقومهاه فىأولالبعة_ةاذ

عرض:ف-هعلى القمائل أت [أنأريك آنه)أىمع<زةتز إلى
حز:كلانهاذا أطاعدءوته لاد

دلذعلاىانااناس -تطيعهوللكنتأخيرهلك خفية(دالنم)أحس ذلكليزولحزفى واءلأنالله
سنتصرفىو يلينقلوس قوس لاحابةدعوق (فنظررسولاللدص_لى اللعهليهوسل الىث_حرةمن وراء

الوادى)الذىكانفيهمعجعر (لفلقال)جبر بل لهصلىاتلعلاهلىعلليهوسل (”اإدكعالك_جرة)أى

ملرهمابيادن”عهأاالهيوكايكونمعجزةله لالحمرءل كاتوهمفأمرها(إحذاءتثب-تىقامتبن
يتدنعه)اصل
لاىللعهايهو --لمككانقر يسمنه (ثموال عرهاغاتر جمع ا)لىمكانهاالذىكانتةي-ه

فأمراهلإفعسادت المىكانها)كإكانت(وعن على)رم اللوهجوه( نكوه)تا اللسيوطى لأجدهءن على

وأعساشوءن حابررضىاتلعلاهلىء-:ه (ول بذكفيها)أىفىهذ هالروابةلإجير )يولكلامهله (وانما)

)أزىةمازمه منرآهادالة علىانى
الذىف »_.أنهصل ابرهتعالى عليهو--لم(قال اللهمأرفىآمنعهج

متجار دعوو ينغذبلاغىواللهممعناه بااللهكافد لفىالنحو وتقدمم:همافيه ااسكقاية (الاأبالى
امن كذبى بعدها/لانهامء جزةقطعيةلايفيدانكارها وج<دهاعناداولاأءالىىء :لاأعة_دولاألتغت
خأانلغهاوال| 4بن فارس رتحعال
الهلى فىامل اشئبهعلىاشمّةاقلا أبالىفراً.تةولااللاىخياية
تمالمر
وأناهم
همالبعذما  #وردن الماعاحمبر0

انفسرا لال بالمبادرةللاس:قاءيقالتبالى القوامذاتيادر واللاءعندقاته وانتظار بعضهملبءض
رنتةبىوذكرهةإه )من
_عتجد»ا
ثلاأ
ىمو
دلأعنبذ
فقوم لاأأببالاىمدعرانماللاى (اقإتنافئهب

رسولاللهىلى أننهتعالى

عليهوك-لٍ الشجرة)
أى بعيد :كائذة(من وراء

الوادى) أى الذى كان
5مهوالمعنى من قدامه أو
خافه(فقال)أى حيرل
و>'مل عاقش ه_ذا

اقول (ادع نلك الث جرة)

أىة_دعاها (لاءت
عثى)أىالي-هح_تى

قامت )أى وققت(بين

«ددقال) كام (مرها
فلغر اجلع)ىأمىندتها
ال ل
الىمكائهااىنأرها

بالرج-وع الىعلها
(فعادتالىمكانها)أى
مماكانتفيه أىقى
ابتداءحالما (وءن على

غوهذا) أىالحديث
الذىرواه أنس 9
يذكر)أى على(فيه) أى

يها
دهفوى
خرون
فع
باك

الروابة

محيئهاو رجوعها (وحزنه) بااللندتسعأسوالكدركار (لتكذيسقوهه) لهفىأولآمرها (جبريل)دعىى بلثيه
ل سس

م

م سس

سس

لطس صصح دص دحتي و تب5:جاجوجاجد2لتنججد( 71011قال) أىاانىصل الله

هن-سهمأرفى آدد)أىمعجزة أطمن بهاوأددع الحزنعنى سماو يكون من جلةنءتها
لمع
انولنع
(ءأ
تعسالىعليه وساءلىماروا
(لاأنالى)أىلااكترثولاأحزن (من كذبنى يعدهافدءاشجرة)أى
خاءته(وذكر)أى على(مثله)أىمثل حدرث أ:س (وحزنه
صتلى
حسيق
عالالهلىع اهوسللتسكذ يسقومه)أىلالضي حالهوقل مهالهفكانحزن لامردينهوم ضاةررهفانفىلت
ديث ه_:د
أبن
ى
ف
ل
ا
ه
ن
ا
ن
ب
ا
ب
ق
ل
ل
ا
ق
ه
ن
ا
ل
ص
ه
ل
ل
ا
ه
ي
ل
ع
ي
ل
ا
ع
ت
وس لاوزأن يكون حزنهعلى |لكغارلان اللتهعالىقدنفام هقات لعل الزن

ف اىلحديث المفسرهناق ل النهسىعنحزنه عل اىلكغارءلىانحزنهلتتكذيسقومهلايلزمأنيكون حزناعايهملموازأنيكونلا
ههموساههورماعصلومكذبهايه
تسمبونالي

(فطلبه) بالرفعأى وداعسالوء (ال“ادلة)مأعىسز أةىلماس
)تقاءةأمته أوانامةحستّه(ألىالها)للنى 00
عنأى امامة (أدذالنى
صلىاللتهعالىعليه وسلم

أرىركانة) بذم الراء

واهبونعب-دين يز بد
داى صارع-هالدى
د لىاللتهعا لىعايهوس

وقفت بيينديهثقمالارجى ف رجعت) كاسنسمعهقرببمافى الحديث الذىأذكرءلكوركانةيضمالراء

المهسهلةوتتح الكافالقفة وألفتايراونوهاءوهو ركانةينءء دبز يدينهامم يالمطلبسين

عمدمناف القرثى الاك الصحانى الذىأسمعامالقتحونو فىالديةةخلفافىةمءاو.ةرذى اللهعنه سنة |

وأما ركانة المصمرى

انينواردعبنوكانث ديدالبأسقو باجسيمامعر وقانالةوةقى المصارءةحرث انهل

ته ك_ذا
ذختا فى

و وس ج تمهالارض مغلوراقط وقاصع أنهصبى اللهتءسألوعليهوب) صارعه #صرعه وأمامصارعتفه

(ومث-لل هذدالا"نة)

صلى اللتهعالمعليهو! يومامن بسهونو حهذلك الوادى
باللدينةوه ومن فك الناس وأشده .فر بج

الكندىغ_يرمنسوب
دوه القسير وزآبادى

«صرع-هأحدقط

ه برىغ نماليوادىاضم
لنةق
مكاقنه
أرجلآخر ],لله أوجهل فالتلصع
دمى وكا
سنركا
ابلما

علز يزولولار<-مي
لوا
اندء
كناو
ةيرهها فقال 1هأنت إذىند آ4ة
علقيهركانة وألدحسدثغم_

أىالمعدزة(فى شجر 8
دعاها) أى طاما

و2ل2كن ادع الحكأن-:.يللهنى اليوموأناأدءولك لامروهوان تصارعنى وتدعوالفك
لك:
وبدن

(فأنت) أىحاءتاليه

وأدعوا لالاتوا أء رىقان غاءكى ات من غْنمى هدوعو مرك:ار هاقدار:عهد لىاللهتعالىعليهوس_م

( 2وت مايه
ثموالار جىقرجءت)

أىالىاها (وعن
السن) أىبروابة
البييى مسلا (اتمعليه

واكنعدوان صرعةى 5ك 02

مرأخرى 5عادقدمرعهقة اللهكول أولانمدعاهثااثةفصرعهفقالله

دوتكهائلات يمن غنمى كار هاف اللهلاأربدذلك وك نأدعواللىالاسلام ذا لمتلمن النار

لفلاةالاانتريبى آتفقالكهانأد يتك آمه13:لنم وبكهاشنبجرةسمرةفقاز ها أشبلىباذن
الولهاتهنالشىقت! :تمنونأصقبةلهاحتى كان ,مز مده لىاللتهعالىءايهوس و بدىركانة فقا

الصلاهوا اسلامثكا ام اعظيء اخردافاتر جع :قا ان أعرعافر جعت لم ولنمفأمرهافر جءتوا لتأمنت ْ
”فةالله ادلمفال أهان<::دث ساءالملايف-ة وصنيامانافى
الىر بدمنقوهه) أى دما نم أوفروعوامع قنهصا الخار

بعض-هم (وانم--م
وف ونه) أى بضرره
أوحسهأواخراح-ه أو

قله (وسأله آنة)ى
علامة ١بعلمبجها)أى

أجبةل لكرعبقاىمنك واكن لخنملاثذةاللاحاجةلىبهاوانطانى فلقيهأب يوكررذى اللءتعالىعنه

اشرلجاولىادى وبهركانة 1ض كه لى اللهتعالىء ليهوسم 5اةاللاللهسعدمنى وح-ى نه
ققا لاه تح
ابال ا حرلامكلاسا بقةعايهواحواب
وارع
الحديثالمساورالكدرث يذ جوازاللمد
نانههمة
اةاالا
وسل نطاب منه ذلك وائساأقردعلىهة الثهايررهآندّ رج بهااس_لامهأوانهمن
صلىاللتهعا ىع ليه
أنه

خاصالئدىهعداللليتعهوبل أوتحربد روده انتعمليدق,لىانكا ينعداسلامهوك ارعه هن |
مَ 5اسلابومالقممزوعن الحسن)فىحد يشرواء
ثلااكماءلوةيل مرتينو"5ل أنهكان صار عدعكة وإ

لهى (أنه
الل
قيلزهببدسيلهمههابه(ااونليامطخمائقةن البيبىمرسلاوه و الس نبنلىرذ اللهمهماوة.لى حمل انهلسن البصرىترعجها
انم-م خوذونه)
ولام
(لاس
هوةا
للىق
هةق,
أبعئ
ولال
شلكىر بندقهومه) ف أىوائ
عليه) انمه_غةهن اكلللهعايهوس_-إ ا
مله أىانه كذاذره

الدحى والشاهرانان
هنامصدر نهومحاها

"دسع_لى المفعواء 3
والمعنى 5 -

أعسدم

ا

كأفالالله تعالىواذمكر بكالذين كقروا شوك أوبةتلوك أورجوكٌ وهوءطف تسيرى

تيعلاهلى كدويشهما وهائماك-كى ذ كللانهخاف القصورق
لانالمرادأنهصلىاللهتعاللىعامهوهلش

نموهدا
وىه
!ما أ لربسه فل ,انافىكونهص اتلعلالهىعليهوب_لعلى ا كلالتيةم
هنمكناالنلهف

كاالنقمبجلرةوق لنرقوولله تعالوىالهبعصم من الناس(وسألهوآنمدع)جزة(بعلماان
ااد ىكذا)م نأوديدمكه |
وه ان
تهالي
ثىالت
غهقمن اللةتوقأصلهاانه (فأو
)ان
ذهف
عةلي
افع
نمك
لا
71222

 555آ2

إفافةعليهمن| بدا لأذيتهم اليه(فأدحىاليه) تصيغة المفعوولفىنسخة
و ىأخرى تأوجاللهتعالى اليه(أنانتو كاذداى)وروىأرأ.توادى

تت

آ  يييي 2

(فان

شه ؤ1]1]9]1ىؤى]ؤىلىسىلىلسل252200-0-5

يصيغة| لفاعل
كذا أىأبصرتأوءلمتوانمددر هأوتفسيربه

ظرأرىفيه جر ةأوأطاباننمهى
ا»نضم
فلل
(فيمشجرة ى)عأظ.مة وهى الرفمعمشدأخبرهالارق ل قهالالله افىأورلانصب بق

)أىمن الشجرةأوأغصانها(يأنك)وفىنسخة أي كّباثباتالياءعلى

ولا تكاغه بل تعفهكإيدل عليه قوله(فادعغصنامنها

)ماذكر (اخنلاغء)صأنىمنها (عخط الارض خطا)أى بثةهاثةابائرهافلىاتواناليه(<تى
مارنفهوع مأحوزوم على ةمل أى
انتصب
)أى وةف بين يديه)أى امامهوقداء 4و أغري التلسانى<يث سرانةص ب بةولهحدس وغرابتهمن جهةالممنى والمعى

لاتذنى(ذه م شاءالله)أىمن زمانبقاثهلديه(ثمقاللهارجسعكاجئت )أى علىوه خر اقلعادة(فر جع )أى خط الارض

تدظا حتىقامبمندته(فةالبارسءلمتان لامخافةعلى)أى بعداراءئك ل هىذه الا"د وهكاند احب|امردةأشارالىهذه البدقوهله
حاءت [دعويه الاثْحارساحده

40

اليهءلى ساق بلاقدم

ع

ك"اعا سطرتسظراها كثثت

باه

واب الام (نفءل)
طرفام نأطرامها(يأثفك)ىزجوم
وها)
امن
ندنا
_ع غ
صفاد
غجرة
ىيهش
أانف
ْ (ف

١

أىأقالوادىود
ءاالغم دن كأأمر(خاء خطالارض خطا
)أى شتهاشقاوهذا يدلعلىانمغصنمح

دعض ساق »ها وهو بقعنوىله ذ.ه
ااتة
لدم
دد
او >
لتو
ال ا
لنالط
ماءء
هممدل
مةمن
لةوة.

بالط أثرمديه الذىيشب خطالكتاية كول الاوصيرى
حاءت[دعونه الاث<ارساجدة * ال

لالمراد

١

قالاة
تق لفاك من

عروى اسن كارواه

اليزاروأنويعلىوالبييق

ينناف هدم

مانا سظرتسطرالما
كنت © كروعهامن ددع لاط الاقم

فروعهامن بددع لاط

سد
1

(حتىانت
تصسبمن دده)أى امعنده (سه ماشاءالله )أىجعلهمدةءن زمانأرادها اللهما اعنده

(ثمقاللهارجمع كاج

تن (عنعر

ركى الهتعالىعنه)أى

رد

ا

ع

نتفر
جع)الممكانه الذىكانفيوهالأمباعل (هفقال)صلى النهتعالىعليسه ||عانعر
لوئعىاب
انص

كواسنل(عليياهر(بوعضلحموتمناهز)لأاىعفخيامفاةرع ولأه)ىاايبزخنايرروأهبوالدعالنىولالابمةلئأمرىالدالخلى انمنءصاهت يرجسا| (|وقال) أحدهال(فيم)
م
وى دسخد < جبن ماهوقر بسمماذ كرفىهدا

أىفىمروءهأووقالالنى

لا
أع_:دوأ هيهلالمنانقاىوذهاب وق (فد وتوموعناي

وس-إ فىدعاثه بعدقوله

 2ديثمردى(إعنر )بناتل
خعطا رلذىىاعلل
فهه(وتال)ع ر(فيه)أىةي مارواه (أدفاه ||صل الهتعالىعلي»
لاأرل مىن كذبى ب_دها) أئ
عباس )ر
اللدعليهو-ذلىم واللااللتهعهارلىامعلمىأْرّأمايفتى)حسديث رةواهاابخارىفق تارحمر الروي واتييو سيدا (انوصاق
ه
ا
م
ل
ا
ز
س
ت
ق
و
ه
ن
ا
ا
م
ء
ل
#
طابععنى أخيرفىوةللى وهوج زم فود

(الله-مأرفآبدلا أبالى
نمكذبى بعدهاوذك )

اشار:اعزق كانعندموهو بكسرالعم نالمه ل
ء وسكون اإذالالمعدمةواالقافوهوالعرجونهن

الراوى اتا فق هبقية

ورأعخيهعلميةأوبصربةقاريدهلازيهكانه الحا (اندعوت)ار شرطية أت (هذاالمذق)||.وةف ذأرى
اا وثمار يذهاكابينه بقولء(

منهذ والنخلة)وقديطاق عل اىلنخلة:نفسهاولايناسبهقولهمن هزه

اله_-ديث (نخوه)أى

النخلة فلاوجهلغسيرهيه ه|:و
قيل انالة+ل يهقاللماءذوابفمح العين(أنتيومافى رول الله)أى نومار وا
(هام
وسن
عن
تأومرنسفىلوتاءه و

تقري
اليه(لعل)أى طغتىوصارااعذذقلك((قيانلقةزم))بأششهتد|ب.مانناكةراسلودلحاتلةلوهس(كفودنعاها)لأنىوناولذعمذقابلاقناأفمومكباسعرىه'ا ||اتبنقاعرباس)ازشكااروياه

كاقىالمحسكودى الاقتصار على الضمقع وروا خرهزاىمعجمة ومعناهيشب صعداوروىهذاالحديث

عام(حى أنا).ووص_ل الىمكان عن ده بقريه(فقال)له
مقص_لا البو وقالأن الاعرافىمن بنى

(أرفجعاعدالىمكانه)الذى كانفيه(وخرج)هبااثثديدأى روادسند (الترمذىوقالهذاحديث
حيح)٠مناوسندا

الم “تقلت

ة

والدارى والبييق (انه

صتلعىالللهىعليه وس
قال لاء_رانى أرأيت)

أىأخيرفى (اندعوت

المعجمةأى هذاالعذق) بكمرالعينالمهملةوسكون الذال

عةودالعدى الذىتركبهالشهار يذوهى العيدانالتىعايها الدسيروالعذفبالفشحالنخلة
نار
رمنج اولشم
ع.ه
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تعالمعليهو-لم واللاحلاا منازفارسعليهوأرخه الم عازوملخ دصقا عدت اد مطل |اهل ليم درن

وقد

حراب

عدس بةنولاء:حددله _ 0ريارس

0

لدلىمن كوف ماش عرءعن الطوق ود تضعضع ال_ن وتقعةع الذنداهوالاءظمقى

وقدبلغتدواتة!
أروابالىآ خرماتالهوقات أناحينوق <علىما كتيه

وس عند:سيحانهوتعالى

إلاأحن الىلسارم ناضم  -والجذعحن اشثياوايعدفرقته
اولاعسمن

شسمس:دة »

ماهزها الوق

اليه كانه)لأكىانة

النىصل اللهتغاقعلية

أولا<ل د

أحمانالروضته

مك"

ي1وقاوللشكوقلتباأعالنفسللْىكالمميجان اليوهنل
0فةاصبحنبءةهط"يلةهىساولر ةكاارل6كشويف
زم اب
مومسبامعةال"اكجعتوإهحنرنى|والكاب| و|اللنسهثدخراتاااذقةووااأئاللىملنقأا4هئله)
ح ب أهل الخيرنالة»بركتهموشر
محتىذكرهاللهف كىّ
ثاره
س

حدس وه_ذاعيرةلاولى الالبابوفةنا الله

لمايقر؛  :يسه(رواهعن جابرحة

0

١ فانم-ة

الفضائل

عمد اللهبنحقص )يتبصغيرعبي دة ي
الاولوهوحةص بنعس.داللهبن أنسهبمانومقايللكواهنوهحرفوىصعبننعحبذدهالولرهبوىلاتعصغنيهرأو|كاهبلاربهاانيونا وهصاولاأبو وألقى<دى فى .ا#ادات

فاكان لسعنده » فانأنينالاماذ#دالفقدا
هع فتكلاانهداءاللاملءتمدى  2وفجارذع
ال

بانومهكذا  5أمافنأولىان 2ناه وحدا

اذاكان <ذ لمطى بعدساعة  0فلدس وفاءاننطي قلهبعدا

للتلهصغير
رواأى مد احيم(عنحابرحص ب)نع
بمادا
(ويقالعبداللهبن ص )قالاحلىويقالجعقرينعبدالله

والصوابالاوّلوانه ح
افصلبأنبْوءحباوتدالّهينأذس بنمالكبروىعن جدهوأفهىر بر:رضىاللّهتعالىعنوماوغيرهماوعنهابناسحق
ةو
وساجمةي
وأ
سئزاءيد
لايثدتله السواعالآمنجدءانتو.رى وحديثههذفن جابرافلىبخارى

(وأيمن) الحدذىمولىاين أىعر:
ارو

وال الذهى ف الممزازمار وىءثمدسوى ولدهعمد الوأحدفقيه حهالةلكنوثقةأنوز رغة

وال امن اقطان اذاو:دق وروىع: :و
احدا نتفت المهالةوقدأخوجالء+خارى و<دهلان (وأنوذضرة )بشت النون وسكونالَطّناد

المعجمة وأسمهاا  0لاد تأدى تروىء ن علىعرسلاوعن ان عباس وألىسعيد وعنهةتادةووعوف الا

اى وقع فىنسخدالى

وقفتعالما الا"نزبالشهاعءأنو دصرة,تذقطة كت الماءوهذائ ولانعرفهولاأ ع-إأنابصرةغيرواحدواسمهجي ل وهوته ا غقارى

ولدسله تعن حابرةب.ماأءم (واء
ولجنا
فسكونوهودمدان

د
و”

07

حكن

محذ-كسروهوهنصرف

(وس »مدي نأى كرب )بق

:هدو
و كريب )بالتدخير بروىء:ن

وى سخة شح

«أينعباس وعائشةو جاعةوعنهابناه

وهومى بنعةمهوطا؟ف

ووه (وأبوصالح)أريد
يدذكوان! اسمانوة_د

"لم (ورواه)أى
ا#سديثالزىوسيق

احاتمانهلمالك

زو

نحدلدهة (وأيمن)الدثى
شاع ارول

والدء_.دالوا< -ديناعن موق ]381

وقدونةهأبور رعه وقد عاممه كلاموان ابن <مانخاط فىترجته وأعن منقولمنأذعمل

التفضيلم التمولية والبركة(وأونضر بشع لون تون ادال عدو راءمهماةووتعقى
بعص الخ الصمرةمأ:موحدة وصادمهملة شور نف وأدس !ذاألو ضرةغ_يرأى نضرةواسمه

_ة
طكعبن
قمال
حمل وأدسله روادةعنجام كاتالهالافظ الى وأنونضر :الاولاسمهالم_:ذر بن
اين (أىا لمصرى
(وثابت)وهوكاسمه

ثابت(و.حو بنألى
طلحدة)رذكره(ورواء

ع ناينع-رناقع) أى ا

مولاه وهوهمن اعسلام

التابعين (وأبوحية)

راأس_ان وه ثرجةف الممزانوكان
العبدىالتضرى |روايةءن عماس وغ_هره وأخربجلهحا ن
قضم دا نقة نوسن ة اسعومائة (واينا1سهب )سعد الامامالمعروف تقدمت ترجده وان بأئهتشتح
0

(وسعيدي نأىكرب)بكافو راءمههلةو نأءموحدةالحمدافىوله ترجه المرات]داريب)

مدل الاانهمدغر وهواينرشدينمولىاينع+اس (وأنودالح)وهوذكوانالمانوتقدمتترجته
(ودواءع ننس بنمالكالحسن)البصرىه
(واسحو نأوطاحة)السارق ير +

1

ناف و قد ةرمت رح

دوا دعن ابنعرنا فع)أبوعبداتممولىابنعرالامامالثقة

اعكدم رو فسن ةسبع عردووماثةو]أ جله السسشة(حوية) بشدح الهاءالمهملةو

 510بد د

التحشيةواس.هدى ١١-كاى الكوق الامامالثة-ةوالدأىحناببروىعنابنعر وهمأبوحيدةآخر

الكو روىعن مسر

وهناك أنو<ية روىءن

بروىع زعلىوترجت هفالل يزاهن(أونروناضرة) اأسادقذكرءقيربا (وأنوالوداك )يمتّحالواو
وتشديدالدالالمهملةثم ألفوكاف وهو دير بنثوف المكالىوله ترجةفالميزان(ء0

ع-لى(و رو ابوكم  (6الخدرءكددى اللهتعالىعنهو23:ل3م بتررجنه(وعار ينأنىعسار )ملىأنىهائموهو -52ةأخر جله

وهوالذى سمق ذكره
اموصعين 3الاصل
فوحدةمن

أسفلوداد

ثأنوهن
بدو
مههله و
مقدودة وضّاد معحوة

وهك_ل اعداكادى

والانطاى (وأبوالودالك)

أحد
مس م(عنابنعباس وأبوحازم)حاءمه له وزاى معجمةوهوسلمةبندينارالاعرج المدفىالثقة

ههاه وخدةمشددةوألف (اينسهل )بنسعد
الاعلام آخرعالق روي )دعين وسينمهما:ينبد م
الساعدىنوقوسنة لاضع عدمرةهوم وقدزادعلىا لتُسعينوأخرجلهأكابالئن (عزسه لبن سعد)
أبوعباس المذكور روى عنهاء 4“:وغيره١وكثير )بقح الككاف ومثلمةو راءمهماة(اينزيد)الاسلمى

أبوةداللانى ولتهر ةجف يزان(عنالط بلب)الباذنكقرهوروابة كتيرعنه لس ادك و الكت
الس كالهالبرهان(وعبد ال يلنهبريددعنأبيه)عبدالهقاتى القضامعرووعالمهاالدعةو 5جة-هى

المييززاان( والطقيل) دديغة تدغيرطقل (ابنأفشءن أبيه)أنىينكعبووكنندهأنو طن لعظمنطنه
(قالالقادى أبوالفضْل)وهوعياضص المصنف (رضضى ابلهتعالىء تهقهذا)بهنحديث حنينالمذع
0
([حده

«تشديدالدال أىرونا

| تتح

ىندعل ساذكردمنكثر ةطرقهعن
)لعوف أ

6

11

الوا

ندل

الصحارهوالمادعين وغيرهمانه(خر <هأهل

لقالا

سر

...١ ١

الصحة)

اد يتالمتقدمكلاهمالإعن أ سعيدوعار

انأنىعار )بنشديدالمم أىر واي  02در (غن ابنعباس وأوحازم) ,دكممرالزاى وه وسامةءن دينارالاعرج
المديئى]حدالاعلام (وعباس) شد يدالمو<_لة(ابنسهل)أىاينسعدالس اغدى كلاهما(ءزسهل,نسعيد) أىعنأبيه

(وكثيربنززيد) أىالاسامى أوالا.لى(عن المطلب )أىاينْأنىوداعة(وعب_داللّهن ب بردة) وهوقاذى رو وعالمها (عنأبيه

ألى)بالتصخيرو:مهماكندتهأنو ,بطنلعم  00نأبيه)أ أبن كعب (قالالقاذى أبوالفضل) أى المصنف (رضى
والطقيل ين
إبنهتعالىءنهةهد احديث كاترار 0

جه(هل

الصدءٌ) أئءنأرباب امحفظوالثقة(وروأهمن الضدا,منذ كرنا) أىءناجلاثهم (وغسيرهم)الر فع(من التابعينطمقهم)أئ

عليهم أوقذرهممر تينمةضمين [الىهن ند كره)أى الاختصار أواءدم الاسث<ضارأولعدمالاثتار(وءندونهدا العدد)
زائد
أى و سمعأقلمن هذاالعددالمذ كور وفىنسخةوردونهذا العدد(يقعالعلم)أىا لقطى(لمناءتىب ذواالباب)أىاهميث أنه

ديانه(واللهالمثدت)بنث د يدالموحدةء وزةذفيفهاأىمن ثناءءنعباده علىالصواب

وجع جيع مأيتعاقىب
عله فىسائرانجادات)أى بقيتهاأوجلتهامن غيرالنبانات الى هى
قمذع
وال
(ين
(ومثلهذا)أىماذ كرمن ن
و(فصل)ء
القاذى أودالله محدين
هج
قر سةمن الح وانات فهوفبابالمءحزة أقربوفخرق ا١لعادةأغر (بحدثنا
بلمباسشسسهة
”.رسيب
ع ازلذميوا ىكتمهم رواد د الاحاددث القهيحة(ورواءمن الصصابة
لفين
ااصمة)أى الثقاتمنالامصن
مذ كرنا) فىهذاالفصل (وغيرهءالمتنادعين ضعفهم )يكير الضادالمعجمةلان كل الى روى

عسى ال:ميمى) وى

نخة ابن#د (حدثنا
القاذى أوبعبدابله 2-5

هاذاضممتمم (الىمن ل:د كره فاذاع لمتهذ اتدةىعند القع إرعصنهل وأتره
عنه من طرق كإفدل ف

ابلمنرابط)نضم الم

(و)ءن(دون )وى ن-خةو بدون(هدا العدد)الذىذ كره( يقع العلم)أىنو جدالعلو:ءقى صمدةه

وكسعرا مو<دةاذن له

وكيفيه (للناءتتى )أىاهممنهونة.د [يهداالباب)من معحز اه صلىاللهتعالىءاي هوت (والله

أبوع_روالدارافى(ثنا

المثدت)نضمالممو مةئ المفسوحة ونث د,دالموحدةقبلل ااه أى توفيق الثبات وعدم ثقاب!|لقاب

المهلب) بتشديداللام

نعمةمن اللهعلىعندهالمثومنفيثدته (علىالصواب)وهوضد الطأ
( 8فصل ومث-لهدا) من حذين| مسذع واشتياقهو نطق(

المفتو-ة(ثنا أنوالةاء

سائرا#ادات)أىجيعهاأو وقمتها

نا أواسن القاسرى)

ههذ انتمل اناهشاره مم
وا#ادمالاروح!ك ومثلمرفوع خيعرم بأعد أوفاءل فعلمةد رأى وردمث ل و

يكسرالمو< ده (ثما

ماس من كلام اجر وغيرهواءةثهيدحد يشرواءالبخارى وهوماأشاراليهبقواه (حدثنا القاخى

المروزى نا الفربرى)

اثنذاى بوأعمدمجداليلنهالمرابط)
قإحد
لال(
م برانهوثرجاتهو
قى)
:ءء م
أبوعمدالله #دينعد .وىالم
دصيغة اسم لقاعلم:ن المرابطة وهى الاقامةباامُغورينية الهادوهو ةدبن

افبنف_عيد ينوهب

بالتغعاءو يكسر(ثنا
البخارى) صاحت

المرى توق بالمد<.ةواضيابهاس_نةممانين وأربعماثةوكانم نافالع لمومسمعمن المهلب والدالى

الصحى

وغيردماوال(حدثنا المهلب أو١قاسم)داالمهاب نصيغة المفعولهواابنألىصغر دوق التسكنرةبالى

المثنى)يثديدالتون

(تناه دين

د
هاأرو
المقتوحة (ثن

فظ
الف
حين خ
لد
اىين
عل

المغافرى كانقدموال(-دثناالمروزى)أبوزيدك:ةدمقال(حسدثنا

الغربرى):قدم يانه وبياننسيتهعلى اللغمّينفىاسم بلددوال(حد من اليخارى)/صاحب! لعى_عوقد

تقدم بيأنهوال(حدثنا مد ينالمثنى )وهوعد ينالمثىأنومومى العنزى المحافظ الدثةةالورع نوقس_خة

ولس شوالزببرينالعوام بلهوكوق مولىليى
درىهم4
مهد بنعمداللهينالريْبر بنعرالرْبم

الزبيرى )بالتصغيرنبة

الىجسددقانه »دين
عابلدلهين لرْببرولس
مسن ولداين الرْبيربن

الوعوكامو,لفهىموى

ةلائو متشينهال(حد نا اسرانيل )ين ونس بناس<ق السديى الكو قأو بوسدف لبىأسدوال بندارمار :سا
الثقةأخرجلهالستةونوفىس:ة|ثنينوستينوماثةوترجتهف الميزان(عنمنصور) ألىعا بينلمر

السلمىم نأءةالكوفة(عن ابراهيم)بنبزيدالنخى(ع نعلقمة )بنقس تقدم بيانهعن عبدالله)
الالشسعود (قال)أىابنمعود(لقد كن)امعاشر التعابة(نسمع :يسع الطعاموهو يؤكل)ج-له

حاليةأىفىحال| نكاأمع رسول أننهصلى اللتهعامعايهوت! (وقغيرهذالروادة) بعرواب البخارى
وهورواءها لترمذى (عن ابنسعود)أبضال كنانأ كلمعرسول الهصل اللهتعالى عايهوب_لم

ش(ف؟اث )

بج

عع

م

را

ب

2

ا تب بر

وو 2

احفظ منهووال] خركان
لدوم الدهر (قالثنا

اسراثيل)أىابن يونس
ناأبلىاس<ق اسمعيل

السنيىاللكوق]حد

لات

وعفه ان المدبنى وغمرهأخرجله الاء_ةا لستّةإعنمنصور)أىا نالمعتمرأبو
الاعلام وثقه أجدوغيره ه ض

زدالنخى(ءن
عابالسلمى من أعةاللكوفةبروىءن أنواثلوز يدن وهس وعنهشعبةوافيانان(عن ابراه-يم) أىابنب ي

علقسمة )أى ابنق سد (معسناعبوندرذى اللتهعالىعنهها للق دكنا)أى دن معشيرألصحاءةمعه صلىألنهتعالىعليهوسل(نسمع

نسديمحالطعاموهو يوكلةح)جالية والحديث هذ اقدساقهالقاضىكارأرتوامءنةالبخارى وهوهنعلامات النبوهوخوارق

العادةدوأقخر جهالترمذى ف المناقتوقالب ن تيع ذ كرهغايلرحلهىذ(ءوافلىروايةءنابن»سعود)و ىأصل الديحىوق

يلتههتعءاوسم
روأبةعنهأيضاوفال كافى الترمذى(كنانا ك ملع رسلوليالعلهصلل اى

1

|طعسام توسندينحسهم)عأىقولهه.حاناللهوهذاماب :أنس,هلانمعنى قتوعلاهلىوانءن
ال
يى
حدقتسد
ثْالاسمسع كم

بلسانالةاللا بان امحالوانهشهدلة تذبلهبقوله ولكنلا

الطعام وحن تسمع

تفقهون تسديحهم وهوحددث كيس حسن أخرجه الترمذىعن ابنسار :ضام ن طر .ىق آخروق

تس ديحة)أى تسلم.

قوله كان خرودليل علىنكررهوانهوقع راراعديدة كإنقدم وفىهذامعجرة للذىص_لى اللهن»ء'لى

الطعام وال ةحالية عليهوب_ل وكرامة إأعدأيه افسمعوا-ممالعمهغيرهم وهذهالمعجزة أعظممن معجزةفهم منطق الطير
والمماللءمانوداودعليهماااصلاةوا لامو الدرال:ثورلاسموطى ان كلش سم الاالكاب

اديع معناءتيزنهالتّهعالايل.ى.هوأه_ل الظاه رأولواالا 'ند,اسان الال
لت
وهار ونتقاسدم
(وقالأنس)وىسخة
لسمعون وذ المصنف رجدالنّههده
كال شروىجعلوهخطابالشركين ولذاةاللاتفةهونو1ءة لات
وعن أنس كاروى اين الرواية ساقمامن!صر نانهكانمعه صل اتلعلهالىعليهوس_إ ولبعص الشراحهنا كلام طويللا

عدا كرفتارخه(أخد

الى صلىالهتهالىعليه

وسم كقامن حصى )أى

طائل تمه(وقالأنس )فىحددث أخرحه ابنعمسا كرف نارح( أخذا لن#دىصل اللاهه الىعليهوس_لم

كما)'ىمقداراعاوالءكف وهو باطناليدوةيلفيهمضافمة_درأىملءكف (منحدى )جم

خصأة و هىصغار المحار[::فسب<دنق بارشو لالنهصلى اللتهعالىعايهوسم )من ضعالظاهرو ضع

<جارةدواف (قسبحن

المضمرتعظيما واشارةالى انمهعجزةوق نسخةق يده(<تى سمعة| ديح تمصسجون) كىوضعهن

ىنودلاللهدلى الله
فرس

وعواسمعا رمشائعةف الاحرام الصعية كصمد |:الصيرةمن ال-كيل وأصلهف المائعاتكااساء (فى؛دأى

تعالمعليهوس] <تى

يكرفب<ن )جلةحالءة(ثم)د مهن(فىأي شاةسمحن )وفىقوله حتى سمع|| :شارهالىخقاءصوتهن

ع

رلعلىفضل ألىبكر رضىاتللعهالىعنه علىغيروهايجاءالىخلافتهومعنى قولهذاسبحن
ظددادهام
وذ

د

كا لتسديح

عنا
اأىضحو
وون)
صبج
ف-#ن فيىدأىيكر

الس ليكنمن ال#اداتداعا والاولأولى( وروىه*ل أبوذر)رذى
انه ماسم ت.ديحون أوا

فىقوله (وذ كراتون
لياعيانلخادى
الله تعاىعةه زواهالطمرافوىالبموى واابزارواامليةفى جردق د

سح نم) أى بعده

سب فىكف عبروع مان )رذىاللهتعالىعنهماولةظ هذاالديشعنألىذرؤدلائل البيه ىقال

.وتعسن (قأيدينافها

 1تأ شع لواتدص_لىا للهتعالى عليهوسلكرٌبهنومآخاأمافاءغةنم تخاو  5 5جمدهدى حاست

ومرحنوىمث له)مثل
س

صلاللهتعالمعايه ولثمجاء :
اليه خاءأو كر ر ذى اللتهعالىعنه فلمثمج لسع نين رسو ل الله

حديت]أنس (أوذر

2

ال#اطابرءذى اللتهعالئءنهفىلوج ع 0ين ألىبكرر دى اللتهعالىءنه ثمجاءعث انفلم

و جاسعن يمنعمر0هبين«دى رسو ل اللهصلى اللتهعالىعليهوسلمسبعحد ياتفاخذهن دوصععينأ
رذ اللهتعالىءنه) على

ماروا اليزار والطيرانى
قالاوسط والميرىعنه

(وذك)أىأنوذر(ام)ن
عفر
سسجحن فىك
وعثما نردى اللهتعالى

هتهمأ)ولحل القصية

متعددهة زوفالعلى)وق
ل

وعنء-لي( 3

صلى
يمكةمع رس_ول الله

اللتهعالىعليهوسم

مذهن وضعهنفىيد
فكىفه فس.دن <تىسمعت هن حننا <5نين |لن< لم وضعهن :فرسأنخ

ألىبكرذى الندتعالىعنهفس< .ن حتىسمعثلحهنينذا كحنينالنحلثموذعون فرسنتم
«ناوفن5و ضعونق دعر مدن

حنم
<تى سمعات هن حدما كحنين الذ<لثموضعهن نذر.

تناوفن قوضعهنق دعثمان5سمعت فن -ندنا كحنين النحلهموضصدون كر سن ذعالرتولالله
اعا » ول هذمخلافة النموةوهكذ |أخرجهالحافظ أنوالقاسم ف تارخهمس:داء نأنس
تعل
صلىالله

ضعهن قأ«دينار  5حلاف اسح تحه  2هن وْ
ردذىاللهعنهوز ادفيهدع_دعثمانم و2

رواسصهن قىأ:دنارجلا رجلاالىآ خرهوقىالشرح الحديدانه يذكرعليا رذىاشهتعالمعنهوكرم

و جتهدسؤادنيكاحنهافى «دغسيره مخص وصاباللقاءفه وخليفة كابنه الحس_ نأ نوضأاحاب بانهلم

ةللاامهرضى اللهتعالىء :دمع ماله
يعلىن امنمث
شتئة
ته أدركت الغ
اأوفلان
يكن حاخضرالءٌة
من المناقب » أقولالظاهرانه_ذهالواقعة تعددتلانروا ابهأنذرانهم يكنة-ةغيرموماقى|]

لبق ينض ا<نضهمرهاجاالعةصحمانرةلة ولهرجلار<_لاوعلى كليبه المكان معهمعلى
راوا
ةقياهلاىعدم امد ادخلافتهاءةقلالا(وقال على )رذىاللهعنهفى<_ديث
اىعرنهو
رذالالهتشعال
|وداه الدادهى والستره_ذى ب_.ندحس_ن ( كناعمكةمع رسول اللهص_لى اللتهعالىءليهوسلم
مقع

ع

 222222772 557جا ممع سس جسم جم

حت

ع

م ست

ا

و

ع ته 1

؛

شرجالىبءضنواحيها)أىّجها#اوأطر انه(افااستقبله)أىماو جهه (إشجرة)وفى نت خدث جر)2لا<ل)أئ<<ركار وى
00
ن حسن
(الانال1ايفامعليلتيارسولاته)رواءالدارييواترمذى يس د

وهذاما,تذى هدص[لىاللهتعالى عايءهوت-لم

1ب الا"ن(حجراامكةكاننسل على)أى يول

السلام عليك بارسول

فرج صلاىللتهعالىعليهوسلاملىدءض نوااحليخ اثةءله) وفىد اخسفتقبلة(شجرة)

التهرواهه-لم (قلأنه

أى وقعتؤمةا لدو حهدقر سام (ولا مل الاوالله )كلواحدمهما ١الامءا يلتْبارس ولالله)

رااحلجاسود)وقيلانه

دنى رجتهعالالهلىكا نف بدءا انموطمينالقليم صق اللهتعاليعليمو لم
ساب
االه
أنضاوهذا كأق

حجرالا تكامومالاليه

نانخلى اللهتعالىة> نطقاوانل يكن مءه<ياةولاهلاملازم بننهها ول كنااه رانه كانةء ده جه5

:هدصلى
وتدشعراله بانقرادا خلى لهدعذهواححااءبتهملدعونه (وءن حاير نسمرة )رضى اسهتعالىعنه (ع ث
هعاليع ءوسل )فىحددث
ال ت

جهر
حلان
القاسى وا
المدى لاحداراللة| بل لدار

هرو اهم [افىلاعر ف حجر اعكة كااسع -لى)أىيةول

اللام ميك براسولاللوهكوء(قيل انه الحجرالاسود)فقدقال اليل وغيره روى 3المستئداتان |إأنىك رةالالهيلى دوى

قغضاللمستئدات أن

حهجذر|هوا جرالاسودوهذاهوا أثوروقدقول ا
وناهحنجرهغمره
عروف الىالا نعكة فى ل
يقالله زواف المورذاىلناس يشبركون بدال ,انوءة#ولونانهالذى كانسملمعلى |!نب ص ل اللتهعالى
1

عليهوللم وهذه المعجزة أعظممن قز اديه .هالكد_لاةوالب_لام فىقوله اناسخرناامال مع-ه

عائشة رذىالله:ه الى

عمسااهافالتةالالنى

 :تسح ن لانهالم سخ ,ذهو ق دمننأاادوم ن أمته وتسديع الطعام أعظممم_مالانهل بعهدة-له

صلىالنهتهالى»ليموسل

واحبالقدوصةت,ا لضو عوالخشوع ون كايدهمان وتذكيدأرشارة الىانلهشاناخاصايه وانه<حر
لس كساثرالحجار:وإذافسريا حجر الأسودةلاءةالماالة :ةف ذكر<درواحدوهود_لىالله تعالى

انبلق دغر ل

عليههوسلم كا لامر >حرولاشحرالاد-إعليهمأشاراليهبةوله (وءزعائشة)رذى اللهتعالىعما
)شنم
شرت (لاار

 ١الات سالعايموت ل حد.مث ص م.عروااابزارقمت_مد[ :لااسةمادوى<دسهربل)عايه

وز

الصلاةوات_.لام أىنز على وأتالى(بالرسالةتجعات) أىصرت(لاأم حجر ولاشحرالاقالاللام

راء منالرور( جر

هلمجركيف,مكاروالدشر
عليك,ارسولالله) تشر يقال ونطمناو أنهال_موم رسالةهوأمر بقرم ا
ات
.شرواأ «البيهو (ليكن رسولاللءص
(وءن حاار بنعبد الله)رذى اللهتعالىء:هقى حد د

ودمممونث_ديد

]:ولا شاجر )ول ذ<--ةه

كفيحة بتقدم شح ر على

ا عليه وس )فىابتدا١عفته زمرتحجر ولاشجر الاس_جدله )أى ادف ض<تىم سس الارضع -لىهيئة

<حروهوالاظهرقتدير

السجود نوت|ضهعا_لاهصللىىاعلللهيسهوس_لموتءظيماله وتسكرتاااللجادثكةلا دمعايه

(الاقالالسلامعايك

الصلاموا لسلامواال<ود لغيراللدت.٠حانهو تعالى|ءاء-تمعمن الدشروهذ اول علىالسماع يد

بارسول ابلوهعنحابربن

صلى اللتهعالىعه وسلمكياورداتصر >بدفىاتحديث الساوبمقشلءلاءةالمن ةمل الرأىفلا
عرروومعه ص_لى الله
حال
حاحةالى انيقالانمعمن باب الكثفو تملانالراوىشاهدذلك فى

عمداللهرذى اللهءنه)

كارواه البق (لميكن

تعسالىء ليهوسللم وى حددث العباس )رذى اللهتعالىعذه الذىرو,اهالميوق رجهاللهتع_الىيءن

صلى التهته_المعليه

أسيدالاءدى (اذاشتملعليه)الضميرللعباس رذى المتالىعنهاى الحديث الذىذكرق_دانه

وسم بركجرولاشجر

قتاشتمل أى ضمه (صلىاللهتعالىعلينهوب_لم )فىرداءله (وبخيه)وهمعمذ
اللوهعبيد الله الاسددله) أىانقاد
ءهوهى الازاروالما<فةوة_.للالملاءةالازار
هثاود
وزة
والفضل ونم(علاءة)عم مضمومةولامو هم

ونواضعله دوا اسلام

الذى لهثةتانفان كانلهشة»واحدهزنوىر يطةبراءوطاءمهماةين وال_#عملا*ور«ط (ودعاهم) أى

أوس<دودالتحديةوالا كرام

خا اديس
[لعناسر و بد.

السار)الت

عزماجنعللسوزو تدحبهقه وك ازواستعارة !امنعهممن

دخوهمللناروءن آرة.كابسابوجب العذابه اوهو | -لسين مص درسترهتم شمه بعداا دوزقى
7-00 ١
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كاخوة بوسف

عليه

السلامله أوكاللا:كة

لا"دمعليهال لامعل قبلة(وقى حددث العباس) علىماروا«البييى ]أيضا(اذا امم لعليه)أىعلىعه(النى صت-لعى االللهى
له كاااحدمقةقطعة
ها لفضل وقثم (علاءة)ىم مضوومةولام نالف مدودةرء
عايهو-م وعلىبده )أىبنى عهوهم عبداللهوء+.مد اللو

له مه
أى
ميال نارح الييمصدوبرج ف

بيصي

م(أيللعماس

(كستراراه مقلاءنه )كان"قالارر هدا ع ىوصدوأىو وؤلاء بثوهفاسترهم من الناركسترىاراه معلاء هذه (فامنث)بنْدد:دل

مب

ا م أىتكامت؛بكلمةآمين(اسكفة

3طنعنىالخدارأى
'
لل

لمان

اد

(آمين

جع واحيه

آمين) كررامانا كدا

الاب ضماهمزةوا! سكاف وتشد بدالقاعءأى عتدته(و-وا ُ5طالبدث) جع

قوله(كستره) صلىاللهتعالىعاءددوس-ل (أبأهمعلاءنه)اذفالياريه_ذاع .ىود:وأد وهؤلاء نوه

: 01اركستراباهمولانى هذ منت )بشي لممزة وا ابلمشدةوالنو نأ قللتآمين
بلضم اطمزةوسرن لش وال عردوَضوا لكا فووا سمتدوة
ط 1بالاستحاءةدعائه(أسكقة اليا)
 2كو-ذوهاءوم لافار والداخلم نالمابوه نالمحازوقعت الذمعةعلى ]سأكفة 3نهأى

جع حأوف
ل
أومبقرارلوقوعه مكر رأ جفنهالاسق ل وهدا>ل الشاهدمن24
أو اعتماركلمن الاسكعة
معروأ يه انها غ يمطهيدوااتمهونتوواحيه( آمينآمين)هواوأاسمقعل أ مرععنىامف
والحوائط وآمين بالمد
يواتش درون
شهرهامدالممزةوتخفيف المموروى نصرعاوت ديداهميلف
و تعدممدى علىالقدح

كر برواناءلى التوز دع أى

أولاه د لتضمنهمعى الولو
مىيونال
آرأ
آمين امامعهولت1د

ومعنأهاستجبت أواقعل

 5ت الاسكفة آممن واوا م
وق حد د ا

“دل انكل واحدمهها كر رقولهآمين نا كيداوةةيةاللقال

خاتم
اذق د غفلءنمملهوهذا الحددث بتمامهقدلا ثل الميوى ويه انهقالللعباسباأناالغض للاتمارف

رنا لعالمين(وعنجعفر)

أىالصادق

(اين#د

عن آبٌيه)أى »دا لماقر

ابنزين العايدين علىين
الحسينينعلىرذى الله

تعالىهمهم إعرض النى
صلى الله عي
ق
ب(
طريل
يا)جي
قان

5نو بشولة بنشكدى 1تيكّفان لى5:حاجةفانظروه قله اأناهمقال كيف ]صبحمم الوا خيرفةال

تقارنوا تقاريوافاحه“مع وا فمههممعهفىملاءنه وقالياربهذا عى وصن وأ وهؤلاءبنودقات_ترهم

در والمصنف رجه اللهوق دلائل؟ألىنحم انهمكاوناسبعة الفُضل وعمدالله<عرالامة

 2الاوال

ماله رسيا
ماولدت

ام

لديه4-من

مل وم حمة.هأ ختهم وكيم د ولعمدالله افلالى

غدل » حل نعلمه أوسهل » كسمه منبطنأمالفذل

أكرم امن 6-0وكهل عمان لاون

 3وخاتمااأر1/0 0

اليل

ومثل هذءالقدة حديث أهل ال ا اءقىا!باهلةالمتعدموهو جع الذنىصلىابنّتهعالىعأوهوس

)أى
]ةم نأهل؛ 3دنهوهم الذى دلى اللهعليهوس وعلىوفاطمةو  4ا

مسنعف أويغر (كده
رمازوعنت) أىم-ن
قوا كدالدثياأواتة

عامه|اصلاة والسلام كانمعهمكاقيل
الاك لدى

غالمنهذ|الكساءونسج» ن  »#هل فىعانطا رازهأم عدن
من عر

تعالى عأمهولم)أىهن

موعهما أو نكملهما

أى ماالفطمقعندا كله
قالالدكىلأدرمنرواه

قلت يكو انهر واهالمصف
وهومنأكابراغ_دثين

ولولاانالحددث لهأصل
كاذكره ولذاقالالقسطلافى]

أفضل مركت ,القلك بو الجسسة ره طٌّوهإك

أعاذلى اكنساء الدقا  4كسانيهحولا”لالكساء

وقال أنوعلىلذ برانوعده بكسأءتم اخلف

(فاكلمنهالنرى د لىالله

أوهن طبةوما (فسبع)

ولاى وقت

»لك

أم ا

الوك لل يدع د  00فالضن

وهذا م

الث 2

ري

ودرة  30هت وأمطارالت 2عزن
<سن
أمر
لله
عن بذ

 0-0-0المشاهدقلاءةالعليها نالمشمهه |:أعظممن المشمهيه والمعهودقى

كاقل(وعنجعفرين جدءن 9مه )مدالماق رين زين العابدين وال الوط ى لمأجد

هذافىكتسالحد,دث لعى المشهورةفلاينافى|طلاع المصذف رجه اللنهع المعليه عرض| ى حل الله
تعالىلعيهوسلفاناءجبرلعليها لصلاةوال_لام يطبق قيهرمانوعنب)ااذ كور قاللغةانامن

“عنى الغطاءوالمراد.ههناالوعاء

از الانهعلىهيأنه وااظاهرانم-مامن رااتلحنةوكونهمنم-رات

الد.:أوانه لوكانمن الاخ”رةلميفن لقولهأكاهاداءلاء

منهصلى اللهعليوهسلةف-ماحراد)أاىلاكل

د اليه كال<شعن كونهمافا ؟ :أولاإفاكل

منه اذهنأواه بيدهلابءدالاكل كقوله تعالىاذاة الى

|١ا
لأصلاةفاغس لواو <و دك ال.ابذك راح الوا ليسي
١
قىالمواه_ذكره القادى
عناص يق الشعاء 210ه

لالز نيالنعقوداء فصلءاذا

لوأبو بكرالصديق وعسر ظ

ذكردمع الجادوهومالاروحله مطلةا(وءنأنس)بنمالكرضىاللتهعالىعذ-ه ف خديث رواءجد

دل:ى«اك 2و
نعدا
اجةن(ص
ىنما
فوأب
صمذى
عنسه عبداتحافظ أبىتست تر
0

ساءله ويةالانجم دل

رى /ونأ تسن ردص رده

ذا |

ع بي والتخارى

0
ه2متهار

ل

35

وعثمان رذىاللعهنهمأحدأ):ضم ةينوهوجدلظم قرب المدينة(فرج ف بهم)بقاعالمأى اططربمنهيدتهم وارتء_دمن
خشدتمء (فالا ثدتأحد) أىباأحد(واءاعليتنى)اى ثبت الدبوةزوصدبق )مأاىلغ فىثبوتالصداقة(وث_و.دان)أئ
ىص ل الدنحى د« دقولهفر جف بهم غضر هبرج لهوهو غيرمو+ودق
“ايان فىعرتةالشهاد:وءنزله حدن 2# 1عمةبالعادهووقع ف أ

النخ المعتمرةوى أصل الله

انىأوصددق أوشهه دفهى كالواولاصاحءة أوللتقصيل

(ومثله)أىمثلمار وى

65

بع
ةا بسح
ا اسن ادر رعيزءن
وعثمان أحدا)بضمةينوقد .كن ثانيهوق ل أن تكينه ضروير:وهو جبل معروف يقرب اللدينك ||ىهأريرةؤسزاء) بكسن
وقدقالرسولاللهصلىاللتهعالىعايه وس فيه ايندحجبمنا
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صاحب العاموس طعنهرالرهع كنعهونصرهضر مهمعمافىالفح من اتحذفةالمعادلةلثقلالعيينكاحررفاسعو نضعو بدع ويقعثم
ه
يعن
لطا
الأرادبالطون هنا مجردالاشارةلماستى ميرهادالفىعا رةواشلدبنىراليه فيضو رةا ل

(ويشول) أى كام نهفىأندأخرى (جأءالهى وماييدىالباطلومأ نعيد)أى امراكقوميدق للباطل ابداءولااعادةأوماسدئ
الصنمخاتقاولابع .ده أولاسدى ضر الاهلهف الدنياولابعيدهفى العقى (ومنذلك) أىمنقبيلماذكرءن ا #ادات (حديثه) أى
خمرهالذى رواهااترمذى والبييى

وأس-مه حرجس أو

ا

(مع الراهب) وهو
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بفدّعالباءالموحدةوكسيالاءالمعلةمقصو
كيرا

يي يبي

ش22

يتش

راوقيلمدودا

ا

000

(ودةول)معطوف أوحالبةةدبروهو يقول (جاءالى)أى الدينال قوالتوحمدأو وعداللهبغتح
راكتو ونا
|اربىن مكة (ووممابندهئ.ا_لبدا)طاللادداءالاكادا بتداءمن غيرسبق احادآ خروالاعادةالاحاد متبعد
عبد القدس من تصا
لشارك هإكواضمحلواس_تفهامية اسدّعهاما
اى
نأ
وباننافة
كؤي
”وز
ناج
أعخررى ومأاهن

ىلععاية
مندةوأبونعم ف ا

انكار ناوه ععنى|النقأ«ضانالءىوا حدوا عماذكرحديث ابنمدهودلانه قا لصحم <ينوقدم الاول

ةةو هىمقمواة (ومنذلك)أىماذ كرهنأعرائ#ادات (حديثه)
لأاونقهقعراد.هناوقيهز باد

اك رأوذاىهالترمدىوالبيبى (معالراهب)وهو ف_يراءوات_مهحرجسويقالحب جادءساين |١
02
عبد القسسمن ذدارى.:ماأو دصمرى وهوين آمن ندص_لى اللهتعالىعليهوب .لىبعمده ص_لى الله 1
لان 0
تعالىءلميهوسلم ولذاعدهبعضهممن الصحاءة كورقةبننوقل وف المسثلةاخة_لاف ذكرهالبرهانف |
بسم
 0ا  9النبراسوغيرهوقيل انحسيراءببودى وا
مباسءمدةصو
رهبوفتىّحال
هرووتسميته راهباتويد |
 1 3 0نصرانستهلان الرهمانيةوهى الزهدف المأكل وغيرهخلشود:فرههبةمهعأرىوفةفيه_-م كالانى (فى

صلهتعالىعليهوس_ وأهىوصغير ايلبنعلث (اذخرجتاحرا)أىلاجل السجارة
(مععه)أىأىطا > | ا|بتداءأمرهم)فىال

وا

نوه

ار
علش
اقه_
ننينو
مععه) أىطالبو اعترض عليه.أنهلاخرجمععهالمذكو ركانعرهتسع ت س

مععت-تهنحارجورعاهبةل عاريرضاع| بو|تعدلاذدإحكلرنتماعومتاسار وتغعلارمض داحعمةردوهىواخلالرتهعجأولةىاعلمل أوتمثتأسركحرهدنودةالأمدخذسمكذرهيق.ال»صهحواياةء واقدتامراتلجةمتعالجثرةا
ولدسلى أ<دناخذومعه

وىهذه ا در ةا

راهيا آخروهوفطو راوقصتهمشهو رةأضًا فب كلامالمص :رجهاللهتعالى ْ

|الاذىوماقيلف اىلكوابم ن أنتاحراحالمن ضميرعه أاوحلاللمهنتضعهيارلوصىعليهوسلم
واءساخر حناحرابدعذلك]| م
مع اندراده

اتلمرقى رجو جه_له ناحرا حاو رتهلعمهالذىنر ججللتجارة تعف وتكل بدا (وكانالراهت

وقه-دهاىنس_طور

لاحرج )من صومعة لهكان,ترهس قيها(الىأحد)مزير عليهمن أبناءالسديل لانصومعته كانت

علىطر دقيقراش فممرهمللشامتخاالرايفكهانمبلراهنموفلراذارجدهواث_تغاله يعبادتهعلى

ع(ادلتهذمرج)على خلاف عادتهل انزلقرسامنه أنوطالسوالننى تصعلااللىهعليهوسامءه
شةددة
ممعجم
لاءال
اوالغ
موقية
االف
لتية و
لالتح
اثناة
مسطورةفةتاحولرهاحال | و|أدصرهم (ذعل)أىصار(يتخللهم) بوتالم
منعهلامن دميرخرج

بعدهالام مخففةأى يدلفىخلاهمو دور دهم ينظرهمواحدا يعدواحدمن تحال القوم أذادخل ١

تلعهالى علءهوسم)أىأمسك سسده! سم بع (فقال
5كانا اهب)أىصيرا يدممكاقاحاح (حتى أخذ بهد رسول الله صلىال

(لادر 6أىؤعادته

هذأسيد العالمين)أى شمرف اخلووات كاومتار أىقمهمن الصغاتا|اتىعلمهامن كتمهم (ببعشه الله)

فدنيا
ئتههماب_عدهم ال
هجليرج
نفةيًء (رججةلياعاعلميان)ألىلا
الكا
دادمعوا
عسله
(الصأحد) أىعنكن أأبىبر

ياخلزملكان (فرح)أى  ١والا” خرهك]نقدم (فةسالله)أىلاراهم (أشياح٠نقر بش )جع شيخ وحقيةثه الكبيرال نتم
وذ لك الرْمان(وجعل

شاعف
الشريف المتقدمعلىغيره(ماعله.ك)عاذكرتهمن كونهسيداور#ةعامة أىمن]:ن عرفت

:طلت] حرا لدت |التروأذلئلاث همي حواهمقالسفر (ولانجدالالنى)تعظيمال اذام بهاأونزلعندهاوالسجود
الهم) أ

هذا (قةال انهلق شحرولا<حر الاخرساجداله وهوشاهدذلكمن صومعته-1انزلواع:دهومنمعه

كانفاك امالا

للتحيةوالاكرامكانسنةعندهم علىان امتناعهامساهوفى -ى العةلاءدونغيرهم كامرفانمملايتصور

 1ل كذرسولالتصلى

 5فالدحثءع:دلاو حد[ه  0ذكرالقصة)الىآخر ههأمقصلة كاف السير9شهرهتهلغنىعنذكرها
|معامشر

اللتهعالىعليه وعلم فقلاهذ اسيدالعالمينبعثهالنهرجةالعالمينفقالله أشياخمن قربش)
ثم
أىمن المثمكرين (ماعلمك)أىماسيب علمكيهوبيهقعرندريه (وقاللاانحهجنرمقاشلجارخرساجدالهولاف_جد) أى
منغضروف
الاخجاروالاحجار(الا':بى وذكرالقصة)أى عل مىاأوردهاأهل الاخبارمن انهّالوافىلاعرفه أعساتغامللدبو
كتقهمثل التشاحةم رَع

قصنع لهم
طعامافامأ ثاهم.ه كان
صل النّهتعالىعليهومر عمةالابلةةالارسلوا اليه

(ثمقال)أىالراهب أوالراو(ىفاقبل وعليهع امةنُظلةةالأ نظروا الىالغمامة نظلهفلء|:املنةوم وجذهمسبقوه)و فىنسحةفد
ءس)أىقء الكرة(اليه)فقال
قال
ازلفام
لها
اىظل
مىال
سبقوه(الىقىء الشجرة)بفتح الغاموسكون التحتّيةبمدهاهمز:تأ

أنظروامال التىءاليهموال] ند تكعااهلىأيكم ولبهوالوا وطالب واذاسبعةمنالر ومقدأةءلوا:سالهمنقالواانه_ذاالنى ود
علالهلى أقد رأ<د يدفعه مالوا
خوجحمن بلاده ف هىاذلاشهرةو جهو االىكلحهةجاعةوو حهوناالىحهتكفقال افريمأمأررادءت ا
ربلالاوزوده
أرامولمرزلبنأشدع ه<تى ردهو نعث معهأنوبك
ثة
لافاهامواع:دء ثلا

الراهت ز ينانكعكاقيل وذ كر

2
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(ثمقال)أىالر ا(هفباق ل )لصلىاتلعلاهلىعا-هو_لم للنز(لوعلءءغامة نظله)دونمن معهمن|]

ألى بكرو بلالقيهوهم

' و(فصل)ه

رفقته(فلمادنامن القوم)المراقعيزله الذيننرلواة +ل (و ج-دهمسبة وهالىقىءالشجرةفاماجاس)

(فالا'ة)أىالشاهدة

ىاليه)أى الىحائبه لذىجلسفيهوالق» هوااظ لأوااظل
مالال ء

شوت :موتهوط دقف

صلى اللهتعالىعاء_-ه ول

ذنار جع وه ذاه وأص_ل معناء .كنث سوعوافيهفاءتعملوا كال |]رسالتهوما+ص بههن
ام
ءانه
اىل
فلعم
بالغداء والقءبا

”والغماهةالحابةأوالبضاءوامرادالاول وير ى_يراء يح روىمن طرق || يددع الكراماتومتم.ح
«تهمامقام الاخر
تصيحة الاأنهطعن قمارواءانحا كفيهمن انسبعة من الروماقبلوايهه.دون قثلهصلى اللهتعالىعليه

المعحزات (ففضروب

همماحاءي؟ فةالواانهذ|النى خارجفىه_ذاالثهرواناسئثاله فقالهم |]اليواناتحد ثناسراجن
و-لم تقخايسترقابلءومةال
أحدردهة لوالافكدهمعاأر اوأدةواموامعهوردهأنوطالبوبعث ]| عمداللك أنواخ-ين
أرأيع أماأرادءالتههل ب تيع
معه أنوبكربتلاعلاارذلىىاعلملهّماوقالالذهى انهحديث مشكر وامساطعنفيهلان أبابكررذى || الحافظ )سمو كره
الدلدغعنيهركاناذذاك ويلك بلالاوق.لان هذامدر جفيهمن حديث] خروالا"فةفيهءن روانه |||(حدثناأنى)تال حلي
© وماآفةالاخمارالارواتها »

تمقودن فاطبطقى

#لإقصل فالاناتفى مرو بال يوانات)عالاباتجع آنهواهىلعلامةوالمع<زهلاهاعلامه موه
اوظ والحدهناألى

كأروا سينا
عبد الل
النىوالضروبج .ع ضيرب وهوالنوع (إحدثناسراج بن

بعضالنسخرصديغة
القصب_غير (صعمعىف

قالحدم|:القاضى بونس)رحنالدهذتق!دالمواكلهممع الكلامعاءهموءلىأسمائهم فلاحاجة
لتسكرارالمه(واللحد ثنا أنوالفضل الصقلى).تح الصادالمهملةوالقساف وكسيراللامالمشددهو باء 0
.س

لمان

»|

“»

.

«إلحة

سإرن

-

6

2

نيران تذ كارها

ذكتصعلية -والاو.دذى * 625

كه

- 3: . 7

1

وكسرصادها خطأوازذ كرهالعرها نظنامنعنده(والحدثنا ثابتينتاسرين تابتع نأ بيهوج_ده

(حدثنا نامتكبنوأسم

ا

:

اي

وجقلدسقيطتنامجونهاررلااعوولنصاوة أايدلححدتدنأاثجدنيانعترهاندحدن تنفاضع_يدليةنافضليحدلواايلو<_ندسيبغنابعورنوس)كبذناتمار ونكارقج| (|قجعال_اندحدءثنما أآبوىاكللعيلاهءها
5

9

ل

دعص الخ موصولاوهومن

--3

7

3

-

ب

بار

00

7

| الى

شنا

رجاله-إ و داب ال:ن الاربعةوثر جه فىشر<ها ك]تدم وتؤنمن

ةج
هواءن اسدى السب وهو ثقةصدوق وقيل انلهاهضحطر
ب.هوترجة >هفىالميزان لوقيق .

000-05

اعد

لس

عرانثنا ال

ابفنطيل)بالتص_غير

ونعسين ومائة(والحدث :اع اهد )وق نخةعن  #هد (ءزعائث ة)أم المثوهنسرضىالتلعهالىءها وعةاقوالا صلالف خنع
لاب
ادهو
وجاه
وت
.دم
.انة
هبرك
عن ج
عوق
ااه
خيللأنم
نداهلم
(عقمته
االت)عا'شة (كاؤيضات وقعقأص_ل الوال
ةبيوتهوالوتطلق على باسقاط “ناد يفضنيل
ىفال
اوتدبهاشاة ,فأل
امارلبو
بةواهىولزو
ناجن
ولمد
س)كمنا
وجن
دا
غبرهامن اولانياتالتىتر ىف البيوت كااناة واكام

كنه
:زه
ىء ت
زندنا
لقوفاء
ارادب
والم

وكذانى )ان ا و(

قواه (فاذا كازعندنارسولاللهسلى اللهتعالمعايهوس_لمقر و"دتمكانه )أى وت ف أور دضفمىكانه
 ٠شفاث) 

5 71
الو

ودال أبوحات لاحنجءه (:متاجاهدعنعائشة )وال بنسعيدل مدممأعوالوسمعت شعبة

شكران يكونسمعء اوت عهعلىذلكيدىبنمعمن وأبوحاتمالرازىوحديثهعنهافى الصحيحين وقد صرح فعيرحد يرثسماعه

منهاوالله نعاىأعل(كقاانلتعندناداجن )بكسمالهممايأل البدتمن اليونكاكا:والطير مأخوذمنالمداجنةوهى المخالطة

والملازمة (فاذا كعدنارسول التهصلىاسهت»ءالىعايهوهل) وفىفخةصحيحةعف_دنامونم (قروثد متكانه)أى الداجن(فسم

يح يوذلهب)أى وو بإتغيسرشاكنهرتويقيارالوههيبةمنه وتعظيما

(وأذاخر جرت ولاللددل ا
ىللث
ه_الىء ليهو
ه لمحاءوذهس) أىثرددو اضْطرب وهدً|الذيث رواأجدواابراروأنو غلى والطتراى

والبمدى والدارةطنى وهوص <ي-ج وف المدى در > (وروىءنعر )رذى اللهتعالىمعفه دصيغةالجهولاشعارادضءقه فقدوال

اذا المزى لادصح اسناداولامةنا
الضعم لاالوط حمن

رواهالطسعر الىواامييق

قالوروىأ] ضاباسانيد
عن عانك -وأ هريرة

5

وقالايندحية انهموضوع لاملكقن_قطاللانىة_درواهالائمةذنهايته

عليهوس (واذاخررج رول اللهصلى اتلعلاهليعليهوسلم )ممننزله |
لايتحرك #أدبامعه صلىاتلعهاى
(حاءوذهب )أىمثى ف البدت وترددة .هلانهلدس مهن ابهوق لالمعنى انهليةرلعءدم رو سدصلى

اللتهعسالى عليهوب_لٍ شتا والرو هوه ذاحددكثيح رواوءاجمدزاروأنو يعلىوالبمى والدار

رَدى اللهتعالى عنوما

قعانىوهذ امن معجزانهدلى اللتههالىعليه وس لالف الموانات |لتىلاتعقل ومهاتبالهوروىدا<نة

وماذ كرناهومملها (ان

القراروهواككونوءدم الحركة(وروىعنعر )بنا#طاب

لهدص ابهتهالى
نن
راسو

باماءوراجن بالراءوةدعل انقرمن

رذىتعاالللهىعنه فيحد دث رواهالطبرافى وااسيوى وروىأ«ضاعن عائثة رذى اللهعتها وأىهر برة

عليهوسلكانفىءفل)
فدح الم وكمر الغاء

وهوضعيف كاواله السووطى ولس عوضوع كيل( انرشولاللهصلى اللتهعالىعليهوس مكانقى

تقل )بقح الموسكون الوحاكءاسلميهحرلاهلغاءوا لالاممحل تمعذيهناس كثيرونمن حقل بمعى

أى تمع من أصحاءه

جع (منأصحاءه اذحاءاعرالى) أىدخل نْمّةعليهم رج لمن أهل الماديةغيرمعروف (ةدصادضبا)

اذا حاءاعرالى قدصاد

ما داكا
المء<م_ة

دكت

الموحدةحيوانمعروف

جل حاليةبقمّحالضادالمعجمة وتشديدالباءالموحدة <ووانيرى] كيرمن ال>ردون يدص والاعراب
ءىة(من هذا)سألعنر.بول اللهصلىالتهتعسالى عليوهإلانه
إرال
ص)احلاع
اقةل
تصطاده وأ كللد(

 0أويعر(قالو )له جو)ابأالإىنىهاولنلهىالتهورسول تالعلهاصللىاىلعللهيءوسل
ولس ةولكمن هذارضائره  30الددتيعرفمنأنكرتوا حرم

يقال اذافارقححرهم

(ال واللاتو العزى)وهماص:هان عمد افاىلاجلاهللياةتواأصلللاءفذذواالهاء وأدخلواناء
ف

وأطول يوان روحأبعد

وثقيف والعزى تأندث الاعزشجرةمنالسامرة كانتاغطةان دعث اليبارس_ولاللّهصلى التهتعالى

يثد اليه وهولاشرب

ذنحهو العس سبعوأ َه
سكة قصاعداو يالانه

سول ىكأرلبعيننوما
وطدرة (فقال) أى

الاعرانى (منهذاوالوا

اهف ةالواللات)بواو
العم زوالعزى)وهما

صنمان كانو ١ااعدو هما

فيوس

طالكعية إلا

أمنتبك)أىشبوتك
ورسالكئكُ وى س خل+ذلا

أومنيكٌ (أو)سكون

الواو(ثون)بالنصب

أىالىأنيؤمن أو<ى

من كافنسخة (بك

التأندث عوذاعنهاوهومن لوىسمى ,دل لاواثهمطواففهم حواوكان خبلنةوااطائف اقرش
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ماقيههن تطوين قله من خ و حدمن عهدت,او لذالمحعلهاقيثام أنهء الهاستكون كذلك بعد الفح

مونث [ا<نس يقععلى وقل أنالراكعاىنع.دا أسودرةية ابه ض أهللخ مرةام اغزاه ||اذى دلىاتلعلاهلىعايه وس موس مع
الذكر والاناتوعلين.ا
جيعا(قسحدتله) أى
لاذىعليه لصلاةواللام

شجود التحية والاكرام

وانقهادت أه باظهار

الاسلام فأنةمنعوالى
كاه الانامكايختاره
بعص الاعلام والظاهر

أنس<و دهاكان يوضع
أحمبة بدا لقياملعوله

(قةالأنو راكن أحى

بالس_جودلك مثها)أى
فانمامعةإدعة لهااذا

كانت سجدلكة كيف
دن مع لمر5انتقاءتنا
 52لك ن أعرنامة_وقف

دلىاذ:ك(ال-ديث)

ات الله ميات
6سأءه(وع نألىهر ره
ردى اللهتعالىعنه)ك]

خمرالنبى صل اللتهالحعليه وسل من اليمودجاءهوأ -لأ أظهرانسلاامفه فالةابه -:مو بينمام
وحسن اسلامه واستّ هدق :لاكاا.زوةحج رأصاءه أوسهم ول:صلصلاةقط 5شهدله الذى صل الله

ههحو
رلمع
دعران
ألو
ىسعالم
تا
ننة أوخ

ولة
للا
بائ
ن دل
ر مانن الورالعينكاروامم ا ص

وهدذامنمعدزا نهصلى الرّهتعالىعليهو.سم|أظاهر:لاق زوع ننس )قىحدد صحبح مساك

روا«أجد واايزار إدخل الىاصلللهتعالىعليهوسحائط أنصار:ى) اث معروف

و يتجو زبه |

ّعاننلوهسوالمرادهةا( وأنوبكر وعرو رجاللءاننصاروق الحائط )أىالى_تان(غنم
قًٍ حد تله(صلى اللهتعالمعليهوس تعظ مالهالاشاهدتمن و رسو نهوأهمها اللهتءالىمعر54:

(فقالأبودر )لس رأىسجودهاله صلىاللتهعالمعايه وس ( نأ <ق بااجودلكممّا)ءنى لوكان

الى جوداغيرابلهتعالى والارالاوّل عاق جبوادوالثافى بأ<دق وف بعضالنخ:قد» لتعلى
السجودلانه ظرفي*وسعفيهومعم واللمصدرغيرلا:,قدمعليه لضءمعامه (الديث)وسمةهأنه
صلى اللتهعالىعلوس قالل لهايخغى لاحدأن جدلا<دوأحد الصو بصالنئى دشل الواحد وغيره
و تختص بااعةلاءياصر حوابهةق ذلك اشاردالىان الغنم ونحوهامنغير حدس الاست_«ودها

تعظيم الس ممنوعاكس_جودالكوا كسايوتم

عله الصلاةوال_لام (وعنأفيهريرة)قال

م ثاعالبةكالا ” قروأانونهم وخديث
السيوطىهذا الحديشر واهاليزار س:دح.ن وبحدنيث

أديث
حا كواابعيقرجهم الله
ونعر
ناه
حابر واهأجد والدارى واليزاروالبديق وح
ج يع
اةرو
دلىب
تعالى د مد صدمح وحددث عمذ اللهإن جعفر رواهمد وأنوداودو<_د.ثع,داللهب نأنىأوق

رواءأنونهم والبق (دخلالنى صلىاتللعهالىع ليه وس_لمحائطا)أى سانا (فجاءتعير )كانفى
السثار (فسحداى صلىاله تعالمعارعوس_(وذكره مله)أىمثل المحديث الذىةباءقةالواهده

ةجلهانعقل تسجد للكوفن نعةلل<::ن أح-ى ان ن.جدلك فةالصيىاللّهتعالمعليهوهلابه لع

رواما ابرارسد حسن (دخل |أذى صلىاللتهعالىعليهوس حاثطافاء رعيرفسددله وذكر

دشم

أىأنوهر برة(مثله)أى مثلحديث نس لامثل حديث الىهر بركةانوهمالدلحىفةالواهذهبهيمةلائعة لل جدت لاكوفدن
ذعة ل فذحن أحتىان ن #جد ا فة اللابها

امشعراند جد لدملوصاح لاعرتالمرأةان:سجدلزو جهااسالهه نامحقعايها

(ومفكه) أغ م لفحديث أفىهرنرة(فاىلبغير)وفىلخ ةصميحة الل (عن علةبيناملك) رااروالءأبموئنعزأمفمىقاالقلكد غيمرهواءتمعأنلىبة

املنيم ن على دين ودفغرلفى بنىقريظةفنسب اليومولميكن مهمول يعرفمن التصابةمن اسمهثعلبةاب

مالكعبدالله (وحابر بنْءبد الله)كإرواءأجدوالدارمى واامزاروالبييقعنه(ويعلى ينم ):كارواءأ-دوانحا كوالبييى سند
>يععنه لوعبداللهبنجع غر)كإرواءم لوأنوداودعتهال أنوهربرة

٠ب

سلسلللسشسسسسسس

سس

ام

حت

كانلاءدل] حداحائط)أى
)١

ذال الستارزم نغ ر

لعشرأنب جد دشر ولوصاعلامرت المرأةانت#جد لو جها مالهمن اق عليا(و)روى (مثلهفىا#ل أهله(الأشدعليهامهل)
عن ثعاءة مالك )اإعدانىوهوم ناس ع دباحد لكن الذىذ كرهانعد اامرانه”علبةبنألىمالك
أىجلوصالعام سه
طهو استغرايا
القرظى وأنوهقام»ن اليهن على دايلنيووديه ذنزعلى بنىقر دظةفنسس اليومثم أسلمفةول اينمالك حافظئا
صوابه ابنألىمالك(و حابرينء «_.اللهءتعلىبنمرةوعب_د اللهبن عفر )فد يث ال وسدوده

لداخله ورعابةاصاحيه

اوط
(بنقهالي
روى مزطرقمتعددةم ودعنذ كروالةدةواحدة كا
لى) كلمتهمأوعب د اللهبن (فلمادخل النىصلى
بمع_ى سرع
اال
نعليه
هاشد
شبادن(ال
)ال
لاب
دلاأل اث )ءنغيرا ح
جعفر (وكان لاحمدخ
أنه تعالمعل_هو
ول »لدعأيوهالالراغسية.ال شد واْممّادذا أسرعوشدعايءجلبءنى انكهانعةوراهاناعلى كل

دعاء)أىا-#للقاءه

امسنتقر ره (فامادخل الى صف اللهعليهو-إعليه)أى على ال فىاادستان (دعاه)وأممبالاقبال
عليه (فوذع مثغرهافىلارض )يكسراهموسكون الشينالمعجمة وف القاءوراءمههلةوهوف الابل (فوطع»شفره) بكاسر
كالثفة الانانوا
ةللةللغرس وا#رطوم سباع والمئةارللطيركا بدنهأهل اللغةفىالغروق (وبرك | 1سكو والشبين
خاضعاوانةاد متها

بينيدنه)|اعروللج ل كا موس لاف ازمن اليركوه وصدراح ل ووه( نقطمه)أى وضع زماءه الامعلجمغةاوفءتّفحراء

ل|ذى ي#أدهؤ رأسهوءلىذهلانه برك عندهصلى اتللعهالىع ا هوس وانقادله مذالباعدما كانلا
نطاق (وقالي)صلى ابرتهعالىع ليهو من ع(نمدابين السماءوالارضثو'

وغيرها والمرادبالارض انسمل

)من الحيون والطيور

الاراذىالع (الابعم)وفىنخةالاو يلم(افىرسولالله)

بعلمخلة»اللقي هو يلههل (
هالاعادى المنوالانس )أى الامنءصى أللهورسوله وكقرفانه بكر

معرذتى أمىعر فةافى رسو لاللهحةاوعاصى وزا انيكونمفردا ووعاادص-ين خدفتالنون

عمديةلان أول منعدى الله|بلس
لالاضافة والياءلااةةاءالا كنينوة_دمخلقالاىنوليمقه
والا كثر حيث اجتمعا#:دم ان قالقرآنْ(ومثلعن عبداللهين ألىأوفى)هووأروهكابيانردى

أىشفنه (علىالارض

و برك ) يتخفي ف الراء

أىناح (يباين يديه
لخطمه)أىذو ضع قَ
رأسه عطامهمن رسخه

وزماه+.ه[ووالمايين

السماءوالارضثئ)

اللتهعالوعمماشهدالث |هدمع رولاللهدلىاللهعليسهووهوالذىدعاله انىص لىاللتههالى
أىمنحيوا نأوغ-يره
عليهوم حمنأ اليهنصدقة»ووال اللهمصلعلى] لألىأوؤ وحد هد كور دلائل التمودلالى

نعم والبيوى كاعلمتولفظهقر ميابذكر «أولا(وفخيرآ خرف حديث ا#لانالف-مى صل الله

اتلعىعليه ولهمعن ان)هلأابتىمتهمودطسش يكلمن قربمنه(فامروه)وفىنسخهواخبرباليناء
لألُرعوالد(اوناهمذحه)لانه ضع كإسيأقى (وف روادةانالنىدلى تعالللىهعليهوس_ل ة لاهم
انمشى كثرةالعملوقلةالعلف)وهو حبتغيزتفعلع»ىالمفعول والمءعلوفنطانىعلىةوتالدواب

من انحبو ب وغيرهاو كاه الظاهرانهابنطق افلوممعنجزات (وفرواءةانهشكى الىأنكأردتم
ذ») وتحرهوأ كثرماستعمل ف الابل النحروقىغيرهاالذع والفربقجهماقر بس جدافلدا
سلهتامعهلمتموه) ١أىأ كثرتمال “ع|مل
استّعه كلل كلمتنماععنزىاىالا"خرومعخرفتهارادتهمإدع؛داذنهاالا

(الابعلم)أىالاأنهم يم
وى تسخدلابء_لمأى

يلهال اازى المعروف

الاي وقد يكون رواية

(افىرسولالله)أىاليه
أوالى غبره (الاعاصى

ال-نوالانس)أىالا
يهمن| احم ل وغره(فىشاقاال )أىقيمابث ق أى يصعب عاي»من العملوقوفم لمات ||فر الثقلمن والديغة

تمكالالسضعومعن-ك-سامبمد :مابسلمىدهفملما2زن2الس:تسعمديقصهصنصةجومف :يمسسخلابسسىسمدك(وار
دصكحنسااصللغ
غة
رس لئ ل)طم 1تمل الا5ف7رادواتم1عبان
ا ل
0 ١

اهما

5

(

حذفت نونهللاضافة(ومثله)أىمثل هذالمروىبعينه(ءنعبداللهاينأىتأوفى

فوحديث الامللانلالهنتىصعلاىلىع ليهوس سأهمءنثشانه)أىحالهمعهمىما (لفاهخمبروهاهمأرادواذحه)
وفسبرآخر

سقال4م)أى لاهلنجلل(انهشك ىكثرةا! نوقلة
الاو ف
ىكرهوكانهأرادذيحهاللغوى (وفىروايةان الننىصلاىللتهعالىعليهو ل
العف وؤروابهانه )أى الل(شكاالى ]نكأردتمذنحهبعداناسثعملتهوهفى شاف العمللمنصغره

5الوام )
قال.مس المزاءأرادودله كذا:ة ل الركى واااةه ررد رده وق هل كه دح الحديث بقول :
هنمم للت
هعالىأءر زود

زا

لودل الما  5المشقوته الاذنولةسناقة1ل :بىصلى اللهلعالمعليهوس ومتسكن عضياءذ كرهالغيرو زأبادى فةيل ٍ

انها والقصوى واجدءاءواخده

1

وق
5بلا تتا نوقيل ثلا ثولمكن بهاعضب

ولاجدع و قدلكار' )باذم عضب

| لىانباغاللكيروعجزء ن العمل (فقالوانعم )اعتراتبجاذكرفمتس اززااءالذىأرادوهوهذا الحديث

تعالىعاء  2ولح

أخرجدا اطيرانىو ابن ماجةققس 5::فغْزوةذاتالرفاع ع نحابر وتمالدارئوفيه انهم.لىالتهتعالى

وتعر بشهاله بنفسها)

ادوس وال مممااهكذازا لمعاوالاكانسهاوعهمنه وأرس له برعىق الشحر<تىقوى
والحديثفيهطو (يولقدر اال ناطجيزلتيلهذه القصةبم_ذا التمصيل الال
*ا
لشرف

أى .بذاتماوحالاتها
(وممادرةااعش س اليا

و
:ها ل(فىقصة)!! ماق( العضما )٠بشمحالعينالمهملةوسكون الضادالمعجمةوالمو_-دهوالمدوهى
ا
0
وةةالاذنوقداء “لفق نأة| أعضماء والقصواء

فااردى) أىؤرعيها

والمدعاعالمدفيهما أنضاهلهن ثلاثةأوواحد ةلا اتابمتعددة أواثذتان قذهبا! “ممى والعراقىق

ونداثهم) والااجسار

مذظالوبة اللاغراواحدةولاعضي ولاجدع أىاذشنقةيباوااهواقتو قل كانباذنهاءضسأى

وندائها (لهاانكغمد)
أىفزمان حالكأوق

شق وفى البخارى انال دعاءهى التى هاسرعايمأوقء لانا لتىهاحرعايه| القصواءوء نن انع ساس انه

ما (لولاكنهامتأكل ول

صل اللهعاءددوس_لوخرجذا تلتلدةر بثاقةباركة ف الدارقعَّاات١١ معام ا ى اللهيازن ااقيامة

بارسولرب العالمينفال:تفت  4اووالوعلك السلامفقااف كنات

شرب ده-لمونه دى

در  5الله عضب

قعردتمة2ه ذوقءت فومعازة :كان اذاءه١د::ىالال احدوث:نىالسباع ينادى بعضهاعطالاتذوها

مانت ذكروهالاسه رائى)

لوكت مد ءتى وقعت ههنا
اجا ركب © -دناذا ص حت رتعتناد_:بى كلشجرة الاىمنا

خدج ابنعم اس| نالخى

صلى اللهتعالىعايهوسلم

ىلهتال ل
سودت عدءماءعباسمصا مهاو0فيهاعهاقالت[هص  -ل ا
عيه وس_ل ادع الهنأيحعلى مرَكك

لدوناقه

ف سئدهطعن وقدع لمت اباوا جره ناكارق
فىال4ذةقال ةدقضدت وقدقال أن هذا © ديت كله

جذاتام

عشمأءوقصواءوجدعاءيدا( مههلةود لموااوخلضكرله-مةتّقاررةالمعانى والك_دع قطع طرف

ناولالا لوي

فهوء ضسقانا-ةوصلةه_لونة-ل
الاذنةاذاء!لعأردمع ذه وقك وفاذاحاو زه:

عالم لام علَك
7 1

انا وزىعناه

تكله اااتاىخ!اة4ه صلىاللتهعالىعليه وسل ولاجدع لخاولاءضب واخة ارد القام.وس (وكلامها
ماين اليا ةبارسول

مروالنىمنه مقوعبوله (وتعر يقهاله بنفسها)
)امعءنى تكام صد
للذىالدنلّىهتع الىعليه ول كل

ربالعاامنوال فالتغت
نع ا
الحدك ص_لى لله

عليهوس  لاايهافقال

وعليك|اسلأمفتهالت
بارس_ولاللهاى كت

أرجلمنقر يشيقال
له أعضبت فهر دكمنه

فوقءتفىمفازة ؛-كان
اذاغشدى اللمل| <ترسدى
السباع قنادت دعضها

يعض الاتؤذوه اناما
مركب >«

صلى الله

م1

توغماب(ادرةالعث ب اليها)بالدالالمهملةمفاعلت» ناامداروهوالاسرا ا

0

نادي | الىالىناا رادطامهممم |انترعاهقلغ ره و العدس نالضمرهعر ٠ه فإفىالرعى)أىمكان رعمها

(وتنبالو حوشها)أىعنمأذيتهاوأ كلهالها كام (وندائه-م41انك)مع_دة(غ-مد)وار كوه
وضميرهم لاعةلاءوعيريه اصدو رقع ل العقلاءمماوهوالنداءعكاقىقوله تعالوراًيهم ل ساجدين (واتمالم
لل شرب بعدمونه )صل اللتهعالىعليهو<(!-تىماتت) من لحرن والاسفغللىةر افهصلى
ا "أك و
ابنتعالىعاءده وس لوقل اها نىاثتراها أو مكررذى اللهتعالىع_:همن -:نى الهرشمع أخرى

كعاءكائة درهم قلماها حااشستراهادلى اللتهعالىءام_موب_لم “ديار دعماثةدرهم وقدذكرقصتها
و

ا

و01

 4+وه نوق أخركايض هأ صصاب

الم (ذكر«هالاسقراافى)رجهاللهوقد :دمت نسدهتهوترجته (وروىابنوهب)رجداللهتعالىوه_ذا
 00024جوه وأماابنوهبؤة -دة-دمتترجة[4-ا نجام مكة)الموجود نحرمه ا الى

|الا“نوا امكلذا تطوق برى أوأهلىوة .ل انه ص وص ناابرى وةءل انه كلماعسوه_دروالءت

حلر
تعالىعليهوسم واذا أصءحت وأردتانأرمعنادننى ك

الىالى 0كبشهد

صل اللنهعالمعليهوم حتى وتعت هناوال فس اهاءضماءثى لمااسمامن اابرصاحيا ثمقالت الناقةيارتولالنهانلى اايكّحاجة

قال وماهىقالت تسألاللهان على منمرا ككف الحنة عانق الدنماتالسوكتعالىعليهوسإتضيتة كره الللسافى

(وروىابنوهسانجاممكة

أتالث! لنىدل

وكء لاما من دتل
ولاحد ءث

اللت
هعالىء -
ا.4و-لم)أىحعاتعالءده طلا
(يومةة<ها) ع

اجامة

ونث ق :لش

على ا-الغبار بء_-دد دولسيدالا برار8

 0بات

2,
7

ير6

أاللالد 4وو م أقضصها!أعضء ا3ءفلأدرمن رو اها
علىمار واأن
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معد رتاشاعت<تى بأغتحدالدواترور واءاغدثونهن طرق كثيرةحر<ة وتدقالقيهااك_عراء
5و لالدحىوهى خاصة كثيراو تعجنتى قولاسن التقيت

بالابل ولاازمسن الات

ودودااقعزان نسحت حيرا  3كول ادسهقى كلزى

على اله عا لىعليه وس

البقرةبها ف اىلاحزاء عن
سبعة :أولاسمهالامقرة
شرا بل الحديث وآبه

.

وانظرالىه_ذامعقول

الج عنعانه انتسى
اق
لند
طاذا
اانه
تامن
ول

علوغارتورع:ة كنوت نس -حه 0

له دحازة<_رافاف كل قخار

2

وقد غارمن نسجلهبقما لغار

لذلك دودا لعز ملك نشس-ه

وذيه معان أخرلانطيل بهائن..هةول الاوصيرى قىهمز بده

اللدضمن ال أتائكة
والاقهابالا.بل شر نذعة

واغالفدة فلكمكااتر:

وامنلعحديث وآبهالمج
اأمصادرة سس أو

أخرجوه منْبا وأواه غار ه وجة-ه جامة ورقاء
وكفته بف <هاء.:كءوت

الحنانةبثونينهى الدرعلانهاتدن الإذنأى سرام الخصداءا لكام ةالنسعكاقى كاتلسلغةوهذا
اليم
تحرفه شيراحهوصا حبالمواهب اذجعلوه انهامة ل ضداءأى

عيد)أىه-ناعاد

الاّحى (فازدلةناليه)

اخعاوا امالرلتك در

القرن ومنه قوآه تعالى

حكاءداء_قرو نالاىالله

زاحدوب ادا ازودالا

الدكثيرةالر بش وه_ذاقولمن

العردة

لمنصل الىالعنةودو بغسمره قوله
أغنتعن
وقأنهالله

ست أوسبع) دمن
الراوى (ل-حرهانوم

«ده ما كفته الحنانه الصداء

مضاعفة

د

من الدروع وعن عالمن الاطم

(وعنء+داللهين قرط )نضم القاف وراءمهملةسا كنةيليياطاءمهم ةوهو

ابىثمالى وكانأميرا

على +ص من  5لمعاو نهو“:ل :أرض الرومسنةست ونع منوأخرجلهأصداب! سنو أجدقمس:ده
وغمرهم وهذا الحديثرواءاكا  5اط_يرانى وأبونعممسندا(قرب)باابناء !ةعول أىأق بعص

العا به(الم سرول اللهصب اللهتعالىع ليهوب_لميدنأت )جع ندنهوشى مالدلهدنحرمن

الابل خاصة

اط أى علب الم روغ يرهاوانكانتف حكمها شرعافى الاحزاءعن سيعةوقالاينالاث-عرانهامن الابل
ول ن

والبقرحقيقة وردنات,ه:حاتوةالالعزف انهبدناتيضمالموحدةوسكون الدالهردباتهء_لىخلاف
القياس الاانيكونج ع بدنفهوج_عا#

وهو

|0000

عيذ لان ساعد الروامةوس

لنى
ْله
زفتعا
ليه)ا
سع )الشلممن الراوى (اينحرهانومعيدفازدلةن ا ال
بست
س أو
ونمس
اورت االزاى وه- :ه بأدالإ
المزدلةدوالمدى تقرين

يبة
رغ
ذفحأىنها واذة رادالهيمانلهاامللهتعالى (بايتون بمدأ)فى الذع وهذهمعجزة باهر (وعن
مه(بايونيبدأ) أى فى
در داوالال-زىصو آن

اتن باء التأننث

اوور

0
-

سامةكان الى ه_لى

أمسلمة)

ىدث

د-فىالله
تقدم (كانا لذبي
كا
روادالط_عرانىوا لبق وأسمهاهنداوره له

تعالى عليه و  5ىدر اءقناده ظطبية)أىمده بشطىس_وءه الاس لادلسانا#التالتله
(بارسول الله)فااتغت |امساؤاذاهىموثةةءندهااعر انام (قالماحا+ة-ك) <ىناديثى (والت

ن
الى
صادفىهذ |الاعرالى و
ا

_-

-

)مثنى دف بوزن طفل ءع<متين وهوااظى الدغيرالذى ولدتهأمه
ى

32

.

-

اللهالىعايه وس فىكراء)أىباديةتغراء فنادنهامي بارسولالله)فلغت فاذاهىموثقة
داعراوناتم (تال)أى ذا( ماحا +كّةالتصادفى هذا الاءسرالىولىخ_ثةان) نثاة خشف

المعحمشين وإنالظريةالصغمر

.
2

ق

(فذلك الل هاطلقنى)بشت الهمزةوكالام أىمن التيدوأرسلى (<ى أذهبالى لدىنارضعهها) بذع الهمزةوكرزا
الضاد (وارجع) أى اليكهال أوتفعامن )فت الوا

وأىأ:ولينهذا اتلققوعلاوينه_ذا الرجوعوفى_.خة صرحة ومعاين
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ث وبمنيه منمفة و<تينفءلماض الممنمههةوهى |كالم
امهم
)ه(فع
كتاه)أىمكتو.هعليهالصلاة واللامالىمعاذأ وغرر

باه (وتنحىعن الطريق)أى وتبعدوتأخرالاسدعن طريقسفينة(وذ كر )أىسفيئة(فىمنصرنه) أىرجعه (أبضاءئل
ذلك)تالالدنحىلأدرمن رواءكذاوقدرواهالبيوى انلقيهالاسدائا كان<-ينْصٌبل عن الحنش فىأرض الرومقات مل على

تعددالواقعة يكشايراليهقولالمصنى

(وقرواءهأخرىء1:
(فخرج

تلك اأسع:.ة

نسقمنه كاروا«المييق والينار(انعقينة)أىمءناله :اي

الىجز درة) وفى أرض

جز را برعم
*:

ا(فاذا الاسد)أىحا خروالءىىقاجاً 2

إفعات
هنامولر وكالله
لأ

أبلهتءالى عليهو<:!.هل غمزنقى)نكدو نن لمن المعحوة و كمرامم ولخ عدم ازاىأى يثسيرالىو >برل 0
ألم وكه |!كا فأىعابين

ىءراده ذا ديث! |5
 21الك ريق) وف ا
 5تفهوعةةه (<تى أوام:بى)أىداى (-

ه
عله معجزةالذىم ن حيث الدلالةعلىصدق!! عدودوالر سالذفانالكرامةمتفرءةء ل صحةانتًا ع ة

كاالناولىان.ةالومن ذلثانهاخدذ
متُهورة بين|اصبعيه)

يكس اللمزة وتدح

00
كلممم اؤالوحوه سعة

(تمخ-لاها) أىتركها
_ -رطامسما )بكسر

ار
صنأ
ىسي
اليومفاّحال

ارق ااه

وهو الاصل الخديدة

الى كون هاو تحعل
للم أعلامة زاطلاقه

ع

العلامة حارق

العمارة ظاهر العلاقة

58

لم

2

رامة لزه

(أخذعليهالصلاثوال_لام)

عليها لصلاةوا أسلام (باذن شاءلقوممن بنىعيدا لقدس)قميلة كميرة

ذه أنهةمكون لق.هق سفرهه -ذامرنين (وفدواءه أخرىعنه) أىعنسعدفينةوه_ذ :الروادهى الى
رك( نعطت

رداهاااء ببق والبزاروصح حهاالوط 2

قتيو 1فار (نقرج

الوجز باااذلاسد) أع الجأ اأسدلقيهفيواو از برةمعر ا لت)للاس د (أنامواب
لهك لى أللهنعالىعاءهوب_ فقحءل)أىطةقوصا ر(يغمزف):ك ونالغ-ينالمعدمة 5

الم

وضّمهاو زاىمع<مة و أصل الغمزالاشارةيا لحن + 5وززيهءنالك فعال#فيفيقر ينهقوله (عذكبه

راع ومابين|الكتف والعن (إحتىأتامنىاعللطىر يق)أى
ذرأس
لهو
بقحللم واسمرنا!-كافو
 0ىأق قال الطريو لغرفهكا.ذه قيهوقال لبوق قالس_قينةوكنت فىالمحرقا  5عرث

السفينةف ركيت وحا”م افاخز<ى األجىةقير اأس درا أبنهأقبل الىفةاتباأبا ار نامو9
رسولالتعصلىلتهتا»لع ليهوإفاق.ل وى حنى ضرينىعذ_كبه ثممذى م حتى أقامق على
فىتمه مهمساعةوضمر دبى يلام تظخدم4
الطر دىق

اللهكلى اللهتعالىعا.حوس

انهودعنية_ كان آخرعهدى .هوبفةمعجزه© أرسول

نانة.ادالاسدلهادذ 5راسمةوكرامةاب قمحة]الضاوة  8اللهتءالىعزه

(وآأخذعليه الصلاةوالسلامياذنما (:أى أمسكهاوأخذالمتعدى نالباءمعى امك خلان أخذء
فهو تضمين [(ل#ومهنبى عمدالعس )أسمقبهلمته و ره(بتاصيعه)  85فمزةمث اص..حْ

(وبقالاثرفيها) أى فى 0 7

فت

(تمخلاها) أى كك أصرعم هع نهاوثر كهالصا

0

مكل ل لاه زوق باذتهابعنى أ(ثرمهسها) ,كديرام أص ل مهوسم فقسا ت واوء ناعمالوسم وهوا لك وناسهمآلذاادى
 0سينا كاتهطلق عل الع والذىؤةيهالاكاري ار 4
تسلهابعد) بالذمأى
دعسدهاأ قال الدكى

لاأدرى»-ن رواه(وما
روى) أى ومن ذلك

ماروى (عنابراهم بن
جاد د-.نددمن كلام

احار) فإسيرة مغاطاى

كاناه دلى اللهتع_الى:
عاءيوس لمن سير

ك قور وعفيرو,شال
 650و كك

أى دهدها أودهد اخذه وعهدهالواوه ذا 4د:اث اده
 5١ا)أىا!الا و سم ل
واهمنا حدم ن(وماروىء نابراهم بن جادد_نده)ه ذا لحديثزواهدين <بأنكم متالواانه
مرن

ضعيف (ممن كالماجار)ونطقله صلى اللهع:الىعا يه سل در تداعقاله (الذى آضلءيل
وحده هاما <5ها (وقاللهما|-ه وال بزددينثهاب)

شمن

1ط

7

 5راكلهامبركما

الانىوقالله كنت أنوقع انر كبى اذلممىم ننءهلح-دىغ-يرىولامن الاد:ياء عبرل وكنت
لموودى 5سكنت أعشرردعداةكان جحيهى ونير ىإفسماءالنىدلىاشّهتعالىعلموس يعقورا)
هوف

كث الخ معروفه:ونمنصوبلانهمفءولسمى

وروىغسيره:ون قي نع ر قهلاعامية

5ووزنالغ-علكيعة وبةالهالثامساف أقولفيهنظ رلانزياد الواوة1
وااظاكه

ددهاع م

نهلذلكبل لاعلمية والعمة ألاترى إن عقر ذم ' البساج
 5لدع رمء:نع صرة5ه

وآخرأعطاه

0
1

س_ عن عمادة (أدساه) أىفس-همهوفىنسخةالذى أصاءه(خي_يروقال)أىال#ار

شهاب )يعنىوتعتى اناللهتعالىأخر جمن ذ.لىساةيرنا كلهماياكرلبانى وقد كنت أنوةاهنث كبتنىول ومننسل
جدىغيرىولامن الا:دياءغ يرك وكات ارود وك

عر رهع -داوكان »>ىو ع

ديع وووواءل اطي هودذربظهرى(كسه اهالننىصل

مسر

عه بع

مية

2
11

دنىعلىماروا وين ألىحاتمعن

اللهتع_الىعليه وإ يعفو را)القصروق_<ة
5

بالتذو نوق

لهه[الجدوراكاه)أ ى :مو -م(ؤءضريعا ع- 4م الاب براب_4
 9اله)أىاذوعاهالصلاو الام (كان وجيه))أى برب_ل
 3ممرع هم )أى نطلبهمهماعا# .الموعاليه
(تردى)أىرى ينف(

هلل ا لها 2د*وب_ زوأن!!:
0

مم بنآل
بثر)أىلاى ام

صلى أللهل :الىءيه

ا
زنا),

2درواء ابنحمانق الضعفاء» نحد بث ألىمنظطوروةا اللاأصللهوا سما
4ر

يا )أىودفن

ءوصارت
دينأو ذم شد كو ن(فات )أى

لا

سس (ندىئودر اتنامزرحيق
له

الموضوعات أن قصضه
ةاال فىالصحا حالاسودين نعقر دذمالءا لوف
نصر  إ[ذلك

ولس سق أو:زا نالععل يقعولو3قهذءا
عليهو-

سل

كلام

وقد ااه

)5
مهأ اقول ):و

هت

بعقور ذكرهاغ سير

شر ب لكب ملك * واع !-أن ص
هل الل5هالى

القائى

كاناءجا رآن:
تعقو روءفيروه والذىرى تفسهق البثركاماق ديام ادد وقات

ال-هولى ىر وضهءن

بنذو  2أنهكنم نمغام خسيروق للانعفيركان أشهبس وهو اأأة_داءله المةوقسمإا'ىأ 2مط

ونرك
اي

وكانله جارآ[خرأهد اوهشرو كازبركمه وآخرأءطا أ سعلم ع عمأدة وقصة نعفو رهذه هلها التتهيلى

وزاداحو 1

هلىجهة ودور
يوجههالىدورأصحابه فيضربعابهم الباريرأسهو ؛ستدعيم-م) ومعىلو جههبرسل ا
ٍ رأوعاموا أنهاطامملاانه تكلمهم
البار و
مور جو لدقه

وس باخام من 0
تردى)ا#ارأى

ا

ال

أاتىتقسهق طرحها(نى بر )كانتنااد نةمعروة بالا

المثرة-ق غرععوالمردى تشعل منالردئوهو الملالء وهوةصوص ,هلال م نألق
- 4لىوقىال* راأذاسقط أوألق نفهةيبا
وقد (فات

داو صل

ا'ذ|اأرادأحداء ار
أرسلهاد

نت

يهودم

نر كبهوانركويهسنةلا كلامف.ه
زه ساروانه كا ي
»4: 1وسل كا ل

4
قيهمن طعن

انه كذب

حدىق_ل

موضوع كمالابنا وزى وغمرهوقالءضه لاص لا (و)مماذكرمنمعج0 ,
رواءالعارراى عن يدبن
عايهوس! فىالادواام اممونطاقها (حديثالءناقة) الذى
يحاهم_ل وانحاوعن ام
نع روةالالزه ىأنهموضو ع (التىشهدت) بطق

4 2,

تعالى

عباانب-.كك دك
لذالتيضة.أ

10

مر يأ فقالت (انهعاسرقها ا
مها) ومالمكيا لذى قبل انع
تعالمعايهو_ لاصا--

الاقاذىأن 2ك دعلمه أوثةوانهمن +صائص الانم اءعليم -مالصى الى |
للهتعالىعليهو _.وب الن

ا
واللام وال د.ثهوما اهالز يدبننا,

ز ونامعه صلى اللهتعالىعا.يهوب_لحتى اذاكناعجمع طرق

ْ [للدينةأبصرناباعرالى آ خذ خطام بعمر<ى وت فعا 42صلى اللهتعالىعاءعدوم ووالا! لام عامَك
نأنىاللّهفردعليهالام خاءر<ل ووالانهسرق هذا 2

رغاامعير وهو مضه

تموادلار دل

انصرففان البعيرشهديا:لككاذب الىآخره لوف العنز)أىفىحد , العنزالزىأخرج_هابنس_عد
واليىه ان عدىعنسعدمول

ال
بكررذى اللهتعالىءته
أنى

أنترسولالله )م -قةالعتروق

فسخةالتى صبىاللهتعالى عليه وس (فىء كره)حاألأىوهوقعكره

:دأصامومء طش
(و:

وثرلوا

سىامكءاننيه (وهمز'هاءثاثمائة)أىقر يسعددهممينامن ثُامماثةرج-ل
علىغيرماء)لأاىف
نعلى
ل لاأبه
وقد ندم الكالمعل زهاءوءهناءوضطهل كلم أرسولاللهدص -لىاللهتعالى علمهو!)ه>
اسان

:

ال

لوت

العتركافى خة ص

الرحلل؟».لانةدأرسل
||2

ووصلىاللهتءالى

عا.يهوه لور وابدفاذا
:خرججاأءه صا

5

الدار

 09أحب

رس ولاللهصلى انلتهع الى
عايهوس_هم عن وذ2-ل
سا

رقن

ا
مأسءق وقاله ذاحديث
غر دب وفىاسناد.غير

واحسد ءنالحوولسين
ورواءأونهمعنءع اذ

لله
انه
مملوكا
دنج
اب
تعالىأء_ل (وحديث
النافةالة ى سهدت
الا » زالمعر

5فيعسكره) أىحال كونهثيمابعن <للله ىعرز وله (و-:دأصابم_معطش)أى

ىيرما)٠أى لضرورةبم-م (وهمزهاء 'لثمائة)أحوالمةتابء-ةمخرادقة] وف 5داخ
د(وبرلواء إلغ
نو
دعا

“الى ليهوم

رأ هألباب فيخرج

ايمول لماخبباانمياشرقهاوا هاما كه )روا الطيرانلىءنز بدن نابشاد-ندقيه مدااخ له ادك 1

من <ديث ابنعروالالذهىدهوموضوعوة يهنللر ون العنز)أى وف حديث
(التى

عط آله

ذهب <تى يضرب
و

 0يقالتردىمن |

0
(حزعاوزنا)ء

واماالكلامئىهزا الحديث قانهرواه اب حمان ب_ندضعيف

٠.

ايه تعالىءا يهوس لكان

ا

رن ايان
ع

“أن

اكاامل أنالنىص 81

.عدارو ب للعمجوع»:ى اطلتمنهماحايةدعوةرسول اللهصلى اللهتعالمعايهوب_م لم كاوااذا

زانه اذسخرلهوفهم تراد(وانالذيصب
هعالىعا.
اللت
سم

فى كدان

الفصول ذاالب ييل

فىالروضعن! 7كور فىكثابالقصول مالا ليلد زاداكوؤ فىكتان |/امل (ووانهكان

العام

قدنقلها

لهخذامو| رسولابلهك_لى الله

(أفاروى الند) ىجي ع العسكر (مموالراذع)أى» ولاءكذاقاله الدلحى سكن ولاأبوراقعولذافالالى راقعهذ الاأعرفه
دسي

دوق الصدارةجاءة

(وماأر )ذم

كير

يقال اسكل»مسمراقع

44

رهأى
الهم

(أملمكها) بشم الهمزة وكسراللام أى أوثقهاأوار دطهاو| حفظها

ماأظنك عادكهاو' تفظو زكردطها)أىو غفل غم افو جدهاقد |نطلقت)

أى ذه.ت رأس ها

|اهرهوانيكونآم كامراوالامنادحازى (فاروى)بلبنها(الحند)باجعهم ااسقاهم فشر بواحتى|
ميث درا حددءنها ظ

(رواداينناقع )وقدسيقى

سذعدكوارئ(نوغعديىره)و»ااماييبىن

أزالماكان بهممن العطش والرى ضدهومنه أروى والءعسكر والحس والمندعءنى ثقيه تقئنواس_ناد

أروىللىه لىاللهعليهوس لاندسدءهكابهوسةردقهو تجازأيضاانلنةللفاء -ل أروى ضمير لعود

علىما<ابهالمقهوم ماق ل معبعده (ثمقال)دلى التدعايهوس-إ (لرافع)براءوء ينمهملي بدْم-ما
ألغوفاءبرنة اسمالقاء ىهن الرقعء أصحانى كانت :لإ العتزءندمو تقدمت

ترحة_(أملكها أى

اعللنهمتعوالمأعننه (بوكؤريهر)ذأىى خذهاواكْذهالا'مصلكاكاحلكسلفاما|ذوجدتّ بأرض العدوٌو>:ه لأنيكونمعناءثدها
وفى<-ديث اينوان
(5الرسولالله ص_لى
اللهتعالىء ا.هوسلى انْ
الذىحاءما) أىالله
شد حانه وتعالى زهو

أوثقهامنملا الامرأو» إك العجينوفوه(وم اراك )مالكالماأوفاعلاذلك وهويذمالحمزةمبنى

ا(كر دطها)وثدهانوثاقم ذهب
ظاهأو
فكه
للفعولأىلا أطن ك عل

ورجع(فو جدهاقدانطلقت)

أىادل وثاقهاومضت وغابت عنهفالفاءقصيحة رواه)أىحديثه_ذهالعنز اينقانع)بةاف

ونون دعين»ه٠لة(وغيره )هن الرواةمن غيرهذهااطر ىققدرواهالبيوى وابنءدىعن ج اعةمن

بعس
|حابدة لواكنامع رسولاللهه لىاتلعلاهلىءليهوس-لم فسفر وكنار بعماثةةنزلناىم لوض
لص
5ت دو يبة4اقرنان وقامتبىئ بيهصل الثهتعالىعلءه
اء
<لك
فيه ماءة م ى ذلاء عاينا وأءامناء ,ذ

ر

الذىوذهبيبما) 5ه ولاماوشرب<تى روى وسقانا<تى رو يناوقال بارافعاملسكهاالليلةومأراك تما-كهاةأخزتلهما
أيراتلنى صلىاللتهع لى لعيه ولقبلانس الى
اعاء اكاك احادها و وندت-4اونمتث قمت فىبءص الل ذلأجدهاف خ
واددامها كليي-ها من
انماهلسستءنجس حيوان الدنياوائماهى ككش
شرقالعادة (قال)أى ثبتاهارلافع ذهب بجاهءباهلاذومىاقي_لىمن
القداء واكساسماهاءترا لكوم اعلىصورته الاوجوهدملهثلهمن خلاف لظاهر > ”اج للرواءةوالذى
النىوص4بىالله تعالى
عليهوم]

لفرمهعليه

الصلاةواا_لام)كذا

ى ماله

وأدمهذلقر ل (هوقيه ذال الى دلىاللهتعالمع ايهوسل)ألرخابفرعلهل.اانطلاقها (انالذىحاءبها
هوالذى ذه بها)يع-نى اللأهوالملكزو)من هذا القميلمار وى أنهعليها لصلاةوات-لام (قال

لفرسه) الفرس واد ا يل يطاقعلىالذكروالانثى الاانه»ثونث سما وسمعفرسه وكانلهصلى
مهاو
ْمائ
اتلعلعهالىع لي هو عةأدفراس مذ كو رف السير بأس
هعىناام]
يين
صمن ]
اادا
هاول
لملكه

المدححة واعاث#لهةبله ذكر:بعض_هم(وتدقام الصىلاةفى بع ض أسفا روها)لقرسغبرمر بوط وليأمرأحداياما تهبل

بعدوالكلاح ثةمل

كانت أفراسهد_لى الله

تعالمعليه وس أردعة

وعشر نادف ى مهاعلى

خاطب القرس وقال|د (لاتمرح) أى ل تل من مكانك الذىأُوقَعْمكٌة.همن |ابراحوه والمكان الواسع
وبرحكءى “دق مكانهو؟عى زالوهونق معينواذاد ل عليهصار لنى النىوهواثماتك]هنا

نقاعهأ “حت وأأزمكاحقةهالنداةوأه الللغة (بارلك اللّهةيك)دعاءله مناايرركةوقدثة_دم تكقيقها

سسمعة وقد وامالى و يأكأرضامع زيادة(<تى :شرخمن د لاتنا)ونتمهاوهوغاءةاثباته فىمكانه (وجع_لوقباته)أى
الدلاة)أىواكالانه
قدأرادقيام_داليها(قى
بعض أس_قاره) متعاق

بقامكاهوأقبرأو يقال

جعل فىجهة ف لتهسارََاومانعاان عر  8يده صلىللهتعالىعليه وم وقيهدلء_لعلى-وا ازالاستمار

اكموانوالكال معلي-ه مقص_ فكىتّسالفةهلاحاجةإذكرهه:ا(فاحرك )الفرس (عضوا)ءن

أعضائهوهو بذم العبنوكسرهاوسكون الضادالمعجمةمعروفى

(<تىصلى)أىأتم صلاته (صلى

اكللمهواطاءة_دلهوا تقاده
اللهتعالىعليهو ل د قيهمعدرةله عامها لصادهو |لام لفهمامو ن

(وهوأ ب لامرح)أى علمهبأنهرسولالصهل التلعهالمعليهو لسوف يءض الخ هنازيادةوهى و يلد بهذا)المذكور
لانغارفمكنك(باركٌ

صو

وو مس عي اج

ومو يسعص ص

ب

ألله
فلك<تىنشرغ منصلاتناوجهلةهبانه)أىفصوب قبلتهأوفىجهة

ا
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ومثابه

مقابلته(ذ_
ارلء عضوا) أى من أعضائهوهو نضم أول و
ه يكسر (<مى صلىرسول الله
صلىالله لمعليهو_-لم) أىحتى فرغ

ما
انالف أى
دصلكى وألقفاىنلعنضسج هناوزعمدعضهم اندمنالام(ويل
لحت
أ به
وذاا) رص
ليغ
مةالل
عحهو
لوم

داة

»1 .
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*زء.
*|<
ءن ابن 1غلانبوثوروابنر > وعنه |أشاتى رجهيزهواله عالى ىول التخارى
(ماروى الواقدى )»كسمرالةأف واذى العراف بروى
وغيره ميرول وقدذ كرهترجة<نة|بنسء

اناس عليهو حرحهمله
وما ثناء

4

أولسيرته ود كر
د الناسفى

ونه ست

ع علىضعغء ونازع فيه بعضهم ووال كى بروايهالشافىعنف»

اوضع وقيل انه

ضعيف ونس
 ١انه

ازان ومكةذداهنىأولسيرةابنى_مدااناس (انالنى صلىالله
دلملاءلى دةمارواء وترجتهفى ي
تعالىعلهوب_لم

رسول(الىالمازك

جع

لاوجهرسإه)

)من العر ب والعجمأى

أرسلهم 44م

1

وضح

ال_ديث وآ خرها
استقر الاجاعءلى وهن

الواقدى (ان الى صلى
اللهتعالىعا.هه
ا وجهر[:ه الىالملوك)

خائوةهاالاأنه

"عم لبمعنىالر<ل

الواح دكابناءفىشر حالدر:وقدصر حءهالكرمانى ف شرح

المخارى وهوعر لىةص..ع أبضاوكانارساله( .4فىومواحد)م حوامنعندء صلى ينهتعالى عامه
وس

هعالىعليهو سم (الهم)
فيه(قاصءح كلواحده مم  2.كامبلمسانالقومالذى دعشه)صلىاللت

ل

ل

منغيرمضى زمان

2

12

ةمل التعلفيه وتغصيل

0

/

0

الرسل ومن أر لوااايهمةء.ل ف السيرارضا وهدا

هلىاللتهعالىعام ول لشمولبركتهلم(واله_ددث
معجره ل ص

الاقطار ونظامه الشعراءفقىصي-حالاشعارمن انصدلىاتلعلاهلىعايهوسلم كانفى دعص الاحياناذا

مم غاص قدمهف ال#جارةحيث بى ذلك الىالا'نوارضم اماه بعتهوالناس تيرلنه
اد<:
يثباى اشتراه
نلاان
سعد
طتىاقب
وتزوره وتعظامهكافى القدسونة لمنهاصرق أما ك
ان»2
بعشر بنألفديار وأودى ععنلدهقيرهوهومو ج"ودناولىاانلهادلىالله تعالىعل.ه وم اذا

مد علىالرامنلأاليايكون لقدهه أثرفيهالاأنهذ النذيط لانهذاأمعده لابعرفه الاءنكان

حأضرامٌة وقدذ كرهذااب ف تائنته وغيرهاولاالسام القسطلافىق المواهساللدنية كان صلىالله

الصلاة والسلامفى<حرالمقامالمنوسهق الاخزيلفىقوله تعالىؤيهآرا تبات |ابالغتعربينهوانهاثره

رفوىطةه » علىقدميهحاةياغيرناعل
خاه
مابلاتغواتر وفيهيقول أبوطالب وماوط
صبر
لئا

وبمافى اابخارىمن معجزةموسىء الليصهلاة والسلام يما ثعرضر بهقىالجرسةاأوسبعالماقر بوه

حيناغفل وقدصعمامن معجزةلنباىلاواند.ناصلى اللعهليهوب_إمثولجهاوويدنابودثهرحافر

مط<دملمةع زهفراىالىالا'نءةال لهمس<دا لبغلةوماذاك الامن
بغلتهصل اللتهعالىعليه وم فىد

سردصك اللهتعسالىعليهوس_لال ارىفيها ليكون أوضع ف اىلدلالتعلىانه أوقمثلماأوقى اليل
صلى اللهعايه وس علىوأجعهلى منهونق ل المحدالك مرازىعناببكنارفى االملغامنطماءه بعدذ كرحهافر
7

ال

0 2

 1ح كلواحد
#مم) أىصار ابا

عندهموأرادتبليغهم
(-كام باسانالقوم

صالىله تعالى عليه
وإ

(ال-م)! يهن

املو واسباعهم من

رف
عنهم
نل ا
وتءل
غير
5دماءقيه ماهومثه ورقديماود يثاءلىالال نةونطى شاهمةالالكلاىق

نهالشعراءقتصائدهمالتبويةوالبلغاءؤ منثورهممعاعتضادهيوجودأثرةق دى ال لعايه

:

ونحةيى المحة لدم
فخر جدمة نقرمهم

ه_ذا|البا بكثيروق د جئْنامنه

هلملهونفعنا ببركاتهم( :خامة) ما
تىا
لمىة )عرض
اائ
بالمكهورمن ذلك وماوةعمندنى كتنعسال
اام هوس !فىالحم وانات وال#اداتماذ كرفى بعص الكتب وشاعفى
يلتحق مع جزاته
لصل
علهتع
ىىال

تعالى عليهوس لاذامدى على الصخرغاصت

أىلتبايمخالرسالةالييم

ا

عع

:

.

انما هوق حديث ايبن

اسدى والعليهالصلاة

رجة كاكة فادءواعبى
برجماللهولاتذنلفوا
7

 1ئَ

لفن

الواارو زعلىعسى
فالأ

انه وكيف

البغلتوسجدهاانه فىغرىهذ االمسجدأثركا'نهأثرمرفى يذكرانهصل اىلقهتاهلعليمو: -عاج | ا|ختلغوابارسول لقال

يدرفا ا اصاصاتيونيريرذأترايخها يد اليودد ع| 2دجاعهالاوىلذتيم

المدينة وقالان مهسجدبى ظفرمن الاوسشيرقى البقيعدطرف الحرةالغر بيةو يعرف يدك د لإ الب»فامامن بعشهميعةا
فرس كر 0
اهذالاوجودله فى
ابنالتجارق تأريخ أهرضالكنةال الشيخمجدينيوسف الدءشتىفىسي بره ن

تر ر

منكتب المحديث وبنمأنسكرهالكسخ برهانالدينالناحىوقالالموطىفىقناويهم تف لهءلى

من دعثهميعةابعي_دا

أل ولاسند ولارا تمن

(

شفااث)

خرحهفىثئهن كتب الحديثو عه المميذهالعلةمى ىشمععدم

0

ال

قث كأعسى عامه|لصلادوا اسلامذلكالىان نهعالىةاصبع الممثاقلون وكلواحدمم بتكام

بلغٌالامةااتىبعاثليام(وامحديث هذ االباب)أىف معن هاذلاالمنوععجمزنة( كشسير)أى ورد؛طرقمتعددة وقضايا

متسكثرة(وقدجثنامنهبالثهود) أىفىحتهو.ون (هوماوقع)أى وبماورد(منه كد اتلائة)أى لمعورفنبالسجةوالسيرة

الصغيروزادانه يبوجدفىشئمن التوارةالمءمد فلابوغ ندتداه اصلللهىتعالىءليهولم وقد
بعقيهمن علماءعصره الشخ الصا المحدث أجدالةولىثا رح امحامعالصغيرفال بع دماساقماقاناه

مقص

لاسمح<انه نلانن ى كيم سها| لسيوطى وةدقالق خصائصها لصغرى |نرشولانته صب الله

تعالمىعايه وسلمماوطء علىصخرالا واثرؤيهوعزاهلادافظا رزء

العسدرىانتسى»* قلتلاسهوو

ولانسيانفانالسموطى رجهالزه تعالىليذكرهذهوامعحزة وائماا كرمانوثر بعش هقالاما 5

#لتدل) هع

 ١قالسيلاء المصوق
وكلاءهم)أى للاحماء

وااللقرطى ند كرته
وكذانسنا صل الله

تعالمعليهوسل أحى

لهذ كر وهاو كذاماقاك صاب امواهس الاانّما :لهالسءوطى»ن ةولهماوطى صل اللهتعالى

ظبغاىهلرااننه
ليذ
الا
عليه وس علىد خرالاوثرفيه

كانفى أولالبعثة ككلام الحجر والكجر

الذى:ةدموأما كونهلاأثراقدمهصىانلهتعالىعليهو-ل
هع لعليهوس_ل
وغيرهما د :دضع ف وقالانهصلى اللت

الرملفقدرواهبنس-.عوا انسابورى
فى
اط

هأخفهم ولذالمروثر مشيهة
خاق الل و

هاو نومأقى من المجارةالا
بتح
فرملولايناقيه ناثماهرلذحىجارةفاماهوابةاءأثرهوت د كي
ال
حضابه |-:كر:علىأ موسى رضى
ايهلانصيع
ادوقع قالاحماءعساية نذتى خلاقدلانه :ه_لقيه أثراق

اللهعلى ديه جاعةهن

اللتهعالمعنه دعاء.علىالمنعرلعمررذىاللّهتعالىعذهاذ! بذ كرانايكر رذىاللهتعالىيءنه فقام

الموتىوالالحلى و:د

بن الملابالمحد وقالله أنه ن كانملهقث_كاء لعمر رذى اللهتعالىع_:هؤامر باشخاصهاليهمن

ذكرالقاذى فيمابأق

البصرةفلماحاءءدق عليهالآ فخ رج اليهوقالله أزعجتنى ومطننى فسألهعن سدبث-كاءه أميره

جاعةءنهم (وكلام مندققص عليه القصةفى رذىتعاالللهمعنه وقالواللليهوم وايلتلالىيكر رذىاللهءنه خبرمن

خلاقتى يعن ايوماللااقانممعرلخىطيمادوم ماتالىصلىاللتهعالىعليه وسلوبالليلةللذهابهِ

قس لوا نالهكا-م

(والراضع) جعراضع

يقصدرذ لك اخفاءا ثرأقدامه فىالرمل
معة الىالغارة-كانعمى تارةخلقهونارةأمامهوثارة حمله

دى لاشعرههن يق ص أثره قلت وكان هذاهومستتدان

دون قىمقدمة تارخهاذذ كرؤيباان

ينهنيج
ااحدا
للمس
ةاما
عبأحك
دثا
بلفىك
الدعاء للكلاطينق اللاطمةسزةوااانكلازنركى قا

عالىلخلقافي
الس:ةأومهلو اولعفْمنةواعرفهفانهمن الغوائدالنفسةامحايلة
أخصمانلاو
وثمل ان يكونالعطف
تقسيريا ووقعقى أصل

(قصل )دمن
 8بسب

آىا لصديان (لهبالنيو(6

أىالاضمنةللرسالة
(صلى اللهتعالىعا_.ه

وسلم

تعالى ءايه
صلى الله
احياءاموق وكلامهم )له
هعاللعليهوس (فى
عح أنهدلىاللت

واحماءمصدرمضاف

لفعوله وقاعله الله
أوالذى صلى اللهعايهوس_لانه سدهوانكان

العاعل

الحقدىهواللهوهوأعظممعجزانه صل اللّهتعالىعا..هوس_إ ولذاقالفى|امردة

لوناسدت قدره آبانهعظما  0أحدى اسمهحينيد دارس الرمم

المراضع بالوصف يدون

العااف (وشهادهم)

نركها

وقد بكام لاس فىمعنى هذا الم
ت وأوردعليهانمنجلةمعجزاته صلىاللّهعليهوسلم القرآنوتدوال

صلى اللهعليهو لمآندمن كتاب الله
خيرمن #دوآل #دفكرى لايكونقىمءحزاتهما ناس مقداره
قىااثشرف

وأجيسبان المرادمعجزانهما أحدثه اللت
هععالىءلى ديهوالقرآن صهةرهقدعهومعنادانه

وعاناسمه و وسل نه |حياء
الالعدشيأمن معحزرا ََعظيمايا لدسمءة|أيهالاأن كول معهاان كلكعمل د
امو وقعلهذلكانيةول |للهمافى سك

حمد صلى اللتهعالىعليهو انى صاحبهذا |عر

احياء من شام_مالمكلامثهودونه عربة(وا اراضع) جع مرضع اسممف

ول وهوالولدا أصغير

عاللىقياس واس جع راضعء_لى_لاف اسل.ةكسةا_.لل ولدس جع مرضع يكرااضاد
وهوالام لأنه لس

قي هحرف لاءعا دهولامرطعةبالقتح .ع تىينتص_غيرة ترضع وان الاحسن

انية-ول الاطفاللانه عطق تقس يرللد ديانعء نىمنابت د أرضاء_-هوالاطفالكالصديان
حم

يي

ا

52222

2

252 2

انك

222220

حدثنا أبوالوليده شامبانلأجقدقيه بقراأءف.عىولياهولالوقالضىيدذينْرشد) دضمنفسكوز (والقاذى أعبندان#دينعسى
1

وغير واحد) أىوكثيرونمنمثايخنا( .-ماعا)أىروابة(واذنا) أى اجازة(دالوا)أى كلمه(ثناأبوعلى امحافظ)

.م
||اظاهرانهأبوءلى الغا (:ذاأنوعراحافظ)أىابنع عسادالير )ناابوزيد) أىعبد الرجن بننحى كافىنسخه (نا أجدم,ن يسيعلل

تنااء الاءرالى):قدم لثناأو,داود)صاح ب السئن(تناوهبين بقية )به3

له

هو<لدووكسرقاف وتث_ديدعةيةروئ
عنكسى

أنكنى اللهو رس ولهوءطقهعلى كلاما لصدداْم نعطف الاص على العامثمشرعفىاثباتماذ كره

والغوى ”قة

(عن خالده والطدان)

دديث أوردهاأبوداودم:داء نألىهر:روردى اللهتعالىعنهئةال (حد"ناأبوالوليدهشامين أجد يديد احاء أحد
الغقيه)أىالمتبحرةو معر ذة الاحكام الشر:عمالرعية وق ل المارلاذعياهلهيالعلوما لشرعية مطاتا
د دين رشد)عإمنقولمن صدالئىوهوتهذيناعد رشذالامام
(بقراءقىءليهوالَعَادْى أبوالوا.
قفىكلذن الحايلقادى قرطبةنولىتضاهاءرأنىا قاسمبن جدينسنة|< -دىعشرةون-هاث ةم

عزلس:ةآأر دععمرةووىأبوالقاسم وذلكفساطا::ةوس فين ناش هين(واعادى أنوعبداللهمدين

عد ى التميمى)الذى تقدمتترجته( غير واحدسماعاواذنا)عنى أنه سمعمممته ومأذنواله قالروا

وعير وا

عمو (وا

4

ومو اسيل

العلماءئقة عابدزاهد
يعالااشترى اسمن
اله ثلا ثمرات #:صدى
برنةنفسهقضة (عن هد

اك

8

ابنعرو)أىينعلقمة

لواحد:تساأي
وعلىالحافظظ )الغسانى الذىتقدمال[حد“:ما أبوعراحافظ) هوابن عبد البرالامام

و0

المشهو ركأنقدمقال (حد ئنأاوزيددار نجينح ى)بند المعروف,ائن المطاروال(حدناأجد

لحد :أبوداود)الامام صاحبالسئن؛
اينسعيد)تقدمتترجتهوال (حدثناا نالاعرانى )تدم قا (
وال(حدثناوهبين يقية)الواسطى أو هدويقالإه وهبان توف سنةتسع وثلاتينوماثةين و روىله
مل وأبوداودوالناثى(ء نخالدهوالطدان) هوخا لدينعمد اللهنع د الرجنين بزبدامروف

بالطحان كانم ن الزهادالصالحمنقالانهاشترى نفسهمن
ننه تلاتغراتة2د دقانو زنه5ظةنوقى
سه

عو هين وما ودونس تع شرومة:وخر

أصوابالبرت

ل نهإعنمدبنعر و )بن

علقم ولهترجةفىالمدز[أن(ع نأل سلمة)أحدالفقهاء«السيعةكا:تقدماءنهر ره( رقو فاج
(انجوديه )ممن ب ودخييراسمهاز _ خسبنتا 4رتم رأةسلامين مع

صاحب!

عن امه وأى ساس

وطائفة وعنه شعبة
ومالك و#د بن عمادالله

(الانصارىء نأ سلمة)
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رسولانلهصلى انلهتءالىعليهوس_ اقليلووديةالنىسمته )ادرف ددص الروامراتافميعهودعواه
الاجاع مع هذاغيرم لمةمنه وكونالروابةالاخرىمأول عند كامرلائصى كدرءواليهأشاراا صرف

رجهبقالولهله (وقدذ كرن اخملاف الرواراتف ذلك)الدالعلى -+لاف ماقالهان سحدون (نعأنى
وى
عيف
دلكك
عمذ ذ
صمم_-
تعالىع
هربورونس بنمالكوحابرو)غيره_ممن الصحاءةرضى الهت
الاجاعوماذكرفى|ددث الذىةءلهذامن كون 1تاراسماه-د فىفوابهمن نثمة القض دفلا

كنوانفالفصلمعةودالاحياءالموقكانوهم وكذاماذكرقىه_ذاا ديث (وفىروابةابنعباس)

واسلليقهثلوديه التى التىرواهاا سعد( انه)>لى اللتهعالىء ليهوسل(مدفعها) أىسلمالمرآةالتىسمةه(لاولياءيشر بن
سمه )وهو ولع_لى
البراءلوقهة>ا) يعنىورثتهالذين مدع وى القصاص (وكذلك) أىمثل ملااخثاف فىقل مسنمه
رأؤلا بنائىماو رد
لخر أم ه

منع-دمالتعرضلما

قى ايتداءحالماتقول
الدكىاندء-وىاين

سحذون بردهامامرمن

حلددت الوه ره

دان ساك  6ا

منر وان عروم
بةقلس فى ل اذ
سيق أنكولا<د هن
دشن حمل نفيه
ا

قثيل موتا ارا وهنا

وحكمه (قد اختاف فى لمهن سحره) وفىسخ الذىسحرهوهو رج-لي +ودىمن بنىزريقيقال
هسح رهدلىاللهنعالىعليه وسلحت ىكان> .للهانيقعل الدئوما
لهلسيدبن الاعصم كم|صر حءهب د

صمذف رحهاله تعالى (وقال
ملا
اتلهفكى
عله ث ثم#فادابنّهتعا همه كراسيأت |ىل-كللامعلىة ص
ال١وقدىوععو دعنه) أى الساحر(أندت )أى أةوىواأصعحوأص ل معناه شد ثبونأورودماقابمعيرلاذر

(عندنا) معاشرأهلالسنةواحديث وروىعنهانهقثله)وفى! لوفاءءن زد بن آرةمقالسحررسول

اجلا
اللهصلى الندعليه وسرجلمودى لذلفكاأش1كافاراهجمريل العصلليهاةوال_ لامفقاللهنر
|افى بثركذاوكذافار ل رسولاللهدلى التمعليه وسعليافاستخرجها
املينهبودس درك قععةقدد

وحاءب

او< اهافعلكلماح ل عقّدةو جخدف|ةذافكِةام ك 'ا انك ط منعقالخاذ كرلذلكالهودى إ[.

ولاأرامقو جههقط وقالال'على انهمقالواله صلىاللعهليهوس(أساتأخ_ الخيدث ةلهفقالأماأنا

شففقادنفى اللهوأكردان شيعرلى الناسمنهشرا ددى وقثلالسأحرذ كرهالفقها .مص_لافىالفروع
وف السحر و جوازتعلم هكلاممشهو ربسنامؤىغيرهذا انخلزور وىالحددث )أىح_ديث الشاة

معنى قولالمصنف (وقدذ كرناتالا الرواراتفذلك )أى كس سمايت
هينا
نلخ
اال
لىك

ال

(عنأف هريورةأنس وجابر)أىابتداءلا نتهاءكيشيراليهقوله(وفىرواادنةعهندابفنععبهءاالساولياءبشرين البراءفةتلوها)
أى بعدموت اليراءقارتقع النزاعوثدسماذ كرها بن سحذونمن الاجاع(و كذلك)أىمة لهذا الأاخوتلواهفةداختاف (فى
.له الذىسحردقالالوا قدىوعفودعنهأ 'ستعندنا) أىمن قله(وروى )وف نسخةوقدروىعنه (انهقتله)ولع_لهعفاعنه أولا
 ١تدص سجر دالمتعلىخاصة نهسهثمقله1اصدر:عذهبالنسةالىع_ير وأولدذعٍْروعن المساميني! خرآم«أوأدحياليهبعل

عغروانياهر يله وهزه ا ل معترضة(ودوى الحديث )أ حديث الثماةالمسمرم

ىفى
أيد
)وسع
هى أ
رقال)أ
خاانه
آ (ال
ىماق
فى و
(البا أرنعىنسةيد )أى الخدرى (ذذكرمةلء()أ

أخرخديثه(إنسظطا)

األىتىصلى التمئعالمعايهو ( 9ده )أىمدهالووال )أىلاصحارهكافى نسخة(كلواسم الل)هأىمبتدؤينباسمهومتعينين

بذكره(أكلنا) أ مها وذ كرنااسماعللاه)ءأهىا( 1:تضرمنا أحدا)عن لمحافظاحبجنرانهمذكرذكرالدلحىول_لوجه
لح[
ماتلهىاانتونى .م
صها و

عرهتابدةةابكهاه_ذاوالحديث

رواءاحز رىأبضافى الحصين بافظوأمرالصحاءةفىالشاة

بأحدامن.م شئ وأسندءالىمستد رل الحاكوالصاحت
هليبوددةان اذ كروااسم اللوهكلوافأكاواوم نص
المسمومة| لي أهدت اليا
عن ألىسعيد ال _درى

اللاحرواءاتحا مدر

وقالصمح

الاسنادانتمى لكنةال دهض مشاكنا وفبهتأم للاخ اذ

للتهو ردن أصحان امحديت وأرمابالسيرانه لكبالمن تلكالشان.1مومة
4
أحدمن الصحاءةالادشر بن
بعك
تم
:
تحر
زبراءأمهكاللقمة
ال.مومة الابو لاح بد تالحر
كاتوهم(اليزا اتعناتسنيد)اتتدرى قدكرمث-لهالاانهقالفى وناج ناوا الى

آخردقسط يده)وملاظاض_لىاننه تعاليعايموس إليثناولمنيهها (وطل بعلنتدس نالصماية

تا
صلىاله
هلمعليهوس

(كلوام بركين(سمالتد كفل
أنامنواقلم,ضرمناأحدا)وهومصادم تحي
دثالبراءاصحيح الذىتقدم

باحراقتلك الشاةودفنها

الكمان (وضىاقه تماقع
ه واسرن مارت اتبازالممسومةاهل الصسسع لدي

رسولالنه ل ال ت
هعالى

سمز طالسن
نلت
يرا
هنة! مدايثمتكوؤهالالقاذى أبوالفضل )عياض ||قدتالاترانواستتجم

معد

اعتنوا
,تصحيمحالحديثو روابه(وخرجهالائمة)فى :بوكماتتدابالسنن(وهوحديث مشهو 6عليموس علىكاهلدمن

بليينغاوقدناليلناهل(اكخلتالمفىأأجسأاهمل النظر)منالمةك-لمينوغيهرممن نقاداحديث (فىه_ذا الباب)أى اتسين الذىأ كلمن
غي نراطقةميمن و حوه
اختلافهم بقوله (ذنقائل يعولهو كلام حاقه

الله
فا
ىلشاةالميتة) بالثشديدوالتخفيف (
أوا جر أواكجر )ولاكان الكالام بطلق عندااتكامين

00025

على الل
غظلوىالنفسىبالائترال أوبانحقيقسةفى الاولوامحازق الثأوبساألشعاكرالى أن الراد| ,.ب لبي2 0
بالقرن الشغرة وهم

هوااتحراوفلوذوفبساورتاصالوماخاترج)االمععهرووفةاوبهوخمءرطوفجعالتىقحوليهكملتاكيم(يفحثديأهكاىي)بفوتخجصدوتصلهكدال»ح©|رو|ف الاتصارواسبحا
وتعالى أعل بالاسرار

والاصوات(ذمها)أى تل اكلاجسام
أى تحعلهاه_دركةرال معانشاءمنبخللاقحهياالةاتحخيلواقءةفي(مانهلاع)دمتأىرمقناف:ع!لاملها|وجبسامملعاهماني)ضمالاالصتوحانتية (أَلااللللقساذتىتأبوفالرفضل)

كو ن وهوالصورةوالحيئةومنهالمشاكلة
دفيكارقالإكدوانلما)جمع شكل ب:شع
غرو
تلح
وأ

ج

التكلجعنىتقيبد الدابةكافالراغب فقواء(ونقلهامنهياته) اىنقلمامنهامر أأهلالصحيعأى

والانهتعالى و خرمن شكلهأزواج أىهوهمةإه فىالحيئةومنهة وهم الناس أث كالوآلاف وهومن

الىهيةةأخرى لذقوداتالارواح وانلكا
ا
 .:ار | 4.الذينالتزمواالصحه
نط
سهنلة (والىقاذ(ىو أهبوى)بكأرى)ع-دملزومماذ كر لصحيو  0وخرببيداية) أى
احسن )الاشعرىااملامأ
و
ا
اوالى الْعيشن اضااالست
مخاقالكلامف اىلاجا
م
(
و
)
ت
و
م
(
آ
خ
ر
و
ن
)
م
ن
أ
ه
ل
ا
ل
ذة (ذهوا الى) اث_تراط ذلك
اتزاوامل المحتيت

وغيرهمن الاة_.ام(وهوحد يث مشهور و
)أى
ابي
لنل
عااصمعذذا هو رمن علا «الاعلام(واخملف ءاه ل النظر)أىمن
المتكلمين وغيرهم(فهىاذلاباب)أى يا
ب
خ
ا
ا
ل
ن
ه
”
ه
ا
ل
ى
ا
ل
ك
ل
ل
ا
م
ف
اىلاجسام(ذنقائل ب وله وكلاميخلقهلّهتعالى) أىفىمحل
تهة()فى
يتخفيفالياءو يوزث_ديدها(أو
من الموحوداتأعممن الحيواناتوالنبانات وااسالداهتكاابةبناهم_
للا
مبق
يول

ال
اجر
لأو
جر )ذكرهابلفظ أووللأت:صوب
وع(
اوتحر)وفبرفعهماعطف عنىكتلعم(اتحلدىثهةااينهها)أىبو جدهافى
اهلاذشياءبلا<.اةلهالعدمتوقفماذ كرعليها(و سمعها) بض الياهوكسرالمم أىمنشاءمنخلةه(منها)أى من الاصوات
تحرو شف(د
كون
اتغفيراأ)أى أنواعصو رها(ونقلهاءنهيئةبا) أىحالةباوصفتباوتمام <قيةتباإوهو )أىهذا القول
(م
اذه
لبشيخ أنىامحسن )األىاشعرى (والقادى ألىبكر)أىابنالطيب الباتلانى(ر+.وماالله تعالى)أقولافعكلىلهذ
ام
الشا:من جنسسلام الجروكلامالنجرفلايصاح أنيكون سند الاحياءالموقماعسلاىقهالمد :فك الاخنى خلا ماستفاد

منثوله (وآخرونذهبوا الى

امنلادام (بهده)
كث ا
ه)سأىبح أنهو(تاعالليأة) وفىنسح الىنحاداليانلساولا( اكلام),النضت واامرلأى
ااده
أح
أاىلبحعديأحااةدبهامع عدمتغيرهاءن الا (و-كى هذا أيضاءشيخننا) أىمعشيرأهلال:ة (أنىلحن )أى الاش عرى
(وكل)أىمن القولي
احتدمل)
ين(م
بحاد
ملا
ذ أى
ااألوا أعدمهاولالكاتنناقض باليقنوليندفعهالمد :فىحمل الةوالثانى

علىالكالامالنغسىلاسازامهالحأوجل الاوّلعلىاللغظىلعدماستازام خلقهفى #ل خاقهافيه بقوله (والشهأعلٍانذجلعل)أى
تممجردها)
رحسطنالوجود الحروف والاصواتاذلاستحيل واجولدهحاموعاعد
اأةىأبشوال
يئب
(يغ4ة|1أغا
نحن و وز بص

أ(ىففأيمهااذاكانت )أى الحروف والاصوات(عبارةعن الكالامالتفسى فلايدمن شراطلمياةا)أىللاصوات (اذلابوحد
4
كلام انس الامنحى )أةول
إلات_ موضير لكي ؛ سس

0

وظاهرالا"يتاوالاحاديث يوبدالقولالاولفتأملمحهاقوله تعالىوانمنثئْ
1

0

(أتحاداتحياةبهاأؤلا)ةل نطقها وصدورالكالاممنها (ثمالكلام بعده)أىبع_داصادالمياةبها

ان ف

)ضاع
(وحكىهذا أب
لخن
ان 5ي
ااأشنالح
عسنرى الكاحوّىاللءونلهةلهةولانفىهذهالمثلة

فلانهلم بأكحدذى | المصدف رجداللهتعالىأدركهوتامذلهكلام فىمثله(وكل)من القولين ت(حتمل)اسممقعولأى

|أحائزعقلافي<-تملفيماص درعنهالنطق اناق النّهقيه دياةوان ينطف»يدوعاول
ى
اللّهتعالى ناذاقال_:م
عاك
ضا ن
اسشيشرالحددث مءانه | م|اقررناءفى كلامالخ <تىحتابج> ل أحدة وليه علىالكلام النغمىلاستلزامه الحياةكا لزامالعلأل .ا

لدسهنا[ء عرقللعادة أ
ألهاوالا "خرعالىللفظى لعدم استازام خلقهقى ل خلقهافيهومة لهذالاياتغ تله <تىتبوده وجه |

يماةو حامل انأهنطقهابدون ذلك ذلا اشترطوجودهولاعدهه (اذلاستحيل)وعتنم
أهلالسبنة والصريح خااحقذ
اروف والاصوات (مععدم الحياةعجردها) آىوحدهامنغيرحارحةوحياه

من مشرب الدوفية أن

عقلا(وجودها)أى

الاشس.اءلمامعرفة

ونحوها(فامااذاكانت)أى الحروف والاصوأاوهتذهالعبارة االلكتىاهلىامفال:أندثارا اعاةاحم| |.

قيى
كدهواجك],دلعليه [إفىقوله (عبارة) أىمعجرامهاوااظاهرا اثافى(عن الكلامالنقسى)الذى بعير.هوء:تدحهم
قوله سمحاأنه و تعالىوان

نة
منالما بخطمشي

|

الكلامالنقه ى و ل
أغرقبمنهوبي ا
نلعلرفيهكلامطويلفىء لالكالام:ضيىطوقالمقامعنه (فلايد

ممةيلهو
هفلااب(دمانذلابو جد كلامالنفس
يال
مشرط اليا لما)لامهالعلأاوصلةاز
ن
اءلةىفكلح

لأللهوساننةامسبحة | ا|لانمح ) اذلابدله مونانفلستنقوفمسيهلاتكون الاذاتياوأماالكلاماللفظىفلاث ترما
0

مبا
فايلهذبلكا(خءلاافاللاج
وىح)ددضةمااللحمموفشتحددةوالمدوراء نسجة ال اىلحباءقر بداهلسواد

نْ أراد الزهاد

ءِ

'

9

ع

:

(خخلاااجياق) بشم والهبصورأىبوعرلادلىمسعدتيزعنلبةدماالتوسهناةبثنلسلااثمودملئخمائفةالملانمابيبنخسناالئدريمتنكجلدماىنبنالأغبراقن)ءأوىلفىرءقثامأالهنيلسنءنفةان
و

0

 0م

011

1

والمعمرلةفانه ترد(ف اىحالةو)وجدأاىلكعالدامماتللاغظلىاءةلاوعاد (:والحروف والاصوات

دوناسمهه

اليا ي
1ا0
--

3

َ

.

0

8-3

.

|١

:

.ا أ بكقووواجهن(وواجلتَفسرْمموماجللهم]لاةونطرىدعليهماتواترمن نطغيرقهالدفعالهيلتزممواليهأشار

وك نااسامافىء الكلام 1

1311وذ1لد1كا)لتأتنىركيب المذكود (افلىحصا)؛هملةنجعحصاة(وامجذع والذراع)
11ت  1-1113الل 177: 2-11لاننه ١11 2

واخذمعن يعقوبينغبدالّها لشحام

الذى

البصرىالمرعدتزسلةبالبصرةفى عصرهوعنه أخذالشيخ أنوالحسن الاشعرىءل الكللامولههمعهمناظراتمس:حسنة بعدماأقام
ايئر
السب أخذفقه الشافىء نأنىاسحى لمرو زى توفعامثلاثينوثئماثةوأماالباقفا تسن ثلاتوثلشمائة (زومسن ب
وكالا
)ودال
مشكامى الغرق)أىثر افلاس الذالمميرةوافقه دمأن<هم (نىاحالته)أىعدم امكانه (وج
للف
ام ال
حظىروف والاصوات'

انلاحمم كبعل ثىركيب»ن يصعمنهالنطىباحروف والاصوات (والعرم)أى الجا(ذلك)أىماذكردنم التركيت (فى

امحدى)أى الذىتبسح بدالمصطق (وامجذع)أى الذىحنوأن(والذراع)أى الذىتكلموبين

(وقال)أى السالى(اناللخهلى

قيهاحيا:وخرق)بالراعأىشق ويورى خا (لاخاوااناوا له)أى ايدو اقلفنطىعايها (مكها)

بعديدا لكاف وؤ نح أمكمْ.ا أى أقدرهاالله تعالى(إبوامن ال كلاموهذا)أىماادعاءدعوى بلاببنةم:هفانه ]فالمدنف (لو

ك)اأنىه جدماذ كره (لكان:ةلهوالتهممبه )أى الاهسمامب ةنله(أولككد)ونه أغر وبأءجب فنقل أهم (منالتهممبنقل

تسديحه)أى الحصىفىيديهلى اللّهتعالىعليهوس_ل (وحندنه)أى الجمذعايه( وأخباره)أى الذراعلهكذافىشمرحالدل و

أراحالحسديث وفىنسخةمن أه ل
بو جدلفظ وأخبارفىالاصولالمعتمدة(و لينل أحدمن التفس_ير) ىش

السيرأىأرباب

التواري.خ (و :وانه)أىهن اغدثين (2مأمنذلك )أىمماادعاء احبائ (فدل)أىعدم نقلهمماادعاه (علىسقوط دعوادمع أنه

لاضرورةا لهف النظر) أى فقنظرا لعقّلوخمراالنذةاللىمهامهةام خراقلعادة
وو

سوج وعسسسجسستواج

سوسا

سوسس

سس سسسس

ب

وهواءا كونعلىوذى

0

القدره

والارادة وهوس.حانه

الذىنطى اهصلىاتلعلاهلىعايهو-لم لتوائر(ووالا ناللمخاققيها-ياةوخرقفاما)أى أبدعه وتءالمعلى كل ثئ قدبر
وم يزهعنغسيرومن الاعضاء مأخرقسمعه وش إذا أبرزهوصوره(ولاناوا ل للكلام (أمكنما) (واللهال  وةق) أى
أقدرهاو جعلهاءةمكنةب امن اكلام )والنطى (وهذا)أىال-ذ كوره نالا [ْوالاعضاءدءوى
نمقعيبما نامة
ىهارج(اسكان ن#له)أىو جفدن_ه-كإاوس
بلابسنةاذ (لوكان )أىماادعاهوقع ف ا
عسينه)تفعل من الهمأى الاهتمام والاعظناءيه(  1كد)نالاء وأوكدبالواومعنا دأى أقوى وأشد

| املنتهمم بنقلتسديحه )أى تديع الحدا(و<ندنه)أى الدع كاتقدم والامربالعكسفاننهل

السدمجه وحليلهو نطدهنة_لاش تُعاولم:نهل انهروىاه ؤمولااازخاذ كردمكابرةفى الحسوسات

ودعوى شهدالحسخ لاقها(ولينة لأحدم نأاه_للسيرة) أىرواةاك-ديث والسيرالئموية

(والروانات) وفىنخةالرواءه(ث .أمنذلك)المذ كاودراعلاذىه(فدل)عسدمنقلهم (على -قوط
دعواء)أىبطلام(معانهلاضرورة)داعية الهف النظر )والفكرقالامورالمعقولة وأما كون

الله خاو ذلكوأخغاءؤاوهىمدنعواه(والنهالموفق )للصواب(وروى و كيع )بشدّحالوا واامكاف
المسكسورةه وأنوبة.ا نين الحراحءنم ليح بنعدى الراسى (رفعه )أى رواهمقوعاله صلى |يلهتعالى

عليهوم (عنفهدينعطية )هو بغاءمفتوح-ةوهاءسا كنةودالمهملةوفى نسخةراءمهملة قال
فاهيد الولابراءوالذىف البو انعهن شمىبنعطية عنبعض أشياخهف حمل
أبرعهارنل
ال
أتنهرف عاللىناسخ (ان النبىصل اللهتعالىعايه ول أنىدصى قدشب)أى كيروصارشاباوه و(

فهق(مقنالأ نترو اللله)فانطقه الله
يتسكامقط ط)غمونليمهاث_-مابهلانهخانى أخرس (أفةناال)ل

لبي ركلعب_يروى

مبختوا فى اس

لاسواه (وروى وكي-ع)

الاهرانهاين اراح

وقدقددم زفعه)

اللصيوق نسحم
بصيغة الع ل أى رفع

حديثه (ع-نفهدين

عطيسة )الغا أوله
وبالدال فآخره وى
نسخةبالراء وكلاهمالا
عرف على مادكره
الدحىتبعاللحلى وى
المواهسعن مهديا!.

معجزة لهصلاىعلله.هو سلدعدما ك ناأبكوذ كرهذ اف الفصل الذىبعد أظهروانكانهذا يتغزيل لولم عو
الام لغزلةالمي واهادلعدمالقدرةءلى الخطو (وروىعنمعرض بن «عيقب ).ممضهوه-هوعين
مهولةقييما وطيادمعجمة بريْه|.-مالقاعل ويل الراءمك_ورةمشددةوروىمعيةت ماءوقيلهعيقل واعسارواهالبيىء-ن

جهعيليبهوالموعبقا)عأءىندهوهوانه إحىء)بالبناءللجوول
علل
صا
بلام(رأيت مأناملنرىا
أى جاءاليهبعضهم(نصىنومولد) وول أيضا(خذ ك )رراوءهوهومعرض (مثله)أىه*ل ماعرءن

سمر بن عطيسة لسر
اليزالمهملهة وسثون

ال فى]خردراءعن دعص

انهقال لتهعصاللىاىلعلهليهوبس_لم مأننأنتارئاسلولهلالله(وهو)معروفق المعجزاتبانه أشماخه(انالنيصى

إحديث ممار 2اليمامة)وفىف+-:ة وكانسه ىأى ذلكالولدممارا 0الدهامة لق ولهصلىاللهتعالى
ست
مير
(؟؟ - :شقاث

اللدتعالىعايه ولأق

ددى )أىجىءءهاليه(قدشب)أىصار شابا(مكامقط فقَالله م نأنا

فقالر-ولالله)أىأنترسو له(ودوى) دضيغة المحهوالوقدرواهالبييىوا ينعا كر (عنمعرض) ندم ه-يم وث_ديدراء

بكم رأولهكانهآ لت(ابن٠عيةيب )بالتصغيروفىنفخةمعيس ذلاف الياءالنانية (رأيشمن الى اصلبله
رةودوى معرض
بك ليق ليباقوالحجحدتحدةالوداعف_دخلت دارمةكدر يت
تعالىعلي»ه وسلعبا)وقى اذاهتداك

 ٠دسولالتهصبىاتلعلاهلىعليهو! ورأيتءنهعباأى خرقعادةمتّضمناللكرامة(حنء)أىاليه(بصبى بوولمدفذ كرمث_-له)أئ
للولههوحد يمارك اليمامة)قالبنددية هوم وضوعذكرهوالضدوحىعوبلعالهسهنادغ_يرمعروف
نال رسو(ا
قأألنلهامو

لماتقدم ن
مان المحديث هذارواالبيوق واينعسا كرفةأملفانه ملزلل

(ويغرف) أىحذ.ا

الممارلكة 00يششاصونة )رذ الصادوى»05

النونهوفى أخرى قمعا لدادوالواووسك ونالياءقهاءمكسورةه وأنوعبيدم نأه لال

فض

س ةيدل
ال :

نزاوي مثالمارلة

قر يدوقا لععاءةمبارك اليمامةقى<د ماطترا
قالامحى هذ |الصبى هومباركء||.مامةوهوم 2كورق العدايةقالالذهى فى

الصانةزوفه)أى فعروىشاصونة

الو

و

1

نطقت (باركاللهفيك) أىقعرا  3أو

فىأمرك (ك”مانالغلامم بتكامد»دها) أى بعدهذم|! سكلمةأوالك 4ادة(<تى شب )أى بلعزهنالت-كاموقيهاماءالىأن ارااد

بالغلامهناهوالدى :قبدلاينر
ديحةوكان( سمى

مبارك«اليمامة) أى
تعالى

0

عليه وس دعالهبالبركة

أضيف الىالدمامةلانه
كان كن

امايكارق

شاباتءهذاغيرا اصى الذى بقدم واللهتعالىأءل (ذ-كان)وفى نسخة

44

عليسهوب_لدبار كَّاللهقيكواله أمةءلارض باليونمنة.ولمن اسمطائروه_ذامنؤخرق النسعكا
سيأ ق( 0بعرف)ذلكالحد دث (دد «شْشاصونة) شين معجمةوأ لىهوصادمهملة وواوسا اك

نامانون وه اعوهو(اموز اوبه) أ راوىهذااتحديثو دأنهماواله الس وطىقىة_+صاعه الكرى

قالاطي سأخير على ينأ+داار:وال 2ن "مأانوعر ع دبيدنالوا< دي نألىهاشم املاء وال
حد تنا

بنيونس بنهودى الكديمى املاءوالحد تناغاصونسن عداو

د الها منصرفاه نَ

عمد اللهاليماىع نأبيه عن<حله
عدنس:ةعشرومائة نبقر ةا للهالحردوالحد ثنامعرض بن

كانتببدم
حارنهزرقاء

حححث

لاد ار

القمر وسمعتم 4ع <م أجاءهرجلىم نأهلاأم.امة.غلاموم

؛ا
ثلاثةأيامدا

0

ملسو بدالييساسمدتثت

باسمهاوهىأ كفثيرلا
هن

شائر ا#جازوهى

دون لل

4ق وسط

اشرق عنمكة 5
وقدج

الخسلال

هعا لىعليه وسلمووجههمثل دارة
<<ةالود اعفدخاتمكةة رأنتفيها رسولالنهص_لى الل ”
ولدو 5-2لشهقى خرقة 5تا لاه رسول الله

صلىاللتهعالىعلي_هوس_! باغلاممنأنافالأ نترد ولاللّهقال صدقت بار أيزهةفيك مانا إغلام
لألى:كلذ أيهم عارك اأموامةوالاصونةسمعته -ذااحديثمنه منذر
يسكام <ى شس وا

نالكديمى يتمميوضعالحد يشوما_:كام
انون سنةولأسمعمنه الاهذاالحدقال الدارتطنى كا
دق42ل د

شاصونةوقيل انه <حدشعن 12لى تعدقلما بلغهذلكوالعقدتبدىو ستهعة ل

رالا_يروقال اطي سان !اكد عامل
آ<لها الابينبدى الحبارفاتتهى ااه اليرةكان لام ك و
والواانهكذاب الاأنه.دوقع الينامنغديرطر اكد ؟ى “مساته
هذا امحديثت|استعظمه الناس

 70100خرهقالاأسم

طَى 52دوقع روايتهمن

طرق*هو<_د

دث حسن

وسدسب|_:كارهانه هن

الامورالارة-ةللعادةوقدوقمفى <جةالوداع م كعثرةالناسة-كانحقهان يشتهرانتهى باختصار
 60مدن تكلم وهو
صغير فىهده الابيات

كألامءهثناف (وفيه) أى فىهذامحددث (فقال الننىصل اللتهعالىعءليدوساله) أىلاصىحين تنكام
فيكتمان الغلامميتكلم بعد) م_ىوعل || غمأى دعدذلكا 51لا5
(ص-دقتارل الله

مد
وى وعدسى واخايل
ورم
دع

فول بعص اله احتبعالايند<ية انهموض وع غيرم لوبعهالسيم طُىّ هما من غير نعقب لهفين

 23هد

تبواسعكت

شب )أى كيرووص لسن

لرعاءالنىصل
5ك ن لسمى ممارك اليمامة)
النطق لا

41

011١

حجة الوداع )يقش الواووكمرهاسميت ب الانها آخر دده
بالعركة (وكانتهذهالقص_هعكة فى
|
صل

اللتهع الىعلي هوس( وقدذٍكرفيباماشءر بقربأ<-لههوانهبوادع فيباأمةه (وعن

الحسن) ا
تعالىعلبهوس_

لوطى (أفرجل الى صبىالله
د "هوه ذاا حد يث ليخرجه ا ي
قفد كرانهط رحشةله)

لصسغير ينثت نا

لمنعينسهراويهأى

وطع ل لدى الاخدود

برسم

رماها *خانتوقيل

:انطلق)أىمثى
انه وأدهاعلىعادة الحاهلية (ف

22ب 2ج
72222
وطفل علي4م بالامةالى 00

زفاها د
وماشطةؤىعهدةرعو ن ط

(وكانثهذهالقصةعكةفىححة الدوا

الها

1
ع م
ترق 00

وس
7وك_لىاللهتعالى عليه
|ان

اا جاجع

ب

2

1 00

وىزم نالهادىالمبارك م

)ب م الواوو_:كسروهبىسه عشم من المجرة(وعن الحسن)أى البهمرى(أتىرج ل النى

عاابلهىعا يهوسلم)أىه أسلهووام أنه (فذ)12أىاارحلله (انهطرحبنية)بالمصغير (لهفوادىكذا)بعى وانها ملكت
صتلى
او”ر ددفى حياتهاوماته ا(فانطاى)أ فذ هبالنبى فى اللتهعسالىءليهو3-0
دلى هبه أ

(معهال اىلواادى)أىالمعه و
إوناداها)أى المذيةأبهواأوالنىصلىاللثه»الىعليهوسلوهوالاظهر (أسمهارائلانة أجيى)أئ

دعو رسول
لبيكوسعدياكلفلةهاصلللىاهلال)تهأعىاعالليىهوصس-باللمل(هتبعاانذلاىلءل.ته»عواللى)أ(ىاننأابعور«كوّ:قسديأرسهام(اذفراجنأت<)بأدتىم اننأارلدوكادعىليوبظمهار)أتىخبياهحيزاوةهاىل:اةصوايل

ة

أونحددة ردنك علي» اوالافتركة(فعل
قىاحاللكت)وفى ن+خسةةةلالىت(بإلهاحماا)وفى نخةفم الأجود ا
تلله خبرالى

مهما )وادعن الحسن نعلم رنواكذاذ كره الدحى ثمسياقه تمل ان ياكولنمهن_كغلاامرأوف

احماءالموقلان

االلصقدضيياةنتعحلشىهلطهق االعلناوااننارلأمصيمنتفارحمدهءاثلؤهميدرلفتاىبئهل_ذاالسابللىصأر اوحذالكنىااان-مايلاالئايهئقترءهانتيىذكبراحياءالموقى ثمالىبكلام
ا

وو

حمثذ كرأنهصلىاللتهعاىعليه وس
دعار حلاالىالاى_لام

تن بك
حا أوم
(إباسمها رأاقجلامن.هدنى باذن اللتهعالى)أىبارادتةعالاللهىوةدرته والاذن+::وزءهعاذ كر ذقالل
ى
بىلىابزتى فال صلى

تو زامهور اإأفخرجحت )حيةمنة-ير ها(وهى نشول !كوس عديك) أىاحاية كعد احابة
دسعادومعناءسرعة الاجابةوالانقيادولا تعمل
وأسعاذا بع ا

مهو
الامثنىه الكالام عليه

ابلهتعالى عاه وم

رى كت

أرفقىمرهاؤاراهاياه قال

التحوك نقدم(ئةالا )لمااحابته(انأنو يكّقدأ-امافان أحبدتانأردل عليوما) بعداسةقرار

صلىاللتهعالىعليهوسل

الحياةقي ردد :لتعاءبما وال تلاحاجة لىيبما )ولاأربدالرجو عاليهما (وجدتاللّه) وماعذده

مامنير (إخيرالىمامعممناد)هدماوفيهدليل ان

ال الكفارغيرمعذبين
طىقأن
اعل
صعالحديش

كلانه والت لميل:
وسعدكٌةةالصلى اله

تعالمعليه وس أمين

ىلمهدمن الاطقال كتيرعدو
انمن تكامف ا
> امه أعلم
جساعةمنهم منذكرفىهذه الاحاديث وس أتى

همهمعنس أبنمر وصاحب الاخ_دودوابنماث_طة بدت #رعون وصا< محر  2وشاهدوسف

:

وشاهدالامةو اماردماذ كرهالمصنف رالهله وقدنظمهم الس وطى فىةوله

انترج-ى الىالدنينا

5مالت لاوانلهبارسو[الله
الىه جحدتابلهخسيرالى

ل

لكام  4المهد الى

وميرى حرم شأهدوس.ف
وطف_ل عغاء-.همر بالامةاللى

0

و >-ى

0

وطفل لدى الا

. 340قال

وماك_طهىعع_دخرء ون طفلها 6

وعد

ما

وا ليل

وريم

نمأبوى ووجدت

ودبرويهه-لم

الااخرةخعرامن الدئءا

تزنى ولانةكا-م

وى زهن الادى

ا مارك عم

وقدنقدمت الاشارةالىذلك أبضا(وء نأ:س)فىحدهءث رواءالبو واينعدىم:دا (أنثاياءن
الانصارنوقىوأمهعحو زعياء)وه_ذاممابدلء_لىث -ل 5حزعها كيرس -ماوع<زها الموج أولرها

(فجيناه )بالسين المهملة الحمغأطىيخادمن ةولهمسجالل ل اذاستر دظلمثهالارض أوكقناه
(وعزيناها)أى صيرناها وسايناهابد كرمافامن

يقدمهذا |لحديث بهذا
ليكون مطابةا لعنوان

الاحرودود كاهومه_لوم والتعزيه تلية أه_ل

اعمنيهتوهىسنهمعروفة(5ةالتهم)لماعزوها(ماتابنى )افسيتهغهاممقدار ىأماتاببىوواما

قالته امالانهالرتعل أو ذ كرمابعدهأوله ولابلصهمة(ةلانمفقالت اللهامن كنت تعلفى|هاحرت ) وطبخها وتردقى جفنة
الىعروه«الاينائى كونعامنالانصارلاتاقد سكن ذمكان سدهابرت
لز والاستالمن ,لد
منه (اليكوالىنسيك) ا ححرة الىالهبالمحرةلرسواه ص لى اللهتعالىءانه ول والافاللهمعهااً يا
ال

-

9

:

5

و

وأ با رسولاللهصلى

التهعالىعليهوس لفاكل
7
الوم

9
وكان

عاه

الضلاةوالسلام يقول1كلمواولانكسرو
اءظماثم أنهصلىللهتعالىع لي وهسل جع العظام ووضع بدءعليبائم تكلمبكالامناذ الشاة

قامت :نفض ذنمهاكداذ كروصاحبالمواه ب واماماذ كرو
اعنهعليه الصلاةوا_لاممن ا<ياءأبونهوايماتهمابهء_لىمار واه

والنسطابعرلاادفىمئوةغشيإرنةدعلوحافنهذءغالىممّاللةمرحدغااظعلعىلالىعضلعامفةءكاصل ورسطحىبفهالسوطى وقال|بندحية هو
نمالودسضوع عذالفللك
ووتعانابوألسن وقدبيتته
)له ا
رىسائلهالثلاث اللثولغةوبيان لائ
كلاض
ر(
اعفة

ءابن
وهاذلىبموق وانبأف الدئايوأ
بنوهم (أنشابامن الانصارتوفىأوماعهجوز) أىماتحالوجودها(عواءفجيناه)بنشديدا لحمأئ
غطيناء (وعزيناها)بشديدالزاى ى أمناهايا لصيروج اناهاءلى| ك كراللواح
دروا ل ذرهن الوزروودنءالماىبرااصبةولولدها

بلمغقرةإفقااتماتابن

ى )أىاما (تانانمةتالتاللهمانكنتتعل)أىمنندى فىهجرق (انىهأاحرلتيك والرىيولا

وحاء)بالنصسأىمن أجل أمل (ىأنتعيثنى عشلى
دكةل) أى واقعةلى(إؤلام مأنءلى) بد دي ادلياء(هذه المصدبة)اذلست ©لها
مطرقةهذا ولاببعدانيكونا نععنىاذل كن الاولىماقدهناءمن ان الترديدغبرراججع الىعلمهسبحانه وتعالىبل الىم»لومهمن
نحيث عدم حزمهابكونهجر

اخالدةوقدأبعدالدحى بقولهتاهلاءمافيه(خابرحنا) بك

ؤيموطعنا (<تى اكلشثفوب)كذا

خازلنا كدمّهومانارتنا

وقءه (عنو جهه) دع د
دعائها الحاحياثه(فطم

وطعمنا) بكسرالعين
أىؤعاشس مله بدعائها
وأكل٠أ كلتامعه وقبه

اشلاىرا:نالكرامات

توعمن المعجزات؛-ل
هىأبلغ مها حيدث

جل لطارع نيصل

للابوعه-ن وارق

العاداتهذاولس فيه

بعدامانةلاحتمالاغمائه

الراءأىماذهمنامن

مكا::اولائزلنا

.٠٠ فىأص لالدكىأىالىانكشفهوفى الاصولالمعتمدةانَكك مالو بأى

أو

سج سجس

سس سس سس

0ك

|كانت(رحاءان تعيئتى).الغوقيةلاخنطاهبهيوهامعين (شعلدىك
ةلٌ) الشدةععنى الصعو بتمناأى|
علىكلأعرداق صعب علىو العسر مله لاسرمافةدالولدمع كبرالسن وعدم البصر وعلةة-ه بان!
المشعرةبعد الحزمبعاشباران خلوصها فىهجرتباللهورسوله ايى علىغيرهاومن شانهانثكفيه أ

لالانمالاتعلذلالنه ينافىتوصيهاه ال اىللأهوبرااعلبقامولأو هتلاارخاء ,لحااب وة رحاءم :صوب

اا,

مقعولله (دلاتكمان)بالحاءالمهملةو تشديدالمموو نالتوكيديعى لا-:كلةن لان!(-:كاي يفا #ل

إٍ

اقل فاستععراه كقوله تعالىلاتكما:امالاطاة» لناءه(على)حرباءالم-:كام (هذهالمصدبة) بعنىموت
ولدهاقىهذه احالة(خ ابرحنا)أى ماذهبنامن مكانناالذىكنآفيه (دىكشف)ولدها(الثويءن

وجهه) نعدماء لبه( فطعموطعمنا)أىقدماناطعاما كلمدهولدهاوأ كانامء4-وذ ورو اندعاس
الهوفاهالنبىك-لى اللهتعالى علمه وس_لموقيلبى بعدمكاذ كرهاينأنى|لصيف وقيهمعحزهةحديث

 ١تهأحى المتللدعاءباء النىصلى التلعهالى عليه وس َُ(فّلاءةالانهذا

أمةلام الصىزورو ى)

الراوى لهالميوق رجعدالله تعالى (عنعم أنلهينعم ا
دللهالانصارى )يتصغير الثانى

تسيو

دذنثا بتين 5دس )أى حضر دكنهوهوااينمالكينرهزبرنامرىالقدسبن مالكين ث«ابةين عب

ابناز رجالانصارىالمدفىوك ا
خط.س الانصار وشهدله اتلنعىاصلال
ىلعهايهو لم
العت
نانى

نجهورى الصوتفلمانزل
اال
كلفس
وىو
دخار
الهوالب
دروى
ومة)و
بلما
أتلا
وانق
|أنالحنة (وك

ع وجودسكته الككن انها
آال
مذينو الاترقعوا وأاصكرفوق صوت النى|<تدسعن اط ورع:دهلانه كابنرقع دونه
الام بدعاء الام 'ذكامف
ملعن سدب ذلكفقالةدع لمع افىأرفعك صوناءلى رس ولاللهصلاتلعلاهلمعليهوسلم
(وردى)أىعلمانةله فاخشى انأ كونم نأهل النارفذكرذلك لرسولالله صلىاللهتعالىءليهوسل فةالبلهومن أهل|
البييى (عنعمد اللهين

الحنةوقالالعام اف انه
كانباذنهصممفادا كانبرقع صونه وذيه ان الاصم لاما رفع صونه وقد

ينقدس
ودتدن
أهن
قي

حلاده| لصديىوا ليمامةاسمبلدمنجانس! ليمن كاعروهى بلدةهسءلمةا لكذان وهى على سمة

عشرعر-لة من المدينه وقد ةالواانهأودى دعدمونه نمز توصيده ولمتتقدوصيةأحدبع_دموته الاهو

اقاملمامحلى ثابتهذا | و|ذلكانهل-اقتل كانا دهرعانفسرةت| حداهماو جعلتنحتة د روكانتأ :فس درعيهثر أى رجل
اتصارى +طيس الاذصار ]نبامافىمنافهفتا لأوص يك وصيةزاناك انول انها-لفةضيعهاانىةل تأمسذر لىرجلفاخعذ

طل
لط
ودشيكا ض

ثءفر
اذاس
خةعمىال
دفىأ
نله
عمنز
وعىو
در

س تن فىطولهوقد كنعلىالدرعنرمةوذوق البرمة

مهال إغلفةه وس

ر ادها خالنلعتى مير شمذر دقاءأ _ذهاوااذاقامتالمديفةفقللالى بكرانع_لىد يئالناس

المنتوذلك الهمال

مقدارهكذا والدائنة-لانوة:لانوانرق-ى فلاناحرفاتىالرجلخالد انخأبروبعث الىمن عنده

ا"

19 0

2

'2

الدرعفوج_دها مأوص_ف وأ<سعرأنو كر بوصدتهفاحازها (قس_معناءح_ينأدخلناهالقسير

يقول)أىسمعنا كللامهففيهمضافمقد رأوا

لضميرممعوإه اولقاولاه.قولمغ-عوه الثافعلى

 0 0 0ماذهساليسهأبوعلىالقارمدىمن انسمع اذاتعدىلغيرمعبو_ملوعي ذنءوسغميمزويةولانه
لانل|
امعو ا  | ,-م|تعدلواخدمة_در وا لةحاليةأومس أنفةوةدخط اينالسمدأباءعلق هذهالمسئلةفىك
ول
,تسعن
.حدس ثب

ا

ل

عضو نهوواللقد
انهصلىالهتعالىعليهو.سموكآنق اذنيه صدمف كانبر

ا

١

اا

ا 1000
يََ

علمتماأنىرهف
نءك صواءلى رسوا لالهصلىاللتهعالىعايهوتلمفانامنأهل النارفذ كرذلك رسو لانم صلىاللتهعالمعايءوسلم
ةلر و
فق
ممننأه
االب
بىنعنذهو «وأنس (وكان)أى ثابت (قدلبالتمامة) وكانت وقعةاليمامةسنةاثذ ىعر  :فىخلافة
للهو
اأصديق (فسمعذاحينأدانامالغيرعول

.

وكرالصدينى راك هددعشهان)وفى:خة وعثمأن (البر)بقح الموحدة(الرحيم )أىالباراقومهعامةوالر<حم
عر رسولاللهأن ب
بر

ة خاصة (فنظرنا) أى ع تيرن حالهمنحياةوه و ت(فاذاهومم ت)نهذا امحديث دليل كلامالمولااحيائهم

عنالتعمان بن دشير ك)ارداالطبرافىوأنونعم وابنم:د:عنه وابنأنىالدنياىكثابمن

ل

عاس بعدالموتء نأ نس

كايانعاضه فىغيرهذ |ال واجبناعنه ( #درساوللهأنو بكرالصديى )ميدأ أويرأى!! -كاملفى

التصددقوالددقلانه برب فىتصّديةَء صلىاللهتعالىعلبهوسل وقدسى القذاذسلكة اذا *ص

ص
وأى
صلكهيد)
الصديقةوسيأق تدقيةها (إعمرا

لان

(وذ 2

الشهادةا!كااءللةخمنائباينءلان :له

كافر> وى وه وأنواوا :علامالمغيرةلاف مالعثمانفا همنرعاعالنا نوهوث_هبد أيضا

نلشرهرمنهوهور<م أبضاأى ذو رجةو رآأفة
احسلاك
بلا
(عثم أن)بنعفان (البرالرديم)ذوالير وا

يوأشكلفمقيةنلهح(نفانخلظارقهنااليه)لما-:كام بعدمونه لومهناانهعادتاليهحياته (فاذا

عجمةثم 4#
ال
بالخاء
(خرميةا)أىس_قط من

قأيواقمءودحاك كونه
ميناوج_و زان يكون
التديروقد جرحيامات

هجومأينتا)أدىغفةاةمعرفه كذونطهميقتّهاءلاىحلالاهوهااسال|ذىأنطقى كلش ل:حةنى <ياة نهفعقبهو بؤيده مافى
الشهداءقيلوقوله هذا كانعند-ؤوالالماسكمننالشهاادنقالنءااسئلونوفيه نظر(وذ كر)الءناء

لأجهولوهذ امارواهالطيرافى وأنوذعم وابنم_:دهورواءاي نألىالدنماءن أن سأبضا إعن النعمان

عرىأبابكر ونااس هنددمعين الوليد
واللانصمارىناخبزحاى ادلبد
أالى
ولتص
هر)ا
ونشي
اب
دعينالبردعدانصراقهمناليمامةوالئعما نأولمولوددعد الحدرة ولدبعد أره_ةأتٌهر منهاومات

رواءداء أن الدئماعلى

مائةلوعنه القطلانى
ينة
اطدرق
اقلمن
طر ب

لعاهه عاوراةوجاصلكونة(انز يخداير<ة)
ورد
ونةأ
نة س
يمح
دىذّىال
سف
وص
بقررهمن قرى
هذا صممساوقع فىدعص النسخ اب حنارثهوا نكانمن بنىاهاراشبلن#زر جلانه زخديانرحةبن
بانلك منبنىاحارث ابنال رج قالف الاسثيعابول تافواافىنههوالذى كام المدينه) بكم الزاى
دين ألىزهيرم
وثك_دبدالقاف جع
بعدالموت ووال|بنسودالناسوالأرونعمالاصمما فىخارجة بنزبدهوالذى :كامده_دالمو تعلى
دينالظهروالعصراذخر

فت-وفى (فىدض

ذالاغاوبةالالذهى
انرجة كياقاله |بنعبداليراولاباثنيرنى وأكسد
اختلاففيهوالص حمعانهزخددي

أزقة

ها
ق«ض
رىد
طافأ
زق

لواو تاي داغاليا

«قيل الكامأنوهنهو وهملانه ةل باحدوحزم هابناوزىو!* دنه <_لانا ولاب ألىالدئءا

جزعوأفردهلن كامبعدالموت نف علب ه(خرميةا)أىسةط هن قيامفىحال كونهميا وأصل

(كزفع)أى حس

له

همخر بروتقدمانال#ربرصالومتاءوالر و>ندوهماءةط منعلوال
عطاس
مو
عطسة
معنىخرسق

(وسجى) أى غطى

تعالىوخرواله سجدا(فىده ضأزقةالمدينة )جع زفاق كغرابوهوالطريق(فرفع)بالمناءللجهول
ل(وجسجهىولأىغطى (اذسمعوهبينالعشائين) اذهنا
ليه
ءط ف
نلذاىسة
مها
لكن
ان م
نذم
أ)ىخ

وحهيه [اذسمعوهبين

وكذكاذ معوءالوخالعشاثين بعنىالمغرب والءثاءعلى التغليب (والنساء
خائ.ةوالتقدبرةمينماه
نصرخن )بالصاد المهملواءالمعجمة وز نوالنسوة(إحوله يقول)مغ-عول ثانلقولهسمعوه أوحال

أوهوج لأ نفسةكإراولموقولل(انصمّوا انصتوا)أى استمعواوكر رمللةأ كفيدس(رءن
وجهه) بضماوحكاسءرالينوالراءالعمهنملهاتبأعىدكمكافكانعايهغ ئاء(فقال)1اكف
عنو جهه( در ولاللهالنى الامى وخاالتمندين)أ ىآ خره_مدعثا كابر(كانذلك)الذكورمن

الف

كن والنساء

يصمرخن) ادلضرماءأى
يكين يصياحهن (<وله)
أىومعهن رحال من
انصموا) دج اله-مزه

وكسرالصادةيهما أى

كونهرسولاوندياأمياخااللرسل (فىالكتاب الاول)أىفىجف دمن كنب ااتقدمة أواللوح اسكتوا :واستيعوا
المحفوظ الك وبفيهكلمأقدرهالله تعالى(ثمال )زب بدن خمارجةم اذطبامنكانعند أوان ددعان

يدو جه طاباليه أومجردامن

نفسهاطباه أموراانكانقوله إصدق صدق)أما كاذهساليه

دءض الشراحفان كانماضيا كارأيناه دضيط القلمواء”مدعليهق الشرح الحديدوةالفاعلهضمير
و

ل

ل

تاحلتثياب (لخسر

دصيغة الغاءعلأ ىكدثفغ علاءه(عنوجهه) وفىفسحةد صمغها نعولوب بدءانهفى رواءهفسرواعن وجهه(ذقال)أى القائل

لعسلأنىه إفيروابة(تجدرسولالته)صلالئهتهالىعليه وس (النالاىوات انين)أىآخرهم(كذالنك أى كونه.ولا
ندماأمياواما كليا(فىالةا بالاول)أىا للوحاغفر 9أىالذى كلماف.هلاسدل(ثمقال)أئاز بد(صدق صدق)أىر سول

إلحنى والتدكريرلا:أكودأوصدىفيما

أخمربهعن الابتداءي|انه صدقةيمانبأيمءن الانتهاء

(وذ5رأنا كر وعروءثمان)أى خيراوباتهم صدقواف ماعاهدواالله عليه أوبانهم من قال تعالىة.هم والذىحاعالصدق وصدق
 2تك

هم امون هممايشًاونعندربهمذلكجرا 1عالحستينوذلكلا كش ف|همنأحوال الا*خرةهذاوقد>:هم عل الدحى

اواللمورجةالقهوبركاته)وهو_.لاموداع اماي وام
يت قا صدق صدق أدعخاطب(ثقال)ىزيد(اللأمعليك ,رس
مشاهدةو بوددهانه قرو ١دقالهذا

معام كان)أى ع-ود

“١.

ثركناأقول الظاهرانهتصدي ف (تمعاد
رسو لاللهاقالالثاءسافىر وكبر

لالامرطادراأىصدق © دصب اللهتعالىعايهو.لمفها بلع
مار عاثدلانىصلى اللهتعالىعامهو.س ق

الندءواء انتصاءدب

لل(ىأنابكر وعم روعثمان)وكانه ليد كرعليا
_ا
ولتفدته
يهصءلىا
للل
عناللّه(وذ كر)دعدرسعولا

الاستيعابذ كرقى زيد
|بنخارجةينز بدانههو

اللهتعالىعمهمعافعلو وأبدواءهالدن الذىبلغهرتو لاللهصل اللهتعالىعاءهوس عن ربه(تمقال

الذىتنكامبعد الموت

ننه المعليهوسوأصله سلمت سلامافاةي الم درم ام فعله
صلى
السلام عاك بارسول الله)دعاءله

لاكتلة_ونف ذلكوال
الذهىوهو الصحيح

ثمعدل ال اىلرقعوجه_لل م دا لادلالةعلىاتوت معرف ليدلعلى ام_ثغرااف أنواع الام الذى

ردذىاللهنع الىعنه لعدمادرا كمدلاةومدلانهنوق فاتلان عتبا تكلةكروءومراده الثناءعانمب-#مرذى

بوجهللاندياءوز بادهومعناه السلامةمن النقا تنص مالك رم والثثر يفا دعايليوحنا.ه كنوه

وهقويلأنوه وذلكوهم

وص

لانه5ل نو«أحدقالاب

الانعاموالاحسانأوارادةذاك وفيهدليلءلى جوازالدعاءعاأدةاج صل تال

عد البرتوق فىزمن
'عشمان ةسحى بوب م

جماءجاة فى
اونهام س
صندر و#كامثقال
أجدأج_د فىالكتان
الاولََصدقصدق

أو

يكرالصدنى الضعيف

ؤىنفسهالقوى قأمالله
قىالكءةا تالاو صدق

مكلاف عربنالطاب

1لانتفاع الامةبهاالذىهومنجت ,م (ورجة الهوب كانه)والرجسةععنى
وصف الرسالهبالذ  3ر

 0حلاوا

إنأباهلورودهائى حدرث الث هدك برو,أت بيانهأيضاواليركا جع بركةوهى خايلرالالحى وكثرنه
قال الراغ صل البركةص_درالبعيروغ-يرهو برل البعيرااتى بركهو اعتيرفيه معنى اللزومق#ةبل

امرك وافى لم تروب ركات الل مككان بأزمهسدالابطال وسمى دس الماءبركةواابركة ثموتا سير
الالمىقالدئ قالانلهتعالى لقهحناعاي)مبركاتمن السماءوالار ص وأساكان احيرالالمىتصدرمن

لاس على و جدلا نحدى ولا صمرةيلا لمق شاهدمنهز بأدمغير:محسوسة مبارل وذمه
حم
ل دكامه <ين سجى و كن  3فانقات اااموالغص_لمعةوداذ در
 :كاكان)قدل
بركة (ثمعادمية

طى له ومافىهذا الحددث لدس
ذأهل
لمن
الس
 7-5زان صلىاللعهليهوس ياحداءالموق وانطاقمن
كذلك؛ 5قأتهومن٠امتهص[للىاندتعالىعليةوب_ل وكدابئه وكالامهبءة_دموته 13رامةله مكرامات

الامة منله كراماتهوقديقالانهدليلعلىماةمله وهو كداءلانهاذا 0

صددرعئله

اممله 8كيم لاتصدر عنهصلى اللهتعالمعليهو

القوى الامينفى السكتاى فصل) منمعج زابه صلاىللتهعالىعليءوس (ىبراءالمرضى )جمعره ضكغدلى وقتييلوابراؤهم
زوالعرضهمو<صولشفاءهم وأص_لابرءوالمرأةوالتبرى التفدى ماكورلذلك قيل برئتءن
0

الاولصدق ص__دق

عثماننن عفان ع-لى
مباحهءضتآر دع

 9بق سنتان]فك الع

وأكلالددددااضعيف

وتتاالمساعةوسيأتيم
خيربث رأريس ومابثر

أابتهالعاهة
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والياء أىاقءلشفاعته
ففحق (قال)أىعثمان

الراوى(ف-رجع)أى
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اةزر لان كث ف لىعن دعمرى اللهم)التفات 1خ (

نونهوسناقرح ردهدذرااةا
السئن وهومن الاشراف وسلواكدالعراق والدصرةعاشالىزمعها
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2
الا
دصرء أوش فاعتهلهفى
|:سر ب
الد
تعالىعل_دوب_ل كمهفى
 7ددشفاءةه صل الله

وهذاأولومنهء

أومادثملهما
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وتعببرهاللاعب باخ
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وتالة ولاتتغل

اءالمهملةو ونااما و ءةال حممةنا! اعور -للعبدءا و دنهوشومن

اح عن الباركق
نإنها كنال

العراب هنا(نتةل )بهالما «الفوقيةوالفاءوق نحْةبطق (ءارا )أى ال ومن ماعةهاا ارال

لكاو

(ثمأعطاها)أى حدوةا ب(رسوله )الذىأرسله للذى صلىالتلعهالىعام مهو (فاخذهاءع<يا)
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ممااءطاءوان »ل لايداوىءهالاجع إل بيط هلانمدأ سدةؤ الموف والتراب ب ي

زمابقالاكة أل ايقل
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المئاالأحهولءو #وزهمه م

احم“وزوه و)أىابنءلاع ب الاسنةعلى
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بدلالدال(انأء! 5ابيضتعيناه)! لحثاوةغ طترهاأووهوعء ار عن العمى (ذة.كانلا

ات رسو لاله صلى اللاهع الىعاءهوى

الم)الثاءةأى  4:ر:يقه (فىع.

(رأيته دخا ل الحنيطفىالامرة)لقوة بصيره وحته( وهواين
عادؤىساع ده ك
راش

وانلعرض عارض ولس

الحديث |نالابمن

وأنهأعظم فلاللعمحزة  0للا ممالا نالبياض
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وج سوهر

اثنش نوعشري

وثلاعائة
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 ٠.6مدنا سود بك
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العا بالدال

زال.:يركدهد_لى اللهتعالىء ايهوس-لم ولماصرحنه
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: 3 3 10كا نلا
لجسا |5
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سر حلى

على دض

.<مقعمدت (تنفث رد ولاش صل

اللهعليه و--لم)أى :فخ(فىه 1.نيهفااصر)أى هار درأيه)أىألىبه عدكلك

(دخل! 2ط الاءر ةوهو اء#نمانين)أى سنة ك]فىرواءهوؤىر وابهوانع1 :نمهاء «ضتانقى!١ واهسرواهااء نألىشسةوالبغوى

والدميقىوالدامرانى وأبوتنوءت"

 9رى

كلثومبنالحصين يوم أحدقىن ر
هه)أىصت ره( فصق ردول الله
صل اللت
هعالىعايه وس ليه ثيرأ)بقاع الراءومكسسروقيل

برأمن المرض دشح الراءوبرئمن الدين بكسسرهاقا ا
للدحىلاأدرىمن

رواءنتهىقال
الحلىكلدومبن لصينأنورهم الغمارى شود

أ<-دا وبايع اتلتشجرةواء:خاقه رد
تولا
علل
اهصل_لى
ىا
علل
اهيهو .سلمعلى

المدينةفىعرة القضاءوعام الفح وأصدس-١هم

فق ره
تسوى امو رو حاءالىرسولاللهصلى اللتهعالىءايه ود فصق عليهفيرأروى الزهرىعن ابن أخرهعد_ه وةدأخر جله
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علمعاءهوسم ددث
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الله
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رواه

عمد اللهنر واحةفى تقرمن أكخايهمم معبدالله ين

أانلسساهلرىينرزام

وكان>ي .رمع غاقان
عرو رسول انهل الله
عليهوب_لم لما 5دموا

عاءه كلموه وقسر نواله
وقالوا ل لك
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وو لاله انع اق

وا كرمك :يز-اللوابه

خر جمعهم ف_وله
ىت
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عدالهسن ]نس ع-لى
ده-هره < ست اذاكانوا

بالقرقرةءلى م-عيةال
هن خمبرندم الدس_يرين

رعز_المىهس_يرء الى
رسول اللهصل الله الى
عليه وس_لم قطعن [إه
عه-داللهين أندس وهو

دير الح قاقتحم نه

)بالبناءلاجهول (كاثوم بن الحصين)يذم الماءوفتع الصادالمهمل.نوونصغر
(ورمى
لانههعلوم
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وس اةلةواله ا قند مس علىرسولالنّهص_لى اللىتعايهوت_لم أكرءىذل يزالوايه<تىخر جمعهم

ذه ابن أنس على دعكيراه<نتىوابذاالقرقرةبه_ربخيبرندم

تقطن لهابن وس وضرنهديقه

فطاع رجله وضرب الدعرين ]ندس دعد أهقث <ه 5اما قدمءلى رس ول اللهص_لى الل ثهء الىعأي-هو_لم

تفل فىثجته( ف -5د) يضم المثناةالغوةيسة و كسرا-م وّث
ا_دي
مال
ل ادلد
لا مف وحةأى

لمءق قي امدةوة..ح يقال أمد احر حاذاصارتةيدمدة وهى القحك] فا اعصاح وغسيرهواادة

بكسر الم (واة-لفؤعينىء_لى) ابنأ طالب رذىالتلعهالىء-:ه فى حديث ر واه

يكخانء ن سهلينس_»د(نومخيبر وكان رمدا)بزنة<-ذرم:صوبه:ونأىءه ره_دوالرمد
ثضمر نهبالسيف فقطع ا

000
خرش

فى بده من

وجعالعين (فاصبمعنارئا) صأاىربارئافىاللاانهتأخر بره الىوةت!لص_باح وأصب.ح

لدمءنرانه_ذا أح_دهماوالك_ديث ب-2وامهق العدرحبزوغيره_ماوفدلاث-ل الب-ىءن

_وحط قامةقاءا دم
عد اللهينأ.:سعلىرسو لاللهصلىاللهتع لمعل.ه 5

تقل على شحمه 5نقحل ثوذء(وغلق

ل

عيورى علىوم خي
مروكان) أىعلى (رهدا )بشمحالراءوكسيراممأى ذارمد بف ح :ينوهوو حدع المعينوفىالديث لاهم الاهمالدين
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ونث )أى ثلاثنفثاتعلىضربة:
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ثهارباح راحةوالةحاءها
]ارذ
ثاعا أولاخ ربةو برءه
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لى
حكا
ضنراف
قلتفأعد عليهفةالاللهم اشفهأهالله وعاتة
يلعل ردنالله تعالىيع:هفااسةثك ء
ذلكدمد (وقطع أنوجهلوميدر) عرض على الم
صم

عكرمةا,بنألىجه ل لاهوء

وديا و]ه|سومنروايتهأيضا)

وكذارواءاليى دَنَ

رجه اللهذهالىنانالمءعروف ا :
ناْلها طع

ارسي ححينع عرب أنأهوقد 2ه الام

ابناس<ق (انخبدب

عنالمصء ىرجه ا(لبلهدمعوذ) ضما أودع العينالمهملةونث_ديدالواووماكلبو رهودفمحءوذال

ابناساف)بةتحالياء

معجمة [بنعقراء( دعزمهملةوفاساكنةو رأءمهملةومدة اسم أمه وقومنج لدَتُ-هداء.دروهم

وق +-1ة اساي بكسر

أربعةعشر ومعوذين لحاثربن رفاعة النجارىالانصارىرضى اللهتعالىع»_:وءة راءبنتعميدين اهسمزةو يفدّح وأما
علبة النجاربتوعرف بأمههو وأخو اءمعاذوءع وف هدوايد رافاستثهدعوف ومعوذ او ب معاذ| خحسسقهو كاءمءحمة
معاذ نعمقراءا ومو<_دننْ دصسيغة
ابنعراءالمزمنءثمانء :ع2قن رذى اللهتعالىع >::والذى فؤسيرها ,خسم د انماسان

قل أناجه ل فضمرءهاش؛ه

مةعلىعا تقهوطر حيدهو تعلق ت كادةمن جه وأحوطهالقتالا

التصغيرقالف_ بهو

فقائل بومهوهو(تسحسبدوحلقهقلما أذنهوط ا مكمه تقطعها(ةذأء هل دده قدص وعلمها ,مواذق1افىالقاموس
رسولالله صلى ليتع الىء ليهوب_ل ولد -قهانلصةت) كانت قمكانيان  492وبركةر  7 8ومطابق ل اذكرها حلى
الشمريف الذى تله عليماوهذ الانانى كونه قعل اللهتعالىولاحاحه إذكرهث-ه

ا

علمتماخاافهمارواء ابناس<ى و < 2ها,سيدا اناسوالمصةفرجهالله تعالىقىغيرهذا الكنان

ودلىان ابنوه لاشكفىجلالاهخاروا مالف ماتالها :اسءق 4وازكونمهااذقطءت بدهانضا

وعك مرة قطعبدأخيهمعاذ وأو +هل :نقهةقطع يدم »وذو لصقجرولا

ماسقال قلذه

ولثم قالوهد من غيرنعل دمر لاء#ةملهم -له <ردالا<ممال دلادنم ذ يه هن غير لدت (ومن

وضبطه الدكَىعهمله

و بيائنبنمم-مامثاثة

والاشرمح كلذنه أنه
 3ع أولهوكسرأن 4

1دلوم ارصع

روايته)أىرواءةابنوهسالتى رواهاا,بناس<ق والبموق عنهكائةله اسيوطى(أيضا)كر وايئه

سول توصل سمتعالق

المزائخيب)ا تعر وجا سف ووم ؤسدتين تصغير سوه والشفل (1ئع نساف) بكلترالمماء

عايهو-ل )أىحالكونه

آخرا حروف وسسينمه-ولة وألفوقاءو نقالاسافهمزةمكدور اللو

سي

أصابتضيتف (وم بلدوقمرجاسلولىقصعلايهو -دضو تعلو عانةه)ركنقه ني

هالشةه)الذىأصا ا
بلهضمر ببق
هطعل؛عيددوانفصاهاءزعا:ةهمنغ سيرات
اقه
لما (:ردهرسولالله

معهأى بقربه (نضرية

علىعابقه) أىمابسين
مذكامكوعدعه (<ىمال

صلىاللتهعالىع ايهول )أىردعضوهالىمكانه الى كانفيه(و:تفش علءهحى ص ح)أىا! أموعاد فعم دمر الشين
كأكانثيهو د افهوا بنعيدنة,نعر وال زرج شهداهحمس بدراوأحداه كانباادينه<-ين

قاذنمرتسودلص_لى اتلعلاهلى عاي
وهل وتأخرا-لامه<تى ساررسولاللهصلى النّهتهالىعليهوسلم
المبدراحةهواً -لوشهد رأ:تخي بهرجلءلى عائقهبومثذف الشقهةأناءرسول اللهصلى ابلهتء الى
عليوس فتفلءليموردءقالتأمفانطلى وقد ل الكذاىعترعربهوبروججا,ينمه بف دذلك فكانت:ةول
عدمت رحلاو حكهدا الوشاح دعنى الضربهااى فى> ل الوشاحقيةواالافففثر جلاع جل أباك
ونفثعليه<ى صع )أى التامةال الى وخبسس هذاخز رج
ىدرقاحةهق
ىنه تعالىعليهوس الب
ضار رسولاله صل ا

شقيهيأنقصالهعنه دل

سوقه (كردهرسول الله
 0لىاللهتعالى عله

و سم)أكامالته اليل

الانااد:ده فتأخراسلامه<حتى
:سج ىدددرا وأحدا ومابعدهماوكان ن ز

ا وشهد بدرافذر نهر +للعلىعاتقه بوم مد خالثقهف تفل عليه
الطرلبىهفأس م

رزوجا,نمه بعدذلك وكانت قو للاعده.تر-دلاوشح
ولا'مهو ردهفانطانىةة ل الذى خم هو ب

رجلاء جل أباكالىالنار وتو فىخلافةءثمان

ونشدهدل لقانى]ئأحد

هذا الوثشاحفيةوللاعدمت

وأ  4أمرأةمن خمم)قء.دعر وه (معهادىى) 5أكعارص 0يشكام)أبن (ناهاءخمّمضناء)أىفه(وغل
يدنه )الظاه لكر سوس هاسةيه)أى شرربالدىمئه (ومس4به) أى مس حه؛ .لهوو قع ى أصل
الدكهى وأعرها انتسقيهوءسبهأىمس صل اللتهعالىعا4و

الصىباماء (خمرًالغلام وعقلءة_لايفض_ل )دذم الضاد

نأل شمةء نأمجند ب عردو( 1وءن ابنعماس حاءتامرأ ةباين أيه
المعحمة ودف"عأكيز للوغا بت (عقول!!ناس) رواه |ء

١17

دون خاط )أن :1ىدلى

ععة)عثلثة ومههلةمشددةفييما أىقاءمر(:نذرج
هعالىعايهوس! (صدرهة2ت ن
للت

000
الىا!نارو ىذل ك أشارالمصنفعاذكر رو روى

الاتو د بأثليث

نألىشببةءناد
اب

00

ل

4م

وادالكاب والسيع

(أثنهامأمنخثم) اءمعجمة وم ةلم وعين مهم لوم برنه جعفرا 2حدلهوام قب لونزاتعذده

٠مجاه_ذهالمرأذلاماكانتنازلةبحلكاتوهم (إمعهاصى)وهوابم.ا(نه بلاء)أوهوماييتلى.هالناس

(فشقى)دديةةاشهول
أأقعماء).البناءللجه ولأى آم |
أبىرئمن  +ونهوى انهيذههول وعدمء:لى للكالامقهوم أنوهذاهوالمرادك]سي ق(:
وفسسرهبقوله (لايث-كام)فانكاعد لاقدرءلى الكلامف.لاؤهانهك ناأخرس أوأب وكااننبمعى

اميتي قتع ادن

منناأنيهعاءق أناءفأًتاف هيه (خطذمص فاه)مضم ص ممء_

والة-عنالمهملاين أى
 11عدوا

ذذر الفمبعدمتر فواودولازة سو معنعل

وقادم ثعولهوامضمضة آدارةالماءفى القم

(وغ  2بده )يذلك المساءزمأعطاهااياه)أى

أعماىالمراأةذلكاللاءالذىردهقأنا 5ه ده الاضمضةوغسلى ليدنم ذه(وأعرهاسقيه) أىأعراهرع

تهصحيف
والظاهر ان

ماء «(وشهه)مضدر مضاف للفعولأى مسحهبااء(ة) لمافعاتماأً”ترها
بانتسى الصى من اذللك

ثمفاعل سج المرو

وهوالاقر ب أواكلى

 (+اغلاموءةلعقلايفضل)بز.4:عدو برةد(عةولالناس)أىيز باع عةولالنا سالذى

أممثناله وه ذا الحددث رواه أجدىم:ده سندمةص_ل باءن عباس قالانامرأةحاءت.ولدهاالى

لكيه والحديث

رأوجادءوالبييق وابن
ألىثدة فىهسندأجد
حدة:اجادحد ناز بد

رسول النّدص_لىاللهعليهوسلم وقال2ت بارسول الثهانيهامأاىجنوناءباذم عبد لعامات 1
قالسح رسو لاللهصلى الله'عالىعا.يهوس لددره ودعاله :تشع عةأى تبقاهر جمن اال حر
وهوا اكلبالدغيرجدا وفىكونهذهالقدةماذكرالة اذى نعم  2رلمابممامن!  2حلدفك
ده ال تعددالقصهوهوا لاه رفلاوجه2علههاةصةواحدة.لهذهالى

<_دثناجادين سامة

رواهاأجدواابيق واين

هعالىبقوله (وءن ابنعم ا سرد ى اللهتعالىءمم_ماحاءت ارأة
أفىشسةماأثار اليهالخلص_ :ف رحد اللت

عَنَذرقداات_:حجىعن
سعمل بن <ه«مرعءنابن

عماس| نامرأة حاءت
ولدهالمرسولالله

 0اللهلعالمعليهوسم

 1ادوس صدن )ددهاازكة البقة :5عئعة)بقع لقف 5
بأبنسامجنون خسع صلىاللهتعا

معلوروى
س
ونث ديدالعينالمه لهأى تاءعرةوا<دة كذاقالهأهل اللغةووال بع ض أهل اللغةت:عكدى
درتام

طرق

كرد (فخرجمن+وة ه)و بطنهز لاحر والاسود) كم مثلثه وراءمه-ولة

ساكتف-ةووأو وهوا أدغيره ن ألولكادالاب وا اسباعوتطلاقءليص_غاراك:ظل والتماءأرضا وهو
حك

فار

ده الول كارا خرهو< دف الواو دعد ةامهاياء (فشى))بالنذاءلاجهولأى شقاوالله

فقالت يارسولاللهاننه

)و)قحد يشرواهالبييق

لكاواة.ك5
عاعامتا فيق_دعاينا

طعاه قال سح

رسول

ىعليه
ا النه
التتهعصلى
اضر مودعالهفح
ةقر جمن
تع

قيهمثف#

والنسالىوالط!١.فى

 1تدامصح<اقيهانه (ادكفأت) نونو كاف وناء

وهمردمعفءتوحة بعدهاياء تأندشساكنةأى انقلبت(اله_در)اللى «طيسح يهاأى وقعمافي,امن طعام

رنث معيمنى القرثى ال#حىالصحانىالذى
اب )ب
لاط
ابنح
حاركالنارا محرة( 3على ذراع نخد
ده
ولددا دثة وهوأولم نسحى شد افىالاسلام وحامات بزْنةقاهف ل كاءوطاءمها:مين ومو--
منقولمن جامعالطب وسمى إذلك (وهوطقل)صغير والةحاليةوفيه”قدبرأى فرق ذراعه
ْ(كسععليه) أىأنهص_لىالله تعالىعليهوس مسح علىذراعم دٌوعلى #د نه (ودعالدهووتتففلل|
لإا
اااللسسسس

سبح

جه

سبببببيبيببببي

ل

للب-سبب

ني

عليه)
احرو الاسودقشى وقدذ كر أجدأ نضامنط ري قأخرى
ومالحدثنا أبوسلمةحد ا2جنادين شسامة عنفرقد وذ كرو دالاانهقالفم أىس_عل انمو-اىلظاهرانةولك سعل ييان دب
هو
-

أى فسعل فقاء(وانكفأتالقدر)بمزةمفتوحةبع_دالغاءأىا عاستا ابرمةوسةطت
قيثة

(علىذراع _دبن

حاطب) !نحاء

مارت نمعمر القرثى من ٠نجع ولدباحشة قيلهو
مهم وطاءعمكسو رةفوحدةوفى نسخة حاتموهوغير دم ٠ح والمراديهابن
أول»ن سمىفىالاسلام د اله صعبة(وهوطة ل )جلةحااية(سع ءايه ودعالهوتفل

بيل )بذ أولهويا(
رتحكف
شكان
قدهبر ميته )أىعلىورد روا النسالىوالطيادى والبييق (و

لشراحي ل (الحعقى(

لمن وتفمع وسكون اللاموهى زيادادتحدثفى !2سد بين احلدوالاحمكا غداة سكورمن:درجصةالى
ضما باسلعة)يك مرا

قذر بطلعمِحَةاذْاغْرْت ايد ركت (عاههالقمص علىالءمف وعنان الداءبه

ستخغلة ع
 ---.ير ايلقشهمر  0و

ا

 975العءنأى >امه أوزمامها

9فشكاها لاى صلى الله

ا
م وودثله

عا لمعليهوإفازال)

 7أىالتى صلى الهتعالى
علهوس
و 0-ميل أعهىوا 1
الكاثب ع الام 0

 72وأللهةومعىهوك

(نطحمّا)

م1

أهلالينمورأىأ كثرالبصررهخلافه بلشرل كقدع.يل وهشراحول كسراو يلع سوى نه

و شحصهاءكفه

دى

رفعها)أىأ زاهامن كمه

أو يوقابيعانتهى وهوعنلسد 4 5سمعر لىغيره صرف [المعى )نضم الم نبع هم الحعقةمكان

وم سقهاأثر)أىق
معروف وشر.-ياللىذ كرهالذهى إساءة)يكسمالسين وسكون الالاموعينمهملة زيادهبين ار 1
الحلدوالل-م كااءسدةوفمهالغات فتفتعمسخ امعكاولنلٌاموةةحهاو يه-الساعة بزنةعنبةوةول والبسويقي(وسأتب
اأسبرهانهنامن قت حأرادااك بحةلاو<_هاء فاتهالغةوالكليمعنى ولاسنافىكون السلعةعهنىالشبحة
كا ىالقاموس والسلعةالمتاعالذى بباعأيضا(تمنعه) أى نلك السلعةلكو'هادا ل كقه(القيض

على اليف وعنان الدانه)يكسيرالعينالموملة وهومايةاده

الفرس ونحوه(فك_كاها)أدلهثّ.

البالشرزهاه (للنىصلاللتهعالىرعليه وبل خسازالبطخه|)أىبريد كفه اشر د علاءهاب,قوة ك5

أىحى أزالحام نكفه(ومن.قمااثر)ى
)(حى
بال
هلا
عكسأ
فونون
ر الء
تو رالرحا وهو بقح ا
تمده

سانا استغارة(و) قد درثوا الطعرالىء نألى امامةانهصلى اللهعايه

وس (أسلتهجاريةطعاما) أ اىعرأةصغيرة ألن أوخاد»ةابض أهلالمدينة(وهويةأكحل)اجللية

حارنة) أى نت

2:

- 3للوكة (طعاماوهو

بأكل)جإحاله

(تناواها من بين يديه)

مأاىبلعدصيه (وكانت)
أى قل ذلك (قليلة

الماء)لعلهائخال كان

حىال “ناوله منطعامه (فماوها)أى أعطاها من يبزيدىه )أىهن طعامهصلىاللمعليه وس الذى
أ

بعقلوا(ذةالتاغاأر يد

عليهوس! امساأريد):سوال ان ناولى (منالذى) وضعمهم ن الطعام (فىفيك)وةصدت الأمرل

وخك(فناولهاما فىفيه

كأنبسن مديهوكانت)الحار (نقلهياةالمياء )مانلناس لوقاحتها(إفقالت )الحاريهله صلى اللهتعالى منالذىفىفيك) أى
والالاذعاقيهر ؛ 70شلك نقمهه ن ترك الادممالاو (فنا ولمامافىة -ه)و اجر مهأو بردها

ث] .فيمنعهباانصبق
(أله
دس
حلأى
ألفعو
بعنف (ولكرن)صلاتمعليهو سال)الذاءل
ىوفه الى)بالبناءللفعولأى لقال (علها
فج
(
حوا#التقاماا.ستقر)الطعامالذىناولهامن فيه

سكل 2

ا

0ملعه)

جحواب

منا4ياء)بالمدوأمايالةصرفهوااطر (مالنكنامرأةبالدينةأشدحياءمتها) أىحماءعانق ارأة

النوى(قلمااستهقر )أى

غيرها أث.يه بعرك*هصلى اللهتعالىمعليه وسلذاموصولة أوموصوفةففىع لازة نانسفاء_ ل ألى

مأ كوهاالذىناومااقى

 :اللةصلةأوصفة,تق بدرالعائدأىمالميكنبهأى سدمه وذ هزالانةلةال.اءمن العاهاتالنفسية
واحبلة الحبيشة|أنى يدعب زوالهاخناس ة ال ديث ظاهرةهنا وف هذاالباب»نأم*الماذكرحا ديث

تعر أمراندهافعلءهبالتما رف مسطوالالتمكحتديث
ىجاءةدعائه صلاللتهع الىعليهو
و (فك-لف ا

) أىدعائه للناس وعليمم(وهذا) الامرالمذ كور

هناوالاحابة وذكرهارعاه للخيرفىةوله(بابواسعجدا )بكسرالمع

ا +5

ىعنى الزيادةالمغرطةاللةةةهناوه وطلغرزوا,بشدعوةهالنيوصلى
ؤىالادل ضدالحزلثم استعمل ف م

اللهتءاليعليسهوى اعة) أىلاجل ناساستحةواذلكسواءكازذلكهمأوعلهمم أشاراليه
جئب-

ل
2

.----------------سواقدل)»

سس

للم عم

حوقها الىعليهامسن

انحياساأى:شواعظلم
منهدىى سدبه [لمسكن

اعرأةفىالدتة)أى
نغيرها (أشد
وضلاء ٠
حياءمتما) أى سركتكه

و كنهمنه

فا

قاط /أىبالخيرنارة(وعامرم)أ بااشرثارتوهذامفهوم كلاامله نشى تح ب الظاهرولك نن الاماهرانامززأد.هأنهدعالبءضص
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اسوكان ثانيهوهوا كاف غيريوضععلسىنام البعيرييه
وتحزتين
بتعيعرولرديه)أى | وغيره(باقتابها)جعة ">تيسف

ن
مشئ)
ألءىنكل
حساءغترمقدنارة (تم

3

اجناس الاموالوأنواءهاإفتصدقبها)أىبالادسر :واأيسدعمالة(وماعليما)ا يم ن أنواع|لمضاة:املف ة(وبالتابه)بدح
تاك

بالاحدريك وهوالبعيرىلا في لغيره.

١

,لىظهرالعير#ت القتبوفذكرهما مدأاءة فىالاسككدقاءو  1مداللزت :قعاءفدا
 9باحلاسها) جع حلس بالكسير وهوكساءي
وقدوال! #لى الذىاستحضرهه نصدواتعمدالرجنينععوفانه تصدق شط رمالهأردمة آلافتمبارعين نفامار دعن آلف
,قة بيعت باربعمائة
ياللهم مسماثراحلةوق الترمذىانهأودىلاه» اتالمؤم :ين >كد د
دنتارتمتصدق خمسمائةف رس ف سدل

11/ا

آلغ ةالالترمذىحديث حسن وال الزهرىأأود ى أن بقمنأهل بدراكل

رجحلباردعماةدنار وكاواماثة
فاخدوهاو أذ

1

منالاذى (وياحلاسها )جع حلس بكاسراهاءالمهم لةوسكون اللاموس ينمهملة وهو كسأء وضع

تاحلتاكا فعلى

أنوأخدذىبااف
فويم

_هدولادى
ندعتأن
لفاوص
هعو
ااةنسبن
فهن
ظهرالمعيروهذاةايلم اذ كرفى

ؤرس فقسد لاللهانتمى

أأهل المدينةعبالاءايه بصلهمداءٌاو «قذىدوو مو «قومعؤنة#قراثهمواس ه-ذاعل
كن

وردى انهرذى انهتعالى

تقصيز (هاودعا)صلىاللتهعالىعليمول (لاعاوية)بنألى فيانرذى اه تعالىعنهما (بال:مكنى

عه

لعتلىصرف يها يقال مكنته ومكذ تللاهولاه
البلاد) التمكن تفعلمنال-كانوالمرادءه الدارة

د«
على|لصدةحاءه بار

لمعلمهاللكتابومك ٠ن أه ىالملاد
الحىذيث روادأوسعدفيهاندوال ال-
هالعليولرووهاشارة

آلاف دره-م

وأعطاءه ن غنائمهوازنر دعم نأوةية ولمادهث أو يكر رذى اللهتعالىعنه|

وقال

بارسولالله كانل

هندوأخوهيز ودفى قت جمكةووالمعاويه
تعاىعذء أسلهو وأبوءوأمه
وه العذانومعاو برخ ى الله

0

عمانة آلاف درهسم

دش آلىالشامسارا

1
هووأخوهيز يدمعهمفا خلفهأبو بكرعلىدمشى ثمأقرمع رع ليهامأقره عثمان عليها:

ناعنك رسو لالله

صلىالهتعالىء ليموسل

نارض (ذ:ال الملافة)أ صارخلاقةوساطاناما!كالاءلاد بدعائهص_لىالله
كل
تعالىولة_دمكذا ا

نسهلرفىيومالحد.1دوك اسلامه عن أبونهوش ه دمع رسول اللهصلىألله١تعالىعلهوس
اأ

عثمانُ

فاقرط ترلى 35بعة

و]أ|مسكتاعيالى أردعة

ولسمابععنعلهياولطاللبهسليدمعثعمالنىيعنيكهااونسماعمهعمانو1بة5املقلعهلمهاءجحعرإىءبمداتدميأامماهحدررىاءوفوىروةدقمقةفصضفاينلهمأمحاايدندبثى ||لشن يه سال

أخوة.أوكلاأنمءأميرالانلىكروعروعثمانر ذى اله تعالىعنهمذلمافتّلءئ ما ناستقر مكانه دليدوت-إنازك الله لك

ولعت لأمرءلى رم 0

ذبما أعطيت وثيما

وجهءلاجتبادأداءلذلك فلماة ملعلىوأستخافابئه لحن 0

 5الى العراق و اراليهالحسن ثرمأىانالخطت عظم تراقفيه دماهالملمين :أسكنى .قنارلة افق
امار

]| فل الامرالممعاو نا تيارممقر جع الامللىدينةقت_لمنمعاو بداللافةوأق اعلوفتفبابه |
ء١ 30

التو واليدقسماه

اجاءةوصا زمعأونه خلدقه حقيعة رهدما كانا مق

علىكرماللهوجههك]ارتضاء القادكىأو لكرينالعرىىلامتغلبا؟ثارا ليها اصدى:ةقولهنال| لاقة

اندفممأةءلم نانالصوا بان بةولنالالامارهأهولول صل اللهعلمهوى  -لاد وقخلض
ثلانونسنةمموكونءل-كاءطوضاوت:أق العاذمعل ذلك5ا“ءوكا تالكلافةعد :الح ن بعدبيه
سثةأشهروة.ل اللاقة المءى:اللغوىلانهخ !+لمن 9عله أوالخلافةاتباعاذ

و عه
١

لي اا لييحهحتاستال كيينأن ونا ىالل تعالىع نه كا
أو
وو
وعن شقهدسبنألى حازمعرب_لاحسنا
وردفى<د :ثرواه الترمدىء سندامتصلاء خ سعوكو ألميى

وقاص كنيةأنه وهومالك بن وهيسينع ,دمناف الزهرى القَرهثى أحدالدشير:المشرين ال  2وهم

أولمن أراق دماف الاسلام وهومن الشحءان الذي كا ادرب ل

م

عا

يمه

وآ اأعشرةهوناماتسنةجس وه ين وله«طعوسةو نأو -عونسنةوماونودةنق الدقب

وهناقعهمث هو ر :ه (اني .سأيزه دع ونه) أى كلدعوةله (ها دعاءلى أحدالاا 3”.ديسله )البناء

لأجهولوالاستجابتمدنى الاحارةقال

ماله(ودعاللءاوية)

أى

ا
لعفا ن(ناله
ابن

فىالبلادفنال المذلافة)

أىأصابوافى اله أو
ع لىوة-قماأراد اذ

خليقةءلى حلاف بعد

ا_نلاافةعتذلائة
امي يعدا دك السعة
أثهرلة_وهعليبه

الصاده والسلام الخلافة

دعدى 2

تلانونْ

سنة مهلك يعدذلك

رواءأجدوالترمزى.:ندى -عوكذا ابنحبانء سشينة مراأت انه قل صواءهالامارةوةدروى ابنسعددعاءم » نله الص_لاة

قالان بغلسمعاوبه وقدباغ علياه ذه
ماة
ل االصل
واناهعللء»
مالهلهالك تابومكنهفى اللادوقهالوذابو روى
لام
وعالل
دعلى]حدالاا<-:يسله)
سع(
الرواباقاللوءلدت-1احاريته(ولعداب نأفىوقاص)أىدعاله (ان> يس التددوعنه فسادعاأي

مفاظاسللتجب الذوادم! حدنهرة «استجوب هدعا
رواءالترمذيمرصولار رواءالبيونيعنقسيابنألحىازم سالا با

دعواتمرو ندقىلص حم ع مغيردممّ أن رحلانالمنءلى كرمالهو جيه در نهوال اللهمأنكان كأ نأفارفى .هاه هاه جل

قطرلهوء رلطلهقن مال الراوىفاة درأبتهيخا
قشحرطه<ىى 5ه وما مارواءالخار ىانهدعاع لألى«عدة الأهطملعره قوأ
كبيراسقط
حاجماد على عبنيه عرض للجوارى غسزهن يق اللهفيةوالشم.خمقتوناصابتهدعو ةسعد (ودما)أىاأنبىصل الله
تعالمعليهوسل [بعزالاسلام بعمر

ع-نأينعسر بهممذوعا

-

ولفظهاللهمأبدالاسلام

ظ

وان
اع
2 0000

ب اح
.مش

ىانعه وغيرهما
أوبادجه لفاى حرم لهفىعر )رواهالامام أ دوالترمذى ف ح

84١١

العم

العالتد ادم ادا

من كيس الك

كت

د
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:ر

ذال

لاد عدمة ع  2.د

ديه

نابلمى صلىاتلعلاهلىعليهو اللهماستدب! بعد اؤادعالء
وأصادلاملعانحابةقال الترامذلى ق
لديعاق«_.:دان
أأوعنالم#دادرذىاللهتءالىعنهانسمداوالءارسولانهادعاللهانس :فقايس

| ا|للولاسةحيبدعاءأحد<ى ,طيبطعمتهفةسال ادعالنهانبطيبطعمتى فافلاأقوى الابدعائك
|تالاللهم أطب طاعمةسعداك_ددث ودعواتههتوورةمأئو ر:وتدأجيب!ه دعواتخرجة فى
ف

ع)اعللىىع ليهو رفوىحدايهثالترمذىعن ابن عر ردى اللهتعالى
تدعا
هه(و
لغير
اصدليع و
" | ال
و0 0
ىنالله
ضجلي
رالر
ا_د
ر)<
مهره
حويظ
دصره
(وين
سات | 55 23 2أعنهما( ادسزلام)بانالتمبعزالاسلامأىئيقو به
يان وكان
يعلى
علا
ته ا
لفيب
أبدالدين بعهرين تعالىعنه( أوألى+هل )لماكان عل من هماو جاعتوماو بتُرسد
الطاب وقىلفظ أعز هذامكة قبل المح ردوئكن ال لمينمن اظهارال(ديفناسةح س اهفىعر)هبدانءاللهتعالىواعز نه
الاسلام دع_مروقالانه دينهفسيقالسع تالدهةوسبة تاه الشقاوةلالىجهل عرو بنهامفرء ونهذه الامةلعنه اللهكقدل ١
كاثراوم بدرقالسذةالثانيةمن الفحرةواهراددعزالاس_لام عزأعلهوالائهوداء اعز يزلائم_مكانوا ْ
عن عاثثةاللمأعز

ل+مشر كينلما أسلرمذى اللتهعالىيعتهوالهم |
ادت
نالم
ءن د
امع
قبل اسلامعر لانظهرونو صقلات

الاسلام نعمر بن الطاب <ى ص أوامعه عند ال-كعبةو لزاال |بنمسءودرذى أنهتءالىعنهكان الام عمرةة<اوه حرته ندرا

افلاىلادعناءهمعلأمىيجتهعينعنده أحدهما
و-لافتهرجةوتشر يكهصلىاتلعلاهلىعليهوسل ل

على شرط الثش.حين

تالمعل دوسلخ ص عربالدعاءفقال اللهمأعزالاسلام
صل الّه
أولمبعم'هلامرماوةد روىمن طرق انه

ولمخرحاهءواما ماندور

بعمر بنالطاب اللهمأددالاسلامنعمر وه ع يينالر واشنباه1اتفرسقبمااك_هامةونغوذ

علىالااس'ة من ةقوفخم

الكلمة حي ث لابعدى أترهمادءا.ذلك لات يله بأعلاممن الهتعالى والهاممتهاناللاثق

الهمبدالاسلام,احد
العمرينفلايعل لاأطال

ستحرب لهوقصة أسلامهمةصلةفى| لسير (ذالابنمسعود
يذلكعرخصهيدعائه :1:أو كرره حاتى
مأرلنا عروسن  12ألانهأظهرذلكوةاتلهمفى بلدعمكافء لج زةأضارذى اللهتءالىعنه فكأن

فىالممنى وانكان :دح

هعالىعليهو-لم
ذلكاءتداءالظهوردكازما كان مال دل فىخواطرالامكا ن(و)مماوقع له
صلىالل ت

اهيل

من اجابةدعائهمارواهالبيهى والحاكوصححمع ن عر ردى اللتهعالىعنه (أصابااناس فىغءصض

ولح

اذ  8رفع 105
هما وها

ككل

مغازده صلى الله الى عليهوم (عطشفسأله عر الدعاء)لانأ سان سيوم اللهمن فيض قله
(قدعأئحاءتسحابة)

أىظهرتس-حابةءقب

دعائهص_لى الهتعسالىعل-.هوسلِ وفيهاسدهعارة

ا
0
وان كن أورع  ١اتبيه ارول سل (إنحدااحتمقماب-امد)قمقمعوقلاهلرتضمينسهمهعنىا أوعطيتبلمهحا د<تدوومةوهرىكالماءالذى يزيل
1اءاانبىم صدىاللهل مءمالعمطرهاوقواه
فكن
اممق
نيل هذهالغزاءهى
ثحا
سدة
اضاء
هحته
نشهم(ثأمقاءت)أى الات وكفتعنامارده
طكمهركبه
سقول
ليواب
اارال
نالمش
متغا
 |”.غزاتدر
اسور
ءنزل
ءةالا
لعلم
مه ى
اله ي

ا
١ ٠. 2

 -مزه

عود
س'*
م أد
ع"

ار

 1ىف قاسوءافولا ثددحلا

3+

آ.

.

ف هت

كاذ كرهابن #وزى

همام عدوىلسصهللا ىلاعت مل_سوه_يلع د_<ىف رشد ناخيشلاهاو نع

-ى

ا«

1

2

05

ع
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6ه

أنس ركى اللتهعالمع نه (فىالاسثقاء)أىفىدعائهوطلءهان سقيهوم (فسقوا) باليناء للجهول

أى
(مازلناأعزة)جععز بزأىأقوباءوء ظماء أوظاهرمنقاه ر (يمننذألمعر)قلتوق الا"نه
منن ينفانهرذى النهتعالىعنه كان
اعوكم
أشارةالىهذءالعزةحيثاننهزعق :دواعله تعالىياأ النببىحسبكانه ومن ت
تسمالاربعين(وأصاب الناسف بعض مغازيه)أى سير وغانه صل اللتهعالىعليه وسل(معطش)أى ديد(فسألهعرالدعاء)أى
هم) بالنص ب أى
حفاقتتهم
الاستسقاه (فنساتجاءتسحا ب

قدركفايةهمأق(لثمعت) بفتّحالحمزةواللام أىاقشعت السحابة

ف)عول
لةوا
اس(فس
غعنةأن
يخان
صلثي
درواا
ولت (ودعافىالات تاء)أىبومجعةعلىالمنيرفيالمديذةكا

أكثرتهحي ث نجيف ضررمفى الجءةالثائيةوهوءىمنيره(قدءا)أى .كثقه(ذه
م شكوااليهالمطر ) ى

الحاءوفتحهاأئنانكك فم ابهممن الحابه [وواللالىةاده أفاجو جهك)

به (فدعا) للهبانكف

اه خيرىهف البنىدعائيةفىالى

811

لم0 3
أىسقاهم ايهتعالىعقىدءائه ودامالا بط ر(ممشكو | ايهالمطر

أى:بق ونازوظقر (اللهم
ا

ارك أه أكلالىقماده

مغرو :بهعالس<ا بب ([فصدوا)آءىصوت السسماءوا نكاث ف غممهافا ماد

الصدوالهمحازىوهو 00

5رموا ور وى دضمهاو صل

و 9واثةلوحذف

ودعالالى
9

تتهوه _ذا احديثروا «الميوق ف اىلدلادلونين
تلرتقجدم
قاد )احارثبن ري الصحانى و
بقوله(أفاحوجهك) الؤلاحالظفر وادراالء البغدةءو هشوذنيوى وشو “:ل مأ:طيسييه حواء د دا
دعاء

والعا:اففعز وغنىوأخروىوهوالئعم اذ والوجهمعروف وقديعبربهعن الذاتكاىة وله2
هأىلالىة تأدترضى اللهتعالىعنه ونقلممعى
وسق وجمربك ذوائملالوالاكراء(٠اللهميارك ل )
|!بركة (فىث-عر.و

محالصادودم
را ).ف

(فشعره) بفتحالعين
 5يكن

) 8بشره )

بفمدشان أى ظاهر

جد حدى سعمر
أحسنين(فات)أى
أوقتادهة (وه-واءت

عرمعر وف والمراديهمات”“دعسنو بعدزيتةوالمرظاهرا اتحاد
ءألث_ »
شره) و

سبعينسذة) جلةحا'10

سنن

وكذاقوله (وكانهابن
شمر 20حنتين
عس
#
الكشينالمعجمة وكسر

نهواف
عيهوس_ل نا ؛م
لى ل
والبدنوكى بذللءنجلتموجيع يدنهفدعالهصلىاللتهعا

تقو مكاملاج .ع أءضائه (فاتوهوا بنسم هينسنهو ك “أنهاين +سع شرةسنة)فىنضارتهوقوته

يتغير بدنهولنشب شعرهيمركةدعائهصلى اللهتعالىعليبهاولسللدوهتيونفةسنهأروتبجعسين |
ول تقدمأن الغلاحدنيؤىوأخر وى وماذكرههنام خاقتهد.:وى كتمامهيد على فو زءبالة لاح

الاخر وىلانال؟ رم اذاطاب مذ أعرانفعجل احدهمادل علىأنهتعطىالا 'خوزاءااةتصرءلى

روا البييى (وقال)أى
الى عايهالص_لاه

والسلام (للتابغة)أى

هذالانهمعلوم مث اهددالعلىغير مكاقيل

كيأحدناللهفيمامةى ع سيحسن الله فيمادق

الجعدىو أسمهقدس سن

(وقال)ص_-لىالله تعالىعليهو_لم (للنادغة)الجحعدى وهو قدس ول حما نين عمد اللهبن عر سن

مكناي وتيت لمكيه

عدسبوزن مروف الشعراءمن اقسباا:أ دغه غيرءكالنادغة الذس:افىواكزنهاذا أطاق براد.ههذا وهو

عان انسدءتسائدية

أحدا ضرمينالمعمر بنة:ل انهعاس مائشينوعمانمنزذهوة .لما سين وأربعينوة.لماثة

الرائيةإلابغضضالله)

بنن لد حد:م ومدحالنى صلى
ىللهعليهوهلوأخرجاهدق ي
وعشر بن:-ةك] بأ واجتمعناابيصل ا

ددم الضاد ا متعحمه

ه_لىاللمعليموسل
وه ى ومائةبدت فمانةالبلاغةأ .:دهايين .ديص
التمعليمو_إيةصيدته الرا؛

الاولرسر الثانيةغل
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نط ولا اوجدقهوةالر بخ (ودعا) > لىاشعا بهو فحديث رواءم فيه اندداعإلامألىهر برة)

ألله صلى الله

تعالىعليهوس ماأكره
فادد ترسو لاللهص_لى

اتللعهالىعا نهوس مونا

أب فت,قارشتولابنه

ردى اللهتعالىعمم-هابان يهديهااالل لهالإسلام وكانت مشر (5فاسلمت))وه داه|اللاهلإسلام وحازت

شرق العدمة واس-هها أهيمة بذتصديح بن المرثيندوس كاذكرهه ابندشكواالوأتوهاصم.ف

باللوحدةوة يل صقيع بالقاءوقيل اسمهاميمونةو<ك القولينااينلاثير فىأسدالغادةوآماأبوهر برة
4ه وكانرط وىاللهعةسه حربيصاعلى |لامها قدعاهاللاسلام

فقدتقدم|أ ا

 3اللهأنمدى آمأنى قأسم».همايكره فى االلذيلصلمىعليء و فساناهوهو وبقدا.لىاهافى ك :ا

000

هريرة فةسال الله-م قدعوا |أدوم واس تهعدىة.قيكما أكرهفادعاللهانيدي افقال اللهماهدأم ألىهر برة فرج مشدثما
اهدىأم أنىه_ر ره
مكدر حت

لشم |

 1لام قلما
لدعويه علد

كر تت الىالبابؤاذاهو

عت أءا
دكمف
عا
عل

5لخدي كعنال

مك سك باأباه_ر برة
وسوعءت خصدده 1

ودر عهاوعلات

عدن اع تتا
اليابِثمقتالإشهد أن

بدعاثه صلى انلهتع الىعله4

قمع

ا
ا

يس _

ذأماأنى الما سسمعتةدكف أقدامه ؤقَالتمكا كنا أباهربره

ا  1 1رك وقح تله البابفامادت-لىقالت اأبأهربرةآنى

أشهد از لااله الاللهوأ هد أنهدا رسو لاللهقرجع الجارسولانندصلىاللهت.المعليهوسذر حاوقال
يعا رساوللله
لى3
 2بأرسو  0الله قةَد]<مذ تدعو تك وهدىاشهنء الىأى الاسلام مداللهتاعال
أدعاللأهن كب

أناوأى الىعباد.ااثوم:ين و حهمالينا قةالالاه-م<مسعبدك هذاوأمهالى

امك وحبمهم  2ءاة كا نلااسمغ نهأ<د أو /براهال أاحمه كاذذككررهمس والبيوق ف دلاثله(ودعا)صلى

شا

بأنىطالب فى_-ديث روا 5ميق وابن ماجةب_ند دمح متصل على ردى
لىان

اللهتعالىء-:ه (انكو) المناء لحهولأىآن كف 4اللهتعألىبغض_ل( .الروالقر)أىالمهما
وهو بقاع اخاءو تشديداالرااءأهملةين وهوضدالبردوا 2رارةت+ونة تعرض لأهواءمن  2والشوس

والنارهومتواما كرام لبان من اكد  0اروالنحموء والهر دضم العاف ونثُ_دبدالراء هواايرد
و ص بعردااث1:عع ص

الورخرارة الصوف وهراارادو

ابنومد 0.أءخشقاقه قيحوزةةدها

هنا لالازدواجوأص_لومن القرا رلان اادبرديةتذىالسكونوا2ر 05

كه لي

لاالالاهالنهوأث_هد أن
داع سدهدورب_وله الصيى)الفيفة كالقميص الوا<-د(وفى)زمن الصيف تياب اشحاء) وهى المغمربااتلحو
(فكان )علىرذىالله'عالىء نع ددعائه صلىاللقهال عايبوقله() بلس) ارقي[الغتلة|

ورجعتالىرب_و لالله

صلى اللهتعالىعاره وس

وأناأبىمن القفسرح
 2اللهوقال يرا
(ودعالء_لىان كى)

دصيعة اافعو ل أى
حفظ (الحروالةر)دذ

والشيان ١لشخيئة (ولايضسمه)أى لاحدو كبر (حرولابرد)أىالمهماو :يقصداطهارذلك” انه اص

بارا لغيهغبره[دعائهصلاللهتعسالىءااناد كلامش رود ةالصب لاح ناا

وَلاشدة بردفصلال “أءفغمر بالطر دق الاولىوكاندعاؤ صف اللهتعالىعايهو لاه خيير لا أصاية
بوارمدديدةالعبدالزجن ابنألىاوى كانعلىرذى اللتهعالىيعنه يادسفىحر االقباء الثواء+ين
ولااك

رار

كر و لبردالفتهدش ور ليف ولاسال سترعوة | ةا

فاالل
ص-لى اللهعاي -هوس لم أعمالىالرانةتومخم_عرأياءبكرمعرفع>ص لنتع علىيدهب ةا ت

القاف وكدحهاو :عسرالبردأوشديدهأى شرهما(فكان)أى على(يلسرفىالث:اءثياب لصيف وق الصيف

لاءطين

تهاب الشتاء ولاريصيبه) و يروى ولابسيثهو بروىولاسوءء (حرولابرد)أىمع اْعثلانى الاحوالوالدينث رواهاينماجهوالبييق

ا)(هالتفاجعتعد)أىه1
ذها
.يع
اهائزدلا
وةاعبنت
دطم
أعاىائا
ود

اذللدعكاءآبدارواهالبيوق عن

 2مى

إإعرانين<صين(وسأله)
لاطي

الرابهاليومر جح لاحب اللهورت واه و

.الله

ورسوله بقاع ابرهخسمرعلى ننه

أاىلى صل النهتعالى

_5دعاق

ىمد .ونه له صلىابرتههالىء ايه و كقالاللهما كفه احروالعردخاوجدت
وإعطانى الرادهوكان ف ر

ما ألما عدذاك واعمادعاله برع حروالبردمع انتالمهرذى اللهتعسالىء_:ه كإنْمن الرمدوو حو عليعوب_-لكاى نس_خة
العيزلانه _لىأبلتهعالىعايهوسلمعلان رمد كانمن زيادةلدمالذى <صل لهمن الحرقدعاله يدقع (الطقيل )بالتصغيرأى
سدس ذل كو زادعل» دوم البردلانه صدهةر ما اذاه لقوتهدعدمط_دمو روى

ونسوءءءن

سي»من الاساء»

هعالىعاءهوس! [لعاطم #أبنته أرذى
الكوءيدلقوله تصنبهوالمعنى وا <د (ودعا) صل اللت

المعالمعماف حىد يث رواءاليو عن ع رانحيصنين(الله)مفء ولدعاونى نسخة! نال زان

أاحلعلمهاةممن جوع وترك الطعاموأ (كقلاهلت)ناطوةرذىاللّهتعاليعبا(ذا
لاصيعها )أى ا زل

ابنعروكافى نسخةوهو
أبن طسر دف الازدى

الدومى قل نوماليمامة
وكان شٍُبقامطاعاقى

قومهروى أوالرّنادءن
جعت

)دضمير لكام

رمه وال عر انين حص_-من كنت معسه
بعد )م.نى علىالضرأى بعددعاثءو ب ك

صلى اتبعهالى على_هو_لمفاقءاتقاطمةو وتغ بينبده فذظر اليباوقذاص هرو حههامن الهوع
فوطع يلمعلىصد رها وقالالاهممثُ.ع اغا عه ورائع الوضيعةارفعفاطمةبنت

فرأيتوجههاوقداجروذهمت

الاعرج نعألىهر بره
أنه قاللما ولالطقيل

_#دتالع_-ران

مئتهافةالت لىماجعتبعدباعرانتالالبيوى بعد ماذكر
صفرنه ث ج

ىواللردعن عل
الحديث هذاكان قبل نرو آنه جابوذ كردفع الموع عم ابعددوع ال ر

ابنعروللنى ص_لى الله

تعالى عل -هوى_مان

ايها

من المناسبة الاق (وسأله)صل اللتهعالىعميهوب_ل ف حىد د ث رواءايناسدى بلاسسندوالبيق

دوساقد غلب علت

لز والربأنادع الله

وسكون المثناءالتحتيةواللا مكتصغيرءقول بن عرو بطري بنالعاص بنُعلب-ة سام الازدى

عاءوم قلناهاكتدوس

عنهوا؟:حر برهنطر بى |!-كاى (الطقيل

عرو

)د

الطاءالمه-م]والمك_ددووالقاءالمةتوحة

وقال ذوالنوروةةل وفقعىةاليمامةوتقدمانوقعتهاكانتفى الاروبلعسنةاثذتى عشره
الدوسى ي

حتى والعليه الام
الهمأهددو سالآنه)

اب الور وهم-ءة أسيدين حضيربذالحومزةوعمادبن شروج-زةبنع-رو
صمنأ
كبارالتهابة و
الاسلمى وقتادةين النعمانك أ والطف ل هذا وال سن ينعلىرذىاللهتعالىعممم ولكلممْ-م
قصةمذ كورةقى محلهاآنهلقومه)مغعول سألأىس ألهصلىاتلعلاهلمعليهوسل معجزة سكون معه

أىعلاءة نكو نكرامة

مهن
وع
هالى
ونهتع
فىتلافة أنىبكررضىاتللعهالىعنه وقبلفعام اليرومك فىخلافةعررذىال

(لقومه) أى عن_دهم

(لقاللهم نورفاسهطع)
ات

نطيعوهفقال بارسولالله اندوساقدءصت وأبتفادعءليوافةالواه!كتدوس اندعاعلها فقال

أىظطهرواع (لهنوريين
عيذيةفالياربافىاعاق

اللهمأهددوسافه أن اللتهعالىسيب ديهم.مركةدعائءقطاب| اطف ل منهعلى اللتهع الىعل »ي وسلمان

أنيةولواء ةله)تضمالممم

بريهمآده ود وابها(فقالاللهمنور)لاهلضميرلاطة

ل أىاجعل معهزورا يكونآنهلص_دقهرذى الله

ويفاويكسمروسكون

ربمزعينيه) أ ىظهريينعينيهنو
عنه (قفط لهنو

رساطع وأصل معنى|اسطو  8الارتفاع والظهور

المثلثةأى تنكيل وعتوبة

وهوالمرادهنا (فقال)أىالطفي ل لاءلمبذلكالدور الذىبمزعينيه (باربانىأخاف) من قوبى

وهى ترفوعة و-قلى

وسكونالمثاثةولام
اذارأواذلك النور (ان يق ولوامةل):رمدأتمقدرأىه وأوهذاءث لضم الم
والعقوبةوتغييرالخاةةالاصاية بقطع بعض الاءضاءو ف وبدالوج-ه وغوه
بعدهأهاءوه وال_::ك.ل
وهذاه والمرادهناأى+ذى

فاتجيبدعاؤ وانتقل
ذلكالنور(اليط درف

ان بعدووعارالوهمانه برص ه#وءو+وز دعضهم نصسمه وقدح مضهه

وكسرها وهو_:كاة_لاداعى اه(ف حول )ذلك النور(الىيطرف-وطه)أى اث الىاللهتعالى

سوطهة_كان يذئى

هاتاقء وتضمرع اليه اتمةللذلك النورمن بينء.ؤيهالىسوط كانمعهواسوط فىالادلءهنى | لط
فسمىنهمأيعدالضرب» ن جلدوةوهوه ومعروف (فكان)أىسوط-ه(بذىءف اللءلةالاظامة)

كلشمع والمك_باح (فسمى)الطفي_ل (ذاالنور)أ صاب النورلذلككور وى الظلماءيدل المظلمة
ولااشكال ىه من هذاكنوهمهدعذهم وأغريمنهانه قالروى صويه دصادمهملة ومثناهفوقيةم
اخ

و

ا

انين ابنى على
وأسيدين حصير وعماد

ا

ا

الظلماء(فسمىذاالنور)
ّ

4

ابندشروجزة ينعروالاسلمى و 5ددن النعمان كلسمى بذاكواماذوالنورين فهولقبعثهارلانه تزوج بذدينأرسولاللهصلىي

ابلهتعالىيعلبه ول والحديثهذارواهابناحتي بلاسندوالبيونى عنهواينحيرمن

طرايلقكابي

ل
كام قىتاودلهكر اذاتلايذج تسو بدهالوج»-ه!اعهى وقصةالطفيل كنل ان عمد اليرءن ابن

عماس رذى اللتهاعاللىطءفم-يمالو_ايلكداانمطاعافىقوههوشاعرا بليغائة_دممكة وممى

لقر قفدتشقالواله|نءسيدةومك واناكذىان ياتا هذا الرجل بءنونرسولاللهصلى انهتعلىعليه
واسلفمصرتءكوفازنهويجعرهفوبيونلد:ذازالوايم ونيوحذر وفىمنه<تىةات-4ملاأدخل

الم جدالاساداأذنى ذش وت ماكرسفا أىةط:اودخلت ال_حدفاذا رسو لاللهص_لى اللتهه الىعامه

مفىىانهذامعدز وأنااعرءثنت لامدى على
نةقات
ولقاكاقر سامى وأ اللهالاأن سمعى قوله 4

الحسن والشميح واللهلاسمعنهف ناكانرشداأخذته أوعناءتركته فتزعتماباذفىواسمعت لهفلأمسمع
احس-ن وأحلى تماقالهنفنظارته صلىاتلعل,هالىعايه وب-م<تىانصرف وتبعتّه:دخات منزاهمعه
يىندك
راانةومكٌة لوااكذاوكذاوتدسمعتماقات ووقعفىنفسى انه<قفاعرض عل
وتقلله د
(ودعاعلى مذم) كل

ر
سنع
وز

وهم قمدلة

ا(مفحاهتوحلطأواى)قدخ_صلدويانفىة

الق<ط با<شياس المطر

عنهموناقطاع الخيرمهم

ومانعأرنهوى عنه قعل زاسلمتثم قلت بارسول اللهافرىاجع لدوس وأنافمهم سيدمطاع وأناداعيوم
هنهقال در حتت
الى الاسلام فادعانهتءالىان>هل لىآبه-:كون “ونالىعلي م قال اللهماجعل ل آ

ولىهناك أسِثي.خ كميروامرأ:وولدقاماعلوت الثزية ظهر بينءيى
فىغيره جهى فانىأ شى ان «ظذوهمةارإاق دين م:حولفىرأس سوطى

حتىأثرةحتاغعرلةىدوس
توركااشهاب 5ق ات اللهم

ةد.لهنلماقدءت علمرمأثانىأىفقات اليك
قةن
وىطرىأكا معانه
سءل
سنه
فلقدرأيى أسير وا
عجىة لست مذك ولستمنىانى أسلمت واعتدن #دةقال أىبنىاندينى دكيفنا-لم وحسن

(<ى استعطفتهقريش) الامه ثمأنتى صاحءتى فق ات اكات لانىفاسامت وح ناد _لامهاو اغتسلات مدعو تدكا
أىطاءو امنهانبء اف

له صلىاللهتعالىع ايهوب_إ وهوعكة فقات بارس ولاللهاندو-ا
فابتوئعا صب على فاندت راسلول

علييموبرجهم (:دعاهم)

غلب عايهاالرّناوالربافادع

أىبااطر (فسقوا)

الىالا لامحتى اس حا لىمموممن! ستجان ثمقدم تالمدنةعايه صلى اللهتعالىعليهو لمعدأ حد

وصضايغة الهوأ

فاعطوا مطرا فاخصوا

رواه النساك عناين
عباسوا لبي ىعن ابن
مسعود

العمردن

و3

أهددوسائرجعتالييموأقمتبينظهرانمأدعوهم

عليهم قال الله-م

ىلموءال
هلهت
يىال
اص_ل
عله
واأندف يمانمنأوسمءينمن أهل ذى حتى 52حت مكة وأرس لهرسولا
لاحراق صدم مرو بن جم قاحرقه وأقام مه <تىقض ثمددشهأبوبكر الصددق رذىالنّهءتهالى

مسيامة فاسدٌشهد باعمامة وقيلباليره وك فى*لافة عررذىاللهعذهك]قدم (ودعاءلى مذر )أىانه
صلى ايهتعالىعاره وس لمكأوردفىحددث كدح رواهااث

يخ ان وال الىعن ابنعما س ردى الله

تع الىعتهماواامييوق عنابنمسعود رذى اللهتعالىعنه دعاعليوم ومضرا سم قبع و عظي-مهسهويت

أ

ادوهوه ضر ينمعد بن عدنان وق وجه اسويمهاخةلا فو سمهىمضرا#راءودهىهذمرييعة

وقنملة رمعةالفرس

لا

ثقووصف,الهرةو
رأنوهم أودى اضر بالذه ب وه وقد نوز

شالعيلاوركاهم
نءة
جراءوأءطىر ببعةاميل فقال هاربي
هرة مصهرة كنبا
ومطرأنوةر سس

(فاةحطوا)

10

فىار بالعماتٌم والراياتا#ر وشعار

عصب:يمن

ف الوغى وءذ

باليناء للجهول أىأصابم-ما لوَ<_ط لحاس

حكىئ كادواء)!-كوزوة[ادوام_مو>وز

يقالذهبت

ناوه للاء_لقيل

المط-رعمم-م

وهوالافصعلانه لازمواه-مرة

لاصير و ردلاللتعدية (<تىاستءطفمءقر بش) أىسألوود_ل اللدته_الىعليه و--لم ان
معام

ونزيلقحطه-م

ردم

ل بهممن
ديم لهة<-ط عمسم وما-

(فسةوا)

(هم)ان؟طرهم
البلاء(فدعا) لله

تعالىعز و جلوأءطرأرضهمفزالعمهم
أىسقاهم الله

القحط

بدعائه ص لىاللهتعالىعل هو_لم سر يعأوكاندعاؤوص_لى اثلعلاهلمعلى_دوب_لم!-الم يوا
دعونه أنهوالالله-م اجع لهاعامهم سنينا كسنين وس ف وؤاقحطوا<دىأ كاوا ال_رادوالدم والعظام

ذال

(ودعاعلى كسرى )يكسر الكاف وفع لقب كلك

ل

الفرس وهوهناابروبزين

هرءزةالااطبرىو سيره

همزا

طاناوختعبرنالتناريمهرسروان ةرمل تدهلكرارادع لشموال اللهم

اسةناغيثام نعاطيقاغدهاعاجلاغير رابث

اماغ برضارة اأفىء اءم-م+ه<2تىمطروا كارواء أنو

نع فىالدلائل (ودعا) صلى اسه تعالمعليهووى <د يشر واداك -مخانءن اعباس ركى ابه

تعالىءت ما(على كدرى )كر ال كاف وقد:تغدّحكاموه ومعر بخسرو وهولةت 1

الوترواسمقنا الذىكةسااءهالئى

صل اللهعليهوب_لم كتابايدعوءة يهالدالاى_لامابرو بزين

لابرو بزمعناءامظقر وأنوثروانء»
اوش وانقه
هرعروهوهءن أولاد

مخ -دداالككاوااء الشهيل

رحجهائله إحينعزف كتانه )الذى ده؟ثهص_لى اللهعاء 5وت |!يهتحثهفيه علىالاسلاموسعادةالدارين

يعو مع عبد اللهين<ذ اذالم مى وةءل معغبرهفقطعه #قيرأره و13
وكان سثه> لىاللهعا

الىكرى عظي ارس سلامعلىمنابم الهدىوام تان ارماك
ارجنالرحممن ##درسول الله

سق القولهلى

الكافرين اسل لفان نوا حفانء يكام اغغوسوة ولهبنعرى كمّانهوانكانالدعاءدده <ين
بلعهخيره دعدزمان|مالا نامرادزسان* “دلان مينيطلىعلىمطلق المدةكافىقوله تعالى هلأ

سقيره
وثث رونو ت
بالعر بيةي_دذاالاك
د
(/احمنءزقق ك”تايه)ب
الزاىأىشةق مكتوية

(ان»-زقالله ملكه)
اط داقلله مامكه

خزقهكلمزق(فلتيق
ريل

لديافية) أى نفس باتية

هداورماء السهامدىعززف #يرامنه دقيللانه كةسأسمهةوقاسمهوصو ره|!-كمان * دسم الله

وشهد أنلالهالاالاه وحدهلاشر كله أرب_إءالىا اماس كانةاء«نذرمن كان<ماو

اظفربن هر بن
ما

على

الانسانحينئمن٠اإده رأواار أدحين,لغمعز بعه كفمه تقدبرةاقيل انهكان اشم ان «#ولمن

ولادعاالنيى صلى الله

تعالىعايهو-لم عليه
وقع أمره قْ الاخطاط

الحانقلهابن لهال
لهث-عرو.هومات ابه

لامكا

لس

:ةنق

ق الىآخرمباهلا كه وانثال
ن
افز
التمملكه)معمولدعالى ب ي

 ١بم قله)أى لكسرى أوااكه إباقية )أى:سباق +4نعقه أوهو
ملسكهلغيره ةزفقكلممزو (٠
و0

وقاءوالصدر يكونوزنفاءله :كلهلازولاد؛عقرت لفارس) لي

7

1

العحمدةو :دطلةوعلىالعمملة وعلى بلادهم(رياسة )أى ملك ونغاذكاءة(فى اقطار الد:نيا)وله

البلادأىف جىي.عنواحيهافقطعاللددا بورأهمغناهم بدعائه صلىإللهعا لىعل.وم ءا#ملاءصوه
وتحيروا +بزلأمرفىاطاط دى قدلها:,نهشيروءه ثممات ابنه دعل برهن اسيتروماات دولوم ى

اتقرضوا كاالفتصولافريخ واحديث ف الوبخاالرىكالامعاي»مدوطفىثر وحه(ودعا)صلى
هعالىعليهو فى حديث
اللت

رواءأنوداودوالموفىانهدعا على صى) صخيرقال ابن حم ناسم الصى

بز دبنهرام وقول انهلانءر فاسمهو<د» .هف

وقالالذه ىأظنهموضوعالانهأث_كل عليهم

ىمن
أالصغبرغيرم كاف :ك5ف يدعو لىايه ع!أمة ومإعليهمع رأذ>ىهوما أجاب.هالبرهان| 21
بن

هوهومن باب
انالاحكامانماتعاقتبالبلوغغدمد أحد كاله | دق السب أوبه -داهحرة كاله غر أ
خطاب الوضعالماءاى بالاتلاف:بيهولا شترط كباله  8لاد

هه على بعد و أدمل سوائرت
مأ ب

مأقءل ان ابه أطلعهص -لى!للهتعالى عله وى ( علىحالهذا الصى وانهوت.#يصيرممع دراوانهلوم يكن

كذلك]ضررالناسفلذادعاعليهك أطلعاضر علي الصلاةوا!_لام علىحاالغلام الذى ةله وااله
عاش كان كاكراوقدقررأعةالحد,

ل وله انك بالباطنأحياناكا حك بالظاهر

وأنهدمن+صائصه صل اللهعليهوسل وتدأ ثردهال.بوطى عدر ٠ء ألقهفيهالاانههنا تع فلابك المه

( ١قطع عايةصلانه )كرو رهببين ديه> لىاللهدهالىعليهو وقلع الصلاتازء نن افساده الكل

ىغير العمران  #حب اهان هسلبين يديه اركنم
تمامهاءتى حاجللاعاد:والمصلى اذا صل ف
المسارعن المروربشهو ينال لةتوشتي! ياد#كون مرتفعةار :ماعاماف كا نه ع انال عايهوسم
لمكن اءسترةفىهذ الصلاةاوكانت ومرالصى ب2د كو ومن الس_تر:وحيدئذ:لومرانان 3وحدوان

سيمت

تمنوال-تهاءولاءبم

لها كأصر<وانه اند

ارات

الذىتتله بعدبيهبزمون

ب أرنو بز
اديه
إسير وس
قدلله اناسك شيرونه

بردنادةءلك وال اذافتانى
فاناأةة-له دقاح حرزا
الادونه وكش على حهة

الدواه الشاقع
للجماع و كانابتهمولعا]
انهاعقاماقل أناه
وفتّع الزانةورأى تلك

الحقة تناولما ذات

هس نَذلك وماتسائر
أولادهوأأٌمر أقاربهدعل

دعاثهعليه|اصلاة والسلام
لسثة أشهرومالتعنهم

الدولتحتى انقرضوا

عخنرآهم  0بيت

لجار سمرالراء
لاهل ارس (رياسة فى
ساث رأتطارالدنيا) أى

ىىوقندمكيهةكإسقاملافدمواوآ ثار(هذماقعد) دصيغةامحهولأىصارمتعدالاستطيع
(أنيقطع اللهأثره)ومننعجلاتهلمث
المموض وفىروابةقطع صلاثناقطعالهأثرهوقأصل الدكى دابرءيدلدرهةة-كا ف ف و+ههبان الادبرق الاص_ل الا خروه_:ه
قولهتعالىقةطاع دابرالةومالذين طاموأ أىآخرهم:ل دسق أحدمتهم م!

ديرللزمانة أ مناسدب

قوومثيههذاواك_د :شاروأه

للصل الله"الى عليه
نسو
اىر
هران قو لمر تبن يد
ألوداودوالبيىور وأابن حبانع ن سعيدينعبدااءز يزعن يزنمدب

قمدتضْعم ميد اق واينالقطاناس_نادهو كذا ابنالقموقالالذهبى أظن انه
وسلموهو نهلى قال اللهماقطعأثرهوما
موضوع معلىتقد برثبوته فيهاشكال
05

وهوانةعلءةالصلاةو الام كيف يدعوولى الصمىوهوغيرمكاف 1

بالاحكاممحأنالقاضى

يم

المراموجوابهنةلء-ن
البهيى فىالمعرفةان
الاحكام اما صار تّ

متعلقةبالبلوع كر
محر قال  2لمى وى
كلام الى انهااما
ضار تمتعاقةباللوغ
قالالحلبى
وعد | حكامثم

يطعهالانه ورد

أحاديث كدرحةممْ امارواهأ.وذرانه صل

لذاقام] د
النهتعالىعليهوس_لم قا ا

|
؟

مبين يديهمل آخرةالرحلفاؤالميكن ذلكفانهيةطع صلاته الا رواهرًة:اللكاب
تصلى درستصرعةه
الاسودوخددلانهوردقىاكديث! '-كاس الاسودشءطا ن وقد علمتانا جهو رعلنى خلاقهقة-.ل

انمهن وخ
وواقلا
ءول
للنمهمو
لوص
تصلعاتاهوه
نى يقطعخث وعهفى
ىلىع اللله
يهوى_ لوانكان
تعالىعليه
أئره)ءعمو لدعاأىدعاص_لى أنه
عن اللهثئقعله تشر دعالامته( أن يقطع الله
لامثةله
وسلمعلى ذلك

لأصمى نان,قط

هثره والآثر يقت<تس مابوثرهعث يهوغيرهه
اللأ

مق دعده علامة عاة

وقاع الاثريكنى.فىالاكثرءن القناءوالذهاببالكايةفيةالمادقاهعينولاأثركاةيل
الدهريةدع دعدالعين تادر

8

ذاالمكاءءلى

وهوههأ كتأندعن كونهزمنامقعدالانالاثراكايكونهن
ه

تت

الاشماحوالدور

المدى فاذاانةط

5

مشيءانقطع| برهكاد#رر

]دوت

أودقالانه_ذامنباب

خطابالو دعلانهانلاف
لاسشغرط قيهاله_كلدف

اع

ل

اق

رمشوياههاين حمانعناءنمهرانقالرأتمةعدابثمول سمى يز بندويرام
اوة
ذلهة
ه ال
سوام
علىعليءوس_ل وهو دصلىفة اناللهماقطع أثرهفامشدت
بول عررت بينددى رسولاللهصلىالزهن ا

وقررهالثامسافى ونه

دعد وقدسمءتمائيه(وقال) صل اللهعايهوس فىحد دث روأهومس عن سامةين الاكوع انهصل الله

ان الصلاةك-.ة,الاجا
5لسم-ن الانلافى بلا

عليهو-لم قال(لرجل )ال البرهان|> امى اسم هذا الرجل دمر نضم الموحدةوسكون |أسينوراءمهملة

ومن أعمه فق د جدف وهو سر ينراع العيرالا شجى (رآديأ كلدشماله كل به ).ا رشاداله السنة

نزاعنماتلاف كال

فان الاكل غير اليمينمكروهوةواه كلالى خرمةولالقول (فقا لألساتطيع )أىلاأقد رعلىالااكل

الحالق-ضور المال

سمي (5ةال )اه ص_لى اللتهعالىعليه وسل(إلااستطعت )بناءالطاب وه ودعاءعليهبان :سابهالله

وهوغ-ير مقاضلل_ذا
التكالء لزاقالالدكى

القدرةعلى الاكلباليمين (51برفعها) أىيدهاليمىلانهامةونةةسماعاأىل.قدر بعد دعاثء صلى الله

وأجيس هناما لاشى
ثمأقولواءل ١أصمى

كانء_نأولاد الكفار
وقدأم وأهله بانيقطع

الصلاةعلى-يد الابرار

عليسهوسم عليهانبر0يدواليهى (الىقيه) ودر كهالانباشاتو دطلع لهبهالانهدلى اللهعليهوسل

أعرهبوالهشويهسننة,الاكل و الشرلبقوله اذا أكلأحد كفليأكلب.مينهواذاشربةلدشرببيميئه
فلا.مركهالالعذروة دعللى النّهتعالمعليهوسلم الناعهذراه وانهاعالمعتثل أمرهالا!_:كبرهولذاقال
ل
وف
ألك
المصن فىف شىعرحمسل أنكهانمنافة الاانالذهمىةالانه صخالىجاءلف <تمل انهكان ذ

أعرلتامظهر تله هذهالانهتنالبوهأفخلااصاثكالذيهوماق_ لمن انترك المذدوب تلاذيى
_اللعملميهشافهة بغيرعذرلاتدوز
اس حقاق العتهاب لدس دثئلانخا لفة أعردص_لىالولبهتع

لىعايهو مع<رها ظهارا للعرءودوءا لادلةأوكانالصمىم اهقاؤظزهعاءه |تصلاةوالسلام
قاراهم صل اللهتعا

وأدس

انصانيهكارناأو يكونم نبابقضية ال ضرمعالصغيرم(كواقماال/رجل )هو بر ذم الموحدة
قني
اد ا
ياص
دعهة
صىقط
مالغا وف
وسكونالمهولة ا ارلاععيرالاشحجىةبل كانمنافةاإراه..أ كل دثهاله )فقال 1ه(كلسينك فقاللاأسةطيع )أىانآ كل
 7فعها)أىعينه عدذلك(الىفيه) أى
منودى اعد لى (ذة|للااسةاعت )ان١. 1ونث ّ2دعاءعليه! كون كهأذناغيه اادعاء(خلم

خهلاءندا كل وهلافيحالغيردوا ديشر واءملمعنسلمةينالا كوعو اكد لمعيو جوبالاكلباليمن ولادلالةقرهء:دد

لتقن

(وقالاعتبة )دضم وَلنوسفخىةبالتصغير (أاىنبأافى,لنهبع)ب_دالمطلب ينهاشم(الاوم.اطعليه كبام ن كللبك نأكله
الاسد)أى لملاوهوم_ افروقذجءلهأ كداءهبنمهممحيطينر فهت.خطاهمناءٌسن فافترسهرواهاب اس>قعنعروةين ز بيرعن هبارين
من عمد الرجن نألىبكررخى

تاعهالىءنم-مقال
ولس هذا الرجلحاها.اكاتوهمه_ذا اله ثوخلبط وخاط هناءلىعاديه وفادىسقواه تالدوندعا| الحابىواءل انعدّبةأ-
اشارهلانوهه(ووال) صلىاتللعهالىعلي »وسفحىديث رواهالا كوااميوق وابنا<-ق م ن طرق

حي مسد ده (العتبة بن ألىلحب )انم ى عدو للهورسوله واسمهعء_دالعزى بنعبدا طلسي

هائم المشهو ر وأكاو_للهاثدلاعثهةبةوعةببة بالتصغير ومعت  أسلممم_ماثنان وم الفتحيوبلاسرا
مزمكةو دق وأحدمهمعلى الكفروهوءةيرالاسد

وم الفدّح وكذا أخوه
وه_ذا هو المك--هور

وكانعندء ابه للذىصل اللهتعالىع ايهوس لم

طلقياؤاذاءفدعاءليه عا يأ فافترسهالاس_دبالز رفاءم نأرض! لشام كارواءاا من ح_-ديثألى

)| ناوللواقاسلاننهاد.ومالتجهز روه وابنهعتبة االلشاىمثنزل,السراققر يمامن صومعة
راهبققال م الراهبهنت باعفاحذرواعلى أنفم قالأولحبان معهأن قدعرفعسى وحق
والواأجلؤةالان #دادعاعلى ابنىفاجعواء اءكاعلىهذهالصومعة وافترث والابنىأعولنياموا<وله

و دعضهم جعلل هذ اعقير

الاسدو<ه-ل عسة
الملصغرهوالذىأ--لم

ودب والمكهو ران
الم_غرعة_ برالا_د

ة
#فعلواونام عشب
ذوق مداععالقا أسدفهم و جوفهم

ووس علىء به فقطع رأسهوذهب

ةيل

انهم

 89كأهافيهمن خمث الطوبه يدض خيراامربةالاانه ول انالعقيرعتبةمصخر وَأ عسهأست
واللهتعالىأءلم وسنت

وحن اسلامهفهومن كبارالصحابة والصوابءمببة وقالالعرهان ان الذىفىنف الثفاءيا لتكمير

وكداكه بعضهم وال الزىأسمعتدءة بالصغيرو لمشيورا نالصغرعةيرالاسدوا كيرهوالصمحانى

كأفىنعص الن خ ماخالفهعلى قولخ
الا
لشفهو رانتمسىفة_دءلمت الاءةلاىة.ه وفالخ
والادح مها(اللهمساط علميهكلبامن كللبك )قالفىحياةالحموان الاسدبمى كلبالانه شمهقى بض

دعائه ص لى اللهتعالى
ماروىعر و5
عليه وسل

ابنالزبيرانعت.ةابن

أحواله ورثعر جله اذابالف لماأضاف الكلبالىالعظمعم انأهعظم ماإسمى بذلك الاسمكأتاله

ذأمك
التعالىوالمذلكأشار بةولهافأكلاهلاسد )وفدلائل النموةللمموقكا
تلث
صلى الله
بنت
هوم|
تعالىعايهو  1فى|4اهاءةتحتعتدبةبن ألىلس وأختبارقية تحتأخ
ي
ه
ع
ت
ّ
بةفلم انز
لتدتىدا الىالشامئة اللا "تبن

رسو ل انهصلىاللهتعالى

عايهو -لأرادا كر ودح

الام مثلفطاقهاءتبةوأناءصلى اللهتعالىء هوس فالآ اف طاقت ابت كؤافىلاك ولا #دافلا'وذينهةأناء قال
باد وهوكافر بالنجم

أفىلحسونبت قال
أنه لابن

رأ“ى منرأسمكماحرام انل تطلقاابتى ع-د

وقالتأمهماجا”

تحبنىودوازا رموسقه عليه قال صب اللت
هعالىعليهوب_ل اللهمسلط الىآخرهثم
خرجفى:غرمن

فراشٌّالىالشامفكانتتصةالاسدوفى رواءتباوتميةابنهاخةّلاف كامولاخلاف قأصلالقصة

اذاهوبالزىدنى::دلى

لق قو عطربتولائة
أوكقلدك(ذاكلراهسدافحأكالنهار)داىالالتسلعدهوااللاىلبعر:هاهن شاعرلهى(اوهألوذاعلهلرا)ّلفرهمأهصةعاللالوذ4كه_وغسيلرٍه (يالانئمرهتأاةايلأكملطكع)والفاىنصساخريةة تدعلاىاللىهعليهوسلم
فاتهااةتالنى صلىاللتهعالىعليه وس وهوه ولىظهره

الشمسفضر بشمنكمه فقا لمن هذا أكله

نةمطع الطير ومبارىالرج أنواتيللا+عرضنفسىع ا
|ابلت
ن دافق
األا
كي 2تزوجى
فال _دفعات فر اجلعىتقومهاوأخمرة_.مال_مرؤةالوا أنتاعرأةغ_يرى وللغ صل الله
تعالىعايهوسل ت_اءقيدء وعا

فر

جعت وها!ني 8أقابى انا لءاوتز

حت

دغيرو تمده اهى فقحائط
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بىخرى ذكرهاالبخارى غيرالذحىهاغنرسهاسلمانفيجمع بدهمانان واحدة
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 ٠قوله(فاخذتكلها) أى
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وأعطاه) أىسلمان
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فهو لفن ونمعةوحة-ين ذعجمة )ا
1

ر واهقاسمبنثابت

افلىكعاصنابةلاين
7

يق

9

رمههما (سقانى
رآدان ر س
له" الى
ى
لا

و

ميلك ا

الدلاةلمن طرف هومى

المذو0 5

هلسمعتمافعلهالانصارةدم عام ردل من مكهوهومدي

يش

 8أمانمهالههعر اهنافض كا

ىو نزل سأل

2

بقساءالا”للكا قد م

الرحلعناقاله قموروسيدهقاصٌ-هرمةًا ل

مذهب|

2

ليه
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شبعها) بكرف فاع (اذا

جعت وريها) يكسرراء
فك_د,دحعت_ة (اذا
عطت يكسم الطاء

اذ كورةحا وكا 5

 5د علىماذكرهالمصذف ره ابه تعالىنانةات تقدمفىالحددثانه موك رسول تدا انا
عليهوس

وقالس لمانمنا أهل المدتة -كيف يكون هذاوهومكاةت

قرا قت عناد كروع_لىه--دافلااك-كالوم

ولو-لمقهومو ل

اانه علانهميسهالرق كاترواةاباعوهظلماوغصسيا

موالاة لامولى رف واذاتمل صل اللهتعالىء سهوس_ ماأهدادالهانأهحرئلهأوأذنله

سيده فىدقعه 1ن بربد(وقد دث حذش) بقتع الماءالهملةةوالنونوشينمعجمة(ا بنعقيل) بشت
العين وكسرالقاف ولس مصغراوهو _2الى بر جتهق الاسه.,عا بوغيرموهذ|الحددث ر وامدطواه

(وتردها اذاظظم؟ -

هظمو
وناأ
أممم
بكسرالم

ا

الغطسالشديدمن كمرة

وشيرية تتح الشسينالمرةمن لمرو
فهوطعام وشرابو

ارألوث_دة ارارة
دين النعدان)

داضلمنون (وصلىمعه
العشاءقىلءلةَ مظامة
مطيرة) جلثانمهترطةان

وردنااعتراضابينأعطى

ومقطزلة لكقازناذية
الدنحىهوالظاهر انالة

واحدةوانةوله ىله

بكار لعول تليق
(عرجونا) كم العين
و حسم 0و تكسرهع مح

نمموقرئهما وهو
صل العد ق الذىيعوج

ويقطع منه 75
قموع .لى الخل اسا
ولعله هو ١قطنا

وكيف] كل صلى اللهتعالى|

سلعاأقيهوالعبدلاي اكشفلتأجاواعنه وجودمنااندو,ردانه صلىاللهتعالىعليهوس-لم
عليوه

أ

(وأعطى

ححتكا 0

المدئة ملم أهوءلى 21م نالنخيل وسيده الذى اشتراءمم تب اذاءرجلغر ٠دسحاء ليده

عمد البرولا خيرافعلى من

لاس

1

بن عقمةع ن ال

ورين خرمةعنهوقالااث ارحلأرله أ”1
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سن ابت فى الدلا"لعن المسوربن >#رمة (ستافىرسول اله
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الىعانتود

عاتو شرب
ماءو وهمن الما
بالسينمقدتمدلصاداوهوةمعة_لى و «ط<ن م بحعل فى
وأسنيضمالنسين

ا نك

تيد ل

لامعو لمطاق كاةيل ١شرب )صلى اللتهعالىعاء 4ول (أواو:شريدتآخرها) بعى انهصلى الله0

 0 1شربهتأأولالة<دصل!! عركةفيم اثمناولهالاناءفشرب بقيته (خابرحت)أىل أزل بعدما

شر بتجدوارة أجدشيعها) أى صل عندى الشمع برهالع بوهومع_ر وف (اذاجعت)أىاذا
جاءوقت الجوعوالحا-جة الىالطعام (ور )بك رالراءوهو تردص ل فالحوى» ناللاءووه
ىلثم ب والضميرا ن للشرةإوبردهااذاظمئت)
لغىءن٠اماء(اذاعطث ت)أىجاءوقت الحاجة ال ا

بزنةعلمتبهمزة بعدالممو و زاءدالماوهومن الثاهأوهو العطش فغابربدنهمافىالعبارةتغنناى
عقارق يعدشر مهاالشه .ع والرى أبركة :روصل اللتهعالىعايهو( ]-و)قحد انث تع روأه جد

كء نأف سعيدانهصلاللنهع الىعليهوسلم(أعطىقتادةينالنعمان )ينزهبدويكىأباعر
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ونةعثلا
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وهو دان مشهو رنو
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عينهكانةدم وهوهمن الانصيار (وصلىمع_هالعشاء) اند ينقد برقدأى وقدص_لى

مع رسو الله _لى اللهتعالىعل_هوب_إ العشاء (فاه-لةمظاءةمطيرة) أىذات
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ةالللىواب_حاب اللمطيقبامط_ر وهومةعاق باءطى ع 2ون]

شيعن

الكو ل

الراءالمه -ملةبنوذم ال-4بمكعسنة ودو بكسوفتح  35ردوسوبهماترئوهو' كعلونزم نالانعراج
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فأنهسءذ ى ءلكبين يديك عشما) أى عشرةداذرعأو

قله

(فاضرنهه
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مكسورةوذالمعدمةسا كنهولام وقد نقتمحيمهوهوء ودغ ليظ أوأص لمن أصواللك-حر ومنه

المألناجذيلهالهك وهوع.ودنصب لّحدكه الإبلالرجباءفاستعيرلن برج.علرأيهو يسنشنى
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كادوأه اينزس_عدعن ارعفةشر بتابانئمهنادمذتاخسلشيهة>دهايدء وءلىفأه اك ذلأث ومقدنامصاحباى ذاءهصلى الله
سالين ألىامعدمرسلا نعا
ولىع
ساي
_هل لعاديه ايلكاتنفاىءفلم
أ رقعبصره االل.ىماءفةاتالا "نيد وع:لقىال
عمن
طاع
(تزويده أصحادمسقاه) الل
أهم
وى واس من سقانفىةأخذت الشغرةوا نطلقت الىالاءتزلاذح ماسونهمهافاذاهن
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ناوانى فلما
يكسرأوّله أىوعاء(ساء

بعدانأوكاه) بألف

علمتانهروىو أصنتد ونه حت

تعدالكافأىر بطه بامةدادبعى انكفءاتسو »فاه ىذةلت

حت استلقيتفةالصلى ايلهتعالمعايهو ملماحدرسوا نك

بارسولاللهكانمنى كذاوكذاؤةالماهذالارجةمن الله

بالوكاء وهوةمط بشديه

لوكنتأيةظات صاحباك فاصاباءنها فتلت ومالاذىأ.عبما
ك,اللى
ىاذا أصدتهاوأصدتفضإكمن

حضرحعمالدسلاةنزلوا

سالمينألىالمعدمرسلا(تزوبدأ كعايه)أى اعطاءهم م ءأتزودونهأىيكونزادا والزادثمللماء

الوعاء (ودماءهفلمًا
المشددة فأفىتحوا

أخطاتمن الناس (وءن ذلك) أىمن كرامانه و بركانهاللّدهلتعالىعليهوسلم كارواها,نسعدءن

والطعام والمرادالاوّللةوله (اسةءاءبمالء)د |كأسا_ةقا_ءركيكةوضعةيهالماءوالامن ووه

ودحن تثرويدمءنى اعظاءوإزانصس السةاءأوهو عللىنسمح وقولهسةاهماء المرادسدسةاءفيدماءكم]

السقاء بحل الوكاء بشهدله مأبعده(بعدا ن أوكا").أى شدهبالوكاءووهمابر دط بهالقر بةووها (ودعاة.ه)أىدعاق

كانه وأمردو لسامهكو بعدمتعاقى رو بد (قلما< ضرمهمالصلاة)أىدخل وقتباحتى كانباحاءسم

(نفداخذةاوها)ذاأهىوؤفايج-هأوهقم ويهةذماذى انكهانمانصاع لاوضوء(:زلوا (.لنوها
)أ حى
ذلوا
اوكا
نءهحليب)
هءهل
وستلعملو
باما
ذلك الماء فىالسقاء أهىفماجكونه لبا لصا بعدماكانماء واهذا
لءناعاميان ببتركعة_اهصلاىلاممعلهوسل

(وريدة)بماءالوحدة أوبالاضافةلضميرانلألوبلاسةاء.ادفىملاسة (فؤىخه)أىفىفمذلكالسقاء

(لبسن طيب وزريدة)
والر دلول علىلموص ل هوج ودنه وانمساأوكا«اثلا.دوهماناللبنوضعفيهو بدلان يكن

الدمحىز بداهلاضافلةا

معهوقٌ ناسعخزهلافلاه بضميرالتثخيةلرجااليسنقكانءءعههاوهذا اديت (منرواءةجادين

أىزبداللان (فقيه) سلمة)يند ينار لامامأبوسالملةاأحعدلام ولهترجةف الميزانكا "قدموذكرانهنر وارمهعلى حلاف
المعتادمن أسلو.هفىتحر برهة .لىنباالشانهذا الحدءث حيث رواءهثلهذا الامامالثةةالعابد

عم
الزاهدالذى كانحاب الدوعةمعدوداء نالابدالو سمغ نأجلهور وى»ه:هوالغاربةوااص:ف
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نرسل فلابء تدوزعن غض منهوقالا نالبخارىبر وعنهالاعلى
3

0 2

ط يتىالا ةمث هادوهذ امنةلهالانصاف وسلمة به ةين كاعر(ومسع غلىرأسعبيرينسعد) أى م
ر

|رهانالى كذاى ذخ من لكاب وف بعذها
 1 55 17 0صلىاللتهعسالىعل هوس بددعلى رأسه وااللاذظ أب
الاعلا
طقاالينمعمناذ| ا ساس

وان  1كش الانصارى الصداى وعيرمن الصحايه أيضاولاأعر:فمنعوب

وأدتمن يقعفيهفاتهمهعل اىلاسلاموقدتقدمعليهاكلام(وم .علىرأسعبرسبعند)

له

مفىنسخةعر سعد كالادمادحالىة ل الاب وماأعرف ن حرلهالقصةممماقلتولاببعدثنوت القصة
بدذمعين وقتع»يو

عضمافق كل سحة اشسارةالى أحدهوايلر وىالز ير 7بكارقّأخبارااديئ-ة عن دين عبداارجن بنسعد أنهعاده

32

) دعابامرك كات وهو ابن انينسنةلحاشاب) أى رأسمخدوصاوشخرهع وماواثعالىاء إأودوى

القصص)إى الروايات المآضهنه لاح كايات الدالءتعلىعوم المركات(عن غير
5
تس
د5525325ئ1
ب-يي
1
لن
ي
“

شما ويالاليوطى
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الس سس

سس

ابنتعد انه عب اد:لاعيرولعلذ! للكواقعتانوقىة_خها! مه 5

كس

سس سس سطس

دعن
 ١الذىدوا اءالزبيربن بكارقىأخمار المذء

7

دم

واحد)أىءن 0710العضابه

171
هلم  :عمداارجن

بن سعد.لوقا لانه أو > ىالنخى

مشرووماة > ٠ برل)بالتشديد أىدعاله صلىالدعييدوسإباابركة فىعره

ودمه (جباضوء,اينيمانين) أىوقد,بلع ذه الما نعن قعل يماما زاوه عله مشهور علون

الزهركائاتب والام ما؛]:ل اناالى<مالىوال
شخضتاللمنونأه سوم * ألىولكل حاملة مام
سيور ذوافرم ننىالشيك 0
2دوي
اح 0 0

(منهمالسائبين يزيد)
:سدق ذكره(ومدلول)
وهصسواينى--فيان
الم

مولاهداناه

,د : 7

خاي 10

النىصدسلى اللهتعاللى

 6ليرا وذكره ابن

حمانق أنه فة لمدلولٌ
)تاد ةوقل الانتود
اك غأنهدعءن 1ثرةزه ب« السائبية
و|<-د)أكه.ار الود

6
أوسفعن كات

(دولموك ),تح الموسكون الداالللهلت مواللاموواوةايهاوأنوكا-فقويهانالقرارىلهوفاده

لك 1لمعه

وس وأ ممعمو | 4-وعأوقىالمخارىحد بشهؤىغيرااعميج وذ كره
علىرول اننهصلى اللهتعالىءليه

ابنهتعالىعاءبهوس افا

يتعهالوىءس_لذسع برأسه
أحبان الم دلوكأب قوانكان سكن|| اموا النى دلاللله
لمشتف أسودوسائرراًناتنس |:عمهى وهفيه تمضو ل عدم الشسعلء هوأ كان الدب

وزارالانمدحه [رلالته على العدة كامروا  80جه ةمدحوجهةذم وةدأفرد ذل الثعالىفىكاب
للتئوذمه(و )روى الطبراف والبسيىانه(كانبوجسدلعتبةينةرقد) أىكانهو 0
لا
 3اللهعدمة نهرقدين بربوعالساحى الصحانىشهد
مه وألوعب-
عتذه والمضارع  4سكاءه احال الما

خبعروابئى بلالدماوصراوهحداوابنهعروع_لمن الاولءاءوسكنعتبة|!كوفةو يقال لاولاد.

ودعاله الى صب

ابنهتعالى

ءا هوس ومسع برأسه
:كان رأس أفىسفيان

ماه >م ند رسولالله
صلاتّهتعالى عليه

وس أسودوسائررأسه

الغراقدة وولىالموصل (لاءب )نانبفاعلبوج_دوالمراديااطيس الرانّحةالطبمةوقي لانهبتقدير أو (وكان بو
مضاف أى راحةطيبددم مجنسدهو يقوحفى اسه (يغلبطيب نسائه)أصلمءنىالغابة القهر
بربوع اللمىأهصورة
رواىدان رائعته يتدزعلى
لىمور
اغض
فتى
تر>
بدغقلبت
سور
زالاستيلاءاتعيرللز رادةوالقوة كا
راتّدة غيره-تى لااظهرعندهافانهروىكاف الدلائل والاسثيءايعن زو+ةهأمعادم انهاهالتكنا ولىالموصل لعمر وكان
لعمةءبنفرقد) أىاب :ن

عنلمو ثلاث نفوةمامنا واحد :ةالاوهى تتبدق الطرسءِ كو نأطيسرحامنتصاحيماوعسة كس

''يافكانأطسم نار حافقلت[ه فىذلك فقا لأصابنتى الضراءعلىع هدص

يعوميم
اله تعالىعا.

تاقعدنى عن ديهوتخردتمن الىفتغل فى كفه وذلكالاخرىثمأبرهماءلى لهرىو«ط-ى عب قلى

هظطهره)وهو
ىطن و
ْ مآترونوالمهأشاريوله (لانرسولالله> اللهتعالىعا.بهوسلمسح بيديهعلب
الىعليهوسم
نع
متعلى ونعاعل لعوله غلب (وسلتالدمعنوجهءائذين عرو (أىمسح صف الله

وجههبيلءمشكثاءا.ه<تى أخرجماعليهمن الدموهذامءنىالتو :ص باخراجالمارع والراب
نحاالموخرىوهو
رخربة)لسلتالقصعةاذاأ رأصابعهءل جوائمهالة:ظاف عاق
خآ
االتدى دآذئ

معنىمعرو فلاوجه!-اقيل انمهنسلت الد قمطعه وعائذبعينمه ل ةوذالمعجمةاسمفاء -لىهن
العوفسمىءه وهوعائ دينعر بنهلالاازفى اله داىىء نأا بالشجرةوهومق وحدءرثه هذارواه
لشاهجرة كا
اة؟
نسن
ىقعتمع هنوامزن
ف(وكان)عائذ(إجرحيوم -نين)أى ف وقعتهال و
عنالطيرا
قصل فىال_يرو<ةينا -بمهوضع قر *#سام اننلطائ ف بنهو منمكة''لاثأةموالسمنى باسم فين
االلية(ودعاله )مهادمقىسهالله 5فكانت له
ايمهيلائ-.ل لنزولهمهارو سلةوكان ح

( :5شفاث)

شريقاوشهدخبيروابثى

بالوصل داراوه ددا

وأمااهعروفن
الاولياءذ كرهالى

(طيب يغلت طيتب
نسائه)أى رائحةوفائدة

(لازرسولاللهص_لى
الشّهتعالىعليهوسلم

ميسحدهع بطلة

ونلهرةالهالى

والطبرافى (وساتالدم)
أى هحهوأماطه(ءن

وحه

عائذ) بالذال

جر توكانمن الها مين
شحت
لعت
ه .برةامزفىابا
ولا
بنه
أاب
مدز ا(بنعرو)لأى
الامعجلمةهبع

ن) أىوةدكان(حر خبو محنين )وفى خة بومأحد(ودعاله فكانت )أى بعدمكاوق تنخ ةأى بفدساتهه:هو ضعه (له
(وكا

ارواه الابرافى
»أمىهبل
ىس
أمرعةاللغر
ىصوللا كغ
حوقأ
دس)
للفر
ارةا
وغعءء (كغ
بسرهدسن
قدرة) أى اضف وجه

(ومسح على رأس5دس ين زيدالحذامى) دضم ليله وفاده(ودعاله)أىباابركة(فهلك) أىمات(وهواامبانءةسنة وراسهأبييض
وموضع كى!

ااننى)وق سخحة ار

ذسكان/أىقاسر

جمهإيدص
فى
سدب :لكااغرة

(وروى لمهثذهال-كارة)

الونى) قااملحاىهذا

5

الاغر)أىنث_بيهالماقى وجع_ دمن | .اص عغرةالغرس د كرهاين المكاى

!

ارواهالبسييق (لعمزو بنثعلة'
ى من مسحالرأس وظهورأثرالمسح ك
أ

اذ

الا خرلاأعرة-ه ووال

الدكخىاع_لمخز ةن

)بيضاءمتيرةز كغرةالقرس)ء نتن بذ ةالشر دف ةلامعو جههوالغزةبياضص منتترطولا
|رة
غ

وعرضأؤو جههنأن قاتسموت قرجة ولدسن قيهمةلة كأنوه قانهكسيأض بدموءى عليه إأص_لاة

وافسكاوضح ف البدن(و)ذ كرابنالسكاى انهصلاللهتعالىعليهو«( !..سحعلى رأسقدس بن

ألله

 0بد وموكاىاه وفادهعلى رسولالتهصل اللهتعالىعلهوس_لوكان...دقومه وى د«ض الخ
أوله وأنوهاسمىعاما(ال ذامى)نسب ةدام كغرابقب
«73لدبياءفى

العام

تر

والسلام والقرقبمنهو بمنالمرص ظطاهره فىف  +ولاكغرةالغر سآى لاتشمدغرته ساقيهمن الور

رْوىساعبدعءن وحه
أأب_عدىأنهدص_لى

 3حعارز'
ول الله(صلىالتهتعالىعليه وس ومامرت يدهعليهمن شعره) أى بقع

سة

(أسود

عوس_لممسح

و حههقصارت لدع-رة

لمث هورة(ودعاله)ص_لى الله

تعالمعايه وهل ءافيه بقاءهدته وعأفيةه( :يإمك)أىمات فاهلا والموتععى وقدص الملالك عوت

افلتي صلى
غيرعرضلكنه لس مهنىودعي (وهواامبانثةسذة ورأسهأبيض )اشسمه(وموضع ك

بيضاء (ومس عو جه

للتهعالىءليهوس! وماعرتعليه:دهأسود) :شب ببر"دص_لى اللهتعالىء لب هوس لم(وكانيدى

الاغر)أىكان سهىبالاغر افو جههمن !نورت ولدءوتاءندىاةاذاسميتهه (وروى )بالبناء

بكسرام وسكوناللام

لادهول والذى روالهمق (مثله_ذه كانه

قالالمحاىهسح رأسه

 0-0-3لءللى غالب

لعمروين"عليةالونى)فىمه صل اللتهعالى

عليةه ووه بنعدى بن
تسن
وأح
| عةلى
حاتاقس
عليه وسل برأسهو بقاءأثرهقىو جههوموته كأم
مالك التحارى الزهرى وا هنىمنو ب >هينةوهى قبيلةمثهورهوةصمه كأ دلاثل؛ لمق انهقال

مكسأ<نهء_لىو جهه

اروقدأت
لدت رسولاننتهصلىتعالالىلعها_.هوس_! بالسيالةفاسلمت ومسع على وجهىة تع

وذ |اقتصرءايه(فكان

ا عامدسائةسنَةو ماشانمذه شعرهومتما در شول اللهص_لى اللتهعالىعايهه .لممن وحههو رأسه وسياله

علضواجههبح<يرنى ك)أأن «1عخاظنر بموذهنسحمابلةةسيونلامم وضعقريسمن المدينةالششر يفة(ومح)لىاللهتعافىءايهو-م
فوجهه)نديغةا2هو

(كنرق

اعرفهوة ل لعلهخز ةينس وادينامار ثلانهروىابءمسعءلىوجهه
رتالالبرهانل أ
(على و جهآ خ )

06

المراه)

وكير امه الهمرة
الممدودةرواء سد

ادللىىاعللاهم_هو_لم منسنحاصيته
قصارت[هغر .:5ضاءوة ل لعلهط<1ة بنأمسلمفانهروتىاعنه

هليهو (ومسح)صلى التهع»وم
أوارهصل اللع
كغرة (خازالعليو جههنود)ءن 1ثارن
فكان

وحه قتادةينماحان

6

الم و كوزة-.هالدعرف وعدمهدوةتاد:ه ذا اله روايه

ثرجه (ف-كاناوجم4-بر اس( أىللمعانوص_قاءشرة نا ترحرور بدوالثر قةعاء-ه
و

والبويقى وضع ده
ظنر )بالبناءللجهول(ؤ و جهه)أىيقا .لو جه_هيوجههليرى الناظرصوره
نكا
على راس حذظ ةين (يحى
هلك دةص_هاء سيرنه :كا اظرف ارا )5لاسر ماسم لمن الرو.همعروفة
وحهده قي
محد م ) كشمرحاءمههلة

ودكوزذال مع<مة

ففاح كش -م كوفى نسخة
بالجسمرمص_غرأ وه-و

و<س نهولس المرادحةية(2-4ووضع ص_لى اننهتع_المعليه
والظاهرانهمسالغةؤصفائه

وس يده (علىرأس حنظلة) فحديث راولأبيوق دطولهم_ثدا(ابن جذع)قالاينمأ كولا

هو يكسر اساءالمه-مزةوسكون الذالالمعحمةوفتعالمثناةالتحتيةومم وقالانه<نيفة

0
| تبهو نظلا :دوذ كرحذعافقال دم اين<نيف-ةبن ذم النى والدءلهفيماقيل
ي
شمل
مان
اس
مضمومةوراء معتوحدوءثنا:من أسفلسا كنةقالوروىمثل ماقدم:اواخترناموال وكذاذ كرهأنوعروهوالذى روى تبه
اينحذم أنوحنظ :لهعبةو كذاقالالذهى ف المشتبهوالتجر يدحنف-ةوالدحديم ولهما

هلى حدشهق أجدمو:لدابيهضة وذ كرقىااتجر يدحئيقٌة واللهدحاذحمبةولا:.هحنظلة
ذقا
للام
اا<م
حديث لام بعد
قدلولاءنابنهأيضالكن كالمود لابنعقبةفي انة لعهنهاينالحوزكوغيردمانعلأرةبأعدركوا رسولاللهصلاللهعليهتعالى

ىنهاع_تيدىقأالنالواءىة.ىالصديع انهنابى
وكتأ
وس الأهؤلاء هيأعنأىبااقبحاكفرةوواابنبنهعبدالرجن وابنهمدوي
ولوما مو ىت منقْبس غب ادلتهينالبريروأمهأسماءوأبوهاأنو بكروأبوقدافة لكانصوابأفانهؤلاءلاعلاف فى#مبتهم

.و برلءءايه) أىدعالهباليرفشكا حنظالة فىبالجرل )اللاملاعهدالذهى ذه وفىحك النسكرةأى

برج-لءن الرحال(فدورم

وجيه) يكسيرالراءأىنو رموانتفخ (والثاة)أىو الشاء(قدورمضر عها)بشع أولهأى دي الف و ضع )وفىنسخةفطع أى ل

الورممهماإعلىةوضعكف الىصل اللتهع_الىعليه وبل )أى من رأسه(فلهس الورم)أىمن وجهالرجل وضرع الشادروآه

الببيقوغيره (ونضم)الحاءالمه لوقي المع مةوةء لهم إءاناعتمدو ع جم يأعنت
لمدرش (فىوجهزيذت

)أى ربسةه (بنت

أمسلمة نضحةمنماءفايعر ف كان)وفىذ_خة.ذاكان يعرف (ف وىجهامرأةمن ال-المابوا) أى مل ماكانبوجههامن الكال
روأ اءعبد الير اسةيعاره وروى انرو لاشهص_لى اللهتعالىعليه

١ 1

وسل<ين |بثى أمسلمةدخ لعايبابتها

كيةولابنه وان ابه ص هوفع ملافا نتهىفه_لممنهانهمأر به-قهم دة وة-دقالابن

اكوزىلاتعلآر بعةادركوه صل اللهتعالعليه وس_إ الاأناةحاقة واب.ناهب]كروابئءعبدالرجن وابنه

طلمةنومنْ ء_-لى
زيذبءفسكت فاماكانت
منالةااءللا'خرىدءل

دو يكنأباعضى انتهى والصصيحان أباعميىمدا وج رعليهالذهىفتىر يدء والوا ابلده .بن

فىظل-مةةةالانظروا

لىهذا
لي ولةءحن وسةع.د
مظاله
ثألاشثخاص ولهمرابعذ كرهالعرأقى ف حىاشيةألفيته وحن

زنانسكم لثلاأطأ عاييا

| الي ومأمهاسماءوأبوهاأبو بكروأنوهأبوقحافة كانهوابانانهلاخلا ف صىبتوممص لمن هوعه

محص ماقالهالبرهان(ورلك )عبلاءلءنك_ديدأىدعاله بالبركةوقالبارك الفلهيك (ف كانيوق)
«صيغة مهولأى يأنيهالناس(بالرجل)تعريلغاْعهدالذهنى المساوىلانسكرة (قدورم وجهه)

حأخكراءال هي
أووقاال
هكذا ومن قصستها ان

أبهمرض و رممنهوجهه (والشاة)بالحرمن المه-زوالضأن (ةدورم ضرعها )وهو رسول اللهصلى اللهتعالى
جلة حىاأليصةا
لى صلىالله عليهوسلم كانيغثف_ل
كالتدى الانانوهومعروف (يضع) محلالورممن الوجهوالضرع (على»ود عاكف

تعالمعليهوسل) الاذىلمسهويهر(ميذذ)هابلذى كناأصابه(و)روىابنءبدالبرفى الاسدءابانه

)ينء مذقولمن أسم شجرة
بأمفسلتمةحد
وضجحهز ينب بات
(ن
صلى اتلعلهالىعايه وفإى

فدخلتعليهقنضع قَ

وجههاباناء فلمبزل

عروفةوأمسامةهىأم الموسذينوز يذب بنتهاربدبةرسول النّهصلىالله تعالىعليهوس_ل وأختابن ماءالتماب فىوجهها

الرْببرمن الرضاء#ونضح ينضعمن اب ضرب«ضرب؟هنى رس الماءووء(نضحة) أىرشة(منماء
[لفسكان
يعرف فوج هاعرأة)أىماكان برىو,نظر فيوجه أحدءن النساءأو بهل الاخباران
لبر (مناال )أى حسن الوجهورونقه(مابها)أىما كأنعوامن ذلك بسركة الاءالذىرشهص_لى

دى كعب ونواتلو م

ماثمعاويه (ومسح على

رصأىسبمعاهة) أى

ملاانءذكلانمسهصبى انهتعالىعليهوب_لم قالاينءمداليرق
اقهتعالىعليهو_لم فكىداجهلها

آفة من ة-رع ووه

هنهضعافمىاء ثم
جلق
الاسثيعاب دخات زونبعلىرسولالهصلىاللهتعالىعليهوسلموهو بوغث

(شيرأ) أىزال ماله

زتت وكانتعةدع_.داللّهن
عىجكبر
وا<ت
لإلماء الشباب.وجهه

زمعةذولد تلهوكانتمن أفةه

(واءتوىشعره) أى

أأاعنقلاهسممأمسلمةهد_دوقيل رملةوأبوهاحذيفةالمعروفبيزادالرا كب
هولتزمقادتمو
د
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ع
دا.يث
فىما"له هحذا
ريغب(وسع)صلى اللتهعالىءا هوس ل بايدلهشر ةيالقمباركة (علىرسصى) كانذلك
فيرأ )بزضنةرب وآخره لابءرفمنر وامبجذا
ىر (خ
البصع
لاا
[[الصى (إبمعاهة)أىافةوعرض«المرادانه ك نا قرع اسمهذ
ننحم روى
بااالاا
الأافغ
نأدىسوتم وحسن
زوأمابرئعدى الى ذءمل أى زالتعاه هو شق ابه( واسعوى شعره)

نقوهماسّوتالثمرةاذا كات والشعرمعروفبفتّع العينوسكونماوه_ذا الحدرث رجه
السيوطى ولاغيرههن| لشراح زوه*لهروى فىخمرالمهاب بنق.الوح )صلى اللتهءالمعليهوسلم على

لهصمدنيا ن المرضى)جع م (ربوضامحاذنفيروا) أىزالماسم
غبرواحد) أىع ىكثركأعربداأن

اعلناوزاانهانطاق

لصللىه
اله
الىرسولا
تعالىعاء» وس نانله

نون فلع وجهه

صدثه (فاعرهان ينضظ-حها) بشتّحالياءوكسرالصاد
:م
ىخ
فنأى
ةتي
ْ+تح
زوأناهرجل.هأدرة) طم شمزةونفتح و سكلوندالو يش
المعجمةأى برشهاإعساءمنعين )أىماءوفى نس خةمن ء منغس بغتحغمن معجمة ونثد يدسينمه-هلة مج أىصسمنقيه

الأء..
ىرأل)ا
خسم
لعد(إف
(فيها) أىفى:لك العينوفى نسخة فيهأى ف المساءأوفى ذلك لكان (ففءل )أى الانض

-ن رواه(وءن

انن|ىمن ا بذاهالفر سوقي لاسمدذ كوانةامسيه
مسا
طاوس),كتمبىواوو يقرانوااوبنكد اودوالهمزةغاط ذيبماوهواين ا ك

لانه كأنطاوس القراءكافالهابن

86١

معينروىعنأفىهربرةواينعباسوعائثةوخاقوعنهالزهرىوسل-مان

كح
.:
التنمىواِتمعَبَدانْ'نَ
طاو سوجوهعو  5هنا رض واحنونقيلهذاكله ينكباننىذ كرمفىفصل ابرااءلمرذىوذوى العاهاتوأكثرفصوله
قَّالعلاليل

توق

معداحلة ول-كل وجهة 1ن ندبروعرفمة أصدااص:ى

(و)نى حدنث

لكر جوهانه ص لى لزه عا لى

قكة سدنة ست أو#:سن علي هوس (أتاهرج_ل به أذرة)دذم المزةوسكون الدالو بالراءالمه-مل:ينوهاءوهوانتفاخفى

وماثةأخرجج له الامة

اصن معروف (فامرهان ينضحها)أىنر شع ل أدرته بعساءمن عدنمج ةيها)أىكان صل الله

السةة ليثالى صلى

عايهوسلم:ل ر يقهذيرا(ففعل )أى رشٌمنمائهاءلى ادرنه(فيأر)أى شغاهاللهوزالورمهء-لى
السرعة بابنرنكّةهموركته صل اتلعلاهلمعايهوسل فىالماءالذى خخالطهفيه وضميرفيهاللعين أىعين

مذاوجىن:أ(وبوا(لحأدهيفهصمسك))أى

فىالادرةقدح الممزةمع سكون الدالوفةح<هاوقدقيل انهاانفتاقفيهاأوق]<_دحانديها وقدكون

اللهتعالىعايه وس)أى المساء لاما ووائةوفىدض الخ يهبالتذ كيرؤالضّمير!اءأوالععن لتأوياهاءهوالامرفيدسهلو وز

بأحم يز يدفيها أوربجكا بعرفهالاطباءو يحنهظاكو زف ضادهاالغتسوال-كسرودقءضالمواثى

والياءالمود_دةالميةّةولامء زوىهلسينقنافة
ع بد االكاف أى ناالرج-ل اس-هدالمها سن قمالهبفاّحالقاف
صرب (صفئدىرهالاذهب) وهات ذم المساء وسكوناللام مزنةقل وقنافةدذم التافى ونونمغ وحةع ْفْفْةوفاء اقبانلعبدالير
أىمابهمن المس (والمس

الحثون) لانه»صل
سحمه كذأوةة4المصيف
علىطاوس

ول:ع لمن

ا امه وروهومن |بناءالفرس واهمهذ كوان واه دطاوسلانه طاوس الة_راعر وىعنابنعءماس

روادعن-دمن الغرجين |أوأىهر برةوغبره ماوكان رأسافىالعموالعمل توفىسنةست أو +:س ومائة وأخرج له السثةوهوين || .
(ومج )بشثديد احمأى

انعق علىزهده وعلمه<جأر دينحجةوصلى الصءح نوضوءالء:مةأرده_ينسنةالىغ_برذلكمن

صبهنخه(فؤدلو)أى

أمذاقيهوهومن أجل الذابء ددن عكة ردذى الله تعالىعنه اموت النىص_لىاللهتءالىعايهو_-لم)
|المناءللحهولأى ناتهأحد(باحد.همس)س أ تقس_يره(وص ك قص_دره) بصادمه-لةوكاف
ب

قيهماء (هن بر )وسبى

ُ
سيسو

ّْ

أرب صدره بايلدبهاركةوااصكمطان اولضأربشأده (الاذهب)المسعنهو برأمماء|أ
رواءهالقادى يمدنر 'مشددة ىض

زوم (تمصب) يفت

الصادوضم أى كب

وهذا ادليثموقوف علىطاوسوذ كروامن رواهعذهوا :حا تان الواووقدويدونهها |

(والمس الىنون) والاس والماسمتقار ابلاااننهككنى.هعن انو نتالهااسهلى كالذى ي#خمط-ه |

الدلويعنىماءه (فيبا) الشيطانمن الس

 6تلك البثر إففاح) أى
سطع وأنتشر («مار 2
المسك)أىمثلر ده

شه
تشدمابليغاواء هاي

لانهأءلىأنواع الرائحة

وان كانراتحةما>هأ”

لانهءتهالىعلى كلمابنالالانانمن الاذىكقوله تعالىيمب_تهم البأساءوالضراء |

(و)روىأ+دعن وائلين <حرسندا انهصلى اللهتع الى عليه وسلم مج )أى صساءن فيه(فداو) |
2هماء أخرج (من يشْرثم صسقيرا) أى فالبثرالماهالذىمجفيهريقه (قفاح مهاري ال

هناءءنى الرائحةو يطل ىف الاصل علىنقس الهوى

ك)الريح

يإهبفوىهوأتممنه وأطيت |
امرالدانطهمة-
وال

واكنجعل مشاه لشهربه (و)فىحديثمشهوررواهم] عن سلمةين الا كوعانهك_لى اللهتعالى

عليهولم (أخدقيضة) يفت القافوضمها (منثراب) أىملءكفهمن التراب (نومحتفين)
قالسسير (ورىعا) أى اها (ففوجوهالكفار) فاصابتبمجيعا
|أىفىوةعة,االمث_-هورة

لل

سسسب

أصئاف العاتلان مصدر هاااعةو القاكهر واهأ-+دع ن واثلين <جر و فشر  6اتلمسانى كج

زيب
ود أط
>فعا
ويبأو
ان
أكطُيهبمكنذاارموساهموصواءهةصار اط

(وقال

أمخنا
وطي
يكونمعناءفصارالمج ( أ
ذلقكبضةمن

مدروهوأص ل التلمسافىةالوروى حذينحاءموملةوالكل
ثراب)دظم القافىوتفتع أىمقبوضةمنه (دومحنين )وف نسخةدو ب

يسع والمعنيحينوقعمن دعضهم| لغرار(ومن)باتمبم القراد(ور بهافيوجوهالكفار

|

فقالماهتالوحوو)أى قح شماخوذومنالشوهةوهوا لمحوأولمن تكامنهرسو لابه ص أنهتعالىعليهو.سلذ كروداتاجكاق
(فانصرفوا_حونالقدى)بقاف

مفتوحة وذالمعدمة و ألفمةصو رفجعقذاةوهىماءة فى لعئوغيرها

من ثران #ندئة

( 15وشكااليهأبوهريرةالنسيان)أى
ونحوهاأى يطونهاوبزلأموعنهيا(نعهنم)رواءم لمعنسامةب :الاكوع
ا
لس
<
2
201آ0آ آظآ>##ث#أ#”|<#ل7شوهة والندُوره وهوا لقع نسيانماسموهمن
ههى»ن
(وةالشاهت الوجوه)جإةدعائ .عع قبت وقب<هااللو
قيلوأولمنتسكلمرهرسولاللهصلىاللهت اعلىعليهوس و وقع مث لهفيىومندركافىالسير وهوثي'
أتقعذارلماىنعهليهكاةالاللهتعالى ومارمءت اذرميت ولكنانتهرى فانا:صاله_ذا ااقدار
السيرالىأعينهؤلاءاحمالغميرمن صع الملكاله_دبر(فانصرؤوا) أىولىالكفار حال كونم-م

الحديثوالقرآن(فامره

بط ونه)أى بشتحه

ونشره إديه(وغ-رف)

أىالنىصلىانشهتعالى

العيزمن الترابو يكون
لمحو زالقذا) بقع القاف والذالالاعدمة وألفمةصورة وهومايقع فى

إضاماءقعفىالماءالمشروبوفوءماكدره (عن أعبهم )أى بزكونهو  7لونهمتهااأذي-4منه
ومتّعهممن الادصاروفت ع العينوهومعروف
3

أخيهونعمى عن ادع

ووا<دهقذاةونى اد ث برى أ_-د

برىعيوت الناس
ع نهوهومةل نضرب 1ن

العَذاء ىعن

الكبيرة
الصغيرةولابرىءي ويه
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*

د
أىتشدباءن أ

اهفى ثونهثمأمره
قوا
شليأ

دضمه) أى كمع ثوبه
الوصدره (ففءعلخا

واعبا لللرمع علمه » انليالمع__رسارية

نسى شيا)أىمن أمهقى

برعي نأخيهالقذا  3-0ولابرى عيذ الساررة

وقول ؤاتصرفوابمعنى انهزهو الاوضلالتر ابالىأعيمموةالشاهت لود «ووثيه معدزةءظيمةله
>بىالله
تع
الىعليهوس (و)فىد«ض النخ انه صلىاللهتعالىعليهوس لم(مربص-در

عليهو-لم (عد.فيه)

عجره ؟(ومابروىعنهقى
هذا كثير)أىمابر وى

حريرين

هلىعنه و ادس هو حربرالشاع روخص الص_درلانه مهل الرهمة
عبدالله)البجلى الع انىردى اللهت ا

والامنلانه مقرااةل (ودعالهوكان)ح بر(ذكله )صل اللهتعالىعايهول (انهلايشت علىاليل )
أولاشرءلى لهو رهالعدمقروس:ته(فصار )حربررذى اللهعنهحيخ ذ(منأفر سسالعرب)أى

أقواهم(وأثتهم) علىظهو رهاببركةدءائهص_لى انهتعالى عليهوس_إ لهالغا فصي<ة أى فدعاله
حجنبنز ددين| طاب) بن شيل
قصارالى] خره(ومسع)صلى النهتءالىعلء ءوسل(علىرأس عبد الر

القرثىالءدوىالمانىالصحانى (وهوصغير)وكانأق »الىالنىصلىانهتءالىعليه وخب ادكه
(وكاندميما)دالمهم ل ععنىحقير واماذمم بالمعجمةفهوءءنى مذموم ولدسماداهنا( ودعاله

البركة)أىبالزيادةفىخلقته وساثرأمو ره(ففرع)بفاءه راعوعمنمهملتينءفةوحات (النساس)
أىجنسهموفىنسخة الرحالبدلهععنىزادعا.بم (طولا)أى
الاصل ونقل
به_لوالىهنتنهىمااازىدق
وان
اهايءهص_دلى
عائ
تلاعللاهخالقتىسدع
أعضائه و ك
منخطالمصدف رجهاللتهعالى(وث_ك اليه)صل اللتهعالىعليه وسل(أنوهر برة) الصحانالمْهور

عذه صبى |يلهتعالى عليه
وسلفىه_ذاالممووهو

الدعاءلزهات|ار مااق

كبرطرةهولابعدان

يكوناللءنىمابروىءن
أنىهربرةلاج له 3

كير معانزمن به

ن
نأريدع
سروهو
إسي

حبرين
فىطولةامته (وماما)أى.انتمسائر (صوضدررف

رضى اللتعالىعنهوة دقدمناترجته وماءتعانىنهمنالهدرف وعدمهوماةء من ا-كاامللناس

[النسيان)مصدريكرالنونوهوضدامحفظ والغرف بدنهوببنالهوانااثافىيئنيه صاحبهبادنى

| نطبهأواالغنرقهيسصنه_وبدينورلأمرمنغبرقصد (فامره)صل اللتهعالىعليهوس_ل (بط

ثوبه)أىما كاانلالبساولهقفتذىلأكىبان :ضومهيعلغى ارلاثرضه(وغر ف بيدهفيه) أىفعل
| أقعلاشديهامن يغرفمنش مايضعهفى] خروضميرفيه اذوبالذىأ تردص_لى اللتهعالعليسهوى_لم
بسطهإلامرالذ ىأرادمله (ثمأمه)بعدماغر فشه (دضمه) أى دم ثوبهعلىيجسده (ففعل)أى

ضمهعليه <ىكآنهصار بدنهساغرفله (خانسى ش أيبعد) البناءعلىلض لاتقرر قل فيعلم

جأ-ىلى
لالبله)
عابد
(ودعاله) أى بالثبات
ظاهراو باطناولذا*خص
الخرب«صدرولانه هل

لرهبةوانحزع (وكان)
كانصلى اللهتعالىعايه

وه إذ كرله(انهلاءشدت

يلىلال) أىحال
ع-
حريها(فدارهنفرسان

ف خدمن أفر س العرب( وأثنتهم)أى علىا .لمن ركبانهم كذافىالصديدين (وم-
العرب)دضم الغءاأى شجعانهم وفى

)دبأنىابن أخىعربن |لطاب (وهوصغير) جلةحاليةمن عبد الرجزلامن ز بدكانوهم الدحى
اببنزي
طحجن
راأسلعبخدالر

(وكاند»يما)بدالمههلةأىةبيحاودميمالكونه هزيلاقءي وراالدمامةبالم»لف الخابىاتعوبالمعجمةفالا بالضموعلى

التحر /أه مصد4ه
' قو ومابرويهذهالر وانهاثوجدياص ل الصلي.الذيبايدينق

هذا ننتد  كضرائرالسناءقلن لوجهها

د حسداويغضاانهادمم (ك)دعبالقهباالبءركوةرتفارعءمقتوحتين

6

خهو-ملةأىطا لوعلا

وغلب (الرحال)وفىنسخة

أنوهر برش.أ اكان سمعهمنهص ل

االعر بيةأىليذس

اللتهعا لىعليهو

ظبر قالأ.وهرنرةرذىاللهتعالىعنة خا كان !<دأحوظ مىحديث
اأ
الناس (طولاوماما)رواه

الز ير ينبكارءنابراهم
أبنمد بن عمد ااعز 0

ومنغيره  1انالهمن

رسو لابه صلىانلهتءالىعايه

وسلم لااءنع ررذى الهتعا لىعتهالتقدما سلامهعايهولانه كانيكت وهذًااديثرواهالبخا رى
وق.هبدلا لشوب الرداءولامخالفةبتهمالانالرادياكوبالماء.وسمطلتا كاتقرروان خصقا لعرف

الزبترىعنأبيه
(#قدل)ع

امحسوسةفدعل

ملارداءهوضمهاليه<دى رط

الفط كذئء:دهاغترفم:ه-ى

(وءن ذلك)أى دل قل | ظ|اهرهلباطنهوهوصلى انه

نهو اشرى هن

عليهوسلكافوض اهلايلتصرففىعالالك_هادةفوض اليهالتصرفق

هاذلااملنكوعنون(ما

نكم هضور

اطلع عليه

وسكون»ههلة:وقسخة

دم.ندهامطضمومةأى

(#فدل ومن ذلك) » أىمن خ_+صائصهصى النه:عالىعليه وس وكراماته الباهرة (مااطا عليه)
هوامامءنى لجعولمن الافعالأى أطلعهاللّه تعالىعليهأومن الافءال ) (0ممى للقاءل بدك ديك

ف القياسمنغابيمعى اسكترءن| لعين
المصدرءلى خلا

الطاء(من الغيوب) بغينهعجمةجعغرب

يوب)
غ(م
ليه
مناهامل

يقالغا_عنىكذاو ستعملمفى كلاس عن الحاتةومابغ يسع نالاسانعدى الغائب والغيب

مهمشة ا لذرةوقوله عالمالغيسوالث-هادة أى مايغيب عنكم وما
أىالاهورالمغيية فى بالنسم ةلفاس لالتهنانهلابعز عن

امحال (ومايكون) أى

تكاهد ونهوقوأه لوم مون نااغودبت أىعالابقع تت اراس ولاءةتضيهبد اهةا لعقول وامايعم

تكو امعان
(والاحاديثفىه_ذا

باخمارالرسلعليبما لصسلاهوا لام زومانكون)فىالمس_ةةبلى مهو معطو فعلىا لعوو يعطف

الباب)أىفىهذاا لذوع
من أنواع اكاب (حر

اللىه لي»
والعلينه من (بوااتلاحاديث )الواردة(فىهذا الباي)أى فهذاالنوعمن كراماته ص

اعامملاانبالغ
ايءبتبار انهمو جود بطاععايهغيراللهأوماهيوجدفهوة_ل وجوده
ا خاصعلى ال

لاندرك قعرهولايرف
عره) نصيغة المقعول

قييماو >و زفتعالياء

وس فىاخبارهعن الغسالذىأ طلعهالهعليه فانهلا«ظهرعلىغيمه<_دا الامن ارمذى من ردول

والادراكالوصو وقعره قراره
(تخر)تشديهبليخكأثىفرىتها كالبحر(لايدرك قعره) البناء لجعول
وأرضهأىلايصل أحدالىنهايته (ولايتزف )ععحمة وفاءمبنى للفعول أولاقاءل برنةيضرب والنرزف
والتزح عع ىأىلايغندويةنى (غره) يافلاغحينالمعجمةوسكونالم ةب لرااعمهم ةوه و الماءالكثير

وكير الزاى والغسمر نخدا(وهذهالمعجزة)فى اطلاعهص_لى اللهتعالىعليهوس لمعاللىغيب (منجلةمعجزانه )اشارة الى
ان
ميث
يم
اقها
لتحة
جمءلمومة) للنا(سعلى) طريق(القطع)ب
الماءاللكثيرقال<ر كثرتجافهى البحر.حد شعنه ولاح(ال
الكميرأىلايحاط غاينه انكارهاأوالترددفيبالاحدمن الء_قلاءوةوله المعلومةعلى القطعص_فة للعجزاتوالقطع ينوعها
ولاتقنىنهارته (وه-ذه
وجوعهاو كذانو اترهانواترامعنو باحاصلامن ش وعهابة لعالنظرعءن كل تزدفردمئامها لاشمهة

املة)أىالا” ةوق

فس ةوههذه المعجره

(مسنج-لةمعحزأنه
المعلوءمة على |لقطع)أى
م

5

0

52

!

| ذه كدواترجودحاتم وه ذاغيرالتواترالاصطاععليهفانه جار يعضها كالقران والىء_ذا اشارقوله

)لهو رل(-كثرةرواتها) أى رواة موعهاواتاق
اجتر ا
ونو
تلى)
لا(ع
اري
()احا
(الواصل الية|خيره:
وهذ ال.اذافىال"اباتال ادلتعلى انهلابعل الغيب الا
معأ نيباءلىالاطلاع علىلغيت) أى الام رالومغيمة
اللهوقوله ولو71
ذه

د لفل لاد رمات ايرفانالمنقعلمهمنغير واسطة واسااطلاعهعلبه
5 2

ا

.٠

م

.

والطريق بأعلام انلهلهذامرممدقى يقولة كاك فلا.ظهرءلىغ..ءهأحداالامنار تذىهنرسول قالابنعطاءالله

اليقروزا واطكل ا

تجبرهاء لىالواتر) أى

لدينا(لكثرةرواتها)
أىمع اخثلافمباني
الدالة (واتقاق معان

فى لاطائىف الم ن اطلاع الع_دءلىغ بم ن عموباللهبخو رمتهبدلي-لانق-وا قراسةالمؤءن
لعهمرة فاطلاعه على غسه

غ-يرهسمغرب

وقالدءضص العارفمنقوله الامنارذى

االلللاالل0-2
شو
ع
خسم
١د "
77
١
ك .ج
”
لُ
0
ط «
ا"
تس سس سس

سس

سس

ا
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الدالةءلى الاطلاع علىالغيب)أى علىاطلاعهصلى اللنهعالىعليهوس علىدعص المغيباتعنا

([])

دمن رسول

قاوللاهفممناللءليص.واءهمنالافتعال|اصححه

اذا

اىءته (غإيعلر).أئ
ر)و
قاء:
ووقر
ةحازة
خى (ا
سوش
نطرط
)المعر وف بال
(حد يالنامام أنويكربدكبدانلمواريداالقلهقرىاء
رواءهزوالأنو بكر)احترازعنغيرء (إحدثناأنوءلى التسترى )ددم التاء

١

-.

وإله

#

8

ه

الاولىوفد الثانيةبدمواسين

6١

اذاقال لايدخل علىالومالالوزيرلاينافى دخ ولا تباعالوز برمعه فك ذلك الاوذا أطلعهانرّء على|

سمه يردنورنغسه واغسارآم بث رومتب وعسه ول بكلةن االلاهلاجان,الغيب الاوقدفتج انالابغيبه أ
والىه_دا أشارالغزالى فىأمالب»علىالاحياء موالو تم ل أن يكو نالمراد,الرسولؤ الا نملك

مهمله لامعدمة كا

لاالنعامةوهواًحد
رَوَاةٌ

دن ألؤداوة

ة أو
يلظفى
ل لهالاعلاممشافهة أوالتاءف رو ع أوضر به

رغ-
فشيال
الو الذىبواسطةهوب:ك
ملنأيماع من أرادوفائد:الاخسارالامتناعلىمن رزة»وانعهذللاكمهبانه! نصل اليه>واه وةوته حسدثنا اللؤاوى)
فلاظهرءىغيبه أحدامنعباد .الا علىيدى رسولمن ملا_:كتهأرس له ن فرغ قلبهلانصبا  أنهار جمزتين وقدبٍ_دل
نته<تى لداصسلسرارالغي المكذونة فىزخان الالوية انتمسىفاعرة_4فانه من
قعلىومأالوغبددية
ال

ةا رلاتسعها لحروف ثمانبهي مناأجلتحديث رواها
المهماتواليه أشارالقاضىفىمف بره و دقثأسمر
افىطريقهااتىرواءءنها
 1أنودأودء نحذيقة وعدل عسارواء الك.خ ان رجهم تهتالىاك_يخا نل
دهرى)المعر (واحفازة)متهبروايتهعة-ه
أمنالزياد:فقال (اإلحداةمنام أريوكرد ينالوالليق

الاولى راوىسن نأى
داود (حدثناأبوداود)
وهو

حاف_ظ العصمر

صاحرمالسنن

واعما

ظ(وقرأنهعلىغسيره) أشارة الىان رهوطارهمقنمتء_ددةقو دوالقراءةوالاحاز تطر يقاناتا ففى| أنتداماص:فنهنامن
مةايملناو بانوهوااظاهر (إقالأبو بكرحد:نأبو على التترى) علىينأجدين |
|أا»انأقهوىو

حددث أبىداود عَن

على الامامامهو رأحدرواةس :نألىداودوة_تركبدنلددبمعر وفةوسدنهمهملة واعجامها 4ن
قال (إحدثناأبوعرالحاشمى )وهوالةاسرين جعفريدناعلواحدوال(حدة :ا لؤائؤى )وه وأوعلى|

روانهاكيدن لالى

وركا تقدممال (حدثنا
ان
ادلاحمبشه
ند)
تمدينأجد بنعرالساب ترجتهوال ث(نحادأنوداو
ن
ي
س
ت
ن
ئ
ي
ا
ث
ا
م
ل
ث
و
و
ع
ت
ة
ن
س
ى
ف
و
ت
ظ
ف
ا
م
ل
ا
ف
و
ك
ل
ا
رناه أبوالسن
بدب
عأثمفاىنيشندبة) بانه
آخرمنالزيادة ماسيأق
اللهسانن وغيرهموتر اجلتمهيفزانةال(إحدثناسربر)ابنعبدايي_دااضى صاءب
بخرج
وأ
ن
ء
(
ه
ر
ي
غ
و
ن
ا
ز
ب
م
ل
ا
ق
ه
ت
ج
ر
ث
و
ة
ن
س
ل
ا
ل
ج
ر
خ
أ
و
ة
ئ
ا
م
و
ن
ي
ن
ا
و
ن
ا
س
ة
ه
ن
س
ف
و
ت
ة
ق
ث
ل
ا
ة
ر
و
ه
ش
م
ل
ا
ت
ا
ع
ت
ص
ل
| ال
شيه) روىء:ه
رواء-:هله منطر ءق

لاش )هوسليمانبنمهرانكا تقدمفىتر جنه(عنألىوائل)سيان سلمةالادى اضرم

توقسنة| نينو انين وهومن العلماء العاملين ثقةأخرج لهالسشة عن حذيفة )بن ليمانالصحاى

تلٍنوماسيكون ور وىعفهأحاديث
فيهو
الللهعل
بل ا
رالهنهص
بسول
ى بأسخر ر
ذاح
لرص
اهو
ِل
|[ اكتسيرةوكانعر ارلذلىهتعالىعنه اذالوثهدحذيفةجنازةلهادثهاهولاطلاعهعلى الناذةبن
»هلا
_ثها
:ل ع
ءقة_
ىبعد
وثين
رثلا
وست و
ننة
ممه ص_لى اللمعليه وسو لهبذلكتوفس

تقوم

ام
قوله
لربق
اشا
هه أ
(اله
|| الساعة<ى ق:ب#ولدكةملنافةوهاو<_ديثه الطويلف الفتنمشهو رو

قبتارسول الاضلهمصبلالرتهتلعاالىصءاحرءاوس_بل)ةوالمراديه انخهطم_ميومافعيربالق يا عمن

(حدثنام بر)بقتح
الحسمرة_كسير الراعروى

عنهأجدواس_حقوابن
معسين وجاعهةوله

واديومدانبنمهران

الخطبةلانالخطيب خطب وائفأىواموضحنعنده والظرفيةمحاز(مهقاما) بتع لمماس مكان أو
هىفهومفعولمطلق (خاتركرس)ول اللهصل اىتلعلاهلىعلءهوسلفىمقامهمهزا(ثيأ )ما (ءنأدوائل) هو

|الإيخون)أىبوجدويحدث.ه_د.ماءهم منأحوالاللمينومن .وى أمورهمدهده ومايكون

اعمن الغتنواح روبفيكونتامة ولاةصفةشيأ (فىءقامهذلك)أى ف خىطبتهالتىخ+طيهاوهو
نعذ
|[أمنوضعالظاهرموضعالمضمر بكيالالعنايشه(الىقيام الساعة)أىم نأوّلزمنهالى آخرمفة_دره
عليه(الاحدثه)أى الاحدثناءه وذكرلناانهسيو جدوفى نخةحدث» والفعلفى :أويل
ةلقام
علمعبى
قشئطوقي
مهفن ال
محدث
نالم
اخول
لأس كمقوهماندكالله لافعلتوالاستثناءمتصر لد
١

| تكن (حفظهمن حفظه) الضميرللحديثالمفهوممنالسياف(ونسيهمنف_يه) ىأحفظهبءعض
1

3

(لقامفينا)

ك
ررم
دض
أونى
الك

لمادليةوالاسلاملكن

لمبرالننى صب الله”عاى

عايهو_لم وكانس
العلماءالعاء ان زعن

اومعناه طبن إمقاسا)بتعالمممفمكان أوقياسا(خاترلك )وفىنف-خةماترك (شيأ) أىمهما
أىخطيباأوواعظ أ

(إيكون)أىتحدثمنالعدم(نىمةامهذلك)طرفلماترك (الىقيامالساعةالاحدثه) وفىنف.خةحد ثيهأى حسدثبوجوده

((أمحفنظ)حمافكظره)أىجيعه (وفيعمننديه)ى بدمناهوكله

(كلعامه )ماه ون

ا

قاف ذا لمر( أص-الىهدؤلاء) أىمن الدحابة الحاضرينأواللوجودن والالدنحى1آره-ذه

البأدةءن مدمصات
رواءةألىداودلان لاه قدعامه ص <أيهصل اللتهعالىع ميهوبل (وانه)أى الشان (ليكو نمذه)أى لمبحدث

ويقعةاأخسبرنايهال(اذلىذئق)دأنغيتهفأراهمو جدود ا
(ففاىلااعبعرارنفه)أى انها أخبرناره(واذكره)أ
هى ا
يتذ
عكرد

مأتس هده (:5دكراار جل وجه الرجل اذاغابعنه)أى اذاغابو حدالر جلمعن الرجلقيف اه( اذارامعرفه)أى بعد .يانه

ابااءلقاىلاهلدذحىاروايه

١

الشيخين وزادأوداود سندآ خرمنطر ب قميصةبنذو «سعن| بيهعن حذيقة

وان كأنصنع-ههنا

يقتذى اتصالهه (ثم

اأسامعينله وفسيه نعضهم (قدعامه أ

قال) أىحذيقةئقى

للت
هعالىعايه وسل وهذه 'أنرادف روابهأ داودولم يذكرهاالخارى

أكثرالشخ (ماأدرى
أنسى فشان

( أى

حقيقة تمناسوء)أى

ملكاة وانعانه لعجل

اهتمامهمره لقيامه-م
د
اا
رول
أهنه
اهوأهم
اللدمن اختصاص كل

مهأ لدَئْ)|كو دددئ ماحد

الىهؤلاء)الحاضر ونعندهأواارادأكا نر .ولالله صلى
(وانه)!لضممرللك.ان إ(ايكون

تنارهؤى ذلاكالمقامقى|تخارجقدنسيته اطول العهدكحديثهقاراه عيى

عدماو جد (فاعرةهفاذكره )أى أتذكرهدعدمانسد”ه فاتذك م أ
اخيرنايه رسولصلىاللهتعالمعايهوب_لم

ممشبهيذ
كرايضاحاله(ك]
يذ كرالرجلو جهالرجل اذاغارعنهثم اذارامعرفه)فيه تقدم وتأخير

أى كناألر جلى أذاغاب عذهرج_لى كان بعرفو جههوسيماهوهوقى الاا.ن1ههلميذكره فاذارآه
الى ءالمه_لوم من الكلاموهومن

شدددالمةول

أل كرهوعرةفه

لسر اذاء

علعَاء_:ذكر ل

مال)حذيقةف.مارواءأنوداودو زادهعلىمارواهااشي<ان
مءميلا( ث ق
ديا
بلحس وس تش

(ماأدرى أسى

ر وان انمخوافلدْمنْلالةلالاهتمام.هكةي ل بللانه
هأى
ظوه)
أتناس
أتعالى) هذا الحديث (أم

ممهامابسعتصهادوا
همه واللهمائرلك رسول

أيلهصلى اللهتعالىء ليه

وسلم من واثدقانة )أى

أمسيراايو دها الى

الخاربة و_ردا الى
المخاصمةبااطرق الماطلة

د رع كلما

ىن قائد)بالتعاف والدالالمههلةومن زائدهوالمراد.هالمملبةالذينمعع
تع لىعليهو- .ل م
كاسع الل

والفرس من يقودهويمثى خلفه

كا><اجوغ_يرومن أصابالبد دن زهخه

جند تشعهم

(ؤتنة)فيأقى لحار بدوايقآع الضر ربالمسامين
الىانتنةذى الدنيا)أىالىان معونةت ىمدتا

 5كرب العالموت.دومةدماتالساعه كدروج الدحالو بأجوجومأحوج (ملغمنمعه) أى صل

من معدمن

|ساعه والضميرللعائد( ثلثماثة)رجل

وصاعدا الاةدسماه لنا)ر ول النهصل اللهنه_الى

عليهوس! (باسمهوام أبيهوقبيلته) حيثلمسق شمبةقرهوهدا الجدشروىهنطر ل ىآخرمفعلا
علىكالامف_هذ كرابن الكوزى وغ-يره(وقالأنوذر)الصحافالمشهو

رفى<_-ديث رواءأج-د

المبتدعة منال#وارج
و اقل الىالا خرةمنبسنأظطهرنأوند شيأالابنتهلناديثلاحخى عليناثئمن ده_دهوكانقد
والروافض والمعستزلة" خطب قبل مونه خطباأطالقيهامرةهن الص_ماح الىالظهر ومرةمنالظهرالىقبيل الغروب لمبدع
دمن زمانهصل الله شياالابمنهلاانه (ومارا طائر جنا-يدفى السماء)أىف الحووهوكناةعن بيانكلذثى (الا

تعالىعلهو (الىان
منقذى الدنا لغ من

معه) عمد الققية
ثلثمائةفصاعدا) أى
ذاكثر والة صعدوائد

(الاقدسما )أىر سول

د كك لنامنهعاما)وفى ذخ ةالاذكرنامنهعلماأىيذ ع نامنطبرانهعلماء ةعلق هفك يف غيروعلنا

مهناف الارض وهذاءم ل لبان كلثئْتقه يلاثارةاولااجأخر ى(وقدخر جأه-ل الصح..خ)أى
رووانامانيدهومادععندهمكاكيخين و أصحابالبن والمسانيد (والا'عة)الحفاظ ادْقَاتَكاجد
والشافى وأنو<زيقةومالك(ماأء

بهأصدارهصلى النّتهعالىعاءهوس

5

عدهم ه)بيانلا (هن

ذمىأخمرءه وقولعهققه اللهتعالى
لم-
اوكم
)ةث
ةوقل
كتهم
مغلب
ت) ل
وعدفائه
الظهو رع(لىأ

له صلى الله تعالىعليهوس ذلكالقائد(لنا)أىلاجااإباسمهواسم أبيةوقبيلته)أى الى

اسم

ب

سمل

ولا

م ونه(وقالأبوذ) 5أىعلى ماروا«أجدوااطير افىدت:دصحي-ح وأنوع.لىواينمن-.عع نأل الدرداءرضى اللتهعالمعنهانهوال(لقد

تركآرسولاللهصلى اللتهعالىعليه وس_لم)أىماتعنا (وماحرك طائر جناحيهف السماءالاذكرنا) دييدناثلكا أىأففهمنا
رزْوماء كالثيخين
المَ
م نا
حح)ةأىم
صحي
حثر مكه(علما)أى حك اجال.اأوتفصياءالإوقدخرجأهل الص
تلطا
ولكا
أن ذ
ره)م
(من
وابن< بانوانخز يمةوانحا كفىكتمهمالمعروفة (والائة)كمالك وأجدو بقيةأصحابالكتب السثةوغيرهمممن ليلتزهوانىكتبهوم
)معولخرجأكماأخمر نه(أصحاره صلىاللهتعالىعليهو سلماو عدهمرهمن الاهور )أى|لغلبة(ءلى أعد ١0
الصحة(ماأعلمله

وفىنخةعلىأعد اهم (وة”جمكة) تخصيص بعدتعمموهذامار واهالشيخانوغيرهما

زوبنثالمقدس)كارواه«البخارىء نء وف بنمالك (واليمنوالشاموالرءاف )كافىال حبرعن سكمانام إلىزهير( وظهور

نه7
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ا سا ست

لسش2لللللسل

بغرالكو وأخرى عه
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عتامعدسنتقدم!! -كااميمودانبيسوات
(و)قتع إبعتالم#دس) كاروا البخارى وغيرهوبع
أقاعه!ازنك اممفح فىخلافة عرينا طابر
تعالىعا -هوسطبميما الدارى:بفحهل|أ -و أ

«المفعول

وهوه-ن

الغ-راوى

ةدارب

وق

وهال

ا نه فأعطى مسمأأةطاءهة 3سح فس عدوم نافحره(و)ة (الشامو)فتح (امه 0رواءةتعهملةينقالامحافظ
ح (العراق) ع_ى ماشهل العراقينع راف العرب والعدم و كلهامخرورها لعطه علىمكة 0.
اعتاح
المسزى الروانه فى

دلر
اكةهقب
والام واليمن والعراق؛ 0وفةوكان | بأزوص_لى اللءهايه وسل'بذلادع
حنديث رواءايندحية كانى كتابم جالبحرين أفخىبارالمشرقينوالمغر بين وأص ل معى | ررق

امحديثبالعينالمهملة

والراه نعنيمن العرى

حَاطىٌالدحروق لأنهمعر  000الامن)ف المالكالاسلاميةوهوجرور أىأعلمأعاءه دظهور
الامن( حتىتظلعن المرأة)دظاءمعجمة وعينمه» لةونونأىتسافرو<_دهامن*ااظطع ,ن بشمح العين

وسكونهاوهواا

شرقال اللتهعالىيوم طع_:ك وذ كراارأ للمالغةفىالامزلانجامع ضعفهاوشدودخوةفه|
سيرلحاءالمهملةوب كو المثناة

اذا أمنتءل أمنةغ_يرهابالطر ب الاولى(م0

أصىيرعراء والمءى
ت

أهحد
ستخر بلدس في
فقدرواءالسخانعنآق
هربر :رض اللهتعالى

ملدءأخرىيغرب 3د_ابور (لاتذاف)
التدنية وقتالراءعالمههلة والهاءمد :هبقر نالكوه4-و اس ب

مقطاعالطر ءق والاصوص وغ-يرهم وان
المرأ(:الاالله) كنابعن البالااف أحدام ن الناس ن
المدينة) بعنىطيبةوهوء ايالغلبةعلم اوأصلمعناها كلقصر  1تندالنا س (سنتغزى )روى
دغينوزاىمع<ممينه نالغرو وهوالتمالوهواشارة الىوقءةالحرةالا

تىذكرهافاتها وقعةءظيمة

مسلمون<تىت ركتالصلاةفى ال رم وروى :ينو أءمهيلءينوه ةناةفوقيةمفتوحة ومى
قتّلبهاا
عضمومهة فىالرواءه الاوإىأى ترب ولوف ةصيرءر ا لسنفيا حدوالعرا عالغضاءا #الىم نالناس

ال اللتهعالىفنبذنامبالعراءوهوسةيم وهذالم.قع بعدواايكونقربالساعةوقيلانه وقعوهو

ماقلستيضاىقفهواشارةالىةذةا4رةهأ:ضاؤانسارتاكلنلاوافيممامناوث ركتالصلاةوالاذان
داهازو)أغاءهمصلاشعليهو-م
هوس مأمنهمبزيد<تى عا و
<تى سمع الاذانمن مرقد .صب الله :1

دها كارواه الكخيان
ىد)علىكرماللتهعالىوجوه (فىغ ديومه) أى أخبرهمقيبه
(بفتحخيجرء ل ي
:توقعةة ره و تعسسرةة< ع أوالرسول اللهصلى اللهتعالىعلءهوس إلاعطين
عنسهلين-عد ماكاأ

فدعاعاياوكان رمحا
الرابةغدار<لا*ساللهورسولهو تح ه اللهورس واهيقتحاللتهعالعلى يديه _

قدص ل عمنمهتعرأوة>حهااللهعلى
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صاسللنىهتعالعا» وس صحار(هجا يفتحالقهت»امع ىأمنته)أى؟سايمره التهعاىللاممن تتح
الباذانوماوسعهه م(منالدنيا )؛

الالو,العرة زوبؤتون)بالبناءللجول أى يونم اللهتعالى

(منزهرتها) أ زهرةالحياةالدنياومىرينتهاوطيب نضارتهاونعيمهاوه_ذارواءاك_يخانمن
طرفت يحة (وهم مكتو كوكيوقيضر)ال:5ورج عكتزمعرب كنجوهوالمال المدكون
سكل

تيس ماروا رادهناخزائمْماوماه 0

يكسسرا لكا فوة “حهاوهوء-لم

الثمنء_اوك العرسثم صارء حنس[ كلم زم  4مأونكروةيصرءل» لثمن ملولء و
امممانت حي
لنأ
ماهمكذلكومعناء لمشقوق
أطلىءلى كله

ش(ف0اث)
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سس

اأخرج
ه يله و
أرادت وض هد ى
سس

سيم

لس

سا ممما

عه

يلظ بتركون

المدينةءلى خيرما كانت

لابغثاهالا العواق
وهذام يمع بعد اختاره

النووىوغيرهوائمايقح

در بالساع-ة وقال

التلمساففوقع هذاقى
 07ن نربيدن معاونبهنب

ملكر ولشماق
المديئة ونهمها والوئعة

معروفةبا حرةوفى
أرض نظاهرالدنه

ذات<حارات تود

وقثلؤيها كثيرمنأبناء
المهساحرين والانصار

وكانت فيذى المححة
مان كارت وسمين

وءةيهما هلك بزيد
(وخفيشعبرعلى بدى

عقلغىديومه) كارواه

الشيخانءن سهل بنسعد,باغ ظلاعطين الرايغد الرجل>ب اللهورسولهو يحبهابنهورسولهعتمالم

»تونمنزهرتها)أئن
علىبدي فه دعاعليا وكانأ مدئيص وى عينيه فيرأوفتعالثهعلىيدنه(وماي؛قتعالتهعلىأمتهمن الندياوو
نعطونمنبوجتها من كثرة
لنوز
المالوس_عةامحادكاروا «الشيخانه ن طرف (وق-ءتهم)أى ومن نقيممايانزموك

كسرى) بكسيرالكافو يتحأىء دفارس (وةيصر)أىوكنوزهوهوملكالره ومكافىالجمي<ينمن طرفع نأبىهربرا وغيره

نه
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ص

ا

5:

(وماحدثيمم) أاىبلينذأمْتهن().نبكسرفشت جع ثانةوق سخ القتونبااضممصذرفشئفعنى الافتثان (والاثلاف
ا

0

5

0

اه

كاحت

هأءظهور
والاهواء) علىمارواه الث_ي خانم ن طرق ولء.ل المارديالا ةلاف ظطهوراناف فىالك واختلاف أمرالامراءورا لا و

دلعة
المعتراة والغالاةلءنبأه
عن ىس -عيدباة_ما
من كان

ا

ىك شيراشير وذراعا

همعلى ننهتعمقدمهممن الامنة درواه الشيخان
٠٠ (ولمرلك سىديولمسن قلبلوهمك)أ
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نأنىهر برهوغيرهمن طرف اوقيه| ذاهلك كسرىة_لا
ممّاحماأ وهو! شارة مدت روأها لحان ع

كسمرى نعذه وأذاهإكٌقيصرةلاقيصر

دعدهو الذى نفس شهدبي ده لتفقن كنوزهه اف سديل اللهوةد

بذراع حتى لودخ_لوا

تعالىءليهو
تعالىماأخير.ه صل الله
حةق الله

جحرطب لببعثموهم
قعل سردا ضارعا

تعالى عمهم(وماكدث بدهم) أىأعلمهم صلىاللتهعالمعليدوس_ ماحد

وصدق اللهوعده وكان ذلا على«دخلفائه رذى الله

نأمته من القون)
ثبي

و زند وم[صدرغعءن الانثنانكاىأ كثر الخ جعقتنة كادال| امرهانوالغانة أصلهاالاءتمار

قلخن (وافتراقهم)أى

تمقيات لمكاليقع بين الناسمن النزاعوال روقبءلصواءهالفتنجعفدنة كإفى يعض الس
ومنرولس ددْئفانه وردععنى الغتنةأيضاوهو بطر يى المحازأى
جود
قاوك
لازن
ال ل
لانّالغتون اا

اخملافهم (على ثلاث
وسبعي نقرقة) أى

مطاقى المدل (والاخة_لاف

(والاهواء) ,الدج ع هوى

طائفة كار 10 0و أو

دواد والترمذى واا 5

)فى|ا-كامةوالا"راءوهوسد

وهوماتج واه اثقس ول

الفتن ولذاةيلانهلوة_دمه كانأحسن

هاذاأطاتق خ+صبالامورالماطلة (وساول
ل و

لود لوا<ححر ضب أشبعهم وهم قيل با سرو لاللهالهودوالتصار ىقال كن والسذنبع.حن الطردق

غنات  0ه قسل

ثودمن |لضلالواابدع والتحر يفك صرح .هف الحدءث (وافتراقهم)أىاذتراق
وهوة أحلدما

وأاصنوفي مةمممعتزلة

هرا لامة(ءلىثلاث وسمءينذر قة)أى ينقسهو نالىهذهالاقامو عداديعلىل اوقع عليهالانقسام

عشرونقرةة شيعه

من المع المخصوص كاءة-الالدارممن.ةء ليطيقات لات

|نان وعشرون فرقة

وعلى نائة كاله الدواك فى-واثى

الشمسيةفىةوإه رقد_:هعلىقدهة الىآخرهةةال الترتسلاء:عدى بعل قاماانتكون ,ضمي

و>وارجدلىس.ع قرف

وعرجمةعلىنس كرف

م
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معى الاثهالواماانبر يدعدةو

تضمن معي

لعلىهذ |الاسلوب! لاص

-١ينئذواماان يقال اذاتعدى دعلى أنه

درعلىطمةمين أو يقال تعدىما بناءعلى
ال ا
أ-لمورهةيال بنى
المناء قانهمتعدى علىالى

وحار يةثلانئة فرق

ازمعى الترددب جعل الاحزاءمترتبة وهومة ص ورعلى انداءةيتعدى يعلىالىالن<والمعينانتهى وهذا

وجير عفر 5-4

الحدث ر وأهأجدوأنوداودوا اترمذىواكها 5كافىمناهل الصفاءلاجلال السيوطى الناحيةمنها

واحدة ومثممة فرقة
والحدة وطرقههغئتائة

وسدةرسو[ه أنه رسو اللههل اللهعلي هوس

(الناجية»ما)أىمن

ننه-لة
سىبس"عمي
على ينىاسر اثيل-ذوااومعالقبذاولنعةليالةذوةوان بنىأسرائ ل افترقتأوعل

واحدة) أىالغرقةالناجيةه ن هذهالغرقفر قةواحدةوهم أهل| سنةوالجاعة الام

ونيكثابالله

علىأمتىاك
لفىهذا|الحديش فانهال فيهليأتين

كتاللفرق (وأحددة)

قسمّةترقأمتىعلىثلاثوتبعينقرقة كلهافى لنارالامل:واحدةأوفرقة وا<_ددوالوا اوسول اللهدمن

اىقرقة واحدة كاقى

اناعليهوأكان ذعنى|لناجية انه_مءلى الى قهمناجونمن
ههم أى الناجو نمم قالن كانعلىم أ

تسخه صحيدة وهما لذن

قالكييم النىدسل الله
تعالمعل4و

هم

غاضلبلهوعذ انهوفىةوله ستفترق اشارةالىأنهادسفىزمانهصلىاللتهعالىعايه وس_ل اختلاف وانه
لاشارةا لىأن 12لاف
اغا كد ث ذلك بعدهبل بعدا ل لغاءلراشدينوقىةوله م ة

والاعتقاد _5لايناقيهماوقع بْمق أمورجر”ثيةوة_دبطته_ذهالةُ_رقوفصات فىكتثاب

الملل والنح_لىوقوع_ أصلول

الذين ع_-لىماأناعلي-ه

وأحانىوهم أهل اانه
 0ااعةمن

فى< ليث رواهاأك_-يخانعن

كيت

الققهاءكالاعة

الار دعة وده

المذكو رفالدين

الدينوه_ذامنج-لة ماأطلعهاللهعليهمن المغييات (و)
تعالىءنهو (ان-#مسيكونه_ماعماط )جعغط
جابررذى الله

وأسبابوهوا أحساط إع-تىا نأمتهد_لى اللتهعالىعاي هوس

ليوسعونقى الدئهيا

ا

تهمرنحهدذيشىع-نعلى
له_د
ء)وإماب
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أعواووصلكانيتمىطايها » 0

الام فانه للكثرة

الا لذاذااسرات أو

_-#ترق اسمرع-هوا! “قارب تقاعلم

والمرادةصرهوقلته لانالقصيرء قر ب ن«عضدم,ننءضو ءال العو برجا

أريديهزمن عاندى عانه

مس حمس

فاةةوادغيرء_ل

فضلوا

وأضلواكار واهأج-د

والشيحان والترمذىو ابنماجهعن ألىهربرة (وظهو رالفتنوالهرج) 3تعالطهاء؟سكونالراءقجمقيل لغ حشيةثى

وكثرتاللحوراوم,احرج تال الةتليالةة لى
الصحيحينمنحدي ث أىهريرة,قاربالزمناببض ال وعتظهرالفتنو,انىاج ب

(وقال)أىالننىصلىاللّهتعالىعايه وسكا ففيحديث| لشيخينعن أمالومةينزيةت (وبل)أىهلاك عظم (للعرتمنغرقذٌ
اقرب )ولءل المراديهقثنةعممان ف ت
ىنه اخ اديروفشذة علىمع معاونهوكقمزة| ين

يشاءوسك مابرند(وانه)أى
المفعول فىنسخةفرأى

(مشارقها ومغاربها)
ولوظ م #معنثوبانان

الله زوى لى الارص

ف رأستمشارقهاومغاربها

 .أىجعهاىوط_واها

نسب

م61

مع بزيدوه حرامنالمز يدويمعء لالندمأ

النى>ل اىللّهتعالىعليهوس ل وزد تله الارض)أىجعتوضهت (فارى)نصيغة

ب 7ب بلالا«

سس

لو بهذ افسرهصل
بغيرع
اسدفتوا اقدوا

سوسس

سمو

ووو

هعالىءليهوسل لاس
الل ت

لولحهدفيىث
ااق
اذاقر بتالساعة فلاينانىهذ

ات

لعنهوموتهم بالكاية انمايكون

الصحيع الا" لاتزالطائفةمن امتى

وقء_
كنه
الحقديا نومأماتلعلهالىعزو>لتا
فر
الهذل

ا

ظاهرينعلى

جبالماءوسكونالر اءالمهملةوجمععى

القثلوأصل معناداءةاللكثر توقدورد”فسيره :الدديثبالقّل وو زدععنى اختلاط الناس بعضهم

بعص وةقبحلدأنثهليغهفي ومعر ب صارعر بيأفصي<اومنه قولهمهم فىهر جوترج (وقال)
رسولاللهصلى الثْهتءالىعليهوسل فى<_ديشر واهالكيخانع نز سيأنمالمؤمةين رذى الهتعالى

سردب بيده الى

عنها(و لدلعربمن شرقداةتروب)دأىنقارزبمنهو و كدللمة7فحع ونع<س قتعجب مماينالهم

قريها<تى اطلعتءلى

منين كقطعاالللومظلم دصيرالهئم #كيبا بديذهكااةادضعلى
من المشقةوافلالك بعتنتقحبي

فريهمن الدعاء
ا:ك
ماقيباجيغها (وسبباع المررشيرذ لك الىأمعثمان و علىرذى اللهتعالىع نهماوو دلممت د أوالنكمان
ملام عليكوهى تردلائزن والّدسر والكلام عليبامفصل فاىلعر بدةواللغة والمرادبالدممامر
ملكأ#تى مازوىلى س

منها)وهذها#لةمن

لت زينب رضىاتللعهالى
اله
لقولهاقتربوقيل انهاشارةلفت سدأجو أبجدوهبججلانالديث ق أو

 0نت مسؤوءعن

عمّ|اسثيةنا رسو لاللهدل الهتعالىعليهو_ لمن ألنوم #راو جههدص_لى اللهنعالىعايهوس لموهو

توبانولفظه وسداخ ةو للاالهالااللهمولبللعربالى] خردفدّعاليوممن ردم اجو جومأجوجأىالسدوعةدسءينيعنى
ملاث أمتى مازوى لىممّا عل سا به مضه وم ةلاصل ابه ماه صلىاللهعليهول نشير لل راجلةسيرة بدشهماك_ابهمالمهور
املديث والكلامعليهمسوط فىشروحه(و )أع-لمص_لى الله
ونه
والمعنىزو تدلىجالة وكهةيلرهف الحديث لتعارفه بد
الارص مرةوا<

ا

ده

مر

فجرزأ حتىعاك جيم

احزائها (ولذلك) أى

تعالىعليه وسلأحابهأيضًايانهزوتله الارض )بالمذاءللجهولأىجعت وضم دعضهالبءضدى
«طلععجليىعه( تأرمشارفهاومغاريها) أىجم.ع الارض و جوانيها يضم الساط اكير <تى

يصيرفى>ل و|< .دحوط,ه الناظراليهسر يعاوأرى دضع الحمزةمبنى لاجهول أى أراءاللهجيع ذلك
ومشارةهامقءولثان والمشارف والمغارب كذابهعن الب عكافى قولهربالمشارف والمغارب وا-#ع

بأعسيمارتعددالطالع كاذ كرهالمفسمرونوة يل انهليذكرالحن وبوا لشماللانمعظم امتدادملثهذه

س! وف(قووسلهيباغ)
ولىع
ههتع
يلل
ولاحل#:ي_دهها الامةفىجهتى المشعروقالمغر وبهكذ اه وف الواقعك أخامررهلدلا
عشارقهاومغاربها( كان
للىىاعللاهيهوسل (منها)
أىيصل (ملك أمنّه)أى ساطانهم وحكمهماشار :اليه(مازوتىلعها)ص
امتدت) بتشديدالدال
صنيلية بسانيةأوتبعيضية لام( ولذلك
أىالارضأوالم اروقالمغاربوهومن تثمة الحديتثقوم
كانت ]متةواجنرت

لقوق تنه وكدلك كان)أىوةعماذكراملنامتداد(امّدت)#امكتهم واتسعت أوأمتمععى افنثنوراتحيها فى |
لهدلد)شبايرق والمغارب أويدل (أقصى المشعرق)بيانلارض المند
امشارق والمغار بمابين أرنضال

جحة) ياملتطاحءالمهملةونونسا كنةو جم بلدةمث_-هورةها<لكرالمغرب
طانال
رلأيض
كأن بكاف النث-ديه أوبد
والملعنى وكذاوةعثم
(حدشلاعمارة و راءه)أىانتبتالىمكانمن ذلكالمح رلاعارة تكد العينأى لسن دهدهبلادولا
العاقت الشان متلق

فشارق والمغاريما
(م
ال
بينآرصالهند) بدلأو

يان للشارقوالمغارب

(أقصى المشرف) بان

رضن التتداؤيدلمته

النصارى
_اماثم
ماسل
فال
ىمةعفملتي
لظي
وةء
تدين
ءىم
جحزاثرمعمورة وطندة لؤظبر برىاوه
فسنةسيعين ومانمارةبعدةةالعظام غلمارأىالملمون ازلامعين_4مولامغيثسلموهاله-م

فاناللهوانااليهراجعون توزلالنصارىظاهرينمة حتىما-كوا أكثراليلادفعادالاسلام
فلينظرنارخالاندلس (وذلك) الذىامة_دفذهالامة
غر ساكنابأدرأوامدتغط_يلل ذلك
|(مالمعاءكهاح_دمن الامم) البالفنةه (واءتد) الممالثالاى_لامية (ف) جهة(ا4ذوبٍ

(المحرطندة) يطفاتءوسكون تونوقتحجم بلدوعظيمة ساحلكرالمغرب

ولا
(حيث لاعسارة) بكسرأوله (وراءه)أىفيما و راءذلكالمكان (وذلك)أىماملكتهأمت-ه (مالتهاسكهأمتمن الاممولكة-دفى
ىة الغربب#ةاذانوجهت للاقبلةوهو ريح الف الشماللمهمهءنمطلع هيل أى ليمطاعااثريا
اله
أيفى
الحنوب) بفتحالحمم

والماغرعبلى
(ولافىالشمال)بكسسراولهوهوائهوة الشرقيةاذاتو لجلقوثبلة (متلذلدكا)أدىءجولئمىاتلمثمرق و

اتباتهمابلفظ انلمعااعلمىامءاهنالك وكذلكالىظوارلكلثرمةاسمهمابالنسبةاليغيرهما وانعاماءالمشرق] كثروأظهر
عملمناءالمغر ب فتدير (وقوله)أىكيارواهم عن سعدينألىوقاصترفوعا (إلايزالأهل الغربظاهرينعلىلمق)أى على
(حى نقومالساءة) أىالىقرب

الق.امة (ذهسابن

ول(اافىل)جشهةمالمثل ذلك)أىمثلامتدادهاف الشمرقوالمغربف ايل فىسيراهنه باغملكها المدينى) هوالامام أو
أقدى امحهات الارمدهعابالر قب
انلله
عولاوديو راو جنو ناوث_مالالميئنيهلأقاناه (وقوله)ع-لى الله اعمسبن_علدىب

تعالىعلمهوس_لمفى حديث رواء_ لمعن سعدين أ فوقاص رذى اللهتعالىء:ه (لاءزالأ هل الغرس)
سيأ تفسيرءمة صلا

كلامه(ظاهر على  4ىحتى تقومالاعة)غادهلاءتمرارظهو رهم

د

المسدننى امحافظ بر وى

عن أنه وجادينز ند

مين
لهر
صظا
أول
ءكائمةحهادهم وق
انرّدتعالى!_مواع_لاثه الد ل
ظاا
لشه
عنى الظهو رااعلوءلى ا|ظهر وتطلل وو
نوطلقءلىما بازمهوهوالشهر ةوالعو وقدبرادهالعلوالمعنوى وهوالغلبةوالقهر وقداتافوافى وأنوداودواابغوى وأو

اللشرقوالمغرب سما أفضل ذهب الىكلممم اطائفةوه ولا لاطائلحته قالاينالعمادفى

يعلى #الشسيخه

كتارهككف الاسماراستدلمن والبفضلالمغرببهذا الحدءث وأجمس,ان الثابتلاتزالطاثة من
عمدالرجن نمع_دى
أمتىظاهرءن علىالحى-تى راقى أعرالته وهمبالشامفان ثدث هذا اللفظ فالمرادا
رلشاوملنانوهاغنربهىم على بن الم دينأعلم
ه
اهم
|الديئة وقولهعلى ل ى خمر دعدخمرلانه لنس المءنىعاللىظهو رعلى الى بظلان
وم تعلق دظاهر بن:,ضمينمعنى محافظينمداوه_ين علىاقامةالى
هل
أالوباط
علىالى وهو د
حريم
بنجعغربرا
وشعاثرالدين (ذهي ا نالمدينى) ف تىفسيرهذا الحديث وهوءلى بن عد الله

الناس>ت_ددث رسول
الله تصلءىانلهىعليه

أبوالسن أمامأهل الحد,ث وأءلممهم.ه فىعصره وقالالنسائىكا"ناللتعالى مداق الالهذا الشأن بع سيا
وقالالخارىرجهالله تعالىمااسةصغرت :فى الابينيدى علىبن امد.بىالىآخره وكان من اسن

ابنعيدئة تلؤمونني عل

| النا سكلاماءلى حدءث رسواللهّدد_لى اتلعلاهللعليهموسل توف لايلتينبة امنذى القعدة سنة حب على بنالمديى
ثلاثوشبءونسنةو ره ىعنه المحارى رجه ابرتهعالموة يردمن صاب
أردع وثلاثين وماثةين وله

الستنوهومف و ابلدريسنولعلىخلاف القياس والقياسمدفى كهاابلتنداةواللمك_هوران
 | :يقسالمدينى فىالسبةلمدينة المنصو رفرةابنهو بمنالمذ و بلإدينةالمنورةوكك:هاشتبر بذلاشوله
فزان داقلاالاثبينرال.ةالىالمد.نةمدف والا كثرمدفوالمدينى ناسلبىةمدائنسيعة
تارلحةمم
ين الرسولوالمدنى نسبةمدي المذدوره نبكملاميهما
دبة
هلرى المدينى نس
ودا
حل و
غبرهاكي]الفص
0

2ستتنمة
عح©-

وانشهلات!.منهأ كثرما

يأعلمنى وكذاقالىى
التطضانق.سه وقال

المخارى ماستصغرت
تفسىالابين.دى على

 1تناف وقالابن الص_لاح فىالكالامعلىالل بالاولي المدينىنب ة ىمد ينة أدمهان وخوهدن قالالنساق كانارره خلقه

اللدينةالاانءسكن البصرهاوفلقاموس اانسيةلمدينة الرسولصيى المعليهوس مدفىواد ةالمنصور لهذا الشأن توقى ساما

وأصعهانوء برهمامدءنى وااللسكرماف قااللحافظ القدسىةالالبخارىالمدبنىالذىأقامممدينة

ه_ذاوالمديى نسبةالى
المديثةالمشرفة قالهاين

>ونعممهاانتهسى (الىانم-مالعرب)
||الرسولصبىاشمعليه وولمليغارقهاوالمدز االوذىكا
| 1عظاقاو وجهتسميتهم بأهلالغربٍيقوله(إبلاانهاماغمخرصبوص)وينفبتاّعالغينامعجمة
|| وسكون الراءالموسملةوالموحد:إرهى الدلو)العظيءةالمعروثةتذك وتوا ثسماعاوة_.لالمراد المدرنىمنهاثمانثقلالى
|| نالغربفالمحديث الحد:وايكوركههويتاقدامشاتفم]بضاومنهغر بااشام حدنهولاغربيمعان البصرةوةال انالاكثر
]| (كثويرغةبفىركهت)األلىغغةيراينالمد.بى عملنماءاله_ديث(يذهسالىانهم) فىالحديث كيمن بنسسالىالمديثة
دوولهرد امغر بكذا)أىبهذا اللفظ ف عض الرواباتوهوه فيالدتفسير
قى أ
ومرن
(ب)»
|| (أدلا مخر

الاير وقالانأل

مدفىمال وأمالماينى

قنسبةالىأماكنوساقسبعة وأماالوهرىفمةاالفاىل نابلةىمد ينة الترسوعلصالىلالىلعهليهوسل وأماالمديىفنسبة الى
اضصر ينناالمعلماء
صاو رهذاوهو بتع مر وكسسرالدالوسكون!لاءلابصسيغة التصغيركاتوهمه معبع
نناه
متىي
ل ال
ادينة
الم
(الجاهم)أىأهل الغر(بالعر بلانهم لصون ,الى بالغرب )بغينهعجمةفسكور.راء(وهى الدلو)أىالعظيه#وىنسخه

ُ

اردالمغرب) أئبدل الغربفار”فعت الشجبةفىهبناه (كدا
للمغربوه و
(وهوالدلورغيره) أىقيرابن المدينى(يذهبالىانهمأه ا

والحديث ممعناه)لكن فيهانهلابعلمو وأهثم بروىع نمالعنابنشهاب»ء نسعيدينالمسنبء ن أىهر ترقالةالرسولالله
>لىاللتهعسالىعليه وب فيكونبالمخرر مدينةية ال هسافاس أقوم أهل المخربةبهواكةمره اتوم
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ا

ملقيامة وت حديث رون را أوالامة)كاز وأج_دوااط عرالىء:
لاضمره م من خالقوم دنع الدعمممايكرهون! لدو ا

عروعا(لاتزالط من أ-ى )أى أمةالاحايه0

 2ق)أكمستهلين عليغهيرعخةينلدي(ق:أهر بن لع.ا ردم)أى

البح عايهم من قهرهغلبة واللامللعءوة نه( حدى:أنيهمأعراله)أىبغنائهم أوخفائهم (وهم كذلك)أىلاا
لديت
قا ب
هأينهم
مارسول الل و

جندق كلمنهما
وبا
ايلع

الكقار والملحدين

|

لتر رالاوف زام لك نلامعمن

جع يعومون؛»بأعراومناهأ رالعيووأذ شامشعاءلديوا

تلات
الثافىولاب

واو يددمارو أهملمعن

لهدا الحد 1 0-5

مقح الداللالمشدده ولعله
:شتح امموكسرالدالوضبطه يضماليو
الم#دس )ب

املاسعرب از
أبنالمدب.وعل :أولما تقدم ووالغيرهارأديأهل الغرنهل |!
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اناه روي وق لاعن )فهوروادامع ولولاهذال 1,2ة سعرة عر عرد(وى

 5-5دثآخر)منهذا القبيلرواهالطمرافى وعبداللهبن أجدين حنبل( معنن وَانَداقأمامة ع ل

خابرينسل وة 0
أن بعرب.رحهذا الدينوائما

اللهعليه  8عد انال (لاتزالطائفةمن أمتى ظاه ر على ا ىقاهر بن لعدوهم )من الكقرةباجهادق
لا

يشانلعليهعدانةمن

المسامين حتى :قوم
الساعة (وأخير)أى

ا

ل

ا

اده-دمظورهمكةولهعايهالصلاه
كذلك) أعانو

اشراطهاوهوغابة اهو رهم علىطاهرها أوالمرادانم-م
والسلامانالهلامل<تىعاوا
الا

اا

الى عايهالصلاة

لسن ) ,بالاصاعة وقمه أغات وقد س
ااه

والسلام (علكبنىآمية)

:طهرقيه العايدمن الذوبأو 0
المكان الذى ت

ع
كر

'والدال المشددةاس مفعولء عن المعد سأى

قيدما رواهالترمذى
وانحا  1عن اح ن بن

العأردقيهمن الااناال

كادقع هال رمافوغيره(وهم

م)منالبلادومةرهم

ككم مكانأومصدرميعىمن

دلدتث
لا
قا د
(

التدسوهوالظوراى

بأدةمن الاصنام وحاءقيهضمالممم وفت القاف

التطهيرو حاءبك .الدالالم ددةاسمفاء للانهردس

لدي اة صوف والاشهر الاذاقةوالظاهراانالطائعة المذكورة

ةاو رلانممالمعر وثونبالقهروالغليةوة لانهيشملهم و شملغيرهممن
لامزاءوالمحسكام وولال

علىو ر واهالبقىءن

الفقهاءوا

شعي ينالمستضمرد
وؤسخده عل ينل دك

تأمربالمعروفو
من ١
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كاأخعريه قه_مارواه
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دلا من قصدة_:ل

لبهم! نوار جدمنتاثله كاافلىوابه (بدخلأولياف.احنة) أىمنءالاموندرهو كانمن
أوزقايد

فكاناشةاهمي ألشق

الاآثرين لمازوئ انه
علمهااصلاة واللام

قالماء_لىاتدرى من
اش الاولينةالاللّه
دةفارلىم ن أشى الاخرتيانلالله و ورلبه أعلمقواللقامتالكحرحهذا الشىعلياأد_لعايه فقال
أذاق
ورسواهأعلةالعاف رال
حزيهو دل

بفاّعالمثناةالتحتية وذم الخاءالمءج-مةو>وزذم

هكسرثااء -هفيرفع أولياؤه
أولو

أطيبواطء امهولي واقراشهنا نأءس فاناولىدى عقّواوةصاصاوانءتفا4ة وى أخاضينة عندرب العالمين فلوامات علىأخر 2

مر بلالذى خلقالىآ خراكوره
ارأساقر
من السجن وقطععبداللهبنجعغر يد.هور جايهوك<لعينيه مارمجى و جأعلبيق
معلوهفىقوصرةواحرقوه.النار (الذى خضي
وان عيخيهلكفلانم أعرنهفقطع و اسان ث ج

اكه

)يك

الضادأى بصغ (هذهءنهذه

مشتوحةأومك ورة (وانه)أىعايا(ةسم النار)أىوانجنة كإفيل»(علىحبه وقسمالذاروالجنة) #فوومن.الا كمعاء

و يشأبروالياهقيولهاءيد«خاللحنة

وأعداء.ا! خار) والمعنىان|! ناسكر انو 0اق مغهوهممهثدون
وااثارو دلاعهماض طفى نف <ة دل

ودر دق عليهثهم ضالوناعداءعله
كيكونسنبالدخوط ماالحنة

دصيةةالمعلوم هنباب الافعال! 0نا-#دهثلا يعرفمنروا الاانهقدحاءمال

وارج)وهم الكمية خرجواءليمعند ال حكموك
) 0أىعلى(فيءن )وفى نسخةمن (عاداهالك
واا
وص امقالقم الذذى دلىالله نه الىعاءيه وسل تك رحد 5صلانه ىجن س صلا -موصومهقج:ت

0

عمرقونمن الدين كأعرق

مع ويا"

تعالى عنهوقد تصمواله

"5

اأص<انصلاة

صومهع_-ملاتداوزة رأكتريل

السهم من الرمية علىماحاءقى طرف (والناصيبه)الموحدةالدين _#:دينون

أويخصت أوتدخلءة وةءةوذلك,اذنم عن اللهتعالى كر عالهعلىاه لان كارالامة هم فاعةمة

كا ردقا لددت ( )5دخ ل(اعداوالد أر)لبغضهمله وع-دم اتباعهم الى وف الغيلانماتانه

ارب وقدروىمب_
ح
تلكونأم-ىفرة:ين

ينادىو م املموامكانأككاتعسل اللهعليه وس

5دظر جهن بم امارقة

هم اك وام ن» سفهكع اكه ودف لوطه أوماهوبعناه (فكانم نعاداه أ ىأظهرالء_داووله

كموق اللقاءر ذى اللهتعالىع همقيةولالله

ِلىلها أولاه_مبالحق

(الذواا

وهم الذنْكلهم ع-لى

عنم الننىصل اللتهعالعليهو

لمر وازوكانوا أربعة

 5لضالةو 4ماعةقاداتناسد:واع_الكاسدهوالواحدمم_مخارج
مدونةق الدوار َِ وهممن القر”

لاف وا7بعل من
المسامين سوى اس_عة

وخار حىزوااناصية) أىالقرةة أوااط اءعةاا خاصمةو يقالفماله واصب وهم قوم نديذواانب ضعلى

(وطائفة وينفي

باياء والناه وروى
تالت ه)أىال

كات كرم الهوجهه

(من الرواةض كغروه)

الذءنخرجواعا.يعد التحكم 5ذكانوا اثنىءشيرالغا داب صلاةوصيام وقد أخير

وذ كرهميصغات#موكان على رذى للهتعالىعة-همعه-م وفائع

:

كة وابالةقاءعيرذلك لكل منيكيد
ردت
ش نص
لدمن
اسَي
كرمالنهوجههورضى اللدءة-هقالاين ال
ونوقعالمسكروهواش:تمن هذا الامعانتبئوال كشافى النصب يغضع_لى وعداووهاو الي

)نااءدااءالمحم ةو ؛بالمدنأةا لقوقمدو روى ناسبت
المهملةوه ممنا +وار جأيضا(وطائفةمنن سب ,
ى لانمكانرتامدو ننه
أقيتءعالمنالنسبة(اليه)لى العل

ليف كو وا لاما 71دولك

الطامهم نالرواةفض )من الرفةص وهوااترل سموا بذلثلتركهمال-نةوا#اعة (كقفروه)أى
لسعوه الىاالكفراتركها #لاقةوه ىحقهوه و زعمفاسدوجاةةوهمالمن.كرون !ل2

وقوك ملاح

الاللهوهى كامة<ق أريدع)اباطل وقد كقر واغ-عرهم نالصحاءةأ؛ضاوفىةواها! لا ٠عاداواكاك
لتركهقزعهم الكاذب

اللافةاغيره وهىحقه
فن-هكراذىنالباطل
وسكآات ع نا مق هو
قدريه عليه (وقال) أى

الىانمنعاداه لدسمذخصراف يمن ذ كرفانكثيرامن بىأم.ةوالعءاسيين أظهرواعداوتهوس-يه
(وقال)رسول اللصهلى اللتهع_الىعلرسهوس ل كاروأهالشسيخ ان(يقدلعة-مان سنعفانوه-و

يقرة) القرآن 3فى) دارهمق (الصدف) وروىالترمذى عن ابنع-ررذى اللهتعالى ١

ع-:هانه ص_تلىعاالللهمعلي-هو-ل ذ

كرفة-نةفال يتل فيراه_ذامظلومابء-نى عثمان

ف يضم ال م
رذىاللهتعالىع_:هو<س_نهوهوممنج لما أخيريه م نن المغدمات5كان تفالوالمعه

التىعليهالصلاةوا لا
 5وكديرها مدل الصحف#عهماكانفيبا كاناى 0اناشهعمى ان يلسهقميصا) أل دسسى هذا ”ٍ 3
):قتلءةمانوهو درا
فااصدق) .دظم اليم

وكامسر ويفتح ورواه
الترمذىء ن اسن عدر

واءظاهد كر رسول الله

صل

اللهتع_الىعل-ه

ووس_-

فتزته قال ١لع

تل

4
هزامظالومالعثما ل و حدنيهم
 2مأوله (قميص ا)أىخاء

لعدم حزمه واستعاره الاسلبال لازم للث .سرَّأىسيلسهواستعارا انمض الات

اا

ةانوذاعمعءىء زلهفانهم
بقوله(إوانمبرددون ذلعه)وظاهرهانالضْميرلاة مص و© وزعوده لعم

فاملعناهبتقوذلهلعهة ةلو
اجتمعوا ل اءه قلبرض لانهض_لى الهتاعلىليهوسلمنج

ياهدرانهنءالى|,

يدم شبعين ألعاة لوا دصعين وغيرهاكاروا الترمذىع نعاثثسةرذى اللهتعالىعنهاوهو<_د ,دتُ ١
حسن وء ن ابنعر رضى النهتءالىعمهما انهأىعثما نص

صحدثالناس فقلاراًجءاهخبىصلىالله|

اوماك م-هوسلم فال ياعممان اقطرعةدناناص.بسح صاءاوة :ل فى.ومه(وانه سيةطرسمعك ||
وانالله)؛ فدح الههزةءكسمرهأ (عدىان» دده
لافةواا ادس

بها(وانهم) أىأهل

قوله

الفتنة(بريدون خلعه)أىء زلهعم أفامتنعمن اتذلاعهالقوله

م اللهتعالىعايموسع كادافهالترمذىو<سنهع نعائثةرذبى اللهتعالىعتهاانالدنى صلىاللتهعالىعليهوب قالياعثمانانه
هلماو:عدو انائاهدر أللهدم هسم عين ألغاةلو :ادص غينوغيرها
لعل النهان:ءةمصكةممصانان] رادو على لمعه:غلا لعهم فق لو ظ

(انه)|أياكإنن(سيقط رذمم)اضم الطاءوقى نسخةرصيغة الههولأست قطر|اتدمه(علىةوله بال

5شمكع م النّه) كاروا صل اتج
ك

ا:ةلللطاليسرىف قّالرياضا ا
مد سوه وططدووعع لكن
ننأ كثر+همبمرنورىو|اىان

قطرءم,ندم >أوقطراتسةطتعلى قولهتعالىفكفسكي
المسلسس-بباإب-ا-سيب-

سس

لفن
سس

|.

دلذيغءوالأول!! من نلعثمان

ححبيببببببببيييب

ب|

قواء فيكةيكهمالله) وهوا!سميع العلىأى راد ارك منإمكهوه -ذار واهااطيرىق كانه
الرياض النضرهو روااحا عن ابنعباس مدقالالذه ى أنه مو ضوعو عه |أب_موطى والظاهرهم

اندمهوقععلىهذهالا"هوق ل المرادانهاردق مه وهو شر هاوه ودى دوقيهاخر ارعغمدمات مها
وقوع هذ الفتذهوانعثهانسءقةلشههداوانالقرانسء
اللتهعالىعليهوس_ل مصح ف واخدلقوافيمن

حبةمن حت قةلتعثبان

الاسودالتجوى

ولا.ندركهامنءه فى

وهذهأولفثنه ومصسهوقعت ف الاسلام

قبرهأخر جب ه السقلى

(و)ماأخيريهص الللههتعالىعاءهوس (ان القتنلانظهرمادام عر يا) روى الميوق هذا اتمحددث

عنابنعررضى اللهتعالىء مماوااكبخانْعن حذ يفةواى وماعر رذى اللهتعالمعنهأباذرناماد

بيده وعصرهاف الدع ندى ياقةْ_ل الفتذةفقاللهماهذاباأناذرقالحدمت نوموان ء:درسولالله

صلى اللهتعاليعليهو--لمة-كارهت ان خط ىالناس لست ف ادبارهمفةا!للاتصمك 5نة مادام

ه#ذاطفايكبوقراذلعىرالبلنهتعالىعنهوماأ.ك

تبأوحدوفىةلءءمثتال

أدص سلى

ومنل يقس الدهرلمنعرف الاسى  59وفىغ ير الادامماوعد الدهر

ةظابالود لشفل

والذى تشمى 0

الاتمعالدحالا نأدركه

معني

ق”[-ه تقد لرومانا ين مر حانوة-.ل

وآخرها خروج الدحال

متاق

االفتن لا
احاوما  9ن
ديهرمادام عمرحيا) كي

رواهالبيقفهوسدياب
الفتنة أيخيأرره<ذيفة

(ومحاربة الزببراه_لى)

الغنةالتىموج كرجالبحرفقالحذيفة لس عليكمنهارا أميرالمؤهنينان بهنك ونم أنانامةاا

كار واهالبيى فدلاثئل

باذ ن
قالأبشت أمسك رفال يكسعر
اغلق
دلا
أقال
نة .لاه كانعر علمهقال :مك انّدونالغد الليلة

الثنوةمن طرقانهصلى

 5أقولىهذا سر ن
م كنارالبلاغةعيب فانة ولفهيهتوجشارد ل انهالس.فنةالمالوالاولاد

وقولهمكسرنث برالىانه يقدل قيحر أالناسعلى ا

افاءوالءاباذا |_:كسرلايفل وةولهدونالغد

اتلعلهالى عليهوسلأخير
>حاريةالزببراعلى وهو

غرهألاوخطتخالدن ال د
ويلوماءئةال
عمهب
كنات نانهكانقينا نده اغالا علرهلل
اليل

ظ اللهوذ كرهيهعلى بوم

وافل اصيرايهاالاممر,فانالغتنتدظهرتةقالاماواين #ط|ابى ثلاانماذاك بعدهاذا كانالناس

تسمه _:لس معده منه

ذىلىأودذى يليانفينظرالرج لهل تحد مكانالنز لي مهانزلعكانهم نالشرفلاحدهنعوذ ناللهان

صبىانتنعّهالمعل.ه ول

انأميرالمؤمنين قددمئنى الىالشام وهويهمهؤالق نوائيهبثنيةوعب-لاأرادان بوره غيرىفةال!ه

كى
تدر
وايا
كأولككالايام وبوانيج عنائية أىخيرءوسعانهوال بكنية حنطة من و رولمثة4ة ناحه-ة

لقموثقء_لىهى الزيدةاى6م”" نباء_.للوزيد اع ىعم نأموالماوذى الىوذى باأمن بريدنه
لوكلم

هدس

انتروموض سنتهويدىلى»ن «لىفالارض اذاذهبأرادان

أمورالناس تضيعدمدعررة ى اللهتعالىعنه(و )أخ-عرصلى اللتهعالىعليه وس فىححديث رواه
اوطرق هوا

رسن امات زعحارةالزب:يرلعلىوه وظدالمله(وكانء_.لى ابهتعالى

عليهو-م رآهمابوماو كلمهما يضحكفقال لعلىأنه فقالكيف لاأحده وهوابنعتى صفيةوعلى
دنىنقالللر برأتحبهنةال كيملا

هوهو ابنخااتىوءلىدينى واللاهاا سلينهاتله وآنشله

مقتل فمرزلهعل ر
طالمع ٠ا أكاننوم الل
ىضى اللتهعالىء:هوقا لنادتكالّهأسمع تمن رسولالله

صلىاش تعالىعليهوت_لقولها:نلستةها تائؤوأنتىطالمقالنم كك ننسدوأ نصرفع ندقلما

كاننوادى الماع نرج عليهابنحرمو زوهونامفةهمواق رأسهيانصلالث رخون(و)ماأخيريه
صلىاللهتعالىعليهوس منالمغيمات (نباحكلاب ل وأرعلى بض أز واجه) يعنىعائكةرذى الله

الل قال بلى واللهلقد

ماذلكراته"ن والله لأ
أناةلك فرجع شق

الصغوفر | كياقعر ص
لدائهعء_داشهفةبال

ذ كرفىع-لى -
سمءتهه_ن

رس_ولالله

صلىاللهتعالىعليهو
قول لتعاتلنه وأنت

ظالملهفقالله ابغهاءا
حت لصاع بينالئاس

للةفدت
حّئةا
لالمقا:لئ

تعاالىوح
هملذواهسمانءماهلمملدةينوةوالاىواسلابصركةنقاةلواهبمنعزبة+مدفررةهوفحىةواملعقودحودبةعاضسهمميبةماوألومفويضسعها#وأبد وقغريمةةياالمحاءافىء ازلاأناتلهقالاءتقى
طرب ا
<تى
غلاه_ لوقف

و(اد يلداالوواوولالةمشاهولالشاعرمن ا وارج
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 0-2فيا
كمحضو روا أس زياد

اداوس الاخويو لادان وج )وى اعرأنهوز وجمهوانه ,يقالا رأ وج كلر جلف القديح
وقديقال زوجةللغرق (عنه)أىء نحالهفانهدك_لى اللهتعالىعاء -هوسم علماناط

وام0
0-2

تغا اراليهبقواء (فافرأيتاملاسكة له)وتاهاشهيدلابغ.ل وكانذلشياحد
رععاابا
يبطل
الا

يدلع_لى

مسيكة فككدات

ْ07

الامو ؟رأى دسولاللهصلىاللهتع_الىعليهوس الملاكء2

(فالوهافةااحم انه(خرج)م ن به لاحد (ج 0.:من جساعأمرآت(هأعجلهاحال) أىمحبةالجهاد

الغ.ل)نضم هْنكن أى عنران سفسدل 0
نرسولالله صل انه تعالىعليه وشم (عن
 0:واللحوق

معرف انهكأنراضيابفعلوماور عاكانم؟ رهاق<ضوروعندهماهذاولا .مموقأنهاس جم رقغقل
نامرون

حنابته

أخنه النارولاحضاءكان المع ينه -ذدأوماةة لم واللهتعالىأعل من بث ااميو ىعنأوس ابخ ال كت

قدهتعلى ألى د ورةسأالى عن شمر واذاقدصي عل مز ةيالق ع نألىكذورةف ألتأناعذورةعن

'

فقالكنت
الما ياى

أناوسمرةوأ توهربرةفىبدت|ا :عليه لدلاةواك لامخاءالنى صلى اللهتععاب ونلتغال] خرية»,اف النارفاتأبوهو ره

هالىعنهثم أدوعذورةثمسمرةفلايذلوءنالاشكل لاسمن معارضتّهف التهالوالنهتءالىأء اال (وتال)أعالني
رضى للتع
هليه لد_لاةوااسلام كارواوهاينات<«_-دىء نعادم بن عر بن ةا دة أنه صلىاللهتعالىع ليهوس لقال (ففحنظلة) أىاي نأ عام

الانصارى(ا لغسيل )أى»غسولالملائكة (إسلوازوجنهعنه)أىع ٠ن حاله قبل مونه (قافرا تالملائكة تغسله)أى بعدةيي
(فسألوها ؤة الت انهخر جح <نما)حبنغس اتح دشى رأسهوسمع الميعةوكانقدابثنىبهاتلك الايلة
باخدممع أن الشهيدلا بغ ل ١
(واعتاضالة

ففرا جو

نكاد نهاك القتالومسارة 5ةلز مسال

(قال أبوسعيد) أى امخدرى (ووجدنارأسه يٌطرماءوفال)لى

بش)رواءأجذواثرمذى
ىايه الصلاةواللام (اللاثةىقر
الن ء

الغ بالمطابى لأواقع بعده

واعل المرادىه أنا#لافةءلى استحقاقهافىطائفةمنقر نش وهما افاءالار دعةفيكوناخباراعن

زاانل
ب(و
فالىهبذاانكئلاذىءلىأو لىالالبابو ,يدماقدمناءقواه صلىاتلعلاهلىعليهوب_لم كارواها ابخسارىءنمعاو به

هذا الامر)أىأمرامخلافة (فىقرمياأسقامواالدين)بءى فاذالمويةيمواأم الدينعلى مانن انتقل الامرعممالىغير همفكان كا

أخيرهم زادالكخارى فىرواءه ولانعادين_مأ<_دالا كمه للهعلىو جه أىف الدنياوق العةىقالالنووىانعةدالاجاع فيزمن

اإقصابة من دعذهمءلى ان ا لاف مختصةبقر بسلا

لدءة(وقال)أى الندىعليه
وزلغيرهمولاعيرةءنخالففيهم نأاهلب

الصلاء والام (يكون)أىسيو ( 0فى5ف )بفتع ف كسره وأنوق يل
-

:

:

:

ع

منهوازن( كذابومبير)

1
ب

0ك

تضم ةكس رأى مهلاك

كاإلنهحدماوفتساانتايحدناىعنش:حرأضسهورغملهنع|سدمصعك داللودنتعاالىعليمو لقيفويهذالثالوقت وقادوانهقالت|||ممدرآأبتارهحلوكذ
خوجفل وكانابثىبروجتهق نلكالليلتوى امنا رطف الاك

جليفتالين سل انق (قل سانسن لخدرىوقدتدذقهرداون ونفوده اق وك
 1أ-ه)أىرأس نظ للةاقتلور ماء)منأ رتيل الملائكةل ا

رماقى اماغيث 0

وهذاماوقع و ابلءنضخملحقابلام والشيودف المعرامل سوا متا ل
ميا |(نسرأوهمامجاج

ري

اح وام

العاررارمتسال لالت |اخووان) و[ات

(وقال)رسو اللهصلاللهتعالىعليهوس لفأىجحديوثارلواتءرهزىوهوماتكنثيه اذنيهمع||إرإزان!_-ده.ا

ا بار يبعالمغيمات(الخلاقة قردش )ولوكانهذاغردادحيكنا نات لد | ا[لمسجاجوهو بغت الماء

لوسك اناو اورت نوق شي نلو انض | يبنوشو
العباسر (و)فحديث 1خررواءالبخارى( أنبرلخد الاعر )بعدىاخلافة(فقر نما ذه

الدين)ا

وا

حواشونةالإسلام واطموشعائر لد الظاهرةواذاغير واغيرهم أيهتعالى

امارأ أفىعدواان

العذاطة الكذاب

وترعالملكء :هموقدوقعكال رسول اللصهلىاللتهعالعليهوس وفيه رواياتمنتغبارتهحتاجامحل | لوالاو هو التي فيلا

طلول طوينامو السامةوالمللوف رواية<تىعضىفيرما:نى ع رخليغةوماطرفيةمصدده
|إأرن
شسروىكمنواشرءم
شد تفآق
أىمدةامامتهم والاجاعمنعقد علىان ال_لافة مختصة بقريس (وقال)رسولالله صل اللهتعالى||
أعليهوسلف حديث رواهم لوالبهى (يكون) أىبوجدبعدصلىاللتهعاليعليهوهل (فىثةيف) بوكر  0اشر
قبيلةمعروفة( كذابومبر )أكمه لك كث 1رلقالبغيحرم نالموا 1فهوا ملا كةالتعالىوكتمم

وغيرءانانالتمشافهةٌ

قومانوراأىها لكين(فرأوهه)من الرأىأى رأى العلماءانالمرادفى ادي ث بهما(الحجاح)بن

للحجاج حدثنابول

اهه تعلااىلللىهعايهو_لم هن المغيماتةى حد مث أسهاءر غىالل ||اردصلانّدتغتالقلنة
وس الثقنى وأهخذايري
تعالى عنهامن طر يتىملم انهاذالت للحجاحانف ثقيف كذاباوه يرام اللكذابفة_درأيناموأما بساني ركذام

المبيردلاخالأكالاا بادوقالالو وى ره اللأهجع الاعللماءمعلبىيارنه واوحلقجااجلهشام بن<سان ومسعرافامالكذاب فقد
الئلة وعشر بنألغا(و)الكذابهو (اغتار )بنأفىعميداامقى بنمسعودين ير بن ع2فق اناف انالبيولا
أمنهة
0د

*

5

7

م  -شغا ث )أخالك الااياءووالالترمذى فيحامعهو يال االلكتذااربوالمبيراحجاجمذكر سندهالىهثام ين<سان
قالاحصواماة:ل اجاج صيرافاغماثةوعشر نألا نتهىوأمااطتارفع والكذابحيث زعم انجبر يل أناءوحى الكناب فقد
م

و

رواهالبيقءن رفاعةبنتدادوالدخلتعلى الحتاررومافةالدخات وقدقامجبربلّمنهذاااكرمىفاهو بتالىاليغ فذكرت
لالغدر
لان الرجلاءلى دههثمتلرلفواعء
الو
ذيهو
اىها
لتعا
الننى صلىالله
حقيئسا حسدثيهعرو ابلناملنتزاعى نا

بومالقيامة فكففتعنه قا اللنووىفشرحمل واتغق العلماءءلىانالمراديالكذاب اراب نأ عبيدوبالبيراجاح بن

نسية
دلءه
ا ين
يوسش انتهىو:كاانراولاليا على اللكوفةولةمهالكس
كانوا

كانخارجيائم صارزبدياصئمارشيةياوكان

قكان
يدعوالى دين الحنغيةوهديبرأمنه وكناأ رسلابنالاشتربعسكرالى انز ياحدلسةمايلنافة -ل وهقتلكلمن
لفى

أنلقحسديرنعايه وكانغرضه فىذلكصرف وجوهلناساليهؤالوسليهالقحدصي الامارةلديهفكانيظهرارو يضمر

الشرونوالىم عببنلبرالبصرةمن جهةعبداللهبنالببرقائلاغختاروقةله

اا

عماريه لف ونهمره وش وأنوه أسلف حراالنىء بيهالام ولبره:ل عدم نالماردوات تارهدا |١
كأنبرعم احير «لعايه الصلاةوالسلاميا.:ده وكأن دظهرمدحاء 7ميرو دان ا12.4:2أستدوذ ْ
رامن |
على ا كوفةوأظع رالئش.ع واج تمع عليه ناس كثيرون وطاعم الاعيز0
ر تاه نهثادوتبنىا مراثيل فهوضال :
قله وءظم أعرهو كان-::كهن و بزءم أنهبو |ايهوله ك ع

ذ امد حتى  3إءهصعب بنالبزبروأعرالجا أشهره م

دل واسّمرعلى

لومم

لعقره سا

اس

(وانه_يامة ||

د المغيماتماوردقى  14دث |لعه .عالذى :
را ن

:

رواهاادك<.ان عن اينعباس رذى اللهعمّمامنظع ورم اءةاالكذابواناللهية م

(وان)وق نخةضيحة

ا اعامة نقتدهاوهو 1 +كدح كياموهورج ل منبى مهقة كتبنهأبو
دصمعة|!
ا قدموود ٍ
ا
و
ام ادعى|انموةوزعم انهيأنيهالوحبةول

اليماوفلشسحيين ث كمسمر

ه الىءليهوسل وهومعومليقا:لوقا[ لو<عل الامرلى بعده ا
اللتع
نىحنيقة المدينةعلرىسول اللهصلى

أ [مسسه لمة)دة
و بن

اللزمزنعروافه)0:

القافأىيها 2

مقثل أويباكه :لا
مله وحشى بنحرب فى

كدّالأهل الردةزهنألى

يمكروواهالحان يلفط
ولننوليت ليعةقرنكٌ

وألنىهذه الشظيةماأعطيتماله فرج.ع ْ
انتعطه 5قلغرسولاللهصبى اللتعه الىعليهوب ماقاله قال ل س

معهمومخرق بشعبذةفافتئذواردوزع م ان الذذى صلى اللهت»الىءا ده وس أ*شركهمعهق أمرهوكدب اليه 1
دن مسدملمة رسول اللهالى درشولالنهامابء_دذانفى قدأشر كتف الاممء_ وان[ ذا نص الارض :
النهعالىءليه وس !منت دوسول 5
م ل عدون -كتبالي رهس ول التدصل
ولعر

بء_د ذفان الارضلله ب روثهامن بشاءمن عمادهوالعاق_,ة للثة_منفا*-ى ||
أكمذااب
اللّهالىمسمامة |ل-
المكتاب 6

أبامنعندهأظهرهلادابه ا

لاه ىاللهتعالمعنهوتهي الناعسند وال أطبهو كانه ممارذى اللدع:3
#بنةل

الله (وانفاطمة) أى
ينتهالزهرااء(أولأهله)

ة
سهكخفى
أى أهلبنت

(حرناه) ىوا
مة
طكثت
اة م
فائث
عزع
دعدوؤاته دلى اللهتعالى
 6هوس

سمةأشهر

أرج-ع ولامحكٌ  83كك

كّ الامر لشرلة

كذيت علىاللهقىو<.ه ه هواك هوى الاج الانول
خاقالسماءللمصد_عد * ومالك فىالارضف معرك
وكان بلقب تقس هبرج نال.مامةولانوةو رسولاننهصلى اللتهعالىعليهوس_) جع ج وعاسفهأ كير :
أبوبكررذى اللهتعالمع تهج اأهيرهمخالدينالود رضى اللتعهاليعنهفد ل مديلمة كار العره |!
له

“ 1ل عر هردى اتلعلهالىء:هوشاركه فيهناسوالع رأصلهسدع لفى| “.وان م

ووصولااليهقى ااعفيح

عن البرىءن عدروة

ا بن حنيقةجاءة بن

كع رالناقة ونكوهاففيه الشاىراةنهسهيمةمن المهائمماتميتة

اهليليذك ولبرك (و)ماآخير

صل اللهتعسالىعليهوس لمن المغبياتمارووااءلشميخانء زعائشةرذ ى اللهتعالىعمها انفاطمة) :
الزهراء,

ل

ا

و

ا(أولأه  -لهكوقا)ودوى“أاتا(نه)أى أولمن /

قل مأئةبوموشى
و تبعدهصلى اللدعا.يوسم 7نأهلالبكفافأنث بعدستة أشهروقلعا نيهأشهر50,

أصعر ينا3د ك_لى |للهنعاليعاتهوت وادجمماليدوهىأولمنغطى نعثهمن النساءق الا
وأول ان دثانهدص_لى اللهتعالى عامدنه
قدت

عرض مون د متكت #إنعاعا

مستلكاءةن ذلك ب»بدمونهص_ل الله تعالىء _.1هوس

فعرضهه_ذا فكا

1

| 3

:هالتسارفىأولابانهىووت

-له شع هفضحكت ولانوقيتدقم اء_لى كرمالله |

اسنة قرب #رااوروى أجحدن
وجودلء_لاواءتافففى-2لدةمائة_.لفىقمة ولدهلاح

<.:ل ف ا :اسناقهتسااغتسات و اسءت.ابالهاوكةناوقالتافىمة.وضةفلاتانى ولا كفو
مللاالمايلاأنه يعارضه
أنغ
تةء
يم اعوانههل يكن غداوافى الميا
ةام
لفيهغكل
لهاو
أحد زامتثل أعر
ماروىم نأنماأمرتؤاطمة بنتع:س ان تغسلهاوة_,لمانهمن خصائص هاوق اللا>لىالسيوطى

لفتهاق إم
ااغ
قف
مبته
ثف_ك
تلا
اغس_
أعمسنلمةةااتعرضت فاطمةفةسالت ب أماناء اسكبىلى
2ا
ا ا
ا
-2

ا اا م

تيانى

0

(وانذر بالردة)أىوحذرصلى

يوسل أصصاءه وخوفهم وعرفهم ناماسةكونئفى حذي ث
هعالىعل ء
لل ت

الشي+ينلاثر جءوابءدى

لاثملمشركين و<تى تعمد ةبائل مأنمى
اقب
باد
ىي
م<تى
أعة
نلسا
كغارا يضرب بعضك رواب.ء ض وف <د بثمس لاقوم ا
الاوثانفوقعتالردةفىخلافةأد بكرارتدعامةالعرر

ثيانىادلدفما وبا لست افقالت قد

الااهلمكة

ازا

والمديثةوالبحر بنو كق الله أمره-م

لمهوم
اب لث
فتىة
اطحع
تؤاض
لدمته
افة_
قراش
الف

بالصديقصاحدب مقام

التحقيق (وان) وى

مةب.وطة فلامكث_ذنى أ< دذة_.ضت مكامه اوأتىء_لى فا مرتهفدفنهابغسلهاوقال ابن الوزىانه
نسخةوبان( -لافة)
#وضوع ورديانه رواءالطيرانى الاانهبعارضهماروى ذلافهكامرواءله +صمونصياتها وانهد_لى الله
أخيرهابه(وائذر الردة)أىأءلمص-لىالله عليهول تابه و بنرند بعدهومايكون األىحتيقية اللحقي-ة
تعالىعليهو
من الهموقدوقع ذلكفىخلانه ألىبكررذى اللهتعالىع_:هوالانداراخباربامرمكروه#وفض_د

التشيروهومارواءاك.خانأنضاعن ابنعر رذىاللهتعالىعنهما وكازذلك عدابتداءخلافة

(لباعث-دُهونسنة ثم

كو ن( أى تصسير

ا::قالرب وصلالىناهللهتعالىعليهوس_ل ارتدكةيرمن اللافة (مامكا) أى
الصديق سبعةأشهر أيامفانهبعد
نوستوةالبحر ينتسكناله أعرهم,الىبكر رتضعىاالللهىعممم بع_دانتاءى منه سلطنة,الغليةفقدر وى
ائالساحلاأرهلملي
ال
يه تعصالالللىهعليه وسل»منغايماتفىحدث رواأصهابالك بالثة
خديور)ا
أموراأشدي

أجدوااترمذى وأو على

ولهس_ل وبخلحافةالنبوةانما وابن حبانءن_-قينة
ه ال
سهد_ل
يلالل
لةرسو
علاف
ى)أىخ
للافة
اأانلخ
عيه(
تداوف
مس
اسلك:ةمنقر بش وهى (بعد ثلائون سنةث تمسكون)أى :حول اللافةوتدسير
تسكون لبمن

بلفظ الالافةبعدىق

(ملدكا) عضوضاأى ساطنةبالقهروالتطلتمن غير وجودشروطها(إفكانت)اللافة الحقيةية أثملىاثونسنة مهلك
(كذلك )أى ك أاخمره صلىاللتهعالىعهلويبل وت المدةالتىذكرها(عدةالحسنينعلى)نأ
بف بعدذلك(ف-كانت)أى

طالب كار وادسقينة» ولى رسولاللهصبىالله تعالىعليوف كانت خلافة الص_ ديرقذى الله

الخلافة( كذلك) أى

تجادلعتة سنتين وأربعة أشهروخلافةعررذى اللهتعالىء:هعشرسنين ونصغاو+لافةءمان

ثلاثينسنه(عدة امسن

اع شرشنةالااراماوخلاثة علىرذى اللهتعالىعنهأر دع سين وسعة أشهر ابنعلى) أىعضىمدة
رتضعىاسلالهلىعنه ى

وأناماوقى امغرب خلاقةألىبكرستان وثل
أاشنههر وتسعليالوعرءئرس:ين وسأتشههرو +س امال خلاةتهوهىسةة أشهر
ع
ي
و
ب
أ
ل
وعثمان|ثنى عشرسنة الااثنى عش الهوعلىنس سنين الاثلاثةأشهرفكحم المدوعدةالحسن
تقر ساوفيه دلالئعلى

افدى الاولىدنة| حدى
ف ع ررمضانالابرسنة أربسعبانم»نههاحرلتمهءثامويةفى جنص

انمعاو  3لخص_لله

بلدث واةلمألكماليسراطااناواول#ماي:ق_ينوءةالخليفة رسولالله
لوا
ااوه
رسره
عبض يك
للماه لغسيرداودص_لىالله
صلى اللهتعالىعايهو_إلانهخلفهفى القيامبابلراملعن ولايةا

وشيرا ليهمار واهالسخارى

وار دعمئخدته كانتسبعةأشهرونص ةا واناعافماتمّ الثلاثون كاذكر المصذىرجته اءلالهلى والملك رلاكيةاللافة ولوبعد
دضمالموالعضوض يتح العينالمههل صديغةمبالغهوروى ث يمكونء ال ءض وض دم العينجع فراغ! ناه بالامارة

تعالمعاء_هوس_ل (ووال)ص_لى اللهتعالمعل-هوف_لم فى<ديث رواءالبزارعنألىعميدةرذى الله

تعالىع_:هوااءيقعنمعاذين جل رذى اللهتعالىعنه (انه-ذا الامر) أراديهدين الاسى_لام

وأعرالشر بعة الحمدية(ندأ)بهمزةفى

آخرهأىاب:دأ ف أىول أمرهأوبالفمةصورة؛عنى ظهرو برزمن

وناريخ-ه وانحا ؤفى

مس ددركدع نألىهر بره

بلفظ الخلافةالمدينة
والملك بالشام ثماءلمان

كون العدمالى ا وراجلظاهرالاولهنا(.:وةورجة) ال احلن
اصابيعلةىأوبنزع لاف ضأىيداً اهن بتمكانة
بتبونه صل اللتهعالىءلي»هوب و رجتهللءالمين انقاذهممن الضلالوالكفر وأموراجاهلية
سنةينوئلاثة أشهر
ا هوت_إ (ثمكون)بع_ده( رجةوخلافة)ى زمن الفاء
وه_دانى حمأيه ص_لى اللتهعالىع

الراشدين وآخوالرجة أولالامهانكأتمن! لثموة وقدمهاهنا لمقهاءلى ا لاذةفانر؟*هص_لى الله
111114-2-١

ا

<0

2

ل

وعشر بونماوة_لاثة
عشررسنين وسثةأشهر

وار بعة أناموخلافة عثمان!<-دىءشرةسنةوأحدعشرث_هراومانيةعشروماءة_لافةءلىار

أشهر أونسعةو ل

ف,ضمن اخلاقة

أمهاخ_لافةا مسن

بسعسذينوعشرة

(وقال) أىا لنىعاء_هالصلاهوا لسلام (انهذاالام )أىأعرملةهنهالامه

(ثم»كون) أىالام(ملكا)ةالاللمسافوق ]صل الوملاف-كا(إعضوضًا )بفتم العينأى ساطنة اليةعن الرجةوالشفقة
يةفك
على الرعي
ضهم
عا م
ون الوا جذقيهء ضاحرصاعلى الكو يعض يعضهم بعضا حماعلى الملك وقيهايماءالىماةا لعارف بهذا

ملايبوكفونإائءضو ضأى يصدب اولرنعايةلعمفف-كا يعنضهمون ف هعضا
منيماجيسغةاوطبالمدهااثلكا
ابالابلد
ال
باهم

أى يحه لونفيهمحنةشديدةفى ث انهموف روايةوسترونبعدىمللكاعض وضا وى أخرىث يمكونء لولءضوض قل

وهو جع عصبالكسرأى شربرخمدث (ث كمون)الاأمىر(ءدوا) ييضمدتّأينى:ش-دكبرا(و جعرون)اوت حتينذه لوتمن
المعر معت القهرهمالغةأى

يراوقهرا (وفساداف

الامة)أى قأعردينهم ودنياهمهذاوافظ البييق انانتميداهذاالامنموةو رجة

وكاثنا خلافة ورجةوكائناماكاءضوضاوكائناعة واوجمر يةوف_ادافى الامةد لون الفرووجاو روا حربرو ينصر ونءلى
ذلكو برزقونأنداحتىياةوا| الله
الزيادةالىوم:اهذائ.ما )

 /ا

تعالىوقد ابد أهذا الغ ادمن يدعامارة يزمدوولايةزيادوه -لحراى

+
تعالىعليهوس_-ل كانت قبلهم واستمرت  3يكون )بعد ا لانمل كاعضوضا) بقاّحالعينوضمهأ

اطي ]لله
(

رؤفبالعيا( :وأخسيمر

أىالنى كلى اللهتعالى

كتقدمقىر وانةملك ءضوض

وهواسعارة

صر

كيه أومكنية يرثديه ظ لمهم وتعدم) 0

علىا لرععة

«دض حيوانمقترس بغض من رآء(ثميكون )بالتحتيةوالضميرللام (ع”واوجسيرية) العدوبضم

عليهوسل[يدا نأو يس) العين ال روج عن طتاعءاعةلاىليلةهالعتابعتوعةواوءةاواحمرية,ف

اح الحموالمو<-د:ةونسكن

أىابن عامر (القسرى) أيضامن ا>مروهوالا كراهوا لقهرةال الراغبالاجمارفى الال جل الغيرعلىني_ي|رالامر!-كن

و4ح<ة-:ين أى محسوب

له على كذاوسمى الذين بدعون اناللّه كرهالعبادع_لى المعاصى
هة.رت
جردق
عورف فالا كراهاألمح
ب وجير بدانتبى وقالغيرهالجمرب ةبقح الباءأى
رين
مدم
ول جتق
ىنقمر
فامع
وا-ك
فىتعارف الم

الىيطن من عرادقبيلة
باليمنوغاط الجوهرى قهرا وتكيرا واف الحديثالذى رواهالبيوقى االننّمدأمهذا الاارئوةورت-ةوكانةاخلافةو رجة
وتاعة واوجير دةوفسادافىالام-ةسة<لون القر وج وا ورواك-ر بر
ف نسدته ىق رن المنازل وكاننًا ماسكاعضوضا كان
الهمونهصو بانخبركانو روىبالرفعه-كا ننامة
روى انهكانه بياضص وينصرون على ذ اك وي زرةونأبداحتى ياقو ال
ذدعااللهناذه.ه الاتدر وروىجعروتاعثناةفوقيةوالعتوعثناه أ.ضاوماةيل انهعثلئة ومعناه الفسادوقولهتءالى ولاتعثوائى
دينارأودرهم ولهأمكان

لطيفء
امهع
وانا (وفادافى الامة)باز
ردو
مثع
الارضمف دينفألحالم عكدةوةول فهىوالحخد ي

بهابارأولوأًةسم علىالله عنلفىسه وى لكشاف معناأشد الغسادفة يله ملانتمادو افىالغسادفىحالةساد كانتمىوكونهأشد
لامره وقال ا

لقيه

فاستغفروءن عر مفوعا

سارهءطا القسادو يازههانيكون السىءن
قا
هداح
الونى لع
للنة
4لىا
_ج ا
ه>تا
لساد
الغ
التمادى قحال القسادانترىماخصهقره> ث واغاتر كناءلاهاطالة.همن غبرطائل واناأةوللا خاو

بالىعلي؟ أو بسينعامر مافى كلامه من ل#طفان العتوهنارالمثناةفةطوالمءاء تر يف واعتراضهعلى العلامةمن قصورذظاره
مع أمدادأهلاليمنهن
ننه برص
اقر
كادم
عر

فيرئمذهالاموضعدرهم
هالدةهو بهارلوأقسم
لو

عسل الله لابره فان

اعدوان كانععنىا_لاهدفاارا ادرةوآه مقس دينمسمهر نعل
فلانامءةطل!_منهالنقل وعرادهنال

العسادلانالاصل لاسن وقد قررهسوفرةٌالمقرة فىأعرمنيالامان ومثلهكثير (و)ماأخيربه
للىهعليه وس ىحديث
صاال
صاللىهتعالىعايه وسلمعن المغيماتماشاراليهبةوله و (أخبر)تع
ر وادصدلم ١ 2دس ) |بنعامالمرادىنسبةار ادقميلةمشهو ره(القرنى) بفه<ةين نسبةلةرنين
حبصم

م

ل ل

ل

و

ل

ل

ل

ست الست

الالالال

لاللسطتتتت..

استطعت انس تغفر لك نافعلىتاله الارزكافىقىشر حالمشارق الامداد
ردمان
عل_راذا عليه أمداداليمن سألهم]فى أودس بنعاعرفلماكات النةااتى نوفىؤيبا
نها
كلةاأقل
جع مدد والمراد هوذاا

عرقام ع ىلألى سدس فنادى باعلى صوتهب أاهل ال#جيجمن اليمن أفيك أو س فقام شيخ طو يلاللحيةفةال انالاندرىم ن أودس

اأهون أعرامناننرفعه اليكوانه لبر ابلاحقير بأيظنهرنائقان لهعر أننأابخيك
ولكن ابنأخىيقاللأهو س وهو تل ذكرو

والبازاءعرفات ف ركتعروءلى سراعاالمىعرفاتفاذاهوفاتم دص_لى والابل<وله ترعى فس لمماعليه ووالامن الر<للةالء .دالنهوالا

قدعلمنا اناه لالسمواتوالارض كلهمعميذ التّهخااسم كالذىسمتّك,ه أمك والياهذانماثرب.دانقالاو صف انا دصل الله

بّفانتهوفاوضح مذكبه ناذاالمعة
تعالىعايهوس لمأو سا القرقأخيروناان تمتدئكبه الا سمرلعةبيضّاءفاوض<هالنافانكانت ك
وإشمد ايةملايهووالاشهدا لكأو | عرفواىستغعر لماعفرلهك والماخ ص باستغعارى نقد ولاأ<_داإمن ولرآدمواسه

قىالمومنين واللومنات وال لمينوال لمات.اه_ذانقدأشهرانله لكيالحالىوعرفكماأرىخنأ :مأةالعلىأماه_ذاذحمرأ أمير
 ,نأنىطالب فاستوئاو سنتاتماوتر حب
مأنافعلى
اموهدمن واا

بهماةوُقالله عرمكا تك برك

عطاق وفضل كدو ن كسوى قا لراأميرااؤم:ين ماأص:عبالنفقة والكسوة
وي

“ا/با |

لزه< تى أدخل مكةفا” َك بنفقة من

نان

أماترى علىاززاا راو

|[مىأخرقهماوقدأخذت

كم

ردمانء :ناح بنعرادوغللطط اهوهرى فىنسدته لقرن|اذا زكلاغاط وق-5وت راءقر نال 'زل كاف |
القاموسو .:عه نمض الشراحهنا ووالابن ححرف قم البارىبالغ| وو ىق حكابه الثافاف على

1101[[ [11أ1أ11ظظ 2قالقاسى انّمنتال,الاسكان

خطئتهفى تحر1

أرادانحل ومنةال,الحر ب كأراد الءادوقالالكرمانى أوسااترفىمفوبالىة..لةبنىقرن
ولامناؤاء بد:نمو بمسانقدمناوموق ط-قا تالاولياءلاشر حىانه خيرا!تادعم مطلة| وشهادةالنبوصلالله
تعالىعايمول اه وكا نأدرلء زمنالى ص_لىاللهتعالىعليهءو--لموابرءلاث *:ال بهعرامهوع عر

منرعاءا

دعةدراهم

مكتىل]هانا أميراموْمين
انيشكوبطت_هدعفة

كؤودولايحاو زهاالاكل

طارءلفن فاخف

ردذى اللهنع الىيعنهانه قالسمءت رسولاللهصل المع امهو يقول 5»:أو ! سبنماريعا.ندادمن

أشلاون منم ادمن قرن كان.ه رص :ثيرأمنهالاموط مدره-مم ود

تسيلل انز “لهالا

لمعةأذ كر يها نعم على ذنأد ركهمت ك و
راسةطاع ان ستغفرله كلمعل ووصفقه صلىاللهعليهوس
حت

بأنهأشهل ذوصه ومةبعيدمابين المدكبين شد بدالادمة ضارنوذقنهالىيص_دره :رامببصيرها ىم وضع

دياية دمن

5منادىباعلى صوه ألا
ث
ليتعرلم تلدى اعمال
من يأخذها افيا

لساجموردمهتتسمكنكعبلهىناغلساهبذسورطامهةريبنيلضاابعؤءالباهو.انههاذياجهكوأنلوقمأهال-قلماامةلةالرلضلملغنراسواادفلخفلسوىماااء:ةوعةلءلواة.لماعولدىاسللهولام اليأاميرا لثومنين
قف واشفع فدفعهاللهفىربيعةومضر بعارو باعلىاذا أنتمالقي“ماءفاطلبامنهان ستغفار-كئ]افكما
شرستمن بطلبأنهفللقياءغلما ك :المنقاتينيق وَا رطامعل] ف تباننأدىباأهل اليدن
دلفيءأو ادس 92امشيخ وقاللاندرىماأوس

ولكن ابنأخلىأن-+لذ كرو
وأهونمناننرفعه

اليكوهوق ابلابرعاهافعمىعا هعر رذى اللهتعالىعفهكا 'نهلابريدهم قالأنهوفا( لباوله
عرفاتف ركبعر وعلىرذى اللّهتعالىعنهمااليهفاذاهو اتم تصلىف لماعام:هوقالامنالرح لفان

راى ابل أجيرفقالال 7
1

حَحنقاك سااسمكفقالع_.دالله فقالا كأناعممد ايهمااسم كٌالذى
ملام علوت ماوع ر ف:أدناسينا

ييايرازولا

فقاموس إعايهماوقال هما < نا ك]اللهعن أمة مهد خبراو سمغ ماكلا رهمازسولالنهصلىاسّهتعالى

عليهول يذل فقالاهع رردى الل:هالىعنهمكا:تك برك الله<ى 1دك بنفقةمن عطالى وكسوة
 02ثمأقء ل على|لءم.اده ونوق
 2ن الى فتاللاميعادلىهولاترافىبع_داليوموماصنع النفقةةوا
«صغين علىماقولعامسمعو:ثلاينه دامع أكها ور
أذر حجانف زمنعر ردى الله:
ال

الك وتلا سلمة ةزو

س كلمارجعمرض وماتقدة ناهوجعلناءلى العبر

لعل
علامةفلمارجء:المداه أثراوالاوللأأص
ىقو
هر برةاناجةما عهبعمرق السنةااتىتوفىفيها
فكي ف كونزغزا :أ/امموة.لدف ن يدث

التادعسينوانه لعل ياوعروأدرك زمنهص_لى اللهعايهوس ساوردفى دي ث الصح.ممع انخسر
التادعين رجحل عالاه أونس القرفىوةال أ دين  :-لأفضل التاد«ينسع ,يدين الهس قال العرااك
ل ل
عأجدلءةغىعلى هذا الحديث أولمبصععند:وفيهانهذ تريققةندمولرض_عقهوائما وجهدانه
روادانه نخيرال:أبعينع نالع -ضمةوفالالنووى]ةض مأوو نس دشل :هده و خشدههلله وأفضلية
سند اسيم

من يزعم انهسات؛جك

بع

رذ

وسساافبألوهةواق

الوم وخلا نعالرعابة
وأقبل على العبادةدى
ل اللهتعالىور وى

| 41كمس تدركه عن

علىكرم اللّهوجهه مذوعا
ينائيهقول أجد وغبره
ازخسيرهمسهيدين

العلومالشرعية لانى

وأ أعلاتتبىوه-ذاهوالراد.كانه الذى أشاراك.ءكك

المص :ف رجه الل :هلعالىهومارعلمتا نأو ناليدئنا! :هن كانوهم» دءص الناس وانهأفطٌ_-ل

مي

 1نتهي 1 1

51

عنهاذوىعرناحيةمكة

قسصاتت سه لعزاتاأىرو عله

.
رون ترتوابااسدق صناودس
أق ستدراليشغبقيال انتج

قال تايوقدةة-لمع
0
على«صغين ق3

ا

من

رعم انهماتء-لى جيل

ال

د

وةدكان«حضأصحابن| يسك ركونمق الدنيائم

هعدمكونهمن رواةا د كك
لعرفا أقول ولعلهمال بعر فال
القرفى ذ :

لائفة همهم
معرفك ط
م.و
مثم
اناس
اذليرثيأركانغاسعاءءحب الولوالعزلةوا لؤمو كر«هالصحيةوا «أطلةوقدعلكل

أنشاذا كنت عليكامراء
90بأعراء)أى وبانامراء(يؤخرونالد_-لامعن وةتبا)ئة_در وىمند -لمن طرقع نآو ذرولفظه كيفى

وخر اولنصلاةءن وؤتهاقاث انامفى  6/1تاالصلاةلوقتافان ]در كاتبلامكعنهماذقصللةفزانامدقىروانةأخرى:
والاكنتاقتسداحرت
الططتضصت”!ات؟“ت”“”ت؟تتتتت!ت ا#ت##ا 0]-<-ه١:-9ل]<2لال 0ى0ى]ىل 2 ا 6حلحلىلىلس2 2نعللللسلسسل22

001112

شعيك بكثرةعلمهوحفظه

الحددث فلامنافاةبشهماوةي ل أنضلهما

ص

222222222222222 2

سنا لدصرىوة.ل

حقصةبنت

سخر”بنولاث.كان الافضايةءلى الاطلافلاودس وبالعلم١لناقملسعيدوق يه نار(و)ماأخير يدصلى

أىعن وةتبااغتارلاءن

لله تعباىءليتموس امراواءبلءنطرقاع نأ ذررضىاقعهن ه إباعراءيوتيزيون الصيلاعءن

ره وقو

قااللصصللاةلوةةبافان أدركتباة صل فانماللكناةلهوفىروابةوالا كنتقدحرزثص_لانك قال

ديع وقتا وروى
عدون ١كك

أثنكتياذا كنتوعليكامراء وخر ونااصلاةعنوةتها »قات خاتأمرفى
فدي
وقتها)لفظ اح

مخعنرىوبونقال وقد النووىالمرادفى الحددث تأخمرهاءن وقته|الاخشرارى وةلاتعونامطلةابثهادامرءضب اللهتعالى

وقعهذافى زمن:ى أمية

(وسيكونقاءهى )وق

أد-ل الدحى قأممه

تاتوناكلذاسم

11ع نسوة)رواء أج_د

والطيراتى والبزارممسم

العنمىبالةون وامار

اىنأعاد الى

فجوزعتانهانبيةق
زمنمسياءة(وق<ديث

راثلا نودعنالا) وق

عليهوب_لباعادت#امعهمبه_دادائهامنفردا اذلااعادةبعدخروجوقت الصلاةولاجاء_ةفى ااصلاه
لبان اهرادتأخيرهاء ن جيعو قتبادعو ىبلابضةوتلك شهو دماسك 22ل الر2
المقضيةوالةو

خصهملا نالامامة كانتوظيفة -مة-كل ساطانأوحا كميلدة
والمرادالاعراءلغةقدشم لالملولةو

بوم الناسف الممكتويات أو سةخلفمن يصلىبهموقدوقع هذ اف زمن بنأىميةلانهمأولمنغير رسم
تعالىعايه
الخلا ةوقدوقعهذا التأخيرف زمن الححابجوأنسكرعليهذلك (وأ)خيار.هص_لىالله
وس املمنغمساتمار واهأجدوالطسبرافى واليزار رجهمالله:هالىانهقال (سيكون فىأمتى) وفىيءض

ايقلذى
ويطر
بيهم
يسوةف
للالن
غادخا
تسوة)
لربعن
ايهمأ
لفااىمثه(ون كذاباق
ثنسخ
ال

فىصحيح

بعةوعشر وندحالافءه-مأر وبةعوالذى
سدي
هردمف ح
نزوو
ثهمقآريخبمرنثلااثي
م لمان

وتسميتهمام#ةبناءءلى ظاهرحال_-مأوالمراديالامةأه_ةالدعوةوااراد
المص_: -فر وا ةدّاخرى
١اكلرهكذيقيهيمكذن خصو ص وهو ادعاءالثموو ةلو 0هرا يعدهصل اللهتعالى عليهو 5.من الرحال
ب
عدسى الذونودن النساءلسجاحااتى ظهر تاليمنوقص امهو رد ”عر95
-1ملمة والاسودال

ذ كرو ردمصرحاءهفالحددث؟<_ديث فاءتىدحالون كذابون وأناخاتمالنجمزلاسى ىرا

ا قصى عدتهميأتفماكذروالدجالالكذابالذجىذاطولو يسقال دبل أراذ.ا اطموموه-ه
.

ن_خةرجلا ( كذايا

ودس فيه<تىكى ومتنهالدحالالو روجعهدحالون ودحاجلة(وفحديث] خر)ر واءالك_يخان

الاولىآ خرهم (الدحال

عذىاالهىءده (ثلاثوندحالا كذابا)ءطف بيانعلىماقبله (آخره_مالدحال
ةر

الذىءةه_لوعسى

ابن

رع كارواءكان

نعأىهر برتوافظهما
أن بعنيدمها

ل

ثلاثينرجلاكذاباكلهم

ن
عأكلذاىبه)ر ابلرتاعورالذى يظهرفى؟ خرالزمانو يقتلهعسى بنمرمعايهالصلاةو السلامةالتعر بففيه
ال
للعهدوءةدمانهمنالدحلوه وال ذي والثمو.هوؤتذ ةكارلقرطمىفيهأقوالأخر أحدهاانهاين

ءادءولايد+لمكة واادينةو القد س مع«هدنة وبا وحمال
صمادبدي الالوهيةو «ظهرأمو راخارةةلل

اركلهميكذبعلالهووله) كذيهاعلللىّهةوله انه أوى| ليهو علىرسوله قاوأنهدم ر تى

وأخبر.زوق كقوله يامةالمتةق-دم اأنشهر كى ف أىمرهوحمل ان دكونالرسولمناللرسالئ.كة

لعلىوأوجالى كذا(وقال)د.لى انههالمعليه وس فى<ديثر واءاليزار ا
كة وهم ان جسعريلنز

يكذب)وفى نسخةيكذون والطيورثافكىوبأ:ودش ككيامن منكحردفدثي اطلوعيجلمف)يههم(خدلواشفك)بالذعمربأموطللةمهاضلاانرعأو كبمعنىقورد |بلسننتهامعجموأىغسسيرظراهرعة
يقال
(علىالهورسوله)قال

قيرسمن ثلاثينوقد

(ثيجرممن
م وقد ص باهل فاوراسلاولأقربهناوالمرادانه يوكثارفميوامحركتمههممعلد:م كافك
دسولةواذ اقال(بأ كاوناغأ
اذطينكنانةتفويهاملال
الدولكاانوءةوالا كرادوالاترال ال
فىءوهوالغنيمةمن السكغار بغيرةةالو «طلقعلىمطلق الغنيمةوالاكلقبهازءن الاسى_ثيلاء

حاءتعيينء-دده_مقى

عليه
ويهالدَئّوتغطيتهوالمه و الدحالوهواالكذاب]يضالانه يدجلا بالباطل (وقال)أى النىعايهالصلاةوا لام (وشك)

ضعجدم)األعر بلاالغرسفقط(يأ كاونفية-م)يفتح الفاءوسكون الياءمهسمو زا أىأموالم
يأقىرب (انيكةرفيم ال

زو :ضر بونرقايم)أىبريةوندماء وأوسالغوفى ابذاك وقدوقع دول التركمنبعدهم رواءالبزاروالطيرافى د_ثد ميج
خم
رعى
كا
(ولا”ةومالساعة-تى د وف الناس بعصاء) أى يسسترءيهم مسخربنله

وأسثلاثه عليهمومبرادنلفءسصاالاانفىذك هادايلاءلىخث
امهجاء (منقطان

عمفتىه
اتوع
ون
طابه

)وه وأروالمن رواء اكيخازنع
نأفىهربرةرذى الله

 ١ل ص سس سس مم سح ب

م

سب صم جب مع

ابص سح جم 1

ممع

له
وقه ابعصاءوهوكنايةءن طاع-ةالناش

معن

©

(رجل )قالالقرطىىفىذ كرتهلعله
]1

تعالىعنه ولفظهمالاتةوم الساعة

عم ل ممعم «وجمعيو ع لجعصو جود رو ويدوو مويه سس

عليهوأخذءقهراومنع المسحقينم »:بغيرو جه واضافة الافياءاليهمباعتبارانها حقهمو ةل

1

أنبرادبافيائهمبايد مياليهما_لذمىسماءفي ألانه -أفااءللههمنغيرمم عليهم(ونضر بونرقاب)

من
حدتى كر بلجرج
بعصاه (وثال)أىالنى

أيىقتلونهم بغبرحىه#اطلابخطابء شافهة 4س
الؤمنينمن العربثشمل جيع منبعاعصر عليهالصلاةواللامةيما
التموةكافغ-يرهمن خطاءاتالشار عواءساجه_إدقر باه ملان كلآ تقر .سوالدنياساءة وقد

رواءالشيخان(خيرم

فسيرهالشارح ا حد.د»_ الاو جهإهقتركهخيرهن ذكره(وقال)صلى اللهتعالىعليه وسلف ح
ىد يشرواه

الشيخان (الالنقسوامعةحتى وق الناسبعصاء)أى يماكالنساو تن خرهمكبريدمنغ-يرماذع
ولاكذوتعبوفيه استعارةلمتلشيديبه براعلغنمسوقهادعصاهيهس بهاعليها وفيهاشارة الى
ضع الناسو جها
ههمة
م_ ك
هانم
ام
اسا
نئة
تر عى والعدائيهكئافىةول-مفلانةتعصا
فلانأى»نقادلامرهوحك .هوهم عبيدالعصا(رجلمنةحطان)أىمنعرباليمنوة حطا نأبو

اليون وهذا|الر>لى دمى الوحاءكياوردوفىةاحط
دداثناسمهدةظا أو يقظان وكانتحبرومنع
أرزاف الناسفسمىقحطانلةحط الرزق سسه (وقال)صل اللت
هعالىعايه وت فىحديث رواه

أمتى ور وانهخسير
الثانقرفى وم م
الصبحابة (ثمالذين

يلونهم) وهمالتابعونٍ

(مالذين بلونهم)وهم
الاباع وشامتلفتردنزل

فلرمة الىان رُ
الشيخانأيضاؤخير ك)المرادأمتهولفظ الصحيحينخيرأمتى وهوالمراد (قرفى)أىعصرئو زمافى ا
الذى أنافيهوالمرادأها لوه (ثمالذينبلونهم)أى يأتونبعدهمبلافدل وهمالصحابةوالتادمون الاشتراك فى البرية

.م بزاحمسانا(انلذجينلتوهمم)وعهموبسااعلناوبعيانواةلرنتأهرلنواثيه فأعسارهم
وجيأحوالهم وفىتفصيلكهلامتقدم والخبركداناتنبالنسبةلابعدموهوالظاه
رفلاكلامفيه

وأن كانعلى |طلاقهلازم منهنغضيل أصعاءهعلى الاندياءعليهم الصلاةواللام لانالمرادتفضيل

ال امجموع علىاممو علانغذ_ولى كلثردءلى كلفردوثم ليان التراجىفىالرب كالافض_لل

والافضل ولاشموةفىفضل العصرو جلةأده من غيرتفديل فلاينافيهحديث

أمتىكااطرلايدرى

تفقسمقوله (ثمباق

بعدذلكةوم) وف غيبر

العبارةاياءالىماأشرنا

اليهوقىرواءهلمهما ثم

أن سإ

 1قوسا

اشثبرف أىوَّلهأمقىآخرهؤانهذامن وادوذاك من وادآ خروهذا اشارةالىانه قدعيئفىالا ةمن نفع

(يسهدون ولا

الناستشعاءظيمال شيسرلغيره من سبةهوه ذاباان رظلاقراد مخصوص ةوذالك بالنظر جموعالعصر

الول ىيسادرون

ستشهدون) بصيعه

(نشهدو نولاب شهدون) أى دون الشهادهةبل ان تطلم مممومثللايقبلوعذ الاينافىماو رد

يطلب ممم ادا ها

فىالحديث انخغرالهودمن بأقّبالشهادةةب لا نسئلها فانهذاج ل عل مى نكانعندهع-ل بأم

فانم الائةسلل وأما

وشانمابهما ولذاعير بالقرنفلاءةوه_مو أهم نظرلعمر,زعبدالعزيز وساصدرم_:هولء؛مان

وماكانفعهدهتفضيل لعصرهفيضلو يضل (ثم يأتىبع_دذلكةوم)وروىثم انبعدكقوما

وشهاذةفيسه وصاحبهالاندرىانهاءندهفيخيرهاغنده لستشهدهء:دحاجته ولك لمقاممقال

اديه الشهادة قبلان

حديث خسيرا١اشهود

منباتىبالثهادةق_ل

ل(ايوأومونلهنماوأحنبدؤة:ون) هوءطف مث كد ةب إءلان اث لارنوةن أوالمرادظه و رخيا نتهسم<تى ان سألما ذعناءان
بعدذلكخلافى من خانعرةفانهقديوعنأوالمراد انهم
ونونفيمال.وة
كنواءلي
نه
«ظهرعند غ_يرالقائى

عرق أوغصب ووه (وينذرون)دغمالذالالمعجمةوكسرها (ولااوفون)كعانذروهمنغبرعذر

ان عند اهدادة

حيث جل أاولثتهّاصادحةتانهاعندهأملا يأظوهرلالشهادهأم خفيهاوقيليثهدونبالزورةال امحاىوقيل
مع:امحاغون ولا :حلغو نكاوالف رواءهأخر:ى سبق شهادة أحدهمعينهو عينهكذباشهاديهو اليمين تسمى شهادةومنهقوله

امبة
وذره
رىبن
ي) أ
ففون
وايو
تعاليخثهادة |حسدهم(و وهن ولايؤءنون)بفتع الم(وينذرون) بضمالمعجمةو.:كسر (ول

ولايفون»هنوفيي

واف قوم>بون السمانةوقدوال اللصهلتعالىع ايهوسل لاللكصيينف_ألدس ف الدور ةانالله سغض ابرال.ممنوال:
قالله فانتالحمرلاسمينفةالماأنز لاللهعلى بشرمنثئْ(وقال) أىالنى عليهالصلاةوالسلام (لاراقزماالناوالذى مدعمر

منه)ر واهأبخارى وافظه وال الزبيراتدنانسافثك
أونااليه اجاج :قال اصيروافانهلاءا ىزماالناو لبذعىدءشرمنه ت<تاىقوا
 2سه عددمن

ادك وق رواءةأشره:هوهواغة كا خيرقىخيرقال ».ض

١7
لابد لاس من تنقدس

ببتى أنالله تعالى
ماس عاده وماما

:

فل

د

المفاط الاوالذى بعددشرمنهفيما

تعلق بالدنقال
الحلى

 2ل مابالزمن عر بنعبد العزيز يعد زمن ا جاب فال

دمن بكثرةههوه_ذاء_لامةعلى
بعنا
لأى
امن)
ومائع مو يةالوفى و أوفىععنى (ويظهرفيهم الس
كثرة أ كلهموش رهم وترفههم وعدم خوقهممن اللهوعدم نفكرهم فىعواة_ الامور وروئباقق

ويكدف البلاءءم-م آخرالزمانةوم يتسمنون الودفوراةان ابللبهغض الىعرال_مين وافغالب انم نسمن

<مناماقات وهوماينافى
مااسلبممننرل أفمىر
الددنكماهومثاهدى
نظرأر بابالية_منقانه
كلا سعد دن ةر

الفإلكق الع وار

فالتعدعءن ال ضر ويفيد

هذا التركس فىاالة

وكثرت

عااذر لاندمن لوازه_هغاليا
نءةلهذ
اءفج
ميا
كودن
رطو بةيدنه كان بليدامغفلاغيرمكترث بد_:.ه
تلانافيهمايثاهدمن كون بعص العلماءوا لصاحاءسمين الكث#ةخاقة أنشأءاللهعليهالقو :نطفة

انق
اتلدو
أنونهواقليمللذموممنهما يك
الوا سمعمانالسمنةوهىدواءيف

لانهو رداك_ديث و يل للشمنات.ومالقيامةأى

نه وروى

لف قوم كمون السمانة يقشع الدينالمهملة

<ديث رواهالبخارىع نأ نس رذى اللهتعالىءنه
وهى اسن (وقال)صلىاللتهعالىعايهوسل فى

(لانأقرماالناوالذى بعددشرءنه)الس كثنىحجاللية و زفىمثاهاالواووترقاوا_#ديثهكذا
والالزبربنعدىا تنا أنار ذى اللهعنهقث-كو نالهاداج ذة ال اص-يروافانهلابالىز,مانالا والذى
بعدمشرمنهحى تللقونر بكسمع دمن ندريعايهالصلاةوال_لام وروى أشرعلى الاصل كا'خمير

والمستعمل همهم خيروشروسمءاعلى الاصلنادراوفىمءنى هذا اد يشمااثتهر مصنأ_نهلى الله

يشي
ل>ليىههو لقعاالمكتلرذ لون الاانهمقالوا انهلمبردبم_ذا اللْظ وانكانم»ناءثابتا فأحاديث
ورالي صدرالحديث »:
خيرالقرونقرفىموثم
يععزيدزا جاجلابدلاناسمن
كثيرةذهور وابةبالمءنى وقالاسن البصمرى لماذكرعىءاب :عبد ال
فىا لة _لجاء فى 52س يعى أنالله سف سعن عمادهو شف عنهمالبلاءأحيانا (وقال)صلى اللهتعالوعايهوس فى
حديثروا :اد

واالإسساليارافايض

أنسعرقوءالاياعليكم

حديث رواهااشيخان (هلاك أمتىعلى؛دى أغيامةءن قر)يأشغيلمة:دخبرأغلمةوهوجعةلة

كو زفياهلتصغيرعلى لفظه وهوفى-كالمفردوف القاموس جع غلامغامة وأغلمةوغلمان والغلام
اشاب قدطرشاريهوهوالمرادفاف المأنهمن انه:هغيرغامة علىالقماس و بردأغجعلهمة ومثله

لعةايلسمع ولول
واي
عامولادوم لاوالذى بعد .أصدبة ”د خرصي ة كلالماو جداه فانرد جع اتلةللجع ةلةآ خرالفتصغيرعال
حلىقوار
شرمنه ب

,

)5قال)أىالنى عليه

الصلاة واء_.لام كاى
الصحيدين

)هلال

اقب سحيام

ضمياع أموره-م
بردغيرهذادلناعلى انسهمع فيه أغلمة فلاحاجة تعسفف ناو له والمرادبولا ك
فهمل لاكنه بنو
ويت
نتسم
بوش
وهلاك بعضهم (وةال وهر برةراو.ه)أىراوىهذا الحديث (ل
فلان)أىلو أردتأ نأسويهم لك شويتهم كبر«دقانهأباحالمديلهثلايامو"فت لىمن مازاأهلهاناسا

فيهيمثلاثةمن الصحابةوأز ياتبكارةا اىعدراءو منىمروانين الك وغبرهم منبنىأميةوم

#صغير تحقيرلاغلمة جعغلام يعنىدديان(منقر ش)وفى روانهأعوذبالتهمنامارة

يسههم

حادايث
الصديان وأقاطلعاتنموهم أذلة؟ وازعديتموهم أهلكةم اذهم دغارالاسةان (ووالأنوهر برةراونه)أى راوىلهذً
ا(نو ينوثلان)الكى ماأشاءتسهيتهم صر حاخوف القسادوالقةنةالاان
لمهم
ف ا
وقات
نهمو
بلبين
(لوششتاسحيتهماكم) أى
اعلثاللدىينة السكينةمسم ينعقبةواباحهاثلاثةأيامقةةل منخيمارأهلها
فىالعبارةاشارةبالكنايةوالمراديز يدينمعاودهفانه ب
كثمرافيهم ثلاثة ن| له دابةوأزباكتارة أاعذهراء و بعدهبنومروان بنك بانلعاص فلقد صدرعتهمما او جب أنالنى
رأا أمخانانهقالان آلأنى فلان لسوالىياوالماءوالكانهمرحمسا يلهابجلافاؤالكتى
كلى اللهتعالمعليهو ُ 2انرأمنهمكا و

ى آعلهم_م بعضرواتهذا االحذدكيثا<_نذورااءونلهماةالامر وأصحاب ال رهداوتدوال
كم.م
فدفا
اص و بنو
لكعبن
هاوال
القرطبيهمواللّهتعالى أعايزيدينمءاود وعبداللهين زيادوهن حرىمجراهممن احداشه موك ىأمية

(وأ< مر )ثىالتى عاليه|اصلاةوا (نلظاومورالةدريه) #ارواءالترمذى وأبوداودوا! كانهقالالقدر .هوس هذهالامة

أساره لىمدح مه وذمهم جسلو_م > وساحيث شاهمذهمم مشربهم الهوس أثددو الممنزع وااناليرمنذهل النوروسموه

ِرْدَان

والشرمنفعلالظلمةوسموءأهرمن وقدوتالعأناهلىو عل لظاماتوا انورأى خلقهما وأماالقدرءهفزع واخااةيزخااق

الفعلنقاوايحاداوالينام_لا

اخمروهواللهنات الشسروهوالانسانوقدّال تعالىاه الى كلثئْوهوماينافى ان يس ب اليه

درواءالب»ق هن
تل
سج
ءةه4و
ارك
هتا
ع ال
لأى
اضة
وا كثابا(والرافضة)الالفعءدى الرخضةأى وأخير دورظاولطائقةالر اف
طرق كلياضعيةةالاأنهابةةوى دعضهابءءضو

نعض_دهامارواه

و7 709070203202

خعير
أال
(موخوف
مه

اامار

بافظ يكون قأمتىقومفىآ حر

/ؤضا/اغض ١1

 7بجججزا

: -:هج

ياث
دالغ .
<دعض
ى_ عن
في_هوب
تالىءل
)صلاللهتع

الزمان .هون الرافضة

رواه

بركضون الاسلامأى'

وهملأةالوانان الاموركلهالس ت.ةضاءالله وتدره وان الان از اق لافعاله وائها.قدرنهسه واقدرنه

سم القصانهو «كفرون

لاثماتهم العمدقدرولالا::كارقدر :اش عألتىعاله وشم ميالوس لانهمأ د واخالةينخالقايروهو
ااندمولاأهفعمالهالوا
بل
لهوعلاء
الثورالذىسموءبزدازوء اق الشسرالظلمةسموها هرمنا و

أهل السنةوا#اعةأو

الترمذَى وأبوداودوانا د5ظو(ورالقدرية)فىقواء صلىاللهعلب» وس القدرية وس ه-ذهلامة

بتعدد امخالق على ماتقر رفى الاصول وأمامعنى القضاءوااةادلرفقعضنداءااللراافدةاللهالازاية

لتعلق وقشحرميهعاالواثايالءخةيردهر|اادءاياهاءلى ماتضاءأولاوعندالقلاسفةالقضاءعامه

بمساعا_»الوجود<تى يكونءلىأ<سن نظامو تسهونه العنايهوااة :رخرو جهاءلى وفة_هوهولاء
القدريههمالمعتزلةوأم القدربهالذنيأنكرواالقدروانالامران فأى انف لاتعلمهاننه الاعد

كلام ست لون
المع_تى سر كونكمال

الاس-لامو جالهانلم

لص_در مهممايناق

أحكام الامانوفىروابه
يافظ-ونه أى بره-ونه

وج-وده ةلسالمرادراديث هولانهم انقرضواول .و مأنهحمسد (والرافضة) الذين أخير
رسولاللههلى اللهع هوس لبطو ورهم كإ رودق حديث رواهالبيوى من طرقالاانهاكلها ضعيفة
أىمشاهوونهم-يث
قال يكون أفمىتىقومقىآ خرالزم ن حونالرافذة برنضونالاء_لام وروى يلةةونه فاة:اوهم لمنءماوانالكةابوالنة
قمأنشهممركون |نتهىوفيهبيارلوبهالنسميةفان الرؤضمعناءاغة| امركلوه5مةوم تكرواحب (وسب ]1خرهذهالامة
الشيخينمن الشيعةوهم|ثنان وعسمرونخرقةوتدوقعماأخيرره الصادقالامين!اظهرالقاطه.ون
أولما)وأأخىبر دظهور
فا .ةلوهمفانم مشمركون

ومنبالعجملا"نممّ(.و-ب آخرهذهالاءةأولها)أىأخيرهلىاللعهليهونان من ”"أخرمن أمنه
ن المغدمات ورد ف حديثرواهالبغوىء نعائك_ةرذى اللّهعنهامرفوعافقال
موه
او ا
ذأ
سيظ هرشب
لاذه الامةحى يلءنآخرهاأوفاوةدوقء هذا كثيراهنالر افذ_ةواظهورواسم الشيخين وسب

عضاوالنىعليم ووقع منبنىأميةسبعلىكر م اللهنعالى
تة ر
لناللعهداي
عائشةومعاو ودغيهرهما م
وجههعلى أل أبروادخل بعضهمفىهاذمن سدمض الاولياءوء لماءالسلف وذ كرهمرااسوءوائترى
عليومم ية ولوكشاهدناءهن يعض السقهاء .ونا لعارف اللهسيدىى الدءنبنعر فىوشيدى

عر بن الغارض أووفاومهامءااءللنهتعالى<تىص_:ف بعذ_همتصانيف ف اىلردءر اميقومامهم

أعلى» ن ذلك والاشتغالءه

لهذا تضبيع للزمان وسو يدلودوهالاوراق و ل ثىءلى المأصدى

ى
لذلك» نت وء الذاتمةنفعنااللهتعالىبمركاتهموحمرنافى زمرتهم(و)أخبر رب ولاللّهص_لالالهلتع
نصار)بعدعصرالنبوةوهم الاوس وامزر  062مواأندا رالانهم نصروا الرسول
عليهوسل (يةلةالا
ال-2-2

لل

-_-_-بلل

بب_ب-ب_ب_-ب-ب -بإ

ااث
(شعمق -

متتاسع كنظام قطع -كهوالتتابعبالياءالحم

|| يييييي

ب

يي

م

هذاالاءرمن الرافضة
وقدرماء أنوالقاسم
البغوىءن عالشبتطية

مرة_وعابافظ لاتذهبت
اعن
هزهالاهة <يتى
 1خرهاأوفاولل كدىق

منحددث طويلءن
ألىهر بررذى النهتعالى

عن-دولءنه-ذهالامة
أوفافارةةمواء:دذلك

ر تكاج راءوزاخزااووخسةفذاوفاوايات
ر كإانهيالوحدة ستعهل فىابره ذ اوقدظهرلعانلف على
شفى
اوةتوع
هوال

لسانالروافض والواريجيءاولءل مذءة 'لرافضةؤ بعض الاحاديث وربدالمءنى اللاكغولىاملنشاامللطائقدينوا نكان
العرفىصواباعتمارالغلبة(وةلةالانصار)أىوا أخمرلى اللهتعالمعاي_>ولبقلتهم والاخاهرانالمراد+مطائفةمعروفةمن

«
22

الحر بنوغيرهم وقدرواء
لتىم بهشم
لأا ببعدان برادبهمأنا رالدين ومعاونياوم<
وهم
ا يت
ضمذر
إدبه
الههابة وقديةوسعو برا

ررىع
الخبخا
يسذا الننصىلى النهتعالى عليهولفعىرضالذىماتفيه-إفاسعلىالمنبرمداللهوانىعايه ثمثال
عبعن
ابا
جن ا

أمابعدؤان الناسيكثرونو يقلالانصارأى شدى

١غ
لر
شةاعافيك الطعام) كنايذءن غابةقلمممتيمابينه
ل الا لاموتاماكالمكنللفو فيفر تبهقوما وينقم

أخ نف
حيعم
سلمن
مو
وام )أى وأخبران -م

(سملقون عله أثرة)

شح اين ويكسر
أسكونو<-

دخ

فسكونأىايثارالناس
أنفسهمعلي_مقيماهم

أولى.همن العطانا

جاوز

+

عنسيئشهم(:ل.زلأمهمةيدد)أى يتغرق(<ىلمنسقفمجاعه
هصخ

كلى الله ند المعل_هوس_لم وآووهوهو جع ناصرأونص يرغ ل#علىه_ذهالقبي إ و
نيذانسب الهم
أنصارى ولبردأوأحتدووه د إاشارة سارواء الشيخانعن |بنعباس رذى اللهتعالىءمهماانهقالخر 62
عل نار ولأللهصبى اللتعهال ع
ىليه وسلقىمره الذىماتةيه قلس علىالمبروج_د اللهتعالى و ى

علدهثمقا ألمابء_دفان الناسيكثرون وق الانصار(<ى يكونوا كالماحق الطعام)ة-ن ولىمتكم

يأ كم قومافيهو ينف فيهآخرينفلة.مل من سه مو <2.اوزء ن مسدتهم أىانأه_ل الالام
لابرالون دخ مونفيه أذواحاأةواحاوهؤلاء.#,لونو يفقاىننخله
يمارالا كثرة.لفىكجليل

و09تزل51م الىان صار,و |بالنسمة لغيرهم كاااحقا عام ووحها لتُشديهامهمم ق
علتبمقييم صلاح

ومناصس التَضْاباق واصلاح وانهميذو بونيدمكاللحفانه .ذوبؤم اوضعف.هوة-دكان كاقالفانالا'ن ف المديتةلم

المميحين يلظ أن

مق ممهم الاأقلمن القلولكئأشارا ليهوةول(خهلم بزلأعرهم يد )امرادباعرهمماءه بقاؤهم وناظام

مسسترون ده_ادى آثرة

حالهممنأملا كهموأموالهمولمادعءى امقرقفو اشدتت<دى فى و بصو<لو يلون (حىلمبق

فاصيره |<ى !ةوخ على لجمامعة)أى 1من ذماتهممقعوومن,المدينة كإكانو عالسيهاأودلااوهتكذا!لع
|ظاماذامات
الحوض وال اليعدرى

كانت هذهالاثرة زمن

معاو وآ دفركان

وأحدمهم :هم بعددمن حلقه زو)أشارلدب ذلك يعولهو (ا#مسياقو  0عد )أى يل الانصاربعد
رسولاش صلى النهتعالىعليهوسم در )بقاع الحمزةو ا
اثلثةوالراءالمهملةق لو حو زكسيرالحمرة.

وسكون1ئءئة وهماععنى وهوالاثّءدادوقيل المانىشد ةالاس مدا دأى .اعون بعده صتلعىاانهلى

الوار ج)أىء_لىعل

عليهوس لمن ؤثرعلبمغيرهمو يقدمهعليهم ف ا
ىلعطاءمن الديوانو يآلىأصدمهم من الىءقتديق

بالهروانوكاوا أربعة

معدنهم وق نقسه مشرفوجيةقدسددو أوا5ددأمرهموال |بنسيدالناس كأناءتداءهذاقز .من

آلاىنقتلهم علىقتلا

ذر يعاو:لمن معه

الانسعة(وصفتهم)أى

وسأنحاة_موأفعالهم

جيك قزق ضيةون

القولو سنو نالقعل

معاودةالرلذىهعنهو وز أثرهانمكون جع ] ثرككاتب وكتبةأى] ثرلنفه وقومهعليهم
 ,و دعدءفاصيروا<تى تلقوف علىالحوض واك-ددث

طويلقىالعه<.ينوهذا

كا-دمن الاخمارعن

لمغيبات(و)منهأخبمارهص
خلىرالم
جعاويهو
اسع(بلشأىنالأوار
مج )
يلذ
رنالومنين علىكم
ن
ه
ألنهتعاكو حههرذئ اللهع بالهروانو هم كوأر بعة
آ لافةة انالوم <ى تلهمواأسدّشه دفر هم

 1أكخانهوقكبالنواأ كثرمنيكذلثكير وحديهمروا والشيخان (وصغتهم)الحر:عطقاءلى شان

وهمة-رقام نأد_ل الضلالكالح-كمة الذءنأ-:كروائك-كم الحسكم_منوالازارةةالمنو بين

أوالعمل ددعو نالى
كنا باللهولواامنهق

عالليىهن وافلعمابملنامزامنرهمقأوهغلسصيارهه_ومصمي#ااملاعحارج_أةحدلصعصولاتلهأقحىو<ا:هت-مصولقادنوهاولصايلانم_هبقىىصج_تل بالصليهاتعماهلمى

لاتحاوزتراةيهم عرقون

تخا عليه

شئ:ة-رون القرآن االلاصأنحما-ءمةعروقمووااءطنماهلمدينلحكز بيرمةروعقناابن_هم مالونحرمية وقدكقفروا
)ىءارلمكغبرالبكب
ي
ر
ة
و
ا
ك
ث
ر
والموصل ضرموته بع
(ضن
وواح أخيرص فالله

هقم
سار
لين ك
االد
من
م نالرمءة تملانرجعون

اليهحتىبردالى كوقه

وسل (باغخدجالذىفههم) وهو بضمالممموسكون ال اءالمعدمة وفتّعالدالالمه لهوبروى

بتع الخاءوتتبد الدالوالمءنى واحدو ر:وىالم الغؤدوجدهو الناقص خاتهومنه اداح وهواشارة

ولهماوذاوفلاىحصسدحويثنيصحر:يأعندمل بانرسولاانّنهصهفة_لالىوالحلعهلكيهومونسلتأقعسعلدمادذفاللدمعض الايامة .فعاللهرنحلكمم

خبتوخسرت فقا لعررذى

همشرالآى والخليةة
عا-ونى!--ن قتلهم الهعنهائذ نلىاضربءنقه فقاللهدع-هان!ء أككاراكقراد وصلاته الى خرهوآيتهم رجل

و(سلكإونغنالدميعج)مهونقمتاحكم
االمدحالففةوبا لم أى

 5ا<_دىعض_نيهممل تدىاار 0

النضعة تدردرولا كانتوقعتهم وقتالعلى هم

لف
شاؤا
ولاذا الثديةفطابوهفو جدو
فمتح
قتالق
اتّلى
احدطيثل وبقا
خطت الناس وذ كرال
ق.هوا
اجدشكراللّهتعالىاذصدق نديه
قميده فذقوفامارأىاحدىئديياهلمرثلمأدةىعل.هشعر تس

الناقص وكانناةص اليدواسمهنافعووق
)أىياناحدى تدييمهمثل
لددذ:أىى بفبايفصبالمانى
ن(سخاةمش

ثدىاهرأة

خطب

 ١ساف ”7.
()وأانىسيعملاهاماملتتحلهي:مى1ا1ل7م:ب10الانغناةتلاسف قىقلل شغلوقرسهمفلو,قسددلجتللوعسدهم قوذظي(لاتاعحاالاادحالازةاالإاقوابنروىل)ليصيالغدنةحاىلبصهيهغوةلالطواقبال
صلالله تعالمعليمو لوعل
ٍانهعلى الى وهمعلى الباطل (وانسيماهم) بكس.رالسينالمههلةوهى العام (إرعاءالغتم) و

العلاءة(التحليق )أى حاءون عو ر وسهمءلم,كن فىاصدرالاولح لق الرؤسالافى اكلّفوهذ,
الاحاديتٌ ظاهرةفى كغيرهمكرإهااء الطابى وفيهاخملافوة يلالمرادبموسهم -اقاحاةاولدس
دي وقيلالمراده العلووالار تفاعءن قوم حا الطائراذاطاروعلاويم اذ كرناءء_لاحنلق جم

أأرأس ليدسموع ولسر,قيماذ كرآديلءلى حرمتهولا كراهتهءلىاانسهتدل  4وازه حددث ضيح
عل شرط الب خينانهصلىاللهعليهو! رأى صدما-اى دض رأسه:قال! -لقو كله أواتركوهكله

قااللنووى راجلهله فشر حمل وهوصري ف اىبا<ةهوةالةال الغقهاءانه حائزءلىكل حفاالنث-ى
ع»هلتيعهدرالئ مر والدهناء<:سحلة-هوانلموث-قاء

أاصللدحى رعاءالثاء
ل أو

وهونائ الفاء

المقعولالاولوالثانى

قسولاهزلرنواس)أى

رؤساعهم (والعراةالحقاة

وفنسةةوالمفاة العراة

حب تركه(و برىرعاءالشاء )برى

(يشمارون) يقت الرا“أى

بالتحتيشسبتى وللجورععاء بكسيرالراءالموم والملدهج-عراع كرعاةبرعيان والشاءبالمدج.ع شادوهى

يتفاخرون (فىالبذدان)

هر وفة(رؤس! لناس )ه
رراوىذسار.هعورزأنساوهوكمحواارزؤء-ههومرو مكعونىزارلفرعئهدونسصرويهروواكلئعثرراىةباااتافءا الاقلوعةرياةة أىفىاطالة ببوت-م
الطاب لغيره عبنتحوولوت
احدليثعدفيحين بعناء وتحسدتها وثزبدنهاوقد
جع عارمن اللباس واىفاةج .ع حاف وهومن لدس ف رجلنعل وهذا ال
روى الك_وخان 7-8

والدغعاظهوالمص :ف رتهءاانه
لىر وأءمنطر ىدآخره

رواءبامعنى (يثبارونى البئيان)أى

ببعص مداه ةلمم وان

يناظر دعضهم دعضافى بنائهفيرر»دك
هلمان يز يدءلىغ-يرهيقالباراءاذاعارضهةتبارى وانيرى

تارلىماةالءراة رعاء

وه
كذا
نوم
اارلدهعن نولساعمقندرةاه ف اىألعدل:ي.ه|وعلوهعلىغيره <تى دصير رئسابعدف
نونيفان
ماول
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ى ولامخارى واذا تطاول

الحقاةالعر اترعأها لشاءالصم الم ملوك الارض
وروىي دتاأولونف البنادبء_ى انم ن أشراطالساعة
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عرانه)أىدى النى صل اللثهعالىعليهوسلوغراته فىنعضغز وأنه وهىغزوه

ملا يلدقوا بهم 521من

هم بأرسو لالهوقمئأسلما نالعارسىرذ ى الله:عالىعنهقوط ع ص -لىأللهتعألىعايهو .ادمعليه نم
واللوكان الايمانءندااثر الخال رحالأورجلمن هلامو روابتلكرانالع -موروىأيضًا ع
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أوهو “,قدبرمن جذس هولاء(و)ممن ذ مارو أومت عن حأبرءن عمد اللهرذى أللهعةأيه
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أىهبت [رع )نشدة(والنىصي اللهتعالىعاهوس فىغزهوٍأنه)أى فغز وهمنغز وأنه وهىغزوة

دول وهو لمن أرض الشام كاقل وفده ذظار(قةالا#الموتمخاءوتى)أىر-+لىمن النأفقينوهو
رفاعة بز ددن التّادوت أحد بنىقينةاع وكانمن عظماءاليهود كه ف المنافةينفلذاسماهمنافةاووال

هعالىعنهوذ  1رعذهقتادةينالنعمان رذى الله تعالى
ابن الحوزى انهعمقتادةن النعمانرذى الل ت

-:-دانهرأىه >:مايد لعلى 7_4اسلامه وقالالذه ىق الأحريدانه
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ادرو سيمى <حرأ ليمامةأبضاوةعلىقعلهز دين الطن فىحوبمسي لملعنهاللّه وكأنْمعهوقدم
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وله ذاغسوازماتو بترت أناو ول

:الى |
ىالله
ضى
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ور | تعالمىعايهو لمماأزعمفى أل الغيب رماأءلمهولكن التهعالىأخبرنىبقولاناق وبكانناةتى

اتعدلقشحرة كذافخر+واسءونةبل الشعب فوجدوهاحيثةالوك
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عليهولم أككايهبمامارواء الشيخانءنعلى كرم اللموجهه <ينأء-لم (:شأن كا بٍحاطب )بنأنى

تاذل

ومع مكة وله لمأحدابتو جههومقطد_ده ةكس حاط كداناليومفيهأ وسولالله صل اللهتعالى

انكانصاحبك .افلم عايه وس فقد توجه اليكحدس كالا.ل ب يركااسيلوقأسم اللولسهار اليكو<_دهنصيرهاللهع .كانه
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شو كتهوقوته من قلاالى

من

بص سراق لانهاعرالى
ويخ
عشُمان وقىالععابةمن اسمهدسرافه غير ووقه_ذاالاخبار :عن الغ
تنس.هعلىهلكه وزوال
البادية وهلادسلمممهتلرميافلهبونمنملوك العجمآنهعظيمةمنآنات| لنبوةوعز الدين( كيف ' ماله وملكهمع كال

مالم
نليعاذ كروقيهمن
أحد لانفلءن حالمن الاحوال
أيهم
لدمة
اذاطرأعل
فنا
ثنعه
كلم:ش
_لما
هلو
البلاغةمالاحخق (اذالست)أى وضعت ؤبديك وساعديكُومة -ل سمى لساوان كان المعروف

أطلاقهءلى مابمالكب#2نمن الثياب والل (إسوارى)مثنىشوار دضمالسين وكسرهاو يقال أسوار
تضم الهمزةوكسرهاأتضاوهداتما كانيمراسلننعهجموا الملوك وانكازالا"نمختصابالناءعند

أحاره صلى اللهتعالى

عليهوس وأئّةأمته
(فلماأقعر بجما)أى

حواري( ألدسهما

صعضهم
العر به بعدالاسلام <ى نعابعلىغيرهن( كسرى):ه-مانه كلمنملكاأعدمو بب

اباء) أىسراقة اظهارا

وه وكسرىالذىأدرك عهد الاسلام كا تقدم وان كاثهمكورةو تفع وهومعرب+سروومعناه

لتحةق ماصدرعنه صل

و سع لك (فلء|أتىيهما)أى دوارى كسمرى (لعهر)دمنأف دصيغة اه ولمعنى أوصل فعدى

الله تعالىعليه وب

خلام
عذفر دونه( ألسهمااياه)أىسراقة تحقيا 1أخيربدصلى اللتهعالىعليهوس و يوز
ةوفى
بال

اخبارا(وقال) أىعر

ألسهاباهما وقيلوهوالاولى (وقال)عررذى اللهتعالىء( »:ادلنه )جداللهعلى تصديق كلمة

(ا#دالهالذىسلهما

ىل-ىديلهمما)من يدى( كسرى
الونبزووةوااعزلازشدويكنهةأع_داثه (ومااقتلحال
ذلهع

عمل
جكم
ل)أى
امرى
كس

:ىقمشف هوم نآحادأمتهصلىاللمهتععلايهوب_لم وأص_لل
وألسهماسراقة) وهو بدوىاعر ال
(وأاسهماسراقة)أى
ا
ً
م
ع
ض
و
المحديث كاف دلائلالنروةعن الحس ن ناعررذى اللهعنهلا أتىسواكرسىرىينهرمز
واحدامن يدوالعرب
ى
ر
س
ك
ن
بينيده وفىالوم سراقة وض عهماق يدهفباغام..:كيه تقالال دلتهالذىجعل سوارى
ب
واعل فتىقدم المفعول
ز
ا
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ع
ا
و
ح
ةامنا.لهنقا
مهلم
عالت
نوجد
هرءزف بدىسربانفمالكثمةالله اقللهأ كعرائته] كير
الثافىايماء الاىهتمام
تديعنظوكيبرما! لكاملكالذىيوقم كه مننشاءونزعهمن بشاءفتارك الذىبيدهاملك الذى
ال
اااسلتعمذاهلب بذهكمارومابعةبهمن
ه
ن
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ا
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ل
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ز
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ع
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ل
ا
ف
ا
ر
ث
ل
و
و
شك_رهما فاندفح
وأدسالرحال لهوهواملنغحرما:لانهلايه_عل الاتحةمق واتصديةالول رسولهاصلللىّهتعالىعليه اعتراض الدنحى ولوقال
سل منغسران يقرهماوهئ

لانعداس تع الافلاءا<ةللماق_لىانق_همد احةومفب_ده

أالسداراهمالكا نأول

ارثكبت المقفسدةفيهلا حل المداحةوهى حقو المعحز:فانهلاعمصلله(وقال)دلى اللتهءاللمعليه

(وقال)أىالنىعليه

وسلم فى إة|خساروعن المغيساتف حديث روا أنونعمف الدلائلواخطيب فنار خه(ندى)بالبناء

الصلاة والسلام كارواه

للجهول والبانىأو جعفرالدوانيىثافىخلفاهبنى العباس(مديتة)هى البادةالعظيمقمن ال:مدن أبونعمافلدلائلءن سوير

وهوالتعسوالسكى الكثيرةوتكون] كيرمن البلدةوالقر بهب(مندجلة) بدالمهمل :مفدوحةأو
مكسورة امذنداجااغهطاءومنه الدحال خف اءأمرهبةخليطهفىأمورهوهوء! لنهرمثهور بالعراف ولا ابنع_داللهواخطيب

تار يخه (تنى) أى

حأووزلدملخووكلبناىلساالسفناوباالللمادماعئلنيعلهيلهانهقءرىلمكرثتيلرة(ووخدرججيهل)منمأصصغمر,عا ننوهقبرياللااهنوخهازلحيفجرهمأنردعشبيهربنننداجءيلكه س(امئبدتيىنةبيندجلة)
لمهملةوضم الباءالموحد:المشددة وقدتضففٍ بكسرالدال ونفتح مر
2ا
 2الراء
2ملةوضم
2اءالمه
3ون الط
3فوسك
3م لغا
)3بض
0فيئس ا مثهور بالعسراق
3طر بل
(وق
2
 2ب؟
2ط
 22د
ال
ل
(ه:شغاث

)

(ودجيل )بالتصغيربالاهوانزءليهمدن كثيرةمزخجهمنأصفهان (وقطربل)بضم
اولقساكنىونمهملة:ضم راءوهوحدةفلام مشدد:مماوعامن الصرف موضعبالعراق

(والصراة) مو لمق توح ةبر بالعراق وف باعلصاصو لبالحاء,دل الصادذكرهااشمنى قواالاللاهىراة كدافىالادلوهوبفتئح
ر رياهسبغارس والنسبةهروىركمةح(تتى اليها)يضمالتاءوسكونالم وفتبح
ناةوباقدتخ
وس االر
قوافومفى
ادلمعر
الحاء ا
مىع وتكلبالى”إك المد(يخنزةائنالارض /لانهاصارتدارالملك(يتخسفبها)أى ستحق ان خف بهالكثرة
دأ
توحدة
الم

ظلامهلها ولان,ناءهاأسس علىشقاحرفهارز يعني)أكبربدالنىصلىالدعليهوسلم(جها)أى بك الميدئة(تغداد)م مان لغاتها
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وقد بناهاأو جعفرالدوانيق

دومدارهءلى عارين

سيوف وهوه قل وقال
الذهى معزانه <ل به

#الىخافاءبنى العماس كن والأجدين حنملل حدثوأىحديث

بغداد

هاتخ ر(والصزاة)الصيامدتاحلمثك_ددةوالراء الحفغة
لقتينسب
اعرا
وتشدداللا موهوموطع بال
|0

وافراة

افوهاأ »وهوغر بالعراق أ«ضامه
امهمايم ||

وروهوالاطعالمعروفوق دعص

_:.هوهوعمارةعن
غيرهامن الء_لادالى تك الما

امهادارال_#لاده العظمى وكرس الممالكيةالجى

مشكر (وقال)أىالنى
صلى الل تهعا لىعليهوس
سمكونقهذهالامة

رج ليةالله الوايدهو
شر اهلذامةمنقرءون
لقومه) رواءأجد

والبسيهى عزسعيدبن
المسقسمسلاو.حياءة

قالوولدلاحى أمشلمة
من أمهاءلام لسحوه

الوأ دكعال راشلوله
صلى اللتهعالىعليه وسم

لاسهوا اباسماءقرااعنم
فسمووعة_-دائله قأنه

شيكون فىهذهالام_ة

رج ليقالاه الؤليدين
عد الملكتمرايناانه
ابنأ .دالوادين بريد

اءيننداللك لغتنة

خونافىغيرهامن الملادبيد أهاليها
ار احوالمالاذاجعه لللطا نبامره(إخزائن الارض)أىما كانم ز

بنائهافى الدولةالعماسيةوجمادةالاموالاليهاو بقأماولسيفظهرم
علهوت

وقدذ كرهالذهى فىهيزانه ترجةعار سيف

الضى

كوف

أ ير إنهصلى للهتعلى
راوىهذاالحديث

وتالانه

هعلمنامرء(يعنىبغداد) اسم المدينةالمشهورةو سمىداراللاموهواسم أعمىعَرَبٍ
مذ كرجد اوالل أ

ىديث
ا وفيه لغات:قدم اللكالامعليها(وةال) هل اللّهعليهوسلم ف ح

رواهالامام أجدوالبييى عن سعيطلة

ابن المسدس عرسلاو<ى:هقال ولدلاخىأمسامة من أمهاغلامسموهالوليدةةالص_لى اللهتعالىعليه
وس

لاتسمواناسماءقراء:ة ثمفسمووعيد اللهقانه (سيكوز فىهذهالامةر دل .قالله الوليد هودر

لاك من فرع ون لوه ]قالالاوزاعىكانوابرون اناهلوليدينءبد لمكم رأواانهابنأخيه الوليدن
72ددينعبد الك المارالذىكانمفْمّاحأدواب الفتنءلى ه_ذهالامة وكانماجناسقيهامدمناللخمر

نسب اليدمايةتضى!ا-كفرقيلو #وزان برادكلاهم مهما وعدّوهماالاانالثالى اشقاهماوق
6

معنى

سن

وه وان قرعو نمصرال كافركاناسمهالوليد م أشاراليهفى-14ديث

والاين

الهوزى انهذاالك-ديثم وضوع كانه تدشع_:دالمص:ف رجه اللهتعالىؤانه وضوعات ابن

الوزى مدخولة_:كام ىكثيرمم .ا ودح فىالشمرح الجديدان المراداماهواائافىالمءروفبالفاسق
لوادع بالثلافة بعده شامبنع.دا إلا

خلونمن ريع الا خ سنس

وعشر ن ومائةواظور

تعاليعليه
من كسعةو ه أِعهرالملاهى وتم 9نهنالدينأمورر|شنيءةلاحاجة لنابهادإذاجملوه_لى الله
وس

إشرامن فرء ون مومع

كقردلانه كان زمان|ل-كفروهدا كان والاسلامءص
الانفاق على

الناأس اذخرجواعله

طرى (وقال)صلاللنهعا لمعايهوس! ف حديث

لاموراة_ترقهافة لوه

ويقرب أواتجا(حتى نقدة_ل فثتان)أىطائقتان وجدشانمنهذه الام ةالمامة(دعواهما)ى

قانقةحت.,ه الغفثنءلى

الام كذاذ كرهالدكى

وقالالحديث 2
أجدمنحد:

سعدد

اعلنةأدهماوديتما(وا<_دة)وهى

الاسلاموالدين المقوقدوقع هذ افىدط_فينق وقء ةعلى

تعالمعمه مام شرى
ومعاو ددرذىالله

والوتائع التىلاتدى

ءلشيخان (لاتقومالداعة)أىلايأىزماتها
رواا

المسلمينهن ا روب
ذلك اكير بعدذلكة -موقعبين

زالوقعةالاولىأولماده_مأهل الاس_لامه_ن الامورال-:كرة الضع
الا

|كانتثلمسة فالدين (وقال) صبىالنهتعالىء امول فىحديث رواهالبييى والحا م
تت 7تتبي 2 92تت ت

ا
ال لخ تي
ال
اينالمسدب عنعر 2ذى انهتعالىعنهو.سعيداء+ثل ف وسماعهمن

اسلتت ار لل ل

م ل

تب
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عن

انا>وز :ىه وضوعانهمن طرب أجدتم نلعن ابنحمانانه خسير
اب
عروقد ذهب أجد الىأنهسمع منهوقدذ كدرهثذا
امنلدع واه اواحدة)وهىالاسلام أوخالافةفوقع
تن
نحى
فاعة
باط-ل الىآخ كرلامه(وقال)أىكافا لعمرحين (لانةومالس

نأللعغاروأاهفلمائةوعشرو نلعا
كاأ مر حفربصغين فصاغنوا نينع روقالكانأهل الشامسين الفافقآلمهم عرو ا
مفنلهمأر بعو نألا (وقال)أىالنني عليهالصلاةواللام

فن#ى د-مر_س-هيل بن عرو )أىفشانهوهقدثالله عرز
(نب
احس
(لعمر)أىاء اكلاطراوباهالبيوى وشيخه الهاوعلنال
بارسولاللمدعنى انزل ”زيتهفلايقوم خطي.مافىقومهفةالدعه ا(عدىان اومان سمرل باع رفكان)أىالام (كذلك)أىمثل
ماأخمرعنههنالك (فانهواممكة) أىعند الكعبة(مقام ألىبكر)أكفى مردهنهوبا حالتهؤااد:.ةنو مبلغهمموتالثىصلى
هعالىعليهوب! (و لذسابطد وخطيله )أى عل خدطبة||لصديق
اللهتعالىعليهو-لٍ)بتخْفرف اللامأىوصلهمخبرمونه صلىالل ت

المدينة دومةٌذ(وثدتهم)بتثديدالموحدة أى جلهمعلى الثباتق الدين
سس
سس سس

4

(وقوىصا؛ثرهم )بندشردالواوخ
صصختت ووص امرسامالتقونةكدف

ىه  1بنعرو)ابن عمل سبي س
عناتحسنندم رسلا(لعمر)بن الأطابرة ى اللتهعالىعنه (ف ش
انعد ود أنوبزبدالعام القرء

أن لخطماءةقر نش أسايوم الفتحو اسئثهدباليرمول و تلتوق)

بالشامست جمانعشيرةووال لواةدى نوق سنةنع عشيرةفى طاعونع

واس وكاننيعقوم طيما رض

ب|صا|ئرهمفىالوةمنفقال

من كداانلخفهفان #دا

|

أسريومبدرقال عر بارسولاللهانهرج_لمقوه,
المشركينءلى“ :الالنى صب اللتهعالىعليهوس لفلم

قدمات واللهجهلاعوت

| وكانت+طيةأنىيكر من

الفى أىمث-قوقها
فدعىأتتزع:1نيه الغليتينفلاءو م خطيباءليك بعدالووملانهكانأعلم

ؤإذا ١:؛خرعت ١متاوال 81ينانينداعلسانهفلابطيق |كلام وهذامنع ررذى اللمتعالىعتب» آمر|

ك#ادنياعبؤدان#دا

خط  ++أفىمةام00:فع طبه أ قدمات وه نكان تعيل |
نمو إلعم ردعه(عسى انيقوممقاما)أىيقوم
الصف اتعل

وس
عليهو
و:يأ عاب حو قامانهالاولوة دمرنعسى مناللهومن رس ولأ نه صلالله

ب
تحغيى(لسمر

ء.ات مره وسر
باعمرفكا نكدلك) أىوةع مأوالهصلىاللتهعالىعايهوس لوتححققساأخمريهمن المغي

الله فان الله لايموت
الاانأنابكر رذى الله

إ-تعالىعنه زادعل»بائيان

ر(هكد بق رذى اللهتعالىءزه أى ةل
الملمين مقامهلا (قامعكةمقام ألىكك

مقامه ا د .يله

اك تيباقث لخطستهيومبأخوما))لأمسىبللمغينعكةلإموتالننى صل امّهتعالىعايمو !أ !لالإطادة

فمقاتمهامكتة ب(نحوخطبته )أأى خطبةمثتملخطبلة أأف بىكك رربسالمدينةلففظاظاومبى هبن مونهل دلااى لهركاء 2تعالىعايه
اللمائلة بةب.ولهم(وئتيهكم)أى ن ميدتهت ال لم)ينعل دييهم (وقوخى بصائر.به )مابدياعلاماهلمان ولانتتمل |ك وم ر ت و
قااللبق ثمالحقى

الّمتمالعليه وس دشروكل :فس ذائقة الموتذقا#لم#نداكلا»نفان اقدممداتواللهح لاءوت
عانى
لداهه ؤ
اانلدع
وأنو بكر رذىتاعلاللهىعنهوالمن كاننعبد_دافان د اقدمات وم نك

ْ أنام عمرنالشاممرابطان
فسديل الله<ىماتبها

لاجموتفتوارداعلىمءنى واحدف مقامغفل فيه كثير نمنكبارالعداةدهثةء عن هذ الاصمة العظيمة

(وقال)صلى الهنء_الىعليهو-م كأرواءابنا<ق والبيوق(لخالد)بانْالوليد(<ينوجهه)أى

ا| ال#الد) أىاب:الواي-د

وجها إلكايدر) دض الحمزةوكاف مف ووحمةئناة تدتيةساكنة
مىعةليه
معال
للهت
بص_لال
وسله
أر
ودالمكسورة راءمهملتين كصغرا كدرو يةاللهاكيدردومةدذ م الدالالمهملة وقدنفتح و ؛قال

المادومةالحندلويةالدو .ماءبالمدوهى اءلياء وهوه وضع بينمكةوبرل الغامة أوبينالحجازوالشام
١

قطاعونعواس (وقال

سْوَمَانَائن سمغللانهكان,تزنازا نك ت#د ).أى”صادف! ك.يدر (بديدالبقر) أىءقر

ىثأهر دعماثة وعث ريفنارساالىا كيدرين |
الوحشلانهاالتىنصادوكان صل اللتهعالىعليه وسلمبع

(حبنوجهه) ديل

الي أمىارهله(لاكيدر) :
بالتصغيرمإك كندة
احنافى ذات_حلامه

وح|ب|ةه(انك 2د نصيد
عبدالملكبنعبداكويناعياءين احارثء نمعاو بالك -:دىكاناله ال#طيبوالمساو ردى وق

)يقرالوحش
البقر أى

عمةنخهتمقصقرالمليشراةفف اونجهمندكهند:أنوصءطغاسدانالووكحاشنهةوصروااءنومهاقدحماانشةدومدةوآهلوهاعالنيهاؤانساةأس«مخراالكديردذروىقااتللتهتأعخاولهى قالاخلطيب كان ن صوانيا
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التلمس اف ومواصلتهمأتى مواصإدا لناس
من أهل الاسلامونة لمايصنءون ال اىخوانهم اللكفرة(واطامعليه)أىوالىماانكث فعليه(م ناسرارالمنافقين)أى يما

بننهم(وكغرهم) أى من جهةتواطتهم كاظهرمهم

فىغزوة.#وك وهمسائرون :نيد انظروا الىهذا الرجلبريدان يفنح

قصورالشاموحصوماهيباتهيراتزاعلمهمنهفةالوالاما كذافىثئمن أعرل بل كنافىشي :ماو ض فيهالرلكيبقصر دهضنا
كل باعلضغرفوكهم الله
وكذجهميقوله تعالىةل أباللهوآباتهورسوله كنم ن(موزقوونفمفيه)
ل
أىومن تكلمهم قْ
حقهعايه ١لصلاةوالسلام

(وفااقءنين) أىهن

ضمهد
نصمراانلياوبقلاالدرى انهعادالىدومةذلما نوق رسولاللهد_لى اللهتعالىعايهوس_ل نال
خاصرهخالدوةة ل مهش ركاندم انياوق .لانهأل وأهدى للنىصل اتلعلاهلىعلى_هوس_إ حلةى_براء

أصاءها كراامكماوقع قوهمألعمر وعذهابنمندهواو ذعسمفى|أصهابةوقالابنالاثيران الحدءهكديحةوامااسلامهفغلط

لرئدس المافقن عمد الله

ابنألفىاحيكنوداالره
در فزي
ةدا
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أكداب الى عليه الصلاة
وااسلاء ادر زكري
أردهؤلاءالسقهاء عنم

قاخذ بيدأ

يكرفقال

عرحباسيذبى عموشيخ
الاسلام ونافىرسولالله

صلى اللتهءالىع ليهوس

قالغا رالساذل :سه
وماله لرسول اللهم1
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أخسيربهن(أمسرار
أمورهماق وقلوم_موهو بانلا أخيرنوهأ(طاععل-ه)عطف عنما
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أللهوخة:هثم افسترقوا
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رفيةه اذا طعنف اىلاسلاموأهله(اسكات) أىمن فكوهذا! كلام(ذواللهلويلكن عندهمن خيره)أى شمن الاشاء (الاخيرنه
حجارة البطحاء) أى صغا را 4صىكاوقع نومفمكاةححيندخل الذىعليهالصلاواللامف البدت وأمريلالاان يوذنفقالعتاب
ابنأسيد لقد اكراملنّهأسيداانهلمسمعهذافةال الاحامرثاينوهاشلاتمهاواءل انه<ىلاتبعتهوق رواءهأماوجد#دغيرهذاالغراب
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فيثرذروان)أىوضع فىهذهالبئروهى ثربالدينةلبنىزريىوه, .مذعاجلمةمفتوحةوراء |مهولكايثوهم»ن
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مهمسا كنةوواويزنهفءلانأخم(ف

يمن
لهاغفهو
اصف
الىت
هالت
بال
ببوحىمن اللهتعالىكافصلوءوهن ||أىال_حرفياذ كر
ال-حر (ع
بىو
خلك
اصف
رة )
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سحرةالأنافىر ححلادنةهتّمءادعأ:ندراءىو الا ”خرعهدرجلىفةالأحدهما لصاحيه ماوح-ع

بشع الذال المعجهة

شئ قالف مىث ط ومشاطه |أوسكونالراءوهى بالدينة
الرجلةالمطمو بأىه_-.حور قالمنطبهوالم.يدينالاعهمقأال
ىفى
و<دف طاعذ كرال وأينهوةالفى ب رذروانة<اءها صل الله
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والله شال 2
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فاستعارالعين/احفظ و ج

أحفظه وأراءيه.
ةنوهالأ كيدوالالراغيةالفلان عي:-ىأى
إاب وامالقيغلا
ممافى للكش

اينناأى نحيثبرىو حوظ وثي هكلام مقصل
كقوفم هوهنىك رأى وسمع دقولهواصذع الفلاب ع

هال)لهفي-هاثبات لكفاءةاللهعلىبألغوج_هلانهاستقهام
لدس هبذا
عالبألددس
كملاه(فوو

مج

 -سل | -_-

_____-_-_-

77777

(:أشفاث)

_ا

0

(ثيلاهن اأعداء لعكين )ذاارأديع.د:القردالا كل أولامعهوذالاقذ_لو نش يدان المشمران اشولونله اناف
ىعزى ليكرهافةالل سادنهااق
ل ال
اياهاوةدروى انهصلىالنهتعالىعليهوسل بعث خالدينالوليدا
بسك
أن يعتر امنا سوءلء.

أحذركهاراخالدانفاثدتلايقوم

ا
0

ارب

تفمّ 3

0
00
0

٠.

حاثئف«مد الها خالدفهشمأنفهاةنزلأ لدساللهبكا ف عمدو ذوفونك

4ف

م  0له(غي هر -ذ)1

إيرسر
بب ب

انكارىوهى نىمعنىون النى اثماتيعنى انعباتىحفظونء
ه نه_
أه
ول
دلاءن| ساف
دد
ن ١ا١لعم
ولا كا ن
عغربرمع ننههداأإشاارريبققو

لعماة نيلت وام م

0,2

بيدهمفكيف لاأحفظ عدى|
_دامااملرماآ د

يحا
هت
انها
كداف
معناا (
(ل )ان

كين ووذيكوندالأعلىلقص ودومطاءبقالماةدمهوماةءل

_لم أماتةاف ان .2ك 1لها اسكونك تعيمهالس
سىع
وعال
هلهت
ل_ليىال
من انها نزا1تأةالواله ص

أىالقلربقدمرالكفاية
بىره ذهالا "نه(غيرهذا)كالة ولبانالمراد
اللام وقولهأعداءهال شمركينيأباء( وقوتل)ف
علخع_ديل كافهولا مطابعا
كافؤغ سيره قكون
الاضافة لا<نسو.ويده

را وال ان
لس اللهبكاف فاده

بصيغة الع (وقالانا
الفتثالك المس_ ورين

انه تعالى:سكف لبارزا قجيععباد.و «ويدهانه كرى؛كاف عماده تصيغة ال00 (4

الثّهله قوله تعالىانا كغيناك المستهزرين) الازهلوسخريةوالتك علىسديل|ل-:قيروالمرادم-م نر
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)لضم ونث ديد
القرق بن المامين قاعرفه(فاخربجرسول اللهصلىاللتهعالىعليهوس رأسهمن١القءة

الموحد:وم ى كلم مقعمن البناءأواخمة والماءمن وق اذاعلاوادس معذأه مأهشومب“-د برءلىشكل
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مث مقدارحىكاءةمث ل هذها ىآ خرهلكاقحلا:ك
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(ابنامحارث)أى الغطفاى

|مرسولاللدصلى اللهغايهوس فىيغرته و يقل كانمنهءثل هذه القصة(و)روى (ان الرجل سل |
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سىو اللاهللهص_لى اللهتعالىءليهو
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واح_دوريدهة-ول

الذهىق تر بدهالاشه

فعصم» الل تهعالىمنه (وكان )ذلك الرجل (إسيدهم وأشجعهم )جلةمعترضةببن لاو جواابيان
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اعللىوذل
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ممكنالهو>و زان يكونللنى صلى!للتهعا عليه وسللمعلمهءنالدءا قأىىك :تمنه 1ع ادة_:دله

وحذهومعهسي فى لولفىبده(تقالافىنظرت الىرج لأ بض طويل) حالبنى وبشهو(دفعثى

صدرىفوقعتاظلهرى) أى دقعتعلىظهرى كك دةدفعه وقوته(وسقط السيف )الذىكان دى

(يإدمىنفعرةتانه) أى الرجلالذىدفعنى (ملك)لانهليكنثمة أحد<ينهجه دعل هولانةوة

دفعهومها بتهلست ماع دنه(وأسلمت) اث اهدته ايد على .ونهقال|بناسه أصاءه صلى

اللهعليهوس فىبعض أسغارهمطرفتزع ثونهونشسره على سجرةليج ف واضطحء تحتهفةالوالد عثور
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انكقد_كنتمن الفتكفيه فةالافى نظ ترالىر<_

(وتسقٍطالارفن)أىهمنم بادك(ىفوعرأةسلمت
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اللتهعا
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الى حنزم  ||.وداحددودقاعلادلذوهىرنفانلاجرمحارثالغطقان الاشمهانهء ورت وال البرهانا |
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و5وله(بين كتفية)لاينا ف د

كفهواصايعهوندر

بأو
نودالمهملةمةوحةينوراءمهم لهأىسقط

جوف ومن بينأشياء(والزةوجع) يأخذفى(الظهر)فيمنعالانسانمن

نرال#طابى
لديغاي
االص
ةها
لمو)فةأنلىعسب
يز-ل
قالآ
(الوويق
(أرادات»| 2" 0 7 .ا|لحركةمن الزلموهوالز
الثاء الغوتيةوتض روح | رنان ا

ا سي

2د

واس 2لا لار

ل

2

(فىقصته)

لل

الفت]يضاأى يأخذعلىغرة وغفلةاطثا(بالانيصالىللهتعالمعليه وسل)أىيةةلدفجأ(:خل بشعر)أىالنىص

00000

الله

أى

من وجهه)أىا تقل أوسقط ومن ابتداثية أوععنىعلىوقعل الدنحىفاكساوج.ههأىعليه(منز خخة)رضمزاىوتشديدلام

مفتوحةفخاء معجمةوةميشلددة (زها)دضمأولهو كسعرثانيه

ينه وندر)أى رج وسقط (سيفه
ذف أىمن أجل زلةك(بي

من بادمزووجع الظلور)أي حر ث لابتحل م نش دتوهبراوى:لخلفافم المزخنوهوالزان (وقيل فيقطدته)أىقصةغو رث

ا

(غيرهذا) أىماذكرمننوع 1خروهومار وى انه أنىال:ى صلىاللهتعالىعاهوس وهوعليه الام ممقلدب .نهوانا نه شام وكات

تحلى بض فا,لاممدأ رفىس غك فأعطافءاجراعل الرجليز اليف وينظرمة
االلىى صلى عليه وسورال السيف
فعالمن :مع لمى بامدوالابزه:ةبددءأ حابرسول اللص
هل اللتعهالىعيلمو لإفشامالسف ومضىفأنزلابتهه_ذءالا "به>

(وذك )رصيغةاهولأىوذيرعضهم وق أصل الد4ىذ كر بصيةةالفاع_ل أىذكرا#طانى (انفيه)أىفىغورث (نزات

اأيهاالذين آمنوا اذكروانعمة الشمعلك اذهمقوم الناه)أىكاسبةت (وق-لل كانالننىتصلعىاالللههىع ليهوس خذافقر يشا)
'ه)أى وغدوهامن قولهتءالى
أىمنان يقتلوءأو دلو (قلمائز لت هدالا ن

ام

وألله تعصم لم نالنامر وما

أىقصةغورث (غمرهذا )المكورمن.-اراديهالة- -لفانهر اونىهج عناساللاغارة عل اىلمامينلما

لتك

هموس ار يواد وسابلك (وان)الامر والشأنفضميره

مقدر (فيه)'أىفغورث(ثرا ت) 1هيا يهاالذين آمنوا اذكروا نعمةاللعهليع اذهم قوم ال"ا4

وقبلكانهلىاالللىهنععايهوسإ

هى ,ناأيهاالذين آمنوا الى آخره
وذه
اف قر بشافلمانزات ) ه

أوةوله بغصمكهن الناس (اسملقى )أىنام صلىاللهتعالىعا.هوبل واضعاظهر على الارض لامنه

أعداء واطممنانلبه( قثاملمن شاءفاء خذلنى)ذاءوذالمضمومة معجم ةّينو#اذلان ترا“لنصرة
الاومظاهرهغس ترادالهانشامعع و الخراىلفغي عن المعين وا رس لاناللهجانى
واللام
وضمن ىا نلااضر ىأ <د :هل الىوإذا ا -تلىعلىظهرهوأظهرهية الامن والم-عرىمن<-وله

كهاه ييل لانهنقذ ىانهذا الادمكيةلار :خوفهم»ن قر ادكشعاكان
حلل
وقوه اعنم داعان ووعدا
عكهوسورةالما دده كلوامد:اع

0ررالتزول:ء.دكاتقدم (وذكرعب دين جرد )ااوظ
:-تك

يل
رأنوهاه ابن حر برنىتفسيرءعرسلا (قالكاتجاه الطب )وهءى جأم
هتقذدمابب
وةد
المشهورو
تحربينالت
بف

سغناننر نزوحة نهب وسميت جاتلالهاكانت(نضع الفضلة)

عبن و ضادمع حمتين و احد ةا لغضاوه ودج رلهشوك اذا أوقدكان شد بدالاحتراق لذ اهالوانارالغضا
نلىعلنارءكإيطلق علتىلقال
للنارالةوندوةوله لوه جر )>تم لأن يكون”تفسيراللغضا تلايط
فس الغضاوالسا كنيهوانهم  3شموه بينجواتحى وضالوى

وأنيكونحالامن الغضاءوجر ععنىمتوةد:أى تضعهحاله:كونهجرا(على طرلت رسو ل أيهصلىالله
تعامهليهو-م)وعره» نََبده للحرم وغيرهنقد د بذلكأن ىعايهفموذيهو دودرقىقذمه وقدقيل

فى ميته|جا الطب وجو أخرمذ

هر «ومتهاانهعسارةء-ين
الى
طنهع
كورةفى الفا سيرمتظهاا

هالىعليهوس وى نسخةفكا”عسابزيادةما (بطؤها) أاى
تع
النميمةوجل الاوزار (فكان)صلى الل

يضعقدمهعلى تلكالغضاهوهوحاف أوبعل بوترمثلهائيه؟فيحدها (كثسا)بالمثائةومئناء#تية

(فأله_ل)منىللجهول يقال أهالالرمالذا أساله وللمعهكالربوة
' .وحدةوهومااجتمعمن الر

والمدىعليهحيزئذأسهل و ألينأى تحدهص_لى اللتهعالىعليه وس_إس هلالابتوذيه ككا:تال
االلاج تفيل
ملاو :و
االص
ليه
عل
يمشينهول النةالانتجوائبه *

هال ديتاد مهال الثرىحمنا

احير 0نام ع نهبف

الى أى
لكدوالا بدأو والله

معلل(اسستلق

جوابلا أىرةد على
قغاءأوكنارهعن استراح

من أذى من آذاه 3
والجوقاه ابغذلى)

أومنثاءفليتصرخ فان

ردلاخذلى فالامم
للتهديدفوقواه تعالى

جا لامشتج :يفن
حا جيك اراق

فلدخداى أىفلقتالى
فانهلابقدر علىذلك

فلاللاممعبير(وذكر
عبدين جب دوالكانت
جالة الخطب) وهمى
العور|وأ ت]نسفيان

أبنحرددزو جة أنىلهب

صلالتهعالى
عمالننيو

عليهوسم وقيلبنت
هشامأخ ثأنى جهل
ضع العضاهم( وكسر

رايا ااكلمة

هاءوقغاووصلاوهى شجأارءظام ذا شوك واعل التة-دبروتركىثاوقدته.حف علىامحلىحدث ض_بط بفدّعالغينء الضاد

 .للعجمتينوهاوعلخاملءفلتامفادلاةصوولالحواثى المعتبرة (وهىاجرلة)مجلرةاحادليتةشولدعيلهالشوك بالجرةحال
حنتهافاناله ةرةالهنىارال توقدةثم أعلباعنضهمذ كرف معنا شاجنرهرهحرارةشديدة وقدوالأهل التفسيرانهاكانت نضح
الوكوإذاسميتجالةالحطليعلاىحذالاق اولولعلهاكانت ناضلعشولك مرهواج رأخرىأوكانت تجمعبنهسماواش تعالى
هفاكا ساظأها
أعلم(علىطريق رسولائصل اثدتعاعلليموس)أ وكانرسولاقه اهنال عليوسه لش عل (

كشسااهل)بفاعف#كون نقحي ةفلاموروىيمم وهماععنى أى رملاسا#لاحيث ليةضرربها

(وذ
كرابن
اسدتءم)1,أىء نج الذالحطب ودواءأنو عل و
ىالبمونىوان
أحاتمنأسماءبنت أىبكررذى اللهتعالىعنما

(ا
(نما
مى ج
ل)أ
االبةات
غب
لخط
هانز ولتدتبدا أىفب)و زيدفنسخةوتس (وذكرها)أىو بلغذكراشّماياها (عاذكرها
أللهمعزوجهاءن الذم
)
أى بقوله
وامرأنه+سالةالحطب ف جيدها

جأأس ف المسجد ومعهأوبكر

مءء

يل من مسدلا نترسولالتءصلانّهتعالى ايهو

وف ندهاثهر )بكس الغاءوسكو نالاءبعدهاراء<حره لي لك

وهو
(ثلما

ش
حس
نس
ححبيبييبلربي
يبت
ي 777ت
ب7_7777
7ت
ي
ابت
2حسب
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وقفتعلي-ما) أى

قر يبامنمكانهما (لم

(وذكرايناس

)امامأهل السيروهو دين اس<ق يننسارالامامااثقةالص_دوقوانطعنفيه

ر) جس واب اأى
مرفوع معطوفعلى نز ول (عاذكرهاالله ).ه
(معزوجهامنالذم) بان 1اوهومائىالورة

كدر
مارأت (الا أنا

وأخذالهبيصرها) أى

رسولايلهصل

صرف هو<جبه (عن

خوجوامن ثهرهم بدت دراستهم كامةمعر بةأد_لهابهر بالماءوقوآه (من<حارة

أذيه علأمه الص_لاة

بان لعهر

فلما

لله تعالىعليهوسلم وأىبكر (لترالاأبابكر وأ+ذ اللهبنصمردها)
لهص
الل
و تعتعليهها) أىعلىر سول ا
أى قبضٌ وحدس

أبندا<بكٌ فقدبلةى

نظرها (عن نديدصلىاللهعليهوب-ل )أىء نر ويثهوهو حالس عذده افا فاه الله

تعالىعدمةاه صلى اللهتءالمعامهو-لم ع نأذيتهاوهذا يقتذىأنعصمته صلى اللهتعالىعليهوسلم

أنهييجوى) أىيلامى

رلى :ندم (إفقالت ب أابابكرأصسانحبكقة د بلغنىانه دوف )أى يذه علىان
حةقم
طام
انت ن
كا

توه) أى
دلو
جلله
(وا

الفجولاختص بالشعرحقيةة أوعازا أوهومم

 ١أذأوصادفته
اضرا

(لضربت بهذاالفهرفاه

ابن

أن العاص )والدمرو

ادّوهمهاانهشاءركاادعامغيرهاتررد.همانزلفىحةها

فسورة مدت (واللهلووجدنهلذر يتدعهذا الفهرفاه) خصدهلانه مل |انط يذمهافر جعتخا-ثّة

وهذار واهالمهق وغبردعنأسماءبنتألىبك رالصديق رذى اللّهتعالىعم_ما كارواءايناس<دق
(ه )دوى أون»مفىالدلائل والطيراذ س:دجيد(عن االلكعيانأصن)ىوالدعر وان وهوم نسل
عاالمقتج ووفىف خىلافةعءة٠ ان وفىالصحابةمن وافقهفى اسمهواسم أبيهولنكالمش ورهوهذاغلذالم
عمزهالمصدف (تواعدناءلى النىصل اللمعليهوس_لم )أىتواعدهو وبعص الكفرة على 5-1صبلى الله

ابناك عمءثمانين

تعالىعليه وس والعْتكَّيهقى ابلعامضيالىوخرجنافى الميعادفوقفنانرةبه(<تى اذا رأيناه)أى اقرب
منأوأبصرنامكيث

وقدروىأبونء-مقى

قمكنامنه (سمع:اصوناص)يأحىةءظيمة (خلفذا) أىمن خلفنا (ماطنناانهم

سق بتهامة أحد )ماهم لأن تكونزائدةان كانالدةدير انهلأمحقديتوامة الاودهاك ةلك

الدلاثل أوطعارافلىسند

الصيحةوأنتكونناف.ةاذا أرردانجم أدلتبامة صاحواءايناصيدة واحدة وقدكقوناليةة_لونا

دمرعنه والنواعدنا

المع اناتيقناوجودهملقناوالمءن.انمةةاريانوالما"لواحيدغواضمهعنابكااالممرلادوتهامة
>لتغسير
بكسمرا لتّاءمعناها أرضمفنخقو .قابنلحهادمن ا|تبموه والانخفاض أوشدةالحروالر أو

أىواحة_معنا  2مالاانا
معشرامن

وهو حالس ف المحد ومعه أنوبكر رذى اللهتعالىعنه وؤىندها

فهر)بكسسرالغاءوسكونالاءو راءمهملةوهو<جرماوا لكف أوه ,ال#حرمطلقاوهوقىةوله بود

و ااسلامفقالت,اأبابكر

اسه (وعن 0

انرّهتعالمعليهو

(أنت

الكغار (على

هواءهايعال تم الدهراذاتغيروهى أرض معينةوراءمكةمن

المغربمن ذات عرق الىالبدروالمديئة

الى صلى اللهتعالىعامه

لامها م(يفةوولقاكع_:دياةمغث_ياعلينا) منوهلةإكا اصعةةوالى كلاامذها بالل 3

ودلم(أىعلى فتلا د

سقوط القوى (خاافة:ا)»ءن ذلكالغثى (<دىقضى صلاته)أىفر غمم,اواعها(ومذى الىأهل).

اسار واسكمره_ذا
الاصرار (<ىاذارأناء

رمنهبثىأردنا(ثم
هعالىء لوس من دلانهبالجد الحرامالىمنزلهليلاولنظف
أى رجمع صلىاللت

وعدنا)ءلى ماقصدناهوان نعود لذلك (ايل أخرى تناح
(نأ

اذارأيناه)بقر يشاوهومار لك<دلميسلى

أخصىلقوفمنواضع) (أسىصموءً:ا ب كهافالمارلةادلى (إجاءتالصةاوالمروة)هماد بوتانعرتفءتانفىعه_ل-ى الجاجمعروفتان

لنكعج

و المارد

الاصولبق ووقعىأصل الدكى .ىفتكاف بل تعس ىحيث قاللظن وان مهحرف الننىفلس عن بلالمننى طناهوالباء
أىطنناانهلم د بتأهاحءدةهذاو امأ وهاهن ذاتغرق الاىلبحر(ذوقعنا)ا(مأغىثسقيطاعلينا) أى منفزمعاسمعناوهول
ماظاما(خساأفةنا) أى مانثبونا(-تىقضىصلاته)أىفر خعليه الصلاةوالسلاممازور جع الىأهله) أىمذى فى نسخة (ثم

ثواعدناللةأخر ى مفئنا)أى قاصدينله (حى اذارأيناه)أىخاليافىمكان (جا تءالصفاوالمروة)أى<ضرنا أوتصورشئبدورتهها

دتاينحدٌية)الرفع هوبءدالئب:حذيقةبزخاثمالعدوىأ -ءاالمقتح ودب
(خااا شت وا بأسننماووغنأعثرثووجاءهم
وفةدأدرك بنيانالكعبةحينبناهاابن
شتدفةيهو
واومكان
دسمإافقر دبشمنعظم
قهو
الى صلوىالكلهتاعالنىءملي
قمدع لت الكعبةررتينرةفاماهليةبقوتغلام .5 2م
ناالفعاوسفلاميةوةشيخ
الزبير فقعماليلها
فانوهو صضاحت

س
وىء
هلهتعال
!لى ال
والمراد كجيئهء اتحركهمامن مكاتهماحتىكانابدهمو بدنهص

له
قب.ونه
لبكا

ىهله والصفا كااروة
لان
اصمة
عهلع
تالي
(لذالت)أىالصغاوالمروة(بشناو بدنه) فنعنامن الود ول

منونئةباعتبارالبقعة والربوة وأفردضه يرهم اوكان الظاهرفالتالتأو حيلالت كلواحدةمنهماوى
هذا معدزواه صلىاللتهعالىعلي هوس

ل أهرة(وعن عدر)ينالطاب رذى اللهتعالىعنه( تواعدت

الانبجان(».ليلة)أى

من الامالىحالعهُ -ل

(قتلرسول اللهصلى

اللهتعالىعلءه وسلم)

نينغام بن
يبيد
فعاةأوع
يسمد
ذة)وا
ذيغبح
<م ن
أنا)أكدضميره ليعطف عليهةوله (وأنو جه
بالنصب على تزع
عرعذرىاالتلععلداهولىىم]ع-إنعهاموتارلمجغتتعهحرووبفهةوصهلوىصالالحهتبعالالىاعبانيجهاونسي!ة و(كلامنلم)هءمظنمصا فوىعبقرلىنااسولظقرفيفةىمأنيوانممع(افوثيلة الافض وهوعلى كانى
نسخة صحيحة (فثنا

ليهوسل)خصو ب علىانهمفعوله أوبنزعالافض أىعلى52ل أولة-لهأو
لىع
رول اللهصلى اللتهعا

ايةاليه )وفىن خدة ل وفىف_:خ+ةفث معنا
ناخف
سزلمه )عايل
فامن
؟قدرأى وأضمرنانةله ووه((فمن
أينالقرائته<تى نسمعهاوهو
أىأطلنا اللاسمئاكعافناءكقي_ل وعد امباكرف لتضمنهمعنى صغ

قأرأ امحاقةماالحاقة)حتى انتب(الى)قواه (فهلترى
(ح)وباتد
هفتت
تل(فا
ئللي
ااها
رصل
قروف
يق
عة واماءودفاه ل-كوارالطاغي ةوأماعادفاهل.كوا
لهممنياقية)نعنىقتوعلهالى كبذياتلمقوداوعراد
برخ صرصرعاةسخدرهاعليوم سبعليالوةانيةأرام <سومائتراىلقومفيباصرعى نمك_امأعجاز

دلخاو ددقهل ثرى مهن باقيةوالمرادياحاقةماحق وقوعهبهممنالداهيةأوا اساعةااتىوقعت فمها

من دى«نى وجب ودت وقوله وماأدراك مااتحاقةتهو يلوتعظملحاوالطاغية الداهيةال:1جاو زه

اد واهلىصيحة أوالرجغةوغارة».هشديدة العتووالطغيان والحسومأيام نخس ةمنصديحة بوم
عولى
اةيعه أ
قمب
يى ه
سىلتهمفمنهبااقيمةمعنى الننىأى ماتر
اتر
الار بعاءالىأر بعاءآ خروة ولهذول

ىلامهم أونفساباقية(فضر بأنو <هم علىء ضدعر رذى اللهتعالى
أنهمدرر بزيهفاءلوه وقليل ف ك
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ج الايلتفتم)أىاليهأومطلةا(وأبوبكر يلتفت)لى المسرانةأوال ,
عليه وس وهو)أى الئ
حى سمعقراءةالنى صلىاللتهعالى

 :جوأتمأ
والىالننيص_لى الل”هالىعليه وس

(وقاللنب صلىاللّهتعالى» ليهو أمدنا)
)دص يعةإميولأى

ئناه عن طلمماااًأومة وناوأناناا عللاء حا تأاأعءناءز بعاللا زنان
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من تنامنهمولذالم.التي

تالىعنه وفهوث

واك

لان

دهمه وحزنأكق بكررذىا لله أ
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الياءكاناشودوهو من
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عاعرينالطفي_ل وم بر
معودة بزوى علي أنه
قالحسين دان

| وتمرايحشرىمنهسم
سده_دخلرل وجمه-ممنمكةو
2جعلهم الجعال انان هم أوةتلهمدبة-.مكا  2فميرةرأءتءو راخرج
اميل
م م
الابكةابةألبكرلسيادنه
ونقل فىالسيرةانه كثمهأبويكرو؟ مع نانعامراك-تمه أولاذلبرضسمراقة
 1منالطعنة(وقي لأبوبكر )أىه
هم
امعرونةىقر دش وانعامرامولاءقال امحلبىوكتاءه علهالصلا:واللامني ف وأربعون نقراومنهم الخلفاءالار ددةوأاكراخ

ىقول عه دم
عذكرذلكغير واحدمن مناضا انتهو
نألى-فيان يعد المغ
معاويةأي
ث م
ملازمة لكتابتهعليهاللام زيدين نابت

وا كتبفيرمواللهتعالىأء-ا (وأخبرهم)أى سعراةة(با لا إبار)أى أخبارالاغ,رمن كةارةرءدس ماج /ووءن
يكلب الوحىء,

فبعلهعن اتصالهاليهم
العائل فيب ال وأعرهالنمى صلىاتللعهالىع ايه وسلٍانَلاسترك أحدا)أى من يلقاءمن ورا(ثمهلاحق مدهم)
وناحونا أرقعوهوحال وى

غ١1١

تسحةباانه ب ووجههأسقأطان

وابة ادع لهاوهوقا_ل ومعناءهنا دعي دجدا(فانصرف)

وهسل )أى أعرسمراقة(انلايترك أحدا)منقر أيىلشايدع أحداو يكنوم
هلل
عنبلىيصلا
أىسراقة (يقولللناس) (وأعرهال
أىالمةبلين لطام--م
هم ولوكذبااذقدحكوز
ومو
باخسارهمحى باحق موم)أى سيرخلفهمويصلالموميان دولل أره

(كقيم) بصيغةاخهول
(ماهو:ا)أىما دور

وججهوتدهافأىوالمعتى
لسر أحدمن تطامونه
ههذاوأغربالتلمسانىة
قوله عنم هن خوفكم
وعصمم ماهنا (وقيل

يلقال-4ها)أىسراقة

عندا اضر ورةوال>اجةوقد>ت وف حديث] نس رذىالتلعهالىء_:هفقاليانمى اللهمرفىعائثت
قال تقعدمكانك لادثر كن أحدانادى بنافالة كان أول النهار حاهداء! رسولالله صلى اللهتعالى

عايه وم وكان 1خرالمهارب لحدله(فانصرف)أى رجع سراقةعمهم حالكونه (يةوللاناس) ج-لة
حاايةمضارعي_ةلا:ةترن .واو الفصيح أىائلالاناس والمراد.النا س ناكانمن اقيم مذنهب
لطلم_مفقوله (كقيتمماههنا) معنادار دعوا فوم الطل_فانى!أ<_دهموماموصواةو>تملان

"سكوننافية أىماهنا أحدوانكانالمرادالنمىورفيقاهفالمعنى عصمتوموساءمّ مماههنامن الموف
دداط هناغنىعنى الردوذكراين دءدرذىالثّهتء الى
والىكا ١الوجهمن ذهب الشراح واقلشرح ياك

عنه انهلمارجعواللقر بش قدعرةم بصرى بالطريق وبالائروقداسميرات لكفلأرث يأفرجءوا(وقيل

(أرااكادء_وبعا على) «لقالهها) لأاىضمى صلىاتلعلاهلىعلء هوس أولىبكررذى تعالاللهىعنه وليفكرانفهيرةلانه انما
أىالضمرةإفاذعوالى) خافدعاءهمالاءةقادهئيهما (أراكادعوماءلى) فلذا كادتالارض تنتاءنى(فادءوالى)باللامة

أىبامئفعة (فنسا)أى

قدعواله (فنجا)أىذهسآمنامماخا نه (ووقعفىنفسه)أىخطر ماهو وقرقىةامهواعثة د1اشاهده

(دوقعق

(ظهورالئبىصبىاللهتعالىعايهوسل)أىظهو ره علىأعدائه وغليتمموظهو رفمونه وعلوشاندوكان

مامه

تعسهطهو رالتمىصلى

ذلكمن مدماتاسلامدوالا يناس حى وقالأو جهل 1ابلغس4مالىسراقةةفلامهؤىتركهم نشناد

أللهتعالىعليهوسل)أى

غى بتصر#د
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ىه داز لاخثىسقمم » سر

ق_كانه-ن مة-دمات
عليكيهان لايفرق جعمم » قيصبحشتىبع_دعز وسودد
اسلامه(وقىخسيرا خر) فاحانهسعراقةبقوله أنا<ك واللاتلوكنت ثاهدا :د لامرجوادى اتذسيخ قواعه
غيرمعروفء_:دأهل

عحدتو لمنث_-كاكبان عدا  #ممىوبر هان ذزذا مكاءه

الأكر (اذرا عي عرف

 0أرىأمه ومءء_ت.دو كام

ديرهها)أى من انما
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ودوها (فخرج) أى

مسن مكانه(إرشةد) أى

اعدوعدواسر يعازعم(

كان كونه بر يدان
بعلموق نسخة ليع
ز(قرنشا)أىباحو الما
(قلماورد مكة ضرب)
وديغة امفعول أىضرب

دص حدبه (على لبه)

عليكبكف الناسع:ت_دقانى

كذافىسيرة مغاطاى ره الهتعالى(وفىخيرآ خر)يملق عمانؤيهالاانهق_لل انهلايعرفمنر واه
ىامربه عر ف خيرهما) أى خيرالشي صلىاللهتع الىعلايه وت إبوقوفه على
(انراعيا)من رعأةالغنمف |

له( دشةد)أى سرع فىمشيهتالالرااشغبتداذاأسر ع وز
مكانهمانى الغار (نذر ج)الراعىمن
(فاماورد
ألا جلا ن( بعلقريثا) تبرهمأو مكائجما
ان دكونمن قوم اشدت الارعنتهى وانسمراع
الممكة) أى حاءهامن > اهالذى رعىقيه العم وأصل الوروداغىء للاءفاستعيرللغر بسالقادم #اجة
ممعملكل جاءوشاع فيه<تى ص ارحقيقه فيه(ضرب)بالبذاءلاجهولأى ضرب الله(علىقلبه)أىمنح

وهضر بذاءلى] ذانهموهوس عارهن ضيرباليمةفى الارض
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للهك
احاء
عع.ا
تهل
من الادراك وذ
لوس كنابةعن الذهولوالغفلةئةيل (فا
فغب
اضرب أونا .هاوأصل.ا يتاعثئعلىكا نالهالرا
يدرى)و بعر ف(مايصنع)ه قول (وأنعى ) مهو لأيضا(ماخر جه )أى ماحاءله من مكانه الذى
حرج هينه

(<دىرجع الىموضعه)

الذىحاءمنهوه_دممعحد_رةظاه-رة وعصمة ونه

(و) فدلا ل أنىن_مرعن ابنعباس رذى اللهتعالىعم_ماانه صلى اللتهعس الىعايسه وس

وحسر عنلخىاطرء(خا (جاءه فيما ذكرابن اسحق) فى سيرنه (وغ-يره أبوجهل) عرو ينهشام فرعون
هذ الامةلء_:هاشهتء_الىوهوفاء_لحاءوةوله (بصخرة)
يدرىمايدنع) أىمن

ممعلق.هأى حجر كمير (وهو (

كال الذهولوااغةلةوالدهثة والو<شة(وانمى ماخرجله)أىلاجله
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(ساجدوقر بش ينظرون)أى اليه فى خة(ليطر-هاعليه)وحاف لن رآءليدمغته (:ازقت) كسم الاىأىادقتكاى

رواةلابيدهو بيست )يك رالموحدة أى جفت لإبداءالمعنقه) أى
(وأقءل رع )أى وشرع راجعا(القهقرى)يفتعالقا ثبنم#صوراهو

مغلواة_بنالي-هومذروءةكينةمنلدا.حهفى طرحهاءليه
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الرجوع الىالوراءفةواه (الىخافه)

أىرسول اللهصل اللهت اعلىعليهوإ فىالمحد (ساجدوقر سُيخظرون)إه مادص:ع وكانذهب
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عالمىمظمناكاف ران بعد
قأثتلحاءه سثرمعونة
ور حوءهالىالدنة

عليعام بانلطفيل
|
العامرى وذلكل<وار
الذى كانرس_و لابله

صلىاللتهعلاىعايهولي

الأعلىالنىصبى النهتعالىعل
ويه
نودلييطل
تهم افرجااليننىضيرهوو ابو بكروعروءلىرذىالله
ا متهم

عي منىالع ل
لاهمكان اوعاهدوهعلىترا التقال والااعلاندةيفىاتفلمادخ لعلي م وطلب

]| ذلكمتسمأحاو ٠ وقالوالهاجلسحى :أت لشعا-ألتفج لسكنب ج_دارهنبيوتهمكإأشارالى

ش(ف8ا-اث)

عة_دهاذ كانبين-ى

الاضيرو بنىعام عة_د
و حلف على دصل الله

لليوهل ييه
نموالع
منرأومبة

(فقال) أىاهكاق:لدحة لدبح5ة (<ى )بالتصغير (ابن أخطب)بالذاءالمعجمة وهو والدصغيةأمالثؤمنين (اجلسباأباالقامحتى
لد صلىاللهناعلىعا:يهو معأىبكر
نطعمكٌ)أى نضيغ كمع ا ا درق كاتنا)أىمن الاستعانةى الديه(فجلس ا ن
وعرونوام) بالوا والهمزةوه و أفصعأى تشاور
١كاتميريدحاجته) أىقضاء

تعالىءل .هوس

(حىمغهم)) أىمعمهود(على-:5وناعلمهجير ؛للااا عام )أىو<.لذدهة
حأ<-نه و |سممر علىمسدنه إ<ىد ةل المدي.ئة)لمفم مث ألد صلى الله

١148

أصحاره

قأمواقطابهتٌ سارالهيم
 9حادمرههمس تيال

قت<صدو اتخص_ونهم
فقطع تامو حرةها
تنكيلاهم ثموالف4م
اخرجو اواكماجلت

الال تترلواءلى ذلك
وجلواء لىسدماثة دعير

أذلكبشوآه

هوب
ى ارسولالهصل التمعلي
نالا )أ

رضم الحاءالمهملة|
(حبى)
لورجلمنهم اسمه

وطاء

مساك رك يمن الاولىمةة وحة خففةوالثانيةمشددة( ابنأخطب) برنةأذع_ل يخاءبعديهه

ادى الكسيروهوهنبهودينى التضيرومن رؤسائهم والدصفيةأم المومنين
مهوله وموحددّوجوزق ح ء
الكو بأأناالعام

جمباى نطعمك ونعطيكماسأ! نأ)م نالديهوهوءطف تف_يرءلى نطعم لان

كولة جوز يهعاذ كرك بال اقطعه الارض طعمةله أىئعطه -ة(فجلس ||
الااشم الاسلانا

شك
رر وطاحة وشعد ينمعاذوا
هعالىعليهوب _.مع ألى؛ روعر)وزاد ايونعم ال ب
ان صل اللت

وك

حضيروسءدبنءمادة وف سيردا بن اسح فى:غرنمأ تكارهفيم_مأنو بكروعروءلى ولامنافاءبين
بشع الثاءالقوقية والواووبيقال.الحمزتفاء لمن الامرأى ذظ ركل أعرالا”خرواارااد
الروادات(ونو امر)

فلحةواكْ_ير وه-ذه

وأنفقوا (علىةلته)عصاللاىللعهليدوس_لم بالقاءالحجر:عليه (فاعلجير بلالابيصلى اللهتعالى

القصه دعي اهى الاولى

 5هدوس بذلك)الذىأ رادوهقمل وقوعه(فقام )م 2تالحدار سرء -ة(كاأنه بربد حا -ة)أى

وكانهذمءعند القامى

ده أخرى واللهتعالى
أعلمعاهوأولى وأحرى

يك هنالم اورةالوامهوأعرهوقء_ل

آراهم صلى للهتعالىء امهو
اسهد للإنسانقانه كب

الواواء_3ااعام ة(دىمعهم)أىه

نى النضيرأى تشاوروا

حا <-ةلهونخ تساته الاضافة تل
نهبريد

100

انها كثيرا(<تى دخ لالمدينة)ثمساراليهم وحاصره_مستلء ال وهم

داخل حصخهم فقطعاهمو ح قهاتكلم5

فالحسان

هذاوحىوالدصقية أم

وهانءلىسراءبى وى * حر بياقلذوبرهمب<طير

الموه:ينيحيودى قال

دلفستزلواءلى ذلكو<_لوا ماهمم و
فقالص_لى اللهتعالمعله وسل_ماخرجواوا -ك ماجاتالاه

على كفردمع ىقر دظة

لىعليهوسلٍ الاموالومن الحاقةنجسين
بعيروةواتخيبروأخذممهمصلى النهتعا
الامنعةعلىس  0ثة

صيرا (وذ كرأهل

درعا وت#سين؛بيضةوثلاىف ثةوأر دعم سيقاةكان ذلكم

المقب_ير  4سديث)

وسهل

السابقالمروى(ءدن

والدبارماهاسرواالىالمدةنم ان قيل انماذكروهالمصخ ف رجه اللهتعالىيقتذى اناليهودهموا

أىهر برة)و ندخة

بلعلك
خه جير
ءنالملشن كيامانممألقوهع ليهصبىاللتهعالىعليهوس فا ذ
ال جرعليه و1لقوه ودذكراس

ومعىنوىاكحديثعنأنى

الصلاة وااسلامومنعهء :ن الوصول اليهوالمشيٍورالاول(وذ كرأهل التق يرمعىال سديثعنأقى

هربرو أصل الدكى
وء -سن ألىه-ر بره

والحدءث تيح

أىو<اف عندهم

وعهد (لثنرأى مهدا

تلصدلىطأنر قبنه)وقزُْ

أقه2رهمأئمتسمه بينالمهاحربن رفعالمق نتممعن

الانصاراذ كانواقاسموهم الاموال

؛بالقاء

١

نسخ وروىأهل التفسير ديعن
هربرة)كارواهم لوٍااْسالى|أىرووهبه د المعىوفاىدل«ض
هر بردوعماً<س ن ماف عض النسج وذ كرأهلالتفسيرومع_ى الحديثبالوا والعاطفةفانه

باجح للثة_درأىوذ كر أهل ١4-ديث وعلىهذ اثةولهعن أىهربرهخبرع ن معى وهو
معد|أ واج لدمء_ترضةبينذ كرومقعوله وهو(انأباجهلوء له تلان رأى-دا)جواب

مو ْنا لنساى(ان ||

أبا<ه ل وعد قريما)

ذف
5

صدالنوا شبهو لسهم مهالاحدغي رأ دحانة

مقدرلامره نانهحلفة معلىمأودعهم وتام(تصق)جتان لان *:+3سه)أى ددوس

 1كنقه الغ ابر جل جاء انهلماصالتضي ىم اليه وس )بالمسجد حرام(اعلموه)

أى اعامهةر :يش به(فاهل )مدو حهاالهليدوسهاهانةمنهانأعز الله[فلماقر بمنهولى )ورجع
0
عنمقده دحال كونه (نكصاء_فوعقبيسه)أى .تأ راراجع اللفوالعقبمؤوخرا اله

نجه لوقههأى ليضهنر <لهفوفر"قبتهصلى اللتهعالىءليهوسلواللامجو أبقسم

مقرأ

عليهوسل)أىكلس بالصلاة (اعلموه)أى ارا
مذو فأى واللهلاموطتةللقسمكانوهم الدكى (قلماصلى الى صل اللتهعالى

أباجهل (فاتبل)أىعلىقصدأذ ينهمنوضعالرجلءل رىقبته(فلماقربمنهولى)أىادبر(ها با ىفارازنكاصاعلعتبيم) .

زاحنا الممشلةه  2لفاك لقه

(مثقياب ده )أىمتفظابهه الما ورعليه متوجهااليه(ف-ئل)أىعنسدسرجوعهواةةائه(فقال ادو تمنه)أىقر د
(أشرفت)أىاطلعت

(علىخندق )أى وادأوحغير (ملوءناراكدت)أىةاربت

11

(أه#وى )بكسرالوا وأى أسةط (فيه

(متقيابيديه )أىماذابديه كن يد عف أترايتقيهوق بءض النسخولىهاربكصاانء_لىعقبيه فهىحال وأدصرت هولاءظيما)
اسه مل فيمن ولىعن سيراوءن شر كاف عاةبتّهكاهذا آأئامراشدداجبول
م:تأدوامخترلادذة ونكص علىعةميه
الاانهقم لان ال افىنادر وذهب! 4وهوى وصاح بالْهانهالاانه :ص ,الاول وىالقاموس5:كص
ص بالرجو ععنا لخم
عنالامر.:كا*كا'عنهواحجموءلىءقبه ر جع عساكانعا.ه من خيرفعوخا

ويفزع (وخفق أجنحة)
أىوأ:صرتضرباجنحة

.هافى!  4وهرىءن الوهم كون وتحر يكها إقدملا'ت)
ةمدى
مر نات
هرناد
للشُ
اوفا
دأوه
وة»
قاطلا
 :فى
ىهرى
او
وهمف
وو
التكوص #صوصاعماذ كرغينابت فاللغه وقوله غلماتراءتالفئتان:كصعللىعة..هلادلء ل أىالاحندةا-كثرت .ا
فيهلانهوان كانر جوع الشيطازعن

معاونة ال.كعار بد رلدس

ر <وعاءن خير

تمل الامعارة

اولتقبدسكعمرياةلكلامعليه]يضافى اع جازالقرآنتمل إفسئل) ىسأ لقرد شأباجهل لاعن

)لارص) أىجيع_ها
(ثقالعل_هالسلام

ذلك) أىعن رجوعهكذلك وماسبهإفقال) حيدالهم(لادنوتمنه أشرفت) أىاطاءتقر يبا

تلك) أىأحاب:لك

الى أراداه_لا كه(وخفق احذحة)أى اجذحة

لاالطيود(لودنا)أىأبى

منىلإعلىخندق )حفم [إملوءناراأكدهتوى )أىأقع واسقط (فيهوابصر تهولاءظيسما)أى أمرا ا(لاالجم<لةاثكة )أى
#وفاءظيمالأرمث

ل مماذكروهنغ_برهكا!ف<ل

اضرببعضها بعضالها أصواته ثل(:قدملا”'تالارض)الذىكانةباوهى ا:+دة االائكة التى
أرسلت

ا ينهونصروصل اللهتعالىعليهوسلمكإأشاراليه بقواه (5العليهالصلاةوال_لام

الملانكةلودنا) أىتربمم:اهلتايصقداعه(لاختطفته )الملامكة

لك

(عضواءضوا)أى مر»::وفرةت

دصالةه(ثم أنزلالله)
نماف
لناك
اابا
أعضاء :وهومئص وب على الال بأو .ل مزوامفرا كق رأتالنحو بان
(كيلذطاتىانرآهاستغنى الى
نكسفاانل!
وحيه(ءلى الى صلى اللتهعالىعليهول )نفاىشلاناذل
آخرالورة) يعنىانالىر بك الرجى رات الذى بنهسى عمدا اذاصبى الى]خرمو:.اسب ماذكرقوله
كلالئنلمينمهلتفعابالناصيهوةواه #وستدعالزبانية كاالانطعه واسد واةمر ب فال راديالانسا نأبو
حهل وطغيانه تحاوز حدهقءل هذها لقصةفى دح

مس فالذى يندخىن أهامنهدون

|امفاسير وهوام

جه لم-نى<ي 1

ل

(لاختطفده )أىأخذنه
االاكة سرعة عضوا
عضوا) أى بانوقع كل
يدهإك
عضوو حزءمنه فى

أوجعهم(.-ثمأنزل

عالىذبى صلى اتلعلءهالى
عليهوسم كلا[)أىحقا

(انالانسان ليطغىان
ىلدلاثئل (انشسةبنعة مانا >دى )يفّع ال>اءالمهملةوام وموحدةويأءسبة 4حءة -
نعمف ا
بردالىمقردهوا لقراس حاجى لكنه
المع
| اذبة الى
حاحب كسكمبةجعكانس وفى

ساغلب على <<مه

سمن
ركاى أولانهعلى زانلمةفردوهئ الءل-هيهنعسلىقولوا جا
ايه
ص ال
ن_مة
الكعمةحاز الن

رآه)أىلا+لانء لم
تقف-ه( استغنى )عن ر نه

(الىآخراكورةو بروى)
دصمعة انه-ول وى

المعر وف وهوشسة بنعثمان ابنألىطلحةبن عبدالعزىبن ع دهان بنع_.دالدار بنقدى الععالى

نس+ةوروى واحديث

المشهورخادماللكعبة ومن لدم ةتاحها وهو بدأولادهالىالا' ن أس نوم الفتحوق مل نوم حنين

فدلائل (ان
لانىنعمال

وماتسنة نع ونعسين وأخر لهالبخارى وأجدفىم :ده وأنوداودوثرجة_همع_ر وثةومافى دعص

شيبة) وق حْهدَان
ر جلايعرف دشيبة (ابن

حنين )فىغز وتهاوهووادقر

سمن

الطائفمعروف

(وكان )ةمل ذلك (جزة)عمرسولاللهدلى

اللتهعالمعليهو_لم وسيذا!شهداء(ة دقل أناء)سما ن بنألىطاحة (وعه)طل<ةبن ألىظاحة
لواءالكقرةفلماقةلح_ل الاواءأخوه
الهو روكان 2ه لحماناحدو كان !<ةاء ث اللكتدمة وحاءل
أأل_ىطذالابفللمااواء
عشمان فل الاانهقل انالراوىلسفيىران الذىة_:ل طا<ةع_لىي ن

002

)فتح
ع-مان المجى ب

امحاءواحم»1وبالى
الحجبةج ع الساجب
ماعلنبىوابفانه كانمن
أخومعثما نجل عايهزةفة ةل وهالالذهىفىتحربدهانالذىة :ل أباشديةعلىأيضاوهوذااف سدنة|اكعية المشرفة
وفى نسخة ان<ى الهم المضمومة وفتع اممفاموهى غلط كصرح بهانجاى (ادركه)أى> قىاانى صل اللتهعالعىليهوب_-لم
(نوم حنين) وهوواد,قربذىانها زأوماءبقربالطائفمن الجاز (وكان جزةقدة ل أباءوه )جاهمعترضةمشيرة الىالباءعث
مااهلية
لارك
هذاالث
دأ
ىلقعضياةمن
فىا
عل

(فقال) أىعة مان (اليومأدرك “أرى)ع
»ثلثةوهمزةو

فو زئذة.
دفهاأى ةم جيمىم نأىوعى بات
:قاعى فيه(هن

د

)أىبان

أوله بدلجزدفانهاين أيهوهذ |بردقولمن قالانهأسلبوم الفح ولعلهأظهراسلامه ول ةىمرامدانال!مد الىضّءط الثاررالتاء
الممياة القوقء ه
ة وهو اعدف ودر فى (فامااة لط

سيهقههليصيهعايه )أىقدةتله قال

م"_

الناس)أىاث معلواة م
1أ مهم م نالحرب(أناء) أىعثمان (
من خافه ورقع

كلدى(شواظ )نم أوله ومكسرأى ف ب(من
فلمادنوتم:هارتفع الى)]

الاللببتلششآ 5ا

لخت

هار با)أى_-در أم:ه

لاولأحنسوفهلل

اللدتعالع أ فقس لم

2

ا 2122211222202

ث2

2

1اوالهالمصنف ره اللتهعالىكقاله البره
اانلى وفسيرةابنسهدالذاس| نعلياضر بأناهفازال

مذعته ذه لعلوهجزةفةاع بودكهتفهوقده دتى ندأسحره«اأى ره كلمن على وجزدله دخ لقف أ
ومله الاانعا الماازالم:عتهوةوته نسب الع للهحتى استدى سلبهفلامنافاةبي ن كلامالمع

فدعانى) أىتحتته

ار

مع
ب ا

بدا
كر

ا

(ادوكثارى)يث1
35

قوضع يدمعلى صدرى

وهوأبغص الل الى)

فارادان

جلة حااية (فارفعها)

و رسول اللهصلى انلهتعالى عاد»و 5فوم (أناءمن خلفه) عي ع لابرا ورقعو يقه) بيده

أىيده (ع-نىالاوهو
أحمهم الىووال لىادن)

ةنال التحدو

فقتل :دمت اماد
أضرب) أى |!0

(سيقوأنيهبنفسى)
عسوت

يه

عدو 6وقأسه مممع اماد

تقدى (ولولهحان)

أىوالدىقرضا (تلك
اأناءةلاو تعتءه)أى

.إلىوقدل (+دورنه)أى
دو التياه

1

0وحرًااه نفس ( 6 0ه4هئ4:ه لمات 2س )ف القتالوازدجوا

لوص.ه

م أل الصتاواقة
عليه )أى أوضريهو مع لهووياخدثارهو بول لعن كاسربالقئ )برهوت و
المأءوا عمرلاذرببالا” د كالسد مال انَهتهالمقصت عام ,مرب سوط عذابو برشّحه ا نالسدف

هاا لوعدهوفرندء(وال) شهب علمادوتم:نه)أى لا ةصدتذاك ارت الى)أ ءلاوصعد

الممنا:هك (شواظ))أى حب  9زثار)والدشدواظ الهس مطاتا أوهبت لادخاناه أولاخااط 4
سيره أو” تالط-ه :د آخروهو دضم الث#بنالمعجمة وكس.رهاوةوا  0ن نار انمو كدلانالاهت
لامكو الامالنذار (أسمرع) قارهماء -ه(هنااعرقةو .كم أريا)خ وفامن ان رق (وأحنة
فىر-ولانهدص_لى

اللهتعالىعاءمكوس م)أىعل رجو عثه (فدعاى)فجدته(فوطع ندءءلىصدري

ولداصاء انهو قله <ة د علىرس و لأيزهصلى الله

وهوأ بغ ض الى الىا

اسيم من قل أبيه وعنه(إخارفعها)أىيد.ءنصدرى (الاوهو

نع عله فدبمهوازالءن صدرهوقابها

د

الى)5د لالله

قدواثرا||كفرؤلم اء ذلكمنه الرسولصلىاللهتعالىعايهوسلم

أحبه وال ل اىدن )من العدوأومنى(وقائل)فىسديل اهن اصالسبررةمخاصابركةمس بده صلى
اللهتعالىع ايه وساإله( ةدم ت اسامه)«عن ديه (أخرب بسي )كلمنلَقيتهمنالكعار (وأقيه

يتقسى )أى ا+ع لها وقابةإه صلىالل,ه“مالىعليهوسلٍ مأذعةعنه (ولواقيت”'[ثالساء ه( البىقائنات
يا (آلىلاوقعتءه) سيق وف-:51هوقى دض النسخ (دونه) واغاخص للبالغةفىعومة-:لهان

عليهوسل حاوزاءة-ه

لى <ىأعزاا ساس ولااشارة لىانسدس بغضهوهوةة_ أدمهقد:زاليا! كاءة<ى ير زعددهان

ا أومداقعام هوأء_-لان

بعدل ؛ه2

تدص حم وكىءن

السيرتلالىالقت اليعمرى

_لامه وانهاء اسار:سن لمالل رسولاللّهه_لىاللهتعالى
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ثال
دانص
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عليةوسلٍ لكر اهءهزه وانذلك]يزددفىةلبوهتصمي عزءهعلىةلهاااحماظ |١ماس نلك ا
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ع بغلءفدوتمة-ه  2رماه-منهوان رسولاننهك_لى اللتهعالى

مسج دل ز6ردقان الاهمأعذهم نالشيطان اذهب اللهمايةلبه<تى صار أحاايهمن نقسه

وأه-لهوأبيهفلمارج_ع و«-لخبأءف_دخلتعل_دكة_يرى حبالر ةجوههفةاللى باشيب
اضمرته فىنفمىم الأذ كروقةاتا أشهد
الذىآرااداللهبك جيرما آردتبنئس كوحد” :ىبكل س ا

أنلااله الاالموانك رتو تلاللتهثامبةغغرلى ذهالغة_راللهلك
مات 3
موي عع جات عتوت ههه سسكا
بن لسع
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دوو دفهحئ انتهى الىموتزرهويداسحرهأىره هوق التحر يدوال#ذيبلاذهىق.
| ىذ
ف أباهبوأمحدذ كره
أل طلحةانءليال
هييةابن
ترج ن

نس+ةكتلهماالجزةنوع مسامحة (وعنفضالة بعر

77772
عن

سه
و )به

للى
الغا٠أىاءبنالملوحالللليهثىوفى:ذسخةعير بالتصغيرء وض عرو بالواووهوالموافق1اذ كرهالذهىفىالعصارةعلىماحرروا
دشر وأه
والخد:

لاسن

(أردتفتّل النبىهلىالله تعالمعليه وسلعاالمشتح وهو اللوبدفت:لمادنى ت مهيال ؛ضالة )و رواءهزادرشولاللهإنات
ذاملما ك
ردتو)و
افءه

داذا(ت#دثه:غفكةاتلاثئ )وفىرداية زاد كنت اذكرالله «الى(فض «كْوا_ءْءٌ لأىى)ةال

ع
كر
أال
ولأهلرمااخ.طهراسسالتماقالغثرانبتوفيى الامانوةرواءه 
اناسع

امم

اأستغفرالله
فضحك|انمى م ق ل

بسيو التاسوغضالةوضم القاءونت» هاوعء ئنالضادامعة مكو للامو أنوهحمر و
وا

تلصىغير أص جعواالوح,ك.م الواوالمثك_ددةوةة<هاواقتصرعلى
لوا
وناام
وقالع يريا صة براب
الثاىقى! قاوس (فالأردتة2لالنى صلىاللوتءالىعليه وسلمعامالفتع )أى قتعمك وهو ,طوف

بالبدتقلمادنوتمنهتالأءضالة )الحمزةلانداءوؤى تافاةدفيضدونهمزة احلرنفداءمدرفيه
قله كن اونتنكال مزةللا-ةفهام وفضالة خيرمبدأ > ذوف:ة_دير٠ ,أنتفضالةةال:
توصاديلقااسلةءهام <ةيى وكونه لاتعحبماد :اج ف صدرها واحابة إندائهأواءلاملهانهفط اله

كاتيل:كام_لاو (ذل تنم الما كذ تتدث ه نه ك )حد بثالنفس عبارة عا اريالقاب
(قلتلاشئ)أى لم طربةلىءئء اكطفنةاتتءذ(غفرضلحى)أىدعالىبان_:قراللهلى ماخطر
بقاى(ء وم بدهعلىص_درى )لذ هس اللهمافيهمن ااضلالوماعزمعا_.ممن الاوهام (كسكن

قلى)أىاطهأنوذه مامه من الو واس وثدكذ يس الرسولص لاللهتعالىعامهوس لوثاصجدره
بعردالقسنوالفضاله(ذوالله مارفعها)أى رثعدمع ره(

ه -أ <سالىمة»ه)
حتى ماخءاقالل ث

وحديئه كاُسيرةاين١ دى وان سيدالناس انأهرادة ”ل النىصلىاللهتعألىع يه وس

»هو اطاوف

عامالفحوذ كرماذ كرهال فسردج ءاللهتع الىم الغر جءت الىأهلىوبررتا رأ كذ تأت#دث
الهافتعالت ملالى|#ديث تلتلاواتبثت أذول

قااته االى_ديشفقاشلا » يأفىعلء_كالله والا--لام

 4مارت عع سبدا وقعبله
ورأيت دءنالله ا _حى
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القت لوم 5

الاى_نام

يدا  3والشرك بغذى وجههالاظطلام

وفضااةالليمىهذاهواين ده ب بنك رةبند هىيوناماللزكهورلاسفىفاءنادىغيرمومنط»-:
هذافةدأخطأ ومنمث ه ورذلك)أىع صمةاللهلندهصبىاللتهعالى عليهوب_لممارواءابناء <-ق
والبيوقبلا-ند وأبونعيم افلىدلائ نمس :دا المع رو( _برعامابلنطفول)! لعاعرى وهوعاص:.

ئىى
رهعل
دبد
صوضع
(و
ة بمى)أى واطمان
عع-رفةربى(_:والتهما

رفعها) أى بدءعسسان
ص_درى

(<تى ماخلى

وممشنهورذلك) أى
اذ

كرهخعصمه ابه

سمحأنهو :الى [ه علىما

فالبمق
روأهابنا< و
بلاس #نلوأبو»:م ىَّ

الزلاكل مد مندا| أ

عدروة (خسسبرعام بن

الطفلى) أى ابنمالك

العامرىب-يدبى عار

فى الحاها_.ة كذا تال

الذهبىقىقر بدالتصاية

وتالروى عنهأوذابة
ذكرها >-عقرى واجع

ألهءلاللاىقازعاما
مات كاقراوةد أخذنه
غ-د:وكان .قولغ-ده

وماتعلى الكثرأيطاإحينوفداءلى اتلنعبىاصللاىللعهليهوس ل )موذل كانهلافرغ رسولالله
دتلعىاالللهىع ليهول متنسوك وأسلدت .:5ىودل الناسف الاسلام أةواحاةدمتعليه وفود
الثسأفواحاثوفدعليهأر دعةمن رؤسائهمعامرينالطفيل ١أريدين قدس وع_بره ا (وكان عارقال

له)أئلار:د(أناأشغلءنلتو حهمهد)أ ىأل.ه دى طش نه(فاغريهأنت)وخ+صه سيرهلابشا

ظر
تميذ
نهوه
ال ام
فش
كقهو|
لأصدا
دنا

لره (+خلبر «)أى لب عرارأريد (ذه-لثشيأ)ما
سليأقعأت

أتفةاعليه منالبطش نهوعام يكلمدص_لىاللهتعالىعليهوس_له بلهيه(فام اكلمه)أىكامعامأريد

بستسلولية والالحابى
ىه مهلاق يج

البخارى بحو ه-ن
الاوظا الذىذكره(وأريد)

بفاح فسكون ذفتح

(فذلك) أى ؤالامرالذىا:مقاعلء>يانةاله مالكلم:عل ماامقنا عله_همن البطش برسولالله
ر|ره )أى أذر بالنبى صلىاللّهتعالى (ابنقس)هود
ضمت
نّهمأاهم
صتلعىالبهىعايه وسلٍفاةعذ رإ(لهياهلله والن
انر معةلام_هول_د
عليعوت

اليف

(الاوددنك بننىوبدنه)'ىأرى+

دل حاثلابنبىة بمنالى صلى اللهتعالجى

حانىوكانأربدشاعرا
أانضيادبعصثااعشقعةؤاحرةته كافرانايّ سدانه وتعالىوة.هنزلةواه تعالىؤيرس الصو اع الا"بوؤد اعلىالنىصلى الله
هىبال-كلاممعه(ماضررهأنت)أئ
امقالاء )أىلاربد(أناذغلعن دج)أ
عله
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وفق
(كمة
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بج-حي.بجد-ميبو6ه»جيس تعالىعايهوم أ
نبة عن ص_يروه( نفاالكلاه واللهاهممت)أىماء زهت
اأى
ميلعك)
لفذ
امه
خملنغه(خل برقعلشيأ)أىمافاله (فلماكل
(انأضريهالاوح دتكبى ونه

ق مهلا 1
ولىاستقهام :سكارى وا!ا
ةلا
أفاضر بك) الحمزا

و
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ده

والسلامقةا للهأكون

وعامرال|اعرقى
موه وأريدوالغ أطب شه

ابعواوجيلي
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ال

علىأهل الوبروأنت على

ووب
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ليث لوضرب ضر بد

أحبه

ل
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عارنت

أوكدعاموأريد
الموط

لويدلانق دينه أفىعامهالصلاة

قر مارمم قار يك
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(أفاضريك) ١-#كارله أىكي ف أضر َك وكانعام شاعرا

ورك امطلاعات قومهة الولاهلماحاءتالعر بأذواجاللاسلام انالةدااموافاب_ 1-وةالانى

آهل المدرفاى عليه

2

الصلاةواالامفخرحا

لاإنمى<ى »ثبع العربعة ى أفا دع 5وهى من 5ر دس ممقدمه ووارأرهيءدعلى النهى صبلل إل"

ال ا
لع

منعنده دهن عصمله

وقال اه ماقصهالمصفى ره اللهنءالىفخر -جواراجعءين ليلادهم وفىالدلاثلانهقال

وكهوكيءه
رلاذل
ردهاووا
للمصل امد الدعايج وساعالن با#دقةاللا<تى تومنالله وح

+ة
ءوق
ب» )
:لىا
تعا

ذلكةةالوالزهلاملا 'نواعابلتتحيلاور#لاتواءدامتة ان هر واذذهذة فالوس ولانتهصل التمتعاك

ومنعصهةهله تعالى

عليهوسٍ اللهمأ كمبمعامراء 5ما رجعأصاروط اعونفء:قهفاتؤيدتاعرأةءنس_لول ة5كان

وخهطأذا<شٌ(ان

كر

«عولغ-دهة

يد  -.دخات كاقراأوءواروا

ا

كشيراهن اليهود) أى

جلهااغرابو ورجع أعداءهلقومهمثةالوالاريدماوراك باأريدفما ل ئاعددوانالعيادة  ولقد

أمحنبارهم ورهباعم
(والعهتة) كن

-ذهبيوم أونومينومعهج_لله

حم اهلك
خاصا هما  88عقة أحرة”

برعم أنهع سيرع ن

رسولانرهصلى الله تعالىعا.هوس وهو اللء_جدمع أكابهوكانمن أج-لالذ.اس ااانه كاناعو ر

لك رالا "نفارميهبالتيلحى - 5لهمخر 0

عاذراكامةو:عنابنعه ا سرذى انه تعالىعموماان عامراقدمعلى.

اكوا الس له عل الناسيار ون2اإه وأ+عروابه رسو لاله صلىاللتهعالىع ءوسل ءالا نبرداللهتء الى به
ا -لمءنوع ايك ماعليهمفقا له للى الاعرمن
(انذرواءه)أىاللكهنة ير ايددوفة اموقاليائ>دمالىاناس
اعلموا الناس يقرب

 3دك وال ذاك لسالىااهوته>»_لهحيث ثشاء قالع انىعلىال بوروأنت علىالمدرأى <م

لورموخوةوهم ظهوره

سد ل اللهقالأو لمسلى

الباديةو-ك المدنةاللاقال تمل لىتالاجعل لك]عنة ال1لالغار بك

فان الانذار اع-لام

ىلنهتهالىعليهو لمعهوكانعاتروصى أربد اذا+لاهان
أعنة|  4د لالدومةة مم أكلمكفم صل ا

شخو م (رعتدوة

بدورمن خافهو نضريه سيقهوروىانالغدة كانتق ركمتهورودت

القص -ةعلىو دوه أخره_ذه

قر بس أىو بوه

مد لهاكيافى|اسيروكتت التفسيرغيرا نالمغوىوااة رطنى ق التعترذ كرأ انأر بددارخلفدصلى

لم +صوصامن 7

تعالىعل_هو
اليه

م| كفزيوماعاشةت :فوقعتعليهصاعقةؤاها-كتهوهو
واغرط سمقهفةال الله

السدك وحدسيهة وعلاه_ة

مض ى |نهماتقبل عابرهسدع

و

تعالىقالانهاءن

ولادنه وامارة اديه

قمسر ولامناقاة؛ادم اكأنوهملان ربيعةجدء«الاعلىوقى أردنزلقوله تعالىويرسل

الدواعق قيصب

وسعادنه (وأخيروهم

باقن 1شاء واجء واءلى انعاعراماتكا؟ را كامروق التجر بدللذههىعام نالطع مل تنمالك العامرى

يأتىه
اهم)
غه ب
يوت
سط

لتقم يان أرديق رمحةو اا

كرها -1تفرىونة لهالبرهان الكلمىوؤيهنظر (و#ن
ىامرفىالجاهاية روىعنهأنوامامة كاذ
سمادن ع

عدمته )حأفىظظهالله "الله(انكثبراءناليوودوالكهنة)جعكاءن وعوالذ ىء ك>ت_برعن المغيءات

عليهم وشو مد إديم

عرراستةر سمى
ومايقع فىالمستةملعا يةلقاهأو بعرقه بد

(وحضوهم) أىحثوهم

والا:ذا اعلاملوف

وجوضوهم (علىةله)

0

اى ةمل ظه-و رنصره

قبل وقوعه(وعينوه لقرنس )أ نيد واذانه الشر ةلم (وأخبروهم نسطونه

أىا:وك دبعزوهمو:م 4م(وحضوه علىفذله)أىحةوهم وعرضوهمءلى ذلك

قوصوةه اللهعزوجل )بان حفظهومنعهءن

(فعصمهاللهتعالى)أى

(حى باع) ايه تعالى باطقهوحفظهله

عن كيداكلة عد وومكرة

(حتىبلغ) بتخفيف

الثاتىء راف( نذروا.ه)أى أخمرواواعلموا

ه'كوس
كيده ممع أنه صلىالل ع

(فيهأمه)

كنب

دىسلموا منه

أظهرهمعغر:دم

ذصره وأظهرد .نه علىجيع الاديانانالله
بان

تعالى بالغأعرهو؛اعبق الام اخفغةمنالءباوعوال الراغبهوالانباعالىأقصى الامدوامنتهىمكانا

أوزمانا أوأمامن الامورااه سدرةانترى (ومنذلك) أىعصمة

اللهلهصل اررّعهليه وهل وصيانثهما

اللامأىوجدوتم فيه رواهالثيخان وهو (نصرهالرعءب )أىبالةأءالوفمنهفى قلوبأعداثهومن ليشمعه (مسيرهشير(
أ:عره)وفى نسخة <تى با0:

أى ف مكان بعب

رأى فثلاثين بوما(كأفالصلىالله تعالىعايهوسلم )
لابقطع مسافتهفى شه
دعنهأ ةلم

عنه]مه بش ديد اللام
ونصب تر[ نذلكندرمبالرعب)دسك ون
العنق 52مأى .لوف

كال صل
(
نبله
فىقاب أعداثء(مسيرهشهر) أىه نكل حا

أى
اللتهعالمعليهوس_ل)أى كارواءالشيخان

لا"

»(فصل)» (ومن

فار

معجزانه الباهرة) أى
أىانهثاستبهذاالاذظا ؤىالحددث الصحي ع كا:ةدم وهوفى الصحي حينوفىه :د أجدع نألىهررة

ليعلي هوس_إ دمت دو امعالكامهونصرتباارعت
رضى اللهتعالىعنهأنهةاالرسولالهصلىاللهتعا

وهبكنين
هلان
فاكهر
ببيده
لصلوهصت:عنهالىعليه -:لول وكانوحده وتق
تصيللوىهاوخ
لزائه]كثرمتهوخضيصه ماع تارم قنلهفانا احلجلرّرهجتهعاىمَال ان ذا كُلامتة من بعده
أنضاو نؤيدهانقى مسد جد الرعت دس عن ندى أمتى شهرا  0الزعب كنابةماءدلزْمهه نااظهر

آانالتظهاهرة (ماجعه
أنلهأهم,المعارف) أىَّ

الح١5والعلوم )أى
الكاءةوالمدركاتالظنيه

والتقيندة ا]لاسرار

ىليهوس وه نمع < انه )أى رالاار لاعادة
لع
مهانه تعلاى.هصلىاللتهعا
ملإقفصل)ء مماكر

الناطهدة و الانواار

التىعحزغيرهعنهاوعن معارضتها والايتانعثلهاوناءالمعحز :للمالغة اءعلامة أوللأندث لان المراد الظاهر به(وخ_صه)أى

الاكنهوالعلامة أوالد ]ءالمعجزة(البساهر):ىاللغ ةأواظاهرت:علىغ_عرهامن هرا لةمر دضوده

الكواكبدى أخفاهاوه وش 4ب يخ أوا.م.عارةمصرحة (عاجعهإللهلهء نالغاؤموالمعارف) جنع

«#خصوص
معرفهلامعر وف متمللانهعلىق”د برمغيعرم:أسبوالءعلموالمءرفةءهى وقد,يرق بدتهما-

الثافىالامو راحرئيه أوعمادمقهجه على كلامفيهتقدمته مله ومن ما.:وهلو لكو
تبعيضية والاولأظهر (و*+صهىه) فل

علىجيم 0

والدن) أى ماء

اصلاحالامورالد :دونه
فوشا «وزهمن سه وكدامن امشلم اال|2تأوالاخرو بهوا:-ث كلبانه

زمةمن الامممع قصرأعاره©م
دنو ف الذى لك لا
لتأتليف
اةال
وثر
لغبرهممن الم ءننالعإ ك
وضعف أندانهموالماءرد_+ل عل المقصور والمعصو رعليه ا

االادل كلام فصر فىحواثى

ةة
المطوللاحاجة لارههنا (مننالاطلاع) أىالوذوف والعلموهوبيان-1ا(على .+عوط ايد

والدبن)متعلقبالاطلاعوءصال #حاإر :أمانصاحءه أمالمعاش وم صا الدينمعرةقدو امه المضاسة

همفىالداربن ولابناؤ هذا أى اطلاعه على صا كه اتصةيدر قىاختياروص_لى اللهتع الىعليهوس_لم
الغداءوكان الاولى.همار

وماخخصهيه زمن الاطالاع

تارابعب

صلىاللهتعالمعلمءوسم

و<د الانصار يلقدون

النخلؤةالاوتر كمموه
دنركوه موترعنيا أو
أخرحخيصا كقالان

أعليابردنيام وأحيب

ذلكوكذامنعهد_ب اللهءليهول الناسمن تأبمرا!لم شمر ذلك العامفقال نمأ لإنأءو د الأبانءاماكانانامنهلاوحيا
دناكمنى امالانه كماة ..كانل حهالات وأطوارءمامابغا مشا جزلا باكوتن باالظاهرة
وقالالش.خسيدى#د

لقصرنظرهعلى تقودض الاعرللهو التو جه للءبزاللهوةطع نظرهعن الحا
ودكا ألويهوعل عررذى الله والسخومى أرادأنهحملهم

تعاى عنهمةدس منهوم ن نو رمث كانهكأق:دل

على حرقالعوائدؤىذلك

كالجحر طرهالسحا بوماله  0منعلهلانههمناانه
لمن أنهصلى نلعا 2ىّأمرهؤ ذل على انددون زموالا نباءقد بظئونقى أمورالدنيا
وماق

الىناتا لتوكل وماهنا

المحردةعن الا"خردما الامعلىخلافه لس دي وتءل انهاءاكاناء علالله ”3مه لىأللهتعالىعلبهوس

لكخايتثلوا فقال1م

اموا

)|أعرف يدنام

بالشاهد :وين الامعر-تى دكون شرعام.:معاولودى الاعرئكان 22يقالانهكيا وجددق وا كبالداء-ل

أقوىعنه,الكونوفيهنظر وقالالنومى رادصيىالّهتعالىعليهوب! ان تحملهمعلىنرقالعوائد

ف ذلك اعتماداعلى التوكل ذلعةث مواولده مرواولوصير واكانخيرالهمنا عنتشلواو بصيرواسدينفكاثر
لوف لومكةواذلك لانهأل »نهم بذاك وغير.هلةوه وفىغاءةالحسن1مله ونكيأ تت داشا
منامورثرائعه )التى *شرع تهعااالللهىله لوعمادم علىانه
زومر فته)صلى اللمعليهوس!ل (
جع شر موه

شىموصل لعادةالدار ن
الاصلماروم اوكةووردالاح تلت او ل

والمناسمة بهماظاهرة(وةوا انيدبنه)جعنانوندهى لفظةمعر بةمنالروميةمعناالاصل المقس
عليهثم:قل لقضية كليةسخ رججمنهاأحكام حر ثياتهاعلها كيرى لص_غرىت_ هل الحصول تناج

المطلوبك]ثقر رفىع-إه والدينواللةئع-نى وانتغابرامغهوماوالمرادءصاالد نياوالدينمنافعذلك

وحكمهوثوائده وهوغيرضبطهلامورالشر عةوقوانشافاةيلمن انهاذاحص له اله لمنحمء

و دلوا سنةأوسذثين

لتكفوا رهد اطهندة
انتمسى وهوؤغاهمن

الاطافةزومء رفكه)
بالرذم عطفقاء_لى مآ

بزمالمطف
ولاق.ر ح
ع_لى الاطلاعإبامور
شرائعه) أى أحكامه

المتعلة#بالعبادات

والمغاملات (وقوانسين

دينه)أىمنالقواعدالكلوةالمندرجة هاالغروعالحزئية

(وسياسة غباده) أى المامعةينه لاحمءاش الخاتىومماذهم ومهالأمثه)أى المعلقةباعرأأدهمق-دق عبادهمو زهادهم

(وما)أى ومعرفته؟ا (كانف اىلاممق.له)أىمن أحوالهموماحرى مهن نحاةوهلاك فىما"هم(وتصص الاندياءوالرسل) أىمن

دعأةالاق المدينالى (والحبابرة)أى من الكفر:والقجرة مكبر (والقرو نا
السا
لذية
خ)أى
ا فا
للاز
يهنة
ة(م نلدنآدم)

ذم الدالوسكونااذون

الخائماسليعدالوصل الله
ماو

 9/حوظا

ا
نيم
خرانمكاو ت

سم
ات

 8سكوز الدال و كسرا نونو بروىمن زمن أىهن ابدّداءزمنآدم(الى زمنه)أىزهن
تت

تت 7 721

1

...ا

ا

 0ا

77
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ا 7ك 70 001+م ا

مصاح الد'ءاوالدئؤة_دخص م_اخصبه شيرقل ذمكون المافغيرالاول فاموقعةوله وهع ركمه
الىخرءلانجلةالدسن ممذية على اسالم ال و
حدرءالمفاسدخرط لافائدوقيه كأ
بعلماقررناه (وسياسة

قذفهاللهفىةابهفر وى

عباده)أىا لقيسام بضمط العامةمن عباداللهفا لضْمعرلله والسماسةلفظا عرلىمن ساسهسوسهاذاددر

قلس4عنزريه(ووى

أعرهومن قالانهمعرر مسوم

عبرفيم) راون العدن

أىسواحياطةر 'نتواهعم

ثلاثةقوانينفقدأخطأوفهامعى آخرعندالفةهاءورما حمل

مقابلة|اشرع ولاددع ذلهنا وفىالقاءوس انمهامط_درس الرعمسةسياب_ةاذا أمرتهاونهيتها
(ومصاع أمنه) المرادأمةالاحابةوأمةالد عو:والاهرانااراد غيرماتة_دم كلل ؤالعن آمورهم

وأصناف طر يقتهم مع

وتضاءدرو نهموالاحسانالىقراثهم وغيرذلك من لطقهبوم (و)معرفة(ماكان فالاممقبله)مماوتع

اتداد سه ام مم

من الاختلانى )أ شخالغةدعضهملبعض وماحرى4ممن النو
(
مو حرىبدنوم
عالنقمالتىلايعلمها

(وسردأنائهم)أىوذكر

يع
ألا|لعا لمن آهل الكثا نوعامائ» م وهودلىالله

حار هما بعالوأنٌام

اأفقة ولنعاشربقايا لاممالخالية مابيته أحسن ييانوقر ره أحسن

اللدفيم-م) أىوقائعه

ااكائنة قيهممنافلاك

والنجاة (وص-قات
أعيسانهم) أى أفاضاهم

اكذام لكا تلات

والاظهرانالمراد بم

جاعة :عينةمن اومن
كذى القرئين واد

ولقمانومن الكافرين
كقرعون وقاروز وهامان
(واختلافاراثة م)جع

رأقئويمءنابرأاههوما ائلهالموعئبااندة
وقسوم مودى ااعجل
وقول النصارى لقانم

الثلاثة من العلوالحياه

عليه وسل أىنشأىامة آميةو1برل للبلاد

والرس#للى) منعطف العامعلىالخاص والغرق بدْ_ماءهو روةصص بكسسرالةاجعف
قصةأو
يعتحهامصد رقده بقصدومه |اذاحكاه (وا بابرة)جع جماروهواى:كبرةال الراغب الحبارصقة
الان ان الذى يرنصه بادعاء.مزلة
منالتعالىلات :ةهاولابة الالاءلىطر يق الذمكةواءتعالى

مافيهالكغاءة وار ون الماضية )ةلمن الامموقد :قدم محنىالقرنومةدارزمانه الوأ
زصز
مانم

أطلقءلى أهل ةه.لل> وزان برادالامم انت هى لكت وبق متهاأحدلانهيظلقعلى لكوان يراادمن
أفسه(م ن ل ن
دآدمالىزم :ه )لدنظرفزمانم.نى ومعرب ف ا
ىغة قد

وهوقر ينمنمءىعد_د

و دسممافرق ذكهالتحاةأىا ا علمه ,ذلك وأخيريه أمته(وحفظ شرائءه .وكتمم)ولءةرأو
أو
يكتبزو وعىسيرهم )الوعىا4ةظ والمعوا أسعر جع سيرةبالكسسروهى حالة
الانسانغر بريه

مكيديا ل سهرة<س م ة وسيرة قميحة قالاللتهع الىس:عيدهاى_يرته ا
الاولى أى الىحالتهاا لاولىاى
حفظهو جعدق ذهنه لا<

الهموماكانواعليه (وسردأنبائهم )أىسوق أخبارهمللناسسوفاح_نا

تلتماغموئم)عأهىما لقدترىها واالثاميام تطلق |
ن”ظما كممردحلقات الدرع وف_جها( وأي
واما
علىالوتائمو الحردبكا يامالعربوهومعنى مثو ورصارحقيةة عرفيةوقي لالمراد تعمهولاوجد_4له

رلانسياءعايهم
(وصغاتأعياجم)أى كبارهمو رؤسائهموةي لالمرادذواتهم كأوقعف الاسراءمن ذك ا
الهسلاةواك لام وصفات ذواتهم(وا+تلافآرائهم)جع

رأىأىعقائدهم ودوها (والمعرقه

بمددهم )جع مدةوهىمة_دارمن الزنأى؟ كانتمدة كلأمةومدةملكهم وماوكموأنسائه-م

(وأعارهم)جععر بذمألعي وفحها وهىمدة| 4هاة (وح)جع كمهودودولا !لت |

وروسالةلدس وتعميرهم المتضمن لانصيحة أى موعظة (حكاثوم )جع حكموهوالءالم]

عباالاب ولا والابن

تقر بر(وقصص الاندياء

>كمة الناصع لغير«المع لاحكمة
هس

.-

:

.

.

٠ع صر مكحكاء الفرو.سالعرب وغ .يرهم ( 1ومحاج١ة كل أمةمن الكفرةم(أى ذكر<دتهؤ برهانه|

(والمعر 54عددهم) دضم

اللمجدمعندةيأاىأجيالمكةتو(مووفأعسارهم)أى علاىختلافهاةله
وما
ناع أاصل-نكماةعفن<كائهم (ومحاجة كلأمة)
وكثر (:وخك حكائهم)بكسر ااءوذتّح الكافى والمعرفةعاصدرم أنو

أى محاداتم م ومغالبث-م

(منالكغرة)

الدعوةكادطال الاد_نام يانلس هامنفعة ولاقدرةحاءلىمضرة
أى عايناسمء فى

وكحاجمه ندار:ىدر انؤدعوا أهمانعسى ابنننهقدعاهم ال اىلمباهلةفابواو يذلواله الحزية

(وم رضنهكلقرقة من |لكذابين) ىم ن
هنهمحصناعقويتهالتجديم والنجيبةأى:وقأوهلج الوكهتوابمينوهماالثوراةوالان يل (عافىكتم,م )؟ارضة يود ؤدء واهمانمنزنى

اويح
ملانء ل داءة الف بين وجوههماعء ل ظهراًحدهما اظهرالا"خر

تال صلىللهتعالىعليهو-لم أنشد مالاله
ت
حدون قالتورا:ءلى من فىقال -مرهم اذنث دنا نعاء» الرحمفاعرصل اللتهعالىعليه
والجما

قر جاع :دان مسج
دهفىبنغىانلمنيجنماالرك(يوناعلامهمياسمر ارها)أىواء_لامهأه_ل الكتاب باءمراكتبم

((وع#مات علوعهم )أى تخقياتأخب
ارهم وفىفخ علومو(وأخبارهم) أى واعلامءاباهم لباكتموهمن ذلك) 2

تغالجعاينه ولق التوراةو لاحل (وغيرده)أى بذكو اضَحْدَاةة

عم

صلىالله

.
وق
بك
هأوعر بقهامناء أومعناه

ا
اا
و|ماحاج يهغيرءوة.
لالمراد ها ته نف له مرء كحاجته لنصارى كرانومماهاته_4م والغذاهرما

قذهنا (ومءارضته )أى  2الغدهور < (:قكرلقة)وطائفة(من الكتابيين)أىأهل الكماب والمراد

االلاستسواة) أ مع

اللالع راتت تيال
علموههقى ينائه (على

تورات ولاس  -لان لزبوروالتفل تتضمنالاحك
ف كتمهم /متعاى ارده وجعها لاث مه ال اغلىماف غيرهمااوموللناشنتا.لومهعواعجبامركاعلتماعرلىكبىثبيارء(اولانسعبلةا(ميهمما كلثغراتاتواالثع“رب)أىه-
لاىمادتها
اب
اسيرارها)أىدواءىمءناها ات لىميطاعواء لها (وخيا تعلومهاوأخباره_م )بكر اهءزة.ه_در
م
ض
ا
ف
ل
ل
ش
ا
ع
>
ر
و
و
و
ز
بلا وديثتا فى
ة<:هاأى ماخنىعاعهم مم العا كتموه) أى أخف وه كد فته صلىالله تعالىعاءه
ت
و لجوقصةرجم لزانالمشهورة(مز ذلك )الاع
لام ومامء» (وغيروه )بحر دف لفظهو أويله بغدير

أذتبامن متاداولاتيا

#عنأه(الى الاحتواءت)مأاىاللاوشالمذظ والتضمنمتعاو بجمع الاب قأولالفصل لتضمنه (وغريس ألقاطثرةها)
معنى

أدومالىعءنى (مع
لى أغاتالعرب)جيعو امنغ_يرةوهه(وغر يسالفاظ فرقها)ج-عفرف-ة
اولقطا

ئفة
المنهرةة(والاحاطة بضرو قصباحتها)تركيباواقرادا كان صل اللدته_الىعليه وب
اط كل
ة
و
م
ل
م
ف
ت
ش
ا
ت
ندم
هاأ)جعم لوه وكلامشبهمضربه ؛ورد(.وحكمها)أى
ا
[أجوامع كامه قى النصائعفاالن#ربمعروف-ة ,ذ
ولك
حوحكككا
مءا
هلمعرمبثهورة (ومعانى
 ١أ دازها )فان ده لىالل:ه» لىعا
:

000

لآم

يكسم الفاءوةة_عالر 8

لغب

الب معالى

طدوائ العسر بِقى
شواذهسا وتوادرها

:
ده فسم كأنيعرف اوا
| أأىتخ ودص اللاهيا,نطق(حوامح كللااملع ب)أ نى ايلناثلفداهاظاملونزةوانلةبواييغتةكاالمجبمامما(والتخصيص) فصاحتها)أى بانواع
والاحخاطهتضروب

ا ؤألماط الوق براديهالقرآ
نوادسريرادومفردهحامعة (الىالمعرف#ةدمرب

الاعمةلثعاالفالاملهكيث<يةر)ة خوصالءتاها فمفرداتها
نات

ا الامثالال اقدمةأمثال
دادرة من قله وهذواه؛ لا تدعو اصب اللهتعالىعل
يهو والاءةالالتبو به ل فر لا] كارفى
[أعهورهدمدونهوالىماتى ##دمت وا

4ارواغ ور
ر هناومابعدهء تعلق عقدرأو بدلماقيل أومتعاق عاطتهلاتمال0

ال والةىيفديه
الوجوهكاقر روواععنى اللالماالناولعااحمدلابتءدى حرف مدن واحدذاكثرالاءلى ه_ذه
ه

ف ةىولهتعالىكلمارزةواءمو
امن شرةرزقاتدقدم تفسيرا ل وان ضريهمن ضر بالا 3

افاطبعه واصاغ
صهاوادنرة كثيرامن الا

/

وابضا
حها جع لالمعةول كانهوس كاحةةهذ |ىل
كشا (والع البددة) ىا اظاهروق :ها
لاذهرةلاهور بدبعةومعان لطيغة(لثةر ب

اموي للغامض )أى المءنا
ىلى الدقيىوهوفىالاصل

فىمحساوراتا(والةظا
لانامها) أى وماج

العجر

ريق

اونا (وأمثالها)أى
كلماتهاا!-تى ضر0

لك
حانفال
ص ؤا_:عبرلماذ ووئةر إسضا
هح_هو
اارالاولممءاى ضر ب الامثالوالثافى 2-22---
با
ل
ت
غ
و
م
«
ق
و
اه (داتن لدكل)أى اظهاره
ما!!:دس وانكانغبرغامض وأصل مع-تى الاث_كل

١

هد 6

4ح

ال

بكي

وغو
داومنه قواءعليه الصلانواا_لا جى
الوطد سأى|ث 2لج ىتدورا#خرب

(إوخكلمها)
أى وال.ك.اتالوار دةفى !اتهامع الاطافةفى شان بباتهاواعاان بره

عليهوس ]
عصدق كلمةوالهاااشاعركامةلبيد
وكانثادمتوقوله

ائما(ومعانى أشعارها) كةوله صت_لى
ع االللهى

اا-تلبلاداكىليءلاىم ممااخلااكحتذاهبهالطال »»م ووءكالتينكعامللااعالةزال
خبارمنتزود 70

وأمثافا(رالتتخص
ويص
اممع كل
ممهاا)مأبىا تمباسيرة و
معائيم! كثيرةوتدجع تأر بعينحد يماماشتملكلعلىكلمينؤة-
لىالمعرفة) أى
امتض
لمة ا
ملى
ع بض ب الامثالال
عميحة)أى منالكاماتالبديعةالمشيرة ال المراداتالصمريحة(والح-م
ببدنة لت
لقرليبغالانفه
ميض)لى ا

لن
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>ن صام
فأسمعه

ءامن

- 2والفكا غاصام

الده_ركا-ه فلاظنا

أثفية ) ,والمراديالعودالةندى العودا معروف وقدلىالقط الابص وهومبينفؤ ب باالممرداتمن
الطب والاشفيهجع شفاءءلى خلا

القياس والة.ط دضمالقافو يقالوكيا بالكاف والسيعةانه

)صل اللهتعالىعل.هوس_ل كاتقدم
|الكبدوالر دم والسبعةعلمت,الوحى ماع داهايالتجر ب (وةوله

مميزآخروأماةواه تعالى
ذرعهاس_بمعونذراعا
ذلم<رد

الكلامة( ».ماملا”'ابنآدموعاءشرامن دطن)شبه البطنبالوعاءالذى ويه الطعام وفىدعص
دطنه والدم فى الطن#ققةلانه يضر و بورثالك-لالماز

5

(فانكانلاءد)أىانلرْم وأعل مع

من العمادةوق

الدسخمن

المفضل عليه تقدبرنه

البدالمغارةة .الايد ن كداولاعالة أىلامغارةة ولاتدول

عمانن (للللطعشامر واثبلوثثلث)يكونخاايا (للنفس)أى لدخواه
يث )
| فارديهلازصاه(لنثل
وىاأنهنلايينبكتىومناوماف».أقلمنمائ :ل».2وهذابءض حديث
مماهءال
مهذاااي
بروتجهو
|وت
[[أدواءاينماجهوالترمذىوابنخز بمةمرفوعاوح:_.وهوهوماملا انبآدم وعاءشرامن بطن حسب ابن

ذ أمقيساتيقمنصابههانكنالامحالةفثاثالآىخووهجع لهمطبء لانبينبداالصدةوالمرض

اك 15

١و!فىال_ود)أىهفى
ق-وله كارواهالبخارى
(افندى)_-,لهو
القط البحرى وق لل
ع-ودالشسخروالهاءن

الاثير (إسبعةأشفية
نعضهمانه زضعفعوة_دوال يعض أه_لىا لكان لد فىكتابكر
|ومقدارمايكنى البدنورع_ايتوهم
[قابلمراداالكثير
لالع
جر جظججججج لججججطجججججججججج يي
لطر
ا
( ٠منهاذاتالحنب)كافىحد يثوص بال كذرلانهثغ أاصءعس(دواقءقوالماهص)لأىفكيهارواءأجدوالترمذىواينماجه
وانحاكعنالمقدامينءعدى كرب(ماملا"ابنآدموعاءشرامن دلنهالىةوا لفان كانلابد) أى #سابن آدمأ كلات شمنصابه

يسنعه_نى التنفسوفىأصول لذ كورلطعامه
_نف
ةال
< )و
ةفس
غان
فانكانلامحالة (لفثلاثشلاعطعراماوثباوثثاث ب ل
وشرأنهولنف»بالاضافة

م قولهماذات لحن موجودياص ل الحمامش قط

فلةح ر اه

3

ع

٠

7

٠

000

5

!

5

-.

هه

.

.
(وتواه) اكقءعلم الذ
بنيكار وأ أجد والْثْرهذى (وةدسثلع نسم )بكسرالهمزةو يقتحهاو نأبدالهاالعاوائرئماىةوله تعالى

لعد كانكأ فىهسكنوم أن( أرجلوام اعرأا
ةمأرض فقال رجل) أى ه وأو بيلكسهرتهدمد
أ
نمممليده (دلدعشرة)أىولدله

فيهوا كثرقبائله ممم
وهم كندة والاشعرون

والارد ودع

واكار

وحعرالذين ممم خقم

وحم لذوفى| ليث

1

عشرةأولادوهو عكةثرامن مهم ستة )أى أخذوافواليمن

من ك2

لامراءن تهامة

وجامسهة منا لمدمن
(وأمآر بعة)

اك

هن العككر اس ال
الفرات وهمعاءلهو“م

و لام

و 0 25

(الديث بطوأه)أى
ابد لعلى طولباعه

فدّوادواونزلوا

افلقطسبالله بعض_همقواه تعالى كلواوشربواولات.روا فقالانهاجعتطس اينوس مذكر

مأيتعلق دعلمهص_لى اللتهعا لع ليهوب الان اب ولبراعف اىولاالفنشرترتبافانه لدسبلازم وقد
تحن تركهاعةماداعلىفهم لامعق(واقلوله ال)صعللاه:توالب_لامقحديثرواهالترمى
د

عن ذروة وأجدعن ابنْعءاسمس_ند ا(وقدسةلعءنسيا)م-مزةق آخرم>و زابدافاا لعاوءلى
ههزه نصرف ولاصرفة<.وز هنو ::هوعدمهوهذام

مايه انا كان ا

ةياقس باليمن ومن ثمقيل

|+ماقواقيهوقمسماه

(أهو رج لأمامأة

أم)هواسم (أدض)كان كماو يخزلبها(ةتسال)هواسم (رج-لل)-مىباسمهأرض وهىمدينة

بلقدس,الممن قلاخ_لاف بينلق وان قصرفه طاهر ومئء-دلانهأر دوقدياة4-فان رده الارض

قاع مارالمتعة (ولدعشرة)من الاولادالذ كو رولذا:العشيرة(ثيامنممم_مستة) أىسلكنيون
نذك هعاماء الاسم وأهل
كدوالدمذها كثرهموف.واله ومهذمحجوجر وكند:والازدوالاشعريور ا

التاري واليمن اقلممعروفمتهتهامةوم .المدينة(وتشأمأربعة)أىسكنوا الشأم.الهمزة وقد
د و مدل لقاوهومن القراتالى لعر بس وهم مو جذام وعاملةوغ أن كأقالهالواحدى فىتقسيره

وتحت

رأه_ذا
ذب
أتص
ىنال
للها (الحديث طوله)
هؤلاءةبائل و دطونوا :دادس هتذافعءصي

اولقح.سسديهثاشارةالىانهاقتصرعلى دعصه:ه يكن وما أرادهوتركء الباقىلطوله وااغنىء:ه

ىة.حان السار و يقالله شابىكسرىوة _.لسميت
ا|ماهثأامشافماف
لية
لسم
واخثاففىوجهت
ناعمسامينن حووعر بت بالاعاموقي_ل انمععى الشأمة لساماتسر وسودةيم,ا(وكذلك) أىهث-ل

فيه-ذا الأر (وكذاك ماتقدم من عامه صل اتلعلاهلىعلره وس بالا اب (جوابه)صلىالنّتعا عليه وس_ل 1نس اه وهو
جواهق نقسضاءة)

بذم القساف (وغسير
5لك) ىو منسائر

عروينمة(فى سقضانءاة)فى<_ديث رواهأ-+دوأو على والطبراىءنعر وينمةلاوي أنه
صلى الثهدتهالىعل -هوب لمقالمن كانهنامن معدفلية ممت قة ال أتعدفقاتمن ل نقالأم من
قضاعة برمالكين +مروقضاء دخ

القاف وضادمع<مة وعيزمع-ملة أنو ومن اليمن لقسبه

لانقعالهعن الناسلان الآضاء_ةما:نفص لعن أص_ل الاءط وقب لمن قضعىع_ىقهراقهره

العرب( صيغةالقاعل

أوالفعول ور<ح<ه

غبيرذلك)الذكو ر(تمااضطرت)
جاعةهه نعاداهوة ل القضاعة من أاسملاءمالاغهءد(أووكل

اهنا للفعولوه وااغلةقرآنالفصحى أوالةاء_ل افتعالمن الضرو رةوالا<تياج وااللّهتعالى

الوكان ]ااخنطاريك

#أفن حيب المضّطراذادعاه (العربعلى)أىمع (شغلها) :ذم الشينالمعدمة و

واختدلءت والتحات

هناأولىأىاشتغاهاوتقييدها(بالن.ب)أىععر 9 :حفظهلاعتنا هم دضيط أتسابو-م ومعذلك

أوالاحئت (ثعلغىلها

الذب) أىمعمل
ل

لعب لدف

(المسؤاله)أىؤاهم

ارأه إعسااختلفوافيه
هزذلك) وه نذلك

وزفة<ها والاول

اضطروافالتجأوا(المسئواله) صل اللّهتعالىعليه ول(عسااختلفوافيه)#فائمعلييم (منذلك)
أى معر ف ذلك أى» شكل أن امهم

ومعرفةماأشكل عليهم مساجل أمرضهبمطهوه وص ل اللهتعالى

عايهوب_ لاعدىبه ولاإشتغل حفظهوذلاءك.د[علىقودمعرةةهبالانساب وق نسخةمص ححكومن

ذلك بالواوقي وخبرمةدم (و)قوله(قوله)مب اؤءأى قولهدلىاللتهعالمعليهو .لف حديث رواءالبزاز

(حمير)وهمةوممن العر بءوزندرهمين سنانين بشخم (رأس العرب) أىمئزلتهممنالشرفق

م
همن
دهم و
شع.دت
أأىهم
العربعغراة الرأسمن الحسد(ونابم|)وهوسن كببرخلف الرباعية

عالىعليه وسل
مارواه أجد وأنويعلىواليزاروالطيرالىعنعرو بعرالحهنىقالصلى اللته

وهم
“كن

من كان هناه ن معد فليةمفقمتقةالأقعد قات من كن قال:تمن قضاع -ةينمالكينجير(وقوله(أى كاروأوالبراروقال

(ومذحجع) بالذالالمعجمةوالحاءالمهملة الحم كجاسعلىماقالقاموس ويل بقح
1

ممم

بالدال
وةهواكبليلدحعبىار

عجمة وكسسراحاء
مال
لالذ
اون
من وإدمعد :عدنانومن ذردهأسمعيل (وم ذحج )بمتحالموسك
المههلوم وهماحيانمن!لعربمالكوطى-هياراءم أ كهولدتهماأمهماء_:دهاوميمهزائدة
قوزنهمغعل وال وهرى أصليةذوزنهفال ووهمفيه #سائه كلتفاىبسيمو بهوشروح<هولس
الصاد المهملة
عام
ّال
هذاحل (هامتما)أىر أسها (وغلدمتما) بفّع الغين المعجمة وسوكفونشال
وميم وهاءوهى > ببنالرأس والعن ىأورأس ا4لةوموفيهاشارةالىاء_ترا كهما فىالشرف
اواللتغابادوةحتاج
وشخص ص كل بغدذيلةمع التفذنفىانمء.عرفانالرأس والجاهةمّقار بوان

اليموهووتط الرأسأى
شم ثها أورأسها

(وغلصمتها) تقح
الغعنالمعحمةة لام

م كنةرأسا2لة-وم

وهوالوظ-ع الثافىق

لتكلمئهما فىاساغةالطعام الذىهوسمادةا ل .اةوقيل انهتغذيل <اعذلانالحاجةللغاصمة أشد لوو هب زاشارة الى

فا
اىلكل
حعل
فةوقهروقىه_ذحجابئونفعو
يرمعالشر شد
ولثانتقول انهاشارةالىانفىج
وهاالغغاز المرس ل بتسميه الكل باالمتمزء
أشدي
وصقوابهدالءلى الماحوالشرفعلىطر بق الت
لهه ور أمن هامها أممن غازههاأ ىأشرافهاأوأوساطها
وتول أفىبكررذىاتلعلاهلىعنهفى حاديم

يتدعلعضلىْيل حيرو(الازد )سم زةمفتو<-ةوزاىم»جمةسا كذة وداللمهملةوهوالازدينالغوث

مكنم فىالشرف وعلموهم

واصال-#م وعظمهم
(والازد)الزا ىالا كنه

وهوبالي نأنصعكإفىالقاموسأنوحىباليمنم:هالاندارو يقال للازدشنوةوعان وسسرأةوازدين

قبيلةمن|ليمز (كاهلها)

|االغتممحدث( كاهاها )وزونهقواعما,لى العنتىمأنعلى الظه ركإقاله اليل وعليه الكل وال

مابينكتهيه وهوحل

ويضع عاق فىا(لصولجبجمتها) :ذماليمينوهيميالاولىسا كندة
متف
ون ك
أابي
ه-لم
أأوةه

بكسسرالحاءمقدم الظهر

الى أىئع_دها

والثائيةمفتوحةوهىء ظام لأس وتطاق على الرأسنفسهاو احم العربدطونهاوا.<#ة
م
أك
ناز
أيضا ادحو تمقعلردف ويه اشارةالىانغ-يرهمو
شار كفامهار بنواخلقاءقهمه موضمهين ءظم الرأس

[وجسيةنا) مين

| القذر عماونت .وجل بكدهملانالاندهارهم( .وهمدان) سكون المودالمهء مله باليمن

وبفتح يد

بتشرااتت لياس لانتوانكف (زشرابكدملذال

ااففيه» نالمعررانف أابلعر بومنازفاق
مأعهلاه
نةاأى
سههل
والم
المعجمة ودمهاوسكون الراء

ىعليه و لوقيل أراد,الذروةأعلى الستام
| ا|لشرفوالاحاطةباحوالهامالادى | سواتهصعبااللله

وأنمخائل المضعف والنكار ةلاتةعلىهذاامحدءث لتسكر بردذ كرالرأس بالفاظ مفة.فة ولذاجزم

الكل علىالدماغأى

سادتماوة-.ل جاجم

العرنهى

القبائلالى

مم الدطون فكاهل
مض ركم (وهمدان)

| بحانجهرهةكرقات أماانكارءمن جهةالروابةفلوأمامنجهةتكرارهالمذ كورقتفنن
ثيددع كيين قيال
_سد
<يه و
ىىء ل
فعال
وانلوعفمصناحةعلاوبه [الاسةد لال.هوه وعايه (وقوله)صلىاللهت
دةاع ولفظ قواهفىجيع ماوقعهناباحرروابةعن المعذف
لةوحج
اطب
رواءايخان عن أفىيكر:فى خ

مهم لق

ةمعروف-ة

وانحازرفع يعضهاز انالزمانة_داسةدار)أىعادلما كانعام-هكالدائرةانتىثر جع انتباؤهاالى (غاربجا) بك-مرالراءما
ابتدائها( كهيمتهيومخاقاللهالسمواتوالارض)وتثمةالحديثالسنةاثىعشرشهرامتها أربعة بين السام والعنى
حورمثلاثمةوالياتذوا لقعدةوذوا#حة واغرم ورجم منقرؤيء نح ادى وشعمانانتهى وق دهبذلك

دتقغعياايلرشاسئاكوهورالذى كانت الىهليةتفعل انهمكانواأهلحروبوغاراتفر عاأناهم بعص

الواشههرمايرمحار بونقث ىعايهمالتركفيجعلونه و ي:ةلمونهمنشهرالىآ خرو تم رن#لهءن

(وذروتا) بكسرالذال
وضمهاو يفاح وسكون

الراءأىأءلاهاوا حاصل

ىعايه
لله
علاىال
اتنهص

شهرلا" غوسنةبعدس_نة-تى بعوداوضعهالاولةينتقل ,ذلك شهرا جه كانوا#جونفى كل شهر
وس يمنماطده القمائل
عامينفوافتى <ج ةألىبكرالعامالثافىامنلحقجعدذدىةفلما<جصلى اللته الىعايه و_.لَمحجة
منالفضائل وهذا من
و الاآنة+طب وأعلمهومان<جه فىهذا
دتف
الوداعوافتىحجةث_هرذىةااللمجشروع افو

علالانساب (وقوله)أى

قته لدورالهورق ا>اهلية وامساهوأم
وساانئغاق
عرل
اته
ال

شرءهاللّهوة_در.قالازلوأمرهه

نحا لما كانوا»غعلونه وأمرهمصلاللهتعالىعليه و بالهافظةعليهوازلايد لويدوردورامماهلية

ع الاب كارواه

الشيخانعنألى بكرة

الاولىفقواه استداربمعنى رجع فى ل اقللدهويضمثاهوه ومعى قوله بوم خا االلمهقذسى الندىه أ(انالزمانقد استدام)

هومبطحلذىرءالمجاهةليةشمنهرالى! خروكانت
ررها
يوغي
( ٠شفااث ) أىرجعت|شهرهالىسا كاتنتأمن-خرمة
الللهارض
و.لنا
تومخ
اهي
وصفئ
ميبهو
.ترت
ل)اى
اثته
ظ خخناطةلوبداتعاهتىاذكهرذفااحديث فىالنةالتايتدارفيما(كوي

م
2
اتب2ببب7ت
 7-2279ا
س
07ح ب____ ى

امراتعلى جلبالموسمءينادىباءلى
هانلةلغانه
ونسخ وكانوااذا أرادواذلك ,قوم رجلم ن بنىأ كن
صوبهان] هه 5-ة-دآأحا2ته|

ري

د

بج صلى الله

تعالىعايهوس لقملهورسل أناب.كررذى اللهتعالىعنه] لعهدام هرااحرمةءل <جهونة-ل ابن حجر
انححة الوادعكان:شوا لشمس وا حل هد ناو ااوا ءار ل
تم دده وقال

الصدرالقووىفى ثرح الاردعمن حد يثاله انقىه_ذاالحدي ثآسر ارا الحمبةلانطلععليها الادعص

وقوله)أىفمعرفة
|الللاحنيدة

كي رواه

الشيخانءناين #برو

(فى السوض) أى

السكوثر (زوانامسواه)

ار ]ا

لايرددطواه على عر ضه

(وقوله)أىفمعرفة
جمع العسددكارواه أنو
داود(ؤىحديثالذكر)

أيالاذ كارحيث قال
سمح عمراوده_د
عشرا وكير عشرا

وتلكنلا ون(وان
اك

مر الا

والك) أى الكلمات
المذكورةديرا اصلوات

التمل ثمقالان النوعالانسانىأوج_دبالاماالالىمأىولدورا!.1لةومديهسيعة الافسئةبعث
ساضل انعا هوس

فىالال الا_يرء هاالجامع

و لتهمازيج.القرى فامتز بف زماننهلكمانالالح
والعره

ا

والمسزاناغ--ص الا*ره

ري كالصمحنالنس_يةللم! ر

وظهوراا:ورتدر بجحادتىتطلعالشمس وكذلئظاه ورأاحكام الا خرةم نحي نالمبءث الىط_لو
الشمس ةمنغربهاوم-:هظهرسرختمية النبوةوالولادةانتهىماخصاومن 1غهوا دك كرما
لاسا س[ه نهولا:جيذ كردوذ كرهذااحدءدك هن|| ثبانالعلممعايه الصلاةوا_لام بال-أسقان

الزمان وحركاته الدوريةمبنيةعايه (وقوله)صلانللعهالىعليهوسم فحىديث رواهالكيخانعن
ابن ع رردى اللهنع لىعموها(فىا حوض) أى قشأ نحوضة الذىيكونومالة يأه-ة شر ب منه
العطاس وقدةدما! -كالامفهر زقناالتموروددوسة انان شريةلانظم أبعدهازواباهسواء)جع زاون

وهوما هل من الاقى +طينم نداخ_إووسواءعء :بيمساو هوه دا عت كى أنهمرردع متساوى
الداع تيس |نازملاتشاوى زوايا:الااذ|استقامتاضلاءعهوهذا أعرمب :علىالماحةودقائق

الحندسةو ذذ كرابنألىالاصي.ع انهنوعمن البددع غر تساسمأه الاستقصاءوانم:هقواه تعالى الحمظل

ثذلىاث شعس فال انه ايمااءلاىنه ادسدظغاللاناانماثلاظلل وههذا كل كهالامحماجلحلهر برلمكان
لكل قاممة ال وهذالانافىماوردفيهمن:نمسا كمه مايعن أيلدوص عاو اقة هر وغير:ذلك 7

اثلنبى عرسى
ااجقالم
زته كذلهوك
علهدشثأئْ كاقيل بللانالمريادامندةكسلع
لابحوا
لانهأع_ ب
رو وأهأنوداودوابنماحةعن عبداللهين
المهط ر دق (وقوله)صلىاللهتعالىعاهوس لمث<د
لقا ص ردو اقدتها لىعنهما(فىحد:لد
اعروين

صلىاللتهعالىعليهو
كر)وهواانه

قال صلتان

لاديهما رجلم .لالادل الحنةوهما السيرومناعمل هماة مل تسمح اللهعزو جل دبركل صملاة

المز بورةموعها(مائه

لللللهّدصهلتع_الىعليهوس_إ بعقدهابيدهفذلك
عشمرا ومده شراوة-كبرعمم اقالف ردت رسو اا

و_ون على الادان
وآألفوسائةف الممزان

#:سونفهى مائةباللسان ولف وجسائةفىالميزان قاذ أوىالىفرااشهسمسم وجد وكيرمائة فتلائماثئة

وت-وله) أىفيمارواه

الطبراى سند ضعيف
ع نأف راقع

رعه لفى| ليوم ألفينو جسمائة سدثة الى خرالحديث زوانالمسنة دعشر
بالاسانوألف! الميزانفابك ن

ور نءلى الاسان)أىاذاحر تعلى الاسانوذ كرتدر كلصلاةمن الد_اوا5ت
أمثالها إواهلماثةدو

0الوزناما
الس فانها:لاون قر وق سانو لوست وان در الت  00و
مضمالعفة؟ حرهاذان
تعز:لدهةانهلكث
لصحقعاأوفانفى.هي ا>ه_ل الامراص احلمامعاو
المحسئة بعشرأءشاها كأورديهالنص وهوأة_لعراثهاوق ديز ؛«دء_لىذلكوه _ذااء_تدلال!

ممنصا_د ف رجه اللهتع الىعلىمعر :قصل اللهتعالىعل-هو_إ لساب وهو بالنسبة؛
لقاهه و<_دذهنه أصسهل وقولهيدها اشارهالىانهلم,ك نلدصفىالتهتهالىعليه ول
هسه دكة نسمعم أولزوال دعضهمانهأردعة وقالالسسيوطىق رسالةسماها|اتحةققى المحة

الهاس_خةوان اشر هابنفسهلانه دل اللتعه الىعلهوب_إراًأئع_:ذدعض التعابيات

توعىسلديه ايذ كرفاقرهاعليه (وقوله) دسلاللّهتعالى عليه وساق حديث رواه
اوس

س1

3ش

اك

ا

1

ار

ار ا

1

الطراقى

كر

2ك

(وهوموضع) أىقىمموطع لدسبهحسامو أصل |!لم افىوتريدلوه ووعلىكلفا لهحا (ذممو ضع الجامهذا) وهذاءن
ع الحذده ومعرفة المساحةف_ كانأولى:عدذ كرانحوض لمابدنهمامنالمناسية (دقوا» )كأرواءالترمذى عن ألىه-ر بروحه

(مابعنالمشرق وامغربآءله)

أىلاه لالمدءنة و وهم من هو جذوبهأوث-هاله قااللثلهافىهدافى طميمدةو.لتكفل-ةبين

مششرقها ومغر بوالانالنى صلى اللهتعالى عليهوس! دعل .ع مايقعبينالمشعرقوالمغرةبوقصبالحةالسكهيةلات ف عىابدمّما
جللةمعنلودمسةالمتعلقة بمعرفةالقبلة
واعابق حهتهاقهو<<ةالعامةقى عدم اشراط اصارةعين الكعةلانالىعناوهذاءن ا
وظاهره ان القبلتهى الىهةلاءمن الكعبةوالافلاوجهالخصوصيةفهوحجة

لضن

للحنفيةع ل الشافعية(وةوله)

ومم

نيه عا( وهو موطع )+لتحاليةوق :سسخةورووطع
الؤبزافع ندالوااف

[نم

أى فىمعرفة الغسرس
(لعيدئة)بال:تصغير وهو

رةس بالافتعناالىعسلياهموبحا_دلاالممهدينيةوجناتم ودليبددلخا_ملبسوتوهبذعادءئاوللتلايلدديوكرزيووونانتقوهلايلكانفتار||اإلامرثؤلءاحقةفص5يرلنوابهرمى 3من
عدالالمناءومهاب الفوىو:م !دح والغصوص.ههذا

وق

ل موضع اام كةواه تعالى» نعردار

ا

الاي

الثقين (وقواء )صلى اللهتعالىعلءه وسلفىحديث رواهالترمذىء نألىهر رةه صر<ه مابين الزه-

لالققلءةلى ال حد كافىوةاهتعالىواجء لوانموة-كرقله فىاحدالتقاب_ير
طإ)
المشرقوالمغرب تقب

وعلى الكءءةوعلى حهتها وسمتباوهوالمرادهنالانه الرادء_:دالاطلاق

ألل
وهواماء.انلتم

1

ملننا

7 7عل صلا

ا  3ى

0

فى:+و.هأوش ماله وااتستعل-هوقالاينع_راذاجعات 7 6 3 3
المديتةلانهم اللاطبونأوعلىمنهى
المغربءن ».كوا شرىءن سارك خابم_ماق_له واماكونالوا<ساسةةيال ع يمنالسكاهبمة  5الى8 004
أ حهعها ححثطو

دل م قصل قف التعسير و كب بالعقهلاعههذا

المقاموااثاهدقى|ل_ددثانه

ه'لهضمنهه_ذا
بدلء ل علمه هلىاتلعلاهلىعايهوس_لى ده الما تفانمعرفةسمادمتانلق
الحديث إدقواه )صلىاللهتعالىع .هوم إىحددثذ كرداين الاثيرقى المابهولعر جه

السدوطى

عي

 . 5وس

لى

حقونه واعر ابننهوقداريك
1ثمأس 1رذن  :عليه|الدد3يق

لانهليةفعاء» (العيننة)بن<دن القزارى :يكى أنامالكوأ--لمو مالفتّحوكانءن اوافة وكان

نمبرلمظر ا ثم

مندقاه الاعراب وهوالذىوالقيهص_لى اللتهعالىعليهوب_لاها لاجى المطاعلانه كانس دقومه

وكان شعهعشرء لاف

وعيدنةعل منولءن "صغيرالعين (أوالاقرع بحاس )بنعفان ين م#دبنب_ فيانين اشع ||ققاءانتبىوقال م
التميمىواسمهفراس ولقببالاقرع لقراعاف رثىأوسهاوفهةومأنيضاوكانث_حاعافارم اشر يهاأانلوممتعوقي-لةب-له
وفد.نى عم وهوالذى
وس فى
هعالىعليه
فىقومهف اماه ا والا_ لامأسالءقدم علىرس ولاللهصلى اللت

وقال الواقدىاندعىق

تزلقيهان الذئ ينادونكمن وراحء!راتوة صتهمد كورةفىالسير والككفى !اقول له عنالراوى |أخلافةعثان(أوللاقرع)
وال اينالاثيرانه صل اللهتعالىعايه وسلع رض عايها يل وعدذذه عمنهقة لانااء لمك

أىابن حأدس التيحى

 ١قالدلى اللهتعالىعليه وس١اناافرسبالل منك)أى أبصروأعر ف ومصدر والقراسةبفتحالفاء وقدبعدالفتم وشهدمع
والغراسه بالكسمرمن الغرس وهومعنى آخروهوردعا هناكلوب كيم٠لية-ل لهل تكدلا خالدسن الواءدسر أهل

ته
ملى
دن ع
قوكا
مراق
لمهمن أناهع ف حىافى(وةوله)ه_لى اللهعاء هوس فرىحودايهثالتره_دىعن زيدين"ابت |الع
(الكامه)وكانا

كتمتعديد:كامر والمتولله ممق

لامعاو

بهرذى اللهتعالىء:هوة دعدا'برهان

لى ص_لىاللهعليهو-لم فباغعددهم ثلاثةوأويانوعد هم ننهامام
ااب
فحاشتههنا كت
العراقىءةالانث_يخه اال الانصارى]-:رده_مب :اليف قاتوة_دوقفت أناأرضاء_لى

واتخمله عمد الله نْ

ا ال
رطان م

2

كاد و كاتلش نيعاتمر ابه تلان لامقامااخ وكانداو موالميش مجتور ان

وكانمن المؤلفة (أانفاسرس) مااخلوغذرمناسةأىاناأعسرف(نال متك )وفى رتغ ريسالمديث انهوصلى
لكله واناأفرسم:ك (وةوله)أىكارواه
اذل
ةم
اللهتعالىعاي» وت عرض اولعينلدمءيننةف اللهاناأعلمافلل
الرمذى عنز يدبن ثابت (اسكاتءه)أى لاحدمن كتاءهأولكاتبهالاخصبهوهوز بدوقيلمعاوبةوىأفىداودعن ابنعباس

عللىاليههوب_ل وقدس+تىف كىلامالح ىا نكتانهبلغوائنلاا:الوأارناعنمابن أل سرح
ىص
لذى
االل
عاف
تنك
قالالدل كا
ارندثم رجمع وماتساجدالله واماب|ن خطلفتشليواملفح وهومتعانى باستارالمكعبةلقولهعايها لصلاةوالسلام»نقثلابخنطل

قووارخفيامتحانةففىنانل»

(ضّعالقل )اأذاىفرغت (علىاذنك)أىذوقهاإفانه)أىوضعهه_ذالاذ كر )أىأكتركذ كراقالامحاىلانهيةتذى التؤده
وعدمالمح-لة

(للمل)دضم ام الاولو كسرا لثافىوث_ديداللام أى لعل اق اسمن

وليمالالذىعليها#ق5ه-ىلى

عليه (هذا)أىماذ كرماج

هالت وامليتو بهماوردالةرآن

عاءصلى اللت
هعالىعليهوس! من المعارف وا
لعلوم (مع انهصنى الله

تعالىعليهوب_ل كلانيكةّت )والاطهراالانشارة ىماس من تعامدض كتابهمايةعلى بعللط وآدايهواماع_دم كتابته
فلحديث اناأمةلاكةتى ولادست

مدليل انهكان5مسمءن
إيكدب فالاولى ه-و

الاءةدلاليقوله تعالى
وما كنت #ملومن ةله
من كباب ولاتأعا-ه

ميك

اذالارياب

الممطلون (ولكنه) أ

0

دودمم

ذ كرهالدحىوؤيهان ذق الدئْعن ال>ذسلادوجب انتغاههعن جيع أ_5راده

اللكثابةله صلى الل تههالمعايهوب_إ زيدوهعاونهرذى اللهتءالىعم ما (ضعالقإعلىاذنك)

لمبعيمهاوالمراد .مين(فانه)أىوضعهكذ لك ا(ذ كر)أى] كثرذ اتبركسرالذالوض -مهاوهوط_د

ا(انلسيلامنل)اسمفاعل صل المم اللو جوزفيهانيكوناسممفعولأيضاأىمايذ كروعلى وأعل

اىنبو بههاو ردالقرآنمتاعلااللهىفاي .ال الذىعليهاحق
لةبكعل
ليك
اءما
وأهلىععنى وهوالةا

وقالاللهتعالىفهى لىع لهو الاصل أملات فقادتيا كإقاله الراغس واماذولهتعالىوأءلىل-مان
الر.

كيدى مين فعناء أمهاع( .هذا)أىذهذا أواذكرهوة يل هااسم قعل ععنى< ذمنغيرةة_دبرو

لاىننقال والتخاصمنكلاءلا خرأوماءتممهوهى كاذللكقفرآن

معكونهأميا(أولىء م

وكلاخمالة-اهلوعهرىبأىكماعمرةفهدهتصعلىة اافلشهتعالىعليهوسل بالدكداةوأحوالا (معاندص_لىاللهتعالىءايه

قدوردتآ ثار) أى

لان
لره وانه كنب بعدذلكف الحديكد]يةذكره بعضهم وقدردووثهنعواعليةك] فصله
كذف أوأم
انه ك

كلثئ)أعلدنا(حتى

أخبار (ععرة تمحروف
اما و<سنتصوبرها)

أىمنتطويلهاوتدويرها

(كقولهلاد )وى سخة
لامعدوا أى لانطولوا

وس_لم )أمىمن أمةأميةلاءكتت ولاكسس هومن معحزاتهلانه كانلايكتسكانةدم ببأفاانه 0
ابن<حرقى در  2احاديث الراؤى وقد تقدم بانهق غيرماء وضع (ولكنه)صلى اللهتعالىعايهوس

(أوق )بالبنالءاجوللالءباانلوق لهوداتهتءالى(ء-لذكئحلتىقدوردت] ثار )جع أنروهو
مايتوئرو بروىمط لقا وةديخص سارة.بل الحديثالمرذوع م ن كالالمنعءض
هابة أوالتابعين رضى
رها)أقىصو رعاامستحدنة

عانأدلهلهلاومهنمتأوسعهااك(قلواهء)صاليعوسم لكاتبهلدبم هاجن الرحيم)أى
صنو
اللتهعالىعم( 5تعرقتهحروفالخط)أ كىيقمةرسمها(و<س ت م

(سم اللاهلرجن الر<يم)

لامعل السينهدةطو يلدمنغمربين لناتهافانه يلدسص ورتهاوقى ن#ختلاعدوا (رواداين عبان

سنه مخافة ان يظنباء

0ان|10
0سلير
سمائءوضعقه اب زنمولرهج!حىا
المصرىامالك ونتوجنسظينو
دهولاديلمى من <دهث ]نس

ىسينه» نغ-يردديين

ممدودة ةيقر أبالماءوالم
من غيرسينيماما

دوى الدارى عزنيد

اس) رتدعىااللىلهءمّهاواينثه.ان هوعدي القاسمنش عبان بناسدق
بين
من طر يعقا

حديث اابلنعنبّاهس٠راذلىىعنهلامد سم اللّهالرجن الرحم لأج
أدحبد
اذا ك

سم أللهالرحون الرحم قايمدالرجن

ولهمن<_ددش زيدينثابت

رتذعىاالللهىعنه
ىم اللهالرون الرحم(وةوله)صل اللهعاي-هوس_ل(فى
رذى اللهتعالىعنه اذا كشدت قمينالسينف س

لاجهولونائتفاءله قولهإعنمعاوبة أ)لبىنسقيانر اذلىله

أينأنس اذا كتدتقبين

الحديثخرااللذاىبروى )بالبذاء

الرحيم(دواهابنمعبان)

ا يكنب يمننديه)أ ىعد دهوفى له (ثقالل
اللهعليه سل«بروىممنى للقاعل علىهذ اانهك ن

رةا واللاقمافلالتقاءالسا كنسينيقاللاقالدواة.ليعهاليقةوليقا
وبقت
الدواة)الىأعر
كم اسلحمز

ماكر ادر دن

اىحأهى_دادها منقوط_ملاق.هاذ اأاصقهوم_:هبليقى يك كذا
صعد
أ.ت
والاقهاولاق تعدى ولا

االسلينلؤهياسملرجن

وهواين أس<ق المصرى

تع ال عىنه أحد كتد.هدلى اللهتعالىعليهو لمك52دم و نساحة الذئبروىمعاو نهأى برونهه عنهصلى

الميزانقالفيهاوهاهاين وولااءلشدقتاهىيرنااسبتعمالذلكفيماة لف الدواةهن ح رأرولييصدأاوحودهلاناهمنعه
كثرة أ المداد فى 2:الذىقدية_دا خط (وحرف الل)أى اجعل قطه ت رحفاذانهأءونعلى تصوير

حزم ولاأدرى اذا
 ١توتمباىتسنة تس وتعسعن وثلام
طسائة
رمينق ابنعباس وقوله)

التغات

أى كاافلسفندردوس (فىالحدايلثا”خرالذىبر وىءنمءاو بةانه كان»كتسيمنبدرهعايهالصلاةوال_لامفقالله ألق
الدواة)بشم اشمرة وكسمرالللم ممرن اق الدواذَاذاجعلهاليقةو أصاحه امدادهاو  3كعنى شر دملاقع-لىمافىالعاموس
53
٠.

فقولحواهرى والاق اغةأى قليلةلارده (وحرفالقلم )يتشد يدالراءالمءكا و رةأمرمنالدحر فدأىاجعلي طرفشةهالاون أزيد
إنالطرفالا7خرقلولالانهأسم عف اىلمكثايةوأبدع ف اىللطانة

:وأقماليا)٠أىطوهالو فر قالسمن)أىا ا ١ ولانعوللجلا

لامها للدمن وسطع امهو ع

لالواوده _دااء آىَ

المنملة:ف ماما ىأص ل اإدحى الهأفى دعل كونهعي :افاساعقى >+-1در تش علىااع_ذى وعا.باط 2
وتحرءفلا:

القامو س تا ا
رلشىءقطهههن وسطهنرقام

ديرا1-1وأل
هه(بح.-ناه )'
ىه

حروخهمن | 4اعواموالنون] وآخرها وهوالاولى (و<وداار<1 -

ثعلا

د

فك ذءوء_داارج

ءّ_

)أىا كثر

؛مىءنأ :ا
م االممودر وى الدل

أحد 5سم الله 0الرحم:قليمذالرجنأىمداليمددله الرجاو يل خدص الرحونبالمدلعه وم الرجةً!!املو لد:عاوالا” حرم
وخص

الحو
ا(

لام

بدلانه ص أحابالتوحيدوهذا) أىماذ كرماشهدلان

ممأأوت.ه»ن المعارفمعرفة

حروف الطخ(وانم
هفاتليلا لاما
لو
وط
بن(وأقمالباء) أىاععايانة2شه و
.س
و صهكة الي
م :
ف
السئاتو 1كون كربقه

عوض ءعن]اف ام (وفرق السين)أىاجءا اسل ام نفصلا مهام ننءص 9ولانعو رام )أى
لاتحعل دا*ءرجا ءطمو-ة كالعين!' 5راءب

معالعينالمهملة  3رالواو
ام خأوااء وله  3لم

وهظءه المسما (ومدالرجن)!مدمذوامعى
تظ
المشددةوراءمهمل :أوحسناللّه)أى ”2ابتهوصو رول
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ق
طجولبد
تعدوو عدو حالهةرسم المصحقشالءعةمانى(و <ودالر<حم)ألىحن ندنكا بتسهوا اه
عر افلقراءت_ين|! اغاباحروف ورعاءدخارجها
اط
فى
وين
التحسينو ”ص فاىلعر ف .
وصفاعاوهذا| الحديث رواالدنامىقم:دالء ردوس (وهذا/أىمعرةدهص_لى اللهعليه و-لم

بالط وهومءةدمر قواه الا"تىفلاسع_دوالقاءزا اده أوه وخجرم سةد رأى ع دىووه والقاءى
وأنلتصعالر واندانهعلء»الصلاةوال لامكتببد)هالشر يف ةاشار:الممافاله
جوان !لرهط و
الباجىمنانهروىانه اللهتهالىعليهوسلكتب بيدءفى المديديةكاتقدموائهلانه  0كوه

باقضاءسدمه عهومعجز”وأخرىىا!ه صل اللهعا[لىعليهوب_-لم (فلا
ىدءأعردلامرا:م ى ا
أسالانه ك :ا ف 2ب
ا
لالخلا
سعد)عقلا ان برزقء 1هذ ا)أء

1

أنه والة راءة) مم ِ1نااج عقيل

ولانبءدانيع منه5ا 1تابةوااقرااوفىوقتمءعحزء أخرىاه شهادةمافىالمخارىرجه اللهثعالى

أنهصل اللتهعالىعام»وإ أخذا لكتابةك تبه ذاسافاغى عليه مد ول لله فىعرةالقضاءوانه

لوله باهادءض الشركين فقال
علهنه أماحرس
اه؛لرذىىال
عجه
متللهو
العلىبنألىطالب كر ا
واقّهلاً ود أبدافاخذالكتابولسه> -نك س فك سهذامافاذىعلرمك م لبن عبد اللأهقول
#دعلمت انه ذممقالءصدرتعن الباىأ  2رهاعليهأه!لعصرهه نسءوهللززدةموعة 2هاس له

لى
افذاحهعلماءعصرهوةالواانه مخالفلخص الحدرث والةر؟ن,ه كونهع دممنع<زانه صتلع االله
عليهو 1زاحاببانه صر حنه فىحد يث البخارىرجهالله تعالىواللدو ز+لاىالاه ل وقىا لقرآن

هببيمينك يقةذى5تابتهمن بعده
خنطكتا
تلم
امن
للو
ونت:
ماشيراليهلان:واه تعالى ما ك
وهومعجزلا:نانى كو نأم:.همع زةف أىول أمرهوةدذكرء |بحنجر درغهمن ثراح|ابخارى زواما
العرب)جعهاق.ائدلولواو[ احدلا صرق ولاغطق
ات
عامه صبىاللهعليهو -لبلغت
ىأ شعارها)ء ا نكازلا :قولاك_عر
لوحاولا-12كلم بغبرهالم:طى (وحفظ معان

الاباعته دى

ولابنث دهوا نأنشده

ص حالروءانه) أىمن

0

ا

وأحاب الدراية (انه
عليهالصلاه وال_-لام
كتب)أىءمده(_:لا

يبعدا نيرزقىع هذا
اولنعكعتابةوالقراءة)
أى لسمكنه تقتذى

هنالكك] ندمناذلكهال
الدحى ولاسعد أضا

وان كان يسرم عليه

التوص_اليلهوامعرفة
ان قعامتفه ئ وقت

ب:دتور اتنهانة

بمخعارى فاخذ
ماافلىتد
النىص_لى اللهتعالى.

على-سهو_لِالكتابٍ

فكتسه_ذامافاذى
عله دن عه_دالله
وفءهفىعرةالقضاء انه

ارلسىولاامعنّه

واللاوالله لاأععولكء
أبدا قاذ الكثاب

ولدس سن يكنب

فسكتب هذ|ساهاغى عليه د بن عمد الزهانت:بسى ولاعذن انلفظ كتسوقع مه زاالاشفيه علىماذالاه الحلىوهال أنوالوايدالباى
حةيقةيهوقىوذا القولثاذمتفردء ناتهاعة وال ل شهيرةوملخص-ها أنالاعظو ص <_ةمينى وهى مازمعولا الها ات

نصح <ةأصلا كنوه معبارةالمصدفهذاووقع فتيرةأى الفح البعمرىمالعظه ودر وى المخارىا الثنيص_لىاللهتعالى
عليهووس كت ذلكب دءوالالحلىقوله بيدهلأرهافى ممع البخارى واللّهسحانه وتعالىاء لثماع -لمان 1راديالقراءة القراءة

كوقادااسافقجه-لاراءةمعطوفة علىالع-لمأىر زق
نن ت
بالنظرلام طن القراءةالمءنى منعالسكدابةوالقرلما
وااللعقراء:ومنعمنع١ا١لكتابةانتبىو يعدملا ىاع راالمبدنى واغرابالمءني (واماعلمهصلي اللهع اليعايموسل؛بلغا العرب

يعاق أشمارها/لىننصرصا

ماوردعنهف لىغات الءربلافىاشعارها(أول الكةاب)وقى نسخة أو لالككتابأىعلى

(فاءرم هو رقدئم ن عالىبءضه)أى بعص

فميتهقوله
ماسيى من غرا:نمسمهمااو بيانمعاني اومامذْوه عليهالصلاةوا لاموقد أن ده كعس بن زهمرلا
يه
لله
عى ال
ىالصل
لنفق
اعيذا
عواال
ةاللاصحارهمااحرتان ت:ال
ينل
ه دي
:نوق
قنوانفىحرتههاللبديربها » عت مبي
وس الاذنانوماوالهدلىاللتهعالىعليهوسلهموالمءروفعندالعر ال
باولفالحرتئومهاماأنكدهكعت بمنالثئىقص_يدته
العينيةوقهاقوله

محالدناعن حزما كل#خمة د مدربةثيبا القوانس تلمع الله رسول الله
صل اللتهعالى
عليه وبل أبصاح

نعابءند يننالىماقاله
جحسانفلةدالك
انية ولتحالدناعند ينافال كعبنيفرقال ورلسالنّدصلىاللتهع لم اعيه وسلفتهوأ
تدينادلى اللهتعالمعا.هو سم

 9كذلاك<زما كمُيرمن لغاتالامم)أىمماعدا العرباكةوأه فىالحديشسندسنه)
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يشاحالشين  9فيرف
النوزنوث_-دد قهاء

ساكنةقيم_ما رووقابة
نا شاددق افا

سسنابة مح مهماتها

وكسرهاروابةالقَاسى

نادراغير و زنهىأ كرأ <واله الاانهكانتردعايهثعراءالعر بالملقونعدائع»دحونهبها وننثدبين
بدهقيصجلحاو بعلممهامالم تعلمهغبرهمنقصدائهمالاترى كعبالاأنكدهقصيدته وقالفيها

قحنروتانهافللءصيريها » عمدبوينوق لخدين هيل

,

قاللصحابةرذى لهت المعمهمالجرنانالعينانة الم ص_لىاللتهعالىعليهوتل لابل الاذنان
باترىةولعلقمة
لءع:در ال
اذلك
وه وك
لهحربانعر فالعذقثيهما » كسامعى مدعورةوسط ربرب

وشددنونها وخففها

وقد نعل بعضهم نظاثر ذه القصدوا لثمرة:د على الشحرةوقذ كرهالشعر يعدا ل-كثابةم:اسةثامة

أوذروغسيره قالاين

اذكلمنهمامماءرقهصلى اللهعليهوسل أتمعرفة ول لس .هوهومنمقاصدهالمسنة وقيهداول على

قرقولكلهايفشعالسين

انذ كالرشعر وعالن<هاثبرم:-ون كغيرهمن

العلوموقددالواانمعرفتهمنذروض

التكفارةدى

وتدّد:دالنوزالاء_:د شع الموإدين كاذكرهالءوطى مذفظىشلروحمةالمءافىوالمبان واخدّلءوابع_دالاتفاق عالمتىّناع
كان كس مها أولافقيل بكلمن القولءنكا فى الروظ-ه
الخط<يى قال بءض الشاؤعيةحرمتماه_ل
اهلعقنفون
ألىذرقان
والاالتساسىفانه كسر وامحفظ ,علق بالمعافىوالالغاظافلاوجهالاءتراض ان عهلايوهقالفهم معانىأشعارها كأاظنهز فار
لقكأوتلان )فىفأصصلاحته كم:دم (موكثذللك)»أعىرةةهللغات
اضه
السينوقال اينالاثبرق مشهو رقدتنا ءلىبء
الماءةقيلسنارا 4دية

عدوم ارقن

العرب (حةظه لسكثيرملنغاتالامم) غبرالءربوه_ذاترق فىمعر فلتكهولدزلي على انهمعجزة
وموهمة ربانية( كقولهفىالحديث )الذى رواهالبخارىع ن أمخالدسنهسنهواله صل اللتهعالىعايه

وسل لمامخالدينسع .دينالعاص أمهاأم.مة بوت خا فىنزو جها لزيروهى حابية ولدت بالحدشة

تونهاوتكددوؤ رواية
ود
يلهصلحا
بقا
سذةوقى أخرى سناه كانتعر ديةمن صم العر عو
هلاصنهغأ
سيه
ةبث
يف بىرثيا
ااءفيبااءلام صفروخضر
وال اذل كك فصل البخارىوفيم الغا تسنةسنة كاذكروسناسنارالقصروسناه
ياثديد والتخقيف فدعاها وألدهالما
وسرسينسنافول الكرماى
فنوتشديدها وأتكر بعضهم>فيفهاور ىك
قيبماووالالحروى فى سنافمع كاكلفنيو
بفاالسيف شاأى شاهدا
الحددثانه صلى ألله اباعربة وأصلها <ذةوخففت حعذفالحاءكقوله ك
غير
ووت بهاوصهى
تر

إذاتاطف التمى صل انلهتعالىعليهو سلجاوخا طهاعا تعرفهءن لغتوم وان

تالىعل.هو .مبرإععد

تأناءه_ذهالر واداتوان |ك-ذفمن الاسماء فىغ_يرترخمال_:داءمعثذوذهل نعهد مانلاول

لخيصة مله مملس-ها

(وهى)أىسنهععى إحسنة )أنثهاباعتبارائخيص_ةولمناسبةس_نهافظا (بالحشية) أىبلغة

أمخائد وقال4ا الى

واخل ثلاث مات ثم

الس

مس7٠0

س0

>“ بت“

تت

<ججُّّْبججج77بسح

سا3
تحت 7شطشجهيي

ادس:اسنارا حدشية حسن
فظر المعلمكيهاا +دمرو أصفر فقحعل عو لاأم خ [

وهى اغهانتزى وأمخالدهذدهى ابثة الدبنسعيدالتوىلدتبارض الحدشسة وهىاعرأة الزبيرينالعوام وهى الى ك اهارسولالله
حجن الحرمو .سات,اجنادينث همد ادعو لهرسهو لاللهصلى
صلى اللتهعالمعايهوت وهى صخير#وأوهاأوالم ن كتساسم ابهالر

الله * لىعايهو.سلعلى صنعاءالدمنةامانوقر سو[لاللهصلى ابهتعالىعليهو سلآرادأنو كر رضى اللهتعالىءنهان ستع مه قالله

لاعل لاحديعدرسولاللهصل اىللهتعالىء ايهوسلم(وهى) أىمعنىهاذلهسكامة(<سنةبالحشية)أىباللغةااذسو بةالىاحشة

ولاسعدانكونءربية و<ذف الحاءإلاباءالىقصدالرمزبهوةالعكرمة سانلاحسنن ولاسعدانبطاتي ألمنايمدني النورو براد
2وله)أىكادوامالشيخانوغي هرراهن طرف
ابنالحسنو الظهر ر ) ق

١

زولك ا حرح)جاءمفتوحةفر اءسا

ا

القتلبها)أىبالحثة وفدسثلعنه صلىالله عالىءليمو_لم ثقالالة ل

ووافق اللغتين وأماةولابنةدرذقولالفهر جياء كانالراءمسرءفى| مد يشبالقءل بلغةالحدش
ونص عليه كثيرءنأَعْةَالاغةةثهومننت

ققوإه تمن

بعص الرواةوالافه-ى كاعرةضشاعر بية كرح (وقوله فى<-د يت ألىهر رء:كنس درد),بتع الهسمزة

وسكوناشين ونفتع والكافساكنةفنونوةتّعالباءوتكسر وتضرو بك نقدالينمهماةتبن مق ة وح بمديمنم_ماراءتاكنة وى
نخة الاولىمهمامعجمةوفى أخرىدردمعمنفى آخره(أى وجم المطن

بالفارسية )فان!2كنسهوا لطن

حر

غطرفىح دياتلفت نماقدم (ويكثر ارلمج) يافلمتاءوسكونالراءالمهملةو < -م
(وهوالة-لبها )أى بلغةا حث_ةفعرره ص_لى الل”*ه الملإنو دز وقالام قرقولف

ودردمعناهالو< عولعل

المطالعؤس6ر أصلياائةدرمبكس

احدءثالة ال باغةالحثةوهوهوهممن النروضا:والاذهسىعر به -حيحةوأم لمنا

|

تلاط الناس دعضهم,سعص ومأه نبال أ رجالىومالة -امةوالعبارة ف الحفرجح؟دحرر الىانتسى

بالهملة.نوم الشكلم

وهوردلمازال المصدرفجه الل :هتعالىووأن وهم انتفسيرهمروى ىا حد,نت وممه بعلأنه و ردمعى
العثتة وماق لمن انهالمهر حان!م نوم لانهوم  1225عبن ذكربالا حهإأهالاعتس الفاسى و

يله أحدوةيل انهمنتواذى الاغتينوهوأقرب الىالصومانأن صصتالروادهفيومه>::المثلهمق هرج
وعرججواخر حك اموتكينه الازدواج وقدتظرف القائل

همقمع الكاف بعده

مي وياتصال الباءيدردم

فركونة.ينوع نقريب
أواغظا 5سه_ذا

والحددثرواءانماحه
وؤىسندهداود  7علية

آرم نالربيعفهاج:وم  #الىالصهماء فىهرج ورج
نءالىعليهوس (ىحد :ىم هر بره)الذىرواه امبنماجهعمه (اثكنسدرد )وق
(وقوله)>لىالله

والكلامفيهمعر وف

دعص الرواناتاشكتب دردم بزيادة»مساكنةواشكنسبهمزةمفتوحة وثينمعجمةساكنة

قالالذهى فىميزانهروى

وكا ف عربسةمفةو.ون وك وراءمو<دةسا كنةوؤسمره الصف ره اللهتعا لىع ا 5,وق

جاعة عنزذاودئملية

,ك
هال
نءة
كهاءؤ
شقيبا
القارسة مزةءك_-ورةو:تله تشدحو ,بزاد

سمر| شين عربت وغبرافظها

ونمعاناههاافاانلمكعرسٌ اعلنعدجم ود ردبنداْلين
ممهةمملويحدّين مباهراءمهملةساكنة
والمعندهم ضممرالومس_مكاأمقىمافمهو قذعلمتانالصحيع اهمال الدالينواسققاط الممىكارواء
|نماحهوض_طت.,هالرد وادهعنهفانهقز و ىأعل باغتهوثقةالر وادةتفاقيلاندالدردالاولى
معحمةوهممن

رأو نكروأنهاالمانهلاايناسب وله (أىو عا -ط ن)فانه لوصعذلك والأى و جع

لال وقترمغيرهوجع

طن كوه وأتبتر 4الىالاانيقالثرل معناهالتعر سوالذىر و 3

عن اهدع نألىهريرة
أنالنى صل الهتعالى

باهرره
يا
عليهوس قال

اث كنسدر دقلثلا
البو انر ادق

مامدلهة والاصح ماروآه

ماجهثك نثينمك-و رهوكافمة -وحةوه و أصعلانثمهاقار يمسعتاءالطن وف سذنهقالأبو

الحساربىعن !شعن
مخاددمرسلاف:قووله لادل

عبارو لالهفةالقم فصل فانف الصلا وةَمْعاءكذاححهالثار حالمسديد نقلاءنش يخنااين

علىاى_*فهام مقدرع

ملفوظ ا2نك ن الع

اعئقلرا1نول مليثفهو رةرجهاللهتعالىمو روى اشكنب بكر الهمزة وإنرسولاللّهصىالله

مفتوحة فانهله وبدل

هربرتهجرالنى دلىاللتهعالىعليهولمفهجرتوص ليت ثمجاس التق تالىوفالثثمدرد ؤقلت

عبداق التاطى وغيرهوه وائىق المعتمدقاعر فهؤان ش خناهذ اخاعة المحفاظ عصرواليه أب

ىليهوب_إةاله لالىالدرداءوالمهو رالاول كاماله التلمسافى ول.ذكرواوحه:كلمهص_لىالله
تعال ع
#عالىعليهو لمعه لقارسيةوهولدس يعجمى علهأرادسترهولذاو ردأنهقال ثمفسرهلىوذ كر
البرهان عضامابق دم ووالانه فىبعص النسغاشة .:بالقاف وهوغر يبول ب_ندهار وابةفاء”مد

أدضاءلى بطلانن.خة
زيادةااماكنهفها| كال

وهواءهلااظهر و<ده
خطاب أفىهربرههده

مساصيت

توعدسس

سماد

حا

يس كه

2

الكلمةاللهالاانيحمل

بج
سبي8دجروههي
:سهني
عوتج7بي
دلس
2
6بىراي12

وتطشب مل ساماداسامتاباسرو موي
٠.

دم شمفس«رصلى الله0

ومام الحديثوطليك

لنالعليسوسوأننام
بالصلاتةتهاشغاسنكلسقمونقللانطتمنكالبنماولنافىالدداالرآ رسوالت ص ه
مشخ

م
ونس ربور جهفذكر اديت :الوهوضالف اه
ل

 0ع واشهتعالأىعلمهذاوحديث

تينمر بوكابدحندىةمشهو رعلىألسنةالعامةولاأصلااه«تنندا صة
لثنت
اشين
ونىثن
العندودو بع

(الىش؛
عرذاء
ل)أىمع غيرماذكره والمعارف |ااس6مةوااعوارف

اام.ة (الان»

بعص هذاوالا
يقومه)أىبكاء (ولاسبعضه)أى

عادة(الاهزمارس الدرس)أىدوام المدار-ةولازم المدرسة(والعكوفهلى الكتب)أىالمواظبةعلىمطالع_ةا لكة بالمطولة
(ومثافنة أدلها) ,بالثائةو العاءوال:خونأى حالس ة أهل العلوموف تسخهنالة اف والوحدتعهنالمباحثة(عر ه)بالاصبأى قجيع
أنام عرهمنغيرطياع دهرء(وهو)أى وا الأنهعلء هالصلاهوا اسلامزرجل )معر وفوموصوف

قولهفأاح

0

الاك(أى)أى من وب الامج

ع

(كأقالتها 0

اد نهل يكنب )أى بيد  9إرغراً)

أى بنظرهأومطاعاة .عل

عه (ولاعرف) أىهو
0

بصحمة منه

صقئه 7

أهل الا راسةوالقراءة
وا|مكمانة (ولانأ)أى

ولا أولاتر(سين
قوملجمء_-لم() أىدرانه

(ولاقراءه) أىروابة

(شئمنهذه الامور)

الى كن كارتا
الانداف عمارسمها

(ولاعرفهوةبل)أى
قل يبعثةئتهودعوى

“مسونه )بشئْمتها)أى
دن أمورالهراءة

والدراس ذواا-كتابة

وبروى ولاء -رف هو
ل
وما

انلك:الى
د من00ةله)

أىةبل ن[زاولقران

(م نكتاب) 0

الكتسالاهية وغيرها
(ولاعه بيمينك)

أى ولانكتبهمن قبل
أدضاوةواه سنك أى

1

يقاللالقرس و8

 1صلى انهتعالىء ليهوى_لم

بالغارسيةافظ سو رقى<ديثُحابروهوالدعوةلاطعام و بالعربيةالعرس (الىغيرذلك)أىمضموما
نمءا رفهالتى لاتخصر مالاب بعص هذا وفى نسخة بعضهفضلاءن
ساذ كرمن مءرمه بالاغات وم ٠

نه (الامنمارس الدر س)أىءا4 -4
كله(ولايةو منه)أىنوفىحة-هكله (ولاسعض -ه)فضلاءنكل
هفنسخة الدروس (والعكوفءلى ال 3تب )أىه-لازمة
واحتهد فىحفظهودراسة4و تأقيهمن أهلو
مطالعتهاوه_.ذاكزة#او انما رقمهاء نالاعة كاف وهوملازمةالمكان فاستعارءلماذ كروتيمانقي |

دليلءلى جوازال كام غيرالعرببةولوبلاضر ورةخلافاانذه لكراهته وروىةيهأحاديث
واهمة كن:كام بالفارسية#::صتعروءيه وأنه دور ثالنفاق وانهاسانأهل النارويد ل لعدء الكرأهة

اأهل الحنةفى الحنة (ومشافنةأهاي |)معاعلهمن :فنعا 4
أعاد عت كحديت العار +ة 4الدريهلس ن
«قاءوون أى حاا-هم ولازمهم وهواً.الغمممهلانه من ثف نن المع_يراذابرل والثةاتماغاظ لطولمسه
الارض كالركب وصد

ل

يه بينلوهمللعهلكالبغرالمارك علىالارض

وهذمه.عه | عروديات ميات 8لىالممعنةمن ناداع “له وروىم :اقء_شعثك -دوقاف

ومو<حلر “كا ةدم ا:ويوق سميالس بارع بنونوقاءومثلثةأىمناحتة ةونظرف لد
كدر

ا

و5يهنظر وقفيعض الثم وحمالامعى لهه ا (عره)مندويعلىالظر ف4.متعاقى

حميمع ماقل أ
هى فعل ذلامدةع ره كلهاو:دشر كدمارقةعين (وهوصل اللهتعالىعليهو_لررج-ل

ذال اللتهعالىأمى)مسو ب الىالامكا كناهخر يمن بط أنمهلم وبهتوعميرا أمن كلعيب أوالىأمة
العررلانم_ممعر وؤون,لا*ار وقالالثاعرعى خالىوأ أم ف
ىقول (لريكتبول.قرأ) صب عه

كاشقةمهدمرة و اع اذ كر قوله كإقالاللهتعالىتأدرابءنى لأصغه دلىالل”تهعالىعليهو بهذا الا|ماعا
ا أوصقه اللهنهشوله ان أوحينا الىرجلمنهم وهوة .د ا بعدهوماقبلهقلا,دا لانهثرلة أدبفانمثله

لاله بارجل كلاذادى باسمهؤللهدرا صما بعدمرماه(ولاعرف بصحيةمن هذه) أى الكتاية
والةراء(:صفته)حتى يانهأملمنه فهذه الصفة ىحقهمءجزةوفىحىغيره:ة ص كإنال

هويادلى بعنته (ببنقومهم
عأشرنه
للعرق الامىمعجزة »د (ولانشأ)أى ليكنم نأأوألن
» كف با
عل)أىمعر 4يشمن العاوملانهم من الحاهاية (ولاقراءةاهد مننهنالامود) أعالكت بك !

وكلاباءر ىهو )صل اللتهعال عىليهوس (قبل )»منى علىالضمأبىعقبثلته
لانم ليكونوا أ(هل
وظهو رمع رفمهعماذكر (بدئْممه|)أىع اذ كرمن المعارف اللدنية
م ندل عل ذلكبهواء(قالاقه)
وىأسخةعزر واحتل( ما؟ نط لوم ن ةله)أىال رآنوماعلمك الله(من كسان ولاتخطهبيمينكت)

بيد للكتيأدكإفىقوهم رأيت بعينىاوسلماع؟تيبةاتذمفامهااذالارئاب
ىو
وكنت اراكامااث ك أهل الباطلالمتعاقى بغيرالطائل اذلاكلكات وتارئْتادران أ بهذا الكتانالذىعزعن
المبطلو نلأى
سو رهنجي عأربابالالبابوا|4دل انصدو رهدًا النوروظهو رهذهالامور عل بىدالامىأظهرم.عحزةوأهر
قانريا
الاث

كرامةواًبعد وبةماملوظورءلىيدقارالكلاتبلاسيماوقد كانيحصل الارتيابلاهلالكمانلكونهالناىلانىالذىبحدونه
مكتوباءندهمق التو راةوالاخيلهذاوا2هو رعلى أنصهل الهتعالىعليهوسإلم:وكتبوقبل كتسترةواحدة وهوقول
طىفىتمر دققوولهفىا ليحارى
هعض م قأنهل بيشدحق المعحرة كونهكتسامرةوو احدويل بنكون منرحدرز«ةنانمة قالالقر
هي
الباسجىوصو بن

اندر

م
ودأذ
كبيدهوق
ولاللههلى اللهتهالرعليهو لالكتاب فكب ظلاهرةوىالالنههتلعىالىع ليهوسلكتب

كا

نوه تعالىوما كنتت لومنقنكبلدهّمان ولاتذطهبيمين كالا"ندولادكرةفيهفان لط المنىء-:ه! لط المكتسس من المع

وهذًا خط تارقلاعادة] حراءالتهتعا لعىلى أناملنديهصلىالنّهتعالىعليهوس لمع .ة.ائهانهلاحن كمابةالىكتسبة وهذازباده
قح ةتوته انتبولاق انؤقول ذف كنت تدلو ن قل أى من قملنزول الق رآنوحه ولالنبوةوالرسالةاشارة الىانهكان

امالاىلهاه بعد تحةق رسالتهز يادةفىالسكرامة(انما كانتغاءهمعارف العري
ممنوعامن القراء:والكدًابة وه ولابناىاتبنععطيه

النب) أى دلالنسب لكللقله الوحدهامن أبيراوحدها[واخبار

أوائلها)أى وتائعسافهامن هزها

]١

و دهاوتنعمهاوكدها

أى دل الع تعض بمساوهوتأ كيدواصو برو بيناتلهلاهلىءلةذلكبقوله اذالارتاب (وااث-عر) أوزاتها
المبطلونأى_-كواوؤالوا تعلمهممنقرأء وكتبه مبينحالقوم 4فىعدم ماذكربقوله (اعا كانتغانه

معار ف العرب)أىمااءتهىاليهعلمهم (النس)أى معرئة ناب قبائلهم الىأجدادهم(وأخبار

وقوافيها(واابيان)أى

النشرفى |#طب وأءثالها

أوائلها)أىماوةعلا "بائهموأ_-لاخهم» نالحرو ب والوفائع(وااشعر)أى-فظ شعرمنتبلهم من||أوماتعلىعافياحتئ
القدائد والقطعات والاببيات(والبيان)لدس امراادعل انلامالمعروف لانه إمرحدتث كانوافغ-ى
عنهبال ليقةولاخرةل ا
ملبلاغةكلهكيتوأهدمضاواغااار احدالئطق الفضصبخ لمرب عاقالضمائر
|ام المنثورالذى كانوايذ كروه فىمحافلهماقابا»:للشعر
انل
لدلوهكام
وعنىرهالطب والرسءال و
وهوالمعى

عليهوس انم ن البيان!-حرا(واما<صل
يعوا صلىالله

بعد(بعدالتفرغاءلمذلك)أىمع

منعامهمعاذك
ذلكل ك

ذللهم)أىمعرؤةالن.بوما

الاعزاولةوا ا

حتىعرفءه دعضهمدون بعض فكان ايلفةلان:اءةوفلانروادةو

بوصرف

زمانلكب.ه

ادا مق
شعرهم وتره محرا
وشاع وذاعقيماينثم-م

ذ كراو:كراو بلغسوا

غابةال_لاغةووص لوا

وه (والاشتغال بطلبهومباحثة ||عباىةالفصاحةنظما ,

أهليعنه) بالوالءنه والحفظ اهعوهلدمنهاءةناءبذلكفؤ أولأمره (وهذاالفن)أىالنو:عالذى ( 52واغاحصل ذلك

جاالترتتعرقه ودتىيه (نقطةمز م

اوه

شلامماتووتقطةاستعاردو ت رخعلمةاستغار أو

د

للهمتبعفدرغ ا ملوذلك)

كين لى+حدالملحد)أى أىعسرا(والاشتغال

الل الكقرةاللاثلينغنالطر بىالم:تقم انسكارهوهواشارهلتغسيرةوله تعالاىذلارناب المبطات||رنالله وصا<ة_ةأهله

(لثئماذ 2ن1أه)منمعار0
(فدئعفإققاضناء)ها ع

تددو اللامزائدلاتقول

بين لباع اليد رار

ا #حولة)يسدوتها _ -عنه)أىعصرا (وهذا
الي

بدعل

الغسن)أىالنسوعمن

انلتظولاومتقطعلامملا<يلقيموهوج ع أسطوره تإحدونة أوجع اسطارجدع سطرااو العم مع افنانه
0
هأ كاذب (و)ةالوا انمباعلمهبشر)أىهوما نلعا 0017
أأسطورأىهى أحادءث اسطرهم ن قل و
نظير و

 .قيروتعلمه(فرداللهتوفم)الذ
كوروابطل (يقولهاسانالذينيا<دوناليهأعجمىٍا

وأزمانه (نقداةمن سر

لسانعرىمبين) أى اسانمنادء واانهتعلمن هل ا زعجمىفكي ف يكنتعايمهوالطسه علمه)أىونكتةه-ن

فى ملحدون  .لونعن الى :تالومهذ لثماوالوم)منانه يعلمهرجل أعجمىوف نخة || "5نم_رفهمهوشكاقمن

الضمير (مكابرةالعيان)بكسراله ي ونلامكشامعبفريكاةمارولاا
لنكارم نغيردليلوأ--ل||ث_طركامه(صفىالنه
وىس
ثآه هجوم السارق ها
نعاند:ف
غرااىم
|

لاتقرد(وان الذىنسواتعليمه)ل ص
ه_لىهته لى ال عليهو-م ولا

سإبزعهمالبساطل (اليه)هتعلئينسموا ]أ-ىندوهله (أماسلمان)القارمى العاف الثْهور شديل اجلحدىالملحد)

0ةوالمتاهدم
)بكسسرأىالمعا ين
١إٍُ هرأعتلشاتعم االمااعءووااحاءأى “ةكور لور| (ااماهأمعهدماىع«مىووهه_-ذلاامازنعء,ل عرلى زمىجمي.ر:ثكمماؤالوءه كابرةالععيان لاه

(5فانالذىنس.واتعليمها يلياك ليااغاىكافىف.خةت© يحةوسماءا لنىصبىاللّهتعالى عايهو-لوسلمان!مير

,

.1
و 6د الروى ) وهواحاح محدو «طد
(أ5

مالادهن الا انأف الاعيرد
الروى - 225لموكان

3يقرأعلىالى صب الله

تعالمعايهوسلم 2
 3أسمه)أىك]_-ياى

م نانهبعدش أو بلعام

ين:عمد

الع0

|

5
وس أمأنأكاء ركهبعدا فحرةو3:

وكان ذا كس

شره ن القر نوظهور

أوالمء<زا.تاليرها هوا اعلامات القنقائمةقلا بتصورانهكا نعلمهلمان(وآما

ردم اللهتعالى عمدلا كان

س[0لاف
02 1

والعبدااروض )فم دينع-لام

لي

عد العزىالروى د كانعنقر اللكتبم أ -وس يأ"'فصيل قصته(و)ةصة(سلمان
نطب
حيوي
اعا)أسهو (عرد

08

ره)وء مهصلى انزهء. 1دوت

رفههذه كانت طاهرةقءل

ذلكفكيفانه كا ينعلمه (و
نب)زعدو(ل الكثيرءنالترآن)<تىهذهالا”مة(و )بعد(طهور)وق
تسحه :رومالا كه

1
ربك 0اذ  0ت)القر

|

علام_!1لدا اله على:موه من المعارف

أوجعروسار (وقيل؛ل

5

هيهو اس عدده)

على ||لنى داتعا هوم اممف تيقال نك (وا اانا ولاك
اماف اله_دثون(فىاسمه) كا-يأقىق كلامهفقيل انهبلعام أو يعد ش أوجيراو سارامابلعام

أىاليهوية ب لعايه أذ

ب
-5هو<ل :مك ورةوقول! اعرداناهام ةدو حدلا صل لهولامسا كنهوءين مه لهواف وضمه

لديه عند المروموكالاهما

وقال انهغلامالمغسيرةوه والذى نزل:قمهقوأه  05يعامه يشروجمربأكأ.ذاانه > مفدوحة

أعجمى الادسان) اك

ومو<-لدمما كنهور اءمهولةقال|! -عردان ل ةف عام4ق اله <ا؛ 3وكذا؛ اريفت الشَحنيةالمثنا.

كان االتبىنصهلنءالى

ل ادل على|دطالازغو ماوت انحبذالزوجاقكانا ) 0111لكنه( كان يقرو

كان له هياللهالمذاية بأق انه بشدّعالتحتيةوع -من مهلم مكل ور ةوكميةسا كنةوث-ين معجةذ كر اهلذهىق الصحابة

وضعيف البيان(وه-م
القععاء الاد)يضم اللام

وم الع امد هددافى كله(وةءل:دكا
وهراءرهعا

الى صلىاللهعاه4وس

حا سعنده)اذ مرابء ن أسلاءه

الىانه كانءمدارومما 2وهك يصق ل ايوق (عندااروة)معالناس تتفاة [00

وتشدددالدالج ع لالد

وههو ذلمعهول عرف وت.ل المخالقة .منهو باسلناول فىأيما كان اس عندالا”خرالاضراب
من

وهوث_ديدا لأدومة

اده الىأوايطالى (دكلاهه )'ىسا هن والغلام أرومى (أعحمى اللسان)أى اسان كلممماثيه

(وا#طباءاللدن) بم

عجمة (وهم) أىاالطاءعنونقق4عاذ كرواسة ادالء له(الفصهاء لاد جع لدم"بدا خصومة

5سكونجعالسنوة ل
ىو

لأسنبقع قكسمر

و#مععلى لداداضامن اللددوهوا اعنادوق الحديث
(الاطاماء /جعخط.وقوه ةل

رك

الو

أبغضالر حالالاىللتهعاى الالادلمخصم(و)هم
لا مع زم محم ولات:معرلاة قيهأنيكون

وهو اا:طاق الاسانق

سح أوةد كانللعربواكل قوم مم مطباءمعروقو ناللاغهوا رك_ال لكالامالزل(اللسن)يضم

ميدان الاطق والميان

اللاموسسكون السين جع لسن كحدروهو القديم الا-أنالطاق البيانوة .لجع ال نفلااسهاب

(قدعجزوا)يفئع م
و-:كسرلعنمعارضة
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(الاسيرا)أىةليلانو ردهوان 0نصحو يشتهر والب_برماتدسر
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الصحةوكمن عرض أعى الطببسالمداوباو(أتاهمماليحتسبوء)أى مالم لر بم الهومقدرةحسابهم لوج اتوم
وعالم ترقوهء دعل أعرممافاعلاولمبة ل أناهمنار وعاوهوااظاهراثارةالىاهمنءع:دالله

أصنع وحم إدوفى فخة حسبوء أى يظنوء وبقدروءة ل و

#نغير

وزؤيه غم الياءالي»_:.كرونه بهو بعل

الام لاالميانحايهاءوالتمشيتد)يبددخهاي(شوابراءالاك.ه)أىالذىءلداعمىمطموس
العينأىفة معينه<دى سدم (والارص )وواهلذىفيهبياض > افلوه وال فغمنهسهىبوة
من دونمعالحة )المعاىة مزاول وعند الاطباءمداواةالامراض دود خوصها(وطت )/لمرادههنا
صه

9

قف
اير

اليععليهالصلا:واللأم

شرعااجدم
معندء الااوف

العاهاتف_,داوم-

المءنىا صدرىأىاء طاءالد هآ:واءئماكا نمدأواتعدمىعليهالك_لاذوال_لاميادعا ول حهالى

والاآنات(وهكذا تاثر

اللهتعالى وكان>”مععندهه ن المرذى العددال كثيرومن لد درءلىانحى» اليهذه تبث هاليه

معجزات الاندياء عليوم

هعالىعليهوس_لم #لشيه)» قال الصلاة واللام) أىكانت
وكاناطماء عصرهلاءقدرونء لىماذ كرفلذا كأنمع<زهله صلى اللت

البخارىفىفسيرالاكده الذىيمصر بالنهار ولايمدمربالليلنتهسى مقالالسهيلىانهةول فيهفلابرد ||بقدرعل أه_لزمانهم

ه وكلدذااعى)أىمث_لماذ كر(ساثرمعجزات
الاعستراض,انهمع_ى الاعدى واءئاالا ك(سومن
همن الاحوالوااعلوم (لماناللهتهالىيءث
ب"م
ناءه
ومدم
الاندياء)فى انجاكانتءةدارعلم أهل زمانه

من الاناءث امن اللتهعالى
دمءجثداصلى اللهتعالى

اروفعندهم لاجممعر وف
فةىهنى مء
#داصلى النهتعالىعليه وس وإ ةمعارافلعرب) معرو

عليه وسلموحلةمعارف

!وم-هاه)ونهمن امحزثياتوالمكليات(أردهة)أنواع
عع_ل
الىب(و
مة_.
ىلك
أحهو
ضدالمكرا ام

العربوعءلومها) أى

(البلاغة) أىالملكة والحبلةااتى بعرفونابلهكاأادلهام<تهنى مكقلام منهقاماته نظماءنثرا ا تمتواهم عا تاارلكلياك
دنشهعار()الكلاءالموزونالمةو (واحير )عنسولمفاهم-ممن الوتائعوالانام
وهمفرسأ نمويالا

(أردعة)أىمن أنواع

والاثساب والمنازل (والكهانة )بفتحالككافمضدرو  0ها صناعةه وحرةةهوهى معاناتع_لم

المندركات وأص_ناف :

المغيبات بشانيواعن انحن كام (فاتزلعليهالعرآن) أىأثرلاللهعلمهص_لى االلهتىعليه وس_لم
مايناسسقرنه وأهلعصرء أعنىالقرآنأ ى كلام الموحىلء»(الارق)أى االف (لذهالار دعسة

فصول) أىالانواعالاذكور#وهى البلاغ:ومامعهافهىج ع فصل وهوالذوع التق المذفطل
المتميرع ن غيره 9القصاءة) وهى خلموص الكالامعنالغراءةوغيرهاارشنهمنقصعغه-ى

الملكات

الملاعة أى

امار ونة بالقصاحة 1

(والشعر) أى النظم
المقابل للنثر (واير ).

قتحتين أى الاخسار

خلص و بشمل البلاغة والغرقصبطدملهها|حطارئفىع /المعافىومعناهماء:دهم غوىعنالبيان
و يقابل الاطنابوالمساواء وليذ رهما
لر
لشهرته(والاحاز) اخأةىتصارا كلام اختصاراغ
منووائءهاومع_رفة
لعلمهما نواملتاابتلهةماالا كثروكات الاازأ
ك
ث
ر
و
أ
ع
ظ
م
ف
ه
و
أهمعندهم (والبلاغة)وة.دها رياد تسيلانوي
صفىاحة كار والنمط عءنى الس
فما
االد ول
ب(قوالمهذارجةدمع ن غط كلامهم) أى كلامالعرب
والطر يقةأئلاء -رفونمثلبلاغة-ه _#روجهاء

وعواوراتهم

النمط ا#اعةمن

حنس بلاغت_مومأنعهدونه

فىئةاطء هم

الناسأمرهمواحدةاسةهير! اذ كرأى نوعهوطر يقمّهومن النظم)

أاىتلالكيفلمات و رتكايممتناسبة كنظمال واهروءة_دهاواس المرادالكالمالمذظومث_عرا

فيوامنضروب نروجها

وفسون رجوعها.

(والكهانة) بكسر
الكافونةتح ودى 2

(الغريت)أى

الذىلنعهدهالبلغاءفىكال»هم (والالوب)أىالط-ر بق (العجيس) أىالذى

م له يرن الكائنات

وأظهارها وادعاءمعرفة أسرارها(فانزل)ك_يغة امتحهعولأاىفلانزىلكااللفهى:خةوفىأخرى زبادةعليه (الرآنامخارق
لمذه الاربعةفصول) أىالمتقدمةوهى البلاغةوالشعروامخبروالكهانة(من الفصاحة)أىم نأجلفصا-ةالقرآن (والايحاز)
أىواعازالغرقان (والبلاغةامخارجةعنةطكلامهم) بقحالنونواللممأىنوعهونهجه(ومن الذظمالغريبوالاسلوب الع سد

الذىلءبةدوا) أى مادوهمة ,ا أؤهموغط,ماوع موشدر اهم( ؤالماظوم )اأىم دا
فىأساليسالاوز ان) ا

(مجه)أىطر يقت-ه
الك

-

1

وى أل

الد ىق أساليب!! كلام والانعاانمهن لع رال-ج ع والذظم امرصع

7777772

797097977777

اتمعحس ممه سأهعه أوالدجدةو! 2ه

الممتنعة [ومن

بقه)أى فىعرامء (ولاعلموا

2ه

(الذىلمةدوا)أىل.ص_لواو ية-دروا(فالمنظوم)أى

الاخبار) يكسرالجمزة
)
ث
(عنالكوائنوالحواد
0 ١
أاىلت تنام واهد

بسيجواعك اله
11ا نكلامهم(الحىطر يقه)و:صلاعن الاهتداءالء5
الزىهو سج وحده ولاعاك نام - 0كلام)مطلةاأوال:؛دو ومن لممداناب_داعهم

ن) اشعريةا موزوت:ةعلى> و ره(بطر هوم انلاخمار)بكسمراه-همزةو >وز
تمدع أجعخ -برزعناعلتكواءن)أئ ع _اسمكوونق المعمع لمن المعيمأتج ع كانههومء طوف

الن
و وا
كعيان
مق الا

على قوله من النظم واعادمن لابهتوعآ خرمنالاعازواطولالفصل كت ولهفان:/قعلواوان

(والاسرار) أى .فى

تقعاواز 4وادث)أىما>دث فىا.:1-2بل بضال وهالاسمرا )0أى مام عروهقى نفع 2

اابواطن (وابئات)
أى ف ااظواهروالضمائر

: 0هق طاءه الله

فىقصهازواحه صل الله»:الىعاء وس -لموأطهرهالتهعا 49الغا
عاهم

ثر)أىما أضمر  01نقسهم كقصةم<_.دااخ مرارمةعدم ذلكبةوأه (5دو جد) تلك

(22وجد ءلىما كانت)
أىذانا أوصفة(و عترف
3مر)بقتم الباءأسم مقع و ل أى مأنأطخلبعراهلارسلوللماعليه(عنهايصةذلك)ا_يرالذى

الاموراغتيرءمما وماأسمرواخقىعءع نه(علىماكانتعا .ه)ذاتاءصقة مطابقة! اوله(و يعترف )ويقر

الفر) ياملعباءأىمن

أخيرونه (وصدقه )عطا.عه واقع(وان كان))اغيربالفتح (أعدى العدو)أىأةوىاعدا هوأشدهم

أخير(ءَما بصحة ذلك
وصدقهوانكان) أى

والعدوععنىالاعداءلانه يط
اللقوعل
ا<دوغ ره كه وله تعالىمنةومء دوا -كأى معث-ل:عداونه

وأوكانذلك المء_ثرف

لامكنه ا سكاردهر ناهن وصمة التسكذيت اظهو رصدته (فابطل)القرآنأوالنى ص_بىاللهتعالى

عداوواه صلى اللهتعالىعاء 00فاعدى ]قعل تفط لم ن العسداونه ماوعع

ادير (أعدى العدو)

ا  5القياس

عأميههوس [السكها)(:بع السكاف مصدرو يكيمره|اص |:عدهو جه5ه م روالرهانهه الك سولانة

أىبكونه من أه-ل
الكفروالنكر (فابطل)

بىتصدق مدوم كلد عشم )ص
رك ب (1اه

اد نتلم

لكي] 1

01

رمن

دم

دا

ناذاقك ى أعرافىالسماسيح تساةالعرش ثمأعل كل ماء <ى يذتهى الى

أى القرآن أوالنىأوالله بجا الهني
سأه
ملهاذهءاة تخطفهمئهم ان
حامر أسههلكالءةن ذوةهم <تى يذتبى المذير
لالى

س(م<اانلهوكهاهلىانة

1

الى تصدفمةو كدت
 0الماجةثها) 5شديد
امثاثة أىا تتلعها (ءن

0

كادميم وعاءكن

عد لاب وه ردق اد ليتمكذب 6

للكهانةأى قطعها

اه 09

ل
لد 2
ودود دءردقهواأحدوافة له

ناءظهرسةوطماأة ل صواهما؛ 17و

(5ثم|ددم ها):حم ومثناتذوقيةومثلثة والضمير

00

001

الكْ-حر

نذوق الارض ماله ام,كر ارقفيهاة عاره رشحهبة وله(من

أصاها بردم اهب

أصا ها)وكاأنالراديها :زالعانا! 1له (برى الشهب) دضم الماءوسك وتاج عث-ها بأىرى

ورص_د التحوم )بقة

المستاطين

هي قر افر اق المع اناق الكهتة والرادزيا-ةالرى وكثرتهقانه

الصادأى-عاهامع_دة

كانقبلكأروف نسخةر جمبدلرى (ورص_دا! جوم )رصسد بسكون|اصادالمه-ملةمصدر

كو

حلذسظمااءمن استراق

رصدوبرصلء اذابرةء دواء اد ماوعتعهو دور #دحهاو يكونها< 3

الشتاطين اليتون

ااذه القققة اوصوءفهاأى النحوم ا رصد:أىالامء دم لئعهممن السسم

الماخنمارعنالقسرون)والامم (الدالفة)أىالماض_يةقديما (وانباء) جع نبأوهواير

شهسمنقصلةمننارها

لانفسهااشوتافىمةاردا
ىأبهل نص ان
00
ادر

وذالانالشهب

كوم أوثعل نار نفص لهاموارتضامكثير ون فرص_دهالام /امد أ امنعهم (وحاء)فىالة-ر)آن

الانباء حيث ترميم-م

اك ونس أذ مننار وى

أوجعالراص_دك+دم ودوهن

الانياعوالامالبئدة)أى لامك ةالغانيةؤالزمنالسابىي.قال ءاديديداذاهلكوفى! -ديث
د 2واد أى الامو رالواةه_-ةهن خسير وشراق
كه لاتىه_دأيدا أىلات - ,لك ولاهوتأهاها (4

بلهذ العم()أىالءيا اخمارونواردخ
الازمانالسالقة(أماض)ٍ:عل د كاوها رممننتغر
رآن(همن الاخبار) بقاع الهمزه(عءنالقرونا! -الفة)أى!! 10

انوالاممابائدة)أ إلا

ققو دنفت ورال

الا

ن االداتفلانديدا بدا(وا 2وادثالماضية)أى انواقعات

الاتعدمةمن المنعة وااغر“(ما)أيدأو الذي(مزه ن تعفررغ 4العلم)أىفىمرفةجيع جره

(إعندهضه)أىعَنمعرفةدءض

ووءالتى بطناها)أىأوط حناها(وبدن الم «جزفيا)أى مع ماوث«ناهاورشدذاها
(علىال ج
أمره

ثب
مقيت هذءالمعجزة )المتعاقةبالفصاحةوالبلاغة والاخبارعن الكوائن اماد ثةاجمامعة(4ذه وجوء)أى اذ كورةامسطو ر

المضمومة (الىالقصولالاخر)أى

المتقدمة(التىذ كرناهافى معدزاتالقرآن)أىفيهاهذىمن الميان (ثابتةالى.ومالقيامة)أى

تمر دّداءة(بينة الحجة)أى طاهر :5الدلالة فىالاعحاز معغابةالاحاز (لكلأمةتانى)أىبعدجاءةتنقذى (لاقى

وحوءذلك) أىالمعجزالمثة دم (علىمن نظرفيهونامل و جوماء
11111111111

«ازهالى)

1

ى]1]11س.س......سهسشر])]”]]]11جذ

الام معن عض» )أى عن معرفة بض منهفض_لاء ن جم مه ومافاءءل حاءومن فال تعد (على

قص-لءة إء ابلامعدرزفها) أىأوضدنا
مو
تءلى
مدنا
داءس
أىحةا )
:ناه
ه سط
ولتى
جحوها
الو
حقيزة) أىالقرآنوفى+ةالمء«زات اءتمار
عثمي
مه (
لعادي
اعنا
هأغنى
ذهاءا
هتفي
تعجزا
الم

وجوهاغازه (الحامءةلمذهالوجوه) أىوجوءالاع<ازااذ كو رةآنها (الاضمومةالىالفصول
الاخر )بعنى الاردمة المثقدمة (التىذ كرناهافىمع <زات القرآن ثابتةالى.ومالة.امة) لانّء_دلولا
سأبةأها الل(هبشةالحجة )أى طاهرةالدلالةءلى رتساعلتاهصلبىالعلهليهوسل (اكل
تغيرولاتذه

بعدعحدلعدر (لاخن و جودذلك) الاعجازالذىذ كر
الاب
رنجي
صقرآ
علال
ونزو
أءةتأق) دعد
أولا علىمننظرف.ه )أىمن نل رفىالقرا بثلاونه أوسماعه (وثاه_ل وجوهاء<ازه) أىأطال

الغيسوب)نذمالفين
وكسيرها أى المفشات

(علىهذا) ٠فىف_<ة

علىه(ذاهلديل) فان

السبحي ليكذروروات
ومنهقواه تعالى وعلى

اللّهقصد السديل ومتها

جائر(إفلا؛_رع صر ولا
زمدن) أىولا ينقذى

النظرةيهاو كررهوهوءن الاءلتفعل > و زءهعاذ كراترة_الامل وام5دادء (الىماأ_يرهمن
الغيوب)أىمعماأخير بهءن امغيسات علىاهلذدايل)وااطروق!اذكور (فلاكرع صر  3أى
أوالاى صلى ويه صدقه) أىزيادة
قرآن
قها)لأى
ددق
صهص
حىء كالما رعلى]هلهولس المرادهه ينةضى لقواه ا(لاويظهرؤي

قرنودهر (الاو.ظهر

اللمعطا» و-ل[دظهور تخسر)باشلتماءأى ماأخيرأهوخيره(على ماأخمر )أى كاثنامةحةةاعلىءفق
ير 4ه وم لافاءل (ف:.حددالاء ان )كهلما
أقهخ أ
ىساب
خيرهأو بأةي|علىحاله فىوحوهاعحازهال

بظهورك_عرءيظم الممم

ظه آمحدبدمصدق لهبوقوعمافيهو يةظاهرا عردان)أى بقوى الدليل:بزندقو:ء أصل الظااهر

وواعالموحدة (ع-لى

صدةه أوموجب تصديقه

ولا
هبندةةوا
امعا
ثنال
المعاونهوالماعدة كانهستنداظهوره( ولسالخركالعيان)وهو بك.رالعم

ماأخمر)أىع_لى طمققه

عق هالعين وهوه؛ ل ووردفى الحديث العميع لس اركا اينةلاناخمرتمل الصدق

بى
درح
لوأغ
اةسه
ووف

مرعءننةاائلدهيفااذانشواهلمرادواطمان الغؤادول ازمال ابراهعلي الصلا:
والكذب بقطعالدنظ
م
ا
ك
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ا
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ط
واللام واءكن لي
وجوهالقداحةوالايحاز

دقواه علىما أخسيرين

(وللاهدة)س البصرلزبادفى اليقين)الذى كان البرهانالقاطع (واانفس داه -:..ة)
الطمأندتة والاطمئنانالسكونه_دالانزعاج (الىعمناليقين) أىالىماية.ةنبامعاينة الامانويةظاهرالبرهان)
والللاغة

والمشاهده (منهبا)أىمن طامانيتتها (الىع_لاليقين) أى اله_لاليه نباليرهان القاطع ناخس

كاللءةبنوع_لاليقىن(عندها)
مغض_لومغط_ل علءهباءة.مارحالةتين ()وماننكعا_نءن
ففانع :د
هنفاس و
مال
امد
أعىع

:حدد

ونىو
قايقا
يمرال
فيست

يكونععنى العلك) رعندالله تعالىدعلمهتارة وحكمء أخرى العرفان (وليس امير
كالعيان) يركأسوله اذ

(حقا) أىمة<ة_قاثابةابلامرءهلكن الاولأ نوى وفهاشارة الىالقرقبنع-ين اليقينوعلم

اول ضر ورىوغيره نظرى (وسائرمعدزات
الِعَمِنْوحى اليم ولفنيهاكفلاىمغفبصرهذا وااملحل

اقلدرسملر)ووصاناء ف شىرح الدرةانلغ ظسائروردىدىالباقىمن اكه رالمهمو زويمعنى المع

انءأافىكاح ربرىوغيره م(اصنقرطت بانقراضهم) أىانقطعءت
رواانم
املسينرالمءةنكل

دموجودهاوعدمممى للجهوللانه يه العدمه كعامه
عبو
بها
و(ذهوبتعمعدهممتس)ب ذ
)آذآ

للب

يبص

سس

سس

سس

سس

سس سس

ه50

سي ملا ساس

ا

غابةافاد_# |:عر غالما

يطةنايمةامدهةاالمعابنة

يقينية(ولاثاهدوز نادة
ىالءمقين )أى المستفاد

هلام ن المتواتراستدلالا

(والتسفأشدطءاننة )أىسكونا(المعين القن )أىالذى تيد المعاينة(مم)أىمن العلمائيةة(اليعلم اليقين)أى الل-تفاذ

بالتواترا:-دلالا(وان كان كل)أىمنعم اليقينوعمن(عالنيقدينها)أىء ند النفس (-قا)أى ثاب تاوصدةاليكنعءن اليقين
هاومن تماسأةيل لاخله-ل أولتومنأىبعل الوياللقدر
تم
سىعد
واءل
سون ه
وه|ووأع
ا:دنت
هدطما
دزديا
دى ا
راعل
تنلم
أسك

وألاءدلالباخبرا-كررقال الىأى رف ولسكنلطمن قليمصاحبة ع اللعرانلع اللبرهانومنههناقي ل علمانخيرمنعلواحد

(وس
حائر
يمعجازاتا
تلرس
هل امنقرمضتباانغأراضه
شم)ابرالندارسبلعضه
يااهلبغواه (وعسدمت) بصيغةاههولأى

وأنعدمت [بعدمذوام |)أى يعدم و ودهاونحة
فى المرزخأحياءا

اهم أىوجودافى الدنياوالاةعدت ان الاندياه
ص اتهاوفى أصل الد>ىندم ذو

هعالىعليه وم (لانمد)أى
اللت
دنا 5مدلا قملهاو علىالاول بأسدس وهو 3ولىقء! ها(ومعجرةندية )١صلى

لاددى أدأ (ولاننقطع )أىولا:نقذى سمرم-دا( وآنانه)أى علاماته الدالةعلىك دقه(:جدد)أى
0
مدشد؛بداالامأى ولا:

1

المندرج (قيماحدينا العاخ

عاو

نوماف.وما (ولاتض.حل)
الام

داضم

الشهيدأنوعلى)أى الحافظ أبسسكرة(حد ثناالقاخىأوالوليد)وهوالباى

(<سد نا أبوذرا
0

لمروى( أو 06

زنةكرم (دعدم)؛ 42حشينأو دضمفسككرنإذواته!)أى الرسل وف نسخقذواتهم

ىمو افىاللغةكالم:دم ورناىه المعروق انهعءنى صاحمةمو :ثذوامشهوز
جع ذاتيعنى نفس وف "

أىاءن جوبه السرخدى

قالعره 6

(وأواس_<ق) أىّ
المستهلى (وأنواف..م)

تلك المعحزات تعدمونقرض وانعوثموتها الكو اأمراغيرمو بدومعى ع2دمذوات

الال٠ :أءذهاهامن-الدة «أوء نس

عط

األىكشهيبنى (قالوا)

وانكانتاقيهف

البرزخأحيا؛الاكونون كياى<-د دث الاسراء

اماء (ومعحزة نديذاصلى اللهنهاللعليهوسل)؛يعتى القرآن [الامديد)أى لانفى وتعدم' ٍ

ن :ا
أن
9ولامنقطع) أعاض قينا-كلية(وآماته )أى معجزانه صلىاللهتعالىعا.هوس مالتى نضمتها القرا

(أحىكدلثهمناالفريرى)

(:تجددولاتضمحل)

وكسرالفاءوتقتم (ثنا

بالضادالمعجمةوالموالحاءالمه-ملة واللامالثددةأىلا _<::ل وى

رمن يقاءمعحزاته صل اللهتعالىعليه وب (أشارصلى
كاضمحلالب_حاباذاانقث ع (وشذا)المذ كو

امحامع(تناعيد العزيز
ابنعمدالله)أى!ا لعامرى

الباقيةالىنومالقامبةوالظاهرانالمثاراليهمامرمن القرآنع زاتلاتخدى وليس يصر

الاوسى الفقي-ه ع-ن

الحديث  0دنه (قيما<د انهالقاضى الشه دأ وءلى)بن-مكرةوة دمذا ترجة قال <١علدا نط

سالكونائعمولىابنعر

د6

ى

0عل

جع لعهلى

0

.5واذ؟ رلانالوج الا ىأعممن 2رآن فحتم ل أن المراديهأحكامشر تعنه

دسهى

(ع-نأىهر يرةعن
الى صلى اللهتعالىءلبه

وسلم) والحديث كاترى
رواهااءخارى وقد

أخرجهملم والنساٌ

أرضا(ةالمامنالاندياء

نى)هوأء-ممن رسول

السرخدىوقد :بقدم وأ اتةق)ستل

شد زوابا لت )|الدكشي

القربرى) راوى كدتع البخا رى وقد بعدم صرط ذسددهقال (حد نااالبخارى) صاحب اليم

)رى الاوسى القةيهالمحافظ الثقةوتر ة-ه افلميزان
المهورقا (حد مناعد الع يززب :عباداللعلاهم
المقمرى نسم ل “امرلانه كان«#ولىحقرهاوهوه ولى»وليثروىعنه أكاب!ظ!ك :تالحكية ونوق

ستدمائة  3خزلاءه الوليدوهوتقة (ءنأفهربرة) وصاتتسال مدعو را

1000

اسمهاخثلاف كثيرلشهريه يكنيثه كار(ءنلك ىصلىاللهتعالىعليهو )فى <-ديث دعرو اه
قالمام نالاعياء الخد
1
المخارى ومسلموءالذساك وماذ

مامن:ل من الا متاء (الاأعطى ( بالمناءابول ىال عطاقي

فر "نات)أىالمعجزات

الشاهرة(مامث-له)ماموصولة أوموصوفة(,آم.ن) َلك دما ضأىص_دق

(عليهالبشر)

اا يهالدثر ذدى أه -ل عصره
ىاهد| ؟أو ديرو قراع
تعليلييةهكأىقواه تملك عل م

على

زواب كان

الذى أو”دت)من الا”بواتلمعج-زات (وحيا أوحاءللهتعالى عز وج-لالى) يعنى القسرآن
المعجزالآتحدىءهم رس عايهقوله (فادجو)مناللهتعالىعا اكرهمنىندمن المعد_رةالشاملة

اك “دناهى الماقء-ةالىنوم اله-أم  411تىاوست كع حزةغ_يرى تنةرض نانةراضشهما
علىمع درا

(الااعطلا
ندونه( كثرهمتابعا)أىامة(بومالقياءة)
لمةمالاحمى فلذارجوت (انأ كو )
ال ( |فوم نجافك ا
0
مله "من كيه سر ) ١ال77سلسس<! «<777772227اا7ا7ب7ر22222 27_72 722<2
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نالمعدرًااك| ألحامن شاهدهالىالابان.هقخ ص كلثىما *«دتدعواه

ن حو ارق العادةاىاء طاءه ولاهقى زمانهوبع_داثةرا اصضه اختتىشانه ون

ل

اذا

كقلبالعصالومىحيسة
ساطنهول لمع برهانه

اماكانالذىاوه يت )أى خصوص ماأنمعل (ىوحيا أوحاءاللهلى)أى هعدزا افىأولاطبةا تالبلاغ-ةوأقدىئغانات

القصا< ه كر

(فاد0

|

'

ات قدم (وةالواحدثنا

) نأبده) كيس نأنوس_هيد
وال[حدثذااناءث )تقدمتترجء١ عن سعيد) المعروف#المقيرى ع

ثةة
منوأسن
به

:

القاىذأنوالوايد),عدمأيضافال(حد ناأنوذر)الغروىوقدتقدمقال (<دثناأو د بنجو نه|

(#ناالليث)  6أن
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1
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فد دث تدمع رواءالمخارى رجه اللهتعالى والاشارةهناعء:ىالتدريج
اللهتعالىعليهوسل وأ ) ح

أوعمرنهلانهغبردم >

ل سسعمك ع ٌّ

شْ

القائدوع -

العائدهعلى لابين

واللاحةينمن هذه الامةةرنادهدقرنءلىعرورالازمنةولذار:بعليهقوله. :

اعارومالقيامة
انأ كون أكثرهم ند
-دب يقائموظعورضيائه(افى] كثرهم)و أصل الدنحى

1

ث) أىاللذ كور عط بعضيء وهو )أى هذا المعنىالمطورهو (الظاهر )أىالتبادر (والض.-خ)أى
هذامعى احدي

(ادنثلاءعاللاهتتعادلىم)نأاىفءلا(بوذهبغيرواحد)أى كثيرون(ءن 045 2

الصر هم

العاماءؤىئاو .لهذا احد.ث

وظوورمع<زةندينا)أى
احذشارت الام معأنسياءهم (هذامءو )هذا (الحديعثند سضهم من )نسرم ادلممنرأدمنهثفيه ونأو بلغلية معدزة
اشارهالى كثرةسائهمن المعحزاتوانهياق علىو حهالدهرالىومالقيامةلايةءل فخا ولا ديلا

ديا (عليهالص_لاه

ولايذى كغيرهمن الكتمعجىزوااتومث-له المتقدمالمراد.هنفه كا قوهممة اثلا +ل وعايه
ع
هل.
يلزم
نةالم
اغلب
م وال
اقهر
لبال
الاء
بستع
لكلهاميعلر وعمر ااقليموامن الدلال علىالا
وةالا ام أىغسيرمافادهمغطوتا
كثرةماله هن المعحزات اشارةاملعىادنهزاأتعظهموالعر_,قدة#صرالتي' فىفردكاءلمنهادعاءان

والسلام الممعنى آخر)

مأعذا:لاسدمءه كتمعن يروقدحةى التلعهالى ر حاءهصلىاتللعهالىعليهوسل و(اوهلظاهر)

لالكلهالامعلى هذا الدرمثسةوفى ثأشمارالىان
اشاء
دوائلصةحيدعمأن
)حدويثت(
منمعنى ال

(«سدن ظهسورها

وة
قأىم
نما)
بكون
م>ء-زة دين إسئدت

فهو جوها أخربقوله (وذه غير وا
كحدش)يأرى(من العلماء)أىعلماءانحديث (ف :ىأوبل كونها(وحيا)أىخفيا

هذا امحديث )تأغىفسيرهو اانلمايبهوولعير الأو ايشلارة خالىانفهالظاهر بعدماصرح

)سير
به[وظهو رمعدزة ننيناصلى اللتهعالىعايهوس لم)أىىبيانو جدظهور ها(الىمجى آخر غ

(وكلاما) أ شلينا

لامكنالتخييل فيه

ماارتضاء(منظهو رأهاى)أهىبذيا:نظاهول رمهاع(بجكوزنهةا)الباهرة(وحيا) أى كلاماموجى ولاالتحيلعليه) بامحاء

>تم
مىء
لوح
| الي»من اللهفقواه (وكللاما)عطف:تسبرلان ا ال
لنى المصدرىثمببنوجهالظه و رءلى المهملةمن الم_لة(ولا .هذافقال(لامكن)لاحدمن ينكره (التخيلفيه)تقهلمن االلياملعاحلماةوقىنفخةالتخييل
الثشديه)أىمن حيث
بالتفعيلمه»والاو لأ نسب بقوله(ولاالة<يل عليه )بانحاءالمهمل لاهكلامبلغ
دالعلىمءناهوما انهلانتصورقيهالتموه
قصادرءه دلالدّءلامكن الواةف_عليهانءةولانه ميل وكو بهلاأط_للهولاان عمل -واة فىالاتان

علهكإفعلسحرةمو-ى عليهالصلاةوالسلام كباماذجعلوهاتشدرك كعصاه (بالتشديه) ب(فهان (فانغسيرها)أىغ-ير

مع جحكمره تلمازم دن

غيرهاأىغ)يرالمعجزة القرآمعنجيز(امتنالرسل) كلهالإقدرام)أىةصدوطلب(المعاندون)
ولها)عنادا (باشياء)متعاى ر(اطممعوا)أى نوهموافجعل كامتوهماقر.همنهمعى
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(فىالتخييل)
وقاصلدابطاها(باشياء
عاةللهم
غعرنق باينلحر والمعجزةلعدمتميبزهم (كالقاءالحرة)عندفرءونج .عساحر إحبالهم طمعواف الخبيلبها)
معجزاتالرسلة-درام

وعصيوم) جع حمل وعص لادطالمعجزةء صاموسى بالاثيانعثلهافلما ابتاعتءصىموسى ماألقو:

أى بلكالاش.اء (على

وأدطلتهعلمواانهامعحزةنا ”منواءهواخةارواالهة علىااعقر عون علشن كيده ألهشمههذا) الضعفاء) أىاءتوصلوا
الذكو رققصةمودى (عاحيله )بالمعجمة أى بلس نهوعوء(الساحرأو يتحيلقيه) بالحاءالمهملة ,.ذلطكاالىلامعحزات
.أمىيحأيفلةمنهغير واقعةنمأشارالى انمع جزة:د.ناصلى اللتهعالىعايهو -للا”قبل ماذكر يقوله
الانبراء(كالتاءالتجر6

(والقرآن كلام )منجنس الكاامالبالغ ماي اهلبلاغةومث له(لسن

ك(<ر
ليه
ارعل
للا_قد
وة)ممن
للحيل

فالتخبيلفيه )نانيع ل بقوةا ا حرمابثر فشخص لابلاغةله<ى يكامبكالامبلغخطبة أء
شعرا(عل)أى نا؛_يركاع رفتهآنفاؤان-احرالوتىعاميالاقدرةله علىكألام حسن تمسح ره كتمي-ع

أنوااعسحرولامكنهان يومفىنادمنثد! أوخطيسافانه أعر+ءلىلايمكن اكداده لغيرخالنالقوىوالقدر
ىكامبكالامءندأء ةل الناس وأظرفهملامكنه ان يأبثئمنه وبهذاءلمان
فتجدالاف الاعرالي

المراد
وخرس
هاءوأ
وفصح
ءع ال
امج.
فألخ
لاام
بك بك
لبال
احرخا
ةلاس
ئل ةو
س ني
لايكو
الامل
الكا

حبأهموعصيهم)أىقى
معارضة معحزةموءسى

بالقاءالعصا (وسبه
هذا) الرفعأى وشديه
هذا الذى قءع[-وسدرة

ذهكو رةبقطع النظر فرعون (بماي .له
اىملنمال
بقوله(ة-كان )القرآنمنحيث كونه كلاما (منهذا الوجةه)أ
الساحر)أىجنسهعلى

انيا (أظهرمنغيره|
ثاذ
رث ع
عنغبرنهاجءهاتالاعاز (عندهم) أىعندامفسر بنذا الكحدي
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ا

الفضعىيدفينه وأمر

يبقي#نهخ(أيولفبه) أى يطلب (الحيلةفى)دفعهانهصدق أوفىانباناهنه<ى (والقرآنكلام)أى لتهعالكانىأصل الدنحى
كلامالله تعالىوالاظهر انأهريهدنياهانهمط ا كلامأىاءجازالق رآنواقعفىكلللامحإيلةولاللحر ولاللتخييلفي»)أى
فىالكالام(على)أىممابو اجلبتموبه(فكان)أىالقرآز (منهذاالوجهءندهم)أىعندار ابهذاالمءى(أظهرمنغيره

عن المعدرات ماناماشاعر ولاخطيب

أنيكون ذاعرا أوخطيباأ نضريمن ايل (والاهو نه)أى ماد رأعرالمعحرة  8انيه

(نوصأدى )ءنسدالنفوس ا اص (وقىه_ذا الثاو ا.للثانى
ا(ص) ىأظه-ر وأ
خول
ألمء
(والتاو بل الاول)أى الذىهوا
مايه ض)أىبصيغة افع ول فا ودال الحلىمث_ددا أى يغطى ( حفن )بقاع الحموسكونالفاءأىغطاءالعين (عليه)
ممه ولاملناغضاءعدى الاتغاض وق أصل الدحى,الغاءوه وتصحيف
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(لايتم )أى حص ليومير معيرنااماملانهيمحةق
من المع<زات) لعدم قبوليول والتمونه كا
والتك دل اناهن
ابلهامر ولذاقءل الاعساكواعهاأى يأواخرها (الشاعر )كام نالمنظوم(ولاخطيب)يتكامنال:ةور
امع وان يناءالثا على
(أنيكون شاعراأو+طيمانضرب)أى ندئونوع(من الم ل)جع حيلة(والئهوبه) أىاللحيال
التستادقيى والله ولى

انوة.ق وعلى كل قدير

ظهر الوجهان قىثبوت
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آخروق سخه عه
و<دردون عاطة__ة
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خارةالاعاده(ءلى هدهب

من لبالصرقة) بفاح
الطصادوق_,ل يكسيرها

وحسو دمض
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والتامدسوه وماخوذءن قوهمموءالن<اس يذه سأوؤذة لتوه_ممن راهانهذه ب أرفذ_وهوقى
هئةول العامة1د ابدماءلزهبوماءالفضه وصيغةفعل
الاصلىهن الاء بذاتة سير ااءم تطلىن و

سفر جحععنى كالسرا فى|ابربى واللعانلاوج_+له
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قصاحته ونهارمبلاغته(وغير هم)مبتدأ أىوغيرالعرب (ءن!القبط)أىةومفرعون(و:ىاسرائيل)أىمودى زوغبرهم)أىمن

واولةلةالقطنة) أى فى.ءض الت ي(#عيث جوزعلهم)
اطلنةء(ك
(بلكانومانء الغساوة),بشع الغينامعدم وهاىعلدحماهلغ
أىعليعةو  1 4ورعونن أنهرهم )كؤوال اللتهعالى كارعنهأنا ردك الاعلىوقد والعروعلا فا-ةف
قومهوماهدى(و<وزءاهم

مر اعل و اسمهه وءى
من ءظماء بنىاء
لامرى )ءكانم

)أى؛ وجبات|ايقانهم (وعبدوا) أىطائفة منبنى ا
عيدو بعداء انهم

لونافتاة)أى البو(وماضلدوءولكنتبه“ 1ماع

قومهؤاطاعوه و أضلة رعون

بن ظطفر(ذلك)أىكونظهوردبم(فالعجل

(معاجاعه-مء_-لى

ر(ائللمسيح)أىعسى ابنعرم

8
سج رالا

والء:نيص وامن ان عليهالشبهبعد قله

كال نعالى وساةة-للوه
لطر وهدوف هنا كتايتةنعدمذ كا000

عربونقسديل! ف أباغمْن هه (4بل

كانواء٠ن الهعاوةوةإهَالفطنة |الغناووعد الهم والملادةوعط فق
فال
ع حاهل»

لسنالغى يسيدقةو مه ن

١ زنسمد؟ ومهااءغالى

الغماثةعليمعطف تفُسنرو جل

اليه خا

(عحيث جوزعاممة رعونانه

(للحكود

و ب-م)< ث رف مكان هوخيركا ا بلغت غساو تم مانفرعونةال4مانا ربكم الاعلى  5لموالة

لىهن بنىاسمراة
ذلاكوهذابالنبهلاقبط (وجوزءاممال أوعررى)جوه

مناوما «ظهر ا

أى المنفة<ة (بتدرغاظ

||أأثهامه-م) أوىغاظ

ايناءن أث رفرس ركبهجير العليها لصلاةوااء لامكان يتحركفقالهم هزا 45
وهقذتفىر ف
وألههوعى وانموء ىاثطأالطر ,مالمبهقاء ؟:كام كاكلمهفا بعوه ساف

سرون وغيرهم(وعدوا)أى

دن الات

الواخ_>ة (للادصار)

وهومف وب لرجل اسمه سام(ذلكفىالعجل )أىانهر بومفعبدوءوالء<ل الصغيرمن البقر عد
انهم )اللهتعالىا ضلهم ال امرى و كانمنأه لكرمانهن قوم هىالسامرة يعبدونالءةروكان

-م)أى

الظاه_را تالمدئة) أى

الود واد

وعلي »-الصلاةوال لامصاغله عمدلامن الى وز ينها واهر

هيما ل رذعهالله

عقولي مأقص له

أوهامهم (ما)فاعلحاه
وفىنخةماإلابشكون
فيهومعهذا)أىاغى 5

معاجساعهمء_لىصلبه) بالامورالظاهرةوالا<وال
بنواسرائيل(المسيج)عسى اينم(م

وكاذاانريا كايسفمددعسأواعةقادياطل (وماقةلوهوماصاءوهوا-كنث.ه 4م) أىألق شعبه على

الواضحة (فالوا) وفى

الظاهرةالمشهةللادصا ر أى لعدمدقة أفهامهمكا :تآياهم فىغاءهااظهو رتدرلك ؛ن|ل!مكم 3قدرغاما

ناومهع<ىنم

انلات
رحلاء عرائ لىوظ نالموودانهعسىعليها! لام قص أموهدوحداعي ل ميتم (بثعا8ممم

أفهامهسالاث_كونة به )فال حاءوعد م كع م لظو ورماحاءهم (ومعه_ذا) نهر إفقلولاودى
ى/دقأسيرءىء
لننؤمنلك حتىنرالله جهرة)أىمعابنةادصار ناشسكهمقيم أأناهمنهو تفص .لهف |

البيان (وأزسبروا|أىبنواسرائ.ل (على الان) وهوطل كالعسل يازلعالشىجارة <معو 7

(واللموى) وهوطاثركالمافىء|<د:سلواه وكانوالماخرجوامنالتيهةالوالمومى عاي-هالصلاة

والسلامأخر :+اتنالعسران شمر نادع تدانرزةناعءرزة»ه-م لخر اران من الاحوم

فاناهم,اللوى_:كا:واناذ ون اباد همثمقالوالننصيرءلى

طعام وا<_د(واسئّدلوا الذىهودفى)

أى طلموابدلاادفىماعندهمءوه والقوم والعدسوالبصل (بالذىهوة_ير)وهو المنواب_لوى

| أوالناغداءلةعلىالمتروكوفيوا :فصي لأفرد يالألدف(وااء -ر فقا غليةها)لل 7
كانت عليه قبل الاسلاممن اهل وانهاأءة

اهل مدر ععنى اهل وعلىء«نى موعقبل

نس<ة ذة.لوا أى خطابا

وقول تعسال واذةاة

بامومى (انننوهلك
حه نرىاللهجهرة)أى
عانةطاه رة(ومدمروا

ى) أى
وال
لنو
على ام

عىأكاوماو<ء_-لوا
الترنىءينا4م-نللوى

سم نطيرالوى
طعاماوا<_ذا وقالواان
تدعرعلى طعام واد

تعالىولتم عطلة كبءض الاممواط _لاقالصا :تععلى اللهتعالى ص مح ند فىالسنة كذ كوه (ةإودا-لو الذىهوادى)
مم

ىلجهلكقوهء-لىهدىمنر بم(] كثرهابعترف بالصا:ثع)أىنوجوده
فا

السيوطىرجهانلّهتعالى موماادأحدموءوقىةو 7 7ره شار الانىمعوك:رقةدهر بدالوا

أىأة_ربالى

الدناء»

تندفار والمرسة
لأدو
ااإء

كاقل والقثاءو القوموالء دس [بالذى هوخر)أىق |1رتسةوالاذ :وعدم الحادةالىا! .كد والككقة وأقربالىاميلة(والعرب
باعل

ك 2رهايعترف نااصا:ع
الى نتعلم اقءلطهورال .وهم ن اله لبامورا اشر د«ةوأحوالالديانة

نتهومه نان السهواتوالارض| .وانالله وإذاجاءالنىصل اللهعليهوس بكامة الدو<يد
بلجيعها كا وهظاهرقوله تعالىواء سأل
وهوان دشولوالااله الآابنهلامان#ولوا ألله»و -جودلانهذاممااجععاءسه أهل المالوا! 5و زم منة#ول «ضهم <ء ث والواوما
مولكناالاالدهرانالدهر .خااة» ماذليق ليهأ لمهم بل رادواءهانطوال الزمانود ورةالدوران يقتذىانيى ب«ضناوءوت

يمضناتنب وادءض الازءال الىالرهركاذد يتوه ونه أهل العصروقدالالت«الىآنالادهرأى خااقه أوالةصرفثفدمه

ليقر بوناالىالله
امما
لء م
اانة
مى<ك
هعال
دللته
عتالا
ناكا
(واكماكانث) أىالعرب (قرب,الاصنام الىاللهتعالىزالنى )أتقر ن
زلى ووالواهولاء- 2عاوناء الله (ومممهن! من اللهو<ده)أى وسقهم ن عمد غير (دهن قمل الرسول صللاللهتعا ليعايهوس (
 6من ةمل ارساله (يدليلعةلووصقا لبه )أىآءن موحيدريه كز يدبن عمروين :فيل وقس بنساعدة و كذاورقة نو ل
أدرل المعمةوا.من نهونشرف بالعفية (ولاحاءه م(أى العرب [الرسولكناالله)وهوالهرآن!!كر

ام

الاانه

والقرمانالقدم (خهموا

رفتهم (وسنو انفضلادرا كيمم)أى بزبادةقا.ليتهم وأهليتهم (لاولوهلةمعجزتهفا ” م وأنه

أى دعضهم أولاوجلهمآخرا(و ازدادواكل يوم اءسانا)أىواكتسدوا.وما كموماا<داناوا بان ورفط والدنما)أئتركوه اإكاها)أئ

مانا اردع

أبعة» (وهحرواديارهم,وأمواهم)أىوفارةو همااءتيا رهم (وقملوا آراءعهمادا عن هو 5بركهمت

وأ1بثاءهم) أىونا"ترأقاربهم وأحماءهم

العلماء(قمعى همعم

المكء مر عنارات

الباغاءواعتبارات لكا
رخات الاريك
أى

دق

تنك

زات

يلوحل رهو:قى)أىعا

لمعل ضواءويلمجه

صهاء

<< 9

رما (

تصديعه الاءرلا

بورقم نأثره وظهور

م.م

(فى نصرته )أىق تصرةد شهوقوء,:قمنهلو أن )أىوأوردذلك!! عض

ممَل

0
آتأتل
1

خاالاامدهروقر قهع.دوا املا5

رقةعمدتاللكوا

كم

اماكانت) عمدةالادط_نام

متهم (تدرب بالاصنام الله الوركى)ولاتدى الواحالعةرازةهورا ةسورع

ازدلفعء:ل

عو م

راك

1د

الا

وموم من آمن اللهبحدهه سال

رارك ل)سل اعد المعليهو_-لمق الحاهامهكأبن:دل وق س بنْساعدة وأمةب نأنىا لصات

دالىع له وصهاءلبه)الذىهداهالى م 1
وك كل00

ولو<مللاءةظارقمص:وعانه

 5ند لعل انهالواحد

ىللهتعالىء هوس أى دش اشهتهالىايوديهم الىانه :عمال (بكتاسالله
(ولاءاءهم الأركمل) صل ا

تعالى) المثر 1ه(فههواحكمته) أىماقيهمن الك العلومالةو . 3نو الفضل آدراكهم).
وزنا علي (لاولوهلة))أى قأولن:ظرة بالمديوةممهم دقال لقيدها رك

و الك عاو<-5ها

أ(مزربءرج),كسيرالزاى

امدوا )+وازدادواكل نوم
ةك ولام لاولنوةيدية أىء:د أولوهلة (معجزته )بعنىالعرآن زع '
أىأو

رالراءبسع هأ مو<دده

اعمانا ونصد.ها بلمونهومءحزنه والامانيتءى الدصل ,بق عقهمل الزنادءقئ:وضءة! ع نداهةةمئوان

داسسووا ع حداى
ت

زينةءن ذه
ر

أوجوهر

أووثى (لواحتيجاليه)
أىالىكلامه(وحةقى)

!١

ةل نالاعالداخلةفمهم: :ه-ررقع-إا! -كازم زورذذوا)أىترك وا(الدنياكاهاىك© ,ه)أى
تعالىورضاءصلى انه :الىعليه
لاخدماركهه “ 4على كل* ئْ(وهدر واديارهموأمو ال م)طل-ءاارضًا30الله
وس (وتملواآناءهم وابنائهم )المعاندنلهلاجل نصرنهواء زازديه(فى نصرنه )فىهنانعا يليه(وأى)
«.لوحادر و):لم
أتقدم(فىمعى هج -ذا)وزء مانطهو رآناته سابال (ماء
هزاالعًا 5ل الذئغابء:نهم

أىأعرءفىمراءه (لكذا)

دظهرله لوا ل

بروىةة-د (قدمناءن

وجمومى الزبنةوالوثى الذىهوكا إطلاءوقى_هاث أرةالىمعدمة .ولهلط -عفهولذامال (أواحتيج اليه

ى
ل|
صد:.
ميانمعحزات:

بنا)صلاتا  4-ووسسل (وظهورها) عن غير
وحةى )أى يدنتحة يمه( لكذ اقدمنامن.أنم«حرا ات:ب مم

ايزتعالى عايهوس_لم

وظهورها) أىووطوح

11

ل

وس

كنال ! عا موحدةء كسرالرا عالمهملة

حا<ة1ا ذكرههم٠ن ذكاءعالعربوة مهو( ماختيءنركوت بطونهذ

ادر

وظهورها)أىما تظهر ماقمل ندقيق الرو

المبالك)أعاداء

 000الامور

را ود بالمهاس“-هبن )واد للهوحدءوصلى

هتحبهولم كثيرادائما
هعالىعلىمن لانىدعده وعلى]ل و
لل ت

ىع نر كوب
أعردا(ما.
يظون هذءال .د الكوظهورها )مثلمعةو

تالمعاى<سوسا ا الىو قصد

الاستغناءء نهذ الاستعلاء

اهن

و ننةوللامنعمن . 1عفانالآاناتوالمء<زات!-كلمتاظهرو بطنو! حكدلمطا علو دذى انه تعال.عم_ماجع_ينو ,نأيله
استمى) أى كلذ حو ان وهرحست ايعامذناووواقمناوشاة .ذازونم لوكبل اعت ادا واسئنادامعا.ا ومعاداباط|:

مبه شحو املاقتداهوالاهتداموعلتباءمم٠نالعاماء والاولياء
وظاهراوأولاو آخراوهالصلانوالسلامعلى ماتاناو  1لوص
انال ١مداواعتانا عاسواء ويا كالمددى لولاا نهدانا لل ءهاللهمأخدملناب خيراتأعاالناوبالمبراتآحااناوبالم.مرات
00
أحوالناوآغة رلناولا-لمينوال! ماتوااؤمنينواهؤمنا تالاحياءممموالاءواتانك :قرس مهب الدعوتآمين يارب العالمين
و باارءم الراحجمنوسلامعلىاار سلين وال دللرهب العالمين» وقدتم نصف|ل " 5اب يعون الإ كالوهابو هدليدة الف الا ىالزى

لس لهثافى فىهذا الما عنداراب الالمابواللهالموةى لاصوا

جع والما”بحزرهمص:نه احا ف أىوا؛لجادى الثانى

ننله تعاليرجهوواسعةعنهآمين
رها
نالالمبفى ج
رعدالإالفي الا ع م ع
ش ةب
دن شهو عامعدم

:سم اللاهلرجنالرحيم ذىاللالوالا كرام الذى» #سان سكدراهبدالمرام ء
>على!! لائاممن“دمب »#عا لمهالصلرزةوال

المسكافين من ةوف نات النىسمن وسءل ارسا

لام )ع

دك

(قالااقاادى 1والقغل <> لللهه :الى )١لع بىااع  0بهذًا)أىالما 0

عه رلاأرده
(قسم)أىءظام (#صناف- 00,كللام)أئاقتصرناو بده

مال

والدكلام

أى القم الثاىم,نكثابالشفائى دةوقااص_ط :ىق“دان ماي ب على

ا

الكتابو#وءها)أى #وعأأبوا_رهذاا لهسالاقو عون سد يقدعليه
2
..

( :الةمالتافىةمما

]ا

ىماقررناءوحررنا ل ىأول

الصلا 6قوالناد م )أىالامساننه
قدمأ حاءنهع

< 4مععايه الصلاةواا 8م)*
0
اس علىالاناممن

الكلامة يه)أىا >خسدررناه منغ برهن االكتسو د 1

ىا ردء وا

الكتاي) فىاجال اء -لغ لنهوكهر.لد١ جوع  2اي

قُّوحوبة :اده

١ص ع

ث لهم»

علا 71رنأه؟م ل

0

كنهلاحا
لهلا
صقدم
لاا و
انر
فيهالابا ننانهرسولوالاء ان سا اد رالرسلءالكة ا

دةلا :لمن

والضمرللاوا بالاردعه(قىو حوب”صد يقه) عا( 4.صلاءء ١١ا

المخصدلانه المقصودمن تصذى ال-كتا ب ولانهأءعرفموخاء» م :

قَّ

وطر ته

حده ونه (وطاءعةه )أى

اواج الهامنةقوغهم لا اب
م دعل

سن

(واساء هق سنته)أى

الوجوب الشرعىمايلشزمرعا وهوظاهرهوالانام! لاق والناس والةوق جي -عحى وهو مانتةخقة
علءهالصلا 6واللامزءوهماة.م )م عنألاة_امالار ددهالى  5ره ادص رجه الله0:

ريه

وى وج--وب ا.ثال
 ابزهاحرهأوارءو

0

الاول(ومحدة"ه)أىوق

أىالانتداء. :..مأ لس منخواصءوهويع>رهو رمءطوف على:امال دقهأى انت! ساعءةقو<و ابس

وطاءتّه) وجوب مدهو <هل
ا
لمباح و ترس ارومقدل داءى تقر
ةماون
حةا
ادي
بوس
اجن
ووا
ال
مهيأ بعة نه كيامرد
امال أواممرهه|<” ناب نواهمه والطاءةكناهالراغتالانقمادو دضادهاالءكره تالاسّه:عالى أ:دنا
لاؤمن سدم دى
طوعاأوكرهاوا كثرماءةاللارانتم .ى فلذاعطفهاءل الاتباعناةهديكون ك هراذن اةللفغىرق
ان !للع مب_لوب الا.ارمع الاطاع وفىالصاحنلانمط_ءلا؛ لأىمنتاد رصب فقىمدعاه.
ايكون صل القهتعالىءليهو(أ<باليعمن2فسهوأعله ومالهوالغى_ةالميدل
واسكدلا| ( +وتحبته)بن

الهفانى٠ه ىمع روقة وم ” 0دوه ا
بالناحددون زمهلا اا.بلع

اا

يكونه_واونما 0

|| <تتءولان  2سسا

مرعااراد:امخسلائخصى حم  7وعسر
كولم نصحالامة وااء 0امار

هص الله7ا»لىع'١عك |
لى|للهتعالىعليه و-لم[ءٍ بر)
(وتوقيره))أى تعظ.مهوا! “أدسمعهكادولا؛ بقىنههه

ول سذلماىو--عءلهءنعا لالوغيرهه نأمو رالدتياد اقبلم:ل

ةزوح

يتمع تر كه ل

ةالصلاءء وموالتسأ )م ا
نلوحوبو له( وزبارةمةر()أىو<كز نارقمرء
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يي 5-1بطاء © قال رآنكافةوله كا

معوأ اللمواط..عو | الرسولوقيههن

لعظومه ووجوبط اعنملاخ (ووعد علذىلك مورلا كواب واوعدءلى* اسه

لىما فته لبوءا اعقاب) 4
يهدوإه فأيحدر الذي

عالى
اه.:أأبنأايكرردى الله"

م نه لذ باحك رسولاللهةولبرضقاساعروذ كرلهالههودىماوقع فقالرو بدكأودت ل *-هوخرج

فاواٌ
لمع الذي أناللها

علميم ال .انه (وأوعد

لوكان قا -ك رسولالقه1هفانى المناقى وطاب ان تحاكاءن د كعب ين الاشرف

(0
00ب

الى؟ي» .العذيمأواامكثمروعيرفى جانس اموا ببالوءدوفى جانم العقابببالايعادالمز يدلا شمر

ا من ١
ا

يدتهماقى أصلالا “عوال كاقال |أ|شاءر

وافىوانأوعدنه أووء-دنه  0اف ايعادىوه:حزموعءدى

وقد نس عمل كل هما فىا»كلانخرل-:كةة وقد تقدم اللكاام علىذولطكامقدىخطبة الكتاب
ا

م

(وأو دت

|4دآل أعره وا 0
مه

0
,قولهتعألى
ه)ب

آناّ الرسولةخ+دوهوما

 1دل

وسوهالعتابعهنى العقاب الئْوهوظاهر (واو تجعب)االلىله(امتثالأم )بالانيناعساأعبرنه
(واحثنارميه نيا

ناكالرسول:قذوهومانما كعندقا:حهواما:ل عبان
نهفقالوماآ ا

(وقا اللغ سمرون)فىتغاسيرهم(والامة)أىأعةالدينمن الغقهاءوالمحدتاه

رسول) كرا

اللهتعالى عزو حلم الى القرآنه محقةةوم *دينة( فىامامسنته)أئالمداوه ةعلىس_اول طريقة

فاسع غناها شري حمل الودبرل ماار 1التسلي)أى الانقيادوالمتابءدله (لامامه)
من شرعه الموحى اليه الذى أخمرناره وتدد 5.فيما اخ عر بهمن
رك

مالعل (و

والوا)أضارما
ال -ة)أى ْ
أرسل الله»نرسول)هنز ائد:فىالنىاما كيد ااعموم [الاثرضطاء أسه)أىجعلهافر ضام حدما
||يشابفاءلهو اتسناركه (هلىهنأدسلهاليه)لتبايع شرعهوالضميرا نن باعمما رلفظه (وقلوا)أىأ

وهو اطمةمة! عهو بيم)أى الاذعانوالانقياد(لماحاء.ه)أىهن شربعل( وقالوا)أىالمفسرون(ماأرسل الله
0

المفسمون

م)ونجاهمعنهعصيتهلقوله تعالىوماأرسلنامنرس ول الاليطاعباذن الهأ الاليطيعه

والوا
فن بعت اليهمده دب اذنهه .قىطاعته أوتقوهفاةًا بعتهذنملطعه فشربعتهوابرص  7,سالتهفهوكاذرفىملمه [ و

من بطعالرسولفى-ته) الاولىسئنه تصيغة المعليلاتمقوله (اطعاللهفىكرائضه )واابلشرط والمه#نىهن نطع الرسول:يما
مهرمهنونم ».لقولهتعالى وما
أني
أعريه ونهىعنهممالنرديهرآالنعا لكر نمطمعالته ف فرائضهالثابتةفى انفقانالعظملانأم:ر

ينطق اعلنهوى انه والاوى :وىواة واهعليهالصلاةواللاملاألغينأحد كعلىأريكتيآنيهالامما أعرتأونهيت فيةوللا

أدرى ماو جدناىاكلتلامبعاناهفهذانهى موكد.نهصلىاللهتعالىعليهوس ل نل يعمل بسنتهاذالعملبها كالعمل يكاب
لله وشر بإعسمّئهلسه عبلدبانلله)أىالنترى (إع نشرائع

5-5

اجل.يلعامه)اأ(فقالوما آ نام

مافسرون والاعئمة (إمنبطع الرسول ف سنت» )نون مشدد:وناءمثناةفوقية أى فىطر يقثهوشر بعنه
منأم ونهىوسنةوغرض

ولسر المرأادبممايقابل الفرضكانوهمهقوا؛ (نطعاللهفىؤرائضه) جع

قرنضةعمعنى الغرض وف دعض النسخسخنه بثوزمنسجنعةو نتفمسلراانلسنةوال:نيمعى
مايقابل الغرض لانمن اثبعالرسولةيماسنهمن غيرايحابءلمهكانمتبعالهفىذراةص النهبالطريق

حةصدلهما
أابن
الاولى والمراداناللطهاوعمةاحاء.هعين طاعةرساولاهلّصهلتىالىعامه وس اإل

اعلنا”خر وفىاللااشماذىءن رسو لاله صل اللعليهو إلالغينأحد كمكثاءلىأر يكته يائيه
ماأعرتأونهيتفية و لملااأودرجىدنانى كاب المع اناءهو-ي أت بان الفاظهع_:دذ كرالمصئف
نى
عله
مر ال
ه-لو,كا
ولّهع
واحلجرهّداء قرماعرنتلماعراقةضاءفع_ذابوانلان العملسنةر -و الل

ازول :هدو )٠أى
عسكوابه قىأمرهونهيسه

(وةالالمرقندى)أى
الققي هأنوالادث ركه

اللهتعالر[:الأطيعوا
افلرلهائضهوالرسول
فىسنته )أى

بعشه

الشام ل لغرنضتهوسلته

الم#تقادةم نأحادثه

اإوسملسهلبنعب داللّه)الشسترى الامامالزاه_دالك_ هو (عنشرائع الاى_لام)أى
مأةالرههن (

الواردموئق طر شماه

ماالمقصودء نبواالمراد(فقال)سهلى فى!وا ب(وما آنا كالرسول:فدوه) أىعسكوابه( وهال)الامام

(وقيلأطيء وااللهتعالى

أنواللءث الفقيهالم هور (السمرةندى يقال )فطاعةاللهورسوله انمعناه (أطيعواالهفىخرائطه)
مالرسول أفىسنمته
أى فيه افرذ_4هعل.ك_ ف كىتارهاللكر(و
اسنه وشرعهلناإوقيل )فىمعى أبالانالغرصيشمل

ذيماحرمعاءمم )والاول

أطبعوااللوهأطيعواالر-ول( أطيعوااللثهيماحرمعليم )باجنابجع حرماتهوكان الظاهر ان يقال اهللواجباغمم ونرلهٌ

»| أوجبهوسرمهوغيره كاعم سباع الرسولبقوله (والرسول)وأأطىيعواالرسول (فيماباغم)
عن اللههن أواعرهونو اهيهمخاصاؤ ذلكفانهمأموربتمليغه» وماءنطوعن الموىانهوالاو

وى

 0يقال) فىمعناه (أطيعوااللهنالثهادة)أى الاقراروالاعترا (لفهبالر بو بية)أىانه رب خااى مالك

ابلعموجودات متف ديلامك والربوبية(والنى )بالنص بأى وأطيه واالنىعالسيلهام(نااكهادةله
بالثبوة )المراد.التىهناتهد صباةلاللهعلايءههودسوهوالغردالكاملالمبادرءند الاطلاقفيدل

الفعلمهرم(والرسول

ذيماباغم) اىأ صلم

نمأمهونبيه ولول مده
الرنه(و يقال أطيعوا

اهناكهادةلهبالربودة)

حيذثد على رسالتهوانهر ولوان ةلذالنىأعممن الرسولبناءعلى الميورفلاحاجة لمنااة.للماراد

أىتوصف الوحدة

عبرنوفبابن
لاحماتم
د(<)_داثن
_ال
#هه
وهو<ديثرواهالشيخانو دينعتان تقدمت ترجت

بالنبوة)أى المقسترنة

النموةالمقترنةالرسالةوانه كانينمتلهامع بدنهمااظهاراللئعمةبهماعليه وتعظيماللنةإديه والعدول وتعتالعبوديةاه وحده
عنالظاهرانقنان النبوةأفضل طاهرلالرعاءةالجع كاقل (حدثناأرو#دينعتاببقراءقىعليه) (والى بالشهادوله
الطرايلى كإتقدمةال (حد أو امس على بن دينخلفى) لحاذظ القاسى كاتقدموال(حدثنا بالرسسلة وقى ف_خة
الةوولىأ مل
لرسا
#ديناجد)وهدواو زبدالمروزىك] تقدمةال (حد::اهدب ي)واسلفىفريرى راوى صميعالبخارىم بال
تقدموال (حد ةنالبخارى )هال( حدة :عبدان )نعنىعبداللهينْعم انين ملهبنع امموالموحدة

والثانية!] كلوكان

ان أ ره ادانحافظ المروزى ا لفقيهالثقة توفىسنةاح_دى وعشمرين ومائتمنقال(أخمرناع_دالله) 3

الع يمُم_ما أفضل

(0

ثغاث

اظهارا لانعمة بهماع ليهوتعفامما للنة/ديه والمعنىاانلهاذطاء_ة أقل مابطق عليهاسم

ما ع لديه ()1.:أىةالحدثنا حاتمبنمأمىد)ابن
س)أ
ايه
الطاعة(حد ثناأوعدينءتاب )بتعفنك ديدفوقية(بقراءقىلعل
الطرابلسى (ننا)أىحدثنا(أنوااحسن علىبنمهدبنخل) ب تغحتين وهوالقاسى(ثأنىاح)دثنا(#دين أجد) وهوأبوز بد

نامنراوز)ىأ(ىحد'ما (مهدبنبوسف)أىالغربرى (ثنا)أىحدئنا(البخارى)وهوصاحبالصيع (ثنا)أىحدثنا(عبدان)

يفت فسكونء وحدهوهو بوزن التثنيةغيرمصروف.وهوالعة..ى امروزى يقالتصدهبا لف آلف(أنا)أى أ يراإعبدالله)أى

ابنوهسقيمابغلعلى| لغانلانم امار وىهذاعن اثننعنهيه

أمرنالادونس )أى ابانملياديلى أحدالاثباترونؤعن العام وعكرءةوالزهرىوءفهابنالمبارك وابن 60له
(أنا)أخ
اب

السكتب السمّة(عن الزهرى )تاد جليل (والأ_برنا وسلمةبنءمدالرجن)أ<_دا لغقهاء السمعة علىةولالا كثرزانه

منأطاءنى)أىفيماج ممع ناللهتعالى(فة_د
سمع أباهربردرذى اللتهعالىعنهبول انرس ولالهصلىالنّهتعالعليه وس قال
الرسولةقد أطاعاللهومن عصافىفقدعصى الل)هوهواالازم جعل طاعةته
51م

أطاعالله)لقولتهعالىمن بطع

طاعة-هوالحاص_لان
الاول معلوم لكان
والثالىمقهوم المطان
(ومنأطاع أميرى ققد

أطاء_ىى )أى بطريق
القياسر لان طاء:همن

طاعنه 1

ان

نامربطاءكه لاععصينه
كا ستقادم-ن 0-0

فةدقال صاللىلهالى
فأمةوس لاطادة غاوق
 6موصصية الخالى

واك_-د.ث الاول رواه

ااشيخانوان أسنده
المص_نف من طر دق
النخارى (وطاعة
الرسول منطاعة الله

ذائلهأميطاءمهقطاعته

امنا ل ألعمرالتهوطاءة

لهل)أه_ىبىصبى الله
تعالى -:أمهوم بأباعه

فيسماأ 7وم-ىومن

رجاد
وأخ ج
وىسنةتع ونجسسين ومائة
تف
الثقة
ىلاسام
بل ا
(د”ة'دونس )بنبزيدالا
الممارلة المروزىقال ح

أصحاب الك" الدمة(عنا لزعرى ) دينع .د اللبهنع-.د اللهين هاب الرهرى الامامالم ورك
قم مرارا(قالأخمرق

كمرواسمهعيد
أو سامةء :عبد الرجن أحدقةهاءالمد.ئةالسبعةءلىة ول الا

هعالىعليهوس_ل
واسمعيل (انهسمع أباهربرهيعو ان رسول الهكلىاللت
أ
الله

الم نأطاعنى 5ل

أطاعاللهومنصافىذه دعصى الل)هلانهلايأمرالاجاأعرالنّهيه ولاينهىالاعماتمىاللتهعالىءةه دن
امتثلأمرهواجةفسنهيه اءةث ل أعراللهون مه أواناللهعزوج ل أمردطاعة رسوله وأمرهونهمهذنامعثل
أى من جعلههوأ وخلفاؤهحا  1إ
اقدم ومن أطاع أميرى )
اع اللهقىأمرهونميه دطاعته ك :

أعرهونهيهأط

 232أطاء ى )لانطاعته طاعةمن أمرهلانهه.ا :عنه ون عدى أميرىفةدعدانى )تلان
علىأم<ه

بلابعرفون الامارةوائسا كانوابطيءونرؤساءقبائلهمفلماظورالاسلام ولى
قر انوسكائرا كااعزورا

عايهرمسولالقهصل لد اتلع ليهوسا الما نكرواذاكولردايعواالامراءف الهم رسولللءصلى

الله علمهوء

ىقوالهموأ:عاهم
ازمهماطاعةامراثهونوقيرهم والاقتدابم ف أ
ذلااعلامالهمرانمم ب

ور واأدلمسأملير الالف واللام (وطاعةالر سول )أى رسول اللهكلىاللتهعنالىءلميه وس (منطاءة

عته) لان 'لنّهأمرجي.ع الناسرباتباعدة-ماحاء.ه من الله(قطاءةه)أى |
)المرسللله(اذاللهأمربطا
الله

ىوامدونواهيهوهواعايأمرنافاأعالله و
رلانانطيعهلام,ناباطاعة» ف أ
بأطاعمه فطادجهطاعة لب

ماكانا+تهادهلانهأم .لاجتهادءلى الاصحوهذاسط لأقدمه
شليغه ومايةطوع ن المنوىودخله

وارضاح! ولاتسكرارةيهكاةول (و )اقلد(-لكهىعن الكفار)ماسية رلونهأىكذرفالقرآن اخبادا

عنهمعاسيكون وهذهالعبارةمأ'ورةعن

العارفبالتهاء:عماد المغرنى
ال اف »نغ يرا كارفالاان

وال انهلسن دصو ا_لانكللءاللصهغة قدمةفل.اتقاحلك اللهىكالامهع نكذالان الح-كايةمتأخرة
عن الك وانمايقالأ عراللهووه انتبىوهذا

تالقان تن نص عاك
هاته
لاوجهلل

والقصص وال كابةمع_ى ومااحمجرهلاحدة لقهيهفانهوارد علىالاخباربعي_:همنغيرقرق (ى

ص ذلك" مسيرأميره
هنالك(-5د<ى الله
الاعضاءوأظوره أوالمراديهاله( #:ولونبايناأطعنا|
ندل الوااتهاوخص الوجهلانه أشرف

تعالى عنالكفار قّ

أر) 5اف مان فيه لندمهم«يث لاينععهم الندم(فتمنعو اطاءمه )صلى أللهعالى
الله وأطعناا

تفمى طاسمالايمكن
امةل:هم
ونقعه
دركات جهثم) أى عليه وإ (حيث لايتقعهم التدى)أىق زمانأومكا  لاي

ت
سفلة
دهاال
طبقات

حديه وله(وةالك_لى اللتهع لمعلم_ هوس

)فىحديشرواءالثسيخان (اذام يعم عنثئ) عرم ا

)أى اثركوهكا تطرح ف جانب متك (واذاأعر”ك نامأىعاموريه ايحاباأو2ن2د7ي7ا,
77777722220
أومكرهه(فاج ةوه
تت يت
بت

يببيبيب7ب7ت7
تس
772ب
7ت

(فاتوا

متدورققدرغلتفترصىبم|الغلمان مننا<يةاىأخروىالمرادمن الوبودذواتمأوأر يدبهاأشرف أعضائهم
كزاقئهطمعة 4
أخ
فىاو اديارها يةولونأطبعالنيئانااأطلعرنبال_لوهولا)بائبساتالالف رسما
ااقبع
ولاألسط.فمأازاوئسهامئرالبدنت
با ف

واماءت القراء :وتغاووصلا(نةم:واطاعته) أىحينشاهدواالثعنى (ح ثيلاينفعهمالتمنى ووال)وق نسخةوقدال (عليه

إفاتوامنهمااسطعمّ)أىمن غب ول لواب(و حفدءث فىهزبرندضاىنّمتعالى هوم

عنهعليهالصلا:واللام كل

(فأتوامنهمااستطءتم)أىقدرتم عليهمنغيرترلك/لواجى بغيرء_ذرواوله_ذااحدءثدءونى
ذم تعن فشايحة زموه الىآخره
متركةكاماهاكمن ةبلك .الحمواختلافهمعلى انسائه_م فاان
وسديهانهصلى الله

م ل لل

سقدمر

م1المج -جوافقالرجل اكلعام

مموالدعوفىالحديث وزاد
بارسولاللهف كتحىىوالها  7أي#ذعازلو :لت نعلوجمت ولسااس«-طعمم ث

الدارقطنى رات ب أايه لذين آمنوالا_:ألواء أنياءا نتبدلك تو ركوىذلكعن اينعباس فى
؛1التمسيروثي*عام خص منسسااكره عليهالمكافو كمه لاه لالا راءعلى المعص_ية يد.حها أوفى

يتل رمتهارولايأمم مرتكمهاءهومننىءلى ا لا قىازال.كر ,مكلف ملاومه ب |تتواسيه
مااستطعج افعلواءبىةدرا-ةطاء”مما لالنووىوهذا ا

<و امعالكام # 1واعد لاسلام

عكننءناركانالصلاة'وة شرط م نش وطهابانى :عة-لدوره
يدخل فيهكثيرهن الاحكام كنع ز ر
ولاقط عنهمعدورهء ه إذاقانا لققهاء امسو رلا قط بالمعسوروق |4د دثاشارةالىآعتنا !|.شارع

بالتهياتلاطلاقه الاجةناب ولومعمشةالترل تق دالمأمورات,الاسةطاءة والطاقة ك نراله أجدين
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ذه )وه والصواب لاف مافىن خه فعالله(ترء 61بالرائلانن
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ا

أىوادعا وتاركاء
إلامكان»االصلاء وا!
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رما رك رماحج كالنالءطفمنعطف ال +ابرين وان -معبينالج

احس و بعدهاوة لاما
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 3ذلك لبركالافضلء اللوهعلىرضىاللهتعالىع:ه ااخالغهلاء خاد
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وتفتعلي افقالله غر

غ-24كدال شهدتعثمان وعلءا
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أى ومتأدعةالشر بعة(انهماءلىالار,ضمنعبد)أىم ن عمد هسحا ن و

سنةرسولاللهوالمءنى دكون تابتاعلىطر يق الكتابوالسنة(ذ 1راللهقىنقسه)أى فىباطذهوالمعنى عضو رقلمهسواءكان الذ كر

بلسانهأو
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وف عق أ
ن
)أ ومخ

نالضاوم ولاهوقى :سحدكي؟عد ربهال5رئع
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عليهمفيهونوا(وماءلى الارضءمنءبد علىال ديل والنة )أىمت سإكطريقة لرساولّهع_لى

كونها كذلك (اذ

المآكو رالمراد.هالمقارنل_كرلانهلافرضٌ ماءعية.ه الالتصورهواحضارهفىقلبهوتمل انه_ذا
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ألموم
اتلعلاهلىع ليه وس_
أصابتهار» شديدة)أى
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المسافة بدمّما باعتراض
الملل (الاحطديه

هاتلالاا”مكون كذلكالاالورق اليابس وهواشارةالىانهله خطايا كثيرة
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بتهذىانو
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ك(ذالذكأصابتبا رع شديدة)والر( مشثموحنثاةتعتهاورقها)أىسةط وف
قسقعات كافحتانتو-ىوفتحات بغة<ات وثاءءشددةآ خرهمطاوع حته
رات
لتووتح
احد
وقشرهوفات
[الاحطاخبطرهاياء) المرادياط هنالمغغرةوعيربهاءلىطر يىالاب_معارةوعيريه اناسيةالمشمه ورقها)أىساةط (فات
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(ففسدل)أىفىطر.ق

مع مراعاهالنىفةيل الاحطخعطهاراء(كاتخات) أصإه تتحاتمضارعمعنى سقط (عنااك_جرة
ورقهافاناقتصادا) أىاعتّدالاونوسطاء نغيرتغر بطتكقادموهوافتعالمن القصد وهوتعل-ل

لةعجردذ كراللهأوتذ كرممع المخدوع والشية وهو
الاتضمنهماة_.من مغ_غرة الذنوكبث|ير
قلي طاهراوانكانءظ .مافىنفسه (فىسالدلهوتمة)ءبرنق لمونالسباةانلذسدليلكالاتباع
والاقتداءمحصط دعلمه احاطةالظرف بالمظر وف (خ+يرمن اجتباد)أى زيادهو بذلحهدهوطائته (فى

خلافس لاللهوسنة)أى بدعةمخالقةل:.ةالرستولعص_اللىيالعللهيهوفلم وتقام تسيره
((وانظروا)المرادلبالتنظدرهبنارواالأمل وهذائتمم لاقب هوناكيدله (انيكونع!كانكان

الطاقة(فىخلاف سيل
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وسنةلابدعةضلالة
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ا(قاتنصسادكاونأ)وأاعجاته!ا-دكا)أكىاتهادويهوراوفميجعيعمأابعسسابادللمعقبقلليألوهئوكأككاينثدتيلأرهةواسعواداهعللاغلص_غلمبدفنيههمااأكولتتابقالدغوما كإقاله الدنحى هنا أيضا
[أواالنبهتمعزةهىالمص درةبلاشرطي-ةمكس.ورة (علىماهلاجندياء)أى على طريقتهموالمنهاج وهذاعطف تغسير وم
وجدؤ بعص النسخ

ضتع (وستتهم )أىطر يوقعتيهمروبشاملباعنتدمياءوالمرادمتهاجندينا
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لءنى
اتبجع
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صتلعىاالللهى عايهو -مأشراةاّلى اناج حارعلىمنهاجهم غيرماخاللنفدلفهكم]ف_ادلاهماقدّده
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رتدعا

أواتتصادا)أى مبالغة

فىلادأونوسطا فى
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ؤسأذه (وكثرةاتوصه) أه مراقهو أيه

بالنونوق شدخةك.محةيالءا «اأدحمية بااظنة يكسرالظا المعدمةالث الدوتشد بدالنونأى التهمةوالمء:نىهل نواخذهم ونعاقبهم
جردا لعلاماتالدالاءلى أخذالسرقة ملانااتيأسة(أو)وفى نسخةأم(نحماهمعلى البينة)أىء5 8:

اده

وفىنسخة صدرحةوماحرت.هال

(وماحرتعايه)5:مك

 3علىالمدعى وا[ودنع لىهن| 1ر(ة -كت اليهعرخة-ذهم بالمدهة
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تعالىأى بط اخلافماهنالك 
صخعدوعا اك حكهه
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غلاتةوزالزيادهوالتقصان
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لعملهقى الاموالوالمص اح(الىعر ال باده) أى 2ت
_بروحال بادهالذه رولامعامرا وهى  +ص كيوالوه

ورة اصوصه)عطف غير الجع اص يدث الالاموشوالسارق وقاطعا لطريقوغبرهمامن
ك(ث

دعض امول كان بقدل

الذءئياخ_دو نأموال!! اس بالماطل

اللحسوص بالسياسة

 :النونأى
تعالى(هل باذ هم)أى لكدسهم ويعاقمم (بالظنة )بكسمرالظاءالمعجمة المشالةونث د»دل

ومعهذا_:كثرالسرقة
وَلكر ذلك

عحردااظاناماه

البعض

وهذاروا واللالكاق 3الشدنة كأقاله السموطأىرجدالله

وص (أوحملهم)أىى تطلس معسمو يكاقو_م(على اابيئة) كأقى5وله تعاللى

دل الذن ج لواال"وراةتم حملوها أى تكلةواجاهاكأقاله الراغب وطميرباخ-ذهم لادوص

العلماءهنالكة 2الله

وصميرجم

اعلءالمنة تتدقعمبا

عليهات:ة)

وميزمن | وأق وعد
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اهمللدعينعاء,م ال

:دم (وماحرت
اهتعلىباءة.مأرمءنا «الاصلى ك)

أكمااةء ضته الشربعسةمن لزومالقدوتبالبدنة وكودما.ءبترت عايه  4كم دون

الكثرة قفسمع كلام السياسة احص -ةوانكانذلك>و زللحا فىباعلضاحيان(فلكتب اايه)أى المعامله(عر)ين
ذلك الامام َع
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بالشريه-ة قّ ا

وااسستقرتعايه (فان رص ا-همالح )أى-ك اأشر؛ب« ةدو نْاأسماس_ةوالعنف 9ذلاأصاحهم الله

الاحكام تقلتالم
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ير رذى اللهتعالمعنه إخذهم)أى أحك5عاي-م (نال+ءدٍنة وماحرتء ليه السنة) أىوردت

تعالى)أى ينكةمممم اذلمنوافةهم لعمل امير وهذامن1

كه 1

كانم ن تاشعليهسرقة نص ابقطع يدمخادارالكولوةم

انا عكرت ممياهعده

حكامها ول
عو ادواتقياده للشر بعة وا
اسارق (وءنعطاءفى) تشسهر (قوله)

اس (فى* 6هن أمو رالدين(فردوه) أىارجعوا
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قَّالعباد(وء_نعطاء)

حدس

|ه مالكوغمردؤانه اسح أن مهم اذا
11م ودمرنه<دى:شروانه5ل ااه هلباق رارم اذهب | د
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قو دتالتهمة واةةتصدحه
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> -إه القعهاءوماواله عرردى اينهتعالىعنه
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شئ آخر وعطاءهو
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قلسلاكوس )أىل:ششقحديثق

تقولاذاصعالكديث 5و ومذهى واذاخالاف
دالكل براوكاي
اماع الحدو

قولى ال د.ثفاضر بوابهعرض الا 'ط وهكذا :تمعه | اااثأةتعيةرد ىاللمتعالىعنهم (وتالعر)

الفا ن(و)قد( نظرالى حر الاسود)ىطوافهوا#لة
ابنالطاب رذ الللهال تتشي روائ هسه

حال5ة بتسديرة د أومغ ترطو ذنةآن قو ذلك حال

اهديهل[ه

0لك

حر

والرندولأى الى كماب الله وسنة رسو لالله)أىالى<-كلمهو ديك وهذا يثهلحيانهومانه

عايهالدلاةوااسلام

)الامام

تعالى)وهو الامامالغحتم_دروىع نمالا وروىء :هأجدوأخر جه أ
(وة لااادذعى رجه لله
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ابان

وكالحدز الوكارواليربوب الانهغيرهومال الى كلةول بءض وولدسنة جسين وماثه

نوم ماتأبو<ديقةرجه اللهتعالىومكلما بع ومائةمن(لدسفىسخةرسولاللهصلى اللتهعالىعليهو الااتباعها)أى انتداؤها

5ى رول
عاما وعلاقالتعالىلةدئنل ف

اللهاءوتحدنة وهذاقر فيالبمءنى اند عنهاذادح الحديث فهومذهى (وقالعر

رذىاللهعنه)ثيماروا الك ان (ونظرالى حجرالا ود)ج ل معفْرضةغاليةا(نل)كوالّهكافى نسخة+جر (لاتنفعولاتذمر)أى

قحدذا:كوهولاسًاؤ

ماورهم نن أنهشهدان| سثلمه بومالة امة

تعالىعاء هوم
الل مه-لىأيه

(ولولاافىراًد ترسو

دعة سمه وخبرلولاواجب
ماقبلةك ةله )ءهذايدلم>“»:رذى اللهتعالىءنه علىكيالاهما

»بغ لك

الحذف عندا!:حاةلانطولا! -كالامسد

م#دال برمع الح ١وب لكن الم لتمغ لفانخبرلولامنقسم الأىقسامثلاثةقسم واجب اذ فوهومادل علىكونمطا ىكقولك
ولاز مده إلعرووفم5واحسالا ثماتوهومادلءلى كونمقم داذلو<ذفى

نىكقوله عليهالصلاةوا! لام لعائشه ركى
:|1هم المء*

عسد ع وعيدصاهاءة لتقت التكستوبع افق تزاغدازاهر فلزنذقحر رشومهد لكان
العنلىولا

كعومد

قومك علىكل حالمن أ<واهم لنقضتالكعةومنجلة أحواه ,ملع ودهمر||كغرقيه١

تعن الاميانءه ومنهقولالشافى
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كذاة
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لا امسأء آر

أىلا ##ذرعلى ضمررو ُُ:بالزاتوان كان الله<ع لهسدمالاحا:بةاإدعاءعندموسند.اه (ولولااىراأءدت
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ك) أىفطوا|ء
ك
له
لآنهنزل
4و اغضاقةمج
رسول أللهصلى ابلهعا إلىعل هوب 2اث ماةملد

و 3
م
أخاهاد را
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اننَاعءل:ي-اهرضويكاالنأعهبلضضكالاكياننفتوندتاهخخطراقناام.اىتآ_دممعةكوااهروه(ذثماققباللهل)هبلع نجذربرعودما
شذفكعرورفواىناسس|||0

م لى
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|| ولولا كثرةالبا كين
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أخ_ ذالم_#ثاقعلى .بى آدمفعا الذركتس ذلك ىرق وألة_مه|  <4رالادودوت

ماقنوءالقيانة

على ب

م

,

هعاب

ا.ك وس_لم
«و<ءدوونا؛]ده العهذورهوىان ذلكذ يلهدلىاللتهعالىء أ
ولهلان تهدهان اسعلمهيا!

مقن

عهدهمبالجاهليةوعبادةالاحجا رنفثى ان:ضلواو ١لعمهلدوانفعهاةاساعاء 4-وة-دوردان ابورا

و الئه_دبرلولار وى

تعميإه تقض الانعاموالرضى كتقب للبدالعفاءماءةه واستعارة والصااطؤه للد مردف كمد ث الله وكيه

والسلامءسةصحبةلا

فاقرموقدةالواانعر رذتىاعساهلىء :هكازعالمابذلك و لكنهوالمقاله هذا واسمعهالناس اترب
الاسود بن اللفهىأرضهأى وضعهفىالارض لءةبلك قبل اليداليمنى دون الدمرى دكر
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تسل الاىعليهالصلاة

ردعىمنتاران الحجرالاسودلهخاصة فاتهكخاصةلمغناطدس مذ الحديدوى 4ددثمن

قبلنكوسمان شيث

بل ابرابرع يق ل كم باقع ل بءض الءوامهن دان.+لىقور الاواماءوالاماكن
الاحكامانه نكره ,لقره
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وانشنت
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ن أجل اليل (بارض)أىف بلدة(ءن أرض)أئا
ي>ارواخرورو الرامدب العلةويالجرع طفا علىالحرورأى ولام
يلا
تالاهب عطغا عل م

انصرافاءن بلدةل ل رغبةفيها (وماخرجت)أىعن أرضها (الاحمالله ورشوله
لمم

لللسلسس ”-)-)-)-)-ب

|مجازى))امارماخرحت

ألله>1

بب-بابيب-اب-ب-ب بب

يبب ب

باه
ب

ووةمابنعررة ى اللهتعالىءمءأ)
بج

ب

)منأرضهابتئْ(الاحباللهو رسوله )ذهىهحرةّخالصةللهوة 4 .و دوب

خممة |

تعالىعاء هو-لمءوهوالذىةصدءااص نف ره الله تعالىهنا وكان ْ:ذلكلماا!

لعل عه وس
والمشركنو:روطو اعليه صلى لله نع
وقعت اد نه بين رسوال اللهصلى اللهنءالىعايءمو لو

هعالىعنهولبردا له
انبردعاهم كلمنأناءمن أهلمكةول وكانم لماهردأناء-:دلرذ ى اللت

أمالعدم دخو دن ف العهدأولا الله تسخهص واللفروجواضعقهن؟ كان صلى أنه تعالىء امدوم

وعم

قممارواا ب سعل (عل

فهنياذ كرفاذاحلةن أعط ىدر هن وئغةتون

هوالمراد.قواه تعالىفانء لمتموهن مؤمناتفلاترحعوهن الىالكه ارالا"نهوعاذكرنا-قطماة.لى؟

 ١بن الرْء-ير)أىء:الي

دذعءالذىصابهعاءه

المححاجالمء_لا :بد
« -5له)أىعت_دالبيدت

(فاستغفر )أىاين عر
رذى اللّهعمهمالله)أى
لان ازمر (دقال ا

عتبدلاملتههذ(ااءه_ذلابزرادلعغلصو“للنه)ورعهناظرلل(وهنوعقافلىعاتبهنمعاجري)نرةذىل اهلالتجهعااحلىوءصمل.بمماعلى بذ كارواهعابونقسدعسدا(مرعرل»ىم)( والله) وفىيف_خةوالله

تك(نفيماءادت)وى

ه كأفصل قالتوار3:
”ر م
أوالاح
ملثلاثامساب-م عشيرجسادى الاولى
وسببعيبو ا
لس دنة ثلاث
53

(فاتغقراه )أىدعاله اينعربالمغشرة(ووال)! بن در عا طماله دء-دمونه( كنت وأللهف.بماعلمت)

أىفيماثدتوة2ة و

ىعامىبك (صواما) أىممالة-ةفىالصو ومكثربه (قواما )أ يرا لقيام

والتمحدكام وتملانه 11
الدماحو!
الى
ولملةرا كعا

]ةساحدا

هماعلى كلدى 6:-

الصءدااح

ماليهثلا ثةأقساملياة 05
له قسمم م

ورسوله)أى > اصافى محبتهماهوثر |
الىالصباح (س الله

قيهاةة ل هنهأمور
وأهله اماعمادته رذى اللهتعالىعنهوونو<هه الى الله

عضةفكاناذانوجها تخصبكا 'نهجذع لاس

بدئْولاي حر

حىيةععلم -هالطيرو رى

دور

ىياممحاصرتهقليقطع ص_لانهوقد جذ مغ ة طوس اطوبةك:دفن 7 5ساه2:
فأ
من المتحنيق وهو يصلى
صلىاللتهعالىعليهوب! فانجملأ ترلوهء,ن<_-ذعهالذى صاسهاءهغساة #أمهأسماءيات أىيكر

رشو

لقتال نما عدانقط مقاصلهوحاط ته وكقنته وصلت عليه وجائه الىالمدا.له

ودفنتهفىدارصغية أمالمؤمنين رذى اللهتعالمعنهاوهذ«الدارز يدتفال جدالن.وى علىص ا<.ه

أافلضصللا:وأشرف السلام
فصل فعلامة هع اه الصلاة السلام) أىؤذ كرصعات ندلعلىانمن اتص ف
منتوبجهليهاخطابمنغيرتع يبن دم
ول (اعل) أملسكل
صل التعهليه
منأحمشيأ آّمج

يجيد

و
يو

اعبت

ويعقهة وله (ان
د مفع ال

رجفي (وآترهو أ 3

أقواله وأفعاله(والا)أأىوان  1برهو بوثره وافقتهوأصلهوازلايانالشرطيةولااانافية (لميكن

نسخةمافلهمت أىهمذة

علمىيك (ض__واما

قواما)أى كثير الصيام
والقيام(>باللهورسواء)

اصلللىهتعا لىعليهوس
)فمصل ؤعلامةرةهعل.ه

الصلاتوا_لام) وى

أاصللدائحى فىعلامة
حه_هء_لى أنهمص_ در

مضاف الىمء_مولهأى

أىيذ كرفيهمارؤذن
تحب غيرءاه(اع_لْ انه)

وفىذف-خةان(منأ<ب

شسيأ آثره)ا!-دأى

اختار«علىنفسه لوآ73

[أصادها) فدعوى امه ة كأفال(فيحبهوكانمدعيا )أىكاذناىدعوسيف الزاعمللباطل

موائة »)على عالفة-:ه

6ا
ل :جىصلى اللهتعالىعاءمهوس لم
لفى
ىا
<لمة
ءاامةمدع النموة لك نلا«قا
هقسولذ
للا
الاط
قدا
عن

اأكو انل:بؤثرها
)

وال

ال امطاعن اواستملا انق » ولندى لاتقسر “ 4يناما
ولاادعءت| 4س وكالذيهٌبأى » الىأرى الاعضاءمنك كواسا
ذااحت<تى يلص القليباحشا»  :تذه_ل-تى لاك المناديا

( 1فالعادفق حب النوص_لىاللهتعالى عليهولهمن «ظهر عليه علاماذلك)ا تحبالذىادعاء

يشلامدق (وأولما) أى أولتإك العلامات(الاقةداءيه )صل اللتهعالىءيعولاأاقعواله
وثأثاعارل.ه(ووآاءتعمالس :ته)أى العلمبوا(واتباعاذوال وهأفعاله)فلا الغوا(وامتثالأوامره
واءتنابنواه.به بانيفعلمأأمره و ؛نعرلة مامهعىعنه ب دراس_خطاء «4هالاء هسام فىبد كيهرومن |
2272ل

(:0كن صادقافى حمه)

أقق 2

ودها

مدعيا)أى فى ,.هوكان

كفل

#إشعر )*

وبكدلىى وصلا ياولى
وليليلا'قرة-مبذاك
(فالدادقف حبسالنى

صلىالل تهعالىعاي»وسلم

من تظهرعلامهذ[العاء »)أى دلالةانب
ح لدءه(أوذا )أى أو علاماته وأسءق دلالاته(الافةدا١نه)أى فىملته(واستهمالسة ©

أيطريقةء(وا اعأقوالهوأذاله)أىتىج يع أحوال (هواممنتدةا!لأوامره)أى ؛وجدوبا؛وندبا(وامنا بنواهيه )أيحرءهوكراامع

هفىغسرهوتسره )أى فوقتضرهوث_كرهءلى
هت اسن فار ل(
من مكارمشما ثلو
ىيع أبوابه
(والكادت اكدابه)أىف ب
أعرهوسهولتهوعاتهونعمتهو

ا كت

نكم

ااعامك

ورد الا

جوعهوشبعهو

 1انعما

7-00

أىتريدونطاعله أو

رن

و

بلاثهورائءوقءضهو

سطهو#

وهو

ضعوية

وهوقنائهو بقاثء(ومنثطهومكرهه

بقح

اعه(وشاهدهذا) أىدا للماذك ركله(قوله تعالىةل انك بونالله)

تدعون مه[ قات.ءونى) خطه نقذ تال الاكو اايلوانمرءءنى القول امخصوص
كمع عألوىامر وعءنى الفءلل الشانعلى أمور
ولانلم دماننقومالاالوهرىوفى اديسخلافهول يذكرالئحاة انفعلاحمع علىذواءعلوقى

أى فى طسريقته

(تتمبكالله) شبك عليه
ويقر يكاليهوكامه
كوه تءاجو قرام

ذنويم أى جاوز
 66قرط مدن عيو يم
(وايث-ارماشرءه)أى
وشاهدهأاضاة_د

م

شرحا لبرهانةول الوهرى غيرمءروف وسح وجوءالاولانهج-عآملانه اسمأوص_فة1الابعةل

وهو مدازلان الا'عرا الكاشاخلصقولولميقولوا اانزهودردواناهجعأرةكي فرج عليه
كلامهم اأثافىانمجع آمرةوهىالصفة وقيه مامروقال|ينس.دة عآرةمص د ركالعافية وعليهحرتهذه

جعلع
وىأع
الصيغةو ردبانهلايأقلانمءناها:ادالطلسلا|اصيغةالثالثانهمج-ع الع جع عل

افاءل والابدالفيهمطردوقال الاص_قهانى فىشر ح الل#صول
أذعلءلى أفاءلىورد بانأوامرةواعل ل أ

انثهاكاة الاوامربردهاستعماله
هذا لئوجيهلايمف اىلذواوهكىونهجعناهيةمحازا :كلف وكو
أىدوبايا "ادالءاه)دب<سنتناول الامو رواااطفؤيماوالمرادالتخاى باخلاقه '
معردا انتتهد
لغا
اادب
صلى اللهتاعل عىليه وسفى اسكروم<سنالثم وال
عبرفف علىه_ذا المعنى (العسره

الور واي رقا لد
دونجو وده

واسره) دضْهدّين فيب مأو سكنالاسليشن كدكْةفيوِماالفرىخاءوالضمبرلانى اصل_ثلدىته_الىعايه

و#ظورومكر ودومباح

و أواصاحب|2الةااصدر ( 5ومنشطه)أىق نشاطهوخفته(ومكرهه )أى كراهدهلامر تتحمله

ووه (و<دض عايه)

منغغرهوميههامقةو<ة (وشاهدهذا)ااذ كوركلهأى ماشهدله وبدلعليه<تى كانوشهد هوأثرت

ماكان ]مات
أعاى رو
وحرضع -لىقه-له أو

ثركه(على هضوىنفسه)

باع رسوله ص_لى الله
ةمةلا
(قولهتعالىرق لان كنم تبون الهفتبعونى > بك الله)اجلعللهلماز
سإاولمنلّه أحب رسوله-5كانهقالان كنمموفنامع وفىوذماظهرمطابةةهذه
حوس
أيه
عل
الاكنهلا عقدلهالفدل (وا.ثارماشرعه)من أحكامهالواجبةوغيرها(و<ض عليه)أى حت الناس

ع لامكل النه عفلعىله وحرذهم

نلفسحب (وموافةة

عليه (علىهنوىفسه) أىماتهواهوعيل

اليه(وموافقةثهونه )أى مالشتهيه نقسه

وكيل اليه طبعهلان الاثم :ميل طميع غيرمقدو رولذابعاقت المكلف,اراد :المعادى عند يعضهمولا

ث-هوتهقالاللّه تعالى)
بعاقس.اشتهاثها والشهوةمخ ابرالإرادةلانالكهوةتوقانالنفسالىالامو روالاللااذرهادةقد
سها كتامنجازاءن
فلق
ن تع
بفان
تذات
أىفىمدح الانصارمن تتعلق ينفسها كلاف الشهوة قاتالاتتعلق بنفى_هايل بال

جهةالا.ثارالذىهو فى الخازاةكافىة وه أشتهى ان اشتهى(قالاللّهتعالىوالذيننبو االدار)أىسكنوهاواسةقر وابهساوهم
ا -لمن شم الابرار
وسمةالاحرار(والذين

أبىواأتواذلذدواار الومادليأنةيمهئارنلا)
والاعان ميزلة ولا

والمع-تى لزموهما ول

الانداروالرأدبالدار المدينة(والامان)أىو أخاصواالاءانوءطقه على الدارعحلدىةوله

اوان
وزججن ال واوجاسلعيونا  :أوجعلالا
سبمل
مزمت
لالا
ته ك
رزل
ق اان
خيسا كنهوتقيقهفى |
|الكشافوشر وه (من لهم مون من هاحرالهم )منالمؤمنين(ولادون فىصدورهم)أىقى

هم ومادقعفىبعض النسخ فىنفس همش هومن الكانس (حاجةمما أونوا) أى لاتطر باهم
غمسوأ
نوه
قل
وتطمحأنفس_همالىما أءطى المهساحرونمن فى:وغيره <سداوطمعا(و.ؤثر ونعلى أنفهم)أى

مياج وفاقة أ ثروهم
<خد
|إ
)يهم
ة)أىق
صنهم
اوكا
يعدم ون المهاحرس علىنفسهم تك ر عام م (ول

يقارقوهما(هن قبلهم)

أمىمننقهبلن
ازوحلالرمهااحريلنعلييههم(تمكب)ونولاءثق لأحدمنقر يش , ,
لو
م
صدور»  (حاجة)أىحزازة(ماأونوا)أىلخطر بباله-مماتطمحءهنو-هم الىماأءعلاىلمهاجرونءوغ-ويرهغميمنرفىه

ولاغبرهمعاي م (ولاكدون ف د
ىدو ره
م) كذاقىاالمسيخالمه <<ةوةق الا دوقع فى
أصل الدحىفى أنغفس_همثةالصواءه فى

وغيرهم (علىأ:فسهم)فى مدبة'للهورسوله (ول
وكانممخصاصة)أىمجاعةوشدةحاجة.
(وذوثرون)أى يندمو ن المهاحربن

حي انء نكانسعمفده
ّدا
ارا
نناأونترك أحسسمرهاللمنساكجرايننعوم:دهام آناننرلعن احدىئز وجتيها كلانت

ٌ

أكرمهموزواجدهيهأباحذهم ينيدذهاهوسنم نازلوألأنةانه عايها لص_لاوةالب_لامقسمأموالبنى النضيربيزالمهاحرين

ولمبعط الانصارء هامأ الاثلائةمحاو ع أنادحا:تسمال بن خ ةشوسهل

رهان2م
صالاةي
نوق
امة
للص
ابنا
بن<:ي.ف واحار ث

3

شركةكفىهدا التى«معهم وقسهم همءن دياركوأمواكئ وانْسْتْمَكانتلك دياركوأموالك ولاناخذواء:ء شيأ فتالوابل تقسم

خأاط العباد(فى ردى الله
ااهسدء)
اىوش
ض)أ
يباد
لهممندارناوأم والنانووثرهم بالءعايناولانشاركهم فيه أصلا( واسخاط الع
للرضامفن ارضاه تعالى ب
تعالى)أىنى > ص.

خط

عباددرذىعنهوارذىعنهالعمادومن

القاذى ابوعلى الحافظ)وهواين
كأورذيهحد ثهذ!مبناء أومعناء (حد ثن ا

اس

سس

سس

ارضاهمب+طه_خط

كا

ع مهواسح هم

سكرة('ننا)أىا حدثنا (أبواحسين
الصيرق وأ والفضل بن

سق

هنهصلىاللتهعالىعليهوس قسم يبنالصحانةغ نامبن اىلتضيرول نعط الانصار
بهؤسدسثرول هذهالا ن ا

خ-يرون) اءمهحمة

شام
ىواكمن و
منها الائلاثةمن فقرائهمووال مان شمْمَ اشركه كمعهم وقس_ءمم لحممن دياورأم

منتوضو وق

تباجنة

دبهامرنا وأمواك]
نهم
مسم
كان _لأمكوالك ولوادنياارخكذوامنه أدفيةالوابل نؤثرهمبالقى»ونق
قللهذرهممااكرم وم واع و :همعلىاليرو التقوىوهذاكلهمحمةلله ورسوله صلىاتللعهالىءا هو -لموكان وراء٠ضمومةوهوغير
منصرف فى الذسخ
لله أحرونقب ل ذا نرلوادورالانصارفا» افعالقعايوفمءل ذلكرس ولاللهوص_لى الله
تعلىعليهوسلم المح (قالا)أى كلاهما
ف
و
ه
ط
ل
ع
م
(واسخاط العباد) أىاغضابهمعليهم؟ خالفتهم (فىرذىالله)أى فيما برضيه وهذاوماة
'نا)أىحدثنا(أنو
علىالاةةداء وهذاكاؤال حر رى

علىالبغدادى)و يقال

وابغ رذى اسهفاعى الورى »* مناغضمالمولىوارذى العبيد
(حدمناالةاذ ىأو علىامحافظ )هوابنسكرةوقدتقدمت ترجتهوال (حدثناأبواح نالص_يرى)

له ابنزوج لحرة(ثنا)
أىح_دثنا (أنوء-لى

الننجى) يكسرالبين

دحهو (وأنواخليةر-لون)ب3ندمأيضا(والاحدةنا أبوب-لى
وال
هسخة
ووفى
نيضا
يد أ
تق
البغدادى )الذى يقال زو جحرة كاتقدمقال(حدثناأنو عاللىنجى)تقدم أنضاقال(حدثناعد
تلم اال (حدناابوع.ى )غوالاماءالترمذىصاحباللسئن وشوخ ذبنعرسى

م
ابنسورة كانق
تدمق
احد
نال(

ي)انحلاتامندارى

با_مدالله
امامجامعالبصمرةقالدي(ن-عد ن

وسكون النونواك-يم
)١نا) أىحدثنا(غ-د

الانصارى )هو دين عمداللهين اامنىالانهارى قاذى |امصرةالامام الدع توفىق رجحب وي سه

عشروما_ينواه ترجف الميران(عنأبيه)هوء مد انهبنالث-نى المصرى وقدوثقودوله ترج_-ةفى
المبزان(عنءلىينز بد)بنعمداللهينأل مى أكيةزشي:ربنعبد أللهبنجد عانبنعر نْ عب الضر7

اتبحنبوب) وبروىأجد

ابن-.#وب (ثنا)أى

الحتردمثذىن ال(اأمباومع(دثدنىا))أأىى

أحد الحفاظ وانةلله اينوايس يشدت وأخرجله الاربعةوله ترجةف ال مزان توفىس:ة|احدى
ادلموالأنس بزمالك) الصحانى
ضاالي(بق)ت
يين
أيد
وثلاثينوأسعة وعشرينوماثة(عن سع
األىانصارى امامحامع
|المشهور(ةاللى رسو لاللههلىاللهتععليهوسا يابنى)مصغر بد بدالياءو زكوسرهاوفة<ها
اأمصرووثهه4ااخر مذى

حدةنا (مس_لين حاتم)

والتصغير |اشفقةواخحمةوكانخادمه صلاللهعل »وسلموقيهدلالةعلى انهدلىاللتهعالىعليهوس_لم أبو

]نز و حأنهرذى اللهعمهن امهاتهمو بنأنهاخواتهموتدوقع اطلاقهذًا كله الاحاديث
| ومين ك ا

ااانحدمن رحا!كالمنى فيهأبوة
يا ك
ألىم
الصحيحة وقرئوازواجهامهاتهم وهوالبهموة ولهدتعا

وغيره(ثنا) حأدثنا
عد

بن ع

دالله

ا"ع.هوالصحيع خلافه الانصارى)واذى المصره
اىهالرلهعاليلهوب
النسب حقيقة خلافالانلمكو زاطللااقهعبايظههل
نعشيرنهالخ(انقدرتانقسى وتص_ب-ع )أىانأمك :ذلك بروىع-نجيدوابن
كأتقدمبمانهفىأولفص_ل واماح_
مسمس لس

سمس ص

سس

ب ا ا سا لل 722اجل 2لص جد ل لل ع 2علد انه2الس لجر ل 1 0

عوف وطءقتمماوعنه

بنأنس بنمالكالانصارى بروى
البخارى و أجدواءئ معينوخلاث ىآخرجلهالاهال ( 2عنأ بيه)أى عبد اللهبنالى بنعمدالله

ل أبوحاتم صاحووثة-هغيره وقالالن-انى لدس بالقوى وا لأنوداودلااخر ححديثه
عنعبومعه واحسن وجاعةوعندطائقةوا

نل]كخر جا اولابلخاترىمذىوابنماجسه(عنعفىبنز يدأ)ىابنجددعان الت.مىالبصرىالضربرنابىأح_دالحفاظا

لسربااشنت ووالمندور بن زادان امات اسن قلالاين _+دعاناجاس ماس هآأخرجلهممما بعة(ءنسعيدين
و

المسدب)نة_دمذ كر لقلاقال نس بنمالكرتضىعالاللهىعنه قالل رىب ول اللص_لىاللتهع_الىعليه وسلبيناي) بكدمرالياه
المشددةوفتحهالغتانوةراءنانمتواترنانوهوته_

هليك الماروالابل

ىلص_بماح وامساهأوكر
غيرثفةة (ان درت انتصممع وقد )أى تدخل ف ا

زاس فىةك :ش)أى كماو سد [لاحد) ىن الاسامينجإّحأايةمعثرضة(فافعل )أىكن ثابئاعلىه_ذاالعل فانمن
لبهاأو
ىم)ءنت
ائس
اأح
بمن
ى(و
عْسما فلدس مناعلى ماورد(ثمقال بابنىوذلاك)أىه_ذا ال(مقمانمسذتى)أى منطر يأقى
انمث ارهافىتعليمهاوتعلمها:بروىومن

حم

سن

(فقد أ<بنى )أىبالغ فحى (ومن أحبى )أىبالمبالغة( كانم ىف المنة)أى

ابا لقرة(ذنانصفبهذه! اصغة )الظاهر بهذهالصفات التىهىعلامات الهبة أوامراد هذه الصفة
كبة
أاباغ
درجة وأرب

احياء السئة وامثالحسامن أنواالعموائةة

تبعا(وء نغالفها)أى

ولمع كمندمائع أىعلى انال+لان<_ذف الجارهنامطردواراديالا_ماح والامساء جع زمانه
دل أ أدفات

بعص

اهلذاهءور)أىا مذ كورة لاخ وصهما اذلاوجهللتخه .ص وهمافعلان ناما نوةواه(ليسف قليك:سٌ لاحد) جإةحااية
-54وناة-ص المة

وار ج)أىوا-كن
لاذرجح معه_دا زعن

اسمها) أىع نامامهحبة

بدو دنير قدي ودفعلها أوهىبرودهاناةدان والغشيكسيرالغينالمء<مةض_دالنصعوالمراد
اكانهءلرىهاقهو ب:قديرهضا ف أى نيةغس
بمهانزااغل وحةدوهوالمراداذاضيفللةب ولو
والاولا<سن واقر ب (فاذعل) أى-:كنمودمااءلى ذلك(ثمقال )رسو لالل ده لىاللتهعالىعليه وم
لىمابىوذلك)اى نزعااغشء نالقلب(منسةى)'ىطر يقتىواخلاتى (ومنأحى هذى )أى
سلحة

أظهرهاوأتبعها (تقدا.-ى) أىعلٍ <بهلى وهذهروا دوالذىقىا لترمذىفقدأحيافى وهوااةاهر

(ودن أحدى كانهف الحنة)لاالمرءمعمنأ<بكانقدم والمحسالصادقلاتخالفمن!<_.هبل

فىاك-لة(وداه-له)أى
ص
خلها وامهنا)أى خالف
ودليل عدم خروج ناق وقيل المراديااصغة انلامكونف قامهغس لاد (ذووكاءل ال 3للهورسو
يدم مرادههلىعراد.لانه أ ساليههن نقبه (ذناتدفمذهالصفقة)أىباحماءاا_نة واسماعها

ام.ة عن أصل امة

(قوله عليه لصلاة

وااسلام)أىكاقى<دردثُ
 ١لمخارى عنل/ر رذى

مهور) كترك مباعأضعرره أوأق.ء ص مانهىء:ه أحراناافهونااقصغبة)
السنة (فىباعلضاهذ
لاكاملها (ولالر حبار .كابالبعض (عن اسهها) أىعن الاتصاف اوت ويثه ه بهافى| -#لة

ولاشافىه_زاةوله المتقد
لوكان< .ك صادوالاطعده

د اناغحبل-نحخسمطم

اللهتعالىع:ه(للذى

لانذلاكفى ا ةا لكاملا لتىهى ماعلمةخواص علىنمبقولهلابزنىالزانفىوهوم» ن ولذاعقبة بقوله

حدم قار )أىلاجله

)9دايله)أىدايلانبءعص المخاافةلاخر حدعن| تصافه انمه (قولهصلى اللهعليهو سم(فى_<-ددث

وى دعه وهو

بد الله

القلف باارلكذاوتع

رواهالبخارىعنعررذى الله تعالمعنه (للذىحدق ار )أى أقامعليه ال داشر بهار واللام

كهىفىقولهتعسالى وقال الذينكغر واللذينآم:والوكان خبراماسبةون اهلأيىقوله فىحة_هوشانه

وهى فى القيةةلام تعليل والك-الى الذىحدق المرفىهذا الحديث .:لل هوعبداللّهالماقس>_مار
ءلمء<مة مكسورةوانهالصوابوقيل ابننعيها نأونعيهان
ال ب
خوقي
وهم ل
هاءم
بأسمايو انك
لاننىصلىاننّهتالىعايه

دك ابنعرد بنرفاءةالبدرى وهوالذى حدق | #رءراراوهوصا<ب الدعاء.ه الذى كانصب الله

و لم و يضحكه [فاعنه

تعالىء اي »وإ يضح ل منه نوق زمن معاودوع هذاوقصة جارأخر ى كانت يعروةي-لل

بعض-هم )وق كدح

البغارىفه_البعض

ا|الرجلجاراوهمواءاهو:عيمانوجارهذامعدود
انهونغسهوقالالحافظ انلكدهويناطهىذا

علنهور وىانهقالله اخزاك اتللعهالى
لىةا
ا)أ
مهم
هبعض
لنه
لفلع
ابه(
افلىصداءة وليذ كروا نس
سهن كثرةمااثوانهص_لىالله
ج)
عقءه
تماءو
التقسوم اخزاك اللهقال والقائللدعر مِنالخطابكار واهالممى (ووالها كثر
بعص الحقاظ القائل به تعالىعليهوسلموهوسكران (:قالرسولاتللعهاد_للىى اعلللهيهوب_لاناعنه فاته سالله
اذو زلعنه
لانك
ك نك
ل-هوم
هوعر بنال#أطابرذى ورسوله )وقيهد لل علىان الى وان ارتدكب الكبائرلاىوزاء:
التتعالىعنهرواهااميقى

نج
مل ر
لءفقا
وقّر وإد

لقوم|للهماعه (وقال)أىذلكا امعص تعايلالطعنهولعنه

و ذه

اىم الدمداطى فحوىاشيهعلى البخارىان
(ماأكثرمابائى.هةةالالنى صلىالتهعالمعليهو لاتلعنهؤانه يب اللهورسولهكل)و

هذاوه م مان صاب

القصة نعيمان تصغير:عم اننع روبنرفاعةين احارث ينسوادبنغنم بنمالكينالنجارثهد العقية

اىلى صلى اللهتعالمعليهوسم فحلدءأر دهاأو#سافةال
مع الس.عين ويدراواحداوا#ندق وسار الماهدوأتي.ه ف شىرب انرال

رجلىمن القوماللوم العنهماا كه م|بشربوا كث

اللهورسوله وكانصاحبماج
يحب
لاتلعنهفانه
لصلاةوااسلام
الع ليها
ماكادفة
ر

ممزا<هانتمسى
انتهسى وال الواقدى بق نعي مان<تى ثوفىأياممعاويهوكانكثبرالمراح نضحت النىصلى اللتهعالىعأيهوس لمن
وممابي ءن

ذع.ءانهذ اانهكانلاددخل

فالدينة طرفةأوةف ةالااشترى ءجاءما اليه صل اللهتعالىعليه وسو يقولأهدية-ه

35
795
ا
2
كيد
سد
ا
لمكن وال عندى ينه وأ<مدت انتاكله
واللام اوت دق ول بارسول الله

سس
ا

سن

يسسس

وض

كرس ولاللهصل اللهعا لى

رست

عليه ول وياملصاحبه
بثمنهوفىهذااحد.ث

دشارةءظيمةواشاره
جسديمة لعدأةا اومن

وحجةواضحةو بسنة

لائ--ة لاه لالسنة
وال#اعةعلى ال وارج

بكفر
امَرللةوحايث
ولمع
خم شا ىآ خرممونكهلماعلة لأة .لهوهومحندن التعليل الندءىواليءلدي يذكرماخسن وِا
منقء_-ل كميرة أوهى
.

قولعروةينحزام فىقصيدةله
9

وانىلاهوى ال

0

1

:

اا

7

مر جةإه من الايمانولا

اذقيلاننى  1*1وعغراءهوم ارتل رافى

١ ضرف

ومنهأخذاين رواحةةوله

مكى
اد ن
طحاوا
انكان
وقلتأناو رباعية

الكظ رمتو

لصاحمها مالس

» تزدمن!_<4رؤعداقى

الممزلتياننو يقووللوونبنتيخمحلميده

أول ال لوىثالووفتوفبب:دنى  #و 9باك ع أاللده فىالحسس :اب
عدى ط

فىالثار (ومنعلامات

محمةالنى)أىمحبتهللنى

كال هبه الكثيرالا"قات  #واطولوقومنابيومالعرصات

(صلى انهتعالىعل>

ههات لئن بذا محماوله »© .غفر وإمادجب الزنات

(وفىحديثالاشعر يمن )نعنىأنامودى الاشعرى وأتخاه المنسويونالىادع رأبوقل.ةبال.من وكانوا
ملي-ه:-ةسبع منالهجر5وكان صل اتلعلاهلىعليهوسلمةال
قذمواعلى الى ص لالولهتسعالليع

وسلمكثرةذكرهله )أىق
احالات و الاووات(ذن

لااءه يقدمعل ةوأمرفقلويامت؟ ققدم الاشعر نون وكاو اإعندقد ومهم المدينة) »نصوب بازع أأحكبشثيرمانذكره)

اخافض لانهيةالقدمفلانءلى فلان وقدم الىبادكذ ا(انم_مكانوارتزون)أى :ذثدونثعرا أىوصرف اليه غالت
وكلاماهوزوناوهو (غداناق الاحبهن #داوكبه) لكمهمقالوا انمايقالارتعزاذا أنثدث-ءرامن ذكردوةولهمن أحبشيا
وهوامنلفزج
رء ا
امنفهوا
ولس
لذ ا
ااوه
ع رالرجزوعمامههفعل ستعراتومحز ودأرنع

وقول

أغساسماور جزاالبموشه لهقاربأجزائه ةلحر وفهواعلالعر ف كانت نطاقعلىمايةوله الركبان

من الاوزان القصمره رج راوماذكروهمن تخصيصهبهذا الوزناصطلاح<_دثبعدا

ل ل رجهالله

تعالىوالذى يظهر أنهذا كلهتنكاملاحاحةاليهانه هناععناءاللغوى دودو يصء<ونو نصونونتانه

أكثرمن ذرهحددث

روا:الدامىقمسند
الغردوس عنعائشه

رذى اللهتعالى عنها
(ومنها)أىمن علامات

أصلمعناءوم:ه المرةزا

وس
تعالىعليه
دل الله
قرسلرسولالله

_عرادهماذانعراده_ذاالقائل
أنبلالاذكره مل لغااومع_نى واناخ ماف

مسن صهي لهوصوته وكون

لقاءالنى وأصحابهفىالحياة

ألدنياوبلالرضىاتللعهسالىعفهأ راد لقاءهمفىالا"خرة ثمانتهكتمل انه توارذمعهم فىهذاالكلام
ويين
جدروكورتبو
ج
ديوح

عهددرعاء_هالصلاة
و السلام(كثرةثوتهالى
لقاثه) أىالى مشاهده

طلعةذاته دار بقاثه

 5 ١شفااث ( (فكل حبيب)أى مس (تحب لقا عحمدبه)أى بوبهواللةكالءلةلانباها(وف حديث الاشعريين)أى

ندزون)أىيةولونهذاالرجزقبل حصولااعبة
ألجموعى وأأكواءاه(لعحندشقدةوم(هماانلمهديمنةك)أاىنمنواالبيرمت

بزالر جزه:الشعرالذى يشبه
مه)روبارودىوح
لتحب
ااو
هل(ومد
بعو
ووصول القرية(غدا نان الاحبة)جع حبس ذهيل معنىمف
الرجزاذلدس هذامن بر الرجز المعروفت فحانتهبيشن ضررهن الشهرو زن ههس تفعان ستمراتسمى تقارب أجزائهوةلحروفه

وزعماخليل انهلسبشع روامساهوانصافم نأبياتواثقلاوث(لوبتقلدمال)أىا نشادءهذا الرشجزووةءنادماونلهلقائم

االع أرأى ابنامسرأنوالية أن العدىهن الدأيقين المعذييزفىالهاللد يبزوكان
(ومّلهةالعسارةبلة5له )وق نف خةو م ق
ن عايهااصلاةوالتلامعر هيمر
معذنابالتارق أيدى امش ركين وكا

ابراهم روىءعذهعبىوابنعباس
عليةوس له ةلا القئة

الباغيةوة ةلأهو الغادية
وأسمه سار بن سبع
سكن الشام ونرلواسط
وع-دادهقى| لشاميين

أخرلة النقى طبتل الله
تعالىعا.هو.لم وهو

غسلام وسمع مشسهقوله

لاترجعوابعدى كفارا

يضر بع رواب

مان
عانثمم
اضلوك
يع

رذى الله تعالى عنممه

وكاناذا اتاد عل
معاوبةيةولةاتلعار
بالماتأخرجلهكلق

عدم

يدهعليهو شول اناركوف برداو-لاما علىع ارما لعل

ننع ثرلاهثوقدةالصبى اتللعهالى
عفيينمنععملىع
وغيرهماةوت:سل:ص

لىه ْ
ةل)أ
واندعثلءه (دمثله)أى الل كوروان اوه( ماقالهعسار)ينباسر الصحافى (<ينةة
أهلالشام الذيكانو امعمعاو يةأى اقل بص_قينمع علىر ذى اللهتعالىعنهسنة ست وثلانين
.5ماروا ادانسلمة والكافىأنظر العا لومصفين وقداستسى قانثهامرفين بدن ل فتن ما

ونل اللهصلىاللتهعالىعليهوم عد الىان] خرشربأهشره امنالدنيأ
ثمقالليومأل الراحمسة أ
شمر لبيةبن ثمقالحتىقل وقدقالص_لى اللمعليهول 8:ل عسارا القهالباغيةم قدموه:هعلم
انعايا كرماللهو جههكان علىال>ق (و )مثلهأيضا(ماذكرناههنقصةخالرينمعدان) الى تقدمت
من انهكاناذا أوى المقراك_هلانزاليذ

النىصل التهتعالىعليهوب_لم وأصحايه <تى
كركوةه الى

وسلموءى امو تلاجل لقاعه والاسترا-ةمن

الدنماوغهالدسمنه_ذاكاوالفى! لعدوحات ومنه_دا

عدامألنهىص_علىااليلههوب_لم اأخير بايلنمقاءفى الد.:اوالانةة ]ل لال "خرة قالاللهمالرقيق
تتق
مأ

امهمذاقاله الحسكم الثرمذىفىقروقهان؟نى الموتءلى ثلاثأقسام
الاعلى به واء-لىانالكميت
#الاولعبىعء_دا قرس الىريهقٍ منازل| لقرب ا تظهرم ن ادناس الشهوه و كدو رةالاخلافق_5كلما
ادمرب ازدادشوواة:مى

الموت  :والثالىعيد رأى نعه ةاللهعليه دنه ثاملة كل

شيرفخافز والمها

اراك من :مس حادعة و عاد  1الىخالا مى الموترحاءانحر زذلكلنة_هفى كده قه_ذان

س_عود
ئثمةا
يوتا
|الم
لا<س
اقال
ق+اذ
وء_:
الى
تهتعا
نسرذى الل
اك
لصحمابة
المسند (وماذكرناه)أى ود انو رداعن|ل

ونة-دمأيذاماذ كرناه
ةصناد
(من ق

بن

معدان)وقىس_حه ق
قصةخااد بنمع_دان

رذى اللهتعا لمعنه أحب الموتلافىلا آدرىما مزلفىفاخافعلىدبنى والاولقول عدي

صادقوا 4ن لصاحمهقمرما

و الما اشعمدترىق رقاهيةعس

والثانىةول

وثقل نعو ةم انقا الزمانءليه

وعضدها اذوائت ؤةلصيرهوءنىا أوتوهذامذهوم ولذاحاءفى الحددث لايتونى أحد

الموتاخمرنزل

تعالمعما الموتوةوفاءا ليكنىهت قبل هذ ١القاخيرمذىولذا ةلالا
نهوأماعى*ر بمردى الله
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(ومنعلا مأنه)أىدمن

 1دلالةشوقالهسالى لقاء
عالناقايةل الألهحميى ماكانت اليا:
احبم-دعففاانك
للص
2و به(مع كدر5د كر3د الموتممهىعنه ولذاحاءفى الكديوث ا
تعظيمدله) أى لذاتهأو خمرالى وثوةنى اذاكان الوةفخامرالى |نتبى باطلاقه ادسكايذمةى والّ<ةينى ماعرقت (وعملنامانه)

لفاىمرس(خوةتوقي(رعهن)دأذىلكهرهك) وان كان قروبغير> تاجللأوك.القيز عإكثمرةذ كره )لهص_لىاتلعلاهلىعليهدوس_ل [تعظيمدله
أىتنويها أرؤء-ة ثدله

(واظهارا#ضوع)وقى
نسخةواظهارها ضوع
وق نسخةالماشوع بدل

ونوة-هره) حقتوقيره(عندذ كرم)له (واظهارا سمو ع)أىالضو ع( الامككار )أىالتذال

والتواضع (معسماعادمه) أىاذاذكرغيرهلاسمه صف اللهتعالىعليهوس مم(وقالاسحق

ىلمان بقينمن ذى القعدة سنا سكن
هوامام اغ-د دينأبوابراهم اسحق بنابراف الدحدى نو
ونجسين وكاثماثةوهوم فوب

لقمواومن كنده سهى

كيت واخة 1ف ف تائههلهى أصايةأمزائده

ثونوكثيرمن الادياءوفتحهاغيرهم قالفى|لقاموس
وضى هاا نحد

اضوع واللءنىب-ها

التواضع والّذاىظاهرا

التحيى)

مب بالذم و بعت دطنمن كنده

منهمكنانة يندشرالث<.ى ووب بالواوة.يلةءن جير بنمادم الاجو لى قاتلعلى رذى اللهتعالمعنه

وباطنا(والانكسار )أى وغاط الوهرى وحرفيادلتوليدينعقبة
لوصثفت الاىتقاروق فت 2د الانكياشأى الانه.ا ض والاجتماع (معشماع اسمه) أى حيزسماع اسمه أووصقه

الا

(قالاسدق)وفىنسخةأبوا اسدق (التجيى )ذم اثناءالفوقية تتح وقيلهوالاصحوكس اجيذمسبة لقب بطنمن كند :ة
ج يرهمملمجابمنقا:لعلى كرتماعللاهلىوجهه
مبي
نله
ك
منمانة بن شرالتجيىقاتلعة مان رذىاتلعلاهلىعنه و وبق

بذكرونه)أى 5
(كانأ حاب رول اللهصل اللهتعالىءيمون يويه)أى ند وفاته(لا

وتذللوا(وا ةعرت جلودهم

6٠4نالاحوا ل (الا»_ -وا)أىخطءوا

)أىانةظت مسرتمعليه (وبك وا)أىلغراقهثوةااليه(كذلك)أىوم 0
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ا
انتهى دع أنّْنهك دم الت.ىواماهوالتجونى فى كاء
لانهفىالعينذ كره فىفص ل التاءوتيعه صا حتالماموس وهى
الوجهينأى العدّح وا!ذم وهالالنووىق* شرح مس

(تميها) أىمهاية(وتوقيرا)أى

انبعضهمكانتالهة

انناء.أصلية

زائدةكافاله اءناللب مدو دوز وق نائه

ان العهاءزاء:لمن حايبوب(كان صاب

ام صلىاللهعليهوس دهده )أى ده_د وفاتهإلااذكرونه الاخث»-هعوا)أىأظهروا ا

(وأتشعرجتلودهم) أى عرض اق عربرة(و بكوا)-زنالفراقهوشوةالاقائه مق

أن اا تاددين]ون

ا<لالاو عظمةوالاصل

ثيل التجيىالذى حاءمهدر

0

شير

وءوالمةدلل

لكام

وإ (وكذلك)أىوممل العصابةمفاد ؟ر[كشرةقلل ادوين )لمناحسا نيقهلونكفعلهم(منوم

غالمةعليي-م وبعضهم

كانت اغافة طاه_رة

لدم -م وه-مامةامان
شريقان لطائةةين مَنْ
الصوفيةالاية لون

مام الرحاءوال.ة أفضل
من يقعلذلك)أىمنالمذكور كلهم ااتدابةوالت:أبعين أومنالتابوينمن يبهشمو قث عر
"ن|مقام لووفاهيبة
م
عتمأ
حادو(عكبةله وشووااليه )عيبزاومفهول|هأىم ن تحمتهوشوقهأولاجلهما(ووعم -مممن :ه-
بالنسبة الى المنتهين
وتوقيرا) أى لها بنهصلىاللهناعلمعليهب_إ فىأنف-هم واجلاله وتكر؟ء(ومما)أىم نعلامات
محمته صلىاللتهعالىعليهوسل (محبته)أى حبة الانسان (1نأحسال :صلىاللهتعالى عليهعوسل)
بالرفعوالعا:دع ذو فأى أحمه!لنرىص لىاتللعهالىع[.ءهوس د )محبة (هنهوسيبه)الباء
سسيمن سمأ نهوكان بدنهو.عه علامه بهرادةأوصهارةوقال قىلماه السدبت

لالاسةأىتلدس

الزواج داع ا ا.2م لالذىيةودلي.هسق المساءفاسهمزأكل مانتو -ل يقالاللتهعالىوت"قطعت
نلاثيرالسدب هنابالزوهاجح وانكان
بهم الاسءاب أى الوه لوالمودات  9ع م امسا صاب ا
ىلىكافى الحديثاءاالماءمن:الماء
عامالانالزواج 1ناسمة! اءا لص صق اللءارلا يطلق عل ا
وقوه تقطءت

ق نأحمه وه نهو سمه
ؤ الا "ندلطفة-وىوقواه١١من أه-ل بهته)الى] خردبيان

لستموفييم خارف وألمشهور ع ل
و د بي
وكوزانيكونه اي
الشافى انهم المؤمنونمن بنى ها* ببىلمالا بوعه_دمذا ف لابى ع-.دشوهسودىفىتوق لابى

وعكسهالاضافة الى

المبعدثينوسمى الاولون

بالطبارينوالاآخر ون

امار بن ّه_-ذه
الاوصاف لحمودكلها
مكب ةم نقوله تعالل
فىمدح المؤمذين الموةنين

حدث قال 'تعالىأذ-ن
بشررحاللهصدرهللإسلام

|] 5الرانقالتقتٌ_عرمنه

وى لتردوت
لم
ر الأولينفس الخ
عبدمنافله صلتاليو ش ل
هؤلاءعووال انممالغونافىالماهليةوالا_..لام (وحاء”ه)بفدّحالصادج.ع أواسمجم كدانوهوق

حلودالذين مون
رمم ”لينجلوده-م

علىذلاان تلاترده
ول ده دب ئنه ومات
تءالىعليه
الاصل مصدروه و كلملأى الى صل اله

وقلوم_مالىذ كرالله

ولندملم:اضمروهءلاةصون كدثرةوةدرد ىاندص_ل اللهتعالىءلهوب_لة ضعن ماثةوأردعة

الا'نةفذ كرانلهوذ كر

دوهع ثلازنان ى

وعشرين ألغاوالسه تعالىأعل (والمهاحرين)هوم نهاحروثرلك وط هلله ورسواه ص_لى اللهتعالىعايه

وإ فيدخلفيهمهاروا المدينةوالدشة وقدمهملامم وأفضل (والانصار)جعناصراً ودذع_يرغات
نس اليهوة لأنصارى وهوتخص,نص دعد 1
علىالاوسوالز رح وكذا

وق ظ<-ةه بكر

دى_ول كل واد

لاه مأفضلم نغيرهم

ووصوله (وممّا)أى

لماز واقا هراسارتصجع السانةله النماتةل الشحرة

ومن ع-لاماتمة

كدمحة رذى التلعهالىع ماوق ل انهم فىحك الماهحرنلامهم السابقونءا<سان تلخرة ,زتاءه
|(وعداوةم,نعاداهم)أىم نعلامات

اه_مظلماوف كوا ارعفلايدخ_ل
تمعد اوم نماة

الانسانللانى عليه
|

الصلاةوالسلام (##مته

تصب كافىن_خهوه والمءنى الاء مالاتملكا انلاول
1نأحسالنى )بالرفعأىأحيهالنى (صلىاتللعهالى عليهوس )وو زيان
هوااثاسس  4يافالكلام واه تعالىاء وإذاعطف عليهبقوله زده,ن )أكون (هوبنسبه )أى يسدب نسمهونس ل”ه وق ذفء<ة
نسبهأىم ف وبهلاه50ته )أهل بهو فىأصل ا جازى بون وشينمعج مة وم وحدة(وحساء»:من المهاحرن والانصار

وعداوة»نعاداهم )أى تحاوزاحدااشرفىحقهممن ال-كفار

(وبغضمن أبغضهم) أىكرهوه.قلاهممن الفجار (وسموم)أىو بصن :مهم من كلاب أهل النارأ(<ذحنسثشيا) أئ
أحدا(أحبهن #ب )فى ندخةمن حبهأى ذلك لمحو بو سغ ص من سغض (+_-و قدوالعليهالص_لاةوا لسلام)كافى المخارى

وغيره(فى لمحن وا سين)أىى حةهه اوش
أانحهمم(ا
هلل
مهمااففىاحمهما )أى زادهلم|
حدى واالثلويق
دف
نىياو<ن المثوبة
.ن
ورفعةالدرجةف العقى (وقال)أى ف رواءة(من أحمهمافقد أحبى )أ
نهى (أوم
حنبنى )<ةيقة(نقدأ<ت التلعهالى
أى:ح-كا
وأمبنغضهمافقدأ بغضى )أى فكانهأبغضى (أوم
بنغضى )حقيقة (فق دأبغض الهتعاى)أى ومن أب ض الل فهق د كفر بالله(وى

زواءة)ىأخأرى(السن)أىقالفى<ق
اللاهلله)بالنصبقيرما

64م ا نلوسحدء(اللهمانىأحبهفاحبمنكبهوقال)أىفر واءهالترمذى

قيهمأوقع بينالعصاءةظاهرا(ودة صم نأبغضهم)أى كرهع_موقلاهم(وسمم )وأظهرثتمهم ا

أأاىباىنة)وهوولاائحذدركوره(وفهىم كالرواذصتاتلهماللهذانمن حم شيأأ<سمن

دقنلقد
ورهقه ت
حمهوكرهمن يك

اذاصافىدديةك من تعادى

 55 4رعادال؟ وانفصل الكلام

إسدوءقائم-سم أحيالى (وقدةالعليه الصلاةوال.لامئىا لحسن والحسين) أى فىحةهماو:شان ماكارواالءبخارى (الله-م)
(ل الاحده هم غرضا) بأااىللهنادادبيانالتحةىح_.هوع_ل اللهنهونوطةّةماط
ابمنه(افى حم مافاحمهما )أىأعطهما

بع <مدين أى ه_دقا

ترمونهمعالاءليى من
الكلام كابرمى المذف

بالسهام وتقخةعرضًا

حكسلنخبركدني.حروىووالأذخىروفىىالكجساكايحليىنذف بكىارنفيعهادسماةاملةلووهاهلحذسبانلةظوهؤويةهعروفارئوااتءةاغ2لةةتراومذلىسفهحى_دوذثاعقا_لالنه

تص_ؤلها واليهأشار المصسدف رتجعهاالللىهبقوله (وؤىر وادالحسن) و<سدهولدسالمراد
ىوأءهأخرى(من أحمهها)
التخصيص (اللهمافىأحمه فا<سمن حم وقال) صلى أززهعلانهوت ف ر

بالعين المهملةوالظاهر

أىالحسن والحسين ةقد أحيتىوأم<نبنى قدأ <ساننّهلعلمهبالطريق الاولى(ومنأغض_همانة-د

أن”ههيف (بعدى) أى أبغضىومنأنغضنى ققد أبغص اللهوقال)صلىاللهعليهوسل فحىديث رواهالئره_ذىوغ-يره (اللّه
فيغيدىأيام حياق أو الله)بنصمهماءة دركا:قوا اللهوا<ذر وهوا+ثوهوقى دكر بره ذف رفو _2ذررعلى و حهاسالء-ة
يعدما

فىأحاى)أىفى نهم وحقهمفاحذر واتنقيصهم ونس.تهم الايا ىهم والطعنذيهم ثمبمنذلك

(ذن أحم-م

فبحى) أىقسيب

بقوله(لانتخذوهمغ رضادءدى) دغينمعدهةوراءمه_لةءة :ونحوضادمء <مة وهوالهم-دف

ده اناىأوحى اباهم

الذىبرى بالس_هامقهواس_دعا رةأونث ديه بليغ علىالقَولفىمث لهك ينف المءانىأى لامقصدوا ا

(أحجممومن بغضهم
قببغضى)أى قسيب
بغضداراى (أبغضهم)

د كرهم سوءولاة-.ةواعاوقعممْ_م ولذاه:ع السلفمنه(ذن أحم_مقبحى أحممم)أى سدت

ح ىمو بازممن .ةما نلأيذ كروادوء(ومنأغضهمفسغذىأ بغضهم)وإذاذهببءض

وهم-نهناة-ول بعص

المالكيةمنسممةةل

(ومنآذاهم)أىبما
لبسوعهم(قة_دآذانى
و م نآذافىةهد ادك

اللتهعالى)أى خااء هه
وكرهاللدقء-له (ومن

لهيه ول (ومنآذاهم)بذ كر
علل
يى ا
ىص_ل
لسبه
انهك
عملا
تسمو
المماللكية كإسيأق الىقتلم ن
مأسوءهم (فقدآ ذافى)لانهال «٠ذلك(ومن] ذانى 5221ذىالله)أىعصاهوفعل مالابرضاه وهو

نهآ ذى الله وكشان يأخذه)أى مهلك سربعاولاعول4هفيأ خذءأ_ذعز بزمقتدر
مالل
وذيه
(ادبا
المر
وفىالمأيه و 0

كو نكذاأى قربو تسمرع (وقال)ص_لى اللهتع المعلهو( 55 .ففاطمة)

وىشانم ا و<فىديث رواهالبخارىوغ_يره( انها دضعة )يفتّعالباء
ااأ
قلىهعه
حتعا
رذىف اىلله
قنطعةم نكبده (غضدى ماأغض يبها)أى
ولم
هاص
يلدح
بلو
أانا
وكسرهاقطأىعةوجز ؤ(منى)ل

إسوءف

ونؤوذنى كل ماآذاهالانألالجزءيةأل.هالكلةهوكالدلللاقلهرسيس الحديث

انعليا كرماللهو جههةطسبذنًا لالىجه-لةمء ت بذلكفاطهةر ذى الله تعالى عنها

آذىاللهنوثك)أى يربو س.رع (انباخذه) أىاللهتعالىكافى+:ةواعل الحديث

فادت

مقتّدس من ةولهتعالىاألنذين يونذاوللهورس وله لعم_ماللهفى الدنياوالا "خرةوأع_دهمعذابامهىناوالذين يؤذون المؤمنين
والومنات بغبرما| كس افتقم لوابم انااوثاممدنا (وقال)أى كارواهالبخارى وغيرهف(افطىمة) أىفىانما (امهابضعة)بغت

الموحدةو-:كس رجأزء وقطعة

غراض)مورفىافوتدوردهذا الهديثحين
ءضم
اأغ
مما
تدى
خغض
(منى)أىم نكى ودى (ي

خطسعلى رذى اللهتعالىعذنه جو برها بنع دواللهألى+هي-ل على فاطهة رذى اللهتهالىعم اقالمسمر ورين #رمة سمءترسول

التمصلىاللّهتعالىعليهودليول وشوعلى المنعرانبنهىشامين| اخيرةا2..اذنوفىيناسنكحوا |بنتهمءلىابن أنىطالبذلاذنم
بما
اللآذانتاملناآبرذيندابنأنى طالسان بيطا ايبذذكىحوابنتممأفا
غهضىهبض
اعأةمبني
غنضنيفهذام نخد وصياتم!

(وقال)أىفىرواءه(لعائثةرذى الله
تعالىع مان أسامةبن زد)أىقى حقه (أحمءفانى أ به )د5دوردانه أرادعليهالصلا:وا! لام
ان نحى مانا

ناميه ةالتعاكةرغى

اللهتعالىء نهادءى

ى
<دىاناالزء

أفء_ل

ةالباعاءث

 1مدهفانىأ

به(وقال ا

ابمأنم
الامانحسالا تصاروآبهالثقاق ؛بغضهم) أىعلامة كال
ه
به
الصحيحيز آن
ا اث
ع"
من آمن أوءلامة :فس اح

الحلادث و حددث

أولاشعار بان
و 4-

لاحم الا

ولاسغضهمالاءمناذقواءعل وج هئ صرصهمانهمكاواعذةاءسنهما

,

'-

ومنواغاصين
اانأة

الها قر م1
ولىذلكما دشيرااع#قوله علءهالصلاةءٍواللاماولاالاجرةلكن تا رأ ٠
منإلا0

ليهالصلاةوا لام نىمواحرمنالمهاحر دن وقدحاء,بطردققالعموم حب
متو اندع

0

راعاءالى لال

العربا.#أنهولغض-هم” فاق كأرواه

ع)نأمىاكن-دم(منأحب

اىلالعلهنه(وفى دايثبنعر رغى اسه تعالى  5م
انحا فم دركهع نأ:تنسعرذ

سي
مسسسسا ب ب
موز ثقالتبزءمةومكا للاغض سل :انك وهذاعبىنا
مانت

ومن أبغطضهم فببغذى

فاطمةبضعة منوى2
دان
بنتألى جه ل تام روال اللهكلى انهتعالىعليه ول فنشه دوقالأمدعن

اغضهم)ظاه_رميناه
رانب وءهاواسلائك-:مع,بذترسولاللهو شك -دواللهء-_:درحل وا<_دقترل“ ع -لى ذلك
أكء

والحد.ث وتقسيرومةص لق ك-

 2دث[هوقال)صلىالهتعالىعلي»و فى حدد

أخبارولانيعدان يكون

وهظّ«الترمذى

معناءانث اءأى من أحموم
)و قدوال كل
بن يد)فىحقه وشانه( <.مده فانىأحءه
ونه (لعائثة فىأسامة
نائش.ة
ع ع

2
انيهعل

ف بن أنيكون سدب

ول أسامةبز بدأحب|ل:نأس الىها .توصوابهخيرا ولذاأمرعائمة١ ننس ةودى نه»رادءده وهذاما
عليهول؟كدمار و «اك.عا ن(آبهالامان)أى
ه!ليهوم من ام مات (ووال)صلى الله
أخيرره صلى اللء

لهاحب الا001
علامة تحةقه وصدقهو كال
نصروا الدين وساع دوا المؤمنينم ا
الامسان (دغضهم )صحف

يككونصاىك-ينوكذا

وسلم 4موعدمتومه ولانوم
0

البغض اذاكاواطالمين

اف )المغافى لحةى

لماوردعنهعلءهالضلاه

بعضهم الحديث ققال انهبالهمزةالمكسورهواا نو نالمشدد:وضْميرااثان

والب لاممن أحب لله

وهوهوظاهر (وقىحديث ابنعر )كاآخرجهاابيهنى فىدلا“”لهزهنأح سالعرب)و 1رادممشؤلاء

اب
وأدءص لله*
فون مطاةا(فبدى )أى دسدب
انحل المعر و:

(أحمموه ١
و
ى
<-

1

ع0

امانهوق روابهة دنا
ض ممْم_م[إتسبغطى أدغضهم) وَفجديثزوا والترمذى عنس! مأنانهصلى اللمعليه
آخر يكون بغ

يقشرّايمانوغضهم

وسمقاللهلاغضى“ :غارف د :وال كيف اغضتو بك هدانااسسهوال نغ ص العرب وتبغضىوق

كفرو<ب الانصارهون

تععالىعا-مهو-لقالانالله عزوجل اق الاق
شع الايمان احليمى( ؟ )انرسو لانتص_لى الله
واختارمهم:ى موا

الاكان و دغضهم كفر

ررثا وانعتار
وعغيات
بازمنيى آدم العرتواختارمن العربمضوواختارمن

ذ-ن أحسالعرب أى
هاشم فأناخارم نخيارذن أ<د
دور يس بنى

العربةبحى أ<م_مدمن

ياومكالشعو بيةع
نش,ضهاملوذواقلياطعلاةقافلل
ان

ابءض

 0جذسهموامرادمزمنوهم

العرب فببغذى

لي

|| أبلهتعالى انالذ.ين لفون اقمورسولة لغنبهادق الدتنئاءوالا"خرةوقدفصل ذلك الحاتظالء_راتى

أوهثةوهم فقدا<بى

اأومناءغ ص العربفة-د

ر (قااللزاف رجهالهتعالىبالمقيقة )الى
أل ىلهمسةقلسماءأنفعالقربفى ,ا نفضلالعب
نس

النظ راحقيةة وا س

ن الاشياء(
الاعرالر#ةىوع 'دالعقول!ا! امه ة(من|حس شيأ)»

سكل

شيا به أخبو هإوهذه سيرة|لاف )أىدابهم وطر «#هم فىمتهم كلماكان مهرب ولاللهصلى

ادغضنى رواءالطيرانىى
الاودط عن أرنسكى
اللهتعالىعنهوروىابن

اس سس

سس

جا

سس سس

سس

لصب صصخ

سس ج لس عهالسام لخصمء السصصي

صا لحا سي

بم لعا سل لخم عا ل ل

بكروعرمن الامانه غضهما كقرو<سالانصارمن١ اانه دفضهم كفروت بالعسربءن
عا كرعن جابرمرفوعا< ب أى
|مانو انهم

م
ام
فا
ل0

كفرومن سسأ الىقعاء.ه لعنهاللهعن

قدحت علىكل احدآن> سأهليدت!|:عمووو

ىفومفانا احفظه بوم القيامةوالاحاد.ث
ارم
0

مهاحتسه

كثيرةفىهذا|اليابوبا#لة

عليه |اصلا:و|! لام ولايكون همن

ىغ ضأهل الدت ؤأنهلاينقعه < مد حسالصحابةولام نالروافضصق عض الصحابةهانهلابنغوهحو3
الوا جف ب

حت 5

م يذمونهمعلى الاطلاق بس وءالكلامفانه حت علوم
يكونمنسلةالحهلاءالعوا حي ث يكرهون العرببالطب-عالملاو6.
البدت ولا

من-وءالختام (فبالقيقةمنأحمسث ).أحبكل ثئحبه) أى ةب ذلكالدئوهذااظهر (وهذ ه)أىااطر بقةالموافقةللحف.قة
(سيرةالاف)أىسمةا لحابةواكًا بعمنفىحمومساأحمهعليه| اصلاةواللام فيجيع امحالات

ل أه لصرحه
تخ والصوابلاء:
)1قولهلأحليمى هكذاوتعفى] كثرالم

(<ثىفىالمباحاتوشو واتالنفس)أى ثيحبو ماائتهاءويتكلمونعةتضَاهو يكافون أنةسهمعوافقهماءوادميالغةقطاعة
يوسم تابنا ع)الدو يقدرأى بطلب_ه ١نحوّاكق
هعالىء!
اللت
مولاه(وقدقالأ:دسا ره ى الهتعاميعذه<ين رأى الى صلى
القصعة)؛بقاع اللاموالعا فأى

وهأى

0

ا طن

اطي افها كال

لهدزخارات)أىمادمت
ءةدإ

وعشت

(أ<بالدباءمن نومةذ)

ص
 ١اللهتعسالى عيدو

من -ينرأ؛شه بوابعه ع
ونا كلحبالهلمعا5
الصلاة وام لاماباءورو>ى

الامو راللماحة

[حدى الكىاكا ت)أى كانوا>.ون ماأحبهرسول اللهص_فى اللهباءلمعليهو لممن

وده واتالدعس

ك 6سه
أى :متمعونه صلى اللهدع الىعا

| قالنس

 00م( بم الدالالهملة
رضى انه تع الىعنسهأبرأى التي صل التهتهالءاه.و سلا هاه

عن أنس رذى اللهتعالى وتشدرد الموحد:والمدوالهمز :فىآوخارلاوااحاحق_دةدباء» وهىنو

عذهانهماصنع لىمطعام
ولو جد الدياءالاوقدجعل

.5هوقدروى فاىس
ألىوساف انهعلء4ك

عدمعاق

يشهوهالعس

|والطنيهةاليسرنه كحية الطيسوهِ بعص الاطعمة وَالزْوحاتوع عرد لاكواسةث_هداذلك بقوله وقد

منالما كولمعروفع3 _:

ال اس بالقرع ومغتى عع اأنهراخدقطع القرع مم نأى دلو حدت نا
مده <سو| كلهم00

الافىالعغوال

 0لشه ]

لىعا 4:وسل كلما ؟ء!كان را:جل يدهق الطعام

كرد فيا اذعلدمكالاستكراهواليهالاشارةبقوا عالدنا كمد#خيرونو 7

اهسذيلما الننى صبىالتلعهالى
لى<ق
كل ما شير ,هلاءكرهئ
اهالذاكاان
طيريماث بون قلت قالوا ان

الصلاةو ||لام كانحت عايهوسل وقله وعةصوص ,الا نوالواحدوهذاكانمعهة دوقي ل انه صنع لهصل انهتعالىعاره

الدراء فقالر <-لىأناما

جب الدراءفسلله السيف
وقال<_ددالاس_.لام

ونيدده ذلهوان بععلة عابر بد لعامه برضاء صاحمهووقدلهوةصوصعن

واعا انالقرع معروف واماالدباعاد كارو1
ععنىواحدوة يد لهوالب_:ديرمنذهوقي لهوا! ا

لواكاه|امأعهو خدمه

كرهالقرطىفة .لهو والقسرع

4-وقال اين << رانهه-هومن| لتووىوهو

والانثات كنظ ر|الىظاهر الوقطينوهمزنه زائدهوازذاذ كرهقنابديت وغطاصا حسااة اموس الموهرىفىذ كره والمعل

معار صده أهعليه الصلاة اؤمادة دبققالهووهمو واس تهمزنهمذقايةع نواد ولاباء ١ أقولاخطا مخنطاهومن دمءءهنا
ان روه
الانالخشرى ذد كرهفى امعد لضا وودههاطه_مزةلاا  4افكاذ كروء 00
والسلام (فهذا ان
من <والى القصة) بدح القاى اناءمع_روف وحوالىهثى  -والعىعى حولووحانت
فنا الالحاق 3
اوَعكل وع_.داللهبن

فارنردى
جأعس و
غب

والتقدية,2ردالتعدد والث-كرااركارجع البرك رمن وهو بقمع الماءواللامو دوز كه مرلامةوراء'
املدا

أنهتعالىعتمم) أىاين ||

ا فيه لغاتمد كورةةقكخثالنتإخسارات)د امو لانتوفار

مد

(أحب
لا

وبل اللدص_لى الله
ساح
رمر
الذنناءاء)أى حتأكلهاتبركامم! (من نذو)مأىم ن نوامذرآء يتبعهاو ي

أىطالب (أنو اسلمى) ||

كادف

لالت

تعالىعايهوسل ومولاة
لهأومولاةعنه صفة

زوجة ألراقعقابلةابنه
ابراهم ودابةابذتهؤاطمة

 9غاساتهامعاسماءينت
عيين قالالحلدى ىَّ
الصدابيات وسلمى عر

دب  2انا

واابدل علىانهاالمراد

هناماأخر جه الترمذى

تقال طايه وسلهاوهدام

علاماتص دق م.د”نهو هوك اهدلاماءه_ماه فىاباحات ومادث-موره

الانقس وه -ذ|الحدرثأخرحهالك_يخان وكان الذى دعارس ولانلهصلى اللهدهالمعليهو إذلك

يأطاصنع لرسولاننهصل اللهعل.هوسل طعامام ن الدناءودعادله قذهسمءءأ نس ووال اين <حر انه
لقف على اسمهذا الحخياط(وه ذا
1

ننىطالب وكانالظاهران .ول وق الطمفةا
نين على),ب أ

مقع دلع :هلاه أشهريه كالاثاهدلواي عماس وابن <ءة رس سلمى) تقشع الين

وهى زوحة أن راذع وم ولاةصفية عه"صل
0

انلهتءالىعليه وسلموقدلم و نهص_لى| للهثء الىعاره

راءوهىالنىء ل المامانتونا بها براهمامن الى ص لىابزهتعالى عليه وس

ىك ا؛بمةمشهورةوق الصحابهسا حمى 2غيره انس عديرةاعرأة (و-الوهاان:صنم هم طعاما)

00

م(#ساكان يعدب صل اللتهعالىعام#وسل) واءاسالوهاذ كلام اكانت#دمه

صلى انهتعالىعا .هوس_لجهء 0

كول ومشيروبه والعدجسءع:ة دهم حاله-«:رض للانسان

ع ند امهل سمس الدئوهذهاحاله:ك  1مبرامع الاش حسانف-انمها الم لوالل-+.ةقار يديه
ماتكببهصلىاللتهعسالى عليه وب_لم وهو |1رادوهذاروا 0
لازمهوهوا الحمةوقرهدأمدل علىمعبءة

قىااثها "لد 15عنها
انهموه

طعاماماكا ن اعج ب رسولاللهصلى
ان تصنع لحم
ولبالوه

سل)أى
اك قاس
هعالىع ل
اللت

5

تتث .باح تعره عاتم عللءه ددرو
ذةام
خلناف
أعره
وىاصن
لشتهيهو سحسن اكلهفةالت,ابنىلاتثتبيه اليوم قال بل
 1 6ار

يتودقتالةلفل والتوا دل ثهر ؛تهثقااتود ام اكان بع< بالق صلى اللهتعالىعاءيه و --لهواسح دنأأكاه

(وكانابنعررذى الله
تعاىعم ا )علىماف |ىلصحي ين و أماماوةع ف أ
ىص ل الدنحى من ابن
عباسبدلابنع رفلس ىله

صمغه ,سخدمنه النعالسميت بذك لان شعرهداةسدت عه أىأز دلوة:لى مفو بةالىموضع يقالاللهسودقتءال كسم
 0تبرغ ) ليث الموحدة وضمه ا أشهر (بالصغرة )أىبالحناء(اذرأى اذى دلىاللتهعالىعلم» وس ,فعلذلك) أى مث
لماذكر
من لدسالتعال الدحيةوصبع لاحمةبالصعرة !كيالالما عه ق هه

المواوقةمنالكميةوالكيةية

و

أ
|| |
ذ1 60111011019
3ب-ب-----أ<خ<خ111|1|1
قالشمائلوائحءغره_ذ

شوع

د

(ومتا) أىمن علامات

بن +ءفر بنألىطا لب العايارذوائى:ا<_ينالصحالى ابن
الله

داميةث!لمما كان :عجم رسوالاللهصلى اسّهتعالىعليه ول و دنأ كلهفقالت
| |الصحانىوتت
تنعيه
انالانشتبيه اليومةةالوابل اص
طاذه
و!ن
بخت ش يمن شعيرو هته قد روص عليه شي
للوةر سه الهم (وكانابنعر)ع_داللهاله حالىامن|لص الىرذىاللهتعالى
ولة
وتنوك
من_ز م
اب

|عتهمانىحديث رواهاك_يخان(يلس التعال)ج.ع نع_ل وهوكل باوقسب,هالر -+لوهىمؤثة
دىسوهو جاددبدخ
ابةسال
اءنس
(الدبئية )بكسراالسينالمهملةوسكون الموحدووناءممناةثوقيةو با
وأزشعلرهمنسدتهإذاقطعهلازالشعره وكانوافى الحاهلءةلالس التعال الدبو ةمهم الاأه ل

مممة_هعلبهالصلاة
والسلام (غضم-ن

ضأاللهورسوله)
بالنصب اك النسخ

الفحح هها
أصل
أبغضهماووقع ىق

احلساعةهوواهى» ذو ةغل سءىسوق السدت كاهالهابنقرقولوقهلانه وزفتم أولهأضا الدحى الرفعذقالأى

و ينقاعلاانلهاسودلء نصبع بالصغرة)وه و مكايلصفراك_عروغسيرهكا#ناءوالكمم و تصيخ

من أيغضاهواالاولأ:ضا
ول نص عليهالا ىوهو

,نفس الدقرةوانماهو اصمغ أصغروالمرادانه تصغ ثيأنه الاظه ربدرلان بخص

بصغ
امح
له س
هوفي
نحد:
المو
لث ا
ل
ث
دأشصئةر' كالزعفر انونلعن مالكجوازاهوماوردهن المبىعنهل س نهار عياواغانهىعنه

نه رأقياتلرسولالله ص لىالله
ر اابن
عروغىعن
جزما
همو ندلعلىال وا
نجعوعضدمه
حرم فاىح
تعالى عايهو لوعايهثو بانمتبوغانءالزءف ران ارداالءا كوا اطيرانى وغيرهماوكذاأحاديث

اللهتعالىلاعء_دارادة

عةأبهوابقاعالغوان به

كثيرةتصيحةندل علىج وازء أضاوقوله (اذرأى النى صلىلللّتهعالىعليهوس يفعل فوذلك) تعليل

لقعله تهل أحبه رس والالللهّصهلتىعالى عليهوبل وذاك اشارةالاىلص-.غأولهولادس النعال خلافمنظهرمف-ه
وهوأن تامار #المعيد وهذ|اءتشهاداالاةتداءهصلى اتللعهالىعايهوس_لق المماحات,السبةاليه دعضهما كوانأ4نبى
اح فى-ق المةتدىءه أملاكذهاءهفؤى الع دهن طر بق
بله
مه ه
وث_إ
إن اختاغت فىالا داء.ه فىه
وعوده منأخرى وروا التدت ان نوى الاقتّداءءه صلى اللهتعالىء ابهوس_إوهوالظاهر (ومنها)

مأ نغضالنوهرسوله)بغضالرسول صلىاللمعليه
أىمنعلامات محبتهصلى اللهعليهول (بغض ن

جهل ووه أواءمالله

لاز وبلانلاشعاررانمن

ضقه
غه ف
أسول
دغض ر
أن

و الافلانوج_دق العالم

ننض اللهتعالى
واولداهرهدهر(وممعنادالمنأعلاىدجاهه)لأوىمنديغدخضْاذلْلاهلترعساوللىصابمأاببلغهتضعارلسىوعللهلأوهوبكسلفعردهوأاوونلما:كةالىرمكناعلامدعاطه-ملاة مد
عتععالاىداهرس وله صلىاتلعلهالى عليهو لانعداوته تعالىيحةيقة لانتصور
هواىلله
سمعاا اد
لاان
مسع طر بعتهوالمعدءنه[وا بعد فىدنه)أى أظهر
(ومحانبةمن خااف سنته)أى اج:ناب منل ي

البدعوخالف الشربعةوه وعطف تفسيرى لاة.ل (هواسثئة الكل من خالفشر يعته)أىعده ثقيلا
متشوراعنةغيرءة جولوأصل اله لفالىاجسام ضد الفةوفى+#ة كألعرمذك مابسنهمن اللكتاب
ومنوزبالتهوالموم الا" خر)أىلايكونكذا<تى تحدهم فانهلا
العزبترقعااللوىالالالهتدةوما

يبت ان يكون وهومبالغةفى المْهى(دوادون )أى يكون بدنهمو بدنهممودة(م نحاداللهورسوله) أى
2ل

سس_لاسلس

ل ل

نالصي

ب لاسي

ل

لس

ل

سنس

ساس

سس

لايم

ا لمم

ل

ي
س ل
الالري الس

فكل بدعىمحبتهالاأن

أكثرهمأ+طأواطريق
مايقتدى م-ودنهولذا

| كت يضميره عليه
الصلاةواللام فىقوله
(ومعاداةمنعاداه) أى

من اتخذمعليه الصلاة

ظهر الدع فىسدله (وا-ثثقاله )أى
واللامعدوا(ويانبةمنخالفستته)أىطر يقتهأى عل يغيرها(وابتدع ىدينىهأ)أ
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منجلتم,ساع -لالتقس_ير والحدنث والق
الفردية و

قولا#هور<يث
ولعله مق

أرادواو جوبالنه_يدة

الاجالي

ق-لم (قال الامامأبوسليمانالسى)

النص_محة كلقةه يعيبر

١
|]'

الموجبة [اطساعةالة 0مليةهذاو أيسقوله ولكمارهمن عبارةالد.ف

ادها #طابى
ذم مو<د:وسكون_-ينففوقية بلدس_ حسما ن والمرا

ساعن ج_لة) بالتخوبنيدوناضافةذ كرهالدكىو كوزالاضافةكى كثيرمن الخ وع-لىالاول

تقدير 5ادها سير للنصو حله ولس يكننيعابرعنها) أىءن تلك اللىةبأكاىمةغ(يوارحهدةا)بصيغة(#صرها)أى

:

(ومعناها)اىانه.
حة ف اللغة)أىلا ا
نلعرب[الاخلاص)فءى الص دة!  4إلدّا#ا اصّةماء وذ زمن5و1م)أىاسهمال

ا

فكاور انهم(نص ت الع لاذا

)ا شاوه ويك ددا للآم
أ ماري,غاراط هله ا

أىمومه فى القاموس الشمع حر ىَّوت كلينليممولدوهوالزى:

صم نه أوم ومالءسل الواحدةهاء٠ (وقالأنو بكربناسحق

المافانى).بك ديدالئا«الاولى(التصع)ء ضمالنون (فعل ال والذى.هالصلاح

مسمس

سس

كي

واملاءمة)أىالما اسةواارابطة

ويم

سح

هجسح حا وقدئفاهسمزباء

م(أابليانخلحااص)صلمعذاهااولعرافغةوالش
ارع بقوله (ومعناه
0افىالاغأةى)فعرفأ
0ه لانللوغةن | ا|فلماوالثقامةبيلةناوههى
0
و
0
:هلمن

الاثه_ياء

اللروفةجهامضاف

3 00

0ؤأهله

الع-ل من جممه» (وةالأنو ؛١ راين الى سدقا

ا

صكهن

0

تقاف )وءهوامام»ءن عه ألاغ -تسمه مل

ص
وردق

التارتوق نسحةأبن 4-3ونوغأو بكرأجد,ع عر بن نوس ف الذافىوهوصاحب؟ تابا#صال

فىمذهس الشافعية كإقالهالرافى (النصع هلالد الذى.هالصلاح

لالحدل القول (والملاسة)دذماامونا لسرن  7 5ياي

وقد سد لهمزيهناء(ماخوذة) أىمشتقة! سه

(ماخوذه نالنضاح)
0

و

(وه0-2

الذ_طالذى خاطيه

 0عل ||القوب)أى يلامبين
واي

احززائهو نصاعللر2ء1

قاوكشيرمأتعبرعذه ,لاخدويةولوندائرةالاخد

دهعلل أءضائه (وتال

00

أونعمن داء #الاث_قا(من!! تصاح)؛بكسرالذون وكدْفرف الصاد (وهواك ,ط الذى > اط ره

اوانشدوالاعادوه)

 7ب )فالج:زلاثومءفالنصي<.ةعلى اهمذأخوذ:من نصح الثوب اذاخاط »-ولاحاجة ةله منر
6عأاننان تاءارق
اماف فانهفى]كثارلكلتغسة(وةال

أنواس<ى الزحاج)امام العربيةوالتسيرامي ذال برد و تك ألو ا تمن هذ الادتقوله

جتوافىفدىى الا ]|
علىالقارسى وهوابراهم :دن سهل الرْحاجموب لعل الججالانهك ناحرةته

تعالىتوبوا الىالتهتوية

ذر.
هسننه ة احدى عشرءو تاثمائةوةدناف على !لما نين(كوء)أىقر يب تماوالهالخطالى معنى شم
1

كله

علىمابدهمن معناه اغهوعروا :سأن|قسامه تقال(قنصيحةارله) معناهاواارادها (صةالاعتقاد) أى
اخلاص الايانءه وإذاعداهاللامفىةوله
(له)وذلكبة خصرصه (بالو<_دانية) أىبانهواع<ب اعد

لاشر يذهف الالوه.ةولانشار أكحهدؤذاتهوصقاته وهو
والنون»لى خلا القياسةال

صدرغعنىالانفرادوز بدفيه الالف

الكرمانى (ووصقهىاه وأهله)أىعاستحقهو ,دلوقنهكايقالهو

:

صانحةيان كورنكاملة

اما فنصي حةالله
تعالى) أى نصيع_-ة

سد اسه

لأاهح
لمد ووههوه
رنقص
وبلشيهعوجعلماجهعزمتحاباسومرممفثهعوولدأح (بو؟تفعزنمىهمعبو ابلأاىكوزبعرلبغي)هففىىككلملا معاحهَنه.وهم
)1
نا'|أ(أاىلفااعلتاقلاودهليهبةاوواحلدراونية
والرغيةفىمايه)

سل+ط
سك
رلأى
اقعو
مسمم
|]|(والبعدءنساءطه) بعالمجع مب خط ا

اللهوبو رغضيهءن

وفيه

واربو -:

[االعامىوقيلهماج عحبوبومب_+خوط والا_ل حابس وم اي (والاخلاص فعرادّه )||(ووصقهماهو أهله)
ثلالامرهمنغسيررراءولاارادهأمرآخردولاتضرهالعمادهرحاءجنةه و*وفنارهوانقال
فيعب_دوام ا
الرازى انهالاخلاص نمهومر-.:ة ال واص وقد فصاناءفى ل آخرهال:صيحة يزحوةيعهرا<هة الى

أىمن الصفاتالث.وته
من اماه و العلوالقدرة

|والاراد:والكلام وفدوها
العبد:ف_ملانهتعالى لدنسلاهصع دلا*.صورفى-قهفاذاجلتءلى هذا(والنصيحة لكتاره)معناها أ

([الاتماني)هأىباهكلامالتهالمنرلعلى رسولهصبىالنّهعلىهايهو فيصدفيذلك تصديةالاريب || (وتنزيهبه)أى سعيده

فيه(والعمل افيه)باتباعأواعرمونواهيه وت لممئشابهه والإمانه( وين تلاونه) ,بالتجو يد ||(عالايوز)أىاطلاته
وديقدخل تفحيبه_ينالصوت.ه (عليسه)ءنالنه-وت
ون
ض والترئيل بانضخرجحروفسمنعخحرجاهقامنفيرتكاض فيه
منغسيراء نوز يادةمدوقدوالالقرااءان >ويدهواجبواخه“افه_للدووا<مسثر :ظ :أوص_ناعة
لحرن

الق

ورين تيا

او انمواحب د القادرسنن

العجم (و امخدععنداى) أى عندتلاونه وسماعه قيدءنىاه ان.ظهرا تشوع وانلم» عاشعا

السلبيةؤانه لس وهر
ولاعرض ولافىمكان

زتسيرهاز

:

)نشد بدالموحدةأى المبلفىكلمائته التمودر ضاء(وا لبعدمن)وفىف:ىنسخة عن (مساخطه)أىو التبعدعن جي.عمايكر”هه
لع.د فىتقضه لتقم4لانه
يامهالتهمنأموردماموعة-.أهوماذ 1رفهوى!#قيةةرا٠ -ع الجىا
وويتهاء(والاخلاص فوعبادته )أىف يما

 ١لقانعنهوعنعل [والنصيحة لكايهالاإوانيه)أى أولا(١ولعملعافيه) 1:تياب واءكانعالماه أوحاهاازوتحسبنلاونه)

مته
دوع
حض
ىارا
رأاىئغ شموعوفاكث
هعاند)
ظشع
التخ
أو بنقراءته (وا

(والتعظلم له)أى لى”أنهبادبيعةذى اجلاله(وبوصنوي
عنه) 0

ا
لانو

بأدق.هونا مهفن ناوالاسااى) الال

الماحدين أى)من الزْنا:

- 1أثيهوالع ععانيه زووالذت

ا

اه نالغلوأىا خاوزنء ن امحدكالءتزلةوا رابوم(وطءن

 0سواه التصديق بخموته)أى أولا(و يذل الك -ةله)أى الانقراد كمه (ذوما

أروهىة ن
:هقاله)أ جيعماب+ة« اق بالخص-.د_ -أوماخ صم الرسول و
هه واقرب والىمابه-دهأ تسب (أبوسايمآن)وهوالاطاق

(وةالأنس ؛

كر)أى ا #فافوةي لالمراديه

ادو.نتهومعاضديه
أبوبكراالا"جرى (موازرنه)أىالنصيحةلر سولههى معاو

ا

5دينهومائه وتصرته ) (
ؤ
تبعص الدرا

أىاعانتهء_لى أعدائه

لىانم ” 1ره كن
02

والاولأولوأ ف

وأهل مارب (وجاسم(

.د
دوقالءتشع ماية-

لها فى«ضمبرء ندهلا-كةاىوقا ل أنهلت<ى_ين الثلاوة

ملانءنالاح
انهلايشمت |لصياحواظة!1لو مال د

أ “مار ||معط عله)نانلايقةرأه »ح>التأوزلايمدرجام دحالثلاوتهولايدسا لحافى 2ل ةدرولذا

أىالمدافعةء نه ومانعة

ان

ىلرقاتوالاسواف(د»تقهمه))أى:رمعأ 4-5والف-كر :فميابدقةنظر
كرهت الةراءةقالام وعلا
(والتقةهه6

(<ياوميًا)أى فىحال

اءثاه
أى فه-مد» 'نمسهأوااثظرق أحكامه الفقهيةء ن <لاله وحرام» والانعاظ كو ا

دمانة ومانه (واح مدأء

ن لمهم زالماحدن
ونداتك-هوأمثال (والزيعنه)ء»جمةومو<_د:أىزجرمننطع ع

س ذ51هبالطلب)أىبالعه ل

اموي
الغالين وطء ناللاحدين) ىناو :يلعالا تأيقبهءن !علووهو و 12كك واها

بباوالذيعنها)أى

كثيرةبها النووىفى ك 3أب اعد مانفىآدابج إوالةرآنقعاءدك

موس
علمه

دأو
وبالدقعل نيا

الدم_ل:دو

الطاعقاء5

2زبغعنها (ونشرها)
أى اذهارهالا يدك
مما(و|اتخاونا خلاقه

أومنالوزروهواال

ادكر يه)أى الاتصاف
عحأسن شمائ ل ومياءن

إلاا"

م

1

0

0
وق

00

ومععدو< أوهك

بحان)ها يك

الازروهوااعوة

له عطفى
اق كا شعدته ومعاوئته وهومءط وق عل نه ددرا وعلى مأة.

اعد

الحملةوقال أبوابراهم

ا

ةن

١ )بلقو نددينهويا:بيدثير بعده وهو راج.ع[-كلماةء ا

0

أى هيه وطر:ا +هو3ه أسمعارة”صمت دة(بااطات )انان ت_ثلعناو ع لق معرةور (والذب

© أأعمها)أىدفع المع

اسحقالاح.ى (ذم

اوااتاود
,لاتالقارغة 5

لحو

 5شاعتها وتعلمة واد الكقا

الحددث اذاشاد
باخلاقه) أى الانصاف ؟”
الحا فى
ءزو
لص  2لكالا دورةعنهوا انغ10:نمساواتهان

القو5ةمسةو  6و كسم

النسبولاك رامفلاح(ال -كر -ة)أى المكر

ولدحدة ذودده

لومدحان
له< ده(وآدانهانجم_لة)|لتى مهاجال

دبها(وقالأ,بوأبراهم سدق التجيى )نههمهمأنهوانه بقاح الماءوض مهاوانهالمعروف باورااق
ان ف

 2بةكامنهمدحة

(نديحة رسولاللهصل الل تهعالىعليهوس_لم امعناها(التصديو عتاعاءهم)اىالاء  0كل ماحاء

اك

يعن الله(والاعتصام سنته)أى اله ل با (ونشرهاواخضء ايها)أى<ث !ااناسور يضهم

تعالىعليهوس!|لتصديق

علىاتباعة |(والدعو:الىالله)أى الىالامان.ه وتوم ده(هوالىكثابه)الةرآانالامان نهوالعهل

يماجاءه) أىملاأو

مسافيه(والىرسواه )بالامانيه واتباعه(واليهاا)لأدىعوةالمسنته(والىااء_م لبماك ر(وقال

مقص__لا(و الاعتصام

| أجد؛بن #د )هوالامامالمكهورأجدبن< حمل نفع |اللبهبركاته وهذاماوعد نالكيدهن تسنثه إلىأبيسه

سناه )أى باحاد1,
لهاي لاز اولشسمررها)
أى لاو ف

(والتصيحة ارسواه)صل الهإلى

(ونصرته )أىاعا':كهعلى أع_داثه أونصرةد ينه وأعلاءكلمته(وجا,يثه)أى دع السوء: 3ه(حيا)

فضائل الحريل (هوآداءه

ورسوا

انان

.ر الثهالىا لناسكماة هوالىغ_يرذلكه نالملائكة وان  90بأل
)و

كاد

الثقاتوة  0اوم

من نأوبل
9

حماد زهنمقروض ات القلوي) أىماثرض وو<ساعتةاده وجرم القلموبءهلاءتقاد)وحوب
| (النهيح ةأرسولاللهص_لىاللهعايهوب_ل) المعى 2 2م (وقالأب بكرالا"حرى) اننا

كاد

(واخض) ا

ا

دص

عى
(عليها) أى 1ن يعم لهاجلا (والدعوة)أئدءوةا اق (الىالله)لأىاد_:(.وهال

وود

كثاأنوهل)ا(والرتوله )ث(اوناالها)أى

والىالسنة (والىالعملبما) خر ا(والأجدين #دء ن مغر وضاتالقلوب)أى من الواجباتالوكدةعليبسا (أعتقادالنصيحة)
وذانههلالهيكال عليه رتل)عار يفده وأهل مائ(هوقال أبوبكرالاجحرى )عذهءزهوضم جم تشديد
وه ىارادةا ير (لرد

راءوهوصاح س؟ثابالشربعة

ةالتصعله 2,فى
(وغير) أىمن علماء الام(
نصر) أى امعاو:
أحانهله ناا
والالبلا

<مأيه:أدج
أبعدمانه#:ى د
نه :كسا قىحما نه د ؛رضصءئى ١
:جين )أى ي| ملافحاف

وغء) 1أ ادا اعة(عنه)أائفء 7ن 1ذ١انه (ومعاد منعا داءوالسمعء ااطاءة إه) أى
وا

هوني -ه(ع بذلاءوسو

لاءوالدونه)أىء:

و

تيقدم

.ول
نالة

ف<قه -مرج ال
إهورعابهلا<وا ك) ءاال «الى):

المء؟

أدلاثءورخا عووقت تله
صدقواماعاهدوا اللهعايه) أىمن الات معهحال

اعدائءالا"  6آىةغم»ن

ناانه
ال ماه(وغره)م ا
النم )سل سمالمليوس بختطى:ماضين) أهنقامأقءْى فء -.ه أى :دده

بيه
ولى ل
وقدتقدمبيانه (وغيره) م انلام(النصع )اصهلى اللّهتعا
انر
تم
ننوم
ي:وم
[ يقتضىنصدين) أىمنة-م أ وعهل
ضمي

أىوع د:وبابدلوائبديلا

دل هد الىحمانه وئص حابعدماه:فى « -انه )أىالء 00اموه وى( نصع أصحابه )أىه و

رده
»النهراله علىأعدا؛“(وا غءاماةء نه )يدقعالت ودعته ومن ب ب
تدع5-5هأو كندع أصحاءه( 1ب

أىغيروائ>و يلاوه-م
الانصار (وقك) أىق

(ومعاداة»نعاداء )بمغك_4و نهقرصه وعدم موالاته(وهالب_مع)أىاء كتقانا قولهوة .وله كقىةو له

لمااداا “ام ذلا نوس )أىالذهٍواتوالارواح
كوالطاعةه)أعا #
سمع اللهانجد مكدر تب (

أضا(وصرون
حة م ب

(والاءوالدونه )أى صر فهأأدوا عاق يكناتبس لةل)للههتعالىء ليهو وتقديهادون مأنضرهد

بالاشه ورسوله
لانأهى)أوا عه م

قالانلهتعالى»انلممومة ين رصحداةلواماعاه  ل ود|ابرّهعليه الاءنة)أىعاه_د وااللهعلى :ذل أرواحهم
دل اللهونصرةر وله ص دلىاللتهعالىعط هوب_لمثوثوانهع_دهموه_ذوالا بهكاقى
وأمواهم فىسد.

الصح<.ينئزا تفىالأذنضسيبرنوكان

ىع امهانه ضر بأردواولةاملثهدمنماهدرسول

ون وهمالمهاحرون . ١د

تءذه امن أرافىالله تعالىمثهداده_دهلبرى اللهماأص :مذاماكانهن
سس
ألنّهصلىاللهعا لىعليغهو
العاما اقل وقعة أحداسق مل سعدينمالك  |]:للهبانامهد الىأينةالو.اهاار > 24ةأ<_دهادون
أحددقا الل<تى ةثل رذى ابه تعالىء:دوو ج_دقيه دضعاوممناينساديرنطع:له حمر 0وقالاشهتءالى

و نخصر و ناللهووروا له الا به“أوعه .الصادونوه ءال"ندنزاتؤ اله احرين الذينأخرحواهن

واماتص<.ة الم | مينله

دوف زان لوقت
و الا<_لال)أىملارهم

التعتلم والتكريم

ديارهمايتغاءرضوا زانهلاوأمانصمحة | لميناه صبىانهعا4و مده ل فاه فالتزا2 ,و مر أى

و شد ةاله_.ةله) أى
كثرةاأه_.ةالبسه

وأدلهوماك(واهلمثابرة)ع2بسيو هيا راءمهملةأىالمداومةواا نظة [على  «3لمسد /وق س<ة

وانةيادالطاعة لدنه

فاه 47

الادبوالتعظيم (و,الاحلال)اقدرويره مذ كر واءظهاه (وثدةالحيةاه )؛بقاع

#الموسينةطريةهوه ديهولهيوا دقةء فىشر دلع.لهه )ب,شهممعا:جأوالعل]كامها زو ان

(وااثارة) أىالمواظية

به)وهم ف رياهاللاذيتدل مالركةوقسدتتدم باهم (وأصحانه)كولهممن اج”معندص-فىالله

والمداره_-ة (على"م

الركوناليه( غورف عنها)أىمالعنهاو رغبفىغ رها(و بغضه)أىاظهارعداوته (والتحذير

سائه)وفى نف -خةعلى
تع مس) 2د١لافقه)

عليهو_-لٍ موْمناءٍوماتعل ذلك(ومحا:

من رغ ساعر نسنته)أىا لوطه

ون ثركهاوء_دم
ع م

#ماع كالامه(والكفقة علىأمةه )أىالاطفبهم
ن ال
مههاهمع١
عكه-محاله و ام
قدران »ر
)من لانعر'

بالرفعأواتحرأى التفهم

والا<ى انالبملاحليصه -لىاللهتعالىعليهو_الالارة خر(والب<ث )أى التقسس (عن تغرف

(فشم لعتهوممءلة[ كَ

مه

مهر)قزالوقى
لرت
أحواله)صل النهتعالىءايمو إٍأأىحوالهالمعروةةوفىنحْةأن_-لاقه (اوسي
معناهاحالهم ,نأحواالاليرم أحرى مرى الم والعاداتانشو -ى(وآدابه) ليقتدىما (والصمرعلى

فاك)أى-دسالتفسرء ليواحخيث "صيرطميعة له[ق -ء ل هاداكره)أى افا فأواالا"حرى(-:كون
التصيحة|حدئعر اتاغبة )لانكلماذكرهمةفرع عليوام ,ال “أل (وعلامةمن علاماتها
كأقدمناء) فىفصل الء مات وإذاة-دمالمصذ فر -هالله تعالىأمرالغبد التصنسة كار(وحق

سكابورى صاحب الرسالة وشي.خ
الامامأب اولقاس,الشيرى) عب_دالمكنهوازنبنع,ب_د الن!١
الطريقةفر بددهرءعلماوعلاوعد :أهلالنة وفقهاءالثانه.لاه ع بين الشر

به125

بدته) أىأفارره وعترنه

(وأصابه) أىوجيع
ابه وأه  3ل عسمرنه

(ومحانبة من رغبءن
سنة»)أى مباعدةمن مال
62-4: 0وأعرض
6

أ

نه

وحقيقنه (و,اغخرفعتها) أىانصمرفعنءلنه ,بكامتهوجل-هزو دخضه).ار

ة

5

لامك صر 2دكله4.ك

عداوة (واتحنرمنة)أيمن صبشموالدفذة

أىالمرجة (علىامتهوا حش عن تعرف اخلاقه)أى :علمشماثلهونفهمةضاثله (وسبرهوآداهوالص_يرعلىذلك) أىماذ ً رهن
أقوالهوأثعال وأحواله (ذعلىماذكره )أىال .اجرى(:تكو نالنصيحةاحدىم رأتاغمة وعلامةمن علاماتباكة_دمنا )٠أىفى

تحقيتىابةباتهانثيجة الطاءة المتابعة(وك الامامأبوالقاءم القشيرى)وهوالاءةاذصا حبالرسالةالصوثية

(انعدرو )بتح أواه بنالليثأحدملوك خراسان ومشاهيرالئوار )هو بالثاءالمثائةالمضمومة وتشذيدالواووقى  1خره راعوهم!
الادطالالب_حعان (المعروفبالصغار )بثث_دبدالفاء (روى) بم الراءوكسسرافمزةعلى انهمجهولرأىء بروى بك الراء

ففتقحاتليغةهرسلاىك)نةافعهمدزةمفغ(ىةفوةحمةلهعلعسىاانذمجهاه)أوىلبرااىءسلغدةبفغىغرأرىلكع(لى:مالافصاعلداتموس)ب(كفىالنوم)أى بعدموته إفقدل اهماعلاللهبك
م

رعينه أى طلعت (ذروة لحل )بكسرالمعجمة

فده أىاء-لاه
(نومأا)ىمن الانام (داثيرفتعلىج :ودى )أى اطاءت علمم-م(فاءجبتىكث رمتةتمندتالى
ل التهعالىعليهو_لم )أى قبعءعضعُرُوانه أوسرا(بافءاعنتهونصرته (
)أى
شعدا
فعلىأ
كءر اللهلىذلك)أى

حازافكثوبتهوأثتىعلىوذ كرفى  2مم2٠

مسد عع ع(
كام العَدُ_هرى (واما
أنه حلاعةالمسلمين

ا

عندملاتكته(وغفرى)أىوسامنىفيماوقعمنىوصدرءنى لوص ندتى

ا

ور حدم شه ورةوةةدم طرف»مانوىسنة

ا

نمس وس

عروين اللي أحدملول خراسان)أقلممعروف

ا

:بن وأربعماثةوعرهسع

1-5

اق وواحية
للى
اب ع
ثا
ع الااندعاه الص_لاة

والى_لام واللاطاعة
تلوق فىهءصية | الى
رواهأج_د واكا عن

واو زسةة(ان

وعروهذا أخو بعةوبالصفاروكا نيعقوبه_ذا

50اك الاريك كعأظدايلواةلمةعةوادىطنفمىخلافة المءتضدبالله أحدا اما العباسيينق
توفىسنة جس وسثينوماتين

 6-0الى

ا

صغره صقاراء تغلب وصارلهجيوش

وخا آموالاكثيرةخلفهءاياأخووعروااذ كور
م(وورماشذااههيارج)وجومنعبيمقوهة وورال (مارلاثدوما_ر-م)ابلاضتاغلملثياوثنوةءتشلدىيدالواو وألفتليهاراءمهملةجسع ثائرمنثار
اللثفانه كانكذلكلثحاء-:ه وكثرة<:ده.

(المعروفبااصفار )من وباع -حل الصغروهونوع من| احاس:ه_ملىم:ه

الاواتى وةدعروحه

الثسميةره )رمقبتى المجهولمن الرئناوهومهموزاى رادب ضهم( فالمنام)رق 00100

(فةيللهمافعل لبك فقالغفرلى) ذوبىوحىسيثاق(ئة .لع اذا)أىباىسدسبهذاالذىناته

لةيت
ارةث
ىهافى
أوفتح
فال صعدت)بكسرالءينق الماغى

وعلوت(ذروة)بك-مرالذال

اووهضىأعلى
الممعهجمة
ع-رانردى اللهتعالى
كلترتفعمن (ج ل )ووه (بومافاشرفتءلى جذودى)أى رأتهمى
عن هوروىالش.خان

وغديره.ا عن على كرم

أللدوحههو لقظدلاطاعة

مكانعال
رسول اينصوألطىاللعثهتتععاالىيعبليه(فواع-جلبث)ىأىكحثكرستنهنتم)ت فأءىىع:صمدرىهةفشهسدترغزتوانتىه و'حر(وره:>.ن_ددىأنى حضرت
(ذاعنته
ونضرته)كك د انْمعت|:انى أناوجندىمغعه(ه كراسّهلمذلك)القولو التمنى كأتالورقة
باليئىقيهاجذع  5أحسةيراواض

1

لاحدقىمعصيةاللهائما

الطاعةفى| اعروف وقد وم«نىش-كر اللثهواقنهو نلاعاىمهه_و
(غذفرالوى)قسادسلابنقرقولثكرالله ثناووءليهء د

<طمعر بن عد منلهاوئاكلتمهراداو(لح-قوكالهماومممطضلاا ادهافنةالونةا)صمهعنعاءلاءة الم لمين)جع اماومهولااخاطيغاةنوالمقتدى
العزيزرجهاللهتعالىاذ لقه كاوردفى الحديث ولقواءت(عالىأطيعوا(اطلالعهتومفى الى )اوللم:وأاوذلقىلاشرعاذلاطاءةطفاوقفىمعصية
و أطيعواالرس

الامر(هوذكمعوةتممفيه)أى فى
ولى الخلافة تقال
أطيعونى مأاطعتالله الم لافىالباط_ ل والمعونةوالاعانةكعى (وأره_منه) أىباتباعه (وئذكبره_ماباه) بايذ كرمهم
و يعظاهم وحثهم لى جه)
فاذاعصءة+فلاطامةلى

عليكوهذالمءنى مس قاد
 ٠زقوله تعالىأطعوا

الله وأطيع_وا الرسول
وننكتهم)
و(أوولىاملا
عمم

ع اباع
وه علىأحسن

برذ

وناطيف!لقولو>ننهفانهادى للامةثال

وت
(نسيبهم على
ماغفلواعنه )لعدمالعبمتحفائهأواعدمالوتوف عليه (وكتعمم-م) بانخى علوهمفلم

يوملهلوغممهعميطبونفرعه)لإىنفمأطمايوهترضما_لهمف(ووتضهريسع )لكاثيلننهااةسم
ك
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وي وهمعطوف علىطاقسم و ر
تس ين اهلتناسق)سناءةوتسو

لف ااا

0

أى ومعاونتهم قولاوذعلارم نتم (فيه) أىقى آما(لموأوءملرالهعدمل)أىاْباهم (به)5أى بالق اذاع_دلواءن1الع_دل
لاكلان
لطرااعيروا ارقكإشر تاياأه_ل الغض_ل وقدوالتعالىذة ولاله#ولالناوهالء زوج ادع الىسديل ربك ,الحسكمة

وعالليميومعشظةئمانمحاصلناةحك(اومتذ(كويكرمهّمعانبهامه))رأىصايذغاةالسمفوعهولأ(ىعسلتىرأعمحه.منأمو(جمنهأ)مو أراىلأمالطميفنطر (يوتقتبيههمعلىماةةلمواعنه)بانخق

(وتغم بس ان)اسيا! ضادالمعجمةأيورك اغراء العامةور يشهم

:

ورك ارو علييم) أىبالدنى ولوحاروا

(وافسادقلوم معايهم)أىءلى الامو النمع )كن الاولىأن يقال وأماالندع (لعامةالمسامين)أى لعواموممهو (ارشادهم)أى
دلالهم وهد اته
ملالى مصانحهم) أى ْ لاخرويه(ومعو:تهم)أى ساعد جمومعاط دتهم(فىأعردينهمودنماهمنالقولوا لفعل)أى

ممايتفع
همم» اشاومعادا(وتذيه غافلهم) أىبتذ كبرماغف لعنه (و تبصيرحاهاه م )أى تعر دفماجهل (ورفدحتاجهم)أى
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أىابصائها اليم )وهو بشت انمسكو انللاممصدر وانا حاف
احلىهماهو سكون اللاموفةحهالس فىك
>للثهمه-ذ:افادمن
صرت سس

سس

سس

1

محركةةاجابمن هل وغيرهاءلىماف القاموسفةول
95
قو عزو وجنعلاونواعلى البر

وسسسصسو

والتعوى ومن عدي -ه

الارعوالمهءشنلاه
يقال ضربه دسا كزةوموحده تحشتينجر ورأى ترك تضريمهم وهواغراؤهم ور بعكلوميبي ا عليه الصلاةوالسلامان

اذاأغراد(وافادقلوهم)'كثر لاف اد موبالناس (عايوم )طمهم وتشهيرمساوهم<تى
تفرعمناهلقلوب فتؤدى الىالتحرىاعوم واخفاتمم تر الاىمغاءعظي
دمة و )أما(النصع لعامة

اللهقىعون العمد مادام

العبدفىعون أخيهالم
دللالتموميعنل)اىمل'ميراودصيلااهلمعااملةىهمناافيمهعاصلدلحااكحاأمملاوار(لهعوموهاعموبناتلمهعمن)ىأىفاهىعذراعننتاهمء ((فاىرأشماردديهوممدا.نليممامهصمايلاحهلمة)وألى وانانلق كله-معيال
والف
ءل وتنبهغافلهم)'غفلعنههن مص اله( وتبصير حاهاهم)أى تعريغ-هعسا هله ليكونذا

تصيرةق أموره( رقدحةاجه -م )بقاعالراءالمهملة أىاعانتهو حو زكسرهافان الرقدعءنى العطاء
والصلةكلثيو'عديهو جوعل
نتاهفعة د روفمدنتهاهلرفادةالتى كانت لقربشفالىحاداية (وستر

عوراتهم)أى ب ترعليهمبعض معاصيوم اذارآهافلا.ذكرها<تى يغتضممركم افاذا أرث_دءاتر ك اه

(ذوكجرلمبشافليمسنةاففعاننلهمن)صأحىيمةكالبييننفااعله'متدقريونياعو(د.و|دفع لضارعنمسم) أىمايضرهمفدينيمودتيلهما
(©الباب |ثالثفىتعنامأمره)»#

أىشأنهوقدرهوالاءورالمتعلقةيه(ود جوب نوقيره)أى تبحوله وتيرجي
تمععملاق ب (هوبره)ود_اته

بالدعاءله والصلاةعليهوزيارة»ةامهو برهلل بد:ه (والاتلعلهالى باأيهاالذى اناأرناك شاهداومشرا|.

ونذ برالتؤمنواباللهورسوله وتعزر وهوتوة-روه)هكذا ىأ كثرال
وف خ
لس

أللهوأأحموم الهيأنفعهم

لعياله

 0لبابالثالث)»
(ففتعظمأمرهووج_-وب

توقيرهوبره)أىفىتنا
أعرهبقسولهوامتثاله

والتوقير التعظيم وعحله

فىظاهره وباطنهوجي
أحواله واليرهوالاحدان

موافقاللة-لاوثلانآنه أىووجوبالاحسان

الاحزاب المصدرة :ماأم)|اانى قلدسااةومنوا اآلخىروالى فىالفدحاناأرسلناك دوزياأيهاالئى 1
”لا< زابوثنىيا” نهالقت سقط القادلبدتهماسهوا أو برض له
اقو
لدنااسخ
فقلىكانه بدأ.نةاا
وفبعض النسخ اناأرسانالكفقطوشاهداومايغتد أحوالمقدرةالوا تعرس

اهديا

واتشهادمالا دهبناءعلىماذهف !|.ها لض<اك هن أنالضمائ ركاهاله ص_لى أبل تهع الى عله وس

الىماشعاقى بدعليسه

الصلاه والسلاممن

أهل بده وعلماءأمته

(ذال الله تعالى) أى
نوعظظمهثارنهساطانه

لضن

كلوا فامذنبضارمجييرهدهنلتلههي(ودلقاوىلىه)وعاوزةوجلغلك(لباافهأوهاالوالاذرلينقآرسمط:ىووااللنانتهقاهودمهف)ينهظتارقفقوساهتدعامل(ىووتسباحوهب)ذمسمد '''|]ا ناكرلهمادلهاذوم شاهد>اومشرا
ونذيرا)أ<والمة_درة

ْ لتذهب النهس كل مذهس أولشنز ل منزلةاللازم والماردننى التقدم رأساوعل ىكلحفااللشاه_ دنيها|

وأوصافمة-ر ر:أى
شاهداعلىم نأرساناك

الهمفانتمةبولعندنالهموعليهم ومشرالمنآمن منهمنالحنةو القر بهو وؤالمنكفربا لحر قةالغرةة(لثوم:وابالله ورسوله

وتعزروه وتوقروهالا 'ايةب)أاىيلكخطاب علىالالتفات وتفىصقرداءةةو,االغويمئةةوأوىادينهوتعظمواأمرهوااظاهران
الضمائرلله لقوله_-حانهوتعالى وس+حوهومن فرق فقدأ بعدثمأعلانقوله والاللهتعالم ياأمهااذى اناأر_اناك الىقولهتعالى

وتوقروههكذاوقعفى| كثرالاسولوهذءالا"يسور ةالفح وادسويبايامهاالنبوىانمساهواناأر -اناك هو
5ف بعض النس نم

فسورةالاح زابوقعتالابةمصدرةبق ول سهحانهوتعالىياايهاالنى اناأرساناك الااانله لّدسونفميه :وابالله حوااصالانهوةح

ركيس بيمهمابالانتقالفىالصورهما(وقالتعالىيا أيهالذينآمنو الاتقدموا)أىأم اأومعناءلا :تقدمواو اوبدءةرا اءونعقوبلا

تقدهوأتحفذ احد نىائيموفتحالاخر(ىبينيدىاللهورسوله) أىتدامهمابعنقب |لذنههوآنرالاً'بنوانةواللهانللهسميععلي

إ(نعولنوهاأعا)أمو بعذهاراأه(الذينآمنوالا”ترذعوا أصوأ”؟:فوفد وتالنى)أىلاناوزواياصوا”تدا ياغ صونه فضلاء ن أن

لىعاميكان تغضوهادى
نكون دونه قوق أصوالون لم د لانحةوهنزل
القضيةوهىقوله سح انه
وتعالى ولا هر والهبالةولأىاذاكام:موهكجهر نعط ابعض ان تبط أعالم أىمخافةح.وطها
 ,أنتملاتذعرورنأى كوطهاو عو الذينبغضون أصوات#مأى ضوع اعند رولالله مراعاةلالادبوالاجلال ان

ةهعندكواضحةالصن
ددهو يتاقتا1١ تكاما هع يماوكرعالدنه(الا إاقاةثلاث)أكاتر [أالآاناكا ثلاثوأكاهالان|امقية ادلاف
دى
و قوأق

مالف الى ا
فلاقوالأو لمك الذين ام <ن انهقلوبم لاتقوىأى حرم اللقوى ودرا

شةتهاوقرنها لكلفتما والمءىعل -مرها

لد ر الهممغفر:أى ::يرةلسيا”
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فنهىاللهعمااعتادوهفى الماهليةوقوللقمانلابنه اغضض”ه نصونكمىع ,ن اجهرتهاونا بااناس
م لوالاتقولوا
أ الذين
م كرمنتوقيرءصلى اللتهعالىعليهوس_لأم|: 1خرذال[ وهالالللهتهعالميا
ثذ

راعنا)كانالمثوهنونيةولونهلرسولاللهص_لىالعلاهيهو ل امذانماطم_مبريدون :أنفى طابك <تى
نقهم كلامكذرااعهةامناؤاناءنافهمامة إكواذظرتحالنانا:نتهزالهودالفرص:ةووالوه لانها كانت

كلمةيسارونبا كإباقءن الكش اف (قالبءضالمفسر بنهىاغةف الانصار) كانوايةولو افى
محاورتهمأذاأرادوا التغهم(نمواعنة ولاتعظي ماللننىصبىاللهتعالىعليهوس ل)لاموامهاولاعة..اد

خطاب الاقران (وتسيلاله )أى تفخ -هأله صلى اللهتعالىءأيهوس_لموهواً,بلغمنالدمظيم لانمعناه

(النىوصى_لىالله تعا

عليه ولق سفراذناداه

اع-رالى) سدمةالى
اع -رابالباديه--ن
 1ثارا حول عاميم,نادية
(بص_وتله حهو رى)

يفاح الحم والواوأى
بشددعالوالواوزائدة

قال الوهرى جه-ر
بال-ولرقع ص م

وجهو روهورجل جهورى الصوتوجه_يرالدوت(أنائ #دأنا#د)وفى نسخة ص يحة أر هاد ثلاثمات(ثةاناله أغضض) بذ

اسلهع ايهوس قال الله
نأغىفيىرل' (قدنهستعن رفعالصوت)أىءنداا :تصعلىا
غينهأىاخفض (منص وكفتانكم )
تعالى) أى تعظمالهوتعابح :ألنا(ياأي اهالذينآمنوالا:تقولواراعنا)أيلا -خاطبوهلى واختا ف فسدده (قالدء ص المفسمرينهى اءة

كانتفالاتصار)معىر اقبناوتانعلمناءتى:نكغّهماكلالوماردال:ينا( واعنقوه ا)أيه ذمالكلمةتوتليما (للننيك_لى الله

تعاليعليهوسل)و(تبجولاله)أىتفخيما

(لأمغناها ةو وم كلمرا نءاوهوالام رالمرادم
الام(فمّوء ن قرفا !دمقتضاها

ٌ

نباابلمغاءل(أدرعنا)بمتح

0

الخينأمرهنالرعاة(ترغك)عخزوم ج عولان

كانم لابرعونه الانرعاته همبل-قهان برع )دديغةالمهول

أىءلا-ظاو حافظ (على
|والله كل أى_-بِدٌ (لانمعناهاأرعنانرعك)منالمرا عاةأىا مانا ةذ ناك (فنهواءنةو4ا)

رعاهم أملا(وقيلبل

كانتالمهود)أىخحين

ةةضاها) علىمفسيرهاالاب (انم-ملابرعونه)و براءونمقامه (الانرعاشه
ةاء
م-ك
أ(ىهاذهذا ا
هم لانالمء ىأرعنائرعك( بلحقه)اللائىيه(ان رعمعلىكلحال)ر العااهخملأامىانظرنافان
معناها اذظراليناوفهمناوبين اناوهئ كلأدب 5اذا أعرانلهتعالىبان الله افارنادون راعنا(وقيل

سمعوا هذهالكامةمن

الاةانتهزواالفرصة لانبائك تمل الرعادة -١تّمالاظاهرا وقولابرهان انهاائا تأىعلىتراءة شاذتراعنا بالكذوين
هالهصلىاللتهعالمعليهوس ابالرعونة)وهى الف
كانت اليبودتع رض ب

والماقة وجعلوا تعر يضًا

والخصب دس بدئلانه لوكان كذلككان تصر>الاتعر يضاولذاروى اناليهودوالوا كنانسس ددا
5

التعريضعهىا مكناية

افدارذلك علناف_كانواءةولون .امدراءناو يضحكونقغطنلهمسعدينمعاذرذى

النّهعنهتقال

| لليبودعايك لعنة اللهواللهلاغمر بنعذى من سمعته يقوها (فمم-ى المسلمون)مبنى للفعولأى نهاه-م
لذردعة فىاللغةالوسيلهوااسدس ووالبءض شمراح المدونةان
اللهدءزوجل (عنقوفاةطعاللذريعة )ا

عايهوسبالرءونة)وهى

أصلمعناهالغةجل يثرك ه:ملصافاىدفلفايها| اظبأ والح رالوحشيةيهااالندس_يدودورمعه

اماق والمءنىتلوحبهذه فاذاذهبوالاديدلومربا لمخملالفهبالناسفاذاوقف وقف الخصيدذمعهو فنيمنه بسهولة
الكاطة ب كل إلى
سج

نهسدم فلا الص.دالذى معه كإانه_ل:سد لاك بن اننا
نهكل ماكانس,بالاهلاك فا

مماهاءراداهاغ_ير

مةنضناهامن ممناها

(فتهىاللمونء_ن
قوفا) أى وأمروا ان

ذلك جعاتذر يعةوهى فعياهب اذلم» حمة وراءوعينمهء دينبهواءلان الشراح رجهم الل تهعالى
تعرضوا هنالممانالمرادمذهالعبارةهذاوهى

اثارةالىقاعدةمثهور:فىمذ هب الاماممالكوهى

وجورسدالذرع-ه أى يب دقعكلمابثودى الىفسادفى أعرمشُروع وقدطن كشعران هذه المسملة

س
دال
#خصوصدةعذهسمالكوانهواجسء_:دهمطاتقا ولس كذلك كالهالعلامةالقرافى خايثق

مشولواوا نت رنايديا

وده كسب
بس
وءلى
جناس
كذلرعة فساد كم سدهامطلةافانالذرائع ثلاثةأة.امذماماأجع ال

الوسيلة الىمةاصدهم

عادلمنلهاذ
الاص_نام سب
ار سا لكروم اثْلاتخَدْمم اجرومتها مااءةافقيه كسوع الالال
أجعواءلىء-دمهكالم:ع منغ

قطعالا_ذريعة)أى
الشنيعة(وم:عاللتشيه)

سدت وحقر الا'بارقطريى الم لمننوالقاءسم فىطعامهم ومتهاما

ومانهلامأايوكونلىخلواقفدتنكون ذرابعلةقسادذر بءةاصاحة ,ضافايقلدامرجج مهما كذفم
المساللا -كفا رلاةشداءالاسيروا #اصل كنع لهدعضهم من علمائهم التأحرمن انس الذربعة ف الاصل

قأىىقوننشمبا)هأوىمفنايلت(غومه مونباالباالوحرتعّياط لامنالواجساذالمقعول_با لس فاداف حدذانهوالف ادمعهاءظنونٌ وقد
ية<تى ظ نكثيرانهامن وااصهم ولدس كذلك]5ءل مايه القرانى |
كل
للم
!مة!هذاه ا
لشفارظكةظة) اشته رنس
باهال(ل

د م

(ومنعاللةشديهبهم)أىان ينشبه المؤمنون,الي وفدى(قوها)أى فىاله.كام ذهاللكلمة (لمشاركة
سيط المو.ىعن التكام
قمال الاواحلدىوق
|ي
دهول
وقصد
الافظ )واتحادهوا نكانقصدالملمينْغير ما

لىل
دمءع
ق افل
وة,ا
(الق
وتخ
غبرهذا)أىغيرماذ كر بم-ذه الكلمة صوص بذاك الوتقلاجاع الامةءلىجوازاغخا طبةبم_ذهالافظ-ةالاأن ونه-له
من التفسير بنفومءى

طكولة
انةللمال
با'
ال
ولقدل)*

(فىعادة التصابة فى

تعظيمهعايه الصلاه

سمّفىحباب ارك (وقتوفلس)فيىرهذهالا ل"إنغهيرهذا)المذ كور
االا
الاصمهانى فتغىسيرهو سم الك

ن يةولونله صلىاللهعليهوسل اذا علم-مثوامن كلامه
والم
لان
فىتفس_يره'فنى السكشا فك
راعناأى ثان<تى نفهمكالامك ونحفظهوكان للمبودكامةسريا :ة أوعبرانية يتسارونبهاوهى راعنا

قلماسمعوأةول ال امينراعناععنى انظراليناانتهزوا الغرصة ووالوهابريدون سيه صل اللهعل_ه

ينيام وأعرواانيةولوا انظرنامن النظرةأى امهلنا
لقياام
الما
وسهافمسى الم لمونعنقوف-ا
ةيهوا لسلاموتوقيرهواجلاله )نه أأىفخىناقرلهمفيما
لمهاعل
صءظاي
لفى'
اعارة
فصل فعادة الع

هه:اءن حديث
ىالل
لجه
والسلامونوتيرهواجلاله) كانوابعتّادونه ةماانللمعااجمللمعاهبلافلاندبهمواغاردؤاهالمد :تعافر
الاولىناخبرعليهالصلاة

وال.لامالىهذاالمقام

(حداماإبداأ أولىالصودق)بشتحتينو هر ١بسار6

سموه

(وأبومر

)يمتح موحدةوسكونمهء| (الاسدى)ءبق

مين ب -ة الىقءله لب».هاع عطدياف خرن أىءد اعد حرم نالمذابح

أومنَال لامدةو 5و 3بدالاو(لقواإه (قالوا) صمغةا >>-عوو بو بدالافىماق<-:هه فالادصءمعة|لاعنية (ثنا)أى<د” دين عرة ا

أ دن ك 1ن )وق «ء.ص الم
م) صاحبااته.حب

دصم مهالل عير والصضواتب  2والاهول اننا ديئعسى)أى ا لودى(”| ابراه

(تنام#دينالى )|سم مفعولمن| نيوا

ممشعن معجمة نصعرى ” 72واسدىاء نت أصور

تت

تن

هالوا)
)هذاه والكوب_ءالحاة ز ذ

ا

,سان :نا

كون (الرواء 2بقاع الراءوذف القاف
القع

أى ثلاثت,م(”ذاالض حال بن مذاد)

س
اب
اش
ل
ل

دكون خا١مء<دمة بن

نسمةلصدفقر بالمغرب (وأوحرالاسدى)ةلقيلتنهب(سماىعاءمانى]آ خرن)مبثدأوخبر
ه
ن
اارنةهالمىامن مثاذه ولطردق رواءتهعذا د
أش
 1091علاهماوالا خرونلا الشتبافى آلنديل البصرى
لروْعَهُموَضبربضميرامتع نوظ مها]أولان الوا <دوماة*وقهج م[حد نا أجدءبن عر )فائ ([حدل»:ا أجد
لالدت
ده و
اهان
مى عن
رو
بنامحسن)أانلوعبا سين بدا رالرازى المعروف الر2ه6وق عطالخ الحسينوالتصيجالاولقال
قط ولااغتد تأحدامنذ

اا برحمتقال( ببنعنا
[حدنام دين عد-ى) هواء مودىكرانةدم:ال (حد“::ابراه ينسة.

(ومءن
ع)سصلاحب العهيع وقد تقدمت ترجةهوال (عدقيا دينمثى )تدمتفصيل ثرج »-:وأ
الرقاثىوه)وز بدين زادلبدسرىالثة-ة(واك_<قبنم:صور)الحافظ الثقهلم رعوف بالكوسج
أخرجالةهونوفىسنهاحدى ونهبن ومائتين (ولوا_-دثناالضحال  0عادمالشدبافى
البصرى التقَةنوفى فىذى | #حةسنة ثلات عم روعاةين وترجة»
دم أنضاوق نف4

فىا يزان قال[حدة :احياة بن شر>) ا

:سأنافالا :أبزيدين فى حبدس) الازدى - #دتُمصر وكانحثٌ -مأمن

العاماء! 4ك عالانقماءنوقس نة سان وعءشيرين وما:واخرجه المة زع 3ابنشماس)دضمالشين
اا

المعدمةوفةحها

ا

(الهرى) عم مق ةوحةوهاءساك:

وراءمههلةوراءنبتوهوحاء ءظُ ةنو فىخ_لافه بزبدن عمد الك

مغيبةروى
عات تحرال
ل اهلاعةالسمة (أنا)أى
ا
آتماناو0

سحك
(حياة) بقت
(ابنشر مصعم

(قالحد:ابراببلا بنألى
حينب

)عاأه_ل مصر

00

وكانحد ثماه نالعلماء

القهرىبالغاءيدل لممتر يف قال حضمرناعمروي العاص) ردم ؛.ماءوقد#ذف كار (فدكرحديما

الحسكيءالاتقياء (عن
ابنشماسة) دملكين

فعدنىمنه )تنيةعين و كدوزائر اده والدى واحد (وساكنتأطوى)أى أةدر (أنأأملا*ع وى منه)

المءع<-مةوة:امريد

ألىهن
تا
طو يلافيهعنعر و<قادلواما<كان

رسول انه دلىاتبعاهلىعايهو-لموولا)أحد(أجل

أىأطيل النظثراليهوملا"العين ةبق النظاروتطو يلهوهوازمتهوروقواه واكنملا'عين-يببها

مذففةو بع دالالفسين

( 3واوثةت أنأصغه)حليته
معوون اطف )أىلاجلاله ومهابة

شد

تعنى! خرععى ماأتعحيهو تو

(هاأطت )وقد رت لعدم احاطة علمىبهإلافى/أأكن أملا”ع بىه) »-:لوهنال:حقيى الو|د على كل

لبعصه أىلاأقدرأنأ دقهءلىة دبرا شئتفك.ع
ل| كقواه العمد صهيب لولف الله

مهمهلةوات-هة

الرجن(المهسرى)بقتح
موسكون هامقتراء

اأذشاالفملايةالا زلولامتناع الشمرطوالىوا_فيةةذى انهبطي وصفهوالمرادخلافه وحديث هلم نوقأولخلافة«,زدين
فؤىالاء-انحضرناعرافى _-نامة الات كناالاوسول ونمهمالناسفارفةالابنهع- .ل انيهناماه

أمادشرلء رسول الل >ه لى الل'هتكتالى عا»:ول يكذ اوكذافاقلبوجهه وقالناأفضل مابعدثهادةأنلا
الهالاازنههوأن#دار-ولاشهانى كح على امعااق ثلاث الىآخرهة دكرحااء فىحاها-.فو بغضه أرسول

عبسدالملك (قالحضرنا
جمروبنالعاص فذكر)

وىف_خةندكر ل اأى

ألنهصلاللهتعالىعايهو_ل ثمذكراسلامهوشد<:بهله بعدذلك ثمذكرما 1ل!١يه أعرهف الولانهوخوثه

من] تأمهارذى اللهتعالىعنه (وروىالترمذىء ,نأنس)رذ ى اللهتعالىعنه( أن رسولاللهصلى الله
ج)منبدته علىأكدارههنالمهاحرين والانصار)رذى اللهتعالىعمموء -دأه
ا تعالعليهو ركان رج

وقال)و فيه نضافحو 1
وجههدالىادارنحعل

اليل-هوسهولاأجل) أىأعظم (فعيىمنه)
يول (وماكانأ<د حب الىمنر -ولالتهص_لى اللتهه

وقذف-خة

دصيغه التشنيهوما كنت أطي )نضماهمز:تأىأقدد(أنأملا” عيىمنهاجلالاله )أى واكالاله(ولوبة!ح)وق انسخةولوشلت (أن

اه رخ(لمقاهأطقت)أىماقد رت لعدم احاطتى
أصغه) أى أذكرنطعت
(وردى الترمذى)أىصاحب

باوصافهت_برا(لافى ]ك أنملا'عينىمنه)أى نظرا

الئنلااحكم الترمذى وكذاالهاك(عء نأنسرذ ىاللهتعالىيعفهكان )أى الى عليه الصلاة

والسلام (ترأجتعحلاىرهمنالمهاجر بن والانصار

.

وشم موس) حال(قمهمأنوبكر وغ ررذى اللثهعالىعمهما) أىمن جاتهم وفيماينهمألوبكرواحلةحألبطا(فلابرنع أحذمتم >
اليميصره) أى نظرءاج_لالالحضمره (الاأبابكروعر رذى اللهتعالىعم_هافانمهاكانا:نظران) أى يطلعان (اليهو «نظرالمها

و يسما ناليهو يمسم اايهما) أى ا-كمال:ضلهماءلىغهر هماوال  2اىآخر !ج-هتر!مذى فىمناق ب أنبكرالصديق
تعالمعنهووالغر يسلانعرفهالامن حديث الحاوقد كامدهضهمفيه

0

صدان وقدر وىعنهأص<ابالسذن

وأص-ابهحوله )اله
<_وله
حالوق<ةفب

لحواساسأى.-ون

راذلىله

انتم-ى (روى اسامةينشر يك )بقع فكسر تعاى كوق

ا]لنى ص اللهتعالىءاي»وسلم
تال
الار بعةوصححهالترمذى ند(ق

)ظرفه(ىوهاملمت_جد (فميمأبو بكروعر)
ولهىو «دىبالى ومعنادخروجخاصجلواسنين
بظع
رذى اللتهعالمعم »ا لفلابرةع أحدمتهم اليهبصره) بلبطرقوناهابة_[+الاأبو يكروعررذى الله

والمعى انهم طون
ره مدحاة_-ون

لديه

متادون بين

يدنه

(كا ماعلىر وسهمالطير)

برقع أكححيثلوفرض
أن يكونطيرء بىروسهم
لانتحرل اسكونمهم حال

جلموهم (وفىحديث
صفته) بكسرففتم

أى

اة
صءل>.
اقه
تعكهووص
والسلام وتصدى على
ل ضهم دصفيةأم هنين

و اس لماه | الحديث

(اذاتكام أطرجقاساؤه)
أى أرخو ١ رؤسهم

وما

أموما)لمبا.دم ..امن الال وقدمالصعبة والصهارةول:مكنةاءهماعنده ص

 -مه وهل (وروى

هعالى
اللت

اسامة ينمريك)العدانىا ل علىمن تعامةبن بربوع وه والادح وقدلمن تعلبةبن

دى (مقداهل)أىاسامة(أندتالنىص_لى اللتهءالمعليه
جدن
أاب ا
وه ح
يشسكروة -أخر جل
وسلموأكدابه <ولاه)أىمدرطونيهفى كه (كاتساعلى وسهما لطير)ه ذاه ل تضربهالعرنشد

الرزانة والسكونلان الطيرلاتنزلألاءلىساكن وتدتقدمفىمقصورق الثبوية
1

١

:

'

كأ'ءاالطيرع_لىرؤس-هم

وهذا الحديثرواهالاربءة وده

0

ربااغدما
من كلغصن فى

الترمذى (وفىحديث صفته )بالثاءامناةا لفوقية وى حديث

الليةالمكهوور وكفقه بعضهمنه غيةبألياءالتحةةاء

امرأوولايعرفهذا واكالمعروفرواته

الطير)أىطاطوو اروتهامدياوذ كرهذ امعماتقدماشار:ولتعددطرقهو لمابسمهمامن المغا:7ذكروجه
الشمهوالعمومفى ا لساءاافيهمن |نكل من <ضر © لسهصل

اللتهعالىعليه وسل ولومنأء_داثه

بانهلانه أعرذاتىاء (وقالعروة بنمسءود) رذى اللهتعالىعنهابن معت الثقنى (حين وجهمهقر سس

الىمرسولالله ص_ى اللتهعالىعايهولم) سن ة سبعبالحديدية -1اصدوهءن دخولمكةمعةمرا(عام

دحاددليةسوقنبةالتىقذى فيها!اعمرةفالقضيةعمءنى القضاءوالمرادعام
القضية)أرادهاقصةلأراال
سا.

ب#رء|إ»

.

ؤسهم
(كاكا عرلى

الطير)أخ جرهااترمذى
ىا اشهاثلمنحديث

هد-د ينأنىهالةرواه
أنىطالى رذى اللهعنه
(وقالعروةينهس-عود

هدى وقل لا.ازمههدىوا لاقضاءو قبل «لزْمه|ل_4دى والقضاءو 52القضيةمقص -لةفى السهروعروه
لوعط4.وت_
هذاأس لاا نصرفا اذىصلىاللهلهأ

من الطائف وأدركهقبلوه ولهالىالمدينةوكان

لتىهعنه) أى حينأرممومسم كا( ورأىاعر و6من تعظم أكابدله صلى اللهتعالىعا.هوس مارأى)ه_ذاق4-همن
رذىالالء

انقح لعماز واء

ماغث_يوم أىر أىمن اكرامهمله صلىاللتهعالىءليهوس_لم
المبالةةمافىةوألهتعالىفعْبٌِيوم هن ١ل م

المخاركعنمسو رين

مخرمةور وأنبن ال ىابنألىالعاصا(نإهحمنو جهتهقر يش )أى أرسلته(عام القضية

صلى

مها اسه ى عامألقضاءوقد سهىعام القضيةالاأن مالس تهذهالقضية 9رَأى)أىعءر و ومن تعظمأصدايهله مارا
أى)أىمما

ل(اويكااندبهةس)ةبداىلفتعطةاعلىمار أي وبالكسرعلى ال ةلامحالية

ينعم

ل الوضوء(الاابةدرواوطوءه)يفمع الواووقديضم أى -أرعواالىبةية ماثوضاه»نالماءأوالمماثقاطر
إلا ضا)أىلابمعم

منهمن الاعضاء (وكادواية 2 :لوزعليه )أى لغرط حرصهمعلى التعرل اديه أوءاأصاهمن يديهومنصسه-:ه ديايكونمن

نصيبهأخذمن باليدصاح ».ولا بص )دضمالصاد(نصاقا)أىولا مربزاقامنا(لوفلايثةخمذامة) بضمالنونما#رج

بجأو جوههم وأجسسادهم )أىذبالغوافى»سح أعضاثهممم| (ولااسقط منهشعرة) سكو نالعينوتفتع (الاايتدروها) أىبادروا
الىأخذهاوحفظهاسواء كانتمن رأسه أو بع ةمساسه

(واذا أمرهمنام)أىهن

أمرونسى (ابتدرواأمره)أئ

وم

ص-لى اللتهعالىعليهوس_ل (لارموذ ال|ا ,دروا )أى أسروعاوا
(خوذضوواء ).بافلتوعاوأىيقية خفضواأصواتهمعنده)
ا ساءالذى نوضابهوما'اقط علمهق ل وصواه الىالارضص (وكادوا)أىقر بوالازد حأمهمودةع بمضهم

نعضامن (أن

اىعايه
تعل
المواعايه )أى علىوضذوثهو أخذء >رصهومعلى لآيركامس هصلى الله

أىان طلب

جوايامهم

والاستكدوا وسيزمغوا

ول :يده لاهو بدافا/أىرمثي امنريةهالشريف (ولاننخم خذامة) بضم النونلانفلة

ليلىمن ذكائلْبراءه والتنخم اخراجهمنالفم والغرقبنالءد اق والنخامةان
صقا
غكل
نا ل
اعه
وض

الاولماخر جمنااغموا ثافىماخر جم نأتدى المحاى [الااثللةوتهاح)أاىمة(با كغهم)وا كد | يحدون)دضم أواهوكسر
انيهونث بدداله أى
ماشخصون اليهنظرا
|

بهاوجوههم وأجسادهم)تبركاعما(ولاتةط مخ شهرة بت العينوسكونافى حلافةرأس ووه

تعظيماله) أىوه_ءة

لالامرء صدرأو؟هنىالمأمور
(آلا بعدروها)وسارعو الا ذها (واذا أمرهمناما يتدروااعره)بالام :ما و

ونكر ي(مفالامارجم)

وكانحقءانيقولابعدر ووخصر حنهتعخيماا ءانهوشوم القدر.

واذا كام)صل اللهتعاليعليه

أىع-ردة(الىقر اس

وم (خفض واأصوا #معنده )لشديينماقولفم(ولا>_دوناايهالظر (أولاينظر وناليه

وباالمعشرفر يسالى

تظيعماالهل)يصعلهلْاليلههو_هع_له للق
طرف خخ مطرقينرة -همنادياكلات>فى ةلوبهم (تع
3
4
17

حت كسرى) سير

وس
ليه
اللتهعلىع
صلى

لنظرون
غظارهماليهحدهومنتهاه ب ي
اى قويأاولا يسان
ددأ
احي
ذظظر

لمن

]الم مناء

|اتدهيقاقس اك
لاقأكتكونكالنظرهم تعديمهصلىقعل عليهولل جع )عروة(ال بحشقال) و
يفت ولاس عاو ست كتمرى)بتاع لكف لهام ادس|يدترت انق
ه
لقد
تمإى
ةو رسن لطته وقتضر]ب.لكاكلهزووى)(جفثت(النجائى )مك مس | ].ع
اتا
تومقط ماثملودفا ىلأاحتاءهش)اعىللاوبعنظموونكملةكهرميكااوتينندمهصلوىت || 0وعدا حور ددا دلاه
لكافىق
لواف واللهمارايت»

0ملك
ا 55ا
اكوث(زوف(رمداانبعةظ)مح#ددياثأحاءعهر)ونةغ(راهنه)ضابفكمسةردوروذمافيمفصندافيرةيعههأ_وى» ومصاو(لرةأأيىمكلالتكعاظفمط| 1
ه)
عبعلظبممهوسالبص

ٍ.

يضمأولهوسكون ثانيهالمهول و كسرلامهه ضارع أسلمهيةال أسامهلعدوهاذا أمكنهمنه وخلىيدنم |[ معظمملكه [والنجاذى)

وبشهوال يققاالمأسقامههااذكاه:هوعامأر يديهخاص (أندا)ظر والاستغر اق الاماةا فقيل وما لذ ون و يكسمر
كإانقط لاستغرا ىالماذى دع_تىانماشاه دنهمن]<واه

فىتعظيمه ص_لى ابلهنعالىعليهوس_لم

صرونف نصمرهو يسذلون أ:قس_همدونه واياتكطامنعوافى لافه

وبتشديدالياءو قف

(ى
ةكا
ش مل
داقب
ودو
ملكه)أى فؤدبارهوداره

وانقادهماه ندلعالمىملاية
:
لكملول امدكورةمعظماومكرما(ىقوم )أىفيمابينجة “فى
امل
ات
مرني
ىما
)فأواس
( 0ه شفا ءث ) (وا
دا[«ثل ممدى أحابهوف رواءة)أىأخرى كافى<.ة(ان) يكس مرهمزو_كون نونأىما(رأيث)أىما
أب

دصر تأوماعلمث

همد(ا أتعايهوة_در أيت)أىأ «صيرت | ايهوأحلممتايه
(ملكا أىم ناملوك (قد تعظمه ا هداءهمايعظم)أى» ل ماميعظ

واحزابه (قوملاب لمونه)دضم الياءوسكون اين وكممالام أىلاتخذلونه (أبدا)من اسام:هالمثثيئ م ص بالالقاءفىالمهلكة
يدلول<ديث افىوهم تخالىغلاماوقات سالا اميه حجاماولاصاثعاولاقصابا أىلاتعطي»ان يعلمهاحدىه_ذهالصنا؛
فكراهة القصابوامحجام لايأشرانهمنالنجاسةمع تعدرالاحترازوطافيهم نلوارم القساوةوة ل المرجةوأما ادائغفلمايدل

صنعةمهنالس والرباوخاف الوعدوالايما نالكاذية

(نوأعنسر روذىا
إلل
رهع
واى
اعت
ءهمم لقذرأ يتن ولالثههلاللهعليفو! والحلاق لقه)أىكا شعررأسهامابعدغرةأو
بعدالمج اذلميحا
ق
و
غ
ي
ر
ه
ا
(
و
أ
ط
ا
ف
ب
ه
أ
ص
ه
ا
ب
ه
)
أ
ى
د
ا
ر
و
ا
و
ل
ه
ل
ي
ا
خ
ذ
و
ا
م
ن
د
ع
ر
ه
و
ي
ه
ي
ر
ك
و
ا
ب
ا
ث
ر
ه
(
خ
ا
ب
ر
ي
د
و
ن
) أىمن كال

انفاقوم (انتقعشعرة)أىمن شعراته (الافىيدرج لى)أىمن طلاب بركانه وا
رخاسىفواملمن
احل
لقرأ
لسهه_ل الله

تعالىعايه وسلوالعديع امش ورانهمعمرينعمدالعز زالعدوى كاذكرهالنووىفىشر حمس لوق ضمي.ع البخارى زع واانهمعمر
 3أن و

هذا) أىوهن جلةتعظم
أخابهودكر م أحبانه

حاقهنوم ال#ديديةانتهمى وأمافىعرة العرانة:قيل حلقه أنوهندواللهأعلم (ومن

فعى<ديث رواههس_إقالة( +.لقدرايت
سرى)(و
نبخا
أهال
وهذابءض محنديثطو ينلروا

(لاأذنتةردش)أى

رسو لاللهلى اللهتعالىعليهو والحلاق) بدّدْدبداللزموهوالذى> اقشعررا سدفقوله (ا:ه)

راعاة (اعشمانرذى

بد د نرمضاف (وقدأط فيه أصكاره)أى 1+واحاقة-وله صلىاللتهعالىعايهو لموطافعه_ى دار

اللدعنه) أىحينقدومه
مكة زف الط

اف

بالببت) أى بعل مئع ه
منه(حينوجهه الى

صلى ايله تعالمعليه

وسل الوم القضية)

أىفىقض .سية دساح

وأطاف ععنى أسد ارمن غ-يرحركة (خسابر.دونان ”تعشعر)ةمن شعر رأسه(الافىيد رجل) :هم
أحرصاءلى اكير ١ثاره ص_لى اللت» لىعايهو لوالذىحا رأسه ول اظغاردم»مرين عبدالله

العسدوى فى<دة الوداعوقال اينالثامرفىالاتساب انه خراشينأمية ال كاىوكانذلانواملحديدة
كاذ اليهنء بدا ابروالذى-لةه بالجعرانةأروه ١ وكانص_لى اللتهعاللىءليهوس لاكاى رأسه الا
ظفى<جأوعرة(ومنه_ذ )أى تعظم اله حابةله د لىاتلعلاهليعايه وس (لماأذنتقر بسلعشمان)

انعفن رذى اللهتعالىء هين أرء لهصلىالللىهعتلعي_هوء لاألهىلمكة وهورا د يديه وقد
صدروه -م نا لبدث وارس.لهلاعلامن ناه له و لقتالهمفلاو -هادهم عن دخول ارم فلبرذوا

الحديدية(ألى)أى امدنع ذلك واكم م أذنوالءثمانرذى تعااللهىء ».:فالىطواف بالبدت)به-د.ذعهم منهإهكغيرءحين
ا يك ىلر ول ا
1د 61اللهأعالمعايه و وتوم (فىالقضية)أىقضيةص_دهمالمسامين
عدن أن طوف به(وقال
عن البدث رهمناك_د د كم( أاللى)طواف وهوج واب اا(وةالما كنتلافعل) اطواف و<دى
ما كاتلائء_.لى أى
الطواف وحدى (<دى

ص_لى
طاولفلردهول
اللهتعسالىعليهوب-

الكلأديهوجالطليه

وكان ذلك<ينانتمى

ايه الانىصلاتللعهالى

عليهوسمم وامكدامكة

لوتمرفصدهالمشركين

قدخ_+لءثمانالىمكة

و رسو اللدص لىاللتهعالىعلي هوس قدمنعمنه ولترساىلذلكةلاأطوف (<ىنطوفيهرسول
لتعهام  +وس ل)تفيعهظنيمه والوتوف عند أعرهمالانى وهذهالقصةمةصإ:فى
اله
للّدصلى ال
ذلك انهمعاك كن رهمعن
 :اك بروحاه لى

دخ ول مكةوأرء لمواعروةلاعلامهم بذلك أرسلرء ولاللّه

ص لى اللهتعالم عآيهوس_لم عثمان لعفاماءقر اش ليخيره م جيمّهد_لى الزّتهعالىعايهو معثمرا

لامقاتلافاما دخ لىدكة أحارهأبان ابلنعاص حتىبلعرسالتهذاماباغهمةالواله باعثمانانشةت

لكنت لاذه ل فاحتدس.وهوبا اخلس امينان2ه 5ل فتالرء ول اللصهلىاللتهعالىعليه
ما
وطغ ف
و ولامرح<تى نناحزالةومالحرب وبابعاتحابه بيعةالرضوانتحت!اشجرةكارواهاائّنه_ذىءن
طا<ة رؤى 'للهت»الىعنه رقالان <هس نغر «سوقوله ماكنتلافعل أباغمن ل أطوف (وى<-ديث

طلحة) الذى رواهالترمذىو<سنه (أأصحنابرسولاللهد_فىالله تعبالىعل_ هوبل لوا

للصلع وثةدم بقيه القضية لاعرالىجاهلى_-ه) أى سل رسبولاللهدلىاللتهعسالىعليهوس_لم /عنقذى فبه) فىقوله
وحوبالهلذةة2
تعالى(مناار: .مر حالصد قواماعاهدوا اللهعليه هدم منقذى حبه)وا ه
ىالقك_ل التاسع من

ط(وحديث
3لكتاب
أولا

انه ازومهكانه:ذرقذمنه ب قضاؤهوالزامنغ هان > اهدق سديل النهوقتال.
للو
ذاعسيره :تال
أعدائهوا اثمساتفى» واففهتى كانهنذرعليهوالمرادهنا لثافىذن اقتصمرءلى الاولفة_دقضرأى:

هنه)أى |بنعبيد لقن ح
أد ال شرة تركو ال مذطنعفدت قرنبواكلازوى عتهاتردق

:

مهم 1

فكب
اه)أ
لىفة
هوله
نتعا
يلمن
ننرر<لامندجاقالوعلداطامئةا:عمامه2دمواا اللهعايههمْ_.من ةذىنحبهأى وف بنذرهومن ممنينت رظأمرقضائه .
وتدرهق تحة .ىأمور وىأ
نن عفان وسعيد بن( بدوجزةومصعب بن عيروغيراك ذى اسشمتعالى

هنهمنذرواأنهماذالقواحر بامعرسولاللهه لىاللتهع|
لىعليهوسلمتنواوقااللواجتى سن هدواوقدثدت طاحةيومأ دو ذل حهده

ف القةاال<تيث ات يدهاذوقى.مارستولاعلل
اههللاىىللعهليه وس وذكيرانضهأعدمابوفجتسدمهانين من بوينطضعنرب

شدول
وأنانعسهم سالوهوكانع 1لمهاإصلاةواك لام به« هلم نالاعراب مالاء
طاماكا:
واجابونهوو نوقرونه)أى نعظء ونهول ذ
وكا

ع اللهثهالىء( :
٠الاضحااب (فاله )أىالا عرانى(نا عرصء ه)أى عن جوا 02بدت الىماءتعانى 5بانه(اذطاع طلحة رغ
جرلا
أىالراوى (إقايع

له تعالىع!ليهوب_لمهذاء نقذى ل  /فكانه ألزم2:مهن اصدق العا ىق راء -دائعق

احرب وقدوف يعهد:يومأحدوة-.لااراديالئحبسهوالوت فكاهالتزم أن لقنأ
تلا على 1لجرةوممن ةغى نه.كاف اله
شو.داوق!4اءم 1تهعاء  1اصلاةوال لام

ا
من همفاة ل علىطلحة

و5قم

أمنهممنقالت<ىماتشهدا ؟حمزةرضىاللهتعالىءنه(وكاو(ا))ألىوأكناهنوهبوقروه) فلا
عله زقناله)الاعراى (فاعرعنعنة) انيه (اذطاع

مير يرن لما

سيدا وتاليهذا
موف نهسيراينألى

ممْ م وهذا
اترماانع
طاحة)أىكاناعراضهف وقتمالموعه أ بجي ف |لهصلىالنه تعالىعليهوسلم وقيل اذعنا خائية حا
كوه  7كيدهاا لعسماذا دارته «أسير  3أى فاحاهم طلوعهءاي ,جم العم
ود رلا

تعالىء 1يهو هذاء ,وكتل

وَل ال >لى الله

:ل أللهبن عشمان ,نكعس بن بعر ا!لغ 5

العشرة وقالد_<ا بةط و 2ده ىغيرهوهوالذى نزلؤيهقوله تعالىوماكان- 0كأن:وذءوارسولالله

زلا"و روى أبوا» انصهلالتهعالىر|علاتلاه ذه الايه على الم'مرة_اله رج_-ل من هؤلاءفاة -.ل
طاحة بنع ألبزهفعال هذ اممموكذاقى عم ابنماجةوى «قسير ابنأىفحاتمانعا رامح موهفىافسير
مم
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وكسرمعجمة

(ا
ونوق سنةسءت

0

وله

وين حر) لقطان)
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خا مهسيو زاى»هعحهةوهوسلمة؛ندينارالاءرج
554ل يكنفؤزمانهه-2ل

أحدالاء_لامالذىر وىغ4-:مالك وغ يره

توؤس_نةآر بعسين ومائةوأخرجله
البةة

زهو >_دث)

وى
أىبر

المحديث!نعند(:.خازه) أى تحاو تكلب >ول:ةه (وقال)<-يزت_ش لعن سدب ذلك إلى
مأجدموضءا أجاسفيه) 'كثرةالناس (-:كارهتان 1خذ)أى اسمعلاروى (حديث رسول الله
(وا :فختأوداجه)جع

ودج وهومااحاط بالعنقىمنعروف

اا

ارغرلةوهاىصفل
الغ

ازتجعل المثمر وب فى
القمور ددالىا حاقمن

غيران ملعوهلمهحديث
اناللهتعالىية بلتورة

العبد مالي رغ-رأئ
مالتمماغ روحه<لةومه

تشديراهابالثئئالذى

يسغرغريه السريض

الى يقطعها لذ ابح(ووال ابراهمبن عبداللهبنقرم).صغر

ىنا يواتن القرمالمقدام فىالرأىوهوق
أىءقدامؤ المعركةوعن عل ا
قرمبالةا فى

الال

3ل الأبل والمعى أنائيم-م عرلته

(الاتصارى اذىالمدياة )أخرجله الترهدىفقط (مرمالكبنأ:س )وهوامامدارالحجرة (علىألىحازم)بكسرالزاى وحاؤهمه-هلة

بنخز
االك
لنهم
ا وع
قمسهب
ةابنال
رسعدو
ول بنْ
ضنسه
ووىء
رمبر
أاعلا
و-دال
ووساهمةبندينادالاعر ج|

زمانهمث له (وهو يحدث) أى وانحالانأياحازميحدشعن اتلعىاصلالىلعهليه و(فلجازه )أىجازاواضع
حازنهوجاوز:وامءنى لحاس اله اياخذانحديث عنه(وقال)اعتذارالمن

يمةثقة لميكنى

أوااشيخ وهوععنى

أوردع!_.هال ذالياسان القالأو بديان 1ال (افم

صبى اللهعالجمعاء -هوسلوانافاتم) قال الدتحىوالعجت منهج اللتههاىانه كانمعمبالة ”0لعظامحديث رس ولأللهصلى الله
مالعا وهوس إقدمعل دلعأدلامدنة مآن خالقهو يتول ذال يسعنيه لج زا لض

|

ل صل ان" ال عليةوس

#دمروطا,بعملغبردمعقوله تعالىوما انام لرس.ول:دوه ومامها معنهوا 0”:أولهووااة”» احدمن علما«الامصارعلى ذلنقأل١١لثاةفى
عله نانهلمت الف رسول اللهصبى اللتهعالىع ايهوسل الافىسنة عر <د؛ يثاثو <دنهيعملنا لععر عو سرك الاصلةاه

 0ا

اك“مرا للهتعالىفىغ الم"هولاخالقهسيءهالما! سكية الىال اطانقامهبان>ر ججمن مصرؤةالله أجانى

الكالكماة اللاطان ماك افجوألف كته الديدة با دان ثوفى اناسع عثمرين من جادى الاخرةسنةاربع وماثتين
وجدانلهتءالى| تبىولاق أن الغتهدأسيرالدا .ل واصول!! نههاءءة ماقةق المعادل ذذهس مالكانع لأهل المدينةبناءعلىانهم
أخذواءنآنبااثهممن المهحارجرمنوالاندا رالعانعين لود الابرارمعدم عل جدا هرم

اا

خالفي كام لعا

وهذا يشمهاختلا ف أصولعلمااما نقمكوه وانالراوىاذاعل>لافى رواءثهد ل علىان حد.يكهمتسوخ أوتوهمفى 5:لهورجع
ع مه بقهلهوونظامرهزاع لأهل مكةفى اط واف بارس ال!!يدحيث كاونعنزلة الاجاعالما:تعهننان:يكونوضع المدقدهمس ةيا

بل كك فيهبأنهمكيروه!.كونه بدعةواماقول!١ تلفي ر تدمع :اديوه حول
وهكذا شان كل ترد الهسمةالى

2

اميها:ندكانكا اف ظطاهارا 13112موه

غيرهدهن لاعةممعأن الغذل للدم بلاشمبة وقوله فوجدنه يعمل بال!غرعدون

الاصل هواافعل الذى

لاءليىان «عدرمة_له

؟ "2الا ذال والامتهان واستماعهقى_لى
واناقاكم) صونا كد ,عك
«>وت-لم و
هع سالىعاء
ص_لى الل”

0
بتعظيمه وهكذاكان دأنهولذارة

>-ل

ناف مانعةلع - :من أنه كانلا»هل
هه( الا

من اراب الفضل (وقال
باديشمالحبوا دوعلل أهلالمد ,دؤانه أشدوّاح”ياطدف

احادرث الاحكام فلاوج_4لابراده_ذاهنا

مالك حاءر<_لالىاين

القت بتشدددالياء
المقدو4--وة-دل

(فساله)ثى الرجل(عن
حديث وهو)أى وا ال
أنابن المسدس (مضطح م(
أى واضعجةء 4ع-لى

الارض (<5لس وحدته)
ولعله كانعر نض افتكاف

قّ ا

لردل

وددت) بير الدال
الاوى أىأ<مدث

وقدل التعظامثوّة خرلام .أس [هه ما(وقالم للحاءرج-ل

الىابن المسسهب ف ألهءن حددث

وهو

مطح ع )أىواضع <خمه علىالارض وا لةحاام:و اس وحد به تالا اهلرج_ل وددت) أىكان
باكر تل  2ن)أىل»* 0ومرلة راحم ك(ذةالانىكر هتاناحد تكّعن رسو لاللهص_لى
أله بع الىلعالء0

(عظيه الاحديث وناديامعه زوروىعن #دبنسيرينانه #ديكون
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وانامضطح

زحكاذ اذ كرعةده)فى حالص حكه د دث رسو لاللهص_لى اللهتعالى عليهو_لى خشع))أىاظهر
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ناك
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(عنجعفرين#د) وهوالصادف وقد:ةدم (وقالمدعب
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الملالة وهواءن أ تالامام مالاثيناذنس روىءن خااءوناقعالقارىوعنهالء خاروىأنوزر عة(كاناذاأت الناسسا!كا) أ

وققواءلىنانه (إخرجتالبممحارية)أىامخادمةأولاناذهليء نهو لفميمعاه-لواءلءق دثانهمندة ول

(نتقول) أىالمحاربه(له-ميقول!كالك..ختريدون)أىأثر يدون (امحديث )أىنقل الاحاديث

أوخروج وده

النبوية(أوالائل)أى

مالاذى عند ذوى الاثهام (فان
606
رواءهالفروع الفقهية والاسةفهام للاستعلاملاللتعر دركاوهمالدتحى على
قالواالهائ.لى) أى
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إتعليرمنقالوعادلةام ال)شيبسخ)تتقعنمدالبكل(رترايددوناالةحدايثلاسةفهآم ||(فاغفل) أىغى
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وعليهالمخشوع )أى الكينه و الرهار(دلايزالسخر )اليناءلقعولووز بامالدفاعلععئ يام| |النظيف الغسول (وادس

[إبالعود)الحندى المعروف ف وقدع_:ذ:ليعطره جلسهه دى بشرع من )قراء<(:سد هش رس ولالله سا )الاضافة الى
ىللهتعالىعليهو_-لم كانم
هعالىعليهوس )|جلالالهوكر > اء طيدافانه صل ا
صلىالت

الرائدة

*ا[لنطالياينةدفةجعاللماإجذااحسدثحعدنيرتثوه[اكلللهصهلىحاسيكت(اإعقنااقلدلىمءغاس.ي»رهو)لأى)نةعما_نيهارعمافظهر_-ف لوهلرعيابكهلناحادس على
ثلا

ض-ميره أىطي اانه

وة-:ل

الاضرههنا

نفس (فالانبأويس) هوا_-معدل بنعداللهن
بأوس بنأ عابروقيل اسسمعو ل بنع مسد [ ا|لل لان الامخظر أو

وعاربنزأخعتببهندوازلولجهبنتتوهفرىوسىنعقنتسهوأعونسغيع يروهووعلهدارزميوءنواااملايكئاشناي<ن_عدفىمرىاجوعبلثراينمس-ا<ةمموأاخرلجلكهفى|/إل 5ى ١.2.7
المديحين والئن وضعفه النسافىلانهكانمة_غلا كاقاله أبوحاتموتر
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لكسنناسيه إروسمع

وق )
هسمرة
اىر
أعل

بصيغة انهولأى توضع (لهمنضة )بكدرسمم و يتح ب بقتحنونو#ث.ديدصادميىلة ير برالعروس وةيلمثل اد :العاليةوقيل

اللرادبها السكرسى لإفدخر .ججفاسعاءباوءايهال#شوع)أى] ثارهمن ادوع (ولازال)قيل أالىشان والظاهران الضمير

مالك (بخر )دبيندكائاءالمعجمةالمةتوحةوبروى يدبخر (بالعود)و بعادالءود(<ىيفر غمن _-ديث رسولاللهص_لى

اللتهعلاىعاي وه -لقالغيره)أى غ برهطرف (وليكن)أىمالكرهالله(حاس على:لك منص الااذاحدث رسولالله ص_لى الله

تعاليعلي» وسلمع)ذلافسارئالعلومم انلتفسيروالفسقه وف وه_ماإفالابنأى أو بس)وهوات_معيلبنْء بسداللهبنأوبس

الاصبحىابنأ تمالكبناذس بروىعنخاله مالشوأبيهوجاعةوءنه الثخانوءلي البغوى وطبائفو#ةقحالا|تم م له

١فنالك فىذلك) عا

لذن سخس» :ل هنالك (فقالأحت انأعظمخذ يث ردولاللهصل اللهتعالىعايةوس_إولا

أحدث) بالتصبوثرةفع(نه)أى كد
ومع 00

لكا

 0لام (الاعلىطهارة)أىكاء .له[متمك :ا)أىعلىحا هاط

له (قاك)أأىاب نأ ىأو اس (وكان)أى خا!د مالك(يكره أن>دث)؛ كسمرالدالالشددةأى-2 :كامباحديث

النبوى (فالطريق)أىسائرا (وهوقائ أومسةعجل)خوفاءن اط أو عا ولمن مدقيل (شعر)
وديدرل” الم6
فاق
أذوم)ناا

لطاا ى(حديث

وتث-ديدراءأ ىأو

معان الذعاق اللكوق
ر
ز د
بر كن
وءتددعية ودوهوكان

من العبادوالكةاة(كنوا)
ىو الف

زكر هون

أنحدثوا)أىالحدرث

نكساخفة(علىغ -عر
وضسوء) أىطهارة
(و*وه عمناده رضى
للهتعالىع:ه) أىوكان

قادملاتت_دث الاعلى
اطرهفولاءةرؤه لاعلى

و(دووكءانالاعش)
أىس-ليهانينههران

(اذاحدث) أىأرادأن
بحدد[وهو علىغ-عر

وضوءتيمم قالعبدالله
بنالممارك كنتعف_-د

مالك)أى نوما (وه-و
حدننا فلذغة هعقرب

00

د وقديكيكمع اللستعجلالال

كذاقى

ادمع المص<دهةووه-ع
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ل !الك
|(فة.

ذلاك)أى سم لعن سد ماكان يقعلهمن لباسهواتغس الهوورموج

2-0ددت

ارة)كاةزم تمكنا) أىحاا ساق مكانهءلىه.مة

يي

ا

هسمه رة غدرمسموةقز اقيهم نعدمال-.1الارعماحدتء نهرسولاللدص -لىاللهتع الىمعلمهوس_

١

(قال

وكان) ماللشرجه اللهأهالى(يكره أنحدث)أى ين ل  12حددث وهومار (فالطر بق أو وهوواتم)

اذالقءع-جللدمن |
على رجاه(أومب_ةءجل )أى علىعدلةفي فى اؤ#ابنركله فرك العجلة ول
الشيطان وه-ديكونمع

ةهجل الزالقيخطىٌ 8فيها:ة_له (وقال)مالك(أحسانأثهم < _ديث

رسول اللهصلى اللهتاعلوعاية ول ) فلذاتانىفى:إه ليكونأءونعلى همه (وتال ضر ارينمرة) أبو

هجهبااك:ن (كانوا)أى |١د أفومن لقيوممن التابعين
سان الشد«أفىالحكوف الءابدالئقة أخرحل أ
اهبكرهون أن > د ثوا)أى ينقلوا١4ديث)اامبوى (علىغ_يروضوء)وطهارة

ا

(عن أ“ادة)

(دنة )دوك

 1سليمان نمع را نن (اذا

أحس أن» دثُ وه وعلى غبروضو 613اي هم هه وكأنةمادةلاه -د ثالاغلىطهارة)وياق
||كلام علىذلك] -خرالةدل (ووالع 0اللهين مارك )دمت

ترجه كن تعن دمالك)بنأنس

و و مددتنا)أى بنقل لناالهديث(فاذة»#:عقرب)أى حالة راءنه والعقربه نذواتاأسهموم

ل وكةوسمهافى رأس ذنم اؤاذاضريتء.ه أحداا:مر #هسمهأة مة لهولدغعاضرها عقدذنها

وقداشتهر على الالسنةا ناللدذغ بذالوغينهءجم “منوةدوالالشراحعناانالعه2ح انداله مهوله

وغينههعدمةوانه يقال إدء<ءالعقرب ولسعتها-.2ةو.قالعةربوءةربةونة-ل ددض العلماءان
| الذال ولعي المعحمدي لاكدم» أنق كامةعر كب2دة امالذع ١١ار وعدا مالاوى واهمال|أءان.ة

هذا «الاحراف وقوله (ستعشرم” ):كذافى الخ وصواءهستعشرة باحوالناءؤ<ث»!

ك3

قدلوة يهنظر (وهو ب"غبرلونهو نصغر)عطف #كسير زولا,قطع حددث رسولانله صل اللهعليهوسل )

|ا<_تراماله وابلالا(قام اغرغهنالاس)أى أتمنة-ل الحديث (ونفرقعنها! ناس )ال #معون
تهباأباءبداللهلقدرايتمنك الومعحبا)أىأمابةعدسمنه اصيرل وعدم تحريكك ال
اهقا ل

ا

١بدت (وتالاءنمهدىمشدت

ا

ا

نومام مالك الىالءةوى

ذمتحرلة  0يأرعج وهو

)وهو اسماواطعكثيرةبال ج
حازوالمراديه 1 8

من شل ةالالم[ويدة ر)أكه دل

ل

موضع

ه« اليعليهوت
رس" ثرالسم (ولايةطعحد دث رسول اللهصلىالل ل

كاله وعراعاةلا< لاله (قاماقرغ من اللس)
أءنثمن
را

ايد

كال

عشرةمة ذالتاءااتادق فىمة لهذا الترثكوابفىج أنه(وهوي)أتىمغاليكر(لوه )أى

أا انع أدغدّىعقرب ست
الو مع<يب

املاة يم

--

جع

5لا  -دشيه)أى
انر <ددث رسول اللهصلى اللهعألىعا .سهوب_لم)عافعل” 4و

انع)ماقلة_دصك,

عرةفةالصع_ىواسيمههسع 5م8ر

(وقال)أىما لكف تعاحيل ذلك( أحسان

تم(قالذما رينمرة) يدم
رولاللهصل اللتهعالىءايوس )بالوجهالا

اس

التحديث

(وتغرق عنهالناس)أى العامة (قلتاه باأناعيدالله لقد

عشرةمرةوأناصابرفى جيع

12

1

)أىمحاءظةعلى

ذلك واءام عر

أىهنالك (اجلالا د دشرشول

 1قالاوهرى كل مسي ل ثقهماءاء دل 5ه وعقيق

ابنوضاحوهماءةيقان
دميطينوةيل سبعة وال
وق ل
اركةأمياله
وقالالحلىالع عق وادعليه مالم ن أموالأهل المدينهوه وعلى ثل :

"خرأكبرمنهذاوفيه شرعلى»قبرهميزه
ةيه بثررومة رالعةرى الا
ةع تيعن حرتهاأىقطع وهوالءةوني الاصغرو ف
أحدهماءة يي المد

ىع ليهو -لمل؛الباحارث ماناه دمع رالا سئوله_زاتحول
اىاللله
ع_ل
وشومن بلأدمزينةوهوالذأىقطعهرسولالله ت ع
السافتانلاءلى الخلاف والعقرىالذىحاءفي»انكبوادمبارك هوالزى ببطنوادىذى!4ايفةوه والاقزية|/والعة.قم.قات
أهلالعراق موضعقر يمن ذاتعرفق لها رءحَلدَاوعرحلةين والظاهرانه أرالددوساسمااارادوا حدمنالىبالدينة وله_له
1

الاولوق بلادالعررم واضع كثيرةتدهىالع  000002ب (فسألتهعنح-ديثنا

نحق

عي ىأجل )أى أءظممنان نأل (عن حديث ردول اللههلىاللتهعا عليهوسوو نع ذى )جل حالروس ه )أىمالكا (حرير
رفامر)أى
ابنعبد ال دالقاضى )أىالضى بروىعنه أجدواسحىواين مه-ينووله مه نات (وه وقام)حال نمالا 0ومن جر ب (
مالك( دهؤة ىله انهقاض فقال )أىمال (القاغى أحقه نأدب)

7/و 1

امه
دصيغة انهو لأىهو أولىاء

عوضوقر يمن الد :على دوم لينمما 02مرْ0ءقمهأهل المدي,نه [فءألته) وأناماشمعهق الطر د

(إعنحديث )منأحاد؛وث رسول اللهفى اللتهع العىايههوى_ل(فا:تتمرفى)أىز وحارلفنهرا احر
ع االللهى وأما!اسائل فلاهر (وةال)بعداازحر باسكت ووءمو خالى(كنتفء .فى)كذاية
كتال

غيره أواء” 1
الدكىودبكذابالواو
0

والاص

فاددلت الهمزةواواكمافى

عناعّقادهفي»الناثئءن رو ينه(أت لعا نأا لبى)عه نوسسغ معروف كاكمه نانحدىأى

وكدوأكدانتم-ىلكن

أعظممنالائلين (ءن حديث رسول اللههلىاللتهعالىعايه وس لون فى )جلةحااء-ة(وسأله)

الود
لاأصلىاهه نافان

يعنى الاماممالكرجه اللهتعالى(جربربن عمد ا .د القاذى )الذى | مدت

اح المص_نقات

انحليلةروىعنهالمخارىوغر»:ءننأصحارالك نلعا عط الة و قسنةشنانيتنا نمن وماثة

لهاللهتعالى (قام)مالك( حسه)
(إعنحدث وهوقائم)العضمبرحر ,رو >وزانيكونالشرج

سروء|حاللاغير علىماقى

القساءوسزياد:ء_لى
السماح (وذكر )دصيءة

قماللكل يخكانئا<تى حب »بامره وأجيبب,ان الولاةكانواء ملون أمردفالمء:ى أرسلهللحاكلبحسه الهو لأىوءك(ىان
اثموجيدقذى
شه وار ا4لخذعى انمالككان>اس ف>ىد
فانكانأذنا فى التضاءقى هدامينالغازى)وق
يعض الامورفهوءلىظاهرء(فة.دللهانه قاض )لاي,لد قىحسه (فقالالقاذى أحدقه نأدب)بالحمزة
نح الغازبلاماءقال
ردبكوه
تالا
ذرعااءه
المضمومةلابواووان رمه افىبءضالنسخ بع نىان العلماءوالاشرافأوالىب

كانواأ<تى بذلكمنالعوام (وذكران د اشلاغمابزنى)دخين

نغز وةالوا
وزاى معجمةنييزنةفاعله ال

ودذا ادس دد واب قانه شامينالغازى ين ر بيعة ناد ماتق ل م لكومبروء »_:والحكاءهالمذكورة

اتساوقءت ل المع هشامين عسارخطيسدهثى كارواهامندةالبرهان>لى وقمل انها معت
علىالذاسخ وه وابهاالةارئ الا فوالراعالمهء لوق -ل مافىالادلد وابوهو  .شام يناغا زىبن
ر بيعةالشاىىوفيهاناا :ما انماوأسندر وابههذهالقصةعنه شامينعار علمت (سالمالكا

عن فيفر )أى هشامأومالك(واقففضر بهعشر بنسوطا)وهذادل ل علىانكاهنماذونااه
واماء«الاحكامء ىتلامذه أوكانبعلبرضاهم كمهفهوع - 2م(ثمأشموعليه) أأىحصل
#ندمرقة قلسوشفعَة لضريهلالانه ضريهبغيرذن:س كف لىوه ذا بناءعلىانه وز ان بزادالتعز برعلى

بن

احلى 0
العا بنرد 0

روىء نمك حول وعطاء
ئقة
الو
عد
س
و

سما

ودين وماثة ذهو
معاصر! الك وقدنوق

قبل مالكواللهتءالىأعلم

ذلك ووال دض

عشرةأسوااط ف غيرا دود كاهومذهسألى “:-فك والحديث الواردفى النهسىعذه فيهكلاملاحدثين الفطلاءلانمم شاماين
لبس هداع ل ”.ل ولإعهو -حهاثفاقهعلرهد أ>)أى أفادمالاكهشاماماور وكله (عشر سن
|ااحد عا)تطيسا خاطر,ه(ذةالهشام )بعدذلك لاكاءه (وددت )|ىأحبدت.,قال وددت كذا اثأيضت

الغازىرواءهعن مالك
رجه اللهتعالى واعما
ل

هلهثا
هبقو
ءزم»
اى فح
ولدنح
صخطاا
عسارالدمثى ونقلذلعن احافظ الرشيد العطارا,::سى و فا

ا

190

قع
ب جام
د
مين #سارط

وولاشافىمونهة.ل
نعاصالالك ه
ثمقولهوأمااءنالغازفتادي ليروعنمال اونه بل مال خكيريم لاندث قبل ذل اكنه كا م
 ١مالكثملي
ابدعانهسمع مالكاولبروعنهولع ل هذهالقضيةسد ذلكوا حاص ل انه أوغيره(سالمالكاءنحك يث وهوواةف)أى

واثمكأسبق (ضر بهعشر بن سوطاثم أشفوعليه)أى  -زعليهلاوةعلهم ن الاهانةإديه (شحد :عشم بن حب  0402أىاستمااء

مخاطرهاليه وأماقولالدحى أىخاف عليه لضيريه ابابهلاذنب وجب ذلك فغيرم>ةيملانه ازم منذلك ادال نبال م
ىالشمح

انالاستاذتاديب الطالببمابريهناكل(قال)وفى نسخةفقال(هشام وددت) بكسرالدالأىءندتوأحبدت

(قاله-.قاللهينصاح) الظاهرانهأنوصالا>ينى كساانلليث

سىيوذط
لا)أ
كديث
ليد خ
(لوزاه ف :اط ])أىكثيرة(وبر

روىعذه اين هينواأمخارى والالفضل بنالشعرافىمارا يمهالاحدثأو يسع (كانمالكواللءلايكتبان _4ديث الاوهما

ىء .اع توسط الواوبمناله هَءوالموصوفك فىقوله تعالىوما أهاكنامنةر ددالالامنذرونالاانها
ذأهران) صفةفماوالاه ل ا
لاد امت  0 4واسطي |
تساحب) دك مِعَةالفاعل أى

عاذت رس ولالله

يد أى وتهارااوه وف افى5وله عرو <ل وماأهلكنامنقر بهالاوفا كثايمعللوم (وكان قتاده
4

اس ةحسن (انلايقرأ)أىه وأ
وأحدولاسعدان يضيط بصيغة المفعول

0
2

"0

لاتىلعلاهلىعاءهوء !أفيهوا<منته(لوزاد ف سياطا)أىضر باموا(وبزيد حدٍما) عدد زيادةضررهولومصدر هبأوشرطية

صقاالءلبحادل)لهيانلجوى ويقاللهاحر افلىعجلى ولتهرحجةفىالمسيزانمطولة توقى.
الاعلى وضوء ولاصحدث أجواءامقدر (و
الاعلىطهارة) اكه

سذة لات وعشر منوهاثدين وعروست وعانو رك -مة وأخر جه أ ها بال:ن (كازمالكوالليث ١

اةملهوضيط ؤىسخة

كان]أؤقهمن مالك الاان'
| ,بنسعدينء_.د الرجن القهرى المصرى الغةي-ه المارع الذىة_:لذيه انه

1

يصيغة الهو لقتحصل
المغابرةران> «ل الاول
هالكالىءلىغيره
علىق» لل و

أتخبانة]صاعوموهوءن تامالتابشن تووقدسنهتلجسدنعن وماةةوح1عي0ش1١ [01811

|ان |
يدم أهل العمفوواناءث (لامكتبان العلمالاوههاطاهران)أىعلىطهارةنامةو جطلةاهمهر
عر بةويالظاهران
افىلكت
بيقه
فكاقيل وتة
اهصالالا
حاامة >و زاقغر انها بالواووثراكلهاصقة واو

وغول ل7
د أى ال ا

دغل بشرهنةمأة لذلا

لود اسع

م أحاديث النى000

ظ

لىودوء) أى مدوضانعظ ..المحديمهصل الله تعالمعلهو_ل(ولادث)بث_ديدالدالأى

يدفعالاشكالل ع
الاعضال  9الى2

يقل الحديثو دوز يناؤءللفءولان السمع منغيره د يما(الاعلىطهار )قي لامرادانه غثف_ل |
بقر ينهماة-.له (وكان الاش )سليمان بنمهراانكاتقدم (اذاأرادانيحددوهو علىغ-ممر وضوء)

رهراأدن
تلاظ
بالكل وا

جلدم ترضهأوحااية تيمم )انل تضرعنده الماءلسشهدوةلّهاعتنائه بتعظم الحديث وللحدثأدي |

> ال

 1خرذكرها اغد ثون كافتتاح أولعداسه وخامه بالدللهوالدلاةوا اسلامعبى |!:ى صلىالرّتهعالىعليه

إلا 1

نا
قوله(وكانالاع

هوبره)أى صائهورعانةجغايه
#دلقهللوهن توقيرهد لىاللتهعالىعليهوسل) » أى تعظيءه وجي ل (

:

ألثامل  7 0بر أ ودلموانلايةوممنهلامحجدمنالناس
أرانان كدرتدوفل

ولابرءنأدخار غيعراردةهناو تاجاروال

غيروضوء)جلةحالية

 2والقر فىومنترمعايهما أصدقةو همالمؤمةوزمن بى هاشم و بى المطل دون ذيرهمكا به

رورخبرمةدم لقولهإبرآل)هتقدمانفى 1خلالفهفةيل ممما

رن بط  |:القةهاءوان أطلواول وتد -ل أهل و برهمالاحساناليب-مومعاونتهم ومودتممورعايتهم (وذريته).
شةيب
لسم
اراذ
اعت
وجزائه[تيهم) أى
1

1

حديشئه

هلى اللهتعالىعليهوس
*(  3كل ومن نوتسيره
صهلى الله شالك عابسه

و_لم )نهأىتعظيمه

أذسللم ن الاولادوأولادهموهو بكم الذلوكسيرها وفاث:ةاةهخلاففة_.لىهن
الذر بها
صغارا لهل اعتباراباول<واه -م وق

الذروهو

لمن ذرانافم زوعع_نى  +فىوالتزمابداةاباءبهدالئعل

(وأمهاتالمنين)فسمرهيقوله (اأزلولاجههت)صعلاىلىعايهوب ل دبمرعضدىهواعخنةوانفجؤع وزوججهلهاهطللهاوقاه
علىالذكروالانثى أوزوجة علىلغهفيه واطلاقهعليون 4رمة نكا<ون

لكر يمصدلىاللتهعالىءلليه وسل أواندحى ولذاوجبت النفقةعليونلحرمةنكا-ون بعدهوهلهن

أمهات للؤمنات أيضانة ,للاوالاحرم نكا-ونعايه وق_.ل نعلوج وب اكوراهموونت4شنديه بلييخ
لابرأعىقيهجيع وجوه ااشبه وأسماءأزوا :+صلى اللهتهالىعايه وس دهورةفىالسسبرقدمناها

وومنتكطراععمههق (وأثبررهوه)زأسىره أرضًا(كاحض)أى<ث وحرض بطلبهمن كل د (عليه )أىعلىبرمنذك (راعلاصيلهاةوالى_لام)
تت
2
_
وممصجح

(برآله)أى احسانأهل بتهوء شيرتهولاوجه لخصيص

بدىهاشم وبنىالمطلبدونبى
الدكى هذا

9

5

وصلان بال#سس(وذريته )أى ذ .للهوعترن اهلشاملةلبناتهولاحستمن وأولادهمامن الامْدوءُير هم
انخ
لوا
اذل
دبدشوس و.بىتو

لتص|دءى وخدحةبنتخو يادوحقصة تبانلغاروق
(وأمهات!اثومنم نأزواجه)أى زوحانهالطاهراتوه نعائشة الصديقةبن
ان أختء عاو بهوشودةبنت زمعةوأمسامةبنتأنىأمة وميه وبننةتالمارشو ز ينببنت<حش
يلى
سيتأ
وأم<منبة بذ
وجوبر دهبات ضرأروصقية بنتحى كذ ذكرهالدحى وكان الاولىأن .قدم خدحة المكبرى أمفاطمةالراه_راءرذى اتللعهالى

دما (كم<ضرعايه),امضثاديددا|لمعجمة أى <ث وحرضعلىب هرم (عليهالصلا:والسلام) أىفىأعاديثكثيرة

(وسلكه) أىمساكه الام الصاحر 5اللتهعالىعتهم) أىبااةولوا لقعلكأو ج علي مقالاب انلقاعى ال اف الصاله -م
الصدرالاول» ن التابعينَ(قال اللهتعالىانمابر.داللّه ده سبعذك الرجس )اسئءّناف تعلللامرهن بالامالاه_مون .مبنع نان

يقترفن المأئمصونالاعراضهن عن ان تندنس بالرجس واسةعيرالر حس للعصية تذفير لونعنهاوترغيباذيما رهن لافها وأعله

نتموورد
يان
ةموك
نمر
ا<ق
قلىفى
لتعا
نلكاانال
سوبتحعاناهلىخاء'مون خطاب الكذورلانمن فىمةام الكيالكانهنفىحالالرحا
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اعقربةثي)نفىحددث رواهالبخارىعنه(رأي تأبابكر )الضديق
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اسمهاوا برحذوف أى ليسالشديهغيرهوقدنؤول بغيرذلك وهذ الاينافىمافى الما ل لأرقمل ولا

ْ
ذوأوسقيانن,
العا

ذاننى المماثلتمن جح الوجوهوالمثدت منبضهاوقيل امث ل أخصم نن الشديهولاينى
ادهلهثمل له
بع
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تعالىفال
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شتبعااواينكير ولابرنهسم قا وخطزوابئه ب
اييه
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لماعانمن

عبداللهثلاثه]لاف)

رض (لائت سدالله)وظيفة (فثىلاثةآلانى)أىف اقلطبةةالى واح_دمتهائلاثة أىمن الدراهم(ولاسامة

ح
لي
تنز بوتصدرلضته(ل(انسصاادلئ)ةاحيلنوقازبهي)راقلاتالاافوهمالة) قع ولنليقتهمنبدتمسالا|فثلىاثةالانىونصييائة)
ال
عل زىاييادعطائ(هفواقهماسبةى ىم ابنه(لابية )م درضى اقهتعالصنهما( فضت )|أىن رادت ويمافرض
الوظائىب ردهاوبالتقدمقيها(ف )مهد)أىحل شهدءالنا مسن الجهادوخدمة الدينالىترنب | ل|ابنسمعإنكاميم صما
قال ر (ل)هأىلابنمهحيال(هلانزيداأب كانحبلدف ||اصناى ولاجلةعزر
التهصبى اللتهع
اعليهولمنيك )بعنىنوقأسسسه(امة اال ييل)لقني عويب |رف
زنا
ارت د

رسولاتلا
رسولالقهصبىبندق لعشلويههوىسألومرايلقاتفضوىأاحلبتقادلمروىسزويالداةاللنذمكحردبثومجهمذراوقيينلاالنعتهاوصاقضعامتيناهترسخومدلتاهلوالاهلأىى خعزئلِذىأٍححدسوابكلاالتنقسيم
مرانت
الانالس
يليأيحسهباكروفاالرعراجئشاةلقلايلتأمبنوهاقلت ثممنقالرعواكنأ تقواللاحبيسة||ولدداونف 750
ات تساك نه حبيش»لكوهمنتددهاللقريون4فبلاينالىكون|.اارولسكصلدوزيمنق:

تالاءنيعاب انتهركقرتض ابلإربمانبا ساهقآنلرامفبوللانبانسهكتألدزشنةيآمرلمافن لىكانهللايفنافرىاضلملعوذدكمونداملاقلصعة| ع|رمدذازرىامدلاتسهبامبفيضنامتهؤيا
مافى
رازن ئرت)أيزرتوقدهت(حبرسولئساقدتملامي |و إ
ايناممةصسلا
»شهفا

ث

)أسىامهر الىمثهد)أىء نالمشاهد (دقال)أىعر(له)أىلابنهافافضاته
(ذواللهماسبقنى أ

هبمن ز يدلمافى الصحيحين
يأح
لكا ن
اافهو
(الالنزىيدراكسانو!ل<بانتهصىالله تعالىعايه وسلمن بلك)قالهبواضعا وال
ع نتمروين العاص رضىالهتعسالىعنهةلتي راسواللهاىالناسأحسالولهالعائشة لمن الرجالةالأبوهاقلتثممنفال

عبرولعسلزيدكاانأجسالموالىاليءوفاشمة أحببناتهوعلياابح أفاريهفلاتعارض (وأساءه]حباليهمنك)أىمنحينية

كونهابنمولاء (فا"ثرت)لى اختتربالتقديموالتخصيص (حببرسول ايتوص التمعاليعليه

وس على<ى)

بكسرامحاءفيبامعنى ابوت و
موضزأ
منت
وكو
منةصدرحس قالالحا الذيث ف الباراىلفمجرةءن

ناقعهولى ابنعران عركانذرض للهاحر ابلناواين أردعة آلاف وفرض لاينع رثلاثةآ لافونجسماثة فقيل لههومن
المهاحرين
فلنق
ددمن أربعةآالاف
هقا
الا
حر هأنوادية وللدسهو ك هناجر بنفسهولعل المتناققلهاذى كان أولاومانى! اكم<ايعن
آخراانتهى ولائت-ى انهلامانع مالنمع فىوةت وا<_دأ يضام قالوقوله هاحررأهبواقيه نظرلأانمدز ينب بنتمظءون ماتتعكة

ولت احرحويأسبانالمراد

811

وبل معاوية)أىاب نأ سيانك)روى
(
وز وجة الاب
ننا الاب
بالاوب ه

ابنعساكر (انكاس

ضىم احاءقيوما أى حبتهأويكسرهاععنى بوبه علىبو فى(وبماعغاوبة) اأبلنى
)لمعنلىح
أينربيعة)5دسبمق ذكره وس
(يشبهرسولاللهصلى
اللهتعالمعا-.ه  0سل(

أىقالصورةفوجه
هفامادخلعايه
معاو ب (

س#ةأن رذى اللتهعالىعمم_مافيمار واهبنءساكر(ا نكاس بنربيع-ة)بنمال كايناؤى السابى

سف_ينمههإةوماقيل
وكا
أواكافس ب
عبندلوى
دمة
وبصبرىاسءينممهوملحمندبنةىسا
ال

ةةوانه ع فىن_خة العزئى :لميذالمص:ف تصحو ف منناة-لهوقولالقرطىان
ينا
ةهعث
مكنان

ىليه وس )بشوعمن الشبهوأين
هعاس الصديع خلاقه( يشمهبرسول اللّهد_لى اللتهع ال ع
امحفوظ

لغاءدالةعلىمةدرأى وجهلهمن أحضره ةمادخ لناب
)ا
الثرى والثربا(قلمادخلعليهم نباب الدار

مالندبابرقام عن

داره (قامعن سر بره)ةشىله(وتلةاموقبل بينعينيه )تثر الث | دهلرسولالنهك_لى اللهعاء ه

موص أى<علوله اقطاعا

متعاقىعساقبل جيعهأى كلماقعله معاويةرذدى اللهتعالىعنه من تعظيمه شام هله و الدو روظاهر

سر بردونلقاه)أىبالاقبال وسلم وكانأنس ب منالكاذاراه يكىلتذكره رسولالتهصلىاتلعلاهلىعايهوس( !-وأقطعهالمرغاب)اسم
بين يودايلهمثول لدره أرضكروالكاهجان أوقرمتجهراةكانتذاتغإ :كشيرة رقغسيباوهو بكسرالمم وغينهعجمة
هوغوءأانهل
(وقبل بمنعينيه)أىما وألف واءموحدةقباواراءمههلةوالاةطاع أنيفوض اليهرض يتملك ووهو يس
سم نهرباليصرةومافى القاموسمابةةضى انميمه مقتوحةالف
الى
هبدا
نم ع
احكا
مهما (وأقطعه المرغب) لدوفىشر حأ
مدهو الظاهرانهلاو جهلهوعبارتهالمرغابع وتهرمروالشاهجان
ح عم
ءكانى
مللغة
ىأهلا
قق ل
عم مكسورةوقد تقتجقراء ان
عليهوسلم)
سا كنةكعدمةفو<دة وبلدةجوراة وباللك سيف مالكين جارانتسى وقوله(لشمهه صورة رسول النهصلى الله

ينفرديهانتغاءا(لشمبه)

الوجهوهيئة الانسانوصة:هوصو ردّمضاف مادعدهمقءولأومندو بمذون»هزللزسمة (ؤدوىان

يفتددين اكه

مال--كا)هوابن ]نس الامام مروف

(صورة رسول الله)

رذى اللهعم هاو <ععر هذاكان والماعلى المديئةمن م لعهالخصو ر(ونال»4-مانال)من تر ومن

بالاضافة (صلىاللهتعالى

اىلك
مورو
ايهنول
عل
رجدالله تعالى) وهو

امررصيت
لا

رلامره درن

سايمان)أىابنعلىبن
هذاه ينعباسذهو
ابنءمأفى جعغرالمنصور

بقوله بعضهمله الناهبرى

الامانلبيعد شيثالان

ياعيلنمسكر لهامازم تغضب

(الاضريدجع_قرينسليمان )ينعلىينعب_دالله

عباس

ثيأنهوناتههوسيهوكان سب_دانه باغهانهنيقاوللاايانفىبيءة اللاء لستلازهةلان الناس
يكرهونةيها فغض إذلك ودغاه قصل منهمالاخيرقيه(وجل المنزاه م دياعليه)من الضربوانه

مدت يدودى خلعت من كه [دخلعليه الناس)جوأب1ا(فافاف )هن غشته(فةالأثهد الى

جعلتضاربى )أى الا"ع درضرفبىوامشنره (فى<ل )يكسسرالحاء ,ةا

لهوفى-ل من كذا ارذآاذمته

من عهدنه(سمل بعدذلك)ءنو جدمافاله وأسقاط حقه(ؤة.الافى رخفت انأمو ت) مافءلهفى (فالق

الىكل اتللعهالى عليهوس ل)افلىدارالا” خرة(فاستحىمنه)لاياحةنى ممنناهلجخلوفا(ان
يدل بعض] له)من أقربائه( النا رسدى )جزاءلهعلىمافءزولناحت ادللعايسةط الابرضاهواذالم
برض يعذيهالتهعدلامنهةلذاقالحذرامن ذلك ولذاجزم بذلكواحةمالارضاءالتهله وغيره أمر الف

لاظاهرفلاوجه للزء عراض على جرّمه بدلك كأقل ولنّهدرالامام الذوكىق 5وله

مانالمتى أوعاقت بذمته » ابرأنهتهشا كر مقته » والهماطالنتعبدابعده
ولثّنط لبت رجو واسعرجنه »أأرى معوقمؤءن نومالحزى» أوانأسوءث دالىأمته

دانمهدت يدهت
جعقر ودعاهوسرد(ونالمنهمانال) أى من ضربوغ يرف

فلعكتعهأواز دأكمنه

(وقيل

(((دوجخل)لاعلىابيده(ماغشلينا)اأىسء)ايجهكوافاىبناساخة(فافاق)أىهنغشدته(فقال)وفىنسخةوقالأى انفى

حضرنه (أشهدمافيجعات ضاريى)أىالامر بضمرىوب ورى صاحى (فىحل) أىف براءةمن ضرربهابا(ىفسئل)أىماكلبعد
ذلك) بأعىدج*لهفى<لء ن سسههنالكوبروىفة للهف ذىلك (فقالخف ت أن أموتفالق النىص_لى اسّمتعالمعلمه وسمم

قاستحىمنه أن يدخلبعض] له)أىمنأن يدخ ل بعضأفاريه من ينيع

[النارسيبى

لان لنضوزافادم بسشر)أىطابانقتصإه منهو بقيدءفقيه وز والمعنىارادان بده لقلةاددةم مالكلثمالا )
أىمالك(اء وذالله)أىمن ذلك(والللدهمأ ارتقعما)أىمن أسوايله سوام سالاد قد حعلتهفى حلا رابتهمن رسولالله

ل بزلمالكئىعلوهو ركع>ة,بعد ذلك(والأبو بكربنعياس )#,حديةءث_لدد:وشينمغدمةهوأ سال
صلىاللهتعالىعليهوم ):

الاددى احناط الحاءالمهملة والنونالمددةالمقرئاحدالاعلام اختاففىاسمهعلى|<_-دعشرة ولاودع أبنزوزعةاناتمه
سوه ووافقه الشاطىو ما نالصلاحواازى اناسمه كندثهبروىعءععن حمفس بن ألى”ثابتوعاصموالاىسحق وعنه أجدوعى
واسحق وابءنْمعين والعطاردئى وال أجدصدوق تقر ماغاط وال أبوحاتم هووشركف المحفظ سواءوقالميزان!ا تنانغيرهيةال
له المخارئ
لكلمهما أو بكرنع مأسقال الاذءاأكىماتف جادى الاولىسنة ثلاثوسعينوما؛ “ين وله ست وسفعونسنةاخرج

دتحاجةعلى قبلهما)أىق.لاك.دين
والار بعة (لوانانىأبنوبكروعروءلى لبأ
ا
(وقيلانالمتصور )121

اقاران2:رص

وسار

11

(لقرابته)أىالقر امور وى

 1الكم نَحعقر

قيضرب كاضربهوسيانىكلامفىقصا ص الضرب (فقالاعوذيالله )وألءىعْالمهقى الاعانةعلىع-دم
ماار بدوهوعماره ا لعرفع ن عدمالرضًا «(واللهماارتفعشوطعن جسهى )فحىال الضرب (الاوقد
جعلتهفىحل )لتخي اعد[اراشعن رتتول| شل

المدانستوعد )نكر ال لتعظايتم

لقرباه(منرسولالله

صلىاللتهعالىعايه وس )
وهذالهو حهوج-هقى

الاقدميةمنهذاحيثية

ومحسته(وقالأبنوبكر بنعي اش )باشلتعين المه ةو تشدبدالمثناةا لتحتية وآخردث_ينمعدمةابن
سالمالازدى المقرى احدالاغلام اختلف قىاسمه:تقد ل شع 3ةوقل اسمهكنددهوشهرنهثه :بىعن53

توف سنةتسع

8
“ 6كني رو 1

ءةاى
دهرونش
يعجم
ىىاودىعرهس:ة ونب_عونسنة (إلواناىأبول على )١.م
ائةوف ج
وثلااثيلنوما

تحاجةعلى قسلهما )وةدمثه عليرماوهماماهماا شاراعلءهمالاة راشه)
فىحاجةاقدرعايبا(ليدأ

أاسقطل( السهاء
لن

1هو_لح ) أك-د:قريهوصهاريهفنة دمهذالىوعرذى
وفىنخهلعر بأممن رسول اللهصلى الل ءه ي

يم

ا

كىان الا.
لعوبته<تى ان الفتمءند ].عد أ الااعللىمال
وقر بجمامنهلاتمنعه (ولان أخرّمن السماءالىلارض)هذاء .اص
1الارض:نقطع و_:كسرجيعاءضائه وخرللورسم (احبالمدمناناقدمه
عاوير
عنده منانه بلرقمعاالى
(أحب الىناناقدمهعاي,ما) يع ىنلولاةراأبتهمنهصل اللعهليهول ماقدمثهعليب_مامع علم
باقضايتهماعليه وائماقدمه لمافهمن صلةرسولالهصلا
ىللهعليهو-لموشرفهوكرم

» ولاجلعينألف عينتكرمءفنى الكلاملل

سملن
ازالب روز

د و ا«أنوداود

فيد

ياستعه

فدفعنوهمالتفضيلق

القض.م ثم كيهأنه كب

ادبه بهوله(مص ازواج الننىصل اللهعليه
والترمذى وحسنه(مانتفلانه) كناةعناعرأتمعيئة ك د

ىلتاببعان يقدممن
عل ا

و و يعيةوهاوة.لى هى»ممونه و قيلىهى ز ينبتايسوقين ساءة) أىقى
مثل هذهلساعةالتى أخيرت فبابلهالمدسةوالس_جوديكونك كرووه (فقال ألدس هال رول
صلالهعليهوبلماذارا .ممآندؤاسجدوا)أىار اعظيمافيه عور كالك وفوا نوف وحز]|
الله

قدمهالمتبوع وإذااذن
عررذى الله:عالمعنه
بابدموللا لئان

نهديتاميمونقغةاينعباسوه ىآخرززوحاته صلىانيعهليهو[ .ضَيوثا وقانة راضهن خدى

رفع الرجةمن الارض وض ساللهعلى أهاهاوقى ال<ودوالد_لاه ذال برفعغضب الربواذا
سكن ب بعض_هم الص_لاة الخس.وفوالزلزلة( را

ع سس

عو

متيال

3

و

عليهوسم) وغل بانهفانه أرعظ-يمبو رشزنا واس_ها (وكانأبوبكروع-ر نْزودانأم!أ-ن

آتريدان يقدمعا.ناال والىةةال العراس الذمناحيث ثاخرنا فيماكان>س التقدمعليما و ذها الزى

لالشاض راونان
تل

ونا الع لات مان
احتمعوا ع-لىبادعر

فالوسدان )لضان

اخت رهابنعباس رأىله

راءأبوداودوالترمذى
عباس رضى اللتهعاليعنهما)كا و
:ألل (وقيل لابن
والاناتجهر رعلى|نالافضل تب دى ال فى كل*ىة3

وحسنه(ماتتلانة لبعضاز واجالنى وانتعالىعليهوسلم )وأسمىيت,اسمهاالاانالراوىنسيها (ف_جد)أى لعظم
المصدة وثهدالاعز:ولاسعدان يكونالمرادبجده لىركعتين لقولهتعاليواب_تعبنوابالصيروالصلاة(فةيل له)أىلاءن عباس ؛!
(أنسجد هذهالساعة)سهمز:الاستفهام التعجمية بناهعلىتمخالفاةلعادةالعرفية(إفقال) أى ابنعماس الدس قال رس ول اللهصلى

ننتهعالمعليه وساذارايمنممآنة)أىعلامةخارقة لاءاد:من نحوكوف وخ وف وشددر

سكم ناء داتساب

(وأىآههأعظلم) أىخطراوالمفمقدر امذنهانازواجالنى ملاتاتعالعايةو)امواعنةبتفواحدةحنث جين
صضا وأقرباحزابه (وكانأببوكرو رزضي)يسم لاما(يزودأائنن)مواسموابركة
أخ

( :مولاةالتىصل الّهثعالىعليهو11 1.دم

تعالىغايةو توي«زرورزنها)أى فيثعينعاء ةا 1
مولن كاورش ول اللده الله

زبارتهاتبركامهاوأس أب بارنه ابأهاوا دفي زو اءم ل(ولاوردت))كارو أبنسعدعن عر وبنْسغدين ألىووأصبمرانال نا

وجوه

" ١فى 5

ت عدت
لسلس 1

/

ا قا اك

0 05 5

س20

ا

 1ترمسكرة ده وق شهرة

بنخشصين ل

ام واد

مس  | 7-0كانتوصي لعيذاللهينعبدالمطلب تزوجهاز يدم وللارلسلوهدلىاللهعليهوت -داود
ستالهمة
(سط لفارداءءوتقضى) وش
|احرتالمحرتينا ولتاينتا
دلت
من
آى قليذهوتء لكانثلامهوكانص_لى اللعليهوس_ل مهاو يب
امخاطع) رعانه زوحها وأ اوشّولهمىأ بعدأب
حررمهةالر ضّاع -ةوق
الحديث حس-ن

العهد

من الايمان(غلماتوق)

اكان /و رهاو دص لهاوكانت مه وتخضنه وآمنت,وصلى

اللعل4.

ا

ووسْمم وقل يعثه لانأمهذهدت,هلاخواله بنى|حاررااد ينةواوامتثٌ_هراع_:دهم كان

مماونيةولونهذانى هذءالامفرقذل
فسمعتهأ
ملفونو ١نظرونه

,يق أولمن
قاماق

آدمنيدصل الزهعليهءٍل  2جعت بهخانت أمهبالابواءوةقبرهداهنالك دصر *هأماجن زوبار ودتٌ

أىرسول الله(صلى الله حاممه السعديه)من ثمسعلوهم  7نالرضاءةوهذا اد د واانس عدرجهالله علىالنى
را

لهراداءه)ل:دلسعليهاكرام هاو

تعالىعايه وت مقدمت)

صل اللتهعا لعل

وى نسّخة.حةوقدت

تقضاءها(امانوفى)صى
(وقذىحاجتها) لع كاله

اللتهعالىعلي»ه و س6

 009روع#ر )فىخلافتبما#اجةف4ا

ىأ»ومةالرضاع

(وفدت)أىحاءت وافدة

قص:-عا هام _ل ذلك )أى ١ولكناا

أى أمهأوأخ4همن

وقادمةمن > ل

الرضاءة(ع-لىألىبكر

نأحسواء_ترض
هعالمعليهوسإ وحبة ان
رداءهماوار اماهاوةضماحاتها تأسيارهصبى أللت

عليه

عراكىلالىلهعم||» ,البرهان وقالان التىةدم عليه بنتحليمة المسماةٌ بالشيماءوهى ااتىاس!_متّلاحلٍ-مة كاذكره
وتعر
فنعا بهامثلذلك)أى

الدمياطد وانشظ يرلكورد

هك مصديعهع:هعليه

غاطمن بنته|الش.ماء
وال ادل كابعدما نهمكبا وافىاسلامهاوام ا حابيةوانكره بعضهم ودال انه

الصلاهوا الام

هليهوسلموم حذينقسط لأرداءووانه
نكهصلىاللع
فاه اسلمتوقالايئ عبدالبرقالاسثيعداارعهاا:فد

الاكرام ومريد الانعام

عراءا#:رمتباوتاسيا

ا داكتطاى5ومو1

رَوى عاحد دث ورديأنهلنضعواا:تسا

8ننهص_لى الثمعايهوس_

السفة المسسهيةق ]لز
سماء

لانت

مارت كارو

110

-ذاقةواماهى

1
زمن مديحة فاعطاهاأر بعين ثاةوج لاوانصرةتالىأهلها ول:بل

أ 5ته وعدهاق الص-ا.؛بهدقالمى ]كتين ور وىعمهاعبداللهبنجه_فر
برعايءتباتماعلان العلامة اسلامها الاابيئعبد الر »

أباجذعب_دالاوم نين

و ذد كرقالوذاءانهلاًله

ىار عط 0
:ف ف ع
سيان بنتهاوك بهذ|مستندا لله

لف الدماماىك

رسكن
قيماذ كرل لاع نقمهان آنازاكر مهاو عظمهااة تداءرهصلى اللهعليهوسلحو

اسلامليه وتان

حكرآلبد_:هلام,اأهمن الرضاعةوهىقى-كالقرا بدوهذامعظهورهل

شرن
ل

هركااتط:اسيل |ينتبا  5-55رجدافه تعالىانهذهااةهةلامدللماقىهذا القصللانهمعة وده وقبرآلهوأكاه عا
نفسهلغيرهوهذمغ ةل:منهعح.ءة

 5رفكت ةقاطام
5 .1

ن #سدل نظ مالنىصل
لهوتعظيماوهذااكاهوه ع

هاءالدئة
وافاسم
فيه

ه3 4وقيره بتعظيمهوبرهمضاف إلىامقعولععى
»لذ ل ومن نوقيرهكلى اللتهعالمعايهو_ و بر)

ادعام4و

ىسلام 1ع || الاحسانو  +راديه 2عانهحانبهوصلمه[نو قيرأحاءهو  7هم)أى تعظيمهمو الادسان|ا لمومفواالام
مسيمةف ا
|2
قيمكنالممعبدمماى

الة

أعلم
واللتهعال أى

111000100
(#قص ل (ومن

توقيره) أىتعظيمه

رهم0
ونص

امماءه والاكهايج ع صاحب
ادليقبهمقولاوفه_لأفانمن| كرمعظيماا كرم

قههكا قدمهنرا
وبعر :دو

ملائ

لماعل
تال عليءر

والاصوايين(ومعرفةحقهم)أىما

 0هم وحسن معاملتهموتتزيل كلمممف مىارلته

قال  3ى
اللاثةةه واس ال-راديه_ردالمع_رفة دىى ١

العمل

سصيل ]0
ت
تلو

10

أن يول القيامجالان عر العم

ولذاءعطف عليهقوله(والاقتداءبهم) أىاتبساعأقووالسموافمافلم يتو عمل هدق

(قبد»/أعأوفن انساس1تا5بطل0اة0العلا00107010090252917712700100:105

تووقيرأكدأايهو برهم ومعرتمنو وترةق,هممن5ت-ح البلادودفع أهل الفسادوا:صازانوااعالعلومالىاص:اف! لعماد(والاقمداء
فيافعالهم|و5وافملقوأههليهالصاددو١لام أصحانىكالتجوماهم اقعديتهم اهدديم
أي
ببم)

:

(وعسن الثناهعليهم)أى اججالاوالعالىرضىاّمم وزطواعتّه وكذا
افىم
لقام
صالتغ
لصضي
الاكا
ةلاو
و”بجي
الال
!دعل
_يهلام

واحلالا(وا الاستغفارهم)لعواء تعالىءالذّينحاوابمغندهميقولون ربنااغفرلناولاخو انناالذن_-مقوناالامانالااية

اا
(وا
علام
فءممباجتبادفامصههماحران وطئهم
شلحر )(أىباهختمل)فوماوقع لهممن ! 1اسروالاالختصلاادر
أحرواحد كإوردو كأوالالشاطى رجه اللهتعالى

لواسحدالحسنيين صابة » والاخزىاجتهادرام صو بافالا

ادويث]خرايا وكمماشجر بينأك الى(ومعاداةمن عاداهم)أىّمن الرافضة والناصية
اولىحد.ثاذاذ كرأحانىنامكو ح
لانالصحابةلاشك امه أمولياءالله وقد ورده نعادى لىوليافقدآذنةه حر ب (والاضطراب)أى الاعراض (عناخبارالتورخين)

باشلتهمزة وكس
ارها
لأىع
تنأق
ووال
اأها
رب
بلكذ بصر (عوجهاةالرواة)
يخ فانغااممغيرصحيح ] 2ع
أىممن نقلوا المحكاءات
فىءشكاتهم الانوارا.و يهقهم خيرالناسو #وعهمأذضٌ-لمن و من بغذهموأساكون كل غعينرالثةا( :كالرافضة)
فأرذفءمطهملمن كلقردم :غيرهمفصر وابأنهلابازمفد يكونبغ التابعين أفض_ل من بعص أىالطائفة الىرفضوا
الصحابةواس :دل ديثأكماتلىمطرلايدرى ال يرأفوله أمآخرهوالماحةفيهبانهباعتبارالنفع مالحصةصابة(وض_لال

لالع

ةقفر سالمةو ناللةة_كلهمعدو لمطاقاص خيرهم وكبيرهم (وحدن! قعالم عليبيم)اذا

ذ كروامدخوالوالاس

ت ةعارلهم)أى الدعاءلهمبالغفر:والرجة نحورجو_مالله ورذىعنم

(والامسال)أىالسكوتببقالاء.لمءنذ  5واذاشكتيوهمحازصارحقيقةفيه(عا)أىةن

0
:1
 5 3م 700

كلأم(شجربنهم)أىوقعفيمخلاى ونزاعماخوذمن الشجراط ”اف التداخلاغصانهبغضهافى||هئمولاابلشيعة

تعضوىانح اييثا ووماشحرنبنعأاالدى(وامعهاد
ما)مكالوار جوالرافضة (والاضراب) إ|الغرقة3:/ةعلىماة

أىالتركواالأمراص (عناخبار اللورخمن)الى نةلوهاعم_مفانه تورثتنقص يعضهمانة لوه من الطر بدهومنهقوله

(6ونجشهداةيادلرواة) الذيئروهاقصصاباطلة تودىلسوءظنبهم (ولا الشيغةا)لنضمادالمءحمة ||تعالىان الذينفرفوا

اللاجعضال
والدينةكل در بإغتلاجدتمعصت دعرتمخصوص ةناب ابعلياالغوا ديهم وكانواشيعالست

مهانو
شابز
مهوتمموسنت|ىنسمنؤانئةالصغقاوصيفهاى الشيعةوالصكة |م'ناهلوابددوتطلق

جه

مقيدمحى سوهمامنا سر وومةه وهىمقيدةللءطووالمءطوفى عليه علىالغرقةالذين بضلون

أعنىقول(هوالمبتدعين )وانالبدعةعلأيقسامكمتقدموالمراداء :داعالعقائدالفا_دهكا وارت|] علا كرم التلعهالى

تقيص يذ كرماود اليه(فىأحد قز وكون يت
تذم
ولقادحلال
وبعالمعتزلةونو (#القادحة)ضع ةاخباروا

منايمد)لمرنتعااةل(واانتنمسلاههمىرلبااوملواشدةكللس دعن |وىهمبنا

مطل الطلب(فيمانقلعتهممن مثلذل )كالاعرالمنةولعتهم ف الاخبارالمرو ن (هقسماكانبوممن  2نهوالميتدعين)أى

بااجلتفهاند)هنهبمرلقاعلتاغنعرإملورىماسنباوايايشتروضسىطااجسعت<هعنياوعيىهتكه)منا(ظنأهحاسجنلواهناووميدلراحوت)ابلذحماأمول)لهلا أجموزوقعت||ف اىلرينكبغضالعتزلة
هول كقوله (القادحة فىأحدمهم)

يلتم المث
غقدمأأبضا(أصوب امارج)نحمل عهلىرودو وله ما رجهعن عدهمنالمعائب||اإلىطاءنة فىأحدهن
قما

اسن(اذهمأهلذلك)أىمس:حة و نيانيهل ماصدرمنهمعلى أمورخسنةمهودة(ولا العصابة وهم براءواتقياء

يذ كر )مبنىللجهول (أحدمهم:وه)أىبابرقبيع (ولابغهض عليه

ال

3,

فخت أنْسكتعنهم

الق
سينالسمعيجمة.-وحصه سممميجت جواحجةروصادموملةمب:-ى للجهولأىلابعاب ولاينةصف أىعرم
نأ2موسرحهعياةلاجلا (وانانمس لهسم)
جا سبع ملسست لسع جدست سس مسعوجومت جح لحم ١ليالعو
س
بصيغة المفعولوكذا(فيه انقلعهم)أىفىحقهم(من»ثلذلك)أىمنهو حت طعمهم (قدماكانسنهممن الفتن)أى امود35

الاحنأىيطلب(أحبن لاتاويلات

)اذكلهم عدولبث-هادةالنّه تعالىلهم<ي ثقالوكذلجعلنا كأمةوس_طاأىع-دولا

(وتخرجلهم) بنشديدالراءالمفدوحةأى تحمللاثعالهم(أصو باغذار ج)أىالمحامل (اذهم أه لإذلك)أى احقاء»هنالك (ولا

م أصحاره
ظفى
عمته
تام أ
يذ ك رأحدامتهمسوء) لاناللهقدا ثىعاهم ىمواطن كثيرةمنكدارهووصى النىعليهالصلاة والسل
للام لاتذك واموةا كمالاخيرولاانلهغهونا<شاهرمةباجاعأهل
ايه
وهعل
ةول
صمعلتعاممق
لفى
اصحا
بشحوقوله لاتسموا أ

السنةعلى خلافانهبعزرفاعله أويةتل(ولابغمض) نصادمهم| :علىصيغةامحوولأىلايعاب (عليه)أئعلىأحدم:هم (أمر)أى
بطعنيهفيهديثالهاللهف أىصحالى أى اتقوءفيبمفلائنقصوهم ولاةروهم بلءظه وهمووقروهم وفىاتحديث لاتثلابن

آذمأخاء©س اللإهلىأىصسغرهم وحةره_مفنقص وموطعن كيبسمطولاوعرضاوةرةوةوتاوفى نسخة هدض بضادمجمة

و لميسعاسمحاز مالانسمدار أوءغطمنعنه ز 1يللدذكئن
و الظاهر انه تصحيف ويل فىمع ءاه أىلصضبعرأ مر و اغءصناموق الامر
ح

ناته موفضاءلهم وجيلسيرهمو إسكتعاوراءذلاك) أىء زغيرءمالا يادىيهمهنالك(كاقالعايةالط_لاةواا لاما0

ر وأهالطيرافى وابناسامةعن اينمسعودرذ ى اللتهعالىعذه (اذاذكر أص-انى قامس كوا)أىء نالطعن5فيومو دذ كرممكالا ىق

حةهم قالاللهتعالى د

رسول الله)هو0-00

شعره أكداءعل ا

0

ك1
|-كاذر بن (اىآ خرالسورة )بع (تراهمركعا

هوو اللمن ممتد أوخمر(هوٍالذنمعه )أىمنالععابةمبراً

رامين ولومنالحا رلقولهتعال أذلةعلىالمثومينأعزةعلى

أد ك
اعينساجدين

شغ ون قض_لامن اللهورط وانا)فى
غالب أوقتهو(

الراءوضمها(إسيماهم) أىعلاءة أواره_ملاتة(فىو جوه-ممم نأثرالسدود)أىم ن ناثيرطاعام-م

2

واسراررههمم (ذلك)أى الذىوك  -واه (مثلهم) أىص -قتهم العحمءوةحالاتممالغر ذالةكودة قي :وراةومثلهمف الانتيل)
مسد ره( كزوع )عن مستانف (أشوجشطاء)سكون|!طاءوقةحها أى فر اخهمن اشطا الزرع اذاأفر حزق  0رة)منالوازرة
أى المعاونة وأصل 02

سبع

هلمهنأوشدازرهوةو اه(قا"سخاظ) أى صارغا وظاأى بعدماكاندقيةارقيةا (فامتوى

ءلىسوقه) بالواوواحمر

جع ساق بالوجهين أى
استعام علىقصمهقيدل

ييخلر جحدوم
سلا
قا
مون سات الزر 0

ناعرونبالمءروف و مون
دَنَ

لوده

المكر

الزراع)كتنر اوه
وي

حي

ا

5

وحوزقيهأضا اعدام ضادهمن أعض الحهناذاأطمى دعضهعلى نعض

ثماستعير للتغائلوا لتساهلقالالله تع الىالاان*:مضوافيهالمعنى لاكتقروالاولأولى روانةودرانه
(بليدك رحسنا هم )المرويمن عبنادتهموزهدهم (وفضاثلهم)السكثعرةء نعداهموك رمهموحلمهم
زو يل سيبرجرهم)مناتصافهم وعد لاك 2ة4رأمهم وعلوهممهم (وسكات)مبى للحهوال(عاوراء
ذلك)أ ىء نغيردمالايلءق «مرقام2امهم( كأقالدلى السهعايهو-لم )فىحدهدشروا «الطيرانىوابن

اسامةءن ابنمس_عود(اذاذ ك رأصضاق )بدكرأأحوالهم (فامسكوا)١ءنالطع نقمبموذ 5م
بوهمنةصأءمم (وال اللتهعالىع  -درسو اللهوالذءن معه أشداء

لا

ا

 001مكغفرنه وأحرعظم منهوانهممن اشداءأعرهم اى] خرهنفعوخير

قفديئامونة_ههنا
كرزدرع كاهلشيأةشيا<ى ع تسن بلموعم نقعهو اليه"بةوماذيهامنن|التفاسير ك

ل
والذى نبرادممهاهناانمنمدحداللهو بفاىلغمدحدفى كمه المازا
0

(ايغيظاسام

 1دايتهالذ 5

0

فيهقادح!-كىأقول» أعى البصائربالتكحل .ذهب

ل لهاحداجلمدحة كيف تدع

(وقال)اناللتهعالىعزوج لف حقهمأرضا

ل

0

(واالسابون الاولونمن المهاح من والانصارالا” ية)وفىه-ذهالا” ددملح عظم أيضالهم ووعدءظيم

1 2

015

عالومف العقتىوه-م علىطبة ات ثلاثالاوالسىابةون ص_لالواوالولنلالقذلنتمنوشهدوايدرا

02 1

لطع

والذين أسلمواةل الهحرةالما مة |أسابقون الاولون [!.م .عة وهم الانصارأ جاب العقمةالاولىوالثانية

 1والثاائةالذين اتبعواهؤلاءباحسانوهم اللاحةون,الاسبقينم نأه_ل القسلتين لوهشؤملاءكلهم

 3ل  0ول
 5) .بنمعس»)
0

هوقالاللتهعال لىقدرضى لمعنالنؤمنين
اثناءوالوعدوقدةس موا اقساماأخر لس هذا ل تمصي ل (
اذيبايعونك 2ت لشجرة)وه ددمت 44دبدرةوماوقع اما نغى شهربهءنذ كره(وقالالله
تعالىم-ن التؤمنينرجالد_دقواماعاهدواانّعليه الا به)هالك بهقدمنا|لهائزاتؤناسمن

عبارةعن القاروق (ورجاءبنم م )اشارةالىعثمان( 7تراهمركعا حدا )ااعالىعلى (يرتغونفضلاءن* يله

الصحانهة

ورضوانا) تعممبع دتخصيص واستدليهعلى كفيرالرواض وا“واربالف جارحيث والنهالىليغرط بو املكذار(وقال)أىعرٌ

وجل (والسابقون) أىفىمناقت الامان ومزاتئتالا<ات ا

نلى الى
مص
)شمم نأسل قبل المجرةأو
بن و

ددرااوالانعنا ر)أهل ببعاةلعقبةالاوى وكانواسبءةوالعقبةالثائيةذوكان واسبعين وم نآمن حي ن أقدم عليومأنو
العملاينأؤمن مه ب
عتهم
أى والذيناس وهم را<سانأى الالاحقونبهم الىيومالقيامة رضىاللهتعالىعم-م بق ولطا
ة)
ي)
زرارةمصعب بنعير (الاا4
|1رضيةورضواءمهم»امنحهميةمن

التعمالدينيةوالدتدويةوأعدلهمجنا ت تكرىءه كت اوفىقراءة الم من ت>ته االانهارخالدين
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لاج رأعليه اددمن

والناساجعين)ناكيد

الناس (لايقبل التممنه)أى منجم(ص فراولاعدلا)ق”تعديهرماادوواالفقيلالصفرالاوبةوتيل ا ذنكرأوالناسذقطأى
التعمرف فالامور وق
ل التطوع وقيلالوزنوق .ل الغنيمةوةي لالمثلوةىمأ لصرفقء -هوقيسل
الزنادةوالعد ل
يل الفرض وقيل العدىهوقيل الك ل وقيل المثلوقيل الفضلوالالنووى ومع-ى

كلهمأىالطردوالبعدءن
اووالسولذم من

القديةانهلاحدفى.وم القيامةمن يغتدى.هفان,بعضالممومنينقد يف درهاللهم؛ض الكفاركاو ردفى
احديث (وقال صل التّمعليهوس_ماذاذ كر
أحاد فامسكوا) أىاذاذ
كرواسوعوغسية فائركواذلك أىممنمجم(صرفا)بقتح

الى (لابقبلالتممنه)

4

ع

( 1-1

الصادالمههلةوسكون الراءأىتنوأبوةنائلة ولاعدلا)؛ نع العينوسكون الدلاأىقدي
هأوف ,ربضة

اولقالصمى ان الصرافلتو بةوالعدلالفدية

وقالالماو ردىا#هورعلى |ن الصرف الغرضةوالعدلالنافلةوعكبها
ومعنى القبول:تكسي الذنوببم_ماوال النووىمعنى الغديةهنالاح
د
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يتتغعضل
اا
للل
ىهع_لى يمشناءممخ ميانيديه من الناربهم.ودىأونصرافى كائدتفىالصحيع وف الحديثا ا
نلعبداذالعنة].

اصلعلنعتنةالىالذماء فتغلقأبو بأدوهاتمتبمط الاىلارض فتغلىأبوابهادونبائم ناعذيميناوشمالافاذالرقد اانا

رجعتالىالذىلعنانكان أهلافاوالار جعاتلىتائلها (وقال)كار واهالطيرانيء ن ابنمسعودرضى اللتهعالىعنه (اذاذكرا

أسممانفامسكوا) أيعنالطعنهيم

'

(وقال)ارا الدنامى( فىحذ؛ يشحابررذى اللهتعالىء مه أن ألنهأ تارأ حاف قلىجيع العالمينسوى التبيينوالمرسلينوا كليك

لوحا

ور وس

أصدانى كلومخير)

د يتخي قرفم
خيراللهمنخحلةهماح

الياءموسكوماأىاختاره

الله (وقال) كاروى

قسط ءن
او
لافى
اطير
ال
ألسعيدا در ع دنا

( 05منأحبص
فقدأحدرى وم عن أبغص

51

فج عاهم خيرأككانى)وخيرغيرهم يطريق الاولىو كذامن الاممالاولى (وفىآخر

ولا وضعرامع امخائضين يهموقدتقدمهذاو؛.ذا نب (وقالقحديث جابر)ردى اللهءنهالذىر واه

رأصحافىعلىجي.ع العالمين)أىنضاهم
البزار والدء 0ىعخهك-لى اللهتعالىءليهو (أناللهأخما

على الناسكلهم و جعاهمخيرةخلقهعدولا!:ةياءكلهم (سوى الاندي.اءوالمرسلين)فانه مأفضلمم-م
(واختارلىممم)أىم نالعا ةتصلهمء لعرد ومن العدابة (أدبعةأبايكر وعر وعثمانوعليا)

وقدروى الترمذى انصه_لى اللهعلميهو-رأى أبابكرو رفقساله_ذان المع والبص رفسم
أصحالى )وافضلهم (وق الى 02مير
اختاره ع بقوله[فجعلهمخير

ع بعط-هم
تعالىم ن الاجاع علىعد التهمكلهم صغيرهم و كبيرهم فلاحو زالانتقادع ليم بمأصد ر ن

مماادىاليهاجتماده لاأو جس
عدر |

غضى (الك

أوتيسهمن كرماليم

وعاواف_مم(هال)وق
فدسحة و هال(ماكاين
أنسردص ايهتعالىعنه
و)« 2أىهن العلماء
(منا؛بخص الد-دا,ءَ(

أىحنانه (وسسموم)
أى ١أنه والواومعى

أى (فلس له فىقء
المسلمين <ى)أىقيما
لمن أهل الشرل بعد

ماتضعاحربأوزارها

وحكمه انيكونلكانة
اللميزفار ادمالك رجه
أللهبق حى من ١بغص
اأعهاية وسموممن الىء

أنددرجحبذلكعنجاعة

المسلمين(وترع)بذون

)أىفط-لونقوى

وثموهذاسدب ماحكاامام | 4رميزرجهالله
5فكاهم علماءعدول كافىحد دث خيرالقرون قرفىثم

القطع بانهمخيرالناس,بعد انين والمرسلين ولا القوهمن الهد-رة

وثرلة الأهل والاوطانو يذل!!فوس والاموالفىنصمرةالدينوقتّلالباأعوالان,اءوالمناككدة قالدين
ود5ورةالايمانو الوةين و غيرذللكمن المنالافيةزو كالسال انهتجا عاملم )فى<د«:ثروا أن

ه|<متى ومن |بعص عرفةدابغضى )خصهبذلكلا
الطعرالى فىأوسط سخدحسن (منأحت ر د
كان قيهمن الشدعلى أمو رالديز التىقدنو رث -رازه فىبعص النعوس القاصرهولايازم منهتفط .له
لغضه نغاةالان رسولاللهصل اللعهليه
علىأىبكررذى اللهعنهوقد جعل رسولالهصلىاللهءليهوس ب

وسم أ<مه وقدمهوا رتضاءقعدمارتضًا هذى الىعدمارتصاءرسولاننهص_لى اللهتعالىء موس
كاقل دع والرن ايل وسلعءنقر ١كد -:كتةمن خصائ ص ألىيكروعرانهماجلساه وضحيعاه

فى<مانهوم أنهوقدوردقحد دث ان كل احديدةن يشرتال

لق نيناره دلعلى انمهاخلقا

|امامدار
منطينةوا احدةولس بعدهذه|8:1ك شرف أع ضاممنوا(وةالماكبنأنس) شيس البب#ة]ةو

امشجرة(وغهره)من الائةاشارةالجىانهم تغردمد الابمماط فأنهسق لهاينعماس كانهلهاينم:هيه
ىال لمينحى )الت «مااء_ذمنغنيمة
ىت |:ردالروافض (منا بغضالتعابةوسبهمفلدسلهفف ء

الكقار وهومرصد ل دا أمين عدم نصيمهمنهعةو بده علىماذعلهوقيها شارة اانه در  0ذلك عن
الاسلام وإذا<ك بءضالما كةةلوانم دنس والىءهخ اشاملللغنيمةفان كلامنهما:طاقء_لى

ال"اخروان فرق بدنهما الفقهاءوأهل اللغِةوتدقالمشاكنافىهذ اوغ وهانهكالمكينوالفقيراذاافترها
اجدمعا واذا احدمعااقتر قأوهومعنى بسل_عمعته من ش| :< .النو راربادى (وثر) 2بنونوزاى
م#حمة وعينمهم لهمدرىلافاعلو دوز جعلهممثمالل<هولأ بضافعلى الاولفاعله مير منذسق د
صمبرمالك وغيرهوعلىا امافىنان فاعلهقوله (بأانه)سو (:الحشر))وق صميرهن ابغصٌهم وفيهذظر
وكسم نر ععنى استدلواس_مخر حم نالا"نهوسيانىفىآخرالكتابةالمالكمن|“ ::قفص اح_دامن

وى امل

فىالاسلاموعطف سوم على أبغص
نه الى1خ.رمذن انتقدهمفلا<ى اه
فقال إلققرااءالمهاحربن الا

دصيغة الفاعل وقيل

عماف تفسيرىلانالبغض أ«رقلىلايطاععليهوه ذاةوىامارادفلاردءليءانت ليق اكيبا

دصمعة المفعولأى بعد
عن البىءفلادى [هقيه

ذهوبًا كيدناة لمكو َ

البامنىقول (هبانهالحشم)

|

اساررسولقدصلنت لبطعولأسا وخد الى تدقعالالاة

0
ات

يقدّذى انهلامك احدهمافيهوهوحل:نظر كياقءل ا

لرصب وأص لمعنىالنزْعالقلعوالخدروجفيجوزيه عامة
اللهابله فىأ حاف الىآخره
النزوعءن الاوطانوالتةربكئنوهمهه_ذاالقائلوالا” بهالمذ كورةقوله0

سد مكهووالاظهراأنهنصيغهالفاعلو أن صمير الىهالكوغير 5يقالبر.عاةم نالقرآناذا ملاها
اشروهى قوللهعاللى
“6-5حجابهاأى واستدل كل مهمعلىقولهذلكبا"ية ح

زسواه

م)حئنقوئ ثاانل!ةأوهم
ها-من
دحا
بذعين
(والذيئ حاوا)عطف عل الهاحرينفىقو امقراعوالمهاحر بنأى وْللفقراءال

لولاتج عل فى قلوبناغلا)
وان)اأق الإ
نلايم
منابا
آبة و
ىذينس
تابعوهم نحاسانالىوم القيامة يقلو نر بناأغغ رلناولاخوا::اال
أىحةداوغ ما (لاديئ].مثو ا)أىم نن السابقين واللاحقين[ر ؛هاا:نك روف رحم)باغ:--ينروىء ن مالكرجهاللهانهقالمن

تنة ص أحدام نأ كابرسول اللهصل انهتعالى عليهو لمأوكانفىقامهعليهيم

ع

غلفادسله<ق ف »ال لمين

رسولهالىقوء (والذينحاؤابءعندهم):يقولونر دنااغم رلناولاخوانناالذن-يقوناالامسانولا|
مدعلفى قلوبناغلاللدين1مغوار ناانكر ووفر< م

وو <هالاسعدلالالا ”ندأنه جعل مأأفاءيله

علىرسوله حقاللفقرا «المهاحرين والمقراالذين توا الداروالفقراءالذءنحاؤامنبعدهممهاحربن
بدماقوىالاسلا موالءًابعينلهمبا<_ انمنآمن بعد المهاحر من والانصارالىآخر الزْمانو؟! بدةولون

اقهمةوهة مذلك
لاخرالى الغاثلينرب»ها الغنفارولاخوانناوهى حالمة م.دهابسجعتلدشةرط
مهمل
ون

يقل ذلثلاقنضاثحي تم والكفقهعايوم واه ملاغل ولاغض همة.ا

1

منهبين انهذا
تحعلفىقلوبناغلالادينمذواوس+-ل كرهامصخ ف رح اللهتعالىىآ خم الكاب ث ا

ِعكَقتَردْهىمواللكفارلا-ءق ه-منى|لنى»فلذا وال(وقال) مالكبنأ:س (منغاظ)؛دظاءشالةة.ل

مق رأقوله تعالىوما
أفاءالله ع-لىرس وله

من أهل القرىحى باخ
قوهرؤف وتنم أراد

اناللهتعالىقدبينمن

لاق فىالىع هذه
ال"انةورتهمعلى ثلاث

منازلالفقرا اءالمهاحرين

اختلافغفرىظ والغضسهلهماععنى أوالغرظ أشد والذين وو االدار يعى
و بالضادالمعدءة أنضا وهواغةفي»لاابدال وا
القضبأوالكمي نف النف سأوالغض/للقادر وااغدظ للعاحزأىمن اغتاظ واحة_داذاذ كر(أصحاب المدينة وه_مالانصار

وخضه كقروهذارد2
عد عندهلإثهوكافر)لانمنأ بغضهم قدأ بغضهصل اللتهع الىءليهوس لي ؛د
اط ساللغدادى عن عرو ال ببرى قال كذاعندمالكبن]نس قد كرعندهر جل انتقص الصدابة

والذن حاؤامن دعدهم

تعنى التابعمنالذن

فتلانوهتعاللىد رسولالهوالذينمعهأشداءعلى الكغارالى] خرهوقالم نأصبع فىقلءهغيظ على

تحيئون بغدالمهاحر بن

ابلهامنتشديههمبالذرع
أصاب مهدو أصابتههزءالا” لام صدرت؛بلام!!تعليلوم ىاماءلةل ق

والانصارالى.ومالقياءة
يقولونرينا اغفرلناالى

ف النمووالاسةحكام مذ كراناتماتبههم ,لاغ «ظه م قال تعالىليغيظ م -مالكقار)فااؤءن

لامكون عند .غرظمنهمأوعلةلقوله بعدوعداللهالذين].منوامهمفاماوعدهم ليغيظ السكفاريوءده قتوعلاهلى ولاتحه_لقى
احاصلانهلا...بأتدارهمؤمنامن عبررهم خرجغظ بعضي كل
مو ل

للذن
ضااأى
غاغل
يوبن
نافيل |مه احتباده قل

عندالش الص_دقبان
(وقالعبدالله بنالمباركخصلتانمن كانثافيهنحا)من كل أمريشئهو ؛مدقع

آمنوافال ذمن/يكنمن

يتحرىف الددقفجيعاقواله<دى يكونء :الله ديق اوح بأ حابم د)صل اللتهعالى التابعين ذه الصفة
ىمهم
غقد
نى ب
رمهم <
يبره
غ كب
ص_لم
وهوت
علي
 ع+لىوأه لهوادسه_ذامن كلامابنالمبا رك لهو كانخار حامن أقسامى
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المؤم:ين (وقال) أى

المامحنة وانالرحالأدهلق <تىيكت.س عند الله صديةاو اواععطابدى اللايوزياالتم|الشين أنسرناالله

بآ خبعرناهوترتست
ياؤولدنىالرىوانالر حل ايكذبحى :بكب عد_داللهكذاباوقدروىمنطر ى

النحاءءلىماذ كرسيرمهن أسراراللهنطلععليهمنماءه نخلص عمادهوهمهمابنالمبسارلةوناهيلكه

(وقال نودبال <ت.افى)التاب المشهورل(ه نأحسآنايكر :فق د أقامالدين)لانالدءناما امنهقى
لاله

]ول الاسلاموق أولالحجرةوققيامهمقامه بخدوفاتهوقدتزلزلالثاس واريد

دعضهموناض النقافه انغرج الخلاف بءن الولو العمل وقدنزل بهم مالونزل,يا«.4الهاضهاةحمل
أعناءاخلاقة <ى :رالدءن وفاءمن فاءومن أحس أحدا كانمغه وتخا باخلاة» (ومنأ<سع_رفقد

وسلم
ءقىا4ق! ن أرادسلوكالطر ين المستقيملانبهعدوصلى اللتهعالىعليه
أوضع السديل)أى بعنطرب

أظهرالدن وأنعبهعلىالاقطاروقذىلاها الاوطارففتع القدوححئ بلغصنت الاسلام أقضى

صتلى
عأل
اهلىعليهوس فصقادبت
|ههذهالا؟ به(وقالعمد اللبهن

أصحاب هر فهكواقل

قالاللهلىايغيظ بهم
ألكفار)وء نمالكأيضا

انهقال<سسمن تلاقوله

تعالىليغيظ باهلم-كفار
من أصبخ وفىقابه فرظ
علىأصحا بب رسولالله

المبارك+صلتان)أىصفتا نكرككاانن(ثمنافيه ندا)م
منن

صحاب #دصبىاللهتعالىع ي
اه و ل
الدنياوالا خره(ااصدق)أىمءامى الى (وح]بس
سقالأبوب)وفىنخة أ وأوبوهىغير
صحية (السختّيانى )بشدّحأولهوضمهوسكون المعجمةو كسرالتحدية+.-ق ذكره(من أحس أنباكر)أىم بسكةاملة(ذةدأفام

الأديجن)بأىبعقدرمفتققدما
دلبأقنمو(ضومعنالسديل)أئبين -ديلال وههوالاسلاموعينه

نأخمعثماننقداب؟و ىى دورالله)أئفن الاستضاءةماسواه(وةن أدتغايانقدأخد
(وهد

وق نسخة ةقد |سسمسك

بالعرزوة

وسل) أى كلهم(ثقدبرئه نالنغاق)أىفهومئؤمن كاملصادقق الوفاق
الوئئوىم نأحسن| لثناءءلىأتعابمد صل اللعهليه

(ومن! تتقص) وق 'سحةومه نأغخص

الامة(وأخاف

أن و سه

و

5595599555555

تمرأيثى علىقليسء ايها د لوةترعت قم ماشاءاللهتمأدزها
الارلصكا حديت]!شين هنا؛بداانانا

7

07

48

(أحداء مذو ومبتدع)أىصاحدددءة(مخالف للسنةوالسلف الصاح)أىمن

بسمد]ى لاطا لعل اقنبحأاففة بقجتاذعنوباأوذنو بنمنزوعفهظ_عف واللّهبغفرالسهتثحمالتغر ,اأى دلوكايرا
حهادو

66

فأاخ-ذهااين الخطابفلأرعبقر يامن الناس ٠ي»ن
ع تزععروق

االهاءفاع لامل

0

2 0

ل

روابه 51أرعمقر ي
رأم
انالناس يشرى

فر به<ى ضر ب النساس يعطن وهوة ثيل اطول مدة+لافته وكثرةةتوحاته ف الانلام(ومن 5

م 0 3
عشمانفقداسةذاءبنو رالله)الذى أظهرواللهقيهولزا لقس.ذى انور من اقيم نالكر,موا كهل-
والصيرعماا .بثلاهاللهنهحتى ل اللهوه وعنهراض وكناأشدالنا سحيسا(ومن
4 30ك  1 © -والزهدوالور ع
5
 5ع
ا

أ<سعليا فد أخذبالعروةالونى) أىة -لبها -كونهعا ا ادء احقيقةوتاءابالذبءن حوزةالدئ

5

الللومةلاثموهو اند ةلهن لسهويعد*هس لكبالعروةالو أىبالمق والرأى
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عأنسر (احفظوفى قأحانىواعهارى 5م بمانه إفانه)أىالشانإهمن
الاتصارى وان مني ن

ا

اللعامىوار

اباس

تب والعقاب(ومن شحةتاىفيمم)بترا0

اجو لاا

إيحفظىفيم_متذلى الله
عنه) أىعرفييه

ايد
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بكسرالشن وتفتحأى

و

سريت ز2ان

وكورنهاناشاءلنلدعاءعيليلهكباوباهماشلسايساقلهفنسساتقعيالرانننهأاقلرابخلتذس مبردَوئفوذوْقهواللزتيكالدى:قذكدراهالسمدصمنشرج_ملاني |||وب|اابلخودىه)) أأيوىارخوداه :ىا
سمتحقه مانلوع.دان

حفظى فى] الى )برعاءهحىفيوم(كنتلهحاءظانواملقيامة)أىمانعام نهولا روما وء.فيه

لاع

سُديد

وعنه

(اولقماحلو)ض )صلأىاولقصدلتاعلايلهىوعشرلرممونسه حكىالراوداظاءملاطببعرداهقب(وفندلمضحسوعظىيفف (ىأصمحناحنفىظا)ىفضىع]تححاقوفوةرقعد-عملى|قعيلمياراهولصىلسا_ئعوياد لبسلنام)

وبعدعميح
وبتدهمو)رعفايةلذرايتيهم(قلير
ردعبلىمألنحوهضهدي_رنلالىامن
اللهتءالىعليه أمنصورءنعطاءب نألى
وسلملانمن أندض الصحابدمةته اللفهاسةد
وكم ىالاشلدطيردداءلنغوالل(حفاولضماولعكدم)اشمفاامعدةاءردها_حلرىةوان تهعالىءليه ||رياحمرسلا(من حفظى
و موتفوتبر كتهوع :اين
اهفلىمل
يذل
نحمال-نة ||فىأ
ححان
اى ك
ننت
ظلها

رعجه أنله (ه
ذاالنى) صلىابلهعليهوس_لمعير بأسمالاشارةالقر دسلانه  4صٌورهفىقلهوذهنه قدر

تومالقيامة)أىمن

نفسسهكا
"نهسينبديه رأىمنهصبىاللهل
عيهو (هودب الاق الذى
هداناانلميه)تخيرى الدئيا سوءالعةو به(وقال)كا

وألا"خرةوالضميرللناس كلهم(وجعلهرجة )عامة(للعالمين)وجيع المخلوقين( رج فجوف اللدل)||رواءالطبرانى سند

عر وف وغل النسوعربالضارع كاةاكماللنائنية (الىالبشيع)الموط|(ضمعنيحفظتقى

دظاهرالمدينةواصاه اسمكلمكانمف عفيهشجر و يقالله ببقع
غال
يغر
نفمدعجمة وهواسلمذوع أصحانى وردعلى الحوض)
مانلجعرضاه كان.هثم زالروصارمقيرةلاهل المدينةالمذورةواماكان يدرجالوهليناى ريممخاما ||أىوب يدهم

ع أنله(نيدعوهم)أىيدعوان يي  0دي 0
هو ا سي  2أتانى رعاءه ةوق
بالمغفرة كللود لم كأ نبهود من :لاا“ مانة
صل ابله مهو ش
رب حله

ينتار 3
]ادارات مرا رف وس
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رقهز نارهم
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ليق روات عزخائت أنه فىاقنعالى
عليهول
سكانيرخح فايلا خرالابلالىتت

حضفب (ولمل

ع(لويناارت)سابعالهبذنلاكللجهول(النبى)صوالته عليهفوسلأىاقدار'(ك)0-ت |اصانى)أىمنجهة

|

ا
ي
ا
ت
ين س تورات يومدواس مامه ارا

الحوض)أىمن قردت

[(طوفلام
سس |وهنالددوصضدسزيينا)ل

 ٠هالكرجهانههذاالنى مودب! ان الذىهدانااشّه.ه )أىأرشدناءه ال أىمرالدين وعلاليقين(وجعله
جرجةل
فاءالم
ىين
جير
وف
االيللابلقى.ع )بالموحأدةف
ىىمأوقلهمرأهل المديأنة(
ىفي
بدع
اولخمر)جة(و ستغفرهم)أىعافرط اهملمزنلة(كامودع

لحم)كا فحدعرنتمعإائشة رضىاتعلاهلىعن.اوالءنى عاانيههالصلاةواللامكاينبالخفالىدعاءوالاستغفارفهم كالمودععند
الوداعلايترك شيامايهمالمودع الاذكروأوعىنه (ولذلك أعراللهوأمرلانى)صلىاللهتعالىعايهوسل (عمم)أىيحبة الصصابة
(وموالاتهم)أىمولاةمن والاهممنأهل النةواهاعة (ومعادا »:نعاداهم)أىمن الواارجوالروائض وسائرأاهللبدعة

ز وروىعن كعب رذى اللّهنءالىئ:ه) أى كعت الاحباركاذ كر احا (ليسر أحدمن حابصل
؛

شُعاعهوم ١لقيامة) أى لن بدنهويينه زيادهالمودةوتالالدحى

أمأتنصكابرع(_ملنىالمأاغيلرىةبننوفل)

؟ع :١.

وحديدث كعب سعد

هس الاوله
ليو
اّمع لىع

لدس منومن منآ ل © دالالهشقاءة [وطلب)

أكابنالارثينعبدالمطلسينهاثم (أن شفعلهنومالقيامة )لهروايهو كان

طالب ردىاللهتعالىعنه فقا لان ديرون
لأناادفىانىوا مدل عليك ولأوةغلكخشيةان تستو فحق
شال انر كبلامرك أن
ولهجاعةاخوةو والده

ناتىأه_ل| لبقيسعف ستغفرهمفقت كي ف أقولةقالتقول الام علىأدل الديارمن المثوم-_:من

تودل اممرنومندرققّداه

والملمينوبرحماللهعزو جل ال#:..دمينمناوالمسةاخر بنوانابكانشاءالتهلاحةون :وهوماأشار

ع-هالعساس رد الله

تعالىء_:دوهواينعم
النىصلى ابهتعالىعليه
وسلموأماجدهالحارثبن

اليهمالكرجهاللهوقيل

أنهاشارة الىقوله تعألىفعاعتفهم واستغفرهم فاذاأمر بذاك فحن أ<حوءه

والظاهرماةدمناه (وفالكعب )الاحباررذى الّعنه الاب الم هوروهذارو امعنهابنس_عدبلفظ

لدس» ومن يدل قوله (ليس أحدمن أداب © دص اللعليهوسل الاوله شغاءة)فىغيره» الم
نؤمنين
(نواملقيامة)وهذا امائر وعىندصلى الهتعالىعايهوسم ذهومس أوهلوماقرأهفى بااللكتقدعة

عبد امطاب فهوكعرولد لانهكانءالمسابهاوفيه نكر همومايةتذى ببسم رجاءشفاءةومقيمن أ<م_م (وطلب)أىكعت
الاحمار و دزادل _.على حةاعتةاده ااواله وأنهكان ماهم مثرجياك فاع مرضىاللهعمه-م (من

عبد الطلب ويهكان
يكنىوالالحافظ عبدالغى
المقدسىليمدرك الاسلام تعالىعايه ول ككةةل المهجرةوكاأنمنصنارعلى رذ اللّهعنهوةء لانهل ندرلةحميناةرسولالله
ةكاعنقا
فو
وأسل نمأولادهآر بعدة صاللىهعليهو.:ل ال
خاسلسانن
ةضيا
مفىانرذى تعاالللهىيعنه وعدمن الصداءة

المغيرهبننول )بنالحارشينعبدالمطلسينهاه القرثشىا اصدانى وادعلىعه د رسول اللهصبى الله

اى ال
توذل وربيعة وأوسقيان وطلبكعسمنه (أن نششعل نهواملقرامة) يدلعليه ونوذل والدههوابنعم رسو
لله
تلالل
عّهصل
ى
وعدالله وكان نوذل عليهوسل واحارثْجده ليمدر الاسلاموهذاماذكرهالبرهانومنتبعه وقالالتلمسافىنوفل والده
هواءنمعاو ند ن
بعروة الدولىمن كنانةسمع الى صلىاللهتىالىعليهوسلم وماتفىزهن بزدين
أسيناخونهوأسنمن
ا
ا
ا
و
معاو.ةوقد بل اغل
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ح
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ه
ث
ه
و
ا
ب
ن
عبدالمطابالاينعبدالغنى
ر
ك
أسمن بن هاشموليذ
المغيرةقيمب-م وةدذكره المقدسى انهلدرك الاسلاموأت_لم نمأولادهأربعةنوفلوربيعة وأوسقيانوءبد الهونوذلأسن
سهولاسمنمننينى هاشمولويذكرااغيرةقيهم وجمعنهلماملنمغيرة اسمألىسيان والصحيح |
الحافظ أبوعرينعبدالير أخ
أوت
فىاسئيعايه تكن

مشساغايرانه لويمامهم
من عل

بتاليعمرى<ينذ كرهو
للال
جىرفى
اقا
تذه
خلافه وغيارنهولمأب ياتاعلقق
يد أروس|سيماهنالمغيرة

لضب
رطه
قاله ان المنذرول(تعوةقبهالسهل بنعمداللاهلتترىب)تاقدم
تلوملن)صلى 'للمعليه

وقواءوجعله
رزه)م
ةهماوحذبةاومن(وصلنع
أ) بعتعزظيم
المغيرةاسمألى | اوسانا كاملا(من نوقرأصدناءه

سعيانوا١لصحيح الاو|ل

رد عدم اكلامعليهةءلو هذا يقتذئانس
عزبزاموقراميجلامعظما(أوامره) جع أموق

الصبابة

ييتععىقاسنهمذغياراهماحانفظي أوبو كدابةلالامآ خروه ومقتضى م_ذهمنا أيضاوفىمنظوم ايرنوجهسباهنالله تعالىأخافعلىمنقال
[أفنّح اليعمرى ين أغضعالمامن الكغراذلامةتضى الكفر يظهروسياقى”غصيلءآخرالكتا ثاءبانلله تعالى
هبيردوال|أزركدى و ينج ان .ةيد الخلا بغيرمن قعل ذلشيهم لكونهم
وننقيصهم كفروقيل ان ك

ذكره وأماالذهىفة_د
دى التجريد
ذكرهكقى
أناسفيان كال اإساكه

»فصل ومناعظامهوا كباروصب الثهعليهو-ل)* اعظامهوا كسارمكعنى تعظيمهو_:كبيرهواجلاله

فا لاموس أعظمهؤخمه وكيرهواس:عظمهرآه عظيماأىمن تفخ.مه وتعظيمها الذءئهها
5و

واجبانعلى لثمن(جايعظعاأمسبابه)قيل ه بوالعنى العرفىوهوكلماينباهم نفراشه
و لماسهمالار و حلهأولهروح كعمدهودوانهووالالر اغب السدثحبل الذىبصعديهالنخل والالله

المنذرانتمسى يوتلعةبمه تعالى فليرتقواف الاسباب وسمى كالملاعنتمواليمهسةدبواواسخماىروالثوبالطو يل
والالغيرةين الحارث,ابنعبدا اطلبؤال| بعد البهرسذافأيخواأنذوهم :له وأنوسغيان| نتمسى

سامأ

واللهتعالىأءل(تاليسهلب عنبادللاهلنسترىلبثومبنالرسول)أى-ىابمسانه(من لبورقأصحارهولريعز زأوامره)أىولبترزواحره
ه)أىاعظام
كمارد
دزو١
(فصل د وهن اعظامه)أى تعظمره 00ف ودرعير

رير«(اعظام جيع أسبابه)أى
رربادهعلىاعظامأمغ
مه

أببابوصلنه ومودنهوفحديث كلسس ونبس ينتطعالاسدىوننبيوالرلاجبع مينستالبمونعرفعصلاتدعاموسم

مهها
علل
ىدىا
لةر
ايح
عخد
تدث
(واكرامماهد )أى م واضعه التىحضرهاأونزل ها (واممكناتهج )دأهى(منمكة) ممع كب
مهمطالوحى ودارالارقم

ام
وروي سس سس سس سس سي صسسبو سس سمس

يابالسل فىالطول انتهى(واكراممثاهده) جع مشهدوهو ل ااث-هودأى احضو رهن
حا تشد ب

ابنألىالارقم وغارسراء

المشاهدفوهى الادراكب لصيرةوالبصرومشاه_دء المج واضعالمناكُ(وأمكنته) مجكعان
عطف

المكان

يفير (منمكة والمايناة) ان لالامكنهوالمراد.هما كنهوع_-لىاقامة4لامطاق

(ومعاهده )أى احالالىعهد |لقهصلى اللهعليهو]-لكماالاساطينااتىكان دهلى ء:دهاوع-ل

وثورومولده(و)من

(المديئة)كسجدهو بيوته
ّ
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صلاته قال احدوالاما كن المماركةومناز 1م ذه أو بمرومناءضائه كا جر الاسود ليزوا ميات

أوالركن اليمانى واللس اولامستقار بان(أوعرفى.ه) كلاماكناحالهىدةيباوالغارالذىدخ_له ||
'

/
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|اصلاةوا لمرولوالمر ورحدث<-لل

هعالىعلي»و -لء قدم ان ابن ع ركانيتحر
صلىاللت

دىالله

ص

ىد الزرائع و كداماحاء
تعالىعليهو-لم ونرل ومار وىعن مالك اع الف ذلكةهو حرىءلىعادته ف س

معاهش

0

لهو

000
,

ب

ون

زبرهاعل
ورد كان ب و

ع|نعمرانه الرأنىاس افلىر جوع من االمبجتدر سوجادءافقالماهذاة لوا جد رس ولاه اصللىه أأ:دترا كباأوماشيا

ظعالىعايهو-م فا لهكذ اه كأهل الكتاب قبلك اتخذوا آثارالاندياءبيعاءنعر ضتهمذك ااصلاه (وماشبه) أمسخزمليه
ت

مايةال أ الصلاةواللام أوعرف
| قليصل ومنلم :عرفضلإيهم ض وكلامالمصنف رجه اللتهعالىه:اغيرهوفقلامرءنلثل
ظمكنجلىكلاه ل اىكرام ذلك بغ برنوالص_لاةل.وافق مامرء ن امامهلانانقول يمكنللكنه بعيد به):صيغةانه ولأى
ي

ظظمانهرعبارتهو يبدظطاهرهامحاقنةهم الشي خايل لماقالسن زيارةالبقيعوهحدقياءة.د | ممايمكنا كرامهالا ن
مة لعن العارف
والوالافالمةام عندوه لىاللهلميهوس ا<سن ليخنتخمث ن
ينه
إد للدى٠ كثرت أقامتهرامد
"١

٠

:

ع

س

.6

|أبنإلىجره انهمنحيندخل

.

سه

المسجد ماجلس الاللصلاة<تى ر<ل

الركب ول

واعظامه قهدا الزسان
.ءامضا#

رج ابيع ولالغيره

زودوى عن صع.ه بدت

أولاخطرله ذلكوالهذاباب اللتهعالم قش حوللسائلينوالتضرعين ولدسث ممن يقصده؛ل (هوروى أ|ننحدوة)بنفوتحسكون
هزهالمرأةز
تية
أاعنلدف
لب
منستادنه)
نئى
اوا
هلم
يفىا

وج هأفىمحذورة
ةاذلاكر"هوقدروى

جم ود المهملة (قالت

ظ ع
ْنهاأيوبين ثابتور وتهىعن زوجها ألى
 +ذورةواختاف ؤوضعط اسمأبيهاكدة فقيل انهبذون

كان لانىمحدورم)وهو

صلليهاةو اللا
لنهء
|أمقتوحهو جم ساكنةودالمهملةوهاءوثيل داه يدالمهولة نايهاألفوهاءوقيل كراة براءمهملة |إامؤذ
تكو<د:مقتوح_-ةوحاءو راءمع_ملةينوهاء (قااتكازلانى
|| يذلالدالامه ةوقل الصواب!
المعدمةو بعدهاراءءهلةوهاء بريهاسم مقعول وهوعدو رن معير -
ٍ 1مذورة حاءموملةوذ

|

الو

عدن

جين

1

]|]6-

عكةو1بزلمقي_مابها
8

«وذن<ىماتستةت

فمن
[[أمكسو رهوعينمهملةسا كن
معو
ساهومرحهةو راءمهملةوقل معينبدونيدل الراءابنلوذان |||ون_من وااللواقدى
ْبشتحالالام وضمهاوواووذالعجمة القرشى»ثوذنرسول اللهلى اللتهعالىع ايه وسلمعكةولميزل

| [الاذانفيه

وثوار ثالاذان بعدمعكة

وفعقبه واخدلففىاسمهاخملافاكثيراقة.لمسمرةوق ل أو دس وقيل سلمان وقيل_لمة ولدهوولدولدهالىاليومق

شوهو جحى كان توفسنةنسعوجسين أوسبعين وأخرجلههل وأجدو حاب الكن (قصةبضم
ظ  ١القافوتشد1ىدالصادالمههلةوهىخه

دم رأسه)تمابلىوحهدمن
لدمن.مع رالراس (فعق
1

الناصية

التسملا الحراموةيلكان

ناض رالا تدر يدكىلخهدلم
ونال
ششععرقصرةوناالال ونهر
اصسية ||قرشىنيم ووئئعنة
| وسنبنوقيرهاا رنسول اللصهلىاللتهعالىعليهوسلمدمه<
8

موُذنهيقباأتضاوهو

وهاايبقياهاببركاامسهوهو_ل ||إن ف مىل كة
| الشاهدوكان القدم رسول النهص_لى الللىتهععلايه وس مكة وانذلهبماوه ومع فتيةمنقر بش  1مايكة وغسسيوره

أوسلفاعرياحضارهفلماءم ل بينيديهظانانمهقدولخسع رسولالتههللهتعالعىليوهل ناصيترأوأجدقالمسند(قضة)

أ وصدربيدءةفالاق بليناوابانالومتانرهسولندالوعمامرسه ول .سات عه ما ام

||و|س الاذانوأمرهان يوذنلاهلمكة وهواينستةء :سنة فكان» توذنهمحى سات[ اذاقعدوارساها المهملتمااقبلعلى,به

 0التصهاوسدلشعر ها (أدابت الارض)أىأوصات الي-سالطوفما(ثقيلله)أى 1قال
٠

ه

ٌأشعرالرأ 5س (افىم .قدم
من

7شس7سللللل_ح| 2ا"
..ظض أوالاس:فتا
س27الاللعر
 227772الشعريفةحاو
22222222سارعحا
عمصرص”»”اجاة(الاقعلةو)بك1سراللام مض
املنسسالاف ذور
0.

( هه شفا ث ) > :منالشعروتصهةروىوثاشلعارالناصية[اذاقعدوارسلها)أىم,قعدها(اصابتالارض)أئ

وصلتا ابام نطوفانقي لله)أىلانى مذو[(:1الاتحلقها)أى الاتقصمهاحان أويقص

اللاك دن بالذىاحلقها) آثرال-كام رءايةللعنىعلىالغممةياء مبارالمببىمع ثبايابلدغلياالسةاعادةالضميرالىالذى وافثله
عبارةعنالم-كام (وقدمسهارسولالله
االتغليب التبكامعاي الانالذىوانكان:يلفظلههوالغا5س الانهف المعنى
لعا العا"عكاريشر

ل بيده
دلىابرتهعالىع ليهو
(واضعاءدمع لىمععد

رسول الله صب اللهتعالى

(فقال !1كنبالذى احلةهاوقدم_هارسولاللهد لىالتمعليهوس بيده) الشر يغةؤابةاهاتيركاعامسه
0فىقادسوة
مدهو مهذازالتتالكراهةوانةلم الىغ_يره (و)فىحديثرواهأنو يعلىةال(كانت

عم >وب-لم)أىموضح

خالدين الوليد)ين المغسيرالعا اذزوى المشوور والقلنوةمابوضععلىالر ا

قه-وده (منالمنييرتم
وصعها

1

وبارال
و روىاءنعررذى اللهتعالىعتهما)ماض م>هولم ن الر

كونه

و لسو ىشاشيه وقبعاو يقال ةلنسسية وهو بقح العافو ضمهاوضم ال وكسمرهائقيه لغات

علىدوجهه)

شعراتم وخ

ذل للد يعوة 1د لهاقاداخلهتبركااج (إفسةطتقلنوته )عءن رأسه

ويمسحبما تبركاكوضع

(فىبعص حرو به)قبل هوقء0زوةاليهامةفىخلافة ألىكرالدديورة ى اللتهعالمعنه (وشدعلييبا

أسه ز كوانتقلفنىسوة
خالدينالو 2قاين

أكرةقو بهأىر جع لاخذهاوهو .عدوعدوا عل دامر يعايقال داذاحرى حورناأقوب,اأىكارا
ا م(ى
خوسسية
وس )ر
عليه
علمبااماخذهاخو فامنضياعها(!:كردعليه صحابالنى صل اللمتعالى

كك نل وه مأى اق
أشعرات)
قبعمه أوكوفيه

بفتحنين(منشعزه)

عسامته اظمهمانهحر صء ام الذاتها(كثرهدمن قتلفمها أى ف شدنه هذهمنر جع مع هحجانبالعدو
تسلمه و كثرة> ودمغه-عو لاكراوهومئعوللا--له (فةال لافعلها) أىهذهااك_دوواا-كرة
(سيب)أخذدذ اشرق

يفا العيزنو سكن

كم )بل)فعاتها(لماتضهنته)أى 1افيضم ماوداخلها(من

ت )باأمماءللجهولونائفاع-له
ص_لى ايلهتعالىء ليهوس-ل تشاع العين وسكومهاز ديكا ب
شعر ) ص
0
 00بالارو
1

وبر وى شمسنعرأنه
(عليهالصلاةوا لام

ىهدى الم ركين) الذن
ل عليه قوله(:تمعف ا
و امل انهمن|!سلب بقدحي نأى ادها العدو ويد

قتدقطت تلسوية ىق

لايلي قان -كونءندهمآ "اررسول الله لىالنهعاالعايهوس ل(ورش )مبىللجهولبنمزةة بل الياء

وع ص حرو نهو دعلمها

آخر(:ابنعر واضه ايدهعلىمعد رس ولاللهدلىاللتهععالىعليهو-سلم)أىموضعقعوده (منالمخيرتم

شدة) يمحا لكي نأى

وضعهاءلىو جهه)أىهسحهبها تمركاكسماهجسسدهوثياره وهذار واداينسعدو يال اكلام

ربطةطا كلد

هل ذل عنداماد:المد :فى رجداننهتعال وهذا بدلع-لىجو اال برل",الاثسياءوالدامحينوآ 5

(ادكر)وقىسخةحى

ومايتعاقىمممال« :تودالىة:نةادأعوفقيدةو لىدل اهل ماروىءن عررزدى للعدله نانهقطع

رعليه ابا اذى
انك (
ا

اأشحرةوااىو قعت كمه |المعةاثئلا 4.دكن بهاالئاس لغربعهدهم اناه ايةفلامناقاةيما ولاعيرة

ضكال اللهاك عليه

عن نسكره لوم نجهلةعصرنا(وقمه :أهانشدوا)أىعثاوا

و ل)أى بعضهم (لكثرة

أعرع_لىالديارديارام لى اقملذااك_داروذاا دارا

نمدل ذيها)أىؤمدة

وما سالدبارشغ نةلى 5

“إكالشدةوهى تمل

قبل الشغفباط نالقلبو قيلمغاف القاغلاثهوهو جادةعليهوقيلهو وسط القلبوالم:ى قةَّ

ان كونمعسعولانه

هزهالاقوا١ 0-1بأوماو صل حب الدبارالمشغافةاى فغلب عليهوالالنا؛ده

لانكر أومقشسعرو]لاله

(فقال) أىخالدمعتذرا

لهاقسلسنوة)
لاافعا
أىذاتهاماتوهمة لانم
) 2ب:ل)أى
سدمأماعرة

سس

اللا

وقدحاامدو نذلداخل © دحو لالشغاف تستغيهالاصادم
بااعين المههلوومع :أهالاحراق وء_لى الاولالعمل قالاهخوه-رى وشغقه

وروى اكع

|4ماحرققأمه وقالأبوزبداعرط هوة-دكة فى كذافهوثغخوفور وى عن السشع أنه
قالعه

اداء
بالغينالمعجمةحبو بالمه-ه لجو نو قبل الاول<جابالةلبو اتافهو ب

القلسو؛يقال أنالشغاف الحلدةاللاصقةبالمكيدا اتىلاترى وهى امحلدةالبيضاءوهذاالمنك_دوقع

عفله النائصاء:نهدن

شعر  0ص_لى اللتهعالىعليهءوسمم

كلداس” بيده 003 0

#ول)أكىفه

ا

؟

4

ا 0

ل ثان(و 0 1 0ركين)

ٍ

نا) أئم نا نأدوس (تربة)أى جا تراب (فيها)أاىدجةزنافىءثلك الترأبةرسولالنهص لاتلءهاليعايه -
(استتحوىمنللهااط
ولح تحاكردابة)/متعاى باط اذلوامنانيه
صلى الله0

امح

يدوم 0
11

وزو روىء)»:أىعن مالكرجهالله تعالى(انه.وهب

اعظم مالدنه
لجاذا ر“
ينه لكان ا

لشاف ىكراعا) بضم

أوله أى خملا

(كاراكانم ندءئةال

مقدمافى نءض النخ [ولهذا )أىلاتير ب "ا ثاروص_لى اللهعليهوس (كان)الامام(مالك لابركب

لهالشافيرجهالّهتعالى

المدياةدابة)ة رساو وهاساب ركب رحاءلانيمس ج_.دءترابامثى عليهرسولاللّه لاتنان

اميك متجادارة) أى

عايهو لماذ كرهبقوا (وكان قو ل )اذا لعن ذ كاسممحدى م ناللهتعالى)أى أخدى وأهاب

لدابأةر)ضاأذىاتترابونس البوطاءله معانه
(أناطأتر بةفيهارسولالله صلىالله علحيماوسفر

واحدةتركماء_:د

فةدمللانسانميينانع_دمركو بهم
رلاغر اسلوغمدعوهياركاواا
اهءلةاوثبا
لادابوةلا
الوا  23وددحك

يكن [-كونه لدس[ددهواب بل لع امه صل اللتهعالىعايهو-ل:تقالزور وىعنه )أىعن الامام مالك

»:
مضمن
سنةو
اادي
ه
(انهوهب )للامام( لشافى) لاكانعوندم

ار

ملك الرجنالساءى

نىأهدى فعداهراللام وهوهةهد

اعا)بوزنغرابوهوجعمن اليل ولهمعا نأخرفيطاق علىال وال_لاح وما

استدقمنالاف :واعمموضع (كثبراكانء نده)أى فىملكهوحيازته وهو بدلءلىكرمهواج_لاله

عمذاارج ري

يئر

از لاني بتري

واسيبرسال

أجدين فضلوه )افلحغاءوس كون الضادالمعجمة وفتّحاللام والواوءسكونالياء

بذم فاح'وه -الامام

اليل (عنأجدين

فضلور هبضم اللزموهو

انادالشالى(فتالل الشاذى)ااوهس هيع دوأننهه(ام كمتاداية)أىابقهاء_:دك لتركمها
(فاحانهءىمل هذا ل>واب) الذىأحاريهه نتقدمبانه بسح منالركوب الدينة(وة

أو

نظيرنقطوبه و*رو 4

ل

ونظاثُره-ما فىالتافظ

عن

وزضماللامب|ال|وجوينعلىماتقسدم
>و

الزاهدوكان )أىأج_د

وهوطر بعةإلدثين يشولو» كراهةمن لفظةو نهفانهكلمةندل علىمكروه كالو«ل ووالالمعرىانهكامة

(م انلغزاةالرماة) «ضم

أنلهمد الرىى السهامملازمالاحاه_ دةبها(انهقالمامسس القوس؛ بيسدى) 0

أولسماجيعااغسازى

تصغيرعندءوا مالبصرءم وصقهبةوله (الزاهدوكانم نالرماالعزأة)كانمكدر الاحاءل ف سيل

وغيره(الاعلى طهاره)أىمةوضا(مند ,لء:ىن النى صلىالنّهنعالىعليءوس لأخذ القوس بيدم)أى والرائىيعني#حنستهما
ور بهكهوسنة فى وال#معتره شَبَئميل
أمكها وهو كنارةعن الرمىمهاوقد ثتدأنهع-لى اللهعليهوسلم<شعلى الرى

تامس )كك الازل

يسع هلعنعقبةبنعا معت رت ولالّهصلىالى يوس وهوعلى المنبريةولهوأعدواهم

ماس اعممنقوةومن رياط الاللاانالقوةالرىو كررثهااوثلقاالصلىانلهتعالىعليءو اناق وح أىمالست
بدخل باهم الواحدثلاثةف رالمنة صا نعهوالرابى >ومةله أىمن ناوه الد.مل لبرمىهوصع أنه

(القوس) أىقومى أو

صلى أنهتعالمعليهوت لمر السهام فىغزو أحدوككاانلهقسىستمل كورةفىالسيرثمانهقي لان

بيد
قوسغسيرى (
الاعلى طهارة منذباغنى

ت#صيصهالطهارةكس القوسدون اليف وغيرءماسه وتعظيمهأزيدمن غسيره  .نآلاتا مرب

لاقهمند:عه عنهدونعثةة كإىغيرهه إذاكانثشالعرن تسهيهاأى|ا سهامرس لالمثايا وماق ل أنه
>< لىانه كانبغءلذلكفى كلنوعمن الا الاتلاساء-دءافظه (وقدأ فى مالاثفم نةالان ثرية

انالنى صلىاللّه تعالى
عليهوسلمأخذالقوس)

أىتناولقوشه أوقوس

باق يزان بأءمتعفنة الحوى و ردي.همهموز وغلرمههوز
اللدينة) أى أرضها ارد؛بم
ماخوذهمن الردى [نضرب ثل :ا"مدر )9.8ستزالداالو ديدالراءالمهماء“من وه ى لمن حادغاءظ

غيره سدهوة_دأة :ى

مالكرجهابيّه تعالىفيمن

التربة)و بروى أنتربة

نأنى (وأم يحسه )ربراه
«ضرببامعروقة وى الكالامءةدرأى وقالانه ضر بأو إضربيدلم1

نذر
(وكان)الذىحسه (لهقدر)عظم وشعرف بمنالخاس وذكرهذالان لتعز بريةةافىحالهالم ع

روه
(المد

ففه اشارةالىانهاذ 'ساذساءظيمااذلوكا ن أمرا-هلاصدرمنشثر بختلعتوسالسانوالاعروالبهذا
مالك(ماأحوجه)تعدسام ناستحقاتهالعقا ب أشدمانعل وفيه ةو زلانه ١
أثاربعول وقال)الامام

مز

وقد لشددؤ هى كععلهكن

|الردا

واسة

[نضرب )دصيةةالهوولوفى -خة دضرب الءاءالسسيةوالصيغةالاصدرىبداللذافةالى ١ثلائيندرة)بكسمر الدالوة د بدااراء! له

نذاالعذر(قدر)أىجاءوء ئلمةأمء:لم
التعزيرونصجاعلى! لتميبز(وامر سه )أى تغليظالامره (وكانا)أىواتحالا» كا 4
ومنزله"علدغير«(وفال)أىمالكرجهابنه تعالىز بادةعلىساهنالك(ماأ<و جه )مال'عحديه

ولاللهد_لى اللثهعالىعليهوسل تزْعمامهاغيطريدةٌ)أىمعانهعليهالضلاة

(الىمشرجءةةه)أىق حر كلك (ترندتقبار

و السلامسمى المدينةطابة وطيمة (وفىالمي ع)أىء:دالشيخينءنءعولأنسرذى لالع
والسلامفىالدينة)أىفىشاتما ا

|

مازاسال عليه ا

#مواحد 5ا)أى أمرامتدعام_:كرالاعرف ف السنةوق بل هوعامفىالا"نامزوآوى)

بالمدويعم أى ضم اليه أواليهامعدةا) يك سرالد الاسم فاءلأىجان انان اجارهوندمرهءلىخصمه وحالبدنهو يبنان:ة2صمنه
 1بمتسهافكوم0
عل بهاول شكرها 2

القدرةعلىا.:كارهائقد
آواهاوقواها(فعليهلعنة

ازاَكّملوجيكة والناسن
أجعين لاءة.لالله منه

صرفا)أنافلة(ولادلا).
أىفرئضة( وان

جع <اها )يفاح أولهوق

عىة وأقرعليبا
سذندرذ
المنتدع وابواثهالرضاءهوالصبرعليهوافثا ؤم

0

انهلهحاحةاادهلانالعاة لابقع مالا ماح اليه و 9متتعيف»
دعل اسحةا قهءة د ذى ماصد رعذه ك "

تومىعالعطةمور كه

ال سريف

 4أ ل

هلى
ورسول اللص
وأرض (دن فيا
زر 12

ايتهعلءهوس بزعم انماغيرطيمة)أى رددهمشغيرةالمواءذاتوياء هىوانكانتذاتجىةهلالهحرة
 5دعال سارسول اللهصلى الل:هب لديا بنةلجاهاوعفونةه واهاالى|<4قةفصارتمعةدلة
عع نى القول ولذاوالوا
طممة كأهوهث| هده #أوعير مزع ملالاثأرةالىانهقولباطله وان كانالزعميحىْ
|| زعمهطيةًا!لكذب وهذاممالء كر زر تقادياءنن :ةرص ماهوم نأؤض لالاماكإنعت_داللهوا نَ
آمكز

]و عل عدل1

0

عرم ان عض

ناكراسياخولكونماكانتذاتونا اساة_دمالصحاةفا

ىقال صلى اللعليهوس_لماللهم<مت

تسخة<هداءيلا نو سْ

وصدحها لناوا ل

(الغقارى)1,

الك تارقال الاوصيرى

الله-ميارك لناقها

اليذاااد:دنة ك<منامكة أوأشد

جاه |الى كح<فةفطابت وطابتتر بتبا<تى صارتر اب اشفاءمن
م أءظمه
لااءبت يعدلثر باذ

ع

طولى1

نش

-4ذامم]وردق

منهوملةثم

قالالحلى وهذاهواين
مسعود وتالأوعرهو

0

ابن عدن حواموقال

كااظالوأصل الحدثكلماحوث وتعددثمخصهالعرفماذكر منالبدعالم كرةشرعا كأنىالتهايه

الطيرى الولكد رن
 1دون 4ه

الهاء

لنه)صلى اللتهع لىعليهو لم
3قالصح  0أىاكد دث الصحي-ح الذى زواه1شيخان ع نأ نسر أ
1و

بنة)أىفىحقه اوثامها  3نادكرثةفيب|احدثا)أىمن:قعل يها أعراقم .حااءة5دعهقما

وهن»هموصوأة أوشر طية( أواوءال
حا وصّودلاداهاءةالآوى

عر

 20ما كسم الدال!-مفاءلم نأحدثأى

أى أدخلهاحا.:افاحاره وذصره على +صمه
ا|ليه
اليهكذااذااالت م |

و اص_وابجه<ايدون

اقل

هاءانم ى قال الذه_ى

)وقد:ققدمتقسيرهوانه تغايظ فىالزراًوه لكا
ل أللهمهدصرفاولاءدلا
وا!ناس أجعين لادة.

جهجاءين قدس ول
سعد الغقارى مدق
|
0

عه

عطاء

وس_ادهان ابتاسار

يعم كار
0

أ-+يرالعمر الىانذكر
عنابنعه_دالير أندهو
الذى مناولاأعصامن

بدءةهان رذ93

ارايت

نك
ن
عزا

رار

لطرلس

وقح

اة اليه(قعا-هلعنةانلهواالا:كة
لدي د

 9كيدهنتعظلمالمديتة لسكونهامءكانه مالاكتنى ول احرمة ارم كال

ا

>(وحى

كييك
)بالبناء

لمُعول والذى حكاءاءن عبد المررجهالنهكا”لام (انجهحاهالغفارى) بن سعد ينحرامةال الطيرى
ا

اغدثونو|اصواب<ه-ا ,يلاهاء وقالالذهىه و+ه<اهدين ةس

وقد لابنعسعذوهومدنى

كدان شهد بمعة الرضوان ودءض الغزواتوتوفىبعدءة مان سَنةوةد :لم وسياق انهمات بل الحول
(أخدقضسالذ

تعالىعئ:هوه :اوله) عفنا 4إليكسرهعلى
صلىاللهعل هوس لمن بدعةانر ى الله

1كمله) كأهومهادق كسسرماك تا كسسرهلقوةوالقضدتعصا #صيرة كأنعكاسها صلىاللهتعالىعليه
وس يدهو كذافعالتعاةبعددرضى ابه تعالىع نهم (فصاحيهالناس) تكذبراله وزسراليرتدععا

اهو دتىه(فى ركته )لوضعه القضدسا مكسيره عام الإفةطعها)لان
"كاة)أىاط س
أراده (فاخذنه الا
:للبدن وأهلكته (وماتةبل اول )الذى بعدءأوةبلةام الول
:ه
سمرت] كل
العض وام اكلانل 2.لع
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الات عتنه يا ح
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لخراله-هروةوس كونالكافوورد
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تمالوعتةيذ القصةغكالونو فىدعدعثمان

سنةوسماىةر سماانهماتةب لاو لأىمن كسمرالعصاوةدنةدم ا-كالامءلى حدرث؟ سر العصاقيما مضى (أخذقضب
أىعصاه (صلى اللهتعالى عل

ا

النى)

يد كسيرهعلى ر كته )أى معتمداعليها (قصاحه

|1ناس )أى انعهعنه (فاخدنه ال“اكاه)عد وكسركاف مر معر وف(فىر 73بهفقطعها)أى فقطع ركبته خوفامن سر ايتهاالىبقيته
لالذئوةع؟ ردقيه
[وماتقءل الحول)أي الحو

ألىهربرةرذى اللهثعالمعنه من

خافء ل شيرى)أى
كسرهاأنضاوال.ءض الققهاءم ومااشتهرمن مدهمزته خطاوفيه نظرفقدروى الثعالىفىثمارالةلوب

للاصمى
ااة.
دنكارهوءهوم
ىلة
هومي
شعرافيهذكر ا
فلاك

(كاذنا) أىف نا قاحرة

ومنأنتهل أتانلاامرء » اذا صعفإإل منباه-له

(فليث+وأمقعد:من النا ر

وللناه_لى على خغسيرء هج كدان لكاله الا”كاه

والا”كلةكالا عرض ب _دالاءضاءكا_4ذاممعروف وفلىسكلامالقاغى هناوفيمائة_ذم
مايقتذى أنه كسراللقضدس وروى

الطبرى ف الرياض النضرةانه كه رهاوروانهام الست

كالقة

ماذ كرلانالتضس دهى عصاوكانهذاؤالعة ةا حصب الذاسءة مانوهوعلى!! دمرامائزل
أخذاحيداءم نهالءصااتى مان:ت مدهو م نقدمعاءنهقىةص هاا هوورة وقد:قدمالكلامعايها
فض ل الكرارك وانقلارالاء انلهز رقأل)رسو لاللهصلىاللتهعالىء ليهوسل فىحد :دثرواهمالك

وأنوداودوالتسالى ا

نأنىهررة (منحافعلىمتيرى)ا 1راديكونه على

و>وزا بقاؤهعلى ظاهرهيان به _عدعليهوو >افوةقدنص علءهالشافه ا

1

المثيرانهعنده
هصعوذه
رل

ولكانالام خالاول وه_ذانادعق اليمينتلظ بالمكانوالزمانف_ذهتبا الف للسجدوكانقى
حمأنه ص اتعالىءاهوس حاف عندالمنبرلانما.ي:دهو بعن القيرالشر دفأفضل بقعةبالمدينة
دفار

«ف وماضمه حس_دهالعظم اموف[ كاذنا1أ وأمةعدومن |١خار)؛شوأععى ,كن 61

مناءة أىمقراومسكنا يقالبوآه اذا سكانهوهودعاء  11يدها ك_برو جده_للا-حةاقها لعذاب

لومن
لليغ
ام و بديعه
اىوه
كب
حمضرورموحطذ_ورحلهفام بمأنقحرعلاهله علىطر باقلث ل
الذى نعرفهمن ذا حلاوةالءملاغة والقصاحة(وحدثت)بالمنا با <هول(ا نأباالقضل ا وهرى)
لدس هوعد داللهين 4سنالمضرى أنواءظ دامعمدمرفى حدوداليعين:أر دغمائة وكانمن العلماء
خلانداسعبداللهبن 5 4مالر.:ى
الصائم ن يشيرك.هو يتدىهقى الك لولوأغساهوك فىةار س ا

الاندلى ذوالوزارةءنلهفضلو<سسبوقفض_ل باهروأدبءالم,ال رآاتوا4ديث والعر ؛ ا ير
كرو »*شرالر وأنهعذهوله رناب ةفىعصمرءصار

رائقونثرفائق وارتكل اشرق فا ذبباءن
م كت

بلهاا كلاااءثرالىانر دسّمنهالاياماوهبتفانقضت أيامه وذهبتةةة ل  1أخل سعاطانهفممءت
أموالوهكتبهوماتشه دا رجه الهتعالى(لاوردالمدينةز اثراوقردمن بمومهاترجل )أىثرألعن
دابتهالتى كان راكمهانا دبا(ومشىبا كيا) خضوعاو+شيةوعا:يهشوق أومسرةذانمن الاسرةقد على

المكاء (منشدا )انشادالشعرقراءيه والمرادانه»شلنه لانالشعرهن قصيدة المثنىأوها

فداكٌ من رمع وان زدةاكريا ج لانك ك:تالشرقلكءس والغر ا
(ونا رأماره مهن ل يدعلنا  10ادا ! ل فانالر-وم ولالبا)

لمن بان عشم ليا ْم نهركبا)
وهنا (نرلنا عن الا 87عَدى كرامة
وغيرهة  1لالانهفىدنوانه وكيف عرقنارء مالى] خرهوالقصيدةفى »د حسيف الدهو ولقدأحاد فىعله
ول خللائقنه وقداضم :لشن
نه

رجه اللهتعالىأ يضاف قصيدة نمو بدله هال بعده

وتهنايا كناف ايام تواحدا »

تشساهاطورا وترشنمها حماأ

وندئسرورا والفؤادحها » تقطع والاكبادأورىبمابا
أقدمر جلا دى_درج_لمهابة

5وقهأوعنذه أود أه
ك

_#دردتك_د نل ووعيد

أكويحددثت) بضم
(
الحاءوتثدبدالدالأى
حكىلىزانأياا لفطل
الوهرى لاوردااديئة)

أى السسكينة إزائرا/

أ«دىامللزيارة(وقرب
منبيوت#ا) بذم الباء
)بسكديل
وكسرها(ثر جل)
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أوغيره والبرثان لالى

الطيب أجدين الحسين

سداق رع
انلمشتانءىاابرّهس.دانه

وتءالى (ولار نارهم

من ليدعلنا)رسمالدار

أنرهال(ة :ادا)أىةلما

(لعرفانالرسوم ولاابا)
أى عقلا (نزانا عن

الاكوار عُدى كرامة)
الكور اام م
الناقةىا كافةكالسرح

بل|ثه رس وكرامة
نصسع_ لىالع_لة(ان
بان( أى ظ-هر رسمه

(عنه)بالاشباع (ان:م)

 40واسد ب مدى فىمواطتهاسحيا

واس_كب دمي ومنامتل هنا :«8وارسكق حمافىأما كماالندما

وأدعوا دعاء المانس الواله الذى » بر الوىدىى ؛بداشخ صهسحا

من الالام أى تنزل زنه

ركبا) ماسنماع الم
كه لد .
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هلذدخ
أمةا
رفيعا
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والانثادةراءءشورنعسه

اه

ان

ء بورحأالمن ضميرأى:رلاكبين
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ذعبو
آت
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وي

أنما)و بروى انث_-د
جعل(يقول متمثلا)أى
ساهدا أوو قعازانحقيقة

والانئصاب
المشوله
عاللىةدمين وقدير اديه
القيامالام و مضل

قهاهمة ولعل المراده:ا

(رفعال جاب لناب)صيغة
امهول أى كث 

مع

مد

الذى

كان بنناويوين من

قصدنا جناب حضرته
ر)
ظلاح
وبلابعنزنها (ف

أىاع ل

(

أو0

:

أوبصيغةالماكى ملم

المريدين)أىللزيارة(انه1اأشر فعلىمدينة النبىصل اتلعلاهلىعليهوسلم
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شم آ ثارالدبارالدارسةواار اد اروص_لى اللهعليهوسل قىمعاهده وما كنه و لغؤادالقاتأاو
والره

هالعرفان والمءرفةتعنى والاتالعقل اذا لصم نالكوائ
دا ل و

سمى:تلانهتعااضنا ف الاننان 5

المن العاموسفقي نظروالاكوار جع كو ر بهم
ذعة
قواهكالباب من الوأىماتفسيرهءطاق أخ ال
هلركوبن قر يمنمقامهنادياونلم
 8كاف وهولال:دل عترلة السمرججوبا نهذاععنى بعدأىلايأيق ب ا

ص والركباهم
ن 'أمهلرْبارنهوالالمامالانانقاا وكونععى القربوهن قسمبانيمعتى ظهرلمن ب
جعلرا كبو مخص بالابل وقد يم وفدشر سحلبثهنابعضهمعااسء *حى منابراد(و<ىءن
بع ضار بدن والمرهدشافك الارادةلغةوالمراد.ه مااصطااععايهمشا بخ الصوفية»نهوطالب

ال#قعلىبدا رشدالكامل علاراد ماعدا لق عبثا(انهلا أشرف علىمدينةالرسولص_لىالله

تعالىعليهوسل) أىقربم ماحيث براهاوأصلالاه راف النظرنهمكازعالآر يدملازمه(انثأ)
أى شروعالانشاءيكون ب المعنىو بمدنى الاادابتداء( .ولعمتمثلا) االمدثلش اعنرثالغيرق
مقامنثات_مهةوهره:من قص يد ةلالىنو ١اا

أ فىهدح _دالامين امخليفة!من هارودناأرثشود

العيامى من قصمدهقصد التلمثل م لدحالءصل انه الك و| 2 14سوهأسمهو هذانو34
 7الملاغةةر «سمن |لمَضْمين وهوأنبو ردشغر |!عيرمقا مكو نأ<ق.همن صاحمهول تعرص
ةأوردمنهماذكوا مخف
.عالاناالامامتجدالتوزرىأوردهى كتاره الغرةللإنحو
له كاب المده
رجدابلهالا

قمر تقطعدونه الاوهام

ر ذعالحاب لخاقلاح لغاظر
واذاااطى بنابلغن عدا » 5ظهورهن عل الرحالحرام

أى تضمهل (دونه)أى
عند (الأوهام) وننقطع

قر شُنام:ن +برمن وط عئ الشرى* فاهاعلينا حرهةوذمام

لادلياهقهام سطوع نوره

وآول هذه لصدةٌالمذ كوره

 5لعن -دا) جع

بادار مافعات يك الايام  5لمدقىقيك؛ م0
والمراد برفع اتحجابقكلامأنىنواس بتار 7باللولكوالءظام وهوهنامعى اثقضاءالمساقة

كمال طهوره(واذاالمطى
مطةوم وان
1

أىظهر هاو بعال

ووالقور الممدو اد تقطعماضأو ضار ع حذفاحدىنائيه ةيفاو الاوهام
و القردرهن:امد ه ة

جع وهموتقطعهااضمحلالماناا .ين وناظراضمفاعلم ن:ظرأوناظرا لء_ينوا تساهاوااطى جع

طبىاق السيرأويمد مطيةنافةعةطى أى تركسولاحمعى لاوط ودونهعع_ىقر سامنه و وز تقطع ناوهللحهول

و 0ل اك 0

(إذظلوهرهن علىالرحال)
بالمهملةجمعررحل المعير

و ةا (محام)
مكافاة 0

 0 00دمن خبرم,ن
وطيئْالثرى)أىالتر ١اب
1الارض (فلها 0

حرمةوذمام) عدر 1.

أىعهد وأمانوالابيات

لانىنواس الحكمىيدح

بهاالامينأى أمين الدولة

ا

دل
وقوله فظه_ورهنالى جره جع تاهروهوفعزوف و الرحالحاءالمهملة جع ر حل وهوللا:

كالسمجللخيل أوم جعرر+لذ كرمن؛ببىآدم والمعى قاربأىاذا أوصاتهم!ةاصدهمكان ها

حرهةقتضى رعايتهاوراحتهافلابر كب اده_دذلكرج ل ولابوضععلىظهرها رحل بسلاتررحة
منعمةفىمعاهاومع:اهاظاهرة 5ببنء-إدَه-ل الرعاءهبقولهةقر بتناوهىجلدمسةانفةاسثئنافابيانا
والحرمة مق الذى امه احترامه والذماممغردعءتىما لمز امحترامهأوجع ذمةوهى العهدوما>ب
الوقاءنه والمه-ى ظاهرلاحا جةإلطو:دل شمر <هوهن وطىٌنّالشرىوهوا الغرا ب كدنايةعن |لناسكلهم

وماقاله أنونوام من جرع ركو ياكانه بديية دم يشير المانمن وص_ل لهلابرحل يعدهالعدم
حا<مه لسواه ولانهلابقدرعلىمقارةقهمن هو غاهماءمواد قدكانذلكوكقالء_.داسه بن رواحةق
قصمدءله

اذا أدشى وجاتر عل

م

وفيهرد علىالشماخ فىةوله

مره ار بع يعداحساء

وخلالكذم  53ولاأر.جع الىأه_لىورا

اذا اءتبىوجاترحلى * عراءةفاشرقى يدمالوت-ين

كذابخطاليخاوى واقدلذسيهيرلى فيروضهفغزوةمث:ة كقولأنىنواس

وقال

م وملاايكدزرينال)اق أشمرزي!انيد
مبت 2وومع
لت ساتتلللههوذلهك)خعذدرارعالييهسمنااللنص
بوب
) ادلتاى) أى المارب
يم رووقجح حر حور ووو ورور وز ترم
ان<يث فال لاأحتااجلىان
سكل
حن
دح
لة_ا
ارا
وقالالميردبعدمااك_دقولابن روا<ةالمذ كو

الشاردمنسيده (اق)

أرحل لغبرهوقدءاب الرواةةول الشماخالمذكورولذاناللصلى التهتعالىعليه وس للانصارالتى أله

أىأناف(الىبيولا

علىناقةاووالتانى نذرت ان 4#وتعايهاانأنرهابئس ماحز تباوقال فىالموازنة انالك سماخ

راكيا)وفى نسسيخة الى

ولام ري

رأىناقتهشقهاالبروهزات وديرتكاذال
اليدعت راحاى لنك-ى

لاما (لودرت ان

كلومادعد ةده االسمين

غلمنوىلدسد هذامضادالةول
قال اذابلء :عرارهفلاأ,الىانت 1 #ولس دعا عءعليهاوائاأرادانه با ا

اميت

أنىنواس واغم ناضادءقولالانصار بهوللثعراءوالاداءهناكلام كشيرلاسعهه ذا المقاموقلتأناقى ا عبن (مامشيشغل

ا

التاباتالتوف سين طقنت! ف اقريرتصيق مز مسار  |:.-....ع|دى) وهرذلاامة

وحق لماتدذى الخدودوتفتدى  5بانهما منر :قادحات الطوائح

فياليتها عثى لكارام مثلها » 0

ل

11

ل

ا

الفائق د

(وحىعن بعص المشايخ )لعنىره كم(رالصاحين والعلماء(انمحجماث |)تواضعاوقصد الزيادةفى

الشواب وقدوال الفقهاءانه أفضل ان تدرعاءهمندارهفان/يقدرذن امقات فانم »درذن دون

الميقات فيقادنر1فعندالرخول وتكوءوذ كعاهدان ابراهمواسمعيلعلي,ماالصلاةواللامحجا

ماين وحج الحسينرضى اللهنءهماشاونا:ثبه:ادمعه(فقول فىذلك)أى سل لإذ»-له(فعسال
سى-خة
العند الا"تن )أىالغارمنسيدهاذارجع اليه(لاماقالىد؛تمولاه) أىسيده(راكيا' ) و
ولاوتقدبرها را بقتقدبرالاستقهام الاننكارى وآرادبالا"دق المذت:سالمقصرى خدمة مولاه
باقبد ن

بتكُديدا لياءمتى (قال

العاذ ى أنوالةضل رجه
اللهتعالى)ن,عاىلضن»ك

(وجدير)خبرمقام أى

حقيى ولاثق وخليق

ىضوع والآذالل(لوقدرت انأمشىعلىرأ مامشدتعلى قدى) (-1واط-ن) أىيمكة
دا
يجازاأىأنامذنسمةصرحة,.
والمايئة(عرت)بصيغة
#ثنى قدمء ضاف اياءالمة كاموالمىعلى الرعأبسارةعنغاءه الحد والاجتهادوال :ذالكاقيل

|

|اء سعياعلىلأس لامشياعلىالقدم » (قالالقاذى )بء:الهف عياض رج_هاللّه تعالىفىبيان

الحهوالمخهها ومشددا

هحوقيخى_برمقدم (بالوحى)أىبوى النبوة
دبر)أىخ لوق و
جوع
وا ض
(هار
ةاظ
لثى و
ذراا
لزائ
اتلل
وهيف
أنضاح ان
وكطنجنعوه واللتوطن والاقامةوأرادبهامكة والمدينة(عرت) (والتنزيل)أىوتنزيل
مسا
(لمواطن) أىآما كن وم

ْ أى صارتمعمورة(بالوحى والتمزا,لى)مامعو

ا

9ه ى التعديه عل

لان» «ترددالء:اوادسمن
ثمن
ما ر
هزه
ووال
قىء
||اعلتورحلةسا كنعرها(وتردديها)الثر ددعءنى ال
الترددععنى ادك [جيرلومي كا لى)اماترددجير؛المعليهالصلاةوال_لامفظاهرواماميكاثل
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را بفقةقبدمتللههافهن ثالهمهنيعا
اليد
فقيل ا ان

ا

(أزىءنكالاملفتى نفحه »ا تعشاهلا”صال والبكرات)
أزىعءنى أكثرطيماو رامدةطيبة وامقةق بزنةمكرمد.ايلدثمنةةى ال كوا لطي اذاخاط بغيره
مسابريد يبهكماءالورد ونفحة تقدم :قسيرهوهوم:ه ور

يزور وى بالرقئعواضافتهللهاءىراك-:ه

نانب قاعل اممف ى ونغشاء عرض لهأوتغطيه وتدإلهمن الغشاوالا صالجع أصي ل أوجع أص_للىجعه

وأطافةاهواءقيما

(وتخصهبرواكىالهللؤات
وقاصه دأءالمًا د

فاء-لوه

ونواوااللثس
بلرمكات)

عرالشحي-ة أو بون

كاممعانغ يروالزواكىجعزا كدَوَشى
الم

مرسة وحركتياءهما ,مكدر اضر ورةوالصلاة والتسام عليهصد_لىالله
الزائدةءءتى الذواىناجع

(والسكرات).ضمتين
أنه

باللىعتمة أومنز وال الكشمسالى
نابعةلحاكلا نخىعل الاناموثىالةاموس الادسيل العثى والعشاءأول|لظلام أومنامغر ا
والبركات)'ى بمواهره اوبروىيغضائل الهاوات واهاائف السليمواوروى يشرائف الكلواتواطائف التسلملكانألطف

12

تلسار زنوصواعاك شو ؤقسه ارصكلىاةّداء |بنواملىثسلم والبركاتمعافنيهو.ت_ما
هريمنهر وىأنالمصخفر جه ابهتعالىميحج وليزر«لى اللثهع_الىع ل» وسلمثقالهذ.الاسات
الثمانية م:حسيراءلى مافانه مأوتمللعارف باللهتعالىألىالعببا س بنالعر تدشفعناالله المت أسفا أىمن القسمالثانى (فى
لك سارالركابوسوءاظ اتعدنى © ولاح_د لملوغ القصدمةتاحا
تىذوا
عل

حم الصلاة عليه

باسائرينالىالحارم ناضم  7-0سمرتمجسوهاوسر ناننارواحا

و التسلم)أىعليهأو

ومن أوامعلى عحز كب نراحا

لديهواختيرالف امعلى

انأأةناء_لىعجزومك-:ة
وصلىالله
على
سيد
نامدوءلىآله وه

*

السلاممع كاانميما

وس وال دنه
رب العالمين :

(الببالرابع )ع

مصدرس_للافادةزيادة

منالقسمالثافى(فى عالصلاةءايهوالتسايم)والصلاءصل ممناهاالدعا» العبادة العوصةلا التوكيدولحقق مطاءقة
فبامن تحر دكا اصلوين واارادهاان قالص_لى اللهل لىعليهوس

و لت آممصدرسلم سليها

لفظ التي يل صلواعليه

ككلمهتكلءمااذاانتادلهو سلأمر«آليه(وخرض ذلك)أىو حو بهاءلىأمتهفى أىمقام (وفضيلته)

وسلموانائماوفرض

الوجوب فشمل الندبو الاسة<باب وهالأنوذررذى اللهعنهابةداءم شروعرةالصلاوعليه ص_لىالله

ذلك) أى فر ضيته

تعالىعليهو_-لم كاالننفىةالمخامسةمن الحجرةاوقليالبكتادناءعكدلانه و ردفى -ديث الاشعراء

(وفضيلته)وى1ف_<+ة

وماواله أبوذررذى اللعهنههوا داءاظهارهلاناس وهذامماخ ص بهص_لى الهتعالعليهءوب_لم دون وفضلء أىوفضل ذلك
الاندياءعاءهم! لامكلهمفاتهلاشمع ذلكلاممهمو انكانت الصلاةوال_لام عليم_ممشر وعة (قال وابلميعناىنفاىل-ىفى
تعالىانالتهوملا:كته يصلون علىالنىالآنه) صدر ب

لهالا”بدلاثياثم_دعاءلان الامعمل

الاحابوالندبواءل انمءنى الصلاةلغةالدعاءو #طلق شرعاعلى العمادةافضصوصةواختافهلهى
الدعاءولسافيه|
على
مشقولةمن المعنىاللغوى اعنى  خروضعه الشارعلهاناسدته اعناءالاصلىلاشة .الما

كيتهاوكيفءتباواختلاف

العلماءفى-ةيقتهاإقال

االلهتمعلوىامنلائكته

من تحريكّالصلووبهنماطرفا لعجز أوهى محازالاشامانهاعلى الدعاءوالظاهر الاولوقالاين العم بصلونعلى|ل._:ى) أى

و بعصالمدأخرمنانهاباقيةعلىمعناه االلغوى ولانةل فيهاوزلاونالمصلى فىجي ع صلاتهؤىدعاء عظدمونه بااثتأمعليه '
وعماده غايهانالشارع خص_هابغردمن

افرادالمقيقة كالدابهلذواتالار بسعورديانهكلامءن

(لآن) قعامهاياايها

اذةلل ومأهشلرع اذا استعملوهالابلاحظون معناهااللغوىولاينظ_روناليسهوهو
لنعرف معن ال

الذ آمذو|اصاو اعليه

مولبؤانالمحازاذااشتب رشنا فيهالمءنى الاصلىو نصيركالعل بالغلمة وهوارادبةوهمانه
كلامغير

هرا لاا

حقيقةع ر#شفرعيةفالا وآالحدوا لاف فى وهذء الا بدمدنم-ة أخبراللهعبادهفيي ا شرف

مترلت»ه صلىاللنهعالىعليهول عندهوان اللهوملا ثكنه هو زعليسهف الملا"الاعلىثمامأرهل العام
إكن
القلىيان يشعلوا كفمله-مو وال
ناافئقزلت هذوالا هال <سيربملاخص_ك اللهدشرف

الاأشركناف.هفنزلهوالذى بص علي وملاتكتهوال امحاذظ السخاوى مااقفلعلىىأاد_لإءا'ن

عويقدناهلشأهنخهمشلاعيخننقاوالبهناحلجلهرمدا لفلتعلمىى©هدوووءمالىف!ق1لامأهخدركجصهأابيوتنععيمل اابرلادهلما.ئعللفى]تلراجبرةاسه_سمغميْانين
ذال

أكرم اللأهمةمهد لىاتللعهالىء ليهوس_إلذىهع ايومكاصلىءلىالاثدياءفال هوالذى يصلى عليم
وملاثكته ولونادليه وص لعايهم اند لوأك سكنهمأى سكينةفصلىء ايومياصلى علىابراه.-م

أدخلىفي:هدهمصلىاللهت لعىعليهوسوليدخ فىثئالادخلفيهأمتهث 'ملأىن اللرهملاثكتهالابه
ووالهوالذىبهلىء اك ال وخاشارالىعز بدخدوديةعلىأمة»ياسنادا لصلاع ايوماليهوالمملائكته
وصلاةالملائ-كة علىالامةلا كون الابأمعيتهو جهورالقراءعلى نصب املائكة عطفاء_لىاءمان

ادعوالهوةولوا لاهم صل
و[ قلبه والراوتقيد
الجمعيةلاالمعية كاعليه

الاصوليةواديا العربية

فلادلالة الافتنةء-لى
كراهيةافرادالصلا:ءن

السلامو عكسه ذهب

اليهالذووى واتباعهمن
الشافعية وقدأوضدت

ارلسمألادئلىةمتقلة

هن برقع
ىمرهوبريدثىدرهوئدء واالاثكةر ن أ
فأ
قالابنع.أس هفتاهاناللهوملائكته ناركون علىالذى )أى انالنهسارك له
و «ظهرا عروةفيه اشارةالى
2
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زارسلالاجعا بسناقيقة والماز والاءبال
انقةواله«صلون عدا

م

مفعىنديه كم#ومبيينق

ا

ا

ا

مله

0

5و نه لمونخبرءمهماوةيل خرملا 0وخمراكلالة مدو فإدلالةدصلون عليهورحع :غاب الصلاثين

الاصوللاهل الوصول

و رجعالاولأنو< .يانودار هامضارعلافاد :لاسرارالتجددى :االاتكةالك رد

(وة.ل اناللهبترم على

الى)أىساغفاتر ال

صلا معليه وهذهم:نقمة ملوجد لغيره اعظمم عس_دوداللا :كلا "دمالذىوة-عوا #:طع م وال على
النىدون #دأوالرسول تثو مهابشدروص_لىأبلهع امهوس والنموة أشرفمن الرسالةلانااتصالبالته

الرجةعليهفى” 4نهيطلب

مره

الرأنةاليه

ن.للانالصلاةمؤكدومعى
وَشأغالءه والرسالهاثها لبالناس ثمانهاكدالب_لام وخصهناارم:مس 5
 000نالهوملا

الاكم لاتصلى عامه أمةهأولامها موكده باند اللةاسميةوا!_لامسواء

كانعءنىالانقيادآو ععنىالسلامةمنالا .ذاءلا ياي اسنادهالىاللهوالملا:كةوإذا اى<:ق المأكيد
أىو::واضءونلديه

اصدوراإفطم و

أصل الصلاءر
(قالبردو

ولالردات :ل:الام علىابراهموقواه واالكاة يدخلونعليهممن

برعفى
كل ا بسلام عامكمكيأوردهال خاوىلانهتحيةوا كرامو بقهذا كالام 3:عام وت المسمة لشم شم

كمعن اللعاةفقال(قالابنعباس»» ناه)أىمعنى الصلاةوذ كزهلتأو بياللهدعاءأولان:أندث
المصادرغيرمء”مروهذار واهاينْ حر بر وا نألىحاتم(اناللهوملا؟كانه ساركون عاللىذىك_-لى الله

أى انزانها واصافا

عامهوس )أى ندعوندبز بأدةنركةلاقةعقامهوشرفقدرهوسيأ قفيهكلاموأص للمعدتى البركة

(ومن| املاتلكةرقة)

النموو زيادةاخيراللازم (وقيلف)ىمعناءانهعهتى ا(لالنهيسر .ا

صلىاللهعليهول )أى

أى مو ده ١

بدعوله بارجة وى الامو سرج تعليهوترج كوالاو ل القصحى وهوردءلىم,.نقالترج تعليه

(واستدعاءللر جذامن الله

نك نقله الصاغاقو رديانهو ردؤى الحددث وأ قالاثارةاليهأضا وملائ_كنهيدءونله) ولسن

ت#عالى)أىعلىنى الام الدعاءلتفسيره بقوله( ال المبردوأ صل )معنى (الصلاةالترحم)أى الانعامأوالدعاء .أرجة ومعى الدعاء
من اللهارات دشر بهلانمعناه اقيق لاتصورقى<ق أللهلهالىقاريد.ه لازه_-دوعاءه 4-ولذا

وكاث -ىا لغدمة(وودة

ورد)و بروىوتدر وى
(فىالحديث صفمةصلاة

ومن الملاء#لكةرقة) ىش فةةعاء لموتجينة

كسسرهبقوله (ذفىمناللهرجة)أىانعامهأوارادته

زو عقدهاللرجد ن الله)لهطأالىمهأوالدعاءيها (زقدوازةف حديت) الذىر واهااث.خان ع نألى
هر بره (صفةصلاةالملا::كلةءلىهن حاس شط رالصلاة)فى|أسحد 0

أى قىمس<-دو نحوه

(يناظرالص_لاة)أى

اللهمأغقرله(الاهم ارجه

فهذادعاء) لكنه يلوق
لامعل

مدر بهمو دغر ونانف الارض وودبثاوجه

دلفظ ال_ديثىفوصس_-إلا::زالالعدقصلاهة
الدعاكه وص الاستغفاركةدوأنأقىك وانو
ماكانفىمصلاه 0.أزاملا:هوا الائتكة:قولاللهماغقرلهاللهما رجهدى دصرن زكر

'

الامام (أبويكرارىالصلاةمنانلهتعالر اندونالنى)اى  1مثزاتهدونز متزلتهمن الامةإرجة)
انير جداللهو أماااتىذر<-ومباعلاءأنو ١اعالرجة 534وغم ممداجلانيدى لهمأوفىؤتاوى

1

دعائوهمللنىبان يةولوا
اللهمعظ-مشانه وكم
برهأنه فاك

اة بون كمد رجهمو :ومنونءهو!مغفرون
دعاء)لفغ الج وقد صر حموذافحقالثك
لذ نآمنو اوفىقولهتعالى واالاكة .حون

الاتتمة أواذامهاواماءتها

رلهاللهما رجهفهذا

ع

الصوفةلوقالاللهسمارحم  #دا كارتجأوتر0
والرسلو-ىي عن #دانه كانكرههو قولة.ا

اه بمقالالصغاراامنكهروهقى-ت الانساء
لع بجمفانهلابة<ق الرةالامنآق

عاءيلامعليهوقد أمرنارعضا الائبياءوثوقيرهمةاذاذ كرالنىلادتال رجهالله؛بل صلى اللعهليهول »ل

لايةال لاعهايه رجه اللبهل ردى اللهمءهمو كذاوالخواهرزادهوصاحبالمحيطوالظهير نهوانااقول

نشبخ الزاهدالرستغةى يقولمعنىار حم داارحمأمة
اللهمار< م#داوالع -دحائزمةوارث وكاال

وأظه-رملته وارةف-

درجمه(وةاليكر )وفى د والترسملا تءدلا” زهكمايالإن برادءةارهوله أبحاضر ٠تو جعلابنهارحمهذاالشوخجالكميروهو

ندخة أبوبكر (القشيرى

]ين

الصلاة م ن اللهتعالى
1ندونالاى) أى لغيره

ولاخ داف امع |اضمراب1

4وسلم نأشوق
ءيات البح انهلايكرءلانه دف التهعا

الفاس الرىحة ررهانتهى (وللذىعلىاللعهليهو دمرف
لمح

(رحة) أىعامة (وللذى صبى اللهتعالمىعاعه

ونم يف )وهر رحةخاصة (وزربااأدهد»ه كرمهة

ل

2222

وزياد:مكرمة )عمفىأوله وراءمذهوءةوقى

222 2

2

سج

تعره

ص

وال أنوالعالبةص_لاةالله ثناؤء عليه

عنداملائكة)أىالمقر(بوصنلا:الملائكة الدعاء) أى بز يادةالاكراموالانعام لانىعايسه.
[هقدفرق)بثك_-دبدالراءوكفيفها وهو الام فصل

نداالى)بنىالصف
نالفضل رجه انه
الصلاة واللامزووا ال القاذى أ و

(النىصلىانه نع لىعليهو لف حديث تعلم!اص_لاوعليهب ,ناو الصلاءواؤظ البركة)أى - 12دءث الذىد وو «الشيخان

وغيرهماءن أصارال:م :ناللهمصل على© دوء بى]آل© د كياء اءتءلى

مي

0
أدة:

وص

2ج

ابراهم5وعل آلابراهمانكجيد

11

ايلدلهميارل على ممد

5-5

عومد

وعلىآ ل #د كإناركت

اءيدالالممرورا «مكسورة وهمامصدر انوظاهره امعالصلاةءلىالنوءفىاللهءليه

وسإغبرارجةوافات ,فى <تمعدنى الندم بف والتء ماللارع

اه و رنالرع“اع||-لىابراهم وعلى آل
.

مره (وقال أنوالعا أ-مبصالاةواللمعليه)
 “حم واالدعا "8له ظالصلاة ,اماردوبالرجة ولكان!

صلى اللللتهعالىع .هو ”[1ن:أوهعلءيه )كذ حهو سان مترلتئهءع لوغ

2

انراهم اجمد ل

 2نكة)ثى نحرث بطلعون على

(ذدلالمهما)أى الصلاة

ذلك(وصلاءاللاًنكةالرعاءاه)كام (ذال القاذى أبوالفضل)ءأض مص :ف هذا الكمابب (وقدغرف والديرك (معني ين )أى

مار لان راد

التىصل ابهتعالىع !هو إلى <د :دث تعلممالصلامءعا -ه من لقا الصلاوواةا البركةفدل):تقردقه

همأ نعط أددماءلىالا” خرعلى (الومامعنن )متغاارعن «حدءتائمو

الصلاةببأنى

سانهو بان طرقه وعراد.ا نن«ضهم وم الصلاة المركةوهذااحد ءث بدلعلى  لاقه

بالصلاةاء ناء و بالبركة

وكونهءعافِ مررواالنماء(وأما

تقسيرخلافى الظاهروالقرق بدمّماان! لصلاك تقلع معنا ارجة والبركة كادالالرأاغصباهام:

الم الذىأعرالته

المرلوه وددرالءمعمرومنه برلالمعيراذا لق بركءواعة_يرة مهامه-ى اللزوم ولذاسعى ماس الللأء

تعالىيهعباده)أىبقوله

بركةؤا!-عركة* موت لمر الام ىقىالثئوااء ارك مافء-هذلكالء أو كان اير الانهىاصدر من
لضن

زمز ,حه لاد مرقلم

ماذكرفيه مارك اسه على إ “صاصه:تعالىالخ_مرا تاذ

اه .أركةوةف ه ربكة وكل وسلمواف_ليما ودو
:حتمل أن يكون؟*ى
كور:ةمعهخعى صله وبارك على دارجه ي

الانةمادكازالتءالى غلا

وأدمخمرائك الى لاتخحصى عأمه حثمما ناطالاق!اصلا 2

مك4سل و على غيرهءفي-ى

ا
لل
علىأ 5إميناءو أعظامرءعلى عُ-عرهم رجدمن رج---هالى ودعت كلثئ وقال العَر
ونا اأصضصلاة

ظ«ؤمنون حدى
وربك لا

مول والامتاباله وعبل
دق تملاقسم الصلاةوذكرالاةوال 5مباذكردة_يراا لامالذىهوقر ينها

كموك فماثٌ<-ر
مم ملات_دواقى

فال(و
0أماالتامالذىأعاتهأالىيهءء أده)فىقول بهوسلمواليما(فقالالقاذى أنوكر بكنير) أنفسهمحر حاءاتضدت
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لةانهوجهآ خرذكرهبةوله
لنهاواءلاس
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والقدح(ومائم تراء الغرض)أى ,قط نهالائمالمترتب علىركه(مرة) عرابدا
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مم
لوظرافيةكايةال ك 2هل_>هعشير» لا( ؤالواجب )علىالخانى (أنيكثرالمرء)أىالرجل
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الاقتراصض (لوقتمعلوم)أىفوقت ممينوزمانمبي ن(فالواجب )أىموءةأوا..:-أطاأواا رادهالو جو بالذىدونالقرضص

(انيكثرالم«رمنها)أىمنالصلات(ولإيغفل)يضمالغاءاىلايذهل

هه نالككة فى
نوانهتعالىلوقت ذلك أنشمله أثرالاوقات
زعنما)وااء:
يكرة وأدملاة<عل لكلء .اد
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صلى الله 5:الىعاهوس

واجبةفىا-إة)ه_ذا
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ا أىيتركهاويتعغملهابغيرهاوف كلامهشئلانه «صددبيانو جو بهامرةوكونه يكثرمتهاولا |
لوقت
قلعم اماف مالافةضائه مات ك  2هرةفان] رادانهانقهأهالىوةتما اكررهاما رافذالك
فادابمدله غيرظاه رمانةلهة.لةفان كولا ا ات أقهلاإساعده وأماالاءتراض عامهبانه أمر
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مطا #أمنغم تعيينمة د ارووقتوه وكلام <سن[وقالالقاذىا ودين نضر
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عمد الرهاب بنارين لجل نر لأب ا
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فلات بءلىأهل اللكفر
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والمكقر ان (لاشتعين
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بةءليمعليه|! لامفيبهالاجساع ولرنصب ف زعبهاذلاجاع عل وىجو بهافيهأقوال ولعله

أرادانالاجساع علوىلجتبوواتلعصليانفاىلواقتفيهبالسنةوهنامءنى
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والطحاوى)أجديندينسقلنادمةم:ك.أأ.ه وهماءنهال بعدم وجوبهافىااصلاة (وغيرهما)من || الامامانأبوجعفر)
الامة(اجا ع)جم ع [المتقدمينواله 2بنمن لما ا
ءلامةعلىان الصلاةعل ا
ىلنى ص_لىالله
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الى وفى نت خةأبو جع فر
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( به شفاث )

وهو دين أجدين سلاممنأكابرا

منلماءالامةنتهدين (علىاناله.لواب

مرذهب وه
حنواوىلفش
ال

وبي

حنفية زاجاعالمتقدمين)أى من الصحابةوالتاندين(وامتاخرْ
دير خرن الزمؤنيرا يا وغارضسهماالدكى نعل

وانكثيرواين ةياملحو زء وهكثيريننةلمواوجو بهاعليهفيهعن اعفمنالتهابة كعمروابنمعبه

أللهواءنهسعود وأقمسعودالبدرئو عار ينصداتهرضى النّهتعالرء<#موم نن النادعين » دين كع القَرظٌ:ىُ والشعى والماقر

ومقائل اشن

رهمادين نكنل ورين نشوال "خرعلا<تىانبعضهم أوجب أنيقالؤيهصلى

أللهتعالىعليهو ةالوقد ألزممنقالمن الحنفية بوجو بوافيهلتقدمذكرهف4و3فده أن همأن يلتزء وهإذكرهلالدهحتباوالظاهران
إل حابةالمد كورينو غيرهمميغصوابوجوبهااذهذ! |صطلاح حادسوا اكانوايولون بوقوعهامنغسير أنمعرضوا لمكونه

وأجها أومتدوباالاهمالانصرحوابعدم ةالصلا بدم أويه حتهامنغيرو جودها ينثذيعرف الاجساعبثبوتها أونفيها

هذاه لابن حجرالعةلافىلأزمقالصحابة أحدصرعحدم الووب الامانة لعانلنختى وبهدا الاعتبارفالالصف (وثذ
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صبىاللهنعالىليهومع
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واماقاله أمراقميداوةوالامه
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(القشيرى)

اقلملراديهأنوناصر بنصاحب الرسالةأوأبو ,ا كلرعيلناءالقَث_يرى! الى واماالانام لكر ىّ
صاب الرسالة فهوث اقجىل» 1رءليه يتامماذ كر(وغمر واحسد)أىناس 6ير ونهن“العقهاء

»ك؛رينالخندر)بصيغة اسمالفاء_ل وهوا لامااملاو« أبوارا
والعلماء (وقالأبنوي
الس أبورى الثقه الحجةامامعصرهودم خا حرم نوق عكةسنه :سع أوعشسرةوثلامائة [ستحسان

لابدلى أدصلا )مادر”ضاكان تأونقألواجناز (5الاصلىةيم|علىرسول اللهصل اللهتعالىعلي» ْ

أكىانص_فلىاةكانت
وم )بعدالتشهدو؛ابلعةد_كميرةاله انية(فانترك ذلكتارك )أىوا<_د
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(وأه_ل!! -كوفة) أىعلمائهاامن كابالر)أاىلمرادالر أىالقياس عرف ا
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(وغيرهم) من العلما(وهوقولجل اهل العل)الحليضم 4م المعظموالاكثرمن كلشئ(و<كىعن
مالوس
كيان)اثورى (انجاىالنشهدالا

ستحبة لواب وصخ
الاخبولادنحل المتلا(ىوان

( سيد ف<ابدأ)ك|ذه القاللةاعن هبردم نال
نراقك)وبوجناابئفراىهحاتمللبصنل ماخلووتهوالااماعلعااليدلةا)بنركقورهبكبننايرهانهبوسيوةاء
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هوالامامالاوحد دين ابراهبن المنذرالنسابورىث.م خالمرمنوقىككةسنة نع أوءشروثاثماثة(ستحت

نوع

عالم

رلهمو .سل)أى عق سالتشهد الذىبعدهالتحليل
أزلاكسلى أحدصلاة) أىة  903كل [الاصلخيباءى,ش"ول الله صلى العلّله»ا
(قاتترلكذلك)أى الأسة<باب (ذهاليهمعجرننة)أىكا.عذله (فمدهبمالكو أهل امدبنه)أىمن.عامائهاا النستعمة او

الو رى وأهل الكوفةمنأدابالر أى)أى أهل ااراأًىالثاقبالذىهومن أعلىالمناقس وقدسماهم أعةالحديثب هه لاخذهم
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شر بهولاالىوطدوئه
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وتجمع بين البدل
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فانتهجين:طفى] لهاثم » كانيط اف الراالكق
ىهذااحديثز بادةعلىمأاةو.للهاوهولسهطاوآخرا(وقالاينعطاء)
والراكبخلنفحعهلوالفدح
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ةهدمة
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ااجنحة للطائر(وأسباب)أى وسائل لوصول لاطلو والفو زنه(وأوقات)
اىل
للقبسولمهوارفءعهبال
#صوصة يكون يهاأسرعاجابهكاوقات|اصلاة(فان واف قأركأاىنتها)رنهاوكانتنامة(ةوى)
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أول الدعاء وأوس_طه
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لمحفظ والمشدتمقدم واللهأعلم
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الكالامفيهواطلاق الء.دعليهص_لى اللهعليهوس_ل حائز وكذاعلى اللهوثه
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لاف ادس هذاع>ل | ا إلاذا».؟ ل
٠

القو لبانذلك
مبة)
دكتا
همه_أو
ثعاس
وسما
(ومنمواطنالص_لاتعليه )واماكمما (إعندذكرهو
ك_ولناهفأىوع:دقراءةالقرآن كباذكره اليضرىقى
دألص
واج بكلماذكر أوسمع وذكرهأعمه ا

١ ١ 0تام
الى ل للاغامة(وقدوال

اكلتااوباءالمعلورواءعن الف قواأءوكتابته كأتىواعنبدةاس .هوهليكتنىركتابةالصلاة |عالسيلهام)كافرواءة
لبحص له الوا بالا 2
هرددقيه بعضهم والافضل أن يكشمهو اوظا به
عليهأوالافض لان ملظ ر ت

ملم ع نأنىهدربره

فىحدس من صلىءلىقى كتان]هعلىماء أتىذه وقالبءض المفاط كن تأكتتالل_ديثنا كنت

(رغلم) يكسم الغين

احألىتلصرواب
بفت
تكدت بعد |وي
كثابب
اف كى
خلاة
الصلاةفقط فرأاءتلى صل التهعايهوسإ فىالنوم ذةاللى اماتالص
كالاصليتعليهو
ذل

امت

(أوعندالاذان)أىبعد:ءوهوم<س

للؤذن وسامعه ماروادمس

أنه

وذل (أ:ف رج لذ كرت

عللايمهاواللاذاسمعمم المثوذنةة ولوامثل مايقول ثمصلمواعلى فانهمنصلىعلى صاللاةلّصهلعليه |عدده فلم:عصللى) وى
مجهاعدما الحد.ث وهل ب#تصر عل الصلاةءٍ ذكرمعها! لسلاملاذر ودمن كراههالاةتصارعامها

مطلةاللا نهالالقةكئاصر حبهالتووى ووالغمرء دة2صمرعامها الظاهرحددثمس-

قال #يضرى

ونةّحبالصلاةعليهأ ب سذابه_«دالاقاء ةلمارواءا لطيرانىفىكم با الدعاءعنأل الدرداءانهةالكان

حليتث

لع ترع-ة

لأشركن وقىه_ذادعاء

علمهأى#مههوان

ونمسعإ ااذساتمع الوذ نيميقولرابلهلذههمالدعوةالنامة والصلاةالقاعة ||وه_ذلة محازاة بترلء
هى ا
يهصل
االت
رسول

#آدتاسوله يومالقرامة سمعهامن حوله و حبأنيةولوامثل

وهذامماسكتواعنهنتهمى وفيهان ||تمظ.مى بالصلاة على

لبااباالادعصاءلعناده:اعليهص_لى اللتهعالمعليهوسلم (وةدقالص_لالله
اتح
الذىفيهاتماهواأس
تعالجىعليهوت_لم )فىحديث رواهمب_لع نألىهربرة (رغمأنفر جل ذكرتعند .ل :صل على)
وذخ لبه مافىهذ ا موطن كلهلان الذكر ثهل ذكرهوذ كرغيرهوا كاذ

كرمعنى وهذادعاءعليبه
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»ه أسوى

(وكرهابن<بيس) زهو

لمقلكرطى أح<د
ادا
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بانيذلهاللهلعدماعزاز رسوله صل اللمعليهوس_لم اذاذكرعندهخل صل عليهو رغم برغمكدألسأل الائةومص:ف الواضحة
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رعساوارعه اللأهذلهوهومنالرغامععى الترانفجعلعبارةع اذكر ولذاذكرالائفالذى منأنف إن 0
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انيغقراه ور:غفمرج لأدرك عندهأبواءاالكبرخل دخلاهالمنةو رواء الحكاأيضا وثالهوصي.ع |واعلوجه الكراهة

الاسنادوس أت الكللامعليهعندذكرالمصنف رجه اللتهعالىبرمته (وكرهاينحبدب) وهوغبذا ملك ||نوهماشترال اسممبا.م
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الله سمحانه بانيقول

نخوىطبتب مفسرتاحلداثانه لينكنقادهو نظرنامفى الحديث نوفىسنةمان ||ادسلمله واصلللىهتعالى
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وهو-:كام لاداعمله (الاينعباس)رذىاللّهعمسمافيمارواهعفهاي نأب حاتم[المرادبالبيوت
ال

أنه(اناجم لالوهر داطلاقهاعليمراحقيةةناذادخ +لهاسن لهالصلاتعليه صلى الله

عليهوس لمكاققدم تقصمبل (ووالالنتحى)بق الممججمةنبية لتيل وهوابراها بن5ريدن الال '

نستو' تسعينلاالاسودين يز بداا!لكوفكاتيل'
ونةستع
أقس
عرو بنخرر,بيعةققيه| اكوقةالمشهو زتو

هادمهممؤمتى ا ن(ورداللهوبركانه)وظاهرااة رآنعومالبيوت
لماعك أهل البيث)لء لأر

لاسيها وساءيعةبيو كرو موت آبات:ك ال'اهول وق يددحديث

لان

لواذا دخلت.سك
أنسمتى لقت أحدامن أمى ف عليه يهال عر :

ملمرادبالبيوت
نألحاتا
ةب
اايهم يكثرخيري :دك وصل صلاة الضعحى فامباصلاةالابرارالاوا بين(قالاينعباس)أى ف روايا
فقس ع

نهفالتخوسٌ”
لد|:المساجد) ولعلهأرادام اتثملالاحدؤاتها أفذل الميوتك) :شيراليه قولهس+حانهقى بيوتاذز اللهانترفع الا

ااجدلامهالى المشاهد(وقال النختى)وهوابرادمي نيز بدالعالماليل
اتنكمر أوأرادانا| “مون لامعظامقم<"ص ب س

]ءا

و
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لخبلا

ى بالمايديا

أاء

0:

٠/ لا

٠

جد تأجد  5ل أاس_لامعايءاوءلى عماد ندال اين )لاه

لتم
من!> بها زوء نطقمة)أ ىا بن 3س ل  4لبييه (اذاأد احل

ء :د)أكأنا(أقولا لامععل١ي كأيها الى ورح_هالله

د وغلائت 1تهءلىم د)أى]جع ببينن الضلا :والدلام ءا يه(وتوعن كءب)أأى كعسالا١حبار (اذاد لاجد

واذاخرج)أء الفوىنشيز (وليذكرااعلا اكد فلاف قد واتعابنث_عءا ناا ذكره)أىفيمامره نن أنه ميغاىن
دخالال_جدأن :صل الو بروىا_اذ؟ اود خا ننت وسولاسه صق الّدتالعليعوى_ أن النصياى الله تعالىغانه
و" كانلباه نسمق اهالمتذ كرفمهترجابلاماركةوحدثهاأخر جهالترمذىالصلفاىدوفيهارسالفاطمة

روولا فاطمةببنت اصللىىاللّهتعاليعليهولوأخر جهاين 03 2
كسعن
ذلمح
بْ,ذتا
مسج

جه

د

ل

د اد

نفلت

ملاجصهفلىااة] يا زوهث) 1أى
ن

لد :ل ومثلحديثها أومثشل

الانالاولهواا"عابرمهو( ذالميكن فا مبجداجد)وبت مهيار جل (ق#ل الب_لامعلى رس ولالله

حديث عاقمة (ءنأنى

صلى اللهعليهو-لم) مهم نعدّدا لله »م أركه عله وا0ذالم.كنفى ابد تأحدةقل اللا (معليةأوعلى

بكر بنعسروينحزم)
عباداشهالصاكين )ود ذايقتغى ا ةحبار ال_لامعا-هكورليمذعهالصلاةعليهوهكذاو ردفى أى الانصارى قاضى
مءنازيلهدوخوال_جدكاء_ل (وءنعاقمة)بن
ا حددث كاتقدمءوقدعدوامن مواطن لالاصللا:
المديت-ةوأميرهابر وى
قدسسنأ وبل الفقيهئ):نقدم (اذادخات) ن(االىجدأقولاللامعاي ك
أيه النى ورجة اللهبركانه
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وغيره وع :هالاوزاع

(عءنكدس)الا جباووقد دم
وم و هداززيادها ل لامعليه على|أصازه رتقدهدعام إونحوه)مروى(
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سأممان وكام بداك لوس
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المكانيب والوسائل كار
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عبنذاكقولهباعلدسملة فانم أحدثوا انيكت يسم اللهالرجن الر<مودلى اللتهعالىول تصديره

هو وأسمله نصلىءلى

او

|

عت

ع يجي ماده_دهول:س أ
يهاذ كروذلاء فتغطنله ثماختلفوافى الف_لاههل تعط ف أولاعلى

آوانشاء
وقهطفهءلى ا خبركلامطو فى كتب النحووا معانى

0 0
(
|ختذمىهءأايضأاعاقالاطلنااسسرافى
لك باادأرهارضهة):أ<ى»ا_لستمفراقلهاوالرومائلةا "أخوربادنعةحس:ةمستحبة (وم-ممن
وس مأنعد الوق ]ذكار |!
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النل وينعن ادين  6الالتد 51ل ساروالجووة اط  01ال عات 1 1

ساءة أنمكاتبةاللىمينتانسمنفلا الثىلانأمابعد

ك-ملبركة_-هجي-عما كتبه
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(وقال

ملامعليك الوكأتدلاهمءايه السلامالمهرلعفا الرومثمهأذحمدال
ثرنادقة اللهمذكاهتباتالبدوءةّبالطليقة أى أطالالله

يقال (وأحدث) بديغةا مهولأى وامدعابتداءدالرسائلمما (عندولابه::وهاثم) أىإبىىعبدالتهن عباسينعبدالمطليين
هاشموأو مالسفاح (حدنبهعلى|لناس فاىقطار الارض)أى نواعيها (وهم منتتم.ه)أىبماذ كرمن الصلاتعليهعليهالسلام

(أضام الابتدامأيويدوه(الكتس)أىالذكاتب

ءالطيرانى فىالاوتط :أبنت عل
شلكةت#تغشرله ماداماسى فىذلكالى 1:ب )روا ه
(وقالعليهاللا من ض_إىعلىنى كثان لتزل املا

سوست
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عبراوائين فالوابوغرم( 110نهواطن| -لام)أى
الحد
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نيص ل ا

 ١أقرى لطب رما

 ١نبصملطىلعلقىأفوىلكثاب لتزل االاتسكة س 9هاه له ماداماسمى)مكة وبا تعالى وغيره) أىمن
(أفذ
ىلااكللكتا
مبس)كةو

دس المرادهالمصنغاتكايتوهم حتى يقالا نتدوابلكندب |||مشاضءالمعروفةء_:ده

حدث بعد لعصرالاول هومن المغسساتا
تىأخيرم براص لاللهعليه وس وهاللالشمخزروففىمعءىك|] ولااضره قول ال-اى

ذنااحلتمرلاادكةس الصلا 4

نم أوقرأالك_لاء اللٍ دوه وأوسع أ
ءرى! نوتمقىال

لاأعدرفه (قال)أىانو

بيعضشهمس أ
تنرهط فحتالثووالبالمذ كوران يدلفظ
بالد_لاةفىحالالكتايةوء وخ
ظلااه
فر أالقام (حدثتى كر هة)
الحديث وكلامالعلماءوقال الخاوى فىكتارهالقولالبدبع فىالصلاةءلى الحبدس الشفي_مه ذا لأوفن-خةصمية ارا
الحسديث رواء الطبرافف اىلاوس_ط اط
ل فىش
دمرفأت
يحابا
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واوالشيينوالبديخجري ||دهجنالبد مرا وى
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تقدمت (فالت:نا)أى

الات تعالى

حدنا(أبوافيث)أى

الملاكةدعاؤهم .لمعه ايش ردح  1انيما لبهربة

رمو

تؤمنون.هو يقرو ن للدين1مذواوكانه جههانم_-ملاءامواماركبف | | لكشمييننىى(ثنا#دبن
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صاللشىاافشىمدعلويف المنامفقيلل مهافعلاللبهكفقالغفرلى ولميحاسدى وأكرمنى لد_لاا
أنونعم)بالئص_غيرهو
هوسلف أىول الرسالةوهى اللهمصل على
دكلماذكرهالذا كرونوصل على #دكا اغفل الفضلبندكينالحافظا
عن ذكرهالغائلمون لوعصليةفى الاولينوالا"خريأنفضل وأك رثوأ رك نو ارو
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بردعليهانالمث.هدونالمثمههة كيف شيهص_لاةندمنا دص_لاةابراهم وه و أفض_لمنه ىا لسؤال
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ةالامررااص_لاةعايهفقط منغير

الصلائءضاءفةعا  3ذكرهاويأق الكلامعليهأيضاقريبا » فانةلتالذى فالا"
الك اانالسلاو
"ل

0

2غ

قاتشه

لكت

منالاشكالوالله أعلم

بالكالواء اه استشكلن

هذاال-ديث يناععلى
القاعد:ةالاغلءيةمنان

المشمه نكونأفضلمهن
الممهره فقيل انذلك

كانةبل ان يع-لانه

أفضل منابراهيمعليبها

السلاموقيل صدرعنه

00

موءن

تشديه,ابراه وآله  #قلاصتلااك نةمعانىلارجةوهوصل اللّهعليهوس لترحوم ومنم عليهق

يقالإنبرادا
الدارينباعظمالنعضم ذلكللصلاةعليه اشارة الىانالقصودمن رجتهرجةأهلملته ك ي

اعقو

عقويةولد

لرارك

 -مهد

هذا كنت كااله جوان غلاب
|

ك5

بدات ل اها

رالمة ١ وله اعمابر بدالله دده

ع

كال س

اله

أهل لبنث

و يطه ركتطهير (اوبارك علىد وأزواجهوذريتهكابا رعكلى آالبراه )ىأدم وكثر البرات
النازلةعايم-مأدمت ذلكلابراهموآله(فىالعالمينانج يدعي د)أى رج-ةو بركة منثشرةفى

ونهو
دلم
_فعي
هجيد
اءاليلل وم
جيمع الحذلىوجيدفعيلمن اد وهوالئنا

الشرف والكرم

مد فاعلأومة-ءولأأنىتفاعل اميل وواهفه أونأتالحمود المعظمةك ل جد
لقم
معيا
وف

وا كرام أرسلكواتباعهمعائداليكفانهلاحلك وام :ال أمكوهوتذيئلفىموةعجاول ومماذ كرناه
و_طذنهالدقائق (وف روايهمالك) فالموطاً (عن
علمتمعنىقوله علىآل ابراهمدونابراهم 1
ألىمعو دالا نصار ى)الصحان البدرى(قالةوالو|١اللهمصل على _#دو على  1لهكاصايتعلى آل

فعالميناٌ:جيدي>_.د)ذ كرهاشارة الىاناه
اآهل_م ال
ابراه وبارك على دك .اراكتبعَرلى

صلى اللهتعالمعليهوسم

تواضءاعندريهأوهضما
لنقسه أوأديامعجده

وقيلسألصلاة بتخذه

اللاممبنى للجهولمن الع أوالتعلم وكلاه.ا يعر وابةودرابة كأقالهالنووى وةلالاول
أصع ولفظ الموطأع نألىمسعود

والأثانا رسولاللهص_لى الهعليسهوسمم ق ماس سعدين

بباخليلا م اتخذابراه|]6.عبادة فقال لهث_يرين سهد أعرنالته اننص_لىعليك بارسول الله فكيف ذهلى عليكٌ

خليلا وهذًا لامالاها

ةفىأه لى|اصلا:لاقدرها كافىةوله تعالىكتسعليم الصيام كاكتبعل الذينمن
قبلمنانهآرادالمشابه
صلى د وةولهوءلى  1ل د كلاممستانفوالمعنىيووص_-ل
قبلك وقيل التشبيهوقعفىالصلاةءلى الا"لوالكلامتم عندقوه ع
8ن"
م

لاد ليتو هككذاعن الشافى لكنتكافهلاكنى وقله وعلىنااهرهوالمراداجء_لغمد وآله صلاة كص_لاة
ع#لىدآك
ابراذىوآلوهاو لمةابلةاتحملة بالماةلان ال تاراملقولفؤالا" ل انهمجيع الاتباعكيدل ىآ ل ابراهيمخلاث ول>اةصون

مم كنلهذمر يه فانسياءبى
يلىر االال”بالالناتدبايعلااعنعليوم السلامبعدابراه
سج ا
فحتا
املاننمياء كذاذ كرهالانطا كتوىلا
نسلمعي لع وصلىاتلعهالىعليه ومنجل آلهفا"له باعتباره_ذا المعنىوما"له أعظم
أسرا ثيل من نسل أس<ق ونديامن ا
واللهأعل(ضارعلرى عد ::على] لمجدكابار كععل آلابراهمالعالمينا ندج_د)أى ىه ع الادوال(يد) أى كثيرالبر

والجرال (واللامكاة تعلدع) 7لامعتفةمعتتحأولهأومث ددةمهذمأوال أهى كاعرةمفاىنود

(وقرواءه تعببنعجرة)نضم مهملةوسك ونم وشومن أكعاب الشجرةر وى عنهالشعى وأبنسيرين وغيرهمامأت:-ةحدى
ونجسينولادت
روامءاعلائنةهاملرسفوء ا(للهمصل على ©_دوآل  #د ئصليت علىابارغيم)وفىةسخةءلى] ابلراهم
(وباركءلىمجدوآ لد كئناركت علىابراهي انكّجيدم حيد)أىمبالغ ف اىلمه_دوالشرف والكرم وعنءلى كرماللهو جههاما

نكن بنوهائم فانحاداحاد أى اشرافكر ام(وعنعقبةبنعر و )أى

كارواههلوغيرمعنهمرؤوءا(فىحديثهاللهم صل على هد

النىالامى) أى الذىعلى أصلخلقتهلينعقراءتولاكتارهبعدولادنه فيكونظطهور
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و بارعلى د وعلىامد كوباركنحل ابراهمانكجيدجميد)وااللبرمدىحدءث كب ينعجرة| ا|لراد جرح آناريه وهل

حديث5حسن رح وهاذا حديث أيضارواء اليالخانء ن عبدرالارجننابنأبيف اىد-لىيعن كعبي>ن|أير:هو لق أزو ا
عجرةفالقلت

م م
ي راسولاللقهدعلمناكيفنالعايكفسكيف نصلىءلفسال ولوااللهمهل الح أوجيسع أمتسهو رجحه

عو سايعالاانلعنالسشارىعلىبراهموعلىآل ابراهيمف اىلوضعين وسقطمنسه1آ لفى النووىفشرحالمهذب

الموضعينوروابهالمصة فىرتجخهالللفهته(اعولءىنعةبة بنعرو)ع_+د اللهالانصارى الصحافك ||وة.د,الةاذى حسين
توق بالمدينة-نه!<_دى ور دعمنقأيامءلى أومعاو بادلرلذىهعمم_ماو كانعلى كر
ومال
جله
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الاتقياءمنممفحده كّ

لسخلعمعلىالكوفةلاخر اصغين(فحديئه)الذىر واه(اللهمصلعلىه ا
دلنباىلاتىوءلى] ل

النقارق ر
وسافال

مجد)همالمومنونم نأزواجهوذريته ومنيحرمعليها لصدقهمن أقربائهعبى|رالعووام كمه

أمةالاحا ةك
+لهماتقياء
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السايدقمن منققووللههكياادلتمهرت االلىىآخخرممورورواواءلاالببخخااررىىأ يضا:مضارمدأأءوروءدنطمري طريق1ق خحورممل
كتفب ز|ا | |:اآ|للتثقمرىعفلىصةل-دارلرمتاشنابرة

الائينا ويه تمنليسا القنهبالسايم ومنقوألوفعلوكسومو مشتصبتت | ا|تام الام (وفى
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صدوه
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لقاذىأبوعبداللاهلتيمى)
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دوق
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يث)نبغرا يردايم(و بوعلانحنينطريش النحوى)طريف يفنحالع| تر
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وكسر الراءالمةويمنوم اتة
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قالاحدثنأابوعيداالللهبفنسقعيدهو)نبعرفيهكاتقدمفىذ كرالشرق اليموال (إحدثناأبىبكر الافض ل فالامافة

الاطوعى )نضمالممموقحالطاءالمهملهوكسرالواوالمشددتينوعدينء هملتأيهاياءنبةغلبعلى يم 7
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دهره ولدسنةاحدىوعشرين وثك,اثةفى الربمعالاولوطاب
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منصخر«الحديث باعتناءأبيه وخاله؟سمعسنه ثلانينونلثمالةور<لالىالعرااىوهواابنمشربنوح ثمجاءفىخراسانوما
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من أأفىشيخ تقر +اوقه سد ركه أحأديث ضعيفةٌوموضوعة] بضالافنى بطلا اعلىمن لهمغرفةما وقد

وثقساعة قدصعفهمهوؤىمواضع آخروذكرانه تبي نسرحهمنالد لول نوفىصغفرىسةة نجس وأردعمائة (عنأل بكرافبندأادم)

يكسمرا أراء(المحافظ )أئالشيى التميمى د ثالكو سمعابراهمبنعبد اللهينالقصار و أجدينمودى ال#اروغيره_ماروى

رم  7وكام فيه وأو بكنرمدودهوآ خروكان» وودفاراحةظ ل-كنكان,ترفض واتهموا لكذب توؤسنةونثنجثيسنين
وتلثماثة (عنعلىين أجد العولى)كسرهههلةوسكون جم

الحسن) وهو
لاثة(ابن
عنحر ب)بالموح-د:وفىن_خة حارث ,ا ث

|لط<ا ن والالازدى لس <-دهشهبذاك قالهفالميزانقالالى لكنذكرهاين<ما نف ثقاته(عن كد
ىبن المساور)دذ المممو كسر

الواوةالالزهىة.هءن جعقر
جأء 2
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|

الصادقةالالاز دى كذايعن(عزنعر و بنخالد)هوأنوخالدالقرثىمول ,فى
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 2 41لدق ربيسع الاولسنةاحدى وعشربن وثاث
فمائة
روتو
سفى
نصة

حعقر الماكروجاعة

فىالميزانوقستدركهأحاد د
صثعيه 4هومو ضوعةانتقدتعليه(ع نأى

وعنه <داجين أرطاة

بكراب نأف داراملحافظ ) المسندااسديي الحاىأج_دبن دين السركىىببننالسرىالتميهى

واسرائيل واب_معيل

وشهسين وثلامسائةوله ترجةف

قااس
خعيس
ونأنى
اب

هرجةقبيحة كٌّ
كذاب ل ت

الميزان (عنز دين على

ابن السين) أىابنءلى

اطناأانسوه_وأو

ا

العاف ا

الكولنكدوثفاةروىعنه الا وغ
كيرهوه ومتم_مبالكزب توففىاللحرمسنةاثنتين أوست
اميزان(عن علىينأنعدالع جلى)هومن بروىعنه أب بوكرالمذكورو

يعرف(عنحر ببناسن )وفىنسخه ابنالح_من وهوالطحأنقالق الميزان لدس ح_ديشثه بدا
وذكرهاين<بانؤ١ا (معقناحنىتبنالمساور )عمهضهمومةوسينور اءمهملةينةي-ل انه كذاب
(عنعر وينخااد) أنوخالدالقرثىمولىبنىها ثم الكو روىء:هخاق الاأنهكذابله قبائح

مذ كورد اليزان (عنز :دن علىين | سين)ينعنىبنألىطالب وه وأنوالك_برالعلوى المدنىأخو

ر
د االبلاقف.ب الامام الدعَةَرأجَىاءةمن الصحايدواستث هدرذىاللهعنهسنة اثنتينوء شر بن
ومانه (عن أبيه) علىبنالحسينينعلىبنألىطالس والالزهرىمارأ .تقر يشاأقضلمنهتوقسنة

ثقة جليل آخرجلهالس (عن أبيه الس يزعن أببيهعلىبنألىطااسوال) على

أخو #دالباقروءبدالته

أربع وسعينوهواءام

وعروءلى وحس-ين

ردى اللهتعالىعنه (عدهن فىيدى رسول اللهصلىاللتهع؛ لىعليه وس

عثهان وعر ودين الزبير

مشيرالى ان<هد دثُم -لل بالعدف اىليد ال جىمرائل تزيم اعلىحم لهاوانلا تركواحدةهنها (وقال

وغيرهم وعنهالرزُهرى

عدهنق يدىب يرل وقالهكدا) أىبهذا العدد(نزات منعندرب العزة)سبحانه وتعالىوالعرة م

وخاوذ كره ابن<.-ان

اع زمن تدأءو هد لمن تشاءولهه وقعد:الاعزازهوا كرامةأرسواه (اللهمص_لعلى

جأعةمن الععارهاستشهد

نهأشهرته لالانه أفضل وأعلىكام (اندج_دمعيدد أى #ودمحدأوالم<:ى للثناءوااشرفمن

صغةةدرأى كامات ١2 كرق
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كورزنااين ألىزائدة والالراغب حا
,لمذ الاممناع املقنهروالغلبةمن الاارضلعزازوهى |لصابةقر بالعزةامامعرى
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ابراهم

بو هعلىابن

أنىطقااللب)أى علىعذدن)أى ال كاماتالثابةةالضميرءم ومفسرعاعده رويذى)وق نسحةضيعاسم را |

جسلى اللته
ه ال ع
ىليه وه ل)«رقوع-لى اندفاءلعد( وقال)أىا لنىعايهااصلاةوا الام زعدهنقى يدىج_بريل وواله

(

أاىك!امات المعدودة |رّات)بتسكير ثاءالتاً ند وى نح نراتبن [منعندر بالعرداللهمصل على د وءلى[لعدم

صاءتهلى! تراهموعلىا لابراهمأوق تسخةريناأى بابرغازانكج يدع يد اللههبارلعلى د وءلى] ل دكاباركتعلىابر اههم

وعلى

لاآبر“ادامو

انسوجمدد مدوميد)ااوهلذاالمقدوارئة دملانسهك
ومسرو
اا
تل
ااءلكس
0ك
ّةهةعنه

.

صلىاللهتعالىعليهوس (اللهم

بتشدبداكاء علي ديغة الدعاءأى اظهر الحرة الوايةوالرأثة| ل.كانية (على د وعلىآ ل دك ترجتعلى

وترحم()2

إرقة
ارأهيموعلى 1ل|| رادم ١كلسي د ميد) 5وثيهانهيدلعلىجوا

تقدم(اللهم:

2

ل

ابراه وعلىآلابراهم

زالدعاءنالند يأءبالرجةدوالنرححمعليمكا | انكج_,دعيدالله-م
يدم  60من

معان
.دح على ابراهموعلىآ ل ابر

معلى| 1لابراهما:جل
على #دوءلى 1له دم -امت على ابرااه م و
باغناهذاالحدث واسماد ضعمى
الكمير والاه |ا وهكداء

وال العراتى ضه

وأخرجهالدهداهىوأ بن مده

مح داوعرو بن خالدكذابوضاعو كذااينمساور بت

الازدىقىاالضعفاء وقال حديئه! دس

ذلك وقالاءن حجر

والبرهدى

سي

ورد

أماليهاءتقأدىانهمودووعءووؤستدء

ثلاث ضعقاءو نعضهم من نسبالىالوضّعوالكذب قلتو حدتله متادعات

وهوعلى مافىالقاموس

يومىفاقجا0م كحاب والرجةالرزق

تقعلم,ن لحني صارعه:نىالرجهواكمقهو ان انامنان  0اسماءان»:ى الروفالمنعم١اللهووسط

 6الا
.د

 9تحنن)أىأظور انان

والبركةوالوقار واله.ءة

ورقةالقلت وانان

قد رامانسكيالة
سحانه وتعالىومعناه

دير وان ملم

ااضعفوو جد تاهطر يا خرعن أنس فىمسندءانتهسى قلت ذكرالبرهانانةروادمب_ذدا أنضا الذى .هل علىهن
قتعددهده الطرفية 2ذى أنهغيرموضو عغاءهمايقالنيهانهوضعيف فاعرفه وة-دعلمت

ان

امحديثم -ل وق دمانال لل ماتواردرواته علىحالةواحدةأ وصفةق اسنادهأوصيغ أدائه

ومن قوله وترحمبردةول ابنالعرفىاز ز يادهالغحرم< ف اىلصلاهعلى النى صلىاللتههالىءليهوس بدعة
وقالا لصيدلاف اتدمعانه بمردغيرحيع لانهلاء#الرج

عله بل رجتهوقى التر<ممعنى التكاف

فلاتصح اطلاقهعب اللهوأ ردموق الاذكارزيادةارحم #ابدءةلاأصل ها وتالابنأفىزيد

أعرص عنهقلا سعدأن

ال المعىعقلىصد

التجر يادمقيت اللهم
عىلعى
وأدة-لو(عل
ل_#دكم تعننتعلى

المالىو دعص المالك يه سح سر بادةارم #دافى التشهدو بأق::لمعنه فىكلامالمدس:ف مع ابراهموعلىآل ابراهم
ردهو قشر حمل الاخسيارتركهان انف خب تيح وقالال_خاوىهن _زادهراهمنفضائل

انج دمحيداللهم.:

الاعمالو يكىفي+4الحديثالضعرف ووال أو جعفروا سرخسىم شظظظ2ظ2ظ رث عولىعملدى! لدم
اولرعجملةياهللهلاب:ة ىأحدعنهاوذه بكثيرالىانهلادعى

الاماععليوالصلاةواللا مبالرجة

سلمت على|براهم وءلى

وفشر مارلا رانه غير لورودهفى أحاديث كثيرةفقالنشهدالسلامعا.امه النى آلابراهيمالنجيه
ورجةاللهو بركانهوسمةهاليهصا<سالةاموس

واتد[عايه بول الاعرالىلهصل اللتهعالىعليه

وسلاللهمارج وارحم دا وتقر بردلهوق حددث اينع اس ]سإ كرجه منعند ا
عنه| عفرل لذنىوأسث رمتو باحىياةات

يل

وق زيمن

جهة
رعل
ليد
ايره
به كغ
لهقص وان
وه وزمالغزالمبعدم جوازهمغردا الايهاام
#ضارب وتحر بردانب»عالدعا
مكروهو ناا

ع

اعد سُتلدق وقد

احعم 0

- 5ذاكلام

رفع الاذرا
لنفسهرالرج ةلامعمنه أصلاوأمادعاءغيرءله فيمالم:لو
ا

عيد) والالحلبيهذا

ثيهوهذاهوا 4ق عندىثم انالهداغانى:ه-ل فىالعبابان

قولالنا سترجتعا .ه4زوا لصوا برج تتر<.هاوقا لديش مابرده وخص ابراهيعليه السلا

ذهل الاتديأءدعد:داو مكافا :ذلهءلىدعائهلامة مدبة ولهرباغفر
فان
عاهلأ ل
التسْديهوالالبغوىءنمق

رو عهءعن غير واحل

مسل_لا وقالالدحى
ماأوردها اصن هناعن

ألىء,مداللهانحا5فقدوال
التمير:ىاستاده ذاهب

وثيسه مرو بنخااد

لولوالدىولومنينأواشاركلتهعلدع
ىائعلامةمد فىلذن لل و
حالايمسانأوأمربذاك اجا لدعائه الواسطى وهوه_ثر ولك.
يقوله اجعل لىلاند دو فالا " خربن ولانهأعربالاة“داءوأما التشديهله والممه دون المشمهره 52:ل

 ١ليتاشيهانةناله قبل أن انه أفضرمنه!ولسمق زمانهوا تتهارءلالعلومرته«:هوقيلالممة  1لعهد
وفيه ةبق ات فىرسالة| لال الدوافىوافلدرالماضوداثيخمشائ»* اين دجران ال شهديه لأجمو

3

بالمجموع فانالاندياءء نآ لابراكهثميرونفاذاقبات تلكالذواتالك:مرةمن ابراه وآإ بهااصغات

الكثيرة ااتمد صلىاللتهعالىعليهوسل امكن انتفاءالتفاضل و يقربه<-هقولابنعسا كرواين

لوضعه علىأهلالببت
ولميوات نا حسين
الطافىوى بنالمساور
وه-هاءهولان قلت

تأنهان الحديث ضعيف

اصلاةعلى ابراه وآلهامحل لت ا وآلهمن
عبد!!_لام ماحادإهان الصلاهءلى الذى وله شعت ب ل

وقدأجع العلماء علىانه

هلذينهممعظمالا ندياءثمتقسماحملة فلاص للاأله
 ١ثارالرضوانمايغاربا حاص لابراهم وآل ا

بع_ملءهفىفضا-_:لى

فااث)
٠0
(ش

الاعال

اىلغيهوسإ من سر )أىأعج:نه زاماان
زودن ألىهر ر*:رذى اللثهالىعة)4-أى ن ورانهألىداودع:ه(عن الىصلىاللهع ل

ييكتال)بفتح|لياءعوروى دذههاأن بأخذالاحراالاعلى (بالكيال الاو اذاصلىعايناأدل البدت)بالندس علىالمدحأودير

يعن وق نسحة,الحرعلى انبهدلهن الضميرفىعلءنا (فلوهل) أى فص لانهأوىج يع حالانه(اللهمخلعءلىم_دالنى)أى
اموق وف ارسالة(وأزوا<هأمهاتالثوهنمن )اماءالىقو|لهتعالىوأز واجهأمهاتهم(وذر ينه)أى أولادهو-فدته (وأهبيتّه)

اقول
أى أقاريهوهوتعميم بعدتة مي ص مشيرا الى
اعال
غه ت
بىر وداللهليذهس عنكالجس أه_ل البدت (كص ا على ابراهم)

أىبةولكرجة اللّهو بركانه عليك أهل البنتانهج يديد وخداءم بقوله اوّجيدحيدوف روايهزيدينخارجةالانصارى)وهو
101

وأحدوهذاتكامقى زههن
تعلى الصحيح ولهو أروهوذلكوهملانه قلب م
امو

فثمانين عفان ركى ْ

ممهاما<ه للا"ل ابراهماذغيرالاندياءلاساويهم:.:وءرمادى هن ثارالرضوانالشاملةحمدوا له
ءق روابةمقابلة
انه
على دصل التمعليه ول وهذ |بشعربأأنفهضل من ابراه انتهبى واغترصجبا

مندهشهد يدراوا حديث

الاسمبالاسسمفقط وافظها

الاهمصل علىتجدم صايت علىابراه انتبى(وأعنىهر برة)فى<ديث

رواه أدو ادود وغيره(عن الى اصللنّىهتعالى عليهوس_لسممرنهان يكالبالمكيال الاوق اذا د علينا
الفروسءفه (سأ
أهل البدت)أىمن أحسان يأ أ<سن صلاةوأعظمهاأوهن أراأدسارنيانلاالساويهقيمغيره
النوصف اه تعالىعليه
فالا كتيالعمارةعن ذ كلاستعارة تبعيةهصرحة أوث_به الاحربمابشترىمن ابوبوالتمروث_بمه
|
|
ول كيفنه يعليك
ذكرأومة-لولهيا كتياله للاهستيغائه علىطرياقلكنبه والتخييلية والاحراظهو راراده فىقوة
فقالصاو (أىالصلاة
بشرائطها وأر كما المذكورووجهالشبهإنهره البقاءوال كيال بكسمرالمييلهالكل والاوقأفعلالتقضْيل منالوفاءوه و

وسذنها (واجتم_دواق
الدعاء)أى بعدا حدر عه

وفى الركوع والسجود
وى آمرال_يلاة 6

استيفاءا لدئْوحيازته والمرادالترغي سق الصلاةعليه صلاللّمعايهوس لوءلىأهلبدتّهبهذه العبارة

لمخصوصة (فليةل )اذاصلىءليهم (اللهمصل على جدالنىوأزواجه أمهات الأومنينوذر يونأههل
يشه كإصايت عب ابراهي ١ماجي دميد) قةَضَلهدها لصلاه مافي امن شمولآ لبه كلهم

و نعظيمه بوصبدقالهذموة الىهى أقررب«غزلة ايهونعف ازواجهى بحبهوذكرالصلاةعلى أبدهابراهم

والامسانءهوبغيرهمن الاندياءوه دا حديث كيح اخرأجنهوداودوالطيرانىوغ_يرهمام] علمت

قيولملولاي)رأتىىأووقلواأ_وتارواعخ-تيىرق (ودقوانهز بدينخارخةالانه ارى) العمانىالمعروفنوف خلانةغئمان ولقهصةفىتكلمه بعد
موته وهذاأخرجهالد يل ىمفىمسخدالفردوس وأبونعيمواانساتىوالطحاوى والبغوى(سألت الى
لمانتهالقولأولةولمةندر
الاخبار ولابعدانّبراد ص لىاتلعلاهلىعليه وس مكف نه لىعايت) هذهايلمع مولتض

المبالغسة فى الثناء
بالتحبات الواردهغ-ن

١فالصاو اعلى واجتهد واالفدعاء)المراديهالدلاةوعير بهتأقونانلمر الددعاءلاتقهم تمابريدون
د كوطاقتمم( ثا قملولصولا)ابدعدعليوعلى) لواهزواجه |
هيان
حلا ن
تدلكبا
واجتبدواععى بالغ وافى

اسليادندياءثم قولوباعد وذر يده (الاهمبارك #عل-ىدوعلى! لد كإبارك على ابراهمانكّجيدجيد) تقدممابغى
عن اعادته (وعنس_لامة الكندى) هوسلاءة بنقرصرالحصرى التابيى ذ كرهائنحبان
السلامالمندرجق ضهن

التددات قبل السلام

فى|اثقاتوانه بروىعنع_لى كر.ماللهوجه( 4-كعالعملنىااله_لاةعلى النبى صسلىالله
تعالىعلي »وهل ) وقر وابديغلمالناس وية_ولةولوا وفالدرالمنضود انذلكجاء

(لهبارك) أىأكثر

عنع_لى س_ندضعيف ولهأطخررقرجانمارجالالد_<يح الاانهابرب | لازراوها

الصارفءنالط-لاة

علىآل #دكاباركتعلىا يراهم١نكّجيدمجيد)
الصلاهوا 7جة [عءلىمجدو.

وفىالديث دل لءلى انيهح زوالاكتغهاءببذااللفظ الواردوا مناكاسن.تى أفضل وأك.للة:أم-ل (وعزسلامة الكندى)ب
هابن <مناف الثتقاةكان علىرذى الهتعالىعنه يعلمنا)وفىر واده بعلاملناس(الصلاهعل اىلننىدل اللهت اعليعليه
ذلككراف
إ

وم )أىلداخل الصلاةوخارجهاوهوموةوف وقدصع سندمقال الديحىلسك نع لوان سصنمدحهبانروايعه عنهمرسلة اف يدركه

انتهى وهوعردود اذ كرهاينحجانانهروىعنعلىوروى عنهنوحبن قبسالطاحى انتهسىومثلهذالايقالفى الارسال ثرمأيث

قالاليشخ ابكنثيرفىنير رو نامطريتسءيدينمنصوروز يادببنابو ب يرهدبرنون ثلاثتهمعننوخ بنقدس حدثنا
سلامة!لكاندىازعلياكان ءاالناس

[اللهمداج الملاحوات)شدد بدالواووقر وأ المأحياتبك ديدال:حمية هماأسمامة-عولمن ذحايد<و و يل أىباباسظ

صخلقهار بوثم دحاهااى ب_طهاوم ذهاءدالادم تاتلعالىوالارض .هد ذلكدحاهاوالىالارض كيف
الموطات كالار اذ

بقية من الكر :اغالقةإلاداةالثقايةءجردالّوهماتالعقاية(وبارئ
لَكره
اَائل
هالع
ذيئة
سطحت وف الا"وشين ردءلى أهلاله
ال هوكات )هن رأضالثي'أىخلة_»بريئامن التاوتةالتعالىماترى فىخا الرجونمن:فاوتوفىة_راءةمنثةوت أنىقصان
وزيادة وقصورؤمادءأىخااقاارفو .عاتمن سمكءاذارفعهكااسمواتةانهار:فعةع نالقلياتمسير 5سم+ائة معكاياثدتفى

الروانات وروى سكااملمو أعىارتافعهاومااحن المناسمةومنالفق رتمنفانمه_نى الاولىواطءهاوخافض_هاكئاوالتعالى
فموث» ابماءالىانهسبدانه وتعالى بقروفعماو نضعآخر نكن :ضيه أس_ماؤه
كرفلا
لرةت
والارض وضعها الاناموق الاعبا
انوراة.لللاعش للفةكثرمنالروابهءن
ائفصلواتك)أى خيارهاوارثعواقدرا زاته
احمتالحيةل واصقلانيهة(اجءل؛
ال
الشعى فال كان رنىكنتآ تمع ابراهم النذىفيرسيهو يقوللىاتعدمهأياالعيدثم يقول
لابرقعالعبدنوق سنته نه مادامثيةانارضناشرف

ولعوكانيعمليما

«هلاع) 

دوى

أدركعلبازااه-مداح الدحوات)و ورىالمسدحياتودحىوهب سط قالهالوالارض

بعدذاكدحاها أىمدهاو #طهالام ا لق تأولاربوةثم سطتومهدت والمدحواتالاراذى المع

يسقية وانهيكف و رودمادتها
قء ل
و-ما
تاه_
تلال
وفيه|طلاق الداحىءَلىاللهتعالىوا#_.دل.همن قا
كدح وبارىّ)ناله-مزاسم نال من ب أرععنىعخلاىقغيرمثالأىميز وأبرزو (الموكات)كعى
المرفوعاتوالمرادها الهو اتَءٍ روىسامسموكااتلومسمك؟ه-ىرفعوارتفعممعدولازم
(اجع_ل شرائصلفوانك) أىأنضلصلواتكواعلاهاجعشر يفةعءنىعاليةرفيعة المقدارمن
عللهامن الارض علىغيره (ونوانى بكرائك)الىمازادغ-يرالمسايه من_يرائكأى
الشرفم واأص

فلا,كون ##قسيراله

(ونواى بركانك) أى

لات يا

قملهامن قدلا نانة

الصقةال الموصوف
أى بركا_:ك _النامية

الزاكيةالدائةفى ال بزادة

الكافية(الوافية ورأفة

ةىامن
:ةفه
اامي
ضالن
 7كااك
لصفة وص وفها(و رأفة نك )أى لطفك ورج كّوعنا ةك نازلة .ةك )أى اجغ_ل
(علىدعيدك)قدمه مرفالعموديه علىغبرداءدلالتماع_لى القرب(د رسولك)الذى
رافة:نشأدن يتك
مثوالية
افاأئحغل
ارساتمهيء خلقك( ال
اق) خم الحمزكةسةمراللامهبنى لساملفماء_لومن أغاق الباب والرأفةأشدالرجةوقى
والقفل وو ءاذاففلهوهوضدالقتعهزاحة ينهو ستعارا اصعب واكل وابم_مقالمعى انهوسح زسخة ننكبثاء فوقية

ماكانغرمفتو حم نالثرائءلار اله املععدمّرةاحاهلية أوانقهتع اللهيهعلى عاد هأتواعال-يرات
وأوابالعاداتالدنيونهو الاخر وب ةأو بمئلامتهماأوجالءهبتفسيره ومسيرهوا؛.ضاحه وفك

كال بايضا براهينهو<<+هوتفسير :باهأوالناسخاةاوآخره_مبعثاكمافسريهجعا:كْ
ةز

ذعهلة فو ين أى
7سك ومنهةوألدتغالق

وحتنانامن لدناأى
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خ_برالقاؤينمنغ_يرئةص_ير بع
لقه و<ةوقعباده
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لى

ءلة
ا:ب
فلهم
شلال
«قو
سد الكيرى) أى

العظمى وهى |اتى فصل
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حددث الصلاه) الاضافةأىالذىس:د(:أيضا)ء روىق حده ع الصلاةّعايهوالضميراه علءها اصلانواا_لامربروىعنهأى

لم
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()ومغينرعهاماءالالكيةوانحديث (الىانهلايدع للنىصل اللّهعليهو-.ل الرجة) قهومكروه

أورو نهالتقصيرفىمقام

عندهملايهامه التقص_ير(وائما يدع لهبالصلاة)أى بهذالافظ المأمور.هفىالقرآن (والبركةالتى

قت نه) يعن التى بمعنى الدواموالثبوت علىالنشر دف والشكر م بكثرة! يرتاالاله.ةوفيض |

المواهتاللدنية(و ليغديعره ا)لممنؤمنين (بالرجةوالمغرة)لانمغيرهءضوم
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الرجسة لزماستعمافافى-قى غيرهوادس كذلك (وقدذكر )الامام( أنوعهدب نألىريد)فىمذهت ' القض-ية أومنقميل
مالك صا<سالر سالةالمكهورةكاثة_دم (فىالك-لاهعلى النى) لىصاللهعليهوس_لفىث-هد .قفون كرالد
الصلاء (الله-مارحم_داوآ ل دكار على ابراهم والابراهم )و ردهالمص:ف يقوله ٍ _والدعاءبقولهربنا
لانوا_دناان سدناأو
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هوس كيماروىعنه(فى!! سلام) الىردى فالتشهد (السلامعليكأها
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 3ولك صلمانالامره-ماعم -ماختلقوا  5-5ازالدعاءله

-

صلى عليه وسلم الرجةوالمغقرةوفىو رودءفىا4ديث والذى حها كثرالفقهاء والحفاظ

رر9

ثموته وحوازهوماث وا لاف ان الرج_-ةوالمغفرة تقذ ى قصوراوذ ماجاءالله تعالىه4-_:ه واعطاه

جردع يداع 7135على جل حديثو ارحم#دادوآل د م)صايت وبارك ت وترجت على ابراهم وعلى ل

براءة

ابراهم انك .دي
مدوكذاجاءفى روايةعلى وابنع باسو حابرو حاءأرضافى حديث ملل وترحم د الآى مرهوقدذ كر القاذى
ذلاتا
اق دودازالرجةمافق الف الى الصغير با-ناده عن عكرمةقال ظاهررج_ل امرأتهواصابهاقبل انيكفر
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وساقهاالحديث وقدجاءملا:ومست
ستدافق بر بردعاءهااص_لاءووالب_لامدار لعلى <وازهوردعللىه نعذه باغةأوحك عليه

باكر اهه وامادوله اناهترحم ثم_همعى الد اكا
كه  6البراديه 1الغةفى انرالالرج هوا زالىانهلاوزتر<م
و
قولالرداجذىاندلا انان بلغه-هاالرو هعنيا الىعلىطاء رالروايهوالعدسمن! لتووىانهقان واماماتاله عض
أصا ك
اراءنأىزءاناا كم ناستحيابز يادوارفيعداوآ ل©#دذهذ::دعلا أصل لهاوكانهغفلعاوردوذه لعن قول

1ا

الجاتوكانخي»لصاف لوحيهتخب ار_الت»اللغضلعلجىيم خ
علقمرفتع رجتموخم:وه الىانقال #دعيده

ورسوله الحا

ندر ىنع دالز جم ح ةهقدوذ ارت لاهاعدداو تقاللايلناعة انا
ع

رأها :لحننذاية لابأسبقولاءرحم>دالانالاثرورديهولاءسعلىمن اتسع الاثرولان]<دالايستغيعن رجياةلنوتهالى

5ا

(فثط.له أل لادةلى الهى كلىاللهتعالىءا.يهو والشام على وألدعاء 6أووقفض.ات6هم |زحد 'نأجديئ قد

شيخ الدالحء
هن كتأره )]:,أى حدثنا(القاذ ىلق سس نه0

السيسيد >2

يسكسول ت
”
ناأنو بكر ينمءا0ونه)

أعاوو دعضهاحازة(:تتااليماالى)!ىصاحب

الجامع) انا)باللوحدةأوالثونأى
أخمرنا أوانسأنابرامد(

لاغ

براءهمنه اذوالله دلىاللع
هليهوسلم!مشر ةك يسالمم من 60تبكوماتأ
رو وى؛ بسّمااما «الىان |

لخرفعدم الووةعددإذاة دل لمرادرذ.:نس اب  2لمقئء تىان  7:الكواز مقرونا
ادم كاأ
لغيرهخ -عرمخ فردب».رأ وطامالاثو ابوااغة ورلهاهسذ ا
:م.أاكذنى,بتيا

*ضمها 4مله الصشر نه

 1ما المادةللكمن الامْغاللدنيوبةوتوناكانتعباحة أولازمة.امه صل اىللهعليهوسلولذاقال
انه |دا نهلى قلىوا * 2غراف

ا!لدوموالاءوما َه عرهاد ألىة 00.اجر يا

 0فصل قّ"صملاالملامعا يه )ته د لىالل :هنال يمابةوم لأىت'واساوثوائدها أن والها[والفسام

عليه)أىةوله ال -لامعايك

أيه النى ووه (و لدعاءله) المأثو

والدرحهالعا! مه|لرقه .ةواللاردتءظ  5-5ص_لى الزدعا:.ةوس

ركوالله-مآنهالوسيلةوالفضيله

واظهارىء “دطلبت بعدمه فلس من

عي هوبلوقدم حد امن
صمل المحاصل ولاالا<*ياججلهصل قتعا لمل

ابروايةتيركايورأوه

النسافىوم لعنانع ر(حد:تنا أجدين م_دااشيخ اله امن كثايه)ة لوامن روى عاذلهمص_:ف
رج هاللهتعالىم *ن مكاحكه وأسهه أدبن مهرعد:
للبون مولا وأجدين
عثوانن ع

ار

او اللهم عمال الرجن,بن

دين 5بد العز برالاحمى وهو ابنالردى أوجعفر وأجدبن مد

اينعبد اللاهاشارقى والمرادالاوللانهأشهر شاد -هوكانعايهان بذكرمابعينهة " 0نهاعحمدعلى
شُهرنهوال [حد نا القاذى بونسينهخيث

لهت
)”

أىا ن الاجر الاندلسى

أو بكرينمعاوية),
ترجه“قال(حد تنا

الاجر

الائذاسىده ودين معاو بين عبد الرجن بن معاووسبن اعبسقبنعبة اه عنام م لكين

اتير (اننصلر)

المهءلةوهو المروزى
انرل
منباب
لع-
اوى
بر
وعه
ة تف
_نع.
واب
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(1نا)أى اخسيرناأوانيأنا
رنلة
لللمهب)أاىاب
(عامدا

ابن واضح ال#طلى

التميمى ه-ولاهسم
المروزى أوعبدالرجن

شح خراسانبروىءن

نات تان لله

اولاال والربشعبن

انس وعن أبنمهدى

عروانأبو بكرا رمطاى الاماماأثلّةةيلل ااام قس نه #س ووامساعيئنتين وسمع هن وابنمعين وأبووثرى
سنمةانو جين وثائمائةقال(إحدناذ اق امامالحديث
النسافوغيرمودخل الهندناجراوتوف
صاحس السدن المشهور واسوه!دين شع سك'تقدم بيأنهوال [حد )و

نش

ننااج
أخبرنامه

(سويلاين نصر)أوالضفلضل المروزى المرعوف باااه الامامالتق روى عنابنالمباركوغيره وأخرج
له حاب ال:ن وتوفىسنةأر بعمن ومائتينةال (أخمرناعيد اللعه عن حداة بن شمرآ6
عمدالله من البرك بن وأضعالتميمىهولاهمالمروزىث..خ :يا

دداارحن
أمه وار زمية

ولدسنةتمان وعشريئن ومائة وتو سنة!- -دى وعسانين ومائةوقعربدويت يزاروأخرج لهالستة كما

تقدم وحياةين شرت دمت ترجه هومانيه(قالأخبرى كعسبن ع لقمة),بن كعسين عدى
هصصاب ادن وف يعضالدخ كعبت
التنوضى المصمرى التادىالثقةتوفسنةثلاثين ومائةوأخرجل أ

فافع)الامامتايل
رو ن
وقدتقدمهذاالحديث (المسدععبدالرجنين جبيم
هو
عن عاقمةوهوس
نلست ووو
الثقةاخر جهأحاا

ضاخ وسعز( اشم عبد انه

)ان

دهتصد ةاوه وس_مة

معر ونهوقيلانهواجم و قدم دط الكاام فيه(ود لمواءلى)وف م لثمصفواءلى وامعنى واحد
وقدعلمتانهذا أحدالمواطننألى نسحي

وقيرهبهيت برارو شرل

هأخرجلهالامةالستة
(عسن حياة) .بفتج
فسكون (ابنشريح)
بالتصغير (قالأخيرق
كعسابن يي

أى

بروىءع-نسعيد بن

المتهودرضي

اللهتعالمعتا(» ولمعت ردول ايعاوشماه بل ي#ولاذامي»ء عماالوذن) وهو ؤذن
لاصلاة] وغيرهاا يسرع( #ولوامة 1ماب:ةول)هن:رجاتت

مولىتاحروامهوارزمية

ياد معليه نهسدموابه يقرنفيهالصلاه |
قيهاا

ابن
يوجاعةذ كره
اللث

حبانفىالثقاةوأخرجله

م-للمو.أنوداودوالترمذى
والنسالى (انه هد

عبد الرجن! بنجمير)
بالصغيره وىناشعفرشى مدعرى» :وذن نقةفقيهمةرئ نوس هسبرع وتسعينأخر جأهم وغيره[اتوسمع عداملله يعنرو (
بالواووفنسخةبدونه واحديث روادملوأبوداودوالترمذى] بمشاعنه [يهولسمعترولالتهصلىاللءتعالىعليموسل يول اذا
سمءمّالموذن)أىأذانه( نةولواهملمايةول)أى -واءالهواخ ةلف فى حي لينوالامع أنه يول قيموالاحدول ولافوة الاباللهوقيل

م املاطل )دابا

(نانه)أىااكأن من صلىعلىعرة )أى واحدهكافى نس خة(>هلىابرهعا.تهعثمرا) أىاوعدمشبحانه وتعالىمن ناه لحسنةفلمعشير
أمةالحاوهذا أتلعراتت أضعا ف أع_اماوهو لانناىماوردق سند جد ندحم ومو ونعال عا دا ايتعرد وهومذوع اذلا
تال للاجتمادفيه من صلىعلى النى

لاديعدانهذاالمذاعفة

نوه وص بوم
"ك
عه إذوردا نالاعال

كلها :فيه سبعين ضعها
ايا ردانهاذا
وهو :و

وأف-قلوم ع-رقة نوم
لمعه كان<ده؛ سمعين
حجة(ثمسلوا) أىّ الله

ال كأق سدة كك

الوسيلة)وهى المرة
الحليلهة(فامامئزلة)أى
--عله (فاحنة

لا ى)أى لاناق
أولاتخصل(الالعيد)

أىعظام اوعد الله)

األىصاحين(وأرج-و
انا كونأناهو)أى

ذلك لعمدفقوإه هوخير

صلىاللتهعالىءأيه و لمعرءصلىأللهناعلىعايهبهاسمعين مرونم
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2

سس
أآتأت لل ل

باللامقانه الافضل وار:كان خلافهمكر وكهويلاقحتيجةلتاعلليمصهملاةااسابة ةلانالسلام

ا

 0000000ادفيه وتدجاءذ كرالصلاةمقروناناكلامفىهوا طن مماعقس ماقالء_:د
ركوب الدانة كاروا د الدارة “نى فىالدعاءمةوعا وكذافىغيرهوانئما-ذف

 8ادهتح
دده 1كل

الصلاهع1ل ||ذى صلى اللهتعالىعليهو
اد

ل | 2مع

فىءءض

الواص

اختصارا

ا

كر يسرك
ف الأقامةياد

ا)فان ل سنة بعشرةأمثاها وكوناللهءرو <-ل تصلى عليه

ذيههن الرجةله واعلاءقدرهمالادى وثال:بقولبااط ارعاثارةالىأنهقوله من غيرناخرلابعدالاذان
وظاهره أنه 9بعهفىال يعامينوههوةول؟.هوقى:ةولمء “مدأنه شولع تدهوالا<ولولاقةوه الابالله

ينر يول سمعناوأطعناو 3
ما
جوكان
دبي :ىدع المهاالابتوف.ةد
عدول
لكار اعس
لابرعع ا دب ص ونه فىالاحانةلانادْدْديِه لدس منكل الوجوه(ثمسلوا الللهىالوسيلة )بان.قو اللهم
ررهل:د الدعوة الخامة والصلاةالقائة آت »دا الول والفضيلة رابع هالمقامامود الى وعدنه
انم ناذا حلت أمشغاتىيووالةأمة والوسيلةاخمايتّةربهه الىكلكبير وفسرتف الحديث
هلىالله(لاننبجى
الت )من أعلىمنازخاوةدرده مذالعتاها اللغوى فانهتاقر ب ا
بقوله (فامهاءمزل فى

اأدقبكلا< |
لأحدمنعباذات الالسد)اكل ت

أعلى المنازلفلاتلي-ى الاباقريالدمروقدفسرت

الوس1.ه |أيضاباك_قاء -ةالعظمى كارو جد بدمم-ما بانصا<ب :لك الممزلةهوصا حسالك -فقاعة

لقص يضالوأر+وأن] كون أناه )وعبربالرحاءواتنعكانلالىهأعطاء ذلك لوء_دمن لاتخلى
ههء ووهعو نض الاحرهماس تقل الىالهتوعلممالامةهوارشاداله م لان
يلل
لىا
الميعادثوادعام عصل

يكونوا ببنالوف والرجاءدائالاسيم اف أمورالا" خرةواناتأ كيدلاسم الكىا_نتتروهوخ_برها

اناه و موضع أنناداس_عير ضمي راأرفةع لضميراانصبو تقدم انذا كلافالظاهر وقيلاسمع|ضمير
كانو وضع موضع

وانانا كبدلاشسسمهاأو
مدأ خبروهوو اللة

مستتر واناهوممتّد أوخيرولا#لخحيرأكونوماق .للمنانهووضع مونعاسمالاشارة أىانأ كون
ذلكالعمدكئقةولروبة

35بمهاخطوطمنسوادوباتى » كا'نهق الحادثوايع الموق

لاو <هله فان مهدلهاءماذكروهق وضع الضميرامة ردموطع غيرهلاقوضع المرفوع موضعغ-يرهكم]

ةحاتع ليهالثفاعة)أى استحقتو وجيبفتلقهضل اللهتعالى
يأللف
سس
وخن
لة(
خبرهاو يو زانكون كذرهالائحا
»وضع اسماشارةأىان
ع<زولجللمىنععى نزالومفخىا|رى-اتلهوهاععنى والشفاعةهنامطلقةؤان كانمذ تاخلصته
كوناناذلكالع_دما

اثمرنااليه(ذنسأللى
الوسيلة) أىوهى نهابه

مرتبالفضيلة (حلت
هليهالشماعة)در/وى
ستعامى أى غشيته

ونزات.هوق نسسخة
تال

التتفاعة أى

شقاعةهصا ل اللهنعالىعلهوم دن العذاب والاشفعله باعلاءدرجته أوبادخالهالم منغ_يرحساب

وىشر حسم لإصاممانهزا* :ص نقالمخصاتاصد ابذاك تعظيهه ص_لىأللهتعالى عليهوس

لردااتاثوابوقال ابن<حرانه ىغبرعرذى وولأخرج الغافل ك ناأشوبتقدم اكلام علىذلككله
 9فيهالث علىالدعاءقىأوقاتالدلاهلانه كللالاحايهك)قالو“ء(ودكانس

لعل[
نملك)ياو

رماتادا
الل
يق (انالنى كلى أله ن اعلدعليهوس الم ن صه لى علىصلاه)وااحدةقو:قتما[صلىا

اكر اترجه ترج »ضاءفةممقل تاشاردغ_يرهالان اضافتهالىالله اضافة
ول عو انكان كل من حاءكس ةلهعسشرأمثالما(وحط :ع0

+خطيثات)انكان اركن

ى
ن اللهو( قررووابه)أخرى
مدر جات)بأعلاءمة|مأنه فىجنة النعي وموعلومتر 0دمهن
تأهدء
بخطعيموةر(واردة5ع

ا وفىروايهوجءت

1شعاءى أىحقت(وروىا نس بنمالكردى اللهبالستة فتهت

رواها

الامان(انالنى دلى اللهب» الىعليهو.لقال من لىعلىصلاه)أى واحدة صل اللعليه عشرصلموات)أى قياما0

(وحط )أىوضحع (ءنهعشرخطيثاتو رتعلعشردرجات وف رواية)أىلانىيعلي

عمالو

(وكادتلهءعشر<- .نات) أى”وابها(وعءن! نس رذى اللهتعالىء) »:كاروأهاينألىشنبة ىم ذل

عاالمعليه
هتصل
اصللىسعل
ل لىمن
جعر يلنادافى)أى خاطبى صفا
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زعنه

مه اصدلا:واللامان

عثمرا)أى عشرمرات (ورفعهءثمردرحات

ومن رواب عبد الرجن

ي 4ه عشرامثا هاوايادهوهنا
رواها أبوعلى(و كتبإد عشرعومداهات)وان الصلامعليمح .امكل ح -

باسنادذلك ال اىس وانه فع للذا كبنفسه ويوكلهلللكاة”الكاشة فب دل علىانها أءظممنسائر
وله

ابنعوف )كارواهاانحا6

للهكاءله ترح “هرج الأحرة “م تنهكمى عل <ة.قتهاء نءْ-عرمشًا كلة :يل (وءن

وضحها والبهق فى
شعبه [ءنهعايه الصلاجة

(أ)اننيجبسنريمل)االلكعصألنلهيراهوىةو(عانصه_لالمى اإلنلادهتاعناىل)مأعىاقيهالللمىو(مفى:حهديلثارنوراآاهلاا'بفننأىففىنشاددايهةىبمص:ودتءعأانلهققاالل واللاملقيت جسيريل
فال لىاىنأ شرك)أى
فيهإدهن ص لى الىآخرهو :و «دالاولقوإه فى.ءض الخ (فةالمن صلىعا1ص _لاة/را _-لاص

اسعو(32ان
أخيرلك ع ل

ساق عليتمض رودأعهعشمردرحات) وقسَعَامك الذع:ند تيمقه

الله تعالى) يكسسران

وصلا #أللهعلىمن د لىعاء ه ا بش ةفقأحاديث كثيرهمب_ ل تعمحةوؤ دعص الروهأناتز.نادعلى

وفةحها(يقولمنت-لم

«#عدعها عسوا

مقا

العشر والاةلاننالا كثر (روفاىبمع_.دالرجنينعوف)التى رواداا>ا 5والبييق وددها
((عنهصلىاللهتعلاىعايه و -انال يت جر لىقة للى|برل )أىأخبراا

لتسروراعظ.ها

يولم ن-لعايك)اىةال السلام
نلل)هأىيان! للللههل
يظهرقىوحيهكو سرت وهو أدل معناء«(ا ا

عايك ايهالنى داعبالا باللامةمن كل نه3ض ودوء وملقيا ال لشعنان نلمه (-لمتعايه)أى

)سقه_ذه
أهد
سلمةهمن كل-وءوحفة» عناءوتىعير هذامثا كلهومنص_لىعليك دايتعايسه

رلوىا هد يث يسح روى منطرقوسدبه0
الروايه عدد ولاغديرء قممواخومآةع
وهسو خدمهايلاونهارا فاتبعه !يلهوقد خرجمن مغزله
'علاهلىمء لي
عوف كان لازم رس ولاللهصلىتل

فدخل حا:طاوس<د  وداطو يلا<تى ظن انه قيض روح<-ه ف.ك فق اللهرول اللهص_لىالله »:الى

عاليخعويمامرا:لك؟_اخطر يله اللجهواءأفخىجبيرربيالنالنهية وللىمإنعلك

سلمتعايه ومنصلىعلِكصايت عليه فس جدت-:كراله وهو<ديث املي.معئن والى_ند وقال

انحا كلااءلرىاولدشةكرا صعمنهوالاحاد:ث

فىفضل الصلاةعليه ص اهدعا روسل كشيرة

علي كسلمتعايه)أى

عدمراأوأ كدر (وهن صلى
عليكساءتعليه)وق
الحدءثاعماءالىجواز

 2:راد كل ممجماع-ن
الا"خرةة_دبر(وكوه)

وىروى ابنعوف
أ

(م-ن رداب أبهر بره
ومالكين أوس) يمتح
9فسكون (اينامحدثان)
بفتحهواأ أدرلةجرمن

لاتحدى (وغخوه)أى هله ذا

الحد:يث لقفااوم_ى (مندهو انهأنىهر بره ومالك بن أوسين

المحدثان)بفتع المحاءو إدال المهلينو م -ةوالالفونونع-لمنة.ولءننااص_در ومالكهذدا

ىىص_-لى
هوازفى ضرم أدرك الحاهلية والاسلاموأخرجةلوهالختةافنيههل ه اوالنننرأ
ايهتعالىعا.يهوس ورد

عنهاحاد يدثمرةوعة'ونابى روات مب لةوالاصمعء::د الذهىوغيرهانه

لهى
الل
تصعلىا
لىعنه ا
»راذى
تواتدوف سنةاثنينوت_عين وهوماروى عانلعلربّناهلطتاب
عليهوء لمخرجحعرز ول .منيتبعم تفزع جر وأسعهعطهرة تو جدهساجد فى شرريهةتنحى عنه<ى

رفعرأسه:قارله احسخت بارا حيمهعنه:تأ بامواللىانجمر بل ]تافىفةاللمن صلىعابك واحدة

ةى)
حبنل
الله
طبودا
لاليلههء مر اورفعه عشردرجات أخرجاهلبخارى فىالادبوغسيره(وع
صعلى

النىصلى ابرهتعالى عليه

وس ورأى أبايكروسمحع

عر وعثمان وبقية
العشرهرقىنلهته_الى
عم -موعفه الزهرى

واين المدكدر وقال

أنسبنءياض عن

الاتصضارى وعم د الونالص_غمر وفىن خهع .د اللهمكبراوال|امرهان وه والادح بللالدوابوهو
عد أللهءذأفىالحةز يدبن هل الاتصارىأخوأ نس لامهوولداسدى واخونه وه وتحاىلهروأنه

توقفى زمن الولدوحدنكهر-ولاللهص_لى اللهتعالىعليه وم وسهاموحديثهر واءأجدوانحا كم
وابنْحبان والنالىقالم جرسول اللهص_لى اللهتعالى عا:وس ذاتيوم والدشربرىفىوجههةقال
الاسثلء نسدب بشسردجاءفىج مريل فةإل لىأمابرضيك بادا نلا«صبىعا,ملت أحهحدم نأمتك

(* نغفاث)
وى

تععلاليىهوب_لم يقول
فيريض امحنةوأج_دين
يث
دهذا
الححدع
صا

والاصعءند لذهى انه عذدهيادي وحد:دعسل  0عبد اللاهبن ألىطلحة)أىز دين سهلىالاتصارى

 0قي

ددبت

مد

بجوي

ويهل

ع0

(وعن ز:در نالباب) كم الم ل و باأرحدززم م

انتوص اتهتال عليه
ودةو منقالالاهمه ل دلى د وا,::له

اهمزلوق روابهالمقعد(المقربع ند ل نوم القرامةوجءت لدثةاعى)وهذًا اد نك
الصحابةولامن المّادعين ولامن اباعهم واعا

و عنهأجدين

ل 1:

ه_-ذا درت فوط

منروابهرويقع بن
تابثالانصارى مرذوعا

وقدرواءز دين الاب

1

هط اه .4زحالفانز دين  4م ي لس من

روىع ن مالكَيِنْانس
برالضحالكينء مان ومالكين مغول وعبداللهين ليعة

ح<ثتثتلثل-2]031212ل|ااال
واحدمة الاضا.تعليهع مرا ولاس

م

1ا1س1ساساساشايي

لك الاسلمت عليهعدُم اوأخرجه ابنالحوزى
عاميك أحدهن أم:

قالوفاء ,زنادة ولااون أصلانه منتهى دون العرس ولاعر كلك الاوال صلواءلى فاثلأ كياص-لىالذى

صلى اللهعَايةو

هوموحدتين يمرهاا (تالسمعتالنى
(وعنز يدبن  4ب2اب) بم الحاءمم ل

ىللعلهيهوسلمكافسائر
صلى اللهليهوسع .اقول ااااهرهمن السياقأنه تتمافىسمعمن رس ولاللهدل ا

هزاءنابن شبعة يمح

اسلى ولانا.ىوأين
حلد
صاب
دنلب
الدخوهو وديف انباض لهأوسةط من السكانسقان اب

الالامو كمسرالذاء عدن

هووأين رسول اللهل اىللتهعالىءايهوسل وأحا.هوانركواتيةهوقيلانهلم يكن نهبأسور<ل

لكيه لنت وريد
ايننه-ممع-ن وفاءبن
شرعام ذرى فل

واءلاأص_:ف أورده

قيطلب  0دث الى الانداسممع قةردوله ترجة فاامزانوكانااى انف رجه اللهتعالاا رادكتاية

ا

أولس-نده ولذاوال ىبنعلىالقرثى انحدثانه وهم ظاهرفانه لدسيتانى ولامق

تباذواءارو عزمالاك وامثاله ولس]ة2تايرق اسمهوا باأبمهه نالهح أندوهدا ادي ثرواه

اينالباسءن ابنفيعةء نءكر بن وادةعن زياديننعمعن ابن شريالحضرى عن رويفعبن ابت
له <ابىعنهه لىاللهتعالى عايه وسلفهوم» ضل لاعرب_ل كياقلوا ين ا 4جاب نوق سنة .لاثوماثتين

ىص_لهع -نز ؛د بن
فأ
للاذا
هدسعد لأ ضالانال ض
وول انماحدفس:دواض_عقه وهواءة ذارأدظمهننالذنم فان ا
ال بانعنرو يقح اين
تل

حهة الاره أل

وسةطاذ كررو يع
كن يعض نسح اللكتان

واللهتعالىأءنا لصوناَ
وءعن ابنمسعود)أى

عرقوعا(أولى السزافى)
أىأت-ر بالاسمى

وأحقهمرشفاءى (يوم

القمامة أكثْره-م على
صلام)رواء الرفددق

وابن< .ان(وء-نأى

هررلته تعالى

فئه عمه عليه الصلاة
والسلامقالمنء_لى

عبىفى كتاب) أىبان
كتمسقيهالص لجع

تز 2لاملاتدكة تتغفرله

مايقاسسمى) يروىما
داما-سهى (ذفلةك

قل سمءت يكون كذبافالصواب انوههموجواب|اشمنىء نيان صف رجه اللتهعالىأسقط ماعدا

سمن الحافظ
ومااهوأ
يده
ز يدلانهلاغرضلهفىذكرروانهلاوج هل وهامساريصعلول سمهت وزي
طر بالبال انقوله معت رد ول 'للّهكل اىللتهعالىءايه و !:سمن 5تولز بد
الخراعافة لخذى
و ارتو

شار وهوااعه وديالروايه وماع,دوم اأبعةلهو يبان لكر طرمهوهدا نا

اتو لبه هن العانب ولي  >.2دالا نظ رلزيادهقولهوعن (منة ل)فد-لانهعلى رسوذالله

طه( ااغزلامقر ب) بصيةةالمفعءولو وز
صلى اللنعه المعاي» و لم(اللهم دل على د وأن:زلهأع)أ
كمرراثه(نومالة.دامة)هوةلى ظاهرهأواا رادؤالا خرةوالةربم:درئعةمعنويهاا رادماه نعظم

الءوابوه دض المواهم الرباية لاقرر »كف لان اللتهعالمهتزمعنه وج كاله كه اءتى)أى تعينت

وتكققت:بلاثرددلان اللتهعالىلاس عام-ه يُعندناوروىاينمس_»-ود)فى<-د رمكهيح رواه
الترمذى واءن<يان وفنسدخة وعن ابن سعود( أولاىلناسيروم الةيامة)أىأحةهم :دث_قاعى
وعغاءتى ترك  5نى» ثرلة |كثرهم صلاةءلى )فانذلك:ل لعلىمت -ه ل معمن أ<ب (وعن

لإم(نص -لىء! فى كنا9-2-5
ليهو
دل النهتهالىع
أنه ر برتعنه)

5ك
انه (لميلراالاتكة ساغة قرله)أى بدعوله بالمغفرف(مابقىاسمى)أى مسد ةبقائهمكتوب,ا(فىذلا

الكتاب) والمراد ابليأدكةوله تعالى - 000والارض كال

لطمرالجفالىاوب_ط ر واه أبو

الشيعقا امُواروااسمغقرى ووالالعرا قى فى خراح أحادابلاثحدياءرو و:سندفيهضعف ومثله
بعولبهق 5ذائلالاعالود ل[خاء_ةالعلما «المالكية المحطابفىمء:وذلك حممل اناذراادايه
 83ب أملالد و

جوع

ابعر لبا يماك ارجات

|

لد

وأقوى| نشبىوتقدم#“:لهعن 5وخر وف  #قلت الاوله والمرادلانالمعنى ابسن بدا سنة حسنه
بك كته وكانس -دالةراءه -:لهأسرهوأحرمن قرأهأحرا-:يرمةطوع ولامذون (وءنعامربن

الكتاب)رواءالطيرانى
ق الاوسط وأنوااك:.فى ااثوار سندط ع

واللهأعل اصوا(بوعزعارين

رسعة

لكلاه “مرف هذا البابورسا يقاليكةسله الثوابمانقل أيضامن ذلك السكتان

محدهوا كه روم مايلالا أصلىء ل!ى)أىمدةصلانه
زمعتمعث!! 5ى صل التهعامهء وشم «قولمن صلىء صلا أى ا

على(51قال)أمرءنلنتقلل واملنافلال(م نذلك)أىمن قول الصلاة أىعبد كانىةخة

(أو'يك)ثأرعرمن الدسكثيرأوا اكثار

والمراديه الاخبار واء.ارماهواللة”ار رواأهجدواء :ما<هوالطيرانى فىالاو_-طب_ :ندح-ن(وء نأفيبن تعب)هلمارواء

الترمذى و<س-نه( كانّر-و لالت ص_لى الله علءهو_لا ذاذع سو باسلعاءيل) بذمهماوبكانالثافى وىروابةااها ببعاذاذهت
االانشماء
حل
ثاثاالاءل  8أىمن»'ومهآءأو رامهزوة لباأعواالء.أس )كا”نه ؛نادىاعلبت أوتدادس أمثه(اتذر واالله)أىفى
)ىال ةا ولىالىترجف ارص ناماع اوالمءنى :تربليةمهأأوو عموتكلاح_دء ندهالتنيعها
واتترر كواماءد عات الراجفة
ولدثت|نمابر*
ك ببع الا فىكاعم د«دهاءٍ
اأرادفة) أى تعتسهاا!انفحها َ 2و

ربيعةسمعت النىصل اللّهتعالىءا.م

]54

||ل:ذمةدين أر دحون

1
لع أمها لائكةما- 5.لى
شولممن صلىعلىصلا داات

فاءةال من ذلا لعمداءٍ ١مكثر )العطف لله3خييروالقاء؛  0بحةأىاذاعرة تمع أءهزًا ود وأمهو 4:عه |

ذه يقول اللهب.اف

وتعالى ا انلاك الدوم

و ب يدانهعزشانهنه

للشؤانثنئتاكثرت”ءك 2تهكيااسة فيدمانلاولأوا!تلفظيهكيا اس دمن هذا لثربر ا كثديرا الواعسدالتهارا نشول
الى انا كالق

د|اعاواز لمث أن مترعلىةاعلم::ناف لعلك وه_ذافى التيقة <ثلهىالا ك2دار الةذفان

0اقل للامترك الذيرا!كتمرماامك > :راذاقاللت حيرو ١د الاعلام اهوخيرا كثر تحذبرامن الدفر بط واب ذلك الس وال لله
ؤوتصملهقر ع دوف 4م"نا املاغهمالاتق(ددع ن ىفنكعب )فىحديثروا وزوز الوا<_دالةهار واليوم

ونه (كانرء ولاانقهصل التمعليهوس ل اذاذه بر ؛مم اعلليلى)أىالاولوكا.نفعلماصض! 1كما
تعمل عرؤاللدوام وكا ناللهغة ورار-.-هاكاذكره لالت عائ ص (وام)من نومنهوائئنه

كذلك فىنظ_راريات
الاسمرار و"حاب الانوار

دهذاتراحته (2ال ) نعدهمن زو حانهوأهل بدته(يأايها!اذاس اذكروا الله)بيده وتحميذه لااهلإوكالاالحنهدالةهار

جهدوخص هذا ااوقت عاذ كرلانهوقتغفلةءةةذى
تةهام
يهمو
بأسمائه اح نىثمذ كرهم وو(عءظ

الطبيعةالدشرب(حهاءتالراجمّة دمعي الر)ادوفاةلرا حفةمن الرجافلةموهحىركة رش
ح.رلر جاف وقد نظرف اب :نبأنةالمصرىقفوىله فوص ىم
بذاة
ابوإ
لطرا
صوت واض
رعثةف كفه

ر بالسموات والارص

دةّوالرعدةبعها ومابشهماالعز يزالغغار

ن<د

00

واقليرلاجةةالقيامة

ماكانَمنز عاف كفك متسكر ثه قا حرمناسمائةالرجاف

والرادة-ةالبعث (جاه
ااوتعاف-ه) أىمن

والرادبالراجغةليكون بين بدىالساءة منالقن والخرج والهرجووالزلازلوالرادث-ةمنردففعنى

ماصةزايه ومنسكرأنه أو

بسعو المرادالداعةأوااهم حة أوالنفخةأوزلزاهأخرى واراداخبارهمية رابلساعة واثمراطها(إجاء عسأفيما بعدوولامع من

دمن حب ل الور ,يادلمراد<ثهمء_لى طاعةالله
اموتافيه )مسنكرانه وأهواله وهواقربالحكل

اوم من البعث

وايقاظهم هنانلوغمغلة(فة الانألى,نكدب) ماسم - 00ل اىللعهليه وبل (نارسولالله وا#ساب والل--يزان
انا كثر الصلاةعايك )وداكفل بهأاوماق بعداداءااغر صلوحو مالة-كراجء_ل لثمن
د_لاتى)أى لكان وماسترتبت
 0يدوو يدم 5رلك والال ) 2أى
مامةدا ,الوتتالذى افع
عايباهن الأوار والعتقاب

دوالا خر:ه إذال
أصرفر بسعأوةاى ها(قالماش توانزدت )على|ر/بسع (فهوخيرلكإ)نانسعفىال«ا

|هىهذا(وانزدت فهو ير)وا< نلك هال
الثلث)أىاصرف ها الثوت (فال ماشةت)أى
دتتفي وخ_-عرلاءوال الغاثمنوالماشةت :زان زدتفه وخسيرقال يارسولالله
زاثة
نلم
ا وا
واصى
ال
را

وتاج اك<ل_دالى
شقاء:وعل_هالصلاة

اكب
م ذل
'مفى
اى_لا
وال

ذلاه لهرو جه الرادطةبالقاء(أنىبنكمب )وهواقرأالقصاءة بار ولالله افىاكةرااصلاعليك)أىلكثرة

ر نالصلامعا مك (فك اجعللاله نصلاق)أىمنزما ندعالى لنفسى
مءى ال مرحاء <صوالالشقاءةلىلديك:وبروى ىا كث .

أومنأوناتعمادقالنافلة 60-5درم ردتهنتقربكلى (ذال)أىألى (ال برعبس /عبالذم أبىاجعل لاكمصنلاق
ومممعومى(هال)أىالنى اعللصلهاةو'!لام (ماثثت)أىاختر تقايلا أوكثرالواُزدت)أىعلىأار بع(فووخير)أىلاكما
(الماششتوانردت#:هوخير )فالا 4ح أزىوذكر بعل
فنسخةحرحة (فالالثأث )يضم يزو؛بسكنالثافىوهويا'هه ب كاعر

أأ ١رداعلالىنصآفخره وف غالب ذاخلشفاءذ كرالبر-م ثماثلث ثمال عن الىآخره هذ اا هد ابلثتفرمذىوليذ كرف -ه

(153دالالنه فى والماششت وان

ودت"ورخيردال اام:انعنالعاشلترانزدت ع وخبرهال.ارسول الله

ُاجه لصلانى)أىأوقات :عا (كلءالك) أىلذكرك وبا”علاى.ومنالصلاوءاءك0
اطول

اماتوفاروار

]الت

ار تنكو 1

لو أى عند (-ك,ن) 2ه

مونالم:ض ساعد انهم قعولثا 0 5

عع

اي ول الغائب وه
م كبالرفع علىأمارةالقاء 'لوبلاعهقواه 8وغفرذئيك) .ص  000001نمك رذوعاوالحاداكا
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ود

علىو جه النظامونظيره

قوأهعليهال لامءن الله
من  51--ذ كر050-

مدثئاتى أعطيته أفذل
ماأعطىااسائلئوكان
|4د بك البهااند

الطائفة اللسدة

)أى ”ني كعاعداهالان فيواخ .الد 8:خرموزيا الرزق

أأسكتها
5فكرة (ويغفرذنبكالامهامكفرة!اثرالذنوب»اتولالص لاتفىه_ذااك_ديثعه-نى الدعاءكا
كما بالص_لا
ذوا دشر ومعناءانه قى»واطن العاتكوةنا|اص لاوونحوه 'اذا ارادان لعو

شوك صلى اللتهعالىعليهو هل بز يدفىدعائهلنفهعلى الصلاةعارأوبمو_ىهاأويز بد
فى الصلاوءل مهأو عل دعاءهكادو
ه نترلةدعاءء آنه _دفانهاذاة لل ذا6

نالدعا«أذة.ى_-ةؤان الله

دلىعا.يه اضعاف صلاتهونالك خ
لدر اهلنلهتعالى من غبرط ادوهذا أو:لواح الاق
اذاء رقتهذاة اقم لهنام نانهذا احديثية*-- 0

ل"

ب صللانه تعالىعاد.ك عت أفضل

من سائراله.بأداثلانالشارع اذاخصوة أنهنادت كوكفهأقض للمنغغ برهكااذ
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هاذلاعتطافةينوقدفهل فىشر

هوله واردء طم
 -موق

علىقول!! سائلاتققه

ويسحى|

وحالكشاف ف قولهتعالىقالومنكفرفامتعهقليلا ف

|

امحملوالمقردا ت كتقلدموونعوقعفى الوابعساء ل عنهوهوظاهر ات ميه )نه اذارأىأحد
الى صب اللهتعالىعايهوس لمامه وأعرهيارهل لزنهاملع اولدقيه ت”قصءل فانوافق الشرع!
نلرةرالايضمطهاال:اعم وى تمل!
الهنقسهالعمليهولاالمزمهأمرغبرهنهومأ عداءلا زه >الع_ولىءه لا ا

رواه ابن ألى الد:با
والبيوقفحياة:الاثدياء

وفى هس الامن(وءن
ابنشهاب)أى الزهرىَ

اترمس_لا
كبمررواىهلم

|َ1ك للدوهل اهوااصحعوة:فيه كلاملس هما > ل (وءن ادها ب)هرالزهرىك)::قدم وهذارواءا (بلغناانرب_-ول الله
عنهالتميرى (بلغناءنر -ولاللهصلىاللتعه الىعليهوس انهءقال)وفى ةباغ اا رس_ولالنهقال

صلىاللتهعالىعليه وسلم

(أ كثروامن الدلاةءلى فىالايل اهلزهراءواليوم الازهر)يعنىايل الجمعةو نومها ويعنىبالازهر

قال) كثروام نالصلاه

الابيص الحنيرولذا نكاالازهرلاط فى وضعاللغةعبى الاوز الابوض وأشاع بعد ذلك مطاقه

علىفىاللملةالزه-راء)

اصفيه» نساع »-الاحابة وغيرذلكما
وتىم خ
اةال
هباد
بلع
لومدفوىذلماء»ن ا
ا,ما
ونورهم |امركت

أىالبيضاء التوراء

ذكرقةضائل وهوء بدا اومن من وتازل..5املا سكة كامرا(فام» |)أى نوما معةوليا:مها ١بؤديان

(واليومالازهر) أئ

ضم المثنأةال<:ة ي.شوفاع الحو ز:والدالالمه1٠ المشددةأى بوصلاند_لانىعلىو سلامبا! الاتورو بروى فىالاولة
يت ازىأى يودى اللاكةفيم_ماذلكوكونههاخانفانطى بلك

الاداءخلافى القذاهر وا جازالاانالآدمري>ح بعدمكمل الك لذلكيأباهوبماتةررقهذهالاحاديث
واي

الغراء واليوم الاغرنعى
اا

1

1تلغهالصلاةوالسلامءآيهاذاص_درامن بعدو ,هيو اذا كأناء_:دقيرة

الشر عه بلاو!سطهسب سواأءلإةالجمعة وغيرها وأفتى النووى يهن <اف بالطلاق اثلاثانرسولالنه

الدمءة

له( اوديان) أى
والاء

صلى أللهعامهو -يسمع الصلاةء ليههل>:ذث بانلهاتحدكعايه راث لاثلكفذااءوالورعان:يترم

الا

ث (وان الارضلا تأكل]__ادالا ثدياء)لانهمعايهم الصلاةواب_لامأحيا :فى وره_ملا :سلى
مك
اي

ألحساد الاندياء
لامأك

أجساده موهذاجوابيعءننسثوالمة-دركانه قد لىكيف يكون ذلك انماتوأكلته الارض كأو رد

مضرحا 6

اهلية أويفتحهابتةدبر وبلغناان الارضاآلخىره
ةحوا
وباكنسسرافلزة

يقال انديانشخاصيةأخرى والاول'ولىولايناف ماتقررهن -ياتهمماى كياب نْحبان فىقص-ة

عحوزبى أسرالى انهاداتموى عليهالسلامءلى الصندوق الذىفيهء ظام بو ف فاسة“خرحده
وله معهمعل تصدهم الخائم شرق الارضالمقدسةاملانها أراد.تالعظا مكل البدن أولان

هرظنهاان ابدان
الجسد ال :مشاهدقيه روحعير:منه العف الذىمنشأنهعدم الأ وان ذلك اسا

النانغديياءركهبامدانى الى و(مامن م)لممنص يدللتعيمأى كلم(يك_لىعلى) وهو بعي-د

وين

ومامنإيصلى على)
مييناكة (الاجلها
ملك)أى تكملهاءنه

(حدىيدؤديها) أى
بوصاها(الىو سميه)
أىلدى (<ىانه) أى

(الاحجلها)أىصلاته وسلامهزملاكجتى يأوديها) أى بولهدا(الىو يس-ميه<تىانه) بكسرالهمزة

املك ليقولان -5لانا
يقول كذاوكذا)كنايه

(ليغول انفلانايقوللك كذاوكدا)نيذ مكارقاله نعيه بعدنعمبنهبامهواءمأبيهومكانهوشهرنه

عن ألقاظ الصلاة

سء_ل
وله
ه ال
_.لى
لهدص
وآخرحم ان

ققاال ننتهم.كأعطاءاسماعامذلا”تق24وواتمعلىتبرى اذامت

فلدس أحديه لىءلىد لاةالاقاليا ده_لىعلينكلانفيصلى الربتعالىءلى ذلك الرجليكل

والسلام اجالاوتغفصيلا

وتكثيراوتقليلائناهيك

ومارحداةوءفى رواددفهوةاتمعلىة عرى<تى نوم الساعةلس أحدهنأمتى يصلىعلىصلاته الاوال به نعظيما وسجيام
باأجدفلانابن:للإزياسهواسمأيه:.صلىء ايك كذاوكذاوضون لىالربانمن ص لى علىيصلاة

صلىاللمعايه و لمعشمراوانزادزاددابّه و:ه-دم انهكانمنعادة|اساف]يضاان يرسلوا ال_لام له

أمعيضا كلعامكاقيل
رسلم
وعلايهو
زعا
اىالللهت
صل

(#فدل)»* (فالاخئلاففؤاله حم

مدن

سد

دن 7زيدئىف_خةأوالة ذل 7دف 1ي

ىازالصلاة
المصغف (وققه الله)وق ف<ةرجة الل أهعالىفالاو لمنكنالامهوالا *خرىمن
كلاغمير إحامةأهلالعلمءةفقونعلجو

علىغيرا 'ننىصلىاللهتعالىعليهوس )أىم ن سا رالاندياءوأقول بل هى مب ح<مةلاروى المممم-ىع ن أىهر برةرذى اللهتعالى

مهو المخطيسع نأنس مرف:وعاصاو اعلىأندِ.وأاللهور سلهقأناللهبعثهم كمدعدى دق<عونالصلاة كاأسة>ةهالانالمر ادهاتعظم
وْبدهاحددث
من تصلى عليهو ا

كأق ثمسساعت ١لاع!أن

أادمويى وسغنسعيديبن

ز
وانه
او ر(
له:ص
أنى
الصلاةء  0عير النى
صلى اللهعمال عليه

وس )واء 1ركىد

3025

ىبراهموهوف المدىكالمرج (و روىءن بنعباس)
الصمحيحكباصا عل ا

ااأليهغاادى الىشر كينا » لتحملدوتاماأطقه جلا
أل
خملر عالء اللهدمىتحي-ة  3وباغسلاىروج»ه نن طيمة لا

»دلق الاختلاف)  »#الواحبي:انلعا٠أء(فىالصلاءعلىغير ا ىصلى المتعالىعليهوسل)أى فى
حوازااصلاهءلىغيرهم عن اموهلاني 'لصحاءة ونحوهم(وساثئرالا:ايةأء)أى بقيتهم غ-يره

كابراهم ومومى وكوهما وسائرى»نىباقىكاتقدم والخلاف فى جواززالطلف ن ملنذكر اس_تقلالا
لاررط ا التبعيةله كااصلاةءلى آلهوأزواجه(قالالقاضى)ء .اض اموات ونتمان اناف هلل

"عالىعنه أخذمن قوله
تعالىى<-ى الاندياء

العلم)أىج يعهم(مقةونعلىجوازاله لاةعلىغير النى ص اللللهتهعالىعلءهوسل) منالاندياء

عامهمالسلامسلام على

والملاك 1وااوم ين ودعوا وال تفاقمطاةااس_ شكس امةوةدوالالنووى فالاذ كارأجعواعلى

توجسلامءلى ابراه_م

سلامءلىموسى وهرون

ولام قكل اران

ودنمةهوم قوله تعالى

اليذمىآمنوا صلوا

هأةو سلموا سلما

حدث س فاد مئه ان

الجمعاهما هس ن
خض

ع4ه علسك
وصيه+

السسلاممما بايلنانام

(وروىعنه)أىعن
اعباس كفىقض_لل
الصلاةعايه عليه

السلاملاسمعيلالقاذى

(لاشغى الصلاةعلى

أحدالاالتديين) ولعله
مجع عنقوله الاول أو

عايشهو إوكذلك جع دن لعل يه لىأسء“حاب ساعلى -اثرالاندياء
طلس الصلاةعلىندي):دلىالله
والملاكك :قلالاواماءلغيرهما؛ككل نمو ورد ل الملائصياي اتاج قوز المنعتخالا

'ُرعلى انهمكروه كراهة“نزيهوذه ب كثيرالىانه لاف الاولى ولدس
 0أكندابشاانهحرا موالا 2م
و

مكروهاوالصحيع الذئعلهالاك رةكراهةتنزيهالانهشعارأهل البدعاتم-,ى ملخص اقدعواه
:.فاق هذالغ إلنقولوقال الوه8نى انالسلاممثلل الصلادفلايقال علىعايه السلامالهمالاان».قال
عرادهبغيرالنى بقية الايأءالاا.هتخصيص من غيردلل (وروىءن ابنعماس انهلاتدو زالصلاةعلى

غيرالننىصل التهتعالحعليهوسلم)رواه البو ىف الشعب وسعيدينمنصورفى .نه واالبرانى وابن
ا
ن مدعىللسلمينوال لمات بالاسب#ة
ثه:مةوعم الرزاق وعراده بغيرهبقمة أمتهلقولهفيهوا-كان
إى ب*د

اولةوله (وروىعنه)أىءنابن عباس رواهالقاذى أ محعيكلافم القرآن(لاتزبئى الصلاة)من
اسدزؤراجا انيت )رمزلا نس:ل( وقالسقيان)الكورى(ءيكردان:ماق الاح دا
وهوهموافق كلام انعباس وإسافىالك راهةمن معنى اله:ىعم وصح وقوع الاءةمناءالمفرع «دعزن

وهذماحد ىالروايتينءنة أن رواهاعنه عبدالرزاف والببنيوالاخرىمةردم .الميه-ى يكرءان
«صلىء بىغيرالذىصلى الل"5ه الوعليةوهل (وو دتطتط ذ«دص

وخى مزه سمال انهلا#وزان

وسل) فعلىه_ذالابهلى علىغيرءمن الاندياء
|بهلىعلى حدمنالاندياءسوى#دصلى لتدتعالىعليه

تاقلالاوهواحدىالروايتينءنااثورى كينقدم (رهذاعيرمغر وفمن مذهبه)أى مذهب الامام

|١
مالشوايد كونهغبرمغروف من مذهبهبوه (وقدقال) الامام(مالكفىالمسوط )اسمكما كالذدونة
(ليحيوينادق )الذىروىالسوطا عنمالكوهو>دىيناس<ق

ينعبدا 0

بنالهليا

ان جعفرويكى أبابكرولهبستشر هبهقرطية(أ رها لدلاةءلىغيرالا:دياءومايثنى لنااننتعدى

عرادوره| 4مع ع-لىما

0

لى قانه يمكنالجمعبهعلىما وهالمعول(وقالسقدان)أى الثورىأواينءجدغة(كرهانيهلى)

ما

أىعبى أحد اصالة( الاعلىنبىووجدتخط بعص شي ونى )وفىحاشية الحا قىوله وقدو حدتمعاتاء نأفىعرار القامى بالقاء

واأسين المههاةنسبة ال بىلدبااخربقالاينمااكولاأنوعر ان الفانوكيه أل انر وانق ونننهم هناك لاسر اا
لا بى(ان صل علىأحدم نال 1ا بأعسوى#دوهذا أى ||مل (غيرمعروف منمذهبه )اكنيمك نان ككلونماده الجضعبين

الصلاةوا اسلامفانه<ينشذيكون وذ مشر نه(وقدقالملك)أى الامام(فةالمسوطة)وق سخة0

إد<تقأ كرهاللاتل غ:يرالاتنياءوما:ب +ى لناان:تعدى)أىباتجمع بينالصلاةوالسلام

(ماأمناله)أىمن المعبت الصلاةواأسلامممصابفهقىولتهعالىياأبه|الذنيآمنواص مواعليهوسلموانسليها(قالضذىبن>كى)
أى الليئّىعام الاندلس راوى (الموط
أل تآ خذبقوله )أى بقول مالكانلهاوز أن يصلىعلىأحدمن الاندياء.سو #دزولاباس

الصلاءعلى الاندياءكلهم )أىبالاصاله زوءلىغيرهم)أىتيءا و >*ةهلانه أر اديها_.ءةلالالانانمزههء ن عذالفة العلماء|دلالا

(حديثابنعر) أىالا” انه

سس
يتل

كان نصلىء-لى الننى

بقولمالك مايبتى لنااننتعدى ماأعرنانه منالصلاةع له صل ابرّهعاءهوس قط بعبىةوله تعالىانالله

كألرىوعر وا
بلى
وع

بخى علىعادلمحواز
وملائكةه يلون على ال_:وىالا"بدونع زالمالكعدم الجوازج_لمايقوذله

صل الله تعالىعليه

)مغألناينعتجأوزه لغيرءلانأهمرتعبدى لابعةل معناءباألى ويغتصمرفيه عل مىأروىعنم(وقال> ى صتلعىالىتعليه وسل

ابنيحى )الليئعىالمالانداس وراوى الموطأعن مالكرجهالتهعالى(استآخديةوله)أىلا اك

فعزاءلهوهى تستعمل ذا4المءى ود ارغديترءأرضا (ولابأسبالصلاةعلى الانمواءكلهموعلىغبرهم)

جاءف د يثتعلمالنى

المملنائ.كة منيونا(ووا<تج)عدى بن> ىلمااله (تحديثبنعر)الا" دانههكلاىنءلى النى وسل)أى اصحابهفيمامر
(الصلاةعليه وفيه)أى

كل اللتهعالىعليه وب_إوءلىألىكرو مرتبعا (وبماحاءفى<_ديثتعلمالنىصلىاتلعلاهلىعليه
واسصاللصهاارةةاعليه) كام (وثيه) أى ف حديث تعليمهأيضالوعنى ازواجهوءلى] ل )هفهذا
وغدوهيد لعلىالنص_لاة على غيرالا:داءحائزةالاانهذادطر يتىالتبعية وااكللاصف_فلىاةعلى
غبرهم |_-غلالائامر وديا اذ كولاءنافى ماوالهمالك ولا <همافاله ىبن حى رجهاللهوق

ابلعنضفدخزيادة وهى (وقدوجدتمءاقسا) أىمكةوبا فيعض اللكتب وقيلالتعا ىهنا

م|اصطاح ءايه اند ثونمنذ كرحديث طوى:_-دهأو بعذ-هوقوله وجدتمن الوحادتوهىفى
اه طلاح اد ثينان > د حد يثاخط مننعرفهسواءعاصره أملافيروندعنألىعران الغارى هوموسى

ابنعد.ى ابلغفشدجّوعىالغينالمعحمة وسكون امثلثةوجيوواوومم نسبةلقسيلةمن البربروالقامى
نسمة لاس يأدبامغروبقوله فى لاةأنمهوبسههزةلاأص_ للهوأبوعفقرياهنالمغر تبوفىسنة
اس كراهةالص_لاةعلىغ_يرالنى صل الله
ببن
ثلانينوأر ابئعةفى ”الث شهررمضان (روىعنع ا
تعالىعليهول)نداأوغيره(هال) أبوعران(و بهنقول)أى نعتقدهونعملءه(ولمتسكن)| لصلاهءلى

غيرنينااستقلالا( تعملقيمامضى )من عصمالتصايةن بعدهم وهوغير مل كاتقدم (وقدروى

جمام
عابلدرزاق )وهوامام الحديث أنوبكر بنه
لين
يافع
لال#م
ةرىو
ولهد
ويف
رعان
ىعنه جد
وغبر:ونوؤىس_نة |إحدى عر ومائتين(عن أنىهر برةقالوالرس ولاللهص_لىاللهتعالىعليه وس

عصللىيالهلهو.
لده وبرعلثهفهانامللكهادءمى )لتلعصلللاةعليهمبانهم سأووه
لأواءعلاىلأن

وى حديث تعليمةعليه

اللتبلام (ونياك 13

وأزواجسه) وفيه انه

لاخلافق جوازالصلا:

عضي لاناء تبعا

وزيدق١عض الن_خ

هنا (وقدو جدت معلعا
ع نأفىعرانالقامى (

بالقاء والسر وفىنخة

دة
حفو
القادرى باولقا
دعد الالف فينل

(ردك ع-ن ابنعباس

كراهالص لاةعبلىغمر

الىصلاللتهعالىعليه

فىأصلالبعثة و جيىذاننه لكىاءاديلوىمعايهوه_ذ|الحديث رواهالط_عرافى والقاضى اسمعيل لوقال ويه أقول)وى
والتميم ىف الترغيبوغيرهم :ند كع (قالاووالاسان دعنا ينعباس )الوارد:ءفىمنع الصلاةعلى
غبردص_لى أللتهعالىعايه وس_لم (لينة) أى لست يقويهفلا تعارض ماروىع »:وعن غيرهءن طرق

ولفلا
متع_ددةباسانيدص حيحةقوبهوهد|اصطلاح انحدثينيةا
سن ا
نينال
دهدي
لثين اذا كان

واوأمهاللهلثعمللرداهليياوجحنهتآخجغرامجقي.».رولفاةلضالع(ووافلصلالة)كمعنناهيهقاارلبتىمنهووضقعيتاللنره(حافالىللعهاررناب)اداليىغجفتلهفيسسبملين

نسحةوهنةول(ولويكان

يستعمل فيمامذى وقد

روى عسدالر زاقعن

أىهر برة رذى الله
تعالى عه هال وال
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بده الى واطال ذيهوقول !اديه انهه  5رابعنهنان معناءانه نهرديه روانهوااة ردقديطلى

سضها بعضاللااناةلاانعا بتهانه

ونا(حدئناالقاذ أبوعلى)تقدم ترج“قال [حدثناأنوالةضل بنخيرون)تقدمأ .اها احلاينا

من زارة برىوجبتله
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و «د)أكفد وأيه لت حياق) لا
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وواأى اهيمر
)
ه
ذ
اناس

المبالغاتفى زيارالتبور ف
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لو لبه كلاممالك لان ذلك لاقيلل)أىلةولء» ضهم( انالزثرأفذلىءناازور وهذا)أى الاسةدلال (أيضالسبثئ) أى

معددرهوفىن#خة لدسبدينظأاىهر :للدعت اليه(اذامسكل زائربه الصقة)بل الغا لب عكسهفى العرف والعاد (:ولس
هذا) أىهداالةول(عوما أىعاماف كلزاثر (وقدوردافىلحدمينثةإزهيلارهم

الزبارة(فىحةه تعالى)فى حى تديهعليه لسلام:الاولىلابصع الاةدلالما

لىاق اغظا
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رهممعنم هذا الاافذ
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الممنىءلى هذا المءنىوزيدؤق:ءض

ْ وس الحديث الذىتقدمروا يمهعن بنعر (من زارقبرىفة_د أطاناسمالزيارة)ل علىان ,
ينذ
ه!ذس
ا كأنوهم(وقيل)و جهكراهتهلا (قلا
ااسكرادةالتىرويتءزمالك
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(و
ءهذا
ا|
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هذه الصغة)وهى الانضلية يكقودنم أوبالهوأد
عفىمن
وه (
موا.
اس) ىكل زا(ئورقدوردفى | طواف الزبارةوزرناقر
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النوصك اله عاق
هذا (وليتع )اعلاى (هد:الاغذفىحقه تعالى)ولوكان كذلكلم>زو<_ديث الزيارةر وى على|
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لبعض فسكرهويه النى صلىاللعهايهو لمعالناس مدا اللفظ وارخص
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قبره(و)وجه( كرااهمالكله)أى لقوهم زرناقبرالنى صبىاللهتعالىعليهوسل (للاضافة) نأسىبة
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أوهوعدثمشهو رأخرجل م

وسكونهاءة_راءقياء

دك حاجة)أسةإاك
اط داله واجتمعنه(فاها  0ه)أى ل اأرد تالاندرافمنء :ده( قال ىال

أسمة(قدمشعلى عربن
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أفس ب مالك) الرهصاسفى_وادلمالتهصل انّدعا.ه وس! لتاعرتالتى) صلىالله تعالىءايه ول
ه
يلارزتهإفوةف)عندالهبرالشر يف (ذرفعيدسه)للدعاءوانه م حس ان زاروص_لى اتلعلاهلىعلي تعالىء»_1وت_لودعا
وس ]أنيدعوو سمش فعن وه يضرع (إحتى طننت انهافتتمح الصلاة)لانه بن رفعاليدينلافتتاح
اصل_تلمىعليهوس_لم)دمدرفع يديه يقف جوهوهالىالقبر
الصلاة ولعلهكانم قبلالقبلةلاقن المذكورإقس_إعلىا ل
لاالى القسلة) وذهبت
ك
ر
ص
م
م
ل
ا
ع
ب
ه
و
ن
ه
ل
ل
ا
د
ب
ع
و
ه
و
ه
ن
ع
)
ودعائه لاثنمصرف) منغ:د«لإقالمالكف رواءةابئوهس
د«ضأر ابالمناسكان
عنه (اذاسلم) أىهوأو
أحد (اعللىننى صىالله

قدموهومن روىعن الاماممالك(اذاسلم)الزائر لقيرهالئم «ف (علىالنبصل اسّهعليه وسلموذعا)
ت

فىغ_يرهذا

#سابربدالدعاء نه(إي فى)عنده لوءاجالهاقلعرىاالثمر غلاالاىلةبلة)ك#ة ب للداعى

انلماوسطنتلدايارء خلاف الادب (وبدثو)أى يقرايملنآمر فىحالالدعاء(و «-لم)عاءه صب الله
فيكر«ااصاقالظهرأواليطن>_دارالة_برالمكرمه باحق

الزنئرد--لم أولاوة-و
مدو <-ه الىالقير:م

ليدع الله وهوم تقل

تعالىعليهوس_إ (ولايمسالتمربيسده)
حذاروجد اراك اتارءلليهور باحر برالا” ن اف ذلك من ذالم الاديمعه صلىاللهتعالىعليه الصلاةواللام(ويدنو)
وس ومنثمتعمنعلىكلأحدانلابءظمه صل الهعليه وس الاماأذناللفيهلامتهصب اىللّهعليه
اوزةالواردمن حيث أى ويةرب الى القلبر
قان مداوزلتذكلفكترغذوىالالعى.ااذبايّه بل >
ريف
وبسلافجلنسدهمثيل
قربا ينأب الادب
هور ماتؤدى الىذو رفليةصمرعلى الواردماأمكن واستقمالو جههص_لىاللهءليهوسلو استدبار

القملةكو 5رأ عليه

(و-:إولايمس الق-ير)

ل
قنهوإس
تفةا
القبلة»ذهب الثافى وا هورو:ة لعنألىحنيفة والابنالحماممانةللعنألى حذي
القبلةعردودءسأ روىعنابنعرانمن ال-نةان قببل القبراللكرم وهل ظهرهللقبلة وهو

ددر نه عله السلام

قةو كولالمكر مافىانمذه.ه ذلافءلس دو *لانهصلىاللهعليهوسم
العصيدحمنمذه بألىحشي

(بيدء)يلابة-مه لعدم

عليه|مصدفبة ولهيف وهوأفض لمن اللوس عندالتيرالشر .فعندا»هور ومن خيربدنهماأر

ولانهأقسر بالى مقسام

وكذاحدارةبته وشكة

حهىقنضرعل بزائرهومن يأنيهفحىياتهاساي وجهاليهو بحس القيامفىحال الزيارةكانباهد ورودءعن القصابةالكرام
وزداونة!فلان جاسفالافض ل أن وعلىركبثيهولايغ#مر ش ولايتردملعاناهلاليتىبالادب
الاحوا

(وقال)مالك(فىالمدسوط )اسم كتايله كتقدم (لاأرى)أىلاأسةحسنهوأعدهرأبا(انيةفىعن_:د

الادبولانذاكمنعادة
النصارى علىمانة-له

قبرالنبى صل اللهتعلاىعلي وهسليدعو)أى ف حالكدوانعهيالاأراد(ولكن )عليه (ونةذ_ىل) الغزالى(وقال)أىمالك
اهلذع_دم احا بالوقوفمطلةاو
أىينصرفمنء:دهمنغ يروقوف وظاهرها سنممذ
(فىالسوط لاأرى)
الشافعيةعنهان:-١حبا ب عدمالوتوفعند»لاهل المدايلنمةقيمينبهالاللغر باءالزوارفانهم ةحب
للى قيره أى لاأجوز (اني#ف)
اادم
لهمالوقوف [ادعاءله ص_لى اللهعليهوت إولالىبك روعرةةراقلبميدنفىوغ_بره ل

أىأحد(ء_:دقير النى

الثر ينفيكاهجفدىيأأ] لكلثعربيأامدهةوالقر بةبناءعلىقاعدته فى_دالذرائع وسيأ ىأيضا صلىاتيعهالىعايه وم
اوطلواايك_.ععندغيرهانملاذرق ومنالمدفىوغ_يرءفى اةحسباب

لذلمكفصكل_امتشغن
اان
بي
وس أ مابعلمنهانفى ال ل ثلاثةهذاه (وقالابنأنى يدعو والكن يلم
ء
ا
ع
د
ا
ل
ه
د
ن
ع
ف
و
ق
و
ل
ا
و
ه
ن
ر
ا
ب
ز
ن
م
ر
ا
ث
ك
ا
ال
ويبغى) هذا دظاهره

ملجتيلكوةو)لفاهبوىنعهب_دالنلهةبنس عمببليسيداعكهةبعنشبرةأواملالىئتةوصأخ_رغجليهرأصوحهاوباملنكتاعبلاالماسلتتاةبعنيمنأوأحببواهانبيوكهاوكن)صوحاىنى ناض ماسبيقعنهاللهم
نسخةيقوم(وحاءالنىتعالصىلاعلللهيهوسل) فأىىمواجهتهوءايلته ووجاءمثاث الواوءءى
ل

سسمسسم

ضيه

سم

الاأن بقاله_دابيان
الا ك.لةامل (فالابن

أىمليكة) بالتصغبرةادىتيمى * وذ ن ابنالزبمروقاض_يهقال دمثنىالنزبير علىقضاهالطاء فىوك نت اس ألابنعباس وأماأ:ى
مايكةدهان (منأ بان .قفو حاهالذيصلىالهتمالىعليهو. )-م الرادويضمأى فيهراجوةهوءقابلتء

نديل )بكس رالاف مرووفأمابفتحةفهو عظلمالرأس(الذئفى! لقبلة)أىفىجوت ا(عندالقيرعلىرأسه)أئ
لجةعل
(افلي
دذياسرأسه (وقالنام)هوم ولىاءنعرهن!2ا لأ دينواعلاءهم (كا 1ين در دس
عا

على القبر)أى علىمنؤيه(رأيةه) أىاين

عر ي(فعملاذثلةكمرةوأ كثر)وق :نسخة أوأكةرعدى دلأ كثر (دن االقىمرفيةولالس_لامعلىالنى )على اللهتعالىعليه
بىالادب(ثم ينصرف)أىوم
(واسلسلامعلى ألىبكرا لامعلىألى)وفىنس ةلسلا علىألىحفص وكهنية ع روهذاأقرال
نزدعلى ذلكرواهالمموى وغيره

تعاليعليه وس-لم)أى
وضع قعوذه (منالمغير

1ه

(وروى)وف نسخةورق أى أدص (اينعر واضعا يده علىمقعدالى صل الله

تخاموهومثاثالتاءنضا كافى ءاتضاح العاموس ومعناهان يقابل وجههو جههوتاءتحاة
ممدلةمن الواوكدتخمة (ق<ء ل القند ل الذىق! لل عند القير)اذم دف (علىرأسه)أى ع اذيا

تومجوهضهع)هار)وأأهىايءدنهس(_ععدلى فاوالة كدديلير القافمصباحمن ز حاجيعلق وغومعر وفو بف القاف معنا العظيمالرأس
ع دن عدا لجن سن

عمدالةارىانهراهواضعا
بده علىهة_عدالتسى

عااهلى عليهو.سم
صتلى

ووزنه قعاءل وق

ل نعي

ل وونه زائدهوهوارشادلكيفية

البأرهوان

كون بدنهو بسنالةبرقاص_لى

لنعد أولى وأليقالادبكاكانق
لأعنه:هعقدار أردهةأذر ع وقثيملوثهلدااميىءلى ا ا
ذسقعيد
حمانه صسلى اللهعليه وسْم وعلمهالا كثروذهس«:ض الالءك.ةالىانالقر بأولىوق_ل يعامله

اكفى الناس وهذاباعة.ارماكان فىالعصرالأولوأمااليومةعايه
اتهختّافلذل
ي-يا
معأماته فى
مةصورة؛نع مندوالزائرةي.فىعندالث_با ل (وقالنائع) هوا بنهرمزهول اينعراث_تراهمنسى

خراسانوهونادى جليلنوقى بالدؤقت هب

ع عيمرة وهوغيرنادعبنعمدا أرجنامدن المقرىوهزا

قاف كر مه-هلة أو

بالتم تعرودر الاقم

وال اعلار

رواهالمييق وغيره(وكاناينعر)الصحاىالثهور

ات

ةأكثر
علىالقعر)الششردف( رأنتهمائة مرو

ياأللاعلبىر) بد لمن ةولهيسممسراه (وقول السلامعلىالى الام علىأنىبكراللامءلىأنى)

دو
كور
اللام وختصروة_.ل بظيلماشاءق الثناءوالدعاءوالتو_ل وقيل> تاف
أن:مطيعل لنكادلا
 ٠صلى التدتعالىعليهوسل
وعررذى اللهعمماة يد أبالاشرف فالاشرف نعل مالمو كأليق وقءلدأقمنق-لر جل عرلانه
يخدمرف
وقىن<--ةأنىحقصع-ر بنالطاب رذى ابلمعنه( ثم

7

)قل وقيه اشارةالى انهلاشجى

متأخولانىيكر
ءالا ف الئاس والاحوالوءاقللز “أرةمنقمل رأسها لشمردف صل اللهعليهوسلث د

اذاخسلا الى_«دد) أى

منعامة الناس(جسوا) املنادب و يتأخرقاك.يلافقرللةاوونىضعالقء.

رالثلاثةاختلافمذ كو رتافر البملخدينةاالكبير

يدى بن كى |لليثى)نقدمانحىين
لأسمدالسمهودى مقصل لدس مداع له(وى الموطأمنروا مه

المههلة أى<سو أومسو ١

(رمانلةمنير ا)لأعقدة

المشاعة للزؤفلة(التوتل
القسمر)بع اكلتاىن
باخذها علي_هالب_-لام

مويله (كيامتهم)متعلى
بحسو

أى كس_دوا

بسانم طابالليون

والبركةفىز يادّالامان

هعالىعايهو )على هناععى
يدى راوى الموطأعن مالك ننان أنهكأن2:ف على قيرالنيص_لى اللت

وعلىأىبكرور )تبعاله أودص_لىععنى يدعو و(عندابنالقاسم)عبد الفجنقيهمه ركائة_دم
(والقعنى) يقح القاف دون

لعي المهولةوثتم الثون تعدهاناءموح_لدو بأعنم_بةوهو

ع-.داللهءن سامةينق عنس اارنى أبوع_دالرجن أ<_دالاء_لام روىع-:هاابخارى وأنوداود

وغيرهماوهوةة-ةحح-ة نوسذةعذر أبوناحدى وعشر بنومائةينأخر جلهالشيخان وغيرهما

كاء-لم فىر وايتبسماءنمالكبافظ (ويودلعالى بكر وعسر )لابافظايك_لى كام (قالمالكفى

روامةانوهب) عنهية واللل أوالزائر(الى_لامعلي يها الندى ورجاللو بركانه ) و(قال)
مالك ا(لفمس_وطو سإ على ألىبكر وعر )بعد الس_لامعليه و(قالالقاذ ىأوابلوايد

سعد
سمحانه مهل الوسيلة المشمم[ةّعلى| لضي لةرواه اين
وأنقانالا حسان(ثماسنة.للوا القبلةيدعون)أى الله

البااى)

(وفىالموطامن رواءهىين>ى الليثى) هوعالمالانداس (انه)أىابنعر (كانيةفعلىقيرالنىصل التهعليهوسل )أىعندةيره
كاف نسخة (خيصى على الىصلى التمعليهوس وعلىألىبكروع )أىوهو فىمكانكمع بدنهمف اىلسلام
منغيرتةيبراالمقلامقفيىام
(وعندا بنالقاسم)وهوفةيهمصر (والقعنى )وهواً<دالاعلام روىء:هالمخارى ومس وغيرهها(و يدعولانى بكروعر )أىبدل

لفظة وعلىأبايكروع .ر(قالمالكى  0 1وهشبوع)المم صر (يةولال-لم )بنكديد الام المسكسورتأىالزائر (السلام )وبروى
سلام(عليكأيهاالنى ور>#ةاللهو بركانهقال )أعمالك(قالمب_و طو سا علىأىبكروعر)باى لفظ كان(قالالقادى أب اولولدد

وقد وقعفىتسعالمتندءعنعلىالتارى هناعبا روه ى قولهوراف اىبنعراملىقولهوقايمو أذاير!جع الاىلمتنمجوح

الباحى)بالموحد :وام وه وأدالاعلام(وعندى انهيدء ولانى؛أمظ الصلاة)أىبان .عولا 'صلاءعلي بانىاللأهوالص_لا :على

لاي ولاشانان لهن سمتهار بين السلام] دلوا كلكا دلعليهقوله تعالى ياأي االذيعن منواض أواعليه وسلمواتساءِممأ

(ولاكر وعر )نعو بدعوفماأ:إضا(كافى<ديثابنعر من اتمخلاف )أىامتدم حي ثحاء٠ف روادهأخرىعنهانه كانيقول

رنى وابهأخرى عنهانهكاننصلىعلىالنىاصللتهعليه وسلم
وءلى أ
السلامعل اىلننىصلىاعبلهيهو لالامءلى ألىيكرا للام
وعلىأفى بكر وعروتدتقدمان| 'صلاةءلىيرالانسياء دكره«استقلالافسكيى بصعقول الباجىءندى انيهدعوللنى يلفالصلاه
ولافىيكروعر وغايءتان حديثابنعرقالر وابهالثائيةانذ كرالصلاةءاءهماو قمتمع أوتغلساوا ا صل ان الافضله وا-#ع

لو(وقاالبنحبدب)أحدالامة
بين الهباده وال لامللنى الا كلواماصاحماهف *خد همابافظ اللامة “المفتالقواللمع
ومصنف الواضحة زويقول)أى الزائر(اذادخ للم جد الرسول) أى رسو اللهصلىالله تعالىعليهوب_لم وقد كرهنعص العلماء

أطلاق الرسولمن غيرالاضافة الىاللهسمحانه (”توهم معنا اللغوى (دسم

8ه

اللوهلام )أىعامه (على
ب رسولالله عليهاللام)

الباى)2:
0

جته(وعندى)أى الر
اجعم عندى(انبدء وللنى> لىاللتهعالىعايه وسلِ؛بلفظاأ وف نسخةعليهالصلاه

الصلام)لمافيهامن التعظمكاتقدم (و)يدعو (لانىيكر وعر كاحاءفى حديشثابنعر )الذىنة-دم
وقوله فيه ال-لامعلى71بكرااسلامعلىعرة مدءوهمابال لامةمنكلمكروهولايصلىعايهما

واللام(اللامعلينا)
أىوعلى عباداللته

تغصيل طو:ىكم أيقوله الناس لسس
ه ذاممله (وثال اين <مدسب)ع- .دالملك بن حمدس الغرطى

أىمنحانبه ومنلطفه

لامر( من الخلا)لىعنأنغةالدعا

سي ا اال

00

الاماملاتح
ثليقلة
امص :كاب الواضحة ولابات
تغان نس بهللكذروترجتهف الميزان(ويقول) وكرمه (صدالله

الزاثر(
عل اذادخلجمدرسول الل)هصلىاللتهعالىعايهوسإ (سم اللوهسلامعلرىس ولالّه)صلاله وملا نمكثه) الاولى
يهوا (السلامعاينامن ر بناوص_لى اللهوملالءكتهءلىه_د اللهماغف رلىذنو فىوانتحلىأبواب

زيادةوسلم إغل د

رك وجنت ك)أى اسمرلىمابوصاىي الهو افاندخوله ن
مباب ال جدالمودل نه روضةشوقه الى الهم اغفرل ذ8-6

احنان وقوىر حا
دءء
عتنااسء
بم عاذ كر ولاك الطرال
بموداةاعتصمراللهمن قطاعطريقها وانتعل أنوابرجتك
يةوله(واحغناى منالشيطان الج
رمث ا
متصد)بعد الدع«ا(الىالروضة وهى مابين التمروالمنير واركع

وجنتك) ا

ففىاوالراكصكعلتايةن)(تحية المسجدثكراذهالنعمة(قبولقوفك,القبر)أىعند(.تحمدالنهتعالىفيها)أى | كثسابطاءتك
ونأله ساماخرجثاليه)منزوارشوس (وا نهد )أىالمساعدة ولا ع

بشيسيرو
0له (روقاناكلارنوضتةرأكنعةالك غيارلروضة)املنمس_ جد النبوىا(جزأاك ) بالهمزهأىكفن
اليف-هى|إ(واحفظى منالشيطان
ضل)أىا  1ر
شواب قتداءمهص_فى الل
تع
هالىعليهوس (وقدةالع

ال
جم)أىمن وشاوسه

السلاممين قسيرىومذبركير
وضقمزر|
ناضالحنة) وياىالكا (معايهوما,بينالقير
والمث مرحونيمنذراعا
ومع-ى كونهر وضههنر ياضاانه ؤدى الدخوهافكانهمنها

اليو وار:الاسي ]ومو سباي وفسل مع س
لقيضه وانهينة_ل الىاحنسة

د (ثماقصد)
فم الئفات أى ثمنوجه

(الىالروضة) أى

تايان وإنادهم كلامبههناانهمنتمةلاول (ونيرى ملسي | ا|لشريقة(وهى انين

القيورنيرفاركمةيها)أى صل (ركه“.من) أىقيام > ىالردوبه ك]اقتضته العمودىه (قبلوقوف ك بالقبر)أىللز ,بارةالمصطفوية

واداءالتحيةالتموية( :تمدالله تعالى)أىحال كونش ىى علىالتهسبحانه(فيب ما)أى ف الكرعتينوةف نسحةفيه أى فىالصلاة

أوفىالورضة (وتأل)هأىلتخم ماأوبعدالغراغمنهم زاتمام مارج البسه)أىمنالمقاصد (والدونعليه) أى فجىيح

المرامط_دزوا نكانتركه "اك)وهماتحية ال جد(ف غيرالروضةأسزأناك )أىكفتالعن ال:ة(وفى رو ه)وكذافى المواضع

الغاذ_لةفىال_جد (أذضل) اىلور وذالاساددث ف فىضلها[وتدمالعلبهالصادموالسلام ماين بدتى )اغنتص دعائئه
الم برعنه ور وانهما؛عن رى (وماخرىر وده منر ناض الحنة) أىاماحقية-ةبان ينل اليباحالوصوفاواماوسيلة

بانسكو ن العباده فيوا-سالدخوفا واءثه لوصوفا فقسدقال القدبىمعناهانااصلاةوالن كرفهذاالموضع بورئان

الحنة كافنه قطعسة»م||قول ولامنعمن ايع وله أعسلم(تورمنعيةر)ىبعذلمىفوقيةذسكونراءفعينمهمل:أىعتبة أو
روضه برنفعة

[*نثر ع الحنة)رواهأجذيءه »دع ن حابروالمرارعن أفىبكروالدارةطنىعن غر بأمظاأبرىبدلبثىور وابهدون اللهالاخيرة
ابم قعن أنىهر برموا اطيرانى ق الاوسط ع نابنعر ور وامققط د

.اه

دلى»كان م تفعخاصةفا ن كانت

وأ:وعوانةعنسهل بنسعد والترعةفى الاهلالروضة

كر
فىمطهءن فه-ى روضْةوو ردارتعوافىر ياض الحنةيعنى حالس الذ

وقى روابه اذا عردم

ا

بر 4ر1ا:ضةقارتعوا

ات

وكسرالر بناضلماجد

والرع_غ-ولسبحان
اللهواد يلهولااله الاالله

واللّهأ كمروةوذاك(”

55

)تخقفبرىمعنا«أعرأى

أقعفباالزائر (بالقير )
أىقر سامنه ومقء_لا

(تثقغمفبالقبر أى)عنده(مةواضعامتوقرا) أ بتواضع و رتارأىسكونتأديابهنبةواجلالوغض
طورقفالال-ك رمن اذى مفنىاسكه انهدضعينه علىكشيهاإليهةنى فىالصلاة وقالغ-يرهالاولى
صلىقابه»مهىسعنه (ة لى)بالخطاب لكل زائر(عليهص_لى اللهعليه وس لم
الارسال اثلايتشمهبال

وتثى )عليهبثناءيلي(هعساحضرك )أى خطر بالك منغير_:لكاافمو رف_تعدفابسبحة
ودوهاو بسع

الاتكناءودة.ي_ل

الارض ومايظنهجه_لةا لعواممن انفي»ز بادتعظم لس دمى

اضعا) أءى
عليه (مموا

لداق نةسه (مدوقرأغ0
مع

وس على أنىيكر وعر وتدعوفما)عايناسبمقاههمامامر (واكثرمن الص_لاه فىمسحدالنى

1الليلوالتهار)والمراد؟حدههناهواراديقوله صلاهىم جدى هذا تعدلأافى
صلى ارزدعلية وس ب
أىمعظماانقى<دم 3

(قصلىعليه وى عا

تحضرل ) أى أده
(وتس علىأفىبكر

قوهوماكان م
صلاةؤغيرهكا نأ

جداق زمنه صلى اللهتعالى علءه وس إلامازدق_هك]أواله الثووى

وغيره والاشارة بقوله هذاتعي:هواعتراض
ذىاحليقة

ابنتيمية عليهعاو ردفىالحديث لوزيدفىيمب_حدىالى

كانه حدى رديانهلاةءذ جىمسدأوانه من كلو <هولادشك ان الاول أذضل منغ يهره

وى حددث| لزيادةمعجزةوا+ماريا اغيب ولاينءج لازائر جعل القمرخا ف ظطهره ولاحانبه كأالهابن

وعروتدعو فما)أى

بالغفر انوالرضوان
زو  0م نالصلاة)

أىالطاع-ةوالعمادةأو

وبذ

رو

ؤنثة

جو زدمرثهوم نعصصرقه وشواءم موط

ور «سمن المدينةبى فيهعروينءوف

الانصارى مدا انلاثهنى تصبعىاالللمهعليهوس لوصلى أيهو والمرادبقوله نعا لىل <د أسس على

سلدت وحكمة
|اص_لاةء_لى صاحب علىالدّةوىعلىالراج-حكاأ وكانصل النّهعايهوت-م بزورهراكباوماك_وافى ك

ااسعادةوالسياد :فى

رأهلهوالموقيعلمونير وارهم نوماقبل الجعةو ومأدعده وأعطى أهل أحد
تدم صهانقاتيانهز با ة
ادس
دوم

أفضل
لامهم

لقباوقاللى اللهعليهول صلادركعمينفيهكعمرةويقال
نب |أس< لاه

هس_حدالذى ص_-لى ألله
إهمسد

العم وكان عر رذى اللمعنهيا 0

تعالى
صل الله
تينوتجدس وذالرأ يترسول الله

تعالىعليه وب اليل عليه وس وأكاءهينةلمون<حار نه عنلطىو نهم-:للوكان فىطر فالارص اذم بنااليها كبادالايل
والنهار)أىفساعاتما
وقالصلائركعتين يه أ<سالىمن ان :ألى +المقدسعرتين وكذا سحب

ولاند انتاتىمس_ح<د

ايان غبرهمناللمساجد

الما نو روصلاه رسولاللهصلى اللهعليهوسل غميها كسجد القبلتين (وقبو راكهداء) المعهودينوهم

قبا)أى ولانخرك ايان
ذلك المس_حد وز بارة
بعليهص اللهعليه و
مم مامز سيدا لشهداءق انلادوالا ' خره(وةالمالائفى كهتادبو لم
ذلك المك_هد قأنه كان
اذاد< -ل وخرج) أىاذاد*-ل وس حدالمدتة ور حمفه أىبالعللاء_:دارادهذلك

شهداء< درذى اللهعممقانهه لىاللمعايه وس كانبرورهم و شغى أنلاتدعز بارهم وانسدا]

ص_لى اللهتعالمعليه

سلبيومت
يوالتا ك

فاقاهتهبالمدينة يدل امس جدو س_لمعليهص_لى المعلي» وسلم |
(وقيما بذيانك) أأياىم
اكدخ لوخرج

قال -دواذاخر ج( دنالد:ئههنأنأها زائرا (جعل اخرعهده) 0

كريااوماثياوقياءيمد

ومقصرو ينؤنتوبد كرو يعرف وينعوالاثهرالا كثرمدهونذ كيرموصرفه[ وقبو رالشهداء)أى شهداء

الودوف

أحد وغيرهءأى ولانترك ادياعنزاياءرتشموفااعتهم زوقالمالاشرجهالتهفى كتابحمد)نعنى واحدامن |صحايوهلءلهمجدبن
كن

وسل :ذادخل)أى سلامالقدوم والزيارة
لىعليه
عا
الله
كاب أنى-نيقة فانهروىء:هااوطأ  0إل علىالى ه لى

(التدواذاخرج)أىارادالزاثرانخر نالمدجيمنة(جعلآ نرعهده

الوقو ف ,ألةبر)أىللزيارةة .اساعلىعسي
كاهدطرءق الاسس< ماب واس دان

ووو  2ولوهأنهل المدينة مسا نرأ)أىحكاولنهم بداللفروهذا

الا "داالموساارء!-

صلى اللهنعلىعليههس ان الى صلى ال

و :زد

لزنا تدعا

دوىابنْوهسءن فاعوه

1١؟ه»

أى

ول الزهر5ا

ا
لم حد )تال لدتحى بتع نا اءلطابولا

أء -لمن رواء قات بل

(الوقوهبالةبر)أىعنسد
وهلا
كود
داعلك
ز)كل مخر
نجسائرا منالمد
خينه
ريه_
عله[
ده

الكه_وانانالراديه

د
 7ريه صلى اللهعايهو وابلامعا >(وروى بن ودساءع نقاطمة )الهراء بدتالى ص-ف الله

|تعالىعاهو ]-وااذنادحاتتالجد)« :ى

النوصبى اللتهعالعايه ولو

و

عاولمطاب وقد سيق
رواته مخرجهانى

جد سل اله تغالعليهوس اوالاعممنه (فصلىعلى

را

ألا ا
عع الأبوهوبابموص
نلعادةمكغرةلك مات ولادخولء

 0قيهمئامة نامة

الكتاب(فصلءلى

لاعظم رجة(واوأذا* رحك)من

النىل

المسددالشوى أوالاء«.منه[  >:لى
علىالتنى صل اللتهعالمعليهوس وقول اللهماغفرلىذنوى)

وحقدع
كلبمذلةك:

ضط دخلتك .رالتاه
وثص_لىبراءاغذاط_.ة

رحاصلهاانّالمساجدال رجةا لمق

0

تعالىلعياده رجه خصوصة شاب قصده وعبادنه تطلب ل
اك
لرج ة لمعه -ددخوفا واما

اغم رلىذنو فىوافبحلى

مظهر انةضائل التى تقصل مهاعلى ع-ادءفت ل عند التوجهليقاض علمهمنهماءلةوث ر بهعه

أنوابر+ة لك واذا

ولمقطاءهاى اللهتعاى والواونهلى ركعمين نفلامطلةاوق لام ماسنه الوداع وا تاف هل يقدم

خرحتتصل علىالنى

الوداععلىالصلاءأو توخرها ليكون 1خرعهدءملااته صل التهعالعىليمو--إو يحن! ني#ول

صلىاللهتعالىمعليهو

لاتحمرهذاآخرالمهدبحرم رسولكصى!اللهتعالى عايهوس هوسير لىالعودا!ادوا زقى العفو

وق لاللهسم اغفرلى

اب البغنءفىابه

لدس موخصصابال_ جد التبوى كذ كر#ءا
وم د
سنةإدخول كل
يلضرى فىالاوءاالمعلالاانهيكق

قض_لك وفىروابه

آيلهدس #يهدخولا أولياوزادبعضهمق المسجدااتبود ربوفةيو_ددو وادلعلوأ 0

أخرى) أى لابىداود

بر
ْضي
عن
لى وزمعلى سن الادبفىه_ذه الحضرةالشريفسة (رووفايةاخرى) منطرإى آخر

ع نأفى جي سد وأسور

وصيلقفي
وحد:يث فاطمةرواهاحدوا»بوعلىوالترمذى و<ستهرةا ل مكان فدا
وهلاذاخرج اللهم

(فلنسل»كان فلي -ل

انىأسألمن فضلكوفى)روانه( أخرى اللهما -فظىءن الثيطان الرجم) وه_دهالامو ركلهاء#ل

 الذ كرهامة ل احج وةصات ممه(و
هتاد
اعنحد
لين-
مسير
وىر( كان الماسيةولوناذا
تين,
الايكلننى و ره الهوبركاته |
دحللوا المجد) النبوى (د-فىاللوهملائك«هعلى مهدا لى_ألاهمع
سمالل دهخلماوسم لخر جنا)أى ندخل وتذروجعبربالماضى مشاكلةواشارة الى انلاجد انما
هىللعبادةو لست لمكت واقامة لغيرالمءة كف( وعلىاللثهو كا)|٠أىةوضناله أمو رنا كاهالترلء

مندخلال_جدأمورد مأدفان تودهه.:هعاهولله (وكانوا#.ولون اذاخرجواءة-لذلك)وه_دا
امسج د أادئئةبن هومستح تف كل جد كاتقدموأستحب |أصلامعليهعضد دخولما

واممخروج «والانههوالذى؛ بمن امالعياد:فهاوه دانالطر .قالخمرفسكان-قاءا .ثاانند كره عمة

والدعاء ولاهلمراديالاس هفالص_دابةذعلهم يدلعلىانءستة» أثورةفلايتوه_مانهكيف
| يكونداءلاعلى اأندرسدنةف وهلعذاابوض_حهمنقزله (و)روى (عزفاطهةايضا) أىم

لى

فيهوقيمابء_له (|

لم
س .بأبوالا كتسابالتى بها صل الار زافوااةء.اءعنالناس وه_دا
احال
امخرمونجهائهوا
الى

والعافي>ق الدنماوالا حرهقوويتأسفعلىمقارةةنواعم انهذا ا ديثرو اهأ

الله تعالى

عليهوسل )فىنداخة

جندال
بعركهالعمل الصاح (واتتعلىا روابفضلاك)وذ كرالفضر هناأ:سلان امخارجم
خرج
اتكسسمالحه والفضلالرقزوفتم البا
ارمنب  4السودناتس رمسالسكه و أساب معاشه

ك ارلارلجةدفخىولوالفضر ف الرموج

(بدتالنى

و')».أىفىهذاااروى
(ويةولاةاخرج اللهم

كنوفى
لك م
ضةل
ففىأس

أخرىالله-ماحففتى)
أاىحرسنى وأء-دفى
 9اعصوى (هن الش.طان
الرجيم)أى المطرود

المبعود(وء-ن هد َّ
سيرين ) د أعلام

 ++.قات ) .اهعاقانفضا السج)دىالجدالتبرىاي الجدلاقى(س قداثمعلل

)إلى
نلناس
لشابعين( كاا

حلةتخبربهممتى انثا:ةمعن (الام عليك أيه النى ورجة اللوهبركانهياسس اللدهخلنا)أى لااسمغيره(وبا سماللهخرجنا)والمعنى

ىلحالمن,اسمه"لقنا(وعبلىاللهنوكلنا)اىبسع أحوالناليمتمد
فخخلنا تهياميات مهونوجناممسكينياسمه فف ا

رعنضى ذىانهه الىعماأبذا)
ةلكو
ملل ذ
طاك(مث
اهنال
ؤءن
وجيع أمورنااليهفوضنازوكانوا ية.ولون اذاخرجوا) أىحءنخروجهم

لصل اللهعلى دوم )وفىنس خةه لىاللتهعالىعايهوسل آخرجهأجد والبيىقى
أىكاثقدمعمبا١ كاانذالانىدخل اةلاجد
الدعوات(تمذ كر )أىاين سير بن مل حددث فاطمة قله ذاوق روارةجدالله وسهى وصلى علىالذىصلىاتلعلاهلىعليهو لم
وذ كرهمله)وهذانةر بالعنىوقدثدت,اختلاف الى فلاعيرةبةول الدلنحاىأدرىمن رواها(وفىر وانه) أىللترمذىءابنماجه
(سم اللهوااسلام) وى سحهوا لصلاة(علىرسول اللهوء نزغبرها)أى وروىعن

غيرفاطمةمن الع>ارومن طرقمةعددهةلا يضر

قولالدتحى لأقفعايهلانمن حفظ حةعلىغيره لواكاذلاتفاتالىةقول|>اولاأعرنهدعينهلانه يكن انالمص_:فرواه وهو
)لأى <مية-أواذا أرادد+ولاه(لقلاله_م النتىجأبواب
دل ا
جادخ
لله صلىاللهتعالىعليهوسل اذ
حائظ ثقة<جة( كان رسو ال

رحشك)أىالدثيويه والاخرويه
اذاد*ل أحد ؟ المسحد
قليصلءعلىالنىص_لى

زه

(وسسرلىأنوابرزقك)أىالحسيةوااعذوية(وع نأنىهردرةرذىاللههالىءنه

ر وىعماماقيل هذا( كانالنىصلى اللهعليهوسلمااذالدخ_لعدوالص_لى الله على #دوسل

ثمذكرم ةل حديث فاطمةقبل هذاوفى روايةجدالله)الذىوذةهللعيادة (وسمى) اللهتيمناوثمركا

اللهتعالمعليه و
وليةلاللهم اذت علىآه) يتمماشرع (قيهوصلى علىالاثلىلصلمىعايء وسل )لام (وذ كرمثله)أىماهو ععناه (وفروابه)
ناس عله رسول
لل
افء
يول اذادخلالم.د دسم اللّهوا لامعلىرسولالله )#ه_ذاعر ذفان ما

أى أنوابر+ةك ر واه

ابن كاج والسساق ىق
عل اليومواللهلةواين

حمان وابنخرعة (وقال

مالواثقطاودلس

يأزمهندخل المبب<د
وخر جمنههمن كال

المدينة أىل
دوخر جه:ه(الوقوف

اللدصلىالنّعهليه ول بنفسه فهممةثد ونه (و)روى(ءنغ-يرها) أىغ_يرفاطمة رذىاّهعنها
له وس)ااذالدخ.ل_حدقال الاه-م افدّعلىأوابٍرجدَك)وانعامك ؛:
(كان راسوللله صلىالعله

الدئيا والا”خرة(و سمرلىأبوابرزقك)أى-هاهاو سرأ_-مامماوا لتعبعريالتسيراشارة الانهمما
مذى وفرغ منه(وعن ألىهريرةرذى اللّهعنه!ذادل أحدي الجدةايصل علىالنىصلىاللهعلمه

ول وليقل الله-مافاعلبىع)نى ماتقدم بثمامهو حاصل انه_ذ:الاحاددث ند على انمن دخ-ل
المسحدأوخر جمنه أويه أىمسجدكان سة<سله ان سمىاللهويصلىو

على رسولاللهص_لى

اللمعليه ودلمء دعو رمن خيرى الد'ماوالا "خرةوالأثورأفضلوهذات ااشقواعلءه ووردت

ل
خمن
دازم
فأيحهاد.ث كديحة م_:د ةف بابالدءوات (وقالمالكفاىلوط ولدس_

المجد)

)أدىدللزيارة (وانما)يازم
الندوى (وخرجامنلهممندأيهلف-ة) المقيمينبها ا(لوقوفبالقبر عف

بالتير)أىلازيارة(وانما (ذلك) أىالوةوف لازما(ءل)ااغلرذينحاوًا المديفةلازارةولس الازومهناءءنى الوجوبالشرى
ذلك)أىلازم (للغرا( بلالةأ كيدفىحقه(وقال)مالك(فيه) أىفىكاب المسوط (أيضا) كان_لء-:ةأولا(لابأسان
أىه-نالزائر بندون قدم من غرأوخر حالىسقر )املنمأدهيلنة(ان يم علىقبرالنىصل اللّهتءالىعليهو-لم) أى
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بف الدالأى لاون (منسفر ولاءر دونه)أى ولايةه دون
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والصاق ض_درهلانه تركأد وكذاكل ضر
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لغعرمن ل ابه الوق

بلع دارالص_لا:والدعاءتأديا
واغءة وهوكاام حسن (ولاءةمعندء طو دلا)

ممه قه امب حب عذده (وق العمدية)د ذمالعينالمههلةوسكونالممناةوك.
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الموحلةوباءتس_ية

من ماللكمنمسائ لالدونة

«الىعليءو_-ل) أى

طى وتومنتص ف ربع شنة_#منأوأر دم ونعسين ومائامن ودأعن
ريان
قىسة
لأنل
امةب
قيأساعلى حال<يانهفانه عت
تئىّه و يقال انهمنهوالىءتءةوله ر<لةالىالثرق وقىةار ادلخانداس هد
قللي
بتا
طك
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ةا للهار  0وص-ل

والى اث الغر بمةؤاذاسمع غر بةةالادة بهافىالمةخرجة وقالاينوضاحف الىتخر جةخطأ
:( 7-0سدأبالركوع )المرادءهالصلاة'ى تيال حداذاد ةل تهسميةباسم الحزءكالركعة(قب_ل

<دالنى )صل الله

ركعتين تمس علىوفيه

السلام) على 5مرهعأيهالصلا:واللام ور ارتهوه وأحد القولمنكي:دم فى

اعاء الىتقدم حرمة

:ل أولائم صل و يشحرى دصلاته تعلاكانتصلى 5ه على اللهتعالى عليهوسم وله
عليه ولو لى

الروبة ع_لىتءظا

علامة ذكروهاوبعهم المصنف وهوعلى سارح رابال2اء عدسة ) 9شل ذلكعومقوله و(أحب)

انمالك ونواحك
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عامماعو ك مههاوه وم نأكار

زنئق
لنا
س)واماماذ كاااللىم

نقوله(وز بديننابتوا بن مر )م .قول بعده(وبالك بن أن

ن
قتعا ري بدامن] كابرالهها هوء 1
قدمابزنعرعبىز دين نت #غرز لذن ١

أخذعنهاءئع ءاس وغبرءوهو

هه

|<-ل كثءةالوى ول
أ

ناف صلا:فى غبرءءلىما أ ه.ذاممءك:وه أنلفسا ع" تص عس_-دد |
لسْغِدِلادِينة أتفلمملم ]

وردفىحةءأترطكز يد

|

اولغأيدريمئغةءولذىهه_ب:ذءانانقهلتمه|اكلغىيارنهال'صاللااةافنىااللمغدردنيةسمطبل<ةاسملصُه اعفاةللكاماذارق رقمنرالك ضثهافونىة لها ومسدد-هادوادلزهباار,ةلا

شراط

وهوامام فىل القراءة

ظهاهر
والدَعرك عواطنعبادتهوه فولهثاانلخص

والكئابةوعٌ -نره-ها

و(فصلة.عابأزممندل م جد الى ص_لى اللهت»الىعليهوس م :ل الادب) *»اللازم! 0:

#ل-هفى خماته (سوى ماقدمناه )فى الفص لالذىةءله_ذا(وفض-ل)أىال_حدالثموى اوفط

لأ وائعرهنصسغار

|عصابةوالطءقةالثانية
/وذضلهوفضل الع لاءةنيهوذ ص ال

كة
دهاموى
د_غير
الصلاة:بزه)يأاىدة ثوامواعلى ثوا
اشغهاءعلى الغداورّالاان|! شارحأث1رالى ممومرذى اللهتعالىعنهم
مدبكنهة )واورة :مارنكام ال
ومتعرء وفضل سكنىوام
ذلك ة..ا تألى(قالاللتهعالى!_..جد سس علىاللدتوىمنأ  1لنوم):م اا يه[أدقا ن8:وم

(وع-نابن عباس أنه

فيه )) للصلاءمنغمرهوقداخ+دافة يهكاسيأق(رو ى)عنه صب انشمعا.هوس ؤحد يش رواءمس م

م

نل :صلىابنتهعالىعليهو لل )عنالمرادهفىهذهالا " 0ه (أى» .جدهويال»_جدى
وتميره(ا ا

ل

هذا):ء نىالذىهوداء لالماينة وهومعر وف[وهو )أى كونهالماردؤالاأنهلةول ابن المسدبوزل

ابن ثابت واءن عر ومالك بنأنس وغيرهم )م

نكءارالصحاءةة .ل كانيذمجى اه نهد ابنعر ثزميد

تفيندقنا)٠.الذى تقدمبيأنهوهو المرادالا"متعندءلانه صلالئّهتعالىعلدو لأسسهوص_لىة 4

الاثنينال اىلاثذينوكلاه -واسااب_هعلى |ل:ةوى الاانتأسدسم_حذةباءكانى

لوىصقيه أناامنقامة»بها
من نومالائ-:ينالىبوم

الذعة وغوازة اائمية

فيسدسزول الا نه:ةلل

نهوأ -سالا”خرؤالاولية ظاهرةفيه الاان > ءل
أدا ءدخوله صلىاللهعليه وس دار ال جر 5ما“:مقل

روكان بنىوع-ر و بن

خىلاصُ 5رذىاشسّلا كى جدالضراروماد كرهابئعياس
او
للة
ثأملةلا+ة.قيةوالندية والمرااديا

عو ف لابوا

عهليه
ش ل
اتدا
ىم_.
لابة
صلعم
ه 5ي لذىارتصأه الفدرونوهو الظاهروالاولأ يضام وىءن؟. .ارا
انتعالّعا.ده و-لمان1

رسولالله على

اللهتعالى عانه وت_لم

ثمائانلمسدب هكثذمماالكلتكد_ ةدم .لاسنوالترتدسق الذ كرلدسيلازم (وعناينعباس انه
أياماقاءتهمن

-ددةماء) أى لانه

ممضدة الى

قأرلاوسازولاقه عاق

ناهرفصل فيه سذتهم ا وانهم,مو غنم بنزعوف5ء و:وام حداف ةالواقدبئ.نام <دالذى الحاجة

وألعلة تصلنمه<ى :خذوءصلى فال أناعلى جناحجس قر واذاقدم :اانثاءاس تعالىد اءناف.ه :امار<-ع كر رداعاء_هؤثرات
رو ال «دالذى
اه
صلىاسهتال ه ي
للاق سولاله
و توندءانهر وىالءخارىقىتارء* ,وجاعةعن نهديصداهبن-لام انمقي

أسسعلى !5ةوىه <دقماء قالانالشهثءالىقدأتنىعا .ك فىالطهو رخيرا أفلاتخيروفى فقالوايار ولاللهانالنجدمك":و باعليناقى
الور اةالاسئ:ة<ا انأاناء ون نفعلهالبومكداذ اكروشه ع مشاذ:امحاءظا السو طى فىالدرالة0؛ رفىالتفسعرالا”“ورد :ونه م

ره اوالترددى وأبوداودانه قفالا :32زات قأه_لة. .أءنوهرحال*ءون! ل ده“طهرواءوكذاماروا «اءئماه»ة! نهذء,آلا 4
عزاحة ىأ»-رحالهازلعايه الصلاةوال_لامواتة اعلىياسه

الحديشثوء::دىانام .ع 5انق يتراد ئس

«دق.ا «يامعيرالانصاراناللهتعالىة دأ نعىع

لجدالقى لسرعى!!'#وىوازما:ذ
اد

أهلءب جدومن الانصارواشه أعلعةائنى الاخارودةا؛ىالامار
4كل علي

2

فىالطهو رذا طهورك

كرءه الاموولاقالقماءلا فاق

ياارلحوساينلاصع فى:ك.را.خة اسن (ابند
(<دثناهشام)وفى نسخةهاثم ا(ليفأقيذهبةراءئ )بعلايلهق:اصلحغدن

الحافظ )أىحافظ عصرهوحد ثدهره وأهوىاةلغاافلىح(دثثن-اا(أبوعرالتمرى)بمتّم الثونوكسرالموهواينعبدالبر
أبوداود)أى صاب الس:ن (نامس دد) بقاّحالدالالاولىمشددة
(:نا أو>دبنعبدالموهن ثناأنوبكرينداسة ثنا

حا ظالغرن

(تناسقيان)أىاينعيشة(عنالزهرى)وه والامام|بنش.هابِ(عن سعيدين المسدب )منة-.لقيه انهأفض_ل التابعين (عنأك

هر زوردذىاللتهعالمعنهءن الى

الكوعا نارفس

قررحس
لالسم
لعيرك
[لب
والمعنيان >تملانهنا
بهالرا<-لةمن
وقا لنها

عاللىاى_قار والاجال
للذكروالانثى والماء
للمالءةومنهقوله عايه

الصلاه واالام الناس

كا بلماثةلات_دفييا

اركف خم

ا

ان رك دابه لزيارة
مس

دمن ألس_حد

الا

الثلاثةمساجد)لفضلها
على تيرها فى كونها
مشاهد(ه.حداحرام)

لحر رملمن الخلدية
وقىسخةالمجدالحرام

والمراديهالمس

د الع

“مزه

وسلموقد رواهملم وأصدان الد:ن ولذاة ل كان شبغى لضف ان:ة ول صع عن زسولالله صلىاللّه
عليه ودهلارودىصيةة امهول الى تغل اسةعماله أنىالضعيىة كا نهاباء االلىااةنوىماقاله

اعببناس وهومثسكل واغالرةاموأيلقايلفةياهضاانفيةباعتبارمابنى ده_دالهجرة وهس_جدمكة

فمدسشجمدلةباءومسجدالمديزة والمراداخراج مس_جد الضرار ولاينائيهمابعدملانهأ :علأىه_ل
أحدال ددن ب يزادة'لطهارة وامساف.مره صل اللهعليه وسلم؟ جد :لاج قولهأحقىاتقنوم يدلانه
دهل
يسير
اىنف
انما كان] كثرقيامهه ةلوةسرجعدقباء!-كان صل اتللعهالىع ليهوس تاركاالا <
علىدخ ولهمعمسح دقباعق الكو ص على ماخرجعن منطوقهلا ندهواغتاج للميانفاعرفهفانهدقيق

حدا إحدتناهشا بنأجدالفقيه هوأ<دشيو خالمصافر جه اللهلقواله يقراا عليه)قال (حدثنا
الحسبنين #دالحاذظ )دوالغسانىوةد تقدم قال(حد دناأبعور )هوابنعبد البركانقدم )ال ى

تقدم نيانهأيضاقال(حد ثناأو #دينعدااثومن)تقدم بيانهقال(حد ثنأاو بكربنداء-ة)-:دم
أإضامال ث(نحادأ.وداود) صا<ب الس:ن تقدم أبضافال(حد تنامدد)تقدمقال (حدةناسقيان)
هواينءيدنةوقد :عدم عن الرُهرىء ن سعيدين المسةسع ن ألىهر درة)تراجهومنه-ده تكلها(عن

النوصل اللهتعالىعليه وسلم)نهقال(لاتثداارحال)لاناية تشدمضارع مجهولوهوخبرأر دده
المهىوهو أبل فغىالهىلانه دعل كانهأ لابقعفىامارح أخبرعنه لتحةقهوالرحالبالحاءالمهه لجع

رحل لولحهووالكالسسر لاوخجيل كامرلاج.ع را<لة كمناوهموهوالبعير وفدوهوالةص ودمنهالمنعأو
نيشدها كنايةءنمنع السقرأىلاينيجى السقر وقطع المسافة(الاالىثلاثةم اجد)جم مسجدوهو

للحرام
دخةا ا
اللكماعندللعيادةوأص له موضعالسجود(مسجدالحرام )بال ركاتالثلاثوجفىن
وهومسح دمكةو نطق علىمكة نفس_ها (وهكمااحائزهناوالاولءن اضافةالموصوف للص_قةأى

المج دالذى جنعالهلتبريمااوهنوم(ثوهمورسغجنىدءىهدا)أىمجدااديف#ةالمعروف

(والمجدالاقدى )بالاضافة كالاوله فىنسخةواسددالاقدىأى الادعدلانهأبء_دمنمكة بالنسمة
أفضلها ]اسه برأ لبه

لإدينةوقيه كالاممهو رلدسهذا له واختافهدا الممىهلهوعلى ظاهرهللحرم كاذهب

عه ق دا الحديث ابلعيهض_هم والصحيح انهمأولأىلانث-د الرحال!_:ذرالعبادةّالافييسا واذاةالوالونذرالصلاة
وز بدالمضاعف-ة نيبام غسرهالم:ازمه فلامكرهله مد الر<_ل لبعض الاما كنالمامرك به أولزيارةم نفام نالصالك-ين
فىأخباركثسيرة وآثار
شهيرة 5مسجدىهذا)

العى مه -د د المدبلة
احترازامن

أواططتالع_لٍ بلقديكونه ذاواجباعله (وقدتة_دمتالا ثارو)الاحاديث (فىالص_-لاة
والب_لام علىالنى ص_لى أبلهعلههوس_

عند دخ وا لالل_-حد) الزبوى ىّالقصل الذى

الا ” ثاركلمأثو رأى عروى فث_مل ال-ديث وع-يره ونطلق
لهذا كا سنمعاتهو1

وهس حدقماء ولايدعلى <صرةضلمس<دهعلى ما كانمشارا ليهقىمثهده (والاسح ر الاقدى)

على

وهوالادهدمن المساج_دالنس_مة الىالعرن وهوالذى سد تاقد س وهوم حدكبيروقددخلعليه| لصلاةوا لام وص قبه
ىَّلل الاسراءوةد أخرجه |أمخارىوم لوا أذساتى وأبوداود وثيهتذميه نديه علىأنهيذج للعاةلانلاشمغل

دنيوى وفلاح أخروىولاكان ماعدا المساحدالثلانة

الاعا وده  5لاج

او المرثيةفى! رفوا لقضملةوكان! لتنفل والار#داللاحله عمثامن

لشاارعنلانث دخبروقعانوأهراديمنهيا(وة د تقدمتالا”ا ارلصقلاةوال_لام)ويروى التسلم (علىالنى
ه ال
عتفعنةنهى
غيرالم
صلى بيهت«اليعله وساء ند  +ولالمسحد)أىمطايا!

ادق الاولىمراءاتهاني أفضل المساحد

1

(وعنعدد الله
بنمر بنالعاض ردب اللتهعالى :نهها)انه وابترلك الياءفى خرهم ,نأ +و مه أولزاان الى هل اللهتعالىعل.ه

و -كان اذادخلالمسجد)أى

جف > (قالأعوذبالله العظرو بوجهه السك رم)(أوىسذاطتهانهالقديم املنشيطان الرجم )

رواء أبوداود(وقالمالث)أى فيمارواءالبخارىوالنسافى(سمع عبر
بنلطاب رذى اللهتعالىعنهصرنا) أ ع
ىظر .افالمجد)
ةد

المدمنة(مدعارصاحبه)أئ م ٠
اسصاحم الصو

ؤؤة لم ,أنت)

لزه

بروىهنأنت
0

(قالرجلمن

'قيف)أىه -نأه_ل

عل مايقابلهوالغرفبي انلحديثوالخبروالائرمث هورفىمصطاعامحديث ككماب ابانلم_لاح | الطائف (قاللوكنذت

لولغنيورو:ى(و(عاننعا لبندىا)لصللهبىنالملترهوء ابلنىاعللعياهصو)فىحديث روا 'بوداود.اسنادجي_د<_-ن تافالاذكارا منهاتينالقريدّين)أى
ل (كان اذادخ ل المسجد)أىمس_جدهبالمدينة وتةدم ان

اهدق دخولكل»_.جد(وال أء وذبالتهالعذايي)أىالتحئق أمو رى كلهاوق الدوفيى

للعبادةواخلاداللىء

كذ الةأىالقبلاتف

نلا أولعذتك

ناملاف منااللجيأهإو بو جههالكريم)الوجهفمءا ر
ذوف
ا أضيف ||أولعذرتك وىفس-خة

اة ل اطلمابحنلهةا(لومقدم)سلهانهيءىقهر «وغابتهو القدمم
الىاتلعلاهلى والمراديهأسذكاترهم

ان

عي

لطان وذلكثا
بت فىالازلوالقدم (#ن اث طان الرجيم)المطرودءن رج ةاللهوقريهواست»ه دنه مسدنا)أىأهلالمدينة
هوسوسته ونشمةاحديث فاذاقالذلكوالالك_يطانحة_ظ
شل ب
مه اثلاتصدوعانواءه ن العمادهو ي غ

خصوصا (الابرئعفيه

مىسائر اليوم (وهالمالك)بنأنس رذى التنعالىعنهفحدى يث رواءالبخارى والذ.افىفيه

اصووت)فأ
عمرين|#طابر ذىاتلعلاهلىعنه صومال)يعااكااصياح (فىال جد) أى»س جد الى تصعل االلهسىا )|ال
نها
ملدن
رىدلا

عليهوسل [قدعاد احبه)أى أمبمجيثه اليهفى ءله بهوسقط هذ امنبعض الخ ؤالعاءفىةوله

أصوا.:كذ-وق نادت

(فهالمنأنت )فصيحةأى» نأى قبولوةطائقةمن الناسر(دال ن
مثقوف)قميلة من العربمثو ورة

النىوهو حاضر بعد

منهوازن (قال)م ر
رذفىأىاخلرلهىلغنمهو(تلكبواكلندرتةءكندم)رأاهلدل (هاتينالقريشين)يهنىمكةوالاديشة عأنهكاكان فيغالحياته
(لادبعك) كافنخةو
اوتشديد الراءالمهمامن وهى .حراش

كوو

نااط

إضربيه وعللو.:لك»ءنىدمر ينك وه وتعمير؟ صيع» هو رلانهناضمرنهءلىرأسه وأعالىندنهيقال علامه

-

بالدرءوجالهوقنعهيا
اسيف ودذا-اقطمن بعض الفسخفا واب مقدركةولهعاق وخر نايت

قدوالعءض

1

بهاحبالوتحوهوا غأوال|ههذ الانمنكاز
منأدل الحرمينوهمامهبط الى ومر
ةالدينلاسدرق

المساجدولوبالذ كرحرام

:

الجهلبالشر اي
لريا عر
لا

اا

9

علدائنا

ا ل |ا

فيهالصوت)فعلى|ول سليغيوااتيا زوم لاتافي
هودعل تساوقوا اخرلاوودمئ ملتربق المطافة,بشغل خاطرهم

اوس كتيناقتما
لك انر الشوسف لابن والتاتكروبويدبيث | 22عماتتعاق.هالارادة قال

ساسع وان تووقعاصوادة وخصومات5لهات ذةلعادةواابكرنوو | رع وبدانفقالملا
لغمرضر
و ر::الاانهقيلازمتركبالمسكر وملانعذرو كلامبررذى اشهعنهيدلعلىانلهوكانمن أدل

القريتمنعذر دلانه
لابعذركهل وأجيسبانهعل:هعدم| كثرا تسوه ل نه دا اموسر

ياداصرق

ع

انلا داع

حرام ودى الاىلسكفرو العياذبلتهووقاتلس كقالهلابو يق الموشعد دوس للق مالي المساجدلذكر والعبادة
عايسه وسلم لقوله
تعالى لاترف واأصواتء نوف صوتالنبىأىء ندهصىال عهليهوسلمودف تا“||هذاو صيعالبخارى

كفاإلناقضدامقةاعلهادايةنةاوبلدهرءالنيمهجثدئن يفأايءارندهفوانةيىلاهلمنرادهه_جذدانراعءساجاصدوهتفباالىالذاتهنعوااللاءقلايهةءووكسذلاتخالصثولبتي*ة['.مادله الاقلىدايس ب1ن
كإأصرحوانه على
مايأ (قال#د ينم لمة).مين مغو -ننينك]نقدم (لايشبغىلا<_دان عمد  3كنتقاعافى المسدد
لخصدوىر جل فنظرت فاذاعر بنالخطابفقال اذهسفا:نى ذبنفتهبومافقالم نأنتماأومنأن ]نماتالامنأهل الطائف

هالوكنتتمامنأهل البلدلاوجع.كاترفعا ن أصوا_كافى م ج#د رسوللص لىاللتهعاليعليه وسلىولعلهساكهمالكونهما
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(الىانمعى امحديث) المد وروالاستثنا عقي لابهان1مك نن شدمرامنالف صلاةء.ماسو او|< هلان
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(عنه)أىع-ن مالك
(وقال ابننام صاحيه)
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يدم (تمأق فضي لةمسجد الرسولصل الل ع
:

وهموا ا تعمسام"

0 00 2

غيرهبالف) أىغيرءمن ااجلدورديانهلهالر وابةشاذةوامفوظ مار وادسامي-مانينعتيقعنابن
اأزببرعن عر بنالطاب رذىاللهعنهبافظ صلاةفى ال حدا كرامأنضل من ألفصلاةق_.ماسواه

انا 5ا

داتار سول صلى الل عهليه وس لؤانقضله عليهءسائة صلادوةدر و
 || 0 7 01 2ال
ر ف(وهذا)أىماذ كه
طىمن
قث

م

3

1

عصمرووعمه

1

”5

4

7

اي

0

:

5

َّ

:

حَ

85

5--

من انالصلاةق م جدالردولأؤض لمن الدلاةق مسحدمكة يدونالاام (ممى علىتعضيل المدينه

عملكىةءلى ساقدمناه )قر با وهو )يألىهتاقضعليها(ةوذعر بونامللطاكب)فى|<_دى
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ا
الروات-ينعنه واكثر المدنيين) أى علما وهأ لقولهك_لى اللهتعالى عليهوم همابينقبرىوه :عرى
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تقلمنيأنه وهو

آخر )-2:دم

 #د حر رلااكى  1كاقيللذيه
ل أنضاوتة_دم تف_يرالترعة (والالطعرى) ث -

معثيان)أى وحهانوا حدمالان(أحدهماان |اراد اليدت بدت سكناه)الذى كان سكنه وهذاميرى
(علىالظاهر)!ا بادرمن لعغله(معانهورد) فىبءض الروابات(مايدينه)و :هبن المرادمنهوهو (ما

لكى على و اجلهارض وقدةس ربتالغرفة خلسى
بعن حوجمرنفمىرى ا )للاحنجرة نض الامالءس
الااحتوالارادة القيرلانه لارطلق عليه حجرة (وااثافىانالبدتهنا)أىفىالحديثالمذكو رالمراديه |
(القمر)انه يطلقعليهبنتنازالانمعناءمايديت فيهانحىوقر.ههناانه صل اللهليهوس-لم حىق)

ما "له(وهوة-ول زيد
انيأسافى هذا #ديث

كار وى) أئ فىدءص

الروانات(ب-ينقسيرى
ومنيرىقال الطيرى)
أىجعابين الروابات

وقمبارعرهى(و)هذوهةودلازنيددبدنهأوسلو)ىالبفيقنيالهةاولليعنمارىكافتقادلملظ(بفرىىوهذااذاالحكدايثنق)بروءنفسىمدعتءهه !فكق(اتروىممعاابنءنقاليروراىرات (واذا كبااقنبثرءسفىه)

أخىرىأآم(واتفةقت
ولميكن بدباخلاف)ح سالمعنى إلانقيرو فىححرنصهلوىهاوللبهدثعهل)يوهأوخىب_الره(صولقىولاهلت)ّفمىعهل_ي»ذواب_اللنحهدقبيلث معانى اولارياتولكان
حدى المغيبات الس تهومنمع<زانه
موتهأخباريا
(ومشيرىعلى<ودى )فى سيره أقوالمتهاما(قء-ل )انه( تمل انهمئير)المءروف (دمينهالذى بشما_لاف) فىمبالى
كانفىالدنماوهوالاظهر )لتبادرهمنغبرداع لأوزلهفينقلوه-لقسة كان الجدع الزىكان

الاعتبارات (لانقسيره

اليصهلاةوالسلامق

مذطسع_:دهبغرس فاى :كةامره يأتى(و)القول(الثافىانيكونءهناك )أىفىاغرع_:د
المحوض (منير) آخر يوضع لدعن-دالحخوض تسكر الهص_لىالل عهليه وسل؟.ةومعليهلدعوة املق حجرته وهو )أى
حجرته(وذ كرهلذكير
محوذه كر يال ولامته لو)القول (اأثالث )انهاءسس على <قيقتهبلمن بابذ كرالك دسوارادة

المسدبفالمراد(انقص دمتمرءوحاضذورءنده)فى الدنيا(الازءة الاعال الصامحة)متعلى بقص_د أو خبرووهو به وقوله)
أىفؤاحديث

الا”خر

حضو رأوهوع ل مقدمةاتوله (بوردا حوضو بوجب الثيريمنه)لاع الهالصا4ةفىالدثا (فاله

الباجى) :قدمبانه (وقوله)فىانحديث (روضةم  :رياضاذ عتم لمعن من)وتفسهري(نأحدهما (ومنبرىع_لى <ودى
اهمو ج باذلك)أىمة ةذ ىلهاقتضاءمحققافكأأنههوحسله أىلد+ولروضةمنر ناض المزة فيتلمل انه م)نبره
آى موطٌ_عه (مه
اندخ_له فىال :
دياوا نالدعاءوااصلاةفيه) أى ةيما بينالمزمروالتير اتح

الثواب)بدا نلذلكأوتعايلله ذئيه دو (كانيل )فىحديث الصتحيرجغف.

)صاحمما (ذلكهن

ف الىهاد الشهادة

الذىكان موضعهق

الدئياوهو اظهر) أى

اكرانفهع سيفه لاضرب
لاسلايلوف) كنامدعن دنونااهدينمن اماحنةذ<تى
(اتحنةتاحت
دبهأو منغ_هرده-ن الاقوال
2
7
2
2
2
ل2<2
2
222
22 2222222
|||
27
١
مو:نلبههرنا)كأىعذ -د
وذلكبانتنةالتلكالبةعة هيمهالىأرضال ”ا شفرمتع من بقعأرض الحوض افإيوالئافى أنك
هثيرموا #ضو ر)ءندمللاز مةالاعمالالصالىة بوردال وض وبوجبالعربمتهتاله الباحى بقولهروضة
دال
صالث
ت(و
نثر
اكو
ال

(هن دياض الحنة>تملمه :يمنأحددما انه)أىأ:ضالمو<-لذلك)أى لماء.تىهنالككابدنه بةواه (وانالدعاءوالصلاهة»)

أىفيمابينبستهومنيره(#ة<ى ذلاشمن الثوابكافل المنةتدتنالالال.وف) كان<قسهأن يةولكاروىفاءهديشرواء

عأنسر ف اسهتعالىعنم
انحافيه «دركمعنهر -ى وفىمعناالحنةقدتأتدامالامهاتر واه القضا راطاطمبفىاحاهمن

والثافى ان:ل المقعةقد لشهمااللهةكو نف الحنةبعيماقاله الداوذى)قه-لهوالذىشر حالبخارى(و روىابئعر )أىما
0

(و-
0

نالصحاءةأن

اترشل الهتءالمعليهو لقالاللدينةأ)ىفىفضلها (لايصيعنلىلا؟وائها)

مه

يقتح اللام وسكون ا ن :ردهوظهرطافايةنقدتذلك الطال أوطلالالسيوف كناردعنالقتان بها دمل
ألف-هزةوااد أىوضيق

المدينةوءنائها(وشدتها)  2بالد ولي

وأشىدةبلاثها(أحد
ا

ء شهيدا)

مالغ ةشاهد أى أشهد
لمعمااءلمءنه عرمعايها

ا يعا)مبااغةشائع

أىوأشفع له (بوم

عا رم وهذاءرادالقاذى هنا واا

بقاعالل جدااتىبمناله_عرءا0 :

 000تاك البقعة)من

لت ون قى|:4سةبعينها)

للداودى)هوأأج 0 51
فهوءلىحقيقنه قاا

البخارى وهو أو جءة رالاسدىالشكرى

الملمما وىعله ل عتعة ارانراز عماثةوتلمسان كاسرمالتاءواللامو يقال:امسينوحوز
سكي لامها وقمتلاخةالثارزدئوقال رهزا مدق وارهوةةانر

1

1000

الحنةفىنزولالرجة وحصولالسعادها! نبلارم حوة " رالاسيماوعهد صل اتتعليار |1

نىة
هال
لدى
تشديه بليسغومعذاه! العنبادةفيه ا تؤ

للدمننيا للا "خرة
اة-
أوهوعلى ظاهرديان ين

قالاين حجر ووالوحودااء -لائةعلىترتدم افاىلقوةفالوجه الاخيرأضعفهاوقالدءض-هم انقهواهالان

)وار ههنا لست
لا لانهرواه حابر لكاي ولاحلوما فيه ثمقالابنحجر الحرتمى والاظهرالع بايمنعد رين يعنىانهاتقل الى
وسعداين أى وص

وابن عر واوا
وأساماة.د
هدر إر5

لذى
أب
تفية
عسر وص
عبيدتوعى تابعيةء_لى
اصح

-ديثها

عرساللعنتي صل الله
تعالىعايهوب_إم_ذا
اللفظ و سعد اتقاقهم
كال عات

وكذا

إسةحيلاتغاقرواتهم
على اكلفكاوهنا ععى
الواوأولاء -م اصرح

بهالنووى فيكونشهيدا
لبعض ششيعا لباقممأو
هيدا لمطيعومثقيعا
نمم أوشهيدالمنمات
فى<يانهشة».اانعاش
عد وفاته وهذهخصوصية

زائدةء-لىث-هاديه فى
القيامةع_لى جوع الاثم

أوعلى أصفياءهزه الامة

انهوتؤده الورياضها ونويدهو يشو بهانالصلاة؛؟ثيهباافصلاةفىغيرهواناذع الذىكاندلى

اللمعليةوه كخطسعنده بغرسق المذةفهذَايةتخ أن المقعة :ةل اايها أنضاوولا مابينأوّل

كالمهوا خردمن| لتدائع ودولهالنة م تطالالااد.وفحد دث تلح كياررواه الشيخانعن
عبد اللهينأنأوفىوأولهانهصل اللهتعالىءلد.ه وس لمقدص عر وانه اثدغار<تىمالت االعيسل تمقام

قىالناس

2ط ذال ب أاعمااللنااسنت دولاتعاءالعدو وسلوا النّهالعافرةاذالقيتموه-م فاص_مروا

واعلموا ان ال#نةةكتطلالا 7011ممنزل الك تابور الب_حاب وهازم الاحزاباهزمهم
وانصرناعليهم وق النبايةانه كنابةء 101

الغالووالقعععى وقد يقالاظال

02
ةصولأقهاتؤقطعة
لم)غ :
لاقل الزوالوالنىءللابعادهك
قلت لهلما دنا ط_رفه »* يناظرأهدىالءناا توف
أو<ةه من> تأهداءه

أمجنة قدت طلالالسيوف

(وروكىانعر) فحديثر واءمل (وجاعةم ن العهابةأنه صل اللتهعالمعايهوس لقمالقى) حق
بوي

(الدتف#و"اث بو

و "ها)بدح اللام وسكوناله-مزةو أو ددء_دها مد

(وشدتها)ءط ف تفسيرلان اللا'واءم ىالشدةوالشةةوااضيقوحاءتءهنىالق<طور 2

لمكونتاب 1:ا(أحد)فاعل:ه سمررزالاكذت)عير بالاذى لتحقةه أىأ كون (لهشهيداأوشفيعابوم

القيامة)تالالمصنف رجه الهتاءلىوالنو وى أوهنا لس حلاك_لّمن الراوىلانهر وام عوعشرةمن

دا
هيأى
ولاةسم
اله
ؤقا
الصحاءة كذاولابظهراتغاقهمءلى |لشك :هوصن الله"اهلىك لذيهاو و
امعضص ودُفي»البعض أوثه.دالاطيعينأوان ماتفىحياته وشفيعاللعاصين أوان ماتدعدهوثهاديه

وعتههم بتضعيف ثوابهم أوذفيف حسابهم
انهمسانواعلىخير شا
خصوص_ -<-وي

مح

كيم

وغيرذلكو ينبتىان-:كونهذه

للحم ويم  0اده كإقالاللتهعالى(وج دنا بكعلىهؤلاء

شهءدا)واء:عع:ىالواوقيهوقالبعضهما#الاشك:وعليهقروابة ثهيداظ هرةو رواءةثفيعاائماشفاعة

خاصةلمبعلمودرحاتهمو جعلهم فى جو ارهدنياوآ خرةوفىا>د.ثدليل 1ايفسع دج ١مرباحرمين
ومن كرههلامرخاص عن لابراعى حة وقهمااضاعفة الاال 5ة(وقال))صل اللهعليهول قىحددث

أمىوةدوال
وزاتدةعلى ثفاعته السكيرى لاخلاىو أجعين والصغرى للذنينوقدو ردشفاءتى لاهل الكماثرمءن

صلى الزهاءالمعايه وق
ابا قماا
ولد.لامله.شهاد ر

الاخير

رواه

ا لىأحدأناث» ,دعل هؤلاءأى ثهادة خاصةنو جد مربد الرفءةوالعلاء والخاص_لانه عليه الصملامة
هالىعامهوسلم
بس
موث قاياتم* ظاهرةفىمواة فالا "خرة(وقال) أى لني صل الل

(ثيمن تحمل )أى رفع  [+وأمئءى ونة لهالمنالمدينة)ودولعماالىغيرها [الدنة خيرم أوكانوانعلمون )روأهالشيخانءن

يلوا (وقال)أى الى

سعياناينأنىزهيروالمء لوعامواخير ,تهالل_افارة وهاأولوكانوام ن أهل العملعلمواخبر يتبأولصيرواءلى

عليهالصلاةوال لام روا الشيخانع نحا (أك_-االلمكديبنرة)بكسسرالسكاف وهوكيراحدادوهوالمبىمن الطنبأوهوالزق
الذىيتنه الناروالمبنى الكورقاله ابنالاثير(تننى)أى المدينة(خيثها)

سس

اااي

الى

وه

س

رواءالشيخان(فيهن > ملع نالمدبن)أى رحلعماوفارقهاءة :ارال كي غيرهاعليها ومعنى تحمل
رفع وجالمتعتهمعهافكنى بعهساذ كروفى#خةحتم ل وهماعءن (والمدينةخيرهم)منغيرهامن
حنةملان
لار
ماخد
وهام
لاما
دغير
اضله
اوا
البلاد(لوكانوابعلمون)ؤ.ه احازأى لوكانوادءامون ف

زوينصع )ذوزسا كنة
قصاد مفتوحة ذعين
مهم أى و اص وقيل

أبااءغالمراد :لوشرطأيوةللتمنى لأيىتهم
لعإ والادراك فوىهأود
لامدرثو والمعنى لوكانوامن ذاوى
علمواذلك وهو<_ديث

ماصو ب على الممعوا1

قو بذر(طيما) فج

طو بلمعناءانوس يفاح بلاداليون والشامو يأتىماقوم س_وقونابلهم

ودواهمثم يترحلوزعن اادينةوهى خيرفم واكسدءث فالمخارى وشرحه وقمهمعحزوله بأخماره

طاءمع_هلةو.:2#ة

مشددة مك ورةأومكسر

قاال) صلىاللّهتعاليعليه
اك
وناه
صلى اعللهيه و لبتالمياغبناهافّحت فىعهد ا لغاءواخمارو(
انع زحابر(اساالمدينةكالكير) يكسسرالكاف وسكو نالمثناةالتحدية
ييث
خروا
لىحد
و
اس ف
وراءمهملةوهوآ لتدلامحدغر|وفة ينف بال ارلاءةادهاعبى ا >-ى يدوالك وراابناءمن طين ونحوه انهفاعل ولور وى مخصع

فسكون وه ومرذوععلى

بالاونطديثمهابال:صب

يوضع عليه وقيلهماءءنى والياءمئةلب عن الواودهمامن السكوروهوالز بادةوقيل الكيرحانوت
ادلاجل الناروة_.لىهوالزق والحصرةيهاضافى :فى لكانو جها وجيهاقيل
اضيلنلذ
ديه
>ى-يدن
ألحدادوق النهايهالكيرال

خلث_ب
ه(ث:
لصاح لافه وجها
بهشنها
افى) فتحت وآ دمثلئة صب لى فسعولية ىتخر ا
مااخسثمنخها ولوا'ةمله كاينا الكيرخبث الحدي,دلازسا يفزيهخمرن الص دأنو الاحزعاءااللمتى اس تأخالصةمنجه عليهالص_لاةوالسلام
هذا القول ص_درع:نه

تطيرعنهمع الشرر وى خالصةفكذ لكالمدينةلاخر جرعغمايورهتاامنغ_يرضرو رةالامن

على وجه التمثيل

خمششطو يتهفهولايترك فيبامزفةاىبهغل وعدم صدق نتم زوع نغيرهكإميز الكل اديكيرهجمد اهلملديئةوم|بصدب
ساكتهامن امحهدواإملاء
الجديدمن رديه(وينصع طيمها)مكسمرا لطاءوسكون الم|:ةالتحتيةومو<دة
وهومرفوعفاعلو يخصع بشم الياءوسكون النون وت الصادالمهملةو دعدهاورءويىن مطهيوب بأرىبةخسايصد والتتحط والغلاء كثل
وخا

يماماطا

جيدهو

ب

ه

دج

صقاءال.

ص

ه

اكير ميزه الندث

وأسبميض نالصصاعذوأكثرالرواةعلىبركائهنمدونيا|د4ن لي.ةدصععشينداهة ركدحييمن ةاولرفنطعيموعاعولهىو القاعلية<,ىا ق ويلمانن من الطيب فيذهت
التشديدهةفوعا.ه ور وى ناصععمنادثو قيه ونصب طيم أوؤاءلهضميرالمديئةوضمط القزازطيما

بركأسويله واستشكلهفانالنصوعلابعرف والمعروفيه نضو دعضادمعجمةوواومددةواغر ب

الوسخوى والذهب
أزك ماكان واخاص

فىالفائق نقالانهءوحدةوضادمعجمةمن أدضع التاحراعطىالء.ضاعة أى تععلى طيمهامن يسكنها وقد روىقسدس ورود

الحديث اناعرابءابابج

جي-
وتبعه
يفيهنالرثووايهوقاارلاالتصاغلانفىه احنيمخباصلاف:دو.عسيهنمهملتاليرنواباةعولكدنا'وننه نوحصايلفالومرصونىف ريهنضاخلبلضهتاعداولنىيافءى التسبى صلى اتلعلاهلى
مذغجفم ة
عليهول قاصاب الاعرانى
شر حمل الانلهرانهذاة:ص بزمتهص_لىاتلعلهالمعايه وس_لم والهجرةواجبةلانهلادصيرعلى
الشحرةوالاقامة+ه

االامن ”نت علىايسان

ل المنائقونوجاه-ل|ا[عر ابك دوقاعلاعرانىالذ ىأصايه

جى بالدينةفانىالنى

اصللنّىهتعالىعليهوسلم
وقالنائه_دأقلىبيءتى

الوء.ك وال لردولالته صل الأّمقعاايهنىوؤسةالهذاالحديث فى<قهوةالالنووى لدس هأذظاهر
لمافى يع مل لانقهومالساعة<تى تنتىالمدينةشرارهابعن فىزمن الدحال والمدين ترثجلفاث
ثلر ومنائتنىو تمل ان يكونهذافىأزمنةمتفرقةانتهى» قاتا نأراد فحإلاىءثمفالاقلدى
كنها
رجقاتفيخر جم
اك
واسس

سس

سس

سا سس

00010111111122

الاعرالى :ال رسول انهصلىاللنهعالىعايهوسل احديث وعن

ع ىفالى سرج

اكل
قو ب
مليها
ثتغتا
مربنع دالعز يزاساخر جمنالديف #ال
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الا”الا اء الىموت

حفقىه صلىاللّه عاا.ملواورمسادولقدخاتم نب لاهلأرف-النماتأوةة-لالا”مة) فهذا

الناسحتى الاندياءوعام

هنةل والقصرغيها قصراةرادأى لس عخلد<تى دث.عذهونهأوةةلهوه_ذا ءابقعنا<_-د 1انادئ

نناف
أبادسلعنهاللهان2#داقدنةلفال ن ساه ا

الااية (وه-ن يثقاب

ءنارجعوا الىد :.كمذان#دالوكاننديا مافتل

على عقميه أن اضر الله

وفالااؤمنونَانكان#دمات :زب - #دلا؟وتةاتصنعرال.4مأءدما #لواعلى بإقاتلعلءهه وكاو

لمعص الات

خفطم -م
توق رس ولاه ص كناتتعالمعليهوب_لم امهمذهلوامنعظم المصه.عق

شدما)وائا يضر نقسه
ييه<زئ
سدر
ح(يثو> <

 7نالى آخرها-:كارنوبيخى
لاه زوالا أنهكياموالقصةمتهورةوةوا ١
أبوكر رضى اللهتعالىعنه وه

منتوهمخلاذموالا::لاب علىالعتةسى"؟اندهع نالرجدوع عاكانواءاء_هم ان

0

نالطعام الناة)أى ١دس
ل؟مةءصل  8.2كأنا.أكلا
لو
ول قدخلتمن قبل الر
م|المسيسع بعر مم الارس
للهآاتومعجز ناوه
الى.ععالارسول كغيرهمن الرس

ولتعبالهمازع تالنصارى

وأمهصد4:

له الساكرن) أى
الثابةينع_لىديم -م

والصايرين على ينهم
كانس بن النةرعسم

أىصادقة فىأقوالهاوأةمالها |ومصدقة|ا رسل وهذائاءة أمرهمادون مايزعونةيه ولذاأىبا”.كا
أنفقب مالك فانهاا
صفات دشر بهتنافىالالوهيةمن الاكلنكو ولذاالاللهتعالى انظرك ف

تمن همالا ”اتثماذظر

ليوك ون (دهالوماأرلناق لمن المرسلمنالاانهمليأ كلون الطعام

0

كغيرممن الدششربصعل مهاصعلح(موقالقلاغا أنارثمرمثاكبوحى الىالا"يً) فلا يزيدعلىالشترالاأ

قدلاهفىأحدألاان+دا
وللهال بافوماكات

_#دةه-ل فانررهى

لاععوت وماك نعونىا يا نعدهنا :لواعلى مها لعلي» ثمقالاللهم افىأءتذراليكم-ا#:.ولونو ارأمزه ثمث_لدسيقه”ا 'ل<دى

أقة
لو)هية هساولان.وة وانمساهى
ادي
لهص
ىام
دل (وتال) أىاللهسب حانه(ماالت.جبنم اسلمار.سقودلخلت من قبل الرأسلو

كثيرة الصدق والته_ديق با( كانايأ اكلاطنعام) وهوةايذافىالربوبمةولذاة-.لهوكنايةعن يبولانوبغوطان فه-ما
محتاجان الىأ أكوللهاومفتقرالندفعه ا"(اونقالوماأرساءاة.لك)أى أحد ا(نالرسلينالاانهم) أىاشامم( لاون
الطعامرعث ون فيالاسوافووال قل اعساأناد*عرمةالكم)أىلاأدعى افىمإالواءسااأء سعغزرء .كياني(بوحىالىاء ااه كالهو3

 000تعالىعاءهو سلموسأرا ياء)أىد بأاقيومعليبما! سلامز منالد “ر)أىهن < سه بى أدموهو أنوالشر وسموا
دشرااظهو رجلودهماذالدشروط اهراتحاد(اراوا الىالشر)أىءننوءه-م (ولولاذلك)أىالثد اسب بن
أكانأل الييسم

اق الناسمةاومتوم) أى اااسةطاعوامتمالوومملاسةهم اضعف البذيةالدشريةوةوة لقدرةالاءكية ود ورد

الملا؟0

<واق ديارهم حاءين

عقرىةوم لوطم نن أصوفاعلى <-ادا اأىجع لعاليرا سأفاع أوصاح ُمودص حفاص
أن+عريلةقللع

وأرع| بلس كام عنمى علىعة.ةبالارض المقدسةةنفخه2ناحه نفحةفالقاه علىأقدى حمل باه-::د(والقبول)أىولا أطاقوا

قبولالاحكاموأخ الاسلام(عنوم)أى فىتبايءغهم مار لمواياهلييسماذالمحنسيةعلة لذ قال دا زكو تروىعليوم أقولالظاهر
انءتصحيف (وعةاطيتيم) أىولا

اقتر-واوقالوا لولاأ:زل
علي_-هملكولو 7انا

ملكا لتذى الامر ثم
لا.نظارون(وأوجعلنام)
أى الرسول الذى
اقترحو و(ملكامعلناه
ر لا )أىلارسلثامق

1ه

أطاتواحالم كات م4موك لطتهممعهم (قاداللهثعالى) أىفى جوابجع

عساخصه انهمنالو والرسالةوا لتو<يدةه ذاعيرْعممولذاقال حم
)أىبافيهمفهوممن عطف
وساثراالاندياء

| 1ابرينلامنعطف

ات

0

ا

العامعلى|+اص كا١وهم واءما كاون

كذلك لوفسردمي ماتقذم(هنالدشر )أىمنجةه_همعيز واعتهمباتم -م(ارسللوا الىالشر)
ربان
3مع ماأمرهم اللفيهو وضع فرها أظاهره:وضع الضمير (وولاذلك)اى كون+مءنجذس الب

كانواملا نكة لااماقالنامسقاومتهم )أى مقا باتهمق الامو رالدنيو بهلة-درةاالائكة علىمالا
يقدرعا يهغيرهم (والق.ولعتهم) أىما؛بأذوهم 2ن التمسارسلواءه (إوعةاطبتوم)دى بلغوه_مءن
اللَهثمأ“”دت هذا بقوله(قالاللهتعالىولوجءلناه)أى الى صل الدعةوسا المرسءلى ألمم (ماكا)أى

صورةر<لوهذامعى

قوله (أى اا كانالاقى

0 19رالذ:0

ع

3

نظرا الىاذنا

ْ

0

ر

دشمروق

|الى

معنا (يمكم-م) بروى

كنك (عذاطيتهم) كمأ

ولرله
كان جبتراصئ ي
عأيهالى_لامقى صوره
د<مةوغيرهوق نسخة

عنلطت( اذلايطيةون)
أىحذس النشر(مقاومة

0

ل

قد رنا رسال املك الدشرمنغ_مرجضفب_-هم كم قاترحوا لمعاناور حلاأىلا كانالافيصورةالبشر)
تسر عله رجلاواشارةالىارهدسسالصو رولان! الك ؛تصور باىصورةأرا دثمبينو حدج4ه بقوله

(الذين؟ك)مدسب

الط اقةالدشريه (نا لطتوم)أى معاشرم_موالاخةلاط معه-موق أسخة
3

0

5

5

-مأى اتذاذه_م اخ لاءوهى ممه| رنةمع:ى (اذلاةطيةونمقاومةاللك

وتخاطمةه ور به اذا كانءلى صو ريهالا
)صلية اانىخاق عايراابتداء (وقال)اللهتعالى(ة لو كان فى
الارضملاثكةءث ونمطمةين لنْازللناعسليمومامءنه!-كارسولا)هذا+وابءنشبهة المشركين
وو همبع دمشاهدة الا"ناتااتى القمتهماحج رفالوالممبر_.لالنّدما كايا وار ونواهتسهفقآل

اللهلرسوله صلىاللعهليه ول آل 4جوماياءنث_خوتهم الواهيةاسأيرتا_للمالللاهئسكة لوكانأهل
الارض ملاتكةم دنهم

ت رجماد لال (أكلامكن فرسنة21د
نالالض ف

| وعادته

المستهرة(ارسالكالااللمنهوه نجذسه)<تىعكنه ذا لوطتدّلهة.هعنهولانافىهذا لصم ارسال
الزسلّدنن الالاتكة ال ا
ىلاندماعبين وجهه بقوله(أوه

أأخصهنفس

0

هومنجف-هأى

ةدشيةملكية (واه طعا )٠أىاخثاره من نوعالدسمرالت وحيهمن الك (وقواءعلى

2انع_لىط_ورته) | التارمة أ دعاويا ناكو الفا5نهاممأسةبةدنهوبين الملكياستعداده <تى يكونواسطهيدنه وبين
ذا ك
ا
دراع

و<-ةحر

العادة وفعا

اداس( كالا:دياءوالرسل
)صلوات اللوهلامهعليوم أجغين فانم -مخلقهمالله بابدان شر بةوأرواح
| ملكية فكانوادونغيره
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سم

طخ

بابب

بيبجبييبي بيب ب

وق ؛صلوفرىيه الاصايةمر هبنو تسمهجوا لبعاتر<ين

)وللسما عليومما يلسون)أىواودعا:نامي صورةر حل  4اطناعام اك طون ل

بي

والرسل)

لهاذارآأوءق صو رند الوااها

الادشرمما؟فكذونه يزكذنواءهداصبى الل تهعالجىعاءموس زوال ع تدتمااننية ذل )الىف لد _-4مأبعث اللددشما

رس ولاا_:كارامم-م انبر_-ل اللهدشراواةرارابانيصلعان يكون الاله <جرا(لو كانف الارضملائكةع ث ونمظمشنين) أى

ظاهر مكناعد بذوا آدمني|مساكنين (لْزلناء اايلهسمممانءما-كارسولاأى لايمكن فىسنة اللهارسالامل

كالالمنهومنجة-.ه)

ون”مخاااقمنههمن مخاطبته (أوانصداللّهتعالىيواصطقا )٠أىبانص_ىمرآهروحه(وة واءعلىمقاوءةه)أى
لأتىمكنه م
مقا بلةالملكوم واجهةه (كالاندياءوالر : 0010لاق الىطربق
اق وكانام
ذع :
هفب فاايغرفببنالنذى
و .ول الىماقاله بعضهم انالرسولصا حبك ا ب أوشر يموع ددةوالنى خلافه (فالاند1

(وتواهيه )ل جم

ها(ووعد) أىعلى طاءتهم (ووعيده )أى علىمعصة,م (ويعرفونم-مالانعلمونم نأمرء)أىم نأمذاته

وصفابه وأذعاله فىمصنوعايه وفضائهمن احادوامدادوافناءوايةاء
بوي ا

سوسس

سس

سس سس سر سس

واس سس

سس سس ساسا

عه
ا سس سسسب

وغعر نذانبوتعر ب كربورقم
سرمي

وآلرل صلواتاللهو_لامءء ليومأجه_ين )2ساءط بيناللوه بينخلة» )وتوسطوملامرهوانهم

نءللوهنواه.ه) أى أكملرونه.ى م وفىكدب الادوتلبعالاص اجنااحلامر
أعوونهام)معر ا
(سل
(إ
معن القول|غصوص كمع على أواعرومعنى الفعل والشانحم عأملوىرولمنوافقهمعليه أ<دمن
نهاانه
فى ن كذرته انتهصح بعوجهيأحده
ا امين
لأهغلةؤان فعلالامععلىفواءلهثون
لةو
اتحا
ال
جع آعراسمواءءل لالانعةل وسمىالةو لأمرامحاز بواكالامهملاندلء اه والثانىانهجع آعرةمصدر

ق-ومو وضع خر بن
(وخلقه)أى ومايعلموه
م نأحوالخلقه اإكداء

وانتهاء(وجلاله)أى

وهن بيانعظمته وهيدمه

كالعافية أىصيغة آخرةلامر بهاوقدنقله |بنسسيدةوقيل انهجسعالمع ذمع آم على اءمركا كلبثم وجعاله من راق تنورتدته
أوافاءل وااللاصغهانفى فىشر حالص ونلهاذاالتوجيهلايممفى وكاله منعنايثهورعابته
جععلى أوامكا كالبفهوةواءل

النواهى وكونهجع ناهيةمحاز"|سكاف وكذا كونهمثا كلة|الاوامفانه استعمللمغردا انتمسىوقد (وسلطانه)أىعلوشأنه

تقدم أنضاذ كرنزاال(و وعدهووءيده)الوعد د تعملف اخيروالوعي

دف الشرك]فصلوهفىمحهلء

ورها لفعل واشلان وأ<_دالاموركا برىأ أقوالهوأفعالهقفيماسيق
نم
)همهأ
أونعرفوهم مالبنءامو

وق ل حو زانيراديالامرهناعالمالامر بقر ينه ق(ولخهلة»ه)وعالمم أ|ندعهانّه تعالى
ئقْكل
شاؤه
قض

منغيرمادةوتولدمن أص

جرد كن وعال| ل مقابله قالاللهتعالى ألالهالى والامروءلىالاول

رظهوربرهانه (وجمرونه)
أىةهسسره

وت-ذرنه

(وما-كونه)أىعزنه

وغلءمهوحاصل الكل

اخانى,عنى الاحاد (وجألاصلهل)معنا العظمة زهوقصىفاته تعالىكايةةضيه كلامالغزالى بريافنه7دفىملكء

والقشيرىالدفاتالشبوتية وكلامغ مرهواءقتّذضى

اناهلصغاتاللمية أومانعمهماوةالالغزالمفى

لال والاكاراتمحالنال كالهفىذانهوا كرامما كانمنهلغيره(وسالطانه)أىةهرهوغليته
ماعنمىحذى
أنه
أوحته الباهرةأوء كه أى انهميدينونللناس ذلك( وجيهروته الزنمالكءوفنهيه)زائدة ىكو
حباراقهاراومالك!إكالزى لامردلةولنااثمعةب كمه ثفمصل هذابقوله (ذظواهرهم)أى

مانظهرمنح لاأ ندياءاللوهرسلهوص_غاتهم (واجسادهم) أى ذواتهم! اظاهرةالمشاهدة (و ينيتهم)
بكسرالباء أى هيئةتركيب أبدانهمالتىخلقهم اللتهعالىعاءبالانه بناءاللهتعالىوه وفىالال مصدر

أثطامنىءلى الفيكل المخصوص والبدن حوس (متصفةباوصاف اادشر) من الاق والتركيب
ونحوه (طارئ )همزةفى] خرهواءدانهاباءأىحادثمتجدد (عليهامباطروعالىلشر )نلاالاحسام

كلها متساويهف قىبولذلك(من الاعراض )ع عرض والراديهمطاق الا"لا أموه لايكونقارامتها

(وأجسادهم وبنيتهم)
أى ابدام مالمركبةءن

أشباحهم وأروا<همأو
الممتز<سةمن العخاصر

الار بعةبالوجهالمعتسبر

(متصفة,أوصاف البشر

و يقابله اعلناطدماءالاعراص وال(اسقام )جع سقموسقمكحزونحزن [والموتوالفناء)الموتضد

طارئعايبا) أىهو

اكياةواختلفى فيههلهوعد أووجودى كابينفى ل و بطانىحازاعلى النوموا ه-ل كافىةوله

حاروهومن طرأأمهموز

 5ذوا هل ميتو:و بهكفنه  5وأماالغناءفه ونغرى الاعضاءو نشةتها<ى تضم دل وهذالاكون

انل اىللحهرم علىالارض ان”أ كلأجادالاندياء اوردق
افلاىندياء علييمالصلاةواك_تلاعملا
المحديث اقم وإذاقيلانهكانينبي لصنف ره اللتهعالىان يبدلقولهالسادىمتصفة بقولهوابلة

اولقمديرقاادل,الغناءهنا كيراات نوالهرم ومنهالشيخ القانىالااناة-ترانهبالموت يده (ونعوت

الفاء(سايطرأعلى الدشر

العوارض فىالاجسام

([والاسبخام) كساثر

الانسانية) جع نعت ونسره |لنحاهواللغو يون,الوصفمطلقافهمامترادفان وممم_ممن قرفبدتهما

ةيل انهلا«طاىعلىاللتهعالىومبين وجهه فقيللابهمأإصدب ونطرنواملعوارىوهذهقذيةمطاقة

كمااح
نقسخ
لاي
لملاص دم م دعض الاعراض المنغرةوهىا م
فالاليقاتنضىدياانععليهم الصلادوالا

أىواعلهعطف تفسير
والافالةناءلاءطرأ على

مطلقالار وا وأماالاشباح تقدوردأنالارضلا”أ كلأ ساد الاندياء(ونعوت الانسانهة)وفى سخةالا دهبه أىمنااف-وى

(وأدوأحهمو بواطموم"صقة باءلى)أى بأوص افأعلى(همن أوصاف الدشرهث» ةلملا" الاعلى)بلمموجهةاك  4ةا اموق
وهوالازك من  2.اروطت ا رصنا تالالد لكة)أى فدوامالذ كوك ضورهن

يالك أ"مهوالفتوروق

القوةعلى الطاعة

والعمادوم نغعراللالة دن المخارى

ثينرجلا ساممةمن|ا:مغر )أى تغبرااعة ل المورث امغيرالنة-ل (والا93-5
انه أعطىةوة للا

األمىنافيةلار بابالوذ.وكااتب

الغتوات (لاياحقها)أ أرواحهم وآشما-هم (غالباعجزالبشر تولاضعف الاندانية) بف

 ١دوه

عه

يا مادهسورها

ير اطميعةهم علىنعت
العله كن لاخر جهدم

وقصوره افهمأثم| ذعالاوأصدق أقوالاوأ كل أحوالاالاانهم ول بغشاهم

كالعرص واالحذاموالعمى وأماماأصابأبو بو عقو بعليم-هاالص_لاهو الام ل يكانمن ذلك
و يعقوباء اضعف بصمدوة لان د«ضهم نطروعليهمدعد استقراراائيوةثمهموافساءى :.عنداءدداء

ذن كيالالقوةوء لوافهة
الدعوةوا#ق اهالاتطرؤعايهم أصلا(وأروا<همو بواطتهم)كالتابوالدماغ ومالايدرك بالحواس |
(اذلوكانت بواطخ-م)
الظاه-رة 30الماطن لاف الظاهر (متصفةباعلى من أوصاف الدشر( أىباوداف أعلىمنهامن
ىأأسرارهم العاي-ة
(خالصة لسر نه) 0
من دواعيها( كظواهر هم)

أى لازوممراءها (لا
أطاقواالاخذ) ىأأخذ
|لعلونلنى الى (عن
الملاكة ورف -م)
راانصب أى ولاأطاقوا

ملاقاتهم (وعاطيتهم)

القض دل الروحادمسةوااة-مرىمن الع-لائن السما نية كح بالمالوا!0:

فاروا<همو بواطمء(متعاقةباملا'الاءلى)ه وكالرفيتىالاعلىاملاكة اللو بهوتعلقهايه م

للراغ أملاجءاعةعلا 'العيونرواءوالقلورح_لالة وجهاء(منش ةبص اتام  6نكة)فىالقوة
قا ا

والتحردرل ادو اليمهو نهوثرلة الشهوات والاتهمال ولا.فعلون الامادوعرو نغالباإسايمةمن

دواة مالداكب-غةيرها(والا فات)وهى النقائص (لا 0
التغير)أى لأح
قل باحقهمة ئهنهكافىقوله

و

مل

كاالنانسان ضخعايفا الاانقهد بعرض غم ثئمن ذاك كسب
العوةوالهمة(اذلوكاتت بواطهم) أىأهورهم الماطد

يه )فانهلاباحةهموان

المحبلةالشر بدولا>رج+همء نكال
(الخالص_ةالدشرية

0

اطاقوا الاخد) أى قدرواعلى :ان الوى١عن- املا2
كط واهرهم)رظواه رغمرهمو نواطتهمالم أ

يتش ديد اللام أى
قذالطتم كا سخة

تطروؤعلى

أروا<همو نواطتهم(غااء1زالشربة) كاين وا وف المفرط من صيلالمههات والالمالانه

أ مكالت(.,وغنالتمم)

كلاماافيك وهى

الما" كلوالمثارن

ورفيتهموتخاطةم)أى* كالم (ومخالطتهم)نضم اللمومفحالخاءالمعجمة وألف ولاممشددةمشاعلة

 7الله باد وهى اتتاذمخاملاوص_د:يقاوقدنة_دممعناهوالغرف ,بهو بمن ال 49حوز الهم
فك اهام كالولانمع (كلاطيقه)لدبا سدء(غ_يرهم) أىغسيرالا':دماء )منالدشر)

قوادم-م و صاحيتم

(لابطيقه)أىماذكر
من الاخذوماء

(غي هرم)أىغيرالاندياء
هن الدشر)أى ولوكانوا

هن الاواياء (ولوكانت

أحسامهم)أى أجدادهم

اضعف أروا<هم و بواط-م(ولوكا :تأجسامهم)أى الاندأو نسخة |جسادهم (وظواهرهه |
 0منالسوةوهى العلامةوالومعء-ى الى(بشعوت|اطا -لانكة)لى |
صقاتهمالذا 3::وفر.متا لحةيقية (و لاف صفغات الدشر )ماخلةت عليهاالاكة وصو رهماللى

نسلاولا)ندأيىاء(الييم)منأممهم
صور واعليراعظماونو رانية(لماأطاقاانشر )غيرالاندياء(دمأنر
مقاط هم )وروةام مومخالدهم( كد مه نن قول اللهناعلى)نءىقولهتعالىولو جعلناهملكالمعلناه
طعون روي الك علىخلقنه الاصا:يلاف مالوعة -ل بصورةالدشرفانه
رحلاوهو :س على انهملان ي
شل ارمفاققلمن.انهذا
رالدشررق عدم كان أده ورةدحيةو تراهالطحابةوم) كآنه
عكن

نكسةا(وظواهرهم)

لاثم انلوكانرم ييتهمتخالطتهم وهم على +تمه والواردفىالقرآنواكة دءت خ_لاقهدودد رآهم

أىأشار هم (منمة)

وخرط ناشمنعسدم الهم (نفع_اوا)أى الانبياءصلوات

أىمتدقة (بنعوت

(الملا؛كةو _لاف

0
اللدوس_لامه عليم-مأجع_ين

1701

1

(منجه-ةالاجساموا اظواهرمع| ادثمر)أىموا فقين_4مفىصورتا

ةا ار

مكافك الوا

 52الوص االا” 2جا

سد

لاص اا

شي ٠11

(وءن

وم |

انحهول(اليه)
لرشركاأطاق الدششر)أىمنغيرهم (ومنأرسلوا)دصيغة

عدن

أمهم(مخالطتوم )وفنسخةعناطبتهم أى الاخدمهم والاتفاع بامرهم نمم((كاتقدم)أى مايدلعلىه_ذا(ممن قولالله

تعالى)أى لوجع لنادما سكا مأور_ <-لاوة -ل لوكانف الارضءهلا تلكةعثرن» طمنين انرلناعليم_ممن

المج
(نخعلوا)

اشمزل ا

السماءملكا رشساولا

؟سطين؛إعن الارواجالملمكية والاشماج| أحشمربهحامعين بين الاناوراأماطةةوالاسرا رالظاهريه
*و
ك 1رأد

ي5لوا (»نجوة الا<سام والفواهر معالاشر) أىهتشاركين
0

زومن جهةالار واحوالبواطن»ع مع
ل وت

ع

يعاد لاعن اللام)

ل
و
ل

ههه

أىفيمارواءالبخارى

وغيرءإلوكنتمةخ-ذا

اي

مأنمتى خليلا) أى
4 7

0
مشحتّى
والقوىالما

حسا #خلل .ته

رووبتهموعفالطتهموعفالاتهم [0000

فىحد ساروا «المخارى وغيره!شهدغناك لإلانكة (أوكنم خذاه نأمتى خلملا لاتخذتأبادكر

وأصدتهم محبةلءوأعظمهم عواسا ل اي نسهوأس_ءمق الناس
خايلا) فانأهقربالناساليه

لاباعه! فاذالمءتخذه خليلام“,:خذأحدإغيرهوهر| دا على انه لكنمع الشر بعاطنهقعولاتعسمد
علىغعرابله ولاحتااججلاحدسواءتم استدركعلىما وهم من نف خلةإلىبكرمن انهلاء:أسمة بده

و بدنهفقال(ولءكن)بدنىه بي نأفىبكر(اخوةالاسلام) أىانلميكرنابل نموانى وعبتاشييقا
دمنالاساماكيةه را كهمعنى ىية الهتعالهوطاء“هوأسباعدينه والاخلاص يهوالاخوهضم
اي ٠كونهأخالرو يقالخوةنضماتخاءو<_ذف الممز#وثى لغه قلله .هوا حاص_ لان

خلال قلى (لاتخذتآبا
يكرليلا)الاانهذه

اله ةاخالصة لقأى

مختصةكودةر ىك
الشعر اليهمار وى عه
عام الصلاة ولسلاملى

دوأطمْ-موقواهم الروحانية»ل-كيةوإز اترى مشارقالارض ومغار بهساوتسدمع أطبط السماموتئم معاللهوقت لاس_عى
رائحةبعريل علهالصلاةوأارللاادمااذاائزوالليومكياثم عةوبعليهالصلاة زال_لامرائحة
غ_صلى اللتهعالىعلهو
يوس

ىلسماءوان الع نأنى
ىللتهعالىعليهولالا
ولذاءرجه صل ا

بكر رضى اللهتعالىءنه اسمدرلك نوهم تسوت الغيرهمن الناس وهاال (اسكان صاح<مكرخا يل الرجن)

لساب ومءة_ل وا-كبى وهوأخصرواظهر اشارةالىأنمغاستههم سب الظاهر وابهبين

أظهره لاحب الحقيقة ووالخل_لل لمعم ور

1

 12ري:هو كاقه

ذيههإال مقر بولانى

وعارلتحةيى ان
المراديالتى المرسل ذانه

الاكل فانه فىمقام
ينذىعنذانه
جع اسع ه

تصقةالرجه فلدس خاء ل اهلاالتهلان ال ذال انمق باطنهوراطنه مغو لعحمة اللتهعالىعماسواه

ومقانانه و دستعردد فى

وهذالاءنافىماوردىحديث آخلميكن نباىلاوقداتخذمنأمتهخليلاالاان اللتهعالىاتخذفىخلملاما

مشاهدةذانابنه تعالى

اتخذابراهي خا_لالان ااننى لاخلة!" ققهية المققض_يلاعم ادمعليه ظاهراو باطناوااثدثةا للة

وصقاته (وا-كان اخوة

عو 71ثماوا:تضاخاليلفى_ليءعى فال ومقعول

الا_لام) أىحاصلة

سس

الظاهر يرث يكون وز برهوو

وىلأوا نهكانخليلهأولائم بنثنا بنعت الدوام
لهءععنفلا
وأابول,كل رذى للهتعلالعنهتل لهيانلىفاعل والدلسمخال
تم

دك قهطتدمائربت رحلتهللقارةا نأولالحديث فى البخارى عننألىس_عيد

|لأدرى رذىاتلعلاهلمعنة والخطب رسو لاتللعهصالىلاىللعهليه وسل الناسةةال انال تعالىعز
ا
وخير عبدهبينالدنياو ببزماءدهؤا “رذالعكبدماعند اللةهبق أنوبكررتذعىاالللهىعنه
أجل
كعدستاليك من اما رعن هم.د خرة_كان أعلم :فالر سول الّهص_لى اللتهعالىء موس

3نهن

ووصف التمام(لكن
صاح.مم) يعى عه

الانغس (خليلالرجن)
لتخال<.ه قله

ىحبة-هومالأهبوبكر ولوكنتمتخ ذاخليلالااتخذأتتنابكرخايلاواكناخوة
أم انلناسعلىف ت

ححيث لاسو عفيهغير

الاسلام وموديه لاسقينفىالجى دياب الاسدالاببا أنىبكروهونص منهصلىاللتهعالىء!يهوب_لعلى

ر نه(وكافال) أى قممأ

هلىاللتههالىعليهوس لفيماد,ل علىان باطنهملك
هصيرة( وكأقال)رسول انص
خلافتهكي اعرقههن ل ب
وظاهره دشر (ننامعيناى)بنغميص الاجفانوالنوم ظاهر (ولاي:نامفلى)لبقاءا<حا سه وتعلقه
ودم صرحا.هق حديث
بالمل*ا الاعلىو الدلت”*ثرالاندياء 'ناماءمم دون قلومهمكما ر

البخارى فلس

رواه انس عد عن
اسن رسلا (ثنام

عيناى ولاينام فلى

ذتباعهدليل علىان ظاهره وقال) أى ثيمارواه
_من
هو
وضا
نهاالق
هوهم
ذلك من <واصهصب الله ت» الىعليهولم ين
الشيخانعنابنعر
صتلعىاانهلىع !»وس دشمرىو باطنهملوليذاوالوا أن.ومه عليهالصلاةوال لام لاينقض وضوءه
وألى حدر برةوأنس
كأصردوابهولاية اس عليهغيرههن الامهكتوم ونوضيه صلىاللتهعالىعليهوسلمتعدتومهاستدبانا

أوتعايمالغيره أولعر وض مايقتضيه (وقال) رسو لانلدص_لى اللهتهالىء ل هوس

الشيخانفى!لنهى

ال
فلت
|أى

فىحديث

رواه

عنصوم الوصألف الصوممعنعل صل الل تهعالىعايهو -لهزاف
:ىل:ت-كومي)

وأمورى»:لممقانلىخواص خصني اتلعلسهالىبهساا كرامامشهواص_ لمعي
(كحدشفاث )

وعائشة جوايا لقوهم
انكُنواص_ل فكيف

تنهانا (اى ينا

صفق هيت

كميئام ( أى على

افىأظل) يعمس
' 3تناقصة

الظاءالمعجمة و تشدبداللامأىأصير وأداوم هارا(وطعمى رفا سوقينى )ملهما الاضس هل ادير دلاظلأن

أوءلى محا ة
لا١ 5دا

معام طعامه ونشمرابهيدقع عنه هس

وان كما
ادشاعةد رلىيطعدىو ةمي
نتنامةوقر وأنها؛

اوعدوألمالعه5

من الحنةله أيالىصيامه كماوردانه

5ه

أمانأقاض_مهسءبحانهعلنهمايقوم

«مقوىبه علىالط اعة وماك

القيام اليهأى أوباتصالر زق

«صبعشيعانوهذامبنى
.لوىه ن الجوعثم
ءامهالصلاةوا! لثلامكانترنتاش

علا نطعنام احنة
أ مم ةالدورةااظا هرمدوزم اع نالدكية.مات اانعسانيه تكز الىالمءمق ولمتزلةا دوس

لابعطرع-لى ماقاله اين
الملعنان كان.ظل على

ا
ولك بقوله(انىأظطل).ا “من

ظاهره الموضو ع للعهار

قاذأرقع موقعهه:ناو آلىء_:دالله ووه

عماالللهى
تعا
وق ل أط
لايةطر ولاصحيع الاول

وهوان المراد بالطعامما
ققوم مقامه من القوث

كا1

ار
نوىسفى
اة_
بانهيل
وب1ا كله نن طعام ال4:

اليل كير اليه
رروأنه أبدت فالوصال

حاصل فىال ةله لاف

غيره (فمواطهم منزهة

ع نالا فات) أى اله

يتعوتهمالملكية (مطهرة
صّلالات
وعاناللناقعت
أى المكلة عل الاحسام

الحيوانية(وه_ذه) 3
أانمدة(جلة) أى قضية

مملة (إلن يكتدق
»ضمونها كل ذى
همة) أىعلية (بل

الاكثر )أىمنذوى

الحدم ااي( كتاج)

(الصسط)
ونروى تاج(

أىالكاام فأ-و الهم

(وتفصيل) ولايئعلق

اشارة |لتر بدمله باعطأ5دما:ونه

كو
كتىا
للح
واو نعذ
(اطعوىو!النن!#2يى) أىم -ى

كات وشر ؛بت ولدس اراادانه بطعمهو لسقيهحقيةةوطعام الحنةوثمرابهالاغطركاة ل

ينافىالغرض

س مااظاهروان
بامرأ:س لغ_مرو»ع ان قولهأظل »بأنكا

اا دودم-:هءنا ”+-صاصه

مك :هالئ<دوزة.هلانظطل -قيةمه فع لما راولوكان كذلك

,كن صائاوكونطعام لمنةلايغطر

يوسمهما .حكااماطن وقولابن<مان وغ يرهاذا
ميل بهأحدوهذهااعوٌ ندلعلى انده لىايهتعا لىعام
الكوها أصومم نغيرجوع ,1كدرا

لانهلوأ كلحقيتة لين

مواصلا ويمكنالع

ون زع

11

تعالىعايهوس_لم كان دوع
منانه صلى الله
معدمةوشد

<تى بث_د الح رعلى دطندلانصح واعساهوا ححز براى

ىذهاب الو عغيرظاه رلانجوعه
ف ا
ا حرلامءى لد

 0لهوخر وجهلاكدابهوس اهم له ارط
ا

اهولا:ات مه و3وله انه ؛دل  21نس

ينافىه ذاانهبطعوهررهلا

صل الله:عالى عليهوس_ل وك واه

4الهماث_كاهوث ذا
 21و

دشلاو حودلاكاره ود الجر مذ

21

الالشوعرده و

حارةعلى دطونهم أعرثابتفى
ا

غم نالارتكاءولا

علا وَدالكأل“منفانف اله ومر باضةواحذاءالللا” الاعلى واستغالالروح

1
عن البدنمتع الدوعأالارى المر  1ث أبامالالد بكمرهوقد,يعن وجههالشيخ فى خر
الاثاراتقهذا القوومكك ةر وحا.:واس ثعدالةرطوىماقيل! نابنه تعالى عر وحل الى0
كخاتهةيمنأ كل ومرادهماذ كرناءفلاوجهلاسئ.عاده (قمواطهم) أى بواط ٠ن الاتديادص_لوا.اله

وسلامه علي (متزهةء 0
أى العلل اضعفدهم

(فهددجلة)

مابنص قواهم الملكي(همطهرةءن النقائص والاءةلالات)
 5هئم ص بالاندعلوم الصلاةوا لام اجلا

نيكتق
)ا

وذهونها)أىما:نصوم دهودلت عليه )كل ذىهمة) فى#ةصيل القضا آل )ب:الاكثر تحتذاج الى
سط) أى نطو دل (وتغصيل عل مانأق.ه) صفة لط وتفصي ل أى:غصيلءلى نمجما1

(تعد

 00بين) |اذكو رمن عةم هذازدعون الله)أىاعاتمه علىمأقصده (وهوحسى وذمالوكيل)

الذملا كلم و كلعليهلغيره
ليون
َ

(الاب الاول

ما ”ص بالامو رالديذ 6أىماهومن
فيه أيحب ال'5:ديأءءايومالدلاة واأسلامو يممنععايوم (قيه

الدينواأشراعانندمهوا كالمف

1
 6ففعصءة (م

ىليهوس
ةي ا)أى و الكالامفعه منه ص اللنهعا ل ع

ننياء) أىباقم-م (صساؤاتابيّهوس_لامهعلهم) والعصمة الوا

تصءص در بهبالطاع ددونالمعض_يةأون!  10قيدهعن المعصدية ل نلاحرث أن»باحنّه
وسلتب اتعنار  2بردعلى|أطاعة دلهى اطىم نالله هله علىالطاءةو سر لوعرةالا ”

مع يققنياءقالااخلةايسلاربكه_لاءوال-:كليف كاقالهالماتريدى وبا السكلامعلى ذملسكوطا

صميلى
تلفلقا
لعين
اوضو
بأقعالهم (علىما:تأقيم)أكنوينذهكره(بعدهذا) أىاليانالاجالى (فىالبابين) أى الم
زد»ءو نن اللتهعالبى) أى ععوننهونوة مهدا يه (ودو)أى اللهرفى(حسى)كافىأمى
هننو كل المم4الاءو رو العمل ءايه وتطوعناليهالصدور
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