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نءذقوفلهم
 ٠نلأسسكارالامام الغزالىالاىماو رعنه لحومثعقفاالوا<_دمن بنىأعسامهعن قاذفه ينيان سقط عزأءحوداا
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هلنساق (ثنااسراب
نماثتينخرجل ا
(ثناأجدبن منسع ثناحسين بنم#د) الدصمرىد همات سنةسسسع و أربعي و
لمهو-ءلالا)
التهع
)أماامنيز (لدصة )شرج لهال ده( قالماترل' رسولاللههلى
لارث)المسطاق (أخى بو بريه
عر وي ناح

اضافةةد رلكشاه ومتاع

6

7

ته أسكم])ساكانت ,الس ةذ كو رات سير ةلنذ كر (سلاحه)م نوررع سيف ودرع ْ

وم ءةروحر بهوط|اسماء

منة ف المطولات

ميرك ونقلهالحن عن الدوهرى واللماصلان! 1رأدعيرانه هنامخر وكانهوقالابنجرالمراث مدر

'

1

(ويغلته)) لبيضاءالتى

الموروث أىالمخلفم نال الى باب ماحاءفى يمان انه لاءلكومو ذا بندفع زعم أنلهامدىهم>ةالعزواثن

كانختص بركوبها

من تقد بره ضاف نكوماحاءفى فىمبراث قلت كلامه حم ولباندفعءةدرآ حر معانما > [التقدبربن,راحد

ونهىلدلهدلبوكغاال

أخ (روأرضا)ليضغهاله
 5يمالا ختصاصوما

فتدير عمقالاب خنتروشتمنقالالرادنالوزوت انو امالوكانغهفلع نانالهليورث وو رث
سلو_انداودو برثىو برهن آلده-ةوبوالماللابورث و بأزمه فى كو_-دنتُ ف نمعاثرالانباء

روآالاجاع قلتودذاالمديث:ه _كاامه_ ذد النائلاق
لانورثأىفالعلوا اللوهونه_لاف ال ن

بهدوته|اذغاتما كانت

مهاه لانورث فىالمالدل نورت ف |١عل اصح ان العلاءو ريهالاد"ماعران العاساءلبورثوادشارا ولادرها

عواماةلغهيرهه نعماله

واغاو روا العمذرادهانهذ لباب»وضوع لك مور وله صلى الفعليهوله نالمالوالعل نفماواشا١ :

نْوةراءالمسإين وأراد فانارثا مال مذ ىوارث العممصةى والتهالمرفق للإسددثنا أجدين منسع <د ثناحب_ين بن _دحدةنا
اسرائيلء نأ اعصقعءن رو بنالمارث أخى حو بر بة بالتمغيروفى احدىأمهاتال مني لهم
 1000النضيرأو
دك

أوسهوثله

ناض (جءلها) أى

الاردض (ه-دتة)ف

سه ل الله قحسانه

وخصهالدواءالتصدق

و .الاسلاحه» دكسرالسين أىمماكانتص بادسه |
أى لعمرو صعمةقالمائرك رسول التدصلى اننّهعليه

ااكاهمتو
روشح5و

من وس رف ررح ودرع ومغفر وحربهلو بغلته»أى ا مليضاءااتى كان ختص بركو بهاظ وأرضا و
نض فى أرض فدك وثا ثأرضوادىالةرى وسهم من +س

بيرو<صةهن

||

أرض ٠«ثى التند_يركذاذ كره ْ

اعاماله |
ميل نعلاءعنا رمانى قالابنخخرول دضغهاااء-ه كالاولين لاختصاص_هماءهد ونهااذنفعها ك ت
01

0

ىلثلاتهلقولاهعلمه الى_لام دن
لحءاهاص_دةء بي0قلا لضئير را ع ال ا

مهالقهاائها ىنوم القعامه امشرالاندراءلانور مات رك«صدقةوالظاه رانهاللارضلانااراد بةولهحعاهادد قدبنكونهامن

أوالذي_مرلاآكل وقد

الصدقاتحالحيانه لاباصارتصدقة بعدمماته دل حالحماتهوقد أخربهالضخارىبانادهعنعر و بن

جعالتملاصطي أعلى

الحارث من رسولاشهصبى التهعطدوسا أنى حو برية بذتالمارث قالمااك رن ولانههلىابهعلمهزء

1

عندمونه درهاولادينا راولاع.داولااءةولاسم أالابغلته الميضاءوسلا<ه وأرضاحماعاصدقةقالالءسقلاى

'

أنواعالغ ناه وأشرف

أنا اعلفقَرفكم

له

أتىصدق عنفعةالاررض قصارحكم احمالوقف وقولهولاعمداولاأمةأى فال فروفيهدلالهانماذ كرمن |
ىيعالاخ..اركاناماماتوامأاعتة قم ولوجءلالضهيرالارض وحدها ١
ىلنجىصل التدعليهول ف ج
رقءت ا

عراتب الكل وكات

ؤنهره أص_براتناى

وفغناء أشكرظاق

التهدوأىغنى أعظ-م
م غنىمن عرست
عله مانم حران

أكون

ةرا ودنع انتول سلقعل
حالبم
لا و

و ماركا

سفمسهرً
دقةمر عق امال

صدقة فس الموت وأنلم::صدوىه طذامهرادرادالمط:ف وعنوان|اماب -عل الضميرلكل وهوختار|]

مسانه |
الكرماقفثر حاأضارىواللهأء وقءل الارضهى دك سملاهرول اللهصل |ىشعليهوب .ل ف
اضاواوأأ
اصمعماذكرهالكرمافى واينحرفةد بر الحصمرا
وحملهاص -دقولامسوين كذاذ كرهالم:فىو أ
للاثواوبأمتعةلبيت وغيرها كابينتف موضعهاواءلأمتمة |
ادعاممنىءلىعدماعة .ارأشياء  حرمة ا

المدتكانت لامهات النمنين|بتداء أو ,املكانتهاء وأماتعددالشاب

_ل ولاقلول من
فلمعأرفصله

الارضفاياهاوجبيت

 1رلاقارهالواها ب#وضو-هااذ لاعذلوانسانعن ثئمن ذلك وأذاءل  -لنشياءالتقيسةتعواغررهً

له الاهوال مانف-قها

ل .هوس حلفا بلاكثيرةواهكان  1عهشرون
دنهعصلى
تيرا
لبالس
ايا
بالاولىكالاذفى امكنذكر بععضأر

كلها ولوس_تأثرمنها

ناقة برل

شى ؛ ذرفعالتدقدرأن

الادلالكثيرة فى هن ابلالصدتة وانالنوقوالمء زكانتمن الممائجكاحاءتبهالر واباتالصصرائح

تكوتمن الة سقراء

وسحىء

وبتأيا لملائيه|ماكل الرة وكاتل سهسع معزةدشمرنون لمنها كلللة اظامران|1

فر واندعائشةعند ا اصنف انه ماتركديناادر

النبن لهم الصدقه

مكازههأنكونمن الاغنياءاين أغناهالماموالامورونه

عم مدل أغتىالتقاءمكل

لمر فين ناويدع ذ كرا 3م
ةش
اولا

والصيزا

الغئى و وسععليهعا,ده |أسعةوماات تأثرباللولاا دعقارا ولابرل مسا ولادمبراولاعه  -داولاأمهولاد شاراولادره اغيرماذ '

#الحديث الثاني حديث أىنهر بره
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-
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1

4

(:اأبوالممطابر ,باابدن4ى البممرى) التكرىيشمالنران لبنركطفل بشوثوموملةةوم من بنىغ .دقدس ثنة حأذفاروى
عن أبنعيينةوالغوروعذهالجساعةماتسنة أر بع ونجسين وماثتين (ونصربقناعللىاد_ :دا5عدر نبهزبار فالحنى )الك3
لجدلاأ سه وقال> ادس نذئ؛هوم نالثامنة (قال«معت حدى راأمىسوال :نالو3
الكوف أصلهمن العامةصدوقف#طئ عع قاأ

أوزميلمصغراالمنق نزذل الكوفةقا ألبواتم صد وق لاياس نهمنالثلثةخرجلهالمباعة

(يحدثانهممعابن عباس

نوع

د0
س00
ا |3ندب نجلاتسمور .د .ول
على |لٌالى انه< ضمرءلى أباي ماخر أ
له اموت و
الأولانلق لابترك أ<_دالانسي.
ائله صل انلهعله
اععلىا
 ٠الم

 |:لانسسبهذلاكوف نسخةاوافا دلوم القيامةقالميرك > 5لأنتكونا جدود

وركونخبرمقدرزم شل

ذلكأويتعاق بلس يتارك علىارادةانو رودااوتعلىا اسكل أمرمةدر ودوااتيانوم القيامه بومحرام-م
|
الى وهومث»ء ربانه جل أن وذاللاممف:توهة وحمنءذتكونالالمالاء  10مهوانليرة>ذوف أى<م

مقر روأممةدر وكونا! رادمالس تارك ٠ » أحداهواا-كرب الذى,كون !و تلاالموت #حدة4
أبوانمطاب » تش يدالو لذ« نادين ىال مرىواهصر بنعلى قالا» أىكازم ا« حدثنا اء «درنه كي
عد عبد الله9بنيارقا:افوى الممعتحدىأباأى»ماك بنالوا مد بيكنعالسان «حدث انه مهم

م ول التده_لىالتهعلرهوس ليوأ د ركان أهفرطان» نفعالفاءوالراء« من
أبعنماس يحددثأنه »ورس

م أدت_لوالله تعالىير» اانه #الغرط والفارط المتقدم قطلبالماءفبوئْط_مالارا.رشاءوالدلاءو 5

ظ المياض وسى طموهوذء ل عءتى ناءلكتسسعععنى نأبسعيقال ر جل فرط وقوم رط وقدةالصلىاللهعل4 .
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هوالت أ ى الىعول

ادمازمؤا اك

عمو المنزدو درل
ماخاف  57واخد
|لامنفيه !تأخرء0 :

فووععنى فاعل (*ن

ول أنافرطط-كعلىالمدوض أى سابة-ك لأرناد اك الماءومنهذاقوله فىا صلاةعلى| سد الهم احوله

لنسافرط|أحأراىمتقدما كذ اذكرهميرك لمكنالمرادهنابالغرط الولدالذىمات قمل أحدأنوءههابنيهخ

غلزالاقالحفة كاد مقرلان نالل  51مماحتاحوناليهمنس قى ألمساءوضرب
هومامئز
1

الديمةووه الؤالتل عاتشدن)كأن لهفرط

ا

07

#ةالوهن٠كانأدة رط »مأى

يا

كاللدو ولدفصيىعابوم أشدمنجم -عالمصائبكوفناانافرطهم وهو
لقاءتبياف عند همأحبءنو

لان أدرك زمانهوم نلندركه كايدل عليه تعبيردبامتى بل امف ميا لنسمةالمىن لبره أعظمممنوحه

| ألوةالاستثناف تعليل لقولهفانافرط لامتى قالا لترمذىهذ احديثغ ريب قلت كن روى سل اذا أراد
ْ الثهيامة _براقءض نم قبلا ذءله افرط وسلفابين يديهواذ أارادها سكةأمذعذهاونساج ناهلكها

5

|

ىرضه0
فع
هيه ول قال
انهص_لى اللعل

دق

الطفلأنوهالىالمزة
لحمانيها مخزلا
لمرئ

روليات.هفرطو.تلز|]لأادغرط قاذلة تدمع

كذ لكودام وفقه #أىلت» شرا
ا م نأمتلك قال فانافرط لامتى #أى أمها لاحانهفانه قائمطمفىمقامالشفاعة  +ن دصانواعثلى »#أىعثل

مرو
:ارع مهم!كا <ي ن كذ نوهوءدوا
د وهو ياظرو
ُ

عه م دزة) * 5مه سدق

1ردعظدلامتهالمر<ومةوف سن ابن ماجه
 [6ناس أومنأاءء ذينأضيب #صزيةفايعد

"ع نالمهء مهأ أجى تق-..هبغيرى فانأ_-دام نأمىلنن لصأب عد تعد ىأشد :عممه هن ممص دهى

امووءاولماالءسكلل وما

ئتشة
هنهع(فاقال
لاحو
تعت

ذنكان هفرط من أمةل
قالوم نكانلهذ_رط
ناموؤقه)لاستكثاف

المسائلالعليةوالمهمات
الدينمة أوالممنىوذمَك
الهلا > على دسيتب

ْ وقالاواموزاءكانالر حلم نأه-لالدينداذا أصا نبه مهد مفحاءأخودقصا 41 4وب ولباعه_دالله

اسؤالعنه و0

| انق اللفهىءص يتك فانفىرك ولالتهأسوة <سنة

ممرانض لماهق

السؤال دنم كررته

بابماحاءفى ميراُرس و الللهصلىاللهعلويسهلمه
ْ  2ميرانهو بءانوراثهوالمبراث أص_لههو راث قامتالواوياعلسكوتها و 2سأرماقملهاواالتراث
 ١أصلالتاءفيه واونتسالو رثتالدئْأفىوورثتهه نأىأرثهبا لسكسمر و رثاو ورائةيا لكسسرؤءماوكذ ارثا

نله
و (قالتفن يكن
فرط من أمد ل قال أنا

لقللدة عن الواوورثةيكسرالراغو بالهاءعوضاعن الواولاح ذوفة كعدوسقطت الاوارم  .اأقرط لامى)أمةالاحاية
اللت

ا

| المستقيللوقوعهاسباءمفتوحة وكسسرةلازمةفانومامحاف_تان والواوهضاد هما لخدف تلا ك تاف.وايم (انبساواعنق) 8+
مدهل حكمهامع اط زةوالتاءوالذونكذ لك الاطراد أولانمن متددلاتههاوااءماعة ىالاصل كداذ

اوفانى| شد المصائ ب علوم
ألم تملغوأاقصيدم ثل هصيتى ف ن
وا<نرز دوه لامىعنقار

بالا

كر

اقولهفانافرط لامتى

والصير مد ىا اصائبكاها  +الاغا مل انه مذعوم
2

وس

4

أوفساناملاورت
نعنى فاننىمزان

والميراثصدرعءنى ا موروث أىانخافمن نالوشوا بعد من قاألومنع_-للاانهل؛ 1فالناسثيا 5
سبعة»الاولحدتشعر وبنالحارث

بالعلموأحادرثه

007

'
ىذ اوقالينهمشي بصرىا
(ثنانصر بنعلى :اعد اللهنال ذير) قالأبوحاتممو ول وقالا زلىروى لهالترمذى حديثاوا<دا بمن ه
مقءولمنالثا  3مهنا ثأت

 2ومشقته (ماو<د

؟؟؟

لك
انس
من
يانىع
اللبن

هاللاود رس ولابهصلىاللهعل.هول هنكربالموت) أى .

|نشاءاظولا دعةومالجهادفىسسل اللّهالاضر بوم اللهباللولاتشيعالفاحث_ هف قومقط الاعهمالله |

فقَالتفاطمدوا كرياه)
الاءأطيءوفماأطت الهوورابوذلاهعصيتاللهور وله فقلاوطامءةواكاعلكدلا-:ك رجكالله |
لم
,اكلخرطفةال والله
وفا.لسمهزت بجزصواغالةكالرمدبوت وأخرجب منوعءىةسةفىم +از وناهلحا 5وتعهءنع_,دالر-ن بأبنبعووفق
عد المحتضر (ذال

ماتكحنر دصاعلى الامارة:ومواايل قةط ولاكنتراغماولاساتهااللهفسرولاء_لانية ولسكنى أشفةت من |

صلى اللهعلره وس اللفتن
قسّ.ةومدالةىمنا ادلام
تارأةممن ر
رااحةعظيامالىءه من طاق-ةولادد الامتّةوبةاللهذقالعلى أ
لاكرب على أِك) والز ديرماأغضدناالاانأخرناءنااث_ورة وانائرىأباركرأ-ى الناسبهاوانه بلاملاغحاروانالتعرف |
أرادنا كر ما كان شرقه وخيرهواد أمرهرسولاللهدلىاللدعليهوبل باندصلىبالناس ودوى وفروابةانه رضهل يدنناأدلا |
دمن بدسكرات

المسوت لانهكانقها

اشر عور
لاضدب دنب

اعدف

ل4ءةه *

الا<-ور

وزء-ما نكر نهكان
شُفْعَهعلى أمته لوقوع

ترضاءإد ماناوفىهذاالمةدارمن الدلالة كفابةلار راتالدابةدون أريات!لضلالةومن «ضالاللهفالهمن ||
نعصر على <دثناعردالشهين ال دمر شهزياهلىقدم دصرى  9حدثناثابت
:ء.اد
ئفبال
دهرو
حوالل
داد
مذالىم#بضم الموحدة لاعن أنسبنمالاك قال!او <د رس ولالتهصل الهعليهوسل م نكر با موت*

فاطءدوكارباء»
فةاات 8#
ةت)
سقال
ن9
ىية
فعرض
ووتت
أىحرنه وجب بماو#حمداموصولة ومن بمانرة أ
ثفتسدسعليه #إفةالالنىدفىالله
اذياالن
وهو بثت| سكاف وسكونالراءوداءسا كنةى 1خردغماذبأخ

عوليبهلا كر ب علىأبِكبعد اليوم#دمتىأنا لكر سكدابنشدةالالموصعو بةالوجع وبعدهدًا
نية و بعداليومتنقطع تلك العوائق المسمه |
انى
ملاث
حباس اء
لسي
اان
ا-كر بك
نن!ذا
للاادكو
كيو
ال

الفمن واندلاف وده لالالنحتةضاملحريةةااللقىدس_مةه-الاء_ين رأتولاأذنمعءت ولاخطرع ىقلت شرت الظاهران |"
رمأت شدة هكقرالتوا بكاهرمسندةالىنفسها لماسم_مامن امناسمةالظاهرة ||
اهع
مى ن
لرذ
اطهه
زمه ان 5نمماعسُفْقمه فا

عللولماعوزهموبااطل

كيف لأوهو.ممبده

ضعا.ه
و أع اليم تعره

(بعداليوم) لانحزنه

كاف العالمالمسمانى
الفابى الاستعدادهدا
أا.وموقدد< صل

الأستعدادوالائ ال
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لاحدفهلا»ة-الانه لمكنمنأول أمرومسى | اه وودهغرابتهلاذى لناأسدالمترعلى مخالفة أ

| افللعصابة ن لموكانالامرالءكس بانكانمسذءاأولا ث صمارمسطء الهو بحبب طولالزمان وتةيرا

اهقنطسرداتىء
|م ببنكدربنةأابلدخلت علىع تاشهفقات .أام |ه
ا المسكانوأماماروى أبوادود والحاك
اكشىىعن قيررسولاللهصلىالتعدله وس_لفكشفتلىعن ثلاثقورلامشرفةولالاطئة.لم.طوحة
ليستمرتفءةجدا ولاْ
لبقلصاءالعرصة اهراءفلادلالف_.هعلى التسطعفانالمرادبةولمهشمرفةولالاطثةانه
كانالارتفاع قدرشير والمةهودمن
رمه دل بدن الماثدت انه

المطوسهائهامفر ردءهمحك.ى

بعلما |

|أمطماء وانلهمن الدلاعلىودود التسطعوءلئعدم|اتسني هذا وقدزاد المكاإعنهفرأيترول انتدصلى
يكتفى النبىصل التهعليهوسل وعر رأسهعندر حلى لذج صلى اللهعليها
اأباءكررأسه ب ن
دم و
اللدعليهو -لمة
وسلوروىفصغاتالق.و رالثلاثةغيرماذ كرالكن حديثا لقاممأمخعقالابن حمر ومامرعن| لقاضى

مردوديل قددماء|أشافع.ة وم تأخروه_معلى ان التسطع أفضل

فى مم من حد بت فضا ل بنألىعميدانه

ص بشيرفسوىمٌ قال“مهت رس ول التههلىال عهليه وسل نأمراتسو بتباءقلتلابردةولالقاذى لانحكمههو

اولمكسااض'ىنهماءددلافبءض |لقدماءم» _:برامنعالاستدلالف التسطع ,الحديث الذ كورغير“
لعدمافادةالمةهودءلى وجهااتصمر يع فانالمتمادره نهمناهانه رأى صو رةقبرغسيرمساو بهدتنفبرق
أعارهوا نتشاربراهوآثارهفاه فالمرادبالتسوبه فىاهدي ثالمرقو عأنضااعلاحا لقمو رواءتازهااذم

داغ يرصورةالتعرال.م وعاهاعلى الو-هالمى .طاحوالته كانهوت|ءلىأعل«واجمعالمهاحرون م
حأن
يأقل
أىااكثرهم .8شاور ون» أىفىأمراتخلائةالواواط ان المع أواللل حاليةوالافالةةضمهواقعة قبلالدفن
كذ اذكرهاطايرى صاب الرانلامضضمرةا ن الصصابة أجءواعلى ان :صب الامام عدانةراض زم ن النموة
من واجءات الا-كام الىحه لوهأد م الوادمات«يث اش للوابهعن دؤنرسولاللهد_لى اللهعليهو--لم

»فيىين لايقدج فىالاجاع | كور وكذامخاافةالموار ج ووم فىالوحوب مالابعتدنه
تهم
اختالاذ
وا

الغاتنممماكسائرالم تدعه لاتقدجفىالأججاعوا لكالاهدية!ا توفرالسوللّهصلى اللعهليهول قامأ تومكر

خطيماف الأمها|لاس م نكان رمد مجدافان>داقدماتوه نكان .الله فانالنهح لاعوت ولابدهذا

الاعرمن تةومنه وانظارواوه؛نواراسمذةالواصدقت واجعع اميحرون طلذاءًالوا أى بعضممم ور ذىنه |اماقون

ا9نطاق بونااجناطا ب لالىكروالماءلاتعدنهاوا مصاسة الىاخواننامن الانسارند خلهم»بالحزمعلى

)واجعمع المهاحرون
؛تشاو ر ون) فىشأن

اتللافة (نقالوا)اى
المهاحرو نَ لابىنكر

(انطلقينا) امطاب

لا ركر والباء]تعدية

أومتى مع (اى

اخوانامن

الانصار ندخلهسم

معانالفىاهمذرا)أصس

اللافه (فقال
الاتضساز )دن قاثلهم

واب الامروفىندضه,الرفع أى ف ن ندخاهم لمعنافىهذا الامر»#أى أمرنص س اند_لافة لانىأمراهلافه

حماب بالنمنذر (منا

كاذ كرهابن حر وكانمنجسلةالعَائلينعر-يتُصر سبالءلةبقوله مخافةانفارة:االقوم ول كن طمسعة

أميرومنكأمير

الانصار)ف| اكلام
ومع لىمالابرهدذىأوكالةهم فمكون ساداطفةا تا
عاث
باما
ناسأعةق
و>ا بتعدن
مدعدثان
ذف واختصار والتقد برفانطلقوا الهموهم متم عوسنقفيفهبى ساعدة'لماوص_لوا اليوم وتكلموا

أفمرىانك_لاذة قااتالانصارطمناأميرومن-كأمير دموااءطلا| شوعانايلانصارال محاهم .اخرفاان
فدنى ر وابدانهم قلالاواذ لك
ديمههماعن
تعواهن الاتيان ابر»أونث دان بقعطمبيعةلوا-دمنهمةمل تح

ادتجأنوركرعابم حد يشالاعةمنقر دش وهوتد_دتتُ ع و ردمن طرق ف وأر نعينكا اوفر وآبنه

داسستءئىعن ردهم عنمقالتهم
أعمدوا لطيرافىعنعة .هبنعردبلفظالحلافةلقر دش وكانهبوذاالحد ث

بالدلءللعقلى و هوانتعد الاميرنقتذى التعارض والتناقض فىالم لاسماباعتمارماع_دا المهاحرين

والانضار ولايتمنظامالامرفىأمورالامصار وهذا السكلاممن الانصاراتماوقععلىقواء_د الماهلية قبل

سوتسهم و بهذا كانت
ةحيث كان لكلقدلهرشئع.سهم ومرجعهمفىأمو راهم
م ارلأ
اام
لاحك
تقررال

اةملسيودرهفوسابينهم الأىنحاءالى صاللىله لرهوس_لوأاف بينقلوبوموعة|التدعاساممهمن ذنوبهم
وفروايها ساق وألى:علىوا | كوتحهءن ابن مسعود أنهاا قالتالأنصارمنا أميرومنك أميرفاناهم

عررين امطاب فال بامءثرالانصار ادنمتعلون أنرس ول اللدص_لى اللعهليهوم قدأمر أبانكراندم

|أأثاسفادكدنطفيسباان,دةد م علىأدلكرىفةًا لتالانصارنءوذالتهان نتةدم علىأبى,كر ولاشلُانهذا
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هافنةلاندم ة..س غيرعليهمعانهصلىاللهليهوبل معسائراالعابةبالاتماع أولى |
قلمطاءءصم
لكا
ذل
ملك برك الابتداع قال لذو ووأىماماروىاتعلءالماغس_له اقتلصماء> احرعين_.هفثمرنه وأنه ورث
دقلفاىثل
قعل4مار واااللو
اوامنتدفرب
بذلاكع-مالاولين والآخر بنفلدسنوع قالاسنحمدر
مالوالايدرىأر ددمن ثءانه كك رددموناناأى بالاكتفاء
1ادواغ.ان]تدصهلعىاء» ول ,ق
عن عاثشهانهم أر
بالازارأوعا دمرااغلمظتين أمنغس_ لهوعليهث.انهأى من القميص وغيرهفط |اختلفوا أل التهعلهمالثوم
دى ماممْ م ر-ل الاذقنه فىصدره حمكلهممتسكام من ناحية الدمتلادر ونمن هواغسلوا النىصل الله 1
علمةوس /وعلءهث.ابه فعس مودوعليه .3ه» نص .ون امساءفوق! مص

وصخ اذا أنامتفاغسلونى سءع قرب

مندرغ رس وهو نعممهمه فسكونراءفس_ينمو_ملة :رمش و رةبالمدينة هذا وصععن عائثهانمكفن 1
فثلاه أثواب “ذدوليةد.ض م نكرسف لدسقهاة .ص ولاعامة واأسكواة بالفتحعلىالاشهرالاكثرق 1

اأرواناته:سو بهإلى|لتدول ودرالقصارلانه “ايا أى دتصمرها أوالى“هدولة_ر يةبالعن وبالضع جع

نى
للا
اب ا
ضالءو
“دل وهو

ولالكونالامنتطن وفيهشا وذلانهندبالىالمعوق ل اسمالقر به

بالضم أنضاوأمااا-كرسفةمذ ذسكونذغ هوالةطن قال| مرهدى وروىفى كفذه صلىاللهعلمهو_لم

لهءندأ كثر أهلالءلمهن العمابهوغيره
ر واات  2تافه وسد بسُعانّشه أدم الاحاديث ف ذلكوالععلهي

-

نغفل رضى اللهعنهم
و ةذل الميتىعن الا كتوائرت الاخمارء ن علىوابنء..اس وابنعروحابروء.دالنه ب م

|

أجعسين فىتسكةبن|لتى صلى التدعليه وس #انهق ثلانهأثواب دس ذماة.ص ولاعامة و_مرأحج_دانه

كفن فىسمعةأثوابوهمر وابةأقول الظاهران يقا اللله_نى لس فماة .ص متءارف أولس فماة.صمن |
دّصهالذىكان بام ااذا لصواب علىمانصءل_.هالنووى وغيرهانة.ههالذىغس لفيهبزععنهعند

تلكفي:هفانه ( بوق معرطو دكتهلفاافدزالوانه>م_ل المعبينماسءق مالنرواناتو بينماروىانه |
كفن فثلاثه أثوات اللهثوبأدوقيص وقيل تأوتلهانهلس قا اثلاثةقص وع_امةبلكانازائدبنعليها

اذلها لكيهفقىوم انهمام_:د ونلاأنرحالوالنساء وأمامذه.اناللكفنثلا|| 2
اٍ عبلىم
وسدوتائقم
ا للحرالنيبمزادلرللأجةار وشوقةب برطبهائديها
لبع
عمامة
ضبالع_
أثواتازاروة.ص و رداء واسه

مار رىكدتبالفروعالمسوطةالمدونة روأحنفوطك_لمدهفىموضعفراشه
وتفاصل المساثلواأد
حمسُة .ض وقد امل واأدض 'هل الدقيره أو دشى فاتفةواعلىانترسل أحذالىمن لد وآ خرالىمن شى

احءقء لهو أدعماروىفهننزك ف قيرهانهءلى والعناس وإبناه
وكلمن سمق نعم لعل قاتفىاةنأحباط

الفضل وقم وكآن]خرالناس نهعودادثم ووردانه بنىفى قيرهتسعلمنات وفرش تحتهقطيفه حرائ-.ةكات |
لسكته
اارأ
هنهل
ثوىا
رلبغ
فتها
بخذم
نتغطىب اهفرشم اشةران فا ليروةالوالتهلاملس_ها أحد.عدك وأ
د.اذوا أصوابكراد:ه وأحانواءن فءل عراز يانثهئانفردنه ولنوافة» أحدمن |أعواءةولاع_لواءه علىان م

|بنعمدا لمرقالانماأخرحتمن |لقياسافر:غ امن وضعالا.نات!لتسعقارلز بزورش قبرهبلالبقريةبدأ :

من <ص! |لعرصةجراءبضاءو رفمقبرههن الارض قدرثير وروىااعازىءن
منة.ل رأسه و +ءل عا

هلهوس لمقال مرمضرنه لعن اللهالمودوالتصارىا ذواقءورأنداثمممساحدولولا
.ال
للى
عهد_
عادثه أن

بفه
الا
ولك
رمبذ
لذالبكرزةيردغيرانه خى أو ى انيمدرسد اور واتة|افتح صر يحةفانهأمره_

تعهباانذدمنهم قالابسحر ومعنىلابرزقبرهكثفى ولاذ عليهحال »قلتوالاظور |
اللضكمفااهجتش
||

رتها
خدع
تلاو
اا
ءوطة
<تعد
منرى|ةقيل واغاقالتهعائك_هقبل أنبوسعالم
انمعناهدنن فالىبراز لا
مثلثءه|لشسكل حتىلايتأنىلاد أن دهلىالىدية ليرا شرمدعفأستّقم الاهلعملكذ اذكرابن خخر وفمه
أنهمكن المسع بين الاستةمالينفى باعلضمواضع املندحدالشر فكادوظاهرمشاهد ممالخارىر وى ||

ع
لما
انسف
هار
تن م
عان
لرهأ
هرهص
يىقب
ولىب_ل أمىسمرتغماء ل هىيم هالسنامزاأدبوزعمفارج |
وقبرأفدكروج ركذكوو اموافقلساعليه جهو رالعماءمن الامّةالثلاثةوالمزفى وكثشرمنالشافعيةخلافا |
دمىبلا لعاى سين اتفافأتداب !لشاف عله وأغربالمموق فىردقولالقار-يثقال
اعضه
لم

ظ
بهعنمدعا.ال_كدالرجن
 :مملكالموتمع جنودهمنالملاكةمادخلواءلى” نوحابعدفوجقصلوعالى"وسجرانسلي اهال|| 5ني

لته
قالنم قالواأبن)بدفن(قالف اىلمكانالذىقض الفتدذايهنراوس
هذن
تأبد
راصساحبو رلوالاللله
تهرك ربقةرجاله(: 1:قالوام

رطيض
ير
لكان
عنىم
بوفهالا
واأن )فنسخان(هقدصدق) ووردمثلهذاعنعى أرساأخرجابنالموزى ف الوناعءنعائشة

قالت اق.ض رس ولالتصلىاللهعليهول اختاغوافدفنه فقالى علىرهذاىالللىهء_:هانه لدس افلارض بقّعة| كرمع لىاللهمن
٠.دعق

٠.

فيانفس ن
ا
هق
شال
ر
.- 0

.ب السهي ودىذهذاأص  8الاجا/ععلى 2تفضمل|ال
لمءق 3عة

#ااع

ب
م
يي
ي
حبحيحححيييييجييبيبببيب
س
مب
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سس

لل

للم

م
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يا اا كا اااا

التىضمتأعضاء.ء ىلجدفع

الا أىةومابعدقوم
ألرالسنا
سدث
ثباومءوضعع لىسمربرهفىبدتهمم
|ميانجه انومل-افرغاولامثنجلهاازه

الصأونعايه -ى اذافرغوادخلتا لذاءسى اذافرغن دتل الصبءانول يومالناسء!_.هأحد وقدر وى

اته
منه
مءا
لال
اكح
حمام
ونهأ
عنْعلى كرم اللوه ديه انهقا لادومأحدك علءه لا

فالر وانات
ووردبعض

لهصلىاللعهليهو#.ل أرصى علىالوه  1مكو ر وللتذأاخوقيعرفادذ:ه امللاانةء لى قبرهلى اللعهليه
وا لاوز كذاىر وض ة الا<ماب لأسمد جالالدينالمحدث وفر وابةأولمن صلىعليه|الا؛كة أذواحا

اسلم
غابأ
اتل
اعلىوام
هلاة
بلص_
ث أمهلبهم | ناسفوحافوحامم :اثرهآخراقالبنحرفيهان تسكربرا

بصلواكلهمبأمامهملامومك ناوالبمتفةواعلى خليفة :كو ناالامامه له»قاتهزامناقض .-1ى عنهانس.ب

اعمة ثكانتتدلابى يكرعلىالطنريداقبة فالقولةول عل كىرءالله
مم
اامة
لالام
اعةاد
نونأ
أنهه
تأخيرد ف

:

و-هه واءلهوصل الءهمن صاب الوجو هدم العذرفالتكرء 3انهملاأراادوادقنه ف

مكنحروحه
فلع
له

لواحدة
ٍ ال اىلمصبىوالصلا:فى»سعد الى تاف ىب وازهابلولتردبخرعدرولتسعاحرة جع الناسج ة

الارض <-ستى من
الكفة أه ونه
ردقفولا نزنضحوه

هدمسنة تفردمها
الفديق من بدن

ا مهساحر بنوالانصلار

ورجءوااليهفها قال

بمضيسمه_ذأ أول

ية
وعباين
اخاتللافصوق

فقال.عضم م ندقت»

عكة م#وأده ومنشئه
أنهلانقيد اجماعوم -يث لَهلمواجاع وا كل بريدود |ابركةوالءاصل انهذهاغمثة من خصو مات
ٍإ
| الضمرهفلاية عاامسهغيره صبى التهعليهو لوتاءنتالىاعل (قالواماصاحب رب ولاللهأ.دذن رسول اللدصلى وبعطم_م تمده
اللهعليهو-م  "10أونير كذاءلى وحها لارضاسلاممّه م نالعفونةوَالتَغيرفاثالانساء أحماءأولانتظار

وبعضيسم بالبقيسع

قتدس
لممبد
اعضه
فاعلاارلضىلتهَوملهنهاخلةنا كوا هانعيدمومنهاغخر حكناره ون
مىساءط قال:م >أى بدفن ت
| الرذعةالإل

با
أخرىولانهمنسننساثرانلداياءهلموم! لصلاةوالسلام 8قالوانأسل»أمىايتدفقدممن انملاف #قآلفى علاكن الا

أخبرهم أبوركروءلى

1

المسكان الذىة .ض النهفيه رو فاناللهلي ض روه

»#أىر وح.-ء  8.الافىمكا نطب »#أى

ناطليبملوهتّيه و > ب أن دفن فيهعلىماس.ى ولاو رد أدضاانه استدل علىذلكبقوله ممعترس ولالله
صلىالنهعليه وس لبةولماهلاكنىقط الاندؤن<يث دمض روحهوقال علىوأناأضاءعءت_هط فعئواأن
 ١أىأنهكاى نسصه «إتدصدق» وبهداتتين كالعله وفض لهواحاطته ركاباللهوسرة ندره9م أمردم أن

||يعسلهسوابيه #وهسم علىو لاع.اسوايناهقفض_لوثموأسامةبنز يادلوحصادلثحىوالمراددتى أبيه

عا عندهم من|

فصدةوه وأجءواعليه

(عأمرهم انيشله

بنواسه) لانالحقىف

اسلغموالقياسم

ءهصمة من |لذسب طم اق فىغس .لهصلىالله
ىفءل
امفى
فذ
| | هباتعرتهم لذ لهوهولاءنافىمساعد ةغبرهم
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ىلتدعليهوبل دوابروأبوكراء ذأنهف لصلىالتهعا.يه وس انمناءنّ
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كت
لل
اذ
لموقالى ذ
/

.

0

لاا

::

ىتمع ارودوهو(تالسمعتابنعباس
(ثناعارموكبنى هاشم)هواءنأبىع ارصدوق مخطيع من|ثالثةخرجلهمس والاريعدو
يقولنوفرسولاللهصلىالتهعا.هوس ولهوابن مسوستينسنة)نسيت هذ هالروايةالاىلذاوط بغرض عتباسيقنأولهابانه حبست
الولادةوالوفاء قالالعصامواء_انصم لولميفصل ابنع.اس باربعينقمل الوحى وتمسةء شمرعكة

6

وعشيرةااد به علىماذكره
 1مسلمينمنهال«الحديث

ذالم هةمدودا «حد ثىعسارة #بذم مه هلهوتيف 5:وفىنهة موسةعار بفشحفتث_د بدقال

نعهل النساخ فانهأبسمن مواكبنى
هبركعسارةبااءكذ اوقعفىصل أسمماع والظاهرانه سمووق

هاء منأسمهعارة وأ
علس
فيضا
نر وى عن امنعماس وثمنر وكاعنخالدال.لماءمن “هه عماره

قدا

ليامس صو

دغفل (ثنا دين

شار وتحدأباينةالا

شيانم
هاذ
وروى الا هذاالحمد.ثؤحامهه ذقالفيهعارمولى بنهىام اه وقالشار وف نسعةعاريدل حدثنا ع
عسارةوهوالامع واي

سيو

بي

عاب نوازي جات نل ار قالأخ يرن ألىعن
نموا ن عنمن

بأف عارةموى بب هىا ثمصدوفرع اخطأوءلهالذهىر وه
بفتعالعينوالتشد داف التقر نبعار ن

قتادةعنالحسن) لمله

عناءن عباس وف التوديب أنا بن عباسكانيةاللهالمبروالصرا-كثرةعله دعالهالابىصلىالتمعليهو لم

النصرى (عن دخقلا

وروىعنهعارتملولانبنىشهعاوئدمتماهنرجوكاا ذاابلنقجررعنمبادااطللئعهبنععلبىاالتسفرهوىل دالنمادلكوترسىنحيثىالققادلوعلقييه-لوسسهلو||اتالناانقةة)عاسلت_ندو0ى
وصوأدهعاراذ-قه ان> زم انههوالهواسوانخلافه سبومن نسم اكاب« قال أىعمار«-ممتابى

النصرة(أنالتب صق

عماس نول توفىرسولالنهصلى اللهعلء» وسلوه وأبن س رستين  4تقدْم| الكللم عليه وحد ثنا#دبن

اللفعايه 70

قنض)

صارف #9ق
ند ل
نشارودين أبان» بفتحاط زهمهمروف
كاياأل هحاده:امعاذ ينهشام حدى |||أىأمانهاتَ 123
ىال
باوق
1

أفءن قتادةءن امسن #أى المصمرى لاعندغفل بن-نفالةأن اذى صلىاللهعلءهوسلة.ض وهوابن

سوست ن

همساعامن النى صلىالتهعل.هوسل وكان
نمسوستينسنة قاألنوعدسى »أى الترذمى طإودغذللانعرفل س

ألوعسى ودغفل

فزمنالتىص_لىاللهعاره و

#أىم و حوداوق ن-طةزنادورجلاأىمجساوزاعن مرتبةاالسبى ولعل لانعرف) عكر آهل

لب
الأسنف ذهبالىالقولأنه
مشتلهتحبوهوءلى|اقول ال تاأرخارىوم ن تبعسهمن انلهايدمنثبوت

١

1

(لهعاعامن

م

الأىولا :كن مىردالمءاميرهخلافالم_لم ومن وافة-هو دربدهماف ار يب اندغغل بنحنظا_له2

النىصلىاللهعليهوسل

الدومىا نسابةذه مرموق ل ل س
همه ولنمع نزل|ل.عمرهوحرقيذارس ف قتلااللدوارجل سنهستين

واف مي

نحجداةيه الانادسى قالذكرأبوءبدالرجن تتبننادى
بأ
للم.دىأخبرناأبوتجد على
اه لمكنقا ا

رجلا) أى حتلماغارا

يا

لات وزوز ولالت لتدعائه

.مكنامناال
الانسارى حدثناهمءن-د ::امالكبنأنس عن ربيعةنأبىبع.ردساللحرد يننعاوانأدناسبندماشاءناناهحبتمىرعديتد ||»ل
م
١

الرحمن عه »أى أنساطيةول» اعلانهذ|ال-ديث بعيذههواتخيرالابق أول! لكاب الاأنالاسناد

تافف كل
باب 8كانرسولاشصلى اللمعليهوم لس بالطو نل المائن؟أىالمغرطط ولاءالتصير»

(ثنا

د

أ#عحدى بنزموبى

ظ أى المتردداولابالاضالامو أى الابرصوالرادننىالقيد ولابالآدم» أىالاءمر ظ ولابالجعسد |الانصارى ثنا معن :نا

ا القطط» بفتجالطاءالاول وكسيرها ظولابالسيط) دلكمسارءاوسكوتها لرءثه اللتهعالىعلىر أسأرعبن ماعن رسع نوا
 0سنفافامكهعشعر :منويامد سنةعمرس :ى ونتوفاهالله ءا لىي» الرواءةه_:ابالواود و نالفاء_لافالماسيى

عمدالرجن عراف

|||| فألفإصحد
هردعنفمإاءللىكربنأسأسنتسينعن-نرةبءأولاىهمعسبمنفدىارلأرسحهوجشلنحعيعنتهرعشةرأبوننسي بضنمااءلك»نومال»ملأةحىالغيره | الرون ا ل 0
ضنسء
بب
يمة
ققلتكد
ىدرثاا
من جلةالاحاديث ف |.ابمار000102
ا الحديثالمتقدم وهو بالا:-ادالسابق بعيئهفىأولا لكاب ح م

ص#اإىالته عليهع

ةلويهال_لام ونعسشروذ ومائة نسبالطوءل الماك
ىع_رعليهاىع
فبله ال و
!عليه وسلأن عرعكرلننىىكناهنة
راءالدىهو ولانالتصيرولابالا نض
سلغ
للاسلكامسعنا
| علىماذكرهب ضهعهمفمكونع رهسنةينونه غاوس-تَينسن وهوموافقللاةو
الاموقولا بالآدمولا
عف واللهتعاى أعلم
النصف كن هذا الوديثلُايخلوضءن

(  15تمايل  فى) بالمعدالةططولابالط بعثهاللهءبىراسأر بعينسن وةاقامكهعدر :ي ونبامدبنهعشرسزين
70
ا
ْ وؤناءاللعهلرىأسستينسنةولدسفوأ ميتهعشرون شمرةبضاء) وهذاه وانخبرالسا
قله

زبيعةبنأبىعبدالرجنعنأنسبنمالك نوه)ولبغل؟ د
نالاشبنأنس عر ر
ناقتدمةبنسءيدء ن مالكب م

و :

والاتلغبيورالفاافتحيثذ كرهناك بلغا توفاءوكان الاوواجنلنكةرا اللا!لقضووباللفسنهثلاث وستون ونس وستون

وتوفوهواءن ثلاثو.ستين)وف.ءض اسه وقدس.ق أنه ذادوالامع وخلافهمؤول*المد بتالثانى_-ديث ماو ب ثنامد

أشبنار ثنا دن سعفر:عن شعةعن ألىأ«هدق ع ن عام بنسمد )بنأنىوقاص|أزهرى |ادىثقهناببكىديرماتسذة ثلاثأوأرييع

وماثتخرجلهالماعة (عنحربر" ١٠ بنحازم)االلاطسفدىيحلضءمركسةناوزمةأمعفرىساءالمطاردىوالمسنوعنهابنه 
وانمهدىثقهلكنه

اختاط ديه أولاده

مات سنةسعين ومائة
(عن معاو َ بنأبى
سشانانه “ممه

طب

الملاتلرهسوصللى
قا

اللفعليه وسلموهوان

ثلاث وسرين سذه وأنو

تكروعر )أىماتكل
منجهسها وعره ثلاث
وستونك]ةالالقرطى

معطوفانعلىر .ودالله
كال وهل

انبرفع

يركئوثيالفكي»قلائد افعدنهم اه وز دف يعض النسالصدة وبالمدب-ةعشرا أىعشرب_نين |
« وتوف 4نصيغاةلمع ولمن! لتفو أى ومات لثإولهوااتبونستين» أسىسضنةةقكاافلى|اضارى |

ها أ كثرفأىالر وانةور جخأجد أنضاهذهالروايةةال ميركقفدىرعرهصل اللهعليهوس/ثلاثروابات

اداه أنهنسوتفويدوناءسن_:ةوا لثوانسيهتومنسواام

اأخارىمن روايةابنعماس ومعاو نهومسلم من روايهعائشهوا بنعءاس ودعاوءةأدضًا واتفقالعباءءلى

.

انأسعي اثلاثوستوت وناولواباقالرواداتعلمافر وادةستون >ولهعلىانالرااوقىتصسرفماعلى العقود لأ
|

ونزل الكشور وروانةالمؤس مَأْوَلهأدضابادخالس:ى الولادةوالوفاةأ وحصلفي-ااشتباه رقدأ نكرعروة

علىابنعماس رذى انتهعم اقوله:سوس وت ون_مه ال اىلخلطوقالانهل درك أولالن.وةولا كثرت |]

اكلتمهاذقلتانفواتفةواعلى أنهصلىانتهعليه وسلأبقاعمبأدلماديلنمهجعرة عشي نين وعاكةلة.نملوة

أريعمنسئة وانماانالاف ف قدراقامتهءكة بعدلنبوةوقدل اهعمرهوالصمم انهثلاثعشيرةسنه فمكونعره ||

ثلا
اثاوس
لتين
ذوه
ىذ
اذالققاكضىرعناناهانببهنعثعمعالسىروأسعسيأدرببنعاينمسدنبةهرووالاصةيوشااذبةاانهشمبوثرعاعللذىىرأأطسدقثلجاثو وأربع_ين ورالع|ياء]
امحتقين عليهوك

بالانتداءوخيره اعدوت سوناةلصوا تأر بعوثقالميرا والنهتعالىأءلوه
أىوه ا كذلك اماأو

الثةثلاثوستون وهى أسعها

وأشهرهارواها

سدتلا

اللدلاف ىمد المعثوالدعوة لاندعرنه  2اهرة ||

عاتؤمرأى فاجهروظوو رالدعوةيتئذ وااتهحصانه وتعالىأعم ا ١
ارا دعينعدتزولآءة*فاصدع

مكرفاتفاق وأماعرفقيل ل حإد ثنا جد ينرث ر
|سد :ا عد بنجعفر:عنشعسة يهوى ح
ندهثزاشعيه عن أانعدى عزعابرن ||
ابنا<_دى أشتار
تنفاك

أومان ونجه.ين

ماس:أنف وقال (وأنا
أبنثلاث وستين) قال

القرط-ىى الواوللعال
مل اتير بدانه

كانوتتهوتالرسول
دسنادفوسك يان

رن كرسكدات

سعدعن جربرعنمعاوبددأى ابنأبىدفيانا انهأىبجراطا سأمىهم»
عاو بهلإعخطب» أى|

حا
خلكو
رنهن الإقالمات رسول اللدص_لى اللهعليه ول وهواين ثلاثوستينوأنوكروعر رضىالله |
عم ما أىكذلكوا مءنى نأكالمم_ماماتو عرهثلاثوتون وأرادبهالول الاصعفعرأ هبكروالا

فقيل امنتسع أوثسان أوست أواحدى ونجمسينمماستأنف دقوله وأناابن ثلاث وستين »#أىسنه كاف 1

تسصهوأغ رب شارح يقولهوفى روانهبزياددس_نة مالمءىفانامتوقع أنأموت فىهذالسن موافةة هموال |

مير لسكذهلمم.طللو وبمتهوةءه دل ماتوهوق ريب ن
مما ني »نقلت لمكن-ه لمطلوباهلمثنواب |
لاهل ف
هنية]من خبرمنهعله وفى جامعالاسولكانمعاو هق زمات:ةلههذاالحد بثفىهدا السنومعت| 5

فيهذل مناوتوسل.هععاونس+:وةء لست ف انون»قلتوم 1كرعةانرذىاللهع-:هفانهة:ل ولهمن |
اهولدوامممععاانهقتل ولهمن |١
العهرثنتانوانونسنهوقءل انوا أونسنة ولميدكرعاءا كرم ا
نلل

الحدرث والماصل انه

ال
وعمر
سثلا
دثو
وستو
ننو
وقق.ل
ي#س
لسسبعون وقيلساد ونسونءعلىماذ كر«صاحبا|اشكاتف |
أم
ع
س
ا
ء
ر
ح
ا
ل
ه
ل
ل
خ
ا
ت
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ل
ا
ف
ا
ل
و
ا
ق
ع
ب
ي
ن
ه
م
ا
أ
و
ل
ع
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م
م
ع
ر
ف
ت
ه
ب
ع
م
رهسد بته_ددالر واباتأواكونه ياحيةذوالله |

وصل اثللىاتُوستين

ببالمدمينمصغرا عن الزهرىء نعر وةعن عائشه أنا انبى ىالل ||
حر #
لاد ثناعدالر زافعن ا

وقت أن-دثم_ذا

وندةلفه_ذاان
معاويةاس_:دهر انه
لواصلهم فىالس نفعءوت

وهوابنثلات وستين
ولس 6

تعاىاء

لإحدةنا<سينين مهدى »ا دمغ هالمفعولع لىوزن مر  9البصمرى يفت امود وكسيرها ١ 0

عليهوسلم ومهاوتابن ثلاث وستينسنة يفو وأحسن مد ةالعمر وطذالما باغعر بعض

المارفينهذاا اسن ||

هيأله.ء.ض أسما ب ممانه اعاء الىانهممق لهإدهفى بعيسةسياته «حدثناأجدنمن_عوبعقوببن 1
ابراه الدورقةالا #أىكلاها 3

وفتحلاموتشدبدتيهوهىأمه١
ثُنااءمعول بنعاءهب#بذعموء له

وأحمأاببرهاهيم وكانيكرههالذنهسبة للكن غلبت عليهبااشم ر :لزعنخالدالمذاء» بغتمو لةوتشديد |

عند أ<د

عمطناءالثار سخ فانهعاش بعددتىناما نياوسدمي نأومانين أوستاوانين*الحديثالثالشحدتئعائث(:ثنا حسينين ذال
مهدى| امصرى) الابلى ما
شتسنة
ع وأربعينومائةءنقالأبرحاتمصد وخر ج لهاب
:نمناساهع(مد الزرا
افعن
لاب
زنحر
هم
رعىن 
عنعروةعن عائشة انا انج صلىالثهء.1هوس لمات وهرابن ثلاثوستين) «الحديث الرابعحديث امبر(ثنا جمدنمزم ولعقوب
نا براه الدورق)  4حخدمن] لعاشرةخر ج لهالمماعة( قالاحدثناا“معي ل نعاية )ثقهحافظمنالثانيه

 +لهالمماعةو :

امهو البزرهاههم وكاتبكرهان يقال لهبانعلمةمتف علىتوثيقه وجلالتةالشعءةبن عليةسيدالحدثين ور كان الفقهاء(عن خالدا

د

فإمارضء تك عد الرجنفقات ه انأرادما كيكالهلك)فءهصرازاستعمال هذ هاللفظةدى فىالان.أءونيهحزاز(:النى صلىالثه

 1عليهول ولردث) .دائما أومن بدتهأوتومينمتواليين كافت_برعائشة (دو وأدل ددتهمن خيزالشعير )ول لمافى|لعمفة كان

ل اهناكسذلك
ايرا
لان اهذا كحانخ

د أهخرمنار)سعاعلي:اوقدضي ع(للماهوخيرلنا)
 ٠مشمعاطم(اأرانا) أبنصقيةمةنلواوعل(

 ٠قاصمرنااليهمنالسعة يذاهعافيتهومنحٌ كان اصدرالاوّل افون ءلىمن هوكذلك انهاغ.اعملت | طساتهفىحماته الدنيا«تنديهب
يسع ماتقررف دذا| لبا ب كيردما دصرجبضيق عدش المصطئ صلىاللعهليهوس مركن أداضطرارنال اختياربافقد عرضت عليه

بطساءمكة ذه.اأياها كا ورأه ااخرهوذقىال بومامر دلوهوعلى الصذارالذى يعثك ادق باحرآلماأمسى لآل_#دسفدم ندقيق
ولااكفمنسو دق فلك نكلامهباسرعمن انجمع هدةمن العماءأفزءته فقالأمرالته4 :

القنامةان:ةوم قاللاولكن أمر

اسرافمل فتزلالءكْ

د
م

وةه
وسوط
ام

ه
لقا
تن ف
عكد الرج
و ججءهاتاف علىماف النهاءه9ف!ا وضعت »يأى العمفة «8ك

مكاناه
حين»م عكال

 1باأبادمانكيك يمن الكااءأى أىثئ حملكيا كال قال لك رس ولابلهصلى التدعايهوسم #أىمات

اسراقيل فالا نزالله

ا قالابن حترقمءه -وازاستّعه اله ذاالاذفافىالاساء وقد استءم لهيه املنبصلىاللهعليهوسلمفغىترحديث

»قلت وقدقالتعالىفىدى وس ف *ستّى اذاهلإك قامَسلعنثثاللهمنبه_دهر ,سولا #ولبشمدو وأه_ل
ىر برةانهقالحرجالابىصلىالله
ددته##أىنساؤه أوأولادهوأقاربهإإمن ها اشعيرب»وفىروابةعن أل ه

ا

 1عليه ول من الدنياولنش سعمنخيزا اشعيرر واهاادارى أىدانما أوفسته أوبومينمةواا.ين كاحاءءن

خزائنالارض وأمرى

عا
رئش
شفل
كالع اصقر بسافةسة ألىاطينُاولفملةفيه دل لعلىا نضيق عد شه ودلة_مءهكان مسرا أناعرص 0

|| فحالحياته الىحينمانه خلافالاننوه_مخلافذلك فد ل علىانالف يرا اصابرأفض_لمن اذى ااشاكر 000
 /وكانءعدالرمن يذكرذلكلانمافىالصدفه كانمث_بعاله و
لاإنمفعلهاأر انلمبضماله زأىفلااطن
ابانا 0أخرنايهبصمعْةالميوك 8ااه وير انايدءنىانالأى صل اللهعليهو وأهلنتهاذا كانواكذ

عضْ
فال
ادنءا
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نه|ظاصرددوقماناالى
اراد
ااأ
ادوعبارسول الله أىحاءبى ادوع أوالجوع حاءبىودولا نوام

عد فم
ذلك كبان
الفتوحلاناسلام

أهر برهبعاداتح
خييبر فروأيتسه ندل

فسكانهاقتصمرعلءه لانهالباعث الاءلىفأنهغيروعقاد وخرو هأ دضاظفءًالرسول التدصلى اللهعليهوسلم
| وأناقدو حدت عض ذلك »#أىا موعوفى نط ذاك يغيرلاموفهاعاء الىتاذباللو بت
بوفيقعلام الف وقصها لإشاقى
عالم فر وابةماعنألىهر برأهدضاءاذاهو بالبكروعرفقالما
كتاالاالعتونا
لاف
بونو
الو ا
بيدهلاخر-نىالأذخىرحم ضيتى حالهم لانهم
أخرحكامنبيوتكاهذ٠الساعة تالاالموع قارلوولاألنلهاوالذى نفسى
علىانه كان بعد

فقيل #ساقضءتان أو!-احاءعر وذ كراموعذ كر أنبوكر أنضاو بعضالرْباداتفىيعض الروانات
محذونةمن بعضالر واو روىء حابراصعرس ولالتصهلىاللعهليهوسل ذات بوحماثعافليد أهلشياً

]| يكألهوأصع أبويكرحائعافةاللاهله عندكد تالوالاذةال قا لنبىصلىالتهعليهوى_ل اأءلحىدعند شما

صع
دالزوقمال
علقه
قتاك
ادث.ا
| 1كاهتامف فالأ الى صلاىلتهعليهوس_ل ماأبايكرصحت جائعافلتح

.للونماس__مُلون

فر عا محتاءحوت
ذهكره النووى
واعتراضهباأنه لعله

| أعرالحديسوروىع نهر برةقالر ؤىالنبىه_لى التهعليهوسل ىموضعفقالله أبموكربارسولالنه رواه اماع من

غسسيره«لانه “ردد فى

| ماقأخرابكةلةاجلالابوعء تاعلوأنراواالذىلبهحئكبداليقأحثربتمىالاجوععلانهكان
ذلعلىذناوكم كونه ذا تنوم أوليلة
 ١فىبءض الحالات لتكال الابثارنفقرهماماهوءلى وده الاتمارلاءلىطار دق الاضطرار ومساءد
ىعر بىأصللىنعلاءمكةذه ذةلسلاباربأشسع نوماوجأوع نومافاذا حكماؤر وانةمسم
لو ل
هعا.ه
ضالتد
رهسل
]| قول
لمم:ف وااءخلتيارذلك لكون
اتل
ه-كر
اتش
وا.ء
رواذ
كرتك
تذ ك
ج!لد و
ورعت
| عت تضم

فلوات روابتسسه

[|أمقام» ىدر جةالتكيالوحالهبمنرةدتى صفتى ادلالوالمسالو روى الطبرافى,اس_:اد حسن كانصلى الله

عن مشاهد:لمابردد

عليهلذارتسلوم وجبر ادللعصلةىافقالصلى التدعليهوسل ناحيربلوالذىبعشباحق ماأمسى لآلجد عنسعكونالتردادمن
|أسفةهن دقيى ولا كفم نسو دقفا يكنكلامهراسغرعمنأنممعه_دةءنالسماءأنءتهنقالصلى

ةلت
لعلقمهيوالأممرا
|| االنه
اهنتةوم قاللاولكن اسمراذرلقدنزلاليلحمنسعم حكلامك فاناءاسرافول كونهمن أحد رحال
| فقسال انابتدسجعماذ كرت فيءثى اليك :فاتع تزائنالارض وأمرنى ان أعرض عاك أسيرمعكٌ الاسنادوقالفالمطامح
وناضع
حمال تهامةزمرداوباقوناوذدماوفضةفان مت ناملكاواندعت تسناع_داثاومااليه حبر دتلأ

| فقالبل:ساعمداثلانا فهسدًا نصعلىانا لفقيرالصابرأفضل نمالغنى اشاكرا-كن قالاحللسمى كك

كانت هذهااتقمستة

بالمديئة حين كان

أوءك رتسدقهاله

ضذعلكا)لذى أدرككقالنهمياو يناسا
ادلتبجعو
(قال)فنىسعفةفقا(لرسولاللم)ف نىسطضةالنبى(سلىاللعهليهوسروأناقد و ج

ة مطلااعلجمتنشهده

مما
الامن ه_ذاالو حه

ومء-نى قوولرهفعنا
<ن-ر
عن«طوننا ع
حر قال كان أسدهم

دشدق بطنهالححرمن
المي_د والضغعءعءف

الذىهمنالجوع)

بروابته عنغيرالمءروفء:هكان :عرف عن #الىفيرو معدل وحدءء ن #ابى] خرفهوغر دساسنادا

دروهاذلاذى:ةولفمهاامرهزىغر بسبمن هذاالوجه وأقانلاضاما:لافومهتىقوله ورقهناعنبطوننا |
ضم الوسع
ل.ل
بصيااة"
حادنهم يشدف بط:هاغر من المهد» بام الحمونفسطة بف
عن رجترقالأ ك

والطاة ” و بالفتسالمثقةوقيل المباغةوااغابةوقيلهالغة' نف الوسع والطاقة امافىالشقدَوالغابه فالفتح

أى هن أحدل ذلك

لاغيركداى! امهايةمهن تعلءايةوالىءنى هن أ-ل الأهد“واأضْ  5-5بغت أرلهوحو زضعه ودوكا|تفسهير ١

والمهديذم أرلهوفعده

افيله ولذاقال #الذىنه .نالجوع »#بافرادا مرصولودن بيانة.لأوصول أواتداثي ةأىمن أجل ألم

تفسسهاء لىان الضعف

المهد واانءف الذى -ه لىءهنائ ن الموع| شدبدهذا واستشكل امد بافى|أصمعين أنههلاىلله
عليه وس قاللانوالدموافة.لوالل تواصلذقالانى اتسكاحد؟ الأىطع وأسى وفىروابهبطعمتى وسقينى

المشقَة وأفرد الوصف
كالتحكراراءيد

#المدءت الرادع
ر(ثنا
حددث أنبىهرب «
علد بن|“مدمل )الامام

اأصارى( :دناآدمينأبى
اناس) ,الاحكسر

الدراس الاان_لنشًا

حطلاانديث الوارده
اب
لمه
بن حمانفاىحك
وف ر وابةافىأظلع:درب نطءءتى وسةيئىوممو كزا
بأنده لىاللعهليه وسلكانيدوعو إشداطرءلى بطذه من المع قالواغامعناهال جزبالزاىوهو طرف

الازاراذمابغ-نى الاجرمن الموعوأبيسبانع_دم الموعخاصبامواص لهفاذاوادل يمطىقوةالطاعم

والشاربأو دطعمو ىشمته على لاف ف ذلاكواالاولأطهر والافلاتتكون الموادلةحقءقة وأماىغير
ىوعه علىغيرحالة
حال المواصلة فلبردفءهذل كةو جب الع بيانلاحادنث .ل الاحاددث الصرمحةءل ج
المواصلة اذنحةى الموع ورءط الخرثادت ف الاحاديث» منهاماس.ى معاتغاق'لرواةواجةاع الاصوك على ٠

ةناد عايدا من

ضحفه
قمدواى
رافء
دأنبيا أنالنىصلى اللهعليه وسلمأصانه جوعبوم
لن
ااب
ضرط الخر بالراء ومنهاماروى

ااستعة كيجله 8

بألاربمكم انفس»وهوطامهين ألارب
علىبيطت قا »ل ألاربنفس طاعة ناعة ف الدنياحائعةءار ة

وضهى ندمكاف |
ةءر
نحةرف
ددقن
كنض
توما
د ن (ثناشما نأبو موينلنفسهوهوطسامكرم » وه مهماافى!أصوععن حاربكان
معاو بهتنساعمد املك

وكاوندالمهه لهأهتمدقطعة صلبة خاالى صلىالتهعليوس ذءالواهدمكد بهعرهذتفاللمندقنقام

ابنعيرعن أبىسلةبن

ورطئه معصوب در وأءثذاثلاثة أنأملانذوق ذواقاذاخذ دل اللهعل.ه وى

عسدالر+نعن أنى

أوأديم وهم اعءنىواحدزادأجد واانساق,اسناد-سن أنتلكالدضر:ولاتممل فماالمعاول وأنهصلىأللهعامه

ذر ار قالخرجحرسوك

قالد.م اوللضهمر ماضممر بةفثرثلثهاذقالاللهأ كيرأ -طرت مفائ |لشام دالتهانىلابصمرةصوره الجر ظ
وم

اللهصلى اللهعلهوسم

فى ساعه لا_+ر-

الساعةمْ ضعر بالثان._.دفقطع ثاثا  1خرؤةالاللهأكبرأءطءت مغاتعوارس وافىوالله لابصرقعيرامدان

الايض الآن ممضر بالثااث>فقال سم التهنقطع بخةريةفاةالالنه أ كبرأعطيت مفاتعالونواشهافى

فما(عادةأى لمكن

لابصررا:وابصتعاءم ن مكانىاأساعة رما أ كرم أل ”هكانهب نهيهعليهالصلاةوا لام أنهمعتاهبالجوعا
امضاءف [هالاحر-ذظ كالقونهوصان نضارةجسمه-تى أنهن رآءلارظانب حهوعارلكان سا شمريف

عاديه ادر وج فنها

(بولهاا أسم)

اكثبباأهيل
فع د
المعولفضر نه

و -هأشدالراطوينفةاومهاءمن أ<سادامترفميانبمدلءلى .ات المواعللهصللهىعلءه وسلم أاخرحه

بصافعتةباسراععاةدوةترودادلأ#بولة ابنحمانفى#صه عانئشةمنحد تكان كاانشمع من الترفقدكذي فكلافتحت

هربرةأوغسيره هل

تلك الساعة ليليسسة

أوتهارية انا أبكور
فقال ماحاءيل نكاأبابكر
حألتقى)أى
قالخر ج ت

أرسانأل والجلة
(سول اللصه لى
حال ر

اللهعليمو_ل وانظر

فوجوهوالتسلم عليه)

والودل وهى تحركة

قررظةأصناشيامنالقر

الدسم #ومخهاما وراهالمص:ف دةولهللإحدثناتد بن»مهيلماىاأضارىصاحبالصمج

اىس » ر#كسسراطه.زهلاحدث:اشمان أنوعءاو بةدثئناع_دالملك بنعبر » بالتصسغير
بنأل
امب
لحدثنا آد
عن أبى-لهبنع.دارجنع نألىهدر ر:قالحرجالنبىصلىالشمعليهول فساعةلامخرج بها أىق

دخدولعليهفى
اقملها)
ةةوكذ اذول»هأولىبالبقاء
عسف
وقتليكنم نعادتهاندر جفيهفسالال صد
حتربهوملاقانهباعد .ارعادنه اناه أنوكر 6أى فلقيه أبويكربعد خرو هط فقال #أىالنى صفىاللهعليه
وس لإماحاء .لك»الماءلاتعدية أى أىثئ!-ضرلك فىهذا الوقتبلاباأبابكر كوف.هاعاءبانعادةا أصددق

ذج الاين رج ؤذةالخر حت أاق»* أىاه_لىألقى
أبشاركاتت علىوفقعادةالنى حيث لركاني ر

طرسوكالتهصلى التدعليهسل قال بنح ر ىأأر مدذلكواللحالف وإأنظرفوحههوالتسلم عليه
ي
صسم 
سش
شش
ةسش
دل
لس
ش
ش
ي
شل
ل
ل
ي
ش
ب
س
لي
مام
ت
نسس
+
س
ل
س
ي
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هال

 ٠ااثالشحديثأبىطكه(:ناعداش نايز نأد)بنعمدالك لتطوافصدوى»ن العاشرد:خرجله ده (ثناداربننصر)أنوا

ثقامن الرابعةحراجللمهساعةوهم بسارآخروآخر أ:
(نسالسمل)بانلعدوى مولاهمالمصعرى|بوعيدصدوقمن الثامنه(يعزنيد

امبنأ
نبصىور )الاسدىالوراق! لمهمرىلا :أسنهو وهممنذ كردفىااعماشخرجله

ص

من الشعيرا بشسسعم نامر وروىالدمياطىعن

الما

صصص

مل( عن أنس عن أل طىلرء قال

ونكاارلسله
م |ك

صلىأللهعليهوب_ هاب ذغالوانته ما أمسى
الحسن انه

زقالله واسك نأر.اتداأءتىنه أمته
ال
لاقاهه
اواللهم
لبيات
اتسعة
م وأنهال
امن
غاع
طهدص
فىآ لم
وقاليتعرفواانا لفقيرالسابرأفض لمن لذنى| لشاكر اةوله تعالى » لاالدىنمعاذ.ملتكعناهه أزواحا

ص لى اللهعليه وس
الجوع و رقنا) الرفع

ضدالوضع (عن بطوينا)

| زمهترهةمالمياةالدنالنفتهمقمهور زفر بلخيروأيق» ور وىم_عزعائثة كانبيهم نالدنما||:وىل:ذو عن

و 3ثال1ثاا 3ث .#حدزناعردالكللهوب نأبىز ابادحدثناسحيتتار ن0ف “| *4أروطمرننا هكاشة نااهناش لاعن"
ابولاللاانغساوءواااط
ال
ب0طي
ي.ع.انمفداصا

شك ونالىرس_ول
طلحةقال
ىنصو رع ن أنس عن ألى
ونشدبدتحتية 9د ثناسولبنأس معن بزيدبنأب م

" حر

نْ

ر )أىرفمكل

|نهم عن حرمشدود
|| ١التدصلىالتمعليهولالموع و رفعناعن بطوتناءن رر » ذكرميرا :نقلاءناطيىانعنالاقك | م
 1متعلق برذعنايتطوينمء_بى |اكوا إثا.صف

مم درثك_دوف هنا

صادراعن حترح رزااءنى ادكل مناحر واحد رفععنه ل

ون ماعن مطوننا كثفا

بأعتمارتعدداليرعم,ميذلك قالو>وز

 ١أن عمل التشكيرف حرعلى الذوع أى رمشد ودعلى بطوننافء وبندلا وعادةمناث_تد<وعهو*#ص

علما

كعادة

أه-ل

الرياضة أوااعر بأو
ذمادهخلت
الا
أد

بطنهأن شدراعلى بطنهليّةومن صهلبهقدلواٌلاننتف وقالابنزد العربعن ريدلا ثة_العاقيك|| 4أحوافهم ثلاسترئى
ا بأعادةا ارك تقولز دكشف عن و »عن سن خارق قال| حرف زعم ان دا ه:احرف عطف حذف

أولان الرطنااك

ْ غيركتاج اليهبلرعا .فسدالمعنى لانهاثه حمنةذا ان كلحر ينوكذازعمانالتَمَدير عن خرمتفصل || شعف صاحسهءن

||| عن رآ خرفا رالايرصةةالاولح ماقيلب لد الاش اللا لوعنضهيرالممدل مذه ولاضعيرهذا فلابصح || ااقيام اتقوسطهره
ا الدلمدفو ع تقدبردث_د ودعلي افاناميرهنامة در وماقيلأنضامن أن تماق ح فرىحرهم_دىالممنى

أولانهسكن أو دنع

||| عاملواحدمنوع ردبانه ينالارذينفى حرف واح_د لانال.دلم»_:ف ني المراو حكأهومةرر النفخأوألالمو علان
| م معناهف >ىلهوممناهل فلرفعرسول التوصلى التهعاموس عن بطذهعن ح ربن» قالصا<بالمظهر حلب الجوعمنشده
 ١كدراعلى بطنةكرلاب_خرى بطنه ولثلابنزلامعاوهفشقعليها ارك فاذار بط حراءلى بطنه دشتدربطنه
 ١وظهرهفس هلعليهالمركةوم نكان حوعه أشد بررطعلىبطنه حمربنفسكان رسول اللههلى اللعهلمهوء

حرارةامءدة الغرزيه
واذااءتلا' تمن الطعام
ات

تلكخياد

أجكثورهعماوأشد دمر باذهذربط علىبطزه حر بنوربط كل واحدمنهم حراوةال صاب الازهارق بالطعام وأذا لت عنه

اع أده زرط | طلنترطويةالبدث
حوا
نأقواكأحدهاان ذلك ص احاراناادينة تمعالامشبذعةاكان
ان تعال لهتسد توبكد الف مارغ وكال سي يال  +.1أأوسودرنفتالالاسان

||أربطالخرءنىاليط

عوارته وبقعاضليمنتال إن زمر أو حو در
مىبرطناهمن ذلك وكانالتلعهالىخلىفه برودةتسكنالو وح
جعل
|

0

أرأمتههو بالصيرقالاوحالاوالله أعبلم بتلكالمرارةفاذااضمت
باأصيراريط ءلىنء لحرا كانه صلىاللعهليه وسلمدؤسربااصيرو م

| :ة]هميرلة لامكلنكالناهصطم لتقاأمامالالساو_لفلاانهةولاهلسلامماأزاديرفع الشوبعن حر بن||علىال ده الاحشاء

أفجولعاهيناسيها لتسليةبتسكين الموعوحرارته ببرودة ارمع انه_ذ ابوروع| .أندتفسكنالالمسءعض
|للاشارةالىأشدن
الا
العادة ولدعرف فالمدينة محهذرهالمثادة وأماالئانى فلانهازمءزوىونءله صلىلتفعليهوسلصادرا] ااسكونوكيفماكان
تيمزثذولة | بفرتاكلهجرباعةبار
المدعدةااملرغ
مزةا
عن تخرحقءق وقءل حكمةربط الخرانه سكن دض ألاملجوعبلانةحرا
|لطعامقلتالمرارةيه فاذانف ادسْبَعْاتب طروهياتالجسم وجواهرهقصص_ل التالمحية-ذ وبزدادم لضم تعددا ل برعنهم (فرفم
با

|أكامعد ةالاحشاء والمادفاننارها:.-ة_ذ>-مدبءض انمودفءةل الالانفتبغسىدان*_ر الل' ||رسولاللهصل التهعليه
ينه
ر بط
ن)
جلعن
علىقدرألامدوع فكاماز بدزبدوالتهأع للقالأبوعسى » أىا اصن ف فه_ذا» أى الحديث السانق|أوس
تمث
دب
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لسهصلى اللهعليهول فس
أسبهعنعر بناالخطابان ر-لواحلاءاالحر

لاز عل القعطءوسماعندىشم أىابس فملكىتئ مودود ولك نابتع» أمر 00

روه حخدله
أداءهظ ناذاحاءفىئي :يه أىمن ناناننهظ ةصيه
«الاشاع أىاشترماتتى من يكوثدننا
ا للهءة  4 :الذدى صدوقماتسته
اشارطاسى دمن وذو د على »اد وهلإواذا > فثئ »
ا ات

اومنن#سين ومادينحرجل النساك (حدثتى أبومودى) و>ولمن التاسع ةخرج لهالمصنففقط (عن دشامبنسمد) المدءتىألى
هقالأحجدلركنبالدافظماتسئةست ومائتينخر  1لهالمساعة(عنز يدبنأسلعن أببهعن
العناس أوأن سعيد قالأنوحاتملاس ن و

عربن انلمطاب ان رب_لاحاءا ىدس ولالنهد_لى أرنهعلي.هو لفاله أن فطقباهلماعندىثئ واسكن

ابتععلى)روىبتقدمالماء

الموحدةعلىالء عالمثناةالفوقءه ومعناهاشيرواعدد أوا<_س علىقالالزشرى المع هذا| اشعراءوةال طرفه

([فاذاحاءفىثئقضيته)وهداغاية|لكرمونهايةالدودقا اللرتخشعرى أتبعتفلاناءليفلناأى أحاتهومنهخبراذاأتعأ<_دكعلىمليء

م

(ثاذالقية<بر لكان رس ولاللهأحودياليرمنالر بخ)متعاقبأحودلتطهزهمع أسرعد «ستهغدمالتضميناذالمرسلةبشنأعنهاجودََ .
 0أتضالاتاتنة الدصاب وتلقعهافّائهاماءم تسطهالتع الارضةيصسماووداعلماندىمااموات (أأرسلة) يقتا ل-ينأى

الىهيه
ةيرت
هين-ض
رلمط
سوأم
ولمو
با
كاذ كرهالقرطبى أوامطلقَةعنى أنهف اىلاسراعبالجودأسمرعمنهااماملاقاته حبربللالشذىه
مه ا

ده باخلاقالرح نوا ل4لةفقدفضل صودهعلىحود
دل
وعطيته وامالترقيهامةفاماتوتعاله فىالدرحات وامالءرضالةرآن وت

الناس ممفضل حودهفرمضانءلى
فى اله

والسرعة

ركان
الات ستل
االائكة الىأنضل
ك يلافاضممن
الذا

8

حوده فىغيره محوده اياك رمضانعند لقاءدير :على حودهىغيرة مشمره

عنراضة
فم اطلاق الاخيرءلى مكهلما #قلت لبسافكىلاعمةالاطلاق بلانم الكلام عللىا
الاخيرههى>ل الاتفاق 9فاذاممهحبر دل لا عاعندقراءةا انزدل  9كان رس وذالتهصلى التهعلء» وسلم

ر ينلاهلر ثباللامارلسلتةفاتحهياالىأشياءمرعلماوالمردله
بذل
مى د
اىأ-ض
أبحاولدخير بكأ
ثةميرق ل د«ى
كشاع
د بهن
حالومرل
اون
مفتع السينعهتى المطلقهف حاارمتعاى يدودلتضعزه معتىأسرع واك

أود متهاف عىوم |لنفعوالاسمراعفيسهوق ل هى| اتأىرسلت بالبشمرى بينبدىرجته سهحانهوذلكأشمول

روحهاوعوم نذ»افاللام فىالزبععلىالاولللنمس وعلىل|ثافىلاءهد وحاص_له أنهشمه شمر وده بالحسير
الكل منحكر '
فىالعمادبنثعرالرايلاعءللقطاردوفشتانمابينالاثر نفادم ع لقاببعدهوته والآخربد الارض
فىأقض_لوقت وعير بعدموتها ك أفاده الكرمانىولا كا نالثانى تابع[الاولمسطرله ذلذاقال أحودمنالرخالمرسلةوجلة
بالمرلة ادعارا يدوام الكلام فىمةام المرامأنهوقعتمص علىسيل الرقفىالكأالوملا
لنها ف<ض_
ولدهعلى |جافعراد
انسا
همو مواباآرج-ه وتوم الا
وان
<ن و
ده فى رمضانعلى ود سا
اثارعند
هثفرالىزْمانومعوابل
هاء
ضلق
ارل
احب
ةرآنفانه حينئذ
النفع>ودالمصطوكم

تم المرسبلهستائر
مامرتعلء | 4وعير

يافعل التفضيل

الذىهونصق كونه
أعظ-م حودممالان
الغالب علمباان تانى

بااط_ر ورعا خلت
عنسهوهولا نفّءن

مأفعض_نلأفض لكالام
الى
كأاحنودماءتصو فرالاذهانوماذاك اللالامتنالناأفئض_كة الرسنا
من أنضلمتكام فىأذضل الزمانوال-كان ونفاسهلتىسيااثةضيلة الزمان وملاقاةصداءالاخوات سما ||"
عة_ل
نأن
نأ
انع
كشضا
سى|ا
مزه [أعسادةوالاحسانوتحىس_ين الاخلاق والاءةانوالاتةان هذاورو

لام و أع الناس وأحودا لناس دهنىوءلىهننا الق.اس وقيل اقتصارهءلى هذه لثلاثهمن حوامع

السكلم فانهاأ هات الاخلاق اذلا#لوكلاسانمن لل ثاتوى العقلةوكافاالنطىبالحكمة والضبيه

ركاها التضاعهوا اشرو بةوكااامودكذ اذ كرهاينى ردك ف المامعالصغيربروايه الشعين والترمدى

وابنماجه ع أأذسكحانس_ن الناسالىآخره و بروايةد مالووأدنىعنه أر<ضاسكانناألناس

يف أأنجاوديتى آدموأجودهم بعدى رعبللعاافنشرعله ولرج+اهد بنفسه
عيت
خلقا وفضحد

فسديل الله حمكانمن وده أنهكان:ذل االلالهفوسليالولف_دقلو باوعملاء لبدوينثهروالفقراء

العطناء واله-ود بل
حودههامع مسترسل
صافاىعة-ى صصرعبجعا» منهمابنالاسود
شكد
قو افيهف الماعبانهكانه صمراق أمرهمعكثرةناسالنهو
لا دوثرنهقوز وقمه

واللدّاحين علىنفسهوأولاده فدعطى عطاء رع زعنه ا لوكوالاغنراءو دهش فنغسهعدشس الفقراءفرعا

كان عرالعشملراينه ولتؤقدف بيت نا ورر عار بطباطرنعهلىالثعريفم نالجوع ومعه_ذا كاذله

ندبإاكتارالمود

قى رمضان ومزيد

اين
اىح
حافتعل
مانف
ال
فده والدتوسسعه على
عمالهوأقارنه و>مب»ه

وعندملاقاء الصالمين

الجحى وكانتقف علىحادا لمرو كاذب اطرافه

رهتنتيتفز رالمادومبترحزح
ممن
قنزدءوو
عشيرةلي

عنه » ومنهمركانة<يثُصمرعه ثل ناْمرات متواليياشترط أنهان رع أساوقدأتاوسى فشكت اليه
فاطءةرذى اعلنلههاماتاةاهمنالرحح وات1دمةو طليثمنهخادماكةم|,اار:فنامهرهاتسا-ندمين عندتومها

ءقاطك
اائةو
اإةلل
لك.
لحدات
بالتسديم والعممد وااتكبيرهن كلثلاثاوثلاثين الافىالات_يرةتز يدوا

وأدع أاهللصغة تطوى باون م من الجوعوكس_ته ارمأةبرهدفلسمهاحتاحاااموافألهقيوابءض أصحابه

ا|أخارى ورم
تاعطاه انأهار و و

التهصاحب |لمردةحرثع_برعن -ودهبالز دوف ؤوله ع فانمن<-ودلكَ

هارسه|اةرآنو< .وازالما لغهوالاغياءعق المكلام
وعقبمفغارقتهمشكرا لمعرهالجاع مو,ومد

الدنما

كاذكرهالقرطى وغيرذلكُو سعى رمضان شمر الود وقيلاناه طنىكان عندلةاعجير بل أجمعهاوأصفى وقتاوأفوىحالا

وفيهانصحمهالصالن مَوْيْرةفىدبنالر <ل وعاه ولذلك قالوالةاءأدل |للميرعسارةال موبقل وندب مدارسةالءلبالليل لقل لشغل
ودضو رااقاب وفراغ النفس وؤيهنظراذ لس ف ال_ددث مأدمرح بانلقاء حيردل ومدارستّهكانت املال الحدىثالشاليعسسى ش

حديث أنس

4
5اانعلهب وسل|لرغآنو بءبدهمار وى انقراءةز يدنبثابتهى |لقراء:التىقرأهارابولاتللتمهعصليءوسلم 0
اةرةكذا حسبا لام
تار
ا أووت
ذكس
كلع
على دمرمدرتلينالفعىامالذىق.ضفه أوبا

والمرامعلىان

الاصل المعتادقراءةسير دل و«ماعةصلى التمعايهو 5وكذاقراءثه لىابهعايهو .وسصاع أسحاءهرهكذا

أ طر بقةالك_دثينمن الساف وأمانملففاختاروا انالتإيز سيمرقأعولالءش_يدمالقابلية الكاملة

للتأخريقال ميركوفاعل د«عرض>ةل ان ركون حبر«لوتميرعل راع الىالنبىصلىالتمعليهوسل كك

ىص_لى انتدعل.هو.
ثرض
لى ع
اهار
هةاأ
يواب
لف رى
عوقع
هوظاهرالس.اقو ا#ةللعكس و يؤيده ما
تفاىبفض اذللقرآذمعأنهثردجامؤظ كانحبردبءلرض|لقرآنعلى| لصنبلىى
الشرآن ه ذكا أوركده
اللمعلبهو-م قالا لعسقلافى ف شرح امد بثهذاءكس ماوقعف اىلترجهبلانفيهاانير بل كان «مرض
علىالى صل التدعلءهوسم وفىهذ اانا لنبىصلى اللعهليهوس ركاندءءرض علىجبريلوكان|أذارىأثار
فالترجة الىماوقع فيعض طرق الحديث فعندالا*»اعولى من طردق اعمراء.لعن ألى-ه ين,اغا ان

لىى صلىاللهعليهوسمالقرآنفى ركملضانفاشارالى كاألنمنهماكان امرض على
دير ول دعرضاعل

انردىأ دضابلفظ فودارس»القرآنوفحد فاطيمتدقالت أسرالاى"لى اصلىله
هوقذع ع
اهما
الآخرو دم بد
اهرة
نكا
ادار
مافا
هينف
نازم
عله وسلتاحبر بل كانعارضئىبالقرآناذالمدارسة والمعارضةمفاعلة من الج
يقرأو اسلمآعخرةالوفر وابةلأضارىوكانتلقاه ىكل أ لةمنشمر رمضانحتى يفاخ أىرمضان
وه_ذا طاهرف أنه كان,لقامكذاكف كل رمضان مزد أنزل عليهلقرآن ولاختص برمضان بدا طجرة

وانكا نصمام شم ررهض انا اذرض

:دا فحرهلانه كانسمى رمغ انق ل انية.رض صمام»قلتولعل

هوله>هدانه « موررمضانالذى أانزل
أ مداسة القرآتكان» ..لوحوب صيامه وا“ضناد قدامهك نشيرااي ق
فيه|اقرآن »تقالو المديثاطلاقا اق رآنعلى بءضهوءلى معظمه لانأولرمضانمن بعداسئهالاول

كذلكالىاننزلتهاليومأ كلتاس دكيسك»نومعرفةوالنبى صل اللهعليه
يكن نزكمن القرآنالاد«سنه حم

و بهابالاتفاق مقالو الحدنثاناءلةرمضاتث أنض_للىمن نهارءلا”ه اللقراءةفانالمقصودم ن التلاوة

الحضورواافهم

لهقوله
واللدلمظنة ذلك اف لنبارمناا واغلالديذيةوا لعوارض الد:روبه#قلت وعيلدي

قهوىأمثةد.و_لاان لكا الهار حاطو دلا» قالوةد أخرأجبوعمردمن
تعالى*ان نطاشأموالأايل
اتنزلعليه
طر دق داودينأب هد قالفلت اشعىةوله تعاك شور رمضان الذى أنزل3ه القرآانه أوماك ن

ر
يا-ك
ن«لوى
فسائرالسنة قال

ان ماأنزلفصكالله
ضوس
مهعلمه
رىالل
فىصل
ماانرض مع أنب
ب«لك

| أماشاءو ش.تمادشاءقالولا«ءارض ذلك قولهتعال*سنم رئكفلا تسى الاماشاءالله »اذاقل:الانافيه كاهو

دوالمرادان
| المشروروقولالا كثرلاناللءنى أناهذاقراهلاسى مااقرأهالته اولمانقجرااةءمدارس ةير لأ

| المثقبقولهفلاتدى النسمان الذىلاذكر عد ملاالنسران الذىعة.ه الكرفالمال »قات وذ اوردىدعاء
خم القرآناللهمذ كرف منهمانسيت وعفنى منه ما-هلت قال واختاففى العرضهالاخيرةهل

كانت ميع

الاخرف 1اأذونفىقراءتها أو حرف واحده اوءلىالثانىذولهوالدمرف الذىجءعليه عمانالناس
أوغبرهذةدروى أ جد وأبوداودوا اطيرانىمن طر دى عمد بنعر واكافى أنالذىجععليهعؤانانناس
اوافتىالعرضةالاخيرةوم ن طر آى د بن سيربنقالكانير دل نعارض |لنبى صلىاللهعليه وسلهبالةرآن

إلى ] خرهموحددثان عماس و زادفى آحرهفير ونانقراءتنا أ<دثالقرآنعهدابالعرضه الاخيرة
وعندالحا كمكوهمن -د ات “هر وأسناده< سن وقد عه هو ولفظه عرض! لرآنءلىرسوك التده_لى

اللهعليهو .عرض اتودةولوذانقراءةاهذههى الءعرضهالاخير:وءن طر دق حاهدعن ابنع.اس قال

األىقراءتين ترونآخرالقراءة قالواقراءةزيدأى ابنثادتفة للاانرسول التدصبى التهعلي وس كانبعرض
القرآتنعلىحبريل فا كانفىالك_:ة |أتىقدض فممساءعرضهء ايهمرتينف-كانتقراءة ارعسعودآ خرم ا

وهذابغابرحديث معرةومن وافقه وينتكوالن-1اعاباهنرضتانالأخيرتان وقءماباحرفينالم ذكو رن
( ؟؟ -ثمايل فى )

لانالثأس دشبروثدثوأوخر وعده (حق نسل)أى سا الفراعٌو ننْضنهة امص_دربةطرفي هأىكانمدة0

انا
1١

وموم اتلديرات أدودمنه فىغيره <ممنثزر بأدةالاحتباد ف حودهفي-ه و*وز كونهاوقتسة أىكان أحودأوكاتهوقتكؤئةفى

1

0 7

7
/

رمضانةاسنادالمود ال أىوقاتهكاسنادا لدوم الىاانمار والقدام الىالليلفنهاره صا وليلهقائموفرهمنالممالعه مأهومعر وف واعما ١

كأاحنود ففرمضان لاثارادته نابءلةارادثه انه وه ودس وضعرمهضا نلانفاضةالر جةعلىعماده|ضما ف مابشيضهافىغسيره1 .
والموداعطاءما يني أن تن وسدسذلكأن نفسه أشرفالنفوس ومزاحهأعدلالامز حهونكان مكذلكنغعله! حسن الاقعال

دوه ل,تقصمرءلى نوعبلكانتكلأنواع|دود منيذللهلوالمال 6
يفولاواتدللاقهخألحاسقنومنهوكذاكفهوأجودالناس ك

لحوده
ان
كة-م
ومو#
مئحه
هحوا
اضاء
ق وق
ثردق
ألط
ويذلنفسنثفداظهاردينهأوهداية  871عنادهوادصال|لنفع الهم تك
كولله وفىاللهكان فأ كثرائوراباتكاصمرحنهالعس_قَلانى عالسىانرهكان وخيرهمحذوف_-ذفاوا.ااذهوضواخطب
دمطىعطاء التلرك
رعالذى
نودات_عمبوق
مأتكون الأميرابلوجمجعةومام صدر يةومعناه أجودأ كوانهوف رمضان فيل االال

وياعيلشفعقدشراء

ورعليه السهرالابوقد
اله علىبط-همن

نرذا قأس-ه للواحة

قأله بتعضبه

امف من حد يتسمرعؤدوعاانالله-واد حب
هوحاصل ذعناأهحود أ كوانهحاصلاف رم ضانوقد حرج

٠

وو

الحود وف رواءةالأصملى,الخصب عل أنهخيركان واسمهضهيرالنبصلىاللعهليهوسلمأىكانالنى صلىالله

افبهاضصسيرا لشأنوأدودمرفوع علىانه 1
عليةوس #مدةكونه فىرمضان أحودمن نفسه ىغب 0قملك ن
أوالحاصل
بخهيرهفى رمضان وهأمف سيروهلذميرااش ن
مرتدأمضاف الىالمصدر وهوما كوت و مأمصدر و

أنالنصأطوبروالر فعأشهروقال| لنووىالرفع أشهروا لصب حائزوذكبراننهماسأللااكء»_:نخرج
الرفعمن ثلاثةأ وجهوالة.بمنوجوين وذ كرابنالححاب ف أمالء_»لارذع تمسةأو--ءهذتواردمعابن

مالكفىوحهينوزادثلاثة ولتعرج علىالخصب قالالعس_قلانىيو برالرفعور ودهيدون كانعذة_د
ماعطاهالهرواهاأخارى
صبوم وفضائل القرآن»قات اذاكانكانمننواسخ المءتداوانخبركاهومقر رفالترجيم
لكا
اأذارىاف
و حأءهر حل فاعطاه

عها جيبانينفرجبع

أو حوداارفععذف_دعدمهالا «ظهرةتدبر د

لاس  #أب رهنان والمهى انز نادوحودهمن

أ وحودمكانت ترف جع أوقاترمضان اك ان ينس حينم برجع الىأص_ل الودالزائدعلى<ود

الى قومه فقال| سوا

الناس جم اواندوسهكمالمننى بقوله أىكالجوددكان ف عىام هررم ضانالاجم الاأنبرادبالةام

ملناخاف الفسقر
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رواه مل وأعطى
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دان »دا دعطى عطاء

المائه من الاسل
جاعةه منهمس_فيات
ان خربوا له معاودة
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اللمعليه وب
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قهل
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انعوف واله_لاءءن

للياهم |||
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لبرس ,ع
عليه)اى النى صل اللعهليموس! عالىج

القرآن» كابدلعليهر وابهالعميعين كانجبرببالقاهكل لله فىرمضانعرض عليه النىسىانته| 3
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لا<تى فرغتر واءالمصنف وحاءنهامرأة
ثأ فدرم فوض_مواءلى حهيروةسوافاردسائ
فسألهمائة أخرى فاعطادوجل البهتسعو

لدرناهى .
هوازنفردعلميماقوتهناهأ ف ف(فءأتيجبريل) فاألقتجعلويك
وم ح ننأنشدتهشعرائكرءذأرامرضاعته
حاأنلنمبركاتجوده (فيعرضعليه) أىفيعرض .
ك
س
ل
ى
ا
ف
ه
ل
ت
ر
ج
ع
ى
ن
أ
و
أ
أسجوبديته تيناجربيل لهك لليلةمنرمضان
ضانعرض|اقرآ تكله

ىل رم
فس
حير بلااقرآن)لاننافف يثهكل ليلهأنه
 ١لنىعلي

ا

وه ؤرجةدمالاه« :المديث! اعاشرددنث حار(نا #د نشارة :اع.داارج 2

 ٠ابنمهدى”ناسفيانعن#دينام_:كدرقال مت حابر بنع_,دالله يقولها -ل ر.سولاللصلىالنعهليهوسلث.أقط) ددر ليهمن
ادير(ذتاللا) بلاماد«طيه أو,قول لهمس ورامن القولفعدهأو بدعولهفكاناذاوحدحادوالاوء_د ولمخلفا لمعادفكء سالمراد

هىحم دازطامباد ل لاانيهنطق بالردفان كانع_:ده المنولوساغ الاعطاء ع
نعط
أمنهن
لردهالابهاأو#دسورهن القولوةاكابن
هاجة ب
انمكشفانهذالا.نافيه قولهآ ن اغمن سأ لح

اا

اي

لا ل ا

2

طاهوالاوء_دأودعا أوتسكومن ذلك التقربر
 1 715/عدداسلاملنقل لامنعاللمطاء

ا ااا اا  1000101010001اي ذل افتا

000

اعلبازلجي
وما
| قوله<تىي>و زكذاوقع فاصل ال
اى ونعف الوناءبالي والأرودوالمعتمد وحفى لاأحد هاأجلك عليه
د
.
ع
ا
ن
ث
د
ح
ر
ا
ش
ي
ن
ي
د
#
ا
ن
ث
د
ح
#
ء
أ
ه
ل
ل
ا
و
ل
و
ا
ل
ا
د
م
ت
ء
م
ل
ا
ف
ا
د
ح
ه
ولبهعم
همه»
وءال
ىالا
زلواداءب
بوضاتل س ١ا
5
.
فلسمثللاأجلم
الرن
بن مهدى <دثناسغمانءن#دبن|_:1كدر قالمع ت حابربنع.د الله
بةوك ماسل رسول الندصلى

أشعليه ول #أىماطاب شأ »أىمن أعرالدنما #قط فقاللا» #أى بل امأاعطاهأووعدهاباموق

انتهِى وأشار 5

له

با
لعتذاراانالسائل

حقهدعااللهتءالى-ى أغناهع سواه ولد يثرواء|اشان أضاوالمرادانهل ينطقبالرديل انكانعنده لولدلتن اهلاعتذارالنه

أعطاءوالافكتكاف حديث مرللابنالحنفيةء نداب سنعد واغظه اذاسئل فارادأن يفعلكالنمواذالم لتعنتهأوتكليفها1ءل
بردأنبفهلسكتكذاذكرها لعسقلافىوالظاهرانه_ذا#تصبالا سالغف_ءلوالأوّل#صوص :سوال مابعمالهلاشدرعه

العطاءم الاظطهرانه كاندك تعن دمر الردفلا.نافىماس.ق من الدعاء والوعدوه رالمطابق لقولهتعاك||| ع

_.لامة

أثغلنا كاشمر زقناالتهوايا م
» وأماتعرضْنّابتعنغهامءرج دمن زبكبر-وهاذةلهمقولامسورا * م

ءة

وكاهوالمتمارف فىزماننايتحاللهعلي وعامءوسةه الحديثالسادق من ألهحاحة بردهالامها أوء.سور
من القولواءلهاقتصرهناعلى نىلاذقطيناءء ل ا
ىلْلمةف ا
ىلءطاءوعدمالا كتفاءععردالدعاءوقالع زالدين

ابنعدا اسلاملميةللامنعاللءطاءب لاعتذاراكفىقولهتهالىهلأاصدما جلك عليهه وفرقبينه_ذاولا

| أحماقانتهىولاشكل عل ذىلك قولدص_ل التعليهول لاللااشطعرابميونالملان والشّلاأجلم
لانه_ذاوقعكا لتأدنبهم اهم مالس عند ممعتحققهمذلكبقولهلاحدما جلك ومن <افقطعا

لطمعهم فى_:كلفه لصيل «وقرضأواسة بابمععدم الاضطرارله وهذا#ل كلااملعس_قلانى وما
ماقاللاقط الافىتشهده ٠ لولاالتشهدكانت لاودنم
أحّسنةول الف رزدق
لإحدثناعيدالتهبن عران أبوالقاسمالقرثى المكىك_دثناابراهم بنسعدعن اشسنهاب» أالىزهرى
لوعن عبد الله»هوابن
 3عمد اللهبنعه بنمس.هود واخطأمن قاله-0و7انأب مامكةذكرهميرلك عن

تكليغه احص لاحو
اس-تدانة »المديث
الحادىعشير حديتٌ

المير( تناعداتبن
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|بنعباس )»وقدرواءعنه الشانأنضااسنكمع تا لف ف بعض الألفاظوأجدبزبادولابأل سيالا 0 01

أعطاهفى 1خرالمدرتل 8قالكانرسولاللهصلىانتهعليهوس #أى ف حدذانهمعقطعالنظرعن اختلاف |[) ." ...ب
أوقانهأوحالاته 9أ-ودالناس »#أىأمضاهم وأ كرمهم#ناندير»أىما لاوحالاها ديرشامل لع أنواعه

عي

( -
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هذم وواانذلامقالوااهافضالاوا كالا ذكان مح بالموحود لسكونه مطموعاعلى #جرر وى عفنضيل
لمني
الا
حالاوما ”
علفانءاتبالناقباتالصالداتمةء_لاعلى مولاهمعرضاعاسواهف كان اذاو دحاد
المودمسئةنما نا

و بزاهم نسعدوعنه

واذا أحسن أعادوانل جدوعد ولا فبالم.عادوكان>ودعلىكل أحدعاسد خلتهر دشفىغلءّهواحود

اسنفس أشرفالنةوس
لنف
||أفعلتفضيلمن الود وهواءطاءماشى ان دنجعلىماين ولاكاان

| الاقدس فركونألاقه أفضل أخلاقانلدلائى ذمكون<ودا لناسواءللن3اكسرابالخصوص لكونه
فردامم مهفلامغهوم لهعندمن قال.هلإوكان جودماكون ف هررم ضان»الرفعفىأحود أ-ودعلىماروى

المصوف وكذا ابن
رى
صاع_د والقها ب ئ

وغيرهما وودمالعصام
قا أنوحاع صد وقمات

تقسن ةثلاثوثمانين
اةا
مجدو
 .وماثتين (ثناابراهي سعد )الزهرأىبواسحاق أخذعن أبيهوالزهروىطائفةوعنه امبهندى وأ

ومانّة (عنابنشهاب) الزهرى (عنعمدالله)تل انهع.يدالثه بنعماض فانه روىءنابنعماس وغيره واعلنزههرىوغيره
الجباعة(عنابن
رىعنءلى وابنعماس وع_:الزهرى وطائفةوكلاهائةةخرج له
بعلىذانه ب و
 > 1ل عم_داللهبن أىرافكات

ص_لىالتدعاسهوس_ل أجودالناسباناير)أى كيرماء:د مولابمةدىُبالانفافمن! لادنىةءل الاعلى لان
عباس قالكانرسولالله

الاتفاقعبادةمالية فكا كانيقسدمالاهمفالاهم ف الأعالالء_دن ة,تدمهفىا لأعالاليذنية (وكان أحودماأكون )برف:عأحود

دركانأحودأكوانهاذا كا
وذكروألهعشرة أوجهو لاتقي

نمستقرا(فىشه ررمضات) م نالرمض وفىاحارةالجيةوعى الشجرثجرا
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مالايقدروثطليه .٠

مارأوأهن صيرههم وكثرةملافلته انأهمأوم
اراد-اءهم عن خلس ومنعهمعنالشفاء

م نالرفد وذو العطاء

قاطمزْة للوصل ومعذاه

أعط_وودوانكان من

3

( 7و دقولاذارأهم طالبحا-ة دطلمافارفدوه) توصلفمضموبقطعفمكسرفانكات ٠
١
هفف نم هلبةثلاىأىلا نأع ناك
هءاعحصأسل ل منو»:ىأامنونمتناى اءابرغل هلى سدقالا |||

سفئالاه_4هاةمو بيساوديفتسسا أ
مهل هنوديفتسالام مهتبمغىفموالةةنيحنوناهم !اوهلاوث_سءابرغ |
نوناهمال

الارفادعى الاعانة

سفنول مطادباسعممميكف
لدقوىنملانوشيحابموعمخلىفءابر سل نم لجأ ها معلاهريصو|| ١
نوكدامىلع ف هاوسمهنمهأدأنال تأ

يمكنافع بثناثّهمارى

 0المرادبالامقلات م
:عن اس الرسولصل التهعليهوسمومنعهم من الدفاءوبر|ل الادب»قات

ار ه.أى
وعناه
نماوناكميانيمونعاوسذهلهركفقتنملالعلو
ءممهندارملاةرثكن
»فماول||) "١31
لاوسلافاك رالاثيدح عنيم نىلأ رهةرب كتيهاماعونرم هع اموهودنتحافأكدترمهنءفاق
ساعدوهف نوص_له الى
الل شيل ماالاتسيتفطوعءتتم فااأهلكالذينمنة لككثردمسائلهم واختلافهمعلىأنسيائهمقالميركلكنمعتى الغابة
الثناء)المدح (الامن امون -موانت لابلاتمهذا المعنىالابتكاف اه ودوغر بسمنهفىهذا المنىوقءلالءنىان أصحاءه
طرااغر بااسءار أوهفن صيروهكمثرة احمالهلءنأم_حموز
ظن
ةاحدماهمتيل > ل أن
مكافئ)أىمجازبءى

فالمثىعلمه أىعائل ه»ذقأابلعيردورواامباوةمداربةايلوهاقالاذى المراديالا-تحلابحاب نفءهمأوجلمومالى>له امعدس أوسلسةلومم
لمراديالا هلاب حلب نفعهم فلسل مهعنى»قات الهم الأاتيقالالمرادنفعالغرباء
بهوبةتصد مدحمغير
لاتفمهم أوللعماءة ىأمو ردءنهم وأماقوله خ
حازف ولا مطر هو
ماأطرتالتصارى

أراددتولهالامن مكاني

العلى بالاسلامطاهرا
و ناطذاام

أومعناهأناهذااصطنم
فانتىعليهعلى سيل

الشكروالحزاء قله
واذا ابتدى ثناء

ام قلوبه ف
ملانءرف دذامن د أب والاأنبرادحلا حذبها

دبابلنأيمةاألذوفدينر.منهع الىىمااةل.ملءهنى لو يقوك» أى النىصلى النهعليهوسل لإا
حذار
اأيت
جم طةال
»بأى
و لنطلما» جلةحاليه افارفدوه)من ال

ارقادأى أعينوهعلى طليتهوأعمنوهعل بىغيت»ه

ولامقصريه عسارفعهمنالءله_الليه
مومعاه_4ه ألانرقىأانلهلاتطر وأنىط5رد تالنصارى ع سى بنهرم

ولكنقوأواعمداللهو رسو له اذاقمل هو نىاللهأورسول التهفقد وصفهيعا لاكوزأنبوصف بهعيروهذوومادح

مكافئلهيقال هوكفوهأملىه وقالمير فالمرادمكافً:الواقع ومطابقتدوق.لالث ال
نمعانىاعنلها
عدة
يه
ل.ل
الامن رجحل:عرف حقمةةاس_الأمه وانهمن الحذاصسين الذينطادق أسائهمحناتهمولايدةل عندةفجلة
المنافقين لذبنيقولون,افواههم مالس فقىلو مهم ناذا كانااثتىعليه تلكالصفهوكان مكافئاماساافمن

كرههذكرهالخشرى
ولانمارضها نكل أحد

واذاائتىعليهقءل اننم عليهلبقمل فالمماثئلحاين
لةحذعمانىزى مقيال
رك وهذا بعيدوخطيع اث ل قهالابن

المءءوثللكانةلان
الكافرادسذملهتفّه
تعمة فلايقءل تاءهالا
بعداتعاممتهله (ولا

ع

#ولاءة ا
سل لثناء» أى المدح يالاهنمكانئ 3باه رزأىمةارب فىمدحهغير داو زدهعن<دمثاله

ثممة|لنيىضلىاللهعلمةوس عا.هوااحسانه اليهةقيلثذاءه والافاعرضعذه وااذى بعدهذ والاشار:دعن هده

لأسف تعن انعامهلانه

٠

العمارهقالقالمكافيع عهتىالمماثل له
أفصىل الاعسانوقيل معناهأناهذا أنمعلىرحل نعمهفكافأءة .لثناءه

 0نانأحد الاءنفكفن تعمتهصلى اللدعلمه و

فالشناءعلءهفرهضعين اه ولاق انا الكلزمااهو

قامنه الصو ر نهلا التعمةا معدونهقالمراديهار المثنىاذاقالمثلاانه صلىاللعهليهوسلمنأهل الكرم
وامودوادس مله مو <ودافى الو-ودنان سيق لهاحسان|مهواتعامعلمهقءلم:هه_ذا امدحوالثناء

والاأعرضعنه وليلتفتالىقوله علانةوله-حانه وتعالىذمالقوم * ولاحب_ينالذيندفرحون عأأنوا
انضر
ا واءالميية_علموا * داوف |لنهاءهنسبهذا القولالىالقتبى وتغلمطه الىابنالانارى

دقطع علىأحدحديثه)
قال القطلانى الذير
هوراهم والزاى أى عاو زعن المدأويتعدىءن الى وفىنسضه ع صدرا 7والراءمن الو ز والميل قال
لإولابقطععلىأحد د رثه »أ ىحد دث-دلاحديث نفسمكاتوههالمنىمب
ارعدليق
هولهلا-تىحوز»

رع

م

كات

كادل علمهالسماق لاالى

الى كانوهه بض

ٍنحدثين (دى >وز)

المئقوفىنسضهباداءالمههل ودالزاىأى بجمع ماأراادالمتكلم 'اه والظاهرأنهتعصف لعدممثاسدته لقوأه

لدنوفسبرعضالرة وهوااااهرأىفيةظععليه الصلاة
الية طعه م هو بالنصيعلىمافىأصل الاى.
والسلام<منئد حديث ذلك الاحد ببسى»أىلدعن الحديث« وقيام *أىع ن لاس هذا وقالمرال

منىام )من الاسر وى سكه_الراءمن المورأى ورافلمقنانعيل
أمنوئدق(بنه
حم و زاىالى أوالمد (فيقطعه) «د
تنه كاف الوفاءةالالة .طلالى ودواعور مأ خوذهن
الخوروهوالمملعن! لقصدوا عدلوف نشد حو زعاءمهملةو زاى6مهمن

الحمازةأى<تى جمعو «ضبط مانقول كذاذكرهيض لشازتين أخذام كلما منالؤْوزاىلشناقباراهوقالمددثمنتنهاءه اله

عن

( ١ناذامكت تكلموا) وهذامنعظم أديوم ضرنهوأحلاهمل رهمهابثهعتدهم وخلتهماعلاته (لاشازغرنعنده الحديث)
 ١لإمختصمون فمأأولااخذبعضههممنبعضعندهالحددثوكيفماكانأردفهماهوكا مفس.رلهحمثقال(ومنتكلمعنده|نصتوا)امعوأ

(له<تىنفرغ  4نضمالراءاىيم بىدعنل>البسشكهلامثنانمعال-كونه لاف الادب(حديثهم

3

( أىلا بتعحدث

أولاالاء نحاءأولاءلىالترتدبفلايتسكلم من بعدالااذافرغ كلامهذاتنكلقمبل فراغهل,ص ل أهخذ ابالعدلوالمرادباوهمأنضلهمدينا

أذ كاننتقدمبل_كلامبيينديهأكابرصحمهقيضت مديثمكخلهمكا دأصوتطىمدفنهثولاة| كيدوسانال-
تسكامواد وقيلامرادانحديثهعندهم كلهملد بت أوطمفىعدمالملالمنه

أوف الادهاءالمهاذحرتا لعاده اللالمنالكلام وعدم

الاصغاءال.هاذا كثر#و الماصل ان كالامهعنددملاعلو انكثر وارتضىالاهذخايرا القسطلانلى
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وتالانماعداهتعغبارد

:

وانقطاع نطقه وقال.ءضبم وأصل ذلك أن اما نعليهااسلامكا ناذا أمرالطيران تظال علىأعمابهغضوا

(يضصل) أى يتسم

(تمادذهكون منه

أمصارهم ولبتكاموا-تى ساهممهابةمنه فانأدب الفااهرعنوانالماطنفقيللاقوماذاسكتوامهابة ||وبتعى م.اتعيون
 13علىرتوسهم الطير» وااصل انحال-لساثه معهعليه| أصلادوا أسلاماختيارا اسكوتوا أسكون وعدم

نسأهموجبرأ
منه)ًا

الالتغات اىلغيرهب فلاذاسكت تكلمواك فيهاجاء امهملل,كولوا.دنا كلامولابتكامونفىأثناءحديثه تتاو بيسام والعت

كعاضهوعمنةدتضالىحمدالادب #الابتنازعوذع.:دهالحديث #اجلةاءتثنافية أوحاليةوالمعتىلاناخذبعطمم من || ماتعدمن مث له
رثأ ولاأةتصمونعند هف الحديث وإداءطف عليه عطف تفسير بقوله©ومن تكامعنده

أسنصكتتواو»اأوىا”عواطاله» أى

لمك أمتيانة

لكالمااتكامعنده #حتىيفرغ » أىالمتكلمم نكللمه أوهن ||عدير :ه_ذااحدها

متصود وومرأمه لحد نثومعندهي أىسدزث كاهمأرهم وآحرهمعندالنبىدل التهعليهو «حديث والثانى ضهك! افرح
أوام»أى ل يتُأوفمق عد م الالمنهأوفالام_غاءاليهاذالعادةجار بةباالالوضيق اليلااذاكثر وهو أنبرى ماتسره

اويل عسنسددهاديشالاف يزيد خةأومبة اكلمننكنسيرد رات لاسي
وقالالمننىحديثهمعنده<د رثأفضلوم ف الدينأوأوّهمقدوما اه ودوحهلا
سلقد
كوم ف
هو
ااحل

رة األواس_لامفبرحعالىالةولالاول
جما
طقدو
اهل
داب |لعذاءاللارهي ونالمتقينمنالمفتءينو >
ا  6ل واختاره بض المدرسين مث انه يقدم الافضل فالافضل امافذاته أوق عله الذى بقرأف.هوقدتعضه

ودهي-مأى
ُايأنر
طهبمانق1أندضلوهممافقد تعسف تعس_فاشد :بداباردا وثقال
َول
ون أ
أنم
ميرك با
برهوآخ ركاامه فكانحقه انءةولحد ب تْجمعهم انماكان
أول تقر
أَوَهُم اه ولامذنى عدم| لتثامهبين

ا حديث أفض_لهم فساكانواركتفون كلامأوطملالهأعلبالمىوأذهمنالمءتى مقا ول بحلا نالمراد أوطماذا

وهومانعترىالغضيان

اذا اشتدغضيه وسسه
أعمب الغضمان مما

أوردعليه وشعورنة
0

2

ل

2

1 0

باعرل ]ا
تكلم دشئق لهمه وعل انهمموافقوهعليهعاليامن اللدنهعليهممنتألفقلومهموكالاتغاقهمقلتذهلى إعندالغش و
ه_ذابنمجان,كونالمراد دقولهأوطماسءةوم فىالحكلام لاأفضلوم ف المقامابد لعلمه تعليلالمرام

الإنضك »#أىبت اما دضهكونهنه دأىبا/شاركةف |ى“ هسان الاحوال8وبتممايتمحرون»
أىمنمكافى نهه أى قاس:غرا الافعالفكانه أخذمن هذامن قالمارآهالمساون-س_نافهوعند الله
حسنلو تمسير للغريب أى اراعاةحالهلعإلىالجغوة>بفتحالجويقد:كسرءلىالماقفىامو سأى
علىالمفاءوالغلظهوسوءالادب مماكان:ص درمنجذاةالاعراب وقد وردمن بداحفاظ فىمنطقهومسالتهم

8

.

:

.

عليهوس مكان«صيرلاخريب اذاحفاهىمقاله وسؤاله<#تىان »*
الضعيرانلاغرتبوالمنى أنه_لىاله

0

عن أغض.ه وعدم
اكترائهيه ذ كرهان

ل

 0ا

ع-لى لمغوة)0 ,

أىااأسقطهوالغاطه

وسسسوء الادب مما

فاحادةمالعر ب (فىمنطقه ومسااته) أناوذواننو نصرةالتميمى وهو تقس سماذةالبار .ولالتهاعدلفقال
ك«اضندرعن ن احلو
كعدلفةالعر مارسولاللهائذن لىاضمربعنقهفالدعهر وا«المجيىءن
وي ومندعداذالمأعدلاغدخءت وسرتانل أنأ
ألةسعيدوحاءهدهن ةءل اسلامهفة اليا#دكان حدل #خراةومهال.دثوأنت”حرهمفةالماشاءالتهو نعاشه وأعطاهز بلبنسرك

قل اسلامهثمازيمنثقالاذهمافىء رمءلومالىأحلمعلومخاءهق ,لالاحلبمومأو توميوناخذتامعقيصهو ردائه ونظرانل»وحهغليظ

مدقاأء لك بنىعدالمطابءط لوقدكات ىج الطتك اعلفنظراليهعر وعيناهتدو رانف وحهه
هاجد
لتىتن ح
اضي
واتق
ؤ ألل
ثم قا
الذى بعثهباحقلولأاحهاذرفونه لضعردتسق رأسكْفقال
وبه
ىوتذفعل
رممع
أماأ
اتد
كماسلتفدلكبراوقال أىعد والتهتقولارسمولال
ضبهو زدهعشر بنصاعامن
قذه
اه ا
فماع
لهرسوك.الله أناوهوكأ<و جالىغبره ذامن باعران امنال>سانداء وتأمره بحسن الت
اس وأخلاقهم وجذوتهموكانا.اصطى ف
نذى
لملأ
عرمكامارعة» قال رواءأنونعم وغي«راقلاءللاءومن أءظم أنواعالصبرءلىا >

ان
ىفضل
دهمأ
 أذا(رءلى
ماورد نافللميؤرمانالذىيخااط النا سو رصي
ذةلاكأمعلاارهمهذ

ل
الافا 7
اناللابضس
استدقه وه م :أمكيداذالذموالعيبمممدان وألدره
(كازلاءدم أحدا)شر-ق (ولانسيه):ت أذ نهعممال ا

اانبالوحاوته والءمسماكانالغيمةردياته . 1
الذم م ك
الاختيار:ةوالعيبيذسوامنع بأنلدم نقرض ادح ولامختص بالاخة.ارىوبنا

ىءض انس عينهبالنون أىيهمه وع!,هاقتصرالةه طلاىلم:دكرأالا“ول(ولااطابع ورت )أىلابت..س
وف ب
تك لامساعدله
هرد >
در

الاطنة ان من اولادمارضهماسيق سالا لاس عاف!| اناس لان ذلكلامو رااظاهردااتى:ناط مباالاأدكامالشرعية
1

!دعورة لانماتورث فىناظرههاخالافىدبنه
والمصالحالشريه والعورةماسته يامنه والقمعقولاوفعلاوأصااا ندالف الثئومنهقيل !رأ

أوعقلهوف.هتنسه علىانم نن آداب أه_ل لكالا نلانصمر -واععايب أر ب باالنقصان ولابتدسسواعلى الوذوفعخلوىرأرراب 
الذنوب (ولاءتكامالافهارحا)
 1مارثابعلءهلانه
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ممح

ر
ليعر

عظلمفثانالء.دوان

وهوالتوعه وامخاصلأن التأس.س أوك” نالتاكيدكاهرة تارأه_لالتاد.دفهوأولىمااختارها نر 8

اك ل

9

ع

لعدبب فىالاطواراتالة.مه ملبة كالطولوا لقصمر وال وادوأمثا هاوب نددمافنض ولأدميرهمنالتعيبر

اها ار وان

1

2

يي  7975655522 2للب5 522ل5لت2 22

ل
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2

11ه 1000
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 2ىفا عْسةأ ولاذم ف الأمورالاختياريةا.1احدولاً
دن« كانلايم أحداي أىم واجهة #ولابعينه

1مقألادب اذلامب

يه

نان العيدوةساداهالر حاءمعالاعتراف بغايةالعز (ثواه)
أى نوقع .ةل فعاعل لا ش

35

اا

11

ا

1ك ل

ال آًكّداذالذم

والعربمترادفان معانتفسيره

||

تمع نشفارقحوله لاسندأ-ا_لدىالعيببوهمانالر وأنشضمالباعق:سمه امامنالافمال أوالتة_عيل ||

7
(ناة

وأأءتاكتك مأغردسو<ه_ل مافدمةاه قمنمرل جرد 1منغ_-يرمعنى

55 :

و تاننو لدم ترق
ولامناسب1قاممد متلدسلأشعابء
ماقررناه ا

اعده معان ماقدرنامع
000

/

ار9 0

أنالمجوع من المنغيينأحدا ثلاث وااءالىقوله #ولادطابعو ره أىعورةأددوه ىما ستحىمتهاذا

١

خلقهدللا السهالله

رحدث فبسرهيعدم سس
ظهرفالءنى لادظهرمابريداشخ ص سترهو خف |[ خاسء ن الغمرود أبعدابنتش

١

الادتكامي والعاطفةغيرموحودةفى تسةولاو_ههاأى
تأيامعلىمادنناهل و

ا

سكتواوأرخوا 0

ولاق حدثقالا لعيبتلاف الاصلاحوظاهرمابنّمامن الفرق ا ت مى وغرابةهلاتحم لاش

ار

الى لاست منتلقاء

ضع

ا

لثإوابه»أى ثوباأحدمن| اناس لانالكلامفيوموما ينعقا بهمعاد
ولاءنط ىى  9الافعارحا» أى توقع

ا

اشابعليهلناالاوكأليق
مي
ان حرلوهمأنالضعير راجعاليده_لىأنتدعليه وبل حي ث قا آلثرهء لى

:

دثاودةان بلمغادلغمن العظم انتهبىوأنت تعلامنوهلوقالالافعاثابليدلعلى
حل اه
لدفهما بالادباذلايمعألىا

رك عُساعلى روس_هم
الطسير )ةق
وصب

واس

هوم بألت وب

بالصواابلإواذيا ماطرق جلتاه #أىأمالواروسهم
مم الثوابكلانى 00
وأةلواببصارهم الصد و رهم وسكتواوسك 1عدك” عاعل رسك م الطيري بالرفعلسكونماكافةعن
صنتصقتمنعل راسةطار نرداتاي (٠
كوت فاكان
عل ماةساهاوالعتىانمكافزالاحلام انألا حر

رك قطييور<ابن!اطائر وذهانه وقول انهمكانواسكنون ولايركونحتى يضيروايذلك
عفا
بخا
نوي
ب نادير فه
عندالطائ ركالجدران والابنيةالى لاضافالطيربلولاجاولاوقوظعليهاوف النهاءوةصغهم السكوتوارا ١
ن 00
ك3
وقالالموهرىأص_لهانالغراب
ااا
ا شت و
وانلمكن
اذا خلت دو ليث

عكاطا * رأستعلى
روسهم الغريا

قالالمحكيرى موز

سلمعهر قبلتقط منهالملمه والحمنانهبعنى صغاراالقرادذلا ركالب_يررأسهلكلاينفرعنه
اذاوقععلىرأ ا

ااارا اح انتبسى|خشمهحالحلسانه عليهالصلاةوااسلامعند تكلمهعلمهم وتمليخهالاحكام
اتلذحردابفيه
الشرعيهةواا واعظ الحسكميةالمرم الذلكالمعير للكالميلهموتلذذهم ياتاع كلامه <تىل>.واسكوته
اللسسسسم سم

كفو بحو زجع مازائد:وتنصب
اعللكدان
بطل
ةحقدتلرمقاكعا|فلطير بالانتداءو :عر سومامبورتد

وانقطاع

مالطيرالمقتذص يفت النونوبالجلةتهو
ددس وهقل لاعودوالمعهودالازى ومعناءأنه شو ,
ىلطبرلا
الطيريكا'نوعلى رهم خبرماوأل ف ا

2

كونهمع د كالمه قتنهابةمن! كيت وعدماأهرال والالتفات أوعن دهث_تهمفىهسية» لاعلاهمن مهابها|لوجو _-لالة ل

.رهم سمووالىدتكاموااحتىتكلمهممهادهلهفة.ل ذلكلاقوماذا
ه
نص
م
كن لمان لمهالسلامكاناذاظالهالطيرغضله
ذل أ
علد أصل
الر

ف واأوءنالتذاذهم كلامه وكالبم<توموسرورهموارة 0

 0وأصلهانالغراب!قع علىالمعير باقطالقرادفيرتاح

فلاحرك رأسهوفام نن طحرأنهإؤشدمهحالحاسابهعذد تسكلمه وتمليغه|ليهمالأحكامالشرعية راو الا

لعاكملامهوفمه اشعار,بأ جلساءهلانستدرونهبالتسكامبلكانيال:كلمأولا

ببوالكامي

١

ش راتكن حشور.ؤوقتواليعلاماحردما ككلتناولهاستعمله ومالحدءل بتكاف صلهوبلامه تسرعائكة كان
ش ١لاسالأهلهطعاماولادبشثتهمه ف نأ أطعموها أكلومأا مودقل( ولايحيب فيه
نلاحايةأى لودالىمالاا:شتهيهلحمب المسهبل برد
)م ا

 4الذاتىءسورمن|لقول وفىنسطةولاعذيءهمذاءمههمة وبالتشديدمن| لحتيةأىلاشعله 3

محر ومابالكليةنل ردمولاخرمه
مانلأطف والالين

 ١وفى سه بطم ناءفسكون واوفوه زدمكبورةأى لاحملغيرهياث م الادشتهيه فهومن
سأوا بأسعلىمافىلماجللمموق وأاأ
أد

جات الاي

 1تاك نسم :سهفهوا نس وذالك مو سمه
انقطاع الر

وأنأستهانانشاساجءلتدنائا وقيه لعْهأخرى اسن واسه قالهفى ا رب فعلىهذا ئدسأ نكاتهن| :ممه
هباتع وامءنىواحدوضهيرمته راحعال
نبستهة.الدكسوكلا
ل اأقاهموزالتينوان كانم آ

ردول اللهصل أللهعاء» وم أىلاعءل راحمه 1سامن كرمهو-ء را

رالةحاليةحيث ةلومع

اصيره]آنسامن بردوخيرهانتهبى والْعمّمت ماقدمناهو ده شدقوله #إولا>يب
رابيهأى ل ن
ذَلِكَلامس منه

يم

منالاجابهوتعيرفيه را ع لمالا نشتنى والمعتىانه لاحسس] حد

افعالا شت

:ل دل
د

مسزاناوو3

بالفيفمنالمية

عاءلنمىرمانوبر جع
ليده

وتلق

بعضهم الغرق دتما

لم
ا
 0ونب ا(من

عنهعفواوتكرما وفىنسطةولاخزرب بتشد بدالماءالمكسورةأى ولاشعله محرمايالكليةققدل تعيرفيسه
را -اليةضلى اللفعليه وت

٠

أىلاغيسمن رحاءكلمنارتحاها أيهفيهوالاظطهرانه غائدأدضاالىمالاشتهى

لوفىتنسهحة,نم فكسترفتمةسأ كتدعمنأه وف أخرى علىوزن سبع
كذاذ كرهميرك وااتمجالأول قتام

ىلاانبقدرله فاعل أى لايرب راحيه
من اتلحميةععتى المرماتوة د ضعفت ه ذد و السضة لمدماستقامةالء:ب ا
وأماقول| بن <رانهاارحعلاتىق.لهافوه ممنهفالمدتى وسهوفالمعنى كالامى علىأوك النسىمرأيت
كلامميركوف ءض

السخ مح قتعا لياءمن ارد و اغلاهرانه سهولاناللم.هلازم ولادظهرمعنا هق

أىمنءو افامتنعللإمنثلاث»اىمن ااصال الذمعةعلىالوص والحاصل
هذاالمقاملإقدترك نفسهيه
انثرك يطعن معتىالمعوقد أبعدمن قال .زيادةمن فىالعييزأًى ترلء ثلاثه نفس_» أنى]آخزما دكلف وتعسف

أى
#المراء» أىالجذالمطاةالحد يمن ترك المراءودوق بتى التهلهيدتافر يض المنةفقولابن حرأ

مسعاوالقدالمذهمه اعتمار
نماغفالمدحكاهواللول
اللددالالناطل>لبالمقصودالذىهوالجوم لاأ

ا

التركنت

نظمرقوطمعزم نن كائل
دن زائادلةفعييزأى
ترلءثلاث نفسهفثلاث
يزعننأ لنسمه وأعدم

اشستراط كون |لمدل
من الفئمث-له أدل

ألمعرةفدمنهفانأثبت
فاحه_لهبدلا بعدالرد

معنى
|أمقهوموأعاماقءلم ن أنهذا شكل بقولهتعالى#وحادهمبالىهى أحسن «فكا'نهنكأمن عدم فهم
01
|

طرق المحادلةتمن الرفىوالاين
ذرهالقاضى ادل معاندمم_مبالطر بقةااتىهى أحسن
١ه اتفسعرهاكا ك

يَسَكوِنَ

الثلاثهيدلام ن المفعول

تغسيراأسلم0ىبىالى
د هم وفى
فى تسكينطموم وتامين
| وايثارالوب هالاسمروالمقدماتالاشي رفانذلكأنفع

ا البسنفياحظوظ النفسهذامع أن الظاهرااتبادرا نالمرادبااناس اأئمذون والاف لانستَةم قولهالأنى وهوفالمءنى بدككل
ال »نراءقلت ولهيد كرهميرك ولارأينا«أضاقا لنسحالحاضيرة
ده
ولايذم أحداوقالالحذنىوف يعض النسخ بل
ولع-له تف
اموس

فالمتى لعدمملاءمتهفالمعنى جوالا كاري بكسرفسكون ذوحد:أىمناستعظام:نقسه

أهيُعالل» ارا تمه
والمثىوأمثالذ لكفىمعامرته مع الناسمن أكيرءاذااستعظمه ومئهثوله

ار تلامتجااجلنماقالابنحر  1ن أنمدتىالاكاعرل | 2كبيرابالداطل'فلانتاةيهناسيدولد
المننىوامراج

و

اودأ

كارف اق شرل

نوف
لا ك

سوس تب

6ل

ههابن رخلافطردق
وف بعض النسم الاكوعار بالمثلثهوكذاقاله الحنق فءلهأدلاوالموحدةرعا كان ل

انقدرناا لعطف على

الرمطوالافندلبعض

ذكرهالعصام (من
المراع),55اليم

وذفى الراءالمدال
بالماطضسل لامطلق

الحدالةانزاحالاشكال

ماك كاذكرارح حخرولا نوصحواءدكم نالتى
| المحدثينوالمراد.ها كثارالكازم دوظاهرم نسماق المراملاطلب الكثينرم
هلاضرورةفدنها أقولهصلى الثهعلمه
ا عله كثيراكاذكرهالمننى ومالادعنيه#أى مالاسه.هفىد ين و

هى أحسن »وى سحة

بدلهالر هنأء(والاكثار )
وس_لم من حدسن أسلامالمرءبر لمالادمئيه ولقولهتعالىءوالد نه معن

الاغومعرضون» «#ويرك الناس»#

أىذ كرهم لاهن ثلاث »فالة صدمهذها لثلاثرعاءةأ-واهمك أن اقصدبااثلاث الاولمراعاةحاله والا

مد يدرج بعضمافى بءض اند فعقول|  1فى كن حعل هذ« الثلاث أيضاماترلك

يك

ن الأعرقيه

عثلشةطاب الكثير
منخوعالوموح فا

عل الثئكبيرا

ناسدولد آدم (ومالانعنيه)أى همه (وترك ١اناسمنثلاث)خدهملانالقص_دبهدالثلاث
ساطل غير أوتغسهفلابنافىه ضرا

رعاتمكاانا اقصدبالثلاثة الاوكرعامه:نفسه فلذاك لتقل برك نغسهمن ستدول تعدهامميابرل ف»ممْمافسقط قول عض الاعران

لوبالمتغدمتغننافقال
هينلثلاثةمغابرا الام
لافرق ننهما,يقتي تغاوت الميانان ب

(ولاغليظ)اذهوالمافى !اطع القامىالقلبوقااللببضاوىأرادالغاوظ الجسمالضضماللكربهالداتى ورجالحافظ اربانلجاول -
اواذقته اولهتعالولوكنت نظاغليظ القلبالآنةوااستصيخةافءل للغاضلهفى قوط_ملء.رأنتأفظ وأغاظ منرسولالتهيلهى -
اعه_ى فظ غالرط أوانالة_در

0

الذدكانممن -ماف النىماكانمناغلاظه علا

الهدغ والض_لالقال 11

١

#صانهوأغاظعلي-,م ||
وأص لالفظط ماع

الكرشنعتصرة«شرب
عئداعوازاللاء معى

فا لفاظ مشمريهذنمهى
سو "انالق فظالذلك

(ولا"ضاب) صياح

(ولالخاش ولاعياب)

دلغولايظ لمكنلهابلائمقوللإهولاغل.غاي الهم الااني>.لأحدهساعلى فظاظةالاسانوالآخرعلىقظاطة|
لعالى#ولوكنت فظاغ لظ الا بلانفضوامن حولك أى تقرقوامنعندك والماصلانهما ا ١
القابم قا ت

مأسخاصق.لهمافاندفع ماقالابنحرمن ان الفظصفدمث_مةذ كرتأ كيدا وميااةفال ماح والانهو ا '

منل االذحهاوضدهلانه الس الى وكذاقوله فغليظ اذه والحافى الطسع القامىالقلب |[
سوم م
معل

ق
ااوى
|ميض
وقوالل
اهن
عدبا
لأارا
نسكب
امال
ساخلةظااللضذ_
ىيراهدا
_قذاموافق لقولهتعالى «ولوكنت |
ؤظاغا.ظ القلب ولانافيه قولهتعالىواغاظ عليملانالنى بالنسءة الىالموْمنين والاعر.بالنسةالىالكفار 0

والمنافةينكاهوم صمرحنه فالآدةأولانئىووالعللاىطممعرهتمولع ل العالحة#قلتوفيه نكتةلطيفة ||
وهى أنهكانت صف ةالسالمن الرجدوالاينعالةعامه-تى ادتاجععال ةالاعرالبه «ولاتت اب»مرذكره 5

هالدلىالتدعليهوس لاتة.ولواذاك ف ناالتهلاحبالفعش ولاالتفاحشن |
يفتحالعينونشد بك «ولالخاش #سءى تحقيقه وقد
الثتناةالفنية أىذى
ولاعياب يدالروادةبالعى المه_ملةوانكانءالغينالمقمةأضامى_لوراعنهذ كرهالمننى وهومءنى على
عفيابلنىلاه .ل ماقوهم أمننغ.اسبالذين الهمةمبالغسةغائبمنغاوبعلهتأىواغ_تاهبلهلغة وعرفانع المبالةفى||].
العمت فى العوع_ين

ماعات طعاماقط وهذا

افلىماح فلاعحيرميه
ويذمه وى

عه

الى مغةبالمهملة متوحههالىالى لاأنالمراده نق اىلممالغه وقالابن خرأىذاعرب وهومدفوع ب ناالمراد 1

هنامنه أنه لسبذىتعد ب اد ىٌلاانهلس بصاحب عيبفو ومسالغْةعائبوانا بعدلعنهفىلتفسيراك||١
ذىعبب اثلالم الحذورالمذ كورقضاب:ع ن
ريب
ألع
ويا
اأر يد
يءصدديرهعااءهاللممتعددىتىالفاعلى |||
دح اكلام وت املنظامللكنهموهم فىمةامالمرامها_ذلاومقدرءةاادلمته انهلراكلنغافىعيب أحدك] || .

(ولامشاح)اسم فاععل
ااشنتهبلس,ىكنأمكملاهولاغلاافمرىرمكدةحبثرئ وىنمأرنوىهمامادلحشعطاعانمااأندهصضا_للاانلمتدمحعهلويعهسوس-هلمشاععراابذنوااقلاى<قاطوالاانعاغبسطوعهانماالقمعطلاومن ٠ |

ا

الل أوأشد أوااعل

انهذافى| احوأماالمراءفكان لعيية و يذه وأذا لع ماءمنهذاانمن]داب|لطعامانلايعا ب كالم

أرق
معالمرص أوا

حثل
رلْع
حامض قلرل الحم غيرناضعوصمنا
نيذل
هكا
الذلىنووى بعالبنبلهانفرعقربهمن جههانلقة |

الدرثات ومن فل
بها محل بالكايات
بالاولى أواارادهنائى

لاضارقة فالاشسياء
و عدمالمساه_لة قال

علله_مالاانقصدتاد سمهي لكفلاياس وعليه > لقولك 1
وهن حيةالصذهة ولافرق ؤحه وشوكممر:قلسالصا ن ا

التهلاتعاب وصنعة الآدميينتعاب ياولا 1
منسو_هانماة ةلاهن<وة |اصنعةلا نصنعة
بعضحماابكرهذمه

مالشخملامح»عراضلمحمريصووةبدل بادمحالءفمواى»للدةزئاءسامتفواالعتملشمنعباماوباقل-فلاعالةلملنبااللمحالوودالوشاعل,غاللوقايللوالأجشادهوهاولقحيالصهلوا|.1.
انالل حميع أنواعهمننىعنسهص_لى ابل-هامهوس_| فانكانف عابيةمن الكرموالمودبتوفيق واجب

أاحع
القسطلانى وفأ كثر الودود وقالميركوألىلاامادنلاقش يقنالتش
ىلىتفلضايى ولإيذكرءالآغهلريب
الث المعوخه بدله

||

 1لامش كدق الامطالاحوفىنسد_ه* هه يد
لهولامداحأى يكن ممالغافىمدح 3

ولامداحوكذافق ثى' وأفخىرىووالالهزمارحاد نفاىلممالهةف لوقوع أصلهمنهص_لى التمعليهوسلامحرانالهيتغافلعا
لشي يدنىالمافظ لادشتمسى »التغافلارااعذا لغسفلةمع عدم الغفلة أىبتكلف! عله والاعراض م-الاسه>س:همن الول
أن _2روممناه لس

مءأل فىم-دح شىئ

لف-هل
وال
الاشتمى
جلان
ا او
_نسه
ه سم
غضما
ل» ب
يءورحك
هون
هةأى
اكسور
ساءم
آهزف.

||

وق

:

وفىنسةولامزاح والمرادمتهماالمبالئه افلنى لانفاىلمم
(الغة
ع(«تغ
افلا)بت
لكلف
اال
افلو
شالاع
تراض
مسى)

منفعل لانليقصدو رهن فاعله وسؤالثئمنهلايشى سؤالهعذه ول داصمرح باندغ_يرمرغ وب و دهرفمنه ذلكسعاذله (و)معذلك 13

(الس) باطمزقمل السينفهومن مس عمنىقنط يقال أباستهجعلتهقانطاوف المغرباليس ارتفاعالرلحاغءهوفآستهبالمدفهومن -
أئدسمةلموب بس وهومهمو زلاغسير وس وامن زعمانهعلى |لثانىمةلوبالفاء(منه راحمه)أىلادطيرهآتسامن برهوغيرهولادرظهره ع

زفسه أنلهابذرغيبهقط بوعىضالر وبآتدغااتذلعالادشتهبى ولادئردس عنهأى مالم> ضرف وقتهولحصلفيهشهوةفيتربكتهغاذله

واتلىردجلانمببنىهخماملنذز وج خديةيكنا
1ثنا سفانيوكيعثناجعبن رعبنعبسدالرجنالعدلىحد
(
59
1
5
"

1

2

غسدالله عن ابنلأ
ابى
لهملا
سعننبنع_لى قىالاقاللمسين تنعلى

١١٠

سألتأبىعن سيرة ) كز

الندوة والشفةةعلى الامةولءكنهلماحل غلمههن لكوم وأعطايههن حسن الحا أظهرلها أنشاشه و

خمهالمكروه وليةتدىبه أمتهفىاتقاءشر:مانسهبذيله وفىمدارالنهسإوامن شر وغائلته وقالا لقرطى

السين (زسول الله

اصللله علهوم)

اةقياهدلاومذغعبيلن بالفسى والفعش وحوذاازمعداراتهم اتقاءشرهممالبدذلكالىالمداهنةقى أىطربقتهو

اد الهمقالتمعالاقاضىحسين والغرقبيناإمدارادوالمداهنة انالمداراةيذلالدنيالف_لاحالدننا أوالدين

أوه:امعاوش_مياحة ورعاتكونهسعسنة والمدادنةالدييذنلاد_لاس النداوالنىصل التهعامهو

أءٌسايذل أ مندنياه<سن ءشيرته والرفقفمكااته ومع ذاكةل عدحهب و
قلفلبناقضفمهةولهفعلهفانقوله

فمهقولتفنى وف لعهمعهحسن معاشردفيز ولمع هذا الدَةربرال شاكال مداللهالمتعاك وقالالقامبى عياض

نمعكيدنةحينئذ سل فلركن لقودف>.غب :أوكانأسلوليكن اسلامهناتعافارادالنى صل التمعليه
و أن سينذلكلثلاعتر بظطاهرهمن عرف باطنهوقدكانتمنه ف ح
ىيرالنيصلىاللهعليهول و بعده

أمورندلعلىضعف
ارندف ز
ىمن! لصددق

(فجساله) جع

حدس (فقال كان
داعالشر) كسرأوله

طلاقةالو<هو بشاشته
واستشكل عامر.من أنه

كانمتواصل الاحزان

اعانهفركونماوصف بهصلىالدعليهوسلمنعلاماتالنموةوففتم |لمارى أنعسينة وأحيسبانحرنه سب
رذى اللهعنهوحاربس رمجع وأ موحضمربءض|لفتوح ف عصرعر رضىالتدعذهقال أهوالالآخرةأماباانسءة

منركَ وأهمععرقصةمذ كورةفى|أضارى ف تىفس_-هرسورةالاعراف ونماماد لعلىحفانه أده وأخطأ لأمورالدنيانكاندام
أهفى<-ضوره الشرفكان حزنه
الحذنىافاىهلمذقامو زلتخدمة فى ببانالمرامحيث قالالءنى |نا ألنتل اهلق.وللافىلوقلت
خذى ذأكونمن أشرالناس اه ووقاهلم_يذراكاله-ديثأصل فحواز لدسعلىفوت مطلوب
التهف
هاف
التر
نىغي
ءكنى
قدته
والدمرلاءكونمابذكرهنذلكمن ورانه من أوحف_ولمكروهيل
غميةأهل السكفر والغسى ندسلتنءط مأناهلمجاهر ي لافسى

الغبنةالمذعومةقالالعلماء تساالغسمةىكل غرض بع شرعاثحُيبتهينطر ادلقىالوصولاليهبها
كالتما والاستعانةعلى تغييرا_:كر والاس_تفتاءوا حاكدواا ذيرمن الششروبدخلفيه تحرعالرواة

||والشهودواعلاممن لهولايةعامة اسارومن هودت بدهو<واب الاستشار: ,فىنكاح أوعقدمن العقود

لبله
فيبلساجتقا
لملناخاقام
له وا

(سهل الخلق) يضم

 :وكذامن رأىفةمماترددالىم.تدع أوفاسى فخا فعليه الاقتداءءه لإحدة:اسفران بزوكيع حدثناجبع

سدر
لساحشبنه
فاد
أو
|| ا#بصنوعاربمعيربالتصغيرأ يشاطبنعبد الرجنالعلى» ,كمرفسكون طر<دثنى لمن بنىيم عخلنقه موبدغرحق
وملندأبىهالةز وج ت_دحه» أىأولا «ركنىيبالتفيف وجو زالتشديد #أباء.دالتعن ابزلابى
فء_لى الاولهووصى
ا
هالة ع
نمسن بنعلى رذىالتدعمراقاالقسالمن بنعلى رضى اللهعمه اسأ أتألىعن سيرةرساولله لخلقه بالنسمة اليه

|] أصىعللالىتعللليكهاونسرلس»ولأاىلعلءهصنلطىالرتبدةعتله.إهروفىسبلدسااائتهشر»يأ#بىناد.قكس روهحامولطسلياهقمةانلأوتحصهحوااءلهيوشأاحثبهانوهاسلنفقناال»

معانلاى وقالتعبير يكانودوام|لبشعراشعار يان<سن خلةّهك ن
اعاماغيرخاص بحلسان و
هفيهاعاءبانهمكان

رحجللع
ةالمين سول اندلق * بالذموالسم_ لضدا لصعوية أواناشونةاماض دصعو بتهؤعناهاانخلةه
انلبحنسقادله فىكلد أرامدهاوضأدت د ونتهذعناهاانه لادصدرمن#اته ماركونسس لأذى بغير-ة»
ولاسنافيه ماسم من تواصل أحزانه فانحزنه صسلى اللعهليه وس_لمكان يسيب أمورالاخر وأهوالالقسامه

وكيفيةحاةالامه لاءلىفوت مط_لوب أو-ص ولمكروه قدوام شرهث ولعلىملاحظهالاهورالدنيوتة

الماشمهعن الاخلاق لذبوالبراه<مهأسكاىل_ى|زاتالديفية 9اينالحانب* بكسرااهتيةالمشدد:ةأى
نو
سر بىسكعاثلعيطرالاطى جء_ل ال
اصف
هقيللقاايفلوق_ل كآبةعن! اسكون والوقارواناضوع
والاشوع ف ادسبفظ»بغتحفاءوتشد بدطاءمهم وهوم ن الرحالسئ اناق قالهاز رى وقالالخوهرى

( -.92بابل  -فى )
اندلقوكذادوله

صلىأطهعليهوس نعنى

يكنخلقه أبياغير

منتادلهوعلى الثان
ودف لهباانشية لعير,.

يخعنليكقنه حزنا
يتأذىيه جلسه (اين

مانلقجاادناب)قلسيللهاالمخطلياهنا

0108#

0000
لذعالااكلق
عولمنن|الكاافرصلسطتبعاصلاممننوأع(علأاذاملننلي
موهؤفةواملعزاةنله --
ضكاانل
فجفافسى
نءخةرال
يدابفنرايدوةمنلأعضلهلمبدفدوعل-اذتغىي
ألزاقخةماالرمهدبيةن.ةسهذواوامولاذذىاخرنككجامذن لكا فلال
لهالول) أكرفقوانسط وتللطءفتبأهلفه اسلقنورمئهّذسممد_كماوفيه<وازمداراةالمكافراتةاءأشرهلا“ماانكانمطاعاق '
قَوْمه مالرمو لدإداهنةف الدبنوهىيذله اصلاحالدنياواالمداراةذل الندا لصلاحدناأودينأواملاحهمامءاوهىم.احةوريماوحبث

اقوك) ذه-ل ناب وصلححالهدنماقاتو نهدو زوع_:دلك أواتعرهتمانين 0
(تإساحربقلتبارس.و[لالتقلتمافلتمٌأ لنتلها
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ةهاولقخارىمت
رههواتاقابعخش
هلهالى || 702 00--شه ي نصس علىالعلةوالمءنىاغاانتنىركتالانقاض ف و-
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أوكانهذاطدماودعدةاماثولهنذوع عذر

أن<فى قر :دو ل ومن -ذهه برداتسد ت ف
رعنةهوقالا نلا تمطى من مالكولاهنمال أل فذكك وأمرلهبعنطاءوةمهدايل
علىما كاذعاءهمن ال وااصيروالقيامياىوا اصلابةفىالربنوداه واتداق الحسر انهلوترك كل -و كاتطءفاومهانة أوانتعم

أحْفْنَه كنم صيرولا !-ولا
]جا ل.ل يكون بطكاواكُمَدَامافا نتفىعتهااطرفانالمذمومان وخيرالامو رأوساطها(ناذاانتي لمنمارم

اللدثئكانهن أشدهم ).ى مابة.دا نكونههن أشدهم لاسنافى كونهأشدهم فلاضمرورة »عله نزائد(:فذ لدُغط-ما)فماتةم من
مركب ذلك كاهوشأنالا كابرمن المرساين الاترىاثموءىى أخذيرأش أخنه خرءاليهلما أحدث قومهمن بعد دماأ_-دلوا واساحرق

اللاذمرالسفينةغضسمومى وأخ 1ذ برل
أهاصماةررهف
حىب|ىة؟

رهودى عؤد دمع نذلاهوكاتاذاغضب هخ بجشعزه مهدنرعته

كسل ا
|مل واحترقت قا ونهون2د  5اهز غدءه لل تهعالموااللاآماثرارالدالةعلى وقوعغضب امد طئ للهوة-كر رءكثيرةوذلك

١

لاعنافاة برهو بينماتقدم من اننهلكاانوا-ه أحد ابثئ كراهشلهاتنذهكغاضنمأهذلانواحهالمخضوبءلمه بلنامرغسيرهبانيقولكه ,٠ ”

يولانهمولقلا(خير)
ضتفسه
تتقمل
للابن
ادل فق
ةذاان
ءىم
اةال
ولاي
)سكرلذىو
مهاناهسن
ووقب
أكه
تلءيههما
لويف
اكرهه
هأر

9و

١

اشالداذاءله وامهلعليهالاعفواوصفعا»الحديث |أسادسأبضاحد.تعائشة (ثنا هارولنبنط اممدعانى ثنا عدةعنهغام
:

عن أبيعهن عائشةقالتماضرب رسولالنهصلىالنعهليهوسلسمدهث.أقط) آدسا ولاغيره والمرادشرب دؤذى وضربداركوه
 ٠أبنعرود

الك
قدبعتمن يطخاباثنىعشر ألارواه
عن اناس وقولهاللهميارك فهاوقدكان هز دلاضع.غاقالطغب لفارةدأرأسيتمنىامواأم

النسافىوأمرهدةتل الغوأسق الس ا-كونهامؤذيه وضرب التأديسم ن محاسن الشرع وهونافع فنفسالامروةو اسدهمعا نالضرب

لاحيه
امهام
ئر تطيرمتن
اف هولةأكيدالنوعية(الاأن  06ماهدف-د لالل) قيضرب
ابل
شال
لالا
غادة لا
طن ق
كق
ومكون
ويهقم
دال
قاج
واحت
ان

قر ١هاضر دتسم رأ لو رسولالله علىالتهعليهوسلم بنظرالىعرف سكون وتؤد وتسم قا ألناوهو

كاأحوجالىغيرهزامنكءا ع رأنتأمرفى سن الاداءوأمروعس ن التقاضى اذهب بهفاقضهوزدهعشرين

صاعامكانه نازءتهفقلت باعركل علاماتالذ .و:قد عرةت,افى وحهر.سول النهصلى التهعا ».وسلمديننظرت

اليهالااثةتينل

نهذ إكقالدهادحج

01

وك ل

أشيرهاس .حل بووللايز بدمشدةادو لعلمه الالحافقدأخبرتب.ا شود أفرضت || أحداغيره بال

بالتدرب وابالاسلامد يناو؟معمد تبياور ونىأن
أودا
عودرأابا ذه بردانه-ىائر ىرق تهالشرنة* |||الم_افظ أبوالعاس
لخشونئه وهو يول اجانىءفى««يرى هين أى سجاهالىطعاماننالّلامانى منمالكولامن مال)بك

الحرانى لانغاشرب

فقالدلى اللعهليه ول لاواستغفرالله ثلاث مراتألحالكحى تقيدنىمن جذ سَكْفاللاوااتلاأقدَقَامم

أه<دغايسد
ره قبل

دعا رجلاذتاللهال لهعلىبعيرب هأ بنعلىعيتامررلاوآءحلرىثعيرا ورواهاأارىوفر وانتهانهلما وأشق الناس منقتل
حمأده تلك الجسدة|لشديدةالتتفت| ليهفعكْع أمرلهبعطاءوف هذ اعفامع و وهصقعه وصبرهعلى الاذى نماأوقتلهنى و

تفساومالا ونحاوزه عن دفاء الاعراب و<سن ندبيرطمم أ
عنهمكاودش |أشاردوا لطع المتنارو ل
اتماعد
والمرااستنفرة|اتى فرتم نقسو رهوع ذل ساسهمواحول سفاءهموص_برءلى أذاه_مالىانا ادو م

فضل المهادوان الاوك

للامام التنزهعناقامه

واجتعواعليه واتلوادونهأهامهموآباءهموأسناءهمواختار وهعلى أنفسمم وأوطامم فظورصدق اللهىحقه |||الحدودوالتعازريئفسه

أنهعلىخلنىعظيوف قوله فعاردم ن أللهلنتطمولوكنت فظاغليظ القلبلانغنوامن حولكفاعف|| لسبقتموامفنيا
عممالآنة 9د ثناهرونين امدىالهمدانى  4سكون | د

ثناعددةعن «شام نعر ودع ن أسسهي» وعليه ع-ل اللخلفاء

أىعر وةبنلز بير لاعنعائشةقالتماضرب رسوالندصلىألتهعليهول بيدهث ».أىآدميالانءصلى | (ولاضرب خادما ولا
اللمعليهو» ر
لعاضيرب مركون وهقدضرب بعيرحابركافىالصمع قعاي أاىلفاوقوتقمناتالماضه

الاانحادد#وفر وا
:ةال
ضا أ
رن
ب سيل اللهي-تى انهة_:ل الاعينأبىبنلف باحدوقبل

امرأة)من عطف

ليحن على العام

أاد اسلمرماديكهافلما
اهدم
رعفقط باللبدحخدلفويدهوا لتعاز بروخ واذدلكملاوإلواضلرابامرأةم ||ونكتةاأخقسيص

هذاه ند رج تحت نفاىلاعلامذلحكنكمرهامهاة_اماءشأتم ما أولكثرةوقوعضرب هذبنف العادة الباإسشفقتالش
00
وإلاحتياجالدضارلحانادوار بهاواذجازشرجاهفالاوتركتهالا.لافالولدتاي

ع

يم
و م
يه

لومي الات

 1نووكت اضتوالؤسدذا سحددثرتااتلصشيلبتعياض عتم ونون |ا| يكن 30

الزهرىءزنعر ودع عائسةقالمتارأرت »أىماعم فتانها ,بمنماأبصرتوإرسولالتمصل الندء
ود منتصرا» أىمنةةم لمن مظامه 4ودباتيكسمرألااماء ا

اح

ل

رت

لحري اللالومظامتودال,الكسروا لفح اق ودووض الذئفغيرله وا00

ال ١ ا

النساءواتخدم تار

اذلولميكن مباحا إن

ديسمفسناأولجولداولداذولوشلعنابماالنس.تووفااادان اجلق ربدسنوعالالمهلراشانسعادناااللاوخمتغسهاوسطسدن|و|ر)وادريو رسريتل

أمكنأفضللا>..الاهلل ار وه والكالو أبلغمنذلك اخمارأنس يانهنعائمه قطقالالشار حلا فالوإدلان ضر بهمص تعود

هليه وضرمهم لظ |انفس وف.هنظراذضر مومالةصد-ظ اولانلفسانتعامغيرسائغ كالاى و زعهانلامصطةفب» تمودعليهما
منوع دلفمهتسمه أى مدل وهوأأسمهعنارتكاءوما:لكالقمعهوا ادر وجعمافاستو نألتنبيه هذ االمدنتروا اه نونعيعن
عاشهأدضاوزادفيهبعدقوله فس لاللهعز وحل ومانءل هنهمئْفانم من صاحمه #الحديثالسابع أتضاحديثعائشة (ثناأجد

أبنعيد :الى ثنا فشيل عياض )شع الشافى ودوالتمعى ات

راسافىالزاهدمات ف حرعمنةسسع ومُانينومائة وحاوزالئانين

راعلزهرىء ن عر وتع نعائثةكالتمارأ دت )ماعلاتاذهوالانسسبااقام
ومناقنهأشهرم نانب دكرحر جلهالمساعه(عنمنصو ن
(رسول التاصلىالتهعليهول منتصيرا)منتقما(من مظلمة)بتالموياللاممصدرومكسمراللام أوضمهامااخذ أوندلمنءهءصومعدوانا

الأخصفىهذا المقام لانالرادئق القيامبهمن حي المية ةالمذكو زرأذلا.لزمهننفى القنامهنحهةالطمع فىالقيامنهمن<وة
التطسع وكذاعكس»ؤنح تسلطالذنى على
هىمرتفعالصوت علىلة
كلمنهماوهذاه ن يددع لكلام(ولاءضابا)ر وىسينمو .ل أ
ر سعةيلكانعذ ب الصوت خااصهو روى:صادمع_ملةمن العذب,صاد أوسينحركةوهوا لذهر واضطراب!اموت

أغصام كال

ةبمنةرنفل أومن خززلاحرات_.وااصاديدل والذىأيد لله وقوعاللخاء_دها
دذا
الع شمرى واولادصلرالاسيانوةمز
لهاالس

ر
ختكر
وطم
كةو

والطاءأخواتانداءف ذلك (فالاسواق)واذالمكن فها كذلكننىغ_يرهاأو الى ٠

والغينوالقاف 6

#لفااتنكةث.يراللندنىاهءوفطبعااللفه ل3مكن الفءش له تلةاولا كسساقال|اقاذى الفا ماحاوزالهدوالفوا-ش القا_ح وه_ذاممى لزنا|| '
لايازم من نفيسه :فى
أص ل الفعل »فالمواب

انهذا ه نقدمل المفهوم
وهرهناغيركات لانه

فلحديثذوالفءش فىكالمهوفهل وهالمتفعسٌُ الذىيتكلف الفعش و بتعبده
فااحش ا
لممر
بةا وا
فداش

وىاق» بالصاد
سباف
لولاداصا
فنفتع  +:هلىاللعهليهوه لالف ش وطاليتقععشاوبتهسكاغاذ هكميرركاو
المهملة المفتوحة وانلماءاأقدمةالمددة أىص_.احاوقدحاءفى الحديث »كايايالسينأدضاءلى ماذكرهمهرك

وقالالحنفى وف.ءض اأخدصزيالسينالمهملةوفعال قدركون انس.ه كقاروامان وأبولقولهتعالى»ومار بك||] .

راد فستاق امدنع بظلاملاع.يد ا#لونفهابةالمةصودنى الدبلان اللغماةكا "نم انظرتالىانالمءتادهوامالغهفيه قنفته
لاا كسائر
ما-ك
اقه
كىد
نكان
الى هيل رق ]علص غةالممالغةوالمراد نفيه مطاا وقديةالالغرضمنهالتن.مه على انه لو
ىد لسقات ف اوصافهءلى أحداا:أو.لاتف الآنهالمذكورة وقيل المقصودمن أمثالهذا لكام ممالغهالنفى لانؤالمبالغه
صفته افلىلكتبالمازلة كاف ولهتعالى»وماأنابظلاماعميد»وقيل ف الآيهتدخالمل بغاعمبارالمقادلة لأع.ديا مو-ودينوصف
وروىالمميق وأوفيم الكثردوقلالمرأديالمما لغة هناو الحديث أل الفعل وقالابنرع_:دقوله فىالاسواقأى لس من
مَن أمالدرداء قلت

«نافس فالدنياوجعها تى تضمرالاسواق أذلكفدكره اا اهواءكونها_لارتفاع الاصواتلد كلا

اذاانتىفماانتىفغيرها اه والظاهريل|لصوابانهقيدا-ترازى فانه

تعحبكديفون ||لاثناتالصذب ف غيرهاأولانه
لك

ازىي
لمطم
ولال
إهحا
للان
مسسفة رسولالته فى ||اكلاقنروارءفةحالةالصلاةو مااعةفاع

دوفكتعسالممارعالزاى منغير

التوراةقال كنحسده | ه|زتمنالمزاءأىلايكاف ولاحازى طبالسيكةالسيئة) والماءلءادلةواطلاق! لسئةعلى الاو إشاكلة

لزاهعسايذنعنى وأصمذأحرهعلاىلل»هدولاقالتل و«ليمعكنفو»أى |
ةتهعمالىثهوح
ئول
ةعسكيف قى
موصوفافيها حدر وك ||ك
بعرض بظاهره لاسدى ولقولهتعا لقاعف عنهمواصفح وااصفحف الاصل الأعراض ||
اهاسع المتوكل دس | س|اطنه(ودصةح)أى
يفظولاغليظ ولاساب]| تضسفه:الوحهوالمرادهناعدم امقابلةينكرهوظوورأئرهوو-هالاستدراكانهاقءل -كنر عانوهمانهترك|||
فى الاسواق أه وى

الدرّاء عداأومعبقساءالغضبفاستدركته يذلاكالاستدراك ومن ءظم عفوه-تىء ن أعدا يمامار بينله

طرفيه وااسوفمزنئه |]|ح ىكسر وارباءءته وشدواوصهأهتنعوامأحءدهفثذقةذا عللوىالودءوتعاممذة ال افىلأبعثلعانا

سون
كع ل
لملاد
ائب_
بىفا
نهدةر
ذأوا
مةوى
هفرل
ام اغ
رالاه
فرجة
غياو
اداع
ىعشث
أكنب
يدليل تصغيرهاع-لى ||ول
ر:والشصة

سويقةوتأ نيثهالارادة لامطاةاوالالا-لوا كلهمذكرها بنمان وأماقولهصلى التدعليهوس لواملمندقش لغوناعنالصلاءالوسطى |||
البقعة أولاثالواضع| |صلااالعصرالاهماءلا نارافبطلوانهنمهءكانسق التدفلبعفعنهوماس.ىمن-قهفسامحه وقدراولىطيرافى ||
ولاب اوتنه
ااتحتدادهامن -رق

واءنحا نوالامو لبهت عن أجل أحمارالمودالنينأسطوا انهقال ىم نعلامات النوةمْئ الاوقد
عرفتهفو حهت#دص_لى اللعهليهوسمدين نظردت الهالااثنتينل أخيره”مامنهيضم الموحد:أى ل محنهما

قيكنت
لعل
مجها
لةال
ايدحمشد
للابز
اضبو
لمول الا
بتهاجول
هورم
دواس
اىل
رلهأ
عمبو
الأرزافالم) أدست ||أديوقحل
قيامالناسفياع-لى||أداطى ألانأخالطاهوارعف حله وفجاوبلتهعتمنهتمراالى أجلذاعطيتهالمْنفلماكاقنبيل>ل الأجل
كيديا (ولاجزى) ودين أوثلانهأتدتهفاخذت جعامع قيصه وردان ونظرتاليهنوحهغليظ اقلااتتةضدنى ي #ا دسق فوالله
كيرى وفروايه ب ||انكناينىع.دالمطلبمط لفرأةاىلعدوالته أتقوللراسلولنهصلى اللعهليهول فموأاا-امتمهلولاما أحاذر
(بالسشةالسرئة) لان

-

خلقه القرآثوف.هقال:هالىو حراءسئةسيثهمثلها ف نعنفىوأصلمفاحرهءلى الله(ولكن)استدراك لانماق.ل

قرنه

)ك(أى الحناعفاىمملعاملةالمعافى ءاتلابدكرلهثبأماتظهره :لك الجناية
وذل
غه ل
هدرك
الكنقدبوهمأنهترك الجزاء زافأدسست
نظورلهانهيلطلععلىثئ من ذلك والمرادمفوباطنهو صفح أى بعرض ياهره وأدل مهن الاعراض (صقمةالعنق

(ونصفح)أى

قزالتئى كانهليهروذلكمنهط.هاوا

.

:

بنحار»

متثالالقولهسصانه وتعالىذاعىعنهم واصفع وحى.كْ عذوه وضفغعهعنأع_دانه الذبنحار بوه 1 :

يده 1
كالحل الااصطى فانهلابز
و بالغوافىبذائه<ىكس وارباعيتهوضواوجوهومامن حابمالاوقدعرف دزلةأودغوه تدش فى
-

.

-

٠

ٍ

ه»

د

3

.

ريه أطمبمائفمنأنواعالورا؟عنلابردانافىال ملأبدلعلىالأط .يةوهر|الغصودعلى أبنرهقادبافى لعلنف اىلءلومواارادحال
رعه اْزا:دقلاا-كتسسمة كأهوااتء درون رجع مرق

وار ندالممكتسب ليكن فيهك ل مدح بللاتصح اراديه وحده

وار لهذا كاثقدودع التيهعضالموانات خصوصسية مسن بعضاأشعومات كامسلثمن لخ.زالوالز بادمناغردلا.دعانوودع

فأشرف خلةه ماهوأط,بمن ذلاكمن نفس خلقته .٠المديثالرانع أدضا<ديث أنس (ثناقت ةسه .دثنا ادن مدهو
القووايراد هالاسندثناجادينز يدعنسلالعلوى)نسبة لقبملةبنىءلىبثو بانهو بان قبس ضعي من الرباعةخرجللهاهلمذارى
هلرصغرة):أكيقيتها
فىتارذه وتكام ف هشعمةو وثقه يحى(عءن أنس برمالكع نرم ول التصلى امه عليوس أنه كانعند هر ل ب أ

وعلامتها لكونه استعل مر زعة را نأو ورضوزعمانتلكااصفرةاثره ك
نثرةالتةةظ با
ولااله_مام! .عم ل وأ لاس هر ناضا
لادايلعامه وفىحد يت أبىداودوغيره مادممر,احلأول( قالوكاذرس ول الللهايكادبواجه)|

ةين

أىلاءةرب هن انيةادلواأواحهة
؛

ميد وأجد بنع ,د هولاضب والمءنى4أىهنودى ا|حهديثين

زيدء نسل»ممش لفأسكون  8العلوى » بهتح أرطاتناو

بالكاامالمقالةه من

 9واحدقالا-د ثناجادبن حمر( أحذا شئؤكره)

اسار

أنهي أىا لشانْظ كانعنده» أىعندال١:ح علي الملارءاحل»اترصغرة»أعامنطي بأو

إن موا<هته رعا

زعفرات| تفضى اىالكغرلان

#قال» أىأنس إإوكانرسول اللهصلىالتدعليهو ل أىغالياءنعادنه «لاركاد واه أحدا وه ذا

م وتتكل 85

وى »)ىلا 5نادوعي )يعد 6

لت
اضولنهتّ
ىر سمانموا ة
أباغم لنانواحدهاحا أقالمءتىلايربهن ان .ةاأبحلدالا بشئ »أى بامر ونان امتشاله عنادا

اللهننعر وينااءااص قلر ىرسول اميل|التطيوى .على"

0

0

و

المكفارفلا تلسمماوفر وابةقلتاغلهماقال ابحلرقهماواءل الامريا حرا م على الزحروهودايل

الك راس

الس

ل و2

خنل 8001341نلصا الخاشر فا خلسواكم

العذاب واله_.لا : :

أىيترك لادذءالدقرةجولوللةى] أوااشمرط و -وانه > دوقفمثلانيعا الالكانحى :اوالاظطهر

سل امزال

مخانشتزول

-كروهاذوحودأ تردقرهمنغيرقه دالتك.ه النساء

ونعقديم ذفىوَل

المواجهدة عه

مكرو.والاذلوكان > رمالحروخرهلى اللعليهوس -لأمره
ركهالىمارقتهامحاسوأماقولبه نمماماكره ذ كرهالعصام (فلا

| الصفره لانهاعلامةلاممودوصوصهبم_م فلس فىل لان-ءل اام فرعلا ةكمان.ا_<-دثؤبءض
 ٠الملاد كصيره:د زم نكر يب1ى4الاواول للعلانا أس_موطى أو[ ٠ 0
عبمالمتوكل

قامقالاتوملوقا 3له
ل العناض أولاشمرط

| وف السكرد
اثلانأب حلةادسالتمارىالمائالزرقبوالوودالمائغ ال فر والسامرةوهم طائفةهن

بالجدراف يقودة

الهودالعائ
الجرسنةنمائةوسبذلكان»غر ]..كان حااسا.ات|اتلعوعزد ,مجرس أ1أشذكبر ضر

(بدعدذءالسغرة)

بعك تاب التصارىإممامةبرضاءفقام لها
مغرب وترهمل

لخظه رأنهنصرااليفدخل لاسلطاناالك

لذن انوع تشسبه

التاصرديزقلا::ون وذاوضهفى تغيي
رزى أهل الْدّم؛لمازسبو عنم م فاحابه ذلك < 8دثنا »دين يشار

بالنساءواعل ذلك كان

حل ون 2ل بنجع ةرحدة| :شعءه ع نألى سق ء نداش

الحدلى
مب ح
نالم والدالةنسوت !ق

له
جديلة ل و
إاءمع.دبنء .دع ن
نعاثثهانماقاأتتل ,كز ردول التدهالع
لل
هءهو
لفاشحام أىذالخشمن

ماحاوالالأخرأمره
5

|اقولوالفءل وا
كاندتعمالهفىالقول] كثرمنهفىالقعل والصفة يلولاممهنعشا» أى ولامتكافاه أى

لاعنوآ اررق

لغارةة الما

لانواحه أحدامن اين شى ,كرههلاف اكفارفةدكان نغاظعلمرم بالاساث واب_نانامةالالامرالرجنو ..دذلكفه وعالى

والظاهرأنه
كانعتددعاء ادش للوا-وةتد .عل برشدل الوذلكمافر وابة أنداودء ننس انر جلادخلءلى رسولاش صلل

التمعليهوس وعامه أثردفرة وكانةإسابراحه أ -دابشئعكرههالزوةءا
علكموزهعفروعاءااشًا اف واء تشكل »فى لوج أنعكة
الرجن بن عوف -ين ثز و بجحاءالىرول اللددلىالله اءمه وسلمودا .ء 4ردغ ةذل يدكردوأت م بأنه3هل |أنهسىأوبانالدغرةكانتت

تعلةت نهعن زو حته »11ل يت داهس حد يسُعا'شه( تنائ#د ين بشارة:عل بن حم غرة ةاشعمهء نأ اءدقعن أبىع.دالله ا ددلى).

دم مة توس ةقد الموء ل نسمة 1د يلق له( و معهعءد بنع مد )ريالتش دسسعمننكدارااثا لت خرجلد
هئ(ء زعائته أنهاكالت لمكن

رسو اهمف التهءلر وهس فا ثا)ذاةش
بالطع فىأقواالهوأفعال ودذانه ودوماح ج
3ر لاود

0

دي

 00ل

(ولامدةغنا) مي كلةاالقهشر ف ذلك اد زمه الف طمعاولائركافافو .اغيرانمن.هذواطشت دلانااسدءئةالتاعمة

باغلليوصروف|مانحصدثفالةطابلقئميه من ح ثم التطبمع وانتصدق افنكللم
اتبفعرشفداحاشنةفى الأعمنستلزمنفى

,

كاات علاديدثهه هاذا انتكمن ارم ال
أثهث
شئ ك
دانم
هن_م ف ذلك غسما مع أنأهشدهمف ذىا غ ضما أوناكانللاسثرارثاذا كان
واءنا من الاحدن كاناحسن اذلامكن أحدء ذالا_.تد أمةلعمرالاستقامة رن اجات يقالمافاثدةمن الموهه لاف ذلك كا
ىهادفمالماعساهانيتوهممن عدم مشاركةبقية الأ نساءفى<سن الاق #العاض
هوامشادرما وقدةلأ ف ب

انالسيل والشمروالاطافة
ال
والغضب والمؤا_ده

وف المفهسم الاق
أوصاف الانسان الى
دعاهللم أغسيره وهى
>-ودهومدمومه

واله-مودة اجالاان

تكونمع غيرك على
 1منها

ولاثنتعففاوتفدملا
العفو وال

والدود

والصبر وهل الاذى

والرجة واينالجانب

عدرها( ولاميسدت
0 0

 1عدن الافمع وتفتح
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و-سن

اماق هاأطه

وت[ الأذى والاشئاق علمم وال والسير ونرلك الترفعوالاستطالةوتحنساافاظة

الوده وقالالقاذى عياض دروكا اطهااناس ,اهل وقالالءسةلانىهواتمارا لغضائل واحةنا ب الرذائل ||
وقدسدق

سعوين

ااعنوانماس_تعىعن' بأدهالبيانم هوتجممبعد صوص لءلابتوهم|تصاصه بانسونحوه

لإولامسست » بكسمرا لمينوتفتحأىمااست و خإزا» يفت خاءمع.دوتشديدزاىقيل ادزام دابق

وة
هماج
لافىه
للى م
اعساع
ماعلىمكذمن و برهافمكون قروانا

اانه اللمزمات  0#لمن صوف وأبرده

قالانج رانلزمكب من حربروغ.يرهوهوم .ساح انلبزدالمر بروزناولاء_برديز بادةاافاهو رذقط اه
رراواللمةغيرهذع ومباحوعكس سرامالافىالمرب  9ولاحربراأىخااصا
هنكان| اسدى ح ب
ومذه :.اانا
وى بعص التسهنا اذماقط وق بعذما دول خزا «ولاشياي» م 2بعد خخصيص لاكان #أىكل واحدأوشئْ
أاينمنكه

أصل السردوف
هلىالتدعليهو ولاثعمت #بفتّح امم كذافى
رب ولالل د

نه

كسسرهاوقال

رراام الاولىو >وزفعها اه والادعانهداهة .او نانف القاموس الشمحس الانف*هومته
ابنبكحسم

بالكدر اشهبالفتم وشعممه بالفتمحاش_+بالدم «م .كام ود وطيبمعر

وف للاقط ولاعطرا» كديرا

مين معر وفوف دده فدح عينوسكون راءقةاءوا معد الاولوكات طيسعرقهصلى اللةعليهوب عا
العلاءومعكون
|أكرمهانته#هانهنه-ىكانث .عض التساءناخ دنهونتعطرئ دهو نهن أطيفطيمون قال

هذهاار يعالطءةدسفة :وانلمءس طيسا كانه مملالطيب فىكثيرمن الاوقاتم الغ فىطيب رحه

(ن) فالاسلاسم

مندنيا ثلاث النساءوا اطرب وقرةعينى فىالصلاه»م! عمأنهقال|لع لانيفىمءظمالر واداتءممرسزين

دايهم عم ى الوب

وفروابة لم منطر دق ا«هدقبنعبد اللهبنأب طىامهعن أذس والنهل دخدمتهتسعسنينفقال أاذووى

المدحده-ن و برهأ به
وق يعض النسح زقط

وامل وفرواءهالعشر
كيرا
لواعت
|سر
نا-ك
يرا
دعلي
سلاتس
لابه
لعل |بد اعخدمة أنس ف أثناءاأسنةقئىرو

ولاحربراولاشيا) مرج
بعد خخصيص 1كان

أادين مكنفرسوك

التدصلىالشمعليه وسل)
لايئافيه ماصر أنهسئُن

|لكفين أىغلمظهما
لذن المرادأنهناعم

الرلعم والوظم
أغ

فاحوم لدنءومةاليدث
وة-ونه (ولاعمت)

للاقاةالملاث_كة وأخزالوج!ا  6 5وا اساي الم مينولغواثد أخرىمنالاقتداءوغيره وقدوردحب

الى"

ديرو واعديرهاسذه كأملةوقالا لعسقلالى ولامذاره ددتههالاناءتداءخدمتهله كانبعدةدومهصب الثدعاءه

علليه وسل المدينة
هص
لماتلنى
القد
|ارىعن أنس تا
ول المدينةو بعدت وزيحأأممهسام بابىططه فى أه
خادذما بوط هب دى الحدرثُويه انا نساغلامكدس فعر مك ف الحضمروااسفرو أسشاريالسفر
أهح
ولسف ل
الىماوقعفالغازومناام عع
خميرمن
الى

ممه

سن انالنبىسل التهعليه وسم طليمن أبىطط ةلا أرادالدروج

قدومه المدينهو بينحرو -ه الى
قاحضيرله أن فاش_كل هد اعلىالحديث الاوللات دمن

ت.برستة أشور وأحمس .أنهطلسم ن ألىطمن

أبوطكةمن أنس! أقوه علىذاةوا فسائز
وت

ركون أسنمن

أنس وأقوى على الخدمة ق|اسفرفءرف

أمسلي الىطلم يعدقدوما اذى صلىاللهعليهول بأشورلانها

بأدرت الاىلاس_لامووالدأنسى ذءرف بذلاذلسل وحخر
ا فجىة فةةلهعد ولهوكان أروطفةقدتاخر

1

رونم
اسلامه قاتفى أنهخطمهافاشيرطتعلءه ان سل فاسل أخرحهاءنسعد س
سن ذعلىهذا رك
ندمدهد

أنستسع-نين وأشهرفا ابىاالكسسرمرةو جبرهأخرى كذ اذ كرهميرك وأورداءن الموزى ف كناب الوفاء
عن أنس قالخدم ترس ولاللدصلى اللهعليه سم عشمرسذين #أسبى سمهقط ولاضربوى ضير هقط ولاعس

فىو-هى ولاأمرف بامرقط فنذوسااندتتبنىعاءهنا زعاتينى أحدمن أهله قالدعودفلو تدرثى' كان

كن الىالاوكو>و

فعا (مسكا) كن امممعر ونطاهراجاعارا لشيعةلا بعدخلافهموالمشمورأنهدم عمد

(حد 5

وبساهلاشرفيةوالاظهر بهوالا شوربة
فسخراةرظجياءمعينة فىأماكن و2دهةوبذقاب حكمة!لسك ألطاربخ|تلصطابصه

(قط ولاعطرا) وافءرةولاشياوهوثمي بعدتخصيص (كانأط.به نعرق)براكلقاارفشعماحلمدن (رسولاللهصلىاللهعليهوسم)
وف نسمعرف بفتعالعينوسكون الراءوبالفاءوه والريعالطيب قالالتسطلانى و اهام لمكنمعظمالطرق يهبد الأولبهىأن

0
0

عم

نخوفم |عشراخاتمعر وذة دل:ل ذهاأبلوحمانف الارنشاف نحوأرسين وحهانظمها
ذلوس
ألاص
لفا
اوهى
 ٠تنكرالشئ واتعنرصمنه
ى لضممفتوحةالقاف
عملني
:ددة
الملالالسموطى فىأدياتةاحادفةولالءصامفبراستاخاتقهور (قط )هى لتاكيدالاضىهش
فأشىهراغاتهاوفالءنىهى أنصمهاءمنى الددروالبادواثتمرف|أهووالاة اختصاصهابالماضى|اننى أى تعامضى منعرىأو زمنى
بكته) زادفر واشولكن
وقالالرضخىر عا أس شع يدونا اذىلففلاومعبىعمنى داعا(وماقاللشئص_نمتهلمصنعتهولالشئ ركتهل ر

دقوكقدراللهوماشاءنعل ولوقدراللهكانولوقضى لكان وماذال الااحكالمعرفتهيانه لاذاء_ل ولامءعلى ولامانالاانتموان املق الآن

بدعضهمسسذك انه 6١1 كان شهدتصمر حفمو*فيه
ل-ي
وسائط والغضب على المذلوق فىشثئفء_له اشراك و بنوافقىاالتو

سر هابلاتذو فيهنذوههالثلاثةمقروءة املاف
سمع وذكرالقاضى وغيرهفيباء شرلغات فتعالفاء
وضههاوكسرهاءلائنو بنوبالتنو بنفه دست

ودضم اطمزةواسكانالفاءو كسراطهزةوفتحالفاءوافو فه

وبق
اصرلدف
وت
المسحتبللدافمكاللمياشلغللم
ه

يهضمتما وهواسمقعلععنىأتذهروأتكرقهالميرك وأصل الافوخااظفروالاذنويقال لكل|| الحسسبمحسوب ولانمل
مايتضجره_:ه وستئق لأف لهواستلوىاا-مدهوال:ثن ةوالع والمدكرمووانلثقالتءالى » ولاتقل ||لانس فالمقرةةكالت
طفمهاو
أقدذ كرأنوالحسن| كرقمياراتسعاوثلاثين او زادابوناعحطيدةفا كلها أربسينعلىمانننه |||رادعهلوقطمتىاربااريا
ميرك فىشرسه لاقط »بفتّحقافوتشدبدطاءههرم كذافىالاصول أى أي ادوحازفيه ض املطاءالمشددة || لأزددفيكالاحماوأما
فهون
وأول
مهعفت
تمح فسكون أوكسسرمع ابلتدشودعدمهوهى لتوكيدنفى المماذىلإوماقال اشئصامته م ماصعأنموبىاغتسل
أىمالاين صنعهأوعلى وحهلابايق فءله#إلم_نعته #أى لأىثئْصنعتهلإولالشئركته
ب لبركته #عربأنافخلوة ووضع
اتو الاصنعت بفتح
ذصنء
كلا
لعالتفعلت كذا ور وابةاأضارى و
دمذ
وفر ايشم ولاقالل ادوئْل

ونهعلى حرفةر نه

دللامعءنى هلاوف روابهسل ا ىدْماددنعه اللمادموعندهأدضا ماعاته قالأشئْصاءةه لمذملت
اطهزةوتشدب ا

قغدا وراءهبقولثوبى

كهذل أاواذئعتراكتتهكذاوعندا أضارىمن طر دق عمدالز يزينصب ربعن أنس مافاللش ئصنعته جرف رومت
|المصنعته-ذاكذا ولالشئل أصنعهلم لمتصنع هذا كدا وهذام نكال خبلةهوتفودض أمرهوءلاحظة تقدبر سايم سوم
ريه وأماتحويزاءن حرّمعاللءننى وغيرهانهم نكال أدب أذس فبعدر حدام نسماق المديث وعنوانا لناب أثراسدنافرآهشواسمرادل

بعليهة”
وبهان كنب ي

ولعدم تصورولدعرهعشرسني نخدم عد مرسذين لابقعم:همابو حب تأفمفهولاثقريفه مات المقاميقتضى

ااممدح نفسهفى هذا |لكلا ماعللأن تركاعتراضهعليه الصلاهوالسلام بالنسيه انماةةلىعنهمفالعل
ل|اة واللل
ص ع_لمه
لحه
مد
درو
ههلى اللعهليهوسلومحقوق ملازمتهرناععلىحله لافهايتعلتى ا
تاب
|"د
دقه
خعا
اىأنس اناهواءرضفها يت
ارنهمسنانيةوالله -صانه ||ورجرة عصب ا
فعي ةا موحمة للعقّوقالز باثمةولافتسايخةصالافرادةواقلغي
الملكاشايمر
با

أعللصإولكاىنو|سوتلماعلليهون لمنأحسن الناستخلقا قل من زائدولاستاج يذلاام أ واعسانحهافاكثر
أروا”نان

هن وحودها و <ودغيره أ<سنم:هلان كاذائاتز دمن أفضل عطاءا املد سنا ف ذلك كونهأفض_لهم

ا اذالافضل المتعددبءضه أفضل*ن عض وقمل لانكان ال “قرار والدوامفاذا كانئدا امن أ<-سنالناس

0

خلقاكانا<سنا لناس دلة| |نتمسىوكانمراد دما نساثراتيلق و لوحسن خلةومأحيا نأساءخلقومزمانا

لاف حب_ن خلقّه عليه |اصلاةواالامفانهكان علىالدوامك] بدل عله اللةالا“مية فىالقرآن اللكرم

وانااءنثمانسنينفا

#وانكاهلخىلقعظام#فبطل تعب|بنح رتءقولهعاملبظرهلك مافيهممالا علىذىذو سايمقال 1
ميركوقدضبطنااه بذ الحاءوه
والانسب لاقالمانهااأخبرعن سن معاشرنهقلتهذاا اهو بالنسيةاك

السايق دوذنسيتاالىاالاح و ذا قالالعسلامةا
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دواضعهصل التهءليءول سرباك
لانفيهدلالةعلى مز ب ن
#ثر بدا»#أىخيزامثر ودالللهمأوعرقة

]ل -ه أىالىحانسه

ادو
أولا

ن-ضة ص فىالتمعايه
كافى
داب4دباءة كان أىرسول الله

ووسلوف تسخة بالواويدل اافاءا بأخذالدياءوكان حب الدياءقالثامتفسمعت نيا «قول فاصنعلىطعام

صنع »
لعفايه
ءند!صن
أنسبنمالكأنرجلا  0مكسرالدالوما نافيةأى مطابخلىطعاممن صةتأهاسلتىطيع ديعلاىأ
0

1

بصيغهالحو فيمالإحدثناج-دناول»أعالضرى

فقربله)منالتغر يب صالمعن > بنسهدعن عرةمبفتع فسكونلقإالتقل
ب

لد

822 2

صا

2

نع 1م

ع

إن

2
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قالت

0

ءائشةمذا كانيعملر ولب الصلى

لعا :ةهما ا كا

وق سه |لمه(بر ببدااعا>دباء) الممدوالقصر (وكانرب ولالله)صلى اللهعلءهو ل(باخ الدباع)

حدثى معاو دهبن

1

افيه ل1

اللدعليه

وم

أىللتقطهاره نالقصعة(وكان حبالدياءةالارتَفسهع تأنساءةول ةساصنع) «صيغةا لوول( الىطعامأقدر)ركسيرالداله ,القدره

2غ إدش الفا الامع) وه.هذا الحدنت شمرحههو”تاوذ كرهنالانضنهدلالة علىنواضعه»المديثالثالثعشر_-دنث

لتقيل لعاشثهشمهاذا كانهمل رسول
اعد
ةبقن س
رن ى
ثشة(ثنا دين اعميل ثعنماداشهبنصالح أنا معاوبةبنصالحعنعع
أبنههلىالتدعليه

3731201

هد|المدنثسلةلوهد.ت الم االاذظاقلاملاذظا ان هر و عزضعمممأنااراد.الكراع ال_كانالمء.روف كراعاله_مم مل بين
امه فىالاحابولو.مدالكانلك نالاحابةم ع حقاره النيا.باغىاارادوذهب الهو راكازالكرادكراع
المرمينوانهأطاى ذلك هم ا

اثاةالنرسديثالتسائل,ثويدءها لمديثالتامعحديثجابر(ثنمادن شار أنا عمداارجن أناسفمانعن 2#د نالدكدر

عنحابر بنعمداللهقالحاءفىزس وك اده صلىالنهعل».وبلادس براكب بغل ولابر ذون) 741
ا

| لاعلىداعولوكات-ة يراولاءلى مدء ا

ا

0

كسرفسكون دوالفرس|له '1

ذا روا ان

والترهذىوابن .-اذغن أن سكال»مرل؛ وروك فشرحالك_نةأنضاء نأنس ال ر دأفِتَالِ:وىصبلى الله

ال على
يركب الجسارا لعرى”و حمس دعوةالملوك وبنامءلىالارضو حاسعلاىلارضوبك
علء-هو
الارض وبقوللودع.تالى كراعلاحم ولوأه-دىالكذراعاة.:لت واانه روى|أضخارى فى“هه من

هلداالحدبث له (ودعءت الى]خر|هماملالفظ من د يث ألىهر برهلقعاسلة|لافى زعم بعض|! اشمراحان
ىذ لكعلى -ديل
منمكة واللديئة وزعم أنهأطاة
المراديالكراع  1كان اروف كراع| اعمم وهوه ودع :

فراد -0ذاذه بالجهورانان
المماامةفى الاحاءةولو,به دالمكان  5ن الاحابةمع -ةار كس وضعالم
المراديا-كراع هناكراع||داه الود راش

ل بودهقال ميرك قداختلفت الروا7ء1

عن أنسكاترىفى ااتأسدتأمل أقولتأملفانو -هالتأسدعافىالثىا؟أل طاهرعاءةالفلهورثنانه لاقال

لوأهدىالى كراع ا فالثاث كان ااراديه كراعااءار العغميوتلقموادلع .تّعله أواليهفلازيب

 6نذا فسكودتسافالعسودوالقهتءالىأعم«سدثناحدين
ناع لذ
كرمك
از الضميرروجع افماة
بشارسدثناه.دالرجن حد

ثناسفيانءر دين الزكدر> نأب دامل القدرق الل والعملمسهوان

كب بغل ولابرذون
الدعرةعن حابرقال حاءنىرسول انهصلىابلهع يطهوسل » أىاعمادق ادس برا
مرها

ال

لدوئهمادا
وس ي

س 0والفرس

الاعدممى وه وأصيره ن العرلىويره ص_لى أنهعل».ه

علىتواضعهواراد كال حر25

أعصاحاليرذدونالداءه وةالصاحب

المغرب اابرذوناامرركىه ن لحب لوالجسعالبراذين و لافهاالءراب رالانثىبروذنة قال ميركو مه
فاىللعهليهوسل ومقالالمأ:فىعلى
ىله لو لابرذون يكنمنالعاد:المسجرةلهه
الحديث نالركوبعل ا
الاول من قسل عط ف العامعلىالخاص قامءهى ماحاءفىرب ولاللههلىاللعهليه و لادس 7بركسدابة أصلا
وعلى|اثالى 0

حاءورا كبالككنه أدس برأكب بغ ل ولافرس *أقولا اصوآب انامرادهانءكان

ماما طاءااز بدالئواب وتواضعالربالأريات أوتحناللغلوص من الاسهابو بدلعايهر وابةالصداري

لعودفىوأو
من طرد عبداللهتمدع سان يبداالاستادممضتمرضا هانافالى صل اىلتهعليهس :د
كروهاماث.انةوجدانى!أتمىعلىفتوضأال:أب صلىأللهعلمه وس ثمصبوذوءه ءلىهالفافقت الحدنث

قالمرل وهذهالرواية صريه ف أنه صلىأللهعليهوسلحاءأعمادتهماشّياوقمم |بطالماتوه»بءضامحدثين

اح

لفسيرصاحب اهرب وغف لعن انا لكام خرج
كالما كيف لولارزوتنامع ت

مدر جالغااب وانةصوديدااء *ل والمرذون ادس عرااد اه وهوظاهرلانه انأرادركوبغيرها لمدثه
فال نار ونانةمثلا 9حد ثناءمداللهبنعمد الرجن أخبرناًلوزع 5بأت!صغير انا
بقولهحاءراك.

لفام
وفىندصةحدةنا وى نأبى اليثمالعطارةالمبعت ولت وعدانة لم »؟ف سينونه .

ف التقربب نوس فبنعمد النهبنسلام الاسرائ ل اىلمدنى نودمقوب الىدير وقدذ كرهالثهلى فىثقمات
التابعينوأنت تعلأنٍهذاالحديث يدلعلىالاولةالميرلةشاهواختلف فىهمتهفاثيتها|أدار 5تناهاأو
حاتم قال»أى وى

صلىألهعليهو توس وأقءدفىفى ره م فمالماوعكسرها
مهالىرم ول الله

ذكره ميركذفى هر ب حرالانسانبالفغ والكسرح-طد:و:هوهمادونالابط الى|!--كشح وى لتساموس

وفااغربهواامرى
من انحل وأءل أراد

ما.تذاول المرذون تغلب|
والمرادأنهكاناتؤاضمه

يدورءلى أ ابهعلى
رحله وقولا أعصام
الرذونالداءه فعطفه

عاللىخل لتعممالانى
فبه نظروف|أعارى

نحاابفريرس_ول
عأت
علءهوم
انتدصلى انله
نعودلى وأنوبكروها

ماشيانوهوصرح ىق
أن حهاءالمهماشسناونه
رد بعطهم على القائل
بأناهغا حاعرااكالكنه

لدس برابل ولا
برذون ذه-ىالحديث
كاكال ال طلانى أن

الركوب علىالنغل

والرذون ادس عادة

الواشرسدتثابنسلام
 0عه_دانه بنعيد

الرجن ال أنا ألونعيج

حبم )
ثنا ياحىلبنأ
عثك»ه العطاركوق
ثقه من امام ةخرج

لهالارى ف الادب

(قالممعت بوسفين
عمدالل بنل_لام)
قف

مو

ا

ل

اللام لاغدعر

0ك

لسانيعن بعضهم انه يفف ودشددالامرا :دل الدف أنويهقوب كافىصذير وزعم العلىأنة
مهاسكن فى شمرح|لشفاءلتل
نص علءهالا

ناببرددقوله(كال»ءافى رس ول اللهصلىالنعهليهوس_لم”توس واقء_دفىفى  2ره)هو
الر<ل والمرأة كذاىالغاموس

ةاولوسصفهراخر

وفيهانهسنن

 9:سمرلاماءمادين يديل من بدنلُوبا1لفتحفرج

وان أسماءالاثرياامن الأمهاء
الاسم
هيتعرلئبهت-مرة أولأدأتححانهو سين
تقتدىب و

زألىانه ودفوانه واحدهذلتةودىاطةوة وكا يفعل ذعريدبراماع.دأاوغةلهنمتىاذافرهطتهن دض حاضمرنسهوطهلتنشرعنه ذكره

لنه
وااشلمرراىدألافلتاتفيه وهوأولى فالنىلاغلتاتنة»بالالوصفهامن الاذاعة أوالفلتات كبدعننفااغلتةأىالله لا

أعلى منأن ركونففيلهت واس م داصدرمن أ<لاف العرب وحذاتهمكة ول مضعم اعطنى من مالالهلامنمالأبل وحد منقميل
» فانفرضوفوعه
فىلهثئ
حنمن
الفلتة ذبْللكد أموموخلةومواغا سعىذلتهمابةعمنكامل علىخلاف طمءه وعادىهوذلك »0ك
0

61

تستراصاحماوااغلتة

تضموتفتحوالفلتات رلكوتتكن (متعادلين)ق أمو رأخرمن الال وغيره #الاسهتءرثئ

 2هم

مهاف معارضهالتقوى
ذكره العدمام وكال

القسطلانىمتعادلن

أىمتشاو نف الءرك
وهوخير بعدخيرلصار

انهعابهفىوموه «ولاتةنى >بذمأولهوسكون
مادوث ضيراو شرزان أطلعت فلت مادوفه ولأشروآبنه و ن

طةاته 4بالفغتاحعواللام أى زلانه ومعاش.ه علىتقدبروجودوقوعها
رن وفتتح مثلدُةلأاىتشاع ولاتذاعفل
جع فلته موأهىدمةرمن الرحلمن سةطهوف الفاق الفلتةاطفوة أىالقولعلىغ_عرور و بهوالضمير
فىفاتاته رامعالىالاس الذى تاقلدسموالعنه أى انسقط عسنغأحطدةجاسسيانرتعايهذل تح

عذهكذاذكرهفالمذتى اولذتكآررفةانالغلتاتالزلات جعفلتة والمعنىلمكنفىجاسهزالاتة هونا

وقدلهو نصب يتقدبر وتحدك اه والافىتاولسهةادلىوااةيد جيعاكافىقولهتعالى*مالاظاينمن جمولاشغي_ع بطاع«وكقوله

كانواأىكانواهتساون

ممواقةين متطابقين

#عانه » لاسالون الناسالمافا ع فكان لمن مابلغه هده الفائدهمن جلهالقاعدهوإذاهال.عد نفل

لممنه-ى وكان لهميحفظط افلمفاعدةالة لبان النىاغسابتوب_»فالكلامءلى
اسن
ثاح
يةهذ
حهاب
الم
|ا تلاعلى
ااقيد ممرأيت شارحاقال:ةلاعنابنالعر فانهلمكنفىع ل_هفلتات فتنىفالننىواقععللغىل
الكرواذا انتنى المودوف انتفت الصف كذافى! اهيب وف القاموس :ثاالمدنثْحد ثيهواشاعهوالنثاء

<الكونهم(/بوقرون)
ددظ-مون (قد-ه )ف
لابه

(ااكبير

ماأخبرت دعن الربلمن حسن أوسوءونثد تاللمبرنثونه اه أفوهبىواائويبةهوفالنهاية نثوتالحديث
©عاداين» أى
وبرجوذفيه الصغير) أظهرتهوأماماذ كرهابنحرمن قولهنثابنثواذاتكام نشدي ذ ألرلزة_لهمساعداممريحا مت
كره الحذؤىولامعدان,كون«الاوالمعنى حال
ذين
ااد ل
ذامتع
ككانو
هدر ىأ
خنمااق
وعليهوردادسمنامن متوافقينكانهمراكا
لصبمسرغ<ميرنا ولإردر كونأه_ل محلب_همتعاد لي أنىمتساو بن لايتكبر بعضم_م علىبءض بالمسبوا انسب دلكانوا كاكال

كبأيلركناافوافلةسكطبويارليصفعتيحر باتفاضلون» أى بفضلبعضمهمعلىعض فيه أى فىعلس طبالتقوى» أى ومانتملقبهاءماوعلا
فاح الصاد وكسسرها

ودوطماق وفالتوقير
والرجه مراعأة النظير

(ويكثرونذاالحاجة)
علىأنقستهمفتقر به
مالنى وريه معه
ن
و 0

مأه-ه

لدا<تهم (ويحفظطون

وفىنه بتعاطفون يدلبِتَغاضْلون وهوقر ب منهفىأاءنىوملاح لعَوله #هتواضعين »وه رحال»ن فاعل

الغمل المتقدمأوخبر!كانوامقدرا» بوقرون قمهالكبير #أىعرا أوقدراالإوبرجونفيه الصغيريبناء

علىمارود لدس هنامنلإبرحمصذيرناول لوركقميرناجاروالءفن فع ن أنس ف حامعهلإدووثرون من

الابثارعهنىالاخترار ودوموموز و و زاءدالهأىتارونلاذا الماحة#أى علىمن لدس يذىحاجة

ضروريه لو حفظونااغر دب» أى بزاعونهوءكرهونهودر لوناليه-1انع طون منمواسانه صل اللهعليه

>لءهالسلام 8حدثنا دينعد
وسلممع الغريب أونعتنون#ةظ الغريبمنالفوائدالمذكورهفى اسهع

ماعمة
ضفضالد#باتشادبد
االم
| اللهمنبزع ##بفتّحموحد وكسرزاى فكتيةنعينموملةل حدة:ابشر بن
االمفتوحه

حدث أسعيدعن

ادع ن أنس بنمالكقالقا رلس ولاللهصل التهعلمهول لوأهدى» تصمعة

المخهوكأى وأسلهدتة لاك كراع ضما لكاف ودومادون الركءةمن اساقعلىمافى |لنهابةومادون
الريت )تنا لمسائل  0من الدوابءلى ماف |لاخرب8#لقسات» أى نظراالى تعظيمالتمونمته ونواضعافى لوق اللهباء
أىسةف_ون حفظ»-ه
لمحمتهولما بأخلاق'لله-مت قال تعالى»وانتكْ-س:ة دضاعةهاو دزتمنلرنه أسراعظيا 10ون اناق

نيتاه افمن
ارحالأى يحفظ_ون

ا
ىسضة «لأحمت» أىالدا ىولاكير
إ اهل قود الةاءل وحزاءان ل 9ولودعيت عليه#أىالممكا ف ن

2

:

7

وابكار وى اأضارى واذاذه
نله
حةّهو برعون ودهو| كرامهد دقءونعنهكر بهالغرب »ومنتواضعه انهليك

الاشتغاله بامرمهم #الحديثالثامن دي ثأنس (ثناً#د بنعمداللهبنبزد.ع) كمد دع نحتةم وددة
ف بعض الاحيان انماك ن

ومحمةوموملةالبصمرى م تاسن سبع وتسين ومائتنخرجله م ن(ثناشر زالمفضل أنا سأعفيدىيعنروبةعزقتاد:عنأنس)
ابنمالك(قالةالرولالتهصلى التدعل.هوبللوأهدى الىكراع)كراب ما ودن الركمةمنالساف(اة.ات ولودعيت )نصيخةالجهول
الضاربوبالردحدث ١
من الدعاء(عليه)أ اليءكافىنض (لأجءت )لانالقصدمنقءول! دنهواحايةاللعوة:أليفالداى واحكام
ن سدقمول اغد بهواحابة الدعوهولوائْقالوكالنواضعه وحسن خاةهو حامه( لوب واعلمانالصارىروىهمن ١
النغوروالعداوةوف.ه
(/قوله توقرون)قمل هؤياقول| امنعلىمافىبعض الشمروح تتغاضلونفبه بااتقوى متواضعين ولعلهان-ضة لتةعللناوىرجهالثدأة«صرحه .
0

اكد
وابدالايا

ل ذذكرتهضاح( نس ألضهلىالتدعليهوسل)اقان ركان(حاحة)أىحاعة كانت(لإبرده)امن(أالاهمبا)

اطلعميلراامعلقه

مناعطاء
ل
كيث
سحالهح
با لمو
(و عسو راهلنتول) :اتنلسمرلفقد أومانعيوقهتضذيههقضيةمائءء لوأىل
انتسسرت عنده أ
امشو أوالردنسهولةو ابنقولأمكونذ لثه_.لالدعن حاحتهوهذ امنكالمهنناه وهروودحنمهائه ومن ذلكالمتسو رأن:مدهسطاءاذا
همكثيرين وا-ا -هاف الصد بى رضى التهعنه وحاءهمال قالمنكانلهعلىرول انتهصلى التدعليهو لعد نااتنافوهم
حاءهكوقع ل م

والسر باذم تقيض العسروالممسورضدالءن ور (قدوسع) بالكبير دقال وأسسعتع|هلقدئهرواسعد ونساعلضم وساعةأىوسع
|لناس )أْعين-ى المنافقين[بس طه)وشطملراهةةوجهه (وخلقه )امد اداناهلماطنةوااظاهرةحى رطى كل لنعملمهذماهياته
لانعاوزالمى (فصارهم)أىلاناس (أبا)ف!ىلفقةوالردوأ عام من أباذغابه ال باأنهفسصىلاحااظاهرد دوبسى فصلاح
كنر رذفلاءكنيء
تا
وسكر
لردعهر وهو
ادش
اأظاهروالماطن وهنم أمسيغق علىذاوكىائرمن أوأهمترههمبااستروأ برل بع
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توه ذابتعا >الوأمافاوذه فالمرادءهابرته فمهأن رهصيرلغاوضه-تى
االمسخدم ضعيراافم_ل قالابن ح ر
ينقضىكالامه أقول والاظه رأنهصلى النهعاره و

م نكال خلقه وحن مهايرنهنص|برهأدضاتتى .صرف

نس الهحاحدة برده#بفتالدالالمشددةو حو زضهها
لا<:العروض حاحة أخرى لهوانتده انه أء  9وم

وسدق محقرةها أى لدصمرفهل لابواموأ بتل#االماحةعينها 8أوعسور »م أىحس_ن لاعس ورخدن
ظ #إمنالقرك»أىبالوعد أوبالشفاعةأ و بالره.ةع ن الدنم واالرغمه ز العقى وهدادس_تفادهنقوا» تعالى

واماذه رضن عنهماءتغاعرجةء نر «لكثر <وهافةلطمقولامسورا » #تدوسعي» مكسمرالمن الففة
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مة-دوفماوفالنتقى لاتودف شمروالكرم |ااساءذ ك و
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أعالى

ةا

كمة واموءظاةاالحسنه وتعلعهم الاحكاموالاسرارا لظاهرةوالماطنة فترىةلوهدم
حمن
للته
اأها
آنغضاطر باأوعا 1ن
رحم
قات
اابلاقر
ام

انللهب ذه الأثرهواختصه
ءنم
)لا
ظا
أاصحوات
بوزهدون فالدنياوبارغلموآنخفر( .لاترفع )بالمناءلإفعول(فمه)أىفىجل (ال
لهام ول
كدي
لنب
ات ب
لننأددصه.وات و حباف
ب [ذكّالاختصا ص الأقوىكان أدنىما حت دمن التهسى والا<لالان2فض بي

عت لأثرمفيهالأصوات لاخصومد فيهولا<دالفمه أومنالصدت وهوااشرف والدكروالمعتىلادغطرفيمهغر ولابدكأروشهلماالنهيه

بوال
أغاح
من الم
اذى 1هاود
لاان
المو
هلمة أونقطدلهالشمرع وعادةاشرافااءرباذا كانواجاسر وتك
أصفض
وا تدهم أوالمنى

و النااس.ذكرون
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وانطشمن
اصوت ولاخدام ونقتكر
ليث
فرل
عاعة
اأنز
زج ل
نالو
اجو
لالبرادعنبىةالونلىقهولقهول ل و

اأد ب مءهوا لاطراقلديمكا ماءلى رؤسهمالطبراسوا ككثير
القولدين نقول أوالفف للِتَمْدموتدكانك.هعلىغابةمن اضوع و ل

#ن طلبه عل برذعون أصوام ف دروءمهم اماراءأو معدقوههمم ماذكرمنان محاسمكانمصوناءن رفع|لصوت فد وهالمءتىالاولعالبىي

قرعساوقع الرقعف.هلءادة؟ح ادلدمعانداوازهابعد وماأ مهذ | وقدأمرالع.اس نوم<ذمنان ::ادئباء لىصوتهركانءلىعأبه هن

ةدصفىمات
لعق
المهور(بوهلاتؤ نن )نضمرالمة أةالشرقيةفهمزةساكنه وحد :محْففةوتشدد أنضافنون قالالر>.رىمنالاءن وهاىال
هلدرم)جع حرمود الآادلومامءه الل وتصونهر بحدظهع ن |اضماع نعنيلاتقذف
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ملسابالك كروهالنذدكبرع_:دا لق ود والةيام وهوم ن أعظامالعبادات لقوله انهوتعاىو دكرات أكبرالنين دذكرونالله

قناما وقعودا وعلىحنو بهم وده الآنهأصل ف ذىلك أعنىالذكرعندالقعودو لايام(واذاانتهبىالىقوم لس حيث دتمىبه)صل

اله

عليدو_لم وامننزاعلممبر لللعوسفقدأبعد(الحاس )أى بحاسفىأىمكانبلقا«خالياولانترفععل أىتعابهاز ب تدواضعهومكارم
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|لَاموسو ان أنيكونل ا
ازدواج أو دناءعلى انه
لغدضعغةفي_» وأماالمواز رة
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سهيمأىعن أ-والههلى اللعهليهول فوقت
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جلوسهلإإذةال» #أى علىل كانرسولالتهصلى التدعليهوسللايقوم»أىعن م لسهل وإلاحاس »#أىفى

ألما ونا بذلك)

موضعه #الاءلىذ كر#أى علىذ كرالله كافىنه وفىع_دمذ كرهدلالةعلى كالذ كرهوالجارمتعاى
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كلا الفعلينءلى سدول! لتنازع لواذا انتمسى »#أىوص_ل  0السقوم »#أىحالسينواغرال
بحذفى حمث
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 1امنا قال
أى اذا بلغهم يقال أنهيت اليهاخل_يرفانتبسى وتناهى أى باذ كرهالموهرى ووحهغراءتهاذامى

اي

حمنئذمطاو ع نكيف يكونه :عدي نفس لحاس حي ث ينتهىبه أىبالذىصلىاللعهلهو .خلافامن

توهمأن الضهيرالعلونن لحاس ب وهو بكسيراللام وض غ1١ موسوبف اللامالخص_درءلى ماكدره

وأغراضها القاد_دة

الموهرى (-كن الرواهبةنايا!-كدمروااءنى
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وجرن ات
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بذلك#اى بال
لوسعندمنتهىالداس وق ر
دوى الطبرانىوالمبوتيعن شوم بنعمانمرؤوعا اذا تتهى
أسدم

ماحديث كغيرالبيوق

واحدمن ا لسيهيابنص.ءه #أى بحطءوألماءدخات علىامفعوكا أثالىمن بابأعطيت نا كيداوقبل

أمره يذْلكٌفىغبير أ الحاس فانو علهذاصاسوالاذا,نظرالى أوسح مكانبراءلحاسفيهلبعطىكلجاساته4أ ىكل
لا

أنه لغهقللهوجو زانالمفعولمقدر و«قنولصهدجمهصفته أى شيابقدرنصءه وأذردالذميرلا
أنك
ضلايذافت
د
0
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:اعد

ا3ل8 7الم 0-0
والافاا

اليجعد لت عأنلاىلمراد ك
ولفأردبمن|عذرداداالم
معكذلشنئفىمرتدتقفهفوالحفهظهواولضاعنييهرنقْفنءكهمفمىمهلرياسضعلعكدلبودلها
ملسانهدل 1بفهممعنافه امل قوطما لعرتدب حع ل

الى أوسع مكانراء | ا|ه بعوده لان لالاحسب» يفت لسينوكسمروه بهماترئف السبعة أىلابظنلإجليسه»أى اسه

هىم ن امثاله 9كرمعليه ي#علي»ا لصلاهوا لام#إمنه»ه
صلىالتهعلي وهب لوالأضافة عنس يان أحدا ي ا

فلاس فيه(بهىكل
جاسانه) أى نعطى

كل واحدمن جاسائه

(ننصسه)أى ثشيا٠تدر

|

أى هن نفسه ل مإن جالسهاى جلسمعهوفىتسحةؤ نحالسهبالفاءاأوناوضه »أى راجعه لإف حاحة »
واولاتتودع وأبعدالمننى فىنحوبزهالاشلٌ  9دابرهيهأىغامه فا اصبرذ كرءالمضى وهوغبر”> م لان

المغاعلهلتحئللغلمةدل محردةنع المفاءلةاذالح-:ك نللغالمةفه-ى للمالغةفالمىبالغ قااف_يرمءهوءلى

اسهرمعه -9تىيكرنهو» أى ااا سأو

تصيده ىسفا-همن مأيص_در عذهحيثلاسمادربالقيامولانقاعله اكلام بل
البشمروالكرامةالاائقين المفاوض ال :صرف >أىع:هضلى اللهعام وب
:
فيههوصغه | رصوف كذ وف فمنادللم أفأمعاءوعللى|اثانىكاوهم وأفردءلافرادكل لانهااذا أضيغتالىجعدلتعلى

لاالرسولعليه الصلادوا الاموهذامستفادمن تءر دف

المسند

انالمراد.كلفردمن أفرادذلك 4ع (لايحسب جل ه) أى أحد جاسائهصلى التهعليهو ل (ان أ<دا) من أمثالهوأقرانه(أكرم

عليسهمنه )دفمالأتحاس دو لاتياغضوالتقاطع المنهمىغنه فىغهرمداودادوثنحكووقونلهولااتمغاغ_م واناودلااتحلاستهاخوانافلكال

خلةه وحسسن م اشرنهأنكلمن لسابهلابين لههنعظم نشرهوتقر يب أهنه أقرب الناس|ليه وه اهوا كال الاعظم (من

حالسه)أى -اس مع (هأوفاوضه)أىعاءل (هنحىاة)أوخمالفطهاوعهىلةمن التغو وضا
دحكدانمكتلهمازدماعنده الوصاحنه
ا
6
للشحاارفى و نكينكاونهذات كانء الراو (ىأوصايره)غالبهفىااصبرعءلى ولاباالدهراتبوال-لكقاليامغنه ولانتطع
كلامهو

ا:ظوراالال رالامديل#ترمعه(حتيركون)الذىحال.ه (دوالنهمرفعذهوه )
ذصل
االملهعا
سره
توسم
غادمن آمرتف

29#

1

وتعليوم (أغحاوفاةلاهينوخفألوفام)اعلانسهس(تفأادو:هلوا)الىالدعةوالرفاهية أوء_.لوا الىالمالأوع_لواعنهو يرنوغأ

وه ذا شأن١ لكينوهواماءهم وثذانةمغمولمن ألهأىمن أحلخوفغذلتهم قالااصرى وف قولهلانذغل عث لان دمغ ناته
ل نلدوفغفلتم_ملالخرف ملأو_موط قا كلانيهذواذابالموعظد ةوف ااسا مذو حاب بانقوله لاشفل لاهواعم

كوه
ماتقتضيه اله لذو نسخولأدغفلمخافةانيخغلمواأىلابفعل اكثليعراامنداتااتى برغبفباعنافة
منالمصالح ذكرا أوثركاخسب
طيةون ك مارغيرمرة
باس
للاان
“اتاأندتاه وابفهى| عل فعلبتوسااوءموافيخركاوالوكعابناحدس:منالدائم فلفابيرضى
الكل أه-نواله وا والغيره (عفدمعتاد) بشتجالعين ومثناءؤوقية كدصاب أىعدةوثئْ خاص معدعند,تاسمهومناسية
(ال)
ح

أفكوانن:ظمادائمرورهأثاكا(هلاايتصتر)من التقصيرأوالقصور (عنالمق)فنائر  811أحوالهحتىاستوتيهاساحنه
انعا منه ثصافيه وا
الحاسن ممع أمورءمتظهة وأ-والهماجثةوسا " لاعتدالالامرو
ء_دماختلافه واد فكان|اثالى

تعطى قم رشدفة ولا

مكعد اللاولماعمأنقولهولابغةسكو
لنا االغيمنمة رضمالغ
ااءه
برواط افلادولوالءنى لادذفل

تهاونا( ولااوزه)أى

عن مصا دهم منتذ كيرهموارشادهم وندههم واهداده-م وعخافةان شفلوا» أىعنهابناء علىمر عااة

المتابعةوانلناسعلىدبنملوكوم وانالمريدبنعلىدا ب شيوتهم والتلام.ذعلىطرق ةاستاذهماوخشية
أن:ذفلواءن الاستفادةفيقء وافعدمالاستقامهقالالمنى وف.ءض النسخبالفاءوا اءينالمهءلةعلىو زن

بملرأوشذاىنة

لاناحذ |كثرمنه

(الذين بلونهمنالناس)

ان دفءلواكذلاك ولءلالمرادانه لكاانفعل باعلضعادات فعا
أبينا
نن
ماسكاقة
تب

عامهم 9رعلوا» مقعامم وتشد بداللامن الملالةلقو عليه|لصلاهوا لام خدوامن الاعالماتطءةون

أىالذبن بعر لونامته

فالس لاكناى

ات لال حتى:لواوفىن-ضةأوعللوامكامةأوللتنوبع وقاكالحنفى لاشك وه وغيرت>ع لشوت أصل الفعل الفوائدونشرهاوتعليي|

افلج.اعصول وف نط أوعيلوامنالميل أىعملواالىالدعةوالرفاهيةوهو د يادلنغففىلةوأغربابن

| وأازلصتحألهيباجمواءنلاسهمل ل.كال مقابقنعيضعات«اانلهصكللىاحلاللهعل»يأهىومن أ-والهوغيره عند هعتاديبومهغأووالهلعدة

قد اعد لاموراث_كاغاونظائرها كداذكرهميرلك

وال
ااظور
سانه
ل عل
اءهام أعد لكلأمرمنالأ ومر حكامن الاحكامود ليلامن أدلةالاسلامأرالمعنىأنعهليه
الفلاموا اسلامكانمس_تعدالجيعا أءعماداتمن الجهادوغيرهل ل
«ايةصرك من! لتقصيروى يعض النسخ
بيذمااصاد 7القصوروهوااغز وما طماوا دوق هذه بالواوالعاطةةوالمعنى انهسلىاللدعليهوماكات

 3مه7صبرع.د والاقصورطاطاء ن لمق #أىعن اقامةالم ف س
ىاثرأحواله<تى ستوفية لصاحيه

أنْعل منتهصاضمهولادمطىقمه رخصةولاتهاونا و زعما نلايقصماذافكفاانص2فةعةادا.س فهىلان

(خيارهم) لانهسم
المستفمدونلكازمه
المملغون1نوراءه-م

وقيه أن الاولىالعالم
حعل الذبنبغرونمنه

وساخونءنهخبار
تحمهاذهم الذبنبوثق

بهمعشلاوفهماوتمليغا
ولمنمتلقرالنى من

العام
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نظرهوعظيندبي«أرذالقوم أطو ع لك بروهأمخخوفمنه معمافمهمن|لكرمالموحبللرفى .همولاعتدالأمرهمعهم (و>ذرالتاس)
همو بأمرهم
ممن
ضاس
عان
بض!
يضمالماءوشد:الذال|خ-كدورد أى ك وأفع-ممنع ذا باننهواام عقأءه و حثهم علىطاعته أوحدر بع

لمن مكرهموماعنىليمكنمتغةلاقالال طلانىوالاول
ذير
>اءوة
بالمزمأوهو بفغ|لماءوخحفةالذالقالالقسطلافى وعليهأ كثرالرو

1

11

وف أسطةعنهم أىعن أ-واهم ( ١وخمأرهم )ماف لأثءولوفاعلهالنىأىهن أل أخمار,أنأهم (بالذى ينجيلم)منالاحكام الألثفه

بهم ونا<واطمو بزمأنهم وسكانهم وألمءإفى اأتىتسعواعةوهم ومن تلفت وصاباهلاتسابهءلى سب اختّلاف أحواغم وسملهم فال
عسليك مالكفانكانتدع وأرغكماء
ْأم
مذى| لعرشاقلالا» وقلاآلحرأرادان :هلعمعانله ككاه
أملاك*انةى بلالا ولاتخش ن

خيرلك من أن تدعومعالةبتسكففون لناس وة للهرحل أوصنى ذتال|اسصى هن النهك تسعى ردلاصادامنة ومك وقالله آخرأوصنى

فقاللاتغضب (ويقول )طم بعدأن,ةيدهم ذلك( لغالشاهد) ا)لمااضلرآ(منن(كالغائب) عن الما سأىمنةيةالامت<ىمن ١
سمو حد فااثاهدا أصهابى الاكيروالعا الادغرأوا أشاهد العوابى والغائبالتابى أوالشاهدالءالموااةائبالماهل أوالشاهدالمضرى

ماعا
_لل
بانه
بامةف
اطال
أفغانص
والغائبالمدوى أوالشاهدالسامعوا لغائ م نل “مع وهذا أفردوأنفع هذا بيات لهم مشغولين

اناىام ةرك رض أ )ححا
0

وه_ذا منكال

|

عن أدواهم اه ووقعى كابالوفاءلاءن امو زى فدشغلوم فوصوم من مسألته عنهمواخمارهمنالذى

تواض_مه وسذْمَتّهعلى بتدجىطم أه «واخماره_م» ,كسراطهزة حر ورعلىالمااصقولعطفاءلىم سأأتهم والاضاذةاماالك
أمتءواعتنانه بودانهم
واصلا ح<هم مااستطاع

وقيهتر دعالمعاونة
و لحث ك0

قضاء

 ١أغاعل أى اخمارهم ابامصلىالتهعليهوس_ل لإبالذى بذج لهملخينئده_داهنقهلعطف!ا لتغىيرأو
المعنىاارهم بالذى شجىهم أى 1ن هوادس نحاضير بل هوغائب ؤعلىه_ذاؤوله «#وءةوك»

أى بمد

لهفعول ي|عخنمىاردصلى التهعليه وس لاناهم
انل
ا»لكاىابي
وئب
أغا
الافادةهم امسا الشاهده:ك ال

بفاملكذىوبنهذ_ذطاماشارةالىجوابمسأًاترووه_ذاالو أجفه.دكذا أفاد.الحنق وقالابنحر
وأخماره-م مضاف لإفءول وفاعلهالبى_لى اللعهليه وسل أىومن أجل اخمارهاباه_مفووعطف عل

<وائجالناسمزغب
ةذل ككال الترغيب

مسلتممو زعم عطفه علىم|#:لوم :سكلف غيرعرطى
وجل علءه|لنسدي الاوك لكان أوضع أه وعدملا

وفنىسكةو بأخمارهم عطف على موموهوظادر هل
#مقوله ليلغبتشدبداللام م نالتمايسعو >وز

و طيتا لنفوس عليه

تخافيلةياابملناغو ساعددقوله #وابلغوف» أىودوكمهمأ رضنأاوص لواالىلإحاحدمن لاستط

(فانه) أىالشان(من

ابلاغها»أىمنا لضعفاءكال اعوالعميد والاماء#فانه #أى الشان8امن أباغسلطانا» أووالما أوقادراا
لإحادةمن لاستطع ١لاغها أىدينية أودندوبهي ثدتاللهقدممءنوملق امه#أى علىالصراط لانه

كال التطيس ذال

ابلغسلطانا) أىقادرا

احركمافى| بلاغحادةه_ذا|الضعيف

ومشى مهما

مساعدها لأهيدف حو

لهنأمةطما
زى بعودصفة كام

صتهصهاهرلىاط باولتامزقلدفياهمحزاءوفاقاو (لا.ذ كر ) دصيةةالحهول أىلاحى
واهىلشا

لإعندهالا

هدهم وهو بعد حداعٌالحصمريمالي
الام واث لميكن له ذلك» أىماذ كرمنحا:_--الناس أوالحتاج امهوقالالمنتى ألىما
لمعه وهى الة_وه

ومن

ة(حا_ةمن

دينيةأودنويه(ثنت

ند كرع:ددعاليا لانهوانادمففشغل شاغ لعن ذلك «#ولاءة.ل من أحد #أىهن
اان
لك
تها
لافائدةفمانان

كلامأددث .أ9غيرأهى»غيرمابتعلق حاحة أحد فوذه اللهكا كد دعاقاهاي بدخلون»#أىالناس
علية عور ادا بذ فد

يدجعرائدعهنى طالب أى طاليينلإنافع وال المجزهعلى|  ,مأيسين

القط الغرثواستعيرهنا
سكا
مهما
ونظر
اللهةدميه بومالقيامة) للعاحات الدافعةعن النقم والرائدالفاصلمن بدَقدمالوم لر
اكلوونسقماتهم منالوقوفعى
فانهلاحركمافىا بلاغ معدم أفاضل أتعسابه فىالرخولعليه لس_تفمد واو وباهساثرالامةو ,

حادة هذا الضعيف
<وزى «ودص_فة

الميالكومواقع الظ مههو لاا.مرةونالاعن ذواف »يفتحأواله ذعالعهنى مذعوكمن لدوف وبع علىالمصدر
والاممأىع ن مطءوم <دى علىماهوالاغلب أومءنوى من!]علوالادب فأنهبقوملادواحهممقام! لطعام

كاءلةتامةعلمهها 200

لملعالتمليخ
قيل الزاءمن حذس|لعمل وافلم
اب
عوا
مأتهماعلى| لصراطبومتزل الأقدام ولذكرج ال

فالمناسب ان يقال بتلء 4_:نومالقرامة واذللكغلاالنب

لا<سادهم

فونلاستطيعالابلاغ لفقرهوضعفه أن صمل لهبالتلمعالأمنوثيات

القلى.قصلت المناسية(لاتذكرعندءالاذلك)! راجا لهدنماوأخرىدونمالاينفعفيهما كالامورا مناحةاات لىافائددفها لانءوانا
ففشغلء ن ذلك وهنا لمصرعاابى ومنه درف حالةقوله(ولابقل)صلى اللهعليهوسل(من) كلام(أحد)شياً (غيره) أئغ براح اج

لة كاائركد:العملهااسادقة( ,دخلونر وادا) يضم أولهوكسره وتشددالواوطأىلابالإنافع فديم_مودنياه_م المكملة
االيلفههجذه
ل قوم ونةوسهم ذهو جعرا تدم نار ودودوا اطلب ودوفالاصل من :دما لقوملمنظرهما لكال 'ومساقط الغيث ماستميرهنا

دمأ كابرالجدب

لك الجهلوغوائل الغوى (ولاف_عرقون
ف الدتولع لهأب ّة.دوامهناهاضط أمرالاهة وركون-همالوقامرتههمامن

الاعنذواق)فعالعهنى مةعوكأى ذوف طعام<سى ع لاماور وحانى نمالء_لموم وااهارفدائسافولار ؤاحه_متغزلةالاداملاحساد

3

اكثرته
م والخاصةمن الخصوص افلتهم أذهمتاءلونالنس.ةلاعاءة ومءثى|لع.وم الول والاحاطةومنأ*لاق العامةانهسافو :ب

أ
أسيدوتفض ليراافاضل وتقول بعلغيرالعالماتءاعامنسمة ومن غبر:ع بينفصل وةصانو<ى وباطلذكرالمسعودى (ولابذخر)

بذالمعء:اوموءلةلاغذ-فى (عنهما)لأمىاعصنةلاوناألسءامةأوالءامة .قطان لاص
صامةةذيرد ذلك علىالعامةيدلامنالخادةومكدها_ناقللخهاصة اشلعئلها(شيشيغرال)ك فمهن
لندحلاالع
اثاتلثا
نوال
اة ه
كخاص
مءال
العامة منحز
آذآأ[أذأذآذآذآذأ أ[ا

اا

ديا

ذخ

11

ذأ

ات

تعلةات|انصم واغدانه

هيركعن المنتقىوأماقول ابنحرم حزأحزأه.د:ه ودينالناس ممهرءحزء بنلابنافىةوله ثلاثةأحزاءلانكالا

مانشهئذبْنلومااعا<د_دهونفسه الشمرتفةكانأعخزلةشئ واحدف تاضم قولهثلانهأحزاءف يرم وطمع

و(كات من سيرنهفحرء
الامة) أىفعاحعلهام

ماف |انسم'|اعود:والامول|اصيحة وان دو زق

انهليس عر وط ولايد يهدبّدةادلدالالموملةء!
(ابثار) تفضمل (أهل
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فا ل
أ
ل
ا
ا
ت
أى بقدمومعلىغ برهم
للتاعد :امقر رتفعل الصمر:فمقلءت الهمةهج_ ١ل ارب امرجم أدغت ف الاخرىلإماثلة و-ور
ى فىالدخولعليه وابلاغ
ع|دمة
موالحاصل
ممهعن
ب_-لم
لى
م
تاءذ لالا ل
امو أنتقلبالدا امهملالمنق
بعطض

فتدغ

أتهط_ اللعهليهو

لادن

عاقهم
لامة
اعن
اعن
اأ
بتأى
نالع
لإعنهم  #أى
ا أو
صة متمسل األواأءعاممْةمما أوعن|ل:اس 9م8ي
وفيه نفعلصوصهم أوعوههم لإوكانهن سيرته #أى من عادته وطر يقت حفاىلاءه» فأى-هتهم

أحواله لاعامة أوف

الماح-ة كلذلكاغا

ك
اهم
ذنه)
فن(باذ
كا
املندالينعايه والواصلينااءه «ايثارأهل الفضل» أىاذتارأهل الفض.لةالزائد:حسياأونسماأو (و)كانمن سيرنه فى
اءناه
ضلا#ز
سأموهصًالاحاقءةد مومع لىغيرهمالدخفولوااتوك_4هوالاق.ال والافادةواءلاغ أحو العامة وإباذنه يم ذبلكا
أىباذنه صلىاللعهليه ولهلملفثىذفهومن بأباضافةالمصدرالىفاعله وأبعدالمن <يث-ه_ل الضهير
قنوه) تفع ع |
لاهل الفت_ل والاضانها لىالمفعول ودولافا ءةولوفبعضالر وأانوااتييهترحاد_لهصغارالايل
قسمأىقسم ذلكالجزه
والعْنمونحوها فالمءنىاندكان ص أهل الذضل باثسمادذلكوية»».-على
قد رفضله مك بشيراليقهوله
(علىقدرفضلهم) من
9وقدمه):أى فمرمكافىنس علءالىقدرفضلوم ف الدبن دودو بفتحا لقَافمدد رتععه و رنمهالعالبىتداء

والضوير راد_عاايه لىأللّهعاءه وس والمفعولهقدرأًىماء:دهمنخيرى الدنياوالاحره وو زانتكون

الصلاح والعلوااشرف

(فالدين)دون أحساهم

الضميرا .٠زءالدىستهو بينالناسوا أغلاهرانة ولهفضاهمفىالدسن-١مرازء ن فضلهمفىاحسابهم وانسامهم

مأم
رم ان
كسامه
وأن
عندالته أعاثموالمراد

'أوىااللوامحداةحت
9ويمنموذممم_مذوا+وائج »وا احا أعممن الدتيو بةوالأخرو بهلإفيتشاغل

علىقدرحاحا-#م 5

اذا
_لءة
لرهم
ارهم
سماد
اخرا
لخبا
افال
مف
اقولهتهالى*انأ كرهمند اللأهتقاممع ان قد لكو رد
فتهوا #دْمْم» الفاءلتفصيل مأاجله أولاأىةءءض أهل الفضل أوالاته_اب أوالناس «إذوالحاحة»

ذالماجةرهن بعدهأوفشئل مهمو يشغلون نهعلىقد رالماه والاولاطهر
 00أى حعل نفسه مسعْولة ب ى

الدينويلاة »>قوله

(ذنمب-م)أىمنأهل

لهم
دن
لهمموتانمكاادرهوا اثافىلاتفاعل لاو شاغل
أق
ام
نوالهم
_غال وف نسك» بفتحالياء والغسينمن الفضل أوم نالاسمات
ن
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ى
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أومن الناس والغاء

الامُغاللانه قالفالتاج الاشغال اعْةرديمف |اشذل اه وقمايلرك ؤ النسمالماضير:المتموعة اأعو<ه

 2الياءمن الاشءال وقالا مودرىقدشغاتفلانافا ناشاغل ولاتةل أشخلت لائهااء>ردشه اه نعلى

امه
هانن
كهذ
سقرأ
هذ
اءىلأنت

بفتحالياءمن ال ردوانصحتالر وابة باضم فلاية.جىاط-لاقالرداءة على

لتغصيل ماأجل أولا

(ذوالحاحة) الواحده

حت الرواءةلكفره ن قال (ومنم ذوالماحتين
ولت
تلكاللغدوقد قالصا<با لقاموس أشغلهلغ همد ةأوقللهأو ردن
لمة» ق
بالرددهوالادل أنصهىالتعليهوء لمكان حل الداخلينعايهمشغواينفها نطوم وفى تسن أصكحهم
وى أحرى اده لحهمومامص د ريهأوموصرلة أى نشغلوم,الامرالذى نوم فد ينهمودنءاهموأخراه_مم
قوَلهع والامة بالنصبعطف على الضيرالمزموس فىدلوم وهومن قلع طف العام على |الخاص
#واءكانت الامهأمةالدعوة أوالاحاة أوالاعمممم_ما طمن مس5لتم عنه ب قالالحنقى 5سانلمافقوله
مانتلهم نعتىان مالك هم والامةهومب5اتممعنهوه ذا أولىماوقع فىبءض التسمءنهم بدلعنه وتعضه

اس >#ربانالاصوبانمن ته ل1ءةوالمعنىمن أحلسواطم اباهعنهأىعن مانكهم وفىنض هعنهم أى
السك

ومنهم ذوالحوائج

فيتشاغلجم) أكيذى

الماحه ومن نعدهم

فوشتدغلشتهمغلوت

بهع_لىقد رحاحا هم

(وشغلهم) دمأوله

وفعه من ْدله أنعه

لبدعومنشتَلهون؟الابعنمهم دل يشغلومعالاصلحوم والامهة(من) بانل أوتعليلية(مسثلتهم)أىسؤاهماباء(إعف») أىعاتصفيم

ودمشتهوسمته و نشقهء ذهيموهديهأاوولعالظساوارءيشةادكحفلأمفعهالأاونكحيفليةطل.رذنكغرهتهفهفنالىولذاكهرروهكفاوللوتنكفده|م.اعألتعبغابصهءف للىحعالسوىكيغاطيلةقساجلاولك

لانهدا ل فى ةوله(ذ دلع )أىعلى(منه)أى ماد ل غهنأهولدد اعلحسينمنهأى من |اسؤالعن أحواله(شيا)الأسألهعنهوأنعدمن

هينه الى[لا سي)نذ ربودا لنرسعنالاتار واب عن العسابوانك.ع انلصدذير(فألت )عا دن

يهه)وأاىلسختةرضمه (حزأ)قسم (دخوله) .
سولاصللىاهللتعليهوس1ل||| 11ع|[ [1ز[زفزلعزكااناذاآوى)المدوالةصركاس.ق [األىامتلزل
اانا ة
١0 0 1
سةز لز2اا 1ت12ع11212م212ن11ا12ل2ه111011 121س1لس| سواطذ ذ[آذاذآعذآ[تذآلذآاذآذسأرأا كدتطرالسللتلد1

أى زمن دتوله (ثلاثه اا
|النصنحمورعبحكةب وااةلاصولالمعجدة :أى وعنطر يقهالم_لموكةبين أتحابهىمجاسهفه وأخص منمر جهوقال
أحزاء حزء لله) أى
 0نطر قتهوهيئته و يحو زفعه ومعناه-ينذالمثلوالمذهب اه ولامءنىللثل
دسستفرع فم-هوسعه

اذه سْهنااللهمالاأنيقالالمرادياللله
سالمقصد كا «صاحب النهاده وقال!بنالاسارىث_كله معناه

أخسذا اناس عسيرة

والشاكلةوالشكل والنا-ء_دوالطر بقّةوالمزهت ةالميرك وانماالاىحهتعذهالتأو دلات لا
لنه
سفى
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علىأستوجان ق.امالوالئلولده وانعفام ولووقمذلكمن عض الآباءلاذ_للهالناس
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موصوفة (كراهيتءلذلك)القكيارماوهتذههوهومهدركرهكعل اواضعاط_م وشذقة علبهموأسقاطا لابعلضت-عةيونقةعلي-م
ظ واختارواارادتهعلىاراد تو وملابنافيه قول [هالاذهارخاصة أوان حضرءخ,ى وم نالمواحربنقوموا

عاويكم فنع ا

1

الىسدم بعن -ى مدبنعاذ

و ين

ا

.يد الأوس لاحاء

رسو الله
هل ا
ن د
ىللهعايهوسم واقغ بعرفاتعلى
اقجراءقصواءتتهقطيغيذه ولائ.ةوهو يول اللها
مجعاه|

سسا

حنغيررباء ولاهماء ول *اعمة والناس يقولونهذارسول التدصل اللهعليءو_ /قالالذهىفىا يزانتفرد
ندانعءد الك وعيدينبشبر وول اه ويفهممنه_ذاالسياقانذويرءاء_هفقوله عل_هقطيؤه

و

دق عو

وارلامكة ا

رامعالاىلر-للاالىالرسول كانوم»بعض من لانصيب لهفىهذا العمو
أدددضهامات .أفىمن هذا

:

الءاب بلفظ علوىقرط<يلةر:ثبالدرء طفاعلى ر-ل ووقع عندااعارىمن<_ديثأسامة بنزبد

سمومكانمنهمونه بعل

لانهددا<ق!غمرزرفاه

أنالنى صلىالهعل.هو ..عادسودن عنادةعلى جارعلد|١ كاب عليه قطيفة قال١اءسقلابى على! لثااخة

لمن ال
اثان
وب
ليةاوهى
ىدلومن
الحاصل انالا كافعل الماروالةطيفةذوق الاوكاافلرا كبفوق

القطيفة اه

رب

عن

وقيامهم له ص_.لى الله

ل ة:اع.دالتهبنعمدالربن أخبرناعفان] مرا جادينسلةعن جردعن أنس أى

عليهولم حى الطحة

|ابْمالك كافىنسطة وإقالل,كن مدص أحب»أى  1رأمد
ىوابي
لةىالاهم
أ»صممابة إإمنرول

قتركه لواضعا أوات

والتعظمبازبه
وم القرامعلىاإقادةالرفسدة وا د رأوه4أىمة_.لا« ل ةوموا»أله هلا

لاس  5-مولينا

الال »ىنس رانب أصءالماناجممع نلكالاعسيةالقتضيةين2

الامريالقدام اخاهر

بعاون» ماموصولة وموصوفة وأبه_دالمنى ى2ر يزاهلمصدر يهأىلاحل الاعرالمءلو ا
ملمد:قرعنده-م
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أمل لع
الف قى
ذقي
موله
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لان |]فعنهرأيرة نفسه

الاحمدةلاثةتضى |لاملا نالوادأ<ب الالوالدولايعوملهو رد بأنهذا لس على |طلاقهفناالواد

كان وهو ماأخرحهعذه

لهمةئ ضى القياملهنس للبا القياملهماصرحنهكاذممه هذ االقائلفطلا شكالهالمنىءلىوهم
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ف:ثيهوالنلأالداحم
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ماراغيرقاصد

وه ملبقومواله أوانهاذات_كر رق.امهوءودهالىا لحاس لدقوموا أواناهذاقدم علمومأولاقامواواذاانصرف قامواوذ_.ه

دابل ل عليمهحرهرمبذالافبى الذووىم ن ندبالغياءلالهلفل وانرف١ كراماواعظا ماودققاصمل اللعهليوهل امكرمة
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ف_كرهقمامهملذاثوا م« 5قيام نعضمم أمعضومساشه ب مزهان العص اممعكونه شام ابعد:ةلهعن للذووىان العام ,الشرط.المذد كور
سئهوانهلبص فىانمىثئ عقبذ لكءةوأه ون نةولالس_لا:حامعه لثلاث نعظيمات القياموال5ر 7ع والصود فل لمحوزالنى
صلىاللهعليهوسلالركوع والسدودلاكرامأ<د كرهالقيام مانظركي فاسعضرمذه-.ه وقرره غلبتعله الاحةالاتالعقلية

فأيدكمالادطابةهولانوافقه علرهأ<د ل8نةة  4أجخر
أجدء نا اسن انهذركسرولالله صلىاللهعليهوسم فعاللاواللهما كانت
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الجعدكانغزاءعايدزول ا
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عل علالسكىبراءاناسشم رالتهرباء بواملقيامة ولاس.ة >بضم سينفسكونمي يقالفءلذلك مهمة ش

الباب وقطيفه كائرى من الم رب ولربرااءبعاخطأخطأمعانااميى ق,اقلرا فآلىات| لناس برائمهممرآذو رابأهممر باأةعلى
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فى أعفاسم مواطن والسمعةالاللنج علىالمراكب الميسةواالا دسالم ذية قلاعلقلانى فىاسناده ذاالحديث ضعف |
التواضعاذحاالملجة
وذد_هذه لا<_ لالربع بنصدع فأنه هيف لدهنا كبرودز بد ١
حردواقلاع وخروج

وأخرحه ابنح.انأنضا

قالميرك

اس أبانأدضامتر وك مشكر الحديث ولهشاهد ضعي فأ :ضاعنس .د بن,شيرءعنع.ماللهبن

«هة
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جلالهاولمه > )جباغلتحاعوكس .راه(لارمأءقمهولاسعءة)الرناءلل لغرضليمرمذاومهكاانلينمالسوالسممة -
اقا
ان (ف

تمل لسعم الن.اس و دصيرمشهوراءه ذمكرمود ظمحاههف 3ىلومومدءنى:تمرح أناىللهتعالىو بتعوذعنالر ناءوالتهمةممكالنعده .
ناهتمخثء ولنلذا ةا انفسهكوا -ادلمآنحادوهذ امن عفامقواضمهاذلاتتطرق السعمةالالْنح علىمر الكنبفسةوائلاس ”
القاحرةوالاغشية اخيرةوالاكوارالمفضضةالىغيرذلا" مماهومكروهلاسواف زمانناهزاسوالءامائه هأذناهممعلىالتعليءوسر أهدى
ف هده ةمات يدنهوأهدى لأتانه مالادتمعن أدد و*م مغر رذى انتهتعالىعنه أهدى فعاأهدى لهعبراأعطىفسه ثلاعمناة

دبنارنالىق.وها لإتنيبه» تااللمافظ ه_ذاضعيف قالالقى_طلاف ولهشاهدضعيى » 6الحدرث|اسادسأدضاحديث أذ
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( ١ءنديهودى)هرأبوالشهم أراصم ةالاوبئكاررا«أأشافي وااو رهها| اسطى عند و ثلا “إن اعاه.نث«مرر وأءا ان
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 0كسرناروااتى أخرىوف.هانالةرضمنالاباعد أولى(فنا
وجدماشكا)أىخلصها (-تىمات)وذكراين| ااطللااقعضفيةالتمو بذانأباكراءتكها هده كن روىابن ».هدع نحابر
 :ان أناركرةضى عداته
وانعلياة ذى ديونه و روىابزراهوه انأباك رافتكواوس !هاالىعلىوف الهذارىانا شسراءكان الىأ<لىقال

الع
صام ذكره اها ةلئام ادي ثلالميانالتواضع قال ١١شارح وبردبانفيهقاية! تواضعلانه لوسألم مأب أتعاهلرهنوه على
كترم ن ذلك فاذائرل س واهمرسال الرودى علىازمنزه سمه يالذلك دل عل ت
ىايةالتواضع اد ود ان تدك ن<مالاءتراض
هن هذا الامام<
تىصار وقهقرك.ك! سكالاماذادس ااشارااءهفى كالم العصاما لقسهياسرها «لقوله فا وحدمافكها-تىمات ل

شف عنه قولدءة ذ كرهد
ذه ل+لةولاشكانعدم و-دانذ لك لس من |ل:واضع ف ذئْوانكانالردن  62الهودى نراضمافايدل
الشار

لدظة اللةي|اقصه ورتب عام الردلاقو الاباللهدل أعاء؛ل أن دقو 0سنالشمراءأوالرهن+هدن البودى منقسمل! ل:راضع فدئ

إن ذلكاغًا يدلعلىكالشرف النس وء الولاههةوه يدانثشه فأنهواطلععلىحاجته سوم
١
سس
ص
صصص
لض

الىذلا كالقدرمثلعبدالرجى

ذكرهف القاموس لاعندمبودى > دواروالدصمنمالاوس وامعمكبته وذيه ماءالىأن لتر ض من الاباءد س0وكليت
أوك دفماو
ابشكها» يضمالفاءوتشديدالكا أىش
فيا :حامرادع وحمت » مسد نام أمراهملام |
طلمهمن اللهته الىوفيهاءاءالىانا افقيرالصابرأذ_ل ٠ نالعنىا أشا كرةلذ كرهدهالقصة لاتمام

الحديتلالم انالتواضعو ردباذفيواغابه التواضعلانهصلى ابتمعلويهسلم لوسألمياس» أصحاه فىرهر:

مر

كفكزا

لوا

ا درعهاره:وفاعلى | كثرمن ذلك  1كانهمم نالعطاءق مرضانه مالا حدىة اذاترلس لخم
ونال بيذ درعه دل لوعطواحادته

' ول مالبانمنف*.اشريف ,اي ألئر
هب ودىف ةك لعل امود مار موقمرت الىألوفيمن! لارادت
ورف هشأنه مع ماذيههن الهعلىالبرودحيث انهاختا رالعةى وأعرض عن الدمامععرض!لك .الذه.
مهزوها اليهوأتسووا

مالنعمنودكر رداعلىمة ا
اهم فىوالنهتاشعفاقكي»رمنوذناألذى بقرض التهقرضا <سنا» حي ث أخير سانعهنهم عليهفقوا وارأواالمنة
بقوله* اا
غضاء » ومعمافيههنانلامسعار ببراءنهم نالطمع

علومق قمول كته

وطلب الاحرمن! “مين ىى تمزع ن القر ض الذى أداومن الغ رض وإذا.:عهالامامالاعظوحيث مف

:ا

فىظل حدارم نكا
نه عليه
دين تنزهامن كلقر
ض حرم :فعة ذه ور باهذ وفرهداء |لعلىان1١ رادءة ولهصلى

ااعصذاك وقدأم

اللهمعليهوسلفى
حديث أىهر ,برةنفس ارمن معلقة يدينه <تى تذىعذ»

وهو<د بثمشروروتكءهابن

حبان وغيرهمن لرتركعذد صاحب الدسماص لب ا
هلوفاءةاندذعنهماقالهابن حر ول نام.ا فىذلك قولهصلى
اللفعليهو

نفس الوم ن مر نه أى كموسةعن مقامه |السكرم دى يقذى عنه دنه لانه فىغيرالاندياءعلى

ان لهفون اسستداناعصية والالمب اطلب قمل اجاعا أه وأنث تعلرانالقخصيص ليثبت عجردا*ةسال

منغيرابرازاسمّد لالاذالاص_لعوم المكموأماعدمالمطالمةءلى الاطلاقة لبت وكذا هر اسدتكان

اتسارج جمانحندصدده قالميرلث اهذكرفالاقضمةالندو 4,دإ نأنباابكرانتكهاسعا
دلتصواللّه

لير

فكت

ومابالم_دقةخ]اءايو
ر جميسع مال
وه
هر
ا

مو تعيق

ةا

ال

خين لت

1

راك

ناكما

وانءلى.ن اراك توودوةوزوى
انط زناهوه تدمع الئبيمر لانأبايكر 5ول ذكره أقنراهم

 .لك الس عر ون

لس

1ل  73مأوكلهم الاخضاالوالطائل والنائل

يوع تن

فكءف بطاعأحدهم
ياك الايسلاايمعفد عأ الوك
كيال
أر بعةمن أتحابهألف يعير وأطمم فكرةماةيلاسا
ؤتدأعطالى
ممن التواضع واغاسيبالشراءوالزه نه ناللهودى
هُم
ذلك ان ترلة سموَاه
ي يقال مع
ك وك ف
ذ
لل
هاحتماحه ولاتمادرب لقيام
لو
جوععا
على
اؤامدخرونا لطعام و يدع ونهولتناس مون «فعلون ذلك انمدَعَنْ٠الا- تكار وتشد دااتسكيرعءلى
ان المرودف عصمرهك ن
ماذكرهابنقتدمة
فاعليه قالوتدعهد أنالا اناذا شرفت نفسه 000عرض

ت<ىعنلمن |أضرى <

أهل وولدهوا نسط مك نساطحالالسار وتكلفق

الاستقراضمنالقر نبوالبع.د أه وقالالطبىاتماعامل الموودى ورهناعلنعد دووانبه ,انالكوازأول:كن هناك طعام فاضل
أن

باحر

ىيبودى لذاكأه قالانالعر لىوفهحوازردن
)صصايةلاانذو رهنه ولارتقاض.ونهامن فعدل الال
الاعند»أولان ل

مضه والدفاع عناالهلانهاذا تمارضص
اجابهلأه
|اطعاموتقدم ذلكعلىالماحةا ليها المهاد وال
 1لةالمرب فىلد المه داع ند الامحة الى

ىيق عدشه اختبارالااضطرارافةدفتسءا .ه]خرام انلاموالمالا حخصىفغرقها
لل ض
ملاهومالماجةالىلاقوتأهموفيهد ليع
أعرانقد ا
لطيبى وفيه جوازالشمراعنا انث وبوازالرهنبالدنحتى
قال
بدتهعلىمرالغقر والضيق والماجدالتامة
) كاهاذلبردسائلاوصبرهو وأهل

5
0700

,

ااهأول|ل يأى  2ر 3دعوههرضياتة و عغررداؤو ح
ل نض 2مر االشغاءممنى الدعوةا!:داءلأصلاةلانااء .دلاملك واسرلهأتشفالا”.

 0-7ىوأسإبسددأخاافتة
سماق اذالمابمءةود لميانتواضعهواحادةأذانال ءْذْنالع.دلانوا
0
 5اءومازعه من كونهمنوعامن الضياف
ة
ا
ل
ا
ن
ا
ه
ذ
ن
ف
س
ب
و
ي
ا
د
لنسة
م ن_صائص_هأنله أخذطعامء نن لشأءنغير

رضاه<تى المضطروائ لهالتصرف فمالمن دشاء بغبررضامعا دشاءوهواأوبال مؤمنين من أنفسهمفالصوابسل الدعوى علىطاهرها

وعوههامن ضيافة أوحاحدلهقرب كلها أوءد روى ااضارىان كام:عأ هه ةد بيدهفةنطاى نه حيث شاءت وأح_دفتنطاقنهى
حاج
تهاواانا لانافن اثعدى معالارملةوالمسكينة.عق ل اهلخاجدةوابن سعد كاندةءد علىالارض وباكلءل الارضو حب

دعوة اام
عشىممعالملسوككينوهوداالمارنممز ب ندواضءهو براءنه هنم.م أعنفاعالمكبر وق ندظامالحاذظ الء راقمهنى هذا انليرفاحادحي ث قال
لةه

 0عماد
الر
ليضسوه ال

) عي

0

مار

فانفه مله

حطى

نليف

عا_هاكاف من

الموافرء

ذا

ليف) دو برذءةلذات

7

ر عير
1

حا<ه م نغعرماائفة
عم ١

عر ار #على| كاف غيرذىاسشكبار عثى ملانءلولاخفاى

(وكانبوم)ال
ذهاباى (دنىقردظة) لغز وهمءة ب| 1ند وف رواءهلابى الشهزومخيير

لها أو بعدكاسيق ولاببعدان ,كرون المراداحابةدعوة! اعيد أ

ىو
راحبةاالحممهلدوكعأاىاهل!ىا
أمهواقرب

المأذوث أوسعىعء_داباعة.ارما
كانفا رادي ااعتوق أوكاتحب دعو العيدهنعنلى_يدهولء ل

عاج افر .
]اديوه بتكا ودانأ كابرالزمان وف -د يثابنس_ءدهنط ردق حميببنأبىثابت

ن
عأنس قال كانترسول النهصلىالتدعليهوس ,لمدهلا كرون كلءلى الارضو م .سدعوةا لملموك
أى علىتمرالشعيركافىروابةوبةوللودعيت الىذراع لأج.ت ولوأهدى ا ىكراعاة.ات وكاند.تة لشاته
#وكان لومبنىةر دظه يبالتصغيروهم ج
اعهمن بهودالهددمع أنهمعدوموكان 2ط مراعظي الإعلىجار

ار5ا د
 7واى د3ار | خ|طوم »أىذاخطاءبالدكسر وهوالزمام كلمن ايف » ودواتلطاموهواعل طرفحهلقة
 1هر

0

5

0
7:
0
هومءروف وفيهان

وس لك قماط زه الآخر<تى تصيركا امهم يقاديه عليه #أى علىالجسار #إاكاف»  55مراغه زقوهو
ًا لسرج للغرسوالرحل لأمديرلا ن
ملءف #وفى

الا ا كو حد

نا

ها كاف لمفبالاضاؤء «سدنازامو

عن أذ 'نم لك قا كانا

|95

وف تسع رس وال

د
س ا
ا له
ل  .لنبى»#
على ف ثنا_#دبنفضملء لاعشسء
لصل
إى
اللعهليه وسل نمدع الخىحيز|اإشعيروالاهالة ركهاحمزةوهوكل ثئزم نالادهانمابؤتدمب وقبل
ماأذيسه انلالية والشممومقدل لدم ناريا لحك السين وك اانونفانلاءاأع -مةأى

تكسوبالخسانمن|4ال|تنراربحم ناطلولكت ولاقإدخكضانتآ.درع6زادالعارى من سد يداى مرهونة قل

لل

سريت لاعدلٍ

صاعاهن ُعيرعلى مارواهالهدارى وأجد وانماه والطهرافى وغبرهم وفع
ىشم بنصاعامن طعام4

 00ارو اكاك لاهلدءلىمارواهاالملددفجافمع والنسالىفسنته وجع بدتهمابانهولاأعذذ|ير من خعثمرتوالتهأء-

0 3 9
مسعودانم_مكانوا لوم

يدركل ثلاثهعلىبير
كان أبولماشوء_لى

زم ىر ول النهص_لى
ابشهعا ( 4قسعد
1

كات
الاين

:

ودسقنءا_رلاوفاعسلدهكياشنعهاوئنثاةلعانلداثمن فعرالك مرتارةوأو أخرى ووق لابنح.انء ن أنس أنقعهالطعامكانت
الصارى
انالنبىصلى التمعليهوس_-لاشترىمن هودى الىأل وروىان

حمانءتها انالاحل سنةوف عض النسمكانيلدوتثانأنءانثوذلك اذ

كرهالجوهر:ىوغ-يرهمن أن

درع الحددمت
ودرعالمرأ 6ككتاسر رالانفى والوحهان بقاك1ال ,نالمؤنث-قمقءا وقدناخر

لاسمسامعالفصلحازنذكير دوتانيثهكاقريمهاقوله ته الى 8ولايق.لهنم|شفاعة

ف الاغةآندرع المدبدعمتى الاام*ه

بأطههزة ودرعاارادمى القميصمعاندرع

غشىعنلكفيقولماأنه اراقوئمنى ومأاناراغنىمن الآخرةمتكاءالمدراتلرابرع أدضا

»وأماوحهالفرق:نهما
ال-
مد مدقدين ريا

دبي |

حديث أنس (ثناواصل بنالءلاء) الكوف (ثنامد بنفض.لء ن الاع شعن أنس ينملك قالكا ر
نس ولالتهط_لىالللهبهوسلم

مدىى ال خىيز
ا لك_عيروالاهالة) بالكشركل دهن دؤتدمنه أو عختص يدهنالشصموالال .أوهوالدءم (السفة)سينموملةذ:ون

مكسوز تءنقاء عمدو بزاى يدل السينالمتغيرالرياملنطعام قال الزتشرىسن و زنخاذاتغير وف رالاسين؟الينوالزاى .دله

وأسلةقالاسناناذا!تكلا اناتده|وفادت كال  2اساناه الاللهرالرت_ل اذا :تك ظهرهانت
يهسى
عون
رهف
ال واح.ء ا حق
عض

ا

ةينف حزمهبان دمن تصمرفالعامة وفه<-لأ كل المنمنمن لهموغيره حي ثلاشور وَعَلص لى أللهعليه
بفقرهأوم
شاه_دةغالب ماكولهوفوذلاكم نالقراءنالمالء ( 4فعيب) بلامهلةوترددكا رده

الغاء(ولقدكز لهدرع) ب 5
ك المهءلةزادالخارىمنسد يدوق نض كانتزه ى أو ل ن
اد رع الحددم ونث لامها “وى ععنىاللامة

لنمأكحاز يعم قيهال كيرقالابنالقي وهذهالدرعهىذاتالةضولالتى أرسل الي بههاسعد بنعمادة

1
٠

٠
0
ب

7

27

(ثناعىبنرا أناءلبىن مسورعهنم لالاعور)دراءنكسا نالكوف اللا المدابنى “ا

أنوع.دالتهله غن أنس واهد

|وأاوللوهالذى:ف.تى بيدا_:كلأحبالناس الىز"ادبهزمرتينوف رواء:وهب بنجربرعن شع ةثلاثمرات
الاهسم الاأنيةالانالمرأً:المذكو رذفر وامسلغير المذكورةفر واءةاأصارى لكن|اطاهراتهاد

ألقصة كادوالظلاهرهن ساقالروانات دذاوء:دااذارى من طر دق هسمعجنمدعنأنس قلاكانت

أمةمناماءأه_ل المدننة 7األختزذدر_سلوىلالتدعا.هوس /فتنطاىنهحيث شاءت #ولاحذ منهذا

ذتةمن ولاثدأهلالمدي:ة لعىء
يان
وسلانك
لأن
اعن
الوجهفتنطا نهفىحاتم اولههن طردق علىبنزبد
أذ بيدرول اللهصلىاللعهليهو لذ ,مزعبددمنبدها-تى تذهبءه حيث شاءت وأخرجهابن ماحه
متمل
لداش
ادوق
ننةما
نهدا الوحهوامةهودهن الاخنبااءد لازومهوالرفق والا
ةمةقى
معل
لواع
اىأن
ا الاماءأى أىأمة كانت وبقولهحيث
لي عم
ااتواذع لكدرا رأةدونالر -لوالامةدون ار ح
ش_ي
الات
شاءت أىمن الامكذةوالتعمير با
االردة الى غةاابلتصرفدتى لوكانتحاتماخار جالمديه

وعنهثعه وعلى بن

لبه راةلالذدهى وأه

خرجلهالم-تى (عن
أبنزسمالك فالكان

رسو لانتفصلى انتدعليه

وسسل بعود المريض)

الشر :ف والوضييع

الحر والعيدمتهم حق

عادغلاما هوديا كان

دواضعهو براءنهمن جي-ع
سعدهاعلىذلك وه_ذاد ايل علىمزب ت
والغستم:ه مساعد تهافى:لكالما<ةل ا

عدم وعادع»وهومشركٌ

لاهصعباءه و إلارأأفاتعشى مع الارهلةوا سكين ة.ةعتىلهالحاحةوق
لك
اسا
أفواع|لكبر وعندا لن
اديصثيأره على .شق فىنس !“ل دال -ينواحابتهمنسألهحا<ةو برو زاهناس وقرنمنههم
ضلح
هدذ|ا

فا الاولوقمستهق

ابصلا ليهذووا ةوق الىحة وقهم وسترشدالناسناقواله و مأل وأحكامه :ف.بامتهلكام أمته ونخوهم

ل|ذارى وكان,دنومن

علىان يقد وابه ذلك #حدثناءلى ءنران ءأناموفىشط |خيرناه علىبن سهر »بصغ ها افاعل

مؤذا لعن مسلالاعور #أىااشهورنه «ءن أنس بن مالكةال كانرسول ابنصلىاللهعل » وس_لم

وعرض علم .الاسلام

المردض و حل سعند

رأ هو سال هك.فحاله

ب«ودالمر نض» 4أىأىمر كداضتحرا دأواع.شر نا أووضيعاتتى لتدعادغ_لامامهود ياكانعةدمه واغاعدتالعادة من
وعادع» ووهشير وعرض عابر الاسلامناسلالاولوقى»:فى! أضذارى وكانهلىانتهءا».و»_ل بدثوءن | اتواضع معان فمأقصد

المرنض و بحاس عند رأس»و سألعن الهو ,ةو لكيف تحدل أوك.فصعت أوك.ف أمسىت أوكيف رضاءالتّموحمازةالثواب
اءشللةوهأورلقيلكامدنأكسلءدااء بيكوطذهيوكاشرهانرشثاةءاللشوأفوىكافلاضروةءرطيهنوعنرحواقبدمرمعرضبتد قهعانلاتىاىلاملكاىن اصللذىىأالللمهععبليقهوولبا_سلمم مافبها من خروج
/

الانانعنقض هاده

! دعودلى وأبوركر وهاماش.انذو-دافى أغى علىة:وضأالنىهلى اللعهل »وس لم صبوضوءهعلىفافقت

وتنغزعلهاعدة منزاته

امدة المردض ذهوفرض كفابه _لافالم نكال
هذاوكم عندم .لحب ك علىالم عدت واذكعرهي م

الىمادهودون ذلك

راللا أرالك م.تامن و-ءكْ
اهأبنهق
حفي
اتو
يذق
قلهع وا_هلم وعندداوأدلفىنةخ فى وحهى فا
انبلىد
داذا ال
بسنيته| وكد وصم أطوا ادانعو ودواااردض ودمعنز بدبنأرقمعادنى رسول اللهدلى ألهعلمهو.

من وعجكانهءتى وأمات_د بتْثلاثه لدس فماعماد :الرومادلدمل والضمرس (عصعالمموقامنوهقوف
نلقدءاءه وس لابهودمر دضاالابءدثلا تُضعرف
بكثيرود يت ابنماه كانرس ولاللهط إ ا
على>ى بنأى

ل قالأءحاتمباطل عبركالعيادةنومال تبدعةا بتدعواجودى ألزههملكمرضءلازمةته فأرادلوم
الحمعةالذهاب اسبتهذنعه نخاف!> كلالهءلى نفس

(وشهدالمنازة) أى
مضرهالاصلاةءلبا

فهرام اكشدرليامفتأهاولوتضاميىيع

ذة ]للهانالمر دضلامدخلعارهبواملسدثفتركه|الك نهوثروقوم العزلةنفاتهم

هدل أصلا وأغربه ن هذاان
هصلاوالحالانه لس ل ]
لاعلعندءظن انل أ
غأشيع ذلكوصار بض من

مهاخيرات كثيره وان

بكواالعيادةذيه وفىبو املاثنينوالار بعاءوالجعدمع انقولهتعالى » فأذاقضدت الصلاهفانتشر وا
أهل مكة ر

كاثخيير
دصل هرمم

فىالارضواءتَءوامن ذضلالله»فسمرهكثيرمن| لعلاءبسادهالمرضى وأماتعلملهميانه ل ن
زارةالموف لاوحه ولاعادةوتشبع|  :نازة

لأهدقبوللالمرضى فىحك الموففالة.اسفه_لهومن! لغرتبمانةلهابن الص_لاحعنالغرادىانمهاتندب

شروط وآداب منيثه

شتاءليلاوصية اناهراوحكمته تضضررالمردض يطول الال ُتاءوا لنهارص.هافعحصل لهبالعيادةم نالاسترواح

فكتبالغروع (وركب

مامزدلعنهلكالمشافق الكثيرة ولذاقيل لقّاءاالخليل شفاءا لعلملوقدحاء فىفض_مل |لعسادةأحادي ثكثيرة الجار)رتأمى.ه فذلك

نمها
جلكهو ل
ملهع
هيممةيةهخطية وحسابة وعيادتهص_لىال
أقط ت
وقملان العيادة أفضلمن العماده و

رفج
خا_ل
أبرا
أكا

عماده تواضعلانالتواضع حروججالانسانء ن مقتذضىحاهه وتغزلهعن مرتمةأمثاله لو شهدالحناز »م

ابنعس! كرانسالين

جنازةعلا كربه وأفلالكلام كوثرأحد نفيستهر واالهحا لكىناىعنعرانبن حصين #و يركب

عدالله نعركانله

أىللصلاةواالدذنوهونرض عفاءه أدضا وعتد ااشافعية سنهوفيهدلالةءلى نواض_ه .أدضاوكاناذ اشع
ىلناقةوالفرس والمل ورا كا بردف أحدامءه لو حيسدعوةااعندهوق
الجاري أىمعقدرتهعل ا
ليا

ريز

يسيس

ياي

سيا

و

ا

امهو

سووس

جارهرعفنهاهبْوهعن

ركوب الى لخدعوا أذته
3

2

الىان بدعهو ركهلخدعوا الاحرىذ ركنه فقطءواذنءهقصار بركه>ذوعالاذنينمةطوعالذنب زوبحيب دعوةاامد) وفرواءه

حىر
(ثنا عل

أود الدمشى قادتىبعلدك منائبالم 5 7 1
ل ودر تهوأذول ه و ن

عدز بز)قالالعصام
ابلنعم
ناس وند

ىديثهنظ رلايحةلمانسنهأربعوتسعينوما؟ة
للعخارىفح
وعنوهجع ود بن مصفىقاا
:ديروعاصمالاحولوقرأعلىالدذاوىوغبره

)عن مدع نأنسبن مالكأنامرأة كا)نفىعةاواثئْكاف وقماسل!المافظ احبرنلأة ف علىمه او فى.عض-واش أناسعهاأم

هل(حااجلسى) بصيثة
تنا
لتأ
اقال
لو ف
ل
وليه
ستهع
رلاىل
)تص
لىال
اتال
قجاء
في(ه
كرماال طتةمخدعصةنبراذونوز عف
المذاطدةمنالامرالحاضر
 3أ

,

١٠٠

سس

فتنةةلاطردقعهنى فلانطردقالثئْ
فالد
ادضقا
لطر
اأى
ففى
أ(ىفطىردقالمدينة) أى
ااا

وي

اا

00

مابوصلا 3ادقناك

|وفيهاعاءالىقولهتعاك #داأه_ل الما لاتغ_لموافد -::ك ولاتةولواعلى اللهالالح انما|اسعء..ىبن

المدفة أىسكةمن

مر مرسول اللهوكاتوفيه اشعاربانماعدانعت الالوهةو فوادلر نوبيةحو زأندطاق عليهعليهالسلام
:
والىهذهالر يشداراصاحبالبردة بقوله

طدردق منط-رف

رككها كافسرنةروانه
الآتيةوادس اراد

ملاانلوىالمديته
وقيلالءنى فأىحزء
من احراءالص

هذاوقوله اا أ عمد الللهقصمرااةلبأى است شيأ#اقالت النه ارى أوالصرفبهاضاف فلادنافىانله
أوصافامن الككالغيرا اعمود نهوالرسالتمها أنهسيول دآدموالتتهعالىأع/-ومأا-سنةولابنالارض

أرىكل مدح فالنىمقصما » وانبالغ الثنى عليهوأ كثرا

ريق

أ(ددكاتس)بصيغه
المتكام وده

' دعمادعتهالتصارى ىنيم * فاحكءاشئتمدحافيهوا-ت

اذاله أ بالدى درأه له © عليه 5امقدارماءدح الورى

واقدأ<سن من قالمن أريابالدال

من

الماذارع رم ف

حواب الام (الك)

أى مءعك <ىأتذى

ماانمدحتة#داعددى #دلةدمدحتمد 2ى ععمد

أقول و مك فىمدحهصلى اللعهليهوسلاجالاانه .دعمده الاولونوال خرون وانهأجدمن جدراجدمن
وجلده|ةامالى#ود والاراءالجدود والموضامورود والشفاعه |لعظمى ف بوممم ودوآدم ومن دونه كدت
لواىه لاستَذْنى أحدعن جد ه وثنانهث همذا الحديث منباب تواضعه حيثُاقتصرأمرهعلىع ردالرسالة

علعىنى مع
حاحتك فإ
قض
داس معو ا ع
ااطرق حدىقذى
حا<تها وال هلده

تقدغملزلعن هودونه دلمن,اب
والعنودبةنظرا الىكالنعتوربه من الالودية والرنوبهفهوادسالمن
تو_ىيرنا لسو يدبنعمد العز ب»زبءناجلرتدصغير
أبي
هنا
:عظم من قوقه لد ثنعالى يننسجرضأث]
لعن أذ س بنمالكأنامرأة» أىكانفىعقلهائئ كافروايةمسل وعندا أخارى|مرأةمن الانساروق

المرأً :كانت تقعد

روايهومعه اص طاياحاءتالىالذبىصلىاللعهليهوسل نقلاتانلى! لك حاحة #أى أريدأن أخفماءن

باعلطرقدقلاهفا

م ناناللفمبرااطصطقى
عدن

احاءتها بذاك أو

أغام-ركال الاهئّام

والا-تهال بقضاء

نقال
.ما|
لام
اتم
حا

بمضهم وبهضأااعاء
اىذأن_هلو
لدال
وارشا

تءالى*وماتدرى

غبركك 8فقمال|+لمى فىأى طردق اديه شت اىف أىجزءمن احزاءطريةها وقوله

فس باى أرض كوت أوعدنىأىطر دق من طرق المديةء أردت إأحاس »*محزوم فى-واب الارأى

دىّك ورواابههسمأنظرىأى السكك
<قذض
اى ا
حْ<ت
اقعد أنافىذلكالطر دىمتو-هاع«اا ليك»أومعل

ثكتدتى أنضى حاءتكْ تفلامءواقهض الطرقدىى فرحغاتجمتمناوكذارواه أنوداودوفهدايل

قمولافاالنى
علوسسهن
لى ح
اأذ
على-ل اموس فىلطر دق لداحة والنمسىعنه ول علىهن دذى أويت
عن أبصارالناس م نكان مع_هواغمات_لام هارث
بيث
اا ح
غامه
:لاعن اهاب روأ نس أنه ل
أوقالميررأدتىكلم :عضمنكتب
لاسمع_:كواها هن -ضمرمعهاقال |لعسةلانىلأقف علىاسماار م

المواتىءلى كاتا أشفاء أناسم دذهامرأةالمذ كورةفطر دقمس أمزفرمائط ةخدعهواطت»سووا
فانأمزفر لدسته ن الانصار ورواناتالخارىصر حةفانهاأنصار .ىو ردق يءض رواباته انهقال

الاحنى مع الاحئنية

دلاذاع ررضكتحوان+ةمعهاعوضع لانتطرقاليه ت#مهولايظنبهريية قكساكلونمهابطررهيوفيه<لالملوس

والله

فىااطر واجقةوموضع النمىممن دؤذى أوبتأذىبقعود«قيراوانه ينبيالعامالممادرةالىت هيل اغراضذوى الماحاتولابتسامح
زهلائاس وقرهه ممم لأيصل ذوالمق لحةه وسترشد بأقوالهوأفءالموسعة<لمه وبراءتهمن جيع أنواع
ولاءتساه_-ل فذلكوة»-برو

كير وصيرهعلى مل شاف لأحلغيره قااللعصام و<وازبلموسالر حل أمجعندية لضمرو ره أوحاجة اذال,كنفىخلاءواس
5

ى_لى الدعلبه وس

كان رما ليغ الساعودوااة-كنفبابٍالعدمه كاف يقاس بهغيره 0

أخرج أبونعيم

والدلائل عن أنس قالكانرم ولاللهصلىاللهعليهر .أشدالناس لطفاوالتهما كانعة:ع فغداتبارد:من عدولاأمةأن :أتمهبالماء
سمااسئلقط الاأدجى الي-هفلدنصصرف حتىركون هوالذى بنصمرفومعانهتناول أحديددقط 0
 60-وحوهوذراءب»له وأباهافلانتزع<ى ركونهوالذىنزْعوامنه «المدتثالثا لثأيضا<ديثأنس

,

)لممكلهعنأب عنبد:ةوعدذثقةماتسنة سمو أروعميانئتين  -ج ل اهلنساف(وغير
ظ( ١ثناأجدينمئ.م وسعيدينعدالرحونالمذزدى ا
:

أرف أحبمهو (عنعمدالله بنع.اس عنعر
واحدقالوا أناسغات منعيدتةعن الزهر:معن ع.مدالله)هومتعدد فكان؛ن .جى6بزه ع

ىادحواْلوقالابن
ابن|نطاب قالقالر ولالنههلى الندعله ول لاتعاروفى) بذم أولهأصلهلاتطر وتتىهن الاطراءرهوالىالْ :ف ا
فارسوذا التركيب دل علىغضناضهوحة :فالطرىالذئالءغضومصدزها اطراوةوه:ه أطرنت فلانااذام دحتهياحسن مافيهفالمعنى

واالمدفىمدحع سى بغرالواقعواتخذوءاها
وهز
االي
لارى
ّذلك الى-١١كغركاحراالنس
رماديلواقم نمحر
ه:الا حاو زواباغديفى
ادى
وحرفواة ولهفىالات لعد
ل نادى
ّاوللدت
ووأن
به ز
قاا
تعر
دنعاموت_ :الت ةوخفةوالام|لثانى وقدادى لض وذلكىنسنا
حمث قالواألان#حد لاكذنهاهما اتش فىوله (كاأطرتالنصارىعسى بنمر م )فىزعمالالوهيةوالابنيةو دعم أن يكون دس رد

ذلك بل لانسمةعالدسف(ياهفغياكأوزناء.دالله) أىملكه بت مرففعا شاءوك.ثفاء  921فلاخروج لع زدائرةالعبودية

ل
ا
جورنءا0وك0

وقاللهمهل ذلكفة_علة

8

رهءةل ثالثاوانهصلى اننعل».و

يت

5

6

يه

|ا ا

مركب وقالله مثلذ :ثفعاللاوالذىيءنك,الحق يما ما|

:

4-9

اج

1

71

7

ايا

2

ا

3 .

فالاضافةلاءودالذهئ

جل علىذعههاوقال] خرعلى | والتمرقصر 631
أحاءهباصلاح شاهفةال لهر
كانف سغروامر ت

مها وةال] خرعيمطدهانة لد

لاللهعا.هوسلمء لى جع

هاب فةالوابارم ولأبلهتلكة.لكالعولى ذقال

اضافى فلاناؤ ات

قدعبلت أن تمكفونى وا-كنأ كرهأن أتبزعل وانالله
بكر.
من عمده أنبرا »
ءةمزادين
أصعابه أه وروى

ابنعساكرالقه ةالاخير ةو

ىلطواف فانقطع ثسعنءله
وى أإضاانههلىالتدعاىوسلمكانف ا

فمَالنعضاتعاءه ناوانىاحكه قال دددائرةولاا< سالاثرهوهى نقصواالأستيثاروالانفرادالثئْ وف الثفاء

5

(نة-ولوا عدالله

انلهتصلمىعايهو .ل
م)قدم وندااه ثى ذذل.ل أهت البهتادكصة.علفاةنالماومكءانكوادثين وأناأحب م 0

ازوحكد» أىوكثيرمنمشايى | ا|لم.ري.ةوارالذذلا
أونأن"كارعنهم فإحودثحنااأجدخيلنإمسنغييياعونسيوعنيدعغبننعءينبادالرلرزجوهنرمعخنعببد تم

عنداقن عراعسن جر أ

بن اتخطاب رضى النهعخهم قا ق
لالرسو
لالتهصلى التدعاي»و لم ووقعفرواءها محارىعنابن ا

0

ولدآدموقدروىأجد

عر يقولعلى المتمرممعت النبىصلىاللعهليهول بو
قلط لأتطرونى»منالاطراءعءنى م اوز:الحدف | : -

المدحاللكذب دأكطاارت|صارى عسى بنمر 5وذكانهم أفرطواىم -د» وحاوز جيم

أن جعلوهولد اللدتىلى»:وم الى صلىاللهعلي5

اننصغوهبالء.اطل وف العدولعن| اسع الىابنمر3

تبعيدعنالالحيةوالمءنىانهمبال.واى الدجبالمكذب -تىب لواهمنحه له ن جذس|لنساءالطوامث الها

' وأبنالهقاللاب نالو زى ولابازم من!لنم-ىعن الدئْوتوعهلانالانءل أحداادعىف نيناماادء :هالتصارى
فىيعسى واعساسهب|أممسى فسابظورماوقع فى-د نتُمعاذين .ل لاا تأذنف! أسعود لهعلىة مسد

 ١التعظيموارادةالتسكر مفامتفعونهساهوكا ن خهشى انسمااعغير«أخوفمن ذلك فادرا الىالنهسىتا كيدا
| للامرنالمءتعاىلوازوا د ا
فلمدحبغيرا (واقعفحرم ذلاكالىا اسك ركاحرالنطارىالبه لاتعدواعن

أزثير-

الا و

17

إلا

1

وا خ
نمزنا

افلةيا !اسالجناسةولوا
بولك ولاستهوبشم
ااشمطان أناحجدين
عءالء التمعمداشورسوله

0عنابنالمم
0ا2د و اهها كاحرةواقوله تعالىف0الا.لءسى نى وأناولد)]-ته وأخر ب
ا
الحدفىمد حعسى عايه الس_لام بغمرالواقع و
لوا الاولسدع الماءا موحد:وفوا الاامى|لثافى ةالفلعهعاي من استأنفوقال اغا أناع.داللهم |

ونفضىدء_.دلله وى أخرى ع -.دك أمرهاللتهعا لمعهفىذه ن قولهتعالى قل اغا أفابشمرم:لك بو الى

سم قر دش فقال
0

721
حم
13
ا
8
/
1
2
.
2
وأردافها|انجهمى مهداالةوكلارادةانه أدس لصفه غيرااء.ود :د والرس لدذوه_داغابةالتكالفىمرت_>الخلوقى

الد_مدائه تال 10ت
افباطولا
أءننا3

فلاتةولوافى-ى شيأ بنافىها تعناصفةين ولاتءةةد وافىثأفىوصة عيرم # -ذةولواء_.داللهو رسو 5

وأعلاهاقولا قالءاأسها

ا

لاو س-

ل

]2ه
لل لأس

تايل

فى

لواو

رداورهاز 

بذاء

3

ِ:

+ع

الناسةولواقوا-ك ولاستهو بك الشيطانوأخرج عن أن هربرةاستبر+لانرجلمءن

المبمينو ربل من!امودفتالال والذىاصط مجداءلى  لعالمينوقالاليومدى والذى اصطنىموءى علىالعالمينفاطمالمالبهودى
مى فانالناس دصءةونلومالقيامة
رونى م عولى
لأالهقتاءغيرف
لهفى
ادعا
ةهف
فخير
فىىرساولاتدصهعليه وبل وأ
فاقالمود
اناكوكأولمَن .فى فاحدموسى #سكاحانبالعرش ماأدرى] كانفين صءقىفأفافةءلى أمكان م ناسةئناهاللتهعاليوهد «الاحاديت

نوه
مأدضا
اين
ملصوع
اأثلانه ف اى
هز

واه ونكأاعظما نال نواضعاماذاك الالاناعد لاسا ماليتموهاضعالااذادام >ى ثور

الشمهودفقلءهلأنه حينئذيذهب النغس وده فاع نك رالتهب والكبرة.صةوو دظهرللءق ونكاامظ الاوذرمن ذلكلهلكايفوقد
انسكا أونساعه_دافاخةارالثانى ومن ميقل لشئفعله خادمهاسقط ولاضرب عبداولاأمةوهذاثئ
سبيانأنم,كو
نالى
خيره اللتهع

ربنفأريهداسشلم مارأنت أرحميالعمادمنه وكانيركبامار وبردفخلة» »الحديث)شافحديثأنس
شورقى الا
لهاباط
لاانسع

ا

ام

مو

الات اليه 5

(فثنيناهيار بمعثنيات)>يثضارت طاقاتهأربعالفلاأصعقالمافرثةوالليلة)استفهاما > أىثئ (قلناهوفراشلْ اا
بأربعثنياتقلناهوأوطألك تالزدوه لحالهالاول)ف نىسذ»|| .نهاالاولى(ان مهنعنى)فى
نس منعتنى(وطاءته)ل(يصذلهاقااايلة)

أعصلاةا لجدلا تخةيف الوطاء:تدعثعلى|ليقظةالماوةثقيا |عذمهفانقملقولهمنءتنىص_لاى يدلعلىانسهببالنوموهولاينام .
قل
بموغفلةالنائم وقلاقتهاماه 8١١ دسدبنومالقلب فالحوابانه هل انفهعلهتشير يمالمقتدىبهالعايدون «اتنسيه»

هب  +المدتثفبه

انقطاع فانالماة -رم صاروط .م أاى لرناوكا نهوطئحتىلان 8فثنيناه» أىلهكاىأ بوطالنسوالمعودة وقدر وىهنارا ضفرف
درلة عائشسمة فأنهولد علىانتكونمن الثنىو بالتشديدعلىانيكونمن!لئزية طباربعثنيات» بالماءلاغيرهن! وفماسأنى |
سَيْةسَتٌ ودين كا انلحم واملافرس'واف اىلأ.لة#أىالمارحة أىأى فراش فر.شم حوصيةة الذمكرلاتعظم أولتغلمب ||]
صوّبهالذهى وغسيره
5هى ماتس-نه تمان

ونين كال الزبن
العراق وتدوزدمن

وحده آخرمتف-ل ف
كات الا_لاق لابى

الشج نعالر بسع بن
زباداطار ث.قالتدمت

علىعرءنالمطابى

ود العراىامكل
ر د_ل مأ بعاء عباء

اونمتدهوغلء_نيتهرظنفراث_هال معهودأونزلهمنزلةغيره «هالتتلناهو ل
اعلضخدم ولءلهللاأن ركنع
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ل|ضعة ركسرمأوأهوهى اطوانوالمراده نا لتواضع اظهارالتغزلعن المرتبةبرادت٠فايههوق ل دوتعفام من
فوتهلغضله اه وقالباءلعضارذين اعلأح اقنليعمقدلهاباسلاغتواضعوهوال_ذ الواأضشع الااذادام
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وأنخاى جعوآ ثاروهاشوء_هكوانونس_.انحةهاوالذهولء الننظرالىةدرها وذاكان أمظالاوفر من

فا<د نكراهتهم وَوّال
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.فنأنطلققت فمعةت الى"

ضيرالحدثة والمءتى أنهالسائلعائشةظ

ما كانفراش رسول اللهس_لىاللعهل هوس ف ||على” رول اتهس_لى

أشنوكمجماموعاقمطلعواجلدنافلارتءهنمن.ق.يصةكاألنايتهتمهاا«كقاانألتعمزناارلدت عندهس اللتهعليهول مده
مالارحفقصةا.كات | ا|لتدعليوءس فقا
نةةم
قل لتم غ د ذولافلادم لانهجعولآنهلوك
يل-اث ولهالقيف» وف نسضهأدمب
أانص
د
كمونتذ
اىلفراش مهعيندوونكمآلدم"ن |||||ا_ملذااناهاقرماةتد:خللتانعةر

خحثوذاكالادمليف و
طاهرانه ادسلالادمقء ل الصنع-ش و وا
غاركونبه_دماصنع فراثا أه وهوكاام

ام اااي وأغ
انلتق لعزم هده الملاز ارلتزان خرؤة لهت كانظاه روقولةلا جعن برالجنوابغته اك | ا|لى بهذا فتالرذ»ة

فرأتفرامك فوثت

مه ى هانظز بل لا«ضعل!ناال
اش ا
فرابنغمر
شلي وأهنوبكون تارةادما أزدهوأعبى أنيكون
ونارةغير اذاك
اناذمافتاره» نحشواونارةركون بلاحشوفءينتبة وطاحشوه
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عن اناشوفاندفع قولهوظاهرالحو-ينئذ فلاازمعلك
عفليةقطعيةبلبدمجهيسةاذ -كارهحشومع مافب> منىاومسنهاصدرفةدلالاصدامدمرةذءون راألصمكلاابراةه والدموعاابالذنىذس كره|||(لاسغران فلار
شايقااغاتصماركانالادمامج ع ودر ثانهجع تلامطابةة بينالذير واارحعلالفلا ولامء_نى
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اادورابهر
راءت
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لهي(فللمةاك)ابنذاالرفع
تدن
ثلند ئيْأاننايهذاعطفته ورد

انحءلت كانتامهوالافالنس ب لى الظرفيه وككايغنمذااتمعدمة

ةلتلوثنيته)بصيفةالمتسكلم وى نسثمن.ين(:أربسنعذيات)أىطبقات لاصقات (لكانأومطأ)أى ألين (له)من وطنوعلمتاىنبقال
وطنااغراش بالضم فهوويطبىءوكاةرلبوفطهاوقءرككابالمهادالوطى
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الموحبطهااذلالالنفس
عن اعحابهاوغرورهاوحابواو رد هاف أصلواحما:وفض لهام تامعماقيبهمءن
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الهف
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ارفوعهس
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دوتالمتعسف ومسابئيده_ذاالمقام ويز بدالوضوحفالمرام بيقتةاالآلحواداردةعلى ماد كرهالعلاء|
الاعلام منهاماأخر جه امبنادم ن طر دق أبنيرعن هشامنافغاكان جاعرب لانن صلىاللهعليهو-

أدما<شوه لف والكضسصايعرلضاد امعدمةبمدهاحم مابرقدعلء_»ومنها مافالمخارى انهم_لىاللثهمالى

(ثنا أوالمطاتز باد

علمهوسم رقدعلى-صيرقد أثر
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أخرجهالسبقعءن
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لتافرلاش
عانْشةأدضاقالت دخات علىارمرسأةف
ورأ
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ارئديئهشة والألحهلروسىتالنهمى
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وتف
لرا
اشلرلسهصلى اللةعليه وسل عماءة
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||| اهراةاتصمع نيانلمدلوالممدل« حدثنااءصق بنم:صورأن .اناموى نض أخيرناط ]برعا حدثنافاع» ||زوحها اغا منع من
 ٠طم فأءوقتحلاموسكون تيةقوهلة لاودوابن”لمانعنه_لالبن علىعنأنس بنمالكقالثهدناه

انزولمعهالانه اشر

|| أى<نمرنا انه رلسواشص_لى اللهلبهوبل #وهى أمكلثومزو-<-ةعمانينعفانكارواهالواقدى ||تاللكللة أمة[هفكره

| أءن

فلع ى ليانبهذا الاسنادوكذا أخرحاهلاءطنيسقعدافتفترجهأمكاثوم ووهممن قالانمارقية ||المصطىذكلاشتغاله

ٍْ لانهامانت والنبىصل اللهءاره وس لمسدر ول:شهد هاعد ول اللهصلىابهءارهوسل حالس علىالقير 43بهازعون-تهاار دضنه

كارك متهته
| تدمعان أى سيل دمعهم! ظافاةل أفك رجل يقارفالاملة 4أىالبارحةف حامعالأصول يقارفى ||مننز ولقيرها معاتبه
انلهذسايب
ىاععته وقدلهوالمءنىفىامد يسو دهبدءماف |انهابةقارف الزئ اذا ||لهوكى ع
ثدام
كرا
سن ب
فوزأ
لنمذنبذتماويح
انذاماوحقاارفءامهراأتوهم:هالحدرتُ دفن أمكلثوممنكانأمدتكلمهايقلااررفلةذليدلق_برها ||فامنعدةولهل ,قارف
ا
ةلاانر3وفلهبالةا ف والرانءواالفماءقمارفةعلى ديذةالى لافاعل واثالغءوله :از وى |أوزءمالطماوىانيعارت
.اص
للم
وا
وهوالد:ب أوامرأنهوأه_لهوقدزادابنالمماركعن ذلعأراءمنى لنب ذهسكرهلضارى تعلرةاووص_ل | معناه مينازع عسيره
ا
الامماعيلى وك عن التلعاوىانقهالبةارف تعه.ى والصواب] بقاولأىلم_ازعغ_يره فالكلام 9 0
ا

اه

سواوا

اا

سس

يه يسوي يتات

تتم

عن فلعتعليةاوودهالاءمساء.لىور وأه أجدعر :شري بنالنءمانعن فلعأيضا و برتالاودر وابدااضارى أنضافتار يخالاوسط

ذفلاو لحصهصيصمبالليلة
انيا
دف ذ
عقار
م ي
لناء
انمع
ةوىا
بندع
الىا
غانع
والما كلابددل التيرأحدفارف أدلهاماردفتصى عج
وقدقال|بنجزممعذااللهأن بتعأروططحةء :د المصطفى بانهيطنبنمماءزىلعمانط اهران صم ذا عنهوالافوسالمنعاناطديث,.

اا -

أعالالمأكين

3

2

الصادرةعن حركياح وضرب خدوثى حيبقالأبنالقكان,كازمنحذس ذهكه لمكنرشق ورفم وت .

كن خصكه بتوتهةو أسكنندم عع ينامنينوحمكون ركاءالمؤمن رحجةلاسزعادة وله(أن المؤمن)الكامل ملتدس (مكلخيرعلىكل

اللحنةعين
نمو
ل لمثنءمة! اتىقى سب غ ْهله|لناسلاضعرر والملمةالتى تدهثهم وتبعدهمعن التوحءار مه
شام
نام
الك
هودهنا
)ىروحه (تنزعمنبين جنسهوهو)أى حالاوناه(>مدالتهتعالى)ولاه_فلعنر»هفتلك
المنةقبز يدجدهعلما كاقل (اننفسه أ

العامةقووهشغولبااى وعمادنه ولاتشةلهتلكالحالةعن ذلك« تن.ه ك#قوله 1نفاوهى دنتبنته  :ه«نوبماذ كرهواغلشيارهحفرارا
أمومرادءلىاطلاقاللنتمنأتن ؟؟! المصسطىصيىالتفعليهو كائلهأر بعناتوكاون يلغن النزووثلاثةمنهنوانمين

فىحماته لانصلملواحده '
مهن أن .قال قحقها

الرجاء ولاينافىهذ اقولعائشة ما,كىرسول اللهدلىالثهعليهو #علىمرتقطواغساعاءه حزنهانء_.للْ

ديه لأنعرادهاماككعلىم.ت أسفاعل هيل رج ةلهو 0بدهماو ردانالعين تدمعوالقلب>زن ولانقول

ص_غيرةوتد وصفهاق

الامابرضى الربواناءلىفراةكْداابرادم .ن وزثون إانامومن #أىالكاءل  #كلخير #البا_طلاسة)

انراد اسنندىينات
بناته كانه معذلاكقد

بالحقوعمادتهبالرضاءءلى قضائهوارادن وهالمعنىيذ.ج أىن,كون!ل-كاءل ملاسابكل يرء ىحكاللمن

رواءةالساق فهذا
الحديثبالصغرفتعين عللإى كل حهاللان بشهدامحزهعينااه فدمد علىالمةنرط ذاقالإإاننةس ه» أىر وحهط تنزع»
دصيعهالمفعول أى:ةمض ظ من نين-نديه وهو » أى والال أنه 9تمد اللهتعالى»وانهمث هولح ةمد

استشسكل أيضابانه لم
ذل بأناينهلاددى

ناته ماتت صغيرةالا
ا

ه.أودعن! لودى

 6انهفى /زعرو »-عمد اللتهعالى و براءمن

اللههانهرجدله وكرامة يورتالهمن سمانهؤان

اكلمفوتةااءهن وهدياهلموقن » ماعل اذر وابةالنسائىفىهذا الحديثذلاحضمرت نت أرسولالله
دلى الله ليهوهلصغيرةأخذ داربول التدص_لى اللعهليهوب_ل وذمصوادارله مرضع بدمعلي نقيت
وهى بعنمدى رض ول!نندص_لى أفظهعلمهوس-لمفكت أمأعن الديثُ قالميرك وه-ذدا الحديثلامخلوعن

قالأفىالىالنجىص_لى اثكلامللراناد منقأولشهذل و بذتله صأخميراهبنته عه
كاهوطادرالاغظا فهوه كل لانأرراب
اليلعاليهم وابلمه بنت السيروالحد يت والتوار أبطءخةواعلى ان بنساته اصللنىهعليهوس_لم كاون»منف >ى لةالكير واماانبراد
اىتتفى
هة|م_-د
تبت
بةلذانا
دانحتدىنناته و,كوناضاتتهااليه محازيهفهذ الس عرد كنلين

فدمعتعناهوعارضه

حالة!امرهالاماوقع فىمسندأجدء ن أسامة بنزبدقلاأف النجىصلى التمعليهوس نامامة.نت أبىلاص |

ان أهل|اءل بالاخبار من .نب بنت رس واللله صلىالتدعايه وس لوهمىفالغ ع لدكنهأشسكلمن ح.ث انأه ل العلبىالاخمار

اتفتواعلى أنادام عاشت بعدالنجىصلىاللهعليهوس -وىجيهبازءلى بنأبطااب كرماللوهوه بعد أ

يعدالنى حتىبزوحها

لببىبعد
علطىيان أ
دوت فاطمه وق لعنها

وجلوار وانه أجدعلى

اوت
اأنهشارفت على ا

ولعت فاماأنيقالوقع

وناةفاطمةمعاشتعند علىدىةةل عنها ولذاجلوار واهأج_دانها أشرفت عل الموتم عافاهالهتعالى|

بس
اركلةاتلهىصعللىهوس_ل ذاماانيال وقعوهمفىه_ذا الحديث امافقولهتوقضهىووقوعلهوتبين |
دنهو|اه..وابابنهواذًا كانكد أ فحتملأن,كون المرادنهأحد بنيهاهاالقاسم واماعدالتهواماايرا

انهمماقواصغارافىحماتهو>ةل أنركون أ راداين عض ننانهودوالظاهرفى الاسمابالمبلادىانعيد 1

اللهبنعمان من رق.ه نمهصلى ابلهعل.هو .مات خرهف.كى وقالاتا بردماللمهنعمادهالرجماء وى ا
مادا ليزار عن ألىهربره قا قل |بنلغاطمة ذمعث الىالذيصلىاللهعليهول 1ل تثوفيهمراعةسعد

ودم فىهد ا|الحمدنثاما

انعماد:فى المكاءوالاءنالمذ كورهو#سن ننءلى وتداتفى أه ل العل,الاخبارانه ماتصغيراسراة ْ:

فىةوله 5:ذى وقوالدوهى

لغابه
اأنى ةلىالتهعامهولهذا
كا
طدىريق
ر فىه
لحديث
اذاال
سول
وأرمن
اتعر
ءض بو
لواطا
اذاره

عوتب دين بلرهاماف

قولهابنتهوالفوانايمّه
و كوت المرادادل شه

عد ثنا#د بشنارحدثناعداأر جن بنمهدى_-دثناسغمان#أىا لثورى الإعنعاصم بنعميدالله

اعقناس بتندع زعائشةانر -ول التدصلىالتهعليهو
بسلنقب
ملع
ظماءنون» بالظعالمعمةأى
لعدثلانهعر رجلارهاحزالحجرتين وشهد
ووه أوبلينإعيإنويهوميت»وهوأخرهرضاعاقرأثسى ب

أبراهى و يمل انا راداءن يعضانه أمائسن بنفاطمة أوءمدالله بنرقيةم نعمان نه عليه!ات طلانى «الحديث

بدرا

اامس حديتُعائشة (ئُناتجدين,شار اناعمدالرجن بنمهدىثناءغيانء نعادمببيندعالله) بنعامم بانتعر
دبطناب له.

حعانبر واْعر وء-دةوءنه شعنةومالكوااةعاإنوذ_عفها بنمعين وقال!أضارىمدكراادنتحرجلهاأصارى فالادب المفرد '

والاردعة(عن| قاسم> 2د) بنألىبكرأ الغقهاءالسيعةمن! لثائيةهئاقنسه لاندى وله#وماثى_-دنئخر وجلهالجاعه (عن 5

اعاللمسعاايبدمح
نن
2نمفاءون) قرثى
ةته
عاش ان رسول اللههل اللهعليهومقادنلء
الاولين أل بعدثلاةتعشررحلا
يدم

“ومابزاطجرتينوحرع لمر الجادلي:وذوأولهيت فالمدبنهمن لهاجري [نود ومنت)قبندتتقلدالبتالفاح ١ |
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(ناجودبْغيلان
'ناأ وأج_دالن يل  5سغيان) ةل ل
اثورىوةةلانغيتفة

وأج_دالزب

ل ثناأ

ابنالفراسضمانتمالمممحازبة

(تتضىرت) نتدهمىرف:

(عنعطاءننالسائبعنعك.

لىأموت وأب_تهه.له[اشراف علىالموت از (فاحتضنها) وجلها

فىدع :ن ه.كمدرأولهماودنالابطاالىك|تف أواام دروااءضدانومالبيفموءضءايانين يده ١١1 فاتتوهى سنيديه)امامه
اته ولَكنمما آ.تانم نآناتالتهوان
محد
لت أ
اناو
لفا
وكد
للذزع وعساصم من خبرانالس والةرلا ين

بقره لال#تشرى

حةيقهتوفم تعدت

الو رمنت عحاللماتلم
صاةلاةلماسىل نمالذاالانطمستالأنوارط متهوظهو رعظمته ومنْمة َال

دينبدهأن لس بين

النهاذا>لى ا ئمن خلةه شعلهفناطاهرهان سدب! الك وفتث وعهمالله تعالىواء_لاذلسلركان
طاوس اناراس

وه ىكاسة يكح

ب كادانعوت وقالهى'

وف للهه ):وعاتقر رمفنح ةا

رة
ابمن
الحديث وظهو رمعناهاندفعقولالغزالىانلهميث.تقصب كذ يب ناذلهولوصمكان تناو.ملهكأل
ااملنشرعية
كصل
وم أ
ااتصصاد
اطعليةل
أمو رت

اه امكنةالابندقيق العمدلاتنافىينالحديث وبين

ار
خد:
ا|لعا
ل<حسب
هعلى
قفءالا
ال أه
ووافان
مافال

د رنهحاكد لىكل.يب بقغطعماشاءمن
قمم
ون
ا4

الاسياب والسددات بعضمهاءن بض و -ينكدف لاء لما,اللهلقوْاهعت ةادهمفىعومقدرنه علىحرقالعاده وانه

يفءلمابشاءواذاوقعثئغر .ب_-د شعندهم دوف اةوَدذلك الاعتةادوذاك لاعنمانمةأ_٠مابا تحرى
تمايو|بالعاد :الىداشانءانتدخرةيهارحاد_له أنماذكر وهانكانسقافى:س الامرلاءناىكون ذلك تذويغا
لعمادههذا ولد يثأخرحه أحجدوص حهابنخزرعءةوااطبرانىوابن.-انكاهمهن ردق 2طاء بنالمائب

ولعةة_دونه تمأنثير
_أه
اثالبطحالامادكلان
عنعه_دالله بنعرو وقالالعلماءفىه_ذهالاحاد ي

خر زةولونهطرنادنوءكذىكااقانلاومطااىبالماقلية
لدآيث
ا|1-
المكوا كب ف الاروضكو>ردةوله فى
| امتقدونأناك

وف بوجسحدوث تغيراقلارض موناأرضر رافاعلااللىتصدلىعامه ولاانعهتقاد

را ناتهلدس طماسلطان ف غيرها ولاقدرةءلىالدفمع نأنغسرما
مةسان
| نأطلوانالثفءس والة_مرخل
وفمهنيانماكانعامه الى دلىاللهعليهوس_ من ااشففة :لىأم:ت-ه وشد:الخوفمن رمهو_-دثناء#ود

| ابنغيلاتحدثنا أوأجدحدثناسفيان» أىالثورىذكرهميرك «عنعطاءين السائسعنعكرمة

المهتين المسامتتين

لمينهوثماله قربا

الندئعوالترستةة
نوها كامعى الذئ
ا غسيرهاذاحارره
ودانأه (وصاحت)صرخت

(أماءن)حاضبتهصلى
اللهعليهوب ومولانه

الحدشيةزو ها ازبد

مولاءفاتتباسامةوماتت

صبد لجار 0

(فقال) متكاعليا
(أكن)أى بكامعظويا

عنابنء.اس قالأخدذردول اللهلىاللعهليهوب لابئةل تهتعذىيهيفتعالتاءوكسرا لضادأئىثر بدأن لدقيرابه بالصياح الدال
اتزهرى
لامو
الى
كرافع
لس
اش
ةالا
وه د
زعمال
ااست
حاتو
مىم
(روت)ن القضاء؟» بىاموت وة.ل أء لتها
علىالزع وعدمالرضا
القضاءمر حمه الىانقطاع أادئوكامه #إفاحتضنها» أىحعاهافىحذ-نهباا.كسرأى.:-ه وهومادون

إ الابطالى|!-كشم و يميت الحاض-خه وهى ااتىنربى|اطفل لاناار نيوااسكافلنضمالطفلالى<ضنه
أ والضانةيالفتسفعلها كذاف النبابة8فوضعها» أى بعدساعة  8بينبد.هة'نت وهى بينبدبهوصاحت »
:

من ادك هوف بعض الم نصاحت  9أمأعن»وهىحاضنةالذبى صل التدعاءهوس_لمومولاته ورثهامن

أديهواعتّقها-ين نزوجخد

وز ودوالز بدمولاهفولد تلهأسامةوتوفيت مدعر بعشير بنلوماوقد

ساواكاءنتوتتسقداوى الجرحى وت ودت ميروتفص_ .لترحماامفعىالاصول اا
ذاهدلتمأحد
سياح و رفعالصوت بالمكاءمعا شعارهبالجزع حرامعلىمادكرهاين رأ نكرعاءها
كانكاوهادم

فال

بالقضاء (عتدرسول
لصب انتهعليه وب لم)

عد لالمهء نعندىلان

ذحكر ر_.ول الله
صلى ابهعلمهو لأباخ
فال حروأمععق

ارو جع نالش بعه

| ناعلىاتلدىصعللءه وسل »*وهذاتفسيرمن التادىوالذعيرف.ءنىراجع الىابنعياس #اتمكين» أوص|ماح ودورفعالسوت
اللمعليهوس_ وعد لالممعنء ندىلانه أباغفىلحر

ب#هفدتزاة اللتاست»فهأاىمأاملأاعننكاطرنىاب8انعنمدطارد واللابلكلاءهحدالئز«أاست أراك يهبافتله .أزبهأصىيرك وآشاه_دلك بالتكاءسرام لكنهالما
رأتدمععينيه لض
©ىبكاءعلى صددلالجزع وعدم الم_برولاده_درعني مائهىالله
ىسست| بكى» أ
تك دحال قالااف ا

لغساهى » أى المكاءوالتأندتُباعت.ارالدمعةأوةطراتالدمع
عنهمنالوبلوالث.و روااصءا يوذ اك ل ا

 ل وهلذالمانهيت (فقالتلهألست) بارسولالنه

(أرا )نحن

( - 31شمانل نى ) نتاعكوظنىجوازالمكاءواناقترن :صحوصياحوأخطاث زرعجمانالمعنى ف كيف تدرج عنالشردمة
اقيينلحاصلى اللهعليهوس بقوله(است|بك )كاءممتنعا>زع وعدءصب رككائ لولاسدر
اأمأ عنأجل من أن تقولذل ث
وَنعئى ف ن

عاىلماتنهد-ىعنه من الووباللثمو روالسما-ولاا وسغمتردذلعكا.ءلولامؤاخذ :يدكوغبرذلك بل تدمعالءينفقط أواست| بكى
يث
نالى
أىبك
ت) أ
لاهى
اء(أم
ومكا
ارملناختمار وقال]تمكينولم,ةل ت|هدمينلبشمل انع غمرهمن لوازما ل
ل3أهدفلامنا|تلماد
عادن

للرة أوياعتمارا تخبرأوقطرةدهى (رحة) آثار رحفةاىللقهاى من غيرتعمد ولااستدعاءولامؤاخذ :لكيذلا فالمةترنعمل من

على معدّةدالكو فاو تأحدربطلهانهلو كانكذ أ لاقتصم:علىالاعلام سسهزمقالانالشوءسوا أة-هراآنتاثمنآناتالله) أى.
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تورالس 0عقف

قالميرل

1ر111

و دريددقوله7ليدالى*ومائرسل بالآمات الاتخوقاور ادقا سحن
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الناط يذلكم نأهل الوءنفالاحتال أن ركون صل أخرأىفيادهميرك شاهنعمف حوا زأمرابامع للقارئ دقطع القراءةاذا

الأسان (يوما)ذكره

عروض لهأر اسه

جل ةاتجربرعن عطاءين| اسائبعن أبمهعنعء_دالله بنعرهو * أىان

لينسكره اسعارا بانهل العا ص لإقالتكس غت الس »أى ذهب نوركاها أوبعذمابقالتسفت يفت الكاف وانكسفتع«ى

ذمَقلكالموم عت_ده

مذتعكمرفهلساذوا

كاوهم وف العدارىان

ذولمكمات ابراد_.

وأذكرا لفراءاندكسفت وكذاالموهرى من حيتُنسيته الىلعامة والمدرثبر عدلبره.اوحكى كسغت بضم

ءس والقمر بفتّحالكاف وضعها وانمكسقاوخسفابفتح
شفت
للك
افزةا
اذكاف ودونادر وقالالكر,ما
خفس ف القهرباللحاءتٌامهو رعلى
وكا
المساء وذغمهااوواااكءسكلء»ءنى واحدوة .ل كسفت لق س باس

انهم,كونانأذهابٍضوتم_مايا-كلية ولذهاب بعضه أدضاوةالبءضمم الى وف فالع واادكسوفى

ابلنبى صلىاللعهليه

الع ضوةءل الدسوفذهاب اللوثوااللكسوفالتخديرولقعاسلو|ّلابىالمشهوور فاستعمالالفقهاءات
االكسوف دس وانلسوف قر وذ كرادوهرى انأهفصول يتعينذلك وحكى عياض عن بعضهم
عكده وغاط أث.ونهبانخناءلاة-هرف القرآنوقءل« الف كل منهماوه حاءت الاحاديث وق لبا كاففى

صلىالتعليه وس فعَام

لىعود رب ول النهصلىاللدعل.هوسم»وهو بو ماتابراهولدااننىدلى
الابتداءوبانداءقالانتهاءلنوماء

وس-لم (علىعهد) أى

زهدنو<-ود ر(سولالنه

التمعليهوم كاف الضخارىدلفظكسفت |لس علىعهد الذى صلىالتهعليهو مبومماتابراه ولد
رسولاللهصل

التهعلءه

وسلم تصلى حرتكد

ام
مال
قىأط
ل)أ
اكع
بر

الى صلىاللهعايهوا ذةال ااناسك فت الهس اوت ابراه عاذءامرسول الهصلىالل عهليه وس دصلى
<ى لكد»#أى شرب :ابركعب لاأفغلهأن وهوكايةعن طول القياموالقراءةفانه صععنهعليهالسلام

انهقرأقد زالمةرهفى الاركلماهولى #مركع نلكدبرع زأسه#كذلك يدونأن لاف الماقمماسيأق

ر ف رافطعالم “سد طفمكد
بدي
انح
حس م
بجرسفدعراأسه()ركأىع فأطلياكلاد مزقوله «#مرذعرأسه ذلكد أن دصدع معد ع وا
الركوع (مرفعرأسه)
م نا ركوع (فلبكد

ان«ض ).أىأطال

نجرعةمنطر ب الثورىءنعطاء
ركدأن سع_دي وكذاروأهالساك واب
عأس_ +ذل
أنبرفعرأسهع رف ر

ابنالسائبو الثورىممعمف+هق_ل الاختلاط وال ديت تيمولأقف فىثئمن الطرق على

تطويل

اموس دين د تينفىصلاةا كس وف الافىه_ذاوقدنة ل الغزالىالاتفاقءلى ترك اطالتهفا نأراد

الاعتّدال (منعددة

كدأن يرفعرأسه)ءناسحوديانأطالهم(رفعرأسه) مذه (ذليكدانسصد) أى أطالالملوسبينا-صدتين

0

ل

(م “دقل بكدانبرفعرأسه) أىأطالالسصد :الثانيةزادفر وأبهممفل فىالركء  الاخرىمل ذلك وهذاالحدنث“>م كافالروضة

وغبرهاونه اددج أبرحنيغةعلىتوحيدالركوع فالركءة

وذهب! لشافيىومالك الىاننهصلى كلركعةبركوعينوذه ب أجد الىانرهصلى

كلركعةبثلامركوعات لأدلةأخر وى ردترجتعاوماصرحبههذا ا ددرتمنتطو يل المصودهوالاصم عدا اشافعيةومنتطويل 3

١

لها ١
؛

عذ )شتع ذكسراللمافى نأببى(عن عداللهبئمت_عودكالةاللى
(عنالاعشعنابراهم )دومتعدد اررماالمرادبهر(ع
ربوك التدصلىاللهعليهوسل)وهوعلى|م_بركا فىأصمعين وكانذلك رهوف ببطىفركارواهاين ألىحاتموالعا_ير:ى (انرأعلى فقات

بارسولاللهأق أرعليك )استفوامم دحوف الهمزذ(.وعلمك )أىلاءلىغ يرك (أنزل) ذنم بنمسءودانه أمرهبالقراء:امتلذذقراءته لالطتير
فتغهيم و التدبرلانا لبذ
ضمطه واتّانهفلذاسأ لمتع..اوالاذلامةام لله ب( تالانىأ< ب أن أ*ممه م ن غيرى) ا-كونه أاعال
علص اتعةل المءافىوالقارئمث هوك «ممط الالفاظ واءطاءالمر وف-قهاولانهاعتاد«ماعهمن سير لوا أعاد ععوهبالطع

دثا لتنمه علىان الفاضل لاي.ى لهاننامع ن الاخذء ن امغنولوهذا كانكثيرمن| اسلف س_تف_دون
اهنلفوحادهذ
اواو
قال
من طلءتهم (فقرأتسورةالنساء) قي-هردعلىهن قاليذءجىان لاءتمالالاو رةي دكرفماالنساء(حىدلغت) أى وصلت الىقوله تعالى
الكغرةوزعمانالمء-ى كف
فسكيفاذاجئناء نكل أمة شود( وحثذا بكعل دىؤلاءش.,دا) أى علىدلاءالاشخاصالعينين من

أممه كلنى وركون ندعمشم.د |تسافلوامن قموطم النى أوردهماناموكذ اث يفعل بتجلدكوبراأم :رده لطبي
رىبو
ضسف
حننا
|
تلل
حا
ون الرسول على شود اوتسكونواشوداء علىلناسنااشوادةهملاعليرم وفىالعوعين<تى تت الىهذهالآنة فكيفاذا
كاك
أولمهتع
بق
حثنام نكل أمةشر.دو-ئنا.ك علىدواعشهمدا قالح  .لْالآن(قال)فالتفتالب»ه(قرأيت

 71ا

عمتى رس ولالتهصلى الله

سه هس ست
سس
سسس
ريييي ستسسسم
.ا
إعلمهو لتهملان) بشتح
نعالاعشعنابراهم عنسيده دفتحعين ف-كسسرم و-دة عن عمد الله أىابنهسعود كافىنسحر.
فسكون فضم وكسر

ليه ول اقراءلى  4أىوه وعلى الت_يركافىر وابة
لولالنهتهعسلى
عفنىة اارس
لإتالقال) أنىسىك

وص_لى
رلف وقعفىرواالاش عندااعذارى لفط قلاالىلرتسه
يتا
امي كذاذ كرهالمننى لمكن
اللعهله ول وهوع لىانبرووةعفر وابه#دين فصا لةالفافرىا ن ذلك كانوهوف نتطفر أخرحهاين
ىا والطبرانى وغيرهسامن ط ردق لوذس بن
أبح

هل».وسلمأناهمفى
دن اط الع ن أ».ان النبىصل اللع

«نىظفر ومعه| بنمسعود وأناسمن أتصابه فامرقارئاذةرأفاق علىه_دهالاءة»ة_ كي اذا-ئنام نكل

أمهشهيدو حمناء على هؤلاءشر.دا فمكل-تىضر

دياهوو<نتادفةالنارن هذا مودت على من ,ألى

بينظهسرافى فكي ف 1ن لأرهوأخرجابن المسارلكفىالزه_دمن طر د سعيدبن المسب قال[دس من بوم
الادءرض علىالذىصل اللهعليهوس

غدوةوعشمةفيعرفهم

سهاهم وأعاهمناذ لك رش,دعام فى هذا

لقضءتانو
المرسلمار فعالا_كال الذى تضون حديثُ #ديننضالة اه واالنحاهصها

:لا نالقارى

والنهتاهلىأعللإذملت بارسول التهاقرل أقىرأ لإعلءلْوعلي كَأنزل» أىا اقرانهنربرحم على
اسانرسول كرملقالانىأح ب أن أ«معه من غيرى»* أىك أ<ب أن أسمهغ_يرى قالابن بطال عل

ق أرحبآسجنمامعنغ_بره لكونءرض القرآنسندو “ةل ان ربكتوثدباسركهويةو..-ه
لون
ارك
أن
وذلك أن امهم أقوىعلى التدير وأنشط على التغسكرم ن القارئاذلكلاث_تغالهيا لقرآن #رفأقتسورة
النساء<تى بلغت »#أىانا وناب كءلى هئ لاء»أى متك أودولاءالاننياءظ شهدا »#أى م زكاأومثنيا
تتعينى النبىدالتهعليهوسل تهلان #نقتمالتاءوكسر
رأ
أوشاهداوءاضرا  9قال#دأى ابنمسعود اف

أى تسيل دموعهما

افرط رأنة_»ومز بد

شفقته حبشعز عليه
وتلا
عرنتومماوز:ا»دف
قد حاءكمرسولمن
02

عز بزعليه

ماعذتم حريص علءكم
والهمل بفهتين حربان

الدمعأوااطر سمرعة
وفمهيدبالقراءء<دى
فىمحخاس الوعظ على

ارلكمدانالهشارح

قالالةطلانى وهو
ا
قهادس
باطل لان

منطرقالمدتث أن
المصطئى تالذلكلابن

فأثناءالوعظ وحردا الموس على اانيرلا,ازم منهالوءفا لاحيّال كونهلصبكةأخرى وفرهندب الاسجاع لا والاصعاءاليها والمكاء
مسعود ى

عندها والتدبروا لتواضعلاهل العمورفعهغزاتهم وحوازا“5ساعالقرآنمن> لعا والقارىأسغل منه و-وازطلمام نهودونهرتيه

مر بالقطعردياته
ااس
لأنال
ان ر
ةامو زاعلمااعنلهاىءودلازالامردقطعالقراءة لم
مل
لاءته
صعقر
وعدا كامروأ<ملزااغير دقط
تذصى دل«امنهالمءنى هواراحةالأمريااقطع للمصل فلافرق دمن الامروغبرهلاتذءره #قالامرافى ااال الصطق
عل
ممن!
استندط هنا

لأعارٌحس .كالآن حفرظه على سن تربدابلصهعرفى هرئةه فانهكان.::كف عن ادلمغالعبال:ذىأثمره هقرطاغرئه فكانتسنته

له عند
اله
عقوا
واأفأ
العليةانيرتدىرداءالسكونو دصونظاه رأءضائهعن اندروجعن الاحسن فالحمة-ة كا كانلا دوع
مائرهة»الارهافاتحركةذكان لاز ولءن طاهر رداء| امير ولاخر جعن حسن! أكعت وهمئة| لسكونوقدكانعسى علهالسلام

فىض
ط سكآاذيه ح
سا
اوكان
اذاذكرالساع مكو رك >ورااءقرة:كان أثرالسمباعتظهرة كثيرمن الاثنياءوالاواماء

سكونه

ةتدذعارهوفسلتمطنمهاالعيون
صللى ال
هرسو
اوىلطتء:ا
وروءن هيئة| لسكونكاقالالرا
رام
ضن ل
اوكا
حانه
جىجلس
عل
هرداءالم_ير
دب
ووحات مهااا لوب فةلنادارسول اللهكا نوذهخ_طيةمووعفعلما كانيغلبالماع عليهماسايدل|أموممن بركةترن

ولزومحس نالسمتفانمنارسولالتّدص_لى التّهعليهوس مبانانفعال! لئس لماتسمعالأذا نلايدمنه كن تن التستر والتثنت وعدم

و سن انخبرالسايق قالالرارتطبى وتبعه ف الميزان <ساممئر وك ومئمنا كبرهه_د| ادير وقالالقسطلاى ديت مقطوع ضعيرف

بابماحاءقى تكاءر..ولاللهصلىالتدعاءهوسلم « #صدريك نمك وه وراراةْهرنسْ.لاو ث,الااملعممندخ
اروحهمعرفع| لصوت

وقمل,المداذا كأنالدوتأغاب وبالقصمراذا كانا رن أغاث وفقوللدهضد_هاكنوانالاوليءكوا كثيراشارهاىالفرحواثلم
رم

الضملُؤوةوه
ولامع اأمكاءد معو أن كو تأردرة لإمت وبارةوةاعلى أه »:وتارةمن ثم

اللو
هناهعند مصاع القرآتك]

سعى ء وددابكاءاهةءاق و 2واحلالمصا حب دوف واتلشية*وا لءكاءأنواعركاءرأفةورجدو نكاء وف وخ*شية ويكاءتحيةودوف

و ,كاءفرحوسر ورو ركاءجرع م نور ودمئول وعدما-هالهو ركاءحرثو كاءحوررشءفو بكاءنذاق وهوان,فاورصاحمه اناشوع
لت اس نكا مء سدع اروءس :أحرعلرهك كاءالذانحةوركاءمواذة-هودوان رىمن سك ذممك ولاددرى لاىثئ وق لمن المكاء
ماهوكز توه وركاءالمصير ومزه أ نوهوهودكاءالمذنبومنه حزن وهوإداودومنهشوق رهولاراهمومتهكمةوهو_د وأحاد يثهسةة

»الال <-ددث عمد اللهنالشتير ( .اسوندبن نصمراًنمأنا مءد اللهبن .ر
جكاعن
د منله عن ثانت|لءنالىعنمطرف )بذع أوله
ء مهل وكسرالراءال ددة المدمرىثة-ةعايدمن الثاني ةخ ج
وفتح ثانيا
رلهالجساءة (وهوابن عمداللهبنالشعير) تعدمين مث_ددتين

مكسلورةنختنا تله قراء  20024ع.د اللهبنع وف بن كءب العامرى | ,صمرئتز بل المعمردت_الىمن مسله الفح خرج له
الجاعةالااأضارى ]درك

00
سبو

مر

ل

الماداءةوالاسلام (قالأتءث رسو التهدو التدعاءه وبل وهوده ل ولموفه )ددرهأوداخله

1١

ب
رسيي 2 2
2
0 10
] >دةلأتكون|ارادبالسستهواخرة:فسهاأى سعع فمانخرةودوفياذ كرهصابالازهار وقال
85

83

انطءتت عله الكتفان ١لسعلان ار

والاضلاع وقالى
المصياح أصل الموف

1

دمن

6

95

05

-

701

000

ب 1

ابعل اشع عا سق 03

5

025

1

فىتها ة
بالجورولا
قعابهالاخفاء

عا ناطق اهرك الا ا
الموددةمةصو راخروج الدمعمعالمزنومدوداخر

هوركذ

تكداذ

وس:همع رفع| صو

رمن دين
كرابن حت

الخلاء ماستعم لقا ||ااشراح وأطاقصااحق<اب|موس<ءثقالرك ينمككاءو نكا لإحدثناسو د:يدنمر » #وسفصةاءن

دقل الشغل والفراغ ]|لأنخصرمر9نايه وفىحةحددنا لإعمداللهبنالممارك عن جاد.ن سبلةعن ثابتءن مطرف #ركسر

ؤتسل -اولفدار | |الارعالمشددة لإوهواءن عبد اللهين الشؤي ري«كسرااشين ودش بدانلاءامهمتين«ع ن به » ودوت_ الى
و<وفالدابةاد اخلها

|أمنمسلهاافتح ا قالأتدتر سول الله #وفىسةالنى اص .لىاللعهليه وسلومدو دصلى ولموفهأز بزع

(أزيز) يفتحالهمزة

#فمدوهو
انلمو
ءن م
ا<ني
دأى
نابه
النه
بالزاءديدنتهما ممه على وزنأفىعغرلامانوقءل صوت وفا

وكسرالع_مةالاول

صودا المكاءوة.لهوان حدس حوفه و بغلىيالمكاءكاز بزاار_-ل»* بكسرالجوفتحالم القدرمن

وآخره م_مه

أخرى

ضوتالمكاء أوغليانه

ماس أوح رأوحددبدأوغيرذ اك أولادرمطاة اخمتارها لعسقلا نىغ9من امكاء»*أىمن أحلهأوسسه
1
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49
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5

وهل اد أل على_ك ل خوفه وشهته وخ وعه فىعء,ديته ومن تمدقاصل_لىاه عنلءه وب |لوتعلمون م أاعلم

شئيلةر واه أغارىور ومىل والذىنفس
فالموف وزء_يان ||أغدكمقليلاوامكيتمكثيراقالانى لأعطك الله وأخسْد
شين
الك
61ل لمرو لاط

اا

جد بده لورأيتممارأدت(عه-كتمقللاوامكيح كثيراقالواومارأتار ولاللهقالرأيت المنةوالنار جمعله
تاك بيعنل اليقينوعينالرةينتمعلهحى الرةينوأنذثيه أخص من أندوف اذهى خوف ٠ قر ونبتعظيم|

١000

لا كان ||نائئعن معرفةكاملةوسنتال تعالماغاعتى اشم عباداناميا ما

7-7222

]لمن ع

اي ع | اسمن عباصا

ادءاكلاءعلطريقاء

<دد: :اء#ودسن غ.-دل:انامعاو

امل طريق العراب وحددة ردي ا

ففتحمذ كرفا لقدو ركاوامو:الاالمر>ر ودوقدرمن ساس أو رأو تصءالعماس أوكل تدرور حه
المنادظ ابنحرقالالرتشمر:ىقل معى ب لدك لان اهذا نسب فكا نهتيم
ل

واتدوف والا<لا لالهسعانه وت ا
ملىو
اذلا
وكر

كدناش آل
بدن دَسَاء ح

0

عن

(منالمكاء) أىمن أ<لهوذلك نائء نءة ب الردمة

درهدصوت لكغلمانا لة_درعلى إنار3:
تمن أببسهايراهيفُعَدُ1وداهكانسهمعم
صن

مسيردميل أه وفيهدلالةعلىكالخوفه وخضوعهار ه قا فلى لأع!ك بالتوهأشدم خش ةوقاللوتعطرنساأعللضصكم ق للاولءكيتم
كثيراقالالدرانىوهن هذا المدرت و وهاس ينأهل الطر دق الوحدوااتوا-د ىأ الهموعرفوانه فىأواتهم واندوف والو<ل والرد.ة

متقار ي فهالاولنوقعالعسةرندعلى ا رىا
ألانف
خاس أ
صواضع
مارا
:تالة
_اسم
هنانوف
ذ وان
هاث_
ىمةةوفمةر

والوجل خفةانا أقلبعندذ كرهن
تعظم مقر ونبالحب ميهي

ونععرؤة

ساف طرتهوالره.ة وف مقر ونبتعظمٍ وا<لالوأ كثرمامكوتمعالححية والمعرفهوالاحلال

هذا الحاكاغا كان عرض للصطق عند 4لىالصفاتالماليةواللاليةمعا دمنىالال الجزوج

بالمسالوالافغيرالمزوجلا:طيقه أحدمن !شمردل ولامن اندلائىوك ث
ااذاتكلى لقلمه الجسالء:لءء نوراوسروراوملاطفة وانناساوسطا

كل وارثمنأمته لهنصدبمن هذ بنلصليينذهلىالالبوتاوف والقاق والوحدامزءجوكلى الجال:وراثلانس واأسرور
#ا
حلحد
دي ا
يلث
ثاني
ابن مسعود (ثنا تومدين
اغم
نلا
انمأعاو بهبنهشام ثنا سفيان)قالالعصاملءلهابنوكيع

أو)لاك (فالاللدن )بالفتجوا_داللعون ,هم والالحانوهوالتطر بسوالترجيع وتحينةراء :أوثاعلرتوشنديدطرب
1

الهىاخ قالالز#شرى والمءتىمو_داانانة برددقراءة!امطى ص_لى أنلهعلي» ول وشرفها
اصوت كيفمةقاء باطواء هلها الى
وا

المشوع
نلاوةلاتر عحاملغناء لانااقراءة حيعبارلغناء:نا ف
وحستها اه وقالاننأبى جر #مىالترحيعهذا الي_:
آمدتبىثر اجلغعناءوقالالحافظ ابنحترارادبالير ح.عالترتي لكإ]بدل
لال
الذىهومءةصودالتلاوةوكانالننى منااخر جثيساعفى

لهكالام!بنهسعود وقهءانارتكا ب أمربوماجتاعالناسمكروهأىا نأدىالا-ة.اع

١٠١ا __الىقتن:أوامكاختلاط رحال

| ماس عليهمكروه وتعقّ.هابنرع_الاطائلمحته نعهومةء_ديانالذى شك ثراكه
ا |أمرلو < باج تناع

|ر بعتازاحمعابهالر وحالنساء
تانلىة أومعصية وهذا ءكاذذ
فدى
ماانكذةد>ىهمواعامه اجقاعا دؤ
والعسد والاماءو رعاءةتدىهعضاسفهاء أوكل علمهبءضالمولةفرةعوث ف امءص.ه« أوقال  #أى

بساءأواةلالعر وءة
وثمه ملازمة الملصطق

صلىالتعليو لأعباده

لآه حل ركوف التاق

موعأاوويلهاشك 8#لون ب,#داللحراأعىن|اسوفة.ل اللءن ععنى |لصوت وقءلعءتىالد و يقالن
ون والالهان جع لمن وهوالتطريب
عقل
له و
لفصع
ة| أعر باهاابأى
لغ
اوعر
يطرب
ىذا
لنه ا
أراء
فىق
|أعرب وقال ابنأفى جردمعى لادلاوه وق<وره رهز
نثر
وديثا
4هالم
؛ومن
نشعر
آهوال
رلقراء
قين ا
اوتل س
اع|أص
وج-.
| وتر
اأىانالمهر العادءقد
ةعهودالتلارة
مشو
ولم
الثر تحسييمنعالتلاوهلاترجيع ناءالانالقراءة ترحيع اغناءينافى الذىهال
فسكانالماى من لتر شيعف اديت الآتىترب..عالغناء اه وركيصدهلاىناهللمعلي» وس السقهرعاءة يكونف بعضالمواطن
بهو سمرم رلك لنادة

أفىموءى الاشعرى فلا بره ي لذك قالإوكنت أ |انكتسمعه _مرنمهي>را أى زدت فى 2سينهبس ولى أاخضللامسنرار وهو

تزينا ومن ناملأحوالالسافع-م أنهمبريونمن التصنع افلىقراءةيالالحان ال ترعهدوز التطريب

عدا لتعظلم وادقاط

واأفسينالطيءيى :المق انماكانمنه طميءةوعصمة كان وداواناعانته طبعته علىزبادة ين وبزيبن الغافلو#وذلك الحديث
لتأثراة ىوالسامعن وهأمامافيه تكاف وتصنعبتعلأدواتالغناءوألمان #صوصدفي_ذدهى|اىكرهها السايعحديثالحبر (ثنا

عدالته نعداأرجن
السافوال تقياءمن انلف  9د ثناقتمه بنسعيد -د :فوح بنقس المدانى يهنسمةالى دان«
حاءوتشد بددالههملتينة..لدمن الازد« عن -سام #بذ أولهنمف لك» دكسرمم ففتّحمو-ءله :ىن حسانأنبأنا
أطر وح وقالالدارقطى ميروك ومن
_ن قدالم
جبزا
وكتكا-فديضدع.فمنرولك الحسديث ف الم

ااصوت عن قاد قالمابعثاللهثريالا<س نالو<-هحسن
|هزدم
ناُلل
سد ب
حما
ايت
ل<_د
ايره
ما ك
نالصوت» وفر وابة!سف
الصوتو ناك كزاد فىتصةصلى اللدعايهوم <#س نالوجه
أوأف<سصمهدمدهونماأوىلأمالحءومنافىذلك-دي ث السو وغيرهفالءراج
وكاتنك أحس مو حوها
أنهصلى اللهع[».وس

ااس_لام ناذاأنابر ل أحى نماخاق اللهوقدفظ_ل الناس
قالفىدق و فىع امه

بالحسنكا اقمراءلةالمدرعلى سائرااكوا كبلانامرادأ< .ن ماخلق النهبود دص_لى اللعهليه وم جءأ

عن عكرءة عنان

عقماالسكانتقراءه

رسولالته ص لىألنه
عليهولم) أى باللييل

ندايلحد يثينعلىانه ناقولالجساعةمن الاصواءين انالمتكام لابدخ لفىعومكلامه وجل اابلنمزيرر وابة

فىالص_لاهو حمل

خنبهرنا أوفخىر :ىد ناه ى بنحب ان يددتشد ندالسينوه وغ برممخرف قفالادل ومنصرف
وأفى

الحتيةأوله وقر وابه

مسإ أنأهعطى شط رامس ن علىانالمراديه أ طى مط ران الذىأوت» ننسناص اللهعليهوسل«وكان يه وغيرها أنضا(رعا
أعصلىاللعهليهوس لالابرجع» أىبترجسعالذناءأوعنقصد لإحدثناعيداللمبنعبد الرحجنأننا.ه سيعها) راثا تالمثناء
«عيد
نا
ثان
حس فوزحنهفدءل
لوه
ااأ
نهفع
أانخهوذمن الحسن فوزن
فىعض النسم واندلافمرى عملى
الرن بنأن الرزناد» مكسرزايفنون لاعن عرو سنألىعر وعن عكرمهعن ابنعءاس قالكانيهوق

يحذقها (منف ا جره
وهوقالمبت) بعى

هه كانت لقراءه|الى جوف نه رس ول اله دلىالتدعام»وسلرعانسومها كدو نس سوم ولاتزكير | كان ك ناداذا ققرافرأف بدبتهرنتهريا6
ب7ا1عتمارمائرأه نفاخرةل»  5أى تكنلمعبت او2ه_و» 6أىوالمالأنهه_لى اللهعل2ي-ه# 0 0إفالمدت»  1عامقسنرماأءهءلههوملانف اذلبلدكت

عامومولائمما وزصوته الىماوراء ارات اكوتهاقراءةهتوسطه ريناله روالاسرارفلاهى فعابهالمورولافعاءةاتلمةاعوأشار بتعميرهبرت
الى| نهكانلادوم امن فىاخخرة الااذاأصج |اماوأنصت سكونه| الىالسرأقر ب واجرهعلى مااحلزمانهضمفاحالءءت وف!ل-كماف
جنوع  4حائط عوط علما وقالالقسطلانىالمراديال.ءتالدار #حرتهاالحر ,-ذا جروعاع من
لى
الرقءة م نالارض الحو راهأ

ا.:ن.ب:ادلىمأوله
حدادفى)
ثاعاعلليهثامنحد يسُقتادة (ثنا قتسة بزسعيد أنمأنا فوحبنقدس ال
داطل
مال
ليهو
الف
#لخاو
ال
قله نالازد أورو |المصمرى قالالْدْهبى سن الحديت ووَدودُق ماتسنه ثلاث وممانين ومائهوخرج لهل والارعة([عن<سامبن

مص كف)اكسمرةشت لاومل فهتشدبدالكان الاسدى أبوسول الصمرى ضعوف متر ولأمن السابعةحرج لهالاص:ف (عن ققتاادلءما بوث الت

نبيا)أىأر ل رولا (الاحسنالو<» سن |اصوت) ددحن ظاهرهءلى حدن باطتهلانالظاهرعنوانا لماطن(وكاننسمحسن
لوحه<سن |لصوت )بالراءةوروايةالمصنى فىجامعهوكانندراحسنهموجهاوأ<ب ممصوتاإوكان لابجرع )تدحت نه لاتعارص بيته

!

للا لتوسطافلنفل أ|طلق بينالمهروالاسراربانيق رأموذامرة وغهبذ أارخرهىواالااسلراارفخىهوالوترى زمضنان»المديث السادس
مف ل:قوكرأ يتالنى
 6لاله ف فى ١ثّّ #ودءنغ.لان ل ألوداود ثناث-عمةءن معاوبهبنقر:قالسمءت عرداللهبن

دلىاللهعلءهوسل) راك(ءلىناةته ) 1
ِ-

يرزيرويورص[|جا| ||| + +

0

مماله 10

بصا لا_دنسية الذى
هه دآ جبعأ لفتوح

إإك قحاميدةا لمة-فر

[أكابتهماتة-دم من
ذنبك) فرطاتك.

العضماء أوغ_يرها (لومالفتجرهوءة-رأ انا)عالنامنالعظ-مة (نتنا) أى

يما

أدبا

والمءثىهنا علىالاوّلور وانهااذ الىواس ماحه وألجداودقال تأمهانيع كنت أ صوتالتى ل الها

ءلى عر وشاىلمرادنه لسربر
نساالى
ةأ
فآر ووانأل
وقر
نال
عليهوسم ودونترأوأناناءءعلى فرائىبر>ع

علنلىيصلهىو_لمف
دءةا
لعمتقرا
نهاقالت اك ناس
على
اءنهساب-هع
وةلا
مو با
لىر
اوف
فمعىاءه
ابنا
مذى
ال

دا لكسمهوأ ناعلىءر شى لحد :نود سنغملان حدثناأبوداودأخيرنا» وف مده
<وف الا لع:

حدثنا 8سدع ن معاو دهن قرة#ابطذ فتشد دي قال«عم تعمد اللهبنمغةل » ركد ندالقاءالمفتوحه
لصارىأصًا #نةولرأ:ت النىص_لى ألهعليه وم علىناقتهيهأىراكا  9وءالفتم»
وقدر واهعنه|

وحيبناتالابرارسيا ب أىلومفت مكة 9ودو بقر اأنافخزالك فعام.نا» وهولادنافىنز وداعامالمدددةلانصكدها كانمتدمة

اللة-رسن (وماناخر)
مزه م نكل أعرهداوله

أوهومااغة كزيد
دضمرت من بلقادوهن

لا.لقادوالمرا اشتدمع

كٌوماتاخر»األتىقصيراتالساءقةواللاحقة بإقال»
وتوطئة ةتس مكةل لايغفرلكالتهماتقدم من ذنم
رال ذكو رىآاخراوره كااقتضتهر وابةقرأسورهالفتح
ةضهدفقارأ
اىس
اوف
أقىرأ
أىاسن مذفل لف
بوماافتح «وور جرع » «تشد دادم من التر جيع:هنى العسينوأشاعالمدفىم وضعهوبرافة-ه_-دبث
سنهين أدائك ورؤيدهحديث لكل ئْحلية وحلية
كحس
نتهو
زيئواالقرانباصواتم أىاظور وازبن
القرآنحسن! لسوت وهولا::اف حد بسْزيذواأصوا:كبالقرآن أى نقراءتهفانزينها لصوتبزيديزته

لكا فرع اأرادانه الاقر وء ذه وأو ان دصر فكلالما كفاغن_هيرهمن الاشءا روالغناء ذلا تاج الىالةوليالقلبفى
قرأ انانضنالك ا حر
السورة كم اقتضمه

كور ندروادأب_دوااشعنانوغيرها وقددعانهصلى التدعليهوسلم لما-ممأباموسى بترأقالاقدأوقهذا

هل_كاعها:بى سن الصوت يتذنىبالقرآن
ال-صر.
أاىذنكهبا
الكلامو ورد ماأذنالله أىماا-ةعاذئ ك

رواءةالعارى قال

مزاهبرآلداودأىداودنف-ه وحاءفى-د نث لدس منامنْ تنبا لقرآنعلىأحدمعانيه والمعنى
مزماراءن

صونهيله راءدوهنسه

وف وذلك فلس منا أىمن أه_ل ماناتهد يدا أوادسأمهنلسنتناوطر بةتناتأكبدا وقيل معناهمنلم

تر_.-ءالأذان أوقارب

تنه علىأنقهد تقاالللءنىمن لمسستةن بغنانه وانكان لظاهرا م ادرمن لستئن يغناهوهذاقال

فقرأورجع)أىراد

ضروبالمركات ى

الصضوت وقد نامرد

ينا لصوتوتز بنالقلب وتنشيط الروح واظهارالفرح بالتصمروالفتح
 0يتغْن بالقراءةعلى و سحه

ى*ولةد] تناك س.عامن المثالى والقرآنالمظا لامدنء:.ل الىمامتعنانه
الصديو الا تيرعتنعداقولله

آز
رءطى
قنأ
لم م
ااممر
أز واح

وظن انهأعطىأحد أنضل منهفقد-ة رعظهاوعظم -قيراه_ذاوقدةالف

عددالتهبنمخذل مقوله

التهايةالترحيع ترديدالقراءدومنه ثرحيعالاذاذوة.ل هوتةاربٍضير وب المركاتفى !لصوت وقد<كى

آاءم-وزة مفتوحه
بسدهاأ يسا كنم

عمد اللهين“عل بترحيعه عد لصوت فالقراءة  41آوه_أءااةساحصل منه والل آهءالىأعلبو املفتحلانه

هزه أحرى وذاك 5-5
عالسا ع نأرعحسسه

واتساط والمصط-ى

ه_لى اللهعامه وس-م
<دلله مند إكحظ
وافر نومالفمّحو زع-م

اننالاثبرأندٌ.حدل

من هزالناقة رديانه لو
كان غير اخنديئوواره ا

ويحعاف صىءوت
كارا كارءا
هنا
1ر غبنرالنهاكبار جع
وقهتدم زيخهدث| اترح
فهى-ديث خ
كت ل
دفقراءنه ااترحيع اه أوكانلابر حمعةصداوانما كان دل
ووحيهانهلم,كنحيةذرا كاذث
العرح ع من غراختيار وأغرب ابن ر-يث قال|لظاهرانه صلىاللعهليه وإذءل ذلكقصدا وتركهى
رهاختياره
طز_النماق
الونكادنة
كنه
ااعللىااثسنير يا
المسديث الانىاميانالمواز وأماماةاله بعضم_م رد

وحينئل ذل,كنعمد اللدين»غذل يحكيهو يغعلاهختيارا ليتأمىن قهدفوع انه>كنحكابت»-ولوكانبغسير
استيارهوفء .لهاختيارا لبس للتأمى بل للع-ل ماكيعفيت
موزلهة مةةوحه بع هدا لفسا كنم هيزة
بههق

دفاات
و أل
دثلاث
مانها
تاطهر
أخرى علىماذكردممما ل وال

وهو >ة-لاحندهثممرا لناقه علىماسءق أو

وهو ساملاحقديث أوفق وفلعحللهعليه أ<تىللقإالو #قأاىلدعممءاويةبن

ضفى
بأمشماوعاالمد
عهالناسعلى #أى لولأخافةالاجقاعلدى وخشيهانكار بعضهمعلى" لالاخذت»#أى
مأن
ع
تلا
دلو
فىذلك لصوت » أى وقرأتمثل قراءنهقالشار حمنءلاثئناقءءد ليلعلىانارتكاب
لشرعت 9م
ا

ا

2

0

ىبرابنمسعودولابر ع
حكادعب_د التهوقهلهاند اءنهولانسب الترب..ع لذءلووةوله ف خ

ا

ا

ا

ا

ا

نكدفى"كثيرمن
ول علىانكهاني ر

00

أغرا

وان
سلحدقاينمةا ك
طيها
لامح_قاندمةضسه أواسسان ان الام رواسعفىوهلهونركهوقدكثرالخلاف فالتطر يب والتغىبالقرآن وا
ال

عكةاودنو:ماكلفاو:هنعامذ

موموعلىذلك :غزلالاخمار ق(ال ش( )شععومقةالمعاو ب لولاانحم التنارسعبلرى)لىاسبمااعلقرآن .

احص ل مشتمهامن!| اطرب (لاخذت)اشرعت زم فذلكالصسوت

:

0

ظ

)نا ا
0للنشعانلشممهاائول نبصهاء 0عندارحلوتااههمفنعأهىقفسأىن)ووابتقضاللااةنالفلسدلبهد(تالالالسنستالدت.ععلفاظئاشةسئعأنشقرا
ةءةالكنيىصفلكاالنلتمقعارمامءو:سال)لىكذالفىى
وأذت.,هذوومن

ةسمل تاتون الممبامودةوذلك

أسرالحديث أخنامواماسر بالحديث
ا مغرب
ل
فاف
أن أس ريتعدى بنفسه

اتدمر >و

بزبادالماءذورسرو اده ودهاوالاتأ كددكانةز رأوىهمن-

التسطلافىعا بات اوقمت من النساح سسبو وانقائلهلس من دل
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لامذنىانالمدفى كالامسنماءا لم

أىعلىاىوصىكانت

و أو.قضفاتفوعسدطقدرأًاف_ي

نأو طول قدرثلاث لاغ_ير وهوالدهى اد العارض وعلى هذا القياس (ل) كانث قرا

وتفصيل أنواعالم>دلهكتب القراءةوأماماابتدعهقراءزمانناتى أمْةصلاتة انهميزيودن علىالمدالطبيى (مدا) بصمذة!]
ىمرهم م مانقله
عرهمولاأمدفأ
هى
الىاننهلقدر فينوأكثرورعساءةصمرون|لمدالواحب فلامداللف

والممازف! ارا

وعدبالرحم انهدالحاءمن الرحمفهوماصادف > هلان اصوابانه كانعدالماءبمدالحاءم فىرواة كان

ال
المساف
7نسة أوا

ميرك عنالشعف رىوايةاأمضارىعن أنسبعدقول مهدائؤقرأبسم اللهالرجنالر<م عد بسمالنموعدبالرءن

ما_حذيداقالحر طافطلع تضيدةدنضيدائز بادةعلى عن كان عد كماان
عدصوته ور وابدترأف الفعر ق وارلقبرآن
اللىا لعسعلائى وهو
سائرالغواصل حتىباعقدرث:لاثألفات فكا"نهاةتصرفغ_برهعلى قدرأ لفين أوأ

قنطسة قالميرك وتبعهشارح
ثم
يسان
دالن
شاهدجيد دي وثأأنصسلهعند مل والترمذىح و

إد والان
أف
من حرو

لكن من غسيرافراط
وأنصا_لى
واعلاناادعندا أراءلى ضربي
شواهع المراولفتى بعهاد أا أوواوأو باعوقلتهذاخطا لانه مذموم واماكان

فنافلسمدبةلاا دروفا لكائنةبعدهاأوق.لهامقال»وغيرأهلىوهومااذاأعقب
والصوابالم ارشبواع
تهذ
فذَى
صالْ
«حرف
ال
ههز ودومتص ل ومئةه ل فالمتهل ماكانهن نفس الكلمةوالمئةه لماكان.كامة الاشاع ساف الوقف
والواووالياء
أخرى فدالواقوفليهبالالف والواووالياءمكاتمن غير زيادة والثافىبزادفىيكين الالف
نعطما كل دقهامن

الى يعمفياهلا كان
طمأ
خر ه
اوغي
رموجب و زعم انمداءعلىفعلاءقمراء تاثن أمدقالالتوريثى والمزرى
ماددالمابااغئيف
فلك فالدلاسلر
ذ
نانيهحغتىوبرتلو «شددوعكن وام المركات نسكونقدمدزمانذا >ردعافا أضارىءة ,بقوله م
وقولسعضممالمراديهالزماند ى

قرأسم اللهالرسون الردم الال اذظارأبىنعحدالالام! اتقىملالحساءفىالجلالةواميي التىة_ل النونهن الرجن والحساءمنالرحيم

#الحديثالثالشحدنثأملمترضىاشعنها '

تععداو ابذلا)وقافلقداس ف علرلكنه
عأنفامارصسلىتففةمتتبماعلهفمدقرةفلاعريا “برهج هالاوتففسال(الرح)جموةلام بف”اب
سةللرور
نال
للو
افوا
بوقو
ىى ال
ضحةم
اهفىن
مالع
اىؤلسالمم
دبة
البقل
رو
متاح
ل_.تف
االا
نه أى
أاقءل
وارل
قصدال_:قمل بالن

عباذ أو“بباةتغز ن “هم أونو
سةعتزا
اا”ن
فمكون الوقفة»ل وهف_4انه سن للقارئمراعاءذلك مث عر ب "انةرسمة سال اللاهلرحجه أوي
أادساللهباك المكاينقالبلىونا ١٠٠ علىذلائمن الشاهدبنوعلى و واسالواالتهمن ذضلهكا الللهمفىأسالكمن فضلك(ثم
٠.

على

رهكم) عطى

مم قامدهلىيهأىمربدالاف_لا أوناوبلاط فةمت معهيهأى لاص_لا:والاقتداءمه وفنهحوازالاتتداء

0

فىاتحة أواتغنى
ارةلها
ةل.ق
ءسصا
اتفت
رواس
تعد
عرادضر
بمي
افلنفل #فمدأ أى شرع ف ايبالنيةأو شك

مناتداتها 2

بذكرأامقروعنه الامهافاتحته ال فلاعربايةرجة الاوقف »أىء نااقرا5.لإفساك» أىالر-ه«ولاعر

(فكث راكعا بقدر |أنيةعذاب الاوتففتعوذي قالابن حرفمه أنهبندب!ارئمراعاةذلك وضحهاذامر با"ننم:هغوزيفهسيع
دين أوبهو
_من
هذل
ااءلى
شىوأن
لالل
اينق
قمامهوءة ولف ركوءه ||بْأساملرعبظديم سخبوعوفقىوله أأدساللهبلعك الما ك

بروت | أواسالوا التهمنفض لهقا اللاهمافىأسالكمن ذنهلك وهالالننىلعلهلماوقعأواثل الحالأوهومن صائسه
لن_ذى
“احا

وا لكوت )نع لوت صل التمعليهوم ق تاكلمن الس وناخصائص لابثدتبالا<ةال ولأباعثءلى ذلك اذلامانعمنجواز
هن ابروا لمك لاماغه

|أمذله بعد موت ذهلهصلىأللهعليهوس_لِنم نج انل على ماوردمن |أواذل اذمثله ماصدرءنه صلىالله

(والكير نواءلعظمة ||عليهو_لم<ين أداءالفرائض  #مركم #عطف على استفتح دكن [طولةراءته المقتضمة اتراذى الركوع عن
حممعد بة_ دز زر عه

ويقسول ف “وده

اوغاقالم ركعلف_كثي شكذافىالاصل بغت| اكا-فكن) كثرالقراءءلىضعهافىقوله تعلى»ف-كث

غيريعرد» فعوزاضم هنايضاوالمءنى فليثيراكع داى مكثاطو يلا بد رقمامه بطو قراءتهالدقرة

ان ذىالجيروت

إروبةول فركىوءه “هانذى المبراوتل»ظ##اأىه!لرلةكي_هالقهر #والملكوت »#أىاملك الظاهر

والعظمة مق-رأ) ف

الاختصاص ممماكا
بدلعليهد يتالكبرباءرد الىوالعظمةازارى ذن نازءنىفرماقدمته أىأهلكته

الثاسمه( العرانمٌ) |أوالظاهرانا ا-كيرناءاثار#ألىالذات المنعوت بالالودمةوالعظمةالىالد_غاتالثموت-ة مهد بقدر
قرأأفىالثامه رسو رة) | ر|كوعهو بستوعلوفده“هانذىا يروت والماكوت» .ل ذهلوتمن امرلوللماكامه  9واللكبرياء

مقرأف الرابعة(سورة )| و|العظمةسم» أىبعدتسام الارلكاعوةلىوالقيامللثاني ةلقرأ 1سلوعراةتسخورة»#أىمترأسور:فى

فقس ه <حل ف
رف

الثالثة وأخرى ف الرادعةذفره <ذ ف حرف! لعطف ببنهرمامرىحدتثالن ح
سذي
افة
ءمن
و أانهلقرمأائد:

العافبقرينةماس.ى ||ذازعذماظنهتلأك
ىدعدولء نذاك وقالميركنحل ان,كونالمرادت رأممافىالركعة الثاني وقولهحم

ف
الس ديثانه قرأ |ر|أسقورةسورهالركأىعقيةاماهلفثالثةوا الرابعةفطاعداويحةل انا,كولنالسمرا
ودان
رهقةراألمذ كورةى

النساء والمائده فى |إرحكعة
ذواح
يدةفكةافاحدميثتقدمذ كرلهعفمياابدماكاب:.اءفيه والاحتتال الالوأوف وأوفقبظاهر
الثالئةوالرابعةفزعم هاذأ
اسياق واللهأعليفل مذاثلك»أىه شل مادكرأفالدقرااءئةمهانسورة فاىك
يلراكموةف

0

0 7

لنت خثير وتصدالتعدد
يداني داهم
ذه لسلسمل
 .) 3من الس_-وال
والتعوذوا

تك

7-5

ةل)
كدع(ىك
رتصو
وال

وهوماد يدقول فىحنيفة قام
لير والأنهنظو روجهمناسية هذه الاحاديث عنوانهذا اليب
ا ودكى

انه وت
بءتف
عض |لشم
ا عق
نيبس
ادب
ب حذ
ربه
اودوا
دلا_.
ههرا
الصو
فاب و
ىأظن
ه_ذا السابوة
من تصصرف |لذس اخوالساب وقيل يكنفيعض النسعااقروءةعلى المص:ىلفظراب صلاالضمىولاباب
صلاةًا لتطوع ولاباب الصوم بالو
لقاعجحعاديث فذىيل بالاعبماد:وحممذفلااثكال واللهأع
حقائق الامورودقاثق الأسوال
ان

ط0

راب ماحاء قراء:ر.سول التهصلىاللهعليهوسلم3

7

12
هب
جا
1
1
 ..اذك
كك
وق شعهرات دفه تراءه وفىأخرىبابماحاءف صفةقراءة رسول اللهص_لى اللعهلمهوس_ل 9حدةناقتيبة
ٍ
اتصغير «عن علىبن م لك» بفتحالميمالاووسكون الثانية
ابنسعيدحدث :الليثعنابنأبملمكه كب ل

قد رقيامها ورسر 5

اذصلاته كانتتلة باندتلاف الازمنه والادوال فتارة ديرا فض وأخرى التطو و,ألخرىالاقتصاد>سب اقتضاه

وف

قأاملمع ماف
برهه
ان
ز جوازكل و -ه وم ام
|اببم ذا الخيرلانهن 1ا
أستطر
ندالى
اانأ
رنضل
تالاع
ك-الم
اابطا
بق ب
ايلشى نادر
لاتغوب| افص لةوهذا الاعتذارأولىه نقولالةسعالاف ا
ى نرهقعهناسوو» ن بعضالنساخو ن
احل ابرادهنابالعبادةنم زعم بعضممأن

الواقعفىأصل المصزى باب العمادةّفقط وادس فمه باب|لصوم ولايابصلاةالتطوع ولارابصلا لص رابماحاءفىقراءهرسولالله

صىلىا
غيهو
يفعل
كلل
مسهلق
>أرىاء |:ل رآن ترتملاومداووةأفساراراواعلاناوترحمعاوغيرها وأ«حااديلثها موالني-ديثام-لة

(ثناقتبيهب سنوير ثناالاثعن ابنألىملكةءنتعلىبنمملك)لدعن أمالدرداعوامله ون وثتىذكرجع متهمالذهبىومرقفعليه

وانشراحالسدرالثلادطيمواراعث الشف ذعملوا أنفسومقوق مأدطرة وذفؤدىذلكالىزهمع نالطاعة» الحدتثالماهمسعشر

حديث عائشة وأم اه(ثن أابودشام مجدبنبزدالرفاىثناان فضيلعن الاعش عن أصفاىلخ تالس الشعائشة وأمسية)تصغةالمعلوم

وسلقالتاماديم
عليه
تصمةةالمهوول (أى الم كانأحب )حوز رفءهونص.ه (الىرسول التدصلىاله
ىسضة كا ب
من لكام وحدة وفن

عله)أىمانواظ_ عليهمواظمةعرفيةوالالقمءة :الدوامثهولجيعالازهزةوذلكغير 1١٠1 متقدور (وانةل)لانه حيرمنكثير

وهالفتوروامللاكامنعاملةالتدفممكعام لهاللولعد رمق ل معنالالالليهمونختىعدتىالوار:ففعذىه
لوأثدت طم وحودهوتحةة» وتوضصهماقال بعضمم -ى هع :الس
الما

هندا
علىحةيقت| دل معناءلاعل أننأ

منةماع اذيدوامالقليل

ندوم الطاعه والدكر

والمرات.ة والاخلاص

ودذه رات/زيد على

وبردرانهذ االمءنىلايناسب الافخطأصلاواان بهوالةضل علم ,واذعان انلهأدنى دصيره| كنحاءق بعض

المتقطعأضمافامضاءةه
وما تعرشكرر ك
الاورادوال-_:وافل كا

فىتفسيرسورةالمزمل وف بعض طرقهماءد لعلى انذلكمدرجمن قوكبعض رواةالحديثُوا الأهء وذكل

شكربرل الفرائض
وأخرزلاكالىا لصوم

ذقاع ينبنقطعونل ركنلهعليوممز بهوقيلى؟»نىحين أىلاعلاذا
نعليهةءل ذلك لانهلوا
علىماكا

لمانلهمغزهعن الال ولدسكافهمابن> رووهم بقولهاذلومل حينملوالحكن لهعليممه.زه وفضلمقال
طارلقحديث ,الفظ

لوهنلاعل منالثوابدتىتلوائن لهل أخر-هالطيرى
لية
اتط
كلفوامنالذاعاالنما

ميركوالمفهوم م نالدامعالصغيرانه حديثهسةقل ولفظاهعاء من الاعالعا تطرةونفاناللهلاعلحى

 4سات العنادة

وار واهاطبرانىعنعرانن <صين  5إوكان أحم ذلكالىردولالتدصلى اللدعلءه وسلمكدروى أحب

البلاتكثرابداوموث

بالرفع والخصب وكذاف النسعوبالودوين لمكنفالىاصل الاد.لن ااخصب فط ذه ل قولطهوالذى بدومعايه علمهأ كثرمردغ_يرة
داحيه #مرفوع أوه:صو بوالمه_نىمالوااب علمهمواظيه عرف ةوالافالمداومةالحقيقية الشاملةلجمع ذف ذكرفيه ذلك حزوا

| الازمنةغيرمكنهولالاحد من انا عله هقد رهقالشار ح وتبعهابن رف |_+د رت دلالةعلى لحتعلى عن االازمهوانكان
الاقتصادف العل وكالث-فقته و رأفتهعامه السلامراتء لانهأرشدهمالىماه“لحهم وهوماعكنهم المداومه لااختصاصله بالصوم

عبلياهمث-قّةوضمرر وتسكون |انفس انث_ط والقلباشر -فتثمرأ اعمادة لافمن تعاطىمن الاعال
صىدفادنهاننر كدكله أوبعض_ه أويفعل مهكلفةر بغعرناشمراحالاب فيةونه
ردش
ما

_1ديث| ادس

_مرعفاي وقدذم الله عشسرحدنث عوفبن
(مد ابسنمهمل
مثالنكا

صااشلم)
باءن .د
رحعقاءتها * لإحد ثناأبوهشام »دين بزبدالرفاعى»امكسعرالراع«حدثنااءنفضمل» #بالتصغيرمنكرا ثن

وافلىنفسضكةيلمعرفا لاعن الاعشءأنفىصالتالسالتعائك_هوأم “ةم بسيغهالمتكام وحده
اوئليه و رفعمابع_ددعلى
و نصب الا*وينعلىالمفهوايه وفىتهت ماتعاثثه وأمسلة علىبلذاااءلغهو
وف الميأىماووظ بودووم عليه لإوانةل > أى ولوقل!أل فانهخمرمنكثيربنقطع اذيدوامالقليليدوم

والذكر وااطاعهوالاخلاصوااراة.ةوه_ذهثمرات بزمدعلى اللكثيرالقطع اضعافا كثير«هقالالمظوركدا
الحديث شكراأاهللتتصوف ترك الاو راد كا.نكر ونثرك الغرائض ذكرهميرك وفيهيحثمة.ل المذاسب
باننا يرذلك الىالصوم فر مناسمةأرضالانكثيراداومونع ليهأ كثرهن غيرهفد كرذلكفمه زحراطمعن

حب

اءن #دين مسم

المهتى أبوصالحالمصمرى

كاتباللي كا منكثرا
حداقالأبو زرعهكان
!دمت يكن
من ركذب وقالا لفضيل

الشعرافى مارأته
الاح_دث أواسح

وقالابنعدى مستتيم
|الالقية وفغترةءلى كل حال سد ثنائ#دبنأسمهيل » أى ااخارى 8حدثناعمد اللهبنصالح
المديث وله أعالبط

بنمالاث
حدثتىمءاوبة بنصالءن عر و بنّقسانهمم عاصمبجنرد #بالتس_غ
ديرر لإقال»عهاتكع»وف جل وكذنهجزرمات سنة
ق
نىي
لعظةيةاكالنها
للة
دقو ل كنتمعرس ولالتدصلى الدعليهوإ للهيهأ
«ناست أىاست |
عتدارادة| أضعضة |زلاثوعشربنومانتين
وزو

ضأ» فيهاعاءالىانه سمال قل الشروع ف الوضوء وقيل ستاك
السوالك «ع نو

©
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.

ا

.

وعروست ويا ونسنهة

خارلجضهارى ف التعل.ىوأبوداود(حدثنامعاوه بنصالمءنعر و بنقس )عرو بانثةنسانأحدهاعر وبنسرالماضىلهعن

وزددبنوهب وعنهمسعروز ادهثقةمرج خ رج لهأترداودوااف افىوااثالىعرو بنقدس مستّدللهعنعطاءونافع وعنه وهب
شريح

والبرسانى وأحجدبنبونسواهوأحرلجهاءنما<هفكان ينم للصنفتمييزه (أن»همع عاصمبنجمد )السكوفى الم صدوف خضمم
م نالثامهحرجلهأبوداودوالنسابى (كالممءتعوفن مالك) الى ككالى مدهو رمن مسلهالفتحسكندمث-ى كاف تعرييك

الحافظ امنحرللذهبىفىلكاشف وغيره (دول كنتمعرسولالتهصلى التهعليهوس_لليلةفاستاك )أىاستمل! اواك (منوضاً
لةنقاوى وأعلهاسحة اه
؟ (إقولهوكاتأب ذلكالرىس ول التاصلالتهعليهو /-الى يدومعليه صاحيه) هذءالجلةغيرم و جاود

لير ولاللصلهىالثهعليه وس وعندىامرأة) زادعبدالر زاقف رىوابتهحسئة ةوف روابةالضارىانهامن بنى|-ذوىسلانها
المولاءينت نو تبن

مدب

بنأس دينعء_دالعزى (فالمنهلدهقلت فلاَه كثى بفلاتوفلانةعن اعلامالانامىخاص_يف
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فااالدىيعةضوه ارلتمكمافظ انبناص بءض_ها وأقرهالز العراق أ
اكضأدمفة ولسكناذا انضمبءأضه
ن .ان ولهطر ب أخرىعلىشرط م
قالوهو<سن عند اب ح

وهىأ -طرقهقةول أبنالموزى انه موضوع |

ليالضعيف ف الفضاءل حائزاجاعاوأماماو راءالصوموالتوس_.عم نالاءور ٍ.
ادس فى_>#إهعلىأن العم

ااقتله الحسين
دهعيهدعه
ّلةبعاضلحدرث انالابكتال
العشيرةالمشمهو روةضهوع وهفترىأوَقمدقا

ر مبناٌ١كدلبوم عاشوراء لويرمدأيدارواءاً
ي|
غامعه
صفىح
لوطى
راذلتىهعنه لكن د ك ارلداذظ السر
اموق سندضعرفع نابنءءاس #حد ثنايدبن شار-دثناعيدا لرونبنمهدى حدثناسف ينعن |

شة] كان»وفر وادهل كان مإرسولا صل اللهعليهول أ
اائلسأ
لعاتقمعة ق
صوص وعداتعن |منصو رعنابراهم عن

الحواتااطادق لاسال||يخ يجوفر وابشئختص لمن الأيامشيأ أى يعمل ناذلةأكودلصاةوم طقالتكان» وفروايةقالت |
اع أبا:

وهو لانه

ألا كانياع إودعةبيكسسرالدالمص درعهتى الدواموأص ل الواوفانةلءتباء لكسرةمأق .اهاوائساجعلات ٠

فلداصفلاليمطرهالودىلابرق وفيها
لالادءرةعا
لواب وحواب | ع|لىصينةالنو علاقادةادنوكهاان1منهوخعخصوص فان
سكون وأقلهثلثاللءلأوثلثالنهار و ة
ا

ءال  1خحرمةدرلانه

آنص
#كا
أفادت انه

ماراغمن| اعدو شمهنهغيرهمالهدوامولاقطع فيه ويكونا 1

ههلفاىزما قألابنالتيناب_تّد له عضهمعلى] 1
لوع
ذلكمع الاةتصادوحاصل المعنىانمكانع لهدائاو وق

بونع وأحابالز ينابنالمنيررا نالسائلفت_ديشعائشةاغاسألعن |
سومم
لىصاامن
اةتر
ادلءأضبامكالائنين ||كراه

ثنام
ته ا أناماوأماماو رد تخصرص_همن الأنامبالصسيامفانماخصص لمر
كمنوحي
والمتدسبالصوم وهذا ||تحصمص نوممن الا

حواب للسئرال الاول ||لادشاركهفيهنقةالأنامكيوم عرفةوعاث_وراء والأامالبيض وجيعماعيناءنى خاص واغماسالعن |
 2بداوم علت» وه_دا

تخصرمر لوم[-كونه مثلانوم السدتو تشكل علىهل |ادواب صومنومالاثنين وانمس وقدوردت نمم]

حوات للسؤال الثالى

فةاءلنى اثلادستتغهفامممامابةةضى تصرصا
رالضارىفاع_ذا أب الترج
أحاد ينثوكانالمتنص علىش ط

المرتبْ على الاوك ||استئنىهن قولعائشهلا لتو ردفصيامالاثنينوانمتسعد ةأحاديث تحدم نهاحديسُعائشة أخرحه |
وتعديره اذا كان

مص يميا هلكانَََ

أنوداودوالترمذى والنساى وتعه ابن-مانهن طردق الحرثىعنها ولفظهانالنىص_لىاللهعليهوس_
كان

ا

1

ل لاموفيه
السلاذوالسلاموثيه أستوث|أسفمذة على المودى وفي-هنآ الدعلىآدمعلمهالصلاةوالسلام وفيهولدعسى عليهالسلاةوا

نحى لونس هن يطاانموت وفه نأبالتهعلىةوده وفبهأخر جبرسفمن المجبوفيصامتالوحوشولباعد ثعمهلحاصيامخااصاكما
شر ش معلوم القدرعندالانساءونتهآن ص
الامتترك اكلامفقط وتؤقفعمدالمق فىثموت ذلك مقالوبال+لةهو لوم عفام 7
كأن لبعض

اقل ماشاءمن الازماثوالاعيان(فطااقر ض )بصيةةالهول (رهضان) فشعمان  6

وهار لسر

لس

أ ١
ن>للةينالاكوع أنهدلىاللهعلهبه وسم بعثرجلان أسل نوم عاشوراءفامرهان يوذنف الناسمنكان
رصم قليصمومنكان كلذليتم صومه الىالايلوه -ذادليلصرع فو-وبهواغربابن>رف:ا و تل
ةا ايوم معان ل رهةاغاتناء س
هلالد يث باأنهدرم

حوب
الو

وقالميرك هكدأوقعفىحدتت عائشهوفيه

1

يع الامررصومه الا
فسئة ولح (كان
رمضانه والفردضة)

اختصارفقدأخرجالهنانمنحديثابنء ا سان الى لىالتهعلي»ول لساقدمالمدنة وحدالمود

أماغمزت اق

تصومعاثو راءفسهمعن ذ لافقا لواه_ذالوأمنح اىلتدفيهمومى وأغرةقشهقر'عوكدقومه فصامه موسى

فيهالتعرفالسة ل

شدكرا فحن نصومهفقال منخ حدق كوسى م

الاعرام

ماران

عل رنيال

كاتالعف

راح الا ن يكون أوج اليهبصدةهم أويتواترانخيري لذك أوأخيريه م نأسل منهمأوباجتمادمنه م 2لدسق
الخيرانه|د الامررسءامه بلفى حد يُعانثههدا|التصرع
يدث لهبوك أيوددد بد

ننهكاندصومهق.ل ذلك فخابهمافىلقص ةانهلم

واعاهى صفْءةحال< وأبس ءالذلامذافأة بيت وبين حد ,سْعائث» وجواب

معدم_يرأ لفصل بفمد

قصمرامس :دعلى المسند
اليهدهنى أنهمكان سنة
مو كده ماخزمه ترب

انأهلالماداية كالوايصومونه اذ لامادعمز توارد الغريةين مع اختّلاف |لسب فذلك وقال الهاأطوعم أاضص

من الفرض الماوددت

و بااسدلوغيرذلك وعلى
ااهمو
دكااسةأ لفهم بأسيّقءالقهم
هلي» ولا سلا قالامىو
يحل أن يكونصيامهصلى اللع

الفردضهالراحمةالا<دق

ا

اقااو

لات .ل ذلك فىالوقتالذىحمة يسهموافقةأهل الاب فهالم

بالالنزام برك عاشوراء

هالواشتبراممالسالامأحب مالف أدل| لكاسكاثيت فالتمع فهذ امن ذلك فوافقهم م ت.ىم كداءل ترك
لمعنه فلأ
أولاوقالنحنأحى منس؟ عوسىهعاللبسلام فاللافحمب-مقالفى حرحياته لتنبقيتالىقابل | الىمطلى اندب
لأصوه نّالتاسعقال؛بعهرالعطاءرهذا>ة لأمر بن أحدهاانهأرادئةلالعامشرالىالتاسع و ل
اثانىان يضيفه
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اليمفىالصوم مخالفه امود قاذ رادهما لمومالعاشر وهداه والراحودشء ر نه يعض روآيات ملمولاجدمن

شاء رحكه) كسائر

د

يثابنع .اس مرذوءاصوموا بوم عاشور أ
اء وخالةواا أموودوصوموا بومابعده ول ا
دقال.ءض المحهقين صيام

بومعاشوراء على لإثمرا تب أدناهاان :صامو_ددورفوقه اننصامالتاسعمعه وفوقه ان نصامالتتاسع

ومن

المساتهزاخصول

الحم فىذه بعالم

والخادى ع شرمعهوأاللهتعالىأعلم 9ذإ |فترض رهط أن بج«صيةة امجهولأى جه ل صوههفرضاظا كان قسر دش وذهب بعض
هءتى صارت الفر دضة#ضصمرة قى رمضان قاد تعر يالهمسخدم كيرا لفطل تفيد تح 4اىماذه ب ايه
لكان هو لافرنضه ي د
مه#وترلك عاشو راءعي بصيغة ال وول أى سخ لامرلاو<-دوباصمنأمةه #ذنشاء
قصرا اسةد على المسكدالنة
صامه ييأى نديا روم رشاع ركهي انهلاحر جء4.21

وزو

اث نء نعراتهمكانواده وهونه وأنه

صلى اللفعليه وس قلا زعاشوراءوممنالأ نامدن شاعفلاك قالالعجاءلاشك ا نقدومدصلىالتهع لبوهل
المدر:ه كانقر بع الاول وفرضرهضان

فىشعءانم ن|اسنهالثانيةفءلىهذالم :بقعالامربصومعاشوراء
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واحما م تسم الامرنه

00
5
نْ حدصيرنه
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الافىسنةواحدة م فوض|لامر صوههالىرأًىالمتطوع واختاف انه هل فرض على هل ها لامةصيام |

المسلاتوانت فقول

قل رمضانأولا فالمش-هو رءئ_ دا اشاقعهه والةا:نىوالنفيةعلى ان أول مائرض عاسُوراءة!-افرض

عاشوراءمنكان ل صم

رمضان تمرك بدل علءه طاهرالحديث|اسابق للا

اند للض ادقوقادالاف رسيم يارراءمُ  2كاتا كل

| تسمفرضيته بصسيامأناا
ملبيضهنكلشور ث :
م 2ذا بصو رمضانعلى اختيارالافطاررالاء مقاتم م || .ت
2مصياهه الىالليل
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 0رالامهات

طال والاءرللو<وب وردعافيهركا كوتس ف بينقال افا ابن حر
أنلابرضعن فبهالا ف

وقول بعءضممالمبر ول ناكدا«ضمابه واملاقىمطاقى أسعمأنهلاءفىضعفه دلنا كديديهراق بمامع الاشعامنه حتى فعاءونانه فعد
زم] رع ره صلىاللهعليهوسلمان,ضلهالتاسع وقه

ا

ل وعرفة لجرصبىالله

بوم عاشوراءوسعاللهعليه السنه كاهاوطرةقه وانكا نتكلع|ضعيفة لكنهاا كتسدثقوهالم نعضها
عليهوسم وور 1
لمعض ددل سم خسم |اأربنالءراف كابنناصروخطأاءن امموزى فىحزمه بوضعهوأماماشاع فيهمن الصلاة والانفاقواتلخضاب

والادهانوال كتمالوطمس اهسوب رغيرذلك فةالشارح موضوع مفترى فالواالاكال فيهبدعةابتدعهاقتلةالمسسين رضى الله
تعالىعنه»الحدتثالثالث عشيرأدضاحدتثُعائشة
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وهو بر ابلدقلأسقاسمموايلقارلشكُبلغه
أهل المصرةهرالةسام) كانيقسالعقاراتءين الشركاءوهومن المناصب الشرعد وارلش
بالفارسيةالعقرب لق ب [ه-كيرلميتهقدل أقاضمبهاعةرب ثلاثأداوملم شعربهلطولحمتهواست.عد وأخرهذ|اىهنامعذ وكرلهباب ١
انضمى املاسسادرأ<د الىنرجع المعارض وردهذام
ن أص لهمهسكا قولمن زعم لينالرشك*الحدتثااثانى عشرحد يُعائشة (ثنا1

هر ونبناسدق اهمدن أىن أناعمدة) كطلطحة(بنسلعان) هوع.دة بن-لهسناأ روتمدالكلاب المقرىلهعنعاصم الاحولوالاعش

والطيقةوعنه أجدوهنادوالطيقة
العصامنىه_ العام
فد كر أنلهمحدبرجته

(هعشنام بن عروة
اك

عن عائشه

ارا

٠ قاأ#لدثقهو زادهمع صلاحه وشدهفقره ماتبةة سان ونين ومانهوفدتصرنظر .

5ذ كرهذادنادو نمامرلزامار واهوهنا عار

مامرمن أنهصلىاللعهلءهوس_ل كاندصوم! لغرةوالائئن

والخدس وأنام|ايض وحوذ ا مساف_هانه أ بتنص_يص أنامهوعينها لصومه ور عاطه نطاعن فيزبد |
بهذافردهبتوثءةهمعالاشارةالى
أنه
لاتعارضو دوه

يل
انمعىكونهلادالى
ذكانهكان قكثيرهن أوقاته

ترك اتللاكدامالمذكورةو دصومغيرهامن بقمةالشم رفلتكنيلز أمنامابعينهالابنةكْعنها نظيرمامرقر با

فساعات الليبلالنسيةل.امه ومنامه وهوب بدزالتقاسم ال
4أذىىكانيعرفء لالقسمةأوكان

بشرهاً

5 3 1
 0هالسلطنةي وإيقال» أىلهكاف نىسده يالاقسلامسيكيودت
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المخيرتكاف فو جهتاةيب يزبدينأنىبزبدالضم بالرث_اث,كسمرااراء

وا

3
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| فذ
فهب
االصىنا
نةًاااللكرثشيكفَة|الهقسسءاهمبللكغثةارلدبصيرهةيوعكىثاففتاةببهلاحلانهكانماهرافى 5س الأراى وحزمها
نهأو  0الرشك اللعر
هاوة.ل الدرُكَااعقرب ولقسبهلانهةءلانءقر ا

 7رف دل -لمتهومكت فوواثللانهأأنمادمر :ىه لكثافة ميته وقالأ.وحاتمالرالزىااقنبب
ههكانغ ,ورافكانه

 0م"منثبل لعغممنرة
|والرشك وهذقاالهلعوسقالالنمىعةّد«قلتاار شك نقتم الراءقارمىععنى| اخيرةواءله عرب وغير |
007-5

أوله لمكنلكبرذصاحبا! ماحهذدالمسادةوةا ل صاحب| لقا موس الرشبكرباااملكسليرصالمكةوالذى
سب أهلزمانهلحد ئناره ونين |
<مى
دعم علىالرماةافسى|م وأدلهالقاف واسبز بدبنأب بزدأأاض

وافقهمذ كرهشار-ون

اح اطود الىيد ك1

١5
ا 2
ستندوا

قصومه

لإ<د ثماع.د :بن عانعن دشام بنعروتعن أبيهعنعائشفة » وكذا

روىعمه|الشضان وغيرامع بءض خا ا لاني ادل تغيرق ا
تلم
كءنى
اي#
نقاعلاشو راء#بالمد
5

و بقصمر وهوالمومالعاشرم نارم وقدل انيدمعاشوراءهواس اسلاىدس فىكلامهمفاءولاء,المدغيره
9

شرع ابراهيم أونوح وأقددق تنأهسوعاء ف تىاسع المحرمشوقو.ر_لااءنعهاوالتاسع مأخوذمن! ابعشايلركسر فى أورادالائل

فاتراوتته
فاقدل ورادلىأخاب
قب هالسفيئه 5

الحودى قصامه وح
شنحتكرا وطذاكانوا

ا

كداف التاءةقالا لقرطبى وعاشوراءمود ولعن العاشرهللمالغهوا لدع  :ودوف الاصل صذه الأملهالعاشرة

ا لانمهاخ وذمن العشرالذى هواسم للعقدوا يوم مضاف| لموافاذاق_ل بومعاشوراءفكا نهق-لبومالله ْ
العاشرةالاائهم اعد لواهعن| لصفدغاءت عليه الأمعيهفاستغذواءن اموصوف 4د واالليلة فساغ هذا
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 71ءَن
نكن نوهد ةنال ضق]!للمعلةوسلسق وأو عومى من-م دصامهو أمرالاس نصيامه واستثكل رجوعهالي-مفى ذلكوأحيب ا
با<عسال كونهأوج اله ب د
صقهمأوتواترعنهاللخيريذلكأوأخبرديهمن أسل مم كاسنسلامعلىانهلدسف الهيرانهابد الام «ميامه

لإففتقا خنانهكان نضامهق.ل وغاءةالّماصفةىانهصفةحالو جواسبوال ولاتعارض منهو بينخبرعائشة نا أهل الماهلية كانوا

ففاسليبمطا عن جسعمنأهل الآثارانهاليومالدىأن التدفيهموبى عليه ٠ ,
دصومونهاذلامائعمن أوابردداليغنمع اخوتلا

العاشرحديتعائشة (ثنا أبومسهبالدق) وف تىسضةالمدننى هوعدالس_لامبنفضالليثىأوالسى امد نى دثقه انمع ينمة
هبوداودوالنساى
السابمةحرج ل أ
وهم أ.ومصعب]خر وآخر (عنمالك بن أنس عن أفىاأنضر

صصح
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ةامستوماليةاثلايشق اعللامىةالاقتداءيه ولركن|الفهحذدتثذ كر باوملم وق
حدذدكر
يث أ*ن
٠

.تم

٠

0-2

فرع

.٠

٠

ى

عن

لقو ءعا 02.

عادث» ذا لتما كان

اغعليهنن!

ىفولا دو -امسح املاعل ئرغسل ىريكلاو ٠
ذي كل هيفمتهنال اخ | املاء مدآى عجاف ته هوارحأ
موبةعمللا

حن

م 0

4

0 7وم )تطوعا

(فشمرآا كبرمن

صيامه فى سعيان )بعنى

صيامه فى سان كان
|2

من

صب.هه ق

غبره وهدامعزى عرق

ذوقوق الأمثال.قال

لاأفذل مفنلان

والقصد هوأفضل من

أه صا وم بوتحهماثيتفى عم مب_لفقلت امنأى| لشهر
أو فسطه أوآ خرأهوهنأىبومن أدثامنهفاىئ
تل يكنبسالىمن أىأنامالشهربصومفةولهمنانه أى أياملان أىاذا أضيغتاىجع
كأندصوم قال

العن تعيينبعض افرادهكاىالرحالحاءأى أز أبمدخالرؤلاحا :ابَةّدبرحشاعرضانا
وون
ماعرلفسيك
ينهاو بينأعذميرقال| لعماءواءله صل الثهعل.هو لمنواظب علىثلاثةمعينه لم لادظن تعيدنهاوو بافان
أصل السئة دل

بصوم أى ثلاثةمن|اشهر والافض لصوم أنام|ابيض اثالث عشر ونااييه قال ابن حر

و سن صوم |اثافىعدمرا دتماطا ولدظهر ل وحهه و اهب صومثلا ثهأناممن أولالشهرناء_ءى منانه

اهورمنصوء أيام
تس»
كاندصومثلاثة من غرة كلشمر وكذاثلاثمن] خرالسابعوالعشر باونتخال.
البيضكثير ونمن الصوايةوالتتابسين وروئالنساق عن ابنعماس> نصلى اللمعليهوبل لابغطرأيام

مر ولاسفرقال|لقاضى ات لفوتافعمينه_ ذه
الحميضضف

لثلاثةالمسض.ة ىشكملرففسره جاعةمن

اأضتدابةوالّاده_ين بايااممرض وهى الثااثعشم والرادععثيروادامس عشرهم_-معر بناللخطابوابن

كل أ<د وقدسلى ان

الحرمأفضلمنهلاص,
وكاثناارهلاصوم فى
معان لايدل على أنه
أفضل اق

الحادى عشرأرضا
حديثُ عائشة اثنا
#ودبنع.لان نا 1سو
داوددنا شاعية عن

بزبدالرش كال مهءت
معاذ:قالتقلتاعاءثه

ىولهمنهم الحسنالمصمرى واختارتعائته
مسعود وألوذررطى التدعنهمواختارااعذتىوآخرونثلاثةف أ
وآحر ودصيام السدتوالاحد والاث:ينمن ترم الثلاثاءوالار بعاءوالمندس من] خروقح د تسُرفعهابن

أكان النى صل الله

عرأولاثين فالشرر ونجدسان بعد وأم“لهأوّلنجس والاثنين بده الاثنينوةءل أوَلبوممن|شور

عليهوس بصومثلانه

والعاشر والعشر ونوقءل انهصامنه مالك ن
بأنس و روىعنه كراه
وةصلومءأن_اماإلمي
هضثكافة الوجحوب
على»قتضى أدلهوقال|بن
شعمان المااسك أولوم من الشبروالحادى عشيروا حادى والعشرون وعندى

مكل شم رقاات
أنامن
ذم قلات من أبه) أى

أنه
نهملف كلش ر
هبةولوالماق بقولالاكثرالاثعهروهوأنام البرضوانقدرءلى المعبينلكلف كل

من أى أامالشهر( كان

سلى» أىالمصن فلاب بزدالرشلهو بزبدالضءيى » يضم لمعمو
علقا
وفضل
ألوأ
شورفهوأ ك
ابلمعود<دهةاموملة أبوالازهر لانصرىدرف بالردك كسمرالراء وسكونااث-ينٌتةعايدماتسنةثلاثين

دسوم)وأىاذا أضفت

ومائهوهواين مائسنة كذافالتقر يتوقالابنحر ر وىعنه الس_تهق صكا-هم #المصرى يهشع
المو<دةو بكسر#ودوثةةور وىعفهشعية #أىمعج_لااته اوعد الوارث بنسعيد وج.ادينز بد
وأمعدلبنابراه وغيروا<_د »#أىكثير ون يلامنالاعه أى أعهالمدتث ونقادهم و-ذاقهم ذهرض

| الترمذى ه :اسان توثيقبزيدلكن سيق د كرف اولبابصلاة|تمىفكانالانسبابرادمابتعلق بتوضعه
أهناكعلىماذ كرهالحننى وتعقمهابن حر بقوله و<ه_ل

جمعغرديحكون

السؤال لتعبينحزءمن

أحزائه(تاالتكان

لابسالى من أنه) أى
من أولهأووسطهأو

النرمدى ,دلكالردعلى منزعم انلهيناله_ديتث ١ هآ(حصارم)لابعارضه

ماسمق أنهكانبعين

بر فلبلتزم أرامابعينها
شية
انلبق
نذه فىكثيرمن احيانهيرك اَلاكنام و دصومغ_يرهام
ثباالىي
[ونأهلا
بض الاماملصوم لانه»نىك
تظيرماسافمن ساعات الاملبالنسمهلذومهوقمامه (قال
أبوعس ىبز بدرثك هداهوا لضبجى) بطم أعدمةونت المودةزا لمصرى)

(وةنوثقنة)عابد منالسادسة(وقدر رىسعنههودعمد الوارعثيدنوسجادبنزيد واسمعيل بنابراهموغيرواحد

أن

زم
ألثانينوالحن.س )ءلىاللهتاءلىكاف جىامعالمى :ف وء_:دالنسان عل رىب العالمين(تاحسان:عرض لوأناصام)الغاءلسسة

الشابق للاحىوكذتاعرضايلةالنفد من شعبا ونالقدرفالاولء رض اجالىباعتمارالاسو عوآلثانىوالثا ثياعتبارالعلوفائدة ١
7ع
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؟٠١ بايلمنلا اولأامعلاىعرضهاتفصيلافيرفع الاك

ع

ا اح

00

وموم

هابالليلمرةو بالتمارأخرىوبالخير '

م

ست

الننسا عل رىب العامين لومالاثنينوالجدسفأاحنبيعرض على »أفىيا ينلاوصأاتم  #جلةجالية

#تذبيهب ل -

من فاعل قا<ب والغاءلسسية السايق للا<قودولا انان يكون لصمامه هماس بآخراإساثيتعندمسم

 2حراصومالائنين

عن ألقاد قالسءل رسول اللصهلىالعهليهوسل عن صوعفواملاثنينفقالفيه وإدتوفء_» أنزلءلى” أى

وهوانهسئل عن صومه

أول انزال|لقرآن ولابعارضهعرضماليلاأونهارا كال
دعليهحديثن و
زلملائسكة الايل والنهارارفعذلك

فقالفهولدتوؤ_» ||وعرصهوحديتسل برفعاليمعل الالقبلع ل النهاروع لا انهارة.لعل|..ل لانهذاءعرضتفه_-ملى
ملعل ار

وذاك عرضاجالى وتعرهضأدضااء_لةالنصف من شان أوايلةالقدر:عد ضاتفصملما أواجالءاأيضا

فةدكون لسمبكيان

ا-كذهأعممن ذل
اكللانه
سعرنض أ
ةعسوالذاك لاع-الالاسموع وذهمابيم_ماعرض الاعالالليليةأو

* المسديث الماسع الاعبالالنبارنهو قا الل+لمىانملائكة الاعسالءتناو لونفية-يمفر دق ممم منالاث-:ينالىالخيس
حدنث عائشة (ثنا ||فعر<ونوف ردق منالاثاين اللاليس فيعر+ون وكطداعرجؤر دق قرأما كتبفىموقةهم نالسهوات
ود مْغبل
ان ثنا أنو فمكونذ لشعرضاف ال ردفلد سمه التهتهالىعماد:لإلاث_كة قاماماهوق نفس_>حل حلالهفغ ىعن

أحجد)الزب(يورمىعاو| ,,عرضهمون*حهموهوأعايابكعسباادةمنهم اه وبؤبدهقولهتعالى#وهوالذىبتوفا مبالليلو بعلم
ابنهشامقالا ثنا سفيان ماح<تمبالنهار #حد نا»ود بنغلانحدما أبوأجدومعاو دهلنهثامقالاحد ثناسة.انعنه:صورءن

تاا
لت ك
عدنمتص و رعن ||تمي نبفرا مءمهم_هوثا
هلنب
مءمث
كتية لاعزعائثة
عىصلليه لنصومهن
اائة
اقال

خية )بنعبد الرسون ||الشور» أىمن أبامهوى نسضهفى| شو رأىفى مهرمن الاشهرطا
االلسبت
س>و
يسع
تىب
الها
لنقطع وذلك

عانلمذعلاوعلائكثوبة رمهله||الدوم| نقطعفيهالماى لانالقدت انه ان اأسووات والارض ست أيامابةدأبومالاحد واتلممبوممعة
6

اق أدمعليه الام الى هونتعبةالعالالمتقدمة ف ا
ىلعلا تأخرةفى الو+ودوأماقول| اموداعنممالتهان

الك ومنصورورث ||االلسهتا
رهلاىح ت فعياهفلتوىلارللدههعلمم تبعقواللهى»واةدسلة:االسمواتوالارض ومابيتهمافستة

مأائلتىىنازة_قي ١أ
|نامومامسنامن وب وم نثمةأجمواعلى انهلاأرلدمن الود وكذامن ت.عهممةن«االوماحلاحد»لانه

عل العلماء وماتقل أولمايدىّْ لياققمهأوأولالاسموع
وعل
اىخللاافذ
ثه
نين > مكسرالذونعلى أناعرابهبالمرفوهو
أىوائلخرب ل الجاءن ||الروايةالمعتبرةعلىماذ كرهميركودو
ا
ل
ق
ي
م
ا
ن
س
ج
ه
ل
ة
ع
ر
ا
ب
ة
و
ل
ا
ناعراب الاعلامعلى أصلهابالحروف
(عزعائثةقالت كان

وقد تزلهذا الاث ينهخزلةالء وفىندضة بشكواعلى اناعراه بالمركة,نساء علىانا
هلاصل أوعلىحعل الافظ

اكات ا

أوهاالاثنينوالدس القماسمندهذااءر ب ةسالاثنانبالافمرفوعاءلى انه برلءتد االذىهوأرطاللكن

القطع (والاحد)

الأولوى دده ذهو او -ذف الااف الاولىف وتعلىزنة العماء #والارعاء»* كسرااودةوق سه

002
ين 71

الاملتتذىعلكطاليوم قاعرب بالدركة لابالحرف ركذاالد
الاف
لف
ع لعلومرفيهاث_كالو حوابه وقدقال
الاشرفاليقاى فى_-ديثأم-لة كانرسول اللهصلىاللعهليهوس دأمرنى أن أصوم ذلان أهيام نشكلمر

خلى االلعمفمهوااسيت ]0ان انيةالجءل االللفمظثنىءط الذلاكااروم

فاعرببالدركة لشوممرنالآخرالثلاثاءي افلممثلشة

تعن ع

لانه وَل أنام |
|بفتعحوولفايوهسكاىرضصعووماوواققاانلابنحر بتثليثالباءوصىءتفصيله لإوالخدس» بالنصسفيهوهاقيلهعلىانه
م

1

لق ار

لمق الرضىا ا
لما
اعلا
سم.و عكالادوالاثنين وغيرهاؤنالغوالب فيلزمها

ا 9سموع علىنزاعوقنه

(والاثنين) السعرةنه

اللاموقدك,دالاثنينمن اللامدون أخواتهوزغالاءامامص_دركاليرا كاءعمنىالشاتفى ال_رهب وامااء

اثلاثاوءاماصفةكالطباقاءوى عن بعض بتأىسدفتعالماءفيهولمعأربعاواتوأفعلاءأمامغردكاربعاء
كل

سر
ل

كيقيةالأسسوعالىابلر.٠ . ف
|أماجعكاننباءوافعلاءبضمالعين كاربعاعوقدتفم الناءففي,اثلاثلفات اه وفوالقمفصدت
لضم اطمزة
د

2-

*-

طادره “عرسا جه

أأوالناءمعاوهوغر د كره ميرك ؤهك_ذاالالمظورأرا أدصلى اللهعلهو

انتممستيةصوم جبع أنام

لانفعفه  7 2امام الاسيوع قصام هن شوراأسدث والاحد والاثنينومِنْسْهرا لثلاناعواالارماءوالنس واتالمنصمجيسعم
7

41

5

0

تسسسسسس

فاجععت أحزازهفىالو
جود رهد

م

سس

لم

لك

أعلامعاليه بأزمهااللاموالاضافةة .ل أراديذ لكان بين|نسائرأيامالاسدوع

السئه

 2للسومنصام م نشوراسيتوالاحدوالاثنين (اولمآنخ|رااشكر_لاثاءوالاربعاء) بتثليث الماءذكرهالرضى وفالمفصلقدتضم

د
ررض
ا2 2
نكن

بالا ةا باد
3

ثأنباوحغصعرو بنْعلى ثعنسداالتهءنداود) الواسطى التاركالالضاىفيهنظر
لغيرهعلى ديل لمر يهلاعلى سمل اارم ممع أنبهردعلى

١١٠ كالالعصامتفردااستزبالر أن
عنهولسكازعم (عن

ا

تورين بزبد خعانلد

ومقدلهأوبعدهأمةاءالعلة»وأماا +واببانهتدعصل مفضل الصو الذىق يلهأوعدممأعيرمأقد صل من

أبن ممدانع,درععة)

لاق  9لست سمو كم والبشتهون للستلا  5ن أنالمسيران |
نوز
لااتخصمرقالصوم دل #صل'

الافمال فلزم مندحرا زافراده من عل فهخيرا كثيراق:وم مقا امصمام |

ِ بنع ,روونالحرتث

||(اطل|خرثى)وم مج وهة

بومقءلهأوبعده كنأعتق رقمةمثلاولاناثل,ذلكا :تعمس وقد أغرب|بن حر بقولهوصمدصلى أللةعليه و .سم ١

#31وملهمفتوحةودمه

اانيفطرويكق لبنانالوازصومه فيعضالاوقات
نوم اليعة وحده لمبانامواوهومدفوع يقولهقل ك

اح

مستّةمال كلشهر بمسيام ثلاثةأنامل؛صولاليركةو وصولاانعمة ولتقومالثلا ثههةامالشهرباءة عار
حا

فىتحمته نقه

حرجله الارم

المضاعفه كاقالتعالى»منحاءرالحس_نة ذلهعشمر امثالحها*وكاور دصوم ثلاثأماممن كل شهرهصو «الدهر

)(|ءعنعائث ذا نتكان

ولاشن| المسارعة الىارات والممادرةالىالطاءاتمنج[ةالمسص ,اتفان ف التأخيرآ فاتفلابديازافى

د اللهصلىننهعليه

ماأحاب عذه ميرلء دقوله ةل أن أنمسعودو دأ
الانسالىمن أنهصام ولا تاج الى
حسد يتعائشة ك ن

ا وس ع ركصومالاثنن

له أن مسعود ا
نالعع م
علذىلش سب مااطلععليممن حالهصلىالتمعليهوسلعاا طلءتعلى مالم
الامر

مع أن الاوحهف المعاندة النارة كاندصو ثلاثةأياممن أولالشهر وأخرىمن وسطه وأخرىه نآخره |
د لعي
يخالفف كلشر بين أنامالاسبوع أعصل لهبركةالانامونام جيعابركتهعلمه|! سلامكو

والدس )حراأدتومده

أوطلت ماهوالاحرى

|لاستعمالهالمءنى على
ماروى أنوداود والنسالى محندرثدةصة كارنسولادص لىاللعهليوهس_لمدسوماهنكل شبرثلائة أيام|با
نهقدءقاك| +رأداعره

الست والاح_دوالائنين من جءةوا!ثلاثاءوا لاررساءوا مس 06

واه الما
شكخلرطهورهوط لوعه ولادلالةفيهعلى كونص_ماههف أولهوآخرهو د دلهاف ه]ع
من اهلالطلءته واقاللبق كلممنرآدفه_ل عاذ كرهوعائة رأتجسعذلك و اطلعتبانه'»0كن

! الاول سعمل صومهما

أفيصيرعن |لصوممنتظرا

طماوعلى | الى تود

"|أفابقاعالصومبمالان
اشير صام ,ماحد  |:أنو<فص عروين< ع_لدىثناء .الله نأىداودعنثو رين بزيد

عنحا بنمء_ دان

بعاعر ةس

لوت

عنر سعهالخرثى

ا
بالعن «إعزعائة
وفوطلبالخرى أوالاحرى >سبالظنالغااف ومتهقوله تعالى

1

رأ قاينمتم ةم وض

0

نتررى من لخرّ كانالف_برالانى ولانه

نتمد
نكر وأرثداءكا ي

#صومالاثنين» :ببهزةوصل أكصوم وم الاثنين #والمندس »*وكذارواهالنساقوتصمف|لصوم
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و نشهد أه-د بت ثلاثةره ط علىماروى أنسقالأحدهم امأاناقاصلى الالمأب ادوقال] خرأصوماانهارأيدا
ولاأفطرؤة ال زسولاللدصل التهعاموس أماأنافاصل وأناءوأصوم وأفطارأوكا قالحقالؤن رغسء نستى

الثلائهئدمه فى رى

فلس هذتكىرهم يركو زادأنسعلى السئاك :نفااددةداحال|لصلاثلاء:ية:1الاحوال وللدلال:علىكال

روا تدقولل! وا

امفضارهفى كل مذوال ل دنا ود بنغ,لانحدثنا أبوداودحدثناي» وفىسه أخيرناع شعرةعن أبى

ا
ر(
ثصم
صام)أى ل
كاملام_:ذقدما لمدينه
الارمضان) وقفروأايه

شمر مكسرمود ةوسكون شينمعدمةوامعه عفر بنألىوحثىى واسعهاباس لاقال«جعت سعمدبنجمهر
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أن دصوم وماصام» أى لنصم لإشررا كاملام:ذقدم المدينةالارمضان»* ور وانهشعي المذ كورماصام
شورامتةابعاوفر وانةأنىداودالطبالدىعن دم ةشمراتامامنذقدم| لمدينةغير رمضان وام منطردق

عان بنسكيمقلالتسسأعيد بن ميرءنصيامرحب فال معت ابنعماس يقولماصام رسولالتهدلى
داودالطياءدىم_-را

ناما مند قدمالمديفة

التمعليهوب_لم مرا كاملام:لتدمااد بهالامرضائ ود تناد بنرشار 1.تاعمد الرجن نمهدىعن
بأبىالمعدعن ألى-لمهيهأىابنعمدالرجن .نعو ف أ<-دا أهشمرة المدشمرة
سفمانعنم:صو رعنسالم ن

غ-بررمضان وماصام
بالحذهاعنام قالتمار رت النجى صل اللهته الىعاءه وسل (صومنارين متتابعينالاشءمان ورمصنان 4

شبرا كاملام_:لقدم

قبل
ف لمدّومن اللبل أيداوا لبعض ليصومن الدهرأبداقالأماأن قااصلىوأناموأصوم وأنطرذن رغنبسءنتى فلس منى
نحضانه
#الحديثاارااببعحديث أمحلمة ثنا #دين يشار ثنا عبدالرنين مهدى ثناسغرانبن منصور)الثقىثقةاعاليدسماندسه.
المدينهالارمضان وحاص|ه ا نصلاته وصومه كاناعلىعابه ١لاءتدالوخان  |,لافراطوا امغر رط ومنماا دكات

خرجلهالمساعه (عن سالبنأىفالمعد)راذع الغطفانى الابعى م ولاهمالكو ثُقهعرسل خرجلهالستة (عن أل سلةعن أمسلمة قالت
نسدوم معناتكلهتارةومعظام» أخرى ورممنان اغافرض

يحفظ عنهسردصوم
شعران |اس:هالثانيةمن اطجرة وفىمكة |
فالمديزة فى

شاهالحديثالناى:ملست الس (ثنا علىءن عدرثنا عفعيل نهر )المدفىال رف اسمدل:زدزددق بطنمن الانصارتةندمات
سم انينومانه(عن 2 ..ننس بنمالكانه سل ع ن صو زس ول اللهصلىاللعهليه وس ذقا لكادصوم م نالشورءحتى نرى )نظن
بلأذو وااياءالمثناه تحت م_:كامادعائء اوفىالثانىيرهن غيرم _-ء و <وزا لقسطلا:واكونهعثناتفوق.ةأدضااىئنظا نن أودظنأو
 ١دمان(ان هم

قوله
نالثعيلةف .وافق مافىنكا نه(لاب/ريدان يفارهذهو نفار-ة ترق ان)وفى سه :أنه( لابربدأن نصوممز»)٠ن

بريدبالرذععلى أنان مف من الثقيلة كاتغرر وحور بعضموممكونهبالذصبعلى انهنااصمةأماءلىروابةأنه ذهتدينالرذع(وكنت)ءلى
أناطاب (لاتاءانتراهمن١٠ دل مهايا )قال-ع شار -و لادان لةعلى >

مهن اليل 0

مساياولاناءاالار أنهنائما)الحصرف,وأمااض افىباعتماركد افر ردشار حوةالالة_طلالى

م4

لاعءنىاهسأوءه ى تكن أى

ساموس -ة<ياثلوسهى نهلانهاا
قحب
لصا
اع
ملصسيامما كتسعلىالننمنة.ا-!-كوقداوو
«كتمعاي ا
زلواأ“مساءالشو رعن

الاب ةلقد هرا

لز

اتو.تفبافرفق تانقلولس

!وهن

رمض الصائم اشتدحر-وذء أولانهعرق الذنوبو رهضمانان  00أ*عاء اللهزءالىفغيرمثةى أور حم

الىمءنى الغاف رأى؟-والذنوب وععدتهاه_ذا وقال شار ح منعما :تناؤءهداء
ذهباليهاأضذارى والمحوّةون أنه زان ان

ارالارأيته

0

استث-يا|أولرتكن
نشاءأوتقد برهلازمان

تشاء أى لامنزمان
تثاء وقالالطه,ى
ارك بهن يات

انم غيروالشهر بلاكراهة وقالتتطَائفةلا.قال

الامتثناءءلىالء.دك

رمضنات,انةراد ه كال واغاءة الشور رمضان وهذاقول صاب مالكو:زعم دؤلاءانرمضنانا”ء  8نأعماء

ولهق_دبرهءلى الاثنات

| اللتهعالفلابطاقعلىغ مرهالادةردوقالأ كثرأحاتا|| شافيىوا ابنالماثلانىاكاتهناك قر .نتةصرفه

انيقالانة ارمبه

لا لاورفلااكراأده والاشمكرءق.كاله :ارمضان وة:نارمضان ورمضان أفض ل الاشوروفوذلكواغا
كرهأن الحا:رهض انود

رمضانةاتقيهقر نئةصارفة أتضاوهى تنزنهاللهتعاليع ٠ن الىبىعوالد-والل

من رأيتهمرحلا

وأننشاء روت ناعما

وقد حاءفى<د بت *م اذاداءرم ضانةهت أررات المنةة.مشجانعة ل تقولأنحبرهضان وتحوو اولالهرناى

رأت نانمانكن

تليهوسلم
اماقتناااطويللءنأأدشبنمالكأنه لع,نصومالنى #وفى مع هةرسرلالله لص -لىال ع

لاسرف ولاثتصيرقيه

أء : 5اعلىبن حر » د حاءفسكون<م دنا

سمهعل نسدعفرء انسجدي بالتطسغيرأى

يعن أمرهقدا

َال كاننصوء#أى أحمانالاهناشور »#أى بع ضأنامه 10د «<تى نرى » دنونا  +عو بالعتانية اه وقالن ضعهم الخصس
علىبذاءالهول و >وز ِاْلْعْنْاواله وقا نمهعلى|تلطا بكذاذ كرههيرل ود نا فى وقالان حراأىنظ|نتإامااضافاعتمارتءاورها

 ٠با:ون والياءمتكلما أوعائياأه فقولهغائ.ماعل المعلوم,والوول بل أطلاقيهوبدالازلفتامل واما--ل

يفي اهلحالتينعلوسه

|افلمهغنلىىوذق ماسمءقفنىةكواللاذفى م ولهذالاابر بدي بالنصب ووحيهطاهر وروىبالرفع على 0
هوس فالرفعمتعين كان
أن ان غففة من لثقيلةوف ن«عنةانه لايريدءلىان لذهير رامعأليههلىالتدعا

لانيددلقر تذتهالآتيةه#و رمي
النصبلازء ىقو لانيفعارمنه #أىمنالشورث ].عك

2

التومنار:وعكى» أخرى

والك :ءالب فااذظر

!صوحه وا ٠تىوكانبغطرااحناناه ن الشمرانطارا اعتنانعا«.و<قى نرىب بالوحوهالثلاثه
ْ فيعض النسماأ
رلك صم الحخصرفهما

أنه

وع لمان -ق وان «صوم منده م أىمن
كذا الام لوفكثره نالنسان “9لامربدكد ل

|| -والمءى اهما كاين

شور ف .أ أى شيأمن! اصيامأوالاءام وكت امطاب العام «لانشاءانتراهمناليل مصلياالا
ضمه
عللنو
رأءل
وض ال
د«
اثرأيت» #أىالاوقتانراً:دده #مصلءاولاناء.الارأيته »#يدونانخلافماة الأفيريل عد مساك

هى ن-طةالاانرأ::ت-هوالتقدبروقتمثء؟ْ دك أبداركون
أىالازمانر وبتكاناءفالتقد برههناكافىماقل و

| وقتالصلاةوالنومبالاءة.إر نالسانقين لإنانمايأىان صلاته ونوممكان عد:بلافلامل ولاركنا

لاء_لاة تاحاب

الأورادالساقين مع
توس لدوم وعاداتهم

التىألفتمانفوسسوم فل,سق طام شم علي دل بءض وت صلاته باللدلونقوتمهبا "خرلومعككسهو ونكذاااعلص.ومادتين مث_قتّينءلى
تن قات اذاصاممدتصارعادةأمواط مأنتالرهالنفس فاذاأفط ركانشاقاءلمهاوكذاعكسهوعه..امن الشار حكمفقر رف
ع
ششرر حذلك أولاانه يكنلهزمن معينلأحده الا لعتمكاهوشأن أ نانالاورادم:د سطبرات قالفىسياقالتويه أدضاكان

ينامأى انه يازنجىبنامة. .مكاوكالامودصللىأوان :جىأن دصلىفيهكاواخرالا واتماذ كرااصلاة فى الموابمعانالمولعنه لس
الاااصوما شارةالىانالاولى كال الواالالاهةام يااصلا 101وقولهالارأنتهعلى<ذفمضاف]ىالازمانرو ,بتكاءاء كا عدم وف
انسالاارنايت وتقديرءالاوقت ان رأبت بسن رقت مشيكتكأ كونوقت ريك أبد 0ا3رلالداذظ ابن رهفيات التجدكانلابرةب
لترحده وقتامعر:ا «ل سب ماتسمرله الممامولابعارضهةقركأنسكان!إذاء»ه اعلصار قام فانعائشةرضى الثهتءالىعم اتذبرع_اطاعليه
س هس | ول علىماوراءذاث وفالف موضعآ حرلاث كلعلم»-قول
ل كانتتقع منه فىالبرتغالمانخبرأ:
لات ردكا نسادةاار

ولاتضذوهاقرورا .لإناسماحاء وموم»

وفى ةدام لد

0

قرطّاونةلاوهواءهالاميأأ:

مطلقاء نكاام أوغيرهوشرعاالامسالء ن المفطرات بشروط ممن القعرالىالغروسحةءة عاك
ستةعشرالاولحد يتُعائشة

(ثنا قسّددهبنسعرد

|

ج ادينز بدءنأل فقن ع_.دالله

ذا ينهال

شه لمات

رول اللهسلىالتهعليهوسل )أىه ل كان
يديمأصدام أملاودل كان امنأو 0

ذملاكبعرف مايا (قاات  59كاندصوم)أىمن اشر (حتى:

داه اوأحاديث
ا

 0كاملاا لصومأملاالعتد

تولك)ناناون ود اءا نمطاب أى أيها! اسامعلوبأصمرتهوالاو

 9قال اأقسط لالى هو

الربوايةعضجوهزم

علمهوكذاصلاةااط واف فانمافىا سر

أفضل اجاءا_

أءقء ل لودو مه كاه وهل .نا أو سنيتها كأقال.ه

الثاافىوكذاس_ نه لمراوع فاقاوأمااس ::دصلا رادم ىعلىماذ كر ا
هبنحرفاء عىله وحه طاهروك

كونهء ناه  2هعلى

الغائبأىبقولالقائز قوله ودعهل أفضليةا اصلاهفى| اميت-تّىعلى-وف!|00
قال ودتريده ماق

لبا ماحاءفى صومرس ول|للةصل اللهعليه و-لم»*

اأخارىء نابنعاس

أى تطوعا كاقالميرلة نظراالى!] كبرماو ردأواإلىأصالتهقىء :واثالما ب أوةرضاونفلا كاد كرهانر

ونصوم حسى يول

الاأزالاولأننشول نفلاأونرضًا لاندذ كرتيما وف دءضٌ|انسخراب ماحاء صر امرس ول التهصلى اللهعليه

وبقطسرحح 0
الهائل لاواتهلادصوم

كالمام#احدةناقمته بن س عدمد لتم 5د دن جاد نز بدي وق دعن جادءن-ا.و ن أبوبعن
عمداته نشعي ى كالسالتعاتشدء نصمام رسول الله»وى ةع نصماماالى صل اللمعليهو لوقالت

و]ا|واس(صوم بالف والصيامنااكسسرءبى واد الاانأل لصمام صوامقلمت الواوناءامكسمرةماقباها
القائل لازأللهلانفطر>
والروابهالس بوهو

الاكثر و>وز الرذع

ليمش لانسحى
لست للعانهحقرقسه
كالالها0
ضعي

وهو

رواب ودرانه

(تددام) الشوركده
وء رع ن المس-ةة“.ل

نألاماذىدلالةءلىعدم

المكال فدىمدعه

(ويشط_رحتى نقول

قدأفطر) الشبركله

كان» أى أحيانالإإبصوم »أىصامام:ادساق النغل ع<9تى نةول 4أى دن فىأنفسناأوا لولعدى

|أظن لانهقد بردعه:ى سائرالافعالأى-تى نظن 9قدصام )4أى  .عأ أشهر والانامأوداوم علىالصمام وى
روايهملم قدصام قالميرك والروابةيا لنونوف يعض العسدالتا 5دادم نفوق أىتقول اباك امع
(وأبصرته و >وز ساء الغا نب أى بول القا؟:لهود يدةماوة عندا اريس ددث|بنع.اس و دصوم
حتى بقول المال لاواللهلابغط_ر و يقطرء
د

تقولا  5اثللاواإيلهلادصو مو >وزاارفع وهخسه53قول[هتعالى

* دىنةولالرسول * بالرفعفقراءةنافع اه كك “اهامس الكن قالفىش*رك_هالروا :بدا أسوعرة
 1بدردراه أه وفذه أناهذامتكن-دى للغاية وز
|لفصةرز*ص ماديهقول و بعضمم <
يه والتابه #إويفطر» أى
اق
دبه
مخدا
لوكا
الله
رفعمدخ وطاحسب الدرانةعند عدم و-ودالر وابة وا
وكانأحماناب,فعارافطارا مدّوالءا <ى3 :ول ةدأفطر م أىكل الاذطارأوأفطرا هرركاهوقر وابهمس_لم

قدأفطر لقالتوماصام رسول الندصلى اللهعط ».و لشهرا كاملا

0

ا

فمهتمه علىان دابع هدوكماندون

بعد لفجعرة 8الارمعةان»أى فانه صامهكاملااكك-ونه 5فرضالازماونيهاعاء

إلىانه سحب انلا لوثورهن صوم تفل و انلارحت يرمنه دىلاعلهدل على وح

التوسط والاقساد

وهوءءتى روايةالذارى وقند تبأد2د اءقدومهالمدتنه لانالا<كام اغا كبرت ودبدت من زمعانرمضان«:0غرض الاقالمدينه
حتى بقوكالقائل
رار خوذمن|أرمض وهوث_د  1:رلانااء ربكاأرا دواان
ا
قّل

تضعواأسماءالشهوريناءعلى
وماصام رسول اللهصلى

مرا
اللدعلنه وك ز ه
قتدتبنه لان الا<كام

اغا كثرت من<-ين

القول |اضء .فا

االاىوشافهرا اذكو رديدالخر
نالواضعغيراللهانته

قبع وهذلك كا ىالر معان 1واةةتممازمنالر بع قلتفيه نظرالانرمضانءعلىهزاا  1سا بيقع فىأول
الهتعاوهوالاناف ان,كونوةتالهامذ 1
شد ةامر والتدتيق |نالواضع هوال
كر بف فلاركون فى
بى
طارق السعىولاعارضه أدضا أنيكون و »“1د زوحره اماد تولامندمض الا أ
أحرقهالانتإكاأتسموة «ل الشمرع اه

قدمهاورمضان ل.غرض! 3

أفسع.

م م "4م نا نالصومءمن اأشرع القدعمكمايفيم منةولهتعالى

م ماد ا

امد ينهلالئى الصومفغررهالاتهالك:را

عالازم4:

عكة تعرفحاله  1رالثالىا أوصامو ردهالشارحنانها عرفت

جيه
أ< والدعكة,السوال ءنهامن

غبرهاوهوق حيزااسقوط أذعرادالءصاما:تالاقممأات والهفىمكةالمءااشرةوالمشاه -ددولس اتدبركالمعادئة( الارممان) م نالرمض
هامه كلهو نحى .
د ل.ل علىانه وريدمشهسا كله دكن فىالر واندالآًثرهان ص
صمهسادواققذلوة,
.
وماد رلان<الوضعامعدعلى
طريقالتوة تى وانصومالنفل لاه#ص

برمءن وانهسن الاج

رمه
لوشه

للصوم الارمضانودذ ادا
واكلالسنه نصلح

 2ومعا:
مطلقاعند الشافعيه وعلى7ةصيلع:دغ برهم موانرمضاتلاية ل غير«وانلةكر وعدا نتدون شلرمطاقاروا
والتشردى

1

ي

|ع ناةموراكلانتقال».دنه فالال اذكل
بثةو:امب| لهماء ذو ونظمرانزوللاللالممىزد
أطا
انئصاف النهارو زوالاكس وعندز وا
مم ماوةت قربورةواستش كلوه امناسيه ىه ينالخيريناه لاةالضعى وأح .ب يانهبئخذمن © وع صلاله لضم وغذهالا ,

ااوذ كرف الحديث ان وقت الضصى عد الى|لزوالفكان فده توحاشارهالى آ خرونتها وأبحاعبضمم بانارادبالضهىى
ع فهع
الءل
وتع
طءتوهرسصن_لاةا أضصى نصمراامهأحدقلاينجيانظنا1منفانه
فسو
الثر جةأعمم نالحقيق واه ازى واستمهدهااشار سايالن ت
خرجعناصطلا-وم زوعدنما) أى نطودفمالاحدن ولامخفف هاب علارسولالتدص_لى التدعلول التطو عا نتم
التطوع مالمبغرض وف الءاب<د يتُوا<دهو<د ديع ,داللهبنسعد (ثناعماس) بنعمد لظم دولغضل(ا لمنيرى) منحفاط
 ' ١المصمرةنسبه لبن عى نيرج م نيم خرج لهالمخارى تعلءة اوابن
اربعي:نوماثتينوحر ججلهالجاعه (ثناعبدالرجن
جرعهماتسنةست وأ
ابنمهدىعنمهاو بهبنصالح) الحضرى أبوع .دا لرحمنقاذى الاندلسصدرق بم مات

ضيه سان وين ومانى حرجله

«عدنم,ايك من المدعهتى الاطالةأى أ
أىعة..همكاقدمنا دوكاد لءلءهقوله كانه_لىق.ل! لاورأريعال و

ورطيلف تلكااصلاةأءر بدااقراءةفمادمنىبالنسةالسذها أشعرةاندكان مفو وأغر ببءضالشراح
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أابلنزسعفدررانى :تاال#اج
_بدنعن ابنحرجقالأ_برنى عمسان بنأنىسلعان )نبأبى مطع الغرشى الذوذلىالمكىقاضى مكة

وثقه أحدمن |لطيقةالسادس خراجللمهباعة (ان أباسلمةبعد الرحأوخنبرهانعائث :أخبرنه انالنبى اصللهعليه وسللعمت

حتىكانأكثرصلاته )النفل(رهو حااس) أى-تى و دأ ك رثف لحهال+لوس_» ووكانلناهملةةحال و نعلاهقصه والواو

زائدةو جلةوهو حالس برها والرابطة >ذ وف تةعس ف واتماتعين تقدبرلفظالنفل هناما أخرجه ال الىوابنماحهعن أم-إةاتهاقالت
والذىتفسى سدهما
اما
لترلسوهلال
علهص
للىءه و حتىكان] كثرصلاته قاء_داالاالكتو به
اقاللزمب
فاظ العراقولامنافاه بن

حديث حفصة وحد يت عائشة كاقديتوه مف ولعائ ه كانبصلى حالس الا,لزمهكموننه ه لىج لاسساقل وفاتهبكثار منع
ن
كاماذا
ن
لاتقتضى اللدوامب وللاالتكرارعلىأحد ةو أهل الاصول و بعد بركونهصلى فىتطوعه قاعداة.ل وفانهباكبُرمنعامفلانناق-ديتُ

حنفصفةتلارئهثاوابتاهالاالوقو عبالكلية اه» الحدتثالعشر ونحدتثابنعر

له
القن به

'_جصممءه

7

لقيق)الفقبلىمسثر
أوركعتين «الحديث السابععشمرحديتُعائشة أبضا(ثناأجدبن منيسعثناهث ثناخالدالمذاءعن عمدالله ن ش
النصرىلهعننأ ذروع .روالكاد وعنهقتادةوأبوب قا أل-جدثقهناصىمن |لثالثةخرجلهالستة (قالسألتعائشةء ن صلاةرسو
اللههلى التهعلمهوسل عن تطوعه ) يدل مساقلهباعاد:الماروه_دادى ارد ف كثسر:تتا أنهالقصودوالمدل من وله ولاو
تفعلمن الطاعةو عدىبااماءهوا اتزامشى مابتقر تنه لبهم الىرامن التغس
لف ل
قسكا وص لملاطو
بلا) لمنالليلي
بعض م نكل أى زمناطو بلامن ال
لالاأنه عل صلاتهطودلهو زعم
أله سطلافى وغيره أنه
صفةصلاةمذ وفةألماحذفت حذف انث
ص تا
هرده الءطاميانه ماكاند

ضلاوط

لى

«

 7له9

ختلفة قىااط لوانلدة

7و

مفنال تص
زلى
مأى
ندصل
اىطو دلاحالكونهقائماذ (وماءهلا)

كس ع

ون ثكبرصفة ا و
لنث لذ فهغيرثاب 7ت

اا

حا

أىزمنا(طويلا)حالكونه (قاعدا)ة .هف كلصلاتهأ وعضمانالحا

معنيةعلىانا1راد نطولزه نالصلاتطولامها أوتدرهدا[ناذالغاءيةتغصيلية( أوهوق رك و
مأصدوطو )أىو االحالانانتَعَاله
المبماكاتوه و(قاتم) وفائدنهااغر زء ن
><لموسة-ل الركوع أو بعد.أى كانيسور قائممالىالركوعم بءتدلقاءام سو

وهوا تراز ء

ل

0

اركوعمنقيامففائد:قولهوهو
أ

2

(فاذاقرأوهو حالس ركعومعدودو حا!سس اذى لا»نوم حدمىد ةل ال

حااساأحرزء بنقمامة.ل الركوع وء نقمامحالالاعدّدال ذكرذلك كلهأ |<وأنتخمير
يي

كا ألوحيهات لا

عن عائشة هوا

يت عم الاسذادوأخرحهمب

+منهمادلعليه
أدصضالكك نلاءازم

 2 :كةوتدكاف

ل أباعء -داللهين ةي

نلمفاظالعراق
سا
قالز

واية لمع ددهنه ابأنهكانيفعل كاامن ذلك م>حدب النشاط وعدمهوقد انك شام بن عرودعن
هذه الر

0ه
د 0تب
لهن

ج
2
ت2
رد

كاتيقررأاوهو
الاولأنه
حاأس مبقومفبة -رم
أ

عبدالله بنش عمق هد دالروايةواح-تجعار وأدهوع م

ال
لع قا
فتىبه عنها

القدع_:دى

وافهًاالروايةأبىسلمةعنها أخرحابن ة<زعة

بنمادير ينلانر راشنم

ترد عكر

رأذضها

نايوفىنسطةأخمرنا
نيأ
تصخيرظ أ:
حاأساو دعضم اناا والتهأعلللإحدثناأجدينمنع حد ثناهشي 3ناا

دلمعدمةلاعن عمداللهبندعر قالسألسخائثة عن صلا رسؤل مسال
لإخالدالدذاعي يتشدب ا

0

وبركع وه وقاتمفكيف

و لعن تطوعة #أى؟يةستهزه ويدل ه نصلاةرب ول التدضلى الله مه وبل ود 5شارةا لىأنصلاةاللمل
2

مح 0

5

الثاتى أنهاذاة-رأوهو
ا 2
001 9

0

ذأ

-5رأ وهوحااس أى
اذا أى5حمبء الق1راءة
ا

لكن 5فرضاعاءه حماش لد فان١١تط وعةقءلمنالطاعهوه والنزامما نتقرصءهالىالتهتءالى_:برعا من

اكاندصلى لملاطودلا أىدصلىف ليلةصلادطو لهحال كونه قاعا #فطو,لاصفه
الفس ذا ت
101 2
0
شرا >دوف ولاحد ف امود
ن عدم الفهم نسسماقد م الىالوهم
مل مدأ بعد م ن
ألطو تلص ذهالادل وأراديءضه أىزمناطو .لامن الا

وأماقرأ وم رصليفه ذلك المأزنبطخشوهلو بعضءطو نزو دقف :زقليس أمدنت دلالةلل د
قرأ الفاءتقص_مل 14

قدألت رابكو حور
أدواهدو ناا

#ى ةل المومافىحال لقمامي وااذاقراأوهو حاأسركعو#حدوهو
الاك ام ركع وسدوهوقام » أ
1س 6م
هكأدومة:كاذ منا«وفيهب وازالتنةل قاعدماع القدردوه واجماع ا-ك نانألشاعدلغبرعدرله نصف

ك
 | > 1أ|حرالقائمالاأنهدص_لىالتدعليهوسي استثنى مانهلذا
عو 7

5

مويىالانصارىحدثنامعنعد

جيجح
قياممنع_-يرات بغرا
ش أوهوكائم :وامااذاة رثأ بعدقيامه فانهلادصدق علءهأنهأكل الةوك
الوأإدتةولهفيعض نارقبخدل,اع
علىأنهكد أ<وال تتاف

عةلىاطلرخبصعوصيةته لإحدئنا|ءدوين

أالتعنابنشباب» أىالزعرىلاع
|أ
نسائببنبزيدع ن
ن المطلب

ييججج

لكان بعككك فنا

ااا _|
ابن

 6كحم مل فاذاافتتحالصسلاةقاساركم قاعاواذا افتتحالصلاة قاعداركع قاعدانصلانا

عاو يركعتاعدا وهرة
ت,جدهوغيرهذ كات دفعل مره كذأومره كذاومرةيفتتح قاعداو بمقراءنهقا د

يفتت قاعداوب رأدعضقرااءنه قاعداو معطماقائمساودركعقاء انان افظ كاثلازةتضى الدوامعند جسعم ن الاعلاموقد حاءفرواية

عائشة فى م مسلأمنه كانيفتتس قاعداويةرأقاعد اميقوم فبركع ل-كنالظاهرانهذاف الركعتين اللتّينكاندصامهمابعدالوثرو هو
القراءة بلدقرأفهما اذازلرات”
حا[س وقدحاءالة 1يع هعندمسل فىحديت] حرؤه دا فىركهتين #صودسةين :دن لابرطدل فمم ا
والكافروناكىه نا كازمهوكللماأن تنز بن|اكولااذماقالت_<-زنام وذفيهيدب نطو بلاأقراءةفص_لاةا اليلوانقطوءدل القراءة 

افسسل من بتتراار كوع والنتوودمع تقصير القراعةوه ولاشلاادفعععينةدولابعارضه حديث عل ككثرةالسصود فانالمراد
مكبرذلك لاتلاحقيقة |لدصود»الحد يثالثامنع شمرحدنت حفصه رذي التهعنها( ثذا عق بن هرسيالانصارى ثنامعن تثُناماللكءن

'بنشهابء نالسائبين بزندع ن امطاب
ا

دع

:

:

14

(ة-.للهوماهءتءه قاله.ءت اأقنمدوادع النىصل اللعهليهوب_ل )بابنذوىقطع القدوةويتم صلاته منة_ردالاأنه صيلطاته

 ١كانه القسطلافى وغيرهلان ذا لابلرق >_لالة امبعنود ونرك الاقتداء ن وهالحرمانمن مداومةجاعته أمردوعوف_دتعدص_لاة
النفلجاعةوأنه سن الامامالتطودل الكنموطعهعندالشافعية اذااغصرا لجعو ررضوأاوغليبرطهمول تاق بعينهم<ق وعلنه
ْ تزلنطوال الف_طى وكانانمب_مود أولاراض.ا ه_ذاماقر رهالشارحون هناو دافذه هامرفى-ندىنثا نعاسع_لى أنه
 1ادس فه_ذا المدنث مارءين انه ذه الصلاة

اسل (ثناسانب نوكيء ثذاحربرعنالاعش غدره)«الحديثالسادس

عشسرحديثعائشة(ثنا ادن بنمومى الانصارى ثنامءن ثنا ما مأعبنأىبىسالاتةضرععننعائثةانالنى صل اللهعليهوسلم
ع

كانيصلىحااسافق رأوهوحالس اذا بق من قراءته)أكمنمقروآ وفن.ههاشار :اانلاىلذئكان قر ؤهقءل| نيقومأ كثرلانالمقية

هاهذا
نااظ
أة )
رنآن
تطلقغالباءلىا لاذل(قدرمايكون)أىمقدا ر(ثلاثنأوأر سي
كا اك

ل

 47النتعراديندثمهاشارةالىأنالمدكرر

م

 00منبى على اأدك_مان

برادذمهه نكلمى
مضااف
مفوااني
والسوءفتعالسينو روى !مها فقْ_ل الاأنالمفتوحة غاالمت

فقولهاتلعى علوم
وأماالمتذمومة خارتحرى|اشرالذى دونةرض الميروقدقرئةراءة متواترة.الوحوين
دابروالسوء » قمايلرك الروابة.اضافة أمرالىسوعءكابفهم من كللشاهمزاءن حر و-و زالعلامةالكرماى

اتلبههمت
ّاه.
أنيكونبا لصفةعالماءلاتعد يهفالمءنىقصدت أمراسسا قل >أى لمكاىنسذة «وم

ىعه بعد
أصل م
تليهولم>أى أتركهيهلىقائمأاومءنىأؤء د انلا
صلىال ع
أنأقمدي» أى مصامالوإأدع النبى

تحرزاعنالكدبآر
اينات كر تالامرنن

معاحسب وقوعذلك
منه مره كذاومرة كذا

بحسب طول الآنات

ذلك الشفعواتركهدصلىوكلاها أمرسوءف اللهاظوو زصور و:أاملالمفاةءة.ادزالىالفهممن أرباب وقصرهاو>ة_ل أنه
لوصهمألنعاراةده[اباطاال'طالةوقءوده إلالةفماطل لقولهتعالى » ولاتمطلواأع .الم » ولقتضى
ال

كلمن بعضالرواه

ن
اة نما
قواعدعطائنامن انالنفل بلزم,الشر وع(عس امه فلاو زجلذءل الىحلمل على :لف فيه مع وانعان
احةال غيرههن وصول مرامه قالميرك فانقاتالم عودحائز ف النفل مع لقدرهعلى القيام ها معى احددما وأبدها لافنا
السوء قلتدوءمن-هدة ترك الادب وصو رةالتالفة قالهالعلامةالكزمانى ف شرحاأضارى أقرلااظاهر العراقبقولهفروانة
أنههم برك الصلاممع الى صلىالتدعلبهوم مطاةالائرك القيامو لبعدليهقوله ووهادذعاالفنىىعايه اف د |
ااظاهو روه وأمرثميع واللهأعل 9حد :اس فيان بنوكسع حد ثناحربرءن الاعش نحوه» أىاسناداوحديثا

لإحدثنا| دق بنهومى الانصارىحد ثنامءن حدثنامالاكع ن أى النضمرع ن أبىسل ء نعائث :انالنى
"

صلىأللهعليه وس

أسافرة رأوهو حالس فاذادق من قراءته #أى من مقر ونه«ةدرماءكون
كان:صلىحا

فاذا أرادانبركعقام
قدر ماءة_رأ الانسان
أربعينآنة (قامفعراً)

طمق
ىاثايننوفامهلذىكانءقر ؤهةءل انيقوم أكثرلان|ت ل
شنارأةىهقادالرثل
ثلااثي
اى فالىغالب ثمرّالافاشعلارة الى
على الاقفل #أوأرعينآبة» حل انك ون

كامنالراوىءن عاك

أومن دونهو يحول انيكونمن

كلامعائشةاشارةالىأنماذ كرتهم_.ى علىالق_مين ت رمزاعن! كذب أواشارةالىالتنو عبان يكون

أنهلانراخج دينالقراءه
والعيام (وهوقائم )أى

نارةاذايق ثلاثونوتارةاذابق أر بعون للقامفق رأوهوقا مي بيذم اطساءو سكن وا لةحاليةأىحال كونه حالة مكسونةهّةراعلى
مسسدّقراعلى القمام فالقياممقدمفى| لد ود على القراءةوءةارن هاف اليقاء  #مركم وبحدمصاع

رط
شلىغم
اردء
نديث
افلركعةا لثانمهمثل ذلك #قالميرك ىدا الح

علىمنافتتع| لنافلهقاعداان

ركعقاعدا أوقائماانبركع قائماوهوى عن أسْبسْو لع ض المنفية وتم فيه الحديت الذى يعدهومن

مق
دقيام
قالا
ميامف
الق
المديعلىا لقراءة

عافاء
مه
لرن
اقا
وم

م .ه
جه نس ل
بالعراق قرلهاذايق من قراءهيقتذىانم ن افتتاجلصسلاءقاعدام ان لاقالما رأحالنوض
(رسكصعد) قالالز ن
و
,

الىأ كلمه

ىرضآلء_ذور وأمامس_مِلةالحديث وهىالنغ ل تاعدامع لعدره
هرح الشافعية ف ف
ذلات عكهف.ق رأقاطوىو د ص

فضل أاقراءةهاوبالاناهضاوقال المافظ ابن حرف اد يترد علىم ن شمرطمن افتتح
اكن
لس
اوى
تقيردين|لتراءة حال انموض واط
النفل قاعدا أن بركعقاعداأوقائماأنبركعقائمساوهو 1

عن بعض المتفمة والمالكمةأر وأنةفىمل اسكن لاءامزمذهمع مادات

علرءه_ذوالر واه لمع بانهكان بقءلكلامن ذلك حسم النشاط وءدمه( عصنعفالركه الثائبدمة_ل ذلك)قبلكان كبر

س-ذه وقد صرحت بمعائشةفىا أخرسهالسشدان ومن تدصائصه أن تطوعدا عدا كوةاعالانه مأمون!(كل وفيصحةةنهل القادر

فقسامو بعضباق
دقاوعهواجاعو بلءتضقل قاعداو بعضهقائماو بالعرضكمةةاعداو بعضماتائماو-ءل بعضقراءةالنةلال

القعودفى كلذلك-واءقام مقع« أوقعدم قاموسواءنوى التعود أوأرادالاةيالممقنوعىود أملادووقول الاءهالاررعه كن منع بعض
اةولد
لينت
المالك ةيالجلوس بعدانننوى القياموى وهامصنعفالركمة الثانيةمئلذلكحةعلى الا ثلباانذهاشرع فىنغللا

لانهبعادن قامفىأن.ناءالاوقمدف أىول لثانمةذقادنتملبعسدالقيامالاىلقعودوان كانف ركمةأخرىفلافرق بيونةوع ذلك ركعه

عمن العياةام أمرأةوأوالمتوكلءلىبن أنداودو نال ابندود
|1ناج نسمهلمنى تأحمداء م فال

(عزعائكة لتقامرسولالتصل

التدعليهوسلم)ماس راةالفاقهة ا ن :ه)متعاق دقام أى أخد بترأاعة آنهزهنالقرآن)نءنى أحياءةراءةهذه الآنهأملتمكاهاوهيك

فى رواءه أىنذر #انتعذموم فانم_معادك وتاغنفرهمفانك أنتالعز بالك *(ليلة) أاى“قر يكررها لياتسه كاهافركءات '
و دل ه 0

ذرقام المصطى د

را فقا
بغيرهأ اوصارا اكو ة

رك وا<دهالى الفمرو لا

:لالةرآآن لاليعميدةءنأبى

-

ف مل لابهىذروماهى قالان تعذمهمفائهم 1.
كع
ه ى أصسحيهابقوم و يهابرك
أنةواحد:اليل كا د
ول ليلهذق ر آ
لىاللمعلبه

دلك لاله أوفعلهيازاللعواازتذنسهاءلى
حلتكونالنهبىم ت
عمادك الآبةولانافيه خبرصلمنمهيت أنأة رأالقرآن راكماو_ا-دا لا ا

انانتهىللتنزيه لالخرمهذا  87وحديثسلأقوىلايقاومهمادونهواساداومعلى :كر برهاوا لتفسكرفهعائيها<تى أصبع -
لمااعترامع ت:دقراءتها

بضمالدال بعدهوأوممزدذ كردميرلَ 3ع نعائشه قا تقامرسول ادص الندعامه وسابامالم |

منهول مأ بت دتبه

!2

مماأوحسا”سنع النار

دوف الحو

م
وعهليه
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رمان زذادىءلىقدرالذ ف ك
ينه
صب ا
قذه
بنالتحدتينرم نطو بلان هالالم

قب

بطلتصلاته هذ اعصولالمذهسواذا

ااعاثل الركن|اطو بل القصيروة.طل الصلاةءندا لشافعية لوصارأطولمنالطونلناثئ
تأملئهعرفت أنقولالعضامالافضل نل
عنعدمدرابتهوروابتهفىا أذقه (رفع رأس وك نايةولار ف الجدلرف المد)هذارظاهرهحة علىأمَنا اشافعيةحر ا
التدكرارفماسءق ف الركوع ولاخ ذواءههنامع صمرا-تهقم أوح -واب اشارحبانالتسكرارالواقع فىهذ الحديثنادرفلبغيروايهماعل
وأستق رو واظبعاء -همن الاؤراد» تاج الىثءوتانذلكدوالذىوا طبعلء_4وانه كانآخرالامرينمذه وأنىىه (م#حدنكان)

مه( أىمنقيامهلاقراءة لاهنقاههم ن الركوع والالمكانا اطونل أقصمرهنالقص_ير زوكان
فوس لندعاس(اوج سوامن را َ

يقول”ان رف الاعلى)أفه_ل تغضيل فه وأبلغمن العظ-م واأسكودأ,بلغفىالتواضع ذه_ل الايلغللا يلو -هذدامعنى دول المعض

ضفوع على
اترق
لى لل
على
اا
ل-م
غيراالعظ

1

مادشاده_دمن |لتغاوت بين هيم اركواعلتدود زودأدأضقاورسماركونالء_.د

من ريهاذا كانساحدانخص,الاءلى أىء نالحهةواإسافة لكلانتوهمبالاقربمةذلك (سععانر ب الاعلى

,

(وث:أقتمةعنماة عن ابنشهاب فره)هالمديثالثافىعثما أشاحد بت نشدزثنا هناد ثناأوالا<-وصء نالاع شعن اراهم/
ش ابنيزبدالفدى (عن الاسود)بنبز بدخالابراهم ([عءنعائشة كاذربولالتهصى اندعليه وسلم ده لىمنالأبلتسعركعات )حاءى
 1ر وانةعائثةوغمرها تسعاوس.ءاوا<دى عم وثلاثعثيرة قالالقرطى أشكل سد بثهاءلى

5

ْ

3

:

:

ل

.

0 0 207 0 1ط

1

'2غ فى

و؟

كثبردتى نسب ا اضطرابةال
5

80

]ع نمالكعنابنشهاب ره » بالواوالعاطفة بدل:لى ث.وتا اهو لسواءضمء»_>افظه وولاناكيد
]|أوحذف واكتنى «هدوهالا يرا م ودوداتفاقانمكان-ةه أنبانىعاء |اعو يل فقط بعدقرله<د ثنامعن
|| كلاكى على ماناأمذعنظفرىة_:د بر#حدثناد:اد_--د ثنأنوالا< رصع ن الاعش عنابراهم عن

| الاسودء زعائث :قالتكات» ,أى ايان )ساس.ى «إرسولاللهموف نسصهالذبى#إص_لى التهعلب»وم

نصت لىمن |للل دب ركعات كي فالة4عرستركءات سلامين أو ثلاث واللهت» لىأء -وقدروى أنوداود

امحدالرارىعنهاوالوقت

والف_لاةوااف_واب
جله علىأوناتمتعددة

عافسب
واحوال ة2#ت

النشاط فكان نار
دصلى-نعا ونارة

عن عمد اللهبنأبىقدس قالسأ امتعائشةبمكانرء ولاللهصلى اللهعليهوسلموترقالت ور باربعوثلاث

تمناوطرة

وستّوثلات وان وثلاث وعشسر وثلاث وليكنبوتررانقص من سمع ولايأالإرمل ثلاتهعشرة وللدارى

عشسرة وهوالاغاب أده

<_دىعشرةركعةسوىركهتى المرقالالقرطى
سسءلاانهوفاقا
عااعنو ص
عنهسر ولقاتنسهس.أه
7

ااشارح

واعًا 0

أسايمذ لك لواقد الراوى عتماوالوتتوالصواب
أشسكل <د يثهاعلىكيرتى نسبالى الاخطراب و ة

انماذ كرنهمن ذلك #ولعلى أوقاتمتعددة "ل المحختلةف-ه سب النشاط وسانالحواز اه وسي ءلم

أ أنهكاتنارذونصاللى قااتغمسلاوبهوبارةحااسامق_ل الركوع يقوم مماع-لاتأباحنيفةكال
]ماس
||ب|تعسمنالوترثلاثاء وصولةمها بأاجنالعععواابةءلىانه_ذاحس ن حائزواتافوا فمازادأونتقص فاخذ

00

وس سمعه لدلكغ_هره
ورد١ا لعصامنانطاهر

قولهكانلابلائمه (ثنا

#ود بن عم_لان ثنا

بالمجدمععليهويرك الخداف فيهو مااقول١ سنحر و رديانسأمسان بن سازكرها اثل ثاالموصولة فالوترهردود الثورى عن الاعشس
سلاجمافع| لؤصخماابلهفته تضمرنةس هلاغيرهانمقعوله مكروههل
|[أعليهلانسلءمانمن التابعين واالكا
نحوه)*الحمدتثالثالث

||أعلىكراههالغزيه ودوت_لافالاوىء_:دهفلاءنافى ماأجمواعل »-.م نالمب_ن والموازهذاوقدثيت

هدايو>التى
تاف
|| التمسىع نالمتيراء وهو بظاهرهيمالرةكاعلمف_ردةا اتىادس قملهائئْ وكتقروكااش
_»:اااحلااعتمارأعرض_ناءنذ كرها
اءها وسلاابنقحطره
موا
|ال
ص
| قبلهاث_فعأوأ كثرصرححأكءس ق
| اللا+تصار د

شما#ودبنغ_.لان<_دثناكى بنآدم-دثناس_فيا ثالثورىعن الاعش وه ي»

 ٠أىفىبقةالاء_.ناد ولفظ الحمديثوااظاهرانحوهديناعمنىمثله بلاتفاوت <9د ثنا»دين المثنى
١

حدثنائ_دبزجهز رأن.أنا» وف أسعةأخبرنالشم ةع نر و بنمرهمبم مم وتشد بدراء عن أبى

ش حجزةر<-لمن الانصار »#بالحرولورفع لهوعه

نطز
ةد نا
قالالمؤافف حامهه أنوجزه عن

لعن رجحل منبنىءعس »*فدح فس كون موحد ه

ااق أبوجزاء_:دناطةبننز بدقال
بد اه وقال| س

]يرك وه_ذاقولالا كثرقاالحلافظ المنذرى طللهة بنبزبدأبوجزةالانصارى مولاه_مالكرفوثقه
الثناى واحتّجبه اأدارى والردل شعه دودله بنزفرااعسى الكوفا-تسءه |أشعحان ووعن-دبفة

ا انبالعسان» ور وادعذ_هأدضا|أشخانو أنوداودوالنسالى معتخاافق بعد يعن -ذ زه بن|أعان طإانه
صلى معرس ول للهصلىأللهعليهوس-ل من الليل

من شعي ضأو عه ىف ولفظاأحجدوال
اننافهىصلى

معهف لله من رمضان قال أحىذيفه لافلمادت_ل اكغااءتقصماية قا اللمنئىوقالابن حر
أأرىادالدخول الفصىلاةةالالته] كبري ال والاطهرانه_ذابعد سكيرالتجرعةعكلانيه
اوان
زنادات| ل-كاماتالآتيه وكقذار
لةاأب
لدالودهأ كبرثلااوالمعنى انأهعظامم نكلثئْ كادرحوا
بوءقدذلاه أكبرمن أندفعكرنهكير ناته
عليهوتفسير بعضهم اناميا-كميرضْع .فىكاقالدصا< با مغرم
واغافد لهذلك لانهأفه_ل ذعلىبلزمهالالف واللام أوالاضافة كالا كبر وأ كبرااةومكذاف النهابةواءل
وجه تحريدع المتءاةاتلاتصافه سكانه بالاكيررهأدضاة_.ل حد وت الموحودات وطهورا للوقات

عشرح  1يت حديفة

(ثنا #ديزالتتى ثنا
#دءن حفر أناشعية

عن عمرروهبندعن
ألىجرة رحل هن

الانصار) طل_4يبن

زيدله عن حديفة

بن
عرب_لا ويعندز
أرقم بع ه

عرو بمرة

فقَط وثقهالننا من
الم لثهخرجلهالخارى
والاربعه (عنر<حل

منبنىعدس )عه ءلتين
ومو<دء ْ#ففه كفاس
عيئه بعضالاعه ووئقه
(عنحديفه بنالمان

انهصلى معالنبىصلى
أله عله وسلم من

داف الموذعين دفعا:وهم صرف تام اللدل!اي.ادطوله (فطبادخر فااصلاة)أىأرادالدخولفيها(ةال
ٍاللبل) سدق معنىمن هناوزا ه

 ١الهأ كير) المفض_للىعاء»

دوف أىمن جبعالاشداءأوم نكل ثئْهر ف كنهه فالقه_د تَثرْعبهعن معرفه كنههأوأ كبرمن كل

مأيتعقل ربأوالقصد جملاهتفطرقيكةلهعقولنا أكوبمرعانىلم
لعو
را
1الغالمتناهى فىلسكبب
تلبغردضايل علىمُئْلا"نهأل من

ْ

27

لي

فين"
عط

فى
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الزمينن95

ااالكيزر
بفح

لت

احلدلسغاوذعنونطببوافننه).ابأذىنااعنل-انلم كنكاللطوولالحس عن ىناظاهرةمننيةعن السنلؤاأوانمننماايلحسدن والطوليحيثب
أبةعنالمحزعنالجواب والمرادانهبصلىأرنمتاسلمتين ليوواافقتخبرماب
زدجالعساايقلار..ء

دار مهاطولاو<:.الالكارتها
س_لام واحد ولاتسالعن حستهن معترضه لأدح وصءلهاصفةبتاو دل الانشاء,الاخمارردوف-.هفضل

تطويلالقيام علىذكربرغيرهكا لسوودعه_نى ان الزءن المدمروف لطول|لتمام أفض_ لمن الزمنا اصروف  : 0برادع ودوكون
المه_لى
أقربماركون من رءهاذا كان ساح -دأااهورالتسيةلاسصاية الدعاءفيه(حم )في_ددلالة علىالترايين هدهالار,

والار .ع الاول(دصلىأر بعا 670
بالطولوالمس ناشارة

ينيبي

سس

لا
نتس
طعنوحسطةنم)فى سه فالالتثسأالئفية(حُ )للتراحى (بصلىثلانا) لمرصفه
وأل

/- _-باللا

صصص

ل سس سس

ااا

تت

23727777

0

732727277777277

0 00000

7777+

لفيفها أولانها الوير |حسته_ن»أىكيفة #وطوطن»* أىكبةذةول لاتسال  5بدعن غابةالطولوالحسن فكائهاقالت

اال
حب
لدأر
اء_:
بومة
المعلوم للسائركرة||2لاتالعم لاهنمن كفاغاللاطبولةواطلاح_هنرةمذنيةع ن السئوالمعل
أدائها (قالتعائكة

ونظ_مرهةوله تعالى #ولاتالع ن كاب الحم #علىقراءةالحزم بالنسى واس_ددلءه علىأدضليةتطويل

قلتّبارسولالله أتنام

القيامعلى
:ك يرال
ر كوعواكم ودود يده_برأفض

0-2

ل الص_لاةطولا|لةن.وت وق_.لالافض_ لتسكثي

(شأاته

الركوع والدعودنديرأقر بمابك رن لع.دمنربه وهوسا_-دوة ل تطونل |اقماماملاأخ_ل وتدكثير

عدن ذلك الانواطءت

0
1
:
كالمنالار دع سلامواحد وهواقت_ل عند ألى<نيفةق املو بنوعندصاحميه صلاه لايله'نىفمنجى

أنهبريد الاقتصارءلى

اركوع والسحودنهارا أفضل9م دصل أربعالاتسالعن حسم_ن وطوطن #ظاه رالحديث بدلعلىان

الار :-الاول فان |
 6مأنهفصل سدنها أأ|دنضياسسلىلاعللسالاكنهصألرايهعااىسللاامموارحةدبوولناومبيدندأقخورىلجمعرساعببياندالابروبةارياتلدبصنإلواةذ الهلييلميٌأنوب«رثلا,ثهبثإقلالاتعثائوثههذيا
 9دس مابعدها كاتعرر

_ل ان نوثر#تء 3نى ور عابغوتاليقعمداممعقداالمنام
قهأ
مالل
ار.ول
ذنا
تقلت
ورواءالغارىأضاعنها لإ

أواء_د م علمها لان أوفءهاعساءالىوحوبه فانهلاةاف الاعلىفوت الواحب ف قالباعائها نعيى »يتش بددالياء«تنامانولا

كان :صل العثاء

0الاندياءعلم_م ًالملاة ٠
 0ذلك لانىلاأخسى فوت الوثروه_ذ امن خصايص
ه0المءنى فى اغافءات
.نامقابىي و

والبع_ر فحتمل أن

بم واستغراق شود جسالا المطلى وجل الفةهاءق معى الانساءمن يثى بالائتداه
هلو
والسلام باق

ل
يمن
لتم
اردلا
7ترفه أواته_إ ان ||ولاخشى فونهحيثاانلافضل فىحقهم ناير الوتراة ولهصلىاللعهليه وسلماجءلموا آخ
ترذن قوالاول

وراءلى مارواهالشعنان و أبوداودعن ابعر واتمافاتتهصلاةالص.حلاثر و بهالقعرم ن وظائ فالنصر

فاحايها باالنتاخير

أولانالقلب سمهويقغله ةا لتشرفدكعذانوماظ حدثنا سدقنموسى--دثنامعن دثن انا

أتحن بد بالانتماه

عنابنشهاسعنعروه عنعاتشه انرس ولاللصهلىاللهعايهوبل > ني أىغالءا أوءندهالاتسلىمن
اليل ا<_دى عه ركعهبيفلامنانى ماثيتمن زنادةأونان فى.ءضالر وانأتعنم اوعنغ_يرهاواءل

ورله (قال

الاختلاف>س 02باختلا 5ف الاوقات والمالات أوطول!لقراءةرتصيرها أو_-ه أومرض وتووفتره أوللتذميه

وهومع_بى

باعائش» انعرناى
#نانان ولابنا”قلبى)

عل

لحر كي و

ا

راكد اق تددهامسو

3

1

0

اوروا دمن

ل|

وانمافءلت :على ل |للتمجىعننالمتبراءلإفاذافر غمنها» أى منصلا الل أوم نص_لاة الور 9اضطل
للىا3
اي_عع
ءن»
لو

أىللا 0احهان كان الصمسقربما أوللذوما نكانوةت السهرودوأ ال
داسخيرهن الأول علىماتقدم

05

ا

اي
 1هموده  4على 0

ع-لى الانساء فسكاهم

وانلهتعالىاعل لإ<دثنا!بنابىعرحدثنامون عن مالكءن! نْشهاب ةوه بداى ف والحديث 'اسادق ولفظ

وهغيرم و <و
بدفى
ض

اشم حاشار للعودالقسال#ا.د ادس فىاكد الى فهاعح »افا نوه

وقال عفمف الدينفىن-حه »وح#نقط وق لمعه نحردفقط وفى ن-عة أصلناكااهامو حودةالعصاءالدبن

ا
ااه
:
2
3
3
ا 5ف بعض ا :لس زحاء|-أو بل مع 3
تحوهوق ب«ضدهابد وت نوه وق نعضي لدس حاء الخويلو زيدهدهالنتهة
اليه

0

اتااعاءة والحضمةالمتعالية وحلانها
لقهاافلىذشي
دلاج-تاغرا
لاتنامقلومومم

أنه

سيق » الحديث المادى ءشيردضاحد يُعائثة (ثنا ا١مصاقو ب
منى ثنا معن ثنا مالكشعن| بنشهاب عزعر وتعزعائث:

كم ةوترمانبوا<دة )تصصر ابلبواتنرأرقكلعةوانالركعه المغردة
انرسول ش صهل اللهعل وسلكماندهلىمن الال ارحدى
رعد

صلانتعة وناو ,ل الميرأوالء ول ذه محرددءوىلاداء_ لعلياقالانحةق أنوزرعلةال
لظااهرابنمن
تف
دقوالهءمااللليغاية

أىابتداءصلاه الول يحل انهاللت.عرض أى دصلىفىءض اليلاحدىعشيرةركع(فاذافرغمنهااضطم_معلىشقه) وكسرالين ٠

اىجنمهوالشى نصف انشئ (الامن)سدق حكمته(ثنذاأ|ب
بىعر ثنامعنع مالك عنابنشهاب وه ح )حا
تءالح
شويل
دوى
ة
بداوتذهاو
لهىا أوولجىهلن كرالوول هناوعدمه فيخيراين أبىعر

الخصامثقالشيوع لان الوقوع 89001101خظغغ

أرادطو بلتتنظوبلتي 1ن (م صلىركعتين وهمادوناللتين

 ٠قبلهما)أعقيمابعضطوالفن غيرصااغة (مُه_لى زكعتىنوهادونالاتنقاو )!.أىعاد بن
752521515252522

رتبب

م7

عنالطولوحكةذلكان

525220

|ممصلىركعتين وهسادوناللدّنقراهما مصلىركمتينوهسادون اللتينقبلهه!1
ا:لمادينن

كذاوقع فر وانهدذا |اس قوأء صل

قملهماتٌ صلىركمتين وهادون اللتينقملوهام أوير م#قالمم

ركعتين وهادون اللتينق.لهماأر بع مرات وكدافر وانشمب_لوااوطاً وأ نألىداودو حامعالاصول

ا

شكال وتو هذ امار

كيتاناشيتان مت1

جله بقوله 9ذذلك ثلا ثعسرور عه

و تدكلونالوبر ركعةواحده ومن ذهسالىا دالوترثلاثر عاتوجلقوله 5م أوترءلىثلاث ركه اتفعلمه أن
ثنتاءشرةركعة ذكون
بلزمومذلكلان] كثرا هد عندهما رد
ن ألمينقات لا
مرج الرككعتين اللدفمغ*ةينه ن

!

ا

الوترثلاثاوالجموع

وقدأغر بالمذى فشرحه <يشةر ركونالوثر ركمةوا<ددمع أن
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تلكاالذلاقلوضسيكوهت,فا(ىذاهلوننهفىةأوماليهزاآل)مرأاواعودنةادهسملن_عاتيلنععفطااسخاذفبااذنلفىااددارهفى_عنبعيىنه وفتلواتنمي الهعلىذا لغ السنة أوليزدادفىتءةظ»-لرس وخ
اتاج الاىلعطففىمقام العماد:أوازءاحاوتجميعداورل
على
اقمي! ل وتءلالدين وى نسحلةتتا ابصيغةالممدارعوالجلدحالمة(قصلى ركعتينمركهتينن رمكعتينح ركعتينحركعدينمركعتين

١

متين
قالهعن مسرتات)أء صل ركع
رساتت فتدكونصلاته اث عدر ركءةول,كتفبذرككعرتينستمرات خشسيةأنيقضر
أ
و
ضمط |لس امع|علنتعداد اوتغننا
ر
ا
ش
ه
ل
و
ق
ب
فلالم
قالمعن ال اىن اللفظلمن
تهو
من3ل
درواد
لوعن
_دالت
انه ثءلشارثةركمةأى

ا(مْ
حنات
منهاركءتانسنةاالعشاءوا لمقيةوتركاا وذاث :قيدرللطلق ف غىي همر ن الروا
ءأوهترت
ادصُارخلطمم_منحتوىذن) قأابلوز رعةفيه
أهدزسنور
دامل علىاتلخاذ
 0وحوازاعلامالمؤذن>ضو رالهلاةواقاه اوق

نهأصحاءزاوغ برهم(ذقامفصلى ركعتين

3

خفيفةن) هاسدنه
|اأصر

1
العمل بالاصم من :لكالر واناتوهى ر وابةالدْهْينْمٌ أحدها «تالع.د
|واد هفحسع:رعدم|اتمارض

]0

) خرجذ!.

تيع )وفر_هانه سن

للوترى اافد الوقوف

هىي أى ذقمت وتوضأت ستامترعهنكافىر وانهاأشعين إرفوضع روك
:تال
النهبنع.اس فق
ماذفى الونى#قيل وضعواعليه أولالهه-كنمن أخذالاذن
اللصهلىاللعهليه وس لبدهالى علىرأأ<سىذب

١

وقف عن نساره دوله

أزلان.ا لووتلقايعلغأعزليلهبأركتهاه لعفظطجم أفعالهصلاىلتهعليهول ف ذلك المقاومغبرهلفإفتلها»
اةرع من بابضرربنئذه_ذه اللحال
ضيغ
| بلغاء العاطفةعلىصيةةاذى وى نسظة يفاتلهلا عملىص

ندباوانالفء ل القلمل

ا من فاعل أ دوف روابهالشعمن فا

عن هانلامامفان

لبزدادتيقظهلحفظتلك الاقعل أوايزولماد ددمن النعاسلرواية ءات اذاغفيت باذ صم ةاذى

(إخصبى ركعتينمركعدينومكحعتين مركعتينحركعينحركمتينقالعنس تمرات»* أىقولهركعتين

كان بأصبادة وآنالاهر

مدرتاتفة-ك رنصلانه ثنتىعشمردركه يلاحأوثريقالابنحر وروارةالشكينفتتامتَصلانه ثلاث

المروف مر 2

1

-ى ف الصلاهوحواز

صلاه الفرض لوضوء

كالمالغوانالجساعةفىغيرالكةورات حائزة أقول وقد صرح فالفروعاتفاق الفقهاء.كراهرةالجساعة
فا لنواف
لاذا كانسوى الامام أرره_دقالفى!ل-كافى|ز التطوع,الجاعه انشاركرهاذا كانءلىس_ديل ٠

بأنذالمتعسلم تدشهساله

التداعى وأمالواقتد ى واحدنواحد أواث.ناننواحد لاوكرهوان اقتدى ثلانهنواداملف فيهواناقتىدأر بعة

على مابنفعه وقدقيل

نوا_-ذكره أتفاقا وأماماذ كردفى شمر لدْمَانه من-وازالجاعةف النوافلمطاقازة_لاءن حيط وكذا

م2ا كذارضفطىا_لومفءتابحويىقو|االهمصامورفلليكفساةحلماضوطملاععلمىزواصن_لاىلالمتهرعلامهد وسبالرمهوداازلاتلج-دةو[هاىللاتنافىالكراهة واللهأعم

ادق

استرا<هليزولعذه تعب قمام

 0ومن ذوائد

اللولقرس_لىقر دضها لسيمبنشاط ولميكندملالة قاا
للتووىو سم

الاغخطماع بمدركءتى القعرأيضا

بأدىندللاكيأوثغ_يورهرلدياعذللامكوايلقدذخاهورلةا-لكرواقرتالعافضةطاممافعص_فلاىنلر>كمصتلىةن.خلقيفستتيدنر»ك فعابعد حاءهاللؤذن»

الاخ_ابالاذن نكر
القضره يعدذلك وى

أىسنةالصبع وف الحديت

الثوم والتقيه على
الفهمقال اربع ركب

ده قا
لوبرواحدةو بدفعنانالءتىم أوترااثة الاخير بركءةمتطذههاليهلر وادةان أهوثر.ئلات ْ

قل الحديثدلء_ل على ان العمل القليل لاسطل ل
اصلاةواتصلاة الى ته وانلهموقةامنالامام

النغل وأخذامءل العام

اذن المتعلمكن

ياذفىفادارنفىعن عمنهقمل وفتلهاامالينسره على ا افها لسخهأو

دليل علىأسعد.اب تغرف ي الاعلى حوازهك)نوهمدعضهموس فى رةه لاحخرب فح لىالصيميه
أىفرضه
ا

أ|شافى راذلىنهته الى 'ذ»ومافاصعت سمرحهودوءلى الداه مل يفلتمه أذفىفاعظمتذ لك دى و حدته
ع
5نانفعبلايفسعالناجالعده رفاينصاللىبا_علللاهمم:هسنومب ذءلهنهفعات ان الامامرذى التدعنهلابفعلشيالاءنأصل واانل+يزك ا جعساعةوموقةا
هنك

ورواه

نكلركعتينفى الوثر
وص الودلهنفه_له أدضالكن الاول
أشهروأصمواتيانالذن ال

الامام حرج اك الصلاه وتذفرفس_ذةا لضع قملهوانالابتار بثلاثْعمرا كل و رديانأ كثرالر وتابلااقتمارءلى!|<-دىعشرة

ور وا
العصاميه<ثرثلاقثعاشلررةهد واادةدحوءلعاازللخ ف<ءلسيهب>مةلتاهناهركعة_منمة_دمة الوتروانه سن قضاءالنفل وف فركهتى الفعر ولم«صب

ىة.فهه با ا
لفكا
تنسوا
ير ان,تّول علىنمدب
اتاخذفرافولاصل ف أنعال| مط د_لىالله
عليهوسلٍ اندمالةعلى أ
|ان
ودابلو و
ابلونانفل
فاىلمرتأفضل كذاقيل ولاعذنىمافيهوفضل ابنعباس اهبر و<ذةهمنكان ٠
طفلار اصدنهامد طنىصل التهعل».وس ومراقمّهأ<والهال اىن أحرممعهوحةظطهد_لانهوقراءته وماع_لهتلك الللةمنالعسادات

واتلعاندات
مي9ه  6ماقررتهمن فوائدالحددث] نفامنةولىو ناالنفل «فعل جاعة هوماخزمنهالشارخ سا كاعاءهوهوتةصبرححيفٌ

لؤاقة
عل

رلقد
مأه-
ةثمع
عمعد
اين ت
سلشض
)وفروانةا

(-تىاذااتئهه الابلأوة_.لهبقليل)قبل

نتصافه وهوظرف لاسدّءةّظ كاذاانحعات نحردالظرفية أىاستءةظا وتتالانئصاف أوة.لهفانحعلت شم طريةةتعاقى شل مقدرأى
ا

مااس اما
عمن
ب_ذا
نى
أوكانق لهذهوف الاولمعطوف علىاذاوف| أثافىمءطوفعلى!نتصفالامل وعامله(أو بعده.قليل) وه
لعدمحمق ميمه الخالف :ىلك الاءلةأوانهطرألهحمن|لدت

(فاستيةظ رسولاللدص_لىالتهعلي» وسلم)أىانتمه( لخول)فىروايه

خلس (عسح )حالعلىالاولوت_برءلى الثافى(النوم)أى أثدروهوارتاءالمغرنلان|لنوم

3

:

لأعسح فهوهن |طلاقالمسيب

ع_لىالسيب (عن
فهنى <س:ةالمعنى حداأ اذلكن

لبياحاجةالأىهلهسهاأ
هس ق
عيو
ىيلةلههلىاللهل
فل
عباس يطلباميت

ودوكان فتلكالاءلةمراقءالافعالهصلىاللهعلمهوسل واعله:نأمونامقلملاحدا كذافى شرح مل وثومهصلى

ك]هوعاده
اللهعلءهوسل معأدلهفىفراش واحده نعادنه الستية واحلسنم موعايشةرنوهاعتزا ضاف النوم
دءض الاعاحموال مكبربنمزموم الااذااختارت المأ ةأوأراادالر<_لقعرانهاتأد.يا كافال-انه

»#رالااى كافون نشوزهن فعظوهن واشعر وهن فالمضاجع واضر نوهن  9ذنام رسولالتصلىألل عهليه

قاظ رسوذالله
رلف
ت,ةلي
 9أو له4أى أوكانة.ل انتصاف الل دقل ل أو بعدهي أىأوكانبعده 9
 ١صلىاللهعليهوسمخءل عمسمالذوم#أى أثردممادعترىالنفسمن القتود #عنو-وه» وااظادران

الترديدادذ كورمنابنعءاسءذاءءلى ترددها

ادهالذومنصفنالاء ل أوقءلالنص ف أوبه_ده وغل

يسره وفىر وابةالدُضينْ كلا كانثاث الل الاخير أونصفه
سما
غسنع
ونا
أاوىع
| انمكون| شك من الر
قعدف ناراك|أسماء االحقعرشأرآنات) أىمنقولهحانه انفخا ارات والارض قالابنحر
فمه-ل القراء :للهمورث <دثاأصئر وهواجاع بلندبهاله اه وفرهانهذ|الاستدلالمع وبودالا<هال

ااة_كن علانهقرالأآبات مهدنامعانهد_لى التدعليه
اع
' غيرتكم اذنومهعلىالتهعل.هوسلملس مجناسقض

ول كا بنكركهراانلذلهعلىغيرطهارة راورحدفدىيث الهماارلد_.لامفسكيف كلام لكا اعلا

وجهه) نعأينيه
فهومناط_لاق ١

املحلعلى الال( بسده)
أرادالحنس والمراد

بسدنه ( قرأالنددا

].اتاهراتم) ول

لدهو_ه اكوا ح وهو

بالتصسلانالآنات
يدل هبن العشروا ّ»

كاناللركب ص

قبل الثلاثالابواب
وشو ضعيف والخواتم

جعختام عدتى اجاعه

| لعولثاىدنتهقراءتة محدنال لدمعلحوازهنقولهب نلدمالهىغير>#له ولادلالة لفقتولوهضأعلى انمكان دنا
لاعمنىاحاتم ك]وهم
 ٠لا<ةسال كونهمدا المواتم مجع اللماتمةوفى بعض النسميدونالياءوفي_»ندب قراءةخ+ص وص هده والالما لكلامناء:قمل

||| الآماتعة بالاستيقاظ االالفوعلاىئدا ىحص لباهلااءقاظ من سو رةآلعران» فيهاباحة
سهو
اقال.
||| قوكذلكوكره »-يعض السا
للب
لف و

لنمقره وأمثاها كراهة
كماذآالعارا
ورف
را ابىت ذك

|||ظاهرةالاضافة فقوكابن حرل.سم أصل لادسلعلاىصل فافتكلراه
اةاذلس_لالوءن أل وهو
| |ماذ كرناءأوغيرهمن فصل طحقام» أىالنىصل التدعايءول «#الى ني بفتالشين همهو بالنون
| المشددةوهوالقر بةاخلقةه معان » أىاتيربداماءأولمفظل-ه «فتوضأمنها» أىمن!لشنوتانشه

الاخرمنوح»ء (من
سورة آل ع-ران)

التىأوها اخنفلىق

ال_وات والارض
فبه<ل القراء:للحدث

ارجاع
|| ب#اكعةتواارممءمىى األسقمرغهبوتأووكنهلهوهمتهخ-صنىةمفر واببةذتاكلبحردايلنضمويضروأوحهىو_ظنااهبيرنا«لإوفضاوءحيننلا,لكوثضروء»وقأدىأوبضلوعأءىه لرككاثرف حودهاأوصغ

امالمسسنون #مقام
هوءأ
دلوض
دبلغا
_دأ
عةو
ىكمي
ووال
تفية
امكي
لافى
ورف
ناءهولس
كالم
| أصب
| دمصلحىال ور واهبالشعخينفاطاقشناقها صب ف المفنةح توضأوفر ولالءهنالى فتوضأواستاك
 0حمصلىركعتين نامتمقامفتوضأواس_مَاٌ ود_لى ركعةين وأوئردثلاتولء_لرفاستيةظ فتسول ونوضأوهو

اكعلتيفنيمم ا لقياموالركوعوالسعودم
تقولان فشان السهوات والارض حتىخم لسورةفصلىأط ر

لسن لهقراءهثى

من ااقرآثلائها

نازليلكسل وتعوى

النشاط لأساده وق-ه

بدت و

انصصرف فئامحىنفتمفل ذا ثلاثمراتبستركعاتكل ذلك ستاك و بتوضأ و يقرأهؤلاءالآنات
مهاوانسكةت الرواءه الآرات عالقابنتباء
نه_ذهالر واداتلانف بءض_هاز نادةفيعمل
بييل
فتة
اعا
شرك
أووتلرابثتلاث

|لاخرئءنبالانمنسفظ > علىمنلحفظوادستالواقعةمتعددةى يمل الاختلاف علياواتساهى
ا

وأننؤمهدس

”

فض

فوضووه ةل العريد

سورة كذاوكراهة بعضالسافلاأص الغا( قاامل شىن)فبقتعشد بدقريه
زهيدقونوجالعو
امأن
+موعار
ح
و<وازمبيت الرل
نىسونظراكونا لكن قر بدوكانالقباسهنه
ا )لعل
مفتءوضظأممنها
بالمة(معل )لتبربدالماءأوصونهذ كر هناوأنث.هفماففى (

(فا سن الوضوء)ف نىسضة وضوءهأى أسسغهوأكله بتاوناأحىماته ومندوبوالتاهنءارضهةوله ىخروضايةفواضولأانه لايانالضف

ذنذالفكفيويتوقت 1خر(مقاميسلى
وكا
أو

١

:

2

زثنا قتسةينسعيدعنمالك سنس ح وحدث نامدن .ز
نموم
صءى
اارلاىثنا معن ثنامالكعن مخرمةبنسلو_انءناكرئب
عانبنءء اس أنهخبرهانرهاتع:دموونة )بنت ا رث اهلا ةالعاسرن أهول ارمأ أسات بعدت ديح ن وزدها ا
ساطى صل اللهعليه
و

سا كانعكةمعو رادلالتعليه وب سمه س ممع تعدخ بروهى الواهءةنفس هالهوماتت سعرفس  |:حدى ونمسين أوست وسستّين أو

ثلاث ودين صلى عام امير ودخ ل قجرها(وهى خااته )ذهنى رع لهوسدبعمدته

ر واهالماك ا
منااصطة ص_لى اللهلءه وس_لوعد

العماس يزودمن البال قار لعسمدييزرهه فا
ودركها
ضلمسا
عءفما
تتعند
ها:لقال
بواض
ىطمءت
ب)
اأىلارض

وكانا الاهران

يقولفاضطم_عم.اسيةلبات  83أيقووليتمناس.ةلاضطممتالاانهتؤئن فالكالام تخ نابرجع الىالالتفات (فىعرض) "

فىد
انعل
لعي
مامال

 ١تسداءالذوم لمكون علىطهارة وانهدج الاشعام بالعنادةوعدم! لتكاسل عم انالنوم والقنام.النشاطا

الأدكروحى كوي

لاطاعةوعن عائشةأرضناماصلىد_لى التهعليهو_-م العشاءقط فدل بدتىالاصلى أرسعركعات أوست

أى جانب (الوسادة)

ركعاتر واهأ:وداودواً دضاوردفىالعمع_ينانمكان يقوماذاسمعالصار  :أىالديك وهو ادم ف النصف

المعروفه ترضع ات

الرأس وزعمانالمرادهنا

الفراش اول اضط
قفطوطاض_عيف أو
عع

ةا

باطل وكا أانضهطررع
حت ل

الثافروقدثيت أنالنبىصب اللهعل.هوسلم كانر عا اغتسل فىأولالادل و رعااغتسلفى 1خرهورعاأوير
اقراءةو رعاخافتوعن
فىأولاللل 92و عاأوترفآخرهور عسا<هرب ا

اامحٌ يناقمدرماد_لى تى
مادهلىسمنصلىقد رمب

أمس له كاندد_لى نامينامقدر 1

هر وأه أنوداودوااترمذى والنسافوفر واءهللنساى

يصلىبد ها ماشاء اللهمن لاحل ميتدمرف فيرقدمكل مادلىهمس ةط منتومه
كات دل العووم سي مم

كلآخرةالىلصم بإحد ثناقة..ةبنسعيدعن مالكبن أنسح #اشارةالى
ذلكفر لىقد رمانام وصلاته تلم ا

المصطنى

>وبلااس_ندولإذاءطف د ولها وحدة«||:دى بنموءى
صلىالتدعلم وس ناديا

وتعركا حزازرره

سلمانع نكر يب اصع رالاعن بن عماس انه أىا بنع.ا سيلاأخيره #أىكرسا «انهي أى اب |ن
عماس

شوامراحدالردعلى

الانصارى د ة:امونء ن مالكعن خحرمهن

وأغرب شارسفةالأىالنى صل اللهعليهو -يلارات»أىرةدف الايللاعندمعونه #أىاحدى

أمهات المنؤمزينء واهى خالته»#أى في وتكرمطافانه|نت المرت اغلاليةالعامردقل كاناءمهابروفسواها

اأززكقى حيتٌ قال

النيصي اللاعارهولممعونةكانت نحت مسعود بنعر وااثةفىافلماهلمهففارةوافتزو-ها أورهمن
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نه
عله
دىال
اررذ
ع تم
تةانه
 ١قالسض! كايرأ ابهور وان
صل
اف
لكاف
االت
الثانية علىالدلاف امءروف و

(أتتكاف ) فى.ءضالرواتناكت]لفى>_ذف احدىا لثاءنالاوىأو
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فة خ
ل:لك
كمل
لنتح
ساله ظ
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بعظي نعمدر مغهيمرمسناءقه|-عقاق والغرضمنسياق هذاالمد ث بانانه أعظماملق طاعةلر بتهوف
شادْةوا
إلعم
ا
قتدأد
َىمال يض الىملال ورك مانقذىالماأوك لبرعلمكمن العمل ماتطيقون »المدتثانثانى حديثأفىهر بر

1

و
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فرفونه الع ذكان
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النتوى وأنوزنهم ماأوى الىأنأجعالمال وأ كونمن التاحر سن وا-كنأوى الىانع ى_.مدريك

النوم قيفوم-م أول
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وقال
الصادقةبأقدىعارة الخو عوتعارف

ف الشمرع نعاحهل علامة ناه الضوعمنصلاة وصوم و حهادوقراءه وعقت الذوم بوالاننومهعمادهأولانه كان نهم تومه نع ادنه

ودل كانة.ل نموّتهمتعردا شرع أقوال ثال:هاواختارهالامامالوقف اسكنهف اىمعالمال الىانهلمبتعمدقءل المعثةشرع أحدوبرهن

عليسهعسامنهان الثمرائكلها:قطع حكمو!أى نعطت بشمرععسى وزةلموهاء :هعلىق-مينقسم مبرأمنالتثليثوهم .ردمةلايفييد

نقلهمالقطعرتسم قال ن مهخبرهم غي مرعتبرقال وتحذئه بحراءاء.الكانتفكرف ملكوت النهويدادممصنوعاأتهعوظهو
ممانلعمادات
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قىله ولام وىعلى
ولام ونهأولاكان
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اىد أخيرنا
وقدلانصرفوه وابن مل بنع_.داللهالءماهلى أنوءةانا لصغارا!مصمرى 9حل ناليموف

وذلك منقس_لل وان

جادين تلدع ن ناستعن أذس بن مالك انرس ولالتهصلى اللدعامءهوء كان اذاآوىالمنراثهتالالجد
لتداألذى أطعمناوسقاناك قبل ذ كرهالانالمياتلاتتم بدونهها كالنوم فالثلا 3:نوادواحد ذ_كانذ كره

الكافر بنلاموىهم
فتعين ازداد ااشكر
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علىمن حكفا الله
ا والآفات ولذاقال «وكفانا» أىوك تفنىماهومداقععنااذءاتنا #وآواناي بالمدوقد,ةصمروة_.لهنابالمد |
المهمات ودنع عنه

ْ دل ل ةوه الآوقلامئوى وا صم اين الانصحفىاللازمالقصروف امتمدى امدأ رىدنا المأىواناومملنا
]منع المذةمعربن كالممائمفكىران نكمم زلاكواف
لله
ام وى »قال النووىأىلارا<_مله ولاعاططف
[ عليه ولالهمسكن ,أوى الب هؤعت ىوا ناهمارجناوقال مليرا كافواو وى دوالنه تعالىيكنى شردءض

ضنهم و مبئالمسكن والمأوى همفاممدللهلاذى سنا منم فكمخنلى لايكفههم التهشرالاشرار
عق ع
اابلخل
بلترم وشعرهمحتى بلبعلببمأعداوّهم و ممن ةلقلمحمل اللهخممأوىولامسكابل ثركم بتأذون ديرد

المؤذيات وهممها
مأوىضيا من

مخكلفقولاشرالاشرا

ومّمنأناس ف
غم ماوى ولاقرار بل

عللى انهافتع بقولأهطعمنا
الاق
رهذ ا
دله
منحا
نىا
الائر
لثرةو
|التمارىوحرها وقالالطيبى؟تقتضى الك
داءة ف الارض
ننه
مكا
اله
|وسقاناقات فىعوم الكل واالشرب اشارة الى ثعول الزرقالتكفل #ونمهلقو

ركم ي#سسدمونث ىَ

١|0 الاعلىاشر زقهاك_لافالمسكن والمأوى انه تهاسخصه عاشاءمنعماده وكثيرمنهم لس م مأوىاما ا

الفياقو؟ دناللتكثير

مقتضى الكثر#ةبردعنمقلت»وعلى التفزنل فاللكثيريصدق نثلاثة لنكتصدق بثلائة
ظ مطلةاأومأوىصالها كافياه-م وقوله ن
١|

خاذرق ألاترىالىقول

ا  1فاكثرفلا.كونمتر وك المأوىوالمكفادقامملانادراقال وكك.نان مزل هذا ء ل معتىقولهتعاى #ذلك,انالله

القسرزدق *»؟عدَلك

موك الد آم وأوأن!لكاذر بزلاءوهم #قالم_ى نا مد انشهتءالىعلى انعر ف:ئانء_مهو وؤةئالاداء

اا شكرهافك ممن مذع عليه ل ١ممرفهانكغر مهاولشكرهاوكذ اك التمموكانلتقكلهمعدنىرمهى ومالكهم
ْ الله م مرراااؤءنين وت تل مفالغاءعفةم اتعلو لالدو بان تسءهالخاملعلءهاذا لادعرفقدرالئعوالا
| اسه

عم لانمرف كانيهولاموونه زلكاافلهولام وى علىالوحهالا كلعادةفلاسنافيه أنه

تعسالىكافلميسعخداةهومئوطم من وب هآ خر والتهصانهوتعاإلىأء د |:الحسينبن #دامر برى »#

 ١مصغرافه وال ف الاصولاللمعة_ددوال:

ي تملسو سكل |
اللامعط

3#بالتصغير عَنْ
جرد

نعمداللهالمزبيى

ل

راكد

اللقسل أوامك كالانعام
دلهم أضل #المدتث

قتاده (ثناالحسين بن

|:أعوحه لود ينسالمان بنحرب_ 4يناجادبن“لمهءن
نعمداش ريا

كنثرالعوامءنه_ذا

السادس<_ديتٌُ أنى

ل|ةباللمغتوحة وكسرالراعوقذ-ضةضعيفة باج املمضهعومة وفاتلمر أءالاوكوأماةولاءن حرصوانهبالجي
ده

باحربروخالة #على ان

جحردبارى)قيل

إ[عه لةمفتوحةمكيرا

لكر وضهدتاينءن تسمه الىحر برمص+رامستورمنالداد يفعشرخرجلهالصةف فقط (ثنا سليان بن حورب)الأسدى! امصمرى
بدهكأياقط وحر رحاسه.سعداد
عتمان مارأنت فى
لدوحاتماماممن الهعدلاد لس و تكام ف الرحالوفالفقه!علهأ كبرمن
ةقاأ
قاذ ممكت

فلغأربينأ لغ ولدسنةأردهن وماثةوما تسن ةأر ع وءشر نومائت ن كذاف الكاشف خرجلهالستة(ء نجادبن سبلةعن جرد)

لع ل سهجيدبن هلال
لاتعصدمادرىأانلواممصم” ى ثُمق#ه
نتو
يقف
رفي
لها
دسا
خلوله فىعل! اسلطان آرهواىلماعة[ عن بكربعد
االرق)اتنشرى شرج

هاجماعة(عنعبداقبينر باح)الانصارىالمدىسك نن المصروكال ادهىأمام ماتس:همان وعشر بن

رمائهوثةومقة ل ا
هلازارقةخرج له
مسوالار' 9

1

اباب  1سه بيدا أ
َك
4و

حالنفخوصر
مو
برقَّعلى ماالفاذ كار عن أه لالاف#ةواءلهمراد بعضمموالااخلاف>ة ىكاشيرال.هقول القاموسالنفث ال

/

تر هوف المصماح نفثههن فيهنفثارىءه ونفث اذانزق ومتهممنرةولاذابزقولاردقى
بذ[ غيردذفى الاساس نمه من فدهرىءهونف
اجا أه ونتأملماتقررعرف بانمنءيّف من |لشراح انف ثُبأنهتفخ بلاردق واقتصر ءلم لم:صبك ]انمن فسمردمم م د دمع

#ئمن الردق فة_دوه_مواغمار عق كلفن لاه لونمالذى لوطحوامهنرالاءاديثانارادهنااتماهوا لدف أمارئعن
الردقان المسطفى صل اللهعليهوسلم كاننفعل ذلك

الغ هلامودفانهم يقرونولا.نفثون (وقرأفمماقل دوالتهأ<درقل أعوذيرب

الفلىوةل أعوذبربالناس)أىالسورالثلاث,كاط او ر وابةفقرأالقاء امكتهاعهتى الواولاللترتتب بقربتةالروايةالاوىة:قد

النفثُ عاللىقراءدوء

فانهجل روانة|لغاءعلى

انالرادفارادالئغث
فمماقرأنافث وأنت
مير نانذلك خلاف

ظاه رانبرل جزم
البعض تقد النفث

#سيانحيث

االاولىتة_دمالقراءةعلىالنفث
 7+كانابهدج.عالكفين اك نطاهركلامالشارح ت

أطيف بلاردق #وقرأفمهماقل هوالتهأ<_دوقل أعوذيربالفاق وقل أعوذر بالناس قال الءلانى

'

أىبقرأهذهالسورو دنفتحال|لقراءةفى السكفينامحتمءتين لالممسم موم|م|استطاع #أى ماقدر:عله
لإرمن-سده *#أىأعضا ه69بد أمهمايدأى دكفمه#رأسهو وحوهومااق_ل من <س ده » وهو سات 1

اءة« ثلاث
رفث
قلان
لأسحأوسااستطاع من جب_ده أى اعضائه 8هدصنعذاك» #أىماذكرمنواالملعو
مرات ويوأملي ثمهتهرف الدعواتلا-ماهنامن مطا بعالا افمال| اغلاثوا اسورا لثلاثوق!1اشكاة

وعناىو وة.ل كان
لل ع
فنفتُ فق رأفههما قالاءن حر وبالاوف دترينان الفاء افلثاني ةاست لاترتاس.

على لقراءةخالفة
للوفدهه_مذاغير” حم لانبهرددقوله
للسصرةفامم_م بنفئون الوودية رون ولابنفثون فزادعلموم اصلتىدعليه وسلاألنقذثو ا
تعالى * ومنشم لنافا
لثعاتقد
ف»عأىالنفوس أوالنساءالسواحراللاف:ءةدنعة_دا:فخيوط و ينففىثدن
يعدالقراءة(م  2علمهاوصطيصه ساورودىاننياهمصر الت صل اللهعله ول فاىحدى ع يرةوعةتدرفدىسه
مم_هاماا سستطاع ص

<سده)أىمااستطاع
مسصه وأل #دمحدوف

لده
هي
ناتض
لادم
المر
وا

فرض النبىاصللتىهعل.ه و لفوغزل
أتال
خمع
يوت
راهنجير بلعوضع السعرفار لعامارذضى الشعنه حاء

لا
ربأهفهمساعلمه فكان كإساقرأ آن
عها
قكلدتةو وق<دد
اءض
منديفةرا

واع-لمانهوقمفىأكثرطرق

هذاالحددثُبلفظ ج عكفيهمم تَفسفور أوظاهرهيدلعلىان النفثُقمل القراءةواستعدذلكبءض| لعماء

من يدنه وظاه_ردان بلاانذفلاكئدةفيه وج لهعلىوهم بض الروأةوأحاببمضمم با
ونال
اكمة
ل فميهع
طاا
لفاةل
ةسصر
وةقيل
خ
ي
ر
المسمفوق ااشوب معناهحُارادالتفث فقرأونفتو بعضهم<-لهعلى التقدم والتأ جأعىكفيهفةرأ وما نفث وجلا
وقضره الحدتثانهقراً بعضممعلىأن الذغتُوقعقمل | لقراءةوبعده |أض اوامارواءهه_ذا لكاببالواوفاخ ف اث كالالانالواو
ه_دهالسورالكلاث

0-02
مسدمر دل اللهعله
9و

(سدأبومارأسه)

تقتضى الع لا لاترتيبفعم لعل
اىا
لنال
خنفث
ابه_
ردا
ىلقر
باءة
اقالت و
وكذ
اافى
وتوحةالشارح من

عدا ثناوهوالو<_دلانتقدم النفث علىالقراءةماليل بها_د وذلك لا.لزممن الواودلمنالغاءولعل

الفاعسهو منال-كاتب أوالراوىةات

الاوكأ لاحمل علىتخطءةالروادولاا لكاب ولابةته_ذا الباب

اثلماختاطاطلأحبالسواب دليرج علىوهف الهف المفءرنىاقءاللاتفيدالفاءالترتب واحتج بقوله
زعا لى* أها_كناهاخاءهار
سنا ب.اتاأوهمقائلونه وأحرسبانالمءنى أردنااهلاً١كا أوياناهلائرتبالد كرى

قصسله لكونه انا
وحيث صر
الدج" اواسث تناف الواو#حد ثوناايدةايلنخراثراىربسادلثوائونافءا.ل_ادواألنرجينقبالالغاءهنائهى الواوفى القاموسأدضاانالفاءتايعني
نمهد
(ود حههومااقيلمن
ى-د_اثناسفيان عن سلةين كهبل *#بالتصغير
#عن كردب» مصغرا لاعن انعماسانردولالتدص_لى اللهعليه وإ نام<ى نفخ»دأىقخمه

حب_ده) وكان

(يسنعذلك)!ىالجع
والتقتُوااةسراءهة

ل وكان ىم نعاادذتهاناام فنافاناه بلالفا"ذنه جرالمداى أعله9بالصلاه#أى اصلاةالصبمأوالظور

فشاموت_لى ولبتوضأيهوهدامنخصائصهعلءهالصلاةوا أس.لاملانعمنهكانت تناموليانامقلموهيقظه|

(ثملارات) طاهرءان! اسنةلا>س لالابالتثاءث لكن فالفاظ أخرتقتضى ان كاطا سوقف
ث

قلءه

عل
لىم
اث وامااصلها © صل عرة وا<د:والم كاسم لكنهأخص لان
وهلا
دبقا
ولالاالللعروا
ان|نلن
ساط
اىانلعواقل
املائكة

والمنذ كرهف المارع وغ_هره حأنةلتماحكمة تعره في1د بت بصنعدون يفعل او نملا وفوذلك قلتسردانا أصنء احادة

الفعل قينابثاردالتعير ذفلكا
ونن
اعله
ئذلك
د فع
هان
وه ال
عدود
و :ه
موم
عوائده

»الحديث الراد_ع

حديث امبرث(نا ت#دين ,شار

ات.أناع.د الرجن بنمهدى  1سغرانع نسل بنكول )مصغراالحضرك اللكوف ثقةمن الرابعةخر جلهالستة (ع نكرتبعنابن

عماس ان رسولاللهصلى الدعليهوس نامحتىنفنخ)اوىبافمه
لنفخ اخراججالريحمنال.غممروت والمرارهنامار اجلمناتم حين

استغراقهف نىومه(وكاناذانامنه )بعننهاتالنفخ بعتربىعض|لناتميندون بعضوانه ادس عذمو ولامتمجن (فاناهدلال) الؤذن

(فا“ذنه)
أعطه (بالصلاة) رو ب فبابه(فقَاموص_لى )دءنىالصلاةااتدىعادأليمابلالفعانظهروول ضلافها (ولنتوضأ) لانءن

والحركتو ,بالحناةالقفلة
هىاأنعىأوباسمك اميثواحى أواراد يألوتالنوم تشم أجامعز وال العقل
عث
أدتمتوضنى والاء,مم
|
وامادءاءل الشارعحيانا:تفاع الانسانءالحياه اهومن حنث الغوز نالعاعهوا تنعدءنالمعصيةن ل.ن:تفعيهامنهذءالمهةنهو

 ١كالميتفخيرسد بداذذاك اماسن التعاملءه فىخةنالافىحقهصل التهعليهو_( (وا

اذا استينقه
قظ مكسر
ظا )أىأنتمسمنفومه يقلابل

 1الثآاف بقظة «فههاويقاطة لاف نام(قالالجدنتهالذى)عالهم نن العظمة( أحمانابو_دما

7

 3دمأنا)أىا :قن ادمدماأ:ناهنا

وخي لاراد:د السأة

١

ابنعىأىأ
انالاممهوالم
راسم اضشاماحينثوهليه اموت وقالالقرطى قولهبا“مكأموت ندلعلى

هعالى»سبع اس رم بكالاعلى» أى سعر وهكذاةال_-ل! لشارحين
انث حبنيوانتتمتنى وهوكةول ت
قالواس_:تغدتهن بعض المشابخمع_جى] حرودوأأنه له الىهم رع

اللي

ومعانها احذله

فكلداطهر فالوحودذهوصادرعن :لكا مَتَضْياتة كانه قاليا»»_لك المحىاحياورامعل الميت موت

اه ملاصاوالءنى الذى صدر بهأليق ولايدلذلكعبى |نالاسمغعدير الى ولاعمتهو !حول أن دكون اذظ

الآ زائداكاقلالشاعرهالىالدولماء السلامعليكاهكذاأقادهالعسقلانى|وأقرولااعنى الذىالحق

والموتالاذنسيقعان
وعسيراً:دق امسيعه

الا#1

 +وهنا

باضهى لفاووردايله

بنومسه ميقظته

ددهوااق وبالقمولأحتىسكنالاطورىه ذا المقاما نالقصدوالمرامهوأت.كونمءاشرالن كراءمهحال وصسيرو رنه ىنظره

سانا»أىايقذط نا بعدماأماتنام
 ١تومه وارةظات4و وقت<يانة وممابه +واذااستقغا الالمدة الايا م

أكانامنالإوالبهالنشور جأىا لتغرقفىأمرالمعاشكالافتراق حالالمعادوق.ل| انشسرهوأالحما يعداموت

ومعى كونالتشوراليه أنهمن عذ دهته الىلامدت_ لف

لغيرم انه قالعضم_ماذ نفس ال ىتتغارق

اكا
فس
نها
|عتمىيز وتفاااترىتهع:دالموت هىااتى للعياةوهى |لتىنزوللمع
|||الانسانع_:دالنوم 'لهىلا
حقق فىقوله كانهوتهالى * الله.توفالانفس حينموتا» الآبتوسعىالنومموتالانه بزولمه_هالعقل
ْ والحركةشلاوتشدما وتمل الموتف كالامالعر ب يطلق علىالسكرن .قالمانتالرعاذاسكنت فحتمل

بكل
لل
ل-هل
الذى
وتت اعللنىائمارهاندةسكون حركت_هكةوله تعالى#وهوا
مطا
]| ات,كونا أ
| اتسكنواافيه وقد ستملوززوالالقو لعاقلتوفهىالذهالةاةولهتعالى* أوم نكانميتافاحيدناه»وقوله
تعالى«هفان كلا

الموق* وممهسد بثمثل الذى يدكرربهوالذىلايد كرريهه_:لاللبىوالمترواه

الشذان وقد ستعارالوتالا<والالشاقة كالفقر والذل والستؤالواغرم والمءصمةوغيرذلك وقالالطيبى

ولاار:تناب نانتفاعالانسات,الحياءااهو «رىرض اللهتالىونوى طاع:د »-والاحتناسعن معطه
وعقو هون نامزالعنههذا ١لانتفاع و »لبأخدتس حماته فكانكاامت فكان الجدللتهثكرالن .ل هذه

النممهو زوال:لكالمضرةوهذا التأويبنلتظممع قوله #واليه النث ور»أىواليهالمرجمع

ف نيل الثواب

كروته نأصفق

كالماضى ومن محمد

عليه (واليهالنشور)
بالنها1م

قدسل

 2واب عاء التسهق

حاته أوالاحباءتمد

قمعيثلاوممة
امولتلل
ال

وش كرت انرا
اله أنهمن عنده
لادءل أغيره فيهأراد

أنهلبنل#اىنسانأن
بنذكرريقظته بعد

نومهوقوع المعثوأن

ممانكتسمهفحياتناهذه وقالالمووىا 1راديامائئنا الوم واماالنشو رفهوالاحياءلا معتنوم لعامةقتنه
منمرحعانل ىكاهم
صلىاللههليهو بأعادةالمقظة بعدالوم الذىهوشسمه ياموتعلى اثات||بعث بعد الموته_ذاوالذ كرى
الرقةَءاخدن عوورمأهل دنعو
هعوف سم دلال
رعشمناي ىث نأ|نوك ,كلاس دنع
 ١ ١همولديءاعدلاودعب هتظةر

راليقظةبعد الذومالبعثبعدالموتوان بعلانم رع
ْ تنبهيهوم حمدالتهتعالوىشكرهءلىفضله ويتذك ب
الحانىكل اهلىمولاهبللامو ودف نظرااعارف سواهفلاتغفلء+-:ق حالمن الا<وال:وتترل غيرذ كره
ا وس

 “ناالمفضل »دف الضادا هه المشددةودو أومعاويهدُناقتسه بنسعيد 1 <-
«منالاشغال رح د

| المصمرىلابن قصناله #ب6فعرتاملفاءو
ا و

ل

لان

عل مل

اكه وهو

الندارا لثوب والعقاب
أحزوا باعاله_مان
خسيرا همير وانثرا

نشر وسى أتكقة

الدعاءعند النوموقوع

لإأراه بمالهزمةأ اظنهروامعوع ناز هرىعنعروةء نعائشه رذى الله النك رحخاعهأعرهو عله

عمبساقالت كانرسول التههىانتمعليهوس راذاأوىالىفةراشهكل هج عكفيه »#أى أولا #فنفث »

تع

اذا أصمح

|أىنفخ لإفهما» وقبل النفتُشمهالنفخ وه وأفلمن التفغل لانا!ةكوت لاومعه مئْمنالر دى افتتاح نمارهووقوع
وقيلالنغت اخراجالر بم نالغم ومعسه ىقل ل منالدرى وف الاكذارلاووى قال أهل الاغةالنقتنفع أعاله ب كذرالتوحيد
والحكلام الطيت
»المدءثالثالكحدشعائشنْهشْه(حدثناقتدسهبنسعرد ب نالمفضل بن فضالة) دقع الفاءابن ألىأميهًالمصرئموك 1لعرينأنلطات

رلا
غعقي
ص(عن
ماع
)اهلم
أخوسارك قاللنسالىلبسبقوىمنالطمقالثامنةخرج ل

اصاح باب
ظكا
فء ل
انءة
حلدب
نن<ا
اب

ماتسنة احدىوأر بعينومائةخرج لهالباعة (أرامعنالزهرى )أىانهروىعنالزهرى (عزعروهءزعا تُسْهَقالت نركاسول

أعىضم
)لهج
هلي
يهكل
فراش
كلىف
الهس اللمعليءو_راذا أ:ىا
3

0

احداه اللاخرى (ف:نغث) نف فيمال)نطيضفااغيرممز و ج

الضمو ع وجعدمضاحع (وضعكفه |أوينتحتخدهالاءن )أى وضع راحتهنحت الشقالاعنمن ودوهقالالازهرى الكف الراحة

م

الاصات #ممت.هلانها_:ك ف الاذىعن الءدن وعرف منهذا كونهعلىثة» الاونوالذوعلءهأسمرعالىالانثماه لعدماستقرار

القلب حمنءد فانهبالحانبالاسعرقدءاقق ولاسةغرق

ث الخوم دلا ف النوم على ألاسرلا نالقاب لاستراحتهد ستغرق تستطئع الانتماه

والنومعاء -هوان كان أه الكن! كثارهرضر يالقاب امل الأعضاء فتذصبالموادفمهكذاذ كرهااشارح أخذامن النووى وغيرءقال

انحق أبوزرءة اعتدت! نوم علىلفأأصءمنرتاذافعاتذ لاككنت فىدعه وراحة واستغراق واذاتامتلعلاىأالسشمقريحصلءندى
ءىن توشتمكرنعفهوابثارهءلى الأ سمر اه أقولوقدكنتةءل
اعل
لاع
اضطج
را قفا اذومفالاوك تعليلالا
غدم
سدلتكوع
اقل
قل

ولاأشد.ع -تىا
ألوملاسلىانب الأعنفك
مذت
عأع
كسم
اناذلمك

م1
لط ”الملل 25101١لوال سم ه.
ات
المد كور فلاوتفت اسان
علىكاامه_ذا الامام وضع كغه العيني كوا افو معانالتيامن أولى #تستخدهالاءن» أىحالكينهمس_تقيلا
وقوق علىذلكلااستغرق فالنومولااهداً

فر<ت بهولله| لد 2

ا اصطق ص لى الله
نوم

عليه وس_م علىالاءن
ااه ونشر بف وتشمرد
و تعلملأمه لأنهلا شام
قامهفلاذرق 2-2-2

دايلناين والأسر
(وقالرب)أدمالكق

(قبىع داكبتوممعث)
أى فى (عبادك (

نومالقيامة فلا.4تى
صكرهاانظر على

و <هسى غبرة بردةها
قثرأوترسل من دعت

ععنىأرأسىللاترسانى

مع منترسلهم الىا لنار

5

ىةه الاعنوفمه دل ل لاسحماب التمنحالةالنوم
وفرواءه >ترزسة وقر وايدمى وغيره بضطدع عل ش

لةاعادقس_تغرق فالذوم
ارزعاتلمىاه ولعدماء تق راراحعيابنئز لانهمعلق بالمائ الأسوسر
انلهأس
لا
لاف النوم علىالا مرفانا اقَلب ستغرق تمكون لاستراحته حم :ةذ ابطاء انتما«قالواوالنومعلىالاسر

وانكاناهذأ لكنه مذيربالقلبسيب مول الأعضاء اليه قتخص سالموادقيه ماع انهذا التعليلاماهو
بالنس_مهالمناددنهصلى اللمعل.ه وس وأنهلاسنامقامه ؤلافرق ىحقه بينالنومعلىالأعن والاسمرواعا كان

عد ارالاءنلانه كان +التيامز فىشانهكدوك  1أمته ولاناانوم أخوالموت وهذاهوافءئةعندا انزع

ا|ءوانقيل باعحنها لرزحعالةالصلاةوا ختاره
ةوقت
لاة
تاصل
سفى|
لعراكذا
اوض
ولال
زرحا
|مب
ه
كى ل
أذاف
وك
دمض مشا2نا لككيكون > مع يدنهمسقملا وندرو جالر و حسملا لسكن النومعلىالظوراردأ الوم

واردأمزه الزوم مه لعاءلىالو<ه وقدر وى أسنماه أنهدلىأللهعامه وس مسار عهنوكذ لك فىلسر

ضمرنه برلهوقالقم أواقعدفانمانومة همه ولعل السدبفءه أنهموادق لرقادالاوط.هالمحرل لاذاطرداعيه
دك » أى تيمم لادعث
ادع
ملمت
عادك
ُعذ
الشهوة النفسمةالشؤمية #وقالربةنى »#أىاحفظتى لل
والشسرففءه اشعار بأثالخىءمأخوالموتوا ناارقظهعخزلةا لمعثُوطدا كانءةوكه_دالا نتماه|لج_دلله الزى
مدعت عمادكثلاتُمراترواه أدوداود
دماأماتناوفى المصن الحص_ين بلفظ الاهمقنىعذا د بو ت
أ<مانايع

والترمذىلنسواكُ ورواهاءنأفى شسةىمص_نفه وافظه ربدلاللومقل وذكرذاكمععدهتهوء_لو
عرتدته واضعالله وا-لالالوهتعليا لامته اذيندت همالتأسىنهفلاىلااتكمسعاننديزالخوملا

قال انهذا

خ1رأعارهم أمكونذكرانته] خرأعساطممع الاعجرافبالتةه_ير ىبا ألارتكاب والاجةئا ب الموحب

لاعذاب والعققات واللهأء بالصوات < 9د ناد بنالمانى حدثناعداار حجن #أىابن مهدى كافى سه
ءة النساكق
وقاد
و
د ْنا أسراة.لعن ألىامدق عن ألىع.ردة ب مصغراواسعهعامربنعمد اللهبنمس-عود لإعنعيد
حنفصة بقولهثلاثا
ع
د لوم تبعثعمادك
الليأى اس منبءود مله »أ#ى فىصدرال_د يت #9وقاللومتمععادل * أى ب ل
وذ كر ذةللكمم عدوي
وواضعالله كانه ودعالى

وا-لالاله وتعلوالامته
انءةولواذلكعندا لوم
لاحالانهذا آخر

العمر ؤمكون خَاَهَ

موراادمههاواحدما " لاولايدهن تحمّقهمافاكتنىفىبكالحددنهثالانه ورنكالبعث أولامالمعثانيا
عّالنشم ثالثاكمارودواليها لمع ثوالنشور #حدةنا#ود بنغيلان-دثنا عدار زاقأخهرنا سفيانءن

ايهوشسلٍابذاا#الدمكوقسىكرصادسرا»ءورا>لقماودءللءةوردرااءبىوى.بأ.ىقكدصخولندااللمونحودمة
حر
بعننرب
عابلدك بنعير» بالتصغير لا
من اتابعين 8عن -د بفه قالْكانالى صلىالتهعل
ومال

الىفراشه ي,كسراإذاء تممه« قال| للهمناء» كأ موتوأحماياًكباءءكا للهمأناموأنتنهللقمام١

اىلرجن)
دمث
مال
عين
علهمذكراللهمعالاعترافلتبقصايرا لوحبللفوزوالرضا(ثنا ثنا»د

او

انمعي_دى (ثنا د اثيلعءعن ألىسدق عن عميدةع ن عمد الهمله)فصار.معأنقطاعهمرسهلا(رقالبوم تدمععاد )هوإومالقيامه

#الدديث الثانى<د دتٌحديفة (ثناغودنغيلا نثناعمدالر زاقأناسفيانع ن عبداملكينعسير:عنرسى )عه لهمكسورة9وحده

(برناش )كر حال همهة] خرهفقط أنوضر العسى كوف قانتانهل,قكطذمباتسنة أردع وماثةخرجله
فكتيةسا كنةقوملة ح
صلى اللمعليهوسماذا آوى)عدو بصم (إلقىراشه)رالكسمرهمابس طأى انقلماليهاواستقر
هرم
لللكان
اهةا
لية
ونحد
الجاعة (ع
ل
يس ه
قنف
فدى
عليه لمنام قالفالمصما حآوى الىمنزله بأوىم نياف ضر بأو باأقامورعساع

آوى مله والمأوىبفّحالواواتكل

وم انمسكنهوآاو در بدابالمدف المتعدى ومنهممن كعلهمماستءمل لازماومتعدنافية الآوبتهوزان ضر بتهومهممنستهمل الرباعى
لازماأدضااكن نازع فيه جع

(قالالاهم) أىنااشهفا  5ع وض من بأءولداءلايجتمعانوهومنخ_صائصه_ذا الاممالشريف

ودطخاعليهمعلامالتع ريف (باسهلك) أى علىد كرىلاسمكمعاعتقادى لعظمه مد لولهوتفربداهلالوهيةوالملك (أموت وأحى)

٠.

8

لةوالاخمارعن
دخو  3لاعصامماءجهاأسهمةادر «'وف .هندب <سن عر :الاهل ولنعهائكةو .ل الورفخي ركلاطفه ح ل
ه تعاللعمها
لذى
اكل ر
مطلق عا
ش الامالغايرهوأزالمث.ه لامطى -؟ المشمههمن كلو حه لانالمسطىص_لىالتهعا.ه وبل ل ن

 ٠كورذلكالفءدماس.قلاعنمكونالاذفا>ةلدى الطلاقنتؤثرنتهووهم 

4ه

العصام هناوانذ كرا مخهول دنا
انكر لس غيمة

زم أثيكون التشبيهمن جيعالو حودقل واذهممن وله لكانه كان كا زرع فىانف علا الضرالذى

والمراد دن_له عد

_لاق والتزو جعلما وكانزاثدةأولادو امكقوأهتعالى#وكانالتهغفو رارحياه أىكاْ
مانلسمطلت

المنكام والسامع فان

الا
نىا
فعسامضىمن القضاءوهوكذ اك أيداعلىو حهاليقاءكذ اذ كرهالمنق واعترضباعل
لوزلاددغير

عرفه شكلم لا لامع

علافملا بوصلمها لذممرالذى هوااءدأفىالاصل وعلى|لثافى.انه لاحاحء اليهفىامد بثُلاءهصلاعللهيه
وسل أخبرع سامطى الىوةت تكامه ذلك وأبى السةةمل الع لالتهفاى حا همع ذلك الىحعاواللدوام ادهو
خرو جعن

قال الشار حوقصسة

الغلاهرمنغيرد ليل وضرو رهحاحةوف.ءض! كت سقالعروءقالتعائشه دمافرغتمن

قول اأشافعبه حرم

 0هن ود يثون قاللى رسوانلتهصلى اللهعليهوم كنتلك كابىزر علامزر ع فالالفهوالر فاءلافى

الغسةرااقاتة_لافه

انه
كنت لككابز رعلام زرخ غيرانىلأطاة كوم أبعدقولمن كال
هله ول قال
الرواءات|انه صلىاللع

الاخيرمن اصله نظر

الفرةةواندلاءوالرفاءالاجتاع والمرافقّة وم
:

قال عاض لاحرمه

قبلوف استفاد :هذا

ارذوتالثو وباأتى>لءاتلهاءالم.اعد هواحانهوف بعض

هانتتأخذهامنهصلىاللهعليه
اابىز رع حتىفا مارقة لانسهيقارقها ورم منمنافعدنني ك
أرادانه هم ك

منانك_برلان عائشة

زدعو باقمهمن قولعائثة وحاءخار ِ الصوعين مرؤوعا كلههنر وانهع.اد ينمض ورءة_دالنالىوساقه

د كرتكاة خهوا تَ

سماقلادةمل الأو بل ولفغلهقالتقالرول اللههل التهعليهوسلم كنتلككالىزرع لامررعقاات

ذحكرت مسارى

وس ه_ذاوقال! اشم ح
ارا اعسقلالى المرفوعمن<ديث أبزرع ف الصمعين كنت ككابز رع لام رطى الله عنها اغا

٠
ا

عائشةبابيانتوأثى باسرو لأاللهومن كانأبوزر عةالاجععفساق لد يت كلهوكذاحاء مرفوعاكامعند
حددثيثامزدع
ال بيريينكار وحاءف دءض طرهقه|اصمصةع انشأرلساولتدد_لى اللهعله وسل ح
و يقوى رقعجيعهان التشبرهالمتةقعل رىفعه نض ى أنتكونا لنىصلىاللعهليهوى-لمممع القصهوعرتها

فاقرهافيكونمرفوعا كه من هذه الحيثيةذكرهمير”وقايلنيبذعل افنوفحاديئثدا زمكرثعيرة

شة رذى اللهعتهاو-وازاأسور والامارعمنااللمااليهوان
اوئض ل
عاهل
ةكاالوامنها-سن المعاشرة لل

الان
م ىك
نمله
مونه
و.لزمك
ئشئلا
ثمهبال
| المش

لكطنلاتاقلا,قعو ا الطلاق النابااللنيةنلنابىصلى

عليهوسلمقالاعائشه كن تلك كا ىزرع لأمزدع ومن جلةافعال أب زرع طلاقامز رع وليقع على
الله

ا

ا الى صل الشمعليهوسل طلاق دشنيهها-كونه ميخوااطلاقومخاانذ كرانسا نلابعينه أوجاعة كذلك

ازواج#هولين ودذا
لاغسدقه

أه

(نات ماحاءقصفة)

وقرواية يأب صفه

انلورنسّودصل الله
علءءوب-لم) مئاسية

النومالعرطاه_ره

وترت »-..هكاذ أواضح

 ١بامرمكروه ليسبغْيمةقالابنحر والمرادعدم| لتعدينعند المتسكلمدونالسامعفان ك ن
امعيناعند المتدكام والثوم حالة طببعسة
| دون سامعةالذىرحهالقاذى عراضانهلاحره_ةحامذ وقضيةمل همنا*لافه لاناعتنامر-وا>رمه
تتعط_ل معهاالقوى
ااغيسةبااةلبوبالضر

ا

ورةانالغي#ة بالقلبلارطلمعلماأ_-دةاذاحرم تنهفاون حرمتم_اءا لأساذولو

#ضيرةمن لانءرف المءئّاب اه والاظطه_رةول القاضى لورود أحاديمايال أقوامكذاوكذ اولاشكانه
صلى اللهعل هوس

كان مطاء اعلىأنعاطم وأقواطم

صوص

دقال الغمبه
قي
أعيانهم وأمُخاصهم علىانه

تسبرفىالعدارالىالدماغ

وقول عشيه ثغلهجم

القلبفتقطعهءن

اتللدكانلميصئاةواماذ كرهاعلى طردالقابهاموالتميةنا المعرقةنالاشاءواحاديثه
القلنيةاسائتكونمعالاصرار والخصىى عةلى
ورتب عليرامن الم والمصا الدينيهأوالدن.وبهفلاو <هأه أن سعىغميه وقدصر حصاحبان لاصه

منعباتئناىفتاونهر جلاعتا بأهلقريه دكنغييةنحسىعىةومامعر وذين

ظ

٠ نافبيضةعرسرلتهالستدلعليهومل 4

سه ته رابماحاءياحدةنامدبنالمثتىد ثناعدالرحجنبنمودىحدث ناسرائل عن الى|-فق
| أو
! عن عمداللهبنبزيدعن البراءينعاز سرذى اهمها انالنى صل التهعلي» وسلكان اذا أخزمضم ».م

بقعاميموال#ديم وتسكسر_>#.ل الاضطماع والمرادباخ المخص_عالنومفيسهوالمعى اذاأراادالنوم فمىضصى
ا
سسا
ا
سس ااا
الل
0
7 ١نري د المت سدح عي سس حي سس ص عم ماصع سامحم تار ب

سسسسبِبِبِبِِبءبببٍٍب؟طبببببس
جا ا ال
ا مس ع اس لص ص

اا

سس
ل
ب ب
طسب
تبص ١-2 ال الله 0
ال
ا لا

سد » 53الاولحديتٌ
|ابراء( نا د بنالمثى

انا عبسدارجنن

نيدى كنا اباي

ع نان احاق) قال

شارحهواءسببى

لاانسانى واعترضه
و3

انلعاصالمثاناهلمثةفكيفبر وى (اعلنعتبمدين بزبد)انخزوىالمدنى المقرى الاعورم الوافسدينسغيانم نشيو خمالكثقه
دسة لتدرك العوابةؤابرمنةطع وقوطم طم عندالتهبنيزبدين
للاسنالاطيق
اراء
ةالب
دس ذخرجله الجماعدوه ولبدرك
من |للطسياذا
الصلتضعيف (ناعلبراءبنعاز بان النى صل اللهعليهوسل كاناذا أخزمصمه) أىاستغرفيه يماموالمضجيع بفتحال موضع

د

ل يا
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حفاةءله واكل ادل فتعر يفال زرع و
5

مدحه (خمانىقاهلصهيل) هوصوتالخيل (وأطيط )صوأتال
راب
اد
لت .
أنهاكا  05قلفنهة لواف أه ل
كثرةوثرودلانأهل ايل والادلأعظم وأشرفمنأهل الذنم
ش

ظ

د(ععظظممواثلراملاند) رككاثبرةالمود المستلزملكثر اةلضيافة استلزمةلكثرةالرمادودواموقودناره ليلافيهتدىبهاا ايفان والكرام
يران ونرقعونبا علىفوالة_لالوالايدى لذلكوءثل ذلك نميه أهل |املاغهالارداف ودوالت.يرعنا لشئباحدلواحقه

ا (طويلااضاد) كسرالذون جابل |اسيف كنتّنهعن طول القامةفانطوهاستازم طول اأعواد وطولالقامهممدو حعندالعرب

ش “همأار,ابادر بوالشصاعة فانهأعونعلى ضربفرق العدووفيهاشارةالى أن صها حبسيف 0ه فاشارت الى“اعت (قر دب

|| شيع وحسمه متيع فىالنهارةأرادتعسادبدتشرفه والعرب تض_عالبدت موضع|لشعرففالنيب

الببنتمنالناد) أى

الموض_ع الذى تمع

ٍ بوأألعمكهسادبعنوالاعلمدادداثلنلحفشسمةهامانتقى,مقيولم عالطمهلاالق ا«لتمقزءيولارواعدةكنالأكنل»لمالساعملاىااذصالكهالانموت السادةعالءة وقديكنى فيه وجوهالقوملاتشاور
نالمزءما بكونمدارالكل والعدثاصلهالنادى
| عفلايلهمعنى انأ شتهرفيعةوارتفاعهااماباءتمارذا تهاحقيقةاو باعتمارشهرتهامحازااوراعتمارموضعهانان
تش سوتهافالمواضعالمرتفعة ارةقسدهاالاضافوار ب باال1ا ه89عفامارمادا ىكثيررماده وهوكابة وهنا نانالم0
| نعكثرةالضسيافة وز نادةالدكرم والسصاودونوضحهان :كثارمود تس_تلزم| كثارااض_مافةوهو تارم ثانهم حعلون منازهم
حمدنفالياء

]| كثرةالطيخ ا:للبزمة اكثر الرمادوقمه|يضااثارهالى كثر #رقود نارهاملااذماكرام دمظموذالنارفالليل
ْ

على التلال ولاتطفأليتدىءه الضيفان واقم دونه #طو دل| أكداديه بكرا لون جائل اليف

| بدلعلى امتداد القامه لانطو اه !زمطول اده وقالاهل

وطوله

لآم

 2ساهن النادى تعرضا]

أن دض .فهم منأهله

الءيان,نتقلمنقوط_مز بدطويل|ااداللى

و>ول انلكوت وصفا

|| كاءةالسيفالساطا نطو نلأى.ه_ل حكمه ال
اىأعقصاىم
ءاكاه و
لأنض
ىافترهصاءته المستلزمة

لامكون للممعوالنادى

|| طولقامتهوان ,كنلهطولتحادذكرهلكافصىوعكنان يكوتك بتعن سعة حكمهعلىأتناعهوأشياءه بلاهله-كومةلانالا م

| ١أغاليالتضاوته لإقريبالبيتمن الناد»أصلهالنادى تخغفت ووقفتعليهموادا لسعومنهقولهتعالى

للقوم الاقرما مئن»ه

 © /سواءالماكفقيهوالياد »والذادىتحلس القوم وم دثيم واغاقر ببيتهمنالنادى ليعلمالناس (قالت! اعاشره زوى

 0كانهومكانته وقدبطاق على أدلالحاس اذهو تمعرأىالقوم ومنهقوله تعالى»فاءدع ناديه» أى عشيرته مالكومامالك) نفسىعه

فدم
|| وقومه او
اأه
انا
للال
طدىلاق از ىكةوله تعالى» واسئل القرنة##قالتالعاشرةز ومالك »
أىاسعهمالكو دنمجىان بوقفء امهمراعاةللدم وكذافمابعده #ومامالك» ور واهلمم وامالك

1

 1هذاتسمن أمرهوث أنهوتضيزءن ذه سانهكول تعالى * الداقهماالماقه » فالاستفهام لاتء' :
 1والتتعحيبوالتفزم «مالكخير من ذلك» كسا كاف وص لاعلى أنه خطاب لاحداهنمن الحاورات

من زوجالتاسعةأومن
رال
يوجم
خىز
ككأ
ةحهاعللاراادعم هن ذل
|| أولنسون منالمخاطمات وه وزف
||| +سع النساءالسابقةوقرل الاشارةالىماستذ كرءبهعىدأىت_يرما فىأ-قوةلههفمكوناعاء الىأنهفوق

قاوهىر وأنة ملم

استفهام تعظلموتغذيم
كنتعنمز بدع_لوه

وعظي أمرءكا'نهقبل
ومالك نلا دس

رف

عظممة ارا

| مااللوجصومدونالسماحة طإلهاب ل كثيرات الممارك >بفتحالمياجلعبرك وهوثك_ل
 1أوزمانهأومصدرمعىعهى ليروكلإقليلاتالمسارح #جمع المسرح وهواماصدر أواءمزبمرونالأواملكبعاينر عكلإمأهفاده الابهام
 ١من سرحت الماشية أىرعت والمعنى اناءله كثسيره حال بروكوافاذاسرحت كانت قلملةلكثردماخخر ىما وضده فعثيهم

ذكرنه م لعناء

|| منمافىساركاللاضماف وقيلانه:أاكمندلهااق.لمفهالعمءن
كىثرتها لاتسر حنم اراولاتغيبع نالمى

هئ ال ماغشمهم

| وقتاأو زماناأولاتسراحلحارتحاليع_دالاقاء_لاقدرالضر ور د وأمكتهن بمركننغذانهحتىاذائراضرف

وقوها (مالك)مستدا

دقرءهمنألمائهساولدومها اذاسمعن »أىالابلالماركةف الممارلكلصوت المزهري ركسرالميم وهوأ اعود

||| الذىيضرب9إأيةنينث د د النونأى عرن وفطنلانم نهوالك» أىمكو راتللاضيافهنالك

|| يعنىانهمن كرمهو جود
ضنهياذا
انزل
اهءوّ
ف.ه أن,أتم_مرالمعاز ف كالريابوسةيهما لشمراب
لداب
الهبا
| ودطعمهم

!

لكاب قاذامععتالابل ذلك لصوت من الباسعطتانمنمتهورات بلاحساب ونمّل الثووى

خيره (خيرمن ذات)
المشارالمهكل زوج

 002ججالتاسعة
أوهوما_تد كردهى

دعل أىخسيرمن ذلك

عنا لاضىعماض انقهاألبسوتءييدهالجنبسناابرويرقى المىعأانجهننااذدااممعععننصسوو المزهر نضمامموهوهوقدالذار|
ا رفو عدم
| الذى أقول فحقه
(لهاءلكثيراتالمارك )أىلاستعدادهلاضغان لالووه ن ارميل نتركنغنائهوالمبرك اسم موضعتناحفبهالايل (قليلاتالمسارح)

ىقاليلةالمراىفهنىكثيرةباركةبفنائهلاسر-واالاقل.لايد

رالضروره ومعظمأوقات,احاضر حىاذانزليضف كانتحاضيرةعنده

لسرع اليهليهاوها وحينءذ دصدق علمانهكاثيراتالممارك اف(ىمااذركاءىعتصوتالمزهر) وكسرااج العودالذىدضر بيه

عند الغناء (أنقَنَّانونهوالك) لماعودهنانهاذاتردضيف تحرله منوهاوااتلاهبشالرعيداانب وفالامعذازفاسعنالمزهرعلن

اهن مض لرامتحالة

بر2هانذامتلهايزألوناهجمذوالشرهوقلة اهمه عليهاحدتىحاالمر
غضوا
لفاذ
يا و
لدة
0كقه بلعدلخالمبردضه فمثتونابعلمعوعسنهامأتحهدربفةافميابها :كاملاادباعد
كرها(شرى وماذهب| أيهبعضهممناناارا ادلاو1

كونمن قبيلالما
غيرصوابا م
ذاقمله
ب أدىبا
لدمفافهم(قالت| لس بعةز وحىعراناء)عوملةوتحت :يمند ود اوهومن الادلوالناس الذىعى بالضراب
ذ كرهالرشر
ى
و
م
ر
ا
د
ه
أ
ا
ن
ع
ه
ن
ي
و
ن
ق
ي
ل
ه
و
ل
ا
ء
ا
ح
ز
ع
ا
ن
ح
ك
ا
أ
م
مره دث لُاهتدى لو<همراده( أوغياداء):مةث لمن الراوىأىكا'نه

فغيابةأيدا أوفىظلةلاحميتدى الىه.ألك س
ولدك
ثه ا
ةصال
.هل

الروحكالظلال:ا-كلائمظفلم الذىلااشراق فيهأوغطيت

عليه أمور«فلاسصر وحهاجتدىا يه (طماقاء
).دودا الاج الذىتنطيق عايه الاموروتةيم_موقالالز#شرىوا اطماقاءبالمداع

الذىانطءى عليها لكلام

00

]0

أىانغلق ولصسطفدرهفنكك
يزا
نوقء_ل دوالنىانطيقتعليهالامو رؤلابةت_دىلوحهها

وه من من جع زو-ها<س_ناوقكا
ذدكرةم_هاوقاك| سنالاعرافىانهذملهلاتمه|أرادت انهيلتىف ثياهءف

الك0لام 11 0

-لنته عاحر

عن الوقاعأو دطى

على المرأةاذاع_لاها
دصدره دُهَلهِفلدس منه

ا13ميا ولانضا10جعو ا -لبعماعندهامن .ت2ه والىهذاذهب انلطانىوغ_يرهواخت
يلا
عاره
اضى
ض
0

.
.
لقالتالسابعةزوجعياناءي» بالعي
نالمههلة وألماءبزودوف الاصل  +1الذىلايض رب ولاباح ورحل

عبداانالءااذامعرىارا نطق واقب
وله
لراالعثني_نبلأوْغ.ا
وياءق>ةة
ارللالشارح فأ كث
'رالروانات
أبناهللملعتنموةوبتونعلكأخبويعييردأ:ووغ_يرها #مة وقالواًالصوات المهملةلكنصو بالمنعمةلقاضى
و
ععنى ل وهوباالض
غنل!ناملدمةن|أات
وىواهلواحيسةوقاب الوابواء>ولعلى

ندال )ف3التا [ ال ذوذوالأظهرأنه للش كاة أوهلنشااءةوهى الظ
الْلدوتكلضمصأاظكقللال لقظال المتكائفةالمظلةالتى
عل اد  4إلان
(0
0
اشراقطاوءعناه لامبتدى ال مىس لكا طماقاء» بفتحأولهمدموداق.ل الذى ابطنط دمقعلهدهام أمورهرسك جاةاوقيل
0:ل 'نه 1101ا'هعواا
يحزا
ال
لصثقديهلواراللصهز_ىدعنرهعلن:دىعانكلمل_اكعلدداطرمفرتاىنطامقر شأفتاةمكفذ ايف ارلنتهافبة<ع كألسدالءهيع:أهىافي االلناجلسط#داالقدلدلذى
اءه

0

0

7

بعر 1ًِْ5:فو

أى جمعالادواءم و-ودةفيهبلادواء فيو سارالنقاتو ع

0

أعبوبةلهداء سيركل داءوماذ كرهالحنفى

اران كوت [ق
صذهلدأعودا ار لكلأىكل داعف زو حها بلغمتناءكاتقولان

0 - 100002
داز حل وفودفهوتكاف مستذنى عننهبل ع فىمنهىعنه لإ
شاك شدنداله المفتوحهوكدر
اا
را
م
ل
ا
لكافأى جرحلف الرأسوانلنطاب لنغسها

0ال

عدم

اوا راديخ
طابالعام أوذلك» ,نشبدداللام ضري

« 01أوجعكااي» أعبعنا لشجواافل 9لك يوااشح الشى فالرأوسكسعره والفلكسعرءظمياق

الأعضاءوالمعنى أن اهماانبشجرأس نساتهأو م
ععطضوا
أكسر
امن
ئم ناو #معنين الامرنب#ناقالت

04
الثامئةز وج#االلمسلامعوض عن لضاف البهاىمسه مالم
رستب > وهوتشبيه بلغ اىكس
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تامع .52
ه  7:زرنب»بفتحا لزاىنوعمن الات طب سالرائحةوقبيدلهاولزاعفكرتاننىبراقليللامنفوامعنلربط وكذاقوفالإوالريجري
الط.سمعروف وف الفائق

العيوبوالمصائب االزناىوالزالالمحمةفىهذا الافظ لختَانخاله_ى انماتصةه حس ن انلق وكءالمعاشرةولين المانيكاين

وعكساركالتكاحفل و)كرذماو برمادسياهلطايربنثبنوائشهسعلييتسهروائيةدشحادرهنفىاهاولثوننأهبسركحعالرزفرنهبذواق!يلكنتمذلكعن بن شرنهوطيبءرفه وجوزان |
لناوعامطنيب لإقااتاتاسعدزوجرفيع

ماده لانه خطاب

العمادي كسراولهقب
لالمراديالعمادع ناد الددت تصدفه نادمفق ان موالحسم ودناءالثناءاى نسيه
)لمث

لونت أولااضرب.
7لللللمللالالللالللللال<ااااا7ااااسس
األاو
وشذحل(ك) ا
ل
ف
ل
|
ل
ك
س
ر
ي
ء
ن
ى
ه
و
ض
ر
و
د
ل
مامر
بأته
اوشكاض
عرها
رفس ١1 |١0
أوكسرءظماء نعفاامها أو ججمعالشج واللكسرمءاو كن أنهأرادتباافل| اطردوالابعادذ كر دكلاهلزتشمرى (أوجعكلااك)

أكك
لاهنهما أىجراحة :ول اموامعهبين جرأس أوكسرءضواو جع بدتههأ وصهَمّه بالج والتناهى فىجع التقائص والعيوبت
وسوء العشمرةمع الاهلوتجزهعن مضاحعم امع ضيربه
وأذاهاباهاوأنهااذاحدثتهس مهاأومازحته ها (قالتالثامنةزوج

م

(مسأرنب)

المس)

أىناعمالمدنوا كتفت باللامفر بطالجلةالوا قع مرا و عل اتالمرادكرم الدانب لي|نلعركة وانلخلق

و<سن العشرة (والريع)لحسدهاوثياءه (رع زرنب)نيعمن |الطب معروف أوندت طيبالرأبوعالزعفرانك:ت ,ذاتعن اينشيرنه '
وطيبعرةهفي ومدحأوءن ضعف جاعهفهوذم (قالتالتاسعةزوج

رفيع العماد) أىشريف

الدركرظاهرالصت

اذالعمادف الادل :

دقوم عليها البيوت ك
عنت
لبذ
و[حعن
سمه ,وشيرفةاس.ءه أوهوءلى حقمممهفانبوت الاشراف آعلاوأغلامن اولتآحاد

:افننقالالمومفر مفتعالقاف وضعهاخظاًانمااقراابردهينه
لئاس اكرام قااللفاىس
ولا تفردط وهذا شأنالكمل مان
(ولامخانةولاسا"مة )أى ادس ف.هشر ذا ف ولاخمانى لوحبانءل صحبته وروى ولاوحامة أىلاثةل مرج و  :لاتعمعلءهماشةوهذا

:

ملماكهولاسا "مه لءلاونهارالشرذهاو هذامن أبااعلمدحلانم انفتعذد_>سابر
فقا
فلفةلا ت
نذل
عها
معم
االا
لامه
هن بق أوصاف لءلته

ع
جيتت
ا
لىوث
أسياب الاذ

رفتىه ل وامغنهااأءنلههعذافمنها لكرماخلافه وىل_اقدمرععنهفلات_أم .تهكا
يذه
أنعواشعلا

الاسام حتاو روىبرفع كل والاوىلاعالنفى المنسوالتركيب نظاءرلاحول ولاقووقة.ه خسة أو حهلكن لب ورالابو-يء نز(قالت

الخامسةز وحىاندخ_ل فهد) بفتعة-كسرفف:حوثبأعىلاونادولئثباالفهدلارادةجاعها أوضربها أونأاومتغاخل عاب
عليهتعهدهأوأشه الغهد ف رده ودومهفانكانا لقصد المدحفالمرادالتغافل عمااضاعته المرأةماع بعالم تعهده كرماأو<وا!لادم

فالمرادالنوموالتكاسل وعدم الم الاة:نط أمو رأهلبدتهوفهدفعلهشتق من الفهد

١ه لاتصافهبوصفهوكذاماعدمو مل

سسب سصخخضصصصت ( أنه م اسمو يكون
ل صصص يسيس يس بجت سس
لمذف
اوتر
| معنا لاذوحرولاذ
ضاف تذضفاوكذاقرها © ولاعذافةولاسا”مة اعرابأومءنىأى ابس عنده تيرااءةدامضرأى
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فهونهد كقولهالمق
ولهالمضاحعه #قالتانخادسة زوجاندخ-ل » أىفىااءءت #ذود»م 3

أاءأىصارفالذوم ا

/

ىلاموروءنعدمظهورا أشرو روذلكلانالفهدموصوف كثرةاانوم <ى
كالفهد وهوكابع ن تغافلهف ا

3

رال وأقامأمرااقتاله أسد»ي
نلح
اان خرج> أى من | امدتوظهر بيا
ىلمثلذلاأنومن الغود لو
يقال ف ا

ا َك |اسينأىصارف الشصاعةوا-دلادة كالاسدتسغه باع بي انلسحاوةالمسةفادةمن اكلام الاولودين

ارمه
ا الصاعةالمفهومة من!لقوكالثافىوقدمت ماس.ى لانهاناانسمة الهاأنسب وأحق وحادله أنهمن كالك

وغابةهته لا.لتغت الىما رى من الامورداخل المدت ولايفتقد ماف» منالطمام وغيره| كراماأوتغافلاأو
تسكاسلانكا نهساووغافلو بؤكددقرها ولا سالعاعيدم أىعنارآةسابقا أوعاقعهدنهمن

ضبط الالوتفةدالعمالففيهاشعارالى“ضارةنفسهو-ودةطرعه وذوةةل »وشو تكرمه وشاتعكنه حيث |
لنلتفتالىالامو را ريه من الا<والالدتيوبةالدنيهوأماحل كلامهاءلىذمز وحهافلا مخلوءن عدم |

سادسةز وجان أكل ل»#فأىأ كثر|
لكتنأاوكلفل
لاذفىمعان|امناءءلى حب_ن |اظنههقهااأم

الطعاموخلط صنوفمكالانعام لإوانشرب اشد ف اس توعب جسعماف الاناءمن  4واللينوا ماءوروى |
بالسسينالمههلة وهو عمناهوحاصل كللمواذمه لقولهتعالى» وكلواواشر نواولاتسرفواء ومافيهمن الدلالة |

[|أعلى حرص_»هوعدم الفاه الىحالع الهونظار«.الىغير«.ومن الاشاردعلى مابيرتسعليهمن الكسل ف الطاعة

ومن قلهالخرأةف الشصاع ةط واناضطسمي أى أرادااذوم لإوالةف #أىرقدفى ناحيةمن المدتوتلفف
يكناةو

نقمضاعراضاءن أدله فتسكون هىقر ةحزبنهفىتاطتهمن-ه وعدم حسن عشمرنة

ل أاىخ لكفه |
ومث
| الما كلوااشرب والمرقد وامطلبك أشاراتلمه ب وها ولانولللكف ليءلا ل
الىيدثامرأنه بعلبمشياوحرنهامادظورع امام ن الحرارةأوالبرود ةأوالءنى أنهاذاوقعفىبدا ئْمن قرح

أوجرح أوكسرأ حبرليلغت البواحتىيضع اليدعلما ليعلمنهاالالجو بمذرهافةتصيرا لخدمقا أللوعبيدة|
عدب
اكس
دكان
أحسبأنه
م
م|سيب
من حنم
خوفام

زلءن فلذلك كانلادخل بده تثحيتابها |
لااذا
ادهبر
أوداء حنماو حو
ماتسكرهاطلاعهعليه وذبالامورصوفءلةوهالقمَوةوكرم الحا فى| لعشيره

وردهاءنقتمدباتها كيف تدحه مل اود ذمتهءاسيق وأحابعنه ابنالانمارى بانهنتعاقدن| نلاركةمن

نضز
سح
هنحمنحنض قعز وجدهافذ كرنه ومن
عهنم
سيأمن أخمارأزواجون #ن

ا

اي

شتت

5

و حهاف دكرنه
3

ار

الموت (وانخرجأسد)

فتكعسر ففتحأى
بف
أ ضار نين التلد
وخااط الحرب

قعل

قءلالاسدفكان ىق

فضل قوتهوتهصاعت»
كالاسد فكلزامها تل

المدح باراده مماعته
ومهاء>4_:والدم بارادة
عضه وسةيه والاول

سيتها أقرب
(ولاسأل عا عهد)

لارؤاءذ عارأى ى
البيت وعرف من
مطع ومشر ب وصفته

بأهكرح الطبع نزه
الضمه حدس ن العشيرة

يبتقه
لينبالجان
4ه

ماذهمسمن

ماله وأثائهولا سأل

عر

ب

قلهوقالبعضهم هدا

االمرادالمدح قالمءى أنه
يحول أنهاماكرماواماتكاسلا (قالتالسادسةزوىانأ كللف) أى] كثر وخاط أفواعالطعام فانك ن

كعا:مفى لواحد أوالذمفالمرادىأانلها كلبنعا<لىعمالو بأكلالطعام,الاستقلالقال الزشرىاى خلط
ينم يكلولصداوفنالط
صسذوف الطعام يقالاف الكديءه بالاخرىاذاخلط سنهماومنهالافيفمن الناس اه (وانشر باشتف) وروىرف,لراءور وى
ةدى وممدعف الاناءشمأواالشغافه يضمالشينالمابءدفهىقعرالاناءيقال1ن
تيا
سل ف
اما-ء
ىعوا
اقتف وهو ععناهوه “ميتالمَفْه أ ب
شربها اسْتفها وسُفاهاوفر وأبهاستف سين مله أى أ كثرااشر ب بقال_-ففتالماءاذا أكثرتشمريهولثر وورا+أةذاكحتءل

للدمعءنىاشر بالشير بةشر مهاكلهاولاتترك لعبالهشيأوالمدحناتر ادمربمعع ايلهالشرابكاه لكرموهلا,ترك ثم-نمهأولايدخر
تلخشمة|ملاقذ كرهالعصام وحاولالشار حدفعهة بأتبطائل (واذااضطع_مالتف )فثياءهوتْطى لحافهمفرداأىنامعنها فىناحية

ل بد[
خأى
دف )
نالك
ولأساشرها ولانضاحعوافلانفع ر وزجتهمنه (ولابوج

ليعلالمتثُ)أ حزن الزوحةومرضهالبصل» ولاشفقة آم

ا

ثلر
ىلا
رحوا
شت ةد
ايادساوةفهاالق اب

ونهوأمو رهكاد

4

بأدلخاوضفذ كرهلالىان خضت

لطم أولكل وذتحثانيه أىعي
شقاقوا القراقرضماعالاطفالوالءيال أه ودعوىاناللءنى أخاف
ذ_وخفت أنأفمتههوأنادى علىمثالسه فمكاونذلاكسهالا

زماا/لمام ار بمدىبعدالشمروع:كاف,اردوتعىفىشاردوزعم انالمرادأمرهكلهلاعمنىعيو نه

اأذثرلخاهروره_دالشمروعفبه اذلاييق
فتعابه من عدم انثئامنذلكوشرحت ذلكعلىأدق.
,اق وهذهاارأ:قد وذتءاتعاهدت وتحال
اهرااس

فهتّملالمدح بعدمنظ

العشنقى) عو_ء لهفمكهمهمةة ونحتين :

اءوان*ى علىغ_يردم (قالتالثالثهز و
كله بلاغة لاق علىأواعكالفصماءا لماء
وحهوأً
والعث_تط اخوان وهاالطو هلا استسكرءالطول اليف ؛
و يقالي لطاءيدلالقات قالالزذشرىا عق
ونون م*-د'دةؤقان

فغالبدليل السفه
حا فانأرادتسوءاكاق فابعدهبيان له نوأارادت الطولفلانه ال
هولاسر لوقيل السئ ال
وب ولقة

يعهذها لعيوب فىهذ اهلافظة(ان أنطق )نمي
الذى لاصو رّأ
ءن  6:الاعناشك :دك اه وقدجعت جي
وماذ كرنهفعل|اسفهاء وه
أى دطلء:
ىد

ألا

ءِ0

2

0-0-1

مار

0

2
:
االلتهابن|
قالى
»ىووحن
ليه لسلام»اا أشكو رث

0
7
هو:ىتساوءابحىزها:ن_ىهقمنا اتللعاالىحكابةعن بءقوبع

أشكوع_رىو ع رىالىر
ءشيرةوقدقالعلى كرمالقهو هه
ذيةوسوءال

لان
ءءلى
ةةدر
الاأ
ران
نخاف
أخان انل أاذرصفتهولاأقطههامن طوطاوقال أجدبنعميدمه« :أ
مءناهالى
ىك

مأقصيلل! اعرمجع عربةوهى نقذ ةفع روق العنق<ى
 1 7 1 3أولادىمنه وأسيابر زقناعنه
3

3

:

أناة

م

١
اسكيت |

كا ا

-

0ك 5

|

براهانائئةمن

ا

ماطنه وقد_للاف لاأذردزائدة ْ
ستعملتا فىالعيو ب الظاهرةوال
اادر جع صرةوهونةوءاأسمره ما
المسدو

0
ب0
مامئع كأ نلاتصده والضيرراحع الىالوجأىأخانا نأذر زوجبان,طلقى |
|إعلى-دقوله تعاى »
7
2
3
0
ىانتدتّه الىأمو رهكاواماظهر ومابطنءنها لإقالتالثالثهز وك |
مها أعباتربدانةثكو ال
ل
ز
س
ا
ا
ك
و
|
|
ت
ح
د
0 0
المءى أنهادسعندهالة ا لطولنورطال بلاطائلفلا
المفرطفا طاولو

لنونأىالطويل
يتشد ندا
العشنق ي ب

ارا0
و2جه

:

عهليس على

تفععند

شلق كانته يقوالزانأنطاق»
ل هوالسيئان
نولوة.
ب ل
بسحز

امعه نطول ةا ح
كانلم ت

ىاذهن هذه ||أىأتكامسيو ب أهوللةىه يإأطاق » رد
ما
مروره

صفده وها مرت

الاامالمفتوحهلانه علىس وءانلاق اق وقلىءلىحب|

بتمعلقةلاأعاولا ١
ىق

أدباممهلإاعاق »*أ
يء أو

أىعنع .و به أوغضماغل
اق واناكت »
ال وجمع

لوااكللمبكن فتذر وها كااعلقة»* أ|ىكااءعاقلهوسوناكء_غل

د العامةأرادتان منظرا,لاتخبرلانا لطول

ذروزنادة |الاتستقر باحدهار قالفى|اتهاءةالعش-ذق هوا لط ءل اءت
لاطلاق اع
فا أن أنطى اللانماذكرتهقءلالسفواءومنلاا -لْعنده |
دطذهالعلاوة ||فالغالب داءلال_فه وفناذيلتهيقو
خفرىه وهى علىحدااسنان|اذاق يفت لأهمة
والالوت<-ي_ كرهاوانماء_د فىمعاشرةا انساء ور وباعبقوببنالسكيت زيادز آ .
يقالتالرابعةزو جكيل تهامهي»
هامنهعلى حذركثير و و ح لكمير
ونشد بداللام أىالمحددوالء-تى أن
ااط_لاق ارتب على
ههقرلالتا|
م|لميدي
اما
هكوما وهاه نالاغوار وَفدلمكالنزلعن نخ مدن بلادا از وأ
النطاى بالعبوب دن لكا لتاعوهى
كال|

ال
حره
م ورودونا ادير بد سن خلق زوحها منمينالر حالوسهولة أم
للق لاتياعيوت أ ديه لامواقوق !ا
من

خهة 1

نا

ردوهو بفتحالقافوضعواوالاول نسب]
لاحر ييأىهخرط اولاقر #أىولاب
الاعتذارك ينتهيقوفا
س

لسن الازذواهناتملاان حزمبانالروابةبلضم والتأهعس خا ألروماليركابتانعن تركالاذى> أشار

لشسربين وإْذاقالصلى انشدعليهوسلمنمصبرءلى حرءكهساعه

أراولو جودتكثرةادرف المرمينا
اق هن ولت ||كب
من نار حيم 0-0002
||
:

تباعل

ل لمنىوكلةلافيه للعطاف أوعدتى أدس أوعءتى غيرذءلى هذه
و يَمائتىسنة قا ا

ه الس | إ|وواور .إبم زهامرقو
ووبجز
عر

عمون و كو زان ضكونلنق المنس فهومفةو

لفل

هوثان اكزاارة

 22دير

لع

ه عرقو عهءود 2

2

اب

ب يبب
يب

|

ست

اندروج
اتوقع
لقةامر:ألاب لطابرحاغاولا» ن

الغيره (وانأسكت)عنها (أعاق) أى«صيرى مع
و
قالتعالىةتدر وها كامعلقه وىء_ل

14

دوف

2

لموافق للاصولالعودةوا ا عوحة والاظطوران يقال
يالاتادرهناطلاقالعمارةا

قات الاخيرهوا ١عد
0-2-727

0

ول

كه

حوانلبرث

2

ذوف أىلاحرفيهولاة

حرف ءولاتر

كه لم نعلاقه الحسوا لك كرك

ا

ب

بس

0

موزاه

9

زمت بن سكوتهاعن عمو نهونركه
اطق اعلاتفارقواغالا

انماانا دشت أنهجع سو ء اندلقوالسغهوالبلاد3
هاملازمة بتهمال
طامءاءَة مع أن ل

نه امااندطلق بلاسنس لو<مه وأمااننيركبلاسيب

أ

ف الهجمن تلكا اغلقابتعةوال الزشرى وهذامن! نشكابةالملمةة (قالث'
بوحه قتكدرامعاقة ابسلازاسمكوتابللهمعها
وال-م هى مكهوماحوطام نالاغواراأومنذاتعرقالىالر'
الرابءه زوجكاء-ل تهامة) سر ألتاءالفوقءهوذةءفاهاء

رنانوماوراءذلك غوروامديئة
م-ل
ق ومكة

من وراءدكةأى ختاذاتجاوالى ينذاتع ر
و<-دده أوماين ذتجر ىال مرلين
الاذىوالمكر وها أنهمدمور بالاءد_ دالو ِ/
ناا#دوث_مته ابل تهامةقت لوهمن

تراس الأمد ددلانها ذوق الغور ودو

أرار قي ولابرودةأىا نأحوالهمعتدلةة_لاافراط
وادا عىلليهاح
رىم
تالت (لاخرولاقر) يفتالقافوتموا عل

عاقدن) على
نس ولاعطف اماعلى|لتعدادأوعلىالحالية بتقدبرك:لد ١دت
نسحبالوابودلالفاء وفى
إُ(فتعاهدن)الزمنأ نفسون عداو فى

نارازواهن ث أبفتقالت)وفنىسحقا توهى روابةالشْجخين(الاولى
كىةن أ(خم
نعل
ا)أى
لكةن
نلاب
الصدقمنذمائرهن أ(أن

دلمثلثةأى شديداغزال بالحرصفةجل وبالرخمصفةهم
| فىالتكام أوالتعداد (زوك لم جل)لاضأن (غث )بفتحالمعههةوتشد ي ا
أعنه ونفارااط_.عمنه

د
عسبن
أو

(علوراس-ي لوعر) بقح فسكون أىص هب الوصولالبه

8:1

فولا
شهرذ
فلاشفعز وعحت

غسيرهافهرقليل امير

وأمزرع واغفل اثسنمتين مننهر واهاخطيب فالمومات وقالهوغر يبجداوحى ابن

محنووده نم| كونه

دريدانامم أمز رععاتكةول سمأ بازرع ولاابتهولااننته ولاجاربت ولارأةالتى نزوجهاولاالولدين ولا
الر<لالذىبز وحتهأمز رعنعدأفزرع

لهمجل لاضأنومع

اه كاامه ومنهبعلحالساثرالممومات أدضاىه_ذا المديث

ناك مهدر ولدرد ا

نلفزمسنونعو_داوق هه تعصةتماهدن ودواماءلى سيلا لتعدادأوعلى المال.ة
إفتعاهدن» أأىأ

صعبا|لض وللاتوصل

المهالايغابةالمشقةنقد

سعدبرقداو مدونهأوءلىاستئناف بانودرالاطور #وتعاقدن »#أىعقد نعلبىالصدقمنضعاثرهن

«أنلا,كتمن» أىعلى أنلاتكتمن كاونلمن أخماراز واحهن » أى أحوافم شيعا »#أىمن

|انذورامامفعولمطاق أومفءولءهلقوله أنلايكتمنودود تنازفعنه
الاث#ماءمدحاأوذما اأوءمكندم

الفعلانوااظرف وهومن امارهمنتعلق كان وقيلنامرمهة-درتأهلماء-لم أنففر وادةألىأوس وسرء اماق ذهومع
كونه مكرود *-:رد

||أوعةمةأنءتصادةن بننهن ولادكتهن وفر وابةسعيد#ممةعيدن_دالطيرانى أنينءين أزوا-هنو دصدقن

متكبرغير ملاح

قد وهار بعرفتمانعنءلىذلك« ذةالت #بالغاءوفبءضا نسيعلىسهول الاستئنا ف قالت9الاو

مه بلي همع ممالفة كانه تقامه وكلهلهملاخيرةفيه محم جل وهوأخمث اللعوم معو الف
سجل
| زوجتخم

خره
آجل
لىحم
تاوا

| خصوصااذا كانهز بلاولذاقالت 9غ ث ييايلفتمعمهوتشد ددااثاثه حرو راءلى|هصفه 4ل لقربهمنه

شوفاز لاهول)روى

ومرفوعاعلى انهصفة ملانهالم صودأوءلىأنهخيرده لخبراأوعلى انهخيرصمتّدا محدوفهوهوءلى خلاف

بالرذععلى أنلاعمنى
ليستحدوف الاسمأى

فىمرحعهوأهوالز وج أواللعمأواله-ل ةتأملوماشهو رفالرواية الخفض وقبل ال.,دهواارفعوالخث

المهزولوإعلىرأس_.+ل #صفة أخرىللعأمو-+.ل وقولهللإوعري بفتحذسكونصفةج_,ل أىئغا.ظ

لاالحيل لسوهر وى

دصعبالصعوداليهو بسيرالقعودعلءه تصف 3ه خيرهو بعدوءت4مع العّلهكالمشىفىقلهالحم ل الصعب

توه (فريق]

فاطوارا المق #لاسول #بالدرو برقع وبفتحأىغيرس#هفليرتق »#أىةمصعداليمكافر واهالطيرانى

أى دطلععليه (ولا)

معةلهخيرهوكثره كبردسئالماى عظي انخلقعنعن هكل أحد
الوصولالديدالحصول وقء-ل المعى أنه

الهم (ممينفينتقل)

ذتهلفكى
]ل ولاءمين ,#الدركات السادف-ة لإفينةةل #دصيغه الكوول أىفييوت_ذاو حمل بل برك أرداء

أى فيذدله الناسالى

لللام أى فعتارلالكل باتءتتاولو سمل ال ميرك لاسهر ولا»ءين
الل وف ندتههيند بالالف بد ا

ةهصمفل أىغيرسهل ولا-ءين والرفع
| مفاثيلاثةأوحه المناءعلى الف لاناهسملالذنىادنس والرعلى ان
ترعاةلثانمه زوج
الم
| علىأثلاء»نى ادس علىضع ف أى ابس سل ولا».ينوقالالننى الروقاباهبا
ْ لاادث #بذ مو<-د دواث_د بدمثائشه أىلاأظور #ت_يرهي ولاأبناثرهوفر وانهحكاهاالقاضى

روق رواءهلاط عرانى
ل_لش ف
استع
عماضباانونيدلالمو_د دودو مأننااهاللناتُباانون] كثرما
لاا نونمتهومه وهم مث_دددمن التميمة إلى »* سكون الاءوتفتح #اخاف» أكانأيدى

بعو-+م أ كلوهبعد

مواساة التعبوالوصول

اله دل برعمونعنه
لرداءنه ولامد موه

هل عسريه كل
الزخشرى والانتعال

رنه» «أفحىتليانأبركه أولااترك ت_يرهيل أادنكره  4أىبعضةُئ
ارهذ9أ
لديانأث
سيره وأ
مخنيره #اذكرتره»بضم أولهوفتحجههوكذاقوله اوج ره» بالمو<_دةأىاخمارهكاها عاءلنتىناقلكالاقتسام
ععنى التقاسم وصقتّه
أكباديمباوخافيا أواسراردجيءهسا أوعرونهجيعهازق_,ل الترواأعراءْموموالهه_وعفارادتبهها |
دةلهاميروتعدممع
) كات

مايل -

( 3

علدو وصفتهراللعمالعْتُ الدىأزهادها لناس قمهلا :ناقلونه الىبيوم-م

دومع ذلك موضوعق

مرتق صعب و 2للاتوصلالهالادشق وعناء اه وقر واءةفينتق أى>ة رللا كل أوادس لهنى سر جوالنى الم وصفتّهيالعل
وسوءان1كاق واليرفعدنفسه ب يردانهمع قلهخي درهة_كبرع لىعير نهتدمع إلىمشسع القردسوءالحلق وروبا#ر ور ولاس لعطف

علىوعرولا“مينعطفعلىغتو > عطفه علىمل أى لاه ل سولولالحم“هين وممذيين علىالفتح أىلاسسول فىامل ولا
“مينف اللعم (قالتالثائيهز وجلاابث )لاأنشر (خيره )ولاأطهرحدنثهو روى؛ لذونفىأولهوهساءءتى يقالبث الحديثونثهالكنه

ا
لو
فلكتر
جواما
منى أ
ااتذهلر أععه
ففص
بالذون] كثرا“تمالافى! انثر(لالضىأهخ_انبأنرلااأمذراهل)ب|رفالمءنى بره طو ,ل ان

زائدهءلى<_دمامنعك أنلاتسعدأى أخاف أندطلةتى أنءثثته (اناذ"كره) أىانأذكراتخبرأوالزوج (رأذهكورحره)

000000

للمبعثوكان ذلكاذا كبيرا(ه
(ارنخجرالفةاكماننعذرة) بضم العينقميلةمن لعن( أسرتهالمن)ا_تطقته(ف الجاهلية)قب ا
لنونوأنسى
انمى
ناحدا
والو
كدشر
س ال
و)أى
ةانس
زىال
موهال
همرد
امطم(
راف
ددهر
ك_ة
دىند
مفدمهرا) أىزمنامتد اطو دلا وف

بشكتينوالمسع أناسىوأناسية كصيارفة (فنكان)ف نىسعدهوكان (حدث!لناس ارأىنيهمم ن الاعاحرب) أىالاثياءااتى تح

ناوا أتحمب علىودوين أحدهاء امد ها لفاعل ومعناها لا كسان والاخمارءن رضادعنه والثالىما بكرهه ومعناهالا-_:كاروالذم ون

(قلا:لاس-دنث خرافة)لاحادرث سه ونهاو ,كذننه اليعدهاعن
بعضمى|أتتحب انفعالالنفس لزبادةوصففى[مهمسمنه ا
الوقوع فبينصلى التهعل_ +وس_] انهلمكن كاذيانلل صادقاواء أن التصدمن مسامرةالمططق صل التدعاءهوس مع نسانه تغرب

سأحيادريةشهبرة لإإحديث ]مز رع #أىهذاحدتثأمزرع:
١ 86 <ثلكىذثلك

نمرةمعون و الث
قو مون اولسعث
فسكونوهذا الحديث
«سرنه
رة يهنض عينمهم لةوسكون ذال* ك مدةقسيلةمث رهةومن| لون أ
وحدوه أشهرها اد زر انحرامه كنانعرلذام
امن فىالماهلمهبأى فىأدأمياوهى قءل يعثتهصلىاليعهلمهوس وقدر وىاامفض لالضى

والزرع الولدوأمزرع أىاختطفته
#ذبكصتم
ارلدا #
فامثال عمرنعافئوشهعارت_م اللهخراحقهلاناهكصان
اجدى|اأساءالاحدى ال

الكاف وفوا أىليتٌ

سدثعا
اا>_
نن ه
لذ_كا
طو بلاعامم ردودالىالانسوكان» بالواووقىانسده
ن»اأى
اهرا
مم د
زم_
#ف

عشرةول هرف ممون

رأىفم-م مالناعا<مب فقال| لناس_-دتثخرافة يهفأعىاءمعودمن الاحادتثالعه..ةوالمكانات

12

| الغرسيةهذاحديخرافةوهذا كاترى لسر فيهذ كرالا كاذيبوانكانتهى قدترادممااغ» فالاعاحدب

سوى أعماء

سردها الدب

 2فىاله_د.ثحوازالءدثبه_دصلاةا لعثاء لاسعسامع الع.الوالنساءفانه من ناب<سن المعاشيرمعون

ا_لدبادى فكىاب

وتغرح الهمعن ةلومونف لانمسى الوارد#ول علىكلامالدنماومالاده_نى فىالعقى وال_كمة أنخيكاوئنمة
فه_لهوقولهبالمستى ومكفرة مفاعواقعملطهىوبوندهانأخارىأورد<_ديثامز رعفباب<سن

المبومات وقالانه لور

ل

أعماءهن الاى

المعاشردمع الاهلفهذا الحديثمنهو-ديث أمزرع منهافدلالمديثان على -ازاكلام ومماعهفىذلك

تلكالطسردق وانه
غرس

الوقت#حديث أمزرع * أىهذا<د يت أمزرعواتماخصهبالعنوانوميزهعن ساثرالاقراناطولماقيه

حدا اه وكان

من لميان وهذا أفرد هااشير بءض الاعنانم أمز رع بزاىمفتوحهو راءسا كنه وعينمي .لةواحدةمن

المصدف لامل نشت

دتفى
اورا
اانساءالمذ ك
يت

ذلك عنسده ووقع

فةاقساهو باانسمةالى
ملام
الك
ر ال
لنمموظم
|مواالا
ايفب ل
ة
عأض
ا-وكنه

#ثناءلى ينرأخبرنا» وفىنس حد |::إعسى بنبونس عن هشام ب
مأبتعاقبهاو يترتبعامها حد

الاختلافَ قببه ول

عروةعنأخره عمداللهنعروة عنعر

الى سم يبان
عرض حم لعد_لديه

وف«ءض! نمم حالس
ووعنعاثشدرذى اللهعماقالتحلست »*#

هوان 2و
ول-بح
لفط_
اةال
زصور
والظاهرهوالاوك-كونالفءلمسندااىااونث امقر بلفااصل نيمى
<ضمرت ارلتأاذةىوا-م<ضمرا ثرةسأاذةىفوا-مهت ذكبرهانهعلى -د قالقلانه كاحكاهس..ونه عن بعض

لويذكرهاول شتغل

ا العر ب واستغناءيظه ورتأنشه عن علامته وو حهه أن التاءف المَيةَةَمزل الأ كدف امادهاليأ تنثُث
قر
عاهععاماواأءعخناءووند
مر انمتمااء وكلاهاءروبو
تدلاءكاد كرفااللاا كر
|أ
6ير رنباادد اللهيأكيد
دك ىناضاا أالكلام 3ن 5ع
[اأ
أمزرعءا:حكه -ول© ْ

اكتفاءوقيل أنهروك فيهمءى لجعلاالهاعسة اذك الاسنادالىالجسع م الاسزادا تا اغيرالمة.تى
فاىير والمعنى <ام تف بءض قرىهكةوقء ل عدن 8أحدىء دمر كون الشينوبشوفعاكبدمرونها

دسم أبوزرع ولاأبنته
ولاادته ولاحارنتدولا

للزأذالك نزوحهاولاً !

الولدان ولاالر<-لالى
تزوحته بعد ألىزرع

لكمراذوهد|الحديث

أمراهيد قال!كرما ىكاهن من الْمنِم اع أنأمعاءهولاءالنسوة لال يمشمت عنده

مول بتعلق بها

غرضمعتدهلم د كرهاول شتغل ماو يعدلليه مادكرو استغلاى قمعل ةرجه للضارى معن ال بير
ا اءنكار ور وابته عن #د بن لضصال عن الدراوردىعن هشامبنعروةعن أبهء زعائشةمنون عرة
ادنت عرق

ودى

دنت كعب

ومودد

بنتألىهر ومة وكدشه وهندوح

:نت

علةمه وكدشه بنت الارقمودنت

حفاذل حامعوساقه بعامهفىبار دقر و بنةالالدافظ
أفردديالتصدءفاعه مم مالقاضى عياض والامام الرادجىفىمغرا

أوس

أوالفضل ابن رر وىمن أوجبهعضماموقوف و بعذم_امرنو عر يوئر »خانوول
ةهفكى1نت لك كابىز رلعامز مرتعفق
على رفعه وذلك دعتذى أن,كون همع القصة وعرفوافاقرها فءكون كلهمرذوعامن هله اللمثمة ) 2علىبن را ناعسى بنلونسعن

هسام بنعر ودعن أخ.ه .د اللهبنعر وذبنالن دير )سنالعوامالاسدى ثدثدتفاض دق الىآخردولدنين أمرةخرجالهشذان

و أذسا كواب ماحه (عنعر ودع زعاثثه) من لطادف اسنادهانة هروابهثلانهتادعينيعضحم عن دض هشام وعد اللهوعر وه

قلاتهل(ت<لست )فىنسمحاسع-لدقىالذلانة اأزى
ور واه الاثار ببعضم_معن د.ضفقدر وىالاخعن أخر_هعن أبمهعن خا
حكادسمو نهعن د.ض العرب استغنى بظهو ربانيثهءنعلاه»-:أوانهر وعىفيهمءنى المعلاالجناعسه اذ-ك الاءنادالالع كم
الاسنادالى |لونتغيرالحةيى وقر وأنهللم < لسن بااذونفىآ خره'قالفىالتذقجوالاحسن حدذها واذرادالفهل وتحرج الثانرءعنيى

لغأةكاونى البراغيتوف تع#ة بدلاس امع (احدى ع شرة امرأة)من بءضقرى مكةأوالونتملس نساء

/لأ:اذم رول دسل

يمور السمرفمت التمحدي اثللبلوأصلهالي ولحديثموظل الةمركافالقاموس وغبره

حازحيث قالومننالحازلا؟ تيهالسوروا لقمروأتبتهسمراليلا كذاذكر وو زشارج
ملنكتمرى أناطلاقهعلى ذلك
 ١لك قضسية كلا ا

/٠تسكين !1مص د رعهتى المام الحادزة لسستورل

ااا

كر الدع رم سيسمر رمدوهردة

١ديت عائثرض التدتعالىءنها.ناالحسن بنصماح لبار)ربزاىمراءالواسط لىع الغدادى

باع أحدالاء لامقالأجدثة ةصاحب

وعه عنعائثهوهذابرواءهع.دالر ن ع نأمهبدلء ن هشامعن عروودع ن عانثه فالاسنادان
َ هشامء ر ن
متصلانوفائد:ذ كردماتقونةالحديثوالتهتماك أعل

ْ را

:ماثتعنخرج لهاأضارى

اميوماسكانهكاذلاقفىدمةوهو-دتثالالىه نالسامردوهى المحادثدقنه

الى#سأه راع جر ون»أى نهر ونيذك (لشرانوالعامنفيمحالكزتهم سرحبونهن الاعان

ثلانههذا وخلفابن

«لبزاريهسد دالزاى «حددناأبو
ا  2مكانوالعد تونفيه  9حد ||.الحسن بنصداح * يتش ديدالموحد 8:ا
ديتكس ؤانقق» بفتعاااله والذا سات ا
بسكوناأعمةو[حدةازول
ٍ لنشر)

 ١قميلة ف #عنعمداللهبنءقيلء نعالد» بالجيمبلطم لمملوعنالشعى ي”بشتعفسكون لعن

 ١مسر وقفع نن عانشهرذى اللهدعنها
ا

وأو ا والنسا 3

والمزاركله؟عممةينالا

 1نهوفى! لناب الرواءينع الميور وأديعضومسكوت الم وحعلةالمصدر وأصل التعرضوءلونالممرسعى 5

١

سأ ةنووقاحلامدصدوق
لهح_لالة جيه مات
سغدادسنة تسعودأربعين

#إورابماحاء فىكالامرس ول التهصلىانتدعليهوسلف السمريم

| المر فق ااسينم

000

00

ذاتليلة » كلهذاتم قيدمة

كمد كيوهالشراح ولادظور ود-هالتا كيد فالاوف أن.ةالانهاصفةموصوفمةدر أىفساعات

 9ذات لءلةكا<ةقفىقولهثعاى »ان عل ب
مذاتلصدوره أىبةهاترهاوتواطرها لإنساءه؟ أىبءض

هشام وأبو,كربن عر
ابنعمدانها!أبى صاحب

المسند( 1للا (
بذونفهعسمةمالون
ألأمية أودوهائم بن

القاسمالقيمىاي

نز دلبغدادمغه برل

أنسائه وأزواه الطاهرأاتوكاون وعكن ا ن,كونمنهن .عض نناته أوأقارابلهمننساء #حديثا» كلاما
|| أسومدايثاغر اب لاإذقااتامرأةمنهنكانالمددث» نشد بدالنونأىكانه ذا الحديث ومائة اجلهالسستة

مات هذه ةس وعشر بن

لح يثغرافةيي”دض
' اتخماءالعه_مةأ ىمسم

من باب الظب انه وفغاءةمنالاطافة ذفىامغرب

5

لسكانات

١

أخيرعارأىمم افكذوه وعنا:ذبى صلىالتهعليووب_لم وجراف حى دءنىماحدثبع نحن

7

مله

وهامعى حراة-در_-لاس_تهونه النكابزع_والعرب بارع

(ثناأوعقيل الثقفى

عمدالله بن عقيل)

أه فة وله

الكوف الثقن :ىتزيل
ده_داد صدوقمن

رأى فكاذهوهوةالواحدّثخرافة أىهوحد بثُمستءا حكذب قالابنرلتردالمردمابرادمنه_ذا الافظ

الطيقةالثامتةخر60

كاتزءمالعر ب دس فىملهقالع امو

اكه لاف مر لم 2داس

اران

تيا

ذ مستماح لانهساته أنهلارىعلى لسانهالاالمق واغماأرادتانه
َ وه والسكانةعن ذلك ال ديثيانهك ب
ا حد رت مستماحلاغسير وذلكلانحد ُحرافة نشول على وصفين|لكذبوا لاسعلا قيصم التشبيهنهق عن الشعى عن مسروق
أ ادده-ا أقولالاظو رأن.ةال ان حدتثخراانةنطاقءلى كلم م
اكذنونهمن الاحاديتُ وعلىكلماسولج
ا و دتخسمنه علىماف النهابهوساتعل هنعل المعنى ال الى من مع:حديه فلااشكال واماعلى ماذةلهالقاموس تالص ات

عنعائشة رض الله

 :فحمل كاامهاعلى |اتح بردو يععممنهالتَشدبدمعانه قد مالغالعممدقا لهذا

 ١كاقالالغز

0

ل الموتةين شيه لظنعندعوم اهلق « ذقالأندورن #خاطيون خخطات اد كور
مور

رسولابلةصلى اللهعليه

اأوسلم ذات لملة)أىاءلة
|أ

كن ولذظا 0

١

لشانهن كاحقق فىقوله تعالى»

١

عكار -سَُس أه_ل الميت * ودثربدهمافبءض النسمندربنةتطا ب جاع_ةالساءوحمل انهكان

3

(نساءمحديثا).ودوك

 0بض مارم منالرحالأومن الاحانبمعونول-كنهنو راءالنقاب أوكانة.ل نزول الاهبواللهأء

ْ بااصوابوتءسدكل من المعنيينالمتعارضين فىغايةمن الرعد فىحقالشارحينالىتهارضين والمءأنىتعلون

كو سقل (فقالت

ا لإماخرافة» ولاكانمن المعلومانهممادرونحقية ةخرافةويه كلامهبادرالىيمانهق.ل وا مهمفعال امرأمنهنكانالحديث
ه) دض
حدنثت حراكقة

 /شا لهمتوفتحالراءامخفف وةلائدةلهأل كاف المصساحلانه معرفةالاأنبرادانهرثات الموضوعةمنحديت الليلولتردمابرادص
هذاالافظ وه والسكنهإءن ذل كالحدنثبانه كزب مسم .لاه اعالمةيانهلا رى على 1سأنه الاالى واماأرادت انمحد تملح لحسب

 1وذلك لانحد يدثخرافةنشل علىوصغين الكذبوا لاسولاح "شيدق

دالاقكليمكتصق اشعا.هوهسا لماعلان كلا
سغ

ممم-ماموه_موقالت تلك 11رأةماقالت بينالمراد(فقال أندر ونماخرافة)الة.بأ أيدر سنماخرافة كان نه لكنهخاطون خطاب

الذكورتنز بلالهنمنزاتهم فىكاكالعقل شيرف صحمتهقال|لعصام

وهوبعيدأوكن ناس رحال حارمفغلمهمعليهنقال|أشارحوهو بعيد

آي

15
التأسسدم ن اللهتعالىوتقد سهمن ذلكبروح|اةدس

ك
را
ععئئ
شأنال
نمن
التور بشى

وهو حبربلعلءهالس_لام

اه ود بدالاول ماقاله

هذا الذىتنافععناللهو رسوله نامك اللكس..له_:لاف مايتقوله

الشعرأء اذااتبعوااطوى وهاموافى وكالدفان مادادقلوقطامءمانلث.طاناامهم اه وقءل1ادعاله صل

أ

اللهعاءمه وس لاعانه حعر بل سيعين نتاهذا وقدقالال:ئ الفغرادعاءالء ظمةوا كيرناءوالذمرف

العظمةوا كبر ناءوالثرف
را
لاحل صل اللهعليه وسل وحهتّه اه ونظاحهرسه |ا.2نادارمدنظمعهناء
كبير و ااعظمة الى<دانلاجلانهشاعردصلى
سنس
لة و
اضر
لهىلىاللغهامهوبل وكا' شنا رحاءكس هذه لق
ع كانالمتبوعقى
اللهعلةه وس ولانذو رفيهفانهأبلعبلاغهوتمايغافاناهذا كانالتاسعمعظهالا<ل ال:ممو

عابمةن |لعظمةبأليراهلانحلىوا لدان العلىكاحةى فقولهتعالى»كنتم_يرأمةأشواركاليهءصاحب
البردة على طر داقلءكس فالدايلاعاءالىحقيقةا لتعليل بقوله
لادعاالتهداعينا لطاعته » باكر الرسل |كرمالامم
حسانمابنافجعنى ونا

وعايتهان-:كوزعن عهنىمن وقدتقررتناوب المروف فالعلوم ااعرسسهاماعليس .ييل! لمدلسة واماعلى

دعاله صلى الثهعليه وسل قص_دالمءالى |لمضعن_دوأ مامابتوه_م من أن :مدااسكيرمذ مومةالسمستعلى اط_لاقها فانال-:كيرعلى
أعانه حبرل سعين درا| ا|للكافر بن
وقر
عل
بى ساثرالم_كير بنصدقة ك داشيرالهقوله تهالى» أذلةعلى | هنين أعزةعلى الكافرين
(ثنا

ل

فاندة بهدأماقالهأس حرمن انالظاهرمنه_ذهالعمارةعندمنلهذوق-ط

اصللتهىعليه وس ومث
والب
طأعد
مائهو
ى رد
حمةقه واماماقيلمعناءانه ينسبنفسهالى الشرفوالكيراً

رن
حى ب
الغزارى وعل
قالا انا

انهيذكرمة اخررسوكالله

ابن ألى

تدكملف |
والعظم مكونهمن أمةرسول التدصلىالتدعليهوسمالمتاز بالفضل علىانخلائق منكل و-هفوو س

الزناد) فسمع_د

ولبته يدكرالكيرفانذ كرو هذ االمقامفمهمافيه أدهوتقدما سكلامعلىماقمهعلىو ده نوافيهولابنافيه

(عن أسهعنعروةعن

ورد انلهاحاءدصلى التدعليهوس_لينويو.اعرهم الاقرعبنحارس فنادوياد اخرج الينانفاخرل أو

وحسان هوابنثانت

فقامالافرعبنحاءسذتقالك أتناككعاعرفالناستضلنا » اذاءالفوناعندذكرالمكارم 
وانار سوالناسمن كلمعشر » وا
زنلكس ى
دأرا
ضال
رلم

فنجاعخهبرينتين نعالغالبعليه اطهارنره وتعظيقدرهوتغذيٍ أمرهصلاىلتهعليهوسلموقد
ملاتنافالمبي

الرجن انلألرناد

عائشه اعنلنى صلى نشاء رك فانمد-نازينوذمنا
شينفلبزدصلىالتعليوهد لعلىأنقالذلكالتهاذامدح زا وناذاذمثانانى
التمعليهوسل مئله) لمبعثبالشعر ولابال
م
غ
ر
و
ل
ك
ه
ا
ن
ن
و
ا
ف
ا
م
ك
ل
ى
ا
ل
ت
د
ع
ل
ي
ه
و
س
ث
ا
ءستءنقدس ان حب دطيهم تخطبفغايهم

ابن الم در بن عرو

عاش مائه وعشر بن

قاسردول التهدصىالشهعليهوسلم حساناحيههم ذتامذةال
-

سئد
1تصة
اهاف
هىل
اة
ع ها فالا لام
أضوت 1

١

وحدأنه

٠

ودار لاتفغروااننفرم * دءودوبالاعندذ كرالمكارم
1
2
ع
2
هملم عليةا تعر وذوأنتم * لناخول ماسعنةن وخادم
:كانأوكمن أسلشاعرهم وثابتالمذكور خطيره صلىاللهعليه وس وخطبب الانصار وهوحرر

هد

ىتنثاهنسةماعأايدهمشةساوةرمشع ردقواذه ىوادرنأ نعدورب تعمءةدب لوسر |
© || [سوهياعهللاىلصدل هناي
اللتعصلىالتمعامهول دول انم ن المبان#عراوانمن ااءلجهلاوانهن الشمرحك وانمن القولعبالا

وف راةولغي
درأ
عىدلاا بفتساألعىين:قملاوو بالاقال«:ض السلف صدق رسولالتدص_ل التهعليهوسم
اماقولهانمن البيانمعرافالر<_ل تكو
انعل
ليهخالةح وه
مول
نمن
صاح ب الى فسصرا لقومساهن

فهيببدالمدق وأماقوله وانمن لعلمجولاذتكافالعالمالىعله مالمعلواوملاهقولهوا
انلهشن
عر-ك
أأفهوه_لهالمواعظ والامثال |لجىنتعظ مه الناس ومف_هومه أن.عض |لشءراء س كتذسكا
عذيهضنسية
| وروى|أخارىانمن! اشعرأحىكقمهولاصاذقامطابةاللعق قالالطمرىو بهبردعلى منكرهااشعرمطلقًا |
ولاحةل فهىقول بنمسءودا لشعرمزأميرالشطان لانهعلىتقدبرثمونه ول علىالافراطفيهوالاكثارمنه.
أاولعشلىعرالذموم وكذاما وردمن انا بلاس|:أهرطالىالارضتالرب احعللحقرآ ناقالقرآ نكالشعر |

|

#حددثنا |سمعيلبنمومى #أى الفزارى #وعلى ن حر » دسنىوالمء_ى وا<_دظ ةالاحدثناابن أبى

الزنادي وجنىسه تح عبدالارنلبرنّأناد ع نأنهعنعروةعن عائشةعنالنبىك_ل اللعهليه |

و|سل مله#أى مثلالحديث السايق لفظاومعتى واغاالمغابرةحسب الاسناد فالاولبروابةعبدالرجنعن |

' (ثناعنلحىرثنا شر عن فال بحر بع نحابرمن شهرر:دالحا تالنبىةلىاشعل» ولأكثرمن ماثةمزةوكانأسمحاءه

نتناشدونالشعر )أىبرادبءضهم بعضاالاشعارالمائزدوا لتناشدوامناشد ةمرادّ!:ل.ءض علىءض شعرا(و بتذاكارون شاءمنأمر )

فدىمن أمور (الجادلية )فىنض حاهايتم ,وهى مانلىالاسلام (وهوسا )كلتاعنعهم مع والسكوتالامساك نعالكلاموهو
.
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-
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عسوو

 ١و
ألاللهاعتدتوصاادبمعنبهرىع بج9ما<#دم ةذ عللىيبنونلحامخورحزدابثتندااشءلرتوللهعنتنععاملداىلو»ولاتنس.واااللاينت يمدعفونيءسبوا| 
أ

ابالبؤراطقف  9ءنحرب ع حابر بن |

مختص ترك التكق

مع اقدرةعابه(ورعا

#هرة) بافتح فض بقالحالىءتا ل :ذنىصل الل عهل .يه وم أكثرمن مائةمرة وكات» بالواووىسه فكان |تسم) بسيغها اذى
9أتعابه #أى ف جيع الااس أوق بعض_ها  9يتناش دونااث.ر» أى دطاب بعضهم عضاانيتثك_د

اب
وى

الشع راود والانشاددوان:ةرأ شعرالغير وف ءض السم بناشدونمن بابالمفاعلة «ويتذا كرون»

المضارع وهو

ا
نضهومن
ألىفسىم>مدااأوا احماناه أشاء» أى منظومةأومنثو ره أاممنرااهلءة» وافل«ء
أمورالماهلييةوف بعضهامن أمرحادليتم-م 8وهوساكت» أىقالالماغلبعليهم نالخيرفالنهأو
التفكرقأمردنماهوءةماهأوالمءنىسا نكتاعنهههملمعنعهم من انشادا اش.روذ كرأمرالحماهلية سن خلقه
فعشرتهم وذ دادةاافتهم وترم بدفعارج عن م احاتهمبذاءةلى حسننماتهموأخد الفوائدوا 1ك من ْ

أ(نمسعبوم)والتسم

انذلككاننادراوقيه

فنين مفشىاهداتهم »ذن ىكلثشئْالههد»د ليل علىاوناهحد »ور عاتسم »/
اهروثأ
لتهعمك
اابا
حك

لخب اانتادا لدعو

سوابقها

الخمليخيرصرت سم
دعر لهوأشاربرعناالى

واماع الثعر الذى
علىر واناتهمو بيانحالام م ونحسين مقالا >

0

محاانه قال واحدمن أتاءه ممنصارمن جلهأ<دانه ماتقع

ىم ن القعطومنكان
لمن اللكيسقافن ف ز
أحدامئل مائفءنى فى فالىدعلتهم نالحس لماكان

لاحس فيهولاخفاء

وان اثءل علىذ كر
أنامالماهليةوواثعهم

وعيذيه<ى عى فقت »ارب .ول الثعلمانبرأسه» دتركت طريقةةالجاهلية ودخات فشرد.هالاسلامهدا

وقالاسنححرفيه ل اتجاع ااشعر وانشادههالالحش ولاخناءفب وانكانمتولاءلىد كرشئْمن أنام
الماهليه ووتاثعوم ف حرو بهمومكارههم و يهل ان أشعارهمااىكانوايتناء_دوتهافيها

الث

علىالطاعة

فحر وموم ومكارمهم
وذوذلك و يحولان
دكردم أمورالماقليه

وذ كره_مأمورةلا اهخلديمعلىفعاها فركونمن القسمالاولالذى هوسنةلاه.احذةط لفمكانعده أن
التأسدسد_هرمن المأكيدتم بدانالمراديهاالادا-ةوثّه السنة كاقرربه لامااشارح قتلالصواب

والتاف ودوعناده

ماشمرج اللهلصدر ذلك! لشارح <ي تحر رفءل تابه وقررسكوته صلىالتدعليه وسلم علىمرادالشارع

فلذاسكت بألظهر

ةديته_ دود تو بهوعائدةأخر وبهوقدقالته الى»والذين
الفائتحلاعلىالماحاحردابللذىا دفماعىئاغدوا
همعن الاغومءرضون واذاعععوا الاغعواعرهضواعنهوقالد_لى الهعليهوم انم نحن اسلامالمرء تركه
مالانءنيه وماالمو<ب ل ماذ كرءلى لاف مارقتضى <-سن| لظن باتحاءه اكرام رذى اللهعم_م بعد

رمأاماذ كرهومن القاعده
تشرفهمبالاسلام لاسيهاوهم فىتسرد الاناممعتعددم*ل هذ ها لضي فىالانام أ
فوسىمعتيره ىا لقضْسيهالواحده وأماالمَضْمةالواقءةفى اد رنينالختافين زماناوهكاناوراو ناذاأ.عدهمن

الاعتناءبهاو حءل الكلامه سس اس مواعلىان التأس.س اذادزءزاءلى الاساس النفدس لوحدقيه منحهه
فشلعشاعر والثافىانشافدشعرالغير وانالاول#تص بالنظم والثانى
انالحديثالاول ل

أعممه ومن

على وحه

الجيكم

الشاش» عشاد ده

هذا اعمل والأشعار
الىتناشدوهاكانت
َس ومعسارف فهنى

عناد:أ:ضاذكره

السام وفعطل
الشارحبانةاعده

النترمع أنالفعل اذاتعددوحصلتف-هالمواظسةوالمداومة ,مكوقنتض ما لمدةمن أنواعالسنة كاق
ان الافاد:أولى مسن
وأ-ى باطلاق الاباحةكف الحديث الاولو بهذا
الحديث |ثالىوأماماعد اوءن وقواعلعمل مرأونةادراذه
الاعادة نَمبنداالمراد
شعن عمدالملك

ىه
س
دتمينلكانءكاس القض.يهفةأمل #حد ثناءلىين حرأخبرناي» و

دررا شر

ابن مي #رمصغرا ل”وعلنأمبىعن أبىهربرةعنال اتلنهبىعصلليهوسل أنهقالأشعركلة» أأحىسنها

وأدثها وأحودها وأحقو اوالمدنىأذط_ل قصيدة أوجلة لتكامتبهاااعرب» شأعىراوه_مو بلغاهم

ل
افى
كانه
وفصواؤهم ل ك#لوهسقيددمرذ كرهوانهلماأسللّية_ل شعراوقال,كفينى القرآنمث_يرا الى

هناالاياحةوفها قله

السئةهالحديثالسابع

ررةزثنا
حد ثٌألىه ب

العرفانوالاتة ان  2ألاكلدُئْماخلاالله باطل#قيل أسمعمانمابعد هن قوله» وكلنعيلا الةزائل» عحلىربثننا شرل
,للك 7021 1اطاط ا فلات 311ب 0نطفكةالهافطع سكت اماد بدا

عن عمداالك بنعير

ع نأل سللةعن ألىهر بردعن| وى صل اللهعلمهو.

,لغمن
انه قالأشعركله:كامت بهالعرب) أى أدودهاوأحى_نهاوأدتهانه وأ

قوطمشعرشاعر (كلهلمسد»ألاكلشئْماخلاالته راطل»)وكل نعيلامالةزائل »وااءمعذ ل[كععان بنمظءون رضىالتهعنه قال كذب
ول تأساوقفءلى قولهبعدذاء هنععكف الدنماغر ور و<سر #الءتةالصدقوالءرب!
بز
لا
لناتعي المنة

مريت وطداوصةوه

بالمونتُققالوا العربالعارنةوالءربالءر باءودم خلاف القهمورجلعر ب ثاءتالنسبف !عرب وانكانغ_برفصم وهم أولاد

الود

نز .لالنى فىمكة ولائر ع كاربعتا عاماله بكدذيه

0

«لالقرآن وانليتق دملهذ كرمابغه_مهءلى_-د-تىنوارت

باكماب أىعلىع_دم الاعازيهنهوقوك الشارح أوالنىأى ارسالالتهله اليحكمفو وكالامرالئازل من العماء بعد مكاف
(ضربابزبل اغام) جع هامةبالعدة في وهى الرأس(ءعمني) دشل سف الارمست ارم ن موضعلقائلةوبا 1

الراحةاذاانوم أعفامرا-ة ©

كيد

الهدليسانايغذالك
عن المىوالمى ع-سن

دلدى
صذلي
لوات
الك
اطا
اضممامه
وانكلة بل

الحالاةوهىالمدا_لة
فهاشراتامل
 -_-جى.كونكل واحد

يدها

لال الآحر

وموقع معناهاالموافقه

اولصرفضا
واملاءمه ف
وااغضب واتكلال

مرضناهمن رضاخ ليله

أدعسر) با طاب
(بابر واحسةبن

وقعالهمن ذماله( ذقال

بدى رسولانلهكد_لى

اللهعليهوس.لم))استفهام
زوف الف_مزة وق

أوشهبهالعنتى حامعانه > ل

 2مث
ومءتى وأبعدابن حدر

الرأسعنالعنق(و ملاس نخليله)

الاستراةأىيزيل

رآذوان]ءتةدملهذ
عل الهير راجعااك الة

يقؤدهة
ترلانهذ 2

4ووارت
>

ضمبرابمفعول مطلة أىضررياعظها  00ل أىالضر والاشناددكازى «الخام#أى
لجابلإ

 5س الرأسمما لعفانمفرد مهامةوهى الى ]ءادا رادر وس السكفارور وؤساءأهل|!ذأرباع1
 0تقار بدهالغربدأوالتشد.ه العفمك ولؤضعدهاثالمةدل
م
مكان العلولةوه وموطع الاه_تراحةردوأر بده مطلق!53-5 1لها ذى امع »#ل اشرات

ل كابذعن النومماعلتانه

ل الرأسءنأله3
الرأس ويقنانهوعلىهين ||تقدير بنرصيرالمءنى بز

|

مل الاستراحةوهى» وحودةفى!نلوعأىءنعالرأسءن النوم والاستراحديه اشدهمابقاسيهءلىملا<ظه
لوعةابه نا مكلام قكا اندقال بأدطاردا لذومء ن الرأسفانهلمرو- -دالاءند كال الامنكاقالتءالى

«اذغث.ك التعاس أمذة مزه #قالابن حر ور وىهزاء -دالرزاف أدضاءالوحميناكنه ابلدجن:االأول
دوه ا

رلك
ملى:دو
درف 1دله#وزادءق »هات مرالقتل سورلله +م ناا ك ع

مىن
وف
ئارب
مى«ب
على تنز .لههوأخرجالطيرافوىالميبق دلفظااس:ف/كنهابتدأبع زالاولو<ء لعزا “ف
ادبن

دحل )وق سخترذه_ولأول

قعل هذا أدرايتالدن قر

مايه ْ

لقوله تعالى»وم ثروتهاتذهل كلمرضعةع اأرضوءتت #والمعتى وضير بانعدو دشل 9انخا..لع نخلءلهي» '
نحمثانكااخهى نوات نفس_4هوذهاب نفس ه مومالة مامه نوم تأ كلنفس ادل
0
ن دق هاو::تسألعن كانيهجعانسها ولكل اعرينومذ شأتدهةبه عنأخ.لك وأمهوأسه وص ادمته

واللطتتارالةرناابنروا  .-بةين بدىرسول ألنهصلى الت علهوا تقد برالاستفهام أىأقدامرسول ١
'

أ وقدذماا!أثعرق كالههته الىرعلى لسانرس ول اللهصلى اللهعليهو
اللهيلوى حرمالنهتةولسع راي

أرضالافقالالننى ص_لى الله علءدولخ لعن هه أىمركمع شعروقانهاءس ذم ااشعرءلىاط-لاقه
م

باع ر كوفعب عل

را

مسابرآكالم حس ذةه <سن وقمص دامج

رحروماايلةلبهاثتيلاقاتولهاشع(رو)ف واءانطلق ذ»ه علاىراد التمرودترك ماحبمننالهلوال_مل والافالدكلاملهتأثيربلع لاسهااذا
كاتم:نظوماء لطدقرَها! ملغاءوخطماءالفص] ل ذلوسى#اللاملاابتداءتا كبداوهىر اع الىالاسات
نضح بعول هرا
ودو
أو نكاما أوالكالةهسيدةاللد اولعادعو شعرا وقءقل راحع الىااشعر باعشارم»ه ا
وقالديك خوفامنان
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وااسكاذا علياوذلكمعروفهنعادنه ص_لى أل عهليهوسل أماالعمال به ده فهرم علي مقنوها الامأاأسة؛ىف >لهوالاخضارةدر
نلقدرء_:دالله تساكوغيرذلكوقد تضمن«_ذدا اللمنرحكاءلمة وأسرارا!-ا .ةوذلك لاأناه«المطفى صلىانلهماوهس واحددة
م
دوه  5مرّاعه عتجامعقاه فأشفق عليه ان ينسارفقعر يثراملعءد لاعنالهق و يقيل بقلب لاهقد*جحل عن التهفا < تعنتة

ْ

ندمن
قوط ىم مغرف فث-ق عاب هالاشةهةالعن سه قال رس لقنوىلمضطرب ف
ل عسلى
ارف
 1احتضانا اشفق على هن أش

 5حزن فهو ينما وادوث-ذله عن هواهفلماو
1

 010يكن ,ذلك

نايدا

العناققانءا_لاح<م_دىء»كين صبادرةيص_در ذلك الصدرالاعظم ابزدادامدادافة الالمف_هطن عن لىأ للمعليسهوب لم

:

تأدسالهمن يشترىه_ذا الات وان لم حل شا

نمل وادقطان تشعوم تس ةالانانةدرهبعلوقدرهواعلا مرة بل

ذلك كلهمنةوائده زاح ذلكالمناب الاقْمص_لى االهعلبه وس -لهزا > -لدسمزاحاالاناعتمارا لمورةاذلاء*_لوعن

شرى فاضلهأوم*م شام لهاوفائكداهملةن 4وبالحقمقدعابه المد»ومن ذلك مازحته
ع
فات:11طوق أقركم نالمفهومه م
للم اسمن

أوالسل

حي

«* وروىأنو:علىأنر حلاكانم_دىاليهص_لى

جىصلى أللهعلمهوس_
قاذاطواب ,امن حاءبصاحده فقول لام

اعائثهرذى اللهزعالىعنها

م

يصب تنيت
اللفعلب» وى
اعطهمتاء 0

مدص فى التدعلرهوسل عل أىنيتدسم ويأمرب فيءلمىاوفرواءة أنه كانلاندخ_ل المدد4
أى نه فابز

طرف الااشتراهاممحاءمهافقالبارسولاللههدههد نهلك فاذاطال+.صاحهها فنااحاءيهفةّالاعط ه_ذا

ا
00

ها
7

لوا  0بس
0رى0
ور 0

ا

مك

00

3:

ع

04

#اكلمتوهنلفا:ينقبوكى»افليمتالهلدعههلليىةه ةووكس اكدكسشاعرنأدىىط رذةقمأطتمحمتكنوفبسأهمارشغارصااهحاموهآيرتنرذههصقىللىاتافلك
للاعهلنلهيههعوسن بههاموانه داكهاال مس 0قم
الب على نيةأداءمااذاحد_ل لديهفلساعز وصاركالمكاتسر جع الىمولاهوايدى!!

00

فانالكا تبع.دماءقعل_>دره مذر جع بالمطاامهاوسرد هففءلههذا د <ق مزوجءرراحصدق والله
ا

| د “اعرد بن جرد »ابالتصغير <9دثنامصعب بنالمقدام»رك مرادمألاو ىومصعب

مشعول من الاصعاب ود والاص_لل| أصواب وق ت-هضعيفه ,دلهم تصورقالميرك ودهوغ#طأط حدثنا

المدارك بن قضاله »*بقخ الفاءبلإءاسن »أى البدسرىفان المرادعندالاطلاق فاصطلاحالمحدثي

لةاولغة
#حاءته امرةكأميرةولاتةعدوز
لي عسل لإقالانشعو زالننى اصنلتىهعليهوس_ل أى
رد نثةعلىمافى|لقاموس قرل انهاصفية بنتعدد المطلبأمال بيرينالعوام وعةال:نوصل التهعليهوس

د

«ابن _2رتبعا شار محوقال: 11فى كا ءومنامندءضم ثاناأقول واللهأء_ل(كوته1اء_مأق

يهأىلى كاف عه
تارس ولاللهأدعالله
ذا ا ب

دانى اله فقالباأم ذلان»ه كانالراوى
أن م ت

نس الاسمالذىجرىءلى لسانهد_لىاللهعايهءوب_لم فاقاماذظ ؤلانمعامه

يوانالل_:هلاندخلهاعوز

ذهب

||مدن وثفر

المد:ولق ا
السادمن ا

بعرملا لاا
المصرى واس تعوابى
زثنا عمد بن جد

أنا مهب

بن

المقدامثناالممارك

ابنفضالة)  2الغاء
اانصرى مون آل

انقطاب العذرى

قالعفانثُقه من|انساك وقا أللوزرعة اذاقالناف وعثقةوقالالنساقضعي ض مات :تجسن وستينومائة خريلهابنماحبه (عن

ىمنه
االحسن المصمرىقالأتت ع وزل (دهىعت#هص فية أعاأزدير(النىد_لى علس»وب /فة التارسول اهادعأنهأن دخ الال

' فتمال,اأمذلان) كانالراوىنسمىا“مهاوماأضيفالءهفكنىءنهعا تكنىنهالاء_لاموفمهجوازالتتكتى امخلانولاءث_ترط لاحواز
:كوهاذاتوإدفة_ دكار تعاشهة رالعينهاةولد والكنية نوعتفذي لكت واكرام (انالم_:هلا.د +لهاتجوز) 4
ل فو-ممنحاها اممسابر بددةول اله-:هعلى اطمها الىهى علمماحال السكوالفازحوامر داع زاحهارشادهاالخ_لاف ماقوههها
قد

ءديل نالاكوت داعرةوعندادا عسقمن تزهليات نين اه مسسع
 1الغسيرااطايقلماسمكون ةامنا ا ص
ا وأنهع مرك -

وقلةأدب مع الصصاية و حو-ل بشواع_دالاص _ولالمصر-ل

|

بأنفه_ماأصايدمة_دمعلى:ةفومعسيبررهم 1شاهذدةه

معَلان ذلك كانولا.ديل
اولافلانالر حل ل ,
ماهدهغيره انتهبىوقداوقعهحب التَمْلط ىالصاءعط ام أ
 /من لقرآئن الحا ليةوالمقالمةمالش
وب
ق|بداءالا<ةماالآثاادى لاتصادمالنص_وص ولاتفربحعندائرةالامكان وأماثاتئبارفلاته لو ح
#النحتمل ولاحنر

الاأخديفهم

اف فيهاعائرتكونه هذهب
مطاتاوامتنع!أعدولعنه يكلحال1احارتة 71لق ذا أعُةالار بع فىقضية خ ل
اأصواى

صكابى صرجح

بانهفهمهمن لفظخبرسهعه بلاراستوا كسهذلكالمحتهدف خىهمهويلزمعلىماذكرهانفهم وات_دمنعواما لصمابةحب|نبقدم

(فاحتضنه) أى أدخلهفى<طسنه وهومادونا لارط الىالكشم (من خلفه)أىحاءمن ورانهوأدخل ده تأ ىزاهرفاعتنقه

( ولابمصره) جلةحالية يقالأبصيرهبنصمره رآديعينه أرصاراو بلصرشتئانا لضمومكسريصرا (فض
فنع
ةلاتلمن هداأرسانى)ف

تحه_:دقوله من من مرثانءةأىخانى وأطلةنى قالفىالكشاف والارسال الكلرةوالاطلا قكقولهارسلالمازىبر بداطلقه

(فالتفت)هماساقط من بعص

 0النسخ( فعرف النىصل التهعليهوسل )القداس فعرف انهصلىاللعهليهوسل لعل )شرع

) 40 2أى ]المراترقءةمن حكىءءط لوبمها
شر ىا واحةضنه #اعطف على أناهموقااث-كاةيا لغاءك] بض النسخ
ار
1

أدضاوه والانسب أى ادس لهفى<ضنه لمن خافه#وحاصاه
انح
هاءمن ورا
نواد ل يديهتت

 0أىّا

قاعتنة»وأث_ذعيتيه

دنهكيلابعرفهفقولهلإولا صر

ارطى زاهر

أىلا.صمرهك فىنسحةحالمن فاعل |-تضئه

6راانبظهىتصور اهلله || وو|ا|فلحدانلامثاكداوةنواهلوالاربظيصارلىه|جعماءكيننمواهلنوصمتايدوننمعازلبخاادص:رهةواولهىوالاضلالظعهوحرضينقاا|للاثحئتحاضننياااهذ#ئف<ةها_للمهنهذاح»تننأنىه
(تصد
وىم
 ( 0 5تيرك ||المختضن 6#أرساتى #دصيةة الامروهفن_دطذةأر
اسلن
هنوموا ذ|ىشلاكفىادوا اظاهر وقوع-ه

ا

ا

#فالتغت ب“أىب»ض ندصمرهورأى«طرةء طرف حموبهوظرؤهه ن طرف مطلوبهإفءرفاأنى

لجراتذلك الالضائ ]1ع_لى التمعلنهوب_  3أئعرهذاهب
لثءءتا
للىحوحهاادكال « خعل #أىشر ع #إلايألومزه
مسنك!الاتالناشئة اأضااكة  6000بضماللامأىلابقصر يلمالق #أى ألق
ز كافروابدالمككاة لظهرهبد_درالني

عنه (<سينعرف»ه) :صلىأنئعهليه وس_ل يهمامصدر نهوالمءىفطفق لايقصصرفدأرزق
مطه
صر_هردصرالفروض! اصادرةق

اكراره ]هتما نثاب | :الكائنات الواردةءلى الم جودا تمن هو رجة لاعالمينتعركاوةاذ ذاءهون لدلاءلى مو بهوااظاهرأنهكان
واعماءالى أنمنتأدزا :أ حية دمس
وكابديهصلىالتدعليهول والاكانمةتذى الادب أنيقععلى رحليهو اهما عقلتيه و بتيرك
االاللصااقماعدرسفته؟ | بخارقدمب مو عله ح لكعبنيهلامنعرفه» كانهذ كرءثانمااهتمامادشأنهوتنيواعىأن منأه_ذا
21122

الالصاق ادسالاعرفته #الخعليدوق

المشكاةكاف ذى-ضة هناوجع للاالنىص_لىاللعهليهوسلبول

عليه وسل يقول من |نمشنترىالع.د»#أىهذا العردكافى كةو و حهت-ممتهعمداواضم فانهعبدالتهو وجهالاستفهامءن
اابل
سااث
ةلعقلى هق
غىْبط
لهلا
ادئن
ةئوع
دال أنه أرادمنياد لهالذعامدبالا كرامأوهن
ملى
يشترى هذا العبد) ||الشراءلالد
أىمن شترىمثل ||ستيدله
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أومن يقاءلهدا| لعمد ]|الوحمه أنالاشترااءع
ملىمحه وانا لعندفيه نوريهأوتثده

أوقءلههضافمةدراىهن شترىمثله_دا

8
الذى هوء_.دالله
(|الععدمنى ولاءازممنه_ذا القودلا“عاوامةام مام ال.#زاحارادة ةمق ببعهادشكل علىالفقبهبانيع
بكالراام

١

1

والتعظسيم
|ال|مرغ_ير حائز بلافة لدارسول التهاذا© بالتنوبوناب وحزاءلشرط ذو أىان عتنىقالهابنحر||'
والكلم :كل فكةول ||والاظهرا تعرهضتنىعلى|لمع اذالإوالته_دنى يبالرفعويأنصىبم9تكااسد
عا»
ارخيضا أوغير
بهم أراد بذلك ١
مرغوبقيه وهد وألغوفىنسعرة اذا تحدف واللهكاد_دارتا خسسركلةالقه عن ااهل قالميرك وف

التعردض لهيانهيني |عض انسخ ك_دوفى بلفظ المع وياحتلاجىتكلف »قلتوجاوه
لامنع لتعظمهصلىاللهعلهو_لم
أوالضهيرله ولاتحاءهالمعرؤض علم_م زاذلىتمعنوم حي
فمحت
مملكأنوهبتش
ندد
مالزذوفنوعا أواتخفيفه
اه

ن

0-02
م

فيا رصضدعه

افيص يرحتلاو وهالنصبطاهر ووج_هالرفع انيرادءهالحساللاالاستقمالةالابن<_رتبعا

([فقال)الرجل(بارس
ول اشارح وفروابةاذاهذاوالتهيز نادده زاقلته_ذاواللنهازدةضرر ولاأ
اطنأ
كند فار وأبة
التداذن)جبنم ||انلدمزصتاهباةفاذلاخ

نواتأى اتيعتى كانه ن| لى_وق أومةفااء قراسكداةذااوهذالزاءته_تلحدتكحار:نتيهنا أىفه ذا
م العرضؤله و <هههنالإفة الرسوالتهصدل اللعهلي هوس للكن »وف
ذن( واللتهحدنى)فى |
سه كن  9عند اللهلست بكاسد الظرفمتعلى

0

,كاسدقدم عله وءلىعامله لاادتماموالاختصاص

 +ل أوقال» تمن الرانوىط9أانءثي:و_فندسضاةلبلكتدمال» وهذا أبلمغ نالاولةتأمل

فأىىمتا
دعاوعليهقفيها لفصلبويانلأفذعنلبالعسم وهؤسائغمغتفر (
اكالسدااب
)ررخغصسقيه أحد

فان

بعلقةاولااس تم ادلل هدامته يقالكسد الث ئكس د كدادالينةق لقلاةلرغنات فهوق يءضالم _
ودو
ان يم
لسيغ
اة ل
وجع
ذق

بق
ةوااء-د
لالاعرفر
باد (ذةالالنى ص-لى الليلهعوس_لم أمكنعندالله لستركاند أوقال)شكم نالراوى(أنتعنداشعال)بذين

“كه وذلك ر
يرةكحمته ص لىاللفعل>وب_ل 'وقيهوازمضادقة أهل! لنادنةوحمتهم ودولااسدوق واعتناقمنحسهمن 2

شاة_ه ولاتمصيره وتنعيةالجرعء_داو<ىن

الخااطة و
موأساةالةف_ةراءوء_دمالالتفاتاكىاام_و رانانتهلاءنظرالىد_ورمٌ

 ٠١و(فلةادلامالربن_والقالةلهذماقأصانلعر_-ولالتهصباللمعليهوسلوه_ل تلدالابلالاالنرق )جع ناقتوهى ان اثلادلكال
! ألوع _..دولا تسعىناقهحسى تح عكانهيول لهلوندبرتمه -ل ذلكفهمهمع اميا طهالاعاء الىارشاده وارسا دغسهرهيأنه ذىله
دبرد:الابع_دأن يدركغورهولاسارع
ٍ اأذاسعمقلا أن,تأهلهولا .ا ر

الىماتقتض-مها لصوره والابلايم  2لأوا_-دلهمن لفظله

 ١نفىمئناةلانا المع الذىلأوا<دله من لفظهاذا كان الابءةل لزه التأننثومع حك ونالاءلأعفى تالسوهولم
يع علىقعل دكسمرالفاءوألعيىمن الاعماءالاا دل وحبر» الحد يث الحامس حسدنثأنس (ثنا|سعدى! ن هنسو ردناعه -دالرزاىثة]

# ١جمرعن نايتّعنأ نسبنمالكان رحلامن أهل الماديهكانامعد زاهرا) حرام

ضد-لالالاثعى شهديدرا

18

فلدنيامع كونهمف|ط<نيونافلىالعقى فهمءن الابرارءكسصدفةالكفاركاقالتعالىفى
||اللمهورا
احواه_معن الآخرةه_مغافلون«وقال بعض العارفينمع ىاباهاحيث
نمنال
لاهدرام
ةطوانظط
حقو_م» يع
رضوابالمتعةو يطلءوا ان باددقالته.الى» لايدنا<سنوا المسنىو زنادة»فالمسىهى الحنةوا 1بأدةهى
الثقاء« ذه .ارس وذالنهمااصذم نوإدالناقة نهم نالمرادولدهاهوا لص_ عيرمن اولادهاءلى ماهوالمتءادر

غارتا وكبرتوالمءنى ماتلدهاجيعا
صل »
ىالاي
| الالغهم ففةالرسولاللهصىىاللهعليهوس_ل وهل تلد
#الاالنوق » بضمالنون النجاعقةوهى أننىالاءلوحاصلها نجع الال والذداقةف_خيرا أكواكنميرا

وهيتقودلليهرت فى اكلاملعرفتالمرام نفيهمعاماس طه ل اهلاشارةالىارشاده وارشادغيرهيانه بنجى
| فلكان
| المن“معقولاأنبتأمله ولاتمادراىردالابعدأن .درك غوره« حدئ:ااسحاق بنمنه و رثنحادع.دالر زاق
دده امععنثاتعنأ نس بزمالكأنر حلامن أهل المادية كاناعمعهزاهرا

ل
اضد
لام
هوا نحر

(وكانيجدى) بصغة
المعلوم من الاهداء

وه_والبءث يثئالى
الغبرا كرامافهوهدية

بالتشديد لاغير (اكى

النى ص_لى اللهعليه
سل هدية) حاصلة(من

المادية)اىممابوجديها
ارها
ونءغي
ترو
من ثا

الاشحبى د_هديد راط وكانبدى» علىصممةالم لموممنالاهداءوالمءنى أنهكانبأ ,اطدتةاليهص_لى الله ل ميهاائد
مؤلتت

فرع0 0

 :عليهءوسلم الىالنبىد_لى ال ع
هليهوس هديدمن المادية 6أىحاص_لةمنهاممابو دفي امن الازهار عز بزهعنداه ل الحضر

'والاثمار والتنات وعغير,هايافكيزه » ي4تشدندافاءوف نسصهتخصة بصفيفها أى بعدو عئلهجا انبصلى

أجى
#ر
»ادأن
فداهنمونغيرها «اذا إأر
:لما
.ةا
لةهمنأدمتع
|للعليهوب #مايحتاج اليهفىلماادي
ا
؛ زاهرالى وطنهحوراءوفاتا إفقالا لنىص_لى التمعلسهوس_لم انز أهرابادنامأ كالسدّه مدم:هما السمفيك

]ار جل م بناديتهمن أنواع|لثماناتصا ركانهبادبتهوق من اطلاق اسما لعنىادالأوعلى ذف

والماديه لا فالحاضرةه

والمدوكفاس لاف
القتروا يال

سخ
نعض
لب
اما
اولهغةو بو ه
| المضنافأىسا كنباديتناماحةى فواسك ل القرية» ولقبللدنا

بدوى على عبرقباس

| بأديناوالنادىهوا  2بالمادتةوه:ت» قولهتعالى»سواءالعا كففء_+والماد #ون #أىأه_ل بعت

(فهزه النىصل الله

| الموة أوامعللتعظيمو ديدالاولمافحامعالاصول من انهكانزاهراز بأسكنالماديةوكانلانأنى

عليه ول) اىنمطيه

لن نكلحاضيرباديهوباديه
اا
دهااليصهلى'للهعليءول فتا
هلابطرفةمهي
م رسول النءصلى الندعليهوس اذا أنا ا
ا

آل

.دزاهرءنحرام

هقيهكالالاعتناء»ه والاشعام يشأنهوالمعنىوفدن
لو
حاضيروه أى حاضيروالمد سنة

لة
بتضى
امق
قونه
الك
اعامه
|| نعدلهمايجمتاج ابلايهدفبىتهمن الملدواغاكذرهمعمافيهمن اهامذ كرامن بجان

الدالةعلى-سن العاملةانلعالمته فمىتابعهذهاهامل لةإوكانرسولاللهصلىالتهعليءوسل به »#أى
لنوطئة اقوأه
حماشد بد لاتعالديهماقءله م معاورده ن قولهد_لى التهعلمهوس_ل تهلادةوتاتحمادهواويادو
| الاوكانرحلا»أىمن » رحاللاتلهم_متحارةولامعنذ كرانشه#الآبة دما بالدالا مهملةأى
 ١قمع|لصو ردمعكونه ملعالسعرةففمه تنه علىانالدارء لىحس ن الساطن داو رداناللهلاسظرالى

والمسسنات ماإخهز
ه الىاه_له عسأبعيده
على كفاءتموالةيام

كال معدشهم قالق

أهستهوماكةاج| لبه

' ا صاولرمذىحاءومأممطولاولنعهولاإموكنه.وذيظدريعالىمقتلاوعهب»ىجولأةعحاااليمه واطلامنءاتهىأاننهنمبسى ص_لىاللهعليهو_ل وما فنعالطالب فقطعالمسافةنالتج
ْمَة
ل متاعه الظطاهرى وذاه_لعن!

عم

والكسر ا_دقل_لة
(اذاارادان يخسرج) الىوطنه (فع لارسولالنهصل التهعلمهوسلانزاهراباديتذا) اىساكنباديتنوااذات ذكرناالبادسكنقلء]:
يد منه ماستّفمد الرم-نلبادءتهم ن أانولاعماروصنوف الذبات فصاركا نهبا دتناأواذحاصنامتاع المدتحاء
فانا
ت أو
سته
ناهد
عش
اائىلره للاله واسلانصلابواقددو ردكذلكف بء اضلنسعقالالشارح
اهليلنافساغنغارناانلها أومناطلاقاس ,األاولءنلى
نا
لاا
االى
ضررحوع
مدبائ
لاقض
انهل
اللي (ون حاضروه) أىا

لطتنا أونعدله ماجعاهمناضمر ورد العصامالثانى بأنانم

ندسذ كرالمنبالانمامفم واغاهوارثادلالا م الىمقالاهديةعئلهاأوت_يرمتها(وكان
مكا
لاتليقنهكذرانعامه نعبانذكرذل

رسول التدصلىالتعليه وسل بحمهوكانرجلادمها) قبعالحوه كربهالمذظر (فاناهالنىصلىالعللهيهوء لمتوماوه و تدع متاعه)هوك

فىالصا حكلمابتعبهمنحوطعامو بروانات

ددتوأصلهمارتملخبهمن الزادوهواسم منمتعتهرالتئمل اذا أءطيته ذلك

7

(ثناعناسبن>#دالدورى انأعلىبنالمسن) كداصو باللكاش ف وى سطةالمسين (نثقيق) الأروزى العبدىمولاه مكانم
حفاظ كتاابنالممارل مأتسزه حمس عشمرهوماتين حرج لهالجاعة (5ناعمداللهبنام.ارا  .عن اسسامةبن ز بدعنسعيدالمقيرى)

معفمتوحهوقا فسا ك
ونم
حبا
دءمة مطعومة ومغتوحة كاف المَنقممعىنه لا
منهك
اانب
يسك
رنا ابوننازلحيتها(عن الىهر برةقال
قالوابارول التهانكتداعمنا) بدالوعينمهوماءينتماز-ذا قاالرلكشمرى الدعابة كالة_كاد.ةوا ازاحةمص د رداء اذام وماداعية

مفاءلهمنهانتهسى وقالف ا
ىلمصباحدعب يدعب
كز جعز حو زنارمءنى ذووداء ب والدعانةنااط اسملمايستمل منذلك قا ا
للطبب

وتصديراحملةبان اموكادةنتد
كلع
الرىساب كاتهمقالوالانرنى لئلك صفدرىالرس االنتتودمكاائل:ملدكمانعةفردعليم_ممن بأ
القولباار<ب (فقال) ناعدماعس غير (لاافاىقول الاحقا)تالداعمتلائنانى كيالحينئذ .لهى من قوابعهوةتاته ثححمرت عل
طبق العَانونالشرجى ااهن
لاعكال
صام
اهم
ورد
يهانه برعدان4طر دمالا لبان :صدرعتصلى التدعل.هول مالاءتنت فت_لاءن
أع
عراضهم عليهفكانهم قصدوأ|اسؤال عن المداعنه
هلهىمن خصاصهفلاةتدى يهقم]فاحاننأفىلآاقول|لادمًا دن حاذنا عل

قولالمقون بالكذب تأبق  85المهانةوالوقارفلهومنداومعلي أو كثرمنهاأواشةلمزاه علىالكذب أوأستطمهابتة

فلالانهسي _:زب رغ )“سصسصمسي8هسسست
الفماة د

الانسانءنوصدف دع
سضب»
طساا
|ع
تأ

شيران ياقاه ذ_كان بد ث معها أودض لع ,الارض استّأنس

القابوالاعراضءن

حنسهم أوبح سن خلةهم وهى الارض م مرج امومعله.ةدرونءلىمشا هد تهارفةابوم ورجةهم «حدثناأً

ذ الل وعن التفلكر

عماس بنم_#د الدورى يهدضم الدالع أنمايدوق تس أخبرناغاعلىس امس نس شقمق )يوهى مده

ءات

كيرا

ادل

1 0

ضعيفه المس_ينبأ لتص_يرقاله_يرك وموعاط #أنأ نيهوف نه

أسامةبنز دعنسعيدالمقيرى يهيعمألم ف

أخبرنالاع_.دالله بنالممارك عن|

الموت_دةوتةّح لع ن أل هىر بردقاةلالوباروسلانتدانك

وحقدا وعداو واذهارا ||تداعمنا» بلالهداوكاأللهماءالموحد:أى عازحنا والمءى أنلتنهيتناعن المزاحكاسبق ون أتباعكُ
لماء الوحه وحرأتمن ||مأمورونباتماع_ كف الافعال والاخلاقة -المسكةفىذ لكي قالفىلأاقول الحاقاي حوابللسئوالعلى
السكمير علىالم_.خيز أو حد مضه ن للعلةالباعثةعلى وم والمءنى ىلاأقول الاقا-تى فىمزاج فكلمن قدرءلىذلك ,ساحله
وعلىذلكهنا جل | لانم نيخاف عليه أنتتعحالمزحهف الباطلمن عضر دةوالاستهزاءونحوذلكمن الاذىوالكدب

النهى الوارفدال ||والضحك افرط الموجب اقساوةا لقلب واننما
ظأطل
اقال
نهرىا االىلاا<وغاالبكاهومن|لتواعد

املنمحدو رقهو شترطه ||الشر:عي-هف بزاءالا كام لفرع:يفد ثيتمراح يعض العابةمعهأ بضاوقرروصلاللعهليه وسلمكاسيأتى

مندو ب لأمماح وفاقا ف<ى-ديث أذ كرهبعددرث زوااهلرلهأعل وافعىنبعنطاتنخءدنىنتدماز-نااتهسى فمكونم نكالام

لاعدرالمناوى و#لانا ||ا|لمصنف أوأح_دمن مشاهك:ة_دم قا
ولل
اطعيل أنتص_د برها(لةبانال كثدة يدلعلىنكارأم
لعصام اذالا لف | س
|ابق كانو قالوالايندنى لثلل قكص_درالرسالتومكانت المداعلممةنفالألحهاييسهبالقولالمو حبأىنم

افعالهوف أقوالهعليه أداع ب وا-كنل أاقول الاقاولته درمزاح هوق فكيف حدها نتهمىوقوهلكانهمقالوالا.:نى اثلك الى]خره|
الصلاةواللاموحوب #الابذسجى أن.ق الفالصواب ماقدمناهفةأهل ولامّلوأنصف لمظهرلكوحاهلخال افحرىيهقدمالزال أ

وندبالاقتداءيهقيها |لاحيارثناقتدي د"ةبنسعد <د دنأخالدي عنمد اللهن جرد بلتاصغيرّْللعن أذس بنمالكأنر<لا» .ل

الالداول عنع ولامائع

لت_شلعى
ااود
هن

كاننهنوع من الملاهة ملز سول الوصلابهعلمهوم #أى سألهأن مه علىداءة والمرادان

يعطيه جولة ركمهاذال فىحاءلك » أىمربأدر+اكد
 9ع.لهىوالندلاقمهم#اسطةله و مالاطفة معه |

ه | ع|ماعساءان»كوتشفاء لاملووهابعظدذالركالحققه فيفهآن|اكلثحرنأةهاللدلهعلىماورد والمراديو-م
هأىلأ
وأمسسة فر
١
ا ل ل و 1 1 111س 11 1111
سكونا ذقالمالىأرا
الله
كانم فجنازةأبنالقذا أينالدفوقيل اسغياتبنعيينةال مزاح#ندفقال ل سن كن الشأن فهن >سنه
و اضءهمواضعه ود ك نامزاحالمصطق صلىاللعهليهوسلعسلدىيل لادو رلمكلةعامة أونامةمن ف وموًا: .:أوتافلا كانواءايه
منتيبالاقدامعليه كانعازحتفي علوم ابرونه أ ل عليهمن المهادة“ضاءةت القلياتالسعان.ةومنع كلاانخر ج
س1ةنطاع
انية
اجما
االلوغمبجعردالابمد الاخطماع,الارض أومكالة بعضنسائهاذاوخرجاليمعقبالماجاةالفردانيةوالة .وض الر
نس (ثناقتةمن سعد أناخالدينعمدالله)بنع_.دالر > نينبزبد لامعاحان الواسطىالمدنى
أدي
أحدمتهم لقنه ها لحديثالرادع ث ح
ه
ل
اسهلم
مولاهمثقدعايد يهال اشعر :نف
ن
ث
ا
ل
ث
و
ب
ق
د
ص
ت
ي
ت
ا
ر
م
ه
ض
ق
ه
س
ف
ن
ن
ز
س
ا
م
وتسسعمءين ومادهوةءل غبرذلك حرجأدالسته
(عنجيدعنأنسبن مالكأنر _لا) كازيهبله (ا#حمل رس_ولاللهص_لى التهعليهوسلم)أىسأله أنك_مله والمرادطلسمنه

أنبركبهءل دىاب(هفتال ف حىاملكعلىولد|لناقة)وفىروادهنائتىفسدقخاطرهاستصغاراالىماتصدقعليهالنموة

|

ا

 1أحتىلوذعفيهلكانميت ةهذاواأقولنسبالى مى البيةقسس حااسنة مث قالفء فوائدمنهاانصيد

| الصمدييندةمامحكعخةلاذفواما#ول علكىالانصافهرضى انتدعنهأوعلىانههوا مذهبالعمعند
 :فانالمغوى ادس لهقولمرد ودكداعمعت بءض مشاعى من أأشانىه م قال شرح السذهانهقدنة لعن

اأمن
ذرأة
ايهام
ةماف
ي ند
دانننددل
أر ل
الشه نهم الدينالكبرى غيرذاللثمفنوائد وهى أنه>وزلا

 | ٠ألر<ل علىنفسهالفتنها نتمسىفهونةل بصرذة لوول مع مابردعليهماقدمناهمن مقتّضى العقولوالنقول

| أومنهاقولهوفيه حوازدخول بدتبهارمأأةجذيية اذاكانه:ال مانخلوةومانم رأأخرىمعواوهااثنتان
نمكاأاوثن#رعمروادقاءلىبحث ».ا نتهسىوشيه
|| أكوتشامحهدمااهاوالاحره.ت_-لوةالر <-ل به
]م|اسو م نأنالمديث لادلالةذءه ءعلىماذ كرنالانفياولااثانانعم الظاهرانأمأ تنكسونفالءيتلكن

 ١لايازْمدنوله صلىانهعامهو .عند هامن غير-ضورا حدمعه من زوسها أوغيرهمن تخازمهامع أنهصرح

 ١انأ نسامعهاوهواما بالغأومرادى ومابعدةوا فقبهجو زحضورامرأة أخرحىتدمهاوقةف -وافزىمراهق

م
وليه
مرجع وقالوف اخدهذامنالحديث نظرلانهد_لى اللهع
6ا بحوزلهاللدلوة.ونقاته-داالذةش

كانبالنسمة الىالنساءكا هرمفكان

متوقف علىثوت العرش ومعهذابرده:أويل| لعراءت_لونه مع

| بعضونكامسلميانهكان ينهو بسناحرهةرضاعم قالدلقالأعمد| نسغيان وغيرهكانوابزو ر ونراءسه

أو يحاسوناليا قلت>صانالتهفول فيه اشعاربوانحدامنهمكانحتلى معها.ل

المشهوراماكانت تمحذب

 ١االباعرناهيمس أدهمقائلتبانهتاركالدنيساوأماالحلوة خاشا|لاواياءمعكالورعهم واحتياطهم ف الدين
هاضرورةا ليهولاياعث للعالعلءهماغربف
أ ان بقعمنأحدهم هذاالامرالمكرره المذكرِمُ رعاوعرة مع أن ل

|| لكام المبنىعلىالنظام|لغسيرالتسامفةال قالواأىبءض الفقهاءفلو وحدنارجلام :لسفيانوامرأة مثل

أرابعةأحنالهالخلوة بهاللامنمنالمغسدةوا لفتذءحيكذا نوتقبدىتقدموجه بطلانهمزادقالغراءةبقوله
1

ولوجهبانهلادشخرطتك الامنل يكنىمظنته ألائرىانهم وز واخلوة رح ل بامرأتيندونعكس»معانهقد

على بهماوتمقعمنه| لشاحشةفيما أوفىادها لكنه بعيداذام رأةتسهى من مثلهاو ببع_د وةوع الفاحثه

|أمنهاحضيرتها كلاف الارجنلتهى وفيهأدضاانقهدختلانبهاويقعمنهماأومن أحدهاالفاحثهفيا
!> مع نحقى
|#ضوردفالمعدمشترلك ف الصورتين ف الاحهال لا ندم الاستدلالمع و دودالمظنهبلولا

| الامنكانةدموالله أعلمممن لقعن بعضالشراح ماه عابهالركا"كةالافظيةوالغراءةالمءنو يها أوحب

ل
ئشرح
لوليه
اناءنها
|| أعراض

منهامقالوماقيل الاطهره ناالنمزاححلماسغايرفضعامذافلاصل

هيواالالدليلءنع من دل كولاداءلهناءنع مزهفتعين
| ف أىفعالهصلى اللعهليهوسم وجو ب أوندب للتأسىن ف

|ندب5أهومقتضىكاامالفقهاءوالاصوايين #تلتوق_ها نالدايلالماتععنالستيةتهيهيطردق العوم
ال

أع نالمزاح والقاعدة الاصولية اناهذانهىصل التهعليهوسلرعكنموىئنْمفعفعللهالسيانالمواز ونامنيه
أنهسىتغزيهلاحر كاف الذمربقاتساومنفم ا|سقساءوكالء.ول قاتمساوامثال ذلك بل ولولاانهثيتالمزاح من
ا أتعحابهمعهصلى اللعهليهوسلفمر رهولعنعهمعذه جل مزاحو علىاختصاصهءلى ماسيأف تىحقية» ف الحدنث
االذىبلمههذاوممادئ بدماقر رنامانةلهعن! لعلماءرةوله وقد أات انتمسصانهعل» المهابةول درفيه مزاحهولا

|مداعيتهفقدقامر -لىدنبدنهفاخانه عردة شد دوم انهفقالهونعا.

الىاستءلك ولا<مارا اانا

|ابنامرأةمنقر شتأ كلاعد يدعكةفنطى الرجل بحاحته عام صلىاللعهليهول فقالأيها!ناس إلى
أونىالىأن تواضعواألافتواضعوا<ى لاني أد علىأحدولا:قْرا_د علىأحدوكونواعراد اللاهخواناء
|روىمسلمتنعر وبنالعاص صححتر .سول اننهصلى أنئعهليهوسلماملا' تعدنىقط صسماءمنهو تعظى له
و
أ ولوقلف صفسهلماقدرت قاذكانهذاحاله وهومن أجلاءأصحاءه 5اظنك بغيرهومن ثم لولامزبدتألفته
وصساسطتّهطم لاقدراد_دمنهم ان تمعنههم ةوفرقام>_:لا-ماعقسما كان؛على عليهمن مواهب

جللايبمعدركمتى الفسروالابعدالكالاممععائشة أوالاخطماع
القرب وعوائدالفضل لكنهكانلاخر اا
 ١بالارضاذلوخرجالهم علىحا(-:ه| أتى>لى.مامن القربمنفاىحانه وما عكللمر بوغهيرذلك ما كل |

0

بن
اصوا
اهحم ث أوردهيلفظ بردولاةوةالايالتهان اطلاق +ذا الجواب!دسعرينىو ل
وئدا تتهبالشرح واب الر-ل ولنفسهعرا 8
امماحا و قومعونتهءلىالوحه
يقالمنيثالحسكم الشرىانقامت قر نندقوعلى أنا لمىلانفعل نهما ,تع بس دل بلعبنه [جم
اذظ علىذ لك حرمومافى |ل_ددتٌ منزل علىالقسم الاولفلا
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ولهبيهووفرنسضةيلعببهطز ات فزنالغلأمعلية زح التنىصل ال ع
تل
هه وسرفق اليااناي

مافمل النذيرب قالواقنه انه حو اسان أن سالء ,نالثئوهو بعله فانهصلىاللعهليهوم ك ن
اقد علم

اعوتا|ل:تبر
وفره اباحهتصغبرالا»عساء و باحةالدعايةمالميكنعا وفيه كالخا الذبىصلىاللهع للهاوتم

و<وازحدس 2

واترعايةا!أضمؤاءم نمكارم اخلاقالاصفر اءقالم_يرك رهفيهانه حو زأن .دخل الرحل ف بست فيهامرأة
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اذحرمة الخلوهمعالا
احنن
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لرفافم
سلذا ولاخافاواوأمننفسعهلاىلفتنة وانماتعاق

١عامط

نا ا
لسيك( نلا
ار رلك وتدقال.ءض العارؤء لوكانالر_<-له والحسن| لمصرى

وارأذرابعةا اعدو ة
لالا لاختلاءد مها وسديه أن الاحكام ااششرء»,و ردت علىاطلاتع اولوكانت

الع#لةالمنفيةعلىالغلههغ_عرمو-ودوقمها ألاترىبانسه_ي:حبراءالمار بهولوكانت  3اوموهام |

رالا 1
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دأيت فشر حابن حرأحاثا لطيفدةه ونةولاشر0,

مماق_ل

وحواز لرااكم

وأو

 1رهاو رهها

تدم نه أن سيد المديئةمباح لاف مكةودوغاط وا ىدلالةءلى ذلك فانذلكالطيرأ

 7ن أن فال -د دتأنه اصط.د فا درم وأدس احدع_الاصط عاددة .هأوكدمن |«ةالاصط,يادمخار جه ١

ات اسان اتدل رار كر دالسسيد قالمدينهانهمما
ةنات العن
١ قلتهذ امارجعن تراص ]

واولمه_وانوموا “ | 4ا|صطردفم الانهمنر عالاصل وأماا-ة.الانهص_.دخارجها فبسحفىالل أن حك ونواانافاى |
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حدتب
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هاا

كا فااقولمعأنمذهبالقا أل هرات لمك مانا ل

ددرم وأدخسل فيه صارمن صبدالمر
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 وات وس اشر الذناسنوتخاط رجمءلى قد رع وطهمودواز امالنىكام :منالشعءر ا

 1نالتكلفوانه لاعنع منه

دى

ضير »عه  -دثُلااذاءوا كرامأقارب اللخادموااظهاراك .ةلم الىغمرذاكمن 5وادد بزيدعلى

0
المائةأفردهاا نالقاذضىحن (واغماقالل الننىعلى انلهعل.يوسم اياعر

لانهكان لهنغبررامس قات فزن لتلا

هله كاهوشأنا اصغيراذافةدلءمتهواغسا كانذلكمماسطة لهلانهيفرج
واز-هالنى صل اللدعا:.هوسلم) ىسرك نامه حوننهع
. 8أسطةالمططق و براح لهاو فر يعدذلكفيقول لاهله رونا انفشتذل باغتّءاطه بذلك عن حزنهفدى_لىما كات وبزدلةرءجه

تلك الاحزانوهذا كاترىأقرب لا ونق !!س.ام امبرامن |أعصىدبمماقررهالشار حواغتيط به حيثقالكانهذا الصغبركانله

ونذطنة وذذكاءفاهد اخاط»..يذلكانممى واحسنهنقولالعصامذ كرهعلىوحهالمناسطةمابعضيهو يئولهوانكانف .هد يدحرن
كنذا التدكاف والتعسف<يثار :تسكب  3ططاوامةطلىغاظا وصرف:اللفظ عن اادلولفابدى ماه
لدوطتهعليهو سامح انمه,
00بن معلمولحيث قال كول ان رادبالتغيرنفس فىعبرو «كونتصدبرهعهنى الممتلعيمئ ن أاغضب ىق بااباعيرمافءل الممتائء ضماءن
موتنغيره«الحديثالثالت<ديث أ هربرة

أ

( ١وانقلسالر جل )أىصاراعلاهاسغلهتةولقامت الدراعدولتهو <علت اعلاهاسله (وشاليرتن_إسهع)افءىةذث_الوفى اخرىوش
أال
 ٠و فاخرىواشادوا كل ععنىرفعهاوالماءللتعديه أىسقط على عقسهو رفعرت_له قالف امساح شال شولامن باب#الرقعيتعدى

بالحرفءلى الاصم واشلتهبالاافبتعدى .فس اممونستع_ل |لثلافىمطاوعا أدضايقالشلته فشالوثااللنتاق ةيدهاعذ_د الاقاح
| شولارفءته (افلدعنبلىص_لى التهعليه وسم-ى بدتنواد ه)ولا ذكلاانكة_ديتوهم ان كه ذ لثمن اتضاحالر <-ل
اوكشف عو رنهاستفسسرالراوىس_عداءةوله ق(لتهنأىذئ ل قالمن ذهلوبالر حل ) أىمنرمة سعدوغراءةاصابته إعدوه
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ذراذان
دحيث ينفعالر ا<ع_تلصامهبالئرس وسقط بفدىع_دوه فاىحي

ساطان القدرةوفهانهعتنع السدر بهوالتمسزىيا!_كاذر ولوحراكه سوعءته
ولرمن
ط-هلد
بالر <
منعف_عدل
حديزاةدس س
الاانقياسه_دهب الشافي المواز ز بادهفى الذكال واعاط ةلاهلا لمدلال وقد يقاللا,لزممن ضصدحك
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1من فل سعدامتناع دوازالضم من كدفعورة |ا_كافراسحمانانه #بابماحاء

ت سي
ااس سس

صل اللهعا_» و_-لم

فصفه ي وفىسص ةا صفة

اروف يعض الذسم ذمعط علىأ
ظ  /و2دو زأنكونذ-ل يخطأءلصيف الله-لومأسكونه عهانى الاخمطاءك م

(زاح) بكسر اوله

مصدرمازحه
صديغةالمء_لومم ن تلاطو وانلاطودبااضم ب_دمابين القدمين فالمثىو بالفتحالمرهو جع
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على الممارك ”
ولد مف_د رمزح
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ل,اولفااءيد
| التعديهقال 1ل ذنىوفبءض |لنسخ واال
اعسلرضيافلة ||الفر الخرا _١٠
ْ ورعدىبالباءقات| لظاهرانهتصصف فى الاموسم ن أنالاّادةرفمااصوتبالذئوت
أ والاهلال لإفذصكا لنب ص_لىاللهعايه وس_لمحتى بدتنواجذهه أى من ق_:لسوعغدراباايدةاصابة ||٠ ا وام3 .
سهمه أعد ودوالانةلاب الناثئْعنهمع رفعالر +ل لامنانكشافعو رنهلاتكشف عورهالهر بىوالنظر
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| اليهقصداكرم #قلت» وفىسض_,ء أ صةفقات والقائله وعامركاه وظاهر وقالميرك قائله#دالراوى
أ عن عار لمن أىثئ تدك يه أى الغ صل التهعليسهوسلم قال يهأى سعد أوعار ##مننءله يي
 1أى منفءل سعدوهوءلى الاولااتّفات بار حل #قالميرك أىكلكثمنة:لوعدوولامن الاتكشاف

من زرحت

]| كذاةلوفيهتأملانتسى وذ_هانمن الواضع الىأنهصلىاللعهليهوب لميذل منكدف العوره
فانهادسهن مكارمأخدلاق» دل اء تلق رحاعاق ل سهعد يمدوه ص_لى ألهع لره وس

موضعهةوار]ته عه

من القت ل اليب

اذاضية_هلانه تدسة

وبالاانلةلغار,ب وسرو راعابترتبعلرههن اطفاءنارا!-كفروانداءنورالاء.ان وقوةالاسلام ووذلك
|مسابلمق كنابهعليهاأسلامءلى ان فى:ةس الس الوا وات اشار والىردذلكفكانا سال ترددانهد_لى

لدعن الحدوشيه ضف
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 ١أللعليه ول تكلم نكشف عورةالر حلكا :تادرالىفهم بعضهم أومن هل سعدنه ذقالمن فعلهبالرحل
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ْ المزاحملهءراممفهومص_درماز»-عازدهوه_ابسازحانوف |القاموس مزح كنعمزحاومزاحايضم |نتمبى

] والمطرد(ضولات

 1ص_لى اللهعليه
وسل) قالالعصسام لانب بابكاامرسو ل التدص_لى ا
للهعلي_>وب_ل ف المزاحوانلابغص_ل نهو نينانت كا
كان كلامرب_ولاللهص

ل التدعلء .هوس /بساب|لضك

قا ا
للشارح وادس كازعم اذمزا_ه وقعبة_براللام أبضاوالمزاح متوقل

:عنهالض_لفناسسذ كرالضع_ مذ كر بعضأسدانهانتمىوأنت خب ربانماذكرءأولات-د أصابت غنبه الحار وامانا

اذكرءفمناسية تقوب لضع_ليام زاحففيسهتعسف طاهراذا ناب ل-كونالمزاح أولاوااهل نائئع_:هواق معت2
 0اثيكونالتسوي ب واقعاعلىطيةه قالالمطالىسء_ل بءض السلف عن مزاح هص فىاللعهليسهوس لمفال كتان[ه 0

فلذا د ثبفسط لاناسبالدعاءه وفيهبولالقال

اق الندى توحدصيعم » وص_دورالة:الوحهدوا

فهذا وذاتتم المعانى » طرقالمدغيرطرقالمزاح
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مفناعل (تهبوق نسصدغير ض
حع
ايلرمالنء.دفى قالوهوااخلاهراعدماحتياح_هالى:ةد ب #رالحدرث التاسع حدنث سد
(ثناد بنيشاركنا »د بنعه_د أللهالانصار:ىاناعدالله بنعون (بنأطاةا أمصمر:ىم واىع
لد
مازللنهىنم
|ء<ة_لدالاء_لامقال

هشام بنحسان تلرمعبوناقىامثللقهرة كأنمبهنو رسعاب
ينر يتقاسس ان
ناها
هبناعوف
م_ادىوب_ين ومائهخرجله
الجساعة
المدىمات(ع:نة#ثلدابثن #أ_دبن الاسود) الزدرىمسةورمنالسادسةحرجلهالمصرىفةط (عنعامرين سعد )نأب وقاصالزهرى
وأريعح © 2
لالسعد لقدرأيت الننىصب انتهعايهوسلتحكْهوماند )معر وف
حرجل ١س (قا ة
مسر

بلا انخاء

والدالوالةاف لامع وس والولىعليه واللهأعلعحدمثدناا#د
لبلنهشاارلحداثن
ناصدٍيانرىحدثناابنءونعن #دين
ق للدعر ب ة[حدى

دين الساوديبة-كرارت>_د على|لصواب #اعنعامربنسعد #أىابنأبى وقاص الزهرىالقرثى معع

بدت نوا<_ده قال)

أباهوءمان وغيرهوعنه الزهرى وغيرهماتسنة أربع ومائةذكروصاحبالاث-كاة ف ا
ىلتابدينع9قالهال

عار زقات)

اعد

(كيف)أىكيف

تكأائع-لىأىحال

_ع ع
سعد هوأ سد العشيرةالمدشمر5:بالحنة أسل
لثمر
امقد
أ ثنااث
اةو
لعاوه
مقال
اواب
وكنت
سنس..
اأولءن
رك سهم ف دسل اللهوسماق نقيةترجةلهرذىالل عهنه #اقدرأنتالنبىص_لى اللهعلي» ول ضصكُبوم

لخ
عند
فقرب فيرحوألسوارالمد بن معر بكندهعلى م ىاا لقاموس لاحت يدتنواحذهقال أى

كان (حشكبه قال) عامرةملاىذهب المه :فىوالعصاموانن وقخارلميرك فاعله»دين >دين الاسودوالاول أطورلكونه
سعد( كان ر<ل معه

أقرب وأنس ب قات ل عد أولعاصف كيف»دوف«.ض النس كي فكانأىءلى أىح لاكانذحكه

برس )زد دوسمتاتر به

ف ذلك الوم ياقال*#أىسعد أوعامرتنسعد وقالميركوكانهذل كالامأسهبالمعنىو بعدهلايخىك ستبيته

حال الحرب و»:ه

ددع كانر<ل

اا
مع تربس اله خبركان ف وكنا سعدرااميايدانكان الذه_يرفىلقعال
امثارنىؤلا

شكال غيرانهعبرعنهبامعهولبقل ألىوم لمكثيرف أسانيدالعصابه وانكا ناسعد فهومن|النة[-بالمع-ى

وبراسكةلموس وسهام

أومن سول اللاتغهاتمن التكام الىلغيمةط وكات»ةيل هذامن كلامسعد ءلىكل تقدبرأىوكان الر<ل

ورعاق_ل ابراس قال

امد كور لإنةولك»أى بفءل »9كذاوكذ ابالثسر #أى دشيرعيذاوشعالانه #يغطى حته #أى درا

لكا سكت ولايقال اعلنسه_موهوانءتاثنلالفاشاارةذ كرهميرلوالاظهرانه ن حفالامء_ل ةوقال صاحبالتهانة
الثئ<ه_لهكالترس

وتستريهوكلا تسترنه

والعرب شه ل القولعمارةعن جب عالافعالوتطاقهعلىغيرا لكالا موالاسانفتةول قالي_دءأىأخذه
وقالبرت_لهالشاأعىره»ووىقااللتبهالعمنات»معاوطاعة» أأوىمأت.هوقالبالماءعلى أبىدقل» |
وقال .ودهأى رفعه وقالباتر
س اى أ اروقابوس علىهذ هال ذكوراتغيرهاانتهى وقدغذل الحنىعن ]|

فهومترب هوق ر وابه هذاالءنى وقالفةولهدةولكذ اوكذاأى مالاسناسب +ناب رسو اللهصلى اللهعليهوم ولالاصدابه وبالترس |
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قوس يبدل رس( وكان متعلق مغطى #فازع سعد دسق حثه لرسهم ا لماءزائدة أى أخرجومدلهسعدسهمامنتظرا 2

سعدراميا) الظاهرانه

من كالامسعد قفيسه

حمبته 9فإارفع #أىاأر <#ل #إأسه #أى من هت الترس ذظه رت حمت-ه لإرماءذل خط »*بضم |
ٍ

ون فكسرفه مز وفىعه بف أولهون طائهمنغيرغ ز وقالالعصام وف دءض! لنسخ تصيغهالمه_للوم

١
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||قالبءضهم ووحدانلطأظاهر بينلاحنى لع..دةينت نابل» أى كسا لماءالموحدةوقالالمنن والدكور
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كرفمادةالدولاتن لهمنتأسلصحابيةوأنونالتحا وفىمادة

ثم القاف وى_كون

الراءقال أبوحاتم صدوق
رعالقن دهان نصيره
وقالمرةمضطرب ووهاه

أنوداود ماتسنةست

ودعمشاريثنتين حرج

لهاأخارى(ثناعنيدة)

بأأعصعير:عندالج+هور

ذول دكرفالمغنى الاأبانائلهقالميرل عميا هبالتصغير بنت ناءل أوله بن(تنائلال)سمانبعة
الثدل,الموحدةنسيلة ينتقدس صحاسة

حرجلا الم:فقال
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الظلاهران
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ن رى بسهم هيل انلمششهادهدكلهادة اللهفارس الاسلام
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اأسلألاىنعرصةار
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نميه
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هى ليان اموا زأواعدم امكان!اشرب منهاتاعداولانانىماوردمن نميهصل اللهعليهوس
مامه قائاي أ

(ثلانا)وفوالالعصام

التُنفسثلاثا زعمرده

الشارحبانه ستازم
تسمه زعم علىحفويّه

الىالصمب قالد.واب
المصير الىالمعاسايق

تابنالعري وبالحلة

َالمَمْس داخل الاناء
تعلقبهروائح مشكرة
لمق تل الماءود لاك

مهلوِ باأصربدوه_ذا

ظلِنَا انالشردعلى

الظعاملامكون حتى

تسح وه ولادخل حرف

الاناعقة-.ه.ل حعل

الحرف ع_لىااث_ذة

اويلتمعالءقأويتشربه

فىبى يلارسول اللهصلىالتهعليهوسنشربمنفقربة» أىفمقربة

عن اشربم نف ااسقاءعلى مارواهأخارى وأنوداود والترمذىوابنما_-هعن أتس وفر واءهلاج_د
و أاشحين وأ داود والترمذىو بانما-ء ن ألىسءمدانه ص_لىالتهعليه وسلٍ تهسىعن اختناث الاسقية |
زادفرواءهواختناثهاأن متدرأ سهاحٌنشربمنه فانهنمسىتفزمهسى لمان الافضل والاكل وفعلهد_لى
اللعهليهوسل اميانا وا زأوا-كانا لضرورةطافةمتالىفي 1#أى قاص_دةالىفم القر َ لاذقطعته #أى

لا<ل التيرل أوا_دمالامتذال قالهميرلا ولامنع من المعقالالنووى ف شرمحسلم فى:ة_يرهذا الحديث

ناقلاعن الترمذى رقطءوافمالةر ندلحهين أحدها ان تصون موضعا أصابهقمرولاللهص_لى اللهعليه

وسل ان يدلو سكل

دنا اشابىان محفطء» للتيرك نهوالاستثفاء وهذأ الحدرث بدل علىان التمسى

دالرجن
نسارعارمحد
الدلسحر  3اه وقال|اترمذى هذ اد يب حسنغر بسح <9دثنا تث#د
ابنمهدى »*بش مي وسكونهاء وكسردامه لدودأءءث_ددةاءم مغءولمن هدى مبدى 1شوكثير

س»ر
فلطون
كفظه
املنعامة بغ
مق ل

وثالم وى>مسعنناهوناننامنهعمتى الحسادى _-دثنا عزرة»

عومله مفدّو-هذزْاىسا كذه قراءبعدهاهاء« بنثايت الانصارى عن مامة بطم مثائة #بنعء_دالله
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اسلك بتنفس فالاناء» أىبالمدنىالسادق «اثلانا»أى ثلاثمراتمن التنفس لوزعم
مأن
نان
قبالك

أنس ان اذى صلىالتهعليهوس يدنشمأن لانهمذ هول زعموانكانءءتى قالوامءض الششراح هنامقال كاسد

مدنىعلىزعم فأسدفا كانبتنفس ف الاناءثلاث علىماتقدممن ولهوفءلهالمعتادفلاسنا ىماس.قانهكان |

ندحماالنلطحهدبنعه_دالرج ن أ.نأأنبوعاصمعن اجرب بالم.دينمص_ذرا
“ثننفسامعرت_أ

«عن عمد الكرتم>أى ابنمالك زر لوعن المراءينز#يبدالتةو مياسن يجدرالاافوهو >ر ورءلى
|ألليمددةمن |بسر ادفماضالى «ابنه أنس بمنالكشعن أنسبنمالكان لنب صلىالتمعليه وس دخل »#
جسسسسسسسسس77727_7_7727_7_797277_97_-22-2-2292-2------+-؟__7تتت

بالشفهالعليامع نفس»الداذب تاذاحاءنفس»الخارج تزعالاناءمن فيه

77ت

”7ات

أى
وهد|الحديث ر واهالطيرانى أدضابز بادةّفعالكاننتنفس ال
فاناءثلانة أنفاس موعت دكلنفس و دشكرفى] خرهن رووفابدله
أدضا كانشرب فثلانه
أنفاس “مىع ندكلنفس اذا أالدمفسىاءالىفره سعى اللهقاذاأخراهبجندهبغء ل ذلك مرات «المدنثالتاسع

5

حددث أنس ثن
(اعمدالل
ه.نعمدالر من أنا ألومادمعن ابن جريععنعم دا لكرم )المزرى.نمالك الخضرى خاءفضادممعمتين

تيل اند من مناه كطاالمااذتتر ام تاس ةسبسعوعشّمرين دمائةخرجل اهلمساعه(عنالبراءدنز ,داينابذه )صفة ثانةلابراءو زيد

هنون( أنس دن مالك)خرر لجهالمصنف (عنأنس بنمالكان التي صل اللعهليه وسلدءل ” 7

ط(يوناييقلوذلةوهنوة )!ومىناهلتفنكغلسوهثهلناثأاموفربرثوااأمىذفهذا(امرأ)بالهمزافعلعنمرالطعاأوالشرابفجسدناذا لعل الهدجوانحدرقتيا
عىافءتهمر

باأىفىمذاته (وأروى )م ان
للرى
كس
ار بغيرم:أشدمرا وأبلئهوأنفمهمهنى
أقحلافام
أوأقوى علىالحض وعأذلأثرا فى برد امد ةوضءف الاءساب اعرد ددهعلى المءدةدفعات فسك نكل دذمةماعمزنْءنهالىشاهانهو
أ١  ١نآالعددةن انيمسمهليلناردديةواهدةقرم يلف االحازالدربزى لشد :برد« أوضمقهف .ندا لمدةالك ا رلامراض

ْ
ٍ

ظ

© ادء»كرى| أسنممرأاناسكثرة

 ٠رديئةلاسي_الاهلالاقطارادارةفالازمنةالمارةوم نآفاتالشرسدفه_ةواحدةانه مذاف منها8

الواردعليوهمنهاانالشراب اذا شرب أولمرةآصاعد العذارالدخانى المراالذى هثىا اغالبو ل
امكمدلو و
ردالمساءال.اردعا > فاحر_ :-ه
الطبدعدمنهافاذاشر ب مرةواحدةاتفق نزولالماءوصءوداأذارف,ةسادمانو” بتدافعانو :لمان ومزه - 2دثالغسة وغ_يرهامن

الامراضالرديثتوقدروى لبو وقغيره اذ شرب أحدعفوصالما صاولايفرعهمافانه بور ثالكأدودالات د بدالماء

٠

وجعالسكيدهالديثااندادس حد بتُالحير (ثنا عو بسن دشعرم |

سمس

1

سسدم

سس

عسى بن لونس

سس سح محص سس ست سج سمج سس لت جدع ١للدتعابجع0لجااصع لج لم
عاون
اس

نؤن 1

عزشدين).برأءمكبو روتمعمة

س0

دهودوالمتهىع:ههوا لتنفس ف الانا بءلاابانةو دل على هذا المعبىة
دو هو «وءتول» أىالنىصلى

ك سكين( مك ريت)

التهعاهوس اهو» أىالشرببالتن
فس ثلاثافامرأ»أى أسوغ رأدضم «إواروى» أىأ كةترربلاته || امبامىقالالحارى

ّملاعطش وأقل أثرافبىردالمعد:وضءف الاعصاب كأقالهالقاضى وغيرهوف روابمهلم امرأوأروىوايراأ ||رشدن هذا متكر
أىأ كث بررأوسة وقدوردبسندحسانهم
الىيفمهمعى النهواذا أخرهمد التهنفءل ذلك ثلاثاالهتهذعالويقهدوق,م_ل كاالهنيكشمرةفب افلنثملساىنعهأنناغلاتسنفواسذا فأادلناىناالاءنهاء الح :ديث (عنأنببله)
5دطع|أذةرع ن الغوائدالمذ كورةف التنفسخارجالماءانالتنفس فيه بغ-يرالماء امالتغيرالفمءأ كول
و ىع نالعب نفس
أويرلءسواك أولان التنفس «صعدتارق المعدة #قلت وقدو ردانه صلىاللعهاره وسل 

كردت

مصغرا سأنى

المدبى

مب-ماطات

قال

7 5

واحداوقالذلك شرب التسيطان رواهالبيوقءنابنث_هاب مرب_لاوفى روانةلانىني الطبواءن

الذه-ى وقوه مات

مددانلغردوسء نعلىمر وفعااذاشر بتالمساءفاشر بوهم صاولاتثمر بوهعمافانالعببورثالكاد #ومن

ود  5 7000و

السنىوالديوقى عن |سأ حسين مرب.لااذاتمربدك فلوصمصاولا تمسعمافانالسكاد من المب وقى سنا نوتسا ل

|
لآثقشارتسدفةاولاحشدشةارنقهيلخاىنمسندادمحرى الششراب لكثر:الواردعل_مفاذاشرى على | تمان -

.

٠إلء

ن

دنه سس أنالنسى

دفءات أمن من ذلكوف حدنثُالممق عن أذس مرؤو:عاالا فيمناننهوالع -لهمنالث يطاتوفروابةأى

صل التدعلهوم كان

داود واللنافوالمموقع نسعدمرؤوعاالتؤدةفىكل*شوخبرالاففع لالْآخنظحدة :اعلىإن شرم فت ذا رشن تعس عر |

خاوءسكونشينمقدمتينبرف ولابصرف 91ماناعدسى بنبوذسعنرثدبن» فالتقر يبهو 5
فب

0
0التسغيرباءن
ن6ت_مةفدالمك ورةففتيةسا كنةفذون قالميرك هوضءيف وين كر يب#ب

أبِه»أىكرنب ودوثقهذكرهميرل يع عن أبن عمأسان النى صلىانه !هو-ل كاناذاُرب :نفس
ىامعهعن ابن ع.ماس ركحى
عرتين» أى فبءض الاوقاتو.ه مع ببنالرواناتوبئ بدهمارواها )صف ف ح
وس( لاتشرواواحدا,كشمرب البعير ولسكناشربوامثتى وثلات
ىنتهعليه
صهل ا
انعنماقا ادرول الل

وسعوااذا أنتشمر بمواد_دوااذاأ :رفهه تمقالميرك وف روادةالذارىمرةننأوثلاثاوأولاتنو علانه إن

ر وى بنفسين| كت بواموالافئلاث وهذالدس :صاف الافتصارءلىالمرتين دل يحتمل أن براديهالتنفس ىق

7

هاذلاحديث وانكان
خا الكنأدشواهد

ال
وغيرهوأحاديث| لثلاث

أةوى وأدح قال
الشارح ولا شاف
مايق لانهفى عض

الاحدانلدان سوازالقص عنثلثاأوارادمرف التنفس الواقعتين أثناءاالشر ب ووأأسسةّقطط ١ا١ملالاهلللاامنأامبععدداااادر.ت

اه وف »#أمران

نثلثااف:ات||ؤس عرتين ه والتنقفس
نتخس مرتيو
ضلشارحدينحيث قاللاتعارض بي ل
هل سبقهاليه مء ا
الاوالن هنا لعل س ل ب
دينمرات الشمرب فانامهس الواقع دنهمالدسالااثزينوا لثااثهعةسمرات|اشرب»ا لثابىا نالعصامتدرذلا >ُعماحاء ق حامعالمصنف
ان اطرلاتشرنواواحدا كشربالعرولك ناشر نوامئنى وثلاث قالة ولههثنى وثلاث مدفعذلك قال ولانى |نالشرفوا-دااغماهو

اذاغلبالءطشولايكقأولوصولالماءالىالمعدةأفالوسك بنأدتلاع

وا_دفلاحال للتنفسثلاثا اه لكنفكلاءامافظ العراق

وعاريه عقب!| -كلامءلى حدةتُاءنعءاس
ن ماد و
كف
ثا
ماشوالحول أصل السخة,التنفسءرنينوا نكا ايكون ثلاو

اشر نوامثنى وثلاثفيهالاة تصمارءلى |(شهرتمرتيناذا<ص لالاكتماءيذ لك قالو دمج ان بزيدثالثدوان| كتنىعءرتين أه وقال.عدنحو
و رقتين وقدذ كرهذاامد يث عن اناف فده انهلاداسبالُمرس ف نفسينوانكان الاولى كونه ثلايا أه . 5هجووق لابن:بطالإن
للاداءرضه الى ع نالتنفس فالاناء لانه فون شرب معءنكره
المصطىكان يتنس ف الانالعلبهرغبة النآسفهنابتنس فيهقاو

تزفسهو بتقذر كاولهذالوه أولىبالصواب لأنعامةالفقي اءلاتلونانه لوتنفسفا لشراب حرم بذك  6لد يتا لساسع

(فخاذمنه )أىم نالمءاأومن ال-كوز(كفافخسلندمهوةغضمض )عط ف علىغه لف لاضمضة والاسةنثا وغ ل المدبنوس الوحه
والدراعينم نكف وشارج« -لهعطةاعلى آ حرفابءد (واسةنشى وه من ونه وذراء نهو رأسه مشر بوهوقاتم )الءطف يم لامراحى
الرت:ق لت ماسى وض وهذ اشر با د 31يام ناكمل المغسل له شرب فاارابدالوضوءاد بدوتدد يدبهعدصلاته بالاول
كر:نلدمرمن نو على طهرك:

0

أللهلهعشم رحويتنادوعاءره فأرادعساممالوحه وادراعمنالةل اللح5ف 7-و

الرواداتفان ثرت أنهلش لهمافا  3و ألاتوىومع قولهزحقاهلذاوك رشن لعد ت) أقامن بردطهرالدت الاقان ال
ماقمل الشسربووالشرب لس داخلاق الوضى (:هكداراءدثرسول التهص_لى اللهعله و
وه مطابقةالحديث للترجةزوقمه

؟ه؟

)قعل من بض امش اراليهالشرب تاتماوهذا ,

ىنتهعلء»وسل كاقوالهمدارك لاحكام #اللددنت انامس حديتث
ىن أذءالصهل ا
داملل عل أ

عن (ثنا قد هن

ووف بن
مسعيد ل
جادالءى) نسمه معن

كفلسعه ملةثةة

حرج لهمسلموأوداود

والسافق و

7

امسنة تحسوأ2

ةا

العسعلانى وقالقال مرب
دكوفة عَفْزْلةرسمةالمسعدفية رأيا ار نوه لاه والعمجذ ره

ديعل
آقاف كك

ه لره وب
ص وضوءرس ولاللدص_لى الل ع
أنه و ف

قر-

1

ذه فانهركانوسط مسر

اللكوفة واكلاعتلى
درعضىن
اه ي
فتعد
افيه
خب
وم
ذظي
م
0حنفى و ز
»لى أأىخمذناللاماءءلأىواغاسللكو كزذطاذ ز
مهال
لن عط
هىء
ا
منالماء
# 1واءتنشى

ال:لوقال| لعصام ااظاه رعطف *#ءض على غ ل فمكون|أضعضةه والاء:نشاف وعدل

0عضدن ومع الوهرالذراعين الاسم 1

ومائتين (قالاحد1:

 0اعلى أخل

عاد الوارث دن

طر دق النقل الشمرى والعّل العرفى «إوصسم و-ووذراعيه» أىغساهاغلاخفيا فالمرادبالوضوءق
كالامه الوضوءا اشريى ووىحويار فاسن وانات|لعصحةانهغ .له أبغوسللهافالمراديهالوضوءالمرق

ممل
مسعيد)ال اعا

توحدثرجة_ه أه

وأقول ورترازاوت
أبن سعيد بنذ كوان
> ى8021
الى

أده #قلت لاصارف أقوىمنا

<_دولاصارفء:ه ومهمم  2مر زعن ز ومذلك خعله
تعادغسل دده الاعضاءر:مسدمبوهام نكف واحدمن

وهومطا ىال تظيف ويويده برل ذ كرالر-ان ف الاصلندمل خلاف الرواةتمن علىتعد دالواقءة فى الر-مة

أوترجع اداه الوارأسه» أى ممعرأسهكاهأوب«منهووقعفر وااءنو رجليهأى وصصيماأىغسلو_ما
تسر أىمن فضل ماءوضوبه
غسلاخةءفاوىر وابهوغسل رسلمه واللهتعالىأ #2شرب » أىم نمك فى

لذا » أىماذ كرالاشارة لاعدا اشرب #وضوءمن ليدث »*أى هنل رد
لظم قا ه
ود وقامبيحا

0

النضرائ ألوع.دة

الماؤظ له عَنََأبوب

والأتساح ويحى
المكاء وعَتدَاسنه عبد
اله عدو أومعرا أععدى
ومس_ددوكانم»_رنا

فصسصامة ودائءةاصالا

رىبالقدر 1
نأي
انين وما( ”4ع

عاسم)و'فىتسم ةأبى
عصام ق-للنو_-د

طهراالمدت دل أرادا لعديدأوالتنظايف والافوضوءالنحدث معلوم شرائط معر وفة إرهكذ!رأنترسولالله
فل »ومن دءض اث 8راليهالشرب
صلىانتهعليهوسل

قاءساوهداهوسيب ابرادالمديت فىهذا الساب قال

اشربمنفضل الوضوء
ميرك الظاه رأنصنيعهصل اللهعل.هوى  3مان الدوازلااميانالاسح.اب! .علانا

والثمرب قائماحائزان #قلتلادلاففحوا 0
شرنهه_لى التدعام.ه وس

قن_ل الوضوءلكونفعلهدد اولاعلىجوازهنعم

اا حتملان.كون .سمانال ا

اب #صوصه_ددااااء

المتبرلك عقرب هذ || لفعل المعظم ودو2ةارمثا! 2تأومابدلعلي دعل علىدءادهص_لى اللعهليه وب

لانه

ركهأفمدلم الحتدبر وانةالدارىمط كورفالمثك ف
.نناالحوا كانت
هب اللعهليه وسلمأء
لوكانفءلص

بأسط منهذا وقدشرحزاه شرحابد:ايا<_ددنا تهبن سعردوبوسى سج .ادالاحدثناع_.د الوارثبن
سعردعنأفعصام» مكسرأوامودوالبصمرى قبل اسعم امو الخالدينعبيدالعتسكىر وىلهمساوأبو
داددواساق كذاحةةه المزرى وق نسعه ع نأبعاد وهوضعيدف باوءدمن بن مالاكان!ا! أى صلى

فءثلانا اذاثمرب »»
اضوع كت انلفاسنا

صلالتهعليهول
 2ن ألىقتادةانال:نبي

ه 4في نفس م
ين الاناءعن ق -
كاندمرب ثلاثمراتوىكل ذلكٌ:
محى ان نفس ف الاناءفالمه-تى انه

ترحجته (عنأة س بن
ماتيةن:فس ف الاناء)ا|ذقارواء 0
مالكانالنبى صلى اللهعل».و ل ك

0ك
كانثءةنفس ف |لشرات دلانأ

نعود

قالالقرطبىوالشمراب فيه؟ءىالشيرت مصدرلاعهنى الشراب الذىهواا ب قتاملهفألهحس.نومعنىذفصع لذء فانه اشر يريا

فهعهنو يتنفس خارحهحُ دشرب املاهانكهكان,ةنفس الانجوافءلاته
وشرابالمءنىواحد(ثلاثااذاشرب) ب«اشنعرب مبزبل

ءالحديثعل ظاهوذواتة

انرا ولأورلت ال ألا النغسبسمددكارادقالا لقريلى وآماهيسيم
لفانهذءالثلائه ناته لبان شرب فثلا”»
دول قبا لحديثوهوقولهامر
قعلهسانا للعوازولك"ونه لامَقدر منهثئى فعيرمع ب ل

عننةي كولاردبأنهذامن مكارمالاخلاق والنظافة وماكان,أهربثئ منمكارم الاخلافسم
حرأب
دخ
قيث]
اهفلىحد
أنفاسواةول
هأ نفاس
ثلا
لانفءلهووردساد< سنأنه صلىاللعهلمهوسلم كانبشرب فى

ق7اعجداألمهففاملدقشدمررد(ةمهارلةقراأدبعاتورمورلة قاائلساتوهصلىاللعهليسهول :شربتاموقاعدا)فليمهاز والتقدبررأبتهبشر بظاتماورابتهنشرب
لولا:قدبرعه_ذ لواففادمناويةشر بواحد بالقيام والقءودوهو_لاف|!ةصودولاخلافان

لزاامر وف استدرمنكت والهده_لى انلعلهوبل لمرب قاعداففءل غيرهعن بدو راءاهولميان +1ازطلسن تقدمالقيام

اسكثرته كاوه_م بللانهأحىبالاشةسام افيه من الردعلى| لكر قالاينالعر فلىارءان ة|-والقائم ماشمس
ستندر
اا ك
دع

الئناء سدم
ضطجع وكاهاكن اشرب فيماواهنأهاوأكثره|استعالاالقعودوالةيام فغءلهتاعداعالمالانه اسن لوكئامانادزا 0
لعدمالح
رإجوأخرجا هك الع زعا ندرا بدت رسو التهصلى اللهعلب» وس -ل :شرسقاّاوقاعداو دتالىحأاماومنتعءلاو نصعرفاءن
 0بناامارك عن
عينهوءنكاله قانالءراقوا_نادهس.د #الحديث|اثا ا سديثاابر (ثناعلىدنحر ثنا) 1ه

٠

ةج

2222222229557

راحعالى بده شه بروودو
ىعن<ددعيد للهدنعر و بن لعاص مما بىأأشوورد ل أدس عتم الى
ولروشع.بءن أبيهد كاتقررءلم 2أدوكثييرارامارقع ىسين أفىداودوا!  5فىوغيرها اذا ع
عنرر
سدمع ل الله؛دنعروه دن عاص لخديثه متسل لامطه.نفبهوقالاين <َم
.
أدن شعوب عن أسهعءن

أراتفللوا طة أوحد أنيهوهوع 3.اللاهلعصابىاللءلا.ءللافضلمناد.هوالا >كثرمنه وم نغيرهتلقاوأخذا

لاء عنهصلىاللعهلءهوس  1كلق د تفوضولة رواءتهتجا وطذااحتجهذا النندأ كثراطفاط
لانهاااضارىخرج لهف القدرونةلع نن أحجدوعلىبن الى واعصاقانم_ماحصوا ابوهاا,كرنذلك

اقرائنأثيتتع _:دهم »ساعه من حد أبيهع_.دالتدوكا”' نهخااف الا"حرس نفطرالا<عاله الانقطاع وبرده
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نعتدك ماءرات فشن أىقر بةخلة:-والا كرعنافانطاق
لهمنغ سير تكلف

|تمحلبعليهمن داجن فشر بص لىاللهعل.ه و

خلافانا كل وانا /
اشب)ا ت :غدل انف

سس

ا اليهوهو بعمومه نشول المساءالشراح

1:

للعردشفسكب ف قدحماء

وحاصلع:وان![ اب انال لوالمارد احبالشراب|

والمخلوط بالحلاءوالاين انحا
لص و
رالخلوط بالماردفلابردعليه ماسألىانه.

كان يقول فالامن زد نأمنهوقغ_-يرداطء_مناخيرامنهم
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اأشرابال أاطنفعسام| | اكالم ناصله لإحدةذااج_دبنه_.:ماخيرنااساهم.
بلربانهي اأننا سوطفىه-دثناوف اخرى

انالأرادمنع-يره هوالطعاملا |لشراب فبرتفع |||
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عينسم
اربينالدينه | بض مانفيها لعاولأى عينه دأى مستعل مس وله ليرأاسمق باط ر+الدءن ماله> مأتىأخرهاوز ا
فونوم ذال اسنرطال 1
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شلكواء
متمد األبماءلانافى الزدد ولاندخ لف الترفهاالموم لاف تطيءه «هدومسك ةد كرهه ما
بى
رس ف
عنها
الماءالجم ل دث الثانيحد يتْالحبر (ثنا أجدن من  5ا#معيل بنابراهم ثنا ع
بلنىز بد) نعداللهبنزه_يرعن .

عمدالله بن ذعانالتمى الدصرى ال 1

بالمصمرةقالالدارقط_نىلاءزالعذدىفه لنوقالم:صور ننزاذانمامات”
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وخالر ب ا
نلغلوىامهدونة خاءتنا اناهن لم)أنىبانأءملوممن أبفن
(شر برسول انهه لىاللعهليهولوأناءلىع.نه وخالدعن نساره)
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وف نطة ماله تعيرهيعلىف اءنعماس وبءن ف خىالدلاتؤئن فم||.ذهاعءنى وهو رادلحضورواااةول
ولىل:فةتضى انه كات

لوتحوه أىعلى الأرطوبالناع قناغأح (رمنقثاء) عثهلن-ةممث_زددةاولاالما ىأوالتأنيث (ذغب)بعدم
وثاىلابلطفين

 .الزاىوسكونالت_مه جع أزغ يكاحي ور من الزغسبالفتحد_غار الزدش أولمابطلعنيته وصفبهالشاءتشببهالز رهالذى

كهونءتاأدعبربافعلرصشرأصطغريقراوتارلوىلمنةرذفواعذاااءنلاى“مااللصهعفلةىرأأسهح طورنش رفالةوارعاعطلنىىانذلسك !قلثماءروقذالثاصرمحروتافلالاأررلكلامزهاورلخاقحنراواشقةراتمىاهنعاحنروبفةه|م

أنتْتلعركافااعلطن
قىثاءة (وكانالذىصل اىلتمعليه ول >بالقثاءفاتيتهيه) لأقىثبااءفالباءلت_ديدوق سطةبهاأى.الاثياء
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| وقءل الرومانصله أحرو ذانااءرب اغا جعت فملاءلىأذ .لكضمرس وأضمرس وكاب وأكلب أصغىار

ا باح وغيرهحليه

ألإمن5ثاء 6بكسمرأوله و يضم لإزغب» ذم الزاىوسكوت الذينالمعحمةجع| ازغ منالزغببالفتح

الس.فز ١:ه (قد

أحروشعروراعلى انهدذة قثا والاولأظهر و د بدهماس ىم ن قولهوأحرزغب وفىسعدةأحرى عازه

علت فالغاموسقدم

ظدمتعليء )بوزن
أأوموصغارالر أدوشلماطلعشءهبه ماعلى| لقثاءهن الرغبءلى مافىاانه ور وى زغب مرذوعاءلى أنهصفه ق
|| |وفئح انلداءالمهحمةأىوعلى قناع الرقطمناع] خرن.
مقثاءزغب وسمنةذ بتعمنحرزغب لوكإانهلى اللهتليه
ناء» أى وحد هأومعالرطسودوا قاهرا ميأداس.ى من ججعه صلى اللعهليه وس /بنتهما | صارقدعا و يكسيرها
أأواه_للقيح
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دهم الرال بعلم دضيا

#فاتستهنهي اهلماءللتعدية أى حدر صلىالتدعل.ه وم بالقناع اذ كود وف نىسيزيها أى بالاشياءالمك ك روه |!؛أئكادناعادمن السفر

ا

هقد,كسيروهذه ولهتعسالى
بهم أول و
دترةجع -لى
 9وعنده» الواوللعال - 8ابه بضمنسكسرةتشد مك

#واكذقوم مومى من

| كسمرفسكون

ددمنحام-م» قرئ ف |اتواتربضم الخاءوكذامك» دا علىالاتماع وفىسه

فغره و زوقى سه

قدمتالي»(من

كفي تحتمةعلىو زةنولممذه قولهتعالى»وترون منه حليةتلسونها» ايتغاعحليه اسرد 57

وهوالاظهرلو-ودااتاء واختارهالمننى وقالف امغر با_1لىءلىذءول ج_عكثدى ىحم ثدى وهى مما
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]و]ا
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نءاعث| ١التنشه موضبع بان
اداللما
اوء ده
مسيعرالنام
أه وأماوسهاطلة بطمالحاء وك

| عالىاماقراومىفهلذااوحهأ الااذاحو زالحاقالتاعرا يسع اه وفالقاموس|للىبالفتجماءز بن

م

المصصرة وعانوه_و

يادمدرت
عوا رادا كظسة والخلشاك ليد أ عونبل

لااولانز جموسسمللى كنتاوهلؤوفو جع والواحدسب ادس د ا ا || اعر
عاتال
وترو

ل اول اه وبهسذانعرف مافكلاء)نر حثتال لبه بكسرأوفتح فسكون غيب||إتنمل التو حل

|هلذاالمقامهومءاتىت االبمنعألوهالأدمناسقلاواةلجودلدة ةوبأشمتاقولأهوولبهكواسنرافاسبناترةنوتاشادلفلنادفدرلارشكاانهه خطقماننااللكدّافب|املطااععراايبمدسمللزموامرائابة
ةشرايتملان,كونصفه ||واقتصرعاماالازهرى
هلتكماابلىأعل بالصواب ىقودميدر
|سووقل ومانصالحلس!
أو

عدلميته يبكسرالدالمن! لقدوم ودوالعودمن السقرفالات_نادفيه>انى || لانه صارعلمامة_رد
| للعليةأوحال»نهاوقوله ق
| أىوصلتاليهد_لى التهعليهدوب_ل تلكالملية8من |أصربن» بادمشهور لفلا'ندهمنها» أىمن || الرلالةناشهالمفردات

لهومسلناسمة
تىاهللاهلي
ب_ل
عوءاتهص
رومر
ومه
|احليةلإفاعطانيه #أىملء ندهوفيهداء لعنى كالكر

|! والب_يةالها حراق

|التامةفانامرأءأحقمابتز ننهووحد 5علىبنحر #رضم الماءالمه_ملة وسكون الحم«أسأناشر بلك «إذلا'بده» أىاحدى

أ عن عبدالنهبند بنءة ل بفاح فسكسمروف نه أشوعلى تعدبرهوالراحسع الىعةيل لعن الربسع||بديه وإذالهبة_ل ملا"
أبنتمعوذبنعفراء قا تلأتيتالنبىصل التدعليهو_..لبقاع من رطب وأحر» بالمر8#زغ -قفاعطالى

بدنهوال+لعلىالبدبن

ع|كهفله-ليا» دض فكسرقتث_د يدتيه وى شطة فج فسكون فيرف ته وأماقولالحنق يضم ||ب(عمدتها) املنحلية
|الحاعوسكون اللاموتفيف الياءفلاو»4--لهلار واندولادراءة 9أوقالت ذهيا» وااك ْم نالراوىعن

(فاعطانيه)فيهعظم
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وطأبحر فزاععبطافيملءكفهن-لخيا
 ١أبعفراءقالت أتيتالنبى صلىالدعلمهوسلبتناع منر
ار اوى ب فائدة#قالز بناافاظ العراق ورد
حدر واأهنوااشيئف الاخلاق سندضعيفءن عائكء انالمصطى كاتيا كل
القثاعرامح ود وى أبوداودواءن ماجهغن عائشةقالتأرادت أمىان تمننىلد ولىعل رىس ولالنهصلى التدعاء»و لفلأقملعليهابشئ
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لفةش
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الاتطار (
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واغاليا كقلعمانلهأشره المو حب [دّذوولكهسمرا لعشَهدَ
أنواعالماكورةالابعدعومالوحود

تغاولدئْمن

وهدناوانوقتر ويدالما كورة
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رمد ركل أ<د علىتص.له وقره انالادلاءا كورةسن ان دعوم_ذا الدعاءالى

متائةاحابةالدعاء واعلانالوايدمطاى فرواءهالمصذف وعليهر وانقمتم دمطيه أصغر

هانهص_لى اللعهليه وس_ل ىمقام الدعاء|
من اتذلول فأنهخص عقام| لو مهأ اتهىى أرفعمن مقام انك ل ل

وأفصرغواريةولهادم لدهدعودوى اللاثقنهااتواضء والاتكدارلاالة_دح والاثضار وأدضاراىالادب» حددع_لى اللعهليهول على
دى_خير بغر9اه
اأشناهرالىميزهعته بقولهومث_.ل مهعه ف قال6أى أترهربرد يم ندعوأدغر واأدى»أ
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الوادانوق أخرىاسل أدضامٌدع وأصر واءدلهقيعطبه مز بعضم-ما وادتين

م  9 7الاطلقتَينامد متينءلىهذه الروابهالمة.دهك تاقر ر افلىاصولمن اعد ةجل المطلق علىالمةمدومنمم
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> ||أىصعغير:ظهرنع لولر,كن هناك أحدمن الصةار رعساخص أحداءنصغارأه_ل اميت لقرم-م وقراتهم
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صةما2لصصنار ساكورةالمار تاس
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وعئس مالك والتزاع ||أخلاقه وس نآ
فغيرا دل الدىضم
بدنالمسطى قداك
أفخل من

ةالواحةبم_.امن<دثانءهدها

بالادداع ولانا خليردأرغب ذءه وأحك ثرتطاماوأث_.دحره اوتاةتامعما ايثارهعلىالغيرهنقع الثمره
|]الموحي لتناولهوك الشهوةالمقتضيةإذوقه ومن انا لذةوس الركيهلائركن الىتذاولشئْمن| لماكورة

السعوات

الابعدانيم وحودهو يقد ركل|<دءلىأ كلهوفيهسيان<سن

عشيرته وكالشفةة» ومرجد-ء وملاطف-:ه

والارض جميعا واكة

كرو اادغير وتنز.لاحدكةلمقامه ومرتدته الل ناُقَهنه سد ثناء»_دين جردالرازى حدثن ابراه

وامدياة أسساء كثيرة
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رالعب_ةلافى وأغرب شنا اينحر
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وهو حر وح بتكاملإدةذاع ا لماءلاتعد يمع ارادةالمصاحة وذو

كن القافالطب الذىدؤ كلفيه وة.لالذى.مدوى علءهومن ف قولهلاهن رطب » لاتيء.ض أى بقناع

ف >رءض رطب فاوعاء هي أى وءلىالتذاع أوالرطب «أحري تفتحا مزه وسكون الحموراءمنون

مكسور جمع جرو دكسرالحسيم وقب#ل ليث أولوه ى] خرءواوكا دولدجعودلاولص خيرمثكئلحتى

||المنظل والبط ووه والمرا دنا لقثاءكاهوميينع ن الميائدسة وأغربالأى ثحقيالهوص_غارالقثاء
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(ثنادين جمد الرازىحد ثنا| براهمبنا تتا رالرازى )ضعفودم ن الطيقهالثاءذه خرج
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 6لهالجاعة
وغيروماتسنةآر بعواأريدانومهاتون خر

00

(ثنانؤذينغ.لان:نا أوأجدالز ببرىثناد_غهيانالثورىءن أبىهاش )مالرمافى(غنا“معي ل بنرباح)بنعم لر وى

هبوداود (عن)أنيه زدداح)كسكتاب عشناه تمه(بن عسيدة )كربسعة
وغيره وعذه أبوهامم الرماىوغيرهردوم ن.الطمقة اثالث ةخرب ل أ

 ١لواو ال »و.غديره_اوعزه ا بجنارطاه وجماعه وثق ذ كرهق الكاشف وغيرهولمعض|اشراح فيه خبط
مذافرغ من طه امه )أىم نأ كاه(قال ادش الذىأطعمنا)
وخاطفاحذره(اء نأسء.دالخدرىةا لكانسول انلصلىادعام ول .ا

اكان

الدهعلىالذعبرتمط به

اليدوتعاب«ااز ب أدفىءهصلىانتدعايهوسلمتحر بضالا متهعلى |لتأمى.هونا

دمع

كانالماعث علىالجد
هوااطءام زذحكره

ويرلَ الامثارالى دواةتيارالاءرار

ابن عر بندرهم ء(الز بيرى)»با لتصغير ©(<دثتاسفماان)* أىا وى علىمافالام اعم لوعن

أولاأ ماده الأفعام

وكان|لست 2م8ن»0

د

ونا >>ود سن ع.:لان-دثنا أبوأجدي اءمه > دين عيداللهبنالزدير

أبىهام0 2

بن ر نااحح»ركسمراالراءو «:.:عنر

اتددرىقا| لكان رسولالتدصلى2

0

نطهام #أكه

ن ألىسعيك

كم ُك ولهالذىكانياً كل

قال( وسةانا)لانا أطاعام

م :هف بدته مع أدلهو عاض افهأوق ديزت أضرف على م ابدكعاديصت مغهال_عالالىو عكن أنه لماشسارك

لوعن السرت

أقثما نه عالماوةة-ه
بقوله[وحءاءا م-إين)

ا أمءّها أفةدعيقة معداماء 0 0قا لالادلله لذئاطعيأوسهقاناوجعلنامسلين#أىمو .حدر مزقادين
ود و
المع أمو رالدبنق!.

5

للدمع ديناله-د على

امظل اليو
 9جره الىدققاائقى

لذممتل اسار 1
 0 1تعمد علما
ل

كدق ولان

الاتيان > مدهدمن
نذامج الالام ودذا

كاثرى أنفس من ول

كافردى عه

ساكانراعثالم_ده  1والطء امذك روأولا(لزياد الا*خام» وكانالسق منتعنة

كو كُمععوَارناله ف الققورنا ماخاستط0
دلاداك ادر

ع

ا

رالنماافلاهرالى|!

فثمالناظ 00

رماهوأشرؤهاوتم

كلوادر ن وقرهتدراو
 3ع الاشاردالىالا ناد فى!!

وأهد ت:ماحا وأستغناء كسم ماقد رلهوقضا دل  -دنا > دبن رشازحدللدالى
كن أناعمدالتهااشاى
ينمعدان »,
خالد

الكلاىمن أدل جص

'

ا

. 1ل حد ثناتورين بزيدحدثنا

قال قرت س..دين ر حلامنأتسحات رول

اللهدلىاللعهليو لوكانمنثعاتاأشثاميينمات ,طرب وس سنةأردع ومائةلعن ألىأماءقا لكانرسوال
ابلهصللىاللهعامه وس

إدا ردهت

هدفسسر وأ المائددرانهاواأنعلسه طعامرو
ديهي و
نادنكمم ن دين

لكابففةقيلأ كل
ىوَلا
ادم ف أ
خوانقم ك ت
على
ف الحدرث |لصويبردأيهأنس أنه صلىلدعاموساريا كل
وان ماركا را
عليهنءعض الأحان لبان] لخران

10ل

الال

اد
اناق أوقال اناارا

باندواث ماكرن صوص -هوالمائدة تال قعلىكل مالوض_ععايهالطء املامهامشْتقهمنمَاذعلوأذ اعدكلك

أي
أوأطع ولا 2تص بص_فه كص وده وقد تطلق الماتدهو برادمهانة س الطعام أو قبت أوانائفون مراد

الشارح لا أراد كذر

امامةاذا ,رفع منعذ ذددصلى أللهعلرهوسم ماوضع عليه| |ااهلعامأو دقمنه اقول أىراتعاضونه اذم نالسئة

كثيرمن الدع د كن

أن لابرفعصونهبالجدعند القراغه ل 1

أشرذهاوهوالاس_لام

 1سالكيلايكرت منمالم «المدشهاى ةلدات

وصغانه واف الهاأجىمن جلما الانعامرالاطم ام ا دا ممفعول مطاق للد اماباعتءازذانه أوباعتمارلضوز

والاذلاو--ه لداكرة

معزى| لفعل أوافءلمقدرعا كثيرا» أىلانهاءة جد كالاغادة اذه طإطيءا» أىخالصامنالربأءوا أسووة

هذ المتام»المديث

م.اركاي هو وماةلددغات +داوة ولهغا7:
لم
و

اخلواامس ح<_ديتث ألى

ار
دء

اه /ذا ع سسدشار

ضميرهرا -ع الىالجدأىجداذا بركةداتالاينقطعلان

ء أبسارلونتواعتقادالإغ_برمودع لضب غ-يرف
عنافينيجا نيكون جد نأعيرمذقط ا

خبرم.ةدا محدوف وهو
الاصول العوره عل أالصالرةن ابلهأوهنالجدوهوالاقر ب وق نه رؤعه على أنه

ددا >ى بن سه 00

وهووة ود

ورين بزيد) أىخالد

ااا

الجدى الحاذظ كان
اخرحره من
تادر ب أ

اك
ضكرو| 5لسدهو

كك

والأخروءةواشارةالى

أنالاولى ,المامدان

بركن

ل

نمكم
ذا إطماممأداءث كرام وطلم زنادةالمعمة لوأ تماكى

ل انبتوقع <صولهواندفاع
كانالا
فط ولما
 1د دا ذممة

وص

.ف

تعالى ماودع كر بك
الدالالمثكددة أىغبرمتر ول الظلبوا رغرةة»-اعندهومنه قوله

و قل اتيكوت كه الدالعلىأنهحالمن القائ لأىغيرتارك المدأوتارا لااطلت

أعدارى والارنعه (ثناخالدينمءدان)
وأحرقوادارهمات سنهثلاث ومين وماثهحرجلها

والرغبة

الكااى الجدى ذقممكيرا اشانثء مهيب خلصةلكان سبعكللومأردءين]افى تسب خرأجهالستة(ع نألى أمامةقا
ل (المسائدةمن نينياديله)طدععنىام( يوك المدنتهجدا) مفعولمطاق اماباعت.ار
وها
ل)هبصعْ
رسوألتهصلى التدعامه وسلاذارفعت
فلءل مقدر (كثعراطسها)خالصاع ن الرراءواك+ءهوالاوصاف التلىاتليق بحنائه ّدس لانوطميت
افع
اىلل
ومعن
أمزه
ذاتهأو باعتمارتش

قمدضاىحق نعمته(مماركافيه )سيق معنىاليرك(ةغيرمودع)
نلدا
لاقمل الاطيماأوخا اصاعن أنبهرىا

ل

2-0

(وكلسمينك) ندبأوة لوو بالمسافىغيرهمن الشمرءولوق الضرر بالغر واقتصرل السبكقوعلء_هثصالشافيى

5

الاعلاف

فالرسال :ومواضطع

رجلا كل شُمالهفقال
ابن رويدلعل الوبدوب رود الوعيدفالاكلبالثعمانوفم_إانالاسطف رأى

كلسينككفةالل أاستطيمع فقآل لااستطعث فارفعها افيه يعد !لين لهفىترك الاكلبالعن,عدرءلقه داالفةدعاعليه فثات

وأمكن فالاتناد

له وفيانهندبعل الطعامما من أخبل بشئمنآدابهوالااكل.الهينلانها أقوىغا لماواسم ىالفاعا

 0مشتقة من لمنوالعركة وقد ثمرف امه أهل النه بهم الما كي دام أهلال+هارحى بهم الىالتمال ذال اكاتمن 1انالعين
قشعن تعابالبسينومكس ضهان التاملماعن ومانسب|لمها ومااث:ى منهاء#ودمدوح لس أن وشرعاودنما وآخرة
0

والشمال علىالنقيض-تىى قالالمتنى

كىعْينحمنعبلدتنى » فأفرحأمصيرتنىفى*ه الكا
أف

واذاكا ن كذلكف الآداب المناسية لكارم الاخلاق والسيرالمرضيةعد_د الفضلاءا_+تصاصبالاعالااشريفه والابدازالنظيفهة
ىئمنها الاىلاستءانهبعال يكونحكالتمعمةوأماازالةالاقذار ومماشةر ونم
وان احتحف ث

ت
ل
سس
س
 ١سالاسل
| عنده اه وكونهسنه
1

الاموراناسئة مالتعال(وكلمما

|الى )فيان.لدبكل

مماء_لى الآ كلوان

تاج الىدال صمريخ وأعلهم.نى علىمد همهممنا نالسي أذ كفابةزم لسعب

كان

<هرة الشردااشمطانعنه وامتذكر مهارفيةهانكان هناك أدج وكل عينك» قالميرل ذهبورا

وحد .على

العذاءال اىنالاوامرالثلاثةفىه_ذا الدمدنت اندب وذهس يعض العطاءالى أن الامربالاكليايلن على|] مااقتضاه اط_لاق
لالشمال كافىكمه
الوحوبودز بدهور ودالوء_.دؤالا ك ب

الشافعهوىخ سير

من سد بتسلوه بنالا كوعانالنبى

ا صلىالتهعليه وسلرأىرحلايأ نكشلعالهفةال كل*::ىْ.فقاللا أستطعفةا للااستطعث فارفعهاالى
فيهبعدهوأخرج الطيرافى انال

| ا|لطاعون

تضعىف التفصيول س

صلىاللدءلبهوس راسد.عةهالاسامية تأكل شىماها قدعاء لمافاصامها

مااذاكات الطعام ونا

الولورع قال سرواست)نه ل
؛ه وويذلا ]:كلوارالثمالفان| اشسيطاتيا كل واحدافلانتعدىمايليه

| بالشمالر واهاينماحه ع حابر وورد اذا |كلأحد؟ فلءأكل هينهواشر ب نوناهر

هينه وابعط ون 00

# :عمنه قن الث .لاني كلشعالهو بشرب شم الهو بعطى شال وبأخذشمله رواامسن من فىمأن

فيتعداهوا لكلام

||أقمب:دوةء نألىهر برةوالظلادرأنهمسىعنالتش_مهقيفمدالا-ه.اب
إوكلما يليك» أى ندباءلى غير نوا 1 05
|| الاصم وقيل وو بالمافيهمنالمماق|لضيرر غاير

ْ
|

ومز بدالشمره قالانر وانتصمرله السمكىوعنلصيه

الثافى ف اىلرسالةو
مواضضع منالامو مختصمر الدورطلىأنه رم الكل ا عناأخربدوالةزانفالعر
والاصع انومامكر وهانو_ل ذلكان ل

:

وه انما

لكشتس

ا

نباي فىالاحاء

والاؤلاحزمةولا كرادةامرانه صل الله

سانيا
مودبان
رد
ل ده
كوس
متا واببلدعان
المباسنحواللقمس

كل

لاآكلس_نة وانكانو<_ده اه فالاونازن >-هل
معهعلى أنقضمة كلامأصا بناانالا كلماءدلىال
| التتسعالمذ كورمن -والباائش لعل ندو برهاالىمايل-ه م فته

وفماأنه صلىالتدعليه

معاحةالانهذا التفصيل

بسعبعيئه وتمالهما يليه بعدفراغ
|بعد فراغ نس من الاكلأوالمرادمن الت
وس
ْ صدزمتهدل اللدعايه

مابينيديه ولموكنحأاحندفدىره وهذا أظور وانتدته_لى أعلقال خوبفرىضعريف التفه_يل بينم ااذاكان

هأمااذا كانأكثرفيتعد اهنمف اىلغا كممدالايقذرف الاكل
الطعاملوناواحدا فلائتءدى الآ كلممايءلييه و
هانلهأضر رف ذلك ولاتقذر وبحث يعضوم التعم عمَفْلهَعن المعبى والسنه
من غيرناإلىالآ كللاكر أاهوقهي ل

ففاكمةأيضابل
اه وفيهأنه لامدمنمراعاءالع بين المدنىوالسننة وليئءتالس ص قفلابة.تىالتعمم ال

الا مافيهمعن الشمرهوالتطلعالماع دغيره
اكونعندغ_برهومع هذ
حمل علمىااذالميكن»_:ده مم ر

ول قال كل مما
يليك وكان دور على

الاكل فة_.ل لهى
ذلكذةَال١ دس دونوعا
واد_دا وبوقف قبه

الذووى لكنيثهد

لاقالهالةزالى مارواه
ابنماحه عنعائشة

عدصللى ايللهه وسل
انه

أم! كلمايامهواذا أفىالمّرحالتبدهالشر نفةفيه اه والخيرالذىر واالْزالىبف_دان محل الاحالةاذا كانت
كبانطاذعاا
لكراهتدمماءوعد انه لاسناى
الغاكةالحاضيرةذات أفواعفانكانتنوعاوا_دافهسىكغيره| فندبالاكلتمابلى الآك و

لانعلة
من 0
اءتع
بمكان
د_لا
لالس
اعل_ه
ماتقر رهنسنالا كلممالىالآ كل وكراهته منغ_يرهماسيق انه
ولحده
ه صلى الل-هليهوس_لم ه_ذاهوااعولعله ف التوفى وأمااموابيانه كازيا كةضف
<لكه
ى وذ
فءذاء
النهى التقذر والا

فغيرصواب لانانسا| مكعلهوغ_يرهوه_ذا االححديرثااتجفق_هعاللىأتمةالسةة » الحدي ثالرابعأبىدسيهيدافدرى
رتضعى االللهىعنه

دفق!ا لاستعازة سم اللهق!لذول وقد خ لاالاولعنهاودفعنانالشمعرحدلهانشاءاستعانة
هار ج الوسطوأوردانهتصكء
ولابعالذ كر«

اا :-ب
سمالتهف أولهوادسه-ذا مار
تشهك

قال!ا لعكيرى قولهأولهوآخرهالجيدالصب فيماوالءةدرعندأولهوء:دآ خرهوح وزالر تف دبرأى ف أواهوآخر«.الحدتث

الثالتحد عر

نأف سامة(ثنا ع كن

امكو ثقنه نالتاسمةخرجهالنساق
م نأم له ولدبالمشه

سين هاحرمما أنوه

ات سه يلات
وثانين (انه دل
على رسولالله صصلى
اللفعليه وس

وعنده

طعام فقدلأددمنى)

ئل
ورابال
أاتي
أى
الطعام يقالدنامفه
واله دنوافر ب فهو

دان وداننت سين

دتما
الشنثينقار ن
(نانى) صعره 2
وق  4أنهش لاك ل

د

هىو بيترتب عله مابثرتابلعالسىتعانة فىأوله
لا ف
وعين
مست
بودادف_مرا :كامأ

الصضعير

لاسماء_لى الطعام

إشدةالا*ضاء حيةد
(فسماتللعهاك) الاعر
فه لادب وسن
لأمسم-ل الجهر لمع
ردق قتدىنه فنه

ول الت تدتلقظ
يسم اللهكنكل
اكاهاكما -00-

فىالااحارذةَ_ال
ماحاص_-له الافض_ل

أكاذ اوكص_ل السذة
دنع أللهقال الحافظ
أنوالفضل ابن حر وم

أراناادعادمن الافضلية
داء_لاخاصافال<-ه

السام) اطاثم ىالنصمرى (ثناع.دالاءلى) بنواصل بنعه_دالاعلى الاسد

(ءنم#رعن هشام نعر ووء نأسهعنعر بن أبسامة) المخزوىكنى أن

1051

انهمام نصو بانعلى ااظارفةيه أىق أولهوآخرهبءنى على جبع أحزايهكادث_هديه المعتىالذى قصد لهالتسمية

ولابقالذ كرهار ج الوط فه وكقوله 5الى#وط مر

ا

قولهتعالى»أكلهادائ »

وككنانءةالالمراد,أوله التظفالاول ونا جر :اناف لحافلاراسلة رام معدرلال شا 00
1

1ه

من

ااانه كراد كروسارلة ود وأوفهنةوىالطيى أى 1كل سم الثهأوله

وآحره مسدهمنانءة ل قمكوناداروا محرور حالامنفاءل الفعل امقدروأوردعليهان] كل أولهامسفى
زمان الاستعاذةباسمالللهانهلس فىوقت] كل أولهمستعيناءهالاانيةالانه فوق تأ كل أولهمستعيننه

فىجيسع أحواولأهفهاله ولاحنرا سمالدعل لىساتهلتسماته

حك لازحالامن وشأنه هوالا_.تعانهنه

ا

وهوممةوعزه وبدلعا ا 3ااسائق رلء | تسرمهحالالدع معف ومعانهاء طَّواس

والا كل| جساعاومم_ذا دظهريطلان سارح قالقنمى أويرلء على أىوحهناناا نامى معفور ١ 6121

هل أوأكرهاه
ومدأ
حه_ل لتهمداارك بهمافاته لاف ااتى_مدوقالا سنح ر وأهى أهمْتنامااذا تع
اهالحدمفة عر قع !ا لي ل لك فك تصورانيةا لاذائرلء ذكرالته قأولأ

لكر"

ىانةولانالجه-ل
ىنانه ولاخى ندرتهعل ن
سن فليةل فىأ ناه يسمالتهالاهمالااندة .لاذاعلالمسئلة ف أث

عذركا انسيانضلافللعمدفلايستويانف الح ومأماالاكراهفاشدممماعذ رامعانه لابتصورمنعهعن
جهد
لالل
اهالا
أالولال
اأسملةالادهرا أوامانا ليذكت كبراذالله قامافا ب هنم امن |:عمد وفا مط لوق
ف أو الوضوءذكذاقأولالاكل قالاسن الههام
الهالاالهره_ير مقعالاسنة يعتى
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المد.ئهف رأ سّرسول
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الحديث أهمربع بافضابةعاثك ةعلىغ_يرهامن|اذ_اءمن جع الوحوءلانفضل الثر يدءلىياقالاطعن

١

من هات مخص وص دودولا س_َ:إزْمالافضلء» من كللو<وهودد وردف الصدع مابدلعلىأفضلية فاطمة

 ١ونددحدعلىغبرهامن النساءوالله -كانهأعلقاللطيبىوااسرفيهاناامردمع اللعمحامعيمنالعَوَهوالاذه

و هولةالتذارل وفلاةلمةدف المضغفضمرببه مثلاامؤذنانها أء طيتمع حسن اتلحاقوحسن انهل وحلاوة

ْ النطق وقصاسة اللمبعةوحودةالتريحة ورزانة الرأىورصانةا لعةلاسلاهلىالمعلفهسى نصح للتمعل

لدم(على سَائر]الطعام)
من حاسه بلاثر دما
فالثريد من النفسع

وسهولة مساغ»ء وتدسر

تذاوله وبلوغالكفانة
 75سرع-ه والادة

والةو وتلةامؤنهكى

| والحدث والاةئ:اس بهاوالاصذاءاليهاحبك أنهاعقلت من |انبىصل اللعهليهول مالمبءة ل غيرها

المضع فكت بهلا

ا منالساءور وت مالمبرومثاهامن الرحال)9حد دناعلىبنحش
رد ثنا|#معيل بسعفر-_-دة:اعمدالله

أعطيت من دس دن

ابن عمدالرحجنب منج رالانصارى أنوطوالةي :بضم االتالءكمانق
دايضىنة زمنعر بنعهدالعز يازنه

الخلق وحلاوهالمنطق

ممعأنس بنمالكبول قالرسول التدص_لى المعليهوب_لمفصل عائشهءلى النساءكفضل الثر يدءلى سائر وتصاحة الأفجمة

الطعام» قالاءن خرأى علىجيع النساء-ى سي أممومى فعسيظهروأناستثتى بعضهم أسسيةوضم

وحودةالقر نحهورزانه

اضرم وماقالهفرماتكتمل لفخادطتمةسيدةنساء أهل المنةالامريم شتعران وفر وابدلاينأبى

الرأى ورصانه العقل

تعضهم الىتاوبل!لنساءشاه ص_لىاللعهلمهول لعترجمرم وأممومى وحواء وآصية ولادا.ل لهعلى

واليب الى اليعسل
وروى أنرداود وكان

شبدمعةدهر ع
ومنت
سان
آعر
مة ام رأ:فرعون وخدكة بنتخو بلدةاذافضات فاطمةفعائشةأولىوذهث

عآدمه تذسمتئنى شد ده وانأفل مزعائشة علىالام أتتصر نحهص_لى الله
هاذلاتأو ذفلغبرمر و
عليهوب) لعائشهبانهل ب
مرق خيرامن

د حهوفاطمة أفضل ممما اذلادد
مل ضعت

1 2ةل قال اوس اق اكاك قل 12
> "٠7
1ا
1
ا

صلى اللهعلءهو لحمأحد |

وات ل 71لف فاو 1الاك ملاس

ا

1ر 12ا

لله

لله

0

علمهوء

 ٠ل|ثر يندامتلبر وااخر يدهن الس وق الحدرث .مدالادامللم:صريح| سرد الاطعمة العموانكيزومرفدىاللءمفىااثر بد قائممامه
باباللصمبسكي فيةالمعر وفةوقالوا بهدالشهنالصماه وهذ االمدنت عيذ المةاسة بالماب (ئنا
ادناهلاطماءفى
 1دلقدبكو أوى منهك ن

الثامنه خرج لهالسته (ثنا عمداللهنعم

الرمن دن مء_مر ) ك.:عالانصارىااعدارى

(ألوطوله)كام ةعوملات قاذى المدبنه

ثكقاهنسعردالضوم من الطيق امام ةرج لهالجاع (انهسععأنسدن مالاكيةول ارول التهدلىالتهعليهول فمض لعائشةعلى

ا النساءكفضل|أثر يدعلىسائرالثطعاامل)»رال
امدديع والعشر ون حد أبىهربره

كاحءأس تودلةو بأوءمخدمة ألوكرثتةعايدمن السابعةساعحفظه  1كيردقلهذا امم أواءءه >_#د أوعمداللأهوسالأوشيءة أومسل

أوخداش أومط

رأوجادأ وحميب أوغيرخهرجلهالجساعة ن(ثاعدت ألىججزةالع لعن الشعى )نساسملةاةلىلمقبعوف بنمالك

للبتدخل علىلاني
اطا
فأب
(نت
اب أنء ل وثاءتكوفض_ عدفرانضى من أطيقةالهامسةر وىلهالنساق (عنأمهانيع )ب

عتلنا)دىثئ فلس تلالننى الجذس (الاخيز بواخسل)فابعد
صلى الله عوليبهل أقعالندك مأئى)ما كأولى]كلا (هاذقل
الامسئثنى استثناءم فرغاعاقماه|الدالعاء_»التقدير المذكو روعداتعنالحواتامطايق لاسؤال وهوتيز وخلاقامه ل_ذرها١
خكاططبرها (هاق) أىاعطيمماومن يتات
لذل
افع
واظهارا قار ذلك فب نس عظمة المصطى (فقال)  00الفعليه وسللد

لفظهاق انهءلصورةاءم
ولاء_دم أهإهالادم

والقغارا لطعام بلاأدم

منواعالمددعحناسمصدى (ماأقفرنتأدمم)أىماخلام نالادم
الحخاطرهففيه نأ

م1؟

بهىابجزة
عأشقرواةلوهوالمقرىصا-بعاممالقارئااثهور #عنثابتأبىجز »:ونفأسض
«الماك» يضم المثائهوخفهالمم منسوبالى

ا لوه واقبعوف بناسل أحد د اد أبىجز:واقب

من القفروهوالارض

فس»وكيع وألون#م ونا ضعفوه
ونعأن
ده رةوىع
عوت
تنه أوىبرغ
لاي
ام ال
مسع
*ان
كلانه ك

والمفازة لاماء قبراولا

#ع ن الشعى يهفخ فون #عن أمدانع #سبمزى]خرهقالميرك هى بنتألى طالبوامهوافاختة

زادودار قفر.خاليهءهن

وقدلهد فا كمه وأحاد دث #إهالتدشل على الذىصلىاعللهيه ول »أىف بد لومفتحمكة9ذقال
أعندك دئ » أى ماب كلبإفقلتلاالامزنادس ول #المةثنى منه

دوف والمسةثنى يدلمنهونظيره

أداها وأقغرت الدار

ابدنعد الامن دون لان
فى| أعداحقولعائث ةلالاثئدءثته أمعطية قالالماللكىفب شا هادعللمى|

خلتووهم من جعله

الاصل لاشئْعند'ناالامئْ بعثتهه أمعطية وقالاءن ح رأىلس مئعذ_دناذلس تلاااتى لذنىالجنس فا

بالغاعمع العأف [دمه

باعلادمسةثنى اس_تثناءمةرغاعاقء اه الدال -لمهااءَةد برالمدكوروم_ذابندفعمانةلعن!برمالك اه
وبدهلانى م رأبتالمديثبر وان|هلطبرانىوأبىنعمعم اوال-كممالترمزىءنعائشه ولفظهمماأقغر

خل) صةةه لبيت
والفسل دنا صدعةه

والموصوف عا يتعلى

من أدمندت

فيه

ل قبزولمهالا كال و دمل تع

من دق أمدانع انس

رلىانه من بءض الرواةواللهتعالىأعلبالمالقيل
مع

لىع_:دى ةيرذ عداتع »-:الىتلك| لعمارهوأحيب بانهالماءعظامتثأن

يعامل الموصوف سال رسولالتههلى اللهغل-.هولو راأت اناخيزالاس واناللاك مدانأنيقدماالىمثل ذ لكا لضيف فا
وقبه أت

علىعدم

عدصما شئ ومن ثمةطيب خاطرهاصلى الل عهلي_هوس_ل وجبرحاطالإذقالهانى» أىاعطى اسمذعل قاله

النظرلغيزوا 1:لبعين الحنىوالاظهراتمعناه أحضر:ىأىماء_:دك وهوؤء ل أمردقر يذه هانوابرهانم #ماأتفر أىماخلا

المقارة وانه لا بأس

#ددتمن ادم ي»د#ذءتينو دسكن الثافىمتعاق اقفر ظفرهخل » صذه برت وقد ؤس ل بينالصؤه والموصوف

سوال الطعام مَل

الى وانهلاخوزوعكن أنيةال انهحالوذوالال علىتهدبراموصوذب ه أىبدت من البيوتكذاقاله |

اسصى الساثلمه

الفاضل |اطرىوف  0حالمفتاحلاسيدفحثالفصاحة أنهيحوزااغصل دين|لصفه والموصوف ان حىء

لم_دقالمحية وال

بود ابول قال ان
العربىوسؤاله هل

مه عا حذخر عكن

أنكوت استدعاء لما

الى واغاسأل على

الفتوح ك) بشسعله

الصوؤبةو»>تمل أن

المالعن | لتسكرها لعامة بالق لايحتاج الىتقدبر أاصقةو قالبنحخرصفه اميتومدفصل دتما باحنى من
كل و_-هلانأقفرعامل فىددت ودفته وفعسافصل بدنهماهذ اوف |لنهاءهأىماخلامن الادامولاعدم أهله
الادم والققارا اطعام بلااداموأقةرالر جل اذا أ كلادير ود

لمهااى
٠من! لقغروالتغاروهى الارض انلا

لاماءفسباقالالمننى ونوهميعض النسا انهر لافاءوا قاف ولدس بروابهودرايهقلت أماالدرابةففمه نظراذمعناء

 1اشجنو رالدين دالايى قدسالقهسرهان أذقرمعم فىالمدرث الس علىعدم النظرللغيزوالحل
بين الاحتقار وانهلاباس سال لطعام من لااسعى السائلمه

اصدىالهبهوالهلعود

المول ذلك

د تناد بنالى قا سلد ثناه_د بنجعفرحد ثناشعرةعنعر و بنمرة» دضمالمبموتشديدالراء أى

ضيره مذنلك وقالزنبالحفاظ العراق حد يأثمهانع انفردا ال,فاخراحه
لمعافسداه<فس
اذس
مكونع< )-

ان

علىاللهعليهوسم نومفتح مكةعلىأمهانيعوكانحائعافةاللماعندك
لمكن ر واءالتمقىق ف الشعسْعن!بنعباس فالدةل رسول الله

طعام آ كلهفقالتانع_:دى ل-كسعراناسة واأفقىلادسعمىهأانال.ك فقالهإمهاذ_كسرهافماء وحاءنهعلفالمامنادامفقالت
مالنمالادامادل باأمهانئلابقغر برت
منهتمهد التهعز وجل م ق
كل
ماعندىالاثئمنة_لفتاله ليهفإماحاءنه صبهعلىطعامهفا

فهخل وف الماب أدضاعنأمسع د عند ابنماحهسندضعيف قالتدخل رسولالتهدلى التدعليهوس علىعائ هشوأناعندهافةالهل :

ركول فقالنمالادامادل الأهميارك فاىنهل فانهنكاداامالانساءقءبىوا .قفر ستفمهةل#الحدنث 3
منغداءفقالتعند تاخز و
الثالتوالعسر ون حديثألىموسى وأنسبنمالكباسنادين (ثذا #دينااثنى ثنا #دين حعفر ثنا شعروعن عرورمرة 4

به نل يشت 6.ف “تند حفس

 4نا

ا

ا

ظى نينا

وي 11

4

كان اسطقكردمنالشاةسيهاالمرارة والنو ماودالنكوارلانشينوااخد :وااللدممهديثالمشرون حديث أبى<ه_ذن
اننا وددنغرلان حدثناأواج-د) اللبيرك( اسع رقال»*ممعت -هام نفهم) كدوم هوأبوىكنا القاموس الوم ارام

فهمودىقميلة علىمافىالصاح مكذاساقه فىبعض الشروحوالذىوقفتء ايه فىأصول©هةمن الثمائلفهم بالغاءواهاءزاداين

تهاقبحرهفىنرةووالءسةأمظتذ_ه سعى جد دع.ن_دالله قالزبنالمفاطوة 3تم الشعالمذ كوارثكساخدار نر خرلسسة داف
موسطاسكذاوق
زسولالتةصلى اللفعليهو .نقولاتأطمس! للعمدما لفاهر )أى الذهلهماالظلهرقاوى

الأسماح طابالدئْ رطيب طيءااذا كانلنيذا وقذاحسن من لمناله

 1فى

الظاهر وو حو امعدهعنمواضع الاذىفرد بأن.ءعضالاعضاءكزلك١١ لأسدانهوشار]خر جعله من! اطمبعه_ى اله_لفتمقب
دانالطيب لئع
اعال
نى نعماشترالطيب المفلالووحههنا -مةهذهالترجة إن أط .دده تعض أنهصلىالنهعلب.ه ور ؟ما كله
أأححمانااووههذذااالححددييثث:تددوواافقفتامنلافععللاىخ
ت
ن_-
ىرراجاءاهاللذن_ساانئىووااء نرما
م
اههقاقلااللللااحناظفظاالععررااقق 1ا0ع_ 7خمانماحاءمنتفضي لهمالرقنة
0تبص

ظ صلىالثمعليهولأ 012

ضماعه دنتال دبرائم اذحت

شاهفارسل اماالى ص_لىالله

ف الحدثالماروضوه

م

تفضي على

|أعليدوسل أن |طعمنامن تك ذة التمابىوء مد نالاأرةد.وانى لا-ميأدّارس لنهافقال لارسولار ع

ل:م الظهرولاًو

||ا|لموافقال أرسلىمبافانهاهاديه | شاةوأقربااشا اكاميروابه-دهام ن الاذىقي وكاحمالذراع والعض_د

لحمالذراع واافه

أخف علىالمعدوأسرع هم اوم نمه .:.أن دورم نن الغداءماكثرنفعسهوتأ "بره | لقوى وخف على
اللعددوكان سرعاخداراءماو فك لانهاجمذلك
أفضلالغذاءو وردستد ضعيفانه اصلللهعليه ||| |1ةم_دمة و>وزآن

مدحبه بالاوصاف

وسكباكنرها اسكامتين لمكاتعمامنال.ولقلتر و واأين |أسئى ىالطسعن|؛ نعماس و وردأنه صباىلله كون المصطفى قال
عليءوسلكنايكره نمنالشادسيهاالمرارةوااثانهواك اءأىالغرجوال كروالاتدينوالغدة واملان أحب ذلك -يرامنأ خيره
أس ماءاسن عروالع قعنن شاه دمرلا وأدنعدى واامم ىعن
الشاةاليه مقدمهاروا أه| اطيرانى فىال و

1

|م
| محاددءنأب عماس وكاندكرءان .أكلا امنب رواهانلطر عن عائث +:اثناحود ين غملانسدتنا ] |

سل

مسر
#يكسرفسكونظقال»ستثضاء نفهم #بشت فسك ونهقسيلةواءم هذا ااشع كك

الاالرقمة قدحده

عاه_وصادق علها

أدنعء_دالله أبىرافعالفهعى ونقالاسم أبيهءمداار حجن مقمولمن الراهه كذ افىالتقر,دس قالميرك كأقالنم الادامالحل
كرمداألىفىالاسنادعن شجههبنيمح مرمد عى ل باقول»_كذافى الاص لو فكثيرم ٠ن ااومالعودة
ظ
ظ قاللفظ الماضىلا
ع اللهرن<عفر يول
ا
د لق حرو ان

|اللمميمألىذهوأاطفهقأطيب سين دمأاوري أوهعناه أطهرا-كونه أب_ دهن الاذى وال

حيث طلب أدماذ

مدعذ_ده م الاالخل

 059اا
للامقنبم

|م تقو بدلاظورأدضاوو حدمناسةه_ االحدنث [ترجةأن أطرسته تق ى أنهص_لى التهعطهوب_لمرعا ||ششجىء  0ل"
ف
|تناولهف.ءهل الاحنانلانن ليذلسار نأثيكون بطرردق الكث ف واللهأعللرحدثناسةمان

أهئْبمنل
ابنوكيعحدثناز دين حاب4نعم موه لةوكف هف الموحدة«عنعداالل

ام فأنه
ع_لى أ كلإلع

> يتشدداام بور ثالامراض الدموبة

»التصغيرةء ل دوع داللهبنلعمم داللهبن أبىملمكةم تيوت
المفتوسة وقيل بكسرهالاءن أبن أبملكة ب

والامتلائيه والجيات

الىرح_دهويقالا سمأب »٠ 0مراعنعائكةرذى اللهعنهاأن :1ص فىاللهعلمه1ر 7لقانم الادام

المساده وقال دراط

االمئاسبذ كره-ذاومابعدهمتى_لاعاتقدام هن أولالناب د
انخل» ك ت
أوق سف

لوكواها

قر لاتحعلواطون مايرا

زبادة 9دين العلاءد_ددنا أنويكرين عياش > سم 4.مد دةوث_ بن “مه رهوهدُؤوور

أوم لأوخدا ش أومطرف أوجادأوخييب
ولأورثربه
تمأدوعبداللهأ ا
|| مكنيتهواسعه شعةوقب ل أسمه
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مايل

( 1

رانب
دائف
عدت

2

سةء انس وكبرعثنااز,د بنالى..اب )كضمرابعيه لهومود تينتحتدتينوسى فىالاماس

الككنهدهناكء بلالاموهناباولايدع فانالاعلام .المْتَقُولحُنَا

رقارنجاالةه رعدسدوانلابااتم ف الاصلمسو

٠

الممبجهلعلما(عن عبذاللهينالمومءل) بصيغة أسمالمف»ولامن التأميلوقءلهو صمغهاءم الغاعل وعمدالته هذاهوا تزوىاللكى
أنامايكةوعطاموعنةالشاى وأنوسهدونتوسلىوى قشاصمكةكال أوأودمتكرالمديقالأ :وات لس بقوى وقالزين
01
افاط ضعفهامهو رمات سنه ممذاينوم داه وقد خنىحالهمع سمتمارهعلى العصامفم كرانهلمد ترجته (ءن أبنأفىملمكة )عمداللهين
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نالقض عم

العماععل
اقنتي ساد

وقصيده ب
التثقيلممالءة والاصل قصصته فاجععثلانه أمة اك فايدلم نأ سد هاباءللضمه(لك )أىلاحلقر دكمتىأول:فعك( على

 12أوقصه)أ:
ت(ءلىسواك) أىضعث اريك علىال الء وسرهوسيب أل:1مه أنلاتتأذى الشفةهمن القص شل المغدرةأومن
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دوااولدسم-قى لدس
ري -لى التنزل
 0سحى وارد غير
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#تالدخلتءلىعائشهرضى اللهعنهافدءتلى

 ١م أى أعرتدخادمها أن,ةدمهالى قالميراأىاضافتنى #وقالتماأث.عمن طعام »#أىم_-احضر
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و يذ كرعنهصلى التدعليهوم أنكهان اس ال كل»وكا ءلىركمتيهو دضعبطنقدمها لسسرى علىظهر| | ذ ع

المطك وأقول
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الوارد اعاهوالا كل

افتصور منر_ل |بن
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دالا كل ولاسهر نهلضْءفمابالوم:ه حك مردفهوكن أخذ-قهحيهح.ه و بالاص.ءين معأنه
فل

له0

تفسيردك

الشماطين طنل لس
س قفبهاسةلداذ كامل ل ممعاعأننهيهيبقفووبت|لغرادليفردديه والتهوواتللرهوبر حيماحلبوابلروور و ببالاجس ممداعانهنىه" ق٠لأل تاوبلنسعطاساافهتف1س1ير7
عدلمنا
| أوذاء لاحدثنا أجدينمنيعي» بشتّح كر «<دة|:فضل دكين » بم ففتج الاح ثنامطعبين اكرمنا بحىآ

ظ

بصع المفعولفيرمالإقالسعءت أنس بنمالكبقولأفىرسول اللهل اىلتهعليهوس(

أىجء

لاشابييهكلونيها

||لإ|نترفرأنتهباكل» حالمن!لف_ءدل لوومهقع» ااءمفلالاعمقنعاءأىجعلاورلكسوهو  10رم

(وبلعقها) كاسيقى وف رواءةويلء
سةهناوفي
لهناد وكالبلهااأزىاندكيفقتدرالحاحةوا اقتصرعلى!لثلاثُ لاناهلانفعاذالاكل
باصعأ اكل
كاير بن لايلتذيهالوآكللانسعر نه لضعفمابتناولهمنهكلمرةفهوكن أخذحبة حسسة وباغ/نسنوحسازدحام
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ول ]لهفاذاءقطت من أحدك الاة.دنابط مها
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سنن علىنن/ريك

م

ان 6
د أولها

ق.لة(اامغدادى)
صدوق 2دم نالأوامءاء
2

ه
هه
تالا

وأ بعبنوماء:ذبن حر
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مقر ىال

ا

م وفتححاعمهملة

الاتإحكاء
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اذامع الحديثلهدلعف» اه ولاتناف بين تعليلين أحدهامنة ول والآحرمء ةوكم ال ددنت
أخرحهمسلرمن حدي حابرولفظه اذاسةطث لقمة أحد لوط ماأصامبام ٠ن أذىوا أ كيار كسيد

ألغلانب

نأرادان

عسدها فلوق الوسطى
 7الىتلما اهام
اه قالال :نالعراق
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اريزو

اكألثوسرلهىا تللوئحاكاذوفنىها
أول ما.يزل الطعام

لطوشاوفى أقرباك

الم حسين برتقع أده

ونه (عسارف سقو

ماقيل نسبة الأصابيع
الىالف_مع_لى السواء

و اسلنلادناء خير
حل وغيره من أكل

| بحرلتلعةىعوقاءهوالافجلا#اندمهمدنرح:دكيثف أاىبطنععا,م'هم وا«لابسرنكدة»وتزجاد*الولناسطايىرامننىهمذنا حادلودحثهُ و»لابرؤعالصمؤةسى تلعقها أو ففتص-مة حملحسها
ألىشعرد دوهباغظفلااننهدرى ||
فىأىطعامه.:الك له#ولسلنودم حد يث نس ومن حديث أبهربرةأيضاكذاذ كر«ميرلممررأت

اسستغذرت|[هالقصعه

أأىحتمقةأوانه مكتب
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العقيدوكانمن شعراء أأزونهز.مأ سةةسسع 2
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دنالسان اب ل

ل

ل

ا

1

لاثلائا 4قال
0
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والتعليل :طابالتنظرفغيرسد.بد
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ظلةف.ه
لاأ كثر ولابامتها ىأ ناءالاكللانهرعذ رالطعام وفروات بلع أويلع أىيلعقيا
غيره فيفءىان يتسبر نه العاقال لانةتذ ره هن كوعيال أ
هوتلامده (ثلاا)قا ا
للعصاملنءث علىانه هل بلعىكلأصمعثلاثامتوالية

أوبلعقالثلاث ب
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فالصواباناالعوقثلانه أصايع والاعق ثلاثالكل من اثلا تثكداذ وش أرح ومرادهالةسطلانى فانقهالقولهثلاثاحالمن الاصابيع ١
لدوافقر وابةأصابء_ها
لثلاث وهر <ءلهقيد| أيلعق وزعم أن معناه يلع كلواحدمن أصابعها ثلاثثلاتمراتفقدأعدعنامرام

فانهل نممعالتصريقر واءةيانهكانبلعق أصابعه ثلاثمراتو وقعالتصربعنانهكان بلعقأصابه_هالثلاث فاكثيرمن |اطرق فعمل'
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الثقلقانةسىمالنقراثى
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الافظ وا-كن مؤداجها واحد اندب ولاللهد_لىاللعهايه وس_لم كانا كبا» أىمردضامن

ومائةوقيل جمنةعشر

المتكوى والشكابةءءنى امرض علىمافى|انهاهواماقول ميرك أىمر دضاذ اشكاءه فغتررذى 1ا قب-ه

ومائهوله ثمانوانون
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الرحمنانم

الشف أوبادمهف االحا انمأناكوف نسطة أخيرن:جالعاذر بنيرقان#عوت_دةمضعومةفراءسا كاسةفقاف|  0علىرسولالله
لعز عطاء نأب رراحماف أولهلاعن الفضل بنعباس *#أىعم النبىصل اللعهليه وسلمقال »#أى١١صلىاللهعليه و-لم ى
الفضل د خلتعلىرس ولاللهدل اللهلليوهسل فمىعرضه الزىنوف ذه ينورتكد سا لفاء وو زفعها ||مرض_-هالذى توففه

أى مات فيهوعلىرأعسصهابة »,كسرأولهأىن أرفوعسامة كاعر اللكآنتقىول|هشدديم_ذهااءصاءة || وع-لىرأسه عصابة)
رأسى دث بدالاولدلنعينه قال ميرك العصب الشد ومتهالعصابةاااث_ديهلاصفراء»قالالحنى لعل | أعفرقة أوعسامة على
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عَنْه كارالتابعيناتفةواعلى توثقهروى لهالجاعة (عن أيه)أبتكرةن الحرث الى مشهور

الاسلامنالءه مرممعكارالعدانةوروى
الما

9-2 (٠قالقالرول الله صلى
ألله عله وس_ لى ألا

ْ «أيرنا اعدى نه :صورع نزاسراتلع ن “هال “ مكسرااس_ين #دن حرب *#بفتحمهملةوسكونر ءا

أحدنم )وقر وأنه

مأى آبصيرنهحال كونه
ومو<ده وقدمرذ كرهم9ع ن حار عن“هيرةقالرا.ترسولاللدصلى اللهعليه وء ل #

 ١لامتكمًا وعلسىادهي ,كدسرالواوأى مدةكائ:ة#على.داره» أى حالكونها موضوعة علىحال» الاسمر|| 
ىف ف:صللهنأ نيبقنا دار|قص"نب| |
 ١دييقتالالعقاولانايباوهو وصف ءاكتالازىلع وانيعةداسولا امسواراسإ

ْ منصورم_ذهاان بادةومن مقالف حامءهسد بحسن

غر دب كنه مع ذلاكحتجنه وقا| لعصامقوله

كوه ألاأ_-يردوق

أحرى ألاأنىةك ومءخ

0

دنهم عد هأكنهفيه وذهس اللخطاب الىان العامة ظ

ده نرسول اللهدلى التدعليهوس لودوأ بم نكونهحالاوفيه ناملفتأمل قبل الاتكاعععنى
| متكا ب ل

لع رض

على أععانه

مةاب_رببدأرنهمنه

وكثيراما كان,عع ذلك

| اليموقتحالرااءلاولىفحتمةسا كنة هوسعردين اباسوقدمردكرهعطع
بد الرح
#جنابنلأمبكصرةمرى

من المصطنى و 2عل

لماي ودوأول موودوأدق الا_-لامفى
«صمردر وىعنه الشعخانوغيرها لعن ابهيهأب بكر نفيس
عبن

ذلك أمورا منهاانلا

|| اسلدارث كاب مشوورءك :بت
لهنمزن لطائفحين نادى المسبمونمن نزلهن الحصار ذه وحرفتزكالمم من

|البكرةضعىيها طقنال:كال
ويهو
فهعل
ارلسو االلتهسه_لتالت
ابمألوا)«لمواءنافية «أحد:دم» وى

حدعندهمقاليه ما

|أشكبسرعاللةكااثخرر مشطكزلبكلارانامع.نكاهركد»يرأةىأكعبرنمسمنعصجيعةهىمااءأدلكابهكرمانالعئا|مىرالكواأرحالبابرادنماالقماولصولفعيصهااذماانتددد
بالاكبرالن نادةعلىماأض.ف اليهلاالز ناةدالمطلقة كابين
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أنه سم لهلمان
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ه
ء
ل
ع
د
ا
ة
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كذافى|انهاهولا انقوله علىساره بصرفه الى
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كان
[إتعدكالمءنىاند لعلىانأ كبراملتكعادئدراممتندداولهك_اذئراكرالنم,ةنصدهأكبرمنجبعماعداذك اتعددوقالالحننى ظاهرالحديث

سكل واد قاف

العراققمهدداءل

من

بدراخبارههم نه
لا< ال كيونم

يمتها-ثهم على|لتفرغ
والاس ماع ابر بد

| مو
فضعهقال ميركقأولحهأدلناك فىبعض الروادات|اصمع :ألأاخيركوفىبعض |لطرق الاأنثكومعنى

| الكلواحدووقع فى.ءضالطرق التدد ألاأنئك بكابرالكائرثلاناوااأعادهاثلاناا اماتأناخير

أخمارهم به وهم أن

منو
| المدكو روانه أمرله شأ
رمنا قدالياةاا
وله ثلاثاعددالكائروهوحالذقد أب_دعنالمرام فىه_ذا

قتضى اأعدرعا

 ١لمة.اموالتتهعاكعل قولهراكيرا كأئر وملفبعالواسطةلا<دثك والكائرجعكديرةوهى مانوعدااشارع
فيرة |
عليهخصوصه حدق الدنماأو بعذاتفالعةىكذاقالهجعمن| لمعالءوق حدمررفوع اضلعكرم

حدرهم أوالمض على

الاتتانعاقنه صلاحدوم

لى
ءاث
تةثل
الكام
ا
ره ل
مدهذ
(ناكبرالكائر )مقعولبالواسطةلا<د:كوقر وايةألاأنشك كبيرا 'سكائرثلاثاوالمرادانالمصطق أعا

'عادته فشك بركالامهالمفمد:أكيدالمنيه السامعلىادضارةليه ونهمهللذيرالذى بذكركا بأىف وىص فكلامه ومن فه امن المرادبةوله
ثلاثاعدداا_كائر وهوحال فقدوهم والكائر جس عكبيرةوهى عند امبروت.ء»الاسفرابنى و جم عكلمنهسىعنه ولس عند همصغيره

اللكبيرد افقءل ماتوعد عليهأى :وغ ض ب أواءن مخصوصه
خوفا من الوقوخف كببرةوالصوابانمنالذنوب 'كاثروصغائر و ت

فا لكابوالسنةواتارهفى مرح الابواعترض بعد
إعدكيدرولبردفيهاذلكوقمل مابوحب اد

همكدائرادسقبراذ]ائكاكل المن بزروالظهار

والاضرارف الوصيةوضحوذكمما

و
هف
واحد
»لمال
وأورداعللفهراره نالزْحف وااءقوق وهاددالز وروالر ياوتحود من ك

اكثيره قطعارأجيببتأوبلهعلى ارةامداعدا المنصوص واس :عه جع وقيلكلجزتعَوهْذْنْبةإِ|كتراث مر

كبارالد

نو

رقه الدنانة

وعليهامام المرمينواعترضنظبطااهره تناو صغيرةالمسه والامام|تمانيط بهمادءطلالعدالةمن| لعادى الكعمللك لاللصءيردفقط
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أل
ىسعدااررى (تناسلةبنشدب) كقم ة 4نأت:حترةؤوحدة كطبتب السانورىنز تلمكةتُعهم ن لاد ا

(ثناء مدانتبم
نابراهي)ا!لغفارى المدفىف تسمالمدينى متر ولوس .هبانح.ان الى
الوضعوقال
اج

متم رج

أوداود[نناحىين !

حدالاندارى) >#هول
تفرد عنهالءْه أرقي جالهاواد رعو بع )مصغرر
مج براءفوحدة (بنعمداارجننالس ءرد الليدرى
ى

قالأوزرعهث .خالرسعء نأنس

تسع وثلاثين ومائهحرج
لهأنوداود وان ماده

0

بع مرى نزلسراساتقال وها صداوقاؤقاابن أبداودستلس مروالاين ملةلال 0

والنه-صانه أء 0امم -دثنا “له من شميب :#بقع المعمةوكه الأ-و

الواى أخرج د رثهمب

وأ“عهسع.يد [قببر دعم

والاردمة ##حدثنا عمد اللهبن ابراه المدلىي وفى سعه امد تىمر ول المديثونسهان مانا فارطا

والفقاموسر دم بن

كن سرح دن اوداردوا 1ل بر ا
اناي وفى دمة أت_يرنا  9اسهدى بن د الانصارى » محهول

عد الرجن بنآ
ليد اتحدرى ؤرد
ا
3

أسهعن ده

قالكاترسوكاللهصلى
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ق المسور) فى فى

انخاس(احتى ديه)
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الله
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عاءه

وس أى حعلومامكان

الادرّياء ادوعامة وهو

أنيضممهارحاءه الىيطته
يشدداعاماوءلى ظهره

أحرجحديثه أنوداود  3 3بع مص غرد جحبراءةوحدة ذه لةي#بن عمد الرون بن ألىسعد دمةموك

أخرجحديثه أنوداودواين ماهلا نء أبيه #أى مد الرحجنلاع
كندحدبهأابى
لدعديدات
اخلدراىمهملة
بعدطم المعمة  9ق ل
اكانرسولالتهدد_لى التمعل.ه راذا

سنقا

مودس

|١000

واحتجى دهي راداليزار «ؤنص برك7هي وأخرج2اليزاز أنضام نحديث ألىدر برةرلفظا حاس

الدكعنةفتط رحليهوأقا مهماواءتى ديه وى دءض| اسزلإساراتتدا)هدنب اسلوات ولام

عام .وق )لصااححاحتبىالر > لاذاجم ظهره وساذره بمامتهوقد حتى برذيهوكأ مليرك الاحتراءالحاوس
وأنشمع تاهرهوساقببازارفسل وشر كار ةالامن لاستنادوالام منه المموةوالاحتماء

ا

ش

للعسقلاى
د هاقرف اء يكو ده بدلاعمايحتبى به من الازاروغبره قاا
 1أقرة فى-ل

الم

الاختاء لمالالاعر اتومنةالا حتماء<طان| لعر بأى ابس ف اامرارىحيطا ناذا أر
سادتوانأدنوا
آ. -والانالثوبء:نعهممن| اسقوط و دصيرهاهممكالخداروقدم ى اذى صلى أللدءليهو ع ن الاحتماءلوم

امعد السصد والامام طب وعلةالنهسىأن هذها ل القرعا تسعلب|لذوم فمفوت عل-ها “ماع اتخطية
ور عايفذى ا
لهانةةضالوضوء للفضى الىذواات الصلادهذاوحاءعن حابربن عردوان الى ص_لى الله

وددا خصوص ءاعدا

علمهو-ل كان اذادلى لق رنر بع خاس-ى تطلع|لهس حسذاءنقية بيضاءذكرءالتووك فالا ناض

الصيعوعاعدانومالمعة

وال ديت تح روا أوداودياس انمد صعة أده ذه لهذا المدرث 2ه صوقالميرك ول علىاخثلاف

والامام طب للمسى

ظ

ألا

ان 1

١ تارثئى ر حلءه توسعةللامةامرحومة
وتارةاحتى وتارةان.

ديت حار سس
باب ماحاءى :كاورسول

سوره ةة الاحتماءكلسة

لاوم قيفوده ماع

الطيبورع انض

ليا همه لوزن اهمزدماء:كا “علمه من وسساد موغيره |وأصلهاوكا أأيدلتالواوناءماق براثوتحاه

فرقاننهما وقدمه

لاسمك  2أنهدلى الله

بالتكا'ددون الاتكاءعل| ,

القعرتربيع اسه

وى

تطلع |أضعس

دمسزاء أى بمضاءنقية

 +قال الحاذما انحر

ب
والاحتناء جلسةالاعراب

١

والمرادمم اهناماهيئوأعد اذك :فرجالانساناذااءتكيععلمهفلانسعهى 1دومنمه ترم لهالصاذف يبابين

وضو وه ا ىأبىداود

عليه لكاناذاصلى

لىاللهعليهول #
الله«

0 1

الانهالاصل قالاتكاءو أماالاتكاءءلى الاسزان ذعارض وقءل وا_ذا أدضائر-م هنا

|
ار“عليةوكان لياس استعالوماف التعبيربالمنكا"

علسهعه وفالتعيير بالا 0إلتسكا" هه والمتوكا4--7-1زرو

لالاكا ميك النات فكانانم ف ترج

هه ماتقر رمنان١اتكا” ومقصوده

]لباك “عليه ل سكذلكفكا” نحدفه لال ذلاك

والنص عل التاكاء أوك فاندفعالاعتراضءلى المصنف ,ان||كل بأواد خلاوحه علهانين 9حدةنا
عماس بن سهدي أىاس حاتمبنواقد  9الدورى »  2:م المهءلةنس_بة ا ىلةمن بغداد
أوقر بدمنقراها

|عدامغدادى يي

حافظكانبن معي ناذإذ ثارل عماس الدورىصديةناوص انا

ومزه الاحتماء حريطانا لعرباذاس فقاابرارى-مطانةاذا أرادأحده مانسةنداحتىلان! أثوبعنعهءن

لد لذلا ٠

0

ا «رسول اللصهلى ادر
ماحادق
حلازراناب
السقوط و نديرله كالحدار والاحتناءباليد ينيدلا تنهم ن فوا

|

أوله كلزةمأ 1عليهمنعدا وو وسادةأىمااء :لزذلك”3رجالا نساناذا نا" عليه فلاسعى ' 4دوطذاترحم طماالمضنف ١
 2انين فرقابيتههاوقدم ١ الانهالال فالاتكاءأماالاتكاءعلى الاسانفعارضوقا لوهذ ترس لمك '
ا:ناندقمالاعغراضبان
بأبواحدوفمه ثلاثةأحاديث * الحديث الاولع حابر (ثناع.اس بن د الدورىاليغدادى )نسيةللدور بذم فسكونحلة سغداد
وقربدمنهامرك دنى د اشمثقه حافظقال| بنمعين عماس صديقذا وحيدمنا والاصملأرف مشاحىأحسن مذهماتسنة احدىوسيعين.
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 1ولذلكهانته ولأعديث ثْهوهىأنهقالها باروسلاللهأرعدت|اسكينةفقالولينظرالىعندظورءيامسكينة علي السكبنةف اإقاله
ماعه».

لىنخراجنى
اذهب التدماكاندخ على من الرعب ه الحديثالثافيحديثعناد (ثناعيدبزعبدالرجن) اللمذزهوىااللك

(وغيرواحدقالوا أخبرناسةيانبنعمدنةعن الزهرىء نعباد)كشداد لينم الانسارىالما زلى )اد فىيمه النسالىة.ل لهرواء(عن

 ١عه)ع.دالتهبنز بدبنعاصم خرجلهالماعةوهواتي  :لامهوق للاسه (أنهرأىالننىه_لىاللهعليه وبل مستلقيا) حالم نالنى

(فالمتصد واضعا)< لمن اذى فو_ماحالان مترادفانو واضعاحالمن ذيرمىتاق.افهماحالانممّداخلانوا لاستاتاءالاضطماع على

' القغا(احدىرجليهعلى الاخرى)في -ه ل وضعالر ل علىالاخرىحالالاستلقاءمع 4/١

نصس الاخرى أورفعها ولانعارضه خير

ل
الاطسى ااستفادمن التواضعالن.وى د ىكانعمظعهانهماهنتتىفاءتهوسىف_للى داولفو بثريده

لوا
رمه
ي أ<
مرفة
لمع
ااطه
قهنخا
دنموة هابه و
آثهعليى م
ردت
حد

عسل #نهى أن برقم
الر حلا حدىر حليه

[ملاهره نسماقةصةقيلة أنهأولملانا عه

عالاىخرىوهومستاى

نهصلى اللهعليه وسلولذاهاءتهووقعفىتصتهابعدقواهاارعدت من الغرقفةا لله-اسه بارسولاللهارعدت

لآ نالهىغعبة

|| المسكيئة فقالهلى اللمعليهومو اظرالى وأناعندطهرهناهسكينة عليك السكيذة فلاقالدصىاللهعليه
أ وس

الرفعوالوضعلابلزم» »نعم

أذهب اللهماكاندخلقاى منالرع ,ور وىاللخطمب ال.غدادىناءخادهءنقس عن أن #سعود

| | أنالخبىدفىاللعليهوس لكامر-لافارعدذةالهونءاءكفافى استعلك اغاأنااابهنرأةمن قر دشنا كل
| التديدواامع مابذوه الماسةوامايامورأ خرشاهدتهافى الحضضرةل حإد:غاسعمدبنع_د الرمنالذزدى»
اث ةأخر ج حديثها اترمذىوا انساق «اوغيروىاحكد»ثي
أرم ناسارخ طقالوا أن.اناو سه أخيرنا

هعدنرىء ن عاد ييبشخمهملةوتشد بدموحد هلابنتي#مأىالانسارىاازفثقةوقبلاذله
لفزان
لاإس

[أدفاءة #عنعه» أىع_.دالته بزز يدبنعا

بشهو

غزر وانه

#لايستلقين أحدوم
دضع أحدىردلءه

#وجعنانالموازان

أنوحدكا شهير روىصفة الوضوء وغبرذلكو يقالهو

لالن
عهرأى
ته#أن
لالست
اعنه
||| الذىقتل يلها لكذاب واستشهد بالارةوروى
ول
يبىهصف

وقعالتعارض طاهرا

أمن اتكثافعورته
ذكلالكمتسسر موثللا

مستلقياك

ْ أى #ضطمماءلى قغاملفىاوري ولا«لزممنها لنوموف الامو س استانى علىقفا هناموهرحال وكذاقوله

والنجسى خاص -1ن

| لإواضءاي» مترادذينأومتداخلين 9:ادىر-ايه على الاخرى»* أىمعنصب الاخرأىومدهاوه_ذا

لبأمن كاائتزر واعا

 ١الحديث فىاصوصن وهو بظاهدرهناف مارواهمس لعن حابرانا اذى صلىاللهعلءهول قاللاستلقين حدم

له

م احضدعىرسليهعلى الاخرى !كن قالالطخابىف <ىد رت الاص_ل بمان-وازد ذا الفءل ودلالهءلىان

الى لان

الغالسقمم الانزار:ذم

خبرالنهىعن أمامفو واماأن ركونءلةالنهى انتمدوءورةالفاعل لذاكفان الازاررعاضاق تاذاشال

الاولى خلافه بامجامع

لآب احدىر-لب»فوق الاخرى بقيت هنافرجه تظطهرهتماء ورنهوق ل كانه ذا قل |لتمسى أوأضمرورة

و “مره هن كدذهه

طعلببراة أوامران الموازوق.ل وضعاحدىالر لينءلىالاخرىيكونعلى نوعين أحدهاان
مونت

|فوق الاخرىولابسأ.بد افانهلاك ف ثئمن العورة بهذه اطيئة
هنا
اودتي
ددممد
تكونز حلا

وان أمن الاتككاف

مو
لا شر
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رايت احدا اممات ||اولجتشدويههمعةلراومكانااثءس وبتريدهما أاخلرطبهراىوالدارىمنسدنثالر بع بنتمعو

اعبفنرا لورأت اهرأبت|اهس طالعة وفىحديث| بنعماسقال,كنلراسلوتلهصلى اللمعليد ول ظا

مشيته) يكسرشسكون

ولبةممع*ءس قط الاغايضو ودضوء| أشعس ول.قممع سعراجقطالاغلب ضوؤدضوءااسراجذ كرهاب

ست -

لحدافةةالفدن

الموزىوالقصدمن اهاقذامةالبردسان

تقاربوالمرادييان

ودو بفتح اليبملاناءأى ىكيفيةمعشيه #إمنر.يسولالقدص_فى التدعلمهوس_لك 'اغاالارض يج بالرف

اط

علىأ<دن .هوا اخ ص

الوحهيذلك لاانلهذىنه رظرا اسن

دظا|
ر
صةبلذ
لسع
لانحسن المدث اسعلس نهغ لاءالاوماراً ت أحدا أسرعفىمشبته درلاكسرلاهيةة وىن

وما

تعحعل مطويةلتالقهأدىم>يه لإانا ,اك-سرتاطكهنزادفمبينوف نس
صفةمشيه المعتان من ||ل|تطوى» أوىتم
غيراسراع» ( >:مت | و|اناظ تود قالالزرى يضم النون وكسراطاءووز كوم ١ه شاوقعانج روغ_يردمنقوم
بفتس أولهوغضيعره ا ادق لوااربةوانكانموانة]! درانه.قال أجهددابته

ا

وجهدهااذاجلعابباف!

للم ودعت ف اىلمدقنةفامءتى انانتعب (أنفسنا)ونوقعهاف المهدوامشةف حىال_يرهصلى اللعا.
ولك
تطوىله) أى جح ١ ر(سواانه لغيرمكترث) أىغسير مدال هد ناوال ل حهاله ن فاعل ود أومفعول وهالمعنىانسر:عه مشيه

اه من الووك والتأتقباالنحسمشةالةيهوتفؤذ,هكبنسيرعهةاءءووقاره فلاناففر (0
ىنت
وتحعل مطونه  ||.كا
سد

نلخساصرلعاته فىمثي
قدميه وساءهبع يي * ||وعرادالرحجن الذمنهعدووعنلاىوالقاورلضهتعالىواقطدفىء شك وا
لون
كانتمن كالالقوَةلامنحي ثالمودوالث ةراع لتواءلاللومحذهافس.ةبينادتران|+لت_ين ان<سن

0

ودود لىالدع ا.هوس كانمسجرالم::يرفى حاردونحال لاف

 2 -تعادوى 3

وسكون دم ل وإغيرواحد» أىم ز المشايخكلقإالواحدة:اع سىىبنبونس عنعرربن عبد اللهموك
لي
بضممه فسكونفاءفاقالحدثنى ابراديبن دمن ولد
علىبن
أ طالب »بفتحالواوداللامأرضم أول

عفرة

1 01 2

00

لى اذاوصغفرس ولاللهلىاعللهيه
ععكا
|وسكونثانيه أو من أولادمكرع التهودوه ب ةاال»أىابراهمن

([انااعهد) يفتعأرله ١
حههمن
د
و

غيره-9د ثناءبى بن حر » دم مهملة

وأحودجل نفسهفرى طأاتتهاذكر يعضوموةالالمز رى بطم |اخونوكه الهاءو >وز

وسلم

فكهه |يمال أ<هدد ابت وب هده ال علي|| لك يرفوقطاقترا-تى وقعت فىمشقة أ(أنىفنستناه)سهاونوقعهافالمشة:والتعب حا

سعرامصطق صلىالتهعليهفواسنالمهد بافتلحاملحشمقة و تمل ان ارادنحماهافى| لسيرفوق طاتتم!فانالمه_ديضم الج الطا
و دمدهقول أهل اللغةجهددابته كامروعد عن>#هدنالانالمسطىكانلارقصداهادهموانما كانطيعه (وانه) حااللمفنا

فس (لْيرمكترث) أىممال>هد نايالما|كترثتبهأىمااراى
ننى
ا دع
لعول
المف
أوا

ثهمشقه فكانعشىعلى
أوغيرمسرع ت بلحيق

همنته ويقطع مانّطعبامهد منغيرود ومعنىالخبرانهاذام شىىبالعادةمادقرنااننطحقهمسعردنفالمشىولوك تمدبنفىذلكواستعمال
دأ)غيماره (فالوا ثناعس ىبن
ررواحن
مكترثفىالنقىأغلبوف الاثمات قيل ثاذ» الحديث الثانيحديثْعلى((ثناعولىغنيح
لوس ع نعم بنعبدالئهموىغفرهقال حدؤنيابراهيمبن#دمن ولدءلى نأبيطااب قالكانءلىاذاوصفز.ول اللهعليانهعلبء

فخدثالطارىلانقارألهالمن بحرثوءهخملاهواالساصل ان:ةسيرالازار والثوبوالسراو .ل بأنلايعاوزا لكعينهنهوك ونه

كحتاكع لاعذرمالرية صدثيلاءوالاحرم,لقيلفس أمالوكالمذركان سل 00
المنصفالساق أفضلويكردعلهالى
1  ٠اللاوققذمايسار» شرو أوزازوأصوزأنذامن اذناللضعاق لذبعنوف ف لس قوببر للمكةوالمامع حل قدل م:نبسى عله

 /ضر وردذ كرهالوىالعراقهذافى<قالر <ل اماالمرأةلهفاسحنرهعلى الارضةدرشير لأنه| ركاس.قوأ كثر 3عفالحديث
مفن| اطول والسعةوأكثرمذراع وقال'شهاب! بنرا ليمثمى
سءتاد
اوالم
ملماح
الى ا
لادع
ضى وركرهكلا ماز
اقال
لوص
ام ص
عا
2إكانازارهصلى اللهعليه وسلمأربعة أذرع وشعرافعرض

ستأذرعوعرضهةا نه أذر 0
ذراعى وشيروكانطودرد انه

1ليل أديمة أذرعونصف فعرض ذراعين وير وقدل أربعةأذرع فعرضذراعين ونصف
ا

الشف كابات -لاق ااسطف من ر وابةعر وةبنالز دير عرى_لا كانطولرداءالنى

أود*ير بن

أه وف«ء شض ماذ كرنفل رذع دروى

| 0

ععرض_هذراعن
1بعةأذر و
ونضى

| 1د

يقال

إأصواب قالميرك طاهر بءض الاحادبتبقتضى ان تحربماس_مال الازارخه وص بالجرلاجل انم١دعكا
|

فىحديثابنع :,عند |أارى مرؤوعالا..نخاراللهالىمن حر أونه+بلاء وعندهمن_-دنث ألىهربرة بلفظا
|لاسهاراللهنومالقيامه الىمن حرازارهبط راوااه طُر نذهتدينالتكير والطغان0

كديثأى هر ير الضارىماأسغلمن| لكعمينفى| لآ
وض الاخبارككرم الاسبالايانملا أيضا

المانا العراقوفسه

ابن 41مه وقطء3

الس

|لمكنيستدلبالتقسسدف حديثه وحديث|بنعر بانيلاءوال.طرح انالاملاقيقالوه رلعو الع711لبح

|هنافلاعرمالاسبالاذام م نالخيلاءو

و

ا

ل

ور كانه

ا ارار مسن سجعان

| طوله أربعةأذرعوشير
دنثى ازارىالاامنرأحتعاهدذلئمنه فقال|انب صب |
حدا
أالت
| أدضنااتيا بكرااسمع ذلك قالباررل
لست »من دصنعه خملاء دذاو بدخل فىال حرءن حرالثوب تطو بل كامالقمرص والعذية | فذراعينوث_يروق

0

أوحوها وقدنة ل القاذىعياضك راهة كلمازادعلىالعادةمن| لطولوالسعةوتيعهالطيرى وقالالعرااق ]|الوفاءلاينلالموزى

| حد ثانا ساصطلاح وصاراءكل صخ من الخلائق شعار اعرةونءهفو] »-كان ذلك بطردى انمدلاءذاذ |5نطول ازاره أردمة
|شف

م رعهوما كانءلىسمل العادةفلاحرى

المبىمهمالحصل الىد الاسراف ادوم الس

ثوب ومن
وتعاللى أعارقل ولا كانه_لىاللهليهو لابيدوم:نهالاطربكا نعلامة ذلك انلايسم له
رزى انالْذيا كانلانمعلىثابه قطوانالبعوض
خخواص» أتثويهل؛يعمل ونهة-لا لغئورراال ا
/

لاعنص دهه

|اختلةواهل لبس السمراو,دل زم بعضمم دهسدمه واستأنس لهبانعما نل,بلس ه الاثومةده لحن تح أنه
و

أذرعوعرصطص
ددراعين ونصةا ور وى
الدمياطى أن رداءه

الذئكان هذجر95ل

صلىاللهعليه وا اشكرا«قالاس الي والظاهراانهاشيراولملسهقال و ردكىانه لس_هوكانوا دلسونه ق زمانه

ارفردأخضرق طول

ط مر-حلامن شع ر|سودوا 1رط دكسيرةسكون
ىللهليهول لبسمر |
اواذه اه وقدأخرجمس لأنه ل ا

أر 6.أذرع وعرضه

|كساءمندوفأرخزر بأتزر نهواار -لبه فده الي لاا مد دهه وماقيرهرصحوالالا دلولاب.أس مها
أذلاكرعالاتصويراار واثوقولالموهرىازارحرف_.هء قال القاموسغسيرج_,داءاذلكٌتفسير

ذزاعان وشبر وقيل
وكاكان صلىانتهعليه

لالط

وردات بالوعلةعىماصويهالدووى ونقلهعنالدهور وتاك أعل
أماحاءفى مشيه رس ول اللهصلىاللعهليه ولي
“اي س

ةتكس

بردى ب دل يناقتسه
وض الفعلةبالكسرذ كروالجار
مابعتادةالتضصمنالثى عل ماهو

مدومنه الاطيءت
وس 70
كان علامه ذلك 1
هوبوسحبى3
ل 1إيتسحل ل

' |بنسعرد أخيرري:ابن طمعهيددغ الام فك سرأطاء ابن عم هاضر #صدوقذ كروميرلك وقال|أعصىأمخاط | ان 7_9:ابل ونعل
الامام الرازىاتالداب
:

١

ونمقتل لكناصنأعهنه اشتراءوقول ابنالقم
اعنما
سلسرابولقل لاولدالم:بالسل_ه
»قط ولاخدماهلبعوضوهل لي ا
هبعضعيالهنعأفادالمافظا الء راقالةحاءق خيراتأخيراأنه لسههقالج
اظاه رانهاغااشتراهلبادسفهي»انقهد,كونا ترا ل
 7و سن
لكل أحدموكدا -سن الهرة-ه ومزيدالع_مل والنظافة فالملموس لكب توس نومامقص_دالةوأضع أفض لمن

رفع فانقصديهاظطهارالنعمدوا أشكرعاموااحة_ل التساوىللتءارض وأفضلءة الاوللكونهلاظافنهلاذةس لوحهوأؤضل.مهالتابى
ا1
اق
لعر
مخدرهاقال الوك
للبرالحسن «انالتمحب أثرنعمتهعلىءمده ومع العَاضى كراهه|لطول والتوسعة أى فالاكا و
لأناس اصطلاح لكل صن فم نالناسيتعارفونيهخ_ماكانذلكبطردق انلى_.لاعترموما كانعلىسب |لااأء أددقلا مالنمص لالىحد

الاسراف المدموواء-ل املاس |أصوف والوبر دهن ويدفئعوالكان وار بروااقطن بدفءع ولالاسن ولوب  1نيارداس
باما مشي رسولالقهصلى التدعليهو أشثى 5سدرةماستاذه
(ام
تواحر برأين مت وأقل ضرراب
والصوف حارابس والقطنمع ل

الأنسانمنالمثىذ كرهالجار بردى وقيل ديئةًالمذيوفنهثلا أحادرث »الاولحد بثأىهر,ب :ره (ثناقتَدمِهبنسعردةا ابنلممعةي

(أوسائه) دكذاوقع فر وأدذا

واف وامناحهعلى |اش ىودوامامن د بغ أوهنزاوعد قالالمافظ البنالعرافوهوالظاهرا ,

قدح اذا ساق ,ةتذى ت ورحلماذنلكفرواغيرهما
ّ:صة
احبنالق
لوصا
ودوه
وقوع الث فىذلك من-ذ :ة.

كابنحما نساق

يرشك( فالهذ اموضع الازار)أى موضعطرف»أونهاهموضع الازار (فآنأست) أاىالماتنقءتتءصانرءلى ذلك وأردت الاوز
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نا (فاسفل) أىموضعه

(لالازايفاللكسين)

سكمةحودوااوافق
2دمعهفىء صب فىالنهاءهعلىو عر تبعهالمئق واقتصرعل.ه وى الةامور

مره قالالةسطلالى

دة «أوساقه شمن راوىحذيفةه لقالل حهذيفةانالنى د_لىالتهعابه
هلنسم
ع وا
للاممه
ااصو
لل

طاهره دل ع_-لىان

ا.للك امامنمسل ب نذبرأ
ول أخد بعض ل حذ بقهأورعض نفس صل الثهعلءهوس! ذكرهابن حر وة

الال ال الكت
مفوع

أسفلمنذلكتليل>يثلادص لاك التكسمن (نانأستفلاحق )أىفا اعنلهلاحق

من دونه وأماات,كون| اش كمن-ذيفةفبعمدو ينيددماتالمير؛ شمن الراوى ووةم فدعض الطرف

لمكن رقفل

الخارى ماأسفلمن

لفط أخذالنيى صل التهعليه و

ةاق بغيرشك اه فاندفعماقال العصامم نا نالظاهر
أسغل من عض ل س

واة ولانتم حزمالشارسي نانهمن الرواة اه ولمأرصضٌ
لمرنأ
دن,اكوت
ححها
الكسينفى! انار يدل انااشكَمن-ذيفة و دن
ع_لى محونعازا اسياله

مااتفصل مهتمنوع

جز نه قداللوا بترتحصه

تكورنهاعن العساءفل بصرح بالحزموالةطعلإفقال» أىالنى
وأماايمنحّرتأمح

صلىاللهعليهوس «هذاي أىالعضلةوالتذ كيرباعتمارتذكيرادي ورهوء موضع الازار#أمىوضعة
ضمزه [لعلمبالاوكاللافض_ل وأردت|اعاواز
اللائقه لفانأسست» اأمىتنعت من قاروللملنتصص
عل.ىاين ملفانأسستذلا<دقى:
شمتكهاا
اعلنعضلة ف»ا9سفل بارفعأىفوضعه أسفلمن| لعضلدقر ما
أىفاعلالناهحت ا:إ9زارق! اداكعل.يمنم»_#أىهفاوصوولاهلمءنى اذاحاوزالازارا كسمن ذءدخالفت

وم_ذاقالال_:ووى

القدر السمىي فوا

بزلا طرف الازار

دلاازثالاراللى!اكعمين 
الس_نهوقالالحننى ا

أه وهوعير”دي لان<_دي تُألىهربرةالحدرجح

نفصااساق والماتر ف الاضالرىتانهالعنلىصملهوسل قاالىلماأسزغلامرنالقكعايياننمانريدلءلىازا اسبالاك
دلاكرادة ناته َك

أأسكعمينومانزلعمما

نع تزه أهدهل حدردث 2_-بقةه_1اعلى الميالغةفالمنعمنالاسءال اك الكعبينا_لااتراالىماحخت

اتكان للغ_.لاء حرم
والاكردفحتمل -ده

2
ما

حددن هرا علىالممالئة
1س.ال
فال|م.1زع الىالا
الىالكعين لاحر
2 0

الى م
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فى

وزان +سبركالراى

حول الجى بودُلَ أن
ل د
عه

القسطلافىذلك من

داوللمشافظ المسراق
ووذا النرتسيقتضى

أقضلية كونه الىكل
عض له الساق ع-لى

كونه أس-ذ ل منهاوانه

المكسيينجائركن ممأانسهذلمنوع ولذاقالالنووى التدرااحب فهاينزل!ايهطرف الازاروهونصف
مين ومائزل من| لنكعلرلينغف_انلكااءعفمنوع منع تحرعوالا
على
كه ا
س>ت
لةما
اراه
الساقواخائز بلا ك

ى زانقولءصلى التهعل.هوسل كالراىبر -ول الىبوثلانيقعف_هويفهم من هبطريق
ا الكعيين عل و

االالواكساترنخاءالى ماروأاءشالح
ركم
كبريناهة ويندنىاند»-ل انمه الازارااقميصوسائ

غمادلربفانعا 3
تمووسااغساخص الازار,الذ كردناءعلى ادي الاتفساقءةأوخرج
ا
باالكللا

| #لموساتهمكانازاراقال ميركو ستثئىمن الاس_مالمن أسلله اضرورة كن,كون كعهحرح نودي
الذيابمثلاا نل سترهبازارهوثو دهحيثٌ تحدغبردنمه علىذلك العراقمسةدلاباذنه صلىالتهعل.هوا ! :
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امدارىوىروايةاله
مأل حكةكانتيه ارواء
,ص ادر برن

طمافيه اث كاالنها اقهل وجعنانه >زّ.لانا اعلتينكانتايم_مامها أوا-داهاعدا لاخرىأوا :

أ المسكةنشأ تعن الته ل فنسدت| لع-لةنارةلأسيب ونارة مسدب والمامع ي_ما-وازتعاطى مان سمى ع 3

شرعالا<ل|اضرورة كامو زكشف العورةلاتداوى»واعا انالقاضىعماضانة_لالاجاع على انالمن
من الاسمالق سوق الرحالدونالنساعلائيت ف سننالنساك وحامع الترمذى وصحعه أنأم سه أمامو ذبن
زقا مرسمقلاا ت كيف تصنع| انساءذ ولونفقال
افح
ل.د
اوء
دسوصلى اللعهليهوسلمال
تن ر
لتم
اعم
لس

دسكاثفمىون قالفمرخينه ذراعالانزد نعليه فااةصود-صولالستر وا اوزة
قاتن
برندينشمرفقالت أاذ
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|انسانخلق اك د :ماظطرف لهدا امقدر واذامفهولعهتى الوقتفلا,زم تقدمم#ولالمضاف

والمهءلة دينههأ لام

المضا فكذا عه
سا كنهمد ودوهى

اكير اد ولاحاحة |لمهلمامرانالا زاريد) 09يونت[ برده)نطم 05

'

اليه على

1ا
:دول» أى ذل الانسانبلعينالاءيمانواسان!ا! عبنعينالانسان حدان ر
لمق 2 9

قّ

الاصلنياض خالطه
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اذى ضرب بعضهف بعض -تىدترا كبو شمعقالابن اموزرىوالار حعااولزواازاراغا.طا)أىشنازادالضارى:ماء مقاغعا
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|صلىاللعهليه وسل تنغ ل سيق لنفسهبوميدرَاللهذوالفةار وهوالذىرأىفءهالر ؤبابومأحدومن طر دق

أنى 1
ا الزهرىعن| بنالمسيب مثلهوزادفاقررب والللهدلىالتدعليه ول امعهومن طر د الواندىاناده الى
وكا
مات (

ات

سعردبن ألمءلىقراسلأوصلابالتهصلى اللعهل».وسلم من سلاح بنىقينقاع
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| الادبالمفرددلهوااترمذى لإءعنهود بالتنوبن

وهوابنع_.دالله بنسء.د وأىالعسدى قالالسمد

 ,أصيل الاين ذاوقعفىيعض نسم أشعائل امغروء:وصوابه سعد غيربأءأاهأخرب حديثهاأذارى ف الادب
والترمذى عن

نابرأوانمالكوهوا لاصمبا لعصمرى #بفتح
ده »أى لامهك فىنسطذةوهومز بدةب ح

المهماتين العدىابن عدا اس

الى قالابن مده وكانمن الوذدالذينوفد واءلى رسول اللهصلىالله

علمهوم قالفنزلت ذقمات بد«ومز بدوط_مطءالا كر يشمي ألم واسكانالزاى ونتّعالاءواختار والحزرى
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فل رصب الاترىانهل ذكرقص_فه الدرعوالمغ -فر أمن بنامفنسأم_ما بل ذكراسم_مالوانهبندأىاملنر]جلجةدالالبحترءبربضاللة_تملفلأا<ث_هدبأننففعسهها ١2

'وأسرهاوأغلها ادساومصاحمة كذ اقدره! عصامم قالولانهأبه دماركونلهعليها لسلام
خلافالمغفر والدرع أه

ود ذا كاترى ءكس المت

ومصادم لاؤ.لهو-ى ماكو نآ.ه_دعنهوأل ملاسهوءصا_.-وله انلا
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سيغه ذا الغقارقأنقطع
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الصودين فىقدة الواهءةاطاب ولوخاتسامن ديد ولوكانمكر وهالح.بأذثفي وهنديرأبىد اودكانخاءَهصلى
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ونس فمم د رسوك اللفكاناه ممهأوعام ن ر
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مامرويقالل بلبسهأولابل|تخده اضر وره
عمد الاحله نَقَسٌوالثافىكانباس» لءةتّدىده فيهكداقرره دارح تمعالاز بنالعاف وفءه
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اوعو
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«(ذكان ام نه» أىا لسكتسااتى برهاهالامو ود
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راباتالدالةءلىاتهت_لى اللعهل».و لم

كاثباس انخاتمهوان جلةولا.أ حال قفد انهكانيعدمبهفىحال عدم |لأدس وهولابدل علىان لهابادسه

مطلقًا واه |اسعرفء>هاظهار التواضع ور الاراإعدوااكيرلانانتمفحال ادس |تلساتم لاحلوعن نكر
هاارادانهلايات_هعلى سل الا-ءرار
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موااسدعافرواءه
انهرأى در حل

حاءامن صؤرؤعال

مأال<ى_دم نكر ع
الاصنامذطرحهم جاع

والدوام :لفابىلعضاوقات ضمرورةالاحتياج اليهلاختم سك هاوم صر ح نهفبعض الاحادب وتم ل أن وعله نين د
ناس واامزبن فال مالىأرى علي
الا
الايذاتم اندميه
دكوزعرادالراوىمن هذهالعبارة .انان صل اللهعليه وس#لمأرادمن ن

لااننالدسساتم ادسم نعادةا اعرب 5أشارااي»الخطالى ود بدهمةنومالحديث الواردفس با تخاذ حلية أهل النارءكن
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لوكات
بسكام
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لاحداج لغمهوقال الحذنىحو زان يتعددخائههلىاللعهايه ولمك
نله_برالثكين أطلب

منهابعضادرن بعضوقدتةررء:د أرباب هذا لفنانال فى معد م لى| تر7ع وتعقمه العصامانه بعيدحدا

ولوحاءامن دل

لاناتسانضز للعاحة في.عد ان ذه صلى اللءهاره و

ثدتادس
متعدداوب افىمادث بدالخفى وال ادل أنه

اعلماتملدعلىالتدعايه وم على دلاف سدم فىق الاحادرت انهكان.اسه عم اود ار«ونكبركاناذادخل
اتدلاءنزححاء-هة لابن كترواسهماد وب ولوانلمكتج اليه نامانتسى وهوالف لول بعضأَعْمَناانه

دل

ولوكانمكر وهالمياذن
فلبغراق داودكان

فمودوهباحلار <الو نساءاجاء
م دي بدهءببودوداتخاذانل ت
سايندب ن كانكتاج اله للد و

خاتماام_طى 31

اساد حاتسامنو رق وا ذواملهطرحه
وكرهتطائفه اسهمطلةاوهوشاذ نمثدتانه صلىابنعليهو لي

حد.دمأو بأعلهقخه

'فطردواشوايم ودذا بد لءلى عد ٠ندب احاتم انلس لهحاحهالى1م وأحاب عنهالمغوى بأنهانما

الوخمرالهىعنه

مارحهشوفاعلمممن التكبر وابلخهرلداءووأمحعابذهبانه وهم من الزهرىر وابهواغالذَى ابس بوما

ضء.ف انتهسىواعغرض

ملةاءخاتمذهبكاثبتذ لاهن غيروجهع نابنعر وانس أوخاتمحد يدفقدر وى أبوداود سند د أنه
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دةولءء ضالمفاط ان

ك|ان لدجاتمحديدم وى عليه فض_ةناءلههوالذى طر-هوكانم ونلهاياءسه وقالتطائفةبك هراذاقصديه للهشثوارهدقاءناكى
ال يه وآ خرون:كرهله_برذىسلطانانهسىعنه اغيدرز واه أنوداود الاك كن نقلعن أجدانهضعفه

درحة الحة مندعه

| انتهسىوقالقاضى خ ناوع ن رسولالقدص_لى التدعليهولمانءكان يدت بالعقيقمامهم بالفضةانمايساح

ينزلعن درحهالحسن

نتاج الىالهم كالقاذى وعندعدمالماحةفاامرك أفضل واذائم بالقضةبةجى أنلكونالقص الى
 ١أيح
 ٠اطن الكفم نالسرى لقال أبوعسى »4اف

«أوشر»#أىااذ كور قالسند امه

حعفر بنألىوحشى)بفتحفسكونموء لون ديد ياعوفتسعة وح
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افف
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وأحاب الشارح تمعا
لمعضهمنأنه ضعيف

التنمه لذت

دين فقدماعليهانتهبى وقدحرىفبملعىعادةأه_ا
للقرثالعاشرمن الانتصارلكلامالنووىكيفماكانوالاناصنا نير
النهسىدايل» المل كارادهالاخزمبيةوماقءلهبياتاجواز(قالأبوءسى ألوبشمراءمه عفر بنفىرحذى) كصدوى وى لسعوحشبة هو
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وعشريسنوم
نائةةوسقلتلةو شر
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العراق .ةكرف كانت صفه حاتّهالشر دف ه  كانم بعأومثلة|أومدوراوع_ل الناسف ذ
ىلك حتاف كن التربيعأقرب الى

وترعال جعمنعظهامم ماثللاوافتلهسا|اسماض نا و
للاا
تلفض
شةبان
ههبمالر حقاولولعهيهبنافيه حل خاتمالفض
لار حال واانساءرقوله فىبابالسيف عندخيركانت قءضةسيف رسولاللهلىاللعهليهوس من قط فيه ابه لة
آالمربلار حا
لال

انساءانتبى وعدم| لتعرضلوزي فا
ىنيربدلءلىانلها جبرنى بلوغهمقا لاخصاعدالكنو ردالتمرىصمريحاء ناتخاذه مثقالاق

شير<-سن وتطعر ف |لدووى فشر ح هعد لهمعارض بتعميجابن حمان وغيرهوأخد يّضيةنكمالاممهوغيرهواناط دءعض| أشافعيها
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اعمرقاالبى واابلسكيتانهردى:ولاغ ص معانكثيردوا مرادهناماينةش فيهاسمصحاحببهشي(ا) أىفسامن جر

أوعقءق ومع
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ون وهوأقرب ماقرل انمعدتممامن العنوهىمن المدشة أوانلونه كان-بشيا أى أجرع ,ل ال

السواد أوائصانعهحنشى أومصنوعا كارصنعهالمدشه فلابناىماتعىءانفصسهم +-:وهذا كافسركونس_.فه حتفماركونه علىزى

سيوف :نحىنمفةولاق ررااشار هحذا الكاامول يرتضماد كرمااتمراحقبله فهذا المقاماستوجهجامنءندءادى انيهصل
إلالتكامذتال والوحها لهم بانلهخائين' ددع اقصه -دثئى والااخرفص_> مه و كانتلدس كاكف وقتهوك هاناللهانهذااذئ
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كاامه #فول أمن أن يقاللههن اجءك هذ اتاج الىثء.وت اذلهخاءئن أحدهافصه حدشى والأخرقص_ه ذه واسناننازءه فىو حادة
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ددحاء» ودى :وأنه||لعارىومن مه غالاءنءعءدا لمرانهااحموقل معنى فصه منه أنموضعفصه مده فلا
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علىهيه اللسانقاتى
اأنماددوثءلثى ااجىحءل شااسانثوا سامهااطيمةالن نثهقىمةدمهاأ اه قلالدافظ ماقر ؛ا ففحديث بزي بدنأبى زيادولبطلقالعقبواعا

قاللسد اعقب خارج وأثدت هشام كونهامعةء هأى طاعةب من سود اعم بدالر  -لكانةل ف كتيرم ان:لنعال أودكونفاءةبغير
حاررج المديثالرابع»#حديثاس عر (ثنا!“حدقبنهوءى) كد اق سوق بعضهااسصدىبن دوهو الىواّقالبءض المفاظ
ىلمادل ولدس هوأسكى دمنوم ى الذى خرج لهفحاممهقالف التقر بسواسصق بن ت#د>#هول (الانصارىثنا .
هماه والذى خرجلهف ا
مءن) بنعسى المدى| عراز أحدالاة»قا أ
لبوحات ثبت|صاب مالثماتسنة ثماو
نتسعينومائةحرج لهاماعة (ثنامالك)):بنأنس
زارةالقمور
(حدثن|سعمدين أبسعدالمقبرى)بنثليثالموحدة نس رهأ ن

|

الالدغارسو اللغهشدظس | دجائهادخرا تبحال الاتوفبرهىندربحشمنهحيدقالمنكان.نونمبالثهواليومالآخرذ:لالس
باجاءفىهل رس.ولاللصهلىاللعهليه وسل»أى فالاخسارالمره,بقصؤهتلعايهوكية مه لسهالتعالومتعاةات
خقيهتى ين همالأرا م
للالئةا,ل مدع نالارض ف كلام اهل
مفردهماب ب و
ذلك الفملم نكل ماوقءتنهالقدمء لازن ذلاشعل اللفء رفاومنت أ

الأسانوفالمصماح وغبرها نعلمكزع هودطاقى علىالتأسومة اد وأمامار وىعنة ولدءض الانصارعذاط ب للصطى #تاخمرهنعشى
نعل مد

بالتءل داس اللاانساء وانمااتخدا! .-اس
 130قالادنالاثيراغاوصفهابالمغرد ودوه ل كرلانةا ثث 4أغير-قمى قالاد؛نأ لعر ى

امش حاة.الامسما !لى|!امساداتتاوما مالمزبدالاحركا
غسيرهاا أزضهم من لطينواعلانالمسطكان ,بأدس التغل وكاترع:

أشارالى ذلك الماذظا العرااق فىأاذ نه بقوأه عدى نلانهلولاخف لى«عمادة]١ ر دض -والهاللا وأحادرثه أحدعثيره الاولحديث

دن شار يا أنوداود ثناهام)ني العودىثقه ثبت(عن قتاد:قالقلت 851
أنس  ١م

لانسبنمالككيضكان)القباس

و كانت الكوهامؤنقة
داثن7ها
امنا3ك
| اتلكننل

بأ ماحاءق ثءل رس ول للهدلىاللهعليه وسل ك

النعلقدمىع مص راوقد حى عاتم اوه دمل للمتبى هذوالك ا
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قاللسعلاي ب7-0طق عق علائى اأقدمود ىمونثه
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وتيتمنااطين اه ولعله أخدهه نقوله
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وق -د دث حابرع ندم سس رق .
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عليءوسل) أىعلى
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والطهوروكان بلسهتعل ».اذاقامواذاسا ب جلهمافذراعيه-ى.تقوم وحدك الدس» شار أخيعرنا أو كانهمات الانأوتبال
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رافلاسببدختم
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سمعواعلىلوثمقهوأحربج<دء :ة»الستةع نائن عماس قال كان|“:ل رسولالله لى انلمعا مةوس مقمالات. ,ال التعلاء 1

الآلخرودسيطى والتى
ين بينالابهاموالتى تلنايوا
مأاحدمال
(:- 091شمايل .ل) الجربرى وغير انهصلىاللعهليه وسلمكاندضع
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دزانم د
تليواوعمعهماالىالسيرالذى بظهرقدمه وهوالشرا ل واءنوينلا ندا لال

سواءسعل سنهماأو دي أنصبءين] خربن«المد,ت الثالىحد يثاخير (  25أور يب د بن |أعلاء .5أوكيعع نسفيان )نعنىادنعيينه
ءنخالدهترزهراتبشخ نيكوناضرع (اببادَاء ذال متهمة
كذاذ كرمشارح َكنقالالقسطلاىا لثورىلااينعيندلانه لير و ٠
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سذهدأربس وعمسانين هاريامن الخاجالمصرى هذاه والمرادلانه هواالذى بروىع ٠نالدذاءلااطاث ى ولاانخزوىولاغيرها كاوهةشارح

قا اللذهى وثغوءخرجلهالمساعة (عن|بنعماس قال كانلنءلرب ولأدتهصل اللعهليءوسقلمالان

لانصيف اللمعل
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لاللع.ةمنوع قالاللدافطالرزسنال

رواءةالشعى عرب_لة
أوهمن ر وابهالشعبىءن

دحمه قال ولاأراهاالا
مونارتهالشعى عن

دحية من غيرطردق
اسرائيل (حى را
لاندذرى| ل صل الله
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انهدهاأن نادةمن رواب عامرالشعبى عن المغيرة كالروابةالاوكأو
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بالفتعذ كرجها
فمع الاصولوهوتعابى حلب لذ وجكاال حنتنىاق حيريلصلاىنالتهعليهءو_.لفى

صو هركمثيرااعلىماذ كرهميرك «إللنبى»وف نسطة ال اىلنبى#إص_لى اللدعليه وس خقفليدنس_هها وقا

أسرا دكيدلهوم ن كالم المرمهدى ف ناكانمن قل نفسهوهوالظاهرفه وماق لانهلمدركه وانكانمنقءل

شعنهقتدسه فلراكونمعلقا وقال

ميركيحتمل انيكونمقولا لدى فمكونعطفاحسبالء_نى علىولعهن

العمسنيبانش اه لإعنحابر#أىالمعنطع عاص»هوالشعى ااذكورمن قبل «إوج.ة»
بالخصس عطفاءلى خذين قالميرلادوالحاد_لىان>ىروىقس_ةاهداءالحف_ينفقط عن المشروعة أنى
أ«دق ع نالمغيرة وروكئةع_هاهداءاتلفين

عليهول أذكىهما)
يذال6مةم نالذكاه أعلية عن لعرمذى وحينة تمل ان,كونةولهعن المغيرمرادا ولدكرهاظهورهوضر دهقوله وحمة
بطر دا لعطف نامل ولأرم ن شرج المديدثغيراائواف فانهد كرهفىحامعهمه ذاالساقءلائف اوت وقالى
عاهنلىذح أىهلهما
رهدكاكدذشرعية

رواءةااصطق أذكره
ذلكله أولافيه-ممن
قر ده كونه لمسال

هلذمامنمد دأو
غيرهوك.غما كانقءه
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رطهاره>#وج-ولك

الاصل وأو وشعر

مكلك ه_ردح أصله

أملاقالالحاذظ العراق
وقده استّعهال,الثياب

انذلقة وانخا قالعتيق

دأ أوان ذلك من

التواضع نفاالمسطق
مبفسين<دى
لبازنلبا
ترقا ول

وردق

ددنت عمدائء ا

فمامع انالصطق
ال
قلعاالئّشة لاتسطلق

المع ن اسرائءلع ن حابرع ن المغيرة و مدهلا نون

آخرهحسنغر يب وهولالوءن:أمل لانحابراشعاسرائرلهوابن بزبدالمعق وهوضغ.ىعندالنقاد
كاتقدمالاهمالاان يقالهوثةةعنداائواف رايت المدثم ر حافأخلاق|انيدلاللعهليهو_للانى

عانلدعحايبنهحامالناتلكالدمىهاانىهفاأنههدأىاخلررىبج وهلمانلطهسرلدىاقلتههيعحل.بونسجل حيلمعةنم زناهيربنمعاويدعن جابرالجعنىع نعامر
لشام وخذينويفهوممنه|[-السياق

تقويه|<قالالتعليى والارسال #فاسهما» أىالمذينوالحمة فى تذرقا» أى تقطءاوثنى الضميرلان
دفن ملموس واد ف ةيه فركون اماد فلس |المومينالمذ كور ينوبرادينئة بالممةفونعفدس

من الغر كأسستءم لهبعض |لهموالهأعلماونجح,تكمولنالذه_يررا<ماالى المفينفقط ك فاالرواية
الاوكو تقو نهقوله (لادرى) نصغةا لفاعل أىلاءل فا لنىص_ل التدعليهءوسل أذكى»يهأىمذبوحاى

امدلوحندكيه شيرع:ية عم

أىانلنذين بع_ى أصلهماوهوفاء ل3ك سادمسداتخير مدلأقائمال دان

 0أملا#وفىروا تدأ الشمفمنشينأوبعلمأذ كاندماأمميتة<ى ضر قاوالمءتى أنهصلى اللهعليهو سم

انه_د بن فين كانة“هددتين من-ادااد كاةأمم نبلدالميتةالمدبوع أوغيرالمدلوغ ونبهدلالةعلىران|

الاصل فالاشياءالىوولةالطهارةمنفى العمابىدر ابت صلىاللعهليهوسل |مالتصير هله يذلكاولانهاخزها
منقر سنةعدمسؤاله وتفعصه لقال بىوعاسىلت
>أ
رمذى «وأبواحقه_ذا» أىالدىسبقذ كر

د وأنوتاصق االشلنسمدامنىكا
>أبوىجدموهنكوناسرائ.ل واْ-هالسراو
اىهءنو
ملادءينط»#أىابن

الخ
دل م
ألسليما نوا»عه في ورزيفتحاافاءو .ا
لاقا
ثودليل علىأنهصلىللهعليهول ادس
ريرك
حنقا
اونلمدذسيحنعامم_ماوقد توابرعأند
ه_ل اسن ةحد يتالمسمعالنىلدفين فى ضير وااسفر و روىالطيرانى

افلاوسط واابيقفلاى-لدكعموياترر|اى:_.اد تم عن| بنعماس قالكانرد ول النهصلى اللهعليهو..
اذا أراأدال
يما
عحدااى فذهب ومافة_عد تت صر فتزع فيهقال ولدسألحخداهءطاائرفاخذاتليف

الآخرلخاىءهالنمفاىءفان لمتمنسه أسود سال ذقا لهلانب
ذىصل
هىالت
كهعل
ريهو
ابلءة أ كرمنىالتميهائم
قا
لاللهمالىأع.وذدك من شر#سنسعذىسسعلى باطاافه وسمسن مارمان عدى ع
سلى ر
يحلين ومن
س ر
حهن عنىبعجليى ] ا|

أوباحتىترقعره (قالأنوعسى )امراف (وأواتدى هذاهوبوأاسدق

أسعراث.ل الراوى أمونلاده (ذاءمهسلرمان )وةء_ل فبروزخواققدالن(|١اش-دكيوانفى)ءخم وكتيةوم وحددلا| ادم كالومءكون
فويلا
هسداء ل على طهارهالمدنوغ كاقيللتوقفهءلى
موت كونواهمد نوغين ولسانب
فرد لالعتليه وذ كر بعض أهلالسنرانلههكاعندةخفافمنها أرة.أزعواجأصاوامن خميروةدعد

مفعىزاته ما وراءاالاطبرلاىاو
فليسالآطخرنعانر:التميعرقا7لكعناأرلقباوملناذلرتجهامذناأهراادلماةأبدالمدىفانطلنىذات وو لمحا<تهم توضاوادس !ل
 000الات
لاعن ال
أسودسالفةالر .سولاللههذمكرامة] كرمتى اننهيجااللهمانى

أعوذيكمن شمرمنكشى علىأر بسع11111

1

11-060

]| (ثناهنادينالس.رى ثنا وكبععن دطم) ركعمهفملات ب(نصاللكندى) الكو ةالأنوداودلاباس بهوابزمه_ين ضمي
يعرنال
منا
هشهى
ولثا
غاثة
سروى
وىعت»

ألرنءمحرجل أبوداودواين ماهو ااهارىوح ءالقراءة (عن حير) نضماله.-لةأرله

هاد:ف وف التَقريب مق.ولهنالنامنةخرجله أبودارد(عنابنبريدة) عمدالله
(ابنعدالته) ال-كندى قالالذهجىة هل وس نل ا
عن أنه بريدد بنالمصيب الا“لمى وى دءض الفمعن بربده والالع طلالى ودوغلط فاش وال وا ب عند ىعن | بر يذه زان

اافائى)  3أو أدصم من فق و قفيفالياء لمعن
ا موهلة والسين تيكف

دما لوتيعليهااه سبد نديد| دم خط وهوأ دمةنصاد

المقربو بحام ةملك المدث:.وقمل اسمه مكول بنصعه عدواحاشةيالكسمرا لانفاذفله ل ععىبهلانفاذ

أمرهمات سئةتب وأخبرهم |اف طفىونه بو »هوخر موموصلىوظلوا معدعليه (أهدى)من الاهداععدى ارسالاطديةو تعدىباللام

ا

(| عو(لببلوامنكاوىءبىإ لنوا-درف قةالسااللالحلىةدنقنعىأصللدولزره:عوةسأولليخاا(طهحمفانء وأاسدلوودن]ينخراقذاحليوهنذه)نافلتلحفظاةلتذساتلوعكملسرفهاىيعذراىفمهنمك درغل أبحردمهاذىويكنتااولللخاةش
|

هذاالمعنى ولارأدت| اصنفين فغر تسالمديثذ كروها وقالالةسطلالى|اس اذجمءرب 7/1١ ساده[فلدسهما)! اغاءامالاتذر بع
|||

حدثا هنادين| لسرى حدثناوكع عن دهمي» بف مو_م لهوسكون لاموفتحهاء «بن الحمي» أى

| 1العندى|اسكوف أخرج_-ديثه أبوداودواءن ماحهواأحارى فحزءالقراءة عن حير ي»بطمحاءموملة

أولاتعقمب فالادسرلا

براحقمق_دانه 69
لإهدىااءهالتصرف

نماحه 9بن عمداللدعن ألىبربدة 
لترمذىواب
وفتحجموسكونناءى [ خردراءأخرج <_ديثه أنوادردوا

افهىدده سعوقصوطا

ه »*وهو بريدةبنالمص,بالا“لمى 9أن|أعاثى» بفتهالنون
بعن
اقلللهتقد بوبحأنههكنيته ل

عا أهفديت لاله

اظهارا لكونافديه
فحيزا لقمولوانها
و اقلع ووصات
معت
وق

اىلءه بدعوه
سهر
تلذ
كةا
| الااكير علىماصمر به المسقلانى وقدأرسل اليهصل الثهعليهول عرو بونأم

تواقلحاحهالمهازاشارة

وتتكمسر وتذفيفال وكسرا ااشلنهم ةوتخفيف ااياءوتشدد »وأماتث_ديد امم نقطأ وهواقبملوك
 ١لمدشةكالتسعلمنوكسرىلافرس وقيدمرلار وموأاشاموهرقللاشأمسب وؤرعون صر ودد «ألقاب
حاهليةوا

هذا اأضصائى اتعمةبالصادوالحماءالمههل وهالسين تسو ى| بنالحرماتسنةتع مناطجروع:د

الىا اسلام دأسلوأخدمرهمصلىالثعهليهوبل عوتهوصلىمعهمعليهوكرأر بعاةالميرلك أفاداسنال:تينان

|ااضخاشى سكون الياءدةتى انهاأصايةلاناءالنسءة وك غيره:شدبدالياءأدضاوحكى ابندحي كديرنونهأدضا
افق

العسقلالى ذول ابنتخركه النون أنه عبرمع «أددى» أىأرس ل دطر دقافده

ٌْ إانى» و ن نسصة”هه الاىلنبىالى اللعهليهوم امال اهدىبالىواللام شائعسائعفنى الماح

||| ةاوهادحيدةاهداايقالأهديتهواليهععنى لإخفين أسودبنساذحين» يفتحالزالامم مءر بساده
ا بالمههلةعلى مافالقاموسأىغيرمةةوث_ين اماباالخباطة أوبغيرها أولاشمهفم .اتخااف لونهما أومحردين

رة وأماقول العهامأىبلاتراخ فهوا مال
الى
ط»هأىء
ليءا
افلس
| | عن ااشعركافةولهزملينحرداو بن #إ
 8ومع عليهما #قالم يرك وقدأخرج ابن<ءانمن طر دق اطيمٌ بن
||| بأعيىدط.مهنودضأم»اأ_دث
| عدىعندهمموذ|الاسنادان لضانىكب الحركاولاللتلدهصعلليه ول ىاقدزو:-كْامرأةه نومك
وهىءلى د دأ أمحمدمة بنتألىسغيان وأهدنتَلْه_ء بهحامغةة.صاوسر او بلوءطافا وةين ساذ-ين

عللىيه و لىومع عاموما قالسليمانينداودراونه اغعينثم قلتلاومثم ماالعطافقال
للمت ص
فاتولضا
الطياسان (حدثناقتسة بنسعيد أخيرنا>ى بنزكر ادبنألىزائد:عن الحسنبنعياش )بمشهتحملة
وفتشىدآبدختريههاشين مهمه أخرج د رئهمسلوااترمذى والذسالى(عنألى امدق عن لشعى )بفتح
فسكوث  9قالك أدى |اشعبى طقالااغيرهأبدنشهعمدةىد-يه  #بكسرأولهءند الهو ر وقالابنم] كولا
ا

يي

ا اي

سسسب

سس

سم سي سس

اللحقىوماةضلبيانه

ودنامهدى<تىان
ماأهداءالهله مزل
علىغبرهماهو عندة

وأنكا نأع_لى وأغلى

ولا بغضار ذلك بق
التاا ف ونحوه فالارل
فعل ذلك مع مز لمتقك
صلاحه أوعلمهأورةّدد

حبرخاطره أودقعشيره
أونفوذ شفاعته عنده

قههجه مات للناس
وأشماه ذلاك و نت ذه

بعد نامل هذاان

اعنراضا لشراح على

شارح أخدامن الحدرث|نالاوكلله-دىا لها لتصرف ذورايانهظاهرانكانف »_.نالف وووالهاثلامءنى [ومماحة :نش ؤهامحية
ب اساسا سي سسا سس

سي سا لماه سس سس

د.ية
غه:.
اضاان
لمهأن
و)وذ
ممرما
قمعا
ىوصس
جتوصأ
الاعتراض (م

مسمس

ام سس

اس

ظه سم سس

سوسس

ىم ن أدل |لكاب فانهل أهدى إهكا

نكاذراكاهال اين ااعرنى

أرضاعدماشتراطصيغة بليكن البعث والاخدوان
اعرافوأذره قالعضوم قمول هدءه |اكاقر' مخ أعدم الع ولوفبه
ونةلدعنهالز بن ل

بعض اللنفيةأخْمىأنكونانكازه أىمن أص
دغر
حله ك
ثدي
يا» ا
للث
ات ا
غاليرة شبعنده (ثذا قتسة نسعد أناحىبنز كر بأ

أدنزائدةعن ام
عسنيدانش )عوملةفكةيدع مهمه كعماس الاسدى الكوف ردقه ادنموغعيرنهمات وثسلنااثن
ثينين ومائه
رج لدم اقلاحلافظ الر:ابلنهراق ودس للعسندانلعمياوشافع|نلدلكلىىالصمالى المهو رالاهذاالمدنثالوا_د (عنأبى
2

حية
دنشعي
ىه د
دمغبر
هالال
أقا ول
ةشعبى
اعدىعن )عامر (ال

5228

لاحدسوأه اوشمنسكر علىالى مالةمد رعليهغيرهومنسبرسيرتهود الارمكذلكفمكوناأاصطيرنام|لقلدفبىروأشكراداق

وج
2

قار برعل اندلاحةفىأ<اديث
تاوَبهذ
لابر
اراص
فمواطن الشكرونه تقدس كل لهمراتبالكل نفءلهغناا كرابامدما كانفةي
(ُناقتمهثناجعفربن
الاب ان نض لالفقرءلى الننى»ال ديثا !شاف حدتثمالكبند يناروهومن أحلةالدَابعينفالمديث مرسءل ث
سلرمان ااضمى (عكقدمة 121

شهمئة كانمن العباء

مطهومةووت_د5مفتوحة3ههلة نسسه .مله نبى2

ا

كذ اف الانسا توقيلضديعة

2.

الزهادعلى تشسعه.دل
ىقهى مرانب | كال
رف النىصلىالتدعلمهوسلمودهرانهوكاناه :امه داهم ف أ
مهلهأ لصفة لانهمكانوأاض ا
وضعفه امن القطانوقال
أجد لا
ناس نهوقال

والله أعلم1تح1قيةةا3لادوال #حدث1د ق فتدهدمةحد :نامز رابنسلوانا لع7ش ابض اولمقعتهمحةالموحدةنسية

الىقمملةبن ض
ىديعة

كهيئة كذاف

.

الآنساب لأسو
مان و
ىاف الشمرح أنن
هسمه
الى
قيلةض.عكا"نهسهو وحعفر

لدلك
كات أمياقألتله
شبا
سب ||صدوق ازاه
تنه
بليع لإعنمالكين ديار هونا مشهو رمن عناءالمصيرة وزهادهم
الشكدينؤةّالاماا ا

والمد ث مس لقالميرك د«لمعضل لانمالكبند ينارواتكات تابعيااسكنروىه_ذذاالمد يعن الحسن

فلاوككن نتضابا” لك

الصرى وه وتاب أدضافة! لحدثذا الحسن قاللدشع رس ول اللهصى التدعليهو لمنخيز و لماللزهكذا

(عن مالك بندبنار)

أ
خرحه أنومونبى المدبتىوأصحات الغريب وأدشاه_دمنسد يثقتادهعن أنس كاد أنىفباب|لعش

الشاى الناجى اءن

الطو دل  6قالماش.ع رس ول التدصلى التدعل»ول من خيز » ا
#لتذو ب ل
نلتدكيرق وش امل لعدشالحذطه

لكان علياء النصرة

آخرهاأو بتسسعالضمدالضةإى أبدالسام »أى ومن-لمكذ لكقالمي ارلكواوءهنى معونه>ث وفىسه

 2التعمرى الزادد

اه يرديقه
شا
ماده
وزه
النسالى وان سان

والشعير قط #بشت|لاف وتنشددالمه_ملة قال ميركمهم من بقوطاخففة و ينمراعلىأصاها أويضم
ولالحمنزبادةلالتأ كيدالنى 9الاءلىضةف دبفتمع|اضا
د[ همهوالفاءالاولىةءل الاستثناءمنقطع وقيل

متصل وااظاه أنهمفرغ وقالمهرل ا
كلاستثناءمن الدهرالزى بدلعامهكلةقط اه وهدا بدل علىأنهصل الله

الى
عليه وسل ما سع من  2مزبأوو هكعرا
ذلاء
مضاغشممع من ألصم_لاالاءعليضةم ف الكلامى
لكدتادنان ومانه أو ال
ئنذا آنوقديةالمعناهل شع من خيزو
اقهسنف
املاقط
تيا
على ضذى كن ل بالاتمهتقدمقطعلى
ومقي
غيرها حرجلهالاربعة قولهولالهموسحبىعف الماب!لطو بلفىعدشه صل اللهعليهوس عأنسان الى صل التمعليه وس للم
و لخارىق نارك_ه

جتمع عندوغ داءولاءثاءمن خبزولممالاعلى ضفف وهويلاتما إاءىالاخيرولامنافى امءنىالاولفالكل

(قالماث.ع رسولالته | >|تملفتأمل بلقالمالك» أىابندنار لراسلأالتمنأهل الماديذي لبااتهلمالعئرافتالعربية
نلسهوفطىة بشعه أتيعمل الاكل#مع
ال يأتنناول» يضمأو
قوق
ةلد
ضقا
سضفف
تماا
لا

هلى اللهعليهوم من

شمزقط

2

القاف

الانانسد»بفرعناىنه الصتلدىعلمه وس لدشمع من خيز ولماذاأ وكحلده وملعسكمننهمااذاكان

وشوداملمعة.نلاههسا |.أاكلمنعاس وهذاعلىالتفسيرامذ كورقا لكابٍمْق -.ل معناهانمكانياكلمع أل بته أومع
دانلازمان طاهره ||ا|لااضضيااف
فاوتفوالولائم والعقاى والمراد.اشعلهصى التمعليهولأ كاهملءثاثى بطنهقانصهلى
لهماءلى
يه وسا :املكءلالمطنقطوةاللصاحب النهابة!لضف الضيق واشلشبد:عأىمن

|لتمعل
حدىبرالشعير()2لا ا
(من لحمالاعلوضفف) حااللاهحندوال الاعلىحالاضيق و لاش
اد:اوحناده لمكنالشسسع متهماءلىحاال
لتنم والرفاهيةوقال.ف
لى ضفف ور وىحذفى وروىدظ فالثلاثهفمعنى ضيق المعشة
امع
عهم
محموفةوجه وثاءين الغائى فالحديثم لش
لم
انط

|لتهاوغلظتها بقاك أصائهاحفى وفوف وحفت الارضاذاددسنماتهاوعن الاصمىأصاءهممن العيش |[
ا املندهسر |وق
ةى أىضعف ومار وى علىنيفلان حفف ولاضغف فأى رعو زولا
احتكلال انهطرقيه ضفف أى شدةوفىرأى ول
ضا ن

 5ات

انهلمرشبعالاوالمالخلاف اللخبصوالرخاءعند» وقبل معناءاجتساعالامدىوكثرةالكآينأى ليأكل |

لمت دل | 4:وحددواكنمع الناسوقالصاحب الماحالضف فكثرةالعيال وقوطم لاضف يشذلهولاثلقأى لأيشغله
مااضغف قاأن تناول عن له ونسكه عر ال ولامتّا عكذ اوحدنه لط ميرت اهراجلهله وهو دسمنه ف شرحه

معالناس) قالمءنى انه

لادشسع خمرا أوياى

1

_-,43

ماحا حب

حاء

ىحدى رسو

ل

-

لتهصلى اللهعليهول

فيه دلمعألناس ف الولاحموالعقائ قكذازع»ه شارح ود ودغوة اذلو لف دق الواصدمةاانهلاش.عا لاعزدا اناسل برتضه

كم
نناب
الكا
لكيذ
ابال
5

ددثنا

زلءه الضيوف فيتكلفه- ,ينئذ صل مالسعنده -
ادشاسعذمنا ذتلك
انل مااكلان
قلا
,لاو
فا

و دؤانسومعوا كاتهمفيشمسعحي نئذ اضمروةلانثاس والابر:تحدثناكلثُلبىبطت» وهواارادانهمام-.م من أحدها كأاذههه توسط
قط أنووممماّمامعالماوردانهل يحتمععندمغداءولاعشاءمن خيزوم ترددفبابماحاء خف رسولالتهصلى اللعهلبهوسل#اليف
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لشصةة) رواه اطبراىسندصاحوتركااصنىلعدمتلااللباسوهىأنر لاجاءفقالالسلامعلليراول
(طوفاولميدبق
رانف:غضتاو بيدهعس.ب فلنقعدالقرفساء فلارابتهأرعدت
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كموارجنةالنلوهع
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له فةةضو
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نلالل
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اغرق
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9١11 مناارء وقد

آثرض_لىاللهعليه

 :و-امرثابه الملس وتبعه

:

مامااختاره جاعهمن القادةالتقشندنه والسادةالشاذليةمن لس الثيا ب السنيه ١
وجوورالصوقه وأ

واستعمال ارا كبام .دلاناسلف ارأواأه_ل الاهويتفاخر ون بالزينه والملادس أظهرواهم برثانة
ا
نقق
لاسهم-ة والاآزةما
سظام
روا
ةساء
للون
دلح م
اغاف
ثه ل
ة_لموب ونسى ذاكامءنى واد الء ذلون

اللىحدلنبياو وم لةالىحب أهلها فنامكس الامروصارجخ الغهم فىذلكنهمتمعا
ثانهاطةة_.-لة ع

ذدس
للىق
مالسمسن
رالهشاذ
ىرثاثة انكرعلء جال
الرف بال
لعاتىأبو
الروله ولاساف وانلمعقا
اتهت

هته باهذاهيئتى ه_ذهتةولالجدتوه,ء :هذه تقول اع طولىمندنمسا الشأشوأماالنةشند تهقومده

ى
اءةفى
ءطمه
دقل حمرنءز بنهاتهالتى
قالسء
تعا
لرق
غرضهمالتستر محاله_موالتماء دع نالرباءو
ل أف
اذ ا

أخر جأاعظمايدهموااتمن الرزقوهذا ثصيلتىاانلهتهعليه وس-لملدسأبضامن الثياب|لذ.خر :وأ كل

الساف  1رأوا تفاخر

أهل الاهوبالزيلة
و ا ملس اظطهارالمقارة
ماحةرهالله #اعظمه

الغافلون والآنقست

الة_لوب ونسى ذلك
افلماعنعىذالغافلون

رااك
ظالته
تفاق
ىوال
ناضع
اال
هنا لاةذياذاتلاطلطاسدرة واغمااختارالذاذةوظه ورال
لب أد
وه تو
عة غ
أثهذاالطر داس( التسيمةالىكلفر دق ودع اننصهلىانهعلمهوس/#قالانالتديجهلىاعطمبمامسرال وى الحالوتعمنت مذالغتهم
||أدواءةنظ.فيحب النظافة وروىأصحابانسينا الىصرلأالىتمرعلحيهلوالوعل
وف
الرئاثةشيكة بصمدون

بها الدنيا ق.اسذكس

روابةالتساق ثوبدون فاللههل كم نمالفتال :مفغالمن أى الال قالمركلماآلىاللهمن الال

الشاذلى لذى امال

والشياءفقالذ-كثرنءه »:وكرامتهعل.فاظهركاْئأرىنءمتهبالجدوااشكر بلسانالقالوالماللكونسها

أنكرعله جالهرئته

زعمّه علىعمدهأىلانا هع نالجالا لماطن وه وااثكر علىالنعمة وههنامَرْلَةه هوم ومصعده لأحرىق

الجدله وهيثتكُ:قول

د دف الاسدّة.الوالما > لقالتعالى «وأماءتعهةر بك خدث «وف انأ نضاانالله يحبان برىاثر أه_ذا تقول

لبلس
الفءلوالرك حر ث لايدلاسالكفي_مامن تعمويالذية وااخلا
ابهوقلا
رطو
ايترك ذلا
فصعتلاكال

ايه ول :عمل للوفود وفاىلقَمةَه لااعتءار
يدثىاالدمداذة من الااعا
على
لنلوكهانه
واحتةارافانه و ر

حءتهم
أارأ
بالهال|اظاهرى كاقالتعاى * واذ
ستاع.مكهم » ولك

نالغالبانالظاهرعنوانالباطن

والمدارعلى طهار| :الوب ومعرفهعلامالغ.وت وأذاوردان الللهابنظراصو رموأموالك ولسكن بنظر
لوقاو م وأعسالك ولابناىلس_ههذين مامرمن نحههمه صلىأللعهليه وه إرعن ادس ازع ف ركذ اذ ره

إبنحشرمنغيرتعاءل فظاهركالمهانه اانهلدس بعد نض الزْء رانوفي »-نظر و يمكنانكونةل

أعطوفى وقد وردخير

اناللهجبل محب

الال وى رواه

نايف حب النظافة

وكأأنه #سصانه يحب
االلاقلوفلوالفعل

الى و نغدليلهمافى! لقص ةالطو يلةانها ك
االنتاقسألام ا#لوحفديثقصةطو بله» قالابن حر والشكل بكره القديج
وثرطّالعدمم:استها اه وفيهوهى ماراوطأمارانى بس:دلابأسنه|نر -لاحاء ؤتالالسلامعليك نارول
فذلك وقد ضلق
ألهفال وليك الامو ارلجلههوبركاته ومعللييهأت+ممانلةدكانةابز غرانةنفضتاو بمدمعسيب له هذا معامفر قانقوم

_مدامن
سءكي
|هس<عنى
ّؤعااللوعا
اعد الةرفصاء قالفلارأبته أرعءدتمنالغرقفنظ راك
لئة فذ

الروع اه كلامهوكانهمااطاععلىالقصة دطوطاالذىه وسيب لركا ودوماذ كرهميركحيثتالرواء

ذهمرا الىأنه سحانه

وتءالىيحبكللوق

|اطبرانىفىمهمه الك.يرمن طر دىحة ص بنعرأبىعرامو ننىوهومن رحال!أضارى تال_-دثناع.د

ظلركااك
وانم_منكذ

سك انتنحت <مبب بنأزه رأنىبنىماب نولدت[ الأساءمتوففىانمز عن تهامنهاأبوبين أزهر

انهتعالى الى الكل

همة
ددتاى
ألهبنحسانالعد_يرى <_دث
ح ص4
وتنى ح

بنتاعام_ةان قبلة.نت

ممخرمة حدمم_ماانها

صتتى
اب|ة اأصىاح
أاتن
ا:-.الىرسولالتهص_لى ابنهعلي»هو_ل ف أول الاس_لام الى ]1خر
عون تنخرجت
اد ثور كتهلانالسسط_ه كانتسقيا و«صمذه وش رف:ة<د|نحيثمأكاننفهمالمقصودم:همع
طولهفانهقر اسامنو رقتينمعشر 2غر نب مأاشةهل عليهبطردق الاختصارفأىربعه أوراق «إحدثنا

قتديةنس همدأخ_هرتاشر بنالمفض ل بدنيكداات_مةامفتوحة #عنعبداللهبنءم انين

اياك

مكئلْخلقه فعطلوا
أحكاما كشبره كا كار

المشذكرواقامةالحدود

وطائفة قالوا ذم الله

ججال| أصو رةدوله تعالىاذارأيتممتملك أجس امهم وفىملمانانطلابنظ را لص ورموأموالك واغابظراىقلو مراع الكوحم

اندزوالذهبوم امنأعظامجال الد
ن اموذمالمىرفهوكا«كون فالمطعوم يكونفالمل.وسوا ال
جغه
الا
للع
ادلا
ضنمئه اماجود وهو
مأأعانعلى طاعةوده تحملالمدطفىل واذودوامام ذموموهوماإلدنياأوللغملاء»الحديثالثافيعشرديثالمبر (ثنا قّد.ه سعد
ف لعن عبدالهبنء مان بن
دنا اشيربنالمة

(إعنجدتيه دحمة)العنيرنةمقبول مالنثالئ ةر بلا أضارى نار نهويو
مودد ونم ماوهاناةظ التسعيرقالالس

طّىورأنت الاوىمضوطة

الل

0

طمن بوث نهبفحة ذوق الدالوكسرة  4تالماء أه وعليببا ,

 5ى دنث أوندت,بشت3قله واعترض بانصواب هذ بندحميةوضغية بنتىعاسمه ورد؟1أشارح انهلاءنع اندحييةجدنه و ناأمهاء لمم
رط لوقعف العلمطوالاعتراض لاتعيد:
يليسكالامنانيهاد وب التَعا
جد أوانهروادع-ما وكودنحيبةه أن تام اصف ة

َه دصر حجهابذةالاثرمانصغية ودحيمة|بنتاعليمةوانقبلةجدة أباوب ن جرى علىذلك الحافظ اكه الامامالى ذقالف سذنها1

رةنمتة )ا
نحءسذامنأرى<دثتى د نائصقيةودحيسةابنتاعليةوكانتار ,ددستشقءل
تمعالاماماأرنما ألىداودمانص_هع .مايلدله ل
وكانت -دةأم_ماا010.
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ه-لمعمارت ماحر وفقهاالابنالا” برف م» رفةالعوابةر وىعمدالتهين-سان

العرى حادنابى سول ناى

مه أبنت
ص -غمه ودسدم
ا ىقله
علييةوكا:
و

دن

نت كدت ميب

أزهراه والقصة

بطوها خرىااشار

مع امكان الاحة_ال

العقلى معرضًا عن
كلام أه_لىالفن١

لهمقص_-وده م 0
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م دهدحيمة يد  3الوحاءموملتن  9وعلسية» بالتصغيرفمما 13نق لهي دهقحفىمكون #ادنث
عن سد تمه

خرمة يهيسكون|له-مة بينفكحات قالمبرلء دكراوة

ا

والصوابعر

امه دعم ممه وصفية أى بغت فكسر بتى عاممة هكذ اذ كرهااءّافءلى لصواأنفىحامء_4وعانيةهوا ان ||
حرملده بنعمدالله!باس فعلممة أنوها كاممرحبهابنعبد التهوابنمند.وابن سعد أاطيقات وه احلا ار

عمدابلهبن<سان| -داهامنة دلالابوالنانية من طرفالاماساوقعالزادج:ين اسن انخالة وبنتالدالة | ١

وخابروبانء عن جد ةأبمرماقب له.نتمر مههكلا ايفحادعه وق لتحد ةأسم أمأمهوكانتد/تم_ما
هن انه اعغرض أى مهديب الكإليان
وكانتَمنالصصاسات أهلاو بذاظهر «طلانماقل اهمنر م
صوابهاتين دحي ةوصفمة بذ عليءم وهو برديان د الاسنافىاند + ,-ةحدنه وانأمهعل.مس عد نههوأنهر واه

2نهمفدح ماكالهلتفرنا وكوندحمية ها أخت اممواصفيةدس اكلام قيثوأ

كلامهلإقالت

(عزقلة) دقاف ومثناه رأيتالنبى صلىالتهعليه وم وعلره مالم ليتين> بالاضافةا لممانيةم نقميل حردقط مغهدوأالا*الءا لسين

عحتيه (إنتعرمة)
ماء _42مها  0ره

وقء_ل العترنه وقدل

القنونة ادها

لهجع مل بحركوم اوهوا لثوب الاق يتالثوب اسعالكاءقال رج أقصادو يرم ةاعشاروااةصداارح ا
المهه

أدماجاءءلى ينالمع و برمةاعشاراذاا_:كسسرتقطعاوقاباعشار حاءعلى بناءالمع أيضاوقال ||
وه و خ
اندءاتص ياملا ةبالضموالمدلكنبمد د فالااف ا||
ثوباخلاق اذا كانتاللدلوقهفيهكلهواا.ملهنمشد
وهى الازارءلى ماف اانهانه وى اداح هى ار بطةأى الطأغةوق القاموس م ىكل ثوب لبطم بعض_ه لبعض | ١

أ مشلا ]|
مخمط دل كلهنت وا-دوالمرادنالا*هالم 'فوق الوا<د ايطادقالنه:مه 3+كاا:لزعقرات» ى
سدنث طويلق
نهوأماقولالحنى أى ملوطتينقة به تس لاق لإوقدتفضستههبلفاء أالا“مالأوكلواس د:من
اعخارى
الصاح شرجله ل
المليتمنلونالزعفران ول ته و را اسم نفضتاعلىص.عه المجهرل أى الملتءين أوالا*ءالوالتئئمة |
ى الادتو
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2ب5ت الى
(قالت رأء
لاله عل.هو
وعلءه أ“#عال (جع
“لبا كرك دين
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وم ومقتوة

بالجسعباءتار احراء
الثوندت فلااشكالى

لدلالىالمعئى وق ننه ؛«صمغدا لتثنيه للعلومقالميرك كذاودتع أص ل مماعنارصيغةالتثنيةنعلاماضيااً١ 5

مم وقاركذاهوعنداف ف حامضه والفاعلالأمتانأىنةمنت انان لولنزغراناذى صنت أ
ودف أافءوك كثيرومنهقوله
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 10للدرسولاأى بعثه اللهوالاصل فىاانفضاأعر

فامنادالنفض الاليه حازى وحورا ان,كونمنقوهم نف ضالثوب نفضافهونافض أى ذهب بمضلونه ١

املنجرةوالمهر :كاله صاحبا مما ؤلا>تاججالوارتكات_-ن المففعولوالء -ه لوك كلام صاحب :
1

اانا يتوالزىفم انب لسكاحلي شكالصاحب التهاية ىقس ل لونصبذ اورم من الاالأثوركا

امماالجوعتثنيتالملاءتينلانها أرادتانه.-ا كانتاقدانقطعتا-تى صارتاقطعاونةض تاى |
اللمازىسن
يعضالنسموقد ا
ردحذف المفعولماوقعفى
ذهب لونهممالا السير دطول ادس ماوااما ندرني
:فضده أه ولاسنافماتقر رمن 8يثارهصلى التدعامءهود م ذَاذةاهرعةو رثاثة اللسة وتدعه علىذلكالسلف

اضافته اضافة..أ|ثبسة

!راد تكانةا تقطهتا<ى صاررنأقطعاوهم| تصغيرملاوياب[الذم والمد
الى (ملمتين).دلقال ا

سك
ان ب
لعد
ازف
لى والالقال مامئةوقيل هى تصديرملا > تين ذكرهالمزنىوهوكاف اىلقاموسكل ثوب يضم

1

وجهور

تمبعضه الىبعض خط

دل كلهتسج وأحسد وق التهانهفى الازار وى الواح [الحغةولانداذ اصدقواعلى التعريغالاوكبكل[برْع
عمس ران 1
فةران)
(وقدتغضته)بلغا أى الاءمساللونالزعغراتولير

نرس!ازعفر وأصل |
ل ينصحنهيهع ل
منهالاالاثرالذى ل ن
.نافى
لمسهط
ارفلا

النفضااعر كَلنْغض الغمارك:ن نىه هناعن الأسالمذهب للونالزعذرات-١كونه منلوازمهوف تسموقد نفضتابدنانهللجهول وف
ا

يكذ اوقع فىأصل ماعنا بصيمة لتئشةفءلاماطبامعر وقابالفاء جامعالولف والفاعل!لليتانأى .
دناتة ا لومقال لس طلانى

بنصب المت نلون!(”عفرانوحدفالمفهولكثير ومنهأها الذى بعثالثهرسولا”

مه

ببادين لقبطا)اأسدومى ددوق النمة اماارما سنةنع وستينوماثةحرج
رنناعنادرج ننمهدىناعند الدنا
' ا٠ زثناممدينشاأ
مم
إل أ لهاامة الا'ننماجهإعنأببهعن أبرمثة )مكسرالراءوسكون اب و
المؤمنين ون

ا

نص :-.ذ5مأباشاعه.رةاذطاع| أذىهلى اللفعاءه وم

غسات ثيامهاو وارت كلجرة نافد ةل وفىس :هرا وضى.ف
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فلاراى اائرترسمنلمارأت ذلك زي :

الله

]| رسولاننه م
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هأ| ثااث بكره
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 1نه وس وعليه بردا؛١

دونما كانصغهتفيفا

وكانالكة فيه حد يشابنعرااتقدم» الزادميكرهادس الاجرهطاةلةصدااز به |

والشهرةو>وزفا أيدوتو وقتث

1

اتلخطابىوا -اناالا لواقءةفىالاماراالوارددفى اسه _لىاللهتل.ه وس الالح

لجراءلااحدى -لاون
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 5ري

دلتدحونع الدذلك|
اصغ س ا
#انداهس لاو زابسماك ن

وكذا اابردالاجر والبرودا مر له 2 .شام ينس 5سادس| تصاص

ىع ذه ولاعزع ماصممبغيرههن أنواع السمدخلا هل

|!هو

ق

القاموس تون #ذطاط

|

وىااه

0

تالمغردا 1مَقدم»الساب عع ده مص|ا لع
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عق
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مها

بالذى دصم.:وكأاماهمافءه خرإغونيآرالاجره ن بياضروسواد وغيره اذلارذءللىك ل الاحاديث الرارده
| ا لةالجراء فانالمالغااء 1تكو ذوانَاتها وطحجروغ_يرهاة لابن القيم كانبءض العلاعدلدس و أ

 ١صما بالحخرةو بزعمانهََ,تع اسه وهوغاط فانا لهال راعمن بر ودالون والبردلابسسغ أجرصمرا وقال

]| الظبرى عدا نذ كرعاام هاذلأهقوال الذىأراهحوازل.س|لشاب|مص-مذه كلل نوالاانىلا حب ابس
ما كأ مص
ا

ابالمرةولاا.س الاجر هالةاظاهرافوق ااشيابلكون ذلك اسمن زىأه -لىااروءوق

|

زماننافانمراعاةذوى الزمانمن المروءةمالمي عكن اعساو كا لمهاالى ضعربمن!اشهرة*قاتالاانيكون

ايةمعل
|ة »ةميرك ودذامحكننان:ملنصهقول ثامن وقال
دىع
موافةاللستة فلاعيرةيااروءةالم.ن
العسقلانىوااكة.ى فىهذا ااامانالنهسىعن اس الثوم الاجرانكانه نأل

انه معن اماس السكفار

فالقولفيهكالةول فارول راءوة.ى القولذمهاانهاانكانتم ن حريرغير؟ راءفاستعماامنوعلاجل

اهامن المر برو اعمال انينبرلار-ل حوإاملاسعساانكانت معذ لك جر ع
اوانكانتغير.حريرناانمىفيا

مير[ انراق )
قال العصام أى ذو

خطوط ضير واعترضه
الشين بأنه|حراج للفظ
طلاأهرة ذلادأه
 0ل وفده امل

وألسماق ده دماذ كره

ش لازرع ن التَُ-يهبالاعا-م و ن
اكان! انب ىعن لس الثوبالاجره نأل انه زىالنساء فهوزاجع الى العصامماءءهتهات
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حدمت يمع ذلك والافلافيقوى
ذ
ق
ل
و
ل
ه
وت #طاط لمعه كه
 ١النووى أباحالمعصفر جعمن العذاءرومن وهستز اويا مم ىعلمه كن أشارالمق الىان

قم د دلع_لىانه

مذهبااشاف حرمتهكا مزعفر وصعانصهلىاللعهليهوس_ل أم درق المعفصر وأماماروى أبودزاد انهصلى

ماما له ولوكانأخضر

اللمعليهوء كان وصبالورس والزعفرانث .ايهحتىعدامتهفيهارضهمافى| أصمعانه صلىاللعهليه وس نيسى

عضر

هسلم كانبلس بردهال جرق| اعيدبنوالمعهوحمول
وأغاذاوىالنصاىم أنهصلىألنعهلي و

على املخطط مخطوط جركامدلعلمالبرودالممعدن الأدلتواشه عللإحدثناتمدينشارأنمانهو ن-د.

بنمهدى » يف فسكون «أخير1
أخيرنا لع_,داار د
دز باد:الإوهوابن ا

دكسيرج زة ريه وفىدهده

دا لمبكن ردا
#الحديث امادىعشعر

حاد ث قله دنثشدرمهه

) 5ععرةدن جمدانا

لاعن أب هي أىابادوع ن بره 25روا وناج

عقانينمل)الباهلى

ومثائه 9قارأنت الذي صلىالتفعليهول وعلمهبدرادت كدقالق التهابهالم درنوعدن| اشاب ة+طط معروف
#أخضرا ن» أى في ماخطوط خضمروأماقو لأبنحر وفءه نظرلانذ لكا حرااجذفاع ن طاهرهفلا.دله من

الصغارا امصرى [|١دعه

دليل-ذوابه اندبلوقولصاحبالنهاية فىمءنى اليردفتاملوند برقال| سنرطالالثيا ب االخضرم00

الشتالذىقالفحةه

ىا لقطان وماادراك

أهلالمنةوكيذلاكشرفا » قوالتذلكصارت ثاب الشرفاء ولابازممنتهفضيلواعلى الي ض ماياقال ماى_ى القطان اذا
ميرك وأخرج أنوداودواانسالىأدضاوقال اموا ف فىحامءه هذاحد رسن غر دب لانعرفهالام عن ده بت واذقتى علفاانأياك

عمدالته بناي دا»:قلت وف المشسكاةعن دعلىبن أممةقال ان رول اللهصل اىللمعليه وى طاف المي تمصط.معأ

ديرأدخضرررواةااير:مذى وأنوداودوابنماحهوالدار:ىلاحدثناء دين جمديبالتصغيرقال أبناعفان

ع ٠ن حالف قالالذهى

ندائىانعدى
و5

لخيرنا» و نسضةسنا لإعدالتهبن حسان) شد بدالسينمنهمرفاوغ برمنهمرف فالعذبرى
ابنم أ
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هلبتّة( أنماعمداللهين <سان العنبرى) أبوالمنيدالتميى روىءن
رنومائتينخوجل ا
ه شم ي
الضعفاء لكنهتغيرة ونه بادامماتسن ع

<مانوعنه الحموضى قاكف الكاشف 54و فالتقر يب مقدولمنالسا بعتخرجلهاأخارىف تاريذهوأبوداود

الثاركار

ل من الكع.ينمنا
لازارىالثارأى_2لهفم انحو 0بع زهللداور,فسن لأرحل الىونصف ساقية و وزاك :

كم نه وعازاد ره أنقم ذاطلاء وال كم سن لان ماد ترهاوغاتطو لهذراعاءلى الارض فانةه دت انه -لاءة_كالر <-ل وى

 3ل الاكاءوالع..ائمنانتطول عل بتهاه_ا ا
لتفص_ .ل قا سل ةما أراها) بص_مغه لحهولفىنسمثرالتأوبلهابالثوب ([حبرة)أى

ألم اختطاطة لاجر
اءقان.ةتاللهاز مذه.هحرهةالاحجرا ألهمد.تل.م.ك_ندلذلاكم تند ادل الاستدلالبه وقولابن اقم غلطمنظطن
اناهسلاجمرارءباحتء وباغرسدااالهنعاني5ان#طو اطتجأولجدارو#م_اعللتأاعسفلامالذاجكرراه#لرحدتدمعنوبىىعوا:ل_نأهىث_عدنا الزتعفهرىاغافهكولياةفثسهباان يسظناباءلبى
اهامس الاحجرالقافى هوالغاط
للصدوصٌل .٠ 1

واس امد طئ الاجر
العانى مع هيهعاه

ا

ال

أغربابن رحب ترقااضلأهىماوبر دق

مصد رخلافاانوه_مقمهوف >_.انا البيواض
نالباف-الضووعولكسىرمااوفح|دل:ق-واسمكووسناقال ميركور وماياهلكبن
مو لعنوركا ف أىنظر الحو بسارقصمهوهو

لهديةوآخروصادمه_ملة

لين جوازه وان

المردق لامصدرحٌ ف ا
ىلحديث اشازة الا
ىسصماب:قصيرا لشياب وس أفى ةيةه فياه

الى لديز نهوعلى

غمان كوااطلق من هسذاالاء برا
دمهالو رىك اذا أطاى| لس نفهوااء.صرى واذاأطاىع_.داللهفهو

هذا المذوال ماورد انه

من اليا ب« قال

ا
ننم موده أراهاي علىص.غه ااضارع الهولالم
تك
لموحددنءنى أظن للهالجراءلإحبرة» وفب#ض

كان اصماع بالورس

النسع ثراهءلىصبذةوول المتكا مع اذيرأى نظنه وذ كبرالضعيرباتباركونا-الهث بواوأماقولابن حرأ

م كعونه نمسى ع

:مبنيصدر هاف بعض ارواباتبالايرة لإحدثناعلى بنخشرمم بافلمخعدمةالاوفوسكون الثاونايلراعوهو

والزعفرانثينانه حى

عماءته ر واه أنوداود

وروى الطيراى هن
س
ادن
عمبت أ
ل

اتمكاتبلدسناولمعيد

بردهجراء قالاطيتمى

ودذااءظن لانفيدحرمةالاجرا اص لانهل.ينل مهس
ندالااعبتقاادلاوسدتودللاءاتلص»وه قرديذدوونعابلااسمنتنساتدندذمسدتاويده|
ال_دءث الآفىوااظاهرانه أراديالظن
مراف
ف

مذ رءلىماقالاموس وضمط فى
نس

بف المي
عل ع
ىدم الصمرف واءلعلته الاخرى الع_مة

أحلدامأنخايلرننااوس نسيعهةنبمأسنا.ئأمنةالإع6مأسحىابيننييتتنةسدععمنلاسقراثينلهععنلافىأ-لبةاىجمراعءىديعةانبباالنبارلاءبنعازب قالمارأأيت |
واقعلاللتة..د رمن

رسولاللهدصلى ألشهعليهوم

مدّهلقهباحسن #إانكانتجته

كَّ  6ونشد دام أىشعر رأسهوان

ورحالهثقات ور وى ماففلةم
الوق فىاا_تن انه مندكميهمثن)ةأى-باعتلمداروحبالندعبليمه!ةاللأمليارملاكلفوالأربقىةبدابانولهدانموبانيفحندبي-ثههلاف قولهعلا(ضتعضنر أبب)رهرأىات_ال ص(
ا
ق
ر
م
نيه |
لبن
أيت! ذى ل التمعل

كان.لس برده الاجر
ىا عدن والممه

وأعلمه قه_له

المعة

ودل #طبعنى على ددمره وع لمهبرحدد
أر ود ه<سن وأاطيرانى باس:ادح نعن طارق امار نحوهقاك |

فى هذءالاحاديث جوازادس |لثو ا
ب لاجر واختلف العاءفرسه علىأقوال»الاولالموازهطاةاهده ا

أحسانالس.ان-_-وازه ماولاصحفارديبثن»نعااللث
ماافنى
طها_لندءع
ةمنا ثيلابدا ايكثفاعربفدلااتللسل_هبهمنارعأوخقرا-رلهأهىى_عللو|ىفلنلبدىظىط_للهىفاةللتلعاهلغيسهاو_ومسلثويين| |
فيساو

دقصعرنظر

الشارح ددا المقام

قاد الضعة وروى

افال.ل]

احرق
اصللتىفيمعاليوهامعوصلردعونالادلذغدىودم ودهوااغفاءوثبااللعصدفارلودغالب مادصب نه يكون أججرولديثابنعر نهسى رسولالله |
و
د
و
ا
م
.خ,العصف رأخرجه الب وابنماحه وأخرج |
فعت من طي بق أل كراهذى وهوضع ,يفعن امسن المصمرىع ن راعبنبزيدالثقئىرفعه ||
االو
لقش

اكيت لا حَ
ااشنيطان يحب ا جرةادا ؟واموركل ثوبذى شهرةوأخرجهابنمنده وأدخل روا
فءهالل ده
حين
سن
الدمساطى و<ع له

ات

العا

ورافعرحلافالحديث ضعبف وباامور بافىفة.الانهباطل واللدقانلهيسعكذبلكد والحلديتثمبنعرا

|

حدنث البراء(ثنا وأخر
ء أبوداودوا اغرمذىف الجامعوحسنه والزراأرضاعنامرأةمن بنأىسدقالتكنت ف بز ينبأماعلىإن خسم )عفر #ثمتينالمر وزى
الحاذظ عنمسل والنساىوادن خرعهوأم وثقهالنسانى

المؤمنن

ماتفىرمضان سةةسمع ونعس
ينوماثتين أودعده اعن مالهسته (ثاعسى دن بونس) دن ألىاسك السديى اله-مدافى ا كوقى 23

امبأنمعاوزنبمقانلماارلأثناتمنأةسخردجلهااستة عن اسرثيل) بنلوسف وه وأخوءيسى المذكور وكان! كبر(عن أنيا-صق )السيبى (عنالبراء
امن اناس أحسن
فىسلةجراءمن رسو التهصلىالتهعليهوسل)انعفةمن!لثةيلةولدا دخات عاللىفعل
الداخلءلىالمستداوا تحير( كانت جتهلتضمرب قريبامن منسكنيه)سبق شرحهعساهنهان أحسن رديهظاهرهوفحاةجراءلنيان

الواتعلالاتق,مد» الحديث العاشردتث ألرمئة
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ا المزرزى بصو المصائع و نحوزعكسهوهوالذى صخفى! كثرسه الثماثل والليرةع -لدوم وحدة كشة بردعانى من قطانمحبرأى

ئته وحاءت الابل حسةةالاح.ار
رب الوقزاملخشمرى| اه م ةنالواذهبديروهديره وأدىحءس:
هاف
مزراسان واأع.يراامز باينك

واالالسيوارومفلبانر :ةادوسمراتالعن وحبراواشاعلرلكالامومن لازا حبيرال.و ردا-توى علىسر برالسسروراه وااظاهر
هغساأ مها لدنم اوسن
أنا

انام نسصياواكام ص:ءتهاوه وافقتمالحى_دها أخفعر دف فانهكان علىعابهمن الت« ومةواللين وتوا امسن

تؤذنه وزعمانهاغاأ<ماالكو نهاأشرفباعلهن.ادهم غيرصذىاذلابايق بذلكالمناب 6١1
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كشورنتهفاعندالناس

بالمكس ودوالذى سوه فى اكثلرنشسممات لم الممرنةوع منبرودالون طوط جر ورء اكانت بزرق|
قيلهى أشرف الشاب عندهمتص :منالقطن فلذاكانأحس وقدل [-كونهاخ ضراءوهىمنثيات أه_ل
الجنةقالالقرطبى معت -يرةلانها >برأىبزسوااميرااتسين ةل ومنهقوله تعالىذهم فىروضه_#برون

هز بئة ولانها |كثرا-ةلالاوعم
وق لاسا كانتهى أب الثياب! لبهصلىالتهءلء.هوس( لانه اكمثسفيمر

ودعوى أنه أحمًا

الكونهاخضيراءوثناب
هار المنه حضر

هن"

قالالمزرى وفءهد .ل على|“همات ادس الميرةوءلى حوازاسر المخطط قالميرلك وهوجع عليه وال اءن

تر وهوفىااسلاةمكروه اه ودوك_ل ث>والممع ينها لحديثو بميانسدقمنانأحبا اشياب
عندمكانا أةميص أماعااشتورىم:لمن|نالمرادانهءن جلها لا<ب كاق ل فى وردفىكثيرمن الاشياء

عنعها دلاله المدنثٌ

الآى بعدهعكىاتها
جراء وقدثة_دمان

ن
اانه
كافى
هذا لاءن
اانلهأفعضبلادات وامابانالتفضيل راحم الىا لصةءةفالةميص أحد الانواعياعتمارالس:ع والمدمرةأحمها
بأعمّارالاون أوالحنسفتامل ولابمعدان ,ةل الاحب المطلىهران ,كون-يرةوحء لق صا «حد نا #ود الاحث القمنص لان
ذلكيااف_.الماخرط

|بنغملان أخيرناءمدالر زأخايفرناسغمان» األىثورىكا ف نه وقيلهوا بنعد.نة لعن عونبنألى |

شْ جيف © حديثهفى|أعصاح عن أه بص الىمرذكره قالرأرت|لنجى صلى اللهعليهك-ل * قالممرل'

|

اأوودءارؤ ب وهقعتلهفى(طعاء مكةفىءا لوداعم صر حنهفىر وابةاأضارى وافظه انا ىدل اشهعله |
مألمظيراءرالاحرالى]خرهوؤيهوخرجف دلةهجراءمسورا و لمطمراءم وضعخارجمكةوتالله
وسلصلىه ر

الابطحقالوءندا أضارى قالرأرتا لذبىصلىاللعهليه وسلمو رأبت الناس ببتدرون بالوضوثهفن أصاب
منهشمأ

هو<ههومن [دصبهزه مأ أخدذمن بال صاح.هو دينفىرواءةمالك .مول ان الوضوء لذى

اسدرهالناسكاتفضل المساءالذى توضأنه لذو ص_لىاعللمههوسم وكذاهوؤروابةشعيةعن الحمع
اأضارى أدضاوزادهمنطر دق شعمةعنء ونْعن أنهوقام اناس ملواياون يديه فبمسص ونمم_ما
وحوههم قالفاخذتبيدهة وضعتماءلى و<هسى فاذاهى أبردمن الثلحوأطيب رال-همن!اس_كْ قاليق

حرو
دلك
عانذ
.عر ب
نماش
اون
ر وابههل هن طردى | لثورىعنك ع

ح_ه من مكةاله ملبزلذدم_لى

ركعتيندى رجعالىالمديله اه وفيه انصهلىالتهعلي»وب_إل ب وذالاقامةفى ة الوداعفلاحتاج القىوله
كانبعدخروجهمن مكةواللهأَلم#وعار» -لهجراءيواللهازار ورداءكذافى المهذ ب وف العصاحلاسعى

حلة<ىىبكون ثوبين اه وااملمرجادربااءلبلرهدانعائمانهذ .و حانتطوط حجرمع سودكساثرالبرود

وه_ذالماءرتدىنهأو

ان#متهلاةمصكانت

حر كون عندنسانه

والعيرة --ينبون
عدك4هلانعادة

العربالاثعزاروالارنداء

رص
مذا
قن ن
لنهكا
أوا
من الميرة قال ال سن

العراق وانرحعنااى
اامر<م عدنالتعارض
.

حّ

كد بت أنس 1

.

أصم لاثقاق اأشعيئين
علهوحديثأمسلة

,حل وعله-لتّان | الى قأول الاب
لدت ثأخر حبه أودار.دهمن<_ددتُ عمد اللهبنع روقالمر بالذى صلى اللهعلمهوم ر

ج رمأوانف لمعل.هذلبردعليهول الدمق علىماص _.رمد التسححواماماص .مغرْلهممدح دلكاراهةفي» انما سرف مهنذا

الو<ه»المد.ثالثامن

حديث ألىحرف (ثنا

ومممضىكالام الامام>#ى|اسنهعدم| لتنافى انخد ص ودذا كاهبدلعلىانال-_1د يت لهأصل ثاءت فلا #ود بن غبلان أنا
نصمقولبوضهم أن حهد يت ضعم ف الاسناد وس.أق فالحدرث الآنىمادظهرلءانهع له الاعقاد الى عمد الرزاقأناسفيان)
اعق
لام
واأى
أأنىظرايلكآن«الدبر داقعسااقنيوأهىاففى القاهوسبراقاذيئْ برقاوبر يقاو برقان

اقلبثلورىوقيل ابن
عيدته (ء-نعون)

ةةوثةوهماتسزه ست
وعذعهشدعم
ن)
سألفىترخرافة
بآوخهلرةهنؤن كغاس (وبن

عشيرةومانهخر جلهالبةة (عنأ ) أحلمىيقة

ءهوكا "فى
العوابىالمشهور (قالرأيتراسوللتدصلى اللهعلي وهس ل)ف نىطساءمكة فى>  <:الوداعكادمرنه روانة|لضحارى (وجعلريها<ل
ساقالر_-ل وهواجاع حيثلافتة
أنارا ىبردلقمسعاقاءهن)مأاىمصدرلامن! لبرولقوةاا١لبر دقساقيهوفنه <وازال.ظرا كن

ونبدتقسبرالشياباك أنصافالساقينور وى المصنفخبرارفع ازارل فواناهانقق وللطبرافكلذئمسالارضمنالثيابق

مايه
هما

(أسألك شديرة وشدير ماصذعله (نالءذاءلاحهوال أىلا_-له من خيركلهوالتمُوىعلىالطاعهود_لاح تدةضائعهوهو دعاو ونقاو«وكوة 8-
مكرك

لاسم المستاعةوا لغاءلصانعوالمع صناع والصنيءةع ل الصائعقالالزبن
يقال صنعته أصنع صما وا

سرد اي

مزن ودكذاهرعند .
ههب
دخير
اىمن
العراقالذى فر وابةاائافهناوف الام أخنايلركه :وشيرماصنع لهو ر وابةأنداودوا لبدال

المت وغيرهو روا امراف أولىمندوةالءنى-وسافى الدعاءدلى وم خيره(وأعرذ لمن ثمرهوشرماد_نعله )كض_دذلكواتدير
دىذلك تمرابةساا.سعاء:اصلاتناقوم لاحسئونالطهود ونظيرالاام دنا
قاقد مآتّ ستدع تدرافلمقاصد وكذاكف! اشر بر2ال
ل وحعل 5١

اللامرا

ل

ليب

وأع_وذ.كمن

شرم

زترتب عله -#الاترذى
يمن الكبرنه واتد.لاء

وااجكونمءأق.اءه
كونه حراماء تديه ي»#

م| لع.اد :رصمرفهفعافيهرضال
مهم الل مالاعاق.ةوالءنى أس ألاكيرمانغرتب علىخاقه ن
ب

22:2

ب

و

ا

ا

تار 000

ىيرهوتبرماص_نع #أىخلى #له »من
منغ يرول متىولادوةظ أسأ لك خيرهب أى أن نوصل الخ

ان وأعوذ» 4عطف على أسألك اىأس_تعرذ ل من شمر5
١لشسكر بالحوار حوالقاسوا داو مهبالأس

ل وشمرماضنم لهمن الطغياتوا كعرات اه كلام الطيبىو يحتمل ان تكونمامصدريه والكاف»»نى

اادرة
لال.,
أعوللىاتعلء ل أوزتشييه أى اهدع ل قدرانعامه بالكسوة و بطبقهوازانه وام
ل كقافى
اقو
ئل أت
لةو اتنكلكوتكا:ءنى اذاكانقلعن الغرازلو تمل تعلققولهك بأاقسوأللهكوالمعنى
ا>تلدمخن

قدأفادهذاالمدرثات

أسأاءماشت علىخلة» من العمادهنه وصرة فه فعافيهرضاك وأعوذبكمن شما مر بت عليهمالاترذىءه |

إلونس ي-دا وأما

والماةلالأقئر والل.لاءوديرماص:عله ودوالضر :رانتأااجىماهاد_:ع اللاسمن اولمارلبرد

الدكر المذ كور سن

منرأى :إلىعدره ويا
دكن

لدان

يقول أ دس ج_دبدأ

وعش ددا ومت
شهءداامار واهالترمدى

افلالء نالهيران

المسطنى قال ذلك أعهر

وقد رأىعل4_.لانا
أسض

د يدا ولارواه

أو اودانالعمابه كان
ادالس

أ_-دهمثويا

وخانى الله تعلى

ه
من اسكيروانلى_لاء وكون
رىأعا
مقببه

ومقايلرك هرا لثوب بقاؤدونقاهوكرنه ملبوسالامنيرورة

وسيرالعورةوالارادسئال انتيرق هذهالاهمور وانونمم اها الىااط_لو بالدىص_:علاجلهالثوبمن

|او ونةلى |لعماد :وااطاعة ارايهو!ىلمر ع علس ال د كورات ودوكونه حراماونزحسماأو
الي
نقاطو بلا
أو يكوثي ل.امى رأ:شر وره اوقد ورد فعا يدعوبهمن لبس ثوباديداأحاديث أحرهمنهاماخرحه |

6

داللله
 1رت ده وا واف ف حامء :وحب_همن حعدريمترفوعامن ابس ثورااد
جاف
ليد

از ىكس افىما وارىءه عو روات ٠ل ههفىسرانىء عدالىا لثوبالذىاخاقف :ه_دقءه كانفىحذظا
ا

كدف اللهوفى تر للهحءاوميتا»ودخهاما أحر-هالامام أجدواائواف فىحامءه و<س_:ه وأنوداود

رعاذ
واذا كوتعه وابنماده من < -دمر م
ؤبنوأعنسام ن لدس ثوياىذةكا السلجداللفهلىذه_ذا

ولاقوهدغ راللهلهماتقدم هن ذئءهزادأنوداودفرواشه وماتأخر» ومنها أ
 0زقنء-همنغ-حر<وله_ى

ستعوارلشةقااللتقتالدص_فى العتليه وسل مااشترىعمدثورا
ماأحرهالها كفا درك منحد ر ي
بدئار أونسصفدبناركة.داشعاءه الاما ركتتهحى عفراللهلهقالاا هذا حديثلاأء فاستاذة
واللهأدم 3حم( 1ه شام بنواس كوف أخيرنا وف نسصة_-دثناعؤالقا نماك
ةررح
أحداذ ك

رداقطو عن ال تىصبرةء ن ألىرددهان رى عن الى صلىاللعهليه وس نره» أىفامءعنى ولوقال |
مرذلر
مله برادقا لافظ  9حد 6.د سنبشارأدمرنامعاذ ينهشام حدثنى ألىيعن قاد دعن أذس بنمالكقاركان

د ثااعم هلام
خالد وات-اتى رؤى

أحب الثياب بالرقءوااتصب #االىرول اللهص_لى اللهعليهوب_-لم بلس كيو تسعزة خعة

دشسامين بونس) بن
وابلعو-دهاامث_لى

أ

لالةىقعيز يأنهخرج دايثلهاالمأبسباعاةداود لعن الجربرى» |
زلف بصم ممفمتعز هىنسو ب

و يدل لهقولاادظى

بالساء ونالقاف (5ن

|

يلها |

ا ددعمرا لتأنيث وا4-لصف ةلاب أوالشات وخرججنهمابفرثه ووه والنهه_يرالمتص وب اشاب أولادب |

ته-ح١اللهمو_ده على مش ل العنمةقال1
فالم
|والتا نسْباعتءارااض اف ع9امير 2وذتكسمرا الوماء

ا

اأروابهعلىم تعد المزرى فىنموع ا صاب رفعال جرهلىامهااءمكانواحبت_يرهو >وزات:اون
إسد

مس

تع

ْ_ -
<؟:
س؟”
ْاا
ا
ل 7:م+7
ا<ت
ل27
اتت
س712
7حت70101010
ظا_ْظ77
ظظاسيللللس٠#٠س 20

لوداود وااصنف ماتسنه تدس وجسين ومانتين
(السكوفى) الانؤائؤى ثقةعنه أ

بالوحكس

هلشضان والنساقُ :
(ثناالقاء بنمالكازلى) اذكو قعنه أجدوانن عرذه وعدهمات بعد التسعين قالابن رصد وقفيهان خرجل ا
وان 0

(عنار يرى) ذم الحموسكوثا أماء (عنأ نضيرة) و

سعد االخدرىع
مفتوحة وضاد#همة ساكنة عن ألى

نشارثنامعاذ 1
رذ التهتالىعنهعن الى صلىاللعهليهول و )سيق! أغرق بدنه وبينمله#الحديث السابسع حديث أنس (تناج ب ي
صلىاللعهلي وهب بلسه)الذميرلاحبالثيات
ابندام قالحدثنى أبىعنقتادهءن أنس بنّمالك قالكانأحب الذاب الىرسول الله
هسمكانوأحب /
أن ا
افرش ه ووه( الممبر)ةبالرفععلى
الضميرلاثيات أوالتأنيثباعتمارالمضاف! ايهوه وح ل وخرجنهم ي
وق نس بلسها و
خدير هداماذ كر.

أعاقرأءعلىمن-كذلاك رلفياه تعيرض ء ل يل العلوتغرمنالاسميافلافا امي(رنانأىخافانل القاك)
أخرحت كا ى فقرأتعليه) أأملىبتهعليه
اذلااعةادعلى الحياة ولاعلى الادلرانكويلةاءولاىلصدعقزا»(:قالفاء! ته )عليه(

اس ب اللهمتقوية اند
لياح.ع.لى
لس فايه
من أولهمأخرحت كاىذةرأتمنه ثانياواغساأوردمةول ابن٠ضل هذامع أنه

لدت السادمن اث أنسعيداتلذرىر واهعذهباءادين ن
صاس
(ثن
موردةينناعمد اللهبن  11رلأعنس »يد بناراس )عثناة حتية

مالم وراءيننسة ل ربرمه دراأ|حدآنائه أحدالثقات الاثماتتغيرهليلارلذاضعفه ىا لتطاريووتض ل
كرحال (الجريرى) ك3

ا هون بثلات سنين ماتد_نه أربعوار بين ومائةخرج لهالمباعة(ءنأ نضرةءنأبيس مدا لدرى
خذيرسذفله ءل
وقاللوم ت

يلىهو -.لاذا اعيد)اى امس (أو باجدبد زاسعاءياسمه)المعينأى باسهاهلموضوعلدزادقى
لكاتنرمسوعاللللهه
ارلتندعنه قاال
نء):قولر زقتىالته هذهالع.امة 8١11 ووءفالةسداطهارالتع:والجدعا,اكذا
اردا
ا.صناأو
هأوة
بأءضاولنغسمي(عرام
 1ررءهجع مهم بعض
اذا ألقمتهعلى المكاتب لويكأتمماهقوكاءن حر و بةالملانهأبن ؤمعدممناستهلارامغيرء طابق لكتب
افقنةين فشر
2

اورجه

كاجل

0:ت بن سمط ود راواه

بار لديل

لالس

واشسوار

ٍ للغةفىهذاالقاموىيعضاذم بسكون| ليومكس2سرالااماففة م انلاملاءأىك_دثنى الاملاءأوالاإقانى

مامسانعمن الموانعومنهموت أحدهاقيل #لافمماولد افل الونت سمف قاطع
أخافانلاأاقاك #وأىثا

وبرقاندوف لامع لإفال» أى د «إفامليته»أى لدي «إعا.٠ أى علىعب وفىتسحذةفاهلمتعليه
وب والجع,بينالاغتمنتة_مْنْ فىالعماره وابلقع م قازهالعصامم ناهيؤ ندكوةالول
بدونااذه_يرالمص

اليف لأتخمرجت كال ذة رأتعليه» اىالحديثمننأصلىأدض قال الحصاء وف نةلر وابةعمدبن
لاتسردسودل_لى لله :هوبل مز بدلوة.ىهذا
دل مع أنه لس قبها شأعصن اام
ضين
فد
اقول
حد
ال خداد#دبن |أفضل كانمن س توثق نه > ى دن مه منوكانو ثاافى هاداالحدبث-يِت وافعترواءتء

ن لاس رس ولالفسل عليه
قراءنه هعن كأبه اه وه وكلامحسنالاأنقرلهمع ارات عر لعف ع

4ثالى لوقع نالمديثالذىفرهذ كرالاما سكاأاراامه بقولهعن اهلذحاديث
ولفيه ثلا

لإحدثناسويد بن نصمر»مرف بابالشعر  9أخيرناءمدالتهبنا مارككهرةيهأناهوع عن سهدماك ,أناس
 1ارحاتيكن اطهز :وف .فى اأ  4.الوربرى #هس وب الىحربرمص +راحم وراءب نأحدآباءكا855

ل! مدهن_ينهوثة وقالأبوحاتم الرازىمنكتت
ااطقهاقا
شدتل
اختلط قبل موته بلاثسنين ول,كن ا

»مق فىءابانعاسموةتلع ن أبىعرداللشدرىقال
أىنضرة
يثوإعن
سه قديماهوصالم .-نالحد

قالكاترسولالتددلى التدعلية وس لاذا اسّحة ثونا» ى ليسر ثوياحدبداوساف افوس سر “
ج-ديدا وأغربهء نن قا ألى طلب ثوبا<ديداولءلالمراد طلم لسه أوطليهمنأدله أوخدمه وعتداين
نث أ:س قالكا روا التد_لىاعلللهمهو-لم اذا أست< ثوباليسه ابلويمء .ءاه » أى
دهمي
ح.مان
ح

الوب اارادنه ا سلاناو #أى امءمن | هص الوضوع أ س واءكان ذلك ااثو بلإعامكرا العين

ساأورداء» اى أوغيرها كالازار وأا1ل الت وكودافامةد ود التجيرمزان شولرزقى
|]أطارة.

اكلجدم
 0اللههذ|القميص أوكىاف هىاه العسامةواأًشسماه ذلك« مقرل » أى بعداسه وتم :هط الاؤمل
ارادرالتسعيوان قولف مم ركاامه
كس وكذيه #والتضهيررا_عأالىالممى قال ماهر و بهكر
ا
مك مدي"
بدلاءن ميرك وتنيه اله ل

ساد

مده ثلاقال لطر و لاولأألو رلدلاله

وتذبه مرذوعا حلاله ميدأ والخيرأءألكالزودواالمشسمه أىمةلماكسوتنيه
مقالقولهي|ك.
العطف بمم

. ١تت

77ت7-ت7تتت  _77ت7ت7ل0دصلتتتتتت

ايل-.
مسم2

ل).

تر

يبر ري 2

المضاككنقضءه
1

يعض

الاخمار

م لكل وب
انمكاندصدم
من

!اس
ثرنانه

حاصسا

التحماب قااللشارح

ويؤحد مزذلكأن
لشهرةه يأء حاص ذه

قالولنذ كرأصصارنا
وهونااء رجتم
قول العام ا سراد

:به_دوع.امة الى
حجر باناثمات! 1ه
بالحديتُوا عوعا ادانه

وطءءعب هةباه

دودونها عرا<ل شاسعه

من المانه الرا».

2

وق َ الرد عله

وز سف ماذهب النه

مدد كر وهقتراددمل يبرواكابلمانتل وهواالذى
ألاكع اب متقدموم» ,م احرهمل ب
اعترافه ب ا

اغا أوغفلواعا بوخدمنالمد,ثودوا الذىءا.هءثر 0

اشارحفمهاذا لفاظ الاصطيى تصأنء ن خلوداعن

ه ذاثوب هذهعبامةو >تم لان ١1رادم نالحديتٌ المكن تممهامهشانمةلالثو ب القط نالثوت الهرْل
الفائدةوأىفا د:فقول ه

يسمه السقطرهأوصائءءأكس ل مين الشياب عند استدعاتهاشئثمنهارميقول) أى بعداللدس والتميةوهىسنةعنداللدس (اللهم
ايهاالعجدهأى لاكنالجدءلىقدر
ياتشي
_ىدعلى كوتكل اباءأر
4ىأ
لذن
اءال
كو ز
لا<
لكالحدكا كسوتنيه) الكاف للتعليل ك

انعاملثيلكسوةأواخةصاص!مراك اشاس لكتردك أوالجدلاكمنا كلالكسوةمنك بسكاان وتنالاأذرضولالمرض

بللفغرناوحاجتناحمدك لالخرض ولالعرض بوللااسلققااسو اتلذغنىناء أوللسادرة كتوطملمكادلعلنا افمم أرقفاررة

الزمانيةحكى عنالزذا لوحو زتملق كابقوله

تيجف4بي

١

3

ديث بم يدهمو حءلهمن تفسيربهضالر واتغيرذى اذترةفعالاقة ساثرالر واداتولاءكن الاسةدلالحديث
حال
لىام
الذ
دوودل
(تطرى)دةاف مكسو رهوطاءموهلةسا كنة وراءوناءالنب نوعمن! ايرودالعنيةنعذمن قطن وقرهجردوأع_لام معخشونه أومن .

حال جياد»ملمن بادنااعر بنامعواقطربالمحر يكفكسمرت لقا ف انسمةوسكن علىلاف القياس (قدنرشع)أىتغثى (نه)
بن وضعهفوق عانةهواضطبعنهكا حرمأوخااف بينطرةي>-و ر يطهمابعنقهقالالشارحو بر ادلثانىتصمربعالائمهبكراهةالملاةمع .
الاضطباعلانهدأب أه ل الشطارةذلامناسب الصلاةالاةصودذ.هاالتواضع انتهسىوهوغ_يرب_د بداماأولاذلان كراهةالاضطباع غير

مت علموادن الا دلهى مدهب الشافعرة

أنيافلتصمر >همنانه

ال

1١

ل

ومن ذسسرهبهيمةالاضطماع غيرشاذى فل باردعايه تصرح الشاذعيةوأما

ال

و ا

ا

ل

000

 2لا

صىلى اللهعليهوت لم

مأتفيه صل أللهعليهوس_لم وان تكونفىمرضآخر والاولأطهرنفى رواءهالدارقطنى انهخرج دينأسامه

تقلالمكر وولنسان

ردهأدضا مأثدت عند
انر دوافضلبنعباس الىالص_لاهقىمرضهالدىمات قيقس_لى يتاه و بئب

الدوارولابحكون

ىرضه اللذىمات فمهوعليهمحفة متغطيابها
المخارىع نابنعءاس قالخر ج رسولانتهدلى الثهءليهوس /ف م

3عاق ل

قال| لعسةلانى أى متو دام يدباودعضدهقوك لصن ف  2عامه#أى علىالنبىصلىالتمعلي»وسلم «وب»

وان عليهثوات الواحت بالتثوبن #قطرى»#منسو بالىا لقطر:كسرا لعاف وسكون الطاءرعد د اراءنوع من |لبردعنىماق التاج

انه ليش ف 'ى ||والمهذب وقيل ضر بمن اير ودوفيه جرةوفا أعلاموفيابءض المشونةوق ل-لل سياد هلمن قبل

الحديث اندصل وه ||ا|لح ينوقال العسقلانى؛ .اسم نغايظ القطن ونحودماله ل اهلال حالمنفاع_ل حرجالذعيروالواو

هئ ةلاض طباع بل معاوه د ها حال أرضا سكن|لذعيروحده  وكتهقوهالىفىوضعفه بعض الها :واعلوملم يطلعواءلى
ةهصفه ثانية
ل«ء
مدى
»ألىتخ
ححده_ل نمب ||ا|لحدتث أوبتواحكمومعلىعالبالاستعما ل ند لأعقيى #وشوحا
ع

والتوشحف الاصل لس الوشاح ونةال وشح بشومهو بسيغهاذا ألقاهعلى عاتقهكالوشاح قالميركوالمراد
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ههناانهصلىاللهعليهوسل أدتل |لشو ب تحتيده المنىوألقاهعلى مك الأدس ركايةءله انمخرم  9ذصلى ||

|! (وتصُوضلسهلبالهىم)مأمى.ب_اللاءناس) صجلمى»اولقلعهدلأيخهروسحالبمنمسععادلقمونم طفرمىريطنذأ>بىاضلعدرىةةا.لضلفرئمىهعننى جثبُدبوعوان-أدنمسةَوْاحناقبهاهلقخ]ارعصد_الطااذةها_للعا.ددابرٍنح.ودلقااللله|:
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لىانتهعليه
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الهأ علام

فاح
واالولشامحصكم
لفسج من

وغيره

أدم و>وهو برصعشيه
التئلادة!:

|:

1

امع علىجلالنهوتوثيقه وحؤظه وتقدمه فىهذاالشأن ا
دين الفضل سأ انى د ى بن معين> بفتح امي ومه ون

حتىقال أدبن <ن.ل كماع عن > سنمعين 2غاءاسافى|

ار برالدى |
لصدوروتشرف بانغس_ل عللىسم

_إ
ولله
ملىا
ييهص
لعل
عحل
غعسليه راسلوللّهدلى اعلللهيه وسلوجل علىما

|

دعا
هم ل
نعصا
ذ كرها ل

» أى متو حها أوماثلاةال العصام
للموى_هط الى
نأوَ +
الحدرث أول ما اس » أى أول زمان -لو أوزما

سم

:

خساع
وكا"لنهدسأسلهتوثى مم
رهع
لنته
اها
حسىدلسك
دنث,1الى عنهذا ااعنى كالاخو فتلت حدثنا |
اد

ينسامه

هافرقبينحد
ذلىان ل
لع
فيه دلا

ثذاوأخبرنا

كاذهسالبهرءض

-يث»ممه

أوعسى

9

عنه افظ

مقالكيان أخبرناوح بنمءينبلفظحدثنالإفةال) أىيحى«لوكان»» أىالعديث«امن كابك » اىلكان ا
0ش
و
(
م

-يراا-كونه أوثقو بحة.ل ان,كون ولاءنىذلا>تاج الىحواب افقمت »*أى من ا خلس

60
:
جمد قال دين الفضل
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«الاخرج
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ى« علىبش د يدالياءلإثولى»أ فامسكه ماذءالى1
فةمض » أى بح
كاك» أىكابرواءتى من بد لإ
من القيام اشد:حرصهعلى #صيل عله رؤلةطول أمله خوفامن نوانه دوث أ-<-له جع قالأملهعلى»1#

عالى حى
مباعنلنتطفاق) |[ردير
كعنالد ف

دال2-
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ته |

لمموتشد بد الام المفتو-ة أمرمن الاملالوهو معن ا
ىلاملايءقال أمللتالسكتبا وأمليته ١

البغدادىذوالمذاقب! اتهيرةامام الجرح والتعديل الامام|لذىكتت ده ا ف ]ل حد نسْواتفعَوا

اذا

علىامامة-هو جلالتهق القديموالحديث وناهكٌ عن قالفىحة-ه أجد كل-د تت لادعرفهى فلدس ديت وقالال“مساع من >ى

شغاء! سافى|لصد ور وإدسنةمان سين ومائهوماتسنة ثلاثوا نيونمائتين لد دن وتاشرلف ن
قارنغبلرعلاىلذىغس لعليه ١
المسطقولعجليه (عن هذا الحديث أولما اس الى)أىأولز ماناو زمانأولحلوب_ء !ايهو أنه أللهيستوثق !“ماع منسه

(فقاتحدثناجادين

“له فال إوكان)التديث (من كادك )أىلوكان-دتئلاناىمن

كادكاولاءى أولاشرط وحواها دوف

أى لكانأ<سن افر هه ن زيادةالتذيتوالتوثق والاتغانوا اضبط (فقمت لاخركجالى) أوىامقننردأتىعليهم »:ف
(عض عل 'ى

علىو

)أعذم عليه أدابعهومنعنى من دخ ولالداراشد :حرصهعل <صول الذائد:خشةفوتهاوف امساح وغ يردق ضشءع!-,هبدده 1

مم عليه أدابعهومنهمة يض السيف (خقالأمله) على«تضعيف الاممن أملاتاكاب وأمليتهبابدالاللامناءاذاألقيته علىالكانب_

(فالفاد اتندىفى حسقيص») أى فقتسهااتىعندا لعراذجيسالتميص مابنغتس علىادر و جب أسنابوا حنواو حانه

كيده دو زحييهو حي هبلتشده-ه_-للى لهساو نلق الميب أدضاءلى مايحه_ل فىصدرالكو بأو حيسه ايوضعفب»ه الذي قال

ذفه
اولى
لنالا
ادمن الميب فىهذا الحديثطرف! اهو با يط بالعذقى (شدست) بكسرااي
لنىمرلك
نتساظلا
ال

لغصمى وى

لوال
ازة
اذ
فكوا( انداأتىمخ)اتم ل
ممسسال
هدية
تالي
سسب
اذا أهفضكدذتاالقيهبسددلوثمنهغويراسلااظلاهرانقرةكان يهل
ادام واغاتصدالتيرك

دنم اغدةرلهصل اللهعليهوس

وذا الفدل الذى ناف

هصلالةم:ص.ها سكمير ورع انهالادب يلاها

غضمرةالناس وذيه-ل لس العميصو <ل ال رفيهو-لاطلاقهوسعةالميب حيث ندل |أيدفيهوادخال| ليدفطيق الغرله
متيركاوكالتواضع صل التهعايهوم واسّد لءهأدضاءلى انيب قرههكانءلى |لم درءلى

ماهوا ءاد الآنةال الال

11١

الت_موطى وطنمن
دن لاعم عتدهانه

ْ فرأدتهمطاق القميمر ودذا ب يدان,كونر وادهالازرار براءبنولاءلزمانكو نلهز روعرو::لالمرادان
حرس لرصه صلىأللّهعل.ه وس كانمة:وحاحيث عكن انيدل فنهاليدمن غيركالفةومْ بدهداماذ ل

| بدعة ودس كاطن
لااذذرول التدصلى التدعليهوس_ل قرصالهزرناتهبى قالابنحر |
أاءنالموزىفالوفاء اعسننعرانه قا م
 0الحددث انامس

١أحددث

تمهالأعصامفيه<ل لدس القميص ول الزرف-.هو-ل اطلاقهوان طوقهكانمفة وحار لطوللانه الذى بد

لهالازرارعادها نتهبسىوف الاخيرنظارلاهرلان الءادات حتلفةوف الازلأيضاعث لانمةتضىكونه ما

أنس (ثناع.د)

ٌْ بغبراضافه (بنجيد)

(سكدب و -مابدتهماعل ماتقدم واللهأعلقال ي أدىةروف ن-ذة يدون قال وهوالموافق لافىالث كاه

مص هراواء:ه عيك

ال.دين حر ويغقال
اخرج الرأس أوالمدأوغ_يرذلك بشالحات القخيص حو نهو جه

/

مانة لعمن! ثوب

||

فيهااثئو دذلكفسيرهأنوع,مد ا-كن المرادمن الميسف هذا المديتطوة_هالذى>ط بااعنق قال

تصعرثةه حافظ حدوال

كااو رده

أعءنى طواف فىال.ادان

الا*ساعيلى حيسالثوب أىجعل فيه ثقيا رج منهالرأس قالالعسةلافىقوله فادخلت بدى الخ.قتضى
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انجيبة,سه كانف صد ره والماذى فىصدرالديث انرهآهم طق الميص أىغ_يرمز رور واللهأعلم

||| قلسإست » مكسرا دينالاوكعلىالائةاالقصصةوك أبوعبله لنتأدضاكا نض وحىككلتأى |
الست  9انلداميهيقتا ماعومر أى حاتمالذءوه د ثناء.د بنجيديه د غي ارلثالى آخرجحد بده

نندت ذق
!لب
لا

تضائ.ف من الحاديه
عش رروى عنء-لى

بن عواملمنضر بن

معلوابن أبىفديك

مى الاب بعارملانه الذىأحجرعنله
دذ»و|
سادم
المر
عسلوغيره #حد ثناع بن لفضل فى الشرحا نا
الترمذىالع
فائل و روىعنه عدىبنمعينئة:ثيت تخيرفى خر
باد
1عره«أخيرنا جس
مام
#بنس
رةذ كره

واانرمدىوعء_ دوقال

عن حميب بن الشورد» يفت الماءالمهملة وكسعرااوحدةالاولوق ده رطم المعمةوفتح الموحدة
لوعن اسن »دأىالمعمرى لوعن أنسبنمالكأن|اذبى صلىالمهءلر وس لخرجه أى من ديته وهو

الثنوة دقالع.دالجرد

متسكرء علىأسامةبنزدمن الاتكاءوه_:دقوله تال هتين فياعلىالارائ ل وغقك-هوهومتوكئ

تفرذحديث<-ئنين

حمولا
وابن
رسولالتهصلى التهعل.ه ول وابنمولاه و
بنههأم
وأءانين حهه أمرهفى دش فهعر رضى

د مات
يدن
جعد
هو

ولت وعةهمب_

الضارى فى دلائل

أوءكاها وكالاحهدساوتهعو-ىالاعةادوأسامةهذاكابى مهو رموك الجذع قالابنالسكرة
مانلوك ومنه قولهت'عاعلىان
اللهعم وسأق فباتاتكانه_لى اللهعليه وله نطر دق حمادين-لمةعن جندعن أنس بلغا ان

النبىصل التهعلرهوس مكانشا كانخرج بتأوكساعالى
لذى
شوهذ
مة الى1خره
وتمل
كايح
ءكو
اان,
ان ف
اس
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سنةتسع وأر بعين

ومائتين كذا 1
ا 006060

عط الذهى تناد

ابنالفل )السدوعى أنوأانمانبااضم البصرى المافظااشهور عارم شع حاف صدوقمكتْريُقه لكزه امتاط آخرافترك الاحد
عنهماتس_نة أرسع وعشر بنومائتن رج ل ا
هلمساعة(ث:اجساد بنسامهعن حبتب) كطمدب (بن|اشهيد) الازدى الصمرى تابى

صؤي رأدرك أباالطفملوهوحيسبن ألىقربمةضدالبعيدة(:ةثءت ماتسنةنمس وأر بوعميانئةخر اجلهست( عن الحسن )المصرى
(ع نأنس بنمالكرذى النهتمالعنه ان الى ص الثهعليه وسلخرجوهومة_كرع )دعة_د اضعفهمن امرض وفىنسطفه 0
روابة»ت

عوق

وذ لكف مرض موتهيدليلمار واهالدارقطتى انهخرج نينأسامةوالفض_لوز درضم اهمزةالى ال_لاةف المرضاللذى

ماتفيهويحتءل أنهفى مرضشغ_يره (علىأسامةينز د )بنشُراحمل عكدمةمغتوحةوموملةمكسو ره اقضاىال-كلى موف رسول

لولأهصل
بىانلث
»علويهو
لسامهوابن مولانهوحمهوادنحم أمرهعلى دش فومجر وجمرهدونعشر بنسنةماتسنةأر بع ونين
عونسحم
بسعينس مهيامدينة

0

5138

رافساء و#فهاللامقال الذهىوثق ت و
رائبقةر وىعن ابنسير بنوطائفة وعنهسغيان وغيردخربجولدهاودواءنماجه (عن.
فعاونهتنقرة) دم القافوةة
الراءالمك_ددة كا نعالماعاملا ثهسةثدت ولدهوم!لل وماتسذه ثلاث عير ومائه
٠١
خيريهلهالمساعة (عن

ف اصاب قالااشع التور بشتهىو بالسيانمو لةوالصادلذةفيهووقمف المشكاةباصاداله .لقالالطب أ

أب#ه) ذره اباس

اقعلس
فذااهوق
|| «ك
ل لائ
ماب
جرهاذىو
بدوو
عداو
مل
يىلانناأ اه فاتألملقواقموس الرسعبضم و بذهتين ا
|سبنةح|او زم اةم.صالرسغ وأماغيرااةم,ص فققالوا
لسر امن هتاذل والرصغناالضم الرسالق.ازلرى فمهد ليلعنل
المزنى كالنى نزل
النصرة ومات سنة

اد بسع وستين خرجله
العم( قالأتترسول

اللهدصلى اللهعليه وسلم

فى) >#:ى م ع كقوله
سورانه ادخلواف

اثم (رهط) سمكون
م
ار
لد ح
وس_طه وو
جع لاوا<د أدمن

لفظ-هوه-م أىردط

من ثلانه اجعهرة
أوما دوث العشره وما

قيمامرأةاوار دعين

وأدل الر حل
وعبسسيرنه ولايئافى

الستدفيهلابصياوزروس الاصابع منجمةوغيرها اه ونقل شر
فح المسنة انأناااشع ابن<.ان أخرج

من
بوهاالاسنان بلفظ كنايد قيص رسول التدصلى اللعهليه وس_ل أس :ل من الروسأغحر ابندحضباانأ

ريق فس بن سارء ناد دعن |بنعءاس رذى النَهعممه قواللكااننرنّ.هدلى التهعليه وم «ادس

يك اذوق ل كيينمستوى | ءكمينباطراف أصابءههكذاذ كردا بن الموزىىكابالوفاء نقلاءن ابن
لميص
حبانقان كانلفط الدمركاذكرففيه أنهو زان بعاوز باكالت
ا اصلىر
اسبدع مع نهدا
تاَمعهلىَر بسواادمين اه وقال
و دأينمحدادرث!الءاجبلءلى تعددا لقميص أو هر واابهاالك
العصام يدل انالكوالاختلافباتتلاف أ-والالك فءةربغسل الكل كفم تثنذمكونأطول

صار
أتثنى
نيهاا
واذابمدعنالغس_ل وقءف
قك

اه و بعدملائخى  +حدثنا أوعار ##بفتح مومله وميم

كتصغ
مشددة لإالمسينين حربث »بال
فقدم
هقدت
ريرو
بذاب +ت املت.وة«أخبرنا

ونع » بالتصغير
وَعْرْوٌاكيرهكة أخير:ا هير»*#كزبيرعن عروةتعمد اللهبنقشير 1داف مذموهه وشين“همه مفتوحه ٠

بهعادياء | كنة مرعراقراتوفدىمةسوهاءله اي
فلهعلليلهوع-ن_لممعفاروبهبزطهقر»ة 4س>كوبنمأفقااءفأوىتمشعدبدجرااعءهأخمرنج |
حديثه الست ةلاعن أيهقا ألتدت رسولالتده ل اىل

العشيرّالىالار نءين وفالقاموس
بالسكونو محر قومالر< ل وقءءاتهأومن ثلاثةالمعشرةوفالتهايه |
وقمل الىالار.ءمنولامنافيهماروى أنهحاءجاءةمن مز بذ وهمأر بعمائةراكس وأ والانهيه لانيكون

لعنهىتعاك
وفأىع
قت
عوسكوف
مام
وىممكطلاققدمها لق
.وم رطدارهطا أولانهم.نىعلىأنهراطلاةعل

ادت_لوافأم امن مز بذة»ذم مي و
مفتموزاى وسكون تدة قب لمعر وفةمنهضير والداروا رود ١

صفةارهط #انناعهمتعاق باتدت لاوانقيد_هاطلق  4أىغيرم ةد بزرقال ميركأئغيرمة -دو |
!

التعسير بالرهط ورابه الازرادوقال الع قلاىأىغيرمز ر ور اه واللةحال 9أوقالزرقرصه>رالاضافة اماق يلالامأ
انهمار دماثهلا<؟_ال
تفرقو_مردطا ردطا

وقردمع اددهم (من
م ئه) مصةرأقيملة
وأصبلة اسم

أهراة

 ١لهادمه)على الاسلام
ودو متعل-ى بة-وله
ائنت (وان قبصه

لطلق) اى _#لول

عبرمزرورة_لا حاحة

أىغيرس بوط قالالذفى ااشكّمنمعاو أوكن دونوهتعقمهالمصام وقاللاثمن معاويةوم نكالم0
أدرحه عن أنهي بهذاالاسشاد ولرث

.لقالا نقيص_ه1طاى وأخر ج أبضامنطر دق عمداللهبن

(ونس والمس ن بنموسى جمعاء ن زدر م
هداالاذظا ميرد وأخر-هابنما-هع نأبى ركرن ألىثدبةعن

ىنعم بغيرثدضكاأفوه_ممنقالالش كم نمعاو,ةأومن ذونه زادهووانس_مد قالعروةفا رأيت

1 3ولااباءالامطلقالاز رارفشتاءولاخر وبلفاءزراناز راارغساونةلهوصاحبالكاةء نأب داود

دلفظوأنهاطاقالاز راريغيرث كأ بضاوف «عض نسمالمصابع وأن اهطلق الازرارقالالشي

أدولةاوروانانناالازارغيرراء يعدزاوىهو جعالازارالذى براده

المزرىكذاوقعف |

الثوبووقع فى.ءضتسمالمصابيجلهت

الاز رار جعز ر نكن الزاىوث_دالراءوهوخز برة
اميسو به شرح شرات_ه وحرب

الةميص طوثه الذى 5

ظ خرج الروأعسامدهةالعرب انه لوووهلااسعيازرونه فتعينا ن,كون الازرارلاغركا ف اارواءهاه أقول||
اقد أخرجالعو

ففشممهه_زاالحددثمنطر

دق ألىدارديلفظ وان قبص_ +-مطاق ومنطر دق أخرى

لمَهدير زر كاادعاه
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القطن مرادا فالمح.-ث لانااصوف بوذىاالء_دن وبدرالعرق وراته,تأذىبها

الافرادقوأخرى

الع قالاحقى أبو

ما ا
هصص_لى اللهعليهول قط
ردأخ
وق
لانتقي
والد
يطونلوا
لناق
سرج
لم.ا
كصير
اطىك
ةيل ووحهأحبية
القميص اليههلىالتهعليهول أسنغهرلالاعضاءمن الازاروالرداءولانه أقلموانولأبخفدعنلىولاسه

الملدةااىهىغ_لاب

أكبرنواضعا لوحدة:اعلىين حر » ردم مهملةوس ونم  9حدثنا الفضل دن هود ىعن عمد اومن

القاسه فأن اععها

أدن خالدءنء_.دالله بن
.بر
ب عن أمحله قالتكان أحب| شاب الىرسولاللهدص_لى التهعلبهو_لم

القميصوه-واسملما

القَميص» و
|اامنولااحسدنادم ةمد دفذكرءللك

ىكدظ _-دثناز نادركسيرالزاى وتافليحفتيه

لابن أبوبالخدادى يدفامال
لمووحدة
حودوالم
اههللادزمعم
يةهءواةلام
ومأمن
ماماقاله العصام

املنأننشي.فرهذالم كمد موملة ,قلاف ما-ةقه شمراح|أشاطنية وق ل روايةبالكماهبوملتينوهو

المذكو رقا لبن ةالعامةوهوأبو هائم طوبىا لاى_ل ملةب بدأونهأخ رج حديثه لدان والترمذى
والفساقى _< 9دثناأبوتلةعن عبد المئومندن خالدعن عمد التددنبريد عن أمه > وهى لتسم فعا رودا

علهماخوذمن
زوراعه

أنلوسمنالخيط الذى

لهكيان وحيب كذا
قل وهو

اد أنه

لاود افلقسيص

ثكوبمييطن غير

مفرج ناس نحت |لثيا بوهوم كوروا لظاهران اراد المددثالقطن أواكّان سب نالصوف يؤذى المدنوبدرااع رقو أذى

 7بخعرقه المضماحدب و جع القميصقصان وقص لضعتين وؤصته قرصا بالتثدندا لس-ءهوةةخصمه سمه »اد :تاامال حديتُ

أمسلة ث(ذا علىين حر تنا الفضل بنمومى عن عدا امن بنخالد)الحذنىقاضنىمروزهوالسدومى (عزع:.اللهبنبريده
عنام قالت كااحنبالثاب الىرسولالتهص_فىالله عليه وبل القميص ) #رفادئمدةاييوفدانالمصط لملكهنسوئ

ععثشا لغدولا؛ دمن ثئزو نحلماة.صيز ولارادء وبلانازارينولا
لال
اهغد
وللت
.ص واحدفق الوفاس:دهعزعائث مقاالرتقع راسو ا

نمالنمعال «الحديثالثا لثاضاح_دنثامسله (ثنازباد)كمه اد ؟تمه قثا نحتية( دنابوب )الطوعى اق ببدلو نه وكأ تغب

ثرةةةحاذط خرجبلاهلأدتاخن (االممغودامدىاواهاهما) واتخاموادةواهالاحرىوبايدال الاخيره
رشع
لاةص.هغأ-يمدب
مناهاف
ردةعن امه) قااللز بنالعراق ويحةاجاللدال ال مىعرفحاغاولم أرمنترجها
نونا(ثنا.أبد.ةلعن عبدالمتؤمن بن الدعن عمداللهدن ب ب

:١

:

(عن ادنعماس رذى اللهتعالىعهها قالقالربل انهصلىالتهعليه وس انخيراكال الاممدعلوالبمر و شث|اأشعر ( المسلتةا

اامدخيراها
يينراار
غلع
نماا
كتعواءا
فاطقب,دذل,كالا
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أسعنيب للكونهخيرالا ل
لل
|ند
تعلءل واب اء وال م
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مالا
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دل رعاضي

"

أنت|اهقلافى قال خيرءتبهاعش ارسفظاه كه العمنلافىاعراض_هااذالا كتخالءه لابوانقالرمد » المددث

أسندحادءيثابنعر (ثنا ابراهيون سجر ()اسل فماصعرلى)الْذكااعروق بالقافالناجبالنونالءص.غورىر وىءن
العقدى وءنه ابنخزعةوأم قال| انس وص_دوققالا.ن حراسكنه بقربمن الحاديةعم حرجلهأبوداودوالمم_:فوالنساكوادن

ماحه(ثذا أنوعامم عن وان بن عبد لمك )المسكىالوذنه-ة تيمليندل قالأدوحاتممتك رالحدث وأجدلس بذاك نمالامسة
رأىالمسين ور وىئعن ادن المسب وعنه أموعاصم خ رج لهابنما<» (عنسالم )دنعمد اللهينعر بن امطاب أحد الأمْهالفقهاء
الستعةالمدبئة كاثرأسافىا اعمادة والزهدكان بلس ادر ب بدرين وقد انتهتنويهالعلاملمهواقرأنهمث لءلى :نالمسينز با أعايدبن
وقاسمدن © د وها |ب||نلدالات وامهاتمماسنات بزدحردم لك قارس مان بب:ه ست وس ومائهخرج لهالجساعة (عنابنعر )دن

االخطابشهدانل :دقو ةعالرذوان وةالهدكاناعاماواب العماتليدنبنوافرااه لاحماتسنه ثلاث أوأر سعف_بعين (قالقال
رول القدص_لى اللعهارهوس_لم عاك بالائد فانه لوا ادرو ننتالشعر) قالشارحلاى ان أحادرثٌهذا النابسثر <عالىئ
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اهلباس دو زنديس والدسكعبةواطوادج ماعامامن لاس"
كاذدسا | الس نوزناو ذ
وما.
سابالاماسواللساس كرحال

لد
مح

والأدوس بفتحالاممابلس كذاف الصاح وغيرهقالفىاطاحم عن العذاءو حرىفيه الاحكامالمإب_هفركون واحماومندو اوحراما
ومكروداوم.احافالوا<م ماسترالعو رةعن الءروث وهودى اللهوا :دو ب مادق الار والعردو مدذعالمرر وهودق الآدىذله ركه

ومتهالثو بالمس_ن لاع.دوالاسض للعمعةوارم تون عاماوخاصاو را<هالالمدوس و را-هالاا س و را<مااصةةالمادسوأطالف

عش له والمكر وهكادسالاد االقاغ-نىوا اماس لشهرةواساح وه رماعد اذلكو برع اصغة | لدوسكدكة نوقطن وأطالف5ة .له
و هذاتقسم ضابط لجسع أنراعالاما سوأحاديثهأر تعش #الا حدر ثأمسله (ثنا #ددن عرد )الرا
مزى(ثنا
و| لف
سل د
ىن)
اأسيذافى بكسرامهء لهوبذوايننس.ةالىسينانقريهعر وزوهوامروزىمن52اتصذارا لتانعين قالالذهبى ماعطت فمه اناالاماروى

ع نان المدبى انهقاللدمزاكير روى عن دشام دنع روةوط مقت وعنهادن راهو ده وخلى ماتسنه|-دى أوانتن وتسعين ومائة من

التاسعة حرلجها لستة (دأقيلة)وع.لتد مير كبالهمركعبيدهعثنادفوقمدو وهم شار حقالمثه_ ديح بن واضعالمروزى | إنصا رى
مولاهم

دلى و ودمابن الو زىكا
دَهقا
لنثُق
امعي
قال جدلا باسبهوابن

ىمحي ثضعغاههن التاسعهر وىعنابن “دق وعنه

أحمدواءن أولىشايلرةدو رقخ رلجهالب-مَه (وزندينح,اب) عهملةوعوحدتي نكتراب أنوالمسن الشكلىبالضماللمراساايم ١

)اعلا_سسنلادااملثرانتىسةمرء'
اسرائ.لوروايةيزي (دانهصلى التعليهول كانتلهمكحلةيكتحلمنباعندالنومثلاثاىكلعينأو

الاول #الحديثالثالثحديث«ابر ( 5أجدبنمنيعثنا د بنيزيد)الواسطى رخوىاعنل مدهويلجبانأللىدوعنه أجد

وام قااللذهبى عدم ن الايادلوقالر حنرثقةثيتعايدماتسخ ةتسعيزوبمها_أود.ةلههااأخومرجله أبوداودوالنسانٌ

(عن-#دينا«صق )بن سار تصتية وموءلة المطاجى مولاهم المالىتزيل!لعراق أحدالاعسلامامامالمخازى والسيررأى أنساواين

المسدبور وىعن عطاءوطمةته وعنهشءيهوا فيانانوالجادانوت اق ركان رامن ارال! صدوق لكنه بداسلهخوان

الغارىى! لتعلووانة

وأندتلف ف الا <صاجبهوحد بثهةوقى الحس.ن ماتسه احدى أواث:تمن ونمسين ومائةخرج له 66

«انالنوى صل التهعليه وسلم> كسراطمزةنظارا الىقالو حو زفعهانظارا الحديثهور وايتهه كانت

(عن دينا

كدر (

يضم اليومسكونالنون

 2عداشبن الحدز
الى خرهه وموصول بالا ادالمتقدم ولس »اق ولامر لكاتودموألمةهودساناختلا ف الالفاظنينرواءة
اسرائ -,لو روايهيز بدنعىر واءاء

المؤافف

ادل بألافظ المتقدمو  8واهبريدمذا للفظكااهاء نعمادوقد أخرج|

المامع طر اق نزبدبنهرو

عن لىبنحدربالاسنادالمد ور واللهأعلو مهدأتين بطلانةول

العصامفواسيق من اكلاملإحدثناأحدينمنيسع أخبرنامدبن.ز بدمأىالكلاى تاىثتة

أخرج

|||[ حديثه أبوداودوالترمذىوااف ان لعن ه_دبناءهى »أىابن سارامامأ«للالمغازىصدوق أخرج
ْ
|0

التعىلدف تابى
حايل ثعه وأمام متوله
«كاء منزهرر وى عن

أجهربرةوءائئة

وعنهمالكوال_غماناث

ىاشمائر و باقالامّةالاربةف حاحيم «ع ن دين ا تكدري» |
حديثه| أخارىف التعليق واامرمذى ف |

ماتسنهثلاثين ومائة

نأب ليل أخرج حديثهالأثمةااسة يعن حابر ي وفىن«ه دواءنء.دالله « قالقال رول الله صلى الله

خرجَلهألماعة (عن

ى وه فيرجع المىعنىقوله| كعلواه «عندا لذوم »قالاءن جر
| ا عليهوسلعلي بكالاثد ود واسمفلع ف خ

حابر) بنع_,دالله

والاعرلازد با جاعا #فانه> لوا صر و ينبت |اشعر » وتعل لهبالنافعالدئيوبلاهسناى كونالامرالأسئية (قال قادر_ول الله
لا»ماوقد وقعت مواظ»-:.الفعامه وبرع.مانه القواءسه تلكا .ادع وس .للهالىلاه ور لاحرويه كعرقة

لطهاردولو <هااعه لهوغ مرذلاك مسايعرتسء لىمنافع أ لدعمب تىقذ_-ل بعضهمعلى |أسمعمتا

صلى أنلهعلءه و

للتهعالى| علكبالائمد عند

ابم نهالنبىصلى التدع! ».وس_لممن المهالم الدينية النوم) أى دوا
نعاا
مهااكاز
بهمافلالَهت الىماقاله| عصام مر:ان
مهذرااسه مها رل_-1ةاليدنمنغيران بتعا هوثهاوانباولعقناباسبتةاونون فى والزموا الكاتمال به
لىاان
اعل
مه
الاتتَمارنهعلى تغهاوت حا-تهم لكن ادلنهسكتةتنافىماذ كرهأصدابالثافي انالا ككالى_:ةوالاءتار قهواسم فعلعهىز
ةمنهان الأعر
لهسى
_نت
ةضًا
غوفر
ه سوذةأ
وونه
سهوب ولامذنى انلهابظوراذا أمربشئ نأفاعمدث اك
قر

والزم.قالعلكز بذ[

ءنه راعاولغىذاادقزالالعماءلوامتنع المضطر
فع ا
ن:هم
دالاقكدل,كونفر ضناوالامريالسكى رس_
أوالمرناضء نالا كل.لعانلسئوال-تى موث دوعامات عاد.اواتفةواءلى حرمة] كلالترواتالطين

أوعليكبز بدأى ذه

وف وهسالا ل

دحتوبل
خ ارحرامضمر رالءةل فتَعمّل وتأمل نظورلكو -اهلخال فت
لنموا
ضمرراالد

أوالزمه (فانهلو
اليصروندت الشعر)

لودل واتخلاصلمخنطل نم ف التء لل الشطايرةف:الىانالك:حلاذا أراد#صيل السنةيذيىان
اخمار عن أصل فائدة
كر اهدالا كال لارحال الاكالوكونه عتدد
قصديالا كصالالمعالمة والدواءلا مرحدالزبف كالنساءولذاذهم الامامماء الى
لك
َلق
,ة_
مطلعاالاللتداوى وال هوا ادى لد ثناقتسةي#أى ابنس_ممدكا فىنسعهل أخبا يشربنالمغض لي الثوم اد
جَ الانادم #للّ_دينق
أخرج حديثهالما لست #عن عمد اللهب عن مان بنخثيمنض معدمرفتح ,نمث وسكون مرهأحر
|حدوثهالضخارى ى التمامقو عه سمه فىككادم لوعن سعد بن مير ب ا ىالاسدىمولاهم!الكوق

اا
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مان سعيد (ثنابشر) ,كسمرفكون (بنالمفضل) بن لاحت أبواءمعمل الامام

الحدَالتقَهعنه خل ىكشيرقال ادنالمد.ىو حت  :دص_لى كلنومأربعما نهركع وكاننص ومتوماو بغطر بوماماتس:هس-.ع ويانين
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لئازلىهحرليي
اقار
را ال
تةن
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ومائةخرجل اهلجماءةوكناع انبا(عنءيدالته بنع انين خثيم) خةاءه
حاتمصالماليد دثُمات سنداثنينرثلائينومائهخرجألذهاار اىلفتعلرق واؤلس (عن سعدبنحديرا)لاس_دى المووالىاهم أحيد
الاعلامالكار-سلعاعللتىهوعطهو زهدءكان[»وأرودة
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نج س
هنهج
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سوتةوتس
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ديث الاب تعرضالاندالأكغال )ينبن
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نثانهكلودل فس
لاناادطوكانبحب التف
ودواستعب

سن ةاون

ثاثا أولاه_.ل الاتتدماارات لث-لاثفالاولىانااهراالثالىق.ا 0
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|ذهاأر واداتاثمن شمرهما كانفىمةدم رأسه ود و ل
 0ه

الشرحوةلطه ف
حزمهأولاانهاءءستى

الغدائر حمتمقمهباتم]
التقيصةم حةءل ان

فىلعميم
لذربج
 ١قهذا الءاب وتقدم فىالمابالاولهن -ديثاابراءرافظا له عر نامرب منسكميه وه واح

ة
لعر
اكفا
اةرنرذل
(إمتكبيه القامسةقر يسمئه الدادسةلهأر بسعغدائراذات

السيوطى وغيرهونه

تعربت تر واح

اضىضعا,قال +ع بين
والذى دهده دوماباء سككده

ماتقه وماكانتاف الرأس هوالذى بضربم:كممه أويقربه-:ه
وع
هائن
_لك
.هوا
ناءه
أثوذمان
نلاذ
| |ا

هده الوائعة متها دين
قدمعلما صلى الله
عله وسلم ا

فيردع الحديث الى

ما-مق وان يكون
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ع دقدومه المد :-::فىالوقت الذىكان ستة .ل ق.لتهم ليتالفهم-ى دصغو االماحاءيه
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5
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رأنتهفى |لنوم علىمنيرامصطى شاب خضرقتراأ أممحسمودا بالاتتمع مر م

وأقد)باثقاف القرثى ارو زئصد وقوقالأبرساعضد.ش وألنسإلىلاراس نهوااه لىمرت و ر وىعن

ابن المماركوغيرهوء:هاس

اأخارى ف الاد ب وعيره (حدثنى أن)ر وىءنءعكرمةوثايت المنانىوعنه أ
راهو بهوغبرهمات سزة | <دىعسمرة ومادتين رج له
هذاكيرمات سنة سمسع أوتسع وخدينومائة خرجلهم ل(حدثنىعبدالله5 .
دقال أ م
احقق وخا ف وثقه| نه عين وخيره ولبرتضه أحج و
هلمساعه(قال”معت
بريدة) الاآلىالمرو زىقاضمام نات التابعينوثقه أبوحات وغيره وخر جل ا

أ بربدة) مضع را اءن ل

يضم امهل الاوكوة 2.الثانيةوتعفه بعضهم باأعمةكان أل قبل ندرول:شهدها 1-ناادنهوا لمصمرةفرض وبهامات سنةاثنينأة
اموا
مكلنادقولحاء لمان الفارسى )العمابى الكبأد الذي اشتاق ته أشنةننيةلة ارس الكيهواومن
لات وه

ممما أولغيرد لكوتقاك سلمان ادير ةلءن أمهفة.ال”لمانبن الام ادر ريا

الاودواله_ل الآخروهوحرلاينزفٍوهومتاآهل١١ حرام
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 /فيضدرالكابانه وأ<ددىا بنعر وأحيببأنهنمهه انغلىأنللعديثر وابازاداعلىمن ذككرمه:ال' (قالأناء سى تنلونسعو
عر بنعمد اللهمولغفردقالحد

دمن وإدءلىبنأبىطالب قال) أى ابراهم (كانءلى اذاوصف رسول اللهص لىاله

ثتى|براهم بن

اثلب)طوألهىابرا ادم(دنكنة.هخاتم النموةوهوخا تم|اند.ين)كاقالتعالىولكن رسولالله
قدي
ولح
 ٠عليه لذ ثر)أىابراهي (ا
وحامالنيمين وهداقد:قدمفى !لساب الاؤلوااةه ودمناررادهفىهدا المابقوله دانكتفء_ هام النموهوانه يدل على وحودانلام
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وتهيين 2ل ههن جساده» ادر ث انامس سديث ألىزيد(ثناث»_#دبن بشارأناأوعاه )واسمهالضصالكبنثلدألشسمافىالخبيلبغتم

 1الذون كن الموحدة |امصمرىا انما ذه أضارى لتسبالنسيل لانالغيلقدمالمصرهفدهبا اناس بنظروهفقالابن حرج مالك

| لانذهبةاللاآ دعنك عوضافةال نت ديل أولكيرأ نفه أواقمهنه المهدى أوغمرذإِكثقهمن ل|تاسعهصاحبمناقب وؤضائ لخرج
| ١لهالجناعة ماتسنة::تىعشيرةومائتين (أناعز رة)عوهلتيندمءامعممة(بنثادت)ابنألىز يد .,سد الاثسارىالصرىثقةمن
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ابندئار وطائفئنه

وعنسهوكييع انث
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 1ونس عن عر بنعرد اللهموى غفرة 6بض مقمةذفاءسا كذةوهو بدلء نع ر 8قال» أىعرا ادكور
ابراهم بن*_دمن وإدعلىءنألى طالب كرءاللهو حوهي #والولدض_مط بفعتين و بضم الواو
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ِ علىوهوأقرب 9المديث » أىالمذكور «بطوله »»
فىأول لكاب« وال ي أى علىواده_د العصام

حيثاقتصرءلىابراهم ىهدا المقامواء رض علىغ مره لزع أنهمساق الكلام #8كان» كاف سخ
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لهااستة (حدئنىعلماء)

وله متسر فلام

لابينكتفيه#دقعولهوكسسرثانمه شاع الذروة نفع الغوقدهوك هاونث_دبدالواووحوز بومزة عد |||؟:
ا_ةذوحد :وهو
واوسا كنة اوهو يمأىوا1الانهعل_هالص_لاةوااب_لام لإ
حاتمالزييين#بااضيط اد كار وقد::دم

(ابنأجر) عهملات
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احد
ليث
مافأءولا!لكم
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ؤفلوااةصودمن ابرادهفىهذا ال.ابقوله ديكنتفيبهخاتمالنمرةفانه
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بدلءلىو جودانماعوتعرين> لهمنحسدهصلى التدعلر» ول  9د

 9دين

أفعل (الشكرى)

رشار ي#
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قدب ىذ 13انايأت رثا أبوعاصم#الشهيراليل مصغرابالنونوالموحددمن! كابرالعلماء  -مدر وىعنءك مة
وغيره وعن اسنواقذ

حد نه فىالماح اده« اناكأىأخبرناطوءر #رعههملةمفتودةفزاى سا كنةؤراء لمن نابت#أى

]ابنأبىز بدالانصارى|امصصرى ثم أخرحجديثهالأءٌها اسه#خددثى علماء عه لهمكسو ردفلامسا كنة ||وان الغرات تصمرى
ؤوحدةغدوده لابنأجر «#صمرى صدوقمن

القراءأخر  :دل ده من والرمدذى والذمالىوان ماحه

صدوقمن الراءعةوثقه
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قالحدتتى أنوزبد»هونامشتكنرءته عر و » بالواو لابنأخطب كنانداءااه.ة «الانصارى »م المت
عابى حايل من الاررمة الذبنجعوا المرآ نف زمنهصل التدعلي»ول لإقال» أىأبوز بد قال كرسول

ا

ملو مس
اد فوالماو

وان ماحسه (قال

اللهصلى اللهعلءهو .بأبازيد»هكذا مكتب يغيرأاف كن بقرأبهاو,تلفظ بومزبعدهاعئدكثيرمن الدثين

دال مديرل وقد_:ترل فىالافظا أضاخففا
وها اقياس امطارق رس الصوابةفى كابةالاحو الشر ق
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هوسكون د المي إدوضم لونأى اقرب لمنى وامسم به دف السي
وة
مةوص_ل #تذه
وادن» بو ز
شيم رؤز والخاص ل انه لماه
أوالخصلاظهرى» ظناانقفو نه

الىمسعه

الله

هعالهوفر وأنه
عليه وسلالم حيث شرفهبهدهالرتمةالعلية وخصهبتإكالقربة الم ذية وف حاءع المصنف اند
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ا <سده! اشر دف وأطلاعهع لىخاتم| نمه وتشعرفه لهبوحه [طرف وبا لةدل ذلك على كالعنابتهصلى
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أخطب) يفتّحالحمزه
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اممه

الانصارى) الندرى
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الولال

إلى حل

قالالذهبى وهوجدعذرةبنثابتخرج لهم إوالاربعه وأحر-هاءنس_عد.هذا الا_نادع نأل زممهيلفط قاللىرس ول التبهأزمعه

عر تمع ء ندكتفيه قالالعصام
شات
لا لم
االهما
قهاذل:
صتابى علىامات فغزت
ادثمى اسع ظاهرى ندنوت سحت طهره وضأ م
دظاهران|<دىالر وايتينودم لاتحاد المذرج وال لفةفى بءض الالغاظط ورخحر وابهًااعرمذى انعذرة حفد أب زيدفعواع-لم حديثه

نو وجهااثر حج
اءه
يعا
بب ف
لتص
اانق
انتهسىوتححبالشارحمنهيا نكونهحؤيددلابو حب نهأعلحال وكونهاء لابوجسالر ج
يلاك على»ن أنص فنع هوأصاباار

حيث وهه فىحكمه عليهبأن وههم ل <ا ةا لكو نأبىعام ر وىالهددثمنطر دقن قلابن

«شارمن طر دقولامن سعدمنأخر:ى (قالقال رىسو التدصلى التدعلي»ول اأباز دادنمتى )اقرب(ناممم طورى) أى أمريدل
لئىح
الا
نقسط
علبهيةالمسصتالدئمسص]أمرر تالردعارهقال ال
مةصلا
طنى ط
اننف ثوبهث أدوذيهوامرهان عسحهو يحص
ْ عسابوذنه أوعلنورلامان أبازي بدرميعدرفة كيفيةانلداتم فامرهان بدخل بده ثولبيهءلمكبغمتسهول برعفثونهدى رآ لانأموكان

لاتالعرشجسم رق ل المركةوالسكونوالادراكوتعشمه نمض | -كامينيانه وانكاثكذ لك اكنه (وترلك 2رامن غك السهوات
والارض وذهسا لءءض الىانا 1رادي اعرش جل:ت-هوالهاذين من  -له
من املا
لكذفرحابر وحه كانقر رأود وادةاماباائز ول أشهود

حازيه فاقماعرش مقامالجملة
على
وزان
فاركتعلييمالساءوالار ضأئاهلهما اندلا لقر دوق دحاءفىغبرما-د يتان الملاتكة
تستشرير وح امن فسعدأون
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وروكىم نطررقانة حضر

نازتهسدعوأ ال مى لكوقمل الاهعزازكارةءنأنموته ]اس ١5

املا 6
تسموث ألثئ |لء
الىأعظام الاك ا

ذيعولونأظلت الدنيا

أوتف لان قامءت
القدام غهه قالالعض

وهو-سن ودومًاقال

أنضااقل حةهلانت كو تحركته اغانهارتياءه عواصلةر و-ه اليهأولغايه حزنهبغرأاقهعاء  2ولاامة.عادق
:

هحزنهك لااستمعادى تكلمالجادم ن تسدع الى و-نينالمذع ووه الانمنى
ارتباحمالاروححل و

ةلوىحارققوله تعالى داخف نيا وانمتهاأىمنالخارة  1هبط من |
دع
علآاخرة
لورا
أم
م كه النهدوندل عليه <دتتٌ ابنعر :دلفظ ادهزااءرشة رحاأخر-هالماى وتأولهفقسالاهما اعرش قرحا

دل اءالتهته الىاسوعاخدمارهالعسةلانىوقالا لنووىوهذا

القولهوظاهرالحديث وهوا تار و يحتمل

,باتحذف لضافأواطلاة
انبرادحركةهل العرشمن الملائكة واستشاره م دةدوم روحه ذمكونمن :

وتضعيفهيأنه بعيدعن اسم الملحعلى المالكقولهواسئل| لقربةو دوا احلهام أن-بريلقال من هذا الميتالذىفحت
قصضد الشارع ع<ه

ههلهاوحركتهم امالمناذ كر«:أوامزولء لو -هالارضاءه_لواعليهورؤيده
هنوان السواء واستشمرن أ
لأ

ذوق السامعوق#وله

راهالنسانّعن| بعر ددا الذى رال لهالعرش وفةدت [هأنوات السماءوثهدهى_يعونأ لغالقدضم
ما و

لر+ن نص
عارش

صو فر جعنسهو بشو نهماده لترمدىم نحد ثأنس انهقال اجات حنازةسمدبنمعاذقال

صرح بطل زعم ان

المناةتونماأةف حنازته فةال|ل:نب ص_لى اللهعليهوس_ل انا الائسكة تحمل وقدل أدنزازا زعر شحركة 4

الرواناتاهيّزالعرش

و-ءلع_لام هلللاكه علىموته لءلموشأنه وسوومكانه وق لهوكادعننمتعظمم شان وفانهوالعرب تنسب
الشئااءظ الىأعظامالاشياءفتقولأظلتالارضموتفلانوقامتلقرامة ل ولامخقانهبعيدءنقد

نلكاءق 0دض

مرْتَعيُنسعدالدى

هلامحسن وقيل الاهتزازفىالاصلالشركةلكنهأرمديهالارتياحكايةأى ارناح
الشارعو,انكالال:وان ك

+ :ل علمه الى5برهدولءعل
ه -ذاالقائل .ةف
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حديث أحدحدل حجناونه ووةع ف بعض طرق

الحديث نلفظ اهز لعرشلموت سعد بنمعاذور وىعن المراءينعاز ب انهتأولبهالسربرالدىجل عايده

عرلوىابه عرش الرحز

سعد لوى

أءما م اللو قات

ابين دين ضْغا ممعت رسول التهس_لىالتهعليهوسلتقولادمزعرش
تعولاهيزا اسمربرفةال حابرانه ك ن
الرحجنلو تسء دين مع اذقالانخطالى اغساقالذلك حابرلانسعدبنمعاذ كانمنالاوسواابراءم نالذزرج
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أن ارصن
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وممد أوح_هو >#كل
قرنهولبسب يمن

حؤازننههونءثهذروى الأذارى فى عه هذا الحددكعن حابروذ.هذة الرلا برفانالمراء

لنادزدرةجول للاوس نالفط لقال ا|ع قلانىهذ اخطأ فاحشفان البراءابضاأومىواغساةالحابرذلك
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ذءكيف
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اطي اراللدى واعترافانا لفضل!لاهلهفكا نبهتع

انهأومى مقالواناوان كنت :

منذلكان أقرلا ةقد كرا مدي ثبلفظ اهزعرس
خررحماوكانينالاوس واللدزرجما كان(نعنى

خلة_-ه كستته ذعَال

الرحجنباضافة| لعرشالىالرحجنوالعذرلامراءأنه ,تصدتخطية فضل سعدواغا بل اغلحديث البياهفظ اهز

|ادكامةول يفطن 4ل

العرش وفهمم:نهذلك خزءيه وهداهواالدى.لمرى انظ ن نهلاكافهمهامطاب انه قا لللعصديةلمادين لين
من الضْغات وقد تأوله انع رأدضاء -:لماأوله لبراءوقدصم ء نن أسنع.رانهرج ععن ذلكوجزعرانه اهتز

ذوالءرشفانهه_ذه

اه_خزازهعلى ما:ةرر
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أولا مله ءلى السر بر

باهمزازء رش الرجن مر حةفى|لصوعين ولس 1ه! رص اذ كرف! اصمع69د تنا أ جد بن عمدة #يفتح
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باك #إالضى »* فت خم ونشد دم وحدة «وءل بحرم نم ا

#وغيروا<د »*هذا العطفيقتضى انك ونش امس ا

مع أن الاقام مقام

الحديث سوى أبد بنع دةوعلى

١اهتنذزمالهزوسلرايفضرلموأماانتصاربعضالشراحلدبانهاذا أثرموتهفال امدكاتءايتف ابره 0
ق سا
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وظما
قغ
غءافلاق
وفي
لء نقولابنقتمهوغسيرهمن| حدمي «ذا غاب لوكانا«خزازهمن نغس الل.اودأمه ل ن
اكلسرسبرءن م
أسمرةالموق مويزااذت |ناس اراهد ث أحل واحول لانصلحراف ساقالامنؤ مهولابوم 'فىهما الحد,ثُماوردانتبره ذمعايه
عدت اختلف تاضلاء »لان لمعثوا قيامةزلازلوأهواللا

متاو

ولانىمني الذناتقواقالعرلوكان لملاكالارضلافتديت
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ههمن ه ول الطملعومنفضائل هذداالمددث انهروا«عشرتعنابيون #المدنث الرأبسع<د على رض ى الشدعنه(ثنا أجدبز .عد ةالذبى)3 
النصرى( وعلى.نر وغير واحد)قبل قضمة|اعطف كونشع المصنف فىهذا المدمشخيرامودقمتعداواسى»نايبل|) 

 :ع نه تعقوبالا حشودر وى عن |أصمايةمرءسلاوع نالاعرجو عنهاسنادخرلهم وغسيروز لعرفاهو وأهل دنه جبما

باالحاشوث وموم رحالطمفقه ور وابدوثةه|سنحمان وقالمصعبكان٠. الغناءو ضذالقيناتماتسنة أروبعشر بنوماثةو وهم
هنةالغيره (عزعاه بنعرءنقتادة) نا انعانالمدنى الاومىالانصارى! اظغرىةالالذهي وثى وكانكثيرالمد رشع _لامه

بالمغازى ماتسنةع ميربنومائةخرجلهالماع 8عن حدنه رميثة مصغرةعهماتن ومثلثة كذيفة دشت عرو عن هشام بنالمطلب
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#عن أبهي»بربديه د هالاعلى الذى نسب المهفىةوله ابنالما<ثونلانه بوسف بندءةو ب سعدد الل |ه
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| الثانىلا شكالفانهمثاتله أروا <هممم_ذها اصور وعلى الاول و زائهممثلوامهيا ” تهماكالنتوىاعليبا
| فى<ما تمولذاقالفىر واءه|بن عماس عندمس
ا

أنظرافعسى
ك لىأنظرالى مومى وكافى

الريهم المههزات وهم مةثلونى الهو واتم_ذهالصورعلى

ْ

لسلسم

:

7

) /ا  -ماءل

سدل لمعمل

0

(

١:

لاو

وان تكونهزه

هذا لعردبديل

الحقيقيهالىكانواءليا
حال
امسا واحت حم

0ك

ق السورات

وق نت المقدس

وير الارلزوايهالذارى أرانىالاءلةعندا اسكعمةف المناءفاداز <ل آدمكا حسن مائرى

اديهعلىمنكى لينوهو دطوف ,لعتففلتمنهزا ارا
عاعه .
هن الرحادتضرب تهبينمكيب ر جل الشعر تقطر رأسه مار

ألمسيعينم برمورثربدالثافروايتأهبضالءلةأسسرى ب رأيتمودىالى] ح مرا هبعىوقولالبيضاوىلأرعولاحهم مذاتله وصوره

؟

اك

2-6

0000011

/

(ئناأنوودادل
البلنى ثبقتاةصرواىحع )ننأملىلهطلبصعاوأفعدلنوكهداايوهأدووغغبريهراوهاملناست.ة:اةلمتوامءالنىوغثيلراقثييانسومااثذتليانن(سأثسنناوااللجىاعضاملك)ثفرنمةوع(نهسلهيةاذنهي.نسللا)بكنفهاسيل -
تاعزة و
وا اللامفى تم
فرو-
|ى!(.صمرى تامام صاحبخ خرج
مسغرا أنوالحسن المازنىأدو
مقد
وا :صمرفرقابننهم]
اأدلادم
_رىعثر
(ع صا بانلأابخضير )العانى موك نىأمرةكانخاد
لمصذف واانسالى اكلنقذاهلوى صالل
فتها
ومال
هلخاارى
ضازه

الحديثخرج

لدالار دع(عن ) د تمن بنعمد اللهبنعمد الله(اب
انلها
زبه
)رى نسية لزمهنىرةا لفقيها لكسيرأ<_دالاعلام

عالااز والشام امافظ الدمتيّن
رتاار-جىكنهحاءل سم ءشمرأةوأ_كثرمن الع ابةقا المدينىله وأ-لفديث #الالليثْمارأيت
أجمولاأكثرءطامئتهوةالعرو بن دينازمارأ.تمثلهقط وقدل الول م نأع_لمن زأدتقالابنث_هاب ماتبااشامفزء ضان

8
وت ال

خرجل جاعة (عن ىسل ه) وا#مدعه_دالله أواءءه.ل بنعء_د الرجنبن

دن نانى

رحد الع وأحد

ققهاءالمديئةالسبعة

نضاويثربددماسق
مكنمدل |أسرف دل ,نمثلا لقدر دل كانأحسن منه أ
معنالي

سن

من |لقمر وللهدرالقائل
اذاعءماشرتها| امدرطالعا * وحد .لمن عيب طاشيهاليدر

علىقول وهو فسردى

وزهرى ومدلى تابى

أمام-لمل وكا نكثيرا

ما انا بنعماسن
خرمه_:معلا كثيرا

وفىمونه أقوالة-.ل
سنة أربع وتسعين

نفافلهوءندى

و بلاعه ماوقعفى ديشر بسع دنتمعوذبن غفراءلوراً>-:,رأيت الهس طا امةو نك بدالارل ماى هه

ص الذسكلة بل أى ووه أوه وود وأبل مغثل الةمرلانه حامعاتكال
.فى
بالرفعو ددل عليه انهلبود

الذود

وغاءه العلمووالظهور اومليىلالاستداردمثهور ولانهدايل جامعوالء..فد ليلقاطعبالمادز انالءؤال
كان عن لوراندتهعلى وب_ه الاجل والمواب يترجع المالءل وبها كمالوقد وردىمى_لء حابر بن

معرة أنرحلاقال لهكان و-ه رسولالتدد_لى اللهعاره وس لمدل الس.ف قاللاهث ل الهءس وااممروكان
لماوهى أ-لىعندااعربوا اهم لاف
مسد براال أنوعميدلابر د أنهكانفىغابةا لتدوير بل كانفيه سه ر ة

لامرك وينويدهدمار وى ف وصغهانه أسيل المدينو و-هالاقتطار :عالغم»صا|رالذورا اظاهرىفممافلا,ازم
وتيلغ-عرذلك(ع نأي انيكون المك_مهنه أقوىكالاخةتى وقرل سجمع| لك وكمينلانالاوبلرادءهغالءاالتث.مه ف اىلاشراق والاضاءة
هر بره الدوسى حاذظ

|لجوابة ومكثرهم عبد
الرجن _> 3رعلى

الام مننيف وثلاثين

والثالى فاىمسن واالاحة »(حدثنا أبوداودالكت ا-فى)» بفتمالمويكسيراخاءنس.ةالى ام صاحف جع
معوى يتَثْليتأل أىكاتنه أوبائعه» (سلمانين )* مفتعمله وسكونلامثقه» (حدثناالنضر)»

االلتحزدمثريانق|اخضمراللاموف التصمرتركدفرقابمماء(ثه.ل )»
سكون| ااضلادمعمة فى لشمرح ان

اقلوحلااهلويكهاءنع_اد«ءتهعفسى حبدمبثهةماولتافمتمةحالستةم(اعق.ن اصللاتخكترباةلنسأابكانلةاوخهضوم )و»اأىلحانلاشلامىاهزوفلىىاهلشقادءوىبالعنصمردىاتلز يضلممريوفثةةثأخيرجتأحخدرتجه ||||
ذغيره المصطنى قال الاثمالاربعةف صىعاحوم» (عن ابنشهاب) #ركسرااهمةوهوأبويك ردب نأ لالزهرى !تسوب الزىهرة ||
الشافي أحفظاه_ن
روىالمديثؤدهره
أوهر ر دوكانزكا

اىتقانه
تَةهقوعل
امت
ابنكالاب الفقّءها دافظ ت-ابلي صاغير

(#عنأبىحلة) » أىاءن عددالرجن بن

عرف الزدرىالمدلى ثم مكثرقرل أسعهع.دالتهوةل ابراه *(عنأىهر برة)«الاصع م نأر دعن قولاان 5

وسلمأبيضكات اصيدغ)*من| آم وغ بالغين!أعدمةععؤى صؤم الىوالاححاد أى سك وصنع » (منفضة) »«إلا١

فهما مقمّءا صصاحت
أى باعتءارما كان علو باضه صلىالتدعلءهول من! احور والاضاءدوفى! لقاموس والعا حصاغ اينهنلانا

لعلوصوم سع فى|أموم

انق عر ألى تسمه

كااءن

و أمرااد:ةماتسنةس بسع أوتسع ونعسينود ذنيالمقيسعوقوك| لمان

وهوأ كثرا أصمابدر واطيةاباءحج(ساقعااللكعانرسولاللهف_فالتمعا_هو_لأبضكا تماصيغ)
_زاللقاالاتين
هان
برعةسل
ى (من ذضه)فىلعواحوالة.اموس صاغ التهفلاناصيةة <سنةخلتهوقالارد مرىفلان<س نالصيةة 
لأ
خااد
ىىال
من الصوغ يعن
وذى :انذاقهوصاغه اللدهيغه حس:ه وفلانم ن صمغة كر عهمن أصل كريم اه وفالمصماح|لصيئة أصلهاالواووديئةاللهخافته '
و أصمغهالع .لوا لتَعدبر وآثرولمكذو:ه وصؤه تناسب أاغركرب وا س

الاحراءذءلهمن! اصوغ عءجىسك الغضةغير_.دبد وهذا 5

با تدمارماكان علوياضدم نالنوروا أجردق والأعان والاضاءة فلاسشافى ماسءق ان هكانمشير يا مر المعبرعفهفىرواءهسه رهوسعبى ع خبر ١
مابعث اللهثبب الاحسن الوجه خسن

إذلاكمز بدبيان

أ<سهمو حهاوأ حب
لصوت وكاتتبمكم

هم صوناوهويغيد أ<سامته علىلوسف وس_ملقاكٌ

؛'

بدا

0

ىت

02

ةذ 7د :

لشتمى .ف

-

رفانذ إشعندكل أحدوا همكذاكورو د
أجسن من العَمر)ٌالتقنيد بالعدبةلافضار«بأعتقادههده القضيةلالغةفيص واخجرععف و

لاءن ال وزوىغيره حعانبرا |دضاقعننى بدلعئ_:دىوفر وا ثنلالىنيم ضَْ أذىمكركانوهحكيدارةالتدروفرواءة للدارمعن

الرنع بنتمهوذلو يرتأسهرأيتالثءس طااءةوفر وابةلائنالممارك واابلنحو زىعن |بعمناس لمكنلهطل ولربة_ممعشع سقط
بضوءالشوس وليةممعسراجقط الاغلب ضوؤوضوءااستراج #المديثالعامر.حديثاامراء(ناسفيانبنوكيعثناجيد ١
 .اضلاوغؤلد
روىع نأف اءعق وعطية وعنهسف.انوابنامارك وغبرهاماتسنة نسعينوماته (عنزهير) ده غرالزهر ودوائنمهاو زه.نخدم
بم الأعدمةوثت الدالوآ خره  5أبوخيمه لمعنثقهحافظماتسن ثلابُوسبعينومائةخرجلهالمماعه (عن أىاءعق قال الر<ل

البراءءنءازب] كانوحوهلراسللهم؛_لىالس_.ف قاللا) سوال عن اثمراقهواضاءته والجواب ااثرجع أوعن طولهوالحواب كونه

مسأتدنبراأوالاسمائذو.عاملنعةمماوالمواب عنم اوعدا نالمرادالثا سب

701

زناددمللذله* لالشعس والقدر

اىركا أخيرءمنمعز و حل بقوله وتراهم ينرظون ليكُوه_ملادسصر ونأ ى جالك |
صمم
لةخالابفال
اال وث
وكألك انقصان يه.رهم كاالخفاش لنةد رعلى مطالءة نورالشمس من غيرخرم ذاه (أحسنمنالقمر)*فى

| ان نورمظاهرفالآثاىوالا:فس مع زيادة!لكالاتالصور نهرالمعنوية (٠فىالمقيقة كل نوراق من
 1نورهوكذاة .ل فىقوله تعالى اللهنورانسوواتوالارضم؛لنو ره أى نورت دفنو رو حهدصل التهعليه وس

وكانمستدبرااذلوكان

:

ال ؤال عن طوله

كفاهفى الواابلازيل

مثلالة_مر) أى لا
كان دولا .فق

ا ذاىلاء :لمعنه ساء هف الاا.لىوالايامونورا لم رمك م

دتما نقص نارهو

فأخرى وماأ<سن

| ماقالبعض الشعراء,الفارسيةهذهونهاانك تشهالقمرف !لذوورااعلووالكن لدهسالنطقوالمء و روفيه
عليهول وعلى] له (حدةناسفيان
على لوالقمرعن كثيرمن نهوت جا أ وصذا تكالهصل الله
نميه ديه

وزايداف
بلضراءمدهمزه حو
| انوكي حدثناجيد)ه بالتصغير ب*د(بانلعرجنالرؤ-ى)» ا
ىايهةقذال
فدر
اولضعسيفعرءواانهو
هالنسية
| واوا والماءلانسبة ايروس حدهوقءلالبىاد_م الرؤس وه
ي بن
الىبنىروس دوأبوعو ف كوف » (عنزهير)» بااتص_غيرقال العصامزهيرائنان أحدها أبوخيثمة زه ر

خرب بندُدادالتساف ثقةثيتر وىعنهمب_ أكثره نأاف_-دىث وآخر ج-ديثهالخارىوأنوداود

| والذسافى وابنمابهوثانمازهير بن#دالع .مى أنوا:در الذراسافيضع لعدماسْتعامةراوابةأهلالشام

|| عنهقالابوحاتم<_د كبااشام من حفظه ذ-ثرغاطه و زهيرفدذا الحدتث هءالنمهاىللااولل درل أبا

انرو
داد
ال

فلا ا

الاء_تطالة .لهل
القمرالمستنمرالمب ةدير
الذى هرأضو أمن

اليف وأتمنفها وأما
انانف كيد

و بزولرونقهويذهب
جالهو نكل حد«وتذءوى

يدنه نذنمعدك
اعد عرفت ذلك :نالر جوع الىتار سخ وفأةأب اسصق » (عن أبىا«هى )»وة_دمرذ كره»(قالسأل
عنهومن هات العدول

إأر حلاابراءبنعازب| كان)*و فىنهدةبدونال ز:أىكان» ( وحهر اوللانلتههصلعىليه ون_لممثل

ىلءد ي لدماوقع بض طرق المدتشع ند الامعاعءلى أ كانوحه
اليف )»أى ف الحسن والامانوقمل ف ا

ماقفئى» مالنتغائل
لاالنسيف من ساف

اكا
لهل
طنىوانه
وىد.فهواهلمء
رول اللهصبى التمعليهوسلممديداء ثلال
ننيامثله أولا»(ةال)* أى دلكوال.فواتكان
| | ا|ابراء لنمكاوقنصتاهءال(سلائال)«هى نقيضةنم أى لمكن مثل السسيف »(#دلمثل القهر)*
عمطرفءلى مثل ااس_.ى الواقعكفلىلامه تعد برلامكون التش.هحامها قوردهودمن الحسن
رق
دثل
ونم
ذكا
بالنصب أى بل
كقتلالكفار وافسه
دينصذى البروق والميل الاستدارة وم بدهماوقع ىحد ثكغت بنمالك كانووه قطعه قر وقد قال

لكن دعارضهاو بزيد

انقلءلقفمر بن|لكسوف:اناءارضقر د سكا رض ذلاعفوارض| و.كفونه أحسن من !لرقلمالو< ب نى مه
عابهاماسم فا
تشبيهه بهمن-يث كونه رماذلواءالالمظليو حوةا سن لاتفصمرف الاعانوا ابردى فلاضرو ره الىار:كاب خلاف ااظاهرهن <عل
فمسم القمر لان الاولبراديهعاليا
اسيعه
سمقاط لوارواج
 ١معن لامثلالتمر بل ماكانم؛ لالمرأىيل كأا<نسن وبفانع
فل
ا
مالى
اوالث
التثميه فالاضاءةوالامرا اف

وح

ن!للكالفمين انو حوه جع ينه دين الوحهين مع ماف»>من وعأس_تداره

ولنشمهبالشمس و<د هاا  -قممامن الاحراق وكاال! لنظرمسدب أشعتهاولانهم اغا دشبوونبها جردالاشراى والضوعولدس المرادهنا.

مندالكاقال يددعالزمان
الدشّميه كسب بلمعالزبننةوااججةوكالالحسن تش فداملةمصهدعحاس نمكعلرحدسانعدافى ذاك ااشيهبهنا

يكادحكيكصو بالغيشمنسكا » لوكانطانالمحياءطرالذهبا والدهرلولم>نوالشمس لونطقت #والاثلولتسل والخرلوعدبا
والشعسوا مرق
أجهسىعن الشءس والقّهرفنو رقلمهأعظمضياءمنهمافلوكشف القمعن مشارق أنوارةا.لانطوىن ر
وكاأنوحهه

ممرقات أنوارهاوأيننورالةمر بنمننورهفاأثءس نطرأعايما|للكسوف والخرو بوأنوارقلو بالانساءلا كسوف ف اولاغرد بولور

الس تشهديه النآارونوزالةلبيشوديه المئيرإن لاندامس من سصاب وللعسناءمن ناب «المدبتالهادىعشي بدت ألىهربره

7

فمهيىنطموهفاكءتف:ةازلنايام ات
أماعم أوكاقال أوردء ان الوى لانهتحبعندذلك ليءلبالسنةأنهانامأت_دبسدثهم
ذى
ولوأاتلاانهسلانكااكفاعنلتهلاهبع:.نم:راونةمف تلفكاهانلكلاهبنينأكترتعفأيشهودعقدءبنلااالنلم صر ]كسم الديط لاجممااوب ونوزعانهلنصمفىذلكئى:كيف
ر
و
ة
ا
ل
ع
ب
ل
ج
و
ت
أ
و
ا
ه
ا
م
و
م
ن
خ
ب
ا
ن
لهامحالللرأىفيهولبر(دقلتماهموس
العقب )فت فك رمؤحرالةدم (ةالقاسل اللعم)فىجا

معالاصولر <_ل منهوس |لعدمين والءقيين سير وشي
هن خف
مفى
ا وى
القاموس اموس م نالرخال قِل_ل اللم #المدرث!(تاسع حديث حابر ث
(ناهخاد )بت
سشد
اندلالنسونو
رمع
ى_مل
)ة(
عا
وملتين
مفتوحهؤ_كسو رلاكوق
+
الميمى الدارى الزاهداماف خرجل مس
ه لوالأربعة وكانبالل راهت|ا-كوة :شد وما اه

(نباشر) كعمنر
ع
عهملة وت >مو<ده

هذاوهممن»*ع الكو لضوات مااتفقعلمهالعلاءو جرع أحابالغر دسم نانالثكاء جروىساض

العينودوةودعندالعر محداوالشيلة باهاءجرةفىسوادها ولا موعن على كرءاللهودو هكانه_لى

ومثلنه ومئج-ملة ان

اللهعلءه وسلم ظ العيئين أددبالاشفارمثير تالععن ءرهور وىاأمدارىانهصلىالتمعايهو-ل كان

قامع الزديرى ثيه الى

برى,الالف الظامة كابرى,انارفىالضوءوروى الشعتانمايد_فى علىركوعك و«صودك افىلارامن

"4ح بجلهالجاعة
(عن أشعث) »كاردم

غبر#خ فىالاخمار بروابه الاخدبارو عن تأو للهعلى :هل بركهته ب ناال راد ن غعران يعن اللهوس د وأنه

زنيرمغرأ كوق

(نهى ل سب

ار)

كفا ركذاتال«مض
الشراح لكنزأنتبه

مضموطافى|!.كةاف
الددى خطه وقعده

سيخط الحافظ مغاطاى

وار الكودأو وف
أولهاموه لوه والدى
علمهالمعوالوهدامن
كلذ المضنيثىأوهتاد
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00-0

سيقو س8ادر » (من -لبا امل.ام)* متعل:ى بسمدرأىبالتسام
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قمع أشهم وملاحظاتمم انغاراتم,قيرفىمن انسدق الر به ودتهلمن كتا -

:
فأنه

اا ات-كميل ونعاتسمن ارق نهالمءأتمةو تدب من بناسيه|[أديب وهذام]ن الولىمعالمولىعا-.هأولانا الاك كانتةثى خلف

ظهره فكانيقولأصورهائركواخاف ظهرىهم قالالنو وىواغا مهم فىقصةحابرلانهدعاه_م اليهذاءتبعالهكصاحبالطعاماذا
قالف الصاح بدرالى|لذئْأسرع وتمادرالعومتسارعواوف المصماح يدرت منهرادرةسيعهغ ضيه[من لق.ه) دى| لصدرا نك]ضيرحجنه
جعقىا لرواهء ننس (بالسلام)بلاتسلم أوه ومصد رست وهذاعام صوص بغيراالكافربنواءله لنةدهتغز بلاطممخزلةالمروانات
الهم فهملابعةلونفلاذاط .ون وف نسم دد أو م
انوىدمّةارب لانمعتى .درسم قكاتقر ر ومعنى سد أانه مل سلامه أولملاقانه

و ذلاكانهمنكال شمالمتواضعين وهوسيدهمر مبرتضالعصام هذ || كلام دلتح بأمداءقيلمن عند فقا أقولابثارالمن لق
نيهفعل
سىه
وأحزال مهو بده لانحوات| أسلام فرض ولوانه أحزل من ثواب السنة كذاقال وهوثئنشأعن ةلمع رفتهياسا لمبمدهره واتةانماعليه

الفتوىمنه أما أولافانه ظن االنابثارفى|

ةربم طلوشبرعاذل .سكاظن .ل الايثارف| لمربمكررمعندالثو وى كابينه فىالهوع

ىّبابالتهمعمبان وحرام عنداماما1رمين-يث قاللودل الوقَت و معهماء نتوضأنهذوهمه لَغْيره
م وضأيهلاو زلانالاءثاراغاركوت

"عا يتعاى بالنفسوااإم جهسوسقالل|ابمنلعمادارثارى نال
اقري
لاتغلأ
رض بالعمادةالتءظم والاجلالون آثربهقة_د بركالال
الالموتعظي_مه داماثامافانه نظرالىأنا افر ض أفضرمانلنغف_ل ومادرى انهاقاعد :أغلمية فةداستثنوافيا مسالمنهاابراء .
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كفيا) لم
ع كان اشر(خطو)عثى ١م

ااا
:

دمعتىا اكه و(د عشى) تغان<يث
قوء ماو و
كدةلمن

 ٠المشى بسمارتينفرارام نكرادةتكرارلفظطهذ كر شارح وقالآخره اهم ناثكتقنةمشيه(-

عيرعن

 1أنعت اس درععروب

أى همادوناأوعالأىهينا كذاذ كزمشارحون ولرس :واأمهه|الار  >:ودت اك شاف وه ال71 072-أذىعدى دمنا| أومشسا
ينا لأف وضع المدر
صم وضع الصفة ميالذةوالمونالرفن
والنومنه خير 5عب حمبأنُ ٠دوناماو -2:عرااومنونه:.يلونلسوتاوقا

ضرب بقدمهالارضولايحذى
اللامثذاعزا ول فعزهواذاعاسرف ياسيرهوالمرادبرفق وسكينةوتثيت ووقاروحل وأنا:وعفافينا ضع نلا
عليه أشمروابطراولذاك كرهبممر العطاءالركوب فالاسواق أد وقال«مض_هم

أرادا نه كان متسنع  1+لا ١ 0

 ١دغطو,رق سجغعز 3

التقاسعالذىينبىع نقوةالاستعدال والمءادره أى برذع رحاءهع نالارض رفعافود ودضنءج_ماعا 11
وضعو-مارا
ع
لسه عن الارضوة وله ىههونااشارة ال كف.ة
يقر

و لتجؤددفعولهاذازاا

6

هه

عوتقلعقلعاوقول(#» :عخطو)ء*وزن»دوأىءثى *«زتكة)»جل موكده |
مهونامص لمرأىذهابقال أ

ل
ماف دودورك

| اللهساعيادها اصالين

وس.ق قدةىةها أىم لا الى|١
واه
الفاءعد ز ه

اكت لمتهاراوق سوقان

8

سنا اشىلاالىطرفيه»(وعثى)ه:دانفا إعيارةء( هونا)» قال1ل:فى مصدررخعرافظا| افع لأى عذى

لنه وامباقالابن < لانت
وداهو
م

درك وى مت اشونا |وحال ]ىهو

نه

الدبنءثون عكن
٠

وعبادالر>ن الذينعشونعلى الارض هوناأىبالطاع_هوا لعفاف والتواض < 0050لماءازن<و-ل

.

وصفه عاثا ركه ذه

خواص أمحهدومان

صلىالثهعلهوس مكانبرعربلدمن الارضأوا-دئرطلة نالاحرى رفاناثةا
انه
الامرالويسط رحادله

ااذه انبراديماعديز

مقونلاكنعثى تالاو,قاربخطاءتنعماء (ذردع ااشية)» خبرب» دخير,كسراا ملاذوع ومهناعهالدنا

 :عديره
الوصوف مهن

فهأيومءناءانمشبتهمعسرةت»
المعتاداصاحيهءلى ماف اماربردى أرسر بعاديىوا معألخطاعل ما ل
ى 'نالارض تطوىاايهكاس ..أ ىكانت برذق وتثيث دون علةوأمااسراع عر رذىالتدعنه فكانحا3

#قلت!١ا رأد ألهأثت

اكوأ مكثر
وقاراورذةسا وسكينة
ممم -م قد

رداهء نالارض وةولهعشى
لاتنكافياوما أ <س_ن قول ميركفقولهاذازال زالقاءااشارة لىكيفية رفع

3

ل رسدوما"لالازنوقرةهذر ينع اديه أىواسع الخطومن قوطمفرسذر بعأى

(ذرسيع)بتاالفح

اذساءفانهن توصةن
حالوأما|
سع الخطو بينالذراعين اشارة الىسعة خطودف الى وهى الممشمةالهودة ار
اس
وا

تال

نع ااسرد_عوزنا

له
0

وقصدهته وكلذاك برذق وتثدت دون عحلةكاقال» (اذامئىكا” ا عط منديت)* و اغارف * هل

:

علمشسمةوقوله*(وإذاالت:فت التقت )*
اثيتماق عاق لهأوبه_دهوعلى |امَمَدبربن ذهوكامين لول ذر بس ا
ا

الوا_ع يقال قرس

ذريع واسع اللدطو

 1ش المصبحةوف يعض ألرواداتجعاء_لى و زن ضمرباوهوهتصوب علىالم_درأوا  2ال أرادانهلاسا رىااظر
وة.للا ,للوى عنقهعذ_4هو سمرةاذانفا 12

2 2.

' وفءتى وقالالراغبهو

 | :عطف على اشعرطءة الاولىأء ىاذازالقاعالانما بع هدامنلوحاقها» (جما )»على وزن فءءلافى الأصول

نكان نهل
واغابفعل ذلكا أطاةشاتلدشيف وَأدد.

١
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الرجن

الارض ها قافائده

علاموومالووقال الزهرى سرع اذى نذ هب براءالو <ه بريدالاء مرااعنلهية _لانه ع لبالوقاراذاليرق

لقاضىعياض أى انهث_يمكان برفع فبهرجليه سرعة وعدخطوء«خلافمثة.ا
َال
انفطا
بقصمر

١

دقوله وعماد

وحن مدتووقارو-ل لانضرب بقدميه ولاخفنى بن  1شراولابطراومن 6قال عدمماسفىةولهة.الى

ا

«فازذقاث

| أعاينها ولدوصىف

جميعا

وفىالعا حأدز الذرع

و ديري الماانذدلك ألدق حلا لتهومهاءته »(خافضالطرف)» بارقرعل انهتمزمبتذ املو قوفو
أوخيربعدخير واراد بانلكةض ضدالرفع والطرف ىتح المهءلوسك ونالراء بعدهافا عالعين وإضعلا.قا
الاصزمه

درواسم <نس

الاش
نعتى اذالم نظا

طغض

قالثى يد"

ضرءلان هذا شن اتا ض ل الْمتدل,الماطن ولادك ا

الذراءءن وقيلذررحج
ار

سس

سس

سس

سس

سس سس سسا سس

سس

ا

سسا

ب

أمسردرع [المشية)بالمكسرتلقة أىموعكونمث.ه سكينه كانعدخطوهدىكا أن الارض تطوى له(اذدامثى) ص رف [وعوله ذر نيع
3

المشسمةروه ا ماعط

'

م0

ى #ل *حدر لك لوهذ راشي

أوحوضء

لاقاعوأا21

عرف انهلاتدافعديناطون الدىه وغدم! لغلهو بينالاتحدار والتقلع الدىه امار

ا

وه مرعهامشو ا تعرر

 - 1ىف هشه ولاادسئى ,ق

قمدالاةحادث|] وأمرعهمواما لانخدار والتقاعنهوء شيهاتكلق (واذاالتذت|! فت )4د هاىء1لى|اشرط  4الاو أعتىااذذازالزالفلما

(جميعا)فىروابةجه كدير باتطدبءلى امصدرأوا ]ل أىلاسارق!::غارولا 11

0

ى١كشا فالط رف در دك أحة نكّاذانظرت فوصع ف وض_عالنظ
(الطرف)! اعينولامع لانفهىالاصلصد رأواسم+ذ س قالف !

تلاط رموصوابارسالالطرففىة وقوه

اذا * لقلءكُووما أتء .اتلكمثاظر
وك عاط ل طررفك

 001لك طرنكواياراادهناازانظ ,رالنشى حص لبتي  21راكل
ودف برد اطرف و وصف!ا لطر بالأرتدادفقول ضَائدة
طقامتو دها العا الغيب مش ولاح اله مدة كر قأمورالاحره لأنهناسا أنالمتواضع وهر
«الاطراف واموانب بغيرسبب دل لبزلم ر
١

الات
ا
انو

7

و

فا
نلار
التعافعنالارضكذاف نابول ررض ابا
أضووردوا #صاناممااخةفيه أى ان ذلك ا حلهن طن تدمي .شبد

72 0

دو السنةةللعالغه وقالاذا كأنمءة_د لالص لامرتفءه دداولامدفض_مكذ كذ وأ<-سن .ل|غيره هذموم أه ورخنانهالانب

وأوصاذهاذهى عا دةاةلاعددال

ت فى
ولأدعارضه ديرأبى در برهاذاوط 2ئ بد مهوطئععبكلوالدس لهأخ#ص لانغرادى لا ب

>

222
22
222222270
ادم الأخجمصه نالقدما وضع الدىل ,اباصي بالارضهخهاعند الوطء والإإصانالمبااغمنهأىانذلك

الأخهوص أراد  0ئُ

مهنا

ا وضع من أسةل قدمربهشد نذا لحاقء نالارض وقالامن الاعرابىاذا كانتمصالاخمص ية_در رتفح

دسسيرا

هق شدنه على
ومن نفا

حد اول سوا أدفلالقدم د افوواس نماوكونواذااستوى أوارتفعحدافووذم فالمعنىعلىهذ|الأنسب

انسداق» دال علىانه

بأوصافه ان أنمب» معتّدلالص كلاف الاول اد كالم التهابةو دهبدالا يرما الفائق يسىعاعيتقا

ا

نقلاقلاضى
علا
م|رتفعاتعناحلاارضلذلس
ىبا
سرها أتمصاهوالارح بالراءواداءالمهءلةالمشددة لكا

ةدل«اثرقدمهءَك

د

خسن

ا أعناض ف كابالشفاء وفى<-د بثْأبىهر برةخلاف هداقالة اذاوطرع نقد مهوطيع كلها ادسلهأ محص

ٍ قالوددانوافىةذولهمسي القدمين ونهةالوابمىالمسععيسى:منمرمعام |الءلام أىانه لين202

ونه
تمه ذلاالىر أ

ويذلكبض»ءف وان )١كذاقالولمءهعرض لوحه الدع ,ينار واءتينو نذوم نط هركا(مهثر جع روابةأبىهربرتحيثأبدءعا| 3
تدم وه أنالراوىد كرةوأ مهدخ العّدمينعقيبة وله:دان الان#صين ولوأرنديه انه لمكنأ مض لكان

ان ادئاده أقوىمن

لشديرتوح | ي|نما :نات مرخ دناه ران لقولهمسيع القذمين»عنى  1خركاسيأقبيانه وظهر وحه المع بين الورايتين
اذا
نا
525-57

3سيج١اقسادمين) اأمعانقله صا حب التهايهع ناسنالاء راان ةضهاب ةالاعتدال ذنأش تالاص أرادان فىقدمره #صا
يرااومننفاه'ى شت اميرك هذاغايةمامكن ٠ وحهالممسع بينانلديرينسكننالمرخ مني تالاسناد
الكل ةا ملتتومها

ل

لا تفروك | حر 01
0

تشمق حادةنممكان

(ينمو) بقالنما

قانهأخر<هرمءةوب بنسف_انواليزاروغيره اباد |نيدقو :؛هواس_تادحدنثه_:دهذا
ضف عند التقادوا كاتا سان تلق| لثقات وقبه
لاحلجع زعروة اله

ولاتأصًا اه وأماقولالعصاماتالنهاءةحعلهاميالغةفارتفاعهاوزعمان|لصيئة لإساائة فنىعلى

ماق

نظاه اناا عْهَمةهومة من اضافة الصا نالىالاند ين قديةاللء اط نالة-دم أصعلى

وتقاع دوزا  3وعلا

0

هيرهذا
وارتفع و
والا د

ماقا أعاموس و بافيهمافىالمه_ذذب من أن الانص هوااثضص لااموضعاللخساصمزهللنكالمرادهثافو

أنسب (عنهما الماء)

الاولهبىأنمص أغذمو رهودة -وله ىالرحل دقهالنهص بلعم والسر والفتح:ةصاور<ل +صاننااع

واانمةرانأذخادكاناضامرىال.طن *(مسع القدمين)*أىأماسهمالدسفيرماتكسر ولاشاق وف

ا اذا 0

الفائق برندمسوحطاء رامين ىمل لواكاد ت:ان فالاءاذاص ب علم -مامرعراسر يبعاوتغسمرهأو

سابعخرسدمر لهم بزنيدم <ه

و حدما ومر أنهكان
غاءظ

كا  | 0602وقال

ابن لوز ئى إل حدم

م

ا

المدنىأىظهرقدمه؟أ م 1س لابةف عليه المساءالا

وقاللشي المز رى مس الةق_دمين الذى ليس بكثير :

اللعمفيوماء (اذازال)*» أىذ هب رس ول التدصلى |نن عهلءه وسلموارتفععءنمكاءه أوزالةدمه يتمد برعضاف

ب

فاالنقدم معنت
اافى
موس رداءلى| دوهرى وأغربمن-ه_ل الذهير الىالماء نظرااك| اقرب
لعل
عىم

الف دمينالذىادس

 5ركم ذيماوروى

دك ندهقوله»( # 1دلىوزن بدء وأىيتياء دو

حاف *(#عم_ماالما  61ودؤيده ماقال أتومودى ْ :

||الاذعالىرغ فلع نالتسادااءزوى (#زالقلعا)» مشتالقاف وسكوناللام أى رفعر--لهءنالارض رقا 5

عانتما

 ١باثنابةودلا كعرشىاختيالاو يقارب تطاهتد_يراقالف النهايةر ووخلعا الفحالعم فم لفت مصدر 2
كانتا أطول من بده1
ا 4

مرأو-س.م وشو ع٠نى القت أدضا وقالالهروى
اماءد
ععنىالفاعل]كر ز ول قالعالار<دلم الارضوبالضم

ا "1

صاعو_ماولام-ى
ا

 8تشدعر ه ه-ن

ر_--له متظاهره قال

تمض الخمفاط ومااسممرر

مرالاموكذ لاّقرأته خطالازهرى
أقرأتهذا ا رف فغريب المديثلابنالاناهرىقاء«ا دفر العاف وكبه

وو زانيكونقاءاعلى

تقديركونه مصدراأواءهاعمنأهمة_»ولامطلةا أىزالز والقلعومدنادق ريبما

وردفوصف مشمهط_لى اللهعامهوت 1 -امعط فى صساذالاة دارم ن|اصيب وااقلع مم نّالآرضص
أقر دس بءضهمن يعض وامعنى انءكان تعمل التثيتولاية.يعنمنهديةة_زاء معمالولاا:هالوه دامع

مناطلاق

انسماءقةممك

كانأطول طلا

سط فانت_يرالامو رأو اطهاقال! لعصامقاما 6ك :نحل وغسيره ||
نْوأى
كىهش دهك
ت١اقصد
لتعالدىو
وله
اللو

غاط دل ذلك خاص ,اصادد.عردلءمه(اذازال)أىذهب وفارق.ةالزال الث ئْزولز والافارة طريقته أومكانه

حانحاذ كرما

ا

 0صر يتوت كنأف اثامتىريا 1د

ولاعدرهاعلم | فلع احالأومصدره:صوبأى

:

مخصوت

رو ني لا نه أقلعنعالارض '

ذداسقاع وحيئذ والضهيرا : 1كنف زالعائدالىالنى ومن بتك راح

0

3ولهينموعمه |أاماءفقا تعس فوا |قلعفالاصل انتراعالدئم نأصلهأو و ,ليه ن >لهوكلاهاصا ملنابراده:اأى بنزع ر-لهعن

شعرغز بروهذاءن:_:الصغتين
ثانلءالثىهةذا
لىك
(أشعر)أىكثيرشعر (الذراعين وا شكبينوأءالى) جع أعلى(الصدر )أ

الشر ى اليدمأ مرع_:هاللعم
المارتنوا شمرضد الأحردوهوافءلصةةلااؤءل تفضءل (طو ل الزندن).::هزيد كفاس قا

من الذراع رهومذ كروفى! عماحهوم ود ل طرف الذراع من| انكف وهازندانالكوعوالكرسوع قالالأممى لبرا<دأءرض

اعن
لامسنا
زند
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0 72

10
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الفم) نادمهمةموح هعظوه أوواسءه وااعرب تقدح سعةالفم وتذمضيقه وكنااسعته يف
وأغلى وأ-لىء:دالعرب (ضلي

صهاعحنته قالالزخشرى والضايع ف الاه_ل الذىعظمت
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الاولانالمقاممةاممدح ولس عامالاسنانءدوح لاف عظم الغم الثائةاتالمتمادران اذلك
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التقاسكانل >ه لخاتم
الندودشامة تشسبهفاذا

|||النىدونانيةولفتفسيرهدا المديث الممغط #وسدق ضيطه 9الذاهب طولاي» #أىااشخص الذى
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أوقءل النظرىأخلاقه
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الاسنادف المعنىوالمتابعمابئ بدهمن الماوفاق فاىلافظ اذاف ؤالاء:ا ادلمكن نشمرطالموافة-هفى مرتمسة

اوافق فىدمن لراوىالمتابعه نامةوالافناقصه وتغصمل هذا اأعث فشر حالضة
من مرأتب الاسناد ف ن
لد ثنا أ جد بن عددة #بعين مةتو-ة وسكون الموحدة  9انى »» “#السادا صو

م
قجى
صةالىب
أسم

0

رز
حقيتل
ةن |لعرب من سكان|لمصمرة وإذاقال 8لصدمرى »وهو دشتلماءوتتاكسر

والترمدى والتسالى

نااضبىمن الادءلىوهوأأوثقمنالا اانا لضىئتقة رش انث نس اكرام الوارج دونالا,لى ومه
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ىلرواناتامعد ةرضم الي تجتمل أنيكونالمراديهالمعى
الجعوده ولاسد بدالسبوطةبل بدنبما ووقعف ا

ورديانه لوكان سن
يتعدى لاثنين كان

المتمادرالمتءارف الذى براديلفظ الرجل ودواامايلللرأهومعنادزا ع وه وخيره وطن لا نالديرق+1عه
مرنواه
|وله ##
ق

اذهونفد الفائد:المعتدها والمراديه انهكانلاطوءلاولاقس_-يرا زافق 12تقسدم

أمامنياب2

1أوَظطت ولا حائزأن يكونهنهما لعمهقولكسمءت كلامز يدفتعدنه الواحدفتعينالقولعاعليه

ق

نلمع
ماا
أسههوره ن|تالمتصو بي انلواقعين.عدمععت أوطمامعولءه وجلةبةول<الوالارلء تقر ذف مضانأعحممتكالل
انم
 0نتععل الد

فى جع

نهدا المخدوف,ا

اكد

كور وهى نشول ولاجوزحدنها (كانرسو ائتهصلىا لتمعليهول رجلا) :دم | +

اأدت خيرصورةونوطئه لاهوت_بر-تمقهأذهوالمةصودرالانادهوه والوص فآأعى (مروعا)  #8ولهتعاكداك ,انم عقو
ود
الر

لا لي أومسكوتها
كوج
سعر
اعلر ب»عةل
دامفرنو
اونو
رحل
بمت
لابفة هون نم5قو
:

رةال
دإردونةال نعضوم ولأضمرو ره ليهلانه
شعر رجل ددم

انه

تسكسراقل لاو ةبده أنهلامليى دعوانى ان0

أوفتكها لمكن نوطئةالكنلاتساعدهالرواية كذاذ كرة|

الجكانل دتتحهاوسكونهاوحم

كون نوطئ-ه:دل الارادنه ودف
ذذلا

ابالمءنى المتمادر وهوالد كرالمالعوسح
حل
صطى دلوندر

|ا

من نعف

لبماكاتبى و زعمأن القصدبه التندرهعلى س ناقاممّهراعصار وقتالر<وليه بعردمةت_ كلف

0
1

ا

07070 1

ا

#0

4

لأارمضسر وودةاعلسىتغطاالذتهعداي كلداىاللاعصلاامؤنغ_ورظاهراذ
لو+ف-ىلهو
انذ
ودا
 ٠برثان لكانأو مرفوعخبرمءت

ارلمعى لونهأسعرفهومن اضانةالصذ:لوصو انتهى وعاذكردصرح أه_ر اللئة3ن المصباج
نشا
اا
ببا
ححا
لاء5ت لاونلون وأ

 ٠وغيرةالاونهقةالمس دمن الناض والسراد والجمر.وغ  +ذلكفيقاللونه أحجروالهع ألوانوتلونفلان اختافت أخلاقهانتهسى قال

 ٠الاافظ أوالفضل العراقهذهالافظة بدنىافظةأ+هرانفردي ماج.دع نأنس ورواهغيرهم نالرواةعنه بلذظط أزهرالاون منظرنامن
رأنس فكلهم وصذوه بالبماض دون الدهرةوه_م تجسهعشرتعابيا انوس وحاف_له ترج ر وأنه
ا ر وى صفهلونهصلىألهعلمهوس غي

عرب
لمرب
ا مث
وساض
هىبل
رموت
مسض أ
المياض يكثرةالر وادومز وب اأدلموثاامقاهجعنهالشارحمنأناارادياتمر .ذث قكونه أ
قدتطلق علىعنهركذإكانه أممرفاغما :,اثثنت هذاالاطلاق يشاهدمن كلاموم وانىبهوالمعنانالسردفعابر زلاثمسواليياض
لصاابيدءه :ةس وبغفرضهافهوارهاصو داعلامعثة ل ذظطعلى ماق_.لى وكيف
اوس
ااننتظل
لنهك
االا
دعل
أوبب»نو
قات تالث
| وقدتم أنهظالوهو نرىالجسارى >< الوداع .للاذهو ردانهكانعنةه كالفضهالميضاء

معأنا لعن بارز وقد كفر

61

|و|ل غيرأنسوصففوكدابوااب..اض دون ااةسعرعةوشهمرنحجاسبيا انتهمى وقيلهذاينافماسعيء|
أ أنههلي اللهعلي»وم كانأب ضكاقاصي غم نقضهو جع بانالورَكفنعتابيررا مس والساضن
ا فا ت|لثوب و رديانهو ردأنرق.تهصلى اللهعل» و

6

آأد عكنانركونالمرادانها كالفضهباعتمارالف_ذاءوالإعان

أفضةالميضماءمع أن الرقمهار زه انتهى ْ

1 00
 1ا"  :لانجما
مهم

قالالعصام رفننةولتصرف الشعسقنه | 0

ر لا

ان جاع3 ..

|ال اث:

الةصاذاذماكتقدماءلى النودوأمابعده م | المزارى+.م 7
هغذ
كلاابننحاررو و
صاناتغبظلة قا
منهءك
بذافىما رودا
ولدو بارلكجراتف ||| نسمدالاال
بظا
وعان
ئةود
يدتف
دال عليهبثوانهوى_ر الم
|| نحذظ ذاك وكيأفبوكرق ظ
عترضه نبايخياره
ةرهمال
ينشع
اوللهوكا
ة:.حد
إولو-
بالا
جكان
| حماةلوداعوهومذه وب برآ خرل
ناثعل_يالعزرماض لكان |
اذ لاستّقم جه أ“عرالاوث خمراا-كان الثافى ورققدءل قأو#لعهركله واكلاا
ل >تبركانالناى الردصلالتمعليوو ولهبعدخبراهلاوولأ-عرالاونخبرهالثاوث بعض

ْ

٠.

-

3

:

.

٠.

لقولهقمهثرفعترا حة)
نس

وزءزان“,

فاذا اتامحاه تعد

الب انتما

0عاىهواسمر طنزادذاامتلىيذشاكةساجعد.يهتشهدمزموافقالمافت ب 0د ||الى أن درت اطلال
ل الرق
الغاملم6

باك
برلميزهافيا قبلوروى تكفابقلبهم نزت|هاغاولاو_ءله الأانركونمرادهوقةأى يها

1

ا
قدامكالسفيئة فحر مها وفىبعض |لنسميتوكا أى بعة_دوالمرادالتثنت وه_ذالاشاف سرعةالمثى بل | ال
| لوي و باطل
ادها والحاصلمم.اانةطوانهكانتمتى_مدلامتقارنة تقطوات| ت لاينو1

!|| ا|| الكماقءله فانا2لت0ك7فئر بعدا1لشروع فا ,لمذى

بل للد 52أولاستصارالحال الما0ضية أو|| انتهى (اذالمشى)
دخ
أرهسرت
وزظي

عمل كانمذ ونا وف رواءةالصوصيناذاممى كنا دعا

|

ل .إحدثنا» وسىه

:

مامىكاسيأ قف حديثءلىرذىاللهعنه

|

ع لحان 252

نا-.دين  2بشار يه بفتحال-مو<د ةوفتعال-عمةالمشد-دة وهواءنْعةانبن

1

التعديد واذاظرقسه
أبوكرمع _#دبن حمر وخاةاروىعذ-هابن
' ٍ كي أت |لمصمرىالمعروفيدنداركنيته

وى وخلى وهو

أ من ك راالآخذينعنتسعالتابعين من( بل التانعين ىا لعبدى» قاالميرك شكاذهاوقع
<4
53
5
:
533
.
0
1

لادرطلة (مكنا)

[أوف أ“أنةص,لكلون“ممناكعلناامى.نهصءسضيغتةلاالءقا_ئذبنهتعونتلمدأحنركتوعاند ددلالروااجلذاكصدفراااءملهىطمرفيقاتلصاالنتيففاتموهشوااهئغ-م*"| ق|التالاتورذيشيءاوابلرزوواربةعة
0

0

اج

وكيك !

0

ّ

بكاو

قاء د

أمورسدى

دود

يه

عانمهتع_لنماروةتارة التاله ف اىلشىأوانه ل ا نييدنيه من
|| وذكراهروىانالاصلاهه زمحذفت أى سرعلمشىيهك

بنأصىم>دزمن! لارض فهومنقوهممكذأت
 1سترتعس مكشفهاكا]السفينة فحرهاورو دا لثالىةول|خهفبىراالآ ىك نضط م

يزرعان أكثرماروىٍ
سوى
كلنو
مالا
هعلى المصاولممكشنمدكا تال وق
دلي
ةلاىرب
د
انععمع
مكاك'أى
 ٠الاناءاذاقلمتهوفى نسخبتو

ةمشو.ةاألو افتلعمزمواعةو هىأعد|لاشياتوأروحهاالاءضاء كنيثىفم
غوارحدورهذه
بلاجمزفليسكاةالواراما" ولفيارما
ا واحدةكا نهخشمة ول وكثيرعشىبانزعايكا هلالاهوج وهوع_لامة خف العسةل لا-ساان أضيفاليهكبر الدغا تو

 1المضار علا*هضاراه ور الماضءةوق رواءة|لصمعين اذامثى تكفابصيغةالمناضى * المدنثالما اث حدنثالبراء (ثنا#سدبن

)شبالرغتيوالتشديدابنع مان لبصرىمولاهمالمهر اولفبثندقااراتذاافلظذماشادهيرقالالحافظ ابنرهوشبعالاسه
'

#دجواعله (بالبدى) نبةلبدرما وتر ببسةازينوخ بزوماتينعنغوانفدمنوةبع بيغقاب
أأسمهقا ألنودا دو كدت عنهنمسين|افحدنث ولولاسلاهدفيهترك نحثدهائغةواءلى توشمقهوضعفه أل لأس وى ولبدناسرباها

8١ك

1
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أنىالعاص (الثتنى) بالمثلثةوا لقافنسمة للثققدس
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©6١12

كانطولهفيده بحرت.قف
جيدا القصيرة.زعنه

مات وهوقائم دس_لى

عندالمتقتصلاحدىبدهالىرأ-هوالاخرىالنرحلمه وكتآءنللهحاريقال#كى

«المضرى»م بن اجلباءوتكسروح ال
ضموه وأنوعلى الساىمن ببىسامةبن انى واسعالروأنهكثير

الحديث وروىء:همس_ل وأنوداودوالترمذى والنسافى وغيرهم ممع أبوب وى بنسعدالانصارى

وغمرهاقدل تغبرقءل مونهدثلاث سزينوهوهن أوساط اتماعالتابعين  9قال أى جمد «حدثنا»

وار دعن كذانه وقوه

ونفى
سضة دون قالفغمل التَعَدبرانهقالوة.ل انهحدّينا مقالأهلال
كصنا
اعةنلذض
ماقا
كلا
تنويا قل

يهكته كانيدلس

الدوهاابلاطلوثيقلى»دموةفىصاتعيلننىأننثسسقبفمناقلبك .ولاتةساقب_للعلن جيد» أىأيىعب دالمزاى! لبصرىيقال له

فاغما ركهإدخوله ىَّ

ته داس وعاءهزائد :لدخولهفىشئمن أ رمالامراءوهومن صغارالتاسين لع نأنس بن مالك» أى|

واتفقواءلى الا <داج
ع -ناس ومن برله

عل السلطانخرّج له

حدثن الثانى والثالثوه لوحارلاافذاوو>#ذوفةطاوينءى ت ل
اأ
باغا
فظ بكذاذ كردميرك «إعيد
ترئ

هااطوبل لقصمره أواطولبدهأواءكونحاردطو نلا
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حأاىلراواء  :أ:

00
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افلطول فيضمرفالمةهوم المرادالىلكامل ذمموكاوفنةاللعدثالسايق «ولاءا لقصير  4أىالتردد
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حير بعد
حير رحد ن دسم  #أىلوناونءومةواعت_دالافى الطولواللعمونصمه علىانهخ_يرآ خراكان

وهوتمم سد خصيضص 9وكات شعره 240دقع|لعينو  9 0أدس عد يهأىقطط للقاعدهااقر ره |

انالأطلق مل عاللىمقيد فلاتدافع بننهما وللاء.ط يه ومرمعناهماوحعلهماد:اوصفا للشعر وفعسار
بالسكون وخر يكه وصا لصاح.ه أسسانانكا مممانوصف ,ذلك كذاذ كرهابن ربعالاعصام والظاهراننستهماهناعلى |
شاذ كاالتعامسوس
ضاف أولامالغةعلىحدر+لءدل أ9-#مراللون» بريدنق السياضالقوى |
ه-ذ
فلى<
لمعه وهنا ع

أىلانةلةاذا كانت

صفهلا ترك فاىلج

مع جرةقاءلةفلاينافماب_مى من وله ولابالآدم المراديه د بدالسهرة وقالالعراقهدهالافظهانفردم]

دهعصلليه
لةةتلون
ائص
دعن أنس وروادغسيرهم ن الروادعنه دافظأزرهالاون ممنظرناال من رو

وانماتحركاذا كانت
و
علحوزاتوبضاتور عاءممالعر بل
لتة4و
“اول لكانموضع| لعينوا اوواناءجو دو بيقِضاْهق
هونهاولغةهديل ([لسبالطويل )المائن (ولابالةصير )اترددوهذايدلمنر ده-ةأوعظفبان ونمتوف واهولس بالطو بل
ودوعطف تفسيراةوله ر بع قااللعصام و ااشائعف.هالوصف والعطف قلءل قالالمنيق وتعه العصامولابعدقءط فسا لحائئلفَنْ
الاعراتءلىمةردوالزهر باتاذهلىعن ألىهرنرءسند<سنكانر دعةوهواك |لطول أذر:ب (إحسنالمسم )تمي عدخص صن
أوالمرادحسته نف غلمةالسونوالهزالوزادالمسم دفهالتوهم أنالمرادمئه حسنالقد أوهوععنىرادن “تاك أئمعتد لالخلاق
متنا ب الاعضاءوا 2

الحسديتناوك| مدن والاعضاءمن |لذاس والدوابوث ولك قالبعضهم وا مسنعمارهع نكل ممهجمرغوب

في حهس |أوعةلاذوصةءجهم» ن صهادق بهما(وكان)رول الل(هشعره )سكون!لعينوقدتتم (لحدعسد) شد بدالجعودة (ولاسط) لبكان
و(ن)متضوب
أ
|كا
دينذلك وخيرالأ مورأو.ساطوأوا  [+خبركان دينحعلههناوص الأشعر وآنغاوصة انه ن
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وررواءةأضارىذليث بعدالبعئة (عكة) لاقامةالدين (عشرب-زين) زمُولاوقهلاهثلا سثين دياه اتح ولاح

اْعشروا مه مأقمهفقّثددت انهكان فى| اثلاثوهى زمن فيرة لوى
ء عشمراوزواءظثل ت
 .علءهااشار حامعانهنين ر وابأنهأقابمهابعد لبجه

يدعو لااس الىدبنالأ لاسممر|ا كيبفدعوهن (برسل اليهحالتذ قال ف الهدىوغيأرقهامالمصطئى بعدان حاءه لمكبارن:لاث
مسلتالىالمصطنى
سين يد وعالىاللمهسحفياهذهعيارنه ور وى ابن ا لكلىوغيردمن حد يث ابن عماس |نخد يحة صزعت طعاماتأمر
سالنىا نام
انهيد
ذل تدمح راءةأرسلت ف طاءهفم:ساهئكذلكءاذانادانقاله_ذا أرأنتْالذىكنت|< ا
نتغتال]شرفانا مر يأر الم
تيل راءاذنا ]
الى

الثواالكسرأو يقالبتر م ر لوثالبانهءثمرااتى

والطارينلاد_دهالاههالحديث وحدن دفاماأن::عالاشرواءا! أعشير

للناسق
علي|الجهود ١وبالدينة) بعد أطد,رة (عشرسنين) اتاقادىدخ ا

 1دين اللهأفواحاوأكل أنتهلهرلتهال نووم علىاليه (ووفاه) وى لنهس بالفاءأىقيضه (اللهتعالى) بعد ما يران لونسهمن

 ٠زهرةالدئءاماشاءو ديمناعندمفاختارماعندهوأعاد المصنى هذ |اميرأوااين (عدراستينسةة) ه_ذاءةتطذىكونسنه
 ١سين وف رواءهترفره واءن +س وستين و أخرىثلاث وستين وه وأكهاوأشهرها

 2222عشت نت  7خسطا سطلاة :اق اندع ساد

ول

ومها
وردوا الأولىا هابا راو

للف هاب

لهدأردعو سنهسواءوة.ل بعسولهأر عون سنةوعشيرة أناموةل عسرونهوما وك القاضىء,ماضعن
ا .اس وسعيدبنالمسدب رو
أبهشاد أنهصلىانتدعل 4..وس بعث علىرأسثلاث وأريهء_ينسنة الى

ك واعلالمسعددهم ايانث
النمدفى أول الرايعز وبعثالرسالةفرأاس ثلاثوأريءن ود ددهقوله
جناقام» أىبعدالبعثة #عكلةعشرسنين )>تسكوت لشنأى وسولاوثلات عش ردسنهنء0
انكل

دسواشعك صرائ »تد
كان وارق ل المجا
رذةك عدر دمطلئة فةولهأقامءله
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عشعرسذين > تاجالى:أو دلوهوماذ كرناه و أينحاللراوىاقتصرءلىالععدوثرك الكسر ولاخلافى

راسالستين كصكار

قرله وأوبالمدةةعشرسنن»  5ن
دشكل قوله اذواه اللتهعالى؟» أىةءضروح-ه> 9علىرأس
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سين سذه #الانهيقتذى أنايكونسنهستينواار --انه ثلا وس ونوق ل نس وستونو جعبانمن

آندأى

آخرها ومعوا آ
|خرها

| | ||رالوثار االلتااخخسيلرعادىسم:نتىهعارلمتوهلصدو_اللوىنااشةوممعنر وى ثلابثها_لدهماوهن روى الستين يعدااكسرواءلأنا.
المنرسالاول لإولسلفءرهاوسسءو-للتمءن»مككاسلىالمدبت*وقدقدم بهباوم الاين تمى اال
راللاموحوزفضها «عشرونه

)راي لاه سداءث 4

_عرد»م ||منآنهأخرى(1وادس)
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دسكون لعي فقط وقد  +ف وأماالشعرفباأفتو  1:ن #مضاءي صفه اشعره وا لةحالمن مغعول نوفاه

وحعله معطوا دفسدالمعتى خلافالمنوه مف.هوأخرجابنسهدباء_:ادحعءنثابتعنادن قالماكان
عرو بدضاء وأماماحاءمنننق
 ١فراش رسول انتدص فالتدعليهوسس لت لمحتال وناعفر
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امرادب ف كثرت
ى لاه
تا
|ل
ت
س
و
ت
ا
ر
و
و
ر ا

'

م

ص عن أنس ولدث_نه التهراأشبوحكمةقلةشيمه مع انه
الشبفروابه فالمراديهنىكثرته ل أصلهومن مم

فيه

| غالبافلاخص ل اللاعةوالمائلة كاملا وقولابن رومن كردمنالتبى صل التعليءول :شيأ كفرلااصع
علىاطلاقهلانالسكراهة الطبيعمةخارحه ع الامو رالتكليفيه وشم تأتىهز بداأهم تلدع دوشسهق
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عدقك وله أدس

بالطوبل وهوهبد
امه عبلافالرات
0
كن
العولانه شدالمى
حكرازعه الشارح

دنا جمد بالتصغير لإأبنمب_عدة» بشعالميوالعسين |

نذلك ف سائرأزمانه وأوقانه ولوساغ الاسذادءثل ذلكأساع انال
| أ |كانس فرأسهولحيتهعشرونشعرةبمضاءعند وفاتلهاانهكا ك
0

انقولهولابالقصيرفاء د لاقتضانهانه لامقصرم نقدراار حالحالصمأهوذ لك فاسد (فرأسهوليته) 5سمراللام 00لكثاف
تاخز فى
الفمقراءةى ولا

واللعرةالدعرااغازلءلى القن (عشرونشعرة)

سكونالءينفقط وانكاتالشعرنا!للتتحتيون

) بل أقلبديلخبرابنسعدما كانف رأسهولامتهالاسم ع عشيردث_عره«نضاءولا(منافيه خسبراين 1
1والقنج (سضاء)
ار

م نعم

:

شعرةىمة-دمهوقنسيهحد تش عردالله شرانث سهلابز بدءلىع شر ث »رات

نشسمنحوا

برلانمعنى حوعشربن ر
قيب م ا
منزيادةأونقص وف روايةابنحبان واس
لوق من<ديث|ابنعر'
ركأنشدمه وأمنعشر إل

لابرادهنصيغهجمعالقلة لسن دص ذلك بعردء 2

| فعملالزائدعىذلك صدعيه وفالمستدرك ع نأنسلوء -ددتما أفص_ل من مهف رأسهوهيته ما كنت أرز دذشنء |لىاحد
اماتوالمرادالئى والاثيات نمامرا لشعزاتانين اذيميه لسن يتقزمنا 4114
عشرةشعرة قال.عض ال ث

|| بالحقيق«الحديثالثاف حديثأ سنأنضا(حدثناجيد)مصغ رامد(ابنمسعدة)بغتأوله
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شدةّالسورةماذ

سكا بض باضهالا
ىل ر
سةوفىمسندأجدعن المبرج »-ول أجر وف رواةبأسعراكالبياضفثيتعجموع هذه

الرواداتانالمراد باتورةجرةتخالط الدياضو بالسساض ا|ثدتمابخااط الرجةو مأاوصف ونهفىأخماريشدة | لساض:كيرالبزارءن ”

هدر برهكان ش بددالبياض وخبرالطيرافىءنأاللىطغرل ماأنسى شد ةب اضو-وه ذحمولعلىليروداقللعانكا بشعرالر»حديث
كانالشعس رك فوحههواءل األنا
أشلرفوان ضالاملشمارسمكان
>مرةأوصّفر:أماالاولفظاهر وأمالثانىذلانهلونأه ل الحنة'
ف انهو لعرب تتح هفه اىلدنماكاف لىاممة|مريلئاقدس وغيرها خمع الللهلصط بنالاشرؤن ولم,كنلوفنهف
ى اىل
اد:لياكالوخنهرى'
كملايفونه أحدالمسنين (ولباالجعد)بغت فسكون (القطط) ؟سدعلىالاثهرو>و زكسعرثائ_ هوامعدبردعهنى المواد والكرم 

فكسرأوفسكون'

ابهقو
اذ ق
ا
باءل
ولمرا
والضمل والاثمجيءاومقابل الس ط ولو ضبالةطط افلىمكلةالةعاط لاد
لدفا
(ديان
اله.ط)نشتح
أو فصتي المرادأن شعره أبسمسايةف اىمءودة تو-هكىسمره اا.شدبوودلطافى
ةوهى عدم تدكسرهوتثنيسهب لاكليةنبلوكساطا
سمه اوشيرالاهورأوس طواقال ؟٠ الرشمر

ىااغالبعلى العربحءودةٌ الدع وعلىالتهمسموطته قال ه لبروبنذودك تزعمعد

» وش
ياوان
ا سوير اصمح

اقلااعلحومىايعىبال_.مط  ١أدداتالفاءالفاوالادمة د :السمرةوهىمتزلة.ينالدياض
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واااسثوادبفتاغهتلابانالدفمىرةالتوقى

العسر بوباللامء_دى | ا|لحديثالثافى قالالسقلافت_ينم نوع الروانات|نالمرادبالسياض المننىمالايخاط الحمرةوالمراد
ل

ن |الباا|بستعكرسةرامكلسمرراةاتىتياخماالوطلهااسالتبريالض2طالإقوطلطا»بالبجف_كدتيين ابح.فموي:ك:سم_راةلكثاوفاىونهلارلميدعنومند اةلجعلوادوتلواهنىاسفطا»لىشيعفرتآن

مدتخلات,لان1
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ا وقدا

نوءأدلاوااردان عرهصلى التهعلمهو متوسط دياانلجعودةوالسبوظة وإيغثاهللدتمال» ريا |.

الموحددوتكن وف و|اسموطة فىالشعرضد الجعودةودوالامتداد الذى ادس بهتمقدولا |

سواه الاير جر
وع  1وأأىنزألرعلاهيهالاحلقوجابلوءاىاملااقثل_لينن.وةووخارلرجسجاملنةو.-باعلاحكاموالح للامةل وأدصلاشدعابهو | 1000
0 2

مكةمي احرابوم الاثنينوقدم المدينهبومالاين وتوف ومالاثنين

ا3مل7نفنائ
ل 5ل ١د
١ 2 اللإخعالرىىرأأنسزألرعبلم»ينأسىسانلةو»جحاودلومانب'ناأفرعدو«لينوسخقهقلالعشرلاججىهن|1-ف_ودتةثلالراادليراألرسمأسق|اعطمورفبيبد مهاروابة

الاخيرمته لا

أرس(اش) تمضنا علءه امه ورهن أدل السير والتوار س
اخم
سنان
تهب
كعثي
امه
لأر عينسذة قااللطرى الرأسهناععاز
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ع نآ خرااسنه كةوط_مرأس الآبةأى]خرهاوتمعي-ة آخرالسنة رأسواباعتءارانه د أمثلهمنءقد] خر

انتهسىوأمالفظ الأر بينفتارة براديه واعاللوسنلياندمةناألوىلاستسكلأريعينسنة وتارة,رادأ

ا | 0 0أ|ناهسنهااتى تنضم النىسعة وثلاثينوالاستع_الان شائعان فالاولكايقالعرفلانأر وعوانلثا ىكقوط |
 4 0 0الحديثالار بعون وابرادابيزوهوقولهسنة بوبدالمءنىالاول قالالمافظ العسقلانىه_ذا أغايئ على |

لاه 0 7

ال

خصعهوت

ليه

ورحع

القولبانهعث فالثهرالدى ولدف.ه والمشهورع_:دالموورانه ولدفشرر ربعالأولوبعثفىثم

رهضان ذعلىهلذها,حكون
_ين بعثأربعون سن ونصف أوتس_مة ث
ولاثونونصف فن قالأربعونأاتى|
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صو رن
وهالم
أاطن
وة و
صهىن
افس
ذوا

ومعانمه||اتى صهاكذاذ كرهااءءض وقالالرااغبذا فىالاص لكالمل كقوظمالصوم

والصوم للكناناق دقالف الو ىالمدركةبالمصسيرة ونال قافنا "توالا شكالوالهورالمدركة,النصر أده وقدمالظاهرةعلى

الباطتةمع أشرفاةدتذهماناط الكل هوا اباطن ولذاسعى| لكاببالشماتل بالياءوهنسع_له باطمز:ادقخاط جع ثمالبالكسر

| |نعتىلطع لانهأول مايدرك من صفات| لكل أولانهكالد ليلعلء» والظاهرعنوان الماطن وحسناالخلق آنمحسن الخلق أورعابة
| لاعرق ىأو
لفصاافرهى أواترتب الولحوظدااذهارمة_دمخاةاعلى الناطنوالوتاىلرسولطالفمايدم-مامن اانسبالكلام ومحةدقو
| |االانصوهللءا
االكااب قا اللحافظ
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3لوسلتالهولافعلاولاتقر براوسمةه الإشارة ل!ف-دوكهز|رمانى حيث قال الحديثموضوعهذات رسولاللهصلالتهعليهوسلم0

| |أحنبهر
ثسولالله نود دعلنعرفءه أقوالهوأفعاله وأحوالهوعابت-هالفر سع
زادةالدار يغبرانماذ كرهفالموضوععو رض مه

وفالبباأربعةعشيرحيدثاالأسؤلخحدايدثمأ|نالسطى

(قال) منالقولوهوايدانضورة اكلامنفام ةن لافالو ةجع تااهلمرماىوأقوقعاعلادالدمنىسستقدل لقوترجائه

أوتفاؤلاواظهارالار:غسة فىحصولهوان ك0ناضلااة أحكى بهعندالفراغ

أوقادمالمقول فالوجود(الشي)أمامصدرشاح شيرثهًا

وصفبه عدلو ر,
فى |وصدمه كسبيل شوو مع ى شعكا مساحوىم 0

والمعالى المقئضة للاقتداء»ه ذلكلفن لالكر :قال

الراغبوأصلهمنطعنف الس نم عبروابه ع نكثر عله لماكان شأنالشيزان,كث رت ارنهومعارفه ومن زءوأنالمرادههنامنهوق
سن سن فيهأمد دتودومن

5

ف ونمسين الىانين فدعدماأبعدو :كاف التزم المثىعلىالقولالمز يناذاتم ا
عتمدارالاساع

على الا-ةياجاليءوان
لغ ل عساوه

ذمّد<_دت |أهدار:ى

ومافو <وه شعرة
(الحافظ) أىللعديث
لالاقرآن وهومنحذظ
م

د2 7

واسناداولو بتعدد

الطرقوالاسان_دأو

صل انتهغا.-هوءلى] لهذ كرالسلامرط ردق العامىهدا المهقامعلى جبم ع
عمادهالصالحين لتمبركاتهمعلينا

أجمعينالنىوم ل بدنآمين وى ذ كره-ذا العاما شار اطيفةالاىخاصالقعائل لصطاغونه:صعل
اىجها

أفضلالص_لاذوا كل قدةيلقال الشي » هومنكاناستاذا كاملاقفننصم ان نقتدىبهولوكانشاب

وأماقولمولاناءصامالدبنوكن :دولأشيفالاخةنماسين ال المانينوهوا لسنالزىدسب أن
مكوناسماع المسديثُقيه,الاخلاف “قلاف! ا
!صوم لانمدارحةالاءمساععلى اسهمقاى المحدث واحتداج
||ناس ألمهالانرى| نكثيراهملن|مارت

دثوافرمن ايه ونجاعةمنناحداث الا بعينرووالاسحاء

ىن |لذارى نامءث رحاب ا ددثأنظروا الىه-ذا الشابواكتموااعنه
وقد قالاماق بنراهونهف د
فانلهوكانفيزم ن الس ن المصمرى لاحدّاجاليةمء لشت

دض مشا كةهغ اطاوةتعلمفسند-ىأ

وداه رالدعا

|

ل كاهمن<ذغا الخارى وقد فادمالك ودوا بسع عشرةبنه|

حهدوانه لسنوعر بنعبادلعز بسزللغالاريعين قلاالش
منروى ووىماحتاج أوعشرينسنة والشافيتكذهالعذاء و
أيه ولاهلالحديث

مراتب أاوهطاا|لب
وهوالمتدىم الحدث

وهومن تحمل رواءته
واعدنى بدرااءتلهدمافظ
وقدذ كر الحو هو

مأنحاط دثلثمائةألف
حديث الالمرهومن
ام جميع الاحادلتك
امرودهذ كرالمطرزى

وصف نفس

يذلاك

لايركيدا لبعلتمد

ويعرف بالوص غين
المحودينكا
وصف الضارئنفسه

مها مائةالى حددث
أعلهترجهمن
فلامك ل

ان درالعسقّلالى وقالاسن خلاداذا,بلغالحنب_يزولا تتكرعد_بدالار دعين ولعب عن <_دت

.3لهاالك

اللدافظ» المراديهحافظالحديثلاالقكرآذناذ كرهميرك و يحتمل انهك ناحافظاللكاب وااسنة مم
الخاذظا ىا دطلاحالمحدئين مننأحاط عليعاأنلهفحدتسُمتنا واسنادا والطالب هوالد_:دىالراغب
ضهوالدث والشينوالامام هواالاستاذا لكامل والكه-ةمناحاطعله بثا- 10دتثمتناواسنادا
دبلاوتار يخا الماك هوالذىاحاط عله كمه الاحاديث المروندكذلك وقالا

الحزرىالراوىناقل المددثبالاسنادوالىدث من >ملر وادتهو اعتتىبدرايته والماقظ منروىمادصل
النهووعجماي تاجأيه9أوعدسى

قالف شمرح شمرعةالاسلامولانسمى 60ولدهعسى أباعسى لاعهامه

أن لعسى عليه|اسلامأبالمماروىا نر -دلاتهمىأباعتسى فقال|لنى صل التهعليهول انعسىلاأبله

فذكرهذلكانتهسى لكان تحمل!| |كزاهدع ل تىسعيتها ّدٍاءنهخامامناشتوربهذلادكرميبدلعل_هاجماع
لأوعط ف بياتوا
مهذىهللتييز لاجدبن عددى يهعرذو ععلىانهبد
العلاءوالمصنفين علىتع_.هزا ابر

نص ب على المدححاز ان زة اعدَعَلىَأنهصفةعسىو وز رذعهعلى د فم.مد نه ونصمهلاتقدم

وسو رةنقخ السين المهملهبعدهاواوسأكنةمراءو قرهاهاءعلىو زنطة وأصلهالءهالمدوابنعسى
امن|اواك السمىد السينمسو بال بتى سام مصعراة+.مأةهن قدس بن عملان وهوأحدأء-ةعصره
وأحلةسفاظ ده ردقلولداسكدموعخلقا كثيرامنالعلاءالاعلاموسفاط مشا الا_لامم“:ل قتسه بن
سعد والذارى والدارى ونارائهموحامعهدال علىاتساع حفظه و وفورعطهفانه كافللءنم_دوشاف لإقادا

ونقلء نالشعبد التهالانسارى انه ةالجامعالْرمذى عندىانفع م نكاب الصارىومل*ومنمناقءهان
اىالاسنادوهوتوله
فىامع حديث ثلث
الامااملعذارىروىعنه«-د بثواحد اخارج |أضمعواءلىماوقعله

دع ضر وأنهماعتراضه

باناللائق عدم

هليهول ب:ألى على||ناس زمان الطابرءلىد,دنه كالقايض على المر«الترمذى» بالرفعو حوزفيه
صلىأل ع

اه
دقدمهعلى |لتسىيهوالهد اك لكا لحةوماى!ا لدم ولاستغناجاء ن الاسناديافد
التصرف ف الاصولول.

#احرج

لحرا

ابن أبىحاتمىقاب الم
رحوالتعدنلء,نالزهرىانه اللاولدالماذظ الافىكل أريعينسنة (ألوعسى د بن عسى بن سورة)بفت
السينوالراءوسكونالواو وأصلها  1دانم وى بن العتصال |1ا ى نم أولهكذاذكرهابنعسا كرسندعن غبار وقالاين

السممافىسورةابنث_داديرل|لضصاك وقالهوالمو4ك دعم |1ماءالمو-ده وس جك ون لواو وغين“#مدقر دم نقرى رهد لى ده

فراسمزمنهاولذلكقال (ااترمذى) عثناهفوق رمو امتينةجمةوني ثلا أوحه فقأولوهكسرالئءوضمو م اوكسرهجاولايسا كن مطلة]

فنس.دالناس
فشنط ااشار حالثالثةباكاسراوااءة ممع سكرتةهعن الارل ادس عل مىاءن.بى وف الراجهن هزر هالاغقاتاخللااب
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فىأوا[5الاسلام وهو مرردودبأنهلبئة_للعن
أ وأغر ميرك حيث قال( بذ

0

دمن العماءانذلك كاتحات' افىأواثلالاسلام عسي

انهصارهس وخا أواخر زمانهأوفىزهن |:أصصابةأوالتابععناه لانهلانتصور

لنه فز ن غير امع ماذ كرملمادزرفىمفتاح
نو
رن لاىندلعيهوولعمراده
 1النسعغيزا
المصن اناليع بين لسلادوالسلا عهوالاول ولواقتصرعلىأحدهاحازمن غيركراهةفة_دحرىعليه

| | ج|ساعةمن|اساف
١

ه
هول
واندافمتهم الاماممب_إ فأ

وحهرلا-تى الاهامولاال أهبوالقاسمالشاطى 2

هلراثيةوإللاممةوأماقول!انووىوقدنص العطاء أومننصمنبمعلىكراهةالاقتصارعلى الصلاة
قوس ل ا
منغيرا لسلامفليسيذاك فالىلاأعلأحدانص علىذلائمن العلماءولاهنعبرهم أده مع أنمفهومكلام
النووىانافرادااب_لامء نال_لاةغيرمكرودوائانتقولتعالمه:_.ف

ف ذلكالطريق الاقدمفان

فةالماثعية الاان
| | ا|كلاسنلوفالم,كوواموشعحينصدو راللكتبواارسائلبالص_لاة فانه أاعرل_ودثلاي

١

 1الامملمتذكرها وع_لوامواعلى مافى |اثغاءم لظاهرم كلامالنووىان كراهةالاذدتما انمافوقى

َ خصوص :هنا صلىاللعهليهوسلم»لقولهتعال لذن آمنوا صلواع له وتوأاتسلى) مع أن الواواطاى

الجعفلا,زم الجسع نما فكلمرتبةمناارااتبو ددلعايهكاامه فاىلاذكاراذاصليتءلى ||ذى صلىألله

!

]أ عليهوك فاقمع بنالصلاةوالسلام زلائةتصرعلىأدج اواذرادلصلاةءليممكوره فلاتةلصلىالتهعليه
فقط ولاعليهالسلامفقط اه ود سمماذ كرهالعسقلافىمنانالءلماء اختلفوا قانههل حوزان.صلى
2

,ستقلاا
عليغيرالاننياء أوساعليما

ا

ىلاثنياء
وأمامنصلى وس عل ا

وغيره-م علىسديل الأجالفي و حائز وقالاسنالقم الختارالذىعل_هامحققونمن| اعلماء أنَالمسئلاه
ااجلحائزعزد كانه
ال كذ وآل(١“ى وأز وا<هوذر سه وأهلالط أعةعلىس يل الج
ىلاساءوا
وملامعل ا

العناءو كرهفغيراالاتساءنص

مغردحخيث (صدار”شعاراولا-مااذابرك فى -مث لهأوأفضلمنهفلو

اتذى واو ع ذلكف .عض الاحابينمنغيرا نه #:ذشعارالم,كننهباسعندعامة أه_ل| لعي +ومنهاقولك
بعضهم أن المسنف حعل غيرالا نساءتمعاط_م فىالسلاممع انذلكغير حاب'رعة دبءض أه_ل!١فقهوهو
يري اذعسدمالموازء_:دالبعض#ول على ان س -عايهاسّ:#ةلالاولاثك نهم فى معن الانساء
مذ كورونءلىسييل! لعلمه والشبعيةمعا تالأسشحة قاطءع_وعاء -ه وعلى ذلك| ءءءض انأرادوا الاطلاق

و #ومتاقول بعضهم اناما ديعيادههم النى صلى التهعامهوب وأتكاءه وهو مردود لاتفاق المفسربنءلىان
ىلمرسكا أ
المرادنهخصوص|اارسلين * قنوأتهالىولام علا
لوعوع الا نساءوااموه:عن * لعولهتعاللم

!| أورثنااتكبالذينامطة |: ,منعمادنا * وأقوله تعالى التشيص_طى مانلاك ةرسلاونمالناس
يلا #ومتهاقول:ءضهمو رد الحديثااشووزكل خط > لسن قيماتشهدفهسى كالءدالمذماء أخرجه أبو ادود فى

طل
شفح
سننه واملؤ
ةعله
هامع
تاف
دهف
نةيل
اول ,كتمه اختصاراوةدل لغلهبركرهاعماءالىعدمصةالحديث
عندهأونولع_:دهعلى خطيةالنكاح والصمعماقالهالتور شتىوغ-يردمن أن |1راديالتشهد فهلدًا

الحديثالجدوالثناء *«وأماقولالحز رىوالصواانانهعبارةء نا لشهادتين ماىالروادهالاخز ىكل خطية
لقم أشهاد :م كالءدالمذماء وكذاتَضر يحالعسقلانىتانالمراديه الكهادنانفلاسنا التأوتل

كذ ك ر
واذمرادءاناتشهد ه آرلااتمان كايجاىأشهادة وهمى تشهدالص_لاةتشهدالتضمد_ »اناهالْكنَ
اداه»وامالخراض*ارحنانار_:كاب الحازيلار ب:هصارقفة
ىثدتعاكو م
علال
ىلثناء
 ١اميلستل ف ا
عنالغى اقيق غيرمةبول تووكج مذةوك| -كنه ترك

كثرالعلماءالمصنفين لجليظاهرهذا الحديث

هنر «غير مرادفيزؤول,احدالتأو بلاتاختقدمهوالاظيرءعندىان 2ل اللمطةىه_ذا
اىا
طعل
دل

اليددث على لخطبالمتعارففهة ىززمالةضلاللمعليموس  أنامامع والاعبادوخيذرا فانالتصنءمىحدتبعد
ذلك الشراحاتفقواء ى أنقول اهلذيناصطف فى ل حرعلىانصهفة أورذععلىانه خبرمستد| _-ذوف
| أونصبعب ال دحم جلةس_لاممحته لان,كونان.مأرااج_الماوانثاءدعائيا والاظهراأنهاخمار متضمن

 2وا
للانثاءونا كانعندذ كرالصا ين تنزلالرحة وت ديرالير
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نلندسحانهومنا أزلو واقعثا:ة-كيبررأاماللتعظمكقوله هد
(وسلام)أىساملاكتنمةكنبهولانقدرةدره أوكل س لامأئسلامة م ا

فين أىسلامعظيمتامارغتففىاع |لكأن مملءاعظع الامكنانر ىأوللتعميم

مكقوطمعرةخيرمنحراد(:على عداده)جع ع .دوهو

لان ثواصطلأحا .كا

-كاولهع ثرون جعاوه ذ|انشاءصوره اتير ولسن
.ما
وأوصداو-ن ١و
نذاس المكلفين
م ج
أعتمى كان

كالجدلانالا خمارع نالسلاملدس سسلاموالا خمارء:ن المدجدادلالته اجالأعلىالاتصاف بالكالوبوغ الانتداءءالنكرة ةرصم

بالنسةللتكاماذ أصلسلامءل سبلت س_لاما زف الفعل واعلدىلالر لذتعصدالدوام والث.اتٍ ولقدأحسنكتالها! شارحالمنق
0
لسلامعلاله.ادفمقابمتتعر ,ف الجدشها:
ر
حيث :كا

ادا متناهءةوعير بعضهمعن ذلك بقولهلاذنى حسن:

اذا تأنأنهلدنسية دن الحضيرةالعاليةويينأ كابرشاةهاوانبلغوارتب

ةكالةىطلاق
يرالامالمذئعن القيرفمقابلة تعرتف الدالها اكيرو و

ها فاسدلانها ن أرادتحة_يرا لعماددووساقط أوانا إسلامأدفى رتمةمن| دقفا لتنسكيرلاهبقسدة لمارا
والعمزابشرى(الذيناصطى )الذي اختارهم وهم لاد ماءعتدالا  715-5وعليهلا نمحه

ىراههافرادااسلامءن
نتموقعف ك

ع

ا

0

اه_تقلالاءلىغيرنبى

الضلاة خلاف ومنفهمعدم| لكراهة هنا لكونهذامن| لقرآن وا!كراههاشاهى

بر

انما أوردهذا الاذئا أالنظرءنومصفلاتاهحظة نعوته وبركانهفسواءجد أولحمد وعيد أوليمغبد ها لكل المطلق لابزيدولا
مالقرآن
اقتناسا ن

ال لوقات والمو--وداتاتاهم ماه

لاعق وحه ا

الاقتنا

000

اليه شن ع ساد وجا ملالذاتبلهالغراض حة4-ه وتعلقانه قلس بابدوحامديل ولامومن موحد
االخل

رق طلطه .٠
3

سنقصلو-ود اماق وعدمهموء بأدتهموجدهم وثركم وه دهم وعطهم وجهلهم واقرإارد .وحده_مفان

وبعض_هي الى الاوساف

1

»لختص_ين
نب رحي أوسلامثكارمةاأوث:اء حسنم نحاناط علىعمادهي ا
لإوسلام» أى تسل عظم م ر

لك عهف السكاهة شرف العماددولاعبوديهالاين وظاثف العدنه علىمقتضى أ<كام الهروبه الواصطابلنىهرتهالهندية
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