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 لوم ازعجر

 «١ ناكلخ نبا نيدلا سمش ةاضقلا ىضاق »

 يمربلا سابعلا وبأ ن نيدلا سمث ةاضقلا يضاق ناكلخ نب مهاربا ْن دمحم نب دمحأ

 يبأ نم «يراخبلا حيحص» اهب عمسو ةئاتسو نام ةنس لبرإب دلو «يعفاشلا ىلبرإلا

 بنيزو يورهلا زعملا دبعو يموطلا ديؤملا هل زاجأو ىفوصلا مركم نب هللا ةبه نب دمع

 افراع اننفتم اعراب آلضاف ناكو « ةقمطلاو يلازربلاو يزملا هنع ىور . ةّيرعشلا

 مايأو رعشلاو بدألا يف ةمءالع ةيبرعلاب ًاريصب ةحيرقلا دمج ىواتفلا نسح بهذملا

 باتك هل « ةريبك ةساير هيف < ةمرحلا رفاو ةركاذملا ولح عالطالا ريثك « سانلا

 هتبيبش يف ماشلا مدق . ةببدأ عيماجم هلو ًاريثك ربتشا دقو « نامعألا تامفو»

 ١, نيدلا ءاهب يضاقلا نع بلحي ذخأو سنوي نبا نيدلا لامك ىلع لصوملاب هقفت دقو

 نع ءاضقلا يف اهب بانو اهب لهأتو ةدم اهنكسو رصم لخدو . امهريغو دادش

 عست ةنس ةجحلا يذ يف ءاضقلا ىلع ماشلا مدق مث يراجنسلا نيدلا ردب يضاقلا

 كلذ ناكو نيتسو عيرأ ةنس ةثالث ءاضقلا ىف هعم مق مث رمألاب ًادرفنم نيسمخو

 ءاطع نب دمح نب هللادبع نيدلا سمشل ديلاقت ةثالث رصم نم ءاج ىلوألا ىدامج يف

 نبا نمحرلا دمع نيدلا لسشسلو يكلاملا يواوزلا مالسلا دمع نيدلا نزلو يفنحلا

 يفنحلا ناكو « يلبنلاو يفنحلا قفاوو يكلاملا لبقي ملف ىلبنحلا رمع يبأ خشلا

 عنتماو يكلاملا مازلإب درو رصم نم رمألا نإ مث « يعفاشلل امئان كلذ لبق

 وبأ نيدلا بابش لاق . ةيافك يف نحن الاقو ةمكماجلا ذخأ نم يلبتحلاو يكلاملا

 مرسلا 14 20 نككشلا» فافظو رات دك( .قاقموم ةاطقوت بخ جد تارفلا لاو كل
 . (عباسلا ءزجلا) يناولا نع ةلوقنم هذهو . 0١# : ه بهذلا تارذشو عمهم : + ةرهازلا
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 سمت مهنم دحاو لك بقتل ةاضقلا ةاضق نم ةثالث عاتجا بمحعلا نمو : ةماش

 لاقف نيدلا سمش هبقل ًابئان بائتْسا يعفاشلا نأ قفتاو . دحاو نمز يف نيدلا
 : ءافرظلا ءابدألا ضعد

 ماككحلا ةرثك نم  اوبارتسا ”قشمد ”لهأ ظ

 مالظلا يف مهاحو ”سومش اميجج مم ذإ
 : ًاضنأ لاقو

 اننا نقلنا ةورلك .نيت ةيلا وقعد
 امالظ ايندلا تداز اسوم اودادزا اماك

 لزع مث « غئاصلا نبا مويس كي ام وعل
 هأريغ لخدي مل ًالوخد لخدف رصم نم نم مدقو 0 يملا اعلا

 سلجو ًادوهشم ًاموي ناكو دوبشلاو لاغملا باحصأو ةمحزلاو لافتحالا نم هلثم
 ناكو ابنت قشمد ىلإ ناكلخ نبا مدق املو . ءارعشلا مككتو هكح بصنم يف
 0 كاد ْف قرافلا ن.دلا دسار لاق ةمس نماثل

 'سانج ماركلا نأ يدنعو رم هم يف ةفسوي ”لثم ماشلا يف تنأ
 سانلا همف ثاغن ماع 7 حك | دعبو ”دادش ”عبس رلكلو

 يقرافلا نب 'ءدلا لوس لاقو

 المج ًارحهت هن رحه 00 ًايدح نلمس عبس ماشلا -تَقذأ

 الن كيفك نم هسلع تددم ٍرصم ٍضرأ نم هترز اماف

 ناوءدج نا لاقو

 مركلا وذ_ساّعلا وبأ ةاضقلا يضاق ”همكاح ماشلا ءاضق ىلوت ال
 معتلاب ”سانلا ”ثاغُي هيف ”ماعلا اذ هئمداخ لاق دادش عبس دعب

 : بعصم نا نيدلا رون لاقو

 ضار ربع ل مهبف أم ارط مآشلا َلهأ ”تدأر



 _ضاسقنا الب ”طس ”تقولاف رش دعي ًريخلا مهلان

 يضاقتلا يف 'رهدلا فصنأ ذه نزحم ةةحرف اوضاوعو

 ضاق لزعو ضاق مودق مع لوط دعب مهارسو

 ضامو لبقتسم لاحم ٍكاسو 0 مهةلكف

 ظ . عبطاقملا هذه ريخ قرافلا نيدلا دشر اَنْنِب : تلق

 .ةروهسم كلذ يف هتاءاكحو «وقفعو محو رثس همف اهو نيف داو ًايرك ناكو

 تبسلا راهن ةيشع تام نأ ىلإ ةينيمألاب ساردو غئاصلا ناب لزع مث
 ةيروذلا راوح ةسمحنلاب ةثاتسو نيناكو ىدحا ةمس بحجر رهش نبيريشع سداس

 . قئالخلا هعّشو
 يضاق يري ءاشنإلا بتاك مناغ نب دمحا نيدلا بابهش هسفنل هظفل نم يندشنأ

 : نيدلا سمش ةاضقلا

 "تدان [ نإ ] ام يهو سمشلانع تبن 5 "تداغ دق ىرثلا ف مولع سم اي
 وه

 تباه اّمإو هنع تّرمصق اّمإ ًٌادبأ ىلاسللا كلثع تأت ١

 ةريثك لاما .ءاشق هموسل ناكو همحاص ديوس نب دمه نيدلا همحو ناكو

 ام : لاقف « رذتعاف ًارذعتم أرمأ هنم مارو مايألا ضعب يف رضحف « اهمضقيو

 : يضاقلا لاقف © ميج يف هيحاص عم هنيبج قرعي قح ًايحاص بحاصلا نوكي

 كلما خيرات لمع هنإ لاقيو . ىضرت امو اشماشق كعم انرص « نءدلا همجو اي ىلب

 نوكي نأ حلصي اذه : لاق هملع فقو اماف < ناخزكنحي هسسن لصوو رهاظلا

 يف ىعسف اًننح نبا نيدلا ءابب بحاصلا ربخلا غلبو بلطف « هوبلطا « ًاريزو

 لك بكري ةرهاقلا يف يقبف « هيلع ناطلسلا ىّسانو « كلذ لطيأ نأ ىلإ ةضقلا
 قح رقتفاو «هتيب هلصوي نأ ىلإ بحاصلا مادق يشيو ةفارقلا باب يف فقيو موي

 ءاهب خيشلاو < همعطيو ابان لمعي دبع هل ناكو « هبوك ل ةلغبلا ريغ هل نككي م

 ىلإ نحي الو بحاصلا هيلع ونحي الف كلذ عمو « هرثؤوي ساصحنلا نبا نددلا

 ؟ ةلاحلا هذه ىلع اذه ىقءد ىتم ىلإ :هل لاقو راداودلا هضواف يح «هنللإ ناسحإلا

 نيدلا زع ةرهاقلاب وهو هبلإ رضحو . ءاضقلا ىلع قشمدب هناكم ىلإ زّبحَف
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 هملع تتبث دقو رهاظلا ىلإ اههلاقتناو روغلا نم سراقف بنتك دادش نب دمج

 ؟ يلع دهشأ فيك : لاق <« رصمب تبثتل اهيف امب هيلع داهشإلا هنم بلطو ماشلاب
 ند تنك اه ادلوم تنك قل + لاقف +. ئزر.قا ةاضقلا ىضاق:كل ندا: لاق

 هلل لع رهاظلا ملطاوم اديا نوكح ال ده: هيي نم ىت رب وك انآ ا
 مايألا كلت رادنزخلا كيلبب نيدلا ردب هل رمأو . هسفن فرش ققحتو هدنع مظعف

 :لاقف < دصاقلا عم هعم فطلتو اهوبق نم ىبأف حمق بدرا ةئامو مرد يفلأب

 .ةديدشلا ةقافلا عم عانتمالا ىلع ءرصأو لبقي مو «اهييدثب لكأت الو ةرحلا عوجت

 لوأ هنإ لاقي « ةقئارلا راعسألا همف هلو كولملا دالوأ ضعب ىلإ ”لمم هل ناكو
 الو « اهيلع أط <« هذه نم زعأ يدنع ام : لاقو ةحرطلا هل طسب هيلإ ءاج موي
 : لاقف بوك رلا نم هوعنم هلهأ هب معو امهرمأ اشف

 مكقحو "تع يفإ يتداس ان

 ًافّدطعت لاصولاب اودوجت م نإ

 ىرت نأ ةحيرقلا ىنمع اوعنمت ال

 يذلا ام نيس ف اكلك ول

 بع و وول
 ةملاط ردب وهو كبجوب ًامسق
 2 "تيك ٍبيضقلاك كل ةماقبو

 ١) دراملا يبشلا كمسم بيطيو

 |! ال ىعرأ ةبتر يف "0 ول

 ىل دلو كاوه يف يرتس "تكتم

 لداوع لوقت ناني هين كف
 تراث دق ١ ةقارحا كتيدف محراف

 يذلا ”بصلا كّيحم ”نحضفت ال

 بلطم نعت اب نم مكمح 2

 ينحت طرفو يرحجه متيارو

 نك 4 ادإ رمأ نم ”اقتأ

 ىهدم نم الح كي م كالول

 تك ره يعما للا 2 اهراطتخا

 تنكالا -”ىولوللا ”رفثلا هيلع

 بصنمال ياس مم دقلا يع

 ينوه لأ لو رناذعلا ”مْلَخ
 ىمعلا اذه ىف يلا اذه "ويقف
 ينلا كايد ىقح عانقلا فشك

 م 2 .٠ هس هك ني

 ب رسم لا بحلا يف هنع رد

 يذلا ناك : لاق يزيربتلا رهاقلا دبع نددلا لامج ىضاقلا هظفل نم ىنربخأ

 , ةقرخ 1



 هدنع مانأ تنكف هبح هبت دق ناكو دوعسملا كلملا وه نيدلا سعش يضاقلا هاوه
 'مث“ : ىل لاقف هدنع نم سانلا حار نأ ىلإ ىلامللا ضعب يف انثدحتف ةيلداعلا يف
 راركدو ؛ ةيلداعلا تيب يف ةكربلا لوح رودي ماقو ؛« ةورف ىلع ىقلأو < تنأ

 : ناروكذملا ناتيملاو . ًاضوتو حبصأ نأ ىلإ نيتيبلا نيذه

 يتمالس نم "ع *”كلامه مهللاو انأ

 قمايق تماقأ دق يتلا ةماقلا ىرأ وأ

 ملأف هافعتساف هنع ىشمد لهأ هلوقي امع هباحصأ ضعب لأس هنإ لاقيو

 . ناماغلا بحتو ةشيشحلا لكأتو كمسَنن ىف بذكت كنإ نولوقد : لاقف هملع

 نضاسفلا لإ بسقنا 0-5 دب الو ناك اذإف همف بذكلاو بسنلا امأ : لاقف

 قبي مل موق ىلإ بسّتنلا امأو « ةباحصلا دحأ ىلإ وأ بلاط يبأ نب ىلع ىلإ وأ

 مارح باكترا "لكلاف ةشدش هاما وو ةوناف همق |ىف سوجم سارف مهلصأو ةمقب مف

 كريبجأ دغ ىلإف ناماغلا ةبحم امأو .ذلأ هذأل رخلا بريششأ تنكف دب الو ناك اذإو
 را كلل نا تيرع ب ققوملا نذلا بلت لاك يتتنادلا هنج نع
 خيرات » نم ةدلجم ىلع تفقوو . كلذك سبلو « ةماش وبأ ةكماربلا ىلإ بسنلا

 ىلإ همسن دقو ةأضقلا يضاق مع نبا ةافو ركذ دقو نيدلا فرش اهريزول « لدرإ

 يف نيدلا لامك بحاصلا هركذو . لبرإ نم هجورخ لبق كلذ لعلو ةكماربلا

 . ةكماربلا ىلإ همسنو « بلح خيرات »

 ظ : هرعس نمو

 2 برغتو ودبت ءاملا قفأب رودب ١'اوعلاخت ريدغ يف ٍءابظ بارسسو
 بهذم ةبابصلا يذه نع كل امأ يبحاصم '”مارغلاو يلوذع 'لوقي

 اوبعليو اوضوخم مهرد : هل تلقف ىرت امك اوضاخ لولطملا كمد فو

 + افي هنضصو

 رس ةحود ضغلا قى 1 مقشلا لوح هتانحو قع لك ان ”تلق 1
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 هادخن لودعلا يراسلا ش ١ هراذعل

 : ةهسمو

 د نأ صراف انيااحإ
 2 مف - 2 ٠

 رطم ضراع اذه تلقو

 : لبق أم ىلع هيمو

 هقوف هضراع ىلإ 'رظنا

 هبدحو ف ”ةدييدطا ؟دهاشت

 ٠ هملشسصو

 ايهتقرفت نأ احلف

 وامين آل: ةنبتقلا ”تنأر

 : هننمو

 هتدحو الإ ءاملا معط ”تقد الو

 [افتلكت الإ تاذللا دبشأ مو

 : هسمو

 "كتماقإ يف 'متيتل ول انّبابحأ

 انب تاعلا رفاخلا عما
 ع ةلئمو

 ” ةدمعب احتمل و ىل ملكت

 وتلا دععملا 4 ىلف م اجانو

 رايهم ب هو م سو هس هسه سه هع سه سي زج ساو سس ب ع هر هاه تعم ع هه جس هج م هاوس و و يس سوه سس سس

 هراذعأ : تاوفلا

 . نياعت : تاوفلا
 رايدلاو : تاوفاا

 ساب نم ”ةعاس كفوقو يف ام

 ,مقما معنلاب يلق ”تارتش
 ملألا ”باذعلا هيف ينءاجف

 'فوتحلا اهبنم ؛لسارت“ هظاحل

 فوسسلا لالظ تحن اهننكل

 رهدلا ”فاوثا تااسعو
- 

 رسصلاب <42 او ٠ ١

 ل 5 الو مق إ الو ”معن

 فرعأ ”تنك يذلا ءاملا كلذ ىوس

 فلكتتلا هيضتقي رورس *يأو

 ينعظ 5 "تقال هه .ةبابصلا نم

 نفسلاب ؛قشني يعمدأ نم بلا

 ل ل داؤفلا نأ ىلإ اًملخَف

 ىنعم 'متسنآو ًاظفل 'متثحوأف



 : فيسلاب مهدحأ بقلي ةعبرأ رحالم يف لاقو

 ” ةعنرأ نسحلاب انتدلب "كل الم

 اوحتتفاو قاشملا جم اوكلمت

 :فكتني

 "هلاطأ "بحملا لع ليل ”ىأ

 | عطقي ًايواط ”سيعلا رج
 ىفرت يلا“ ”قئاسا اننييأ

 اهحرأو ”ةبينه اهلخنأو
 دقق فينعلا اهاريس لطتاأةل

 دجو فلح مءارو متك رتو

 ىلصملا ٍءابظ نع عبرلا لأسي

 ناو لحما نم "لاس

 وكس ش نيمحما ةوي 0 هذه

 ءالا كبلاز ال "فاعلا "راها
 ”لملع وهو ”ممسنلا سس و

 أ اه»كف“ انل ىضف "شنقا نأ
 ”ريضن يحال بابشلا ”هحو ثسَح

 ردا تاقوأ "ببط كيف انلو

 7 ير ءاحوابو

 1 وفرت نسح لا ٍةعبدب ةأتف نه

 يناعملا لح لالدلا رمخرو

 | ٍنوصع لك و ماوق يد

 ماق ردب مالظلا يف هبجو

 ١ هلالكلاو ىرسلا طرق : تاوقلا .
  5هلاسم : تاوفلا 1

 اوكتف دق قلخلا عيمج يف مهناس

 اوكلم ام َفيسلا الولو يلق فيسلا

 لامج ماز موي نعتظلا ”قئاس

 هلامرو ةلوبس ًافسع هم

 هناي ل1 نمنع هك انالفلا
 ١هلالكلا ”طرفو ىرّشلا اهارب دق

 هلاطإلا اهارس يف ”ةبصلاب ح
 مكلحم يف ابدا

 هلاؤس باجأ ول عبترلا ىلع ام
 هلالثع ابيف فوقولا "نأ ريغ

 هلاحم ال لزنم ”لك ىلع ن

 "هلاذم كيتحاس بارت' ىف عم

 هلايذأ اسبحاس كتناغم يف

 هلاوزو هباهذ اتنع عارم

 هلام هنوصغ ىبلاصتلاو

 هلاثم ىقلن مانملا يف انتم

 هلاصمج ىوهت هارت نيع لك
 1 ةلاكقف ابظاحل ٍنوفح نم

 هلاتخم هئفاطعأ ىّدثنت

 هلادتعا ىاحت اهنأ ول نام
 ةلاينملا# هلو رادو



  'روعذم نيبلا تاوّمطس نم 'بلقلاو _مّضإ نع يحلا ناب موي يننأك
 روسأم وهو ًاقايتشا هملع ىكت تةةعجاس فئلإلا دقفل 'تَّدلظ ”*ءاقرو

 رومخ ىقوشلا تاوشنن نم ”قيفي ىسعف ةدوع نم له ”يحلا ”ةريج اب
 روفغم رهدلا هانح بنذ لكف ”ميرقب اندلا نم ”ترفظ اذإ
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 : هلوق هنسحأ نم ريثك ءيش تيوثدلا يف هلو
 ناع بص "لكل ىّوه ”رارسأ ىاقلا عيدبلا ك”ادخ شماه يف

 يناحيرلا مقل ةيشاح نم اهبنسحأ اف ىراملا ابحترخ دق

 ٠ هلوقو

 تيقل ام ىوهلا ىف كاضر بنج يف تمرقش دق ىباذعم اب كب ىحور

 تب نإ دعي ايك ريت نأ .ىفف اهيل ثلا لعق آل

 : هلوقو

 كانه لح نم "تيار ادإف ادضق' ”"كاسع نك قرظت كاسع "دهسا

 كازع هللا نسحأ ًامارغ تام "نأ ىلإ ”دجولا هب لاز ام كْتص لق

5 

 : ةنذئم يف ًازغل قارولا ”جارسلا هبلإ بتكو

 اك د غامض هل ًامامإ أ

 ءانملا رفتسم ناك نإو 5 صنلاو نارعد عفرلاب 0 ام

ِّ 

 املا لصحخال ادع هومفز هوعفقر نإف ”درفم ”ملع

 ءانشالا ”ضتقاست "رظناف» ني .كذتلا "قرع نق هنفو ةوكنأ

 ءاسمعلا هذه م ىلحسل ”فارظ هق 17 نأف ”ف'ئرظ وهو

 ١ لك مارغ حمحصت : تاوفلا 7

 رطسأ ةثالث ردقب لصألا يف ضامب ؟ .



 : روكذملا ةاضقلا ىضاق ىف رينملا نب دمحأ نيدلا سمش لاق

 اكو اشاح ةاضقلا يضاق ن يدلا سمش فاصوأك ىحضلا سم سيل
 الظ م الع اهم اذهو الا ظ 'تّتّث الحم 'تلع اهم كلت
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 باتك رشنب كيفنتسو دننيدرف ذاتسألا ماق © ١80٠ و 88١ه يماع نيب

 كالدعال ريغ .كلاقلا موملا ضمت 4 وعم ربع قنا © ةطانعألا :فانو.ف
 هتعبط يف دمتعا دقو . ةماعلا سرابفلاو ةفلتخلا خسنلا يف تادايزالو تاءارقلا
 : ةبتآلا خسنلا ىلع هذه

 اهنم مظعألا مسقلا خسن نديلب ةطوطخ نم يهو :« أ » ةخسنلا ١-
 ةنس نجنتوج ةبتكم اهترتشا ًاريخأو زتلوش اهكلمي ناك ةطوطخم نم خابسرول

 ضعب اهيفو عبرلا عطق نم مجحلا ةطسوتم تادلجب تس نم فلأتتو ؛

 .. هتقد يف لصألل ًايواسم ًادبج ابنم خابسرول هخسن ام ناكو . ةيلاخ تاحفص
 باتكلا فصن براقي ام لمشتو « اطوغ نم يهو : « ب » ةخسنلا - ؟

 اهنا ذا تاطوطخملا مدقا نم دعنتو ماشه نب كلملا دبع دمع يبأ ةمجرتب يبتنتو
 باتكلا اذه بتك» :اهرخآ يف ءاج ذا ةنس ةرسشع قنثاب فلؤملا ةافو دعب تبتك

 ريقفلا دمعلا ههتكو <« +و# ةنس ىلوألا ىدامج نم نيقب ثالثل دحألا ءاسم يف
 قشمدب يليئارسالا ديعس نب ىحرلا يبأ نبا فسوي نب نسحلا يبا نبا ىحرلا وبا
 بتاك مناغ نب دمح نيدلا سمت نب ىلع نبدلا ءالع يضاقلا هكلمي لصا نع ةسورحلا

 ةنم تخسن نيدلا ءالع يضاقلا اهكلمي ناك يتلا ةخسنلا هذهو . « ناويدلا
 تاكلمت ةخسنلا ىلعو يطاسيمسلا يدرعسالا دعس نب قوتعم نيدلا جات طخم 5

 ةذوخأم ناكلخ نبال ةمجرت امنمىلوألا ةحفصلا ىلعو +45١ ةنس اهرخآ ةخرؤم

 شاوح ابشماوه ىلعو « يبلكلا بيبح نب نسحل « هسنلا ةركذت » باتك نم

 . اهتممق ىف توافنت ءاماعلا ضعمل تاقيلعتو

 دلجم ىف تءاجو قمقد طخم تبتك « نيلرب نم يهو : « ج » ةخسندلا #٠
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 نأ امك اببسن ةثيدح يبف 4 #٠١68 ةنس اهخسن خيراتو هلك بانكلا لمشي دحاو
 . ةزحوم نوكت اه ارك ايمحا رت

 نأ الإ ءازجا ةعبرا يف عقتو ًاضيا نيلرب نم يهو : « د » ةخسنلا  ؛

 اهرثكأ نمو تامجرتلا يف ًابابسا خسنلا دشأ نم يهو ©« صقان اهيف عيارلا ءزجلا

 بتك دقو ىرخألا خسنلا نع اهيف مجارتلا بيترت فلتخي ام ًاريثكو مجارت ددع

 ابق. رك دب ةماه ةراسع ثلاثلا ءزجلا رخآ ىفو ه ١١١ ةنس اهنم ىناثلا ءزجلا

 . باتكلا مامتا نع فقوت اذهلو قشمدب ضاق نّمع هنأل ةرهاقلا كرت هنا فلؤملا

 . 1٠١١ اهخسن عخيراتو اطوغ نم ىرخا ةطوطخم يهو : « ه » ةخسنلا - ه

 خسنلا ممدقأ اهنأل « ب » ةخسن ىلع داةعالا ديفنتسو ذاتسألا راتخا دقو

 اذإ الإ « ب » ةءارق قرافي نكي مو < ىرخا ةخسن ابعم قفتت نيح ةصاخو

 يف ًاريثك ناقفتت « د ١» و « ب » نا لوقيو « انود ىرخالا خسنلا اهيف تقفتا

 . ىرخا ةءارق يف « ج » و « أ » قفتت اذيب ةءارقلا

 « 2« ف » اهنم ىرخا تاطوطخم ىلع دمتعا « لمعلا ىف طوس ىضم نأ دعبو

 لصح مث .سيراب يف لصأ نع هطخب اهخسن ققحلا ءاقدصا ضعبل ةخسن لثمت يتلا
 اهرخآو اهوا نم ةصقان ةعطق يهو - ؛9١41 مقر - اطوغ نم ةثلاث ةخسن ىلع

 م هنا لوقيو 2« « ب » ةخسنلا لمكت يهو ةءارقلاو طخلا ةديج ةميدق اهنأ الإ

 دّسقو ابمظعم أرق اممِإو باتكلا هقيقحت دنع ةطوطخملا عيمج ىلع لوصحلا عطتسي

 . تاطوطحلا رئاس نيبو ابنيب فالخلا

 تاطوطحخللا هذه نيب ًاقيفلت لثق دايفنتسو ةعبط نا ضرعلا اذه نم ودبيو

 تفوتسا دق ةروكذملا خسنلا نم ةخسن كانه تسيل هنآل مجارتلا ددع يف ةديدعلا

 856 ىلإ ةعبطلا هذه يف باتكلا مجارت ددع ىبتنا دقو . الماك ددعلا كلذ

 نم ائيش هنع فلؤملا بتكي مو مسالا الإ هنم ركذي مل ابضعب نأ الإ « ةمجرت

 نم ةبطخلا خسنلا نأل هنع ىدعم ال رمأ ةيقيفلتلا ةيلمعلا هذه نا ودبيو . ربخلا

 لثم ايهاو فيلأتلا يف ىلوألا ةلحرملا لثمي اهيا معن انسلو أ"دج ةريثك باتكلا
 هراتخا ام ءاقبا ترثآ اذهلو ؛ نيتلحرملا نيب عقاولا وه اهباو ةريخألا ةلحرملا

 : نيتطوطخمب هلع ةعجارم يف تسنأتساو هلاح ىلع دلمفنتسو
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 ةاكتلا ١666 مقر  يناطيربلا فحتملا ةخسن يهو : « م » ةخسنلا - ١

 نوكت نأ هبشت « ملا فرح رخآ ىتح باتكلا لوأ نم مجارتلا يوتحتو - 0
 نم ًاريبك ًاددع صقنت يهو زاحيإلا ةديدش اهمججارت نآل فلؤما ةيلوأ ةدوسم

 . ىرخألا خسنلا يف تدرو يتلا مجارتلا

 مقر لمحتو يفاطيربلا فحتملا يف اضيأ يهو :« ط» ةخسنلا -؟
 ةقرولا ىلع بتك دقو « تابفولا ١» باتك نم عيارلا ءزجلا لثتو 4/١١

 ىلع ىلاعت هللا ةمحر ءاملا فرحي اهقحلأ يتلا ةامكنلا هيف ءزجلا اذه » : ابنم ىلوألا

 عيارلا ءزجلا مت » : اهرخآ يفو <« ةقرو #١6 يف مقت يهو « هناوضرو هفنصم

 رهش نم رشع سماخلا ابخسن خيراتو .« باتكلا متي هبو نايعألا تايفو نم
 لاح يه امك زاجيالا دمتعت ال اهيف مجارتلاو <« ه؟4أ ةنس هردق مظعملا ناضمر

 . ةقباسلا ةعطقلا

 ديفنتسو ةعبط ىلع داتعالاب نيلوألا نيئزجلا قيقحت يف انلمع ىرج دقو
 .نيئزجلا نىذه يثاوح يف خسنلا نيب تاءارقلا قورف ”تبثا اذهلو 246« م » ةخسنو

 اهتادايز نم نتملا يف تجردا دقف «تادايز خسنلا رثكأ نم « د » ةخسن تناك اللو

 اهبيف ىرخأ ةروص ناك ام تأجراو « مجارتلا يف ماعلا قايسلاب ”لخي ال ام
 دلمفنتسو اهتنثأ ىلا ةقحلملا تادايزلا هذه يبتنتو . ءزج لك رخآب ًاقحلم هتلعجو

 أف تدور. ىلا .تانازلا ضم نلإ عرس اناسحأ ند: قاثلا مولا سلا ىف
 يف اهدمتعأ مل ينإف « ف » تادايز امأ . ةحضاو ةيمهأ تاذ تناك اذإ «جهو
 . ًادمتعم ًالصأ « ف » دعت نأ زوجتلا نم هنأل ةعبطلا هذه

 ءزجلا نوكي نأو « ءازجأ ةعبس يف باتكلا اذه ءيجي نأ تردق دقو

 ىرخألا ءازجألا يف يداتعا نوكي نأ مقوتأ انأو «ةلصفملا سرابفلاب اصاخ نماثلا

 لوصحلا دنعو . « ط » ةطوطختلا ىلإ ةفاضإلاب ةديدج تاطوطخم ىلع يناثلا دعب
 ىلإ ةراشإلا متتس « ةديدج تاطوطخم نم باتكلا اذه قبقحت يف فعسي ام ىلع

 باتكل ةساردو فلؤما ةملصصفت ةمجرت نماثلا ءزجلا يف جردمسو « اعابت كلذ

 فيلأتلا ةعببط نم ًائيش كلانه حضوأ نأ وجرأل ٍينإو . « نايعألا تايفو »
 . اذه هباتك ىف فلؤملا هيلع ىرج يذلا جردتملا

 كاسب ١



 نيقيدصلا نم لك ىلإ ركشلا رفاوب مدقتأ نأ ماقملا اذه يف ينتوفي الو
 ةينيتاللا تامدقملا حيضوت يف هتدعاسم ىلع سإ ناففسوي روتكدلا ذاتسألا :نيزيزعلا
 دبلو روتكدلا ذاتسألاو ؛ رشع يىنئالا ءازجألا علاطم يف كيفنتسو اهبتك يتلا

 . يناطيربلا فحتملا يتخسن نع نيروصم نيماف يلإ لسرأف لضفت يذلا تافرع '
 دادو ةسنآلا اهتلذب يتلا ةريبكلا ةيانعلاب هونأ نأ ددصلا اذه يف اضيأ ىل ببطيو
 . ةليوط ةساع ةلحر يف توريب نع ىيغت ءانثأ باتتكلا اذه جارخإ يف يضاقلا

 . همركو هنمب هنم ةبقاملا ءازجألا ماتإ ىلع يننيعي نأ لأسأ هللاو

 ١958 ( سطسغأ ) بآ ” ىف توربب
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 نب دمحم ”نب ”دمحأ سابعلا وبأ نيدلا ”سمش ىلاعت هللا ةمحر ىلإ ريقفلا لوقي
 : ىلاعت هللا همحر «© يمفاشلا « ناكّلخ“ نب ركب يبأ نب مهاربإ

 بتكو « ءانفلاو توملاب هدابع ىلع محو « ءاقبلاب درفت يذلا هللا دمح دعب

 فيرشلا نيب همف ىكوّسو « ءاضقنالا دنع هزواحت ال الجأ سفن لكل

 « ءالآلا يفاوضو معّنلا غباوّس ىلع هدمحأ « ءافعضلاو ءايوقألاو فور شتملاو

 شا الإ هلإ ال نأ دبشأو « ءانثلا بتارم لقأ كاردإ نع روصقلاب فرتعم دم
 حابصالا يف هبر ةمحر جار « ءانآلا عيمج يف صلخم ءةداهش هل كيرش ال هدحو

 « ءامفصألا مكاو « ءاسنألا لضفأ هلوسرو هدبع أدم نأ دهشأو « ءاسمالاو

 « ءايحتنلا ةداسلا هلآ ىلعو هملع هللا ىلص « ءاضسلا ةجحملا كولس ىلإ يعادلاو

 ةّرّرَملا هباحصأو هجاوزأ نع هللا يضرو « ءامسلاو ضرألا ماودب ةمئاد ”ةالص

 ظ . ءامقتألا
 ىلع عالطالاب ًاعَلوُم تنك ينأ هعمج ىلإ يناعد « خيراتلا يف رصتخم اذه

 عمج نمو « "هدلاومو مهتايفو ١ميراوتو ةهامّسنلا ىلوأ نم نيمدقتملا رابخأ

 تدمعف « عبتتلا ةرثكو ةدازتسالا ىلع ينلمح ءيش هنم ىل مقوف «رصع لك مهنم

 ؟نينقتُملا "ةمئأآلا هاوفأ نم تذخأو « نفلا اذهب ةموسوملا بتكلا ةعلاطم ىلإ

 تادكوّسُم هنم يدنع لصح ىتح كلذ ىلع لزأ مو « باتك يف هدجأ مل ام هل

 هدي وينمو هم مو ورا م مم مم سم جهوي وسم سسسم نويسمج سس م مع ع سس مم سس سامو
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 ىلإ "تجتحا اذإ 'ترصف هضعب يرطاخ ىلع ”قِلَغو « 'ةديدع نينس يف ةريثك
 ريغ هنوكل 2« هجارختسا يف بعتلا دعب الإ هملإ لصأ ال هنم ءيش ةدواعم

 ىلع هنم رسيأ مجعملا فورح ىلع هتيأرف « هبيترت ىلإ ترردطضاف « بترم
 مث © ةزمهلا همسا لوأ ناك نم ”ميدقت هيف تمزتلاو « هملإ ”تْلدّعف « نينسلا

 تمدقف « هريغ ىلع « اببلإ برقأ وه ام وأ ةزمهلا همسا نم فرح ىناث ناك نم

 ىلإ تلمف كلذكو « ءاحلا نم ةزمحلا ىلإ برقأ ءابلا نأل « دمحأ ىلع مهاربإ
 مدقتملا ريخأت ىلإ يضفي "اذه ناك نإو « "لوانتلل لبسأ نوكمل « هرخت

 نكل « نيسناجتملا نيب سنجلا نم سيل نم لاخدإو ؛رصعلا يف رخأتملا ميدقتو
 . *هبلإ تجكوحأ ةحلصملا هذه

 نم الو « مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نم ادحأ رصتخلا اذه يف ركذأ مو

 ىلإ سانلا نم ريثك ةحاح وعدت ةريس ةعامج الإ « مبنع هللا يضر نيعباتلا

 تافنصملاب ءافتكا مهنم ادحأ ركذأ : ءافلخلا كلذكو « ىهلاوحأ ةفرعم

 تلقنو مهتدهاش نيذلا لضافألا نم ةعامج تركذ نكل « باملا اذه ىف ةريثكلا

 . يدعب يتأي نم مهاح ىلع علطيل © مهرأ لو ينمز يف اوناك وأ « مهنع
 ءارمألا وأ كولملا وأ ءاماعلا لثم ةصوصخم ةفئاط ىلع رصتحملا اذه رصقأ و

 هنع لاؤسلا عقيو سانلا نيب ةربش هل نمت لك لب « ءارعشلا وأ ءارزولا وأ

 « باتكلا لوطي اليك زاجيإلا عم « هيلع تفقو امب هلاوحأ نم تيتأو هتركذ
 5 58 يس حس 0 ساو إد 1 نسا :

 «© هب ترفظ ام ىلع همسن تعف رو «© هيلع تردق نإ هدلومو هتافو تدثأو

 صخش لك نساحم نم تركذو «© هفحصت ”نمؤي ال ام ظافلألا نم ”تدّسسفو

 هارب الو هلمأتم هب هكفتمل ةلاسر وأ رعش وأ ةردان وأ ةمركم نم هب قلي ام

 باتكلا حُتفصتل ثعبنت امنِإ يعاودلاو « هّلمف دحاو بولسأ ىلع ًاروصقم

 . اننفم ناك اذإ

 ةدي هم ب هوض دود م هو مجدها جسمه م شهيه ه4 جهه ج6 مهم همه مدون عموم هم هسروم همم
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 . لوانتلا ىلا : ىرخألا خسنلا يفو « دأ ةياور هذه ؟
 . كلذ : هج ب 3

 , رصعلا ضعب يف : د
 . هيلا وعدت :د 0
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 ؛ اهب كربتلل ةزيجو ةبطخب هحاتفتسا نم دب نكي مل كلذك راص نأ دعبو

 تاكو . يسفنل ةركذت هتلعجو < باتكلا اذه كلذ عومج نم أشنف

 هتبثأ وأ عامسلا وأ لقنلاب تبث امم « نامزلا ءانبأ ءامنأو « نابعألا تاّفوو

 . ناونعلا درحمب باتكلا نومضم ىلع لدتسيل « نابعلا

 يف باثملا وبف الخ هيف ىأرو نأشلا اذهب ةياردلا لهأ نم هيلع فقو نمف

 < ةحصلا ناظم نم هطاقتلا يف دهجلا 'تلذب ىنإف « هىف تبثتلا دعب هحالصإ

 .هيلإ ةردقلا تلصو امسح هيف ”تّيكرحت لب «هب قثوي ال نم هلقن يف لهاستأ مو

 عم ةسورحملا ةرهاقلاب ةئاتسو نيسمخو عبرأ ةنس روهش يف هل يبترت ناكو

 معبلو < هيلع فقاولا رذعملف « ةقياضتم اذه لثم نع لاوحأو « ةقئاع لغاوش

 يف ماظتنالا نم ينامألا اهثدحت سفنلا نأ ال « هملإ تألأ ةروكذملا ةجاحلا نأ

 يل نيأ نمو « لاجر لمع لكل » ةرئاسلا مهلاثمأ يفف « لاحلاب نيفلؤملا كلس
 يبوث سبالك طنعَي مل اب عبشتملاو « روزنم ردق معلا اذه نم ةعاضبلاو كلذ

 نافرعلا نم انل لعجو « ةياوغلا يوابم ىف يدرتلا نم ىلاعت هللا انسرح « روز

 01 همك ربع لاقو م ادق

 نق قن ران راه م ايم وفر تو م ف » سرر مار م هانت م مم مي روم مروعا روم م هفقت مقاقا#
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 رضي اقنع
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 يعخنلا ميهأ ربا

 نب 'ةعبير نب ورمع نب دوسألا نب ديزي نب مهاربإ « رامع وبأو < نار وبأ
 ةمئآلا دحأ ؛ يعخنلا « يفوككلا « هبقفلا « مَّحتنلا نب كلام نب دعس نب ةثراح

 اهنم هل 'تّيثي لو « اهيلع لخدو ابنع هللا يضر ةشئاع ىأر يعبات « ريهاشملا

 تلاقف مداخلا تجرخ هاقلي نأ بحي ال ناسنإ هبلط اذإ مهاربإ ناكو ] عامس

 نإ : لوقي مهاربإ دنع نم انجرخ اذإ انك : رخآ لاقو ؛ دجسملا يف هبلطا
 ."| نوكأ نبأ نوردت ال متجرخ اذإ منإف « وه نبأ يردن ال اولوقف ينع متلئس

 : ليقو « ةنس نوعبرأو مست هلو « ةرجبلا نيعستو سمخ لبقو تس ةنس يفوت

 «اديدُش اعزج عزج "ةافولا هترّضحت املو . حصأ لوألاو < ةنس نوسمخو نام

 ًالوسر مقوتأ امنإ ؟ هيف انأ امم مظعأ رتطخ“ يأو : لاقف « كلذ يف هل لبقف

 يف جلئجتلت اهنأ 'تاددول هللاو « رانلاب امإو « ةنجلاب امإ يبر نم يلع يتأي
 ظ . ةمايقلا موي ىلإ *يقلح

 « يعخنلا ديزب نب دوسألا تخأ « ةيعخنلا سيق نب ديزي تنب ةكيتلم همأو
 . هنع هللا يضر هلاخ وبف

 يهو - ةلمبم نبع اهدعبو ةمجعملا ءاخلاو نونلا حتفب - عختنلا ىلإ هتبسنو

 دلاعب نب ضلع ني ورا نب يشع حلا ياو نينا ا عسالط ير ت و

 «مهنع دعب يأ : ههروق نه من اهنال مخنلا هل ليق امنإو « ددأ نب كلام نبا

 اندم همس اقر, 4 توود سل او يوب ناهس نا هنعو عار
 .. ةلس نيسمخ ىلع فمن هنأ ىورو « 5 ةنلس يفوت هنأ ىلع

 ١ ةعيبر نب لهد نبا : د .

 . كلذ ريغ ركذي نأ الإ « د ةخسن نم ةدايز مضوم لك يف نيفقعم نيب اه ؟
 .رضتحا الو : د «

 . يردص يف ؛ دأ 1

 ا



 هتلقن < حيحصلا وه اذه « اذه ريغ هبسن يف ليقو « ريثك قلخ مهنم جرخو

 . يلكلا نبال « بسنل الا ةربمج » نم

1 

 يعفاشلا بحاص رول ا

 مامإلا بحاص يدادغبلا هيقفلا يلكلا ناملا بأ نب دلاخ نب مهاربإ روث وأ
 مالعألا ءابقفلا دحأ ناكو ؛ هنع ةميدقلا لاوقألا لقانو هنع هللا يضر يمفاشلا

 ثيدحلا نيب اهيف عمج ماكحألا يف ةفنصملا بتكلا هل « نيدلا يف نينومأملا تاقثلاو
 قارعلا يعفاشلا مدق 'ىتح « يأرلا لهأ بهذمب هلاغتشا لوأ ناكو « هقفلاو

 يقوتأ نأ ىلإ كلذ ىلع لزي لو « لوألا هبهذم ضفرو هعّشستاو هملإ فلتخاف

 بأب ةربقع نفدو « دادغس نيتئامو نيعبرأو تس ةنس رفص نم نيقب ثالثل

 نامفس خالسم_ يف يدنع وه : لبثنح نب دمحأ لاقو . ىلاعت هللا همحر «"سانكلا

 . ةنس نيسمخ ذنم ةنّسلاب هفرعأ <« يروثلا

1 

 ىدورملا قاخيسا قبأ

 مامإ ؛ يعفاشلا هبقفلا يزو'رملا قاحسإ نب دمحأ نب مهاربإ قاحسإ وبأ

 . 586 : 5 دادغب خيراتو ؟؟0 : ١ يكبسلا تاقبط رظنا - «

 .نأ ىلإ :د ١

 . نتملا يف تيثأ ام باوصلاو « سايكلا : د ١

 1١١. : 5 دأدغب خيرات - #«

 رضا



 < هبف عربو جير نب سابعلا يأ نع هقفلا ذخأ <« سيردتلاو ىوتفلا يف هرصع
 مرّشو « ةريثك ًابتك فنصو « جيرس نبا دعب قارعلاب ةسايرلا هيلإ خيكاو
 هباحصأ نم بجنأو « فيو ”س”ردُي ًاليوط ًارهد دادغبب ماقأو « ينزملا رصتخم
 . 'عببرلا هيل نيا دادغبب يزورملا ل « ريثك قلخ

 نم نولخ مستل يفوتف اهب هلجأ هك ردأف هرمع رخاوأ يف رصم ىلإ لحترا مث
 هللا يصر « يعفاشلا م امإلا ةبرت نم برقلاب نفدو « ةث ةئاؤلثو نيعبرأ ةنس بجر
 تلخ ”ةلمل تف يدنا تيما لل نم ؟ةمتكطلا عنب قو :ةنإ + لاقرب هلع

 . | هخيرات يف بيطخلا هركذو | ةروكذملا ةنسلا نم بجر نم

  ةمجعم ءاز امدعبو واولا حتفو ءارلا نوكسو مملا حتفب - يزورملاو
 ناسارخ يمارك و «ناسارخ "يسارك ىدحإ يه و « ناحهاتشلا ورم ىلإ ةبسن
 ورم »امل ليققامنإو . خلبو ؛ اا اا هذه : ندم عبرأ
 حور هريسفت ©« يمحع ظفل : ناحهاشلاو « دورلا ورم نع زيمتتل « ناجهاشلا
 فاضملا ركذ اومدقي نأ مهتداعو < حورلا : ناجلاو « كلا : هاشلاف « كلملا
 كلملا ريرسس يهو © نينرقلا وذ ردنككسإلا اهانب هذه ورمو « فاضملا ىلع هللإ
 « يزار : يرلا ىلإ ةبسنلا يف اولاق امك ءاز اهيلإ ةبسنلا يف اودازو <« ناسارخم

 ةدايزلا هذه نأ الإ « نيتبسنلا ىدحإ ىلع 2« يزرخطصإ : رخطصإ ىلإو
 « ءازلا هيف دازب ال كلذ ادع امو <« بسنلاب معلا لهأ رثكأ دنع مدآ ينبب صتخت
 نوكسي « يورم ه» عانلملا نم هريغو بوثلاو « يزورملا نالف » لاقيف
 نم وهو « اهنيب قرف الو « ءازلا ةدايزب ميجلا يف لاقي هنإ : لبقو - ءارلا
 رماع نب دمحأ دماح يىبأ يفاقلا ةمجرت ف ققأبسو © بسنلا ريمغت باب

 . ىلاعت هللا ءاش نإ «نيدلبلا نيذه ىلع مالكلا ةيقب يعفاشلا هيقفلا ”يذورةوأرّملا

 ١  : 5تيثأ ام باوصلاو ؛ عيبرلا ةيصق .
 ةمتع دعب : بأ !؟ ,

 ضي
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 ينيارفسإلا ذاتسألا

 | عماج 2 هاهم يذلا 0 ا هايم < ةلملجلا تداضتلا هلو 0 ناسارخو

 كلذ ريغو <« تادلجم ةسمخ يف هتيأر « نيدجلملا ىلع درلاو_ نيدلا لوصأ ىف ىلحلا

 'نيارفسإب هقفلا لوصأ يرّسّتطلا بيطلا وبأ يضاقلا هنعذخأو «تافنصملا نم

 « يسرافلا رفاغلا دبع نسحلا وبأ هركذو « روباسينب ةروبشملا ةسردملا هل تدنُو

 مدا سلب ا نأ : هقح ىف لاقف « « روباسين خيرات » 00

 سي وا لو هم ريك اجماو هواعلا نو هرحبتل ءاماعل

 روباست لمهأ عيمج يلع يلصي تح روباسينب تومأ نأ يبتشأ : 0

 نيارفسإ ىلإ هولقن مث « ةئامعبرأو ةرسشع نام ةنس « ءاروشاع موب اهب يثوتف

 يك رسب ايي او لاعت هللا همحر « ه هدبشم ىق نفدو

 <« نيفنصملا نم هريغو هفيناصت يف هنع ةياورلا يقبسلا ركب وبأ ظفاحلا رثكأو

 دم 0 أ قارعلابو 2 رعلا ركب انأ ا 0 2 نيعمجأ هللا 0.

 . ينيارفسإلا ع 55 دمأح يبأ 0

 هون عع جم مجبر روم م جمعه جيو رواج ج 2 ممول م راه مم مرر م ءياييفقم

 1 طع 118:616و 04 11]2ةطقجاتع نم ةيناثلا ةعطقلاو ١١١ : »م يبسلا تاقبط ف هلمجرت - ع

4 
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 يذابازوريفلا © يزاريشلا ©« فسوب نب ىلع نب مهاربإ قاحسإ وبأ مخيشلا

 دمحأ وبأ مهنم ] نايعألا نم ةعامج ىلع هقفتو «دادغب نكس ؛ نيدلا لامج بقلملا

 قلو يواضسلا هللا دبع نب دمع هللا دمع وبأو نيمار نب دمحم نن بامهولا دبع

 يربشطلا بيطلا ابأ يضاقلا بحصو [ مهريغو يخركلا رمس نب روصنم مماقلا
 راصو « هتقلح يف ًادمعُم هبترو « هسلجب يف هنع بانو « هب مفتناو « ًاريثك

 « اهالوتي نأ هلأس « دادغبب هتسردم كلملا ماظن ىنب املو « دادغبب هتقو مامإ

 مث « ةريسي ةدم « لماشلا » بحاص غابصلا نبا رصن يبأل اهالوف « لعفي ملف
 يف لوقلا تطسب دقو 4< تام نأ ىلإ اهب لزب لو « اهالوتف كلذ ىلإ نانا

 « « لماشلا » بحاص « غابصلا نب ديسلا دبع رصن يبأ خيشلا ةمجرت يف كلذ

 رازنلا ناذاش نب مهاربإ نب دمحأ نب نسحلا ىلع يبأو ظفاحلا ىناقربلا يمزراوخلا

 فيناصتلا فنصو . | مهريغو يزاريشلا يشوجرخلا هللا دبع نب دم جرفلا ىبأو

 « هقفلا ىف « هسنتلا » و ©« « بهذملا ف بذبجملا » : ابنم « ةديفملا ةكرامملا

 «« ةرصبتلا »و « فالخلا ىف « تككنلا »و « هقفلا لوصأ يف اهحرشو « عمللا »و

 .ريثك قلخ هب عّفتناو «كلذ ريغو «لدجلا يف «4١ صيخلتلا ١» و « « ةنوعملا» و
 : هئمف © نسحلا رعشلا هلو

 ”لسبس اذه ىلإ ام اولاقف“ ينو لخ نع ساتنلا ”تلأس

 ليلق اينأدلا يف تحلا ةنإف ترثح" ليّذب "ت'رفظ نإ 'كّسَمت
 ومن وووييووروو و هورس دي ديس مد وووووهمموو سو 2 هوعس بجو هووجوو موج سعف

 ١١١. مو : م ىكبسلا تاقبط -ه
 . صخلملا : ىييسلا ١

 .تردق نإ :ُأ ؟

 .دوب : ىبسلا ©«

” 



 هللا ءاش نإ هركذ يىتآلا يئودط'ر بطلا دملولا نب دم ركب وبأ خش *لا لاقو

 ابأ خبشلا حدمب لاقف < مصاع هل لاقي « كام عاف ا

 ١ةرمم هللا سادق قاحسإ

 لجل مدّتقوت نم هيلع مسج فيحن ءاكدلا نم ”هارش

 ليحتنلا مسجلا "'هريضي سيلف يلاعملا مخض ىتفلا ناك اذإ

 .رصخنا أ كم رثكأ هنساحمو « نيدلا ِق ”ىيقتلاو عارولا نم ةياغ ىف ناكو

 يداحلا « دحألا ةلمل فوتو «ذابازو'ريفب ةئاؤلثو نيعستو ثالث ةنس يف دلو

 ىدامج ىف : ليقو <« « ليدلا » يف ىناعمسلا هلاق < ةرخآلا ىدامح نم نررشعلاو

 نفدو « دادغبب <« ةئامعبرأو نيعيسو تنم ةئس « ًاضيأ ىناعمسلا هلاق « ىلوألا

 . هللا همحر < ؛زرْيأ بابي دغلا نم

 هللا ءاس نإ ظرف قأمسو 6 هللا دبع هعمأو 6 ءامقأن نا مساقلا وبأ هأثرو

 : هلوقب < ىلاعت

 ٍقامآلا ةمايق ماقأ ”بئطخت قارهملا مادلاب ممادملا ىرجأ

 قاحسإ يبأ ابت دحب نبا دعب *ابلمش ”فللؤت ال ىلاسلا ام

 قاب ىلاسللا رم ىلع يح هر نم "تي مف تام لبق نإ

 مامإ : هقح يف لاقف « « دادغب خيرات » يف راجنلا نب نيدلا بحم هركذو

 «دهزلاو معلاب هنامز لهأ قافو « دالملا يف هلضف رشننا نمو «ىعفاشلا باحصأ

 أشنو < سرافب ةدلب « ذابازو'ريفب دلو . هتذمالت نم ”راصمألا ءامع 'رثكأو

 دمحأ ىبأ ىلعو < يواضسلا هللا دبع ىبأ ىلع هقفلا اهب أرقو « زاريش لخدو « اهب

 هع نب مروي م يمر يسن نا رممم هممورددمرو هر وموعم معمم جدت مم هي وعم م وعل

 رزبأ : لوصألا يف

 . انلمش : ج

١ 

 كا

 . ديدشتلاو : ه و

 ف
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 . راصمألا يف ءاماعلا : أ 5



 يف دادغب لخدو « يزوحلا ىلع أرقو ةرصبلا لخد مث « نيمار نب باهولا دبع
 يف هدلو-هو ؛ يربتطلا بشلعلا يأ ىلع ًارقو ةثاعبرأو ةرششع سم ةئس لاوش

 ظ ةئاؤلثو نيعستو ثالث ةنس
 ىلع 'تّلد' لئالد ركذف « هدلوم نع هتلأس : يديحملا هللا دنع وبأ لاقو

 رشع ةنس يف « زاريش ىلإ معلا بلط يف 'تلحرو : لاق ©« نيعستو تس ةئس
 . لعأ هللاو < نيعستو سمخ ةنس يف هدلوم نإ : ليقو «' ةئامعبرأو

 ديؤم بتر ءازعلا ىضقنا املو « ةيماظنلا ةسردملاب ءازعلل ةءافصأ نيلخو

 بنتك كلملا ماظن ”ربخلا غلب الو « هناكم يلوتملا ؟دعس يأ كلملا ماظن نب كلملا
 ىترزو لجأ ” ةلئس ةيودملا  ةلتخت' نأ نحاول نساك: :لاقو كلل راكم
 0 دسسلا دنع رضن وبأ خيشلا سردي نأ رمأو « هعضوم ىلوت نم ىلع
 . ىلاعت هللا مهمحر هناكم يف

 ءارلا مضو تحن نم ةانثملا ءاملا 0 ءاسسفلا رسكي .ت دابازو ريفو

 دعيو ةدحوم ءأب فلالا دعبو ةمحعم ةحوتفم ءاز ةنكاسلا واولا دعبو ةلمسملا
 وبأ ظفاحلا هلاق « روُنج ةنيدم يه : لاقيو « سرافب ةدلب  ةمجعم لاذ فلآلا
 .لعأ هللا و «ءافلا حتفب يه :هريع لاقو «؟«باسنألا» هناك 2 ىناعمسلا نبا نعت
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 مهدأ 7 ميهادبا

 4 ناهد وا وواحد والا ههه هاو هيه ناو د 546: عب 6 يس "هه عه هته هو هاه فل هاف عاف

 . ؟م؟ : ؟ يامللا رظنا 7

 ءاملوألا ةملحو ١ غ ٠ : نيباوتلا باتك و ١07 : ؟ ركاسع ا ا 5

 ممم : ١ ريعلاو م؟ : ؟ تاماقملا حرشو ١مه ٠٠: ةيابنلاو ةيادبلاو « : +6* 1:
 ا ا ا ل م

 ا



 قاحسإ ىبأك نيعباتلا نم ةعامج نع ىور « كولملا دالوأ نم ناكو خلب نم

 دهزلاب لغتشاو « 'نابأو شمعألاو رانيد نب كلامو ةداتقو مزاح يبأو يعببسلا

 امرك رطني وهو ديرب موب هب رم ؛ ماشلاب مث ةفوكلاب نوكي ناكو ةياورلا نع

 لعجو طوسلا بلقف « هبحاص يل نذأ ام : : لاقف < بنعلا اذه نم ينلوان : لاقف

 « هللا ىصع دق ام لاط ًاسأر برضا :لاقو هسأر مهاربإ أطأطف « هسأر عنقي

 . ىضمو لذخناف : لاق

 تقزر اذإ :تلقف «هيلع تنأ امع ىنربخأ مهاربإ يل لاق :يخلبلا قيقش لاقو

 : هل تلق . "اندنع خلب بالك لمعت اذكه :لاقا# ترص كعنم اذ تلكأ

 ظ . تركش تعنم اذإو ترثآ تقزر اذإ : لاق ؟ تنأ لمعت "فيكف

 ليقف سانلا ىكبو نفسلا تبرطضاو ؛حير تبهو رحبلا يف مهاربإ ناكو
 ةيحان يف ًامئاق 'ناكو « هللا وعدي نأ هتلأس ول هدأ نب ميهاربإ اذه : *بضعبل

 هيف ام ىرت ام « قاحسإ ابأ اي : لاقو هملإ اندف < هسأر فوفلم ةنيفسلا نم
 تأدبف « كتمحر انرأف تا انتيرأ دق مبللا : لاقو هسأر عفرف ؟ سانلا

 . نفسلا

 « هدأ ن ' ميهاربإ قيرط كلسأ نأ بحأ ينإ : ثراحلا نب شبل لجر لاق

 تلف تن تنأو لقي مو و لمع مهدأ نب ميهاربإ نآل : لاق ؟ لو :لاق <« ىوقت ال : لاق

 . لمعت لو
 يفوتو «دحاو ءوضوب ةالص ة ةردتع مخ ىهارإ ىلص : يناراهلا نايلس وبأ لاق

 ا ئعفنو ىلاعت هللا همحر <« كانه نفدف روص ىلإ لمحو ةريزجلا يف ١4٠ ةنس

 . [ ريدق ءاشي ام ىلع هنإ « هتاكربب

 ١ اهدحو د نم ةدايز : نابأو .

 " .د نم ةدانز : ةدنع

 «* .افك :ج

 . حيرلا : ه
0 
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 . مهضعب لأقف : د

 , ناكو لاق : د

 قفاز
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 بطخلا يقارعلا

 فورمعملا يرصملا يعفاشلا هيقفلا « مّتلَسُّملا نب روصنم نب 5 قاحسإ وأ

 < « بذهملا » باتك حرشو « ًالضاف اهيقف ناك ؟ رصم عماجي بيطخلا « قارعلا

 اح لما ودع ةرشع يف - ىلاعت هللا همحر + يزاريشلا قاحسإ ىبأ خيشلا فينصت

 ابيلإ بستنف «ةدم اهب لغتشاو «دادغب ىلإ رفاس امنإو «قارعلا نم نكي مو «ًادمج
 هب ةمامإلاو قيتعلا ابعماجي ةباطخلا ىلوتو رصم ىلإ داعو «ةدملا كلت اهي هتماقإل]

 ىلع ىضمو هتافو نيح ىلإ ةدافإلاو هب ةمامإلاو ةباطخلا ىلع لزب مو < ردصتلاو

 « يوّمرألا نيسحلا نب دمح ركب ىبأ ىلع هقفلا دادغمب أرق . [ ليمج رماو دادس

 نب دمج نسحلا يبأ ىلعو « يزاريشلا قاحسإ ىبأ خبشلا باحصأ نم ناكو

 عبمج“ نب يلج يلاعملا يبأ يضاقلا ىلع هدلبب هقفتو « يدادغملا لخلا نب كترامُملا
 ىلإ عجر اماف © يرصملاب فرعي دادغب يف ناكو « ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ىِآلا

 . معأ هللاو ©« قارعلا : هل لبق رصم

 انخبش يندشنأ : لوقي ناك هنأ روكذملا قاحسإ أ بيطخلا نع يوأر دقو

 : ًالئاق مس ملو « دادغبب روكذملا لخلا نبا

 ريمعت ٌءوس هي ركعي ”قحلاو هلطابل ”نييرت لاوقلا فارخأز يف

 ريباتزلا يق 0 تمد 'نإو هئحآادق لحنلا جاحُم اذه 'لوقت

 رروتلا“ .ءاملظلا قرح :قاعبلا ”نديع. .يفنمو تكزواحج :اهو امد اضادم

 يداحلا سيخ موب يقوتو « ةثامسمحو ريشع ةنس (« رصمب هتدالو تناكو.

 حفسب نفدو < رصمب ةئامسمخو نيعستو تس ةنس « ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو

 . ىلاعت هللا همحر « ملطقملا

 ذر واع



 . ماللا دددشتو مملا مصب : ملسملاو

 ظ محلا دنع لمت قا هسا © ردقلا لسن « لضاف دلو هل ناكو (])

 رب رعشو « ةديج بطخ هل تذاكو « هدلاو ةافو دعب رصم عماجم ةباطخلا

 بحاص نأآكو معلا يخأ ناب فورعملا « ليربج نا دامعلا ف هرعس نمف

 : هلوق هدب ترسكناف مقو دق ناكو « رصعع لاملا تدب ناوبد

 رثألا ”ةمومذم تحيرصأ ”دب هل ملع يخأ ليربح نب دامعلا نإ

 ربخلا نع يصقتست 'رسكلا اهءاجف ”ةقراس يهو اهنع 'عطقلا رتخأت

 نب رفعج ناويد يف نيتيملا نيذه تدجو مث « ”ةردان ”راعشأ كلذ ريغ هلو
 . معأ هللاو ؛ هركذ ىتآلا ةفالخلا سم

 يىفوتسملا هامرف « لققلا هيلع بسير لعرب ى نوك ملا كلا دبع تك نمو

 : "محلا دبع لاقف « هلتقف هدبك باصأف مهسب صاصقلا

 '"تادعف اننا .نداوقلا دنق قف قع رخأ

 دلاولا ىلع ورحت دق مآلاو 0

 دبك ىلإ الإ .دنك نم راس ام هب اند امل ”هنأ ترد امو

 تا ةقرف' اهوقفتلتك ام اذإ هنأت بّشخ ع 'سوقلاف
 للا ءاش نإ هركذ ىتآلا « ىنمملا ةرامع هبقفلا لوق نم ذوخأم يناثلا تبسلاو

 ثلا اهفتريش - ةكم نم مدق دقو « كانه اهتركذ يتلا ةيميملا هتديصق يف « ىلاعت
 نب ىسع زئافلا وهو « ذئموي ابكملم اهب حدتماو « ةيرصملا رايدلا ىلإ - ىلاعت

 اذه ىف ناروك ذم امهالكو <« كيزار نب عئالط حلاصلا هربزوو © يدستعلا رفاظلا

 : رصم ىلإ هتلمح ىتلا سيعلا حدمي « ة ا

 ماي ناو فراق نعم انتا ودوم يا رعي عل |: وتلا مكحلا دبع ةمجرت ١
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 .مركلاو فوثرعملا ةبعك ىلإ ًادئفو مّرحلاو ءاحطبلا ةبمك 'نم نحر و

 مرح ىلإ الإ مرح نم ؛تريسام ءتقارلف دعب يثنأ 'تيبلا ىرد "لف

 ل 0 يويعافار 9 اه رن 6 0-07 0

 51 نقولا "لع نر لظ سلا ىأ ني ةوغأم ىلا اذهو :

 : '١ىسشنتلملا ىسادنألا قاقزلا

 احضو دق حابصلاو اهثحف ىّححض س وؤكلاب فاط" ن داشآو

 احفتن دق ي ينعلا هلسآو "*هقئاقش انل ىدنُت ”ض'وآئرلاو

 اح دقلا ىقس نم زغش عدوا : انل لاق ؟ ”حاقألا ناو : ”تلق

 انين دت اسساف ©« لاق ام دححن . مادملا يقاس ”لدظف

 ريزو ركش نباب فورعملا يلع نب هللادبع دم# وبأ نيدلا يفص ريزولا ناكو

 عماج ةباطخ نع روك ذملا مهلا دبع لزع دق « رصع بونأ ن لداعلا كلملا

 . ؟هنلإ بتكف ل رصم

 ”عمطأ كدوح ريع 0- ”يأبو ”هجرأ كباب ريع بأ 0

 عنصأ ام ينلادف ةكيلإ الإ يبهاذمو 0-5 ىلع تادْس
 مّمجأ ةقيلخلا تنأ امنأكو ”هدحَو كباب با باول افمنأكف

 *”هدلا وه مويو امندلا يه رادو ىرآولا وه كللم 00 تأ ملف

 .*54 : ؟ برغملاو ١١ : ؟ يشيرشلاو :٠ 00 ١؟: 000

 . دغأو : ناويدلا

 ه : برغلملا

 : تيبلا لبق
 رصقلا هل حولي نأ اياطملا ىراصق العاج ةطيسبلا ضرع ىوط كيلإ

١ 
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 .ىلاعت هللا ءاك نإ«ءافلا فرح يف هيوب نب ةلودلا دضع ةمجرت يف اهركذ يتأبسو

 : هتحوز ىلجتسي روكذملا محلا دبعلو ]

 اسور ع ىلحت يهو رشكقدلا كش 8 دلع 1 0 ابجو ف رشا

 ؟اسوْمُتَشلا ”كامّتشلا تدطظغ قم 0 ' كنع نغُي مل تلق

 : ًاضيأ هلو

 'ماونا ءاملا ىلع نأ يل ”لّيخي ةةداذل يف ايه, انثتب ةبدأمو
 مجنأ كسبت يفو رامقأ كلت يفف انتحت كلافلاو ”كالفألا انقوف نمف

 : ًاضيأ هلو

 كحل <تنأو ماضتا نأ ىسخا تك ناوتخألا ىفف لهم ىلع

 [ ثيغ ”تنأف ماشلا كك اربس نإو 7 مامن ”تنأف تمق : أ نإ رص

 نيتسو ثالث ةنس ةرخآلا ىدامج رّستع مسا دحألا ةلامل هتدالو تناكو

 ةئاهممجح و

 © ةئاّتسو ”ةرشع ثالث ةنس ناقش نم ني ركلاو نماكلا تيس لاو

 . هيلع ىلاعت هللا ةمحر « مطقملا حفسب دّغلا نم نفدو ©« رصمب
 05 ورع

 نب ليربج ةنامألا يبأ نب دمع هللا دبع وبأ وبف روكذملا داعلا امأو (2)
 « هالوتي امف ةنامألا ةرثكب ًاروبشم ًالضاف ناكو « ةّمّعن نب ناطلس نب ةريغملا
 نيسمخو ناك ةئس هتدالو تناكو « ةيردنكسإلاو رصمب ةيناويدلا مدخلا يف بّلقتو
 همحر ؛« ةرهاقلاب ةئاتسو نيثالثو عبس ةنس د ةئاوسمحو

 . ىلاعت هللا

 ضب



 يلصوملا ركسع نا

 يضاف « نيدلا ريبظ بقلملا © ركسع نب ريضتن نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 : لاقف « هخيرات يف ' يثيبدلا نبا هركذ ؛ ىلصأوملا يعفاشلا همقفلا © ةسماالسلا

 نب رصن نب نيسحلا هللا دبع ىبأ يضاقلا ىلع هقفت سول لها سواستإ نا

 داعو ؛« ةعامج نم اهب عمسو دادغي م دق « هنم عمسو « لصوملاب ىلصوملا سيمخ

 هدب ىلإ
 دمج نب نمحرأا دبع تاكرمبلا

 00 ةعامج هنم عمّسو « دادغبب

 ةفث © ةيدنسلا نم ىارعلا نم ةلئضأ ًالضاف ًابمقف ناكو

 يأ نع ليدأل 4 ىورو «٠ 4 ىرف ل ةمم + داتسملا ءاضق ىلوتو «

 : هما ىبتنا ٠

 هلم عمس

 ةيماظنلا ةسردملا هقفت

 لامعأب ةدلب يهو  ةرماالسلاب ءاضقلا ىلوتو .٠ هاورو ثيدحلا مممسو دادغسب

 : هنمف . ىئار همظنو < مظنلا هيلع بلغو . اهب هتدم تلاطو - لصوملا

 ىلإ يتاقتث ! ينوسنت ال
 انتشنع قم. :بهادلا ”تنسقأ

 :لثحأ ل "ملك دبع ىلع يتنأ
 : اضيأ هرعش نمو

 ةدع نع ناك ام ادإ ميركلا "نوح

 ابق راو يدخن ال بئاحسلا نإ

 "تحمس نإو ”مومذم ٍدعولا ”لطامو

 همممممسوو وو ووو موووت ممو هيمن م هييرروو مر ورم د ومر رجعو ووو مقاوق مهم

 . دعولا :

 يتميش نم ردغلا سيلف «رادغ

 كتللح اه ىفاثملا ”ةدقعو

 ردكلا نم مسا / رخأت دقو

 رثألاا لبديف رطمت ل يه اذإ ًاعفن

 رديبلاب ' لطملا لوط دعب نم هادي

 ١ يثيبدلا رصتخم يف هتمجرت درت مو ؛ ىهذلا :هج .

 ا



 رمملا ىلإ“ ”جاتحم وهو احبه رع لجر ىلع ع ال دوجلا ”ةحاوداب“

 نم ةعامج ”ةيواز  ةيم”الّسلا نم برقلاب ةديلب يهو - جيزاوبلاب ناكو
 : ميبف لمعف « يكم مهخيش مسا ءارقفلا

 ”تتتنانأ ”ةنييسيسللا "قف: .جواصتللا لوتق "يكل ”لفلالا

 عّقي ىتح مئمجلا يف صلقاربو ريمتلا لكأ ةرملا لكأي نأو ١ ١ - ِِع م
 عمتساو ربارط نم راد انجح اعئاج اقيا يواط "ناك ولف

 عّصقلا الإ موقلا ركسأ امو هلإلا ”بحب انارككس اولاقو
 عّبشلو اهر امرزتقتي 'تّبصخخأ اذإ 'ريمملا كاذك

 ”ةّنلس انغلا نأب 'مهنيد يف سانلا ممس ىتم

 دروأو « هيلع ىنثأو « « لب'رإ خيرات » يف يفوتسملا نبا تاكربلا وبأ هركذ
 « ةديرخلا » يف بتاكلا دامعلا هركذو . اهنيب ترج تابتاكمو ةديدع عبطاقم هل

 : هلوق هرعُش نمو <« لضاف باش : لاقف

 مارحت رلفهعفل ”هوعدأ ا ةهلئبجو "فرصيبف ينلص هل ”لوقأ

 مْسم ”ةللتقق ماثآلا مظعأ نمف يتلصو 'هركي مثإلا فاوخ ناك نإف

 همحر « ةيماالسلاب ةئاتسو ريشع ةنس رخآلا عيبر ربش ثلاث سيفخلا موي يقوت

 . ىلاعت هللا

 «أ ريثك هنبأ رعشو هرغعس نم ىدشتنأو ©« بلح يف هب ”تعمتجا دلو هل ناكو

 . ةنسحلا يناعملا هل مقيو « ًاديج هرعش ناكو
 اييتحت خم ةانثم.ءان ممل دعبو ماللا ديدشتو ةلمهملا نيسلا حتفب : ةم السلاو

 اهنيب ©« لصوملا لفسأ قرشلا بناجلا نم لصوملا طّس ىلع ةدملب يهو « ءاه مث

 ناك يتلا ةميدقلا ةيمالسلا تيرخ دقو . يبرغلا بناجلا يف لصوملاف « موي ةفاسم

 . ًاضيأ ةيمالسلا اهوممو ىرخأ ةديلب اهنم برقلاب تئشنأو « اهيضاق ريبظلا

 نإ
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 يدبملا نب ميهأربا

 نب يلع نب دمخ نب رفعج ىبأ روصنملا نب يدبملا نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 ديلا هل تناك كيكرلا نوراش وأ يمهاهلا بلطملا دبع نب سابعلا نب هللادبع

 همأ نآل نروللا دوسأ ناكو « ةمدانملا نسحو يهالملاا ب رشملاو ءانغلا ىف ىلوّدطلا

 نوككسو هاهو ةمحعملا نيشلا حتفب  ةلكتش اهمساو « ءادوس ةيراج تناك

 ا يدار دع واس - ءاه ماللا دعبو «فاكلا

 يف ري لو < فكلا يخس « سفنلا عساو 2« بدألا ريزغ « 'لضفلا رفاو ناكو

 تا و ساس ا ل

 ةفيلخ ماقأو « ةهروبسم هتصفو «ناسارخمب ذئمود ”تدوهاملا ون "نقتل نهي دأدغمب

 ةنس تذاك يدبملا نب ميهاربإ مايأ نأ هر ف يربطلا نك ذوب « نيتنس 0000

 . اموي رشع يتنلثاو أرهس رّسع دّحأو
 ناك امل نومأملا نأ يدبملا نب ميهاربإ ةعّمبو نومأملا ملخت تنس .ناكو

 نإ نيعلا فرح ىف ه رك ذا نال ان را يبو نب ل هاليع :لاز_لدسل ناسا راذي

 ىلإ مينع رمألا لاقتنا نم افوخ ] دادغبب نيسابعلا ىلع كلذ ىتشف «ىلاعت هللا ءاث

 كرانملا هوبقلو « نومأملا مع وهو «روك ذملا يدبملا نب ميهاربإ اوعيابف | نييولعلا

 ةحللا يذ نم نيقب سخخل ءاثالثلا موي هتعيابم تن و | يضرملا هوم لبقو |

 يف دادغب ”لهأ هعياب مث نطابلا ف نوسابعلا هعب هعيأاب 2 دادغس نيتئامو ىدحإ ةنس

 ةعملا موي ناك اماف < نومأللا اوعلخو < نيتئامو نيتنثا ةنس مرحملا نم موي لوأ

 :ةقرولاو ؟+١٠٠:2 يناغألاو ٠٠١ ٠( ثداوح) يربطلا ًآلثم رظنا « خيراتلا بتك يف هرابخأ و

 .عو الاب ا يم

 ١ لقعلا : د .

 .50605 ةلس ود جا ؟

 . نيمألا دعب : هجأ ع

 سا



 امل نومأملا ناكو « ربنملا ميهاربإ دعصو « كلذ اوربظأ مرحلا نم نولخ سم
 وه يذلا داوسلا سابل كرتب سانلا رمأ دبعلا ةيالوب اضرلا ىموم نب يلع عيب
 « اضيأ سابعلا ينب ىلع كلذ زعف « ةرضخلا سابلب مهرمأو <« سابعلا ينب راعش
 موي داوسلا سبل داعأ مث 2< نومأملا ىلع اهوّمنقن يتلا بابسألا ةلمج نم ناكو
 هركذ < كلذ ىضتقا ببسل نيتئامو عبس ةنس ةدعقلا يذ نم تيقب ةلبلل سيفا
 ميهاربإ فاخ دادغب ىلإ ناسارخ نم نومأملا هجوت اماف )١(* هخيرات يف يربطلا
 تسقب ةلمل ةرسْتع ثالثل ءاعبرألا ةليل هؤافختسا ناكو < ىفختساف <« هسفن ىلع
 لمتحي الو « اهحرشش لوطي رومأ دعب كلذو «نيتئامو ثالث ةنس ةجحلا يد نم
 ةلبل ةرسع عبرأل تبسلا موي دادغب نومأملا لخد مث « امركذ رصتخلا اذه
 ”ليبعد_ هبف لمح ميهاربإ ىفختسا املو « نيتئامو عبرأ ةنس رفص نم تيقب
 : يعازخلا

 _قئام سَلطأ ؛لك هبلإ افيف ءهلهأو قارعلاب ”ةلكش نبا 'رعن
 قراخل هدعب نم 'نحلْصتلف ايه ًاعلطضم ميهاربإ ناك نإ

 قرامل هدعب نم 'نحلصتلو ,.لازلزا كاذ دعب نم نحلصتلو
 قساف نع ”ىقساف ”ةّفالخلا ثري نئاكب كاذ سيلو نوككي قس

 «نيتمجمملا نيءازلا مغب : لزلزو «ةمجعملا ءاخلا حتفو ميلا مهب : قراخمو

 . رصعلا كلذ ىف نيّتّعم اوناك ةثالثلا ءالؤه : قراملاو
 . ةريبش ةليوط ميهاربإ رابخأو

 تنأ : ينع وفعلا دعب هيلع تلخد دقو “ نومأملا يل لاق : ميهاربإ لاقو
 دقو « وفعلاب هملع تننم يذلا انأ « نينمؤملا ريمأ اي : تلقف « دوسألا ةفيلخلا
 : "ساحئسحلا ىنب دبع لاق

 رقرولاو لصألا ماقم راخقلا دنع هل نْمُنق ساحستحلا ينب دبع 'راعنشأ
 قلل ردا نإ علل هون وأ 0ر5 ”ةةرخس ىيفتف !دايبع تنك نإ

 ؟ِ



 : لوقي دشنأو « دجلا ىلإ لزهملا كجرخأ مع اب : يل لاقف

 بيرألا بيدألا ىتفلاب الو. م ىمشلا لجرلاب ”داوسلا يرزني سبل
 يبصن كنم قالخألا ”ضايبف ”بيصن كيف داوسلل نكي نإ

 سقالق نب هللا رصن حوتفلا وبأ زعألا وهو « نيرخأتملا ضعب مظن دقو : تلق
 ىنعملا اذه - نونلا فرح ىف ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ىقأبسو - يردنكمسإلا
 : ١هلوق وهو <« ناسحإلا لك نسحأو همف دازو

 ”روفاكلا اهدنع ”كسملا دسح لعف ءاضس يهو ءادوس "ناو

 رون وه امنإو ًاداوس ”س انلا هبسحي نوبعلا بح 'لثم

 هنبي نعو - نومأملا دعب ةفالخلا ىلوت دقو - ًاموي مصتعملا *(0) سلجو
 بتلقي ميهاربإ لعجف « يدبملا نب ميهاربإ هراسي نعو « نومأملا نب سابعلا
 يف هتنهر متاخ : لاقف ؟ متاخلا اذه ام مع اب : سابعلا هل لاقف < هدي يف ًاتاخ

 م نأل هللاو : سابعلا هل لاقف « نينمؤملا ريمأ مايأ يف الإ هتككتف اف كببأ مايأ
 كف ىلع نينمؤملا ريمأ ركشت ال كم'رثج ميظع عم كمد نئقحت ىلع يبأ ركشت

 . همحفأف ©« كمتاخ

 « مهبتك يف خيراوتلا بابرأ هدروأ "ريثك لوط هثيدح يف مهاربإ اذهو

 هريغو يربطلا ىفوتسا دقو «© هنم دوصقملا ىلع تبمنو « هترصتخا نكل

 . هيف مالكلا

 < ريزولا لوألا دلاخ ىبأ نب دمحأ هيف رواس مهاريإب نومأملا رفظ املو

 .ريظن كل اف هنع توفع نإو « ءارظن كلف هتلتق نإ <« نينمؤملا ريمأ اي : لاقف

 ةعمجا موي يقوتو « ةئامو نيتسو نيتنثا ةنس ةدعقلا يد هةر هتدالو تناكو

 « ىأر نم رسب نيتئامو نيرشعو عبرأ ةنس ناضمر ربش نم ناولخ عسنل

 ظ . ىلاعت هللا همحر « مصتعملا هيخأ نبا هيلع ىلصو
 لصف يف «حاحصلا» باتك يف يرهوجلا اهاكح تاغل تس ابيف ىأر نم ”رسو

 . ةليوط يدبلا نب ميهاربإ رابخأو : د ؟

1١ 



 تناوب ع ضو - اهحتفو ةلمبملا نيسلا مخب - ىأر نم رس : نهو « ىأر

 © ىأر نم ءاسو - نيتغللا يف ةزمهلا ىلع فلآلا مدقتو ابحتفو نيسلا مب

 : هلوق ف ًادودم يرتحبلا هلمعتساو . !رمأسو

 ءارماس املع 9 هتكتصن 8 نو

 . ةرورض كلذك هلمعتسا وأ ةعئاش ةغل يه له معأ الو

 اهيفو نيتئامو نيرشع ةنس يف مصتعملا اهانب «قارعلاب ةنيدم : ىأر نم رسو
 فرح يف هركذ ىأبسو « هنم مامإلا جورخ ةبمامإلا رظتني يذلا باد'رسلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ نيدمحملا يف مملا

1 ٠ 

 يلصوملا ميدنلا ميهاربا

 نب نمي نب - نومنم : ًاضيأ هل لاقيو - ناهام نب مهاربإ قاحسإ وبأ

 نكي مو : يلصوملا « ميدنلاب فورعملا « يناجترآلا « ءالولاب يمستلا « كئسدن

 هركذ اذكه « اهيلإ بسكنف « ةدم اهب ماقأو اهيلإ رفاس امنإو < لصاوملا نم

 '/ ( يناغألا » باتك يف يناببصألا جرفلا وبأ
 .اهب ماقأو ةفوكلا ىلإ ناهام هدلاو لقتناو . مجعلا يف ريبك تيب نم وهو

 عارتخاو ءانغلا يف هلثم هنامز يف نكي ملو «روصنملا نب يدبملا هعمس ةفملخ لوأو

 تهل 2لا ال د تفورقللا :روضتت لل ترش « مهاربإ ىنغ اذإ ناكو *(س) ناحلألا

 هسلاجيو هرابخأو © روكذملا لازلاز تخأ جوز مههاربإ ناكو < سلجملا امل

50" 

 ابضاغتف « ًاديدش ىّوه ةدرام هتيراج ىتوه ناك ديشرلا نوراه نأ ىكحو
 5 ل نوي و و ني جدع وو جو و دع يودع ع نايا ع عارم يح ايا يصبؤاموو ىف دش شم هم با“

 * : ه ىناغألا رظنا - ١م
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 لمعي فكرأ فنحألا نب سابعلا ىكمربلا رفعج رمأف 6 بضغلا |هنيب مادو ةرم

 : ١لمعف « ائيش كلذ يف
 هم ة مّيَتملا ةدنإ *مهمتارجمت ةنيذلا كتّبحأ عجار
 بكلللا يسن مف "هل ولثسلا كب اككنم لواطت 'نإ ةبنحتلا نإ

 تي

 < اهاضرتف ةدرام ىلإ رداب هعمس اماق «دشرلا هب ىنغف ىلصوملا مهاربإ نا

 مهاربإو سابعلا نم دحاو لكل ترمأف ءامل لبقف «كلذ يف د

 .مهرد فلأ نيعبرأب امل رمأف « اهئفاكب نأ ديشرلا تلأسو « مرد فالآ ةرشعب

 ةيهاتعلا ابأ رساخلا ”مللس ربخأف «قبنطتملا يف مهاربإ سبح دق نوراه ناكو

 "هدشنأف <« كلذب

 رشم ”شيعلاف ”يلصاوملا سبح هريس ةكنواد "سيل ملَس اي ٍمْلَس
 رح سانلا يف تا"ذللا ”سأر رقم طملا يف باغذُم تاّنللا باطتنسا ام

 رعشبقام مهشيعو ايم . للا ىقشلخا نم يبصأوملا فر

 ريسنو هب ىَبلُي يش ضرأ لا يف اف روارسلاو ًاوبللا سّح

 ل يل ل ل نو دما مهاربإ دلو

 لوألاو <« نيتئامو ةسْثع ثالث ةنس : لمقو « دفان اي لعب ننامو نام

 را ا ار سلا لل . ىلاعت هللا همحر < ممصأ

 يناسشلا ورمح قنا نعاشلا ةهاتعلا وبأو يلصوملا مهأربإ تان : لمقو « اهسف

 وهو تأم هابأ نإو «دادغمب ب كبل ةرشع ثالث ةنس ف يوحنلا

 . معأ هللاو < مهيلإ بستنف مهيف أشنو « 'اوّبرو ممت ونب هلفكف ريغص

 . قاحسإ هدلو ركذ ىتأبسو
 ةروك ذم يهو «يمزاحلاو يرهوملا هاكح « ةلمبملا ءارلا ديدشتب : ناج“رأو

 . يناجرألا دمحأ ةمجرت ف

 امهو«ء :١١35 *« ةرهازلا موجنلاو هم: ١ ةرهزلاو نيو تاسعا نا ولف ١

 . يناغألا يف ًاضيأ

 . يناغألا يف اضيأ ةعطقلاو هم ه : ةيهاتعلا ىبأ ناويد ؟
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 يلوصلا ميهاربا

 ؛ روهشملا رعاشلا « يلوُنصلا نيكت لوُص نب دم نب سابعلا نب مهاربإ

 © ريغص وهو <« تحن هلك رعش .:راويد هلو « نيدمجملا ءارعشلا دحأ ناك

 *”(4) هرعش قمقر نمو

 'امهارازم روناد نع ىللب طشو 7ةرايز ءانت نع _سانأب 'تّند

 اه'راد كنتاهو ىلمل نم ”نرقأل ىوتللا . جرعستمب تامقم "نإو

 ةاغبلا ضعب ىلإ < نينمؤملا ريمأ نع ''هبتك ام كلذ نمف « ”عيدب رثن 'هلو
 نإف « ”ةانأ نينمؤملا ريمأل نإف « دعب امأ » وهو < مهدعوتيو مهددبتي نيجراخلا
 مالكلا ادهو « مالسلاو «همئازع تنغأ نغي م نإف «ادمعو أهدعب بقع نفت م

 : هلوأ هل رعش تيب هنم أشني هنإف « عادبإلا ةياغ يف هتزاجو عم

 'همئازع تتلغأ نئفي ل 'نإف ادعو امدعب بقع نغت' مل 'نإف ”ةانأ

 شيحيو يرطاخ هنلحي ام ىلع الإ طق يتبتاكم يف تلكتا ام : لوقم ناكو

 « «مبلقتعي مهلقعي ناك امو «مازربُي مهزررخ أم راصو» :يلوق الإ «يردص هب

 نم ًالاجآ هولدبو <« لاقع ىلإ لقّعم نم هولزنأف » : ىرخأ هلاسر يف يلوقو
 « يراصنألا او ع ونس لامآ

 5٠ يفاغألاو ١١١ : 1 دادغب خيراتو م1 دخلا عمر ىف لوفلا نفارز ةخيرتا -ا

 ١١5 - ١54. ةيبدألا فئارطلا يف ينممملا ةمالعلا هرسثن ناويد هلو 2١:5 :باتكلا باتعاو

 ١ هتاند : مهعو١.

  5,هيابتك :د

 ه4 : ملسم نآويد <
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 ١لَمأ ىلإ ىعسب ”لتَجأ هنأك جمر يذ موي يف جَبم ىلع فوم

 : "مامت يبأ لوقب لاقعلاو لقعملا ينو

 ""كهانم ابانملا ”ضاوْحأو « ارق انّقلاو 'ضيبلاف راحصإلا رشاب 'نإف
 ؛هكلقاعم ال *هثتالاتقلع كئلوأ امنإف هملع ًاناطبح نبي 'نإو

  هللتاق كش ال ةفوخلا نإف هلع ”طخاس تةكنأب ”نئادعأف ةالإو

 . روهشملا رعاشلا يفنحلا فنحألا نب سابعلا تخأ نبا وهو

 ىلع مسأو < ناج'رَْج كولم نحأ ناكو < روك ذملا لوص هدنع. لإ :ةكئسلو

 .فسوي نب ةرمح مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو « ةرفص يىبأ نب بلبملا نب ديزي دب

 ضعب نم لوصو ؛ لصألا يناجارج لوّبصلا : « *”ناحارج خيرات » يف يمبسلا

 نب ىبحي نب دمج ركب يبأ دلاو مع وهو < "لو اهل لاقيو « ناجرج عايض
 « تافنصملا نم هريغو « ءارزولا » باتك بحاص « ىلوصلا سابعلا نب هللا دبع

 . روك ذملا سابعلا يف ناعمتحي اهنإف

 : "لاقف « ةقرولا » باتك يف حارجلا نب دواد نب دم هللادبع وبأ هركذ دقو

 ىنكي © .:راسارخ نم هلصأ ”يدادغب <« لوُص نب دم نب سابعلا نب مهاربإ
 ةثالث راصق هراعشأو « ًاناسل مهقرأو باّتكلا هئارظن رعشأ « قاحسإ ابأ
 ءلصأو « عّفادم ريغ هلهأو نامزلل سانلا تعنأ وهو «ةرشعلا ىلإ اهوحنو تاببأ

 اراصو اسّحَمت «نامكرت <« ناج' رج اكلم نيوخأ زورْيفو لوص ناكو « كرت

 لزب مف « (ببَتّمأ ناجرج ةرفص يبأ نب بلهملا ”نب ديزي رضح اماف «سرفلا هابشأ

 ١ برحلا موب يأ « رابغلا : جهرلاو ؛ لتقلاب جبملا ىلع يفوي : لوقي .
 . 5م: ” هتاود !؟

 . ءارحصلا ىلإ زوربلا : راحصإلا +

 لوعولا عانتما نم هلصأر نوصحلا : لقاعملا ؛ يرجلا نع اهقوعي ليخلل ضرعي ءاد : لاقعلا ؛

 . هيف هبلإ لصوي ال لاع عضوم يف لصح اذإ لعولا لقع : لاقي « لابجلا يف
 . أطخ وهو ؛ ناسارخ :أ 0

 ١ نوح :د ج .

 . عوبطملا ةقرولا بانك يف ةمجرت هل درت مل 0
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 . رسثَعلا موي هعم لتق' ىتح هدي ىلع ملسأو « هعم لوص

 ىلع نب هللا دبع هلتقو « ةاعدلا ةّنلج دحأ لوُص 'نب دمج ةرامع وبأ ناكو

 . هريغو يكعلا مكح نب لتاقم عم علخ امل « روصنملاو حافسلا مع < يسابعلا

 ةذت مث ©« لكس نب لضفلا نيتسايرلا يذب هللا دبع هوخأو مهاربإ لصتاو

 تاقفنلاو عابضلا ناويد دلقتي وهو يفوت نأ ىلإ هنيواودو ناطلسلا لامعأ يف

 . نيتئامو نيعبرأو ثالث ةنس نابعث نم فصنلل ىأر نم رس

 انتكرتل رعشلاب سابعلا نب مهاربإ بسكت ول : يعازخلا ىلع نب لبعد لاق

 . « ةقرولا ١» باتك نم هتلقن ام رخآ اذه <« ءىش ريغ ىف

 ناتسلا ناذدهو «© هلوق ابنم 2 ءامشأ هنم تلقنو 6 هناودد ىلع تفقو دقو

 : 'معأ هللاو <« يراصنألا ديلولا نب ٍلسم ناويد يف نادجوي

 ٍناطوأو لأ ىلإ .سفن ”عوزن' .ةعد يف .شيعلا ض نفخ كّنمتْمي ال
 ع

 نراريجي اناريجو لهأب المأ ايب تئللح 'نإ دالب لكب ىقلت

 : هنع ىلاعت هللا جرف الإ ةلزان هب تلزن نم امهدّدر ام هنإ : لاقيو - هلو

 "مرحملا اهبنم هللا دئنعو ًاعارذ قفلا اهب ”قيضي ةلزان ”ب'رلو

 جرفت ال اهنظي ناكو تجرف' اهتاقلحأ تكحتسا امف 'تّقاض

 : هرعس نمو

 .نرطا ق ”كاماو..ىدلا نورسلا دنع هكا "81 1 رثلع ”ةيقلا نلاوأ
 نشخلا لزنملا يف 'ميُفْلأي ناك نم اوثركذ اوُلَبْسُأ ام اذإ ماركلا "نإ

 :-- مصتعملا ريزو © تايزلا كلملا دبع نب دم ىلإ اهبتك هنإ : لاقيو هلو

 اناوع ايارحأ تارص أمن أماف رنرامزلا ءاخإب يخأ كينكارو

 انامزلا ثم“ ذأ كنم تحسصأف تنامزلا كنلإ ثم” ذأ ”تنكو

 نابسنيو) ١59201١556 ا١الالء ا١ا١ 2 ١1ه١ : يلوصلا ناويد يف اهملي امو ةعطقلا هذه ١

 1١١٠٠٠١. : قدزرملا رظناو ؛ (وزع نود ١١6 : م يزيربتلا حرش يىفامحو) ١٠ه « (هريغل

 . جرحم : ناويدلاو هب ؟

 كك



 انامألا كنم ”تلطأ انأ اهف تايئانلا كثدعأ ”تنكو

 :“ ًاضنأ هلو

 'رظانلا كيلع ىكبف يىتلقمل داوّتسلا تنك
 ”رذاحأ ”تنك ةكيلعف *تَُسلف كّدعب ءاش نم

 : بيسنلا باب يف « ةسامحا » باتك يف يناطلا مامت وبأ هل دروأو

 1 فش ىلمل ”سفن تدب 5 5 "ىلإ .ةعافشب تكلشدا ىلمل تت و

 اهعمطا ال أءرما ”تنك مأ هاجلا هب يغتبتف ىلع ىلبل 'نم مركأ

 . رصتحملاب ىلوأ راصتخالاو « عسيدب عوطقم لك هلو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ < نيدمهملا يف يلوصلا ىبحي نب دمج هيخأ نبا ركذ قأسسو

 نبةئامو نيعيرأو ثالث ةنس نابعش فصتنم روك ذملا ىلوصلا مهاربإ يفوت

١ 

 هيوطفن

 بلهملا نب بيسح نب ةريغملا نب ناملس نب ةفرع نب دمح نب مهاربإ ١هللا دع وبأ

 فيناصتلا هل 1 يطساولا وىودنلا هتوطقن بقلملا 4 يدزألا ةرفص يبأ نبا

 : لمقو «نيدئامو ناعبرأو عيرأ ةنس دلو «اعراب ًاملاع ناكو 4 بادآلا ف ناسحلا

 نبرسعو ثالث ةنس رفص ىف فوتو : دادغب ندككسو طساوب نيتئامو نيسمخ ةئنس

 رونو 7١؟ : يديبزلاو ١هو : 5 دادغب خيراتو ١1 : ةاعولا ةيغب يف هيوطفن ةمجرت «١

 . ا١ال4ه : ءاملألا ةهزنو ١ : تسربفلاو ١ : ١7 ةاورلا هايناو "44 : سبقلا

 . هللا دسع وبأ :ه

 ا



 ؛ لبقو . ةعاسب سمشلا عولط دعب « هنم ناولخ ”تسل « :اهواآلا موي ةئاؤلثو

 يناث نفدو « ملعأ هللاو « دادغبب ءىرقملا دهاجم ن ناو وه نيرشعو عيرأ ةنم يفوت

 . ىلاعت هللا همحر « ةفوكلا بابي مو

 قوس طا يعول ضنك مهازإ همسا نم ءاماعلا ىف سسل :هب ولاخ نبا لاق

 . هيوطفن

 "« يلامألا » باتك يف ىلاقلا ىلع وبأ هركذ ام هرعش نمو

 اكئتنفجت ىوثق "نم ىهوأ ياوُئقو اكيدخ ”نم ”قارأ كئيلع يلق
 اكىلع ا ةهةفقفطعيتو اماذظ ةسسسفن "ب اذعي نمل هارت ال 4

 ركتملا يطساولا نيسحلا نب ىلع نب ”ديز نب دمح هللا دبع وبأ لوقي هبفو
 :امهريعو «همظن يف ميركلا ناارقلا زاحعإ» تاكو «ةمامإلاو بحاص «روبشملا

 هْيَوَطْمفن ىرت ال 'نأ دبهتحملف ًاقمساف ىرت ال نأ 0

 هملع اخارص قاحسلا ريصو ه ىمأ فصنن هللا ”هقتةرخأ

 «ةئاؤلثو - تس ةنس :ليقو - عبس ةنم روكذملا ؛دمح هللا دبع وبأ يفوتو
 . ىلاعت هللا همحر

 0 10 اب جب رمس

 هبحاص مهنم دحاو لك دارأف <« قّيض ناكم ىلإ قيرطلا مهب . ىضفأف « اهل اوعاد

 لاقو 6 :تدالا فوم فروت. قرطلا قف هر هيلع مدقتي نأ

 ة”دوملا تكحتسا اذإ : هيوطفن لاقف « لاجرلا ريداقم ف”رعُس هنكل : دواد نا

  وبأ لاق  ةنكاس ءافلاو حمصفأ رمدكلاو ابحتفو نونلا رسكي - هيوطفنو

 ٍ ١

 .؟.١7:1 ىلامألا ؟

 .ديزب :أ +
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 هتمامدل هيوطفن بقل هنإ : '«فراعملا فئاطل» باتك لئاوأ يف ىلاعثلا روصنم

 نا يت ناك هنا هويس لاك لهدف اجو (طتخلا د بنت هفأو
 هيوطفن طبض يف مالكلاو « هباتك سرديو « هتقيرط ىلع يرحيو « هيلإ وحنلا
 © ورمع همساو « هتمجرت ف روكذم وهو ©« هيوسس ىلع مالكلاك هرئاظنو

 لذا

 جاجزلا قاحسا وبأ

 نم ناك ؛ يوحنلا جاِّجْزلا لبس نب يرسلا نب دمع نب مهاربإ قاحسإ وبأ

 باتك هلو نارقلا يناعم يف ًاباتك فنصو « نيتملا نيدلاو بدالاب ملعلا لهأ

 « « قاقتشالا » باتكو « « قطنملا عماج نم رّسْسف ام» باتكو « « يلامألا »

 قلخ » باتك و «« قرفلا » باتك و «« يفاوقلا » باتكو <« ضورتعلا » باتكو
 باتكو < « وحنلا يف رصتخم » باتكو « « سرفلا قلخ » باتكو « « ناسنإلا

 باتكو ©« « فرص ال امو فرصئي امو ناك و « « تْلَعفأو ”تْئلعَف »

 .كلذ ريغو «« ءاونألا » باتكو «« رداونلا » باتكو «« هيوبيس تاببأ حرمش »
 « ٍجاَِجْدْرلا طرخي ناكو « ىلاعت هللا اهمحر « بلعثو دربملا نع بدألا ْذخأو

 نب دمحأ نع يباطخلا ناملس وبأ ىور] . هيلإ بسنف © بدألاب لغتشاو هكرت مث
 نذآلا جرخم اونذأتساو اوعمتجا اذإ دربملا باحصأ ناك : لاق يضئارفلا نيسحلا
 لو ةرم اورضحف « اوفرصنا الإو جاجزلا قاحسإ وبأ مكيف ناك نإ : لوقيف

 هل لاقي مبنم لجر تبثو « اوفرصناف كلذ مهل لاقف ؛ مبعم جاجزلا نكي
 مل هنإف نامع الإ مهلك موقلا فرصنا : سابعلا يبأل لق : نذآلل لاقف « ناؤع

 يا 1 فئاطلا 4

 مو : + دادغب خيراتو ١ا/؟ : ةاعولا ةيغبو ١هو : ١ ةاورلا هابنا يف جاجزلا ةمجرت *١-
 ةهزنو ١ :١*٠ ءايدألا مجعمو ١١١ :نييوحنلا بتارمو ٠١ : تسربفلاو ١ : يدبيزلاو
 . 845 : سبقلا رونو ١١17 : ءابلالا
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 ةركن ناك اذإ نامع نإ هل لق : لاقف « هربخأو نذآلا هملإ داعف ©« فرصني

 هللا ديبع ريزولا ةمبحصب صتخاو . [ ًادشار فرصناف كفرعن ال نحنو «فرصنا

 هللا ديبع نب ”مساقلا رزوتسا املو < بدألا مساقلا هدلو ملعو © بهو نب نابلس نبا

 . ًاليزج ًالام هقيرطب دافأ

 ىنأ انخيش عم هلدد : ١لاق يودنلا يسرافلا ىلع وبأ خخبشلا ىكاحو

 رسب هاراسف مداخلا 0 را لا ا لا اا

 < موجأولا رثأ هبجو يفو داع نأ نم عرسأب نكي مف < ضن مث « هل رشبتس
 ةيراج انملإ فلتخت تناك : هل لاقف 0

 اهيلع راشأ مث « كلذ نم تعنتماف « اهابإ ىنعست نأ اهكتْمُسف تانَْقلا ىدحإل
 ينماعأ تءاج اماف « ابنت ال فعاضأ نأ ءاجر ىلإ اهدهت نأب ابحصني نم دحأ
 ينم ناكف <© تضاح دق اهتدجوف اهضاضتفال ًارشتسم تضبنف © كلذب مداخلا
 : بتكو « هيدب نيب نم ةاودلا انخبش ذخأف ©« ىرت ام

 ا ِق نعطلاب ”تدانع هتنبرحي رٍضام ”رسراف

 مادي مد نم هئتقتاف هلتكتسرف يمد نأ مار

 نينيبلا نيذه ركذ لس نب نسحلا تنب ةناروب ةمجرت يف يتأيسو : تلق
 نأ لمتحيو «© باوصلاب لعأ هللاو « نومأملا عم ال ىرج اهف « ىرخأ ةروص ىلع

 امل نيتيبلاب لثم جاجزلا نرأو « لصألا يه ةناروُب عم نومألا ةضق نوكت
 . معأ للاو < ةيضقلا هذه ريزولل ىرج

 ىدحإ ةنس : ليقو - رشع ةنس ةرخآلا ىدامج رسشع مسات ةعمجلا موي يفوت
 دقو « ىلاعت هللا همحر « دادغمب « ةئاؤلثو - ةريشع تس ةنس : لمقو « ةرشع

 . ةنس ننام ىلع فانأ

 يف لّمجلا » باتك بحاص ”يجاجزلا نمحرلا دبع مساقلا وبأ بسني هبلإو
 هللا همحر « هتمجرت يف ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس انك 2 هذيمت ناك هنآل < « ودنلا

 . ًاضيأ يسرافلا ىلع وبأ ذخأ هنعو

 ١ ةاورلا ابنا نان تراك : +
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 يلفالا

 9 ةمات ةفرعم هلو «ةغللاو وحنلا 14 و

 ركب ىبأ نع ىورو © روهسشم وهو ؛ ًادمج ًاحرش « ىنتملا ناويد » حارمشو

 اردصك ناكو ؛ ىلاقلا ىلع يبأل « ىلامالا » تانك يدسزلا نسحلا نء دمج

 (ظفاح ناكو « سلدنألاب للاب ىفتكمل ةرازولا ىلوو « بدألا ءارقإل سلدنألاب

 ةعطق هدالب لهأ راعشأ نم هدنع ناكو « سانلا مايأو رابخألل ًاركاذ راعشألل

 « بْنَغلا نسح « ةجبللا قداص « مالكلل ًاداقتنا سانلا دشأ ناكو « ةحلاص
 . امهريغو < «ظافلألا»و 4 «فنصملا بيرغلا» 5 ةّم بتكب يىنلع «ريمضلا يفاص

 ةعاسلا رخآ يف يفوتو « ةئاؤلثو نيسمخو نيتنثا ةنس لاوش يف هتدالو تناكو

 نيعيرأو ىدحإ ةنس ةدعقلا يد ريشع كلا 00 ةرسع ةيداحلا

 ىلاعت هللا هير نط رب

 ةانثملا ا يليلفإلاو

 يا

 ةيغبو ١ : +١8 ةاورلا هايناو ه4 : ةلصلاو ؟:٠ : ١/١ ةريخذلا يف ليلفالا ةمجرت - ١4

 ؟ ءايدألا يجعمو ١و5 : سمتللا

 ١ ةلصلا يف « ايركز » ركذ هبسن يف ررككت .
 ٠ حتفب  ءاليلفا : توقاب الهمرة  .

 6ه أ



 6 ١

 لئاسرلا بعام ءىاسلا

 ”ينارسحلا نوح نب نوئرهز نب مهاربإ نب لاله نب مهاربإ قاحسإ وبأ
 دادغبب ءاشنإلا بتاك ناك ؛ عيدبلا مظنلاو ةروبشملا لئاسرلا بحاص « ءىباصلا
 هركد ينآلا يمايدلا هيوب نب ةلودلا زعم نب راشتخي ةلودلا زع نعو ةفيلخلا نع

 تناكو « ةئائلثو نيعبرأو عست ةنس لئاسرلا ناويد كقتو « ىلاعت هللا ءاش نإ

 لتق اماف < هملع دقحف « هملؤي امب هيوب نب ةلودلا دضع ىلإ تابتاكم هنع ردصت

 « ةئائلثو نيتسو عبس ةنس يف هلقتعا دادغب ةلودلا 'دضع كلمو ةلودلا زع

 ىدحإ ةنس يف هّقلطأ مث « هبف اوعفشف « ةيفلا 'يديأ تحت هئاقلإ ىلع مزعو

 لمعف « ةسايدلا ةلودلا رامخأ يف اباتك هل عنصي نأ هرمأ دق ناكو « نيعبسو

 هآرف هبلع لخد ءىباصلل ًاقيدص نإ : ةلودلا دضعل لمقف « يجاتلا » باتكلا

 : لاقف « "لمعي امع هلأسف ضستلاو ديوستلاو قيلعتلا نم لغاش لغش ىف
 لزب لو « هدقح ؛تجيهو هنكاس تك رحف « اهقفلأ ”بيذاكأو « ابقنأ ليطابأ
 مف لسن نرأ ةلودلا زع هيلع دهجو « هنيد يف ًاددشتم ناكو . همايأ يف ًادعبم

 نسحأ ميركلا نآرقلا ظفحيو < نيماسملا عم ناضمر ربش موصي ناكو . لعفي

 ناكو <« نمي همسا دوسأ دبع هل ناكو « *(ه) هلئاسر يف هلمعتسي ناكو «© ظفح

 باتك يف ىلاعثلا هل هركذ ام ةلمج نمف « ةعيدبلا يناعملا هيف هلو « هاون
 ْ : هلوق « « ناماغلا »

 نانلا كدلع ىلعتْسا هضاسب يذلل ”وُسأ وهو ”نْمي لاق دق

 .*”١١0؟7-8- #54 : ؟ ةميتيلاو ٠١ : ؟ ءايدألا مجعم يف ءىباصلا ةمججرت - 6
 . لحرأ :أ ١

 . كلذ نم هلمعب امح : د ؟

 . ثيداحأو : أ م

 . تجاهأو : ج +
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 ؟ نساحم ديزم هب تادفأ دق نأ ىرت لهو ؟ضايبلاب كبجو ًرخف ام

 ينناش الاخ ىف هنم نأ ولو هناز ًالاغ هنف ىنم نأ ولو

 يف تايبأ ةلمج نم يمورلا نبا لوق ىلإ رظني ثلاثلا تدملا ىنعمو : تلق
 : هلوق وهو 6 ءادوسلا هتيراح

 رقّفتن وذو متللس وذ *؛قحلاو هب ”داوسلا لضف ام ”ضعءّيو

 قببلاب ضايبلا ؛باعي دقو ٠هتكتلح داوسلا بسعي ال نأ

 . ناسحإلا لك اهيف نسحأ ةروهشم تاببأ يهو
 : ًاضيأ هبف يلاعثلا هل ركذو

 امآ هتلمثت ظفلب ”* ةتطخ يانئي نأك ”هلجو كل

 ايشللا هيلع |بفغّيص تضفن نككلو رودبلا نم ىنلعم هيف

 اوملا ”داوشلا“ .نسلع اينما انسح تدز لب داوسلا كلنشت م

 ءاوع :(فم هان هايس ام تنك نإ كيدفأ يحوربو يل نكت ل نإ كيدفأ يل ايف

 .٠ ”(5) روانملاو موظنملا نم « نسح ءيش لك هلو

 لاوش نم تلخ ةليل ةرسشثع يتنثال - سيمخلا موي : لمقو - نينثالا موي يفوتو

 . ةئس نوعبسو ىدحإ هرمعو « دادغمب « ةئاؤلثو نناُمو عبرأ 1

 ميدنلا بوقعي يبأ نباب فورعملا قارولا قاحسإ نب دمه جرفلا وبأ ركذو
 نيرسشعو فّشن ةنس دلو روكذملا ءىباصلا نأ "« تسربفلا » هباتك يف يدادغملا

 .٠ يزينوشلاب نفدو ةئانلثو نيذامك ةنس لبق يفوتو ةئاثلثو
 : "اجلوأ يتلا ةروبشملا ةملادلا هتديصقب يضرلا فيرشلا هاثرو

 ؟ يدانلا ءايض ابخ فيك تيداوأ 34 داوعألا ىلع اولمح نم ؛تئأرأ

 ”داسع

 . ١غ : تسرمفلا

 2 "ىلإ : ١ يضرلا ناويد رظنا 03

 . تماعأ : د :

2 
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 57 00 دو يا ةمحمملا يازلا متتفب حسمشب : نورهآزو

 . نون واولا

 3 نو واولا دعدو ةدحوملا ءاملا كددسلو ةلمبملا ءاحلا حلفب : نوُدَحو

 ىلإ اهنإ : ليقف « ةبسنلا هذه يف اوفلتخا دقو . هرخآ ةزمهب : ءىباصلاو

 :لمقو ٠ لوألا ةيفينحلا ىلع ناكو « مالسلا هيلع سيردإ نب ١ملس وتم نب ءىبأص

 دنع ءىباصلا : لدقو ؛« اللا هيله ريلقلا سمعو ناكر عراف ني راع ىلإ

 ىلص « هلا لوسر يمست شيرق تذاك كلدلو ؛ هموق نيد نع جرخ نم برعلا

 . ملعأ هللاو < هموق نيد نع هجورخل ًائباص « ملسو هيلع هللا

١ 

 بادالا رهز بحاص يرصحلا

 رعاشلا يناورْيَنقلا « يرلضْنحلاب فورعملا « مت نب يلع نب مهاربإ قاحسإ وبأ
 لك هبف عمج « بابلألا رُمو بادآلا رمز » باتكو « رعش ناويد هلو < روبشملا
 دلاجب يف « نونكملا ىومللا رس يف نوصملا » باتكو ؛« ءازجأ ةثالث ىف ةبيرغ
 « « جذومنالا » هباتك يف قيشرت نبا هركذ . *(7) بادآو حلم هيف دحاو

 تراك لاقرب ةزاعكأ نمل نقناو 6 هلاوحاو هزامأ نم ادنش ىكحو

 افارتشو <« مهدلنع سأرو « هنع نوذخأيو « هدنع نوعمتي ناوريقلا نابش
 : هرعش نم 000 تابجلا نم تالصلا هيلع تلاثناو هتافملأت تراأسو ؛ مهيدل

 هتّفص ىلإ يفصو يبتني الو مف هئفالبي سيل انثلح كتحأ يفإ

 .ملشوتم :د ١

 يفو ؛ قيشر نال جذومنالا نع لقن هيفو ( ٠ ةقرولا) راصبألا كلاسم يف يرصحلا ةمجرت 5

 5 (دعب ميطي ملو 2 مب دارلا ءرجلا) ةريخذلاو 84 : « ءابدآلا مجعم
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 هتفرعم كاردإ نع ينم زجّعلاب يىتفرعمت هبف ىماع ةيان ىصقأ

 لهأ نس اح 2 هلا 2 تانك بحاص ماس نب ىلع نسحلا وبأ هل اكيواو

 امهو < ةياكح نم يف نيتيب « ةريزجلا

 2 راذع مال ىدأرلا يلق 2

 ىدحلا لثم ضسأ ىف رئفكلاك ”دوْئسأ

 .نيعلا فرح يف هتمجرت قأتسو «رعاشلا يرّصحلا ىلع نسحلا يبأ ةلاخ نبا وهو

 لاقو « ةئاعبرأو ”ةَرششع "ثالث ةنس ناوردقلاب روكذملا قاحسإ وبأ يفوت

 لوألاو « ةئاعبرأو نيسمخو ثالث ةنس يفوت هنأ ينغلب : «ةريخذلا» يف ماسب نبا

 . ىلاعت هللا همحر « هدأ

 ةمحرت يف لوألا ءزجلا يف « نانجلا » باتك يف ريبزلا نب ديسرلا يضاقلا ركذو

 نفل ١ يوك ملا يرصحلا نأ كعككفلاب فورعملا زيزعلا دمع نب ىلع نسمحلا ىبأ

 هلاق ام ةحص ىلع لدد اذهو « ةئامعبرأو نيسمخ ةنس ف « بادآلا رهز » باتك

 . ملعأ هللاو « ماسنا نا

  ةلمبم ءار اهدعبو ةلمهملا داصلا نوكسو ةلميملا ءاحلا مشب - يرضْلحلاو

 . ابعيب وأ رضْحلا لمع ىلإ ةبسن
 دعبو ةلمبملا ءارلا حّتفو اهتمت نم ةانثملا ءاملا نوكسو فاقلا حتفب - ناوربقلاو

 . هنع هللا يضر «'يباحصلا رماع نب ةبُدقدع اهانب « ةمقدرفإب ةنيدم - نونو فلأ واولا

 يدلا ومهو « يريجلا ”يفّيص نب سْيَسق نب نيقيرفإ مماب تدمس ةيقيرفإو

 لاق «ربربلا تيم ذئمويو « دعس |[ لانو هادي كسعو ةيقيرفإ حئتتفا

 . لعأ للاو « سقيرفإ : لاقيو <« مكتري'رب رثكأ ام : مهل

 تلزن ةلفاق نإ : لاقد « برعم يسراف وهو « ةلفاقلا : ةغللا ىف ناوريقلاو

 شيحلا مسا وهو <« اممسايب تيمسف ابعضوم يف ةنيدملا تدنب مث ©« ناكملا كلذي

 ابمضيو « شيجلا ءارلا حتفب ناورَْقلا : يوفللا عاطقلا نبا لاقو « اضيأ

 . معأ هللاو © مبضعب نع هلقذ « ةلفاقلا
 ونمو ءارركدهروفور د ورسم ووو وي وو ويم م اوم وهوعو همي مدون ووش م روفقما#

 ٠١ يربفلا عفان نب ةبقع : باوصلاو اذك .
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 يسلدنألا ةجافخ نبا

 ؛ رعاشلا يسلدنألا ةجافخ نب هللا دبع نب حتفلا لأ نب مهاربإ قاحسإ وبأ
 قرشد ًامسقم ناك : لاقو « هيلع ىنثأو « ةريخذلا » يف ماس نبا هركذ
 هلو « « بدألا لهأ ىلع -- 3 اهفئاوط كولم ةعاتس ال ض رعسد مو سلدنألا

 : 'همق عدبأ دقو « سنأ ةمشع يف هرعس نمو «ناسحإلا لك هبف نسحأ رعشس ناودد

 ثم دتو يعجضم ف همق 0 ر قتعحسا وعلا ىشعو

 ثادحي عاساو ىغاصد ”نصفلاو ابلظ ” ةكارألا هب ىلع تعلخ

 اال
 ثفد_دد ” ةمايغلاو يقارب دعرلاو ”ةضدرم بورغأل طحت سمشلاو

 4 ناسح ىسعم وهو 6 أ هلو

 انا رمح يح دلا نه همق ا دق هلمق كبحو ناكو راذعلل ام

 انانأو اند او همق يي دق ميما ”ناكو ”"باشلا غوأو

 اناحس را ذعلل يوري : تلقا وبس 5 اقراب كرغدت ناوكي تءاع "دقلو

 : ًاضيأ هلو *(8)

 امفاع ايسر هنم ”فادلا ةفنو ش 9-9 كباس نم 0 ىو

 ليزن ينازكللا رونلا دبع نب "يلع وبأ دامعلا وهو نيرخأتملا ضءب ذخأ دقو

 :حمطملاو ؟81 : دئالقلاو (دادغب ةخسن) +١7 : ةقرولا م : ةريخذلا يف ةجافخ نبأ ةمجرت -ا١

 . بيطلا حفن يف رابخأو راعشأ هلو ؟0؟ : سمتلملا ةمغيو 5

 ١ ؟موه : هناوند يف ناتملاتلا ناتعطقلاو ةعطقلا هذه تدرو 56 2؟١١ 5١6.

 . ىلع نب داهعلا :أ ؟
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 اذه - سنوي نب ىموم نيدلا لامك خيشلا ةمجرت يف روكذملا وهو < لصوملا

 : لاقف ىنعملا

 ”ناليخلا همسر ىفاثأ ايؤن '*راّدع ”تلخ نيغادُصلا بترلقعمو
 نالبغ نياك ةميلع ايد ورع "ينسب هنكيأ تادف رك

 سلدنألا دالي نم ةسسنلب لامعأ نم رلقش هرب زج روك ذملا فاحسإ وبأ دلو

 نيقب عبرآل « ةئامسخو نيثالثو ثالث ةنس اهب يفوتو « ةئاعبرأو نيسمخ ةنس يف
 . دحألا موي لاوش نم

 ةديلب يهو - ةلمبملا ءارلاو فاقلا نوكسو ةثلثملا نيشلا مضب  رئقشو

 . اهب طبحم ءاملا نآل ةريزج امل لبق امإو « ةيسنلبو ةبطاش نيب
 نيسلا رسسكو نونلا نوككسو ماللا حتفو ةدحوملا ءابلا حتفب - ةيسنلبو

 . اهتحت نم ةانثملا ءاملا حتفو ةلمبملا

 ماللا مضو ةلمبملا لادلا حتفو نونلا نوكسو ةزمهلا حتفب - سلدنألاو

 لصتم ليوطلا ربلاو « ليوطلا ربلاب ةلصتم ةريزج يهو - ةلمبملا نيسلاو
 اهتابج نم اهب طمحن رحملا نآأل ةريزج سادنألل لمق اًمِإو «ىمظعلا ةينيطنطسقلاب

 كلسي لبحي لصتم اهنم يترشلا نكرلاف «لكشلا ةئلثم يهو « ةيلامشلا ةبجلا الإ
 دمب امهرمحع نم لوأ نأ ىكحو . نارحملا طلتخال هالولو « ةجنرفا ىلإ هنم

 . همساب تيمسف « مالسلا هيلع حون نب ثفاي نب سلدنأ نافوطلا

١/ 

 رعاشلا يزغلا مهأربا

 « يببشألا يبلكلا دمج نب ناؤع نب ىيحي نب مهاربإ قاحسإ وبأ
 دمحخ نب سابع نب نائع نب مههاربإ وه : « دادغب خيرات » يف راحنلا نبأ لاقو

 عم وو و م ع ساعات ع هاو سا مو ورواه نيو زج وص جنو دي دي نم يع جنس ياام دياب كم ع جه ساما مو ع جاو ج1 1

 ١8 - (ماشلا مسق) ةديرخلا يف يزفلا ةجرت ١ : 4 - 00 .
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 . روهشملا رعاشلا ”يتزَغلا © يبلكلا © يبهشألا هللا دبع نب رمع نبا

 لخد : لاقف ؛« « قشمد خيرات » يف ركاسع نبا ظفاحلا ةرك د © سا نعاش

 لحرو « ةئامعبرأو نيذامثو ىدحإ ةنس «يسدقملا رصن هئقفلا نم اهب ممسو قشمد

 نم دحاو ريغ ىثرو حدمو « ةريثك نينس ةيماظنلا ةسردملاب ماقأو دادغب ىلإ

 « اهبئاسؤر نم ةعامج اهب حدتماو ناسا ْتخ ىلإ 'لحر مث < مهريغو اهب نيسردملا

 ئيدتنا ..:ةنلغ ننلأو « رعشلا نم مبطاقم ةدع هل ركذو « كانه هرعش رشتناو

 . ظفاحلا مالك

 . تيب فلأ هنأ هتيطخ يف ركذو « هسفنل هراتخا رعش ناوبد هلو

 دالبلا باج هنإ : لاقو «هيلع ىنثأو «« ةديرخلا » ىف بتاكلا دامعلا هركذو

 < نامرك و ناسارخ راطقأ يف لغلغتو « تاكرحلاو لّقُدنلا رثكأو « بترّغتو

 ةيئابلا هتديصقي نامرك ريزو ءالعلا نب مركم نيدلا رصان حدمو « سانلا يقلو

 : "هيف عدبأ دقلو « اهيف لوقي يتلا
 ابئاصعلا ريسكلا ”مظعلا لمح اك ”هئقيطن ال ام ماَيألا نم انلمحت

 : فيطل ىنعم وهو « لبللا رصق يف اهنمو

 ابئاش 'رحفلاب راد ىتح طتخا انف ”'راذع بدي 'نأ اناوجر ليلو

 . ةليوط ةدمصق يهو

 : زويشملا هرعس كيج نمو

 قلفم ثعاوبلاو يعاودلا باب 2 ”ةرو”رض تلق «رعشلا :ت'رّحس اولاق

 ىشْنعي حيلم الو ؛لاونلا ”هنم ىجت'رُي ”مرك الف رايدلا تّلغت
 قارتستو داسكلا مم هيف ناخّيو ”*ىرتثُت ال ”هنأ بئاحّملا نمو

 ومو ومو م جوج

 .لخد :هأ ١

 . 1١١ : ةديرخلا ؟
 . ةديرخلا يف ام قباطم هانتيثأ امو ؛ حبصلاب : ه ِ

 . ايندلا يف قبي مل: د

 . ًادساك هارت نأ بئاحعلا نمو :أ 0

 همم



 : ةحبلم ةعانص هبفو « هرعش نمو *(9)

 نارْم ىبّنلا ق'واذ يف نارْمأ _صقانل ”عوضخلاو ةنسأآلا ”زتخو

 نارملا ةنسأ ةازثخو ناكرثم لا هنود ايف راتخُي 'نأ ”يأترلاو

 : ١ ًاضيأ هرعش نمو

 ىوس ً"ريزولا طنعي ا رتسادلا ةلآ نم

 ِِظ ءاهإ لاح يف هتيحل كبرخت

 ءامالب ”رحي هل ضوئرملا ؛لثم هب دشي '”رزأ الو ريزولا "نإ

 1 : اضدأ هلو

 ”نوفللا هب ”لّبت ام َرنعت انئتكب 'ول ىتح ”سانلا ءفجو

 نيبج ٌوُحْبَسل ىدني الو ”نانب حوُدْمَسل ىدني امن
 . عيدب لك تالوطملا دئاصقلا يف هلو

 :ةدصق ةلمح نم هلوق هفرظتستو ءابدألا هساوتسمت انهن وهو اشبأ ةرعش فو

 مدعلاب نسسلا ”ةادغ مالسلا در ف نسحأو ىننغتا كنف ” ةراشإ

 مُّثظلا يف دقعلا كلس 'مّمفلاب لحناو شهد نم 'طارملا اهنع حاط اذإ ىت

 مظتنم ءاوض يف شتنم تاّبح" *تطقتلاف 'ليللا ءاضأف 'تّمست

 : ةديصق ةلمج نم < يضرلا فيرشلا لوق ىلإ رظني اهنم ريخألا تيبلاو
 رلتظلا نم جاد يف مثكللا مقاوم يل ُْحضوُي رغثلا كاذ ”قراب تاباو

 فنروديقتي ام مهنإف © مبحالطصا ىلع ايلاوم يف ةدداغبلا ضعب هب "لأ دقو

 : وهو « قفتا فيك هب نوتأي لب « هيف بارعإلاب

 . ربزولا باهشلا يف هلو :د ١

 . رزأ الب ريزولا ىعدت : د 0
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 فلفرودنم ”علاط يتظحل ىفاو ”تلقو درونجملا ةرفظ ىليلب هلل ترفظ

 نوثاولاظ ةيتساف ىحضلاك ىجثدلا رص نونككملا لؤللا ءاضأف *تّيّمست

 'هلوق وهو « ينْيَقلا ناحّمّتطلا ىبأ تبب ىنعملا اذه ىف لصألاو
00 

 هنقاث عزخلا مظن ىح لمللا ىح د مههوجأوأو 'مبباسحأ مهل "تءاضأ

 : يهو « تاببأ ةلمج نم تسبلا اذهو

 هنعاض ماق ”لمس مهنم تا ادإ مها مه نب دلا .موقلا ل يفإو

 تارك ببر يرن كرك ادب ”يكرك "باغ انك .ءاس "ىف
 بقاث عزجلا مظن تح ليللا ىجأد 'مههوج'وو مئيئباسحأ 'مهل 'تءاضأ

 بذكأ وه : ليقو « ةيلهاجلا ىف ليق تيب حدمأ تببلا اذه نإ : لاقيو

 . لبق تيب
 ةيئاتك تراس ”ثيح اياّثملا ”ريست < ”دكوّسلم أوناك ”ثمح 'هبنم لاز اهو

 . ةيلهاجلا 559 « ق'رّسملا نب ةلظنح : وه ناحمطلا وبأ اذهو

 لس ةبلعاسا ل نع ىف ين هلا دح مشاه ريق ابمو « ةزغب رو ك ذملا يزغلا دلو

 ورم نيب ام ةئامسمخو نبرماعو عبرأ ةنس يقوتو ١ ةئامعبرأو نيعبرأو ىدحإ ةئس

 ناك هنأ هنع ىلقنو “© اب نفدو خلب ىلإ لقنو < ناسا ربخ دالب نم « خلبو

 نم يناوك : ايش ةنالكل ن ذا رقع نأ وضرأ : ةأفولا هترضح امل لوقد

 ىققحو ىلاعت هللا همحر « بيرغ ينأو « ريبك خش ينأو “ يعفاشلا مامإلا دب

7 
 ةديلبلا يهو  ءاه اهدعبو نيتمجعملا ءازلا ديدشتو نيغلا حتفب  ةزغو

 اديعب نوكي '”نم دي ىف باتكلا اذه مقي دقو <« يماشلا لحاسلا يف ةفورعملا

 لوقف كالا فرغم لإ ترص ام ع ا و

 م4٠ : ءارعشلاو رعشلا يف ةمجرتدلو رسج نب ةنانك نب ةعمبر لق قرشلا ن ةلظنح همسا ١

 ؛؟ :م ةنازخلاو 5 :؟ ةباصالاو سم؟* : طمسلاو م : ؟ م يناغألاو 4١ه : فلتؤملاو

 ٠ : يناغألا يف هذه هتايبأو



 يف يهو « نالّقْسع نم برقلاب « يماشلا رحبلا ىلع « نيطسلف لامعأ نم يه

 نيتروك ذملا نيتلحرلا ىدحإ يهو « ةيرصملا رايدلا ةبج نم ماشلا دالب لئاوأ

 بابرأ قفتاو # فئصلاو ءاتشلا ةلحر :  ىلاعت هلوق يف زيزعلا هللا باتك يف

 تناك دقو « نمملا دالب ءاتشلا ةلحرو « ماشلا دالب فيصلا ةلحر نأ ريسفتلا
 اذه يف اهدالب ةببط لجأل فيصلا لصف يف ماشلا ىلإ يتأت اهرجاتم يف شيرق

 لوخدلا عيطتست ال ةراح دالب ان . ءاتشلا لصف يف نمملا يتأتو < لصفلا

 ةريس لئاو أ يف « ماشه نب كلملا دبع دمج وبأ لاقو <« فصلا لصف يف اهملإ

 ءاتشلا ةلحر شيرقل نيتلحرلا نس نم لوأ : ريو عدا لوتس اردو

 لاق» : للقب اذه دعب ركد مث « ملسو هيلع هللا ىلص «ينلا دج مئاه فيصلاو

 « ًارجات ©« ماشلا ضرأ نم + ةخ تنام يع و مئاه كلج 30

 فانم دبع ينب ىكي 'يعازخلا بعك نب دورطم لاقو » : ليلقب اذه دعب لاق مث

 : اهتلمج نمو « ةديصقلا ركذو « « أعيمج
 تاّرغ نيب هلع ”حايرلا يفست ةعقلب ٠ طساو حيرض يف مشاهو

 لك ىمس هنأك « ةدحاو ةزغ يهو «© تازغ لاق امإ : ةغللاب معلا لهأ لاق

 فرعت تقولا كلذ نم تراصو « تازغ ىلع اهعمجو « ةدلبلا مساب اهنم ةبحان

 امل هنع تلأس دقلو ©« فرعي الو رهاظ ريغ هنكل « اهب هربق نآل « مشاه ةزغب
 روهشملا رعاشلا سا ون' وبأ هجوت املو . مع هنم مدنع نكي مف « اهب 'تارتلجا

 جارخلا د <« دمجلا دبع نب بيصخلا "حدمبل رصم ىل !! دادغب نم

 : لاقف « هقيرط يف يتلا لزانملا ركذ ©« رصمب

 روقش نهجاح نم امّرّقلابو مشاه ”ةّرغ نابك رلاب ”بلاوط

 «امّرَفلا » : امهادحإ « ريسفتلا ىلإ ناجاتحت ناتظفل ساون ىبأ تبب يفو

 هحدم رثكأف هيلا نسحأو هامحف هنم تناك ةيانجل فانم دبع نب مئاه نب بلطللا دبعل أجل رعاش ١
 506 فارشألا باسنأو 5584 : ؟ ىفترملا ىلامأو ؟م١ : ىنازرملا مجعم رظنا) .

 . حدتممل ؛ ج "
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 رجاه اهنم يتلا برعلا مأ اهارق“ نمو « مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا مهاربإ نمز
 حئاسلا نيب : لمرلا لوأ يف امرفلاو « مالسلا اهيلع ليلخلا نب ليعامسإ أ
 لحاس ىلع « رصم نم ماشلا ىلإ هجوتملا راسي ىلع ةفورعملا ةلزنملا « ريصقلاو

 م0 ل ربو“ راثآلا ىوس اهنم قبي مو <« "تبر دقو اهتيأر « رحبلا
 ةيرقلا : برعلا مأ نم همأو © برعلا وبأ لمعامسإ نأ : بيرغلا قافتالا نمو

 ةممحعملا نيشلا مفغب « رودقدُش » تببلا رخآ يف هلوق ىناثلا ظفللاو ؛ ةروكذملا

 ىنعمب مفلاب روقشلا نأل  مصأ مفلاو « [اضيأ نيشلا حتفب لاقيو - فاقلاو

 . معأ هللاو 4 ”رئقشت دحاولا « ةمهملا بلقلاب ةقصاللا رومألا

١ 

  7لوقرق نبأ

 دئاقلا نا سيداب نب هللا دبع نب مهاربإ نب فسوي نب مهاربإ قاحسإ وبأ

 يذلا « راونألا علاطم » باتك بحاص لودق'رق ناب فورعملا « يرمتحلا

 ٠ ضاع يضاقلل 0 راونألا ىفراشمفو باتك لاثم ىلع هعضو

 ءيش ىلع فقأ لو < سلدنألا ءامع نم ةعامج بحصو « لضافألا نم ناك
 يف « سلدنألا دالب نم ةيرملاب هتدالو تناكو « ردقلا اذه ىوس هلاوحأ نم

 رصعلا تقو لوأ ةمجلا موي ساف ةنيدمب يفوتو « ةئامسحخو سمخ ةنس رْفص
 اماف « عماجلا يف ةعما ىلص دق ناكو « ةئامسحخو نيتسو عست ةنس ١لاوش سداس

 ناكو : رابألا نبا لاق « ميهارباو فسوي نيب « مهدأ » هبسن يفو ١ : ةلمكتلا يف هتمجرت - 4

 ثيدحلا رصبن [افظفاح ًاييدأ ًاراظن ًابمقف « خوبشلا ءاقل ىلع اصيرح معلا بلط يف ًالاحر

 ملو « سانلا هلع ذخأو ثدح ؛ ةقارولا نسحو طخلا ةعارب عم فلأو فنص دقو « هلاجرو

 . الس ىلا مث ه5 ع ةنس يف ةتبس ىلا ابنم لقتنا نأ ىلا ةقلامب لزب

 . نابعش : ةلمكتلا ١
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 ثالث دهشت مث « ةعرسد اهرركي لمجو <« صالخإلا ةروس الت ةافولا هترضح

 . ىلاعت هللا همحر « تيم عقوف ًادجاس هبجو ىلع طقسو « تارم

 ال واولا دعبو « امهنبب ةلمهملا ءارلا نوكسو « نيفاقلا مضب : لوُق'رْثقو

 « اهتحت نم ةانثملا ءايلا ديدشتو ةلمهملا ءارلا رسك و ملا حتفب - ةّيرّملاو

 نم « رحبلا ءىطاش ىلع سلدنألاب ةريبك ةنيدم يهو  ءأه اهدعبو

000 
 برقلاب برغملاب ةم.ظع ةنيدم يهو - ةلمبملا نيسلاو ءافلاب - سافو

 ىلإ  ةمجعم ءاز ةنكاسلا مملا دعبو ةلمبملا ءاحلا حتفب - يزملا هتبسنو

 « اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةثلثملا نيشلا رسسكو ةزمهلا دمب - ريشا 'ةزمح

 ةعلفو ةياجب نيب أم < ةمقيرفإب ةدملب يه ةزمحو - ةلموم ءار اهدعبو

 ةمجرت ىف ةروك ذم ريشآو « دالبلا كلت لهأ نم ةعامج ىل ركذ اذك « دامح ينب

 . - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - دانمت نب يريز
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 لبثح ند دمحأ

 نب سيردإ نب دسأ نب لاله نب لبنح نب دمج دمح نب دمحأ هللا دبع وبأ مامإلا

 نابيش ن نزام ن ايلاف ل تارغاو قيلأ ىذا دبع نب نان ن نا كن

 نب طاق نب لاو: نب نكن, نب لع نب بعص نب ةناكتلع نإ ةيلعت نب لهد نبا

 نب ل نب رازن نب ةعيبر نب دسأ نب ةيدج نب ”يمعاد نب ”يصئفأ نب تلف

 . ةياحب لمع نم ةليسملا ةمحانب عضوم ةزمح نإ رابألا نبا لاق ١

 « ىلوألا ةمجرتلا ١ ىلعي يبأ تاقبط يف هتمجرت ىلا اهنم ةراثإلاب يفتكن ةريثك تامحرت هل - 45٠

 . 58 : « ركاسع نبا بيذهت يفو



 : ليقو « هبسن يف حيحصلا وه اذه . لصألا ”يزتوئرَملا « ينابيشلا « ناندع
 . نم هنأل « طلغ وهو © ةباكع نب ةملعث نب ناش نب لهذ نب نزام ينب نم هنإ

 مع وه روك ذملا ةيلعث نب +. نمذو ؟:نايش لمد: ىف نهال لفذ نب دامت

 «.راعأ ناو كلذ: طبل نايك نب لعد

 يريد دادس نار اي اش هوا رارع عددنا :كحرخ

 دادغب لإ لمحو ورحم دلو هنإ : لسفو ةئامو نادس و عبرأ ةنع لوألا س1

 . ميصر وهو

 ملام ثيدحلا نم هبف عمجو « « دنسملا » هياتك فنص « نيثدحملا مامإ ناكو

 باحصأ نم ناكو « ثيدح فلأ فلأ ظفحن ناك هنإ : لمقو « هريغل قفتي
 نأ ىلإ 'هبحاصم لزب ملو « هّصاوَخو - اهنع ىلاعت هللا يضر  يعفاشلا مامإلا

 ”تْفّتلََخ امو دادغب نم تجرخ : هقح ىف لاقو < رصم ىلإ يعفاشلا لحترا

 مصتعملا 0000 ل ب

 ايي قاع و ًاماع تماع لجر انأ :دمحأ لاقف بتكي الو أرقي ال اّبمأ ناكو

 وسفر سنع ةيرسضف 4 بحي ملف |... هورظانف ةاضقلاو ءابقفلا هل رضحأف

 ةنس ©« ناضمر ربش نه ريخألا ريشعلا يف هبرضض ناكو ؛« عانتمالا ىلع صنم

 ىلإ يقبو ًاموي نيرشعو ةبناُم هنع ىلخ نأ ىلإ هسح ةدم تناكو | نيتئامو نيرشع
 لكوتملا ةجرخأ نأ ىلإ هراد نم جورخلا نم هعنم قئاولا يلو اماف مصتعملا تام نأ

 ”ةّعْيَر «هجولا نسح ناكو . |[ تآرقلا قلخ يف ةنحلا مفرو همركأو هيلع علخو

 ثيدحلا هنع ذخأ . دوس "تارعش هتيحل يف « يناقلاب سبل ابضخ ءانحلاب بضخ
 جاجحلا نب مسمو « يراخبلا ليعامسإ نب دم مهنم. « لئامألا نم ”ةعامج

 ظ . عرولاو معلا يف هلثم ه 5 يف نكي و « يروباسبنلا

 «لوألا عيبر رهش نم تلخ "ةليل ةرسششع 'يتنشل «ةعجا راهن ةوحض يقوتو
 عيبر نم : لبقو < روك ذملا ربشلا نم نيقب ”ةلبل ةرسشع - كداتل .لفا# لمقو

 بابو «بارح باب ةربقم نفدو « دادغبب نيئئامو نيعيرأو ىدحإ ةنس « رخآلا

 نلوم هم. نلف هرم رووا ريم هير مرو يامجت سوووف م يامف ووو مووت ءمازام م م
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 ىلإو « روصنملا رفعج يبأ باحصأ دحأ « هللا دبع نب برح ىلإ بوسنم برح
 «رازي اهب روهشم لبتح نب دمحأ ربقو «ةيبرحلاب ةفورعملا ةلحلا بسنت اذه برح

 « فلأ ةئامامت اوناكف « لاجرلا نم هتزانج رضح “نم رزحو . ىلاعت هللا همحر
 ىراصنلا نم ًافلأ 'نورشع تام موي مسأ هنإ : ليقو « ًافلأ نيتس ءاسنلا نمو

 . سوجلاو دوبملاو

 ثراحلا نب رشي رابخأ » يف هفنص يذلا هباتك يف يزوجلا نب جرفلا وبأ ركذو

 مهاربإ ثدح » : هتروص ام نيعبرألاو سداسلا بابلا يف هنع هللا يضر « يفاحلا

 دجسم باب نم جراخ هنأك مانملا يف يفاحلا ثراحلا نب رش تيأر : لاق يبرحلا ش

 ىل رفغ : لاقف ؟ كب هللا لعف ام : تلقف <« كرحتي ءيش همك يفو ةفاصرلا
 "حور ةحرابلا انبلع مدق : لاق ؟ كمك يف يذلا اذه ام : تلقف ةيمركاو

 لعف اف : تلق « ”تلطقتلا امم اذبف <« توقاملاو ردلا هلع رثنف لبنح نب دمحأ

 تعضوو نيملاعلا بر اراز دقو اههتكرت : لاق ؟ لبنح نب دمحأو نيعم نب ىمحي

 ماعطلا ناوهت فرع دق : لاق ؟ تنأ اهعم لكأت مل لف : تلق « دئاوملا ا

 . « يركلا هبجو ىلإ رظنلا ينحابأف ىلع
 دعبو «ابتحت نم ةانثملا ءاملا ديدشتو ةلمبملا ءاحلا حتفب  ناّمحت هدادجأ يفو

 الولو « اهترثكو اهتربشل مهئامسأ طبض ىلإ ةجاح ال دادجألا ةبقبو «نون فلألا
 . اهمجدمقل هلاطإلا فوخ

 . اهتدجو ىتلا قرطلا حصأ اذهو « افالتخا هبّسَن يف تيأرو

 هتافو تمدقتف حلاص امأف « هللا دبعو حلاص امهو « ناملاع نادلو هل ناكو

 «اهب تامف ناببصأ يضاق ناكو « نيتئامو نيتسو تس ةنس ناضمر ربش يف

 «نيتئامو نيعست ةنس ىلإ يقب هنإف هللا دبع امأو «نيتئامو ثالث ةنس يف هدلومو
 عبس هلو - ةرخآلا : ليقو - ىلوألا ىدامج نم نيقب نال دحألا موي يفوتو
 مهمحر « دمحأ مامإلا ىنكي ناك هبو « نمحرلا دبع وبأ هتينكو < ةنس نوعبسو

2 1 
 . نيعمج | هللا

 نونس :ه ١

 م 6-١
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 حيرس نبا

 قاحسإ وبأ خيشلا لاق ؛يعفاشلا هبقفلا « جيس نب رمع نب دمحأ ساسعلا وبأ

 ةمئأو « نيمعفاشلا ءاظع نم ناك : 6« تاقمطلا » باتك يف هقح يف يزاريشلا

 ”لّضَفي ناكو « زاريشب ءاضقلا ىلوو « ببنْشألا زاملا : هل لاقي ناكو « نيماسملا

 تناك هبنك تسربف نإو « ينزملا ىلع ىتح « يمفاشلا مامإلا باحصأ عيمج ىلع

 ىلع دارو يعفاشلا بهدم ةرصنب ماقو ©« فص ةئاعبرأ ىلع لمتشت

 . يفنحلا نسحلا نب دمج بتك ىلع ع“رّفو « نيفلاخلا
 سابعلا يبأ عم يرن نحن : لوقي ينيارفسإلا دماح وبأ خيشلا ناكو

 ذخأ هنعو « يطامنألا مساقلا يبأ نع هقفلا ذخأو « هقئاقد نود هقفلا رهاوظ

 . قافآلا رثكأ ىف يعفاشلا بهذم رشتتا هنمو « مالسإلا ءابقف

 ركب وبأ هل لاق هنأ ىحو «© يرهاظلا دواد نب دم ركي انأ رظانب ناكو

 لاقثم لمعي نمو هري ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف « رهاظلاب لوقت تنأ ] اموي
 :سابعلا وبأ هل لاقف «آليوط دمج تكسف ؟لاقثم فصن لمعي نمف «هرب أ"رش ةرذ
 لاقو <« ةلجد كتعلبأ : سابعلا وبأ هل لاقف «يقير ينعلبأ [ لاقف ؟ بيحت ال م

 « ةعاسلا 'موقت نأ ىلإ ةعاسلا نم كتلبمأ : لاقف < ةعاس ىنلبمأ : موي هل

 اذكه : هل لاقف © سأرلا نم "ينسجتف لج"رلا نم كماكأ : اموي هل لاقو

 ] ظ . اورق 'تّتهأد اهبفالظأ "تّسفح“ اذإ « رقملا
 ةئاملا سأر ىلع زيزعلا دبع نب رمع ثعب هللا نإ : هرصع يف هل لاقي ناكو

 رو : .٠

 : ؟ ربعلاو م7 : ؟ يكبسلا تاقبطو ؟م07 : ؛ دادغب خيرات يف جيرس نبا سابعلا ىبأ ةمجرت -«و

 . ١١5 : ةقرولا ء ؛؟ يفاولاو ؟ع ا : ؟ بهذلا تارذشو م١١ : ظافحلا ةركذتو ١؟

 .مايق ىلإ :د ١

 . ينمكت :أ ؟

55 



 سأر ىلع ىلاعت هللا نمو اي ايبا اب عا

 كب ىلاعت هللا نمو « ةعدبلا ىفخأو ةّنسلا ربظأ ىتح يمفاشلا مامإلاب نيتئال
 نس تح هل نأكو ا ير ل ع 0

 نينثآلا موي : لبقو « ةئاثلثو تس ةنس ىلوألا ىدامج نم نيقب سهل يفوتو

 0 هيرصو نفدو « دادغس لوألا عسير رهس نم نيرشعلاو سماخلا

 ةتسو ةنس نوسمخو عبس هرمعو « خركلا ةلحم نم برقلاب ىبرغلا بناجلاب بلاغ

 ةرامع هدنع ىبي لو « رازي هعضوم يف رهاظ هربقو . ىلاعت هللا همحر « ربشأ

 . كانه درفنم وه لب « ربق الو
 تماق دق ةمايقلا نأك هيف تام يذلا هضرم يف روكذملا سابعلا وبأ ىأر ]

 ام يف متلمع اذام : لاقف ؛ اوءاجف ؟ ءاماعلا نبأ : لوقي هناحبس رابجلا اذإو
 دارأو < هب ضرب مل هنأك لاؤسلا داعأف « انأسأو انريصق برا : اولاقف ؟ متماع

 رفغت نأ تدعو دقو كرشلا تفمحص يف سيلف انأ امأ : تلقف « رخآ ًاباوج
 همجر «مايأ ةثالثب كلذ دعب تامو ؛ مكل ترفغ دقف اوبهذا : لاقف « هنود ام

 . | ىلاعت للا

 ةلمهملا نيسلا مضب وهو - رفاولا حالصلاب ًاروبشم ًالجر جيس هدج ناكو

 ضعب يف تيأرو - مجلاو ابتحت نم ةانثللا ءابلا نوكسو ةلمهملا ءارلا حتفو
 هناحبس يرابلا ىأر هنأو « ًائيش ةميرعلاب فرعي ال اسجع ناك هنأ ءازجألا

 : لاقف « "نك 'بتلط جيس اب : رخآلا يف هل لاقو هثداحو مونلا يف ىلاعتو
 مرا للا امم لل و ا ارا

 «سأرب اسأر صلخأ نأ تضر : لاقي امك «سأرب سأر "بر اي : لاقف «بلطا

 نب سنوي نب جيرسس وه روك ذملا مانملا بحاص نأ « دادغب خيرات » يف تدجو مث

 هتافو تناكو « تاماركلا بحاص دياعلا دهازلا يزورملا ثراحلا ن ٠ مهأربإ

 « ىلاعت هللا همحر « دادغس نيتئامو نيثالثو سمح ةنس لوألا عسبر رهش يف

 لوقلاو « روكذملا جيرس ىلإ دانسإلاب عامسلا لصتم ًادرفنم ًاءزج مانملاب تيأرو

 . ملعأ هللاو . خياشملا ضعب نم هتعمم تنك لوألا
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 ضن

 صاقلا نبا

 ؛يمفاشلا هبقفلا «يربطلا «”صاقلا نباب فورعملا دمحأ يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ
 « هركذ مدقملا جيارس نبا نع هقفلا دخآو 00 مامإ ناك

 «« تسقاوملا »و « « يضاقلا بدأ »و 2« « صيخلتلا » اهنم : ةريثك ًابتك فنصو
 خيشلاو « نتخلا هللا دبع وبأ « صيخلتلا » حرش دقو « كلذ ريغو «« حاتفملا » و

 « عضاوم يف « ةيابنلا » يف مامإلا هركذ ريغص باتك وهو «يجنسلا يلع وبأ
 ظعي ناكو « ةدئافلا ةريثك مجحلا ةريغص هفيناصت عيمجو « يلازغلا .كلذك و

 « ءاضقلا اهب ىلوت هنإ : ليقو < سوسن ط ىلإ هرافسأ ضعب يف ىبتناف « سانلا
 « ىلاعت هللا ركذ نم ةع'ورو ةيشخو ةقر هتك ردأو ©« ظعو سلجم هل دقعف
 «نيثالثو تس ةنس : لبقو « ةئاؤلثو نيثالثو سمخ ةنس تامو « هيلع ايشغم رخف
 . ىلاعت هللا همحر

 . راثآلاو رامخألا ؛صقي ناك هنآل "صاقلاب هدلاو فرعو

 نوكسو ةلمبملا ءارلا حتفو ةدحوملا ءابلا حتفو ةلمهملا ءاطلا حتفب - ناتسربطو
 عستم ملقإ وهو - نون فلألا دعيو ابقوف نم ةائثملا ءاتلا حتفو ةلمبملا نيسلا
 مينم وهو ؛ لمآو ةيراس : نابسرك هلو . ناسارخ رواجي مجعلا دالبب
 0 , نوصخلاو ةندوآلاب

 واولا دعبو « ةلمهملا نيسلا مضو « نيتلمهملا ءارلاو ءاطلا حتفب - سوسارطو
 ايو « ”ةناذأو ةصّصصَملا دنع ةممورلا روغثلا يف ةئيدم يهو - ةلمبم نيس
 لونين م مر موو وره و موه هد مو ورود موو مميو موو و و ووومومف وه عووعفع هوم

 ايه هظعوو ميدلا رايد هلوخدل كلذب يمس امنا : لاقو صاقلا هسفن يناعمسلا دعس وبأ هلعج ١
 ديدُس ناكو سانلا ظمم ناك هنأ نم.مدقت ام قفاوي اذهو : تلق ... صاقلا يمسف « هريكذتو
 . ةقرلاو عوشخلا
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 ©« «بذبملا» باتك يف اهركذ ءاج دقو « ديشرلا نوراه نب نومأللا ربق

 . فقولا باب ىف ««طيسولا» و

 ضزا

 يذورورملا

 هسقفلا ©« يدورورملا دماح نب ريش نب رماع نب دمحأ دماح وبأ ىضاقلا

 ««بهذملا يف عماجلا» فئصو 01 رّملا تانج فا نع هقفلا ذخأ ؛يعفاشلا

 «هرابتغ ىّشُي ال امامإ ناكو «هقفلا لوصأ يف فنصو ««ينزملا رصتخم» حرشو

 )1١(* ةرصبلا ءابقف ذخأ هنعو « اهب س”ردو ةرصملا لزنو

 يغبني سيل : لوقي يذورورملا دماح ابأ تعمس : يدمحوتلا نامح وبأ لاقو

 «هلوط ىلع ليوطلا حدمي ال امك « هيلع مذي الو بألا فرش ىلع ناسنإلا دمحي نأ
 . ىلاعت هللا همحر « ةئائلثو نيتسو ندتنثا ةنس وتو ٠ هحبق ىلع حيبقلا مذي الو

 ديدشتو واولا حتفو ةلمهملا ءارلا نوكسو مملا حتفي دوار درع نإ هنبسنو

 < رهن ىلع ةينبم ةنيدم يهو  ةمجحعم لاد واولا دعبو © ةمومضملا ةلمهملا ءارلا
 رهنلاو « اخسرف نوعيرأ ناجهاشلا ورم نيبو ابنيب ناسارخ ندم ربشأ يهو

 - ةمجعم لاد اهدعبو <« واولا نوكسو « ءارلا مغيب - ذورلا ةيمجعلاب هل لاقي
 تفيضأ « ًاريثك رعشلا ف امهركذ ءاج دقو ناوئرّملا امه ناتنيدملا ناتاهو

 ىلإ ةيناثلاو ©« 'يزاورم اهملإ ةبسنلاو ©« ىمظعلا يهو ناجهاشلا ىلإ اههادحإ

 يزوارمو يذورو'رم ابهملإ ةبسنلاو « اهنمب قرفلا لصحمل « روكذملا ربنلا

 « هلمجرت يف ةروك لِعَو « سبق نب فننضأآلا حوتف نم يهو « يناعمسلا هلاق © اضيأ

 م.و:١١1 ةيابنلاو ةيادنلاو م؟ : ؟ ىكسلا تاقبط يف يدورورملا دماح ىبأ ةمجرت د «#

 يبأ هذيمات بتك يفو ٠.: : + بهذلا تارذشو ««- : + ربعلاو ؛ : ةقرولا « +٠ يفاولاو

 . هنع ةريثك رابخأ رئاصبلاو عاتمالاك يديحوتلا نامح

 .يوره:جأ ١
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 هرسسا يدلا وهو 6 رماع نب هللا دبع هريمأ ناك ىدلا شسحلا ١ةمدقم ىلع ناكو

 عفقتي الثل اذه يف مالكلا *تلطأ امنإو < كلملا حور ناجهاشلا ىنعمو « اهيلإ

 . كلذ دنع أطخلا مقيف "نيدلبلا نيب دحأ ىلع سابتلالا

5 

 ناطقلا نبا

 هسقفلا يدادغملا ناّتطَدقلا ناب فورعملا دمحأ نب دمع نب دمحأ نيسحلا وبأ

 نم مث « جيس نبا نع هقفلا ذخأ « باحصألا ةمئأ رابك نم ناك ؛ يعفاشلا
 هلو 6 ءاماعلا هنع ذخأو 2 دأدغسب سردو 1 "”ىزاو رملا قاحسإ ىلأ نع هدعرد

 اماف « يرادلا مساقلا يبأ عم قارعلاب هملإ ةلحرلا تناكو ؛ ةريثك تافكتصُم
 : لاقو «تاقطلا» ف قاحسإ وبأ خسشلا هركذو .٠ ةسادرلاب لقتسا يرادلا قوت

 ىدام ف ٍ بيطام لا دازو 4 ىلاعت هللا همح ر 6 ةئاؤلثو نيسمحو عست ةنس تأم

 «هعورفو هقفلا لوصأ يف تافنصم هلو «نيسفاشلا ءاربك نم وه : لاقو «للوألا
 م6 5 ِِء -1 5 «٠ هج .٠ 0 5 ٠

 ٠ ةئامو نيعيرأو تس ةيبس « دوقعلا رودس » ى دادغب ءانب ركدو

 ١ ةمدقل : هاب .

 ظ . اهيف دحأ ىلع :أ ؟

  - »*”4هه : ةقرولأ « ا يفاولاو 18ه : ؛ دادغب خيرات يف ناطقلا نبا ةمجرت ١ وبأ هبف هتيدكو)

 . (نسحلا
 ؤ/ ٠
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 يي واحطلا

 6 يرواحطلا ”ي د'زألا كلما دبع نب ةمالس نب دمح نب دمحأ رفعج وبأ

 ءرصمب هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح يبأ باحصأ ةماير هبلإ تهتنا ؛ يفنحلا هئقفلا

 “< ءيش كنم ءاج ال للاو : موب هل لاقف «ىفرْملا ىلع أرقي بهذملا يعفاش ناكو

 « يفنحلا نارمع يبأ نبا رفعج ىبأ ىلإ لقتتاو كالا نه رفعح وأ وينقل

 - ينزملا ينعي - مهاربإ ايأ هللا محر : لاق هرصتخم فنص اماف « هيلع لغتشاو

 . هنممي نع رتفكل اح ناك ول
 يواحطلا نأ ينزملا ةمجرت يف «١ داثررإلا » باتك يف ليلخلا ىلعي وبأ ركذو

 تلق : لاق يطوئرّششلا ”دمحأ نب دمج نأو « ينزملا تخأ نبا ناك روكذملا

 تنك ينآل : لاقف ؟ ةفيتح يبأ بهذم ؟ترتخاو كلاخ تفلاخ م : ”يواحطلا

 فنصو <« هيلإ تلقتنا كلذلف « ةفينح ىبأ بتك يف رظنلا “يدي يىلاخ ىرأ

 «« راثآلا يناعم » و « « ءاماعلا فالتخا » و « « نآرقلا ماكحأ » ابنم ةديفم ابتك

 . كلذ ريغو « ريمك خيرات هلو 4« « طورشلا » و

 ةماعو ينزملا كردأ دق ناك : لاقف ؟« ططخلا » باتك يف يعاضُنقلا هركذو

 نب دمه هللا ديَسْع وبأ هبتكتسا دق ناكو « طورشلا لع يف عاربو « هتقبط

 بوم و < مظتنملاو هَ : ؟ ركاسع نا بدذبتو ب هب : تسربفلا ف يواحطلا ةمجرت م

 :١83 ؟ ربمعلاو « : ةقرولا « ه يناولاو م : مجارتلا جاتو ١ : ٠١ ةمضملا رهاوجلاو

 ١ : 1١١37. ةيابنلا ةياغو ؟مو : + ةرهازلا موجنلاو ٠88 : ؟ تارذشلاو
 ١ ينيوزقلا يليلخلا هللا ديع نب ليلخ ىلعي يبأ خيشلل دالبلا ءاملع يف داشرإلا باتك وه )-447(

 (نونظلا فشك ) هنامز ىلإ دالبلا بيترت ىلع ءاماعلا نم مهريغو نيثدحملا هيف ركذ .

 .دمحخ نب دمحأ :د ؟

 .تنذخأو :ُأ ؟

 ةمالس نب دمج هللا دبع ىبأل رصم ططخ يف وهو راثآلاو ططخلا ركذ يف راتخملا باتك وه ؛

 . (5 ه4-) يعاضقلا
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 مث < ًاداوج احس هللا ديبع وبأ ناكو « هانغأف اكواعص ناكو يضاقلا ةدبع
 ترج يتلا ةيضقلا بيقع يضاقلا ب'رحت نب نيسحلا نب يلع ديبع وبأ ”هلادع
 دوبشلا ناكو « ةئاؤلثو تس ةنس يف كلذو « ديبع يبأ عم هيقفلا روصنل
 ةعامج ناكو « ةداهشلا لوبقو ملعلا ةماير هل عمتجت الثل ةلادملاب هيلع ن ا اوما
 لادعو مهتبيغ ديبع وبأ متغاف ةنسلا هذه يف ةككمب اورواج دق دوهشلا نم
 . بالقس نب ركب يبأو نومألملا مساقلا يبأ ةدابشب روك ذملا رفعح ابأ

 دلو : يناعمسلا دعس ويأ لاقو « نيتئامو نيثالثو نام ةنس هتدالو تناكو

 رشعل دحألا ةلمل : لاقف هريغ دازو «حيعصلا وهو «ندامو نتعو عشت ةنم

 سلا ةليل « ةئائلثو نيرشعو ىدحإ ةنس يقوتو « لوألا مسبر نم نولخ
 ركذ هلو « اهب روبشم هربقو (« ةفارقلاب نفدو رصمب ةدعقلا يد ليتم

 ةنس هدلاو فوتو « كانه رظنبف « ريرضلا ليعامسإ نب روصنم هبقفلا ةمجرت يف
 . ىلاعت هللا همحر « نيتئامو نيتسو عبرأ

 يهو - فلأ امهدعبو « نيتلمبملا ءاحلاو ءاطلا حتفب - احط ىلإ هتبسنو
 لادلابو ةمجعملا ءازلا نوكسو ةزمهلا حتفب  دزألا ىلإو « رصم دبعصب ةيرق

 . نمسلا لئابق نم ةروهشم ةليبق يهو - ةلمبملا

 ضف

 ؛ يمفاشلا همقفلا «ينيارفْسإلا دمحأ نب دم رهاط يبأ نب دمحأ دماح وبأ خبشلا
 ةئاؤلث نم رثكأ هسلجم رضحب ناكو « دادغرب نيدلاو ايندلا ةساير هملإ تبتنا

 . نوسفني :ه ١

 ءاب ىتاولاو س4 : ع دادقب خيراتو ؟: : + ىبسلا تاقبط يف ينيارفسإلا دماح يبأ ةمجرت - 5

 . الم : م تارذشلاو ه؟ : ” ريعلاو ١ + : ةقرولا

 ادفز



 هلو 2< باحصألاب ضرألا قّبطو « قيلاعت « ينزملا رصتخم » ىلع ىلع « هبقف
 ركذو < ريغص وهو «© « ناتسلا » باتك و « « ىربكلا ةقيلعتلا » بهذملا يف
 مساقلا يبأ نع مث « ناب'ز'رملا نب نسحلا يبأ نع هقفلا ذخأو <« بئارغ هبف

 . رظنلا ١ ةد'وج“ يف هعدقتو هلضفت ىلع هرصع لهأ قفتاو < يرادلا

 نع ريس ءيش ث'ادح دماح ايأ نإ : « دادغب خيرات » يف بلطخلا لاقو

 ينيارفسإلا كدبع نب دمح نب مهاربإو ىلبعامسإلا ركب يبأو ”يدع نب هللا دبع

 هللا دبع دحسم ىف هسيردت ترضحو « ةرم ريغ هتيأرو « ةقث ناكو « مهريغو

 رك ذي نم تعمسو « عببرلا ةعيطق ردص يف يذلا دجسملا وهو « كترابُملا نبا

 يعفاشلا هآر ول : نولوقي سانلا ناكو « هقفتم "ةئاعسس هسرد رضحب ناك هنأ

 ظ . هب حرفل

 ”يروادنقلا "نيسحلا ابأ نأ «تاقبطلا » يف قاحسإ وبأ خيشلا ىكحو
 نسما نب يلع مماقلا ابأ ريزولا نأو « دحأ لك ىلع هلضفيو همظعي ناك يفنحلا

 « يعفاشلا نم رظنأو هقفأ ىدنع دماح وبأ : لاق هنأ ىرودقلا نع هل ىكح

 يبأ خشلا يف ل لاقل لملم يررتقلا نم لركلا اذه + 1 تلق كلا لاف

 نإف « هملإ تفتلد الو « هنع هللا يضر يعفاشلا ىلع ةيفنحلاب هيصعتو دماح

 لثشمامو «© ةقمطلا كلت نم رس لع مدناوب هنمرزعا وه نمو فماحابا

 : رعاشلا لاق ام الإ هدعب نم ” لثمو يعفاشلا

 لذنم دَعبأ ءادئيَبلاب ”تلزنو .لتفاوتن لئابق يف ةكمب اوتلزنآ

 'ىنعم ىلع تمدنف ُهطَقق رظنلا سلجم نم تمق ام : لوقي ناك هنأ هنع يورو

 ةرظانملا سلجم يف ءابقفلا ”ضعب هلباق 6 يورو 4 هركذأ ملف رك ذي نأ يغني

 ظ : لوقي هدشنأف « هملإ ًارذتعم لبللا يف هاتأ مث « قبلي ال امب

 طرف ام دكأف أ"رس ىتأ ”رانلعو 'طّسيناو سانلاىدل اريج" ىرج ةافجت

 ١ ةهدح :ه ,

 اهتافعاضمو ةعبسو ةعست نيمقرلا نيبو ءبيطخلا دنع امل قفاوم نتملا يف تيث اهو « ةئاعست :أ ؟
 . خسنلا يف ديدش بارطضا

 .نسحلا :هجا ب
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 :طلغلا ١ ظعأ يف وبف_راذتعا ”يفخ هئافج بج وحع نأ نظ "نمو

 ثالث ةنس يف دادغب مدقو ؛ ةئاؤلثو نيعبرأو عبرأ ةنس هتدالو تناكو

 هي نم ايةقثلا نسوؤوب © مو عبرأ ةنس : بسطخلا لاقو « ةئاؤلثو نيتسو

 تش" ةئيح :لاوش نه تقي هللا ريع يمنا كيلا ةزبلا قوت ءاذآ لإ نيني

 ةنس يف ب'رحت باب ىلإ لقن مث هراد يف دغلا نم نفدو « دادغبب ةئاعبرأو
 . لاعت هللا همحر « ةئامعبرأو رسشع

 . "ندلا ىبأ رسج ءارو ءارحصلا ىف هتزانج ىلع تيلصو : بيطخلا لاق

 « روصنملا عماج بيطخ "يدتبملا نب هللا دبع ابأ هيلع ةالصلا يف مامإلا ناكو

 . ءاكبلا ةدشو نزحلا مظعو سانلا ةرثكب ًادوبشم ًاموي ناكو

 ءافلا حتفو ةلمهملا نيسلا نوككسو ةزمهلا رسكب - نيارفسإ ىلإ هتبسنو
 ناسارخ ةدلب يهو نون اهدعبو « اهتحت نم ةانثملا ءابلا رسك و ةلمبملا ءارلاو

 . ناجارج ىلإ قيرطلا فصتنم ىلع « روباسين يحاونب
 : وهو <« ناث هل قاحسإ وبأ خيشلا هب لثمت يذلا تيبلاو

 ؛لمفأ ملام لوقي ناسللا برد حشاك ةلاقم نم اهيلع ًارّذح

: 

 ؟/

 يلماحملا نسحلا وبأ

 ليعامسإ نب دمج نب ليعامسإ نب مساقلا نب دمحأ نب دمح نب دمحأ ”نسحلا وبأ

 ش ١

 . ندلا رسح : ه 5

 . ه جأ يف ممالا برطضا دقو « بيطخلا دنع ال قفاوم انهام +

 . لمفي : هجا 34

 ١ هه :ةقرولا < يناولاو ٠١ :« ىيسلا تاقبطو «07؟ :؛ دادغي خيرات يف يلماحلا ةمجرت د«

 .؟.١؟ : " تارذشلاو ١١و : « ريعلاو
 . نيسحلا وبأ :أ 0

724 



 خيشلا نع هقفلا ذخأ ؛ يمفاشلا هبقفلا ىلماحلا يضلا نابأ نب 'ديعس نبا
 نحو ءاكذلا نم قز'رو « هيلإ بسنت ةقيلعت هنع هلو « ينيارفسإلا دماح يأ

 دماح ىلأ هخيش ةامح يف سردو « هقفلا يف عبو « هنارقأ ىلع ىبرأ ام مبفلا

 ةفوكلا ىلإ هوبأ هب لحرو « هتقبطو رفظملا نب دمح نم ثيدحلا مممسو « هدعبو

 وهو « منقملا » و « ريبك باتك وهو « عومجملا» بهذملا ف فنصو « اهب هعمممو

 فالخلا يف فلصو ٠ « طسوألا ١» و « ريغص وهو « بابللا » و « دحاو دلجي

 . هخيرات يف بيطخلا هركذ « دادغبب سردو « ًاريثك
 ةرشع سمخ ةنس رخآلا عيبر ربش نم نيقب "مستل "ءاعبرألا موي يفوت

 . ةئائلثو ناتسو نام ةنس هتدالو تناكو « ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو
 ةلممق ىلإ ةمسن - ةدحوملا ءابلا ديدشتو « ةمحعملا داضلا حتفب - ”يّتّضلاو

 ظ روس ف رانك

 . ىلإ هتيسنو - ماللاو ةيناثلا ملا رسكو ةلمهملا ءاحلاو ملا حتفب - يلماحملاو
 . رفسلا يف 'سانلا اهملع ”لّمّدحُ, يتلا لماحملا

5 

 يقبيبأا ركب ولأ

 ”يد'ر يجو ْسشخلا يقبيبلا ىموم نب هللا دبع نب يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ
 « نونفلا ىف هنارقأ درفو هنامز دحاو « روبشملا ريبكلا ظفاحلا يعفاشلا هئقفلا

١ 
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 بلغ <« يزورّملا يرمعلا دمج نب رصان حتفلا يبُأ نع هقفلا ذخأ ؛ مولعلا عاونأ

 « زاجحلاو لابجلاو قارعلا ىلإ هيلط يف لحرو « هب ربتشاو « *”ثيدحلا هملع

 عرشو « اهيلإ ىهتنا يتلا دالبلا ةيقبب كلذك و هرصع ءاماع نم ناسارخب عمسو

 لوأ وهو © ءزج فلأ هفيناصت غلبت : ليق ىتح ًاريثك هيف فئصف فينصتلا يف

 نمو « 'تادلجب رشع يف «هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا صوصن مم نم
 . « ةوبنلا لئالد » و « ريغصلا ننسلا » و « ريبكلا ننسلا » هتافنصم روبشم

 « يبلطملا يعفاشلا بقانم » و « « ناميالا بعتش »و «« راثآلا ١» و «« ناسلا » و

 لاقو « ليلقلاب ايندلا نم ًاعناق ناكو . كلذ ريغو « لبنح نب دمحأ بقانم » و

 دمحأ الإ «ةنم هيلع يعفاشللو الإ بهذملا يعفاش نم ام : هقح يف نيمرحلا م امإ

 «يمفاشلا بهذمل "ًارصن سانلا رثكأ نم تاكو «ةنم يمفاشلا ىلع هل نإف يقبل

 ةريس ىلع ناكو « اهيلإ لقتناو باجأف معلا "رشنل روباسين ىلإ بلْئطو
 دمجو يماحشلا رهاز مهنم ؛« نامعألا نم ” ةعامج ثيدحلا هلأ و6 كلتا

 ظ . مهريغو يريشنقلا معنملا دبعو يوارفلا
 نم رشاعلا يف ينوتو « ةئاثلثو نيناممو عبرأ ةنس نابعش يف هدلوم ناكو

 همحر < قبس ىلإ لقنو ؛« روباسينب ؛ ةئاعبرأو نيسمخو نامت ةنس ىلوألا ىدامج

 . لاعت هللا

 2< ابتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ةدحوملا ءاملا حتفب - ىبِْب ىلإ هتبسنو

 نيرشع ىلع روباسين يحاونب ةعمتجم ىرق يهو - فاق ةحوتفملا ءاهلا دعيو
 . ةمجعملا ءاخلا مشب يهو « اهارق نم ؛دارجو'رشُمْخو « اهنم اخسرف

 ار ل يل ا ا للا ل لا ا ا ا

 لب كلذك سدلو « يمفاشلا صوصن عمج نم لوأ هنأ يهذلا انخش ” مالك يفو : يكبسلا لاق ١

 هدعب ًادحأ فرعأ الو « نيقباسلا بتك يف ام رثكأ بعوتسا كلذلو « ابعمج نم رخآ وه

 . هدعب نم ىلع بابلا دس هنأل صوصنلا عمج

 .ًارظن :د ؟

 . بلطل : د م
 رسك و واولا نوكسو ءارلا حّتفو ةامبملا نيسلا نوكسو ةيحعملا ءاخلا مفب : ىكبسلا اهبطبض

 . ءارلا نوكسو مجلا

 ب5
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 يئاسنلا

 « يئاسنلا رحم“ نب نانس نب يلع نب ٍبْيَعْس نب يلع نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ
 رصع نككسو «« ننسلا » تانك 12000000 امإ ناك «؛ظفاحلا

 ين ا ا رسنناو

 ايأ نإ : نولوقي رصب انخماشم تعمس : يناببصألا قاحسإ نب دمح لاق

 ةيواعم نع لئسف © قشمد ىلإ جرخو « هرمع رخآ يف رصم قراف نمحرلا دبع
 « سأرب انساَر "جرخ نأ ةيواعم ىضارت مآ لاقف 4 هلئاضف نم يور امو

 للا عبشأ الد الإ ةلضف هل فرعأام : ىرخأ ةياور ىفو ؟ لضفن قح

 نم هوجرخأ ىتح هنلضح يف نولعف'دب اولاز اف « متي مالو ع كنب

 ىلإ لمح مث “ ”هوسادو ةيسصخ خ ىف نوعفادب : ىرخأ ةيور يىفو < دحسملا

 . اهب تايف ةلم“رلا
 : لاق ©« قش قشمدب يفاسنلا نحتما امل : ينطق رادلا نسحلا وبأ ظفاحلا لاقو

 . ةورملاو افصلا نيب نوفدم وهو « اه ىثوتف ابملإ لمحف «© ةكم ىلإ ينولمحا

 . ةئاؤلثو ثالث ةنس نم نامعُس ىف هتافو تناكو

 كلذ ببس تام قشمدب هوساد امل : يناهبصألا معن : وبأ ظفاحلا لاقو

 لضف يف « صئاصخلا » باتك فنص دق ناكو : لاق « يردي و

 نب دمحأ نع هيف هتاياور رثكأو «تيملا لهأو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع

 يضر ةباحصلا لئاضف يف اباتك فنصت الأ : هل ليقف . ىلاعت هللا همحر < لبنح

 بيعش نب دمحأ هاممو ) 158م : ظافحلا ةركذتو مم : ؟ ىكبسلا تاقبط يف يناسنلا ةمجرت - ا«
 . ١١ : ؟ ربعلاو ؟مو : ؟ تارذشلاو (ىلع نبا

 . تربتسأو : ج ١

 .حورب:أ ١0

 في



 تدرأف «ريثك هنع هللا يضر ىلع نع فرحنملاو قشمد تلخد : لاقف «مهنع هللا

 ناكو 2 اموي رطفُنيو موي موصي ناكو « باتكلا اذهب ىلاعت هللا مهيدهب نأ

 . عاملا ةرثكي ًافوصوم

 عبرأ هل ناك : 'يقشمدلا ركاسع نباب فورعملا مساقلا وبأ ظفاحلا لاق

 كردأف ©« قشمدب نحتتما : ينطقرادلا لاقو <« يرارسو نمل مسُنقي تاجوز

 . ىلاعت هللا همحر « ةدابشلا

 ثالث ةنس « رفص نم تلخ “ةلمل ةرششع ثالثل « نيدثالا موي فوتو

 . نيطسلف ضرأ نم ةلمرلاب : لمقو « ىلاعت هللا اهسرح « ةككمب ةئائلثو

 قف 4مم تيران ف بعلاسأا سري نب همحا نب يصل دع هسحوأ ناقو

 « ثيدحلا يف امامإ ناكو « ًايدق رصم مدق يئاسنلا نمحرلا دبع ابأ نإ : هخيرات

 ةئاؤلثو نيتنثا ةنس « ةدعقلا يذ ىف رصم نم هجورخ ناكو « ًاظفاح ترث ةقث

 ةريشع سمح ةنس يف أسنب هدلوم نأ يتادوَسُم يف يطخي تيأرو

 . معأ ىلاعت هللاو « نيتئامو ةرشع عبرأ : ليقو

 يهو  ةزمه اهدعبو يزل علا تواووللا حصص سن ىلإ هتبسنو
 . نابعألا نم ةعامج اهنم جرخ ناسارخب ةنيدم

6 
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 يرودكقلا

 « يفنحلا هيقفلا نادّمح" نب رفعج نب دمحأ نب دمح نب دمحأ نيسحلا وبأ

 ةرابعلا لاسحلا ناكو . قارعلاب ةيفنحلا ةسادر هنلإ تبتنا ؛ يروادقلاب فورعملا

 ظ . ركاسع نبا بيذهت يف ةمجرت هل درت مل ١
 ١هه : ةقرولا « ٠ يفاولاو ١ : مجارتلا جاتو سب : ع دادغب خيرات يف يرودقلا ةمجرت 5-0

 .؟مس : م تارذشلاو 5١غ : *» ريعلاو
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 « خيراتلا بحاص بيطخلا ركب وبأ هنع ىورو ©« ثيدحلا عمسو . رظنلا يف
 دماح ابأ خيشلا رظاني ناكو . هريغو روبشملا رصتخلا هبهذم يف فلصو

 غلاب امو دماح يبأ ةمجرت يف هركذ مدقت دقو « يعفاشلا هبقفلا ينيارفسإلا
 . هقح يف

 نم سماخلا دحألا موي يفوتو « ةئاثلثو نيتسو نيتنثا ةنس هتدالو تناكو

 ١برد يف هرادب هموي نم نفدو . دادغبب ةئامعبرأو نيرشعو ناك ةنس بجر

 ركب ىبأ "بنحي كانه نفدو « روصنملا عراش يف ةبرت ىلإ لقن مث فلخ يبأ
 . ىلاعت هللا اهمحر « يفنحلا هيقفلا يمزراوخلا

 0000000 واولا نوكسو ةلمبملا لادلاو فاقلا مضب هتبسنو
 هركذ اذكه لب « ؟ابملإ هتبسن ببس ملعأ الو . رادق عم يه يتلا رودقلا

 ؛باسنألا باتك يف ىناعمسلا

١ 

 يبلعثلا

 ؛ روبشملا رسفملا يروباسينلا يبلعثلا مهاربإ نب دم نب دمحأ قاحسإ وبأ

 نم هريغ قاف يذلا «ريبكلا ريسفتلا » فنصو «ريسفتلا لع يف هنامز دحوأ ناك
 همالسو هللا تاولص « ءابسنألا صصق يف « سئارعلا » باتك هلو . ريسافتلا

 .بردب هرأد ىف ؛ د ١

 . بناج ىلإ :ُأ ؟
 . اهعيبو اهلمعي اهيلإ هتبسن ليق *
 ٠ .؟#غا : ؟ يامللا رظنا ؛

 ١ - ةاورلا هابناو ه1 : ه ءابدألا مجعمو ؟م : + يكبسلا تاقبط يف رسفللا يبلعثلا ةمجرت ١:

  4بامللاو ١م : ةقرولا ء“ يفاولاو ه : نيرسفملا تاقبطو ١ : ١١5 ةاعولا ةمغبو :

 ١4 ةيابنلا ةياغو ١ : ٠٠١ ربعلاو « : ١١١ تارذشلاو * : ٠٠٠١ ةرهازلا ممحنلاو

 5م : تالجلا تاضورر ؟م#* : ؛ .
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 « يلاعثلاو ىبلعثلا : هل لاقي : لاقو يناعمسلا هركذ . كلذ ريغو « مهيلع

 . ءاماعلا ضعب هلاق « بسنب سيلو هل بقل وهو
 وهو مانملا يف لجو زع ةزعلا بر تيأر : ”يرئيّشُكقلا مماقلا وبأ لاقو

 لجرلا لبقأ :همسا ىلاعت برلا لاق نأ كلذ ءانثأ يف ناكف « هبطاخأو ينبطاخي
 . لبقُم يلعثلا دمحأ اذإف ”تفتلاف « حلاصلا

 « روباسمن خيرات قابس » باتك يف يمرافلا ليعامسإ نب رفاغلا دبع هركذو

 نا رهاط يبأ نع ثّدح . هب قوثوم لقنلا حمحص وه : لاقو « هيلع ىنثأو

 .خوبشلا ريثك ثيدحلا ريثك ناكو «ءىرقملا نارهم نبا ركب يبأ مامإلاو ةميزمخ
 عبس ةنس مرحملا يف يفوت : هريغ لاقو « ةئامعبرأو نيرمشعو عبس ةنس يفوت

 ةنس مرحملا نم نيقب عبسل ءاعبرألا موي يفوت : هريغ لاقو . ةئامعبرأو نبرسعو
 . ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو نيثالثو عبس

 ءاب ةحوتفملا ماللا دعبو ةلمهملا نيعلا نوكسو ةثلثملا ءاثلا حتفب - يلعثلاو
 نيسلا حتفو ابهتحت نم ةانثملا ءابلا نوكسو نونلا حتفب - يروباسبنلاو <« ةدحوم

 هده توازي ةنكاشلا نارولا دو, 4 ةمزورظم: ةدحوم' ما :تفلالا فيو :6 ةلملا

 ابعمجأو اهمظعأو « ناسارخ نادم نسحأ نم يهو . روباسين ىلإ ةبسنلا
 نسرقلا كوم عا: تاك ألا ]3 روئاص نأآل روباستا اهل لق انإ و « .فاررخلا
 نوكي نأ حلصي : لاقف « ةبصئقم ناك و « هبجعأ اهناكم ىلإ لصو امل ةرخأتملا
 : يىنلاو . روباسنن امل لمقف « ةنيدملا ىنبو بّصقلا عطقب رمأو « ةنيدم انبه

 . «٠ باسنألا » باتك يف ىناعمسلا هلاق اذكه « يمجعلاب بصقلا

 ووو ينم م سوو جور سسوس م جاو ع سهم ضمه يو ووو و ناهي وهو سم هيو سم ع سل

 مل



 ارض

 داود يبأ نبا

 ا ل ل راب ارب دعا هادو

 نان نقف ندا ١ نيقار نيقر ى فال نأ و لينا و نرخ حا

 كلذ يف مصتعملا عم هلو 4 ةسصعلاو ةءورملاب ًافورعم ناك 3 ىضاقلا يدايإلا

 رابخأ يف « دشرملا» باتك ىف ىنابزرملا هللا ديسع وأ هركذ < ةروثأم رامخأ

 «ماشلا ىلإ هوبأ 'رحتاو «نيرشسّتنقب ةيرق نم مهلصأ نإ : لبق : لاقف نيماكتملا

 6 مالكلاو هقفلا ةصاخو معلا بلط يف دمحأ أشنف ”ثادحأ وهو هعم هحرخأو

 لصاو باحصأ نم ناكو « يماسلا ءالعلا نب جايه بحصو « غلب ام غلب ىتح

 . لازتعالا ىلإ راصف « ءاطع نا

 « داود يبأ نبا نم قطنأ الو حصفأ طق ًاسئر تيأر ام : ءانبعلا وبأ لاق

 وهو مصتعملا سلجم يف داود يبأ نبأ تعمس : ىلصوملا مهاربإ نب ىاحسإ لاقو

 يف ريزولا تايزلا كلملا دبع نب دمحم ةرضحم ءافلخلا ملكت نم عنتمأل نإ : لوقب

 نم لوأ وهو ؛ امل ىّنتأتلا هماعأ نأ ةفاخمو « كلذ هملعأ نأ ةهارك ةجاح

 نأ لافقو « هوؤدس قح دحأ مهّودبي ال اوناكو « ءافلخلا عم مالكلا حتتفا

 . اغلب احبصف ًادبجب ًارعاش داود ىلأ نا ناك : ءانسعلا

 مم يدلا باتك يف يعازخلا يلع نب لبعد هركذ دقو : ينازرملا لاقو ٠

 اولَحَسُي نأ يغبني ةئالث : :لوقي ناكو «ًاناسحس اتاسأ هل ىورو ءار هشلا ءاممأ هف

 ءاماعلاب فختسا نمف « ناوخإلاو لدعلا 0 ءاماعلا : مهرادقأ فرعتو

 : ةقرولا « اب يفاولاو ++ : ةلزتعملا تاقبيطو غ4 : ٠١ يربطلا 50 1 نبأ ةمجرت د7 «*؟

 .و#” : ؟ تارذشلاو س١ : ١ ربملاو ١٠١ه

 . رجخو : ب ؛ رجاتو : 0

 م١ ردح



 ناوخإلاب فختسا نمو « هانند كلهأ ةالولاب فختسا نمو « هنيد كلهأ

 :. ةتوورس كلهأ

 راصنألا نم عياب نم اوركذف نومأملا دنع انك : نسحلا نب مهاربإ لاقو

 ًادحاو مهدعف داود ىلأ نا لخدو « كلذ يف اوفلتخاف « ةبّقعلا ةلمل

 سانلا سَلِجَتْسا اذإ : نومأملا لاقف « مهياسنأو مهانأكو مهئاسأب ًادحاو

 نينمؤملا ريمأ لثمف ةفيلخ ماعلا سلاج اذإ لب : دمحأ لاقف < دمحأ لثمف ًالضاف

 لماكب سيل : دمحأ مالك نمو . هنم هلوقي امب معأ نوكيو « هنع مفي يذلا
 .ريزو هنأ ولو عاذج_ ىلع هودعو ©« سراح هنأ ولو ريدم ىلع هيلو لمح ل نما

 يلثجعلا ىسع نب مماقلا فَلأد ابأ دسحي نيشفالا ناك : ءانْيعلا وبأ لاقو
 ضعبب هذخأف < لتقو ةيانحي هلع دبش“ ىتح هملع لاتحاف < ةعاجشلاو ةببرعلا

 «”ربخلا داود يبأ نبا غلبو « هلتقبل فايسلا رضحأو هرضحأو هل سلجف « هبابسأ

 دقو < كيلإ نينمؤملا ريمأ لوسر نإ : لاق مث فقوف « لتقل فل“ يبأب

 ىلإ تفتلا مث «يلإ هملسست ىتح ًاثدحأ ىسع نب مساقلا يف ثدحت' ال نأ كرمأ

 مساقلاو نينمؤملا ريمأ نع هيلإ ةلاسرلا ”تيّدأ دق ينأ اودهشا : لاقو « لودعلا
 راصو « هيلع نيشفالا ردقي مف « جرخو « اندبش دق : اولاقف « ىّفاعم يح

 كنع تي”دأ دق < نينمؤملا ريمأ اب : لاقو « هتقو نم مصتعملا ىلإ داود يىبأ "نبا

 «اهب ةنجلا كل وجرأل ينإو « ابنم ًاريخ ريخ لّمعب هدتعأ ام « يل اهلقت م ةلاسر
 هل ببهوو هقلطأف مساقلا رضخحأ قع هحوو هنأر بوصف « ريخلا هريخأ مث

 . هيلع مزع اهف نيشفالا هفتتعو

 برضب رمأف «© ىمربلا مُبَجلا نب دم ىلع 'هظيغ دتشا دق مصتعملا ناكو

 هيا رع ؟دن ككو « همف هل ةلمح ال هنأو « كلذ داود ىبأ نبا ىأر اماف « هقنع

 هلام ذخأت فيك و : مصتعمال داود يبأ نبا لاق « فيسلا هل "نمو عطنلا يف مقأو

 هابأيو © كلذ ىلاعت هللا ىبأي : لاق ؟ هنمبو ىنيب لوحي نمو : لاق ؟ هتلتق اذإ

 .هيضغ :د ١

 م



 ادإ ثراولل لاملا نإف « نينمؤملا ريمأ ”ل'ادع هابأبو « ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر

 وهو كيلع ”برقأ هناتخا ام جارختساب هارمأو «هلعف ام ىلع ةنيبلا مقت ىتح هتلتق

 .دمح صلخو « هلمح لام ىلع هرمأ رخأتف ©« رظاني ىتح هوسحا : لاقف <« يح

 ةيتارفلا ةريزجلا لهأ نم لجر ىلع بضغ مصتعملا نأ ظحاجلا ثدحو

 . قلع ييرفت نها و6 ةمنسو كلمفا مصتعملا هل لاقف «عطنلاو فيسلا رضحأو

 هرمأ يف ”نأتف «لّذّعلا فسلا مس « نينمؤملا ريمأ اي : داود ىبأ نبا هل لاقف

 ردقأ مف لولا ينرمتو : داود ىلأ نبا لاق « ًالملق نكسف : لاق < مولظم هنإف

 اهيف "تلبو يتحت يباش تلعجف « لجرلا لتق تمق نإ يأ تماعو « هسبحت ىلع
 : لاقف « ةبطر يباش ىلإ مصتعمللا رظن تمق اماف : لاق « لجرلا تصلخ ىتح

 اذك ناك هنكلو « نينمؤملا ريمأ اي ال : تلقف ؟ ءام كتحت ناك هللا دمع ايأ ا

 علخو « كيلع هللا كراب تنسحأ : لاقو « يل اعدو مصتعملا كحضف « اذكو

 )1١(* مرد فلأ ةئامب هل رمأو هملع

 ىلإ هنأرَق نم هلك حور داود يبأ نبا : ىلكلا نمحرلا دبع نب دمحأ لاقو

 مصتعملا نم دحأل عوطأ طق ًادحأ تيأر ام : ليعامسإ نب 'نوزال لاقو « همدق

 داود ىلأ نبا لخدي مث « هنم عنتميف ريسبلا ءيشلا لأسُد ناكو « داود ىبأ نال

 «برغملاو ىرشملا لهأ يصاقأ يفو نيمرحلا يفو روفثلا 'لهأ ينو هلهأ يف هماكسف

 اهب رفحمل مرد فلأ فلأ رادقم يف موي همك دقلو « ديرب ام لك ىلإ هسحسف

 ريمأ اي : لاقف ؟ ربنلا اذه نم ىلع امو : هل لاقف « ناسارخ يصاقأ يف ًارهن

 نع كلأسي انك كتبعر ىصقأ رمأ يف رظنلا نع كلأسي ىلاعت هللا نإ « نينمؤللا
 . اهقلطأ ىتح هب قفري لزي مو « اهاندأ رمأ يف رظنلا

 داود يبأ نبا : نيماكتملا ضعبل روبشملا رعاشلا كاحضلا نب نيسحلا لاقو

 « هقفلا نسحي ال ءابقفلا دنعو مالكلا نسحي ال مدنعو ةغللا نسحي ال اندنع

 . هلك اذه "فرعي مصتعملا دنع وهو

 هءيمءورو وف ووورو موفرة مم رعتنو سمور وعر رد مو جو رو مهن روم يم وسوف وسعوو

 م



 سلجم رضحأ تنك : لاق هنأ نومأملاب داود ىبأ نبا لاصتا ءادتبا ناكو
 لاف نومأملا لوس هداج امري هدقعب ؟قإف :© ءايققلا عمن مك أ نب يح, يفاقلا
 بحي ملف «كباحصأ نم كعم نم عبمجو انبلإ لقتنا :نينمؤملا ريمأ كل لوقي :هل
 ةرضحب انملكتو « موقلا عم ترضحف «ينرخؤي نأ عطتسي مو © هعم رضحأ نأ
 لوقأ ام ىهفتيو مالكلا يف تعرش اذإ يلإ رظني نومأملا لبقأف نومألملا
 ؟ انع كرّخأ ام : لاقف « هل تبستناف ؟ نوكت "نم : يل لاق مث « هنسحتسيو
 « هللَجأ باتكلا غوابو ردقلا ةسئح : تلقف « ىمحي ىلع ليحأ نأ تهركف
 نسمإلا يبا عد تلقف «هترضح الإ سلجم نم انل ناك ام نماعأ ال : لاقف

 0 . رمألا لصتا مث
 نومأملا لبق نم ناسارخ نم ةرصبلا ىلع ًايضاق مثكأ نب ىبحي مدق : لبقو

 بحصتساف «ةنس نورشعو ”فين هّننس ”ثادح وهو نيتئامو نيتنثا ةنس رخآ يف
 يف دادغب نومأملا مدق اماف « داود يبأ نبا مهنم تاءورملاو معلا لهأ نم ةعامج

 ينوسلاجي ةعامج كباحصأ نم ىل 'رّشتخا : ىمحسل لاق نيتئامو عبرأ ةنس

 اورثكف « داود يبأ 'نبا مهيف نيرششع مهنم راتخاف « يلإ لوخدلا نورثكرو

 : لاق مث « داود يبأ نبا مهيف ةرششع راتخاف «مهنم رتخا : لاقف « نومأملا ىلع
 نوعألا دقن او ةومأ :لضتاو# داود“ يبأ نبا مهيف ةسمخ راتخاف « مهنم رتخا

 يبأ نب دمحأ هللا دبع وبأو : اهيف لاقو « مصتعملا هبخأ ىلإ توملا دنع هتيصو
 ذختت الو «كلذ عضوم هنإف «كرمأ لك يف ةروشملا يف ةكرشلا كقرافي ال داود

 . ًاريزو يدعب

 نب ىبحي لزعو « ةاضقلا يضاق داود يبأ نبا لعج ةفالخلا مصتعملا يلو املو

 « هيأرب الإ ًارهاظ الو ًانطاب ًالعق لعفي ال ناك تح يعاب سرا
 فرآرقلا قلخي لوقلاب همزلأو « لبنح نب دمحأ مامإلا داود يبأ نا نّحّشماو
 ىلوتو مصتعملا تام را ميرككلا
 هللاب قثاولا تام املو « هدنع داود يبأ نا لاح تنسح هللاب قثاولا هدلو هدعب

 « نعألا هُنقش بهذو هتفالخ لوأ يف داود يبأ نبا جيف لكوتلا هوخأ كو

0 
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 ملاظملا نع دمحأ نب دم ”لزلع مث « هناكم ءاضقلا دمحأ نب دم ”هّدلو لكوتملا كقف

 . مثكأ نب ىبحي دلقو « نيتئامو نيثالثو تس ةنس يف

 تايزلا كلملا دبع نب دمع نسانلا هدأ ىرب ال نأ نع دق قثاولا ناكو

 لاقف « يلصي ةلبقلا لبقتساو ماق هآر اذإ داود يبأ نبأ ناكف « هل ماق الإ ريزولا

 'تايزلا نبا
 موصيو اهدعي كسْلني 'هارأو قواد دافتسا ال ىحّبضلا ىّنلَص

 موقتو ”ةرات 'دلعقت ةكلتتكرت 2 ”ةّمومسم ”ةوادع كّمدْنَت ال

 يئاطلا مامت ابأ تبأر : يزارلا ىلع لاق ؛ هرصع ءارعُس نم ةعامج هحدمو

 : "اهنم ةدصق هنع دشنُي لجر هعمو داود ىبأ نا دنع

 داود يبأ نب ددشمملا نساحم ٍرهد ”لك :ىواسم *"تّسْننَأ دقل

 يدازو ىلحار كاوادح نمهو الإ قافآلا قف ه5 رفاش امو

 : ل وه لاف ؟ةتذحأ وأ هيسدرفت ىنلا اذه ةاوذ نأ ال لاق

 : "ساون يبأ لوقب هدف قمل دقو

 ينعن يدلا تنأف ًاناسنإ كريغل ةحدمب انم ظافلألا تَرَ نإو

 لصي الو هبابب فوقولا يف همايأ تلاط دقو « ؛اموي هملع مات وبأ لخدو

 0 00 « هيلإ

 ا م :لاقف ؟ د ا ا 1

 تايزلا نبا ناويد ١
 : ابعلطم هل ةدمصق نه ؟

 يدابو هنم رضاح ضورو داهعلا لبس ىلا دبع ىقس

 ١ : يلوصلل مات ىبأ رابخأو مابه : ١ هنأود رظنا

 ١. 45 : يلوصلا رابخأو 13 ؛ ساون يىبأ ناويد 0

 . ١45 : يلوصلا رابخا غ
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 *عيترلا نب لفل يف

 دحاو يف ملاعلا مَمْخي نأ ياكتتتتا 2 يىنلو

 ابتلمج نم « هيلإ مظتي ةديصق مات وبأ لاق ملاظملا داود يبأ نبا يلو املو

 : 'هلوق

 اذإ
 امّفرت ”ضدرقلا هيفطع ره دقف

 غرد انحف ”رعشسلا ابتس "لالخ الولو

 ةهععوموهت

 مجاعألا هئتَمّيض نإ ”بجع الف "همأو ”ضيرقلا ةتْعّمَض ةتنأ

 "وأ يتلا هتديصقب ًاضيأ ماق ؟ وبأ 526

 دو ررزف عورتا نيناببل كتع .ةواديفو. لاوس "عأ كاوا

 : ابيف هلوق فطلأ امو

 دوم نانيل 4 1 فتون بيتل ق0: ها كارأ ذو
 دوغلا تقوم ”بسط ”فّرْئعُد ناكام 'ترواج امهف رانلا لاعتشا الول

 : هلوقب بولا نأ نب ”ناوارم هحدمو

 يداعألا مغر ىلع ةمركمو ردح لك ”رازن 'تزاح دقل

 دانإ ونبو ”فدتخ مهنمو رازن ىلع نيرخاملل لقف.
 داو دى قب دنا ايينعو .ايبتتيم ةافلخلا وألا .””لاوضو

 قدامك دار ىلإ فوسوت.  .نيوق رين ىف اتق نشلو

 مدمس م همم ص سر مري مم عسشو همم و همر جر رس م موا م هو ورا م م مس

 . 1١86 : مس مأمن ىبأ ناود

 . ةعدب كي مل هظفحت مل تنأ اذإ : ناويدلا
 , كلدعل ًاعقوت : ناودلا

 . ىدنلا : ناودلا

 ._”مم : ١ ناودلا

 . 8١<( + يئايزرلا مجعم رظنا) ةصفح يبأ نب ناورم نب ىيحي نب رغصألا تاورم وه

 ق5

 ماظملا كنلإ تراضا دع اا

 ناعلإ ىف زلنا ىا ب نك



 يداه تاريخلا ىلإ "يدبم و دّبع ”ةالوو ”لسارسم ين

 : لاق ”يِمّرَبَملا نافه وبأ رعشلا اذه عمس املو

 دابعلا ”تاداس رضرالا ِق مهو ررازن ىلع نيرخافلل ”لقف

 دانإ ىب "يعد نم اونو اكيتف ءافلخلاو هللا "لاوس

 داود ىبأ نب دجأ ةوع دب "تترقأ نإ ”دانإ انم امو

 الول « يمزبملا مالفلا اذه ينم غلب ام دحأ ينم غلب ام: داود يبأ نبا لاقف

 ةبقثتم ىلإ ءاج « هلثب دحأ بقاعي ىل ًاباقع هتبقاعل هيلع هّبنأ نأ هركأ ىنأ

 . ةورع ةورع ابضقنف يل تناك

 : هريغل وأ هل اهنأ ركذي لو < دشني ام ًاريثك داود يبأ نا ناكو

 ٍبابسألا ةوقب رومألا ممن امنإو ©« فيعضلا ببّسلاب تنأ ام

 باصآاوألا ةدشل ”بسطلا عادي  .امنإو © كشإ انلنحاح ماوسلاف

 نب ديزي نب دلاخ ىلع بضغ مصتعملا نأ ءانْمَعلا يبأ نع ينابزرملا ريغ ركذو

 - ىلاعت هللا ءاش نإ هببأ ةمجرت يف هركذ قأبسو : تلق - ىنابيشلا دّيْرَم

 سلجف «كلذ ريغ بابسأو هنم ”بلُنط لام يف هقحل زْحَمل هتيالو نم هصخشأو
 هبحي ملف هيف مكتف < دمحأ يضاقلا ىلع هسفن حط دق ناكو « هتبوقعل مصتعملا

 كل لاقف « هسلجب نود سلجف دمحأ يضاقلا رضح هتبوقعل سلج املف « مصتعملا

 فنرأ يل يغبني ام : لاقف « كسلجم ريغ ىف تسلج « هللا دبع ابأ اي : مصتعملا

 هنأ نومعزب سانلا نأل : لاق ؟ فيكو : هل لاقف < اذه يسلجم نود الإ سلجأ

 «كسلجب ىلإ عجراف : لاق «عّفشُيف لجر يف عفش نم عضوم يعضوم سيل

 :لاق مث < هسلجب ىلإ مفتراف < اعفشم لب : لاق ؟ عفشم ريغ وأ امتفّشُمم : لاق
 مخ رم ' هيلع عَلْخَي / نإ هنع نينمؤملا ريمأ ىضر نوماعي ال سانلا نإ

 رهشأ ةتس قازر هباحصأو وه ى قحتسا دق « نينمؤملا ريمأ اي : لاقف « هلع

 © ةلصلا ماقم تماق تقولا اذه يف اهب محل ترمأ نإو < اهوضسقي نأ "دب ال

 سانلا نإو « هيدي نيب لاملاو علخلا هيلعو دلاخ جرخف « اهب ترمأ دق : لاقف

 ما/



 ديس اي كصالخ ىلع هلل دمحا : لجر هب حاصف « هب عاقيالا نورظتني قرطلا يف

 . داود يبأ نب 'دمحأ هللاو برعلا ديس <« تكسا : هل لاقف <« برعلا

 ًاصخش نإ ىقح « ءانحشو تاسفانم تايزلا نبا ريزولا نيبو هنيب ناكو

 روك ذملا ريزولا 'هعّتم هحئاوح ءاضقب صتخيو روك ذملا يضاقلا بحصي ناك

 ” اسم ةياو.. 40: لاقرب يزؤولا نإ ءاهف 4 ىعاقلا كلذ: ةليقح# ةيلإ ةادرتلا ىف
 ريمأ نكلو 4 ةتذ نم كب ًاز"زعتم الو « ةّلق نم كب ًارتثكتم كئيجأ
 كغ [نخات ناو ”كف كانمقل ناف « كءاقل تدجوأ ةمترم كتر نينمؤملا

 . هدنع نم ضمن مث < كلف
 . فصولا قرغتسي ام دماحملاو مراكملا نم هيف ناكو

 اتيب نوعبس اهتايبأ ”ددع ةديصقب تايزلا نبا ريزولا ءارعشلا 'ضعب اجهو

 ا ا

 تب يف ناهانم كلج اجه انني ةنيعئس 'نم 'نّسلحأ
 تّيزلا ريضو هنع لسعد ةرطم ىلإ ”كلملا جوحأ ام

 تراك دوعن يضاقلا داديحأ صعب نإ : لاقدو « كلذ تايزلا نا ليف

 ظ : 'لاقف < راقلا عسب

 تاوّسلل "كتسلفن يب ”تلضرع انو ئه يف 'مّملطي يذلا اذاي
 تلا ”ةيفوارتم نتانطلا ةيناشلاب "يرانا هقول

 تيزلاب ناقلا انلسغ ىتح هقتلن مف كلما مثترّتيتق
 نيتئامو نيثالثو ثالث ةنس ةرخآلا ىدامح نم نولخ تسل جلافلا :ةنانضأو

 :لمقو « ًاموي نيسمخي :لبقو « مايأو موي ةئاب روكذملا ريزولا هودع توم دعب

 . مملا فرح يف ريزولا ةافو خيرات يتأبسو « موي نيعبرأو ةعبسب

 هتقيرط نكت ملو «دمح ديلولا وبأ هادلو ”هعضوم ”يتل'و ؛جلافلا هل لصح املو

 ١ تأيزلا نبا ناوبد : ١١ .

 كسفن تضرمت « دقل ًايأر نوفألا اهأ اي : ناويدلا ؟ .
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 يلوُصلا سابعلا نب مهاربإ هيف لمع تح « هوركاش "لقو هوماذ رثكو «ةيضرم
 : 'اذه لش هرك اذ م "دقملا

 كك َكوُرأ اماقبأ نساحم ىلع * ةحضاو كنم ”تادست واسم تتفع

 اكب ماأشلاا ءءانآ مادقت 51 هب ماركلا ءاييندأ" تف مادقت دقف

 . عيدب ىنعم وهو « مدلاو حدملا يفرط يف غلاب دقأ يرمعلو

 طخسف « نيتئامو نيثالثو عبس ةنس ىلإ ءاضقلاو ركسملا ملاظم ىلع رمتساو
 « هعابض ىلع ليكوتلاب رمأو <« دمح هدلوو روكذملا دمحأ يماقلا ىلع لكوتملا

 نع هفرص مث « لاظملا نع هفاريصو « ةروكذملا ةنسلا نم رفص نم نيقب سمخخ

 نم ذخأو « ةنسلا نم لوآلا عيبر رهش نم نولخ سمخل سيخلا موي ءاضقلا
 هارسسو « رايد فلأ نيعيرأب ًارهوجو « رائيد فلأ نيرشعو فلأ ةئام دلولا

 يفيّسصلا ممكأ نب ىبحي يضاقلا ىلإ ءاضقلا ضوفو « ىأر نمت "رس نم دادغب ىلإ
 داود يبأ نبا ىلع دهش املو  ىلاعت هللا ءاش نإ ءايلا فرح يف هركذ قأسسو

 ريثك ”ىلخ سلجملا رضح ةيانجلا يف هنم ةذوخأملا هعامضب ةفملخلا هيلع بضغ نيح

 0 ع يلا و را رع ير الا ا را و
 تسل ال ال0 : يضاقلا لاقف ؟ باتكلا اذه ىف اب كيملع اندبشت : لاقف - همانأ

 سانلا بجعتو « يزخم لجرلا سلجف « يلع اودهْسا : نيقابلل لاقو < كانه
 . لاخلا كلفن ىف هيلقا ةوكر ىظاقلا تزف نب

 « نيتئامو نيعبرأ ةنس م”رحلا يف جلافلا هضرمب روكذملا دمحأ يضاقلا فوتو

 نسأ ناك هنإ + لمقو « ةثامو نيتس ةنس ةرصسلاب تدلو : لاق هنأ هنغ لقنو

 ةمجرت يف هتركذ ام فلاخم وهو « ةنس نيرشع وحنب مثكأ نب ىمحي يضاقلا نم

 دم هدلو يفوتو . باوصلاب لعأ هللاو < هتدجو ام ىلع هتبتك نكل « ىبحي

 . ىلاعت هللا اهمحر ةجحلا يذ يف اموي نيرشعب هلبق
 تومو هتافو خيرات يف ًاريثك ًافالتخا روكذملا هباتك يف ينابزرملا ركذ دقو

 دمه دبلولا ابأ هنبا لكوتملا ىتلو : لاق ؛ هلاقام عبمجج ركذ تببحأف « هنبا

 ونوع ميو موو موو مومو جوع

 ١ ىلوصلا ناوبد : 0
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 رشعل ءاعبرألا موي اهنع هلزع مث « هبيأ ناكم ركسعلاب لاظملاو ءاضقلا دمحأ نبا
 ىلع حلوص مث « هببأ عايضو هعابضب لكوو « نيتئامو نيعبرأ ةئس رفص نم نيقب
 ةنس ةدعقلا يذ يف دادغبب دمحأ نب دمه دملولا وبأ تامو « رانيد فلأ فلأ

 5 ىلوصلا نك هاف 4 مود نب رسعب هدعب نيا 5 تامو 4 نيتئامو نيعيرأ

 هلبق هنيا تامو ؛« نيعيرأ ةنس مارحملا ِق تام هيا ىضاقلا نأ أذه دعب

 اهتوم تاكو « نيثالثو مست ةنس رخآ يف هنبا تام : لبقو « ًامود نيرشعب

 مود هوبأ تامو « نيثالثو مست ةنس ةجحلا يذ يف هبا تام : ليقو « دادغبب

 <« هوحمن وأ ربش اهتوم نيب ناكو « نيعبرأ ةنس مرحلا نم نيقب عبسل تبسلا
 . هلك كلذ يف باوصلاب معأ هللاو

 يأ نم بدآلا لهأل انلاؤم داود ىبأ نبا ناك : ديرد نبا ركب وبأ لاقو

 ا يصح تاع ال6 يارعمو جل رعب عاقل ييتك مض اذ ناكر ارنا اب

 <« مهنم ةثالث هبلإ ماق هريرس ملط اماف < ريصقتو نهو اذه نإ ؟ هبف ملكتي

 .نمزلا ىلع ىدعتُست ناك 'نم تامو ' نسللاو كلملا ماظن تام ماوملا

 نفكلا نم متغ يف مراكملا ؛سمش“ *تّيجح 'ذإ بادآلا ليس 'تّاظأو

 ٠ : لاقف ىناملا مدقتو

 'ريرتمو اسشن ول "اثم هلو افضاوتد ”ريوسلاو نيانملا كرت
 "5 0 م 7 و . 3 0

 روحاو دماحم هنلإ ىدصحس ايبعإو 4 جارخلا ىرحس هريغلو

 'فلخملا ءاشلا كاذ ”هنكلو هطونحت حير كسملا ”قيتف سلو
 3 لص يص

 ابل
 00007 2 هاس اس مه مب و 28 5016-5 ساه سب ى* تت نإ < 27

 ورميت مرءمم مر امم م مسرب همم رجوومو صو نري جي ع م سيو يسر سمو سا سموم«



 يف تيأر ام : لوقي ريرضلا ءانبعلا ابأ تعمس : يناجرجلا ركب وبأ لاقو
 :لاقف طق موب هدنع نم تجرخ ام « داود يبأ نبا نم بدأ ىلع موقأ ايندلا
 ةماكلا هذه دقتنأ تنكف « هعم جرخأ مالغ ا : لاق لب « هدبب ذخ مالغ اب

 . هريغ نم اهعمسأ الو « اهب ”لخي الف « هيلع
 همر « ةريثك تناك هنساحم اًِإو « ةمجرتلا هذه تلاط دقف ةلملا ىلعو

 . للاعت هللا
 . ةلمبم ةمناث لاد فلألا دعيو واولا حتفو ةلمهملا لادلا مضي : داوأدو
 لاد فلألا دعبو ابتحت نم ةانثملا ءاملا حتفو ةزمهلا رسكب - يدايإلاو

 . نانادع نب دعم نب رازن نب دانإ ىلإ ةبسن - ةلمبم
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 ميع) أ طظفاحلا

 يناببصألا ناربم نب ىسوم نب قاحسإ نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ معن وبأ
 رياك أو «نيثدحملا مالعألا نم ناك ؛« ءايلوألا ةيلح» باتك بحاص روبشملا ظفاحلا
 «ةملحلا» هباتكو «هب اوعفتناو «هنع اوذخأو «لضافألا نع ذخأ «تاقثلا ظافحلا
 هدلاو ةمحرت يف هنم ”تلقذ « ناهبصأ خيرات » باتك هلو < بتكلا نسحأ نم

 هنأ ىلإ ةراشإ < مسأ ناربم هدج نأ ركذو « ةروصلا هذه ىلع هتّيسن هللا دبع

 رفعج نب هللا دمع نب ةيواعم نب هللا دمع ىلاوم هنأ و6 هدادجأ نم ملسأ نم لوأ

 هللا ءاش نإ « دوام نو ثلا دبع رك دق اينو دج هتعبالا يضر بلاط يبأ نب

 دنع نفدو (« ةئاؤلثو نيتسو سمخ ةئس بجر يف يفوت هدلاو نأ ركذو - ىلاعت

 ٠ همأ لبق نم هدج
 ةياهنلا ةياغو ١١و : ظافحلا ةركذتو ٠ : + ىبسلا تاقبط يف معن يبأ ظفاحلا ةمجرت - *#

 تارذشلاو مه : ةقرولا « ؟ يفاولاو ١٠١ : م ربعلاو ه؟ : ١ لادتعالا نازيمو ١ : 
. 588 : 
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 يوتو « نيثالثو عبرأ : لمقو « ةئاتلثو نيثالثو تس ةنس بجر ىف دلو

 ةئامعبرأو نيثالث ةنس مارحلا نم نيرشعلاو يداحلا نينثالا موي : ليقو « رفص يف

 . ىلاعت هللا همحر < نابصصأب

 «ةدحوملا ءابلا حتفو ةلمبملا داصلا نوكسو اهحتفو ةزمهلا رسكب - ناهمصاو

 « لابجلا دالب ربشأ نم يهو - نون فلألا دعبو ءاهلا حتفو اضيأ ءافلاب لاقيو
 « ركسعلا : هابسو « ناهابس » : ةيمجعلاب ىمست انأل مسالا اذه اهل لبق امنإو

 يف ةعقاو مهل تعقو اذإ عمتحت ةرساكألا ركاسع عومج تناكو . مما: نآو

 : ليقف بارعف « اهريغو زاوهألاو نامرك و سراف ركسع لثم « عضوملا اذه
 . 'ىناعمسلا هركذ اذكه « نينأرقلا وذ ردنكسإ اهانبو ©« نابمصا

 هب

١ 

 «يدادغبلا تباث نب يدبه نب دمحأ نب تداث ْن ىلع ن دمحأ ركب ودأ ظفاحلا

 ظافحلا نم ناك ؛تافنصملا نم هربغو «دادغب خيرأت» بحاص «بيطخلاب فورمملا

 لدي هناف « هافكل «خيراتلا» ىوس هل نكي مل ولو « نيرحبتملا ءاماعلاو نينقتملا
 «فصوي نأ نم رهشأ هلضقو <« فنصم ةئام نم بيرق فنصو «مظع عالطا ىلع
 « امهريغو يربطلا بطلا يبأ يضاقلاو ىلماحلا نسحلا يبأ نع هقفلا ذخأو

 ., تيراقلا وب تمدح ةيلع, يلفت يقف ةناكو

 تسل سيخخلا موي © ةئائلثو نيعستو نيتنثا ةنس ةرخآلا ىدامج يف دلأو

 .* 58م4 ١: باسنألا رظنا ١

 ١١ : م يكبسلا تاقبطو موه : ١ ركاسع نبا بيذهت يف يدادغبلا بيطخلا ةمجرت #4

 : ظافحلاةركذتو و" : ةقوولا ء ا يفاولاو ١س : ع ءايدآلا مجعمو "م : ه عظتنلاو

 . م١١ : * تارذشلاو ؟ة# : م ريعلاو ١١ه
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 ةئاممبرأو نيتسو ثالث ةنس ةجحلا يذ عباس نينثالا موي يفوتو «رهشلا نم نيقب
 خمشلا نأ تعمسو « لاوش يف يفوت : يناعمسلا لاقو « ىلاعت هللا همحر « دادغبب

 عفتنا هنأل © هشعن لّمَح نم ةلمج نم ناك ىلاعت هللا همحر يزاريشلا قاحسإ انأ
 «قرشملا ظفاح هتقو يف ناك هنأ بحعلاو «هفيناصت يف هعجارُي ناكو «ارسشك هب

 «برغملا ظفاح - « باعنتسالا » باتك بحاص - ربلا دمع نب فسوي رمح وبأو
 . . - ىلاعت هللا ءاش نإ ءاملا فرح يف ىقأبس امك  ةدحاو ةنس يف اتامو

 نب ليعامسإ تاكربلا ابأ نأ « دادغب خيرات » يف راجنلا نب نيدلا بحم ركذو

 هسفنل دعأ دق ناك يىفوصلا ءارهز نبا ركب ابأ خبشلا نإ : لاق يفوصلا دعس يبأ
 عوبسأ لك يف هبلإ يضحي ناكو « ىلاعت هللا همحر « يفاحلا ريشب ريق بناج ىلإ ًاربق

 نلكو  بسطخلا ركب وبأ تام اماف « هلك نآرقلا همف أرقدو 9ك ا

 ركب يبأ ىلإ ثيدحلا ”باحصأ ءاج اس ريشب نبق بئاج لإ نقدي نأ ىصوأ دق
 نأو هسفنل هدعأ دق ناك يذلا ربقلا يف بطخلا نفدي نأ هولأسو « َءارهز نا

 يسفنل هتددعأ دق عضوم : لاقو « ًاديدش ًاعانتما كلذ نم عنتماف « هب هرثؤي
 اوركذو دعس يبأ خشلا يدلاو ىلإ اوءاج كلذ اوأر اماف !ينم ذخؤي نينس ذنم

 'ميطغأ كل لوقأ الانأ : هل لاقو ءارهز نبا ركب ابأ خشلا رضحأف «كلذ هل
 ءاحف هنناج ىلإ تنأو ءامحالا ىف ىناحلا ًاريشب نأ ول : كل لوقأ نكلو « ربقلا

 ال: ا ل ل ا ع

 : لاق ©« ةعاسلا نوكي نأ يغني نب اذكبف : لاق « يناكم هسلجأو موقأ تنك لب

 .برح بابي هيناج ىلإ هونفدف « هنفد يف مه نذأو ركب يبأ خيشلا بلق باطف

 ثيدحلا بابرأ ىلع اهقرف « رانيد اتئام وهو « هلام ميمحم قدصت دق ناكو
 «بابثلا نم هيلع ام عيمحجي هنع قدصتي نأ ىصوأو «هضرم يف ءارقفلاو ءابقفلاو

 نيتس نم رتكأ فنصو « ”بقع هل نكي ملو « نيماسملا ىلع هبتك عبمج فقوو
 هنإ : لمقو « هتزانج لمح نم دحأ يزاريشلا قاحسإ وبأ خمشلا ناكو « اباتك
 ةعب ةطاص :فاناتم هل ثتؤوو « ملعأ ا 6 ةنانلكو ةاعست و قدس ةقسدلاو
 هتلقن ام رخآ اذه ؛ هتقو ىف هظفحو ثيدحلا مع هبلإ ىبتنا دق ناكو < هتوم

 . راجنلا نا تانك نف

 د



0 

 يدنوارلا

 ني ماعلا « يدلنوارلا فاحسإ نب ىدحي ندع نيسحلا قد

 نم وحن ةفنصملا بتكلا نم هلو « هرصع يف ءالضفلا نم ناكو « مالكلا مع يف

 «جاتلا » باتكو « ةلزتعملا ةحضضف » باتك ابنم « ًاباتك رشع ةعبرأو ةئام

 مم تارظانمو سلاجب هلو .:ثللد رمعو ١ بصقلا » باتكو « درمزلا » باتكو

 . مهبتك يف هنع مالكلا لهأ اهلقن بهاذمب درفنا دقو « مالكلا ءاملع نم ةعامج
 : لبقو « ىلغتلا ق'وط نب كلام ةبحرب نيتئامو نيعبرأو سمخ ةنس يفوت

 ةنس قوت هنأ "« ناتسبلا » يف ركذو < ةنس نوعبرأ هرمع ريدقتو « دادغبب 3 0 . 1 ِء

 . ىلاعت هللا همحر « ملعأ هللاو « نيسمخ
 نونلا نوكسو فلأ اهنيبو واولاو ءارلا حتفب - دئنوار ىلإ هتبسنو

 دف واو +. انا رماني ىحاونب ناساف ىرق نم ا ا

 يف هلك لابخلا راصتنالا بانك وو ؟ 5 ملفتلاو 0 + :تسربفلا يف يف يدنوارلا نبا ةمجرت - «*ه

 ىدبأ دقو « اماذ هملع ىحنأو 45١ : نارفغلا ةلاسر يف ءالعلا وبأ هركذ دقو « هبلع درلا

 ءاجف مذلاب هلوانتي ل ناكلخ نبا نآل ً[ديدش ًاقلق « تايفولا » خسن شماوه ىلع نيقلعملا ضعب
 ريهالشم نم وهو يدنوارلا نب نع هتوكس يف فنصملا فصني ل » : اهادحإ شماه ىلع ١

 هتالالض ركذو هحيرجت مدع يف ناكلخ نا أطخأو » : أ شماه يف لاقو « .خلا ...ةقدانزلا

 . « [ةببش] يضاق نباو يبهذلاو يزوجلا نبا هركذ دقو هيزاخمو

 «بيضقلا» همسا نأ حجري يرعملا ماكو ؛بيصغلا : د يفو ؛ لوصألا رثكأ يف همسا درو اذكه ١

 ًابيضق بكر ول «هئاشنإ نم هل ريخو «بيضق نم ةقفص رسخأ هلمع نمف بيضقلا امأو : لاق ذإ
 . « بهذلا بيضق » : مظتنلا يفو . خلا ... هئاشع دنع

 خيشلا « بئارغلاو رداونلا يف ناتسدلا » انه دوصقملا لعلو « باتك ريغ ىلا فرصني مسالا اذه ؟

 . ينيارفسإلا دماح يبأ
 . رهاظب : د +
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 ةروامملا - ةمجعملا نيشلاب  ناشاق ريغ يهو « ةلمهملا نيسلاب : ناساقو
 . مقل

 «يئارملا باب يف «ةساحلا» باتك يف يئاطلا مات وبأ اهركذ يتلا دنوار هذهو

 ف اهب اناقهد اسخآف نابمصأ ىلإ احرخ دفا قيوم نلضو نأ اوركذ : 'لاقف

 نافهدلا وي رحألا "غو اهدعأ كاف امد و 4 قا رع وبدت وارسل لاقي مقوم
 « ناقهدلا تام مث « اسأك هربق ىلع نابصيو نيسأك نابرعشي : هربق نامداني

 : رعشلا اذهب منرتيو (هيربق مداني رباغلا يدسألا ناكف

 امتادقر دق املاط امه ىليلخ

 ابعاد نابيجت ال مون لوط "نمأ

 ابتلثك دئنوارب يلام اماعت ملأ

 ًاحراب ”تسل اكيربق ىلع 'مقأ
 يذلا امو « تاملا تح اكيكبأو

 *ةياقو سفنل ”سفن 'تلعج ولف
 ,ةمادم 'نم اكيتربق ىلع ةبصأ

 امكارك نايضئقت ال (ىك'دجأ
 امكاقس مادملا يقْسك يذلا نأك

 اًمكاوس رقيدص نم قارخ و

 امكادص بسحي وأ يىلايللا لاوط

 امكاكب نإ ةعاول يذ ىلع دري

 امكادف نوكت نأ يسفنب ”تدنجلا

 امكارث ةورت“ امالانت ”الإف

 ةيرق فاق فلألا دعبو ياز اهدعبو ةمجعملا ءاخلا مغب - قازخو
 ٠ باوصلاب ملعأ هللاو « امل ةرواجي وخلا

١1 

 يورهلا

 يناشافلا يورمحلا بدؤملا ىيدبعلا دسع ىبأ نب دمحم نب دم نب ”دمحأ ديبع وبأ

 ١ (قوزرملا حرشش) ؟مو : ةيساحلا رظنا .

 : ٠ يككبسلا تاقبط يف يور ا ديبع يبأ ةمجرت -
 .ا5١ه١ : م" تارذشلاو ؟ه
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 : م ربملاو 5+ : ةقرولا « ٠١ يناولاو ”غ



 هباتك ربظ ىلع توأرو « هبسن يف لوقنملا وه اذه ؛ « نيبيرغلا » باتك بحاص

 . ملعأ هللاو « نمحرلا دبع نب دمح نب دمحأ هنأ « نيبيرغلا »

 ءيش ىلع فقأ لو « روكذملا هباتك يف رصق امو « رباكألا ءاملعلا نم ناك

 « يوغللا يرهزألا روصنم ابأ بحصي ناك هنأ ىوس هركذأل هرامخأ نم

 هباتكو « جرختو عفتنا هبو لغتشا هيلعو « ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ىقأسسو

 راسو < يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا بيرغ رمسفت نيب هبف عمج روك ذملا

 . ةعفانلا بتكلا نم وهو < قافآلا يف

 يف بدألا لهأ رشاعيو « ةولخلا يف لوانتيو ةلذبلا بحي ناك هنإ : لبقو
 ضعب ةمجرت يف يز'رخابلا راثأو . انعو هنع هللا افع © برطلاو ةذللا سلاجب

 . معأ للاو 2 كلذ نم ءيث ىلإ ناسارخ ءابدأ
 . ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو ىدحإ ةنس بجر يف هتافو تناكو

 ناسارخ ندم ىدحإ يهو ةاره ىلإ ةبسن  ءارلاو ءاهلا حتفب - يورهلاو

 . رماع نب هللا دبع لبق نم احلص سيق نب فنحألا ابحتف رابكلا

 نون ةنناثلا فلالا دعبو ةمحعم نيش فلألا دعبو ءافلا حتفب - يناشافلاو

 ةدحوملا ءابلاب  ناّشاب اهل لاقيو «ةاره ىرق نم ةيرق يهو «ناساف ىلإ ةبسن
 هذهو. © ناشاقو تاساقا ركذ ةلبق يذلا يف م.دض دقو « يناعسسلا هركذ تاشيأ
 .اذه دعب سْنَل الو ةروصلا هذه ىلع يهو « هابتثالا اهنيب عقي ةعبرألا ءامسألا

 يناوخلا

 رسظتنأ ناك ؛ يمفاشلا هئقفلا يفاوخلا رفظملا نب دمح نب دمحأ رفظملا وبأ

 ١ ؟#» : ع ربملاو 58 : ةقرولا « ٠١ يفاولاو هه : ع يكسملا : تاقبمط يف : يناوخلا ةمجرت -

 .#غ١٠١ : ” تارذدشلاو
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 ءابضقلا يلو «هتذمالت 'هجوأ راصو «ينيوجلا نيمرحلا مامإ ىلع هقفت «هنامز لهأ

 < موصخلا ماحفإو ةرظانملا نسح ءاماعلا نيب ارو ا « اهببحاونو سونطي

 «هفيناصت يف ةداعسلا يلازغلا قزرو «لاغتشالا يف "يلازغلا دماح يبأ قيفر ناكو

 لاقت ذأ هيفا سوطب ةئامسخ ةنس يفوتو . هتارظانم يف ”ةداعسلا يناوخلاو

 دغدو يملا ةحوتتملا' قالا دعبو ةمحعملا ءاخلا حتفب - فااوخ ىلإ هتدسنو

 يعل ةريثك روباسين يحاون نم ةيحان يهو  ءاف فلآلا

7 

 يلازغلا وخا

 دجب بقلملا يلازغلا يموطلا دمحأ نب دمج نب دمح نب دمحأ حوتفلا وبأ

 أظعاو ناك ؛ يعفاشلا هبقفلا ىلازغلا دمح نب دم دماح يبأ مامإلا وخأ نيدلا

 +" ءانقفلا نه فاك و4 تاواخإو تك 5557 لا ظعولا يلم

 همخأ نع ةبان ةمماظنلا ةسردملاب س“ردو «© هملع بلغف ظعولا ىلإ لام هنأ ريغ

 ىمسملا دماح ىبأ هيخأ باتك رصتخاو « همف ةداهز سيردتلا كرت امل دماح يىبأ

 رخآ فينصت هلو «« ءامحإلا بابل » هامسو دحاو دلجم يف « نددلا مولع ءابحإ »ب

 ناكو « هسفنب ةيفوصلا مدخو دالبلا فاطو . « ةريصبلا مع يف ةريخذلا » هامس

 ظ . ةلازعلاو عاطقنالا ىلإ ًالئام

 هترضح «ىناملا ارد هتان لاك دات را وراح 8

 ةفاضإلا ءايب مهفسسش : لاقف # ةيآلا  مهسفنأ ىلع اوفرْسأ نيذلا يدابع اي

0 
 . ىلا ز غلا دمحم نب دمه : ه ب 0

 : ةقرولا « ؟ يفاولاو ٠1٠ : ه مظتنملاو ه6 : ؛ يككبسلا تاقبط يف يلازغلا يخأ ةمجرت - *م

 5٠١. : ع تارذشلاو همه : ع ريعلاو ؟؟

 . اببقف ناكو : أ إ

3 ١-1 



 ع

 : لوقي دشنأ مث 2« (يدابع اي) هلوقب هسفن ىلإ

 عيلخل نإ يداعألا ”لاؤقو ابّيح بنج يف ؛موللا يلع ناهو

 سل - اهديك اي يل لبق اذإ - يننإو « يمسإب ؛تيروثن اذإ مصأ
 : مهضعب لوق اذه لثمو : تلق

 ينامسأ ”فررشأ هنإف اهتدئع ابب الإ ينعدت ال

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامسخو نيرشع ةنس يف نيوزقب دمحأ يفوتو

 ىلإ ةبسن - ةلمهملا نيسلابو واولا نوكسو ةلمبملا ءاطلا مفب - يسوطلاو

 : نارباط امههادحإ ىمست نيتنيدم ىلع لمتشت ناسارخم ةيمحان يهو «© سوط

 فلألا دعبو ةحوتفم ءار مث ةدحوم ءأب فلا ةعتو ةلمبملا ءاطلا حتفب

 فاقلا حتفو واولا نوكسو نونلا حتفب : ناقاوتن ىرخألاو « نون ةئناثلا

 . ةيرق فلأ ىلع ديزب ام املو « نون فلألا دعبو
 - مال فلألا دعبو ةمجعملا يازلا ديدشتو ةمجعملا نيغلا حتفب - يلازغلاو

 ىلإ نوبسني مهناف ناجرجو مزراوخ لهأ ةداع ىلع « لازغلا ىلإ ةبسنلا هذه
 ىلإ ةبسن ةففخم يازلا نإ : ليقو « يراطعلا راطعلا ىلإو <« يراصقلا راصقلا

 هلاق اذكه نكل « روبشملا فالخ وهو 2« سوط ىرق نم ةيرق يهو ةلازغ
 . لعأ هللاو « « باسنألا » باتك يف يناعمسلا

 نوكسو واولا ريسكو ةمحعملا يازلا نوكسو فاقلا حتفب - نيوزقو

 دنع مجعلا قارع يف ةريبك ةنيدم يهو - نون اهدعبو « اهتحت نم ةانثلا ءابلا

 . ةيلمعامسإلا عالق

0 
 "ميو

4 



 ار

 ناهرب نبا

 ؛ يعفاشلا هيقفلا ناه'رب نباب فورعملا ليك ولا دم نب ىلع نب دمحأ حتفلا وبأ

 يلازغلا دماح يبأ ىلع 'هقفت «فلتحملاو قفتملاو عورفلاو لوصألا يف ًارحبتم ناك

 فنصو «هنونف يف ًارهام راصو « ىما”رهلا نسحلا يىبأ امكلاو يئثاشلا ركب يبأو

 قود ادعو ةنم اظنلا ةسرقلاب نس ردقلا لور .ةفاقلا كوضأ قا واعولا و تاك
 . ىلاعت هللا همحر « ةادنم ةئامسمحو نيريشع ةنس تامو « ربشلا

 نونو »كلا اهلا دفيو-ءارلا نوكيو ةةصوملا ءابلا حتفب : ناه'ربو

ُ ٠ 

 يوحنلا ساحنلا

 يوحنلا ؛« ساحتنلا يدارملا سنوب نب ليعامسإ نب دم نب دمحأ رفعج وبأ

 « ميركلا نآرقلا ريسفت » : ابنم ةديفم فئناصت هلو « ءالضفلا نم ناك ؛ يرصملا

 هئسأ وحنلا يف باتك و « خوسنملاو خسانلا » باتكو « نآرقلا نتارغاا تاكو

 قبسي ملو © « هيوسس تايبأ ريسفت » و < « قاقتشالا » يف باتك و « ةحافتلا

 باتكو « وحنلا ىف « ىفاكلا » باتك و « باّتتكلا بدأ » باتكو « هلثم ىلإ

 5١:4. تارذشلاو ٠١١ : ةقرولا ء» يناولاو ؛* :6 يككبسلا تاقبط يف ناهرب نبأ ةمجرت - «*ه

 .ًارق:أ ١

 ٠ ةاورلا هامنا يف ساحنلا ةمحرت ١ : .١ هاب : ةاعولا ةمغبو ” : ؛ ءابدألا مجعمو ١

 ؟ه : ةقرولا «+ يفاولاو ١ تانجلا تاضورو +45 : ؟ تارذشلاو *4 : « ريعلاو : .+

 ءاملألا ةهزنو ؟مو : يدمبزلاو : ٠٠١١ .
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 « ءادتبالاو فقولا » باتكو ء« اهالمأو نيواود ةريشع رسفو « يناعملا »

 « ءارعشلا تاقبط » باتك و «'عبسلا تاقلعملا حرش يف باتك و «ىربك و ىرغص
 نسحلا يبأ نع وحنلا ذخأو « يئاسنلا نمحرلا دبع ينأ نع ىورو < كلذ ريغو
 « يراننألا ناو « جاّتجتِزلا قاحسإ يبأو « يوحنلا شفخألا نايلس نب يلع
 هبف تذاكو .رصم نم مهيلإ لحر دق ناكو «قارعلا ءابدأ نامعأو «هّيوطافنو
 «[ل و ًالخي مناع ثالث ابعطق ةمامع بهو اذإو « هسفن ىلع ريتقتو ةساسخ
 اذه عمو « هتفرعم لهأ ىلع اهيف لماحتيو هسفنب هجئاوح ءارش يلي ناكو
 . ريثك قلخ هنع ذخأو دافأو مفنف « هنع ذخألا يف ةريبك ةبغر سانلا ناكف

 « ةئاؤلثو نيثالثو ناك ةنس ةححلا يذ نم نولخ سل تدسلا موي رصمب يقوتو
 ىلع سلج هنأ هتافو ببس ناكو ؛ ىلاعت هللا همحر « نيثالثو عبس ةنس : ليقو

 ضورمعلاب مّدطَقي وهو ؛« هتدايز مايأ يف وهو «لينلا ؟ءىطاش ىلع سايقملا جرد
 واغتتف ديزي ال ىتح لينلا 'رحْست اذه : ماوعلا ضعب لاقف « رعشلا نم ائيش
 . ربخ ىلع هل فقوي ملف « لينلا يف هلجرب هعفدف « "راعسألا

  ةلمبم نيس فلألا دعبو ةلمهملا ةددشملا ءاحلاو نونلا حتفب - ساحنلاو
 يناوألا لمعي نمل نولوقي رصم لهأو « ساحنلا لمعي نم ىلإ ةبسنلا هذه
 .  ساّحتنلا ةيرفّتصلا

 0001 ا ل ل الل

 ه١٠



١ 

 يوحنلا يدبعلا

 « ًارهام ًآلضاف ناك ؛ يوحنلا يدبعلا ةّمقب نب ركب نب دمحأ بلاط وبأ

 علطأ مو « هبف نسحأو يسرافلا ىلع يبأل وحنلا يف « حاضيالا » باتك حرشو

 يفاريسلا ديعس يبأ ىلع وحنلا أرق هنأ ىوس « 'هركذأ تح هلاوحأ نم ءيش ىلع
 ظ . يمرافلا ىلع يبأو 'يناتمرلا نسحلا يبأو

 « سينخلا موي هنم نيقب رشعل ناضمر ربش يف ةئامعبرأو تس ةنس يف فوتو
 : . ىلاعت هللا همحر

 - ةلمبم لاد اهدعبو ةدحوملا ءابلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفي - يدَْعلاو

 . ةروهشم ةريبك ةليبق يهو « يمد نب ىّصْفأ نب سْيَقلا دبع ىلإ ةبسنلا هذه

 '؟

 لبس يبأ نبا

 باتك بحاص بتاكلا لبس يبأ نب ميركلا دبع ن دمحم نب دمحأ ساسعلا وبأ

 ًائيش هلاح نم ملعأ مو « ىلاعت هللا همحر « نيئئامو نيعبس ةنس يفوت ؛ « جارخلا »

 .؟٠ :ءاملألا ةهزنو ١ ؟و :ةاعولا ةيغير 59 ءابدألا مجعم يف يوحنلا يدبمعلا ةمجرت - 4١

 هلقعي بيصأ يدبعلا نأ ريزولا يبرغملا مساقلا يبأ نع تلقن دئاوف يف تأرق » : توقاي لاق ١

 . « هرمع رخآ يف لثخاو
 باتكلا يمدقتم نم « لوحألا لبس ىبأب فرعي : لاقو ٠١ه : تسربفا بحاص هركذ - 4

 ١( 5:4 ) توقاب لقنو .هرصعلهأ ىلع كلذ يف امدقتم جارخلا ةعانصب لاع ناكو مبلضافأو

 . ميدنلا نبا هدروأ ام



 فوشتب دّقف ؛« هناك ١ الإ هن د بي 6 5 هباتكو 66ه 3 2
 وسنت 4 1 3 و 0 سس 52 ,نيىح

 . هنأمز ةفرعم ىلإ هيلع ففقاولا
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 يوحنلا بلعت

 فورعملا ءالولاب ينابيشلا يوحنلا رايس نب ديز نب ىبحي نب دمحأ سابعلا وبأ
 ءاش نإ « مملا فرح يف هركذ يتآلا - ينابيشلا ةدئاز نب نعمل هوالو ؛ بلعثب

 نب ريبزلاو يبارعألا نبا عمس « ةغللاو وحنلا يف نييفوكلا مامإ ناك  ىلاعت هللا

 دهازلا رمع وبأو يرابنألا نا ركب وبأو رغصألا شفخألا هنع ىورو راكد
 ةمسرعلاب ةفرعملاو ةحبللا قدصو ظفحلاب ًاروبهشم احلاص ةجح ةقث ناكو <« مهريغو

 يبارعألا نا ناكو « ثّدَح وه ذنم خوبشلا دنع امدقم « ميدقلا رعشلا ةياورو

 . هظفح ةرازغب ”ةقث ؟ اذه ىف ساسعلا ابأ اب لوقت ام : هل لاق ءيش يف كش اذإ

 +: نيفئازعو 6 رتخك "ترم. اةنج ىف ةقالاو» ةنمرعلا بلط قدك ا دعبا  :.لوقير ناكر
 نبرشعو اس تغلبو « ”ةنس ةرسع ينام ينسو ١ءارفلا « دودح » ىف ترظنو

 . ابظفحأ انو الإ ءارفلل ةلأسم ىلع تسقي امو ةنس

 لمت 4 يكتب ان ا ضعت لب لاق ون« ىرقلا ةهاع نا نكييوأ لاكو
 ؟ يرافق فيولا فيدل تاعصأ لقعاو# وزاقف ثارقلاب ةنارقلا "باها

 يرعش تدلف « ورمعو ديزب انأ تلغتشاو « اوزافف هقفلاب هقفلا باحصأ لغتشاو

 ةهزنو “٠١ : ه ءابدألا مجعمو ب6 : تسريفلاو 84٠غ : ه دادغب خيرات يف بلعث ةمحرت *4 

 ءاب يفاولاو ١١؟؟ : ةاعولا ةيفبو ١١ه : يديبزلاو ١: ١88 ةاورلا هابناو ١ ها : ءايلألا

 تارذشلاو م8 : « ربعلاو ١١:6 : ظافحلا ةركذتو +١ م : ةيابنلا ةياغو ١٠١١ : ةقرولا

 . ؟“ ع : سمقلا رونو +١١ : + موجنلاو ه8 : ١١ ةيابنلاو ةيادملاو ٠٠10 : ؟

 ١ ًادح نيعبرأو ةتس هيف عمج بارعإلا يف باتك وه .
 : ١ ةيابنلا ةياغ رظنا) +8 غ ةنس يفوت « ءارقلا خويش نم دهاجم نبا سابعلا نب ىسوم نب دمحأ ؟

 .( ١و



 هيلع هللا ىلص ينلا تيأرف < هدنع نم تفرصناف ؟ ةرخآلا يف ىلاح نوكي اذام

 هل .لقو مالسلا قخ نناننلا ابأ هىرقأ ل كاقفا » 'ءانملا يف ةليللا كلت لسو
 دارأ : حلاصلا دبعلا يرابذورلا هللا دمع وبأ لاق « لمطتسملا معلا بحاص تذأ

 .هملإ ةرقتفم مولعلا عيمج نأو <« ”لُْمْحيَ هب باطخلاو « ”لمكي هب مالكلا نأ

 بلعث سابعلا يبأ سلجم يف تنك : زرطملاب فورعملا دهازلا رمع وبأ لاقو

 كبيلإو يردأ ال لوقتأ : هل لاقف « يردأ ال : لاقف ءىث نع لئاس هلأسف

 ناك ول : سابعلا وبأ هل لاقف ؟ كب لك نم ةلحرلا كملإو «لبإلا دابكأ ”بترضنت
 . تنغتسال "رعب يردأ ال ام ددعب كمأل

 « رعش هل ناكو « ةدئافلا ريبك مجحلا ريغص وهو « حصصفلا » تاعك هنفنعو

 يردأ الو « بلعث يندشنأ : هيلامأ ضعب يف يرابنألا مساقلا نبا ركب وبأ لاقو

 : هريغل وأ هل يه له

 اهتتونق ةتنأ يتلا 'سفنلا *ثّبلَت كف ابترتجمت مث سفنلا توق "تنك اذإ

 اهتتوح همالا ءاديسب ”شيعي اك وأ ءاملا يف ةبّشفلا ةاقب ىقبتس

 : اهيف ءاربلا نبا نسحلا وبأ اندازو : يرابنآلا نبا لاق

 ابستيمس ام كنم ينم سفنلا يفو ًادهاج ”تارّئصت نأ ينم كترغأ

 اهستوفخ لاطو "ته ام حيرلابو اهأادم روخّتصلاب يب ام ناح ولف

 اهستيقكل كيف كنم امومه وكشأف. اننبب ”مّمْحم هللا لعل ًاربصف

 « "هن رات يف بارقلا نبا هلاق « اهنم امضم نيربشل نيتئام ةنس يف دلوو

 هنأ ىلع لدب يدلاو 6 نشئامو ىدحإ : لمقو » نشئامو عبرا ةنس : لدقو

 عبرأ ةنس يف ناسارخ نم مدق امل نومأللا تيأر : لاق هنأ نيتئام ةنس ىف دلو

 يبأ ينامحف © نافص سانلاو ”ةفاص“رلا ديرب ديدحلا باب نم جرخ دقو نيتئامو

 ١ مونلا يف :أ .

 خيرات » باتك فلأ دقو ًاثد# ناك « بوقعي وبأ دمع نب مهاربا نب قاحسا وه بارقلا نبا ؟

 .(؟م١ه : ١ يلكرزلا مالعأ رظنا) غ؟ه ةند يفوتو « ءاماعلا تامفو

 . ةفاصرلا رصق : د «



 «ةعاسلا ىلإ هنع كلذ تظفحف «عبرأ ةنس هذهو «نومأملا اذه : لاقو هدي ىلع

 . نينس عبرأ ذئموي ًاريدقت ينس ناكو

 رشعل : ليقو « ىلوألا ىدامج نم تبقي ةليل ةرششع ثالثل تبسلا موي يفوتو
 همحر « ماشلا باب ةريقمب نفدو « دادغبب نيتئامو نيعستو ىدحإ ةنس اهنم نولخ

 ناكو « رصعلا دعب ةعمجلا موي عماجلا نم جرخ هنأ هتافو بدبس ناكو « ىلاعت هللا

 قيرطلا يف هيف رظني باتك هدب ىف ناكو « بعت دعب الإ ممسي ال ممح هقحل دق

 هلزنم ىلإ لمحف « طلتختاك وهو اهبنم جرخأف « ةوله يف هتقلأف سرف هتمدصف

 . موي يناث تايف « هسأر نم هوأتي وهو لاحلا كلت ىلع

 فلألا دعبو اهت< نم ةانثملا ءاملا ديدشتو ةلمهملا نيسلا حتفب : راّمَس هدجو
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 ءابلا حتفو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةثلثملا نيشلا حتفب - ينابسشلاو

 امهو « لئاو نب ركب نم يح : نابيش ىلإ ةبسن - نون فلآلا دعبو ةدحوملا

 0 ناس رخآلاو « ةباكع ن ةملعث نب نأسس امهدحأ : ناناسسس

 .. لفسألا نا مع ىلعألا ناسسو « ةباكع نا

 « نآرقلا يناعم » و « نيوحنلا فالثخا » و « نوصملا » تانك هفمنأصت نمو

 «ريضغصتلا » و « رعشلا يناعم » و « تاءارقلا» و « ةماعلا هيف نحلت أم»او

 «ذاوشلا» و « ىرحن ال امو ىرتحُب ام» و « فرصند الامو فرصنيام»و

 «ءاسللا ون ىو طاقلألا ل وعما دكالاو فترلا ون نايؤلا »2: ىوولاكالا »يو

 دينو + لئاشملاو و © نكرقلا بارغإ:» ى © طيوألا + و.6 نتلاخلا لو

 . كلذ ريغو « وحنلا
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 يفلسلا ظفاحلا

 يناببصألا ةفلس مهأربإ ن دمحخ ْن دجحأ ن دميغ ن دمحأ رهاطلاو أ ٍظفاحلا

 يقلو ثيدحلا بلط يف لّحر (« نيرثكملا ظافحلا دحأ ؛ نيدلا ردص بقللا

 يبأ ابكلا ىلع اهب لغتشاو « دادغب درو ©« بهذملا يعفاش ناكو خياشملا نابعأ

 يزيربتلا 'ىلع نب ىمحي ايركز ىبأ بيطالا ىلعو هقفلا يف يمارحلا ىلع نسحلا
 «لثامألا ةمئآلا نم هريغو جا”ربسلا نب رفعج دم ىبأ نع ىورو . ةغللاب يوغللا

 ةرسشسع ىدحإ ةنس ةيردنكسالا رغث لخدو <« قافآلا فاطو دالملا باجو

 ماقأو « روُص ةنيدم نم رحدلا ىف هبلإ همودق ناكو « ةدعقلا يذ يف ةئامسمخو

 ملو < هي اوعفتناو هيلع اوعمسو « ةديعبلا نكامألا نم ”سانلا هدصقو « هب

 « رالسلا ني ىلع نسحلا وبأ لداعلا هل ىئيو < هلثم هرصع يف هرمع رخآ يف نكي

 ردم انيق سيرا ودفع هني 6 مم بعام صن خلا رئاطلا ووو
 نم ةعامج ”تكردأو « نآلا ىلإ هب ةفورعم ىهو « همأإ ابضوفو روكذملا رغثلا

 بنتك دق نراكو . ينوزاجأو مهيلع تيحر « ةيرصملا رايدلاو ماشلاب هباحصأ
 هنا. كنع.ىآل هطخ نم تلقذ ام ةمح نمو «ةمح دئاوف هطخ نم تلقنو «رمثكلا

 : ةديصق نم يسلدنألا رامجلا دبع نب دمحم

 ىلا غت لازغلا فلاد 2 ”تااعأل 0 ريمألاب ىلاغتسا ال”ول

 لزعمب لاجلا ةفاصوأ ”تكرتف يل َنْياَنَع لالجلا ةفاصوأ ”نكل
 هن روم م مرهم رس و مدروس هور م ودم ساو او هس اروس سوم وي سو سرع و هي م مم ههه هت

 : ةقرولا « ؛ يفاولاو غم : ع يككبسلا تاقمطو ٠ ب : قيبدلا رصتخم يف يفلسلا ةمجرت - و

 « « يفلسلا » : بامسللاو :: 4 : ١ ركاسع نبا بيذهتو ١ : 5١ ناهزلا ةآرهو ٠٠

 يفو 2« ؟هم : غ تارذشلاو « م88 « ١5٠ : ” ضايرلا راهزأو ١؟ ه2 : ظافحلا ةركذتو

 . يماعلا هطاشنو هتايحب لصتت ةريثك رابخأ « رفسلا مجعم » هباتك
 . جا نم تطقس : يلع ... يبأ ١

 لت



 : ١هششرت لسمج ةمحاص ةنشمل ًاضيأ هطخ نم تلقنو

 أبلمح ناجح الو تفاقم ام رهادلا نم * ةعاسل لسيسمح نع ي”ولس نإو

 ابنيلو ةابحلا ءاسأب تم اذإ رّمعَم نب لص اب انيلع غاوس

 «:هشني اهنا ريتك ناكو

 . ىلوأ رصتخماب راصتخالاو « ةرسشك هقرلاعتو "هبلامأو

 ةوحض قوتو « ناببصأب ًابيرقت ةئاعبرأو نيعمسو نيتنثا ةنس هتدالو تناكو

 نيعبسو تس ةنس رخآلا عبير ربش سماخ  ةعملا ةلمل : لمقو - ةعما راهن

 روسلا لخاد ةربقم يهو « ةلعوو يف نفدو « ةيردنكسالا رغثب ةئامسمخو

 . هريغو يثوطرطلاك نيملاصلا نم ةعامج اهمف رضخألا باملا دنع
 : لاقدو ؛ ءاه مث مال اهدعبو ةلمبملا نيعلا نوكسو واولا حدفب : ةلعوو

 نبا بحاص < يرصملا يئمسسلا ةلعو نب نمحرلا دبع ىلإ ةبوسنم ةربقاا هذه نإ

 . ىلاعت هللا همحر < كلذ ريغ لمقو « اهنع ىلاعت هللا يضر سابع

 يقز ظفاحلا : مهتلمح نم « ةيرصملا رايدلاب نيثادحملا ءاماعلا تدجو : تلق

 © هنامز ىف رصم ثدحم « " يرذنملا يوقلا دمع نب مظعلا دبع دمح وأ نيدلا

 ضايرلا رهز » باتك يف تدجو مث . ةلاقملا هذه يفلسلا ظفاحلا دلوم يف نولوقي

 نمحرلا دبع مساقلا يبأ نيدلا لامج خيشلا فيلأت ««ضارغألاو دصاقملا نع حصفملا

 نأ <« يردنكسالا ؛يوارفصلا صفح نب ليعامسإ نب دبجلا دبع لضفلا يبأ نا

 ١ م يناغألا رظنا : هه١ 5

 "٠ ًاريثك بتكلا بتك دق ناكو : د يف ةماكلا هذه لبق .

 تايفول ةامكتلاو « بيهرتلاو بيغرتلا ابنم تافلؤم ةدع يرذنملو « ًاريثك فلؤملا هيلع دمتعي

 ؟١١ : ١١ ةيابنلاو ةياديلاو ١٠م : ه ىكسلا تاقبط رظنا) 505 ةنس رصمب يقونو « ةلقنلا |

 ١ : 5٠١(. تاوفلاو
 ةياغ رظنا) 5 ةنس يفوت يكلام هيقف وهو « زاجحلاب ءارفصلا يداو ىلإ ةبسن : يوارفصلا
 .(مابس : ١ ةيابنلا

 مه

٠٠١5 



 «نيمختلاب يدلوم :لوقي ناك  هخبش وهو  روكذملا يفلسلا رهاط ابأ ظفاحلا

 نيعستو انام كلذ ىضتقم ىلع هرمع غلبم نوكيف «نيعبسو نامث ةنس « نيقبلاب ال

 نيدلا بحت ظفاحلا خيرات ف تيأرو . روكذملا يوارفصلا مالك رخآ اذه « ةنس

 «يوارفصلا هلاق ام ةحص ىلع لدي ام يدادغبلا راجنلا نباب فورعءملا دوم نب دم

 : لاقف دي  و هل ل ا
 رمعلا ن يل ناكو 2 ةثامعبزأو نينامثو سمن ةنس يف كلملا م اظذ لتف >3 ركذأ 1

 ٍ : ليخب رت هودي

  نيعبسو نيتنثا ةنس يف هنأ رصم لهأ هلوقي ام ىلع هدلوم ناك ولو : تلق
 ىلع هناف « ةئاعبرأو نيذامو سمخ ةنس يف كلملا ماظن لتق ركذأ لوقي ناك ام
 ةداعلا رحت و « ةنس ةرشع عبرأ وأ « ةنس ةرسشع ثالث هرمع ناك دق نولوقي ام
 كلذ لوقت امئإو « ةنالفلا ةضقلا ركذأ انأ : لوقي نسلا اذه يف نوكي نم نأ
 نأ اذ. ربظ دقف « ًانتس وأ نينس سمخ وأ نينس عبرأ ًاريدقت هرمج نوكي نم

 : لاق هنأ هنم ممحس دقو « هذسات وهو « ةحصلا ىلإ برقأ يوارفصلا لوق
 باترب الو « هلوق ىف كشي نم يوارفصلا سدلو « نيعبسو نامت ةنس يف يدلوم

 ًالضف ةئاملا غلب نآلا ىلإ سو سا او وسل « هتحص ىف
 هناف « يربطلا هللا دبع نب رهاط بيطلا يىبأ يضاقلا وس « ابملع داز هنأ نع

  ىلاعت هللا ءاش نإ هتمحرت ىف ينأبس امك  نيتنسو ةنس ةئام شاع

 ءافلاو ماللا حتفو ةلمهملا نيسلا ريسكي  ةّفَلس مهاربإ هدج ىلإ هتبسنو
 هتفش نآل « هافش ثالث ىبرعلاب هانعمو < يمجع ظفل وهو - ءاهلا هرخآ يفو
 لصألاو « ةيلصألا ىرخألا ريغ نيتفش لثم تراصف « ةقوقشم تذاك ةدحاولا

 . ءافلاب تلدبأف « ءابلاب ةبلس هيف
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 ةعنم نبا نيدلا فرش

 يضر خبشلا نبا ىسوم حتفلا يبأ نيدلا لامك ةمالعلا خيشلا نبا دمحأ لضفلا وبأ

 نب ديعس نب دعس نب دمه نب كلام نب ةعنم ن دمحم نب سنوي لضفلا ىبأ نيدلا

 ةسايرلا تيب نم « لضألا يبرإلا ريهانا نب دقت 3 تفك نب دئاع ن مصاع

 امامإ يراك ؛ نيدلا فرش بقلملا ١ يعفاشلا همقفلا 6« لبرإب نيمدقملاو لضفلاو

 «هيبنتلا » باتك حرش . رظنملا ليمح تئّسلا نسح ًآلقاع ًالضاف ًاريبك

 :نيرصتخم يلازغلا مامإلل « نيدلا مولع ءامحإ » رصتخاو «هحرش داجأو هقفلا يف

 < أظفح ًاسرد ءامحإلا باتك نم هسورد ةلمج ىف ىقلي ناكو « ًاريغصو ًاريبك

 هيبأ ركذ يتأيسو - ملعلا تيب نم وهو « ةداملا ريزغ تاظوفحللا ريثك ناكو
 يف هدلاو لاونم ىلع جسنو - .مبعضاوم يف « ىلاعت هللا مهمحر < هدجو همعو

 مظعملا كلملا ةسردع سيردتلا ىلوتو « ةريبك ةعامج هيلع جرختو «مولعلا يف ننفتلا

 لبرإ ةنيدمب « ىلاعت هللا همحر < لب'رإ بحاص نيدلا نيز نب نيدلا رفظم

 ةنس لاوس لئاوأ يف لصوملا نم ابملإ هلوصو ناكو « ىلاعت هللا همحر يدلاو دعب

 نم نابعس نم نيريشءلاو ىناثلا نينثالا ةلما دلاولا ةافو تناكو « ةئاّتسو رشع

 ١ ْ 1 . ةروكذملا ةنسلا
 « هلثم سوردلا يقلي ًادحأ تعممس امو « ريغص انأو هسرد رضحأ تنكو

 يف لصوملا ىلإ لقتنا مث « آليلق ماقأو داع مث « جح نأ ىلإ كلذ ىلع لزب مو

 مزالم اهب ماقأو « ةيرهاقلا ةسردملا هيلإ تضوفو « ةئاّتسو ةريششع عبس ةنس
 رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو عبارلا نيئثالا موي يفوت نأ ىلإ ةدافإلاو لاغتثالا

 تارذشلاو 4١ : ةقرولا ء٠ يفاولاو ١5 : ه ىكيسلا تاقبط يف ةعنم نبا نيدلا فرش ةمجرت - «ه

 .هقشأك : 6

 . بهذملا يعفاشلا : ب ١



 .. ةناوسو نيرمشعو نيتنثا ةنس

 . ىلاعت هللا همحر « ةثامسحخو نيعيسو سمح ةنس لصوملاب اضيأ هتدالو تناكو

 دقلو «ينيع يف ايندلا رغصتو الإ هركذأ امو « دوجولا نساحم نم ناك دقاو

 هللا نيدل رصانلا مامإلا ةفالخ ةدم شاع لجرلا اذه : تلقف ةرم هيف تركفأ

 ةنسلا يهو « ةئامسحخو نيعبسو سمخ ةنس يف ةفالخلا ىلو هناف دمحأ سابعلا يبأ
 هعورش أدبم ناكو « ةدحاو ةنس ىف اتامو 6« روكذملا نيدلا فرمش اهيف دلو ىلا

 طخ ةديفم شاوح اهملع هسنتلا ةخسن انم راعتساو « ليرإب « هينتلا » را

 . هحرش يف ابلك يثاوملا لقن دقو كلذ دعب هتيأرو « لضافألا ضعب
 وبأ نيدلا يضر خبشلا وه هطخب يئاوحلاو ةخسنلا تناك يذلا لضافلاو (3)

 ةسردملاب يفملا يعفاشلا 'ىليجلا ميركلا دمع نب ماع ْن رفظملا نب ناملس دوأد

 لخدي هقفلا يف اباتك فنصو « هرصع ءالضف رباكأ نم ناكو دادغس ةيماظنلا

 يفوتو . ًائيدتم ناكو « لعفي ملف بصانملا هيلع تضرعو « ةدلجم ةرسشع سمخ يف

 «ةئاّتسو نيثالثو ىدحإ ةنس نم لوألا عيبر رهش نم نولخ ثالثل ءاعبرألا موي
 همودق ناكو « ىلاعت هللا همحر «ةنس نيتس ىلع فن دق ناكو «ةيزينوشلاب نفدو

 . ةئامسمحو نينا ةنس دعب لاغتشالل هدالب نم دادغب

 لصوملاب هبيأ ىلع روكذملا نيدلا قرش لافتشا ناكو : لوألا ىلإ انعجر

 يف لغتشا فيك هنم بجعن : نولوقي ءابقفلا ناكو « لاغتشالا لجأل برغتي مو
 تعرش ولو « جرخ ام هنم جرخو « ايندلاب هلاغتشاو هزع ينو هلهأ نيبو هنطو

 . ةيافك ردقلا اذه ىفو < تلطأل هنساحم فصو يف

 هن دهم م م رم ايو م رم وجو ب هر وو مت هدو يورو رعو هير مورو وده ورم و وسوف ومو

 ١ يكبسلا تاقبط يف هتمجرت عجار ٠ : ه5 .

 يع
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 هبر ديع نبا

 يبمطرغقلا « ملاس نب رْيادُح نب بيبح نب هر دبع نب دمج نب دمحأ رمح وبأ

 « سانلا رابخأ ىلع عالطالاو تاظوفحملا نم نيرثكملا ءاماعلا نم ناك ؛4 يومألا

 ناوبد هلو ©« ءىث لك نم ىوح ةعتمملا بتكماا نم وهو « دقعلا » هباتك فاصو

 . هرعش نمو ؛ 7 دمج رعس

 اليالبو ”ةعاول احاه نيطخ  هبحاو "”راذعلا طخ ىذلا اد ان

 الئام كئيَضراعب تْسبَل ىتح ”مراص كتظحل نأ يدنع حّص ام

 لضفلا ىبأل : لبقو <« بتاكلا رهاط يبأل اهنإ : ليقو ] ىنعملا "اذه يف هلو
 : ؟| يدادغبلا دحاولا دمع نب دمع

 اجترمسضلم بولقلا مدب هلأةدخ .هكتسمب ”راذعلا شتقن ركنعُمو
 احسفتي ” داحنلا لعج سجرن نم هنوفج بضع نأ نكقتت

 :حمطملاو غ5 ١: يخرفلا نباو (عم ب مقر ةيغبلاو) 44 : ةوذجلا يف هير دبع نبا ةججرت - 45

 ةممتملا يف هلو 2١51١ : ةاعولا ةمغبو + : ةقرولا ء8 يفاولأو 5١١ : ءايدألا مجعمو ه١

 . ةريثك راعشأ تاببيشتلا باتكو دقعلاو حفنلاو

 ام ةلمج نم (ةسارك يأ) ًاءزج نيرشعو فين هنم تيأر « عومج ريثك هرعشو : يديملا لاق ١
 معلا عج

 . لامخا :هب ؟

 .ه ب نم ةداز : اذه نإ

 . ب نم ةدايز نيفقعم نيب ام اف
 . راذعلا : أ ه



 :دصق ةلمج نم لاقف <« 'يراجنسلا دعسأ ءاببلا هذخأو

 .لئاجب مراذع لبق تنك ام ”ةحالم ةتلك هتللقلم ةفليس ا
 : اضيأ هلو

 قالتلا نووكي ىتم 'تلاق مث فقانتعاو ةرلفآزب ينتعدو

 قاونطألاو بويجلا ةكللت نيب اهنم ؛حبصلا ”قرششأف يل تددَبو
 قاشعلا 'عريطم كيديع نيب مقس ريغ نم ٍنوفجلا قس اي

 قارفلا ماوي لبق تلم ينتد) موي 'متظفأ قارفلا موي نإ

 : "اضدأ هلو

 ناو ص 3 ٍ ه يف ! الاضو كتع نوط بابشلا د (يواط ةكشنأر نانا ءلا نإ

 الاخ نهدنع ك”ديزب * بَّسن هنإف نيمع كنوعد ادإو

 نوعا و هي لا را ا

 3 أ وب نم سلدفألا 7

 "ل دنالا دالب تفارش دمحم نب ررذعملاب

 'سنأ دق اهميف شحولاو ”نكاس اسيبيف ًريطلاف

 هذه نرأ يور دقو : « صاوخلا بدأ » باتك يف يبرغملا نبا ريزولا لاق
 أم هءاسو « هللا نيدل زعملا دعم مق يبأ ىلع اهراشتنا دنع "تّدقش ةديصقلا

 هنوني و وود مهمعو رع مهيوو م موو نو وهمس هج وأوو هيد جه ع سومو سن هو ع جس عسا# © < © ©

 ةقفابت ناك « ةيقارملا ةريزجلا ندم ىدحإ راجنس نم روصنم نب ىسوم نب ىبحي نب دعسأ وه ١
 ناكو « نيعستلا زها ىتح شاعو كولملا دنع مدقو هب رهتشاف رعشلا لوق هيلع بلغ مث ًايعفاش
 نبا هل مجرتيسو « راجنس 6 ١+ ةنس لصوملا نم جرخ « حور ةفخ هيف ًافيطل ًاسيك

 .(9؟: مقر ناكلخ

 فنرا ذإ (يفاولاو ١١: ١7١ راصبألا كلاسم رظنا) ةيقرسلا رداصملا يف أطخلا اذه رركتي ؟
 ْ . ؛+ : هناريد يف لطخألل نيتيملا نيذه

١١١ 



 هتديصقب يسنوتلا يدايإلا هرعاش اهضراع نأ ىلإ «هيومتلاو بذكلا نم هتنمضت

 : اههلوأ ىتلا

 س رخ قطننم ضاتعاو "سرد دق بنيزل ”عئير

 , سلو علا يدايإلا دمحم نب ىلع ةسللا أ وه نعاشلا أذهو

 : هبر دبع نءالو

 ريعب اغار هلقاكدلصي مل فترإ رئاط ينك ”تارغلا قعن

 ريسحلو ”معلاظ ابنم لاز الو. ىونلا ىلع انو زك ل ىجسولا نبت

 ربعبو ةفقان الإ مؤشلا امو هيعتو بارغلا قعن يف مؤشلا امو

 . حيلم ىنعم لك كلذ ريغ هلو

 موي يفوتو « نيتئامو نياعبرأو تس ةئس ناضمر رشاع يف هتدالو تناكو

 نينثالا موي نفدو « ةئاؤلثو نيرشعو نامت ةنس ىلوألا ىدامج رسشع نماث دحألا

 « ماوعأب كلذ لبق جلافلا هباصأ دق ناكو « ةّبئط'ر ثقب سابعلا ينب ةربقم يف

 . ىلاعت هللا همحر

 اهرخآ ينو ةلمبملا ءاطلا مفو ةلمبملا ءارلا نوكسو فاقلا مغب - يطرقلاو

 سلدنألا ءالب نمنؤ ديك ةنيدع يه «:ةبئطرثف ىلإ ةمسنلا هذه - ةدحوملا ءاملا

 . اهبتكلمم راد يهو

 ةلمملا لادلا هتقو ةلمهملا ءاحلا مضب : هدادجأ دحأ وه يذلا ”رْيدُنحو

 . فورحلا رخآ ءارلاو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو

 ؟ ١١
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 يرعملا ءالعلا وبأ

 نب ناملس نب دمحأ نب ناملس نب دمحم نب نايلس نب هللا دبع نب دمحأ ءالعلا وبأ

 در محا ني رونا نة ن كوالا ن ةعيبر نب دايز نب رهبسطملا نب دواد

 هللا مث نب ةميدذج نب حيرب نب ورمع نب نافطتغ نب "يدع نب نامعنلا نب مقرأ
 يخونّتتلا ةعاضق نب فاحلإ نب نارمع نب ناولئح نب بلغت نب ةربو نب دسأ نبا

 لع: ةقللا وي وسنلا ارق :*:يذآلا تروتف نم اهتلظتو ناك نعال يوعللا .ىكرتلا

 فيئناصتلا هلو « بلحن يوحنلا دعس نب هللا دبع نب دم ىلعو « ةعملاب هببأ
 وهو « مزاي ال ام موزل » مظنلا نم هلو « ةروثأمللا لئاسرلاو ةروبشملا ةريثكلا

 هحرشو « اضيأ « دننزلا ؛طئقَس » هلو «اهراقي ام وأ ءازجأ ةسمخ يف مقي ريبك

 « نوصغلاو كيألا » هامس ًاباتك هل نأ ىنغلبو « « طقسلا ءوض » هامسو « هسفنب
 نك و ا يدلل ل رس ةنال ا براتب ةيئاحرلا رب ةجقااو عن روت نقر
 : لاقو « فدرلاو ةزمهلا » باتك نم ةئاملا دعب لوألا داجملا ىلع فقو “نم يل

 هرصع ةماالع ناكو . دلجملا اذه دعب هزوُمعُِي ناك ام ملعأ ال

 يركز وبأ بيطخلاو ©« يخولنتتلا نّمسحلا نب ىلع مساقلا وبأ هنع ذخأو

 ان ريغو يررربللا
 عحسبر نبك نم نبقب ثالثل سمشلا بيغم دنع ةعملا موي هتدالو تناكو

 مبس ةلس لوأ يرّدُملا نم يمعو « ةرعملاب ةئاؤلثو نيتسو ثالث ةنس لوألا

 : ؛يفّلّسسلا ظفاحلا لاق « ةلمج ىرسيلا تبهذو ضامب همئمع ىنمي ىّشغ « نيتسو

 يبأ ىلع همع عم لخد هنأ يدايإلا بيرغ نب دملولا نب اللا دبع دمج وبأ ىنربخأ

 000 م 1 1 ل ل ل

 ا ع باتك يف ممج دق ةميدقلا رداصملا يف ءالعلا يبأ نع بتك ام يظعم - غ7

 .(١ا9 44: بتكلا راد) « ءالعلا

 . دمح هللادبع بأ :أ ١

 م - ١ ١1



 يل اعدف : لاق « خيش وهو دبل ةداتجَس ىلع ًادعاق هآرف « هروزي ءالعلا

 هشيع ىلإو ةعاسلا هملإ رظنأ ينأكو : لاق « ًاّببص تنك و يسأر ىلع حسمو
 . مسجلا فيحن « هجولا ركدجُم وهو « "دج ةرئاغ ئوخالاو "ةنذان اهادعإ

 ءىرقو يبنتملا رعش حرش يف « يزيزعلا عماللا » باتك فينصت نم غرف املو
 بيغلا ظحلب ىلإ ينتملا رظذ امنأك : ءالعلا وبأ لاقف هفصو يف ةعاجلا ذخأ هيلع

 : لوقي ثمح

 ممص هب 5 يناماك ”كينساو ىدأ لإ ىمألا رسظن يدلا انأ

 يرتحملا ناويدو « بيبح ىركذ » هامسو هحرشو مات يبأ ناويد رصتخاو

 بيرغ ىلع مككتو « دمحأ زجعم » هامسو ينتملا ناويدو « دملولا ثبع » هأعمو

 مهل راصتتنالا ىلوتو « مهيلع ذخأ امو مهريغ نم مذخآمو اهيناعمو مراعشأ

 . مهئطخل نكامأ يف هيجوتلاو « مهيلع عضاوملا ضعب يف دقنلاو
 « نيعستو عست ةنس ةيناث اهلخدو « ةئاؤلثو نيعستو نام ةنس دادغب لخدو

 فينصتلا يف عرشو « هلزنم مزاو ةرعملا ىلإ عجر مث «ربشأ ةعبسو ةنس اهب ماقأو
 لهأو ءارزولاو ءاماعلا هبتاكو « قافآلا نم ةبلطلا هملإ راسو « سانلا هنع ذخَأو

 « هشع باهذلو هلزنم هموزلل « نْئَسبْحَملا نهرو هسفن ىمسو « رادقألا

 ءاكحلا يأر ىرب ناك هنأل انيدت محللا لكأي ال ةنس نيعبرأو سمخ ةدم ثكمو

 فترورب ال مهو هل بيذعت هيفف ناويحلا اوحيذي ال يك هنواكأي ال مهو نيمدقتملا

 . تاناومحلا عيمج يف ماليإلا

 : « موزللا » يف هرعش نمو < ةنس ةريشع ىدحإ نبا وهو رعشلا لمحو

 ”لرْغم ”دجت ريغب غبلبلا لق ةةبتر كل ةلآب نيللطَت ال
 ”لّرعأ اذهو ”حمر هل اذه امهالك ةءامسلا ناكامسلا نكس

 :ليقو < لوألا عببر ربش - يناث : ليقو - ثلاث ةعمجلا موي فوتو )١١(*

 نرأ ىصوأ هنأ ينغلبو « ةرعملاب ةئاعبرأو نيعبرأو عست ةنش « هريششع ثلاث

 .ةزرا:ه ١

١14 



 : تسلا اذه هربق ىلع بتكي

 دعا نع تتح اهون لدغ نأ ايس اذه

 هجارخإو دلولا داحنإ : نولوقي مهناف « ءاكحلا داقتعاب قلعتم ًاضيأ وهو
 . تافآلاو ثداوحلل ضرعتي هنآل « هلع ةيانج ماعلا اذه ىلإ

 هم ينب ريغ هدنع نكي ملو «عبارلا مويلا يف تامو « مايأ ةثالث هضرم ناكو

 لمأف « مالقألاو يوأدلا اولوانتف « ينع اوبتكا : 'ثلاثلا موبلا يف محل لاقف

 مءازع هللا نسحأ :يخونتلا هللا دمع دمع وبأ يضاقلا لاقف «باوصلا ريغ 0

 نب ىلع نسحلا وبأ هذسات هاثر يفوت املو . موي يناث تاف 4 تيم هنإف خيشلا يف

 ظ : هلوقد مام

 امد ينفج "نم ماسلا تقرأ 'دقلف ةداهتز ءامدلا قرثت 1 تنك نإ

 امف وأ خّمضْي ”ةعماسف ”كْسم 'هنأك دالبلا يف كرك د فارم

 اف را نم ةيادف جرخأ 20 2ةَكمَل اودارأ اذإ جسجحلا ىرأو

 حيذلا مدع نم هب نب دتبو هدقتعب ناك ام ىلإ لوألا تسبلا يف راشأ دقو

 هركذ مدقت امك

 و < "[ ميدق ريغص | باب ةحاسلا ىلعو « هلهأ رود نم ةحاس ىف هربقو

 . هب نولفتحي ال ءلهأو « هحلاصمب مايقلا كرتو لامهإلا نم نوكي ام ةياغ ىلع

 واولا دعبو ةففحملا نونلا مضو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفب - يخوتتتلاو

 اعدق اوعمتجا لئامق ةدعل مسا وهو < خونت ىلإ ةبسنلا هذهو  ةمجعم ءاخ

 006 اخونت اومسف كانه اوماقأو <« رصانتلا ىلع اوفلاحتو < نيرحبلاب
 © برعلا ىراصتن يه يتلا ثالثلا لئابقلا ىدحإ ةلسقلا هذهو « ةماقإلا

 : بلدتو # يرتقوب# ءاوكك

 ىلإ ةبسنلا هذهو - ءارلا ديدشتو ةلمبملا نيعلاو مملا حتفب - *يترعَملاو

 ١ ناث ليقو ثلاث موي يف محل لاقف : ب .

 ٠ .ه ب نم ةدابز نيفقعم نيب ام



 يهو © رزيشو ةامح نم برقلاب ماشلاب ةريغص ةدلب : يهو « نامعنلا ةرعم
 ءاهرّسَدَت هنإف < هنع ىلاعت هللا ىضر « يراصنالا ريشت نب نامعنلا ىلإ ةبوسنم
 ةئامعبرأو نيعستو نيتنثا ةنس مرحم يف نيداسملا نم جنرفلا اهذخأو « هيلإ تبسنف
 1 قا ْن يكنز نيدلا دامع ابحتف نأ ىلإ ذئموب نم جنرفلا يديأب لزت مو

 ىلع "نمو « ةئاسمخو نيريششعو عست ةنس ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ تآلا
 . ميك المأب ابلهأ
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 ديهش نبا

 ىلعألا نيترازولا يذ نب ناورم نب كلملا دبع ناو'رمآ يبأ نب دمحأ رماع وبأ
 ؛ يطرقلا يسلدنألا يعجشألا ديهسشس نب ىسيع نب دمحم نب رمع نب كلملا دبع نب دمحأ

 جرم موب يربفلا سيق نب كاحضلا عم ناك يدلا حازار نب حاضاولا دلو نم وه

 دروأو « هيلع ءانثلا يف غلابو «« ةريخذلا » باتك يف ماس نبا هركذ <« طهار
 « ١'سلدنألا لهأ ملعأ نم ناكو . عئاقولاو مظنلاو لئاسرلا نم ًارفاو ًافرط هل
 © تابعادمو تاتاكم يرمهاظلا مزح نبا نيبو هئيبو « هنونف يف اعراب انفو

 « « كشلا حاضيإو كدلا فشك » باتك ابنم « ةعيدملا ةبيرغلا فيناصتلا هلو
 همف نأكو .كلد ريغو « « راطع توناح » اهنمو « « عياوزلاو عياوتلا » اهنمو

 ١/١: ١١١ ةريخذلاو (4 ٠ : مقر ةيغبلاو) +١٠١ : ةوذجلا يف ديهش نبا رماع يبأ ةمجرت - 4م
 ءايدآلا مجعمو ١١4 : برطلاو 74 : باتكلا باتعإو ١١ : حمطللاو 78 : ١ برغملاو
 ركذ هلو ؟م١٠ : ١١ كلاسملاو »م : ؟ ةميتيلاو ٠ :ةقرولا ء ٠ يفاولاو ؟8٠ : ؟
 ريثكب لخأف هناويد الب لراش عمج دقو « يشيرسشلا حرششو هئادبلا عئادبو بيطلا حفن يف ريثك
 . رداصملا يف دوجوملا هرعش نم

 ليلق ناك هنأب دمهش نبا فرع دقف « افقوت يعدتسي « سلدنألا لهأ معأ نم ناكو » : هلوق ١
 ظ , عالطالا

|) 



 نساحم نمو )١8(* رداونو تاياكح كلذ يف هلو «طرفُم ”مرك لئاضفلا هذه عم
 ١ ٠ ةدمصق ةلمح نم ه رعس

 'عابس ةادككلا ديص 'تّبقَل اذإ تاك نرأ ريطلا عابس يرئدتو .
 عابش يهو راكوألا ىلإ هامظ ايتهاداتو ”هقاوف اعامج ريطت

 ةيلهاجلا يف ءارعشلا نم ةعامج هملإ هقدس دقو « ًاقورطم ىنعم اذه ناك نإو
 : هذخأ يف فطلتو هكبس يف نسحأ هنكل « مالسإلاو

 : "هلوق هفيرظو هرعش قمفر نمو

 '"'سّسعلا نوع "تمانو مانو ره ردكس نم ل اننشلف

 سستلا ام ىرد قيفر ونأا» مدعي ىلع هبللإ ”تاوند
 نسفللا" ومس هنلإ وممأو ىرتككلا تفي د وبلإ ا

-ّ 

 1 1 0 -- ا ىلإ ا : ٍّ ولبَل هب اكو

٠ 

 سّمَتللا داوس ”هنم ”فلش'رأو ىلثطلا ضايب ”هنم 'لّمَسقُأ

 < ىنعملا اذه يف ردرصب فورمملا نسحلا نب ىلع روصنم ىبأ لوق فطلأ امو

 : ؟هلوق وهو

 2 ديه مه رات دنع انادحو نإ أمف ”دنعاوم ريغ ىلع ”مانق رط ريحو

 ىدتنلا "طنقسي املثم مهيلع انئطقس اننأ ريغ 'ههسارحأ ”تّلّفغ امو

 م سيقلا ءىرعا لوقف ليعآلا و «ءارعقلا نه ةعافع شما اذه مهنا هنو

 . ؟ع»م : ةريشخذلا رظنا ١

 .؟عهمه : ةريخدلا ؟«

 . سرحلا نوبع تلمو مانف : جأ م

 . ”94 : ردرص ناويد غ

 .دعوم روز : ناوبدلا ه

 . طقس : ناودلا 5

 ٠ هئاربد : ١م .

١١17 



 لاح ىلع ًالاح ءاملا بابحت ومس اهلهأ مان امّدْنعب اهبلإ 'تاومس

 . قئاف هرعش مظعمو
 مللسأ ةعملا راهن ىحض ىفوتو « ةئاؤلثو نينامو نيتنثا ةنس هةقوال و: تذاكو

 يف موي يناث نفدو . ةسطاراقب « ةئامعبرأو نيرشعو تس ةنس ىلوألا ىدامج
 . ىلاعت هللا همحر « ةماس مأ ةردقم

 . '« ةلصلا » باتك ىف روكذم كلملا دبع هوبأو

 ابتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ءاحلا حتفو ةثلثملا نيشلا مضي : دمبسُسو

 ٠ ةلمبم لاد اهدعبو

 نبيع امدعبو مجلا حتفو ةثلثمللا نيشلا نوكسو ةزمهلا حتفب - يعجشألاو

 . ةريبك ةليبق يهو « نافطغ نب ثْيَر نب عحشأ ىلإ ةبسنلا هذه - ةلمبم

2.6 

 سراف نبا

 ؛ يوغللا يزارلا بسبح نب دمع نب ءايرك ز نب سراف نب دمحأ نيسحلا وبأ

 « لمحيلا » هباتك فلأو « اهنقتأ هنإف ةغللا اصوصخو «ىتش مولع يف ًامامإ ناك
 هلو « « ءابقفلا ةملح » باتك هلو «ًاريثك ائيش ممج هراصتخا ىلع وهو «ةغللا يف

 يربرحلا سيتقا هنمو « ءابقفلا ا. '"ىباعيو « ةغللا ىف لئاسمو « ةقبنأ لئاسر
 عضوو « بولسألا كلذ ىلامت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا « تاماقملا » ”بحاص

 ,. »مم : ةلصلا ١

 ١غ: ةقرولا ء٠ يفاولاو 4؟ : ١ ةاورلا هابناو ٠١ : ؛ ءابدألا وجعم يف سراف نبا ةمحرت - 4(ةه

 ةمدتملاو < هاب : رصقلا ةممدو ١ م + : ةأعولا ةمغدو ؟؟هب : ءاملألا ةهزنو دب : جابيدلاو

 ظ عم : ع

 . يحاحم : يىلاعي ؟

١١4 



 © نراذمبب اممقم ناكو . ةلأسم ةئام ىه و « ةبببطلا ةماقألا يف ةببقفلا لئاسملا

 نإ هركذ يتآلا - « تاماقملا » بحاص يناذمهلا نامزلا عيدب لغتشا هملعو

 ::.هلوق "اينيف ©« ةديح نامثلا هلوح لافت لا ءاش

 مل 6 ها 1 0 نتا

 ١ ةلوادح ءافمصه أنبا تارم

 ب 7 ٠ يدا. ٠ ي.00-ب

 رنتاآف رتاف ٍفرطب وئرد

 : اضيأ هلو

 حصان هلا معما

 دت نأ 'راذحاو "كاي
 :؛ اضيأ هلو

 ًالسارم ةجاح-ىف تنك اذإ

 هصوات الو اميكحت 'ليئرأف
 : ًاضيأ هلو

 لئاقب تنعلا# ثيحلا نادك :ننح
 لل اسهل يفعأ زل لاك
 فنأ ريغ هي معا ىدلا تدسل

 5 ها

 ب ةنرثك“ افك هلا

 م نفدو < يرلاب - ىلاعت هللا همحر - ةئاؤلثو نيعست ةنس قوت

 هده مى سو
 ناجل

 00 ٠ وه عل 1 - ساو ى؟ع

 ىوحي هح_ح نم فعضأ

 هقملاو ةحصنلا عمج

 هقن ىلع تاقثلا نم تت

 را ع دووح ”تناو

 مهارأدل اه ”يكحلا كاذو

 مارست ا الا فو « اذ ىوس

 معأ ”تنك أم نابسن انس ”ت'دّفأ

 مهرد يىبب فاوج ِق امو ”نيرده

 ديشم ليأ

 نيعبسو سمخ ةنس رفص يف قوت هنإ :ليقو .يناجرجلا زيزعلا دبع نب ىلع يضاقلا

 5 نو لوالاو 4 ةيدمحملاب ةئاؤلثو

 2” ىلا" لإ ةسنا لني ياز خفااألا كعبو ةلمهملا ءارلا حّتفب - يزارلاو

 :جأ ١

 وول ف ةسلرلا 0332
 . رتاف نتاف : جأ سا

١ ١ 

 وا مه 6: ةسسللا لق هده ةفطقو“



 دنع يزآورملا يف اهوداز امك ابمف ةدئاز يازلاو ؛« ميدلا دالب ريهاشم نم يهو

 . ناحهاشلا رمل ةيسدلا

 : ًاضيأ هرعش نمو

 اح ”توفتو ”ةّجاح ىّمَقدت ري ”تالق كئلاح ةفيك اولاقو
 ”جارفنا امل ”نوكي امي ىسع انلثق رادّصلا ”موُمُه 'تّحدزا اذإ

 جارّشلا قوشتعمو <« يل رتافد يسفن مل رك

0 

 يبنتملا بطلا نأ

 يدلنككلا يفْمُنجلا دمصلا دبع نب نسحلا نب نيسحلا نب 'دمحأ ببطلا وبأ
 ة“رم نب نيسحلا نب دمحأ وه : ليقو « روبشملا رعاشلا ينتملاب فورعملا ينوكلا
 . معأ ياو 6 نابل دع نا

 لغتشاو < هراطقأ يف لاجو هابص يف ماشلا مدّقو « ةفوكلا لهأ نم وه

 ىلع نيعلطملاو ةغللا لقذ نم نيرثكملا نم ناكو « اهبف ربمو بدألا نوئفب

 نم برعلا مالكب هيف دهشتساو الإ ءيش نع لأسُن الو « اهبشودحو اهبيرغ
 « حاضيإلا » بحاص « يسرافلا ىلع ابأ خبشلا نإ : ليق ىتح « رثنلاو مظنلا
 ينتملا لاقف ؟ ىلعف نزو ىلع عوملا نم انل "5 : موي هل لاق « « ةلكتلا» و
 ثالث ةغللا بتك ”تعلاطف : ىلع وبأ خيشلا لاق ؛ىبارظو ىلجح : لاحلا يف

 نمو ؛ يلا حيصلا باتك رردي هلوحو ؛ ةنازخلا يفو ةميتيلا نم لوألا ءزجلا يف ةمجرت هل - ه٠
 ٠ نيسح هط روتكدلل ينتملا عمو « ركاش دوم ةمالعلل ينتملا يراتك هنع ةثيدحلا تافلؤملا
 ةطاسولاو يقاحال ةحضوملا ةعجارم ديفملا نمو ؛مازع باهولا دبع روتكدلل بيطلا نأ فرك دو
 عبكو نال فصنلاو (طوطخ) هرعش لكشمل حاضيإلاو همذ ف بحاصلا ةلاسرو يناجر حلل

 . رصحلا ىلع زعبي ريثك اهريغو (طوطخم)



 هقح يف لوقد نم ”تتيسحو 5 حلا مف 6< غلا نيعملا نيذه دحأ نأ يلع لامل

 . جبقلا ىمسي يذلا رئاطلا :وهو «لّجح عمج : ىلجحو . ةلاقملا هذه ىلع وبأ
 .ةحئارلا ةنتنم ةبيو'اد يهو - نارطتق لاثم ىلع- نابررّظ ممج :ىي'رّتظلاو

 نكل « هتربشل هنم ءيش ركذ ىلإ ةجاح الو « ةيابنلا يف وبف هرعش امأو
 ةبئاويد ىف تادجوم الا قير هل وريال هلا ةعير ىدنكلا ندللا ما نيقلا
 :امهو «اهتبارغل امهرك ذ تدمحأف «هب لصتملا حمحصلا دانسإلاب امل هتياور تذاكو

 لاح نيم ىحاف هتف نتتماف .٠ قتارتلإ ةكنتلإ ىفتتفالا نيفسأ
 رقلاخلا ريغب يلامآ ”تلزنأ يننأل ”هولملا انممنأ مولملا كيبل

 لَبأ اماف ٠ هتلع ىف هاشغي قيدص هل ناكو 6« ضرم رصمب ناك املو ”(14)

 2 ل طق © لالا كالصو ىبتلصو م» : هنلإ بتكف « هنع عطقنا

 ءاش نإ تلعف « ىلع ةحصلا ردكت الو « ىلإ ةلعلا بّسحت ال نأ تيأر نإف

 . « ىلاعت هللا

 فاعلا نمو ماك ا عامر نبا ضعف كاع لع هركش ل نباتلاو

 رعاشلا يمانلا لم نب دمحإ سامعلا ودا لاقو 6 هيلع ماك انا م نم مهنمو

 تنكو « ىنتملا ابلخد ةيواز رعشلا نم يقي دق ناك : اذه بيقع هركذ يقتآلا
 : هلوق اهدحأ « اهملإ ىبم ام |هلاق نيينعم ىلإ هتقرس دق نوكأ نأ يبتشأ مح

 لابن نم اع ف ىداؤف ىح "1 ”رهدلا نايحش

 لاصنلا ىلع ”لاصنلا تترّسكت *”مابس ينتباصأ اذإ *ترصف

 : هلوق رخآلاو

 ناذآلاب نارسصنُي امنأكف رابغ نوئلعلا رتس لفحج يف

 تذضخأ نيذلا خياشملا دحأ ىل لاقو « هوحرشقف هناويدب ءاماعلا ىثتعاو

 هرعش ىف قزارو « ًادوعسم الجر ناك هنأ كش الو « هريغ ناويدب اذه 'لَعْفُي

 نب ةمانلا ةقافشلا



 قلخ هعبتو « ةوامّسلا ةيداب يف ةوبنلا ىعدا هنأل « ينتملا » هل ليق امنإو

 ةيديشخإلا بئان صمح ريمأ ولْؤل هيلإ جرخف مهريغو بلك ينب نم ريثك
 ريغ ليقو <« )١8(* هقلطأو هباتتسا مث ًآاليوط هسحو هباحصأ قرفتو هرسأف
 .. رعشلاب أبنت نم لوأ انأ : لاق هنإ : ليقو « حصأ اذهو « كلذ

 مث © ةثاؤلثو نيثالثو مبس ةنس يف نادم نب ةلودلا فيس ريمآلاب قحتلا مث
 روجونأو يديشخإلا ًاروفاك حدمو « ةثاؤلثو نيعبرأو تس ةنس رصم لخدو هقراف

 فيس هطسو ىفو نافخ هيلجر يفو روفاك يدي نيب فقي ناكو « ديشخإلا نبا
 هضارُتي مل الو <« قطانملاو فوبسلاب امهو هكنلامم نم نيبجاحي بكربو ةقطنمو

 لحاور هفلخ روفاك هحوو « ةئاؤلثو نيسمح ةنس رحنلا دمع ةلمل هقرافو ةاحف

 ىأر اماف « هلامعأ ضعب ةبالوب هدعو روفاك ناكو ؛« قحلي ملف تش تابج ىلإ

 ىعادا نم « موق اب : لاقف هيف بتوعو « هفاخ هسفنب هومسو هرعش يف هملاعت
 . ميسحف ؟ روفاك عم ةكلمملا يعدي امأ < لسو هيلع هللا ىلص دمج دعب ةوبنلا

 «هيلع ينتملا بمطلا يىبأ ناويد تأرق تنك : يوحنلا ينج نبا حتفلا وبأ لاق

 : اهلوأ ىتلا ةديصقلا روفاك يف هلوق هيلع تأرقف

 ”بتلغأ 'قوشلاو ةقوشلا كيف ”بلاغأ
 'بحعأ ”لصولاو ردا اذ نم ؛بّحعأو

 1 : هلوق ىلإ تغلب ىتح

 ”بٌتَعَتأ الو اهبف ىكتشأ الو ةةدصصق لوقأ له يرعش تدل الأ

 ”ٍبّلُدق موقلا "ةّثبا اب ىبلق نكلو ةهُنلَقَأ ينع رعشلا دواني ام يبو

 ؟ ةلودلا قيس ريغ مودم قا رعشلا اذه قوكت فك © لع زغيب هدل :تلقف
 : هنف لئاقلا تسلأ « عفن (ف هانرذنأو هانرذح : لاقف

 ”لئاقانأ ايم نيانلا طتلخالو .كلاهدختأ ام انلا طعأ «دوكلا اخ

 .٠ هزيمك ةاقو هريب دلت ءوسل ًاروفاك يناطعأ يدلا وبق

 عقوف © هترصحن نوماكترف ةلمل لك ءاماعلا هرضحي سلجي ةلودلا فيسل ناكو

 لف



 'ينتملا ىللع هيولاخ نبا بثوف « مالك يوحنلا هْيَوَلاخ نبا نيبو يبنتلا 5
 بضغف « هبامث ىلع لبسي همدو جرخو هجشف « هعم ناك حاتفب هبجو برضف

 . ًاروفاك حدتماو رصم ىلإ جرخو
 < يمايدلا هوي نب ةلودلا دضع حدمو < سراف دالب دصقو هنع لحر مث

 نابعش يف ةفوكلا ىلإ مث دادغب ىلإ ًادصاق هدنع نم عجر الو « هتزئاح لزحأف

 ناكو «هباحصأ نم ةدع يف يدسألا لبحلا نأ "كتاف هل ضرع هنم نولخ نال

 ”دسحام هثنباو ىنتملا لتئقف « مهولتاقف « 0 نم ” ةعامج ًاضيأ ينتملا عم

 ليقو « ةيفاصلا هل لاقي عضوم يف « ةيناعنلا نم برقلاب حلتفم همالغو
 اهنيب لوقاعلا ريد دنع دادغي داوّس نم ىبرغلا بناجلا نم « ةيفاصلا لامح

 . نيل ةفاسم
 بيا هراضمو رعشلا عفانم باب يف '« ةدمعلا » باتك يف قشر نا رك ذو

 رارفلاب كنع سانلا ثدحتي ال : همالغ هل لاق ةبلغلا ىأر نيح رف امل بطلا انأ

 : لئاقلا تنأو ًادبأ

 لقلاو نياطرقلاو .هيرشلاو برشا قفرفتا تادتتلاو. ليسا” لككلاف

 ءاعبرألا موي كلذو < تدبلا اذه هلتق ببس ناكو « لتق ىتح ًاعجار ركف

 ناضمر ربش نم  اتيقب نيتلملل : لمقو « نبقب ثالثل : لمقو - نيقب تسل

 رهش نم نيقب نال نينثالا موي ناك هلتق نإ : ليقو « ةثاؤلثو نيسمخو عبرأ ةنس

 . ةروك ذملا ةنسلا نم ناضمر رهش نم نيقب سم : لمقو « ناضمر

 « ابيلإ بسنف ةدنك ىمست ةلحم يف ةفوكلاب ةئاؤلثو ثالث ةنس يف هدلومو

 نوكسو مجلا مضب - ةلسقلا يفعَُج وه لب «ةليبق يه تلا ةدنك نم وه سملو

 همعمأو « جحْذم نب ةريشعلا يب ع ردو تو كابر ةلميملا ندعلا

 هل لق امئإو « نالبك ن دبز نب بيرع نب تيحاشت ني.ديز نفذ ني كلام

 «هدلو دلوو هدلو نم ةئاؤلث يف - لبق ايف بكري ناك هنأل « ةريشعلا دعس »

 . مييلع نيعلا ةفاخ © يقريشع : لاق ؟ ءالؤه نم : هل لبق اذإف

 عه : ١ ةدمعلا رظنا ١
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 <« هدلوب ماشلا ىلإ لقتنا مث « ةفوكلاب ءاتقس 0 امأ نإ : لاقيو '
 : لاق ثسح ينتملا 00 صعب هلق أده لإو ماشلاب هدلو اكو

 اًيشعو ةركب سانلا نم ىلا ضّفلا بلطي رعاشل لضّف *يأ

 ا مس احيا هان يوكل عي اح اع

 سني اق لا :نالمملا آل ىقمملا ف ناطن تاكا فرع ناس
 .رويقلا ساقلا شفا

 : هلوقب يسّبّتطلا ىلع نب رفظملا مساقلا وبأ هاثر ىنتملا لتق املو

 ناسللا كاذ_ لثم ىف اناهد ذإ نامزلا اذه ب'رس هللا ىعرال

 تالا / ا 5 تام أ ىّسنتملا ىناث ” سانا ماو أه

 ناظم يات نو تا ا لا ل
 يناعملا يف هتازجعم تاربظ نككلو «© يبن هرعش يف وه

  ةلمبم نيس اهدعبو ةدحوملا ءابلاو ةلمبملا ءاطلا حّتفب - يسنطلاو
 .سيط اه لاقي نامرك و نابمصإو روباسنن نيب ةيربلا ىف ةنيدم ىلإ ةمسنلا هذه

 دنلا ”ةعلسشا و: ةيلطارتق تحانف ىمغللا : ةاتع نع دمتمملا نأ قكشو

 'ةروبشملا هتدصصق 0-00 0 ظ 5 تيب هسلجب ىف ًامود

 م زارو يطّملا يبعم اهب باثتأ ةةرثظتب ”نورعلا كنم 'تترفتظ اذإ

 .._لومهو نب لملجلا كبع لمي بأ 5200 قو 2 5 اناني هدمت لعحو

 : ًالاحترا دشنأف « ىسلدنألا

 اهتلا ”تنفت 2 ايثللاو اباطعلا ' دمحت امنإف نيسحلا نبا 0 داح نئل

 ابّلأتل ”هرعش يورت كنأب ىرد ولو ضيرتقلاب ابئجلع أاَنَنَت

 هتدمصق نادملا 2 5-50 ْن ةلودلا فيس نينا ىنتملا نأ قيلفإلا ركذو

 : اهل وال

 ١ هج : * بيطلا حفن يف ربخلا اذه مجار ١  2(رداص .ط) ؟سو 1
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 دا ةلودلا فس تاداعو اد" وعش أم هرهد نم ءىرمأ لكل

 ضعب لاقف « ًادعاق اهدشنأف « اهابإاحةداعتسا هراد ىلإ ةلودلا فيس داع اماف

 رثكأ نإف 2 ممسأل ًامئاق اهدشنأ ول - بسطلا ابأ دمكي نأ ديرب - نيرضاحلا

 : املوأ تعمس امأ : بطلا وبأ لاقف « نوعمسي ال سانلا

 ادوعت أم هرهد نم ٍءىرما لكل

 هرابخأو هتمه ولعو هسفن ومسف ةامخابو 2 ةروخبألا نسحسسم نم أدهو

 لأ راصتخالاو « ةريثك هتاررحامو

 ةددّسملا ةلمملا نبسلاو ةلمسملا ءالللا حتفو ملا مقب : دسّحم هدلو مساو

 + ةلييم لا اهو

0١ 

 ؛ روبشملا رعاشلا ىمانلاب فورعملا ؛يصصملا "يم رادلا دمع نب دمحأ سابعلا وبأ

 فيس حا"دم صاوخو «© هرصع ءارعش ةلوحف نمو « نيقلفملا ءارعشلا نم ناك

 ناكو «ةبترلاو ةلزنملا يف ىنتملا بمطلا يبأ ولت هدنع ناكو « نادم نب ةلودلا
 اهيق ىدر هر ا 0 هلو 2 تلا ةغللاب 0 اعراب اريدأ ًالضاف

 نيسحلا وبأ هوخأو يخل ةماسأ يأ لع نايل م اقل وبأ هنع ىورو |

 . غم : ةقرولا ٠ ه يفاولاو ؟١6 : ١ ةميتدلا يف يمانلا ةمجرت - ه١

 ١ يريرجلا : ةرم ه يف تدروو « يريزجلا :ه .
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 ٠ ىمعشاهلا رفعج ن حلاص رهأط عا ىضاقلاو

 : ١ ةديصق ةلمح نم همف هلوق هرعس ضاق نهاو

 لاخلا ةّتنَج يفو انندلا ىف كَتءالع ”بساوك ىلاوعلا نإ العلا ريمأ

 دبللاو ةميكشلا نيب ام كتفارطو ىلُتطلا يف كفّدس «'”لوحلا كسلع رمي

 ديف ر ل كفكو .ىتوقتلل كلوقو العلا كلعف ؛« ”رهادلا كبلع ىضمتو

 َ ًاضنأ هرعس نمو

 دوركلا "كلت: اييهرتتع ناورع ةةيثر تلتاق نرأ اْقحأ

 دسققلا ىأ ىفقوم نيت 2 ىتح َربّتملا ”ت'ادّققف دقو ”تفتقو

 دسعلا (ىكنأ رادلا مسرل اولاقف يلا لع يف ”تّدكشف

 . دشانألا يف تاضراعمو عئاقو ىنتملا عم هلو
 نأ لع لخد.هنأ ,ىغاقلا ىوحللا ىرنرخلا"ناوع قا تاطخلا ونأ ىكحو

 ةدحاو ةرعش هيفو ًاضاس ةماغُتشلاك هسأرو اسلاج هتدجوف : لاق ىمانلا سابعلا
 ةمقب هذه « معن : لاقف « ءادوس ةرعس كسأر يف يدس أن: هل تلقف « ءادوس

 : ىندشنأف ؛« هةندشلا : تلقف © رعش اهيف يلو اهب حرفأ انأو يباش

 يسير نوبعلا ىوبت ءادوس "تسقي رع سأرلا 2 تيأر

 "اينةبارغ " تسر “الا ثا .اييعاورلت: :ذإ  نضسلا: «تلقف

 ابرمض ءاضيبلا هيف نوكت نتطتو يف ءادوسلا '*ثبل لتقف

 لاح فيكف « ءادوس ةفلأ عاورت ةدحاو ءاضيب باطخلا ابأ ا : لاق مث
 ٍ 1 ءاضس لأ نب ءادوس

 :  كلذك رمآلا سيلو « يبلبملا دمع ىبأ ربزولا ىلإ بسنيو - هرعش نمو

 بيبحلاب ”بّقَذُي ىل وادع ىعسست ذاللا صستق يف ىاتأ :

 , ةيتنلا قف اهنعب ةاستار ةعوطقلا هته
 .نمحرتام:أ ؟

 .اهتدحو :د #م
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 ببيلا انسك هادخ رسمصف 0 : بارا ثسع دقو

 ؟ بولثقلا مادي هتئغيص تنا مأ اذه كتستك داككتحو هيا

 بيغَملا قّفش يف سمشلا ناودلك ًاصيمق ىل تّددْهُأ ”حاكرلا لاقف

 بيرق نم بيرق نم بيرق يادخ 'نأولو مادملاو يباوثف

 « نيعبسو ىدحإ وأ نيعبس ةنس : لبقو « 'ةئاؤلثو نيعستو عست ةنس يفوتو

 . ىلاعت هللا همحر <« ةنس نوعست هرمعو ©« بلحن

 هذه - ميم مث ةروسكم ءار فلآلا دغبو ةلمهملا لادلا حتفب - يمرادلاو

 مت نم ريبك نطب ؛« كلام نب مراد ىلإ ةمسنلا

 ا ءاملا نوكسو 0 ةلمبملا داصلاو ميلا رسسكي - يصيصملاو

 ىلع ةنيدم ىهو ©« ةصصملا ىلإ ةيسنلا هذه  ةلمبم ةشناث داص اهدعبو « اهتحن

 حلاص اهانب ©« يحاونلا كلتو سيسلاو سوسرط رواحجت يمورلا رحبلا | لحاس ]
 . روصنملا رمأب ةئامو نيعبرأ ةنس يف روصنملا رفعج يبأ مع ىلع نا

05 

 وربما ظفالللا © قااطملا كس نيف نما نب نيضأ لغقلا وبأ
 هلاونم ىلعو « ةقئافلا تاماقملاو « "ةقئارلا لئاسرلا بحاص ؛ نامزلا ميدبب
 هتيطخ ىف فرتعاو 00 ىفتفاو هوذح ىذتحاو هاا رتل عجب

 ءالضفلا دحأ وهو 6 535 ) جبنملا كلذ د كولس ىلإ هدا يدلا هنأو < هلضفب

 . ةثاثالثو نيعبسو مست ا :ج ١

 ١١١ : ؟ ءايدألا مجعم رظناو ؟ ه5 : ؛ ةميتيلا يف يلاعثلا هل مجرت -ه؟

 . ةقشنآلا : جأ 5
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 نعو ةغللا يف « لمجملا » بحاص سراف نب دمحأ نيسحلا ىلأ نع ىور « ءاحصفلا

 :. ناش رح دال عينا رع نكس وي# سلا ىلتلاو ةعضملا:لئاسرلا ةلوناا دوق
 «هنسشم نكس اذإو . هتثيخ ربظ «هةثكم لاط اذإ ءاملا » : 'هلئاسر نمف

 لئقثيو « هؤاوّش لاط اذإ « هؤاقل جمس فيضلا كلذكو . هثنثتتن كرحت
 . « مالسلاو . هتلحم ىبتنا اذإ « هّنلظ

 . جاجحلا ةبعك ال « جاتحلا ةبعك يه ىتلا هدترشضفح » : "هلئاسر نمو

 . فيخلا ىنم ال ©« فيّدضلا ىنمو . مارسحلا رعشتم ال ؛« مركلا ارعشمو
 . « ةالصلا ةلمق ال « تالّتصلا ةلمقو

 نا مادبا رو 0 رد كحل ل ول : ' ةيزعت نم هلو

 ؛تتحو « ابيبوطخ فخأ توملا راص ىتح تركت دق انندلاو . نال تح

 ”ةد سلو ؟ ةنحم الإ ىرت له« ةنمي *رظنتلف ٠ ايون نغصا نابع قم

 89 ةزس الإ قون لف

 : 'ةليوط ةديصق ةلمج نم هرعش نمو

 امهاذلا أرطمُي اًنحلا قدلط ناك 'ول ايكسنم ثسغلا 'باوص ككحم داكو

 ادع ول رحبلاو ادصي مل ول ثمللاو "تقطن ول سمشلاو ؛ ند / زوهدلاو

 :يناذمهلا لوسح | نب ىلع ] نب دم ءالعلا يبأل اهتدجو مث «ناذمه مذ يف هرعش نمو

 نادلُبلا حّبقأ نم هككل هللضقب لوقأ كب يل ”ناذّمت

 نايئيّصلاك "لقعلا يف هتخويشو 2ءهخوش 'لثم حئبنقلا يف هثنايبص

 0 ل ل

 هميم ولاا اور مو دوو وردود ورد وجو وهوووووو اهودووووومووفو

 ,.؟ وم : ةم.تملا 1
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 همر «ةاره ةنيدمب ًامومسم ةئاؤلثو نيعستو نام ةنس هتافو تناكو

 . ىلاعت هللا

 نب دم نب نمحرلا دبع ديعس وبأ كاملا ابعمج ىتلا هلئاسر رخآ يف تدجو مث

 ةعمجا موي ةارهي ىلاعت هللا همحر فوتو « لئاسرلا رخآ اذه » : هلاثم ام تسود

 :روك ذملا احلا لاق ؛« ةئاؤلثو نيعستو نامت ةنس ةرخآلا ىدامج نم رشع يداحلا

 هربق يف قافأف « هنفد لحجعو ةتكسلا نم تام هنأ نوكح تاقثلا تعمسو
 نم تامو هتيحل ىلع ضبق دق هودجوف هنع شبن هنأو « ليللاب هتوص عمو

 . ريقلا لوه
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 ابطابط نبا

 مهاربإ نب ليعاعسإ نب ابطابط مهاربإ نب ليعامسإ نب دمج نب دمحأ مماقلا وبأ

 ينسحلا فيرشلا « هنع هللا يضر « بلاط يبأ نب ىلع نب نسح نب نسح نا

 هلو « اًئاسور رباكأ نم ناكو « رصمب نيسلاطلا بسقن ناك ؛ يرصملا ١يسرلا

 باتك يف يلاعثلا روصنم وبأ هركذو « كلذ ريغو لزغلاو دهزلا يف حملم رعش

 : هلوق هل دروأ ام ةلمج نمو « عبطاقم هل ركذو « ةميتبلا »

 'دحاول نامزلا بئر ىلع ينو ”دساحتل اًيرثلل ينإ ىلملخ

 ”دحاو وهو هتلمح ع ”دقفأو ”ةمس ىهو المش * اعيمج ىقتنأ

 :هلوق < نادمح نب نينرقلا يذل باتكلا لئاوأ يف اهركذو « اضيأ هل دروأو

 دز الو "نضسشنت الو ةئض هللأب ىصمو فراز لابخ فصل 'تلاق

 . ١5 : ةقرولا ء ؛ يفاولاو +*.٠ : (رصم مسق) برغملاو ؛«ه : ١ ةميتيلا رظنا - ه«*

 . ينيزلا : ه ١

 ه-١ (1



 دري مل 'ءالا دورو نع فق تلقو ٍمظ نم تام ول ”هترصبأ لاقف
 يدبك ىلع تلاق يدلا كاد درب أب ”هتداع "بحلا يف افولا تقدص تلاق

 : بيرغ ىنعم وهو « ليللا لوط يف هبلإ بوسنملا هرعش نمو

 رافُْسأ ءاضنأ يلهو ءاشع 'تّفاوّف اهتراهن "تراس ليّثللا موجنأ ن
 يراس ”بك'وّك الو راج ككف الف ابياكر حيرتسب ىف تملخ دقو

 ةدصق ةلمج نم ابطابط نبا نسحلا يبأ ناويد يف نيتيبلا نيذه تدجو مث
 . ةليوط

 : تايبأ هله نع روكا نسحلا يبأ ناويد نم تلقنو

 اماقأ طيلخلا نَعَظ اذإ ًادجو 'مهنْسل ياشتح يف اوقْبأو اونا
 امالحأ اه*رم ةعرسل تناك افاكح روئررشلا مايأ هلل
 امادّو رورّشلا كاذ ىل ماقأل  ىتوه يخأل ”ةمحر ”شيع ماد 'ول
 امايأ امصلا نم هارو اماع انرمع نم ذخ دوقفملا انشيعا

 مماقلا يأ نيبو هنمب ةسنلا هجو الو « نسحلا وبأ اذه نمت يردأ الو
 . ملعأ هللاو < روكذللا

 يفوت : لاقو « رصم خيرات » يف يحتسملاب فورمعملا راتحملا ريمألا هركذدو

 سل ءاثالثلا ةلمل : هريغ دازو ؛ ىلاعت هللا همحر « ةئاؤلثو نيعبرأو سمخ ةنس يف

 ميرأ هرمعو < رصمب ديدجلا ىلصملا فلخ مهتربقم يف نفدو < نابعُس نم نيقب
 « ةنس ل وسَسو

 هدج بقل وهو - نيتدحوملا نبءابلاو ندلممملا نيءاطلا حتفب  ابطابطو

 [موي بلطو « ءاط فاقلا لعجبف غثلي ناك هنأل كلذ هل ليق انإو « مهاربإ
 « اقامّسق ديرب « ابطابط « ال : لاقف ؟ ةعا”رثدب ءيجأ : همالغ هل لاقف «هبايث

 دانا دوق القت و عج ىتاردو ةعشلا رد جا ةنارور يق هذ ١

 . بحلا ءافو : لوصألا رئاس ىفو ؛ ؛ ةميكملاو ج أ ةياور يه هذه "

 نرخ



 . 'هب ربتشاو « بقل هيلع يقبف
 ةبسن هذه : يناعمسلا نبا لاق « ةلمبملا ةددشملا نيسلاو ءارلا حتفي : يمرلاو

 . ةيولعلا ةداسلا نوطب نم نطب ىلإ
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 ؛ روبشملا رعاشلا ىّمْعَقِلا ىبأب زوبنملا ىاطنألا دمحم نب دمحأ دماح وبأ
 ةلمحو « نامزلا ةردا وه» : هقح يف لاقف « ةمدتملا » يف ىلاعثلا هركذ

 ؛ لكلا يسفر رحاو:# لومار دخلا عاوأ ىف سلا رون رت قو © انامحإلا
 .6 قارعلاب جاِجَح ناك ماشلاب وهو «نينسحملا ءارعشلاو «نيدبجلا حادملا دحأ وهو

 نب زيزعلا ريزو سّلك نب بوقعي جرفلا ابأ حدمي هلوق هنساحم ررُغ نمف
 : ىلاعت هللا ءاش نإ امهركذ ىتأبسو « رصم بحاص يديسعلا زعملا

 'هراثعو هبنذ هانئلقأو '*هراذتعاو هّلاقم انعمس دق

 هراج اب ىعمساف تنك رع كب نعكلو: تتنع نأ ينامملاو

 ةراوزإا ةييلحم مار

 هراّفشنلا نيعآل حاتم ه الا نم باذنَع هنأ ىلع
 راهب رشتتا يذ نم كل دك رك كتم هللا ”كييقم
 ةراييسام "ةظاحلا كلم ل . 5 1335 و يتلف قفارشت
 هرايزلاو ىضارلا رثآ ول ضار عإلاو دعابتلا رثؤم ىلع ام

 ديس» : ةيطبنلا ناسلب ابطابطو : لاق مث ١4١ : ص نييبلاطلا باسنأ ةدمع يف اذه دروأ ١

 . «تاداسلا

 : م ربعلاو ١ هه : * تارذشلاو هه : ةقرولا « م يفاولاو 55 : ١ ةميتملا يف ةمجرت هل - ه4

 ٠ ؟ه#م : ؟ صيصختلا دهاعمو .

 مهادلا ليي هنأ هيدارست 1

١ 



 هراشإ رثوم رحاب د ع "دق ناك نإو يننأ ىلعو

 ع

 هرافن ىبآو هيئرتق يبتشأ بيبح نم هلتمدعال لزأ 3

 : ابحدم نمو

 'هران دّمخأو الإ اودع ض رآلا رئاس يف 'زيزعلا ىل 'عّد م

 هراغ لانَملاب بوطخلا ريكو ر ٌهادلا بون ىلع هل ماوي لك

 ' هراكرك ىدّتنلا ةماؤح يفو ىل خبلا نم رارفلا اهنأث دي وذ
 ةراييصتا "فينك. :انانطفلا 0 زيزعلا نع "تلف يه

 هرازررض ةعافت يحضتو يس دق هك لضاف *5 |اذكه

 هراحتساو هتلالظ اَمَفَت نم كال د سلف هارصحتساف

 هراكفأ هديرُي اهف لم دي نرش ”تناو م اذإو

 هراثأ الإ بويُعلا ريمض يف ا[ئيش نهذلاو ءاكذلاب عد م

 هراطقأ اك ر'دم يأرلاب ناك "الإ ضرألا نم اعضوم الو ال
 هراذحو هنامز نم هفاؤوخ افحو ةةطئست هللا هداز

 . يرصبلا راّصتقلا ءالدلا عيرص رعش بولسأ ىلع وهو « ديج هرعش رثكأو

 اه. حدمو « اًاسؤرو ابك ولم يف هرعش مظعمو « ًاليوط ًانامز رصمب ماقأو

 « زيزعلا هدلوو « هللا ديبع يدبملا نب مئاقلا نب روصنملا نب دعم مت ابأ زعملا

 نم مهريغو « سّلاك نبا ججرفلا ابأ ريزولاو « ًارهوج دئاقلاو « زيزعلا نب , ماحلاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ مهمجارت يف مركذ يتأبس نيحودمملا ءالؤه لكو « اهنامعأ

 عست ةنس يفوت : لاقو « رصم خيرات » يف يحّسسملا راتحلا ريمألا هركذو
 :لبقو «ناضمر ربش نم نيقب ناهل ةعما موي ف : هريغ دازو « ةئاؤلثو نيعسنو

 . رصمب يفوت هنظأو ؛ ىلاعت هللا همحر « رخآلا عيبر ربش يف

 فلألا دعبو ةلمبملا ءاطلا حتفو نونلا نوكسو ةزمهلا حتفب - "ياطننألاو

 . بلح نم برقلاب ماشلاب ةنيدم يهو ةّمكاطنأ ىلإ ةبسنلا هذه فاك

 اهدعبو مملا حتفو ةلمبملا علا نوكسو فاقلاو ءارلا حتفب قمعق رلاو

 . هيلع بقل وهو فاق

 نسب



00 

5-0 

 فورعملا كمر نب دلاخ نب ىبحي نب ىسوم نب رفعج نب دمحأ نسحلا وبأ

 «ةمدانمو رداونو موجنو رابخأو نونف بحاص ًالضاف ناك ؛مدنلا يمربلا ةظحح

 “ هرصع ءافرظ نم ناكو « هراعشأو هرابخأ ناب'ز'رحملا نبا رصن وبأ عمج دقو

 : هلوق هرعش نمف « ةقئارلا راعشالا هلو « ةكماربلا ةيرذ نم وهو

 ررهششملا لاوّتلا [ئيدح اوحلضأف 'مئمادوُنج َسانلا لوم :سانأ ”نانانأ

 ردقد نطب ميظيرتقت نم ؛لخي مو ربخ 'ظافل 'مناسحإ نم ”لْخَي ملف

 , ًاضنأ هلو :

 ظ ماهل مانملا يف يدوجف ىظقي يلع تلخب اهل ”تلقف
 0 مانملا يف كتروزأ نأ ذو امنا

 ُ ًاضيأ هلو

 مس مه َس تن 33 -7 .٠ ن7 0 2 4 عب

 مسهفان أ نم 1 نسسشلا (هدسل ”تسل واح انف ثاكف مهلبست ل واحاأ م ود

 «ميهفانكأ] يف ”شاعُي نيذلا بهذ» ىّكتنغو ريبكلاب ابن ةقسا تاه

 :: ايكنأ هلو:

 موفالما نه قالمخالا ”ازليقتو ..ىتتلا و رجه رشاعم نيب ”تّحبصأ

 ةهيلخل لا ىدحإ مهقارف ن دذلا "سنك رلا 3

 :١ ه : تسربفلاو 50ه : ؛ دادغي خيراتو غل : م ءايدآلا مجعم ف ةمجرت ىمربلا ةظححل - هم

 ؛...مرتلا تاثكاو 4 نييرومنطلا باكو 6 خممطلا تاك : أمنم مدنلا نب اهركذ ف.ئاصت هلو

 ِ م ٠ © . 5 8 م , 5 ه-إ : - 5 ٠

 5 سفنلا ىلد ارده ايا ناك هئآو « م« 6+5 هلس تناك هتافو نأ توكا وك دو

1١7 



 ”هّمص ىلا ريخ هبلقب م دقملا نعل "ماكي مص د

 « اضيأ هلو

 : .[ -تنأ رثُم ب'وث ىفأ اندعب كلاح فيك ىل ةلئاقو
 ”.ورأ ىنتئنإف ىنلأست ال امل ”تلقف

 :هلوق ةرئاسلا هتاسبأ نهو 6 ةهروبسم هاناضفو 6 درح ةرثك رعس ناويد هلو

 ٍنامأزلا و ةظلحح نيب ”باتع اذه لدول وج "ولا فوز

 . قللخلا ها ناكو 6 همف ىمورلا نءالو

 ناطرس 'نممو جنن ثطش _ليف نم *ظوحج 'ريعتسن - تلين سلا م” سيو 8 ظ 2٠
 رناذآلا ةذلل كوسا لآ اولّمَحت هيموانّمل انهم ع را

 2 نيرسعو عبرأ ةنس : لمقو 6 ةئاولتو نبرسعو يدشن ةيس قوتو *(149/)

 . ىللاعت هللا همحر « دادغد ىلإ طساو نم هتوبات لمح : ليقو <« طساوب

 اهدعبو ةمحسملا ءاظلا تف و ةلمسملا ءاحجلا نوكسو مهجلا حتفي - ةظحجو

 . زتعملا نب هللا دبع هب هبقل هيلع بقل وهو  ءاه

 هلو . نيتئامو نيرشعو عبرأ ةنس نامعُس يف هتدالو تناكو : بيطخلا لاق
 ظ . « يناغألا » باتك يفو « « دادغب خيرات » يف ركذ

١84 
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 جارد نب ىسع نب نايلس نب دمحأ نب يصاعلا نب دمح نب دمحأ رمح وبأ

 «هرعاشو رماع ىبأ نب روصنملا بتاك ناك ؛ بتاكلا رعاشلا يتلطسقلا ئسلدنألا

 « نيمدقملا ءاماعلاو نيدبجملا ءارعشلا ةلمج نم سلدنألا خيرات يف دودعم وهو

 عقصب نآك » : هقح يف لاقو « « رهدلا ةممتي » يف يلاعثلا روصنم وبأ هركذ

 مظني ام ديجي ناكو « لوحفلا ءارغشلا نينا وفروا ماشلا عقصي ينتملاك سلدنألا

 بانك يف مانيب : ' نبا نسحلا وبأ هوك دو. 74 ةنينح اوافقك هل دروأو © © لوقدو

 0-1 هناودد نم تلقنو « همظنو هلئاسر نم ًافرط قاسو «© « ةريخدلا »

 يكحلا ساوان يبأ ةديصق ضراأعي نأ ةوها رماع نا روصخملا نأ ب اذا هو

 : اهل وأ يتلا رصمب جارخلا بحاص 'ديمخلا دبع نب بيصخلا اهب حدم يتلا

 ع سس -

 راسع كيد ىحأر س أم روسنمو روغ كوُمَأ ايش "5 راخأ

 : "ابتلمج نم « ةغلب ةديصصقب ابضراعف

 روبق نيزجاعلا توب نأو ىتوتتلا وُنه ةاوّتثلا نأ ىماعت أ

 ريقس فرفاسفلا "ا لسقتل هنإو 6 رافتسل أ لوط ىفاوخلت

 لتتبع تر جمعا ووو نمور رم م هرم ا وون رو وو ملمع ومووا

 ٠« : « برغملاو ؛غ : ةلصلاو +٠١١ : ةوذجلاو عم : ١/١ ةريخدلا يف هتمجرت عجار - ه5

 1١845 : " ربعلاو ؟.ر :رو كلاسملاو «؟؟ : ةقرولا «ءم يفاولأو 6“ : ١ ةمشملاو

 رظنا( ١) :ىقشمد) ىكم دوم روتكدلا قمقحتب هناويد رشن دقو ؟١اب : م“ تارذشلاو

 . هرعش نعو هنع رداصملا نم ًاديزم هتمدقم يف

22 
 نباب سيلو ءابآلا فيرش راذملا لهأ نم ناقهد وه : (م١ه:١ )١ ساون يىبأ ناويد حرش يف لاق

 دأدغب ىلإ لقتناف هضرأ يف اسدئر ناك اذهو « روصخنملل دبع كاذ « بمصخلا ىبأ رهن بحاص

 . ةرامالا ىلإ لقتنا مث يزارلا هيوربم بتاك حبصأو

 .؟و9م : هتاوبيد ؟
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 ًانحا روافملا ءانحتتيف 'ىرأ يبعد

 كلابملا تاريطخ ”نإف
 مك سنا ,٠

 ن.سمدص

 ريت تام'اركملا ءام 'ثمح ىلإ

 ريطخب كاد نأ :ييكاار

 8 ريغصلا هدلوو هتحوزل هعادو فصو يف اهنمو

 افه دقو عادولل ”"تنادت املو ظ

 ىوطلاو ةادوملا دبع ىنادشانت

 هظحلو باطخلا عوج رم يبع

 'تدّهمَو بواقلا أبت
 عضارم بئارتلا ةاادفم لكف

 يىنداقو هيف سفنلا عيفس ”"تمصع

 اب تففهو يف نيسلا 0 راطو

| 0 2 

 وسم

2 

 يننإف ارو د ده تعدو نشل

 يطتتنلت 'رجاوملاو ينتدهاش ولو

 افا ٠ 2 ءاثكتلا قستنس 4 0-0

 58 0 يفأ 1 هنا

 ”هل ام فئانّشتلا لوغ ىلع ”ريمأ

 ىهمرع 0055 وبات رصباوأو

 ىجدلا قسغ يف ةأم وملا ”فستعأو

 اياك موجحّتنلا ' رهر كم وك دقو

 انك ىتح بطقلا موج ”فرواذف

 ان كلا نر هك ع وقاو
 مى

 عاور م ”مالظلاو يمازع ”بقاثو

 ممم يوه مهجر ممر رورو سه و رر وم هو سرير عر ع عوج و را عع سل ميوررات عع ع داو©#

 'ريفزو ”ةّننأ اهنم ”يرئّصب
 رمتم» ىادقلا ىرقتما فيلا قو
 ريش سوفنلا ءاوهأ مقاوم

 روحو ”ةيبيفوفخم ”ع'رذأ هَل

 ريظ نساحلا ةاّبحُم لكو
 روكتو ىرّسلا بآ دّنل ”ماوتر

 نيطع نارقلا نعد نيب ناوع
 روسغل اهوحش نم يتمازع ىلع

 رومي بارتسلا قارتقرو ىلع

 ريجه ليضالاو يبجو سسح ىلع

 روفت يهو َءاضمأرلا غىط'وتسأو

 ريفص ءيرجلا ممس يف رئعأنللو

 روبص بوطدخلا ضم ىلع يفأو

 ريزو يفرشملا الإ عير اذإ
 ريعس ةالفلا نانحل يس رجو

 ريئز ضايغلا ليغ يف دْسأللو
 * يوت قئادتلا يبل ل ةينلازلا
 ريدم نيب :لاو. "ايه ”ساوؤك

 "ريتسق مهبلا لّشللا قرفم ىلع
 روتف موجّنلا نافنجأ ضغ دقو

١ 



 فئطعيب ينأو ىتّسه 'عاوط ىنملا نأ ”تّسّقيُأ دقا

 ةدصتقلا هذه تركذ دق ذإو 7 ةيافك ابنم ردقلا اذه قو «© ةادوط ىهو

 وبأ ناكو ؛4 رمع وبأ اهنزاو ىتلا سان يبأ ةديصق نم ائيش ركذأ نأ يغينيف

 ديما دع نب بصاملا رصن انأ حدممل رصم ًادصاق دادغي نم جرخ دق ساون

 اهيلع رم ىتلا لزانملا ركذو <« ةديصقلا هذه هدشنأف « اهب جارخلا ناويد بحاص

 «ي زغلا ناؤع ن مهاربإ قاحسإ يبأ ةمجرت ىف أتمب ابنم تركذد دقو « هقيرط يف

 « ابنم هراتخأ يذلا ركذأ نكل « ةيوط اهنإف ابعضح ركذ ىلإ ةجاح الو

 : "كلد.خبف

 "يلم فخ ابهتيب نم ىلا

 ربدج ئرماعلا

 ريست كارت فرأ انملع ”زيزع 00

 محا ه0 حج

 ”تلطتم ىنغلل ٍرمصم نود أنف

 ”رداوب ابتلحمتساو امل "تلقف

 ةلدح رب كيدساح ' را ينيرد

 انياكر بصخلا ضو و ل اذإ

 نود لح ال و و وح هزاح أامف

 ملام ءانُدلا نس يرتشد ىف

 8 اضيأ ابنمو

 يتلاقب الهاج ىسمأ "هناك 'نمف
 ًاعفاب ةحصنلا هملوُدت ”تلز امو

 ”تئفك اَمإف ”رمأ ؛؛هلاه اذإ

 < لزانملا ركذ يف انبه نم عرش مث

 ١ ساون يبأ ناويد

 2 يبك وم : ناويدلا

 ::كع قف ناوفتلا
 ٠» هلاع » باوصلاو « هلاع ناويدلا

2 

 م

 . (رنجاف قيقحت) ؟١و :

١1 

 ريثكل ىنغلا بابْسأ نإ ىلت

 ريدغ نبيارج نم ىرجف ”ترجأ

 ريمأ ”بيصخلا ابيف مدل ىلإ
 روزت ٍبصخلا دعي قف ”يأف

 ريصت ”ثمح د ودا 1 ريصد ناكل و

 داق كارتالا هذا” ]ديكو

 ريسخ نينمؤملا 0 5 ”نإف

 ريت نيضراعلا يف ادي "نأ ىلإ

 رقما "كلاب هقع انكار

 : اهرخاوأ ىف لاق

 . هبلغ يأ :



 ىغولا يف حمر لاو ”فيسلا بيصخلاب 8
 ريرسو رادو وهأزب رململا فو 1
 5 0 م يدْيآلا اذإ داوِجت

 ري دج ةكلنم ”تلّسأ الل ةتنأو ىنغلل كئتفلب نإ ريدجت نإ |
 روكشو ”رذاع ىنإف الإو هئلهأف ليجلا كنم ينلوت 'نإف

 دم دادغد ىلإ داع أمل هنإ لاقدو « دئاصق ةدعب هذه دعب هحدم مث

 : انباوأن ضعب يف تلق نأ دعب انبف لوقت ءيش يأو : هل ليقف « ةفيلخلا

 انئاكر بيصخلا ”لضاروأ ورك "1 اذإ

 : لوقي دشنأو هسأر عفر مث ةعاس قرطأف ؛ ناروكذملا ناتيسلا

 ينثلن يذلا ”ق'وفو ىنثلن امك تنأف محلاصب كيلع انيتنثأ نحن اذإ
 ينعن يذلا ”تنأف ًاناسنإ كريغل ةح'دمب انم ”طافلألا ترج 'نإو

 'تايبأ ةلمج نم روكذملا رمع يأ رعُش نمو

 كاقلأ هيف يّلعَلف ىرتكلا يداو ان'دعأومف اعونمت كيداو ناك نإ

 : رخآلا لوقب تيبلا اذه يف أ دقو

 ةاشولا ريثك ىمبحلا ةنإف ع زجلاب ةكئاقل ىلإ ليبس "له
 دحالا ةلمل وتو 6 " ةثاؤلثو تعفو أو مح #0 هيلا هتدالو تناكو

 2 ةئافيتراو نبرسعو ىدحإ ةنس ةرخآلا ىدامح نم * تثسقد هبل ةرشع بر أل

 . للااعت هللا همحر

 هم ممم مهو مرور هو نر بس يي هموم سوم نم وسمو وو وم ووو همت ميو م سوووم موو

 ١ ناويدلا لصأ يف درب مو 6 ىلاعُتلا تاداشنا نم وهو ةهعش : جارد نبا ناويد 5

 ١ معو ةنس : جأ .

 تلخ : جأ ؟ ,

 نيكي



 وهو ميج كلل" ةميو ةةدقللا مالا حتفو ةلمهملا لادلا حتفب - جادو

 .٠ هدح مسا

 ديوقتاو ةلمبا ءاللا حتفو ةلمبملا نيسلا نوكسو فاقلا حتفب - يلطْسَقلاو

 ةلطسق اهل لاقي سل دتالان ةنيدم ىهو ؛ ١ ةلطسق ىلإ ةمسنلا هذه ماللا

 هللاو <« هريغ ىلإ مأ روكذملا جارد هدج ىلإ ةبوسنم يهأ لعأ الو « جارد

 5 معأ هناحسس

01/ 

 نوديز نبا

 يسلدنالا يموزملا نود: ن يلاخ نب دنخا نشا دبع نبدنخأ ةيلولا وأ
 ناك لب ودع ىلا ةريشدلا وي يقئابع ءاثنا ' نا لاق ؛روبشملا :نعاشلا يطأ" قلا

 "د نع ديفا . موزحم يد ءارعس ةتاخو “4 موظنمو روثنم ”ةياغ دماولا وأ

 نابملا مسوو «ا"رضو ًاعفذن ناطلسلا ف“رصو « !”ردط مانالا قافو ؛« نو مايآلا

 « ينايملا بيرغ رثنلا نم ظحو . هنارتقا رْهأزلا موجنلل الو « هنايب رحسلل

 « هيدأ عّربو « ةبطرقب ءابقفلا هوجو ءانبأ نم ناكو . ىناعملاو ظافلألا يرعش

 ةلخادلا ةيرقلا (ةلطسق يأ) اهنا ىلع نيثحابلا رثكأ :(5؟ :ناويدلا ةمدقم) ىكم روتكدلا لوقي ١
 لحاس ىلع مقنو ) م1321 ( برغلا ةقطنم لامحعأ نم ©2عءا2 ىمسو لاغتربلا دودح ف مويلا

 ديعس نبا يأرل حبحصت اذهو ؛( 011 ةريبط ةليدهمو ةينامسإلا دودخلا نيب يسلطألا طرحنا

 .ديعس نبأ يأر ىلإ ليمي ققحملا روتكدلا نأ ريغ ؛نايج ةقطنم نم اهدع يذلايسلدنألا يفارغجلا

 : ةوذجلاو 4# : ١ برغللاو ب. : دئالقلاو ؟ مه : ١/١ ةريخدلا يف ةمجرت نوديز نبال ما

 هناويد رسشن دقو ؛ : ةقرولا ء+ يىفاولاو ٠.0 : باتكلا باتعاو ١54 : برطملاو ١

 بطلا حفن يف هلو ١9( هال : ةرهاقلا) مظعلا دمع ىلع ؤوتك دلا قيقحتب اهرخآ تارم ةدع

 ْ . ةريثك راعشأو رابخأ

 . ًارج مايألا رج نم نأ 4 ةرحخدلا ١
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 دضتعملا ىلإ ةبطرق نع لقتنا مث . هناسل قلطناو « هنأث العو « هرعُش داجو

 0 هصاوخ نم هلعجف 6 ةناشترا و نيعيرأو ىدحإ ةيس ف ةيلسسإ بحاأص دامع

 هل ركذو .«ريزو ةروص يف هعم ناكو . هتاراشإ ىلإ نكريو «هتاولخ يف هسلاحي

 : هلوق كلذ نمف « مظنلاو لئاسرلا نم ًاريثك ائيش

 عاذي زا زسالا» . هقعاد اذا د عضي م كش ل كنسو ىنس

 عيأ مل هنم يظحب ةايحلا يل *تّلذُي ولو « ينم هتظَح اعئاب ا

 عطتسك سانلا تلق ميطتست الا اف ىبلق تلمح نإ كنأ كبفكي

 عطا هل عمسأ ”لدقو *لقأ ل فق "نه و رضا ”لطتساو لمتحأ هنا

 : ًاضيأ هرعش نمو

 هتغ د وتسا ام ةهارعس 17 ”مئاد ”كعادأو "تعم سصلا عدو

 كَمّسش ذإ اطخلا كلت يف داز 'نكي مل "نأ ىلع نسلا عرقي
 كيلا نايس هلآ دفع انهو. ةانقم نوبلا ”ايينخا"

 كعم ليللا رصق وكشأ ؛تب "مكلف يىليل كّدعب 'لطي انإ

 اهضءعب ترك ذل ةلاطإلا فوخ الولو « ةنانطلا دئاصقلا هلو

 * أهنم يتلا ةمنونلا ةدمصقلا هدئالق مس نمو

 انملامل 3 ب "تنزاكو ا تي 0 0 0

 انمقالت ىج'رُس امو ”نحن مويلاو انقئرفت ىشتخُي امو انك نسمألاب

 3 دوصقملا نع انب جرخ ليوطتلاو <« ”بخن اهتامبأ لكو « ةليوط يهو

 © ةيلسُمإ ةنيدمب ةئاعبرأو نيتسو ثالث ةنس بجر ردص يف هتافو تذاكو

 . أبم نفدو « ىلاعت هللا هع ر



- 

 : لاقو « هيلع ىنثأو هابأ '6 ةلصلا » باتك يف لاوكشد نبا ركذو (4)

 ةيبطرق ىلإ قيسو « ةئاعبرأو سمخ ةنس ةريبلاب يفوتو . ركب ابأ ىتكي ناك

 هتدالو تناكو .ةنسلا نم رخآلا عيبر رهش نم نولخ تسل نينثالا موي اهب نفدف

 . ىلاعت هللا همحر « داوسلاب بضخ ناكو . ةئاؤلثو نيسمخو عبرأ كب

 ةرازو نووي 2 كم وا "دل لاقد ”نا قوددكملا دملولا 5 ناكو (5)

 روك ذملا دابع نبا نم ”ةبطرق نيفشات نب فسوب ذخأ موي لتقو « دابع نب دمتعملا

 فترإ نيفشات نباو دمتعملا ةمحرت يف اذه دعب حرشرس امك © هتكلم ىلع ىلوتسا ال

 « ةئاعبرأو نينامثو عبرأ ةنس رفص يفاث ءاعبرألا موي كلذو « ىلاعت هللا ءاث

 . ةبطرقب هلّثق ناكو

 ةلمهملا لادلا مضو ابتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو يازلا حتفب : نوديزو

 . نونو وأو اهدعبو

 يف كلذو « هتداعإ ىلإ تاو طيح وكلا و ءدقت دقف يطرقلا امأو

 نيدسلا نم جفرفلا اهذخأو <« دقعلا » باتك فنصم  هبر دبع نب دحأ ةمح رت

 . ةناّتسو نيثالثو ثالث ةنس لاوس يف
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 ينالوخلا رابألا نبا

 رابألا ناب فورعملا ليبشإلا ىسلدنألا ينالئوتخلا دمج نب دمحأ رفعج وأ

 هب كوسلا وطنا
 فسوي خارصتسال دمتعملا هلسرأ يدلا دفولا ىف ناك دقوءدمح (نالا) نوديز نبا ركب يبأ مسأ ١

 ش . نيفشات نا

 :ةوذجلاو *ه# : ١ برغملاو (دادغب ةخسن) ه؟ : ؟ ةريخذلا يف ينالوخلا رابألا نبا ةمجرت - هم

 باتكو حفنلا يف ركذ هلو م : ١ راصيألا كلاسمو (*« :مقر) سمتلا| ةيغبو ٠١7

 عسبرأا فوق عفزتتلا



 داع .قيقتماا مرفق“ قم نك 2 نويشملا وعاخلا
 لضف مظنلا ةعانص يف هلو «فئصو عمجف املاع ناكو «هنونف يف نيديجملا « ةيليبشإ
 : هلوق هرعُس نساحم نمف « دعي ال ناسحإو « درب ال

 يدلخ يف كانمع 'تددّدلَخ ام راد م

 ملف ونأدلا مار رئاز نم ' هيدفأ

 لجع ىلع ينافاوف ةنويعلا فاخ

 اهتمادُم 'تّسحتساف سأكلا هئتيطاع
 ”ةّتس ”تنافجأ '"تتتّاغ اذإ ىتح

 ”ل ”لقو يأدخ ”هادساوت ”ت'درأ

 هرعدن رز ادعا-) مرح ف تابف

 ” قحتمم 7-0 ردو لأ ”ردب
 ”ةعلطم نم نم ”لمللا ريحت

 ىتبك "تادناك ام الو مارغلا نم

 دلقستسم عمدلا ْق قرغ نم هع طاسل

 دتتملا نم الإ هاديج الطعم

 دارالاو. :لوستملا ريتتفلا ةقللذ وم

 يدب ”عرط ءايصلا دي دترتصو
 دساولا ”لضفأ يدنع كتفك : لاقف

 درأ لو ردصأ م ناسف كفو
 داس” نيف ءاضوألا كلولحي قفألاو

 يدُضع يف ردبلا هنأ ”لمللا ىرتد امأ

 وسي ع سا ركلا يف يطخب ريبكلا عومجبا يف ةنب ةتياث تايبأ | هلد]

 . ةريخدلا 2

 ماسي نبا هركذو « رعس .ناويد هلو «

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامعبرأو نيثالثو ثالث ةنس يفوتو
 .٠ ءار فلألا دعدبو ةدحوملا ءاملا دب دشتو ةزمهلا حتفب : رابألاو

 نونو فلأ ماللا دعبو واولا نوكسو ةمجعملا ءاخلا حتفب - ينالوخلاو
 . ماشلا تلزن ةرمبك ةليبق يهو < ورمع نب نالاوخ ىلإ ةبسنلا هذه

 ةلسسإ ىلإ ةمسن : لمشإلاو

 نم ةانمملا ءاملا قوكسو ةدضمولا ءاملا

 رسك و ةئلثما نيشلا نوكسو ةزمهلا رسكب -
 ناتطقن ابتحت ءاملا حتفو ماللا رسك و اهتحت

 . سلدنألا دالب مظعأ نم يهو - ءاه اهدعبو

 ةلايررت هية رموووست مم موون را رم و حرر رهو تن ارهم مووت اة يومهم معو عوم

 تاذ د نبا ةلفزلا ةرالا هده

١4 

 . « تايفولا » فيلأت لحارم نع فشكلا يف ةغلاب ةيمهأ
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 تتاكلا يزانملا

 نابعأ نم ناك ؛ بتاكلا ؛يزانملا يكيلّسلا فسوي نب دمحأ رصن وبأ
 بحاص < يدركلا ناورم نب دمحأ رصن يبأل رّزو « ءارعشلا لثئامأو ءالضفلا

 ًالضاف تراكو .٠ - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ قأبسو - ركب رايدو نيقرافاّسَم

 (بفقو مث ةريثك ابتك عمجو « ًارارم ةينيطنطسقلا ىلإ لّسرتو « ايفاك ًارعاش
 « نيعماجلا نئازخي ةدوجوم نآلا ىلإ يهو « دمآ عماجو نيقرافايم عماج ىلع
 <« نامعنلا ةرعمب يرعملا ءالعلا يبأب عمتجا دق ناكو . يزانّملا بتكي ةفورعمو

 مهام : لاقف < هنوذؤي مو سانلا نع مطقنم هنأو « هلاح هيلإ ءالعلا وبأ اكشف

 ! ؟ اضيأ ةَرَخآْلاو : ءالعلا وبأ لاقف ؟ ةرخآلاو ايندلا مهل تكرت دقو كلو

 دق .ناكو « ماق نأ ىلإ هماكي مو قرطأو « كلذل مأتيو « اهرركي لعجو

 هيف لمعف « هيلع وه امو هنسُح هبجعأف اعازب يداوب هرافسأ ضعب يف زاتجا
 : ١تاسألا همله

 ميمعلا "تدنلا "”فعاضم ماقو داو ءاضمأر لا 7 ةحفل انأقو

 مطفلا ىلع تاعضرملا ًونئح انلع انحف هّحاود انلز

 ميدنلل ةمادمللا نم ةنلأ ًالالز امظ ىلع انّفّشرأو

 ١١١ : ةقرولا «م يتاولا يف ةمجرتو ؟هو : « تارذشلاو ١م :«+ ربعلا يف ركذ يزانمل ه8

 . (درجزانم) : نادلبلا مجعمو
 ١ ةنودمح ةرعاشلا ىلإ انوبسني نييسلدنألا نكلو يزانمل تاببألا هذه نأ ىلع ةقراشملا رثكأ .

 لبق نم ةدم اهوبسن ةدالب يخرؤم نا » : هلوق ينبعرلا نع حفنلا بحاص لقن ؛ دايز تنب
 يزانملا نأ بلح خيرات يف ميدنلا نبا ىكحو .« قرشملا لهأ هل اهبمسني يذلا يزانا دجوي نأ

 «مم : غ حفنلا) يناثلا ىلإ ءالعلا وبأ هقبس اعارصم دشنأ امك ناكف ءالعلا ىبأل اهدشنأ -
 (رداص .ط مه 5

 . ثيغلا : ج ؟
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 مسٌسْنلل ”ترذأيو اببجحبف 6 'هئشَلَباق ىنأ .نسشلا نعارت

 مظّدنلا دقعلا بناج سّمْلَتف ىراذعلا ةيلاح ”هاصح 'عورت

 20. اهاب ىف ةعيدب تاسبألا هذهو

 قم ائنش هل ةروأو "« رهدلا ةندز » باتك يف يريظحلا يلاعملا أ هوك نو

 ْ فلوق دل كووا مق« ةرعش

 هل ض'رع ال؟سدلقإ طخك ةقد يف لاط 'مالغ يلو

 "هل ارح ال ةطقنلك راصف ةةفخ هلقع ىهانت دقو

 نأ ينغلبو « دوجولا زيزعف هناويد امأو . عبطاقم سانلا يديأب هل دجويو
 هل: لضم نأ ةرافسنلا ءادألا ضف ىدوأ نامت هلا ةتعربسم# لقال ىفاقلا

 بتكف « ربخ ىلع هل عقي لف اهبلإ ىهتتا يتلا دالبلا يف هنع لأسف « هئاويد
 زجع اهتلمج نم تاببأ هيفو « هيلع هتردق مدعب هربخي ًاباتك لضافلا يضاقلا ىلإ

 اني

 : وهو تسب

 ”لزانملا يزانّملا رْئعش 'نم رفقأو

 5 ىلاعت هللا همحح ر ©« ةئامعبرأو نيثالثو عبس ةنس هتافو تناكو

 ىلإ ةبسنلا هذه - ياز فلآلا دعبو © نرونلاو مملا حتفب - يزانتملاو
 ىهو - ةلمبم لاد مت هكا ءار أهدعدو ةروسكم مج ةدايزب - درج زانم

 قأسسو - طالخ لامعأ نم ةعلقلا دارك زانمأ ريغ يهو «ترب ترخ دنع ةنيدم

 .  ةامح بحاص رمع نردلا ىقت ةمجرت ىف اهركذ

 . انتلباق : هجأ ١

 هم ةئس قوتملا يريظحلا قارولاب فورعملا يلع نب دعس يلاعملا ىبأل رمصقلا ةممد ىلع ليذ وه *

 ] .(و0؟ : ؟ نونظلا فشك)
 . سديلقوأ : ب

 . ةقد : هع هلق : د

 نين مخ -< . محرلا دبع لضافلا : د
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 . روبشملا دايز نصح يه : ترب ترخو

 - فلأ مث ةلمبم نيع فلآلا دعبو يازلا حتفو ةدحوملا ءابلا مضب - اعازنبو

 قيرطلا فصن يف جبنمو بلح نيب ام ةريبك ةيرق يهو

 ب٠

 يقشمدلا طابخلا نبا

 نباب فورعملا يلغتلا ةّقادص نب ىبحي نب ىلع نب دمج 0 هللا دع وبأ

 « دالبلا فاط « نيدمجلا ءارعشلا نم [راك ؛ بتاكلا ىقشمدلا رعاشلا طانخلا

 نبا نايتفلا ىلأب عمتجا أملو < اب حدتمأو محعلا دالب لغو 2

 باشلا اذه يناعن دق : لاق هرعش هيلع ضرعو بلحن * روبشملا رعاشلا س

 نم خبشلا توم ىلع ًالملد ناكو الإ اهيف ”ربمو ةعانص وذ شن انلقف «يسفن ىلإ

 بتكف « ءيش ىلع ردقي ال لاحلا قبقر وهو بلح ىلإ ةرم لخدو «هسنج ءانبأ

 ' انتيلا نيني هما مدي هدول نبا ىلإ

 يركشلا نأ نآز عابت نأ نع انت هجو رم ةمقب الإ

 .نراكل « يرتشملا معن تنأو» لاق ول : لاق سوبح نبا اهللع ففقو اماف

 نفعا

 الإ هل نككي مل ولو « هناويد ةربشل هرعش نم ءيش ركذ ىلإ ةجاح الو

 يفاولاو ؟4 : يسنالقلا نباو 509 : كانغ الا تيالجتل نيكمملا طامخلا نبا ةمجرت هه
 موحرملا ىيقحتب عوبطم هناويدو ه4 : ؛ تارذشلاو و : : ربعلاو ؟ه : ةقرولا « م

 .(9١ه+ : قشمد) مدرم ليلخ

 . هحبمتسي : ج ١

 . ؟اله : هتأويد ؟

١.6 ٠١ - ١ 



 : 'اهلوأ ىتلا ةيئابلا هتدمصق

 هّنلب ”ريطي اماّيَر داك دقف ءهبلقل انامأ دجن اص نم اذنَخ
 ةدصصقلا هذه ةمتتو < ررغ هدئاصق رثكأو « هافكل

 هينطخ رسب 'دنجولا ناك به ىتم هتنإف مسنلا كاذ احكايبإو

 ام حجل وعلم ىوهلا لحم امْملَعل اهْئَيْحأ ول يلدبلخ
 هبلصن *بحلا هب 'قلعي نمو قوت 20ىومحملا ودو قوشت 3 انلاو رك نت

 هبرقو رازملا دعي ىلع قوشو هئاجرو ىوملا سأي ىلع تما رع

 هلي مارغلا يعاد هلعادي ىته ىتوج ىلع عولضلا يوطم بك 'رلا يفو
 هحص نود هّؤأد اهنم َنَّمّضت ”ةحفن لمرلا بناج نم ترطخ ادإ

 هبْحُنح ”لثم هضارعإ نم بلقلا يفو _ضرعم ةنسألا نيب بجتحمو
 سل نوكت ىنرأ ًافوخو ًاراذح
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 ةقأ: نطل ىف "كيلا اذا ”راغأ 3

 . ردقلا اذه ىلع اهنم رصتقنف ةليوط يهو

 + لوف انقنا همت وهو

 "قادحلا ما بولقلا دنعأ ”قحتمملا هظاحلأ فسس اولس

 قّفر اموي ”قاوّشلا فنع اذإ رذاع الو نيعم نم ايبكا
 قدطتنملاو رحاشوملا "ىنضم ن 0 ا انل لجحت
 قمر ذإ هفارط نم كتلفأب ىمر ذإ 'همبس ام كارثتلا نم
 قلقلا عيجض ا 0 ارينار ةيباتنفاو, هليل

 قرف نم مدلقم 5و دل رمكتف نم ةفاححملا ينتعد
 نقلا دعا كتل ةتقوو. تقالخأ ”ىاكلا رعتفار فقو

 . قازرلا دبع نب قبأ نيدلا دجم حدم يف يهو ١٠٠١ : هناويد ١
 .؟؟١ : هتارند ؟

 . يضام : ناويدلا ؟

 . هتمقار : ناوبدلا +
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 قييتشسملاو .ليبتلا يب ”يييتلتتف“ قانيتملا ”قحتو
 ل 2 1 ا هاو .4 2

 ئفتا فك .لضصاوالا ”بحعأو ىفتنا فك“ ركشا قف ”ركفأ

 فدو همم لح أم رنس.دحلاو "نانسي قم ع ام سحللو

 : 'ةقرلا ةياغ يف اهو < ةدصصق ةلمج نم ناتسب هرعش نم ىنمحعدو

 'هامحأو أداؤف ىنم ىوهلا تامأ مهاركذ نع امك ”ىئح عزخابو

 هانتأ ام َدْعُب اي اضغلا يداوب مهرادو نيتمْقرلاب م

 : ؟ةناكضأو لهأ ىلع بينعد اضيأ هرعس نمو

 يراذعأ ”تْئمّدق 'دّقف يحاير يب 'تّقّصََع نإ نكطشقلا ,عمتعم "نما

 راتصب مص ىلع ميرككلا سبل مك رايد نع ىليحر نار كنت الإ

 َ ”ضيأ هلا

 نع داو رهدلا كنع ليخأ ع بكم ال ننييتطم 9 2

 سارع ا سمس 5 هلا تيم لا ء ناكل اللا كو :
 دب فلأ هئم نإف ه ذم دال نأ نظ نم

 رم

 رشع يداح يف أم فوتو ©« قشمدب ةئايعيرأو نيسمخ ةنس هتدالو تذاكو

 يف تام هنإ : لبقو « ىلاعت هللا همحر « ةئامسمخو ةريشع عبس ةنس ناضمر ربش

 . حصأ لوألاو « ناضمر ربش رشع عباس

 ,االمب : هتاودد ١

 .ا١ه5+ :هتأوبد ؟

 , اوه : هتاوند »م
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 يناديملا

 ؛ بيدألا يروباسينلا يفادبملا مهاربإ نب دمحأ نب دم نب دمحأ لضفلا وبأ
 بحاص يدحاولا نسحلا يبأ ةبحصب صتخا ؛« ةغللا افراع ًالضاف ناك
 « برعلا لاثمأو ةغللا اصوصخ ةببرعلا نف نقتأو « هريغ ىلع أرق مث « ريسفتلا
 لمعي ملو هيلإ بوسنملا « لاثمألا » باتك اهنم « ةديفملا فيناصتلا اهيف هلو
 عمس دق ناكو « هباب يف دمج وهو « يماسألا يف يماسلا » باتك و « هباب يف هلثم
 : هل [هنظأو ًاريثك دشني ناكو « هاورو ثيدحلا

 قرا عب رفتكمي كا 003 يض راع ليل ف دلل 0 »د

 راهن ريغي احسص ىرت له الأ ينباجأف هتتئتاع اشف امف

 ةرششع يناك ةنس ناضمر ربش نم نيرشعلاو سمانا ءاعبرألا موي يقوتو
 . دايز نادبم باب ىلع نفادو « روباسينب ةئامسمحو

 ةلمهملا لادلا حتفو اهتحت نم ةانثملا ءابلا نوكسو يملا حتفب  يفادْيُملاو
 ةلحن يهو « نمحرلا دبع نب دايز ناديمت ىلإ ةبسنلا هذه نون فلألا دعبو
 ظ ظ . روباسبن يف

 ١,اىسألا و باتك هلو « ًانّمد ًالضاف اضيأ ناك دمحأ نب ديعس دعس وبأ هنباو
 . للاعت هللا همحر « ةئامسمخو نيثالثو عست ةنس يفوتو « « ءامسألا يف

 ةمغبو ١١ : ءابلالا ةهزنو !؟١ ١ ةاورلا هايناو غه : ه ءابدألا مجعم يف ةمجرت ينادممل -5
 . ١هاب : ةقررلا , اب يفاولاو ١94 : 5 ةياهنلاو ةيادملاو ١ هه : ةاعولا

 .هنبأ باتكنم هذخأ هنأ ركذ دقو ؛ «ىمسأ» هلعلو « امسأ : نونظلا فشك يفو همسا درواذك ١
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 بتاكلا نزاخلا نبا

 « نزاخلا ناب فورعملا قلاخلا دبع ن لضفلا نب دمحم نب دحأ لضفلا وأ

 ةردان ًالضاف ناك ؛ ةافولاو دلوملا يدادغنلا لصألا يرونيدلا رعاشلا بتاكلا

 تنك 6 نويفللا بتاكلا هللا رصن حتفلا يبأ دلاو وهو « هبف هتقو دحوأ طخلا ف

 رعش عمجم ىنتعاو © سانلا يديأب ةدوجوم يهو ةريثك اخسن تاماقملا نم

 نمف « دصاقملا ليمج كبسلا نسح ديج رعش وهو « ًاناويد هنم عمجف هدلاو

 : ةعيدبلا يناعملا نم وهو « هلوق كلذ
 / 4 لاو فا الأي 3 م 'غزي "هو لا 'ءارلحي لاا 1 "نم

- 

 نوُتنلا ”جاجوعا هب افو ”ملجبع ”هتافف ماقتسا فلألا ىلإ 'رظنا

 رنالسعلاو دقلاو ءهناول يف هلثمب مهوُِجَح رمسأب ىل نم

 نانُسولا هفارطو نائسلا فّرط ىلع ًاربص 'عربسلف  ”همار 'نم

 ناركتس هّيلح "نم يب ”ناركس ابّصلا ”حير ال هبنثت ابّصلا ”حار

 ينانع ءنانع ”لضف *تلسرأ قّم حرم حماج ف'رطك ”فرط

 هقلخ ةارادم نع يرابطصا فعضب ”ءلاع تةكنإ رارسألا ملاع انأ

 قل ةنيسحت هيف يئازع 'نسحأو هظحلا تريتفت همف يمارغ ا'رتفف
 هقشع فيلاكت نم ىّننعملا ىلقب ”لماح انأ ام نود يساورلا ”لمحف

 “ : + تارذشلاو م4 : ةقرولا « م يفاولاو ٠ : ٠.4 مطتنلا يف نزاخلا نا نبا ةمجرت - ++
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 : هلآف هدصف دقو © يزاوهألا مساقلا يبأ مكحلا ىلإ بتكو

 ال ل ”ُُسيلس ةنيلتدجم اهلإلا محر
 عارذالا ف اعود ىواطتف نك شل ٍبئاصعب ”مهيتأت ”بيئاصتعف

 عرفا حامرلا 0 رو ا 0 'يبت'دصتفأ
 عزنألا نيطملا - راقفلا ود ما ميسا ةنائك مأ عضامملا ل

 عتردُم ريغ ”يسعلا رتنع اب اهادعب كتيقل 'نإ يسنب ًاررغ

 هراد ىف ناكو « هتمدخ يف دازو ًاموب هفاضأ دق روكذملا مكحلا ناكو
 : روك ذملا لضفلا وبأ لمعف « اهسلإ هلخدأف مامحو ناتسب

 كحاض نسل نائقدلت الإ ًامحاح ىأ مف هل زئم ”تمفاو

 كلاملا هجو ءاح تامئدقل ”ةرامأ مالغلا هجو يف "رشبلاو
 كلاع ةفازق اناؤضز ركل ةميحج "كاز نو 5 ”تلخدو

 ىلع نب نيسحلا ْن هللا ةمه مساقلا ىبأ ميكحلا تاسالا هذه تدحو نإ مش

 : لاقو © ةديرقلا ورق فقالا كاملا اهركذ 4 ناييضالا بسطلا يزاوهالا

 نزاخلا ن نالسفلاوا ةمجرت يف اهركذو « ةةايبهو نيو عننا هلق
 اههنم يه نمل ملعأ هللاو 6« روك ذملا

 - | نزاخلا نبأ يف ينعأ] - اضدأ هرعشس نمو

 ٍ نأ توفت ةناتفلا يظن. .هتطقلا هيمارتلا لإ همن قفاز
 ديشلا ا اا 0 _لصو ةعاسل هئامقار 7 ربصلا ا 50

 20 ىلع رولع مهنم دحاو ,ىئوس ”هلوؤوحو ”هل ًامامحعأ ”تنداهو

 دارولا 2 جسفنملا سارغ أمم فاو ”ةراتلج "تعدوأ كسم ةطقنئخ

 « راسعلا ففصو يف هلوقك هرعش نم اعمل قدرت يمزراوخلا ركب وبأ ناكو]
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 : وهو هنم حلمأ هانعم يف عمسي مل هنأ ركذو

 .| ديحوتلا ينيدو ًايلسع يفطع سللأ راسلا اذه نإ

 : ًاضيأ هلو

 رعورم ضْمَغغ ءابقرلا نيعأ نم ىقلقم "تراعتساف كلامخ ىفاو

 عدوم مض ياتفك الو ؛هنم متلسم ملثتل ياتفش 'تلكتسا ام
 هجم م اهلايخ رازي مل أل ”لئاق ”لكف اونطف 'هبنظأو

 علطي مل نإو اهب حاصلا ملط امنأكف سفن ”قرس عاصناف

 . ناسح ناعم ىلع لمتشم هرعش لحو

 ةوهيو او مدع هرمح و « ةنامسمحو ةرمشع ىناع ةنس رفص يف هتافو تذاكو

 ةرسشع ىتنثا ةنس يفوت : « مظتنملا » هباتك ىف يزوجلا نا ظفاحلا لاقو « ةنس

 لاشفت هلا همحر « ملعأ هللاو « ةئامسمخو

 ةنامسمحو نيعيسو سمخ ةنس ىف اح روكذملا هللا رصن حتفلا وبأ هدلو ناكو

 . هتافو خيرات ىلع فقأ مو

 نر

 يناجرألا نيدلا حصان

 يضاق ناك ؛ نيدلا حصان بقلملا يناجرألا نيسحلا نب دم نب دمحأ ركب وبأ

 بتاكلا داعلا هركذ < نسحلا ةيأبن 2 قئار رعس هلو «ماردكم ركسعو ع

 هرمع ناوفنع يف يناجرألا ناك : لاقف « ةديرخلا » باتك ىف ىنابصألا

 00 ريملاو ١81١ : ةقرولا « ؛ىفاولاو ه) : م ىبسلا تاقبط ىف يناجرألا ةمجرت مجأر 5#

 , عوبطم ناودهد هلو « ١م«اب : + تارذشلاو
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 فش ةنلس ذنم « كللملا ماظن ديع خا نم هريشو:© :ناييضأب ةسماظنلا ةسردملا

 لزب ملو < ةثامسمخو نيعبرأو - ا و رخآ ىلإ « ةئامعبرأو نيناُمو
 يدلاو ريثك هرعشو ؛ مركم لحسم وهو « مرتكتم ركسعب يضاقلا بئان

 نيعبرأو مست ةلس مارثكلم ركسع تيبفاو املو « هرشع ناوكي ال هنم عمج

 .هدلاو رعش نم ةريبك ةرابضإ ينراعأ ندا سيئر ادع بلر اب تقل ةنستأو

 نم ماركم ركسعو مهدد هك ربطأ نطومو < ناجحا هترحس كيده

 ميدقلا هفلس © ةدنكح برعلا نمف 6 هدلوم ا يا ا

 « هنجارزرخ ”سآلا ؛يس'وأ « راصعألا فلاس هريظنب حمسي ل « راضتالا قم

 ءاننأ قيم «© هناهرب ناماسو « هناديم سرافو ملقلا يمراف « هّندايإ قطنلا ؛ىسق

 .ايرلاو يرلا يف بيطلاو ةبوذعلا نيب مج ايلا قلتم علا وا نيذلا سراف

 . داعلا مالك ىبتنا

 ةرات « ناتسزوخ دالبب ءاضقلا ف بوني ناك هنأ هناوبد نم تلقذو : تلق
 دبع دمج ىبأ نيدلا رصان ابمضاق نع ةرم < ماركمم ركسعب ةراتو 0

 : لوقي كلذ ىفو « ءاجر ءالعلا يبأ نيدلا دامع نع هدعب نمو « دمه نب رهاقلا

 ”بئان لغشلا اذه لثم ىف يىننأ بئاونلا نمو
 'بئاجعلا يذه ىلع ًاربص يل "نأ بئاجعلا نمو

 : لوقي كلذ يفو « ًارعاش اببقف ناكو

 ءارعشلا ”هّقفأ انأ 'وأ « رصعلا يف مفادم ريغ ءابقفلا 'رعشأ انأ
 ءاقلإلا فثلكتب ال عبطلاب ىرولا ةناود "تلق ام اذإ يرعش
 ءادصألا ”بواجت جاه عمسلل الع اذإ لابجلا لكلثق يف توصلاك

 : ًاضيأ هرعش نمو

 ٍتاروشملا لهأ نم تنك نإو « موب * ةمئان كتان ادإ كاوس رواس

 ةآرمب الإ ابهسفن ىرت الو ىأنو اند ام ابنم رظنت 'نيعلاف

 : ًاضيأ هرعش نمو



 ًافوطم دالبلا قفافآ "تسمح ام.

 يذلاو « .ةقبقحلا يف مملإ يبعس
 ىرتّقبقلا يبج و ادربو ”مك وحْنأ

 كل ىصقألا قرتسملا و ”ينضقلاف

 يلطتم ىرّولا يف متنأو الإ

 يب رهدلا 'يلعس وبف منع نوادجت
 بك وكلا ريس ”لثم يريسف متع
 برغملا وحن نيعلا ”يأر ريسلاو

 هنع هلاؤس مدعل هيلع بتعي ءاسؤرلا ضعب ىلإ هبتك ام ًاضيأ هرعش نمو
 : ةدم هنع مطقنا دقو

 يل

 هلوحت ف هتثاواس دقو يل ىثر

 ”هّناكم ”تفّرط ىتتح يب سّكلدف
 هليل ”سانلا انب رعْلشَت لو انتو

 : أبمف داحأو ةديصق نم هلو

 ًالاخ غادُصلا كاذ تحت 'لّمأت

 : ًاضمأ هلو

 ىببح ىحّشلاو انأ ”تئش

 ل ”داوسلا كاذ ”ضَسْباو

 : ًاضيأ هلو

 ىدّصلل ىغصأو هنع اضفلا لأس

 هلاحر هطَحَم ىرت نبأ هادان
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 "ارا هرت تعارطأوكا
 بتاعمو ًٌرّصَقُم ةادّغلا 1

 بلاط يل امو امايأ ”تمغ دق

 تراف هنم دبعلا ىلومف ل

 محار يل نكي م امل لابح
 يف هنأ ىفلإ '

 مئات وهو هنئفج يف ”رهاس انأ

00 
 تدءههواو

 اياوزلا يف ايابخ مي ملتل

 ري © < ملا. . 27 - ش

 ةسع تثبو قس نرايو

 "نقدم هانا لاذ و كاو

 راق لكم لات بس
 هلاحر را ا ىرت نأ باحأف



 : اضيأ هلو

 'مَلعأ ام ٍينءاس دق انك لْبَح ينئرّسل "تماع ام'لبجأ ”تنك ول
 '*متنرَشي هنأل ”رازملا سيح امإو « ضايرلا يف 'عّتري وصلك

 . موضعب لوو هلثمو

 ابثتافآو ايئنُدلا ”بئاصم ىرآولا نود لضفلا لهأ ادصقي
 اهتاوصأ ”برطُلت ىتلا الإ اببنيب نم 'سّبيْحَي ال ريطلاك

 : ةليوط ةديصق ةلمج نم هركذ مدقملا قاحسإ يبأ يزغلا لوق ىلإ رظني اذهو

 ”ناخ'د ”يلدنملا قارتحا ”ببّس يلئاضف يلع ينْجَت نأ م رغال

 هدئاصق نم ءىث ركذ ىلإ ةجاح الو < هرعش نم عبطاقملا هذه ىلع رصتقنو

 ًاضيأ هلو

 دس ةةييشلتاو دحاسلا *ليع "ةرهاظ. ة'رملا ةيحأ
 وأدت هئتدوم "لك لهو له لكل مودت ”هتّدوم

 ي“زغلا ناويد يف دجويو «اسوكعم أرقي - اهنم يناثلا ينعأ - تيبلا اذهو
 . لعأ هللاو © اضيأ روكذملا

 . فيطل ىئعم لك هيف رعّس ناويد هلو

 نيعبرأو عبرأ ةنس لوألا عببر رهش يف يقوتو ؛ ةئامعبرأو نيتس ةنس هدلومو
 . مركم ركسعب ليقو « ىلاعت هللا همحر <« رّتست ةنيدمب ةثامسمخو

 تلد دعبو ميجا حتفو ةلممملا ءارلا ديدشلو ةزمهلا حتفب - يناجرألاو

 < ناتسزوخ دالب نم ةاوهألا نود نه: ىهو ؟ ةاحرا كَ ةسنلا هده نون

 300 ع ا ا ا ل ل ل اا ل ل يي ل



 ةففخم هرعش يف ينتملا ابلمعتساو < ةففحتلا ءارلاب اهنإ : نولوقي سانلا رثكأو

 : 'هلوق ق

 ارّسّسكُم جشتولا "راني يذلا يمازع ”هنإف « دايجلا ابتيأ ةناجئرأ

 قفتا امد هامم يدلا هباتك يف يمزاحلاو 26 حاحصلا » يف يرهوجلا اهاكحو

 . ءارلا ديدشتب « هامسم ىرتفاو هظفل

 ةيناثلا ءاتلا حتفو ةلمبملا نيسلا نوكسو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا مضب  رتئسدتو

 . رتشس اهسمست ةماعلاو <« ناتسزوخم ةروبشم ةئيدم  ءار اهدعبو

 مركم هنأ ىلع ءاماعلا رثكأف < مركم يف اوفلتخا دق  مركم ركسعو

 نب ناليع نب ىزرخلا نب ناّبح نب ناوكذ نب ةليقع نب ناديس نب ف”رطم وخأ
 رازن نب رضم نب نالبع نب سبق نب دعس نب رّصعَأ نب كلام نب نعم نب ةواح

 باببتك قف ةروصلا هذه ىلع هتحرختسا 507-5 «© ناندع ن دعم نا

 رك ترف يراد ركدو « ةلهاب همسن ىف سسلو ؛ يبلككلا نبال « ةربملا »

 . يرماعلا ةنوُْمَج ينب دحأ مركم وه 1 لعأ للاو < يواحلا ىلهابلا

 هدازارخ ةيراحن هلزن ؛ يفقثلا فسود نب جاجحلا ىوم مركم وه : لمقو

 . كلذب يمسف سراب نا

 رهو تن ةكيح ناس ياز واولا دعبو ةمجمملا ءاخلا مب - ناتسزولخو

 . سرافو ةرصبلا نيب عستم ملقإ

 ١ ديمعلا نأ حدم ىف هتديصق نه .

 ,عدي أ 0
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 يسلب ارطلا رينم نبا

 بدذبم بقلملا يسلبارطلا حلف نب دمحأ نب رينم نب دمحأ نيسحلا وبأ

 « راعشألا 'دشنب هوبأ ناكو « رعش ناويد هل ؛ روبشملا رعاشلا نامزلا نيع نيدلا
 ىرارقلا ظفحو: < نوك دما نينا وأ اكنو © ؟سلئارظ»:قاوسأ قفا قففو
 ناكو « ابنكسف قشمد مدقو « رعشلا لاقو « بدألاو ةغللا لعتو مركلا
 كباتأ نب يروب هنّجَّس كلذ هنم رثك املو «© ناسللا ثيبخ ءاجحلا ريثك ًاضفار
 « هافنف هيف اوعفش مث « هناسل عطق ىلع مزعو ةدم قشمد بحاص نيكتفغط

 ؟ينارّسْئيقلا نباب فورعملا ريغص نب رصن نب دم هللا دبع يبأ نيبو هنيب ناكو
 ا اهتعانص يف نيسفانتمو بلحيينيميقم اناكو « ةاجابمو ةبوجأو تابتاكم
 . نالئائملا ةداع ترح

 : ةديصق ةلمج نم هرعس نمو

 الح رتبي نرأ مزحلاف لزنم يف ”تكيزن لومسخلا ىأر '“ميركلا اذإو

 الثقتتم ”زناحف لاكلا بلط ىف دج ةلءاضت نأ امل ردبلاك
 الملا المل دق هللا ؛قزرو قنار برش تضر نأ كفل ايفس

 الفلا ةصان نبي تّسلف الفأ ًادعاق كشع رم كسيع تئمهاس

 ةمجرت هلو ١ :7١ (ماشلا مسق) ةديرخلا يف هرعش نم راتخلا داربإو هتمجرت يف داعلا بنطأ - 4
 موجنلاو م7 : ةقرولا « م يفاولاو 88١ : يسنالقلا نباو ها : ؟ ركاسع نبأ بيذهت يف
 . ةماثم ىبأل « نيتضورلا » يف ريثك رعش هلو 5 : ع تارذشلاو ؟وو : ه ةرهازلا

 ١ ل ٠

 . سلبارطي قاوسألا يف ينغيو : هأ ؟
 نع لقتنا مث ٠ اكعب دلوو « نيطسلف ةيراسيقب أشنو ةيشاحلاو 4+ : ةروكذللا ةديرخلا رظنا ؟

 7 , ىقمد لإ ةدالب
 . مو : ةديرخلا يف تاببألا ضعبو « الوحتي :أ ع
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 يف نابف لس فيسلاك 'قفارش قراف
 ”ةتبم كسفن بامذ نبسحت ال

 [بنفإا ابيها راقتألا ال رافت
 نم كاندأ ام كانا نم ضرتالا

 الك موق رجهب ريجحللا لصو
 مدرع نمرافم "تلك نداغ وف

 ءاهأو ترامرزلا يماع هل

 مه'ريخف عابطلا مول ىلع اوعبط
  هضئفتخب م رهدلا ام اذإ 'نّم انأ

 ”وجمجام وهو بطخلا باطخ رعاو

 ”هءارو رحابصلا جلبت ”ملعاز

 الَمْْخَأو ؛بارقلا ىفخأ ام هشلتَم

 الك ذم "شيعت نأ الإ ”توملا ام

 الئياوتت نورا .كانعا اهب .كانفم

 :٠ ىلجتتنا مث الج ًافيط نكو سند
 الَتظنح كل ا'وَتَج ادهش 'وبت'رطئمأ

 الثوأت َءافولا هل ةتضحم اذإف

 الكت نأ ممدنع ةيضفلا ”بنذ

 ال“ قت "تكس نإو لاق تلق نإ
 الزعألا تكامّسلا هته ل”هتماس

 الكلا مدع نم سيعلا ”لكأ عار

 التقم فداص فيسلا دحك مزع

 : اهوأ ىلا ةدلصقل هلأ هرعش نساحم نمو

 "ينيدأ رلا ردّص يف ردبلا نيف نم

 كلف ىلإ ىلعألا نمحلا لزنأو

 ”ةهراص لسع بارق مأ انر "نفر

 ًادَنأ ىوُطاو زع دعب قلذأ

 : اضيأ ابنمو

 هبئاوذ نم كسم بئاذو امأ

 !| نم مافشلا ؛يقيقع نحب امو

 ا ضرألا يف نم ردنسلا لمق ول

 ير يلع وأ

 ظلا مم _مآشلا نيل يف سراف ءابإ

 نم كتنفأ باملألاب ”ةمادملا امو

 هتسناحم نم

 'يناملا د ِف مسلسله || ومو

 0 0 00 ٍك 0 0

 يسانكلا يظلل ثْيللا دبعتس

 ”ينارازسسحلا ببضقلا يلاعأ ىلع

 ”ينامجلا ررغتشلاو ”يقيحرلا قير

 ”ينالفلا نبا لاقل ىلحت ادإ

 "يفارَمو ع ري 6 9 ناب ”«تئاأب

 ”يزاجحلا_قئطتنل 0 او قارعلا تف

 ”يرت ظافلأ يف و'دبلا ةّحاصف

 6ا/ ١



 : ١ اضيأ هلو

 كفرتعال .ةيييتسو.٠ "الغز كلم تلق 5

 "تفطن ىنفح مد نم "ةرطق 8 يف هلاخ اولاخت ال

 تفط 3 ”"تفطناو مارعس همف *”ةو كح يداؤف رأث نم ؟هأاذ

 1 ةدصصق ةلمج نم هلو

 بيرملا "تامالع ىف مت اف ينطلافغت ال

 ؟ بوطأقلا اذه نم يال 'وم اي ”رشلا كاذ نأ

 يوقلا دمع نب مظعلا دمع نيدلا قر ثدحلا ظفاحلا خيشلا طخ نم تلقئو

 :لاق « تروا يضاف دولا وب ل 0 :لاق 9 هللا همحر ا 00

 نيدلا دامع كيأتأ نأ قفتاف 20 2 الإ رق بحص 07 هنأب ىارسبقلا نا

 در ةامرمل وس نسل هانغ ماشلا بحاص يىكنز

 ظ : رعاشلا

 'اروز هلك اثيدح هسلإ ىشثاو لا لقنذإ نابضفلا ض رْئعُملا نم ىليو

 ارومم وو رم 'سأك ينأك همجاح سوق يوازن راو زاف '”تمللس

 « بلح وهو « ريثم نبال : لبقف ؟ هذه نمل : لاقو 2« يككنز اهنسحتساف
 لتق ينم نبا لصو ةليلف « هريسف « ًاعيرس هبلإ هريسن بلح يلاو ىلإ بتكف
 ينز ةمجرت يف ليصفتلا ىلع كلذ يف لاحلا حرش يىتأبسو : تلق - يكئنتز كباتأ
 نيدلا رون «صمح ”بحاص «هولك ريش نءدلا ”دسأ ذخأف :لاق  ىلاعت هللا ءاش نإ

 ١ ةديرخلا : ٠١م

 . ةطقن : ةديرّلا ؟

 كلت : ةديرخلا +

 , بلي : ه

 هيلث :ه 6

 هم ١



 دلو يلع نيدلا نيز ذخأو « بلح ىلإ مهب داعو ماشلا ردكسعو يكنز نب دومج
 ىلإ © لصوملا ىلإ م داعو -ىرشلا دالب ركاسع لبارإ بحاص نيدلا رفظم

 ةبيحص بلح ىلإ ريثم نبا لخد اماف «لصوملا هكلمو يكنز نب يزاغ نيدلا فيس
 تلقا 1 هيب وتكش فنك ا عيب هذه قارسفلا نا هلءلاق « كسلا
 : هاحه دق ناكو « رينم نبا يف روك ذملا ينارسسقلا نءالو

 ”ةناره .قرولا دافآ ارم .ىتنع ”تاوحف  نيسينم نا

 ةنايييعضلا» ةومأ“ جل "نإف 8 0 ادب "قضت 1

 . ةقئاف ةفمطل هراعشأو
 يف هتافو تناكو « سلُبارطب ةئامعيرأو نيعمسو ثالث ةنس هتدالو تذاكو

 « نش'وج لسسبج ىف نفدو < بلحي ةئامسخو نيعبرأو نام ةنس ةرخآلا ىدامج

 . ىلاعت هللا همحر <« كانه يذلا دهشملا برقب

 : ًابوتكم هللع تدأرو هريف ترزو

 ”ءاعمقلل ”هاقلا نفدلا "فلا نقوم نكملف يربق راز نم

 هللا كئحارب : ىل لاقو ينراز اًءرمآ هللا محاريف

 ثادَح : هتمجرت يف لاقف « « قشمد خيرات » يف ركاسع نبا ظفاحلا هاركذو

 : :لاستف ©. "< بدطخ زيزعلا دبع نب رهاقلا دبع دمه وبأ ديدسلا بيطخلا

 ناتسب ١ةن'رثق ىلع انأو « هتوم دعب مونلا يف رعاشلا رينم نبا نيسحلا أ تبأر

 « يت>حئار نم ردقأ ام : لاقف «ىلإ دمعصا : هل تاقو هلا- نع هتلأسف <« ةعفترم

 ؟ وهام : هل تلقف <« بلطخ اب رمخلا نم "ريش : لاقف ؟ رخلا برشت : تلقف
 تلقف ؟ سانلا بلاثم يف اهتلق ىتلا دئاصقلا هذه نم ىلع ىرج ام يردت : لاقف
 مضل ده راع تبا :كتكو لاط ف نابل +لاقف © ايتو فالح يرجع اجود
 ايفاح هئترصبأو <« يناسل يف قّلعتت بالك تراص دق اهنم ةديصق تأرق اماكو

 للمظ مهقوف نم مهل هقوف نم أرقي ًائراق تعمسو «ةياغ ىلإ ةنثار بايث هيلع
 راه مريم م بو روو تر سرر و يو يم ممر هو هرم ره هر يجو مررره و وروي فق سومر موف هيفف

١0 



 . ًابوعرم تببتتا مث © ةيآلا - رانلا نم
 رينم ناءذأ ةركذ ىآلا هللا ديبع محلا ىبأ ناويد يف تدجو مث : تلق

 © قشمدب تام هنأ ىلع لدت تاسأب هاثرو « نيعبرأو عبس ةنس قشمدب يفوت

 : كلذ يف هتداع ىلع ةملزه يهو ابنم

 لاوالكا ربا قلت هب 'ريست داوعأ قوف هب اوتأ
 طوُتلب ناديع هتحت 0 ةصّصرم ر'دق يف ءاملا اوُنَخْسَأو

 نوكي نأ هاسعف « نيمالكلا نيذه نيب عج لا ىلإ تي اذه ىلعو

 . لعأ للاو « اهب نفدف بلح ىلإ لقن مث قشمدب تام دق

 . ءار اهدعبو ابتحت نم ةانثملا ءابلا نوككسو نونلا رسك و ملا مهب : رينمو

 . ةلمبم ءاح اهدعبو ماللا رسكو ءافلا نوكسو مملا مغب : حلفمو
 ةمومضم ةدحوم ءاب فلألا دعبو ءارلاو ةلمهملا ءاطلا حتفب - يسشلئبارطلاو

 لحاس ةنيدم يهو «سلبارط ىلإ ةبسنلا هذه - ةلمبم نيس مث ةمومضم مالو
 اهذخأو «سلبارطأ لاقمف اههل"وأ ىلإ ةزمهلا دازت دقو «"كَسَكْعَب نم ةسسرق ماشلا

 دعب «رامع نب دم خ نب رامع يلع وبأ ذئموي اهبحاصو « ةئامسخو ثالث ةنس جنرفلا

 . لوطي كلذ يف حرشلاو « نينس عبس ترصوح نأ
 لبج ]| نون مث ةثلثملا نيشلا حتفو واولا نوكسو مجلا حتفب : نشاوجو

 .[ بالحي
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 رييزلا نبا ديشرلا يضاقلا

 يضاقلا نبا ىلع نسحلا ىبأ ديشرلا ىضاقلا نبا ”دمحأ نيسحلا وبأ دششرلا ىضاقلا

 ءايدآلا مجعمو 311 : ديعسلا ملاطلاو ؟* .ثءم: ١ (رصم مسق) ةديرنخلا يف ةمجرت ديشرلا يضاقلل -6

 «دوال : ؛ تارذشلاو ١ : ١0 نيتضورلا باتكو ١١ : ةقرولا ء ا؟ يناولاو ه١ : ع«

 . هنع رابخأ ضعي يفلسلل رفسلا مجعم يفو ٠

 الل



 2 ناهذألا ضايرو نانجلا 1 » باتك فنص او ةهاششلاو لضفلا لهأ

 يضاقلا هبخأآلو « رعس ناوبد هلو «© 'ءالضفلا ريهاشم نم ةعامج همف ركذو

 . امهرثنو اهمظن يف نيدبجم اناكو « اضيأ رعش ناويد نسحلا دمح ىبأ "بذا

 ةلمج نم - بيرغ فيطل ىنعم وهو - بذبملا يضاقلا رعش نمو (6)

 : ةعيدب ةديصصف

 ٍنآلم ٍلوادحب ضايرلا يقست ”ّتأك  موجنلاو ةرحملا ىرتو

 ناطرسلاو توحلا موجن ادبأ اهب ”تّماع امل ًارهبن نكت م ول

 : ةدصصف ةلمج نم اضيأ هلو

 مارماز 6 ا رفعتسا 6 0 ولو ” ةلغ ليكنلا ىوس ءام ىلإ ىلامو

 هركذو . ةئامسخو نيرشعو تس ةنس هلاق رعش لوأو « نسح ىنعم لك هلو

 معأ ديشرلاو « ديشرلا نم رعشأ وهو « ليذلاو لمسلا » باتك يف بتاكلا دامعلا

 ©« بجر ىف ةئاوسخو نيتسو ىدحإ ةنس ةرهاقلاب فوتو « مولعلا رئاس يف هنم

 . ىلاعت هللا همحر

 هللا همحر - “يفّلّتسلا رهاطلا وبأ ظفاحلا هركذ دقف ديشرلا يضاقلا امأو

 نيواودلا يف ةيردنكسإلا رغثي رظنلا لو : لاقو « هقيلاعت ضعب ىف - ىلاعت

 ًاناودعو اماظ لتق مث « ةئاسخو نيسمخو مست ةنس يف هرامتخا ريغب ةيناطلسلا

 م 98 ؛ ىلاعت هللا همحر « ةئامسمخو نيتسو ثالث ةنس مرحلا يف

 رخازلا ”مًضنخلا لاقف « ةديرخلا » ىلع هب هب ليد يدلا « ليدلاو لمسلا » باتك

 0 « بذبملا هاخأو « ةديرخلا » ىف هتركذ « بابُعلا رحملاو

 : هناا هوعأ ناك 4 ةئامسمخو نيتسو ثالث ةنس يف هوك ريش نيدلا دسأ ىلإ
 مدح ب ان ع رج ع ص د اع يع م ني نا وسلا ههه دب هي جوه يي هوو م هوو جرم هموم وو ووو

 ١ فحتلاو ايادهلاو فرطلاو بئاجعلا باتك هلو : ه يف داز .

 ةيثاحلاو ؟١ 4 : ةديرخلا يف هرمشو بذبلا رابخأ رظنا ؟ .
 + موجنلا يف : ةديرخلا يفو « اهنأك ءامسلا يف : ةياور يف .

5١١ - ١ ١ 



 « تايعرشلا مولعلاو <'"تايضايرلاو ةسدنهلا مع يف هرصع دحوأ « ةدلبلا ديسو
 كره سرا وفلا ونبأ ؟ةلودلا هضع نيمآلا هل ندقنا امو. © :تايرغشلا :تادآلاو
 : هنم ابعمس هنأ ركذو © ذقنم نب ةماسأ نا

 . نبق اذلا .مراصلا ءالج ةرضب "لهو يمه ”تّلج لب اياز رلا يدل "تلج

 رسغلا نم يقأي امو نامزلا "نفرض ةئميس ندي 8 هريغب ي ربع

 رحتحلاب ”توقاللا هبتشن ناكل 0 توقاملل "رانلا تناك ول

 نر ىلع ناكل يه افمإف ابتمسفو يرامطأب ”ناررغت ال

 رّصَسملا ىلع ”لوامم كاذ يف ”بئنذلاف رّغص نم مكجنلا ءافخ نظت الو

 ةليوطلا هتدصق يف يرعملا ءالعلا بأ لوق نم ذوخأم تيبلا اذهو : تلق

 : اهمف لئاقلا هنإف ل ةروبسملا

 ررغّصلا يف مجنلل ال فارتطلل ”بئنذلاو 2 هتيؤر ”راصبألا ”رغصتْسَت 'مجنلاو

 : رواش نب لماكلا يف هلوق ًاضيأ « ةديرخلا » يف بتاكلا دامعلا هل دروأو

 مزح يذب سبلف : ابنع ( احت ترب و اهمداود ا حلا ”تسن ام ادإ

 مغر ىلع 'ماهحلا اهنم هئبعاز يس هنأ اديب لأ ابص امه 'هئبتهو
 © نياسمخو ىدحإ ةلئس دادغمب ىنمسلا ىسع نب دمحخ دشن : داعلا لاقو

 : لجر يف هسفنل نمملاب دشرلا يضاقلا يندشنأ : لاق

 فصنكمب ”تارفظ دق ينأب ”تنتظ امدعب كئاجر يف يظ باخ نأل
 فقوم ”لك ىدل يرثكش اهب تكلم ةلنم لك ىنت دللق دق كنإف

 يفي نم ضرألا يف سيل نأ ينتماعأو ٍبحاص لع دق كنأل

 "سوداق نب دوم حتفلا وبأ لوقي هيفو ”نولا هوا ا ناكو ٠

 ية لاو ١

 ١ نيدلا دضع : هد .

 هه١ ةنس يىفوتو ةيرصملا ةرضحلاب ءاشنإلا بتاك ناك يطايمدلا ليعامسإ نب دومحم سرداق نبأ ؟

 . 5551 ةديرخلا يف هراعشأو هتمجرتو

 لذي



 : هوحهم رعاشلا بتاكلا

 اخسار ال ملعلا يف ًارساخو ةمكح الب ناقل هش اي

 اهلين ةهرالا نعمات فرصن: ”ايناكح .ركلا ”رافخأ كفل

 : اذه ينظ ىلع بلغي امك ًاضيأ هبفو

 امهف ف رسانلا 0ك "تقف ةافو ا قلخ ١ ران ن ص "تلق نإ

 امحف تارص ني للا يدلا امف تقدص انلق

 هحدم نمو « ابك ولم نم ةعامج حدمو « ًالوسر نمسلا ىلإ رفاس دشرلا ناكو

 : هيف لاق ينادمهلا متاح نب ىلع مهنم

 ٍناطحق ضرأ يف طحقلا لانأ ”تسلف | وطحقأو ديغصلا ”ضرأ 'تّيّدجأ ل

 نادم فراطغ ىلللضف "تفرع دقف رف دنخ 'فناعز يّتقح 'تلبج'نإو

 < رصم بحاص ىلإ تاببألاب بتكف « كلذ ىلع نّدَع يف ىعادلا هدسحف

 عيمج ذخأو « ادرج ًاديقم هيلإ هذفنأو هكسمأف < هيلع بَّضّقلا بيس تناكف

 « هانركذ اك رواشس هلثقف « رصم ىلإ عجر م ةدم نمسلاب ماقأف “ هدوح وم

 : بابحلا نب سيلجلا هبلإ بتكو

 را كدعس ةايسبسعلا ”لحمو رقف كدعب تامركملا و

 م ثدح .مايآلا 0 ىجحاي دلا مال اذإ ىلحتت كب

 0 ”كبانإ ىوس هنم سسل اند كريسم ىف ”رهددلا 2

 ةبسنلا هذه نون فلآلا دعبو ةلمبملا نيسلاو ةمجعملا نيغلا حّتفب - يناّسعلاو

 « نميلاب وهو « ناّسغ ءام نم اوبرش دزألا نم ةريبك ةليببق يهو ناّسَغ ىلإ

 هب اوُمسق

 فلألا دعبو واولا حتفو ةلمسملا نيسلا نوكسو ردك مقيد يناوس الإو

 يه :٠ : يناعمسلا لاق « رصم ديعصب ةدلب يهو < ناوسأ ىلإ ةبسنلا هذه - نون

 ل



 دمح وبأ نيدلا يىز ظفاحلا خيشلا يل لاق اذكه « مفلا حيحصلاو « ةزمهلا حتفب
 . نيمآ هب هللا انعفن « رصم ظفاح يرزذملا مظعلا دبع
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 سيفنلا يسرطقلا دمحأ

 فلخ نب نمحرلا دمع نب دمحأ نب ينغلا دنع مساقلا يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ

 هلو « ءايدألا نم ناك ؛ سسفنلاب توعنملا « يم'رطنقلا يكلاملا يمخللا ملسملا نبا
 كلَ نيدلا عاجُس ريمألا اهب حدمي ةديصق هنم تلقنو « همف داجأ رعش ناويد
 ”وأ © طابمد ىلاوب فورعملا « ”يوقتلا

 'هدم ”تشلتطأ بيبحلا لق
 اق ولما نأ "تلئش نإ

 انننز قى .قع ”تفلخأ
 'دبع امك ةكللع انأو

 مسجلا لرغث أد

 ”لاظ يحن تادبسو

 هس نانلا منصغ ؛.'ظتأ

 لا حافتلا عدخل 0

 )| كراذع قا عل ما

 امم "تال "نما ”بلق ا

 "تق رحأ

 نر يم ممم مريوم رم ممميم وم هنوف ميم مرف نيم مءرععم رم مو ع موف فهر عم عب

 '”كادلك أو كيف ىلتق تلعجو

 كدشع ولف يلق "يلع
 2 كدلعوو كنم فيطب انتر

 كدبع "ىلع تّضقن نإو ت

 داو توا ات ىاشع

 ادهش ةكيلإ ”تبلط ان
 ؟ كادق "تنباع دقو ىنبح

 كادخ ”ت'ادهاش دقو يظاح

 كد'رو كنم يمحب كر
00 

 كادشأ ام انلع هّفط
 كادلجأ تامرع يل نإ وا

 هل مجرت دامعلا نأب فلؤملا حرص دقو ؛ ٠+ : ةقرولا « ؛ يفاولا يف ةمجرت يسرطقلا سيفنلل -
 . يرصملا مسقلا نم تطقس هتمجرت نأ ودبي نككلو « ةديرخلا يف

 لحل



 . هلاطإلا فوخ ردقلا اذه ىلع ابنم رصتقنو « ةدمج ةديصق يهو

 . هرعشب ىدجتساو < سانلا حدمو « دالبلا روكذملا سمفنلا باجو

 ”دي هل « بهذملا ىلام همقف : لاقف « «ةديرخلا» يف بتاكلا دامعلا هركذو

 : هلوق هرعش نمو < بدألاو لئاوألا مولع يف

 الف نورتقملا امأو « ءارثلا نم ”ةَّمَس مل ماوقأ ديعلاب رس ٠

 الج نا هب نمار ىلعو ينفار وأ امس موق همف ىباشو ينارسأ له

 لوق ىلإ ريشي « ةمامم هل ام الج نباو « قزمم لك مهانقزم أبس موق ينعي
 : يحايرلا لشو نب محس نعاشلا

 ينوف رعت "ةّماهعلا مّضأ ىتم ايانثلا عالطو الج 'نبا انأ

 « رصمب ءابقفلا نم ناك : لاقف « لبسلا » باتك يف ًاضيأ دامعلا هركذو

 هيلإ رصم نم اهمتك ةديصق هل تدجوو « هبلع ينثي لضافلا يضاقلا ”تيأر دقو

 : ًاضيأ هناوبد نم تلقنو

 قفتي كايةل ىلإ ليبس نم له ”هئعبتي ريصلا ؛لمجو الحار اب

 قرتحم وهو ىبلق كل ىفوالو *”ةاد ّيهو ينوفج كتفصنأ ام

 : بلعث نب ليعامسإ ندلا رخف ريمألا ىف ًاضيأ هرعش نمو ]

 ٍباوللل يحدم نظف هادي تباثأ مف ةيرفعجلا ”تحدم

 باسحلا يف حئادملا بذك ىلع هبف رجآلا ”باستحا ناك امو

 : ًاضيأ هرعش نمو

 توعنملا هنسح ةحبب لاكو هبجوب 'ريدتسملا ”راذعلا ىبأب

 | توقابلا نم ةرك فقلتم هرمز ”نراجلوص وه امنأكف

 : ميدي ىنعم 0 تطقس سأك يف هلو

 ا|امههديدبتب لضفلا دي نكل ةلع نم كئساك '“تطّقَس ام
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 امدوج ىوس طق 'تظفح امه *”ةحار ابتظفحت نأ تابه

 امجاحلا كل وكشت ىنعو اسمظلا ديدش كملإ ىداؤف

 ابتار هب ىضرأ يتنإف كيدل البس ةنذإلا يل بتترف
 : تايبأ ةلمج نم هيعدتسي ناؤع نب دعسألا يضاقلا ىلإ بتكو ]

 دارملا توف دعب ”بتعلا كءاج -الإو قاربلا ىلع اننلإ "رص

 : ًالاحت را هنو هملإ راصو

 | دادولا ف ىتنعيزع فا مسيو ٍبالع نع يندوصي يدادوف

 9 راتخلا ومشلا قف يهو عرقالاب فرعيو ماسح هىسأ نغم ف هلو

 ريمألا كله مث رمأ هه ا انا تكلم ناستفو

 رورسلا نمز يف طق ماسح يىنغ هللب ىتم مهل '”تلقف

 ” ًاضيأ هرعس نمو ]

 ردقلاو نسحلا يهاود يداؤف تهد يربح نعو ىلاح نع موديلا لأست ال

 رمقلاو سمشلا نيب ”لض نا بحعاف رمق ىوه ف ىلق لض دق تحمصأ

 : هبتاعب هئاقدصأ ضعي ىلإ امبيب بتكو ًاضيأ هلو

 فّظّتشلا نم ”فيلاكت معنلا هيف يل دبعأ تنك بانج نم ينسم نإ

 ترشلاو: تملا ىف "انيك "اهو. ان ةوينا ىسع رسلاو ”نيسقلاف

 : الوأ ريصقلا ريد فصي هرعُس نمو

 ظ [اراصق 0-2 اماضف ىلامل انياكر ٍريصقلا ريد ىلع ان رصق

 لف



 اراده ةسعلا مجنلا نم ينديو اهملاو ضورلاو ليّدنلا كيرب ”لح

 ارادقو ةوف ءاسنع ريعب انئيولقو انتراصيأ ىلإ يدمو

 . ردقلا اذه ىلع هرعس نم رصتقدو

 . سرر اطلق هل لاقي هدح ناكو

 هدد ةناوسو .قيالثا ةقييحل آلا عيبر ربش نم نيرشعلاو عبارلا يف يفوتو

 . ىلاعت هللا همحر « هرمع نم ةنس نيعبس زهان دقو <« صوق

 ةبسنلا هذه - مم اهدعبو ةمجعملا ءاخلا نوكسو ماللا حتفب - يمْخّللاو

 نب ورمع ماذج مساو « ماذِج وخأ وهو « كلام همساو <« يدع نب_مْخَل ىلإ

 كلام برضف - همطل يأ اكلام ورمع مخلف ارجاشت دق اناكو « يدع

 اماذج ورمع يمسو « اخل كلام يمسف ابعطق يأ هدي مدجف ةيدمب ًارمع

 . ببسلا اذهل

 نبس اهدعبو ءارلا مضو ةلمبملا ءاطلا ناوكسو فاقلا مضي يسرطسقلاو

 هنأ ريغ « ةقيقح ىلع ال فقأ لو اريك اييبدع تفغك ةسنلا هذه د ةميم

 رغاشلا بتاكلا دمح نب ريهز نيدلا ءاهب ىنربخأ مث « رصم لهأ نم ناك

 ناكو © سارْتطق هدج ىلإ ةبسنلا هذه نأ - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا

 . هرعش نم انيس هنع ىورو < هيحاص

 يقآلا  ةامح بحاص « رمع نيدلا ”يقت ”قمتع رفظملا وبأ : كدلجو (7)

 نم نيريشعلاو نماثلا ف تامو . ًالضاف انّيد ناكو  ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ

 < رعش هلو < ةنس نينا زهان دقو « ةرهاقلاب ةئاتسو نيرشعو نامت ةنس نابعش

 نم ريهز نيدلا ءاب ىور ام ةلمح نمو « هريغو ”يفلُسلا ظفاحلا نع ىورو

 ظ : ةئيفاو ةسدنهلا مع معتي مالغ يف هرعش

 'ثعبأو موي لك يف هب ”تومأ سدنبم هجوب وهزي ةئره يذو

 ثادحتي [سديلقإ هب ”نأك بجو ةحالملا لاكشأب ”طبحم

 ثلثم ”لكش 'غادٌصلاو ةطقن هب ءهئلاخو ءاوتسا ُءطخ 'هضرامف

 . معأ هللاو < يرصملا ”يولعلا رفعج ىبأ ىلإ تاسألا هذه بسنتو
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 دييشسرلا سس ١

 فورعملا ىمشاملا روصنملا نب ىدبملا نن دشرلا نوراه نب دمحأ سابعلا وبأ

 قلعتي لو : ةردقملا عم هببأ ا ف فيلا كرت « احلاص ًادبع ناك ؛ يتْئَّسسلاب

 هل لبق امنإو « ةلزعلاو عاطقنالا رثكو « امندلا ةفملخ هوبأو © اهرومأ نم ءيش
 « عوبسألا ةبقب يف هقفني . ايش تبسلا موي يف هدبب بستكي ناك هنأل يتبسلا
 نأ ىلإ لاحلا هذه ىلع لزب مو « ةبسنلا هذه فرّعف « ةدابعلاب لاغتشالل غرفتيو
 هرامخأو ؛ ىلاعت هللا اهمحر « هسبأ توم لبق ةئامو نينامثو عبرأ ةنس يفوت

 « دوقعلا روذش » يف يزوجلا نبا هرك ذو «ابيف ليوطتلا ىلإ ةجاح الف «ةروهشم
 .اضيأ «مظتنملا» يفو « نيباوتلا » باتك يف روكذم وهو « ةوفصلا ةفص » يفو

537 

 فييرعلا 7 ١

 ىّبرُملا ىسادنألا ىحابنّملا هللا ءاطع نن ىموم نب دمح نب دمحأ سابعلا وأ

 ٠٠٠١ ١. : ةقرولا ء مه يفاولاو ١ ؟+6 : ؟ : ةوفصلا ةفصو 65 : نيياوتلا باتك رظنا 67

 ةيغبلاو ١( 4 : مقر) يندصلا مجعمو ١ : ةفحتلاو م : ةلصلا يف فيرعلا نبا ةمجرت عجار - 4

 هلو ء٠5 : ةقرولا « م يفاولاو (جاميدلا شماه ىلع) هم : جابتبالا لينو (" 5٠ :مقر)

 ظ . بيطلا حفن يف رعشو رابخأ
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 « موقلا قيرطب ةقلعتملا بتكلا نم هريغو ١ سلاجملا » باتك هلو ©« ةروبشملا

 'هرعش نمو « ًاضيأ مهقيرط يف نسح مظن هلو

 ىلع ىنملا اولاث دقو ىطملا او دش

 ابحتاور ىدت مهيئاكر هك راب

 م ىفطصملا ىبنلا ريق مسن

 تضم نسم راتخلا لإ نيلضاو 0

 رادق نمو ندع. .لك اتفقا انإ

 احاّب 'دق فاوشلا ملأب 'مبلكو
 احابشأ ”دلفولا كاذ باط امب اسبط

 احار هركذ نه اوبر ادإ ”حاور

 انعاورأا نق انو. :افومح 'ت'راز

 انييعلاو نك ردع ىلع ماقأ نمو

 تناكو. 4 ةضنضي. تاتا اصلا قدره نو: ضابع ىفاقلا قوز ةلدو
 ماّتهاو تاياورلا عمجو تاءارقلاب ةيانعو ؛ علا نيه ءاشأ ىف. ةكراشم دنع
 . هتمححص نودمحيو هنوفلأي دهزلا ”لهأو داّسْعلا ناكو « ابتلمَحو ابقرطب

 نب يلع دم يبأ ىتح يف الصف هطخي ىأر هنأ ءالضفلا خياشملا ضعب ىكحو

 مزح نبا ثناسل ناك : هيف لاقو « ئيادبالا يرهاظلا مزح ناب فورمعملا دمحأ

 ناك مزح نبا نآل كلذ لاق امنإو « نيقبقش فسوي نب جاجحلا فيسو روكذملا

 هدلومو . دحأ هنم مسي دكي مل « نيرخأتملاو نيمدقتملا ةمئآلا يف "عوقولا ريثك
 . ةئامعيرأو نينامثو ىدحإ ةئس ىلوألا ىدامج يناث رجفلا عولط دعب دحألا موي

 همح ر «شك ارم ةئامسمحو نيثالثو تس ةنس روك ذملا فيرعلا نبا ةأفو تذاكو

 « رفص نم نيرششعلاو ثلاثلا ةعملا مود نفدو « ليللا لوأ ةعما ةلمل « ىلاعت هللا

 سانلا لفتحاو « تاهف اهيلإ هرضحأف « شكارم بحاص ىلإ هب يعس ناك دقو
 يدلا رك انهي انصر« ةثاعفتلا ىلع مدنق ؛« تامارك هل تربظو هتزانح

 نإ فسوي هببأ ةمحرت ىف هركذ يقآلا  نيفدشات نب فسوي نب ىلع وه هاعدتسا

 ظ تل اف ءاش

 يردأ الو « نيعضوملا يف ةفيلخ يجاح هركذ دقو « سلاجملا نساحم » مماب باتكلا اذه عبط ١
 . دحاو يباتك امه وأ لوألل زجوم ىناثلا له

 . (رداص .ط) سس ا : ؛ حفنلاو يفاولا يف تامبألا تدرو 3

 نناةعبلا دايس يستناو « فسعتملا مجبنلاب ي ىحوت دق امنأل « ةللضم انه « عوقولا » ةظفل 3

 ٠ . ةئآلا يف « عقي » ال هنكلو « دقنلا

3 



 ديدشتو ءارلا رسسكو مملا حتفب يهو « ةيرملا ىلإ ةبسنلا هذه : يرملاو
 . سلدنألاب ةممظع ةنيدم ىهو « ءاه اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءابلا
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 يمخللا ةئيطحلا نبا

 ىسافلا يمْخَدللا ةئيطحلا نب ماشه نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ ساسعلا وبأ
 ها ةلمضف هبف هحالص عم ناكو « مهنايعأو ءاحلصلا ريهاشم نم

 بدالا نتتك عفا ريثك هطخم خسنو « عبسلا تاءارقلا يف اسأر ناكو « بدألاب

 بوعرم 5 دحوت يللا بتكلاو ©« طبضلا نسح « طخلا دمج ناكو ؛ اهريغو

 . اهناقتإلو اهب كربتلل اهيف
 ةنس ةرخآلا ىدامج رشع عباس ةعملا موي نم ةئماثلا ةعاسلا يف هدلومو

 هنف ابلهألو « ةيرصملا رايدلا ىلإ لقتتاو © ساف ةنيدمب ةئاعبرأو نيعبسو نام
 نطوتساو « ماشلا لخدو جح دق ناكو ؛ هحالص نم هواز ال نيك داع

 « ءارقإلا ىلع قوترب الو ائيش دحأل لبقو ال ناكو «ةدشار عماج يف رصم جراخ
 «منتماف ءيش لوبق هولأسو نييرصملا ءالجأ هيلإ ىشمف ةديدش ةعاجب رصمب قفتاو
 «ليوطلاىم م نب لضفلاب فرعي ناكو «هل تلا تنبلا مدحأ بطخي نأ مهي .أر اوعمجأف
 3 نذأف «اهدنعايهأ نوكت نأ لأسو ابجوزتف « ةرهاقلا ىف ًازازب ًالدع ناكو
 هخسنن نم لكأيو خسني ًادرفنم يقبو « هنع ةلئاعلا فيفخت مدصق ناكو « «كلذ

 رزئع راحتلا ضعب ءاح : لبق ؛ ًائش هنم لبقي الف لاملا هيلع ضرعي ناكو ]

 ةنس نيثالث ماقأف « دتولا كلذ ىلع هلعجا : لاقف « هب هيلع فلحو فوص دوسأ

 | ...اهب ةريود يف لزنف اهقيرحو ةروهشملا رصم ةبون ىلإ ىرشلاب لزي م .هعضوم
 ىرغصلا ةفارقلا يف نفدو «© رصمب ةثامسمحو نيكس ةنس مرحملا رخاوأ يف فوتو

 .١١م:6؛ تارذشلاو *+ذ:١ ةياينلا ةباغو هه : ةقرولا « اب ىفاولا ىف ةّئيطحلا نبأ ةمحرت 8
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 . ىلاعت هللا همحر « ًاريثك ًاسنأ هدنع تدجوف المل هترزو « اهب رازب هربقو

 هللا يضر باطنلا نب رمع نافكأ يف مالسإلا دامس قسد ١ 1 نوت ناكر
 يف هدعب عرشو « دايدزاو وهن يف همايأ يف لزب | مالسإلا نأ ىلإ راشأ « هنع

 . بارطضالاو مضعضتلا

 بحاص ديجلا دبع نرميلا نأ 76 ١٠ ةعطقنملا ا

 ةلودلا بهذم مع طرتشاف «ةئرطحلا نبا ساسعلا وبأ ةدعقلا يذ يف ريتخا

 . معأ ىلاعت هللاو « هريغ ىلوتو « كلذ نم نككمي ملف

 اهتحت نم ةانثملا ءابلا نوكسو ةلمهملا ءاطلا حتفو ةلمهملا ءاحلا مضب : ةئيطحلاو

 . ءاه ةزمهلا دعبو

 يهو ساف ىلإ ةبسنلا هذه - ةلمبم نيس فلألا دعبو ءافلا حتفب - يبسافلاو

 . ءاماعلا نم ةعامج اهنم جرخ ”ةتئدسأ نم برقلاب برغملاب ةريبك ةنيدم

 ا ٠

 يعافرلا نبا

 ؛يعافرلا نيابي فورعملا دمحأ سابعلا ىلأ نن ىلع نسحلا ىبأ نب دمحأ ساسعلا وبأ
 حئاطبلا يف نكسو « برعلا نم هلصأ « بهذملا يعفاش ًابمقف ًاحلاص الجر ناك

 اونسحأو « ءارقفلا نم مظع قلخ هبلإ مفناو © ةديبع مأ : اهل لاقي ةيرقب

 ءارقفلا نم ةمحئاطملاو ةمعافرلاب ةفورمعملا ةفئاطلاو . هوعبتو همف داقتعالا

 عبرأ وحن يف عقب : ةفيلش يجاح لاق ء#5 ةنس ىوتملا يدزألا رفاظ نبا فيلأت نم باتك ١

 ./4755؟:51) تادلجم

 يعاسلا نباو م١7 : نامزلا ةآرمو ؛: ٠ : ؛ ىكبسلا تاقبط يف يعافرلا نبأ ةمجرت ب ٠

 . ؟هو : ؛ تارذشلاو ١٠١ه : ةقرولا « ؛ يفاولاو ٠
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 لوزنلاو © ةمح يهو تامحلا لكأ نم : ةسحع لاو ةيئاقألو ) هنلإ ةيوسنم

 فوبكرب مهدالب يف مهنإ : لاقيو « اهنوئفطيف رانلاب م'رضتت يهو ريذانتلا ىلإ
 دعي ال ماع ءارقفلا نم مهدنع عمتجي مماوم علو « ههاشأو اذه لثمو « دوسألا

 « هيخأل بقعلا امنِإو « بقع هل نكي ملو . لكلا ةيافكب نوموقيو < ىصحي الو
 ةروهشم مهرومأو «نآلا ىلإ ةيحانلا كلت ىلع ةيالولاو ةخبشملا نوثراوتي هدو أو

 . اهيف ةلاطإلا ىلإ ةجاح الف « ةضيفتسم
 هنمف <« رعش  هتدايعب لاغتشالا نم هيلع ناك ام عم  دمحأ خيشلل ناكو

 ظ : لمق ام ىلع

 'قكوطملا مالا حان امك حونأ مركذب يلق ماه ليل ًنَح اذإ

 قّفادتت ىسآلاب راح يتحنو ىسألاو مهلا رطعع باحس  قاوفو

 | « قثوُم وهو 'هنو'د ىراسألا*كّفلت اه'ريسأ "تاب فيك ورم أ ارم

 ١١ ”قلطبف هئيلع نونم وه الو ”ةحار لتقلا يفف لوتقم وُهالَفو»

 ىدامج نم نيرشعلاو يناثلا سيخخلا موي يفوت نأ ىلإ لاحلا كلت ىلع لزب و

 « نيعبسلا يشع يف وهو <« ةدسع مأب ةئامسمحو نيعبسو ناك ةنس لو
 ظ . ىلاعت هللا همحر

 ةيسنلا هذه - ةلمبم نيع فلالا دعيو ءافلا حتفو ءارلا رسكب  يعافرلاو
 لهأ ضعب طخ نم هتلقن اذكه « ةعافر هل لاقي « برعلا نم لجر ىلإ

 هه

 . هملئ

 ةانثملا ءاملا نوكسو ةدحوملا ءابلا رسكو ةلمبملا نيعلا حتفب : ةديبع مأو
 . ءاه ةقنوتملا ةلعبملا :لادلا :نعيو اتت قف

 اق ىو ةانتم مان فلالا تسيوب ةلفبلا:ءاطلاوب ةاكضوملا :ءابلا مقفي نب مئاطنلاو
 « ةرصبلاو طساو نيب ءاملا طسو يف ةعمتجم ىرق ةدع يهو - ةلمهم ءاح مت
 ْ ف ارهاب ويش اكو

 ء؟ه+ : +١١ يناغألا يف انك ءاصربلا نب بببشل رعشلا مىدق نم اهف نيتيبلا نيذه نمخ هنأ ودبي ١

 ا ظ 0
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 نولوط نب دمحأ

 ةيماشلاو ةيرصملا رايدلا بحاص « ةنوُلوُدط نب دمحأ سابعلا وبأ ريمألا

 عمجأ ماشلاو ىتشمد ىلع ىلوتسا مث © رصم هالو دق للاب زتحلا ناك ؛ روفثلاو
 ناكو « لكوتملا نب ةحلط دمحأ ىبأ قّفوملا لاغتشا ةدم يف روغثلاو ةًسكاطلنأو

 بحاص برح « للاب دضتعملا دلاو وهو ةفيلخلا هللا ىلع دمتعملا همخأ نع امئان

 . جمنكزلا
 « ةسارفلا قداص ةريسلا نسح اعضاوتم ًاعاجش ًاداوج ًالداع دمحأ ناكو

 « معلا لهأ بحيو هاياعر لاوحأ دقفتيو دالبلا رمعيو هسفنب رومألا رشاس
 رهش لك يف رانيد فلأ هل ناكو « ماعلاو صاخلا موي لك اهرضحي ةدئام هل تناكو

 0 يفو رازإلا اهيلعو ةأرملا ينيتأت ينإ : لاقف موي هلك و هاتأف «ةقدصلا

 . ةطعأف كيلإ هدي دم نم : هل لاقف ؟ اهبطعأفأ « ينم بلطتف بهذلا

 يع مال يعاضتلا لاقأ © فيسلا: نقناط ع هك كلذ حيص
 فتراكو . افلأ رسشع ةينامث ممددع ناكف هسبح يف تام نمو اربص نولوط نا

 « نآرقلل سانلا سردأ نم ناكو « توصلا نسح قزرو ؛ ميركلا نآرقلا ظفحي

 «نيتئامو نيسمخو عست ةنس يف رصمو ةرهاقلا نيب يدلا هبلإ بوسنملا عماجلا ىنبو
 « ططخلا » باتك يف يعاضقلا ركذو « هخيرات يف ىناغرفلا اهاكح ةدايزلا هذهو

 نيتسو تس ةنس يف هنم غرفو « نيتئامو نيتسو عبرأ ةنس هترامع يف عرش هنأ

 ىلع رانيد فلأ نيرشعو فلأ ةئام هترامع ىلع قفنأو « معأ هللاو « نيتئامو
 دسأ نب حون هادهأ اكولمم هوبأ ناكو . هتريس فلؤم فسوي نب دمحأ هاكح ام

 تامو « نيتئام ةنس يف هملإ هلمح قيقر ةلمج يف نومأملا ىلإ ىراخ لماع يناماسلا

 . نيتئامو نيعبرأ ةنس يف نولوط
 وروجوم هر ودووووووووي ووو رورو ووو مرو تمرر هموم هو ومو وسي موم مموج

 .: (رضما خساق) :نوقملاو.* زاب قولوطط ني كنا ةزيصو :6:ةماطلا :عيراوتلاا بنك يف ءهزاعأ الو
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 ةنس ناضمر ربش نم نيرشعلاو ثلاثلا يف اءرّماسب دمحأ هدلو ةدالو تناكو

 رصم لخدو <« هنبا نكي مو هاّننَدَت نولوط نإ لاقيو « نيتئامو نيرشع

 « نيتئامو نيسمخو عبرأ ةنس ناضمر رهش نم نيقب - عبسل : ليقو - عستل
 . هنم نيقب سمخ نينثالا موي : لبقو

 نم - نولخ رشعل : يناغرفلا لاقو - نيقب رشعل دحألا ةليل يف اهب يفوتو
 يف هربق ترزو . ىلاعت هللا همحر « ءاعمألا قلزب نيتئامو نيعبس ةنس ةدعقلا يذ

 ةفارقلا ىلإ هجوتملا قيرط ىلع ةعلقلل رواجملا بابلا نم برقلاب ةقيتع ةبرت
 . مطقملا حفسب ىرغصلا

 | واولا نوككسو ] ماللا مضو واولا نوكسو ةلمهملا ءاطلا مضب : نولوطو

 . يكرت مسا وهو « نون أهدعبو

 ةيناثلا فلآلا دعبو ةحوتفم مم فلألا دعبو ةلمبملا نيسلا حتفب - يفاماسلاو
 رهنلا ءارو امب ةيناماسلا كولملا دج وهو <« ناماس ىلإ ةسسنلا هذه - نون

 . ناسارخو

 ةددشم ءار مث ةحوتفم ممم فلألا دعبو ةلمهملا نيسلا حتفب - !رّماسو

 قوف قارعلاب نيتئامو نيريشع ةنس يف مصتعملا اهانب ةريبك ةنيدم - فلأ اهدعبو
 «ىأر» لصف يف تاغل تس «حاحصلا» باتك يف يرهوجلا ابمبف ىكحو «دادغب

 دقو « تسلا ءاصقتسا عضوم اذه سيلو ©« تسلا كلت ىدحإ ةغللا هذهو

 ظ . )١18(* يدبملا نب مهاربإ ةمجرت يف اهتركذ

 فن

 هيوب نبا ةلودلا زعم

 نب يهوك نب مامت نب و رسخ انف نب هنوَن عاجس يلا نب دمحأ نيسحلا وبا

 . يزوجلا نبال مظتنلاو نودلخ نبا خيراتو ةيوكسمل ممألا براحتو ريثألا نبأ يف هرابخأ 5
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 نب هنفريش نب هاش ناريش نبا ربكألا ليزريش نب هوك ريش نا رغصألا ليزريش
 نب كلملا روج مارهب نب 'دانسس نب 'ليدورمش نب ورف نسس نب مان نايس

 ةمقبو « فاتكاالا يد روبأس نب كلملا روباس نب هاشنامرك زماره ن دأ سج دأزن

 . ةلاطإلا ىلإ ةجاح الف ناساس ىنب كولم ىف ةفورعم بسنلا

 ركذ يتأبسو « ةوخإ ةثالث مو « ةلودلا زعم بقلي روكذملا نيسحلا وبأو

 قارعلا بحاص ناك « ميدلا كولم ديعاو ةلودلا دضع مع وهو « عبجلا

 عباصأ ضعبو ىرسيلا ديلا عوطقم ناك هنأل « مطقألا » هل لاقي ناكو زاوهألاو

 دام هيخال اعبت هنس ةثادحو هرمع * !دمم يف ناك هنأ كلذ بيسو « ىنمملا

 « ةلودلا نك رو ةلودلا دامع هيوخأ ةراشإب نامرك ىلإ هحوت دق ناكو « ةلودلا

 اهكلمف «برح ريغ نم ناتسجس ىلإ لحرو ابكرتف اهبحاص هب عم ابلصو اماف
 اونكو « اهبلع اوبلغت دق داركألا نم ةفئاط لامعألا كلتب ناكو « ةلودلا زعم
 « هطاسب اوأطي ال نأ طرش لاملا نم ًائيش ةنس لك ىف نامرك بحاصل نولمحي

 ممارجإب هقيثاومو هدوبع ذخأو موقلا سيئر هملإ رّمس ةلودلا زعم لصو اماف
 مهملإ ؟يرسي نأو دبعلا ضئقتب هبتاك هيلع راشأ مث « كلذ لعفف « مهتداع ىلع
 ليللا يف مدصقو « كلذ ةلودلا زعم لعفف « مرئاخذو مهلاومأ ذخأيو ةلفغ ىلع

 مببلإ لصو اماف « قضم ىلع هل اودعقف هب اوسحأف ©« ةرّعوَتم قيرط يف

 الإ مهنم تلف لو « اورسأو اولتقف « بناوجلا عيمج نم مهملع اوراث هركسعب

 ضعبو ىريسلا هادي تحاطو « ةريثك تابرض ةلودلا زعمب عقوو « ريسبلا

 «ىلتقلا نيب طقسو « هدسج رئاسو هسأر يف برضلاب نخثأو «ىنمملا هدي عباصأ

 «زاوهألا ةبج نم دادغب ىلإ هلوصو ناكو «لوطي كلذ حرشو «كلد دعب مس مث
 ةلس لوألا ىدامح نم تلخ ةلمل ةرشع ىدحإل تبسلا موي اكلمتم اهلخدف

 . ةفلك الب اهكلمو « يفكتسملا ةفالخ يف « ةئاؤلثو نيثالثو عبرأ

 ١ ليدرسم :أ ؛ ليوذش : ه؛ ليوريش : د .

 .,.دانس : ه؛ داسيس : د ج ؟

 .|دتلم :هد ع

 . ربسي : د ٠
 - و
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 ةلودلا زعم نرأ «دوقعلا روذش » باتك يف يزوجلا "نبا جرفلا وبأ ركذو

 دالبلا هتوخإو وه كلم مث «هسأر ىلع بتطتحلا لمحي هرمأ لوأ يف ناك روكذملا

 تناكو «ةثالثلا ةوخإلا رغصأ ةلودلا زعم ناكو 4 *(١؟) لآ ام ىلإ مهرمأ لآو

 ا ”ويشع عا و ةنرب نبرشعو ىدحإ ١ىارعلا هكلم هدم

 نسمحو تس ةندس رخآلا مسير رهش م عباس ننثالا موب فوتو

 . شيرق رباقم يف هل ينب دبشم ىلإ لقن مث « هراد يف نفدو « دادغبب ةئاثلثو
 . )٠١(* ىلاعت هللا همحر « ةئاؤلثو ثالث ةنس ىف هدلومو

 اريثك ” درو « "هلام رثك أب قدصتو « هكسلامم ىت ققعأ فولا ةرتفج الو

 . ملاظملا نم

 ؟بصضقلا ةخرش اع لد يراد قانا انج :يولعلا دمحأ "نيسحلا وبأ لاق

 : لوقي * فتاه توص تعمم « فاربو دعارو ميغ تاذ ةلمل ىف

 0 دار -نبحلا ا م ال

 بهذا تسب نم .”قاذسأو ظ ىدرلا دب كنلإ "تادم

 . ةلمللا كلت ىف يفوت دق ةلودلا زعمب اذإف : لاق
 قأمسو « رايتخب روصنملا وبأ ةلودلا زع هثدلو هعضوم كلم قوت املو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ

 اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو واولا 8 ةدحوملا ءابلا مضب :هّيوُبو

 ظ . ةنكاس ءاه“

 صنع ءانخ كلآلا ديو, ةروثلا يدقتو قاقلا ١-5000
 . واو اهدعبو ةمومضم ءار مث ةنكاس ةلمبم نيس مث ةمومضم

 وريجبيرووور دوور ءودورو ردع وعدو موو اوووي هوو جمود هع راهو وح مزا#

 ك١



 تلد دعبو ةحودفم ةففح ميم اهدعبو ايقوف نم ةأانمملا ءأاتلا حقب : مامتو

 لا

 هلقذ نمف « يطخ هتطبض دقو « دادجألا ةمقب تدسقل ليوطتلا فوخ الولو
 ىلع هلودلا دامت هيوخأ ركذ قأسسو © حمحمص وهف ةروصلا هده ىلع هلقنملف

 . نسح ةلودلا نك و

 فز

 يدركلا ناورم نبا ةلودلا رصن

 هلودلا رصن بقلملا يدبجلا قدركلا © ؟كتسود: خي تارت قدح أ رصن وأ

 روصنم دنعس وبأ هوخأ لتثق نأ دعب دالملا كلم ؛ركب رايدو نيقر افاسم بحاص

 ىدحإ ةنس ىلوألا ىدامج سماخ سيلا ةليل "ماتتبلا ةعلق يف ناورم نا
 06 ريثك ةسابسلا نسح ةممهلا يلاع 3غ سم الحر ناكو « ةئامعبرأو

 هجرت نك امرا يضعر اع هذ اذملا نك مل و كاذللا ضيوكت

 روك ذملا ةلودلا رصن نأ لقني م هنأ هخيرات يف "قرافلا قرزألا نا :ىكحو

 ءاهركذ ىلإ ةجاح الو هتصق صقو «دحاو صخش ىوس «همايأ يف ًادحأ رداص

 ةئاؤلث هل ناك هنأو ؛« تاذللا يف هكاهنا عم اهتقو نع حبصلا ةالص هتفت مل هنأو

 الإ اهيلإ ةبنونلا دوعت الف < ةدحاوب ةئسلا يلايل نم ةليل لك ولفي ةيراج انوتسو
 يف هبف رظني ام اهنمف : هتاقوأ مسق هنأو « يناثلا ماعلا نم ةليللا كلت لثم يف

 فلخو «همازلأو هلهأب عاتجالاو هتاذل ىلع هبف رّفوتي ام اهنمو « هتلود حلاصم

 .مهنيواود يف هحئادم اودلخو هوحدمو هرصع ءأ رعس هدصقو « ةريثك ًادالوأ

 تارذشلاو ؟؟ه : م ربعلاو ؟*و :ةقرولا « ه يفاولا رظناو ؟١؟ : + مظتنلا يف هرابخأ - ا/*

 . ءزجلا اذه نم ىرخأ تاحفصو معو معا : و ريثألا نباو ؟. : م

 ١ كسود : ىفاولا ؛ كشود : ه .

 ركب رايد يف ةنئيصح ةعلق ؟ .

 يناقرافلا : ه م .
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 وبأ امهدحأ : نيتفملخ يريزو اناك ناريزو هل رازو هنأ هتاداعس 0
 لئاسرلاو رعشلا ناويدلا بحاص يبرغملا نباب فورعملا ىلع نب نيسحلا مم

 ريمألا ىلع مدقو « هنع لصفناو رصم ةفيلخ ريزو ناكو « ةروبشملا يرو
 ناك ريبج نب رصن وبأ ةلودلا رخف رخآلاو « نيترم هل رزوف روكذملا رصن يبأ

  ىللاعت هللا ءاش نإ امهركذ دامو دادغب ةرازو ىلإ لقتنا مث هديذو

 501 عساستلا ق قوت نأ ىلإ هراطوا :ةاَنْقَقَو هتداعس ىلع لزي مو

 ركل لمقو « ةث :”لسللا عماجي نفدو « ةثاعبرأو نيسخخو ثالث ةئم لاوش ٠

 000. ةثدحلا عماجل ةقصالملا مهب ةفورعملا ةبقلا ىلإ لقذ مث « يلدّسسلا
 : لمقو « ةنس ناسمخو نيتنثا هترامإ تناكو « 'ةنس نيعبسو ًاعبس شاغَو ظ

 . ىلاعت هللا همحر « ةنس نيعبرأو نتنثا

 . ابطبض ىلإ ةجاح الف ةروهشم نيقرافاممو
 ءاث اهدعبو ةمبملا لادلا حتفو ةلمبملا ءاحلا نوكسو مملا مب - ةثّدْحُملاو

 .. تقرافابع رهاب كابر حب ةثلقم
 ةروسكم ةددشم مال اهدعبو ةلمبملا لادلاو ةلمهملا نيسلا سكي - يّلدّسسلاو

 ان يش داق وهو ماد ثالث ىلع ةسشمم ريصتلا و ةيقاح اضيأ

 "ل
 . رصن مساقلا وبأ نيدلا 'ماظن 'هنبا هدعب كلمو

 ا

 يمطافلا يلعتسملا

 زيزعلا نب مالا نب رهاظلا نب رصنتسملا نبا يلعتسملاب توعنملا دمحأ مساقلا وبأ

 ١ ةئس ال4 :جأ ,

 "”؟ : ه ةرهازلا موحنلاو 4 غ#* : ةئيضملا ةردلاو ”"؟مل؟ : افنحلا لطظاعتا رظنا هالك
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 دنع بسنلا ةمنت يتأتسو « هللا ديبع يدبملا نب مئاقلا نب روصنملا نب زعملا نا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ « هيف فالتخالا ةاقنك ور نعلا ف ريب ل قدما كد

 تّلتخا همايأ يفو « ةيماشلاو ةيرصملا رايدلاب رصنتسملا هببأ دعب رمألا ىلو
 تمسقناو « مهتوعد ماشلا ندم رثكأ نم "تعطقناو « مرمأ فعضو « 'مهتلود

 ماشلا اولخد مهن إف  ىلاعت هللا مهذخ جنرفلاو كارتألا نيب ةمماشلا دالملا

 05 ةثامعبرأو نيعست ةنس ةدعقلا يذ يف -ةّمكاطنأ ىلع اولزنو

 نيعستو نيتنثا ةنس يف ناعنلا ةرعم اوذخأو « نيعستو ىدحإ ةنس بجر رشع
 دق جنرفلا ناكو « ًاضيأ نيعستو نيتنثا ةنس نابعش ىف سادقملا تيملا اوذخأو

 «ةعملا "موي ىحض هل مهذخأ ناكو « هذخأ لبق اموي نيعبرأو ًافّمَت هملع اوماقأ

 ىلع ديزي ام ىصقألا يف لتقو « عوبسأ ةدم يف ريثك قلخ نيماسملا نم 'م همف لتقو

 هطبضي ال ام ةضفلاو بهذلا ىناوأ نم ةرخصلا دنع نم اوذخأو « ًافلأ نيعس

 ؟ساعزنالا ةباغ هذخأ نيون مالسإلا دالي عسمج يف نوماسملا جعزناو © فصولا

 يف شوبجلا ريمأ نبا لضفألا ةمجرت يف ةعقاولا هذه نم فرط ركذ قأبسو

 شومجلا ريمأب توعنملا هاشنهاش لضفألا ناكو .- ىلاعت هللا ءاثنثنإ نيشلا فرح

 نراضمر ربهش نم نيقي سنخخل ةعمجلا موي يف قلت'رأ نب ”ناكُس نم ههست دق
 «© باوصلاب معأ هللاو «نينامكو مست ةنس نابعش يف :ليقو < نيعستو ىدحإ ةنس

 دي يف ناك ولو « هنم هوماستف جنرفلاب ةقاط هيف نمل نكي ملف هلبق نم هيف ىلوو

 يف لحاسلا دالب نم ريثك ىلع جنرفلا ىلوتسا مث « نيهاسمل حلصأ ناكل ةبقترألا
 عبرأ ةنس يف ةيراسيقو « نيعستو ثالث ةنس لاوش يف افمح اوكلمف « همايأ

 ىلإ رازن هوخأ بره همايأ يفو « كح لضفألا عم يلعتسمل نكي مو . نيعسن
 كلتو توملآلا ةعلقب ةوعدلا تايعصأ :نح وهو ريكألا وه رازنو «© ةيردنكسإلا

 )5١(* لوطي حرشلاو « ربهش دق ام هرمأ نم ناكو عالقلا
 موو ورب ادع هم ربما وو روبير را عمو مورو م وو وول دموي سر ع يلمعوفمو
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 ةئامعبرأو نيتسو عست ةنس مرحملا نم نيقب لايل رشتعل يلعتسملا ةدالو تناكو
 ةحح لا يد نم رسشع نماكلا وهو 6 مح رب دغ دبع موي يف عيوبو “ ةرهاقلاب

 ١ تمقد ةلمل ةهرسع كثاالثل ءاثالثلا مود رصمب قوتو 4 ةئاعبرأو نينامثو عبس ةنس

 نامت رمعلا نم هلو ] « ىلاعت هللا همهحر "م ةئافيزأو ناعستو ني ةنش نفض نم

 هدلو هدعب ىلوتو ؛ًارسك و نينس عبس هتيالو ةدم تناكف «مايأو ةييس نورسعو

 « مايأ ةعبرأو رهشو نينس سمخ رمعلا نم هلو « رمآلاب بقلملا روصنملا يلع وبأ
 رصنتسملا ناكو « رصنتسملا نمو هنم رغصأ طق ةفالخلاب ىمست نم يف نككي ملو
 نا لضفألا هتلود ريبدتب ماقو . سرفلا هدحو بك رب ردقي مو “ اذه نم ربكأ

 فرح ىف هياب يف روكذملا خيراتلا يف لتق نأ ىلإ مايق نسحأ شوبجلا ريمأ
 . | نيشلا

0/ 

 بوطشم ا ا نيدلا دامع

 ءاجسملا ىبأ نب دمحأ نب ىلع نسحلا يبأ نيدلا فيس ريمألا نبا دمحأ سابعلا وبأ
 بقلملا بوطشملا ناب فورعملا ثيراّكَسملا ”نابزرم نبا "ليلخلا يبأ نب هللا دبع نا
 ؛ هبحوب تناك ةمطشل كلذ هل لبق امنإو « هدلاو بقل بوطشملاو « نيدلا دامع

 « مبنم دحاو لثم مهنيب ًادودعم « كولملا دنع ةمرحلا رفاو ًاريمك ًاريمأ ناك
 هلو كولملا هبابت سفنلا "بأ ًاعاجش مركلا مساو دوجلا ريزغ ةمحملا يلاع ناكو
 . اهركذ ىلإ ةجاح الو « مهيلع جورخلا يف ةروهشم عئاقو

 اعاطقإ سلبا: تناكو يفوت امل هدلاو نإف « ةيحالصلا ةلودلا ءارمأ نم ناكو

 > .تلخ :جأ ١

 . « نامزلا ة[رم » باتك نم ةقرفتم تاحفص يف هرابخأ دجت اه

 . ليلجلا دبع : جأ ؟
 . نازربهم : د «



 سدقملا تيب حلاصمل ثلثلا ىلاعت هللا همحر نيدلا حالص ناطلسلا ابنم دصرأ هل

 ةيداععلا بحاص ناك ءاجيحلا وبأ هدجو . اهقاب روكذملا نيدلا دامع هدلو عطقأو

 . ةيراكبلا دالب نم عالق ةدعو

 © ربش دق أم طايمد ةنس يف هنع ردص نأ لإ ةمرحلاو هاجلا متاق لزي ملو

 تلو « ةيرصملا رابدلا نع لصفناف ؛« لماكلا كلملا ةمجرت ف كلذ تحرش دقو

 . لصوملا نيب يتلا ةعلقلا 'روفعي لتب رخآلا عيبر ربش يف رصوح نأ ىلإ هلاح

 لصوملا بحاص كباتأ لول نيدلا ردب ريمألا هلسارف «ةروبشم ةضضقلاو «راحنسو

 لقتناف © كلذ ىلع هل فلحو « دايقنالل نعذأ نأ ىلإ هنمطيو هعدخي لز و

 ةرسششع عبس ةنس يف كلذو « هيلع ضبق مث « آليلق اهب "ماقأو « لصوملا ىلإ

 امنإو . لداعلا كلملا نا نيدلا رفظم فرشألا كلملا ىلإ هلسرأو انني ةئاتمو

 هلقتعاف « هيلع ناك ةعفدلا هذه ىف هجورخ نإف « هملق ىلإ ًايرقت هيلع ضيق

 يف لمقثلا ديدحلا نم «اديدش اةييظتا هلك قيقو# ةارعب ةملقا و فرشألا كلملا

 ريدك ءيث لمعلا نم هبايثو هتيحلو هسأر يف لصحو « هيدي يف بشخلاو هملجر

 نه ندعي فلو « ريغص انأو هتقو يف كلذب ممسأ تنكو « لبق ام ىلع

 ىف تسود فرشألا كلملا ىلإ تقولا كلذ ىف بتك هتمدخي اقلعتم ناك

 : وهو هأنعم

 كللع حين للاب كولملا نم تنأ أم .تليلف راد هدعس ماودد نم 1

 كييناوت هللا رفآلا .فرتاف' ةقلطأ 'كّكه نجسلا يف بوطشملا نبا كك ولم

 ةنس رخآلا عبير ربش يف لاقتعالا ىف "ىفوت نأ ىلإ لاحلا كلت ىلع ثكمو

أر ةنيدم باب ىلع ةبق هتنبا هل تْنبو « ةئاتسو ةرسثع عسن
 نم هتلقنو < نيع س

 . كانه هريق تيأرو ؛ ىلاعت هللا همحر « اهب هتنفدو اهملإ نارح

 را ءابدألا ضعب هيلإ بتك نجسلا ىف ناك الو

 ١ (توقاي) رفعي وأ رفعأ لت وهو ؛ بوقعي :ه .
 ماقأف : ه ؟ .

 كله :ه »م .



 نيمسب احمر كّسْمأ نم مجشأ ال نيدلل ادام تلز ام دمحأ ا
 نينس نجسلا يف ماقأ دق فسوياه مهنجس يف "تلصح دإ ١ نماتاول

 "كانا ةلمح نم يرتحبلا لوقف نم دوخأم ادهو

 كفإلاو ملظلا ىلع اسوُْحَم كلثل هيا موو هلا لوم اما
 كئلُملا ىلإ لبملا ريصلا هب لآق ؛ةمه'رب نحّسسلا يف ربصلا ليمج ماقأ

 . ًاريدقت *ةئامسمخو نيعيسو سمخ ةنس يف نيدلا دام ريمألا ةدالو تناكو
 ىلع نسحلا ابأ نيدلا فيس ريمألا نأ لضافلا يضاقلا لئاسر ضعب ىف تيأرو

 يس ,دلا حالص رصانلا كلملا ىلإ بت5 بوطشملاب فورعملا يراّكَبلا دمحأ نا
 « الماح رت أ رشا هدتع «نرآوب دعا سابعلا ىبأ نيدلا دامع هدلو ةدالود
 نيدلولاب ربخلا ىلع الاد ريمألا باتك لصو » هباوج لضافلا يضاقلا بتكف
 0 انررسف « قيرطلا يف هتمالس هللا بتك رئاسلاو < قيفوتلا ىلع ”لاحلا
 , « ابمامكأ يف ةبق ةمقاملا ةرمثلاب ةرسملا انعفوتو « ايماثل نم ةعلاطلا

 دق 1راك نيدلا حالص ناطلسلا نإف بوطشملا نيدلا فيس هدلاو امأو (8)
 هركذ ىتآلا - شوقارق نيدلا َءاهبو وه < جنرفلا نم اهملع فاخ امل اكع يف هبتر
 اهيل“ 6 اهودذخأو أهم جنرفلا مرصاح قح اهم لزب ملو - ىلاعت هللا ءاس نإ
 ةرخآلا ىدامج ”لهتسم سيلا موي « سدقلاب وهو ناطلسلا ىلإ لصو ابنم صلخ
 ”.دنعو « ةتغب ناطلسلا ىلع لخد : ادادش نبا لاق . ةئامسمحو نينامثو نامت ةنس
 ىلخأو « ًاممظع ًارورس هب سمو « هقئتعاو هبلإ ضبنف « لداعلا كلملا هوخأ
 . ًاليوط هعم ثدحتو ناكملا

 سأيتال:هدأ ١

 ,. تلعج :د ؟
 3 ١ هم : يرتحبلا ناويد ب

 . مةذه : د :

 , ههال : © هه

 ١ دادش نا ةريس رظنا : 5



 ةنس ١لاوش نم نيرشعلاو سداسلا سيخخلا موي نيدلا فيس ةافو تناكو

 بتاكلا داععلا هركذ اذكه 4 ىلاعت هللا همحر « سلبانب ةئامسخو نينامو ناث

 هبا_ة5 يف دادش نب نيدلا ءاهب لاقو . « يماشلا قربلا » باتك يف ىناببصألا

 ةمسلا نم لاوس نم نيرسعلاو ثلاثلا دحألا موي يفوت هنإ « ندلا حالص ةريس »

 .ىصقألا دحسملاب هيلع ىلص نأ دعب هراد يف نفدو <« فيرشلا سدقلاب ةروكذملا

 ولعو هلزنملا يف هنادي الو ههاضي دحأ ةمحالصلا هلودلا اوه يف نككي مو

 هك راقي ال مدنغ هملع تلد ناكو «ريمكلا ريمألا هنومسد اوناكو « ةترملا

 نيدلا فيس ريمآلا ةافوب ربخلا درو » لضافلا يضاقلا طخ تيأرو « هريغ هنف

 خنريتتملا وب, ناقلا حالا مود هتافو تذاكو . مهريبكو داركألا ريمأ ©« بوطشملا

 اهريغو سلبانب هتافو موي هزيخو « سدقلاب ةروكذملا ةنسلا نم لاوش نم

 . موي ةئام نود هلجأ روضحو هرسأ نم هصالخ نيب ناكو « رايد فلأ ةئ

 هيلع أم ضاق رهدلاو < موق نامنب هب مادهتو 1 توم ال يذلا "يحلا ناحمسف

 .«مول

 ةسامما تسب همق لح مالكلا اذه « موف نادنب هب مادهتو » هلوقو : تلق

 ,؟
 . "وهو

 اهمدن موق نانثي ”هنكلو ردحاو كلم كلم ” سمق ناك (ف

 مداع نب سيق أم ىثر يتلا بيبطلا نب ةدّمع ةيششرم ةلمج نم تسلا اذهو

 يف مم ينب دفو يف ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىلع ةيدابلا نم مدق يذلا يمستلا

 ديس اذه : هقح يف مسو هيلع هللا ىلص ينلا لاقو «لسأو « ةرجبلل عست ةنم

 يف ةيسرعلا لهأل تيبلا اذهو «ددوسلاو محلاب ارويشم ةقاغ ناكو و رولا لهأ

 ينارملا بايب ىف قاطلا مل قفا رك دوق وبك هكدا مقوم ده وحلا دك ةيارغإ

 : يهو <« تاببأ ةثالث ةامج نم

 امه رابع نأ 21 ايف ”ةةلقشلاوو رمصاع نب سيق هللا 0 كئلع

 ١ َ : نابعش .

 " (قوزرالا حرش) مقر ةيساملاو 55 : طمسلا رظنا .

 م١



 املس كددالب طحش نع راز اذإ ىدآرلا ”ضآءرغ ”تارداغ نم ”ةمحن

 انييمادم موق 'نامنب ”نكلو دحاو كله ”ىكله "نلف 1 ناك ىف

 « حاكنلا نم ةفثآلاو ةريغلل ةيلهاجلا ىف تانبلا 37 نع لوا نيتك اذهو

 . مالسإلا لطبأ نأ ل كلذ ف سانلا هعمتو

 نابعس ثلاث ةعمجلا موب يف قوت هنإف < روك ذملا ٌولْول نيدلا ردب ريمألا انها 9(

 هرمخو « كانه دب كم ىف اهب نفدو <« لصوملا ةعلقب ةئاتسو نيسمحو عبس ةنس

 . ىلاعت هللا همحر « ةنس نيناع رادقم

 “للبر إلا ناطحق نب رباح نب دم نب نا نب دنسلا دبع نب دمحأ ساسعلا وبأ

 وعلا كلملا دنع امجاح ناكو ؛ لبدإب 0 تسبب نم ا نيدلا حالص بقلملا
 جرفأ اهاف « ةدم هلقتعاو هيلع ريغتف <« لبرإ بحاص نيدلا نيز نب نبدلا رفظم
 ءابب رهاقلا كلملا ةيحص ١ةئاّتسو ثالث ةنس يف ماشلا دالب ًادصاق ابنم جرخ هنع
 ناكو «لداعلا كلملا نبا ثمفملا كلملا ةمدخي لصتاف «لداعلا كلملا نبا بوبأ نيدلا
 ىلإ حالصلا لقتنا ثيفملا توت اماف « هدنع هلاح تنسحو « لبرإ نم هفرع دق
 ىلإ هنم لصوو « هدنع هتلزنم تمظعف « لماكلا كلاملا مدخو « ةيرصملا رايدلا
 1 ًاريمأ هللعجو هتاولخ ف هب صتخاو « هريغ هنلإ لصي ملام

 ظفح ناك هنأ ىنغلب . ةنسح تاكراشمو ةمات ةليضف اذ حالصلا ناكو

 ه ه تاودشلاو ا : ةقرولا « اب يفاولاو 94 *؟ : نامزلا ةاآره يف ةمجرت ىلبرإلا حالصلل هه ة/ل5
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 ةسدو 6 قفار تديودو نسح مظن هلو 6 ىلازغلا مامإلل هقفلا 2 » ةصالخلا 2

 . كولملا دنع م دقت

 ةيئاتسو رسع ناك ةنسس مرحملا يف هلقتعاو هيلع ريغت لماكلا كلما نإ مث

 ا «© ةرهأقلا ةعلق ىلإ هريسو « جنرفلا هلابق يف ةروصنملاب وهو

 4 ةئاتسو نيرسعو ثالث ةنس رخآلا عبير رهش ىلإ لاحلا هده ىلع هبلع اقدضم 4

 6 لماكلا كلملا دنع ةاتشستغف © نامقلا صعد لع فلفاَو تسبود حالصلا لمعف

 .تيبودلاو « هنع جارفإلاب رمأف «© حالصلل : لاقف ؟ اذه نم : هلأسو هنسحتساف

 : روك ذملا

 :كسالاو ىتالا نام ”تيلفأ نفخ ..تبضلا لغ كيش ”رمآ ان
 يفلت "الإ ت'درأ امو ةتغلاب ة"دقلو ىناذ ردقب ”بضتغ اذ ام

 : هلوق هصالخ بدبس ناك يدلا تسودلا نإ : لمقو

 "بوند كلقااك لبن ند لانه "بويحلا فنأ فنأ تنك انأءنصا

 . هيلع تناك م نا ىلإ هديع هتناكم ا جرح اماف

 قياس زئافلا كلما وهو ل هتوخإ صعد لع راغت لق لماكلا كلملا ناكو

 عم هرمأ حلصي نأ هلأسو حالصلا ىلع لخدف  لداعلا كلملا نبا مهاربإ نيدلا

 : ”هيلإ حالصلا بتكف 6 لماكلا كللملا هيج

 انسق نورك نأ رّصم بحاص طرشو

  هتوخإل ىئسحلا ىف ”فسوي ناك دق

 هتمحرب .”مهاالوتو 2 مهارمف اورقتفاو <« وفعلاب ميلباقف [و

 ثلس ةدس ف ماشلا لحاس ىلإ ةسبلقص بحاص "؟روردنالا ا دنعو

 . هيلإ 951 حالصلا 56 : هاب أ ة

 ةسدقأا دالملا دا دقو ؛« :ةيلقق بحاص يناثلا كيردرف روطاربمالا وه : ( ىو ةممع) د الا ؟

 دساتسجب وهو «تامضايرلاو ةمدنملا مع ُق ًارحمتم اناع ناكو « ؛ لماكلا كلما هس احاص .سدقلا نشأ

 م١



 نقل د ا

0 

 : ًاضيأ هرعس نمو

 معاف كينب ”تيأر اذإو

 'مبيبأ لحم ىلإ ةنونبلا لصآو

 + هل انناعيضأ نفعت قدقناو

 هب "تعمس ام همف ةمأامقلا 0 ود

 - ع هاما م هم

 هغلمت تسل نأ هلوه نم كنيفكي

 دعاوقلا ررق اماف « ًالوسر هملإ حالصلا ”لماكلا *كلملا ثعب ةئاتسو نيرسشعو

 : قد كلملا 0 ند هفلحتساو

 هلاوقأ لع امتنا مودب املس

 مهلاش مح .كاديبل نك ادلف

 لاجآلا ةفاسم كنلإ اوعطق

 لاحأرتلل ءابآلا رّبحتو

 ردح ىلع هنم نكف لوه لك نم

 ىلإ قشمد نم اباتك يقشمدلا

 يرسلا نالدع نت لع نمكلا يآ .قودلا تيقع انح اس ل لاقد# ةيرعتلا نانا
 < هيلخ ةليمإلا نمصتو © مزج لع اك بايتتكلا اذه نإ : لولا مجدتلا

 : هلوأ ىفو

 يلايللا نيم 'تيقل ام كثننبأ
 ايازرلا تنع "نم ”قيفثي فيكو

 رعاشلا نينع نبا نيدلا فرش هبلإ بتكو

 ىحأانحج اهئاون م ”دهتؤ

 رحالصلا ةهحو رس أم "ضد نيه

 ةمرحلا رفاو لاز امو م تسبود ناوبدو رعس ناودد روك ذملا حالصللو

 ةمدخلا يف وهو مورلا دالب لماكلا كلملا دصق اماف . كولملا دنعو هدنع ةلزنملا يلاع

 ًاريثك اومحرتو ءاماعلا نم ريثك شاع هطالب يو «نيعمس نبأ ىلإ تاملقصلا لثئاسملا هحو يدلا تح

 هابر يذلا وه ةيلقص يضاق نأل ةيبرملا ملكتي هسفن روطاربمالا ناك دقو « ةيبرعلا بتكلا نم
 اذه نع ةماهملا رداصملا ركذ همقو ١8# :ص سابع ناسحإ روتكدلل ةملقص ىف برعلا :رظنا)

 . (روطاربمالا
 ١ نيعللا : د جأ .
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 اهوخد لبق تاهف « اهرلا ىلإ لمحف « ءاديوسلا نم برقلاب ركسعملا يف ضرم
 ءاهرهاظب نفدو ةئاتسو نيثالثو ىدحإ ةنس ةجحلا يذ نم نيرشعلاو سماخلا يف

 باب ةربقب اهرلا رهاظب نفدو ةجحلا يذ نم نيرشعلا تبسلا موي تام : ليقو
 ةفارقلاب كانه ةبرت يف هنفدف «ةيرصملا رايدلا ىلإ كانه نم هدلو هلقن مث <« نارح
 . ةرهاقلاب ذئموي تنكو « ١ةئاتسو نيثالثو عبس ةنس نابعُس رخآ ىف ىرغصلا

 خيرات ىلع تفقو مث ؛4 ىلاعت هللا همحر « ةنس نيتس هتافو موي هرمع ريدقت ناكو

 . ليرإب ةئامسخو نيعيسو نيتنثا ةنس رخآلا عببر ربش يف هدلوم

 امهدعيو ةدحوملا ءاملا رسكو ءارلا نوكسو ةزمهلا رسكب - 'لبرإلاو

 نم © لصوملا نم برقلاب ةريبك ةنيدم يهو « لبرإ ىلإ ةيسنلا هذه ل مال
 . ةيقرسشلا اهتبج

 ارك

 يناجرجلا دينلا دبع نبا

 ىناجرجلا كاحضلا نب دسملا دنع نب بيصاخلا رصن ىبأ نب دمحأ سابعلا وبأ

 ىلإ نيعتسملا هافذو 1 نيعتسملا 55 7 هللاب رصنتسملا ريزو ناك ؛ لصألا

 ةرورتلاو نطل لإ يسن هناك ودان هلع هنو كانط # رنروض وظل ةرروع
 جرخأف هلاح اكشو ملظتم هل فقوف ًاموي بكر دق ناكو ؛ رابخأ كلذ يف هلو

 لاقف كلذب سانلا ثدحتف « هلتقف هداؤف يف ملظنملا ”جزو باكرلا نم هلجر

 : نيتمملا نىذه نامزلا كلذ يف ءارعشلا ضعب

 ”لاتكر هنإ كريزو ”لكشأ رمح ”مع ناي ةفيلخلا لق
 'لازصينالا كريووب .فيق الاه درت" نإ وي لاسرلا لكر وهزكما

 ,5موةنس:جأ ١

 "ل ب ريثآلا ناو ؟١م : ىقطقطلا نبأ رظنا ب الال

 /ام١



 نراك « يكحلا ساو يبأ حودمم بصخلا هوبأو « هسفر اذإ هلكر : لاقي

 سيلأ 9 : ىلاعت هلوق ىلإ ىبتناف فحصملا يف ًاموي أرق دشرلا نأ هتملوت بيس

 ناك ام هللا هنعل : لاقف 4 ةبآلا ©« ىتت نم يرحت راجنألا هذهو رصم كلم يل
 بيصخلا اهالوف «يمدخ سخأ اهنملوأل هللاو « رصم كلمب ةيبوبرلا ىعدا «هعقرأ

 ىلإ اهب هدصق دق ناكو ناتيئارلا هاتدصصق هيف ساون ىبألو . هئوضو ىلع ناكو

 : امهادحأإ يف هلوق نسحأ امو « اهريمأ وهو رصم

 اريست كارن نأ انيلع زيزع يكرم ةفخ اهتيب نم يتلا 'لوقت
 ريثكل ىنغلا تانِسأ قنا لن بلطتم ىذغلل رصم نود اكفا

 رامخ نمرح نم ىرحف ثترح ”رداوب ايتلحمتساو اننمف ”تاقف

 ع 2 55 الل 4

 ١ريمأ "بصخلا همقف داب ىلإ ةلحرب كيدساح نىييمكج) ينبعد

 . ةينس ةزئاج اهيلع هزاجأو ةليوط يهو
 .؟18 ةنس يف شطورقأ ىلإ هيفن ناكو 740 ةئس روكذملا دمحأ ةافو تناكو

 جنرفلا اهذخأو ءاماعلا نم ةعامج ابنم جرخ "برغملا دالبب ةريزج شطيرثقأو

 . ا "مهو ةلئس

// 

 يثوتسملا نيدلا ع

 نب هللا ةبه نب دوم نب ىلع نب هللأ دنع نب دمحم نب دماح نب دمحأ رصن وبأ

 « يناهبصألا بتاكلا داععلا مع يفوتسملا نيدلا زيزع بقلملا ىفناببصألا 'هملأ

 ١ انفذحو ةديصقلا نم ردقلا اذه انيفتكا ٠١ جارد نبا ةمجرت يف تدرو ةديصقلا نآل تايبأ .

 أطخلا حضاو وهو ءاذك ؟ .

 مظتنلا يق دايملا مع ةجحر -و/م ٠: 58.ةديرخلا نع همف لقنلاو 50 ياقلألا مجعمو

 انوناق كلامملل فلصو « اموقر هبف دجأو « ًاموسر ءافيتسالا مع يف عرتخا » دامعلا هيف لاقو «

 هامل زيزعلا نودسي ًآلاهج ةكلمملا رودص ناكو ةيقوحلسلا ةكلمملا ىلوتو ... «
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 . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ قأيسو'

 ةلودلا يف ةبلعا بصالللا ىلو « ردقلا ريمك ًاسيئر روكذملا زيزعلا ناك

 « ءارعشلا هحدمو < تاجاحلا ونب هدصق « اهمف ًامدقم لزب مو « ةيقوجلسلا

 يدادغبلا 0 نب دمحأ نب نسحلا دمح وبأ لوقي هيفو . مهزئاوج نسحأو

 : ةدصصق ةلمج نم روبشملا رعاشلا

 هعاصب زيزعلا لام نم لاتئكتا '*ةكياكر قارعلا وحن انب ١اوليمأ

 تاسإألاو «حئادم هبف هركذد م دقملا يناجترألا دمحم نب دمحأ ركب يأ يذاقللو

 نيدلا زيزع اهب حدمي ةليوط ةدمصق ةلمج نم يه هتمجرت يف ةروك ذملا ةيئاملا

 «"هفيلاوت رثكأ يف هركذ دقو « ًاريثك هب رختفي داعلا هبخأ نبا ناكو «روكذملا

 ىتلأ ني ءافتكلم , دمه نب دوم ناطلسلل ةنازخلا يلوتم هرمأ رخآ يف ناكو

 ظ . قوحلسلا نالسرأ

 « هاشلكلم نب رجنس ناطلسلا همع تنب جوز روك ذملا دوم ناطلسلا ناكو

 بئارغلاو فحتلا عاونأ نم اهزابج يف ابعم جرخ امب همع هبلاطف هدنع تتاف
 نأ فيدلا ةدرع نه ابخو « دومح اهدححف « كولملا نئازخ يف دجوت ال يتلا

 هلع ضبقف « ةنازخلا ةبح نم هملع ًاعلطم ناك هنآل اهتيحص لصو امب دبشي

 دعب هلتق مث اهب هسبحف « كاذ ذإ هل ةعلقلا تناكو <« تيرككت ةعلق ىلإ هرّسسو

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامسمخو نيرشعو سمخ ةنس لئاوأ يف كلذ

 نابصصأب هلل وهنأ « ةديرخلا » باّتك يف بتاكلا داهعلا همخأ نبا ركذو

 < تيركتب ةئامسخو نيرشعو تس ةنس هلتقو « ةئاعبرأو نيعبسو نيتنثا ةنس
 نيدلا محن ناريمألا ناك لتق امل هنأ بتاكلا داعلا ركذو « دادغسسب هضمق ناكو

 ةروكذملا ةعلقلا ف هوكريش ندلا دسأ هوخأو نيدلا حالص ناطلسلا وبأ بوبأ

 . عافدلا ىدجأ اهف هنع اعفاد (هنأو اهرومأ يبلوتم

 الللي يييبميممم يعمي رم مرر ميو مم س وعموم هسوسونوورم سوو ويوم مو هوفعم
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 امانعم ةيمجع ةظفل - ءاحلا نوكسو ماللا مضو ةزمهلا حتفب - ”هثلأو

 . ةداعإلا ىلإ ةجاح الف ناببصا طيض يف مالكلا مدقت دقو < باقعلا ةيبرعلاب
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 ينالطسقلا سابعلا ا

 يشرقلا هللا دبع ابأ خيشلا بحص ينالطسقلا ىلع نب دمحأ سابعلا وبأ خبشلا
 هنع ردصب ناك امو همالك عيمج عمجو هنع ىورو هتكار هيلع تمنو هب عفتناو

 ىلع نب دمحأ سابعلا وبأ لاق : هلاثم ام هنم تلقنو هملع تفقوو ريبك دج يف
 هللا دبع ابأ خيشلا تعمم ةئاجسو رشع ةنس . ةجححلا يذ ىف للا همحر قالطسقلا
  ىتأف ًارضاح فيرط نب مهاربإ قاحسإ ىبأ خيشلا دنع تنك : لوقي يشرقلا
 لينب الإ هلحي ال ًادقع هسفن ىلع دقعي نأ ناسنإلل زوجي له : هلأسف ناسنإ هيلإ

 ينب ةصق يف يراصنألا ةبابل يبأ ثيدحي لدتساو « معن : : خيشلا لاقف ؟ هبولطم

 اذإ نكلو:هل ترفغتسال ىفاتأ ول هنا امأ لسوق ع هلوقو « ريضنلا

 تدقعو ةلأسملا هذه تعمسف : : لاق ؛ هبف هللا كحي ىتح هوعدف « هسفنب كلذ لعف

 ذإ تنكو مايأ ةثالث تثكمف هردق راهظإب الإ ائيش لوانتأ ال يننأ يسفن ىلع
 صخش يل ربظ ذإ يمركلا ىلع سلاج انأ انيبف « ىتعانص توناحلا ىف لمعأ كاذ
 انأ انيمق «ينع باغ مث « اذه نم لكأت ءاشعلا ىلإ ربصا : ىف لاقف ءانإ يف ءيش هدس
 يدلا ءانإلا كلذ اهدسب ءاروح ىل تربظو رادجلا قشنا دإ نيءاشعلا نيب يدرو يف

 اثالث هنم ينتقعلأو ىلإ تمدقتف « لسعلا هشي ءيث هيف صخشلا كلذ ديب ناك
 يف تبرشأو « ماعط كلذ دعب يل بطي مف تبهذ دقو تقفأ مث لع يشغو تقعصف
 يصل ل ا يح رحال

 : جابتيالا لسمنو م1 : جاميدلا رظناو « ةمحرتلا هذه باو اداب انفوصايآ 000 0 و48

 . اال : ة تارذدشلاو هشماه ىلع



 /ثْ

 قوفدا

 لع نتف قاتلا نن لرب وقب 4 ةسرألا كولملا يي ىتتك ١ نت لرا
 ربهج نب دمح رصن يبأ ةلودلا رخفل ًاقرافم ماشلا ىلإ راس مث لبيجلاو ناولح

 نيعنبرأو مست وأ نام ةنس ىف كلذو « ءامتكسم نب دمحم ناطلسلا نم افئاخ

 نإ هركذ يىنآلا قوجلسلا شتنت ءلتت ةلودلا جان ةبج نم سدقلا كلمو « ةئامعبرأو

 ناكس هادلو هدعب هال رتل روك لا خيراتلا يف 2 الو «ىلاعت هللا ءاس

 شومجلا ريمأ ١ءاشنهاش لضفألا اههدصق ىتح هب الازب لو « قترأ انبا يزاغلبإو

 ةنس لاوش يف اهنم "هذخأو « ركاسعلاب رصم نم ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يقآلا

 .ركب رايد اكلمو ةتارفلا ةريزجلا دالب ىلإ ابجوتو « " ةئاعبرأو نيعستو ىدحإ

 .ةنيدم يزاغليإ نيدلا مجن هدلو كلمو « هدالوأ نم نآلا نيدرام ةعلق ”بحاصو
 ىقوتو « دادغب ةمكنحش دمح ناطلسلا هالو ناكو « ةئامسمحو ىدحإ ةنس نيدرام

 ا 4 نسدقلا و نبل رع ني كاارقلا قرط قت .قفارقلا لع نتن ناك
 .. ةثايعيرأو نيعستو ناُع

 ةنس قوتو . دابتجاو دحو ةداعسو *ةمزع اذ يك هو قا ناكر

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو نيناممو عبرأ

 . فاق اهدعبو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا مضو ءارلا نوكسو ةزمهحلا مغب وهو

 ءاب اهدعبو ةلمهملا نيسلا حتفو فاكلا نوكسو ةزمحلا حتفب : بسكأو

 وي اج و حما لمقو . ةدحوم

 . ٠١٠١ه : ةقرولا « م ىفاولا يف ةمجرت قترآأل -م

 . هاشناهاأشس : هب ١

 .هذخأف : د ٠

 . عو!٠ ةنس نابمعش لمقو : د ىف داز *

 . ةيزع : هجأ 4

١4١ 



/١ 

 يريساسبلا نالسرأ

 « دادغس كارتألا مدقم قتلا يريساسلا هللا دبع ْن نالسرأ ثراحلا وأ

 وهو ؛ معأ هللاو < هنود نب ةلودلا دضع نب ةلودلا ءاهب كولمم ناك هنإ : لاقد

 «كارتألا عيمج ىلع همدق دق ناكو « دادغبب هللا رمأب مئاقلا مامإلا ىلع جرخ يذلا

 هرمأ مظعف ناتسزوخو قارعلا ريانم ىلع هل بطخو « اهرسأب رومألا هدلقو
 رصنتسال بطخو «دادغب نم هجرخأو مئاقلا مامإلا ىلع جرخ مث «كولملا هتباهو

 ثراحلا يبأ نبدلا يبحم برعلا ريمأ ىلإ مئاقلا مامإلا حارف «رصم بحاص يدبعلا
 جاتحي ام عسحي ماقو هاوآف ةناعو ةثيدحلا بحاص ليقعلا يّلجلا نب شراب
 لتاقو اذه دعب روكذملا قوحلسلا كلر غأط ءاج ىتح ةلماك ةنس ةدم هيلإ

 لثم يف اهيلإ هلوخد ناكو « دادغب ىلإ مثاقلا داعو هلتقو روكذملا يريساسبلا
 هتصقو قافتالا بئارغ نم كلذ ناكو « لماك ل'وح دعب اهبنم جرخ يذلا مويلا
 سيخخلا موي دادقبب قوجلسلا كّيْل'رئغُدط ناطلسلا ركسع هلتقو < ةروبشم
 ةجحلا يذ رشع يداح ءاثالثلا موي :يميظعلا نبا لاقو «ةجحلا يذ ريششع سماخ

 . يبونلا باب ةلابق بلصو دادغب يف هسأرب فيطو ةئاعبرأو نيسمخو ىدحإ ةنس
 ةامبم نيس فلآلا دعبو ةلمهملا نيسلاو ةدحوملا ءاملا حتفب - يريساسبلاو

 ةدلب ىلإ ةسسنلا هذه - ءار اهدعبو ابتحت نم ةانثم ةنكاس ءاب مث ةروسكم

 اهنمو <« يوسف 'يبرعلاب اهيلإ ةبسنلاو « اسف ةببرعلابو <« اسب اهل لاقي سرافب

 ؟ابمل : م" تارذشلاو ؟؟ه : سربيملاو م١8 : م مظتنملا يف يريساسيلا رابخأ رظنا -م١

 خيراتلا بتك يفو « يزاريشلا هللا ةره ديؤملا ةريس يف ركذ هلو « ١ هاب : ةقرولا ء م يفاولاو

 ينيسحلا ةيقوجلسلا ةلودلا رابخأ آلثم رظنا) نييسابعلاو نييمطافلا نيب ثادحألاب لصتي اهف
 .(5١5؟ :١81- ص

 ١ ةيبرعلاب : هد ب .
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 «ًاضيأ يوّسَف هل لاقيو < « حاضيإلا » بحاص يوحنلا يسرافلا يلع وبأ خشلا

 فالخ ىلع ةذاش ةبسن يهو «يريساسلا : اهملإ ةمسنلا يف نولوقي سراف لهأو

 رهتشاو © هيلإ كولمملا بسنف اسد نم روكذملا نالسرأ دسس ناكو « لصألا

 ىلع ن دمحأ ساسعلا يبأ بيدألا نع القن ١ يناعمسلا هرك ذ اذكه « يريساسلاب

 1 ..لفألا قف :تعنل 4[ ةظفللا هده قبو # ١ ىعانلا هنانووا
 دقو. ةثاعبرأو نيعستو عست ةنس رفص يف يتلجملا نب شرابمم ريمألا تامو

 نب دلقملا نب بعس نب نابق نب ثيلع نب لجملا نب شرابم وهو « ةنس نيذامت زهان

 فرإ < بيسملا نب كلقملا ةمجرت يف يتأتس هبسن ةيقبو « انبملا نب ورمع نب رفعج
 . لاعت هللا ءاغ

 0 م

 كبياتأ لداعلا كلملا

 دامع نب دودوم نيدلا بطق نب دوعسم نيدلا زع نب هاش ةالسارا تراحلا وبأ

 لداعلا كلما تيفللا كلنا هت ورفلا لضرملا هيعئاس نقسم ق1 نكت ندا
 .هفرح يف دحاو لك «ىلاعت هللا ءاش نإ هتبب لهأ نم ةعامج ركذ قأسسو «نيدلا رون

 « كانه روكذملا خيراتلا يف هيبأ ةافو دعب لصوملا روكذملا نيدلا رون كلم

 « هنع هللا يضر يعفاشلا بهذم ىلإ لقتناو « رومألاب ًافراع ًامبش اكلم ناكو

 دجوي نأ لق لصوملاب ةيعفاشلل ةسردم ىنبو « هاوس يعفاش هتبب يف نكي و
 1 اهنسح ىف ةسردم

 ةرابش يف ”ةئاتسو عبس ةنس بجر نم نيرشعلاو عساتلا دحألا ةلبل يفوتو

 ١ ؟ باسنألا رظنا : ١4؟.

 باسنألا نع بيوصتلاو « يسياقلا : لوصألا يف ؟ .

 هاا : ةقرولا « م يناولا يف هتمجرت - م ١ رداملا خيراتلاو ؟غ : ه تارذشلاو 5 4م١!-١ا١؟.

 , 5.١9 ةلس بجر | :د »ع
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 قح هتوم متكو  رصمب ةقارحلا يه مهدنع ةرابشلاو - لصوملا رهاظ طشلاب

 « ةروكذملا هتسردمب ىتلا هتبرت يف نفدو . لصوملاب ةنطلسلا راد ىلإ هب لد

 . *(0) ىلاعت للا همحر

 دام روصنملا كلملاو « دوعسم نيدلا زع رهاقلا كلملا امه نيدلو فلخو
 نب دودوم نب دوعسم نيدلا زع امههدح ةمجرت ىف ناروك ذم امههو . ىنّز نيدلا

 رهاقلا كلملا هدلو 'هدعب ةكلمملاب ماقو « ىلاعت هللا ءاش نإ هنم بلطيلف يكنّز
 يذلا ولْؤل لئاضفلا يىبأ نيدلا ردب ريمألا ذاتسأ وهو « كانه حورششم وه انك
 ناكو < ناضمر رهش رخاوأ يف ةئاتسو نيثالث ةنس يف اهبكلمو لصوملا ىلع بلغت

 . بوطشملا نب نيدلا دامع ةمجرت يف روكذملا وهو . لقتسا مث اهب ابئان لبق
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 نامسلا رهزأ

 نع ثيدحلا ىور ؛ يرصملا ءالولاب ىلهاملا نامسلا 'دعس 0 ركب وبأ

 لبق روصنملا رفعج ابأ بحصي ناك < قارعلا لأ هلع ىودو « ليوطلا ديمح
 موي "هل دّصرتف روصنملا هبجحف « ائنبم رهزأ هءاج اهملو اماف « ةفالخلا لي نأ

 ائنبم تئج : لاق ؟ كب ءاج ام : روصنملا هل لاقف « هيلع ملسو ماعلا هسواج

 ةففظو تمضق دق : هل اولوقو « رانيد فلأ هوطعأ : روصنملا لاقف « رمآلاب

 كلذ لثم يف هيلع لخدف هبحجحف <« لباق يف داعو ىضمف « ىلإ دعت الف « ءانهلا

 تضرم كنأ تعمس : هل لاقف ؟ كب ءاح ام : هل لاقف « هيلع ملسو سلجملا

 ةداسعلا ةففظو تمضق دق : هل اولوقو رانيد فلأ هوطعأ : لاقف « ًادئاع كتئجف

 .ه : ؟ تارذشلاو خخ+ه : ١ ريملاو ١ا ب" : ةقرولا <« م يفاولا يف نامسلا رهزأ ةمجرت - م9

 , دعسأ : جأ ١

 . رهزأ هدصرف : ج ١
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 كلذ لثم يف هل لاقف «لباق ىف داعو ىضمف . ضا رمألا ليلق ينإف « " ىلإ دعت الف

 « كنم هماعتال تئجف ًاباحتسم ءاعد كنم تعمس : لاقف ؟ كب اساس

 ينيتأت ال نأ هب هللا وعدأ ةنس لك ىف يفإ ؛ باحتسم ريغ هنإ 6« اذه اء : هل لاقف

 ةرشع ىدحإ ةنس هتدالو تذاكو . ةرورشم تاناكحو عئاقو هلو . يىتأت تنأو

 . ىلاعت هللا همحر « نيئئامو عبس : لبقو « نيتئامو ثالث ةئس يفوتو . ةئامو

 وهو - ءار اهدعيو ءاهملا حتفو يازلا نوكسو ةزمهللا حتفب - رهزأو

 يا
 ةهسسنلا .ةذه هسة فلآلا دعدو مملا ديدشتو ةلميملا نيسلا حتفب - نامسلاو

 . هلمحو نّمَسلا عبب ىلإ

 - ءار اهدعبو ةلمهملا داصلا نوكسو اهرسك و ةدحوملا ءابلا حتفب - يرصبلاو

 اهاني « ةيمالسإ يهو قارعلا ندم ربهشأ نم يهو « ةّريْضَسلا ىلإ ةسنلا هذه

 ع يارب لع هرج ةرسشع عبرأ ةنس يف - هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع
 يف «١6 بتاكلا بدأ » باتك ىف ةستق نبا لاق . هنع هللا ىضر « ناو'زغ نا

 ءاملا اوفذح نإف « ةوخرلا ةراجحلا : ةرصبلا » دالملا ءامسأ نم ردغي ام با
 < كلذل يريضب بسنلا يف اوزاجأ امنإ و  ءابلا رسكي «  'ريضبلا : اولاق

 . حاحصلا يف هلاق « ةوخرلا ةراححلا : اضيأ رصملاو
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 ةنايييكلا سنع نب رصن نب كلت ن' ىلع نب نش رف ْن ةهانأ مفظملا وبأ

 . ع هاب : بتاكلا بدأ ١

 مسق ) ةديرخلاو غ٠. : ؟ ركاسع نبا بيذهتو +١4 : ه ءابدألا مجعم يف ةمجرت ةماسأل - م

 ءهتايح ةريس نم ًايناج لثمي «رايتعالا » هباتكو +١7 : ةقرولا «م يفاولاو ؛ةو : ١ ( ماشلا

 7 هرعش ناوبدو رايدلاو لزانملاو يادآلا بايل 5 ةعوبطملا بتكلا نم هلو
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 باحصأ ذْدْم ينب رباكأ نم « نيدلا دج ةلودلا ديؤم بقلملا يرزئتلا يبلكلا
 خ بدألا نوذف ىف ةديدع فدناصت هل « مهناعحش و مماماعو 0 ةعلق

 يف هادعو هيلع ىلثأو ؛« لبرإ خيرات » يف يتوتسملا نبا تاكربلا وبأ هركذ

 . هرعش نم عبطاقم هل دروأو هملع درو نم ةلمج
 قشمد نكس : هملع ءانثلا دعب لاقو « ةديرخلا » يف بتاكلا داعلا هركذو

 ًاراشم ًارّمؤم اهب يقبف رصم ىلإ لقتناف « مرركلاب رادلا وبنت امك هب تبن مث
 مث “< ىقشمد نككسو ماشلا ىلإ داع مث . كيزار نب حلاصلا مايأ ىلإ مظعتلاب هبلإ
 همحر - نيدلا حالص ناطلسلا كلم ىتح هب ماقأف « افك نصح ىلإ نامزلا هامر
 . نينالا د هاعدتساف:© قشمد. لافت هللا

 ”ريزولاو ظفاحلا نب رفاظلا مايأ يف ناك رصم همودق نإ : دامعلا ريغ لاقو
 حورسشم وه امسح لتق ىتح هيلع لمعو هبلإ ن نسحأف « ركالسلا نب لداعلا ذئموي

 . هتمجرت يف

 باتكب هقحاي ىتح ريبزلا نب ديشرلل هطخي هبتك !ةزج تدجو مث : تلق
 نوكيف «ةئامسخو نيعبرأو ىدحإ ةنس رصمب هبتك هنأ هيلع بتكو «« نانجلا »
 هنأ فالخ ال ذإ « رالسلا نب لداعلا لتق تح اهب ماقأو همايأ يف رصم لخد دق
 . هلتق تقو كانه رضح

 تلقنو . هطخب هتيأرو سانلا يديأ يف دوجوم نيأزج يف رعش ناويد هلو
 ْ ٌْ ْ : ١هلوق هلم.

 مهنارحم ىلع ادلحج رفتست ال

 ',بملإ تعّجر 'نإ كنأب معاو

 يرسل باطلا ريح هس حالو
 انقوست فيك مايألا ىلإ رظنا

 هرادب لِمَ بيلط نبا :”دقوأ ام

 رماد دودص نع ”"فعضت كاوقف

 معار ةهدوع "تدع الإو ًاعوط

 6 هراد تفرتحا دقو

 رادقألاب رارقإلا ىلإ آارسق

 رانلاب ايهبارخ ةناكو ًاران

 هيمو س ون هر رم ومر روم ربما هر روو هربوا هسه نوير روم رو عمهمععم و عوي
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 بتكلا لالد يرصملا ةروص نبا هبجولا نأ ةعقاولا هذه بساني اممو (10)

 ىلع نسحلا وبأ كلملا ءشل لمعف 6 تفرتحاف نسحلاب ةفوصوم راد رصم هل تناك

 : ةافولاو رادلا يرصملا 0 ”يرعملا 'مجنملا نباب فورعملا جرفم نا

 م رضتم "جرام ابسمف ر هروص نبا راد تذياع دقو لوقأ

 مدعي ربان يف 0 امعف  شرابم نم هلصأ لام لك اذك
 ميج هتأطبتسا امل ”هئتةاحف هرمع لاط رفاك الإ وه امو

 نم الانمي تايضأ منو مسو هيلع هللا ىلص هلوق نم ذوخأم يناثلا تيبلاو

 لا مارحلا : شوابملاو < « ربابت يف هللا هبهذأ شوابم

 يراصنالا فلخ > نب ىلع نسحلا يبأ نب رصان حوتفلا وبأ وه : روكذملا همجولاو

 «ريبك ظح كلذ يف هلو « « رصمب "بتكلا يف ًاراسمس ناكو « ةروص ناب فورعملا

 نامعأ ءاعبرألاو دحألا ا و هراد زيلهد ىف سلجم ناكو

 ءاضقذا ىلإ هدنع نولازؤب الو « عابت يتلا بتكلا مهملع ضرعيو ءالضفلاو ءاسؤرلا

 تانيه 6 كلك ممل يركن راس يفلسلا تام اماف « قوسلا تقو

 « اهتفارقب نفدو رصمب ةناتسو عبس ةنس رخآلا عبير ربش نم ريششع سداسلا يف

 . ىلاعت هللا همحر

 : هفعض فص ةعطق نم ذقنم نءالو

 مالا ةَمل ف أنقلا مطخح دعب نم ًاماق المح نع يدي ٍفعضل بحعاأف

 اهبتك تايبأ نع ًاباوج دشرم هببأ ىلإ اهبتك اتاببأ ًاضيأ هناويد نم تلقنو

 ذأ هو « هنلإ هوبأ
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 هدم مجم مو مررت وع هني موو هجوم وم ورم ور دمعت هو وو وون ع ممم هوم مم معو

5 
 يهانملا سانلا فسع يف بستكاو يهالملاو نوباصلا نمغ « < ةلودلا وشذ » ةديرخلا يف بتك
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 ةديرخلا رظنا ) هاشناروت ة ةمدخ يف ماثلاو نميلا ىلإ لحر مث باذبع ىلإ يفنف هوكشف ١ :

0 
 . بتكلا راسمسم :5 «؟

 0 ب
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 يدو _لهأ ةنولت وكشسَأ امو
 مهنم تكيسللاو مهباتع ”تللم

 يداؤف '*مبصراوق فة ذا

 اغا قلط مهيلع كح وو

 اهبستتِح ام ابونذ يل اونحت

 تو لكل مهستسكش :تادحا قلو

 تاوجر نميف 'مهوجرأ ف

 تدوطناو مهاذأ لغ "تدلك

 تتار الو تعمس ام ينأك

 تسهم و "قوه 0و ”عادببب

 #0085 س٠. 0 ل ان تك
 تدوم ار دع "ترا امنع هللاو الو

 ف َكْسَدَو ا كيييعَوف رشح ا مدد

 الو هوريظا- لق انك
 5 ٍ را ست

 ثكنلنسصح امو ه ودح- 7 4هفدحص

 هتدب لهأ ضعب ىلإ بات5 ردص ىف اهمتك نزولاو يورلا اذه يف ناتيب هلو
 9 امههو 6 نسحلاو ةقرلا ةباع

 ”تَّْمو ”يح ىونلاب عاوارو يليق 'سانلا قارفلا ملأ كش

 "ثنا الو فدع انيه.نافا .نعولق كنف امه لثع اعاو

 مظعلا دبع نب ىبحي نيسحلا ولآ بذألا يندشنأ «© ركذُي ءيشلاب ءىذلاو

 6 اريك اخش ناكو 2 رصم ءايدأ ضعب يف هسفنل ١ يرصملا رازحلاب فورمعملا

 : همأإ تبتك كلذ ىنغلب اماف : لاق ؛« تدريكلاب خطتلاف برج هبلع رهظو

 ا لا ايييبدا

 انلا نم تبرق دقو ”مخمش تف ا

 ع

 تيكتاتلا نم لاخ ربح نم ءاعد "تيدا

 تدربكلاب تّدّهادا فمكف ر

 علق دقو ©« هسفنل روكذملا ذقذم نب ةماسأ رفظملا يبأ ريمآلا طخ نم تلقذو
 نأ حلصيو بيرغ ىنعم وهو « طالخ رهاظب نحنو اهتلمع : لاقو © هسرض

 : سرضلا يف ازغل نوكي

 هك ا دلا ردا ال وساشو

 ًاباصق هرمأ لوأ يف وه ناكو طاطسفلاب نيرازج هبراقأو هوبأ ناك « رازجلا نيسحلا وبأ لاما ١
 لو دقو « هحح ور ةمدلو هتلووسل الوقف ىقلد لوس هرهسو 3 رودس ىمد 6ل م ةيدالا ىلع ماحف

 4. - * و م. شب

 كلرلج يعد ىعسل و يءفنل نىقدسل

 ب

 سوسرب : ١ ةرضاحملا نسحو 545 : برغلا ) برب هب ةزس يقوتو ةدرصملا دالبلا يف ًاريثك

 .(مدو:؟ تاوفلاو ١١:١١ كلاملاو جعه : ةرهازلا موحنلاو مع :ه تاردذشلاو
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 الا "هن راف انف تفا ”ىارظاتل ادن نع انيضافك هع ةذكلأ ا

 قح هايح دعبلا ىلع 'مشأو هايقل ًادبأ ىنّتأ تنكو : بتاكلا دامعلا لاق

 عيباسلا دحألا عوي ؛.لاقف «هدلوم قرح هثلأنو نتعيسو. قدنحإ :ةثينا رقم يف هتبقل

 ةمعلقي : تلق .ه١ . ةئاعبرأو نيناُمو نام ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيرششعلاو

 نينامثو عبرأ ةنم ناضمر ربش نم نيريشعلاو ثلاثلا ءاثالثلا ةلمل يفوتو .ءررل

 تلخدو نوبساق ليج قرش دغلا نم نفدو ؛ ىلاعت هللا همحر « ىتشمدب ةئامسمحخو

 نآرقلا نم ائيش هد سنع تأرقو « يلامشلا ديزي رهن بناج ىلع يهو هتبرت

 . هملع تّمّحرتو

 .ىلاعت هللا همحر « ةئامسخو نيثالثو ىدحإ ةنس دشرم ةماسأ وبأ هدلاو يفوتو

 ياز اهدعيو ابتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةئلثملا نيشلا حتفب  رزسشو

 يف اهركذ يتأيسو « مهب ةفورعم يهو ةامح نم برقلاب ةعلق - ءار مث ةحوتفم

 + ناعت هلا عاش نإ « دلقم نب ىلع هدج ركذ دنع نيعلا فرح
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 هيوهأر نبا

 هللا دمع نب مها ربإ ْن نلخي ْن مهاربإ سلا يبأ نب قاحسإ بوقعي قط

 نب ةرم نب ةيطع نب هللا ديبع نب ثراولا دبع نب بلاغ نب هللا ديبع نب 'رطم نبا
 محك ن ةانم ديز نب كلام نب ةلاظنح نب ورمع نب ةرم نب دسأ نب مامه نب بعك

 ههقفلاو ثيدحلا نيب عمج ؛ هنوهار نب فورعملا يزورملا ىلظنحلا ةرم نا

 يعفاشلا نع ىور نميف ينطقرادلا هركذ « مالسإلا ةمئأ دحأ ناكو « عرولاو

 ؛55 1: ١ ريعلاو ١78 : ةقرولا « م ىقاولاو : .9 : ؟ ركاسع نا بيذهت يف هتمجرت - مه

 ,ا“خ#غ 6 لأ دادغب خيراتو مثما : تاردشلاو ”؟«؟ : ١ ىمسلا تاقمطو
 معا

١ 



 يعفاشلا رظان دق ناكو <« يمفاشلا باحصأ يف يقبيسلا هدعو < هنع هللا يضر

 ةروص يزارلا نيدلا رخف خشلا ىفوتسا دقو «'ةكم رود عْيِب زاوج ةلأسم يف

 يعفاشلا مامإلا بقانم » همس يدلا هباتك يف اهنبب ىرح يدلا سلجم كلذ

 ظ . رحمت هتافنصم عمجو هبتك خسن هلضف فرع اماف « هنع هللا يدر

 « نيماسملا ةمئأ نم مامإ اندنع قاحسإ : هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ لاق

 فلأ نيعيس ظفحأ : قاحسإ للاقو 4« ىاحسإ نم هقفا ريس لا رع امو

 الوب # هعطقح الا لق رك تحفه اهون قيده تلا ةناع لك اذا و« :كيالح
 زاححلا ىلإ لحر دق نراكو < روبشم دنسم هلو « هتلسنف طق ائيش تظفح

 عمسو « هتقبط يف نمو ةنّدمع نب نايفس نم عممسو « ماشلاو نميلاو ىارعلاو

 قلبا مناسب ناي

 ةنس : لمقو «نيتسو ثالث ةنس : لبقو «نيتسو ىدحإ ةنس هتدالو تناكو

 فصنلا سسجلا ةلمل اهم وتو «روباسين هرمع رخآ ىف نكسو « ةئأامو نيادسو تس

 عبس : ليمقو © نام .ةئس تن تدسلا لمقو « دحألا : ليقو - نابعش نم

 . ىلاعت هللا همحر < نيدئامو نيثالث ةنس : لمقو « نيثئامو نيثالثو

 ءأب اهدعدو ةحودفم واو مخ هكا ءاه نلألا للعدو ءارلا حتفب - هيوهارو

 امنإو «مهاربإ نسحلا يلأ هببأ بقل  ةنكاس ءاه اهدعبو ةنكاس اهتحت نم ةانثم
 «هيو»و « هار» ةسرافلاب قيرطلاو « ةكم قيرط يف دلو هنأل كلذب بقل
 ءاملا مصب » هنوهار 2 ًاضيأ همق ليقو «قيرطلا ف لدحو هنأكف « داو هدايه

 رهاط نب هللا دنع ىل لاق : روكذملا قاحسإ لافو « ءاملا حتفو واولا دوك

 لاقي نأ هركت لهو ؟اذه ىنعم امو ؟ هيوهار نبا كل لبق م : ناسارخ ريمأ

 «هيوهأر» ةزوارملا تلاقف قيرطلا يف دلو يبأ نأ ريمألا اهيأ معا : : تلف ؟ا١ذه كل

 .  كلذ هركأ تسلف انأ امأو « اذه هركي يبأ ناكو < قيرطلا يف دلو هنأل
 . ةلميم لاد اهدعيو ماللا حنفو ةمحمملا ءاخلا نوكسو مما حمفب : دلخمو

 اهدعبو ةمحمملا ءاظلا حتفو نوونلا نروكستو ةلمسملا ءاحلا حتفب - يلظنحلاو

 ١ ؟ 5 : ص ةرظانلا هذه ىيسلا نكد .



 5 مك نم نطب هملإ بسني « كلام نب ةلظنح ىلإ ةبسنلا هذه - مال

 .٠ يدورآوارملا ِق همف لوقلا مدقن لو : يزاورملاو
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 ينابيشلا رارم فا

 ةدامر نم وه ؛ يوغللا يوحنلا ينابيشلا رارم نب قاحسإ ورمع وبأ

 بسنف اهيف بيدأتلل نابيش رواجو « ىلاوملا نم وهو « دادغب ىلإ لزنو ةفوكلا

 ريثك ناكو « رعشلاو ةغللا : يهو « هنواف يف مالعألا ةمئألا نم ناكو « ابسلإ

 روهشم ةياورلاو رمل لما نم ةصاخلا دنع وهو « ةةقث عامسلا ريثك ثيدحلا

 :هينلادبرتلا كو ةمناك هنأ معلا لهأ نم ةماعلا دنع هب رّصق يذلاو .فورعم

 نب مساقلا ديبع وبأو لبثح نب دمحأ م امإلا : مبنم © رابك ةعامج هنع ذخأو

 شاع : هقح ىف لاقو « « ىطنملا ا بحاص تيكسلا نب بوقعيو مالس

 راعتسا امر ناكو <« تام نأ ىلإ هدم بتتك هناكرب#“ ةنلب ريف اخو هنأع

 . هبتك نم بتكأو هنع ذخآ يبص كاذ ذإ انأو ينم باتكلا

 ةيهاتتعلا وبأ هيف تام يذلا مويلا يف رارم نب قاحسإ تام :لماك نا لاقو

 لب : هريغ لاقو . دادغس نيتئامو ةرسشع ثالث ةنس ىلصوملا ميدنلا مهاربإو

 .ىلاعت هللا همحر «حصألا وهو «نينس رشعو ةئأم هرمحو « نيتثامو تس ةنس قوت

 ماب فورعملا وهو « تاغللا » باتكو «« لمخلا» باتك فيناصتلا نم هلو

 باتك و «خسن ثالث « ريبكلا رداونلا » باتكو «فورحلا باتكب ًاضيأ فرعدو

 مجعمر م55 + دادغب خيراتو فلل : يديبزلا يف ةمجرت ينابيشلا و رمع يىبأ رأ رم نال م5

 "“؟١ : ١ ةاورلا هابناو ١+ : ءاملألا ةهزنو ١و: : ةقرولا « م يفاولاو ؟ا/ : 5 ءايدآلا

 تارذشلاو ؟هه : ٠١ ةيابدلاو ةيادملاو ١مم :ءا بدذيتلا بيدذبهتو ١و٠ : ةأعولا ةمغدو

 . ؟الا : سبقلا رونو #9 : ؟



 قلخ » .ناتكو « لبإلا » باتكو « « ةلخنلا » باتكو « « ثيدحلا بيرغ »

 هملع بلاغلا ناكو .يّمضلا لّضفملا ىلع ءارعشلا نيواود أرق دق ناكو .« ناسنإلا

 راعشأ يبأ عمج امل : ورمع هدلو لاق . برعلا زيجارأو بيرغلا ظفحو رداونلا

 ىلإ ابجرخأو ةلسق اهنم لمع اماك ناكف « ةلمبق نيناثو ًافمذ تناك اهنودو برعلا

 نينامو فين بتك ىتح « ةفوكلا دجسم يف هلعجو [فحصم بتك سانلا

 دق : ينابمشلاو .  فلأ اهنبب ناءار اهدعبو مملا ريسكي - رارمو
 . هبق لوقلا مدقت

 . معأ هللاو © ريشثع ةنس نيناعسلا موي يفوت : لبقو

 /م/

 يلصوملا قاحسا

 ءالولاب يميمتلا كسن نب نمهب نب ناهام نب مهاربإ نب قاحسإ دمح وأ
 مالكلاو هيبأ ركذ قبس دقو « ىلصوملا ميدنلا نباب فورحملا لصألا يناجرألا
 فرظلا هلو هال ءامدت نم ناك 3 ةداعإلا نع ىنغأف هبسسلو هلندسل 2

 راعشألاو ةغللاب ءاماعلا نم ناكو . اب. درفت ناذللا ءانغلاو ةعالخلاو روبشملا

 ريبزلاو يريبزلا هللا دبع نب بعصُم هنع ىورو « سانلا مايأو ءارعشلا رابخأو

 « مكَأ نب ىبحي يضاقلا سلجم يف تنك : رعاشلا يوطعلا ةيطع نب دم لاق
 فصتنا ىتح مالكلا لمأ رظاني ذخأو « ىلصوملا مهاربإ نب قاحسإ ىفاوف

 : زتعملا نبأ تاقمطو مو 1: "هي 5 ب يناغألا يف يىبصولا قاحسأ ةمجرت عجار - ماب

 مدعمو ١ خ/ 8ب : ةقرولا 6 6 يتاولأاو < م : < دادغب خيراتو ؟١ه : ١ ةاورلا هايئثأو ساد.

 : م١١ : سيقلا رونو ١دح : ءاملألا ةهزنو 4١ 4 : ؟ ركاسع نا بددهتو مه : + ءايدألا

 ل



 َ ةغللاو رعشلا يف ملككتو « بتحاو ساقو نسحأف ؛« ةقفلا ارك م مهنم

 ! يضاقلا هللا زعأ : هل لاقف ىبحي يضاقلا ىلع لبقأ مث « رَّضَح "نم قافف

 يلاب اف : لاق « ال : لاق ؟ نعطم وأ صقن هتيكحو هيف ترظان امم ءيش يفأ

 ؟هيلع سانلا رصتقا دق دحاو نف ىلإ بسنأو ابلهأ مايق مولعلا هذه رئاسب موقأ
 يف باوجلا : ىل لاقو ىبحي ىضاقلا ىلإ تفتلاف : يوطعلا لاق . ءانغلا ينعي

 زعأ « معن : ىبحي يضاقلا لاقف « لدجلا لهأ نم يوطعلا ناكو « كيلع اذه

 تنأ « دمج ابأ اي : لاقف قاحسإ ىلع لبقأ مث . ىلع ؛باوجلا ! يضاقلا هللا
 نمخلا ةقرفميوت ةغللا ىف فقاف ملاعق < + لاش ع ودتلا مالا وماكقلا#
 ليذهلا يبأك مالكلا لع يف تنأف : لاق « ال : لاق ؟ ةديسع يبأو يمءحألاك
 راشأو ؟ يضاقلاك هقفلا يف تنأف : لاق « ال : لاق ؟ يخلبلا ماظّنلاو فكالعلا
 يبأو ةيهاتعلا ىبأك رعشلا لوق يف تنأف : لاق « ال : لاق ©« ىبحن ىضاقلا ىلإ

 ريظن ال هنأل هملإ تبسن ام ىلإ تدسن انبه نمف : لاق « ال : لاق ؟ ناو

 لاقف . فرصناو ماقو كحضف « هلهأ ءاسؤر نود هريغ يف تذأو « هيف كل

 « قاحسإل ليلق ملظ اهيفو « اهقح ةجحلا تيفو دقل : يوطعلل ىبحي يضاقلا

 . هريظن نامزلا يف ”لقي نم هنإو

 ب5 يف ىلصوملا شيطاب نب ليعامسإ دجملا وبأ نيدلا دامع انبحاص ركذو

 ةرواخلا يلم نا لدصوملا يفر يقاس نأ دي لدفتلاو وسلا م اع يذلا
 نتن , كلامو ةنمسع نب نايفس نع ثيدخلا بتك « ًالضاف ًافيرظ « ةردانلاو

 1 07 ىبأو يعدصألا نع بدألا لا و ربرصلا ةدوأعم أَو ريشل نب مشهو

 . هبلإ بستنو هيلع بلغف ءانغلا مع يف عربو

 قبس ام االول : لوقي نومأملا ناكو « هنوب”رقيو هنومرك ءافلخلا ناكو
 فعأو ىلوأ هنإف « ءاضتقلا هتّسلول ءانغلاب ربتشاو سانلا ةنسلأ ىلع قاحسإل

 لغ هيلغو ءاتفلاب نيتشا هتكلو © ةاضقلا ءال وه. نه ةنامآو انو نك أو: قاضاو

 . ريظن هبف هل نكي ملو « هدنع اهرغصأ هنأ عم « همولع ميمج

 : دشرلا نوراه ىلإ هبلشك ام هرعش نمف < رعش ناوبدو دمج مظنذ هلو

 ل دبستس 3 وعأت ادي 2 سسدلف 5 رصتقا اه تثأف لخسل َْ م 4 رمآ و

 نحو



 ليلخ نيملاعلا ىف هل ًالبخم ىرأالو داوجلا ةنتالخ سانلا ىرأ

 ا ل مالا كا وز سيكل كب كب
 ليني فتروكي نأ ًائيش لان اذإ ءهتماع ول قفلا تالاح ريخ نمو

 ليلق نيماعت دق امك ىلامو ًامثركت نيرثكملا ءاطع يناطع

 ليمج ةنينمؤملا ريمأ ”يأرو ىنغلا مرحأ وأ رقفلا 'فاخأ ةفيكو

 قاحسإل تيأر : بلعث سابعلا وبأ لاق تح « بتكلا ريثك ناكو *(؟4)
 لزنم يف ةغللا تيأر امو . هعامس ابلكو «© برعلا تاغل نم ءزج فلأ ىلصوملا
 حا رغألا ىا لون م قاسسبإ للم و ايتن ثكأ طق هعأ

 رشي و 2« صفح يبأب فرعي راج انل ناك : لاق هنأ هتاياكح نم تلقنو
 ل لاقف 8 فرحت امأ كادت بك + دل اقف © داش هلا واتس .سرمفا# نطوللا
 تيواخ دل لانن © يللا صفو أ عنا ة لع د هيك كرس ضورلا
 . كبنج هللا عفر ال « ةفرعملا دح

 هنأ يل ليخ الإ ُهطَق مهاربإ نب قاحسإ يناتنغ ام : لوقي مصتعملا ناكو

 . يكلم يف ديز دق

 . *(06) نيتنسي هتوم لبق هرمع رخاوأ يف ئمع دق ناكو « ةريثك هرابخأو

 « يعفاشلا مامإلا اهبف دلو يتلا ةنسلا يهو « ةئامو نيسمخ ةنس يف هدلومو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف قأبس امك « هنع هللا يضر

 : ليسبقو « بردلا ةلعب نيتئامو نيثالثو سمخ ةنس ناضمر ربهش ىف قوتو

 رهظلا دعب سيخخلا موي يفوت : لبقو «ربهشأ لوألاو « نيثالثو تس ةنس لاوش يف
 . ىلاعت هللا همحر « نيثالثو تس ةنس ةجحلا يذ نم ناوَدَخ سل

 : هلوقت ةياكيضأ ضعت هاثزو

 ٍبابحألا ةلحن يف ًايواث بارقلا رفع تحت وبللا حبصأ

 تارطألا "فاكش ”كهتو. نسب .ذآلا ضوقتاو لوما ىَفمذإ

 بارسشلا ٌوفصو ىوهللا هاكبو هيلع انزح ”تاببلملا تكب
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 بارضصملا 1 رسمع دوعلا : محر ىح سلاحا لآ "”تككدو

 . لوألا حيحصلاو « مهاربإ هيأ يف ةيثرملا هذه نإ : لمقو
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 ناك ؛ روبشملا بيبطلا « ؛يدابعلا قاحسإ نب نَّتْح نب قاحسإ بوقعي وبأ
 تاغللاب هتفرعم فو « لقنلا يف هيبأب قحاي ناكو « بطلا مع يف هرصع دحوأ
 ةمسرعلا ةغللا ىلإ نيينانوملا ةغلب ىتلا ةكحلا بتك "بارع ناكو . اهيف هتحاصفو
 'ءالك نم ةكحلا بتك يف هبيرعت نم دجوي يذلا نأ 7 « هودأ لعفي ناك امك
 مدخ دق ناكو © بطلا بتكل هسرعت نم دجوي امم رثكأ هريغو سيلاطاطسرأ

 ريزو هللا ديبع نب مماقلا ىلإ عطقنا مث « هوبأ همدخ 'نم ءاسؤرلاو ءافلخلا نم
 ىلسع هعلطي ناك روكذملا ريزولا نإ ىتح « هب صتخاو « للاب دضتعملا مامإلا
 . هريغ نع همتكي امب هملإ يضلفيو « هرارسأ

 نأ هغلب روك ذملا ريزولا نأ ءابطألا ةوعودوع ياتكا ىف .نالطب نا ركذو

 : هملإ بتكف « هتبعادم ”بحأف « ًالبسم ءاود لمعتسا روك ذملا قاحسإ

 :لاملا نم. قررا انهو تيما "فك لا نكأ
 ىلاخلا لزنملا وحن 53 ةانلا كب "تراس 0

 خمبراتو نبا : ١ ةعيصصأ يبأ ناو ١مم : ةقرولا « ه نادال نينح نب قاحما ةمحرت - م6
 . : ءاكحلا

 ١ جابأ 02

 ركاسع ن :نأ ببذهت يفر كه : ءابطألا ةوعد باتك رظنا ١: نيتيملا بتك يذلا نأ عمهم

 ةئفاق ىلع نيتيبلاب هباجأف يربونصلا ىلا اهلسرأ < يربونصلل قيدص وأ « ةظحج وه نيلوألا
 . (ب ١ م : ةقرولا) طوطخملا يربونصلا ناويد يف ناتباث ناذهو « ءافلا
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 : هباوج هبلإ بتكف

 لاحلاو لابلا ”يخر ًارورسم تب ريخم
 يلاخلا مّسترملاو 5 ةانلاو ريسلا امأف

 لاييما ”ةناع ا. + فايا :كالالجباإق

 نأ ركذف < ةمضقلا هذه لثم ىلع « تايانكلا » باتك يف تفقو دق تنكو
 : :تاوملا' تك .ناثلا .نآو.نيلكوآلا: نيقينلا اينتك لوألا

 "كيلا ىلا "نع تلقا نإ اه تزالختنلاو قلنلا : كقك

 فينكلا ىف ""لّصوُي ناونعلا ىلع "بتكاف ىلإ باوجلا تمار نإف

 هللا ءاش فترإ هببأ ركذ يقأبسو - بطلا يف ةدمفملا تافّتصملا هسبألو هلو

 ْ . هرمع رخآ يف جلافلا هقحلو  ىلاعت

 نيعستو عست : ليقو « نيعستو نام ةنس رخآلا عببر ربش يف هتافو تناكو

 ظ > 2. ناتئامو
 لاد فلألا دعبو ةدحوملا ءابلا حتفو ةلمهملا نيعلا رسكب - *يدابعلاو

 اولزن ىتش لئابق نم نوطب ةدع مهو « ةريحلا دابع ىلإ ةبسنلا هذه - ةلمهم
 يدابعلا ديز نب يدع مهنم « ريثك قلخ مهيلإ بسني ىراصن اوناكو ةريحلا
 : ىلاعت هلوق يف نينمؤملا ةروس يف هريسفت يف ىبلعثلا لاق « هريغو روبشملا رعاشلا

 <« نولاذتم نروعيطم يأ # نودباع انل !هموقو انلثم نيرشل نمؤنأ اولاقف

 « دانعلا ةريخلا لهأل لبق كلذ نمو « هل ًادباع كلمل ناد نم لك ىمست برعلاو

 . مجعلا كولمل ةعاط لهأ اوناك مهنأل
 ءارلا تف و اابقف نسب ةابتالا ءانلا ةوكتمو: ةنملا ناكل بكت ح ةزرللاو

 برعلا كولم نم مهمدقت نمو رذنملا ينبل تناك ةميدق ةنيدم يهو  ءاه اهدعبو

 تناكو « هئانبأ نم هدعب نمو رذنملا ينب دج وهو «يمخللا يدع نب ورمع لئم

 ١ فينعلا ريسلا نم اهمغأ : يربونصلا ناويد .

 عفدي : يربونصلا ناوبيد ؟ .
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 2 ةريخلا تدنرخو ل ءاس لا بحاص يدزألا نا ةعدج هلاك ورم لبق نم

 رم اهانب 4 ةردعبلل ةرمسع عسس ةنس يف اهربظ ىلع مالسإلا يف ةف وكلا تسدبو

 م4

 يحبج

 بقلملا يعفاشلا هبقفلا « ”ينبيملا لضفلا ىبأ نبا رصن يبأ نب دعسأ حتفلا وبأ
 هقفت ©« ةروبشم ةقملعت هيف هلو <« فالخلاو هقفلا يف ًازربم ًامامإ ناك ؛ نيدلا يح

 يزغلا هحدم دقو « هلضف عاشو رايدلا كلتب ربتشاو ةنزغ ىلإ لحر مث ورم

 دادغبب ةيماظنلا ةسردملا ؛سيردت هيلإ ض”وُفو دادغب ىلإ درو مث « هركذ مدقملا

 ةنس نابعُش رشع نماث يف لزع مث « ةئامسخو عبس ةنس يف ىلوألاف <« نيترم
 ركسعلا ىلإ جرخو « نابعش يف ةريشع عبس ةنس يف ةيناثلا ةرملاو < ةريشع ثالث

 هب اوعفتناو سانلا هملع لغتشاو « هناكم هريغ ىلوتو « ةنسلا نم ةدعقلا يذ يف

 مدق : لاقو « ليذملا » يف يناعمسلا دعس وبأ ظفاحلا هركذو « ةيفالخلا هتقيرطبو

 نم ًالوسر هجوت مث < ورم ىلإ ًآالوسر قوحلسلا دومح ناطلسلا ةبج نم انيلع
 لاق «ىلاعت هللا همحر « ةئامسمخو نيرشعو عبس ةنس اهب يفوتف ناذمه ىلإ دادغب

 تعمس : لوقي ببطخلا رمع نب ىلع نب دمع ركب ابأ تعمس :« ليذلا » يف يناعمسلا

 :لاق - ناذمهي هرمع رخآ يف دعسأ مامإلا مدخي ناكو - نيوزسق لهأ نم ببقف

 © ايبنسرخف# انبه نم: اوجرخا ذل لاتف ةلحأ برق نأ هتف تنحف انك

 ام ىلع ىترسح اي : لوقيو هبجو مطلي هتعمسف تعّمستو بابلا ىلع تفقوف
 .نأ ىلإ ةماكلا هذه ددربو هبجو مطليو يري لعجو « هللا بْنِ يف تطرف

 . يظفح نم هتبتك ينإف هانعم وأ اذه ىل ركذ ؛ ىلاعت هللا همحر <« تام

 . رصن يبأ نب دمه نب دعسأ هيفو 7١ : ؛ ىكبسلا تاقبط يف ينهيملا ةمجرت - م8

 /ا١ ١



 - نونلاو ءاهأ حتفو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو مملا رسكي - ”ينيسملاو

 سخرس نيب ةيحان يهو 'نارباخ ىرق نم ةيرق يهو « ةنهيم ىلإ ةبسنلا هذهو
 ظ . ناسارخ ملقإ نم دروببأو
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 ىلحعلا دمج نب دمحأ نب فلخ نب دومح لئاضفلا يبأ نب دعسأ حوتفلا وبأ

 ءالضفلا ءابقفلا نم ناك ؛ظعاولا ىمفاشلا همقفلا نددلا "بحتنم بقلملا ىناببصألا
 نم الإ .لكأي ال "ةعانقلاو كسنلاو ةدابعلاب ًاروهشم دهزلاو معلاب نيفوصوملا

 مأ ىلع ثيدحلا هدأ مم و © هب ”تاوقس ام عسددو ”قارود ناكو 6 هدب نيك

 لم نس ليعامسإ مماقلا يبأ ظفاحلاو 1 ؟ ةنادزوجلا هللا درع تسب ةمطاف مهأربإ

 ممحرلا دبع لضفلا يىبأو يدواجلا نسحلا نب دمحأ نب مناغ ءافولا يبَأو لضفلا نا

 ”ينالديصلا دحاولا دبع نب لضفلا نب مماقلا ربطملا يبأو يدادغملا دم نب دمحأ نبا

 فالس نب قابلا دبع نب دمع حتفلا بأ نم اهب عمسو دادغب مدقو <« مهريغو

 تاج ١ةزاحإ هلو . هريغو ةئامسمحو نيسمخو عبس ةنس يف يطبلا نباب فورمحملا

 ديشخإلا لضفلا نب ليعامسإ حتفلا يبأو يماحشلا رهاط نب رهاز مماقلا يبأ نم اهب

 نمو 2 ناسارخ نم دروببأو سخرس نيب ىرق ةدع ابمف ةنيدمو ةبحات نارباخ : توقا لاق ١

 . اهرثكأ برخ ةريبك ةنيدم تناكو « ةنبيم اهارق
 .*غ+6 : © بهذلا تارذشو ه. : ه ىكسلا تاقبط يف هتمجرت - ة

 . بختنم : لوصألا ضعب يف ؟
 ظ . ةعاطلاو : د »سم

 : ج أ يفو ؛ناهبصأ باب ىلع ةلحم يهو  يازلاو واولا نوكسو مجلا مغب  نادزوج ىلإ ةبسن
 . ناسارخي ناجزوج ىلا ةيناثلا ةمسنلاو « ةناجزوجلا

 . يراصنألا : ه 0

 2 .رابيخأ :د 5



 اربمو رخبتو هدلب ىلإ .داعو © مرتغو ىدزألا دم نب زيزعلا دنع كرابملا ىبأو
 طيسولاو زيجولا تالكشم حرش » كلذ نمف < فيناصت ةدع فنصو « ربتشاو

 ةبطوسملا بتكلا نم لقنو نيباتكلا نم ةلككشملا عضاوملا يف مككت « يلازغلا

 ىوتفلا يف داّمعالا ناك هملعو ىلوتملا دعس ىبأل « ةمتتلا ةمتت » باتكهلو « اهملع

 ةنامقعو رقع عبرأ وأ نس نع نيعيبرلا دحأ يف هدلوم ناكو . ناببصأب

 همحر « ةئاتس ةنس رفص نم نيرشعلاو يناثلا سمخخلا ةلمل يف اهب يفوتو . نابمصأب

 1 ١ . للاعت هللا

 ةبسنلا هذه مال اهدعبو مجلا نوكسو ةلمبملا نيعلا رسكيب - ىلجعلاو

 ميحللو «سرفلا ةعيبر ينب نم ةروهشم ةريبك ةليبق يهو « مئيِجْمل نب لثجع ىلإ
 لجع وهو - مم اهدعيو اهتحت نم ةانثملا ءابلا نوكسو ملا حتفو ماللا مضب

 محل نب لجع ناك : ةديبع وبأ لاق « لئاو نب ركب نب ىلع نب بعص نب مجل نبا

 سرف لكل نإ : هل ليقف « داوج سرف هل ناكو <« برعلا نيب ىقّمحلا يف دعب

 ًاقفف < هّمسف : هل ليقف « دْمِب هّمسأ ل : لاقف ؟ كسرف مسا اف امسا داوج

 : برعلا ءارعش ضعب لاق هيفو . روعألا هتيم دق : لاقو هينيع ىدحإ
 لحع سس قمح سانلا ف 0 لهو 'مبسبأ ءادب ل >ع وند ينتمار
 لبحلاب سانلا 2 لاثمألا هن تراسف ةواوح نبع تا 'ةةومأ 0

 . اهأقف اذإ  ةلمبملا نيعلا,  نبيعلا راع : لاقي

 مممسم دهيم عه سه سمس سه هش هس سا هاه م ع سه ههه سا عش ههه هس هه سا سه هس س سام هيه س هي سو
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 يتامم قرف دفسألا

 نب انيم نب بذبم ديعس يبأ ريطخلا نب دعسأ مراكملا وبأ دعسألا يضاقلا
 رظان تراك ؛ رعاشلا بتاكلا يرصملا يتاَمَم حبلم يبأ نبا ةمادق ىلأ نب ايركز

 ةربس مظنو ةديدع تافنصم هلو < لئاضف هبفو « ةيرصملا رايدلاب نيواودلا

 ناوبد هلو «« ةنمدو ةلملك » تانك مظنو «ىلاعت هللا همحر « نيدلا حالص ناطلسلا

 : هلوق كلذ نمف « عيطاقم هنم تلقنو هدلو طخم هتيأر رعش
 ع

 دع ل يافا عل روما ني نا يقول
 اهتم رَّضَأ ىلع ام كتقحو ىنئتع لثمك نوكت نأ ؟ردقتأ

 ش : قشمدب هآر لمقث صخش يف هلو

 ادّنأ اهلكحي نم ض رآلا ىف اه نيرهمن ىكح

 دو هفمالخا قو قرر ول هقالخ 2 ىكح

 : مبضعب لوق نم نيذه هبتيب ىنعم قام نبا ذخأ دقو

 اديرق راخفلا ماوي امالكف ىتلج ةنيردَم نار شنب 'نا ىهاض
 ديزي 0 لقعلا ”صقنو «ىراو هقلخ ةروَضَو < ىددكر ”ظافلأ

 : ةليوط ةدصف ةلمح نم هلو

 بلت ؛يأو اطبأ نإ فمضلا ىلع يقكرحت هيأ لمعلا يف هنارينل

 مسق) ةديرخخلاو ١ : ١” ةاورلا هامناو ١٠١ . : + ءابدألا مجعم يف يقام نبا دعسألا ةمجرت  ةهأ١

 ةرضاحللا نسحو "5 :٠ ٠ ه بهدلا تارذسو ١ ا// م : + ةرهازلا موجنلاو .٠ ١ و : ١ (رصم

 ١ : ةيابنلاو ةيادملاو **ه ١٠ : هم: راصبألا كلاسمو ه»+ .
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 بتلبملا لآب لزني م وه ادإ ناادعو ىلإ و ل و ا ا ل

 هفارتظ 'نع ”برْمُني ابجعت
 هفارتط ىف ةلعلا ”فرحأو

 فرح يف يحسنملا رازن نب ىمحن ةمحرت يف ةروك ذم تاسبأ ةثالث هرعش نمو

 . ةنسح ءاششأ هرعش يفو « ءاسلا

 مث <« عبطاقم ةّدع هل دروأو « ةديرخلا » باتك يف ىناببصالا دامعلا هركاذو

 نراتك يف هلوق كلذ نمف « هرعش نم ًاريثك ركذو « ريطخلا هسبأ ركذب هقعأ

 : همف ملابو ريَّسلا

 هتداعإ نع قىتح ريبلا متنكأو

 هلع نسل قالا نأ. ”كاذو
 نايسن ريغ نم هب رسملا ىلإ
 ىلاحان ناك دق ىدلا رسل ىعاعم

 هتعامجو وه ناكو « رصانلا كلملا شمج ناويد ىلوتم ةرهاقلاب هتسقل : لاقو
 . "يحالصلا كلملا ءادتبا يف اومسأف ىراصن '

 : هوحبم روكذملا قام نا دعسألا يف ىممخلا نبا بذبمللو

 ثيبخ ريصمض نع رغثلا مس ثيدحلا يهاو .مالسإلا ثيدحو

 كتابا ةمالع ف ”هداز ةس ومما هرعس ضعب عار ول

 «ىلاعت هللا همحر « نيمسنلا يذب فورعملا ةمحد نبا باطخلا وبأ ظفاحلا ناكو

 نبا نيدلا رفظم مظعملا كلملا امناطلس ماتها ا لبرإ ةنيدم ىلإ هلوصو دنع

 هامم ًاباتك هل فئص « هعسا ركذ دنع باتكلا اذه نم فاكلا فرح يف حورسشم

 .نم فرمعي:أ ١

 . ةمحالصلا ةلودلا : جأ ؟



 اضيع دم ةليوط ةدصصق باتكلا رخآ ىفو ؛« « رينملا جارمسلا داوم يف ريونتلا »

 : 1-لا

 اومهوام انوادعأ مهو ةاشولا الول

 يف نيدلا رفظم ىلع باتكلا نحن انعمسو « هيلع ةدبصقلاو بناتكلا١ ارك
 هذه تدأر كلد دعب مث ©«هسف ةدصقلاو ةئاّتسو نيرسششعو تس ةنس نابعشس

 لعل : تلقف « روكذملا تاك نبا دعسألا ىلإ ةبوسنم ةعومج يف اهنبعي ةدمصقلا
 ناطلسلا اهب حادم اهلاكب دعسألا ناويد يف اهتيأر كلذ دعب مث « طلغ لقانلا
 نبا تاكربلا ابأ تيأر ينإ مث . نظلا يوقف 2« ىلاعت هللا همحر « لماكلا كلملا
 : لاقو «ةمحد نبا ركذ دنع « لبرإ خيرات » يف ةديصقلا هذه ركذ دق يفوتسملا

 : ابمف هلوق ىنعم نع هتلأس

 مارح هك ىد مح اطع نم هيدقب

 مهضعب لوق لثم هلعل : تلقف « ًاباوج راحأ اهف

 'مارحلا هيلع 'تّمض امو قدام: ”كفكفا رونكلا .ءامثاب ىمست

 .درأ يدنع حّنجرت اذه ىلع تفقو اماف « تدرأ اذه : : لاقو مستف : لاف

 « باوحلا ىف فقوتامل باطخلا ىبأل تناك ول اهنإف « روك ذملا دعسألل ةدصقلا
 دعسألاو . ةئاتسو تس ةنس ىف ناك لبرإ بحاصل ةدصتقلا داشنإ نإف اهأو
 ةلودلاب هل قلعت ال بلحن ميقم وهو ؛ أيس اه ةنسلا هذه يف يفوت روك ذملا
 *(55) اهنم يه نمل ملعأ هللاف ةلجابو ؛ ةملداعلا

 « ركش نب نيدلا يفص ريزولا نم هسفن ىلع فاخ دق روكذملا دعسألا ناكو

 كلملا ناطلسلا بانحن ًاذئال بلح ةنئيدم دصقو ًايفختسم رصم نم بربف
 تس ةنس ىلوألا ىدامج خللس يف يفوت ىتح اهب ماقأو < ىلاعت هللا همحر « رهاظلا
 ىف نفدو « ىلاعت هللا همحر « ةنس نوتسو ناتنثا هرمعو + نينآلا مود ةئاتسو

 . يورهلا ىلع خيشلا دهشم *م نم برقلاب قيرطلا بناج ىلع ماقملاب ةفورعملا ةردقملا

 ةنس نم ناضمر ربهش سداس ءاعبر آلا ف ف ريطخلا هوبأ ىوتو
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 . ةلامسمحو نيعبسو عبس
 .فلأ اهدعبو نونلا حتفو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو مملا رسكب : انيمو

 ابقوف نم ةانثم ءات فلألا دعبو ةددشم اهنم ةئناثلاو نيمملا حتفب - يتاّمو

 ناكو روك ذملا حيلم ىبأ بقل وهو - ابتحت نم ةانثم ءاب اهدعبو ةروسكم يهو

 ةقدصلا ريثك ناكو © مظع ءالغ رصم يف عقو هنأل يتام هل ليق امنإو « ًاينارصن
 مهنم دحاو لك هادان هوأر اذإ اوناكف « نيماسملا راغصل ًاصوصخو « ماعطإلاو

 مظعلا دبع دمج وبأ نيدلا يز ظفاحلا خيشلا ينربخأ اذكه « هب ربتشاف « يتام
 نظأ : لاقو هيف ةيثرم لوقلا اذه 'ببقع يندشنأ مث « هب هللا عفن « يرذنملا

 : اهو < 'ىلرغملا ةسنكسم نبا رهاط يبأل نتيملا نيذه

 حيدملا سمش تروكو تا امركملا ةةذةمس ؟”تّيونط
 بأمل نأ ضارم كبيس. ..ىحوا وا لسمو ا 13 نم

 نبا رهاطلا وبأ ناكو ] ًاضيأ حئادم هبف هلو < هل |هتدجوف (هنع تفشك مث

 فورعملا هناتسب يف ناكو ؛ روكذملا دعسألا دج يقام حملم يبأب ًاصيصخ ةسنكم

 رثبلا الو ةهزنلاب ةفورعملا هترظنم ©« يمكاجلا ةدشار عماج رواجم «رصم رهاظب

 ةكحلا رصق بحاص نإ ىتح فصلا يف ةوالحلاو دربلا ةدشد اهؤام فوصوملا

 ةدمصق ةلمج را م ا وم د ا نام نك

 ةرظاملا فصدو أم هح اع

 مرطضت ةارسم او رجلا رقلاد تدرفنا ىلا رثملا اب ناحيع نمو

 | مفيهو رحملا7 بقع بديلا ىبر ةرحاص لك ِق اهدام اك

 ١ ادعت :د ,

 نيتيبلا نيذه بيسي هافج لضفألا نأ : لاقو رصمه ءارعش نم دايعلا هدع «ء دم نب ليعامعسإ وه ؟
 نبا يفوتو (”5 : ١ تاوفلاو ؛* : ةيرصملا ةلاسرلا رظناو +٠١ : ؟ رصم مسق  ةديرخلا)
 ى, هأآ ٠ ةيس 1
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 'بهو نب زيزعلا دمع نب روصتم نب موف ني يح :نددعمأ تاداعبلا وا

 يراجنسلا يماسلا نابه نب ةعيبر نب عيفَر نب هللا دبع نب راوس نب نابه نبا
 الإ 2« فالخلا يف لككتو « ًابيقف ناك ؛ ءاهملاب توعنملا رعاشلا يعفاشلا هبقفلا

 « مههزئاوج ذخأو كولملا هب مدخو هب ربتشاو هيف داجأو رعشلا هيلع بلغ هنأ

 دئاصق دجوي « سانلا يديأ يف ريثك هرعشو « رياكألا حدمو دالبلا فاطو
 تدجو مث « ال مأ هرعش نود له ردأ لو ناويد ىلع هل فقأ لو < عبطاقمو

 . ريمك دلجب يف ًاناوبد قشمدب ةيفرشألا ةبرتلا بتك ةنازخ يف هل

 : "يروزربشلا نا نيدلا لامك يضاقلا اهب حدم ةدلصق ةلمج نم هرعش نمو

 هلاحي مارغلا يف ”“”كلنعأ تناآلو ءلابب وُدلْنسلا رتطخ ام كاوهو
 هلانلع نم كاذف كاره لاس ُهّتنأب كملإ شاو ىشو قمو

 دا ابنا نع كنت هلام نمي "فات تملا قلت سلوا

 هلاصو لمح تمّرّصو « همارغ رتس تكتهو « هماقس بوث تددج

 هلالدو هبت نم 0 ةلخل مأ ه1 تتسم ةلزيفا

 هلامبو ؟هسفنب قيلطلا يِدْفَي هيأ ريسأ نم بئاحعلا ا
 هلامن 0 رعردلاب ىقدتي ال هظاحلب ليات يمأو يبأب

 رداصم ضعب ىلإ انرشأ دقو ١.: : + (ماشلا مسق) ةديرخلا يف يراجنسلا ءاهبلا ةمجرت - ها«

 ظ 1١١١. : ص مدقت امف هتمجرت

 , اسمهو ة د ١

 مجرتيسو ؛ قشمدب ًايضاق ناك يروزربشلا مماقلا نب هللا دمع نب دمحم لضفلا وبأ نيدلا لاك وه ؟

 . ناكلخ نيا هل
 ع

 , هح ورب + ١:
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 هلالز ببطي هفطاعم 'تّقرش ابّصلاو ةسسشلا ءام نم نار

 هلامج راح يف قرت داكتف 2هنسح بك ارم يف 'رظاونلا يرْست

 هلامت نيع نيدلا لامك ىفكو ءهسفن يف هلامك ؛نيع ماّفكف

 ملاخ ةطقانب ابمحعأو ًانون مدخ ةفيحص ىلع 'راذعلا بَتك

 هلاصو ماويك هترغ ”ضاسو هدوادص ليلك هتةرثط داوسف

 اوفاضأ دقو «هل روهشملا وه ردقلا اذهو .ابعسمج امتركذل ةلاطإلا فوخ الولو

 . امبتكرتف (بققتأ الو « نيترب ابملإ

 : ةدمصق ةلامح نم اضدأ هلو

 ”قوقلعو ”ةعاط هيف ظاحلالا رتاف لئامشلا وللح فتبلفبلمو
 قوأوار هادخ نم هب ىترحف هرغث فشارم ىلع 'قيحترلا فقو

 قيرط هنلإ اف ولسلا لس هقاثع ىلع ”ةتساحم :تادس

 : ل ةدمصق نم هلو

 ”تشالا سنعلا ابنم حافف ةرحس ابصلا ”تاهلسن 'تّيه
 هير ا .

 'بّسطلا 'سّفّدلا اذه َنْيأ نم اضغلا يداوب تكرم ذإ ثل قف

 خيشلا ةئاتسو نيرشعو ثالث ةنس ىف اندالب يف نحنو انءاح دق ناكو (1])

 « يطساولا "ةريئينسلا ناب فورعملا دمع نب نمحرلا دبع رفظملا وبأ نيدلا لامج

 فاط دق ناكو « ةيرفظملا ةسردملاب اندنع لزنو <« هرصع ءارعُش نامعأ نم ناكو

 نم لك هدنع رضح دعق اذإو « ةبنسلا زئاوجلا هوزاجأو كولملا حدمو دالبلا

 نعط دق ناكو « ةفيطل تاركاذمو تارضاح مهنيب يرحتو « بدألاب ةيانع هل

 ىلإ راجنس نم رافسألا ضعب يف يراجنسلا ءاهبلا ينقفار : اموي لاقف « نسلا يف

 ناكو ناكم يف قيرطلا يف انلزنف «راحنس ىلإ نيع سأر نم : لاق وأ «نيع سأر



 هل عضوملا كلذ ناكو « انع هدعبل هءادن عمسي ملف ًارارم مهاربإ اي مهاربإ ا

 :يفدشنأ مث ةعاس دعقف « مهاربإ اي :ىدصلا هباجأ مهاربإ اي :لاق امكف «ىّدَص

 "بيرق وهو راصبالا نع ”ليعب رواحم وهو راج ”بببح يسفن

 بيحب سسلو ”رخص هنأ ىلع هتوعدام ادإ ىداولا ىادص بسك

 مث © ريثك عاتجاو ةديكأ ةدوم ' اهنببو ©« بحاص يراجنسلا ءاهبلل ناكو

 هبتعي هيلإ ريسف © هنع بحاصلا كلذ عطقناو باتع مايألا ضعب يف اهنيب ىرج
 ةسماخلا ةماقملا يف !مهركذ نذللا يريرحلا يب هملإ بتكف « هعاطقنال

 : امههو ةرشع .

 ِ ك ”ه'دزت الو موب ريغ ل لك يف تي مم *رد ال

 ميلإ نويُملا رظنت ال مث موي ربشلا يف لالحلا ءالتجاف

 م همظن نم ءابملا هنلإ بتكف

 0 هل "فخ او هرزف ًادادو لخ نم "تدقق ادإ

 : رئاسلا هرعش نم امهو « هلو

 رسح اح ىلع ىتاقوأ ”بمطو ةمار ىلع يمايأ شط

 رخآلا رثمعي املأ اهرم ىف ةع'رّسلل داكت

 : حملم ىلعم وهو « رخخلا ففصو يف ةديصق نم هلو

 ٍبَسسحلا نم ”تّعص ىلا كابشلا الول ابر اهب انرط دقو ”ريطت 'تّداك

 : لاقو « ليذلاو ليسلا » باتك يف بتاكلا يناهبصألا نيدلا دامع هركذو
 : هسفنل ىندشنأ

 ١ اهنشيب نكو :هج .
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 بكار دوجلا رحب جل يف ىننأ بئاحتعلا نمو

 'بئاحتعلا رحبلا ةداع نك ]١و اإامظ نم *”تومأو

 05 ةيدحس اي هلو

 نيتنثا ةنس لئاوأ يف : يفوتو «© ةنامممحو نيثالثو ثالث ةمس هتدالو تناكو

 . ىلاعت هللا همحر <« راحنسد ةئاتسو نيرسشعو

 ل
 يعفاشلا بحاص ينزملا

 بحاص ”ينرئملا ملسم نب ورمع نب لبعامسإ نب ىنحي نب ليعامسإ مهاربإ وبأ
 ًادبتجي ًاملاع ًادهاز ناكو « رصم لهأ نم وه ؛ هنع هللا يضر و مامإلا

 هقرطب مهفرعأو نييعفاشلا مامإ وهو « ةقيقدلا يناعملا ىلع ًاصاوغ ًاجاجحم

 ابنم « يعفاشلا مامإلا بهذم نإ رك اك فض ؛ هنع هلقنب امو هبواتفو
 « روثنملا» و « رصتحلا رصتةخم »و « ريغصلا عماجلا » و « ريبكلا مماجلا»

 « كلذ ريغو « قئاثولا » باتك و « ملعلا يف بيعرتلا » و « ةربتعملا لئاسملا » و

 نم غرف اذإ ناكو . 'يهذم رصان ينزملا : هقح يف هنع هللا يضر يعفاشلا لاقو

 لاقو . ىلاعت هلل ًاركش نيتعكر ىلصو بارحملا ىلإ ماق هرصتخم ابعدوأو ةلأسم
 « "ضتفت مل ءارذع ايندلا نم ينزملا رصتخم جرخمي : جئرشس نب دمحأ سابعلا وبأ
 اوبتر هلاثم ىلعو <« هنع هللا يضر يعفاشلا بهذم يف ةفنصملا بتكلا لصأ وهو

 . اوحرشو اورسف همالكلو

 رصمب ءاضقلا ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ىتآلا ةبيتق نب راكب يضاقلا ىلو املو

 . ٠١ه ةئس دلو هنا لاقو ؟88 : ١ ىبسلا تاقبط يف ينزملا ةمجرت -هو»*

 ١ هبلغل ناطيشلا رظان ول : همف يعفاشلا لاوقأ نم .
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 قفتي مف < ةدم ينزملاب عاتجالا مقوت « بهذملا يفنح ناكو « دادغب نم اهءاجو
 ينزملا لس : هباحصأ دحأل راكب يضاقلا لاقف ةزانج ةالص يف اموي اعمتجاف « هل
 نة # عازر انأ ١ + صقل كلذ هل لاقق"# همالك مممأ نتحاوت
 ؟ ليلحتلا ىلع ميرحتلا متمدق مف « ًاضيأ هليلحت ءاجو ذيبنلا ميرحت ثيداحألا
 مث ةيلهاجلا يف امارح ناك ذببنلا نأ ىلإ ءاماعلا نم دحأ بهذي مل : ينزملا لاقف
 «ميرحتلاب ثيداحألا ةحص دضعي اذبف «ًالالح ناك هنأ ىلع قافتالا عقوو «للح
 غلبو ©« عّرولا ةياغ يف ناكو . ةعطاقلا ةلدآلا نم اذهو « هنم كلذ نسحتساف
 يف هل لبقف <« ساحن زوكنم ةنسلا لوصف عسممج يف برشي ناك هنأ هطايتحا نم

 .اهربطت ال رانلاو « نازيكلا يف نيج'رّسلا نولمعتسي مهنأ ينغلب : لاقف « كلذ

 ةالص نيرشعو ًاسمخ ًادرفنم ىلص ةعامج يف ةالصلا هتتاف اذإ ناك هنإ ليقو

 ةالص » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلإ كلذ يف ًادنتسم « ةعاملا ةاضفل اك اردتسا

 . « ةحرد نيرسشعو سمخب هدحو كدحأ ةالص نم لضفأ ةعاجلا

 نكي مو « ةوعدلا باحُم ناكو « ةديدش ةبعص ةقيرط ىلع دهزلا نم ناكو

 وهو «هيلع مدقتلاب ءايشألا نم ءيش يف هسفن ثادحي يمفاشلا باحصأ نم دحأ
 . عيبرلا ذئنمح ًاضيأ هعم ناك : ليقو « يعفاشلا مامإلا لسغ ىلوت يذلا

 ««ًاماسم» قاحسإ هدج مسا ناكم لعجو «هامسو هخيرات يف سنوي نبا هركذو
 ةدامع هل تناك : لاقو < 'مدقت امك هتافو ركذو <« يعفاشلا بحاص : لاق مث

 دحأ :راكو « هقفلا لهأ نم قذاح هنف فلتخي ال 2« ثيدحلا يف ةقث <« لضفو
 . ةريثك همقانمو < لجو زع هللا قلخ ريخ نم ناكو انندلا يف داهزلا

 نفدو < رصمب نيتئامو نيتسو عبرأ ةنس ناضمر ربهش نم نيقب تسل يفوتو

 حفس ىرغصلا ةفارقلاب <« هنع هللا يضر < يعفاشلا مامإلا ةبرت نم برقلاب
 . كانه هربق ترزو « ىلاعت هللا همحر « مطقملا

 ىلصو « ةنس نيناُممو ًاعست شاع هنأ ريغصلا هخيرات يف قالوز نبا ركذو

 . يدارأملا نذؤملا ناملس نب عببرلا هيلع

 ١ مدقتي مل هتافو ركدو « اذك .



 ةَتْيَرْم ىلإ ةبسنلا هذه - نون اهدعبو يازلا حتفو ملا مب - ينرْملاو

 . ةروبسم 5 ا دبا يول

1 

 ,يبعلا «ءالولاب يزّتعلا داخل نب ديوس نب مساقلا نب ليعامسإ قاحسإ وبأ

 نزاححلاب ١ ةديلب يهو «رمتلا نّسعب هدلوم ؛روبشملا رعاشلا ةيهاتعلا ىبأب فورعملا

 يف يوملا توقاي لاقو ؛« تارا ا لاعأ نم ابنإ + لقو © ةئيدملا برق

 . ملعأ هللاو « رابنألا برق اهنإ « كرتشملا » هباتك
 < رارجلا : هل ليقف رارجلا عسي ناكو « دادغب نكسو ةفوكلاب أشنو

 كلذ نمف ابهيف هبيسن رثكأو « يدبملا مامإلا ةيراج ةّبتدع "ةبحمب ربتشاو

 : "هلوق

 نلطسم ترك لع اتم قنا :ةينفع ”فلعأ

 لبَتْسَت ممادملو اه دءلإ ىقلأ ام ”ت'اوكشو

 "لقألا كشرا# لكنا انه ؟قتر اذإ قع

 *لك : تلقف ؟ لوقت اممل عي سانلا ”يأف : تلاق

 ؟؟ ٠ :زتعملا نيا تاقبطو 07٠+ : ءارعشلاو رعشلاو + : ؛ ىناغألا يف ةيهاتعلا ىبأ ةمجرت - و4

 «"هعع : حشوملاو "م. ا: + دادغب خيراتو ١6١ : ؟ تارذشلاو ؟مه : ؟ صصنتلا دهاعمو

 .(55١ه : قشمد) لصمف يركش روتكدلا هناويد ققح دقو

 .ةدلب :هأ ذ

 . هبحن :ه ؟

 حلا



 'هنم اهبلطي ضرتعو يدبملا ىلإ ةرم بتكو

 ابيفلكَي ؛يدْيَملا مئاقلاو هشنأ *ةّقّدلَعُم ابندلا نم ءيش يسفن

 اهيف امو ايندلل ]راقت اهبف يئميْطُي مث ابنم 'سأيأل ينإ
 دق نراك ةيهاتملا ابأ نإ : "« لماكلا » باتك يف دربمللا سابعلا وبأ لاقو

 ىدهأف «ناجربملاو زورينلا يف نينمؤملا ريمأ ىلإ يده نأ هل قلطي نأ يف نذأتسا

 نبذه هشاوح ىلع بتك دق بسط معان بوث اهيف ةمخض ةئنرب امههدحأ يف هل
 ريمأ اي : تلاقو « تعزجف « هللإ ةبسنلع عفدي ”مهف مهف < امهركذ مكدقملا نيتيبلا

 رارج عئاب رظنملا حببق لجر ىلإ "ينعفدتأ 2« يتمدخو تمرح « نينمؤملا
 : باحتكلل لاقف « الام ةننربلا هل اوألما : لاقو اهافعأف ؟ ؛رعشلاب بسكتمو

 مارد كائيطعأ تئش نإ نكلو « كاذ كيلإ عفدن ام : اولاقو « ريناندب يل رمأ
 اقشاع ناك ول : ةبتع تلاقف «ًالوح كلذ ىف فلتخاف « دارأ اب حصفُي نأ ىلإ

 ضرعأ دقو «ريناندلاو مهاردلا نيب زيمتلا يف لوح ذنم فلتخي نكي مل معزي انك
 : استح ىرك د نع

 ”هحيدم نمو

 الامح ريمألا نم ”تئقلع اّمل هف'رّصو نامزلا نم ”تنمأ يفإ
 الآمن دودخلا رح هل اوانخت ءلالجإ نم 'سانلا ميطتست ول
 الامررلا ايسايس كبلإ تّعّطق ابأل كيكتشت اياطملا نإ
 الاقث < ند دض ان نو دض ادإو م ”ناذوف ان "ند رو ادإف

 ىتح هيلع علخو « افلأ نيعبس هاطعأف « ءالعلا نب رمع يف اه اق تاسبألا هذهو

 . صصنتلا دهاعمو 518م : هتأوند ١

 ظ .م.5:  لماكلا ؟

 .خلا ... ينعفدت قتمدخو تمرح دعبأ : لماكلا ع

 . ىقشعلاب : لماكلا ع

 د.م : هناوبد رظنا 0
 مسك . .٠
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 ضرع



 ءارعشلا رشعم اي : لاق مث مهعمجف « كلذ نم ءارعشلا راغف « موقي نأ ١ودقم ال
 ةدصقب انحدممل انيتأي ءدحأ نإ ! اضعب كضعب مكدسح ًدشأ ام ! ركل ًابجع
 قّتوَرو هحدم ةذاذل بهذت ىتح انغلبي اف « أتيب نيسمخب هتقيدصب اهيف ببشي
 تاببألا دشنأو « لاق مث « ةريسي تاببأب ببشف ةيهاتعلا وبأ اناتأ دقو < هرعش
 تاببألا هذهب هحدم امل ةهاتعلا وبأ ناكو ؟ نوراغت هنم مل اف : ةروكذملا

 : "هئطبتسي هبلإ بتكف ًآليلق هرب هنع رخأت

 "رشثتنلاو مئاّنتلا يفبت امل نحنف رّمُع اب انيعلا كدوج انملع '"تّباصأ
 ”روُسلاب كانْمقَر اهنم "قفلت 4 نإو اهّدلَمت ىتتح راعشالاب كيفقرتس

 لوخدلا يف سانلل يدبملا ةفملخلا نذأ : روبشملا رعاشلا يماسلا عجشأ لاق
 تكسو د'رسب نب راشب ىنحي سلج نأ قفتاف < سولجلاب انرَّمأف « انلخدف هملع
 : تلقف ؟ اذه نم : ىل لاقف اسح راشب عمسف < سانلا تككسف يدبملا
 : لاق «لعفس هسحأ : تلقف ؟ لفحلا اذه يف دشني هارتأ : لاقف «ةيهاتعلا وبأ

 : ؟دشنأف «© دشنب نأ يدبملا هرمأف

 تالاف ىتذأ يكتم ندنكت جلا

 : هلوق ىلإ غلب ىتح < عضوملا اذه لثم ىف رعشلا اذه لثم دشني

 ابتلاي'ذأ ”ركرجت هْملإ ةةداقنم 'ةّفالخلا هتتأ
 امل ةالإ حلصي كي ملو ل الإ حلصت كت ملف
 اهازاز ضرالا تدزكلرل هرسغ 2 اممار ولو

 , عطتسي م : د
 . ؟4» : ١ يلاقلا يلامأو هوهاب : هتاويد

 2 . ىقرلا : رشثنلا
 . ىصقتسم جيرخت ةيشاحلا يفو ١907 : هناويد

 طول 1
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 اهاملعأ هللا لبق امل بولقلا تانب هنعطت' /ولو

 لاق ؟ هشرع نع ةفيلخلا راط له « مجشسأ اب كحيو رظنا : راشب يل لاقف

 . ةيهاتعلا يل ريغ ةزئاحم سلجلا اذه نع دحأ فرصنا ام هللاوف : عجسا|

 يىباو راشد ةقمط يف نيدلوملا ىمدَقم نم وهو « ةريشك ناس دهزلا قف هلو

 . ريثك هرعُسو « ةفئاطلا كلتو ساون

 نولخ ثالث وأ ناؤل نينثالا موب يقوتو ؛ ل نيثالث ةنس يف هتدالو تناكو

 6 دادغمب نيدئامو ةرشع 2 ثالث : لمقو ؛ 1 رشع ىدحإ ةئس ةرخآلا ىدامح نم

 . ىلاعت هللا همحر « نيتايزلا ةرطنق ةلامق ىسع ربمن ىلع هربقو

 سا ربددنع ينغيو ينغم لا قراخم ءيجب نأ يبتش دنع ]| : لاق ةافولا هترصح أملو

 "تاميأ ةلمج نم هل ناتببلاو

 ليلق تايكابلا ءازع ”نإف "قدّم رهدلا نم يتنع 'تّضتقنا ام اذإ

 ليلخ ليلخلل يدعي ثادحيو يتدوم ىسلتو يرك ذ نع ”ضءرعُس

 : ؟؛تسملا اذه هريق ىلع بتكي نأ ىصوأو

 ' "| "لحم 6-2 عر ل رش ”نوكن شمع نإ

 ؟ رعشلا نم كموي يف لمعت ؟ : هل لاقف ساون ابأ ًاموي يقل هنأ ىكحيو

 يف نيتئاملاو ةئاملا لمعأ ينتكل : ةبهاتعلا وبأ لاقف © نيتسسلاو تسبلا : هل لاقف
 : كلوق لثم لمعت كنأل : ساون وبأ لاقف « موبلا

 كرا 0 .قشلا اي كتو لاف ”تلتعان

 ١ ةنلس أ ٠٠١م,.

 « يلده شدعلا نم ىنع تعطقنا اذإ : ناويدلا .

  3هناويد يف درب م .



 لوك لم لا انآود هملع تردقل نفلآلاو لالا ذه لكم تدرأ ولو

 ٌءانزو « "يطول . نايحم اهل ركذ يد يز يف رح تاذ "فك نم

 . رهدلا كرحعأل اذه لثم "فقرأ ولو

 : 'هلوق هرعش فيطل نمو

 ناضتلا .لطترتف قم راض قت كلإ ”ثاوتتم» ”دقلو
 يىباش يف يباصتلا حير اند اذإ ”سيلجلا ادحي

 . ةريثك هتاياكحو

 : 'يدبملا ةيراج ةبتع يف هرعش نمو

 _لجاع'نم نافكألا "او'ريسيف ىلتاق ىّوحملا نإ يتوخإ اي

 لغاش لغتش يف يننإف ىآوبلا عابشتا يف اومولت الو

 أبسف لوقو

 ناب كلا هي نيد يبيض تت
 لتاقلا ىلع دجولا ةّددش نم ىكب ًآليتق لبق ىأر نم اي
 لئاسلا ىلع نوُدارت اذام ًآلئاس موحن يفك ”تطس

 لئانلا لّدب ًاليمج ًالوق هل اولوقف « هولينت مل نإ
 لباقلا ىلإ هوُتنمف هنم ةريسع ىلع ماعلا متنك و رم أ

 موي راز ةصهاتعلا ابأ نأ : « صوصفلا » باتك يف يوغللا دعاص ىكحو

 « ءاكملا نم ًاراذتعا كلوق نسحتسأل ىلإ : ةصهاتعلا وبأ هل لاقف « درب نب راشد

 : لوقت دإ

 .عو٠. :هتأويد ١

 ١.., : هتأويد ؟

 .اوريسق :د ع
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 ءانمنطا نعت ءاكلا ةلقاز, :انيسسأ نأ .نيدص نه وك
 ءاكب ف يف ايس ”لوقأف ينمال د

 ءادرلا ىبنسع تفرطف ضدمستر ال ”تيهد ؟نكل

 «كحدق نم الإ هُّنتحن الو « كرح نم الإ هتفرغ ام « خبشلا اهيأ : هل لاقف
 : ١ لوقت ثسح قياسلا كِنآو

 لا عّرتملا نم ىبي لهو الك 'تلقف ةتيكب دق اولاقو
 ديد ”فرتط هل ىّذفق ”دبوتع ىبع داوس :تانضا لق ”نكلو

 دوغ تايضا كنشلقم اتنلكأ هاوي ابعم دل اييسف اولاقف

 ؟لوقب كيم ةكاطظللا تما "هبل ![نسدقت و: ةعاسلا
 :اكملا وهو ىنَق اهب لوئقأ ابنم ”عمّدلا ضاف 'نيعلاام اذإ ع

 لوقا نم تينا 11: لاق" نكشف.« رعشلا لق كزت ةفاتفلا وأ ةاكو هك
 « ينلاه ًارظنم تيأرو تشه'د هتلخد اماف « مث ءارجلا نجس يف يسحب يدبملا رمأ

 ريخلا اهس هبلع ةهجولاو ةزبلا نسح لكمال اذإف < هنف يوآ ًاعضوم تبلطف

 « ركفلاو ةريخلاو عزجلا نم همف انأ ال هيلع مالس ريغ نم تسلجو « هتدصقف

 ا

 ضلال فازملا يع قمار رمل نق ””رقلا م عورات

 ىردأالا سمح نم هللا ويمد اقثاو سانلا نم يمأب يفر سصو

 : هل تلقف « ىلقع *يلإ باو و تلا تدليس لاق

 ًأوسأ ام كحيو ©« ليعامسإ اب : لاقف « اهتداعإب لع - هللا كزعأ  لضف
 رم « ملَسملا 0 مسملا ملست ىلع مّلست مف تلخد ؛« كتءورهو .كلقع لقأو كيد

 ١ هناويد ىف درت مل 5

 هب : ةئيطحلا ناودد ؟

 الر



 يذلا رعشلا نم نيتيب ينم 'تعمس ىتح « مقملا ىلع دراولا ةلأسم ينتلأس الو
 اثدتبم يندشنتست تقفط « هريغ اشاعم الو ابدأ الو ًاريخ كبف ىلاعت هللا لعجي م

 < كنم ناك ام ركذت لو « ضبقلا طسب بجوت ةّدوم فلاسو اسنأ اننيب نأك

 نأ ام نودف < ًالضفتم ينرذعا : ”تلقف <« كبدأ ةءاسإ نم ادب امع ترذتعا الو

 كيسي مدنع كهاج وه يذلا رعشلا تكرت ؟ تنأ مفو : لاق <« شهدي هبف

 نب ىسعب بلطأف « ىب ةعاسلا ىعأدُي انأو <« قلطتف هلوقت نأ دب الو © هبنلإ

 « همدب ىلاعت هللا '“تسقل هملع تللد نإف « مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نبا ديز

 ةريحلاب ىلوأ انأف «تلتنق الإو « هيف يمصخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو

 < لجو زع هللا كبيفكي : تلقف « يباستحاو يربص ىرت تنأ اهو <« كنم
 امهداعأ مث « هديبلا عجن محل م خيبوتلا كيلع ممجأ ال : لاقف <« هنم تلحخو

 للا كزعأ تنأ "نم : هل تلقف . يبو هب يعاد مث ؛« (اهتظفح ىتح ًارارم ىلع

 اماف <« يدبملا ىلع انلخدأف < ديز نن ىسع بحاص رضاح انأ : لاق ؟ لجو زع

 ىسع نبأ ينيردي امو : لاق ؟ ديز نن ىسع نأ : لجرلل لاق هيدي نيب انفقو

 ؟ هريخ ىلع فقأ نبأ نمف <« ينتسبحو دالبلا يف كنم بربف هتيّلطت ؟ ديز نا
 اند لاق 8 هقيفل نمر دتعو © هي كده غلا نأوت# ايراوتم ناك قم هل لاق

 وأ « هلع نَّكدتل للاو : لاق ! ًاربتخ هل تفرع الو « ىراوت ذنم هتنقل

 نبا ىلع كلدأ ام هللاوف « كل ادب ام منصا : لاقف « ةعاسلا كقنع نَّب رأل
 « همدي مالسلا هيلع هلوسرو ىلاعت هللا ىقلأو < سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هب رمأف « هقنع اوبرضا : لاق « هنع كل تفشك ام يدلجو ىبوث نيب ناك ولو

 لب : تلق ؟ هب كقحلأ وأ « رعشلا لوقتأ : لاقف ىب اعد مث 4 هقنع تيرضف

 . تقلطأف « هوقلطأ : لاق « لوقأ

 تيب ةدايز نيروكذملا نيتسسلا يف يخونتلا ىلع وبأ يضاقلا ىور دقو

 و « ثلاث

 ره دلا ىلع ينتع لاط 'هنم ”تلهاآركت يدلاب ٍرهدلا نم 'متقأ ١ انأ ادإ

 ١ تمم اذإ : ه ب ,

 ؟؟6 ٠6 - ١



 : ةريثك ةمهاتعلا نا تاباكحو

 ةّرنع ىلإ ةمسنلا هذه - ياز اهدعبو نونلاو ةلمبملا نيعلا حتفب - يزنعلاو

 . ةعمبر نب دسأ نبا

 - نون اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب - ”ينعلاو
 . لوألا يف ةروكذملا ةدلبلا رمتلا نيع ىلإ ةبسنلا هذه
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 يلاقلا يلع وبأ

 'ناماس نب دمج نب ىسع نب نوراه نب نوذيع نب مساقلا نب ليعامسإ يلع وبأ
 د ناك 4 يومألا هس دوم ”ناماس هثدّج « يوغللا ىلاقلا

 ضو . موو ايو ناو هير طنننو يراقألا قا وكت قا ووىدرأل

 6 « نيعلا رصتخ » تحاصر نيلدكألا يديبزلا نسحلا نب دمج ركب وبأ هنع

 دعو « عراملا » باتكو « يلامألا » باتك : ابنم < "حالملا فئلاوتلا

 روضتملا و تاتك و « ةقرو فالآ ةسمخ ىلع لمتشي وهو <« مجعملا فورح ىلع

 لصخلاو ناسنإلا ىلح ىف » باتكو « ابجاتنو لبإلا يف » باتكو « دودمملاو

 حرش باتكو « ناسرفلا لتاقم » باتكو « تلعفأو تلعف » باتكو « اهتايشو

 ةنس ىف دادغب ىلإ رفاس « دالبلا فاطو « كلذ ريغو « تاقلعملا دئاصقلا هبف

 (؟١+ : ةيغبلاو) ١5:4 : ةوذجلاو م : ١ يضرفلا نباو ٠١١ : يديبزلا يف يلاقلا ةمجرت - هه
 ؟٠. : م حفنلاو ؟ه : ٠١ ءابدألا مجعمو ١م : ةةاعولا ةيغبو ١ : ٠٠4 ةاورلا هابنأو

 . سلدنألا ىلا اهلخدأ يتلا بتكلاب تبث .ه : ريخ نبا ةسربف يفو (رداص .ط)
 ظ . ناملس : د ١

 . ةلسحلا :أ ؟

 فه



 لخدو . ىلصوملا ىلْعَي ىبأ نم ثيدحلا عامسل لصوملاب ماقأو « ةئائلثو ثالث

 تو « ةئاثلثو نيرشعو نا ةنس ىلإ اهب ماقأو « ةثاثلثو سمخ ةنس يف دادغب

 . سلدنألا ًادصاق دادغي نم جرخ مث « ثيدحلا اه

 « اهنطوتساو ةئائلثو نيثالث ةنس نابعش نم نيقب ثالثل ةيئط'راق لخدو

 هحدمو « اهب لزب لو « ابعضو اهب هبتك رثكأو « اهب « ىلامألا » هباتك ىلمأو

 ةديصقب باتكلا اذه نم ءاملا فرح يف روكذملا يدامرلا نوراه نب فسوب

 ةنس « ىلوألا ىدامج : ليقو « رخآلا عيبر ربش يف ةبطرقب يلاقلا يفوتو
 هملع ىلصو <« روك ذملا ربشلا نم نولخ تسل تديسلا ةلدل ةثائلثو: نينو. قيم

 هدلومو «ىلاعت هللا همحر « ةبطرق رهاظ ةعتم ةربقمب نفدو . يريبجلا هللا دبع وبأ

 دقو < ركب رايد نم درس زانمب ةرخآلا ىدامج يف نيتئامو نينامثو نامت ةنس يف

 « يلاقلا » هل ليق امنإو . يزانملا فسوي نب دمحأ ةمجرت يف اهيلع مالكلا مدقت
 مسالا هيلع يقبف « الق يلاق » لهأ مم دادغب ىلإ رفاس هنأل

 لاذلا مضو ابتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب : نوُدَْعو

 . نون واولا دعبو ةمحعملا

 ءاب مث ةروسكم ءالا كلألا نيو فاقلا في دب الق يلاق ىلإ ةبسن - ىلاقلاو

 هلاق اذك « ركب رايد لامعأ نم يهو  فلأ مال اهدعب فاق مث اهتحت نم ةانئم

 : ىناببصألا بتاكلا نيدلا دامع فيلأت « ةيقوحلسلا خيرات » يف تيأرو « ىناعمسلا

 . معأ للاو « ا اا لا

 حوتف يف « مالسإلا حوتف عبمججو نادلبلا» باتك يف يرذالبلا ركذو

 « ةنمزألا ضعب يف "تبعشت مورلا رومأ تناك دقو : هلاثم ام 'ةشمرأ

 ابهتكلمف تام مث « مبنم لجر سقابنيمرأ كلمف © فئاوطلا كولمك اوفاكو

 « هلاق يلاق ابتمسو « الق يلاق ةئيدم تنمف « ىلاق ىمست تناكو هتأرما هدعب

 ضرخي



 برعلا تس رعف « اهاوأ نم باب ىلع تروصو « ىلاق ناسحإ كلذ ىمعم و
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 دمحأ نب دابع نب سابعلا نب داع رم يبأ نب ليعامسإ مماقلا وبأ بحاصلا
 همراكمو هلئاضف ف رصعلا ةوهعأ و نه دلا ةردان ناك م سئردإ نبا

 باتك بحاص يوغللا سراف نب دمحأ نيسحلا يبأ نع ندا أ 04 ههركو
 . امهريغو « دسسعلا نبا لضفلا ىبأ نع ذخأو « ةغللا يف « لمجملا »

 يفرضحت تسيل : هقح يف « ةميتملا » هباتك يف ىيلاعثلا روصنم وبأ لاقو
 هر يف هنأث ةلالجو « تذالآو معلا يف هلحم ولع نع حاصفإلل افاضوأ .ةرابغ
 ىلوق ةمه نأل © رخافملا تاتشأ هعمجو © نساحلا يف تاياغلاب هدرفتو « مركلاو
 رسبأ نع رصقي يفصو دئُبَِجو <« هيلاعمو هلئاضف ىندأ غواب نع ضفخنت
 . هيعاسمو هلضاوف

 . هلاوحأ نم فرطو هنساحت ضعب حرش يف عرش مث
 «اه رجح يف ةرازولا نم أشن أشن بحاصلا : هقح ىف يمزراوخلا ركب وبأ لاقو

 لاق لل ل « اهرّد قيوافأ عضرو ؛« اه رك نم جردو' بدو
 : هقح يف يمتسرلا ديعس وبأ

 دانسإلاب دانسإلا هلوضوم رباك نع ًارباك ةرازولا واو

 5١و :ةأعولا ةسفبو :”١ + ءابدألا مجعمو +١ : م ةميتملا يف دامبع نبا بحاصلا ةمجرت -
 دمج خيشلا هيف فلأ دقو ؛ هرابخأ نم ًاريبك امسق نايح يبأل « نيريزولا قالخأ » باتك ميو

 امققح هلئاسر نم ةعومج كانهو , هناويد كلذ يف امب هراث5 نم ًاددع رسشنو ًاباتك نيساب لآ نسح

 يف هتكراشم امأ . 55+١( : ةرهاقلا) فيض قوش روتكدلاو مازرع باهولا دبع قوتك دل
 , نييهيوملا خيراتب ةلصتملا بتكلا ابيف عجارتف ةيسايسلا ةايحلا
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 دابع نع ليعامسإو هتر ازو ”داّبع سابعلا نع يور

 نا لضفلا ١١ بحصو :قاك دثآلا ا رورلا قمع تفاعلا يقل نصا أ وهو

 ةرازولا ىلوت امل بقللا اذه هيلع ىتلطأ مث «دبمعلا نبا بحاص : هل لمقف « دسعلا

 بحاصلا هل لبق امنإ هنأ « يجاتلا » باتك ىف ءىباصلا ركذو . هيلع اماع يقبو

 اده هيلع رمتساف © بحاصلا هاممو امصلا ذدنم هيوب نب هلودلا ديؤم بحص هل

 . هدعب ةرازولا يلو 'نّم لك هب يمس مث « هب ربتشاو بقللا

 يمايدلا هبوب ن ةلودلا نك ر نب هيوب روصنم نأ هلودلا ديؤم ريزو الو اكو

 هيأ ةمجرت ىف روكذملا دسمعلا نبا لضفلا يبأ نب ىلع حتفلا يىبأ دعب هترازو ىلوت

 نا حرم ةئامالثو نيعمسو ثالث ةنس نابعش يف ةلودلا ديؤم قوت اماف « دمحع

 «هترازو ىلع بحاصلا رقأف «ىلع نسحلا وبأ ةلودلا رخف هوخأ هتكلم ىلع ىلوتسا

 امري ١ىلارفغزلا» ميناقلا:وبأ .هدقتأ و, . رمآلا دفان انظعموت دع ص ناكر

 : 'ابتلمح نمو ةمنون ًاتامبأ

 اند وأ ىأن نم 'يتحار ىلإ ىنغلا يردبت هاياطع 'نَم انأ

 كم مشارحش 1 ينك ”يتازار يعش عرشك
 نإ لإ نخل نقع هفوستنش د يوقع ناذلا ةشادحو

 هل لاق الخرتنا ”قابيشلا ةدئاز نبتت رابغأ ف تارق تحال لاقف

 تماع ول :لاق مث ©« ةيراجو رامحو لغبو سرفو ةقانب هل رمأف «ريمالا اهأ ىنلمحا
 نم كل نرمأ دقو « هبلع كتلمح اذه ريغ ًابوك رم قلخ ىلاعتو هناحس هللا نأ

 ءاسكاو ءادرو فرراط:مو ليدنمو لتزو] رتسنو ةعاردو ةمامعو صصسمفقو ةمحن زخلا

 ”(؟10) حئادملا ررغب هوحدمو ؛6 هريغ دنع عمسج ١ أم ءارعشلا نم هدينع عمتجاو

 امأو » بدحاصلا هيف لاقو بحاصلا ءامدن دقع ةطساو ناك «ىارعلا لهأ نم مهاربا نب رمع وه ١

 ع ةممتملا) »2 خسرأ هدو وأ 4 خآلا هروص يدل هتروصف هلأ هددأ ينارفعزلا مماقلا وبأ انخمضش
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 .ا١هه : م ةممتملا رظنا "
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 ةءاظم يف ةعقر هملإ برضلا راد نم نوبارضلا عفر «[اهعيرس ] ةبوجألا نسح ناكو
 راغأ ةقرو هيلإ مهضعب بتك و .« دراب ديدح يف » اهتحت مقوف «نيبارضلاب ةمجرتم

 .4 انبلإ تد'ر انتعاضب هذه 9» اهيف عّقوف هظافلأ نم ةلمج قرسو هلئاسر ىلع اهيف
 ا ل هلامع ضعب سبحو
 بحاصلا لاقف #* محجلا ءاوس يف هآرف علطاف © هتوص ىلعأب سومحلا هادانف هآرف

 . ةريثك هرداونو # نوماكت الو اهيف اوأسخا

 ىلع هشتر ؛« تادلجم عبس يف وهو « طسحملا » هامس ًاباتك ةغللا ىف فنصو

 ءزح ىلع ةغللا نم لمتساف دهاوشلا للقو ظافلألا همف رثك ظ مجعملا فورح

 « زورينلا تاق داعألا و باكر لناس 113:6 ناكلا تاكو 6« رفوثم

 تيثيو هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع لئاضف هيف ركذي « ةمامإلا » باتكو
 وعش 82و انف نع شكلا 0 باك ىو مازولا ف مباكك د « همدقت نم ةمامإ
 « دمج مظنو ةعيدب لئاسر هلو « هتافصو ىلاعت هللا ءامسأ » باتكو « يبنتملا
 : 'هلوق هنمف

 يفص هنع رمصْنقت 100 مر داو

 قفش لسق تلقف ىف 6 ىروهأ

 : "رخخلا ةقر يف هلو

 ”ممألا لكاشتف امياشتو 0 تّفارو جاجزلا ٠ "فر

 'رمخ الو دق امنأكو حدق الو رمخ افمأكف

 لملج ىلع ءوررم كلذو دمحأ نب 'ريثك ىد'وأ يل نولوقد

 .؟هم :ةممتملا ١

 ,. ؟+س : هسفن ردصملا ؟

 .تقارر :ُأ

 , خلا ... روصنم ابأ يثري لاقو : ةميتيلا يفو « درو اذك

 ضر



 ”لملق لاجرلا 5 ريثك ”لثمف عم هكمت ن العلاو ينوعد تلقف

 دحأ روصنم نب حون نأ يوحنلا يسرافلا نيسحلا نب دمج نيسحلا وبأ ىكحو

 ريبدتو هترازو هملإ ضاووفمل هيعدتسي رسلا يف ةقرو هملإ بتك ناماس ينب كولم

 لإ ةصاخ همتك لقنل جاتحي هنأ هملإ هراذعأ ةلمج نم ناكف « هتكلمم رمأ

 . لمجتلا نم اهب قلي امب نظلا اف <« لمج ةئاعبرأ
 . ةيافك هرابخأ نم ردقلا اذه ىفو
 نيرشعو تس ةنس ةدعقلا يذ نم تيقب ةليل ةرتَع مّيرأل هدلوم ناكو

 نم نيرشعلاو عبارلا ةعملا ةلمل يفوتو « ناقَلاّمطلاب : لبقو « رخطصإب ةئاثلثو

 « ىلاعت هللا همحر © ناببصأ ىلإ لقن مث « يرلاب ةئاثلثو نينامو سمخ ةنس رفص

 هب دالوأو « نآلا ىلإ ةرماع يهو « هيزد بابب فرعلت ةلحمب ةبق ىف نفدو

 . ضيستلاب اهنودهاعتي
 لوقن االئاق مانملا 2 تيار : ”ينابمصألا رعاشلا ءالعلا يبأ نبا مماقلا وبأ لاف

 هنساحم ةرثك ىنتملأ : تلقف ؟ كرعُسو كلضف مم بحاصلا تا

 : لاقف « اهل ءافدتسالا ىل نظ دقو رصقأ نأ تفخ دقو « ابنم ًادبأ 6 0

 : لاقف ©« لق : تلقف « هلوقأ ام زح أ

 ٍمربقح 2 اه ىناكلاو دوجلا ىاوث

 : تلقف

 هيخأب اهنم لك َسنأبل
 : لاقف

 اةناعت مث نلمح امح.طّصصا امه

 ظ تلقف

 هيزد بايب دحل يف نيعيجض
 : لاقف

 مهل نسف : نع نوواثلا لترا ادإ
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 هيف ةمايقلا موي ىلإ اماقأ

 هسا ى "ئسمايسلا اذه نذ د“

 ريع هتامح 2 ناك أ 1 هنأ هو لعد ا 0 دعست قآ ةيراا ف تدأرو

 هرصق باب ىلع سانلا عمتجاو يرلا ةنددم هل تقاغأ يوت أمل هنإف بحاصلا

 ردو 0 وود كمل هلودلا رك همودخن رصحو « هتزانج جورخأ نورظنتي

 سانلا مه ةرانحلا مامأ هلودلا رخف ىسمو 4 7 اولمقو ةدحاو - ةحدص

 . ًامايأ ءازعلل دعقو
 ه 2 ع 5

 َ هلوقد نيتي 3: كيعس ودأ هاثرو

 داوح حامل وأ لمأ و + ريببلا نإ نش سسم داسع نبا لع

 داعم ' داعملا ّىيح اميل اف -_'هتوم توم نأ الإ هللا ا

 نيثالثو - سمخ وأ - عبرا ةئس يف سابعلا نب داّمع نسحلا وبأ هدلاو يفوتو
 رخف دلاو وهو ©« هوب نب ةلودلا نكر ريزو ناكو ؛ ىلاعت هللا همحر « ةئاؤلثو
 . ينتملا حودم وارْسمخاَْنَف ةلودلا دضع دلاوو < روكذملا ةلودلا

 « ىلاعت هللا همحر « ؟ةئاؤلثو نيناثو عبس ةنس نابعس يف ةلودلا رخف فوتو

 . ةئاؤلثو نيعبرأو ىدحإ ةنس يف هدلومو
 دعبو فاق 98 ةحوتفم م ال كاآلا دعبو ةلميملا ءاطلا حتفب يناقلاعطلاو

 #1 ناكل اكطلا ىلإ ةسسنلا هده وو. ةنئاعلا فلألا
- 

 ١ سنوتب اهفنص نددلجم يف هتسامحو (75+-) يسلدنألا يسايبلا دمحم نب فسوي جاجحلا نأ وه «
 انستا نهو ء« اهدلومو اهممالسإو اههرضحم و اهملهاج يرعلا واعشأ نم هراتخا ام أهمف م

 , ماع يبأ بدترتك اهمترو . سلدنألاو قرشا لهأ نم نيثدحما

 . هتوع تام دوجلا نأ كاد ىبأ : 0

 * : تاملا ٠

 , موو ةلسنأ 3

 ضرفن



 ناقلاط نم هلصا روكذملا بحاصلاو « نيو'زّق لاععأ نم ىرخألاو ناسارثخب
 . ناسارخ ناقلاط ال « نيوزق

1 

 يطسفقر سلا رهاطلا 7

 يوحنلا ءىرقملا يراصنألا نارمع نب ديعس نب فلخ نب ليعامسإ رهاطلا وأ

 « تاءارقلا نفل ًانقتمو بادآلا مولع يف ًامامإ ناك ؛ يطسقرسلا يسلدنالا

 'ناشلا ذي لافتخالا ىف .ىانلا *ه ديغو (تاءاوقلا قا نارشلا» هتاتك كفضو

 نبا مساقلا وبأ هركذو 2« يسرافلا ىلع يبأل « ةجحلا » باتك رصتخاو « هملع

 ا لزب ا ناك را « هنلع ىنثأوا « « ةلصلا » باتك ِق لاوكشي

 072 5 همح 0 نياسمحو

 نبسلا 50 فاقلا مضو ءارلاو ةلمبملا 57 حتفب - يطسقر َّشلاو

 اهل لاقي سلدنألا قرش 2 ةنيدم ىلإ ةيسنلا هر تع ةلمهم ءاط أهدعبو ةيناثلا

 اهنخاو "م مهربعو افعل نم ةعام أمنم جرخو م دالملا د نم ةطئسسمق رس

 . ةنامسمحو ةريشع ىتنثا ةنس يف نيماسملا نم جئنرفلا

 يطسقرسلا ناكو «2 ١: ١54 ةياهنلا ةياغو !. مه : ةلصلا ف ىطسقرسلا رهاطلا يلأ ةمحرت هاب

 , عما“ ةلس يفوت لاوكشي نا لاقو ؛ رصع صاعلا نب ررمع عماج ِف ءىرقد

 , نغلا : : 32

 نئي م هنآل « ةصقان دعت « ةلصلا » يف يطقرسلا ةمجرت نإف ناكلخ نا نم لوقلا اذه حصاذا ؟

 . هءلئاضف دعت مو هيلع

 يضر
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 « ةيقيرفإ بحاص يدبملا نب مثاقلا نب روصنملا بقلملا ليعامسإ رهاطلا وبأ
 دقو .ىلاعت هللا ءاش نإ نيعلا فرح ىف ىدبملا هدج ركذ دنع هبسن ةيقب قأتسو
 : هدافحأ نم وهو « يلعتسملا ركذ مدقت

 فرح يف هتمجرت يف يتأبس ام ىلع  مئاقلا هيبأ ةافو موي روصنملا ميوُب

 هدو هترباسف 1 "ديزي اأ ا روصنملا ع تجرخ : لاق ”يذدورآوأرَملا

 :هتدغنأف « هل ”تلةافتو < هأنإ هتلوانو هتدعهسمف نار انيق دوج طقسف 6 ناحمأر

 'رفاسملا بابإلا نبع رق امك ىتوّتنلا اهب رّقّتساو اهاصع 'تّقلأف

 قلأ نأ ىموم ىلإ انمحوأو ف قدصأو اذه نم ريخ وه ام تلق "الأ : لاقف
 اوملغف « نولمعي اوناك ام لطبو قحلا مقوف < نوكفأي ام فقلت يه اذإف كاصع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نبا تنأ انالوم اي : تلقف © نيرغاص اوبلقناو كلانه

 . معلا نم كدنع ام "تلق <« مسو

 ْن جاححلا ةريس يف يمستلا هركذ ام كلذ يف ءاح اهيا منهو : تلق

 بتكت و سدقملا تنب "باب لمعت نأ ناورم نب كلملا "ذيع :نهأ : لاق فسوب

 تعقو ةقعاص نأ قفتاف « هل نذأف « ًاباب هل لمعي نأ جاجحلا هلأسو « همسا هملع

 نيأو غ# : نودلخ نبأو ١١ :؛ ةئمضملا ةردلاو 5 : افنحلا ظاعتا يف هرايخأ عجار - هم

 . يزيرقملا ططخو ه : (ثلاثلا مسقلا) مالعألا لامعأو 4 ١: يراذع

 ,دمحخ ره ج ١

 وايت ننس رط للف عج نادرو اسما لعرااقلا : قرانا نادك نيوزق فين ولآ ره
 ئ . البق ةروكذملا عجارملا يف ةلصفم هرامخأو

1 



 + :كللاا هفغ لع كلذ وظل 4 باحللا كاب ىقيوب اكل ةيغ ناس ءارتم مق راغلاف
 نينمؤملا ريمأ باب تقرحأف ءامسلا نم تلزز ل نأ ينغلب ) 0( هملإ جاححلا بتكف

 ًانايرق ابرق دإ مدآ يي هه احمل كلد ىف انلثم امو« اجلا باب قرت مو

 . هملع فقو امل هنع يأسف « رخآلا نم نيف و اهدا نم لادقل

 لاك ديزي قفا أ ده ناكو 4 هملع جراخلا كنزي ىبأ ةيراخم 3 لو هوا ناكو

 الو « ىلاعت هلل ًايضغ مأق اعإ هنأو دهزتلا ربظد ةضايإلا نم الحر دادنك نبا

 ١ عئاقو روصنملا دلاو معاقلا 2 هلو 6 فوصلا الإ سلب الو 6 راح ريع تقارب

 ابيلع "خانأف < ةيدبملا الإ مئتاقلل قبب ملو < ناوريقلا ندم عيمج كلمو « ةريثك

 هتيراحم ىلع رمتساف روصنملا ىلوت مث «راصحلا يف مئاقلا كلبف اهرصاحو ديزب وبأ

 ىلع لزنو 2 ةيدملا نع ديزن قو عجز ىدح راصحلا راصو 2 ةئئأ تاوم شخأو

 ىلاوو «همزبف هاو ىلع همقأو ةيدملا نم روصنملا جرخف «"اهرصاحو و

 نيثالثو تس ةنس مرحلا نم نيقب سخل دحألا موي هرسأ نأ ىلإ مئازهلا هيلع

 اشحو هخلسي رمأف <« هب تناك حارج نم مايأ ةعبرأب هرسسأ دعب تامف « ةئاؤلثو

 « ؟ةيروصنملا اههامسو ةعقولا عضوم يف هتنيدم ىنبو هبلصو انطق هدل+

 . ابنطوتساو

 رهش يف جرخو ؛ ةبطخلا لحترب ًاغسلب <« شأجلا طيار ًاعاحش روصنملا ناكو

 هعمو أم هزئتمل "لوكات ةنيدم لإ ةيروصنملا 0 نيعَرَأَو ىدحإ 07 نأضمر

 0 مهيلع ىلاعتو هناحسس هللا رطمأف 4 أهم اهرغم ناكو ) "بصضق تيظح

 هيلع ا 4 ةيروصنملا ىلإ اينم جرخف 6 ةممظع احر مهيلع طاف ًاريثك

 ف لتعاف ةيروصنملا نإ لصوو © هعم 0 ا تامو )م 4م دسح نهوأف درنلا

َ 5-5 1 5 ِ ِِ 
 هدأ هتاع املس ناكو 6 ةناولثو سعدراو ىدحإ ةيس لاوُس رحا ةعمجا موب تامف

 ١ تاعقو : أ ٠

 7 خانأو 3 كب

 : اهرصحو 527

 . ناوريقلاب ةلصتملا « ةربص » اهسفن يهو ناوريقلا نم ليم فصن دعب ىلع مقت :
 رع 5 5 6: 9 3 - 5206 - 5 ١

 ٠ المم نوريمعو هعمدرأ ناوردقلا نكدو أمشي هذل39 همد مله لب توا لد ل ابدل دج 37 ءالواد 0

 فراح



 نرايلس نب قاحسإ هبيبط هاهنف « مالا لخدي نأ دارأ ةيروصنملا لصو ال
 همزالو هنم ةيزيرغلا ةرارحلا تينفف مالا لخدو « هنم لبقي ملف ©« 'ىلبئارسإلا

 «روصنملا ىلع كلذ دتشاف « هلاح ىلع قاب رهسلاو هجلاعي قاحسإ لبقأف « ربسلا

 : هل اولاقف ؟ ءادلا اذه نم "ينصلخي بببط ناوريقلاب امأ : مدخلا 'ضعبل لاقف

 كشو هلاح هف”رعف رضحف « هراضحإب رمأف «مهاربإ هل لاقي أشن دق باش انبه

 هفدلك و رانلا ىلع ةثيشنق يف تلعّجو «© ةمونم ءابشأ هل عمجف ؛« ؟هب ام هنلإ

 بلطف قاحسإ ءاجو « لعف امب ًارورسم مهاربإ جرخو «مان اهمش نمدأ اماف اهّمش
 هنم ماني ءيش هل منص دق ناك نإ : لاقف « مكان وه : هل اولاقف هملع لوخدلا

 : قاحسإ لاقف «© مهاربإ لتق اودارأف « ًاتيم هودجوف هيلع اولخدف « تام دقف

 امو ضرملا لصأ لبج هنأ ريغ « ءابطألا هركذ امب هاواد امنإ ©« بنذ هل ام

 اهبو < ةيزيرغلا ةرارحلا ةيوقت يف رظنأو هجلاعأ تنك يفأ كلذو « هومتفارع

 . تام دق هنأ تماع اهئفطُيي اب جلوع اماف « مونلا نوكي

 « ةئاؤلثو ىدحإ : لبقو « نيتنثا ةنس يف ناوريقلاب هدلومو « ةيدبملاب نفدو.
 . ىلاعت هللا همحر « مايأ ةّتسو نيتس عبس هكلم ةدم تناكو

 ةانثملا ءاملا نوك-سو ءارلا رسمك و ءافلا نوكسو ةزمهلا رسكب  ةبقيرفإو

 اهدعبو ةحوتفم يهو «اهتحت نم نيتنثاب ةمجعم ءاب اهدعبو فاقلا رسك و اهتحت نم
 هللا يضر « نافع نب نانع ةفالخ يف حتف <« برغملا دالب نم مظع ملقإ  ءاه

 . سنوت اهيسرك موبلاو « ناوترْسَقلا هتكلمم يسرك و « هنع

 نكس مث ًالاحك هتملوأ يف ناكو رصم نم هلصأ : يليئارسإلا نابلس نب قاحسا بوقعي وبأ ١

 هلو « نييديبعلا نم هءافلخو يدبملا مدخو نارمع نبا قاحسا بيبطلا ىلع ذماتتو ناوريقلا

 , (ما0 م5 : + ةعببصأ يلأ نبا) تالاقم سمخ « تايملا باتك
 . دحأل : ه

 مولا مج دمع . ريسلا نم هدحي ام هملإ : د

 م
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 نب رهاظلا نب رصنتسملا نب دمج ظفاحلا نا رفاظلا بقلملا ليعامسإ روضنملا وبأ

 « اثنس هببأ دالوأ رغصأ ناكو « هسأ ةيصوب هوبأ تام موي 'رفاظلا عيوب . هلبق

 ىلإ سنأي ناكو « يناغآلا عاتساو يراوجلاب درفتلاو بعللاو وبللا ريثك ناكو
 نب ىلع لداعلا ةمجرت ىف هركذ قاسنو.ت هريرو سابع ناكو © سابع نب رصن

 دحأ هب ملعب ل ثيحب أ"رس آلبل هيبأ راد ىلإ '”اعدتساف - ىلاعت هللا ءاش نإ رالسلا

 ةسفنحلا ةسردملا نآلا | يهو سنوي رادب ةفورعملا | يه رادلا كلت | تناكو]

 خلس سيفا ةلمل ل ؛ ىلاعت هللا همحر « ةئامسمحخو نيعبرأو مست ةنس مرحلا

 رهس :فضتتف كحالا مود ةرهاقلاب هدلومو ”(04) ةروك ذملا ةنسلا نم مرحلا

 . ةثامسمحو نيرمشعو عبس ةنس © لوآلا : ليقو « رخآلا عبر

 هماعأو سابع هببأ ىلإ رضح رصن هلتق الو « ةروص سانلا نسحأ نم ناكو

 ناكو « لاحلا ةياغ يف ناك ًارصن نأل هلتقب هرمأ دق هوبأ ناكو « هتلم نم كلذب

 ثدحتو «رفاظلا ةمحصب كضرع تفلتأ كنإ : هوبأ هل لاقف « هب هنومبتي سانلا

 كلت حابص ناك اماف « هلتقف ةمبتلا هذه نم مست ىتح هلتقاف « انمكرمأ يف سانلا
 « مبم لغش يف رفاظلا دنع روضحلا بلطو رصقلا باب ىلإ سابع رضح ةلدللا

 لاقو مهملإ قثي نمم هعم نب رصقلا لخدو هبوكرم نع لزنف <« وه نبأ معن ام

 نباو هءاب : ةئضملا ةردلاو ؟8> : افنحلا ظاعتا يف هرامخأ عمجار : يديبعلا رفاظلا - 4

 . يزيرقملا ططخ ىفو 7+ : : نودلخ

 ١ رفاظلل : د .

 ضرفي



 ظفاحلا ينبا فسويو ليربح هل اودي اف ءانالو "”يتوخأ ىلإ اريحا : مدخلا

 © اهباقر برضب رمأف « انم هب لعأ هنإف هنع كدلو 'لّس : الاقف هنع الأسف

 يف اهمف لوقلا تطسب دقو « ةمضقلا هذه ةصالخ هذه . هالثق ناذه : لاقو

 : ملعأ لاو < روكذملا رفاظلا نب ىسيع زئافلا ةمجرت

 يذلا وهو «هيلإ بوسنم ةليوز باب لخاد ةرهاقلاب يذلا يرفاظلا عماجلاو

 . لاقي ام ىلع أريثك ائيش هيلع فقوو هرم

 . ٠ ١

 كلام ذيملت ببشأ

 ”يدلعتجلا مث ”يبيقلا مهاربإ نب دواد نب زيزعلا دبع نب ببشأ ورمع وبأ
 ىلع مث « هنع للا يضر « كلام مامإلا ىلع هقفت ؛ يرصملا يكلاملا هيقفلا

 . نييرصملاو نينندملا

 .الول بتنشأ نم هقفأ تيأر ام : هنع هللا يضر « يعفاشلا مامإلا لاق

 رصمب هيلإ ةسايرلا تبتناو « مماقلا نبا نيبو هنبب ةسفانملا تناكو « هيف ”شينط

 ظ : مساقلا نا دعب

 : هخيرات يف رازجلا نبا رفعج وبأ لاقو «ةئامو نيسمخ ةئس رصمب هتدالو تناكو

 : لبقو « رهبشب يعفاشلا دعب نيتئامو عبرأ ةنس يفوتو « ةئامو نيعبرأ ةنس دلو
 نم بجر خلس يف « هنع هللا يضر « ىعفاشلا ةافو تناكو . اموي رشع ةبيناؤب

 هريق ترزو « ىرغصلا ةفارقلاب نفدو رصمب هتافو تناكو « ةروكذملا ةنسلا

 . ىلاعت هللا همحر « مساقلا نبا ربق رواجم وهو
 . حصأ لوألاو « هيلع بقل ببشأو « نيكسم همسا نإ : لاقيو

 يعاضقلا هللا دمع ونا لاقو « هنع هللا يضر ؛« كلام نع ىور امف ةقث نأكو

 .ا١ ١ تارذشلاو ميه : ١ ربعلاو ه4 : جابيدلا يف ببشأ ةمجرت تان
 ياي

 ف



 « ليزح لامو 6 دلملا يف ةساير ببشال ناك : « رصم ططخ » باتك يف

 ام : ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاق « هنع هللا يضر « كلام باحصأ رظنأ نم

 هاجر يسقالا كردي لوب 4 ةيف“رلوتط الون لقمع نر ورصلا نما دعا تورطت
 . محلا دبع نباو بهشأ ىوس « هنع هللا يضر <« كلام باحصأ نم رصمب ىلاعت

 كلذ تركذف « توملاب يعفاشلا ىلع وعدي ببشأ تعمس : محلا دبع نبا لاقو

 : ١ًآلثمتم لاقف يعفاشلل

 دح'وأب اهيف ”تئسل ”ليبس كلتف *تّمأ 'نإو توُمأ 'نأ ”لاجر ىّننَمَت

 وع ىرخأل ' كورد ىضم يدلا فالخ يغبت يذلا ”لقف

 ببشأ تام مث « ًادبع هتكرت نم ببسأ ىرتشاف « يمفاشلا تاف : لاق

 ظ . ببُسأ ةكرت نم دمعلا كلذ انأ تيرتئاف
 ينب نم يرماعلا مث يسقلا ببشأ : لاقف هخيرات يف سنوي نبا هركذو

 ةئامو نيعبرأ ةنس دلو .اهأر يوذو رصم ءابقف دحأ ورمع ابأ ىنكي .« ةّدْعَج

 بضخي ناكو « نيتئامو عبرأ ةئس نابعش نم نيقب ناكل تبدسلا مود فوتو

 « دمج اي : لوقي ًالئاق نأك مانملا يف تيأر دن يد ع

 ظ : لاقف « هتمحأف

 دصَنَت اهلهأب دالبلا تبل 'مبقارف دنع 'لاقي نيذلا بهذ

 ا : تلقف ©« اضيرم ببشأ ناكو : لاق ظ

 . لعأ للاو « كلذ هضرم يف

 رعشلا دحو هنأ ٠٠ غ : طمسلا ليد يف قوكجارلا لاقو ؛ صربألا ن دسعل نابسني ناتيبلا ١

 دقعلاو +5١ : ؟ يلاقلا يلامأ رظناو « يجرزخلا نيقلا نب «.كلاذ ايوستم خيراشغالا باتك يف

 ” ايلا م بهدلا جورمو 44* : ؛

 ضرما
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  1يكلاملا غبصأ

 هقفت ؛ يرصملا يكلاملا هيقفلا عفان نب ديعس نب جرفلا نب 'عّبْصأ للا دبع وبأ
 انيع هقح يف نوشحاملا نب كلملا دبع لاقو . بهشأو بهو نياو مساقلا نباب

 . مساقلا نبا الو : لاق ؟ مساقلا نبا الو : هل لبق ؛ غبصأ لثم رصم تجرخأ

 مكحلا نب ناورم نب زيزعلا دبع قيتع للم مرا هدجو « بهو نبا بتاك ناكو

 ظ رصم ىلاو يومألا
 ًامالك كببأ نم تعمم 507 «© لاق ا دبع نب نوع ىكح ]

 يف ءىطخب نأ نم ريخ رثعلا ي مامإلا ءىطخم نآل وهون :لاعت هللا ينعفن

 ١ | ةبوقعلا
 « نيتئامو نيرسشعو سمخ ةنس لاوُد نم نيقب عبرأل دحألا موي يفوتو

 . ىلاعت هللا همحر « نورت دك راد رح را لو

 ا هدعبو ةدحوملا ءاملا حتفو ةلمبملا داصلا نوكسو ةزمهلا حتفب ::خبصأو

 تافلؤم غبصألو ؛ ه5 : ؟ تارذشلاو ءو+ : ١ ربعلاو هال : جابيدلا يف غبصأ ةمجرت - ٠٠١

 بتك و « مامصلا ب بنادآ ياتكو « أطوملا بيرغ ريسفتو « ءازجأ ةرسشع يف لوصألا بناتك ابنم

 ظ 00. اهريغو ءاوهألا لهأ ىلع درلا باتكو مساقلا نبا نم هعامس

 ١ ؟ : مقر امفوصانآ ةخاسن نم ةدايز ”5 ,

 نكقل
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 < بجاحلاب فورعملا ةلودلا مسَسق بقلملا هللا دبع نب رأس قآ ديعس وبأ
 0 قا نب يكنز نيدلا دامع دلاو وهو ؛لصوملا باحصأ ”يكباتألا تدملا دج

 بنل نب هاشلكلم ناطلسلا كولم ناك 4  ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا
 "لك ةلودلا ىو كلم الوب اهث لا يعاض# "3و وهن قوجلاتلا ةالثرأ
 راقئاس قا اهيف بائتسا 478 ةنس يف بلح ةنيدم قوحلسلا نالس'رأ بلأ نا

 وهو ةلودلا جات هدصقف « هيلع ىصعف « همخأ كولمم هنأل هلع دمتعاو روكذملا

 تلحنا ةديدش برحو فاصم اهنيب ىرجو هلاتقل جرخف ذئموي قشمد بحاص
 ةئاعبرأو نيذاّممو عبس ةنس ىلوألا ىدامج يف كلذو روكذملا رثقنس ىقآ لتق نع

 . ىلاعت هللا همحر 2« بلح لخاد ةمحاجزلاب ةفورعملا ةسردملاب نفدو

 < يركلا نآرقلا ءارقل ةعمج "مود لك نوعمتحجي ًاريثك ًاقلخ هربق دنع تيأرو

 مث < هفقو يذلا "نم معأ الو «مبيلع قرفي ًاميظع افقو كلذ ىلع مه نإ : اولاقو

 هللا ءاش نإ هركذ ىتآلا - دوم نبدلا رون : هدلو دلو هفقو يذلا تدجو ىنإ

 فالخ ىلع روك ذملا رقنس قآ 'ربخ شتت ةلودلا جات ةمجرت يف قأبسو - ىلاعت

 باوصلاب ملعأ هللاو « ةعقاولا هذه
 بحاص قارات رامج ا دبع نب ناملس هبيرلا وا اهاني : ةّمجاجتزلاو

 بلح يكنتز نيدلا دامع هدلو كلم اماف « اسسذرقب ًانوفدم ًالوأ ناكو بلح

 اه لاقد ةيرق ىلع رقنس ىآ لتق ناكو « دلملا روس نم ”هاالدو ةسردملا ىلإ هلقن

 . يوما توقاب هركذ <« بلح. لامعأ نم نيعبس نم برقلاب نايور

 ,ةم ه: 9 ياقلألا محءم رظناو «لماكلاو ١6 - غ :رهابلا خيراتلا يف ةلصفم هرابخأ ” * ١

 "0 ص رظنا) رهاملا خيراتلا يف « نازوب » ًانامحأ بتكم ١

 .ةلمل :ه ؟

 ا 51١
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 يقسربلا رقئس قأ

 ؛ نيدلا فيس ةلودلا مسق بقلملا <« يزاغلا ؛يقس'ر بلا رئقنس قآ ديعس وبأ
 ناكو « دودوم رالسابْسأ دعب اهكلم « يحاونلا كلتو ةمحرلاو لصوملا بحاص

 يتآلا - قوجلسلا هاشلكلم نب دمح ناطلسلا ةبج نم ماشلا دالببو اهب دودوم
 رهش رشع يفاث ةعملا موي قشمد عماحي دودوم لتقف - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ

 ةينطابملا نم ”ةعامج هيلع بثو دق ناكو « ةئامسمخو عبس ةنس رخآلا عيبر

 روك ذملا دمحم ناطلسلا اهابإ هالو ناك «دادغب ”ةنلحش ذئموي رقنس قآو « هولتقف

 «"قو'رامك 'ر ب همخأ توم دعب ةنطلسلا هل ترقتسا امل ةئاعبرأو نيعستو نام ةنس يف

 ”دامسقنك اهب ناكو تيرككت ةرصاحمل دم ناطلسلا هبحو نيعسنو مسن ةنس فو

 بجر يف هيلإ رقنس قآ دعصأف « ةينطابلا ىلإ بوسنملا يمايدلا بْسارازَه نبا
 اهادخأي نأ داك انلق.# اةناد ةلين قه. ميرخملا لإ هوضاحبو ةروكادملا ةنبنلا نم
 هلاومأ هعمو هتمحص ”ذاشقك ردحمنلاو « اهماستف -ةّقّدّص ةلودلا فيس هبلإ دعصأ

 مدقت دودوم لتق ربخ لصو اماف « ذابقمك تام ةلحلا ىلإ لصو اماف « هرئاخذو

 «ماشلاب جنرفلا لاتقل دادعتسالاو لصوملا ىلإ زهجتلاب رقنس قا ىلإ دمحم ناطلسلا

 اموقياض دقو بلح نع جنرفلا عفدو <« ازغو اهكلمو لصوملا ىلإ لصوف

 . لتنق نأ ىلإ اهب ماقأو لصوملا ىلإ داع مث < راصحلاب
 ةينطابلا هتلتق . مهنيب ةريبك ةرهش هلو ةيقوجلسلا ةلودلا ءاربك نم وهو

 « *(09) ةئامسمحو نيريشع ةنس ةدعقلا يذ نم عساتلا ةعملا موي لصوملا عماجي

 ةنس لصوملاب عماجلا ةروصقم يف هتلتق ةينطابلا نأ هخيرات يف يزوجلا نبا ركذو

 يف هل اوسلج مهنأ ركذو <« نيرشع ةلس : دامعلا لاقو « ةئامسمخحو ةرسشع عست

 : نيب ةقرفتم تاحفص يف 4 ج : (لماكلا) ريثآلا نباو 0٠ - ؟ 4 : رهابلا خيراتلا رظنا - «٠٠
 .همح : ”/ع باقلألا يجعمو 50م - هم
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 يف انبارفح ”يودشتتاو هبلإ اوماق هتالص نم لتفنا اماف “ ةيفوصلا يزب عماجلا

 لتفو مهعمنتو ايلات لاصئتسال ىادصت ناك هنأل كلدو « ةدعقلا يد

 . ىلاعت هللا همحر « ةريبك ةبصتع مهنم

 نيرشعلاو ىناثلا ءاثالثلا موي يوت مث < هعضوم دوعسم نيدلا زع هأدلو لوتو

 كلمو ؛ ىلاعت هللا همحر « ةئاممخو نيرشعو ىدحإ ةنس ةرخآلا ىدامح نم

 يازلا فرح يف ىققأس امك  هلبق روك ذملا رقنس قآ نب يئن نءدلا دامع هدعب

 د ناهتاا هاف
 اهدعبو ةلمبملا نيسلا مضو ءارلا نوكسو ةدحوملا ءابلا مضب - ”يقس'ر لاو

 يفإ مث يناعمسلا اهركذي مو يه ءيش يأ ىلإ ةبسنلا هذه معأ الو فاق

 كبل رئغتط ناطلسلا كيلام نم ناكو « قس'ر ب ىلإ اذه دعب هتبسن تدجو

 « ةيقوجلسلا ةلودلا يف مدقتو - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا دمحم بلاط يبأ

 . مهنابعأ نم نيدودعملا « اهيف مهسلإ راشملا ءارمألا نم ناكو

 ا

 يسلدنألا تلصلا وبأ

 ًالضاف ناك ؛ ينادلا يسلدنألا تلصلا يبأ نب زيزّعلا دبع نب ةيمأ تلصلا وبأ

 يما و اما يدلا هباتك فنص «بادآلا مولع يف

 « مكحلا بيدألا : هل لاقي ناكف < ةكحلا ”نفب ًافراع ناكو ؛ يلاعنلل

 و ويب رغث نككسو سلدنألا نم لقتناو « لئاوألا مولع يف ًارهام

 « همظن نم ائيش ركذو هيلع ىنثأو « ةديرخلا » يف بتاكلا دارعلا هركذو

 ةفحتو هم : ٠ ءايدألا مجعمو م95 : ؟ ةعبصأ يبأ نبا يف ةمجرت يسلدنألا تلصلا يبأل هما ٠١4

 - م: ١ (برغلا مسق) ةديرخلاو "ه5 ١: برغملاو 2 : ءاكحلا خيراتو « : مداقلا

 .(رداص .ط) ١ : ٠١6 بيطلا حفنو « ع+

 ضخ



 : هحدم لبق هيلع داج نإ هلوق | هل ركذ ام ةلمج نمو

 اهمئانإ لثم كاودج تقفدتف يحئادم كادي تّقبس نأ ورغ ال

 اًمانغ لبق ءاقرولا قاوطتو هرامثإ نحي مو بيضقلا نوسككب

 'دابع نبا يف ينرطبلا رازجلا رفعج يبآلو
 ادصخحد عرز الو ىنحم ”رمعالو ”لحم رهدلاو ك كنم ينجأ تلز امو

 ”وتن م ىلع لظ ابماصغأل اب فوطق تانناد دايأ راع

 دارغت نيقوف يركتش رامطأو ابتحم مراكملا ءأام ًايراج ىرب

 : ١ روك ذملا تلصلا ىبألو

 ىبراقأ نيلامعلا ؛لكو يدالب ابلكف بارثت 'نم ىلصأ ناك اذإ

 ,براوغلاو ىرأذلا ”ملن ىلع ثىكشت 2 <ةّجاح سيعلا لأسأ نأ ىل ديالو

 : اضيأ هل دروأو « "هناويد يف نيتببلا نيذه رأ مو

 'رجاع تنأ 'مأ يأترلا فيعض تنأأ ًلماخ كلثم ”لاب ام ةلئاقو

 زئاح دْنجلا نيم 'هوازومي ل امل يتأ ماوقلا ىلإ يناذ امل 'تلقف
 زئارغ يدع يبف ىلاعملا اع 8 كح و ظل عئقومسس عيش ينتاف أهو

 : ًاضيأ هلو < ملعأ هللاو « هناويد يف ًاضيأ عوطقملا اذه تدجو الو

 ننكا اهو. ىطع 2 فيغو. ىلشإ دمع
 ثفن رسصلا دّقع ىف رتر داش نم انرجاو

 كعب ًءاس نمو هين 0 ًءأس 0 / 0 2 ا

 ثكن أم دبع ”يأو "نحس مل 20 و

 تاببألاو « يسادنأ رعاشلا نآل ٠ أطخ وهو « هركذ مدقملا دامع نبا بحاصلا يف : لصألا يف ١

 ا . (رداص .ط) ) غ١ : م مفنلا يف

 . يلقصلا برعلا يبأ ىلا نابسني اهنأ كلذ ببس لعل ؟
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 : ًاضيأ هلو

 ى

 مرقعلا لتاق مس 'قيئرلاف ءهمثل يف ىدترلا يشخ 'نأ ورَغ ال

 20006 ع قاس رم 5 5-5 3 26 يب نحب ع م 57 ره

 تنس الا و | هةهم .سنم 8 ل دنا ه لسعيد ١ كيفلا ان 2
 : . عصا و ن 2 هل :

 ص ع 0

 : اضيأ هرعس نمو

 مه م و
 5 7. . رح هن ِ 5 ِ 5 3

 هقير نم اهمعطو هئتنجو نم ابباولو هيتلقم نم اهئلاعفف

 : لوقي ثروس سودوع نا ندم ىنعم ا ! كهل دع | أ

 ةهقهبربإ نعو ىالملا هسأك نع هنئوفج ظحلب ىنغت قطنمو

 ١ هقدرو ةهسدنخوو هعشتلقم 2 أابفادمو أابمنولو مادملا لعق
 و

 ءاسخشلا ىبأ نب نسحلا ةمجرت ىف « ةديرخلا» باتك يف اقنا هل ةؤوأو

 4 ١ ىفالقسعلا

 2-0-5 2 2 2 26 7 ٠ 2 ىو 5 له

 انييضالا لطملا ديصت 26 هفقعص 3 كف رسط ندم "تمحع

 مار هادا ةكمبلا م ةطييشس دنت نادم هه ل

 اهب يىقوتو ةيدبملا ىلإ تقولا رخآ يف لقتنا دق ناكو « دمجو ريشك هرعُسو

 ةنس مرهحملا رشاع يف : لبقو «ةئامسمخحو نيرسشعو عست ةنس لهتاسم نياثالا موي

 باتك لضافلا ىضاقلا ىناطعأ : « ةديرخلا » ىف دابعلا لاقو . نيرشعو نام

 .ةنس مرحملا رشع ىفاث نينثالا موي يفوت هنإ : بوتكم اهرخآ ىفو « ةقيدحلاو»

 رثكأ نإف « لوآلا وه حمحصلاو « ىلاعت هللا همحر « ةئامسخو نيعبرأو تس

 انرإ يريصوملا هللا ةله خيشلا ةمججرت يف اهركذ قأبسو  ريتْستأم لاب نفدو



 ء يش وش يهو « هربق لع تكتم نأ ىصوأو ؛ اتامبأ مظنو 6 للاعت هللا ءا

 و « هلاق

 ا ءاقّسلا راد ىلإ يتنأب اقادصُمم ءانقلا اي
 روض“ سلا يطال داع لإ ةرئام رق رذالا قاس مظفأو
 ريثك ”بونذلاو ”ليلق يدازو اهدنع ؛ماقلأ فيك يرعش تيل ايف

 ريدج ١نيينذملا باقع ريش يننإف يئنآنب ايزْجَم 'كأ 'نإف
 000 ”مئاد معن مف ةمحآوو يّننع هنم ”وفع كب 'نإو

 : زيزعلا دبع هدلول لاق هتوم ضرم دتشا املو

 يرعب كيلع ءامسلا بر يتفيلخ « زيزملا دبع
 يدبع هنف ظفحاف هيرادت ام كنلإ مدع "نق انعنأ

 دشأار فيلح لازت ال كل ذإاف هب تلمع 'نئلف

 يدبسج سمح لسعضأ كفو كي كلش دييتتل. تكنكنت نكستنلوو

 ةيناد يف هدلوم روكذملا تلصلا ابأ نأ ةيراغملا ضعبل عومج يف تدجو مث

 ةعامج نع معلا ذخأو « ةئامعبرأو نيتس ةنس نارق يف سلدنألا دالب نم ةنيدم

 ةيردنكسإلا مدقو «هريغو "ةّسناد يضاق ”يشّتقولا دملولا يبأك «سلدنألا لهأ نم

 لضفألا 0 « ةئاعبرأو نناُمو عسن ةنس نم يوضألا ديع موي ف همأ عم

 رفاس نأ ىلإ ةيردنكسإلاب د”درتو « ةئامسخو سمخ ةنس ىف رصم نم هاشئنهاش

 مَ نب ىبحي نب ىلع اهمحاص نم لزنو « ةيدبلاب لحف ةئامصخو تس ةئس ف

 فتراكو « زيزعلا دبع هامس دلو اهب هل دلوو « ةليلج ةَلزنم سي داب نب زعملا نا

 ةنس يف ةّياحبب دلولا اذه يىفوتو <« ءاضيب دي جنرطشلا يف هل « ًارهام ًارعاش

 ظ . ةئامسخو نيعبرأو تس
 « لضافلا يضاقلا نع هلقذ امف بتاكلا دامعلا هنف طلغ يذلا وهو : تلق

 . خيراتلا اذه يف تام هابأ نأ دقتعاو
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 « « بالرطصالاب لمعلا » ةلاسر رصع لضفألا لاقتعا يف وهو ةممأ فئنصو

 قطنملا يف ًاباتكو « ةدرفملا ةيودألا » باتكو « ةئيهلا لع يف « زيجولا » باتكو

 يف « ناوضر نب ىلع ىلع درلا يف راصتنالا » هامس ًاباتكو « نهدلا موقت » هامس

 ىلع هضرع لضفألل « زيجولا » فلص سو لع كا لل

 هب عفتني ال باتكلا اذه : هل لاق هملع فقو اماف « ىلحلا هللا دبع ىلأ همّجَت

 . يبشنملا هنع ىنغتسيو يدتمملا

 : تاسأ نم هلو

 ناك يهو ل وهو هلئالغ ليت 9 كف

 هضرم :تراكو . ىلب رمقلا ءوض ىف هوكرت ادإ نامكلا نال اذه لاف اعإو

 . معأ هلل 6# ءاقستسالا

١١0 

 سابا يضاقلا

 نب ديبع نب باير نب لاله نب سانإ ن 0 نب ةيواعم نب سايإ ةلثاو وبأ

 ؛ ينزملا ةنيرَم نب سوأ نب مسلس نب .ٍ ةبلعث نب ناببد نب ةيراس نب ةءاوس

 29 © ةنطفلاو ءاكذلا يف آالثم دودعملاو « 5 يعملألاو غبلبلا ”نسشللا

 طرفي 000 0 ِق ًافمطل نظلا ىداص ناك . ةادعلاو ةحاصفلا لهأل

 « تاماقملا » ىف ىريرحخلا ىنع هأنإو «  ءاكذدلا ىف لثملا برضت هبو « ءاكدلا

 ةسارف يتسارفو < سابع نبا ةبعملأ ىتيعملأ اذإف » : ةعباسلا ةماقملا يف هلوقي

 ١ * نس : م عام لوألا ةملحو 4« هوز : ةمدمق نال فراعملا ل هرامخأو سانإ يضاقلا ةرمحرت 6٠١م

 : ١ لادتعالا ناز زيمو ١ : ١١١ تاماقملا حرششو يزوجلا نال ءايكذألا باتكو نويعلا حرسو

 للماكلاو ناويحلاو نييبتلاو نايبلا لثم ةماعلا بدألا بتك يف ةروثنم هنع تاياكملاو ؟

 5 اهريغو رهازألا قدادحو دقعلاو بغارلا تارضاحمو

 سو



 هنيأ دج سايإل ناكو . ةرصنلا ءاضق هالو دق زيزعلا دبع نب رم ناكو «« سانإ

 : سايإ دلاو ةرق نب ةيواعمل ليقو < سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ةيلحص
 . يقرخآل ينغرفو ياند رمأ ينافك « نالا معن : لاقف ؟ كل كتبا فيك
 : ةاهددلا 556 القفا دا سابإ ناكو

 كانهو «فوذخلا نفوأ اف همف ثدحف عضوم يف ناك هنأ هتنطف نم ىكحو ظ

 ءاعض'رُْم هذهو « ًالماح نوكت نأ يغبني هذه : لاقف «نبفرعي ال ةوسن ثالث
 كلا نا قف : هل لمقف « ١'سرفت امك ناكف كلذ نع فشكف « ءارذع هذهو

 «هملع فاخيو هل ام زعأ ىلع الإ هدي ناسنإلا مضي ال فوذلا دنع : لاقف ؟ اذه
 « ابل ىلع كلذب تللدتساف « ابفوج ىلع اهدي تعضو دق لماحلا تيأرو
 تعضو ءارذعلاو «عضرم امنأ تداعف «اهسيدث ىلع اهدي تعضو دق عضرملا تمنأرو

 . ركب اهنأ تماعف < ابجرف ىلع اهدي
 لهأ كنا نومعزب « نيماسملا نقمجحأ ام : لوقب ايدو. ةيواعم نب سايإ عمو

 : لاق ؟ هثدحت هلكأت ام ؛لكفأ : سايإ هل لاقف « نوثدْحْ الو نولكأي ةنجلا

 هلل أي ام لك لعمجي ىلاعت هللا نأ ركنت لف : : لاق « ءادع هلعجم ىلاعت هللا نأل « ال

 ؟ ءاذغ ةنحلا لهأ

 هذه ته : لاقف « طساو ةنيدب وهو ةّمّحَلاب ةردَجآ ىلإ اموي رظنو

 كاد نع ءولاسف “© ةيوطنم ةد>ح ابتحت اذإف ةّرحآلا اوعزنف « ةباد ةرجآلا

 تماعف « هاا كلف يعتق نم انين نيقرجآلا نيب ام تمأر ىفإ : لاقف

 20000 . سّسفنتي ًائيش اهتحت نأ
 تفرع فيك : هل ليقف <« بيرغ بلك توص عمسأ : لاقف ناك موي رمو

 نع اوفشكف < بالكلا نم هريغ حابمن ةدشو هتوص عوضخم : لاق ؟ كلذ

 0 ظ . هحّستَت بالكلاو طوبرم بيرغ بلك اذإف كلذ
 اورظنف « ةباد عادّصلا اذه يف : لاقف ضرألا يف عادص ىلإ ًاموي رظنو

 ةياد 'نع الإ 'عدّصنَت ال ضرألا نإ : لاقف هنع هولأسف « ةباد هبف اذإف

 هوو د هدو رو مرو ك8 هع طرا هاون 36 عا ع مط هه ماع هوا او مرصع ع عع عقر و هاه ههه ف



 هامأتيلف ةيوتسم ضرأ يف حتفنم عضوم ىلإ ناسنإلا رظن اذإ : ظحاجلا لاق
 يف طلخ نإو « ةأمك اهنأ مع ًايوتسم هحاتفت ناكو 'لَُّبَت يف عدصتي هآر نإف

 0 0 . ةياد اهنأ لع ةكرحلاو عدصتلا
 ةلاطإلا فوخ الولو « ةريثك ةبيرغ ءاشأ ةسارفلا نم بالا اذه يف هلو

 )٠0©(*. هرابخأ نم اريبك اءزج عمج دق ءاملعلا ضعبو «كلذ يف لوقلا تطسل

 ىلإ هتفالخ مايأ ىف - هنع هللا يذكر - يومألا زيزعلا دمع نب رمح و

 نب مسأقلاو ةيواعم نب سايإ نيب عمجا نأ ةاط'رأ ندي ةعو»و ىارعلاب هبئاذ

 اهبأ : سايإ هل لاقف < اهب ممجف « امهذفنأ ةرصبلا ءاضق لوف يئثرحلا ةعيبر

 ناكو «نيريس نب دمحو يرصبلا نسحلا رصملا يبسقف مسالا نعو ينع 'لّس ريمألا

 : هل. لاقف © هب'ازاشأ [هاآم نإ هنأ مساقلا ماعف « اهستأي ال سايإو (هيتأي مس اقلا

 ينم 01 ةنيانم نب سايإ نإ وه 00 هلإ ال يذلا للاوف < هنع الو ينع ا ال

 "تنك :ن]اوب 4 ةييذاك انأو ينيلوت نأ كل لحب اف ابذاك ”تنك نإف ءاضقلاب معأو

 هتفقوأ لجري تئج كنإ : "سايإ هل لاقف « ىلوق لبقت نأ كل يغينيف اقداص

 < فاخي امم وحنيو اهنم هللا رفغتسي ةبذاك نيمسب اهبنم هسفن ىتحلف مهج ريفش ىلع

 . هاضقتساو « اهل تنأف ابتمبف ذإ امأ : ةاطرأ نب يدع لاقف
 كلذو « دحاو لجر ىوس طق دحأ ىنيلغ ام : لاق هنأ سايإ نع يورو

 ناتسلا نأ يدنع دبش لحر لع ف <« ةرصملاب ءاضقلا سل 2 تنك يلا

 تكسف ؟ هرجش ددع م : هل تلقف «نالف كلم وه - هدودح ركذو - ينالفلا
 ::لاقف 6 -1لك - نت : تلقف ؟ سلا اذه يف يضاقلا انديس محي 5 ذنم : لاق مث

 . هتدابش تزجأو « كعم قحلا : هل تلقف ؟ هفتس بشخ ددع 5

 ىلع اذه : لاقف بلك حابين ممسف « ءلملا مهزوعأف ةّنرب يف اموي ناكو

 : لاقف كلذ يف هل ليقف « لاق امك هودجوف حابتنلا اورئقتساف « رئب 57

 . بئارغ كلد يف هل ناكو . رئي نم جرخب نا هيدا صا

 ابفلح نيميد اهيف هفذقت نأ رانلا نم هسفن ىدتفاف « ميج ىلع هتمقأف لجرب تْئج كنإ : د ؟

 . خلا ... ابذك
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 جرخف «رحنلا كردي ال هنأ مانملا يف سايإ ىأر : صفح نبا قاحسإ وبأ لاقو

 ةرصبلا نيب ناسيم 'تسد لامعأ نم ةيرق : ىسدبعو - ىسدبعي هل ةعيض ىلإ
 ةنس : هريغ لاقو « ةئامو نيرشعو نيتنثا ةنس يف ابب قوتف - ناتسزوخو

 . ةنس نوعبسو تس هرمعو « نيرشعو ىدحإ
 نيسرف ىلع يبأو ينأك مانملا يف تيأر : هيف يفوت يذلا ماعلا يف سايإ لاقو

 املف « ابمف انأو ةنس نيعبسو ادتس يلأ شاعو «ينقبسي لو هقبسأ ملف اعم ايرجف

 « ىبأ رمع ابيف لكتسأ ةلبل ؟ هذه ةليل يأ نوردتأ : لاق هيلامل رخآ ناك
 هللا همحر « ةرحبلل نيناك ةنس ىف ةيواعم هسأ ةافو تناكو « ًاتبم حبصأف مانو

 | . ىلاعت

 لوقلا مدقت دق : ةنيزمو © فاقلا مضب : ةرقو « ةزمهلا رسككب : سابإو

 . اهيلع
 دقو هنع هللا يضر كلام نب ؛سّنأ مهبف ”ةعامج ناضمر ربش "لاله ىءارتو

 « هنوكرن الف هملإ ريشب لعجو « كاذ وه « هتيأر دق : سنأ لاقف « ةئاملا براق

 اهاوّسو سايإ ابحسمف «تنثنا دق هبجاح نم ةرعش اذإو سنأ ىلإ سايإ رظنو

 : لوقيو رظني لعجف « لالملا مضوم انرأ « ةزمح ابأ اي : هل لاق مث « هبجاح
57" 
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 ةبارقلا نب ٍ

 .٠ و 1 و 5 ب : هه 00 5 ميا ل 01 ' ٠

 نب كلام نب مج نب ةماس نب ةراراز نب سيق نب ديز نب بويأ نايلس وبأ
 ٠ .0 * ١ - ٠ .٠ .٠ .؛ ٠ ّ-. 0 .٠ :

 7 / .٠ ٠ م ىلا 1 ِِء د - ىإا# هرعا ب .ء : 5

 فن رازن ل ةعس ار قف دَسا 3 ةليدج نس يمع د نس ىصقأ نس هنيه نس طساق

 ٠١ ةلمهملا نيسلاب توقاب اهبطيضو ؛ تشد  ه ادع ام  لوصألا ىف .
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 تنب ةعامخ اهمساو « هتدج : 'ةّيرقلاو «يلالحلا ةّيرقلا نباب فورعملا ناندع نبا

 روك ذم بسنلا ماو - جرزخلا نب دعس نب فوع ن. ةانم ديز نب ةعببر نب مشج

 برعلا ءابطخ ةلمج نم دودعم وهو « اآّيمأ اًيبارعأ ناك ؛ - ةمجرتلا لوأ يف

 اهيلعو رمتلا نيع مدقف « 'ةّمّسملا هتباصأ دق ناكو « ةغالملاو ةحاصفلاب نيروبشملا

 ةيرقلا نبا فقوف «يّتثعيو موي لك يّدغي لماعلا ناكو «فسوي نب جاجحلل لماع

 ماعط ىلإ : اولاقف ؟ ءالؤه لخدب ل : لاقف نولخديب سانلا ىأرف هبأمب

 « معن : لبقف ؟ ىرأ ام ريمألا عنصي موي لكأ : لاقو ىدغتف لخدف « ريمألا

 «لماعلا ىلع جاجحلا نم باتك درو نأ ىلإ «ءاشعلاو ءادغلل هباب موي لك يتأب ناكف

 رب ملف ةيرقلا نبا ءاجف « هماعط كلذل رخأف « وه ام يردي ال بيرغ ىبرع وهو

 متغا : اولاقق ؟ معطي الو لكأي ال مويلا ريمألا لاب ام : لاقف « ىدغتي لماعلا
 ينثرقل : لاق « وهام يردي ال بيرغ يىلرع جاجحلا نم هملع درو باتكل

 ؛ افيلب نسل اسبيطخ ناكو « ىلاعت هللا ءاث نإ هرسفأ انأو باتكلا ريمألا
 هرمسفو مالكلا فرع باتكلا هيلع ءىرق امف هباعدف يلاوال كلذ ركذف

 ًأرقأ تسل : لاق ؟ هياوج ىلع ردقتفأ :هل لاقف هيف ام عيمج هفرّع ىتح يلاولل

 باوج بتكف « لعفف « هللمأ ام بتكي بتاك دنع دعقأ نكلو بتكأ الو

 هنأ ملعف « ابيرغ اسبرع امالك ىأر جاجحلا ىلع باتكلا ءىرق اماف « باتكلا

 اذإف اهيف رظنف رمتلا نيع لماع لئاسرب اعدف « جارخلا باتتك مالك نم سيل

 دقف « دعب امأ » لماعلا ىلإ جاجحلا بتكف « ةّي"رقلا نبا باتكك تسيل يه

 الف اذه يباتك يف ترظن اذإف « كريغ قطن كباوج نم ًاديعب كباتك يفاتأ

 . « مالسلاو « باتكلا كل رادص يدلا لجرلاب ىلإ ثعبت ىتح كدب نم هْعَسضَت

 : لاقف ؟ هوحن هجوتت : هل لاقو ةّمرقلا نبا ىلع باتكلا لماعلا أرقف : لاق

 +. تاعملا ىلإ عبو ةقينو ةريك دل ساو 4 كنلع ناب ال + ناق# قلقا
 كنظأو ين مسا : لاق 2« بويأ : لاق ؟ كمسا ام : لاق هملع لخد اماف

 لزب مف < لزنمو لزنب هل رمأو « لاقملا كملع بعصتسي الو ةغالبلا لواحت انمأ

 نب نمحرلا دبع ملخ اماف « ناورم نب كلملا دبع ىلع هدفوأ ىتح ًابحع هب دادزب

 هثعب ةروهشم ةعقاو يهو ناتسجس ةعاطلا يدنكلا سيق نب ثعْشألا نب دم

 يحلل



 نمَدختلو [بيطخ نّمولقتل : هل لاق هيلع لخد الف < ًالوسر هيلإ جاجحلا
 نأ امنإ ريمألا امأ : لاق <« كقنع ”نيرضأل وأ جاححلا ”نيستلو كلملا دبع

 ءجاجحلا متشو كلملا دبع علخو بطخو ماقف « كل لوقأ ام وه : لاق « لوسر
 . كلانه ماقأو

 امو ناهمصأو يرلاب هلامع ىلإ جاجحلا بتك اموزبم ثعشألا نبا فرصنا املف
 « هبلإ ًاريسأ هب اوثعب الإ ثعشألا نبا لف نم دحأ مهب رمي ال نأ مهرمأي اهلي

 كلأسأ امع ينربخأ : لاق جاجحلا ىلع لخدأ الف «ذخأ نميف ةّي'رقلا نبا ذخأو
 لملعأ : لاق « قارعلا لهأ نع ينربخأ : لاق <« تئشس امع ينلس : لاق « هنع

 مزجعأو ةنتف ىلإ سانلا عرسأ : لاق «زاجحلا لهأف : لاق «لطابو قحي سانلا
 « رصم لهأف : لاق « مهئافلخل سانلا عوطأ : لاق « ماشلا لهأف : لاق « اهبف

 : لاق «اوبرعتسا ”طسسن : لاق «نيرحبلا لهأف : لاق « بلغ نم ديبع : لاق

 عجشأ : لاق « لصوملا لهأف : لاق « اوطبنتسا برع : لاق « نامع لهأف

 موزلو ةعاطو عمس لهأ : لاق « نميلا لهأف : لاق «نارقألل لتقأو ناسرف

 ريصأو « ءاوهأ فالتخاو « ءافج لهأ : لاق « ةماملا لهأف : لاق « ةعامجلل

 فيرو «ددشع رشو « ديدُش سأب لهأ : لاق « سراف لهأف : لاق « ءاقللا دنع

 « شيرق : لاق < ينلس : لاق « برعلا نع ينربخأ : لاق «ريسي ىرقو « ريثك
 : لاق <« ةعصعص نب رماع ونبف : لاق « ًاماقم ابمركأو « امالحأ ابمظعأ : لاق

 < سلاجم اهمظعأ : لاق « ملس ونبف : لاق « احابص ابمركأو « احامر اوطأ
 « ًادوفو اهرثكأو « ًادودج ابمركأ : لاق <« فيقثف : لاق « سباحم ابمركأو
 «ةعاضُقف : لاق « تارّتلل ابك ردأو «تايارلل اهمزلأ : لاق «دْسبْز ونمف : لاق

 « راصنألاف : لاق « ًارثآ اهدعبأو « ًاراجن ابمركأو « ًاراطخأ اهمظعأ : لاق

 : لاق < ممتف : لاق « امايأ ابمركأو « امالسإ اهنسحأو « ًاماقم اهتبثأ : لاق
 « افوفص ابتدثأ :لاق «لئاو نب ركمف :لاق « ًادّدَع اهارثأو « ًادَّلَِج اهربظأ

 تما« فاراقلا لإ .ايقسأ 2 لاق# ىشلا دبنقا + لاك« اقويع اهادصأو
 لاق ةدكتنو يفوت ةاضو.هدح زغأ لاق عنا وشف ف لاق تان رك
 برحلا نودقوب : لاق < ماذجف : لاق < كون مهيفو < كولم : لاق < مخلف
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 «مدقلل ةأاعر : لاق «ثراحلا ونمف : لاق « اهنوارْمَي مث اهنوحقليو ءاهبنورعسلو

 :لاف « ةدساف بولق يف «ةدهاج ثول : لاق < ”كَمف : لاق « مب رح ا نع ةامحو

 : لاق « ًابرح ءادعألل نورمسيو « ًابرض اوقل اذإ نوقدصي : لاق « بلْعَتف
 يف برعلا يأف : لاق « ًاباسنأ اهتثأو < اباسحأ برعلا مركأ : لاق « ناسغف

 عاطتسي ال ةوهار لهأ اوناك «شدرق :لاق 1 ماض نأ نم عنمأ تناك ةملهاجلا

 « اهراج منمو «اهرامذ هللا ىمح ةدلب يف ءاهؤازتنا مارب ال ةلضّهو « اهؤاقترا

 ريمح لوقت برعلا تناك : لاق « ةيلهاجلا يف برعلا رثكم نع ينربخأف : لاق

 ليخلا سالحأ نادمهو ناعطلا لهأ جحانمو كولملا بابل ةّدتكو كلملا بابرأ

 «دنهلا : لاق «ىنلس : لاق « ناضرألا نع ىنربخأف : لاق « سانلا داسآ دزألاو
 عطقك ماغط ابلهأو رطع ابقروو دوع اهرحُسو توقاي اهلمجو "راد اه'رحي : لاق

 < ناععف :لاق <« دحاح اهودعو «دماج اهّؤام : لاق <« ناسارخف : لاق « ماما

 «نيرصملا نيب ةسانك : لاق «نيرحملاف : لاق « دسع اهدمصو «ديدُش اهرح : لاق

 « ةكمف : لاق « بسحلاو تاتوسلا لهأو «برعلا لصأ : لاق « نمسلاف : لاق
 مسار :لاق 4 ةنددملاف . لاق « ةارع ةايك اهداسنو « ةافح ءاماع اهلاحر : لاف

 « ديدُس اهرحو «ديلج اهؤاتس : لاق « ةرصبلاف : لاق « ابنم ربظو ابيف ملعلا

 رحملا رح نع تعفترا : لاق « ةفوكلاف :لاق < حلص اهبارحو « حلم اهؤامو

 ةنح : لاق <« طساوف : لاق < اهريخ رثك و اهلمل باطف «ماشلا درب نع تلفسو

 ةفوكلاو ةربصبلا' + لاق ؟ ابتتنتك و: اتتامح اهو.-+ لاق © ةّتنك و. ةامت نإ
 «ماشلاف :لاق ءاهيلع ريخلا ةضافإب نايراجتي بازلاو ةلجدو اهرض امو اهنادسحت

 الول ! ةّيرقلا نبا اي كمأ كتلكث : لاق « سولج ةوسن نيب سورع : لاق

 مث “ مهقافن نم ذخأتف مهعبتت نأ مبنع كابنأ تنك دقو قارعلا لهأل ةكفايكا
 تاماك ثالث : ةيرقلا نبا لاقف ©« كسمأ نأ فايسلا ىلإ اموأو فيسلاب اعد

 : لاق ©« تاه : لاق « يدعب ًالثم نكي فوقو ”بكر نهنأك ريمألا هللا حلصأ

 سيل : جاجحلا لاق « ةوفه ملح لكلو ةوبن مراص لكلو ةوبك داوج لكل

 . هقنع برضف < هحرج بجوأ مالغ اب « حازملا تقو اذه

 : لاق « ةفآ ءيش لكل نأ معزت برعلا : هل لاق هلتق دارأ امل هنإ : لفو

 رو



 « بضغلا : لاق ؟ محلا ةفآ اف : لاق ! ريمألا هللا حلصأ « ”برعلا تّقدص

 « نابسنلا : لاق ؟ معلا ةفآ مف : لاق <« بجتعلا : لاق ؟ لقعلا ةفآ اف : لاق

 : لاق ؟ ماركلا ةفآ اف : لاق « ءالبلا دنع نملا : لاق ؟ ءاخسلا ةفآ اف : لاق

 ؟ ةدابعلا ةفآ اف : لاق «يغبلا : لاق ؟ ةعاحشلا ةفآ اف : لاق « ماثللا ةرواجم

 ةفآ اف : لاق <« سفنلا ثيدح : لاق ؟ نهذلا ةفآ اف : لاق < ”ةرئتفلا : لاق

 : لاق « رييدتلا ءوس : لاق ؟ لاملا ةفآ امف : لاق « بذكلا : لاق ؟ ثيدحلا
 ؟ فسوي نب جاجحلا ةفآ اف : لاق « مدعلا : لاق ؟ لاجرلا نم لماكلا ةفآ امف

 : لاق «هعرف اكزو ”هئبسن باطو 'هئبسح مرك نمل ةفآ ال «ريمألا هللا حلصأ : لاق
 . مدن آلمتق هآر الف « هقنع اوبرضا « ًاقافن تربظأو « ًاقاقش تألتما

 فنراك هنأل هيف مالكلا تلطأ انإو <« « فيفللا » باتك نم هلك اذه تلقن
 . هعطق نكمأ اف ًالصتم

 مكقاوتو ةصغلا عرجت وه : لاقف ءاهدلا دح نع ءاملعلا ضعب هلأسو

 ظ . ةصرفلا
 © ةسر ريغ نم بّواثتلاو < ءاد ريغ نم حنحنتلا : يعلا ةفص يف همالك نمو

 ظ . ةلع ريغ نم ضرألا يف بابكإلاو
 . ىلاعت هللا همحر « ةرجبلل نيناُممو عبرأ ةنس يف هلتق ناكو

 ةيرقلا نبا » : نولوقمف اهلاثمأ ىف ةاحنلا هركذت يذلا وه ةيرقلا نبا اذهو

 . « جاجحلا نامز

 دعب ىلبل نوذجم ةمجرت ىف ١ىناغألا باتك يف ىناببصألا جرفلا وبأ ركذو

 « مرابخأ تعاش صاخشأ ةثالث نإ لبق دقو : لاقف هرامخأ ىفوتسا نأ

 « ىليل نونجم : مهو « ابندلا يف دوجو الو مهل ةقبقح الو < مهوامسأ تربتشاو

 «محالملا هيلإ بسنت يذلا بقعلا يبأ ناو « روكذملا اذه ينعي  ةيرقلا نباو

 . معأ هللاو <« بقعلا يبأ نب هللا دبع نب ىيحي همساو
 ابتحت نم ةانثملا ءاملا ديدشتو ءارلا ديدشتو فاقلا رسكب  ”ةيرقلاو

 ابجوزت دق روك ذملا ورمع ناكو «ورمع نب كلام متع ا يهو  ءاه اهدعبو
 هيدر م بعدد جاوب بوو مجد م ووورو ووو هدوم عرمرم ةيك روم ع عمق مريع ع جست

 ١ ؟ يناغألا رظنا :+١١.
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 يف 'ةّيارقلاو < روكذملا كلام نب مّشِْح اهدلوأف كلام هنبا ابجوزت تام اماف

 كلام جوزت امل : باسنألاب معلا لهأ لاق « ةأرملا تيمس اهيو « ةلصوحلا : ةغللا

 اهدلوأ - ةمحرتلا لوأ يف مدقت امك « ةعامخ اهمساو  ةّيرقلا روكذملا ورمع نا

 «بلطملا دبع نب سابعلا دج وهو « ًايملكو «روكذملا ةّيرقلا نبا بويأ "دج مسج

 ةليتتن همأ نإف < همأ ةبج نم سو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ”مع «هنع هللا يضر
 «روكذملا كلام نب بيلك نب بامح تنب « اهحتفب ةلتّسن : ليقو - نونلا مضب
 , رابتعالا اذه. ةّيرقلا دالوأ نم هنع هللا يضر ساسلاف

 ينب نم هنأو « لاله ةّيرقلا نبا نأ «١ فراعملا » باتك يف ةمستق نبا ركذو
 ظ . رماع نب ةانم ديز نب ةعيبر نب لاله

 لاله عمتجي اف « ةانّم ديز نب ورمع نب كلام ينب نم هنأ يبلكلا نبا ركذو

 . معأ ىلاعت هللاو « هبسن دومع يف لاله سلو « ةانم ديز يف الإ كلامو

 نم نطب « ةانم ديز نب ةعيبر نب لاله ىلإ ةبسن  ءاحلا رسكي - لالهلاو

 «ىرخأ ةليبق < ةّعّصْدعَص نب رماع نب لاله : اضيأ برعلا يفو «طساق نب رمنلا

 حاكنلا ةروصو نيبسنلا نيذه « بسنلا ةربمج » باتك يف يلكلا نبا ركذ دقو

١٠١7 

 نيدلا حالص ناطلسلا دلاو بويأ

 دلاو نيدلا مجن لضفألا كلملا بقلملا ناورم نب يذاش نب بويأ ركشلا وبأ
 ةمثت نيدلا حالص هدلو ةمجرت يف يتأبسو « بويأ نب فسوي نيدلا حالص ناطلسلا

 .انبه هركذب ةلاطإلا ىلإ ةجاح الو « كانه رظنمف « هيف فالتخالا ةروصو هبسن

 اهامعأ ءانبأ نمو نب وأد لهأ نم ناورم نب يذاش ناك : نيخرؤملا ضعب لاق

 ووو و ص وج ا ع م و م همهم وهموم
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 : تلق زوره. دهاجملا ةلودلا لامح : هل لاقي بحاص هل ناكو « اهب نيربتعملا

 فرظأ نم ناكو : لاق - بويأ نب فسوي نيدلا حالص ةمجرت يف ووك كمل وهو

 «نيوخألا نيب امك داحتالا نم اهنيب ناكو «رومألا ريبدتب مربخأو مبفطلأو سانلا

 مهتا هنأ كلذو « ةمشحو ءامح اهنم جرخف <« نيوأد يف ةيضق زورهبل 'تارحجف

 ردقي ل هب لثم اماف « هاصخف اهبحاص هذخأف « َنيوثدب ءارمألا ضعب ةجوزب

 ثامغ ناطلسلا وهو « ةيقوحلسلا كولملا دحأ ةمدخ دصقو « دلبلاب ةماقإلا ىلع
 يذلا الاللاب لضتاوع# :ناساشا ناقش هك د نآلا 4 اقتل نيش نوما
 نا زيمتو هدنع مدقتف ؛ دولا عبمج يف ًايفاك افمطل هدحوف « اا

 هآرف © لغش هل ناك اذإ دوعسم ناطلسلا دالوأ عم بكري هلعجو « هيلإ هلاوحأ

 ىنثأو « مداخ هنإ : هل لاقف « الاللا ىلع ركتأف « هدالوأ عم اموي ناطلسلا

 « لاغشألا يف ناطلسلا ىلإ هريسي راص مث « هتفرعمو هفافعو هنيد ركشو هيلع
 ”توم قفتاو « هدنع يظحف درنلاو جنرطشلاب هعم بعلو « هلق ىلع هفخف
 راسو « هدالوأ هيلإ مسو « هّمايل ةدصرأو « ةتاكم ناطلسلا ةلعجف « الاللا
 راص ام دهاشيبل هدلب نم هع دتست يداش ىلإ ريسف ؛« يحاونلا كلت يف هركذ

 لصو اماف « هيسن ام هنأ ملعبلو « ىلاعت هللا هلئوخ ايف همساقبلو « ةمعنلا نم هيلإ
 . هيلع ماعنإلاو همارك إ يف غلاب هبلإ

 اهملع ًايلاو دادغب ىلإ روكذملا دماجملا رّيسي "نأ ىأر ناطلسلا نأ قفتاو

 ابسلإ نوريسي دادغب يف ةيقوحلسلا كولملا ةداع تناك اذكو « اهب هنع ًابئانو
 نطعا وب خص هدال واو وه ناسف «نوك للا يداك ةعن بصتناق 6 يآ رثنلا

 يذاش ىوس اهرمأ يف هبلإ قثي نم دحي ملف « تيرثكت ةعلق زورهبل ناطلسلا
 محن هدلو هناكم ىلوف « اهب يفوتو ةدم اهي ماقأو ىضمف « اهيلإ هلسرأف « روكذملا

 ناكو « هملإ نسحأو زوره, هركشو « اهرمأ يف ضبنف « روكذملا بوبأ نيدلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا « هونك ريش نيدلا دسأ هيخأ نم انس ربكأ

 ”ضعب نيدلا حالص ةمجرت يف هركذ يق آلا نيبو هنيب مالكلا اذهو : تلق
 «نيمالكلا عومج نم دوصقملا لصحي هنأ كش الو «باوصلاب معأ هللاو «فالتخالا
 نيدلا دامع نيب ةفرعملا بسس ًاضيأ ةمجرتلا كلت ىف تركذو «ًاضيأ كانه رظنملف
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 الف « هوك ريش نيدلا دسأو بويأ نيدلا مجن نيبو <« لصوملا بحاص يلنز

 . انه هركذ ىلإ ةحاح

 تداعو « ةجاح ءاضقل تيركت ةعلق نم تجرخ مرحلا ضعب نأ قفتا مث

 اهالأسف <« ىكدت يهو هوكريش نيدلا دسأ همخأو بويأ نيدلا من ىلع تربمف

 يلإ ضرعتف « ةعلقلل يذلا باملا يف ةلخاد انأ : تلاقف « ائاكب ببس نع

 اهب هبرضو رالسبفسإلل نوكت يتلا ةبرحلا لوانتو هوك ريش ماقف «رالسبفسإلا

 هفارعو زورهب ىلإ بتكو « هلقتعاو بويأ نيدلا محن هوخأ هكسمأف « هلتقف

 ينيبو <« قح ىلع اكببأل » هباوج هملإ لصوف « هارب ام هف لعفمل لاحلا ةروص

 ءاكقح يف ينم ردصت ةئيس ةلاحن اكئفاكأ نأ يننكمي ام « ةدكأتم ةدوم هنيبو

 ثيح قزرلا ابلطتو « يدلب نم اجرختو « ىتمدخ اكرتت نأ اكنم يبتشأ نكلو

 الصوو اهنم اجرخف <« ”تيركتب ماقملا اهنكمأ ام باوجلا اهلصو اماف . « امْش

 دازو «هدنع امل مدقت ناك امل ينز نيدلا دامع كباتألا اهملإ نسحأف «لصوملا ىلإ
 كباتألا كلم امل مث « انسح ًاعاطقإ اهعطقأو « اهيلع ماعنإلاو اهماركإ يف
 هدلو ةمجرت ىف روكذم هلك اذهو « بويأ نيدلا مجن اهب فلختسا كبلعَب ةعلق

 لاقي ةيفوصلا هاقناخ ”كبلعب يف تيأرو « ةرابعلا تفلتخا نإو « نيدلا حالص

 الجر ناكو « اهب هتماقإ ةدم يف اهّرَمع « هملإ ةبوسنم يهو « « ةسمحنلا » اه

 . ةّيوّمطلا_ليمج « ةبنلا نسح « ريخلا لهأ ىلإ ًالئام 2« حالصلا ريثك ًاكرابم

 « بويأ نيدلا مجن هدلاو رامخأ نم ”فّرَط نيدلا حالص ةمجرت لئاوأ يفو
 « قشمد ىلإ لاقتنالا نم كلذ دعب هل ىرج امو «"كبلعب يف ىكنز هبتر فيكو

 ظ ظ . انه هحرش نع ىنغأف
 هحرشأ ام ىلع - رواش داجنإل رصم ىلإ هوكريش نيدلا دسأ هوخأ هجوت املو

 ةمدخ يف قشمدب ميقم بويأ نيدلا مجن ناك  ىلاعت هللا ءاش نإ اهمتمجرت يف

 ةرازو هدلو نيدلا حالص ىللوت املو « ىلاعت هللا همحر ىكنز نب دومه نيدلا رون

 < ماشلا نم هابأ ىعدتسا 2« رصم بحاص دضاملا مايأ يف ةيرصملا رايدلا

 سمح ةنس بجر نم نيقب تسل ةرهاقلا لخدو هملإ هلسرأو نيدلا رون هزبحف

 « فسوي نيدلا حالص هدلول اماركإ! هئاقلل دضاملا جرخو « ةئامسحخو نيتسو

 الناب (١ ١



 رمألا هملع ضرعو « هلثمب قئاللا وه ام بدألا نم نيدلا حالص هدلو هعم كلسو
 لهأ تنأو الإ رمألا اذهل ىلاعت هللا كراتخا ام « يدلو ا, : لاقو ىبأف هلك

 نيدلا حالص لقتسا ىتح هدنع لزي لو « ةداعسلا عضوم ريغت نأ يغبني الو « هل
 . هتمجرت يف روك ذم وه امك دالبلا ةكلممب

 اموب بكرف « ةرهاقلاب هوبأو اهرصاحمل كركلا ىلإ نيدلا حالص جرخ مث

 هب بشف « ةرهاقلا باوبأ دَّحَأ رصنلا باب نم جرخف « دنجلا ةداع ىلع ريسبل
 ةصحخلا يد رسشع نمأث نينثالا موي يف كلذو « ةححملا طسو يف هاقلأف هسرف

 موي يفوت نأ ىلإ املأتم يقبو ؛“ هراد ىلإ لمحف « ةئامسحخو نيتسو نام ةنس نم

 نم ةعامج هركذ اذلككه « روكذملا ربشلا نم نيرشعلاو عباسلا ءاسيرالا
 تناك هتافو نإ : لاق هنكل « ىناهمصألا بتاكلا نيدلا دامع مهنم « نيخأرؤملا

 . ءاثالثلا موي

 دضعلا قيلعت نم هلقن ًالصف ميدعلا نب نيدلا لامك خيرات يف تيأرو

 يذ نم رشع نماشلا نينثالا موي يفوت هنإ : لاق « ذقنم نب ةماسأ نب فّه'رم
 دقتعا هنأ الإ مولا اذه يف هعقوأ ام دضعلا نأ لاحلا رهاظ : تلق . ةححلا

 هطوقس خيرات وه خيراتلا اذه ناف « هسرف نع هيف طقس يذلا موبلا يف يفوت هنأ
 . ملعأ هللاو « هتافو خيرات ال سرفلا نع

 ةنناطلسلا رادلاب تمي يف هوك ريش نيدلا دسأ هيخأ بناج ىلإ نفاد تام املو

 ةالصلا لضفأ !بنكاس ىلع « ةيوبنلا ةفيرشلا ةنيدملا ىلإ نينس دعب القن مث
 . مالسلاو

 « هطخب وهو « مايألا ىلع هبتر يذلا لضافلا يضاقلا خيرات يف تيأرو

 ةنس رفص عبار سسخخلا موي يفو : لاقف « موي لك يف ددجتي ام هيف ركذي
 لوصوب ريبخي - ةنيدملا نم ينعي - يدسألا ردب باتك لصو ةئامسخو نينا
 ام رارقتساو « هوحريش نيدلا دسأو بويأ نيدلا مجن : نيريمألا توبات
 . اهمترواحمب ىلاعت هللا اهعفن « ةيومنلا ةسدقملا ةرجحلا نيرواجم امهتبرتب

 قيرطلا ىف ربخلا هغلب ةيرصملا رايدلا ىلإ كركلا نم نيدلا حالص داع املو

 نب هاش خورف نيدلا زغ هبخأ نبا ىلإ بتكحو « هرشحي ل ثيح هيلع قشف
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 نع هيزعي لضافلا يضاقلا طخم اباتك ©« كملعي بحاص « بويأ نب هاشناهاش

 . روكذملا بويأ نيدلا مجن هدج
 ةمحرلاب ىقسو « هبنذ هللا رفغ « جرادلا ىلوملاب باصملا : هلوصف ةلمج نمو

 نع انتبيغل تفعاضتو « ةعورلا هب تدتساو « ةعوالا هب تمظع ام « هبرت

 اديقف هل ايف « ةربّعلا تدحنأو ىبأف ربصلاب اندجنتساف <« ةرشسحلا هدبشم

 دعب يهف « هدقفب ةكربلا لمش رثتناو « ءازرألا هدعب تناهو « ءازعلا هملع اندقف
 : ءازجأ عاّمجالا

 ”منصأ ادام تنكف ”ترضح ينبه يقبسغ ف ئادارلا دع ةيفتطو

 ةليوط ةديصقب - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ينآلا - ىينمملا ةرامع هسقفلا هاثرو

 : املوأو « اهرثكأ يف داجأ

 ”هارججأ فعاضت ”هاقلم لاه ىلع ”'ربص َناَب 'نمف ىلوألا ةم'ادكصلا يه

 نيدلا مجن دلوم ناك : ريبكلا هخيرات يف ىبلحلا بيدألا ”يط ىبأ نبا لاقو

 مو © لصوملا دلبي يىبرو روج ليج دلو هنإ : ليقو « ناتخبُس دلس بوأ

 نم هيلع فقي اليك هيلع تببن امنإو « هب درفنا لب < دحأ كلذ ىلع هقفاوي
 حيحصلا لب <« كلذك رمألا سيلو « باوص هنأ نظف نفلا اذه فرعي ال

 . الوأ هتركذ يذلا وه

 ءاا امدعبو ةروسكم ةمجعم لاذ فلآلا دعبو ةمجعملا نيشلاب - يذاشو
 . ناحرف يبرعلاب هانعمو ©« يمجع مسالا اذهو - ابتحت نم ةانثم

 ةنك اس اهتحت نم ةانثم ءاب اهدعبو واولا رسك و ةلمبملا لادلا مفي - نيودو

 دالب رواجت لامثلا ةبج نم ناجيبرذأ ملقإ رخاوأ يف ةدلب يهو - نون مث

 . معأ هللاو < واولا حتفب < ًاضيأ ينوُددلاو ينيوُدلا اهملإ بسنيو « جركلا

 ةرامع < رصنلا باب جراخ « ةرهاقلا رهاظب ناذللا ضوحلاو دحسملاو : تلق

 يف هالعأ بكرملا رجحلا يف ضوحلا ءانب خيرات تيأرو « اضيأ بويأ نيدلا مجن

 5 هحور هللا س دقو للاعت هللا همح ر © ةئامسمحو نيتسو تس ةئش
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 'نيدلا حالص ناطلسلا دلاو بويأ

 دلاو نيدلا مجن لضفألا كلملا بقلملا ناورم نب يذاش نب بويأ ركتلا وبأ
 دسأ هوخأو وه تيركت ةعلق ًاملستم هرمأ لوأ يف ناك ؛فسوي نيدلا حالص ناطلسلا
 كانهو اهب يذاش امهدلاو يفوتو ءاهرومأ يف نارظنيو اهلاوحأ ناربدي هوك ريش نيدلا

 نيود ةنيدمب وه هدلومو «نيدلا تورو ناطلسلا اهب هل دلوو 2« فورعم رهاظ هربق
 رون ةمدخم لصتا مث « ةدم اهب ماقأو لصوملا ىلإ لقتنا مث ناحسيرذأ لامعأ نم
 رزو املو 0 يع ماشلا بحاص ينز نب دومح نبدلا
 امك ةئامسخو نيتسو عبرأ ةنس يف كلذو رصم بحاص دضاعلل نيدلا حالص هدلو
 نم نيقب تسل ةرهاقلا لخدو ماشلا نم نيدلا مجن هدلاو هملإ هجوت روهشم وه
 هعم نيدلا حالص كلسو هتاقإل انضاطلا جرخو ةنابجو نتبو ىح ب تجر

 :.لاجقو هسلب نأ ىبأف هلك رمألا ةسرلا ب6 ةداعلا ةبركرخ اه. كذأآلا قف
 عضوم ريغت نأ يغني الو «هل وفك تنأو الإ رمألا اذهل هللا كراتخا ام يدلو اب
 . درب الف قلطي ًايرك ناكو اهلك نئازخلا يف همكحف « ةداعسلا

 رحل لئاوأ يف ةيرصملا رايدلا كلمب نيدلا حالص لقتسا ىتح هدنع لزي مو
 نم اموب نيدلا محن جرخف « ءايلا فرح يف هتمجرت يف يتأبس امك نيتسو عبس هع

 كلذو ةجحللا طسو يف هاقلأف هسرف هب بشف ةرهاقلا باوبأ دحأ رصنلا باب
 نأ ىلإ أتم يقبو هراد ىلإ لمحو <« ه4 ةئس ةححلا يذ رشع نماث نينثالا موي
 هلخأ ربق دنع نفدو « روك ذملا رهشلا نم نيرشعلاو .عباسلا ءاعبرألا مدي يفوت

 ىلص هللا لوسر ةنيدم ىلإ القن كلذ دعب مث « ىلاعت هللا همحر هوك ريش نيدلا دسأ

 ةوزغ يف ًامئاغ نب 'دلا حالص ناطلسلا ناك يفوت املو ”تايحوال هدم

 خسنلا رئاسي هرو اسم ابلاق ءذه امأ « يفوص ايكو د اتنسن هقدروأ ام يه ةقباسلا ةجلا ١

 . ىرخألا

 ا



 ثبح هيلع قشف « قيرطلا يف عجار وهو ربخلا هغلبف هتاوزغ لوأ يهو كركلا
 . رضحي م

 ليمج ةبنلا نسح ريخلا لهأ ىلإ ًالئام حالصلا ريثك ًاكرابم الجر ناك دقلو
 « هدالوأ يف ههءاقتعا نسحو هتكرب ةرُم تربظو ردخلاب الإ طسوتي ال ةيوطلا

 ةبوسنم يهو «ةممحنلا» اهل لاقي فصولا ةنسح ةفطل هاقناخ كيلعب ةئيدم تبأرو

 موي هعاطقإ كبلعب تناك : اولاقف كانه اهانب ببس نع دكبلا لهأ تلأسو « هيلإ
 < ًاضيأ هترامع رصنلا باب جراخ ةرهاقلا رهاظب ناذللا ضوحلاو دحسملاو . كاذ

 . 55 ةنس يف هالعأ بكرملا رجحلا ىف ضوحلا ءانب خيرات تيأرو

 : اهلوأ ةليوط ةدمصقب ينمملا ةرامع هبقفلا هاثر تام املو

 هر تنعاست هاقلم لوه ىلع هربص ناب نمف ىلوألا ةمادصلا يه

 بويأ نيدلا مجن دلوم : ريبكلا هخيرات يف ىلحلا بيدألا ”يطلا يبأ نبا لاقو

 كلذ ىلع هقفاوي ملو لصوملا دلبي يبرو روج لبي دلو هنإ ليقو ناتسجس دلبب
 . ١خلا ... هيلع تبن امإو هب درفنا لب دحأ

 ١ ةقباسلا ةمجرتلا ىف اصن تدرو دقف ةرقفلا ةمقد تامثإل ةحاخح ال .
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 يجاهنصلا سيدأب

 يجابنصلا يريملا دانم نب يريز نب َنيّدكْشلُنب نب روصنملا نب سيراب دان وبأ
 يف 'روكذم هبسن ةمقبو « ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ىقآلا سيداب نب زعملا دلاو

 "ةكلمم ؟ىلوتي روكذملا سيداب ناك ؛ مت ريمألا هديفح ركذ دنع ءاتلا فرح
 ؟ريصن ماحلا هبقلو <« رصمب ةفالخلا يعتادملا يدَْسْعلا مك احلا نع ةبابن ةيقيرفإ

 ثالثل سسجلا موي هوبأ ىقوتو < روصنملا هببأ دعب هتيالو تذاكو « ةلودلا

 جراخ ريمكلا هرصقب « ةئاؤلثو نيناممو تس ةنس لوألا عببر ف نم نوّلخ

 . موي ينآث همف نفدو « *ةارمص ةنيدم

 اذإ ©« سأملا ديدش « يأرلا مزاح « ًاريبك اكلم روكذملا سيداب ناكو
 ظ و

 عبرأ ةنس لوألا عبر رهش نم تلخ ةلمل ةرشع ثالثل دحألا ةلمل هدلومو

 هتيالو ىلع لزي مو © لوقرق نب مهاربإ ةمجرت يف ةروكذملا «ريشآب ةئاؤلثو نيعبسو
 يذ نم نوريشعلاو عساتتلا ءاثالثلا موي ناك املو « دادّتسلا ىلع ةيراج ةررقاو

 ىف وهو هيدر نيب اوضرتعف ؛« ضرعلاب هدول وعأ ةناعيراو كش ةنس ةدعقلا

 ايمو 'ميُيز هجهبأو هركسع نسح هرسسو « ربظلا تقو ىلإ سلاج مالسلا ةبق
 لجأ يف 'راهنلا كلذ ةيشع بكر مث « هرصق ىلإ فرصناو « هيلع اوناك

 .١هال:5 نودلخ ناو دو : (ثلاثلا مسقلا ) مالعألا لامعأو ؟عاب:١ يراذع نا رظنا - ١٠م

 .ةروكذه:ه ١

 . ىلوثم:ه «

 + وفأ 41 ْ؟

 , نضت + نأ 4

 . ةيروصنملا تيم“ تلا يه ةربص ةنيدم نأ مدقت دق ه

 . موملا : ه 35

 ري



 هأآر امم < روربسلا ديدُس هرصق ىلإ عجر مت « هدب نيب شنجلا بعلو ؛ يونك و ْ

 « هتدئام يرضاحو هتصاخ عم لكأف هيدب نيب طامسلا م ”دق و 2« هلاح لامك نم.

 را دم وم انلقا# لوقا ةنم هور ! ايورورس ا هنع اوفرصنا مث

 « هحَن ىفق ١ ةئاعبرأو تس ةنس ةدعقلا يذ خلس ءاعبرألا ةليل نم ليللا فصن
 4 رهاظ“ قونطتملا نا تارك ةاخأ اوبترو هرمأ اوفخأف « ىلاعت هللا همح را

 مالا مل متو < هاولوف زعملا هدلو ىلإ اولصو ل
 « سلبارط دصق هنأ هتوم بسس نأ « ةعطقنملا لودلا » باتك يف ركذو

 لأ عمتحاف# لا لل ”تكرت كلذ "ىفتقا ببسل ةعارزلا انادثف |

 هلاق ايه كمل نق كشلا كونا كارلا "وع ويد وما نإ كلذ «هتعولللا
 بر اب : لاقو ءامسلا ىلإ هيدي مفرف « هسأب انع ليزي نأ هللا 'عداف <« سيداب
 . معأ هللأو « ةحدلاب هتلبل يف كلبف “ سيدأب انفكا سيدأب

 ءافملا حمفو نونلا نوكسو اهريسكا و ةلمبملا داصلا مهب - عا اشلاو

 «© ريمح نم ةروبشم ةلسق يهو <« ةحابنص ىلإ ةسسنلا هذه - مج فلألا دعبو

 زاجأو < كلذ ريغ زوحيال داصلا مصب ةجابنص : ديرد نبا لاقو ؛« برغملاب يهو

 . ىلاعت للا ءاش نإ قأبس هدادجأ ءامسأ طبضو « ملعأ هللاو « رسكلا هريغ'

 . ةدعقلا يد نم نيقب رشعل تناك هتافو نأ ندلا ةاسل 1

 (ىناماجلا بقانم مم) هيقانم تردن دقو « دباعلا حلاصلا خيشلا نيزر نب فلخ نيزرع وه «
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0 ١ 
 (رايتخ ) يريوبلا ةلودلا زع

 نب دمحأ نيسحلا يبأ ةلودلا زعم نب ةلودلا زع بقلملا 'رابتْنْحَب روصنم وأ

 «.:هتااقإ لإ ةعلاج الق مست" ةمقتاو هببأ ركذ مدقت دقو <« يماْنددلا هوب
 جوزتو 2 كانه روكذملا هخيرات يف هتوم موي نبأ ةكلم ةلودلا زع ىلو

 بطخو « رائيد فلا ةثئام هغلبم ىادص ىلع 'نانز هاش هتنبا عئاطلا ”مامالا

 هللا ءاش نإ ملا فرح يف هركذ ىتآلا  ةعيرق نبا ركب وأ يضاقلا دقعلا ةبطخ

 . ةناءلثو نيتسو عبرا ةنس ىف كلذو  ىلاعت

 8-5-5 مظعلا روثلا كسي <« ىوقلا ديدش « ايريس اكلم ةلودلا زع ناكو

 ىكح « فئاظولاب مايقلاو فلكلاو تاجارخإلا ىف ًاعسوتم ناكو « هعرْصَسف

 هارفي قال ودا فعخ لوح دنع الكتبي لاك دادقي ىممشلا ريش

 عمشلا ةفيظو نع ةلودلا زع هلّتق دعب ابكلم امل دادغب ىلإ روك ذملا هلودلا زع مع

 نب دمحه رهاطلا يبأ هريزو ةففظو تناك : انلقف « ةلودلا زع ىدي نيب "دقوملا

 ةمجرت يتأتسو  كلذل ًاراثكتسا يصقتلا اودواعي مف « ربش لك نم فلأ ةبقب

 . - ىلاعت هللا ءاش نإ مملا فرح يف روكذملا ريزولا

 ىلإ تّدأ كلامملا ىف تاسفانُم ةلودلا دُضع همع نباو ةلودلا زع نيب ناكو

 "ريشع نمأث ءاعبرألا موي اَقَتلاف « ةبراحاو ”فاصتلا ىلإ '“تّضئفأو « عزانتلا
 ا هرمح ناكو « ”فاصملا يف ةلودلا زع لتقف « ةئاؤلثو نيتسو عبس ةنس لاوش

 ريثألا نبا خيراتو ممالا براحت نم ةقرفتم تاحفص يف هرابخأو ه١ : ٠ مظتنملا رظنا - ٠و
 . نودلخ نبأ خيرات نم ؛ جاو

 . نايز هاش : ه ١

 . دوقوملا : دج ؟
 . ريشع عسات : د +

 ضخم



 هآر اماق « هلودلا دضع يدي نيب عضوو ١ تسط يف ها لمحو ؛« ةمس نيئالثو

 نإ هلودلا ع رت ادب « ىلاعت هللا امبمحر < ىكنو "هيلع ىلع هليدنم عصو

 ا هللا ءأس

١٠١ 

 ىف رجبلعلا قورابكو

 َبْلأ نب هاشئكلم ناطلسلا نبا نيدلا نكر بقلملا ”قورابك'ر يب رفظملا وبأ
 دجم ةلودلا باهش بقلملا قاقد نب قوجلَس نب ليئاكبم نب دواد نب نالسرأ
 - ىلاعت هللا ءاش نإ مبنم ةعامج ركذ يتأيسو  ةيقوجلسلا كولملا دحأ < كلملا
 يتأيس ام ىلع هريغ كلمي مل ام كلم دق هوبأ ناكو « هببأ توم دعب ةكلمملا يلو
 «ربنلا ءارو ام دالب ازغو ىراخيو دنقرمس لخدو « ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم يف
 ىلع هبئان  ىلاعت هللا ءاش نإ نيسلا فرح ىف روك ذملا  رحنس ناطلسلا هوخأ ناكو

 يقأبس امك - نالسرأ بلأ نب شاتأت ةلودلا جات همع لتق هتبراحم يفو < ناسارخ

 مل« ةمحهلا يلاع « ًادوعسم ناكو  ىلاعت هللا ءاش نإ ءاتلا فرح يف هركذ دنع

 . هيلع نامدإلاو « "بارمشلل هتمزالم ىوس ببع هبف نكي

 رهش نم رشع يناثلا يف يفوتو « ةئاعبرأو نيعبسو عبرأ ةنس يف هدلومو
 ماقأو د'ربجوثرْثيب ةثاعبرأو نيعستو نامت ةنس « لوألا : ليقو « رخآلا ميير

 . ىلاعت هللا همحر « ًاربهشأو ةنس ةرشع قنثا ةنطلسلا يف
 ءاملا حتفو.-فاكلاو ءارلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب : ”قوثرايك'ربو

 ١ بهذ تسط :د ,

 .هبجو ىلع:هجأ ؟
 ءاهدعي امو ؟*6 : ةيقوجلسلا ةلودلا رايخأ باتكو ءريثآلا نا نم رششاعلا ءزجلا يف هرايخأ -

 ,اهدعيامو ١؛؟ : ه٠ نودلخ نباو

 . بارشلا : جأ .
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 نوككسو ميلا رسكو واولا نوكسسو ءارلاو ةدحوملا ءابلا مضي - دارسجور يو ظ

 .٠ ناذمه نم ًاخسرف رشع ةشامث ىلع ةدلب - ةلمبم لاد اهدعبو ءارلا

١١١ 

 ءافرلا يعوشخلا تاكرب

 رهاط لضفلا يبأ خيشلا نبا مهاربإ قاحسإ يبأ خيشلا نبا تاكرب رهاطلا وبأ

 يقشمدلا يعوشخلا مشاه نب سابعلا نب دمحأ نب دمج نب يلع نب مهاربإ نب تاكرب نب
 اهب درفت تازاجإو ةيلاع تاعامس هل ناك 4 يطامألا ءاتفرلا يش'رثفلا ينوربجلا

 دمه يبأ نم ةزاجإلاو عامسلاب هرمع رخآ يف درفنا هنإف « رباكألاب رغاصألا قحلأو
 يريرحلا مساقلا دمج ىبأ نم ةزاجإلاب درفناو « ينافكألا نب دمحأ نب هللا ةمه
 «ةرصبلا نم ةئامسخو ةرشع يتنثا ةنس يف هزاجأ <« تاماقملا » بحاص يرصبلا
 ودم م : هوبأ لثكسو « هدحو هوبأو وه ثدح « ثيدحلا تدب نم وهو

 يمسف © بارحلا يف يفوتف <« سانلاب "موي ىلعألا اندج ناك : لاقف ؟ نييعوشخلا

 ظ . عوشخلا ىلإ ةبسن يعوشخلا
 « ةئامسمخو ريشع ةنس بجر يف ىتشمدب روكذملا رهاطلا ىبأ دلوم ناكو

 « قشمدب 'ةئامسمخو نيعستو نامث ةنس رفص نم 'نيرششعلاو عباسلا ةلمل يفوتو

 2 نم رخآ وهو « ىلاعت هللا اهمحر « هدلاو ىلع سيدارفلا بابب دغلا نم نفدو

 ] . يريرخلا نع ةزاجإلاب ىور

 ١1١ "مه : ع تارذشلاو «.؟ : « ربعلا يف هتمجرت .

 ١ خلا ... نيقب ثالثل يفوت :د .

 عباس يف يفوت : ربعلا ىف يهذلا لاقو . هوا ةنس تايفو يف (؟6 : ليذلا) ةماش وبأ هركذ ؟
 رفص .
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 عْمَب ىلإ ةبسن - ةثلثم نيش اهدعبو ءارلا نوكسو ءافلا مفغب - ”يشرفلاو
 . فورعم : ءافرلاو . ًاضيأ شرفلا ميبي يذلا : يطامنألاو . شرفلا

 «ينوزاجأو مهيلع تعمسو «روكذملا رهاطلا يبأ باحصأ نم ةعاجي ”تعمتجاو
 ينزاجأو تاقوألا نم ريثك يف ىلإ ددرتي ناكو « ةيرصملا رايدلاب هدلو 'تيقلو

 ظ . هببأ نم هتازاجإو هتاعومسم عبمج

 ؟ ١١

 ؛ ةرهاقلاب ناوج'رَي ةراح هملإ بسنت يذلا ناوّج'رَب حوتفلا وبأ ذاقينالا

 «اعاطم رمألا ذفان ناكو «هتلود يرّيدُْمو رصم بحاص 'زيزعلا مادخ نم ناك
 « ةرضحلا لامعأو برغملاو ماشلاو زاجحلاو رصم رايد يف ماحلا مايأ يف رظن

 نم "فرط ررازن زيزعلا ةمجرت يف قأبسو  ةئاؤلثو نينامثو ناك ةنس ىف كلدو

 1 ةوضا ناكو  ىلاعت هللا ءاش نإ هربخ

 : لبقو © رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو سداسلا سممخا موي ةيشع لتقو

 ةرهاقلاب رصقلا يف ةئاؤلثو نيعست ةنس ىلوألا ىدامج فصتنم سيمخلا موي لتق لب

 نيكسب هفوج يف ةلظملا بحاص ىيللقّصلا ناديَر لضفلا وبأ هبرض «ماحلا رمأب

 . كلذ نم تامف

 ناوج'رَب نأ "«رصم ءارزو رابخأ » يف يرصملا بتاكلا ينريصلا نبا ركذو

 لتق املو « ةئاؤلثو نينامو عبس ةنس نم ناضمر ربش يف ةكلمملا رومأ يف رظن

 تالآلاو شرفلاو سبالمللا نمو «ريرح ةكت فلأب يقببد ليوارَّس فلأ فخ
 . ملعأ هللاو 2« ةرمثك ىصحي ال ام فئارطلاو بتكلاو

 ١ عاجلا :د .

 ص ناتكلا اذه رظنا ؟ : 58-54١ .

 رمح



 نأ حوتفلا باب جراخ نادل هنا تينت ىدذلا وو وركاللا ةاذكارو
 ش . ةرهاقلا باوبأ

 ظ داوقلا دئاق ىلإ هديب ناك ام عيمج يف ردظنلا ماحلا هر ناوج'رب لتقف املو

 ءاش نإ هببأ ةمجرت يف ه هركذ قأبسو - رّماوج 00

  نيعستو ثالث ةنس لئاوأ 2 روك ذملا نادير م احلا لتق 00  ىلاعت هللا

 00ه مهمحر < فيسلا بحاص يلئقّلا ”ويتتم تبل قاما ناكر ةنائلو
 0 . ىلاعت

 قلو داولاو مجلا حتفو 5 نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب : ناوجرَبو

 ظ . نون فلألا

 00 لادلا حتفو اهتحت نم ةانثلا ءاملا نوكسو ءارلا حتفب ةب  نادنارو

 . هالشفلا ضمب طنب اديقم هتدجو اذكه - كون فأل

 د تا نباتا لج سنج مو 2 ةبلاقّصلا ىلإ 21 د

 مادخلا

١١ 

 ا راش

  رعاشلا ريرشلا ال 1 خوجرتي نب دارشب نب راّشَي ذامُم وبأ

 اد نيريثعو ةقما# قاغآلا نه تاتك ىق نايبضألا جرفلا وبأ هل ركذ ؛ روبشملا

 _ايييف عقي ابرو اهماجعتساو اهوطل اهركذ نع ”تئبرضأ « ةيمجعأ مؤامسأ

 اينما دس انيس مع هنإف <« فيرحتلاو فيحصتلا

 نبا تاقبطو 56« + ::ءارتقلا) سلو ١؟م: +62 9+1 : « يناغألا يف ةلصفم ةمجرت هل
 5١غ ١: بهدلا تارذشو وه ؟* : ١ صيصنتلا دهاعمو ١؟ : ناممحملا تكنو ١ : نتعملا

 .ا١و5 : طمسلاو ؟5 : حسولاو 5 : ٠ دادغب خيراتو
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 ٠ ةريثك الوصف هوما هلاوحأ نم ركذو « ةدئاف الب

 ناتْسراَخط نم هلصأو « ثّعرملاب بقلي ناكو « دادغب مدق يرمّصب وهو
 « اضيأ قرلا ىلع دلو ًاراشب نإ : لاقيو « ةرئفص يبأ نب بّتلبملا يبس نم
 ظحاح « ىمعأ دلو هّمكأ ناكو « ابسلإ بسنف ةيليقع ةأرما هتقن هتقتعأو
 ا ردجام هجولاو قلتحلا مظع ًامخض ناكو . رجأ محل اهات دق < نيتتقسملا

 يف هرعش نمف ؛ هيف نيدمجملا ءارعشلا نم : نيثدحلا ةيترم لوأ يف وهو « ًاليوط

 ظ : كلذ يف لبق ءيش نسحأ نم وهو « ةروشملا

 0-0 ةحاصن د ع مزح ”نعستْساف ةروشملا يأ َمَلَب اذإ

 هذه ا 58 اريخ امو بتلخأ لغلا كسمأ ةقتك رثخاامو

 يناصقأ هبحلا نإف كيلإ ينادثت ةلزنم ”بحلا ءارو نييلعت له
 , نودلوملا هلاق تسب لزغأ وهو 2 هرعس نمهو

 قاّشْملا عراصم ىشخأو كل . هنَْع رئحس يبتشأ هللاو انأ

 ظ : ًاضيأ هرعس نمو

 نامحأ نيّملا لبق ”قّشْمعت ”نذألاو ةّقشاع يحلا ضْنَبل يناذأ موق اب
 ناك ام بْلَقلا يفوت نيعلك '”ن'ذآلا محل ”تُلقف يزذلبت ىرت ال نمي اولاق

 نم ىلصوملا ةنحشلا ناب فورعملا رمح صفح وبأ لوألا تيبلا ىنعم ذخأ

 « نيدلا حالص ناطلسلا أهم حدمي اتمب رع ةثالثو ةئام اهتاسأ ددع ةدصضق ةلمح

 ْ :  لاقف « ىلاعت هللا همحر

 ”قّشْنعَت نيعلاك ”نذألاو اهب ”تعمس مراكمل مكلتئّبْحأ ”ؤرما يثنإو

 . ردقلا اذه ىلع هنم رصتقنف « رئاس ريثك راشب رعشو *(1)

 ضف



 ©« ةفدنزلاب هدبسع يمارو < نينمؤملا ريمأ روصنملا نب يدبملا م ناكو >

 نم برقلاب ةحبطملا يف كلذ نم تامف « طاوس نيعبس برُضف هبرضب رمأف
 < عبس ةنس يف كلذو « اهب هنفدو ةرصبلا ىلإ هلمحف هلهأ ضعب ءاجف « ةرصبلا
 . ىلاعت هللا همحر « ةنس نيعست ىلع فسن دقو ؛« ةئامو نيتسو نامت : ليقو

 ىف سلبإ يأر بوصيو ؛ نضرألا لع راثلا لكفتفم ةنأك 1 ةلخ عورلاو

 نجلا نب ٠ هبلإ ٍبّسلنبو « همالسو هيلع هللا 00 م ةرعسلا نك # هعانتما

 هدانا تناك له ةدويعم رانلاو 58 رانلاو 4 لالا  ضارألا

 اجل 0 دعا رف هيك توتال هنأ يور دقو

 هس سارا يب ينإ » هبف باتك هل بنضاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم مهتبارتق تركذف - مبنع هللا يضر  سابعلا

 . هلاحي معأ هللاو « مينع تكسمأف مسو

 ىّنلو يدبملا نأ راشبل ”يدبملا لتق ببس ناك : "هخيرات يف يربطلا لاقو

 هلوقب راشب هاحبف « ةيالو يدبملا ريزو دواد نب بوقعي اخأ دواد نب حلاص

 : بوقعملأ

 نِباَثَملا كيخأ نم 'تّجضف كاخأ ااحلاص ريالملا قوف اولَمَح هله

 2« كاجه ًاراشب نإ : هل لاقو يدبملا ىلع لخدف « هّراجه برقعي غلبف
 : لاقف « كلذ داشنإ نم نينمؤملا ريمأ ىنيفعُمي : لاق ؟ لاق اذام « كليو : لاق
 : هدشنأف < دب ال

 'ناحتل'وصلاو قوُنادلا ”بعلت هتامعب ياربي ةفيلخ

 'نارثزيخلا رح يف ىسوم "سدو هارسعغ هبي هللا ايفل دنأ

 نهي ودير يعيم مو دمي مون وده ووو وره جم مو ءم ونوم و و نة شفت ونمو م رففماوص

 ١ هلع يورو :ه ,

 يربطلا خي درات ؟ ٠١ : ١6 ةنس ثداوح) ١59(.
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 جوف « هنع وفعف هحدمبف هيلع لخدي نأ بوقعي فاخف « يدبملا هبلطف
 . ةحبطبلا يف هاقلأ نم هبلإ

 واولا دعيو ميجلا مضو ءارلا نوكسو ابهتحت نم ةانثملا ءابلا حتفب : خوجريو
 . ةمحعم ءاخ ةنكاسلا

 اببتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو فاقلا حتفو ةلمهملا نيعلا مفب - ٍليَقعلاو

 روك يبق فو بعك نب ليقدع ىلإ ةبسنلا هذه مال اهدعبو
 ءاث اهدعبو ةحوتفملا ةلمبملا نيعلا ديدشتو ءارلا حتفو ملا مشب - ”ثّرملاو

 « ةّئّعَر اهتدحاو < ةطكرقلا ثاعرلاو « ثاعر هنذأ يف يذلا وهو - ةثلثم

 يلدتملا كيدلا 'تائّعَرو « هرغص يف ًاثّعرُم ناك هنآل كلذب بقل « طارلقلا يهو
 '”ىتشا ةطرقلا مما نأكو « طقاستلاو لاسرتسالا : ثعرلاو < هكنح لفسأ
 . حصأ اذهو « اذه ريغ كلذب هبيقلت يف لبقو « هنم

 ءار فلآلا دعبو ةمجعملا ءاخلا حتفو 'ةلمبملا ءاطلا مغب - ناتسراختطو

 :. نرون فلألا دعيو اهقوف نم ةانثم ءات مث ةلمبم ةنكاس نيس اهدعبو ةمومضم

 ضل تت ل ل ل ا وتلا ةريبك ةمحان يهو
 . ءاماعلا نم ةعامج

١1 

 يناحلا رشب

 دبع نب ناهام نب لاله نب ءاطع نب نمحرلا دبع نب ثراحلا نب ويشن عضق ولأ

 هللا ىصر بلاط ىبأ ن ىلع دب ىلع ملسأو « روسب هللا دبع مما ناكو « هللا

 .ثاعرو :جأ ١

 . ءاطلا حتفب ترقاب هطبض 1

 . ال :ا دادغي خيراتو +١١ : ؟ ةوفصلا ةفصو ++ : م ءاملوألا ةملح يف هتمجرت 1-64

 ضم



 ناك ؛ مهنع هللا يضر ةقيرطلا لاجر دحأ « يفاحلاب فورحملا ”يرتو'ر ملا « هنع

 نم ةيرق نم ورم نم هلصأ « نيعروتملا ءابقتألا نامعأو « نيحلاصلا رابك نم
 . باتكلاو ءاسؤرلا دالوأ نم ناكو «دادغب نكسو « 'ماسريام اهل لاقي اهارقا

 < بوتكم ىلاعت هللا مسا اهمفو ةقارو قيرطلا يف باصأ هنأ هتبوت ببسو

 اهب بّسطف ”ةّسلاغ هعم "تناك مهاردب ىرتشاو اهذخأف « مادقألا اهتئطو دقو

 < رسب اي : هل لوقي ًالئاق نأك مونلا يف ىأرف < طئاح ىش يف اهلعجو ةقرولا

 . بات همون نم هّسنت اماف « ةرخآلاو ايندلا يف كمسا "نيبطأل يمسا تبمط

 ؟ نم : ليقف « ةقلحلا هيلع قدف < نارْع نب ىفاعملا باب ىتأ هنأ ىكحيو

 نيقنادب ًالعن تيرتشا ول : رادلا لخاد نم تنب تلاقف « ىاحلا رسب : لاقف

 احلا مبا كلع بعدا
 « هيلعن ىدحإل [عْسش هنم بلطي فاكسإ ىلإ ءاج هنأل يفاحلاب بقل امنإو

 لعنلا ىقلأف ! سانلا ىلع يتفلك رثكأ ام : فاكسإلا هل لاقف « عطقنا دق ناكو

 ) +. اهيزكب الذل سنار "ل بنلجو © ةةجورروم يرض ازجهتووم
 . ًامادإ اهلعجأف ةيفاعلا ركذأ : لاقف ؟زبخلا لكأت ءيث يأب : رششل لمقو

 هبلساف ةرخآلا يف ينحضفتل ايندلا يف ينترهش تنك نإ مهللا : هئاعد نمو

 نم : لاقو . هبلق رصب ىمعي نأ ايندلا يف ماعلا ةبوقع : هماك نمو . ىنع

 : ثيدحلا باحصأل لوقي ًارششب تعمس :مهضعب لاقو . لذلا أًيبتيلف امندلا بلط

 ثيدح يتئام لك نم اولمعا : لاق ؟هتاكز امو : اولاق « ثيدحلا اذه ةاكز اودأ

 للا فر «ةةيطانملا قم ةعاقإو يطفتلا يرش هلع قورو | :ةيداعأ ةيبغ

 نإ : هتخأ ةزانج يف لوقي ثراحلا نب رشي تعمس : يرهوجلا لاق . مهنع ىلاعت

 بلط يف تنك : رشي لاقو . هسنؤي نم هللا هبلس هللا ةعاط ىف رصق اذا دسلا

 ىضرم ماوقأب لابجلا ضعب يف تررمف « هب رفظأ ملف ةنس نيثالث يل قيدص

 . ةلمهم نيسو ءارلا نوككسو ءابلا حتفب توقاي اهطبضو « ماسرب : جأ ٠١
 . « قناود ةسمخ هيف ًامهرد الإ كلمأ ال تنكو » ةوفصلا يفو ؛ ناك مهردب : جأ ؟

 . ال نأب فلحو : ه +
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 ديب مهيلع حسم لجر فبكلا اذه يف : اولاقف < مهتلأسف « مشبو يمحو ىنمزو

 خيس حجرخف رظتنأ تدمعقف : لاق « هئاعد ةكربو ىلاعت هللا نذإب ”نوأربنف

 ؛ ىلاعت هللا ةئمشع مهللع نم نوأربي اوناكف « مهل اعدو مهسماف فوص ةبج هيلع

 نم طقستف هريغب سنأت كار « يرس اي ينع لخ ا: .لاقف هليذ تذخأف : لاق

 1 ىضمو ينك رت م ةليع

 تس ةنم رخآلا عبر رمش يف يفوت “ واي عما بلون ناكو

 <« مرحلا ريش *اع اع ءاعيبرألا موي : لمقو « نيتئامو. نيرشعو عسس : : لبقو « نيرشعو

 . للاعت هللا همحر « ورم : ليقو « دادغب ةنيدمب ناضمر يف :  لمقو

 نكو « ةدئازو « ةحخلمو < ةغلضُمم ٌنهو « تاوخأ ثالث رشنل ناكو

 « رشب اببخأ توم لبق تتام ةغضم نهربكأو ©« تاعرتو تاديباع ”تادهاز

 :لاقف ؛« كلذ يف هل لمقف « ًاريثك ءاكب ىكبو « ًاديدش نزح رشب اهيلع نزحف

 هذهو « هسيذأ هبلس هبر ةمدخ يف رّصتق اذإ دبعلا نأ بتكلا ضعب يف تأرق

 . ايندلا يف يتسينأ تناك ةغضم ىتخأ

 اي : هل تلاقف يبأ ىلع ةأرما تّلخد : لينح نب دمحأ نب هللا دبع لاقو
 جارسلا ءىفط امبرو « جارسلا ءوض ىلع لسللا يف لزغأ ةأرما يفإ « هللا دبع ابأ

 لاقف ؟ رمقلا لزغ نم جارسلا لزغ نيبأ نأ ىلع لبف « رمقلا ءوض ىلع لزغأف
 ابأ اي : هل تلاقف « كلذ ينيبت نأ كيلعف قرف اهنيب كدنع ناك نإ : يبأ اهل
 نوكي ال نأ وجرأ ينإ : امل لاقف ؟ ىوكش وه له ضيرملا 'نينأ هللا دنع

 : هللا دبع لاق ؛ "تّفرصنا مث « ىلاعت هللا ىلإ ءاكتشا وه نكلو ©« ىوكش
 «ةأرملا هذه تلأس ام لثم نع لأسي طق اناسنإ تعمس ام ىنب اي : يبأ يل لاقف
 اهنأ تفرعف « يفاحلا ريشب راد تلخد نأ ىلإ اهتعبتف : هللا دبع لاق ؛ ابعبتا
 : ىبأ لاقف « يفاحلا رشب تخأ ةأرملا نإ : هل تلقف يبأ تيتأف < رشب تخأ
 2. ىفاحلا رشب تخأ الإ ةأرملا هذه نوكت نأ لاحم « حيحصلا وه هللاو اذه

 ابأ اي : تلاقف ىبأ ىلإ يناحلا رشب تخأ ةخم تءاح : ًاضيأ هللا دنع لاقَو

 «© مرد فصنب هفمسأو هلزغأف انطق اه. يرتشأ ناقناد يلام ”سأر « هللا دنع

 تمنتغاف لّعْسشَم هعمو ةلمل فئاطلا رم دقو « ةعملا ىلإ ةعملا نم ًاقناد قفنأف

 موك



 «ةبلاطم "يف ىلاعتو هناحبس هلل نأ تماعف « هئوض ىف نيقاط تلزغو لعشملا ءوض

 الب نيقبت مث نيقذادلا نيجرخت : ىبأ لاقف « ىلاعت هللا كصلخ 00

 امل تلق ول : ىأل تلقف + ثا دبع لاق 4: هنو ارخ شا هكلفوس قع لاهوت

 هذه نمف « ليوأتلا لمتحي ال اهبلاؤس ىنب اي : لاقف « الام 00

 . تيتأ انبه نم : يبأ لاقف « يفاحلا رشب تخأ ةخم يه : تلقف ؟ ةأرملا

 ام لكأت ال نأ دبت# تناك اهنإف يتخأ نم دهزلا تماعت : يفاحلا رشب لاقو

 . عنص هيف قولخل

١ ١0 

 يسيرملا رش

 يفنخلا همقفلا يسيرمُلا ةيعركا نا نن فانغ نب نيش خلا دمع وبأ

 . هنع هللا يضر <« باطخلا نب ديز يلاوم نم وه ؛ مكتملا

 دارجو « مالكلاب لغتشا هنأ الإ < يفنحلا فسوي ىبأ يضاقلا نع هقفلا ذخأ

 هيلإو < ًائجرم ناكو « ةعينش لاوقأ كلذ يف هنع يكحو « نآرقلا قلخم لوقلا

 سمسشلل دوحسلا نإ : لوقد ناكو « ةمح رملا نم ةّمسسيرملا ةفئاطلا 2

 يضر يعفاشلا مامإلا رظاني ناكو . رفكلا ةمالع هنكلو « رفكب سيل رمقلاو

 دامح نع ثيدحلا ىورو 6 ًاشحاف أنحخل نحادو وحلا فرعي ال ناكو 6 هنع هللا

 . للاعت هللا مبمحر « مهريغو يضاقلا فسوي يبأو ةنيبع نب نايفسو ةمّلَس نا

 يف بتاكلا نوع [يىبأ ] نبا ركذو «ةفوكلاب اغابص ايدو ناك هابأ نإ : لاقيو
 نقلت تلعجف ةاضقلا ضعب دنع تدبش يسيرملا رششب مأ نأ « ةبوجألا » باتك

 مجعمو ٠١١ :راصتنالاو ه1 : +٠ دادغب خيرات يف رابخأو ةمجرت يسيرملا ثايغ نب رشيل - ١6

 ها١و/ ١٠٠١ (“١45962١6 : نييمالسإلا تالاقمو ؛ يدفصلل يىناولاو ه١ه : ؛ نادلبلا

 . ٠١ : يتخنونلا قرفو #89 : ١ لادتعالا نازيمو ١54 : ةمضملا رهاوجلاو

 ضف



 نإ لهاج اب :هل تلاق «اهنقلت اهارت ام :يضاقلل مصخلا لاقف «ةدابشلا ابعم ةأرما
 # ةبآلا  ىرخألا امادحإ ركذتف امهادحإ لضت نأ # : لوقي ىلاعت هللا

 بتك : لاق شايع نب ليعامسإ نب هللا دبع ينربخأ : ةميثو نب ةرامع لاق]
 ليلق لخدلا : لجرلا هيلإ بتكف ًائيش هنم ضرقتسي لجر ىلإ يسرملا رشب
 كلعجف بذاك تنك نإ : رشي هملإ بتكف « هيلع بوذكم لاملاو لمقث نيدلاو

 . قحح ًارذتعم هللا كلعحف لطابسب ًارذتعم تنك نإو « ًاقداص هللا

 لئثس دقو يسدرملا رسشب لاق : ظحاجلا ىل لاق : ليعامسإ نب مماقلا لاقو

 لاقف « هنحل نم سانلا كحضف « اهؤنهاو لاح نسحأ ىلع وه : لاقف لحر نع

 : وهو ةمره نبا لوق لثم ًاباوص الإ اذه أم : راملا مساق

 اهّوزرب ناك ام ٍءىش تّدلض امؤلكي هللاو ىميلس نا

 . |١ مساقلا ريسفتب يسرملا نحل نع سانلا لغشف : لاق

 .دادغبب «نيتئامو ةريششع عست : لمقو «© ةرسشع ياك ةنس ةححلا يد يف قوتو

 اهدعبو ابتحم نم ةانثملا ءاملا نوكسو ءارلا ريو مملا حتفب - ”يسرملاو

 ريزولا هركذ اذككه « رصمب ةبرق يهو سيرم ىلإ ةبسنلا هذه - ةلمبم نيس

 سدرملا نإ : نولوقد رصم لهأ تعمسو «6 فرطلاو فتنلا » باتك يف دعس وبأ

 نم سنج مهمنأكو رصم رايد نم ناوسأو ةبونلا دالب نيب نادوسلا نم سنج
 ةمحان نم ةدراب حير ءاتشلا يف مهبتأتو <« ناوسأ "دالبل ةمحخاتم مهدالبو « ةبونلا

 نإ مث « لعأ للاو « ةبجلا كلت نم تأت امنأ نومعزبو «يسيرتملا اهتومسي بونجلا

 بسلف سيرّملا بردي دادغي ىف نكسي ناك هنأ نفلا اذهب ينتعي نم" طخم تيأر

 وه دادغب ف سيرملاو : تلق « نيزازبلا رهنو جاجدلا رهن نيب وهو : لاق « هبلإ

 « رمتلا لدب لسعلاب رصم لهأ هعنصي انك رمتلاو نمسلاب سرْمّي قاقرلا زبخلا
 . ةسسلا هنومسي ىيدلا وهو

 .أ ةخسن نم ةدابز هذه ١

 . دالب ةمحانب :ُ 0
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 ةبيتق نب راكب يضاقلا

 للا ديبع نب رشي نب هللا ديبع نب ةعذرب يبأ نب ةبيتق نب راكب ةركب وبأ يضاقلا
 ةنلع ها لص للا لوس بح اس :ينقكلا دلك نب كراطا نب مين رك لأ نأ
 نيعبرأو - عسنت وأ نامث ةئم رصمب ءاضقلا ىلوتو « بهذملا يفنح ناك ؛ سو

 نولخ ناؤل ةعما موي لكوتملا لبق نم اهءاضق ًاملوتم اهمدق : لبقو « نيتئامو

 ليمجو هتريس نسح نم ربظو <« ناتئامو ناعيرأو تيم ”ةتس ةيخالا ىدامح نم

 «ةروك ذم عئاقو رصم بحاص نولوُدط نب دمحأ عم هلو « روهشم وه ام هتقيرط

 الو ابمتخم اهكرتبف « هل ررقملا نع ًاجراخ رايد فلأ ةنس لك هل عفدي ناكو

 نم - دضتعملا دلاو وهو - لكوتملا نب قفوملا علخ ىلإ هاعد اماف « اببف فرصتي
 مث © دمحأ هلقتعاف « ةروهشم ةيضقلاو « كلذ نم راكب يضاقلا منتما دبعلا ةيالو

 ةينامث ناكو « همتخب هيلإ هلمحف « ةنس لك هذخأي ناك يذلا غلبملا ةامحي هبلاط

 نع زجعي هنأو ابجرخأ هنأ نظي ناكو « هنم دمحأ امححتساف « ًاسيك رشع
 ناذاش نب دمع ىلإ ءاضقلا متلَسُن نأ هرمأ هلقتعا الو « هبلاط اذبلف اهب مايقلا

 :نتقوو- 4 نقي هده اذوحسم قبو *64] ةفيلذلا# ليسو 6 لتقف 4 ىرهوملا
 فول يباح قآل هكا ف نحسلا ىف ثدحي ناكو « ةريثك را رسب .نفانلا

 يف هل نذأي نأ هولأسو راكب نم ثيدحلا عامسإ عاطقنا نولوط نبا ىلإ !'وكش .

 نيئاكبلا دحأ راكب يضاقلا ناكو . هانركذ ام ىلع ثدحي ناكو « لعفف ثيدحلا
 ف ركوب ةنيقتو الدب كل قم عرف اذإ فاكر لدو نسا تاك قلاعلا
 هسفن بطاخم ناكو « ىكبو هب كح امو هبلإ مدقت نم عيمج صصق اهيلع

 6 اذك ىف نايصخ كنلإ مدقتو ؛ اذك ىف نالجر كنلإ مدقت « راكب اب : لوقدو

 1 : ١ رصإلا عفرو « عاد : يدنكلا يف ةبدتق نب راكب ةمجرت - 5

 ضحلا



 دارأ اذإ موصخلل ظعولا رثكي ناكو ؟ ًادغ كباوج نوكي اف « اذكي تكحو

 انت مهناعأو هللا دبعب نوارتشت ندلا 0

 نف لامروب 4 كتقو ك ىف ةراجيتما بيناع ناكر « # ةبآلا رخآ ىلإ م

 كو اواوج

 ءاضقلا ىلع قاب وهو فوتو « ةئامو نيناثو نيتنثا ةنس ةرصملاب هتدالو تناكو

 © رصمعع نيثئامو نيعبس ةنس ةحملا يد نم ١نولخ تسل سينخلا موي ًانوجسم

 نبأ فيرشلا نيت نم ةهوقلاب مزوقو © نيئس ثالث ضاف الب هدعب رصم تسقدو

 موككلا تحن قيرطلا ىلع نيكسم ينب ىلصم دنع كانه روبشسم هربقو أابطابط

 . هدنع ءاعدلا ةباحتساب فورعم روك ذملا قيرطلا نيدو هنن

 6 حصألا ود هو 6 نيتئامو نيعبرأو تتس ةنس ءاضقلا هتبالو تناك : لبقو

 . ىلاعت هللا همحر « نيعبرأو سمخ ةنس : لمقو

 ب ١١5

 ةببتق نب راكب يضاقلا

 نب ةركب يبأ نب رسشب نب هللا دبع نب دسأ نب ةبيتق نب راكب ركب وبأ يضاقلا
 ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص ىلوم ثراحلا نب يفقثلا ةدلك نب عيفن

 ةفيشح ىلأ بهذم ىلع ءابقفلا هبا نآأكو « هريعو يسلابطلا دواد يبأ نع ثدح

 اعقوأ نصف ءاضق يلوو ةرصبلاب ىمسحن نب لاله نع هقفلا ذخأ « هنع هللا يضر

 . اموي رسشع ةتسو ربشأ ةتسو ةنس نيرسشعو
 موصخلا لفعل لفكر ناكر لهو وهلا تناقل نال اغلا ناناكلا نم ظاكو

 مهل قالخ ال كئلوا ًآليلق انمث مهناعأو هللا دبعب نورتشي نيذلا نإ 8 مهملع ولتيو

 باذع محلو دن يح موي مهبلإ رظني الو هللا مهماكي الو ةرخآلا يف

 م



 هءانمأ بساحي ناكو ؛ نيميلا نع مجري نم مهنمف «فلاح لك عم اذه - # ملأ

 . دوبشلا نع لأسيو ربش لك يف
 ةداهزو مع هل ةرصبلا نم لجر يمح ىلع مدق : راكب يخأ نبا متاح وبأ لاق

 هبب تضمف «© بتكملا 2 هعم نأك هنأ ركذو « هاندأو هيرقو همركأف كسنو

 لبق امف يمع دنع ايدوف رصم دوبش نم نادهاش هعمو ةدابش يف ءاجف مايآلا
 ام يخأ نبا اب : لاق « هفرعت تنأو دهاز لجر اذه : يمعل تلقف « هتدابش

 تبقتف ىولح هيفو زرأ اهيلع ةدئام ىلع انكو اواقس نك نألا هتداهش تددر

 هللا باتكب أزمتأ : : هل تلقف «ابلهأ قرغتل اهتقرخأ# : يل لاقف يعبصإب زرألا

 ركذأ اأو هاوبق ع ردقأ امو « ةدم هماك نع تككسأ م ؛ ماعطلا ىلع ىلاعت

 . هنم كلذ

 كلذو ىرج ام نولوط نب دمحأ نيبو هنيب ىرج نأ ىلإ ءاضقلا ىلع لزب مو
 دمحأ بأ هيخأل دقع ةفالخلا يلو امل لكوتملا رفعج نا ىلاعت هللا ىلع دمتعملا نا

 ماقو رمألا ىلع بلغف «ةبعرلا نع لفغتشاو هتاذل ىلع دمتعملا لبقأو قفوملا هبقلو

 نيلتسو عبس ةنس ةرخآلا ىدامج ىف دمتعملا راسف « هّأو مايق نسحأ هب

 نولوط نبا ناك امل نولوط ن دمحأ نيبو هنيب ترج ةبتاكم رصم ديرب نيتئامو

 هيلع ًاركسع ذفنأ جنزلا بحاص لاتق يف وهو كلذ قفوملا غلب اماف « ىشمدب

 بتكف « هيلع رجحو دلخم نب دعاص ىلإ هماسو دمتعملا درف « جادنك نب قاحسإ

 كارت الا ولا عقلا وب ةاضقلا عمي رمأو دمتعملا ةعيب ثككن قفوملا نأ نولوط نبا

 راكب الإ هعلخي اوتفأ ءابقفلا نأل قفوملا علخو « اهم اوعمتجاف ىقشمد ىلإ مهريسو
 هدبع ىلو قفوملا نا دمتعملا ن نم ًاباتك ىلع تدروأ تنأ : هل لاقف ةستق نا

 كسحا نأ و6 ىوقم يولقم نآلا وه : لاقف « هعلخ هنم ًاباتك "لع 'دروأف

 ىلوو «هزئاوج نم هملإ هعفد ناك ام هنم عجرتساو هسلحو هينا هناك رو قع

 دمحأ لتعا نأ ىلإ اسوبحم راكب لزب لو .يرهوجلا ناذاش نب دمحم نولوط نب دمحأ

 : لاقف «كلزنم ىلإ فرصنا :راكبل ليق تام املو «نيتئامو عبس ةنس نولوط نبا

 ىضم ام ةرجأ نوبلطي رادلا باحصأ ءاجو ماقأف «يل تحلص دقو ةرجأب رادلا

 لبقتسملا يف مل مفدأ نكلو هيلع ةرجأ ال بصاغلا يهذم ىلع : راكب لاقف

 ١مك



 دمحأ نب سابعلا تامو ؛يسفن ىلع ًابوصغم تنك ينأل ةرجأ ىضم اهف ىلع سيلو

 عسنت هنسو موي نيعبرأب هدعب راكب تامو ةلبل ةرسشع يتنثاب هدعب نولوط نبا

 همح دعب شاعو « ةبدتق نب نيسحلا نب دم هبخأ نبا هيلع ىلصو < ةنس نونامثو
 ربق نم بيرق ىلامت هللا همحر نيكسم ينب ىلصُم دنع رصمب نفدو نينس رشع

 نيبو هنيب موكلا تحت قيرطلا ىلع كانه روهشم هربقو « ابطابط نبا فيرشلا
 . هدنع ءاعدلا ةباحتساب فورعم « روك ذملا قيرطلا

 | /17 ١

 يموزحخملا ركب وبأ

 رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأ

 هما هتدنكو « ةنيدملاب ةعمسلا ءابقفلا نا 4 يموزحملا يشآرقلا موازخم نبأ

 فاضملا لوأل قفاوملا فرحلا يف همسا هتينك نم اوركذي نأ نيخ”رؤملا ةداعو

 درفي نم نيخرؤملا نمو « ءابلا يف هترك ذ اذبلف ركب انبه هيلإ فاضملاو « هبلإ

 ىمسي ناكو « نيعباتلا تاداس نم روكذملا ركب وبأ ناكو ؛ باب ىنكلل

 « ةباحصلا ةلج نم ماشه نب لبج يبأ وخأ ثراحلا هوبأو « 'شيرق بهار

 . مينع هللا يضر

 نيعستو عبرأ ةنس يفوتو ؛ هنع هللا يضر « باطخلا نب رمع ةفالخ يف هدلومو ظ

 هنأل كلذب تيم امنإ و « ءاهقفلا ةنس ىمست ةنسلا هذهو « ىلاعت هللا همحر ةرجبلل
 . مهنم ةعامج ابيف تام

 ايتفلاو ملعلا رشتنا مهنعو «دحاو رصع يف ةنيدملاب اوناك ةعبسلا ءاهقفلا ءالؤهو

 تكنو ١: ١١١ ربعلاو ١١غ : ١ تارذشلاو +٠807 : ه دعس نبا تاقبط يف هتمجرت ١١-
 . ١١ : ناممهلا

 . هلضفلو هتالص ةرثكل : دعس نبأ لاق ١



 نإ مسرع ةكدلو ) هفرح يف مهنم دحاو لك ركذ يتأبسو - امندلا يف

 : لاقف « نيتيب يف ءاماعلا ضعب مبعمج دقو - ىلاعت هللا ءاش

 'هجراخ قحلا نع ىزيض هئتّمْسقف ةمئأب يدتقي ال نم هلك الأ

 هحراخ ركن نو ناملس كمعس مسأق ورع هللا كسع مهاذخف

 مربى آلا 2 .يعركذ اال يتق رعم لإ .اقناطزت قابقف ةحاح هاو
 هذهب اوصخو ةعبسلا ءابقفلا مهل ليق امنإو « رصتحلا اذه يف مهركذ نع ةينغ
 « اهب اورهشو «مهيلإ تراص مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا دعب ىوتقلا نآل ةسستلا

 يضر رمع نب هللا دبع نب ماس لثم نيعباتلا ءاماعلا نم ةعامج مهرصع يف ناك دقو

 ظفاحلا هلاق اذكه « ةعبسلا ءالؤهل الإ نككت ل ىوتفلا نكلو « هلاثمأو هنع هللا

 : ىلا
 رم
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 يوحنلا ينزاملا

 بدبح نب - يدع :لبقو « ةبقب :لبقو - نامع نب دمج نب ركب ناؤع وبأ

 نع بدألا ذخأ « بادآلاو وحنلا يف هرصع مامإ ناك ؛ يوحنلا يرصبلا ينزاملا
 سابعلا وبأ هنع ذخأو « مهريغو يراصنألا ديز يىبأو يممألاو ةديبع يبأ

 نحلت ام» باتك فئناصتلا نم 1 ) ةريثد تايباور هنع هلو عفتنا هبو درتملا

 «ضورعلا ١» باتك و « فيرصتلا» باتكو « ماللاو فلألا و باتك و « ةماعلا همف

 : ةديبغ ا ىاتك فالخ ىلع « جابيدلا » باتك و « يتاوقلا » باتكو

 «”ةّسيَتْنق نب راكب يضاقلا تعمس : يرصملا يفنحلا يواحطلا رفعج وبأ لاق

 ةياهنلا ةياغو ه؟ : يديبزلاو + :ا دادغي خيراتو * 50١ ةاورلا هابنإ يف ينزاملا ةمجرت -١١م

 ةسفبو |*<4 : ءاملألا ةهزنو ١٠١ ال : اب ءابدألا مجعمو م١٠ : سدقلا رفو ١الة ١:

 , ؟1.٠ : ةاعولا



 لاله نب ناَّح الإ ءابقفلا بشي طق ًايوحن تيأرام : لوقي « رصم ىضاق
 . عرولا ةياغ ىف ناكو < روكذملا ناؤع ابأ ينعي « ينزاملاو

 لذبو هيوبيس «باتك » هلع أرقبل هدصق ةمذلا لهأ ضعب نأ دربملا هاور امو

 : هل تلقف : لاق < كلذ نم نامع وبأ منتماف « هابإ هسيردت يف رانيد ةئام هل
 اذه نإ :لاقف ؟ كتقاضإ ةدشو كتقاف عم ةعفنملا هذه درتأ « كادف ”تلعّج

 قفتاف : لاق ؛ هل ةّنمَحو هللا باتك ىلع ”ةريَغ امم ذ ابنم نّئكمأ نأ ىرأ

 : '"يجارتعلا لوقب قئاولا ةرضحبن 'ةيراج ”“تّدنغ نأ
 'لئظ ةةيحت مالّسلا ىدْمأ آللِجَر ميباصم نإ ”مولظأ

 ةلعسو :ةيصنأ نم“ مشق © + الخرو بارغإ ىف .ةريشحلاب ناك “نم فلتخاف
 فنرأ ىلع 7 ةريصلم ةيراجلاو « اهربخ هنأ ىلع هعفر نم مهنمو « « نإ » مسا
 .٠ هصاخشإب قئاولا رمأف ©« بصنلاب هأنإ ابنقل نزأاملا ناؤع انأ أ حش

 ينب نم : تلق ؟ لجرلا نمم : لاق هيدي نيب تلثم اماف : "نائع وبأ لاق
 ؟ *ةعيبر نزام مأ < سيق نزام مأ « مت نزامأ ؟ نزاوملا ”يأ : لاق < نزام
 نال © كييننات : لاقو « يموق مالكب ينماكف « ةعيبر نزام نم : تاق

 اليك يموق ةغل ىلع هبيجأ نأ تهركف : لاق « ميم ءابلاو ءاب ملا نوبلقي
 سبعا و. © هتدصق ال ةطفف « نينمؤملا ريمأ اب ركب : تلقف © "رككملاب هبجاوأ

 : رعاشلا لوق يف لوقت ام : لاق مث « هب

 الحر ميباصم نإ مولظأ

 همم سم سنع

 . خلا ... هسلجم يف ىنغ اةراخم نأ : سبقلا رون رص

 2« قئاولا ىلع تلخد ىأرو نم رس تمدق أل : لاق ينزاملا ينثدح : دربملا سايعلا وبأ لاق : د قى

 1 خلا ... نمم : لاقف

 . ركب نزامأ :ه

 ؟ نمسلا نزام نم مأ : سبقلا رون يف داز ه

 . ركب يأ «  ركم » : سايقلا ىلع تلقف : سبقلا رون 5

 "آم



 : لاقف « نينمؤملا ريمأ ا بصنلا هجولا لب : تلقف ؟ 'هبصنت مأ الجر مفرتأ
 يف يديزيلا ذخأف ©« متباصإ ىنعمب ردصم « مياصم » نإ : تلقف ؟ كلذ مو

 لوعفم لجرلاف « مظ ًاديز كبرض نإ » كلوق ةلزنب وه : تلقف « يتضراعم
 « ٍلظ » لوقت نأ ىلإ قلعم مالككلا نأ هيلع ليلدلاو هب بوصنم وهو مكباصم

 تدشنأو |[ يلوح تفاط] : تلقف ؟ كريسم دنع كل تلاق ام : لاق < نينمؤملا

 : ىشعألا لوق [يكت يهو ]
 'مرَث م اذإ ريخي اَنإف اةدنع "مرت ال اتَبأ انأ

 محترلا انم عطقكتو ىفحأن*» البلا كئترّمْضَأ اذإ انارأ

 : هتنبال [ ريرج لاق ام الإ تلق : لاق ؟ اهل تلق اف : لاق

 .حاجتنلاب ةفيلخلا دنع نمو كيرش هل سيل هللاب يقن

 يندرو « رانيد فلأب يل ا مث « ىلاعت هللا ءاش نإ « حاجنلا ىلع

 ؟سابعلا ابأ اب تيأر فمك : يل لاق ةرصبلا ىلإ داع اماف : دربملا لاق « امركم

 . ًافلأ انضكعف ةئام هلل ان'دّدر

 ا ا ع اا دي

 ؟ هارت فيك : لاقو هل ًارعش ينزاملا ناؤع ابأ لجر دشنأ : لاق يزنعلا ينثدح

 كئثروأل طع كنأل كردص نم اذه جارخإب المع تلمع دق كارأ : لاق

 . [لسا
 ةررط دع رغم هاك د لجو لع ارقا لاق ًاضيأ هنع درمملا ىورو

 يع و د عع و ع ل رووا عع ان يس دوم جود همه يروم معجب جر هو يمر موو وه وع يومقو هم

١ 

 تنب : هاي ؟ .

 . تمر الف انانأ : سدقلا رونو د +

 بحأو ءاقملا هرك ينزاملا نكلر هدلو ضعمل ًاماعم هلعج هنأ ديفي ام رداصملا يفو « انه رصتخا 1

 .(77؟- ١** : سبقلا رون) ةدوعلا
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 تمبف اف انأ اتمأو « ًاريخ هللا كازجف تنأ اّمأ : يل لاق هرخآ غلب اماف

 نامت : ليقو « نيتئامو نيعبرأو عست ةنس يف روكذملا ينزاملا ناؤع وبأ فوتو

 1 ىلاعت هللا همح ر © ةرصملاب نيتئامو نيثالثو تس « لبقو ؛« ناعبرأو

١1 

 سرداب دج نيكلب

 وهو ؛ يجابنصلا يريملا دانم نب يريز 'نب نيتكشلُي حوتنفلا وبأ

 وهو « رهشأ نيكلب نكل « ةفسوي اضيأ ىمسيو « هركذ مادقملا سيداب دج
 رايدلا ىلإ هبجوت دنع ةيقيرفإ ىلع يدَْسْعلا روصنملا نب زعملا هفلختسا يذلا
 ةنس ةجحلا يذ نم نيب عبسل ءاعبرألا موي هايإ هفالختسا ناكو « ةيرصملا
 « دالبلا هيلإ ملسو « هل ةعاطلاو عمسلاب سانلا رمأو « ةئائلثو نيتسو ىدحإ

 دسك ون © رثك نومأب ملا ءاصوأو © ةتات لاومآلا ةاعو .لاغلا :تهتوتتو

 كايإ : ءايشأ ةثالث سنت الف هب كتيصوأ ام تيسن نإ : لاق مث « ابلعف يف هبلع

 كتوخإ نم أدحأ ”لوت الو «ربربلا نع فيسلاو « ةيدابلا لهأ نع ةيابجلا عفرت نأ
 ةرضاحلا لهأ عم لعفاو « كنم رمألا اذهب ىحأ مهنأ نوري مهنإف « كمع ينبو
 . ةيالولا يف ف”رصتو « هعادو نم داعو <« كلذ ىلع ”هقترافو « ًاريخ

 يفوت نأ ىلإ هتيعّرو هتلود حلاصم يف رظنلا مات « ةريسلا نسح لزب ىلو

 : هل لاقي عضومب « نيعبسو ثالث ةنس ةجحلا يذ نم نيقّسب عبسل دحألا مود

 ٠ هدي يف تجرخ : ليقو « جنلوقلا هتلع تناكو « ةيقيرفإ رواجم نالّمكر او

 . ىلاعت هللا همحر « ابنم تايف ةرثَب

 ٠ ةماعلا خيراتلا بتك يفو ؟"؟م:[أ يراذع نا يف هرابخأ رظنا ذه

 ضيا



 موي يف هيلع 'تدّفو رئاشبلا نإ : ليق ىتح « ةَّمظَح ةئاعبرأ هل ناكو
 ذل وشع ةعبس ةدالوب دحاو

 نوككسو ةروسكملا فاكلا ديدشتو ماللاو ةدحوملا ءابلا مفب : نيتكشلبو
 > . نون اهدعبو ابتحم نم ةانثملا ءاملا

 ءارلا رسكو اهتحت نم ةانثملا ءامللا نوكسو يازلا رسكي : يريزو
 . ءأب أاهدعبو

 هديفح ركذ دنع ءاتلا فرح ىف روكذم هظافلأو هتبسن طبضو هبسن ةبقبو

 ظ . ىلاعت هللا مهمحر <« سيداب نب زعملا نب ممت ريمألا
 فاك مث اضيأ ةحوتفم ءار فلألا دعبو واولا حتفب .هنإف : نالكراو امأو

 . نون فلأ ماللا دعبو ةنكاس

١٠١ 

 فتراروب

 :لاقيو ؛ ىلاعت هللا ءاش نإ ابمبأ ربخ قأبسو « لبس نب نسحلا تنب ناروب

 ظ . ربسأ لوآلاو « بقل ناروبو « ةجحيدخ اهمسا نإ

 لمعو « اهرمأب اهوبأ لفتحاو « هنم ابمبأ ناكمل ابجوزت دق نومأملا ناكو
 مف كلذ ناكو « راصعألا نم رصع يف هلثم دبعُي ملام حارفألاو مئالولا نم
 هوجولاو باّتكلاو داوقلاو نييمثاحلا ىلع رثن نأ ىلإ هرمأ ىبتناو حئلتملا

 0 0 ل

 ؛ نومأملا ابجوزت نيح اهسرع يف قفنأ ام فصو وه ةمجرتب اهدارفإ ىلا فلؤملا راثأ يذلا

 (ه. ١/4: ةريخنلا) ينونذلا راذعالا الإ سلدنألا يف هيهاضي ال يذلا عينصلا اذه ةبارغ يأ
 ةصق ءلبقو ٠٠١+ : ةماسيلا حرش رظنا « ثداحلا اذه نع ثيدحلا يف رداصملا تينطأ دقو
 ٠١: يربطلاو ؛ (.: ؛) يدوعسملا كلذكو ؛ جاوزلا لبق ناروبب نومأللا ةلص نع ةيفارخ

 6٠١. : ءاسلجلا ةهزن يف يطوبسلا اهل مجرتو +١١ : روفيط نباو (؟١٠١ ةنس ثداوح) ؟ا١

 "م



  ريغو ةباود تافصو راوج ءامسأو عامض ءامسأب عاقر اهببف كسم قدانب

 « ةعقرلا يف ام ًارقبف « ابحتف لجرلا دي يف تعقو اذإ ةقدنملا تناكف < كلذ

 < اهبف ام مستيو هبلإ اهعفديف كلذل ردّصرملا ليكولا ىلإ ىضم اهيف ام ملع اذإف

 . اك ولم 1 ةيراح وأ ًاسرف وأ رخآ اكلم وأ ةعيض ناك ءاوس 0 0

 ضب كسملا جفاوتنو مهاردلاو ريناندلا سانلا رئاس ىلع كلذ دعب َرَسئن من مش

 نم هعم ناك نم رئاسو هباحصأ عيمجو هداوقو نومألملا ىلع قفنأو « ربنعلا

 نيحالملاو ةيراكملاو نيلاملا ىلع ىتح ©« ىصحي ال اقلخ اوناكو « هعابتأو هدانجأ

 الو دبابو نسور سي وإلا هركسع همض نم لكو
 . هباودل

 : يورو دعوت نيل هع اقأ نومأملا نأ 'هخيرات يف يربطلا ركذو

 مييلع ةقفنلا غلبم ناكو « هيلإ جاتمي ام هعم "نم عبو موج لل دعب

 فلا كألا ةرفش هف رستم دنع ةوودألا هل رمأو < مهرد فلأ ةفلأ نيسمخ

 هداحصأو هدا”وق ىلع لاملا ق”رفو نسحلا سلحف « كاتملا بت طق و“ مهرد

 رهش نم نولخ نال نسحلا وحن نومأملا جرخ اذه دعب : لاق مث « همشحو

 « نينثامو رشع ةنس لاوش نم نيقب عبسل حلصلا مف نم لحرو « ناضمر

 شرفو : هريغ لاقو « ةنسلا هذه نم رطفلا موي ديما دبع نب ديمح كلهو

 « ةريثك ءىلآل همم دق ىلع تركن هلع فقو اماق « بهدلاب جوسنم ريصح نومأمل

 هللا لتاق : لاق بهذلاب جوسنملا ريصحلا ىلع ةفلتخلا ءىلآللا طقاست ىأر اماف

 يدلا بابحْلاو رخلا ةفص ىف "لاق نيح لاحلا هذه دهاش هنأك ! ساون ابأ

 ظ : جازملا دنع اهولعي

 بهذا نم ضأرأ ىلع رد ءابصح اهعقاوف نم ىتربك و ىغلص نأك

 "طلغلا ةنابإ عضوم اذه سيلو « تيبلا اذه ىف ساون ابأ اوطّلَغ دقو
 ةيمعءععع مروع رع رز ووو امس هجوم مرر بم سيمور عجم مو ووو وو م مج و6

 لاق ع "

 :يهو ةئالثلا رومألا دحأ نودب ليضفتلا لعفأ لمعتسا هنأ ساون يبأ طيلغتب ديري : ب شماه ب

 . خلا ... لعفأ ىلعف ىرغص نأل « ةفاضإلا وأ ماللا وأ نم
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 ءارعشلا تلاقو « 2س هدم زاوهألا روُدكو سراف جارخ نومألملا هل قاطو

 . اوينطأف كلذ ىف ءامطخلاو

 : ١ىلهابلا مزاح نب دم لوق هيف فرظتسي اممو

 قس تنس نكلو تت رفظ "دق نوراه نبا ْ

 مي

 . رش مأ دارأ ًاريخ يردن ام هللاو : لاق نومأملا ىلإ رعشلا اذه يمن اماف

 ىلإ هلوصو نم ةثلاثلا ةليللا 'ناروُب ىلع نومألا لخد : ًاضيأ يربطلا لاقو

 ةينيص يف تذاك ةرد فلأ اهتدج اهيلع 'ترثذ ابعم سلج اماف < حلّصلا مف

 فلأ : تلاقف « وه مك "ردلا ددع نع اهلأسو عممحت نأ نومأملا رمأف <« بهذ

 تلاقف <« كحئاوح ىلسو «كتلحن هذه : اهل لاقو اهرحح ىف ابعضوف « ةبح

 دج يدم نب مقا نع ىقزرلا قل انف ف رعأ دقق ف ادعع ننلك اجدع ان
 ةعمش ةلمللا كلت يف اودقوأو <« تلعف دق : لاقف  هركذ مدقت دقو : تلق

 مهبلع كلذ نومأملا ركنأف ©« بهذ نم رد ىف انّم نوعبرأ اهتزو ربنع

 . فآرعس اذه : لاقو

 مف 2« اهب رذعل هوعفاد ابملع لوخدلا نومأمللا بلط امل : يربطلا ريغ لاقو

 لخد دغلا نم سانلل دعق اماف < ابكرتف ًاضئاح اهدجو هبلإ تفز اماف « مفدني

 نم تذخأ امب هللا كأنه « نينمؤملا ريمأ اي : لاقو بتاكلا فسوي نب دمحأ هلع
 :. نومأما مدشناف © ةكربملاب نقطلاو © ةكرشلا 8 رهو ةكرتلاو نسنلا# نمألا

 مّلثظلا يف نْمَّنطلاب "”قداص هتب'رحب ضام ”سراف
 مدي مد نم هتقتاف ”هتسيرف ىمادي "نأ "مارا

 م17 +١: يناغألا) نومألا الإ ءافلخلا نم حدمي ملو ءاجحلا ريثك ناكو دادغب نكسو ةرصبلاب أشن ١
 : .(؟وه : ؟ دادغب خيراتو ١٠و : ةقرولاو *.م : زتعملا نا تاقبطر

 . فراع : د ؟

 .داك :ُأ5 م
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 يف يناجرجلا سابعلا وبأ كلذ ىكتح « تايانكلا نسحأ نم وهو اهضيحب ضرعف
 هللاو < هجولا اذ مه ربغ ىلع ةصقلا هذه تيوأر دقو « '6« تايانكلا » باتك
 . باوصلاب معأ

 ةنس يف اهبلع دقعو « نيتئامو رشع ةنس ناضمر ربش يف هلك اذه ىرجو
 سيما موي هتافو تناكو « هتيحص يف يهو نومأملا يفوتو « نيتئامو نيتنثا
 نأ ىلإ هدعب تبقبو « نيتئامو ةرششع يناك ةنس بجر نم تيقب ةليل ةرسثع ثالثل
 نيتئامو نيعمسو ىدحإ ةنس لوألا عيبر رهش نم نيقب ثالثل ءاثالثلا موي تيفوت

 نيتنثا ةنس رفص نم اتَدخ نيتلملل نينثالا ةلبل اهدلوم نآل « ةنس نونامث اهئرمعو
 باقم "ةبق يف تنفد اهنإ : لاقيو « دادغبب اهتافو تذاكو « ةئامو نيعستو
 . ىلاعت هللا ابمحر « نآلا ىلإ ةئقاب اهنإو ناطلسلا عماج ةروصقم

 ةنكاسلا ماللا دعبو ةلمبملا داصلا رسكو مم اهدعبو ءافلا حتفب - حلصلا مفو
 لاقو . ىناعمسلا هركذ اذك «طساو نم ةبيرق ةلجد ىلع ةدلب يهو - ةلمبم ءاح
 طساو ىلعأب ةلجد نم ذخأي « ريبك رهن حلصلا : « ةديرخلا » يف بتاكلا دامعلا
 . بارخلا ىلإ عضاوملا كلت رمأ لآو رهنلا الع دقو « ةريثك حاوتن هيلع

 « اليوط ًانامز طساوب ماقأ هنأل « يناعمسلا نم ربخأ كلذب داعلاو : تلق
 . اهب ناويدلا يىلوتم

 ١؟١

 « نيدلا دجم بقلملا ناورم نب يذاش نب بويأ نب ي يري اهوار
 ؛ ىلاعت هللا همحر « نيدلا حالص ناطلسلا وخأ وهو « هببأ ركذ مادقت
 نيمسلاو ثغلا همف رعش ناويد هلو «© ةامضف هبف تذاع < هنأ ءالوأ 5

 ١ «راجرتل تاياثك رظنا 6

 , ةمقب : ه *

 ل



 نم لبقأ دقو هكنلامم دحأ يف هناويد نم تلقن ؛ دمج هلثم ىلإ ةسنلاب هنكل

 : هلوق ببشأ ًاسرف ًابكار برغملا ةبج

 ببشأ ىلع برغلا ةبج 'نم ابكار هقشعأ 'نم َلَبقأ
 برغملا نك ”نسهشلا تكيرتا العلا د اي كناحبس : ”تلقف

 : 'يلقصلا ةحلط نبا لوق كلذ بساني امو ]

 يبمهذم نم روبشملا هّيحف ىهذا هسلإ سفنلا ابتيأ

 فتهذملا .ةادييخ ف ةمكسم ةطقن هل رفثلا ضضفم

 برقا نيس اا ةيغول د كلا أنأ

 | للبتك ًاللبتم اذ كدخ 55 تيأر ال

 وم ىتمه تلقو ببحع نم "تحسس

 : « ةديرخلا » باتك يف بتاكلا دامعلا هل دروأو

 طخست نيح يتاممو ىضري نيح يتابح اي
 طتقتم كئملاب كُن ادحخخ ىلع درو نم هأ

 طلسم :نفعض لع 3“ ايفطتل :كنافتعأ ناي

 طرئفأو قوشلا ىب حج ترب نإو تربصت دق

 طلْغَي كنم قالتلاب ام'وي َنْمدلا لملف

 + اهنانفل ةروأو

 ا ف الكب :ةسيبشلا مرا لقاح نأ

 . ةنسح ءاشأ هلو « اضيأ كلذ ريغ هل ركذو

 .يروب كولملا جات يتيبب ةيلاتلا ةثالثلا تامبألا تقحلأو ءايفوص انآ ةخسذ نم ةرامعلا هذه تطقس ١

 ١ك



 نسما مود يفوتو « ةئامسمحو نيسمخو تس ةنس ةجحلا يذ يف هتدالو تناكو

 نم بلح ةنيدم ىلع « ةنامسمحو ناعمسو عست ةنس رفص نم نيرشعلاو ثلاثلا

 « ىلاعت هللا همحر « نددلا حالص ناطلسلا هوخأ اهرصاح امل اهيلع هتباصأ ةحارج

 ةنسلا نم مرحملا نم رشع سداسلا وهو « اهيلع مهوزن موي ةحارجلا هتباصأو

 . هتبكر يف ةنعط ةحارجلا تناكو « ةروكذملا

 هدعأ دق ناك نيدلا حالص نإ : « يماشلا قربلا » يف يناهبصألا داعلا لاق
 اةسف « دلملا هلوخد لبقو حلصلا دعب محملا يف ةفايض بلح بحاص نبدلا داعل

 020 0 0 :ردلا راك نضال لق اجرت

 نإ : لقيو « اهرخآ ىلإ تح ةفايشلا ىطعأو رم انفدو هزيوجتب أو

 ةانثم ءاب 58 ءارلا رسكو واولا نوكسو ةدحومل 10 يروبو

 . معأ ىلاعت للاو « ىبهتنا « ٍبئذ ةيبرعلاب هانعم ىرت ظفل وهو - اهتحت نم

 هميم مريع ع من مممعب مرو يم ور م موو ومهم هيمو و يمس مهععفع م هعوعمعههفقمس

 ١ تادايزلا يف هتامثإ رأ ملف ريسيلا ريمغتلا نم ءيشب ربخلا اذه د ةخسن تدروأ .

 ضني







 ١ ؟

 يفوجلسلا شنت

 قوجلس نب ليئاكبم نب دواد نب نالسرأ بلأ نب شتت ديعس وبأ ةلودلا جات

 شوبجلا ريمأ رصاح اماف « ةيقرشلا دالبلا بحاص ناك ؛ قوجلسلا قاقد نبا

 لما بحاص ناكو -  رصم بحاص ةبج نم ىتشمد ةنيدم ىلاحلا ردب

 ' هب دجنتساف شتت ىلإ روك ذملا زستأ ريس - ىكرتلا يمزراوخلا نب قوأ نب زستأ

 ضبقف « زستأ هيلإ جرخ قشمد ىلإ لصو امف <« هسفنب هبلإ راسو هدجنأف
 ةئاعبرأو نيعبسو ىدحإ ةنس يف كلذو هتكلمم ىلع ىلوتساو هلتقو شنت هلع

 يذ يف قشمد كلم دق ناكو « "رخآلا عيبر ربش نم تلخ ةلبل ةرسششع ىدحإل

 يف ناك "كلذ نأ خيراوتلا ضعب يف تيأرو « ةئامعبرأو نيتسو نام ةئس ةدعقلا

 نيعبسو نامث ةنس يف كلذ دعب بلح كلق مث ٠ معأ هللاو <« نيعبسو نيتنثا ةنس

 ىرج مث « ةيماشلا دالبلا ىلع ىلوتساو «رلقنس ىآ ةمجرت يف مدقت امك ةئاعبرأو

 ىلإ "تّدأ تارحاشمو تارفانم هركذ مدقملا قورابك رب هيخأ نبا نيبو هنيب

 رشع عباس دحألا موي يف يرلا ةنيدم نم برقلاب افاصتو هملإ هجوتف « ةبراحلا

 ةك رعملا يف لتاقو « روك ذملا شنت آت رمسكناف ؛ ةئامعبرأو نينامثو نامت ةنس رفص

 . ةئاعبرأو نيسمخو ناث ةنس ناضمر ربش يف هدلومو « رابنلا كلد

 رظناو 21١١5 1١٠١-4١55 : يسنالقلا نبا يف بلحو قشمد ىلع هئالمتساو شتت رامخأ - ١١

 ناو ريثألا نبأ خيرات عجارو 7م اه « ةيقوحلسلا ةلودلا خيرات : قورامكربل هتعزانم يف

 رظنا) اهملع نيدلا رون ءالبتسا ىتح قشمد ةالو فلؤملا ابمف درس دق ةمجرتلا هذهو ؛ نودلخ

 . (يدفصلل قشمد ةالو

 . هدجاتساف : جأ
 . لرآلا : ه

 . زستأ لتق ينعي : ه يف داز

 مسا سمح | اصمم | مح
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 رصن وبأ 'كولملا سمت رخآلاو «ناوضر كولملا رخف اههدحأ :نيدلو فّلخو

 ناوضر يفوتو < قشمد ةكلمب قاقدو < بلح ةىكلمب ناوضر لقتساف « قاقد

 ةيكاطنأ جنرفلا ذخأ هباون نمو « ةئامسخو عبس ةنس ىلوألا ىدامج خلس يف

 ةنس ناضمر ربش رشع نماث ىف قاقد يىفوتو « ةئاعبرأو نيعستو نيتنثا ةنس يف

 يذلا قشمد رهاظب "نيداّبفلا ركح دجسم يف نفدو « ةئاعبرأو نيعستو عبس

 يف هتمس همأ نإ : لبقو « لواطتم ضرم هل لصح دق ناكو « ىدرَد رهن ىلع
 ْ . بنع دوقنع

 2« هككباتأ ناكو « نيكتغط روصنم وبأ نيدلا ريبظ كلملاب ماق تام اماف

 « ىلاعت هللا مهمحر ل قمتع وهو اهايإ هحاوز © هربأ ةامح يف همأ جوزتو

 لزي مو . روكذملا ناوضر دالوأ م بلح رهاظب نوميقملا ناوضر كلملا دالوأَو

 رفص نم نولخ ناؤل تبسلا موي يفوت نأ ىلإ قشمد كلام نيكتغط نبدلا ريبظ

 . ةئاعممحو نيرشعو نيتنثا ةنس

 نينثالا موي يفوت نأ ىلإ « يروب ديعس وبأ كولملا جات هدلو هدعي رمألا ىلوتو
 نم هتباصأ ةحارج نم ةئامسخو نيرشعو تس ةنس بجر نم نيرشعلاو يداحلا
 ظ . ةينطابلا

 ريشع عبار ءاعبرألا موي لق نأ ىلإ ليعامسمإ كولملا سم هدلو هدعب ىلوتو
 تنب درمز نوتاخ همأ هتلتق « ةئامسخو نيرشعو عست ةنس رخآلا عيبر رهش

 . ىلواج

 هدعب رهألا ىلوتف © يروب نب دوم ممأقلا انأ نيدلا بابش اا فييلخأو

 نيثالثو ثالث ةنس لاوش نم نيرشعلاو ثلاثلا ةعما ةليل لتْمق نأ ىلإ قشمدب

 .٠ يواكرخلا شارفلاو مداخلا فسويو شغبلا همالغ هلتق < ةئامسخو

 ناكو كيلعب نم يروب نن دم نددلا لامج هوخأ لصو هلتق ةحيبصو
 ةنس نابع نماث ةعملا ةلبل فوت نأ ىلإ اهب ماقأو قشمد كلمف « اهبحاص
 . ةئامسمخو نيثالثو عبرأ

 . سيواوطلا هاقناخ ق يف نفدو ها
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 «نيكتغط نب يروب نب هن نب قب: نيدلا نيج سنقل ققنيد ةككلم مدعي لوقو

 هتمجرت يف هركد قآلا خيراتلا يف يكن نب دوم نيدلا رون اهبملع لزن نأ ىلإ

 لقتنا مث ًاريسي اهب ماقأف صمح انع هةفوعو « هته اهذخاو .لاقثا ءاش نإ

 دادغب ىلإ هجوت مث ةدم اهب ماقأو « نيدلا رون رمأب تارفلا ىلع يتلا سلاب ىلإ
 ريدم نأك ىشمدب ناك املو . تام قم ملعأ الو <« يفتقملا مامالا هيلع لمقأو

 هيلإ بسني يذلا وهو « نيكتغط هدج كولمم هللا دمع نب زنأ نيدلا نيعم هتلود

 يف روك ذملا نيدلا نيعم يفوتو 2« ىقشمد لامعأ نم روغلا دالبب نيدلا نيعم رصق

 وهو ةئامسمحخو ندعبرأو عسبرأ ةنس رخآلا عبر رهس نم نيرشعلاو ثلاثلا ةلمل

 نيدلا حالص ناطلسلا هدعب نم ابحوزت مث هتانبا دومح ندلا روذ جورت يذلا

 قبأ نيدلا ريجم ةافو خيرت تدجو مث « ةمردم قشمدب هلو . نيعمجأ للا مهر

 . - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - دوم نيدلا روذ ةمجرت ىف اترك ذف

0 
 ةيروصلا ةيقت

 رفعج نب دمج نب مالسلا دبع نب يلع نب ثيغ جرفلا يبأ ةنبأ ةيقت يلع مأ

 نيد لساف نر لع نيا أ نافلا جات مآ ىشرت# يروضلا ىزامالا ىلا

 نب ىسوم نب مههاربإ نب دمح دمع وسلا نلف نسحلا نب هللا دعس

 للا يروّصلا ' نودمح نب دمع

 انآ ظفاخلا تبحصو « عيطاقمو دئاصق « دمج رعش اهلو <« ةلضاف تناك

 رغثب انامز - ىلاعت هللا همحر  يناببصألا يفلّسلا دمح نب دمحأ رهاطلا

 «ةيردنكسإلا لهأ نم ) ١” :؟رصم مد 9 ةديرخلا) دايعلا اهدع دقو «معنلا تسد نرعت «<١

 .5؟ 58 : :تارذشلاو سباع :٠ ءاساملا ةهزنو ىاولا ف ةمحرتو ىقلسلل رفسلا ميم ِف ركذ اهلو

 .نأربم :ه+ نودمح :أ ١

 ضف



 بتكو اهيلع ىنْثأو « هقيلاعت ضعب ىف اهركذو 2< سورحملا ةيردنكسإلا
 رادلا يف ةدملو "تّقّدشف <« يصمخأ حرجناف « يانكس لزنم يف ترثع : هطخب
 اهسفنل لاحلا ىف ةروكذملا ةمقت تدشنأف « 'هتتصعو اهرامخ نم ةقارخ

 : لوقت

 هدملولا كلت رام نع اقوغ ياخ كبد لسسلا ”تادحو ول

 'هديملا ”قيرطلا اهرْهَد تكلس آلئجر موبلا لّمقأ نأ يل فيك

 مسج بنطتخ لك يف اميقم 4 ذم 'لَّزَي مل نم 'راثعلا لان فيك

 م رك ماقم ىلإ الإ طش مل مادق ىلإ ىذألا ىسقرت أ

 ظ . ةنسح ءاششأ كلذ ريغ احلو
 نأ هللا همحر يرذنملا مظعلا دبع دمح وبأ نيدلا يكز ظفاحلا يل 'ىككحو

 يخأ نبا رمع نبدلا يقت رفظملا كلملا اهب حدمت ةديصق تمظن ةروكذملا ةيقت

 ةلآ تءفصوو « ةيرمخ ةدصصقلا تذاكو « ىلاعت هللا (همحر نبدلا حالص ناطلسلا

 لاوحألا هذه فرعت ةخشلا : لاق اهملع فقو اماف م رخلاب قلعتب امو سلا

 تهفصوو ةسبرح قوش ةدصق تمظنف 6 كلذ اهغلمف 6 "اهامص نمر نم

 يماعك اذهب يماع : لوقت هبلإ تريس مث « فصو نّسحأ اهب قلعتي امو برحلا
 ٠ هنلإ أهمسن م اهتحاس ةءارب اهدصق ناكو 2 | لب

 يرهزلا فوع نب ليعامسا رهاطلا ابأ ملاعلا مامالا خبشلا تلأس دق تناكو ]
 وهف رشب تماكت ناو كل وبف نسحنم تماكت نا مالك وه : لاقف « رعشلا نع

 . | كيلع
 لفاحلا طخ كنار © ىشمدب ةثامسمخو سمح ةنس رفص 2 ارتدالو تناكو

 , يمخأ تملصعو أ

 . ايصلا : ايفوص انآو جأ

 . كاذب : ايفوص ايآو جأ ع 4 4 ص
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 لاوش لئاوأ يف تيفوتو « ةروكذملا ةنسلا نم مرحلا يف تدلو انآ ءىفلتلا

 . ىلاعت هللا اهمحر « ةئامسمخو نيعبسو مست ةنس

 : لبقو « ةئامسمخو مست ةنس رخاوأ يف روكذملا 'جرفلا وبأ اهدلاو يفوتو

 ديل ا ل ىلاعت هللا همحر < ةقث ناكو « رفص يف

 ىفوتو ٠ روصب ة 5250 و نمعبسو نامك ةنس رخآلا هير عمات يعل موي

 ةئاتسو ثالث ةنس رفص نم رشع سماخلا يف روك ذملا ىلع نسحلا ودأ اهدلو

 < "رادلا يرضم لصألا يروص وهو © ةيلاع نس نع ةيردتكسإلا رفثب
 دلوم ناكو . هبتككي امل طبضلاو طخلا نسح تاءارقلاو وحنلا ىف ًالضاف ناكو

 نم هتلقن اذكه « قشمدب ةئاعبرأو نيعست ةنس لاوش ىف روكذملا لضاف هسبأ

 ةئامسخو نيتسو ناث ةنس لوألا عبر رهش لوأ يف يفوتو « يفلسلا ظفاحلا طخ

 يلع نسكحلا نأ هدلو طخ نم هتافو تلقد « دمع ونأ هتدنكو 6 ةيردنكسإلاب

 +. قوق دما

 لالا نيرو تونلاو ملا حتفو ءارلا نوكسو ةزمهلا حتفب - *يزانّم'رآلاو

 نم : ليقو < ىقشمد لامعأ نم ةيرق يهو « زانّم'رأ ىلإ ةبسنلا هذه - ياز
 لاقو «بلح لامعأ نم امنأ يناعمسلا نبا ركذو « حصأ لوا ةمكاطنأ لامعأ

 نم لمم نم لقأ بلح لاععأ نم زازع نمبو اندلع نأ اا 0000

 ' ىبرغلا 52

 ةيسنلا هده 5 اهدعسو واولا نوكسو ةلمملا داصلا مصب . ىروكصلاو

 مف دذخ ) جنرفلا دس نآلا يهو ؛ ماشلا لحاس نم ىهو < روص ةنيدم ىلإ

 اهدلاول ةمجرت ركذ ا” (يزانمرأ) باسنألا رظناو (زانمرأ) يف يناعمسلا نع ًالقن توقاي هركذ ١

 د ند اع نبا نع ًآلقن ىلع نب ثيغ

 .رايدلا : 5 ؟
 دروأو «بلح يحاون نم اهنأ ركذ نأ دعب « زانمرأ » ديدحت يف نالخلا اذه دنع توقاب فقو +

 وبأ نكي مل ناف « بلح يحاون نم يتلا زانمرأ يف كش ال : لاق مث يناعمسلا نبا دعس يبأ لوق

 ىرخأ ةيرق زانمرأف الإو رظنلا معني مو روصب نسحلا يبأ نم رهاط نب دم عامسب رتغا دعس
 :لاقف يزانمرآلا مالسلا دبع ن يلع ةمجرت يف ركذ مساقلا ابأ ظفاحلا نأ ىلع . ملعأ 0000000

 , ماشلاب ةمكاطنأ ةيحان نم ةيرق زانمرأ نم هلصأ بتاكلا يروصلا ثيغ دلاو
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 ةئامسمحو ةرسشع ىفاث ةنس ىف اهملع اولوتسا «ىلاعت هللا

 . نسما © نسماسملا

 :انم

١*5 

 ينابتلا بلاغ نأ

 لمأ نم يناََّستلاب فورعملا يوفللا رمع نب بلاغ نب مات بلاغ وبأ

 ًاروكذم « اهداربإ يف ةقثو ةغللا يف امامإ ناك 4 ةيس'رثم نكس ةبطارلق
 اراسكما هلك فلؤي مل ةغللا يف هعمج روبشم باتك هلو « عرولاو هقفلاو ةنايدلاب

 بأ ريمألا نأ يضرفلا نبا ىكح « '١هماع مم هنيد ىلع لدت ةصق هلو « ًاراثكإو

 ىلع هتبلغ مايأ روكذملا بلاغ يبأ ىلإ هّجو يرماعلا هللا دبع نب دهاجمم شبجلا
 اذم ةمحرت ىف ديزب نأ ىلع رائيد فلأ « اهب نكاس بلاغ وبأو <« ةيسارم

 ول هللاو : لاقو ريناندلا درف 4 « دهاجم شدجلا ىبأل بلاغ وبأ هفلأ ام » باتكلا

 كل هفلؤأ م ينإف « بذكلا تزحتسا الو « هلعفأ مل كلذ ىلع ايندلا يل تلت

 "بّحْعاو <« اهولعو سيئرلا اذه ةمهل 'بحعاف ؛ ةماع سانلل نكلو « ةصاخ

 يف امدقم اذه بلاغ وبأ ناك : نابح نبا لاقو . اهتهازنو ماعلا اذه سفنل

 "« نيعلا حبقلت » هامس ةغللا يف عماج باتك هلو « ”ةغللا هل ةملاسم ناسللا مع

 . ةدافإلا مج

 هللا همحر « "ةثاعبرأو نيثالثو تس ةنس نييداحلا ىدحإ يف :ةّيرملاب يفوتو

 ةاورلا هاينإو ١؟4 : ةلصلاو (؟++ : ةيفبلاو) ١7١ : ةوذجلا يف ينايتلا بلاغ يبأ ةمجرت - ١4
 . ١4٠ : تانجلا تاضورو ١؟ه : ءابدآلا مجععمو ؟.ه : ةأعولا ةمغبو ؟هو : ١

 دقو ( ١١١ : + حفنلا ) سلدنألا لضف يف مزح نا ةلاسر نم ةذوخأم لصألا يف ةصقلا هذه ١
 . ١5٠١( : قباسلا ردصملا) هتلاسر يف يدنقثلا اهررك

 : . مهو : ريخ نبا ةسربف رظنا ؟
 , عمم ةنس : يأ ب

 وينثو ٠



 . امهريغو ىدسبزلا ركب ىبأ نعو هببأ نع ةغللا ذخأو ؛ ىلاعت
 .٠ معأ هللاو ©« هعدلو نيتلا ىلإ ايرسنو ةنظا » ىناستلاو

١0 

 . رايدلا بحاص هويأ ناك ؛ يدبملا نب مئاقلا نب روصنملا نب زعملا نب مت ىلع وبأ

 ملا فرح يف هركذ يتأيسو  ةيزعملا ةرهاقلا ىنب يذلا وهو < برغملاو ةيرصملا
 نإ نيقابلا ركذ يتأبسو  هتيب لهأ نم ةعامج ركذ مدقت دقو - ىلاعت هللا ءاش نإ
 لي مو « افيرظ افيطل ًارهام ًارعاش ًآلضاف روكذملا مت ناكو ؛ - ىلاعت هللا ءاش
 اضنأ زيرعللو « هسأ دعب اهملوف زيزعلا هخأل تناك دبعلا ةبالو نآل ةكلمملا

 ًاريثك امل دروأو « '« ةمدتملا » يف ىلاعثلا روصنم وبأ امهركذ دقو ةدمج رافشا

 :  ؟روكذملا مت رمش نمف « عيطاقملا نم
 ارّتَحَتَف هدخ يف ىجدلا ىثمو اراذع ىتح هيف يراذلع ناب ام

 ارحجانخ اهملع ””'رظان ”لتساف هغ'ادُص ”براقع هلّككقت 'تَّنَه

 اردِْجَأ يباصتتلا ناك نإو اصو اريمغت لاقي نأ الول هللاو

 اربمنَع بئارتلا روفاكو امثل اجسفَتَب دودخلا حافت ”تادعأل

 :[فنأ هلو

 هناويد ةمدقمو (١؟ ءزجلا لوأ) راصبألا كلاسمو ؟١5 : ١ ءاريسلا ةلحلا يف مت ةمجرت - ٠6

 .(١وهرب بتكلا راد .ط)

 ١ ةمستملا ١ : هسفن ءزجلا نم عه ؟ : ص ًاركذ ممتل درفأف يباعثلا داع دقو با .م .

 اهريغو ةممتملا نع « لوصألا يف نكت لو ؛ 54 : ناويدلا ىلا تفيضأ ؟ .

 ,. موم : هتاود «
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 ”ه”ريغ رمآلا ”كلع ال يذتلاو امأ
 الام بئاصملا ناْمتك ناك نئل

 هَتلقأ ةنوبعلا يككبأي ام لك يبو
 «١ ةمستملا » بحاص هل دروأو

لشخ مأامو 4
 2 "ل ف

 هلو

 يهستننست نبأ ىلإ يردت الف مت

 هل'تفدطعتنا اهفشخ نم'تّنّد املف

 0 محلا "يملا وه نفو

 ايداص نآمظ ءادنب ةعقلسب

 امفامفلا بوحت ىءرسح ةيلوم 5"

 ايفاش ءاملا درا نم ابتلع
 حناوجلا فوبلم ”هئتفلأف

 0 0 نأ يحلا يدانم ىدانو مهومج كن نس موي يّننم مجاوأب

 : « ةقيدحلا» هباتك يف زيزعلا دبع نب ةّممأ تلصلا وبأ هل دروأو]

 اريصق ةارعسم ماو لكلو رصنصخ لفلا ِق انإ مد

 ”ردحتب عاملا سدجو هم انب لولاك دعصن قفل أو

 ا هتاراد

 . لاعت هللا هريحر اضيأ هرعس نهو

 ىجدلا غبصك مغ ىلع برشا
 هايف لبثلا اجل نظناو

 ىكي امل ضرألا هجو كحضأ
 اكتوتو وا لو ايم اك

 عمجف لينلا فصو يف البق ناتيب بتاكلا دمح نب هللا دبع ىلإ لصو دق ناكو
 امو لئاطب اونأي لف ايتيفاقو اهانعم يف اولوقي نأ مرمأو ةيقيرفإ ءارعش
 : ناتيملا نادذه

 ادب امل لينلا ىلع انبرش
 أ فئاكت نرأك

 هعييديميميميووووفو مومو سو منوع سرر ايو و رو وب رو ميدو و عري ع وري ع عع عيعس
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 الو ديزي محجومب

 ١ هتأويد : ؟5٠؛.

 كا



 لينلا يف بكر ًاميق نأ كلذو « رصم ءارعش ضعبل وأ مت ريمألل اهبسحأو

 :توصلا اذه يننغت ةيراجو «لينلا ىلع ةفرشملا تاقاطلا ضعبب رمف اهزنتم ةلمل

 ”قّدلَعُمم ءامسلا قفأ يف ردملاو انهوم ةلجدب ينامدن تبن

 ىقفصيو افوح صقر ءاملاو اببجو يف هبحو ُكحضي ردسلاو

 . [نيلوألا نيتيبلاب اهضراع حبصأ اماف أركس لقعي ال وهو
 : ًاضيأ هبلإ بوسنملا نمو

 نامأرحلا نم هتلالم اذكف هئاطعإ نم رهدلا لَمَي امكو

 نسمع ايلك ةواعشاو

 هللا همحر © رصمب ةئاؤلثو نيعبسو عبرأ ةنس ةدعقلا يد يف هتافو تناكو

 هنأ هخيرات يف 'ىقتعلا دازو « ةعطقنملا لودلا » بحاص لاق اذكه « ىلاعت

 « روك ذملا ربشلا نم تلخ ةلمل ةرشع ثالثل سمشلا لاوز عم ءاثالثلا موي يفوت

 يضاقلا هلسغو « هناتسب يف هيلع ةالصلا رضح زعملا نب رازن زيزعلا هاخأ نأو

 برغملا عم ناتسلا نم هجرخأو « ًابوث نيتس يف هئفكو نامعنلا نب دمج

 . زعملا هنبأ ربق اهمف ىتلا ةرححلاب هنفدف رصقلا ىلإ هلمحو « ةفارقلاب هيلع ىلصو

 : "© ةرخأتملا فراعملا » هامس يذلا هباتك يف ينادمحلا كلما دمع نب دمحم لاقو

 عبس ةنس دلو هنإ : اههريغ لاقو . معأ هللاو « نيعبسو سمخ ةنس يفوت هنإ

 ْ . ةئاؤلتو نيثالثو

 دمع ؟ ١6 : ءاكحلا خيرات يف يطفقلا دنعو) ةدانج نب مساقلا نب نمحر لا دبع نب دمحم : ىقتعلا ١

 نم ابرقم لظو زعملا عم ةيقيرفإ نم رصم مدق « (يقتعلا نمحرلا دبع وبأ دمح نب هللا دبع نبا
 نم ءايشأ هيف ركذ سابملا ينبو ةيمأ ينب رابخأ يف اباتك فلأ نيح زيزملا مايأ ىتح نيبمطافلا
 اذه لعلو ء مم ةنس ىفوتو « هل تناك ةيفص تردوصو كلذ ىلع زيزعلا هخيوف « مهنساحم

 . (؟*و : + يفاولا رظنا) يقتعلا خيرات مساب فلؤللا هملا ريشي يذلا وه باتكلا
 .يربطلا خيرات ةلكت هبتك نمو ءرصتخم « ةرخأتاا فراعملا » هباتكو؛ 0١ ةنس ىنادمحلا قوت ؟

 سى



 ١؟

 يجاهنصلا زعملا نب ميم

 دانم نب يريز نب نيّدكلُسب نب روصنملا نب سيداب نب زعملا نب مت ىبحي وبأ
 يكلتو نب يرس نب يفغزو نب لافشاو نب رغصألا ريز نب كانز نب شوقنم نبا
 نب بصح نب روْسملا نب « ىنثملا وهو « رغصألا يدع نب ثراحلا نب ناملس نبا

 نب يدع نب فوع نب هللا دبع وهو دعس نب رغصألا : ثاوفلا نب ديز نب كلام

 ن رفضالا اسي عب« يقضالا ريمح 5 . ةعرز نب ددس نب ديز نب كلام

 نب سمش دبع نب مشْنِج نب ةيواعم نب سيق نب ورم نب لبس نب ديز نب بعك
 نب نيأ نب ريمهز نب بيرع نب فوع نب نطق نب ناديح نب ثوغلا نب لئاو
 بارع نب باجنشي نب ربكألا أبس نب جّجنرعلا وهو ريمح نب ورمع نب _عّسْيسملا .

 حون نب ماس نب ذشخفرإ نب خلاش نبا مالسلا هيلع دوه وهو رباع نب ناطتحسق نبا

 . يجابنصلا يريما « « ةديرخلا » يف داعلا هلاق اذكه « مالسلا هيلع

 « راثآلا دوم « ةريسلا نس ناكو « زعملا هببأ دعب اهالاو امو ةقيرفإ كلم
 دعب ىلع قافآلا نم ءارعشلا هتدصق ىتح « لئاضفلا بابرأل ًامظعم « ءاللعلل احم
 لخد نم لوأ روسملا نب ىنثملا هثدجو « هراظنأو يروصلا جارسلا نباك رادلا

 ظ ظ . ةيقيرفا ىلإ مهنم
 : 'هلوق كلذ نمف « حئادم هبف يناوريقلا قشر وسطا لغفألو

 ميدق ذْئنُم روثألا رّيخللا نم ىدّتنلا يف هانئعمس ام ىلعأو ْحّصأ

 مت ريمألا فك نع رْخَبْلا نع ايّحلا نع ”لويّسسلا اهيورت ثيداحأ



 ماوجن ديرأ ام معت ابتلئقمل يققلقم 'تّرظن نإ

 ةهاوحفو هرارسأ ”فشئكت ”"ةرظان داؤفلا ىف ابأك

 | َ اضيأ هلو

 يعم د نم ضاف يدلا رادسقم ءاحأ ضرأ مع ىدلا ماعلا سطملا لس

 يعبسط هلعحأف سص ىل نأ نمف  افخلاو دصلا ىلع ًاعوبطم تنك ادإ

 َ اضيأ هلو

 سابقلا نع لجت 'تفصو اذإ هوجو ىلع ”تّئيرش دق رلمخخو
 سأ لثشم روعش 2 ردك روغت ف درو ”لثم "وودي

 : هل دروأو < « لبسلا » باتك يف بتاكلا دامعلا هركذو

 ٍصانم ناحل تالو هاتلتو ْ اهارحو محمل ا ران ِق ت'اركف

 ٍصالخإلا ةدابش دامملا موي يتلمسو ربخ نأ يىبر ”توعادف

 ع

 ءاطعلا يطعيو « ةبنسلا زئاوجلا زيحي ناكو « ةريثك هلئاضفو هراعمأو

 هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - ترموت نب دم يدبملا زاتجا هتيالو مايأ يفو «ليزجلا

 هآر نم ىلع راكنالا اهب ربظأو < قرسشملا دالب نم هدوع دنع ةيقيرفإب - ىلاعت
 . ربتشا ام هنم ناكو شكارم ىلإ هجوت كانه نمو « ةعيرشلا ننس نع ًاجراخ

 دالب نم ةَرْسَّص ىمست يتلا ةيروصنملاب روكذملا ممت ريمألا ةدالو تناكو

 ضوفو « ةئاعبرأو نيرسشعو نيتنثا ةنم بجر رسشع ثلاث نينثالا موي ةيقيرفإ

 يفوت نأ ىلإ اهب لزي ملو « نيعبرأو سمخ ةنس رفص يف ةيدبملا ةيالو هوبأ هبلإ
 ف هتمجرت يف يتأيس امك ةئاعبرأو نيسمخو عبرأ ةنم نابعش [ عبار ] يف هدلاو
 بجر فصتنم تبسلا ةليل يفوت نأ ىلإ لزب مو « كلملاب دبتساف « ىلاعت هللا ءاش

 « ريتسنملاب ةديسلا رصق ىلإ لقن مث < هرصق يف نفدو « ةئامسمحو ىدحإ ةنس
 . ىلاعت هللا همحر

 ساء ٠ ١



 هديفح ركذ ام ىلع « نيتس تانبلا نمو « ةئام نم رثكأ نينبلا نم فلخو
 «ناوريقلا رابخأ » باتك يف روكذملا ممت ريمألا نبا دادش نب زيزعلا دبع دمح وبأ

 . للاعت هللا همحر

 « يطخي هتدبق دقو هطيض لوطي يقابلاو هدادجأ ضعب طبض مدقت دقو
 . ءالضفلا ضعب طخ نم هتلقن ينإف ةروصلا هذه ىلع هلقنيلف لئقن دارأ نمف

 هبف مالكلا مدقت دق : يجاهنصلاو

 .يريصوملا ةمجرت يف ىلاعت هللا ءاش نإ ءاملا فرح يف اهركذ يتأي : ريتسنملاو
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 بقلملا ناورم نب يذاش نب بويأ نب هاش ناروت ةلودلا سمش مظعملا كلملا

 حالص ناطلسلا وخأ وهو <« كولملا جات هيخأو هيأ ركذ مدقت دقو « نيدلا رخف

 جرو الله وانك ناك قاطلسلا نأتو ؛ يمت أ ناكر هنا ذا همحر نردلا

 رشتني هنأ معزي يدبم نب ينلا دبع ىمسي ًاناسنإ نمسلاب نأ هغلبو <« هسفن ىلع

 ىلع ىلوتساو اهدالب نم ًاريثك كلم دق ناكو « ابلك ضرألا كلع تح هكلم

 « هركسع يوقو هدعاوق 'تّتَسث دق ناطلسلا ناكو « هسفنل بطخو اهنوصح
 ةيرصملا رايدلا نم اهسلإ هجوتو « هراتخا شدحم روكذملا ةلودلا سمش هاخأ زبجف

 « هيدي ىلع هللا حتفو « اهيلإ ىضمف « ةئامسخخو نيتسو عست ةنس بجر ءانثأ يف
 « ًاريثك اقلخ ىنغأو ىطعأو « اهمظعم كلمو « اهيف ناك يذلا يجراخلا لتقو

 لصوف «بلح راصح ىلع ناطلسلاو نميلا نم داع هنإ مث « انحيرأ ًايرك ناكو
 راصحلا نم ناطلسلا عجر املو 2« نيعبسو ىدحإ ةنس ةجحلا يذ يف قشمد ىلإ

 . رصم ىلإ لقتنا مث ةدم اهب ماقأف < ىقشم ةشمدب هفلختسا ةيرصملا رايدلا ىلإ هجوتو
 زرع عام اع تس ا كتل زيت ناتج 0 ع هع نع تلاد 2 0 2 تكا تك ا 6 2 6 >8 6 ت6 ع ذأ اذ اك لأ في انج ني نع نجا جذع قغ نخ 9 30: 10 10 40 هيا 2

 .ه؟ :ه قىبسلا تاقبط رظنا ١1
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 لبتسم سلا موي قوت هنأ ١ « نيدلا حالص ةريس » ىف دادس نا نكد

 نيعبسو تس ةنس رفص سماخ : ًاضيأ ةريسلا نم رخآ عضوم يف لاقو <« رفص
 تلد تنب ماشلا تس هتقرقش هت هع سورحملا ةيردنكسالا رغثشي « ةئامسمحو

 00 رهاظب اهتأشنأ يتلا اهتسردم يف هتنفدو قشمد ىلإ بوبأ

 نيدلا رصان ابحوز ربقو نيجال نب رمع نب بدلا ماسح اهدلو ربقو اهربقو

0 

 . نيعمجأ هللا مهمح ر

 عبس ةنس ناضمر ربش رشع عسات ةعما ةلمل روك ذملا نيدلا ماسح ةافو تناكو

 نب روفاك ةلودلا لبمش ديس وه روكذملا نيدلا ماسح اذهو « ةئامسخو نيناُمو

 قشمد رهاظ ىف نيتللا ةيلبشلا هاقذاخلاو ةسردملا بحاص مداخلا يماسحلا هللا دبع

 فورعمو ريتك قفاقوأ هلو . نا رش ل

 « ةئاتسو نيرشعو ثالث ةنس بجر يف هتافو تناكو « ةرخآلاو ايندلا يف عفان

 . ةروك ذملا هتسردمل ةرواجملا هتبرت ىف نفدو

 نإ نيشلا فرح يف هسأ ةمجرت يف هوك ريش نب دم نبدلا رصان ركذ ىتأسو

 لافت هللا ءاش

 ةرشع تس ةئس ةدعقلا يد رشع سداس ىف ةروك ذملا ماشلا تس تسفوتو

 ةئاتسو

 اذهب ةيانع هل نمم ءالضفلا ضعب طخب تدجحو ةمحرتلا هذه نم غارفلا دعبو

 تدتأو ناكملا اذه ىف روك ذم وه ام تكرتف « انبه : هترك ذ ام ىلع ةدابز نفلا

 اهووعا هل تفاتتماو هلودلا سمشل نمسلا دالب تدبمت امل : لاقف « ةدايزلا كلت

 ةيدجي دالب نمملاو « ريخلا ةريثك يهو « ما ةيبرت هنوككل اهب ماقملا هرك

 هل نذإلا هلأسيو ابنم ليقتسي نيدلا حالص هيخأ ىلإ بتكف « هلك كلذ نم

 مد يتلا قفارملا مدع نم هبساقي امو هلاح "وكشيو « ماشلا ىلإ دأوعلا يف

 انو ةماقإلا يف هيسغرتأ هتلاسر نومضم ًالوسر نيدلا حالص هبلإ لسرأف « ابملإ

 .ه84 2 ه؟ : نيدلا حالص ةريس ١

 . اكشو « ماشلا دالب ىلا دوعلا يف : ه ٠1



 انل رضحأ : هتنازخ يلوا لاق ةلاسرلا عمم املف ؛ ةريمك ةكلممو لاومألا ةريثك
 اذه لسرأ : هدنع رضاح لوسرلاو هراد ذاتسأل لاقف « اهرضحأف « رانيد فلأ
 ام : رادلا ذاتسأ لاقذ « جلث ةعطق هيف امب انل نورتشي قوسلا ىلإ سكلا
 أمم نورتشي مبعد : لاقف ؟ جلث اهيف نوككي نبأ نم نمسلا دالب هذه « انالوم
 هيلع ددعي لعجف ؟ انبه عونلا اذه دجوي نبأ نم : لاقف « يزول شمشم قبط
 لاق امك و « همالك نم بحعتلا رهظي رادلا داتسا و7 قشمد هكاوف عاونأ عيمج

 ىلإ مالكلا ىفوتسا (لف ؟انبه اذه دجوي نبأ نم انالوم اي : هل لوقي عون نع هل
 يف ا. مفتنأ م اذإ لاومألا هذهي عنصأ اذام يرعش تبل : لوسرال لاق هرخآ
 هب لصوتي نأ هف ةدئافلا لب « هئمعب لكؤي ال لاملا نإف ؟ ىتاوهسو يدالم
 6 ىرج امب هربخأو نبدلا حالص ىلإ لوسرلا داعف . هضارغأ غولب ل ناسنالا

 . ءيجلا يف هل نذأف

 «قاوشألا حرش ابعدويو « ةقئافلا لئاسرلا لإ بتككي لضافلا يضاقلا ناكو
 : يهو ©« باتك نمض يف اهركذ ةروهشم تايبأ كلذ نمف

 ”ثُفْشسَد ةباصلا رارسأل ٌرادص هنإف ثبأ امم نررجضت ال
 ”ثعْنأ هنم كاذو تومأ هنم اذ ةنإف ءاقللاو كقارف اّمأ
 ؟”ثتنحيو ”نامزلا انلكق رب ىتمف انلمش قثرفت ىلع ”نامزلا فلح
 ”ثيلي م ”هسافنأ الو هيف *هسلئفتن ام يذلا مسجلا ثيلي 5
 ”ثّفّثنلا ةاقثرلا يهو معوستلم ينأكف ميتك عجاضملا لوح

 امل اب نيدلا حالص هيخأ نع بان هركذ مدقملا خيراتلا يف قشمد ىلإ لصو املو
 عبرأ ةنس يف ةيرصملا رايدلا ىلإ لقتنا مث « ةيرصملا رايدلا ىلإ نيدلا حالص داع
 ةئاسمحو ناتسو نام نسق هريس دق ىدلا لس هوخأ ناكو « ةئامممحو نيعبسو
 يواست ال اهّدِّجو اهيلإ لصو املف «نميلا ىلإ هرفس لمق اهحتفمل ةبوذلا دالب ىلإ
 نم هل تناكو « قمقرلا نم ًاريثك ًائيش منغ دقو ؛ عيياسمسل

 .ماشلا:أ ١



 نويدلا نم هملعو تامو « لاومألا هل نوبحي نمسلاب هياونو « تاعاطقإ هخأ

 . نيدلا حالص هنع اهاضقف « رايد فلأ اتئام
 نباب فورعملا ىلع نب دمع بلاط وبأ نيدلا بذبم خيشلا انبحاص ىكحو

 ةلودلا سمش مونلا يف تيأر : لاق « لضافلا بيدألا رصم ليزن ىلحلا يميخلا
 هنفك ”فلف ؛« ربقلا ىف وهو تاببأب هتحدمف © تسه وهو سونا نب هاش ناروت

 : يندشنأو ىلإ هامرو

 يندب ًايراع هنم ”تكسمأف اتلس هد تمم أفوراعم نلقتست ل

 .نميلاو ماشلا كلم يلذب دعب نم ”لّخَب هّباش يدوج ناظت الو

 ظ يعم سيلو ايندلا نم تاجرخ نإ
 ينفك ىوس يّتفك "تكللم ام لك نم

 ذقتم نب كرامملا نومسملا ابأ ةلودلا فرس ديبز يف بانتسا نمملا يف ناك املو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ملا فرح يف هركذ يتآلا

 دعب مث ءار اهدعبو واولا نوكسو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا مفب - ناروتو

 ةفلل كلما :نفيدعب هدفا .ةافلا تي ءاشو © نيسعأ لكقلا وهو نوت“ هقلالا

 © كل رئلا :دالب» هناا نإ روت قريشلل :لدق اغرب ىرمكلا كلن .ءاطمو4 ةنهجملا
 . معأ هللاو « ناروت : اولاقف هوفرح مث « ناكرت كرتلا نومسي مجعلاو





 ءانسكل افزع
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 ةرق نب تبأث

 ابارك نب تباث نب - نورهز لاقيو - 'نوراه نب ةرق نب تباث نسحلا وبأ
 ناك ؛ يناكرحلا مكحلا بساحلا "سويرحالام نب سونئيرام نب ابارك نب مهاربإ نبا

 لئاوآلا مولعب لغتشاو دادغب ىلإ لقتنا مث < ناةرحب ايفريص هرمأ !دبم يف
 . بطلا يف عربو « ابيف رهبمف

 رادقم معلا نم نونف يف ةريثك فيلآت هلو « ةفسلفلا هيلع بلاغلا ناكو

 يدابعلا قاحسإ نب نينح هب"رع يذلا سديلقإ باتك ذخأو « افيلأت نيرشع
 يف هرصع نابعأ نم ناكو « امجعتسم ناك ام هنم حضوأو هحقنو هبذبف

 « بمهذملا يف هبللع اهوركتأ ءاشأ هبهذم لهأ نيبو هنيب ىرجو « لئاضفلا

 باتف < لكيهلا لوخد نم هعنمو هتلاقم هيلع ركنأف مهسيئر ىلإ هومفارف
 ىلإ لوخدلا نم هوعنمف « ةلاقملا كلت ىلإ ةدم دعب داع مث « كلذ نع عجرو

 دمع مدق نأ ىلإ ةدم اهب ماقأو « اثوت رْئفتك لزنو نارح نم جرخف « عمجملا

 < احيصف ًالضاف هآرف هب عمتجاف « دادغب ىلإ اعجار مورلا دالب نم ىسوم نبا
 « نيمجنملا ةلمج يف هلخدأف ةفدلخلاب لصوو « هراد يف هلزنأو دادغب ىلإ همححصتساف

 . نآلا ىلإ اهب ”همقعو دالوألا دلوأو دادغب نكسف

 نم ةانثملا ءاتلا مضو ءارلا حتفو ءافلا نوكسو فاكلا حتفب  اثوت رئفكو

 ةئتارفلا ةريزجلاب ةريبك ةيرق يهو - ةثلثم ءاث اهدعبو واولا نوكسو ابهقوف

 . اراد نم برقلاب

 : ١ ةعبمصأ ىلأ نباو ” اا : تسربفلاو ١١٠6 : ءاكحلا رامخأ يف ةمجرت ةرق نب تباثل -ا١م

 . 558 : لودلا رصتخمو ؛١6 : لحلح نباو ماب : دعاص تاقبطو .٠-5٠90

 . ناورم نبا : يطفقلاو تسربفلا ١

 . (سنامالاس) سوبومالاس نبا : يطفقلاو تسربفلا ؟

 م1



 سداسلا سيخخلا موي فوتو « نيتئامو نيرشعو ىدحإ ةنس هتدالو تناكو

 . نيتئامو نينامو نامث ةنس رفص نم نيرشعلاو

 . ةلئحتنلا ىيباص ناكو

 قاذْح نم ناكو < لضفلا يف هببأ ةبتر غلب 'مهاربإ ىمسي و هلو (12)
 ءافرلا ”يرسلا ةرم جلاعو ©« بطلا ةعانص ىف هنامز لهأ يمدقمو ءابطألا

 برات ىف لقا اع نمسا نع وهوا هتف لعق © ةيفاملا باسأف اغلا

 يناس ةرق نبا رو وس ليلعلل "له

 اقطان ميارم ن ىسع ”هنأكف

 ابب ىأرف يتروراق هل 'تّلثم

 ؟ يناك نم هل لهو « هلإلا دعَب

 يفاع بط -مسر حّضوأو « ىد'وأ

 فاضرألا_تتنايب ةانللا يب
 قاغسو يحناوح نيب نتكا ام

 يفاصلا ريدغلا ”ضارضَر نيعلل ادب امك ”يفخلا غادلا "هل هل ودس

 0 اضيأ همق هلو

 معلا ثراو ىعّدُي حارف هملع يف 'مهاربإ زب

 مسرلا سراد مهمف لاز ام

 .محللاو .مادلا نيب لوحي
 .مسجلاو حوثرلا ةنيب ”حتلصأ

 نب تباث نب نانس نب تباث نسحلا وبأ روكذملا تباث ةدَّفَح نمو (13)
 0 هبوب نب ةلودلا زعم مايأ يف دادغسب ناكو « ًاضيأ ةلحنلا يئباص ناكو «"ةرق

 ناكو © سوئملاجو طارقب بتك هلع أرقُي ةسن املاع ًابيبط ناكو هركذ

 ةفسلفلاو بطلا يف هرظن يف تباث هدج كلسم كلس دق ناكو « يناعملل ًاكاتكف

 ررشنعم يف بطلا جبن حضوأ
 هراكفأ فطل نم هنأك

 اهمسج ىلع حور 'تبضغ نإ

 ١ ا؟ : تسربفلاو هاب : يطفقلا رظنا 8 .

  0تسربفلا يف هرابخأ عجار : ٠+ يطفقلاو : ٠١9 ةعبيصأ يلأ نباو ١ : ١" تاقمطو

 لحلج نباو «اب : دعاص : ٠١ ه ءابدألا وجعمو ؟و5 : لودلا رصتخمو ١4ا.
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 نسحأ خيراتلا يف فينصت هلو ؛ ءامدقلل ةيضايرلا تاعانصلا عيمجو ةسدنهلاو

 اهلمع امنإ ءافرلا يرسلا مظن نم ًالوأ ةروكذملا تاببآلا نإ : لبق دقو « 'هبف

 . معأ هللاو « هبف

 . ةريزجلاب ةروبشم ةنيدم يهو «© نارح ىلإ ةبسن : ينارحلاو
 مهاربإ مع ناراه نأ هخيرات يف  ىلاعت هللا همحر  يربطلا ريرج نبا ركذ

 ' نارا : لمقف هساب تيمسف اهَّرَّمع - مالسلاو ةالصلا هيلع - ليلخلا

 ةجوز <« ةراس وبأ : روكذملا ناراهو « نارَح : ليقف تبرع اهنإ مث
 . مالسلاو ةالصلا لضفأ انسذ ىلعو هيلع « مهاربإ

 وبأ وهو « اضيأ ناراه ىمسي ”خأ - مالسلاو ةالصلا هيلع مهاربإل ناكو

 < دلي مسا نارّحو : « حاحصلا » باتك يف يرهوجلا لاقو « مالسلا هيلع طول

 . ةماعلا هيلع ام ىلع « نا رح : سابقلاو « سايق ريغ ىلع ٍنانرح هيلإ ةبسنلاو

١١ 

 يرصملا نونلا وذ

 فورعملا يرصملا - مهاربإ نب ضيفلا : ليقو - مهاربإ نب نود ضيفلا وبأ

 اماع هتقو دحوأ ناك ؛ ةقيرطلا لاجر دحأ « روبشملا حلاصلا « نونلا يذب
 « كلام مامالا نع أطوملا ىور نم ةلمج يف دودعم وهو © ايذأو الاب اغوو

 ناكو <« احبصف ًاميكح ناك هنأ هخيرات يف هنع سنوي نبا ركذو ؛4 هنع هللا يو

 خيراتلا يف باتك بتك ام يذلا قافآلا يف روهشملا خيراتلا باتك اذه تباث لمعو : يطفقلا لاق ١
 هيلعو "++ ةنس روبش يف هتافو نيح ىلإو نيتئامو نيعستو فين ةنس نم وهو بتك امم رثكأ

 . نسنا نب لاله هتخأ نبا ليذ

 راسمخأو مو»# :؛ م دادغب خيراتو ؟١7 : ه ركاسع نبا بيذهت يف نونلا يذ رامخأ 4_1

 . ١86 : ءاكحلا
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 . شيرقل ىّلوم < ممخإ لهأ نم : لبقو « يبون هوبأ

 تمنف « ىرُقلا ضعب ىلإ رصم نم تجرخ : لاقف هتبوت ببس نع لئسو
 تطقس ءايمع ةربنقب انأ اذإف ىنبع تحتفف « ىراحصلا ضعب يف قيرطلا يف

 : ناتجركس اهنم تجرخف ضرألا تقشناف « ضرألا ىلع اهركو نم
 «ءام ىرخألا يفو مسس امهادحإ يفو < ةضف ىرخآلاو بهذ اههادحإ

 تمزلو « تبت دق « يبسح : تلقف « اذه نم برشتو اذه نم لكأت تلعجف
 ْ . ينلبق نأ ىلإ بابلا

 هيلع لخد اماف « رصم نم هرضحتساف لكوتملا ىلإ هب اوعس دق ناكو *(*؟)
 جب عررلا لمأ نك ةاادإ كرا فاكربو امركم '.ذور لكرتلا .ىكش 4 هطعو
 الجر ناكو . نونلا يذب اله ّيحف عرولا لهأ ركاذ اذإ : لوقيو يبي هيدي
 . دباعلا نارقُدُس ةقيرطلا يف هخشو « ةمحللا ضيبأب سيل « ةرمح هولعت ًافيحن

 . حراوجلا تحارتسا بولقلاب ةاحانملا تحص اذإ : همالل نمو

 ”لغلا هدب يىفو نونلا اذ تعمس : ةكمب يسخرسلا مهاربإ نب قاحسإ لافو

 وهو هلو نوكيي سانلاو قيبلطملا ىلإ فىاسي وهو ديقلا هيلجر فو
 نسح بذع هلاعف لكو « هااطع نمو ىلاعت هللا بهاوم نم اذه : لوقد

 : دشنأ مث “ بيط

 ”توه. كبف "يلع مول ؛لثك ”نوصملا 'ناكملا يلق نم كل
 ”نوكيال ام كنع'ربصلاو كف اآلبتق نوكأ نأب ”مزع كل

 همحر «© يرصملا نونلا يذ رابخأ نم ءيش ىلع عيماجلا ضعب يف تفقوو

 مدقو رصم نم هقّراف هتذمالت سانلا نم ءارقفلا ضعب نإ : لاقف « ىلاعت هللا

 رادو ريقفلا كلذ ماق اودجاوتو 'موقلا باط الف « ًاعامس اهب رضحف دادغب

 هخيش ىلإ هربخ لصوف « ًاتيم هودجوف هوكرحف < عقوو خرص مث « عمتساو
 نم اوغرف ملف « دادغب ىلإ يشن ىتح اوزبجت : هباحصأل لاقف نونلا يذ
 : خيشلا لاق دلبلا مهمودق ةعاسو « اهيلع اومدقف اهيلإ اوجرخ مهاغشأ
 ”صقف « ريقفلا كلذ ةضق نع هلأسف 2« هملإ هورضحأف « ينغملا كلذب ينوتئا
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 هئادتبا دنعف « ءانغلا ىف هتعامجو وه عرش مث ؛ كرابم : هل لاقف . هتصق هلع

 « ليتقب ليتق : خيشلا لاقف « اتيم عقوف ينفملا كلذ ىلع خيشلا خرّص هيف
 ثبلي ملو « ةيرصملا رايدلا ىلإ عوجرلاو زيهجتلا يف ذخأ مث ؛ انبحاص رأت اخ
 .هروف نم داع لب دادغس

 هنأ كاذو « انبه هنكحأ نأ قلي اذه نم ءيش يىنمز يف ىرج دقو : تلق

 ءادقلا ةعفح ىف ةداسإلا و. قدما ترصوم ندم لورإ فوت هبع انآ
 « ةئاهمو نيرسثع ةنس لبق اعامس رضحف « يناوألا نب ليدبج عاجشلا : هل لاق

 ىنغف ؛« ابتقو يف اه نوثدحتي مهريغو يلهأو « رسفتش نأ و ةعفازلا نكذأ يننإف
 يقآلا  يذيواعتلا نبا طبسل يتلا ةعيدبلا ةنانطلا ةديصقلا روك ذملا عاجشلا
 : ١اهلوأو  ىلاعت هللا ءاش نإ نيدمحلا يف ملا فرح يف هركذ

 ”نافجأ كبف يداوتغلا "تّقرالو '”ناّتته ”يمساولا نم راس كاقس

 : .اهنم هلوق ىلإ لصو نأ ىلإ

 نانا الو ىريتمك لماولا ال ويلا طور ىلا لكر نهردانلا لإ لَو
 ررطو 'نم ”قاتشملا كردي ىسعامو

 مأ ”لزانملاو « ىناغملا يناعم اوناك

 قأ ةكاوجي يتنل "ترق 'مك
 مدي نم حارلا ولي تاب ةلبلو
 "جارح هلاخلخ يف هلا نم لاخ

 ”وبشا هرغث نم دراب ىوجلا يك ذي

 يلف باشلا ءام' نم ناير سن نإ

 56 راشم ءهئشبعو فوسلا نب

 ازناءادق باحألاو مثالا كك اذإ
 اكس 'نيبف 5-5 مل ادإ تاو

 اطنخ كبف يتلا مو "رام
 نال'نج _حوترلا ”فيفخ *نغأ اهبف
 نرآلم ”بلقلاو غراف ْفبلقف

 نانئسو هنم ”ف'رط دجولا ظقويو

 نآمظ لوسعملا هقير ىلإ ”بللق
 نافحأ دامحآلل لبق ابلجأ نم

 ام 'دعأ « عاجش اب : هل لاقو نيرضاحلا ضعب ماق تيبلا اذه ىلإ ىبتتا ملف
 ةلئاه ةخرص خرص مث « دجاوتم خبشلا كلذو اثالث وأ نيترم هداعأف « هتلق

 ١ يذيواعتلا نبا طبس ناوبد : ١
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 دق هودجوف هسح عطقنا نأ دعب هودقتفاف « هيلع يمنأ دق هونظف « مقوو
 هسبف تام هنإف « ىرخأ ةةرم يعاس ىف ىرج اذكه : عاحشلا لاقف « تام

 . رخآ صخش

 نيدل رصانلا مامالا اهب حدم ةليوط يهو « دئاصقلا ررغ نه ةديصقلا هذهو

 ةنس نم رطفلا دبع موي يف يمابعلا نينمؤملا ريمأ ءيضتسملا نب دمحأ سابعلا ابأ هللا

 . معأ هللاو « ةئامسخو نيناثو ىدحإ
 . ةريثك نونلا يذ خشلا نساحمو

 : لبقو « نيعبرأو تس : ليقو - نيعبرأو سمخ ةنس ةدعقلا يذ يف ىفوتو

 ىلعو ©« ىرغصلا ةفارقلاب نفدو « رصمب هنع هللا يضر - نيتئامو نيعبرأو نان

 « مهنع هللا يضر نيحلاصلا نم ةعامج روبق ًاضيأ دهشملا يفو < ينبم دبشم هربق

 . هرم ريغ هترزو

 دعدو ةدحوملا ءابلا حتفو واولا نوكسو ةثلثملا ءاثلا حتفب : 'نابوثو

 . نون فلألا
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 انو

 رعاشلا ريرج

 «هبقل ىفطخلاو « ةفيذُح همماو « ىّفطتخلا ن ةبطع نب ريرج ةرازح وبأ

 ةانم ديز نب كلام نب سل ا نب ةماس نب ردب نبا

 تناكو « مالسإلا ءارعش لوحف نم ناك ؛ روهشملا رعاشلا يميمتلا رم نب عمت نا

 لهأ رثكأ دنع قدزرفلا نم رعشأ وهو « ضئاقنو ةاجابم قدزرفلا نيبو هنيب

 : ةثالث لثم مالسإلا ءارعش يف سيل هنأ ىلع ءاملعلا تعمجأو « نأثلا اذهب معلا

 أم : لوقي سنوي .تعمس : مالس نبادمح لاق] . لطخألاو ىدزرفلاو ربرج

 .امهدحأ ىلع سلجملا لهأ عمتجاف قدزرفلاو ريرج هنف ركذو طق ًادبشم ت تدبش

 توبب نإ : لاقيو ؛ | ةماع رعشأ ريرجو ةصاخ رعشأ قدزرفلا : ًاضيأ لاقو

 ربيرج قاف ةعيرألا فو ؛« ١بيسنو ءاحهو حددمو رخف : ةعبرأ رعشلا

 : هلوق رخفلاف © هريغ

 ءاضغ 'ميتلك سانلا ةتْبِسَ مق ونب ةكيلع 'تّبضتغ اذإ
 : "هلوق حيدملاو

 حار نوطي نيلاعلا ىدئنأو اباطملا بكر 'نَم ريخ متل "لأ

 َ هلوق 5

 ايالك الو تغلب انسعكا الف ريمان نم كنإ فرطلا ضغف

 ١ : ١ ينيعلاو ١١م : حشوملاو « : م ىناغألاو مه 5 تاتا ل

 نراماكو رب رظناو ساب : ءارعشلاو رعشلاو م5 : ١ ةنازخلاو ١١ : ينغلا دهاوُس حرشو

 .؟6١ : ١

 .ابسلسترو :هد ١

 . كلما دبع ىف : ب ىف داز 5

 اا 1١-١



 1 هلوق ١بدسنلاو

 هةلكتلا نيل 1 رق ةينقكتلا **راوسا بفرع ىف لا ةنوشلا نإ
 ؟ناكرأ هللا قلخ فعضأ نهو هب كارّحال ىتح”بللا اذنئعَرْصَي

 : لاق قاع شا ءاس نإ و يفآلا ىنمملا نب , رمعم ةديبع وبأ ىكحو >

 : ريرجل قدزرفلا لاقف « ناجاح انهو ىنب قدزرفلاو 9 ف ىقتلا

 ظ رخآل تنأ نمب ينريخف ةراغف ١ ىتم م نم * ماعلا ا كنإف

 دوا انياحصأ تاكف : ةدسع ا لاق ! كسل مبللا كيبل : :ربرح هل كان

 *(سع) هب *نوبجعيو ربرج نم باوجلا اذه
 ماشه ىلإ ا : ًاضيأ ةدسع وبأ ىكحو

 م هتحاح ءاضقال ريرج لزنف 6 ةفاصرلاب دمموب وهو 6 يومألا كلملا كديع نب

 ٠ : لاقو فقدزرفلا اميرضف © تف 2 ”ةفانلا تلعجف

 يمامأ ”هبتلك سانلا 'ريخو يتت تنأو ةنيتئفلت مالإ
 يماودلا رّبادلاو ريجبتلا نم -يحيرتست ةةفاصأرلا يدرت ىتم

 : لوقف نيتدملا نذه هدشنأف رب رج ىنسمحم نآلا : لاق م

 .ماهكلا سافلاو نئيريكلا ىلإ ِنيتق نيبا تحت نأ تليلت
 ماع لك مساوملا يف كيزخك ايي رايب :ةفانعا لا ةرخ قد

 01000077987 ريرج ءاجف : لاق
 هللاو : قدزرفلا لاقف « نيرخآلا نيتيملا ”ريرج هدشنأف « نيلوألا نيتيبلا هدشنأف

 . بسشتلاو :هد ١

 . ضرم : ايفوص ايآو جاب ؟
 . ناسنإ : هجاأ -

 . لزانملاب : امفوص انآو د 3

 . نوبجعتيو : د 6

 رفضت



 ؟ دحاو انناطش نأ تملع امأ : رررج لاقف < اذه تلق دقا

 : ريرج لوق دقن قدزرفلا نأ (١ لماكلا » يف درمملا ركذو

 اياش نيح قدزرفلا ةقفتتعك "ابئتكئسأ لفسأب " ًاصرَب ىرت

 اعقوت هتقفنع ىلع هدي قدزرفلا برض تببملا نم لوألا فصنلا دشنأ الف

 . تيبلا زجعل

 و « ًافمفع هسسيشت نسمح عم [ديدج ]| ناك : لاق ةدمسع قف ىكحو ]

 9 ينجو>أو يرعش ةبالص ىلإ هبجوحأ ام : لوقد ناكو « ًاقساف قدزرفلا

 [. هرعش ةقر
 اهنأك هب لماح يهو اهمون يف ريرج ”مأ تأر : لاق اضيأ ةديبع وبأ ىكحو

 قنع يف عقبف وزي "لعج اهنم * عفو املف < دوسأ رّهَش 0 ًالبح تادلو

 تلاوأف « ةبوعرم تببتناف « ةريثك لاجرب كلذ لعف ىتح « هقذخسف اذه

 «سانلا ىلع ءالبو ةميكش ةدشو رش اذ ًارعاش ًامالغ نيدلت : اهل لمقف « ايؤرلا

 : ريرجلاو « ابهنم جرخ هنأ تأر يذلا لمحل مساب ًاريرج هتّمس هتدلو (لف

 . .لبخلا
 نأ روكذملا ريرج ةمجرت يف « ىناغألا » باتك يف يناببصألا جرفلا وبأ ركذو

 ذخأف © باوجلا كفرعأ ىتح قح مق : هل لاق ؟ سانلا رعشأ نم : ريرجل لاق الجر

 « ابعارض صحي لعجو ابلقتعاف هل ازنع ذخأ دقو ةيطع هببأ ىلإ هب ءاجو هدبب

 زنعلا "نيل لاس دقو 7ةُئيهغا ثر ممد خيش جرخف < تبأ اب جرخا : هب حاصف
 « ال : لاق ؟ هفرعتوأ : لاق < معن : لاق ؟ اذه ىرتأ : لاقف « هتمحل ىلع

 : لاق « ال : تكلف ؟ قمل ع رك نورك ناك ل فريقا نأ أذه : لاق

 عه : " لمكلا ١

 .صرباهب:جأ ؟
 : سفك ناسا لماكلا ع

 , طقس : ايقوص اناو هب ؛

 ا

 . ةئمهاو بامشلا ثر : 5

 ففي



 ظ نمي اج فرع راقو ارعات نياق جبال اذهب لشي ردع
 0 بسيح نب دمحم نع هناك يف "6 سدنألاو سلجلا » بحاص ىكحو

 ثرح امناص كوبأ ناك ام : هل لبق هنأ ريرج نب لالب نب ليقع نب ةرامع
 : لوقي

 لعفأ م ام ”تلعف لكلا موي هدب رخآ نأ معأ ”تنك

 ابحأ نعظم ىربي الو هينيع ملقي ناك : لاقف
 وعش ١ وهب: ةككف رذانم نبال رش نب دوءسم لاق دبا «ياعالا# ل لاقو

 كعمطأ بعل اذاف « دج تئش اذإ نمو « بعل تلش سم اذإ نه : : لاق ؟ سانلا

 6« هسفئ نه كسشنا هل دصق اهف © دح ادإو «كنلع دعب هي ادإو 6 همق همعل

 + بعل اذإ لوقي ثيح ريرج لثم : لاق ؟ نم لثم : لاق
 انعم لازب ال كنيعي الشو اورداغ كّيلب اودع نيدلا نإ
 ١ قلو ىوملا نم ”تسقل اذا ل :كلَْقو نبتارّمع نم :ضّنَسع

 0 : دج نيح لاق مث

 انف ”ةّفالخلاو ةوبنلا لمج بلغت مراكملا مرح يذلا "نإ
 انيبأك تأ نه تلفت 0 ا مل 'لبف كولملا وبأو يبأ رّضم
 انمطتق ىلإ '؛مكتقاس ”تلئش ول 7*ةّقيلخ قشَم د يف يّمَع نبا اذه

 نع ةغارتملا :ىنا فاو ان + لاق هكلوق: ةاووم نب كلما" ”ديعت غلب املف لاق
 مهتقسل « « انيطق 'يلإ مكقاس ءاش ول » لاق ول هنإ امأ « هل اتطريش ينلعج نأ

 رعاشلا ىلغتلا لطخالا ”ريرج اهب اجه تاسبآلا هذهو : تلق < لاق امك هملإ

 ظ . روبشملا

 يمسمت ًاريرج نأل كلذ لاق امنإ « انيف ةفالخلاو ةوبنلا لعج » اهيف هلوقو

 يناوربنلا ايركز نب ىفاملا جرفلا يبأل يفاشلا حصانلا سينألاو يفاكلا حلاصلا سيلجلا باتك ١

 . (050-) يريرجلا

 ا



 هللا ىلص هللا لوسر دج ناندع نب دعم نب رازن نب رضم ىلإ عجرت متو « بسنلا

 رضم ىلإ نوعجرب مت ونبو ةفالخلاو ةودنلاف <« ملسو هيلع

 اهدعبو يازلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا مفي - رازدخ « بلغت رزنخ اي » هلوقو

 ام لكو « دوسو دوسأو رفصو رفصأو رمحو رمحأ لثم رزلخأ عمج وهو - ءار

 فصو اذهو « رغصو قيض هننبع يف ىذلا : رزخألاو ©« بابلا اذه نم ناك
 نم برعلا دنع اذهو <« برعلا نع هجرخأو مجعلا ىلإ هبسن هنأكف « مجعلا

 . ةعننشلا صئاقنلا

 فتراورم نب كلملا دبع هب ديرب « ةفمللخ قشمد يف يمحع نبا اذه » هلوقو

 ا ا

 دير ناز اسجتطيو ثلا رف دعما نااذاو اهنو كلما دبغ لوقو

 6 ووك دما لطخألا هب هاجه ريرج مأل بقل اذهو 0 ءاهو ةمحعم ناع فلألا

 « 'اذه لثم ركذ نم ىلاعت هللا رفغتسنو «اهيلع نوغرمتي لاجرلا نأ ىلإ اهبسنو
 . كلذ ىلإ جوحأ ةعقاولا حرش نكل

 :اهوأ ةديصق هدشنأف ناورم نب كلملا دبع ىلع لخد هنأ ريرج رابخأ نمو

 يحازم ينعتمب "بيلا اذهأ ”بنش واد ح ”تءاالذاعلا لو .حاوترلاب كبحص م ”ةيشّع يحاص ريغ ةكداؤف مأ وئحصتأ
 انهي ا اب

 حافقل يود "نيدروملا ”ثنأَو تلاآغقو م ةار حب أ تاررعت

 حا ةنلاب ةفملخ أ نع "نمو 3ك 5 هل م دل هللا يقث

 يحالنج ف م داوقلا "تيتو ىسلر ىلإ تاددار نإ ردك اف

 حار نوطي تةنيملاعلا ىدْنأو اياطملا بكر نم ريخ مْسَلأ

 ىوتساف اثكتم كلملا دبع تراك تيبلا اذه ىلإ تببتنا اماف : ريرج لاق

 تفتلا مث « تكسيلف وأ اذه لثمب انحدمملف ينم انَحّدَم "نم : لاقو ًاسلاج

00 

 .ندراولا :د ؟



 ؟ بلك ينب مّعَن نم ةقان ةئام اهيورب ةر'زحح مأ ىرتأ « ريرج اب : لاقو يلإ

 اهب يل رمأف : لاق « ىلاعت هللا اهاو'رأ الف اهورت مل نإ «نينمؤملا ريمأ اي : تلق

 لضف اندحأب سيلو خياشم نحن « نيئمؤملا ريمأ اي : تلق « قدحلا دوس ابلك
 ناكو « ةيناؤي يل رمأف « 'ءاعرلاب يل ترمأ ولف « قاّنأ لبإلاو « هتلحار نع
 ؟ بلحملاو «نينمؤملا ريمأ اي :تلقف «بصضتق هديبو بهذلا نم فاحص هيدي نيب

 ال امهذخ : لاقو بضقلاب ىلإ اهذدمنف "فاحصلا ىدحإ ىلإ توا

 : هلوقب ريرج راشأ ةيضقلا هذه ىلإو « كتعفن

 ف ريس الو نه مهئاطع ف ام ةينامع امهو'دحت ةدسنه |" وطنعأ

 رثك أو « ةئاملا ىلع لع مسا - ريغصتلا ةروص ىلع ءاهلا مضب  ةدينه : تلق
 «كلذ زيجي مهضعبو « اهيلع ماللاو فلألا لاخدإ زوجي ال : نولوقي تدآلا .ءاَماَع

 ؟ةدصصق ةلمج نم روبشملا رعاشلا ىلحلا ىملسلا "ةنمصح ىبأ نب حتفلا وبأ لاق

 ارانثع ةدينملا ”فصن ىراذّعلا ل صو يف كل ؛عّدي مل ”بلقلا اهأ

 . لعأ هللاو « ةئاملا ”فصن يه يتلا ةنس نيسمخ ينعي

 يفأ معا نإ هللاو اغأ : لاقو ىككب ًاريرج هاربخ غلبو قدزرفلا تام امو

 «هبحاصب لوغشم انم دحاو لكو « ًادحاو انّمِْحَت ناك دقلو « هدعب ءاقملا لملق

 ةلنس ىف فوتو و . ناك كلذكو « همحاص هعتو الإ قيدص وأ دض تام امّلقو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف قأس انك قدزرفلا تام اهمفو <« ةئامو رع

 «ةئامو ةرسع ىدحإ ةنس ف رب رح ةأفو تناك : يزوحلا نب جرفلا وبأ لاقو

 ىفو « ربشأ ةعبس هب تلمح همأ نإ : *« فراعملا » باتك يف ةبيتق نبا لاقو
 000 ا ا اا ا ا ا م ا ا ا ا

 عوبطم هناويدو ( اهدعي يتلا وأ ه5 - ) يرعللا ةنيصح يبأ نب هللا دبع نب نسحلاوه «

 . يرعملا ءالعلا يبأل حرش عم ( ١١ه : قشمد )

 .ناويدلا ققحم لع كلذل هانعم يفخو « ةدينه » عضوم « ةديبه » هيف بتكو س.#سبب هتأند ع

 , هوه : نئراعملا ه

 رفح



 تناكو . ىلاعت هللا ءاش نإ كانه رظنّسلف هتوم ربخ نم فرط قدزرفلا ةمجرت

 . ةنس نينامكو فش رمعو « ةماملاب هتافو

 . ءاه اهدعيو ءارلا حّتفو يازلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفي : ”ةرازحو

 دقو - ءاب اهدعبو ءافلاو ةلمبملا ءاطلاو ةمجعملا ءاخلا حتفب : ىفطخلاو
 . معأ هللاو < هيلع بقل هنأ يف مالكلا مدقت

١١1١ 

 قداصلا رفعج

 نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز يلع نب رقابلا دم نب قداصلا رفعج هللا دبع وبأ
 ىلع رشع ينثالا ةمئآلا دحأ ؛ نيعمجأ مبنع هللا يضر « بلاط يبأ نب ىلع

 هتلاقم يف هقدصل ىداصلاب بقلو تدبلا لهأ تاداس نم ناكو « ةسمامإلا بهذم

 « لأفلاو رجزلاو ءايميكلا ةعانص يف مالك هلو « ركذُي نأ نم رهشأ هئلضفو
 لمتشي ًاباتك فلأ دق 'يسوسرطلا ىفوصلا نابح نب رباج ىموم وبأ هذسات ناكو

 .. ةلاسو 0 يهو قداصلا رفعج لئاسر نمضتت ةقرو فلأ ىلع

 : لسسقو « فاححللا لمس ةنس ىهو « ةرحبلل نينام ةنس هتدالو تناكو

 .:نناثو فالك ةليبان فير نيك مالا سيعلا عواط لبق هانالكلا نوم هلو: لد
 ربق يف عيقبلاب نفدو « ةنيدملاب ةئامو نيعبرأو_ نام ةنس لاوش يف يفوتو ب2 ح7
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 هللا ىكر 2 ىلع ن نسحلا هدلح معو ن.دياعلا نر ىلع هدححو رفاملا لم هوبأ هش .
: : , 00 0 : - 2 

 . هفرششأو همركأ ام ربق نم هرد هللف < نيعمجأ مهنع

 ول

 تدث ةلباقملا ةحفصلا ىلعو (ناكلخ نبأ نع هلوقنم ةمجرتلاو) مه :رشع انثالا ةمئألا رظذنا ١*١-

 ١55. : + ءاملوألا ةملحو ه4 : + ةوفصلا ةفص ابملإ فضأو « هتمحرت رداصم

 . يموطرطلا : جا ١

 ريض



 مهنع هللا يضر < قيدصلا ركب ىبأ نب دمع نب مساقلا تنب ةو'رتف مأ همأو

 . نيعمج)

  هعضوم يف دحاو لك - مبنع هللا يضر - رشع ينثالا ةمتآلا ركذ يقأيسو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 روك ذملا ارفعج نأ '«دراطملاو دياصملا » باتك يف مجاشك ىكحو *(*غ)

 ةيعابر سسك محم يف لوقت ام : لاقف - اهنع هللا يضر - ةفينح ابأ لأس

 الو ىهادَتَت تنأ : هل لاقف « هيف ام معأ ام « هللا لوسر نبا اب : لاقف ؟ يبظ

 . ًادبأ يىنث وهو ةيعابر هل نوكي ال يظلا نأ ملعت

 ليرذز

 يكم ريلا رفعج

 فساتشي نب "ساماج نب كم'رَب نب دلاخ نب ىبحي نب رفْعَج لضفلا وبأ
 ةمملا دْئعُبو رمألا "ذافتو ردقلا ولع نم ناك ؛ ديشرلا نوراه ريزو ىمربلا
 'كراشُي لو « اهب درفنا ةلاحب ديشرلا نوراه دنع ةلزنملا ةلالجو لحملا مظعو

 هؤاخسو هدوج امأو « رشبلا رهاظ هجولا ىْلَط قالخألا حمس ناكو « اهيف
 نيروهشملاو ةحاصفلا يود نم ناكو « ركذُي نأ نم روش ناكف هؤاطعو هلذبو

 ىلع ةدايز ديشرلا نوراه ةرضحي ءةليل مقو هنإ : لاقيو « ةغالبلاو نسللاب

 ,؟١١٠٠ :دياصملا ١
 خيراتلا بتك ىلع لاحي امإو « اهرداصم نييعت ىلا ةحاح الف « هتمجرت يف فلؤملا بنطأ دق ا

 مرابخأ نم لصف (0*ه4م : ه) دقعلا يفو ؛ ةكماربلا ةمكن نع تثدحت يتلا ةفلتخلا

 ةيلقع ةمكاحم نودلخ نبا ةمدقم يفو فلؤللا هلقن هدروأ ام رثكأو 7١١ : ةماسبلا يف كلذكو

 . ةسابعلاب رفعج ةقالع ىلإ مهتبكن بسنت يتلا تاياورلا
 ٠ ساحام :ه ؟

 . مداقتو : ه ب
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 ىلإ همض هوبأ ناكو « هقفلا بجوم نع اهبنم ءيش يف جرخي لو « مبقوت فلأ
 باتك يف يسداقلا نبا هركذو « هبّتقفو همّدع ىتح يفنحلا فسوي يبأ يضاقلا

 .'(« ءارزولا رابخأ »

 نع انم رذعلاب هللا كانغأ دق : رفعج هل لاقف هملإ لجر رذتعاو

 هلامع ضعي ىلإ عّدقوو ؛؟ كب نظلا ٍءوس نع كل ةدوملاب انانغأو « انملإ راذتعالا

 .تلزتعا امإو تلدتعا امإف «كوركاش ”لَقو كوكاش رثك دق : هنم كش دقو
 سيب يب كلل

 امّحتم نأآل مو دمسرلا نأ هغلب هنأ ةندطفلا نم هملإ بسند امو

 < هدب يف يدووملا نأو < دشرلا ينعي « ةنسلا كلت يف تومي هنأ معز اندووع

 نأ معزت تنأ : يدوبملل لاقف « مغلا ديدسش هآرف ديس رلا ىلإ رفعج بك رف

 ؟ كرمع م تنأو : لاق « معن : لاق ؟ امري اذكو اذك ىلإ تومي نينمؤملا ريمأ

 يف بذك هنأ معت ىتح هلتقا : ديشرأل لاقف « ًاليوط ًادمأ « اذكو اذك : لاق
 كش « مغلا نم ديشرلاب ناك ام بهذو هلتقف « هدمأ يف بذك امك كدمأ

 : كلذ يف يمّلُسسلا عّجشأ لاقف < يدوهملا بلّصب رمأو « كلذ ىلع

 روعأ ريغ ادب انجن هيكارل ىأر لّه عذبجلا لع ينومل فق ارلا لف

 ربل“ هةينمشار. قع وريال ةسشم نع ًاريخ 0 ناك ولو

 رصتسقو ىرشك ءانأ انئفارعُي هت ممامإلا توم انف'رَعُي

 نيف "رك اي . ثلا .ىداي كُملعو. .هماولك' ”كرفلا نكت. .نغ ”ريختأ

 . هقمحي أراده مّجنملا م د ىصمو

 جح ال هنإ : لاقيو « روهشم وه امك اياطعلا ةّعّسو مركلا نم رفعح ناكو

 بالك ينب نم ةأرما هتضرتعاف « ةبدجُم ةنس تذاكو « قيقعلاب هقيرط ىف زاتجا

 لابي روما ىلإ راقت ور 3: يانا ناكر + ضمرتلاب قاع رنا 3 يراسل هركذي م ١

 هيلع لمك مث [ةئامسخو] نينا ةنس دعب ىلا يزوجلا نبا هيلع لمك مث » : خيراتلا يف فيلأتلا .

 يف باتك هيلإ ريشي ام نأ لع لدي يطفقلا هركذي يذلا اذهو ؛ 4١« ةنم ىلا يسداقلا نبا

 .(ه 51) ةنس يسداقلا دمحأ نب دمج يفوت دقو ءءارزولا رابخأ هباتك ريغ وهو « ماعلا خيراتلا
 3٠١84. : 1 ريثك نبا خيرات رظنا

 غ



 ارورم عببرلا رطم نم نوكشي ”هلهأو قيقاعلا ىلع تررم ينإ

 اروطمم ”ميعيبر نوكن ال نأ مهل ”راج رف عج دإ مهارض اف

 ٠ ءاطعلا امل لزحأف ا

 ةلمج نم يجافخلا ليقع نب كاحضلا لوق نم ذوخأم يناثلا تيملاو : تلف

 تاسأ

 ميير بوصي ال نأ انبادج ىلع 'لبن م ءارم ماعلا انترواج ولو

 ناسسلا لهأو © « انيدج ىلع » هلوق يهو ةوشحلا هذه ىلحأ اف < هرد هللا

 : جنيزوللا ويس عونلا اذه نومس

 ميدنلا قاحسإ نع «١ نابعألاو لئامألا » باتك يف ءىباصلا نبا ىكحو
 رضحو « هراد ىف ًاموي ىمحي نب رفعج الخ : لاق يدبملا نب مهاربإ نع يلصوملا

 « هلثم انب لعفو قولخلاب خّمضتو ريرحلا سبلف <« مهبف تنكو هوامدن

 بجاحلا عمسف « هنامربق نارحي نب كلملا دبع الإ ا يع

 رفعح ماقم يمشاحلا حلاص نب كلملا دبع فرعو ««نارحي ناد نود «كلملا دمع»

 : لاقف كلملا دبع رضح دق نأ بجاحلا لسرأف «هملإ بكرف « هراد يف ىبحي نبا
 يف حلاص نب كلملا دبع لوخد الإ انعار اف « نارحي نبا هنأ هنتعو © ةلكفا
 « دسنلا برشي ال حلاص نا ناكو <« رفعح ”هجو ديراف « هتيفاصرو هداوس

 همالغ اعد رفعج ةلاح كلملا دبع ىأر اماف « منتماف هبلإ هاعد ديشرلا ناكو
 : لاقو ملسو < هيف انك يذلا سلجملا باب ىفاوو هتوسنلقو هداوس هلوانف
 ةريرح ”هسلأف هدا هفاحقد# عفن اب لطفا اني اولعفاو © مرمأ 5 اوك رشا

 ام هللاو : رقم لاق مث هبرششف هنم لطرب يتأف ذيبنيو لكأف ماعطي ىعدتساو

 اق ير ايلا يدب نب لعن لال ايف فاليإلا مويلا لبق هتبرش
 هومر و ور موو رو مرو وم مرسول ويوم هم رو موف ميمو ووو ومفتي ةوو وهم

 ىدتنمو نارعألاو لئامألا » الماك همساو (: : -) ءىباصلا ن نسحللا نب لاله تافلؤم نم ١
 ام ةفرطتسم نتاياكحو ًارابخأ هيف ممج : (؟هودا + ) توقاي هيف لاق « ناسحإلاو فطاوعلا

 . دحاو دلجم يف هنإ ناكلخ نبا لاقو ؛ ممم باثك وهو « رباكألاو نايعألا نع يكح
 . دحأ لك نع :ه ؟

 يس,



 اذه نم ًائيش لعف امك ناكو « ةمدانم نسحأ انمدانو قولخلاب خهضتو . ءاشي

 ينإف كجئاوح ركذا : رفعج هل لاق فارصنالا دارأ اماف « رفعج نع ي“رْس

 ةدجأوم نينمؤملا ريمأ بلق يف نإ : لاق « كنم ناك ام ةلباقم عيطتسأ ام

 ريمأ كنع يضر دق : لاق « يف هيأر ليمج ىلإ ديعتو هبلق نم اهجرختف يلع
 ؛ نيد مهرد فلأ فالآ ةعبرأ ىلعو : لاقف <« كنم هدنع ام لازو نينمؤلا
 كب فرشأ نيئمؤملا ريمأ نم امنوك نكلو « ةرضاحل اهنإو « كنع ىضقت : لاق
 رهصب هردق عفرأ نأ بحأ ينبا مهاربإو : لاق 46كل هدنع ام نسح ىلع لدأو

 رثوأو : لاق « ”هّثنبا ةةّسلاعلا نينمؤملا ريمأ هجوز دق : لاق « ةفالخلا دلو نم
 « رصم نينمؤملا ريمأ هالو دق : لاق « هسأر ىلع ءاول عفرب هعضوم ىلع هيبنتلا

 ريع نم هلثم ىلع همادقإو رفعج لوق نم نو.دجعتم نحنو كلملا دبع جرخو
 (ف < انففوو رفعج لخدو « دشرلا باب ىلإ دغلا نم انمكرو ؛ همف ناذئتسا

 دمع نب مهاربإو نسحلا نب دمهخو يضاقلا فسوب يبأب يعد نأ 5 عرسأب ناك

 دقو هيدي نيب ءاوللاو هيلع علخلاو ٍمهاربإ جورخ نم عرسأب نكي مو « كلملا

 ْن كلملا دمع لزنم ىلإ لاملا ابعمو هبلإ تلمحو دشرلا تنب ةملاعلا ىلع هل دقع

 نظأ : لاقف « هعم انرصو « هلزنم ىلإ هعاّستاب انملإ مدقتف رفعج جرخو « حلاص

 :لاق 2« كلذك وه : انلق « هرخآ لع متمحأف كلملا دبع رمأ لوأب تقلعت مبولق

 هئادتبا نم كلملا دبع ل نم ناك ام هتفارعو نينمؤملا ريمأ يدي نيب تففو

 هتفرعف ؟ هعم تعنص اف : لاق مث ©« نسحأ نسحأ : لوقي وهو « هئابتنا ىلإ
 نب مهاربإ لاق مث ؛ متيأر ام ناكو « هاضمأو هبوصتساف « هل ىلوق نم ناك ام

 هسابلو ذيدنلا هبرش يف كلملا 'دبع : ًالعف بجعأ مهيأ يردأ ام للاوف : يدبملا

 مادقإ وأ ©« سومانو راقوو فّئفعتو دج اذ الحر ناكو هسل نم سيل ام

 . هيلع رفعج هي مح ام دشرلا ءاضمإ وأ « مدقأ اب دشرلا ىلع رفعج

 رمأف < ءاسفتلخ ”هثّدّصَقَف يفقثلا دبع وبأ هدنع ناك هنأ يكحو

 ىلام نم ةرضاح كل يه : لاقف « رانيد فالآ ةرشع ىلعو : لاق مث : ايفوص انآ ةخسن يف ١

 يف اهنم ةخسنلا هذه يف آليصفت رثكأ  اهتلمج يف  ةياورلاو ؛ ابفعض نينمؤللا ريمأ لام نمر

 ٠ ىرخالا خسنلا

 مساع ١



 مهنإف < ريخ يل اهدصقب ينبتأي ىسع اهوعد : ديبع وبأ لاقف « اهتلازإب رفعج
 رمأو « مبمعز ققحنل : لاقو رانيد فلأب رفعج هل رمأف <« كلذ نومحزي

 . ىرخأ رائيد فلأب هل رمأف ًانناث هتدصق مث « اهتمحنتب

 نيعبرأب ةيراج ىرتشا ًارفعج نأ «ءارزولا دابخأ » يف يمداقلا نبا ىكحو
 « انث يل لكأت ال كنأ هيلع ينتدهاع ام ركذا : اهعئابل تلاقف « رانيد فلأ
 رفعج هل بهوف « ابتحوزت دقو ةرح ابنأ اودبشا : لاقو اهالوم ىكمف

 . هتيب لهأ غلبأ ناكو « ةريثك همرك رابخأو « ائيش هنم ذخأي مو لاملا

 اقسلا للا: عبق .ىباسلا_ىآل كلت رد نرفع كمر ل1 نه رد وقع لوأو
 فكرإ ءاحلا فرح يف هتمججرت يف يقأبس امك  لالخلا صفح ةمّلّس يبأ لتق دعب

 ةثالثل دحألا موي حافسلا يفوت ىتح هترازو ىلع دلاخ لزي مو - ىلاعت هللا ءاش

 وبأ هوخأ ىلوتو « ةئامو نيثالثو تس ةنس ةححلا يذ نم تلخ دلبل ةرلشع
 2« هترازو ىلع ًادلاخ رقأف ©« روكذملا مويلا يف ةفالخلا روصنملا هللا دبع رفعج

 ىلع لاتحاف روصنملا ىلع بلغ دق ىنايروملا بويأ وبأ ناكو . ًاروهشو ةئس يقبف
 ىوس اهرمأ هيفكي ال نأو «سراف ىلع داركألا بلغت روصنمال ركذ نأب دلاخ

 تناكو . رمألاب بودأ وبأ ديتسا ةرضحلا نع دلاخ دعب اماف « اهملإ هيدنف دلاخ

 يف ركاسع نبا لاقو « يسداقلا نبا هركذ « ةئامو نيتسو ثالث ةنس دلاخ ةافو

 نيتسو سمخ ةنس ىفوتو © ةرحبلل نيعست ةنس يف دلاخ دلو : « ىشمد خيرات »

 ظ . معأ هللاو « ةئامو

 نم غلبو « هنم ًالصاو « هرمأ ىلع ابلاغ « ديشرلا دنع ًانكمتم رفعج ناكو
 « ناقيز هل ابوث ذختا ديشرلا نإ ىتح « هاوس هغلسس مام هدنع ةبترملا ولع

 اضيأ ديشرلا ناكو ؛ هنع ”رَْص ديشرال نكي مو « ةلمج رفعجو وه هسبلي ناكف

 ردقي الو « هيلع ءاسنلا زعأ نم يهو « يدبملا ةنبا ةسابعلا هتخأل ةبحلا ديد
 :لاقف «رورس هل متي ال ةسابعلاو رفعج نم دحأ باغ ىتم ناكف «ابتقرافم ىلع

 لحيل كنم اهجاوزأس ينإو « ةسايعلابو كب الإ رورس يل متي ال هنإ «رفعج اي
 .طربشلا اذه لع اهسوزتف« اكدود'انأ و اعبتت :نأ امارإ نكلو# اهبتع نأ اكل

 لتقو مهبكتتو رمآلا رخآ مهلك ةكئماربلا ىلعو هيلع ديشرلا ريغت مث

 سضرفن



 اهتمجرت يف يتأبس امك  اتام نأ ىلإ ىمحي هابأو لضفلا هاخأ لقتعاو ًارفعج
 .  ىلاعت هللا ءاش نإ

 بهذ 'نَم مهنمف : مهيلع ديشرلا ريغت ببس يف خيراتلا لهأ فاتح دقو

 ايقب روكذملا طرشلا ىلع رفعج نم ةسابعلا هتخأ جوز امل ديشرلا نأ ىلإ
 ىبأف « هتدوارو أرفعج ةسابعلا تّبحأ نأ قفتا مث « ةلاحلا كلت ىلع ةدم

 نأ رفعج ”مأ ةباتع ىلإ تثعبف ةعيدخلا ىلإ تلّدّع ةليحلا اهتيعأ اماف « فاخو

 همأ تناكو « هبلإ نيلسرت يتاللا كيراوج نم ةيراج ينأك رفعج ىلإ ينيلسرأ
 ذخأي ىتح ةيراجلا أطي ال ناكو « ءارذع أركب ةيراج ةعمج موي لك هيلإ لسرت
 يخأل نركذأل يلعفت مل نأل : تلاقف « رفعج مأ اهملع ترأف <« ذسنلا نم مدس

 مل ”ننوكيل دلو ىلع كنبا نم تلمتشا نألو 2« تيكو ”تايتكب ينتبطاخ كنأ

 تلعجو رفمج مأ ابتباجأف ؟ انرمأ مع ول لعفي يخأ ىسع امو < فرشلا

 تيك اهتفص نمو اهتئيه نم ءانس> اهدنع ةيراج هيلإ يدبتس نأ اهنبا دعت
 اهبملإ قاتشا دق هنأ تساع اماف « ة"رملا دعب ة“رملا ةدعلاب اهبلاطي وهو < تمكو

 « رفعج ىلع تلخدُأو ةسابعلا تلعفف « ”ةلمللا يئّسهت نأ ةسابعلا ىلإ تلسرأ
 عفري ال ناكو « ديشرلا دنع الإ اهارب نكي مل هنأل اهتروص تبثتي ل ناكو
 ةعيدخ تدأر فمك : هل تلاق 'هرطو ابنم ىضق اماف « ةفاخم اهبلإ هفرط
 « ةسابعلا كلتالوم انأ : تلاقف ؟ تنأ كلم تنب يأو : لاقف ؟ كولملا تانب
 < (صيخر هللاو ىنتئعب هامأ اي : لاقف همأ ىلإ بهذو « هسأر نم ركسلا راطف

 + شارب ةيييفعا انالك هييحلكو قل اكو © ةلوج لع .ةقم ةماعلا «كليتكلاو
 > . ةكم ىلإ مهتثعب رمألا روبظ تفاخ املو « ةرب اهل لاقي ةنضاحو

 رصقلا باوبأ قلغيو <« همرحو دشرلا رصق ىلإ رظني دلاخ نب ىمحي ناكو

 ىلإ ةديبز هتكشف « دشرلا مرح ىلع قبض ىتح « هعم حيتافملاا فرصنيو

  :لاقف ؟ كوكشت ةديبزا ام  كلذب هوعدي ناكو - تبأ اي : هل لاقف « ديشرلا
 « "يف اهلوق لبقت الف : لاق < ال : لاق ؟ نينمؤملا ريمأ ا كمرح يف انأ ”مبتتْمُأ
 ىوكش يف ىرخأ ةرم دشرلل ةديبز تلاقف «اديدشتو ةظلغ اهملع ىبحي دادزاو

 م مف : تلاقف « يمرح يف مّدتُم ريغ يدنع ىبحي : اهل ديشرلا لاقف « ىبحي

 ضقت



 لهو : لاق « ةسابعلا ربخم هتربخف ؟ وهامو : لاق ؟ همكترا امم هنبا ظفحي

 : تلاق ؟ وه نيأو : لاق ؟ دلولا نم لدأ ليلد يأو : تلاق ؟ لملد اذه ىلع

 ؟ كاوس اذب معو : لاق <« ةكم ىلإ هب تبحو هروبظ ”تفاخ اماف « انه ناك

 « جحلا ةدارإ ربظأو « ابنع تكسف « هب تماعو الإ ةيراج رصقلاب سيل : تلاق

 كك ىصلاب جورخلاب ةيادلاو مداخلا ىلإ ةسائعلا تددكف ؛ زفعج هعمو هل جرخف

 يبصلا نها نها فعلا ناةببفا" قثي نم لكوف ©« ةكم دشرلا لصوو ؛« نمسلا

 . ةكماربلل ءوسلا رمخأف <« [ححص 'هدجو ىتح

 0055-5: هركذ

 : املوأ يتلاو

 رروُصلاو حءاشألا ىلع ءاكبلا (ف رثألاب نيعلا دعي ”مجفَي رهدلا

 ةديصقلا ماه ه2 نع نودع نا :لوثل هع رمش :دقع هدووأ

 رك ذلا مرراصلا قيرب 5 خبشلاو ”هقمارم لو ار ثقف ركاز

 « نوردب نبا اهركذ ىتلا ةعقاولا نم فرط ىلع لدت تاببأ ساون ىبألو

 : تاسألاو

 'هَّساسلا ةداقلا ناو + الا نيمأل لق الأ
 هسار هدقفتت نأ ك “رس ”ثكان ام اذإ

 هسامعب هحاوزو 28 هلئقت الف

 ل اا

 يف رفعج اي هللا قت : هل لاقو هللإ ىمحي هب اعدق < هدنع هسنحو « هيلع

 < ملسو هملع هللا ىلص م يدح كمصخ نوكن نأ ض رعش الو <« يرمأ

 « دالبلا نم تئش ثمح بهذا : لاقو رفعح هل قرف « اثدح تثدحأ ام هللاوف

 ١ هدحوف أ .

 ةماسيلا حرش ؟ : 5١١ .

 لا



 : لاقف « هدنع ءوس ال نأ تاع ثمح

 غلبو <« هنمأم ىلإ هلصوأ نم هعم ثعبف < درأف ذخوأ نأ فاخأ ينإ : لاقف

 ؟ ىمحي لعف ام <« رفعج اب : لاقو ثيدحلا هلواطو هب اعدف دشرلا ريخلا

 هتقلطأ « كتامحو ال : لاقو يا مجوف « يتامحن : لاق « هلاحي : لاق

 «يسفن يف ام تاودع امو « لعفلا مع

 . كلتتأ ) نإ لأ ينلتق لاقو هرصب هعبتأ رفعج ضن اداف

 ديس رلا بضغل ةبجوملا ةكماربلا ةيانح نع ماس نب ديعس ٠ لس : ليقو

 تلاط نكلو ؛« مهب ديشرلا لمع يضفي تيجو امنيتم ناك اها هللاو : اقف

 مايأ سانلا ريخ مه نيذلا ”'سانلا لاطتسا دقل هللاو « لولْمَم ليوط 'لكو مهمايأ

 لاومأ ةعسو انمأو ًالدع ابلثم اوأر امو هنع هللا يضر فاطقلا نيب نع

 كلذ عم ”دمشرلا ارو « اهولتق ىتح هنع هللا يضر نامع مايأو ؛« حوتفو

 كولملاو < هنود ملامآبي مهيمرو « مهل سانلا دمح ةرثكو © (يب ةمعنلا سنأ

 عقوو « مهيواسَم بلطو ىّننحتو © مهبلع تنعتف « اذه نم ”لقأب سفانتت

 مكحأأ ناك هنإف ©« ىمحي نود « لضفلاو رفعج ةصاخ « لالدإلا ضعب مهنم

 عبيرلا نب لضفلاك « ديشرلاب مُمادعأ نم ذالو « رومألل ةسرامم رثكأو ةّربخ

 دشرلا ناكو « ناك ام ناك ىتح ؛ حئابقلا اوربظأو

 : ١لوقي دشنأ ءوسب هدنع اورك”ذ اذإ كلذ دعب

 وأ موللانم *مكيبأل ابأ ال مييلع

 : ابمف ابعفار "فرعي "ل ةصق ديشارلا ىلإ تمفأر هنأ بدسلا :

 نساحملا اورتسف «© هرديعو

 اوأدس يذلا ناكملا اوأدُس

1 
 ٍمضارأ 2 "هدا ننيمأل "لق

 اكلام ادغ دق ىمحي نبا اذه

 مرمأ ىلإ دودرم كرمأ
 لا ىنب ام ىتلا رادلا ىنب 'دقو

 اهدا توقاملاو ُرأدلا

 دقعلاو لحلا هيلإ نمو
 ةثلح اكنب ام « دا

 دل دما ةريشأو
 دنا الو آلثم ال ”سرف
 ةدنلاو ريشعلا اهارثتو

 ١ هناويد « ةثئيطحلا تيملا : ٠غ ,

  0سانلا نيمأل : ه .

 مسن



 ”دحللا كبرغ "نإ ”ككلم ١ ”فيراو ”.نأ ىشختن نحنو

 داس ار ف ل ا و
 هدعت ام ًاضيأ بابسألا نم ناكو ] . ءوسلا هل رمخأ اهيلع ديشرلا فقو املف

 ٠ لوقي وهو دلاخ نب ىبحب نم عمس ام < بابسألا ىوقأ وهو « ائيس ةماعلا
 دع ما ةميظع ةمج ىبونذ نإ مهللا : هتحح يف ةبمكلا راتسأب قلعت دقو

 لاجأ نإو ايندلا يف يتبوقع لعجاف كلذل ينيقاعت تنك نإ مبللا « كربغ

 يف يتبوقع لعجت الو « كاضر غلبت ىتح يدلوو يىلامهو يرصبو يعمسب كلد

 ؛ بمايأ تركذو ةريثك شارم ءارعشلا مهتثر دقو . هل بيجتساف « ةرخآلا

 : تاببأ نم يملسلا عجُأ لوق مهيثارم نم نسحتسا |مف

 ١[مجلاو دابعألاو جحلا مساوم ابتجهب نسح نم مهمايأ "نأك

 هعاقيإ دعب ديشرلل تلاق يىدبلا تنب ةملع نأ نور'دب نبا ىكحو

 يألف « ًارفعمج تلتق ذنم مات رورس موي كل تيأر ام « يديس اي : ةكئماربلاب
 كلذ يف ببسلا معي يصيمق نأ ”تملع ول يتامح اي : امل لاقف ؟ هتلتق ءيش

 . هتقزم
 « رابنألا لامعأ نم « ”رْمْعلا هل لاقي عضومب رفعجل ديشرلا لتق ناكو

 يس وف رفص لبتسم : ليواح وها حس تسلا وب

 هعمو « ةئامو نيذاثو تس ةنس جح امل ديشرلا نأ "هخيرات يف ىربطلا ركذو

 نيذاثو عبس ةنس مرحملا يف ةريحلا قفاو ةكم نم ًاعجار لّفقو « ةكئماربلا
 لزن ىتح نفسلا يف صخش مث « ًامايأ ”يدابعلا نوع رصق يف ماقأف [ ةئامو ]

 مشاه ابأ لسرأ مرحلا خلس تدسلا ةليل ناك املف « رابنألا ةمحانب يذلا رْمُعلا
 اوفاطأف دنجلا نم ةعامج يف ماس نب دامح ةمصع وبأ هعمو مداخلا |

 ينغملا راكز وبأو بيبطلا عوشيت# نبا هدنعو رورسم هيلع لخدو < رفمي

 . أ نم ةدايز نيفقعم نيباه ١

 .م1 1:٠ يربطلا خيرات ١

 ضرذأ



 ىتح « هدوقي ًافينع ًاجارخإ هجرخأف « هوهل ىف وهو يىناذاولكلا ىمألا

 رمأف « هئيجمب ديشرلا ربخأو « رامح دبقب هديقو هسبحف ديشرلا لزنم هب ىتأ
 . كانه هثيدح ىفوتساو هقنع برضب دشرلا

 نينامثو عبس ةنس يف رابنألا ةيحانب رْمعلا دشرلا لزن : يدقاولا لاقو

 «رفص نم موي لوأ يف ًارفعج لتقو « ةكماربلا ىلع بضغو © ةكم نم افرصنم

 رخآلا بناجلا يفو رسجلا ىلع هسأر لعجو « دادغبب رسجلا ىلع هبلصو
 . ىلاعت هللا همحر « ةارمصلا لبقتسم رسجلا ىلع هبلص : هريغ لاقو . هدسج

 بناجلاب ةطرشلا ةفرغ يف اًمئان ةليل تنك : كهاش نب. يدنسلا لاقو

 غوبصم بوث هيلعو « يئازإب "يبجي راعي يمانم يف تيأرف < يبرغلا
 : دشنب وهو < رفصعلاب '

 ارماس ةكميب 'رْمْسَي مو ”سيئنأ افصلا ىلإ نوجتلا نيب نكي م "نأك

 'رثاوعلا هودجلاو يىلامللا فورص انداأف ابلهأ اّنح نحن ىلت

 « مالحأ ثاغضأ : لاقف يّصاوَخ دحأ ىلع اهتصصقو « اعزف تبتناف
 ينبع لنت مف <« يعجضم تدواعو < رسفي نأ بحي ناسنإلا هارب ام لك سدلو
 «ةفرغلا باب قدو ديربلا مجل ةعقعقو طرشلاو ةطبارلا ةحيص تعمس ىتح اضم

 « تاهبملا ىف هبجوي دشرلا ناكو 1 نئرألا م”الس دعصف « ابحتفب ترمأف

 يناج ىلإ سلجف « رمأب هيف رمأ هنأ تنئظو « يلصافَم 'تادعرأو تجعزناف
 مون ايينطع انناك اذه« يدتم اة اذإو < هتضضفف ًاباتك ىناطعأو

 نم هعضت نأ لبقف هتأرق اذاف « شربألا م”الس ءلصومو « اندي يف يذلا متاخلاب

 ضبقت ىقتح كعم ماالسو - هللا ؛طاح ال  دلاخ نب ىمحي راد ىلإ ضماف كدي

 سبح فورعملا روصنملا ةئيدم ىف سحلا ىلإ هلمحتو « ًاديدح ”'هرقوتو « هيلع
 عم هنبا لضفلا ىلإ ريصملاب كتفيلخ هللا دبع نب 'ماداب ىلإ مدقتو « ةقدانزلا

 هب مدقت ام لثم هب لعفت نأو « ربخلا راشتتا ليقو «© ىمحي راد ىلإ كبوكر

 نم كغارف دعب ”ثْب مث « ةقدانزلا سبح ىلإ اضيأ هلمحت نأو « ىبحي يف كيلإ

 ١ مادأب : هب ,

 صرف 55-١



 .«هتابارقو هتوخإ دالوأو ىمحي دالوأ ىلع ضدقلا يف كّباحصأ نيذه رمأ

 اذه ىلع ةدئاز دئاوف هيف اد'رس اضيأ نوردب 'نبا مهب عاقيإلا ةروص درو

 اعد مث » : مدقتملا هماك بيقع لاق 4 انبه ًارصتخم هداربإ تببحأف « روكذملا
 «مهتابارقو مهباتتك و ةكماربلاب لكوتلاو دادغب ىلإ يذملاب هرمأف كهاش نب يدنسلا

 عضومب رابنألاب ديشرلا ناكو <« كلذ يدنسلا لعفف « "رس كلذ نوكي نأو
 راكز ابأ اعد دقو « هلزئب رفعج ناكو « رفعج هعمو « ”رّْمْعلا هل لاقي

 : هينغي راكز وبأو رئاتسلا بصنو هيراوجو

 اًننع ”سانلا 'ماني اه اندم ”سانلا ديري ام
 اًننفد'دقاماوربظي نرأ ميم اغنإ

 الو ًادمح هل رأ / رمأل كتبختنا دق : لاقو همالغ ًارساي ديشرلا اعدو
 ول : لاققف « كلبتف فلاخت نأ رذحاو « ينظ ققحف « مماقلا الو هللا دبع
 هسأرب ىنئجو ىمحي نب رفعج ىلإ بهذا : لاقف « تلعفل يسفن لتقب ينترمأ
 « مظع رمألا : لاق ؟ كليو كل ام : :هل لاقف « اباوج "ريح ال مجوف « ةعاسلا
 ىلع لخد ىتح ىضمف ©« يرمأل ضما : لاقف < اذه يتقو لبق تم يفأ ' تا'ددو

 : هشنغد راكز وبأو رفعج

 يداغي وأ ”ق'رطي ”توملا هيلع يتقأبس ىتف لكف دعت الف
 دافن ىلإ 'ريصت تيقب 'نإو ماوي دب ال ةريخذ لكو
 دالثتلابو. :فيرطلاب كتئّدق“ قالا تدح قم تيدوف ولو

 :لاقف « نذإ ريغ نم كلوخدب ينتؤوسو كلابقإب ينتررس « رساي اي : هل لاقف

 لبقي رفعج لبقأف « اذكو اذكب نينمؤملا ريمأ يثرمأ دق « كلذ نم ربكأ رمألا
 نكلو « لوخدلا ىلإ لببس ال : لاق« قصف لخدأ ينعد : لاقو رساد يمدق

 « ةعاسلا الإ يتأفاكم ىلع ردقت الو “ « قت كيلع يل : لاق “ تنش اب صوأ
 « يلتقب هباعأو عجراف : للا ا يندحت : لاق
 :لاق « ردقأ ال : لاق « يف هرمأ تذفنأ الإو < كدي ىلع يتايح تناك مدن نإف

 : لاق « تلمف رَّصَأ نإف « كتعحارمو همالك عمسأو هبرضَم ىلإ كعم ريسأف ظ
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 ؟ كءارو ام : هل لاق هّنسح عمس اماف ديشرلا برضم ىلا راسو « معنف اذه امأ

 كنمدقأل ينتعجار ل هللاو « هما رنه صام اي: هل لاقف < رفعج لوق هل ركذف

 :لاق مث انيلم هيلع لبقا هيدي نيب هعضو املف « هسأرب ءاجو هلتقف عجرف « هلبق

 الف © رساب قنع ايرضا : امل لاق اه هاتأ الف « نالفو تا را

 . لصفلا اذه يف همالك ىبتنا ؛ « رفعج لتاق ىرأ ردقأ

 هعم هحح دنع ضارعإلا ديس رلا نم رفعج مهف امل : لاق هباتك ىف ركذو

 هيلع ًارَجَح اهنف دجوف « رمأل اهب ةسدئك ىلإ رفعج بكر ةريحلا ىلإ لصوو

 2< هوجريو هفاخم امل ديشرلا نم الأف هلعجو طخلا ةمجارت رضحأف « مهئفت ال ةباتك

 هبف ادإف ءىرقف

 ”بهارلا ةعببلا داش ثيحب اوضقنا ماع رذنملا ينب نإ

 بهار مهبهرب الو موي ”بغار'موجربالو اوًحضأ

 بطاق هل درولا رينعلاو مهرافذ كسملا حفنت

 بلاطلاو بولطملا عطقناو ىرثلا دودل ًالكأ اودمصأف

 : رهأ هللا و تفذ +: لاق رفعح نوسف

 تايبأ : لاقف تئجف « ًارفعج هلتق دعب ”ديشرلا "ىلإ هتجو : يعمسألا لاق
 : يندشنأف < نينمؤملا ريمأ ءاش اذإ : تلقف « ابعمست نأ تدرأ

 مجللم رمط اهنم هب اجَنَل ىدرلا بابسأ فاخ رفعج نأ ول
 معشقلا 'باقّعلا هب قاحللا وجرب ال ثمح ةنملا رذح نم ناكلو

 محم هنع ناثدحلا مفدي هموب هاثآ امن ةيسينكلا

 ترآلا قحلإ : لاقف « اهانعم ىف تاسبأ نسحأ اهنإ : تلقف هل اهنأ تماعف

 . تئش نإ بيرق نا اب كلهأب

 اعدف « ديشرلا راد ىلإ بوكرلا دارأ همانأ رخآ يف ًارفعج نأ يكحو

 ال وهو ةنيفس يف لجر رمف « ةلجد ىلع هراد ىف وهو ًاتقو راتخمل بالرطصالاب

 : دشني لجرلاو منصي ام يردي الو هارب

 ير



 يردي سيلو موحتلاب رب دب

 . بكرو ضرألا بالرطصالاب برضف

 ةحربص ناسارخم ناهام نب ىسع نب ىلع رصق باب ىلع ير هنأ ىكحيو
 ظ : ليلج ملقب باتك رفعج اهيف لتق يتلا ةلبلل

 رهدلا 'ريغ مييلع بلص كَمارب يتب نيكاسملا نإ
 ٍرضقلا اذ نكاس ربتْعَملف -ةةريع مرمأ يف انل نإ

 ديرب أم لعفي محنلا ”برو

 هبجو لوح ةكماربلاب لزن امو هلتقو رفعج ربخ ةنيبع نب نايفس غلب الو
 . ةرخآلا ةنؤم هفكاف انندلا ةنوم ىنافك دق ناك هنإ مبللا : لاقو ةلبقلا ىلإ

 : تاسيأ نم يشاقرلا لاقف <« هلآ ءاثرو هئاثر يف ءارعشلا رثكأ لتق املو

 اومانف يوُحَش نم نولاخلا اده

 ”ماهتسم آل ترسهس انحتفو

 ىنتق رأ ثداوحلا نكلو
 (موجن اونط ةداسب ”تّبصأ
 اعيمج ابنتدلاو فورعملا ىلع
 ىبحي نئبا اي كلتق لبق رأ مف
 رشاو ”فوخ الول هللاو امأ

 انملتساو كعانج ل وح انفطل

 : لضفلا ”ءانخأو هشرب اضيأ لاقو

 ًادّئبلم ايكمرب افيس نإلالا
 لّبطعت .لّضتف دعب اياطملل لقف

 : يعازخلا يلع نب لبعد لاقو

 ًارّفْمَج حّبص فيسلا تيأر الو
 انأ ”تئّقيأو انندلا ىلع تمكب

 ماسنم ابالي ال ينيعو
 مابتسملا ؛بحملا قرأ اذإ

 ماينلا دجه ادذإ ربس يلف
 مامغلا عمطقنا اذإ ىقسلن مهب

 مالّملا كمدرب لآ ةلاودل
 ماسحلا فيسلا هلق اماسح

 مانت ال ةفدلخلل نيعو

 مالتسا رجحلاب سانلل امك

 يدادجت موي لك ايازرلل لقو

 ىيحي يف ةفيلخلل دانم ىدانو
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 ىولب اد بقعتو ىمعن اذ لاوخت ةلود كعي ةلود الإ يه امو

 ىلفس ةباع ىلإ اد تطح كلما نم ةهعفر لزانم اذه تلزن اذإ

 مين ميرو علاضبلافو
 'تبتلقملا '”؛ثكئمايألو مثكل اهاو كّمرب ينب اي

 ةلمرأ لوك مولا يهو ب ًاسورتع ايندلا تناك

 احيدم مهيف ءارعشلا لاوقأ نم ًاريبك افرط تدروأل ةلاطإلا فوخ الولو

 طاق لاو

 . هنلإ جوحأ مالكلا يلاوتو لاحلا حرش نكلو ؛ ةمحرتلا هذه تلاط دقو

 نب ناسغ نب دمج هاكح ام ابلهأب ايندلا تابلقت نم 'خرؤي ام بجعأ نمو
 ا وب هوس سلا ةفوكلا ةالص ”بحاص يمشاطلا نمحر لا دبع

 : يتدلاو يل تلاقف «ةثار باش يف ةزرَب ةأرما اهدنع تدجحوف « رحن

 0 جيو رفعج مأ هذه : تلاق <« ال : تاق ؟ هذه

 : تلاقف ! تيأرام بحعأ ام « همأ اي : تلق مث ًانامز انئداحتو « اهتمركأو

 يبا ثدعأل ىنإو « ةفلصو ةئامعبرأ ىمار لغو اذه لك ”دبع ينب اي ىلع ىتأ دقل

 شرتفأ نتاش ادلح الإ يانم امو لفل اذه ع أي ىلع ى نأ دقاو « ىل ًاقاع

 تومت تداكف « مثرد ةئامسمح اهملإ تعفدف : لاق < رخآلا ”فحتدتللاو اههدحأ

 ائنيب توملا ىرف ىتح انملإ فلتخت لزت لو « اهب احرف
 هتدجحو اذكه - ءار اهدعبو مملا نوكسو ةلمبملا نيعلا مفي - رئماعلاو

 نب زيزعلا دبع نب هللا دبع ديبع وبأ لاقو < ةطوبضم ةءورقم ةخسن يف اطوبضم
 مهدنع رمعلاو « رمعلا ةبالق د : '« مجعتسأ ام مجعم » باتك يف يركملا دمع

 ظ 0

 ا هذه صذ فلتخا ١

 ,أ ١٠ه: مجعتسا ام مجعم ١0

 ةءموص ىبف ةيالقلا امأ . ريدلا تصصخ مث تيبلا ينعت يهو « ارمع » ةيذايرسلا نم : رمعلا +

 تايالق ةدع اذه ىلع ريدلا ميو < بهأرلا
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 يكمربلا رفعج

 ؛ ديشرلا نوراه ريزو يكمربلا كمرب نب دلاخ نب ىبحي نب رفعج لضفلا وبأ

 : .ءاطقلا دووم جح امل هنإ لاقيو «ربتشا دق امك ءاطعلا ةعسو مركلا نم ناك
 يل لاق : مهاربإ لاق ؛ ديشرلا نم ابغلب ةلزنم ءارزولا نم دحأ غلبي ملو

 تنأ لبف ًادغ ةولخلا ىف نينمؤملا 'ريمأ تذذأتسا يفإ : امو ىبحن نب رفعج

 : لاق | « كتثداحم ا كتدعاسع دعسأ انأ «كادف تلمح : تلقف ؟يدعاسم

 | هيدي نيب ةعمشلا تدجوف رجفلا دنع هتيتأف : لاق ؛ بارغلا روكب لإ 'رشكبف
 انلك أف ماعطلا انبلإ مدق مث « ثيدحلا يف انضفأ مث انيلصف « داعبمل ينرظتني وهو
 « قولخلاب انخمض مث انببطو انرخيو ةمدانملا باش انيلع تاعُج انيديأ انلسغ اماف
 بجاحلا اعدف ةجاح ركذ هنإ مث « انب رم موب معنأب انالظو « ةراتسلا تدمو

 كلملا دنع ءاج نا قفتاف ؛هل انامربق ىنعي - هل نذأف كلملا دبع ىتأ اذإ : لاقو
 نننمؤملا ريمأ ةمدانم نم عانتمالاو ردقلا ةلالج نم وهو دشرلا مع حلاص نبا

 هيلع ردقي ملف ًاحدق هعم برشي نأ دبتجا دق ديشرلا ناكو « ليلج رمأ ىلع
 بجاحلا نأ انماعو انيديأ يف ام طقس انملع علطو رتسلا عفر اماف « هسفنل ًاعفر
 ماق مث « هل عاتراو كاذ رفعج مظعأف « نامربقلا كلملا دبع نيبو هنبب طلغ دق

 هداوسو هفيس هيلإ عفدف همالغ اعد لاحلا كلت ىلع انيلإ رظن اماف « ًالالجإ هيلإ

 او-رطف ناماغلا ءاجف : لاق ؛ مكسفنأب متعنص ام انب اوعنصا : لاق مث هتمامعو

 ينع ففختل : لاق مث « ًاثالث برشو معطف ماعطلاب اعدو هوقلخو ًاباش هملع

 : لاقف هملإ تفتلا مث < حرفو رفعج هجو للبتف «طق هةبرش ام هللاو ءيش هنإف

 يقردقم اهملإ غلبت ةجاح نم لبف تدعاسو تلضفتو تلوطت دق « كادف تلعج

  نينمؤملا ريمأ بلق يف نإ ىلب : لاق ؟ تعنص امل ةأفاكم اهبيضقأف قمعن اهب طبحتو

 مث < كنع نينمؤملا ريمأ يضر دق :رفعج هل لاقف < ينع ىضرلا هلأساف ةنه ىلع

 نم كلو ىلام نم ةرضاح كلا يه : لاقف « راثيد فالآ ةرشع ىلعو : لاق
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 رهصب هربظ دشا نأ بحأ مهاربإ ينباو : لاق مث « ابفعض نينمؤملا ريمأ. لام

 بحأو : لاق « ةملاعلا هتنبا نينمؤملا ريمأ هجوز دقو : لاق «نينمؤملا ريمأ نم

 كلملا دبع فرصناف .رصم نينمؤملا ريمأ هالو دق : لاق « ةيولألا هلع قفخت نأ

 نينمؤملا ريمأ ىلع همادقإ نم ًايجعتم تمقمف : يدبملا نب مهاربإ لاق « حلاص نا

 « ةيالولاو لاملاو ىضرلا نم لأس ايف هبمحيب نأ ىسع : تلقو ناذئتسا ريغ نم

 ؟ هتانب جيوزت هريغل وأ رفعجل قلطأ ىتمف

 رفعج لخدف « نوكي ام ىرأل ديشرلا باب ىلإ تركب دغلا نم ناك اماف

 جرخف « حلاص نب كلملا دبع نب مهاربإو يضاقلا فسوي يبأب اعد نأ ثبلي ملف

 نيب تايبارلاو رصم ىلع هل دقعو دمشرلا 0 ةيلاعلاب هحاكن دقع دقو مهاربإ

 اماف ءانيلإ راشأف رفعج جرخو «حلاص نب كلملا دبع لزنم ىلإ رّدملا تلمحو هيدب

 مع متببحأف كلملا دبع ثيدحي كبولق تقلعت : لاقف انمإإ تفتلا هلزنم ىلإ انرص

 اي كموي ناك فيك : لاق هيدي نيب تلثمو نينمؤألا ريمأ ىلع تلخد امل : هرخآ

 اثكتم ناكو « حلاص نب كلملا دبع لوخد ىلإ تغلب ىتح هملع تصصقف ؟ رفعج

 « نينمؤملا ريمأ اي كاضر يف ينلأس :تلقف !كوبأ هلل هبا : لاقو اسلاج ىوتساف

 مث “ تزجأ دق : لاق « كنع نينمؤملا ريمأ يضر : تاق ؟هتبجأ مف معن : لاق

 اهاضق دقو :تلق ؟هتبجأ مف :لاق «رانرد فالآ ةريشع هيلع نأ ركذو :تلق ؟اذام

 دشي نأ بغر دق : لاق ؟ اذام مث <« تيضق دق : لاق « كنع نينمؤملا ريمأ

 هجوز دق : تلق ؟هتبجأ مف : لاق < هنم ربصب ميهاربإ هدلو ربظ نينمؤملا ريمأ

 : تلق ؟ كوبأ هلل اذام مث <« كلذ تيضمأ دق : لاق « ةسلاعلا هتنبا نينمؤملا ريمأ

 ريمأ هالو دق : تلق ؟ هتبجأ مف : لاق « هدا لك ةيولالا قف نأ هبعاو

 متو اورضحف ءابقفلاو ةاضقلاو مهاربإ رضحأف «تيلو دق : لاق «رصم نينمؤملا

 مركأ مهأ يردا ام للاوف : يدجملا نب مهاربا لاق ؛ هتعاس نم كلذ عيمج هل

 اهبرسشش نككي مو رمخلا برشو ةدعاسملا نم كلملا دبع هأدتبا ام « ًالعف بحعأو

 رفعج مادقإ مأ < دج لجر ناكو ةمدانملا باش نم سبلام هسبلو < طق

 . هيلع رفعج هب مكح ام عيمج ديشرلا ءاضمإ مأ « مدقأ امب ديشرلا ىلع

 ايادهب ىسيع نب ىلع ثعب دقو « هرياسي رفعجو ديشرلا موي بكرو

 م



 ؟ كيخأ مايأ هذه تناك نبأ : رفعجل دششرلا لاقف <« لضفلا ةيالو دعب ناسارخ

 . اهبابرأ لزانم يف : لاق
 هلأسو هرضحأف « ًاتقو برقيو هرمع يف محي مجني ايدو نأ ديشرلا غلبو

 .لس : لاق « معذ : لاق ؟ كردص نم اذه جرخي نأ بحتأ : هل لاقف ديشرلا
 ه : لاقف كلذ نع هلأسف : لاق « هريغ نم هب ىلوأ هب ةفرعملاب هنإف هرمع نع

 . هرمعو كرمع يف هأطخ معتل هقنع نآلا برضا : رفمج لاقف « اذكو اذك

 ديشرلا نأ كلذ ببس ناكو رمألا رخآ يف هملع ريغت دشرلا نا ىكحبف
 ساج اذإ امهرضحي ناكو يدبملا تنب ةسابع هتخأ نعو رفعج نع ربصي ال ناك

 قبطأ ال ينإف اهبرقت الو ابملإ رظنلا كل لحمل اكج“وزأ : رفعجل لاقف برشلا

 «اهنع موقي مث هعم نارضحي اناكو « هنم ابجوزف «كلذ ىلإ هباجأف <« اكنع ربصلا
 دشرلا فاخف « امالغ هل تدلوف هئم تلمحف رفعج ابعماحف « ناباش امهو

 ةسابع نإ مث . تاقفنلاو رهاوجلا هتطعاو ©« ةكم ىلإ نضاوح عم هب ليسف

 فتروراه جحف « ديشرلا ىلإ اهرمأ تونأف < رش اهيراوج ضعب نيبو اهنبي عقو

 ادإ نافسعب اماعط ديشرلل عنصي رقعدح تاكو 6 هماعف رمألا نع ثحو ١مل ةنس

 . مهرمأ ريغت لوأ كلذ ناكو « هدنع رضحي ملف هاعدو ماعطلا كلذ عنصف « 0

 ناك اه هوعأ نم هموم و ٠ كلذ بيس ناك ليقو

 عفارف مهرد فلأ نيرسع اهيلع مرع اراد ىنب ًارفعج نأ بابسألا نم ليقو
 ؟ كلذ ريغو هتالصو هتاقفنب كنظ اف راد يف ةمارغ هذه :لمقو دشرلا ىلإ كلذ

 . همظعتساف

 نيمجنملا عمج اذه هرصق ىلإ لاقتنالا ىلع مزع امل ىبحي نب رفعج نأ يكحو

 تقولا رضح اماف 6 لمللا نم اتقو هل اوراتخاف هملا همف لقتنب تقو راشخال

 سانلاو ةيلاخ ىرطلاو هرصق ىلإ هلزنم ناك يدلا مضوملا نم رامح ىلع جرخ

 : لوقد وهو ًامئاَق الحر ىأر ىبحي قوس ىلإ راص اماف « نوئداه

 ديرب ام لعفي مجنلا برو يردي سيلو مودجنلاب رَبدُي

 : لاقف هداعأف «© تلق ام "ىلع 'دعأ : هل لاقف لجرلاب اعدو فقوو شحوتساف
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 ىل ضرع ءىذ هنكل « يناعملا نم ىدعم هد توا انه : لاقف ؟ أدهم هاف

 هيلع صغنت دقو هبح وأ ىصمو رناندب هل رمأف < تقولا اذه يف يناسل ىلع ءاجو

 . هروررمس

 5 عيحتم الا وس اضنأ تايسآلا نه ةاكو

 لسرأ 41848 ليقو ١89 ةنس جحلا نع ديشرلا فرصنأ امل : ريسلا ءاملع لاق
 وبأو ببطتملا عوشيتخم هدنعو اليل دنجلا نم ةعامج هعمو مداخلا ًارورسم ديشرلا
 4 يدغي وهو ينغملا راكز

 كقرط دق «كاذ هللاو وه هل تئج يذلا لضفلا ابأ اب :هل تلقف :رورمسم لاق

 «يصوأف لخدأ ىتح :لاقو اهلبقي يىلجر ىلع عقوف «نينمؤملا رممأ 'بجأ «رمألا
 دارأ اب ىصوأف «تئش ام عئصاف ةيصولا امأو هيلإ ليبس الف لوخدلا امأف :تلقف

 يف وهو هتماعأو هبلإ تيضمف « ينثحتست دشرلا لسر ينتتأو «هكرلام قتعأو

 نيك ١ هلا + لاققا .مريشات ا دمع تيتأف « هسأرب ينتئا : لاقف « هشارف

 ينتئا « همأ رظب "صام اي : لاق يسح عمس (ملف « هعجارأ تادعف « ”هعجارف

 يف ناك دومعب ينفذحف تعجرف « هرمأو : لاقف هتريخأو هملإ تعجرف « هسأرب

 هتلتقف تجرخف : لاق «كنلتقأل هسأرب ينتأت ل نا يدبملا نم تدفن : لاقو هدي

 نبأ وهو رامنألاب رفص نم ةلمل لوا تسسلا ةلمل هلتق ناكو « هلإ هسأر تلمحو

 لك بلصو هيدي عيطقتو رسجلا ىلع هسأر بصنب رمأ مث « ةنس نيثالثو عبس
 ىلإ هجورخ نيح دشرلا هيلع رم ىتح كلذك لزب مف <« رسج ىلع ةعطق
 ىلإ هتليل نم ديشرلا هجوو <« قرحأف « انه قرحي نأ يغبني : لاقف ناسارخ

 20 .٠ مهمشحو مهيلاومو مهقبقر نم ناك امو مهئارمأ ضبق يف ةقرلا

 ىلإ لسرأ ىمبحي نب رفعج ديس رلا لتقف أمل : لاق هنأ يعمسألا نع يكحو

 نيب تلثم اماف « هبلإ ترصف « ىلجو يف اودازف لسرلا ينلجعأو ينعارف آلبل

 ظ : لاق مث « تسلجف سولجلاب يلإ أموأ هيدي

 .خلا ... رفعح نا ول
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 لف تركفو « ًاباوج رحأ لو تضبنف « بيرق نبا اي كلهأب قحلإ : لاق مث
 . هيكحأف هرعش ينعمس نأ دارأ هنأ الإ ىنعم هنم ناك امل فرعأ

 : يئاقرلا لاق اومكتن املو

 يدتحي ناك نمو يدحي نم كسمأو ائباكر تدحارتساو انحرتسا نالا

 دفدف دعب ًادفدف يفابفلا يطو ىرسلا نم تنمأ دق اياطمل لقف

 دوسمب هدعي نم يرفظت نلو رفعجم ترفظ دق ايانملل لقو
 يددحت موي لك ايازرلل لقو يقلّسطعت لضف دعب اياطعلل لقو
 دنبم يمشاه فيسب بيصأ ًادنبم ابكمري افيسس كنودو

 ظ : رفعج ف اضيأ هلو

 .خلا ... شاو فوخ الول للاو.امأ

 «كوركاش لقو كوكاش رثك دق :هلامع ضعب اكش لجر ةصق يف رفعج مّقوو

 : لاق ؟ سمشلا يفأ : لاقف سمشلا يف الجر ىأرو . تلزتعا امإو تلدع امإف
 همحر ةريثك هلئاضفو . كلظ اهبف لوطي “ةيالو كنملوأل : لاق « لظلا ”بلطأ

 . ىلاعت هللا

١ 

 ةبازنح نب رفعج

 تارفلا نب نسحلا نب ىموم نب دمه نب رفعج نب لضفلا نب رفعج لضفلا وبأ

 ةتسأ مث «روفاك ةرامإ ةدم رصمب ديشخإلا ىنب ريزو ناك ؛ ةبازتتح ناب فورعملا

 يدفصلل يفاولاو ١١ : ب ءايدآلا مجعمو "؟ بة: دادغب خيرات يف ةبازنح نبا ةمجرت رظذا - 5 ١

 برفغملاو ١ : +٠١ تاوفلاو يدنكلا باتكو ةرهازلا موجنلا نم ؛ ج يف ةقرفتم عضاومو

 لصألا يف هركذ فلؤملا نأ عم ركاسع نبا بيذهت نم هتمجرت تطقسو ؟ه١ : (رصم مسق)
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 ةكلمملا ريبدتو ةرازولاب لقتسا روفاك ىفوتاملو «هترازو ىلع رمتساو رصم كلب روفاك

 بايرأ نم ةعامج ىلع ضبقو « ةيماشلاو ةيرصملا رايدلاب ديشخإلا نب ىلع نب دمحأل

 زيزعلا ريزو سلك نب بوقعي ىلع ضبقو « مهرداصو روفاك توم دعب ةلودلا

 اهنغاو ةلائيخو رارسدتفالا ةةيمرأ لع. :ةودانمو هجتوركذ يقآلا - يدسلا

 رتتساو <« ينيسحلا فيرشلا هللا ديبع نب سم رفعج وبأ هدي نم هذخأ مث « هنم
 ىضر ىلع تارفلا نبا ردقي مو ؛ برغملا دالب ىلإ ًارتتسم بره مث «

 < تانامفلا لاومأ هبلإ لمحت لو « ركاسعلاو كارتألاو ةيديشخإلاو ةيروفاكلا

 هرود تيدو نقره شتساف رمألا هملع برطضاو « هملع ردقي ال ام هنم اوملطو

 حجفط نب هللا ديبع نب نيسحلا دمع وبأ رصف لإ مدق ا ةنافيضأ صضعب رودو

 هبتاك هضوع رزوتساو هبذعو هرداصو روك ذملا ريزولا ىلع ضبقف ةلمرلا بحاص

 رفعج يبأ فيرشلا ةطاسوب رفعج ريزولا قلطأ مث « يحايرلا رياج نب نسحلا
 لبتسم ماشلا ىلإ ابنع راسو رصم رمأ نيسحلا هيلإ ملسو < ينيسحلا

 . ةئاؤلثو نيسمخو نام ةئس رخآلا

 نم هتقبطو ىمرضحلا نوراه نب دمح نع ثدحو « ءاماعلل احم ًاملاع ناكو

 « يطئارخلا 0 نب دمجشو « هفللا ىمجربلا ديعس نب دمحه نعو « نييدادغملا

 نب ةرام نب دمو « ى رادلا حا نوبطاو# ءاطج نب دمحأ نب نسحلاو

 مو < ًاسلجم يوغبلا دمح نب هللا دبع نم عمس هنأ ركذي ناكو « يناببصألا ةزمح

 رصمب ”ثيدحلا ِلْمدي ناكو « هتينغأ هب ينءاج نم : لوقي ناكف « هدنع نكي
 ذا فاح ناس يستر # ةفيفاكلا قارزملا قيقا" هدفت و# ىوزوب وهو
 نأ ديري ناكو « ةيرصملا رايدلا ىلإ قارعلا نم ينطقرادلاب فورعملا ىلع نيب

 ىف فئلاوت هلو « هفملأت نم غرف ىتح هدنع ينطق رادلا لزي ملف التم "فتتصت

 . كلذ ريغو تاالاو لاجرلا ءاممأ

 ان ىلا 8 ينتملا ناويد هحرش يف يزيربتلا ايركز وبأ بيطخلا ركذو
 ةيئارلا هتديصقد روكذملا لضفلا ابأ ريزولا حدم ًاروفاك حّدَّمو رصم دصق

 ”اطوأ لا

 - ع م لص رح هر -

 اربصت م وا ثار كاوه دأب

 ا



 دق ناكو « « ارفعج » يقاوقلا ىدحإ نوكتف « همساب ”ةموسوم اهبلعجو
 : ةدصقلا هذه يف هلوق مظن

 0 دسصع ”يأو دسمعلا ناب كت عسا ”<فك 1 راوسلا تي

 «امهالإ ثهدشنب و هنع ابهفارص هضارن م اماف « تارفلا نباب ترش ه

 نكر ريزو دبمعلا نبا لضفلا وبأ اهو ناجترأ دصق ةلودلا دضع ىلإ هّنجوت اماف

 لوحف - ىلاعت هللا ءاش نإ مهركذ ىقأبسو  ةلودلا دضع دلاو هئيوب نب ةلودلا

 . دئاصقلا ررغ نم يهو « اهريغبو ابم هحدمو هملإ ةدصصقلا

 يتلا ةروصقملا ةديصقلا يف ىنتملا لوق نأ حريشلا يف ًاضيأ بيطخلا ركذو
 : ًاروفاك وحمو ًالزنم ًالزنم فصيو ةفوكلا ىلإ هريسم اهمف ركذي

 اكملاك ”كحّض هّنكلو تاكحضملا نم رب اذامو
 الثنلا لهآ باننا سرك ” كارلا لها نما طتتلاب
 ىجدلا 'ردَي تنأ 'هل ؛لاقُي *هفصن ”ارفلشم 'دومأو

 ىقرلا نيبو ضيرقلا نيب ث دك 'ركلا هب ”تحدم رعشو
 رولا سم ناك .هنكلو» هلا احتدتم كلذ تاك اف

 واو

 اذبف ةملابو < روفاك دوسألاو « روكذملا لضفلا وبأ يطتسّتنلاب دارملا نإ
 ظ . حدملتو ىجبت فارشألا تلاز اف « هنم ضغ ام ردقلا

 لضفلا يبأ ريزولا 2 امدب يم ريحنلا هللا دبع ْن مها ربإ قاحسا وبأ دشنأو ]|

 « كمايأ » ضفخي « كمايأ هللا مادأ : هلوق يف نحلف عاد هل اعد دقو روكذملا

 : ةيوصنملا

 رهبلاو يىعلاب ةشهد نم صغو انديسل يعادلا نحل نأ ورغ ال
 رصحلاب قطنلا نيبو غيلبلا نيب ابتلالج تلاح هتبيه لثمف
 . رصبلا ةلق نم وأ بصنلاعضوميف شهدنع مايألا ضفخ نكي نإو
 رششبلا ديس نع هرثأن لأفلاو انديسل اذه يف تلءافت دقف

4 



 ثداحأ تنك : « صاوخلا بدأ» باتك يف يبرفملا مساقلا وبأ ريزولا ركذو

 هايضفت نم ربه ظْف « ينتملا رعش هيراجأو روكذملا ًارفعج لضفلا ابأ ريزولا
 صانْلا بضفلا 'هانث نم ةروصب ىري نأ افوخ هسفن يف ام ىلع هبنت ةدايز
 هب هل ضرع يذلا ءاجحلا لجأل كلذو « ماعلا محلا يف ىدصلا لوق نع
 تملا

 موي يفوتو « ةئاؤلثو نامث ةنس ةجحلا يذ نم ن'ولخخ تالثل هتدالو تذاكو

 نيعستو ىدحإ ةنس لوألا عبر رهش ىف : لمقو « رفص راشع ثلأث دحألا
 © ناعنلا نب , دمع نب نيسح ىضاقلا هيلع ىلصو « ىلاعت هللا همحر « رصع ةئاؤلثو

 . ةروهشم اه. هتبرتو « ىرغصلا ةفارقلا يف نفدو
 ءاب فلألا دعبو يازلا حتفو نونلا نوككسو ةلمهملا ءاحلا رسكب - ةبازتتحو

 هركذ اذكه « رفعج نب لضفلا هببأ مأ يهو - ءاه مث ةحوتفم ةدحوم
 . ةظملغلا ةريصقلا ةأرملا : ةغللا يف ةبازنحلاو « هخيرات يف ةرق نب تباث

 :١هلوق هرعش نم دروأو « « قشمد خيرات » يف ركاسع نبا ظفاحلا هركذو ظ

 ررّجَض ىلع اهنم ايواط 'تبي لو اهتحورو اهايحأ سفنلا لمخأ نم
 " رحّششلا نم يلاعلا ىوس يمرت سيلف اهتفصاوع ركبت اذإ حايرلا نإ

 اراد ةنيدملاب ىرتشاو « نيمرحلا لهأ ىلإ ناسحإلا ريثك ناك : لاقو
 ةالصلا لضفأ هنكاس ىلع - يوبنلا حيرضلا يي سام برقلاب
 فارشألا عم ررقو ؛« اببف نَفادُب : ىصوأو ؛« دحاو رادح ىوس - مالسلاو

 ىلإ فارششألا تجرخو « نيمرحلا ىلإ رصم نم هتوبات لمح تام املو « كلذ
 ىلإ لا هيبلإ نسحأ اب ءافو هئاقل
 معأ لاو « ًالوأ هتركذ ام فالخ اذهو « ةروكذملا رادلاب هوئفدو ةنيدملا
 هذه » ٍبوتكم اهملعو ةفارقلاب ةروكذملا ةبرتلا تيأر ينأ ريغ < باوصلاب

 سوي ليعبر ور سهو هيي مرور جو ريمو ده سر ووو معمم سو جن ور موه عم رعوف

 تاوفلاو ؟ه؟ : برغملا يف ناتيملا ١

 . رجشلا يلاع الإ فصقت سيلف : تاوفلا 3
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 'يفوصلا نبا مساقلا يىبأ طخي تيأر نإ مث « تارفلا نب رفعج لففلا ينأ ةبرت اني

 مسيل 8 .٠ ةنيدملا ىلإ لقن مث ىربكلا هراد سلجم ىف نفد هن

١١ 

 هللا لع لكوتملا

 ابهمساو ةيكرت همأو © يدبملا نب ديشرلا نب مصتعملا نب رفعج لضفلا وبأ

 الث ءاعبرألا ةلمل لتقو «ممب ةنس ةحم لا يد نم نيقب تسل هل ميوب «عاحُس

 رصقلا يف نفدو < ةنس نوعبرأو ىدحإ هلو 849 ةنس لاوش نم نولخ
 نفد هنإ : هخيرات يف يبالودلا لاقو . ىأر نم رسب هانتبا رصق وهو < يرفعجلا

 ةنس ةرشع عبرأ هتفالخ تناكف « اهملع "لصي مو هريزو ناقاخ نب حتفلاو وه

 . مايأ ةعشتو ريش: ةعبتو

 مم ةولخ ىلع وهو ىأر نم رسب للاب رصتنملا هدلو ”دمح لكوتملا لتقو

 هبجو يف ناقاخ نب حتفلا هريزو ماقف « فيسب ىكرقلا رغاب هردتباف « هريزو
 تطلتخا ىتح امهوعطقو اعم اههولتقف مهفوبسب موقلا هروتعاف « موقلا هوجوو

 مادق هنا يكح ام ىلع هلتق ىف ببسلا ناكو . لبق ام ىلع « اعم انفدف (هموحل

 سابو ها تحنو :ةمسو: ةدعوت“تاكو# نم نسأ رصتنملاو © نضتنملا لع "زتمملا

 يف ةصرفلا دجوو هلتق يف ىعسف « هبسب فخسلا لهأ نم هسل< نورضحي نذلا

 عطاق فيس هل يدهأ دق ناك لكوتملا نأ بمجعلا قافتالا نم ناكو . ةلمللا كلت
 حلصي ال : لكوتملا لاقف هانمتي لكو هتيشاح عيمج ىلع ضرعف « هلثم نوكي ال
 هيلع لخاد لوأ هنأ قفتاف < هريغ نود هل هيهوو «رغاب دعاسل الإ فسلا اذه

 . هرمأ نم انركذ ام ناكو هقتاع لبح مطقف هب هبرضف

 هلتق لبق لكوتملا ىلع أرقأ تنك : لاق مجنملا نب ىبحي نب يلع ىكحو

 ١ يقريصلا نبا : خسنلا رئاس يفو ؛ ه ب يف اذكه .
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 « هسلجم يف لتقُي رشاعلا ةفيلخلا نأ هيف عضوم ىلع فقوف محالملا بتك مايأب
 « هأرقت نأ دب ال : لاق < ريخ : تلقف ؟ كل ام : لاقف هتءارق نع تفقوتف

 ؟ لوتقملا يقشلا اذه نم يرعش تبل : لاقف ءافلخلا ركذ نع تدحو هتأرقف

 جرخأو « نيدلا يف ةنحلا عفر < نيضراعلا رعش فيفخ رمسأ اعوبرم ناكو

 ا اا سر اس

 هل ناكو « ةمامإلا لهأ بهذم ىلإ ليميو عبشتي خش رونيدلاب ناكو

 « باعجلا رشي هل لاقي < هدنع در كس نردحاو هنلإ نوعممجم باحصأ

 ةعامج هرضحي ًايضفار الجر رونيدلاب نأ لكوتملا ىلإ رونيدلاب ربخلا بحاص عفرف

 فقو اماف « فلسلا نومتشيو ةياحصلا نودسيو ضفرلا نوسرادتيو ةضفارلا نم

 ىلع هلماع ىلإ باتككلاب ىبحي نب هللا ديبع هريزو رمأ هباتك ىلع لكوتملا
 نيت ن هلا هيبع :بنكتا« هينلاغ قلإ ةقرفلاو "اذه رشي ..ضاخشنإب نونا
 ةافاصملا نسح باعجلا رششل ًاقيدص ناكو - هباتك لماعلا ىلإ لصو اماف « كلذب
 بتوك ام هأرقأو ًارشب ىعدتساف هملع ”قشو كلذ هّمه  هملع قافشإلا ديدش هل

 تنك هتلمعتسا نإ يأر اذه يف يدنع :رشب هل لاقف « هباحصأ رمأو هرمأ يف هب

 لاق: © هئع "لع كتاخ حتا ام :ةامتع تنك وهي «كرهأ ايف عتمه نيغ
 ليت نأ نميقلا نكتلاا نمو. نكي هما كانط عك نوتيدلاب ©.لاق ؟:ققااهو
 « ةعانصلاو ةفرحلا نم هملإ تدسن ام هدنع ظوفحع سلو فافخلا باعجلا ناكم

 ابطخ ءاوتسا ريغو اهنمع ريغف بامجلا نم نيعلا ىلإ دمعو هلوقب لماعلا رسف
 ءلبأ هنأ فافخلا رشب نع هريخأ ناكف ؛ ءاف هب تراص امب ءاملا لصوو هطاسناو

 هاوس لهأ نأ كلذو « ةكحلضو هدلب لهأ دنع ةأرّه هنأو ةلفغلاو هلملا ةياغ يف

 لوصح دنع اهناممثاب هنودعيو ةئيسنب ةعوطقاملاو ةماتلا فافخلا هنم نوذخأي دلبلا

 اوّلتعاو هقحي هوولو هنيدب هولطام اهنم مهل ام اوزاحو تلصح ادإف « ةلغلا
 فافألا ىلإ اوجاتحاو ءاتشلا اندو رداسلا تقو ىضقنا اذإف « هبلع لطابلا عاونأب

 هنودعي اوردتباو هوعدخو هملإ اورذتعاو اذه ًارشب اوّفاو « اهارجم ىرج امو

 ءادأ هل نونمضيو « ةلطابلا ةدهاعملاو ةبذاكلا نامألاب مديعاوم نودك ؤيو ءافولا
 فنأتسيو مهملا ملستسيو هنوكسو مه. هنظ نسحبف « ةفنأتسملاو ةيضاملا نويدلا

 ريكحلا



 ةداعلا ىلع هورجأ ةلغلا ترضح اذإف « هنوديري ام اهريغو فافخلا نم مهءاطعإ
 ف هعلس ذخأ نم ةريتولا هذه ىلع نولازي ال مث ةّنسلا نم مدقت ام ىلع هولمحو

 نم قيفي الو هتدقر نم هنتي الف مهتالغ نابإ يف هقح نع هعفدو مهتجاح تقو

 لابقإلاو موقلا مامأ فافخلا مدقتب راشأو هباتك ربخلا بحاص ذفنأف ؛ هتركس
 امب هتهابفو هتكاكر نم هنأ ىلإ انكاس ةلأسملاب هصصختو ةبطاخ لاب هملع

 هذه نم صلختيو « ةصقلا هذه نع ثحبلاب لاغتشالا مسحيو نيرضاحلا كحضي
 هب لكوآملا ىبحي نب هللا دنع معأ رمخلا بحاص باتك درو اماف ؛ ةئالثلا

 رمأو <« مهنع يكح ايف مهبطاخيو مرضحتسيو سلجي نأ رمأف « موقلا روضحبو
 « كلذ لعفف « هدهاشيو هعمسيو يرجي ام ىلع فقيل ةييبس مهنبيو هنبب قلعف

 اماف « فافخلا رشب مهمدقي هنلإ اومدقف ©« نيرضحمللا ىعدتساو هللا دبع سلجو

 « معن : لاققف ؟ فافخلا رشب تنأ :.هل لاقف رشب ىلع هللا ديبع لبقأ اوسلج

 هذه زاوجو ةسلادملا هذه مامتِإو ةليحلا هذه مات ىلإ هعم نيرضاحلا سوفن تنكسف

 رمأف هركنأ ءيش كرمأ نم نينمؤملا ريمأ ىلإ عفر هنإ : هل لاقف « ةطلاغملا

 نحن : رشب هل لاقف < هتقيقح نع مراضحإ دعب ملاؤسو هنع فشكلاب
 موق كيلا عمتجي هنأ نينمؤملا ريمأ غلب : لاق ؟ هب انرمأت يذلا (ف نورضاح

 «ًائيش اذه نم فرعأ ام :رشب لاقف «ةباحصلا متشو ضفرتلا يف كعم نوضوخبف

 ؟فلسلا يف لوقت ام : لاقف « ميهاذم نع صحفلاو مناحتماب ترمأ دق : لاق

 نعل معن :لاق ؟لوقت ام يردتأ كليو :هللا دسع هل لاقف «فلسلا هللا نعل : لاقف

 ريمأ كل لوقي : هللا ديبعل لاقف لكوتملا يدي نيب نم مداخ جرخف «© فلسلا هلا
 هذه كلئاس ينإ : هل لاقف « هقنع برضاف اذه ىلع ماقأ نإف ةثلاثلا هلس :نينمؤملا

 :لاقف ؟ فلسلا يف نآلا لوقت اف<كلتقب ترمأ تلق امع مجرتو بتت مل نإف ةرملا

 كلهأو ينرقفأو ىلام فلتأو ىقشيعم لطبأو قبب برخ دق « فلسلا هللا نعل
 فافخلا ناتسدلا لهأو ةركألا فلسأ لجر انأ : لاق ؟ فيكو : لاق « يلابع
 لوصح دنع مهيلا ريصأف «مهتالغ نم لصحي امم نمثلا ينوفوي نأ ىلع تاكستلاو

 قيفوت نم اوعنتماو يقح نع ينوعفد تالغلا اوزرحأ اذإف <« مهردابب يف ةلغلا
 نودواعي ال هللاب نوفلحيو ىلإ نورذتعبف ءاتشلا لوخد دنع نودوعي مث « يلام

 نتن



 ام ىلإ مبسسجأف « يلام نم رخأتملاو مدقتملا ىلإ نودؤي مهنإف < يماظو ىلطم

 اوناك ام لثم ىلإ اوداع ةلغلا تقو ءاج اذإف « هنوبلطي ام مهبطعأو هنوسمتلب

 عمسف : لاق ؛ يلايع ترقتفاو ىلا تّلتخا دقف ىللم رسك و يماظ نم هملع

 لخو موقلا ءالؤه للحتسا : لاقف مداخلا جرخو «ةبيبسلا ءارو نم لاع كحض
 نحص اوطسوت اماف ميفرصف « ةعسو "لح يف نينمؤملا ريمأ اي : اولاقف ؛ مهليبم

 ال ظقشتم ربخلا بحاصو نولاتحم ناحب موق ءالؤه : نرضاحلا ضعب لاق رادلا

 رظنلاو اذه نع صحفلا ىصقتسي نأ يغبنيو « هتحصب قثيو هماعي اب الإ بتكي
 اذه سيل :ضعبل ةعباتلا ةعاملا ضعب لاق عوجرلاب اورمأ اماف «مهدرب رمأف «هبف
 « ةنايدلاو دجلا قيرط كلسنو نحن مالكلا ىلوتن نأ يغبنيف مدقت يذلا كلذ نم
 يف بتك يذلا نإ : لاقف موقلا ىلع هللا ديبع لبقأ مث « سولجلاب اورمأف اوعجرف

 ريمأ ذخأ دقو ًاربخ [ هب ] طيحيو ماع هلبقي ال اب بتكلا ىلع مدقي نمم سيل مكرمأ
 ترمأ ام لعفا : اولاقف ؛« مكرمأ نع شيتفتلا ماعناو كناحتما فانئتساب نينمؤملا

 نب ىلع : انلق ؟ مسو هملع هللا ىلص هللا لوسر دعب سانلا ريخ نم : لاقف « هب

 نينمؤملا ريمأ ريخأف « اولاق ام تعمس دق : هيدي نيب مداخلا لاقف « بلاط يبأ

 يذلا لل دملا:انلقف «يهذم اذه نينمؤملا ريمأ ل لوقي : لاقف داع مث ىضمف «هب

 : مه لاق مث « هههذم ىلع هتقفاومو هعامتال انقفوو هنيد يف نينمؤملا ريمأ قفو

 هيف لوقذ ركب يلأ ىلع هللا ةمحر : اولاقف ؟ هنع هللا يضر ركب ىبأ يف نولوقت ام

 ؟ ملو : لاق « هبحن الو هبلع هللا ةمخر : انلق ؟ رمع ىف نولوقت ايف : لاق « اريخ

 ةبيبسلا ءارو نم انعمسف : لاق < ىروشلا نم سابعلا انالوم جرخأ هنأل : انلق

 : لكوتملا نع هللا دبعل لاقف مداخلا ىتأ مث « لوألا كحضلا نم ىلعأ ًاكحض
 يفو ىنغ يف ن : اولاقف « مهفرصاو ةنوؤم مهقيرط يف مهتمزا دقف ةلص مبعبتأ

 . اوفرصناو < جوحأ اهيلإو ةلصلا هذهب ىقحأ وه نم نيماسملا

 دشرلا ىنبرض : كاحضلا نب نيسحلا ىل لاق : لاق نودمح هللا دبع وبأ ركذو

 ومالا ورش هلا بع هكا قلئال نيفآلا نوريضا ثا ءانإ قيعصل .ةقئالخ ف
 مث نومأملا نب سابعلا نيبو ينيب تناك ةادومل مصتعملا ينبرض مث دمع ىلإ ىلممل

 ةلولا يرغ .ىزرخ كلا لكو © لكرتلا لإ: ناهذا نع هقلب يشل قئاولا :قيرض

 وجع ١ ل 7”



 لكوتملا بضاغتف « يب علوي نأ ًاعيفش رمأو لكوتملا ينرضحأ مث « يل ريذحتلاو
 فرأ معاف كوب ي ند رع اق ندرس طك نإ نقلا ريمأ اب : تلقف « ىلع

 بتموت كما لد لاقو كحضف « كسسب ناك هتيرض برض رخآ
 ينعي « ريغصلا فمصو نم نسحأ ىرأ ام : هرضح نمل ًاموي لكوتملا لاقو

 بحت اما ؟ كتوكس ام اغب اب : لاقف ريمكلا اغب ريغ هفصي لك لعجف « همداخ

 . همن نم بحأ الو كح نم ”بحأ ىنأل :لاق ؟ لو :لاق « ال :لاق ؟ ًافبصو

 ءاذملا نكي نإ :لاق «ءاذب كنع ىنغلب :هل لاقف لكوتملا ىلع ءانمعلا وبأ لخدو

 هنإ دبعلا معن © لاق مذو هللا 55 دقف هتءاسإب ءيسملاو هناسحإب نسحملا ةفص

 كلذ دعب ”لتع مثأ دتعم ريخلا عادنم ممنب ءاشم زامهوط لجو زع لاقو * باوأ

 'يمذلاو ىبنلا مسلت ىتلا برقعلاك نوكأ نأ امأو < هفذق ىتح همذف # منز

 : رعاشلا لاق دقو « كلذ نم كدبع هللا ذاعأ دقف زي ال عبطب

 اممذملا مثللا سبجلا متشأ لو ًقداص نثأ ل فورعملاب انأ اذإ
 امفلاو عماسملا هللا يل ىشو همساب ريخلاو رشلا تفرع مفف

 اهل

 نم هيلع ام يدؤيل يناهبصألا "كلملا دبع نب ىسوم ىلإ ةماس نب حاجن ملسأ املو
 كدنع ام : هل لاقف لكوتملا دنع ًاموي رضحف « هتللاطم يف فلتف هبقاع لاومألا
 لصتاف «# هيلع ىضقف ىموم هزك وف هللا لاق ام :لاق ؟ ةماس نب حاحن ربخ نم

 تدرأ نزولا اننأ : لاقف ناقاخ نب ىمحي نب هللا دينع ريزولا يقلف ىمومب كلذ

 « يل هتوادعو نينمؤم ا ريمأ ىلإ الا يبأ لاخدإب الإ اليبس كلذل دحت ملف يتق

 ىتح همف ةعبقولا تيذعتسا ام هللاو : لاقف كلذ يف ءاشعلا ايأ هللا دسع بتاعف

 :لاقف لكوتملا ىلع ءانمعلا وبأ كلذ دعب لخد مث .هنع كسمأف «كل هتريس تمم

 « كتينغ اهرشو كتيؤر اهريخ ةفلتخم لاوحأ يف : لاقف ؟ يدعب تنك فيك

 اغا مال وه اقل هيلع رذعتي هنآل دبعلا قاتشي امإ : :لاق «كتقتشا للاو دق :لاقف

 :. لاق: كار قه ئكسأ نفل وتملا هل لاقف « هاعد هدمع دارأ ىتمف دسسلا

 ١ يواقلا رام حيحصتلا يف رظناو ؛ ىمدملاو ينبلا لصألا يف : 4٠ .
 ٠ م84 ب ريثألا نبا خيرات يف ةثداحلا هذه رظتاو ؛ هللا دبع : لصألا يف .
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 :لاق ؟ ءاخسلا ىلإ هبسنتف هتضفر دق لجر ىلإ يتأت :لكوتملا لاق «دواد أ نا

 نإ كلغ لع كد فن عضاوملا نه عضوم ىلع نينمؤأ ا ريمأ اب قدصلا نإ

 «ديشرلا ىلإ بوسنم ةكماربلا ءاخس نأل دوجلا ىلإ هنوسسني نممف نوطلغي سانلا

 ١داود أ نبا دوحاو « نومألملا لإ بودسنم يسم نر .قدسللاو لضفلا ءاحسو

 ان كؤواخس كاذف ءاخسلا ىلإ "هللا دسعو حتفلا بسن اذإو <« مصتعملا ىلإ بوسنم

 « كلملا دبع نب ىسوم : لاق ؟تيأر نم لخبأ نمف تقدص :لاق « نينمؤملا ريمأ

 رذتعيو «بيرغلا مرحب امك بيرقلا مرحي هتيأر : لاق ؟ هلخم نم تيأر امو :لاق

 أمو نيثعفو يدنع هيف تعقو 5 : هل لاقف « ةءاسإلا نم رذتعد امك ناسحإلا نم

 ننمّؤأا ريمأ ا :لاق © كيرا ةيععو ىنأ ملعب الو هنلإ ردتعاو هقلاف ©« كلد تح

 ىلإ راسف «فوألا نم سارتحالا ىلع فاخت نل : لاق ؟ فلأ ةرضح هتكسي نم

 يرفعجلاب هيقلف « حلص ىلإ اقرتفاو ©« همحاص ىلإ اهنم دحاو لك رذتعاو ىسوم

 ينلتقت نأ ديرتأ 8 : لاق ؟ انيتأت ال كل |ف انحلطصا دق هللا دع ابأ اب : لاقف

 . ًالوأ انك امك الإ انارأ ام * سمألاب اسفن تلتق ام

 بسطأ نم ةدامع ناكو لصوملا نك هأفنو ةدامع ىلع بضغ دق لكوتملا ناكو

 فتراكو نومأملا ىخامط نم هوبأ ناكو « ةردأن مهرضحأو آح ور ميفخأو سانلا

 رتعو لاس بجنو هوبأ تام مث خيبطلا اقذاح جرخف ؛« هةعم

 مل : لاق ؟ فيكو : لق« هفرظأ ناك ام : لاق « ةدابع ركذ ىرح دقو

 وهو يرمعلا مهاربإ نب ىلع ىلإ هومدقو هوملطو هؤامرغ ةعمت لصوملاب لصح

 كحيو :مهاربإ نب يلع هل لاقف « رخآل مث رخآل مث دحاول فلحف لصوملا يضاق

 فكرإف “< كسفن ىلإ مجراو هللا قتاف ؟ كماظ ىلع اوعمتجا دق مهلك ءالؤه ىرت

 يدكلا: ىعدا بلك نمل :كخدف تقدم » لاقف# ةرظن اقاؤانا# سعب فاك

 تام دقو هل لمقو . قطأ ال ام للاب تعفد ينكلو « قدصلا ىعدأ مبلك الو

 ٠ ًارشعو رهشأ ةعيرأ 4 0 تثروام : هتخأ جوز

 ١ دواد يبأ نبا : لصألا يف .

 ١ هللا دمع : لصألا ىف .

 ا



 تأشن دق ةبومحم اهل لاقي ةيراج نبمف راوج اهيف ةيلج ةيده ناسارخ نم

 تلق قم تورقو ءانغلا تقدحو رعشلا لوق ثداحاو بدآلاق .تعرنو. فئاطلاب
 ؛ ًامايأ اهرحبف ةرم ابملع دجوف « هسلجم قرافت ال تناكف هيلع تملغو لكوتملا
 يف ةلمللا تيأر :لاق «نينمؤملا ريمأ اي كيبل :تلق «ىلع اب :لاقف هيلع ترتكبو

 نينمؤملا رممأ اي ًاريخ : تلق «ىنتحلاصو اهتحلاصو روينا نرخ عديبلاو ينأك يمانم

 يفل انأ لاوف « كدب طخسلاو ىضرلاو كتدبع يه امنإ « كرسو كنبع هللا رقأ
 ةرجح نم دوع توص تعمم نينمؤملا رممأ اي : تلاقف ةفملصو تءاج ذإ كلذ

 اذإف اهترجح انيتأ ىتح انضبنف < عنصت ام رظنن يلع اي انب مق : لاقف « ةبوبح
 : ىنغنو دوعلا برصت يه

 ينمكي الو هبلإ وكشأ ًادحأ ىرأ ال رصقلا يف رودأ

 ينصلخت ةبوت امل سيل ةيصعم تيتأ دق يننأك
 ينحلاصو ىرككلا يف ينرازدق كلم ىلإ انل عبفش لبف
 ينمراصف هرجه ىلإ داع انل حال ؛حابصلا ام اذإ ىتح

 هرمدق ىلع تبكأو هتقلتف تعمسف ©« هعم تحصو نينمؤملا ريمأ حاصف : لاق
 ينع تيضر كنأك قليل يف تيأر يالوم اي : تلاق ؟ اذه ام : لاقف « |لبقت
 عا تدار لغات ل لاقفا# كلذ لكس تيار لاو نأ وه لاق'# كعفسا اع .تللست
 حبطصاو نينفملاو جس اعدو هبف انك يذلا عضوملا ىلإ انعجرو؟قفتا فيك اذه نم

 هرمأ نم ناك قح هدنع ةوظح تدازو :لاق ؛كلذ هموي تامبألا همنغت تلاز امو

 «ةبكاب ةنيزح تلاز اف ريبكلا فيصو ىلإ ةبوبحم تراصو هيراوج قرفتف «ناك ام
 : تنغف اهرجح يف عضوف دوعب ءيجو هتفعتساف ينغت نأ اهرمأو موي اهاعدف

 ارفعج هيف ىرأ ال يل ذلي شيع *يأ
 ارب دقف ماقسو ىنض يف نراك نم لك
 ىرتشي توملاىرتول ىتلا ةبوبحم ريغ
 ايقتل اههادب هتوح امب هترتثال

 .ىلاعت هللا اهبمحر «تتام ىتح هشرتو همكست تلاز امو فوصلاو داوسلا تسسلو

 م1



١١0 

 جارسلا نبا

 يراقلاب فورععملا جارمسلا رفعج نب دمحأ نب نيسحلا نب دمحأ نب رفعج دم وبأ

 أهتم <« ةبمحملا فيشناصتلا هلو « هنامز ةمآالعو <« هرصع ظفاح ناك ؛ يدادغملا

 مساقلا يبأو < ناذاش نب يلع يأ نع ثدح « هريغو « ىاشعلا وابو

 06 ةربلو.# نايك ناو“ ضيورتلاو « قدبإلاب «© لالخلاو <« نيهاش . ن

 ناكو « ىلاعت هللا همحر يفلسلا رهاطلا وبأ ظفاحلا ه6 0 ىقلخ هنع

 . مهنع ذخأو نامزلا كلد نامعأ يقل هنأ عم هتياورب رختفي

 0 ١هنمف 2 نسح رعش هلو

 لبشْست 'مبيلع ًادجو يىعمدأف '”طيلخلا ةناب

 اولقتْساف لزانملا نعى ارفلا يداح مهب ادّحو

 اولح بلقلاو يرظان نع اولُحرَت نيدللا ليمعبف

 ردع نم ةايغد بتأ مارج الب يمدو

 اوّلعو 'مبلصو ءام نم اولمنأ ول مهََض ام

 : ىلاعت هللا يحرس

 ا َ كنا هل 55 0

 ١ه#م : ه ءايدألا مجعمو 5١١ : ةأعولا ةيفيو ١؟» ١: بجر نا ليذ يف هتمجرت مجأر - ١ ه

 رفاسو ناكو « ألا معلا ةمحعو ةلممج ةقيرط اذ جارم بلا ناكر ء ركاسع نبأ نع لقن همفو

 اهب ماقأو دادغب ىلا داعو « ًانامز اهب نطق مث تاعفد ةدع روص ىلا ددرتو « اهريغو رصم ىلا

 دهز » همسأ ٍبات5 قاشملا عراصم ىوس هلو « هقفلاو دهزلا يف هراعشأ رثكأو « يفوت نأ ىلا

 . « نادوسلا

 ١ قاشعلا عراصم يف تاببألا ١ : .+٠ .

 ا



 هم
 قرر .عيفسملا كاتستلا ىلإ لئيبفملا ريما .اييتننب :ةقكو و ىلإ

 جام ل 8# #7 هاد ع هل 05

 روز رهش كلصو رس نكلو قدص موتحلا ك ك 0 م

 نو ثلا نب ءيناتك لين اعصالا"يقاكلا اغلا هل ةروأو

 و ىلع ”ترشلا هم 8 7: دقو بابش أمس رعادمو

 6 ف تدك نأ ةينكن هنودنع ةمش وأ أب بضخ

 . دمج مظن كلذ رمغ هلو

 نام هلع لئاوأا وا ةنافتر او ةريقغ رسع عبس ةنس رخاوأ يف امإ هتدالو تناكو

 زيزعأا د بع نب دمحأ نب كرابملا رمعملا وبأ تقدما ركذو « ةثايعيرأو ةرشع

 « دادغبي ةرششع تس ةنس هدلوم نرأ « خويشلا تايفو » باتك يف يراصنالا

 0 باس نفدو «ةثامسمخ ةنس رفص نم نيرشعلاو يداحلا حالا نمل اهيفوتو

١١1 

 محنملا رشعم وب أ

 مامإ ناك ؛4 روبشملا محملا يخدلملا رمع نب دمح نب رفعج رولا

 «جيزلا» و «لخدملا» ابنم « ةماحنلا مع ىف ةدمفملا فيناصتلا هلو < هنف يف هتقو

 . ةسحع تاباصإ هل تناكو « كلذ رمغو «فوأألا» و

 كلذ نأو « كولملا ضعب ةمدخب آلصتم ناك هنأ ميماجملا ضعب يف تدأر
 © همنم تردص ةعرج اسما هبقاعمل هتل ود تاكو هعامتأ نم الحر تلظ كالملا

 « ءالز:ك ةعيبصأ يبأ نداو ١ جه ؟ : ءاكحلا خيراتو بادب : تسربفلا يف رشعم يأ ةمدرت ه أ 5

 : ناونعد اياتك نفذ .ر كلا هنع تلا دقو ه* : دعاص تاقمطو مهمل : لودلا رصتخمو

 مط 513: وطقع 501 1 حالم ثعزقنم كلن ةطلقمت (8عادا1 196208

 اريك |



 'ايابخلا اهب جرختسي يتلا قئارطلاب هيلع لدي رشعم ابأ نأ معو « ىفختساف

 5 هع دعمبو هنلإ قىدعم ال ا لهعب نأ دارأف 2 ةنماكلا ءانحالاو

 نواحللا ىلع دعقو <© بهذ نواه مدلا يف لعجو أمد هيف لعجو ًاتْسط ذخأف

 رضحأ هنع زجع اماف « بلطتلا يف غلابو لجرلا كلذ كلملا بّتلَدطَتو « امايأ

 يتلا ةلأسملا لمعف ©« هب كتداع ترج اب هعضوم ينف“رعت : هل لاقو رشعم ابأ

 لهجرلا ىرأ 4 لاف ؟ وه امو : لاقق « ًاسحع اًئش ىرا . لاق ؟ كترمحو

 أاعضوم ماعلا ف معا الو 2 مد نم رحد 2 لمحلاو بهد نم لمد ىلع رولطملا

 هيا ددح-و ةلأسملا رسعو كرظن دعأ : هل لاقف « ةفصلا هذه ىلع دالملا نم

 يل عقو ام ءيش اذهو < تركذ امك الإ هارأ اه : لاق مث لعفف « ملاطلا

 نامالاب دلبلا يف ىدان اضيأ قيرطلا اذ ب. هيلع ةردقلا نم كلملا نأ اماف « هلثم

 "ربظ لجرلا نأمطا اماف « هب قثو ام كلذ نم ربظأو « هافخأ نمو لحرلل

 < *هدمتعا امب هربخأف « هيف ناك يذلا مضوملا نع هلأسف « كلملا يدي نيب رضحو

 1 هحارختما 2 رمسع نا ةفاطلو © هسفن ءافخإ ِق هلامت>ا ناسحم همحعأف

 . ىلاعت هللا همحر < نيتئامو نيعسو نيتنثا ةنس يف هتافو تناكو

 كتانلاو
 ا ننحدا ابحتف ناسارخ دالب نم ةممظع ةنيدم ىهو « خاب ىلإ :ةسدلا

 برْضُد يذلا وه فنحألا اذهو « هنع هللا يضر ناؤع ةفالخ ىف ىمسمتلا سْمق

 « ىلاعت هللا ءاش “نإ داضلا فرح ق ةهركذ قأسو:« محلا يف لثملا هب

 ١ اافخلا : ايقوص انآو هجأأ .

 ١ هةسدح : ايقوص انآ ,

 ٠ هد ٠ ث هن و

0" 
 , لف اه ه0
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 ا
 ءىناه نبا حودمم ىسلذتالا ردعج

 ريمأو ةلمسملا 00 يمل ةنالا نودمح نب دمحأ نب يلع نب رفعح يلع وبأ

 يبالو “ معلا لهأل ًارثؤم ءاطعلا ريثك اسخس' ناك ؛ ةبقيرفإ لامعأ نم بازلا

 بدلسسعح اهنسح رواحب ف ةقدافلا ممادملا نم همف ىسل دنألا ءىنأه نب لمي مساقلا

 5 همق لئاقلا وهو 0 فصولا

 وأ "لباب ”فارطو يمسح ابهتلك ةيربلا نم نافندملا
 ريطسوب نيلملا ”رتفلاو ”نيسقلا هنالك فاريسفلا "فاقرتتلاو " نيس لحس

 ظ نم هولا نكد لإ ةعاساؤلل لا وطلا ةئابضقلا امو
 هشب ناكو « نآلا ىلإ مم نر يهو ؛ ”ةليسملا ىنب دق ىلع هوبأ ناكو

 «لاتقلا ىلإ 'تضّفأ تارجاشمو ”نّحإ سيداب نب زعملا دج دانم نب يريز نيبو

 نيتكْللُب هدلو ماق مث اهيف يريز لتقف <« ةميظع ةكرعم |هنيب ترجو اعقاوتف
 ملعف «روكذملا رفعج ىلع رهظتساو « هسأ ماقم  ءابلا فرح يف هركذ مدقملا

 ةنس يف اهب لتقف «سلدنألا ىلإ برهو هتكلممو هدالب كرتف «ةقاط هب هل سيل هنأ
 . هتصالخ ردقلا اذهو لوطي هثيدح ”حرشو «ىلاعت هللا همحر « ةئاؤلثو نيتسو عبرأ

 اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةلمهملا نيسلا رسكو محلا حتفب  ةليسملاو

 . بازلا لامعأ نم ةنيدم يهو - ةنك اش ءاش مث ةحوتفم مال اهدعبو

 دقو <« ةمقيرفإب ةروك  ةدحوم ءاب فلألا دعبو يازلا حتفب - باازلاو
 : ةمةدرفإ ركد مْدقت

 ف د4 يراذع نباو مب هش : ١ ءاريسلا ةلخلا ي ىدحل هيخأ ةمح رت يف هرايخأ ضعب رظنا 1*١

 (يححلا قمقحت) ستقاا رظنا سلدذألا ىلا رفعج ةدوع ريش ىفو ٠٠ : مالعألا لامحأو ؟؛؟

 , هلم ةددعتم تاحفص ق

 مساج و



 نر

 نب دعم مع 5 زعملا داوق دحأ ناك ؛ يماتكلا حالتق نب رفعج يلع وأ

 ال  هركذ يتآلا - رهوج دئاقلا عم هزهجو « ةيقيرفإ بحاص يدئّسعلا روصنملا

 ىلع بلغف « ماشلا ىلإ رهوج هب رصم ذخأ اماف « ةيرصملا رايدلا حتفل هجوت
 يف اهكلمف ىّشَم د ىلع بلغ مث ةئاؤلثو نيسمخو نامث ةنس ةححلا يذ يف ةلمأرلا

 « نيتس ةنس ىلإ اهب ماقأ مث « اهلهأ لتاق نأ دعب نيسمخو عست ةنس مكرحلا

 يطمرقلا دمحأ نب نسحلا هدصقف <« ىقشمد رهاظب ديزي رهن قوف ةكدلا ىلإ لزنو

 يطمرقلا نب رفظفا ليبلغ وهون نوك ذأ نفح هنلا صرخلا © سعالاب هقورذللا
 نم ناولخ تسل سيخخلا موي يف كلذو « أأريثك ًاقلخ هباحصأ نم لتقو هلتقف

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاؤلثو نيتس ةنس ةدعقلا ىد

 هلّدق دعب روك ذملا حالف نب رفعج دئاقلا رصق باب ىلع تأرق : مهضعب لاقو 1

 : ًايوتكم

 'ممْحْي ال 'قارفتب مُهدابأف هلهأب 'نامزلا ثيبع الزنم ا

 مفنتو رصد مم 'نامزلا ناك -تةارم كب مت دبع نيدلا 0

 مساقلا وبأ لوقي هفو < [حودمم ردقلا ليلج سيئر روكذملا رفعج ناكو

 < قاويشملا رفاشلا يبلدتالا «يئاعن نوع

 ريلا ببطأ حالف نب رفعغح نع ناسخات ناسك رلا ”ةلءاسم تذاك

 ةراشسإلاو ) عضاوم ةدع يف امنا ظامتاو جه. ع؛:١ ءاريسلا ةلحخلا يف حالف نب رفمج ةمحرت ١م

 ةمضملا ةردلا نم ةقرفتم تاحفصو بسال :ءا يبرغملا نايملاو ممب ب »+6. : ةرازولا لان نم ىلا

 .(5و :->)

 ١ تقشقب : ايفوص انآو جأ .

 مج



 يرّصب ىأر دق ام نّسْحأب يفذأ 'تّعمس ام لاو الف انْقَدلا ىتح

 وهو « داود نن دمحأ نع » امهنووري مهو « مات يبل اسيل نيتببلا نآل « طلغ

 . نزولا ماقتسا امل اذك لاق ولو « داود يبأ نبا لب « داود نباب سبل

| 
 ةفالخلا سمش نبا

 راتخ ةفالخلا سمش نب دمج هللا دبع يبأ ةفالخلا سمش نب رّفْعَج لضفلا وبأ
 « طخلا نسح ًآلضاف ناك ؛ روبشملا رعاشلا كلملا دجم بقلملا ىلضنفالا
 ادا أبسف ع فملاوت هلو «هطمضو هيل همف بوعرم ّطخو «ًارشك بتكو

 هطخ نم تلقث ؛« هم داحأ رعس ناوبد هلو م ١ هراشخا ةدوح. ىلع تلد ةفمطل

 : هسفنل

 لاعلا" نوووملا يثني ىّمأو ابسقع ةاخرلا يتأي ةادش يه
 ر,لئاز ميعن نم ”ريخ ءارمال ًالئاز أسؤب نإف ”ت'اوظن ادإو

 : ىلاعت هللا اهمح ر لماكلا كلملا هدلوو لداعلا كلملا ربرو 6 ركش ناب

 نّسْحألا ءانثلاب كل 'تددّهاشتو تةفاخم مانألا يلا 152
 .نسلألا قالطنا ىلإ شيعأ تح يقدم يف ًارتخؤم ةنامزلا ىرتأ
 مس لو قيتع عومج يف اهتدجو مث « نييرصملا ءايدألا ”ضعب (يسندشنأ اذكه

 ١ ةرهاقلا) « بادآلا » باتك هل عبط ٠+١5( .
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 . ةنسح رعشلا ىف هتقيرطو «2ابلئأف

 ودنقم وهو ثض نم لميس هعح | ءارثلا | كتاف نإو ٍطعأ

 رقتفي هسلإ ريقف مكو ىّنغ هنع ساتتلاب ينغ كف

 : اضنأ هلو

 قرايستحا .نيع كلاس ايي ١اذإ .ئضزركوا

 ا ىراع راعصعلا نم ادو اك ساكلا نم ا|اده

 رشع يناثلا يف فوتو « ةئامسمخو نراو قالك :ةنس مرا ف هتدالو تذاكو

 رهاظ رمألا موكلاب فورعملا عضوملاب ةئاتسو نيرسشعو نيتنثا ةنس مرحملا نم

 ىلاعت هللا همحر « رصم

 ءال اهدعبو ةمدعملا داضلا و و ءافلا نوكسو دل جا 2 لضفألاو

 . نقم نت ومملا يما .لضفالا ىلإ ةنيقلا هذه
 نيرسشع ةنس هدلومو « ةئامسمحو نيتسو عسا ةنس ةحلا يد يف هدلاو يتوتو
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1 

 يي ريشقلا رم

 ةعلق هملإ بسنت يذلا نيدلا قباس بقاملا يريّشلقلا قباس نب رّْعَج ريمألا

 قح هديب ةعلقلاو كلذ ىلع لزب لو < ليبسلا 'نافمخو قيرطلا ناعطُتقد نادلو

 ١4 كلام نب ريمج ا كلاثه هامعم دقو (ربمج) : نادلملا مجعم رظنا « ,

  5نافوخنو ماش 5

 رضكرإ



 لتدق مث « هركذ ينآلا قوحلسلا نالسرأ بلآ نب هاش كلم ناطلسلا هنم ابعزتنا

 هتدجو اذكه . ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو نيتسو عبرأ ةنس لئاوأ يف كلذ دعي '

 دعي الإ كلم ام هاش كلم ناطلسلا نإف « ءيش هنم يسفن يفو خيراوتلا ضعب يف

 يتأيس امك - ةثاعبرأو نيتسو سمخ ةنس يف لتق هوبأو <« نالسرأ "بلأ هببأ لتق

 هببأ ةامح يف ةعلقلا ىلع بلغت دق ناك نإ الإ  ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم يف

 نم مهوتد الكل هيلع تبمذ دقو « أطلغ ربعح ةأفو خيرات نوكي أ 6 همئان وهو

 . كلذ ملعاف « هل هبنتأ لو يب م هنأ وأ < ينم ناك طلغلا نأ هيلع فقي

 هجوت امل قودلسلا هاش كلم نأ تدجوف «رمألا اذه تققح اذه دعب ىنإ مث

 نم هنع هغلب امل روكذملا ًاريعج لتقو « ةعلقلا هذه زاتجا اهذخأل بلح ىلإ
 « ةئاعبرأو ناعمسو عست ةنس يف كلذو بلح ىلإ راسو هنم ةعلقلا ذخأو داسفلا

 نب ناعنلا مالغ رسماو د ىلإ ةيوسنم يهو « ةّيريسأودلا : ةعلقلا هذهل لاقيو
 .هبلإ تيسنف ةعلقلا هذه ىنبف «ماشلا هاوفأ ىلع هكرت دق ناكو « ةريحلا كلم رذنملا

 ةلمهملا نيعلا نوككسو ميلا حتفب وهو < ظيلغلا ريصقلا : ةغللا يف ”*رسعَجلاو

 1 ءار مث ةحوفم هدحوم ءاب أاهدعبو

١١ 

 رّقج نيدلا ريصن

 نيدلا دامع بئان ناك ؛نيدلا ريصن ”بقلملا يناذّمهلا بوقعَي نب 'رَقَج ديعس وبأ
 ارامح ناكو« لصوملاب 3 هبانتسا« ماشلاو لص وملاو [ ةبتا رفلا | ةريزجلا بحاص كنز

 لصوملا روس ةرامع محأ امل هنإ : لبق « لاومالا ”الحتسم ءامدلل اكافس افوسع

 قيرط دس ًاروس لمعت نأ ردقت له : لقاع ءادن نونحي هادانف «هماكحإ همحعأ

 . ريثآلا نبال رهابلا خيراتلا نم ةقرفتم تاحفص يف هرابخأ -05
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 امل زانف « لصوملا راصح دشرتسملا مامإلا دصق هتيالو يفو ؟ لزانلا ءاضقلا

 ةفملخلا لتاقف اهبقدانخ رفحو اهنّصح دق روكذملا 'رَقَح ناكو « ةدم ابقباضو
 نيرسشعو عبس ةنس ناضمر رهش يف كلذو < 'ًادوصقم اهنم لني مو اهنع عجرو
 .يجافخلاب فورعملا قوجلسلا دومحم ناطلسلا نبا هاش خورف لصوملاب ناكو « ةثامسمخو

 هذه بحاص يجافخلا نأ "« كياتأ ينب هلود خيرات » ف ريثألا نبا نك دو

 كلذلو  كباتأ ىنز ندلا دامع ةببرتل دم نب دومج نب نالسرأ بلأ وه ةعقاولا

 كبو“«بألا وه "ةمكرتلاب 6ًالاف «كولملا دالوأ برب يذلا [الاللا ] هنإف «كباتأ يمس
 يف هدناعيو هضراعي ”رَقَج ناكو - نيبنعملا نيذه نم بكرم كباتأف « ريمألا وه
 ةعامج عم يجافتلا ررق ةريملا ةعلق ةرصاحل ينز نيدلا دامع هجوت اماف « هدصاقم
 هبلإ ءاوضبنف مالسلل رادلا باب ىلإ ًاموي رضحف 2 رقج اولتقي نأ هعابتأ نم
 عست ةنس ةدعقلا يد نم عسأتلا سيجا مود ذ ليقو « نمأثلا يف كلدو هولتقف

 نيكتكب نب ىلع نبدلا نيز رقج عضوم ينز نيدلا دامع ىلوو <" ةثامسمحو نيثالثو
 ناكو <« ةبعرلا يف لدعو ةريسلا نسحأف « لب'رإ بحاص نبدلا رفظم دلاو

 . ىلاعت هللا همحر « ًاحلاص الحر

 رداصو هرئاخذ جرختساو رقج لاومأ ىفصتسا لصوملا ىلإ ىكنز داع املو

 راسف «ينيوزقلاب ىمسي ًالاظ الحر لصوملاب ىلو دق رقح ناكو « هبراقأو هلهأ
 ةلكش نب رمع هناكم لعجو هلزعف « هنم سانلا ىوكش رثكو ةحببق ةريس
 اقاقش نب دمح نب دمحأ نب نيسحلا هللا دبع وبأ كلذ يف لمعف اضيأ ةريسلا يف ءاسأف
 ٠ : ةئامسمحو نيثالثو ثالث ةنس ىفوتملا ىلصوملا

 'رّملع الو ينيوزق ”فلأ رق اي نيدلا ريصن اي
 نورف و موو ور هم مم مرنم وم مرو و وسم هم رم وو روررموا ومو هوو نم وم موه

 ١ يضرملا ماقملا اهيف ماقو ظف- نسحأ نبدلا ريصن ابظفحو : ( عا : رهاملا) ريثآلا نبا لاق ...

 ءيشب رفظي مف ربشأ ةثالث نم ًاوحن امل ارصاحم ةفيلخلا ماقأف .
 . ال١ : رهأايلا

 . ةيكرتلاب نأ ناف : دأ

 . اوبثوف : جأ

 نإ ضم دل د , هم 0 ةلس وه



 م هملظ نم تك تال رحقس 2 هللا هأامر ول

 .أك ولم ناك هنظأو يمجعأ مسا وهو«ءار امهدعبو فاقلاو ملا مشب : رماجو
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 هنيثب ليمج

  ةلمهملا داصلا مضب - حامص نب رّمْعَم نب هللا دبع نب ليمج ورم وبأ |

 به ب مارت نب ةعير ا - نونا يدعقاو بلا ءاحل مشي - ةنلع نب نايبظ

 مسأ نب دوس نب ثيل نب ديز نب مذله نب دعس نب ةرذلع نب ريبك نب دبع نبا
 ابقشع «برعلا قاشع دحأ ةنيثب بحاص ؛روبشملا رعاشلا ةعاضسق نب فاحلا نبا

 « "رس اهيتأي ناكو « اهيف رعشلا لاقف اهنع دارف اهبطخ ربك اماف « مالغ وهو
 . هنم ءيث ركذ ىلإ ةجاح الف روهشم هرعش ناويدو < ىرقلا يداو امهلزنمو

 تأرق ول : هل لمق : لاقو « قشمد خيرات » يف ركاسع نبا ظفاحلا هركذ

 هنع هللا يضر كلام نب سنأ اذه : لاقف « رعشلا نم كيلع دوعَأ ناك نآرقلا
 . « ةكح رعشلا نم نإ » : لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ينربخأ

 < كلملا دبع مأ ىنكت ةنيثب تذاكو « ةراذلع ينب نم امههالك ةنيثيو لممجو

 ميولق لاب ام : نييرذعلا نم يبارعأل لمق ؛ ريثك ةر'انلع ينب يف قشءلاو لاملاو

 رظنن انإ : لاقف ؟ نودلجتت امأ ؟ ءاملا يف حلملا ثاني انك ثانت ربط بولق اهنأك

 موق نم انأ : لاقف ؟ تنأ نم :رخآل ليقو « اهملإ نورظنت ال نيعأ رجاح ىلإ
 .*(مو) ةرعكلا برو *يرذلع اذه : هتعمس ةيراج تلاقف « اوتام اوُسحأ اذإ

 لكراك ليمجو « ليمج ةيوار ناك ةرهوتك نأ يناغألا بحاص ركذو

 *١4- م ىناغألا يف ةمجرت ليمج :٠.١ ةنازخلاو ١ : ١9١ فلتؤملاو ؟و : طمسللاو : وباءمب١
 .دووم : حشولاو دوه : م" ركاسع نبأ بيذهتو

 رضا



 ىبأ نب رمهز ةيوار ةئيطحلاو « ةئءطحلا ةيوار ةدادهو « مارساشبخ نب ةب ده ةيوار

 . رمهز نب بتعك .ةئياو ةرفلس

 : تامبأ ةلمج نم ليمج رعش نَهو

 ايسارملا ىقلأ ”فيّصلا ام اذإ ىللل ”لزنم ءاميت نأ ىفاقرّيَخو
 ايمارملا ىلسكب ىمارت ىوتنلل اف *تّضقنا دق اًننع فصلا 'روبش يذّبف

 : لمج لوقد ةدمصقلا هذه فو 4 ةرذع يبل لزنم : ةصاخ ءامتو

 ايل ىككي مالا ىبتسأ قوشلا نم ينّدناول ىتح ةنثي اب متلز امو

 اناداقمت الإ ةنيهاتنلا ةرثك الو تةّبادص الإ نوشاولا ىندازامو

 انييلاقت لالا "لوط لو. وللا يبيع اق رقما ”ىأتلا فاجأ اينيفز
 اداص كتبو. قللا 1131. ”لظأ ,قنأ قيرلا ”ةييمانع ا يت: .لأ
 امه امك كنلإ ”تاحاح سفنلا ىفو َةَمْعَد ةّسنملا ىقلأ نأ ”تقفخ دقل

 : لوقد ثمح برعلا رعشأ هللاو لمح : لوقي ةزع رّسششك ناكو

 ايسارملا ىقلأ فصلا ام اذإ ىللط لزنم ءامت نأ يىناقربخو

 : هرعس نمو

 ئركذت نأ حلاصب نيساعَت ول يف سنو مكارس لظفحال يفإ

 نوشاك يلع هنف ىقتلن يأ البارع ئزأ أل موي ”نوكدو

 ردقي ل مئاقل موي تاك نإ ةتغب ةتنملا ىقلأ ينتئل اي

 : ابنمو

 ررْسقألا نيب كادص يادّص عّبئتي 'تُمأ نإو داؤفلا ”تشع ام كاونب

 . ابنمو

 رثكملا ”ىنغلا ىلإ ريقفلا رظن ةرظانل تدعو ام كنلإ ىنإ

 ضخ



 ادعاوم زحجتت سسدلو نويدلا يضقب

 ىنديدعت ىدلا دعولاو تنأ ام

 : ةديصق ةلمج نم هرعش نمو
 ىلتاق ةنئششب اي ىب ام ”تلق اذإ

 هب' شعأ يلقع ضعب يدار تلق نإو
 : ًاضيأ هرعشس سو

 يدلاب ةشتب نم ىضرال ينِإو

 ايو عيطتسأ ”الأبو الب
 يضقنَت لوحلابو ىلجعلا ةرظنلابو

 4 ًاضيأ هلو

 قرأ نأ سانلا نم يبحتسأل ينإو

 ةداوم دعب كانو اقنر ك2

 ىذتلل طلاخلا ءاما تيتنإو

 4 ةحاح بلطي ”يسلل م ىلع "لعد

 0 ليج ا, تلاق ةنيش 2

 *ةنافأ يدؤس 0 نم انئيرأو

 : ةزع رّيثك لاقو
 اتف امرأ 2

 ةندثب ليمج ةرم ينقل
 : لاقف <« ةنيثب ىنعي « ةسسمحلا ىبأ دنع نم

 : لاقف < ةزع ينعي

 : تلقف « ةشدسب

 تلقف « كلد

 رسْمعمم سيلو انل ميرغلا اذه
 رطق ١ ٍةباحس قربك الإ

 'ديزيو ”تباث تلاق دجولا نم
 رمل ه دس كتع ”كاؤ: فلات

 ةننمب

 ل 5 دق عير 200
 "هلئاوأو ىقتلن ال هه دييعااوأ ْ

 ”فيدر ىلع وأ لصآول ًافيدر
 فيعض وهو كنم لصو ىضرأو

 اينوجلا قل: دوار فوقك نإ

 ”بيرقف ةجاح يىذ ىلع امأو
 ”بيرم َنيثَب اب انالك '”تلقف

 ”بسمغب نيح رآ رسألا ظّفحَي الو

 نم دب ال : لاقف “ مجرأ نأ يبحتسأ انأو « ةعاسلا اهب يدبع
 ” ةياحس تعقو <« فصلا لوأ نم : لاقف ؟ ةنشبب كدهع ىتم :

 ينترصبأ اماف « ياش لسغت امه ةيراج ابعمو 'تجرخف م'وأدلا يداو 0

 ضب

 « ةبيبحلا ىلإ
 نم ًادعوم يل ذختتف كت ىلع ”كم'وع مجرت نأ دب ال



 ةيراجلا ينتفرعو « هب تفحتلاف ءاملا يف بوثلا ىلإ اهدي تبرضف « ينتركنأ
 ديرما اننلاتف © ىندقلا تباق قون .ةعانم انقدتقوب تالا لإ :ترثلا تداعأف
 واق ةقعا اذحلا تدحو الو « كلد دعب ابتسقل الو © نورئاس ىلهأ : تلاقف

 اهيف ركذأ رعش تاببأب ضرعتأف يحلا قآ نأ كل لبف : ريثك هل لاقف « ابسلإ
 ريثك جرخف © باوصلا كلدو : لاق ؟ اهب ةولخلا ىلع ردقأ م/ نإ ةمالعلا هذه

 ًاتايبأ تلق : لاق ؟ يخأ نبا اب كدر ام : اهوبأ هل لاقف « مهي خانأ ىتح

 : عمست ةنيثبو هتدشنأف « اهتاه : لاق « كملع اهضرعأ نأ ”تيمحأف 'تضرع

 'لثك وم لوسرلاو ًالوسر كبلإ يبحاص ”لسارأ نع اب اهل تلقف

 لسغي بوثلاو مودلا يداو لفسأب ينتيقل موي كنم يدّبع 'رخآو

 امل لاقف « أسخا أاسخا : تلاقو اهردخ بناج ةنشب تبرضف : لاق

 « ةيبارلا ءارو نم سانلا مون اذإ انيتأي بلك : تلاقف ؟ ةنيثب اب ميبم : اهوبأ

 < هل ايوشنو ةاش ريثكل حبذنل ًابطح تام'ودلا نم انيغبا : ةيراجلل تلاق مث

 : ليمج لاققف « هريخأف ليمج ىلإ حارو « كلذ نم لحجعأ انأ : ريثك لاقف

 . تامودلا دعوملا

 (ف « نببلإ ريثكو ليمج ءاجو « تامودلا ىلإ اببحاوصو ةنيشب تجرخو

 نم نسحأ طق اسلجب تيأر ام : لوقي ريثك ناكف « حبصلا قرّب قح اوحرب
 نراك اميأ يردأ ام « رخآلا ريمضب امهدحأ مع لثم الو « سلجلا كلذ

 . *(مج) مبفأ
  وبأ لاق : ريبكلا هخيرات يف ركاسع نباب فورحملا مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 : لاق رمعم نب ليج تاببألا هذه يبأ يندشنأ : يرابنألا مماقلا نب دمج ركب

 ظ : ١'يهو « ًاضيأ هربغل ىورتو

 رجدوه ةسبر ىلإ تّعفاد ىتح ميلف 'مّبتأ ءيحلا يغبأ تلز ام

 ١ ةعيبر يبأ نب رمع ناويد يف يه : 7 .
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 جل اوملا يفخ ىلإ تحلو ىتح ابتسي 7 ًايفتخم تاودندف
 جتشلم ريغ فارطألا بّضخمب هّسّم فرعتل يمأر 'تلوانتف |

 جرخت : تما موقلا قنيبنأل يدلاو ةمعنو يخأ شبعو : تلاق
 جصحلت مل اهنمي نأ ''تماعف 2 'تّسّسبتف اهلوق ةفيخ ”تاجرخف
 جرحا ءام دربي فيزنلا بارت ابنورأتب ًاذخآ اهاف ”تمثلف

 زيزعلا دبع ىلع رصم رمعم نب ليمج مدق : ىضاقلا هللا دبع نب نوراه لاق

 هلأسو « هتائلاج نسحأو هحئادم عمو هل ترذأف « هل احدتمم ناورم نا

 ضو ماقملاب ةوها و امهرمأ يف هدعوف « ًاريثك ًأدجو ركذف ةنيثب همح نع

 نيتنثا ةنس يف كانه تام ىتح آليلق الإ ماقأ امف « هحلصي امو لزنمب هل
 . نيناُمو

 ذإ ماشلاب انأ انيب : لاق يدعاسلا لبس نب سابع نع راكب نب ريبزلا ركذو
 انلخدف ؟ هدوعن ”لتعي هنإف لمج يف كل له : لاقف يباحصأ نم لجر ينبقل
 م لجر يف لوقت ام « لبس نبا اب : لاقو يلإ رظنف © هسفنب دوجي وهو هيلع
 ؟ هللا الإ هلإ ال نأ دبشي قرسي مو سفنلا لتقي مو رئي مو و طق رخلا برش

 تلق « انأ : لاق ؟ لجرلا اذه 'نَّمَف « ةنجلا هل وجرأو احن دق هنظأ : تلق
 ال لاق « ةئيثبب ةنس نيرشع ذنم 'بْبَشْنت تنأو تمام كبسحأ ام هللاو : هل

 رخآو ةرخآلا مايأ نم موي لوأ يفل ينإو ملسو هيلع هللا ىلص دمه ةعافش ىينتلان

 . تام ىتح انحرب امف « ةبيرل اهبلع يدب تعضو تنك نإ ايندلا مايأ نم موي
 0 لا يزاوهألا رفعج نب دمحأ نب دمح لاقو

 ركذو <« يدعاسلا لهس نب سابعلا هيلع لخدف « للاعت هللا همحر « هبقف تام

 باوصلاب ملعأ هللاو « ةياكحلا هذه

 ام ةبج دبش لجر ينثدح : لاق يممصألا نع « يناغألا » يف ركذو
 هفلخأ ام لك كمطعأ نأ كل له : هل لاقف هب اعد هنأ رصمب ةافولا هترضح
 ؛تم انأ اذإ : لاقف «معن مبللا : تلقف : لاق ؟ كيلإ هدبعأ ائيش لعفت نأ ىلع

 ضيم يروج سوم همس سس يو عمه سها س سس جيا # يه رهو ره عسا طا زها هج ا نب رج رس مج سي سس نم ع 8 ف ١#

 ضل



 طهر ىلإ لحراو « كل اهاوس ءىش لكو « انناج انْزعاو هذه ىتّلُّح ذخف

 بم يتلح سلا مث « اهبك راو هذه يتقن لحتراف مهيلإ ترص اذإف « ةنيثب
 : ماد كاالخو تاببآلا هذبب "حصو فآترش ىلع 'لثعا مث « اهققشاو

 لوفق ربع ءاوز رصمت ضوتَو لمح نق امو 'يعنلا خارص

 _ليخنو عرازم نيب ناوئششن ىرقلايداو يف د'رلملا ارجأ دقلو

 ليلخ لك نود كليلخ يككباو ليوعي يبادناف ”ةنيثي يموق

 ا نا امنا“ ناهي قو ان تلعفف : لاق

 ينتتأ ىتح ابطارم يف ىنثتت يهو ةّنِْج'د يف ادب دق ردب اهنأك ةنشب

 ا ؟ يملا دعا هدام نك نإ هللاو 6« اذه اب : تلاقو

 امهأر اماف « هتلح تهخا و6 قداص الإ انأ ام هللاو : تلق <« ىنتحضّف

 أبعم نيكس يحلا ءاسن عمتجاو “© اببحو تكحصو اهتوص ىلعأب تحاص

 : لوقت يهو تماق مث ةعاس اهبلع امشغم تثكمف . تقعّص ىتح هنيدنيو

 اهنيح ناح الو "تتاح ام رهدلا نم ”ةعاسل لمح نع يىتئولس نإو
 ابهنيلو ةايحلا ءاسنأب تم اذإ رّملعَم نب لبمج اي انيلع ءاوس

 لاق < 'يفلسلا دمحأ رهاطلا ىبأ ظفاحلا ةمجرت ىف نيتيملا نيذه ركذ مدقت دقو

 . ذئموي نم ةبكاب الو ابكاب رثكأ تيأر امف : لجرلا

 مييمع م اه ييي و ني جم هو ض سهره عي هود جم و جب نه اي عاري ساس عم سوي جوس كس صج س سس

 رض
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 يورهم لا ةدانح

 نم ًارثكم نأك ؛ يوترملا يدزألا يوعللا دمحج نب ةدانج فاض قفأ

 «هنف يف هلثم هنمز يف نكي م « اهلمعتسمو اهيشحوب افراع « اهلقنو ةغللا ظفحن

 نراهلس نب ىلع نسحلا يبأو يرصملا دمعس نب ىنغلا دبع ظفاحلا نيبو هنبب ناكو

 معلا راد يف نوعمتجي اوناكو « ريثك داحتاو ةسناؤم ىاطنألا يوحنلا ءىرقملا

 ىتح مهبأد كلذ لزب مو « بادآلا يف تاضوافمو تاركاذم مهنبب يرحتو

 نيروك ذملا ىاطنألا ءىرقملا نسحلا ابأو ةدانج ةماسأ ابأ رصم بحاص ماحلا لتق
 « ىلاعت هللا اهمحر « ةئاؤلثو نيعستو مست ةنس ةدعقلا يذ يف وهو < دحاو موي يف

 « كلذ لثم نم هسفن ىلع ًافوخ روك ذملا ىنغلا دبع ظفاحلا اهلتق ببسب رتتساو

 . هخيرات يف يحّمسملاب فورعملا راتحلا ريمألا كلذ ىكح
 ةاره ىلإ ةسسنلا هذه - ءابو وأو اهدعبو ءارلاو اهلا حتفب - يورهملاو

 . ناسارخ ندم مظعأ نم يهو

 ءام مث ةحوتفم ةلمبم لاد فلألا دعبو نونلا حتفو مجلا مفب - ةدانّجو
 ] . ةنكاس

 ميو رو ري يم عمي ريور هي رواو ا هييرم ع يوسع هوووفمه ردي ييصه هه عوم عوج وم مو

 . 7١١ : ةاعولا ةمنبو ؟ءؤ : ءايدألا مجعم يف يورهلا ةدانج ةمجرت 24+

 ففي



 5 ١

 يوصلا دينجلا

 ؛؟ روهشملا دهازلا « يريراوقلا زازخلا دينجلا نب دمج نب 'دْيَشْأجْلا مساقلا وبأ

 « هرصع ديرفو هتقو خش ناكو «© قارعلا هؤشنمو هدلومو « دنوامن نم هلصأ

 يذر يمفاشلا مامإلا بحاص روث ىبأ ىلع هقفتو «نتوّدْم روبشم ةقيقحلا يف همالكو

 . هنع هللا يضر يروثلا نايفس بهذم ىلع ًاهبتف ناك لب : لمقو « اهبنع هلا

 يضر خياشملا ةلج نم امهريغو ىساحلا ثراحلاو يطّقّسلا يرّسلا هلاخ 55

 يف ملكت اذإ ناكو « يمفاشلا هبقفلا جيس نا سابعلا وبأ همحصو . مهنع هللا

 ؟ اذه ىل نبأ عة ويدتا مه لؤقيف نيرضاحلا بحعأ مالكي عورفلاو لوصألا

 : لاقف فراعلا نع دينجلا لثئسو ؛ دينا مماقلا انأ يىسلاج ةكرب نم اذه

 لوصألاب دمقم اذه انيهذم : لوقب ناكو «© تكاس تنأو كرس نع قطن نم

 هنوعمسي عام ىلع نودجاوتي موق هيف ًاعضوم دينجلا رضحو .١ةكنسلاو باتكلاو

 لابجلا ىرتو ظ لاقف !, كرحتت كارن ام « مساقلا ابأ اب : هل لمقف < قرطم وهو

 . © هللا عنص « باحسلا ارم رمق يهو ةدماج اهبمسحت

 ؟ ةحبس كدي يف ذخأت كفرش عم تذأ :هل ليقف «ةحبس هدب ىفو موي يثرو

 . هقرافأ ال ىبر ىلإ هب تلصو قيرط : لاقف

 يف ناكو < سانلا ىلع ملكت : يطّقّتسلا ”يرَس يىلاخ ىل لاق : دينجلا لاقو

 « كلذ يقاقحتسا يف يسفن 'مهّنتأ تنك ينإف ©« سانلا ىلع مالكلا نم ةمشح ىلق

 لاقف « ةعمج ةلمل تناكو « ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر مانملا يف ”ةلمل تيأرف

 ”تقّقدف « حبصأ نأ لبق يرسلا فان كنتأ 4 توبتناف «سانلا ىلع ملكت : ل

 ؟*ه: ؟ ةوفصلا ةفصو ؟هه ٠٠١: ءايلوآلا ةيلحو ++ : م ريثألا نيا يف دينجلا ةعجرت -١؛؛

 ._؟8 : 5٠ ىكبسلا تاقبطو مو : ىلعي ىنأ تاقمطو ؟١4 : دادغي خيراتو

 يذ ١ . ةنسلاو ياتكلا : نيلصألاب دمقم : امفوص انآ ةحست

 رضفو



 يف رشتناو عماجلاب سانلل دغيف تدعقف «كل ليق ىتح انقدصت مل :يل لاقف بابلا

 ًاركنتم ينارصن مالغ يلع فقوف « سانلا ىلع ملكتي دعق دينجلا نأ نمانلا
 ةسارف اوقتا » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ىنعم ام « خيشلا امأ : لاقو

 دو ملسأ : تاقو يسأر تءفر مث تقرطأف ؟ « هللا رونب رظني هنإف نمؤملا

 . مالغلا مسأف « كمالسإ تقو ناح

 : هل 278 اهتعمس تاببأب يعافتنا ءيشب تعفتنا ام : دينجلا خيشلا لاقو
 ”تصنأف راد نم ينغت 5 تعمسف سيدطارقلا بردب تررم : لاق ؟ يه امو
 لوقت اهتعمسف اهن

 ”بحلا بطي م 'رجحلا الول نيلوقت ىلبلا للُح يل 'رجحلا ىدُمهأ ”تلق اذإ
 ”بلقلا ةف'ر ىوهلا ناريني ىلوقت ىوملا هقرحأ 'بلقلا اذه ”تلق نإو

 ىت6 مث 85 ل م 55 م 2 -> 5 -. .٠

 ”بنذ هي ”ساقب ال بمد ك ةايهح هينا تلق ”تدندأ أم "تلق نإو

 اذه ام : لاقف جرخ دق رادلا بحاصي اذإ كلذك انأ انيبف 4« ”تحصو ”تقءصف
 : تاقف <« كل ينم ةّسه اهنأ كدهشأ : لاقف <« تعمس امم : هل تلقف ؟ يديس !
 تدلوف طابرلاب انباحصأ ضعبل اهتجوز مث « ىلاعت هللا هجول ةرح يهو اهتلبق دف

 . ةدحولا ىلع ةح> نيثالث هيمدق ىلع جحو « ءوشن نسحأ أشنو « آلسن ًادلو هل

 . ةروهشم ةريشك هراثآو

 « نيتئامو نيعستو عبس ةنس - ةفملخلا زوريذ ناكو - تدسلا موي يقوتو

 تبسلا موي نفدو « دادغبب ةعملا راهن نم ةعاس رخآ نيعستو نام ةنس : لمقو

 همحر - هتوم دنع ناكو . اهنع هللا يضر «يطقسلا يرّس هلاخ دنع ةيزينوشلاب

 « ةيآ نيعبس أرقف ةرقملا يف أدتبا مث ميركلا نآرقلا متخ دق  ىلاعت هللا

 هللا لعف ام : هل تلقف مانملا يف دينجلا تيأر : مهاربإ نب دمع لاق ] . تام مث
 مولعلا كلت تينفو تارابعلا كلت تياغو تاراشإلا كلت تحاط : : لاق ؟ كي
 . [ راحسألا يف اهعكرن انك تاعكر الإ انعفن امو موسرلا كلت تدفنو

 « يريراوقلا » هل لبق امنِإو « زخلا لمعي ناك هنأل « زازخلا » هل لبق امنإو
 . ايريراوق ناك هابأ نآل

7/4 



 . ةيناث ياز فلآلا دعيو يازلا ديدشتو ةمجعملا ءاخلا حتفب : زازخلاو

 ةانثم ءاي مث ةروسكم ءار فلألا دعبو واولاو فاقلا حتفب : يريراوقلاو

 ْ . ةشاث ءار اهدعبو ةنك اس ابحت نم

 فلالا دعبو ءاملا حتفو نوذلا مغب : يناعمسلا لاقو نونلا حتفب - دنواهّتنو

 « لبجلا دالب نم ةنيدم يهو - ةلمبم لاد اهدعبو ةنكاس نون مث ةحوتفم واو

 ىَنَب دنوأ ىنعمو <« دنوأ حون اهمسا ناكو « اهانب مالسلا هيلع ًاحون نإ : ليق

 . دنوامن : اولاقف اهوبرعف

 ءاملا نوكسو نونلا رسك و واولا نوكسو ةمحءملا نيشلا مضب - ةيزينوشلاو

 ةعامج روبق اهب دادغبب ةروهشم ةربقم يهو - ياز اهرخآ ىفو اهتحت نم ةانثملا

 . يبرغلا 57 « مهنع هللا يضر < 'خياشملا نم

١0 

 لمصلا رهوج

 فراك ؛ يمورلا <« بتاكلاب فورعملا « هللا دبع نب رهوج نسحلا وبأ دئاقلا

 ىلإ هزبجو « ةيقدرفإ بحاص يدمملا نس مالا نس روصنملا نس زعملا يلاوم ص

 هعم ريسو 2« يديشخإلا روفاك ذاتسالا توم دعب اهذخأمل ةيرصملا رايدلا

 رهس رع عبار تدسلا ماد ةبقدرفإ نم هلمحر ناكو مدقملا وهو « ركاسعلا

 ةرسع يتذثال ءاثالثلا موي رصم مَتلَسَتتو « ةئاؤلثو نيسمخو نام ةنس لوألا عيبر

 ةعجلا مود أهم ًايبطخ رينا دعصو <« ةروكذملا ةنسلا نم نامعس نم تسقب ةلمل

 عماجلا ف | زعمال ةوعدلا تمسقأف « زمملا هالوا اعدو نامعُس نم نيقب رشعل

 ,ءاديشلا نه علا ف
 ططخو نودلخ نباو ريثآلا نباو ةيضاا ةردلاو افاللا ظاعتا يف يلقصلا رهوج رابخأ ©١-

 ,اهريغو :غ5١ : + ركاسع نبا بيذهتو 88 : ؛ ةرهازلا موحنلاو يزيرقملا

 رضفح



 ريخ ىلع يحب هيف نذؤي نأب رمأو نولوط نبا عماج ىلإ رهوج راسو « قيتعلا
 هللأ مسلي ةالصلا ف رهحو قبتعلا عماجلاب هدعب نذأ م ةتنذا اهعيلوا وهو لمعلا

 ىلإ اركسع ريسو ةرهاقلا ءانب يف عرش رصمب رهوج رقتسا املو . محرلا نمحرلا

 وهو دالبلا ذخأب زعملا هالوم ىلإ ةراشبلا تلصوو . [اهكلمف اهازغو قشمد

 ريسملا ىلإ هوعدبو «© ةروك ذملا ةنسلا نم مظعملا ناضمر ربش فصن يف ةيقيرفإب .

 يسلدنألا ءىناه نب دم كلذ نمف ءارعشلا هحدمو « ًاديدش احرف حرفف « هنلإ

 : هدصف : نم

 ارفالا يدق لق نياعلا قلل لقفل“ مع تحيا دق نيانعلا وقع لاقت

 رصنلا همدقدو ىرسملا هعالأطت رهوحجح ةدردنكسإلا زواح دقو

 ولع ىلع رمتساو « رمألا ذفان وهو زمعملا هالوم هملإ لصو ىتح اه ماقأو

 عبرأ ةنس مرح ا رسع عباس ةعمجلا و ىلإ رومألا ايلوتم همدح رد عافتراو هنل زنم

 ناكو « اهلاوحأ يف رظنلاو اهلاومأ ةيابجو رصم نيواود نع زعملا هلزعف « نيتسو

 ىدحإ ةنس ةدعقلا يذ نم نيقب رشعل سيملا موي يفوت نأ ىلإ «سانلا ىلإ انس
 الإ رعاش امي ىسب مو 6 رصت هتافو تذاكو لاعت هللا همر م ةناولتو نيناعو

 ٠ هرثأم ركادو هأثر

 يتآلا  مداخلا يدشخإلا ًاروفاك نأ رصف ل! هل زعملا ل دافنإ بلس ناكو

 ةيالولا نوكت نأ ةلودلا لهأ نيب ”يأرلا رَسقّتسا يفوت امل فاكلا فرح يف هركذ

 ونأ هببأ د نا هفلخ نأ ىلع 6 نسلا ريعص ناكو 6 ديشخإلا نب يلع ْن دمحأل

 لومش ىلإ شيجلاو لاجرلا رييدت نأ ىلعو « َمْفْدَط نب هللا دبع نب نيسحلا دمج
 كلذو « ريزولا تارفلا نب رفعج لضفلا ىبأ ىلإ لاومألا ريبدتو « يدشخإلا

 يعدو 6 ةنائلثو نيسمحو مي 4 لوألا ىدام نوم سقد مشع ءاثالملا موي

 هدعبو © نيمار لاو تاماشلاو اهلامعأو رصع ريانملا ىلع ديشخإلا نب ىلع ن دمحال

 - مهيف قافنإلا مدعو لاومألا ةلقا اوبرطضا دنجلا نإ مث « هللا دبع نب نيسحلا
 مههوجو نم ”ةعامج بتكف  هركذ مدقملا تارفلا نب رفع ةمح رت ِق هانرك د امك

 دنئاقلا رمأف 2« رصم هل اوماسل ركاسعلا ذافنإ هنم نودلطي ةيقيرفإب زعملا ىلإ

 صح



 اضرم ضرم ًارهوج نأ قّفّستاو © ةيرصملا رايدلا ىلإ زبجتلاب روكذملا ًارهوج
 رصم حتفتسو © تومي ال اذه : لاقف زعملا هالوم هداعو « هيف هئم سبأ ًاديدش

 لاملا نم هبلإ جاتحي ام لك هل زبج دقو < ضرملا نم هلالبإ قفتاو « هيدي ىلع
 نم رثكأ هعمو ةداقرلا هل لاقي عضوم يف رك اسعلاب زريف 2« لاجرلاو حالسلاو
 زعملا ناكو < لاملا نم قودنص قتئامو فلأ نم رثكأ هعمو 2« سراف فلأ ةئام

 © هعادول جرخو ريسملاب هيلإ م دقن مث © هيصودو هب واخدو م لك هيلإ جرح»

 لاق مث« اناس هثدحم هسرف ىلع اكتم زعملاو هيدب نيب رهوج فقوف

 مث © مهوزنل ةلودلا لهأ لزنو « مهومخ نع اولزنف « هعادول اولزنا : هدالوأل

 راسو بكرف «© بكرا :هل لاقف < هسرف رفاحو زعملا دب رهوج لق

 هيلع نراك ام لكو هسويلم رهوجل ذقنأ هرصق ىلإ زعملا عجر املو 2 ركاسعلاب

 لّجرتي نأ ةّق'ري بحاص حلفأ هدبع ىلإ زعملا بتكو « هليوارسو هّتاخ ىوس

 نأ ىلع رانيد فلأ ةئام حلفأ لّدَّسف « هئاقتا دنع هدي لسقُدو رهوج دئاقلا
 . رهو هئامتا دنع هي رمأ ام لعفو « فعُد ملف © كلذ نم ىفمَد

 ريزولا عم اوقفتاو « ابلهأ برطضاف <« مهوصوب رصم ىلإ ربا لصوو
 لهأ كالمأ ريرقتو نامآلا بلطو حلصلا يف ةلسارملا ىلع تارفلا ني رفعج

 مهاريفس نوكي نأ ينيسحلا هللا دبع نب ملسم رفعج ابأ اولأسو « مهيلع دليلا

 ميعم ريزولا بتكو « دلبلا لهأ نم ةعامج هعم نوكي نأ طرشو ؛ مهباجأف
 تبقب ةليل ةرشع يتنثال نينثالا موب رهوج دئاقلا وحن اوهجوتو « ديرب امب ًاضيأ

 يهود سو رد لوا رهو ناك و14 ةنالثو سهو نإ نس بحر نو

 هبلإ ىدأو هعم نمب فيرشلا هيلإ لصوف - ةيردنكسالا نم برقلاب ةيرق
 ترطضاو: « :هوبلط ان اديع رهوح هل تتكون“ هويستلا ان لإ هباحأق © ةلامرلا

 ركسعلا نم ةعامجو ةيروفاكلاو ةيددشخإلا تذخأو « ًاديدش ًابارطضا دكلسلا

 نع اوعجرو مهبراضم اوجرخأو مهرود يف ام اورتسو « لاتقلل ةّملهألا

 ديعلاب لصو دق فيرشلا ناكو « مهسلإ لحرف فوت كلاد علبو « حاصلا

 دنجلا هدنع عمتجاو سانلاو ريزولا هيلإ بكرف « نابعش عباس يف نامألاو

 عاطقإلا نم دارأ اب هباتك باوج دحاو لك ىلإ لصوأو « دبعلا مهيلع أرقف

 ريفي



 ىرجف «ريزولاب هيف بطوخ دقو هباتك باوج ريزولا ىلإ لصوأو « ةيالولاو لاملاو
 مهيلع اومدقو < ىضر ريغ نع اوقرفتو « عانتمالاو ةرجاشملا يف ليوط لصف

 ركاسعلاب اوراسو « لاتقال اوأيهتو « ةرامإلاب هملع اوماسو < 'ينازبوشلا ًاريرحن

 . روسجلا اوظفحو اهب اولزنو ةزيجلا وحن

 نم رشع يداحلا يف لاتقلاب ءىدتباو « "ةزيجلا ىلإ رهوج دئاقلا لصاوو

 « نيدابصلا ةبنم ىلإ رهوج ىفمو « ليخ كذع و. لاهو قرصا وت# نات
 تك ارىملإ 6 نم ” ةعامج رهوج ىلإ ن نماتعاو « "ناقلث ةشمب ةضاحملا ذخأو

 نب رفعجل لاق رهوج كلذ ىأر اماف « اهظفحي "نم ةضاحلا ىلع رصم لهأ 3

 هيو نك ىف وهو ليوارس يف و ًاناب ريع رمعف « زعملا كدارأ مويلا اذه :

 نم ريك قلخ لتقف « لاتقلا مقوو « مهنلإ 7-5 ىتح ًاضاأوخ مس

 نم اوذخأو رصم اولخدو « لمللا يف ةملاجلا تمزهناو « مهءابتأو ةيديشخإلا
 فيرشلا ىلع نلخدو ةةاشم ؛مبمرح جرخو اومزهناو هيلع اوردق ام مهرود
 *هلأسيو حتفلاب هئنبب هيلإ بتكف « نامألا ةداعاب دئاقلا ةبتاكم يف رفعج يبأ
 © مهنامأب هيلإ داعف « باوجلا نورظتني هدنع سانلا سلجو ؛« نامآلا ةداعإ

 « ببنلا نم عنميو مهنمؤي سانلا ىلع فاطو ضييبأ دنب هعمو هلوسر رضحو
 . ةنتف نكت ل نأك سانلا نكسو قاوسألا تحتفو دلبلا ًادبف

 7 يثاقأ ىلع لمعت نأي رفعج أ ىلإ هلوسر درو رابنلا رخآ ناك امف
 ؛ 3دلملا هوجوو ءاماعلاو فارشألا ةءاحم نامعُس نم ولخت ةبل ةرشع عبسل ءاثالثلا

 ىلإ نامعألا ةعامجو رفعج ريزولا مهعمو اوجرخ مث « كلذل نييهأتم اوفرصناف
 «ريزولاو فيرشلا الإ مهلك سانلا لزني : دانم ىدانو « دئاقلاب اوقتلاو « ةزيجلا
 الو « هنمي نع فيرشلاو هلامث نع ريزولاو « ًادحاو ًادحاو هيلع اوماسو اولزنف

 . دلملا ضامبو : ه 5

 ضمك



 مهيلعو سمشلا لاوز نم اولخدف « دكبلا لوخد يف اوأدتبا مالسلا نم اوغرف
 هيلعو < هيدي نيب هدوئيو هلوبيطو رصعلا دعي رهوج لخدو « دّدععلاو حالسلا

 هخانم يف لزنو « رصم ”ىقّشو «© 'رفصأ سرف هتحتو « لقثم جابيد بوث
 . ةرهاقلا مضوم طتخاو « مودلا ةرهاقلا معضوم

 ساسأ رفح دق هودجوف « ءانبلل دئاقلا ىلإ اورضح نويرصملا حيصأ املو

 َ لاق مت 6 همحبمت مق هل ريع تءاح تاروز همق ناكو 6 لمللا ف رصقلا

 ةعمس دلما لإ لخدب 00 ماقأو 6 اهريغأ الف 5 كدعس ةعاس 2 ترف

 حتفلاب هريشدي زعملا هالوم ىلإ باتكلاب رهوج ردابو «روكذملا ءاثالثلا اهلوأ مايأ

 ىف هسفنب سلجم لعجو ©« ضسلا باشلا ءابطخلا سبلأو « دوسالا راعشلا لازأو

 . ءابقفلا رباكأ نم ةعامجو يضاقلاو ريزولا ةرضحي ماظمال تدس موي لك

 ةمطخلا " بسقع ةدامزلاب رهودج ل ةدعقلا ىد نم نمأثلا ةعمجا مود فو

 6 لوقا ةمطاف ىلعو )م ىذدترملا ىلع ىلعو 6 ىفطصملا ل ميش ىلع لص موللا 0(

 مثربطو سجرلا مهنع هللا بهذأ نيذلا « لوسرلا يتطيس نيسحلاو نسما ىلعو

 . « نينمؤم ا ريمأ ءابآ نيرهاطلا ةعئآلا ىلع لص مبللا « ًاريبطت

 يف دئاقلا ىلس نيسمخو عست ةنس رخآلا عيبر "رشع نماث ةعملا مود فو

 ةءارقلا ربجو « دئاقلل اعدو « مهنع هللا يضر “ ملئاضفو تيبلا لهأ ركذو

 "يحي نذأو « ةالصلا يف نيقفانملاو ةعملا ةروس ارقو © مدحرلا نمحرلا هللا مسد

 تَدَقو «دجاسملا رئاس يف هب نذأ مث «رصمب هب نذأ نم لوأ وهو لمعلا ريخ ىلع

 . ةعما ةالص يف بسطخلا

 لمعلا ريخ ىلع يح قبتعلا رصم عماج يف اونءذأ ةنسلا نم ىنوألا ىدامج يفو

 1 رقشأ د

 . امقع : د ؛ دعب : أ 5

 . روس نمت : هد +

 ضخ



 بيطخلا اعد املو « كلذب هارششت دوعزمملا ىلإ بيتك ود# كلذي يهود .دئاقلا * ريش

 . انيلاوم ممر اذه سيل : لاقو هيلع ركنأ رهوج دئاقلل ربنملا ىلع
 '"مياسلا يف 'هئانب نم عرفو « ةرهاقلاب عماجلا ةرامع يف عرشو

 . ةعملا هيف ممجو « نيتسو ىدحإ ةنس ناضمر

 « ةيقربلا باب نم برقلاب رهزألاب فورعملا وه عماجلا اذه نظأو : تلق
 روهشم رصنلا بابل رواجملا ةرهاقلاب رخآلا عماجلا نإف < رصنلا باب نيبو هنيب

 هركذ يتآلا ماحلاب

 عبرأ اهيلإ زعملا هالوم لوصو لبق رصم ةكلمم ريبدتب "ًالقتسم رهوج ماقأو

 رهو عرش تتقي وه اكاد ةرهاقلا لإ قلما لصو النواة اووي نير كو نشب
 نم هسلع ناك ام ىوس هتلآ نم ائيش هعم جرخم و «© هئاقل ىلإ رصقلا نم

 هربخ نم فرط ًاضيأ قأبسو « ةرهاقلاب هراد يف لزنو « هبلإ دعي / مث « بايثلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ « زعملا هالوم ةمجرت يف

 ىلع فاخ دق 20 رصم بحاص احا داوقلا دئاق نيسحلا هدلو ناكو

 ناكو « نامعنلا نب زيزعلا دبع يضاقلا هربصو هدلوو وه بربف « مالا نم هسفن
 « ةديدم ةدم مهسنآو مهبولق بّسمطو مدر 'نَّم ماحلا لسرأف « هتخأ جوز

 ناكو -- ؛يقيقحلا دشار ىلإ ماحلا مدقتف ©« ةمدخلل ةرهاقلاب رصقلا ىلإ اورضح مث

 [هدلوو ] نيسحلا اولتقو « كارتألا نالغلا نم ةريشع بحصتساف - ةمقنلا فيس

 ةنس يف مهلتق ناكو « ماحلا يدي نيب ىلإ اهيسأر اورضحأو < يضاقلا هربصو

 .ناوجارب ةمجرت يف نيسحلا ربخ مدقت دقو « ىلاعت هللا مهمحر « ةئاعيرأو ىدحإ

 هم هي سش سم اسس سعب سم م هيام سنو < سب جاع ع سس جري ضجيج ع سمج ع عسا ضم عام # ع

 ا
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 يحالصلا سك رابج

 ؛ نيدلا رخف بقلملا يحالّصلا يرصانلا هللا دبع نب سك رابج روصنملا وبأ
 « ةمحلا يلاع ردقلا ليبن ًايرك ناكو « ةبحالصلا ةلودلا ءارمأ ءاربك نم ناك

 نيذلا راجتلا نم ةعامج تيأر « هبلإ ةبوسنملا ىربكلا ةيراسيقلا ةرهاقلاب ىنب
 ماكحإو امظعو اهنسح ىف ابلثم دالملا نم ءيش 2 رن م : نولوقي دالنلا اوفاط

 ةئس روهش ضعب يف يفوتو ؛ ًاقلعم اعبرو ًاريبك ًادجسم اهالعأب ىنبو « ائانب
 همحر « كانه ةروبشم هتبرتو « ةمحلاصلا لمج يف نفدو « قشمدب ةئاتسو نام
 0 . ىلاعت هللا

 مث ةحوتفم فاك مث ءار فلألا دعبو ءاحلا حتفو مجلا رسكب - سّك رابجو

 « راتسأ » هبرعم يمجع ظفل وهو « سفنأ ةعبرأ يبرعلاب هانعمو - ةلمبم نيس
 . هب فورعم وهو ؛ قاوأ عبرأ زاقمالاو

 . (# : +) بوركلا جرفم نم ةقرفتم تاحفص رظنا -65

 نك









 نافتتمسو:تتعذ ةخش كاذانؤ: ةأ

 ةخسن نع ًاذخأ نامعألا تافول هتعبطب كفنتسو ابقحلأ ىتلا تادايزلا ىلي امف
 ةندمملا عضاوملا ِق لحملا اذه نتم ف ايماقرأ ىه أنه ةاسلستملا اي هدنع د

 اهريغ اهتادابز ضعب ىف ةخسنلا هذه تقفاو دقو . ةدايز لك سأر يف اهتاحفص

 . ةشاحلا ىف كلذ ىلإ انرشأف « باتكلا اذه خسن نم
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 (5: س64 ٠ : صد( ؟ : مقر © يدبملا نب مهاربإ ةمجرت)

 هرك أسعد لزنو ريانملا ىلع هل بطآخو داوسلاو ةفوكلا دالب ىلع مهاربإ دلقف

 دودح يف مقم لبس نب نسحلاو اهب ماقأو دادغد ىلإ مجر مث ىرسك نئادم ىلع

 مهاربإ لزب لو ؛ مقم ناسارخ دالبب كاذ ذإ نومأملاو نومأملا نع ةفيلخ طساو

 رباثم ىلع هل بطخيو نينمؤملا ريمأب ىعدي هرمأ ىلع دادغبب اميقم يدبملا نبا
 يلع يفوت دقو « قارعلا ىلإ ابجوتم ناسارخ نم نومأملا لصو نأ ىلإ قارعلا

 فعض دادغب نم برقو قارعلا نم نومأملا 2 اماف « اضرلا ىسوم نبا

 ىلع لزب ملو © هنع سانلا ىقرفتو « لاومآلا لذب نع هدي ترصقو « مهاَرنإ
 ةفاصرلا رصق ىلإ ةالصلا نم داع مث #80 ةنس نم ىحضألا دبع ىلص نأ ىلإ كلذ
 جرخ مث « رابنلا رخآ ىلإ هراد ىلإ همود نم ىصمو دسعلا ماعط سانلا معطأو

 ريشا ةيحو ا ناتع تس هراتتسا يف ماقأو ؛ هرمأ ضقتناو رتتساف المل ابنم

 . مايأ ةرسشعو
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 عسيرلا نب لضفلاو روك ذملا [ مهاربإ ] همع ىفتخا دادغب لخد امل نومأملا ناكو

 عبير نم من ةلمل هرسشع قكالثل 06 هنإف مهاربإ امأف « اهملط 2 نومألملا دحف

 عفدف سراح هل 421 رق يز ِق نتأرما ناب بقثنم وهو اآلمل اناء. نا نخالا

 صف هبلعو متاخلا سراحلا ىأر اماف « مظع ردق هل ًامتاخ هعبصا نم مهاربإ هبلإ

 بحاص ىلإ هعفرف هتيحل ىأرف مهاربإ هجو نع رسحو ةوسنلاب بارتسا توقاب

 مشاه ونب هاريل دغ ىلإ هتئمه ىلع دعقب نأ رمأف نومألملا راد ىلإ لمحو رسملا

 هردص ف ةفحاملاو هقنع يف اهب ايقتنم ناك حلا ةعنقملا اوريصو « دنحلاو داوقلاو

 دو منع يجف هلا نأ محا لازم لإ لكس هدأ كنك ى انلا هاريل

 « هفلخ [يدبملا نب] مهاربإ لمح رمأف حلصلا مفب ناروبب نومألا لخد نأ ىلإ
 اهثداحن ابعم نومأملا سلجو اهمف ناروب ىلع نومأملا لخد ىتلا ةلمللا يف ناك اماف

 «بهد ةيلصص يف تناك رابك ةرد فلأ اهملع اهتدج نا نا ريصح ىلع امهو

 رضاح هنأك ساون ابأ هللا لتاق : لاق نومأملا هآر اماف ريصحلا ىلع ردلا رئانتف

 : هلوق يف | سلجم ا | اذه

 بهدلا نم ضرا لع رد ءايصخح أابعقاوف نم ىرنكو ىرعص "ناك

 يلسف كتلحن هذه : اهل لاقو اهرجح يف هعضوو عمجف هعمحج نومأملا رمأف

 كحئاوح هبلسو كالومو كدس ىماك : اهتدج امل تلاقف تكسمأف <« كتجاح
 هتلأسو « تلعف دق : لاقف « روكذملا مهاربإ نع ىضرلا هتلأسف < كرمأ دقف

 اعد دغلا نم ناك اماف « امل نذأف جحلا ين نيمآلا مأ ةديبز رفعج مآل نذإلا

 رأثلا يلو نينمؤملا ريمأ اي : لاقف < مهاريإ اي هيه : لاق هيلع لخد املف مهاربإ

 وه اببيف نيفقعم نيب عضو امو ب ا/ أ 5 : ايفوص انآ ةخسن يف اضيأ ةدايزلاا هذه تدرو ١
 . د ةخسن ىلع ةخسنلا هذه نم ةفاضإ

 م



 امك بنذ يذ لك قوف هللا كلعج دقو «ىوقتلل برقأ وفعلاو صاصقلا يف مك

 عزف 8 لاق « كلضفمف فعت نإو كقدبف بقأعت نإف « كنود بند يد لك لهح

 : تدوم ما الئاق هسأر عفرو دحعس و رسكف 6 مهاربإ أب وفعأ

 عماطلو سيآل لوسرلا دعب ةبطم هبلإ تلمز نم ريخ اب

 : اهتلمج نم

 عفاشب كيلإ مفشي ملو وفع هلثم نع نكي مل نم نع توفعف
 عضاخ نيكتسع كاد ترفظ امدعيب ةيوقعلا نع ولعلا الإ

 عزانلا سوقك ةسناع ليوعو اطقلا خارفأك ًالافطأ تمحرف

 مكار فينح نم ةملآلا دبج ايإف لوقأ ام ممي هللا

 عياط ةينب "الإ ايءابسأ يفدمت ةاوغلاو كتلصع نإ ام

 فسوي لاق امك لوقأ : ةدصصقلا هذه هدشنأ نيح لاق نومأملا نأ ركذف

 نإ ليقو . « نيمحارلا محرأ وهو مل هللا رفغي مويلا يلع بيرثت ال © هتوخإل

 هرضح امب دحاو لك راشأف |[ يدبملا نب ] مهاربإ يف هباحصأ راشتسا نومألملا

 نإ نينمؤملا ريمأ اي : لاق ؟ تنأ لوقت ام : هل لاقف لبس نب نسحلا ىلع لبقأف

 . هنع افعف <« كل ريظن الف تحفص نإو ريظن كلف تسقاع

 : هبلإ تلسرأف [ لتقلاب ] اهدعوتي مهاربإ مأ ةلكش ىلإ لسرأ نومأملا ناكو

 . يف هصعت الف كيف هللا ىصع ينبا ناك نإف كتابمأ نم ىفا

 . ءافلا فرح يف هتمجرت يف ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتأيسف عببرلا نب لضفلا امأو

 اموي تنك : لاق هنأ كلذو هرمع رخآ ءانغلا كرت دق روكذملا مهاربإ ناكو

 : تلقف ىكبف يكمربلا ىبحي نب رفعج الإ هرضحي ل ةولخ سلجم يف دشرلا دنع

 عم كنأل مهاربإ اي ينتيكبأ تنأ : لاقف « كنبع للا ىكبأ ال نينمؤملا ريمأ اي

 ام تلطع ىتح هتمزاو هترتخاو ءانغلاب تربتشا دق كتفرعمو كيدأو كلا

 كانو كرمأف كيخأ دلو ضعب كلم دقو ًادغ كب ىنأكو كلثم هملإ ومس

 مصتعملا مايأ يف ناك املف : لاق ؛ كب يدبملا نبتما امنإو ءانغلا ىف كنبتماو
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 لاق فارصنالا اودارأ الف « ًارضاح نيشفإلا ناكو هسلجم اهنم اموي رضح
 ءامدنلا ىلإ مدقتلاب كدبع ىلع 'لوطت كادف هللا ينلعج .نينمؤملا ريمأ أب: نيشفإلا
 يديس ىنيسىيو : لاقف « هبلإ ريسملاب مصتءملا مهرمأف « يدنع ادغ اونوكي نأ
 اعيمج ءامدنلا هيلع ركيو دغ نم مهاربإ هيلإ راصق «هبجأ مع اي :لاق « مهاربإ
 ركسلا هيف لمع املف ًاجوجل ةديرعلا ديدش ًايغاط ناكو ركس ىتح برشو رسف
 « توصلا اذه فرعأ ال : لاق «وم وم هيف ىدذلا كتوص ىننغ ميهاربإ أب : لاق

 اتاوصأ ىنغف : لاق « توصلا اذه رمي ىتح هنسحت ءيش لك ًادبأ للاو ينغت :لاق
 لابب رطخ مث « هردص ىلع هنقذب براض تكاس نيشفإلاو اهنيب ىلاو ةريثك
 : هركذل ًاعحفتم ىنغف هملع هقافشإو هؤاكبو ديشرلا لوق مهاربإ

 'م يلإ اَبح ”مديزي الأ مربخأف اموق 'مدعب قلأ |
 ام يردت ال كنإ امأ : منقار لاقف «وه وه : لاقو هارب نيشفإلا عفرف

 7 ةلعلا لّتعأ ىتح همانأ ةمقب نغتي و لهاو فانقلا مطقف فرصناو «هحرختسأ

 يمع ىلإ رص : لاقف ديشرلا نب حلاص مدتعملا اعد لقث امل هنإف ؛ ايف يفوت
 اذإف هملإ ترصف : لاق « هربخي "ىلإ فرصناو هرضحأف آليلع حبصأ هنأ ينغلب
 ملخاف ةرحدملا ىلإ رص : لاقف هلاح نع هك ا هلع ”تمدلسف ةلعلا دبدس وه

 هرمأف همدخ نم ًامداخ اعدو «تلعفف « ةعاس كي سن17 ىلإ دعو كداوسو كفمس

 يل اعد مث « هبنيع يف فسألا نيبتأو "لإ رظني وهو تلكأف اماعط رضحي نأ
 تنذاكو «ةنارزيخو ةمعنب عدا مالغ اي :لاق مث <« تبرشف ببجع خوبطم لاطرأب
 : لاق مت 3 تذغف هاهو تبرضف هذه رمأف اتءاحف <« برضت ةنارزيخو ىنغت ةمعن

 : ىنغب عفدنا مث اهتقيط نم تطحف ةنارزيخ رمأف هاندنسأف « يندنسأ

 لالزلا ءاملاب رخلا نوبرشي انلوح اوخانأ دق بكر بر
 لاح دعب لاح رهدلا كاذكو مه. رهدلا بعل اوحضأ مث
 لاوز برق ىلع ابنم هنإ هسفن نكطوبلف انآر نم

 ىبأب : لاق مث « هبف هئانغ نم نسحأ ًائيش طق تعمس ايف « هافوتساف : لاق
 ينتيلف كلاح نم هارأ ام عم كيلع ”قشأ نأ ديرأ ام : تلق ؟ كديزأ تنأ
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 : ىنغتو < ىسفن عدوأ ينعد : لاقف « كادف تنك

 ىلبت نأ كلالطأل اشاح هلالطأ لبت مل ًالزنم اب
 ىلو ذإ كيف يشبع تيكب يننكل كلالطأ كبأ مل

 ىلسي نأ نوزحملل دب ال ىتفلا هاكب ام ىلوأ شنعلاو

 تسبلف تضهنو هبنح ىلع لامو ًالاطرأ تيرشو هئانغ بيطا تدكنف

 مصقمم لا ل ترصف هيلع خارصلا تورم ىدح ةرححلا نم تد>رخ اف « يداوس

 ٠ عحجفت و ىكبو عجرتسأف هيدحو ىلع رجلا هتردخأف
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 ١7( : س 4< 47 : ص 2١١ : مقر < ىلصوملا ميدنلا ميهاربإ ةمجرت)

 ابيفالتخاو اههياشت ىلع اهنبب زيع فيك مغنلا ةفرعم نع مصتعملا أموي هلأس

 ناكو « ةفصلا هيدؤت الو ملعلا هب طيحي ام ءاشألا نم نإ نينمؤملا ريمأ اي : لاقف

 مخفتلا ةيناثلاو ةهيدب ىلوآلاف تارم عيرأ درب نأ نسحلا توصلا قح : لوق»

 2 عبشتلا ةعبارلاو حرفلل ةثلاثلاو
 مهاربإ ىلإ تفتلا نومأملا نع ةليل فارصنالا اندرأ الو : مدنلا مهاربإ 'لاق

 اهيلع تعنصو ًاتايبأ تعنص امل مع اب كيلع يق : لاقف هلبق روكذملا يدبملا نا
 لاق « ًادغ حوبصلا تيبتشا دقف ىلع اركب : لاقو كلذ لثم يل لاق مث « نحل
 ةرخآلا ءاشعلا تيلص اماف «هتنقرسألو مهاربإ نديكأل هللاو تاقف : قاحسإ [وبأ]
 سراحلا توعدف هيف دعقد سلجم هبلع هل ناك مهاربإل طاباس ىلإ ترصو تبكر

 نأ هثرفاو يمالغ تدرصو 4 ىناكم الا ملعست ال 0 هل تلقو ًارائيد هتيطعأف

 هيراوج اعدو كلذ هسلجم يف سلجف مهاربإ ءاج نأ ثبلأ مف ًارّحس ىتبادب ينتأي

 ىلع برضأ انأو دوعلاب برضي وبف نحللا هيلع غاص دقو رعشلا نبنقلي لعجو

 هذه يف أ 5 - ب + : ايفوص ايآ ةخسن عم د ةخسن تكرتشا « ربلا اذه ةياهن حو انه نم ١

 رين



 يتبادب يمالغ يناتأ رّحسلا ناك اماف « هتكحأو هتذخأ ىتح توصلا عاقيإ يذخف

 لخد مث <« تركب : ماشه نب دمحأ يل لاقف نومأملا باب ىلإ يروف نم ترصف

 «ماعطلاب يل اعدف ءال :تلقف ؟ تلكأ : لاقف نومأملا ىلع تاخدف يل نذأف هماعأف

 . مهو هلو مهاربإ رعشل هةدسغق 4 ب رسسو لكا ناك دقو

 ود ينبع نم يعمد ءامو اهل تلقف يريع ىلإ ترظن تلاق

 كرتشم نبعلا فرط كْوادف ىسفن بلقأاو

 رومسم بسغلا ربظب يسأقهد م هنطاب ىو [اناصحأ رظنت نيعلا

 روصقم رهدلا كنلع "ىم

 مهاربإل نذؤتسا ىتح ةدحاو ةعاس انثيل اف 4« برشو هيلع نومألا بوطف

 يف رعشلا اذه ىنغف سلج مث يقسو مدخلا هل اعدف لخدف هل نذأف يدبملا نا

 « كسفنل اهببعدتو سانلا راعشأ قرست كارأ اذه اب : نومأملا لاقف نحللا اذه
 هيمدق ىلع مهاربإ ماقف « مهاربإب وطسي داكو ادودش اضع سضعو هانع ةرمعاو

 ينقيس ام يقنع يف كتعببو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم كتبارقو : لاقو

 « هنغ قاحسإ ابأ اب :لاقو «هئعب قاحسإ [وبأ] اذه :نومأملا لاقف <« دحأ هملإ

 لاحلا كلت ىلع نومأملا تيأر اماف « ًابارج ريحي ال اتورسم مهاربإ يقبف هتينفف
 هةثدحو ©« صوصللا هنم هتقرس نكلو هل نحللاو رعشلا نينمؤملا ريمأ أب:

 فلأ نيثالث مهاربإ لام نم ذخ ماشه نب دمحأ اي : لاقو ذئنمح نكسف ثيدحلا
 : تلقف مهاربإ ىلع تودغف «هرس مهاربإ عيش قاحسإ [يبأ ] ىل !! ابعفدأو مثرد

 ريم ..ةينذاعب اه كاتس لنقل وزال هللا فوكلاوب# يقم ارلبقا نيفالا "اا
 اهلثم ىلإ حازملا ىف دعت الف قاحسإ نأ اب ف رمد كفسي هللاو تدك نكل نينمؤملا

 . ريسملا ىف لتقتو ريثكلا نع وفعت كولملا نإف

 وس
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 ريدملا نب دمح | هترظانل رضحأ ناح لكوتملا يدب نب هلوق هرعس ىمفر نمو

 : ًالاحترا

 اعلا وم ةداقمولا عاطأو. الاوقألا قدصو ىّينع دص

 الالملا| "تيار هةيححو ىللعو دودص ري نوكن هارتأ

 يف لهو ؛ ةبالو هل د د>و هلمحو هيلع عا>و هلصوو زتهاو لكوتملا برطف

 ربرو تايزلا .كلملا لبيع نس لله ناكو ؟ |ده نم رثكأ فاطعتسالاو فطلتلا

 ةئامممحو فلأ فلأب هرداص ةرازولا ىلو اماف روكذملا ميهاربإل ًاقيدص مصتعملا

 : ًاضيأ هيف هلو ؛ ( تاسبألا ) ... ىخأ تنكو : ىلوصلا لاقتف مرد فلأ

 دايخ دهرارن انه ”قرواو ةاقن ان لقو تش فيك نك

 ًالاث هنأ هريداقم هتمح بابدلا ىحنم كمؤل كب احن

 :٠ ا هتنسل ذسنلاو

 : هلوق 0-00 ميهأربإ لزغت نمو

 نوفحلا كتيؤر باجح نوكي المك ةفرطلا ٌيرأ الف كارأ

 .فنرويعلا كتساحم 'تصقتسا ال نياع ”لكب ”ترظن يناولو

 ع

 : ًاضيا هرعس نمو

 .بدترتلاو صنلا يف فالتخالا ضعب عم (ب هر ايفوص ايآو د اتخسن ةدايزلا هذه يف تكرتشا ١

 آلا
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 ١5( : س < ه8 : ص ١6< : مقر « ءىباصلا ةمجرت)

 ةئباصلا ىلع مرح هنأل اهيلع القاب را علل يبهملا ةدئام موي رضح
  لاقف « دارجلاو مالا خارفو لما محلو ريزتخلا مو كمسلا عم ناك امفيك

 ال ريزولا اهيأ : لاقف « القابلا اذه نم لكو دربتت ال قاحسإ ابأ اي : : .ىلبملا هل

 . هنم كلذ نسحتساف « لوكأم يف هللا يصعأ نأ ديرأ
 ؛ حنملاب رادلا دعب ىلع هديعتدو هل بصعتدو ةبحلا قا همن بحاصلا ناكو ٠

 : ١ اصخش مذي هلوق هتقبدط ناونع نمو . هيفو هبلإ ةريثك دئاصقو لئاسر هلو

 يف مدق هب لقتست نأ نم « ةنابمو ًازجع ربظأو « ةناكمو ًاردق ضفخأ وه
 هايإ انتيلطو انع هزوشن يف وهو « انتذبانم ىلع عولض هل نئمطت وأ « انتلواطم
 . ةدودرملا ةمالظااك هب رفظلا نم هوجرن امفو « ةدوشنملا ةلاضلاك

 سلجم تمدخ دق : ًامفرمو ةأود هملإ ىدهأ دقو ءارزولا ضعب ىلإ "هلو

 فنرذؤي عفرم ىلع « هتادع بولق يودتو « هتافع ضرم يوادت ةاودب انديس

 . هتحاس نع بئاوثلا عافتراو « هتعفر ماودب

 : هلوق كلذ نم لزفلا يف هرعش نم جرخأ ام

 ”بكست ينبع سأكلا يف ام لثمنمف يتمادلنمو ىرج ذإ يعمد داروت

 وع 201-5 ىنربع نم مأ ينوفح ”كينأ رخابا يردأ ال هللاوف

 : هلوقو

 ملا ةلم يف ردملك ابتقناعو ابلاسش نم اهتدارج دقو ل وقأ

 يمظع "تنهوأ نإو يلق "تريح. دقل اسي ةدشد يردص تلآ كفو

 ١ ايفوص ايآ ةخسن يف ربلا اذه دوو : ١١ اضيأ ب .

 ٠ ايقوص ايآ ةخسن ىف ريخلا أذه درو ؟ : ١١ صنلا يف ريسي فالتخا مم « اضيأ ب ,

 ل



*00 
 ١١( : س < ها“ : ص ١٠< : مقر < ءىباصلا ةمجرت)

 98 هملإ هادهأ بالرطصإ مع تاجربم مود هلودلا دصضع ىلإ بتكو

 هنادي ءىش نع كردق ولع هاو نيح ميهاربإ كدبع كل

 هبق امب ىلعألا كلفلا كل ىدهأ دقف كملإ "ةادبم ضرألاب ضرب م

 م ةيدحدم ف هلوقو

 احيربت 1 نم وكشت ديف انين يسع .ءاقسالا ةروركو

 ىحوي ذإ ”ةعسمسلا ”نذآلا 0 اببحو فنألا عمسي ىو كبجانت

 احورمشم هتشفأو ًالصصفت عا المت بسطلا نم 1 تعداوتسا ادإ

 احور همعمتو انيسكت هل ا 8 هع ”دنلا اهبف قارحيد
-4 

 ةيارقو ًادرو هل قيدص ىلإ ثعف : : ىلبنسلا نبا ى كح ام كلذ براقد امو

 : ةهعم تنذاو هءام رطقتسل

 هثمدت ابصلا حير ضورلك هقئالخ تحبصأ ًادس اب
 55 2 م ْ م2 .٠ هه فل 7 ب

 همعمتو هئيحور يل صسيقم ىسع كنلإ امح أدرو تت

 هتيم م وم مومو جم و روم وو م رم م همي قم مهي رامون وروعه وسفو م همي ءمم مايوه

 : اهيف لوآلا تيبلاو « ًاضيأ ب ١١ : ايفوص ايآ ةخدن يف ةثالثلا تاسبألا هذه تدوو

 لمعت تنأ مظع تراج رهم 6 اودشتد-او لامآلا ودب كنلإ ىدهأ

 دكر
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 ١6(' : س 4< نإ : ص 4١5 : مقر © يرصحلا ةمح رثز

 لهأ نساك 2 ةريخدلا 2 .ااتك ف مأسد ْن ىلع ةسحا وبأ هركذو |

 نمف 6 0 نم هلام ناكل او هلا واو رابح نه ا ىككحو 6 » ةريزحلا

 «نيرذعملاب اقلك يرصحلا قاحسإ وبأ ناك : لاق ىكتعلا [ ناوفص وبأ هاكح ام كلذ
 : لئاقلا وهو

 اقرلخم ”ييهلتعا  ةلمش مالقأ مهدودخ تدذ نأك نردعمو

 ا ققعو ا د ّو دح ريزلا م اومّكظنو قمقشلاب جسفنملا اونرق

 «افلك هب ناكو «ناوريقلا لهأ نابعأ ءانبأ نم مالغ هبلإ فلتخي ناكو | : لاق]

 مالغلا لبقأ ذإ ثيدحلا يف اذخأ دقو هدنع سلاج يرصحلاو ًاموي "وه انيبف

 للا
 نامثو ةتسل ءامسلا 'ردب ابنأب كلاخت 'تامك ةروص يف

 نائيعلا اهب ىشعت ىدضلا 'سمش هنأكف امهؤاض ةنويعلا يشع

 ؟دخلا اذهب ابصو مالغلا اذهب ماه نميف لوقت ام قاحسإ ابأ اي : خيشلا هل لاقف
 مأامت نم همل | ةومصلاو 6 فرظلا ةداع ف 4هد هللاو نامهلا : يرصحلا هل لاقؤ

 هدحرص ىلع متعفو 4 تيفلا لإ كلسملا اذه ىهدح روفاك بأس دإ ب ال « فطللا

 دا وش ف ناعإلا ضاس الإ هضاس ف هدأوس تلك اه هللا واو 6 ميهملا ليللا أده

 نم َ تاقف ©« ىرصح أ هقص : لاقف 4 رحفلا ريعم 2 ءاماظلا بهدع وأ « رفكلا

 'دعقأ «هباهش هل عطسو هحومج هل لذو « هباعص هل تداقنا ىتح لوقلا قر كلم

 يرصحلا لاقف ةظمل اقرطأ مث «هنف يركف ”لمعُم ينإف هفص :لاقف 0

 أهمف نفقعم نب عضو امو ؛ ةدايزلا هذه يف (ب ٠١ - 11+) قزم 11 وانس كك رشا ١

 0 هةدحسو لع امقوص انآ 2-42 نم ةفاضإ وه

 , هسلاح ىدذلا خيشلا ىأ ١

0 



 ادب راذع مال ىدرلا ىبلق دروأ

 ىدهحلا لثم ضيبأ ىف رفكلاك دوسأ

 ؟ يريفزو يحناوج نيب تضخ مأ ريض ىلع تعلطا كارتأ : خيشلا لاقف

 تاق ينآل : لاق ؟ خيشلا اهأ كاذ مو : هل لاقف

 مم رايقلا لبيثف ضسبأ يف ليللاك دوسأ راذعلا مال جلوص راطو يلق كارح

(0)” 

 14 : س © ه5: ص «١1ا :مقر © ةحافخ نا ةمحرت)

 ىلا اجا انييفاشز :نكلوي .”ةداهز كتفه اخمللا كاس تمر

 قلعأو كاوه يف ًانهر قلغألب ابنإو اببت ليذلا *رحت تّلظف

 قبشب تاب دق دعرلل امو كانه ةةربع ضاف دق رطقلل اف الإو

 قىلطت ا فر نكلو اهالق أيلعب نأ ال 0 ايي ابكت ودف

 9 ًاضيأ هرعس نمو

 ماين تارفلا, نوفج ىضرل ابتقرأ عل

 مات ليل ةبصلا يلايل لكو كلام أ اب ليللا لع ”لوطي

 : اشيا هلو

 سس ول ول نمو مظن ل نمف يعمدأو اهاوه ف ىبيسل ىهفالت

 رحفلا دب هتقازم ىفانع ءادر ىوهلا دب اندلع المل تفاح لقو
 رع

 ريسي فالتخا عم « ةدازلا هذه يف د ةخسن مه (ب ١و أ )+»١ امفوص انآ ةخسن تكرتشا ١

 ١ تاعوطقم ا بددرت ف

 فو



“)2 

 ا نست مقا نصضاا مقر < رعاشلا يزغلا مها ربإ ةمحرت ١

 : ًاضمأ هلو

 ل

 مارحلا هيلع تعض امو ىدامج *”هتفكف روبشلا ءامسأب ىسمسل

 َ اضنأ هلو

 اتيقاوم انيقالت جل لعجاو اتيقاويلا رهزلا رردلا نع معا
 اتيراسسلا ىوطي همثال دوسملا رجحلا ال ؛ضسملا واللا كرغثف
 اتيشوحو مصو نم كارانث اًساح هت رثك موثلملا فححمي مثللاو
 اتمص 8 اتوض مهتارك دعرلل كذا أم كرتلا هزت نم رةمشفو

 ١اي رافع اوناك اولتوق نإو ًانسح ةكئالم اونك اولبوق اذإ موق
 ىتوي هنأ الإ همف ينباتغي نمل سدلو يتأي الو ىتود معلا

5") 

 (م : س 404: ص 47م : مقر © يذورورملا ةجرت)
 يف ائيلع داكنألا ءالؤه نم لئاس فقو : لاق روكذملا دماح أ 1 نكس

 اذه اب : :| ترحض دقؤ | هل تلتف « حلأو لايف ةعاحب نيلخلا قو ةرهنلا عمأج

 2« ءيش "لك تارُث هبلإ ىبحت نكلو تقدص : لاقف <« عرز يذ ريغ داوب تلزن

 . ءىش هتلصوو ةعاما هنم تاكحضف

 ا دجحو لصلا ةيقفلا نا ىيذلا" .ةكرمأ ةيقفلا نوكأ اهب ةردانلا هده لكو

 . ًاضيأ ب ١4 : ايفوص ايآ ةخسن يف هلبق يذلا تيبلاو تيبلا اذه درو ١
 نم ةدايز همف نيفقعم نيب امو 1 ريدا اذه يف د ةخسن تا ا ٠

 ٠(. :" عاتمإلا رظناو) امقوص انآ

 م



 مهب دعتسي مءامسأ بتكي سابحألا ناويد بحاصو |[ باش ] ذئموي وهو ىلاعت
 همسا ىلع ةطخف مهنم ”لجر رذتعاف « مبهم يف يناطلسلا ماقملاب قاحلل ”يذمال

 نإ 9 : ىلاعت هللا لاق امك كولمملا :لاقف رذتعيل رخآ لجر ماقف « هريغ بتكو

 ةبآلا ةيقب ىلإ ريشي < "لص : روكذملا نيدلا نيمأ هيقفلا هل لاقف # ةروع انتوبب
 اكحض 'ناهربلا كحضف # ًارارف الإ نوديرب نإ ةروعب يه امو :  هلوق يهو

 طخ مث ؛ ءيحملل كفملكت نيبو همقفلا ريدنت نيب كيلع عمجأ ال : لافو ًاديدُس

 . هريغ بتك و همسا ىلع

501) 
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 نا موب قئاولا لاق : لاق داود ىلأ نب دمحأ ن ريرج كلام وبأ ىكح

 نيذئ الل كتابلطب لاومألا توب تدع قولا ان : هحئاوح ةرثكب ًارحضت

 رئاخذو كب ةلصتم اهركش جئاتن نينمؤملا ريمأ اي : لاقف < كبلإ نيلسوتملاو كب

 «كنف حدملا ولعب سنألا لاصتتا قشع الإ كلذ نم يل امو «كل ةبوتكم اهرجأ

 .انلو انمف كتمه نم يتوقيو كقشع يف ديزب ام كانعنم ال « للا دبع ابأ اي :لاقف

 قيالو مايأ يف تلق : لاق يدنسلا نب مهاربإ نع يلاعثلا ىكح اذه لثمو

 هتكرح حيرتست الو هماق ”فحيالو هادك ”فخي ال ناك اههوجو نم لجرل ةفوكلا
 ةورم اذ [ممجو نراكو « ءافعضلا ىلع قفارملا لاخدإو سانلا جئاوح بلط يف

 : فيلاكت ىلع كاوقو بصنملا اذه كدلع نوه يذلا ءيشلا نع ٍينربخ : ةحاصفو

 تاوصأو راحسألاب رابطألا ديرغت تعمس هللاو دق : لاقف ؟ وه ام بّصتنلا

 كرد هلل : تلق « نسحم لجر نم نسح ءانث نم يبرطك طق تبرط اف نايقلا
 . امرك د ووش تنشب هكا كنا هنلو

 نم ةحح رضحأ الو ايأر بوصأ الو اناسل حصفأ ”تيأر ام : ءانبعلا وبأ لاقو

 ١ أ ١و) امفوص انآو د اتخسن تكرتشا ١9 ةدايزلا هذه يف (ب .

 راكي



 : لاقف « تدكو تسك اهمف ةعقر كبف 'تّعفار : قئاولا هل لاق ؛ داود نا

 اومعزو : لاق ؛ ىلع بذكسف نينمؤملا ريمأ نم يأ زنم ةنيخا نأ بسحعب سبل

 ريما نقب هلاك لذ تع ناسا لوم لاق ىعا نيرا تمّلو كنأ
 كنأ أابهسفو : لاق 4 فيعيم نأ ةثرفأَو هل كلذ تظفحف مصتعملا ننمؤملا

 ىلص هللا لوسر باثأ دقو « كلذ نود ناك : لاق « رانيد َفلأ ًارعاش ”تمطعأ

 بدصم يناط رعاش اذهو «ينع هناسل اوعطقا :رخآ يف لاقو ًامعك ملسو هيلع هللا

 : ممتعملل كيف هلوق الإ هل عدأ ]نا قع

 رارق رادو ابتشحول نكس هنإ ةفالخلا نورام '

 راوس ربعد ه5 رث 1-53 ام "مدعم كالد نأب اع دققلو

 .٠ رانيد ة ةثامس ”ةتلصو دق : ىقداولا لاقف

 مويلا موق لاز ام : لاقف ن1 لمس ادبي قئارلا ىلع لام هنإ ! لبق

 كازج يو طاق 6 مظع باذع هل ملم هربك ىلوت يذلاو ؛ كالا قيد

 تنك قع لد الو هظفاح تذأ ع عاض امو « هئارو نم نينمؤملا ريمأ باقعو

 : هللا دبع [ابأ ] اب تلق : لاق ؟ نينمؤملا ريمأ اي مهل تلق اذاف < هرصان

 املأعت نهدودخ هلإلا لمح ةودسن هزع بسعل لإ ىعس و

 ةحف

 (؟١ : س < ١١1 : ص « ا : مقر < يرمملا ءالعلا يبأ ةمجرت)

 : ةعمشلا ىف هلو

 كنضلاو فسعلاو مايألا بون ىلع ةديلج اهاوه يف لكم ءارفصو

 ١كلحلا يف يهو اهلان ام ىلع ًاربصو ًٌاللجهجو ًائاد اماستبا كيرت

 ١ ًاضيأ أ ؟5 : ايفوص انآ ةخسث ىف هدعب ناذللا ناتيملاو تدملا اذه درو .

 ا



 ىبأ عئئشرلا رادح نم ينأ نولاخت كنظأ تلاقل موب "ل ولف

 كعبيخلا ةرثك نم نائمعلا عمدت دقف ايماستناو اهكحض نم |ودحبعت الف

 : ًاضيأ هلو

 مزمز ةحولملاب 'تّصخَو باذع ”ةريثك دالملا هاومأ دما كل

 ”مزخ دونعلاب دئوعلا 'فئأو ىمازخ لا هفنأب فاس شحولا ”ريَع ُظحلا وه

 يوسوملا دمحأ ايأ فيرشلا ىثر دق ناكو ؛ ردقلا اذه ىلع هرعُس نم رصتقدو

 [ يضرلا هاخأو ] ىضترملاب بقلملا نسحلا ابأ هيدلو ىئزعو رهاطلاب بقلملا

 . ابف داجأف ةّسئاف ةدصصقب

*0( 
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 هلافقوأ و هيلع ءانثلا يف غلابو « ةريخدلا » هباتك يف ماسب نا هركذو |

 : |١ لاق هاكح ام كلذ نمف « عئاقولاو مظنلاو لئاسرلا نم ًارفاو ًافرط

 سر ىرج نم راضحإب رمأو مرحلاب دارفنالا ىلع مزع دق روصنملا ناك

 سرقنل ةفحم يف ديبُد نبا رضحأو « ءامدنلاو ءارزولا نم مويلا كلذ لثم يف

 « هريظن اودبعي / تقوو هلثم اودبشي م موي مهل رمف مهنأش يف اوذخأو .هب ناك

 ىتح ةبونلاب نوصقرب اولعجو اوصقرو موقلا جيابت ىتح مهم امسو برطلا امطو

 صقري لعجف شايع نبا هللا دبع وبأ ريزولا هماقأف « ديبسش نا ىلإ رودلا ىبتنا

 : رككسلا هبلغ دقو روصنملا ىلإ ءىمودو ل ربو هيلع ءىك ودم وهو

 "11 هتصقر يف ماق كل رذع هداق خيش كام

 اكتاف هلع ىنخأ سرقن ًادرفنم اهزه نع هقاع

 ء هييبأ نع ىوري امإو هب مجوتلاب لصتي ال ايفوص انآو د اتخسذن هب تءاج يذلا ربخلا اذه ١

 نه ةفاضا نيفقعم نيب امو ؛ رماع ىلأ ن. روصنملا دوع كردي مل ةمجرتلا بحاص رماع انأ ناف

 . د نم طقس دقو « امفوص ايآ ةخسن

 ا



 اكل يسأر ىلع ًالالجإ تمق ينفرعت امك تنك ول انأ
 ىكبف ىلجر ةشعر ىأرو اكحض ينم قيربإلا هقرف

 هلل : لاقف اهبعيرس ةردانلا نسح ناكو ىدادغملا ككلنل نا مثرضاح ناكو

 5 نورضاحلاو روصنملا كحضف أ ةدعاقلاب ىلصتو ةمئاقلاب صقرت ريزو اي كرد

 فلق ظ

 (4 : س6 ١١١ : ص(« ه٠. : مقر « ىنتملا ةمجرت)

 :رعاخلا لود عنا دعلاق ىتنلا همطلا وأ قا يهز راوألا :ركج وأ ناقد

 ”لخبيو لاجرلا لخبلا ىلع مولي '”رعاش موللاب _سانلا "”قحأ نإو

 : هلوق ف هتقبرطو هتداع نع برعأ اعبإو

 هّتاخ برتلا يف عاض حمحش فوقو اهي 'فقأ م نإ لالطألا ىلب ؛تبلب

 بصق ةلودلا فس تالص نم لاف معا دقو بلحن مود هدنع ترصحف

 نفض اك ةعطقب ادإو « سدكلا ِق دبعأو نزوو هسرتفا دق ريصح ىلع ةيدن ند

 هرقثي هعما حم هيلع ةبكأف ريصحلا للخ تللخت دقو لاملا كلذ نم نوكي ام

 اهضعب رابظإ ىلإ لصوت ىتح هئاسلج نع كلذب لغتشيو هنم اهداقنتسا جلاعيو
 - : مطخلا نب سيق تيبب لثمتف

 بحاح ”ةتشو اهنم بحاح ادب ةمامع ند نسشلاك انل ”تادمت

 .ةدئاملا رضحت اهنإ :لاقو «سيكلا نم اهناكم ىلإ اهتداعإب رمأو اهجرختسا مث
 وحن سلج دفو هنبا ىلإ رظاف رامع نب ردب دنع ةلمل بسطلا وبأ ١ٍبرُشو

 : لاقف ةعمشلا

 مرر مو م مور م سم ميم يور رورو و هرم وهوه ميم يويميو هيوم وم وو وج و وووواو

 ١ ريخلااذه قُأ : امفوص ايآو د اتخسذ تكرتشا ,.

 1ك



 'كُيشح امل ام ءامس ىف اننأك 'كلملا اهأ هارأ ام ىرت امأ
 و.

 : لاقف حودصلا هيلع ضرع دغلا نم ناك املو

 هقاوشأ بلقلل محممت ةبالغ تةمادملا ”تيأر

 هقالخأ بدطت نكلو هبادآ ءرملا نم ءىست

 هقاذ نم توملايبتشبامو ةتةتوم اهب سمأ تم دقو

)010)” 

 (# : س4 ١١8 : ص « ه٠ : مقر < يننملا ةمجرت)

 : سدحلا يف هرعس نمو

 فدّملا نكاس ًرادلا نكي مل ة”ةصقنم كبف يانكس ناك ول

 :يلوقب ىنتملاب تمقل امإ :لوقي هتعمس : لاق ينج نب ناؤع حتفلا وبأ ىكحو

 دوسحلا ظردغو ىدعلا مامسو  ىيفاوقلا برو ىدنلا *برت ذنأ

 دوم يف حلاصك ”بيرغ هل للا اهكرادت ةمأ يف انأ

 : ةدصصقلا هذه قو

 دوببلا نيب حيسملا ماقمك الإ ةلخن ضرأب يماقُم ام
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005 

 ١9( : س < ١١0 : ص < هال : مقر « يناذمهلا نامزلا عيدب ةمجرت)

 م ةديصقلا دسند ناك هنأ ابنمف « بئارعو عئادبو بئاحع بحاص ١ناكو

 ىلإ اهلوأ نم اهدؤيو ابلك ابظفحمف تيب نيسمخ نم رثكأ يهو - طق ابعمسي

 ؛ ادرس اهدرسسو أ "ذه همأق ربظ نع اهذه مث ةفيف> ةدحاو ةرظن هرب ملو

 ءاشنإ 9 ةديصق لمع هيلع حرتقد ناكو «اهريغو ةدراولا بتكلا يف ةلاحلا هذهو

 اهنع باوجلاو ةعاسلاو تقولا يف اهنم غرفيف بيرغ بابو عيدب ىنعم يف ةلاسر
 ارج مله مث هروطس رخآب ءىدتببف هيلع حرتقملا باتكلا بتكي امبر ناكو « اهبف

 ةروصلا لوبقم هلك اذه عم ناكو < هحلمأو ءيش نسحأك هجرخيو لوألا نا
 ةقادصلا ولح "دولا صلاخ دبعلا مرك سفنلا فيرعش ةرشعلا نسح حورلا فيفخ

 هتكن ةرظانمو ةارك انهو ةرفانم ىمزراوألا نبو هسد تناكو ©« ةوادعلا رم

 نم قبي ملو ةريثك رافسأو ةلمج لاوحأ هد تفارفتاو 6 هتك أو اهيف عيدبلا

 امريخ دافتساو اترك ىنجو ابلخد الإ ةدلب ةنزغو ناتسحجسو ناسارخ دالب

 غلب نيحو « هبايسأ عمجمو هرارق راد اهذختاو ةارهب هاصع ىقلأو < اهريمو
 بداون هيلع تمأقف هأمند قرافو هأملف هللا هأدأن ةئس ناعيرأ لع ئفرأو هك

 يقب نم دلخ دقلو « هركذ تمي مل نم تام ام هنا ىلع « مقلا دح مثناو بدألا

 ءاذغ وه ام هررغ ظفلو هحلم فرط نم ركاذ انأو < همظنو هرثن مايألا ىلع
 ... نمت الا ةدامتو: سفنلا توقو..يلقلا

 هدقفف هلمح نع ةلمل مأن ايارعأ نا مهتاباكح نم سانلا لوقي امفو : "لصف

 ءامسلا تلعجو هتملعأ دقل دبشأ : لاقو هدب هللا ىلإ عفرف هدجو رمقلا علط اماف
 اذإو كراود جوربلا ىلعو كرونو كركوص هللا نإ : لاقف رمقلا ىلإ رظن مث « هتبب

 .؟ما2 5؟ه5 : 6 رهدلا ةمستي نم ١

 , ةدايزلا هذه يف (ب م0٠ امقوص ايآو د اًتخسن تكرتشا صنلا ةياهن ىتحو انه نم "

 اب



 يدهأ كفل ًارورس يبق ىلإ تيدهأ نلو < كل هلأسأ ًاديزم معأ الو كركوك ءاش

 دولجلا نيب ذفنأو هردق هللا ىلعأ دقل « رينا رمقلا كلذ خشلاو « ًارون كبلإ هللا

 . هنود ميلعجو مهقوف هلعجف هنودسحي نيذلا ىلإو هملإ رظنو « هرمأ موحللاو

 . لوسر دم لك الو ءامس فقس لك الو ءام مئام لك ام : راصق لوصف

 5 هدمغد فرعد ال فسلاو هدرنب "فرعد ال غرملا : هلو

 فد

 ٠١(' : س « ١84 : ص < هم : مقر 2< ىمربلا ةظحج ةمجرت)

 هلآ ف ع ىلع تمَتك نإ : ةظحح ىل لاق :لاق بتاكلا كلعس نب ىلع ثدح

 نسلاسهلاو كرس مضوم انأ : تلق « طق هلكم ثا انس ىلع ارم ام ثددحب

 باب ىلع سلاج انأ انيبق « ًارومخم امري تحصأف امانأ ”تحبطصا :لاق «ةنامألا

 فنرالزغلاك فئاصو اه.دب نيبو رامح ىلع ةيكار ةقنتم ” ةيراج تلسقأ ذإ يراد

 ينتزواج اماف « اهببجو نم يل ادب ام رونو اهقلخ لامك نم بحعأ ًاريحتم ًاتوبمم

 ىلع تمقو هاو مالس ىفحَأ ابيلع تددرف تماس مث ةعاس ينتلمأتو 'تفقو

 اذه يف ةلياقلا لمتحم كلزنم يف له ىتف اب : تلاقف « اماظعإو اهل ًالالجإ يمدق

 تدذك اف ؛ ةنملاو لضفلا كلو ةعسلاو بحرلا ىلع ىتدّسس اي : تلق ؟ مودلا

 نلخ دف اهيراوج ترمأو « يدي نيب لخدا تلاقو <« تلزنو الحر كنت“ نأ

 انكشو ةظقد ال امون الإ هارأ ام عيمج بسحأ امو ”تلخد مث زيلهدلا ىلإ راما

 :رعاشلا لاق امك هتلحف "اهراجع ىلإ اهدي تدم سلجملا اهب رقتسا اماف .ًانمقي ال

 معمر افك نلوصوم ةمحأب تقتاو سمسلا هنود ًاعانق ”تقلأف

 ةينغم ةيراج هذه : تلقف رورسلا نم لقعأ ال انأو يرمأ ىف ت »8

 ١ ةدايزلا هذه ْق (ب عمم -ٌُُ م»مز ايفوص انآو د اتخسن تكرتشا .

 كي



 نيزذأتأ قدس اب : تلقف <« ىنع هذخأت نأ تدارأف يتءنص نم توص ينع امغلب
 ينل د. دان كلل يرسل ل ردوا راقو ءاحلم نب تتح 5 نأ يف

 كتجاح ضقاف كنأشو نآلا مق نكلو <« توف كلذ ىلع ام : تلاقف ؟ قاوصأ

 ةبابم يسفن كلمأ ام ىتح عورلا ينذخأ دقو اهيلإ تمقف . ديرت ام ىلإ ريصت مث
 يف كل له قدّس اي :تلق هملإ ىتمه ومست الو هلمآ نكأ مل امم تغرف اماف « اه
 يف اذه نودي نأ ىسع : تلاق ؟ هل تدصق ام كينغأف دوعلاب وعدأو ماعطلا
 رحأ ملف ةعرسم تضبنو هب ترحئتعاف ابعانق ىلإ اهدي تدمو « اذه ريع موب

 ةمعنب كتلأس : تلق بكرتل زيلهدلا ىلإ تراص اماف ؛ ًاريحتم تدقبو ًاباو>

 « كبلع دوعأو كنلإ "”بحأ ناك ةلئسملا تكرت ول : تلاق ؟ كربخ ام كسلع هللا

 وه مع نبا يل ؛كقدصأسف تدبأ دإ امأ : تلاق < كلاح ملع نم يل دب ال : تلق

 فوطأ نأ ةحرحملا ناعألاب ”تمسقأف ©« رظنملا ةهوثم يل ةيريوج ىلإ ينفلا ىلعد

 « ةروص هملع ردقأ نم شحوأو ًابجو ىرأ نم حبقأل يسفن لذبأ ىتح دادغب

 نارا ا لا ىلإ رحفلا نم فوطأ انأف

 يف ”ريسي اذهو <« كنم شحوأ دجأ م نإ ! كنلإ تدع هلعف لثم ىلإ داع نإو

 « رانلا لخد نم ىزخأ تيقبو ينع تلوت مث ؛ اهبحاصب ةريغلا هغلت ام بنج

 ؛ مويلا كلذ ناك ىتح هب عفتنيل حبقلا طارفإ نأ نسحلا ايأ ا, تننظ ام هللاوف

 يف هزواجتل هنم كحضلاو هب رورسلا مقي امنإ درقلا نإف كنلع "ناوه : تلق

 . معن : تلق « ىلع متكاف : لاق < ةروصلا حبق

 فلين

 ١8( : س 4 ١74 : ص« ال١ : مقر © نولوط نب دمحأ ةمجرت)

 دضتعملا ةفملخلا 2523و هيورامخح شيجلا وبأ هدلو هناكم ىإوت دجحأ اف املو

 ةنس يف هملإ تفزو < ١84١ ةنس يف ءامسا اهمساو هيورامخ تنب ىدنلا رطق هتنبا

 ةيالو هل دادجو « مداخلا عبفُش عم رامح ةئام ىلع اهربم ابملإ لمحو < م١

 «© قشمدب هيورامخ حباذ ةنسلا هذه ىفو ؛ تدهو ةقرب نيب ام هل بطخو رصم

 كي



 مدخلا ذخأف « ةنس نيثالث نا وهو اه نفدو رصم ىلإ لمُحف « همدخ .هحيذ

 دحألا ةلمل هلتق ناكو «تيصنف رصم ىلإ مهسوٌؤور تلمحو ىشمدب اوبلصو اواتقو

 يف رود ذملا هيورامخ تنب ىدنلا رطق تتامو « ةدعقلا يد نم نيقب لابل ثالثل

 ىدنلا رطق هتنب يفتكملا جوزي نأ دضتعملا لأس دق هيورامخ ناكو « م ةنس

 ناك : لبقو « مهرد فلا فلأ ابقادص لعءجو « اهحوزتأ انأ لب : دضتعملا لاقف

 زابحن اهزبج اهابأ نإف « ناك اذك و « نولوط ىنب راقتفا ابجاوزب دضتعملا ضرغ

 . بهذ نواه فلأ امل ناك هنإ لبق قح هلثم لمعي /

 فحل

 ا ١١5 : ص 4 ال١ : مفر“ 0 هلودلا زعم ةمجرت)

 ياتالوا دحا نيبال وأ ةلودلا زسمو قولا لهوا ةلودلا نكوو: لع نسل

 نم مهذا نومعزي مهنا رداسب نبا لاقو . مامت نب ورسخ انف نب هيوب عاحُس

 ناك ةسوب عاحس انآ مهدلاو نأو سرفلا كولم رخآ رابروس ن درس و زن دلو

 دتسا تتام اماف « ةثالثلا نينملا ءالؤه هل تفلخو هتحوز تتامو لاحلا طسوتم

 عاجش ىبأل اقيدص تنك : لاق ىمايدلا متسر نب "نابربش ىكحف « اهملع هنزح

 لمستحن لحر تذأ : هل تلقف هنزح ةرثك ىلع هتلذعف امو هملإ تلخدف هيو

 ددحتمف مهدحأ ت تام امبرو <« نزحلا مهكلم كالو أ نيكاسملا ال هو 0ص

 ىلزنم ىلإ هدال وأو هتلخدأو ىدبح هتبّلسو « ةأر أ كمسني ام ناز حلالا و

 مرا يسلب ميم اماعط 0

 وبأ هرضحأف « كلد ريغو تامسلطلاو ىقرلا بتكي د و تامانمال ربعمو مزعمو

 ةسءهمظع ران يرك ذ نم جرخف لوأ يننأك نمام عن كيارت : هل لاقو عاحش

 . ةدايزلا هذه يف (أ 4: -ب ؛*) ايفوص ايآو د اتخسن تكرتُا ١

 . (رداص .ط) ؟54 : مه لماكلا ؟

 51 راد روس - لماكلا يفر امفوص انآ ةدعست ف و
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 بعش ثالث تراصف تحرفنا 5 < ءاسلا غلبت تدك ندع تاعو ”كتلالتسا

 دالملا تيأرو <« نارينلا كلتب اندلا تءاضأف «بعُش ةدع بعشلا كلت نم دّلوتو

 الإ ه سفأ ال مظع مانملا اذه : محنملا لاققف « نارمنلا كلتل نيعضاخ دابعلاو
0( 7 

 ىلع حل باشلا آلا 58 أم هللاو : : عاحش ونأ هل لامتؤ 4 تع سرفو ةعلد

 أم 7 : لاق «رسناند ةرشسعف : محجنملا لاقف ) انا رع ”تدقب اهبتذخأ نأف يادسو

 كل وع كدا معا : مجنملا لامتؤ 4 أكس أ اطعأف ِ؟ ةرسع فيكف نيرانيد كلمأ

 2 و مهركذ ولعدو ابلع نمو سوال نوكلع ةالوأ ةدالد

 : ا وبأ لاقف ؛ بعشلا كلت نم تيأر ام ردقب كولم ةعامج مهل دلويو رانلا
 نوريصي فيك نك اي ءارقف يدالوأو رسققف لحر أ 5 ان ردحيست يحشسد ا

 أك ولم

 مث < دالبلا كلي يذلا للاو اذه : لاقو اهلبقف ىلع هم 1١ م لق. دنت

 لاقو عاحش وبأ هنم ظاتغاف < نسملا ىلع ىبأ هيخأ دي ىلع ضيقو « هدعب اذه

 كا

 مث بسحب لعجف « هربخأف « مهداليم تيقوت ينربخأ : مجنملا لاق مث ؟

 ثتدختسد وضو هوعفصف 6 انف ةبرخسلا 2 طرفأ لك يكحلا أمه | رعفصأ : غد

 © كولم متنأو متدصق اذإ اذه يل اوركذا : مهل لاق مث < هنم كحضن نو
 .٠ 0 دق ام مهرمأ نم ناكو © هنم انكح ضف

00 

 0(١ : س < :١05 صح« /؟ : مقر © هبوب نب ةلودلا رعم ةمحرت)

 ءاضق براوشلا ىأ نب نيسحلا نب هللا دمع ساسعلا ابأ ندلق دق ةلودلا زعم ناكو
 لو ءاضقلا نمض نم 0000 مهرد فلأ يتئام ةنس لك يدؤي ناو ةانققلا

 نأ هرمأو هبلإ لوخدلا نم هعنم دق هلل عبطملا ةفيلخلا ناكو - اهلبق كلذب عمسي
 '"دادغبي ةطرشلاو ةبسحلا تنمض مث «ءاضقلا نامض نم هبكترا ال بك اوما رضحي ال

 ١ ةنس ىف : هلوق ىلإ د ةخسن عم ةدايزلا هذه ىف (أ ؛ ؛) ايفوص ايآ ةخسن تكرتشا 5٠م .

 ٠ مالا هين م ريثآلا نأ رطظنا
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 ةلودلا زعم رمأب دادغبب ةعمشلا ةماع بتك ١ اهبفو ؛ ”و. ةنس يف كلذو

 ىلع ردقتب ال هيلع ًاموكحم ناكف ةفيلخلا امأف « ةباحصلا بس دجاسملا ىلع
 نيرا كاراف دلل هيوتكملا انه كد تالا نضع ناف' ةلودنلا نعم اماوبت عنملا .

 نعل : يحم ام ناكم بتكي نأب ىبلبملا دمح وبأ ريزولا هيلع راشأف هتداعاب رمأي

 يف ًادحأ ركذي الو « هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لآل نيملاظلا هللا
 .... كلذ لعفف « نعللا

 "نفح

 '(88 : س < ١04 : نص 2< 74 : مقر < يمطافلا يلعتسملا ةمجرت)

 عيابو لضفألا هعلخف رازن هنبال ةفالخلاب هتامح يف دبع رصنتسملا نأ كلذو

 زياهد لخدو رصنتسملا مايأ يف ةرم بكر لضفألا نأ هعلخ بدسو « ىلعتسمل

 حاصف « لضفألا هرب ملف ملظم زاجملاو ”جراخ رازنو ًابكار بهذلا باب نم رصقلا
 ؛ هلع اهدقدف |! كيدأ لقأ أم © سرف ىلع بلك ©« سرر ال : رازن هب

 ىلإ رازن بربف « يب عتسمال عياأبو هسفن ىلع ًافوخ ل رصنخسملا تام اماف

 هلودلا رصان اب ناكو « هللا نيدل ىفطصملا هومسو املهأ هعبأمف ةيردنكسإلا

 نبا ةلودلا لالح يضاقلا هنا اضفالا نفل ىناتلا يطقف هعبابف نيكتفا

 « هلثقف نيكتفا ذخأو هرصاحو لضفألا هبلإ راسف ةيردنكسإلا يضاق رامع

 هيلع ىنبو ًارازن ىلعتسملا مستو هناعأ نمو رامع [نبا] ةلودلا لالج لتقو

 ,: :تامف اطئاخت

 ١ 65م * : ص رظنا#؛ *ه)ز ةنس ريثألا نبا يف .

 ٠ ةدايزلا هذه ىف (ب ؛ ه ) امفوص ايآو د انتخسذ تك رتشا .
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 "ففف

 ١١( : س « ا١ملإ : ص ا« اله : مقر © بوطشملا نب نيدلا داع هةر

 لماكلا كلملا اوملخي نأ اودارأو ةيراكملا داركالا مسم قفتا هنأ كلذو

 ىلإ ريخلا غلبق «دالبلا ىلعو هيلع مهيلإ مكحلا ريصيل زياقلا كلملا هاخأ اوكتلميو
 حبصأو اهب لزنف مجانط موعثأ ىلإ راسو ةديرج آليل ةلزنملا قرافف لماكلا كلملا

 خآلا فقد مو ) هآوه ملم ناسنإ 1 بك رف ) مهناطلس اودقف دقو ركسملا

 مهمحلساو مهلاوماو مهرئاخدو مهمأمخ نم ءيش دحأ ىلع اوردقد مو ؛ هنخا ىلع

 8 لماكلا وذ رو هلاح ىقاملا اوك هلمد فم ىدلا رمسسلا الإ

 لينلا ءىطاش ىلع ًادحأ نيماسملا نم اورب ملف اوحبصأ مهنإف جنرفلا امأو
 ريخلا مهربخأ رف مهاتأ لق أدإو ) رذلا ام توردد ال أوقمف ل مهتداع يراحك

 مهروبح ناكو 6 عزانم ردخد نينمآ طاسمد لإ لمنلا كسلمح اوربعق هنقدقح ىلع

 اميظع ناكو م نيماسملا ركسع 2 ام اومئغعف حا ةئس ةدعقلا يد نم نيرشعلا ف

 نه ديبحلاب قم م هنآل ةيرصملا رايدلا ىرافد لماكلا داكو 6 نب داعلل ًارحعم

 فطل نم قفتاف <« ةقشم الو بعت رغد عسيمجا اوكلم جنرفلا ناكو « هر ع

 ةكرخلا هذه دعب لداعلا كلملا نبا مظعملا كلملا هرخأ لصو نأ نيماسملاب ىلاثعت هللا

 ماقأو 4 هنانح ثدنثو هريظ دتسأو هملق هد يوقف 6 ني ف سانلاو نامومب

 ماشلا ىلإ هنيح نم هجرخأف بوطشملا نبا ىلإ مظعملا كلملا بكرف « هلزنم

 . نيدلا رفظم فرشألا كلملاب لصتاف



205 

 (م : س 4 ١94 : ص « ملل : مقر « كباتأ لداعلا كلملا ةمجرت)

 نيضاوالا قوس دنع اهأشنأ ىلا «ةسردم لإ انتم لقتو ققمد. ةعلقن قفذو '

 ضع ةناح لإ عبق رودلاو> لاتيتكر هنأ ريق النالا ينبع دربال اصول
 ماعلا يف انه عمتجن له معي 'نَّم ناحبس : ربمألا هل لاقف « رامخألا ءارمأآلا

 له معي نم ناحسس : لق « اذكه لقت ال : نيدلا رون لاقف ؟ ال وأ لمقملا

 لبق ريمألا تامو « ًاموي رشع دحأ دعب نيدلا رون تايف ؛ ال مأ رهش دعب عمتجمن

 . 'ه9 ةئس هدلوم ناكو ؛ هلاق ام [ابنم دحاو لك ذخأف « لوحلا

 اهنمف ابعالقو ابلك ماشلا ندم راوسأ ىنب هنإف حلاصملا نم هلعف ام امأو

 ةريثكلا سرادملا ىنبو « اهريغو كبلعبو رزيسو بلحو ةامحو صمحو ىشمد

 يف تاناخلاو ناتسراملا ىئبو لصوملاب يرونلا عماجلا ىنبو ةيعفاشلاو ةيفئحلا

 داعأ ةيلاع ةمه هل تذاكو « دالبلا ميمج يف ةيفوصلل تاناخلا ىنبو قرطلا

 نكي مل ولو « كولملا هتفاخو « تبهذ دق تناك نأ دعب هتمرحو ىباتألا سومان

 هببأ لاصفتا دعب نيدرام نع لداعلا نن لماكلا كلملا لحر هنأ الإ هتلمضف نم

 كللا يف بتري نأ نمأ كولا ءرضح الز... امحاض لف اهاقاودة ا ةثلن ابنع

 ردها هتلر طع وب نقلل هل: تتلديو, نوع نيدلا زع رهاقلا كلملا هدلو هدعي

 نما و نقعلا لإ انقريسو نقال نسوق ةعلقو هةر ةئلق يكنز نيدلا دام

 نهاري ال: لله ىندلا ردم رعمألا اهمافم قل نطنلاو يكلم ريد :لووننأ

 « ليللاب ًاريثك ىلصي نيدلا رون ناكو . هرييدتو هتساع -نسحو ةدادسو“ :ةلقغ

 0 + لبق 5 ناتف ةنيح .دازوأ هنق هلو

 بارحملا يف بارحلا نسحأ ام هبرل عوشخلاو ةعاجشلا عمج

 . ةريزغ هبقانمو ةريثك هتانسحف ةلمخابو
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*)15( 
 (5 : س < 7١٠4 : ص « ملا/ : مقر « يلصوملا قاحسإ ةمجرت)

 لك نم ابادملا هتءاجف ةوعد ذختا ميدنلا قاحسإ نأ يدنسلا نبا ركذو

 ةدجلا طسل ةردقلا ينتكلمو ةينلا بسح ىل ةدارإلا تمت ول : هملإ نيتك

 ةعاضملا نكل < كمارك ! يف نيمدقتملا مامإ تنكلو < كارب ىلإ نيقباسلا تردبل

 ةفمحص ىوطت نأ تقركاو « ةورتلا لهأ ةاوأسم نع ترصفقو « ةمهلا نع تدعق

 انع ريعملاف كلذ ىوس ام امأف ؛ ريصقتلا ملأ ىلع ًاربطصم « هتفاظنو هترابطل

 ٠ «هلومرو هلل |اودعصن ادإ جرح نوقف اه نود

 : تلاق ةمكمرعلا ةمم نع ةمادق نب رغعد- ىكحح ف ةردانلا هذه بساأني امو

 دم نمد تناكو 4 ركم ات لاقب ةءضغم ةيراج سارلا تن يلع مآل تناك

 وبأ ناك © راحتلا هوجوو باتتكلا نم ءاقفر اهل ناكو « ءانغو ابجو سانلا
 «انادغا فونص اهؤاقفر اهملإ ىدهأف امون '"تدصتفاف « اهرشاعي ىخسكلا ىمدح

 انف ةيفر هو شام اف ”ةنلس اذا ةموتخ لالس فالق" دع ونبأ اهملإ فعبز
 أامعمو تراط "”تحتف اماف اهتحلحأب ريفاصع روحا ىو 2 نسال نم ريح شاملا

 ادع اهدي "ن5 قلو ناك انما .ءالؤه<ةلنع ثقتعا : قدكس 3 اريفا "ةعقر
 قالوم اي : اببف بوتكم ةعقر اههفو ةغراف يه اذإف ىرخألا تحتفو « مهتقتعأل

 ثعبأ ملف ءيش يدنع سيل نكلو « ءيشب كيلإ ”تثعبل ءيش يدنع ناك ول
 4 ايعقلا قالها ف لك نمد رفاو بتل هنلإ أومعدو |اوك.دعضف 4 ءىس كينلإ

 هد ده لك نم مءلمأ كيده نكت ١ نإ | درع هلل ىطعأ : ىلع م هيلإ كينك و

 ا راحنإلاو علم ىاباده قو 2 انملإ تثتدرو ل . ةريثك هرامخأو ؛
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 ١6( : س 6< 7١4 : ص(« ملإل : مقر © يبصوملا ىقاحسإ ةمجرت)

 يلصوملا مهاربإ نب قاحسإ تبقل : بيقنلا نودمح نب دمحأ هللا دبع وبأ لاق
 هملإ توكش مث هتربخأف ناطلسلاو سانلا رابخأ نع ينلأسف هرصي "فك امدعب

 ريمأ دنع مويلا مدقتلا نم : يل لاق مث « ينيزعيو ينلأسي لءجف ينذأ عطقب يم
 امو لجرلا اذه نمو : لاق « رمع نب دمحم : تلق ؟ هئامدن نم صاخلاو نينمؤملا

 هدم تيم مع داريخأ نينكلو 4 ىردأ الف هيدأ امأ ّّ تلقف ؟ هماعو هيدأ رادقم

 يبأ نب ناورم لخدف ةثالثلا هدالوأل لكوملا دقع موي رادلا انرضح 4 بيرق ذنم

 : اممف لوقي ىتلا هتديصق هدشنأف ةصفح

 هيك هن فدكف درو ابتائجو ىف ءاضس

 هرج> يف حرطتو طقلت نأ وريناند ةردب هملعرثنف رمأو ًاديدش اوووردم كلذ رق

 تيأر ام «نينمؤملا ريمأ اب : لاقف « نيرحبلاو ةماهلا ىلع هل دقعو سولملاب هرمأو

 : رمع نب دمه لاقف « نضوألاو تاومسلا تماد ام هللا كاقا قرأ الو مويلاك

 «كنذأ ىلع 'تعزج «كليو : قاحسإ يل لاقف « هللا ءاش نإ ليوط رمع دعب اذه
 كودكم كل نا ول كليو ؟ مالكلا اذه لثم عمست ىتح ؟ 2 ؟ ابعطق كمخر

 ؟ ءالؤه عم كعفني ناك شيا ناذآ

 لكوتملا مداخ كهاش ىشعي ناك ناقاخ نب حتفلا نا هنذا عطق بيس ناكو

 : :اينه نافشا هيف هلت غلي تح هش رمآلا نيتكاو

 ليست عومدلا دعب ًامد ينبعو ليوط ترحه ذم ىليل كهاّشا

 ليبس كبيلإ ىئوكش ىلإ :نسلو هقمطا ال ام نمحرلاو كم يبو

 لملق ءافولا نكلو تيزح هدويب بحملا ىزحي ول كهاشا
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 اهبف ثنح انمي فلحو كلذ ركتأف « ىناماغ لع دسفتل سيل ىنمدانتل كتشنداو

 .نراكف « نيتلس جح همزلو « ةكولمم تذاك نم قتعأو تناك ةرح لك قلطف

 هاجم 000 تيركت ىلإ هيفنب لكوتملا رمأف : لاق « ماع لك يف جحي

 : لاقو كنذأ عطقب نينمؤملا ريمأ [لاق] : لاق ؟ وه امو : لاق « هلثم يف
 «لتقلا نم هنظ امم لبسأ كلذ ىأرف « ناتفلا لمعي امك الإ كلماعأ تسل هل لق

 . فرصناو هعم ناك روفاك يف هلعجو هصقتسي لو جراخ نم هنذأ فورضغ عطقنف

 فهن

 ١8( : س2 7١8 : ص 2< 4١ : مقر « يتامم نب دعسألا ةمجرت)

 دو ل داقو دهر هن اعمأ نددن هدامق نظوسد نق ووك كلا .ةيسألا 3 ناكاو
 ا-متدجوف مولعلا يف ترظذ ينإ : لاقف ببسلا نع هلأسف <« هطخ قئلاعت ًاقاروأ

 قيريوج ينتلأس ىلا كلذو « لاغتشالاو صدفلا ةرثكب ال ىلاعت هللا نم بهاوم

 تاروزملا عاونأ ال ددعأ تذخأف « قفاوم مويلا يل هعنصت ماعط نع ةيبونلا
 وه اذبف 2« كتاضرم يف كتاضرم ىلع دحأ ردقي ال : ىل تلاقو ؛« ترحضف

 . هارت ال بجحوملا بمسلا

 بحاصلا نأ ىلحملا نب ىلع نيدلا نيمأ همقفلا ىربخأ ام كلذ نم برقيو
 ان لضو ةيزعملا ةرهاقلا اهأغنأ ىلا يرانا نراك فانا ركش نب نيدلا يفص

 كلذب علوطو «ىضترم رخآلاو 7 اههدحأ مما ناصخش هل ريتخاف « حيوارتلا

 . ةدابز ىضترم ةدابز : ةصقلا ربظ ىلع معقوف

 همي يسوده هيمو و رهو عع مم وو و وو سعه هر ماعم سم سا»# ناساو ساه ير يام عام اه هاي» # 6#

 ١ تا ه# : انفوص ايآ ةخسذ ىف ًاضيأ ريخلا اذه درو 6 ”
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 ١١( : س < »88 : ص« ه5 : مقر « دابع نب بحاصلا ةمجرت)

 بحاصلا ىلإ يدلاو ينلخدأ امل : لاق 'يناذملا لضفلا وبأ نامزلا عيدب ىكح

 دعقأ 0 ان : يل لاقف ؛ ضرألا لسقتب ةمدخلا ”تلصاو « هساجب ىلإ ”تلصوو

 يدب نيب ككفلا تدأر : لاق ماسن نب ىكح ام ااذله نم برقيو

 : ةلوطم ةدمصق نم دشني وهو دابع نب دمه مساقلا يبأ ريمألا

 دهدحلا كمادق انأ اي هكلم ىف ”نايلس تنأو

 . ةمنس ةزئاحي هل رمأو مساقلا وبأ كحضو « ًارارم كلذ لعفو «دجسيو هديعيو هدشنيو

 فين ةنس اًجاح ةرصبلا مدق نيح يناذمهلا دمج نب سودبع حتفلا وبأ ىكحو
 ةنحسلا ريغتم هئامدن دحأ ىأر دابع نبا مساقلا ابأ بحاصلا نأ ةئاعبرأو ناتسو
 :مسدنلا هل لاقف « هَنق : بحاصلا هل لاق « امح : لاق ؟ كب يدلا ام : هل لاقف

 يف بحاصلا نسحأ دقلو ؛ هيلع علخو هنم كلذ بحاصلا نسحتساف <« هو
 تلعج امب هبيقعت ةلص يف ميدنلا فطلو « ةقامح » هب تراص اب امح ةظفل بسقعت

 .  ءايكذألا ءابدألا ةبكافمو ءالضفلا ةيعادم نكتلف اذك و <« « ةوبق »
 يف ”رطلا :لاقف يسوسرط ناسنإل موي - بحاصلا | يأ ] هيلع نذؤتساو

 ظ . هتطنح يف سوسلاو هتمحل

 هتلواطو بحاصلا ىلع ًاموي تلخد : لاق عيبرلا روصنم وبأ ىككحو
 . "تلوطت ,لب : لاقف ؟ تلوط ىلعل : تلق مايقلا تدرأ اماف ثيدحلا

 : ابعم بتكو ابتك بحاصلا ىلإ نيوزق يضاق ””يدبمعلا ىدهأو
 ةاضإتلا هوجو ىف ”دتعا نإو ةافكلا ىفاك دبع ”يديمعلا

 .اهدعب امو ١و1 : * ةمتسلا رظنا ١

 ءاب 64 : امفوص ايآ ةخسن يف ًاضيأ ريخلا اذهدرزو ؟

 . يريمعلا : ةميتيلاو لصألا يف +



 راع وكلم امسح نم افك بتكي عيفرلا سلحملا مدح ظ

 : ايتحت عمق وف

 تاه لوقىهذم سل ذخ لوق ىعمطف ريثكلا منغتسأ ثبت

 هسسب نأ هلأسو ًادولوم قزر هنأب ربخي ةيولعلا ضعب هبلإ بتكو : لاق
 « ديعسلا علاطلاو < ديدجلا سرافلاب هللا كدعسأ : هتعقر يف مّقوف < هبنكيو

 ”ةينكلاو < هركذ هللا يلعُل ىلع ممالاو « ةرسم سفنلاو ةرق نيعلا هللاو آلم دقف
 دقو < هالج ةداعسو هدّج لضف هل وجرأ ينإف « هرمأ هللا نّسحبل نسحلا وبأ

 نأ هاه © ناذلا :دنصقم هيب ةقديفت' © لافتم ةناه وهتا رايق: ةتتي وعلل كال ةعاتدن
 . مالسلاو « مايألا بون نم زيربإلا بهذلا صالخ صلخيو « ماع ةئام شيعي

 ةمجرتم هل ةمالظ ىف بحاصلا ىلإ ةعقر برضلا راد نم نوبارضلا عفر
 ٠ . درأب ديدح ىف : اهتحت عقوف « نيبارضلاب

 انيتأو ًاموي يدنع ناك هنإف يبيدملاك دحأ ينمحفأ ام : ًاموي بحاصلا لاقو
 :لاقف < ةدعملا خطلي شمشملا نإ : تلق نأ قفتاف « هيف نعمأف شمشمو ةبكافب

 ظ . 'هتدئام ىلع بطي نم ينبجعي ال
 هةداتساةبلإ هتك مث ًابضاغم بهذ ناكو « نزاخلا دمع 5 ةعقر ف تو

 تلعفو نينس كرمع نم انف تثلو دنلوب انبف كدر ما : هترضح ةدواعمل

 . ©« تلعف يتلا كتلعف

 فطلتيو هراد لخدي هجولا بيرغ ًالجر نأ رابخألا يبْنُم ضعب هبلإ عفرو
 . 'ناخ نمو ىفو نم ابلخدي ناخ هذه انراد : ابتحت عقوف « عمسلا قارتسال

 هادان هآر اماف برضلا راد ىلع فرشأف هسفن ىف ةجاحل هلامع ضعب سبحو

 كلانهو ؛صنلا يف ريسي فالتخاب ةياكملا هذه داربإ يف ب ه+ :ايفوص ايآو د اتخسن تكرتشا ١
 كلذب بحاصلل بمحلا وه هنأ ركذو ةريضملا يف يديحوتلا نايح وبأ اهركذ هذبب ةبييش ةياكح

 . (0 : ١٠6 ءابدألا مجعم : رظنا) باوجلا
 .ءاي ه8 5 اينقوص انآ ةدعسل ف ًاضنأ ةياكسملا هده تدرو ؟
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 : لاقو ”بحاصلا كحضف 4# محجلا ءاوس يف هآرف علطاف ز» : هتوص ىلعأب
 . هقالطإب رمأ مث «# نوماكت الو اهيف اوأسخا ©

 هذه ل : اهيف عّقوف هظفل نم ءيش ىلع اهيف راغأ ةعقر لجر هيلإ بتكو
 : 4 انملإ تدر انتعاضد

 : لاق ؟ نبأ نم : قفلل لاقف مايقلا يف هريغي لو ثككملا هدنع باش لاطأو
 . مق أذإف : لاق «مق نم

 : لوقي نينرقلا يذ نب ناقهد رفعج ايأ تعمس : لاق يبتعلا رصنلا وبأ ىكح
 ترادتعاو سر هع نويخ لك وا نيمألا يقص يده يعاضلا لإ كدت
 نإ لك نينا فن ترفع نإ ناعازدت نس كلم اذإن اج كلفن أو هنلإ
 « اهب. كربتلا ةبح ىلع ةرصملا ىلإ ةنيدملا نم رمتلا لقني دق : لاقف < نامرك
 , تعمد اس يسمع

 رضحي ”يريصحلا ناب فرع ءابقفلا نم دحاو ناك : لاق يناذمملا ىكحو
 لجخف < توص اهل حير هنم تجحرخو ةرم هانيع هتياغف يلايللاب بحاصلا سلجم

 دع هوغلبأ : بحاصلا لاقف « سلجملا نع عطقناو
 * ى

 دوعلاو يانلا لثم نراك ثداحل لحخ ىلع ”سهذت ال يريصحلا ناب

 دواد نب ةتاولس تسل تنأ ذإ ابهسسحت عيطست ال حيرلا اهنأك

 ناتفا# فخقلا ضرس نإ لاق اهيا و ربق اع ىذسل هللا لف ضرقو
 > 1 ت1 ريرص نوكي نأ ىشخأ : بحاصلا

 نيسحلا يبأ نع افرحتم بحاصلا ناك : لاق يوحنلا نيسملا وبأ ىكحو
 ناذمم 3 هنلإ دفنأف « مف هيصعتو دسعلا لآ ةمدخ ىلإ هباستنال سراف نبا

 هسفن بطت مل مث «كءاج ثسح نم رجحلا در : لاقف هفملأت نم « رححلا » بناتك

 رعاش يف لاق دق رعاشلا يرههالا ينومأملا ناكو . ةلصب هل رمأو هيف رظنف هكرتب

 : هوحب ئوجأ رخآ

 ١ ب هم : ايفوص ايآ ةخسن يف ًاضأ ةياكحلا هذه تدرو .
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 محرلا ”تارضا انعمجتو يزتعن مد ىلإ انالك

 ”مجأ ينأو ترقب لوصب هنأ يف لضفلا هل نكلو

 ينومأملا مداخلا لاق نيت يسدلا ناقل بعتاملا لع يقسا نأ قفتاو
 : لحشو اهتسافا#" مجألا مأ نرقألا : لاقف « رعاشلا يربألا

 نسحلا وبأ مهم ةئالث ربع [طق] ا ِ 8 دامع نب بحاصلا ١لاقو

 ا عا و هنإف « يه.دملا
 رخآو 1 هتدئام ىلع بطد , نم ينمجعب ام : لاقف « ةدعملا خطلب هنإف لكأت ال

 نا نمد ل رفح رعأ قف نم رحض نأ ناطلسلا راد نم تحرخذ دقو ىل لاق

 لغ نسحأو كتيرغ. هللا در .: .لاقف « هللا ةنعل نم + تلقف ؟ انالوه ان تليقأ

 ةثالث عم : لاقف “« ىتحن كتمل : تلقؤ هتدعاد نسحتسم يبصو 1 بدألا هتءاسإ

 . اعلان + ةرادسلا نب تس ىرخلا

 نيرضاحلا ىلع عفتراف هاإ هئاقل لوأ يف بحاصلا ىلع يمزراوخلا ركب وبأ لخدو

 اوأر ام مهظاغو هنع اولءاستف « هفرعت ال ةعاماو « ءابدألاو ءاماعلا نم هسلج يف

 هسملإ تفتلاف ركب وبأ هعمس ًالوق  بلكلا اذ نم : ل 0 خا

 معن : لاق « يمزراوخلا ركب وبأ تلا ا 5 3و

 . هيارقو همادقو ©« كل ”قح : هل لاق « كدمع

 ةلودلا ديدس منصف ؛ مهريع نع ضرعأو ةهوعد هباحصأل بحاصلا عنصو

 : هيف يراننألا ميركلا دبع نب دمج هللا دبع وبأ

 سالفإو ٍرقف د فاعو ةورث اد بحاصلا رثآ نإ

 رسانلا نم ريسامملا اعد هتيب ىلإ هللاف ورغ ال

 نيد نم "نلأ ميركلا دعو : لاقف هايإ هدعو دعو نع ءابقفلا ضعب ركذو

 ١ ةدانزلا رخآ قحو انه نم د ةخسن ذ عم ف ةخسن ذ تكرتشسا .

 ١ نك ا ند هم : ايفوص انآ ةخسن يف اضيأ ةياكملا هذه تدرو

 كلم



 دالبلا يف دادغب : لاقف دادغب نع ديمعلا نبا هلأس قارعلا نع عجر املو

 ١دابعلا ىف ذاتسالاك

 فيلا
 ١١( : س < +0 : ص < ه4 : مقر © يديبعلا رفاظلا ةمجرت)

 سابع نا مطقأ رفاضظلا ناكو ؛ هلتق يفخأو رادلا يف رب يف هوحرطو

 وهو ذقنم نبا ةلودلا ديؤم هملإ لخدف 4« رصم ىرق مظعأ نم يهو « بويلق
 :ةلودلا ديؤم هل لاقف « بوملق انالوم ينعطقأ دق : رصن هل لاقف سابع هببأ دنع
 عرش و « لاحلا هذه نم فنأو « هيبأ ىلعو هيلع مظعف « ريبك كربم يف يه ام
 ىلإ ءيجت نأ نبتشأ لاقو رفاظلا دنع رصن رضحف ؛« همبأ رمأب رفاظلا لتق يف

 اهف اليل مدخلا م ريسي رفن يف هنلإ ىّسمف ؛ رثثكت الو اهتعنص ةوعدل يراد

 . ىلاعت هللا همحر هلتق رادلا لخد

)2 

 :١9("' س4 7459 : ص“ ٠ : مقر « يقسربلا رقئس قآ ةمجرت)

 لتقف « هب تراث بالكلا نم ةدع نأ همانم يف ةلمللا كلت ىأر دق ”ناكو
 جورخلا كرتب هيلع اوراشأف هباحصأ ىلع صقف « هاذآ ام قابلا هنم لانو اهضعب

 هوعنمو هيأر ىلع هوملغف « ًادبأ ءيذل ةعملا كرتأ ال : لاقف « مايأ ةدع هراد نم

 ىأر ام لوأف هيف أرقي فحصملا ذخأ مث . كلذ ىلع مزعف « ةعملا دصق نم

 يف يلصي ناكو « داع لع عاجلا ىلإ بكرف 6 ارودقم ًردق لا مأ ناكو ل

 ١ هذه تدرو 5000

 * امفوص ايآ ةخسن يف ًاضيأ ةدايزلا هذه 000

 د ةخسن ىلع ةخسنلا هذه نم .

 .د44 54م 2 5مم : ٠١ ريثألا نا رظنا م

 1 <17 ا



 [  مانملا يف اهآر يلا بالكلا ةنقم اسقن رشع ةعضد هلع بثوف لوألا فصلا

 . ىلاعت هللا همحر لتكقو ةثالث مهنم هديب وه حرجف « نبك اكسلاب هوحردعف

 ”ظفاحيو هلعفيو لدعلا ىريو نيحلاصلاو معلا لهأ بحي ًارّسخ ابك رت اك ولم ناكو
 لاق : ريثألا نب نيدلا زع لاق . ًادبتجم لبللا نم ىلصيو اهتاقوأ يف تاولصلا ىلع

 لك يىلصي ناأكف هعم تنك 4 هم د ناك نم صعب نع ىلاعت هللا هله ر يدلاو ل

 ىلامل صعب قف هتأر دقلو 6 لعات ناعدسد 3 هسقس وف اضوتن ناكو ا ريثك ةلمل

 ىشسمف 6 قيربإ هدسو ةريغص ةمحرف هيلعو هسارف نم مأق دق لصوملاب ءاتشلا

 تمقف « هتفخ ينإ مث « مايقلا نم دربلا ينعنمف « َءام ذخأيل ةلجد وحن

 كناكم ىلإ مجرا نيكسم اي : لاقو ينعنمف « هنم قيربالا ذخآل هيدي نيب ىلإ

 . يلصي ماقو ينطعي ملف هنم قيربالا ذخأل تدهتجاف « درب هنإف
 نم نيريشعلاو يناثلا ءاثالثلا موب | يفوت َ د وعسم نيدلا رع هال و هذعب لوتو

 ىلودساو « ريغص هل خأ هدعب ماقو « 'ىلاعت هللا همحر ه١9 ةنس [ةرخآلا ىدامج

 نمم ةعامح ركذ دومم ناطلسلا ناكو ؛ ىلواج همسا ىقسربلل كولمم دالبلا ىلع

 اذ-ه : اولاقو دالبلا نابعأ هيلإ رضح امل ىكنز نيدلا دامع مهنمف ةيالوال حلصي

 كلذ ناطلسلا نسحتساف 6 ةيرحنو يأر يد ميس لحر نم دالملل دب الو لفط

 هلمحي ًاليزج ًالام هنع اولذبو ىنز نددلا داعب اوراشأف « حلصي نميف مهراشتساو
 ءاش نإ يازلا فرح يف قأبس امك « هتملوت ىلإ باجأف « ناطلسلا ةنازخ ىلإ

 ىلاعت هللا

)2 

 (ه : س4 5١44 : ص24 ١٠ه : مقر © سايإ يضاقلا ةمجرت)

 كللملا دنعل ضاق ىلإ - اهي نأ ورح” ةفضخ 0 مالع وهو ماشلا لخدو

 تباع يوب سوو تأ : ىضاقلا هل لاقف ناورم نا

 : لاق « موقت ىتح ًاقح لوقت كدظأ ال . لاق ١ قبح قاطني نمف : لاق «تكسا

 ١ ايفوص يآ ةخسن نم ةدايزلا يهتنت انه ىلإ .
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 ضقا : لاقف « ربخلاب هربخف « كلملا دبع ىلع لخدو يضاقلا ماقف « هللا الإ هلإ ال

 : .نسانلا ىلع نيشفف ال ماشلا نع رساو هدحاح

 ام ملعت هبأ اب : هيلع هاخأ رثؤي هوبأ ناكو - لفط وهو هببأل سايإ لاقو

 (ملكف < نوكي ام رغصأ نوكي ام حبقأ «ماملا خرفك الإ كعم يخأ لثمو ىلثم
 ه:سحتسو تاعبرملا هل ذختتو ىلال_ءلا هل ىنمتف <« انسحو ةحالم دادزا ربك

 رود اه رغضا نوككي اه عمات ريغصلا شحملا لثم يخأ لثمو « كولملا

 . بارتلاو لبزلا لم حلصي امنإ « ىرقبقلا راص ربك املكو

 رمع هاضقتسا « اًدجرم [ةئاف ًايضاق ةرق نب ةيواعم نب سايإ ناك :ىنئادملا لاق

 بيس تاكو. « بره مث ”ةئس ءاضقلا ىلغ لزب ملف هنع. هللا يضر زيزعلا دبغ نا
 دبع نب مساقلا نب بلبملا ناك : ةصيسق وبأ لاق : لاق ينئادملا ثدح ام هبوره
 تنب ءايلع ابمأو يئاطلا سامرهلا نب دمع تنب بيعُس مأ جوزت يلالملا نمحرلا

 نب بلبملا ناكو « ةرفص يبأ تنب ةمطاف نمحرلا دمع نب مساقلا أَو « ةرفص يبأ

 فنرأ تبأف حدقلا الانف هيدي نيب هتأرماو اموي برشف © برشي انجام مساقلا

 اهيلإ ماقف < هبيرشت مل نإ ثالث قلاط تنأ : اهل لاقف اهيدب نيب هتعضوو هبرشت
 حدقلاب رمف يبظلا ادعف < رجاح ىبظ رادلا يفو « هيبرعشا : اهلا نلقف ةوسن

 دوه اهل نكي ىلو <« كقلطأ مل : لاقف بلهملا دحجو ةأرملا تماقف « هرسكف
 نمحرلا دبع نب مساقلا ىعدتساف « مهيلإ اهولوحف اهلهأ ىلإ تلسرأف « ءاسن الإ
 هصاخف « اهدرب ”ىدع هل بصعتف «هتأرما ىلع ينبا اوبلغ :لاقو ةاطزرأ نب يدع

 ىلع يدع بضغف « كنمرأل ايتبرق نأكل : سأيإ لاقف < ءاسن املا ديدو سابإ

 | ىفق ] ًاسابإ نآل سانإل تودع رمع ناكو - يدسالا ديزب نب رمع هل لاقف سايإ
 لع نوديشب اهوق رظنا : يدعل لاقف موقل هدب ف تناك ءاحرأب همبأ ىلع

 « هيلع دهشي نم رظناف : لاق « لزعيو هدحتف مماقلا نب بلهملا فذق هنأ سايإ

 لسرب نأ ىلع اوعمجأف « آلبل ةعسبض ىلوم طابر ىبأ نابو كّسرلا ديزيب هاتأف

 «يدع نبا ينشوجلا ةعيبر نب مماقلاو < هيلع نادبشيف حبصأ اذإ سايإ ىلإ يدع

 مساقلا يدع فلحتساف « هرذحيف اسايإ يتأبس مساقلا نإ :”يدعل ديزي نب رمع لاقف

 ؟ نم : هل اولاقف © هعرقف سايإ بابب ًرمف جرخو « مساقلا فلحف « هماعي ال

1. 



 ىح ىيلزنم ىلإ لصأ ال نأ تيبحأف ريمألا دنع تنك « ةعببر نب مماقلا : 5
 همع دق د الإ ةعاسلا هذه ىف ءاج ام : سابإ لاقف ؛ ىضمو « كبار

 نب فسوب هل لاقف يدع متغاو ؛ طساو ىلإ جرخو ىراوتف « هنم هيام

 بتعب الأ تدرأ نإ رمألا نم قيثولا نخ : صاعلا يىبأ نب نامثع نب هللا دمع

 رمح ىلإ بتكو « نسحلا ؛يدع ىّلوف « نسحلا ضقتساف « نينمؤملا ريمأ كيلع

 . ًاسانإ بدعي هلع هللا ىضر

 هرصنلا تلاا رك ندم فا كلصلا نأ يدلاعو اننادز رار كرش نأ نكاد
 ردك ةغينلا تقتاك اذإ + لوفي انانإ نا قفلرو»# نشلالا هيب ىطتت ال اه تانك
 ناك انج تيا رت اهو نضر ىف رب رح هبلإ هيكل + نيب ةنس ىبف راطدالا

 فيوم أ يلع ءانقلا انتو ىف اذحأ يار الوغفلملا قع ىنابإ ى الوتوسعأ
 .نسحلا تيلو ذإ تنسحأ دقو يدنع ققحتي م متاين نم حصو ينغلب دقو « هيلع

 حرجي نأ الإ ٍلسم ةدابش دري نأ ىري ال نسحلا ناكو نسحلا رمع ىّلوو
 ماقف «يتداهش در اسايإ نإ ديعس ابأ اي : لاقف لجر هاتأف « دهاشلا هيلع دوهشملا
 لوسر لاق دقو مسملا اذه ةداهش تددر ىل ةلثاو نأ اي : لاقف هملإ نسحلا هعم

 ؟ انيلع ام هيلعو انل ام هل ملسم وهف انتلبق ىّنلص نم : ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ال نمم اذهو «ءادبشلا نم نوضرت نممإظ لوقي هللا نإ ديعس ابأ اي : لاقف

 .. كلذ دعت نيطا هماكي ملف < هاضرن

 ضنا

 '(917 : س6 الال» : ص “ #١١ : مقر “ درب نب راشب ةمجرت)

 حدمو اهيف رب دقو ةّموهالاَو ةسابعلا نيتلودلا يم رضخم ءارعشلا نم وهو

 و ةسنسلا زئاوجلا ذخأو احهو

 يف هووو ءاناحأ ضنلا ف قالتخالا طنب عم.« ةذازلا هله قاد ةكسن عم فا ةخست تكولا ١

 : هلوق نيب ام اهبنم طقسو « ةدايزلا هذه يف ءاج ام مظعم ب الا - ب ٠٠ : امفوص ابأ ةخسن

 عضو امو ؛ « ىرت ىتح قدصت الف » : هلوقو « .... ءارعشلا رشعم مكل ام : راشبل ليقو »
 . نييرخألا نيتخسذلا ىلع امفوص ايآ ةخسن نم ةفاضإ وه ةدايزلا هذه يف نيفقعم نيب

 قر



 - ثاعر ريغص وهو هنذأ يف ناك هنال ثّعرملا بّتقُل : 'ةدسع وبأ لاق

 يلدتملا محللا كيدلا تاثعرو « ثاعر ابعمجو ةثعر امتدحاو ةطرقلا ثاعرلاو

 امرت 0 ناك أراشب نأ نك دن يعمكالا تميم : ىلحعلا ديزي نب دمحم لاق

 ايأ اي كاذ لو : هل ليقف < يرصب بهذأ يذلا هلل دملا : لوقي ناكو « سانلاب

 نأ دارأ اذإف ناتنبل هل ًاصسمق سلي ناكو . ضغبأ نم ىرأ الثل : لاقف ؟ ذاعم

 . ةفيضرملا صنت كليو © لفما قيما ةعاا ةعزنن

 ءايشالا هبشي ناكو « طق ابندلا ىلإ رظذ اف ىمعأ راشد دلو : يعمصالا لاق
 أموي هل ليقف « هلثمب اوتأي نأ ىلع ءارصملا ردقي ال اب قأبف ضعبب ابضعب هرعش ىف

 : هلوق نكن دقو

 هبكاوك ىواهت ”لمل انفانسأو انسوؤر قوف عقنلا راثم ”نأك

 الو طق ايندلا رتمللو اذه كل نبأ نمف « هيبشتلا اذه نم نسحأ لبق ام

 رظني اب لغشلا هنع عطقيو بلقلا ءاكذ يوقي رظنلا مدع نا : لاقف ؟ اهف ًائيش

 . هتحيرق وكذتو هسح رفوتف ءاشألا نم همإ

 فلأ رشع انثا ىل : راشب ىل لاق : نوراه نب ايركز ل قو لاقو

 ْ ْ 7ع عمنا ةديصلا لك .قدزلأ ةديضت

 تنك: اديبعس ولو نتاع ضوعاو اريك يوجه لاق نأ هلع اكسو

 / 1 0 . سانلا ا

 سيلبإ يأر بوصيو ممالا نم عيجلا رفكيو ةعجرلاب نيدي راشب ناكو
 : لوقي ثمح هرعش ىف كلذ ركذ دقو « نبطلا ىلع رانلا مدقت

٠ 

 ؛

 رانلا تنك كف هدورعم رانلاو ةق رسم رانلاو ةماظم نطرآلا

 نم همحص روباسن مدق أأ رهاط ْن هللا دنع نأ بتكلا ضعب يف "كاز

 ١ أاهدعد امو 6 ع يناغألا نم اذه رثكأ .,

"١ 



 | قيرحت ةلئسم ربظأف مالكلا قيقحت يعدي ”بّيطتم باش سوحجلا دالوأ

 هنفد يف ةكح الف تام اذإف ةايحلا لاح يف نتنم دسجلا نأ معزي ناكو « رانااب

 ضعبل ليقف « هدامر ءارذاو هقارحإ بجاولا ناو « هنثن ةدايز ىلإ ببستلاو

 نب هللا دبع ىلإ هيقفلا بتكف <« يسوجهلا ةلاقم اونتتفا دق سانلا نإ : ءابقفلا

 ْن هللا دنع سلحمب اوعمتحاف ؛ هنم عمسن يسوجملا اذه نيبو انندب عمجا نأ رهاط

 هتعادت بص نع انربخأ : هبقفلا هل لاق كلت هتلاقب يسوهلا ملكت اماف ©« رهاط

 مالا يه ضرالا هذه نإ : لاقف « مالا : لاقف « هب ىلوأ (اأ هتلضاحو همأ

 : تاصلا يبأ نب ةّممأل دشنأو « اهملإ درت نأ اهدالوأب ىلوأو مدآ قلتخ اهنم

 ]رت ةانيمسو نراقب ةامق١ انما كنار انام يضزألاو

 ٠ هعطقو يسوجلا محفأف

 تارك امل همانأ أ الولف هللاو ءارعّشسلا ةعاجح راسب : لوقد ىعمصألا ناكو

 موسم را ىلع ه:اضفل

 سائلا عد يأ نم ورم ايأ اب : لاقف ةاورلا ضعب ءالعلا نا ورمع وبأ يقلو

 ] : لود ىدلا :٠ لامتف 9 7

 أ ”فيط ىرككلا ينع ىفنو . منأ م نككلو ىليل لطي م

 مو - نم دبع أن يننأ يماعاو ًالملق ي-نع يحاور

 مدهنال هيلع تأكوت ول الحان امسج يدرب يف نإ]

 | ممدلا لهأ نم متاخلامضوم يقنع يف امل بحلا متخ

 : لوقي يذلا : لاق ؟ سانلا حدمأ نمف : لاق

 يدعد هينك ند وتلا نأ وق و ىذغلا يغتبا هيك ينفكب ”تسمل

 ىدنع ام تفلتأف « نادعأو تدفأ ىنغلا وود ةاقا: اه. هتف | لف

 + لوفي ىدلا ب لاق" © ىناتلا حيجهأ نيقت#.لاق

 كاح كح ف كاد نم | دعب ىلع (بسف دوحلا ىوتسا نيلمهّسسلا تنأر
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 . راشدل ابلك تاسبألا هده كحيو : لاق

 : كلوق ًانالف تدشنأ نإ : راشبل تلق : جاححلا نب دمحم لاقو

 هبتاعت ال يذلا ىلت / كقيدص ًابتاعم رومآلا لك يف تنك اذإ
 هينأا جم و ةاررم بند ”فراقم هنإف كاخأ لص 9 5 شعف

 وه هل تلق الفا كليو : راشب ىل لاقف « ريك لجرل الإ هنظأ تذك ام : لاقف

 ْ ؟نجلاو سنإلا ربكأ هللاو
 كتاببأ نم. نوبحعم. ساثلا «ذاعم: انآ اذ : ناثنل :كلق + لاق ىعصألا فدو

 طخ وأ « هترمشب زوفي باوص نيب رواشملا نإ دعس 0 لاق < ةروشملا ىف

 د ا نلت روما كرا داو كلل ك4 تلا دور رك كرش
 نآل : لاق ؟ مكحيدم ردق يف نوأفاكت ال ءارعشلا ريشعم مل اح راشيل لبق

 دم يميرخلا بوقعي يبأل لبق اذه لثمو ؛ لمألا يف بذكنف لمعلا يف بذكت
 : 1 «© كنئارم ف كرمت نيف دودأ كحندم ق كرمش فان 001 با

 د ايكو اقرا هو دابا كلذ
 ضعب لاقف «نذإلا نورظتني سانلاو يدبملا راد يف ًاسلاج راشب ناك : ليقو

 ىلإ كبر ىحوأو 98 لجو زع هللا لوق يف ءدنع ام : رضح نمل يدبملا يلاوم

 «سانلا اهفرعت يتلا لحنلا :راشي هل لاقف ؟ # ًاتويب لابجلا نم يذختا نأ لحنلا
 بارش اهنوطب نم جرخي  هلوقو مشاه ونب لحنلا « ذاعم ايأ اي تابيه : لاقف

 كيارش هللا ينارأ :راشب هل لاقف «لعلا لهأ ينعي * سانلل ءافش هيف هناولأ فلتخ

 بضغف « ةثاثغ تعسوأ دقف مشاه ينب نوطب نم جرخي ام كءافشو كماعطو
 « اب راشب هثدحف ةصقلا نع امهلأسو اه. اعدف ربخلا ”يدمملا غلبو © اراشن متشو

 كبارشو كماعط هللا لعحف : لجرلل لاق مث « هنطب ىلع كوسا قص كشف

 . ثغ دراب كنإف مئاه ينب نوطب نم جرخم ام

 هدشند هددي نيد راشبو يدبملا ىلع يريملا روصنم نب ديزب لخدو : لاق

 . ةفَع همذ نأكو روصسمم ن ليد زب هيلع لقا أبنم عرف اماق 6 أب ةحنددفا ةدمص3

 يك



 : راشبل لاق مث يدبملا كحضف «ؤلؤللا بقثأ :لاق ؟ كتعانص ام خيش اي : لاقف
 ةفدلخلا دشني ىمعأ اخيش ىرب ؟هب عنصأ امو : لاقف ؟يلاخ ىلع ردانتتا « بزعا
 . هتعانص نع هلأس اروع

 رتسا : هل لاقف ةّكسب ًارعُش دشنب وهو ناحملا ضعب راشب ىلع فقوو
 نم كليو : هل لاقو بضغو هيدس راشب قفصف <« كتروع رتست 15 كرعش

 كع يرابصأو لولس يلاوخأو ةلهاب نم لجر هللا كزعأ انأ : لاقف ؟ تنأ
 : لاقو راشب كحضف : لاق « لالب رهنب يلزنمو حاضأب يدلومو بلك يمساو
 نم نوصحن ينم ترتتسا كنأ هللا لع دق « كمؤل قيتع تنأف كليو بهذا
 : للد لروح

 هدزتسا :هل لاقف «ًاركش هلل دما :لوقي وهو ةلغب هتحمر دق _لجرب راشب رمو
 مه ام : لاققف اهب يملا نوعرسي مهو ةزانج نولمحي موق هب رمو . كدزي

 ؟ مهنم ذخؤتف اوقحلُي نا نوفاخي مهف اهوةرس مهارتأ ؟ نيعرسم

 تجوزت : لاق تاترابنلا جئوزتي ناك نمم ةرصبلا لهأ نم لجر ناكو
 راشبو لفس يف انك وأ « انتحت راشبو تيب ولع يف اههم تءمتجاف نبنم ا

 ىف رامحو ناريجلا ىف ”رامح هباجأف قيرطلا يف رامح قبنف « | ةأرما عم | هولعي
 لعجو هلجري رادلا يف يذلا راملا برضو « (بقيبني ةمحانلا تحتراف « رادلا

 تماقو روصلا يف هللا معي خفن : ةأرمال لوقي ًاراشب تعمسف ًاديدش قد اهقدي
 ملو : لاق ؟ اهنم اوجرخي ىتح روبقلا لهأ ىلع قدي فيك نيعمست امأ « ةماسقلا
 هبف ًاقيط تقلأف تدعو ابليح تعطقف حطسلا يف تناكو ةاش تعزف نا ثبلت
 توصل رادلا يف ناك جاجدو ”مامح رباطتو < ترسككناف « رادلا ىلإ ةراضغ

 تفزا « هللا لمي ربخلا مص : راشب لاقف « رادلا يف ريغص ىككبو « ةراضغلا
 ؟ ملكتملا نم : تلأسف <« ينظاغو همالك نم تبجعف « نضرالا كل زلووب ةفزآلا

 . راشب ريغ اذهب ملكتي ال هنا تسلاع دق : تلقف < راشب : ىل ليقف

 رخدو هتطرفأ طرفو هتمدق رجا : هل ليقف هيلع عزجش راشبل نبا يوتو

 نأل هللاو < هترظتناو هتدعو بدغو هتاحمت لكتثو هتنفد دلو : لاقف « هتزرحأ
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 بيحجعي هتيلم ول ناك امو هوه ةّننملا عارسإل تمبجع

 حاصف «مهارد ةرسشع ةآرم ءالج هتقفن باسح يف هملإ راشب مالغ عفر : لبق

 «مهارد ةريشع ىمعا ةآرم ءالج « اذه نم بحعأب ممس ام هللاو : لاقو راشب هب

 اهولحن نم ةرجا "تغلب ام ةماظ يف ماعلا ىقمي ىتح سمشلا نيع تئدص ول هللاو

 ش ْ . مهارد ةرسع

 رسصلا : لاقف « ربصا : بجاحلا هل لاقف ناملس نب دمحم باب راشد رضحو

 خلود« 1ع ااذع تارق ءارون نلأ نإ بسال لاقف هنالك نعال ةوكنل
 . لخداف مق : كملإ رعت

 م/ لجو زرع هللا نإ : هحزاع هل اقيدص ناكو راشدل ةمطع نب لاله لاقو

 :لاق «ضيرعلا ليوطلا : لاقف ؟ كلضوع اف « ائيْس هضوع الإ دحأ رصي بهذ

 يف ينعبطتأ لاله اب : لاق مث ؛ ءالقثلا نم كلاثمأ الو كارأ ال : لاق ؟ وه امو
 مث « انامز ريملا ىرست تنك كنإ : لاق < معن : لاق ؟ اهب كتصخأ ةحبصن

 ؛ ضفرلا نم كل ريخ هللاو يبف ريملا ةقرس ىلإ 'دنعف « ايضفار ترصو تدت

 : راشد لوقي هفو < لقثتسد لاله ناكو

 لاقثلا نم ناركسع يلوحو 2يعمسو يرصب يل فخي فيكو
 لاله نع دنا :سانلا ”ىاوب .لالتبمخ قيم قلل اهنا

 هباجأ اماف « ةبامس نبا وه ةبطاحملا هذه. ًاراشب بطاخ يذلا نإ لبق دقو
 حككن ول « ةبامس نبا اي : لاق « ةبامس نا انأ : هل لاق ؟ تذأ نم : هل لاق راشد
 . ةنبألاب مهتي ناكو : لاق ؟ سرتفا امل دسألا

 لاقف « كبجو حبق عم سانلا كباهت ل يردأ ام : راشبل ةأرما تلاقو

 ؟ دسألا باهم هحمق نم سلأ : راشد

 نيب ةعوضوم ةدئاملاو انلخدف انل نذأف ًاراشد انيتأ : قا“رولا دوم ىكحو

 مث « لابو هتعوس نع فشكف تسطب اعد لكأ اماف « هماعط ىلإ انعدي ملف هيدي

 دقف انذاتسأ تنأ : هل انلقو هنم انوندف «”لصي مف برغملاو رصعلاو ربظلا ترضح

 كيدي نيب ماعطلاو انلخد : انلق ؟ يه امو : لاق « اههركن ءاشأ كنم انيأر
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 : لاق « ميل تنذأ امل كاذ درأ مل ولو اولكأتل ميل تنذأ امنإ : لاقف « انعدت ملف

 نأ : لاقف <« كارن نحنو تليف روضح نحنو تسطلاب توعدو : انلق ؟ اذام مث

 ؟اذام مث هم : لاق «ينود راصبألا ضغب نورومأملا متنأو ءارصب متنأو فوفكم

 قيرافت اهلبقي يدلا نإ : لاق «'لصت ملف برغملاو رصعلاو ربظلا ترضح : انلق

 . الح ابلمقد

 طرضن لم ةاجاف ”لدو ناث يلع لإ .هيقدو لاف ىسرطا يونا نأ ىكضو

 رق ركا# كقلفا م لاقفا رخأ ةنربق رق # فلا انآ لعرلا نطنا# ةطيرف
 لب ال : لاقف ؟ تممس مأ تيأرأ هم : لاقف ؟ اذه ام ذاعم ابأ اب : لاقف ةثلا

 ظ . ىرت ىتح قدصت الف : لاق « ًاحدبق أتوص تعم

 ؛ةيمللا وبينا لا روينا فنك ول تنأ لسرم وأ ةراشنلا كلاق ةاوغا نإ لبقو
 انيسأ +كلاقف"8 قاررفلا فوم: نه قكأ ةازبلا ضبب نأ تماع امأ : راشب لاقف

 | كلوق ]| نسح امك نيعلا يف |[ كبيش ] نسحب نأب كل نمف «عمسلا يف نسحف كلوق

 :.ةادرما ةدهالا ينمحفأ ام : لوقي راشب ناكف ؟ عمسلا 2

 ذخ : ىل لاقف رائيد اتئام هيدي نيبو ًاراشب تيتأ : ءارعشلا ضعبد لاقو

 :: :لاقف" ىتتف قءاس. لاق 41 + تلق 9 انينساه ىوذتاوأ 4 فكش اهنا

 كيلإ عفدأ نأ يسفن ىلع تيلآ تنك : يل لاقف « معن : تلق ؟ راش ذأ
 ىلإ تفتلت ملف اهتفكو اببلإ تنجو ةأرما تقشع ينأ كلذو « رانيد يتئام

 : كلوق تركذ مث ابكرتأ نأب تممهف

 احرج ىنرإو هظّلفت لوو ةأثئخم نم كئنسؤي ال
ًًِ 

 ادمح أمدعب نكح ”بعصلاو ةرسأمم ىلإ ءاسنلا رع

 . يتجاح تغلب ىتح مجرأ ملف « اهءانف تمزالو اهيلإ تدعف

 «امهايإ هدشنأف هدشنتسا هيلع مدق اماف هاعدتسا ناتيبلا ناذه ”يدبملا غلب املو

 ءاسنلا ضحت «هّمأ نم اذكو اذك ضاع اي كمأ كلت :لاقف «ًارومغ يدبملا ناكو
 هنف ًادحاو ًاتنب اذه دعب تلق نأل هللاو ! تآمحللا تانص#ّملا فذقتو روجفلا ىلع

 : لاقف ةديصق يف هاحبف هنم ءيش ظحب ملو ! كسفن ىلع نيتآل بببشت

 ترض



 ناجل وصلاو قويدلاب بعلي هتاعي ينزي ةفيلخ
 نارزيخلا رح ف ىس وم "سدو هريع ةلس هللا ايمانا

 ناكو دواد نب بوقعي ىلإ هب يعّسف يوحنلا سنوي نا ةقلح يف اهدشنأو

 : لاقف هاحه دق راشد

 دواد نب بوقعي ةفيلخلا نإ ”هكمون لاط اوله ةّممأ ينب

 دوعلاو يانلا نيب هللا ةفيلخ اوسمتلاف موق اب مةفالخ تءاض

 دحلملا ىمعألا اذه نإ نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ىدبملا ىلع بوقعي لخدف

 الوب ناننلا هينا قطتي ال اعجب لاق © عىل يأن لاك # كاسه كف راخع قولا
 ند قروش ولا هاو 2 لايسففا © ءارإ قنا قام + افلا ىرتعت دهوك
 هلع فلحف <« يقنع برض ترتخأل يقنع تركو هانإ يداشنإ

 الف اظفل امأ : لاقف « هربخي نأ اهبمف هل ةحسف ال ىتلا ةظلغملا ناعألاب يدبملا
 راوقالا له غرب ف اظع عنو داكن هلا ةقمو هيقكف # كلا وبعك ا ىتكلو
 ةحيطبلا غلب اماف « ردحناف « راشب ريغ هدكو امو « اهرمأ يف رظنلل ةرصبلا ىلإ

 ناركس راشب اذإف « ناذألا اذه ام اورظنا : لاقف رابنلا ىحض يف ًاناذأ عمس

 وملتأ « كريغ اذه نوكي نأ تمحع « همأ رظب ضاع اب قيدنز اي : هل لاقف

 هبرضب هرمأو كين يبأب اعد مث ! ؟ ناركس تنأو ةالص تقو ريغ يف ناذألا
 هباصأ اذإ ناكف « ابف هفلتأ طوس نيعبس ةقارحلا ردص ىلع هيدي نيب هبرضف

 لاقف “« عجوأ اذإ ءيشلل برعلا الوقت ةماك يهو < 'سّح 'سّح : لوقي طوسلا

 « هللا مسب : لوقي الو سح لوقي «نينمؤملا ريمأ اي هتقدنز ىلإ رظنا : مهضعب هل

 : لاق ؟ شل دما : تاق الفأ :رخآ هل لاق ؟ هيلع يمسأف وه ماعطأ كليو : لاقف

 نيعبس هبرض اماف ؛ ابنم مجرتسأ ةّملب يه امنِإ ؟ اهيلع هللا دمحأف ةمعن يهوأ

 ينارت قمقمشلا يىبأ نيع تيل : لاقف « ةنيفس يف يقلأف <« هيف توملا ناب ًأطوس

 هنيفس يف ىمعا سيت درب نب راشب نإ
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 ءاكيسللا لوصف رارإللا قول مطوع قى ةحياتبلا ىف هظقنلم عملا فامتالو
 : ىلفوألا لاق ؛ هئفدل ةرصبلا ىلإ هولمحف هلهأ ضعب ءاحف < ةلاجد ىلإ هحرخأف
 كاعااينكار ءامحيع ةيدنس ءادوس ةيراح الإ دحأ هعمت اف هتزانح تحرخأف

 انهو يتماع رتقاتا ةرضلا لهأل ىفتاا1 وب يفتت اهاكو دابا ور عيش هند اذع
 . هناسل نم هب اولب دق اوناك امل اوقادصتو هللا اودمحو « اضعب مهضعب

 دواد نب بوقعي هوخأ يلو امل دواد نب حلاص نأ راشب لتثق بيس ناك : ليقو

 : هوحوم لاق ةرصبلا يدبملا ريزو

 رباثملا كيخأ نم تّجحضف كاخأ احلاص ربانملا قوف اولمح 'ىه

 زهان دقو هتافو تناكو 7 م دقت أع هنف ىغسف دواد نب بوقعد كلذ علبف

 صا ُذط هع 000 2000- 3 عقلاني 2 . -ِ . 5
 .ىلاعت هللا همحر «ةثامو نيتسو نام لدقو عسس ةنس يف ةرصملاب نفدو «ةنس نيعست

 ضف

 (8 : س2 :١١# ص« ١١ه : مقر 2 يرصملا نونلا يد ةمجرت)

 نونلا اذ نإ يل لبق : نيسحلا نب فسوي لاق ؛ مظعألا هللا مسا فرعي ناكو

 دق نإ ذاتسأ اي : تلق مث ةنس هتمدخو رصم تلخدف « مظعألا هللا مسا فرعي
 دقو ؛« مظعألا هللا مسا فرعت كنإ يل ليقو « كيلع يقح بجو دقو كتمدخ

 ينع تكسف : لاق ؛ هايإ ينماعت نأ بحأف ىلثم ًاعضوم هل دحت الو ينتفرع

 ةتس كلذ دعب ينكرتف : لاق ؛ ىنربتخي هنأ ىلإ أموأ هنأكو ينبحي لو نونلا وذ

 نونلا وذ ناكو « ليدنم يف ًادودشم ةبكمو ًاقبط هتيب نم "ىلإ جرخأ مث رهشأ

 :لاق« معن : تلقف ؟ طاطسفلا نم انقيدص ًانالف فرعت : لاقف « ةزيجلا نكسي

 يشمأ تلعجو دودشم وهو قبطلا تذخأف : لاق . هملإ اذه يدؤت نأ بحأو

 يأ ىرت ؟ ةيده نالف ىلإ هجوي نونلا يذ لثم : هيف ركفم انأو قيرطلا لوط
 « ةبكملا تعفرو ليدنملا ”تالحف « رسجلا تغلب نأ ىلإ ربصأ لف ؟ يه ءيش
 : تلقو ًاديدش اظيغ تظتغاف : لاق ؛ تءرمو قبطلا نم تزفق ةرأف اذإف
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 يفآر اماف « ظيغلا كلذ ىلع تعجرف ! ةرأف ىلثم عم هّجويو يب رخسي نونلا ود

 ينتنخف ةرأف ىلع كتنمتئا « كانبرج امنإ قمحأ اي : لاقف < يبجو يف ام فرع
 . ١ ًادبأ كارأ الف ينع "رم ؟ مظعألا هللا مما ىلع كنمتئأفا

 رس ىلإ لصوف نتئامو نيعبرأو سمح ةنس هصاخشإب رمأ دق لكوتملا ناكو

 : لاقو «ةفارزب فرع الجر هب ىصوأو رودلا ضعب يف ةفيلخلا هلزنأف < ىأر نم
 ريمأ نإ : ةفارز هل لاقف « لجرلا اذه "ىلإ جرخأف يبوكر نم تعجر انأ اذإ
 نينمؤملا ريمأ لبقتست : هل لاق دغلا نم عجر اماف ؛ كب يناصوأ دق نينمؤملا

 : نونلا وذ لاقف <« نينمؤملا ريمأ ىلع مّلس : لاق هيلإ هجرخأ اماف « مالسلا

 ةفيلخلا مستف : لاق < لجارلا ىلع مسي بكارلا نإ « ربخلا انءاج اذكه سيل
 « نولوقي اذك : لاق « رصم دهاز تنأ : هل لاقف هبلإ لزنو مالسلاب هأدبو
 . امركم رصم ىلإ هّدرو ةفلخلا همركأو <« هظعو مث

 * 2م

 "(م : س <« مالا» : ص( ١٠ : مقر « رعاشلا ريرج ةمجرت)

 هامحف لغب ىلع ريرج هيبقلف « ىبأ فيدر تنك : لاق ةبش نب لاقع ىكح

 عّسوأفأ ”ينب ا : [لاق] ! ؟ لاق ام انل لاق ام دعبأ : هل تلقف هفطلأو يبأ
 ؟ يحرج

 ام : ىبأل تلق : لاق ربرج نب لالب نع هسأ نع باطخلا وبأ ثادحو

 ءانب الو هعضأف ابسح دجأ ل ينإ : لاق « تلا ىوس مهتدسفأ الإ اموق توجه
 ظ . همدهأف

 ريرج انيلع مدق : لاق ةحلط نب ىبحي نب قاحسإ نع هببأ نع دامح ىكحو
 صوحألا ءاجو هتجاحل ماق ذإ موي تاذ هدنع نحن انيبف « هل اندشحف ةئيدملا
 نإ هللاو « هيزخأ : لاق ؟ هنم ديرت ام « افنآ ماق : انلق ؟ اذه نبأ : لاقف

 . ًاضيأ ب م١٠ : ايفوص ايآ ةخسن يف ةياكحلا هذه تدرو ١

 ٠ صنلا يف فالتخالا ضعب عم ةدايزلا هذه يف د ةخسن عم ف ةخسن تكرتشا .
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 ريرج ءاج نأ ثبلي مف © كلذ درت ال : هل انلق « فرشأو هنم رعشأل قدزرفلا

 « ىفطخلا نبا اي : لاق « مالسلا كيلعو : لاق « كيلع مالسلا : صوحألا هل لاقف

 : انلق ؟ لجرلا نم : لاقف انبلع ريرج ليقأف « فرشأو كنم رعشأ قدزرفلا

 : تلق دق : لاقف هيلع لبقأ مث « بيطلا نا

 تآرق نبعلا هر أم ءيس نسحأو ابني رقد أم يبعد رقد

 : لاق ؟ كنيعب كلذ رقيفأ « ركنلا عارذ لثم اهيف لخدي نأ اهنيعب "نقي هناف
 انلبقأو ؛ ةبكافو رمتب هملإ لسرأو فرصناف « ةنبالاب ىمرب صوحألا ناكو

 ؟ةلابف بش لتقاف تالا ةيينع عفت او فلا نك وسو وهونا نرح لاس
 دقو ًابسح مهلوطأ كارأ ينكلو ًابجو مهحبقأل كنإ هللاو : ريرج هل لاغتقف

 : هلوق هينغي مفدناو <« كرعش حّلمأ نآل

 ا مول لبقو ليحرلا لبق *مكيلع مالسلا ةيجا مأ اي
 لّعفأ ل ام تلعف ليحرلا موي مدبع رخآ نرأ معأ تنك ول

 : لاق مث هنم انبرقأ هلعجو هتبك رب ”هّتبكر قصلأ ىتح ريرج هاندأف : لاق:
 يبي ريرجو « هيلع هداعأف « يرعشل ًابيترت مهنسحأو يل مبعفنأ كنإ هللاو لجأ
 لح هاسكو < هعم تناك مهارد بعشأل بهو مث « عومدلاب هتيل تلضخا ىتح

 هبطعيو © بعشأ هيئفيف ةئيدملاب هماقم لوط هبلإ لسرب ناكو « كولملا للح نم
 "ا ريل و
 نب رمت فلختسا امل : لاق مكحلا نب ةناوع نع يدع نب مئه ١ ىكحو

 « مهل نذؤي ال امايأ هبابي اوماقأو هبلإ ءارعشلا دّففو هنع هللا يضر زيزعلا دبع

 ناكو - ةوبح نب ءاجر مهب "رم ذإ ليحرلا ىلع اوعمزا دقو كلذك مه انيبف

 صنلا يف فالتخالا ضعي عم اضيأ ب م؟ - ب م١ ادفوص ايآ ةخسن يف الماك ربخلا اذه درو ١
 .افود ىخس نع

 كو



 : لوقي أشنأ رمع ىلع ًالخاد ريرج هآر اماف  ماشلا لهأ نم ًاببطخ

 ارتع ان '"نداتماك ”كناعز اذه. تمانع .ىعيملا لرلا ةانأ ان

 نب نوع هدعب مهب رمو : لاق ؛ ًائيش مهرمأ نم ركذي مف لخدف : لاق

 : ريرج هل لاقف 'دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع

 ينمز ىضم دق ينإ كنامز اذه هتّيطم يخرملا لجرلا اهأ اي
 نرق يف دوفصملاك بابلا ىدل ينإ هبقال تنك نإ انتفيلخ 'غلبأ

 ينطو نعو ىلهأ نع يثكم لاط دق ةرفغم ”تيّقل انتجاح سنت ال

 كبابب ءارعشلا « نينمؤملا ريمأ اي : لاقف رمح ىلع "نوع لخدف : لاق
 ؟ ءارعشللو ىل ام « "نوع اي كحيو :لاق « ةذفان مهلاوقأو ةمومسم مهماهسو

 ىطعأف حدلتما دق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ « نينمؤملا ريمأ هللا زعأ :لاق
 يماسلا سادرم نب سابعلا هحدتما :لاق ؟ كلذ فيكو : لاق « ةوسأ كلذ ىفو

 « معن : لاق ؟ ائيش هلوق نم يورت لهو : لاق « هناسل اهب عطقف ةلحب هل رمأف
 : هدشنأو

 اماعم قحلاب ءاج اباتك ترشن ابلك ةيربلا ريخ اي كتيأر
 املظم قحلا حبصأ امل ”قحلا نع انروج دعب ىدهلا هيف انل تعرش

 امترضت ًاران نآرقلاب تأفطأو اآستندم ًارمأ ناهربلاب ”ترّونو

 املكت دق امب ىزحي ءىرما لكو ادم “ينلا ينع ”غلبم نمف
 امكدهت دق ابنكر يدق تناكو ابجاجوعا دعب ”قحلا ليبس "تمقأ
 امظعأو ىلعأ هللا ناكم ناكو انهلإ شرع قوف ولع ىلاعت

 يبأ نب هللا دبع نب رمع : لاق ؟ مهنم بابلاب نم « ؛نوعاي كحيو : لاق

 . ةاطرأ نب يدع : ايفوص انآو ف يتخسن : يفو ؛ ه : م يناغألا يف ًاضيأ اذك ١

 ] . يدع :ايفوص انآو ف ؟

 . يدع اي : ايفوص ايآو ف

 رض



 : لوقي يذلا سيلوأ : لاق « يموزحملا ةعمبر

 مالكلا مجر نيبت ام ةلفط باعك "تّيبف ابتبنن م

 ماركلا ناب تلحجع دف اتليو تلاق مث تماوه مَ ”ةعاس |

 ماصخ اقراط َتْنِج الو ر هأآلا نم ”بيرب ام تمشحت ام

 نمف ؛ أدبأ هللاو يلع لخدي ال < هسفن ىلع متك رجف ذإ هللا ودع ناك الولف
 وهن نسنل وأ لاقف «© ىدزرفلا ىب ينعي ©« بلاغ نب مامه : لاق ؟ هأوس مهنم

 ْ : لوقد يدلا

 هرمماك شيرلا 'متقأ ”زابضقنا امك ةماق نينا نم يناتلد امه

 هرداحتن ل مأ ىح رس ”يحأ اتلاق نعرالا يالجر توتسا اماف

 «لطخألا : لاق ؟ مبنم بايلاب هاوس نمف « ًادبأ ًاطاسب يل اذه هللاو أطي ال

 : لوقي يذلا سيلأ 'نوع اي : لاق

 يحاضألا محل لكآب تسلو اعوط ناضمر مئاصب ”تسلو

 حاصحنلا ةّدكَم ءاحطب ىلإ ًاروكب اسيع رجازب تسلو

 يحالص هبف يغتبأ ةكمف ًادمعب ايستنج رئازر تلو

 حابصلا جلم دنع دحسأو آلووش ايرشأس و |

 اقا6 فرك د نه فوض كما رزقا رنا دو ايا رد خو لو

 لوقد ا نيلرا : لايق 1 يراصنألا دمحخ نب ضوحألا تنأر © معن

 : هنم اهب بره ىتح هل ةيراج ةنيدملا لهأ نم لجر ىلع دسفأ دقو

 ”هّئعبتأو ا يم رقب اهدمسو نابو يسب هللا

 دي



 : لاق ؟ ًاضيأ هاوس انهاه نمف © تركذ نم نودب وه اف « هيلع برضا

 : لوقي يدلا وه : لاق « يرذعلا رمعم نب ليمج

 اهحيرض يحيرض ىتوملا ىدل قفاوي تمأ نإو اعيبمج ايحن انتيل الأ
 ابحيفص اهيلع يوّس دق ليق اذإ بغارب ةامحلا لوط يف انأ اف

 ال هللاو « [بحلاص كلذ دعي لمعيف ايندلا يف اهءاقل ىنَت هللا ودع ناك ولف

 : لوقي يذلا هنإ امأ معن : لاق

 ' مالسب يعجراف ةرايزلا تقو اذ سلو بولقلا ةدئاص كتقرط

 : لوقي وهو لخدف : لاق < ريرجل نذأف : لاق < وبف دب الو ناك نإف

 لداعلا مامالل ”ةفالخلا لعج ًادمح ىنلا ثعب يذلا نإ

 لئاملا ليم ماقأو ىوعرا ىتح هُوافوو هلدع ”قئالخلا عسو

 لجاعلا "بحي ”ةعلوم 'سفنلاو الجاع ًاريخ كنم وجرأل نإ

 أشنأف « انقح "الإ 'لقت الو هللا ىقتا كحيو ريرج اب : لاق هيدب نيب لثم اماف

 : لوقد

 يربخ نم تغّلب امب ينافك دق مأ تلزن ىتلا ىولبلاو دبجلا ركذأأ

 رظنلاو توصلا فيعض متي نمو ةلمرأ ءاشعش نم ةماملاب 5

 رطب لو ضبني مل شعلا يف خرفلاك هدلاو دقف ىفكت كدعي نم

 رشبلا نم اتسم وأ نجلا نم الب هب ىرأك ففوبلم ةوعد كوعدي

 رظتنم راد يف الو يلإانسل انل نورمأت اذام هللا ةفللخ

 يردحنمو يداعصإ يحلا يف لاط دق ينفرؤي مه ىف كدعب "تلو أم

 رضح ىلع ا ل دوعن الو انيداب دويحملا رضاحلا عفني ال ش

 رطملا نم وجرن ام ةفملخلا نم انفلخأ ثيغلا ام اذإ وجرنل انإ

 ردق ىلع ىسوم هّبر ىتأ امك ًاردق هل تناك ذإ ةفالخلا ناز

 ةفر 4 - ١



 «نينمؤملا ريمأ اب ىلب : لاق « اتقح انه امف كل ىرأ ام ريرج اي كحبو :لاقف

 دقو : لاق 4 'مهرد ةئاعبرأ هلام بلص نم هاطعأف «يب عطقنمو ليبس نبا انأ
 « مهرد ةئاؤلث الإ كلمن امو رمألا اذه انبلو دقل ريرج اي كحيو : هل لاق هنأ ركذ ظ

 :لاق « ةبقابلا ةئاملا هطعأ مالغ اب 4للا دبع مأ اهتذخأ ةئامو هللا دبع اهذخأ ةئايف
 : ءارعشلا هل لاقف جرخ مث : لاق ؛ىلإ هتيسك لام *بحأ يه هللاو :لاقو اهذخأف
 ءارقفلا يطعي وهو نينمؤملا ريمأ دنع نم ”تجرخ « ؟ءوسي ام : لاق ؟ كءارو ام
 : لوقي أشنأ مث <« ٍضارل هنع ينإو ءارعشلا عنميو

 امقار نملا نم يناطش ناك دقو هزفاس ال ناطشلا قر ثأر

 . " | ةفلتخم اهبيف صصقلاو < قرط نم ربخلا اذه تبتك دقو ]|

 : لاق امل ًاريرج نأ ىكحيو

 انك نم نايرلا نكاس اذبحو لبج نم نايرلا لبج اذبح ا

 تلقل تدرأ ول : ريرج هل لاقف ؟ ًادورق هنكاس ناك ولو : قدزرفلا هلأس
 . اناك نم لقأ مو اناك ام

(5)* 

 (ه : س « ”ا7ل84 : ص “ ١٠١ : مقر < ىداصلا رفعج ةمجرت )

 رفعج ىلع تلخد : لاق قداصلا رفعج باحصأ ضعب ينثدح : مثيلا "لاق
 اب : لاق نأ ابنم تظفح امم ناكف « ةصصولا هذب, هيصوي وهو هيدي نيب ىسومو

 , مهرد ةثام : ايفوص ايآ ١

 . ايفوص ايآ نم ةدايز ؟
 . ًاضيأ أ م6 -أ مم : ايقوص ايآ ةخسن ىف هملي يذلا ربخلاو ربخلا اذه درو ِ

 ةيظف



 ؛ ًادبمح تمتو ًاديعس شعت اهتظفح نإ كنإف « ىتلاقم ظفحاو قمصو لقا

 تام هريغ دي يف ام ىلإ هينبع دم نمو « ىنغتسا هل مسق اب عنق ] نم هنإ ينب اب
 ةلز رغصتسا نمو ©« هئاضق يف هللا مهتا هل هللا مسق امب ١ [ ضرب مل نمو « ًاريقف

 ينب اي ؟ هسفن ةلز مظعتسا هريغ هلز رغصتسا نمو «© هريغ ةلز مظعتسا هسفن

 لتسق يغبلا فيس لس نمو « هتيب تاروع تفشكتا هريغ باحح فشك نم

 كلا نو# سر اقسلا لخاد نمو « ابمف طقس ًارئب همخأآل رفتحا نمو « هب

 « كملعو كل قتلا لق ينب اي 4 مها مهتلا لخادم لخد نمو « رقو ءاماعلا

 دوجلا تيلط نإ ينب اي ؛ لاجرلا بولق يف ءانحشلا عرزت امنإف ةمسنلاو كابإو

 . هنداعمب كنلعف
 :لاقف هاتأف دم نب رفعج ىلإ روصنملا رفعج وبأ ثعب :ىنئادملا نسحلا وبأ لاق

 تفات دقو ىرتخ لع ةنيدملا قابطإ تيأر دق ؛ رمأ يف كريشتسأ نأ ديرأ ينإ

 رمحي نم مهنلإ ثعبأ نأ تبأر دفو © نوبتني مهارأ الو ىرخأ دعب ةرم ا

 : لاق ؟ ملكتت ال كلاب ام : لاقف رفعج تككسف ؟ ىرت امف انوع ركوغدو ابلخن

 نإو ربصف يلتبا بريأ نإو ركشف يطعأ دواد نب ناملس نإ نينمؤملا ريمأ اي

 لاق" © نوعفطيو:نورففي نذلا لست نم ش] كلسم دقو.« نفعفا ردك :كنو

 / . هظبغ ءىفطف
 : هبلإ رفعج بتكف رفعجل امالغ ذخأ روصنملا مع ىلع نب نابلس نإ لاقيو

 تددر نا امإف « مارحلا ىلع ماني الو كشلا ىلع ماني ناسنإلا نإ ريمالا اهأ

 . هيلع هدرف ؛ ةليللاو مويلا يف تارم سمخ هللا ىلع كرمأ تضرع الإو يمالغ

 لبقف « هنع ي”رسف هتومب ربخأ مث هيلع هعزج دتشاف رفعجل نبا "ىكتشاو

 .بحأ ايف فلاخت مل هركن ام عقو اذإف ”بحن ايف هللا وعدن انإ : لاقف كلذ ىف هل

 هريغ دلو يل نوككي الأ ينرسي ناك : لاق ؟ هل كبح نم غلب ام : هل لبقو

 . ركذُي نأ نم ربشأ هلضفو ؛ هل بح يف هكر شيف

 ١ اينفوص ايآ ةخسن نم ةدايز .

 اهي زن هافرسلا ١ ةقيص قا ىشتأ ا دهدنوو ؟

 كاي



 هافعتساف ةنيدملا ىلإ هريسم دنع هعم قارعلا ىلإ هصاخشإ دارأ روصنملا 'ناكو ]
 ىبأف « ةفلتخم ًارومأ حلصيل ًامايأ هدعب ماقملا يف هنذأتساف « هفعي ملف كلذ نم
 لضردلا ل زعر نع دج نه بدأ نع كد أ ةكطلا رفعج هل لاقف « هيلع

 يف دادزيف هجر "لصيلف هلحأ يضقنيو هلمأ ى ةممل .لجرلا نأ مسو هيلع هللا

 هللا ىلص هللا لوسر نع كدج نع كببأ ن قدك تمص هنت 4 هلآ لاق « هرمع
 هزاسحأو ةئيدملاب هرقأو صوخششلا نم هافعأف ؛ معن ميلا : لاق ؟ مسو هيلع :

 . هلصوو

 امف < هللا دبع نب دمج لتق لبق رفعج صاخشإ يف هجو روصنملا نإ لبقو
 دمحمبو حجنتسأ كبو حتفتسأ كب مهللا : لاق مث ةالصلا أضوت فحنلا ىلإ راص
 + سف نجح اكلم دوعارو هرحن يف كب أردأ نإ 0" هحوتأ ملسو هيلع هللا ىلص
 ينع برضاو وجرأ ام ريخلا نم ينطعأو هتكيرع يل نيلو هتنوزح يل لبس مبللا
 هر ل ماق هيلع لخد اماف : لاق ؛ رذحأو فاخأ ام ةدشلا نم
 دمحم نع هلأسو لاقوة هصخشأ امنإو « هلزنم ىلإ ةقرصو هدبب هفلغو
 اواتوق نأل و مهعم نوجرخي ال اوجرخأ نثل إ» يدنع ام لوقأ : لاقف هللا دبع نا
 ىف : روصنملا لاقف < * نورصني ال مث رابدألا نلومل مهورصن نألو مهنورصني ال

 . [شل ًاركش دجسو « ةيافك كنم لوقلا اذه نود

 *("ه) ظ

 ؟"(8١ : س < مب5 : ص4 ١45 : مقر « ةنمثب ليمج ةمجرت)

 لاقف « اهنع ”د'رف اهبطخ ربك اماف « ريغص مالغ وهو ةنيثب ”ليمج قشعو
 اذإ هوذخأمل اهموق هل عمجف « « ىرقلا يداو اهلزنمو « أ"رس اهيتأي ناكو «رعشلا

 : لاقو ىفختساف ةئشب هترذحف « اهاتأ

 يلتف عمهزم مهنم لكو ىرابغ مهلك ةنثب نود ًافلأ ”نا ولو

 ١ أ نم ةدايز صنلا رخآ ىلإ انه نم .

 صالا يف نالتخالا ضءب عم « ف ةخسن يف ةدايزلا هذه نم ةقرفتم عطاقم تدرو ؟ .

 ةل



 يىلجر تعطق ولو ليل ىرس امإو ًارهاجم ًارامت امإ ابتلواحل

 « ةنيدملا ىلع ةيواعم لماع ذئموب وهو < ناورم هملع اودعتساف ابموق احهو

 نأ ىلإ كانه ماقأف « نمسلا نم ةليبق يهو ماذحي قحلف «© هناسل نعطقمل رذنف

 ناكو ] .أ"رس د « اهدالب ىلإ فرصناف « ةئيدملا نع ناوره لزع

 ىلع لمللاب دعصي ناكو « |١ تبحر اب ضرألا هيلع تقاض همد ناطلسلا رده امل

 فوقولا ”لمو ليللا روهت اذإ ىتح « ةئيثب ضراوع نم حيرلا مهني لمز نود

 : هكا

 لوحنلا يداب يننأو بوذأ ينيرت امأ لامشلا حير انأ

 ليمج ىلع بوبحشلاب ينمو نثب حير نم ةةّلمش يل يبه

 ليلقلا نم لقأ وأ كليلق يسفن بسح ةنشب اب يلوقو

 : اهدنع يحلا نم راوجل لوقت ةنيثب تناكو : لاق « رجفلا عم فرصنيو

 نم اذهف هللا يقتا : احل نلقيف « ناريغلا ضعب نم ليمج نينأ عمسأل ينإ نكحيو
 . ناطيشلا لمع

 ناك رحاب دعي ةئشب ”لبمج يقل : هان ا سا را ثدحو

 يناوهت كنأ معزت ليمج اي كحيو : هل تلاقف ةعاس ابتاعتف « هتدم تلاط اهنبب

 : لوقت يدلا كَناَو

 حداوقلاب اهياينأ نم رغلا يفو ىذقلاب ةنيثب "يتبع يف هللا ىمر

 : لئاقلا انأ لب : لاق مث يري ًاليوط قرطأف : لاق

 ابهمالك يلع ىفخيال ةنيثب يندوقت صأ ىمعأ ينتيل الأ

 ؟ انافك ام ةمفاعلا ةعس ىف سدلو أ ؟ ىنملا هذه ىلع كلمح امو : تلاقف
 تاعجف ةنيثب هتأرف ةرذع ينبب رمف ماشلا ىلإ لحر ريما نب ةبوت "ناكو

 . الماك ربخلا اذه ابمف در هر دقو 2 ب 44 -أ ه4 امفوص ابآ ةخسن نم ةدايز ١

 . ًاضيأ (أ 4 ) امفوص انآ ةخسن يف ربخلا اذه درو ٠

 . د ةخسن يف ابصن نع فلتخي (أ 44) ايفوص انآو ف يتخسن يف ةياورلا هذه صن «
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 هل لاقف « امل همح ىلع ربظي نأ لبق كلذو « لممج ىلع كلذ ”قشف « هبلإ رظنت
 : لاق ؟ عارصلا ىلإ كل له : لاق « ريما نب ةبوت انأ : لاق ؟ تنأ نم : ليمج
 «ليمج هعرصف «هعراص مث اهب رزتاف ةستروُم ةفحالم ةنيثب هبلإ تذباف« كيلإ كلذ

 :ةبوت هل لاقف «ليمج هقبسف « هقباسف «معن : لاق ؟ قابسلا يف كل له : لاق مث

 « يداولا ىلإ انب طبها نككلو « ةسلاجلا هذه حورب اذه لعفت امنإ كنإ اذه ا

 كنأ كتربخأ «ليمج اي :لاقف هقسسو ةبوت هعرصف « ةعجار ةنيثب تقلطناو اطببف
 . ينتبلغ ابحورب كنأو يل موقت ال

 ىبارعأ هفصن ًاتيب فرعت له : ناس- نب حلاص يل لاق : يدع نب مثيلا 'لاقو

 : لاق «يردأ ال : تلق ؟قيقعلا قنخم نم ككفتي ثنخم هرخآو ةيدابلاب ةلمش يف

 : لمج لوق : لاق < تماع ام نيلوح ينتلجأ ول : تلقف ؛ ًالوح هيف كتلجأ دق

 'اوّبه الأ ماينلا بكرلا اهُّسأ الأ

 : لاق مث < ةلمش يف يبارعأ اذه

 *بلحلا لحرلا لتقي له "ملئاسأ

 . قمقفلا يلح نم هللاو هنأك

 لاقي رصمب ًاماّمح تلخد : لاق برعلا نم لجر نع راكب نب ريبزلا ؛ثدحو
 اظرف هضدتط# نع نيصلا "فسر لا قلخ نم "نأ / لجو اذإف رقلا مات هل
 بحاصأ : تلق « هللا دبع نب لممج انأ : لاقف وه نم 'هئتلأسو *هئتمظعأف

 « ىلقع ىلع تبلغ امك يبسن ىلع بلغتس اهارآل هللاو معن : لاقو كحضف ؟ ةنيثب
 اهنظأل نإ هللاو .ابسن كل اهمسا راصو ءاهركذب اهيوذت هللا دالب تالم دق :هل تاق
 . *| ىقلتسا ىتح كحضف ] ...قفرملا خسو ةريثك بوبنظلا ةقيقد بوقرعلا ةديدح

 .أ وم : انفوص ايآ ةخسن ىف اضيأ ربخلا اذه درو
 . اوبه وكحيو ماونلا اهيأ الأ : ايفوص ايآو ف
 اًداست : امفوص انآو ف

 م ل

 ٠ أ 45 : امفوص ادآ ة+>سذ ىف ًاضيأ ريدا أده درو مح <

 8 امؤفوص ايآ نم ةدابز 0
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 ١9(' : س < "54 :ص < ١417 : مقر « ةنمثب ليمج ةمجرت)

 : لاقف يباحصأ نم لجر ينبقل : شايع هنبا وأ يدعاسلا دعس نب لبس لاق

 لإ ليخي امو « هسفنب ديكي وهو هيلع انلخدف « "لتعي هنإف ليمج ىف كل له

 ارخ ب رمش مو طق دز / لجر يف لوقت ام : لاقف « هثركي توملا نأ

 ءاحن دق هللاو هنظأ : تلق ؟ هللا الإ هلإ ال نأ دهشي < طق امارح سفن لتقي مو

 بسنت ةنس نيرشع ذنم تنأو تماس ام هللاو :تلق « انأ : لاق ؟ لحرلا ذه مف

 0 مايأ نم موب لوأو ايندلا مايأ نم موي رخآ يفل نإ :ل « ةئسدب

 ف . طق ةبيرل امملع يدب تءعضو تنك نإ مسو هيلع هللا 00 ةعافش

 . تأم ىتح انمف

 ١ ةدايزلا هذه يف د ةدعاسز عم ف ةخسن تكرتُسا .

 ةرطعأ





 ايفوص ايأ ةخسن تادايز - ب

 تابفو نم ةخسن ىلإ تعقو « ًاريبك (طوش ءزجلا اذه ةعابط تعطق نأ دعب

 ةماه تادايز يوحت اهنأ ةباقملا دنع يل نيبت « ( ءو++ :مقر ايفوص انآ ) نابعألا
 درون نأ انيأر دقو . ةمدقملا ىف نّمبم وه امك « اهاندمتعا ىلا لوصألا ىلع

 نلسلست تسع اهاتنف رو اك روق انه للا !ه صن لع ةفيسلا مله كانو
 ةحفصلاو ةمجرتلا مقرب ًاددح ةدايزلا عضوم انّيبو © باتكلا نتم يف مجارتلا

 تادايز عم ةخسنلا هذه تادايز تقفتا نيح امأ . اهل ةقباسلا ةرابعلاو رطسلاو

 . كانه كلذ ىلإ ةراشإلاب انيفتكا دقف « أ مسقلا يف ةنيبملا د ةخسن

 يعخنلا ميهاربإ
 (ةمايقلا موي ىلإ : هلوق دعب 2< +١ : س 2< 756 : ص < ١ : مقر ةمجرتلا)

 ناك نإ : لاقف ؟ نارمع انأ اي تحمصأ فمك : موب هباحصأ ضعب هل لاقو

 سيلف الإو ©« كترّمخ قروع وسكت وأ ىنيد ىفقت وأ قلخ دست نأ كيأر نم

 ( لإ تعا قبح هلاك 1: تلك نبأ هل: لقو 4 لئاعلا قد بكعب ديلا
 ْ . يوذ نم : لاق ؟ تنأ نمم : هل لمقو

 (آخ - ب ؟ : ايفوص انآ )



 مهدأ نب مهاربإ

 (لمعت ملو تلق تنأو : هلوق دعب © ١ :س < ١”# :ص < : مقر ةمجرتلا)

 نإ 2« قاحسإ ابأ اي : اولاقف هبلإ سانلا عمتجاف ةرصبلا قوس يف ميهاربإ رمو

 ذنم هوعدن نحنو ع عل 0-2 ينوعدا زيزعلا هباتك 2 لوقد لحو زع هللا

 : اهلوأ ؛ ءاشأ ةرشع يف ميبولق تتام : مهاربإ لاقف « انل بيحتسي الف رهد

 : ثلاثلاو « هب اولمعت مو نآرقلا متأرق : يناثلاو « هقح اودؤت مو هللا متفرع
 متيعدا : عيارلاو « هتدس متكرتو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بح متيعدا

 « اجل اولمعت و ةنخلا نومحت منِإ تلق : سماخلاو « هومتقفاوو ناطيشلا ةوادع

 قح توملا نا متلق : عباسلاو « اه مكسفنأ تيهذو رانلا فاخت متلق : سداسلاو

 : عساتلاو ظ مبونع متيسنو مذاوخإ بوعد متلغتسا : نماثلاو « هل اودعتست مو

 00 مهب اوربتعت مو مكاتوم متنفد : رشاعلاو « اهوركشت ملو هللا ةمعن تلك أ

 لجر مدقف « مهدأ نب مهاربإ انمفو ةصيصملاب اسولج انك : راكب نب ىلع لاق
 « هلإ اوراشأو « اذه : موقلا لاقف ؟ مهدأ نب يهاربإ يأ : لاقف ناسارخ نم

 ام : لاقو هاحتف هديب ذخأ هتوخإ ركذ اماف ؛ كملإ ىنوثعب كتوخا نإ : لاق

 كتوخإ اهب ثعب ةلغيو سرفو فالآ ةرشع مارد يعم كولم انأ :لاق ؟ كب ءاج
 .ًادحأ ربخت الف بهذا «كل كعم امو رح تنأف ًاقداص تنك نإ : لاق ؛كنلإ

 (تاهاستا 8:2 افوضانا )

 بيطخلا قارعلا

 (ثيغ تنأف : هلوق دعب 4< ٠١ : س <« مس : ص < ا/ : مقر ةمجرتلا)

 مرت ىرخاو تقزر يلا اهنم مجشت ىرسخاو ّةد رصم ضرا

 ل



 ١ هعنتو لاجرلا ىقشت امك ىقشت اهتبدجو عاقبلا تلمأت اذإو

 ”راطمألاو ؛لوحولا ىسندتو رم هم ىلإ مآشلا ”يوطت نأ نآ
 راد كل ام+منإف اهارث ه الا 2 يلا ةدلاسبلا ىرتو

 نايينألا أابتحم نم يرحن 4 كا ةفص اهمتوعن نم ةدلدب

 "راسا اهيا هيللابلو ميج لصف رودد لصف لك

 (ب 4 -أ ؛ : ايفوص ايآ)

 كلملا دبع نب ديلولا نب مهاربإ

 (8 : مقر < ىلصوملا ركسع نبا ةمجرت دعب ةدئاز ةمحرت)

 ليقو ةمعن اهمسا دلو مأ همأو « كلملا دبع نب ديلولا نب مهاربإ قاحسإ وبأ
 مسو هسفن علخ مث ةئامو نيرشعو تس ةنس ةجحلا يذ يف هل عيوب . فشخ

 « ةئامو نيرسشعو عبس ةنس رفص يف هعيابو © يدعجلا دمح نب ناورم ىلإ رمألا

 . «ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس ىلإ ًابقاب لزب ملو « مايأ ةرسشعو نيربهش هتيالو تذاكو

 . هبلصو ناورم هلتق : ليقو « ذئموي قرغ : ليقو « بازلا موي نوع وبأ هلتتف

 ةفالخلاب ةرات هيلع نومّتلسي هعابتأ ناكو « يأرلا فيعض ًازجاع ناك هنإ لاقيو
 . ىلاعت هللا همحر < نيضراعلا فيفخ ناكو . كلذ ريغب ةراتو ةرامإلاب ةراتو

 ١ مدعتو لاجرلا يرثد ؟ يرثت :د١همه : ناويدلا ةياور .
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 (روكذملا لزلز تخأ جوز : هلوق دعب 4 18 : س < 47 : ص < ٠١ : مقر ةمجرتلا)

 وهو هيلإ تلخدف < يراضحإب موي نومأملا رمأ : يلصوملا مهاربإ لاق

 : ىف لاققف « ةفيصو ذئموي يهو « هبنغت هيدي نيب هتيراج معنو « -

 ام هيف ناك نإف ةيسبصلا هذه ءانغ معساف « « ًاطشن تحبصأ دق ©« قاحسإ انأ 5

 : تلغف © ينع : ا ناق  هعلمأت انعودق

 ان مهسب يبلق يف تيمرو ينترجبف ماضظ ناا. ترو
 ٍدئاعلا ريحتسملا ماقم اذه يزواجت و يرفعاف كتمظ معنف

 تبقسف رمأو ةيلاوتم لاطرأ ةثالث برشف < ينبرطأو يناهذأ ام تعمسف

 : ليقث فيفخ يف تنغف <« ينغ : اهل لاق مث « ابلثم
 ع

 يربق ىلع ”تاحئانلا ماقف كيلإ هتيتأ تمعز ام انقح ناك نإف
 يرقد خه لبللا يرهست ىمح *عم الف ًالطاب ينع تعدل ام ناك. نإو

 «قاحسإ ابأ اي : لاق مث « ابلثم تمقسف رمأو لاطرأ ةثالث برششو برطف

 دعا لاق كوش تانغ نيب نفعا اذ 6 انوه قه ىقكوب !انويع كنا 2
 ةفمصو ةنماو ىلعو 6 همق ىدلساأرتو هدا نوح ثالث وا ناترم هدنعأف 6 اهملع

 : اهيف لاقف هيقست يهو هلثم بارش هيف بهذم ”ماج اهدبب سمشلا اهنأك

 نواب اييحره منك لايطح نست

 نيل نصغ هب ىع اسي بهذ يف بهذ
 نبيع ةرق تلمح نيع ةكرق هذه

 نيب: رئابط ايسكن 2 الو ولبن ىرج ال

 « تلعفف «مغن ىلع هقلأو ًافنفخ تاببالا هذه يف نغ «قاحسإ ايأ اي :لاق مث
 تدأر له : يديزيلا دمع يبأل لاق مث . ًالاطرأ هيلع برشو برط ءانغ هتنغو
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 للا ركشب هتقلتف « للاب كذمعأ «نسحل هنإ هللاو : لاقف ؟انموي نم نسحأ طق
 فلأ ةئام جارخإب رمأو ؛ راكذا عضوم يف ينتركذو ترربو تقدص : لاقف

 « اهلثم قاحسإ يبأ لزنم ىلإ لمحي : لاق مث < تجرخأف « اهب قدصتي مهرد
 . يلزنم ىلإ ينتقبس دق اهتدجو تفرصنا اماف

 (ب م -1 8م : ايفوص ايآ)

 (هلئاسر ىف هلمعتسي ناكو : هلوق دعب © 4 : س(©6 هإل: ص « ١ : مقر ةمجرتلا)

 يراطوأ نم يقب ام :لاق دابع نن بحاصلا نا :ءىباصلا قاحسإ ىبأل لدقو
 ءىباصلا قاحسإ ابأ بتكتسأو دادغبب ردصتأو قارعلا كلمأ نأ الإ يضارغأو

 . تبصأ نإو ىلع ريغيو : ءىباصلا لاقف « هملع ريغأو ىنع بتكيو

 كاصوم# ةزخ هلل ده ناكو 4 .ةنه ةلصو ةفقرر وع طا ىأ لإ قلك

 نراعمو ©« ةبصصم ةرامعو « قنوم ظفلو 2« قرشم طخ نع اهتضضفف كتعقر

 يف نابحسو < هتباتك يف ديحلا دبع اهنع زجعي ةغالبلا يف عاستاو « ةبيرغ
 « رّحسلا مسن نم قرأ لزهو « رّدقلا نم ىفمأ دج نيب فرصتو « هتباطخ
 كنأل لوقلا نع رصق لعفلا نأ الإ « باوصلل عماجلا « باطخلا هوجو يف بلقتو
 ؛ هارت نأ ال هب عمست يذلا يدبعملا ناكو « المج كتفصيب هتلعج المج تركذ

 «روهدلا هتنفأ دق « داع موق جاتن نم «دالملا مداقتم اشبك تيأر رضح نأ اماف
 « هتنيفس يف حون !هلعج نيذللا نيجوزلا دحأ هتننظو « روصعلا هيلع تبقاعتو

 ترصقو « هثتمامد تنابف مدقلا نع ربك و ربكلا نع رغص «© هتيردل |اهظفحو

 ًاعماج « ماظعلا يراع « ماقسألا يداب « آليزه ًابلاب « ًاليئض الحان داعو « هتماق

 يّنتأت نمو « هب ةامحلا لولح نم لقاعلا بجعي « بلاثملا ىلع ًالمتشم « بياعملل

 كدب ىقلت الو < ابلس هماظع قوف دحت ال « دّلم داجم مظع هنأل © هبف ةكرحلا

 الإ "تقلا رب م « هدبع ىعرملاب دعبو « هدقف الكلل لاط دق « امشخ الإ هنم

 نم هفرعت امل هئاقبتسا ىلإ تلم تنك دقو . املاح الإ ريعشلا فرعالو « امئان
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 دحأ مف «© دغل يراخ داو « دلولل يعم و « ريمثتلا يف ىتبغرو « ريفوتلا ىيح

 «© لسنمف مد الو 4 نلمق و ا نوفل ا © ءاتعل 0 الو « ءاقمل ًامقمتسم همق

 « لايعلل ةفيظو نوكسل هحّيذأ : تلقف ؛ ىقسف لسد الو «ىعريف حمحصب الو

 : رافشلا تدعو رانلا 50 دقو يندشنأف 6 لازغلا كددق ماقم بطر همسقأو

 0 هفحيس نهمف محشلا باس نأ ةقداص ا تارظن امذعأ

 لك أ دق رهدلا نآل لكلا حلصأف محل يذب تسلو يحيذ يف ةدئافلا امو : لاق مث

 زعي فيكف دوقولل ينتدرأ نإف ؛ يربو تصح دق ثداوحلا نأل لزغلل حلصي
 ينبلاطت نأ الإ ”قبي ملف ؟ يراتق حيرب يرمج ةرارح يقيرلو يران نم يفنأ

 « هتروشم يف ًاحصان « هتلاقم ىف ًاقداص هتدجوف . مد كنيبو ينيب وأ لكم

 رضلا ىلع هرثلص مأ 6 ءاقملاب رهدلل هتملاطم نمأ : بحعأ هدرمأ يأ نم ملعأ مو

 ةساسخ عم قيدصلل هايإ كتيده مأ « هلثم مدع عم هيلع كتردق مأ « ءالبلاو

 رشن هنأك ىذلا اذه كتددهو « هيف تنأ اهف تنأو يرعش تسل ايو . هردق

 نم لجر ينأ ول - ايدبم تنك ام « روصلا يف خفنلا دنع ماق وأ « روبقلا نم

 أ ابرجأ بلك الإ ًايدبم تنك ام - باطخلا يبأو ىلع يىبأك باتتكلا ضرع

 . مالسلاو « ابدحأ ًادرق

 (ب ١١ ب ٠١ : ايفوص ايآ) ]

 لئاسرلا بخان ةىباضلا

 (يلام تنك نإ : هلوق دعب 4 ١١ : س 4« ه# : ص ١6< : مقر ةمجرتلا)

 سقنلا نم الإ دوست ال كل ”دي احلاك تزاح ءاضيب دي نم 5و
 ٍسمشلا ةيدوأ ءاماظلاب زرطت ابتلخ فئاحصلا ضيب تشّقر اذإ

 (ب ١١ : ايفوص انآ )
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 ةجافخ نبأ

 (نالمغ هنأك : هلوق دعب 4« ؛ : س < هال : ص « !١ : مقر ةمجرتلا)

 ١ ًاضيأ هرعس نمو

 هؤاك د كانه ىفغأ ا(سرلف هرج رب هامص نوه كدسملو همن

 ةةاسقشسا يظتلتو همامجو 2 هتعومد "ليست ىمدح هرهنأو

 هّوامد هستحفصب ليست ىتح ةرات كفكي وكذي ال فيسلاف

 : اضيأ هرعش نمو

 روحأ ىوحأ ”فك نم 507 اصلا يرج ىبصلا عم تدرج دقلو

 يرتثملا هجو تمثلف هتلّبق اًيرلو ًادراطع هنم تبجا

 : ًاضيأ هرعش نمو

 ارمقأف باقنلا ذختا امبرلو مملاط باقن يف لاله ادبو

 (ب ١م -أ#1 : ايفوص انآ )

 رعاشلا يزغلا مههاربا

 (ءام الب رحب : هلوق دعب 2 7 : س < ه4 : ص ١4< : مقر ةمجرتلا)

 : ًاضيأ هرعش نمو

 يملاسم ىنراكل هتّيزم الول يذلا لضفلا هدنع يبونذ نماي

 محار نم هل مكف راؤلا ىدبأ اذإ امأ ىوذ اذإ بيضقلا ىقشي

 : ًاضيأ هرعش نمو

 حطبناو هبجو ىلع خف ةلبق يف "يفيوكلا تلأس
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 حدقلا سأب ”ندلا قَسَع نمهو باطخلا ليلد تميف : : لاقو

 حرتقملا ضرغلا ةفغيصص ىلإ يدتهت ىنرأ هقفلا ةدئافو

 (ب 1١-١ :ايفوصانك)

 داود يبأ نبأ

 (فصولا قرغتسي ام : هلوق دعب 4 4 : س < 8 : ص < ”” : مقر ةمجرتلا)

 < حيبق لكب كرك ذي ناسنإ يدنع ناك : هل لاقف مصتعملا ىلع اموي لخد

 . هنع قدصلا نع ينانغأو ىلع بذكلا ىلإ هجوحأ يذلا هلل دملا : لاقف

 ناكو © دبع موي يف سانلاب ىلصي نأ داود يبأ نب دمحأ قثاولا رمأ : لبقو
 سمش الو راهن يف انك : لاق ؟ كديع ناك فيك « هللا دبع ابأ اي : لاق « آليلع

 . كي ديؤم هللا دبع ابأ ايانا : لاقو كحضف « هنف
 سلأ نسْمحَأ ام : لاقف هيكنم نع لازف ًاناسلمط داؤد ىبأ نا سبلو

 كنإف هَّسَيْلَت نأ نسحت ال تنك نإ : يرقنملا ءالعلا وبأ هل لاقف <« ديدجلا

 بلقت اوفرع « ةكماربلا رد هلل : اموب لاقو . هبلإ هامرف <« هسبْلت نأ نسحت

 . قئاوعلا لبق فورعملاب اوردابف لودلا

 بدألا نإ ىتف اي : لاقف سانلا باقر هدنع مئاه ينب نم ىتف ىّنطختو
 . اثوإ كفلس نم كدنع ىرأ تسلو © فارشألا ثاردم

 (باو «أ ١9 : انفوص ايك)
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 يفلسلا ظفاحلا

 (اهنيلو ةايحلا ءاسأب : هلوق دعب 2« س : س 4 ٠١4 : ص < ؛؛ : مقر ةمجرقلا)

 : هطخ نم تلقذو

 ناعظألا اهريس ريصقت هبف اطش داو نم راذح مث راذحو

 نالزغلا اهديصت دوُسألا اذكو مئامح ةقازبلا صنتقت كانبف

 (أ 0 : امفوص انآ )

 هبر دبع نبأ

 (سرخ قطن نم : هلوق دعب 2« # : س 4« ١١5 : ص < ؛5 : مقر ةمجرتلا)

 : سلدنألا رعاش هنأب محو ىنتملا هوم يدلا هرعس نمو

 افهقبيفر بولقلا بيذعتب اثرو اقننا لوقعلا ىسب ًاؤلؤل اي

 اقيقع ءامحلا نم دوعي أرد هلثب تعمم الو تيأر نإ ام

 اقيرغ هانس يف كبجو ”ترصبأ هبجو نساحم ىلإ ”ترظن اذإو
 اقمقر نوكي ال كلق لابام هفدر نم هرصخ ملطقت نم اب

 (ب ا؛ : امفوص ايآ)
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 ي رعم ا ءالعلا ونأ

 (لزعا اذهو : هلوق دعب 4« 3١ : س 4 1١4 : ص « ؛ال : مقر ةمجرتلا)

 : هدصق نم هلو

 قىسحصيب ىف ولا فيطواالإ ترس أم

 هعفاد محنلا فقوذ ىلحر 008 و

 هرئاض ىل يدسسب ءاملاك ”لخلاو

 : اضنأ هلو

 هنامز ريخألا تنك نإو ىفإو

 هلا كورا .ىفللا نينا قا ناك نإ و
 يلزنم هنك يل ضارب مل قطنم يلو
 اسف“ شت يسمأ ف يهوبل سفان

 يبلككنم نن سات اف يدضع نأي ولف

 ردام لخسلاب يئاطلا فصو ادإ

 ةئفخ تنأ سمشلل اهّنسلا لاقو

 ةهافس ةءايسلا ”ضرألا تاواطو
 ةمسصمد ةاحلا

 ًاطسوت غباف شبعلا ىوبت تدك نإ

 ةّلهأ يهو ”صقنلا رودبلا ىقوت

 : اضيأ هلو

 اداصت نأ ربكت ءاقنعلا ىرأ

 نإ رز توم ايف
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 يرثأ ىلع ًابيوأتو يمامأ ى رس

 ُي ,ظتنم كنم الاخ م ”تسفلأ

 ردكلا مم اهيفخيو ءافصلا عم

 ”لئثاوألا هعطتست / امب تآل
 لئاحملاو هدمت الإ فسلا اهف
 لزات نيكارسلا نيب يننأ ىلع
 لرييسرلا 1ذ رك دع
 لئاوغلا لوغت نم يلابأ تسلف
 لمانألا هتكب ام قدرا تام ولو

 لقاب ةهابفلاب اسُنق رّبع وأ
 لئاح كنول حبص اب ىجدلا لاقو
 كوالا نمل ”ييعلا :تيرخافو

 لزاه كرهد نإ يادج سفن بو

 لواطتملا رصقي يهانتلا دنعف

 لسيما وك يهو ناصقنلا اهكردبو

 ادانع هل قرطت نم ”دناعف



 اداؤف "رس ىلع نمأت الو "رش ناوخإلا رئاسب نظف

 اداكت نأ ةفاخل تعلط ال يرئّتخ ءازوجلا 'يبتربخ ولف

 اداوسلا يتيؤر دنع دقفتو يفارت نأ لّمؤت نيع 5و

 ادازو لح'ز ىدم ىلع َربأ ينم هينمع اهّسلا الم ولو

 : ًاضيأ هلو
 دايدزا يف بغار نم الإ بح دعأ امف ةامحلا ابلك ”بعت

 دارا ةعام ىلا روت انا ”ةيمعأ كولا ةعاس نانا

 هدض ىلإ سدق اذإ الإ ”هحاادم رثكي ال ءىشلاو

 مدئنر ىلع بيطلاب نايل ”هماتمتو دجن اضغ الول

 ريغ مار نولي لاسيلا ابنك ”فيفعاو مايخلا دمع تقروأ دق

 نشك ذت نيزحلل نكلو يريغ الس انك بابشلا نع *”تولس دقلو

 (أ »© ب مه أ »6 : انفوص ايآز

 سراف نبا

 (مهرد يتيب فوج يف : هلوق دعب 4١6 : س < ١١4 : ص <49 : مقر ةمجرتلا)

 : ًاضيأ هلو

 'جاح توفتو ةجاح يّتضقن ريخ تلق كلاح فيك اولاقو
 جارفنا امل نوكي موي ىسع انلق ردصلا مومه تمحدزا اذإ
 جاربسلا يقوشعمو ىل رتافد ىسفن سينأو يىتره يميدن

 (أ »0 : ايفوص ايآ)



 ينتملا بيطلا وبأ

 ( مهيلع نيعلا ةفاخم : هلوق دعب 2< 6 : س <« ١١ : ص < ه٠. : مقر ةمجرتلا )

 1 يفعج » ىف « صاوخلا بدأ » باتك يف ىبرغملا مماقلا وبأ ريزولا ركذو

 ددشسم « يفعج » و « د دسم ناوئم بوسنم « ”ىفعح » لاقد : لاقف اغل عبرا

 لمعتقف نزوب « فلعج » لاقيو <« ددشم ريغ « يفعج » لاقيو <« ناوئم ريغ

 . ةبسنلا ءاب ريغ نم ًاثالث

 ( ب ١4 : امفوص انآ )

 رعاشلا يمانلا

 (؟ ءاضيب فلأ نيب : هلوق دعب 4 14 : س < :١١5 ص < ه١ : مقر ةمجرتلا)

 : هلوق وهو ىنعملا اذه نم بيرق دادحلا رفاظلو

 هبحأ نم عم حبصلا يف يقداع اذك يتبيبش "ليل بيشلا ”حبص رّفنو

 : يروصلا نسحملا مالغ رسدملو

 .ضئاف عمدب همسبم 'تبقلف ًاكحاض يش ةآرملا يف 'تبتاع
 يضراع يف هذاوس أو: افقتأ 5 يتلقم يف هضايب نأ تددوو

 : دشرم نب ىلع نسحلا يبأ ةلودلا زع ريمأللو

 نمزلا اذل اسؤب ايو رورسلا ىلع لمتشم لمشلاو ىفم رهدل ًايقس

 ينعبتيف يمايأ راسا ناير همحأن تننلا ثنا يمأر ضورو

 نوع كالو انما
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 (: هلئاسر نمف : هلوق دعب « ” : س < ١١8 : ص « هإ» : مقر ةمجرتلا)

 نمو « « رمخا هب تلام ناوشنلا برط امك ه» يالوم ناد :يوقلا انا

 امك و هئالوب جازتمالا نمو « « رطقلا هلللب روفصعلا ضفتنا امك » هئاقلل حابترالا

 حرابلا تحت زتها امك » هرازم جابتبالا نمو < « بذعلا دراملاو ءامبصلا تقلا

 « . بطرلا نصغلا

 يماق هتمدخ يف بوني نا - خيشلا هللا دّيأ - ىلع هزعي » : ةلاسر نم هلو

 يباتك 3 سنألا عرمشم دربو 2< ىلوصو نود ىلوسر هتيّؤرب دعسيو 2< يمدق نع

 : ةّمِج قئاوعلاو ةلمحلا ام نكلو « ىباكر لبق

 « . ,حاحنلا كاردإ يلع سدلو ا نأ يىلعو

 نكلو ناطبحلا بح ىب امو « هرادج تالّمقو هراد ترضح دقو » : لصف

 « . ناكسلا ىلإ قوش نكلو ناردجلا ىقشع الو « ناّحطقلا فغش

 «ديددخلا ضرقت ”تقفط « ةرافلا لثم ةرافسلا لثمو كلثم » : ةعقر نم لصف

 : تلاقف <« هسأب ةدشو ديدخلاو ؛« هنأ نب ةقوو بانلا ؟ نيعنصت اه : اهلل لمقف

 ال كريدا#ل بابذلا ءيحمف بابسألا كلت نم ”جنت نإو « دبحأ نكلو دبشأ

 « . كريذاعم

 ءاقب هللا لاطأ < ىباتك » : ىلاكملا رصن ىبأ ريمألا ىلإ باتك نم لصف
 غلب ولو < مورحم صيرحلا نكلو ؛ 090 دعسأف هنوكأ نأ يدوبو « ريمألا
 < دعترت دلو < دعت سفن نيب هتحتافم ىف ىنإف دعبو « هافق ه“الو هاف فزرلا

 نإو ثسللاو 4« هربخ تعمس دقف ها ل نإ رحسلا وهو ١ كلذ نوكن ال مو

 « هتلص ىنغلب دقف هتيقل نكأ مل نإو لداعلا كلملاو « هقلخ تروصت دقف هقلأ م

 اننهبلا ماتا نإ وة رشطا ءتعو 8 هتك ا ىلا رددقت ورنا هكنعلا قدر ئأ رود

 ؟ع



 < لاوُم دصق اهدصقأ نأ ىلإ بحألا نإف « نوراق اهنع نغتسي لو نومأملا

 انأو 2 فيرعتلا تمدق ؛ لامب اهنع عوجرلا نم يلإ بحأ « لاح اهنع عوجرلاو
 < . قمرا تاوطا رطقنأ

 « نوجش ثيدحلاو « نوجعم مالكلاو « مامإلا خبشلا بطاخأ انأ » : لصف

 برعلا هذه ؛ دب هلعف ل سدلو ءيسلا هركنو « دو هلكو ظفللا شحوب دقو

 همأ ليوو « مذلا هب ديرت الو هللا هلتاقو « ' ”هأ اذإ رمألا يف كل ابأ ال : لوقت
 اذإف ©« هلئاق ىلإ لوقلا يف رظنت نأ باملا اذه يف بابلآللو « "مت اذإ رمألل

 « . نسح نإو ءالملل وبف أودع ناك نإو « نشخ نإو ءالولل وهف انلو ناك

 ىرح ام لضفأ كلملا اذه هللا ىزح » : دمحأ نب فلخ ريمألا دم ىف لصف

 «هددم راحملا نا ولف ©« هممه ىلع هناعأو « همعن نع ًامعنمو « همدخ نع ًامودخم

 ةرصسلاب ةرمتلا ام للاوف ©« هب امع ترصقل « هيهذ لابحلاو « هدب باحسلاو

 تحت نيعجتنملا ىلإ لمحت اهارأل يىنإ « ةرضحلا هذه, ةردبلا نم أرطخ ”لحأ الإ
 نم ةنس يف ءرملا ؛ رايدلا هذه [ر]انيدلا نم ًادوجو رسسأ الو « ليللا يف لوذلا

 ًالاؤس هب لأسيو « اًيفخ اعرق هيلع بالا عرقي ذإ 6« هموي توق هاراصقو همون

 ظ « . اًنلح ًافلأ ىطعيو « اّيفح

 « ليعامسإ حييذلاو مالسلا هيلع ليلخلا ةصق تأرق اذإ يندجأو » : لصف

 نيمبلاب ينم ذخأو نيمحلل ىنتلت ول هنظأو « ةعاطلا كلتب انديسل ىسفن نم سحأ
 ىلع هللاو <« ظيلغ قاثمم هللا نم كلذب ىلع « نيذألا نع هتنصل نيتولا ينم عطقيل

 « . ظرفح لوقأ ام

 (ب م. د |#.«© باله : امنفوص انآ )

 ,مث 54+ 6 ةميتملا ؛ مت : : لثاسرلا ١

 . مها اذإ ءرمل : ؟ 5ع : : ةمدكشملاو ؟ : ١ : لئاسرلا ىف ؟
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 ابطابط نبا

 (: هلوق هل دروأ : هلوق دعب 4 ١6 : س 4 ١١4 : ص « ه» : مقر ةمجرتلا)

 ادب اذإ لالهلاو ىلوحن لّمأت

 ةلمل لك ف دادزب هنأ لع

 : اضيأ هل 57

 .سأ مأ ىئفالا يف راح مجنلا ىرتأ

 أرحم 0 هلصو داع اهتف: مأ

 4 انفنأ هل 20007

 يرظان نع يلاقلا عادلا يبقا
 هلامحي ىتلقم منَ الول

 ."٠.١ ًاضنأ هل درو

 فيا انس هقفأ َْق هتلملل

 نال نان كفل يحسم أ:

 المل راسا هر اضنأ داع

 هبادء> نود بلقلا 2 هلو

 هسانإب يرلشمل اب تسصول

 (ٌآعمب١ : انفوص انآ )

 قمعقرلا وبأ

 (سسلك نبا : هلوق دعب 4 :١7 س < +١١ : ص < هم : مقر ةمجرتلا)

 ذاتسالا مايأ يف مهمدانأ تنكو ةعبرأ ناوخإ ىل ناك : قمعقرلا وبأ لاقو

 2 درتلا نه يةاصحت هو ىف نهذلو 2 درا مو 2 مهوسر ينءاحف 6 روفاك

 انحبذو مويلا انحبطصا دق : نولوقيو مالسلا كيلع نوأرقي كناوخإ : لاقف

 : مهملإ تبتكف « ابنم كل لمعي ام هتشاف ةنيمس ةاخرأ

 ةهرحس حومصلا اوهزع انيابحا

 ”فيط هاد ان عرتقا جاولات

 ؛ هم

 5 هب 0 0 ىسأ +

 اصوصخ ىلإ مه وس رو ىتأف



 ررص عبرأو علخ عبرأ هعمو داع ّىح ترعش ايف « ةعقرلاب لوسرلا بهذف

 5 مهملإ ترصو ملخلا ىدحإ تسدلف ؛ ريناند ةرشع ةرص لك يف

 (أ مم : ايفوص ايآ)

 يكمربلا ةظحج

 (نامزلاو ةظحجح نيب : هلوق دعب 24 5 : س <« ١4 : ص < هو : مقر ةمجرتلا)

 :ىراذعلا ربد يف هلو ظ

 ةرظنو ىراذعلا ريد ىلإ له الا

 ةركس رهدلا نم موي هب يل لهو
 هتوكس دهب سدّسقلا قطن !دإ

 ةرحسب حوبصلا سأك ىلع انودغ

 ليبس تامملا لبق هب نم ىلإ
 لملع قوثشملاو يسفن للعت

 لبتق حالو نرارطم لممثتو
 لومشو ةوبق انبلع ترادف

 لِسنف ابنامدإ أ ل1شعربو

 لودصع يلع ركن مو هع ةهلود هيف نكي م أشيع هللا ىّقس

 برشيو ريدلا اذه لزني ام ًاريثك دشرلا ناك : يناببصالا جرفلا وبأ لاق
 ؟ مسالا اذهب يمس مل : يناريدلل ديشرلا لاق ؛ فيرظ يناريد هب ناكو « هيف

 تدهو اذإ نامزلا فلاس ىف ىراصنلا نم ةأرملا تناك « نينمؤملا ريمأ اب : لاقف

 عمتجا هنأ سرفلا كولم 5 ىلإ عفرف « ريدلا اذه يف تنكس ىلاعت هلل ابسفن

 لمحي نأ ةبحانلا كلتت' هلماع ىلإ هّنجوف « لاملاو نسحلا ةياهن يف ىراذع هيف
 ةالص اهنيبحأف كلت "نبتليل نتبو نقلقو نعزجف كلذ "نيفلبو ؛ هيلإ نيعيمج
 نيقبو ترم حبصأف « هرمأ نهيفكي نأ هللا ىلإ ءاعدو ءاكبو ًاعرضتو ًاسيدقتو

 مويلا كلذ مايص ىراصنلا لعجو « ىلاعت هلل ًاركش ًامايص نحبصأف نفاح ىلع

 يار ووف ريق: ندلاادهو. ...ةلينر لك نع هن وهوسي اجار [قوق

 (أ مس - ب »» : امفوص ايآ)
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 نودهز نبا

 (انيقالت ىجري امو : هلوق دعب 2< ١8 : س 4« ١4٠ : ص « هال : مقر ةمجرتلا )

 2 هرعس نمو

 اناريدق ضرالا هكبوو "قط آلاف :انيقاققم ارهاب كترك# نإ
 اقافشإ ةلتعاف ىل قر هنأك هلئاصأ يف لالتعا مسلاو

 : هرعش نمو

 ”بهذملا كبح نم ىب قاض دق ”برغملا هعلطم ًارمق اي
 ”يذذملا امأ ”فصاف ”تقادص :هنتئج يذلا بنذلا وتمدلا

 ظ : هرعش نهو

 كافطع اهتاوشن نم ليمتف كائلع امهريدت مادمل ام

 كامل بذعب وأ كملاظ دوربب | ابفالس |كيقشاعل تحزم اله

 ؟ كاوسملا ةوظحم زوفأ نأ نم ىوهلاّكل تضحمدقوكسلعاملب

 (أ مه :ايفوص ايآ)

 بتاكلا نزاخلا نبا

 (درولا يف : هلوق دعب 6« ٠٠ : س 4< ١6١٠ : ص « 5٠7 : مقر ةمجرتلا )

 | : ًاضيأ هرعسش نمو

 ةقرعي .ةاقلب نملك البس . .هتيبج وص نعاابلق الش
 هفرصيو هيندي بجاوحلا زمر هرظان ظحللا ”يفخم ”شّئجب
 هفطعب به يسن يأ نصفلاو هاب همتأي دص *ىأ ءاملاك

 هففعت يدحو ىو مانآلا عم هكشب# الإ ينلثقي قلو
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 : داحس ىلع بتكي امم هرعش نمو

 ةسمسط : اق ىفاشعلل ىادخ "تشرف

 مهعمأ دم أمقس نه يرارضخا الول

 : ًاضيأ هرعش نمو

 ه«تتاتصو قا ةثالدأ .قفش- فل

 اوقشع اذإ ”ضرأ مه يدخ ”نحصف

 قرتحأ دجولا تارفز نم تنكل

 هقشعب ْن رظانلا قى رعب فطاعم

 هقفأب تباغ نيح راقعلا سومث

 (ب مب »م0 : ايفوص ايآ)

 ( برغملا وحن : هلوق دعب © 4 : س 4 ١67 : ص « "#5 : مقر ةمجرتلا )

 . اضنأ هرعش نهو

 ىرُس امف دادحلا نيليأ بداون

 ف تاالامخ هامحم ىف تدب
 يي

 : اضمأ هرعس نمو

 ًالحع ىملل ط8 :تنشلا هما دق

 ”ىققي هنول نم ابعار نكي نإف

 ايناحش امم عزجلا تايذع ىلع

 ايقاب ديجلا يف راز ام ىوس اهيلع
 انيستا: علم عيدوتلل حال دقو

 ابئاكل ىكي نأ اونظو ةءافص

 '”كبسني سأرلا لاعتشا دنع عمشلاو

 : لتقف ريزو حودمملا اذه لبق رزوتسا ناكو « ابنمو

 مكفرعن تسدلا اذه ”نيزارف متنأ

 م ًاضنأ هلو

 فحل

 ”كرتعم 020 نإ ةقداس مو

 ”كعمني برتلا يف هسأر ادغ الإ



 اهاظفلا .نلللا مع ترغأ ةودك كنف :تسعح تنك ذإ ىتتطلاغ

 اماقس نكل تقدص « ينبع لثم ىوهلا يف يدنع تنأ تلاق مث

 (ب »م وأ »4 : امفوص انآ )

 يسلبارطلا رينم نبا

 (روز هلك : هلوق دعي 2< ١4 : س 2« ١68 : ص 2< 54 : مقر ةمجرتلا )

 روصقمو دودذمه : نادجأو هيه 3 هتباؤد دودللخ# عدصلا رصضقم

 روم وهو رمخ سأك يننأك همحاح سوق يوزب روزاف تملس
 روذعم نسحلاب نتستفم لكو اب تدنتف دق ىنش نساحم همف
 روصنم وهو يما رع تددحو الإ هب ترحتسا ام هاوه يف فيشيسم

 : جرس ىلع بدتكي امم هلو

 حيربت نيملاعلا ىفو زحع يفرش نع تارّسنلا ةعيسلل
 حيرلا يتحتو قوف رحبلاو ةمركم لبن يف ناد لهو

 ( ىرتحم وهو : هلوق دعب 4 ١4 : س < ١١460 : ص < ٠5" : مقر ةمجرتلا )

 يللا يجافخلا نانس نبأ لوق نم ةدوحام محفتلا يف ةغلابلا هذهو : تلق

 : ةيترع ادا نك

 عبجن وهو عمدلا كيف تلعأو حريم وهو دجولا كيف فتنعأ

 ؟؛ 4



 ( حالصلا هجو : هلوق دعب 2« ١15 : س 4 ١85 : ص « /5 : مقر ةمجرتلا)

 : ةيده عم هيلإ بتكو

 المجلاو ليبتلا كمنلإ يدهأ تنكل عردق رادقم ىلع ديم تنك ول

 المح يدلا ردقلا ىف رذعد لمنلاو هتردق هنك ىدهأ دنعلا امعإو

 (أ غ9 : امفوص انآ )

 ياجرجلا ديملا دبع نبا

 (ريمأ بيصخخلا هيف كب : هلوق دعب« ١١ : س4 ١48 : ص“ الال : مقر ةمجرتلا )

 روزت بدصخلا دعب ىف يأف انياكر بمصخلا ضرأ رزت م ادإ

 رودت تارئادلا نرأ معيو ءهلامي ءانثلا نسح يرتشي ىتف

 ريصد ثدح دوحلا ريصد نكلو هنود لحج الو دوج هزاج (ف

 ع

 ريسبو هي رصن بأ لمي ددؤس لثم ًاددؤس ينبع رت مو

 4 امنمو

 ريبخ نينمؤملا ريمأ نرإف يلاقي ًالهاج ىدمأ ناك نمف

 ريتق نيضراعلا يف ادب نأ ىلإ اعفاي ةحبصنلا هيلوت تلز امو
 ريشت ”يفكلاب هيلع امإو هتيفك امإف ”رمأ هلاغ اذإ

 روبق لاحرلا تحت اهمجامج امنأك جوه موقلاب تمر كيلإ

 + انعو

 ردح كتف كلما اع كداو. . فلات .كتلز ذإ ندعبفلاو

 روكشو رذاع ينإف الإو ههأف ليجلا كنم ىنلوت نإف
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 : هلوق ىرخألا نِهاو

 ”رحن مكالكف اقّفدتف ”رصم هذهو بصخلا تنأ

 ردع .[ هي] كل ين انيك“ نم ىف. نع نب ادم آل
 رقف ىتحاسب لحم ال نأ امكنيب ترص ذإ يل قحيو

 : اهمف لوقي يتلا ةينونلا هتديصقب ًاضيأ هحدمو « ةينس ةزئاج |هيلع هزاجأو
 ينامز فورص يدتهت ال ثيح *مقم بيصخلا ةمذ يف ذنأ

 ينكم بيصخلا نم يناكمو يلابللا لوغ يلع يفاخت ال

 (أ 44 : ايفوص ايآ)

 ذقنم نب ةماسأ

 (دبالا ةقرف : هلوق دعب 4« ١ : س < ١44 : ص « م4 : مقر ة.جرتلا )

 : ًاضيأ هنم تلقنو

 طارفالا ةياغ كتبت ىتح هقسف يف هراذع عيلخلا ملخ

 طامخلا ةربإ كلذك اذه الواذ ركني سيل ىتؤيو يتأي

 : ىشمدب املاقو ©« هنم تلقنو

 اهرتس "نع باحس ىندأ سمشلاف 'مرفكي ىناسحإ هحو اورثس نإ

 اهرادكي اهيف ىذقلا ىندأ نيعلاف *مهتشغب يوفص اورادك مه نإو

 ظ : ًاضيأ هنم تلقنو ظ

 روذعب عزاج اف ىوهت امب ظحت تهرك ام ىلع ربصا
 رونلا ىلإ هب ىضفأ ءاشحأ لا ملْدظ يف نينجلا رابطصا نإ

 > : ةاحم ًاضيأ لاقو

 .ساملاو ثيرلا دعب هللا هب ىقأب ًاجرف رظتناو ”بطخ بان اذإ ربصا
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 ساكلا ىلإ اهاّدأ راقلا ةمظ ىف تد.سُح ذإ دوقنعلا ةئبا رابطصا نإ

 ىنعملا يف لاقو

 كلفلا ف دوعسلا اال و همسغب لان ردصلا فقزار نم

 كلملا مف نم هاندأ ناري لاو كبسلا جاجزلا رابطصا نإ

 يتآلا - يفكصحلا ل ضفلا يبأ ىلإ بتك ةرهاقلا ىلإ هلوخد نيح ناكو

 لجالا مامالا اندمس ءاقب هللا لاطأ  ”تطقتلا : اهتخسن هذه ةعقر  هركذ

 « رخافلا هرهوج سفن نم - ءايدألا نيز ءاماعلا جات ةعد ريسلا ةودق نيدلا ناعم ماعلا

 تناك ناو « يمبف تاوم 'تيحا اظافلأ « رخازلا بذعلا هرحب نع تئّلُح نإو
 ضايرلاو « لالزلا ءاملاو « لالخلا رحسلا يه لوقأ ال « يمههو كاردإ نع قدت

 «ةبوللطملا ينامألا لمنو « ةبومحلا ةايحلا حور لب ©« ةضوضفملا مئاثللاو « ةضيرألا

 لتلذ ةنفف:فدوعو. “© دوقتعلا هام ابقز نم تلقت« هوقعلا ايملظن نمل

 «لخي ىلإ بوسنم ريغل هلثب حمس انامز نإو « اهيصاونو اهتّمزأ كلمو « اهيصاع
 ةوقش هتبك اف دادعتسالا نم ىنّسغو « نامزلا قئاوع هرظنب زوفلا نع قاع ناو

 انآ و“ ةندل قيقرم كنك 0 ىلقو « هملع ءانثلب بيطخ ىناسلف « نامرحلا

 < ليلعلا ىلا نمت قرا ليسلملا نم تنغأ امالب ةساسلا» هم قع لإ ينهأ
 رك ذب ينفحتي نرأ هلأسأو «© قيتفلا كسملا نم ىكذأو ©« قيحرلا نم ىفصأو

 « هعامش رونب ءيضتسال « هتاذ ررد نم هرضح امب ينيلحيو « هتادأو همدخ

 حضوي - هولع هللا م اذأ ب:لحخالا نيئرلا يالومو « هعامسو هتياورب رختفاو

 ناجل راخ طز انينب لازال + لاز نع وتملاوا يلمأ قيدصتب

 روسلا نيب هترضح ظافلأ نم انأ : هتخسن هذه ًاباوج هملإ لضفلا وبأ بتكف
 « سابللا نم فرشلاب رخفأو © سابلل فرشأ اذ رخ ذا « مصاعملا راوسو مصاعلا

 اهدنع تلتخا راوسو « باذعلا لهأو ةمحرلا لهأ نيب باب هل برض روس

 نيب تلقف « ءاهم اهب تددزاف ءاه تدز "الهو « بامحألا اهب تاحتو « باملألا

 نم ينببن املو < بذيذتي انود كلم لك ىرت ةروصو <« بذكي ال ابلضف ةروس
 « ةهاشنالا ينتعفنو « ةهاسلا ينتعفر « لوخلا ةدهو نع ينبّستو « لوهدلا ةدقر
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 : ًالحترم هادف ”تلعّج - '”تلقو ًالحع يدي تبتكف

 دقرف مأ ال ”يولعلا دقرفلا نع هلوصو دنع "متخلا تضضف باتك

 ديعمو ضيرغلا ودش ىلع تريدأ ةوبقب تلمث دق يتنأك تلمف

 نإ هركذ قآلا ب نسا ىأ .هنخأ لإ لبزإ نم.روكذملا ةماسأ .بنتكو
 : باتك ردص - هللا ءاس

 هنوجشو هبابحأ رزيش يفو هثراد لبرإب ىحضأ اءرما نإو
 هنوفج ”لبتست نأ ”ةروذعمو 'مهيلإ نينحلا يف مولم ريغل

 : رصعع وهو لاقو

 رضحلاو سانلا ودبي نيب ىلئاضف تربش دقو ًالوبجم رصم يف "تنك نإ

 ( ب مإ ل ب هن. : امفوص ايآ )

 ييلامب نب دعسالا

 (مف يهو : هلوق دعب 4 19 : س < 87١١ : ص < 4١ : مقر ةمجرتلا ر

 تناكو « ىلامللا ضع و هلعذ تقرس نأ قفتاف « همداني ةسنكم نبا ناكو
 : هنلإ بتكف 4 ءارمح

 يقردق نم ربكأ مهو يتمع نم نمثأ يتكلال
 تدق دق خيرملا ةبج نم ةلعش يمدق يف ابهنأك

 يتمق نمو يمأر نم زعأ ىلعلا برو [ يدنع ]اهتنزو
 تمعن تغغبسأ هادن نمو هب نماي يالوم اي تنأو

 قيل تقرس اذه دعب نم اهذخأ ىلع تلفاغت ىتم
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 . ءامدنلا لاعن ظفحل موي لك ةيارجو ربشلا يف ريناند ةثالثب شارف سلجمل

 ( ب ه4 : امفوص انآ )

 يعفاشلا بحاص ينزملا

 ( ةجرد نيريشعو سمخ : هلوق دعب ١8« : س« :7١8 ص <« #9 : مقر ةمجرتلا )

 . ءارقفلا ةوبشو ءابنغألا عزف وه : لاقف توملا نع لئسو

 ءابطألا نمو « ةروشملا دنع ةصخرلا ناوخالا نم سمتلا نم : لوقتد ناكو

 لمحو ًاضرم دادزاو يأرلا أطخأ دقف « ةببشلا دنع ءابقفلا نمو <« ضرملا دنع

 . ةريثك همقاتمو . رزولا

 (ب هم : ايفوص ايآ)

 دابع نب بحاصلا

 (انملإ تدر : هلوق دعب < سب : س < 78. : ص(« هك : مقر ةمجرتلا)

 . لاقف هترضح ىلع لقثلا فوخل يرش ا را ل ل

 ظ © . ؟ نيعلا ىلع نفحلا لقثي ىتم

 0 اسوا ساو وم دي ييسر يعيب

 (ب هو «أهؤذ امفوص انآ )
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 دابع نب بحاصلا

 ( داعم داعملا ىتح : هلوق دعب 4 ١١ : س < "ب8 : ص« 945 : مقر ةمحرتلا )

 : هلوقب ينابصصألا لم 32 ماع مساقلا وأ اضيأ هأثرو

 نيدلا لب اندلا لب 1 رع اورج تدلو يذلا لك لب دنع فن اه

 نيطالسلاو اياعرلا كملع تككب امك تالصلاو اياطعلا كيلع يبت
 نعال "هع. ايد رطقشتلا»» ضدمقا :عتوطلا فاكر ةاعسلا عاق
 نيطاشلا ”ءلحمملاف ناملس ىضم اورشتنا مثهذإ مهم سانلا بجعي ال

 (ب ه4 : ايفوص ايآ)

 يديبعلا روصنملا
 ( ىلاعت هللا همحر :هلوق دعب 4 ١1 : س 24 م" : ص“ و8: مقر ةمجرتلا )

 : ١/4 ةريخذلا ) ماسب نبا نع ةلوقنم ةليوط ةياور نم ةدايزلا هذه فلأتت

 . انه اهصن لقنل ابجو رن

 (أ١5 - ب <. : ايفوص ايآ)

 يسلدنالا تلصلا وبأ

 ( د“”رغت ”نبقوف : هلوق دعب 24 7 : س 4 764 : ص < ٠١4 : مقر ةمجرتلا )

 روكا نأ ىف 6 اضن هلو
 حالطصاو ابنيب قافتا ىلع همسج يف دادضالا تقالت

 سو ١ 1.56



 اًسولا لاج لاخلخلا تشوأ هملق اسق هافطع نال نإ

 داعب لوطل وأ رحل ىكتف ىوهحلا ام ردت مل ءارفص ٌرلحانو
 داهس لاصتاو 2 لد صفو ةقرحو ًارارفصاو ًالوحن ينتكح

 : ًاضنأ هلو

 هورككمو ”بومحم ثداوحلا يط فو ءاضقلا ردق ىلع قوما يرحب

 را ”تسد ام يفءاس انييكرو هدايا 66 ايم يف رس امدرف

 (ب 5 : امفوص انآ )

 سأيا يضاقلا

 (بئارغ كلذ ىف هل ناكو : هلوق دعي « الا#» : س4 :١494 ص ١١4ه : مقر ةمحرتلا)

 كاع نع اذخا تملك ام : لوقد ةيواعم نب سأيإ تعم : بسح لاقو

 نا : اولاق ؟ مكتبي مظلا ام : مهل تلق يناف « ةيردقلا الإ هلك ىلقعي ءاوهالا
 . ءيث لك لجو زع هلل نإف : مهل تلقف « هل سيل ام ناسنإلا ذخأي

 اماف « ةكم ىلإ عدوتسملا جرخو ًالام سايإ ءانمأ نم الجر لجر عدوتساو
 كنأ كب ملعأ : سايإ هل لاققف « هريشأف ًاسابإ ىتأو « هدححف هبلط جد
 « دحأ اذهب معي < طل : ل لاق ؟ دحأ دنع هتعزانف : لاق « ال : لاق ؟ ينتيتأ

 سايإ اعدف <« لجرلا ىضمف . نيموي دعب "ىلإ دع مث كرمأ مكاو فرصناف : لاق
 ”نصحفأ < كلإ هماسأ نأ ديرأ ريثك لام يدنع عمتجا دق : لاقو كلذ هنيمأ

 لجرلا داعو . هنولمحي ًاموقو لامال اعضوم ”دعأف : لاق « معن : لاق ؟ كلزنم

 نإو كاذف كاطعأ نإف كلام بلطاف كبحاص ىلإ قلطنا : هل لاقف سايإ ىلإ
 الإو ىلام : لاقف همحاص لجرلا ىتأف . يضاقلا ربخأ ينإ : هل لقف كدحج
 عجرف « هلام هيلإ عفدف « يرمأب هتربخأو يلاح هبلإ توكشو يضاقلا تدتأ
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 هربزف هدعول سايإ ىلإ نيمآلا ءاجو «لاملا يناطعأ دق : لاقف سايإ ىلإ لجرلا
 . ناخ اي ينبرقت ال : يا

 و : لاق « لامل هنلإ تعفد ا لاقف نان ىلإ هضاخن 4# دع

 أف : لاق « دحأ انرضحي مو اذكو اذك ناكم يف هبلإ هتعفد : لاق ؟ كرضح

 رظناو عضوملا كلذ ىلإ قلطناف : لاق «ةرحش : لاق ؟مضوملا كلذ يف ناك ءيش

 كلام تنفد كلعل كقح ب ير مة! مقرب راحوا را را

 سابإ لاقو لحجحرلا ىضمف : :ةرحقلا تمار اذإ نك لثف عرستو ةرهشلا دنع

 رظنيو سانلا نيب يضقي يان نيب « ةمخ بري ندب ىلا ؛ يزال
 ؟ ركذ يتلا ةرجشلا عضوم غلب كبحاص ىرتأ « اذه اي : لاق مث ؛ ةعاس هبلإ

 رمأف < هللا كلاقأ ينلقأ : لاق ! نئاخل كنإ « هللا ودع اي : لاق « ال : لاق

 . هنم هذخف كقحح رقأ دق : سابإ هل لاقف لجرلا ءاج ىتح هب ظفتح

 : لجرلا هل لاق |١ هقرافي] نأ دارأ اماف « رفس يف الجر سايإ بحصو

 ريشن < ىفرلا نيعب كارأ تنك ينإف «©« يريبغ لس : لاق « يبوبع نع ينربخأ

 : لئاقلا لوق ىل

 ايواسملا د ةلملك ببع لك نع ىضرلا نيعو

 درب نب راشب

 )١#(”( مقرلا دعب 4 738 : س < الالك : ص 2< ١١ : مقر ةمجرتلا )

 لجر لزنم نع هلأسف لجر | هءاجف | راشب عم انك : جاجحلا نب دمج لاق

 لزنم ىلإ يرقي اسلوب هن داخل < ل ااودستتا راقي لبخا هل هركذ

 : لوقي وهو لجرلا
 هذه اع نعاس ع ع عاج ها دعا د ذه تك © عا نع 2 هنأ حد دع ع تكا دع ذه اعأ 4+ جا ع اج جن ل ج16 ق1 3 3: ل 1 نع اهني دخان 5 ذهول 2 ل 2

 هي



 هيدهت نايمعلا تناك نم لضدق عل انأ ال ًاريصب ”دوقدب ىمعأ

 . ىمعأ اي هلزنم اذه : هل لاق مث < لجرلا لزنم ىلإ راص ىتح

 : فنحألا نب سابعلا لوق راشب عمس املو

 دك ارلا مالظلا ينب لمعو نود هقدرط "دس لمللا تدأر أمل

 دئاق هيدل ام رّسحت ىمعأ هنأك ءامسلا دبك يف مجنلاو

 ! دئاق الب هلعج ىتح ىمعأ هلعج ذإ يضر ام « مالغلا اذه هللا لتاق : لاق

 : ًاراشب ينعأ « هرعش نمو

 'را ”كدنع _ليّلل امأ ًالوط دادزت قلبلو لوقأ

 راصق اهنع اهتوفج ”نأك قح ضيسغتلا نع ينبع تفج

 (أ 7 - ب ا/١ : ايفوص ايآ)

 يفاحلا وشب

 (ىلاعت هللا همحر « ورمب : هلوق دعب © 4 : س < 905 : ص < ١١4 : مقر ةمجرتلا)

 نحنو ثراحلا نب رشب تعمس : لوقي يبأ تعمس : ىينالقابلا نكف أ لاق

 رثكأ روسلا لخاد ىتوملا : لاقف ةربقملا ىلإ لوخدلا دارأو © برح- بابب هعم

 اذإو © تصاف مالكلا كبجعأ اذإ : لوقي ناكو .... روسلا جراخ مهنم

 كنع بهذي هنإف توملا ركذاف رعسلا ءالغب تممه اذإو « مكتف تمصلا كبجعأ

 . ءالغلا مه

 (ب ال١ : امفوص اييآ)

174 



 يسورملا رمشب

 (ىلاعت هللا مهمحر مهريعو :هلوق دعب 4 !١ : س < ١الا/ :ص ١١4ه: مقر ةمجرتلا)

 ىتح : يسوجملا لاق « مسأ : رشب هل لاقف رفس يف ًايسوجب بحص ناكو

 لاق <« كعدي سيل ناطشلا نكلو هءاشو كلذ هللا دارأ دق : لاق « هللا كبرت

 . همحفأو هعطقف « امهاوقأ مم انأف : يسوجملا

 (ٌأ 7 : ايفوص ايآ)

 ةيروصلا ةيققت

 ( رك ماقم ىلإ : هلوق دعب 4 4 : س « ؟؟8 : ص « ١١ : مقر ةمجرقلا )

 : روك ذملا ظفاحلا 2 ةدصق# سس الو

 ايسيمانأ .تفرتفا نق انماوعأ

 هحاقأ روني  مسلبم ضورلاو

 هقادحأ يذلا ضغلا سجرنلاو

 هتانجو يف نراممنلا قئاقشو

 هنزل دادحلا سبل جسفنيو

 سؤنكأك نوصغلا ىلع رانالجلاو

 انئنويع هتهبش سآ نوصغو

 ”ركاسع ضايرلا رهز امنأكو

 اهريبع نم حبصلا مسن يدبي
 'تلبقأ دق ةداعسل 'مْنَق حاص ا
 اهركف ولحنل انرطاوخ عمجأو

 ةضيرف مانألا ىلع مامإلا حدم

4 

 اهمامخ كامسلا ربظ ىلع العو

 اهمامت همسلع احرف ىككي ال

 اهمازخ لوقي ام ميفيف ونرت
 انهافقز ابيك اجا كسب .تالاخ

 اهمارغ ديزي جبم ىلع افسأ
 اممادم راضنلاو ًاقيقع تطرخ

 اهماوقو اهدق ىنثي ءادنغ

 اهمالعأ ةروشنم بكوم ُق

 اهمامن اهب بيط نع منيف
 ابماون ىركلا دعب ”تبّسنتو

 اهماسح ضيرتقلل درجت امل

 ابمامإو ابخسش ةمألا رخف

 (أ 707 : ايفوص ايآ)



 يمطافلا زعملا ني ميمت

 (نيلوآلا نيتسلاب اهضراع : هلو دعب 456 : س < "ل. : ص65 : مهر ةمحرتلا)

 : صقرملا يف ديعس نب ىلع هل دروأو

 ”الطأ كبتنجو نم درو قوف ًاسمث كنيبج نم نسحلا علطأ
 ةالظ رعشلاب دمف ًافافح د رولا ىلع فاخ راذعلا ”نأكف

 : اضنأ هل فوزا

 قرزلا نيعألا يف لحكلا خطا ةبقب ”ملاط حبصلاو لبللا اباقب "نأ

 (ب ا/4 : ايفوص اي )

 رعاشلا ريرج

 (اناكرأ هللا ىلخ كهف : هلوق دعي ©« : س 2 بجاع : ص م .#١ ا: مقر ةمحرتلا)

 فرعتأ : ريرجل دملولا لاقف « عاقرلا نب يدع هدنعو ديلولا ىلع ريرج لخدو
 همف تذاك ام باشلا رش : ريرج لاق « عاقرلا نبا وه : لاق « ال : لاق ؟ اذه

 لحجر نم ديرت ام : لاق « ةمصان ةلماع : لاق « ةلماع نم هنا : لاق « عاقرلا
 جرخف < كقنع هنيكر أل هتوجه نأل هللاو ؟ مهاتوم يثريو ةيمأ» ىننا ءانحأ سد
 درقلا اذهو مكيلإ جرخأ تدك « سانلا اهأ : لاقف « هءارو عاقرلا ناو ريرج
 + .قنع لع

 (أ م١ : ايفوص ايآ)

 0ع



 قداصلا رفعج

 (نيعمجأ مهنع هللا يصر . هلوَو دعب « 9 : س هامإلا/ب :ص 41١ : مهر ةمحرتلا )

 يبأ نب دمج لاق « ةمركعو ءاطعو نأ نع ىور»# اذياع ادهلاز اناعناك

 متي ال : يروثلا نايفسل دمه نب رفعح لاق : لاق تارفلا ن ىبحي نع مسأقلا

 ' . هرتسو هريغصتو هلمحعت : ةثالثب الإ فورعملا

 نأ تلخد : ةمربش نبا لاق [ : لاق ] يعبرلا ىبحي نب دمع نع ريبزلا ثدح

 هيلع تابقأ مث « ًاقيدص هل تنكو « هيلع تماسف دمح نب رفعج ىلع ةفيشح وبأو

 : رفعج لاقف « معو هقف هل قارعلا لهأ نم لجر اذه « كب هللا متمأ : تلقف

 نيدلا سقت الو هللا ىتا : هل لاقف هيلع لبقأ مث ؟ هيأرب نيدلا سيقي يذلا هلعل
 هنم ريخ انأإو :لاقف مدل دوحسلاب هللا هرمأ ذإ سلبإ ساق نم لوأ ناف كياوي

 : لاقف ؟ كدسج نم كسأر سيقت نأ نسحت له : هل لاق مث . « ةميركلا ةيآلا

 يف ءاملا نعو « نذألا يف ةرارملا نعو « نيعلا يف ةحولملا نع ىنربخأ : لاقف « ال

 < يردأ ال : لاق ؟ كلذ لعج ءيش يأآل « مفلا يف ةبوذعلا نعو < نيرخنملا

 لعجو « نيتمحش اهلعجف نيئيعلا قلخ العو كرابت هللا نإ : رفعج هل لاق
 يف ةرارملا لعجو « اتيهذف اتباذل كلذ الولو « مدآ نبا ىلع اّننم (هيف ةحومملا

 دحيو لزنيو سفنلا هنم دعصيل نيرخنملا يف ءاملا لعجو « هبلع هنم اّنم نينذألا
 هن مدا نا يعل لا ىلإ ةنوقعلا دو © ةيدرلا تيرلا نع ”ةييظلا عيرلا دن
 اهرخآو كرش اهوأ ةك نع ينربخأ : ةفينح يبأل لاق مث . هبرششمو همعطم

 ولف « هللا الإ هلإ ال : لجرلا لوق : لاق < يردأ ال : لاق ؟ يه ام « ناعيا

 . نامإ اهرخآو كرش اهلوأ ةملك هذبف < اك رشم ناك كسمأ مث هلإ ال : لاق

 ال : لاق ؟ انزلا مأ مرح ىتلا سفنلا لتق : هللا دنع مظعأ اهيأ كحيو : لاق مث
 نيدهاشب سفنلا لتق ىف لبقو ىضر دق هللا نإ : رفعج لاق <« سفنلا لتق لب
 مظعأ امهيأ : لاق مث ؟ سايق كل موقي فيكقف « ةعبرأ الإ انزلا يف لبقي لو
 تضاح اذإ ةأرملا لاب امف : لاق « ةالصلا : لاق ؟ ةالصلا مأ موصلا : هللا دنع

 و



 نحن فقنذ انإف « سقت الو هللا دبع اب هللا قتا ؟ ةالصلا يضقت الو موصلا يضقت

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقنف لجو زع هللا يدي نيب انفلاخ نمو ثناو ًاَدَغ

 اند لعفمف م انارو انوي : كياحبضاو ل لوقتو 6م ىلاعت هللا لاقو ملسو هيلع

50350" 

 (ب مج أ مع : ايفوص ايآ)

 يكمربلا رفعج
 (ةقرفتم تافاضإ <« مم و »0م : ص « ب ١م, وأ ٠7 : مقر ناتمجرتلا)

 : ةعرش لاقف ©« ةحرصن : لاقف دمسرلل لدحر ضرع : ردب ني سدردإ لاقو

 يه : لاقو هربخي نا ىبأف « هلأسف « هتحبصن نع هلأساو لجرلا كيلإ ذخ

 اذه حربي ال : ديشرلا هل لاقف ةممره هربخأف « ةفيلخلا رارسأ نم رس

 هد اعد هدنع ناك نم فرصناو ةرجاهملا يف ناك اماف . هل غرفأ ىنح باملا

 او.شوف « نامتف اماوفرصتنا : لاقف هتشف ىلإ نوراه تفتلاف « ىنلخأ : لاقف

 ء«انع امحنت : دشرلا لاقف لجرلا اهملإ رظنف « هسأر ىلع نيسحو ناقاخ ىقبو

 «يننمؤت نأ ىلع : لاق « كدنع ام تاه : لاقف لجرلا [ ىلع] لبقأ مث « العفف
 «اتاناخ نم ناخ ىف ناولحم تنك : لاق « كملإ نسحأو كنمؤأ نأ ىلع : لاق
 هعم اذإو ظيلغ رضخأ فوص ءاسكو فوص ةعارد يف هللا دبع نب ىحبب انأ اذإف

 مهآر نم نومهوي دصرب هنم نونوككيو لحر ادإ نولحربو لزن ادإ نولزتب ةعامج |

 ؛ مه ض رعد نأ هد نمأي روشدم موسم دوسأو ممو هناوعأ مثو هذوذرعد ال مهن

 قيقر رممسأ عوبرم : لاق « هفصف : لاق « سمالاب هل قفرعم ققح

 هنود ف 4 كاد وه تفقدص 2 لاق 6 نطملا مظع نينيعلا نسح حلجأ ةرسملا

 هناماغ نم ًامالغ تيأرو ىلصي هتيأر ينأ ريغ ائيش لوقي هتعمس ام : لاق ؟ لوقي
 هاقلأف ليسغ بوثي هاتأ هتالص نم غرف اماف « ناخلا باب ىلع اسلاج ًايدق هفرعأ

 ةفن



 «دادفبب يدلومو ورم نم ىلصأو ةلودلا هذه ءانفأ نم لحر : لاق ؟ تنأ

 هوركمل كلاتحا فيك : لاق مث اَبلم قرطأف « معن : لاق ؟ اهب كلزنمف : لاق
 : لاق <« ندنمؤم لا ريمأ بحأ ثيح كلذ يف غلبأ : لاق ؟ ىتعاط يف هب نحتت

 هيف أسيك جرخأف هربظ فلخ تناك ةرجح لخدف « مجرأ ىتح كناكب نك

 هبايث هيلع مضو اهذخأف <« كبف ريدأ امو ينعدو هذه ذخ : لاقف رانيد افلأ

 « ءانخللا نبا اوعفصا : لاقف « نيسحو ناقاخ هباجأف « مالغ اي : لاق مث

 يف هتمامعو رادلا نم يقب نم ىلإ هوحرخأ : لاق 2 ةئام نم 0 هوعفصف

 كلذ اولعفف « هئاملوأو نينمؤملا ريمأ ةناطسبس ىعسي نم ءازج اذه : اولوقو هقنع

 فراك ىتح ديشرلا ىلإ يقلأ اب الو دحأ لجرلا لاح معي مو « هربخي اوثدحتو

 . ناك ام ةكماربلا رمأ نم

 :هل ليقف © ىبحي نب رفعج لتق هرشلا : لوقي ىسيع نب يلع نب نسحلا ناكو
 ةناور نسا دن © لاق" ©يشرلا كارغأ طعم عا هنن لإ نولرقت ننانلا 3
 ايندلا عايض زاح نم رفعج ناك امنإ ؟ دشرلا ىلع رسحي ناك نم « لابجلا

 « رفعجل اذه : لبق الإ ناتسب الو ةعضب رمي ال رفاس اذإ دشرلا ناكو « هسفنل

 نم زورون موي يف نييبلاطلا ضعب هجو نأب هسفن ىلع ىنج ىتح كلذ لاز اف
 ةكماربلا تدارأ : ليقو ؛ همد كلذب لحتساف « هلتقب هرمأ دق نوكي نأ ريغ

 .... كلدل مهلتقف ةلودلا داسفإو ةقدنزلا رابظإ

 يف لمعأ تنك : ناورم نب لضفلا يل لاق : لاق حارجلا ني دواد ثدح

 ةكماربلا اهيف بكت يتلا ةنسلا باسح يف تمظنف « باسحلا دشرلا عامض باورأ

 رشع ةعضب ىبحي نب رفعج ىلإ امهادهأ ديشرلا لام نم نيتعفد ةيده نُم تدجوف
 ةثج قرح ممرب نطقو طفن نمت ةنسلا هذه نم روهش دعب هبفو « رانيد فلأ
 . فصنو مهرد رفعج

 ىلإ لوخدلا ديري هسلجب نم ماق ديشرلا نأ يكح ؛ قنعلا ليوط رفعج ناكو
 هقنع لمأت ديشرلا ناو « رتسلا هل عفرف عرسأ ًارفعج نأو ©« هرجح ضعب
 ال : لاقف <« كقنع نسح : لاقف ؟ نينمؤملا ريمأ اي ىنم لمأتت ام : هل لاقف
 اديس نم شاي كذيعأا جذل لاقف © اين كفيسر_ عفومالا قع فلمأت اهنذاو

 دفن



 هللا لتاق : عببرلا نب لضفلل لاق كلذ دعب هلتق اماف ؛ هلبقو هقنتعاو « لوقلا

 . اهنم فيسلا عضومل الإ هقنع تلمأت ام هللاو : لاقو ربخلا اذه نك ذوب“ ا رفقح

 وه : لاققف هيف دلاخ نب ىبحي هابأ رواش هرصق ءانب ىلع رفعج مزع املو
 اذإو <« هذه هراد ىنبي وهو هاتأو . هقيضف تئُش نإو هعسوف تئش نإ كصبمق

 فن هل هلاقف 6 ةضنل  هيهذللا" نطمح كلتإ + لاقن اناطتخ .ةوضيس عاقما
 : لاق ؟ ًايمع ىرت له نكلو « حلصأ بهذلا روبظ نوكي ناوأ لك ىف .نفل

 . ةقوسلاو لفسلا رود اهتطلاخم « معن

 : لاق جرف نب رمع صفح وبأ ينربخأ : ىلبرطقلا دعس نب قاحسإ لاقو
 نب ورمعل لالز يف اهب نومأملاو ةمساشلا نم موي ةدعسم نب ورمع عم تفرصنا
 ترمس © صفح ابأ اب : ورمع لاق ىمحي نب رفعج رصق ءازإب انرص اماف <« ةدعسم

 نإ لضتلات ا! بل كاف ءالا لإ يظن اذهل ذه انوع امري رت
 فرإو « رفعج رصق وهف يقب نإ تلق نكلو ىلثم ءانب نم سيل اذه نأ معأل

 مايألا هيلع تضم ناو «رفعج رصق وهف تاقوألا نم تقو يف هيلإ ناطلسلا هرش
 انل نم ضعب هيلع رم ابرو < هركذو همسا ىل ىقبيو <« رفعج رصق : لاقي امإف
 ىلإ رظني ناك أرفعج نأكل هللاوف : ورمع لاق مث . انيلع محرتف فورعم هدنع

 . هيف لاما هلإ خل اه
 ناك ام : رورسمل ديشرلا لاق « ًارفعج دشرلا لتق نم مايأ ةثالث تضم املو

 ليربج هدنعو برشيو جنرطشلاب بعلي ناك : لاق ؟ هتذخأ امل عنصي رفعج

 هتعمس : لاق ؟ فسلا دح هسم نيح لاق اف : لاق « بيبطلا عوشتخ نبا

 ىليو : دشرلا لاقف « هللا ةعاط يف تذاك اذإ امس الو ةلتق نم اهب نوهأ : لوقي
 ....هللا ةعاط يف لب ال« يسفن ىوه يف هتلتق ينأ مهوي نأ دارأ « ةلعافلا نبا ىلع

 كباوجف « يجش اذهو ىلخ تنأ : امههدحأل لاقف نالجر هيلإ مصتخاو
 . ةيمصملا رح ىلع يرجي هباوجو ةيفاعلا درب ىلع يرحب

 «حبسف ءاجرو ليوط لمأي هايإ هدصق اهف ركذ ةعقر رفعج ىلإ لجر عفرو
 «لئاصولا تبثأو لئاسولا برقأ يهو لمألا ةمرحب تمي اذه : اهربظ ىلع عّسقوف
 ناف « ةيافكلا ضعبب ندتميلو « مهرد فلأ نورشع كلذ نم هل لجعيلف
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 كلذ نع رصق نإو « ةمرح هتمرح ىلإو 0 تدحو

 تق ربط لع قف «.دييو فمي اكو «ناسالا لأي هي لجد عفدد

 . هقلطت ةيوتلاو هشوأ ناو دعلا نا : سومحمل ةعقر ىلع مسقوو

 ركذو هدشنأف يماسلا عجشأ هيلع لخد « ناسارخ ىبحي نب رفعج يلو املو

 : هحورخ

 عقلب ًادغ رايدلا ناف عزحت مأ بلق اي ربصتأ

 : ابمف غلب نأ ىلإ

 عنصي امك نوعنصي الو رفعج ىدم كولملا ديرت
 عمجي الو نوعمم مهو هتاباع نولاش فيكو

 عسوأ هفورعم نكلو ىنغلا يف مهعسوأب سيلو

 صمن نم لحب اندنع لح دقف لمع ف ةعافشم انملإ بلاست نم : لوقد ناكو

 : سوبحم ةصق يف [عقوو | ....ًالهأ لمعلل نكي مل هسفنب ضبند مل نمو « هريغب

 باتك لجأ لكل

 (ب م8 ب م4 : امفوص ايآ)

 ةبازنح نب رفعج

 (ردك الب : هلوق دعب <« 74 : س < ”6م: ص ع #١ : مقر ةمجرتلا)

 طقسف ربذملا دعص ناسارخ يلو امل ٍلسم نب ةبيتق نأ ةعقاولا هذه بساني اممو

 امك :نسلا 3 لاقف لحر هنلإ ماجن و ناظور اللا يرتاسا و نم بصف

 رعاشلا لاق امك نكلو ريمألا بهذ

 رفاسملا بايإلاب انمبع رق امك ىونلا اهب ترقتساو اهاصع تقلأف

 .ؤ6"3



 هللا ىلع لكوتملا

 ١ مقر ةمحرتلا : "١ < ةنس : هلوق دعب © 5 : س < سو. : ص 7387 (

 خاتياو داود بأ نب دمحأ رادلا رضح قئثاولا يفوت امل هنا ةعببلا ببس ناكو

 ؛ قثاولا نن دمحم ةعبسلا ىلع اومزعو تايزلا كلملا دبع نب دمحعو فيصوو
 « ةيفاصر ةوسنلقو ءادوس ةعارد هوسلأف « ريصق درمأ مالغ وهو هورضحأف

 ةفالخلا اذه لثم نولوت ؟ هللا نوقتت امأ : فيصو مهل لاقف 4 ريصق وه اذإف

 رك ذف « اهنولوي نميف اورظانتف . - هرغصل ينعي - ةالصلا هعم زوجت ال وهو

 ةلدوطلا هسلأف دمحأ ماقف « هورضحأف « قئاولا اخأ ًارفعج داود يبأ نب دمحأ

 ؛ هتاكربو هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا : لاقو هينمع نيب هلّبقو همّمعو

 ًابقل تيأر دق : داود يبأ نب دمحأ لاقف رصتتملا هبقلي نأ تايزلا نبا دارأو
 ىلإ هب بتكو هئاضمإب رمأف « هللا ىلع لكوتملا وهو ًاقفاوم نوكن نأ وحرأ
 لزني ًاركس نأك فلختسي نأ لبق همانم يف لكوتملا ىأر لب : لمقو ؛ قافآلا
 : اولاقف هباحصأ ىلع ابصقف « « هللا ىلع لكوتملا » هملع بوتكم ءامسلا نم هملع

 ناك هنا لاقيو .... هيلع قّيضو هسيحف قثاولا كلذ غلبف « ةفالخلا هللاو يه

 . هيلع هللا ناوضر « ىلع ضغب يف ولغي

 (ب م9 : ايفوص ايآ)

 هللا ىلع لكوتملا

 (ىلاعت هللا ابمحر : هلوق دعب <« مس : س «مسوج+ : ص ١4< : مقر ةمجرتلا)

 «فعضو ربك دق ناكو « عيلخلا نيسحلا راضحإب رمأف ًاموي لكوتملا حبطصاو

 لكوتملا سأر ىلعو « ةفالخلا ممسف © هيدي نيب عضو ىتح ةفحم يف هملإ لمحف

 ًالألتب ءارمح ةوبق هدي يفو بهد ةقطنم قطنم رمح قطارتق يف لفرب عيفش

 لواني تأ اعيفش رمأف ؛ ضسأو رمحأ دروب ناعصرم ناقبط هيدي نيبو اهرون

 ده



 ْ هأ سمح م 6 هب رمشف ًالطر عيفش هلوانف 6 هيعالبو هدروب هس و ًالطر نيسحلا

 : لاقف هدب ضرفو هدروب

 ٍدرولاك قطارتق يف ىعسب درولا نم رأي امح ءارمملا ةدرولاكو

 دجولا ىلإ ىلا يعدتست هننمعب ةصحت لك دنع ”تاثمع هل

 دعو ىلع بدسح نم الإ رهدلا نم ةليل هيف |[ 'تبأ ] م ًارهد ها ىقس

 :لاقف « تئُسش ام لس « نيسح اب هللاو تنسحأ : لاقو برطو لكوتملا كحضف

 نوكي درولا يف ثيدحي ينثدح : لاق « فارصنالا يف نينمؤملا ريمأ نذأي
 رهدلا فلاس نم ىفم اهف درولا نأ ينغلب ؛نينمؤملا ريمأ اي معن : لاق « ًارصتخم

 زومغملا رمحاف همحاص امهدحأ زمغف « اقشاعت درو ىمضق نأو <« ضيبأ هلك ناك

 رمأو « ىقلتسا تح لكوتملا كحضف ؛ ةياغلا هذه ىلإ درولا ةرمح هنمف « الجخ
 . رانيد فال ةعبرأ هعم 'تلمدحو « هلزنم ىلإ هلمحت

 «نينمؤملا ريمأ اي تنسحأ : نودمح نبا لاقف « هأطخأف ًاروفصع لكوتملا ىمرو

 دقل لاق 4 ال مناك ىودضملا نإ ٠ لاق © تنسحأ فيك ؟.ى أزهتأ لاق

 ْ ظ . رظنلا تققد
 ربمأ اي : لاقف < قشمد ىلإ يعم جورخلل بهأت : رمازلا مانزل لكوتملا لاقو

 . يمف يف حيرلاو يمك يف يانلا < نينمؤملا
 : لاقو ىنمزلأو ىنبرقف لكوتملا ىلع تلخد : ىمرزنلا دابع نب ىلعألا دبع لاق

 رام دارس قصصا" + ملكت « مايألا تدفادتف كور كل قيمه انك لق

 يف ًائيش ءارعشلا ضعبل كتدشنأ الفأ © هتيوط مركو هتين نسح ىلع نينمؤملا
 : هتدشنأف ©« ىلب : لاق ؟ اذه لثم

 ”فورعم فورعملاب كّماتها نإ هب تممهه ًافورعم كتنركشأل
 ”فورصم موتحملا ردقلاب ءيشلاف ًاردق هضمت مل فيرا كولا الو:

 . هدسس |هبتكف © ساطرقو ةاود « مالغ اي : لاقف

 ائيش هل لاق الو هدبب هّسمي ملف « ائيش لكوتملا ةبحل يف ناقاخ نب حتفلا ىأرو

 ةفي



 ىتح هبجو اهب لباقف < اهب ءيجف < نينمؤملا ريمأ ةآرم « مالغ اي : ىدان هنكل

 . هدب ءيشلا كلذ ذخأ

 قثاولا راد ىلإ تبكر : لاق لكوتملا نأ ىلوصلا هاكح ام رفظلا بئاجع نمو

 «ىل نذؤيل زيلهدلا يف تسلجو رادلا تلخدف « هيف تام يذلا هضرم يف هروزأ

 كلملا دبع نب دمحعو خاتيا ادإو تسسحتف « هتومب رعشت ةحاشب ءاكب تعمسف

 ءاملا يف هعدن لب : خاتيا لاقو «رونتلا يف هلتقن : دمح لاقف « "يف نارمنأي تايزلا

 ىبأ نب دمحأ ءاج ذإ كلذك مه انيبف . لتقلا رثأ هبلع ىرُي الو تومي ىتح درابلا

 « لخد ىتح مهعفادف « لوخدلا مادخلا هعنمف  ذئمري يضاقلا ناكو - داود

 ىف ةلمحلا لامعإب بلقلا لاغتشاو فوذلا نم ينلخاد امل هلقعأ ال اب اهثدحي لعجف
 نوداعتن تانلغلا جرخ.ذإ «كلذك انآ انيبف .. "ف هبب ستئا ام ضالخلاو برملا
 قئاولا دلو عيابأو لخدأ نأ تككش اف « االوم اي ضمنا : نولوقيو يلإ

 اهكسمأو يدي لّبقف «داود ىبأ نب دمحأ ينبقلف تلخدف .ررق دق ام "يف ذّئفَنيو

 انيتلف هل للا كلَهأ ىدلا ناكملا لإ تمص: ل لاق نيربسلا لإ يتأ نأ لإ
 خاتياو تايزلا كلملا دبع نب دمحم ءاجو « ةفالخلاب "يلع ملم تسلجو تدعص

 تضقنا اماف . مهتاقبط ىلع سانلا مث < اوماسف داوقلا لخد مث < ًاضيأ ىلع اماسف

 ا ا ا

 لخد ذإ « هتعمس ام ريرقت يف خاتياو دمح انيب :يل ليقف «ىرج فيك لاحلا نع
 مالسلا نوأرقي مهو اكملإ نيماسملا لوسر انأ : لاق مث لسف داود يبأ نبا اهيلع

 روظنملا اتنأو < همستحن هللا دنعو انمامإ ةافو انغلب دق : اكل نولوقيو اكبلع

 «خب خب : لاقف «هنبا ًادمحج : الاقف ؟ انتمامإل اًترتخا نمف «رمألا اذه يف امكملإ

 نالف : الاق ؟ هريغ نمف ؛ ةمامإلل حلصي ال ريغص هنأ الإ نينمؤملا ريمأ نا

 «نوماسملا يضر : لاقف "متم نب نيعسسو الاكل عاج ادعو «نالفو

 يقبف : لكوتملا لاق < ىرأ ام ناكف <« ىلإ لسرأ مث « اقفصف « يدي ىلع اقفصا
 ب تلف « يتق لع ب اما ا اتتف يسق يف تو تازا نا اق
 . درابلا ءاملب خاتيإو رونتلا يف تايزلا

 ةعيو.:ةةيفم رمال ىقفأ وب ىضقملا هتان ةاطاومي لكرتللا .كا تالا نتفاالو
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  ناكف « هببأ ةلتقب عاقيإلا ىلع هضرحت ةحببق همأ لزت مل « ”زتعملا ىلإ نيعتسملا
 زتعملل اموي ةحببق تزربأف « مهتكوش ةدش عم مه. ىوقي ال هنأ معيو كلذ اهينم
 بلطلا ىلع هضرحتو يبت تلعجو همدب جرُشضو هيف لق يذلا لكوتملا صيمق
 تكسمأ اهدنعف ؛ نيصسمق صسقلا راص الإو يعفرا < يمأ اي : لاقف « همدب
 . دعت مو

- 

 مجنملا رشعم وبأ

 (تاباصإلا نم كلذ ريغ : هلوق دعب <« ١6 : س < ”هو :ص « ١ : مقر ةمجرتلا)

 :لاق يناولحلا سيردإ نب نيسحلا هاور ام نيببطتملا نطف نم اذه بساني امو
 نوكي نأ الإ طق نيمس حلفأ ام : لوقي يعفاشلا سيردإ نب دم مامإلا تعمس
 : نيتلصخ ىدحإ لقاعلا ودعي ال هنآل : لاق ؟ لو : هل لبق « نسحلا نب دمج
 « دقعني ال مهلا عم محشلاو « هشاعم يف هايندل وأ « هداعمو هترخآل متهب نأ امإ
 يف كلم ناك : لاق مث ؛ محشلا دقعناف مئاهبلا دح يف راص نيينعملا نم الخ ادإف
 : لاقو نيببطتملا ممجف « هسفنب عفتني ال محشلا ريثك ًآالقثم ناكو لوألا نامزلا
 ؛ ءيش ىلع هل اوردق اف : لاق ؛ آليلق اذه يحل ينع ”فخت ةليحب يل اولاتحا
 :هل لاقف هصخشأو هملإ ثعبف « هراف ببطتم بيدأ لقاع لجر هل ركذف :لاق
 رظنأ ىتح ينعد « مجنم بيبط انأ « كلملا هللا حلصأ : لاق « ىنغلا كلو ينجلاع
 كلملا اأ : لاقف هملع ادغف : لاق 4 كبقسأف هقفاوي ءاود ”يأ كعلاط يف ةيللا
 «كتملاع ترتخا نإف « ريش كرمع نأ ىلع لدي كعلاط تيأر : لاق « نامألا
 الإو « ىنع ”لخف ةقيقح ىلوقل ناك نإف 2« كدنع ينسبحاف كلذ نايب تدرأ نإو
 سانلا نع بجتحاو يهالملا كلملا عفر مث : لاق + هس © .لاق قم صقتماف
 ىضمو ؛ هم فخو لزه ىتح أمت دادزا موي خلسنا اماك امتغم هدحو الخو

 زعأ : لاق ؟ ىرت ام  لاقف «هجرخأو هبلإ ثعبف < اموي نورسعو ةينام كلدل
 فيكف يرمع فرعأ ال لاو © بيغلا معأ نأ نم هللا ىلع نوهأ انأ « كلملا هللا
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 مغلا كيلإ بلجأ ردقأ مف « مغلا الإ ءاود يدنع نكي مل هنإ ؟ كرمع فرعأ

 . هملإ نسحأو هزاجأف ؛ ىلكلا محش باذأف « ةلعلا هذبم الإ

 (او؟ 1 امفوص انآ )

 (”(مه) مقرلا دعب 2 18 : س < "55 : ص 2< ٠5+1١ : مقر ةمجرتلا)

 « ةعمج ىبأ نبا اي : تلاقف رّدثك ىلإ تلسرأ ةحلط تنب ةشئاع نإ لبقو
 ىلع نسحلا نم تسيلو تلق ام رعشلا نم "رعت لوقت نأ لإ كرعدي ىألااام
 «يلشمو انأ اهنم هب ”لوأ وه نمم اهريغ ىلإ ابنع كلد تفرص تئشس ولو «فصت ام

 : لاقف © كلذب هربتخت نأ تدارأ امنِإو « ةزع نم لصوأو لمجأو فرشأ ينإف

 ”لوأ ةسحاخلا اتلقو اشبأ '”ابلن# نأ ةلغ تدارأ ام اذإ
 ”لضرأ ةيبيصابلا كلت غرب كاسر كدرأ نإ انزع كلوب
 'لاوحتت ال بلقلا يف ةقباسو هكارا عاطتس ال لبم ال

 نأ امو ةلخ ىقمشأ دقل 4 رشض بأ ا ةرفطلا كتنا تاظخأ + ةقئاغلا كلاقف

 < انأ هتهركل تن ةقدررأ قلو © دقوا امو كلصو "ىلع تضرعو « ةلخمي كل

 "تلق "له ؛ تححملأ الو تحلفأ اف العفو ًالوق كدنع ام ولبأ نأ تدرأ امنِإو

 : لج كدس لاق امك

 لطابلا بانتجا يف كل لبف اهنم لطابب تيضر دق كنإ نلقيو
 لذاملا ضيغبلا نم ىلإ ىبشأ هلئيدح بحأ نم ”لطاسو

 فرحناف « ناورم نب كلملا دمع ىلع ةزعو ةنيثب تلخد : ةاورلا ضعب لاقو .
 ةكييأ نك روبي رك تنل «رصلاف 0 شلك ةرغ تنأ + لاقو ةرعدلا

 : ريثك لوق نيورتأ : لاق

 رّبغتي ال رعاي يذلا اذ نمو امدعب تريغت نأ تمعز دقو
5 

 ل



 ردح ك] رسنن لام مو تدبع يدلاك ةدوملاو يفقلخ رسغت

 : هلوق يورأ ينكلو اذه يورأ تسل : تلاق

 ٍتّكلْز مصملا اهب يش ول ”مصلا نم ةرخص ملكأ وأ يدانأ ينأك
 تكلم لضرلا كلذ اتم لم نمفا كغ الإ .كانسقلت" ان اشوف

 رع ع

 ام : لاق <« معن : تلاق ؟ ليمج ةنيثب تنأأ : لاقف ةئمثب ىلإ فرحا مث

 يذلا : تلاق ؟ نيملاعلا ءاسن نيب نم كرك ذب جه ىتح ليمج كبف اجر يدلا

 مل دوسأ هل سرض ادب ىتح كحضف : لاق ؛ مهتفيلخ كولعجف سانلا كبف اجر

 ىلع الخدت نأ امهرمأ مث « ةزئاجلا يف ةزع ىلع ةنيثب لضفو « كلذ لبق ري

 : ريثك لوق نع ينيربخأ : ةزعل تلاقف « اهيلع اتلخدف < ةكتاع

 اهمئيرغ ىّنعم ”لوطمم ةزعو هميرغ ىتفوف نيد يذ لك ىضم

 « ابنم تمثأت مث ةلبق هتدعو تنك : تلاق ؟ هتدعو تنك امو هنيد ناك ام

 ترفغتساو ةكتاع تمدن مث « كنع اهمإ تلمحت ينأو تلعف كنأ تددو : تلاق

 . ةمقر نيعبرأ ةماكلا هذه نع تقتعأو هللا
 موتكم رس هل ناك دق هنأب كلملا دبع ضرع امل : يزوجلا نبا ظفاحلا لاق

 ةليخي لزهلا نع ءامص تناك اهنأ هتف”رع « هتترعمب ابخطليو هب اهخيويل لوهجم ربخو
 .. لصولا نم ليلقلاب

 تديس : لاف ةريغملا نب ماشه ىلوم ثراحلا يبأ نع راكب ن ريبزلا ثدهحاو

 ليم دقنإتا« عطبألا ايتو: قو ريس ىذا دبع و ليخر ببر نا نار

 : ابيف لوقي يتلا هتديصق

 يلقع نم تاف امل اهيبالط نكلو اهتبلط ام يعم ىلقع تكرت ولف

 لبق هلتاق بح نم ىككب ًالبتق امتيأر له اّتشع امف يليلخ

 : هلوق ةعمبر ىبأ نب رمع هدشنأف : لاق

 ىلتق ىلإ باصحلا موي ينبرقف اهنيبو ينيب "دولاب حصان ىرج

 [١ ١م



 لعنلاب لعنلا كوذح يب يذلالثمك اه. يذلا تفرع انفقاوت اماف

 : هلوق ىلإ اهببف ىبتناف

 يلعف ”حشاك ىرب وأ يناكم ودع ىري نأ ةفيخ تسنأتساو تماسف

 يلهأ ةبقر يذ ريغ ثدحتف يعم امنإ رتسلا بناج تخرأو تلاقف

 يلثم هلمحم سيل يرس نككلو بقرت نم مهب يلام احلا تلقف

 بطاخ ام « أدبأ اذه لثم هللاو لوقأ ال « باطخلا انأ ا' تاببه : لسمج لاقف

 ار رم تأ ا يجن كوي ١

 ا او واسوا 7 لسمج هل لاق

 اعبرتملاو لالطألا لأست /

 : ابمف هلوق ىلإ ىبتنا اماف

 اعينفتت: نأ نسحلا اهاهز ءوحو. .تقرشأ ”تيكلسو انفقاوت ”اناف

 اعضوأو ”لضأ رغاب ”ؤرما : نلقو يننيأر ال نافرعلاب نيلابت

 اعبصإ نسق املك اعارذ سيقي ميت ىوحلا بابسأ ةنيرقو
 امو « اذه نم ذخأ بيسنلا نإ الأ : لاقو ىذختساو ليمج حاصف : لاق

 هل لاقف « اهيلع مسن ىتح ةنشب ىلإ انب بهذا : رمع هل لاقف « افرح دشنأ

 ؛ اتاسأ كاتاهو © اهدتطع قودحو نإ يمهد ناطلفلا مف ردهأ دق : لسح

 نب رمع انأ ةيراج اي : لاقف لك ىتح سّتنأتو اهتاببأ ىلع فقو ىتح رمع اهانأف

 «رمع اي : تلاقو اهذابم يف ةنيثب هيلإ تجرخف « يناكم ةنيثب يملعأف ةعببر يبأ
 اذإو < رمع رسكتاف < كب دجولا نبلتق دق نأ معزت يتاللا كئاسن نم نوكأ ال

 . ةليوط ءامدأ ةأرما

 (ب هه -أ و4 : ايفوص ايآ)

 4م"



 يورفهلا دينجلا

 (ةنسلاو باتكلا : هلوق دعب « ١١ : س <« سابس : ص <« ١44 : مقر ةمجرتلا)

 ىسنت الف ةوالتلا كئرقنس :لاق «ىسنت الف كئرقدنس» ىلاعت هلوق نع لئسو

 ليق ؛ هيف امب لمعلا اوكرت : لاق # هيف ام اوسردو  ىلاعت هلوق نعو ؛ لمعلا

 .... كتقو يف كل وهام كتدارإ زواحت ال نأ : لاق ؟ ةعانقلا ام : دنحلا

 «كسفن يف ام ملعأ الو يسفن يف ام معتإف :ىسيع لوق نع اموي يريرجلا هلأسو
 يل ام معأ الو يدنع كل امو هيلع كل انأ ام معت  معأ هللاو وه : لاق

 . معأ هللاو « هانعم اذبف < ينتعلطأو هب ينتربخأ ام الإ كدنع

 (ب و1-5 95 : ايفوص ايآ)

 ةيذ





0 0 

 باسل اتسإب ون
 0 فلؤملا ةمجرت

 ١6 باتكلا قيقحن

 1 فلؤملا ةمدقم

 ةزمفغا فرح

 رامع وباو نارمع وبا .ورمع نب دوسالا نب ديزي نب ميهاربا ١
 "هه ىعخنلا

 "5 يعفاشلا بحاص روث وبا : يبلكلا ناميلا يأ نب دلاخخ نب ميهاربا
 5 يزورملا قاحسا وبا .قاحسا نب دمحا نب ميهاربا و

 1 ييارفسالا قاحسا وبا :نارهم نب ميهاربا نب دم نب ميداربا 4
 0 يزاريشلا قاحسا وبا نيدلا لامج ء.فسوي نب يلع نا مههاربا ه

 ١" قاحسا وبا ىلجعلا رباج نب ديز نب روصنم نب ميهاربا 1

 نك بيطحلا يقارعلا قاحسا وبا . ملسملا نب روصنم نب مههاربا 1

 ملا ' يلصوملا قاحسا وبا نيدلا ريهظ « ركسع نب رصن نب ميهاربا م
 م4 فاحسا وبا « رفعج يا روصنملا نب ىدهملا نب ميهاربا .

 4" 2 يلصوملا ميدنلا قاحسا وبا ءكسن نب نمهب نب ناهام نب ميهاربا 0٠
 3 يلوصلا نيكت لوص نب دمحم نب سابعلا نب ميهاربا ١
 ع/ هيوطفنت هللادبع وبا «ناميلس نب ةفرع نب دمحم ن ميهاربا ١

 5:4 جاجرزلا قاحسأ 9 . لهس نب ىرسلا نب دمحم نب ميهاربا ١

 5 ليلف الا مساقلا وبأ «جرفم نب ءايركز نب دمحم نب ميهاربا 04
 ءىباصلا قاحسا وبأ ءنورهز نب ميهاربا ْن لاله ن ميهاربا ١

 ها لئاسرلا بحاص

 ه: يناوريقلا يرصحلاا قاحبسا وبأ : ميغ نب يلع نس ميهاربا ١ ؟

 مه
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 ةجافخ نبا قفاحسا وبا «هللادبع نب حنفلا يبا سس ميهاربا

0 

 ماسلا قادما وبأ :هللادبع سس 0 ئ تفسر نس نب ميهاربا

 لوقرق
 هللادبع وبا مامالا «لاله نب لبنح نب دمحم نب دمحا

 سابعلا وبا «جيرس نب رمع نب دمحا
 صاقلا نبا سابعلا وبا ءدمحا يبأ نب دمحا

 يذورورملا دماح وبا «دماح نب رشب نب رماع نب دمحا

 ناطقملا نبا نيسحلا وبا ءدمحا نب دمحم نب دمحا

 املا نب دمحا نب دمحم نب دمحا

 يواحطلا راعج وبا .كلملادبع نب هرم "لس نب دم# نب

 ىيارفسالا دماح وبأ «دمحا نب دمحم رهاط يلا نب دمح

 لماحملا نسحلا وبا 4

 يقهيبلا ركبلا وبا «هللادبع نب لع نب نيسحلا نب دمحا

 يناسنلا نمح رلادبع وبا « لع نب يعش نب لغرب معلا

 يرودقلا نيسحلا وبا ( رفعج نب دمحا نب دمحم نب دمحا

 رسفمل ا يبلعنلا قاحسا وبأ « ميهاربا نب دمحم نب لدمحا

 هلل ادع وبأ « كلام ن ردرج نب جرف داود ينأ نب . كمحاأ

 .عن وبا ظفاحلا «قاحسا نب دمحا ن . هللادبع نب دمحا

 يدادغبلا بيطخلا ركب وبأ لوح نا تباث 2 لع 2 دمحا

 يدنوارلا نيسحلا وبا «قاحسا نب ىبحي نب دمحا
 يورهلا ديبع وبا «ديبع يلا نب دمحم نب دمحم نب دمحا
 يئاوحلا رمفظملا وبا ءرفظملا نب دمحن نب دمحا

 يلازغلا
 ظ ناهرب نبا حتفلا وبا «ليكولا دمحم نب يلع نب دمحا

 ساحنلا رقعج وبا «سنوي نب ليعامسا نب دمحم نب دمحا

 يوحنلا
 يوحنلا يدبعلا بلاط وبا «ةيقب نب ركب نب دمحا
 لهس يبا نبا سابعلا وبا «ميركلا دبع نب دمحم نب دمحا
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 ش١ + رختلا ةنلقتا سانلا وبا «رايس نب ديز نب ىبحي نب دمحا
 يفلسلا رهاط وبا ظفاحلا هانم نع محا كم ني كميحا

 لضفلا ينا نيدلا يضر نب ىسوم حتفلا يلا نيدلا لامك نب دمحا
 ةعنم نبا لضفلا وبا نيدلا فرش « سنوي

 رمع وبأ « هبر دبع نب دمحم نب دمحا
 يرعملا ءالعلا وبا دمحم نب ناميلس نب هللادبع نب دمحا

 .دمحانيترازولا يذ نب ناورم نب كلملادبع ناورم ينا نب دمحا

 ديهش نبا رماع وبا
 6 وبا «دمحم نب ءايركز نب سراف نب دمحا
 ىئنألا بيطلا وبا «دمصلا دبع نب نسحلا نب نيسحلا نب دمحا

 رعاشلا يمانلا سابعلا وبا « يصيصملا يمرادلا دمحم نب دمحا

 نامزلا عيدب لضفلا وبا «ديعس نب ىبحب نب نيسحلا نب دمحا
 يناذمحلا

 ابطابط نبا مساقلا وبا « مههاربا نب ليعامسا نب دمحم نب دمحا

 قمعقرلا يباب زوبنملا دماح وبا ؛ يك اطنالا دمحم نب دمحا

 نكميربلا ةظسح, نيسحلا ونا « ىحن نب ىسوم نب رفعج نب دمحا

 جارد نبا رمع وبا «دمحا نب تقل ا

 ملأ

 دوديز نبا ديلولا وبا «بلاغ نب دمحا نب هللادبع نب دمحا

 رابالا نبا رفعج وبا « ينالوحلا دمحم نب دمحا

 بتاكلا يزانملا رصن وبا « يكيلسلا فسوي نب دمحا
 يمشمدلا طايحلا نبا هللادبع وبا « ىبحي نب يلع نب دمحم نب دمحا

 يناديملا لضفلا وبا ؛ ميهاربا نب دمحا نب دمحم نب دمحا
 نزاحلا نبا لضفلا وبا « قلاحلا دبع نب لضفلا نب دمحم نب دمحا

 يناجرالا نيدلا حصان ركب وبا «نيسحلا نب دمحم نب دمحا
 نيسحلا وبا نيدلا بذهم « حلفم نب دمحا نب رينم نب دمحا

 يسابارطلا
 يلا ديشرلا يضاقلا نبا يلع نسحلا يبا ديشرلا يضاقلا نبا دمحا

 ريبزلا نبا ديشرلا يضاقلا نيسحلا وبا «ميهاربا قاحسا
 يناوسالا
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 وبا « نمحرلا دبع نب دمحا نب ف دبع 007 ينأ ن نب دمحا

 سابعلا وبا «روصنملا نب يدهملا نب 3 ورا 3 هيب
 'فيرعلا نبا سابعلا وبا «هللاءاطع نب ىسوم نب دمحم نب دمحا

 يجاهنصلا
 ةئيطخلا نب ١ سابعلا وبا : ماشه ْن دمحا نب ٠ هللادبع ْن دمحا

 ىمخللا
 نبا سابعلا وبا «لدمحا سابعلا ين ْن يلع نسحلا| ينا نب دمحأ

 ىعافرلا

 سابعلا وبا ريمآلا :نولوط نب دمحا
 ةلودلا زعم نيسحلا وبا ءورسخانف نب هيوب عاجش يبا نب دمحا

 هيوب نبا
 يدركلا رصن وبا ةلودلا رصن :كتسود نب ناورم نب دمحا

 يديمحلا

 يلعتسملا مساقتلا وبأ 3 مك احلا نب رهاظلا نب رضتتسم ا 9 كييشنأ

 يمطافلا
 يلا نب دمحا نب ىلع 00 يلا نيدلا فيس ريمالا نبا دمحا

 ضر اكمل بوطشملا نب .ا نيدلا دا دامع نساعل وبا :ءاجيملا

 يبب يرالا
 وبا «كاحضلا نب ديمحلا دبع نب بيصحلا رصن ن نب دمحا

 يناج را سابعلا
 قروتسملا نيدلا زيزع رصن وبا . هللا دمع نب دمحم نب دماح نب دمحا

 يالطسفلا سابعلا وبا خيشلا 5 يلع نب لل سحا

 بسك | نب قترا

 يريساسبلا ثراحلا وبا .هللادبع نب نآلسرا
 .دودوم نيدلا بطق نب دوعسم نيدلا زع نب هاش نالسرا

 كلياقا كداغلا فلللا ثوفلا روك تراقتا وبا
 نامسلا ركب وبأ ن دعس نب رهزا

 دقنم نيا رفظملا وبا .دلّمم ب يلع 32 دس ره ا فايع
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 بوقعي وبأ « ميها ربا نب نب دلحم نب ميهاربا ن : بأ ينأ نب قاحسا

 هيوهار نا

 ينابيشلا ورمع وبا © رارم نب قاحسا
 ميدنلا نبا دمحم وبا «ءنمهب نب ناهام نب .مههاربا نب قاحسا

 يلصولا
 يدابعلا بوّمعي وبا ءقاحسا نب نينح نب قاحسا

 يهيملا حتفلا وبا « لضفلا ينأ نب رصن يبا نب دعسا

 حوتفلا وبا ءدمحا نب فلخ نب وف لئاضفلا ينأ نب دعسا

 يلجعلا نيدلا بجتنم

 ءايركز نب انيم نب بذهم ديعس يلا ريطخلا ن ' كعسا

 ينامم نب دعسالا مراكملا ل

 ءاهبلا هضاداعينلا بأ: .«روتضتم نب .ىتنوم نا ىتك نب دعما
 يراجنسلا

 ينزملا ميهاربا وبا ءورمع نب ليعامسا نب ىبحب نب ليعامسا
 ش ىعفاشلا بحاص

 يزنعلا قاحسا وبا ءناسيك نب ديوس نب مساقلا نب ليعامسا
 ةيهاتعلا يلاب فورعملا

 يلاقلا يلع وبا ءنوراه نب نوذيع نب مساقلا نب ليعامسا
 مسالا وبا ءدابع نب سابعلا نب دابع نسحلا يبا نب ليعامسا

 دابع نبا بحاصلا
 يطسق رسلا رهاطلا وبا ءنارمع نب ديعس ني فلخ ن ليعامسا

 يديبعلا روصنملا رهاطلا وبا « يدهملا نب مئاقلا نب ليعامسا
 روصنملا وبا «رهاظلا نب رصنتسملا نب دمحم ظفاحلا نبا ليعامسا

 يديبعلا رفاظلا

 كلام ذيملت ورمع وبا : ميهاربا نب دواد نب زيزعلا دبع نب بهشا
 يكلاملا هللادبع وبا . عفان نب ديعس نب جرفلا نب غبصا
 بجاحلا ةاودلا .سف كليعس وبا « هللا دمع نب رقنس قا

 نيدلا فيس ةالودلا ميسق ديعس وبا «يزاغلا يقسربلا رقنس قآ
 ا يسلدنالا تلصلا وبا «تلصلا يلا نب زيزعلادبع نب ةيما

 يضاقلا ةلثاو وبا «سايا نب ةرق نب ةيواعم نب سايا

 يع

| 
00 

 اريك

51 

751 

2 
"07 
 دب بيعمل . ٠

514 

55 

0 
 ندف
 فرغ

 فرخ

 فرك

8 

 ١«

 قدح

 قو

 قا



 ةيرقلا نبا ناميلس وبا «ةرارز نب سيق نب ديز نب بويا
 نيدلا مجن لضفالا كلملا ركشلا وبا «ناورم نب يذاش نب بويأ

 .دلا حالص ناطلسلا دلاو
 مجن لضفالا كلملا ركشلا وبا «ءناورم نب يذاش نب بويأ ب7٠

 نيدلا حالص ناطلسلا دلاو «ءنيدلا

 ءابلا فرح

 يجاهنصلا دانم وبا «يريز نب نيكلب نب روصنملا نب سيداب 4
 روصنم وبا «هيوب نب دمحا نيسحلا يلا ةلودلا زعم نب رايتحب 4

 يبيوبلا ةلودلا رع

 رفظملا وبأ «نالسرأ بلأ نب هاشكلم ناطلسلا نبا قورايكرب ٠
 00 كاملا لحم ا 6 نيدلا نكر

 ١ رعوشملا ”هاطلا وبا 0

 ١١7 زرزعلا مداخ حوتفلا وبا ذاتسالا «ناوجربد

  0٠١داعم وبا :يبيقعلا خوجري نب درب نب راشب
  64ياحلا رصن وبا ءءاطع نب نمحرلا دبع نب ثراحلا نب رشب

 ١1 يسيرملا نمحرلا دبع وبآ «ةميرك يأ نب ثايغ نب رشب
  5ةركب وبا يضاقلا هللاديبع نب ةعذرب ينا نب ةيدتق نب راكب

 ١١س ركب وبا ىبذاقلا «هللادبع نب دسا نب ةبيتق نب راكب
 ١١ يموزخعملا ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نبا ركب وبا

 /١1١ يوحنلا ينزاملا نامثع وبأ «بيبح نب نامثع نب دمحم نب ركب

  4حوتفلا وبا يجاهنصلا دانم نب يريز نب نيكلب

 لهس نب نسحلا تنب ناروبب
 جات نيدلادجم ديعس وبأ «ناورم نب يذاش نب بويأ نب يروب 0١

 نيدلا حالص ناطلسلا وخأ عكولملا

 ءاجلا فرح

 يقوجلسلا 0
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 ةيروصلا ىلع ما «مالسلادبع نب ىلع نب ثيغ جرفلا يلا تنب ةيفت ١ ؟؟

 ينايتلا بلاغ وبا ني يما 0114

 تع

 0 يار ا ياساما#
 ءاثلا فرح

 نسحلا وبا «نوراه نب ةرق نب تاث ١

 يرصملا نونلا وذ ضيفلا وبا ؛ ميغا رنا ني تاتو ”< ١

 محلا فرح

 لا

 ١١

 لف

 ةزرح وبا «ردب نب ىفطحلا نب ةيطع نب ريرج
 نيسحلا نب نيدباعلا نيز يلع نب رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج

 هللادبع وبدا « بلاط يبا نب يلع نبا
 يكمربلا لضفلا وبا «كمرب نب دلاخ نب ىبحي نب رفعج .

 يحمربلا لضفلا وبا « كمرب نب دلاخ نب ىحن نب رفعج بال"
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 . ةبازتح نبا ا 0 5 اضفلا نإ رع

 قالا
 جارسلا نبا دمحم وبأ «دمحأ نب نيسحلا نب دمحا نب رفعج

 ظ يدادغبلا يراقلا

 هيعنلا كلبا يكف ا + ردع نهض نا رشع
 حودمم يبس ز1دنالا يلع وبا «نادمح نب دمحا نب يلع نب رفعج

 ءىناه نءا

 يماتكلا يلع وبا « جال ن. رفعج
 ةفالحلا سمش نب دمحم هللادبع يبا ةفالحلا سمش نب رفعج

 ىلضفالا كلملا لجم لضفلا وبأ « راتحم

 ي ريشقلا نيدلا قباس ريمالا «قباس نب ربعج

 يناذمهلا نيدلا ريصن ديعس وبا «بوقعي نب رج
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 يردذعلا ورمع وبا «حابص نب رمعم نب هللادبع نب ليمج 5

 57 ةنيثب ليمجي فورعملا
 ضف يوغللا يورحلا ةماسأ وبا «دمحم نب ةدانج 1١4

 ما/" دهازلا يريراوقلا زازحلا مساقلا وبا «دينحلا نب دمحم نب دينحلا 4
 م يمورلا بتاكلا نسحل ا وبا دئاقلا هللادبع نب رهوج 44ه

 4 ظ ىحالصلا

 تاقحلم

 ممم دليفنتسو دنع د ةخسن تادايز أ
 44١ مها : مقر ايفوص ايآ ةخسن تادايز - ب

 هك
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 ةضراعلا مجاربلا تسرهف

 بيطحلا يئارعلا دلو مكحلا دبع دمحم وبا
 هللادبع وبا نيدلا دامع «ةريغملا نب ليربج ةنامالا يلا نب دمحم

 دواد وبا نيدلا يضر «ميركلا دبع نب مناغ نب رفظملا نب ناميلس
 أ

 نبا رعاشلا دلاو ركب وبا «نوديز نب بلاغ نب دمحا نب هللادبع

 نوديز
 نوديز نبا رعاشلا دلو ءدمحا نب هللادبع نب دمحا نبا ركب وبا

 نسحملا ينا ديش رلا يضاقلا نبا نسحلا يلع وبا بذهملا يضاقلا

 ريبزلا نبا ديشرلا يضاقلا وخا « يلع

 رمع ن.يدلا يت قيتع رفظملا وبا كدلج

 بوطشملا نب نيدلا دامع دلاو « بوطشملا نيدلا فيس
 واؤل نيدلا ردب ريمآلا

 نبا حوتفلا وبا «يراصنالا فلخ نب يلع نسحلا يبا نب رصان
 ةروص

 ةرهيشلا نب في نب نمعبرلا بخ رقظلا وبان نيدلا لاح
 ةرق نب تباث نب ميهاربا
 نسحلا وبا «ةرق نب تباث نب نانس نب تباث
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