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 محمر اسست

 ظ : ةئىثآلا تاطوطخللا ىلع ءزجلا اذه قمقحت يف اندمتعا

 اهبنع ثيدحلا مدقت دقو « هتعوبطم يف ديفنتسو اهيلإ راشأ يتلا خسنلا - ١

 ظ بلوألا ءزجلا ةمدقم ىف

 دقو ( +. : ةلكتلا « ٠6١ه : مقر) يناطيربلا فحتملا ةطوط#  ؟

 . لوألا ءزجلا ةمدقم يف ًاضيأ اهبفصو مدقت

 عقتو © ( 800. ؟هال*ه : مقر يناطيربلا فحتملا ) فلؤملا ةدوسم - *

 ةدوسم : لصآألا طخ ريغ طخب اهف ةئناثلا ةقرولا ىلع بتك دقو « ةقرو 74 يف

 ديفي ام ةقرولا هذه ىلعو . هطخب ناتنملا كيلملا ةمحر هيلع ناكلخ نبا موحرملا

 : اهملت ىتلا ةقرولا ىلعو « ٠١/4 ةنس مهاربإ نب دوعسمل اكلم تناك ةخسنلا نا

 هللا ءاش نملو هسفنل هعمجم ينع « نامزلا ءانبأ ءابنأو نابعألا تايفو باتك و
 نب ركب يبأ نب مهاربإ نب دمح نب دمحأ ىلاعت هللا ةمحر ىلإ ريقفلا هدعب نم ىلاعت

 نبا ركب يبأ بتك نم تناك ةخسنلا نا اهسفن ةقرولا هذه ىلعو . « ناكلخ

 ماس نب هللا زعم نب ملاس نب دم ابكلمت اك « يناورشلا دوم نب دمحأ نب متسر
 ىلع هليضفتو باتكلا ايازه ناست ىف ريخألا اذه طخب قلعت اهملعو ©« لصاو نبا

 دئاوفلاو ةيبدألا تاركاذملا نم هيلع لمتشا امل مجارتلا يف ةفلؤملا بتكلا رث
 اهشماوه ىلعو « طبضلا ةقيقد ةدمج ةخسن يهو . ةفمطللا ةميرغلا تكنلاو ةببقفلا

 دعب فلؤملا ابفاضأ ىلا تاشحتلاب شماوهلا كلت تأآلتما امك « ةمجرت لكل ناونع

 ىصتخلا ق:ىقاوملا هذه. ضعب عا دقو... هناتك نم لوألا ةووصلا يك نأ
 تاليوحت ىلإ تاراشإ وأ تاليوحم كانه نا امك « ةخسنلا هذه تاقرو نم لوألا

 فلؤملا نإف كلذك . ةلصفنم تاسارك يف اهتبثأ دق فلؤملا نأ ودبيو « اهيف تدثت مل

 .ابنم حلصأ هآر ام تدثأ وأ ابطقسأف اهيف هل ادب مث اهتدثأ دق ناك ءايشأ ىلع برض دق
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 لوأ يف هواتيو لوألا ءزجلا زن : ةخسنلا هذه نم ةريخألا ةقرولا ىلع ءاج دقو

 هقلخ ريخ ىلع هللا ىلصو هدحو هلل دملا « ىلاعت هللا ءاش نإ ءافلا فرح يناثلا ءزجلا

 رهش ريشع عبار ةالصلا دعب ةعمجا موي هنم غارفلا ناكو ؛ ملسو هبحصو هلآو دمع

 لثم نذإ ةخسنلا هذبف . ةمورحملا ةرهاقلاب ةئاتسو نيسمخو سمخ ةنس لوألا عيبر
 ( ةليوط مجارتب ءاملا فرح فلؤملا لكي نأ لبق ) باتكلا نم لوألا فّصتلا

 يف تافاضإلا نكلو « ةّمرلا يذب روهشملا ةبقع نب نالبغ ةمجرت رخآ دنع يبتنتو

 كانبف « ابخسن خيرات دعب ليدبتلاو ةدايزلاب اهدبعت فلؤملا نأ ىلع لدت اهشاوح
 نم فلؤملا ةدوع دعب كلذو <« 59ه ةنس هفاضأ ام فاضأ دق هنأ ىلإ ريشت ةشاح
 ام عم  لثمت ةخسنلا هذه نإف ريدقتلا اذه حص اذإو . تاونسب ةرهاقلا ىلإ ماشلا

 . هباتكل فلؤملا هاضترا يذلا لكشلا  تاليوحتلا نم ابملإ فاضي

 ةخسنلا هذه نوكتتو : س اهزمرو (؟919 : مقر) كلاثلا دحأ ةخسن ا

 ظ : ءازجأ ةثالث نم

 بأ ةمجرتب يبتنيو « ( ةماك ١١ ا“ ارطن ١م) ةقرو ١7 ىف لوألا ةزخلا

 . دجلا هللو ىربكلا ةخسنلاب احيحصتو ةباقم غلب : هرخآ يفو « يرعشألا نسحلا
 . دابع نب دمتعملا ةمجرتب يبتنيو < ةقرو 7هج يف يناثلا ءزجلا

 ءارفلاب فورعملا دايز نب ىبحي ةمجرتب ًادبيو 2« تاقرو ٠٠ يف عبارلا ءزجلا

 ةخسنلاب احيحصتو ةلباقم غلب : ًاضيأ هرخآ يف بتك دقو ؛ فلؤملا ةمتاخي يبتنيو
 . هل دملاو اهتحص حصف ىربكلا

 . يهتنيو حدامص نب مصتعملا ةمجرتب أدبي يذلا ثلاثلا ءزجلا صقنت ةخسنلا هذبف

 دحأ ريدقت تزاح ةخسن ىلع تلبوق دقو « ةئامامو نيثالثو نامت ةنس مارحلا مرح
 نب نسحلا نب نيدلا لامج محرلا دبع دمح وبأ نيماسملا فم ةمالعلا خبشلا وهو ةمئالا

 باتكلا اذه خسن نأ ملعا » : هصن ام ةخسنلا كلت ىلع بتك دقف « يونسألا ىلع

 . « اهفلؤم طخ ىلع ةلباقمو ًعطبضو انتم ابحصأ نم ةخسنلا هذهو ابلاغ ةممقس

 نا يهو ةماه ةقيقح زربت فلؤملا ةدوسمو ةخسنلا هذه نيب ةلباقملا نأ ةقمقحلاو
 اهيلع عضي نأ لبق فلؤملا طخب ةخسن ىلع تلبوق يونسألا اهيلع ىنثأ يتلا ةخسنلا
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 هدنق امل ةنممأ ةروص نوككت داكت س ةخسن نإف اذهلو . ةققحاللا ىشثاوحلاو تادازلا

 باتكلا اذهل هفيلأت نم ىلوالا ةلحرملا يف فلؤملا

 8 ةقرو +١4 يف عقت : ص أهزمرو (موالا : مقر) ايفوص انآ ةخسن ةحس - م
 نمحرلا دبع ةمجرتب يبمنتو « حضاو قيقد خسن طخب ةبونكم يهو ( (ةماك ١6 ا“« ًارطس

 ءزجلا زحن» : اهرخآ يف ءاج دقو 2« « فنآلا ضورلا » بحاص ليبسلا هللا دبع نبا

 سداس سيما موي هقيفوت نسحو هتناعإو هتنمو هللا دمحي نابعالا تايفو نم لوالا
 زع ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا هسفنل هقلع « ةئاعمسو نيثالثو سمح ةنس درفلا بجر نيرسع
 6 د هفطلو هّنمي هحماسو هنع هللا افع يسلابلا دوم نب نيسحلا نب دمحم 3

 نم ًامسسن ةيدق ةخسن يبف . «خلإ .. نرسم رابع نأ عد اذا هل

 / ةدئاز تامجرت توتحا اهنكلو < فلؤملا ةدوسم عم ًاريثك قفتت 0
 . ةك رتشملا مجارتلا نم ريثك يف ةريثك تادايزب تلفح اك «هتدوسم يف فلؤملا اهيلإ رن
 فلؤملا اهب حرص يتلا ةطخلا ىلع جرخي اهيف ةديزملا تامجرتلا رثك أ نأ رظنلا تفلي اممو
 مهملع هللا ناوضر ةباحصلا نم ًادحأ رصتخملا اذه يف ركذأ لو » : لاق نيح هتمدقم يف
 ةفرعم ىلإ سانلا نم ريثك ةجاح وعدت ةريسب ةعامج الإ مهنع هللا يضر نيعباتلا نم الو
 يبأ تامجرت ةديزملا مجارتلا ةاثمأ نمف .:مهنم ًادحأ ركذأ م ءافلخلا كلذكو « مهلاوحأ
 . روصملا رفعج ىبأو ريبزلا نب هللا دبعو سابعلا نب هللا دبعو ةشئاعو قيدصلا ركب

 تامفو نم ةلماك ةخسن يهو :ر اهزمرو (0414 :مقر) ةيرهاظلا ةخسن  ؟
 عقو دقو» :اهرخآ يف ءاج دقو (ةماك ١؟ ا“ ًارطس ما/) ) ةقرو 44 يف عقت نايعألا
 بجر رهش نم نيرشعلاو عباسلا مويلا يف هنوعو هللا دمحب باتكلا اذه ةباتك ماَتإ
 هللا رفغ مكحلا نب مهاربإ ديسلا ريقحلا دي ىلع فلأو ةئامو نيسمخو سمخ ةنس درفلا
 انكلو «ةقدلاو طضلاب لافتحالا ةاملق ةثيدح ةخسن لث يهف .«نيمآ همرك و هّتنمب هل
 00007 فلؤملا ةدوسمو ص تادايز عم اهضعب قفتي تادايز اهيف نآل اهاندمتعا
 . دايفلتسو خخسد نم د فرحلاب اهل انزمر يتلا ةخسنلا عم ًانامحأ اهيف قفنت ةفنت تادازب

 لدهن نأ يرورضلا نم حبصأ « ةديدجلا تاطوطحملا هذه ىلع انلوصح دعبو ظ

 ًآلصأ لْثم فلؤملا ةدوسم تحصأ دقف ؛ لوألا ءزجلا يف اهيلع انيرج يتلا انتطخ يف
 تدك نوع تا د قبلا هةيعدستال دقو ةنثلا ق ةانتينا يدلا لسألا ضئلا ديم



 فيضن نأ نم ًالدب اننإ مث . خسنلا فالتخا ىدل ة ةدمتعملا ةءارقلا حمجرت يف انل

 نم ةدمتسملا تادايزلا انتيثأ « لوألا ءزجلا يف انلعف اك« ءزجلا رخآ يف خسنلا تادايز

 عم نيفقعم نيب ابعضوب تادايزلا هذه انزيمو « هسفن نتملا يف « د « ر« ص : خسنلا

 امعضو يتلا نيوانعلا انتدثأ اضيأ ءزجلا اذه يفو . يشاوحلا يف كلذ ىلإ ةراشإلا

 نم دحمسسو . ٠ كيفنتسو ةعوبطم نيوانعب مزتلن انك نأ دعب هتدوسم يف هسفن فلولا

 يف وأ فلؤملا لصأ يف درت م ةيفاضإ تامجرت هيلت يلا ءازجألاو ءزجلا اذه مجارت عستتي

 . عونلا اذه نم ةفاضإ لك ىلإ يماوحلا ىف انرشأ دقو « باتكلا تاعوبطم مظعم

 اذهلو © خسنلا رئاس ىلع انلوصحل اقبام ص ةطوطحملا ىلع انلوصح ناك دقو

 تادازلل ”ةملات لوألا ءزجلا رخآ يف اهانقملأو تادايز نم اهببف ام انجرختسا

 دق - ص يأ - ةخسنلا هذه نأ ةدجو كلائهو . د ةخسن نم ةحرختسملا

 نب ديلولا نب ميهاربإ : ةمجرت يهو حملا نم هر يف درج ا هيرب تدرفنا

 . ًادرفنم ًامقر ابمطعن اهيطعن نأ عطتسن م يتلا كلملا دبع

 يف انيرج دقف « هباتك ءانثأ يف ناكلخ نبا اهل ىدصت يتلا ةضراعلا ثاجرتلا امأ

 .لوالا ء ءزجلا يف مقرتلل ايلات هيف يقرتلا انلعجو«يبرعلا مقرلاب اهزيمقىلع اضيأ ءزجلا اذه -

 يا عا ةيلاتلا ءازجالا قمقحت يف انداتعا نوكي فوسو

 . كلدل ةمئالملا عضاوملا يف ابملإ ريشنس

 عيمج ىلإ هّمأو ركشلا رفوأب 5 اا

 ركذلاب صخأو « لمعلا اذه زاحنإ ىلع فعسملا نوعلا يل اومدق نيذلا ءاقدصالا

 لضفت يدلا ىشمدي ةيرهاظلا ةمتكملا نامأ نسح تزع روتك دلا قيدصلا : مهنم

 داتسالا يحنطلا تدوات ن نب دمح قيدصلاو ؛ةيرهاظلا ةخسن نم ليفوركيم يندمأف

 يتعجأ رم ءانثأ 0 ةدعاسم نم يف همدق أمل 0 يا ديمملاب

 ناقل رك | 61في 0 درعا ل ِق ةملمع ةيوعص لا

 . ةقداص ةنوعم نم مهيدل هتيقل ام ىلع يناطيربلا فحتملا يف قرشلا مسقلا ىلع

 . هتوقو هلوح لمعلا اذه رئاس زاجنإ ىلع يننيعي نأ لأسأ هللاو

 سابع ناسحإ ١١4 (سوتك )لوألا نيرست يف توربب
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 نب ناورم نب ىبحي نب ”جشألا نب سيق نب ثراحلا نب سوأ نب بيبح مام وبا
 هعماو - ءىيط نب "ثوفلا نب ورمع نب يدع نب ورم نب 'لهاك نب دعس نب رسم
 .بجشي نب نالبتك نب ديز نب بيرع نب بجشل نب ديز نب نادأ نب ةمولج
 ىبحي نب رشب نب نسحلا مساقلا وبأ "ركذو | ؛روبشملا رعاشلا ناطحق نب برعي نبا

 « ىقشمد ىرق نم ةيرق « مساج لهأ نم ًاينارصن ناك هابأ نأ : مام يبأ بسن يف

 ؛ ءىبط ىلإ ةبسن هل تقفل دقو < اسوأ هولعجف « راطعلا ؛سودتت : هل لاقي

 . *ءابآ ةرشعب ائيط قحلي نأ زاج امل احيحص هبسن

 مع م : م دادقب خيراتو +٠" : 5 يناغألاو كم : زقعملا نبا تاقبط يف ماق يبأ ةمجرت - ١47
 : ةرهاقلا .ط ) « مات يبأ رابخأ » هباتك يلوصلا بنك هيفو « ١م : ؛ ركاسع نبا بيذهتو

 . يرقحبلا نيبو هنيب « ةنزاوملا » باتك يدمآلا بتكو ( 0*9

 ١ لماك : س ص .
 ظ . ثرحلا : س ؛ ثوغ:جأ ؟

 .. م يف زاحيا عم ء ر م يف الإ دري مل نيفقعم نيب ام

 ظ . سردف :م ؛ سودن :أ 4

 لوق « ... دوعسم ناك نإ » تملا ركذ دنع تدجو ينكلو « « ةنزاوملا » يف اذه دجأ مل 0
 هل فرعي الو « ةمرلا يذ اخا ًادوعسم ينعي « دوعسم ناك نإ » : ( هم.4 ١: ) يدمآلا
 تلز امو « اهنع لأسي يتلا ةضماغلا مات يبأ يناعم نم اذهو « رايدلا لع هنق ىكب دحأو تيب
 ءرايدلا ىلع ءاكبلا نع ةمرلا اذ ىهني ناك هنآل ًادوعسم ركذ امنإو « هيف نوطبخي ادق سانلا.ىرأ
 هدوجو همرك دعب ناك نإ هنأ يأ « هنم تسلف حش دق متاح ناك نإ : لئاقلا لوقك كلذو
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 : مامت بأ لوق يف اذه يدمآلا ركذو : تلق

 دوهسم نم ”تسلف نوؤشلا لمس 'يهالطأ قس :ةوعجم تاك نإ

 . ءأنآ ةتس ١ ةقافدو سيق نيب بسنلا يف طقس دقو .

 لب هئابآ نم ًادوعسم نأ ىلع "لدي ال « دوعسم نم تسلف » : مات يبأ لوقو '

 « ةّقنألاو هنم دعبلا هب نوديرب « ينم نالف الو نالف نم نأ ام » : : لاقي امك اذه

 ينم ىلع »و « انم سل انزلا دلو » :٠ مسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق اذه نمو

 4 هته ناو

 »نتي نتا هيفوا# ضنا هدا دنت نيرف وبن رك ولأ بشلل كاس عقر

 « ينارصنلا سودت نب بيبح وه ماتت ابأ ترإ : موق لاق : "يلوصلا لاقو
 . |[ ًاسوأ راصف « ريغف

 هلو « هيولسأ نسحو هرعش ؛ةعاصنو هظفل ةجابيد يف هرصع ”دحوأ ناك

 « هرايتخا نسحب هتفرعم ناقتإو هلضف ةرازغ ىلع تلد يتلا *« ةسايحلا » باتك

عش نم ةريبك ةفئاط نيب هبف عمج « ءارعشلا لوحف » هابس رخآ عوم هلو
 ءار

 «« ءارعشلا رعش نم تاراتخالا » باتك هلو « نييمالسإلاو نيمرضخملاو ةلهاجلا

 عبرأ ظفحي ناك هنإ ليق ؛ هديخ ديل دعني ال 1 طولا نم دف

 ذخأو ءافلخلا حدمو « عيطاقملاو دئاصقلا ريغ برعلل ةزوجرأ فلأ "ةرشع

 ١ ةفافذو : ه .

 . « ةبيلص يئاطلا سوأ نب بيبح وهو د : مات يبأ رابخأ يف يلوصلا لاق ؟

 .دحاو :ر اس

 . ةحاصفو : 5

 نإ ةأكاسورو قرأ ير ووو حرش هوبا جور ووو قوت حار * هل ىدصت مه

لا ةساملا » مات ىبألو ؛ةسامخلا مساب مهمتك اومم ىرشملاو برغملا يف ريبك ددع رامتخالا
 « ىرغص

 هيشاوح يف دازو يتوكجارلا ينميملا ز زيزعلا دبع ذاتسالا قيقحتب رشن « تامشحولا باتك وهو

 . ١595( : فراعملا راد) ركاش دمج دوم ذاتسالا

 . ةدوسملا يف اذك
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 « رعاشلا 'لكنعملا نب دمصلا دمع اهبو ةرصبلا دصقو « دالبلا باجو <« مهزئاوج
 نأ همودق نم فاخف  هعابتأو هناماغ نم ةعامج يف ناكو - هلوصوب عمس اماف
 : "دلملا هلوخد لبق هملإ بتكف « هنع اوضرعُيو هيلإ سانلا ليي

 لاذم هجآوب (مهاتلكو س انا ”زاربت نيتنثا نيب ”تنأ
 لاوتل بلاط وأ بيبح نم لاصوا ايجار "كفنت تسل |

 لاؤسلا ”لاذو ىوهلا "لاذ نيب "اذه كبجول ىقبي ءام "يأ

 ام اذه لغش دق : لاقو « عجرو هدصقم نع برضأ تايبألا ىلع فقو اماف
 يف ينتملا ةمجرت يف تاببألا هذه ريظن تركذ دقو . هيف انل ةجاح الف هيلي
 . ةزمهلا فرح

 فارو ىلإ ابعفدو اهمتك « ماك ىبأ يف تاببألا هذه لاذعملا نبا *لاق املو ء[

 ىلإ عفت نأ رمأو « رخكلا اههثدحأ فرعي الو هنلإ ناسلج مات وبأو وه ناك
 : بتكو اهبلق اهأرقو ماق وبأ ىفاو اماف « مات يبأ

 وا .يشال نما صتقنأ <تنأو املا 0 07 م 0

 هلا 0000 دمصلا 'دبع رضحو
 جارشإلا : لاق يناثلا تدملا ىلإ رظن املو « مودعم ىلع ًاناصقنو ةدابز ”بعتوأ

 ١ لدعملا :هدجأ ,

 . "ه4 ع : +٠ ىناغألاو ١و9 : + يشيرشلاو «4؟ - غ١: : يلوصلا رظنا ؟
 . ىقبي كبجو رحل : ج ب *
 . ر م هب تدرفنا نيفقعم نيب ام 3

 ...نا لاقيو » هلوق لثمب هرادصي نأ فلؤلا ىتح نمو ةفلاخلا ضعب هلبق يذلل فلاخم ربخلا اذه ٠
 ,. ”مأ : ع هناويدو ؟هه : ١ ىناغألا رظناو « خلا

 . ىرعلا يهو جرشلاب هدش : ءيشلا جرشأ 5

١ 



 هتفش ىلع "ضع ثلاثلا تيبلا أرق اماف «  انبه هل لخدم الو نيثارفلا لمع نم

 . لتق : لاقو

 مجاشكب فورعملا نيسحلا نب دوم حتفلا وبأ كلذ ركذ دق : 'ىلوصلا لاقو
 ركذ باب ىف ظحاجلا لفغأو : همف هلوق دنع « دراطملاو دياصملا » باتك يف

 دسألا ىلع هسفنب يمرب يذلا راملا ركذ هوا لا ا

 : "اهلوأ تلا ةروهشملا ةيئابلا هتدصصق يلجملا فاد ابأ ماق وبأ دشنأ املو

 ٍبكاوّسلا رعومأدلا ”تانوصم ”تيذأ بعالمو رعرأ نه ابلثم ىلع

 مَ © كرعش نودل اهنإ هللاو : هل لاقو مثرد فلأ نياسمخ هاطعأو ابنسحتسا

 «يسوطلا ديمح نب دمح هب ”تيثر امالإ نسحلا يف لوقلا اذه لثم ام هللاو : هل لاق
 : اهلوأ يتلا ةيئارلا كتديصق : لاق ؟ ريمألا دارأ كلذ ”يأو : مات وبأ لاقف

 رادع اهاؤام 'ضفي مل نيمل سيلف **رمآلا حّدفتلو ”بئطخلا ”لجسلفاذك

 مدقملا نوكأو ىلهأو ىسفنب ريمألا يدفأ لب : : اناا ساو فاو تددو

 اح + هيإب يف ديجم دحاو لك ةلالق ءىيلط ةيبق نم جرخ دانا اف

 سوأ نب بيبح مات وبأو « هدهز يف يئاطلا ريصن نب دوادو « هدوج يف ىئاطلا

 ' رعي

 هتدصقب هجلخلا جدم هنأ ىلع نيقبطم سانلا تبأرو ؛ةريثك هرامخأو

 اباتك يف هرب ل قيلتلا اف « مات يبأ رعشل يلوصلا حرش نع لقني انه فلؤملا نأ ودبي ١

 يبأ نيب يجابتلا نع ريلاو صنلا هيفف ؛ 5 : دراطملاو دياصملا : : رظناو ؛ « مات يبأ رابخأ »

 هلوق ر م يف دري ملو ؛ ماق يبأ تايبأ ىلع دمصلا دبع قيلعتو لذعملا نب دمصلا دبعو مات
 ظ ظ . ©« يلوصلا لاقو »

 .ا6٠١١ 1١5١-0 : يلوصلا يف ربخلاو « ؟.ه : ١ هناويد ؟

 . رهدلا ؛ ر +

 . ص نم تطقس : ةريثك هرامخأو ع



 : هلوق ىلإ اهمف ىهتنا اماف « 'ةبنيسلا

 سايإ ءاكذ يف هفّتحأ لح يف متاح ةحام .يف ورمح مادقإ

 مفر مث © ةعام قرطأف ؟ برعلا فالجأب نينمؤملا ريمأ هبشنأ : ريزولا هل لاق
 : دشنأو هضآَو

 .سابلاو ىدتنلا يف اآوورش الثم هنود نم هل ىب رض اوركتت ال

 ساربتللاو ةاكثملا نم ًالثم مرونل ”لقألا <برض دق هللاف

 نم رثكأ شيعي ال هنإف « هطعأف هبلط ءيش ”يأ : ةفيلخلل ريزولا لاقف
 اذه بحاصو « ةركقفلا ةدش نم مدلا هبنيع يف رهظ دق هنأل « موي نيعبرأ
 « لصوملا ديرأ : لاق ؟ يبتشت ام : ةفيلخلا هل لاقف « ردقلا اذه الإ شيعي ال
 ةحص ال ةصقلا هذهو 4 تامو ةدملا هذه ىقبو « اهبلإ هجوتف « اهايإ هاطعأف
 'ش . ًالصأ اه

 هذه دشنأ امل هنأ ؟« مات يبأ رابخأ د بانك يف ىلوصلا ركب وبأ ركذ دقو

 « روكذملا تيبلا - ورمع مادقإ » هلوق ىلإ ىهتناو مصتعملا نب دمحأل ةديصقلا
 : ًارضاح ناكو <« فوسلبفلا يدنكلا ؟| حابصلا نب بوقعي فسوب وبأ | هل لاق
 تذخأ املو « نيرخآلا نيتيبلا داز مث اليلق قرطأف « تفصو نمت قوف ريمألا
 . هتنطفو هتعرس نم اومجعف « نيتيملا نيذه اهيف اودجي مل هدي نم ةديصقلا

 . اسرق تومي قفلا اذه : برعلا فوسلمف ناكو « فسوب وبأ لاق جرخ املو
 « ءيش سيلو « هتركذ ام فالخ ىلع اذه يور دقو : كلذ دعب لاق مث

 > 00 . اذه وه حمحصلاو
 نسحلا نأ ىوس دجأ مف «© لصومل هالو ةروص تققحو اهتعبتت دقو

 : (؟غ؟ : « هناويد) ةديصقلا هذه علطم ١
 ساردالا مسرألا مامذ يضقن ساب نم ةعاس كفوقو يف اه 00

 . ؟س0 7 م١ : مامت يبأ رابخأ ؟
 . ةدوسملا يف درب ل «
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 يذلاو . اهب تام مث نيتنس نم "لقأ اهب ماقأف « لصوملا ديرب هالو بهو نا

 « ءافلخلا نم دحأ يف يه ام ةدصصقلا هذه نأ ةحيحص تسيل ةّمضقلا نأ ىلع لدب

 -ذ سسوس « نومأملا نب دمحأ ليقو « مصتعملا نب دمحأ اهب حدم لب

 رتسملا مامإلا ىلإ اهبتك يتاللا عبسلا هعاقر يف ركذ صيب صيحلاو « ةفالخلا

 7 ىني هنأ امإف « يئاط رعاشل ةزاجإ تناك لصوملا ”نأ ابوقّعياب هنم بلطي

 ابوقعياب لوصحل ”ةعيرذ اذه لعجي نأ دصق وأ < قيقحت ريغ نم ”سانلا هلاق ام ىلع

 ٠ '[ « سادبتلا » باتك يف ةيحد نبا طلغلا يف هعباتو ] معأ هللاو « هل

 هتدمصقب ريزولا تايزلا هيي دمح حدم امل مات انأ نأ "يلوصلا ركذو ]

 ظ ظ :. هلوق اهنم يبلا

 بوركلا ىذأل ب هيا دايقلا ”ةّحْمس هيا

 عيدبو كظفل رهاوج نم كترعش ىلحتل كنإ « ماتت ابأ اي : تايزلا نبا هل لاق

 كل رختدُي امو « بعاوكلا دايجأ يف رهاوجلا ” يهم ىلع ًانسح ديزي ام كنناعم

 هترضح ناكو + ةازاوللا ف دردح نع رشق ١ الإ ةأفاكملا ليزح نم ءىش

 تكمح نيأ نمو : هل ليقف « باش تومي قفلا اذه نإ : هل لاقف © فوسلبف
 سحلا ةقاطل عم ةنطفلاو ءاكذلاو ةةدحلا نم هبف ”تيأر : لاقف ؟ كلذب هلع

 'فيسلا لكأي امك همسج لكأت ةيناحورلا سفنلا نأ هب ”تماع ام رطاخلا ةدوجو

 . ةنس نيثالث ىلع فّين دقو تام هنأل « ناك اذكو « ”هدْمح دنبملا

 ءاس نإ اذه دعب هتافوو هدلوم خيرك ناضام تلاع اذهو : تلق

 +[ لاقل

 هءعبم هديجبووووم م ءزنمسو مه سمبوهوم مو يويوو وو روبمهومسم موو هو موعس سمع

 ل ل ١

 حدم يف ةسلا نأ ١ ) ناويدلا يفو ؛ مامت يبأ رابخأ باتك يف ربخلا اذه درب مل ٠

 . ةنابسش نب مثهشا نب دمع

 . ةدوسملاو ص يف درب مل صنلا اذه ب



 «فورحلا ىلع هبترو « يلوصلا رككب وبأ هعمج ىتح بترم ريغ ' هرعش 5000
 . عاونألا ىلع لب « فورحلا ىلع هبترب لو « يناهبصألا ةزمح نب يلع هعمج مث

 « ةئامو نيناعو ناك ةنس : لمقو « ةئامو نيعست ةنس ماهت يأ ةدالو تناكو

 نم "روديجلا دب نم ةيرق يهو « مماحب ةئامو 'نيعبسو نيتنثا ةنس : ليقو
 سانلا يقسي ناك هنإ لمق « رصمب أشنو « ةيربطو قشمد نيب قشمد لامعأ
 را راسب اكئاح مدخي ناك ليقو « رصم عماج يف ةرجلاب ءام

 هيف مالكلا ولْح احبصق ًاليوط رمسأ مات وبأ ناكو « اه. ًارامخ هوبأ ناكو

 .٠ راض ام هلع لاه نأ لإ لقت لفتخا# | ريس متبل
 لبقو « نيتئامو نيثالثو ىدحإ ا ا ام ىلع - لصوملاب يفوتو

 لبقو « نيرشعو نامث ةنس ىلوألا ىدامج يف لبقو « ةدعقلا يذ يف يفوت هنإ
 همحر « نيتئامو نيثالثو نيتنثا ةنس مرحلا يف لبقو « نيثئامو نيرسعو عسن

 0 . ىلاعت هللا

 : تلق « ةبق يسوللا ديمح نبأ لشن وبأ هيلع ىنبو : يرتحبا «لاق]

 : لوقت ةماعلاو <« قدنخلا ها نادمملا باب جراخ لصوملاب هربق تيأرو

 > . رعاشلا مات ربق اذه

 يوحنلا ىلصوملا نالدع نب ىلع نسحلا وبأ نيدلا ”فيفع خيشلا يل ىكحو

 يتآلا - رعاشلا نينع نب دمح نساحلا ابأ نيدلا فرشش تلأس : لاق < *مجرتملا
 : هلوق ىنعم نع - ىلاعت هللا ءاش نإ مملا فرح يف باتكلا اذه يف هركذ

 امروبُق الإ ءابادحلا لصاوملا نم 'توترااالو نيتطولغلا حود هللا ىقس

 ١ تسربفلا نع اذه : ٠ه١5.

 رم لا ١

 . ناولح : هد ؛« نالوجلا :5 +

 0 ل 1
 ةنس ةرهاقلاب يقوتو « مجرتملا بقل كلدلو زافلألاو مجرتملا لحب رهام ناكو مم" ةنس دلو ه

 . (5؟5 : ٠١ ةرهازلا موجنلاو م4 : ةاعولا ةيغبو ١١١ : ؟ تاوفلا رظنا) 5
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 مظعملا كلملا ناطلسلا اهب حدمي روكذملا نينع نبال ةديصق نم تيبلا اذهو
 نيعلا فرح يف هركذ ىتأيسو - بوبأ نب لداعلا كلملا نا ىسع نيدلا فرش

 : ١ اهلوأ  ىلاعت هللا ءاش نإ

 اهئروحو نيبرينلا ضرأ ”نادلوو اهاروصق ”قشم د املع نم كّبقاشأ

 ٠ | هدئاصق نسحأ نم يهو

 : "هلوقب بهو نب نسحلا هأثرو

 ءاسمحالا ىف ”لبق اناك كاذكو ةرفُح يف ارواحتف اعم انام

 . معأ هللاو « مامت ابأ اهب ىثر نجلا كيدل نيتببلا نيذه نإ : لبقو

 : ةديصق نم هلوقب ًاضيأ نسحلا هاثرو ]

 ابيحن هل نئيحتني بئاحس ابيرغلا ربقلا لصوملاب ىقس
 ابعش ابعبتي نزملا بيعش هبف نللظأ هنللظأ اذإ

 اوي هب ةوسضرلا .نتشو . دود هب قوولا ”فتطلو

 "[ابيبح يل ىعْدُي ناك ًابيبح يوحي ربقلا كاذ بارت "نإف

 لبقو «ريزو ذئموي وهو هلوقب مصتعملا ريزو تايزلا كلملا دبع نب دم هاثرو

 ظ : ةيمأ ينب ىلوم بتاكلا ناقربزلا نب هللا دبع ناقريزلا يبأل اهنإ

 يئاطلا هولعجت ال مكتدشان مبتبجأف ىوث دق ”بيبح اولاق

 ١ نينع نا ناويد رظنا : 1١١ .

 عال 2 عبو 2 عا 5 : يلوصلا رابخأ يف يئارملا هذه تثدزرو ؟ .

 + ةدوسملاو ص نم طقس نيفقعم نيب ام .
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 : روك ذملا 0

000 

 ردنملا كنلإ ىعسل هعسو ف ام قوف فلكت ًافاتشم نآ ولو

 ملف نيتديصقب مات ة وبأ هحدم مورلا وزغ ديري ماشلا دالب ىلإ نومأملا راس امو
 يف ىارعلا ىلإ راص مث © ىارعلا مات يبأ مودق لبق كلذو هنلإ اهلصوب نم دحي

 ” ايدك لاح ةد سم نومأللا ق هل كلل + حدف“ مصتعملا ةفالخ

 'ماوعأ ابنأكف ىّسأ يوحن تفدرأ رجه 'مايأ تربنا مث
 'مالسحأ مهنأكو ايهنأكف اهلهأو نونسلا كلت تضقنا مث

 : اهيف غلب ىقح اهذخأف

 مارغتسا كءاكن "نإو ”كحض امهءاكب ”نإف اهل نمحشنت ال

 م نبنإف دل نم ة”ةفايع ترسك نإف ءاتحلا نم

 6 ةمكر ةئام لصي وأ ءوقرافي ال دعنا لإ ذب اوكقت نأ هئاماغ رمأ هرعش
 للا دبع وبأ ءاتأف نودسجملا دارفألا الإ ءارعشلا هاماحتف : لاق ؛ هبأد اذه ناكف
 : هل لاقف دشنلا يف هنذأتساف لمجلاب فورعملا يرصملا مالسلا دبع نب نيسحلا
 : هدشنأف « معن : لاق ؟ طرشلا تفرع

 ”ةالولا  محمنت حدملاب ايم اصحدم ٍنسح يأ 2 ندرأ

 ص ةخسن اهعم كرتشت مو نيفقعم نيب هانتيثأ يذلا ليوطلا صنلا اذهب ا ١

 . نيتروكذملا نيتخسنلا يف هملع يه امع اهبيترت يف ةفاتخم هؤازجأ تعقو هنم ريسي ءزج يف الإ

 .مياب ملكات ع ركاسع نبا بيذهت رظنا
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 ةالصلا "نبيلع هزياوج نكل تاحدملا لقي اولاقف

 ةاكزلا نأشلا امنإ ىتالص يلايع ينغي امو ممل تلقف

 تالصلا يه ةالصلا 5 حبصتف هنم داآاصلا رسكب ينرمأف

 : لاقف ؟ كل مقو نيأ نمو اذه تذخأ نبأ نم : لاقو ربدملا نا كحضف

 ”ةفاع ترسك نإف ماسلا نيه

 5 هلصوو 5 ةهدض هيحعأف ٌ لاق

 : اهوأ يتلا نومأملا اهب حدم ىتلا ىرخألا هتدمصق نمو

 : اهبمف لوقيو

 دجأ <ةمأ ”تملوأ أم عبضمب دمحأ ام دحخأ وم ”ىلوأ >

 يدته ال نم ليوف نيملاملا هدنزب تحدتقا دقف ىدهلا امأ

 دمحم ناك : لاق ىلع نب ىبحي ينثدح : لاق ىبحي نب دمح نع ىلوصلا ثدح

 ؟ هتمدق ءيش ”يأب : هل تلقف « مامت يبأ ىلع البعد مدقي هيوربم نب مساقلا نبا

 اذإو زرطأو رثكأ مامت يبأ نساحم اذإف اهنساحم هدشنأ تلمحف « منقب تأي مف

 ٠ تلقف لبعدل هسصعتو هيأر ىلع ماقأف َك شحيفأو مظعأ لبعد بوبع

 ماتكلحلا لآ كيف امو ر هشلا يف محتأ رفعج اأ ا

 مالكلا دقن فيكف بعص فر دصلا ىلع الإ رانيدلا دقن ”نإ

 ماسجألاو حاورألا نيب راه ثألا يف قرفت سيل كانيأر دق

 ماسحلا ضرع تقو يف "نسق ثد هلا نم قشعلا فرعي امنإ

 مانسلا لثم ربعملا "فخ سيل ربيدبحن نذإ المعد سقت ال

 ا ١



 مف مات يبأ ركذ ىرجف يوحنلا ديزي نب دمح ينءاج : زتعملا نب هللا دبع لاق
 ظفحأ ًادحأ تيأر ام « سلجملا يف ناك باتتكلا نم ”لجر هل لاقف < هقح هفوي
 رظنا مث ءارعشلا نم تئش نم ىلع كدي عض « سابعلا بأ اي : هنم مامت يبأ رعشل
 يقفارلا مهاربإ نب ىسوم ا حا
 ش ا

 ردجن ينكاس ىلع يندجنأ عمج ايف 1 ءاجإ دعب نم هنويغأو

 : راذتعالا يف هلوق ىلإ غلب ىتح اهبف رم مث

 ردجلا نم ةاسح يم أر هل ”تففل هتننظ نظ نابكرلا مم يناتأ

 يدعحعو همم هم أم ىتمو يعم رولا وب ةحقفأ سدمأ قم عرك

 -ذ ءاضقنا لبق هباجأ ناسنإ هملك اذإ ما ات وبأ ناك : لاق ىلوصلا ثدح

 وقت ال مل مامت ابأ اي : ل حرا هلاقف < بارع عاف لودي اهيض وق نأ

 00 ؟ لاقي ام رعشلا نم فرعت ال ل تنأو : لاقف ؟ فّرعُي ام رعشلا

 « سانلا ءاماع نم اذه ناكو « ناسارخي ريرضلا دعس وبأ اذه هل لاق يذلا ناكو
 . ةيرهاطلاب الصتم ناكو

 لمع رصم نم همدقم ماهت وبأ انيلإ راص امل : ميركلا دبع نب دم نب يلع لاق
 > : او ىتلا هتديصق

 مير لك فلأم تنك ةمارأ

 « ةعاضق نم يبلك وهو « مارت وبأ هوجبي يذلا مصنع نب ةبتعب اهربخ. لصتاف
 :رضح نمل لاقف مايت يبأ نم ةديصقلا هذه عمسي نأ بحأف « ًارعاش ًابيدأ ناكو
 رغص ىلع مالغ اب تنسحأ : لاق غرف اداف « « اهابإ هدشنأف هب اوءاجف « هب ىفوتيا
 « ةدصق هدشنأف ' كرمت نم ندضنأ عاب لاقو مامت وبأ تككسف ©« كنس

 : مركلا دبع ينبل ةبتع لاقف « كنس ربك ىلع تنسحأ ام مع اي : د تا

 . اندلب يف مقي نأ حلصي- سيلف ادلب نم اذه اوجرخأ
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 : مامت يبأ لوق دوجلا باب نمو : يلوصلا لاق

 ءلهاك دتشاو نيدلا ”ةانق 'تماقو ىدمحلا دي تلاط قاحسإ بأ نمُيب

 هلحأس دوحلاو فورمعملا "تحلف هّدتأ يحاونلا "يأ نم رحبلا وه

 ةهانأ همحن م رضبقل امهاعد هتنأ ول ىتح فككلا طس .داوعت

 : ىنعملا اذه ف يرتحمللو

 ”رظنلا رظانلا ةنيع *بعتي فيكو هته لوذملا لئانلا بعتي ال

 ْ 5 امهءارو ةباع ال ناتيسلا نادهو

 وأ ًادهاز اهتلق ولف اهتدشنأ اتايبأ كل نإ : مامت يبأل داود يبأ نبا ١لاق

 « اهبندشنأف © تغلابو تنسحأ دق تنكل ىلاعت هللا ةعاط ىلع اثاح وأ ًاربتعم

 2 : هدشنأف < « ابلخدأف » اهتيفاق ىتلا : لاق ؟ يه ام : لاق

 ابلفقم تحتفتسا ام لاط دقو ينع ةةلفقم ءاحرفلا ةرجحلا ىرأ ىل ام

 ابلخدأف كاز ”لمع ل سلو ةضرعم سودرفلا 'ةنج اهنأك

 ام : هل لاقف داود ىبأ نب دمحأ ىلع مامت وبأ لخد : لاق يلوصلا ثدح
 : مسيرلا نب لضفلا يف قذاحلا لوق نم : لاق ؟ هتذخأ نبأ نمف اذه نسحأ

 دحاو يف ىملاعلا عمجي نأ ركتتسمب هلل سيلو
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 دشنأف « ةمج ًالاومأ هدنع نإف هيلع لجعت ال : هل لبق ظيغلا ديدش هيلع ناكو

 بسلا ال بولسملا يف ةهيركلا موي ابتمه باغلا دوسأ دوُسألا نإ

 بس يذلا ينارصنلا يف ىنتملا تيبب ىفأ قيشر نب نيدلا لامج كلذك و ؛ هلتق مث
 نم م م نم م مو هوم هم وهي سرم م هوعرو سمه مسممم مس م دم م يعج او ررع جوف وم سوسو

 رض



 : وهو رصم حلاصلا كلملا يلو ام لوأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مدلا هبناوج ىلع قاري ىتح ىذألا نم عيفرلا فرشلا مسيال

 . هاضتقم لمعف

 جرخ امل اوكح نومحنملا ناك : 10 يني نب لعب ىو نب ل سو

 يف ةيرومع برخو حتف ام حتف اباف « هبجو نم عجري ال هنأب مورلا ىلإ مصتعملا
 : مامت وبأ لاق « الاس فرصقاو 78 ةنس ناضمر ربش

 بعللاو دجلا نيب ”دحلا هدح يف 2 بتكلا نم ابنا قدصأ فيسلا
 بّيرلاو كشلا ءالج نهنوتم يف فئاحصلا دوس ال حئافصلا ضيب
 بْيُتسلا ةعمسلا يف ال نيسسخخلا نيب ةةعمال حامرألا بُبُدش يف لعلاو

 انيلع ولحت ل : مصتعملا هل لاقف مايأ ةثالث ةديصقلا هذه داشنإ ررك هنإ لبقو
 نيعمسو ةئامب هل رمأف «© نينمؤملا رب ريمأ اب اهربم يفوتسأ ىتح : لاف ؟ كزوحع

 ظ ,تكادح را نع ارب جا

 50 يلا هتدصف

 العفتو لوقن نأ انملع نان

 : هلوق ىلإ غلب اماف

 ل نملاعلا مضملا يتآو ”ةضديرف "لإ كنتآ ال هللاوو

 الزعأب تاثداحلا ىقلي ةشع هحالس تنك سانلا يف ًاءرما سيلو

 نكلو كعادبإو كديوحتل كريغ حدم كحدع تحأ اه لاو امأ : لاقف

 : كلذ دعب هملإ بتكو مرد فالآ ةسمخي هل رمأف ةدصصقلا يف رمو « ًاحيصف

  هعياب ءيشلاب نض ام اذإ يلاغي امإو احمس عيبلا لبس كتيأر
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 هعياضب هيلع ىقيت نأ كشوف هعسب مئاضب تناه يذلا امأف

 : مامت وبأ هباجأف

 همعيابأ نم هل يعيب يف لهاسأ ًارجات تحبصأ تنك نإ رفعج بأ

 | هعفاتم كيلع تداع نم لهاست هب ًارجات ًارعاش يلبق "تنك دقف

 لاق ماعت يبأ رمأ يف ل 00

 يدين ”ةفرغالإ نم لأ ملف را تدروت رت نإو

 ةينيمرأب وهو ديزي نب دلاخ ىلإ مامت وبأ جرخ : 'يوحنلا ديزي نبدمح لاق
 تراك نإ مقي ال نأ هرمأو هرّفسل ةقفنو مهرد فالآ ةرششعب هل رمأف هحدتماف

 تحت هآرف ديصتيل ديزي بكرف مايأ هيلع تضمو هعدوف « جورخلا ىلع امزاع

 : لاق ؟ بدمصح : لاقف روبنط هدبب مالغو ذن اببف ةركز همادقو ةرحش

 ] : لاقف ؟ لاملا لعف ام : هل لاقف « ك”دمعو كمداخ

 كتلص نم يدل ائيش ”تيقبأ امف حامسلا كدوج ينمّلع

 كتردقم 5 ناك هب تحمس قح "ريش رهام

 كتنس يف هببتحت ام ةعاسلا فو تاي بلا ل قفنت

 . فرصناو اهذخأف ىرخأ مرد فالآ ةرشعب هل رمأف

 : رهاط نب هللا دبع بحاص سابلا لتعا دقو مامت يبألو ظ

 " مضألا ةباغلا ثبلل ”فلح ”درولاف هدهد ”بّصو نكي نإف

 د ر نيتخسنلاب ص ةخسنلا يقتلت انه نمو ١ هه : مامت ىبأ رامخأ ١

 . نابضغلا : مغآلا « ىحلا : درولا ٠
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 متارلاب نابي مو دجن ناديع تفصق تفصعأ ام اذإ حايرلا "نإ
 ١مقرلا يف رهدلا اهنم 'ردبلاو سمشلاو ابل فوسك ال ”شعنو ,شعن تانب

 مذخلا ةماصمصلا أدص 'تلج ىتح تغبس يتلا ىمعنلاو رجألا كنبملف
 > معتنلاب موقلا ضعب هللا ىلشيو تمظع نإو ىوللاب هللا معيب دق ظ

 مهاربإ نب قاحسإ نع مامت وبأ بجلح ؛ ىوخنلا ةريمه نب دمع لاق ٠
 ظ ظ ظ 0 : لاقف يبعصملا

 بك ةدوعتا يعارمل 'ادوجو لئن وجرملا كلما انيأ ب
 بحتمت نيح ىّجرت' ءاسلا نإ '”هلمآ كنع صقمب باجحلا سيل

 ءاجبلا : لاق « 'هتوجه ولف ىلصوملا دل كاجه دق : "مامت يبأل لبقو
 نا ينعي « لصوملا نم نكي مل ًارعاش ناك ول ؛ ًارعاش وه سبل ذإ هنم مفر
 : هلوقب هاحه دق دلخم ناكو « رعاش اهبنم جرخي ال لصوملا

 ميرم نب ىسع ايو ر ءشلا يف هللا ين أ

 لكتت مل ام ه الا قلخ ريشأ نه تنأ

 مامت ابأ نأ « ريثتسملا » باتك يف تأرق . ملكت اذإ ةسبح مامت يبأل ناكو
 : يمعثخلا هل لاقف ءالخلا ىلإ مامت وبأ ماقف ©« سنأ سلجم يف اعمتجا يمعخلاو
 عيدبلا ءادتبالا اذه نم نورضاحلا بجعتف « كجرخأو معن : لاق ؟ كلخدن
 . بيحعلا باوجلاو

 بتكف «نيحدق نم ركسي برشلا يف ةعاضبلا لملق قيدص مامت يبأل ناكو
 ظ ف لمفاف ةدنع مانت نأ تىأر نإ : هوعدي موب هملإ

 هبلع عزج ناك دقو ناولس نب دمج هيخأب هيزعي نايلس نب رفعج ىلع لخدو
 « بسح دنعف جرف دحأ دنع نكي نإ : هآر نيح رفعج لاقف « ًاميظع ًاعزج

 . ةيهادلا : مقرلا ١
 . ؟مع : مات يبأ رابخأ ؟

 ؟ه



 . « هللا رمأل ملستلاو ءازجلا نسحي هللا باوث سمتلا ريمألا اهأ : لاق مّلس اماف

 . |[ مالسلاو كريغ يف كتبيصم كسنُت كسفن يف كتبصم ركذاو

 ٠ الب

 . مم مث ةروسكم ةلمبم نيم فلألا دعبو مجلا حتفب : مماجو
 . هطبض ىلإ ةينايس الفا ويش بف تحلل اأو
 . ةلمهملا لادلا مضو ابتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو مجلا حتفب - ”رودَْحلاو

 ظ . نالوجلا رواجي قشمد لمع نم ملقإ وهو - ءار اهدعبو واولا نوكسو

 نالخ ىلع ةبسنلا هذهو « ةروهشملا ةاببقلا ءىيط ىلإ بوسنم : يئاطلاو

 ةبسنلا يف اولاق اك «رييغتلا لمتحي بسنلا باب نكل ”يئيط اهسابق نإف ©« سابقلا

 . امهريغ كلذكو - اههلوأ مضي - يلهس لبس ىلإو يره'د رهتدلا ىلإ
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 مصألا متاح

 للقتلاو دهزلاب فرع نم دحوأ ناك ؛ خلب لهأ نم مصألا ناونع نب متاح

 ثيدحلا دنساو . ممحلاو دهزلا ىف نأودُي مالك هلو < فشقتلاو عرولاب 2

 يذ نب نادمح هنع ىورو « اضنأ يحخلبلا مكح نب دادسشو يحلملا قمقش ومقس

 نب دمحأ هللا دبع يبأ مايأ يف دادغب متاح مدقو . ناسخلملا سراف نب د

 نب دمحأ هللا دبع يبأ مايأ يف دادغب متاح لخد املا لبق ؛ هعم همتساو لدع

 يمجعأ لجر تنأ « نمحرلا دمع انأ اب : اولاقف دادغب لهأ هملإ عمتجا ليثح

 نب ناونع نب متاح وأ فسوي نب متاح وأ ةارتع نب اطسوف : ليقف هيبأ مما يف فلتخا - 4١م
 يقوتو «ناسارخب دلو ءكحو ظعاوم بحاص ً؟دهاز «يخلبلا قيقش باحصأ نم ناكو ؛ فسوي

 بهدلا تارذشو و١ : ىماسلا تاقبطو 7+ : م ءاملوألا ةملح يف هرامخأ رظنا) ؟9 ةنس

 ؛ ( 54١ : م دادغب خيراتو «+١ : ؛ ةرفصلا ةفصو ؛؟غ ١: يهذلا ربعو هال : ؟

 .٠ ىبحم نب ةلمرح ةمجرت دعب ص قف تدروو «ر ةخسنلا اهب تدرفنا ةمجرتلا هذهو : تلق
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 اهب لاصخ ثالث يعم : متاح لاقف ؟ ىنعم ”يأل هتعطق الإ دحأ كماكي سلو

 « يمصخ باصأ اذإ حرفأ : لاق ؟ يه ءيش ”يأ : اولاق « يمصخ ىلع ربظأ
 نب دمحأ كلذ غلبف « هيلع لهاجتت ال يسفن ضفخأو « أطخأ اذإ هل نزحأو
 ! لجر نم هلقعأ ام هللا ناحبس : لاقف <« لمنح

 لصو اماف « جحلا دارأ دقو ةّرك متاح عم تنك : يورهلا رفعج وبأ لاقو
 نع انلأسف « لبنح نب دمحأ ىقلأ نأ أ « رفعج ابأ ان : لاق دادغب ىلإ
 كوخأ هللا دبع ابأ اب : تلق جرخ اماف بابلا هيلع تقرطف هيلإ انيضمو هلزنم
 يف متاح اي ينربخأ : هب هتئاشب دعب لاقو هب بحرو هيلع مسف : لاق ؛ متاح
 ؟ يه امو : لاق « لاصخ ثالث يف هللا دبع ابأ ا : لاق ؟ سانلا نم صلختأ
 مهقوقح يصقتو : لاق ؛ ائيش مبلام نم ذخأت الو كلام مهيطعت نأ |[ : لاق ]
 ىلع مبنم ًادحاو هركشت الو مههوركم لمحتو : لاق ؛ اح مهنم يضقتست الو
 « متاح اي : لاقو هسأر عفر مث ضرألا هعصإب تككني دمحأ قرطأف : لاق ؛ ءيشث
 . مست كتبلو مست كتيلو مست كتبلو : متاح هل لاقف « ةديدشل اينإ

 : لاصخ عبرأ ىلع : لاق ؟ كرمأ تينب ءيش يأ ىلع : متاحل لجر لاقو
 « يريغ هلكأي ال قزر نأ ىلعو ٍقزر لمكتسأ ىتح ايندلا نم جرخأ ال نأ ىلع
 « نع ةفرط هللا نع بسغأ ال نأ ىلعو « وه ىتم يردأ ال ىلجأ "نأ ىلعو
 كمالكو «هنم تزرتحال كمالك بتكمل كملإ سلج ربخ بحاص ناول : لاقو
 ظ . هنم زرتحت الف هللا ىلع ضرعي

 لاققف « داز ريغ نم زوافملا زوجت كنأ ينغلب : مصألا متاحل لجر لاقو
 ؟ يهامو : لاق « ءاشأ ةعيرأ اهمف يداز امنِإَو دازلاب اهزوجأ لب : متاح
 بابسألاو «هلابعو هللا دابع مهلك قلخلا ىرأو « هلل اكلم اهلك ابندلا ىرأ : لاق
 : لجرلا هل لاقف ؛ هلل ضرأ لك يف ًاذفان هللا ءاضق ىرأو « هللا دس قازرألاو
 . ةرخآلا زوافم هب زوحت تنأ ؛ متاح اي كداز دازلا معن

 « مطقنأ قح فوطأ نأ ةكم تمدق نإ يسفن ىلع تلعج : متاح لاقو
 قح تملص ةكم تمدق اهاف « يعم ام عيممي قدصتأو « عطقنأ تح يتلصأو
 ؛ ىرخألا ىلع ونقأ و نيتلصخلا نيتاه ىلع تيوقف كلذك تفطو تعطقلنا
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 . انهاه نم ءيحيو انهاه نم جرخأ تنك : لاق

 : تلقف يباحصأ يعمو ةئالث يتب يف تثكمف خلبب جلثلا عقو : متاح لاقو

 الإ ديرب ال دحأ مبيف سبل اذإف ينوربخأف : لاق 4 هتمب مكنم لجر لك ىنربخي

 : لاق < نمحرلا دبع ابأ اي تنأ كتمه : يل اولاقف : لاك( ةمخلا كلت نب نوح ذأ

 : لاق ؛ نيطلا اذه يف يقزر لمحي نأ ديرب ناسنإ ىلع ةقفش ةقفش الإ قمههام : تلق

 ::لاقو: © نيطب هباش :تتلتباف قلز. دقو وبخ بارج هعمو ءاح دق لجو اذإو
 ظ . زبخلا اذه ذخ < نمحرلا دبع [ايأ] اي

 ناكف ةيربلا طسو يف يداز دفنف داز يعمو رفس يف تجرخ : متاح لاق

 ظ . ًادحاو رضحلاو رفسلا يف ىلق

 ضرألاو تاومسلا قنا د هللو : لاقف ؟ لكأت [نيأ ] نم : متاحل لبق

 .( 7 “ : نوقفانملا ) # نوبقفي ال نيقفانملا نكلو

 سوو هك تل « دالوألا نم ةعستو ةوسن عبرأ يل : لاقو

 . مهقازرأ نم ءيش ىف ىلإ

 نع ينبلقأف ىهوب يك رت ينامرف ةلوج اننيب ناكف كرتلا انمقل : متاح لاقو

 نم جرخأو ةرفاولا هذه يتمحلب ذخأو يردص ىلع دعقو هتياد نع لزنو يسمرف

 امإ هنيكس دنع الو هدنع يلق ناك ام يدس ” قحوف ؛« اهب ينحيذمل ًانمكس هفخ

 تيضق يدمسس اي : تلقف « ءاضقلا هب لزني اذام رظنأف يدبس دنع يلق ناك

 بطاخأ انأ (نسف .٠ ككلمو كل انأ نيعلاو سأرلا ىلعف اذه ينحنذي نأ يلع

 « هقلح أطخأ امف مهسب نوماسملا هامر ذإ يتيحلب ذخآ يردص ىلع دعاق وهو يدبس

 نوكت نأ الإ وه امف «هتحمذو هدب نم نكسلا تذخأو هنلإ نأ تمقف ينع طقسف

 ٠ تاهمألاو هللا نم اورت مل ام هفطل بئاجع نم اورت ىتح ديسلا دنع عبولق

 . ةأرما تءاح : لمق ؛ ةمأآلا هذه ناهقل مصألا متاح : قارولا ركب وأ لاقو

 « تلجخف توص ةلاحلا كلت يف اهنم جرخ نأ قفتاف « ةلأسم نع ًاتاح تلأسف

 ةاراا دك رهف« مصأ هنأ هسفن نم ىرأو ©« كتوص يمفرا : متاح اهل لاقف

 : ممصلا مما هيلع بلغف <« ت توصلا عمسي مل : تلاقو كلذب

 طسوو دهزلا سأر ءيش يأ نمحرلا دبع ابأ اي : لاقف لجر هملإ ءاجو
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 هرخآو ربصلا هطسوو هللاب ةقثلا دهزلا سأر : متاح لاقف ؟ دهزلا رخآو دهزلا
 . ىلاعت هللا همحر ؛ الخلا

١6) 

 ٍبْعَمَعُم نب رماع نب دوعسم نب ليقع يبأ نب محلا نب فسوينب جاجحلا دمح وبأ
 - فيقث وهو - ”يسق نب فوع نب دعس نب ورمع نب بعك نب كلام نبا
 « تسق تسبنلا نب هبنم دّلّوف : لاقو « بسنلا ةربمج » يف يلكلا نبا هركذ ]
 نمو « مهبسن وه اذهف دايإ ىلإ افمقث بسني نمف « معأ هللاو لاقي ايف فيقث وهو
 تناك : نولوقيو 2« نزاوه نب ركب نب هبنم نب يسق : لوقيف سيق ىلإ مهبسن
 نب هشنم امبجوزتف ©« تسنلا نب همنم دنع ليذه نب دعس تنب ةميمأ يسق مأ

 نب كلملا دبع لماع يفقثلا |١ ملعأ هللاو يدايإلا نم ابعم يسقب تءاجف < ركب
 ىلع هاقبأ دسلولا ىلوتو كلملا دبع قوت املف © ناسارخو قارعلا ىلع ناورم
 ْ ْ 0 . هدس أم

 تنب ةعرافلا جاجحلا مأ نإ : "« بهذلا جورم » باتك يف يدوعسملا لاقو
 يفئاطلا يفقثلا ةدلك نب ثراحلا تحت تناك « يفقثلا دوعسم نب ةورع نب مام
 5 ثعبف « للختت اهدحوف ًارحس ةرم اهبلع لخدف < برعلا مكح

 ءذ : لاق ؟ ينم كبار ءيشل له ؟ يقالطب لإ تئعب م : تلاقف « اهقالطب
 نوووووو وو وود ده ووووو منهو وم ووو و هو سهو ندد عه سوه سهم عه هم ه6 646 © 849

 فتويعلاو ةسامسلاو ةمامالاو يبوقعملاو ريثألا نباو يربطلاك خيراتلا بتك يف هرابخأ 14

 . هرامخأ نم ةعطق ١١ : ه دقعلا يفو ؛ : بعنلا جررفو يئاذخاو

 . ر هب تدرفنا نيفقعم نيب ام ١
 ١١ ٠ : م" بهذلا جورم رظنا َ

 خا



 «ةهرش تنأف ءادغلا ' ت'رّداب تنك نإف «نيللختت تنأو رحسلا ىف كملع تلخد

 « نكي مل كلذ لك : تلاقف « ةرذق تنأف كنانسأ نيب ماعطلاو ةتب تنك نإو

 «  يفقثلا ليقع ىبأ نب فسوي هدعب ابجوزتف ؛ "كاوسلا اياظش نم تالخت ىنكل

 يدث لبقي نأ ىبأو « هريد نع بقنف « هل رثب'“د ال اهوشم جاجحلا هل تدلوف
 ةروص يف مهل روصت نا طشلا نإ : لاقمف « هرمأ مهامعأت « اهريغ وأ همأ

 فسوبل دلو يني : اولاق ؟ مربخ ام : لاقف « هركذ مدقملا ةدلك نب ثراحلا
 هوغلوأو دوسأ ايدج اوحيذا : لاقف « همأ يدث لبقي نأ ىبأ دقو « ةعرافلا نم

 ثلاشلا موملا .ناك اذإف « كلذك هب اولعفاف يناثلا مولا يف ناك اذإف « همد

 « همد مالا كباب ا اوذا 0 « همد . هوفلوأو را اوحنذاف

 معايا و را اين ويح كفس نع ريصب ال ناكف

 . هريغ اهيلع مدقُد ال رومأ باكتراو ءامدلا كفس هتاذل ربكأ نأ هسفن

 ةريغملا ةجوز تناك ةروكذملا ةعرافلا نأ "« دقعلا » ىف هبر دبع نبا ركذو

 ركذو ؛ للختلا يف ةروكذملا ةياكحلا لجأل اهقلط يذلا وه هنأو « ةبعش نا

 نب حورب جاجحلا قحل مث « فئاطلاب نايبصلا ناَّعُي اناك هابأو جاجحلا نأ ًاضيأ

 فنرأ ىلإ هتطريش ديدع يف ناكف ؛ ناورم نب كلملا دبع ريزو يماذلحلا عامنز

 نولزني الو هلمحرب نولحرب ال سانلا نأو « هركسع لالحنا كلملا دبع ىأر

 هدللق ول ًالجر يطرش يف نإ : هل لاقف « عابنز نب حور ىلإ كلذ اكشف « هلوزنب

 جاجحلا هل لاقي هلوزنب مههزنأو هليحرب ”سانلا لحرأل هركسع رمأ نينمؤملا ريمأ
 نع فّكختي نأ دحأ ردقي ال ناكف « كلذ هاندلق دق انإف : لاق « فسوب نا

 لحرأ دقو موب مهيلع فقوف <« عابتز نب حور ناوعأ الإ لوزتلاو ليحرلا

 ريمأ ليحرب اولحرت نأ معتم ام : مهل لاقف نواكأي ماعط ىلع مهو سانلا
 ©« تابمه : مهل لاق « انعم لكف دححلا نا و هل اولاق ؟ نينمؤملا

 يهو ؛ انب ذإ انزح الو انك ذإ انحرف ام للاو : تلاقف « تنبف تنك : لاق انه ص يف داز ؟
 لا ردص ىف هلوق دعب اهداربإل ةجاح الو « ىرخأ ةصق نم

 .ا6١© ١ : ه دقعلا رظنا *

 وو



 رمأو ركسعلا يف مهفوطو طايسلاب اودلجف مهب رمأ مث « كلانه ام بهذ
 : لاقو « انكاب كلملا دبع ىلع حور لخدف « رانلاب تقرحأف حور طيطاسقفب
 قرحأو يناماغ برض يتطرش يف ناك يذلا ج ءاححلا نإ « نينمؤملا ريمأ اب
 ؟ تلعف ام ىلع كلمح ام : هل لاق هملع لخد اماف « هب "ىلع : لاق « ىطبطاسف
 « كدي يدي امنإ « تلعف تنأ : ل لا مرت لاح اعلا اه أ لاق
 طاطسفلا ضوع حورل فلخي نأ نينمؤملا ريمأ ىلع امو « كطوس يطوس و
 ام حورل فلخأف « « هل ينمدق ايف ينرسككي الو نيمالغ مالغلا ضوعو « نيطاطسف
 . هتبافك نم فرع ام لوأ كلذ ناكو * هتلزنم يف جاجحلا مدقتو « هل بهد

 « ابلثمب عّمسُي م بئارغ تابوقعلاو ءامدلا كفّسو لتقلا يف جاجحلا ناكو
 يضر باطخلا نب رّمع نينمؤملا ريمأب هيشتي نأ دارأ هيأ نبا دايز نإ : لاقيو
 فرسأ هنأ الإ تاساسسلا ةماقإو ةمارّصلاو مزحلاو رومألا طبض يف هنع هللا
 1 كود كلهن دايزب هبشتي نأ جاجحلا دارأو « دحلا زواحتو

 9 لام م وا « سانلا امأ : همالك ءانثأ يف لاقف اموي بطخو
 ام « جاجح اي كخيو : لاقف لجر هيلإ ماقف « هللا باذع ىلع دبصلا نم 'رسيأ
 هب اعد ربنملا نع لزن اماف « سحف هب رمأف ! كءايح لقأو كبجو قفصأ
 ,ىرتحنو « هركنن الف هللا ىلع ءىرتحتأ : هل لاقف « ىلع تأرتجا دقل : هل لاقف
 . هلسس ىلخف ؟ هركنتف كيلع

 ةعرافلا نأ « رثألا لهأ موهف حبقلت » هباتك يف يزوجلا نا جرفلا وبأ ركذو
 6 ةمق ”صقو « ةبعش نب ةريغملا تحت تناك تنم املو « ةينمتملا يه جاجححلا مأ

 ةنيدملا يف "اليل فاط هنع هللا يضر باطخلا نب رم نأ يهو « ة هدد
 ا ا

 جاجح نب 0 ام

 ك0 0 ل سي نهرودخ
 ووو ووو و ووو هوو ومَوَوو ووو ونه هون ه ههه هه ع0 ه 2 9 موو د م عد



 ناذخأتل نينمؤملا ريمأ نم ةيزع : هنع هللا يضر رمع لاقف « ًارْعَش مبنسحأو
 : لاقف « رمق اتتقلش اهنأك ناتّتِجو هل جرخف هرعش نم ذخأف <« كرعش نم

 يننكاست ال هللاو : هنع هللا يضر رمع لاقف « هننّصب سانلا نتفف متعاف <« متعا

 « كل لوقأ ام وه : لاق ؟ ىلنذ ام « نينمؤملا ريمأ ا : لاق « اهبف انأ ةدلس

 . هركذ ىلإ ةجاح ال اهتمقبو « ةصقلا ةصالخ هذه ؛ ةرصبلا ىلإ هرّمسو

 « هنع هللا يضر يباحص هوبأو < يماسلا طالع نب جاجح نا روكذملا ”رصنو

 2 . ةيئاثك يهو « هببأ مأ جاجحلا ةدج يه ةبنمتملا نإ : لمقو

 اوربغ سانلا نأ ٠6 فصحصتلا » باتك يف يركسعلا دمحأ ونأ ىكحو

 ءاأ لإ ةيحتن لاسوأو افّين هنع هللا يضر نافع نب ناؤع فحصم يف نوؤرقي

 نب جانجحلا عزفف « قارعلاب رشتناو فيحصتلا رثك مث « ناورم نب كلملا دبع
 “ تامالع ةببتثملا فورحلا هذهل اوعضي نأ مهلأسو هباتك ىلإ يفقثلا فسوي

 نيب فلاخو ًاجاوزأو ًادارفأ طقتنلا عضوف كلذب ماق مصاع نب رصن نإ : لاقف

 لامعتسا عم ناكف « اطوقنم الإ نوبتكي ال انامز كلذب سانلا ربقف « ابنكامأ

 < ماجعإلا طقنلا نوعبتي اوناكف « ماجعإلا اوئدحأف « فمحصتلا عقي ًاضيأ طقنلا

 اوسمتلاف ©« فيحصتلا ىرتعا ابقوقح "فوت مف ةماكلا نع ءاصقتسالا لفغأ اذإف

 . نيقلتلاب لاجرلا هاوفأ نم ذخألا ىلع الإ اهيف اوردقي مف « ةلمح

 ال : لاق « سينألاو سيلجلا » باتك يف ىفاعملا جرفلا وبأ يضاقلا ىكح ]

 بطخ ىلاعت هللا ابفترشش ةكم ىلإ ةرصبلا نم جورخلا فسوي نب جاجحلا دارأ

 ميلع تفلختسا دقو « ةكم ىلإ جورخلا ديرأ ىنإ « ةرصملا لهأ اب : لاقف سانلا

 يف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ىصوأ ام فالخب مف هتيصوأو ينبا ًادمح

 ينإو الأ « مهئيسم نع زواجتسو مهنسحم نم لّسقُي نأ ىصوأ ,هنإف 6 راصنألا

 مكنإو الأ ؛ مئيسُم نع زواجتتي الو متسحم نم لبقَي ال نأ بف هتبصوأ دق
 هل "هللا نسحأ ال : فوخلا الإ امرابظإ نم معني سيل ةماك يدعب نولئاق

 . '[ ةفالخلا مللع هللا نسحأ ال : باوجلا كل لّجعم يناو « ةباحصلا

 ظ 1١١. : فيحصتلا ١

 . ر ص نم ةرقفلا هذه ؟

 ضر



 : لاق يثمللا ريمع نب كلملا دبع هرخآ هركذ دانسإ يف 'دربملا سابعلا وبأ لاق ]

 جرخي ةنسح لاح ووذ ذئموي ةفوكلا لهأو ةفوكلاب عماجلا دجسملا يف نحن انيب
 جاجحلا اذه : لاقف تآ اناتأ ذإ هيلاوم نم نيرشعلاو ةرمشعلا يف مهنم لجرلا
 ةماععب ًاممعتم دجسملا لخد دق هب اذإف .. «© قارعلا ىلع ًاريمأ مدق دق فسوي نبأ

 قح هوحن سانلا ماقف «ربنملا ' وي اسوق ًابكنتم فيس ادلقتم هيجو اكأ اهي ىطغ
 ينب هللا حّبق : ضعبلا مهضعب سانلا لاقف ,' لكتيالا ةعاس ثكمف ربنملا دعص
 الأ : يمجربلا ءىباض نب ريمع لاق « قارعلا ىلع اذه لثم لمعتست ثمح ةبمأ .

 ماثللا رسح هبلإ سانلا نويع ىأر اماف را كرا اولاقف ؟ مل هبصحأ

 ظ : لاقف ضهنو هيف نع

 ينوفرعت ةماعلا عضأ ىتم ايانثلا عالطو الج - نأ انأ

 ناحو تمنيأ دق ًاسوؤر ىرأل ينإ قارعلاو ةفوكلا لهأ اي هللاو : لاق مث

 3 نإو « ىحللاو مئاعلا نيب ءامدلا ىلإ رظنأ ينأكو « اهبحاصل ينإو اهفاطق
 ًارسسكم ابملصأو ًادوع اه”رمأ يندجوف اهنادبع مجعف هتئانك رثن نينمؤملا
 هللاو « لالضلا دقارم يف متعجطضاو ةنتفلا يف متعضوأ ام لاط منأل يب مكامرف

 ةيرق 8 لهأكل منإف «لبإلا نتارغ يرش هتيرشألو ةنتلتنلا مري عجزعأل
 شا اهقاذأف هللا معنأب ترفككف ناكم لك نمأدغر اهقزر اهيتأي ةنئمطم ةنمآ تناك

 الإ لوقأ ام ينإ هللاو .(١١١؟ : لحنلا) © نوعنصي اوناك اب فوخلاو عوجلا ”سامل

 ئاطعإب ينرمأ نينمؤملا ريمأ نإو « تبرف الإ قلخأ الو تضمأ الإ مها الو تيفو
 هللأب مسقأ ينإو « ةرفص يبأ نب بلهملا عم مودع ةبراحن مكبجوأ نأو متابطعأ
 أرقا مالغ اب ؛ هقنع تبرض الإ يأ ةثالثب هئاطع ذخأ دعب فلخت الجر دجأ ال

 دمع هللا دبع نم ؛« محرلا ن نمحرلا هللا مس : أرقف < نينمؤملا ريمأ باتك مهيلع

 لقي مف «كيلع مالس «نيداسملا نم ةفوكلاب نم ىلإ نينمؤملا ريمأ ناورم نب كلمللا
 مسي : لاقف سانلا ىلع لبقأ مث « مالغ اي ففكا : جاجحلا لاقف « ائيش دحأ
 مدبدؤال لاو امأ « ةمهن نبا ”بدأ اذه ؟ ًائيش هملع اودرت ملف نينمؤملا ريمأ مملع
 ىو وو و ووو وسب يورو هس هات ناو م جن جه يه هوه م هم م جانو ت « ع هي ع هنو 0 20



 اماف « نينمؤملا ريمأ باتك مالغ اب مهيلع أرقا < نميقتستل وأ بدألا اذه ريغ.
 ريمأ ىلعو : لاق الإ دجسملا يف دحأ قبب م < مكيلع مالس : هلوق ىلإ غلب

 خيش هاتأ ىتح نوذخأي اولعحف مهتايطعأ سانلل عضوف لزن مث ماعلا نضل

 ىوقأ وه نبا ىلو 00 لاقف ًاربك شعر
 ىلو اماف « خبشلا اهأ لعفن : جاجحلا لاقف ؟ ينم ًالدب هلبقتفأ ينم رافسألا ىلع

 ءىباض نب ريمع اذه : لاق « ال ٠ :لاق ؟ ريمألا اأ اذه نم يردتا : لئاق هل لاق

 : نافع نب نامع يف هوبأ لوقي يذلا يمجربلا

 هلئالح يكنت نامع ىلع تكررت ينتيلو تدكو لعفأ لو تممه

 ؛هعالضأ نم نيعلض رسكف هنطب ءىطوف ًالوتقم نامع ىلع خشلا اذه لخدو
 نينمؤملا ريمأ ىلإ تثعب اله خيشلا اهأ : جاجحلا هل لاق ”د'ر اماف « هودر : لاقف

 « نيمسلل احالصل خبشلا اهبأ كلتق يف نإ ؛ رادلا موي آليدب ىلاعت هللا همحر اع

 نأ هيلو رمأيو لحت ريف هرمأ هيلع قيضي لجرلا لعجف ؛ هقنع "نيرضا يسرح ا

 : يدسألا ريبزلا نب هللا دبع لوقي كلذ يفف « هدازب هقحلب

 ابلبلا روزت نأ امإو ًاريمع ' ءىباض نبأ روزت نأ امإف زبحت

 بحو يمجربلا ثراحلا نب ءىباض هابأ نأ ءىبأاض نب ريمع ةصق نم ناكو

 بلك راعتسا ناك هنا كلذو « بدأو هنع هللا يضر نافع نب نائع دنع سح هلع

 مل ل واراد هوبلط مث هايإ هوراعأف موف نم

 : همالك ضعب

 ريبك تادلاولا 35 نإف مكبلكو اهوكرتت ال مكمأف

 هقاس يف ًانيكس دش بدؤيل يعد اماف «لعف ام هنع هللا يضر ناؤع ىلع نغطضاف

 مو تممه : لوقي كلذ يفف « هبدأ نسحأف هلع رثعف هللا همحر ناؤع اه. لتقمل

 . '[ لمفأ

 قفا ندا ل لقا[ ةلاستتلا ىهرزتلا ١

 ىف



 غلب « لاومألا ءاطعإو مجاجلا ريد ىراسأ لتق يف جاجحلا 'فرسأ الو ]
 ءامدلا يف كفرس نينمؤملا ريمأ غلب دقف « دعب امأ : هيلإ بتكف كلملا دبع كلذ
 مكح دقو « سانلا نم ٍدحأل نيتاه نينمؤملا ريمأ لمتحي الو لاومألا ريذبتو
 ابعضوم ىلإ اهّدرب لاومألا ىفو دوقلاب دمعلا يفو ةيدلاب إطخلا يف ءامدلا يف كيلع

 ءاطعإو قح عنم هدنع نابسو هللا نيمأ نينمؤملا ريمأ اًنِإو « هبأرب اهمف لمعلا مث

 كسفنل مهتدرأ تنك نإو كنع مهانغأ اف كل سانلا تدرأ تنك نإف «  لطاب

 عالم كنسنؤي الف « ةدشو نيل نينمؤملا ريمأ نم كدتأسسو « مهنع كانغأ اف

 « أطخلا ىلع كلاّتحا الإ ءيش لك نينمؤملا ريمأب نظو « ةبصعملا الإ كنشحوي الو
 :هباتك لفسأ يف بتك و ؛ًاريسأ الو احتاج نلتقت الف موقب رفظلا هللا كاطعأ اذإو

 ابتهرك ًارومأ كرتت مل تنأ اذإ
 يراه كلثم هاشحب  يدلا ىسختو

 ةمشرق ”ةلفع ينم رت نإو

 ةيومأ ةسبثو ينم رت نإو
 ةمح ”ثداوحلاو ىننمأت الف

 دعت نإو ىنم كَتأب ام دعت الو

 هملاط تنأ يذلاب ياضر تبلط

 هبلاح رادلا عيض دق اهف لإ
 عراك ءالاب ضخ ك2 ايواش *

 «بعلام ا[ هلك :اذهو "اةيفأ

 هبدأون كبلع موي ابيب موقي

 هينأاج سانلل نيللاف ل "نيضغت و |

 ىفرس همف ركذي نينمؤملا ريمأ باتك يناتأ دقف « دعب امأ : جاجحلا هباجأف
 ,لهأ م ام ةمصعملا لهأ ةبوقع يف تغلب ام يرمعلو «لاومألل يريذبتو ءامدلا يف
 يناطعإو ًافرسس ةاصعلا كئثلوا ىلتق ناك نإف «هوقحتس ةنااه ةغاطلا لهأ ىف تيضقأمو

 هملإ يهتنأ اةدح يل دحملو فلس ام نينمؤملا ريمأ ينغوسيلف ًاريذبت نيعيطملا كئلوا.
 الإ تقالو اهرفكب الإ ةمعن ثملس ام هللاوو «للاب الإ ةوق الو «ىلاعت هللا ءاش نإ
 .الإ تيطعأ الو « مهب داقأف مهتماظ الو مه.دأف أطخ موقلا تبصأ الو « اهركشب
 « ةنحم اهمظعأ ةزع اهنيبأف كيرمأ نم ىناتأ ام امأو « كبف الإ تلتق الو كل

 .اهنمب فالتخا ضعب عم ر ص د يف ةدراو ةعطقلا هذهو ؛ ا : ركاسع نبا بيذهت يف اب نراق ١

 و



 : ١هياتك لفسأ يف بتكو ؛ ربصلا ةنحمللو دالجلا ةزعلل تأبع دقو

 يقتأو كاضر غبأ لأ اذإ

 7 ةلج ةفيلخلا دعب ٍءىرمال امو

 ةداوه يذ نم تملاس 'نَم الاسأ

 ”ةسسطخ كنم . جاجحلا فراق اذإ

 هعنصل قيفشلا ندأ م نأ اذإ

 'هبكاوك ”لوزت ال يمويف كاذأ

 هبساك وه يذلا رمألا نم هنقت

 هبيراحب ينإف هللاست مل نمو

 هبداون حابصلا ىف هيلع 'تماقف

 هب رأقع ىلإ يرست يذلا ٍصقأو

 ”ه'زوحأ ال ىضرلا "دح ىلع ىل فقف

 ينذإف ٠ رومالاو ينعدف الإو

 هيلاح رادلا مرا ىح رهدلا ,ىدم

 هةيراخت  :هئلفأ .ققو ”ىفغ

 ام ىلإ دوعأ نلو ىتلوص دم وبأ فاخ : لاق هباتك كلملا دبع أرق اماف

 ثدحمب ينتيا : هسرحل لاقف ةفوكلاب ةلمل ربس جاجحلا نأ ةيوارلا دامح ركذو ]
 « ديدش بلقو ىقلذ ناسلب ملسو لخدف « دعجلا نب ةربسب هاتأف © دجسملا نم

 : لاق ؟ كمسا ام : لاق « نابيش ينب نم : لاق ؟ لجرلا نمم : جاجحلا هل لاقف
 « يردص يف هتعمج دق : لاق ؟نآرقلا تأرق « ةربس اب : لاق « دعجلا نب ةربس

 « ًاريمم جاجحلا هذختاف « هتعض دقف هتفلاخ نإو هتظفح دقف هب ”تلمع نإف

 « جراولا يأر ىرب ناكو . هنم هدنع دجو الإ ثيدحلا نم ًائيش بلطتي ناك اف

 تناكو « همأ ةءاجفلاو « يميمتلا ينزملا ةءاجفلا نب يرطق باحصأ نم ناكو

 « بلبملا براحي ذئموي يرطق ناكو . مت نم لجر وه امإو « نابيش ينب نم
 : ةديصق ةلمج نم هبلإ بتكف « جاجحلا عم ةربس نم ناك ام اًيرطق غلبف

 اننيبو دعج نا نيب ام ناتتشل ظ

 جاجحلا هبلطو ؛ يرطقي ىقحلو هحالس ذخأو هسرف بكرو ىكب هباتك أرق اماف

 هب بتك ناك يذلا يرطق رعش هيف باتكو الإ جاجحلا عرب ملو هيلع ردقي ملف

 جمجوم ريععمم ومو بم و رجم جسر يور رب عسر مي يعدي عم همم هوم نع نو سوو مو »

 ١ ر ةخسنلا يف الإ درت 0 تايبألا هذه .



 : ابتلمج نم تاسبأ باتكلا لفسأ ىفو هنلإ

 جراوخلا نبد ريغ نيد لك ىلق هريمس نأ جاجحلا غلبم نمف

 وهو ينابيشلا يريمس نم اذه : لاقو ديعس نب ةسبنع ىلإ باتكلا حرطف

 .هبراعنا هو | .يجراخا
 جزاوخلا نم ةأرما تناك : لاق ىّتعلا ثدح : ىفاعملا جرفلا وبأ يضاقلا لاق

 مو رئاصبلا باحصأ زبحت جراوخلا يأر يف ةبن تاذ تناكو « ةارف اهل لاقي

 هتزبج نم ضعب نم وأ ابنم هنكمي نأ هللا وعدي جاجحلا ناكو « اهب رفظي
 « ةثارف هتزبج نمم اذه : هل لبقف لجرب ءيج مث هللا ءاش ام ثكمف « ةشارف

 < جاجح اب اهب ىلوأ تذأ : لاق « هللا ودع اب : لاقف هسأر مفر مث ًادجاس رخف
 ام : لاق ؟ ريطت نبأ : لاق « ثالث ذنم ريطت ترم : لاق ؟ ةشارف نبأ : لاق

 كلت نع : لاق ؟ هللا ةنمل كملع كئثتلأس كلت *نَعَأ : لاق «ضرألاو ءامسلا نيب
 «كباحصأو كتزبج يتلا ةأرملا نع كتلأس : لاق « [ هللا ] بضغ كيلع كتتربخأ

 «كلبجأ ام جاجح اي كليو : لاق « اهبقنع برضأ : لاق ؟ اهب عنصت امو : لاق

 «نيدتبملا نم انأ امو نذإ تللض دقل ؟ هللا ىلو وه نم ىلع هللا ودع تنأو كلدأ

 للا ةنعل قسافلا كلذ ىلع : لاق ؟ كلملا دبع نينمؤملا ريمأ يف كيأر ايف : لاق
 ام تقبط ةئيطخ أطخأ هنإ : لاق ؟ كل مأ ال « 2و : لاق « نينعاللا ةنعلو
 « نيماسملا باقر ىلع كابإ هلاعتسا : لاق ؟ يه امو : لاق « ضرألاو ءامسلا نيب

 « دحأ اهلثم لتقُي مل ةلتق هلتقت نأ ىرن : اولاق ؟ هيف ميأر ام : هئاسلجل لاقف

 + لات .هكئانتلح نم ةنئلاق نسا كعأ ءايلع 4 ءايعت كفو .+ولاق
 «هاخأو هئجرا : اولاقف ىموم ىف رواش نيح نوعرف : لاق ؟ ديرت ”يوخأ يأو

 ًاقرفم ناك ام : لاق ؟ نآرقلا تعمج ليف : لاق « ىلتقب كيلع ءالؤه راشأو

 « هملإ رظنأ انأو هتأرق لب هللا ذاعم : لاق ؟ ًارهاظ هتأرقأ : لاق « هعمجأف

 « يمدب هافقلتو ىلمعب هاقلأ : لاق ؟ كتلتق نإ هللا ىقلت كارت فيكف : لاق

 كتدامع تنسحأ كملإ كلذ نأ تماع ول : لاق « راثلا ىلإ كلجعأ نذإ : لاق
 نذإ : لاق © كلتاق نإ : لاق « كتضقانمو كفالخ ْمِبَأ لو كباذع تيقتاو

 ضي



 ؛ ءيسلا مالككلا نع كعمقن : لاق « كريغ ىلإ ذئموي مكحلا نأل كصاخأ

 نيب نم هبتأي لعجف « هلتقت الآ فايسلا ىلإ أمواو « هقنع برضا “يمرّح ا
 تع زعم + لاق هقيبح تشر هللذ لاظ انلف © فينا ةعوريو قلت نمو: ةيدب

 ؛ ةحار هيف اب ىلع تأطبأ نكلو قساف اي اال : لاق ؟ هللا ودع اب توملا نم

 لاو < هللا الإ هلإ ال : لاق فيسلاب سحأ اماف « هحرج بجوأ «يمرح اي : لاق

 , .ضرألا ىف هسارو اينأ كفل

 نيمتلا طماو هننع وف عشا ىلإ ىرسألا لمح امل : 'ىضاقلا لاقو

  لاقف < نيصخلا نب زوريف مهدبس يلإ م دق : هيجاحل لاق طساو ةنيدم ينبي نأ لبق

 : لاقف <« سانلا تمع ةئتف : لاق ؟ ءالؤه عم كجرخأ ام ناثع ابأ ٠ جاححلا هل

 ؟يمد ىلع نمآ نأ مث :لاق «ًالوأ ابمتكا :لاق ؟ اذام مث :لاق «كلاومأ يل بتكا

 ركذ تح < فلأ يفلأ فلأ « م الغاب بتكا : لاق « رظنأ مث اهيثكا : لاق

 ال شاوال : لاق ة؟ 0 جاححلا لاقؤ « ًاريثك الام

 ام ةلمج نم ناكو « تااذعلا عاونأب بذعف جاجحلا رمأف < يمدو ىلام نيب تعمج

 مث هدسج حرحي ىتح رحب مث قوقشملا يمرافلا بصقلا هيلع دشي نأ هب بذع
 . ينأ نكشت ال سانلا نإ : لاق توملاب سحا اماف ؛ حلملاو ”لخلا هيلع حضني

 سانا ينوربظأف « ًادبأ مملإ ىدؤت ال سانلا دنع لاومأو عئادو يلو تلت

 ؛ينفرع دقف ينفرع نم : سانلا يف حاصف جرتخأف « لاملا اودؤبف يح ينأ اوماعمل
 يف هنم وهو هل وبف ءيش هدنع يل ناك نمف الام ماوقأ دنع يل نإ ٠ زوريم انأ

 .لتقف جاحجحلا هب رمأف ؛بئاغلا دهاشلا غلبمل رو هك تجأ نيدؤي الف لح

 «سيق نب ثعشألا نب دمع نب نمحر لا دبع باحصأ لتقل ًاموي جاجحلا سلجو

 ؟ كقح امو : لاق « ًاقح كيلع يل نإ «ريمألا هللا حلصأ : لاقف مبنم لجر ماقف
 : لاق ؟ كلذ ملعي نم : لاقف « هبلع تددرف موب نمحرلا دبع كّبس : لاق

 - ناك دق : لاقف ىرسألا نم لجر ماقف « هب دهش الإ كلذ ممس ًالجر هللا دشنأ
 امك ركنت نأ كعنم اف : دهاشلل لاق مث « هنع اولخ : لاق « ريمألا اأ كاذ

 . هقدصل هنع لخنلو : لاق < كايإ يضغب ميدقل : لاق ؟ ركنأ
 ريمي ويم يوري فرع فروت ندي نمو وي مومو و و درو وة ومن نعت ايوصمعبو سوومو

 ١ لا نون اضنلا عقد اكل ردح ةئلقلا هنو نار قس كدر <
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 سلج « ثعشألا نبا باحصأب جاجحلا رفظ ال : ينئادملا نسحلا وبأ لاق
 جاجح اي هللاو : هل لاق مت نب نم لجرب مهرخآ يتأف «راهنلا ةماع مهقانعأ برضل
 هذهل ا فأ : جاجحلا لاقف « ةبوقعلا يف تنسحأ امل بنذلا يف انأسا دق انك نأل
 . ١هنع افعو ؟ اذه لثم نسحن لجر اهمف امأ فمجلا

 نإ « ريمألا اأ : لاق مث ةرمإلاب لس جاجحلا يدي نيب يبعشلا رضح املو

 (ف ان'وَلأ اف دبجلا لك اندبتجاو كبلع انجرخ هللاو دق « ًاقح الإ ماقملا اذه يف
 < انب كرتفظو انملع هللا كرصن دقلو « ءامقتألا ةرربلا الو ءايوقألا ةرجفلاب انك

 ةححلا دعيو كماح.ف انع توفع نإ و«انيديأ انملإ ترج امو انيونذبف توطس نإف
 هفمس رطقي ىلع لخدي نمم ىلإ بحأ هللاو تنأ : جاجحلا هل لاقف « انملع كل

 ."فرصناف «ىعش اب اندنع تنمأ دق ؛ ”تدبس امو 'تلعف ام لوقي مث انئامد نم

 امأ : لوقي < دحأ هملإ هقبس ام مالكب ملكت جاجحلا تعمس : ىبعشلا لاقو

 هيلع بتك امل ءانف الف « ءاقملا ةرخآلا ىلعو ءانفلا امندلا ىلع بتك هللا نإف « دعب

 بئاغ نع انندلا دهاش كتنرفي الف « ءانفلا هبلع بتك امل ءاقي الو « ءاقبلا

 . لجألا رصقب لمآلا لوط اوربقاو ةرخآلا

 : هل ليقف هدعب ربظ مث همايأ هدم جاححلا نم ًايراه يعجنلا مها ربإ ناكو

 : رعاشلا لوفر تح + لاق تنك نا

 'ريطأ تدك ”ناسنإ تاوصو ىوعذإ بئذلا 'تسنأتساف 'بئذلاىوع

 هركسع نع موب درفنا جاجحلا نأ ءىباصلا لاله نب دمحم نب نسحلا نك دو

 ال يهر ابكي لمحف جراوخلا نم ةأرماب جاححلا قآو : ر ةخسنلا يف عضوملا أذه دعب درو ١

 نم ىلإ رظنأ نأ يمحتسأ ينإ : تلاق « هملإ نيرظنت ال تنأو كماكي ريمألا :لبقف ءهيلإ رظنت
 . , هملإ للا رظنيال
 ىف فاس اان مما ةففتع كلاذع ىعو رباغم وخل لع د ةقيفلا ق:يمقلا وع ةمقلا هاته تذوو
 .ا١ه١ 16٠ : 0 ركاسع نبأ بيذهت

 و



 : لاق ؟ ينفرعت : هل لاقف « هنم ماقتثالا هللا لجع « دوقحلا ريبملا ديبملا « هللا
 تناك اصع عفرف حاط دق همد نأ لجرلا ىأرف « جاجحلا انأ : لاق « لاو ال
 ىغرأو دبزأو © يعرص موي اذهو <« نونجلا روث وبأ انأ ؟ ينفرعتأ : لاقو هعم

 0 .٠ فرصناو هنم كحضف « اصعلاب هسأر برضي نأ دارأو جاهو

 أم : هل لاقف لجر موي هيلع لخدف « ءارقلا لأسي ام ًاريثك جاجحلا ناكو

 عتمت لق # : لاقف ( ١ : رمزلا ) « ليللا ءاثآ تناق وه نّمأ 8 ىلاعت هلوق لبق

 . اهدعب ًادحأ لأس امف : لاق « رانلا باحصأ نم كنإ آليلق كرفكب

 ال تقولا نإ : لاقف لجر هيلإ ماقف © ةبطخلا لاطأف ةعمج موي يف بطخو

 هنإ : اولاقف لجرلا لآ هاتأف « سبحلا ىلإ هب رمأف « كرذعي ال برلاو كرظتني
 ال : لجرلا لاقف « هليبس تبلخ متركذ امب هسفن ىلع رقأ نإ : لاقف < نونجب

 . ينافاع دقو ينالتبا هنا معزأ ال لو

 بنيزب ببشي ناكو ©« يفقثلا ريف نب هللا دبع نب دمع جاجحلا نم بره نممو
 : لوقي يذلا وهو جاجحلا تخأ فسوب تنب

 تارطع ةوسن يف بنيز هيب تشم نأ نامعن نطب اكسم عوضت

 : تلق امنإ < ًاريخ الإ ”تلق نإ ريمألا اهيأ هللاو : لاق جاجحلا هب يتأ اماف

 تارجتعم ليللا طش نجرخمو ىقثتلا نم نانّملا فارطأ نتضخم

 +. كلوق نع ريغاكا + لاق

 تارذدح هْنمَقلَي نرأ نم نك تضوغأ يربمنلا "تك زكارامو

 .هنع افعف « هلثم ناتا ىلع بحاص يعمو ليزه رامح ىلع تنك :لاق ؟ متنك ام
 رمأف « ليوعلاو ءاكبلاب ةكم تحترا ريبزلا نب هللا دبع جاجحلا لتق الو

 00 ل اوعمجف سانلاب جاجحلا
 .نا نإو الأ « ريبزلا نب هللا دبع لتق معاظفتساو كواكب ينغلب | « ةكم لهأ ا

 عملخو ابلهأ اهيف عزانو ةفالخلا ىف بغر ىتح ةمألا هذه داجا نم ناك رييزلا

 ُ؟



 ”ةمرح ّمدآ تعنم ءاضقال منام ءيش ناك ولو « للا مرح ىلإ «.كتساو هللا ةعاط
 هحاباو هتكئالم هل دحسأو هحور نم هبف خفنو هدبب هقلخ ىلاعت هللا نآل ةنجلا

 0 دآو « هتئيطخي ةنجلا نم هحرخأ ناك ام هنم ناك اماف « هتنج
 اهو < ركذي هللا اوركذاف < ةبعكلا نم ةمرح مظعأ ةنجلاو « ريبزلا نبا نم

 و 2201 ا يارا نيك هديا: رايي اعنا
 . ججحلا هصلخت نسحو هناربل هنوماظي مهنأ يسفن يف عقوف مهب عنِص

 ريبزلا ثدح : « سينألاو سيلجلا » باتك يف ايركز نب ىفاعملا يضاقلا لاق
 هللا دبع لتق دعب نيمرحلا فسوي نب جاجحلا يلو امل : لاق يرهزلا نع راكب نبا
 ىلع لزب ملف « ةلزنملا يف هبرقو هللا ديبع نب ةحلط نب مهاربإ رضحتسا ريبزلا نبا

 هرب يف كرتي ال هلداعف هعم جرخف هل ًارئاز كلملا دبع ىلإ جرخ ىتح هدنع هلاح
 ىلع لخد اماف « هعم هب رضح كلملا دبع باب رضح اماف « ًائيش هميظعتو هلالجإو
 نينمؤملا ريمأ اي كيلع تمدق : لاق نأ الإ مالسلا دعب ءيشب أدبي مل كلملا دبع
 ةنايدلا و ةسائرلاو بدألاو ةءورملا لامك يف ًاريظن اهبف هللاو هل عدأ م زاجحلا لجرب
 مهأربإ « قحلا بوجوو ةيارقلا عم ةحصنلاو ةعاطلاو بهذملا نسحو رتسلاو
 كرمشب هاقلتو كنذإ هيلع لبسيل كباب هترضحأ دقو « هللا دمع نب ةحلط نبا

 : كلملا دبع لاقف « هبهاذم لثم هبهاذم تناك نمم هلثم لعفي ام هب لعفتو
 لخد اماف « ةحلط نب مهاربإل نذيا مالغ اي ؛ ةسرق ًامحرو امجاو اقح انتركذ
 ملام انركذأ دمج ايأ نإ ةحلط نبا اي : هل لاق مث هشارف ىلع هسلجأ ىتح هنأرق

 بوحجوو محرلا ةبارق عم بهدملا ةدو:يدآلاو لضفلا نف هب كفرعن لزن

 ريمأ اي : لاق « اهتركذ الإ هماع الو كرمأ ”صاخ نم ةجاح. نعدت الف « قحلا

 زع هلل' ناك ام فلزلا اهب ىجرتو جئاوحلا اهب حتفت نأ ووفالا لوا نإ « نينمؤملا

 نيماسملا ةعامو همف كلو ءادأ مسو هملع هللا ىلص هّمبن ”قحلو ىَّضر لجو
 ل ياو ا ا و وا «© ةحمصصن
 : لاق ؟ دمج ىبأ نود : لاق ©« يتحيصن كيلع 'درت ينلخأف و لاح انو
 00 ةحلط نبا اي لق : لاق رقسلا زواج اماف « جاجح اي مق : لاق
 هف رحعتو هس رطغت عم جاجحلا ىلإ تدمع كنإ :لاق «هللا :لاق «نينمؤم ا ريمأ اي هللا
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 نم اهبو اهبف نم اهيفو نيمرحلا هتيلوف لطاملا ىلإ هنوكرو قحلا نع هدعبو

 هللا ىلص هللا لوسر باحصأ رابخألا ةيستنملا يلاوملاو راصنألاو نيرجاهملا نم اههب

 ةنسلا ريغ مهيف كحيو فسعلا مهدوقيو فسخلا مبموسي ةباحصلا ءانبأو ملسو هيلع

 ةحازإ الو قح ةماقإ يف مهل ةيور ال عاعرو ماشلا لهأ نم ماقطب مؤطيو

 هللا ىلص هللا لوسر نيبو كيحشي ها يبدي اف كاوروا تنظرا لطاب

 الإ كانه وحنت ال لاو امأ ؟ هتمأ يف ةموصخلا كاثاج اذإ كصلخم لسو هيلع

 هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف « 'عّد وأ كسفن ىلع قبأف ةاجنلا كل نمضت ةححب

 أسلاج كلملا دبع ىوتساف « هتبعر نع لوئسم مكلكو عار مكلك : ملسو هبلع

 كب نظ دق « هب تئج امف تمؤلو تنمو هللا رمعل تبذك : لاقف اثكتم ناكو

 نئاملا بذاكلا تنأف مق « هلهأ ريغل ريخلا نظ اهرو كيف هدجي ملام جابملا

 نم ”قحال ينقحل رقسلا تفلخ ادلف ؛ ًاقيرط رصبأ ام هللاو تمقف لاق دماثلا

 بلم تثبلف « جاجحلا دمج ايأ لخدأو لجرلا اذه سبحا : بتعادل لاقف هلبق

 « لخداف ةحلط نبا اي مق : لاقف نذآلا جرش ما يرمأ يف اهنأ كشأ ال انأو

 نيب ام لّسقو يفةئتعاف « جراخ وهو لخاد انأو جاححلا يندقل رقسلا ىل فشك اماف

 ىزج ام لضفأ هللا كازحف اهلصاوت لضفب نيمخآتملا هللا ىزج اذإ : لاق مث ينيع

 لاجرلا نعبتألو كيعك نيلعألو كرظان "نعفرأل كل تماس نأل للاوف « اخأ هب

 ىتح يفاندأ كلملا دبع ىلإ تلصو اماف « يب أزهب : تلقف : لاق « كسمدق رامغ

 يف كك راد سانلا نم ًادحأ لعل ةحلط نبا اي : 0 الو را

 الو ًافورعم يدنع ربظأ ناك ًادحأ ملعأ الو لاو ال : تلق : لاق <« كت

 ترث ينكلو وه ناكل قيدت ادسأ باح تنك ناو. 555

 يف ىل ناكل امندلا تدرأ ولو « نيماسملاو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو لجو زع هللا

 تهرك امل نيمرحلا نع جاجحلا تلز أ دقو « كلذ تماع دق : لاقف «لمأ جاجحلا

 امل نيقارعلا هتيلوو اراغصتسا اهنع هل ينتلزنتسا كنأ هتماعأو هيلع هتيالو نم

 هل ةيلوتلا ىلإ ينتيعدتسا كنأ هتملعأو هلثم الإ ابضحرب ال ىتلا رومألا نم كانه

 « كتحصن رحأ كنللإ ىنعهب يدؤي ام كمامذ نم همزلمل هل ةدازتسا اهملع

 ؛ لاق « هدنع كديو كان هظيزقت عم هتبحص "ماذ ريغ كنإف هعم جرخاف
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 .ةيئزلزا ابق لإ و :لاق ينادمملا عدجألا نب رشتنملا نب , دمج نع يورو ]
 ظ : يل لاق هب تقلطنا املف + لح لغأ وبهم ترغتتا نأ قرمأو ةهرما نا

 : لاق « يب قفراو ائيش رسقلا ىلع يطعأ ال ينإو انيدو فرش كل نإ دمع أب
 هضغأف جاجحلا كلذ غلبف : : لاق ؛ فلأ ة ةئامسخ عوبسأ يف "ىلإ ىدأف « تلعفف
 ظ مف هلجرو هيدب ”قدف باذعلا هل ىلوتي ناك لجر ىلإ هعفدو يدي نم هعزتناف
  اضورعم هب ”اذإف قوسلا يف موي ”رمأل ىفإف : رشتنملا ئ , دمج لاق ؛ أئيش مهطعي
 هملإ تلمف تمذتو هتنتأ نإ جاجا تدع « نلخللاو نيدملا قوقدم رامح ىلع

 لو ىرت ام يب اومنص مهنإو تبسحأف ءالؤه ينو ام ينم تيلو كنإ : : يل لاقف
 :.لاق « كل يبف اهذخف ثالف دنع مرد فلأ ةئامسخ انهاهو « ائيش مهطعأ
 «ائيش لاحلا هذه ىلع كأزرأل الو ًارجأ ينورعم ىلع كنم ذخآل تنك ام: تلقف
 ىلص كسن نع كنيد لهأ ضعب ضعب ى ىنث دح ؛ كثدحأ ممتساف تيتأ د امأف : لاق

 لعجو « هنمح يف رطملا مرطمأ موق نع للا يضر اذإ : لاق ملسو هيلع هلل
 مهيلع لمعتسا مهيلع طخس ادإو ؟ مراخ ميلع ليسا ,اطس ضرما
 : لاق ؛ هلمح ريغ يف رطملا مرطمأو مه ءالخم دنع لاملا لعجو « مهرارش
 « هملإ ريصملاب ينرمأف ل قوبر نالآ تس نو تبقو اسد تاردألا
 ”توندف ©« ”ندا : لاقف « هيدب نيب كوضتنم فيسلاو هشرف ىلع اسلاج هتيفلأف
 "ندا : ةثلاثلا حاص ملأ“ ائيس توندف ؛« "ندا : لاق مث © أكد

 ؛ ىرأ ام ريمألا دي ىفو ةجاح نم ”ندلا ىلإ يب أم هللاو : تلقف « كل ايا ال
 ثيردح نم نك ام « سلجا : : يل لاقف هفيس ينع دمغأو هنس هللا كحضأف
 لك كل دك الوب ينقيصتكلا نتن ذنم كتششغ ام ريمألا اأ لاو : تلقف ؟ سمألا
 ركذ ىلإ ترص املف « ثيدحلا هتثدح مث « ينتنمتئا ذنم كتنخ الو ينتربختتس
 « همتت ال : لاق مث هدبب ىلإ أموأو هبجوب ينع ضرعأ لاملا هدنع يذلا لجرن
 . ثيداحألا عمس دقو سفن ثيبخلل نإ : .ااق مث

 دعص اذإو « رافغتسالا نيب ىلاو اكحاض برغتسا اذإ جاجحلا ناك : لاقيو
 جرخي ىتح مالكلا يف ديزتي مث عمسُي داكي الف ًاديور مككت مث هفرطم عفلت دبنلا
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 لك معطي ناكو ؛ دجسملا ىصقأ يف نم اهب عزفبف ةرجزلا رجزيو هفرطم نم هدب

 فاطيو ةيرط ةكمسو ءاوش نم فرطو ديرث ةدئام لك ىلع ةدئام فلأ ىلع موي

 رمشث “ ةرشع ةدئام لك ىلعو « سانلا رومأ دقفتيل دئاوملا كلت ىلع ةفحم يف هب

 امهدحأ نابقاس هل ناكو ؛ مكملع دوعي الثل زيخلا اورسكا ماشلا لهأ اب : لوقي

 . نبللا يقسي رخآلاو لسعلاو ءاملا يقسب

 لئاق لاقف < هب مهلصو ام ةلقل اهلهأ ىلإ رذتعا ةكم ىلإ جاجحلا لخد املو

 نأ كلذو « نيتيرقلا مظع نءاو نيقارعلا ريمأ تنأو كرذعن ال لاو انإ : مهنم

 . فئاطلاو ةكم ناتيرقلاو ©« همأ لّبق نم هدلو دوعسم نب ةورع

 ةرشعي اهعتميو ٌنيتملكي اهقلطيف ءامسأ تنب دنه ىقأي نأ ةّيرقلا نبا جاجحلا رمأ

 هذهو < تنبف تنك كل لوقي جاجحلا نإ :امل لاقف اهاتأف <« مرد فالك

 « انمدن امف اسنيو اندمح امف انك هل لق : : تلاقف « كل ةعتم مرد فالآ ةرشع

 . [ 'يقالطب يابإ كنك راشم مهاردلا هذهو

 ه«مهزن ضعب يف هدجوف هتفالخ يف كلملا دبع نب ديلولا ىلع جاجحلا دفوو ]

 سوقو ةنانك و عرد هيلعو يشي لعجو هدي لّبقو هل لجرت هآر املف « « هلضقتساف

 رثكتسأ ينعد نينمؤملا ريمأ اب : : لاقف « دمع ابأ بكرا : دملولا هل لاقف © ةسرع

 هيلع مزعف «© هنع الغش ثعشألا نباو ريبزلا نبا نإف كتمدخ يف دابجلا نم

 لخدف جاجحلل نذأ مث ةلالغ يف للغتف هراد دبلولا لخدو . بكر ىتح دملولا

 ها هترراسف ةيراج تءاج ذإ هدنع سولجلا لاطأو كلت هلاح يف

 ةنبا تشعب : لاق « هللاو ال : لاق ؟ دمج ابأ اذه ام يردتأ : جاجحلل ديلولا

 يف مئلتسملا يبارعألا اذه كتسلاجم ام : لوقت زيزملا دبع تنب نينبلا مأ يمع

 هللاو : تلاقو كلذ ابعارف « جاجحلا هنإ اهبملإ لسرأف « ةلالغ يف تنأو حالسلا

  كنع عد نينمؤملا ريمأ اب :  جاحجحلا لاقف « قلخلا لتق دقو كب ولخم نأ بحأ ام

 نبعلطت الف « ةنامربقي تسدلو ةناحير ةأرملا اًئإف «لوقلا فرخزب ءاسنلا ةبكافم

 نم رثك أب نبلغشت الو نهسفنأ ريغ يف نبعمطت الو كودع ةدياكم الو كرس ىلع

1 
 د ةخسنلا هلك صنلا اذبب تدرفنا : « يقالطب » هلوق ىح رشتنملا نب دمج نع يورو : هلوق
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 لخدو جرخف جاجحلا ضرن صضهن مث ٠ . كلذ نم ”رثكأو ؛« نهترواشمو كابإو نبتنيز

 ًادغ هرمأت نأ بحأ : تلاقف جاجحلا ةلاقب اهربخأف نينبلا مأ ىلع ديلولا
 رص دمع ايأ اي : لل لاق ديلولا ىلع جاجحلا ادغ انلق . لعفأ : لاق « يلع ملستلاب
 ديال : . لاق « نينمؤملا ريمأ اي كلذ نم ينفعا : لاب اع حطت ١. ىلإ

 يف هل نذأت مو اًماق هتكرتو هل تنذأ مث اليوط هتبجحف اهيلإ جاجحلا ىضمف ؛ هنم
 ريبزلا نبا لتقب نينمؤملا ريمأ ىلع نتملا تنأ < جاجح اي هيإ : تلاق مث سولجلا
 يمرب كالتباام هتقيلخ نوهأ كنأ مع للا نأ الول هللاو امأ ؟ ثعشألا ناو
 متازهلا كيلع ىلاو هللاو دقف ثعْسألا نبا امأف ؛ نيقاطنلا تاذ نبا لتقو ةبعكلا
 نرقلا نم قضأ يف تنأو ماشلا لهأب كئاغأف كلملا دمع نيئمؤملا ريمأب تدل ىتح
 يف هنعبو نهرئادغ نع كسملا نينمؤملا ريمأ ءاسن ضفن املاطلو محام كتلظأد
 «ةقملا نم لذأ تنكل كلذ الولو « كيلإ ثوعبلا قازرأ ين جرخأ ىتح قاوسألا
 هناطوأ غولب نع عانتمالاو هتادل كرت نم نينمؤملا ريمأ ىلع هب ترشأ ام امأو
 نع نورتي نك نإك © ةدعيصت لإ خضم الو كنم لباق ريغ هنإف هئاسن نم
 ىلع لخدف « ينع هوجرخأ : اهيراوجل تلاق مث ؛ كنم لوبقلاب هالوأ امف كلئم
 نينمؤملا ريمأ اي هللاو : لاق ؟ هيف تنك ام « دمج اأ اي : لاقف هروف نم دملولا
 ىتح دملولا كحضف « اهربهظ نم ىلإ بحأ ضرألا نطب ناك ىتح تتكس ام

 نبزعلا دبع ةئبا اهنا دمج ابأ اي : لاق مث هيلجرب صحف
 « المج ناكو « رعاشلا نمملا حاضو ىوبهت تناك ةروك ذملا نينبلا مأ نإ لبقو

 قودنص يف هتراو تفاخ ادإو « اهدنع مقيو اهبلإ لخدبف ل لسرت تناكو
 ظ : لئاقلا وهو ؛ هملع تلفقأو اهدنع

 امالع عومدلا يقبتسن مالعو اماّتتح اننزح متكن مانَتَح
 اماّيآلاو لامرألا . ربجاو اهئاقب لوطب ىنعتمأ "براي

 تلفقأو ىقودنصلا ه«هتغدأف اهدنع ًاحاضو ىأرف ةأحافم اهملإ مداخلا لخدف

 « هب ًآلخي هايإ هتعئمف اهدنع هفرعي ناك ًاسيفن ًارجح مداخلا اهبنم بلطف « هيلع
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 ديلولا ءاج مث « ةلعافلا نبا اي تبذك : هل تلاقف « لاحلاب ديلولا ربخأو ىضمف

 دق مداخلا ناكو « ابسأر طشق تيبلا كلذ يف ةسلاح يهو .لخدف :نينملا مأ ىلإ

 تيبلا اذه بحأ ام نينبلا م أ اب: لاق ث هقول ديلا يلبي «قويتملا 4 نسر

 اهوانتأ انأف املك جيو عمي هنآل : تلاق ؟ هترتخا لف « توسسلا نود كنلإ

 ش اهبل + تلاقف « قيدانصلا هذه نم اقودنص يل يبه : اقف برق قهردنم

 ايهأ ذخ : تلاقف « < اهنم أدحاو ديرأ امنإ : لاقف < نينمؤملا ريمأ اي ككحم .

 نإف هنئم كملإ بحأ ,هريغ : تلاقف « تحت يذلا قودنصلإ- اذه : لاقف <« تش

 اعدف « هذخ ا و ايا

 دقف اقح ناك نإ ءىش انغلب هنإ قودنصلا بحاص اي : 5 هنم اندو زئملا ريفش

 امو بشخلا انفد امئإف ًالطاب ناك نإو « رهدلا رخآ ىلإ كركذ اًنفدو كاتنفد

 درو 0 يي يا ياو أ يحال 0

 اهني تول قرف يتح يضع دياز

 ىأرف كلت هلاح يف هنمع الم نأ قفتا فيسلا لسو عطنلا شرف اف < هروضحي

 + 3ع رم اعلا رق رظتتياف قب نانلو بنحلا قر

 لوغشم كنع ينإ قربلا اهأ اي هل تلقف | دحن نم قربلا قل

 هل ًاقافشإ هيلع فطع هرعش ةدوجو هنهذ روضح نم ناك ام جاجحلا ىأر اماف
  ليلحت يف جلوتي لعجو نوبأي اولعجف « هتيد هنع يدؤي نأ هسلاط ىلع ضرعو

 لاق اوتعو اوبأ املف « كلم ةيد محل لذب ىتح ةيدلا سيفنت يف جردتيو ةصقلا

 0 ا و ا ايساطو رابع هسرخل

 لقت د

 ب



 هبرض املكف <« برُضف هيرضب رمأف قرم ًاببارعأ جاجحلا ذخأ : لبقو
 ىلإ ريمألا اعد ام هللاو : لاقو هل مع نبا هاتأف « ًاركش مهللا : لاق طوسلا
 ايا لوقي ىلامعت هللا نآل كركش ةرثكل الإ كيرض يف يداغلا
 . هقالطإب رمأف ( 0-6 ١ « مكتنديزأل

 5526 ىلوم نع ينئادملا نع يرابنألا مس نء دمحه !ثدحو

 اموي لخدف « جاججلا ىلع لخد اذإ ةسينع هروح : لاق صاعلا
 قبطب جاجا «ي ىحف <« تدعقف ةسنع ريغ دحأ جاجحلا دنع سيلو هعم تلخدو

 هنم مداخلا يناتأف رخآ قبطب ءيج مث « هب ينءاجف ائيش هنم مداخلا ذخأف بطر

 الإ ءيش نوتأي ال لعجو « قابطألا ترثك ىتح رخآ قيطب ءيج مث « ءيش

 بجاحلا ءاج مث ؛ مهدنع امم رثكأ ”يدي نيب ام نأ تننظ ىتح ءيشب هنم ٍنءاج

 جاجحلا اهآر املف « تلخددف « اهلخدأ : جاجحلا لاقف « بابلاب ةأرما : لاقف
 ناب تدع ىتنم ةءاحف © ضرآلا :باضأ دق هنقذ نأ تننظ ىتح هسأر أطأط
 « ةملمخألا ىلبل يه اذإف اهل ناتيراج ابعمو قلخلا ةنسح ةأرما اذإف “ت ترظنف « هيدب

 ؟ كب ىتأ يذلا ام ىلمل اي : : امل لاقف « هل تبستتاف اهبسن نع جاجحلا الأسف
 للا دعب انل ”تنكو دبجلا ةدشو دربلا بلكو مويغلا ةلقو موجنلا فالخإ : تلاق
 ة"رعشقم ضرألاو ة”ربغم جاجفلا : تلاقف « جاجفلا انل يفص : اهل لاقف « دفرلا
 للا ”ةمحر © .:روتنسم سانلاو ”لقلل كلاحلاو ”لتخم لابعلا وذو لتعم كربملاو
 0 الو اعّبُم انل عدت م ةطلبم ةفحجم نونس انتباصأ دق < نوجري
 د وا تق همن ناومألا تمهذأ « ةطفان الو
 تأشنأف « يتاه : لاق « ًالوق رمألا ىف تلق

 اهارب ثيح هللا ”فكب ايانم لا انإ كحالس للفي ال جاجحأ
 اهانْم ةادعلل يطعي هللا الو ”مهانُم ةادعلا يطعت ال جاجحأ
 امافشف اهئاد ىصقأ َمُيَثَت ةضيرم ًاضرأ جاجحلا لزن اذإ
 اهاقس ةانتلا نه اذإ مالغ اهب يذلا لاضعلا ءادلا نم اهافش

 هاد مادام يدك جة هاو هدباوام هه ةراهزو ء اهلا اه عام هر هه عماد اق مجاميع عمو "فه #4

 مه : ١ يلاقلا يلامأ رظنا ١
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  اهاشح لام ثمح لاحر ءامد هلاحس برش اما”ورف اهاقس

 اهارق لوزنلا لبق امل دعأ ةسبيتك ركذ جاجحلا عمس اذإ

 اهارص نوبلحي لاجر يديأب ةيسراف ةموومسم امل تدعأ

 امارث فحي ضرأ الو رحبب هلثم نروعلاو راكبألا دلو ايف
 يتفص باصأ ام هللاو « هللا اهلتاق : جاجحلا لاق تيبلا اذه تلاق املف : لاق
 نإ هللاو : لاقف ديعس نب ةسبدنع ىلإ تفتلا مث « اهربغ قارعلا تلخد ذنم رعاش

 < كحيو كبسح : لاقف اهملإ تفتلا مث « ًادبأ نوكي ال نأ ىسع رمألل ”دعأل
 راضحإب رمأف « اهناسل عطقا : هل لقف نالف ىلإ اهب بهذا « نالف اب : لاق مث
 يناسل عطقب كرمأ امنإ ا يس و ا ل : تلاقف « ماجح

 ء«اهددرا :لاقف هناسل عطقب ”هو ب ًابضغ جاجحلا طاشتساف هملإ ثعمف «ةلصلاو ربلاب

 : لوقت تأشنأ مث < لوقم عطقي ربمألا اأ هللاو داك : تلاق هيلع تلخد املف

 'دمصلا رّفغتسملو ةفيلخلا الإ ”دحأ هقوف ام يذلا تنأ جاجح

 دقي ىجدلا يف رون سانلل تنأو تحقلنإ برحلا باهش تنأ جاجح

 امأ لاو ال : اولاق ؟ هذه نم نوردتأ : لاقف هئاسلج ىلع جاجحلا لبقأ مث

 حلمأ الو ةرواحم نسحأ الو اناسل اهنم حصفأ طق ةأرما رن : ل انأ الإ < ريمألا

 يجافخلا ةبوت تام ىلا ةيلمخألا ىلبل هذه : لاق « ابنم ًارعش نصرأ الو ابجو

 ةعي  ل لاقف اهملإ تفنلا مث « أيس خرم

 : لوقي يذلا وه ؛ ريمألا اهأ معن : تلاقف

 اهريطم يداوغلا ”رغلا نم كاقس يمّنرت نييداولا نطب ةمامح

 اهريضن "ضغ ءارضخ يف تاز الو امعان كشير د انل ينيبأ

 اهروفس ةتادغلا اهنم ينبار دقف تمعقربت ىلل ”تئج ام اذإ ”تنكو

 اهريضي سوفنلا فش ام لك«ىلب ابُيأن كرضي 7 : ”لاجر لوقي

 اهرورسو ابمون ابنم مميو اكملا رشكشت نأ نيعلا رمضي دق ىلب

 اهروجف ابيلع وأ اهاقثت يسفنل ”رجاف ّينأب ىلل تمعز دقو

14 



 ًاريثك يب لي ناك ريمألا اهيأ : تلاق ؟ كروفس نم هبار ام ىلمل اي : علا ل“
 نأ معف < ت ترفس ىناتأ املف « هل اودصرتف هب يحلا نطفف « كنتآ : ىلإ لسرأف

 ائيش هنم تيأر له كرد هلل : لاقف © عوجرلاو ملستلا ىلع دزي ملف رشل كلذ
 ًالوق ةرم ىل لاق هنأ ريغ « كحلصي نأ هلأسأ يذلاو ال : : تلاق ؟ هنمهركت
 : لوقأ تأشثنأف رمألا ضعبل عضخ دق هنأ تنئظ

 ”لمبس تيبح ام اهيلإ سيلف اهب حبت ال هل انلق ةجاح يدو
 'للخو ”بحاص ىرخأل تنأو *هتنوخت نأ يغيني ال ”بحاص انل

 + انتي :توملا قرف .ىتح ائيش هنم تيأر ام كحلصي نأ هلأسأ يذلا هللاو ال
 تيتأ اذإ : همع نبا ىصوأف ةازغ يف جرخ نأ ثسلي مل مث : تلاق ؟ مم مث : لاق
 : كتوص ىلعأب دانف ةدابع ينب نم رضاحلا

 اهامخ "ىلإ يرسب ال رهدلا نم ”ةلمل ةنتبأ له ابنع هللا افع

 : لوقأ انأو تجرخف

 الاثني ال ”ةجاح انيلع زعف *تاغ نشعأو ىبر افع هنعو

 َضعب انيدشنأف : لاق ؛ هيعان ىتأف « تام نا ثبلي مل مث : تلاق ؟ هم مث : لاق
 : هتدشنأف © هيف كيئارم

 ردحتملا ةربعلا نوؤش ءامب ةوسن 'ةجافخ نم ىراذعلا كبش

 ظ : همف كلوق ائيدشنأف : لاق

 رركاركلاب ىصحلا نصحفي ٌصئالق 'ختُي م ”ةبوت نابتفلا ىتف "نأك

 ءاسلج نم ناكو - ىسعقفلا نصحم لاق ةديصقلا نم تغرف اماف « هتدشنأف
 ترظنف « ةبذاك اهنظأل نإ هللاوف ؟ هبف اذه لاقي يذلا اذه نم : - جاجحلا
 يف نوككي الأ هرسل ةيوت ىأر ول لئاقلا اذه نإ ريمألا اهأ هللاو : تلاق مث هبلإ
 دقو باوجلا كببأو اذم : جاجحلا لاقف « هنم لماح يهو الإ ءارذع هراد
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 ىطعأ كلثمف طعأ : تلاق « «ينطعت ىليل اب ىلس : اهل لاق مث ؛ اينغ هنع تنك

 كل : لاق « لمجأف داز كلثمف دز : تلاق <« نورشع كل : لاق <« نسحأف

 دز : تلاق « نوتس كل : لاق « لضفأف داز كلثمف دز : تلاق « نوعبرأ

 : لاق « مّمتف داز كلثمف 'دز : تلاق « نونامث كل : لاق « لمكأف داز كلثمف
 دوجأ تنأ « ريمألا اهيأ للا ذاعم : تلاق « مغ اهنأ ىليل اب يملعاو ةئام كل

 كحيو يهامف : لاق « امنغ ابلعجت نأ نم ًادنز ىروأو ًادجم دجبأو ًادوح

 ؟اهدعب ةجاح كلأ : لاق مث « اهب اهل رمأف «ائاعرب ةقان ةئام : لا

 © تلعف دق : لاق < دبق يف يدعجلا ةغبانلا "ىلإ عفدت « ريمألا اهيأ معن :١ تلاق

 نب كلملا دبع ًاذئاع ًابراه جرخف ةغبانلا كلذ غلبف « ا دقو

 ديربلا ىلع هتعبتاف ناسارخم 2 ل ا ا و

 ظ . ناولحم ليقو 2< سموقي تتامف ةبيتق ىلإ جاجحلا باتكب

 ىلإ نح هوخأو هنبا تام املف « اهمده راد يف حونب 5 اذإ جاححلا ناكو

 : تيبلا اذهب لثمتي ام ًاريثك ناكو « هعمسن نأ همحعب ناكو « حونلا

 متآملا ةنينح ىتوملا عيري نلف يربصاف سانلا نم "نبا الإ كنبا له
 : وهو ًاضيأ تيسلا اذهب لثمتب ناكو

 |١ اهؤاكب انَْم يع م ةيكابك نكت هكبت نإو رجؤت بستحت نإف

 ةنيدمه ىنب يذلا وهو . لوطي ابحرشو « ةريثك جاجحلا رابخأف ةجلابو
 ةنس يف اهنم غرفو ةرمببلا ةيناقو. عيزأ ةنس:ف اغاني ىف ةعورش ةاكو طاو

 نيب تطسوت اهبأكف ةفوكلاو ةرصبلا نيب انأل طساو اهامس امنإو « نينامو تس

 نينسلا ىلع بترملا « دوقعلا روذش » باتك يف يزوجلا نبا ركذو ؛نيرصملا نيدذه

 «نيعبسو سمخ ةنس نم أدتبا دق ناكو « نيعبسو نامت ةنم يف اهئانب نم غرف هنأ

 . معأ هللاو

 ؟ تومي اكلم كملع يف ىرت له : : هل لاقف جنم رضحأ ةافولا هترضح املو

 هو منممم م ممم مرمي ممن ممم وعم امور وهو ووفق ينم ممن م يرووم م مث ناعم

 ٠ د ةخسنلا هضعب يف تكراشو ر ص هب تدرفنا يذلا ليوطلا صنلا اذه يبتني انه ىلإ .
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 يذلا نزل : محنملا لاق ؟ كلذ فلك و : لاقف « وه تسلو ؛ مع + لاك

 « يمأ ينتمم تناك كلذب « هللاو وه انأ : جاجحلا لاقف ©« ٍبيَلُثك همسا تومي

 ظ ظ . كلذ دنع ىصوأف

 هركذ يتأبسو - "يحيلصلا يلع نب دمج نب يلع يعادلا لوق 'اذه هبشيو
 ربشو اهلك ةسمملا دالبلا كلمو نمسلاب ًانعاد ناك يدلا وهو - ىلاعت هللا ءاس نإ

 جحلا مزع ىلع ةكم ىلإ ءاعنص نم جرخف « هتدم ءاضقنا هللا رادق ىح « ابك وام

 ةعبضب اهرهاظب لزنو مجبملاب ناك اذإ ىتح « ”ةئاعبرأو نيعبسو ثالث ةنس يف

 هسسم برهو 6 هتكلم ذخأو يحيلصلا هلتقو 6 ةماهت بحاص هوبأ ناك يدلا

 لخد ىتح هعبات نمم لق يف ديعس ناكو « هتوخإو روك ذملا ”لمعس هدالوأ
 رعشب ملف « هشاوحو ركسعلا ةلمج نم هنأ نودقتعي سانلاو « يحيلصلا محم

 نالوم اي : هيخأل لاقو بكرف « يحملصلا وخأ دمح نب هللا دبع الإ مهرمأب

 الإ تومأ ال ىنإف ًاسفن 'بط : هيخأل يحملصلا لاقف « ديبز نم ةحرابلا بابش

 ىلص هللا لوسر اهب لزن يتلا ةيعازخلا دبعم مأ اهنأ ًادقتعم « دبعم مأ رثيو مهدلاب
 ةنيدملاو ةكم نيب يهو - هنع هللا يضر ركب وبأ هعمو رجاه نيح مسو هيلع هللا
 © كسفن نع لتاق : هباحصأ ضعب هل لاقف  ةّفحجلا نم برقلاب ةكم لي امم

 نب دعم مأ ةميخ عضوم دجسملا اذهو « ىسيع نب مهدلا رثب وه اذه هللاوف
 «هناكم 'مررَي ملف « ةايحلا نم سأبلا مم كلذ عمس امل هكردأف « يسعلا ثراحلا
 . ؛هكلمو هركسع لوحألا ديعس كلمو « هلهأو ةهوخأو وه ةتقول لتقو

 حاحت هوبأو “ لضافلا رويشملا شامح كلملا نأ وف لوحألا ديعس اذهو 14(

 فلؤملا ركذبسو «تاعوبطملا يف تبث امنإو « اهاتدمتعا يتلا تاطوطحملا يف درب ل دارطتسالا اذه ١

 ظ ظ . دعب ايف يحيلصلا ةمجرت يف هنم ًافرط
 5 اا تاع دوم نسحو يفنادمهلا « نويحملصلا » باتك يف هرابخأل آليصفت دحت ف

 .هه :ينمسلا ةرامع خيرات رظناو «4 هو ةنس تناك هتافو نأ « نويحيلصلا » باتك افلؤم حجر ؟
 ,#96 4“ : ةراهع خيرات يف ةصقلا هذه تدرو 3

 ها



 دشر ذاتسآلا ىلوم ةمالس نب نيسحل ًادبع ناكو « كلملا ناجرمل ًادبع ناك كلملا
 . ىنعملا يف كلملاو رمآلا بحاص وه اههنم لك هلبق دشرو نيسحلا ناكو « يشيحلا

 شيجلا يبأ دالوأ نم لفط وهو نميلاب دايز ينب كولم رخآ نع ريزولاك ةروصلا فو
 ليقو 2 مهاربإ لبقو « هللا دبع هل لاقي دايز نب دمع نب مهاربإ نب قاحسإ
 ناجرم ىلوم سيق هل لاقي دبع دي ىلع هب مهتلود تضرقنا يذلا وهو « دايز
 ناجرم هالوم هلّفك شيجلا وبأ هوبأ تام امل روكذملا لفطلا نأ هسمو «روكذملا

 «'سدق رخآلاو دمعس وبأ حاجن امهدحأ نادبع ناجرمل ناكو «لفطلل ةمعو روك ذملا

 مجبهملاو ءاردكلا لامعأ ىلوتي حاجنو ةرضحلاب كحي سيق ناكو « هرمأ ىلع ابلغف
 ناكو « ةرضحلا ةرازو ىلع حاحنو سيق نيب سفانتلا عقوو « اهريغ ىرخأ ًالامعأو

 ىلإ هيلع ليمملاب دايز نبا ةمع سيق مهتاف « ًالداع ًافوؤر حاجنو ًالاظ ًاموشغ سيق

 هيلإ سيق ىوكش لجأل هالوم ”ناجرم اهيخأ نبا ىلعو اهيلع ضبقف « حاجت
 هللا هنادشاني ةايحلاب نامئاق امهو « نيطئاح اهبلع ىنبف © سمق ىلإ اهماسو اهنم

 ذخألل راسف « حاجن ىلإ كلذ يمنو « ةئاعبرأو عبس ةنس اكلبف « لعفي ال نأ

 هكلمو سبقب حاحن رفظ نع ترفسأ رومأ اهنمب ترجو سبق براحو « امهرأثب

 يهو دبيز حاحن حتف املو < ديبز باب ىلع عئاقولا ضعب يف سبق لتقو . ةرضحلا

 لعف ام : هالوم ناجرمل لاق « ةثاعبرأو ةرشع ىتنثا ةنس ىف ذئموي كلملا ةرضح

 يف اهنفدو اهيلع ىتلصو اهجرخأف « طئاحلا كلذ يف مه : لاق ؟انملاومو كملاوم
 تامو .كله ىتح طئاحلا هيلع ىنبو « اهعضوم ًاناجرم لعجو امل هانب دّبْشَم

 يف روكذملا يحيلصلا هل اهادهأ ةيراج عم هيلع تمت ةلبحي مسلاب روكذملا حاجن
 ةنس يف يحبلصلا بتك حاجن تام املو . ةئاعبرأو نيسمخو نيتنثا ةنس ءاردككلا

 هرمأف مهلا ةوعدلا رابظإ يف هرمأتسي رصم بحاص رصنتسملا ىلإ نيسمخو ثالث
 ظ . ملعأ هللاو « ناك ام هنم ناكو جرخف

 : '" ىبكعلا نايفس نب ديبعل امهو «نيتيبلا نيذه هتوم ضرم يف دشني جاجحلا ناكو

 ردصملا يف هلك ربخلا حرشو .« سيق » ةخسنلا لصأ يفو « سيفن : )١85( ةرامع خيرات يف ١

 " ووك ملا

 . ١5 : © ركاسع نا بيذهت رظنا ٠
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 راّسنلا ينكاس نم يننأ 'مُبتاأ اوثدهتجاو ءادعألا فلح دق "براي

 راتفتغ ولقملا مدقب مهشنظ ام محي ءايمح ىلع نوفِلحَيأ
 : هرخآ يف بتكو < هضرمب هيف هربخي ًاباتك كلملا دبع نب ديلولا ىلإ بتكو
 كلانمه امف سفنلا رورس ”نإف اضار ”يئنع هللا ؛تبقل ام اذإ

 كلاه لك نم هللا ءاقب يبسحو تّيم لك نم هللا ةايح يبسحف

 كلذ دمت: نن توتا قوت وغو. .انلكتناوأك م ترلل ذه ناد نقل

 ذخأف « اهبملإ رظنمل بيبطلاب اعدو « هنطب يف تعقو ةّكألاب هضرم ناكو

 هب ىقصل دقو هجرخأ مث ةعاس هكرتو هقلح يف هحتريَسو طيخ يف هقلعو ام

 ةءولمم هلوح لعجت نيناوكلا تناكف «ريربمزلا هيلع ىلاعت هللا طلسو . ريثك دود

 نسحلا ىلإ هدحن ام اكشو 4 ابن سحب ال وهو هدلج قرحت ىتح هنم ىندتو أران
 نيحلاصلا ىلإ ضرعنت "الأ كتمت ”تنك دق : هل لاقف هنع هللا يضر يرصبلا

 ينكلو « ينع جرفي نأ هللا لأست نأ كلأسأ ال « نسح اي : هل لاقف < تججلف
 ءاكب نسحلا ىكسنف « يىباذع ليطي الو يحور ضْسَقق لحعي نأ هلأست نأ كلأسأ

 ِق يقوتو « ًاموي ريشع ةسمحخ ةلعلا هذهم ةلاحلا هذه ىلع جاجحلا ماقأو . ًاديدُس

 لمقو <« ثالث هرمعو ةرحبلل نيعستو سمخ ةنس لاوش يف ليقو © ناضمر ربهش

 . حصألا وهو < ةنس نوسمحو عبرأ

 رهس نم نيقب عستل ةمهجلا موي جاجحلا يفوت : ريبكلا هخمرات يف يربطلا لاقو
 نسح ىلإ جاجحلا توم ءاح امل : 'يربطلا ريغ لاقو < نيعستو سمح ةنس ناضمر

 .هتنم انع تمأف هتنمأ دق كنإ مهللا : لاقو « ًاركش ىلاعت هلل دجس يرصبلا
 « ءاملا هيلع يرجأو هربق يفُعو « اهب نفدو طساو ةنيدمب هتافو تناكو

 . هحماسو ىلاعت هللا همحر

 نب بلبملا تنب دنه هتحت تناكو « « اتملثق هشعع نأ همانم يف ىأر دق ناكو

 نب. ءامسأ تنب دنهو - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ قأسسو يدزألا ةرفص يىبأ

 ١ ه دقعلا يف درو جاجحلا توم دنع نسحلا دوجس ربخ : ١غ .

 مع



 . هءاج نأ ثبلي ملف « اهب لوأتت هايؤر نأ هنم ًاداقتعا نيدنحلا قلطف « ةجراخ

 اذه هللاو : لاقف « دم هنيا هيف تام يذلا مولا يف نميلا نم دم هيخأ يعن

 : لاق مث « نوعجار هيلإ انإو لل انإ « دحاو موي يف دمحو دم « يايؤر ليوأت

 : 'قدزرفلا لاقف ؟ هب ينيلْسُي أرعش لوقي 'نَم

 دمحمو دمحم لشم نادقف  ابلثم 0 ال ةيزارلا نإ

 ردصرملاب اهيلع احلا ذخأ اهنم ريالا تك دق ناكلم

  نيعستو ىدحإ ةنس بجر نم تلخ لابلل دمح هيخأ ةافو تناكو (15)

 « هيزعي جا جملا ىلإ كلا دبع نب ديلولا بتكف * نميلا يلاو وهو < ةرجبلل
 ذك اذك ذنم دمحو أ تيقتلا ام < نينمؤملا ريمأ اي » : هياوج جاجحلا بتكف

 رس رج يداول يرتاتاا# مغ ينع باغ امو « ًادحاو ًاماع الإ ةئس

 76 نافع ابق قل رقك الا ناوى هذه

 هينا نم ةانمملا ءاتلا ديدشتو ةلمبملا ندعلا حتفو مملا مهب : بتعمو

 . ةدحوملا ءاملا اهدعبو اهرسسكو

 فيقث ىلإ ةبسنلا هذه - ءافلا اهدعبو فاقلاو ةثلثما ءاثلا حتفب - يفقثلاو

 . فئاطلاب ةروبشم ةريبك ةبق يهو

١00 

 6 هريبعو حابر يبأ نب ءاطع ممس ؛ يفوكلا يعخنلا ةاطوأ وأ ةاكرا نس جاحح

 2« نوراه نب ديزو كرامملا نباو مْسهو ديز نب دامحو ةبعشو يروثلا هنع ىورو

 هدي رم م ممم ور موف همس سم مرسم يس هسسو سو رم سع سههيم سس سو سوم سمو مرسم معمم

 ١ قدزرفلل رخآ رعش هيفو غ4 : قارا . |

 ١ - بهذلا تارذش يف ةاطرأ نب جاحح ةججرت ١ : هل جرخ ؛هب جتحي إل : دمحأ لاق «؟؟ه
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 « ةنس ةريشع تس نبا وهو تفتساو « ءابقفلا نمو ثيدحلا ظاتفْح نم ناكو

 ةراتو دهاجم نع ةرات لسريف هقلي ل نّمع اسلدم ناك هنأ الإ ةرصبلاب ءاضقلا لوو
 تربخو : [هريغو ] '« لماكلا » يف دربملا سابعلا وبأ لاق . اهقلي لو يرهزلا نع
 ] دجسملا يف ةرم هعم مره قفتاف «نابح نب مره نع ثيدحلا رثكي ناك اصاق نأ

 نب مره انأ ؟ ينفرعتأ اذه اي : هل لاقف « نابح نب مره انثدح : لوقب وهو

 ؛اضيأ كبئاجع نم اذهو : صاقلا هل لاق « طق ءيش اذه نم كتثدح ام نابح

 « نايح نب مره مهنم لجر لك مسا الجر رشع ةسمخ اندجسم يف انعم يلصيل هنإ
 هنأ اذه نم برقيو ؟ كريغ نابح نب مره امندلا يف سيل هنأ تهوت فصف

 نظنف ليئارسإ ينب نع ثدحتلا نم رثكي ليقع ابأ ىنكي صاق ةقرلا يف ناك
 ؟ ليئارسإ ينب ةرقب مسا ناك ام : ةمتنح نب جاجحلا موي هل لاقف « بذكلا هب

 بتكلا يأ يف : يرمشألا ىموم يبأ دلو نم لجر هل لاقف « ةمتنح : لاق
 . دربملا مالك ىبتنا ؛ صاعلا نب ورمع ب باتك يف : لاق ؟ اذه تدجو

 ىلوتو هتنيدم ءانب تقو يف روصنملا عم روكذملا ةاطرأ نب جاجحلا ناكو

 « ةرصبلاب سابعلا ينبل ءاضقلا لو نم لوأ وهو « اهدجسم ةلبق بصنو اهطخ
 سلجف ينتبلا ةقلح ىلإ ًاموي ءاج ؛ دحلا نع جراخ ريثك همت هيف ناكو

 ؛ تنك ثمح ردص انأ : لاقف < ردصلا ىلإ عفترا : هل ليقف « ةقلحلا ضرع يف
 : لوقيو ةعام الو ةعمج دبشد ال ةاطرأ نب جاحمحلا نأك : فسوب وأ لاقو

 . لاذنألا ةحازم هركأ

 جاجحلا ثكم : لاق ةرم ريغ ىبأ ىنث :ثدح : دما دبع نب كلملا دبع لاقو

 « ةنس نيتس لاق هنأكو < ةفم اذك وب اذك هل ةنأ لزغ نع يفت ةاطوأ نب

 . ًاكولم نيعبسي مدقف ناسارخ ىلإ يدبملا هنبا عم روصنملا رفعج وبأ هجرخأ مث
 . فرشلا بح ينلتق : لوقيو هسأر ىلع هدي عضي - جاجحلا ينعي - هتيأر ابر : لاقو

 :لاقو ١ 5 : ظافحلا ةركذت رظناز . نامح نباو ةعيرالا هل جرخ در رن ان روما اد احح

 «6هم:١ لادتعالا نازيمو ؛ةئثامو نيعبرأو عست ةنس انظ تام : لاقو ؛يراخبلا هل جرخب م

 دادغب خيراتو ؛ ه١ 84ه ةنس تناك هتافو نأ يبهذلا ركذو « ةوشرلا لوبقب يعدسألا همهتاو
 . صر د خسنلا ةمجرتلا هذه تدرفنا دقو : تلق «؟*. :م

 ه4 : ؟« لماكلا
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 ةفينح ابأ نإ : لوقيو هنع هللا يضر ةفينح يبأ يف عقي ةاطرأ نب جاجح ناكو

 همعم لزي ملف يدبملا ىلإ همضو رفعج ىبأ باحصأ يف ناكو . ”ةلقع هلل لقعي ال

 ي ذلموب اهب يدبملاو « ىلاعت هللا همحر © يرلاب ةئثامو نيسمح ةنس يف يفوت ىتح

 . ثيدحلا يف ًافمعض ناكو . رفعج ىلأ ةفالخ

0١ 

 نيكسمم نبا

 نب زيزعلا دبع نب دايز نب دم ىلوم يرصملا نيكسم نب ثراحلا رمع وبأ
 نمحرلا دبعو لالا ةنيمع نب نايفس مممسو هلأسو دعس نب ثللا ىأر ؛ ناورم

 ناكو . نييرصملا ةفاك هنع ىورو يئرقلا بهو نب هللا دبعو يقتعلا مساقلا نبا

 < ان ثيدحلا. يف ةقث ةقث ناكو « هنع هللا يضر سنأ نب كلام بهذم ىلع اقف

 « نآرقلا قلخب لوقلا ىلإ بحي مل هنأل هنجسو ةنحلا مايأ يف دادغب ىلإ نومأملا لمح

 وب يجرب هقلطأف لكوتملا رفعج يلو نأ ىلإ ًاسوبحم دادغبي لزي مف

 . نجسلا يف
 اف ل هملإ بتكو رصم ىلإ عجرو دادغبب ثراحلا ثدح

 سمخ ةنس يف فرص نأ ىلإ نيتئامو نيثالثو عبس هن نم مارك لزب مق رشم

 يورجلا نبا يلع وبأ هيلع متغا رصم ىلإ دادغي نم ثراحلا جرخ املو . نيفرأو

 . مغ نم هب لزن ام وكشي رصمب مقم وهو ديزب نب نادعس ىلإ بتكف « ًاديدس امنع

 : هباتك لفسأ يف بتك ناكو « نيكسم نب ثراحلا دقفل

 دبألا رخبآ لاس ريغ يننإف ٍةقث يخأ نع ”يأت ةملسلا ناك نم

 ٠5- يدنكلا يف نيكسم نب ثراحلا ةمجرت رظناو : تلق ل :
  454رصالا مفرو عال5 ١ :١59-؟م١ ىبسلا ت تاقيطر ١ : "59«يزاريشلا تاقرطو

 تارذشلاو هو ع : ظافحلا ةركذتو : ه : ةقرولا « : ٠١ م دادفب خيرظو : 5١5؟,.
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 دبكلا يف نزحلا ”ران قوشلاو دجولاب ”تبرطضاو ”رادقألا اننيب "تقرفف

 ظ ظ : ديزي نب نادعس هباجأف

 "لعد هنع ”هعأن بلبح نم | ةشحو انملإ يب اشلا انا

 دعس ُرملا اذإ ةرملا ”سنأب هيف ًاسينأ هللا كبسح
 ع

 دبألا رع يف هللا ”سبنأو ”لقئاز هاوسب ,سنأ لك

 الثل يفوتو « ةئامو نيسمخو عبرأ ةنس يف نيكسم نب ثراحلا ةدالو تناكو )م

 ريمأ - هللا دبع نب ديزب هيلع ىلصو « نيتئامو نيسمخ ةنس لوألا عيبر نم نيقب
 . ىلاعت هللا همحر « ًاسمخ هيلع ربك و  رضم ىلع ناك

,0 
 ساب

 دحأ ؛ روبشملا دهازلا لصألا يرصبلا يبساحلا دسأ نب ثراحلا هللا دبع وبأ
 دهزلا ىف بتك هلو « نطابلاو رهاظلا مع هل عمتجا نمم وهو « ١ةقمقحلا لاجر

 « مهرد فلأ نيعبس هبيأ نم ثرو دق ناكو « هل « ةياعرلا » باتكو لوصألاو
 نرأ عرولا نم ىأرف « ردقلاب لوقب ناك هابأ نآل : لبق « ائيش اهنم ذخأي ملف
 هنأ سو هملع هللا لص هللا لوسر نع ةياورلا تحص : لاقو « هئاريم ذخأي ال
 . مهرد ىلإ جاتحم وهو تامو « « ىّتنش نيتلم لهأ ثراوتي ال » : لاق

 تاقبطو < .اللا : * ةوفصلا ةفصو ١ #4 : ؟ بيذبتلا بيذهت يف يبساحملا ثراحلا ةمجرت - 9 8 «

 , ١١ : م دادغب خيراتو ؛8 ١ : .٠ لادتعالا نازيمو ب دل ءاملوألا ةملحو ه5 : يماسلا
 لئاسملاو ةفرعملا حرش : اهنم تافلؤم ةدع ةياعرلا ادع ثراحللو ؛ مم : ؟ يعبسلا تاقبطو
 8 روشنلاو ثعملاو سوفنلا بادآو هريغو دهزلا يف

 ١ ةقيرطلا : ر .

 هاب



 هعبصإ ىلع كرمت ةببتش هيف ماعط ىلإ هدي دم اذإ ناك هنأ هنع ىكحو

 عم ةزيرغلا رون : لاقف « وه ام لقعلا نع لئسو . هنم منتي ناكف « ”ق'رع
 دس ةثالث اندقف : لوقي ناكو . محلاو معلا ىوقيو ديزب « براحتلا

 . 'ءافولا عم ءاخإلا نسحو « ةنامألا عم لوقلا نسحو « ةنامصلا عم هجولا

 . ىلاعت هللا همحر « نيتئامو نيعبرأو ثالث ةنس يف ىفوتو

 ةروسكم ةلمعبم نيس يلا نو لا يبساحملاو

 بساحُس ناك هنأل ©« ةسنلا هذب. فرعو : "يناعمسلا لاق . ةدحوم ءأب اهدعبؤ

 مالكلا لع يف ه هرظنل ههركي هنع هللا يضر لبثح نب دمحأ ناك : لاقو <« هسفن

 ةعبرأ الإ هيلع ”لصي مل تام املف « ةماعلا نم ىفختساف هرّجّهو « هيف هفينصتو

 . ةروهشم تاياكح دم نب دينجلا عم هلو . رفن
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 نادمح نبا سارف وبأ

 نبا ينادجلا نودمح نب نادم نب دعس ءالعلا يبأ نب نب ”ثراحلا سا رف وأ

 اهركذ دنع هبسن ةمتت ينأسسو نادمح 'ينبا ةلودلا فسسو ةلودلا رصان مع

 سمشو « هرهد ؛دارف ناك » : "هفصو ٍِق ىلاعتلا لاق ؛  ىلاعت هللا ءاش نإ

 نسحو « ةنايدلا عم لوقلا نسح : نهاندقف دقو نهب عتم تدجو اذا ثالث : ؟ 4 + : عملا يف 1

 ظ . ءافولا عم ءاخالا نسحو « ةنايصلا عم هجولا

 .١٠١3#م : م يأمللا رظنا ؟

 ركاسع نأ بيذهتو >4 : : ؟ مظتنلاو ".٠ ٠ - 4م : ١ ةميتلا يف ينادحلا سارف ينأ ةمجرت 9 ١-

 - غ٠ : هنأويد رظناو ؛ ؟64 : م« بهذلا تارذشو ؟هاب : ١ بلحلا ةديزو عمو : م

 . ةفلتحم رداصم نم هل تامجرت ققحملا ممج ثيح ؛ابو
| 

 . ةمسكلا باتك يف : د م

 0 ,ديرقا هج او

 هم



 « ةعاجشو ةيسورفو « ةعاربو ةغالبو « ًادجمو ًامركو < ًالضفو ًابدأ <« هرصع
 ةماخفلاو ةبوذعلاو ةلازجلاو ةلوهسلاو ةدوجلاو نسحلا نيب < 'رئاس روهشم هرعشو
 هذه عمتجت مو « كلملا ةزعو فرتظلا ةمسو عبطلا ءاورر هعمو « ةوالحلاو
 لهأ دنع هنم رعشأ هلع نمارف' وأود زتعملا نب هللا دبع رعش يف الإ هلبق لالخلا
  كلمي رعشلا ءىدب : لوقي دابع نب ”بحاصلا ناكو . مالكلا ةدقنو ةعنصلا
 زيربتلاو مدقتلاب هل دهشَي ينتملا ناكو . سارف ابأو سيقلا اوما ينمي « كلب تلخو
 هحدمب ل امنإو « هتاراجم ىلع ءىدتحي الو هتارابل يربني الف هبناج ىماحتيو
 ناكو . ًالالخإو ًالافغإ ال « ًالالجإو هل ًاسبت نادمح لآ نم هنود نم حدمو
 هموق رئاس ىلع ماركإلاب هزّيميو سارف يبأ نساحمب دج ”بتجعُني ةلودلا فيس
 . « هلاعأ يف هفلختسيو هتاوّزغ يف هبيحصتسيو

 مبس هباصأ دق حيرج وهو ؛« ابعئاقو ضعب يف هترسأ دق "مورلا تناكو
 كلذو « ةينيطنطسق ىلإ اهنم مث « ةنشارخ ىلإ هتلقنو <« هذخف ىف هلصن ىقد
 . نيسمحو سمخ ةنس ىف ةلودلا فيس هادفو « ةئائلثو نيعبرأو نام ةنس قف

 كلذ يف هوبسن دقو « يمايدلا دارزلا نب ىلع نسحلا وبأ لاق اذكه : تلق
 يف لحكلا ةرافمب ىلوألا ةرملاف « نتره' يارف وبأ رسأ : اولاقو « طلغلا ىلإ
 مورلا دالبب ةعلق يهو « ةيثقب هنااو دقت اهو « ةئاؤلثو نيعبرأو نام ةنم
 +: لتسرب ديقك رو سرق كك راةثإ 3 لاقي اهمفو « اهتحت نم يرحي تارفلاو
 مورلا هرم ةيناثلا ةرملاو « لعأ شلاو' « تارفلا ىلإ نصحلا ىلعأ نم هب ىوهأف

 يف ماقأو . ةينيطنطسق “ىلإ هوامحو < نيسمخو ىدحإ ةنس لاوش يف جبشم ىلع
 ةئيدم ثناكو . هناويد يف ةتيثم ةريثك راعشأ رسأآلا يف هلو « نينس عبرأ رس تسال

 *هرعش نمو « هل ًاعاطقإ جبنم

 ىدعاسو ”نامزلا دَتْسا اذإ يدّيو اهب وطْسأ يتلا يقادنع تنك دق

 , ماشلاب سارف وبأ فلختو ركب رايد ىلإ اذه راس نيح ل ِ 0 ١
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 "سلم ام دضب كنم تيمأرف

 هريل يقتلا دلولك ”ت'ربصف

 : ١ [ضيأ هلو

 ”ةوظح ةءاسإلا ”هتدازف ءاسأ
 ع اع
 " ناهشاولا ندع كعب

 : ؛ اضنأ هلو

 هتمادم نم ال هظحل 'نم ”ت'ركس

 هفلاوس لب ىنتهد فالسلا اف

 هل نيول ”غادصأ ”يمازعب ىّولأ

 . ةريثك هرعش نساحو

 غول 50:

 هبونذ

 تا -٠4

 درابلا لالزلاب ”قرشثَي ءرّملاو

 دلاولا ب رضضل ملأ ىلع ىفغأ

 بيبح هنم ناك ام ىلع ”بيمح

 'بونذ ”ليجلا هجولل نبأ نمو

 هليام ينبع .نع مونلاب كلامو

 هلئاومس لب ينته دزا "لوهلا الو

 هلئالغ يوحن ١م ىبلق لاغو

س ةنس يف ةتاريسأ ل اوم ةايو ةلرد فرح ةعقاو يف لتقو
 ةناهلثو نيسمخو عب

 ” هتنيا و موا هترضح امل هنأ هناويد ف فمارو

 قت سو <

 : ع يبحونأ
 ادا

 ,. "8 : ناقد

 . نولداعلا

 , حململا

 .ء 9٠" ؟

 : ناويدلا

 . ناويدلا

 : هتاويد عه 4 م رص

 . يربصب : ج
 . ام يمزع لاغو : ج

 ه 57

 . ينزحت ال : ناويدلا

 : هتاويد

 سح  يا ىلا ا 09

 باهذ ىلإ مانألا ؛لك
 باجحلاو كرتس فلخ نم
 باوحلا "دار نع ”تيمعف

 بابشلاب امتمُي م سس



 تام مث « هتوم رخأتو حرج دق نوكن وأ « لتقُ م هنأ ىلع لدي اذهو
 . ةحارجلا نم

 م حرج دف نو مورلا يديأ يف ريسأ وهو هلاق رعشلا اذه نإ ليقو ]
 .[ نيماسملا ىرسأ نم يدوف نم عم ةلودلا فيس هادف «رس رسألا نم صلخ مث رسأ

 ىلع بلغتلا ىلع سارف وبأ مزع ةلودلا فيس تامامل : هيولاخ نبا لاق
 ياا ال كب رت ال ا

 . قيرطلا يف ١تاميف تابرض برض دقو ذخأف « هلتاق نم هملإ
 نم نولخ نائل ءاغبرألا موي لتق سارف ابأ نأ : قملاعتلا ضعب يف تأرقو

 . ددّصب فرعلت ةعمض يف « ةئاثلثو نيسمخو عبس ةنس رخآلا عببر رهش

 نينتليلا تبسلا موي يف : : لاق < "هخيرات يف ءىباصلا نانس نب تباث ركدو

 يبأ نيب ”برح ترج « ةئاؤلثو نيسمخو عبس ةنس نم ىلوألا ىدامج نم املخ
 هيلع رهظتساو « ةلودلا فيس نب يلاعملا يبأ نيبو 4 صمحي اميقم ناكو « سارف
 نأ ىلإ ةيربلا يف ةحورطم هتثبج تيقبو هسأر ذخأو برحلا يف هلتقو يلاملا وأ
 . هئفدو هئفكف بارعألا ”ضعب هءاج

 ابنيع ةنيخس همأ تعلقو « يلاعملا يبأ لاخ سارف وبأ ناكو : هريغ لاق
 هلتق ال لمقو . ابنيع تعلقف اهبجو تمطل انإ لمقو « هتافو اهغلب أل
 ظ هملع "تش ربخلا هغلب املف « ىلاعملا وبأ هب معي مل هيوغرق

 ةنسا : و . معأ هللاو « ةئائلثو نيرشع ةنس يف ناك هدلوم نإ : لاقبو

 ظ . نيرشعو ىدحإ

 نبا هلتق « ةئاؤلثو نيرشعو ثالث ةنس بجر يف ديعس هوبأ لتتقو (16)
 « ابحرمش لوطي ةصقل تام ىتح هريكاذم رصع « لصوملاب ةلودلا رصان همخأ
 لمعفف « هللاب يضارلا ةبج نم ةعمبر رايدو لصوملا نامض يف عرش هنأ اهلصاحو
 لصو نيح هملع ةلودلا ” مان ضيقف « امالغ نيسخ يف اهيلإ ىضمو « أ"رس كلذ

 ١ نام مث : هب ,

 مقر ةيشاحلاو م٠0 : لوألا ءزجلا رظنا ؟ : ١
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 . ىلاعت هللا مبمحر « هغلب نيح يضارلا كلذ ركنأف « هلتق مث ابملإ

 صخش دقو ةلودلا فس ىلإ سارف وبأ بتك : لاق "(ضبأ هيولاخ نبا كو

 لزنملا نم انالوم ءاقب هللا لاطأ راك رش اياك مح كرعملا هترضح نم

 نسحتساف « ًاركشو ًارفو ربظلاو ربظلا لقثم لقثم مئاغلا لاسلا دورو هتدرو دقو

 : هملإ بتكف سارف ابأ كلذ غلبو « هتعارب فصوو هتغالب ةلودلا فيس

 ديحم يّنع العلاو ةح امسلاو ةحاصفلا له

 ديعس يبأو ينتيبر يذلا يديس تنأ ذإ
 ديزتسأو ءالعلا نم د دفتسأ موي "لك

 ديدج قلخ ىدنلل كت أر اذإ "ىف ديزبو

 شوبجلا ريبدتب هنع هلاغتشال سنألا سلجم طشني (ّلق ةلودلا فيس ناكو

 نابق نم تانسحملا ىدحإ هترضح تفاوف ©« بورحلا ةسرامو بوطخلا ةسدالمو

 فيس لبق ائاعدتساب أدبي نأ ري مو اهعامس ىلإ سارف ىبأ سفن تقاتف « دادغب

 ا هثحتسي هملإ بتكف « ةلودلا

 ”عسوأ وأ ءانهدلا كردصو وأ كازوحلا كثلحم

 مضوم هب لزهلاو "دحلا 3 9 دلا بحارلا كبلقو

 عمسل ل يلاوعلا عرق ادغ ًافيس دوعلا عرقب هفر

 اسس ابظفحتب نيلاوقلاو ناقلا رمأف يلهملا ريزولا تاببألا هذه تغلف

 . اهملع الإ برش ال راصو

 : سارف وبأ ةيلإ بتكف « اورثكأف ةلودلا فيس ىلإ سانلا ىدهأو

 لوسرلا دس قدبعب ت' ُدهعب دق كٌوادف ىسفن

 ليلجلا ىلإ لسلجلا ىد بن افإ يسفن ”تيدهأ

 هدب م دممجيومموسادو مم رم وهمروف ممم رن نومهم ومو نو هم ممم ونوم وق مدجم هرمو
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 لوبقلاب رّسشملا لص يدي تكلم ام تلعجو
 هيلإ بتكف ماشلا ىلع سارف ىبأ فالختساو وزغ ىلع ةلودلا فيس مزعو

 ظ ظ : اهنم ةدمصصق

 ”.ذخلا ”ةماصمصلا هنفج يف حاتراو هلماع حمرلا زهف ريسملا اولاق ظ

 مرح اهّملح نم ىلع مآشلا نإ هسرحت ماشلا رمأي نلغشت ال

 0 ممقلا هلهأ يداعأ نم هروحص هتبابم نم ًاروس رغثلل نإو

 مسنلا اهب ابحت يتلا ةايحلا يبف 'هتبحص نيدلا فيس ”يتنمرحمي ال
 معن هتاداع نمهو تلأس نكل هوماوأ ف هيلع ”تضرتعا امو

 ظ : هيزعي هملإ بنك و

 هب ىتزعملا ال ىتزعملا نك

 ٍدلاخ نم سانلا يف اه تاببه

 دحاولا نم دب ال ناك نإ

 هسفن يف ىدرلا ىقلي لّجعمو هلهأ يف ىدرلا ىقلي ”لجؤمف

 : لاقف رسآلا يف وهو ةيلاع ةرجش ىلع هبرقب حونت ةمامح عم دقو ًاضيأ هلو

 يلاح كلاح تاب له ةراج ايأ ”ةمامح يبرقب تحان دقو لوقأ
 ىونلأ ةقراط تقذ ام ىومحلا ذاعم

 ”مداوق داؤفلا توزحم لمحتأ

 انئيب رهدلا فصنأ ام اتراج انأ

 ”ةفيعض "يدل ًاحور ”يرت يلاعت

 و

 ىلاع ةفاسملا ينن نصغ ىلع

 يىلامت مومهلا كمساقأ يلاعت

 يلا
 هةودس ع ٠ ريب تت ادم

 بادعف مسح .ق 23د



 يلاس بدنيو نوزحم تكسيو ةقيلط يبتو ”روسأم كحضيأ

 '[يلاغ ثداوحلا يف يعمد نكلو ت”ةلقم عمدلاب كنم ىلوأ ”تنك دقل

 - نونلاو ةثلثملا نيشلا حتفو ءارلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا حتفب - ةنش'رخو

 "مورلل يهو « لحاسلا ىلع ماشلاب ةدلب يهو .

 نوكسو ةلمبملا ءاطلا حتفو ةلمهملا نيسلا نوكسو فاقلا مغب - ةينيطنطسقو

 مظعأ نم -نون اهدعبو ابتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةلمبملا ءاطلا رسكو نونلا

 . مورلا كولم نم رّصنت نم لوأ وهو « نيطنطسق اهانب موأرلا نئادم

10 

 ةاييفرخ

 دارسق نب نارمع نب ةامرح نب هللا دبع نب ىبحي نب ةلم'رح هللا دمع وبأو صفح وبأ

 يضر يعفاشلا مامإلا ”بحاص يرصملا ٍليَمُأْرلا ””يبمجتلا ةمارخم نب ةماس ىلوم

 <« ثيدحلل ظفاح ناكو « هنم ًاساتقاو هيلإ ًافالتخا هباحصأ رثكأ ناك ؛ هنع هللا

 يف رثكأف دايس ىلع هن ىورو . « رصتخلا» و « طوسملا » فنصو

 5هههدوووهوجول م و هرسضو رو مة مديدة وعوم مهم يوون اهم دووهن امهق عب و وحن

 ١ طقف د ص يف درو نيفقعم نيب ام . 0*

رفلاو مورلا دالب نم ةنشرخ نأ ةمجرتلا هذه يف ركذ دق « هللا ناحبس : ب شماه ىلع ٠؟
 يري تا

 نع هلوقب كلذ بقعأ مث تارفلا ىلإ هسرفب اهنم حاط هنا لاقيو سارف وبأ رسأ ابيفو ابتحت

 ! لحاسلا ىلع ماشلاب ةدلب : ةروكذللا ةتشرخ

 ه7 : ١ يكبسلا تاقبطو ؟0٠ ةقرولا «ءيزاريشلا تاقبط يف يعفاشلا بحاص ةلمرح ةجرت - هو

 ًاثيدحت سانلا رثكأ ةلمرح ناكو ؛« عغ#* : ؟ لادتعالا نازيمو ؟؟9 : © بيذبتلا بيذبهتو

 دقو عقلا لوح تلطأال ارهشأو ةنس هلزنم يف ىفختسا بهو نبا نآل بهو نبا نع
 ىنثأ

 . بئارغب درفنا ىور ام ةرثكل هنإ لبقو « هريغ هفعضو نيعم نا هيلع

 .٠ ءالولاب يمحتلا : س .
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 ةنس يف هدلومو < ١[هريغو يرصملا بهو نب دم نع ىور ]| هركذ نم هحبحص

 نيعبرأو ثالث ةنس لاوش نم نيقب عسنل سينخخلا ةلمل يفوتو « ةئامو نياتسو تس

 . ىلاعت هللا همحر « نيعبرأو عبرأ لمقو « رصمب نيتئامو

 نم ةانقلا دابا وكسور يح رسكو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا مغب - '”يبجّتتلاو
 بسن ةأرما مسا وهو « ببجلت ىلإ ةسسنلا هذه - ةدحوم ءاب اهدعبو ابتحت

 . اه'دالوأ ابسلإ

 ظ . ةلمبم لاد فلألا دعبو ةلمهملا .ءارلا حتفو فاقلا مضي  داردقو .
 هميياوو ةانثملا ءابلا نوكسو ملا حتفو يازلا مغب - 'يلْئيَمزلاو

 ١ بيجلت نم نطب وهو « لئيم'ز ينب ىلإ ةبسنلا هذه - مال

 نيتس ةنس رفص يف « روكذملا ةلمرح دج « نارمع نب ةلمرح يفوتو (1/)
 . ىلاعت هللا همحر « ةرحبلل نينامك ةنس هدلومو « ةئامو

١0 
 بلاط ينأ نب يلع نب نسحلا

 0 ب ا وا ل و وعلا

 عيبر رهش ىلإ ةفوكلاب ماقأو < مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب سانلا هشأ ناكو

 هبرض هنإ لاقي « مجلم نب نمحرلا دبع لتقو « نيعبرأو ىدحإ ةنس لوألا

 توم ووو م مج

 ١ ص نم ةدأبز .
 « نيسلاطلا لتاقمو يبوقعبلاو يدوعسملاو ريثآلا نباو يريطلاك خيراتلا بتك يف هرابخأ - 6

 سنو : ؟ ءاملوألا ةملحو ١ةة 6 ركاسع نبا بيذهتو ؟ةمو : ؟ بيذبتلا بيذهت رظناو
 ' رداصم ثدح ةلباقملا ةحفصلاو ++ ص رع انثالا ةمئألا ؛ س9١ : ١ ةوفصلا ةفصو
 . ةمحرتلا هذبب ص ةخسنلا تدرفنا دقو . هئمجرت
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 ضرأ نم نكسم اقتلاف ةيواعم ىلإ راس مث « هلتقو تردنف هدبب هاقتاف فيسلاب

 « لوألا عيبر رهش نم نيقب سخل هعيابو رمآلا هبلإ لسو احلطصاق « ةفوكلا
 هنا موق لاقو (« ةنيدملا ىلإ عجرو مهرد فلأ فالآ ةسخ هاطعأ هنإ لاقيو

 . يبالودلا هلك كلذ ىور «رانيد فلأ ةئام ذخأو ىلوألا ىدامج يف حرذأب هحلاص

 ةبطخ تدبش انأ : لاق ىعشلا ىور ؛ مايأ ةسمخو ربشأ ةتس هتفالخ تناكو

 : لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ماق :  ةيواعم ىلإ رمألا لس نيح ينعي نسحلا
 .يذلا رمألا اذه نإو « روجفلا قملا قمحأو ىقتلا سنكلا سمكأ نإ « دعب امأ

 يل ىتح وأ ينم هقحب قحأ ناك ءىرمال ىتح وه امنإ ةيواعمو انأ هيف تفلتخا
 مكل ةنتف هلعل يردأ نإو « مهامدل ًانقحو ةمألا حالصل ةدارإ ةيواعمل هتك رت

 ظ . نيح ىلإ عاتمو
 ةفالخلا : لوقي ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر تغمس : لاق ةئيفس ىور

 يضر نسحلا ةيالو رخآ ناكو . اكولم وأ اكلم نوكت مث ماع نوثالث يدعب

 يضر قيدصلا ركب ىبأ ةفالخ لوأ نم موي رشع ةثالثو ةنس نيثالث مامت هنع هللا
 ةنس لوألا عيبر ربش يف اهب تام نأ ىلإ ةنيدملاب نسحلا لزب ملو . هنع هللا

 هْسَأ وهو < نيسمحخ ةئس تام ليقو ؛« ةنس نوعبرأو عبس هلو نيعبرأو عست

 عم نفد هنإ لاقيو <« عيبقبلاب نفدو صاعلا نب ديعس هيلع ىلصو « باوصلاب
 هنمس ثعشألا تنب ةدعج هتأرما نا لاقي : ىنتقلا لاقو . اهيلع هللا تاولص همأ
 ناكو . مد نم تسط اذكو اذك موي لك هتحت نم عفريل هناو « نيربهش ثكمو

 اهببلع فلخو . ةرملا هده ىف ينباصأ ام ينباصأ ام ًارارم مسلا تيقس : لوقي

 .جاوزألا ةّمسم نا اي : هل نولوقي نابمصلا ناكف « امالغ اهدلوأف شيرق نم لجر

 ربخم ىلإ يطملا لبقأ نا هيلإ بتك هتاكشب ةيواعم ىلإ ناورم بتك املو
 ريبكتلا كلذل ماشلا لهأ رّبكف «رضحلا نم ًاريبكت عم هتوم هغلب الو ؛ نسحلا
 تربك يذلا ام « نينمؤملا ريمأ اي كنمع هللا رقأ : ةيواعم ةجوز ةتخاف تلاقف
 هللاو : لاق ؟ ربكت ةمطاف نبا توم ىلعأ : تلاق « نسحلا تام : لاق ؟ هل

 هيلع لخدف « ماشلاب سابع نبا ناكو . يلق حارتسا نكلو هتومب ةتامش تربك ام
 ثدحام يردأ ال:لاق ؟ كتيب لهأ ىف ثدح ام يردت له «سابع نا اي :لاقف
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 : لاق «نسحلا تام : لاق < كدوجسو كريبكت ينغلب دقو ًارشبتسم كارأ قال
 ل ل وا لاق مث ؛ اثالث « دمج ابأ للا محرب < لل نإ

 مامإب انبصأ دقل نسحلاب انمصأ انك نإو « كموي يف هرمع صقن ديزي الو كترفح
 ادا ةييصملا كلت ريجو ةربعلا كلت هللا نكسف « نيسنلا متاخو نيقتملا

 . هدعب نم انيلع فلخلا

 ىلص هللا لوسر عم يتنفداف ”تم انأ اذإ : نيسحلا مامإلا هنخأل ىصوأ ناكو

 « دقرغلا عيقبي ينفداف كوعنم نإو « ًاليبس كلذ ىلإ تدجو نإ مسو هيلع هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم هوئقديل اوجرخو حالسلا هيلاومو نيسحلا سيلق

 ' ماقللد نم موقف هيأ يي مخل نب تاورع عركفا# موو
 ىلعل ءارحصلا ىلإ ينوجرخأ : لاق هنع هللا يضر نسحلا رضتحا امل : لمقو

 بستحأ يفإ مهللا : لاق جرخأ اماف ؛ تايآلا ينعي « تاومسلا توكلم يف رظنأ
 . هسفن بستحا هنا هل هللا عنص ام ناكف « ىلع سفنألا زعأ اهنإف كدنع يمفن

 لاق مكحلا نب ناورم نأ 'دربملا سايعلا وبأ هركذ ام هرابخأ فيرط نمو

 كيلإ ابتمفد نإ : قيتع يبأ نبا هل لاقف « نسحلا ةلغبي فوغشم نإ : اموي
 ةيشعلا كدنع سانلا عمتجا اذإف : لاق « معن : لاق ؟ ةجاح نيثالث يل يضقتأ

 ذخأ اماف ؛ كلذ ىلع ينماف « نسحلا نع كسمأ مث شيرق رثآم يف ذخآ ينإف
 دمج يبأ ةملوأ ركذت الأ : ناورم هل لاق ؛ شيرق ةبلوأ يف ضافأ مهسلاجم موقل

 ركذ يف انك ولو فا رشألا ركذ يف انك امنإ : لاق ؟ دحأل سبل ام اذه يف هلو
 نسحلا هل لاقف قمتع ىلأ نبا هعبت بكريل جرخ اماف ؛ دم يبأل ام انمدقل ءايبنألا

 . هيلإ اهعقدو اهنع لزنف « ةلغبلا « معن : لاق ؟ ةجاح كلأ : مستو

 اهنكاس ىلع ةنيدملا تلخد : لاق ماشلا لهأ نم ًالجر نأ ةشئاع نبا ركذو

 ًاتمس الو بجو نسحأ رأ م ةلغب ىلع ابكار الجر تيأرف مالسلاو ةالصلا لضفأ
 ىلع نب نسحلا اذه : لمقف هنع تلأسف هملإ ىلق لاف « هنم ةباد الو ابون الو

 « لتس نا هل وكر فأ [بقلع "تدعو ذنب هل قلق الهاف تلاط نأ نا
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 : تلق « هنا انأ : لاق ؟ بلاط ىنأ نب ىلع نا تنأأ : هل تلقو هملإ ترصف

 ؟ ايرغ كيسعأ لا لابس ننال ىتعنا ايف ؟ ايبا - كمابوس كي لف
 لام ىلإ وأ كانلزنأ لزنم ىلإ تجتحا نإف « انب لم : لاق « لجأ : تلق
 "ىلإ بحأ ضرألا ىلع امو هنع تفرصناف : لاق ؛ كاتواع ةجاح ىلإ وأ كانيسآ
 ظ . يسفن تيزخو هتركش الإ تعنصو عنص ايف تركف امو هنم

 :هل لبق ذإ ةناعيضأ قف نيلاخ ةيواعك انيباو ١لاقا#دقعلا و تعاص نكس
 هل لاقف « همف نحن ام دسفأ انملع لَخد 'نإ هنإ : ةيواعم لاقف « بابلاب نسحلا
 :ةيواعم لاق « باوج هبف هدنع سيل امع هلأسا ىنإف هل نذيا : محلا نب ناورم

 : ناورم هل لاق سلجو لخد اماف « هل نذأو «مالكلا اومحلأ موق مهنإف لمفت ال
 سيل : نسحلا لاق <« فوخلا نم كلذ نإ « نسح اي كبراش ىلإ بيشلا عرسأ
 انواسنف < انهافش ةبذع « انهاوفأ ةببط مئاه ينب رشعم اننكلو كغلب انك

 « ديدش رخ مف ةيمأ ينب رششعم متنأو « نبلبقو نبسافنأب انيلع نللبقُي
 عضوم متم بيشي امنإف « مغادصأ ىلإ متع نيسافنأو نههاوفأ نفرصي مؤاسنف
 « ءوس ةلصخ مشاه ينب اب ىمف نإ امأ : ناورم لاق ؛ كلذ لجأ نم راذعلا

 تعضوو انئاسن نم ةماغلا تعزن « لجأ : لاق « ةماغلا : لاق ؟ يه ام : لاق
 الإ ةيومأل ماكق اف « مئاسن يف تعضوو ملاجر نم ةماغلا تعزنو انلاجر يف

 ملظأ ام متعمس ىتح متببأف متربخأ تنك دق : لاقو ةيواعم بضغف ؛ يمثاه

 :لوتي وهو هيلع ها تارعر نجلا جرعف مسلجم دسفأو متيب ميلع

 لباق دعي آلباق يّجرأ ًاسمحخو ةحجح نيسمخ رهدلا اذه تسرامو

 لئاطب تحدك ىوهأ يذلا ىف الو ابمسسج تغلب ايندلا يف انأ ايف

 لجاعم توم نهر يىفأ تنقيأو ابّفكأ ايانلا ءيف تعرشأ دقو

 نيرمعو هيمن هوي م ييممت مع عم ووو مو هموم ينمو مرر مم ومهما عم عمم
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 تعطأ كنكلو « ىلب : لاق « الف كسبأ ىلإ يريسم امأ : لاق « هللا ةعاط
 ولف «كترخآ يف كب دعق دقل كايند يف كب ماق ناك نلف « ةليلق ايند ىلع ةيواعم
 ًاحلاص المع اوطلخ إ : ىلاعت هللا لاق امك تنك ًاريخ تلق ًاريشث تلعف ذإ تنك

 فترار لب الك » : ىلاعت هللا لاق امك كنكلو ( ٠69 : ةبوتلا ) © ائيس رخآو

 . ( ١4 : نوففطملا ) # نوبسككي اوناك ام مهيولق ىلع
 كاخأ تبتأ ول : نيسحلل ليقف اعطاقتف مالك نيسحلاو نسحلا نيب راد : لبقو

 ل يتروكت نأ رك انادي ئادتتلا لصتلا» نإ: + لاكف 4 كنتم اكيبنيكأ وق
 . هاتأف نسحلا كلذ غلبف « يخأ ىلع لضفلا

 قح : لاقف كلذ يف هل ليقف « هنول ريغت ءوضولا نم غرف اذإ نسحلا ناكو
 . هنول ريغتي نأ شرعلا يذ ىلع لخدي نأ دارأ نم ىلع

١05 

 يرصبلا نسحلا

 نيعباتلا تاداس نم ناك ؛ ىرصسلا راسك نسحلا ىنأ نب ”نسحلا دمعس وبأ

 نب ديز ىلوم هوبأو . ةدامعو عروو دهزو مع نم نف لك ممجو . مُهئاربك و

 هللا ىلص ينلا جوز ةمّلس مأ ةالوم ةريخ همأو « هنع هللا يضر يراصنألا تباث

 < اهنع هللا يضر « ةماس مأ هيطعتف يىبيف ةجاح يف تباغ امبارو « ملسو هيلع

 كلت نأ ناورّسف « هبرشف اهئيدث هملع ”ردف « همأ ءيحت نأ ىلإ هب هللعت 'ابدث

 نازيمو ؟ 5+ : ؟ بيذبتلا بيذهتو ١ ه5 : 7 دعس نبا تاقبط ىف يرصبلا نسحلا ةمجرت - 5

 « يزاريشلا تاقبطو ١+١ : ؟ ءاملوألا ةملحو 7١ : ظافحلا ةركذتو ه؟ا7٠ : ١ لادتعالا
 يزومللا نبا عمج دقو ىفترملا يلامأو نيسبتلاو نايبلا يف ةروثنم هرامخأو هلاوقأو ؟ ؛ : ةقرولا

 .(5١ه5؟ ةرهاقلا  يبرعلا ركفلا راد) هنع ىرخأ رداصم ىلإ راشأو

 ءايتنا 21 ١
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 ظ ...كللذ ةكرر نم ةعاصقلاو ةكحلا

 جاجحلا نمو يرصبلا نسحلا نم حصفأ تيأر ام : ءالعلا نب ورمح وبأ لاق
 . نسحلا : لاق ؟ حصفأ ناك اهيأف : هل ليقف ©« يفقثلا فسوي نبا

 نع طقس ىتح « ةرصسلا لهأ لمجأ نم ناكو « ىرقلا يداوب نسحلا أشنو

 . ثدح ام هفنأب ثدحف هتباد

 ناك « يطل قم ا دكت رع ازعأ "كن اوئام : لاق هنيأ نع ىعمسألا ا

 ظ ] ظ ] ْ ريش ةَضَوَع

 لاقف « مالسلا (هيلع نيسحلا نب ىلع هب رمف « جحلا يف صقي نسحلا ناكو]
 ريغ داعم هضرأ يف هللف : لاق « ال : لاق ؟ توما كسفن ىضرتأ خش اب : هل

 :لاق « ال : لاق ؟ رادلا هذه ريغ لمعلل راد مثف : لاق « ال : لاق ؟ تيبلا اذه

 : لاق ؟ تيببلا فاوط نع سانلا لغشت ملف : لاق « ال : لاق ؟ باسحلل كلمعف

 . اهدعب نسحلا صق اف
 جاجحلا نا قالطلاب تفلح ينإ ديعس ابأ اي: لاقف نسحلا ىتأ الجر نإ لبقو

 جاحمحلا ناك دق : هل لاقف ؟ اهلزتعأ مأ يتأرما عم مقأ ؟ لوقت امف رانلا يف

 نإو ؛ ءيش لك تعسو هللا ةمحر نإ « كل لوقأ ام يردأ امو ًاقساف أًارجاف

 هنإو ؛ ؛نسحلا هلاق اب اهيبش هيلع ٌدرف فلح اه هربخأف نيريس نب دمع ىتأ لجرلا

 مسي يصب يبل نر هل لاقف دسع نب ورم ىتأ

 . هخيرات ىف راتحملا كلذ ركذ « نزلا كرضي م

 ةيوسللا هل لاقف عوج لطراا“ مبف لجر هعمو حئاون اهيفو ةزانج يف ناكو.

 : كنيف يف كلذ عرسأ اتنسأ هل تكوت اسست تيآر انك تنك نإ يغأأإ

 ظعتاو « بنذم علقاو كسمم قفنا :لاقف ؟ ءابولا ةرثك ىرت الأ : هل ليقو

 كلت اه ؟ نومحدزت كل ام : لاقف اهيلع سانلا محدزا دق ةزانج ىلإ رظنو

 تيد نونللا قدس راكي اوركت وعن ارت ا ودعلا © كحل يق ةيراشا ىف

 دقف تنأ امأ ؟ نمعب مئنصت امو : لاقف ؟ نم نع ديعس ابأ اب : لجر هل لاقف
 كنم دهزأ انأ : لجر هل لاقو (؛ هتحح كملع تماقو هتظعوم كتلان

 اب ٠



 ؛ هذه : لاق ©« ةدحاو ةماك ىلع ذخف : لاق « الف حصفأ امأ لاق < [حصفأو ]

 دهس اأن الل [ لكأت ال | كنأ ينغلب : بوقعي نب دقرفل لاقو

 ءاملا ركش يدؤت ردقت له مكل اي نسحلا لاق « هركش يدؤا الأ فاخأ

 ىولح قط هنلإ ثعبف « كباتغا ًانالف نإ : نسحلا لمقو ؟ هبرشت يدلا دراملا

 لوف اذه نم بدرقو ؛ كتأفاكف كتاتسح ىلإ تيدهأ كنأ ينغلب : لاقو

 ناسنإ نم تلئف ةيواعم نب سايإ دنع ًاسلاج تنك : لاق « نيسحلا نب نايف

 ظ ؟ مما كوخأ كنم مسي لو مورلاو كرتلا ماعلا توزغ له : لاقف

 نم ىلإ كمحري نم وكشت كنإ اما : لاقف رخآ ىلإ هيلع وكشي الجر عممسو

 . '[كمحرب ال

 ."توملا الإ هيف نيقي ال كشب هشأ هيف كش ال نبقي تيأر ام : همالك نمو

 مايأ يف كلذو « ناسارخ هبلإ تفيضأو قارعلا يرازفلا ةريبُه نب رمع يلو املو
 يف كلدو يبعشلاو نيريس نب دمعو يرصبلا نسحلا ىعدتسا < كلملا دبع نب ديزي
 ذخأو « هدابع ىلع هفلختسا هللا ةفللخ ديزي نإ : مهل لاقف ةئامو ثالث ةنس

 فترورت ام ينالو دقو « ةعاطلاو عمسلاب اندبع ذخأو 2 ني ل

 يلا دل و ا ءالقاف هرمأ نمي وضالاب لإ نكي

 10 م و ديزب يف هللا 0 نبأ اي : لاقف

 كايزيف اكلم كملإ ثعس نأ كشوأو « هللا نم كعنمب ال ديزي نإو < ديزي نم

 ؛كلمع الإ كبجس ١ مت ' كربه ىلص ىبإ كرصق ةعس س كجرخيو كريرس نع

 الف هدامعو هللا ىدل ًارصان ناطلسلا اذه هللا لعج امنإف هللا صَْت نإ ةريبه نباا

 ؛ قلاخلا ةيصعم ىف قولحت ةعاط ال هنإف « هللا ناطلسب هدابعو هللا نيد "نبك رت

 ,. د ةخسنلا اب تدرفتا ةدالز ١

 "ع لا ادفادبب :

 060 0 . يركشيلا يع نب مهارإ قم . ادا جن ا
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 انئفسفَسس : نيريس نبال يبعشلا لاقف « نسحلا ةزئاج فعضأو ةريبه نبا مزاجأف
 ظ . ١انل فسفسف هل

 رخس هنإ : لمقف هنع لأسف « ةئمهلا نسح ًاممسو الجر ًاموي نسحلا ىأرو

 اببشب امب انندلا بلط ًادحأ تيأر ام « هوبأ لل : لاقف « هنو.حو كولملل

 ظ .:اذهالإ

 « ابلكأت ةثارك اهدي يفو موي اهببلع لخدو « ءاسنلل ؛صَْقَت همأ تناكو
 كذإ ينب اي : تلاقف « كدي نم ةثيمخلا ةلقبلا هذه يقلأ « هامأ اب : اهل لاقف
 كح همالك رثكأو ؟ "ربكأ انيأ « هامأ اي : لاقف « تفرخو تربك دق خش
 ظ . قارعلاب عقص وهو <« ناسيّم يس نم هوبأ ناكو . ةغالبو

 «ةنيدملاب هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةفالخ نم اتيقب نيتنسل نسحلا دلومو

 « ةئامو رسشع ةنس بجر ”لبتسُم ةرصبلاب فوتو « ىرلا ىلع دلو هنإ لاقيو

 ةيشع نسحلا يفوت : ليوطلا ديمح لاق ؛ ةدوهشم هتزانج تناكو « هنع هللا يضر

 « ةمجللا ةالص دعب هانلمحو « هرمأ نم انغرفف ةعملا موي انحبصأو « سبجلا
 « عماجلاب رصعلا ةالص مقت ملف « هب اولغتشاو هتزانج مهلك سانلا عبتف هانفدو

 يح ةزانجلا مهلك اوعبت مهنأل « ذئموي الإ مالسإلا ناك ذنم تكرت اهنأ لعأ الو

 ظ . رصعلا ىلصي نم دجسملاب قبب م
 تانج نم ينومتببن دقل : لاقف قافأ مث « هتوم دنع نسحلا ىلع يمخأو

 . ميرك ماقمو نوبلعو

 0 ذخأ ًارئاط نأك تبأر : نيريس نبال نسحلا توم لبق لجر لاقو

 ةيلق الإ نكي مف « نسحلا تام كايؤر تقدص نإ :لاقف « دجسملاب ةاصح
 ”نسحلا تام

 ١ ةيتآلا ةدايزلا عضوملا اذه دعب أ يف تدرو :

 فاخأ ينإ :ك رظخ اقف «كئاديفأ للع كت ر طم ريخشلا نب هللا دبع نب فرطمل لاقو

 ربو 0 9 لوقم ام لعفي انيأو هللا كمحر : نسحلا لاقف « « لمفأ ال ام لوقأ نأ

 ركنم نع هني مو فورعمب دحأ رمأي ملف منم اذهب .
 ةدوسملا يف دري ل: ريكأ .. . همأ تناكو ؟ .

 ل :أ ةخسنلا نم ةدايز اضيأ انهاهو ء ةدوسملا يف درب مل : نسحلا تام ... هتزانج تناكو
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 امك« موي ةئا هدعب يفوت مث < اهني ناك هو هناا نيردس نا كلو

 . ىلاعت هللا ءاس نإ هعضوم يف قبس

 ةامبلا نيسلا حتفو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ملا حتفي - ناسّيمو

 ةرصبلا لفسأب ةدملب يه : يناعمسلا لاق - نون فلأآلا دعبو

١017 
 ينارفعزلا

 هللا يضر يمفاشلا مامإلا بحاص ينارفعزلا حابّصلا نب دم نب نسحلا ىلع وبأ
 مزلو « قافآلا يف ه ءركد رايز # انك ايف: تتسصو تيدطلاو هقفلا  عوب هك

 - مهظقيأ قح ًادوقر اوناك ثيداحألا باحصأ : لوقي ناكو « رحبت ىتح يمفاشلا
 ةءارق ىلوتي ناكو . ةّنم هيلع يعفاشلاو الإ ةربحم دحأ لمح امو « ي ءفاشلا

 عبك و لثم هتقبط يف نمو ةئبيع نب ناضلم نم ممسو « هنلع يمفاشلا بتك

 لاوقألا ةاور دحأ وهو « مهريغو نوراه نب ديزيو مثيطا نب ورمعو حارجلا نبا
 نب دمحأو روث وبأو وه : ةعبرأ اهتاورو « هنع هللا يضر ١يعفاشلا نع ةميدقلا

 نايلس نب عببرلاو ينزملا : ةتس ةديدجلا لاوقألا ةاورو < يسيباركلاو لمنح

 كرايم انثدح : لاق يعمسألا نع « سينألاو سيلجلا » باتك يف ايركز نب ىفاعمللا ىكحو ح
 ةزانج تيأر ام هللاو : يتنبل تلقف نسحلا ةزانج نم تفرصنا : لاق ينانبلا تباث نع ةلاضف نبا
 «هبأ أب :يقنب يل تلاقف «كلذل لهأل نسحلا ناك نإو ابيف عمتجا اثم سانلا نم اهيف عمتجا طق
 5 . يسفن هللاو تزجحف « « هللا رتسل الإ كلذ ام

 ماه :9 بيذبتلا بيذهتو :٠اب : اب دادغب خيراتو ١ رجلا ارا -ا6ا
 دقو ؛ ه؟ه : ظافحلا ةركذتو *ه٠ ١: ىبسلا ت تاقمطو ؟م : ةقرولا « يزاريشلا ت

 نردلا ذإ ٠ أطخلا اذه ىلع ىبسلا هبنو نارفعزلا برد ىلإ 0 ظ

 ظ . هبلإ بوسنم
 . ةديدج لاوقأ يعفاشلل تحبصأ رصمبو ءرصم ىلإ هلمحر لبق قارعلا يف ةيبقفلا هءارآ ينعي ١

 فق



 ىلعألا دبع نب سنويو ةلمرحو يطيوبلاو يدارملا نابلس نب عببرلاو يزيجلا
 هنع ىورو - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ىأسس قابلاو مهضعب ركذ مدقت دقو

 . مهريغو يذمرتلاو يناتسجسلا دواد وبأو هحيحص يف يراخبلا
 نيكس ةنس  ناضمر ربش ىف : عناق نبا لاقو نابعش خلس يقوتو

 رخآلا عبير رهش يف يفوت هنا '6 باسنألا » باتك ىف ىناعمسلا ركذو « نيتئامو

 ظ ' . ىلاعت هللا همحر « نيتئامو نيعبرأو عست ةنس

 دعبو ءارلاو ءافلا حتفو ةلمهملا نيعلا نوكسو يازلا حتفب - ينارفعتزلاو

 ةلحلاو « دادغب برقب ةيرق يهو « ةّننارّفْعَِزلا ىلإ ةبسنلا هذه - نون فلألا
 لاق .. اهب ماقأ هنآل مامإلا اذه ىلإ ةبوسنم يفارفعزلا برد ىمست دادغبب يتلا
 يمفاشلا دجسم هيفو : « ءابقفلا تاقبط » يف يزاريشلا قاحسإ وبأ خشلا
 هللو < ينارفعزلا بردب هيف سردأ تنك يذلا دجسملا وهو « هنع هللا يضر

 2. ةّلملاو دجملا

١0/8 

 يرخطصإلا ديعس وبأ -

 هبقفلا يرخطصإلا لضفلا نب ىسع نب ديزي نب دمحأ نب نسحلا ديعس وبأ

 يبأ نبا يلع يبأ نارقأو جيس نبا سابعلا يبأ ءارظن نم ناك ؛ يمفاشلا
 سلا 7 ص

 « مق يضاق ناكو 2 ةضقألا » بانك اهنم هقفلا يف ةنسح تافنصم هلو «ةريره

 ظ . ؟ةهم : 5 باسنألا رظنا ١

 ١و: ىبسلا تاقبطو ١* : ةقرولا «يزاريشلا تاقبط يف يرخطصالا دعس ىلأ ةمجرت - 6١م

 باتك همتك نمو :١*5 تسربغلاو 545:١ يناعمسلا باسنأو 0+ :5 مظتنملاو

 نم ةمجرتلا هذه تطقس دقو « تالحسلاو رضاحملاو قئاثولاو طورشلا باتكو ريمكلا ضئارفلا

 ظ ظ ٠ م ةخسنلا
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 .لراتسحس ىلع ردتقملا هاضقتساو « القتم 'ًاعرو ناكو « دادغب ةمسح ىلوتو
 اهركنأف « يبولا رابتعا ريغ ىلع اهمظعم دجوف "مهتاحك انم يف رظنف اهبلإ راسف

 . اهرخآ نع اهلطبأو

 موب ةرخآلا ىدامج يف فوتو « نيتئامو نيعبرأو عبرأ ةنس يف هتدالو تناكو
 نيرشعو نام ةنس نابعش يف تام ليقو « هرشع عبار ليقو « هرشع يناث ةعملا
 . ىلاعت للا همحر « ةئاؤلثو

 ةلمهملا ءاطلا حتفو ةلمهملا داصلا نوكسو ةزمحلا رسكب  يرخطصإلاو
 دالب نم يهو « رخعطصإ ىلإ ةسنلا هذه  ءار اهدعبو ةمجعملا ءاخلا نوككسو
 ىلإ ةبسنلا ىف اولأق دقو « ىلاعت هللا مهمحر *ءاماعلا نم ةعامج ابنم جرخ < سراف
 ورم ىلإ ةبسنلا يف اهوداز امك « يازلا ةدايزب ًاضيأ « يزرخطصإ » رخطصإ

 . يزارو يزورم اولاقف يرلاو

١05 

 ةريره يبأ نبا يلع وبأ

 تعب .هيدقفلا للا ؛ يعفاشلا هبقفلا ةريرُه يلأ نب نإ صحا لعوب
 قلعو « ينزملا رصتخم » حرشو « يزورملا ناعسإ 0 جب رمس نبا .سابعلا يأ
 جرو داعي سرتو عورفلا يف لئاسم هلو « يدبطلا يلع وبأ حرشلا هنع

 ا عر الو رو لا نب بسر قررا نأ لإ الفرا

 .ًاعروم:ه ١

 ظ , ءاماعلا رباك الا ع

 .؟ 548:1 دادغب خيراتو ؟6٠١:تسربفلاو ؟ . <:؟ يئبسلا تاقبط يف ةريره يبأ نبا ةمجرت - 1١69
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 لد

 يربطلا يلع وبأ

 0 يلع يبأ نع هقفلا ذخأ ؛ يعفاشلا هيقفلا يرّبََطلا مماقلا نب نسحلا ىلع وبأ

 قسرا“ هيلإ ةبوسنملا ةروبشملا ةقملعتلا هنع قلعو « هركذ مدقملا ةريره يبأ نبا

 يف « ررحملا » باتك فئنصو « روكذملا ىلع يبأ ةداَتَسأ دعب اهب ساردو دادغبب

 باتك ًاضيأ فئصو « درحملا فالخلا يف ينعم باك لوأ لهو « رظنلا

 « ءازحأ ةريشع يف لخدي ريبك وهو « ةدعلا » باتكو 6 هقفلا يف « حاصفالا »

 سمح ةنس دادغبب فوتو . هقفلا لوصأ يف ًاباتكو ©« لدجلا يف ًاباتك فنصو

 . ىلاعت هللا همحر « ةئائلثو

 ةبسنلا هذه  ءار اهدعبو ةدحوملا ءاملاو ةلمبملا ءاطلا حتفب - ”يرستطلاو

 ةلمبملا نيسلاو ءار اهدعبو ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا ءاطلا حتفب - ”ناتسرَمط ىلإ

 ةربمك ةيالو يهو - نون فلألا دعبو ةحوتفملا ابقوف نم ةانثملا ءاتلاو ةنكاسلا

 ىلإ ةبسنلاو « ءاماعلا نم ةعامج اهنم جرخ « لمآ اهربكأ ةريثك دالب ىلع لمتشت

 تيأرو - ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم يف يتأبس ام ىلع - « ينارّبط » ماشلا ةيربط

 تيأرو « انماه وه امك نسحلا هممسا نأ ءاهقفلا تاقمط نم بتك ةدع يف

 اع ل نا ب

 55د د جدد ج جسر سيمو و وو نهرو سوهو م هه دو وود مم مم يوووو موسسه وم وم

 كلا كلا تاهطر ما ةقرولاءيزاريشلا ت تاقبط يف يمفاشلا يربطلا ىلع يبأ ةمحرت - ٠

 رظناو ؛ فالخلا لئاسم رصتخم الإ هتافلؤم نم ركذي لو ؟١ 4 : تسربفلاو « نيسحلا » هاممو

 . ( نيسحلا ممأب ) م7 : م دادغب خيرات
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 ناك ؛ يمفاشلا هبقفلا يقرافلا نوه رسب نب يلع نب مهاربإ نب نسحلا يلع وبأ
 ىلإ لقتنا يفوتاملف « ىنورزاكلا دمح هللا دبع يبأ ىلع نيقرافاَّ هلاغتشا أدنم
 يىبأ ىلعو « بذبلا » بحاص يزاريشلا قاحسإ يبأ خيشلا ىلع لغتشاو دادغب
 . طساو ةتيدمب ءاضقلا ىلوتو « « لماشلا » بحاص غابصلا نبا رصن

 ظفاحلا تلأس : لاق « ىلاعت هللا همحر « يفّلسلا رهاط وبأ ظفاحلا ىكح
 وبأ يضاقلا مهنم ةعامج نع طساو ١يزومحلا دمحأ نب ىلع نب سيمخ مركلا انأ
 بلغت يأ دعب طساوب ىضقو « هقفلا يف مدقتم وه : لاقف <« روك ذملا ٍقرافلا ىلع

 نم ثيدحلا عمسو . هب نظلا ىلع داز ام هتريس نسحو هلدعو هلقع نم ربظف

 « دئاوفلا » باتك هل .٠ ًاعروتم ًادهاز ناكو « هتقبط يف 'نَّمو ركب يبأ بيطخلا

 امك نورصع يبأ نب هللا دبع دعس وبأ "يضاقلا ذخأ هنعو « بذبلا » ىلع

 « لماشلا » نم سردلا ركذ مزالي ناكو - ىلاعت هللا ءاش نإ هتمجرت يف يتأبس
 رتاج هلي مولا نمر نرسفلاو نادل ءاعبرألا موي هتافو تناكو : يفوت نأ ىلإ

 24 نيقرافام ةئاعبرأو نيثالثو ثالث ةنس ا ؛ طساوب ةنايضخو نيريسعو
 . ىلاعت هللا همحر « هتسردم يف نفدو ؛ رخآلا عيبر ربش يف

 ةنكاسلا واولا دعبو ءاهلا مضو ءارلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب : نوهربو
 . هطبض ىلإ ةجاح الف فورعم : يقرافلاو ؛ نون

 روووويو رهو روم مر بوردووو سوووهم وو سوو ودمه سهو نووو سه ةموسهعوف شف ع#

 ؛ يبسلا تاقبط يف ٍقرافلا يلع يبأ ةمجرت ١-2
 ةلس يفوت 0000 « هيلع يني يفلسلا ناكو ٠ . طساأو ثدحم ١

 . يزيوجلا : جأ يفو ؛ ( ١١5 : ظافحلا ةركذت ) ٠
 . خيشلا : جأ ؟

 في
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 :ىارهمسلا

 ؛يضاقلاب فورعملا يوحنلا يفاريسلا ناب'زرُملا نب هللا دبع نب نسحلا ديعس وبأ

 معأ نم ناكو « فورعم نبا دمح يبأ نع ةباين اب ءاضقلا ىلوتو دادغب نكس

 ' تافلأ » باتك هلو « هىف داجأف هيوسس باتك حرعشو ©« نييرصبلا وحنب سانلا

 «ءادتبالاو فقولا ١» باتكو « نييرصملا نييوحنلا رامبخأ » تاكو « عطقلاو لصولا

 نآرقلا أرقو <« ديرد نبا ةروصقم حرمش » و « ةغالملاو رعشلا ةعنص » باتكو

 ركب يبأ ىلع وحنلاو « ديرد نبا ىلع ةغللاو « دهاجم نبا ركب يبأ ىلع ميركلا

  ميركلا نآرقلا : نوئف ةدعب هيلع نولغتشي سانلا ناكو <« يوحنلا جا”رَّسلا نبا

 مالكلاو باسحلاو ضئارفلاو هقفلاو ةغللاو وحنلاو نآرقلا مولعو ١تاءارقلاو

 ل رمألا ليمج ًافيفع ًاهزن ناكو . ىناوقلاو ضورعلاو رعشلاو

 «هدي بسك نم الإ لكأي ال ناكو < "ءيش هنم ربظي مو « ًايلزتعم ناكو

 نحس أ بفاس دازهم همسأ اسسوحي هوبأ ناكو « هنم لكأيو خسني

 : هسلاجم ىف دشني ام ًاريثك ناكو « هللا دبع روكذملا

 ارفع تنازو ”ةايهزلا "تهد هنن ثكت نكسلا "نكما

 نلت اه نواردن ال "ىحلا ىف ةلماحك ةيغو اد وجرت

 ةمضملا رهاوجلاو س١ :ا دادغب خيراتو 5-55 : تسربفلا يف يوحنلا يفاريسلا ةمجرت ا

 مجعمو 4١ه : م ءايدالا محعمو ١ : ١# هابثالاو ١؟ ١ : يديبزلا تاقبطو

 فنص امك هنع ةريثك رابخأ يديحوتلا تافلؤم فو ١65" : ءاملالا ةهزنو ( فاريس ) نادلملا

 ينيزلا ةيانمب نييرصبلا نييوحنلا رابخأ هباتك عبط دقو « ةلقتعض ًافلوم هرابخأ يف يطفقلا

 5 تور يحس[ م 0

 , كلذ ربظي نكي ملو لازتعالا هنع ركذي ناكو :  يطفتلا لوقي 0

 . داربن هه
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 ترج ام « يناغألا » باتك بحاص يناهبصألا جرفلا يبأ نيبو هنبي ناكو
 ظ : ١جرفلا وبأ هيف لمعف © سفانتلا نم ءالضفلا نيب هلثم ةداعلا

 فاشن ”ىسلا كماع الو 8 ”دّص ىلع تأرق الو اردص تحل

 فاريس نم ء يحن رضوأارعو رربعس و وحن لك هللا نعل

 عبرأ هرمعو « دادغبب ةئاثلثو نيتسو نام ةنس بجر ىفناث نينثالا موي فوتو
 ةنس يفوت هنا لبمقو « ىلاعت هللا همحر « نارازيخلا ةربقمب نفدو ؛ ةنس نونامتو
 . لعأ للاو لوألا وه حيحصلاو « نيتسو سمخ ةنس ليقو « نيتسو عبدأ

 ًادتبا ابو دلو اهيو < فاريس نم يبأ لصأ : "فسوب دمج وبأ هدلو لاقو
 ىلإ داع مث « اهي هقفتو نامع ىلإ ىضمو نيرشعلا لبق اهنم جرخو « ملعلا بلطب
 « ملككتملا رمع نبا دمع يبأ دنع اهب ماقأف مركم ركسع ىلإ ىفمو « فاريس
 ايأ يضاقلا فخو « دادغب لخدو « هباحصأ عيمج ىلع هلضفيو همدقي ناكو
 ا . نيبناجلا مث يقرشلا بناجلا ءاضق ىلع فورعم نبا دمج

 ءارلا حتفو ابهتحت نم ةانئملا ءاملا نوكسو ةلمهملا نيسلا رسككب - يفاريسلاو
 ىلع سراف دالب نم يهو <« فاريس ةنيدم ىلإ ةسنلا هذه  ءاف فلآلا دعبو
 ؛ ىلاعت هللا مهمحر « ءاملعلا نم ؟ةعامج اهنم جرخ « نامرك يلي امم رحبلا لحاس
 . ىلاعت هللا ءاث نإ ©« فاريس ىلع مالكلا ةمنت فسوي هدلو ةمجرت يف يتأيسو

 ممع موو ورووو وووووووو ووو وجو نمو مم نسج م همم كل نو موك نه وج س عج

 ١ م : ءابدألا مجعم 6 ١ .٠

 ةاورلا هانا يف اب نراق ؟ : 65< .,

 < ةفئاط : ه .

 ذة
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 يسرافلا ”نابأ نب ناملس نب دمه نب رافغلا دبع نب دمحأ نب نسحلا ىلع وبأ

 + كالت محبس ةقب اريل: لعدو 6 دادقم لفعشاو ايتن ديب داو وعلا
 نب ةلودلا فيس دنع بلحي ماقأو « دالبلا رادو < وحنلا مع يف هتقو مامإ ناكو

 هندب ترحو « ةئائلثو نيعبرأو ىدحإ ةلس قف هيلع همودق ناكو < ةدم نادمح

 ةلودلا دْْضَع بحصو سراف دالب ىلإ لقتنا مث <« سلاجب ينتملا بيطلا يبأ نيبو
 يلع يبأ مالغ انأ : ةلودلا دضع لاق ىتح هتلزنم تلعو هدنع مدقتو هيب نبا

 او ل ا باتك هل فنصو « وحنلا يف ”يوّسفلا

 . ةروبشم هلق هنصقو

 , : هل لاقف « ةلودلا دضع رياسُد زاريش نادمم ىف اموي ناك هنأ ىكحو

 « ردقم لعفب : خبشلا لاقف ؟ « ًاديز الإ موقلا ماق » انلوق يف ىنثتسملا بصتنا

 الم : ةلودلا دضع هل لاقف « ًاديز ىنثتسأ : لاقف ؟ 'هريدقت فيك : هل لاقف
 باوجلا اذه : هل لاقو « خيشلا عطقناف ؟ ديز عنتما لعفلا تردقو هتعفر
 هبللإ لجو انس انالك كلذ يف مضو هلزنم ىلإ عجر امل هنإ مث . نادم

 .الإ ةيوقتب , مدقتملا لعفلاب بصتنا هنأ « حاضيإلا » باتك يف ركذو «© هنسحتساف

 يبأ ة ةرضح رعشلا ركد ىرج : "لاق يسل دنألا دمحأ نبا مساقلا وبأ ىكحو

 ينقفاوي ال يرطاخ نإف « رعشلا لوق ىلع ىكطبغأل نإ : لاقف <« رضاح انأو ىلع
 طق تلق اف : لجر هل لاقف « هداوم نم يه تلا مولعلا يقمقحت عم هلوق ىلع

 ٠١5:١ ةيابنلا ةياغو ؟6٠7 : ٠١ دادغب خيراتو 4 :.تسربفلا يف يسرافلا ىلع يبأ ةمجرت *»١-

 . ؟ا+-:١ ةاورلا هامناو ؟ ١7 :ءابلألا ةهزنو ؟م ؟:7 ءابدألا مجعمو ة6:؟ نازيملا ناسلو

 .هردقت فمك :ه ١

 ؟ 5 : هابثالا يف اب نراق ؟

 مه



 : ىلوق يهو © بدشلا يف أ ةثالث الإ ارعش يل نأ لعأ ام : لاق ؟ هنم ائيش

 ناعُي نأ ىلوأ بيشلا 5-5 نع را اخ برعل "ندع
 ااتع الو ”تدشخ ًايمع الو لخ رجم  ةفاح "ضخأ و

 اباقع هل باضخلا ”تريصف امممذ ادم ”بسشملا "نكلو

 : ١هلوق وهو يئاطلا مات يبأ

 الورم لزب ١ ينامألا ضار هموُمُهو همازع ىع رم ناك نم

 بيحلي ناك ةلودلا دضع نكل < هرعشب دهشتسي نم مات ابأ نآل كلذ نككي م

 . هباتك يف هب دهشتسا اذبلف « ًاريثك هدشنيو تبسلا اذه

 ««دودمملاو روصقملا» باتكو «ريبك وهو « ةركذتلا » باتك هفضناصت نمو

 «يناعملا نم جاجزلا هلفغأ امف « لافغالا » باتك و «تاءارقلا يف « ةجحلا» باتكو

 لئاسملا» باتكو « تاسلحلا لئاسملا » باتكو « ةئاملا لماوعلا » باتكو

 « تايرصقلا لئاسملا» بالك و « تايزاريشلا لئاسملا» باتكو « تايدادغملا

 لئاسملا » باتك و « ةيرصبلا لئاسملا » باتكو « ةيركسعلا لئاسملا» باتكو

 . "كلذ ريغو « تاسسلجلا

 ةرهاقلا ةنيدمب ذئموب انأو ةئاّتسو نيعبرأو نام ةنس : مانملا يف تبأر تنكو

 ةرامع وهو « اثعش هتدجأوف اهب دبشم ىلإ تلخدو بويلق ىلإ تجرخ دق يننأك
 انأو دبشملا نع مهتلأسف © نيرواجم نيميقم صاخشأ ةثالث هب تيأرو « ةميدق

 « ملعن ال : اولاقف ؟ نم ةرامع اذه ىرت : هديدشت ناقتإو هئانب نسحل بجعتم

 « ةديدع نينس دهشملا اذه يف رواج يسرافلا ىلع ابأ خمشلا نإ : مدحأ لاق مث

 ا ”ةناوند نفلا 0 م ا 00 ١

 ' اب مهداع رجت م هتقبط نأل يلع يبأ لع كلذ ركتأ دقو . دين يخ و هنأ

 7131/1 يعمم و اينط اديردبناطنا ربو لع سبأ تاقتصم ءاقعأ كد سب ةسنلا نب طقنن 0

 م١ ناجح



 هل تفقو ام : تلقف « نسح رعش هلئاضف عم هلو : لاقف « هثيدح يف انضوافتو
 ايي ا يدم يي اب يبا عل ام

 ىلع قلعو « يعم يف هتوص ةذلو داشنإلا رثأ يف تظقدتساف « تاسبأ ةثالث
 « يجو ريخألا نيل اين ير

 تناكو . 'لازتعالاب امهتم نو ددعيو هلضف رك ذُي نأ نم ربشأ وبف ةلملابو

 نم تلخ ةليل ةرشع عبسل دحألا موب فوتو .نيتئامو نينامثو نام ةنس يف هتدالو

 هللا همحر ةنائلثو نيعبسو عبس ةنس « لوألا عسبر ليقو « رخآلا عيبر ربش

 . يزينوشلاب نفدو « دادغبب ىلاعت

 . هترهشل هطبض ىلإ ةجاح ال : يسرافلاو

 - واو اهدعبو ةلمبملا نيسلاو ءافلا حتفب - يوّسَفلا ىلع وبأ ًاضيأ هل لاقيو
 ةمجرت يف اهركذ مدقت دقو «© سراف لامعأ نم "اسف ةنيدم ىلإ ةبسنلا هذه

 . يريساسلا

 نوككسو اهتحت نم ةانثملا ءابلا مضو ماللا نوكسو فاقلا حتفب - بوبلقو

 نيخسرف رادقم ةرهاقلا نيبو اهنيب ةريغص ةديلب يهو  ةدحوم ءاب اهدعبو واولا

 . ةريثك نيتاسن تاد ةثالث وأ

 ١ ةلزتعملا تاقيط رظنا : ١١ .

 يوسفلا » بابللا يف اب نراقو « ءافلا مضب ممالا اذه نأ ةلزتعملا تاقبط يف ؟ « .

 م
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 بادآلا ىف ةمئآلا دحأ ؛ ىركسعلا ديعس نب هللا دبع نب نسحلا دمحأ وبأ
 فنناصتلا هلو « ةعستم ةياور هلو ؛ رداونو رابخأ بحاص وهو <« ظفحلاو
 .'ناكو « كلذ ريغو بعوأف هيف عمج يذلا « فيحصتلا » 'باتك اهنم : ةديفملا
 ديؤم همودخت لاقف 6 السس هللإ دجي الو هب عاّتجالا دوي دامع نب بحاصلا

 انفك لإ جاتحأو املا وخأ ”فتلتعا دق مركم ركسع نإ : هيب نب ةلودلا

 «هرزب مف روكذملا دمحأ وبأ هروزي نأ مقوت اهاتأ اماف 2« كلذ يف هل نذأف <« ىسفنب

 نادخ ولا ىلع ردقت ملف انتم ملقو أوروزت نأ 'يئتيبأ ايينلو

 ناوعو انل ركب لزنم و مكروزن رٍضرأ ٍدْعُب نم 'ك انبتأ

 نافيج ءلب ال نوفتج ءلب "مكليزنل ىرق نم له ملئاسن
 «هلثم رثنب رثنلا نع دمحأ وبأ هبواجف «رثنلا نم ًائيش تاببآلا هذه عم بتكو

 : وهو < روبشملا تدسلاب تاسإالا هذه نعو

 رتاوتزنلاو ريّعلا نيب ليح دقو ”ئعبطتسأ ول مزحلا رمأب ”ملهأ

 هوم رو هم سه نري واو هج جب عع ع ص سري ساي باج جه و سرا سه ساهم ع ماس هاي و نو هوم سمس »ع

 ( مركم ركع ) نادليلا مجعمو 58+ : م ءايدألا مجعم يف يركسملا دمجحأ يبأ ةمجرت 2 4
 نباو :١٠5 < نامللاو وال: ١ ةنازخلاو ١+5 : ةاعولا ةمغبو 8٠١:١ ةاورلا هامناو
 2. +#١95( : ةرهاقلا) عوبطم « فيحصتلا» هباتكو ٠+ ءوأ ريثك

 .. نم نم :تطقنم ةضقلا جدق

 . عررزنل : أ ؟

 هذ



 ظ . يورلا اذه ىلع هيلإ تبتك امل تبملا اذه هل عقب هنأ تماع ول
  ةلمج نم وهو « 'ءاسنخخلا يخأ ديرّسلا نب ورمع نب رخصل تببلا اذهو

 ةعيبر هنعطف «دسأ ينب ةيراحُم رضح دق روكذملا رخص ناكو « ةروبهشم تاسأ

 دشأ يف لوح ةدم يقبو هبنج يف عزدلا تاقلح ضعب لخدأف يدسألا روث نبا

 © هنم هنحوز ترحضف « ؟هناضرمت ىمملس هتجوزو همأو ©« ضرملا نم نوكي ام

 تسمم الو « ىجربف يح وه ال : تلاقف ل هلاح نع اهتلأسف ةأرما اهب ترمف

 ظ : دشنأف رخص ابعمسف «© "ىسنف

 ' 0000 59 1 0 . يف 1

 يناكمو *يعضوم ىميلس 'تّلمو يتدايع لقال رخص مأ ىدا
 ناثدحلاب رتغي نمو «© كيلع ةزانج نوكأ نأ ىشخأ ”تنك امو

 تةذأ هل تناك نم تئعّمسأو امان ناك نم تبين دقل يرمعل

 ناوهو قش 2 الإ شاع الف ”ةلملح ماب ىواس ٍءىرما ”يأو

 ناوزّتنلاو .رْعلا نيب ليح دقو ”هُئيطّتسأ ول مزحلا رمأب ةمهأ

 نانس سأرب بوُسْعي سرّمعم اهنأك ةايح نم ”ريخ ”تومللف

 ثالث ةنس لاوش نم تلخ ةةبل ”ةّرسشع تسل سيما موي هتدالو تناكو
 نيتنثا ةنس ةجحلا يذ نم ناولخ عبسل ةعجللا موي يفوتو « نيتئامو نيعستو
 . ىلاعت هللا همحر « ةئائلثو نينامثو

 « فلتؤملاو فلتحلا » باتك فئناصتلا نم هلو ؛ديرد نبا ركب ىبأ نع ذخأو

 « رحاوزلا» بالتكو «لاثمألاو مكحلا » باتكو *« ىقتطنملا لع » باتك و

 ظ . كلذ ربغو

 اهدعبو فاكلا حتفو ةلمبملا نيسلا نوكسو ةلمبملا نيعلا حتفب - يركْسَملاو
 هميم م همن بو ام هه وه هج عم ساو سا ع هي عج ع جسيم هج عع م م ع ع عج سعه م هو هي هه ف وسل

 ١ يناغألا يف تاببألاو ربخلا رظنا ١٠١ : +5 .
 . هتاللعت : رو ؟

 . ىعنيف : يناغألا «

 . يعحضم :ر

 . « رعشلا ةعانص بانك » توقاي دنع هلباقيو « مظنلا مع » يطفقلا دنع عقوو انه هامس اذك ه
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 ةنيدم يهو ؛« ماركُم ركسع اهربشأف « عض ذاوم ةدع ىلإ ةمسنلا هذه - ءار

 نم لوأ وهو ؛ يلهابلا مركم هبلإ بسنت يدلا مركسمو , زاوهألا روك نم

 يركسملا ينأبسو « ةنيدملا هذه نم روكذملا دمحأ وبأو « هملإ تبستف اهطتخا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ رخآ ءيشث ىلإ ًابوسنم
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 يناوريقلا قيشر نبا

 هل <« ءاغلملا لضافألا دحأ ؛ يفاوريَقلاب فورعملا قيشَر نب نسحلا ىلع وبأ

 «« هبوبعو هدقنو رعشلا ةعانص ةفرعم يف ةدمعلا » باتك : ابنم ةمسلملا كقشاضتلا

 . دبجلا مظنلاو ةقئافلا لئاسرلاو « جذومنألا » باتكو
 بدأتو ةّلبسَملاب دلو هنأ ينغلب : «ةريخذلا» بإتك يف ماسب نبا لاق

 ةيدبملاب دلو : هريغ لاقو . ةئارعبرأو تس ةنس ناوربقلا ىلإ لحترا مث « اليلق اهب
 ثالث ةنس قوتو « دزألا ىلاوم نم يمور كولمب هوبأو « ة ةناؤلثو نياعست ةنس

 « ةغابصلا  ةيدمحملا يهو - هدلب يف هبيأ ةعنص تناكو . ةئاعبرأو نيتسو

 ديزتلا ىلإ هسفن تقاتو «رعشلا لاقو « ةيدمحملاب بدألا أرقو « هتعنص هوبأ هماعف
 لصتاو اهبحاص حدمو اهب ربتشاو ناوريقلا ىلإ لحرف «بدألا لهأ ةاقالمو هنم

 < اهوبرخأو اهلهأ اولتقو ناوريقلا 'برعلا مجاه نأ ىلإ اهب لزب لو <« هتمدخب
 'تام نأ ىلإ رزامب ماقأو « ةيلقص ةريزج ىلإ لقتناف

 ,د هي وو دودو و هو شهي م سنع خا جض ج4 سانا ننتج نه ني ندوب نو نروو م جم ع هوو يمص جا

 بهنذلا تارذشو ١٠٠ : 4 ءابدألا مجعمو ؟وم: ١ ةاورلا هابنا يف قيشر نبأ ةمجرت - 6م

 باتك يف هرعش ينمسملا ذاتسالا عمج دقو «ه؟ : بيرألا ناونعو ؟١٠٠ :ةاعولا ةيفبو ؟ة 0 : «

 دازو هعمجي يغاي نمحرلا دبع روتكدلا ماق مث « فرس نباو قمشر نبا رعش نم فتنلا » هأعم

 | .(955١؟ : توريب  ةفاقثلا راد) همف

 -ميعار ةيرت نواعم دركطي نبا لب لت ةيلقسب لحال بحر ىبااوا يطال ركل ١
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 + واع ةلاعسرا و. نيمو كنا ةنس قوت هنأ ةالضفلا ضعي. طخ كارو

 يف اهركد يقأبسو - ةملقص ةريزحم ةيرق يهو « ىلاعت هللا همحر < حصأ لوألاو

 ةدعقلا يذ ةرغ تبسلا ةلمل يفوت هنإ لمقو  ىلاعت هللا ءاش نإ يرزاملا ةمجرت

 . ملعأ هللاو © رزامي ةئاعبرأو نيسمخو تس ةنس

 دالي ايشدأ اهو كارجامو عئاقو, وا زريقلا'كردق تا نيبو هني تقال
 لاقف باتك هدمبو موب رم : : لبق ؛ روعأ فرش نبا ناكو . اهارعاشو برغملا

 :: انف فور نا لوفي نط رضت# ةيدوردلا" + .لاق# كناتكأ قام قدور نافل

 : قيشر نبا هل لاقف < ىلوم هنأ ىلإ ريشي

 بشخلا نم هر وصو كوبأ ىل لق هركنأ "تسل ”قيشرف يبأ اّمأ

 ؛ ًارطام دصلا ناكو هترضح نع سيداب نب زعملا باغ دقو اضيأ هرعش نمو

 اكحضلاو ريشبلا هنم دبعأ تنكو ”"”رداوب تلهتاو دسلا مهحت

 ىكبي كدحي مل اماف كيلإ ًاقوش رعب نم ضرألا يوطي َءاج هنأك

 : ادب هيدي نيب تناك ةعبصم ةجرتأ فصوب زعملا هرمأ دقو ًاضيأ لاقو

 ٍسوحنم ريغ نسحي نوبعلا ىقلت ةمعان فارطألا ةطبس ةجرتأ

 رسيداأب نبال ءاقب لوطب وعدت ابقلاخل افك تطس ابأك

 : ًاضيأ هرعس نمو

 لبذلا انقلا ”رْمْسس هدنع تقروأل انق 'رْمُس لاطبألا مد نم تقروأ ول .

 لبجلاو لبسلا نيب نيعلا قرفت )ل هبئاتك ىلوأ يف هّجوت اذإ

 ...رعشلا ةعنص يف ةدمعلا ياتكهملع هتاءارق نم هتيأر ام ةلمج نمو : لاق ؛همتك هملع أرقو ح

 . ةئامعبرأو نيسمخ ةنس دودح يف رزامب تام نأ ىلإ هدنع لزب مو
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 للبلا نم اهيحانج باقكعلا ضفن هتئنسأ هيلوح ضفني شيجلاف
 : ىلذهلا رخص يبأ لوق نم طقتلم وهو هدئارف نم تيبلا اذه

 ”رمطتقلا هلّلب 'روفصعلا ضفتنا مك ”ةرتف كرك ذل ىنورعتل ينإو

 : ىلاعت هللا همحر روك ذملا قيشر نءالو

 اننوفج نع ىركلا يفنن اهب انولخ

 ابمثلو دودخلا لسقتل انلمو

 : ًاضيأ هرعش نمو

 يقناعم تاب روفاكلا نم ”منص
 مادص ِق هلصو اةلمل تركف ه

 مهررحن يف يرظان ”حسمأ تقفطف

 : هللأ همحر هرعس نمهو

 همعجوأل ”يح هنأ ول تلقف

 و ع

 ةعوا

 + ووفق نمو

 0 و م0 ل 07 .5؟ 0
 هيع تض د رعا نإو يحا بحا

 ابنذ ابمايأل كرتت مل معلا نم

 امكس اصذ ةءولمم ةولؤلب

 د ايوا بطلا مالا

 ماركتو فلفمت نيتلح يف

 مدلا كاسمإ روفاكلا ”ةميش ذإ

 افذق هب وجه نم "سانلا مجوي ام

 ١[افدهلا رعشتسي ال ةيامرلا وذو

 يمالك هعمأسم ىلع ”لقو

 مادملا هج يف تّلطق ا ضار "ببطقت هبجو ىف يلو
 .ا© ) - 9 و ىياانلا )

 ماستيا "تحن نماك ٍضغنبو صعب نس نم بطقت هاب رو

 . بدترتلا ىف فالتخا ىلع ر ص د نم ةدايز نيفقعم نيب ام

 «روع 2 اربل 2 ااا م هناوند ِق تاعطقملا هذه
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 : هرعس نمو

 يذوملا فيعضلا ىلع تنعتسا كبو ىذالا ١مفاد ىلع ىوقأ ال برا

 ؟ ذورمن ىلإ ةدحاو ةتئّعَبو .ةّضوعتب فلأ "ىلإ تشعب يلام

 0 ظ : "« ةريخدلا » يف ماسب نبا هاكح أم ىلع هرعش نمو

 : لييستفلا» ”هاريشا اوما لآ مكتاولس لس ةبح ينمكس ََ

 لمنلا تَلاق ام ادب امل هتاحالم 'دنج انل 'تلاق
 لحجللا هئيعأ مكمطحت نأ لبق ميتدتكسم اولخدا اوموتق

 ظ : بيرغ ىنعم وهو < همشم فعضو ربك دقو هلو

 انوعب'رألاو ”سخلا كلذ تبأ ابصلا دبمكع ”تففخ ام اذإ
 انننّسلا ينارو ُءرْيَجأ نكلو يقأطو ًاربك 'تللقث امو

 : اضيأ هلو

 مّمَنملا قوُشملا لاؤَقق ال ”“تلقف ىنّضلا اذو 'بوحشلا اذ ام ةلئاقو

 يمد 'هئتيقسأو يمحل ”ئتئنّمطأف ”هازعأ ”فيض وهو ينآتأ كاوَه

 ظ ةدئافلا ريبك "مرجلا فمطل وهو « بهدلا ةضارق » : اضيأ هفمناصت نمو

 . اهباب يف ةذاثش تءاج ةماك لك هيف ركذي « ةغللا يف « ذوذشلا » باتك هلو
 قفتثم» بالتكو « ماذملاو حداملا د باتكو « بدألا زارط» باتكو]

 نملا» باتكو « لاصتالا » باتكو « ةنزاوملا ربرحت » باتك و « فمحصتلا

 6 نوثدحملا هب درفنا أم تابسشنلا فئاطلو فاصوألا ببرغ» باتكو 6 ءادفلاو

 يف « ةنوعملا » باتكو « باّتكلا ءارعش » باتكو « بتكلا حاورأ » باتكو

 ةين مومو سود دوم يم سه يو يوب همم عم مس سوو ص هج هج ب ج ص ب 2 جب 2 22 0 + ع سو ع س جو

 .لج:أ ١

 . مهو وهو « ةديرخلا يف : ةدوسملا يف ؟

 . مجحلا : ج 7
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 باتك و « حئادملا قدص» باتكو « نيحاررلا » باتك و تارورضلاو صخرلا
 باتك و « خيراتلا ماعم » باتك و « ةعزانملا تابثإ » ب اكو « ةيرعملا ءامسألا »

 . '[ «سارتحالاو ةلمحلا » بانك و « لوقلا قياضم يف عسوتلا »
 فرش ناب فورعملا دمحأ نب ديعس يبأ نب دمع هللا دبع يبأ نيبو هنيب تناكو |

 . "| راصتخالا ديس و6 اسرق لوطي تايرجامو عئاقو يناوريقل
 ابنت نم ةاثلا ءاملا نوكسو ةمجعملا نيشلا رسك و ءارلا حتفب : قشرو

 . فاق اهدعبو

 . هتداعإ ىلإ ةجاح الف اهركذ مدقت دق : ةليسملاو
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 ءابخشلا يلأ نيا

 ىنالقسملا ءابخششلا يبأ نب دمصلا دبع نب نسحلا يلع وبأ ديجملا خبشلا
 هسف هلو « رثنلا ناسرف نم ناك ؛ ةرّبحلا لئاسرلاو ةروبشملا بطخلا بحاص
 هداّتعا ٌءلح ناك « ىلاعت هللا همحر <« لضافلا يضاقلا نإ : لاقيو . ىلوطلا ديلا
 يف يناببصألا نب :بدلا دامع هركذو . هرثكأ رضحتست ناك هنإو همالك ظفح ىلع
 « هنثحتو مالكلا عادتبا ىلع رداق « هتئمتك ديجم دبجما» : : لاقف « ةديرخلا»

 و ريمو « ةريخذلا » يف ماسُب نبا ه هركذو « « ةعينصلا حلملاو ةعيدبلا بطخلا هل
 : ديصق ضعب نم وهو < همظن نم عوطقملا اذه ركذو « لئاسرلا نم ةلمح هل

 .در نم ةدأابنز ١

 . ةدوسملا يف ةرابعلا عضوم اذهو « ةفلتحتا خسنلا نم تامجرتلا لخادتل نيفقعم نيب ام ررككت ؟
 نسحلا هيو ١6 : 4 ءابدألا مجعمو (نيينالقسملا مسق) ةديرخلا يف ءامخشلا ىلأ نبا ةمجرت --153

 دروأو (نيمسلدنالا ريغب صاخلا ءزجلا وهو  مسارلا مسقلا) ةريخذلاو دمصلا دبع نب دمج نبأ
 . ةريخذلا ىلع كلذ يف دمتعا هلعلو « هبطخو هلئاسر نم ةلمج ناعيرلاو ناحيرلا بحاص هل
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 'هكولم 'نامزلا راتخم لازام

 اومدقت دقنو ىرولا اوسأس ىلاآلل لف

 مكتم ةسامسلا ِق مسوأ .هودحت

 سا عءاو نا ا

 افنجأ هور وأشس يار ناك نإ

 هباتك ءلم "تاسنملاو ماص دق

 مدح ودعلا كفاوخت 'دّقلو

 اركض وهيلإ 'ثّعْبت ل تنأ 'نإ

 ًاضسبأ لاحر تلمح امو يرست

 مهسوفنب او رطاخف كيلإ اورطخ
 ”. ليتم ةركرم ذأ كده رح

 ةواسفو ةفر نم اومحعت ا

 اريخلملا ىفطصملا باصأ .ىتح

 ارخأتملا اودهاش اوه امادق

 اردصَم بقاوعلا يف دمحأو ًارادص

 ارتنع هوللزان سأب ناك وأ

 ارطفأ دق همايص لاثم ىلعو
 اردقُم داري "نأ ”ردقي ناك ول

 م 0 رمضم كسك هملإ تعي

 أدرج

 ارمسأ ةاك "ترا الو هنف

 ١ أ 2. *نأ مهبف و فم ”ترمأو

 ارادكم داع فيك كقلخ قَ 2 لالازو

 ارّضخأ بيضق 'نم ”حدقُت 'رانلاف

 . "ليوطتلا نم ًافوخ ردقلا اذه ىلع ابنم ”ترصتقا دقو

 : هلوق ًاضيأ ءابخشلا ىلأ نبا ىلإ بوسنملا نمو

 عناب دكنهملاو يرصن فيس اب
 امه ام ةريمنلا ةرغلا كئقالخأ

 هلام ةكيأر ةآرم ىف 'كفإلاو

 مل

 : نيروهشملا نيتيملا هناويد يف تاو

 فلصت ”طرفو باجعإو باحح

 ظ ةبافك ءارأو نيف اذه ناك وو

 : ًاضيأ هرعش نمو ]

  فاصّم 'باحّسلاو يضرأ ميبَرو

 فالس يهو ”نيشاولا ىذف تلمح ظ

 فاّفتشلا ' ره وجا فناو ىفخد

 قاتم ”ةلثذإا وفا. نك هنو
 هكا. 8 8. © ص ىلا

 رفتلخت ءارو نم نكلو ان ردع

 ةهةدمدمم معي مموووومومومب همم جهنم رس هعسس هوس م رو هو ووو س سم م سس عم م مموصل

 . ةلاطإلا :دأ
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 لجخ هتافاح يف قربلا ةرمحف هتيغبب رفظي مو كادن ىراج

 : هرعش نمو

 هرصخ دقاعم يف مّيخف ىرسو هفرطب ماقسلا قلع فبفبمو
 ١[هرعش نم اهكوحأ تينثنا مث هرغثب مالفلا باوثأ تقزم

 ةنس « ةيزعملا ةرهاقلا ةنيدب نجس يهو « دونبلا ةنازخي ًالوتقم يفوت هنأ ركذو
 ظ ظ . لاعت للا همحر « ةئاعبرأو نينامو نيتنثا

 ةدحوملا ءاملا دعبو ةمجعملا ءاخلا :روكسو ةثلثملا نيشلا حتفب : ءامخشلاو
 ودع فلا

 . لحاسلا ىلع ةروبشم يهو نالقسع ةنيدم ىلإ ةبسن : ينالقسعلاو

 7" ١

 قالوز نبا

 نب دشار نب "دلاخ نب يلع نب نسحلا نب نيسحلا نب مهاربإ نب نسحلا دمج وبأ

 بف هلوك خيراتلا يف الضاف ناك «يرصملا "مهالوم يثيللا قالوئز نب نايلس نب هللا دبع
 ةاضق رامخأ» باتك و « هنف ىصقتسا رصم ططخ يف باتك هلو « دمج فنصم

 يف هفلأ يذلا يدنكلا بوقعي نب فسوي نب دم رمح ىبأ باتك ىلع ًآاليذ هلعج«رصم

 . اهدحو د يف نايلاتلاو س شماهو د يف نالوألا ناتيبلا ١
 ناسلو و١ ١: يدرولا نبا خيراتو بما : ١١ ريثك نبا يف قالوز نبا خرؤملا ةمحرت - ١7
 .ةرفاو ةعطقب برغملا يف ديعس نبا ظفتحا « ديشخالا ةريس » هباتك نمو 2١5١ : ؟ نازيلا
 .(ا؟١:9 ناماكو رب خيرات رظنا) هيورامخ ةريسو نولوط نبا ةريس ًاضيأ هلو

 . فلخ : س "

 . س نم تطقس : مهالوم «
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 الوز نبا هلكف « نيتئامو نيعبرأو تس ةنس ىلإ هيف ىهتناو رصم ةاضق رابخأ

 © تامعنلا نب , دمع رك ذب همثخو « ةبدتق نب راكب يضاقلا ركذب ًادتباو « روكذملا

 را هدحح ناكو ؛ ةناملثو نيناكو تس ةنس بحر ىلإ هلاوحأ ىلع مكتو

 < ريهام ءابلعلا ب لع

 ةدمقلا يذ نم نيزشملاو ىصاخل ءاثالثلا موي دمج ابأ ينعأ - هتافو تناكو

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاتلثو نينامكو عبس ةنس

بأ يضاقلا ةمجرت يف 6« رصم ةاضق رابخأ يف هفنص يدلا هباتك يف تيأرو
 ي

 تس ةنس ىلوألا ىدامج يف يفوت ريرضلا ليعامسإ نب روصنم هيقفلا نأ « دسع

 نبا ةدالو نوككت ريدقتلا اذه ىلمف « 1 ةثالثب يدلوم لمق : لاق مث « ةفايلتو

 . يواحطلا نع ىورو . ةةغلثو تس ةئم ناسش يف روكذل ىالوز

 . فاق فلأ ماللا دعبو واولا نوكسو يازلا مفب : قالوزو

 هذه ةئلثم ءاث اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ماللا حتفب - يئبللاو

 . ةديك ةبنق يعو# اناثك نب نب ثيل ىلإ ةبسنلا
 . ءالولاب يثبل وه : يرصملا سنوي نبا لاق

 اك

 ةأحنلا كلم

 نسحلا يبأ نب رازن نب هللا دبع نب يفاص نسحلا يبأ نب نسحلا رازن وبأ

 ناك : لاقف « ةديرخلا » يف بتاكلا داعلا هركذ ؛ ةاحنلا كلب فورعملا يوحنلا

ف عربو © قشمدب تابتاكملا نم اههندب ىرج ام ىكحو « نيز ربملا ءالضفلا نم
 ي

 ةآرمو «ة.م د: ١ ةأورلا هاننأو ١ 5 : ع ركاسع نبا بيدذهت يف ةاحنلا كلم ةمججرت -35هف

 ٠٠١ : « يئبسلا تاقبطو ١؟؟ : م ءايدألا مجعمو ؟م١ : يثيبدلا نباو ؟4ه : نامزلا

 . (قارملا مسق) ةديرخلاو 0 : ةاعولا ةضبر ؟09 : ١؟ ريثك نباو
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 هدنع ناك هنأ الإ ايكذ ًاحصصف ًامبف ناكو « 'هتقبط لهأ ىحنأ راص ىتح وحنلا
 هيطاخي نم ىلع طخسب ناكو « ةاحنلا كلم هسفن بقل « ”هيتو هسفنب ”بُجع

 «© ةدم طساو نككسو 6 ةئامسمحو "نيريشعلا دعب دادغب نع جرخو . كلذ ريغب

 . هتفرعمو هلضف ىلع اوقفتاو « ًاريثك ابدأ اهلهأ نم ةعامج هنع ذخأو

 هجوتو لبرإ درو : لاقف « لبرإ خيرات » يف يفوتسملا نبا تاكربلا وبأ هركذو
 لوصأو هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا بهذم أرقو « ثيدحلا اهب عمسو دادغب ىلإ
 هقفلا لوصأو « ينبملا دعْسأ ىلع فالخلاو « يناوريقلا هللا دبع يبأ ىلع نيدلا
 أرقو «هقفلا لوصأ يف « طبسولا »و « زيجولا » بحاص ناهرب نبا حتفلا يبأ ىلع

 بحاص يناجرجلا رهاقلا دبع ىلع أرق دق يحيصفلا ناكو < يحبصفلا ىلع وحنلا

 ىلإ لحر مث « ةنازمغو نام'ريكو ناسارخ ىلإ رفاس مث . « "ىرغصلا لجلا »
 ءاعبرألا موي نفدو « لاوس نماث ءاثالثلا موي اهب يفوتو <« ىقشمد نطوتساو ماشلا
 « ريغصلا باب ةربقمب نفدو « نيناؤلا زهان دقو ةئامسمحو نيتسو نام ةنس هعسأت

 نم يبرغلا بناجلاب ؛« ةئاعبرأو نينامثو عست ةنس يف هدلومب ترفظ 1
 00 ؛ | قيقرلا راد عراشب دادغب

 ' م دمو © رعش ناوبد هلو 0 *وحنلاو نيلصألاو هقفلا يف ةريثك تافنصم هلو

 : هرعش نمو < 'ةديصقب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 اننيحأ ال اهوحن نم ىوهلا يعاود ”"تّحصأف اهنع هللا دمحم تاولس

 . هنامز : ر ١

 . رشعلا دعب : ض ١

 , ريغصلا : ص <

 . س هب تدرفنا نيفقعم نيب ام ؛

 بواسأو فيرصتلا يف دصتقملا اضيأ هلو ءوحنلا يف ابلكو بختنملاو دمعلاو يواحلا :هتافنصم نم ه
 رصتخمو هقفلا لوصأ يف رصتخمو يمفاشلا هقف يف ماحلاو ةيرفسلا ةركذتلاو تاءارقلا يف قحلا
 . نيدلا لوصأ يف

 . دئاصقب : ص 5
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 اهبيعي شاوب ضار الو « ءالب اهباصأ نإ ”تماش ال يننأ ىلع

 .٠ لئاضف عومج ناكو © ةئسح ءاشأ هلو

١ 

 يركسعلا دمحم وبأ

 00 00يوم

 كو ةركذ ايمو يس هلي يأ فرغ لح وأ 50

 . - للعت هللا ءاس نإ ةئألا ةمقب

 نيالثو ىدحإ ةئس روبش ضعب ىف سيجا مول ووك ذملا نسحلا ةدالو تناكو

 . 'نيتئامو نيثالثو نيتنثا ةنس «رخآلا لمقو «لوألا عسبر ربُس سداس ليقو نيتئامو

 « لوألا عيبر ربش نم نولخ لايل يناهل ءاميبرألا موي ليقو « ةعجلا موي فوتو
 ريق "بنحي نفدو «© ىأر نّم ”رْسِب نيتئامو نيتس ةنس ىلوألا ىدامج لبقو
 . ىلاعت هللا اهمحر « هسأ

 اهدعبو فاكلا حتفو ةلمبملا نيسلا نوكسو ةلممملا نيعلا حّتفب - يركسعلاو

 هركسعب اهيلإ لقتناو مصتعملا اهانب املو . فدك ىلإ ةبسنلا هذه  ءار

 انعم نو ةلئاكللاةعلتفلا سئاوو ك1 رشع ينثالا ةمثألا يف يركسملا دم يبأ ةجرت - +١

 , 5١5" : ؟ يلكر زلال مالعألا ةيشاح يف ىرخأ رداصم رظناو هتمجرت

 ١ رم س نم طقس « نيتثامو ... سداس لمقو .

 . بناج ىلإ : ص ؟
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 ءابأ صخشأ لكوتملا نآل اهيلإ روكذملا نسحلا بسن امنإو < 'ركسملا اهل ليق
 . ابملإ ةدلوو وق تفا# نشا ةعستو ةنس نيرشع اهب ماقأو "اهملإ ًاملع

 ل6

 ساون وبأ

 ساوُن يبأب فورعملا حاصلا نب لوألا دبع نب ءىناه.نب نسحلا يلع وبأ
 ىلاو يمكحلا هللا دبع نب حارجلا ىلوم هادستج ناك ؛ روبشملا رعاشلا يمكحلا
 . هملإ هتبسنو © ناسارخ

 ةرصملاب دلو ساون ابأ نأ "« ةقرولا » باتك يف حارجلا نب دواد نب دم ركذ
 لاقو .دادغب ىلإ راص مث « باسحلا نب ةبلاو عم ةفوككلا ىلإ جرخ مث « 5

 «ناسلج اهمسا ةيزاوهأ همأو . ناتنس هرمعو ابنم لقنو زاوهألاب دلو هنإ :
 لمهأ نم ناكو « ةنمأ ينب كولم رخآ <« دمح نب وب

 مهنم دالوأ ةدع اهدلوأو نابلج جوزتف طابرلل زاوهألا ىلإ لقتناو <« قشمد
 نأ رق“ « نيراطملا ضعب ىلإ همأ هتفاسأف ساون وبأ امأف ؛ ذاعم وبأو ساون وبأ
 « لياخم كبف ىرأ يفإ : هل لاقف « ؛'هالحتْساف < بابحلا نب , ”ةبلاو ةماسأ
 4 جد هوه و وود ةو6 هد ةاووا مانو وو وعم و و وودفمو وعمال عوكعف وعماله عع#

 ١ ةيركسعلا : س .

 ظ . اهملع لماع هابأ :أ ل
 ه8. : ءارعشلاو رعشلاو عمد : ب دادغب خيراتو ساو يناغألا يف ساون يبأ ةمحرت ١٠
 : ءاملالا ةهزنو 51+ : حشوملاو ١9 : زتعملا نبا تاقبطو «؟04 : ع ركاسع نبا بيدذهتو
 "ع : « ناماكورب رظناو « نافه يبأل كلذكو هرابخأ يف درفم باتك روظنتم نبالو ؛« 45
 . (ةمبرعلا ةمجرتلا نم)

 لخأ هنآل ةقرولا باتك لثمي ال عبط يذلا مسقلا اذهو « عوبطملا ةقرولا باتك يف اذه دري م ؟
 , ةريثك نامجرتب

 يم و 3



 : هل لاقف « كج رخأ ينَّحصاف « رعشلا لوقتس 7 ياس

 يف هللاو انأ « معن : لاقف « بابحلا نب :ةملاو ةماسأ وبأ نأ ١ لاقف ؟ تنأ نم

 كنم ممسأو كنع ذخآل كسس ةفوكلا ىلإ جورخلا ”تدرأ دقلو « كملط

 « رعشلا نم هلاق ام لوأ ناكف اا ماوس ناو واه 1 كا

 "يبص وهو

 برتطلا ”فيتنت "بيق ىرملا ”لياع
 بِمَل هب ام سيل هل تحي ىكبا 'نإ
 بحتني بحملو ةيبهال ةنيكحضت

 بحمل ا يه يلحص | يمقس نم نيسصحعت

 . ةروبهشم تاببأ يهو

 ةيحيسل نع نساوت انآ لأم رصعب جارخلا ناويد بحاص بصخملا نأ يورو

 .: دنع كنيماف © ىيبت نع ذآ قانغأ لاقف

 الو « 508 اماع مسوأ طق تيأرام : تخون نب لبعامسإ لاقو

 ًارطَسِق الإ هل اندجو اهف هتوم دعب هلزنم انف دقلو « هبتك ةلق عم هنم ظفحأ

 ظ . ريغ ال وحنو بيرغ ىلع لمتشم زازُّج هيف

 يف ديجي وهو « عاونأ ةرششع هرعشو « نيدتلوملا نم ىلوألا ةقبطلا يف وهو

 ىلوصلا ركب وبأ مهلم : ءالضفلا نم ةعامج هرعش عمجي ىنتعا دقو 6« ةرشعلا

 دجوي اذهلف ©« نوازوشب فورعملا يربطلا دم نب دمحأ نب مهاربإو ةزمح نب ىلعو

 . هنم ءيش ركذ ىلإ ةجاح ال هناويد ةربش عمو « افلتخم هناريد

 ةرم هل لاق بيصخلا نأ يور ؛ لاجترالاو ةهيدبلا ”يوق ساون وبأ ناكو]

 . س نم تطقس : كجارخأ ١
 . دحاو تيب ريغ تاببألا هذه نم س يف هرب لو ؛ 1+ : هناويد ١

 .هرفثسي : صار م

 . هل ىحف : ناودلا ع
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 نم ماقف ©« بطخت ال كنكلو رعشلا يف عفادم ريغ تنأ : عماجلا دجسملاب وهو

 : الحترم لاقف هروف

 ور دالملا تاسحل لوك ةسحن نينمّؤملا ريمأ مكامر

 بيصخ فكب ىسوم اصع نإف ”مكيف نوعرف مثإ قاب كي نإف
 رذتعاف ؟ تيأر فيكف عقصم بيطخ ابلثمب يتأي ال هللاو : لاقو هبلإ تفتلا مث

 : |١ احزام الإ تنك ام : فلحو هنلإ

 ل اهسفن امندلا تفصو ول : لوقي ناك نومأملا نأ بتكلا ضعب يف تيأرو
 : "ساون يبأ لوق لثمب تفصو

 رىبرع نيكلاهلا 2 سن ودو كلاه ”نباو ””كلاه "يح لك الأ

 _قيدص باش يف وادع نع هل *'تفّشكت ”بيبل ايندلا نّحّتما اذإ

 : ؟سيقلا ءىرما لوق ىلإ رظني لوألا تيبلاو
 يباستناو ”براحتلا ينيفكس : يىنإف يتلذاع موللا "ضعمف 1

 يبابَشش ينبلسي ”توملا اذهو يقورثع تّجشو ىرثتلا قربع ىلإ
 . ىنعملا اذه ريظن يرصبلا نسحلا ةمجرت يف قبس دقو

 : ”لوقي ثيح لجو زع هبرب هنظ نسحأ امو

  مرك ىلع مودقلا ناك اذإ اياطخلا نم تعطتسا ام رئكت |

 0 ىرخأ ةياور نم يهو لاقو

 .د نم ةدأاز ١

 ,ا١و5؟ : هتأويد ؟

 . اكلاه يح لك ىرأ : ناويدلا *
 .ةهم- وا : سدقلا ءىرما ناويد ع

 . هناويد نم دهزلا بأب يف درت مل ه

 4.1 0 الط ادساا



 نوضح نري ةذلاب كلوت هن نبادقعبا م كت
 !وننسك اكلم 55 ىقلتو اوقع هملع تدارو نإ رصمتس

 ١ رورملا ىاثلا "فاش فكرت ع نتن ”ةياونا نمت

 . ةريثك هرامخأو ؛ اهبرغأو يناعملا نسحأ نم اذهو

 بيبح مامت وبأ اهيلع هدسح يتلا ةسمملا هتدصصق روبشملا قئافلا هرعّش نمو

 ش : "هلوقب امنزاوو هرك ذ مدقملا

 ماملإلا هربص ةدقع لح 1 مالس لاقف اه م6 نمد

 نوراه ن دمحم نيمألا هن مدع ام يهو « ابملإ راشملا سارون ىبأ ةدمصق لَوأَو

 ] : "هتفالخ مايأ دمشرلا

 *”ماتسنت ”ةشاشّي كيف قي ل ”ايألا كب ؟"تّعّدص ام 'رادا

 : هتقان ةفص يف ابتلمج نم لوقي

 مادقإ ”ةأرُتج اهيف ءاجاوم ةتفونت لك لاوس يب 'تّمئشحتو
 مامإ يهو نْبْمَدَقَت فص اهأكف اهءارو ”يطملا رّذت

 مارح لاجرلا ىلع نمهروبظف .|لم .نغلت ان ”يطملا ادإو ظ

 رعاشلا نالبغ ةمدرلا يذ ةمجرت ىف اهركذ قأسس ةياكح هل تدسلا اذهو

 دوم نيدلا لامج انمحاص عم يل ترج ”ةعقاو تيملا اذه ينركذأ دقو (18)

 : ارىركلا +1 ١

 .١ه٠ : < مات يىبأ ناويد ؟

 ا : ساون ىلأ ناويد

 . تلعف : ناويدلا
 . ماضت سيل مايألاو كتتماض : ناويدلا ه

44 



 نإ نا هنإف ©« كلذ ريغو ناحلالا ةعانص يف دسجملا بسيدألا يلبرإلا هللا دبع نبا

 ةناتس و نيعبرأو سمخ ةلس روهبسش ضعب ق ةسورحملا ةرهاقلاب ز زيزعلا محلا سلجب

 صبهن مث « ذئنيح مهلاغشأ ةرثكل ١نومح دزب سانلا ناكو « ةعاس يدنع دعقو

 :تاميآلا هذه ابمق بوتكم ةعقر هدب ىلعو همالغ رضح دقو الإ رعششأ مف « جرخو

 'مايألا انل اهتساحم تدبأ مدوجاوب يذلا ىلؤوحلا اهمأ ان

 مالسإلا 'بجوي ام ال قاوشأ لا ةّحح كماقم ىلإ ”تججح يفإ

 ءارقلا ابيئاناو كيارتكا كراس نيرفلا ارتلن مالا
 مامإ ضيرقلا يف وه نمل ًاتيب اهل ينادشن دنع 'دشنأ تللظف

 « مارح لاجرلا ىلع نُه'روبظف ٠ ًادمج نغلب انب ”يطملا اذإو»

 دج-و يدنع نم ماق امل هنأ ركذف ؟ ربخلا ام : همالغل تلقو اهبملع تفقوف

 لعتنلا نوببشد برعلاو . نيمضتلا اذه هئم تنسحتساف <« ىرّس دق هسادم

 يف ينتملا لهمعتساو « نيرخأتملاو نيمدقتملا رعش يف اذه ءاج دقو « ةلحارلاب

 . هرعس نم عضاوم

 تلقف « تاسألا هله لك د نوعا لوك تملا ندا ناخب همي وج نانا

 دمشو دمحأ نكلو <« كلذ تماع : لاقف « دمه ال « دمحأ ىمسا انأ نكلو : هل

 . ناك ءيش يأ مس الإ ناك ولو عمم ةسرقتلا اذهو ©« ءاوبن

 «هعم هل ترج ةضقل | ناقد لع سل ل ”دقملا نيمآلا دمحم ناكو

 : "نجحسلا نم هبلإ بدك ؛ هسيحو لتقلاب هد دبتف

 "كساب وطّس نم ًاذوَعَتم ىدرلا نم ريجتسأ كب
 "كسار ةابحو « ابلثل **> ولعأ ال كسأر ةايحو

 "كساون ابأ ةنلتق نإ كس اوُنابأ نوككي اذ 'نم

 «٠ هتأوند : با١٠١.

 000000 ةدوسملا يف درب ل مضوملا اذه ىح ىئافلا هرعش نمو : هلوق +
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 . ةريثك 5

 دوسلا انلخد خ لاق كلملا ءاطع نع يىلهابلا ةيواعم نب دمحأ ثدح |

 : سلجي ةدسع وبأ اهملإ قتلا ليلج طخم بوتكم - ةيراسلا ىلع اذإف عماجلا

 انيمآ هللا لق ةديبع اأ هتعيشو طول ىلع هلإلا ىلص

 هربظ ىلع تعفتراو مكرف « هلانأ ال : تلق « هحما : ةديبع وبأ يل لاقف : لاق
 اماف © اهتوحمف « ءاطلا يف ةماطلا : لاقف « ءاطلا الإ قبي مل : تلقف هتوحم ىتح

 ؟  ساون ابأ ينعي - كتبتملا نجاملا ثيبخلا الإ اذهب مهتأ ام هللاو : لاق سلج
 . هني لبقف ©« كلذ لعفي مل هنأ فلحف « ساون ابأ هلوق غلبف : لاق

 ساون وبأ ناكو « هيدأو هفرظل همدقيو ساون ابأ بحي ةدسع وبأ ناكو

 ؟ يعمصألا يف لوقت ام : هل لقف « هوجو يعبصألا أنشيو ةديبع يبأ نم معتي

 معلا عمج : لاق ؟ رمحألا فلخ يف لوقت اف : ليق ؛ صفق يف لبلب : لاقف
 ١ ار نوط أ كا لاق ؟ ةديسع يبأ يف لوقت د اف : لبق ؛ هميفو

 < فيمضلا رعشلا لوقي يربجألا رمع نب نسحلاب فرعي لجر رصمب ناكو]
 «ساون ابأ 'جهاف رعشلا يف كنأش ولعي نأ تدرأ نإ : هل لبقف «لقعلا صقان ناكو

 : هدشنأف هلوح سانلاو سلجملا ف سلاج وهو هاتأف

  ردقلاو لاحلا فه ءمضذلا يماونل لق الأ

 ريخلا يف كدمحمن مف ًالوحأ كنم ةربخ

 ردكلاب تعر نكل ر ظنملا تعور امو

 ساون وبأ هبلإ رظنف «© ةروص سانلا شحوأ نم رعاشلا اذه ناكو : لاق.

 افلكتمو ىبر نم اقراس الإ ائيش تلق نإ نوكأ لهو ؟ كربخم حيبقتو كرظنم

 . صر نم ةدأابز ١

 ه١٠



 هنإ لوقن ال لاح ىلع هحها : هعم نم ضعب هل لاقف ؟ ىنافك دق ام ىلع

 : هرعش نزو نم لاقف « كمحفأ

 يرعش ىلع تبقبأ ك وحه ىف تركف اذإ

 . [١ ًاربج يديألا اوقتفصو هسأر اولبقف ساون ىبأ ىلع اوماقف : لاق.
 دجسملا ىلإ ًاموي تسلغ : لاق صفح نب دمح نب هللا دبع نع لوصلا ثدح ]

 ثيدحلا سلاجم يف هفرعأ تنكو « دجسملا باب دنع ةأرما لكي ساون يبأب اذإف

 بتك مث رذتعاف ! لطاب وأ قحب فقوملا اذه فقي كلثم : هل تلقف « بادآلاو

 ٠ ظ : تاسبألا هذه موملا كلذ ىلإ

 لوسر ينمكت ًارحس امهترصبأ يتلا نإ
 لوزت يسفن امل تدك ةلاسر ىلإ تشد

 ليقث فدر هوطخ رص ةي نيدخلا حضاو نم

 ليسر هل سيلو يمري ابصلا سوق بكتنتم
 لوقت ام مّمست ىتح دنع. كنذأ نرا ولف

 "[..ليجلا وهكيدل يرمأ نم تحبقتسا ام تيأرل

 هبف لوقي يذلا رصن نب دمحم يخأ رصن نب ليعامسإ نع يلوصلا ىكحو ]

 ءاضف ًادنأ هتالص لكف ىده تقو يف هذه ىلصف

 ءادفلا هل ”لقو هل ىقحو وت هيدفت دمع كادو

 ١ راهب تدرفنا ةدابز .
 .ةمحرت يف ةيمهالا ةلملق ةليوط ةياكح ركذ ىلإ كلذ دعب ناتخسنلا تدرطتسا دقو ر ص نم ةدايز ؟

 اهتيثن م كلذلو « اهلاثمأ داربإ يف طروتي فلؤملا نأ نظن ال « ساون يبأ .
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 . فيرظ ربخ موبلا ءامسلا ىلإ دعصيل : لاق ؟ اذه

 عماجلا دجسملا يف ساون يأ تبقل : لاق ةيهاتعلا بأ نع ىلوصلا ىكح

 عفرف ؟ رجدزت نأ كل ناح امأ ؟ يوعرت نأ كل نآامأ : هل تلقو هتلذعف

 ظ : لاقو ىلإ هسأر

 1 ىهالملا كلت ًاكرت ىهاتع ال ىنارت

  يهاج موقلا دنع كل دسنلاب ًادسفم يىنارتأ
 ل

 : لوقي أشنأ لذعلاب هلع تححلأ اماف : لاق

 رجاز احل اهنم نحكي ملام ابيغ نع سفنالا عجرت نل

 . هتلق ءيث لكب تيبلا اذه تلق ىلا تددوف, : لاق

 اهناكم يل نأ تددو دهزلا يف تيب فلأ نيريشع تلق دق : ةهاتعلا وبأ لاقو
 : يهو ساون وبأ اهلاق ىتلا ةثالثلا تاسألا

 ربصتو ًرمتو رّقوت ىساون ا

 رثكأ لأ رص أماق ”رهد كءاس نكن نإ

 ربكأ كبنذ نع هللا وفع بنذلا ريمك ا

 هيدي ناب و 200 هيلع قلنا رباح تل و تاذللا يف

 ' دشنأو قطو هيدي هيب برش الإ يدع هيه لسبا لجوال

 يف ةرحه هنيبو ينيب عقوف <« ًاقيدص يل ساون وبأ ناك : مفان نب دمحم لاق

 ناظقبلاو مئانلا نيب انأ انيبف ؛ نزحلا ىلع فعاضتف هتافو ينتغلب مث « هرمع رخآ
 ؟ ءىناه نب نسحلا : تلق « ةينك نيح تال : لاق ؟ ساون ايأ : تلقف هتيأر ذإ
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 لبق ىتلع يف اهتلق تاسأب ىل رفغ : لاق ؟ كي هللا لعف ام : تلق « معن : لاق

 : مهل تلقف ءاكملاب اوشبجأ ينوأر اماف هلهأ تيتأف ؛ ةداسولا تحت يهو ىتوم

 بنتك و ساطرقو ةاودب اعد هنأ الإ لعن ال : اولاق « هتوم لبق ًارعش يخأ لاق

 هدقرم ىلإ تلخدف : لاق ؛ لخدأ ىل اونذيا : تلق « وه ام ىردن ال ًائش

 انأ اذإف ىرخأ تقر مث انشا نأ لق ةداسو تمقرف « دعب كرحت م هباش اذإف

 ْ ظ : بوتكم اهمف ةعق

 مظعأ كوفع نرأب تملع دقلف ةرثك يبونذ تمظع نإ برا

 مرجملا وعديو وجربي يذلا نمف "نسحب الإ كوعدي ال ناك نإ
 محرب اذ“ نمف يدي تددر اذإف عرضت ترمأ امك ”بر كوعدأ

 '[مسم ينأ مث * كوفع ليمجو اجرلا الإ ةيسو كيلإ يلام

 ةديصق ضعب ًركذ يئلطستقلا جارد نب دمحأ رمع يبأ ةمجرت ىف قبس دقو

 "ةيئارلا ساون يبأ
 سمح ةنس يف دلأو : لاقو « دادغب خيرات » ىف ركب وبأ بسطخلا ةرق دو

 © تس هقو © سمخ ةنس ىف ىفوتو « ةئامو نيثالثو تس ةنس لبقو نيعبرأو

 . ىلاعت هللا همحر <« يزينوشلا رياقم يف نفدو « دادغسب ةئامو نيعستو نام لمقو

 . هيقتاع ىلع ناسونت هل اتناك نيتباؤذل ساون وبأ هل لق امنِإَو
 ىلإ ةبسنلا هذه ميم اهدعبو فاكلاو ةلمهملا ءاحلا حتفب  ”يمكحلاو

 « يكحلا هللا دبع نب حارجلا اهنم نميلاب ةريبك ةليبق < ةريشعلا دعس نب محلا
 دقو . هيلإ بسنف هيلاوم نم ساون ابأ نأ مدقت دقو « ناسارخ ريما هاكر

 . ةزمفا فرح يف ىنتملا ةمجرت يف ةريشعلا دعس ىلع مالكلا مدقت

 "ةمجر لع هل فقأ م ةزج نب يلعو « نيدعحلا يف هتجرت نتف وصل امأو

 ١ ر ص نم ةدابنز .

 . ١46468 : ١؟ه : ص لوألا ءزجلا رظنا ؟

 ىلع ساو يبأ ناوبد لمع ىناهفصالا ةزمح نب ىلع نأ ( : تسربفلا) مدنلا نبا حرص دق 1

 ذخويو اذه يناهبفصالا ةزمح نب ىلعل (؟.« : ١١ ءابدألا مجعم) توقاي مجرت دقو « فورحلا

 . ثلاثلا نرقلا لاجور نم هنأ هتمجرت نم

١٠١ 



 «دادغب نكس ناكو 6 همق عربو دهازلا رمح نأ نع بدألا ذخأ نوزوتو (19)

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاؤلثو نيسمخو سمخ ةنس ىلوألا ىدامج يف ىفوتو

 ا

  يبينتلا عيكو نبا

 دايز نب ةقدص نب نايح نب فلخ نب دمح نب دمحأ نب ىلع نب نسحلا دمح وبأ

 ةدلومو :دادغي نم لصأ ؛:روبشملا رعاشلا يسنتلا ممكو ناب .فورعملا ىنغلا

 : هقح يف لاقو « « رهدلا ةممتي » يف ىلاعثلا روصنم وبأ هركذ . سين
 يف دحأ همدق دقتي مف « هنامز لهأ ىلع عرب دق « عماج ملاعو « عراب رعاس »

 هتحودزم ركذدو « « ماهفألا دبعتستو « ماهوألا ار يا

 هلو < دمج رعش ناويد هلو « اهريغ هل دروأو « مظنلا دمج نم يهو « "؟ةعبرملا

 هناسل يف ناكو <« "« فصنملا » هامس ىنتملا بيطلا ىلأ تاقرس هبف نب باتك

 0 .؟هرعش نمو © سطاعلا هل لاقيو « ةمجع

 ”قونت ثدي الو كلإ را اف ”قوشملا بلقلا كّيح نع الس
 0 دلولا نع يلبسُد دقو ًءازع انل كنع ناك كؤافح

 : اضيأ هلو

 4٠٠. ب7 "009 : ١ ةميتملا يف يسينتلا ميكو نبا ةمجرت - ١

 ظ -. رحسي ىظن : جأ ١
 : اهوأو ةمفاق ىلع ابنم راطشأ ةعبرأ لك ةدمصق ؟

 دودصلا ةضمق يف هتامح دمع فلك نم ةلاسر ١

 ديزم نم هأقلهام ىوفام دوبجلا ىدم قوشلا هغلب

 . ١517( : ليي ةعماج) لوألا ءزجلا لثت ةعطق باتكلا اذه نم +
 .موال 2 م55 : ةميتملا يف اهيلت تلاو ةعطقلا هذه 1
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 افصو هنول "فر دحسع نم تملج دإ يوتا و اماك]

 افنش هنذأل اموي براك ول هرصبم دوي بابح رد

 :١ اضيأ هلو

 ”بامحأ ىوّنلا ىلع ”نحنو« ناد اداَف غاقللا دعب دق ناك نإ

  باتري هدأدوب رلصاومو 0 ”نمؤَد لصآولل عمطاق 5

 ظ 6 اضيأ هلو

 *نع هللا جرف ال ىلقب هتمش ُدقل

 007 دب ال لاقف هاوه هيل هيج

 مل“ ةيفثيلاو.:تلتفلا ”ةكروثلتم . لإ ”فتيط ةماعلا 000
 ال ”لوقت يلق ١ األثه تت 1

 "هركذ مدقملا يرزيشلا ذقنُم نب ةماسأ لوق هلثمو

 ماد دودص نع 'فلعضَت كاوئقف مهارجه ىلع ًادلج 'رعتست ال
 _مغار ةدوَع تدع الإو « اعوط 'مهيلإ ةتعّجر 'نإ كنأب معاو

 نب دم نب رصن حتفلا ابأ نيدلا ىضترم خبشلا تدشنأ : ءابقفلا ضعب لاقو
 ةفارقلاب هنع هللا ىضر يمفاشلا مامإلا ةبرتب ناك سردملا يرزيشلا يعاضقلا دقم
 5: روك ذملا عبكو نبال

 هلاعلا بترلا نع ”تّكصو لوحلاب ىتمه 'تّعئق دقل

 ١ ر نم ةدايز .

 ع؟ : ةماسأ ناويد ؟ ,



 | ءهيفاعلا رثؤت ابنكلو العلا معط ببط تلبج امو

 ظ : ةهيدبلا ىلع هسفنل يندشنأف

 ةلايعلا 21 كالت  .طرخا تركك دودصلا دشن

 هيفاع يف كالجرو موقت 2"تلئطقس ام اذإ ناكم يف نكو

 ظ :  ١ميكو نبا ينعأ  اضيأ هلو

 0 لبق نكي مو هيلع ىلذناع رَصبأ

 هاه يف ”سانلا ةكّمالام اذه ةتيروَه ول ىل لاقف

 هاوس ىوملا ”لهأ سيلف *هنع تلدَع نم ىلإ ل لق

 هان نم "بحل رئمأي يردي سيل ثيحنم لظف

 خيشلا دلو دم نيدلا بابش هبقفلا انمحاصل تاسألا هذه تدشنأثنكو

 : ىنعملا يف هسفنل يندشنأف يميخلاب فورعملا معنملا دبع نيدلا ىقت

 ليمج هجو ىلع انلصافتل  يلذاع ىبسح هجو ىأرول

 . ةيروتلا يف نسحأو هبف داجأ دقلو « تاببأ ةلمج نم تيبلا اذهو

 : ظ 3 0 د وسح ينصح لك هلو
 ةنس ىلوالا ىدامج نم نيقب عبسل ءاثالثلا موي روك ذملا عبكو نا ةافو تناكو

 يتلا ةبقلا يف ىربكلا ةّربقملا يف نفدو « سيّننت ةنيدمب ةئاؤلثو نيعستو ثالث

 . ىلاعت هللا همحر « أهم هل تمنب

 اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو فاكلا رسكو واولا حتفب - ”عبكوو )20

 ظ .*م"9و5 : ةميتملا ١

 نب ركب دمج يبأ مسإب درو ثمح ٠ : تسربفلا يف « فلخ نب دمج » عبكو ةمجرت رظنا ؟

 1١١: ريثك نباو ١ : ١١١ مظتنملاو ؛* : ؟ يناولاو (ودبي ايف أطخ وهو) فلخ نب دمج

 أم ىوس هلو .« مهخيراوتو ةاضقلا رابخأ » ةعوبطملا هبتك نمو 2٠٠90 : ؟ ةيابنلا ةباغو .+١

 ةكسلاو دقنلاو فرصتلا باتكو رفاسملا باتكو (ةرغلا وأ) ررغلا باتك : ناكلخ نبا هركذ

 . ثحبلا باتكو
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 يف ًابئان ناكو « فلخ نب دمج ركب يبأ هدج بقل وهو - ةلمهم نيع اهدعبو
 فزآرقلا لهأ نم احصف السن ًالضاف ناكو . يقيلاوجلا نادبعل زاوهألاب حلا

 : اهئمف « ةريثك تافنصم هلو « مهرابخأو سانلا مايأو ريسلاو وحنلاو هقفلاو

 فالتخالاو نآرقلا يآ ددع» باتكو "« فيرشلا » باتكو '6« قيرطلا » باتك

 « كلذ ريغو « نيزاوملاو لبياكملا » باتك و « لاضنلاو يمرلا » باتكو « هبف

 ةنس لوألا عببر رهش نم نيقب تسل دحألا موي فوتو ..ءامعلا ريتك كلو

 ظ . دادغس ةنائلثو تس

 <« مركم ركسعب ةئائلثو عبس ةنس يزاوهأآلا نادْبع يفوت : عناق نبا لاقو

 . ىلاعت هللا همحر

 نوكسو ةددشملا نونلا رسك و ابقوف نم ةانثملا ءاتلا يسكب - ”يسيكنتتلاو

 رصم رايدب ةنيدم سمنت ىلإ ةبسن - ةلمبم نيس اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءايلا
 . همساي تيمسف مالسلا هيلع حون نب ماح نب سينت اهانب « طايمد نم برقلاب

 « رصمب ةئامسحخو نيعستو نامك ةنس ىف روك ذملا يرزيشلا ىضترملا فوتو (21)
 . ىلاعت هللا همحر « مطقملا حفسب نفدو

١ 

 رعاشلا فالعلا نبا

 ربرضلا فالعلا نباب فورعملا دايز نب راش نب دمح | نب ىلع نب نسحلا رككي وبأ

 رمع ىنأ نع ثدحو « نيدبجملا ءارعشلا نم ناك ؛ روبشملا رعاشلا يناوربنلا

 .همتي مو قرطلا كلاسمو نادلبلا رابخأ ىلع يوتحيو « يحاوذلا » باتك اضيأ ىمسي باتكلا اذه ١

 . ةبدتق نبال فراعملا باتك لاثم لعوه ؟
 ءاثر يف هتدمصق دروأ دقو . رمق : ناسهلا تكن يف رعاشلا فالعلا نبا ةمجرت رظنا - اا

 . 5م : ١ مظتنملاو « رهلا



 نب 3 0 لان قلو يرعب ةدعسم نب دبمحو 0 يرودلا

هئامدف نم اة عم دمتم راد فة تي ل
 هب ناس « 

 ديعي رازملاو رفق رادلا اذإ ىرّس يذلا لايخلل انْبَبتنا الو

 :لاق « 5 ةزئاحي هل ترمأ يضرغ قفاوي امب هزاجأ نمف « همام "ىلع جت'رأ دقو

 ظ : تلقو تردتباف <« لضاف رعاش مهلكو ةعاملا ىلع جترأف

 دوعيس اقراط ًاليخ "لعل يعجهاو مونلا يدواع ينبعل تلقف

 دقو < تنسحأ دق : لوقي نينمؤملا ريمأ : لاقف داع مث هبلإ مداخلا عجرف

 ظ . ةزئاحجم كل رمأ

 هنا ريجل يتلا ماجا جاربأ لخدي نآكو « هب سنأي "ره روك ذملا ركب ىبأل ناكو

 ةديصقلا هذهب هاثرف « هوحيذف اهبابرأ هكسمأف « هنم كلذ رثكو « ابخارف لكأبو

  ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ىتآلا زتعملا نب هللا دبع اهب ىثر هنإ : لق دقو

 رشا ىلإ اهبسنف « هلتق يذلا وه هنآل اهب رهاظتي نأ ردتقملا مامإلا نم يشخو

 . ةديكأ ةبحص اهنيب تناكو « اهنم تايبأ ىف هب ضرَعو

 فراعملا » هامس يدلا ربيغصلا هحيرات يف ينادمحلا كلملا دبع نب دم ركذو

 بحاصلا لاق : هلاثم ام تارفلا نب ىلع نسحلا ىبأ ريزولا ةمجرت ىف « ةرخأتملا

 مدقملا لوكألا وهو فالعلا ركب يبأ نبا نسحلا وبأ ىندشنأ : دابع نا مساقلا وبأ ظ

 رهاب ىنك امنإ : : لاقو « را يق هببأ دئاصق كولملاو ءاسؤرلا سلاجم يف لكألا يف

 . هيثريو هركذي نأ رسحي ل هنآل هتنحم مايأ تارفلا نب نسحملا نع

 ةمجرت يف كلذ ربخ يتأسسو « روكذملا ريزولا دلو نسحملا اذهو : انأ تلق

 ١ س نم طقس : مهريغو ... نع ثدححو .
 ٠ : مظتنملا رظنا 3
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 . للاعت هللا ءاش نإ تارفلا نب دمحم نب ىلع نسحلا يبأ همبأ

 قايورلا نينا نأ ىفدوي» لاق © ضوصقلا و :باتك قف ىوقللا انعاض:ركذو
 نطفف « ريرضلا فالعلا نبا ركب يبأل امالغ ىسبع نب ىلعل ةيراج 'تّيوه : لاق
 هده هال ومركب مآ لايت 6 انه اقدراح تيتو اضللنو.  اميج التقت اج
 . ملعأ هللاو < رهاب هنع ىنكو اهب هيثري ةديصقلا

 مني افوطو « ًاتيب نوتسو ةسمخ اهددعو ؛« هعدبأو رعشلا نسحأ نم يهو
 « اسمي يئانق مي ىلع ةمتشم تايب اهيفو اهنساحمب يقأتف اهبعيمجي نابتإلا نم
 : اهلوأو

 دلولا لزنمب يدنع ةثنكو ردْعَت لو انتقراف رهاب
 دّدنعلا نم ”ةكدنع انل تتنك دقو كاوه نع ”كفنن فيكف'

 | دارج نمو 3 نم بسغلاب انسرْحتو ىذألا اًننع درطت
 دّدّسسلا ىلإ ابحوتفم نيب ام ابنماكمت نف أفلا جرختو
 ددم الب ”مهاقلت تنأو ة”ددم 'مهنم تيبلا يف كاقلي
 دّدَعلا نم دحاو الو ' مهنم ١اتلفنم كنم ناك ددع ال

 دجلا يف ءاتشلا "باهت الو ةّرجاه دنع فيصلا بهرت ال
 دّدّس ىلع انتيب يف ”ةكثرمأ مهل دادس الو يرجي ناكو
 دفقتعم ىذألل نكت و انتريجل ىذالا "ت'دقتعا قح

 درب هضوح لوح 'مُمحي نمو ”مهماظب ىدرلا لوح ”تْمُحو
 دعت'رْم ريغ ”باسنت تنأو ًادعتارثم كيلع يبلق ناكو

 ديت ريغ خرقلا عتلبتو أدئكتم ماملا جرب لخدت
 دردزلم علب ريل ات مف قيرطلا يف شيرلا حرطتو
 دش“ لا نم "اهثبارأ كَلتَق ىأرف اهمل *يغلا كممطأ

 .ناخت :د ؟

 اهبباحصأ : تككنلا <
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 اودبتحاو كومواد اذإ ىتح

 و تلعقو ف ًارهد كوداك

 اكو تكممناو فتوفخأ نيحف

 اومقتناو كملع ًأظبغ كوداص
 هوم وع..+

 ا

 ًادصترلم احلل لزت مف
 اك فسعضلا كتوص اومحرب مل

 ا "نسر ةتولا كقاذأ
 ٠ اينمو

 هتداوحي ىوح اآلبح يرأك

 ًايرطضم كارت ينيع "نأك

 مف هنم صالخلا ”تّبلط دقو

 اهب ليخبلاو سفنلاب تدجف

 دإ كتوم لثمب انعمس اف

 ”عّمط هدوقي اصيرح "تشع

 : اهنمو

 ”هّعقوأ خارفلا ”نيذل "نما

 امك نامزلا ةمثو 'فخت ملأ

 فنبإو مانت ال مظلا ”ةبقاع

 لو خارفلا لكأت نأ ”تدرأ

 امو سابقلا نم دمعي اذه
 اذإ ماعطلا يف هللا كاب ال

 دهتجي دمك ينصللا كاني افيو

 6-6 مو مهدمك نم ”<تّكفأ

 تت اى ل رم

 صن دصر نمواودازو كنم

 دحأ ىلع اووعارب ملو هينا

 دهرا ماهحلا ”تمقاس ّىح

 درغلا اهتوصل أينم رت مّ

 كمل
 ايي

 اذه ”هتحلارفأ .ققذأ

 دتيع نع ناك ىلا ادع .

 دب زلا ”ةوغر كنف ىو همق

 دحجت مو ةلمح ىلع 'ردقت
 دحيب اهب دجي م/ نمو تنأ
 دكنلا .كشع لكم الو. ”في

 دوف الب لتاق د "تو

 ددغلاب ”تّمنق "اله ةكّحمو
 دسألا ةبثو جارُملا يف تبثو

 ددملا نوم. :ةدبف كرخأت

 دبطضم لمكأ 'رهادلا كلكأي
 دعبلاو وندلا ىف هزعأ

 دعمللا يف سوفنلا كاله ناك
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 مرش اشح * ةمقل "تلخدو 1

 لا كراوست نع كانغأ ناك ام

 ةعاد ىو ةمعن ىف تنك دق

 ًادغر انشب رأف نم لكأت

 اعد 'مهلمش ”تاددب "تنك و

 دبس ىلع انل اوعي ملف
 اوك رت اهو اهرعق اوغرفو

 مكف لالسلا ُْق زيدا اوّتنف

 ادادلج انباش ند اوقزمو

 دنسجلا نم

 للخلا ةنج ناك ولو جرب

 دّمّصلا نممبلا زيزعلا نم

 دعرلل نيركاشلاب نيأو

 دادملا كلذ دعب اوعمتجاف

 دبل الو انتايبأ فوج يف
  دتو ىلع دي هتقلع ام

 ديك نم لايعلل 'تّتنفت

 ”ةحور تح - رخأف

 ددجلا بئاصملا يف انّلكف

 . اهتدبز وهف ردقلا اذه ىلع ةديصقلا هذه نم رصتقنو
 ةئام هرمعو « هن ةئائلثو ا

 . ىلاعت هللا همحر « ةنس

 نكقلآلا دعبو ب ءارلا حئفو ءاحلا نوكسو نونلا حتفب ةب  ”يناوربنلاو

 لاقو. © فاد عه يرقلاب ب دوب ةسنلا هذه جبووت
 . حمحصب سيلو « ءارلا مفي يه : يناعمسلا

 ل

 يطساولا زئاوجلا وبأ

 نم ناك ؛ يطساولا بتاكلا يراب نب دم نب ىلع نب نسحلا زئاوجلا وبأ
 تقلعو : لاقف هخيرات يف بيطخلا هركذو « ًاليوط ًارهد دادغب نكس « ءالضفلا

 «١ - دادغب خيرات يف يطساولا زئاوجلا يبأ ةمجرت ٠٠ : موم .
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 نكي لو « هريعو يمش اهلا 00 اما دشانأو تاناكحو ًارامخأ هنع

 ا نا 3022 00007 ةقن

 حماست ال مهقالخأ قف ا اذإ | مهنع دولا فرصاو اربط سانلا عد

 حماوج عابطل أف ةهنئب ءاقفص هقنر رمهاظت رهد نم غبت الو

 حصان ةققحلا قف لو ”لالح ”مهرد : ضرألا ىف نامودعم نائدسو 5

 . بيطخلا لوق ىبتنا
 ىلع هل تفقو « ةقئار رامشأو ديج طخو ناسح فيلاوت هلو

 هراَعْسأ نو . ال مأ هرعش نود له معأ الو اناويد هل رأ ١ ةريثك عيطاقم

 ظ : هلوق ةرئاسلا

 نينمأ نم لعأ ترض قف فاو ودكم ينباذأو ىدملا يري ىوهلا ينارب

 سمشلا ىلأ يف ”رذلا هاه نيس امنإو كارأ ىتح ىرأ ”تلف

 : هرعس نمو ]

 داعب وهو برقلا كاذ داع دقو ابلصو عسي ٍلحلا س رجح و لوقأ

 ا وهو ٍلحلا راغي فكن  ميلع راغب قل يد لك يه

 : كا هيفو ًاضيأ هرعش نمو

 اهلو يدوبع ناخ اهوق نم يىنرحاو

 اهلو اييلع افقو  يينرّتص نم قحو
 اهلو ينتسك الإ يرطاخب تترطخ ام

 : برطخلا لاقو . ىلاعت هللا همحر 6 ةئامعبرأو نيكس ةنس هتافو تناكو

 .د ص نم ةدانز ١
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 هربخ ينع باغو « ةئاؤلثو نينامو نيتنثا ةنس يف تدلو : لوقي زئاوجلا نأ تعمس
 ظ . بيطخلا مالك ىبتنا « ةئاعبرأو نيتس ةنس يف

 رك وأ هتركذ امك نيتس ةنس يف تناك هتافو نأ حص دقو : تلق

 ريغ ال هربخ عاطقنا ىلع رصتقا لب هب حرصي م بيطخلا ناك نإو

 ا(
 يناتاشلا معلا

 لع بقلملا يناتاشلا مهاربإ نب رادثُب نب هللا دبع نب ديعس نب نسحلا يلع وبأ
 هدلب كرت دق ناكو « هب رهتشاو هيف داجأو رعشلا هيلع بلغ اهبقف ناك ؛ نيدلا

 رفظملا وبأ ريزولا ناكو « دادغب ىلإ اهنم ددرتي ناكو « ١ اهنطوتساو لصوملا لزنو
 هل ماركإلاو هيلع لابقإلا ريثك ةريبه نبا

 « ًاراعشأ هل دروأو [ هيلع ىنثأو] « ةديرخلا » يف بتاكلا دامعلا هركذو

 - املوأ ةديصقب نيدلا حالص كه : لاقو

 ىرحأ اهب ”تنأف ايندلا 'حّتفاو "سف ارفصلا كتتيارب ًادوقعم رصتنلا ىرأ

 وينو رسو هي رم و سومو سو يه وو م رن سعر جو جي جو يه جس وو مرو م سعب سعب سيم وو

 نادلبلا مجعمو ٠" : ؛ يملا تاقمطو ؟ بة  يثيبدلا رصتخم يف يناتاشلا ةمجرت - ا١ا/4“

 ظعولا سلجم دقعو « ه0 ١ ةلس ف قشمد مدق : لاقو ةؤاب اب :  نكاسع نا بتيزي ناناخو

 نيدلا رون بقلملا دوم هدلوو ىكنز كباتأ ةلود مدخو لصوملا ىلإ لقتنا مث هنطو ىلإ داعو
 مجعم ًاضيأ رظناو « هدم ةنس قشمد ىلإ داعو فارطأ ةدع ىلإ و يفنقملا ةقيلخلا ىلإ لسورو

 ظ هل لمق اذإ ناكو »د : داعلا لاق ؛ عاقب فرعي ناكو « نيدلا مع هبقلو « هالو : +/١ ياقلألا

 هرطاخ نم اهدرويو هراعشأ لج ظفحي ناكو ء« مظع رمأ كلذ نم هيلع ىرج ءعاق نيدلا ملع اب

 باتك نم اهأرقب انأك تح

 ١ اهب نطوتساو : ه .

 ,كلماو :ه ؟
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 ىرشت اهب ىدّتنلا وجرب نمل ىرشيف ىرسشلا يف رسُيلاو نمّسلا ابيف كني

 ةنابيعو نميقو عمت ةنمافاقلا ىف قوو ةنايخو نقع ةنس ل دلوع ناك

 . ىلاعت هللا همحر « لصوملاب

 . هيلع ىنثأو « هليذ يف يثيبأدلا نبا هركذو
 فلألا دعبو اهقوف نم ةانثم ءات فلالا دعبو ةمحعملا نيشلا حتفب - ناتاسو ظ

 . 'رككي رايد يحاونب دلب يهو - نون ةبناثلا

١) 

 نادم ف ةلودلا رصان

 نودمح نب نادمح نب هللا دبع ءاجيملا ىلأ نبا ةلودلا رصان بقلملا نسحلا دمح وأ

 نب فيطغ نب ثراحلا نب عفار نب ىسنتملا ن دسار نب ناقل نب. ثراحلا نا

 نب ركب نب كلام نب ةماسأ نب يدع نب دسع نب كلام ن ةثراحا نب ةبرح

 « اهالاو امو لصوملا بحاص ناك ؛ يلغتلا « بلغت نب منغ نب ورمع نب بيبح

 « هببأ نع اهب ايئان ناك نأ دعب لصوملا كلم نأ ىلإ تارات لاوحألا هب تلقنتو

 نيثالث ةنس نابعش ”لبتسُم يف كلذو « ةلودلا رصان » هلل يقتملا ةفملخلا هبقل مث

 ا مظعو « ًاضيأ مويلا كلذ يف « ةلودلا فسس » هاخأ بقلو « ةئاؤلثو

 يف اهلامعأو لصوملا نادمح نب هللا دبع امهابأ ىّتلَو دق هللاب يفتكملا ةفيلخلا ناكو

 نيقو فالث هن لأ ق اييلغدو ايبلإ راسا# قيقاعوب نيديتو نقلكا ةنع
 دنع ةلزنم مدقأو ةلودلا فسس همخأ نم اننس ربكأ ةلودلا رصان ناكو « نيتئامو

 هع سم هم وره نع جاه م مه ون ضي ع ع ساه ع ع ع نإ يا هو جي و ع هج م جم هن هي ني جي ب و دي ع ع ان ع ع ع م ننعم

 . ابمحاون نم ركب رايدب :أ

 . (نماثلا ءزملا نم ةريثك 0-5 ريثالا نبا خيراتو ممألا براحت يف ةلودلا رصان رابخأ - ةؤو/ه
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  هنلإ بتكف <« ”ةشحآو موب (اهننب ترجو ؛ هعم بدأتلا ريثك ناكو « ءافلخلا

 : ةلودلا فمس

 لاح ؟لك يف ىلع ًاتقح كني ةأالو ”تيفُج نإو وُفِجأ ”تسل

 لاتحإلاو ريّصلاب ىزاجي يف اجلا بألاو ”دلاو تنأ امنإ

 ةلودلا رصانل ًالزانم ناكو هبوب نبا ةلودلا زعم نع نسهملا نب لاله ىكح | ١

 نوكي ام هتلتقو نادمح نبا تلتغا نإ : لاقف مالغ هءاجف « نادمح نب دمج يبأ

 طلتخاو ىضمف « هردص هب ألم ًادعو هدعوو ؛ كحارتقا : لاق ؟ كيلع ىل

 ءاج مث « هتممخ نم ليل همانم عضوم فرع نأ ىلإ لصوتو ةلودلا رصان ركسعب

 مانو سانلا قرفت دقو بنطلا تحت نم ةميخلا لخدف ةنشد ىلع لمتشا دقو

 هنم دعب ىلعو ةعمث ةممخلا بناج ىفو ريرس ىلع ًامئان ةلودلا رصان دجوف سارحلا

 رذنمف هحرج اذإ حيصي الئل ةعمشلا أفطأ مث هيلجر نم هسأر عضوم لمأتف « ةعامج

 بلقت ةلودلا رصان نأ قفتاف « هسأر هبف يذلا عضوملا ديرب هءاجو « ذخؤيو هب

 ةنّسدلا زرغف هعضوم ديرب مالغلا ءاجو ناكملا نع لازف بنج ىلإ بنج نم

 هبتتاف هودعب ةلودلا رصان ' سحأف « دارملا غلب دق هنأ نظو هبف ئمقحعا | زرع

 اوردامف ناماغلاب حاصف « ةعوفرم ةممخلا تاثطاو تئفطأ دقو ةعمشلا ىأرف

 معي لو سارتحالا يف ةدايزلاب رمأو « عزجف ةروصلا اودهاشو ءوضب اوءاجو

 مف ةلودلا رصان لتق دق هنأ ةلودلا زعم ربخأف لجرلا داعو « رمألا ىرج فيك

 مدقُي نم : يرميصلا رفعج يبأل لاقو ائيش هل قلطأ هنكل هب هدعو ام هطعي
 يذلا امو « هناكمب قثوي نأ ًالضف هواقبتسا زوحي ال اذه مادقإ لثم كولملا ىلع

 - هذخأف ©« تئش فيك هنم ينحرأف ؟ انل لذب ام لثم انئادعأل لذبي نأ اننمؤي
 0 . [ هقرغف يرميصلا

 .؟« ةمبتيلا » يف يلاعثلا اهركذو ىرخأ ةرم هبلإ 5-7

 ريا مدمين ديم يومعربو سمع هيوم و هيمو هم سوس عم بهي ميم همه عم هحسسوم ام ©

 ١ ؟ ممالا براحت نراقو «١-د نم ةدابز نيفقعم نيب أم : 9554.

 " ةميتملا ١ :  45م ريثآلا ناو : 68٠ .
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 قرف يخأ نيابو ىنسب مهل ”تلقو اهلهأ تنك دقو املعلا كل تضر

 '”قحلا كل متف يقح نع 'تفاحت امإو لوكت اهنع 'يىب كي مو

 ”قبسلا كل نوكي نأ ىضرأ ”تنك اذإ الّصُم نوكأ نأ نم يل ًدْبالو

 : هلوق اضيأ هل دروأو]

 هماظت تنأ مك ىلإف همد هعمد ىف ىرج دق

 همبسأ كنم هتقرخ دقف َكنم فرطلا هنع در .

 "[هلوت مولا تارطخ نم دجتلا عيطسي فيك

 ةلودلا فسس قوت اماف « ةلودلا فسس همخآل ةحملا ديدُس ةلودلا رصان ناكو

 رصان لاوحأ تريغت - ىلاعت هللا ءاش نإ هتمجرت يف هركذ يتآلا خيراتلا يف
 « هتعامجو هدالوأ دنع ةمرح هل قبي مل نأ ىلإ «هلقع فعضو هقالخأ تءاسو ةلودلا

 ةنيدمب رفنضغلاب فورعملا ةلودلا ةدع بقلملا هللا لضف بلغت وبأ هدلو هيلع ضبقف
 ٠ « ةمالسلا نصح ىف ؛ٌتُشَمدرأ ةعلق ىلإ هرّمَّسو « هتوخإ نم قافتاب لصوملا
 «ىشاوك ةعلق نآلا ىمست يتلا يه ةعلقلا هذه نأ هخيرات يف ريثآلا نبا انخمش ركذو
 « ةئائلثو نيسمخو تس ةنس ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو عبارلا ءاثالثلا موي يف كلذو

 لوألا عببر ربش رشع يناث رصعلا تقو ةعمجلا موي يفوت نأ ىلإ اهب ًاسوبح لزي ملو
 ؛؟ لصوملا يقرعش ةبوت لتب نفدو لصوملا ىلإ لقنو « ةئاثلثو نيسمخو نامث ةنس
 . نيسمخو عبس ةنس يفوت هنإ لمقو

 ةمجرت رخخآ يف « ريسلا ناونع » باتك يف يناذمحلا كلملا دبع نب دم لاقو

 لصوملا رايد ىلع ايلوتسم - ةلودلا رصان ينعي - لزب مو : هلاثم ام ةلودلا رصان

 تناكو <« ةفئاؤلثو نيسمخو تس ةنس يف رفنضغلا هّنبا هيلع ضبق ىتح اهريغو

 0 ااا

١ 

 ؟

 .د نم ةداز «

 . تشمدزأ :أ ؛ تسمدوأ : ه 4
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 عيبر رهش نم رمشع يناثلا ةعجلا موي يفوتو « ةنس نيثالثو نيتنثا كانه هترامإ
 عفادي وهو دادغبب هوبأ لتقو «ىلاعت هللا همحر « 'ةئائلثو نيسمخو عبس ةنس لوألا

 مرحلا نم تمقب ةلبل ةرسشع ثالثل - ةروهشم هتصقو - هللا, رهاقلا مامإلا نع

 ظ . ىلاعت هللا همحر « ةئائلثو ةرسشع عبس ةنس

 هبوب نبا ةلودلا دضع عم هل ترج هنإف ةلودلا رصان نب "رفنضغلا امأو (22)

 ةعقاولا يف هعم ناك دقو  هركذ مدقملا همع نبا رابتخي هلتق دعب دادغب كلم ال

 لصوملاب هدصق ةلودلا دضع نأ اهلصاحو « ابحرش لوطي اياضق - اهمف لتق يتلا

 بتكقف «رابعلا ماّسق اهيلع يلوتسملاو «قشمد رهاظب لزنو ماشلا ىلإ هنم بربف

 ًارهاظ كلذ ىلإ هباجأف « ماشلا ةيلوت هلأسي رصم بحاص زعملا نب زيزعلا ىلإ
 نب جرفملا اهو « نيتسو عبس ةنس مرحملا يف ةلمرلا ىلإ هجوتف . أنطاب هعنمو

 اهبأب ىلع نقلا هبلإ هنياطرجللا ل مسجل « يناطلا يودبلا حارجلا
 موي لتقو رسأو هباحصأ مزهناف « ةنسلا نم رفص نم تلخ ةليلل نينثالا موي يف
 نم تّلخ ةلبل ةريشع ىدحإل ءاثالثلا موي هدلومو < روك ذملا رفص يناث ءاثالثلا

 . "ةثاؤلثو نيرسششعو نامت ةنس ةدعقلا يد

 يبأ ريزولا « صاوخلا بدأ » باتك نم ةروصلا هذه ىلع مهبسن تلقنو
 بلغت مما : ةباسنلا يدسألا ؛دمحأ نب دم لاقو « يبرفملا نبا نيسحلا مماقلا
 « لمأ ىستل هراد يف نميلا هتدصق ًالئاو هابأ نآل بلغت يمس امنإو « راثد
 : لاقو هب كربتف « الفط بلغت ناكو «نميلا ىلع رصنف «هتريشعو هلهأ يف خرصف
 . ”هب يمسف < بلغت اذه

 ١ س نم طقس : ةئاؤلثو ... كلملا دمع نب دم لاقو .

 55؟ : م ريثألا نبا خيرات رظنا ل .

 . س نم طقس : ةئاثلثو ... رفنضغلا امأو ©
 . دمح نب دمحأ : ص ع

 . س نم طقس : هب يمسف ... دم لاقو 0
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 هيوب نبا ةلودلا نكر ظ

 ؛ ةلودلا نكر بقلملا يمتلبللا ىرششخاتنتف نب هيب نب نسحلا يلع وبأ

 ناكو . دمحأ ةلودلا زعم هيخأ ركذ دنع ةزمهلا فرح ىف هبسن ةملت تمدقت دقو

 وهو: ؛ مجعلا ىارع تل ناذمهو يرلاو ناهببصأ بحاص روكذملا ةلودلا نكر

 يبأ ةلودلا رخفو هبوب روصنم يىبأ ةلودلا ديؤمو ورسخاتنف ةلودلا دضع دلاو

 دسمعلا نيا لضفلا بأ ناكو « ةمهلا يلاع ردقلا ليلج اكلم“ ناكو « ىلع نسحلا

 عملا هدلو رزوتسا قوت املو « هريزو تب كامتأها ءاك نإ هركذد ىتآلا

 رخفل رازو يفوت الو « ةلودلا ديؤم هدلو ريزو دامع نب بحاصلا ناكو ؛ ًاملع

 ًادوعسم ناكو . - بحاصلا ةمجرت يف ة ةزمهلا فرح يف كلذ مدقت دقو - ةلودلا

 : .مايق نيسحأ اهب اوماقف كلاملا مهيلع مسقو « ةثالثلا هدال وأ يف ةداعسلا قزرو

 نسحلا ونبأ ةلودلا دامع 00 ةثالثلا ةوخالا طسوأ روكذملا ةلودلا نكر ناكو

 تب ةرك د قدما لق و ب دجحأ نيسحلا ونأ ةلودلا زعمو روك ذملا ةلودلا نك رو ىلع

 ظ . مهرغصأ ةلودلا زعمو « مهربكأ ةلودلا دامع ناكو

 ىلإ هعم نمو نيكتارق نب روصنم نونناسارخلا راس معو ةنس يف ناك املو |

 بورح مهنيبو هندب ترج لصو اماف « سراف دالبب ةلودلا نكر ناكو « "يرلا

 ةلودلا نك ر نكمأ ولو « مهباود اوحيذو نيتفئاطلا ىلع ةريملا تقاضو « ةدع

 نول و لانللا ضعي سلا نا لضفلا ابأ هريزو راشتساف «لّعَفل مازبنالا

 يس لع موملا وتقول اخ نينلسلل وناف «ىلاعت هللا ىلإ الإ كل أحلم ال : لاقف

 نوعبت انمزهنا نإو انب تعطقت ابلك ةيرشبلا ليحلا نإف ناسحإلاو ةريسلا

 « اذه ىلإ كتقمس دق : هل لاقف « ”دحأ انم تلف الف انم رثكأ مهو انتوكلهأو

 دسم م م م ةدس دم و هوو وي م ةهسماو همس دم ودون م ممم ووو م هميم وو م وديوو ويس

 ؛ مظتنمللاو نودلخ نبا خيراتو ممألا براجتو ريثآلا نبا يف هيوب نبا ةلودلا نكر رامخأ ووو
 م, "ه١ : ١ زتم مدآ عجارو
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 ”يرلا ىلإ اوداع دق هركسعو ًاروصنم نأ ربخلا ماتأ ريخألا لمللا ثلث ناك اماف

 نأ الإ اضيأ مهيلع تقاض ةفولعلاو ةريملا نأ كلذ ببس ناكو « مبمايخ اوكرتو

 .٠ مهنم دضلاب ةيناسارخلا ناكو ماعطلا نم ليلقلاب نوعنتقيو نوربصي اوناك ميدلا

 يف ةلمللا كلت ةلودلا نكر يناعدتسا : لاق 'دبمعلا نبا لضفلا وبأ ىكحو
 دقو زوريف باد ىلع ينأك يمانم يف ةعاسلا تيأر دق : يل لاقو ريخألا ثلثلا
 تددمف بستحن ال ثبح نم جرفلا انءاج دقو يناج ىلإ ريست تنأو انودع مزن
 يف هتلعجف جزوريف نم هصف اذإو هتذخأف اتاخ ضرألا ىلع تيأرف ينبع

 « رفظلا هانعم جزوريفلا نإف « رفظلاب تنقيأ دقو تببتناو هب تكربتف يعبصإ
 ودعلا ”نأب ةراشبلاو ربخلا اناتأف : دبمعلا نبا لاق « زوريف ةبادلا بقل كلذكو

 « مهتعزه بلس فرع الو انمكرف « رامخألا تدراوت قح انقدص اف لحر دق

 « زوريف هسرف ىلع وهو ةلودلا نك ر بناج ىلإ ترسو « نيمك نم نيرذح انرسو
 ضرآلا نم اًتاخ ذخأف « متاخلا كلذ ينلوان : هيدي نيب مالغل ةلودلا نكر حاصف

 « يايؤر ليوأت اذه : لاقو هعبصإ يف هلعجف جزوريف نم وه اذإف هايإ هلوانف
 . هبجعأو ىكحي ام نسحأ نم اذهو « ةعاس نم تيأر يذلا متاخلا اذهو

 ناك ابلخد ةرازنو اهبحّتف ةبوعص يف ناسارخ لثم : لوقي ةلودلا نك ر ناكو
 : رعاشلا لوق ىنعم وهو ؛ هريخ لصحي الو هديص بعصي : ىوآ

 "[صفق يف حير ديص اهاذإ وهو صنتقملا ديدشل ىوآ نبا نإ

 تس ةئس مرحلا نم تبقب ةليل ةرشع يتنثال تبسلا ةليل ةلودلا نك ر يفوتو
 نينامثو عبرأ ةنس يف ًاريدقت هدلومو . هدهشم يف نفدو « ”يرلاب ةئاؤلثو نينسو
 .ةعستو ًاربشو ةنس نيعبرأو ًاعبرأ كلمو « ءىباصلا قاحسإ وبأ هلاق « نيتئامو

 . ىلاعت هللا همحر « ةلودلا ديؤم هدلو هدعب ىلوتو « مايأ

 هير مهرب مو مم م مرو م سوو بو بي و بارو سيهاعا ع ع م يسب و يي يجو جاي عي ب ع ع ع ع سا ع ع س#

 ١ ممألا براحت يف اب نراق « : ١6١ .
 د ةخسنلا هب تدرفنا نيفقعم نيب ام ؟ ,
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 ٠١ ارك

 | لمس نب نسحلا

 دعب نومأملا ةرازو ىلوت ؛ * رس ل نسحلا دمه وبأ

 هتنبا ركذ ءابلا فرح يف مدقت دقو « هدنع دكر لففلا نكيارلا يذ هخأ

 الف نسحلا اهدلاو اهب لفتحا ىتلا ةفلكلاو نومأملا نم ابجاوز ةروصو ناروُب

 نب رهاط ابحتقف يتلا دالبلا عيمج هالو دق نومأملا ناكو . اهتداعإ ىلإ ةجاح

 «مهريغو ءارعشلل ءاطعلا ريثك ةمحلا ىلاع ناكو  هتمجرت يف هتركذ دقو - نيسحلا

 + هدفنا و. ءارهقلا لضعف ىَدَْضقَو

 لح دعت نم يتيطم ةدلشأ ينتآار ال يديلخ ”لوثقت
 لكس نب نّسّحلا ىلإ معن 'تلقف اينالطملا 'لحترت لضفلا دعَبأ

 لاق هتقرافم ىلع مزع اماف « هعسشل موب نومأملا عم جرخو : هتيطع لزجأف

 ىلع ظفحت نينمؤملا ريمأ اب معن : لاق ؟ ةجاح كلأ « دم ابأ اي : نومألملا هل

 نسحلا سلجم ترضح : مهضعب لاقو . كب الإ هظفح عيطتسأ ال ام كبلق نم

 : نسحلا لاقف « هركشي لجرلا لعجف «ةعافش باتك لجرل بتك دقو لبس نبا
 : لوقي أشنأ مث ] انتاءورم ةاكز تاعافشلا ىرن انإ ؟ انركشت مالع « اذه اب

 انتشار تعا" هنأ يهاج ةاكزو يدي تكلم ام ةاكز ىلع تضرف

 ١!امفنت نأ هلك كعسوب دبجاف عطتست مل نإف دجف تكلم اذإف

 ا دادغب خيراتو ريثآلا نياو يربطلا يف لهس نب نسحلا رامخأ 4 اهيكلق#/

 يرخفلاو ١ : ١١7" يدرولا نبا خ خيراتو وكل 4 : ؟ ببطخلل دادغب خيراتو يرامشبحلل

 . اهيغو نايبلاو لمكلاو رابخألا ثوبمك يدآلا بتك يف ةروثتم لاوقأو رابخأ هلو * نإ

 ١ نا نق ةذاو ..



 : هرخآ يف بتكف « ةعافُس باتك يلئثب وهو امري هترضحو : ياحلا لاق
 لضف نع لأسُي امك « ةمايقلا م وب ههاج لضف نع لأسُب لجرلا نأ ينغلب هنإ

 مئاهبلا رئاس ىلع ل قطنلا اوماعت ”ينب اب : هينبل لاقو . هلام
 ْ . قحأ ةنناسنإلاب متتك قذحأ قطنلاب متتك اكو « هب

 مضو « كمرب نب دلاخ نب ىيحبل 'مرهقتي روك ذملا نسحلا دلاو لبس لبس ناكو |
 مفف « اهعم نانوكي رفعجو لضفلا هينبا ىلإ لبس ينبا لضفلاو نسحلا ىبحي

 لتق نأ ىلإ هعم لزب مو هيلع بلغف دبع يلو وه وهو نومأملا ىلإ لهس نب رفعج
 هماعيو هنخأي هيزعي دادغمب وهو لوص نب نسحلا لإ نومأملا بتكف « ناسارخ

 داوقلا نم الو مشاه ينب نم دحأ نكي مف ؛ هارتع ةازيحاو: :ةوزوتسا دق هنأ
 ىسموم نب يىلعل نومأملا عياب نأ ىلإ « ةعاط نم هل جرخي الو ًارمأ نسحلل فلاخي

 «  يدبملا نب مهاربإ اوعيابو نومأملا اوعلخو سابعلا ونب بضفف « دبعلاب اضرلا
 « هب ماقأف حلصلا مف ىلإ نسحلا ردحناف « هنع فعضف < لبس نب نب نسحلا هيراحف
 مدقُت دقو «رتتساو يهاربإ رمأ فعضف « مهاربإ بنرات ون مئاصلا فا نم هيو
 6« هلع مدقف لهس نب نسحلا ىلإ بتك و دادغب نومأملا لخد مث . كلذ ركذ
 .نيتئامو مبرأ ةنم يف كلذو هيلع هميلست دنع هفيرشتو هتمارك يف نومألل دازف

 فرسلا يف سيل : : هلاح لالتخا ىلع هؤاطع رثك دقو نسحلل لبق : : بلعث لاق
 . ىنعملا ىفوتساو ظفللا درف . فرس ريخلا يف سبل لب : لاقف < ريخ

 هل لاق هنم غرف اماف « هنسحتسا رعشب هحدم ىبارعأ نسحلا ىلع لخدو

 «ةقان فلأ : لاقف ؛ ةمحلا ريغص ىيبارعألا نا نظي وهو « متحاو سلجا : نسحلا

 مث ةقارطإ قرطأف « حضتفي نأ هركو « ذئموي هعسو يف نكت مو نسحلا مجوف
 : "سيقلا ٌؤرما لاق امك نكلو لبإ دلب اندلب سيل « يبارعأ اب : لاق

 ةمصعلا اهنشلج ةنورق ةنأك ىزسف الإ نكت ل ام اذإ
 ىلإ راصف « ةاش فلأ كطعي ناقاخ نب ىبحي قحلاف : لاق ©« تيضر دق : لاق
 نووو وهو وودي وه بوه هدو هو مهو شميس و هو يه دسوهو وع وهمس دج وسم ع جس

 ١ ًانامربق لمعي : مربقتي .
 هتاوند ؟ : 5م١ر,
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 . ًارائيد ةاش لك نع هاطعأف ىمحي

 : رطمي ل مغ موي يف حبطصا دقو بهو نب نسحلا ىلإ لبس نب نسحلا بتكو
 : 'ريثك لوق هنأك هدعبو رطملا برقب اذه انموي يف سأبلاو عمطلا ؤفاكت ىرت امأ

 تالختو [اننيب امم ”تيلخت] امدعب ”ةزعب يمايهتو ينإو
 تللحمضضا ليقمل ابنه أوبت اماك ةمايغلا لظ يحت رملاكل

 تدغا :فاعاشو فودأ دقوا تاببألا هذه يعقرو « كئاقل يف الإ قينمأ امو

 يف كيأرف « كنلإ باتكلا ىلع ينك رح اطاشن تثعبو هيلا يلقع نم

 اةفوم « مويلا اذه يف رطملب رورسلا تمرح ذإ < كربخ راسب ًارورس يراطمإ

 يديو هللا هدبأ ريمألا باتك لصو : بهو نب نسحلا هباحأف . ىلاعت هللا ءاس نإ

 اذه ناسحإ ؤفاكت تيأر دقو « ًاللق باومجلا رخأت كلذلف ©« معاط يمفو ةلماع

 نإو «< كاتو كءايض ىكح سمثأ نإ هنآل امد قحتسا امو ةنءامبإ و مولا

 ببط هشأ دقف رطع مو سمشي مف ماغأ نإو «< كدوجو كءاخس هششأ رطمأ

 يّفعأ هللا نم ةمعن ينع هللا هدبأ ريمألا لاؤسو ؛ كئانف ةدلو كلظ
 راثآ أم

 .هنم يظح نعو هنع ثداوحلا هللا فرص «ريمالا ؛بحي امك انأو « ءيسملا نامزلا

 ىلإ كردق نود وه ءيشب كل انرمأ دق : ةعقر يف لبس نب نسحلا مقوو

 ماع يلإ تنسحأ يذلا انأ : لاق ؟ تنأ نم : هل لاقف لجر هبلإ ضرعتو

 ظ ظ . اني انملإ لسوت نمي امحرم : لاقف « اذك

 ٠ زاوهألا تامارح يزارلا م مهاربإ ىلإ اباتك نسحلا ىلع لجر لعتفاو -

 ا اسس يفي ام ىقردق يف اف ًالعتفم

 ام كيلع هب انمعنأ ام ريغص يف ناك امأ : هملإ بتكي نأ رمأف نسحلا كلذ

 ظ ؟ قحم وهو فدكف ًآالطبم ناك نإ انب لسوت لحجر ةلمخم هب قدصت

 ١ ؟ هيلامأ يف يلاقلا اهدروأ يتلا هتيئات نم 50
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 0 واوا وجرب نمل تبجع : لوقي لبس نب نسحلا ناكو
 . هود

 كحضت : اهتفصنأ ام : لاقف هسأك ىف سدعي ةسلجم يف لجر ىلإ موي رظنو
 . ابهبجو ىف سبعتو كبجو ف

 . ١[فيصلا يف ماسربلا نمأ ءاتشلا يف سجرتلا مش : نمدأ نم : لوقي ناكو

 50 « ءادوسلا ”ةرملا هملع تراث نأ لإ ا ةرازو ىلع لزب و

 ءاش نإ ءافلا فرح يف هربخ ىقأبسو - لتئق امل لضفلا هيخأ ىلع هعزج ةرثك
 ركذو . فرصتلا نم هتعنمو هتدب ىف سبح ىتح هملع تلوتساو - ىلاعت هللا
 « ءادوسلا هيلع تملغ نيتئامو ثالث ةنس يف لبس نب نسحلا نأ هخيرات يف يربطلا
 يف دش ىتح هلقع ريغت هضرم نم هب جابف ًاديدش ًاضرم ضرم هنأ اهببس ناكو
 ةنس هتافو تناكو . دلاخ يبأ نب دمحأ نومأملا رزوتساف ©« تدب ىف سدحو ديدحلا

 ةنيدمب « نيتئامو نيثالثو سمخ لبقو « ةجحلا يذ لبتسم يف نيثالثو تس
 : هلوقب يرهوجلا فسوب هحدمو . ىلاعت هللا همحر <« سحخرسم

 ”مركلا هلاومأ يف ”مَّتصَي فيكو انسح 'تتّياع ريّهاز ةنيتع نأ ول
 ”مرره ال < تالعلا ىلع ُداوجلا اذه هارِصبُي نيح ”ريهز لاقل ًاذإ

 ةمجرت يف بانكلا اذه رخآ يف روك ذم نائس نب مرهو ريهز ثيدحو : تلف
 : جرب يف ليش نب نينللو 6. نه باقل عورطم نت علا ىبتخ ىبح
 . كانه رظنملف ركذ رعاشلا يمزراوخلا دمج ركب يبأ

 امهدعبو ةمحعملا ءاخلا نكسر فلسا اناا نيعلا مكياج قنتخ رشا

 . ناسارخ دالب نم يهو سخارسم ىلإ ةبسنلا هذه - ةلمبم نيس

 ١ خسنلا رئاسو ةدوسملا يف درت مل « ص نم ةدايز .
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 يلبملا ريزولا

 نب متاح نب ديزي نب هللا دبع نب مهاربإ نب نوراه نب دم نب نسحلا دمج وبأ
 ةلودلا زعم ريزو ناك ؛ ريزولا يبلبملا يدزألا ةرئفُلص يبأ نب بّلبملا نب ةصسق
 ىلوت  ةزممهلا فرح ىف رد د ملقا ح يماي"دلا هوب نب دمحأ نيسحلا يبأ

 ناكو .ةئايلثو نيثالثو عست ةنس ىلوألا ىدامح نم نيقب ثالثل ندثالا موب هترازو

 روهشم وهام ىلع فكلا ضيفو ةمهلا ولعو ردصلا عاستاو ردقلا عافترا نم

 ةدس يف ةلودلا زعمب هلاصتا لبق ناكو . هلهأل ةمحملاو بدألا يف ةياغ ناكو 6 هب

 ةبعص ةقشم هرفس يف يقلو ةرم رفاس دق ناكو « ةقئاضلاو ةرورضلا نم ةممظع
 : ١ًالاحترا لاقف هلع ردقي ملف محللا ىبتشاو

 هيف ريخ ال ام ”شيعلا اذبف هيرتشأف عا ”تاوّم الأ

 هيركلا شيعلا نم ينْصَلَخُي يقأي ممطلا ؛نيذل ”تاوّم الأ
 هيلي ام ينتا ول ”تددو دسب نم ًاربق ل اذإ

 هيخأ ىلع ةافولاب "قدمت رح "سفن ”نمببملا محر الأ

 «ينالقسعلا نيسحلا وبأ لبقو « يفوصلا هللا دبع وبأ : هل لاقي قيفر هعم ناكو
 تلقنتو . اقرافتو « هممطأو هخبطو امل مهردب هل ىرتثا تاسألا عمس اماف

 لاحلا تقاضو « روكذملا ةلودلا زم دادغبب ةرازولا ىلوتو < لاوحألا يببملاب

 هس سم كومو كرو و هج م ع م ع 5 عت نا نه زن نور روج ع ع جو نو ني م اع ص ص صن م ندع ع ياو تن مك ع سام عع ع ع هس سا

 : ؟ ةممتملاو 4 : 7 مظتنملا رظناو « ةماعلا خيراتلا بتك يف هرامخأو يملبملا ريزولا ةمجرت - 4

 فقوتلا نسحي امم ناكلخ نيا ىلع كاردتسا وهو تاوفلا يف اهدوروو 501:١ تاوفلاو ؟؟ 4

 . ١5م : و ءايدألا مجعمو 4 : ” بهذلا تارذشو « هدنع

 ١ :ةمتملا +5١ 56"_".

 .حور :د ؟
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 :هملإ بتلكو هدصقف ىلبملا او هغلبو 2« 'محللا هل ىرتسا يذلا رفسلا يف هقمفرب

 هيلا اذ ل ةلاقم يسمفن هتدف 0 ل

 ةئايعبسب لاحلا يف هل رمأف / مركدا ”نيت داآ ةتارعو رك هيلع فقرا
 ةمح لثكك هللا ليبس يف مهلاومأ نوقفني نيذلا ”لثم #» ؟ هتعقر يف مقوو مرد

 هب اعد مث # ءاشي نمل فعاضب هللاو ةمح ةئام ةلبنس لك يف لبانس عبس تتبنأ

 ١ ١ . هب قفترب المع هدلقو هيلع ملخف

 هوومجععم

 دا © الرا ىلا محا < د« جس

 : لمع ةقاضإلا كلت دعب ةرازولا يلبملا يلو املو

 قئرحت لوطل ىثرو يتقافل ثنامزلا فار
 يقتأ هاّنع داحو هيجترأ ام ينلاأف
 قّسٌّتسلا بولنذلا نم ٠ تأ ام 'نحفصألف

 يقزفب ”بيشملا ملص امب ”هتيانج قع
 0 " اضيأ هلو

 -_ * قيرحلا ”بسل يتجهم يفو لاا ج دف ”نيملاو ؛بحأ "نم يل لاق
 _قيرطلا لوط كِيَلَع يبأ تلق يدعب عنصَت قيرطلا يف يدلا ام

 «ءاسؤرلا ضعب ىلإ هيتك ام رعشلا نم ةقاضإلا تقو يف هملإ بوسنملا نمو

 نووي و يرو روم ويه ومهم م موو سن نو جنو هس سوم هع هقو سمو هم هس قع»عو

 . محللا اهيف هل ىرتشا يتلا ةرفسلا يف : جأ
 . ركذم لاقم : ةميتملاوأ
 . لاح : ج ؛ قيضل :أ

 , هتصق : د

 امم راجأو يجترأ ام : ةميتملا
 . ريثكلا هل نرفغألف : ج
 . ؟هم : تاوفلاو ؟م5 : ةمستملا
 ٠ قمبشلل ًالصاوم يعمد ددب دق نيبلاو : ةميتيلا
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 اوديري م يشيع لثم شيّعب ةايّح ىتوّملا ىلع تّضرلع ولو

 يبلبملا ريزولا دنع اموي “تنك : لئاسرلا بحاص ءىباصلا قاحسإ وبأ لاقو

 : ' يدب تلقف <« بتكو ةقرو ذخأف

 رثتني ساركطلا يف هارد ”قطنمو ابلئانب اد وج تعرب دب هل

 لقتسم نابحس ابلمانأ يفو هتحار نطب يف ”نماك متاحف

 ناكو «رادماجلا نيكت ىعدي « لاجلا ةياغ يف ىرت كولمم "ةلودلا زممل ناكو
 روك ذملا " كولمملا لعجو نادم ينب ضعب ةبراحل < ثرش تعبف 4. هنا ديوك

 ددم ال ىوملا لهأ نم هنأ ىريو هنسحتسن ىلبملا ريزولا ناكو «© شيجلا م دقم

 0 لوقا ىغولا

 هدوع ”فربو هتانحو | يف ءاملا قرب لفط

 هادو ودمت نأ هف ىر اذعلا هس نم داكنو

 ءادوت  ةتفلطتو افس مرصخ 0 كقعع اوطأان

 هدوقي نمو 'ليعرلا عاض ركسع دئاق ولع

 ٠ مهيلع ةةركلا تناكو « ةكرحلا كلت يف محجنأ ام هنإف « ناك اذكو

 : ؟هلوق ةقرلا يف ردانلا هرعش نمو

 يرحت ةربع ىلع الإ قتلت اف ينتمى ص ء ام ”نافجألا تّمراصت

 ١ «هو : تاوفلا .

 .؟؟5 : ةمستملا ؟

 . نيكت : ص ف

 . 5١٠١ : تاوفلاو ؟مو : ؟ ةمشكملا ع

 و



 . ةريثك يبمملا ريزولا نساحمو
 نيعستو ىدحإ ةنس مرحلا نم نيقب عبرأل ءاثالثلا ةبل هتدالو تناكو

 نيسمخو نيتنثا ةنس 'نابعش نم نيقب ثالثل تبسلا موي يفوتو . ةرصبلاب نيتئامو
 سم ءاعبرألا ةليل اهيلإ لصوف « دادغب ىلإ لمحو « طساو قيرط يف ةئاثلثو
 ةربقم يف شيرق رباقم يف نفدو <« ةروكذملا ةنسلا نم ناضمر رهش نم نولخ
 ظ ظ ظ . ىلاعت هللا همحر « ةشخيونلا

 ءاامدعبو ةحوتفملا ماللا ديدشتو ءاهلا حتفو مملا مضب - ”يكلبُملاو
 هللا ءاش فإ هركذ يقأيسو « ًالوأ روك ذملا بلهملا ىلإ ةبسنلا هذه - ةدحوم
 ] ظ . للاعت

 "روهشملا رعاشلا جاجحلا نب نيسحلا هللا دبع وبأ هاثر روكذملا ريزولا تام املو

 ئ : هلوقب  هركذ ىقأبسو

 ميدل ”واسلا ”جرف ىجتنرُي ال عّجوُمم ةّوْعَد ءارعشلا رشم 8 ا
 هيلع عوُمسدلا دعي امد يكبت ابهنإف ريزولاب يناوققلا اوزَع
 هْنَدَن نيب "هللا وُفَع وُمَعلاو هءارو ءانثلا ىسمأ يذلا تام
 هبلإ نامزلا نم ةرفن انلك يذلا نصحلا هتاومب نامزلا ماده

 يوب لآ 'مايأ هب تعجف نأ هبوب وني "نَساَيلَف

 ١ مرحملا نم نيقب ثالثل : ر .

 ١ هب ءايدألا مجعم :ه١4 .

 * هللا وفع لممجو : توقال .
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 كلملا ماظن ريزولا

 نيدلا ماوق كلملا ماظن بقلملا سابعلا نب قاحسإ نب ىلع نب نسحلا ىلع وبأ

 امنأ 0 دا”رلا ةمجرت يف « باسنألا » باتك يف « يناعمسلا ركذ ؛ يموطلا

 نم ناكو « 'اهيحاون نم ناك كلملا ماظن نإ لبق <« سوط ئحاونب ةريغص ةدسلب

 فنراذاش نب ىلع ةمدخي لصتا مث « هقفلاو ثيدحلاب لغتشاو « نيقاهتدلا دالوأ

 بربف «ةنس لك يف هرداصي ناكف هل بتكي ناكو ملي ةنيدب هملع دمتعملا

 هل ربظف نالس'رأ بلأ ناطلسلا دلاو « قوجلس نب ليئاكبم نب دواد دصقو هنم

 الو ًادلاو هذختا : هل لاقو نالسرأ بلأ هدلو ىلإ هملسف « ةبحلاو حصنلا هنم

 فرح نم هعضوم ىف تأسس اك - نالسرأ بلأ كلم اماف « هب ريشي امف هفلاخت

 رشع هتمدخ يف ىقبو « ربيدتلا نسحأف هرمأ نبه - ىلاعت هللا ءاش نإ مملا

 هدلول ةكلمملا دّنطو كلملا ىلع هدالوأ محدزاو نالسرأ بلأ تام اماف « نينس

 ام لا حارا < كلما ماظنل هلك رمألا راصف هاش كلم

 . ةنس نيرشع اذه ىلع ماقأو

 : هل لاقو < هيدي نيب سولجلا يف هل نذأف « هلل يدتقملا مامإلا ىلع لخدو

 : كن نيرا يتمأ دا, كانغ للا يدر 4 نا

 ظ ةيفوصلا ىلع ماعنإلا ريثك منك ناكو « ةمفوصلاو ءابقفلاب ًارماع هسلجب ناكو

  ينظعوف ءارمألا ضعب ةمدخ يف انأو ىفوص ىناتأ : لاقف كلذ ببس نع لثسو

 ملعأ مف « ًادغ بالكلا هلكأت نمب لغتشت الو هتمدخ كعفنت نم مادخا : لاقو

 نباو ؟ه : ١ نيتضورلا باتك رظناو « ةماعلا ةيخيراتلا بتكلا يف كلملا ماظن رابخأ - بو

 ١-١408 ه:+ يكبسلا تاقيطو 55-٠١ :ةيقوجلسلا ةلودلا خيراتو 1١55-١596 :يربعلا

 . "ا : ” بهذلا تارذشو
. 

 ١ س نم طقس : اهمحاوت 0 يناممسلا ركذ
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 عابسلاك بالك هل تناكو [ليللا ىلإ ] دغلا نم ريمألا كلذ نا
 «© هتقزمف بالكلا درع عب جرخف ركسلا هيلغف « لمللاب ءابرغلا س

 . كلذ لثمب رفظأ ىلعل ةيفوصلا مدخأ انأف « يا ا و
 مامإ هيلع مدق اذإ ناكو . 0 ناذآلا عمس اذإ ناكو

 (سلحأاو اهماركإ يف غلاب ةلاسرلا ”بحاص يريشقلا مساقلا وبأو يلاعملا وبأ نيمرحلا
 أشنأ نم لوأ وهو « 'دالملا يف دجاسملاو طئبرلاو سرادملا ىنبو . هدنسم يف

 نيسمخو عبس ةنس دادغبب هتسردم ةرامع يف عرشو . سانلا هب ىدتفاف سرأدملا

 خيشلا ا سرد مهتاقبط ىلع سانلا ممج نيسمحو عست ةنس ىفو « ةئاعبرأو
 نبا رصن وبأ سردلا )ا ركذف < رضحي مف “ ىلاعت هللا همحر « يزاريشلا قاحسإ وبأ
 .كلذ دعب قاحسإ وبأ خيشلا سلج مث « اموي نيرشع ««لماشلا » بحاص « غابصلا

 بحاص غابصلا نب دسلا دبع رصن يبأ ةمجرت ىف هتيصقتسا دق لصفلا اذهو

 ةالصلا ”تقو رضح اذإ قاحسإ وبأ خيشلا ناكو . كانه رظنّملف « لماشلا د
 "بصغ اهتالآ رثكأ نأ ينغلب : لوقي ناكو « دجاسملا ضعب يف ىلصو اهنم جرخ

 الهأ تسل يفأ معأل ينإ : لوقي ناكو « هعمسأو ”ثيدحلا كلملا ماظن عمو
 للا لوسر ثيدحل ةّلَقَتنلا ؛راطق يف يسفن ”طبرأ ديرأ ينكلو « كلذل
 . سو هيلع هللا ىلص

 ١ ظ : هلوق رعشلا نم هل ىوربو

 ةكوبصلا ةريش تبهذ "ادق هكولق سيل ةنيناؤلا دمي

 'كوبلن الب نككلو ىسوم يفكب اصعلاو يننأك

 يتأبسو - يطساولا رقصلا يبأ نب دم نسحلا يبأل نيتيبلا نيذه نإ : لبقو
 .  ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ

 ١ ييسلا يف اان يت سرادللا رظنا ..
 ١ ةبوصغم : ص .

 . طبر ديرأ : هج *

 . باتك :ه ع
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 سود ”يأ ىلاملاا ينتسادو يربظ رمعلا لوط دعب ساوقت

 ةنس ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو يداحلا ةعمجلا موي كلملا ماظن ةدالو تناكو

 ىلإ هاش كلم ةبحص هّجوتو ©« سوط قنيدم ىدحإ « ةناقوثب ةئاعبرأو نا
 ةناعمرأ و ناقوس هلل ةاقمو ريش ريقاع كننملا لكل هكناك انف 6 :ةامضأ
 «©*ةّنحَس اهل لاقي دنواهن نم ةبيرق ةيرق ىلإ غلب اماف « 'هتفحم يف بك رو رطفأ
 نب رمع نينمؤملا ريمأ نّمز ةباحصلا نم ريثك قلخ هبف لق عضوملا اذه : لاق
 كلت يف هضرتعاف « مبعم ناك نم ىبوطف « نيعمجأ مهنع هللا يضر « باطخلا

 هدمف « اهلوانت هلأسو هل اعدف « ةصق 'هعّم ةيفوصلا ةئمه ىلع يمايد ”ىبص ةلدللا

 لتاقلا لثقو « تايف هبرضم ىلإ لمعف « هداؤف يف نيكسب هبرضف اهذخأيل هدب
 ىلإ ناطلسلا بكرو « عقوف ةميخ بُدنط يف رثعف « بره نأ دعب لاحلا يف
 ] . اهب نفدو ناببصأ ىلإ لمحو « مهازعو مهنّككسف «© هركسعم

 رثكتساو « هتايح لوط مثس هنإف هلّتق نم هيلع سد ناطلسلا نإ : لبقو
 « امون نيثالثو ةسمخ ىوس هدعب ناطلسلا شعبي مو « تاعاطقالا نم هدب ام

 . رهدلا تانسح نم ناك دقل ىلاعت هللا همحر ف

 يتآلا - يركبلا لتاقم نب ةيطع نب لتاقم ءاحتملا وبأ ةلودلا لش هاثرو
 : ؟لاقف  هتنبا هجوز كلملا ماظن نإف هنَمَخ ناكو  ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ

 فرش نم ”نمحرلا ابغعاص ةسيفن ”ةةولْؤل كلملا ”؛ماظن ”ريزولا ناك

 فدّصلا ىلإ هنم ”ةريغ اهدرف - ابتميق ”مايألا فرعت لف تّزع

 ١ س ص نم ةدايز .

 ةفحم : هجأ ؟ .

 . مويلا ىلإ مسالا اذهب فرعت لازت الو دنوابن نم يبرغلا لامشلا ىلإ : ةنحس +
 . 0١ : ةيقوجلسلا ةلودلا رابخأ



 زوريفورسخ نب نابزرملا مئتانغلا بأ كلملا جات ببسب لتق هنإ : لبق دقو

 دنع ةلزنملا ريبك ناكو « كلملا ماظن ودع ناك هنإف <« 'تسراد نباب فورعملا

 مافن .ناماغ نإ مث « ةرازولا يف هعضوم هبتر لتق اماف « هاش كلم همودخم

 نم مرحلا رع يناث ءاثالثلا ةليل يف ًاب'رإ اب'رإ هوعطقو هولتقف هيلع اوبثو كلما
 ىلع ىنب يذلا وهو <« ةنس نوعبرأو عبس هرمعو « ةئاعبرأو نيناّكو تس ةلس

 . ىلاعت هللا همحر « يزاريشلا قاحسإ ىبأ خيشلا ربق

 ا

 ينيوجلا باتكلا رخف

 « ةديرخلا » يف بتاكلا دامعلا هركذو « هيف مهتبغرو ابطخ ةدوجل نامألا رفوأب
 هدعل ماقأو « ماشلاب يككنز كباتأ ءامدن نم ناك : لاقو « هيلع ءانثلا يف غلابو

 «كيأزار نبا مايأ يف رصم ىلإ رفاس مث «ماركإإلا لظ يف دومجخ نيدلا رون هدأو دنع

 هل دروأو « هلثم بتكي نمت نآلا رصمب سيلو « مايالا هذه ىلإ اهب نطوتو

 . هتركذل ليوط هنأ الولو « لضافلا يضاقلا ىلإ هبتك رعش "عوطقم

 همحر ٠ ةرهاقلاب «© ةئامسمحو نينامكو تس : لمقو « نينامتو عبرأ ةنس فوتو

 .  "ىلاعت هللا

 ١ ةيقوحلسلا ةلودلا رامخأ يف اذه حرش رظنا : ١+ .

 . “١4 : "/6 باقلالا ميجعمو :ج:و ءايدآلا محعم يف ينيوجلا باّتتكلا رخف ةمجرت - 4

 ةدس يف هنتك هنأ ركذ هطخم ًاءزج تيأر ىنآل نينامثو تس ةنس يفوت هنأ حيحصلا : س شماه +

 . فصنو ةنلس نوفاثو ىدحا ذئنمح هرم نأو نينامو سخ

١١ 



 اهدعبو ابتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو واولا حتفو ملا مضي يني وحجلاو

 بسلب © روبأسيلن يحاون نم ةريبك ةمحان يهو « نبوج ىلإ ةمسنلا هذه -- نون

 . ءاماعلا نم ةريثك ةعامج اهمأإ

 ؟نينقارعلا ضعبل دشني ام ًاريثك ١ناكو

 اذإ تانال نم هتاف ام ىلع ءرملا مدني

 نأك ىضمأ ىتلا ًارشنتسم احرف هارتو

 ٠ 1 اهضعب ”بيرقل ىركلا ؟مالحأو يدنع ابنإ

 اما

 يعفاشلا بحاص يسسباركلا

 مامإلا بحاص ؛ يدادغبلا يسيباركلا ديزي نب ىلع نب نيسحلا ىلع وبأ

 هلو © هبهذمل ميظفحأو هسلجم بابتتاب مهرهشأو « اهنع هللا يضر « .يمفاشلا

 فنصو «ثيدحلاب افراع اباكتم ناكو . هعورفو هقفلا لوصأ يف ةريثك فيناصت

 ' .. ويثك قلخ هففلا هنع ذخأو © ءريغو ليدعتلاو حرتجل يف ًاضيأ

 ١ نس نم طقس ةمجزتلا رخآ قبح انه نم .

  0جراوخلا رعش عومج رظنا) ناطح نب نارمعل ت تامبألا هذه تبسن : ١9 يناملا ناويدو : (.

 < ظ ظ . مالحأك :ه
  -405بيذبتو ؟م : ةقرولا « يزاريشلا تاقبطو 7غ : م دادغب خيرات يف يسيباركلا ةمجرت

 | ةيعفاشلا تاقبطو ؟ هو : ؟ بيذبتلا ١ : 51١؟ تسربفلاو : ١8١ . يسباركلا » رظناو «
 بامللاو باسنألا ف 0

 نب دمحأ مم فلتخا دقو « يمفاشلل هقفت مث يأرلا لهأ بهذم ىلع الوأ يسيباركلا ناكو
 هدعب نم هيلع لوع تالاقملا يف باتك هلو ةنسلا لهأ يماكتم نم ناكو « لئاسملا ضعب يف لبثح

 ةمامالا » باتكو ثيدحلا يف نيسلدملا باتك هلو « ءاوهألا لهأو جراوخلا بهاذم مهف يف « .

 انف



 هشأ وهو « نيتئامو نيعبرأو نام ةنس : لمقو « نيعبرأو سمخ ةنس يفوتو
 ظ , لا فاخر“ باوصلاب

 ءاب مث ةروسكم ةنضوم ما فلالا دعبو ءارلاو فاكلا حتفب - ىسباركلاو

 يهو « سيباركلا ىلإ ةمسنلا هذه - 0 ما

 بارع يدرج اس سو رعد سابارك اهدحاو « ةظيلغلا بانشلا

 . اهيلإ بسنف اهعيدي روكذملا ىلع وبأ ناكو

 ١ك

 ناريخ نا

 ءابقفلا ةّلج نم ناك ؛ يمفاشلا هبقفلا نار نب حلاص نب نيسحلا ىلع وبأ
 ملف ردتقملا ةفالخ يف دادغبب ءاضقلا هملع ضرُعو « خوبشلا لضافأو نيع”روتملا

 يف بطوخف « امسرتم هرادب ىسيع نب يلع نسحلا وبأ ريزولا لّكو ف « لعفي
 ءاضقلا دلقتمل هرادب لكو نم اننامز يف ناك لاقمل كلذ تدصق امنِإ : لاقف كلذ

 رمألا اذه : لوقيو « هتبلوت ىلع جيرُس نبا سابعلا ابأ بتاعي ناكو « لعفي مف
 . هنع هللا يضر « ةفينتح ينأ باحصأ يف ناك امنإو « انيف نكي م

 نك « بهذا : لاقف رمع نب هللا دبع هنع هللا يضر نامع اعد : اذه لثمو ]

 :لاق < ًايضاق نك بهذا <« ال : لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي ىنفعتوأ : لاق . ًامضاق

 لب ذاع نم : لوقي ( ص) هللا لوسر عمست ملأ « نينمؤملا ريمأ اب لجعت ال
 : لاق « امضاق نوكأ نأ هللاب ذوعأ ىنإف : لاق « ىلب : لاق ؟ ذاعمب ذاع دقف
 ينلا لوق ينمنع : لاق ؟ سانلا نيب يضقي ناك كوبأو كلذ نم كمعنمي امو

 ١ يمحع : سر .

 م١ - ةقرولا « يزاريشلا تاقبط يف ناريخ نبا ةمجرت : ١» ؟ ىكسلا تاقبطو : + 5١خيراتو
 . ؟4غ : 5 مظتنملاو هم : م دادغب
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 تراك نمو « راثلا يف وبف لبحي ىفقف نيماسملا نيب ايضاق ناك نم : ( ص )
 .'| ؟ اذه دعب ءاضقلا نم وجرأ اف «ًافافك تلفني نأ لأس لدعب وأ قحي ًاضاق

 نيرشع ةنس ةجحلا يذ نم تدقب ةلبل ةرششع ثالثل ءاثالثلا موي هتافو تناكو

 : ينطقرادلا نسحلا وبأ ظفاحلا لاقو ©« يركسعلا نبا ءالعلا وبأ هلاق « ةئاثلثو

 <« كلذ يف بيطخلا رككي وبأ ظفاحلا هبوصو « ةئاؤلثو رع ةنس دودح ى قوت

 . ىلاعت هللا همحر « "يركسعلا ءالعلا وبأ مهو : لاقو

 ءارلا .مستفو ابتحت نم ةانثلا ءاملا نوكسو ةمجعملا ءاخلا حتفب : نارْخو

 . تون فلألا دعبو
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 يضاقلاب فورعملا يعفاشلا هيقفلا يذورتو'رملا دمحأ نب دم نب نيسحلا يلع وبأ

 « بهذملا ىف ةيسرغ هوجو ”تحاص.ًاريبك امامإ ناك ؛ هقفلا ىف ةقيلعتلا بحاص

 طبسولا » يف يىلازغلاو « بلطملا ةيابن» بالك ىف نيمرحلا مامإ لاق املكو

 يبأ نع هقفلا ذخأ . هاوس ال ركذلاب دارملا وبف « ىضاقلا لاقو » : « طبسلاو

 0 ا ذا ءاخفر هركذ قالا بير را لتشارك

 ذخأو ©« ىتفيو سار دبو سانلا نيب محي لزب مو هتالخاو عورفلاو لوصألا يف

 يوغملا ءا”رفلا دوعسم نب نيسحلا دمح وبأ مهنم « نابعألا نم ” ةعامح هقفلا هنع

 . امهريغو « ةنسلا حرش » باتك و « بيذبتلا » باتك بحاص

 ١ د نم ةدايز نيفقعم نيب ام .

 ءالعلا يبأ نع لقني يركسعلا ديبع نب دمح نب نيسحلا (ءالعلا وبأ ال) هللا دبع ايأ نأ باوصلا ؟

 . يطساولا وه مهولا يف مقو يذلاف « ناريخ نبا ةافو خيرات يطساولا دمع

 +١8 - ىبسلا تاقبط يف يدورورملا نيسح يضاقلا ةنمجرت ” : ه١6
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 . ةزمهلا فرح يف ذورورم ىلع مالكلا مدقت دقو
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 يجنسلا ىلع وبأ

 ةئآلا دحأ ؛ يعفاشلا همقفلا يجئّسلا دمح نب بسس نب نيسحلا ىلع وبأ
 وه ”يزوأرملا لاتفتتلا هللا دبع ركب ىبأ نع ناسارخ هقفلا ذخأ <« ١نينقتملا
 نيمرحلا مامإ دلاو ينيوجلا دمح وبأ خيشلاو هركذ مدقت يذلا نيسح يضاقلاو

 دادحلا نبا ركب ىبال يتلا عورفلا حرش و - ىلاعت هللا ءاس نإ هركد ىقأسو

 . خيش لافقلا نإف ©« ابحورشش ةرثك عم « دحأ هبف هبراقي م اح'رسش "يرصملا

 هلو «© دوجولا ليلق وهو « ًاريبك حرش صاقلا نا سابعلا ىبأل "« صيخلتلا »

 وهو « طبسولا » باتك ىف ىلازغلا دماح وبأ هنم لقن دقو « عومجملا ١» باتك

 . هرصع يف "ورم لهأ هبقف ناكو « ناسارخو قارعلا تقيرط نيب ممج نم لوأ

 ققحم ”لقمو ققحم رثكم : ةثالث ناسارخي ةمألا : هرصع يف لاقي تاكو
 ينيوجلا دمج وبأ ققحلا لقملاو يجنسلا ىلع وبأ ققحلا رثكملاف «ققحم ريغ رثكمو

 ١٠٠١. : " ىبسلا تاقبط يف يحنسلا ةجرت - م4

 . فلؤملا ةدوسم يف ام انتيثأو « نيمدقتملا : خسنلا رئاس يفو « نيقتملا : ج ١

 ققد هنأ الإ مجحلا ريغص يعفاشلا بهذم يف عورفلا هباتكو + 4 ه ةنس دادحلا نبا ركب وبأ يفوت ؟

 )١8:( ينيارفسالا قاحسإ وبأ فلؤملا هركذ نم ادع ابحارش نمو « قيقدتلا ةياغ همف لئاسملا

 ظ . يفالدصلا ركب وبأو (4 )5١ يناروفلا مماقلا وبأو

 1 (م مه -) يربطلا صاقلا نبأ بوقعي نب دم نب دمحأ سابعلا يبأل عورفلا يف صيخلتلا وه ؟

 ْ .(مىمد>-) نسحلا نب دمحم يدابارتسالاو لافقلا هحرش نمو

 نع



 . ١ينزورملا رصان ققحلا ريغ رثكملاو
 .. ىلاعت هللا همحر « ةئامعبرأو نيثالثو فّسن ةنس يف هتافو تناكو

 لإ يبا ع مون اهدعنو نوثلا ةوكنو عملا نملا ريك د .ىعتكلاو
 . ورم ىرق نم ةريبك ةيرق يهو <« جنس
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 يوعغنلا ءارفلا

 ريبظ بقلملا ؛يوَمَسلا « ءارفلاب فورعملا «دم نب دوعسم نب نيسحلا دمج وبأ
 نع هقفلا ذخأو « مولعلا يف ارحب ناك ؛ رسفملا ثدحملا يعفاشلا هبقفلا 'نددلا
 «ىلاعت هللا مالك ريسفت يف فنصو - هتمجرت يف مدقت اك دم نب نيسح يضاقلا

 « ساردو ثيدحلا ىورو « مسو هبلع هللا لص ينلا لوق نم تالكشملا حضوأو

 باتك ابنم « ةريثك ابتك فنصو « ةراهطلا ىلع الإ سردلا ىقلُي ال ناكو

 «ليزنتلا ماعم »و «ثيدحلا يف « ةنسلا حرش » باتك و « هقفلا يف « بيذبتلا »

 « نيحمحصلا نيب عماد و « حيباصملا » باتكو < ميركلا نآرقلا ريسفت يف

 > ظ 2 . كلذ ريغو

 يضاقلا هخبش دنع نفدو <« دورورمب * ةئامسمخو رشع ةنس لاوس يف يفوت
 . ىلاعت هللا همحر <« كلانه روبشم هربقو « ناقلاطلا ةربقْب نياسح

 نيدلا يز-ظفاحلا خبيشلا ابعمج ىتلا « ةيرفسلا دئاوفلا » باتك يف تيأرو

 . اهمدحو ص ةخسنو فلؤملا ةدوسم يف تبث : يزورملا 2 لاق ناكو ١

 مه : 4غ ركاسع نبا بيذهتو 14 : 6 ىكبسلا تافقبط يف يوغبلا ءارفلا ةمجرت - 48٠6

 . (خيراتلا لصأ نم ال ًادارطتسا)
 . امهدحو فلؤملا ةدوسمو ص نم : نيدلا ريبظ بقلملا ؟

 . نيرشع : ص ؛ ةثامسمخو ةرسشع تس : س ©

 ده



  تلقن هطخ نمو « ١ةئامسمخو ةرشع تس ةنس يف يفوت هنأ يرذدلا يظعلا دبع
 اهئاريم نم ذخأي مف ةجوز هل تتام هنأ ًاضيأ هنع تلقنو . لعأ هللاو « اده

 عم زبخلا لكأي راصف مل لالا 6 ةَتْحَسلا زبخلا لكأي ناك هنأو « اند 2

 . ؟بيبزلا

 . اهعمبو ءارلا لع نإ ةسيف نات قلاو
 ةسنلا هذه - واو اهدعبو ةمجعملا نيغلاو ةدحوملا ءابلا حتفب - يوّعَسلاو

  ةدحوملا ءابلا حتفب روشغبو غب امله لاقب ةارهو ورم نيب ناسار خم ةدلب ىلإ

 - ةسنلا هذهو - ءار مث ةنكاس واو اهدعبو نيشلا مضو ةمجعملا نيغلا ع

 .« باسنألا ١» باتك يف يناعمسلا لاق اذكم « لصألا فالخ ىلع ةذ

 ١ لقلك

 يميلجلا

 فورمملا يمفاشلا هسقفلا ملح نب دم نب نسحلا نب نيسحلا هللا دبع وبأ
 «ىراخُم ىلإ لمحو « ةثاؤلثو نيثالثو نام ةنس ؟ناج”رثحي دلو ؛ىناجرجلا يميلجلا

 يبأ ىلع هقفتو « هريغو بيبح نب دمحأ نب دمج ركي ىبأ نع ثيدحلا بتكو

 ءارو امي هنلإ (عوجرم امظعم اماهإ راص مث « لاتفقلا ركب يبأو 'يندوألا ركب

 ١ يعبسلا ت ناقبط يف اضيأ درو اذك .

 .« رو ص ؛ س نم طقس : بيبزلا ... تيأرو : هلوق 050508

  14يىكبسلا تاقبط يف يميلحلا ةمجرت " : ١7 يميلحلا » : بابللاو باسنألاو « .

 « ظ . ناسارخم : ج

 ةندوأ ىلإ ةبسن نونلاو ةلمبملا لادلا حتفو واولا نوكسو فلآلا مضي يندوألاو « يدزالا : أ ؛
 ىراخم ىرق نم يهرو .
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 ظفاحلا هنع ىورو روباسننب ثدحو « ةنسح هوجو بهذملا يف هلو « رهنلا

 .٠ هربعو م احلا

 < ةنافرأ و فالك ةكسادع ٠ لوألا عبير ربهش ق لمقو - ىل لوالا ىدامج يف قوتو

 +. لوك دملا ماعج هع لإ همر همحر
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 بساحلا ينولا

 يف امامإ ناك 4 بساحلا *يضترتقلا ثيتنولا دم نب نيسحلا للا دمع وبأ

 باحصأ نم ثيدحلا عمسو « اهيف داجأ ةحيلم ةريبك فيناصت اهمف هلو ضئارفلا

 يربتخلا مهاربإ نب هللا دبع مكَح وبأ هنم متو < مهريعو رافّصلا ىلع يبأ

 يربخلا خيش وهو ءامهريغو يزيربتلا بيطخلاو باسحلا ف « صضخلتلا » بحاص

 . ريثك قلخ هبتكبو هب عفتناو « صئئارفلاو باسحلا مع يف

 ةنتف ىف ةناهرأو نيسمحخو ىدحإ ةنس ةححلا يذ يف دادغبس اديبش فوتو

 > . هركذ مدقملا يريساسبلا

 ةيرق يهو < نو ىلإ ةبسنلا هذه - نودلا ديدشتو واولا حتفب - 'ينولاو

 . ابنم هنظأ ولالا نب

 55 ت55 م26 ردودهم ومهم وه وودووم وسوم منو م ميسو وو هدم ومو و همف هوسووو

 ١ : ه:ناممها تكنو .6 ينو » بانللاو:ناستالاو +١١ : + ىبسلا تاقبط يف ينولا ةمجرت ١مل
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 يبعكلا سيخ نبا

 . رماع نب سيمت نب مساقلا نب نيسحلا نب دمع نب رصن نب نيسحلا 'هللا دبع وبأ
 هبقفلا نيدلا دجم مالسإلا جات بقلملا ينيجلا يلصوملا يبعكلا سيمخ نباب فورعملا
  ءاضقلا ىلوو « هريغ نعو دادغبب ىلازغلا دماح يبأ نع هقفلا ذخأ ؛ يعفاشلا

 « ةريثك ابتك فنصو « اهنكسو لصوملا ىلإ عجر مث « قاوط نب كلام ةبحرب
 « جحلا كسانم » اهنمو ©« يريشلقلا ةلامر بولسأ ىلع "« راربألا بقانم » اهنم
 . « تامانثملا رامبخأ»و

 . هيلع ىنثأو « هخيرات يف يناعمسلا دعس وبأ ظفاحلا هركذ

 مدقملا - رعاشلا يزفلا يبلكلا ناؤع نب مهاربإ قاحسإ يبأ نع يورب ناكو
 : هلوق © رمبج نب ةلودلا دمع ريزو يف - هركذ

 ؟(نيتيملا) . . . . . . . ىوس ريزولا تؤيم تسدلا هلآ نم

 ظ . ىلعألا دج سيمخو
 . ىلاعت هللا همحر « ؛ةئامسخو نيسمخو نيتنثا ةنس رخآلا عمير ربش يف فوتو

 « ةنْمسَْج ىلإ ةبسنلا هذه نون اهدعبو ءاحلا حتفو مجلا مفي - ينبتحلاو

 ةرايقلا نيعب ةفورعملا نيعلا اهيف يتلا ةيرقلا رواجت لصوملا نم ةبيرق ةيرق يهو

 . ١١" : ؛ ىكبسلا تاقبط يف يبعكلا سيمخ نبا ةمجرت - 4
 . نمحرلا دمع وبأ : س ١

 ةيلحلاو يماسلا تاقبطك نيحلاصلا رابخأ نم ءاماعلا هعمج اممو هتاعومسم عبتت هنأ هيف ركذ ؟
 . ديناسألا فذحي عيملا ممجف « ةيريشقلا ةلاسرلاو رارسألا ةجبيو

 . ناتكلا اذه نم هو : ١ ج رظنا «

 010 . لصوملاب ؛ 55 ةنس مرحم ٠١ يف يبعكلا دلو
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 راو اقاوب# ةرورشم ينو # ةدزانلا حايرلاو جلافلا نم اهءا مامحتسالا مفني ينل
 ةبسن اضيأ ينجو ؛ ةرايقلا نع نم برقأ ةنيبجو ' لصوملا نم لفسأ لصوملا

 ةكاضب نوت يل يمر هيكل

 هين السوم ةينعتميو ةجلا نقلا ةركسو ناكل متن - ىعكلاو

 لإ وكذلا مسعأ الو * الإ ابني لب ةيرأ رقرك بنك يل ىلإ نسا

 يضلل ا

 . فورعم ىلصوملاو
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 جالحلا
 ءاَضْنَسلا لهأ نم وه ؛ روبشملا دهازلا ”جتالّحلا روصنم نب نيسحلا 'ثيعُم وبأ

 « هريغو دّشلا مساقلا ابأ بحصو « قارعلاو طساوب أشنو ؛ سراقب زب يفر

 هرفكي نم مهنمو « هميظعت يف غلابي نم مبنمف : نوفلتخم هرمأ يف سانلاو
 يف ًاليوط ًالصف يلازغلا دماح يبأ فيلأت « راونألا ةكشم » باتك يف تيأرو

 « قحلا انأ » هلوق للثم هنع ردصت تناك ىتلا ظافلألا نع رذتعا دقو « هلاح

 اهركذ نعو اهنع عمسلا وبني يتلا تاقالطإلا هذهو « هللا الإ ةبجلا يف ام » هلوقو

 ةيقت يف موتلو روي وو هدد عسرووع هديه وي موو ون روودم مسمي مه وهسمع ع ورابع

 ناسلو ٠.0+ : يماسلا تاقبطو *١9 ١و٠ : تسربفلا يف هرايخأو جالحلا ةمجرت امو

 : ؟ ناثجلا ةآرمو +١١ : م دادغب خيراتو ه4م:١ لادتعالا نازيمو مدع : « نازمملا

 ١١: ريثك نباو ؟86« : يرخفلاو ١1٠6 : + مظتنملاو ١؟5 : م ريثآلا نبا خيراتو ؟ ه +

 نوينيسام عمج نم جالحلا رامخأ رظناو « 5 : بمرع ةلصو ا/5 : ١ مالا براجتو ١٠

 ع دقو (9١+ذ سيراب « ةيوبسالا ةلحلا « نوينيسام عمج) هنأوهدو (١وهلب سيراب) ظ

 ةلاسر هيف فلأو ١51١4( سيراب) جالحلا ةريسب قلعتتو « ةعبرألا لوصألا » اضيأ نونيسام
 . 10 2نووأوو 0'تا-[!نهونزلو-أطم-اط/لهدقكمانا ها-اأتأااوهز (6نرذو 1922) : ناونعب

 . فلؤملا هتبثأ امع فلتخت رداصملا ضعب يف هتينك ١
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 ةدشو ةمحملا طرف نم اذه : لاقو « اهلوأو © ةنسح لماحم ىلع ابلك اهلمحو
 : 'لئاقلا لوق لثم اذه لعجو « دجولا

 ةَنَّب انَلَح ناحوثر ”نحن انأ ىونمأ 'نّمو ىَوْمَأ 'نم انأ
 انترّصبأ هترّصبأ اذإو ”قكرتّبأ ينتارّصبأ اذإف

 رهظي ناك هنا هخيرات يف ريثألا نبا نيدلا زع هركذ ام ىلع هلاح ءادتبا ناكو]
 ةبكافو فصلا يف ءاتشلا ةبكاف سانلل جرخيو تاماركلاو فوصتلاو دهزلا
 لق اير ةءولمم أهدمعيو ءاوملا ىلإ هدب دميو ءاتشلا فق فصلا
 يف نوعنصي امو نولكأي امب ؛ سانلا ريخيو « ةردقلا مهارد اهيمسيو « دحأ هللا وه
 ؛لواحلا هيف اودقتعاو ريثك قلخ هب نتتفاف «سانلا رئامخ يف اب ملكتيو < مهتوبب
 هنإ لئاق نمف « مالسلا هيلع حبسملا يف مهفالتخا هيف اوفلتخا سانلا نإف ةلمابو

 فتراو ىلاعت هللا يلو هنإ لئاق نمو « ةببوبرلا هيف يعديو "يهإ ءزج هبف لح
 شغتسمو قرخمم هنا لئاق نمو « نيجلاصلا تامارك ةلمج نم هنم ربظي يدلا
 . اهناوأ رمغب ةبكافلاب هبتأتف هعبطت ”نجلاو نبككتمو باذك رعاشو

 رجحلا يف ةنس اهب ماقأف ةكم ىلإ راسو قارعلا ىلإ ناسارخ نم مدق ناكو
 ءاشعلا ءاح اذإف رهدلا موصي ناكو « افص الو ءاتس فقس تحت لظتسي ال

 نم تاضع ثالث صرقلا نم ضعيو هبرشيف ًاصرقو ءام زوك مداخلا هل رضحأ
 رمل رابنلا رخآ ىلإ رع" ائيش لكأي الو قابلا كرقيو هبئاوج
 ليقو رجحلا يف هدحي مف جالحلا ةرايز ىلإ هباحصأ ذخأي ىبرغملا هللا دبع ةكمب
 ةفوشكم انفاح ةرخص ىلع هآرف هملإ دعصف ؛« سيبق يبأ لبج ىلإ دعص دق
 : لاقو هلاكي مو داع ةناهتصأ لخاف ©« ضرآلا لإ هنم يرحي قرعلاو سأرلا
 ؛ هتردقو هربص هنع زحعب اب هللا هملتبي فوسو هللا ءاضق ىلع ىوقتيو ربصتي اذه

 . "| ريثآلا نبا مالك ىبتنا . دادغب ىلإ نيسحلا داعو

 نيرو يري و رم سه هور رودرا برو ور وم همهم وومب نورس وو وعام سوم # © " ه4

 نإ : جالحلا ناودد ١

 . (١؟5 : م ريثالا نبا نراق) أ ةخسنلا نم ةدانذ ؟
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 يف توهاللا لولحم لوقي هنأو هلإ هنأ سانلل ىعدا 48 ةنس يف ناكو]

 نيبو هنيب مقوو « مظع ركذ ةشاحلا يف هل رشتناو « سانلا نم فارشألا

 © هرظانل ىسع ىلإ ردتقملا هب ثعبف « ةيفوصلا خياشم نم هربغو يلبشلا

 يف هل لاقو هبلإ مدقت هنا يكحف « ةظلغ هنف ًاباطخ هيطاخو هسلجم رضحأف

 نم ضرآلا تفسخ الإو ائيش يلع دزت الو تيهتنا ثيح نم فق : هنيبو هنيب

 يف لقف ارفق ىقفتسا ردت رظظانم يعن عسل < ىلا اذه يف ًامالكو 2« كتحت

 ع :35 رع ناك دماخ مالغ ثدحف « ريزولا سابعلا نب دماح ىلإ مهو ةنس

 <« موي لك هنلإ همدقأ نأ ىتداع يدلا قمطلا يبعمو موب هيلع تلخد : لاق

 1 هيناوجو هضرأ ىلإ هفتس نم وهو هسفنب تببلا الم دق هتدجوف

 نم مالغلا اذه 5 محو ؛ تبرهو يدي نم قّطلا تممرو هته كفار ام ينلابف

 ناكو ؛ينع دعيا : لاقو همتشو دماح هبذكف « امومح ةدم يقبو ىأر ام لوه

 ءاماعلا قتفأو « ردتقملا راد يف سنح.و لمج ىلع أربشم دادغب ىلإ هلوخد

 ١ ظ . همد ةحابإب

 اج لع هقفاورو لوألا تاع نجلا هباحصأ دحأ ذفنأ دق جالحلا ناكو .

 نآرقلا ةءارقو ةدامعلاو كسنلا رهظي نيتنس مهدنع ماقأف لجرلا جرخف « اهلمعي

 هدهسم: لإ ةاقر ناكف نيل هنأ ربطأ نكن اذإ قولا لع كنف موصلاو

 دحسملا ىلإ لمحيو وبحي ناكف ”نمآز هنأ ربظأ مث « ًاروهش دحأ لك يف ىماعتيو

 ا و موو وم

 2 باج حلاص دبع دليلا اذه ينوي رع اوكا هال ب

 وأ ءارقفلا نم زاتحي نم لك يل اوبلطاف « هئاعدو هيدي ىلع كتبفاع نوكت ةوعدل

 « حلاصلا دبعلا دوروا سوفنلا تقلعتف < ينع جرفي نأ ىلاعت هللا لمل ةيفوصلا نم

 قاقرلا فوصلا بابثلا سبلو دلبلا مدقف جالحلا نيبو هنيب يذلا لجألا ىفمو

 جالحلا هنأ معو هدنع لصح اماف « هملإ ينولمحا : ىمعألا لاقف عماجلا يف درفتو

 نمو :لاقف « يل ىلاعت هللا عداف اذكو اذك مونلا يف تيأر هللا دبع اي : هل لاق

 دلبلا بلقناف < احيحص ًارصبم ماقف هيلع هدي حسمو هل اعد مث ؟ يكحت امو انأ

 هيقامم أريملا يماعتملا ماقأو دلبلا نم جرخو مهكرتف « جالحلا ىلع سانلا رثكو
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 ةدابعلاب درفنأ نأ "يلع يحراوج هدرو يدنع هللا قح نم نا : مه لاق مث ًاروبش

 جورخلا ىلع تلمع دقو « وزغلا يف ة يماقم نوكي نأو « اذه نم رثكأ ًادارفنا

 زغا : لاقو مهرد فلأ اذه جرخأف « ابلمحي ةجاح هل تناك نمق « سومر لا
 ص0 لافو نادرو ةناع اذه عرخاو# ىع يع هدو

 يأ ىضاقل ةرصخ 0 و سا

 يف درفا هنكمي مو جحلا دارأ اذإ ناسنإلا نأ هطخب ةعقر هيلع ءىرق دقو رمج
 وأ ترضح هيما تويجرتببا ل الا

 اولكأ اذإف بس سا اعطلا كلذ يحل قر عيلا كلذ لإ

 ' نا أ ارم ميس دنلإ قدر ايا يتم دحاو لك امك دبنأ اولسغو
 يضاقلا رم وبأ هنلإ م ام الد امق هل 0

 ويوم ايس اواو يو

 . خلا '[تركذ امم ءيش هيف سيلو ةككمب

 ظ الو. 6 "تنك "فلك ىيردأ ”تنك نإ "تنك ال

 ناكأ ةفيك يرادأ تنك "نإ "تنك الا

 *حالطصالا اذه ىلع اضيأ هلوقو

 ءاملا “لتبت "نأ كلايإ كايإ هل لاقو افوتكم "ملا يف ”هاقلأ
 0 ا ل ل بلا

 ١ د ةخسنلا نم ةدابز .

 هتاوند ؟ : ١1١4 .

 ,١؟؟ :. هتاند «
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 ٠ بولسألا اذه ىلع ينبتيو ىرجملا اذه يرحي امم كلذ ريغو .

 ىلع وهو روصنم نب نيسحلا تتعمس» : يرصقلا ةباون نبا ركب وبأ لاقو

 لوقي ةشخلا :

 _ضرأب يل ّرأ ملف رضرأ ”لكب ترّقتسملا ”تبلط
 ارح ”تنكل ”تعنق ينأ ولو ينئتدصتساف يعماطم ”تعطأ

 يردأ تنك نإ تنك ال ظ ظ .٠

 نزح نمو مه نم كدعب ”تمفقال امو “تنك فيك ينع لأست تلسارأ

 ١ 0 يدا ا ع

 نع هلأسي دهأ لا اا ا ا ليقو

 . معأ هللاو « نيتيبلا نيذه هملإ بتكف « هلاح

 . رئارسلا ىلوتي هللاو ةروبشم هتصقو ليوط هئيدحف ةلم ابو

  ىتفأو « هتقبط يف نمو ددنجلا مساقلا انأ وه بحصو ًايسوجب هادج ناكو

 | . همد ةحابإب هرصع ءاماع رثكأ

 يفخ لجر اذه : لوقي هنع لئس اذإ ناك جيس نبا سابعلا ابأ نإ : لاقيو

 نب دماح سلجم يف مالك هنم ىرج دق ناكو . 'ائيش هبف لوقأ امو « هلاح ينع

 . هطخ بتكو همد لحب قفأف «رمع ىبأ يضاقلا ةرضحي ردتقملا مامإلا ريزو سابعلا

 يرْئبظ جالحلا مهل لاقف « ءابقفلا نم سلجلا دمت هيف كو كلذ

 يداقتعا انأو < "هحسي اب يلع اولوأتت نأ مل لحي امو «© مارح يمدو ىّمح

 نب ورخللا ومالا ءافلخلا ةعبرألا ةمأآلا ليضفتو ةنسلا يهشمو مالمإلا

 ةوةدعجو هني ب هجم سو ون مش ه كه جب ج24 جي 4 ت 0 4 4 2 4 هم « يب ه 2 عن هج م « عسا

 ام سابعلا ابأ اي : تلقف جالحلا لتق موي جيرس نبا لع تلخد : لاق نات نت عقار | نيف ١

 نأ الجر نواتقتأ » ىلاعت هللا لوق اوسن مهلعل : لاق ؟ لجرلا اذه لتق يف ءالؤه ىوتف يف لوقت

 هارأف انأ امأ : لاق 7 جالحلا يف لوقت ام :جيرس نبال تلق : يطساولا لاقو . « هللا ىبر لوقي

 ٠(. .؟ : جالحلا رامخأ) . .. ثيدحلاب اناع هقفلا يف رهام هب الاع نآرقلل اظفاح

 . ةثآلا هحيسب :أ ؟
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 نيقارولا يف ةدوجوم ةّننسلا يف بتك يلو « نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر « ةباحصلا
 فنرأ ىلإ مبطوطخ نوبتكي مو لوقلا اذه ددرب لزب مو “ يمد يف هللا هللاف
 . نجسلا ىلإ جالحلا لمحو « سلخملا نم اوضهنو هبلإ اوجاتحا ام اولكتسا

 داعف « ىوتفلا ريسو سلجملا يف ىرج امب هربخي ردتقملا ىلإ ريزولا بتكو
 « ةطرشلا بحاص ىلإ مكلَسْدلف هلتقب |"وَتفَأ دق اوناك اذإ ةاضقلا نأب ردتقملا باوج
 طوس فلأ هبَّّض الإو برضلا نم تام نإف « طوس فلأ هبرضي هيلإ مدقتيلو

 «ردتقملا هب ممر ام هل لاقو يطرشلا ىلإ ريزولا هماسف «هقنع نم « ىرخأ

 هتمقر رح مث هلجر مث هدب مث هلجر مث هدب عطقتف برضلاب فلتي ب ل نإ : لاقو

 + ةيعفاو (هد لهو تارقلا ىرعأ كل ناقو كعذخ ناو« تسر رخو
 موي حبصأو « الل يطرشلا هماستف « هنع ةيبوقعلا عفرت الو هنم كلذ لسقت الف

 « ةئاؤلثو عست ةنس « 'ةدعقلا يذ نم نيقب تسل ليقو « نيقب عبسل ءاثالثلا
 هبرضو «مهددع ىصحي ال ريثك قلخ ةماعلا نم عمتجاو ؛« « قاطلا باب دنع هجرخأف
 « كبلإ يب عدا : ةئاّتس غلب ال يطرشلا لاق لب هآوأتُي مو « طوس فلأ دالجلا
 كنإ كنع يل لبق دق : هل لاقف « " ةينيطنطسق حتف لدعت ةحيصن يدنع كل نإف

 نم غرف اماف « ليبس كنع برضلا عفرأ نأ ىلإ سدلو هنم رثكأو اذه لوقت
 ًادامر تراص املو « هتثج قرحأو هسأر "نزح مث « ةعبرألا هفارطأ عطق هبرض
 نوثدعَي هباحصأ لعجو « ريسجلا ىلع دادغبي سأرلا بصنو « ةلجد ىف اهاقلأ
 . موي نيعبرأ دعب هعوجرب مهسفنأ

 كلذ نأ اباحصأ ىعداف « ةرفاو ةداز ةنملا كلت يف ةجد تداز نأ قفتاو

 هبْس ىقلأ اًنِإو « قي مل هنأ هباحصأ ”ضعب ىعداو . اهبف هدامر ءأقلإ ببسب
 هل ودع ىلع

 ترج ىتلا لاحلا نم هونياع يذلا دعب مولا كلذ يف هآر هنأ مهضعب ىعداو ]|
 ملا مه لاقو ناوربنلا قيرط يف راح ىلع بكار وهو هيلع
 ا هملإ بوسنملا هرعُسش نمو ؛ لوتقملاو بورضملا وه يفأ اونظ نيذلا

 نو رم رو هم دسم مو م ردم مهم ووو م همودو مومو و جووس و ةوعهوودومم .ةوهههمم ها و

 ١ ةينيطنطسق : ةدوسملا يف ؟ . ةححلا يذ :ج .
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 ١١ تدعو كانقسو نم ىلا :نضارآن تعراالف كاوس يسفن ترمضأ نإو

 . ةيافك هانركذ امفو © لوط هبف هلاح حرسشو

 بقل امنإو . مج مث فلأ اهدعبو ماللا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا حتفب : ج الحلاو

 لغتشم انأ : جالحلا لاقف « الغش ه ل ا ا

 « هكرتو جالحلا ىضمف « كنع جلحأ ىتح ىلغش يف ضما : ها

 هيلإ بسني نأ لبق ملكتي ناك هنإ ليقو ]| ٠ ًاجولحم هعبمج ”هتطلق ىأر داع اماف

 . '[رارس الا عالس كلذي ىف اينع ربخمو رارس الا ىلع

 داضلا حتفو 5000 ءاملا نوكسو ةدحوملا ءاملا حتفب : ءاضببلاو

 "ةدودمم ةزمه اهدعبو ةمحعملا

 يف « لماشلا » باتك يف تدجو « ةمجرتلا هذه نم غارفلا دعبو : تلق

 خيشلا نبا كلملا دبع يلاعملا يبأ نيمرحلا مامإ ةمالعلا خيشلا فينصت «نيدلا لوصأ

 يغبني الصف - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا  ىلاعت هللا اهمحر ينيوجلا دمج ىبأ

 نم ةفئاط ركذ دقو « لاق هنإف « هيف عقو يذلا مهولا ىلع هسنتلاو ائبه هركذ

 داسفإل ضرعتلاو « ةلودلا بلق ىلع اوصاوت ةثالثلا ءالؤه نإ : تاقثلا تاشثألا

 امأ : ًارطق مهنم دحاو هلك داتراو « ابتلاتساو بولقلا فاطعتساو « ةكلمملا

 داتراو <« كرتلا دالب فارطأ يف لغوت عفقألا ناو <« ءاسحألا فانكأف '”ىبانحلا

 دعبل ةينمآلا كرد نع روصقلاو ةكلملاب هابحاص هيلع محف « دادغب رطق جالحلا

 . هللا هجر كرعاا ماعز مدل خا م ع يدعم

 ا د دعل « خيراوتلا بابرأ دنع مقتس ال مالك اذهو : تلق

 انآ مانجا نكميف يبانجاو جالا مأ + دحاو تقو يف روكذلا

 يورو ننال أ اعمتجا له معأ ال نكلو « دحاو رصع يف

 ©« ةطمارقلا سيئر « يطمرقلا مارب نب نسحلا ديعس يبأ نب ناملس رهاط

 ١ د نم ةدانز . 1

 س يف ةمجرتلا تبتنا انه ىلإ ؟ .
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 ةلاطإلا ىلإ ةجاح الف روبشم كولملاو ءافلخلا ىلع مبجورخو مهبورحو مهثيدحو

 ركذدأسف « ريبكلا خيراتلا ريرحت ىلاعت هللا رسب نإ لب « ناكملا اذه يف هحرشب

 . ىلاعت هللا ءاش نإ <« ىفوتسم مهثيدح هبف

 ىقح 2 م ب ا مهركذ ىرج نأ دعبو

 : لوقأف © مهثيدح نم باتكلا اذه واخي ال

 يف ركذ ريثآلا نيب فورعملا دم# نب ىلع نسحلا ابأ نيدلا زع انخش نإ

 ©« هيف ثيدحلا لاطأو « مهرمأ لوأ « لماكلا» هامس يذلا ريبكلا هخيرات
 ًابلط كلذ نم ائيش انبه ترتخاف « اهيف مهل يرجي ناك ام ةنس لك يف حرشو
 0 > 0 .زاحإل

 ةنسلا هذه يف : 'لاقف « نيتئامو نيعبسو نامت ةنس يف هيف عرش ام لوأو
 «مهرمأ ءادتبا يف لوقلا طسب مث « ةطمارقلاب توفرعُي ةفوكلا داوسب موق كرحت

 صوخلا هفسي.ناكو © فشقتلاو دمرزلاو ةدامعلا ربظأ ًالجر نأ : هلصاحو

 هللا يضر « تيبلا لمأ نم مامإ ىلإ سانلا وعدي ناكو « هبسك نم لكأيو
 لاوحأ هل ترجو « ريثك قلخ هل باجتساف « ةدم كلذ ىلع ماقأو ؛ مهنع
 . ةفوكلا داوس مهركذ رشتناو « هيف داقتعالا نسح هل تّبَجوأ

 د 3 نيتئامو نيناممو تس ةنس ىف اذه دعب ريثألا نبا انخبش لاق مث (25)

 نيرحبلاب يباتنحلا دعس ىبأب فرعي ةطمارقلا نم لجر رهظ ةنسلا هذه

 0 نم لتقف « هرمأ يوقو ةطمارقلاو بارعألا نم ةعامج هيلإ عمتجاو
 مهل بسحيو « ماعطلا سانلل عبي روكذملا ديعس وبأ ناكو . ىرقلا كلت لهأ
 'دضتعملا ةفيلخلا مهيلإ زهبجف « ةرصبلا يحاون نم اوبرقو مهرمأ مظع مث « مبعيب

 « ةديدش ةعقو اوعقاوتف <« يوَنَغلا ورمع نب سابعلا 'همادقُم مهلتاقي اشيج هللاب
 عبس ةنس نابعش رخآ يف كلذ ناكو <« سابعلا.رسأو سابعلا ”باحصأ مزهناو
 ىقبتساو « مبقرحأو ىرسألا دعس وبأ لّثقو . نيرحبلاو ةرصبلا نيب امف نينامو

 .ع:454 :. طا ريثالا نبا خيرات ١
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 « تيأر ام ”هف”رعو كبحاص ىلإ ضما : هل لاقو مايأ دعي هقلطأ مث سابعلا
 . هيلع علخف دضتعملا يدي نيب رضحو « ةنسلا نم ناضمر رهش يف دادغب لخدف

 ترجو « نيتئامو نينامو عست ةنس يف ماشلا دالب اولخد ةطمارقلا نإ مث

 ظ . ابحرش لوطي تاعقو نيتفئاطلا نيب

 ماجلا يف هل مداخ هلتق « 'ةئاؤلثو ىدحإ ةنس يف روكذملا ديعس وبأ لتثق مث
 دق ناك ديعس وبأ لتق املو < ديعس يلبأ نب نايلس رهاط وأ دلو هماقم ماقو

 . نيرحبلا دالب رئاسو فئاطلاو فمطتقلاو رَحَه ىلع ىلوتسا

 دصق « اهنم رخآلا عيبر ربش يف "ةئاثلثو ةرشع ىدحإ ةنس يفو (24)

 ملالسب اليل اهيلإ اودعص لب « لاتق ريغب اهوكلمو ةرصبلا هركسعو رهاط وبأ
 اوعضوو دالبلا يلوتم اولتقف مهيلإ اوراث مهب اوُسسحأو اهب اولصح اماف « رئعتشلا

 ابهنم لمحي اموي ريششع ةعبس رهاط وبأ ماقأو « مهنم اوبربف سانلا يف فيسلا
 داسفلا اهيف نورثكيو دالبلا يف نوثيعي اولازب لو « هدلب ىلإ داع مث « لاومألا

 سانلا جحف « ةئاؤلثو ةرشع عبس ةنس ىلإ قيرحلاو ببنلاو يبسلاو لتقلا نم
 . مهقيرط يف اوماسو « اهبف

 جاححلا لاومأ اوبهنف « ةيورتلا موي ةكمب يطمرقلا رهاط وبأ مهافاو مث
 هذفنأو دوسألا رجحلا علقو ؛ هسفن تيبلا يفو مارحلا دجسملا يف ىتح مهواتقو
 نيعمجأ مبلتقف هولتاقف فارشألا نم ةعامج يف ةكم 'ريمأ هبلإ جرخف « رجه ىلإ
 يف ىلتقلا حرطو © تامف طقسف بازيملا علقيل الجر دعصأو « ةبعكلا باب علقو

 ىلع ةالص الو لسغ الو نفك ريغ نم مارحلا دخسملا يف نيقابلا نفدو مزمز رب
 «ةكم لهأ رود ببتنو « هباحصأ نيب ابمسقف تيسلا ةوسك ذخأو . مهنم دحأ

 -ىلاعت هللا ءاش نإ هرك ذ ينآلا - ةيقيرفإ بحاص هللا ديبع يدبملا كلذ غلب اماف

 : هل لوقيو « ةمايقلا هيلع مقيو هنعليو هموليو كلذ هيلع ركني هبلإ بتك '
 ل نإف « تلعف دق امب داحلإلا مساو رفكلا انتلود ةاعادو انتعيش ىلع تققح
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 رجحلا درتو « مهنم تذخأ دق ام مهريغو جاجحلا ىلعو ةكم لهأ ىلع درت

 اماف . ةرخآلاو ايندلا يف كنم ءيرب انأف « ةمعكلا ةوسك درتو هناكم ىلإ دوسألا

 .هدرف ةكم لهأ لاومأ نم هنكمأ ام داعتساو «رححلا داعأ باتكلا اذه هلصو

 رححلا اودر ةطمارقلا نأ ا نبا انخيش ركذ مث

 ريمأ يرتلا ”؛تكتحَب ناكو . رمأب هاندعأو رمأب هانذخأ : اولاقو ةكم ىلإ

 :نآلا ةؤذزو « ,وادري مف رانيد فلأ نيسخ هدر يف مه لذب دق قارعلاو دادغب

 نم نولخ سمخ ةمظعملا ةبعكلا نم هناكم ىلإ هوّدر مهنإ : انخيش ريغ لاقو

 ال هنإو « هلل ميطملا ةفالخ يف « ةنسلا نم ةجحلا يذ نم لمقو « ةدعقلا يذ

 دحاو لمج ىلع هوداعأ امل هولمحو « هلقث نم ةيوق لامج ةثالث هتحت خسّفت هوذخأ

 . الاس هب لصوف فيعض
 ىنعم يف يطمرقلا ىلإ يدبملا باتك نم - انخشش هركذ يذلا اذهو : تلق

 ةييطو نيالا نم قد سيال ملل« تي ال كلذل هدر هنأو « رححلا

 عبسي هتوم دعب هودر دقف « نيثالثو مست ةنس يف رححلا در ناكو 6« ةثائلثو

 . معأ هللاو <« ةنس ةرلشع

 هوقّلعو « ةفوكلا ىلإ هولمح هدر اودارأ الو : اذه بسقع انخبش لاق مث
 نيتنثا مهدنع هلكم ناكو « ةكم ىلإ هولمح مث « سانلا هآر ىتح ابعماجي

 0 .٠ ةلس نيريشعو
 نم ناكو « رّبنَس نبا وه هدر يذلا نأ انخش ريغ ركذ دقو : تلق

 . ديعس ىلأ صاوخ

 اهوكلمف قشمد ىلإ اولصو ةطمارقلا نأ 'ةئاؤلثو نيتس ةنس يف انخبش ركذ مث
 فآرط روك ذملا رفعج ةمجرت ف قبس دقو - نييرصملا بئان حالف نب رفعج اولتقو

 باب ىلع يهو <« سمش نيع ىلإ ةطمارقلا ركسع غلب مث - ةيضقلا هذه ربخ نم
 ظ منع اوعجرف مهيلع رصم لهأ رصتنا مث « مبيلع اوربظو « ةرهاقلا

 نم مهدعب الو مهلبق دحأ هلعفي مل مالسإلا يف هولعف يذلاف ةلملا ىلعو : تلق
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 ىلإ ماشلاو قرشلا دالبو زاجحلاو قارعلا دالب نم ًاريثك اوكلم دقو « نيداسملا

 روك ذملا رهاط وبأ لتتقو « رجه يف مهدنع هوكرت رجحلا اوذخأ الو «رصم باب

 . ةئاثلثو نيثالثو نيتنثا ةنس يف
 ؛ ةلمبم ءاط اهدعيو مملا رسكو ءارلا نوكسو فاقلا رسسكب : يطم'رقلاو

 ا ا : لاقي © ضعب نم هضعب ءيشلا براقت ةغللا يف ةَطّمرَقلاو

 عمتحُم ًاريصق روك ذملا دمعس وبأ ناكو . كلذك ناك اذإ © طهرقم* ينشمو

 ركب وبأ يضاقلا ركذ دقو . ”يطمرق هل لبق كلذاف « رظنملا هيرك :رمسأ قلخلا

 > . « ةينطابلا رارسأ فشك » باتك يف مهاوحأ نم ًاليوط الصف ينالقابلا

 « ةدحوم ءاب فلألا دعبو نونلا ديدشتو محلا متفب هنإف : “يبانتججلا امأو

 دنع نيرحبلاب ةلصتم م سراف لامعأ نم ةدلب يهو « ةباتنج ىلإ ةمسنلا هذهو

 . ابملإ اوسسنف « ابنم ةطمارقلاو ؛« فاريس

 ةزمه مث ةلمبم نيس اهدعبو ةلمهملا ءاحلا نوكسو ةزمهلا حتفب - ءاسحألاو

 ةروك ذملا ةيانج ابنم ةريثك دالب ابف « ةمحانلا كلت يف ةروك يهو  ةدودمن

 ةانثملا ءايلا نوكسو ةلمبملا ءاطلا رسكو فاقلا حتفب يهو - 'فيطتقلاو رجه

 رسكب -يّسح عمج : ءاسحألاو ؛ دالبلا نم كلذ ريغو  ءاف اهدعبو ابتحت نم

 راص اذإف «لمرلا نم ضرألا هفشنت ام : يسحلاو - ةلمبملا نيسلا نوكسو ءاحلا

 ضرألا هذه تناك املو . هحرختستف ف لمرلا هنع برعلا رفحتف هتكنمأ ةبالص ىلإ

 . هب الإ فرعت 0 مسالا اذهب تيمس ءاسحألا ة :

 « لكي نيرحبلا : « حاحصلا » باتك يف يرهوجلا لاق دقف نيرحبلا امأو

 اهارق ةمحان يف نأل نيرحبلا اومن امنإ : ”يرهزألا لاقو «ينارْحَب هملإ ةبسنلاو

 ةرشع مظعألا رضخألا رحبلا نيبو اهنيب رّحَه ىرقو ءاسحألا باب ىلع ريح
 دكار وهو « اهؤام ضيغي الو « ابلثم يف لابمأ ةثالث ةريحبلا تردقو « خسارف

 فارطأب لصتت ةرصبلا ءارو يهو « برعلا دالب اهلك يحاونلا هذهو <« قاعاز
 سيق ةريزج نم برقلاب « دنهلاو نمملاب لصتملا رحبلا لحام ىلع يهو زاجحلا
 دالبو نامع نيب رحبلا طسو يف ىهو « شيك ةماعلا اهبمست ىتلا يهو ةريمع نبا

 . ملعأ هللاو « دالبلا نم اهريغو زمرهّمار اضيأ ةيحانلا كلت يفو « سراف
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 « ةغالملاب روهشملا بتاكلا 'مّتفَقملا نبا هللا دبع وهف 'مفقملا نبا امأو (25)

 0 لا 2 « سراف لهأ نم وهو : ا بحاص

 فيطضأ لو“ اير 0

 لاو ع 0 اس وا

 هر درر نا سنللا سنع هل لاقفا «كاتي: لع لأ نأ 0

 سلجف « مويلا كلذ ةيشع ىسيع ماعط رضح مث ؛رضحاف دغلا ناك اذإف < سانلا
 ىلع تنأو مزمزتأ : ىسبع هل لاقف « سوجلا ةداع ىلع مزمّزْيو لكأي مفقملا نبا

 «ودل لع لعا مسا ايل رح نبع لع شما نأ هركأ : لاقف ؟ مالسإلا مزع

 عفقملا نبا نأ ظحاجلا ىكحف « ةقدنزلاب مهستُي هلضف عم عفقملا نبا ناكو

 فيكف : 0 ا ا ل ل

 ناسحلا تافنصملا مفنمل نا تدم ستعألا لاقرب ةفقملا نبا لصأو الإ قر
 نبال ليق : يعمسألا لاقو ؛ ابلثم اهنف يف فّنصي مل يتلا « ةميتسلا ةردلا » اهنم
 نإو هتنتأ ًانسح يريغ نم تيأر اذإ 6« ىبسفت : لاقف ؟ كَبدَأ "نم : عفقملا

 اماف « ضورعلا بحاص دمحأ نب ليلخلاب عفقملا نبا عمتجاو . هتيبأ ًاحببق تيأر
 نبال لبقو « هلقع نم رثكأ هماع : لاقف ؟ هتيأر فمك : ليلخلل لبق اقرتفا
 نبا نإ : لاقيو . هيلع نم رثكأ هلقع : لاقف ؟ ليلخلا تيأر فيك : مفقملا

 0 . ًامقر ةمحرتلا 200

 هلو“ *.م : ١ ةعبصصأ ىلنأ نباو ١١ه : تسربفلاو ٠ 4: يرايشبجلا يف عفقملا ن نبا ةمجرت ١

 تبتك دقو ١( 47+ توريب ) ثاحيألا ةلجمب محن دمج روتكدلا اهرشن فارشألا باسنأ يف ةمجرت
 ةزمح دفيطللا دمع و (ةيسرافلاب) لابقا سامعو مدرم لملخل أبنم ةديدع بتك مفقملا نبا نع

 00 ا ا مالسإلا ىجض نم لدالا ءزحلا ينو يع ا

 نه ٠ ا ا فنار يدلل نيرا دع ور دلل ةمالسلا :راخشلا ٠

 , (ةيبرعلا ةجرقلا
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 ةغللاب ناك امنإو هعضي مل هنإ : ليقو «« ةنمدو ةليلك » باتك عضو يذلا وه مفقملا

 نم باتكلا اذه لوأ يف يذلا مالكلا نإو « ةيبرعلا ىلإ هلقنو هبرعف ةيسرافلا

 هرفض نأ نيولبلا ديب نب ةيوامم نب نيقسب ثبعي عقلا نب تاكو . همالك

 مدقف « هنم كلذ رثكو « ةماتغملا ناب الإ همسي الو همأ نم لانيو ةرصبلا ريمأ

 اهبشأل انامأ انتكنل ب روضلملا امع امهو  ةرصبلا ىلع ائبا ىسعو نابلس
 هيخأ نبا ىلع جرخ دق روكذملا هللا دبع ناكو « روصنملا نم ىلع نب هللا دبع
 مسم وبأ همادقُم ًاشبج روصنملا هملإ لسرأف « هسفنل ةفالخلا بلطو روصنملا

 نايلس هيوخأ ىلإ ىلع نب هللا دبع برهو . هيلع مسم وبأ رصتناف « يناسارخلا

 روصنملا دنع هل اطّسوتف « روصنملا نم هسفن ىلع افوخ امهدنع رتتساو « ىسعو

 نرأ ىلع اوقفتاو « اهتعافش لمقف « هنم ىرج امب هذخاؤُم الو « هنع ىضرل

 دقو . خيراوتلا بتك يف ةروهشم ةعقاولا هذهو < روصنملا نم ”نامأ هل بتكُي

 ضعب ىلع ”هضعب مالكلا ينبنيل هيلإ ةجاحلا وعدت امب ناكملا اذه يف ابنم تيتأ
 هلتقي ال يك دبكأتلا يف غلابو تنأ هبتكا : مفقملا نبا هللا دبعل الاق ةرصبلا ابتأ اماف
 عفقملا نبا بتكف « ىلع نب ىسعل ابتاك ناك عفقملا نبا نأ تركذ دقو . روصنملا

 همعب نينمؤملا *ريمأ رّدغ ىتمو » : هلوصف ةلمج ىف لاق ىتح هيف ددُسو نامألا

 نوماسملاو « رارحأ هديبعو « سيح هباودو «قلاوط هّواسنف « ىلع نب هللا دبع

 ظ . © هتعمب نم لح يف

 كلذ ملظنع روصنملا هيلع فقو اماف « طورشل يف قوتي قفا نا ناكو

 عفقملا نبا هللا دبع هل لاقي لجر : هل اولاقف ؟ اذه بتك "نم : لاقو « هم

 « هلتقب هرمأي هركذ مدقملا ةرصبلا ىلوتم سا اوم
 عفقملا نبا نذأتساف ©« هركذ مدقت يذلا ببسلل هيلع قئلحلا ديدش نايفس ناكو

 و 11111 ا ل ا

 اج لدم روس لدي لدعم

 تنك ام رك ذتأ : هل لاق < نابفس ىلع عفقملا نبا لخد امل : ينئادملا لاقو

 ةماتغم يمأ : لاقف < ىسفن يف ريمآلا اهأ هللا كدشنأ : لاقف ؟ يمأ يف لوقت
 عفقملا نباب رمأ مث ©« رحُسف روُتنَتِب رمأو <« دحأ اهب لتقي ل ةَّلتق كلتقأ م نإ

 مؤ ١



 ىتأ ىتح <« رظني وهو « رونتلا يف اهيقلي وهو « ًاوضع ًاوضع هفارطأ تعطقف
 تح كب ةلثلا يف لع سبل ؛ لاقو « رونتلا هيلع قبطأ مث « هدسج عبمج ىلع
 2 ,. سأنلا تدسفأ دقو قيدنز كنأل

 ءاهنم جيرخي ملو ًاميلس نايفس راد لخد هنإ : : لمقف هنع ىسعو نابلس لأسو'
 ا بذلا دوبشلا رضحو « ادنقم هنلإ هارضحأو < روصنملا ىلإ هامصاخف
 7 : روصتلا مه لاقف «روصتما دنع ةدابشلا اوماقأف «جرخي لو مراد لخد دقو
 و و ءأرأ : مهل لاق مث “ رمألا اذه يف رظنأ
 ملتقأأ ؟ميب اعناص ينورت ام عبطاخو - هفلشخ باب ىلإ راثأو - تسلا اذه نم
 « هركذ نع ناملسو ىسع برضأو « ةدابشلا نع مهلك اوعجرف ! ؟ نامفسي
 . ةنس نيثالثو تس شاع هنإ : لاقيو . روصنملا اضرب ناك هلتق نأ اوماعو

 ناكو « ًاريثك نامفس فختس ناك عفقملا نبا نأ يدع نب مثيلا ركذو
 هسفن ينعي « اكيلع مالسلا : لاق هيلع لخد ادإ ناكف « اريك نايفس ”فنأ
 ؟ ةحوزو اصج'وز فّلخو تام صخش يف لوقت : ام : موي هل لاقو ؛ هفنأو
 «ةطّق توكس ىلع تمدن ام : موي نايفس لاقو“ سانلا سوؤر ىلع هب رخسي
 هيي ل 1 ا ا عفقملا نبا هل لاقف
 باتك هءاحف « هلاتغب نأ ىلع مزعو « رظنت هنمعو اي'رإ ًايارإ هتعطقأل هللاو
 . هلتقف هلتقم روصنملا

 عش ةهما نأ ةرصبلا ىلع نب ىسبع مدق الل : يردالبلا لاقو
 «يريغ هملإ ثعبا : لاقف ءاذكو اذك رمأ يف نايفس ىلإ بهذا : عفقملا نب بال لاق
 ام هب لعفف هنمأإ بهذف « ينامأ يف تنأف بهذا : 0
 هلخدأ ليقو رانا هيلع مدرو جرحملا رثب يف هاقلأ هنإ و انت
 . عاف هب بلع قطأو اح

 لامج خبشلا طبس ظعاولا فسوي رفظملا وبأ ننلا نسل نينار اث: + كلا تلق
 ةكرم » هامم يذلا ريبكلا هخيرات يف روهشملا ظعاولا يزوجلا نبا جرفلا يلأ نب :ردلا
 نمو“ ةئامو نيعيرأو سمخ ةنس يف هلتقو هل ىرج امو عفقملا نبا رابخأ « نامزلا
 يف ناك هلتق نأ ىلع لدبف « اهيف تناك يتلا ةنسلا يف ةعقاو لك ركذي نأ هتداع
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 ىغ لذي ام يدب رخل هباك واط نر رعت ل ةروك ذملا ةنسلا

 ض . نيعبرأو ثالث وأ ةئامو نيعبرأو ن نيتنثا ةنس ىف ناك كلذ نأ

 نيميرأو نيتنثا ةنس ف تام ه هركذ مدقملا ىلع نب نايلس نأ يف فالخ الو

 « معفقملا نا ر ئ بلط يف يلع نب ىسيع هيخأ عم ماق هنأ انركذ دقو « ةئامو

 . ملعأ هللاو « ةنسلا هذه يف لتق هنأ ىلع اضيأ لدف
 ا

 ل ناو « « ةساجلا » باتك يف روكذم وهو « رعش هل عفقملا ناو ظ

 هللا دبع نب دمع هدلول امنإ : لبق دقو . يف ةيفرع دل ريرقلا الملا نبا دوغ ىأ

 فنإف « ناك امفمكو ١. هيف رظنٌيلف « فالخلا نم كانه هتركذ ام ىلع عفقملا نبا

 « ابلبق امف وأ اببف ناك امئإو ةئامو نيعبرأو سمخ ةنس دعب نكي مل هلتق خيرات

 مامإ هركذ انك - يبانلاو جالحلاب عمتجي نأ روصتي فيكف « كلذك ناك اذإو

 عفقملا نبا نإف اضيأو « طلغلا لصح انهاه نمو - ىلاعت هللا همحر نيمرحلا

 ًاممقم ناك امنإو « كرتلا دالب ىف لغوت هنإ : : لوقي فكن <« قارعلا قرافي م

 روصنملا نإف «هنمز يف ةدوجوم دادغب نكت ملو « قارعلا دالب يف ددرتيو ةرصبلاب

ساو « ةئامو نيعبرأ ةنس يف اهئطتئخاف : هتفالخ ةدم ىف اهأشنأ
 اهزنو اهءانب متت

 دادغب يهو < اهئانب عسيمج مت نيعبرأو عست ةنس يفو « نيعبرأو تس ةنس يف

 امك ةلجدو تارفلا نبب يهو <« ةلجد ىلع يىبرغلا بناحلاب تناك ىتلا ةعدقلا

 اذه يف ةنيدم أشنت هنأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يورملا ثيدحلا يف ءاج

 هخيرات لوأ يف يدادغبلا ركب وبأ بيطخلا هركذ يذلا وه ثيدحلا اذهو «ناكملا

 يه نامزلا اذه ىف دادغبو . رك ذأ م اذبلف هظفل نآلا ينع باغ دقو ريبكلا

 اذه ىف كلملا ةدعاق يهو « ءافلخلا 'رود ابمفو قرشلا بناجلا يف ىتلا ةديدجلا

 . .ةديلب حافسلا ىنب مث < ةفوكلاب الزن دق روصنملا هوخأو حافسلا ناكو « تقولا

 تاماهو « رامنألا ىلإ دعا م اهملإ القتناف <« ةصشاملا اهامس رامنألا دنع

 .ابسلإ لقتناف دادغب ىنب نأ ىلإ كلذ ىلع روصنملا ماقأو «اهي نادل هربقو حافسلا

 ترجمة 
 ١ يف فلؤما اهدرويسو دايز نب ىيحي ءاثو يف (م++ : : يقوزرملا ح را ةيساجلا ىه

 ورم ابأ وه سيل ة :ديمتلا يف را « ور أ نأ عجرألا لعل نكلا ؛ العلا نبا هرم يآ

نبا هللا دبعل ةيسنلا ةحيحص ةديصقلا نوكتو ءالعلا نب
 دل ناكلخ نبا لاق « « عفقملا 

لذك رمآلا ناك اذإو «روكذلا ورم يبأ يف ةروبشم
 . عفتلا نب هللا دبمل تسيل هاف ك
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 اليس لع  اهدعمو اهحتفو ءافلا ديدشتو فاقلا حتفو مملا مفي - ”عّمفقدملاو

 دالبو قارعلا هبتيالو مايأ يف يفقثلا فسوب نب ج ءاححلا ناكو «© هيوداد همحساو
 هدل "تعفقدف هبذعف « لاومألا ا ”ه”الو دق سراف

 نإ هركذ يتآلا - يرشْقلا هللا دبع نب دلاخ هالو لب : ليقو ؛ عفقملا هل لبقف
 دعب قارعلا ىلوت ال هركذ يتآلا يفقثلا رمع نب فسوي هبذعو - ىلاعت هللا ءاش
 ١ 22 . ناك كلذ يأ لعأ هللاو <« دلاخ

 باوصلاو مّفقملا نبا : نولوقيو « ناسللا فنقثت » باتك يف يككم نبا لاقو
 . ابعسيو :عافقلا لمعي ناك هابأ نآل  ءافلا رسكب  مكفقملا نبا

 لمعي ءيش يهو اعلا و ةَعْفَق عمج فاقلا رسكب عافقلاو : تلق

 نيب روهشملا وم لوألا لوقلاو رع ريا را صولا
 ظ . ءافلا حّتف وهو « ءاماعلا

 نأ نككمي لو  ىلاعت هللا همحر  نيمرحلا مامإ مالك ىلع تفقو املو : تلق

 يذلا يناسارخلا مّتنقملا دارأ هلعل : تلق نيروك ذملا ةئ ةثالثلا دحأ عفقملا نبا نوككي
 نيعلا فرح ىف اذه دعب هتمجرت يف هتحرش امك رمقلا ربظأو « ةيبوبرلا ىعدا
 بتكي نأ دارأف نيمرحلا م امإ مالك فرح دق دق خسانلا نوككيو « ءاطع همسا نإف
 نم فيرحتلاو طلفلا نر طخلا يف هنم برقي هنإف 7 بتكف عنقملا
 ا ا ا وا مامإلا نم ال خسانلا
 كردأ ف هتمجرت يف هانرك ذ امك "+ ةئامو يكسو ثالث ةثس يف مملاب هسفت لق
 ظ ظ . ًاضيأ ىباتنجلاو جالحلا

 :ةروسملا قع اوفقن تاو اوعمتحا ”ةثالث نأو لوقلا اذه حمحصت اندرأ اذإو (26)
 هنإف « ىناغّمْلتتلا نبا الإ ثلاثلا نوكي نأ نكمي اهف نيمرحلا مامإ اهرك ذ يتلا

 © تايوتا لعالم ابلك هرومأو « يباتحلاو جالتحلا رصع يف ناك ظ
 0 ريثألا نب نيدلا زع انخش لاقف < خيراتلا بابرأ نم ةعامج هركذ

 هذه يىفو : وهو < 'هترصتخا ةيوط الصف ةثايلثو نيرشعو نيتنثا ةنس يف ريبكلا

 (نوع يبأ نب مهاربإ ةسمجرت يف) ”م+ : ١ ءايدالا مجعمو ؟ةه٠ 9 مم ريثألا نبا خيرات ١
 "6 ىناغمشلا 2 يامللاو ناسنالاو »1 ناغماش 2 نارلملا محعمر
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 كلذ ببسو «رقازعلا يبأ نباب فورعملا ِناَغَمْلَتْشلا ىلع نب دم رفمج وبأ لتق ةنسلا

 كلذ ريغ ىلإ « هيف ةيهلإلا لولحو خسانتلاو ميشتلا يف الاغ اهذم ثدحأ هنأ

 ةيمامالا هيمست يذلا حور نب نيسحلا مساقلا وبأ هلعف نم كلذ ربظأو < هكحي ام

 « نينس ماقأو لصوملا ىلإ برهو رتتساف يناغملتشلا نبا بلطف « باسلا »

 كلذ ىلع هعبت هنإ : لمقو « ةيبوبرلا يعادي هنأ هنع ربظو دادغب ىلإ ردحنا مث

 انياو هللا ردتقما رزو يدلا بهو نب ناملس نب هللا ديبع نب مساقلا نب نيسحلا

 ةلقُم نبا ةدازو مايأ يف اوبلتطو « مهريغو نوع يبأ نب دمحأ نب مهاربإو ماطسب

 نبأ ربظ ةئائلثو نيرشعو نيتنثا ةنس لاوش يف ناك اماف « اودجوب مف ردتقمل

 ابتكو اعاقر اهيف دجوف « هراد سبكو هسبحو ةلقم نبا هيلع ضبقف «يناغمتشلا

 «ًاضعي مهضعب رشبلا هب بطاخي ال اب هنوبطاخي هبهذم ىلع هنأ يعدي نم

 «مالسإلا ربظأو « هبهذم ركتأو مهطوطخ اهنأ رقأف يناغماتشلا نبا ىلع تضرُمف

دنع هعم سودبع نباو نوع ىبأ نبا ريضخأو ...اهنق لاقت أم اويكو
 ارمأف «ةفيلخلا 

نبا امأو < هعفصق هدي سودبع 'نبا دم اهركأ املف « اعئتماف هعفصب
 نوع يبأ 

 هسأرو يناغماشلا نبا ةيحل لّبَتقو هدي تدعتراو «هسأرو هتمحل ىلإ هدب دم هنإف

 كنأ تمعز دق : للاب ىضارلا ةفيلخلا هل لاقف « قزارو يديسو يملإ : لاقو

 معي هللاو ؟ نوع يبأ نبا لوق نم "لع امو : لاقف ؟ اذه ايف ةهلإلا يعدت ال

 ىعدا امإ < ةيإ عدي مل هنإ : سودبع نبا لاقف © طق هلإ يننإ هل تلق ام يننأ

 يفو < ةأضقلاو ءابقفلا مبعمو تارم اورضحأ مث « رظتتنلا مامإلا ىلإ بابلا هنأ

 نيتنئا ةنس نم ةدعقلا يذ»يف رانلاب قرحأف « همد ةحابإب ءابقفلا ىفأ رمألا رخآ

 . ةناؤلثو نيرسشعو

 يأ نبا ةمجرت يف «دادغب خيرات » يف راجنلا نب نيدلا بحت هركذو (27)

 طايسلاب برض نأ دعب هئقنع "تبرض نوع ىبأ نبا نإ : لاقو روكذملا نوع

 موي يف كلذو « رانلاب قرحأ مث بلصو « يناغلاشلا نبا هتعباتم احربم ابرض

 ظ . ةروك ذملا ةنسلا نم ةدعقلا يذ نم تلخ ةلملل ءاثالثلا

 « تايبيبشتلا » اهنم ةحبلملا فيناصتلا بحاص وه نوع يبأ نباو : تلق

 . باّتتكلا نايعأ نم ناكو « كلذ ريغو « ةتكسملا ةيوجألا » و

 اك



 ةمحعم نيغ م“ مم اهدعبو ماللا نوكسو ةمحعملا نيشلا حتفب - يناغمللشلاو

 دقو <طساو يحاونب ةبرق يهو < تاخنيلت ىلإ ةسسنلا هذه نون فلآلا دعبو

 . ملعأ لاو « ًاضيأ « باسنألا » باتك يف يناعمسلا ه هركذد

3 
 أنيس نبا

 نم ”هوبأ ناك 4 روبشملا مكحلا انيس نب هللا دبع نب نيسحلا يلع وبأ سيئرلا
 ىتلوقو « ةافّكلا لامعلا نم ناكو « ىراخُب ىلإ اهنم لقتناو « خنلب لهأ
 سيئرلا دلوو « اهارُشق تابمأ نم 'انثيمرخ امل لاقي ىراخي عن ةيرقب لمعلا
 ةنشفأ امل لاقي ةيرق نم يهو 'ةراتس همأ مساو « ابي هوخأ كلذكو ىلع وبأ

 فرش ةجرد ناطرسلا ملاطلا ناك يلع وبأ دلو املو] . انثيمرخ نم برقلاب
 يف ةداعسلا مهسو اهفرشش ةجرد ىلع ةرهزلاو هتجرد فرش ىلع رمقلاو يرتئملا
 ."[ ةيناملا ىرعشلاو ليبس عم ناطرسلا لوأ يف بيغلا مهسو ناطرسلا نم عست
 مولعلاب لغتشاو « دالبلا يف كلذ دعب سيئرلا لقنتو « ىراخب ىلإ اولقتنا من

 زيزعلا نآرقلا لع نقتأ دق ناك هرمع نم نينس رشع ؟غلب انوز ها
 هجوت مث «ةلياقملاو ريجلاو ةسدنهلا باسحو نيءدلا لوصأ نم:ءاشإ لظفسو تقالاو

 نيم ا مارب و ووو وو موك هن رو وون جد س سرا هه وعم عم سس ع هيج جي جيم ع «قس

 نباو م مو : ةعبمصأ ىلأ نباو 6١٠ : ءاكحلا خيرات يف انيس نبا سيئرلا خيشلا ةمجرت

 يتلا ثوحبلا رظناو « ؟١4 : ؟ نازيملا ناسلو غ55 : ع بدألا ةنازخو ١410 : يربعلا
 ةرهاقلا) قاونق جروج بألا عضو انيس نبا تافلؤم باتكو يفلألا ناجرهملا ب باتك يف ترشن

 ظ 6٠ ١9(.
 .شعئرخ :ه ١

 . ةداش : م ؛ ةراس : ر "؟

 .ر نم ةدايز «

 . ةدوسملاو ص س نم طقس : ةردان ناكو ... علب الو 3

 ها/ ١



 وبأ أدتباف « هدنع يلع يبأ سيئرلا ربأ هلزنأف « !يلتانلا للا دبع وبأ مكحلا موحن

 يطسحملاو س ديلقإو قطنملا مع هيلع كحأو يموت باتك هيلع أرقي ىلع

 نكي مل تالكشإ ا قح « ةريثك افامضأ هقافو
 أرقي «© دهازلا ليعامسإ ىلإ هقفلا ىف فلتخي كلذ عم ناكو « ايادي د ىلتانلل

 وبأ لغتشا دمج نب نومأم هاش مزراوخ وحن يلتانلا هجوت الو «© رظانيو ثحببو

 حورسلاو صوصنلا يف رظنو «كلذ ربغو يمهلإلاو يعيبطلاك مولعلا ليصحتب يلع

 بتكلا لمأتو بطلا مع يف كلذ دعب بغر مث « مولعلا باوبأ هيلع هللا حتفو

 رخاوأآلاو لئاوألا هيف قاف ىتح هماعو « اسكت ال ابدأت جلاعو « همف ةفنصملا

 اذه ءالضف هللإ فلتخاو « لثملا دقف ديقف نيرقلا مدع هيف حبصأو ةدم لقأ يف

 هّننسو « ةبرحتلا نم ةسدتقملا تاحلاعملاو هعاونأ هملع نوؤرقب هواربك و نفلا

 الو اهلاكب ةدحاو ةلمل مني م هلاغتشا ةدم يفو . ةنس ةرمشع تس وحن كاد دإ

 دصقو أضوت ةلأسم هيلع تلكشأ اذإ ناكو « ةعلاطملا ىوسب رابنلا يف لغتشا

 . هل اهقلغُم حتفيو هيلع اهلبسي نأ لجو زع هللا اعدو ىلصو « عماجلا دجسملا ظ

 قرت شرعيل كانا يعاب ؟لاداسلا رمت نب عر مالا كل نر ظ

 فيسك نادل لخدو « هنم برقو هب لصتاو « ءىرب ىتح هجلاعو هرضحأف

 اهريغو سانلا يديأب ةروهشملا بتكلا نم نف لك نم ابمف « لثملا ةعدع تناكو

 ايف يلع وبأ رفظف « هتفرعم نع آلضف همساب عمس الو اهاوس يف دجوي ال ام

  رثكأ ىلع علطاو اهدئاوف بخلن بخن لصحو اهريغو لئاوألا لع نم بتكي

ح ابب يلع وبأ درفتف « ةنازخلا كلت قارقحا كلذ دمب قفتاو « ابمولع
 نم هلص

 هيام درفنمل ابقا | ىلإ لصوت يلع ابأ نإ : لاقي ناكو « ابمولع

 . ةهسفقن ىلإ ةهيسئبو ايلم

 أهرس رمسأب مولعلا ليصحت نم خوف دقو الإ هرمج نم ةنس ةريشع ينام لاكتسي لو

 فرصتي ناكو < ةنس نورشعو ناتنثا ىلع يبأ نسو هوبأ يفوتو « اهاناع يتلا

 . ىلبابلا : هاب

صن هيبأ دعب ربنلا ءارو امو ناسارخ ع لو ١0
 ل ا ل ةنس دمحأ نب ر

 . قالخألا ميرك ةريسلا نسح ناكو ء م 4+ ةنس يفوت ىتح محلا يف

 همه ١



 . لامعألا ناطلسلل نادلقتيو لاوحألا يف هدلاوو وه

 «"ميلناكر ك ىلإ ىراخلب نم ىلع وبأ جرخ ةيناماسلا ةلودلا رومأ تبرطضا الو

 ناكو «دمح نب نومأم نب ىلع هاش مزراوخ ىلإ فلتخاو « مزراونخ ةبصق يهو
 «هب موقي ام رهش لك يف هل اوررقف «ناسليّتطلا سبليو ءاهقفلا يز ىلع يلع وبأ
 ةرضح دصقب ناكو « دالملا نم اهريغو سوطو هر وماو اهلل لقتنا مث

 سوباق ذخأ اماف <« لاحلا هذه ءانثأ يف ريكمشو نب سوباق يلاعملا سمش ريمألا
 فرح يف هتمجرت يف هحرش يقأبس انك - تام ىتح عالقلا ضعب يف سبنحو
 ضرمو ناتسهد ىلإ ىلع وبأ بهذ - ىلاعت هللا ءاش نإ ب باتكلا اذه نم فاقلا
 ادق ومع طفوالا نق باتكلا اهب فنصو « ناج'رْنج ىلإ داعو « ًابعص ًاضرم اهب

 همساو « ىناجزوجلا ديبع وبأ هئقفلا هب لصتاو - « يناجرجلا طسوألا » هل لاقي

 ىلإ مث نيوزق ىلإ مث « ةلودلاب لصتاو يرلا ىلإ لقتنا مث « دحاولا دبع

 ىلع اوراغأف « 0 شوشت مث « ةلودلا سمشل ةراز زولا ىلوتو « ناذمه
 «ىراوتف قلطأ مث«عنتماف هلتق ةلودلا سمش اولأسو هيلع اوضبقو اهوبّنو هراد
 « ؟ريزو هداعأو هيلإ رذتعاو هتاوادمل هرضحأف جنلوقلاب ةلودلا سمش ضرم مث
 امه.و ناهبصأ ىلإ وي اووا ووو ل

 نسحأف ؛« هيوكاك نبا رفعج وبأ ةلودلا ءالع ظ

 هتمزالم هتكبنأ ىتح عاجلا هي جازملا ”يوق لع وبأ ناكو
 موب يف هسفن نقحف « جنلوق هل ضرعو « هجازم يوادي نكي ملو هتفعضأو
 ءالع عم هرفس قفتاو « جحس هل ربظو هئاعمأ ضعب حرقف تارم يناُت دحاو
 سفرك نم نيقناد ذاختاب رمأف « جنلوقلا ببقع ثداحلا عرصلا هل لصحف « ةلودلا
 دادزاف « هنم هارد ةسمخ هيف هجلاعي يذلا بيبطلا لعجف « هب نقحي ام ةلمج يف
 نم ًاريثك ًائيش هتيودأ ضعب يف هناماغ ضعب حرطف سفركلا ةدح نم هب جحسلا
 ؛ هئرب دنع هرمأ ةبقاع اوفاخف < ءيش يف هوناخ هناملغ نأ هببس ناكو « نويفألا

 « عماجيو يمتحي الو 00000 ةرم سلجيو لماحتي ملألا هل لصح ذم ناكو
 نابمصأ نم تناذمه ةلودلا الع دصق مث « اعوسأ حلصيو اعوبسأ ضرع ناكف
 دقو ناذمه ىلإ لصوو قيرطلا يف جنلوقلا هل لصحف « يلع وبأ سيئرل هعمو
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 يف يدلا ريدملا : لاقو ةاوادملا لمهأف < طوقسلا ىلع هتوق تفرشأو ًادج فعض

 هعم أب ىدصتو باتو لستغا مث « ةجلاعملا ينعفنت الف هريبدت نع زجع دق يندب

 ةثالث لك يف متي لعجو هكللام قتعأو هفرع نم ىلع ماظملا درو « ءارقفلا ىلع

 .٠ '[ىلاعت للا ءاش نإ هتمجرت رخآ يف يتأي يذلا خيراتلا يف تام مث « ةمتخ مايأ

 يف « ءافشلا » باتك فنصو « هفيناصتو هئاكذو هماع يف هرصع ةردان ناكو

 ةئثام براقب ام كلذ ريغو « نوناقلا » و « تاراشإلا » و « ةاحنلا » و « ةكحلا

 اهنم : ةعيدب لئاسر هلو . ىتش نونف يف ةلاسرو رصتخمو لوطم نيب ام فنصم

 ءاهريغو « ريطلا » ةلاسرو « لاسباو نامالس » ةلاسرو « ناظقي ني ىح » ةلاسر

 . نيماسملا ةفسالف دحأ وهو « هبتكب سانلا عفتناو

 : سفنلا ىف هلوق كلذ نمف « رعش هلو

 .عفرآلا ”لحلا نم كيلإ 'تّطّيه

 فراع ةلقم لك نع ”ةبوجحم

 ايرو كيلإ ذارك ىلع "تلصو

 "تلصاو اماف تفلأ امو تفنأ

 ىملاب ًادوبع 'تّيسن اهثنظأو

 رعسنمتو زرعت تاذ ءاقثرو

 عتقاربتت لف ةترقس ينل يهد
 محْفَت تاد يهو كّقارف ثتهرك

 عّقلملا بارخلا ةرواجم تفلأ

 منقت مل ابقارفب ًالزانمو

 اهطوبه ءاهب 'تّلّصّتتا اذإ ىتح
 تحبصأف ليقثلا ءاث اه 'تَقِلَع
 ىجلاب ًادوبع 'تيسن دقو يبت

 ىمحلا ىلإ ريسملا برق اذإ ىتح
 ش 9 "اس لا يي يل
 .ىه مورد ىوف د رعب ثدعو

 ةنشئغخ دقح لكب ةلاع دوعتو

 "مزال ةبارض ناك دذإ ابطوببف

 عرجألا تاذب اهزكرمأ ممم نم
 ضخلا لواطلاو ملامملا نيب

 مسوألا ءاضفلا ىلإ ”لمحرلا اندو

 عفري مل نم لك عفري ىملعلاو
 عتقارلي م اهثقرتخف نيملاعلا يف
 عمست مل ال ةعماس نوكتل

 عضوألا ضيضحلا رعق ىلإ ماس
 ةمد مج وبوودو جو م ممم بدبي هس هده مو موس ونمو هميم موو سمج و وي جم موسم سو



 'عورألا بيمللا نطفلا نع 'تّيودط ةككحل هلإلا ابطبهأ ناك نإ

 عبرألا حبسفلا جاوألا نع صفق اهادصف فيثكلا 'كرّشنلا اهقاع ذإ

 عمي مل هنأكف ىوطنا مث ىملاب قلت قرب ابأكف

 : هلوق « هققحتأ الو ©« اضيأ هملإ بوسنملا نمو

 .ماعط مْفَه لبق ًاماعط رذحاو ةةرم موب لك كءاذغ 'لعجا

 ' ماحرألا يف قارن ةايحلا هم هنإف تعطتسا ام كّننم 'ظفلحاو

 ةبنامن » باتك لتوأ يف يناتسرهشلا اهركذ ناذللا ناتيملا هملإ بسنيو
 : "امهو « مادقالا :

 ملاعملا كلت نيب يفرط .تارمسو ايلك دهاعملا كلت ف ”تفّصط 'دقل

 مدان نس ًاعراق | نفذ ىلع _رئاح ا اهأف الإ رأ مق

 0 : ًاضيأ هرعش نمو ]

 بتنب "لكلا يبف "لكلا ىرتف ىقرتل مولعلاب سفنلا بذه

 تبرز هللا هك جارس 0 معلاو ةحاج زلاك سفنلا اعإ

 "[ تبم كنإف تماظ أ نإ يهو يح كنإف تقرشأ نإ يبف

 .  ةروهشمو ةريثك هلئاضفو

 ةعمجا موب ناذمهب يقوتو « رفص ربش يف ةئاؤلثو نيعبس ةنس يف هتدالو تناكو

 نيدلا رع انخش ىكحو . اهم نفدو ةئاعفرأو نيرسعو ناك ةنس ناضمر ربس نم

 « ربشأ لوألاو < ناهبصأب يفوت هنأ ؟ريبكلا هخيرات يف ريثألا نب يلع نسحلا وبأ
 . للاعت هللا همحر

 ١ يعدوللا : ج .

 م : مادقالا ةياهن رظنا ؟

 , ص نم ةدايز *

 . عه ., وه ريثالا نبا خيرت ؛

١5١ 05 



 طخس همودخم نإ : لوقي ىلاعت هللا همحر 'س سنوي نب نيدلا لامك خيشلا ناكو

 : دشني ناكو 2« نحسلا ىف تامو « هلقتعاو هملع

 تاملا ٌسّخأ تام نْحّسلا يفو ةلاجترلا يداعُي انيس نا ”تيأر

 ةاحجنلاب هتوم نم جنت مو افتثلاب هبت ام فَي اف

 ولا اهتحت نم ةارخلا ءاملا نوكسو ةلمبملا ناسلا رسكي : انيسو

 5 هدودمع لآ أهدعبو
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 « عيلخلاب فورعملا يرصبلا رعاشلا رساي نب كاسكضلا ن ”نيسحلا ىلع وبأ

 ؛ناسارتخ نم هلصأو « هنع هللا ىضر يباحصلا ”لهانلا ةعبر و نابلس.كول لوع

 هنإف © يلصوملا مدنلا مهاربإ نب قاحسإ الإ هيلإ لصتي مل ام ىلإ ءافلخلا ةسلاجب

 «دشرلا نوراه نب دم نيمآلا مهنم بحص نم لداو 6 ةا راس وأ كلذ ىف هبراق

 مو «نيمآلا اهيف لتق يتلا ةنسلا يهو ةئامو نيعستو نام ةنس يف هب هلاصتا ناكو

 لخدي مل هنإف « نومأملا ادع ام] <« نيعتسملا مايأ ىلإ هدعب ءافلخلا عم لزب

 باجأ دقو ٠ لصوللاب سردي ًادهزتم اميكح ناك «ةعنم نب دم نب سنوي نب ىموم نارمع وبأ وه ١
 ةعبمصأ يبأ نبا رظنا) تافلؤملا نم ددع هلو ( يناثلا كيردرف ) روربنالا اهب ثعب لئاسم نع

 .(عيون ١

 ل ١؛+ : ٠١ ىفاغألاو ١4 : زتعملا نبا تاقبط يف مظل -1و١

 جارف راتسلا دبع ذاتسالا هناويد عمج دقو ء +١١ : ؟ بهذلا تارذشو ه : ه ءايدألا مجعمو

 ١95٠(. : توريب  ةفاقثلا راد)



 : لاقف نيمآلا ىثر هنأل كلذو هب طلتخمي لو هيلع

 ”فلتلا كريمفل ناكو ًادبأ انتقاف ٌدسل "تسقب اله

 ”فلخلا كدمب زؤعأ مويلاف ”فلخ ىضم نمل كبف ناكدق

 « بدألا لمأ نم هتمدانمل حلصي نم بتكي نأ رمأ دادغب نومأملا درو اماف

 كريغل ناكو : لئاقلا سيلأ : لاقف كاحضلا نب نيسحلا مهبف ركذو موق هل تدئأف

 . ١[ءيشب نومأملا مايأ يف ظحي لف ؛ قيرطلا ىلع هبجو ىرأ ال هللاو ؟ فلتلا

 ةمدخلا نم همفعتسي هملإ بتكف ًاربك فعض لكوتملل هتمدخ تقو ناك دقو |
 ظ : "تاسأب

 انيقسو: ىدعلخا قدم .ق“ قسد نم, كفالسأ :تقلبا

 انناُمثو امضب ”تمفو دقو سمخو نيرشع نبا تنك

 انيياحأ تدلحن ىترإو ىوقلا فعضب ”فورممل ينإ

 انثالثلا ءانيبأ ةمدخ يىقربك ىلع 'تلمحت نإف
 انوزع ةتعلعلا َْق ترصو يمظعا "”تهوو ياوق "تدم

 . "[لكوتملل مث مصتمملل اهدن ناك اذه نوزعو
 تايرجام ساون ىلأ نيبو هنمبو نيدبجملا ءارعشلا نم ىلوألا ةقبطلا يف وهو

 مجنملا نبا هركذ . هتعالخو هنوجي ةرثكل عيلخلاب يمسو . ةولح عئاقوو ةفبطل

 افرط دروأ اهنم لكو « ىناغألا » يف يناهبصألا جرفلا وبأو « عرابلا » هباتك يف
 ٠ ظ : ؟هلوق كلذ نمف © هرعش نساحم نم

 ١ ا*و : هناويد يف رعشلا رظناو ؛ ةدوسملا يف تسيل ر نم ةدايز .

 هناوبد ىف تاببالا ؟ : ١١١ .

 © ةدوسملا ف تسيل ر د نم ةدايز .

 , 6" « عم «2 ال5 <« ه5 < 65م : هناود ىف تاعطقملا هذه تدرو 3
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 ريمضلا اهيف راحي ناعم نم ًابيجع "قلت كيادخ يدخم لص

 ريدغ عومدلل يدخبو ”ضاير عيبرلل

 'رسمحخ هقيير نم ايو "رحس هفرط نم انأ
 ربصلا بلثغ امل هك فش ٠ ترس ايي

 نامل: هكلنبتت نأ كي .لقهد ف ..قينا اسف

 ردع 2 ٌكبجو يفف سانلا ينفنع فتنإف

 اهعحجحوم ناك نإو 2 ارتسا هوحس ىكب نم

 امطقت نأ نم مق سأ كاوه يف يدبك

 اعضوم مقسلا ْ ف ىنضلا هروص عدت م

 يوحنلا بلعث ساسلا وبأ اهدروأ تاببألا هذه نأ « ىناغألا » باتك يف ركذو

 .اذه .لثم لوقي نأ نسحب نم يقب ام : لاقو روكذملا عيلخلل  هركذ مدقملا -
 | :هلو

 ٍديعلا ىلع مقملا لالدإب نول دت ١٠مل اف يدبع بسغلاب 'متنخ اذإ

 ”دصلا يذ لعف اولعفاو اودصف الإو ءهلصوب ”لدملا لعف اولعفاو اولص

 ] : ةدمصصق نم هلو

 دعو ىلع بببح نم الإ رهدلا نم 2 ةليل هيف تبأ مل ًارصع هللا ىقس

 ينفلأب ناك : لاق كاحضلا ن نيسحلا نع نودمح 95 هللا دبع وبأ ركذو]
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 لمتحأ تنكف ©« فاج فلج ظيلغ لكشلاو ةقلخلا بيجع ماشلا لهأ نم ىّتتف

 تيأر ام هل ةبقشع بتكب ينبتأي ناكو « هنم بجعتلا يظح ناكو هنم كلذ
 ابنع بيجأ نأ ينلأسو « اهيناعم نم لكشأ الو فرظأ الو ابنم ىلحأ ابتك
 ال هلبحت يماشلا نأ يماع ىلع اهملإ تيانع فرصأو تاباوجلا يف يسفن دبجأف
 كلذ لاط اماف « باوجلاو ءادتبالا نب قرفب الو ©« باوصلاو !طخلا نيب زيمب

 « صيصب : لاقف ابمسا نع هتلأسف اهدنع هلاح داسفإ ىلع تبسنتو هتدسح ىلع

 00 : هب ىنءاج ناك ابنم باتك باوج يف هنع اهملإ تدتكف

 "صقر ىفلدمس أ ةسحلاو "صصب ْ كمح ويضر

 صُمْرت ال كنافجأل اف اكبلا لوطل ىنافجأ ”تصمرأ

 تعنص امب تدرأ امو كسلإ ىنذ ناك ام ىلع ابأ اي :لاقف كلذ دعب ىنءاحف : لاق

 كلذ اهبلإ لصو نأ الإ وه ام : لاقف ؟ للا كافاع كاذ امو : هل تلقف ؟ ىف
 ©« ةيؤرلا نع بوني ال باتكلاو كيلإ ةقاتشم نإ : لإ تثعب ىتح باتكلا

 تنيزتف 4 كارأ ىتح هلايحص فقف « انباب نم برقلاب يذلا نشورلا ىلإ لاعتف
 وأ يل ااكم رظننتأ فقاو انأ انيبف « عضوملا ىلإ ترصو هيلع تردق ام نسحأب

 يجرسو يبايث دسفأف يمدق ىلإ قرف نم ينلمف ىلع ”بص دق ءيش اذإو يلإ أريشم
 دق ءام وه اذإو « رذقلاو نتنلاو داوسلا ةياهن يف يتبادو ىلع ام عيمجو ينرّيصو
 نامسصلا نم ىب ارم ام ناكو يزخم تفرصناو « نيجرسو داوسو لوبي طلخ

 ينقل و ىلع ىرج ام مظعأ حامصلاو كحضلاو زناطلا نم هب تررم نم رئاسو

 تمطقنا اهبلسر نأ تركذ ام لك نم مظعأو كلذ نم رشو «يلزنم نمو يلهأ نم
 جزر سلا نت 1 نإ : : لوقأو هملإ رذتعأ تلعجف : لاق « ةلمج ىنع

 . '|هب ةنايغلا 5 هلا ام ىلع هللا دمحأ انأو

 سلجم يف انك : لاق كلملا دبع نب دمح نع ةمادق نب رفعج نب دمحم ثدح |

 ١ هناويد رظناو « ةدوسملا يف درت ل ص د نم ةدايز : 3
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 ةينفملاب عيلخلا ثبعف ةشغم دنعو بارش ىلع نحتو كاحضلا نب نيسحلا انعمو

 : 'لوقي ميلخلا أشنأف « هب تفختساو نيسحلاب تحاصف اهشمجو

 .5٠.6 ق د 1 بميت و املثو نكع : امه دح ف اهل

 ”نَمَع املوصأ نيب ”طبلا شرك نايستساو

 ؛ انموي ةبقب اهب انعفتنا امو تسمع اهنإ انلق ىتح ةمفغملا تكبو انكحضف : لاق

 اودشنأ سلجم يف ترضح اذإ ثناكو « اهلجأ نم تدسكقف ناتيبلا ناذه عاشو

 . ًاريخ كلذ دعب اهل انفرع اف ىأر نم رس نم تبره اهنإ مث ؛ نجتف نيتيبلا
 نب نيسحلا همداني نأب لكوتملا رمأ : لاق نودمح نب دمحأ نع ىلوصلا ثدح

 ىلإ باهذلا قيطي وه : هل ليقف « هنس ربكل كلذ قطي مف همزاليو كاحضلا
 :نودمح نبا لاق ؛ كلذ هغلبف «كتمدخ نع زحعيو اهببف برشف ريخاوملاو ىرقلا

 : "هلوق يهو لكوتملا ىلإ اهتلصوأف اهلاق اتاببأ "ىلإ مفدف

 اهتيفو نيناث يف امأ 0
 ًادعاص اهتزج دقو فكن

٠ 

 انأ نإو ”ريذع

 : نا نع همالقأ للا عفر دقو

 هلإلا ءارتنأ نمل ىفإو

 احلاص الع ىل _ضقي نإف

 هرذع ىىلل هللا طسب دقو

 هعابشأو دوسحلا أمو

 رفك وأ هندد ِق ديلا

 ردقلا فورص بصن ضرألا يف
 رفغ او ٍصقب ”نإو تاثأ

 "رجح الإ يحولاب بذكو

 ةمدخ قاطأ ول : لوقأو رذتعأ مالكب اهتعفش اهتلصوأ اماف : نودمح نبا لاق

 ١ هتأوبد : و١٠١.

 مه« : هتأوبد ؟ .

 .٠ رجح الإ قحلا نىتددك نمو + ةئاومد وى

) 



 فال7 ةرسشع هل ذخ «© تقدص : لكوتملا لاقف « اهب دعسأ ناكل نينمؤملا ريمأ
 . 'اهتلمحو اهتذخأف « هملإ ابلحاف مرد

 عضوم ىلع هفرصنم يف رمف كاحضلا نب نيسحلا ججح : لاق ءانبعلا وبأ ثدح

 رظنتو اهيايث تحت نم علطنت متلا ةلبل يف رمقلا اهنأك ةيراج اذإو «نيتيرقلاب فرعي
 . نيسحلا أشنأف « كعيضأو ينعيضأ ام : لوقت يهو أهدبب هبرضت مك اهرح ىلإ

 : "لوقب

 اكسنلا ىوهلا ووذ يضقي ثيح نم ًافرصنم نيتيرقلاب تررم
 كلفلا طسوت امل متل رمق ابنأك ةاتف اذإ

 اكتعيضو يتعيضاو لوقت امهرح ىلع اهئفك ةعضاو

 دقو هاتحضفاو : ا تطغو تككححض هلوق تعمس اماف : لاق

 ! تلقام تعمس

 2 تاس موب يف يراد يف اسلاج تنك : كاحضلا نب نيسحلا لاقو

 : "ابمف لوقي ءاجر نب نسحلا ةعقر ينتءاجف راطفإلاب سانلا رمأو نومألملا

 .مايصلا نع نينمؤملا 'ريمأ يناهن دقو حوبّصلل كلتززه
 مادملا ةحفاصم اهب ببطي رششع خركلا نابق نم يدنعو

 مارحلا رمث ينتحن انارت انيشتنا اذإ نهللاثمأ نمو

 مالكلا فذح نم "ىلإ بحأ ةيق سيلف باوجلا تنأ نكف

 ةئالث ةعمو هحولا فظن هل امالغ ثراحلا نب دم ىلإ لَسرا دقو هتعقر تدروف

 : ؟ابف ريثشانملا لثم اهلفسأ متخ دق ةروشنم ةعقر هعمو ©« ناسح ناماغ

 نيجل نصغ نم نسحأ اي هللا مسا ىلع رس

 . اهاتفذح كلذدلو جم# : ١ لكوتملا ةمجرت يف تمدقت ةياكح مضوملا اذه دعب تدرو ١

 ' 91١. : هتاومد ؟

 .د١٠١؟ : هتاوفد «

 . هسفن ردصملا غ
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 نيسح راد ىلإ مورلا ينب نم ثالث يف
 ينيع ةّرق اي كالوم ىلإ لبكلا صخشاف

 نبدب هبلاطو ىصعتسا نإ ةفنعلا هرأ

 نيمجاحلا زمغب ”هملكو اظفللا عدو

 نينح ينفخ يف كهبجو نم ةعجرلا رذحاو

 . '| نسحلا تكرتو ثراحلا نب دم ناماغ عم تمضمف : لاق

 . ىلاعت هللا همحر <« ةنس ةئام براق دقو نيثئامو نيسمخح ةنس هتافو تناكو

 نيتسو نيتنئا ةنس يف دلاو هنإ : لاقي « « دادغب خيرات » يف بيطخلا لاقو
 ةئامو

١11 

 . بتاكلا ؛ جاجحلا نب دمع نب رفع نب دم نب دمحأ نب ”نيسحلا هللا دبع وبأ

 يف هنامز د'رَف ناك « هرعش يف فخسلاو ةعالخلاو نوجملا وذ روبشملا رعاشلا
 هرعش ةّمالَسو ظافلألا ةبوذع عم « ةقيرطلا كلت ىلإ قبسُي م هنإف « هنف
 « ريبك هناويدو « ءاسؤرلاو ءارزولاو ءارمألاو كولملا حادمو © فلكتلا نم

 اضيأ دجلا يف هلو « لزهلا هلع بلاغلاو « تادلج رشع يف دجوي ام رثكأ

 > . ةنسح ءاشأ

 دبعس لأب لزتع هنإ : لاقيو « 0 ا ىلوتو

 ظ .ةدوسملا يف تادايزلا لزق لوكا ل انج كالثخا مك حض دار تم هنو نافل قاما ١

 ممةه:ا١ ريثك نباو ١ عد م رهدلا ةميتيو ١4 :م دادغب خيرات يف جاححلا نبا ةمجرت ١و«

 . :5٠١5 ه ءابدألا مجعمو ١ : 0+١ ةسناؤملاو عاتمالاو م : ١ رودبلا علاطمو
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 اهتابثإ ىلإ ةجاح ال ةروهشم تايبأ هلزع يف هلو < يعفاشلا هبقفلا يرخطصإلا
 ظ : ١ 2 يافاق

 اههلثم اهنيب نكي مل هنإو © سيقلا ءىرما ةجرد يف رعشلا يف هنإ : لاقيو
 ا . .ةقيرط عرتخم اهنم دحاو لك نأل

 لزغلاو حيدملا يف هرعش نم يضرلاب فورعملا يوسوملا نسحلا وبأ درفأ دقو ]

 هرعش دبج نمو [١ ادبج انسح ًاريختم ًارعش ناكو «فخسلا بناج ام امهريغو
 و .٠

 ُ تاسالا هاذه هدح-و

 ةدقر نم اظقمتسا "يبحاص أَ

 ابنأك موجنلاو ةرجما يذه

 ابمسسني تّسّدلغ دق اّسصلا ىرأو

 ”ةتيموار ”ةّوهق ينايقثسا امولق
 ابكلح طكلستت اذإ ”فضنت ًاف'ريص

 سيكألا بيبللا لقع ىلع يرزت
 سجرن ةقيدح يف قفدت ربن

 سلغم ريغ "حارلا برش مالعف

 سس مل اهتناد رصيف دبع نم
 سئنالا ةاسس ىلإ لوقعلا توم

 : اضيأ هل دروأو]

 نضيقوسم لع“ كارلا هقتلذو

 يعم اوتومف يلاح يفو يلثم

 يعمدأ ىوهلا يف يرعس تين“

 ”متنك نإ 2 . || .٠ َْن

 > اش هلا ةووأو

 "برها ابماظ نم اهدلإ نم أ

 - ةفصنم تنك نإ يقامح يدر

 هب | ء]*-* نأ مف ىلق -لل

 بحت ام ”لقف يداؤف يدر

 بضغلا وأ اضرلا ”كلإ مث

 "[بلطلا هتوفي ال نم ناحبس

 ١ اهدحو ر نم ةدايز نيفقعم نيب امو « 59 : ةممستملا .

 حارلا يبرش : ةميتيلا ؟ .
 ةدوسملا يف درت ل د نم ةدايز م .



 ءاسؤرلا رئاس تتئّحتو ردم ةّرضح ”تمزا موق لاق

 ءارعشلا نم ىلبق ًايدق ىمل . دملا زرحأ يذلا لاق ام ”تلثق

 ةدامارتكلا ”لزاببقم نطو فلل طق كيسا كلا اةكو

 . هرعس هنمخ دقو « درب نب راشبل ثلاثلا تيملا اذهو

 ٠ : درولا يف ًاضيأ هل دروأو]

 يدعو هزاملإ نم دا ةدرو 8 ناتسلا نه ىمح

 كنستلا نه ىك ذأ حدف نه هفك ف ةدرولاو لافقو

 را يقشاع اب كل ًائينه برشا

 : لاقف ًاليلق ماعطلا هنع رخأتو ةوعد ىلإ جاجحلا نبا يعدو

 هكا دايو لغم ريغب اماج 7 ف امصهاذ اب

 '[هدئاملا ةروس مهيلع أرقاف مبعوج نم كفايضأ نج دق

 00 « يناغألا » تانك يف ينامبصألا 0 وبأ هركد ام اذه 0

 : داس ولا حب

 هدلاولاو دلاولا ٠ سدفق ال هدالوأو باضشلاو ل انف ظ

 هدئاملا ةروس الإ هيف ام اولمعتساو نآرقلا اوظفح دق

 ماعطلا مدقو ًاعرسم بثوو اهأرقف باشلا نبا ىلإ اهتعفدو اهتأرقف ىلإ اهب ىمرو

 الف هببجي نأ يف هدبج دبحي ناكف « كلذ دعب ةظحح هعطقو انفرصناو انلكأو

 . "[ةروسلا كلت ظفحي تح : لاق هانيتاع اذإف <« لعفب

 ١ ةميتملا يف نيريخالا نيتيبلا رظناو < ةدوسملا يف درت د نم ةدابز * : "
 ١ يناغألا يف درت مل اك ةدوسملا يف درت ملو و ص نم ةدايز .
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 ةرخآلا ىدامح نم نيرسشمعلاو عباسلا ءائالثلا موب جاجحلا نبا ةافو تناكو

 نفدو «ىلاعت هللا همحر « دادغب ىلإ لمحو « لشلاب ةئاؤلثو نيعستو ىدحإ ةلس

 « هيلجر دنع نفدي نأ ىصوأو . هنع هللا يضر < رفعج نب ىسوم دبشم دنع
 . #ديصوولاب هيعارذ طسإ ”مهبلكو »© هربق ىلع بتكي نأو

 6 مانملا يف هباحصأ ”ضعب هلوم دعب ١ءآرو « ةعبشلا ءارعشلا رامك نم ناكو

 : دشنأف « هلاح نع هلأسف

 يبهذم نسُنح رعشلا يف يبهاذم ةولُس َدَسفأ

 [بعللا ناصح ربظ ىلع جلا ىلمحو]

 ' يبنلا باحصأل يبس يلع يالوم ضرب م
 بتت م 7 ىتمحأ اي كحيو يل لاقو ]
 بخي ملا مهءالآ اجر نم موق بس نم
 '[ببللا ران كالصأ امب ًابج ىضرلا تمر

 : "اهتلمج نم ةديصقب يضرلا فيرشلا هاثرو
 نايعانلا ىعن اذام هللف هب ينظ نسح ىلع وعن

  نابللا عيضر لثم بلقلا نم ةبعش هل ٍءالو عيضر
 ناسللا كاذ براضم ُلْفَي نامزلا نأ بسحأ تنك امو
 ينامملا اهظافلأ ”قنّملت تارئاسلا دارشتلا كتيكب
 نامزلا حور ةفحخ تنك دقف كميلع ًاليوط ”نامزلا كسل

 يهو - مال أهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو نونلا رسكب - ليثشنلاو

 لصألاو «مهريغو ءاماعلا نم ةعامج اهنم جرخ ةفوكلاو دادغب نيب تارفلا ىلع ةدلب

 ١ مونلا يف نزاخلا نبا لضفلا وبأ هآرو : د يف .

 . ةدوسملا يف درت مل ر نم ةدايز نيفقعم نيب تاببالا

 ٠ ا ا يضغرلا فيرشلا ناويد ”7
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 مسأب هاممو تارفلا نم هحرحمو ناكملا اذه يف فسوب نب جاجحلا هرفح ربن همف

 ةريثك ىرق هبلعو « رصم لدن

 11 ١

 يبرغملا ريزولا

 مارسبب نب رحب نب فسوي نب دم نب يلع نب نيسحلا نب ىلع نب نيسحلا مساقلا وبأ

 ساماح نب شالب نب تورخا نب تابناس نب هادإ نب تاما نينا اررخا نا

 تناوو : يىبرغملا ريزولاب فورعملا روج مارهب نب دارج داي نب زوربف نبا

 يج راوألا زيزعلا دمع نب نوراه يلع ابأ نإ : نولوقب بدألا لهأ نم ةعامج

 : اهلوأ يتلا هتديصقب يننتملا هحدم يذلا .

 ءايض مالظلا نم تنك ”ثمْح ذإ ةغابقرلا ىجدلا يف كرايدزا نمأ

 تنب همأف وه امأو « هببأ لاخ روكذملا تدجوف هنع تفشك ينإ مث ؛ ”لاخ

 ةافو تناكو . « صاوخلا بدأ » يف منك «© يناعنلا رفعج نب ميهاربإ نب دمج

 ١ ةناؤلثو نيعبرأو عبرأ ةنس ىلوألا ىداج ف روك ذملا يجراوألا

 هلو « رثنلاو رعشلا : ناويدلا بحاص وه روكذملا يبرغملا مماقلا وبأ ريزولاو

 ريثك همجح رغص عم وهو « « سانيإلا » باتكو "سدا ع مشو

 يف روثألا » باتكو « صاوخلا بدأ » باتكو « هعالطا ةرثك ىلع لديو ةدئافلا

 . كلذ ريغو « رودخلا حلم

 .:* تارذشلاو هو : يشاحنلا لاحرو ابو : 1 كلدألا حم قا جوملا ىززلا ةهرت تاو

 نم ةقرفتم تاحفصو 7 : ةرازولا لان نم ىلإ ةراشالا رظناو ء« ١.* : + نازمملا ناسلو

 . ريثالا نبا خيرات نم و : ج
 ١ س نم صنلا طقس : ةئاؤلثو ... ةعامج تمأرو .

 . ضيرغالا ةلاسرب ةفورعملا هتلاسر ءالعلا وبأ هملإ بتكف يرعملا ىلإ ةخسن هنم ىدهأ ؟
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 ىبرغملاب فورعملا ريزولا دلاو طخ دجو : هتروص ام عيماجملا ضعب يف تدجو
 كلا وو :هلاثم ام ريزولا هدلو هرصتخا يجلا « قطنملا حالصإ رصتخم » رهظ ىلع

 اهكحابص هليل نم رجفلا عولط تقو لوأ  نيحلاصلا غلابم هغلبو « ىلاعت هللا هماس
 نآرقلا ربظتساو « ةئاثلثو نيعبس ةنس ةجحلا يذ نم رشع ثكلاثلا دجألا موي
 تيب فلأ رشع ةسمخ وحنو ةغللاو وحنلا يف ةدرجملا بتكلا نم ةدعو زيزعلا

 ام ىلإ طخلا نم غلبو رثنلا يف فرصتو رعشلا مظنو « ميدقلا رعشلا رات نم

 ١هذودب لقتست ام ىلإ ةلباقملاو ربجلاو دلوملا باسح نمو « هؤارظن هنع رصقي

 « باتكلا اذه رضتخاو . ةنس ةرشع عبرأ هلاكتسا لبق هلك كلذو « بتاكلا

 6 هظافلا نم ءيش هتفي ل ىتح هدئاوف عبمج ىلع ىفواو هراصتخا يف يهانتف

 عون لك عمجو « راصتخالا ىلإ ةجاحلل هتريبغت 'ريبدتلا بجوأ ام هباوبأ نم رّمغو
 ةدع هنم لمعو « هب ًادتباف هراصتخا دعب همظن هل تركذ مث . هب ىسلي ام ىلإ

 بغرأو « ةنس ةريشع عبس هلاكتسا لبق كلذ عيمج ناكو « ةليل يف قاروأ
 او ل ماودو هئاقب يف هناحبس هللا ىلإ

 ظ "روك ذملا ريزولا رعش نمو

 ربصلا نم تعّطتسا ام يدقفل ي"دعأ ىتكّشلل جدحت ”سيعلاو اهل ”لوقأ

 رئجألا بط وأ ءايلعلا بّلط ىلع افنآ ةبيبشلا ناعير ”قفنأس

 يرملع "نيم 'بتسحتتو عئفت الب رت ايلابل هنأ "نارشخلا نم سيتلأ
 : ًاضيأ هرعش نموا »

 ”عَّترَم ”نييف سيل تح هبعارم تركت عارتك اينأدلا يف سانلا قا

 ”عّمسَمف ىّعرَمو ءام ىرت ”ثبحو ام ريغب ىّتعرمو ىعرم الب ءاف

 : هرعس قلح هجولا نسح مالغ يف هلو

 ظل ا ااا ااا ااا ااا اا ا

 كي ١ 3 ٠
 و ٠

 غل

 .مو 2 م56 ملال « مم : ءايدألا مجعم يف تاعطقملا هذه 9

 , نامرحلا ؛ ص «
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 ّ و ل ل 32 ”ةريغ احبق غر 5 0 200 | 1

 احبص ”هوقبأو هليل اوًَحَّمف ”مهب ليل هيلع احبْص ةناك

 : ًاضيأ هرعش نمو

 نوجش هل ثيدحلاو يش يدح "نع كثثبأ ىنإ
 نوكسلا ينق رافف اليل يدنفقأر م عضوم :ترمغ

 'نوكأ ىرت فيك ربقلا يف ةليل لوأف ىل للق

 دمع هللا دنع وبأ هبلإ بتك ديما دبع ىبحي وبأ هدلو روكذملا ريزولل دلو املو

 : اهنم اتامبأ رص شبجلا ناوبد بحاص دمحأ نبا

 | ملاملا هلك رادت ا هل ”لأفلا ّملطأ دق

 0-2 دج ”تلقف ًاَسلع قفلا دج ”تيأر

 لخد اذإ « نطابلا ثيمخ ناكو] نيفراعلا ةاهّدلا نم روكذملا ريزولا ناكو

 . [ضئارفلاو هقفلا نع هلأس يوحنلا هملع لخد اذإو وحنلا نع هلأس همقفلا هملع

 ىلإ لصو ريزولا برهو « هبيوخأو همحو هابأ رصم ”بحاص "مك احلا لتق املو

 حارجلا نب لفغد نب جرفم نب 'ناسح ابيلع بلغتملا اهبحاصب عمتجاو « ةلمرلا
 . "روك ذملا رصم بحاص م احلا ىلع مهتابن دسفأو « همع ىنبو همنبو يناطلا

 اذه يف فسوي نب جاححلا ا « جاحح نب رصن ةصق انه د ةخسن يف درس ١

 عضولا اذه يف اهتداعا نع ىنغأف ١( 45 مقر) ءرجلا

 . خسنلا نم « ناسح » ةماك تطقس

 ثدحب نتملا يف هجاردإ نآل ةيشاحلا يف صنلا تابثا انيأر دقو) : ىلي ام د يف داز دحلا اذه دنع +

 ظ ظ : (ةمجرتلا قابس يف ًابارطضا
 نأ باوصلاو « هبسن يف نعطم ال ةكم بحاص رفعج نب نسحلا حوتفلا ابأ نإ ناسحل لاقو

 بقلتو مهارد هيرضف 2 ةضف نم هيف امو تيبلا لام ذخأ نا مساقلا وبأ هل نسحو « نييئسحلا

 رئاسو جرفم هاقلت ةلمرلا نم برق اماف .حارجلا ناب اقحال راسو هسفنل ةكمب بطخو هللاب دشارلا

 - معز فيسب ًاداقتم مهيقلو « «نينمؤملا ريمأ » ب هيلع اوماسو هيدي نيب ضرالا اولبقو برعلا
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 «ةيرصملا رايدلا ةكلممو ماحلا يف ةكم بحاص عمطأو «زاجحلا ىلإ هجوت مث
 «ةيوط كلذ يف هتصقو «هكلم ىلع فاخو هببسب ماحلا قلق المع كلذ يف لمحو

 هملإ مهلاتساو « مهل لاومألا لذبي حارجلا ينب ماحلا ىضرأ 'نأ ىلإ

 هوعدتسأ دق  يولعلا رفعج نب نسحلا حوتفلا وبأ وهو - .ةككم بحاص ناكو

 لزي ملف «روكذملا مساقلا يبأ ريبدتب دشسرلاب هوبقلو هدا موعاو محلا لضوو
 برهو حوتفلا يبأ 22 هنلإ حارجلا ينب لاتسا قح لبحلا لمعي ماحلا

 . ةكم ىلإ
 دصقو «حارجلا ينبل اقرافمو ماحلا نم ًابراه اولا اقلا وبأ ريزولا دصقو

 همهتاف هللاب رداقلا مامإلا ىلإ هربخ عفرو « 0 ا بلاغ اينأ كلملا رخف
 هنع رذتعاف « هداعبإ ىف كلملا رخف لسارو « ةيسابعلا ةلودلا داسفإل درو هنأ

 ذخأف «طساو ىلإ دادغب نم كلملا رخف رادحنا قفتاو .هرمأ يف ماقو كلملا رخف

 رخف يفوت نأ ىلإ 0 اب وبلا ا يايوع
 هللاب رداقلا مامإلا بلق فاطعتسا يف مساقلا وبأ ريزولا عرشو « ًالوتقم كلما

 ءر دهم سم عام ساس س سام م ع م ع سر ع سس عع سه تلاه زا زج ج ع ص عع ع رع ست زهاب زج 6 عم 26 كره يه هون هب

 دب هنا هيا نيبو لوب هيلع ذل لص: وسو بدقه ركذ بيضق هدي يفو ءراقفلا ود هنا ج

 هبدسب م احلا قلقو « ةلمرلاب هل بطخو لدعلا ةماقإو فورعملاب رمألاب ردابو ةلمرلا لزنو دوسأ

 كلذب سحأف « حوتفلا يلأ نع اهب عخفاتساو ةريثك الاومأ حارجلا ينب ىلإ لسرأو فاخو
 يحس ينتتلصحو يتمعنو يدلب نم ينتجرخأو كدعوب ينتررغ : يبرغملل لاقف حوتفلا وبأ
 نم ضار ينناف « « ينتعقوأ اك ينصلخت نأ بحنو يسفن ىلع نمآ الو مك احلا ىلإ يننوعيبي برعلا

 تمعن تقراف : هل لاقو جرفملا ىلإ حوتفلا وبأ بكر مث ٠ يبرغملا هعجشف « يابالاب ةميشغلا

 دوبع كقنع يف يلو كلوقب ققث و كمامذد ىلإ ينوككسل امنا حفص ماحلا ةوادع يف تفشق و

 ىلإ دوعلا الإ ديرأ امو هردغ نم فئاخ انأف م احلا عم هرمأ حلصأ دق كدلو اناسح ىرأو

 قارعلا ىلإ هريسد نأ هلأسو جرفملاب يبرغملا راجتساو « ىرقلا يداو ىلإ جرفملا هريسف « ينطو
 « ةلودلا ىلع داسفا يف درو هنا هللاب رداقلا همهتاف « كلملا رخف دصقو دادغب درو مث « مذفنأف

 املو « دلقملا نب سارف ةباتك داقتو لصوملا ىلإ ىضمف « دادغب نع هجرخأف كلملا رخف لسارف
 رعشتسا مث ٠ بقل الو ملخ ريغب ةرازولا ةلودلا فرم هدلقف دادغب ىلإ داع كلملا رخف يفوت
 « رهشأ ةرشع هترازو ثناكف رابنألاب شاورق ىلإ اهنم بربف دادغب لوزن نم فونلا يبرغملا
 , خلا .... رزوو رك رايد ىلإ هجوتو

 ١ ةدوسملا يف درب مل : رككب رايد ىلإ هجوت ... هلوق قح أنه نم .
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 «ًآليلق ماقأو دادغب ىلإ داعو « حالصلا ضعب هل حلص ىتح « هب ذبن امم لصنتلاو
 . لصوملا ىلإ دعصأ مث

 شاورق عبنملا يبأ ةلودلا دمتعم بتاك ريزولا ”يبأ نبا نسحلا يبأ توم قفتاو |

 ةرازو يف ىعْسَي مماقلا وبأ عرش مث « هعضوم هتباتك دقتف « ليقع ينب ريمأ

 ريزولا ىلع ضبق نأ ىلإ يعسلا لمعي لزب لو « يهوبلا ةلودلا فرشم كللا

 «ةرضحلا ىلإ لصوملا نم روضحلاب مماقلا وبأ ريزولا بتوكف «ىلع يبأ كلملا ديؤم
 ىتح كلذك ماقأو « ةعارُأدلا ةقرافم الو بقل الو ملخ ريغ نم ةرازولا دّلْقو

 لقتناف م هتقرافم ىلإ هأعد هلودلا ف رسم همودحم نم ىافشإ هل ضرع دإ كلد

 يأر ءوس نم ددحت مث « هدنع ماقأو © لصوملاب شاورق عينملا يبأ ىلإ كلذ دعب

 يف بيرغو شاورق هب بتوك ام ببسي ةرورملا هتأجلأ ام هيف رداقلا مامإلا
 ماقأو َنيقٍرافاَسم ناورم نبا رصن ابأ دصقو « هنع داعبإلاو هتقرافم ىلإ هانعم

 رزو ركب رايد ىلإ هجوت امل هنإ : لبقو « يفوت نأ ىلإ ةفايضلا ليبس ىلع هدنع
 رشع ثلاث يف يفوت نأ ىلإ هدنع ماقأف « هركذ مدقملا ناورم نب دمحأ اهناطلسل

 «حصأ لوألاو «نيرشعو نام : لمقو « ةئاعبرأو ةرشع ينام ةنس 'ناضمر ربش

 ثيدح كلد يف هلو 6 هنم ةصصوب ةفوكلا ىلإ لمحو « نيقرافام هتاقو تناكو

 يضر بلاط يبأ نب ىلع مامإلا دبشمل ةرواجم ةبرت يف اهب نفدو « هحرش لوطي
 : "هربق ىلع بتكي نأ ىصوأو « هنع هللا

 ودق نم نايف "نقع لا عكاوي ةيارقلا 58 ب كك
 . ميدقلا' كاذ ثيدحلا اذهب ىح مي ىسعف مثأم لك نم "تبت

 ميرسك ميرغلا نأ الإ « ”تلط انم دنقل « نيعيرأو سمح دعب

 ١ ناضمر ربش نم رشع سداسلا لمقو رشع سماخلا ةعملا موي يفوت :د .

 ءايدألا مجعم ؟ : ١ ةدوسملا يف تاببألا درت ملو .
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 مهمحر «ةثاعبرأ ةنس ةدعقلا يذ نم ثلاثلا يف هيوخأو همعو هببأ لتق ناكو
 ظ . ىلاعت هللا

 وهو « هدادجأ دحأ امنإو « ايبرغم نكي ل هنأ عيماجلا ضعب يف تيأرو
 : هل لاقي ناكو « دادغبب ىبرغلا بناجلا يف ةيالو هل تناك دمح نب ىلع نسحلا وبأ

 هذمه نولوقي ًاريثك ًاقلخ تيأر دقلو « ةبسنلا هذه مهيلع قلطأف ©« يبرغملا

 يف تدجوف « صاوخلا بدأ » هامس يدلا هباتك ىف ترظن كلذ دعب مث « هلاقملا

 : « اونسحأف « هبنتملا هنومسي ةبراغملا انناوخإو : ىنتملا لاق دقو » هلوأ

 ' مرَملا ىلع هانيتأو 'مهرسف هتبيبش يف ءونب ةنامزلا ىتأ
 لوقلا اذه داعأ مث . معأ للاو « هولاق امك ال ةقيقح يبرغم هنأ ىلع لدي اذبف

 : ىبنملا لوف هدنع دقتأو هرعس و يدعجلا ةغيانلا رك ذ امل هئمعب

 "بارح هنم هجولا يف ام نأ ولو ءهبيشب بيشت ال "سفن مسجلا يفو

 طخ نم لوقنم هنأ ركذو « لئاسرلا بحاص يرصملا يفريصلا نباب فورعملا

 ١ ال9 : يدحاولا حرش .

  0"مو : يدحاولا حرش .

 ١ ا/ا/ ا
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 هيولاخ نبا

 ناذّمَه نم هلصأ ؛ يوغللا يوحنلا هيوَكلاخ نب دمحأ نب نيسحلا هللا دبع وبأ
 نباو يرابنألا نا ركب نأ لف ابم ءاماعلا ةلجا كردأو دادغب لخد هنكلو

 «© ىقاريسلا دسعس يبأ ىلع أرقو « ديرد نباو دهازلا رمع يبأو ءىرقملا دهاجم

 نم مسق لك يف رهدلا دارفأ دحأ اهب راصو « ,بلح نطوتساو ماشلا ىلإ لقتناو
 هنومركي نادم ”لآو « قافآلا نم ةلحرلا :هملإ تناكو « بدألا ماسقأ

 نب هلودلا فيس ىلع اموي تلخد : لئاقلا وهو . هنم نوستقيو هيلع نوسرديو

 كلذب تنيبتف © سلجا لقي مو « دعقا : يل لاق هيدي نيب تلثم اماف نادّمَح

 هيولاخ نبا لاق امنِإ و 4 برعلا مالك رارسأ ىلع هعالطاو « بدألا بادهأب هقالتعا

 : دجاسلا وأ مئانللو © دعقا : متاقلل لاقي نأ بدألا لهأ دنع راتحملا نأل اذه
 ليق اذهل و « لفسلا ىلإ ولعلا نم لاقتنالا وه دوعقلا نأب مبضعب هلّلَعو <« سلجا

 اذهنو « ولعلا ىلإ لفسلا نم لاقتنالا وه سولجلاو « دّعقُم هلجرب ببصأ نمل
 هنمو <« ٌسّلِج دقو < سلاج : اهاتأ نم لمقو « ابعافترال اسلَِج : دجنل لبق

 ظ : قدزرفلا بطاخي ةنيدملاب ايلاو ناك امل كحلا نب ناورم لوق

 سلجاف كئترمأ ام كرات تنك نإ اهمساك ٠ةّهافسلاو قدزترفلل 'لثق

 ةصق امهلو تاسبأ ةلمج نم تيملا اذهو . دّحَْن ىهو « اسلجلا دصقا : يأ

 . نوجش مالكلا نكل هعضوم ريغ يف ءاج نإو هلك اذهو « ةليوط

 ني ممدممميو هس سورم وم سس ام ععع عب مد هوم همي روهر ع معن عمم مم وعماماو

 م00: و ءابدألا مجعمر ١: #١ رهدلا ةممتيو + : : تسربفلا يف هيولاخ نبا ةمجرت ١946

 :  ءابلالا ةهزنو ؟١* : ؟ ىكبسلا تاقبطو ٠١ : ةاعولا ةيغبو 94غ : ١ ةاورلا هامناو
 .الا١ : « تارذشلاو ؟١ +:

 ١ ةهابفلاو : أ .
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 وهو « سدل باتك » ىائم بدألا ىف ١ريبك تانك روك ذملا هيولاخ نءالو ظ

 يف سيل هنأ ىلع هرخآ ىلإ هلوأ نم ؟باتكلا ىنبم نإف 2« مظع عالطا ىلع لدي

 هلوأ يف ركذو « لآلا » هامس فيطل باتك هلو « اذك سيلو اذك برعلا مالك
 ' ةمئآلا هيف ركذو « هبف رّصقأ امو « امسق نيرشعو ةسمخ ىلإ مسقني لآلا نأ
 هنأ مهرك ذ ىلإ | هأعد يدلاو « مهتابمأو مهتايسفوو مهديلاوم خيراوتو رسثع يفثالا

 اكو 2 قاقتشالا » باتك هلو . « مئاه ونب دمج لآو د لآلا ماسقأ ةلمج يف لاق

 نم ةروس نيثالث بارعإ » باتكو « تاءارقلا » باتكو « وحنلا يف « لما »

 « ثنؤملاو ركذملا» باتك و « دودمملاو روصقملا» باتكو « زيزعلا باتكلا

 «« دسألا » باتكو « ديرد نبال ةروصقملا حرمت » باتك و "« تافلألا » باتكو

 ظ . كلذ ريغو

 « ةلودلا فيس دنع ثحابمو سلاجم ىنتملا ببطلا يبأ عم هيولاخ نبالو

 . ابنم ًائيش تركدذل ةلاطالا 'فوخ الولو

 ؟« ةمستملا » باتك يف ىيلاعثلا هلقن ام ىلع هلوق هنمف « نسح رعش هلو

 ”سلاجملا هتردص نميف ريخ الف ”دمس سلاجملا رادص نكي مل اذإ

 ”سراف كنأ لجأ نم : : هل تلقف الحار كتيأر يل ام : لئاق كو

 ةحوتفم واوو ةحوتفم مال فلألا كعبو ةدحوملا ءاخلا حتفب : هي ولاخو

 . ةنكاس ءاه مث ةنكاس اهتحت نم ةانثم ءاي اهدعبو ًاضيأ

 . ىلاعت هللا هححر « بلح ةئاثلثو نيمبس ةنس يف هيولاخ نبا ةافو تناكو

 ندهن مره م سمج م عسي سوه اه م ع هع هاه عا ع سك جو جو عسا ترك ع هه هك هي عام ع هه هرم ع سك ع هع ع »ا

 لتحي صنلاو ( رشاعلا دجملا ( لوط ماعم ةلجم يف غربنريد هرشن دقو ؛ فلوملا هفصو اذك ١

 ."58 ١١- ص

 . مالكلا : ج 5

 . ناقلالا : ص نإ

 ,. +١١ : ةمسكللا ع
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 ينايجلا يلع وبأ

 ناك 4 ثدحملا يسلدنألا 'يناَّحلا يناّسعلا دمحأ نب دم نب نيسحلا ىلع وبأ
 لك هنك طنش« لئبملا هينقتاز ءاعع .دقعب تاك "لورا تدالاو كيد ى افافإ

 « نيأزج يف وهو « هيف رصقأ امو « نيحبحصلا لاجر نم سْدّسللا هبف عقي ظفل .
 دمج طخلا نسح ناكو « "نيدنسملا ءاماعلا رامكو « نيثدحلا ةذبابح نم ناكو

 عماج يف سلحي ناكو « باسنألاو رعشلاو بيرغلاب ةفرعم هل ناكو « طبضلا
 ركذأ ىتح هرابخأ نم ءيش ىلع فقأ مو « اهنابعأ هنم ممسيو ةبطارُق

 ظ "0
 ةنس ثددحلا بلطو « ةئامعبرأو نيرشعو عبس ةنس مرحملا يف هتدالو تناكو

 اا و يي ل

 ظ ملاعب هللا همحر « ةئاعبرأو نيعستو

 - نون فلألا دعبو أابتحت نم ةانثملا ءاملا ديدشتو محلا حتفب يناتجلاو

 ةبرق ”يرلا لامعأبو « سلدنألاب ريك هنود يفز « نامج ىلإ ةمسسنلا هذه

 0 . ًاضيأ ناس اهل لاقي

 هملع مالكلا مدقت دق : يناسغلاو

 : سمتلملا ةيغبو #١5 : ظافحلا ةركذتو ١4١ : ةلصلا يف ثدحملا ٍنامجلا ىلع يبأ ةمجرت - ١و6

 . ١5 : م ضاررلا راهزأو ؟ه

 ةرعفلا ى:هازنأ لفت[. كاهل قس ىرلتلا "نازي ناتج: نيف وكم ل قانا نأ لاوكشس نا ركذ“ 4

 . نايج ىلإ (؛.٠ يلاوح) ةيربربلا
 . نيديفملا : ىرخالا خسنلا يفو ؛ ةدوسملاو ص يف اذك 0

١٠ 
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 سايدلا عرابلا

 نب نيسحلا نب دم نب دمحأ نب باهولا دبع نب دم نب نيسحلا هللا دبع وبأ
 ثراحلا ينب نم يثراحلا ريزولا بهو نب ناملس نب هللا ديبع نب مساقلا نب هللا ديبع

 ميدنلا بيدألا روبشملا رعاشلا عرابلاب توعنملا يردبلا سايدلا ورمع نب بعك نبا

 ًاقلخ دافأو <« بادآلا فونصب ةفرعملا نسح ًائرقم اًيوغل ًاًيوحن ناك ؛ يدادغنلا

 ميركلا نآرقلا ءارقإب اصوصخ « ًاريثك

 [ هدعب يفتكملاو] دضتعملا دا هدج نإف «ةرازولا تدب نم وهو

 هللا ءاش نرإ ةتمجرت يف هركذ قأس امك - رعاشلا يمورلا نبا ْمَّس يذلا وهو

 نع هترهُش ينغت ريزولا بهو نب ناملسو « ًاضيأ ًاريزو ناك هللا دسعو  ىلاعت

 . - ىلاعت هللا ءاش نإ هتمجرت قأتسو  هركذ

 «ةبيرع فيلاوتو ناسح تافنصم هلو « لئاضفلا بايرأ نم روكذملا عرابلاو

 تابعادُم ةيراّبلا نبا ىلْعَي ىلأ فيرشلا نيبو هنيب ناكو <« دمج رعش ناوبدو

 روكذملا عرابلا نأ قفتاف < ةبحصلا يف نيدحّتتْمو نيقيفر اناك اهنإف « ةفيطل
 «هدحي ملف ًارارم هبلإ فيرشلا رضح داع اماف « جحو « ءارمألا ضعب ةمدخي قلعت

 ببسي هيلع ريغت هنأ ىلإ ريشيو اهيف هبتاعي ةّيلاد ةليوط ةديصق هبلإ بتكف

 هاد خه

 ١يدعتب ةسائرلا ةفرط "تارمغ يدأو نبا ينم نباو يأدأو نبا أن

 : ةاعولا ةيغبو +584 : ١ ةاورلا هايناو ٠١ : ١47 ءايدألا مجعم يف سايدلا عرابلا ةمجرت -١و5

 م 000 5 ريثك نباو هوه : ع تارذشلاو ؟ه١ : ١ ةيابنلا ةياغو ؟+

 م

 . ىدنع :| ١

 املا



 روك ذملا عرابلا هبلإ بتكف « 'اهتركذل شحفلاو فخسلا نم ابعدوأ ام الولو
 ظ : اهوأو ©« شحفلا نم ًائيش اضيأ اهنمخو « ابف لاطأو « اهءاوج

 ”تبجح ينأ يعدي

 علا يبأ فيرشلا ”ةعقار تلو

 ًالهبسو المأب "ابتيقلتف

 ٌدظ اف ابنع ماتخلا ”تضضف خفو

 : رهو باقتعلا نم ولح ناب

 «ه و .٠ - ا ايسر

 مرج ريع نه ىلع " نحنو

 از دقو ؛

 يطا: ةيانرالا امر 215: عبرت

 ”ربزو مأ ”لماعأ : يفارت نم

 هت يذلا ميلخلا كاذ "الإ انأ

 لا كاذف حمبلم ىل مص اذإو
 ع

 اه '”عَم رانلا يف تنك ول ينارتأ

 1 ا ا 1 ا ا ا ا ا

 : يهو اهنم اتايبأ س شماهو ر يف ركذ
 يعبطف يلع هفنأ تدقع

 يدنع هامقل لحم "نب نو : 1 ظ

 يادخو يفرطي ابئنقصلا مث
 دبشب باشي ذإ باّصلاب كب

 ٌدجو لازهو هب ىلوأ وه

 يدلاج قرحي داكي مالم
 در حبف نم هاشاح تاو

 يدبع ريغل وا هت كنت دق

 دلجلل ضراع مأ ريمأل

 يدرد ةًرحي ولو ىضرأ فر

 يدبعتسدلا بحاصو يديع موي
 دخلا تانج ىف كاسنأ تنام

 دقعو لح نيب نادض وهو

 ”دصو رجبب هنم يدو عار لخ لوأ سيلو ينع "دص

 يدبج كلذو هتيلخف ىلعتساف ةسايرلا ينع ةحلفش

 يدعو تفلخأ كاعسم ىلاعت هللا لبق ال تححخ امافا

 يدكم تنأو رعاش ىوس تنأ له كنيبو ينيب قرف يأ
 يدنج ثعبأس يننأ ةرب نيمي يبف نامزلا ما رحو

 م١

 دع ادم ءاحفا ليكو هنتلاو مرظنتلاب كيزاجأو



 ولسأ جاتلاب تّئيصع يّنآ ول وأ

 معلا ىلع تدبع ام ”فاعضأ انأ

 : أابنمو

 انلا رئاس نم تعنق ينأل م

 الوأو مائللا نع يبجو ناص.
 فديت ةيلاو ”تقتويخ

 'دكلا نم اذ 'عّم ”تفنأ ينأل ال

 دقلا يف ًايناع تنك 3 ُك

 دوب يزاحت ال تنك فتإو د

 درف مراكألا نيإاب دارفب سس

 دح ريع ىلإ هنم الدمج ىف

 يدستو يفإ تلقو .ينامز خ

 يدتكأ ىتح ءاركلا نبأ « ةي

 هركذ قبلي ال فحعس 79 « تاسبألا هذه ىلع ةدصقلا هذه نم رصتقنو

 . هنلإ ةحاح ال ام هريغو

 0 اضيأ هرعس نمو

 ايلول نم هعزلا كام فتفأ

 يذلا يلح حرش هيلإ يبننأ
 ”دفر امرك ينلتَي ملف

 هبللب ىلإ ىدبألا ةدلم هريراحمن نرمك نجع توملاو

 5 0 نكدو هلا ةسشز » تانك نيرا كةررارآ

 ظ : 417 ةنس يف ةككمب ةدصقلا هذه لاق هنأ ركذو

 انظولاو .تابنألا ركذا .

 هل ”قحو ًاوجش ىكبف

 تضمحر دب ىمرم تدعبأ

 ١ ةدوسملا يف درت مل ةدايز .

 انكسلاو فلإلاو ىوهلاو

 ىنض فلح قوشلاب ”فنادُم
 انميلا هب ناسارخ نم

 انمضخ هل ًابلق ىونلإ
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 انلنف تلتف عجم :ثاذ. هستف خقابتنل نبض

 انحش هل تجاه ًابرط هب ليدحلا جاه اماك

 نأ لاقو الإ دلمم نَمِب نينحلاب ضارعت
 انسولا هنفج يقيذت ل نم 'ةوسأ ةاقرو اب كل

 ابك يب ردنا راع نيف ناد يمال

 انزحاو ”تحص أوج تحن اذإ نحن ام ىحاشتت

 انلع ىوملا ىف يرس داع نإ لدعأ كنم ينأ ريغ
 انه بيرغلا تنأ ال أ ىنئوه ؛”دمعملا تنأ ال أ

 انث نيرقلا فلإلاو تنأ اهو مامح اي درف ذأ

 انهم امكتم اذه سيل _نسح ىنب ا اوحفضنأ

 زا لجُتنلا نويعلب ”مكتامرحب تّلحأ مك
 انلو ”هناريج مكل ام مكدلعا هللا دفو نحن

 '[انمأ ًافئاخ هاأ نم مرح 'مكنم ارحبي م

 .دادفس ةئاعبرأو نيعبرأو ثالث ةنس رفص نم رشاعلا يف هتدالو تناكو

 عيرأ ةنس 14 لوألا .لسسسقو. © ةرشنآلا .ىدافع ريشع بام. هاثالتلا موي قوتو
 . ىلاعت هللا همحر <« هرمع رخآ ىف يمع دق ناكو « ةئامسمخو نيرشعو

 - ةلمهم نيس فلألا دعبو . ةدحوملا ءابلا ديدشتو ةلمبمل لادلا حتفب - سايدلاو
 . هعسن وأ سئ"دلا لمعي نمل لاقي اذهو

 د راع ةلمبملا لادلا نوكسو ةدحوملا ءاملا حتفب يرادسلاو

 ابنكس روكذملا عرابلا د ةسورحملا دادغس ةلحن يهو « ةير دبلا ىلإ ةمسنلا

 . ايلا ببتف

 ١ ةدوسملا يف درت مل د ر نم ةدابز .
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 ١ ةبا/

 ينارغطلا

 .دمصلا دبع نب دمج نب يلع نب 'نيسحلا ليعامسإ وبأ باتكلا رخف ديمعلا
 لضتلا» وح نوزا# 14 :قارفظلاب .فورتملا ءىقتملا قايبضألا .نيدلا تيؤم بتقللا
 ظ . رثنلاو مظنلا ةعنصب هرصع لهأ قاف « عبطلا فيطل

 نتقأو 46 بتاسنالا ل: تاتك نم ء ءىشنملا ةمسن يف يناعمسلا نبا دعس وبأ هركذد

 سمح ةنس ىف لتق هنأ ركذو «© ةعمشلا ةفص يف هرعُش نم ةعطق دروأو « هيلع

 > . ةثامسمحو ةرسشع

 ةفورعملا هتدلصق هرعُسش نساحم نمو « دمج رعش ناويد هل روكذملا يئارغطلاو
 وكشيو هلاح فصي ةئامسحخو سمخ ةنس يف دادغبب اهلمع ناكو « مجعلا ةيمالب
 : ١املوأ يتلأ ي ىهو « هنامز

 _لتطعلا ىدل راب لضّفلا ةللحو _لتّطتخلا نع ينتناص يأرلا ةلاصأ

 ظ ظ عرش ًآالوأ يدجمو ًاريخأ يدْجَم ]
 لّفّتطلا ف سمشلاك ىحضلا دأر ”سمشلاو

 ٍلَمَج الو ابيف يتقن الو اهب ينكس ال ءاروزلب ةماقإلا مف

 لّكتخلا نع انتم ”يترلع فسلاك درقنم ”فكلا 'رئفص لهألا نع ءان

 لسان ىهتتش هسيلإ ةرييقأ الو ' يقترح ىكتشلم ويلإ "قيد الف

 ثمغلا ةمدقمو . « ءىشنملا » :بامللاو باسنالاو ه5 : ه ءابدألا مجعم يف يئارغطلا ةمجرت - ١و1

 .(537١+:دادغب) هنع باتك أرهاطلا داوج ىلع ذاتسأللو ءيدفصلل مجعلا ةيمإل حرش يف مجسملا

 رعشلا راتخم نم يهو ةبيرغ لك ابعدوأ اتيب نيتس ىلع فينت ةليوط يهو ةدوسملاو س ص يف ١
 تدروأ دقف 9 امأ . سانلا يديأب ةدوححوم ةروتغم اكل اهترك دل اهوط الولو هتواقنو

 . ةلماك ةدبصقلا
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 ال جعو يوّضن بعل نم جضو
 اهب نيعتسا فك ةطس ثديرأ * سل ٠ 2. : 4ع

 هادلاو
 : دو نانعتا 0 1 1 5

 لقتعم حمرلا ردك ٍطاطش يدو

 تحرق دلت "نب ةفاكلا نان

 . هتلقمد'ر ور نع ىركلا حارس تادارلظ
 ٍبرط نم راوكألا ىلع ليم ”بك لاو
 ينرمصنتل ىّتلحلل كوعدأ تلقف

 ”ةرهاس مجنلا 'نيعو ينبع مانت

 هب تْممه يغ ىلع 'نيعت 'لبف

 مّضإ نم ”يحلا قوارثط ؛ديرأ ينإ
 هب نادللا رمّسلاو ضيبلاب نومحن

 ًافستعام لدللا . مام د ف اني رسسف

 ”ةضبار دساألاو ادعلا كعب اللا

 'تلقس دق رعزجلاب ف مؤن

 اهب ماركلا ثيداحأ ”بيط داز دق

 دبك يف نهنم ىوحلا ران 'تيدت
 هه كرجل نع ءاضأ 7

 ٍر

 مقوي ف لاوتعلا غيدل ىفشد ٠

 عزجلا ”ةماملإ لعل

 "تعفش دق ةءالحنلا ةنعطلا هركأ ال

 ينادعسلت ضيبلا حافصلا ”باهأ الو

 ينلزافت فنالزفب ؛لخأ الو
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 لئثذلا ةلاسعلا ىرشو اهلخحرو

 يل دع ف ”بك رلا جلو يباكر ىقلي

 لبق اللا قوفلحا ءاضق ىلَ
 لّفقلاب ”دكلا دعب ةمينغلا نم

 و الو بايه ريغ دش
 لزفلا ةّنقر هنم سأللا ةادشب

 لّقملاب مونلا ماوس ىترغأ ”لبللاو

 لم ىومهلا رمخ نم رخآو رحاص

 للجلا ثداحلا يف يىنلذخت تنأو

 لحي 0 ليللا غبص مصو ”ليحتستو

 لّشفلا نع اتايعأ 0 'يغلاو
 لعف يب نم ”ةامآر "هاج دقو

 للحلاو يلحلا رمح رئادغلا دوس

 للملا ىلإ انيدت بيطلا ”ةحفنف
 لدالا مع تاغ 4 ىانكلا لوح

 لحتكلاو جنقلا هام -.املاصت

 لحب "نمو ننتج "نم مئاركلاب ام
 لق ىلع مهنم ىرقلا راتو ىكرح

 ليإلاو لسخلا مارك نوارحتيو

 لّسعلاو رجلا ريدع نم 0

 يىللع ىف ءارسلا ' مسن ابنم ' بدبي

 لُحتنلا نيعألا 0 نم ةقشار

 لتكككاو راجل للخ نم حملاب

 لّيفلاب_ليغلا 'دوسأ ينته د ولو

 املك



 هبيحاص كمه ينثي ةمالسلا ”بْنح
 2-5 'لختاف هملإ

 ىلع تنيمدقملل العلا 0 عدوا
 ”ةنكسُم شيعلا ضفخب ليلذلا ىضر

 0 8 نإف

 ”ةلفاح دببلا روُحلت يف اهب ارداف

 ”ةَقداص يهو ينتثادح العلا نإ
 ىّنم غوالي ىوأملا فارش يف "نأ ول
 ًاعمتسم ”تيّدان ول ظحلاب ”تيهأ

 ”مهصقنو يىلضف ادب "نإ هلعل
 اهُئْمقرأ لامآلاب ”سفنلا ركع

 ”ةلمقم ”مايآلاو شعلاب ضر أ م

 اهتسيقب ينافارع يضني ىلا
 مرهون ىهزمي "نأ لصنلا ”ةداعو

 رز ب 4 ور
 راك 7” قانا ينتمدقت دقت

 اوحرد ”هنارقأ ءىرما ًءازح أده

  ”بحتع الف ينو نم ينالع نإو
 ويحتم الو نلاتحف ريغ امل "ريصاف

 وهب ”تقثو نما ىندأ لاو ادع ىدعأ

 ايهادساوو "انادلا ”لعتو: انو

 ” ةرجلعم .مايألاب كّتظ ”نسحو
 تيب ناو رادملا سافر ان رلا ضاع
 'متهي ذك سانلا دنع كفقادص تا

 ا

 لسكلاب ءرملا يرمغيو يلاعملا نع
 لزتعاو ”وجلا يف املس وأ ضرألا ِق

 للبلاب ”نبنم منتفاو انيك

 لئلثذلا _قثيألا مسر تحت ُهزعلاو

 لدجللاب _مجللا يىناثم تاضراعم

 لّقنلا يف تزعلا نأ 'ثادحت امف
 لجلا ”ةراد امو ”سمشلا رحدبت ا

 لئفش يف لاّبجلاب ّيننع ةظحلاو

 يل هنت وأ مهنع مانا هنسعل

 نا يف ف الول ”شيعلا قضأ ام

 لحع ىلع "قلو نقو نيضارأ فكشف

 لذَتبم رادقلا صيختر نع اهتتنصف

 لطب يدي يف الإ لمعي سيلو

 لفسلاو داغوألا ”ةلود». .فرأ- قع

 لب ىلع يشمأ ذإ يوطخ ةارو
 لحآلا ”ةفيستلا نالبتف- لق قع

 لحئز نحت سمشلا طاطخناب ”ةوسأ ي
 لّيحلا نع

 - لد ىلع 'هْيحْصاو سانلا رذاحف

 لج ىلع ايندلا يف لوعي ال نما

 لجو ىلع اهنم نكو ارش ”ناظف

 لمعلاو لوقلا نيب فلخلا ةفاسم

 ل دعم "جوعم قباطي لهو

 ينغي ام رهدلا ثداح يف

 للملا .فسسلاا "قيقا ىويتللا لع ”يانثا ىف عي“ متع هناك :نإ
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 0 "هلك شيع 0 ًاذواو 1 ظ

 هك رحملا جل كماحتقا مق

 الو هيلع ىشْخُي ال ةعانقلا "كلم
 اهل تامث ال ررادب ءاقملا وح رت

 اعللطُم رارسألا ىلع ًاريمخ ابو

 ”ه] ”تنطف "ول ررمأل تعول ل تر دق

 : هلوق هرعش قيفر نمو

 ام دعب نم ىوهلاو كلام ”بلق اب

 ىلآلاو ةقافإلا يف كل ادب اموأ

 يدلا ءاادلاو محصو ميسنلا ضم

 يذلا ”بلقلاو ق'رّملا ”قوفنخ ادهو

 | : ًاضنأ هلو

 اننإف ”قتلقم اب اكملا اًمحأ

  ًادغ مه ادعوم ”قاشعلا ممج اذإ

 : .هرعش نمهو

 هرب صيق نم .تيدهأ نإ ورع الو

 هءام لمحي مغلا تيأر يىنإف

 درو عر

 ”قفاوم وهو يأرلا ةنرقحت ال

 ىنتقت ءيش ”لجأ وهو ردلاف

 ظ : ًاضيأ هلو

 ران ؛لَجأ وبف كاخأ كاخأ ٠

 م44 ١

 لوألا كمانأ ىف كوفص "تقتقنأ

 لشاولا ةّصَم ؛هنم كيفكي "تنأو

 لوخلاو راصنألا ىلإ هيف جاتحُم

 لقتنم ريغ ”لظب ”تلعمس لّبف
 لل زلا نم ةاحنم تمّصلا ىفف 'تّمصا

 [لّملا مم: ىعرت نأ كسفني ابراف

 قاشعلا رّصقأو ةولسلا باط

 اوقافأ _مارغلا ّسأك ميتقرا

 قارتفإ هل ىج'رش ال ”ىوكشت

 قاف يعلاضأ هيلع ىوطنت

 يعمادم ينعت ل نإ الِْجَحاوف

 ارادت 76د تعد نعل ًالملق هنلإ

 ارطق هل يدهي مث أرمغ رحبلا نم

 صفقات نم ادب نإو :باوصلا كح

 صئاغلا ”ناوه هتبتر طح ام
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 نامزلا ”ةبيان كتبت اذإ



 مشلا نم هيف املا اهيبف هتءاسإ 'تبار ناو
 داني الب مر يع لهو 2 للا 716 .اينيم" دوز
 ظ ظ 0 : هرعس نمو

 هملإ انتحوحأ .تارورضلاو يب ةفمحك الإ ”نالف ام

 هملع باتكلا يف مثإ الف د 0 نا خا نط نم

 ظ تامبأ نم هلو

 عدصنت و امندلاو نيدلاو ب

 ظ 97 عدبتسللب سيلو ريبكلا يوحت "ةريغص بولقلاو رظاونلا نإ

 دواعي نامزلا بقع هب رظناو مهّدوب تبرتسا ادإ كاخأ لماح

 ١دئازلا داسفلا 0 وضعلاف هّلخف داسفلا ىلع رمتسا نإف

 4 ةطاتعالا كدر هلا هنن باك ىف ىراطملا ىلاعملا وبأ "507
 ةرازولا يلو هنإ : لاقو « لب'رإ خيرات » يف ينوتسملا نبا تاكربلا 00-7

 « ةرطفلا ةرصعو ةرتفلا ةرصن » باتك يف بتاكلا داععلا رك ذو «ةدم لبرإ ةنيدمب
 « ذاتسألاب تعنُي ناك روكذملا ينارغطلا نأ - ةبقوجلسلا ةلودلا خيرات وهو -
 ' ةفاصملا ىرج امل هنأو «© لصوملاب قوجلسلا دمع نب دوعسم ناطلسلا ريزو ناكو
 لوأف 6« دومحمل ةرصنلا تناكوب نا دع نم برقلاب دوم ناطلسلا همخأ نيبو هنبب
 لاكلا وهو « دوم ريزو هب ريخأف © دوعسم ريزو ليعامسإ وبأ ذاتسألا دخلا نيف
 دعسأ بابشلا لاقف « يم يهردمسلا برع نبدأ ن لغ ةبلاط وأ نيدلا ماظن

 لجرلا اذه :  بتاكلا ريصنلا نع ةباش تقولا كلذ يف 0
 .ًاماظ لتقف « لتقُم ًادحلم نكي نم ميسوم و يوحدبع

 يف اهنم دري ملو « يئارغطلا 5 يتلا 570 راد ص 90-- ١١
 . ناملوألا ناتعوطقملا الا ةدوسملا
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 « ةححلا هذي هلتق !وُدتعاف « ءلضفل هملع لّمق الو <« هنم اوفاخ ادن و

 + متع ميرأ ةنسيلتك هنا: لمقو 20 يو رع تلال ةقلع ةققا ذل لق كفو

 ُملب هنا ىلع لدي ام هرعش يفو < ةنس نيتس زواج دقو « ةرشع نات لبقو

 ادولوم هءاح دقو لاق هنآل ةنس نيسمخو ًاعس

 يركف يف داز نكلو ينبع ًرَقأ يربك ىلع ىفاو يذلا *ريغصلا اذه

 رجحلا ةحفص يف اه'ريثأت نابل رجح ىلع 'تكرمول نوسمخو ”مْس

 .٠ ىلاعت هللا همحر « كلذ دعب شاع امب ملعأ ىلاعت للاو
 ةنس رفص خلس ءاثالثلا موي روكذملا ريزولا يمريمسلا ”لاكلا لتثقو (28)

 دبع هلثق : لمقو « ةمماظنلا ةسردملا دنع دادغسب قوسلا ىف ةئامسمحو ةريشع ثس

 هدانا لقت هنآل © نرك دنا قارقلتلا نك دوب
 اهدعبو ءارلا حتفو ةمجعملا نيغلا 0 ةلمهملا ءاطلا مضب - يئارئعُتطلاو

 بتكلت يتلا ةرطلا يهو «ئرئغُتطلا بتكي نم ىلإ ةبسنلا هذه  ةروصقم فلأ

 ردص يدلا كلملا توعن اومضمو ©« ظملغلا مقلاب ةلمسدلا قوف بتكلا ىلعأ ف

 ظ , ةممجعأ ةظفل يهو <« هنع باتكلا

 نم ةانثملا ءابلا نوكسو يملا حتفو ةلمبملا نيسلا مغب يمرسمُّسلاو

 راديو ةايبصأ نب دل يعد“ مريمس ىلإ ةبسنلا هذه يم مث ءار اهدعبو

 :: نابنضأ دودح رخآ يهو

 ارب ء مجمع و مامدع هي عمري مو هم ورم و يم لربع هوو نه وسم م مما مراهم دم ماعسا»

 ١ ىلع رغصالا هئبا يف اهلاق تاببأ نم امهو ء ؟”*ثم : هناويد .

 للاب
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 نزاخلا نبا سراوفلا وبأ

 ناك 4 بتاكلا نزاخلا نباب فورعملا نيسحلا نب ىلع نب نيسحلا سراوتفلا وبأ
 بتنك اهف 2 هنإف « دحأ هبتكي ملام نبك و « ةباتكلا يف هرصع ديرف

 : هلوق كلذ نمف

 ”نطفلا ”دهازلا حارتساو ابهبلاطل ايندلا تّنع

 نفك ىوح امم هلسح ابفارخأز لان كلم لك

 نتتفُم نيلاحلا الك ىف هكرتيو الم يتقي

  نهترم هللا ءاقل نم ةقث ىلع ينوك ٍلَمأ
 اسمو هب وخست يدلاو اهب فلك و انندلا هركأ

 نّرحلاو ”محلا اذاماف دحأ ىلع ىلبق مادت م

 :هيوكسمل « ممألا براحت ليذ » يف خرؤملا يناذمحلا ١لضفلا ىبأ نب دمج لاق
 هللا همحر « ةأحف ةئامسحخو نيتنثا ةنس ةححلا يذ ىف روكذملا نزاخلا نبا يفوت
 « ءاثالثلا ةلمل يفوت : يراصنألا دمحأ نب كرابملا رمعلا وبأ فيرششلا لاقو . ىلاعت
 . روك ذملا رهشلا نم نورششعلاو سداسلا مويلا وهو « دغلا نم نفدو

 ةيومورو وو روجر هو سر روج مم دع جسووع م بسسس م »ف سوموو ووو ف هج امو جه “و
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 يعبشلا هللا دبع وبأ

 ةوعدب مئاقلا يعيشلاب فورعملا ايركز نب دمح نب دمحأ نب نيسحلا هللا دبع وبأ

 هلو < ةروهشم برغلاب مايقلا يف هتصقو 4 رصم كولم "دج يدبلا هللا دسلع

 هللا دسنع يدبملا ركذ دنع نيعلا فرح ىف قأبسو « ةروطستم ةريس كلذب

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هرابخأ نم فرط

 ةاهدلا 02 « نمسلا ءاعنص لهأ نم روكذملا هللا دمع وبأو

 لزي مو « لاجر الو لام الب ًاديحو ةيقيرفإ لخد هنإف <« نوعنصي امب نيريمخلا
 بلغألا ينب كولم رخآ هللا ةدايز َرَّضْم وبأ اهكلم برهو ءاهبكلم نأ ىلإ ىعسب
 ظ . لوطي هئيدحو « كانه كلهو قرسملا دالب ىلإ هنم

 زجعو «قرشملا نم يدبملا لبقأو دالبلا هل َدَّنلطوو يدبمال دعاوقلا دبم املو

 اهبحاص هب سحأو « ةساماجس ىلإ هجوتو «روكذملا هللا دبع يبأ ىلإ لوصولا نع
 هللا دعع وبأ هملإ ىضمو « هلقتعاو هكيسمأف « راردم ينب كولم رخآآ عسيلا

 سابعلا وبأ هوخأ هب عمتجا  ةكلمملا رمأ هبلإ ضوفو لاقتعالا نم هجرخأو

 نوكت : هل لاقوب“ لعق اه لغ ادم تتوب: © د حأ .قعأ «ريكألا وف. ناكو .دخأ

 ؛عابتألا ةلمج نم ىقمتو كريغ ىلإ اهماستو اهرومأي لقتسملاو دالملا بحاص تنأ

 رعشتساو « ردغلا رمضأو عنص ام ىلع هللا دبع وبأ مدنف « لوقلا ةملغ نوكو

 فصتنم يف كلذدو « ةدحاو ةعاس يف اهلتق نم اهيلع سدف « ”يدبملا اهنم

 اهمح رمل ةداققر ةنيدع نتئامو نيعستو نامت ةنس ةرخآلا ىدامح

 ظ . ىلاعت هللا

 افنحلا ظاعتاو يراذع نباو ريثآلا نبا يف نييديبعلا ةوعدب مئاقلا يعيشلا هللا دبع يأ رابخأ 98
 رداصملا رثكا نم ناعنلا ىضاقلل ةوعدلا حاتتفا هلاسر دعتو ء نودلخ نباو ةمضملا ةردلاو

 . ةيديبعلا ةوعدلا ليبس يف هدوبج ناببت يف ًابابسا
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 اهدعبو ابتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةمحجعملا نيشلا رسكب - يعبششلاو

 يضر « بلاط يبأ نب ىلع مامإلا ةعيش ىلوتي نه ىلإ ةبسنلا هذه  ةلمبم نبع
 . هنع هللا

 لادلا دعيو ةلمبم لاد فلألا دعبو فاقلا ديدشتو ءارلا حتفب - ”ةداتقارو

 ١ةمقيرفإ دالب نم ناوريقلا لامعأ نم ةنيدم ةنكاس ءاه

 « قشمد خيرات د يف ركاسع نبا ظفاحلا هركذ دقف هللا ةدايز امأو 29(

 بلغألا ن , دمج نب دمحأ نب مهاربإ نب هللا دبع نب هللا ةدايز رضم وبأ وه : "لاقف

 ينب كولم رخآ « رغصألا هللا ةدايز وهو « ةجافش نب ,:لاقع نب لاس نب مهاربإ نا

 ىلإ ًازاتجم ةئ ةئاثلثو نيتنثا ةنس ىقشمد مدق : لاقو < يمستلا « ةيقيرفإب بلغألا
 نأ ينغلب : ةمجرتلا رخآ يف لاق مث «© ةضقيرفإب هكلم ىلع "بلغ نيح دادغب

 «ةلمرلاب نفدو « اهنم ىلوألا ىدامج يف ةئاؤلثو عبرأ ةنس يف ةلمرلاب يفوت هللا ةدايز
 يفزاملا ورمع نب بلغألا دلو نم وهو « هناكم كرتو هيلع فقسف هربق خاسف
 نب هللا دبع نين سيردإ تام نأ دعب برغملا ًارمع ىلو ديشرلا ناكو <« يرصبلا
 ىلإ برغملاب لاز اف « مهنع هللا يضر « بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا

 . اذه هللا ل رمألا راص نأ ىلإ هدالوأ مث بلغألا هدلو فلخو يفوت نأ

 . ركاسع نبا هركذ ام ىبتنا

 فالتخا اهننبو «© بسنلا اذه يوغللا عاطقلا نب ىلع مساقلا يبأ ةمجرت قو

 ظ . نيعضوملا يف هتدجو ام ىلع هتلقن ينكل « ليلق

 بلغألا نب مهاربإ نب دمج نب هللا ةدايز رضم وبأ يفوت : ركاسع نا ريغ لاقو

 نيعستو تس ةنس ىف اهب نفدو « فيرشلا سدقلا ىلإ هتوبات لمحو « ةقرلاب
 ةعستو نينس سمخ ناوريقلا نع جرخ نأ ىلإ هتكلمم ةدم تناكو « نيتئامو
 هللا دمع ابأ نأ ناوريَقلا نم هجورخ ببس ناكو . اموي رشع ةسمخو ربشأ
 دشف روكذملا هللا ةدايز ربخلا غلب « ”بلغألا نب مهاربإ مزه امل روكذملا يعيشلا

 ١ فلوملا ةدوسم شماوه ىلع دوجوم ىلي ام لكو ؛ س يف ةمجرتلا هذه يبتنت انه .

 ؟بهدأ ءاريسلا ةلحلا مجارو « (ًالماك هبسن قسي ملو) ؟ة6 : ه ركاسع نبا بيذهت رظنا ؟

 * بلغألا يبأ نب مهاربإ 0 ةوعدلا حاتتفا يف .
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 ميوُب هحورخ دعبو 6 المل ةدا فار نم جرخو همرعح صاوخ نحو هلاومأ

 ةنس ةرشع ققنثاو ةنس يتئام بلغألا ينب ةكلمم تناكو . 'بلغألا نب مهاربإ

 . هترصتخاف لوطي كلذ يف حرشلاو « ًاموي رششع ةعبرأو رهشأ ةسمخو
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 يخونتلا ناسح

 نب قاحسإ دج وهو يخونتلا فوع نب ىفوأ نب نانس نب ناسح ىليل وبأ

 « قاحسإ هنبا نبا هنع ىور ؛ هنع هللا يضر كلام نب سنأ ممس ] ؛ لواببلا

 قاحسإ يدج لاق : لولهملا نب قاحسإ نب بوقعي نب فسوي نب دمع متاح وبأ لاقو

 طساو ىلإ جاجحلا ىلإ رابنألا لهأ نم دفو يف تجرخ : لاق "| ناسح يدج نع

 هلوح سانلاو اخس تيأرف هناويد انلخدف < ليقرلا انملع هلماع نم هبلإ مظتن

 نم : يل لاقف هيلع تفقوف <« كلام نب سنأ :يل لبقف هنع تلأسف «هنع نوبتكي
 هللا كراب : يل لاقف « هبلإ مظتن ريمآلا ىلإ انئج « رابنألا نم : تلقف 0

 مداخ أ ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر .نم هتعمس< ءيش ينثدح : تلقف < كبف

 لاق] ؛ ثيدحلا اذه ريغ هنم عمسأ ملف يباحصأ ينلجعأو ؛ تعطتسا ام ركتملا
 هوعد [هبف] تقبس نمم نوكأ نأ وجرأ : لوقب " قاحسإ ناكو [ متاح وبأ

 اولاق ناوريقلا لهأ نأو متت ل مهاربإ ةعبب نأ +٠١( ةقرولا) ةوعدلا حاتتفا يف درو امم ذخؤي ١
 . كلجأ نم ىلتبن ال انع جرخا : هل

 ٠ <- ةئابنلاو ةيادملا يف هتمجرت ٠٠ : لقو . ىقوأ يبأ نبا نانس يبأ نب ناسح هبفو ١ال ث '.

 ةدوسم يف درت ملو « ةيلاتلا ةمجرتلا دعب ص يف تدروو « ر ص د : خسنلا ةمجرتلا هذهب تدرفنا !

 ظ , فلؤملا
 .ر نم ةدأابلز ؟

 . ناسح : هلعلو اذك نإ

 لح



 . ينآر نم ىأر نملو ينآر نمل ىبوط : هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نم جرخو « ةنم نيرشعو ةنم ةئام شاع هنأ ناس سنأ ءاعد ةكرب نم ناكو
 ةنس ناسح دلو ؛ داهزو باتتكو] ءاحلصو ءاسؤرو ةاضفو ءابقف ةعامج هدالوأ'

 ىنكي ًانايحأ ناكو | ىلاعت هللا همحر < ه 4١م٠ ةنس قوتو ' | ةرجهلا نواح
 نيح هل تناكو | هئابآ نيدو هنيد تناكو ةمنارصنلا ىلع رابنألاب دلو |[ ءالعلا ابأ
 خونت ريدل كيضوأ :ةانفولا انرشس الف ةدارصتلا لع كناثأف ةغلايب ةنبا مسأ
 ةميرعلاو ةننايرسلاو ةسرافلاب بتكيو أرقيو لكتي ناسح ناكو ؛ [رابنألاب

 6-52 أ «رابنألا ءاضق يأرلا ةعيبر حافسلا سابعلا وبأ دلق اماف «نيتلودلا قحلو
 اهتءارق نسحي نيد ةقث [الجر بلطف ] « اهأرقي نأ نسحي مف ةيسرافلاب ةبوتكم
 هربتخا اماف « ةيسرافلا بتكلا هل أرقي ناكف هب ءيجف نانس نب ناسح ىلع ”لادف

 . هرمأ عيمج ىلع هبتكتساو هبهذم يضر
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 لالخلا ةماس وبأ

  سابعلا يبأ ريزو مِييَّسلا ىلوم ينادمحلا لكالتحلا نابلس نب صفح ةيلم وأ
 زيشو 4" ريزولا مما هيلع عقو نم لوأ ةماس وبأو ؛ ؛سابعلا ينب ءافلخ لوأ حافسلا
 هلود يف ال ' تنل ادي فرحك هبق نتن نكي لو ابغا يتب ةلزغ ول ةداذإلاب

 ةبكافم اذ ناك هنأل « هب سنأيب حافسلا ناكو . لودلا نم اهريغ يف الو :ةمأ ينب

 ١- ثداوح) يربطلا خيرات هلتقم يف رظناو «ةيسابعلا ةوعدلا رداصم يف ةماس يبأ رابخأ درت :

 ؟؟١٠١( ا : يرخفلاو ١١ ١١5 ةرتفلا كلتب ةقلعتملا ةمخيراتلا رداصملا رئاسو .

 ١ ؟) هتمدقم يف لوقي نودلخ نبا نأ ريغ اذه ىلع عمجت رداصملا داكت :  )1١5ةيمأ ينب نع :
 قلطأو مهفالثتساو بئاصعلاو لئابقلا رومأ يف نيعملاو رواشملا ربظف كلذ دعب كلملا لحفتسا مث»

 ريزولا مسا هيلع « .
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 جلاعيو راسي اذ ناكو «ريبدتلاو ةساسلاب املاع « ًابيدأ < هثيدح يف اعتممو ةنسح
 ىلإ راصو « سابسعلا ينب ةلود ةماقإ ىف ةريثك ًالاومأ قفنأو « ةفوكلاب فرصلا

 ناكو «نمالا: اذه: يف هل مينا تطري قاساردللا للعم ىبأو «ىتفملا اذه. نانا رثخ
 ءافلخ رخآ دم نب ناورم هلتق اماف « حافسلا يخأ ماهإلا مهاربإ ةعيب ىلإ وعدي

 هنأ روكذملا ةماس يبأ نم اومهوت « حافسلا ىلإ ةوعدلا تبلقناو نا”رحب ةبمأ ينب

 : لاقبف « ءيش هنم هسفن يف يقب هرزوتساو حافسلا ىلو اماف « نييولعلا ىلإ لام

 هض رح و ةماس يبأ ةنن داسفب هفرعُي ناسارخب وهو ملسم يبأ ىلإ رّثس حافسلا نإ

 هفارعو حافسلا ىلإ بتك كلذ ىلع علطا امل ٍلسم ابأ نإ : لاقيو « هلتق ىلع
 انتمدخ يف هلام لذب لجرلا اذه : لاقو « لعفي مف « هلتق هل نّسحو هلاحب

 . هل اهرفتغن نحنف « ةلزلا هذه هنم تردص دقو « انحصنو

 تناكو « آليل هل اونَمَك ةعامج رّئس كلذ نم هعانتما لسم وبأ ىأر اماف

 مو رابنألاب هتنيدم يف وهو هدنع نم جرخ املف « حافسلا دنع َرْمْسَي نأ هتداع
 هتلتق هتلتق : نولوقي سانلا حبصأو « مهفايسأب هوطبخو هيلع اوُنَثو دحأ هعم نكي

 ةلمل ةفالخلا حافسلا ىلوو « نيش تراب لكلا ةفالخ دعب هلتق ناكو « جراوخلا

 حافسلا عمس املو . ةئامو نيثالثو نإ تا ا ل ا

 : دشنأ هلتقب

 ”فسأن هنم انتاف ءيش يأ ىلع ًالثم ناكنمو *يَذَسلَف رانلا ىلإ

 نيتنثا ةنس بجر يف ناك هلتق نأ « ءارزولا رابخأ د باتك يف ركذو

 ظ . ةثامو نيثالثو

 نايلس كلذ يف لمع لتق اماف « دمحم لآ ريزو : هل لاقي ةّمَلَس وبأ ناكو

 : يلجبلا رجابملا نبا

 اريدج ”تّهرك امب ”رورسلا نك امرو ثرست دقق ةءاسُملا "نإ

 اريزو ناك كانششَد نمف ىدوأ دمحم لآ ريزو ريزولا نإ

 سلحي ناكف « نيلالخلا ةراح يف ةفوكلاب هلزنم ناك امنإو « آل“الَخ نكي لو
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 . ١الكالخ يمسف « مبنم هراد برقل مدنع

 فلآلا دعبو ةلمملا لادلا حتفو محلا نوكسو ءاهلا حتفب - ينادْمَملاو
 . نمملاب ةممظع ةاسق يهو « نادمه ىلإ ةبسنلا هذهو - نون

 ءاش نإ يعببسلا قاحسإ يبأ ركذ دنع نيعلا فرح يف ركذي : عيبسلاو
 0 . ىلاعت هللا

 نم اهنأ اهدحأ : نيلوق ىلع ةرازولا قاقتسا يف ةغللا بابرأ فلتخا دقو

 «لقثلا ناطلسلا نع لمح دق ريزولا نأكو < لملا وهو -واولا رسكي - ر'زولا
 وهو - يازلاو واولا حتفب - رزولا نم اهنأ : يناثلاو « ةبيتق نا لوق اذهو
 دمتعي يدلا هانعم ريزولا كلذكو « كالا نم هب ىحنبل هب مصتعي يدلا لبجلا

 « جاجزلا قاحسإ يبأ لوق اذهو « هيأر ىلإ ءىجتليو ناطلسلا وأ ةفملخلا هملع

 . "لعأ هللاو
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 يضاقلا ثايغ نب صفح

 ةبلعث نب ثراحلا نب كلام نب ةيواعم نب قلط نب ثابغ نب صفح ورم وأ

 جحذم نب عضنلا نب كلام نب دعس نب ليبهو نب مشج نب ةعببر نب رماع نبا
 هلم مة در يمم ديم عمريعر هرممي يرد عير مين نمير وعومودمدد وف جوعوهف ويم هلا |

 بقللا نأ وأ لخلا ابيف لمعي تيتاوح هل تناك هنأ : نارخآ نايأر لالخلاب هببقلت حمجرت يف ١
 . اهدامخأ يهو فويسلا للخ ىلإ ةبسن

 وهو «رزألا » نم ةقتشم ةرازولا نأ وهو اثلث ايأر (؟ 4 : ةيناطلسلا ماكحالا) يدرواملا داز ؟
 . ربظلاب ندبلا ةوقك هريزوب ىوقي كلملا نآل « ربظلا

  - 7٠يزاريشلا تاقبط يف هتنجرت ٠ ةقرولا : .٠+ يبهذلا ربعو ١ : ١4؟ م دادغب خيراتو :

 يثاجنلا لاجرو :  41٠لادتعالا نازيمو ١ : تاقبطو ؟910 : ظافحلا ةركذتو ه5

 دعس نبا 5 :  ( 50١؟ بيذبتلا بيذبتو ( ةيبوروالا ةعبطلا :  . 4١١6هذه تدرو دقو

 فلؤملا ةدوسم يف درت مو « كيفلتسو ةعوبطم يف اهضعب تبثو « ر ص يف ةمجرتلا .
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 نب لبعامسإو ورمع نب ماشهو يرمعلا رمع نب هللا دبع عمم ؛ يفوكلا يعخنلا
 رمع هنبا هنع ىور ؛ مهاوس اقلخو شمعألاو ينابيشلا قاحسإ ابأو دلاخ يبأ

 نيعم نب ىبحيو لبثح نب دمحأو ةماسم نب نافعو نيكد نب لضفلا معن وبأو
 ؛ ةفوكلا ءاضق ىلوو لزع م اهب ثدحو دادغس ءاضقلا ىلو . 0 ةماعو

 ميكوو ثابغ نب صقحو سيردإ نب هللا دبعب ءيج امل : عبيرلا نب ديمح لاق

 امأف « هيلع اولخد ءاضقلا مهملوبل ديشرلا نوراه نينمؤملا ريمأ ىلإ حارجلا نبا
 : نوراه لاقف « جولفم هنأك هسفن حرطو ؛ كيلع مالسلا : لاقف سيردإ نبا

 نينمؤملا ريمأ اي هللاو : لاقف عيكو امأو ؛ اذه يف لضف ال « خبشلا ديب اوذخ
 ؛ هافعأف ©« هعبصإ ىتعو « هنمع ىلع هعبصإ عضوو « ةنس ذنم اهب. فرصتأ ام

 . تسلو ام لابعلاو نيدلا ةبلغ الول : لاقف ثايغ نب صفح امأو

 سردإ نبا تفتلاف هباضخ ى“رط دادغب نم اوبرق امل روك ذملا صفح ناكو
 . لبق دقف اذه امأ : لاقف عبكو ىلإ

 كلعل : ءاضقلا لئاسم نع لأسي لجرل ةمقرشلا ىلع ضاق وهو صفح لاقو

 اهب يمريف اهعلقيف هنيع يف هعبصإ لجرلا لخدُي نآل ؟ ايضاق نوكت نأ ديرت
 00 . ًامضاق نوكي نأ نم هل ريخ

 . تكله هنف انأ اب رسا ىنأ تيأر ول : لوقي صفح ناكو

 تيكبف « هيلع يمغأ ةافولا يبأ ترضح امل : ثابغ نب صفح نب ورمحع لاق
 نم هنف تلخد املو كقارفل ىبأ : تلق ؟ كمكبي ام : لاقف قافأف هسأر دنع
 طق مارح ىلع يليوارس تللح ام ينب اب : هنبال لاقف « ءاضقلا ينعي « رمآلا اذه

 ظ . اهنيب محلا هجوت نم ىلع تبلابف نامصخ يدي نيب سلج الو

 ع روك ذملا ثابغ نب صفح ناك : بيطخلا لاقو

 « موصخلا رمأ نم غرفأ ىتح : هلوسرل لاقف « هوعدي ةفيلخلا هيلإ لسرأف
5222229 

 يب ايف محأ موي رشع ةسمخ قزر هذه هل لقو لماعلا ىلإ اب ضما : لاق

 . اهيف يل ظح ال نيماسملا
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  نابززم نم مرد فلأ نيثالثب ًالاج ناسارخ لهأ نم لجر عاب : لاقو

 «لجرلا ىلع كلذ لاطو « هرفس نع هسيحو اهنم هلطمف رفعج مأ ليكو يسوج ا
 : هل لقف هبلإ بهذا : هل لاقف هرواشف ثانغ نن صفح باحصأ ضعب . ىتأف
 تلمف اذإف « ناسارخ ىلإ جرخأو لاملا ةيقبب كيلع ليحأو مرد فلأ ينطعأ
 مرد فلأ هاطعأف نابزرم ىتأو لجرلا لعفف ؛ كيلع ريشأ ىتح ينربخأف اذه

 كقيرطف ًادغ تبكر اذإ : هل لقف هبلإ دع : لاقف هربخأف لجرلا ىلإ عجرف
 يضاقلا ىلإ سلج اذإف جرخاو لاملا ىلع ضبقلاب الجر لكوأو «رضحت يضاقلا ىلع

 , كللاح .ثذُخأو يضاقلا هسدح رقأ ادإف « لاملا نم كل يقب امب هملع عداف

 دغلا نم بكر اماف ؛ يضاقلا بابب ينرظتنا : لاقف ف هلأف نابزرم ىلإ مجرف
 لاملا ضبقب لكوأ ىتح يضاقلا لإ كرتت نأ تيأر نإ : لاقو لجرلا هملإ بثو

 « يضاقلا هللا حلصأ : لجرلا لاقف روكذملا صفح ىلإ نايزرم لزنف « جرخأو

 ؟يسوجب اي لوقت ام : صفح لاقف «مهرد فلأ نورشعو ةعست لجرلا اذه ىلع يل
 رقأ دقف لجر اي لوقت ام : يضاقلا لاقف <« يضاقلا هللا حلصأ 4 ىقدص : لاق

 : لاقف ؟ لوقت ام :لاقف يموجملا ىلع صفح لبقأف «ىلام ينيطعي : لاقف < كل
 لوقت اه ؟ ةدبسلا ىلع لوقت مث رقت قمحأ تنأ : لاقف © ةدمسلا ىلع لاملا اذه

 : صفح لاق « هتسبح الإو ىلام يناطعأ نإ يضاقلا هللا حلصأ : لاق ؟ لحرب

 ىلإ هديب اوذخ : صفح لاقف « ةدمسلا ىلع لاملا : لاق ؟ ىسوجي اب لوقت ام

 ىلإ 'هّنجو : يدنسلا ىلإ تثعبو تبضغف رفعج مأ ربخلا غلب سيئح اماف ؛ سبحلا
 ريخلا غليو . هجرخأف «طرشلا سلجم ىف ءامرغلا سدحت ةاضقلا تناكو « نابزرملا

 ادري وأ اذه دلع تيفلسال 8 :ىدتنلا اه رظن وانا سيحأ لاف (ضنع
 صفح هنإ « "يف هللا هللا : لاقف رفعج مأ ىلإ يدنسلا ءاجف <« سدحلا ىلإ نايزرم

 ىلإ هيدر ؟ هتجرخأ نمت رمأب : ىل لوقي نأ نينمؤملا ريمأ نم فاخأو ثابغ نا
 رفعج مأ تلاقف سبحلا ىلإ نابزرم عجرف ؛ هرمأ يف ًاصفح مكأ انأو 2« سبحلا

 محلا يف رظني اال هرمف « هب فختساو ىلبكو سبح «ىمحأ اذه كضاق : نوراهل

 يرضحأ : لاقف دبخلا صفح غلبو باتكلاب اهل رمآف « فسوي ابأ هرمأ يتلوتو

 «لاملاب ”يسوجملا ىلع لّجسو صفح سلجو ؛ يسوجلا ىلع كل لجسأ ىتح . ًادوهش

 لما



 ؛ كناكم :لاقف «نينمؤملا ريمأ باتك اذه : لاقف مداخ عم نوراه باتك دروو

 ام رظنا : لاقف < نينمؤملا ريمأ باتك : لاقف « هنم غرفن ىتح ءيش يف نحن

 : لاقف هأرقف مداخلا نم باتكلا ذخأ لجسلا نم صفح غرف اماف « كل لاقي

  لاقف « محلا تذفنأ دقو درو هباتك نإ هل لقو مالسلا نينمؤملا ريمأ ىلع أرقا
 غرفت ىتح نينمؤملا ريمأ باتك ذخأت نأ تيبأ « تعنص ام تفرع دق : مداخلا

 «تدمحأ ام“هل لق : صفح لاقف ! تلعف امب نينمؤملا ريمأ ”نربخأل هللاو ؛ديرت امم
 فلأ نيثالثب .صفحل رم : بجاحلل لاقو كحضف نوراه ربخأف مداخلا ءاجف

 : لاقف ءاضقلا سلجم نم ًافرصنم ًاصفح لبقتساف دلاخ نب ىمحب بك رف « مهرد

 ؟ ببسلا امف مهرد فلأ نيثالثب كل رمأو نينمؤملا ريمأ تررس دق يضاقلا اهمأ

 لعفأ ام ىلع تدز ام هتءالكو هظفح نسحأو ندنمؤملا ريمأ د مستهلك م :لاقف

 : لاعبو يوك الآف © نع يسرا سوما .نايزرم: لع تلصج © مور
 رفعج مأ تلاقف « ًاريثك هلل دملا : صفح لاقف « نينمؤملا ريمأ رس اذه نمف

 هلزعف هيلع تحلأ مث « اهملع ىبأف « ًاصفح لزعت نأ الإ تنأ الو انأ ال : نوراه

 . ةنس ةرشع ثالث ابملع ثكمف « ةفوكلا ءاضق هالوو ةيقرشلا نع

 رداون بتكن اولاعت : هباحصأل لاق ءاضقلا صفح ىلو ال فسوبي وبأ ناكو

 رداونلا نبأ : هباحصأ هل لاق فسرب ىبأ ىلع هاباضقو :فاكعلا ترو الف« نمنح

 . هقفوف هللا دارأ اصفح نإ مكحيو : لاق ؟ اهبتكب تنعز يتلا

 . ةتملا ل تلح ىتح ءاضقلا تيلو ام هللاو : صفح لاقو

 . ًانيد مهرد ةئاعست هيلع فلخو ًامهرد فلخي مو هللا همحر تامو

 . ثايغ نب صفح ءاضقلا متخ : لاقي ناكو

 نيرسجلا نيب قرغ اقروز نأك نيحلاصلا ضعب ىأر : ةريفملا نب نيسحلا لاقو

 ثايغ نب صفح : مهتاءوس ىلع ةثالث الإ مهنم احن اف « ًايضاق نورشع هبفو

 ظ . كيرشو نعم نب مماقلاو
 ةفوكلاو دادغبي ثايغ نب صفح هب ثدح ام عيمج : نيعم نب ىبحي لاقو

 ثيدح فال1 ةعبرأو فالآ ةثالث هنع-اوبتك ؛ اباتك جرخم مل « هظفح نم وه امن

 ظ . هظفح نم



 ةقث ثايغ نب صفح : لاق يبأ ينثدح : ىلجعلا حلاص نب هللا ديبع لاق
 :لوقبف ءيشلا نع لأسم ابر عيكو ناكو « ةفوكلا ءاضق ىلع ناكو هبقف نومأم
 . ًاماسم افمفع خيش ناكو « هولأساف انيضاق ىلإ اوبهذا

 ةئامو نيعستو عبرأ ةنس تامو ةئامو ةريشع عبس ةنس ثايغ نب صفح دلو
 . ىلاعت هللا همحر « ةئامو نياعستو تس ةنس تام لبقو « ةجحلا يد نم رشعلا يف

 لدبع نب مكحلا

 لابح نب دعس نب لالب نب لاقع نب ةبلعث نب ورمع نب ةلبج نب لدبع نب محلا
 ةلودلا ءارعُش نم ناسللا ثيبخ ءاّجه هتقبط يف مدقم ديجب رعاش ؛ يدسألا
 . ةفوكلا هوشنمو هلزنمو < بدحأ جرعأ ناكو « ةيومألا

 هقرافت ال جرعأ يدسألا رعاشلا لدبع نب مكحلا ناك : لاق ”يبنعلا ثدح

 عم اهب ثعبيو هتجاح هاصع ىلع بتكي ناكو «كولملا باوبنأب فوقولا كرتف اصعلا
 : لفون نب ىمحي كلذ يف لاقف « ةجاح هل رخؤت الو لوسر هل سبح الف هلومر

 ”بححمو ىصقتن باوبألا ىلع نحنثو لخاد لوأ رادلا يف مح اصع

 بحعأو ىهدأ هللا رمعل يذهو *ةبئآ نوعرفل ىموم اصع تناكو
 بهربو اهنم ةاضرملا يف بعربو اهطخس رذحنمو ىصعت الف عاطت

 بع ؟ : فلتؤملاو فلتخناو +5 : ركاسع نبا بيذهتو : يناغألا يف هتمح رت 35 0-5

 نأ كلذ ىنعمو ناكلخ نبا ىلع ًاكاردتسا دعي تاوفلا يف هتجرت دوروو ؟85 : ١ تاوفلاو
 ركاش نبا ركذو ؛ نابعألا تامفو نم اهيلع علطا يتلا ةخسنلا يف ةمجرتلا هذه دحي مل ركاش نبا
 يف تدرو دقو ؛ يناغألا يف امل عياتم ةمجرتلا قايسو « ةئاملا دودح يف تناك لدبع نبا ةافو نأ
 . فلؤملا ةدوسم يف درت ملو ديفنتسو ةءوبطمو ر ص ىتخسن
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 كلذ دعب لدبع نبا ناكف « اهنم سانلا كحضو تاسألا هذه تعاشف : لاق

 2 4ك فيش امهمتريص ىتح يأصع نم تدرأ ام ةينازلا نبا ا : ىمحمل لوقي

 . عاقرلا يف هجئاوحب سانلا بتاكو لعفي ناك امك اهببلع بتكي نأ بنتحاو

 0 ناكو « اكيا ”لا سن سا

 ا 6 جا ع يو اا ساراس

 : لوقن أشنأو كحضف هاصع بناج ىلإ ةعوضوم ةّملُنع يبأ اصع ىلإ حلا رظن

 نامزلا بيجاعأ نم يلع يبأ سبحو يسبح
 نادملاالوهنملجآرلاال دعقمو داقبي ىمعأ

 فترالماحلا بخم يبو كانه رصب الب اذه

 ناكم ىف توح نبرف ةالفلا تضقار نم أن

 نافقفاوتم انرهد ىلع يبأ فرطو يفرط

 ناتزاكع انداوحف هداوحب محشقي نم

 نالواصتي الو ىرش امافلعال نافرمط

 ناخدلاب عطسب ناكأ قيرحلا هأنإو يبه

 : ًاضيأ هيف محلا لاقف < ىيحي ةيلع يبأ مما ناكو

 هيلا سألا مون هب يمونو ًارداس نجسلا ةللل ىمحمل لوقأ

 دصقم رعش ريمحت ىلع كئنعأ ابظحلو موعبلا عر لف يتنعا

 دعقمو نما . سنع ابنم ”بحعأو ”ركفتو هرباع انتلاح ىفف

 دحسل هجولا ىلع لب ًاعيرص زخم هقك قراف زاكملا ادإ انالك

 ديلا عم تماق لجآرلا ماقم ىرخأو ابمكا لبسلا ىلإ يده هزاكمف

 جرخو جرعأ رخآ ةرامإلا يلو مث جرعأ لجر ةفوكلاب ةطرشلا ىلوو : لاق

 ندا لاقف هلأسد ريمألل ضرعت دق جرعأ ًآلئاس يقلف - جرعأ ناكو  لدسع نبا

 : لئاسلل لدبع



 ناجرعلا *ةلود يذبف ًالع سمتلاو 'لماحتلا عدو اصعلا قلأ
 نالجر اهيلكل انموق اي امم انتطرش ريمأو انريمأل
 ناطيشلا عبارلا نإف انأو هريزوو انريمأ ”نوكي اذإف

 . هنع فكي نأ هلأسو مهرد يتئام هل ثعبف ريمألا كلذ هتايبأ تغلبف
 قح ليقأف « المخ ناكو ةريبه نبا ىلع أطساو لدبع نب محلا مدق : لبقو

 : لاقف هيدي نيب فقو

 ابمومه تلوو يسفن تحجلث دقف ”لعاف انأ يتجاح يف يل تلق نإف

 ؟وه م : ناكل رعت : لاق ؟ كتحاس ايف تدصتقا نإ لعاف انأ : لاق
 « ريمألا هللا حلصأ : لاق « اهوفصانم نحن : لاق < مهرد فالآ ةعبرأ : لاق
 : لاق « ةداعلا هذه سانلا دوعأ نأ هركأ : لاق ؟ ابتمَتأ نإ ةمختلا ىلع فاختأ
 ررضلاف الإو عنملا سانلا دوعت ىتح ًارهاظ اهعيمج ينعنماو [”رس اهعيمج ينطعأف
 اندنع ام : لاقو ةريص نبا كحضف « نوملطي ام فصن مهتدوع نإ كيلع مقاو
 نم لقأ تذخأ نإ قلاط قأرما : لاقو « هيدب نيب اثحف « كل هانلذب ام ريع
 هنإف هللا هحتق اهانإ هوطعا : لاقف «ناضغ انأو تفرصنا وأ مرد فال5 ةعبرأ
 . فرصناو اهذخأف ©« نيبم ف”الح تماع ام

 يرماعلا شيبح نب رز ونب مهنم تامو ةفوكلاب نوعاطلا عقو امل ليقو
 لاقف سل اوناكو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع بحاص

 : مهيثري يرضافلا لدبع نب محل

 ٍضفخ يف .شيعلا ةذليّجرأ وررمعو لدنج نبا دعبو رز ينب دعبأ

 يضمي نم رثإ ىلع ىقبي نم نإ الأ مدعب "شيعلا لمأت انبقبو اوضم
 سانلا ىلع امل تناكو ةفوكلاب هرعس وم ”ةأرما تناك : لاق يعمصألا ثدح

 ١ عماختلا : يناغألا .



 تامجوا# كور لا سل ةارعا نإ: كلاتوت انو قلع ولا تناغتساف «نويد

 اهبلاط اماف هتفوتسا ىتح 8 د يف لدبع نبا ماقف < ابسفن هجوزت اهنأب ض"رعت

 : هنلإ تنك ءافولاب
 1 1 ش

 يلامح نم كلصو لبح :مّنطقف ينم تلواح يدلا كيبطخس

 :لاه سار كلذ 0 عينك 00 نبا فورعم كاطخأ ام

 ماعلا كبلإ بحأ ةئامسخأ : لاقف هلأسف ةفوكلاب رش نبا ىتأ لدبع نبا ناكو

 ما كيلإ بحا هقلأ : لاق هاتأ اماف « لياق يف فلأ : لاقف ؟ لباق يف فلأ مأ

 انيث  هاطعأ امو رشثب نبا تام قح هبأد كلذ لزي مف لاق ؟ لياق يف نافلأ

 ام : لاقف رش نب ناورم نب كلملا دبع ىلع لدبع نبا لخدو : لاق

 يقلاسر باوج ىلع تدرف يموق نم ”ةأرما ”تمطخ : لاق ؟ يدعب تثدحأ

 كلملا دبع كحضف روك كلا نسل قف او: نع ع : لاق <« رعش ىتبب

 فرن فل ارنا نها و © كيش ترك ذ اهديوحا اه: لاقو

 هب فكأ ام : لاق ؟ كلام ام : .لجرل ناورم نب كلملا دبع لاق اذه لثمو

 . لاب هل رمأو « ةلأسملا ف تفطل دقل : لاق < يقيدص ىلع هنم دوعأو يبجو

 يتب يف ام : تلاق ؟ كلاح فيك :زوجعل دعس نب سيق لاق اذه نم بيرقو

 ٠ لاع اه نمار © انا رض كفي نالخأل 1 كلان ام كطلا اند لاقف < ذرح

 ةقيضلا هملإ اكشف طساو ىلإ ةريبه نب رمع عم لدبع نب محلا صخشو

 رمق أ ةعسن اهحكنف هبلإ تراص ةلمل اهبثاوف هيراوح نم ةيراح هل بهوف

 .:لاق ؟ تنأ سانلا يأ نم كادف تلعج : : هل تلاق تحصأ اماف « ًادحاو اقلط

 اب تلاق « ماشلا لهأ نم ٌدرما
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 ةفينح ينَأ نب دامح

 بهذم ىلع ناك 4 تباث نب نامنلا ةفيتح يبأ مامإلا نبا دامح ليعامسإ وبأ
 يفوت املو < مظع مدتق ىلع ريخلاو حالصلا نم ناكو « هنع ىلاعت هللا يضر « هيبأ

 نروبئاغ اهيابرأو كلذ ريغو ةضفو بهذ نم ةريثك عئادو هدنع تناك هوبأ

 هل لاقف « هنم اهمّلستيل يضاقلا ىلإ روكذملا داّمَح هثنبا اهلمحف « ماتيأ مهمفو
 لاقف « ابعضومو امل لهأ كنإف كدب نع ابجرخن الو كنم اهلبقن ام : يضاقلا
 «كل ادب ام لعفا مث +6 ةفنح ىلأ ةمذ ابنم أربت تح اهضبقاو اهنز : يضاقلل دامح

 رهظي مف دامح 0 اهنزو لئك املف « امايأ اهتزو يف يقبو كلذ يضاقلا لعفف

 . هريغ ىلإ اهبعفد ىنح :

 « ثكأ نب ىبحب يضاقلاب اينع لزعو ةرصبلا يضاق 'ليعامسإ هنبا ناكو (30)

 ىلإ لصو امل مثكأ نب ىبحي يضاقلا نأ « ةفششح ىلأ رابخأ» باتك ىف تيأرو
 ناكف مثكأ نب ىحي يضاقلا هَّعّمشش رفسلا ىلع دامح نب ليعامسإ مزعو ةرصبلا
 لوقمف « انئامدو ايفلاؤمأ نك تففع : هل نولوقيو لمعامسإل نوعدب سانلا

 . مثكأ نب ىبحي يضاقلا هب مهني اب ”ضترَعُي ناكو « مئانبأ نعو : ليعامسإ
 ىمس نالغب هل ناكو « يففار ناعط نايسانا نك : روك ذملا لمعامسإ لاقو
 رسبخأف « هلتقف نيلغملا دّحأ ةلبل تاذ هحمرف « رمع رخآلاو ركب ايأ اهدحأ

 وه رمع هامم يذلا لغبلا نأ لاخإ ىنإف اورظنا : لاقف < هب ةفسشح وبأ يتدَج
 ظ . لاق امك ناكف « اورظنف « هحمر يذلا

 هللا همحر « ةئامو نيعمسو تس ةنس ةدعقلا يذ يف روكذملا دامح ةافو تناكو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هدلاو ركذ ىتأسسو « ىلاعت

 ؛ ٠ : ةقرولا « يزاريشلا تاقبط رظنا - “04
 .؟ 4:5 دادغب خيراتو 8١ ةضضملا رهاوجلا يف ةفينح يبأ ديفح ليعامسإ ىضاقلا ةمججرت ١0
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 ةبوارلا دامح

 نب كراملا نب 50 ليقو - روباس ىلمل يبأ نب داّمَح مماقلا وبأ

 ةبيتق نبا لاقو « ةيوارلاب فورعملا لئاو نب ركب ينب ىلوم يفوكلا يمايدلا دبع
 نب فنكم ىلوم هنإ : '« ءارعشلا تاقبط » باتك يفو « فراعملا » باتك يف

 برعلا مايأب سانلا معأ نم ناك ؛ هنع هللا يضر يىباحصلا يئاطلا لمخلا دنيز

 هركذ اف لاوطلا مّْسسلا عمج يذلا وهو « اهتاغلو اهءاسنأو اهراعشأو اهرامخأو

 دفبف < هريزتستو هرثؤتو هم”دقُت ةبمأ ينب كولم تناكو © ساحنلا رفعج وبأ

 . اهمولعو برعلا مايأ نع هنولأسيو مهنم لانيو مهيلع
 اذه تققحتسا مب : هسلجم رضح دقو ”اموي يومألا ديزب نب دملولا هل لاقو

 نينمؤملا ريمأ اب هفرعت رعاش لكل يورأ ينأب : لاقف ؟ ةيوارلا كل ليقف مسالا

 2 هب تعمس الو هفرعت ال كنأ فرتعت نمم مهنم رثكأل يورأ مث « هب تعمبس وأ

 لاقف < ثدحملا نم ميدقلا تزيم الإ اثدحُمو ايدق ًارعش ”دحأ يندشني ال مث

 لك ىلع كدشنأ يككلو « ريثك : لاقف ؟ رعشلا نم ظفحت ام رادقم كف : هل

 ةيلهاجلا ءارعش نم تاعطقملا ىوس ةريبك ةديصق ةئام مجعملا فورح نم فرح

 ىتح دشنأف « داشنإلاب هرمأو « اذه يف كنحتمأس : لاق « مالسإلا ءارعش نود

 « هيلع يفوتسيو هنع هقدصي نأ هفلحتسا نم هب لّككو مث « دبلولا رِجحَّض
 ةئامب هل رمأف <« كلذب دبلولا ربخأو « ةلهاجلل ةدصق ةئاعستو نيفلأ هدشنأف

 :؟ نازيملا ناسلو :؟ 7 : ع ركاسع نبا بيذهتو +07 : ١ يناغألا يف ةيوارلا دامح ةمجرت - 6م

 . ٠١ : ءابلالا ةهزنو ١؟9 : ع يدادغملا ةنازخو جهو؟

 ٠٠١5 ٠ : ءارعشلاو رعشلاو ه5ة١ ء« مم : فراعملا رظنا ١

 وأ يدق رعاش لكل يورأ :لاقف 5 ةيوارلاب تيم ءيث يأل : كلملا دبع هل لاق : م ؟

 . خلا <... ثدحم
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 تكسف ًاتيب نيتتس ىل ةديصق ةيوارلا ًادامح تدشنأ : للا
 اهّدر مث « كلذك رمألا سيل : لاق « معن : تلق ؟ كل هذهأ : لاق مث ةعاس
 ظ . هتقو يف اهداز أتيب نيرشع ”ةدايزو ابلك ىلع

 نع ةحاربس اذإف رولا داع لع دايز نب ىبحيو سايإ نب عيطم لخد
 كنإ « دامح اي : ىسحي هل لاقف « نيطب نبلفسأو نهالعأ عمج دق تابصق ثالث
 ”لقأب يزتشتو ةرانملا هذه عببت الأ : عيطم هل لاقو « عاتملا رحب لذبتم فرتل

 هل لاقو ؟ عسنتو قابلا كسفن ىلعو انيلع قفنتو كرذع اهب ليزت ةرانم اهنم أنف
 « ةيراع وأ ةعيدو هذه ؟ ةرانملا هذه هل نأ نمو ! هب كنظ نسحأ ام : ىسحب
 ف هتتامأ مظع ىلعو : ىبحي لاق ؛ سانلا دنع ةنامآلا مظعل هنإ : ميد لافو

 ةيراع ابنظأ ام : عسطم لاق « هريغ اهيلع ن نمأيو هراد نم هذه جرخي نم لبجأ

 ؟ هتدب نم هذه جرخي نمف الإو لام ىلع هدنع ةنوهرم اهنظأ ينكلو ةعيدو الو

 « ةبعادملا عاونأ نم اهيلع ىقليل هتيب ىلع اكلخدي نم اهنهري : دامح لاقف
 . ١[؟ نهري ام لاملا نم دحأ دنع لهو

 ةكراد » هباتك يف «تاماقملا» باّتك بحاص يريرحلا دمحع وأ رك ذو
 دبع نب ديزب ىلإ ”يعاطقنا ناك : ةيوا"رلا داّمَح لاق : "هلاثم ام « صاؤغلا
 ديزي تام اماق « كلذل ينوُنفِجَي ماشه اًشه هوخأ ناكو « هتفالخ يف ناورم نب كلملا
 نم هبلإ قثأ نم ىلإ الإ جرخأ ال ةنس يتيب يف تكمو نفح مانفا لوو
 تجحرخف ©« ”تنمأ ةنسلا يف ينركذ ًادحأ عمسأ م اماف « ا"رس يناوخإ
 يلع افقو دق نايطرش اذإف « ةعملا ةفاصثرلا ماج يف تيلصو « ةعمجلا يلصأ
 - قارعلا ىلع املاو ناكو - ىفقثلا رمع نب فسوي ريمألا بجأ «دامح اي : الاقو

 يناعّدَت نأ اكل له : اهل تلق مث « فاخأ تنك اذه 'نيم : 1
 :الاقف ؟ اكعم ريصأ مث ًادبأ معلإ عجري ال نم عادو مهعّدوأف لهأ يفآ ى

 ١ ةدوسملا يف درت مل د نم ةدابز .

 بيذهت يف ًاضيأ ةصقلاو . فالتخا ضعب ناكلخ نبا لقن يفو ١اباب : صاوغلا ةرد رظنا ؟
 . ركاسع نبا

 . اهطقتم تنك +: ةردلا ب

 ؟ ا



 يف وهو رمع نب فسوي ىلإ ترص مث « اهيديأ يف تماستساف « ليبس كلذ ىلإ ام
 هللا مسن » هيف ًاباتك ىلإ ىمرو مالسلا ىلع درف هيلع تماسف « رمحألا ناويإلا

 ؟ رمح نب فسوي ىلإ نينمؤملا ريمأ ماشه هللا دبع نم « محرلا نمحرلا

 ريغ نم هب كيتأي نم ةيوارلا دامح ىلإ ثعباف اذه ىباتك تأرق اذإف « دعب امأ

 ةلمل ة ةرشع يتنثا هيلع ريس اًيرَهَم ًالمجو رائيد ةئامسخ هل عفداو « 'ميوأرت

 ترسو هتبك رف 2« لوحرم لمج اذإف ترظنو « ريناندلا تذخأف . « قشمد ىلإ

 تنذأتساو ماشه باب ىلع تلزنف « ةلمل ةرشع قنثا يف ىشمد تمفاو ىتح

 نيتماخر لك نيبو ماخرلاب ةشورفم ءارئوق راد يف همللع تلخدف « يل نذأف

 دقو زخلا نم رمح بايث هيلعو ءارمح ةّسفنط ىلع سلاج ماشهو بهذ بضق

 توندف يناندتساو مالسلا يلع درف « هيلع تماسف « ربنعلاو كسملاب خمضت

 ناتقلح ةيراج لك نذأ قدطق لتعرأ / ةاكراح اذان #ةلحر "تلمق ىتح

 : تلقف ؟ كلاح فيكو ؟ دامح اب تنأ فيك : لاقف « نادقّتتت ناتؤلؤل (هف

 : لاق < ال : تلق ؟ كيلإ تثعب مف يردتأ : لاقف « نينمؤملا ريمأ اب ريخي

 ا ياا رتدب بنسب تثعب

 ريإ ابني يف ”ةنبق تءاجف موي حومسصل اب اوعادو

 ل : لاق « ةديصق يف ”يدابعلا ديز نب ؛يدَع هلوقي : تلقف
 ظ : هتدشنأف

 تلا احح يل نولوقي ح دصلا حضو يف نولذاعلا ركب

 قومهاوم معدنع ”بلقلاو ه آلا دبع ةئبا ان كيف نوموادو

 'قيدص مأ <« ينمولي ”وادعأ ابيف َلذَعلا اورثكأ ذإ يردأ ”تْمسل

 : هلوق ىلإ اهبيف تببتناف : دامح لاق

 قيربإ ابنيي يف ”ةتيق 'تءاجف موي حوُبّصلاب اونعَدو

 ١ عاورت ريغب : ةردلا .

 فذح نود ر ىف ةدصقلا تدرو ؟ .



 قووارلا اهفالسس ىّفص كيد لا نيمك راقثع ىلع هتمّدق
 قوذي نم اهمْعَط "نل تجرم ام اذإف ابجازرم لبق زم
 قيفصتلا اهنيزن رمح توق املاك عميقاقف اهقوف افطو

 قو'رطم الو ”نجآ ىئرصال باحس ءام ؛جازملا ناك مث

 ةدايز ةياكحلا هذه ىفو  دامح اب تنسحأ : لاق مث « ماشه برطف : لاق
 نكي 4 اماشه نإف < حيحصب سيل اذهو « يد نيبصا لاق هناف
 :تلقف «كتجاح لس «دامح اي :لاق مث  ةدايزلا كلت ركذ ىلإ ةجاح الف «برشي
 كل اعبمج امه : لاق « نيتيراجلا ىدحإ : تلق « معن : لاق ؟ تناك ام .ةنئاك
 دحوف « هل ”هادعأ لزنم ىلإ دغ نم هلقن مث « هراد يف هلزنأو « املامو اهيلع ام
 فلأ ةئامب هلصوو « ةدم هدنع ماقأو « هبلإ جاتحي ام لكو املامو نيتيراجلا هبف
 : تلقف ةفوكلا ىلإ هللا قلخ رسسدأ انأو ترسف : دامح لاق] . مهرد

 لاح ىلإ لاح نم رهدلا لقنتو امهزنم مايآلا لزنت يذلا تنأ
 لاجتآو قازرأب تمضق الإ دحأ ىلإ فرط ىدم تددم امو
 '[لاملا نيعأ يكبتف لبتستو ([...] ضيبلا يستف احش مورت

 ةعقاولا هذه نوكت نأ نكمي امو «ةياكحلا هذه يريرحلا قاس اذكه : تلق
 ناك لب روكذملا خيراتلا يف قارعلاب ايلاو نكي م هنأل يفقثلا رمع نب فسوي عم
 امسح - ىلاعت هللا ءاش نإ ه هركذ قآلا - ىرمسقلا هللا دبع نب دلاخ هملوتم

 . ًاضيأ هتمجرت يف رمع نب فسوي ةلالوو هلاصفناو هالو خيرات ةيضتقن
 . ةريثك هرداونو دامح رابخأو

 .ةرحبلل نيعستو سمخ ةنس يف هدلومو «ةئامو نيسمحو سمخ ةنس هتافو تناكو
 نولخ تسل تبسلا موي ةفالخلا يدهملا ىلوتو « يدبملا ةفالخ يف يفوت هنإ لبقو
 مرحملا نم نيقب عبسل سيمخلا ةلمل فوتو « ةئامو نيسمخو نامت ةنس ةححلا يذ نم

 ١ فلؤملا ةدوسم يف وأ صاوغلا ةرد يف درت ملو ر نم ةدابز .
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 كلذ يفو « ناذبسام لامعأ نم « 'ذرلا اهل لاقي ةيرقب ةئامو نيتسو عست ةنسا

 : ةصفح ىبأ نب ناورم لوقي

 ناذبسمب ربق ىدمللا ين دمت ربق دعب ربق ”مركأو

 ناني ريغب عجارت ل فيك ىّحض هقوف برُثتلا تلاه ٍدْبأل”تبجحع

 همساو « هبقل وهو « ةسانك نب دمج ىمحي وبأ هاثر ةيوارلا دامح تام املو

 ةماسأ نب ةبيوذ نب نزام نب فيّنأ نب ةلضن نب ةفيلخ نب هللا دبع نب ىلعألا دبع

 : هلوقب © نيعق نب رصن نا

 ”راذدحلا كباصأ امم كاحن 000 ىدرلا نم يجني ناك ول

 ردك هدو ولفص ِق كي م ةقث يخأ نم هللا كمح رب

 رثألا ؛سارديو هيف معلا ىن فةيو نامزلا ”دسفي اذكبف

 ميركلا نآرقلا ظفح هنإ لبق « ةبيرعلا نم ةعاضملا لملق روكذملا دامح ناكو

 . للاعت هللا همحر « ًافرح نيثالثو فّسّت يف فّحصف ©« فحصملا نم
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 درجع دامح

 يتوكلا بيلك نب سنوي نب رمع نب دام - ىبحي وبأ لبقو - ورمع وبأ
 دار جيعي فورمملا  ةعصعص نب رماع نب ةأأوَس ينب ىلوم - يطساولا لمضشقو -

 ؛ يدبملا نينمؤملا ريمأ ربق اب. « نيجيندنبلا برق ناذبسامب ةيرق اهنإ لاقو توقاي اهركذ ١
 ظ . ذولأ : مر يفو « دولا : صو ديفنتسو دنعو

 : ١6 يناغألاو 331+ : ءارعشلاو رعشلاو + : زتعملا نيا تاقمط يف درجع دامح ةمجرت - +.

 . 549 : ٠١ ءابدألا مجعمو ١٠0 : فلتخماو فلتؤملاو 6١م : م دادقب خيراتو م. ؛
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 ل

 لاقو 0 يدبملا ا يف دادغب مدقو »م موس دب رب نس دملولا مدانو م ةمسامعلا ف

 0 عبطمو د رحع دامح موقلا ءال ف يدبملا مايا ِق انملع مدق ٠ دعجلا نس ىلع

 .ةناجبو اثيخ نوقاطُي ال اوناكف انم برقلاب اولزنف « دايز نب ىبحيو ينانكلا سايإ
 « ةشحاف جاهأ درب نب راشب نيبو هنيبو « نيدبجملا ءارعشلا نم وهو

 راشب ناكو « اهنم ائيش تركذل اهشحف الولو « بيرغ ىنعم لك راشب يف هلو
 | : 'دامح ىف راشب لاقو « هنم جضي

 ”نيمك تنأو الإ هقلث 'لف هيب ىلغأ ىحلا ىف ؛هّتئح اذإ

 انيمي كيلع فورعم لك يفو الملا غلبت م ىيني يبأل'لثف
 ظ : " ًاضيأ راشب لوقي هبفو

 انا هقالم ةتقو 'عقليو 0ث البطي ناك ول ىتقلا مْ
 هاوس ؟باسحلا موي هضايّيو ”هليجو ةمادملا برش: نم ضَيْباو

 طاعتي م وه هنإو « ؟لبنلا يربي ناك هابأ نإ ليقو « لئبثنلا يربي ناكو
 ىكحم «(؛ ةقدنزلاب هنيد ىف امهّتُم اعلخ ًافيرظ ًانجام ناكو . عئانصلا نم انيس
  "همسا ركذب حيرصتلا قلي امو - رابكلا ةءآلا دحأ نيبو هنيب تناك هنأ
 : هملإ بتكف « هصقنتي هنأ هنع هغلبف © اعطاقت مث < ةدوم

 ىصاقتناو ىمتشش ريغب متي ال ككسن ناك نإ

 يصاقألاو ينادألا مم تلا هش ةفيك يب ملقو دعقاف

 . ةعزق نب هللا دبع ءاحه يف تاببألا نأ ناويدلا مماج ركذو 2« ٠ - 558١ : راشد ناويد ١

 , ٠١ : راشد ناويد ؟

 . داعملا : م +

 . لمنلا نايربي هوبأو ناكو : هلوقب م يف ىفتكا ؛

 . م05 : ١4 يناغالا رظنا « فلوملا هركذ يف جترحتو رداصملا هب تحرص و

51١ 



 يصاعملا ىلع 'رصملا انأو ىنتّكز اللاطتف
- 

 صاصارلا قرانأ قف ىط عدو اكس ' ءايييا

 7 ًاضنأ هرعس نمهو

 يرذع يف تبنطأو يمولنع ت'رصقأل ىوملا ةضسق يف ”تحصأ ول ”تمسقأف

 يردت ال ةكنأب يرادت ال كنأو حصا ةكنأ كنم ىالب ؟نككلو

 ةفوكلا يف ناك : "لاق « ءارعشلا تاقبط » باتك يف ةبيتق نبا ركذو]

 « يوحنلا ناقريزلا نب دامحو ةيوارلا دامحو د رحع دامح : نودامخا مه لاقي ةيالث

 ظ ظ . ةقدنزلاب نومرت مهلك اوناكو نور.شاعتي اوناكو

 تيدهأ دق :هعم بتكو امالغ سايإ نب عيطم ىلإ ىدهأ د رحع دامح نإ لقو

 . ظيغلا مظك هيلع معني نم كيلإ
 : درب نب راشب لاق نيمألا دلو بيدأتل درحع دامح دعقأ امو

 بيذلاو لخسلا نيب رهدلا عمجت ال ”ةحلاص هللا كازج نيمألل لق

 بيبط نم لخسلا يف اممعي بئذلاو هلكآ بئذلا نأ معي لخسلاف

 ظ ظ : ًاضيأ لاقو

 ملا يف بئذلا مقو منت ال لضفلا ابأ ا

 متغا دفق عءوس مكبس  درجع داهح بترا“

 هدالا نه .تالع ىف ةييرص هينغف ند

 لقلا يف مملا جحع "لم ”مث ىأر نإ

 ١ مقملا : يناغالا .

 " ما ءارعشلاو رعشلا رظنا 5
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 درحع دامح رعش نمو

 هترسع كنع يفخبل ميركلا نإ

 "لع هلاومأ ىلع لبخبلا
 مو لملقلا ىطعت نأ تهركتت اذإ

 دوبجن وهو ابلغ هارت ىتح

 دوس هجوأ اهمبلع _:روبعلا فرز

 دولا ربظي ممل ةعس ىلع ردقت

 |١ دومج وبف ًارقف "قش ام لكف

 ..ةرويشع مراتخاو ةواغكاو

 لهأ نم ناك : لمقو . ىلاعت هللا همحر « ةئامو نيتسو ىدحإ ةنس ىف قوتو

 ةقدنزلا ىلع ةفوكلا رهاظي ةرصملا لماع ىلع نب ناملس نب دمح هلتقو « طساو

 يف تاهف « ةرصبلا ديرب زاوهألا نم جرخ : لبقو « ةئامو نيسمخو سمخ ةلس يف
 : لمقو < كانه لت ىلع نفدف « هقيرط

 ىلع نفدو لمح « ةحبطبلاب هركذ مدقملا درب نب راشب يدبملا لتق املو

 : " اهيلع بتكف « يلهابلا ماشه وبأ (هربق ىلع رمف © درجع داح

 راد ِق رن راج احّسصأف دارحع افق ىمجالا عبت دق

 رانلا ِق رفاكلاو م رانلا ِق كلام يدب ُْق افعبجا| اراض

 .راششتو دانح ب'رقب ًاسحارم ال ضرألا عاقب "”تّلاق

 - ةلمهم لاد اهدعبو ءارلا حتفو ملا نوكسو ةلمبملا نيعلا 55098
 عم بعلي مالغ وهو قارغأ هب ره هنآل كلذ هل لمق امنإو <« هملع بقل وهو

 : هل لاقف « نايرثع وهو دربلا ديدش موي يف نايبصلا
 . ي رعتملا : درحعتملاو

 ءارلا حتفو ةمجمملا داضلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا حتفو مملا مفب - مرضخملاو
 ةيلهاجلا كردأ يدلا رعاشلا ىلع قلطت نأ ةظفللا هذه لضأ ميه أهدعبو

 )م مالع ١ تدار حعت دقإ

 ١ فلؤملا ةدوسم يف درت لو د ص نم ةدايز .

 , م50 1 يناغالا رظنا ؟

 ليحل



 عمسو ةلمبملا ءاحلإ رجم اضرأ كلذ ف عيسو « نيتاوم كردأ نم ىلع قلطت

 7” ياش لا ل نيك
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 ناك ؛ يتسّنلا يىباطخلا باطخلا نب مههاربإ نب دم نب ”دمح ناملس وبأ

 ناسلا ماعم » و « ثيدحلا بيرغ » ابنم ةعيدبلا فيناصتلا هل اثدح ًابيدأ اهمقف

 «١ حاحشلا » باتكو « يراخبلا حرش يف ناسلا مالعأ » و « دواد يأ ناس حرش يف

 . كلذ ريغو « نيثدحلا طلغ حالصإ »:باتك و « ءاعدلا نش »: باتكو

 هنع ىورو 2« امهريغو زا”زكرلا رفعج ابأو راتفّتملا يلع ابأ قارعلاب عمس

 مساقلا وبأو يسرافلا دم نب رافغلا دبعو يروباسينلا مّسبلا نبا هللا دبع وبأ 21
 « « رهدلا ةمستب » بحاص هركذو « مههريغو ىباطخلا لبس ىلأ نب باهولا دبع

ِ 
 5 "هل دشناو

 لكششا مدع يف هللاو ابنكلو ىوتنلا ةّيقلش يف ناسنإلا "ةّمغ امو

 سمسعت: ع رهدلا ةميتيو (دمحأ تحت) ١؟ه : ١ ةاورلا هابنا يف يباطخلا ناملس يبأ ةمجرت 5 7

 باسنأ رظناو « ؟مو : ةاعولا ةضبو ٠6٠٠ : م بهذلا تارذشو ؟45 : غ ءابدألا مجعمو

 تاقبطو ؟8؟ ١: بدالا ةنازخو ٠١4 : ظافحلا ةركذتو (يباطخلا) : بابللاو يناعمسلا

 رسن «لئاسر ثالث نمخ) نآرقلا زاجعا يف هل ةلاسر : ةروشنملا هشك نمو « ؟١م6 : ؟ ىمسلا

 ننسلا ملاعمو (ه 5 .: ةرهاقلا « ةيرين ةعابطلا ةرادإ) ةلزعلا يف ةلاسرو (فرامملا راد
 . توقاي اهركذ ىرخأ تافلؤم هلو . (ندلجم يف)

 + ةدوسملا و: و نمو الإ ركذم. ل: عاجقلا ناكر 3
 .م*#هو2(6 مومو : ةممتملا ؟

 . ةبرغ : خسنلا رئام يفو ؛ ةدوسملا يف اذك +
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 يلهأ انيبو نرخ اهمف ناك نإو ابلهأو "تلبس نان ”بئرغ ينإو

 ظ : ًاضيأ هل دشنأو

/!ٌ 

 ارزو هنود ام ”مهارش ”سانلاو ةرزو هنود يداوعلا عابسلا ريش

 ارم هذؤي م ارششب ىرت امو ملبس ممذؤي م اوهام رشعم ع
 5 اضيأ هل دشنأو

 ”ميرك هطق صقتست مف قيأو هلك كقح فوتست الو حماسف

 ”ممذ رومألا دصق "يفرط الك دصتتقاو رمألا نم ءيش يف 'لغت الو

 مكالّس نب مماقلا ديبع يبأب هرصع يف هّيشي ناكو . كلذ ريغ ءايشأ هل ركذو

 لوألا ميير رهش يف هتافو تناكو . افملأتو اسيردتو ًاعروو ًادهزو ًابدأو اماع

 ظ . ىلاعت هللا همحر <« تس ةنيدمب ةئائلثو نينامثو نام ةنس

 ءال فلألا دعبو ةلمبملا ءاطلا ديدشتو ةمحعملا ءاخلا حتفب  يباطخلاو

 نب ديز ةيرذ نم هنإ لمقو « روك ذملا باطخلا هدج ىلإ ةبسنلا هذهو - ةدحوم

 . ملعأ هللاو « هيلإ بسنف « هنع ىلاعت هللا يضر < باطخلا

 نم ةانثم ءات اهدعبو ةلمبملا نيسلا نوكسو ةدحوملا ءابلا مضب - ىتسّدلاو

 ةنازغو ةاره نيب لباك دالب نم ةنيدم يهو « تسد ىلإ ةبسنلا هذه  اهقوف
 ١ . رامنألاو راحسألا ةريثك

 2 ةزمهلا تايثإب  ًاضيأ 'دمحأ روكذملا دمح نابلس يبأ مسا يف عم دقو
 رّفظملا مساقلا ابأ تلأس : مَّّبلا نب دمه هللا دبع وبأ كاحلا لاق ؛ لوألا حمحصلاو
 نإف دْمح وأ دمحأ يباطخلا ناولس يبأ مسا نع هيقفلا تسبلا دم نب رهاط ناا
 « دمح هب تبمس يدلا يمسا : لوقب هتعمم : لاقف « دمحأ لوقي سانلا ضعب

 اندشنأ : روكذملا مساقلا وبأ لاقو . 'هملع هتكرتف « دمحأ اومتك سانلا نكلو

 : هسفنل ناملس وبأ

 000 ا ا ل ا ا

 ١ م نم ةرقفلا هذه تطقس : هيلع ... ممم دقو .
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 ةارادللملا راد يف تنأ امنإف 'مبَّلك َسانلا رادف اّيح تمد ام

 تامادنلل اميدن ليلق اع ىرثي فوس ردي ل نمو ىراد ردي نم

8 

 تايزلا ةزمح

 < تايزلاب فورعملا ينوكلا ليعامسإ نب ةرامع نب بيبح نب ةزمح ةرامع وبأ

 هنعو « ةعبسلا ءارقلا دحأ ناك ؛ "يميتلا يعبر نب ةّمركع لآ ىلوم
 « تايزلا » هل لبق امنإو «شمعألا نع وه ذخأو «ةءارقلا ئاسكلا نسحلا وبأ ذخأ
 زوجلاو نيجلا ناولح نم بلحيو ناوْلُح ىلإ ةفوكلا نم تيزلا بلح ناك هنأل
 ظ . هب فرعف « ةفوكلا ىلإ

 همحر «© ةنس نوعبسو تس هلو ناولحي ةئامو نيسمحو تس ةنس ىفوتو

 ظ ظ . ىلاعت هلل

 - نون فلألا دعبو واولا حتفو ماللا نوكسو ةلمهملا ءاحلا مقب - ناولحو

 . لبجلا دالب ىلي امم قارعلا داوس رخاوأ يف ةئيدم يهو

 .ءاملا ديدشتو ةلمهملا نيعلا رسك و ةدحوملا ءاملا نوكسو ءارلا رسكب : ”يعبرو

 4.ه : ١ لادتعالا نازيمو "د١ :ذ ةياهنلا ةياغو ١٠7 : « بيذبتلا بيذبت ىف هتمجرت - «0٠م

 دقعنا دق : يبهذلا لاق « دحأو ماع يف ةفشح وبأو وه ه م١ ةئس بدمصح نب ةزمح دلو دقو

 فلسلا ضعب نم ناك دقفءاببف مككت نم ىلع راكنالاو لوبقلاب ةزمح ةءارق يقلت ىلع ةرخاب عامجالا

 . +١١6 ةنس يفوت لمقو . لاقم ابيف لوآلا ردصلا يف
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 قاحسإ نب نينح

 ةعانص يف هتقو مامإ ناك ؛ روهشملا بيبطلا يدابعلا قاحسإ نب نينح ديز قو
 س'دملقأ باتك برع يذلا وهو ةمات ةفرعم 'نيينانوملا ةغل فرعي ناكو « بطلا
 هحقنف هركذ مدقملا ةرْدق نب تباث ءاجو « ةيبرعلا ةغللا ىلإ نانويلا ةغل نم هلقنو
 املك تناك اهنإف ءامطألاو ءاكحلا بتك رثكأو «يطسحملا باتك كلذكو «هبذهو
 بكرعو « اهميرعتب ءانتعا ةعامجملا ذك نوك دلما 0 ناو تيرعف نانوملا ةغلب
 مدعل بتكلا كلتب دحأ عفتنا امل بيرعتلا كلذ الولو « بتكلا ضعب اضيأ هريغ
 هب عفتني الو هلاح ىلع قاب هوبرعي مل باتك لك مرج ال “ نانوملا ناسلب ةفرعملا
 « ابحالصإو اهريرحتو اهبيرعتب ًامرغُم نومأملا ناكو . ةغللا كلت فرع نم الإ
 ةبانع نكل « اهب اونتعا اضيأ هتيب لهأ نم ةعامجو ىكمربلا رفعج هلبق نمو
 ةريشك ا تافنصم بطلا يف وود كملا نانطإو 57 متأ تناك نومألملا

 رابخأ » باتك يف تيأرو 4؛- ةزمهملا فرح ىف قاحسإ هنا وب نك ف مدقت دقو
 ماهلا لخدي بوكرلا نم هلوزن دنع موي لك يف ناك روكذملا ًانينح نأ « ءامطألا
 لكأيو بارش حدق برشيو « ةفيطتق يف ”فتليف جرخيو « ءاملا هيلع بصيف
 هل مدقيو رخبتيو موقي مث « مان ابرو « هقرع فشني ىتح ءىكتيو « ةكمك
 مهرد اتئام هنزو فبعرو ًاجابريز خبط دق نّمسم ريبك جوارف وهو هماعط
 لاطرأ ةعبرأ برش هبتتا اذإف « مانيو زبخلاو جورفلا لكأيو ةقرملا نم وسحبف
 « لج'رفّسلاو ؟يماشلا حافتلا لكأ ةبطرلا ةبكافلا ىهتشا ادإف « اهنتع ابارش

 : ءاكحلا خيراتو : ١ ةعبصأ يلأ نباو ؟44 : تسربفلا يف قاحسإ نب نينح ةمجرت - 6
 ادع تافلؤم هلو . ةميرعلاو ةينايرسلاو ةينانوملا يف ًاحرصف ناك هنا ميدنلا نبا لاقو ١١7

 , هلقن ام

 , ةينانوملا ةفللا : جأ ١

 7 يقشمدلا :ةها



 .نيتئامو نيتس ةنس رفص نم نولخ تسل 'ءاثالثلا موي تام نأ ىلإ هبأد كلذ ناكو

يه ءيث يأ ىلإ يدابعلا ةبسن هدلو ةمجرت ىف قبس دقو
 . 

مالسإلا ىلع نيمدقتم ءاكح اوناك نوننانوملاو
 ثفأب نب نانوب "دالوأ نم مهو « 

 ظ نابو واولا نوكشو ابتحت نم ةانثملا ل كومو 2 مالسلا ا

 . فلأ نينونلا
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 سبتقملا بحاص نابح نبا

 نب نايح نب دمج نب نايح نب نيسح نب فَلَخ نب ناَّح ناورم وبأ

 نب كلملا دبع نب ماشه نب ةيواعم نب نمحرلا دبع ريمألا ىلوم نامح نب بهو

 يف « سلدنالا خيرات يف سبتقملا » باتك هلو « ةيطرلق لهأ نم وه ؛ ناورم

 . ًادلجب نيتس يف اضيأ اهخرات يف ' "« نيتملا » باتك و « تادلجي رشع

 ىف ارحبتم ةقرغملا يوق *نسلا ىلاع ناك : عاب هركذ

 مهنسحأو هيف سانلا حصفأ <« سلدنالاب جيرافلا ءاول بحاص « ابمف اعراب بادآلا

 يلاقلا ىلع يبأ بحاص يوحنلا بالا يبأ نبا ورمع انأ خبشلا مزل « هل امظن

 ىمسملا هباتك هنع ذخأو « يدادغبلا يعبرلا نسحلا نب دعاص ءالعلا انأو

 "50955619 هدف مم همم دوووم رويويموجروو م سوهوووسووقهو هوو نوم وون للوف

 ١ نآملا يف تبث اك تسربفلا فو ؛ تيسلا : ه .

 . دلو نم : جأ "

 تانك ور كو : هلصلاو ١مم . ا ا ل - 5١٠

 سيراب) ةيئوطنا روشلم ةيانعب امهادحا « ناتعطق « سدتقملا » هباتك نم رششن دقو هاله ١:

 رسشنلل ةثلاثلا دعيو (١؟ 5 توريب) يححلا نمحرلا دنع روتكدلا ةيانعب ا

 . يعم دوم روتكدلا
 . « نيبملا » مساب رداصملا يف ًاتامحأ باتكلا اذه درب م

 .ةمحلا :1 ع



 فافختسا ثالث دعب ةئنبتلا : لوقي هتعمسو . ثيدحلا عمسو « صوصفلا »د

 ظ . ةيصملاب ءارغإ ثالث دعب ةيزعتلاو < 'ةدوملاب
 « ةئامعبرأو نيتسو عسن ةنس لوألا عيبر رهش نم نيقب ثالثل دحألا موي فوتو

 . ةئاثلثو نيعبسو عبس ةنس هدلومو . ضبا ةربقمب رصعلا دعب هموي نم نفدو
 نب دمع هللا دبع وبأ ربخأو . هخمرات يف هاكح امف قدصلاب يناسغلا هفصوو

 «هدبي ؟هبتكي امف اغلب « همالك يف احيصف نابح نبا ناك : لاق نوع نب دمحأ

 هتيأرو : لاق « رامخألاو صصقلا نم هخيرات يف هيكحي ايف ابذك دمعتي ال ناكو
 تلقف « همالس يف مستو ىلع ملسو هبلإ تمقف « ىلإ آلبقم هتافو دعب مونلا يف َْق
 تمدن تفنص يذلا خيراتلاف : هل تلقف «يل رفغ : لاقف ؟ كب هللا لعف ام : هل
 افع هفطلب اكو زع للا نأ الإ « هملع تمدن دقل هللاو امأ : لاق ؟ هيلع

 . يل رفعو ينع
 ف لاوكشت نباو « سدتقملا ةودج » ِق 5575 لاا نع وأ هركذو

 . نيعمجأ ىلاعت هللا مهمحر « « ةلصلا »

 نويووو رو بوو مو رو وهمس مو وو داو ب هيو و هو همر جو ص و و و < موي جب ع 9 ع« 9 9 © ©
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 ديز نب ةجراخ

 ؛ ةنيدملاب ةعبسلا ءابقفلا دحأ يراصنألا تباث نب ديز نب ةجراخ ديز وبأ
 هتمجرت يف ”تركذو « ءاملا فرح يف نمحرلا دبع نبا ركب يبأ ركذ مدقت دقو -

 «ردقلا لملج ايعبات روكذملا ةجراخ ناكو  ةعبسلا ءابقفلا ءامسأل نيعماجلا نيتببلا
 . هللا ىضر تسباث نب ددز 007 « هنع هللا ىضر « نافع نب ناؤع نامز كردأ

 :ٍملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هقح يفو . ةباحصلا رباكأ نم هنع
 ْ . «ديز 'مكُضرْفأ

 « هنع هللا يضر « ةئام ةنس لبقو <« ةرجبلل نيعستو عست ةنس ”ةجراخ يفوت
 00 . ةئيدملاب

  هذهو « "ت'روئهدت ابنم تغرف اماف « ”ةّجّرد نيعبس ”تينب ينأك مانملا يف
 « يرهزلا هنع ىورو . اهيف تاف : لاق ؛ اهتلمكأ دق ةنس نوعبس يل ةنسلا
 . ىلاعت هللا اهمحر

 هنونواو هو هاهو هوو وو هاو قهوه طوق 6 قره هو هواه أف هه هاهو هواه عرو اه فه ةيه يف

 ١5 - ربعلاو "4 : نابمح نبا لاجر يف ديز نب ةجراخ ةمجرت ١ : ١١9 ؟ ءاملوالا ةملحو :

 يزاريشلا تاقبيطر ظ ٠ ؟ : ةقرولا ,

 ١ هونأ ناكو : ج .

 ,؟.ه*  ؟د»+ : ه دعس نبأ تاقبط رظنا ؟

 + تروهت : تاقبطلا .

 ضرر



 ؟ 51١

 ظ ةبواعم نب ديزي نب دلاخ

 معأ نم ناك ؛ يومألا نايفس يبأ نب ةيواعم نب ديزي نيد هتاهوبأ

 نبذه ًاريصيب ناكو « بطلاو ءاسسكلا "ةعانص ف مالك هلو « ملعلا نولفب 'شيرق

 نع ةعانصلا ذخأو ؛« هتعاريو هتفرعم ىلع هلاد لئاسر هلو ؛« امل انقتم نيماعلا

 لئاسر ثالث اهيف هلو < يمورلا ”بهارلا سنايرم هل لاقي نابئهْرلا نم لجر

 دن ةيلقتا ة روصو # ورك ذل هه ا 1 ا نك مم

 ىلع ؟ةلاد يطاقنو تالوطم ةريثك راعشأ ايف هلو « ابملإ راشأ ىلا زومرلاو

000 

 ابئلق الو لوحي ًالاخلخ ةةلئمّرل ىرأ الو « ءاسنلا ”لمخالخ ”لوحت

 ”|ابلق ةيريبز مودم ا ريخت يننإف مالملا ابييف اورثكت الف ]

 رظناو :2١١5 ه ركاسع نا بيذبتو ”ه ب لوجو - 5

 2نآأ ن5 8نواعور ْموهطأت5ؤءطع مما اوم, 1 كطهاأنوف زطص 2 طم الن“ هالبأز 0,

 عزل عاط عمور 4

  (955١؟ ةرهاقلا .ط هو ص ةيبرعلا ةمحرتلا) برعلا دنع معلا هياتك يف ٍليبم يد لوقيو

 ام صخألا ىلع ًاضحم ةروطسأ الإ هلك كلذ سيلو » : ةميدقلا مولعلاب دلاخ ةلص نع ثيدحلا يف

 . « ةعنصلا لع يف هرحبت نم هوركذ

 سانلا : جأ ٠١

 . م نم ةماكلا تطقسو « ةعنص : ه 5

 لعلو ؛ شقايرم : ه ؛ سنايرب : أ فو ؛ ةدوسملا يف درت مو م نع « بهارلا » ةماك انتيثأ 3-5

 . بهارلا اذه لثم دوجو تبثي نم دنع ممالل ةيلصالا ةروصلا وه سونيروم وأ سونايرم

 عض ْ . لدت : ج

 , اهدحو ص نم ةدايز 0
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 ا انلاوخا ارا ابلحأ .نبصو اهسح لحأ نم ماوعلا يب ”بحأ

 .اهتربشل اهركذ نع انبرضأ ناورم نب كلملا دبع عم ةصق اهو « ةليوط يهو

 كلملا دبع نب دملولا نإ : لاقو موب هءاحف « هلا دبع ىمسي خأ هل ناكو

 ريمأ اي : لاقف « هدنع دملولاو كلملا دبع ىلع دلاخ لخدف « ىنرقتحمو يب ثسعد

 دنعو « هرغصتساو هللا دبع همع نبا رقتحا دق نينمؤملا ريمأ نبا دملولا « نينمؤملا
 اواعجو اهودسفأ ةيرق اولخد اذإ كولملا نإ ف» :لاقو هسأر عفرف قراطلم كلملا

 اذإو  :دلاخ لاقف ( »4 : لمنلا ) « نولعفي كلذكو ةلذأ اهلهأ ةزعأ

 امذرّمدف لوقلا اهملع ”قحف اههف اوقسفف اهمفرتُم انرمأ ةيرق كلهن نأ اندرأ

 دقل هللاو ؟ ىنماكت هللا دمع ىفأ : كلملا دمع لاقف ( ١٠١ : ءارسالا ) 4 ًاريمدت

 دبع لاقف ؟ لوعت دملولا ىلعفأ : دلاخ لاقف < ان هناسل ماقأ (ف ىلع لَخد
 هللا دبع ناك نإو : دلاخ لاقف <« ناملس هاخأ نإف نحلي دملولا ناك نإ : كلملا

 ىف دعت ام للاوف « دلاخ اب تكسا : ديلولا هل لاقف « دلاخ هاخأ نإف نحلب

 ديلولا ىلع لبقأ مث « نينمؤملا ريمأ اب ممسا : دلاخ لاقف « ريفنلا يف الو ريعلا

 تالسحو تاينغ : تلق ول نكلو < ريفنلا بحاص ةعسر نب ةسنع ىدجو

 .٠ تفدص انلقل 42 نائع هللا محارو فئاطلاو

 اهب لبقأ يتلا شيرق 'ريع يبف « ريعلا » هلوقف «ريسفت ىلإ جاتحي عضوملا اذهو
 ةباحصلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر م حرخفا“ ماشلا نم نامفس ولأ

 موقلا مادقم ناكو « ريعلا نع اوعفديل اوجرخف ةكم لهأ ربخلا غلبف « اهومنغبل

 : تسلا اذه دعب د يف دأز ١

 ابلص مهنيعأ نيب لاجر طخي يرصنتت نإو مسن يماست نإف
 مث) ه١ . هللا ةنعل هلئاق ىلع نينموملا ريمأ اي : دلاخ لاقف كلملا دبعل ريخالا تيبلا اذه ركذو
 فنرأ مويلا تممه : دلاخ هيخأل لاق هللا دبع نا : اهيفو ىرخأ ةروصب ةيلاتلا ةياكحلا هر

 دبع ىلوو نينمؤملا ريمأ نبا يف هب تممه ام سب : دلاخ هل لاقف « كلملا دمع نب ديلولاب كتفأ
 ءهكيفكأ انأ : دلاخ هل لاقف «ءينرغصأو اهب ثبعتف ترم ىلمخ نا : هللا دبع لاقف « نيماسملا
 . (خلا ... كلملا دبع لع لخدو
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 يبأ نم دح دحاو لكو « ردب ةعقو تناك نيماسملا ىلإ اولصو اماف « ةعيبر نب 'ةّستع

 هديك ايا أو « هيبأ ةبج نمف نايفس وبأ امأ وحلا دلاض د و احب

 . دلاخ دج ةيواعم مأ دنه هّنتبا نآلف

 هللا 500 هنإف « همالك رخآ ىلإ - تالسحو تامنغ » هلوقو

 نإ قوق دما كلملا دبع دج ناكو صاعلا يبأ نب محلا ىفن امل سو هيلع هللا ىلص

 كلذك لزب مو « ةم'ركلا يهو ةلَْسْح ىلإ يوأيو ملا ىعري ناك فئاطلا

 :لاقدو « نع ملا ناكو # هدرقا ةفالخلا هن لا .ىطر نافع. نب ناتع ىو قع

 هدر يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل نذأ دق ناك هنع هللا يضر نائع نإ

 . هيلإ رمآلا ىضفأ ىتم
 سمح ةنس هتافو تناكو . ةيافك اهنم ردقلا اذه ىفو « ةريثك دلاخ رامخأو

 . ىلاعت هللا همحر « ةرحبلا نينامو
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 ئرسفلا هللا دمع نب دلاخ

 مث ”يلحسلا زارثك نب دسأ نب ديزب نب هللا دبع نب دلاخ مثيلا وبأو ديزي وبأ
 وه : لاقف هلال اوال ل ا 0

 نب ىصقأ نب كرفأ نب ممر نب ركلتتي نب بلعتص نب قش نب ريرج نب ةمفم نإ

 ١ ةبثع مههدقي : م .

 -  323.يزاقلا# راقت فدل ند دس كل نياق عشت و يري قا نع و ا غر

 . نباو ه ه «1؟ يىناغالا مجارو , خلا .. . تنودلح يآ ريثالا ناو ىبوةعملاو يدوعسملاو

 ب : ه ركاسع
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 برلعي نب بُحْشَي نب أبس نب نالّبَك نب ديز نب كلام نب تْيَن نب ثاوّقلا
 يرصقلاو يرسقلا لاقي : الوكام نبا لاق « 'ناطحَق نبا

 ةكم يلو « يومألا كلمل دبع نب ماشه ةبج نم نيقارعلا ريمأ ناك

 عم ” ةبحص تيت هدجل ناكو 6 ةنئنارصن همأو « ةرحبلا نينامتو عست ةنس

 برعلا ءابطخ 'ةلمج نم ًادودعم دلاخ ناكو « سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رعاش هيلع لخد « ءاطعلا ريثك ًاداوَج ناكو « ”ةغالملاو ةحاصفلاب نيروبشملا

 لوقلا يف ءارعشلا عاستا ىأر اماف « نيتبسب هحدم دقو ءارعشلل هسولج موب

 :لاقف ؟ كتجاح ام : دلاخ هل لاقف « اوفرصنا ىتح تكسف « لاق ام رغصتسا

 ؟امه ام : لاقف « "تيب ترقتحا ءارعشلا لوق تعمس اماف «نيتيس ريمألا تحدم

 : ؟هدشنأف

 ”بعلت كتم هم 0 تبل ٠ و وتشَس و 0 دوجلا ل ا

 'بهاذم كنع ىدنلل ام ىدنلا فمللح ىدنلا وبأو ىدنلا نباو ىتدنلا تنأف

 ءلثم هاطعأو هئاضقب رمأف « نيد ىلع : لاقف ؟ كتجاح ام : لاقف

 يدق راج ىلع قارعأ لقدر ناز يعل بيرت وي ناقلا دع نكاعبإ]
 0 اا انيك دشنا تلو: نتن كتحدتما دق: لاقف

 : لوقي أشنأف ©« لق : لاق

 معن ىوس اثنش ءامشالا نم تعمم نكت م كنأك ىتح « معن » تمز

 ممآلاو رهدلا فلاس يف اهب تعمس نكت / كنأك ىتح «ال» تركنأو

 هملع لخدو و ورمل ةرسشثع مالغ اب هطعأ : لاقف

 ١ ىصقأ » يناغالا نم طقسو ؛ يناغالا يف دراو بسنلاو . نا نع طع ناطحق . .هركذ «

 ثوغلا دعب « زرفلا » وأ «زرقلا » ديزو ؛ رو .

 . ص ةخسنو ةدوسملا ف تندث : ةلمح ؟

 . ١*( : ه) ةنحل ناك ًادلاخ نأ معزي يناغالا بحاصو « فلؤملا لوقي اذكه ؟

 ام بنج يف !هتللقتسا نيتيبب كتحدم رعاش لاق * تنأ نم : سلجملا ضوقت دقو هل لاقف : م ؛

 . قب ترغصتسا : ج أ يفو ؛ هدشنأف هدشنتساف « كبف لبق

 ضرفي



 - :لوش قنا وف أ رعت قلف نق ع لاق :قازعا

 ع
 م3

 52 ةلأسملا تتلعجو « لاق ؛ ىبارعأ اي لس : دلاخ هل لاقف -
 : لاق « ىبارعأ اي ترثكأ : لاق « مهرد فلأ ةئام : لاق «معن : لاق ؟ ريمألا
 يبارعأ اي :دلاخ هل لاق « افلأ نيعست كتططح دق : : لاق « معن : لاق ؟ كطحأف

 ةلأسملا تلعج تنأ « ريمألا هللا حلصأ : لاقف « بجعأ كيرمأ ”يأ نم يردأ ال
 تططح طحأ نأ ينتلأس اماف « كسفن يف هقحتست امو كردق ىلع كتلأسف ىلإ

 ؛ ىنملغت ال ىبارعأ اب هللاو كلاعب هل لاتق. + ىف ق لفاتما امو. يروق لع

 | . |١ هيلإ ايقاف“ مرد فلأ ةئام هطعأ مالغ ا

 هللا نإ : لاقف كيلإ ماق الجر نأ ينغلب » :كلملا دبع نب ماشه هيلإ بتكو
 « لاصخ رشع دع ىتح « ميرك تنأو ميرك هللا نإو « داوج تنأو داوج
 ريمأ اي معن » :دلاخ هبلإ بتكف ؛« كمد نّدحتسأل اذه نم جرخت م نئل هللاوو

 هللا بحل كبحأ انأف « ميركلا بح ميرك هللا : لاقف نالف يلإ ماق نينمؤملا
 : لاققف نينمؤملا ريمأ ىلإ ىلجبلا يقش نبا ماقم اذه نم دشأ نكلو « كايإ
 للا ةفيلخ تنأ :لاقف ©« تفيلخ لب : تلقف ؟ كلوسر مأ كيلإ بحأ كتفيلخ

 نم ةماعلاو ةصاخلا لع ثوهأ ةلبىك نم لجر لتقل هللاوو « هللا لوسر دمحو

 ظ . هّحرات ىف يربطلا هركذ اذكه « نينمؤملا ريمأ رفك

 لوقي كلذ يفو « اهيف دبعتت ةسينك همأل ىنبو « "هنيد يف مهتي دلاخ ناكو
 هوحبم ىدزرفلا

 دلاخم قشمد نم ىداهت انتتآ ة ًدطم ربظ ”نمحرلا حبق الأ

 4 هاياو لونه وهو ها وجو او هام ع هدو هاو وه هش هوو هشة قزف ف ةيق مها قف وهف ور وافال

 ١ ةدوسملا يف درت لو « عضوملا اذه نع ةرخأتم ص يف تدروو 7 در نم ةدابز :

 ثذنختلاب هماهتاو هملع نعللا بابصناو ةقدنزلاب دلاخ ماهتا دحيو يناغالا باتك أرقي نه نأ ؟

 اليوط ًاليوط لمأتملا ةفقو فقيو « كلذ بابسأ كردي نأ عبطتسي ! !
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 دحأسملا نراثف .ضغن نم مادهبيو هه ”بسيلصلا ابسف ةعدب ىسب

 « ةئامو نيريشع ةنس ىلوألا ىدامج يف نيقارعلا نع ًادلاخ لزع اماشه نإ مث
 هال وو قارعلا نع ةريَسُه نب رمع لزع كلملا دبع نب ماشه نأ هخيرات يف يربطلا ركذو

 نبا وهو - يفقثلا رمع نب فسوب ىلوو هلزع مث «ةئامو سمخ ةنس لاوش يف ًادلاخ

 ! ريمألا هللا حلصأ : تلاقف هتتأ ةأرما نأ "دلاخ لزع ببس ناكو  جاجحلا مع
 روحفلا ىلع ينهرك أف ىلع بّثو يسوهلا انالف كلماع نإو « ةماسم ةأرما ىفإ

 يطيل اسس كلل در يفكر + كلل تيكر نبك عاق لاقل نينا قصخو

 ولسمو ناك دقو. 4 ني نو وقس لوهز ذئموب ماشه دنعو « ماشه ىلإ

 هنج اذإ ىتح « أموي هدنع ماشه "هستحاف هتجاح ضعب يف نميلا نم هيلإ

 هرمأو « هلامعو دلاخ ةبساحمو قارعلا ةيالوب فسوب ىلإ هعم بتكف هب اعد لبللا

 نم راسف < ريسي رقت يف فسوي جرخف « نمملا ىلع تلّصلا هنبا فلختس نأ
 «ارحَس ةفوكلا مدق ىتح ةلحرم ةرشع عبس يف لاحرلا ىلع ةفوكلا ىلإ ءاعنص

 «© ديزي نب دسلولا مايأ يف هلتق مث “ هبذعو هيسأحو ةسدخو هلاعو ًادلاخ ذخأ مث

 نيتيشلا عفر مث « افصقنا ىتح امهرصعو نيتيشخ نيب هيمدق عضو هنإ : لبق

 فصقنا اماف « هبلص ىلإ مث « هيك رو ىلإ مث « افصقنا ىتح امهرصعو هبقاس ىلإ
 ةنس مرحلا يف كلذ ناكو « قطني الو هوأتي ال هلك كلذ يف وهو تام هبلص

 نفدو « ةريحلاب ةئامو نيرسششعو سمح ةنس ةدعقلا يذ ىف لبقو « نيرشعو تس

 ظ | . ىلاعت هللا همحر « آلمل اهنم ةمحان يف

 رذملا نب نامعنلا لآ لزنم تناك « خس رف ةفوكلا نيبو اهندب ”ةريحلاو

 ظ ظ ظ :ىرقلا كاف

 ١ همأو نيماسملا موي فيكو : يناغالا .

 ةئس ثداوح ىف ) يربطلا ركذ ؟ ١١٠١ ( بيسلا اذه اهيف سيل دلاخ لزعل ةددعتم ًابابسأ «

 ًارحس : هلوق ىتح ةدوسملا يف صنلا اذه درب مل كلذكو .

 .هسلحف : د جأ

 ضر



 3 تاببسألا هدم ىسعلا بغشلا وبأ هد للم فس ود نوس 2 تلاخت ناك املو

 : «١ ةسامما باتك » يف يهو

 02 لسالسلا يف مهدنع فيقث 'ريسأ تنمو ايح سانلا ريخ نإ الأ

 لفاثشتملا ”ةلطوو هوتأطوأو ادلاخ نحسلا مترمع ل يرمعل

 لفاونلا ريثك ًارمغ اهُّنللا يطعمو ةةّملثم لكب (ضابت نراك دقل

 لطابو قح لك يف اهّنللا يطعيو هموقل تامركملا ينبي ناك دقو
 لئابقلا ىف هفوأرعم اونحست الو هينا وتعال ىرستلا | وتحستذ إف

 يف هب مقي مل نإ < مولعم لام لمح موي لك يف دلاخ ىلع لّعج فسوي ناكو

 لّصح دق ناك هملإ ابلصوأو تاببألا هذب. بغشلا ويأ هحدم اماق « هبنََع هموي

 نأ ام ىرت دقف ينرذعا : لاقو « هل اهذفنأف « مرد فلأ نيعبس هموي طسق يف

 نكلو « لاحلا هذه ىلع تنأو لال كحدمأ مل : لاقو بغشلا وبأ اهدرف « هيف
 غليو « اهذخأف اهتنذخأيل هيلع مسقأو اناث هيلإ اهذفنأف ©« كلاضفإو كفورعم

 نأل : لاقف ؟ باذعلا شخت ملأ « كلعف ىلع كلمح ام : لاقو هاعدف فسوي كلذ
 . "ينحدم نم ىلع امس ال « ىلذب يفك نم "ىلع لبسأ ًاباذع تومأ

 وهو ؛ نهاكلا قس تلو نم ناك ادلاخ نأ "ىناهمصالا جرفلا وبأ ركاذو

 هنأو « ًامعد ناك ًازرك نأ ركذو «زرك نب ديزي نب دسأ نب هللا دبع نب دلاخ

 فراك : لاقيو « مهيف بستتاف ةلمحن ىلإ بريف ةيائج ىنجف « دوهيلا نم ناك
 ناك هنأل ةعقرلا يذب يمسو « ةّسقرلا يذ رماع نبا وهو « سيقلا دبعل ًادبع

 قس نب نيوج نب سمش دبع نبا وه ةعقرلا وذو « ةّعقارب هنيع يطغد روعأ

 ىلص ينلاب رّشثب يذلا نهاكلا حبطس ةلاخ نبا روكذملا قش ناك : انأ تلق
 يف ةافوتسم يهو « ةروبشم كلذ ىف ايورلا ليوأت ىف هتصقو < ملسو هيلع هللا

 .(ةلمبملا نيعلاب بعشلا وأ :ةدوسملا قو) ةسركع يبسعلا بعشلا نأ مماوعف لاو ل رزولا خرق ١

 . ةدوسملاو س م ص نم طقس : ينحدم ... فسوي ناكو ؟

 . ١١ : م ىناغالا م

 ا



 ىقلُم ًادّسَح ناكف حبطس امأ « انندلا ببجاعأ نم حبطسو قش ناكو « ةريسلا

 ردقي ال ناكو «قنع الو سأر هل نكي لو هردص يف هبجو ناكو « هل حراوج ال

 © نراسنإ فصن قش ناكو « سلجف خفتنا بضغ اذإ هنأ الإ ©« سولجلا ىلع

 'ةدحاو لجرو ةدحاو دي هل تناكف « ناسنإ ىقش يأ «© قش هل لبق كلذلو

 يف (متدالو تناكو « اهبنع روبشم وه ام ةناهكلا يف اهيلع حتفو ةدحاو نيعو

 ورم ةجوز ةنهاكلا ةيريملا ريخلا ةئبا ةفيرط تيفوت مويلا كلذ يفو «دحاو موب

 « هيف يف تلفّتو (هنم دحاو لكي تعد ادلو املو « ءامسلا ءام رماع نب امقيزم

 « ةفححلاب تنفدو اهتعاس نم تتام مث « اهتنابكو اهماع يف اهفلخسس هنأ تمعزو

 ظ . ةنس ةئاتس حيطسو ىش نم دحاو لك شاعو

 .  ياز اهدعبو ءارلا نروكسإو فاكلا مضب : زركو

 ةبسنلا هذه - ءار اهدعيو ةلمبملا نيسلا نوكسو فاقلا حّفي - يرسقلاو

 . ةليحن نم نطب يهو < رقع نب ريسق ىلإ

1" 
 يببملا دلاخ

 ؛ ةرفص ىبأ نب بلبملا ل1 ىلوم يبلبملا نالجع نب شادخ نب دلاخ مثيهلا وبأ

 دبع نب ةريغملاو سنأ نب كلام نع اهب ثدحو دادغب نكس « ةرصملا لهأ نم

 نأ ىش بئاجع ةلمج نمو » : هلوقب د ةخسنلا شماه يف عضوملا اذه ىلع نيقفوملا ضعب قلع ١

 ةئاّدس اضيأ قش شعب خيرات ىلإ ةروطسالا لوحتت نيح : تلق «ركذ اك وهو دلو هل نوكي

 . كلذ نم بجعي نم دحي الو ةنس
 ؛ه١ :* بيذدبتلا بيذهتو +. : م دادغب خيراتو 555 ١: لادتعالا نازيم يف هتمجرت - ١4«

 فلؤمألا ةدوسم يف درت ملو « ةمجرتلا هذهب ر ص تدرفنا دقو ؛ ىودص : متاح وبأ هيف لاق دقو

 , خسنلا رئاسو

 ضر



 نب دمع لاق . [١ مهريغو يرهوجلا ثمللا نب متاحو يقرودلا مهاربإ نب دمحأو

 كنيبو ينس : دلاخ لاقف ؛« مالسلا يف رمش رصقف هيلع ملسف « ثدحملا شادخ

 انهاه ام : رمش لاق ؟ ريغتلا اذه [ف كملع تريغت اف ةنس: تس. قزم نثك | :ةدورم

 ًاياوث اههرثكأ ناك انقتلا اذإ نيماسملا نأ ثيدحلا ىف يور دقو كل يدهأ ءيش

 ىف شادخ نب دلاخ تام ؛ ىنم ًاباوت لضفأ نوكتل كتكرتف هيحاصب ايهشنأ

 . ىلاعت هللا همحر « ةرخآلا ىدامج يف نيتئامو نيرسشعو ثالث ةنس

10» 

 يميمتلا دلاخ

 ناتتك نملا ناك + نايازالا يننمتلا | تملا نن] ديزي نو دلاخ ةشاإوا
 ىمربلا نسحلا وبأ ىكحح ؛4 لزفلا يف هلك هرعشو ناودم رعش هلو دادغبب شيجلا

 اندشنن لح ر انعمو ىلع نب لذعملا نب دمصلا دبع باب ىلع ًأسولج انك : لاق

 ؟ تنك مف :لاقف انيلإ سلجف بتاكلا ديزي نب دلاخ لبقأ ذإ «دمصلا دبع راعشأ
 : لاقف دلاخ هملإ تفتلاف «دمصلا دبع راعسشأ نم ًائيش اندشني اذه : انلبحي انلقف
 ظ : لوقي ىدلا اذ نم قفا

 عفنلا نم لاخ رضلا دعب كنأك يعمس اي كعمس تيغوا امن عدسالت

 نم منن ممم م مور مرماه فم ممن مر مرار وة رو مق يفرم م مرن نمم مجم مرورج م م

 ١ ص نم ةدانز . 1

 «< - ىناغالاو م.م : م دادغب خيرات يف هتمجرت ٠٠١ : نيا تاقبيطو +ه : ه مظتنملاو ؟م.:

 ءابدألا مجعمو ع٠. م : زتعملا ١١ تاوفلاو ء“: ١ : ؟ و ةئس بتاكلا دلاخ يقوتو « ؟ه-د

 دادغمب ٠ اان ا ه : تارايدلا يف راعشا هلو ؛ نيتئامو نيعبسلا دودح يف يفوت : ركاش نبا لاقو

 1 خسنلا رداسو فلؤملا ةدوسم ىف درت منو ص ر نم ةمجرتلا هذهو ؛ © ١

 فش



 عالاو ردا ا لو ا هل ورمل لولا 0

 دشنأ مث

 عمدلا نم ًاريدغ يدخ ىلع نإف ةضور هب دج قوف نسنفا ناك نْئل

 هفلخ ادمف <« بتاكلا دلاخ : انلقف ؟ اذه نم : دشنملا انل لاقف <« ضمن مث
 5 ووك ملا دلع رمش قه ؛ نيتنملا تنك اع هنري تسلقناو هلعن تعطقناو

 هدنجو هبكاوم يف بك رب نيح ةفيلخلا كبه
 ةديع لو.تنك كيف وأ هربرو تنك كسصه 30

 هديج قوف كب ىلتملا د رزت نأ ردقت تنك له

 بتاكلا دلاخ الإ براق الإ ليللا يف ملكت ءارعشلا نم دحأ ام : بلعث لاقو
 : هلوق يف عدبأ هنإف

 5 الب ”بحملا لملو رهاسلل ثرت ملف تدقر

 ررظانلاب 'عمدلا عنص ام داقرلا باهذ دعب ردت مو

 لملو » كتدصصق يف تلق نبأ نم : دلاخل لبقو « ًارخآ ليلل لمحي ل هنإف
 : لوقد وهو فوفكم لئاس هيلعو باب ىلع تفقو : لاقف ؟ «رخآ الب بحملا

 . هنم اذه تذخأف « ءاوس "ىلع رابنلاو لمللا
 هنآ ,ءآلا نب هللا دبع ىبأ ىلع موي تلخد : لاق ١دامح نب نوممم ركذو ]

 نب دلاخ : تلف ؟ وه نم : لاق ؟ ائيش ملغلا اذه رعش نم تعمسأ : هل تلقف

 :تلقف « هلع فقو ىتح ءاجف هب حاصف « كلذ ”بحأل ينإو ال : لاقف « ديزب

 الو حدمأ الو يسفن نوجشس يف لوقأ امنإ : ( لاف« كرمح نيالا دبع انآ هكدا
 : هدشنأف 6 هدشنأ : : تلقف 6 وحهأ

 "كببس نم نوكي ءيش قوش يندب ىلإ "دع مقسلل لوقأ

 الع ذ: تارايدلا ١

 ضان



 ىف كل تعمج دق ةقرلا نا يل ليخ دقف مالغ اب كبسح : يبارعألا نبا لاقف

 كفل اه

 مها ربإ لوسرو الإ رعشأ م :لاق' تقاكتلا ديزي نب دلال كان : ' ةظحح لاق

 : هتدشنأف «كرعش نم ًائيش يندشنأ : لاقف هبلإ تلخدف « ينافاو دق يدبملا ن

 ضرآلاب ةئيضملا سمشلاو ردبلا نم تأر امك نيرظنم ينبع هنم تأر
 ضعب ىلإ نبضعب تفضأ ٌدودخ هنأك دروب يناّنح ةّنشع

 يضمت يتلقم نع دّص امل يعومد ايابح "نأك اسأك ينلوانو

 ضغلا نّصغلا يف حيرلا مسن لعفك هتاكرح يف حارلا لعفو حارو

 درولاب دودخلا سانلا هبش ينب اي : لاق مث ىتلصملا يثلث ىف راص ىتح فحزف

 : هتدشنأف « يندز : لاق مث « دودخلاب درولا تنأ تبشو

 لبقت اهدجأ مف ك اوه يف يسفن تدتاع

 لذعي نم 'عطأ لو ك لإ اييعاو ةيعاو

 لثك كبجو نسحله وجولا لعج يذلاو ال

 لجأ يىباصتلا نم كنع ر ملا :ترإ تلق اال

 : هتدشنأف « يندز : لاق مث “ ىتلصملا جراخ راص ىتح فحزف

 .لحان مسحب مقسلاو كب فئدا بلقب ”بحلا رفظ

 رلداعلا ءاكمل قاكبف حر نع لداعلا كيو

» 
 اراد نوسمخو ةئاتس : لاق ؟ نيعلا ع نم كعم 5 " قيلب اي . لاقو حاصق
٠ 

 هل تلقف موب 0 : لاق "ينغملا م رك :

 ١ تارايدلاو ؟خم : ؟ . ياغالا ىف ةصقلا هذه رظنا : ١١.

 قيشر اي : يناغالا يف ؟ .
 تارايدلا و 9"

 ضرغا



 يل ظح ”يأو : لاقف  نومأملا ينعي  نينمؤملا ريمأ اهب ينغأ ًاتايبأ يل لما
 ءيشب هلصو ن نإ هنأ هل فلحف « مثإلا ىلع انأ لصحأو ةزئاجلا ذخأت ؟ كلذ يف
 ينلصي دن د1 لعل يب هركذ نكلو كلذ نم لذنأ تنأ : يل لاقف هايإ همساق
 : ىندشنأف < لعفأ : تلق « ءيشب

 ”فرذت ًادبأ هنملع نمو :”فندملا نّمف الس لوقت

 ”فحرت هاا و كملع ”فئاخ ”ىلق هملق نمو

 هنيب ناكو دغلا نم نينمؤملا ريمأ دنع انرضحؤ ًانحل هيف تلمعو رعشلا تظفحف

 يدبس اي :ةيلاغلاب بوتكم اهيلع ةحافتب هيلإ تبجوف ةرجه هاياظح ضعب نيبو
 يف ةرادو هانبع تسلقنا هايإ هتينغ اماف « دلاخ رعشب ينغأ تأدتباو « تولس
 !.نايييخا ”قافعضأ يمر ىلع مكل : لاقو هبجو ىف بضغلا ربظو 5200

 نم دسعب نظي نأ هللاب نينمؤملا ريمأ ذبعأ : تلقو هنم تدبش امل ًاماظعإ تمقف
 نمف : لاق « رّسَخ ”بحاص اهملع دحأل نوكي نأ هراد 'هازنأو نظلا اذه هدببع
 يثيدح هتثدحف ؟ اننيب ام ىنعم يف تدنغ ىتح قيراج عم يربخ تفرع نبأ
 «كلذك كنأ دبشأ : لاقف كلذ نم لذنأ تنأ :هلوق ىلإ تببتنا اماف «دلاخ عم
 مرد فالآ ةسمخم ىل رمأو ! قافتالا اذه بجعأ اه : لاقو هضو رفسأو
 ظ | ظ + الكي هلاقو

 اذإف هملإ فلتخت انك : دربمللا سامعلا ىبأ سلجم رضحي ناك نم ضعب لاقو
 ىلإ حاترن ام راعشألا حلمو رابخألا فرط نم انيلع ىلمأ سلجملا رخآ يف ناك
 يهو بلبملا نب ةريغملا يف مجعألا دايز ةيثرم ًاموي اندشنأف <« هظفح

 حضاولا قيرطلا ىلع ورمي ريق 2ىدنلاو ةورملاو ةحامسلا نإ

 حباس فرط ”لكو ناجهلا موك هب 'رقعاف هربقب تررم اذإف
 حئابذو مداخأ نوكي دقلف اًمامدب هربق بناوج حضناو

  حئافصو ةّننسأ نيب تومل ضأرعت لوط دعب 'ةريغملا تام

 ٍجرخ دق خشب اذإف « اهظفحأل يناسل اهب ريدأ انأو هدنع نم تجرخف : لاق

 فوت



 « رتفدلاو ةربحاب هنم “تسرقتف < هب ينيمري نأ ”مهف “ رجح هدب يفو ةبرخ نم

 يبأ انذاتسأ دنع تنك ينكلو «ال مبللا : تلق ؟ ىنمتشتأ ؟ لوقت اذام : لاقف

 هيإ هبإ : : لاقف « بلبملا نب ةريقملا يف مجعألا دايز ةيثرم اندشنأف دربملا سابعل

 يئارلا دوج ام هللاو : لاقف تاسألا هتدشنأف < مدربم ال كدراب مدشنأ ام يندشنأ

 ناك : لاق ؟ لوقي نأ هاسع اف : تلق « يوارلا نسحأ الو يثرملا فصنأ الو

 ظ : لوقي

 ينارقعاف هربق بنج ىلإ ر ةع اكل نكي م نإ ينالمحا

 ناماعت ول هادن نم يمد ناك دقف هملع يمد نم احضناو

 حتفلا اذه «معن : لاق ؟ هسفنب ًادحأ ىساو ًادحأ تيأر له : تلقف : لاق

 يفك رت مث © همدب همدو همحلب هل طلخ ىتح وتملا ىلع هسفن حرط ناقاخ نبا

 : تلق ؟ هفرعتا : لاقف ةصقلا هيلع تصصق درإملا ىلإ تدع اماف : لاق ؛ ىلوو

 . ناجنذابلا مايأ يف ءادوسلا هذخأت بتاكلا دلاخ كلذ : لاق « ال

 : مهبضعب لاق ؛سوسوف هدلج ىرو همظع قد ىتح بتاكلا دلاخ ربك لمقو

 هرهظ دنسأف « دراب اي دراب اي : هب نوحيصيو هنوعبتي نايبصلاو دادغبي هتيأرف
 : لوقأ يذلا انأو ًادراب نوكأ فيك : ممل لاقو مصتمملا رصق ىلإ

 ينوفج عومهد ال يعومد عومد انناك .ىتخ نيعلا عومد تلقرو

 : لاق همع نع يبأ ينثدح : لاق ةلقم نب دمج نب يلع نسحلا وبأ ىكحو
 هلوح ”ناسصلاو فار نع رمسل يراد باب ىلع انأو بتاكلا دلاخ يب زاتجا

 م را ا لي الا

 ءيش يأ :هل تلق لكأ اماف « هل ابحالصإب تمدقتف دقتف © ةسلره : لاق ؟ لكأت ىبتشت ل

 هلكأ نم غرف اماف « لكأف هراضحإب ترمأف <« بتط'ر : لاق ]له لعب بت

 : هلوق يندشنأف < كرعش نم ائيش ىندشنأ : تلق

 .عفنلا نم لاخ رضلا دعب كنأك يعمم اي كعمس تنعوأ ام تيسانت

 ضيع



 عنملا ىوس ائيش كوجري بئتكل اهامه نيتللا كينمع دنع امأ
 يعبط هلعجأف ربص يل نيأ نمف افملاو دصلا ىلع اعوبطم تنك نإف
 يدنا ًاريدغ يدخ ىلع نإف 'ةضور كيدخ قوف ىحضأ 'كي نإف
 يعمد نم ضاف يدلا رادقم هاا كضرأ "مع يذلا ماعلا رطملا لس

 . ملعأ هللاو « اذه ريغ بطرو ةسيرهب كبيصي ال : لاقف « يندز : تلقف

5١١1 

 يلبدإلا ليقع نب رصخلا خيش
 ناك ؛ يعفاشلا هيقفلا ”ىلب'رإلا رصن نب ليقع نب رصن نب رصخلا سابعلا وبأ

 اككلا ىلع دادغبب لغتشا « فالخلاو ضئارفلاو بهذملاب افراع ًالضاف اسقف
 هل ىنبو < لب'رإ ىلإ عجر مث « اهخياشم نم ةدع يقلو يئاشلا نباو يسارهلا
 + اندإ بحاع ”بئان < ينيزلا هللا دبع نب 'نيكتنفرَّس روصنم وبأ ريمألا اهب
 وهو « انامز اهيف ستردو « ةئامسخو نيثالثو ثالث ةنس اهخيراتو « ةعلقلا ةمردم

 «كلذ ربعو هقفلاو رمسفتلا يف ةريثك ناسح فيناصت هلو «لبرإب سرد نم لوأ
 ابلكو « سو هيلع هللا لص لوسرلل ةبطخ نيرشعو تنس هيف ركذ باتك هلو
 ادباع ًادهاز ًاحلاص الجر ناكو « هب اوعفتناو ريثك قلخ هيلع ةاو# كلن
 ظ . اكرامم هُسّفَنو ًآللقتم اعرو

 دق ىراكو « هلع ىنثأو «١6 قشمد خيرات » يف ركاسع نا ظفاحلا هركذو
 . لمرإ ىلإ عجر مث ةدم اهب ماقأف قشمد م دق

 ىسيع نب ناثع ورمس بأ نب :,دلا ءامض هبقفلا خيشلا هيلع جرخت نم ةلمج نمو

 ّْ .ا١١ه : ه ركاسع نبا بيذبت رظنا ١ . (زاحياب) ؟١ : ه يكبسلا تاقبط يف يلبرالا رصن نب رضخلا ةمجرت - 5

 فضي



 نإ نيعلا فرح يف ه هرك ذ يتأيسو - « بذبملا » حرش يذلا « ينابذهلا سابرد نبا

 ليقع نب رصن ممل نيدلا زعدبخأ نا ًاضيأ هلع جئختو - ىلاعت هللا ءاث ظ

 . امهريغو رصن نا

 عيار ةعما ةليل هتافو تناكو 'ةئاعبرأو نيعيسو نام ةنس هتدالو تناكو

 يتلا هتسردم يف اهب نفدو لبرإب ةئامسمخو نيتسو عبس ةنس ةرخآلا ىدامج رشع

 . لاعت هللا همحر « ًاريثك هترزو رازب هربقو « ةدكرفم ةبق يف ضبرلاب

 « ًالضاف ناكو « نيتسردملا يف روكذملا هيخأ نبا هعضوم ىلوت يفوت املو 31

 رفظم مظعملا كلملا هيلغ طخسو, © ةكايسخو نقالثو عبرأ ةنضا لير اف فهل وقم

 ردلا وبأ هنلإ بتكف « لصوملا ىلإ .لقتناف « ابنم هجرغنأو لبرإ بحاص نيدلا

 ناكو <« دادغب نم لافت هللا :ءاّس نإ ءاملا فرح ىف هرك د ينآلا 5

 : "هيحاص

 اهدانع نم 'ترّمضأ ام 'تّربظأ 'نإو ادعلا ةوطّس 'فّخت ال ليقع نا انأ

 اهدالب يف "نكي 'ل الضف كيف 'تأر ”ةّبتف كدالب نع ام'وي ةكئتصقأو

 اهداوس نيب بّبّتشلا ةازئبلا ضايَبي ىرتثت نأ هركت نابرغلا ةداع اذك

 ناكو « هيلع كلملا رطاخ اوريغ ىتح هب اوّعَس نيذلا ةعاملا ىلإ كلذب راشأ

 ةنس يف : شيطاب نبا لاقو « هفرعأ اذك « ةئاتسو ثالث وأ نيتنثا ةنس يف كلذ

 ْ ْ . ملعأ هللاو © ةئاّيسو ثس

 «ناجيبرذأ لامعأ نم «دنرم ةنيدم ىلع جركلا تجرخ ةنسلا كلت يفو (32)

 دلو دمع نيدلا فرش لمعف © وضعاف اومسو اولتقف « لبرإ نم ةبيرق يهو'

 0 ١ : لبدإ نم مهجارخإ يف روكذملا مماقلا يبأ نيدلا زع

 يّدعتلا يف اوفرسأو ًامثظ ناط وألا نم ءاسنلا اوجترخأ "نكي 'نإ

 لبق ف تنك : لوقت يندلاو تعمس ينكل هققحتأ ال : لاقف هدلوم نع لئس : ركاسع نبا لاق ١

 , ةثاعيرأو نيعبسو نامت ةئس هنظأو : لاق ؛ كيب ءاسفن ةلودلا فرش

 ضر



 ددرم نم اوجرخأو مهملع ركلا تراج نم ةوسأ انلف ٠ 3 د ه < ا 0 ا

 تركادل ليوطتلا فرخ الواو «لوكطلا ديلا كيبرتلا له يانا كرعا اذهو
 . ابنم ًائدش

 ”بحاص هل ررَتقو «يروزربشلا نبا طابر يف لصوملا رهاظ نبدلا زع نكسو

 رخآلا عبير رهش رسشع ثلاث ةعملا موب يفوت ىتح كانه لزي و « ًابتار لصوملا
 لت ةربقمب نفدو « ىلاعت هللا همحر « ةئاتسو ةرسشع عست ةنس ةرخآلا ىدامج لبقو
 هدلو ىفوتو © سنوي نب دمج دماح يبأ نيدلا دامع خيشلا ةلاخ نبا وهو « هبوت

 نيثالثو ثالث ةنس مرحلا نم نيرشعلاو نماثلا تدسلا ةلمل روك ذملا فرشلا

 بجر يف هدلومو « ىلاعت هللا همحر « ةمفوصلا رياقمب نفدو <« قشمدب ةئاتسو

 نب نيدلا دامع ىلعو هببأ ىلع هقفلا أرقو « لبرإب ةئامسمخو نيعبسو نيتنثا ةنس
 ظ . يكم مرحلا يبأ ىلع بدألاو ' سنوي

 ءاتلا رسكو ءافلا نوكسو ءارلاو ةلمهملا نيسلا حتفب - "نيكل لفارس و (33)
 ناك نون اهدعبو « اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو فاكلاو 0 ةانثملا
 احلاص اًيئمرأ تاكو « نيدلا رفظم دلاو « لبرإ بحاص يلع نيدلا نيز كولمم
 ةريثك دجاسم ىنبو « ةكلمملا يف هبائتساو هلع دمتعأو هدنع مدقتو هققتعأف

 قيرط يف يتلا ديف ةنيدم روس ىنبو « ةروك ذملا ةسردملا ىنبو اهارقو لبرإب
 رهس ف ىوتو « هلام نم كلذ لك « ةحلاص ًارثآ رثأو « دادغب ةبج نم ةكم

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامسخو نيسمخو عست ةنس ناضمر

 فرخ



 ؟ 1١17

 لاوكش نبا

 ةحاد ن فسود نب لاودكشَد نب دوعسم نب كلملا دبع نب 'فّكخ مساقلا وبأ

 ؟ يئطرثقلا يراصنألا يجرزخلا 'دفاو نب ميركلا دبع نب رصن نب ةكاد نا
 هلعج يذلا « ةلصلا باتك » اهنم « ةدمفملا فيناصتلا هلو سلدنألا ءاماع نم ناك
 فورعملا هللا دمع دملولا يبأ يضاقلا فسنصت « سلدنالا ءاماع خيرات » ىلع اليد

 سلدنألا لاوحأ يف ريغص خيرات هلو « ًاريثك اقلخ هبف عمج دقو <« يضرَقلا ناب

 يف هركذ ءاج نم هيف ركذ « تاهبملاو ضماوفلا » باتكو « هبف رّصئقأ امو
 يذلا هباتك يف يدادغبلا بيطخلا لاوثم ىلع هيف جسنو « هنيعف ًامهبم ثيدحلا
 نع « ًاطوملا » ىور نم هيف ركذ فيطل ءزجو <« بولسألا اذه ىلع هعضو
 تغلبف ©« مجعملا فورح ىلع مءامسأ بترو « هنع هللا يضر «© سنأ نب كلام

 دنع ىلاعت هللاب نيثيغتسملا باتك » هامس فيطل دلجيو « الجر نيعبسو ةثالث مهتدع

 هللا رسب امو تاوعدلاو تانغترلاب هناحبس هملإ نيعرضتملاو تاجاحلاو تامملا

 . تافنصملا نم اضيأ كلذ ريغ هلو « تاماركلاو تاباجإلا نم مهل ميركلا

 علا وتكتب نا قدوس افكيق» طغت نم حلقت: #ةددبو نبأ ياطقلا وأ لاق
 . ةئامسخو نيثالثو عبرأ ةنس ىلوألا ىدامج يف « ةلصلا » فملأت نم غرف هنأ

 عبرأ ةنس « ةجحلا يذ - نماث لمقو - ثلأث نينثالا موي هدلوم ناكو

 نامك ةنس ناضمر رهش نم نولخ ناكل ءاعبرألا ةلمل ىفوتو . ةئاعيرأو نيعستو

 نبا ةربقمب ربظلا ةالص دعب ءاعبرألا موي نفدو « ةّبئطرثقب ةئامسخو نيعبسو

 .١١::بهذملا جابيدلاو م . ؛ :ةكتلاو م؟ :يفدصلا خوش مجعم يف لاوكشب نبا ةمجرت - 7

 0 . دقاو : ةلمكتلاو جأ ١

 رفص نه رخآلا رشعلا يف ةبطرقب ةلصلا باتك هيلع أرقو لاوكشب نبال ةيحد نبا ذماتت ؟

 . (7 : برطملا رظنا) هال4 ةئس

 ا الامل



 . ىلاعت هللا اهمحر <« ىبحي نب ىبحي ربق نم ةبرقمب « سابع
 . ةنكاس ءاه مث ةحوتفم ًاضيأ ةلمبم ءاح فلألا دعبو ةلمهملا لادلا حتفب : ةحادو

 . فاك ءاحلا ضوع نأ الإ ابلثم : ةكادو

 دعبو فاكلا مخو ةمجعملا نيشلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب : لاوكشتو
 ظ . مالو فلأ واولا

 < دحألا موي ةحببص 'دوعسم نب كلملا دبع ناورم وبأ هدلاو يقوتو (34)

 نيئالثو ثالث ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيقي عبرأل نينثالا موي يشع نفدو
 . ىلاعت هللا همحر « ةنس ندنامث وحن هرمعو « ةئامسمحو
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 ماشه نب فلخ

 بارغ نب « بلاط نب ماشه : لاقيو « بلعث نب ماشه نب فلخ دمج وأ

 ىور ؛ مهريغو ةناوع ابأو ديز نب دامحو سنأ نب كلام عمم ؛ ءىرقملا رازبلا

 ىلإ ترصف ةفوكلا تمدق : لوقي ًافلخ تعمس : فلخ قا"رو مهاربإ نب دمحأ

 شابع نبا ركب يبأ ىلع نآرقلا أرقأ : تلق ؟ كمدقأ ام : لاقف ىسيع نب ملس

 هعم بتكو هنبا اعدف : لاق « ىلب : تلق ؟ ديزت الأ : يل لاقف < مصاع فرحي
 هاطعأف هيلع لخدف « ىسع نب ملس هيلع يل نذأتساف « شابع نبا ىلإ ةعقر

 هياحصأو كلام بهذم ىلع هقفلل أاظقاح ناكو » : هنيا هيف لوقيو "غم : ةلصلا يف هتمجرت ١

 نآرقلل ةوالتلا ريثك ناكو « اهناقتإو اهتفرعم يف ًامدقم اهل دقعلا نسح ابللعو طورشلاب ًافراع
 .« ةعمج لك همتخيو ًاراهبنو اليل مظعلا
 . ةقفاوم ةمجرتلاو ء+ا7#» : ١ ةيابنلا ةياغو 00؟١ : مه دادغب خيرات يف ماشه نب فلخ ةمجرت - ١4<
 . خسنلا رئاسو ةدوسملا يف درب لو ر ص : ناتخسنلا هب تدرفنا انه امو « دادغب خيرات يف ال
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 «لجرلا لخدأ : لاق اهأرق اماف : لاق ؛ ةنس ةرششع عبس فلخل ناكو « ةعقرلا

 لاق « معن : تلق ؟ فلخ تنأ : ىل لاق مث “ 0 دو يم
 تاه دعقا : ىل لاقف « ؛تكسف ؟ كنم أرقأ ًادحأ دادغبي فلخت م تنأ : يل

 لجر ىلع أرقأ ال « هللا الإ هلإ ال : تلق « معن : لاق ؟ كيلع: تلق « أرقا

 نأ هلأسف ملس ىلإ هجوف © تجرخو هتكرتو <« نآرقلا ةلمح نم ًالجر رغصتسي
 ىبحي نع مصاع ةءارق تبنكف 2<« تجتحاو تمدنف : لاق ؛عجرأ ملف هيلإ يندري

 ظ . شايع نبا ركي يبأ نع مدآ نبا

 مهتظأو موق هيدي نيب ناكو « هيلع أرقأل ىسع نب ملس تيتأ : فلخ لاقو

 كيلع ذخآ تسلف ةءارقلا يف عفرتلا ديرت كنأ ينغلب : لاق تسلج اماف « ينوقبس

 [موي تركبف « ائيش ىلع ذخأي الو ممسأ سلجملا رضحأ تنكف : لاق « ائيش

 ةروسب تحتفتساو تمدقتف « أرقيو مدقتي انهاه نم : لاقف جرخو < سلفلا يف

 ؟ كنم أرقأ تعمس اف تنأ نم :ىل لاقف « ابارعإ نآرقلا دشأ نم يهو فسري

 ىتح هيلع أرقأ تنكف «كعنمأ نأ يل لحي ام اهتلعف : ىل لاقف «فلخ : تلقف

 4 اونمآ نيذلل نورفغتسيو ل : ىلاعت هلوق ىلإ تغلب اماف «نمؤملا مح موي تغلب
 قح مظعأ ام ىرت الأ فلخ اي : يل لاق مث ًاديدش ءاكب ىكب ( 0

 . هل نورفغتست ةكئاللاو هشارف ىلع ًامئان هارت نمؤملا

 زع هللا نأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ةريره يبأ ىلإ هدئسب فلخ ىورو

 اعست أبخو اب نومحارتي هدابع ىلع ةمحر اهنم لزنأف ةمحر ةثام قلخ لجو
 اهضفو نيعستلاو عستلا ىلإ ةمحرلا كبت عمج ةمايقلا موي ناك اذإف هدنع نيعستو .

 هللا ىلص هّببن ينفرعو نآرقلا ينماعو اسم ينلعج ةدحاو ةمحر نمف « هدابع ىلع

 ظ . ةنجلا نيمستو عست نم وجرأ اذأو يل لعفو يب لعفو ملسو هيلع

 باحصأ نم ناك : لاقف رازبلا ماشه نب فلخ ليفنلا رفعج يبأل ركذو

 ناكو : دادحلا نب يركلا دبع لاق 4 ذسنلا برست < همف تناك ةملب الول ةكئملا

 ةروس هملع أرقي موي هتخأ نبا ناكف « ليوأتلا ىلع بارشلا نم برش فلخ

 (ماب :لافنألا ) © ببطلا نم ثيبخلا هللا زيمبل 9 : ىلاعت هلوق غلب ىتح لافنألا
 : لاق ؟ بارشلا نوكي نبأ بيطلا نم ثيبخلا هللا زيم اذإ لاخ اب : لاقف

 ضحي



  باحصأ عم نوكت نأ ىضرتف : لاق «ثيبخلا عم : لاق مث ًاليوط هسأر سكنف

 هللا هبقعأف هكرتف < هبف ءىش لك بمصاف لزنملا ىلإ ٍضما ينب اب : لاق ؟ ثيبخلا

 ' ىلا ةنع تييزألا ةالم داعأ هنأ لقوا فامتنأ لإ :نفعلا ماضق 6 وعلا لاعت
 تبسلا موي هتافو تناكو . نييفوكلا بهذم ىلع بارشلا اهمف لوانتي ناك

 ؛ ىلاعت هللا همحر « نيتئامو نيرشعو مست ةنس ةرخآلا ىدامج نم رسثع عباسلا

 : هلوقب ءارعشلا ضعب هاثرو

 'رصبم ةءارقلا يف مامإ نراجه 'ركذي لضفلاب رازبلا انخيش ىضم
 رجفتي هوفص ثرصغ لباوب ةمامخغ نم هلح ًاربق هللا ىقس

 اوريحتو اومع ىتح اوردق اف هدبك سانلا ىف داسحلا بلط دقو
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 طايخ نب ةفيلخ

 يرفصتملا ينابيشلا طامخ نب | ةفملخ ةريسصه ىبأ ن | طابخ نب 0 وبأ

 هحيحص يف يراغبلا ليعامسإ نب دمج هنع ىور < لضفلا ريزغ سانلا مانأو

 نب نسحلاو ىلصوملا ىلعي وبأو لبثح نب دمحأ مامإلا نبا هللا دبعو هخيراتو

 ا حدد نب ديزبو ةنشبع نبا نع وه ىورو « نيرخآ يف « 'يوستنلا
 . ةقمطلا كلتو ةزمح نب تسردو يسلابطلا دواد

 باسنأو ١٠١ : + بيذبتلا بيذهتو ؛م : ظافحلا ةركذت يف طامخ نب ةفيلخ ةمجرت 9-8
 ةلاسرلاو 5 : تسربفلاو ١76 : ١/؟ يراخبلا خيراتو « يرفصعلا » بابللاو يناعمسلا
 خيراتلا يف هاباتك عبط دقو . يواخسلل خببوتلاب نالعالا نم نطاومو ١و : ةفرطتسملا
 تاقمطلاو

 ١ يوسنلا » ةدام يف بابللا رظنا «< .

 فدو



 يف ركاسع نبا ظفاحلا لاقو « نيتئامو نيثالث ةنس ناضمر رهش يف يفوت

 «نيتئامو نيعبرأو تس :لمقو «نيعيرأ ةنس يفوت هنإ « ةتسلا ةعئآلا خياشم مجعم »

 > . للاعت هللا همحر

 - ءار اهدعبو ءافلا مضو نيتلمهملا داصلا نوكسو نيعلا مغب ب يرُئفْصُمملاو

 . ًارْمح بابثلا هب غبصت يذلا رُفصعلا ىلإ ةبسنلا هذه
 دقو  ةنناث ءاب فلألا دعيو ةدحوملا ءاملاو ةئلثملا نيشلا حتفب - بابّتشو

 . وه ىنعم "”يآل كلذب هسقلت يف اوفلتخا

 « ةئامو ناتس ةنس بجر ف افا ةفملخ ةريمه وأ هدج يفوتو (35)

 جاححلا نب ةبعشو طامخ نب قلع يدنح لوك : لوقي روكذملا ورمع وبأ ناكو
 . نيعمجأ هللا مهمحر < دحاو رهش يف
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 دمحأ نب ليلخلا

 : لاقيو ديا م اح مس ع عب يوب

 ابنم 0 راو سمخ يف هماسقأ رصحو ل ىلإ فرعا ضورعلا
 نإ لبقو . بّسَخلا هاممو رخآ ارحب شفخألا هبف داز مث « ارحب رشع ةسخ
 مجرف «هنع الإ ذخؤي الو هيلإ دحأ هقبسي مل ًاماع قاري نأ ةكمب اعد ليلخلا

 را و ا و ا ا

 ظ دخلا ياراكب [جاذنا ضورملا عال كح قدك

 ناد د هم م زو كن ف قف من ع ع ع مج رع ع عرف سا سا ا ضع ع سا ع ع ع سس سس سيم مو # ناو ع هامل

 .هنع رابخالاو هتمجرت رداصمب تبث شماهلا يفو معابنأ ةاورلا هاينا يف دمحأ نب لملخلا ةمجرت 50

 . ىلاعت هللا هقزرب نأ : د ١

>34 



 يذلا هباتك يف دمحأ نب ليلخلا ىح ف ١ يناهمصألا نسحلا نب ةزمح لاقو

  جرخت م مالسإلا هلود نإف <« دعبو » : « فمحصتلا ثودح ىلع هسنتلا » هامس

 كلذ ىلع سيلو «ليلخلا نم لوصأ برعلا ءاماع دنع امل نكي مل يتلا مولعلل عدبأ

 همدقت لاثم ىلع الو « هذَخأ مكح نع ال يذلا ضورعلا مع نم حضوأ ناهرب

 سيل تسط ىلع ةقرطم عقو نم ”نيرافصلاب هل ”رمم نم هعرتخا امنإو « هاذتحا
 تناك ولف « امهرهوج ريغ نادبفي وأ اهتلح ريغ ىلإ نايدؤي نامي الو ةحح اهمف

 ذنم دحأ هعنصي ملام هتعنصل ممآلا ضعب هيف كشل ةدبعب هموسرو ةميدق همايأ

 باتك ءانب هسسأت نمو « ردا دا اللا انندلا هللا قلخ

 مع نم هيوبيس هدادمإ نم مث « ةبطاق ممألا نم ةمأ ةغل رصحي يذلا « نيعلا »

 . همالك ىبتنا « مالسإلا ةلودل ةنيز وه يذلا هياتك هنم فنص امب وحنلا

 ناسنإلا معي ال : همالك نمو « ًاروقو اميلح "القاع احلاص ًالجر ليلخلا ناكو

 يف ليلخلا ماقأ : ليمش نب رضنلا هذيمات لاقو . هريغ سلاحي ىتح هملعم أطخ
 هملعيب ؛نوبسكي هياحصأو « نيسلَف ىلع ردقي ال ةرصملا صاصخأ نم صخ

 ناكو . يمه هزواحي اهف يباب ىلع قلغأل ينإ : لوقي اموي هتعمس دقلو « لاومألا

 نسلا يهو « ةنس نيعبرأ غلب اذإ ًانهذو آالقع ناسنإلا نوكي ام لمكأ : لوقي
 غلب اذإ صقنيو ريغتي مث < لسو هملع هللا ىلص ًادمح ايف ىلاعت هللا ثعب يتلا
 < ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف ضبق ىتلا نسلا يهو « ةنس نيتسو ثالث

 . رحّسلا تقو يف ناسنإلا نهذ نوكي ام ىفصأو

 ناكو يدزألا ةرفص يبأ نب بلبملا نب بيبح نب نابلس ىلع بتار هل ناكو

 : هباوج ليلخلا بتكف « هيعدتسي هيلإ بتكف « زاوهألاو سراف يلاو
 نور مم م ممم و مسج وسمع هيعسم يرجو نوم يس رببم سي يري جب سر م يسم م عي يو ناي ساس

 ١ هسسنتلا رظنا ؛ ص س يتخسنو فلؤملا ةدوسمو م يف دري مل ةزمح نع لوقنملا لك :

 يرئافصلا نع هل رمم نم : أ ؟ .

 . ًالماع : أ ؛ ًالاع : ج م .

 . نويستكي : د 4 ظ



 لام اذ ”تسل ينأ ريغ ىّنغ يفو

 لاح ىلع ىقس الو الث ناه توع ادا ىرأ ال ىلا ىسفنب

 لابيقف "اود هنا فايز لوب ةةليقت هقدلااال نك نعقورلا
 لاما ال سفنلا يف ىنغلا كاذ لثمو هفرعن لاملا يف ال سفنلا يف رقفلاو

 لكل نعت بارإ هوس ع لسا

 ىلا ف وثي ىح ىزرلل ”نماض يىمف ' 1 يدلا نإ

 ينامرح كلام ف كداز أمف ًالملق ًارخ ينتم رح

 سف او هللإ رذتعي لالا ىلإ بتك و « هتدعقأو تءاقأف ناملس تغلمف

 : ليلخلا لاقف م هشار

 اله نحب ثنا ”يفيعتلا ةايييتع تركت :نإا ”تاطيغلا كل كارو
 نايحأ ضرألا يقسي سحنلا بك وكلاف هدب نع ل ريخل ان ال

 اقرفت اماف « ةادّغلا ىلإ ناثدحتي ةليل عّنفقملا نب هللا دبعو ليلخلا ممتج

 تسب دون يحب لج دوا ياي ا

 هملع نم رثكأ هلقع الجر تيأر : لاق ؟ لملخلا تيأر فيك : مفقملا نبال لبقو

 تاك و «© روبشم وهو ةغللا يف « نيعلا » باتك فئناصتلا نم ليلخلاو :

 0 يل لا

 ظ . "لماوعلا ىف ب تاكو

 ىلإ بوسنملا ةغللا يف نيعلا باتك نإ داب قل قاف رأنلا ءالغلا نك او

 هأآمهمو هلئاوأ بترو هيف عرش دق ناك امنإو « هفينصت سيل دمحأ نب لملخلا

 جرؤم مهو هتقبط يف "نمو ليمش نب رضنلا هتذمالت هلمكأف تام مث « « نيعلا » د

 ,ةعد:ر اذ

 , .نداسلا نب هوغو ءابتالا "قف تاسآلا رظئاورعيظ زر
 . هيلع لوحنم لماوعلا يف باتك : يطفقلا لاقو ؛ م يف ركذي ل +

 2م



 امل ابسانم هولمع يذلا ءاج اف « اهريغو يمضّبَجلا ىلع نب رصنو يمودسلا

 ًاضيأ اولمعو « هنم ليلخلا هعضو يذلا اوجرخأف « لوألا يف لملخلا هعضو
 نبا فنص دقو « هلثم يف ليلخلا عوقو دعبي ريثك للخ هبف مقو اذبلف « لوألا
 . 'ديفم باتك وهو « هبف مالكلا ىفوتسا ًاباتك كلذ يف هيونسأر اد

 هدحوف امو هسأ ىلع لخدف « فلختم دلو هل ناك لملخلا نإ : لاقدو

 « نج دق يبأ نإ : لاقو سانلا ىلإ جرخف «ضورعلا نازوأب رعش تيب عّطَقُد
 > : هل ايطاخم لاقف « هنبا لاق امب هوربخأو هملع اولخدف

 اكثتل دع لوقت ام معت تتنك وأ ينت'رّذع لوقأ ام معت تنك ول

 اكلت'ردعف لهاج كنأ ”تملعو ينتلدَعف قلاقم ةتلبج 'نكل

 : هريغل مأ هسفنل ركذي لو « دشنأ هنأ هنع يور دقو

 'بسملا 11, هنإ "ينك تنآو "كت "دق ةتعألا "زال تورت
 ”بيرسق .بولقلا نيب نكي م ادإ اهيرسقو رايدلا ينغت امو : تلقف

 كمعي وهو ضورعلا ملعتي صخش ىلإ ددرتي ناك : لاق هنأ هنع ىكحو

 عّنطق : اموي هل تلقف 2« هنم ءيث هرطاخ ىلع قلعي مو ةدم ماقأف « مبفلا

 ] : تدبلا اذه

 هطتست ام ىلإ هازواجو '”هلعادف "ًائيس عطتست 7 مل اذإ

 وأ رصن نب ثسللا وا) رفظملا نب ثدللا ركذ دنع (؟م : )١ بيذبتلا ةمدقم يف يرهزالا لاق ١

 تبثأو « هلوح نم هيف بغربو همساب هقفنيل ةلمج نيعلا باتك دمحأ نب ليلخلا لحن هنإ (عفار نبا
 تامو « احلاص الجر رفظملا نب ثيللا ناك : لاق هنأ هيقفلا يلظنحلا مهاربإ نب قاحسإ نع انل
 اذإف «ليلخلا هفاسل ىمسف هلك باتكلا قفني نأ ثيللا بحأف « نيعلا باتك نم غرفي ملو لملخلا

 ليلخلا ينعي هناف « دمحأ نب ليلخلا ينربخأ » وا « دمحأ نب ليلخلا تاأس » باتكلا يف تيأر

 تاقبقحت اهيفف ؟4 ةحفصلا ةيقب رظناو) هسفن ناسل ىنعي اًمإف « لملخلا لاق » لاق اذإو  هسفن
 ٌ . (باتكلا اذه نع ةماه

 . ًارمأ :م "

 يو



 تبجعف « "لإ ءيحب دعي ملو ضهن مث « هتفرعم ردق ىلع هعيطقت يف يعم عرَشف
 . همبف دعب عم .تيبلا يف هتدصق امل هتنطف نم

 هركذ يقأبسو - بدآلا مولع ذخأ هنع هيوببسو « ةريثك ليلخلا رابخأو
 يمس نم ”لوأ دمحأ هابأ نإ : لاقيو . -ىلاعت هللا ءاش نإ ةلمهملا نيعلا فرح يف

 «١ سدتقملا » باتك ىف ؛ينابزرملا هركذ اذك « سو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر دعب دمحأب

 ! ةنس قوتو . ةرحبلل ةئام ةنس ىف هتدالو تناكو . ةمثيخ ىبأ نب دمحأ نع آلقن

 هللا همحر « ةنس نيعبسو ًاعبرأ شاع لدقو « ةئامو نيعيسو سمخ ليقو « نيعبس

 . ةئامو نيتس ةنس يفوت هنإ : نينسلا ىلع بترملا هخيرات يف عناق نبا لاقو . ىلاعت

 نثالث ةنس تام هنإ : « دوقعلا رودس » هامس يدلا هياتك يف يزوجلا نبا لاقو

 - ليلخلا ينعأ  ةرصبلاب تامو « يدقاولا هلقن نكل « اعطق طلغ اذهو « ةئامو
 ةيراجلا هب يضذمت باسحلا نم ”اعون بترقأ نأ ديرأ : لاق هنأ هتوم ببس ناكو

 « كلذ ىف هركف 'لمُْعَُي وهو دحسملا لخدو « اهماظ هنكمي الف عاّنبلا ىلإ

 بيسدحبالف «© هربظ ىلع بلقناف « هركفب ابنع ”لفاغ وهو ةيراس' هتمادصف

 2-0 ٠ ضورعلا نم ارحب عّمطَقُي ناك لب : ليفو « هتوم

 ةنكاس ءاي مث ةروسكم ءاه فلآلا دعبو ءارلاو ءافلا حتفب - يديهارّقلاو

 نم نطب يهو « ديهارف ىلإ ةبسنلا هذه  ةلمبم لاد اهدعيو اهتحت نم ةانثم
 « ةءونُش دزأ ةفغلب دسألا دلو : 'دوُهرُفلاو ءاهدحاو يدوُهرْفلاو « دازألا

 . مثغلا راغص ديهارفلا نإ : ليقو

 مملا حتفو ةلمهملا ءاحلا نوكسو اهتحت نم ةانثملا ءاملا حتفي - يدّمْنحَسلاو
 جرخ ؛ ىرالا نهب نظم +: اهنا وهو « دّمحي ىلإ ةبسن ةلمبم لاد اهدعبو

 . ريثك قلخ هنم
 : *لطخألل وهو « تملا اذه ًاريثك دشني ناك ليلخلا نأ ىكحو

 لامعألا حلاصك ”نوكب ًارخاد 'دجت م رئاخدلا ىلإ تارّقتفا اذإو

 + فا نسفللا وزو ظتا»
 . ائيش لعا:م؛لحعا:د ؟
 .١هم : هتاوبد «
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 نولوط نب هيورامخ

 يف هدجو همبأ ركذ مدقت دقو - نولوط نب دمحأ نب هيورامخ شيجلا وبأ

 نيرسشع نبا وهو لوف نام هتملوت ىلع دنجلا عمتجا هوبأ يفوت الو - ةزمحلا فرح
 نيتئامو نيعمسو تس ةنس ىو « هللا ىلع دمتعملا مايأ يف هتيالو تناكو « ةئس

 يف لابمجلاو ةينيمرأ نم و نب ذادويد جاسلا يبأ نب دمحم : نيشفالا كرحت
 مزهناو «© ىقشمد لامعأ ضعب ١ ىف هيورامح هيقلف « رصم دصقو < مظع شيج
 لخغدو تارفلا غلب ىتح هيورامخ راسو « هركسع رثكأ نمأتساو « نيشفالا
 . ةبونلا دالب ىلإ تارفلا نم كلم دقو داع مث <« ةقرلا ةناعصأ

 «فّحُنتلاو ايادهلاب هيورامخ هملإ رداب «ةفالخلا دضتعملا ىلوتو دمتمملا تام املو
 اهمساو - ىدنلا رطَسق هتنبا جوزي نأ هيورامخ لأسو « هلمع ىلع دضتعملا هرقأف
 دضتعملا لاقف «دبعلا ناس يمال وييسر او

 اهب لخدو « نيتئامو نيناممو ىدحإ ةنس ىف اهجوزتف « انأ ابهحسوزتأ لب

 ابقادص ناكو . معأ هللاو <« نيناّثو نيتنثا ةنس ليقو + ةتسلا ةذه رشا ف

 الخ دضتعاا نأ يح . لقعلاو لاما طرّقب ةفوصوم تناكو « مهرد فلأ فلأ
 سأكلا هنم تدذخأف « اهاوس هضم انه امل ةدرفأ سلجم .ق سنالل امون اهب

 55 تحرخو ةداسو ىلع هس تعضو لقئتسا اماف « اهذخف ىلع مانف

 هتباحأف « هاو الا ا ا « رصقلا ةحأس ىف

 رئاس نود يتجبم كيلإ عفدأ ملأ ؟ كل ًاماركإ كلخأ ملأ لاقف < برق نع

 865 مهو هاو م وم هاهو م16 هةر ل هع 6 65442 عيطة هاه فه هيي هذه ع اقف ىف عامر عقر هنا

 سابا نباو نودلخ نباو ورقم طخ قالا ناك ةمخحراتلا بتكلا يف هيورامخ ةمحرت - ١(+”
 برغملاو ١؟ 5 : ه ركاسع نبا بيذهتو ؟ مم : ةاضقلاو ةالولا رظناو « ةرهازلا موجنلاو

 . 1١ : ١١4 (رصم مسق)

 ١ ةدوسملا يف ام انتيثأو « فسوي : ىرخالا خسنلا ضعب يفو تسد : م .

 ا



 « نينمؤملا ريمأ ا : تلاقف ! ؟ نيمهذتو ةداسو ىلع يمأر نيعضتف ؟ ياياظح

 ىهاشاال لاق نأ يأ هب قيذأ ايف نكلو# لع هج تيفتأ اه رق تاجا

 ظ م1 يسال دوت سوال ف
 فترإف « ناك اذكو « ةينولوطلا راقتفا ابحاكنب دارأ دضتعملا نإ : لاقدو

 طرشو .ابهذ نواه فلأ اهل ناك : لبق ىتح « هلثم لمعُي ل زابحي اهزبج اهانأ

 اهدانجأ قازرأو رصم فئاظو عبمجي مايقلا دعب ةنس لك لمحي نأ دضتعملا هملع

 ةلمل هشارف ىلع قشمدب ا لا و « رانيد فلأ قئام

 ناتنثا هرمعو « نيتئامو نينامثو نيتنثا ةنس ةدعقلا يذ نم نيقب ثالثل دحألا

 هبيأ دنع نفدو « رصم ىلإ هتوبات لمحو « نوعمجأ هتلتق لتئقو « ةنس نوثالثو

 ظ ظ . ىلاعت هللا اهمحر « مطقملا حفس

 نب ىلع نب دمج ركب ابأ ار «انبطخ سانلا نسحأ نم هبورامخ ناكو

 - "ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - يئارذاملاب فورعملا دمحأ

 ابعم تجرخ « دضتعملا ىلإ هيورامخ ةنبا ىدنلا رطق تلمح املو (36)

 نم "ةيرصملا رايدلا ةرامع رخآ ىلإ اهل ةعيشم نولوط .نب دمحأ تنب ةسابعلا اهتمع

 تيمسف ةيرق كانه تنبو « ابطبطاسف تيرضو كانم تلزنو « ماشلا ةبج

 ىوسو نسح عماج اهبو « نآلا ىلإ ةرماع يهو « ةسابعلا اهل لمقو « اهمساب

 ظ . معلا لهأ نم ةعامج كلذ ركذ ؛ مئاق

 ©« نيتئامو نينامثو عبس ةنس بجر نم نولخ مستل ىدنلا رطق تتامو

 . دادعنيب ةفاصرلا رصق لخاد تنفدو

 نامت ةنس لوألا ميبر ربش يف جاسلا يبأ نب دمج نيشفالا يفوتو (37)

 .نارأ نم اهنإ ليقو « ناجسبرذأ لامعأ يسرك يهو « ةعذربب « نيتئامو نيناُمو

 ةيجاسلا دانجألا هنلإ بسنت يذلا وهو  جاسلا وبأ هوبأ فوتو (38)

 ١ فلؤملا ةدوسمو ص س م نم تطقس : ماينلا ... ةفوصوم تناكو .

 برغملا يف يئارذاملا ةمجرتو ؛ لعفي مل هنأ ودبيو « ًاضيا ةدوسملا يف هتمجرت دارباي دعو اذك ؟

 .(قالو .ط) ١١و : ؟ ططخلاو جو. : (رصم مسق)

 . رصم لامعا رخآ ىلإ : ىرخأ خسن يفو ؛ ةدوسملاو ص ةياور هذه «

 *؟



 لامعأ نم «روباسي دنحب نيتئامو نيتسو تس ةلس رخآلا عبر رهش 0 دادغبب
 . ناتسزوخ

 ةحوتفم ءار مث كلا هده مملا حتفو ةدحوملا ءاخلا مضب : هيو رامخو
 نك اش 0 :ءاوو

 صرخت

 جاسنلا ريخ

 لو 4 ار سس هلأ قم ؛ يفوصلا جاسنلا هللا دبع نب ريخ نسحلا وبأ
 مهاربإ نب دمج ةزمح ابأ بحص دق ناكو 4 اهمف ملككتي ةقلح هل ناكو دادغب
 ىريرطلا دن اأو ءاطع نبا سابعلا ابأو دم نب دينجلا بحصو « هريغو يقوصلا
 امإو + ةييرغ ثاياكح هع ةيفوصللو © ةيوط ًارمع رتمعو ”يلبشلا رككب ابأو
 جسنلا ناكأ : 'جاسنلا ًاريخ تلأس : يدلخلا رفعج لاق ؛ ربخل جاسنلا يمس
 ال نأ للا تدهاع تنك : لاق ؟ هب ترمس نبأ نمف : :تلق « ال :لاق ؟ كتفرح

 ةدحاو تلكأ املف «لطر فصن تذخأف © يسفن ينتبلغف « ًادبأ بتطارلا لكآ
 مالغ هل ناكو « ينم تره قا ا « ريخ اي : لاقو "ىلإ رظن لجر ادإ
 : اولاقو سانلا عمتجاف « هتروصو هّببُش ىلع عقوف « ريخ همسا | هنم بره]
 < قيانج تفرعو « تذخأ مب تماعو « ًاريحتم تبقبف «ريخ كمالغ هللاو اذه

 «© ءوسلا دبع ان : :ىل لاقو. همالغ هيف جسني ناك يذلا هتوناح ىلإ ينلمحو ينذخأف ظ
 جسنب ينرمأو ؛« ' لمعت تنك يذلا كلمع لمعاف لخدا !تالوهست هيوتل

 جاسنلا ريخ ةمجرت رظناو .ةدوسملاو خسنلا رئاس نود امهدحو ر ص يف ةمجرتلا هذه تدرو - ةدنحل

 تاقبطو ه6 : ؟ ةوفصلا ةفصو ٠ ب : ؛١ ١ ءاملوالا ةملحو « جاسنلا » ةدأم < ب نامللا يف

 . 00١ : ىماسلا

 ٠ : ءاملوالا ةمملح رظنا ١

 ا



 لمعأ تنك ينأكو هنلآ يديب تذخأف لمعأ نأ ىلع ىلجر تملدف < سابركلا

 تدجسف ةادغلا ةالص ىلإ ةليل تمقف « هل جسنأ ًاربشأ هعم تمقمف . نينس نم

 17 ا يحمل ع : يدوجس يف تلقو

 مسالا اذه يلع تّيثو « تقلطأف «اهيلع تنك يتلا قروص ىلإ ' تدعو «ينع

 لجرلا هل لاق مت < كبل لوقمف « ريخ اب : لوقي ناك : تاياورلا ضعب فو

 سا ريغأ ال : لاقو ىضمف « ريخ كمسا الو « يدبع تنأ ال : كلذ دعب

 ظ . ملسم لجر هب ينامم
 ا هديب هللا هقلخ نم بسن نم فرشأ بسن ال : لوقي ناكو

 ' يلع ءاضقلا نايرج تقو يف هعفني ملف اهلك ءامسألا هللا هماع نمم مفرأ ملعأ الو

 تل يع ممم اذإ ناكو« بدودحا دق ريخ ناكو

 . هلاح ىلإ داع دوجولا نع باغ اذإف « قلطملا
 .هبحص صاوخلا مهاربإ نأ ركذي ناكو ؛ ةنس نيرشعو ةثام رّمْثع دق ناكو

 هباحصأ نم هتوم رضح نمم دحاو ريغ نع 'يبرحلا نوراه نب ىلع ىكحو

 <“ تيبلا باب نم ةيحان ىلإ رظنو < قافأ مث « برفغملا ةالص دنع هيلع يشغ هنأ

 ترمأ ام ”رومأم "دبع انأو « رومأم دبع تنأ امنإف « للا كافاع « فق :٠ : لاقو

 تنأ .ضما مث « هب ”ترمأ ام يضمأ ينعددف «ينتوفي هب ترمأ امو كتوفي ال هب

 مث < دّبشتو هبنمع ضأو هادو ىلدو ةالصال ًاضوتف ءاب اعدو « هب ترمأ ال

 ؟ كب هللا لعف ام : لاقف < مونلا يف هباحصأ ضعب هآرف . ىلاعت هللا همخر « تام

 هتافو تناكو . ةرضملا ماينأ» نم تحرتسا نكلو « اذه نع ينلّستت ال : لاقف

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامالثو نيرسشثعو نيتنثا ةنس يف

 هد معوق نيم وو هر يور ممرءياجوجووروموم ور ودف مت هدي موجهة ينو و مادي ماورو

 نقدر
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 يضف

 يرهاظلا دواد

 ؛يرهاظلاب فورعملا روبشملا ءامإلا يناهبصألا فلخ ن يلع نب دواد ناملس وبأ

 ' راوث يبأو هيوّهار نب قاحسإ نع معلا ذخأ « عرولا ريثك آللقتم ًادهاز ناك

 فنصو « هنع هللا يضر يمفاشلا مامإلل ابصعت سانلا رثكأ نم ناكو « امهريغو
 عمج هعبتو ل « نيباتك هملع ءانثلاو هلئاضف يف

 هركذ يتأيسو - هبهذم ند” روع رك نأ هلو ناو. © ةمرها للاب توقعت وك
 ظ .. دادغبب معلا ةساير هيلإ تبتناو - ىلاعت هللا ءاش نإ

 « ةنيدملا عماج يف رطف موي دبعلا ةالص تيلص : لماحلا هللا دبع وبأ لاق]
 ةعبطق لزني ناكو «هينهأف ىلع نب دواد ىلإ لخدأ : يسفن يف تلق تفرصنا اماف
 ابمف ةراصعو ابدنه قاروأ همف ىّبَط هيدي نيب اذإو « هتئجف : لاق ؛ عسبرلا
 ايندلا نم هيف نحن ام عيمج نأ تيأرو «هلاح نم تبجعتو هتأنبف «لكأب وهو ةلاخن
 هل لاقي ةعينصلا يحم نم لجر ىلع تلخدو هدنع نم تجرخف < ٍءيشب سيل
 ام : يل لاقو « نيمدقلا يفاح سأرلا رياح "يلإ جرخ ييجمب ملع اماف «يناجرجلا
 كراوج ىف : تلق ؟ وه امو : لاق « ”مِْم : تلق ؟ هللا هديأ يضاقلا ىنع

 ريخلا ف ةضغرلاو ربلا ريثكف تنأو « هماعت ام معلا نم هناكمو « يلع نب دواد
 معأ < قلخلا ”سرّش دواد : يل لاقف « هنم تيأر امب هتثدحو « هنع ”لّفغت
 هرزؤمأ ضني ام نعمل مالخ م مروا ةحراملا هملإ تبّجو يننأ يضاقلا

 :تسربفااو ؟ ةقرولا «يزاريشلا تاقبطو 4:4 دادغب خيرات يف يرهاظلا دواد ةمجرت 9-8
 نازيمو هال؟ : ظافحلا ةركذتو :؟ ىبسلا تاقبطو ع9١١ : ؟ ةمضملا رهاوجلاو 5
 ع : ؟ لادتعالا
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 نم كفلب يذلا امو ؟ ينتيأر نيع يأب : هل لق : مالغلل لاقو مالغلا عم اهدرف

 : هل تلقو كلذ نم تمحعتف : لاق ؟ اذهب ىلإ تبجو ىتح يتّدلخو يتجاح

 < رخآلا سيكلا « مالغ اي : لاق مث ىلإ ابعفدف « هملإ ابلمحأ ىنإف مهاردلا تاه

 «هتيانعو يضاقلا عضومل هذهو انل كلت :لاقو « ىرخأ ًافلأ نزوف سكب هءاحف

 باملا ءارو نم ينماك و جرحف بأيلا تعرقف « هنلإ تمحو تح رحف : لاق

 < ةعاس تسلجو تلخدف « اهيف كملكأ ةجاح : تلق ؟ يضاقلا در ام : لاقو

 هريس ىلع كنمتئا خم ءازح اذه : لاقف « هيدي نيب اهتلعجو مهاردلا تجرخأ مث

 : لماحملا لاق 2« كعم اهف يل ةجاح الف عجرا « [يلإ كتلخدأ معلا ةنامأب انأ]

 « ناك اب هتربخأف يناجرحلا ىلع تلخدو ىنيع ىف امندلا ترقص دقو تعجرف

 « ابنم ءيش يف عجرأ ال « ىلاعت هلل مهاردلا هذه تجرخأ دقف انأ امأ : لاقف
 . '[ يضاقلا هاري ام ىلع فافعلاو رتسلا لهأ يف ابجارخإ يضاقلا "لوتيلف

 : 'دواد لاق « رضخأ ناسلبيط بحاص ةئاعيرأ هسلجم رضحي ناك هنإ : لق

 هيلعو « ةرصبلا لهأ نم ناكو « يطيرشلا بوقعي وبأ موي يسلجب رضح
 : يل لاقو يناج ىلإ سلجو دحأ هعفرب نأ ريغ نم هسفنل ردصتف « ناتقرخ

 ل ا ا دمر ا 00

 فالتخا (,ةهورو «© ءابقفلا نم هيلإ بهد نمو هففو نمو داس

 ناك ولو <« 'هرجأ ماجحلا ءاطعإو مسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ماجتحا قيرط

 « نرقب مجتحا و سو هيلع للا لص ينل نأ قرط ىو م « هطعي م امارح

 ام» لثم ةطسوتملا ثيداحألا ركذ مث © ةماجحلا ىف ةحمحص ثيداحأ ركذو

 ركذو « كلذ هبشأ امو « ثالث يف تمأ ءافش » لثمو « ةكئالملا نم الج تررم

 «« اذك ةعاس الو اذك موي اومجتحت ال » مالسلا هيلع هلوق لثم ةفيعضلا ثيداحألا
 « ابمف هوركذ امو نامز لك يف ةماحملا ن نسل لذا ندهن ام وكذ

 ١ خسنلا رئاسو ةدوسملا يف درب ملف « صنلا اذهب ص تدرفنا .

 دواد سلجم ةرصملا لها نم ناكو يطورشلا بوقعي ونأ لخد : يدايزلا سامعلا ونأ لاق : ص ؟

 .ةدوسملا يف هل دوجو الءأادبأ ًادحأ : هلوق قح دواد لاق : هلوق نم ءادتياو .خلا ... يرهاظلا
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 : هل تلقف © ناببصأ نم ةماجحلا تجرخ ام لوأو : لاق نأب همالك متخ مث

 . ًادبأ ًادحأ كدعي ت'رقح ال هللاو

 ”لقع فترأك : ل ل ل لاق « سانلا ءالقع نم دواد ناكو

 هماع نم رثكأ دواد

 ةنس لمقو « نيتئام ةنس لمقو « نيتئامو نيتنثا ةنس ةفوككلاب هدلوم ناكو

 « ةدعقلا يذ يف نيتئامو نيعبس ةنس اهب فوتو « دادغبب أشنو «© نيتئامو ىدحإ

 . هلزنم يف لبقو « ةيزينوشلاب نفدو « ناضمر رهش يف لبقو
 هللا لعف ام : هل تلقف «مانملا يف دواد يأ تيأر : دم ركب وبأ هدلو لاقو

 ينب اي : :لاقف ؟ كحماس ”مفف كل رفغ : تلقف © ينحماسو يل رفغ : لاقف ؟ كيب

 « لافت هما ةيعرت# حاسم ل قل لاولا لك ليرلاوب؟ مظع رمألا

 نم رم امف ةيزينوشلاو ناهبصأ ىلع مالكلا م دقن دقو 6 نابمصأ نم هلصأو

 . ةداعإلا ىلإ ةجاح الف © مجارتلا

51 

 رهازلا كلملا

 نددلا حالص ناطلسلا نبا نيدلا ريجي رهازلا كلملا بقلملا دواد نايلس وأ

 ءىطاش ىلع ىتلا ةريبلا ةعلق بحاص ناك « ىلاعت هللا مهمحر < بويأ نب فسوي
 دلو املو 6 دالبلا نم هنودصقدو 6 ١بدألا لهأو ءاماعلا بح ناكو ل تارفلا

 قباس هعمو رصمب زيزعلا كلملا همخأ ىلإ رهاظلا كلملا نع ًالوسرو بهذي هو5؟ ةنس يف هارن - «<<44

 4.5١ ةنس ىفو ؛قشمد ىلإ اوداع ةلاسرلا اودأ امافءدادش نب نبدلا ءابب يضاقلاو ةيادلا نبا نيدلا
 . رهاظلا هبخأ كالمأ نم ىلوتسا +3١ ةنس يفو ؛لصوملا بحاص دض فرشالا كلما ًادجنم ناك
 بروركلا جرفم نم ةقرفتم تاحفص رظنا) اهيف اوناك نيذلا لاعلا جرخأو قطانم ةدع ىلع

 00 1 6ع

 . لضفلا لهأ : ىرخألا خسنلا يفو « ج أ نيتخسنلاو ةدوسملا ةياور هذه ٠

 مما ١ م” !١



 « هدالوأ نم رشع ثلا ناكو « ماشلاب نيدلا حالص ناطلسلا ناك ةرهاقلا ةئيدم

 دلولا اذ هو و» : 'امتلمج نمو هتدالوب هرسشي ةلاسر لضافلا يضاقلا هملإ بتكف

 هللا داز دقف <« ًادقتم :م امن رشع ىنثال لب « ًادلو رشع ىينثال يفوملا وه كرابملا

 ىأرو ةفظقي ىلوملا متآرو « امجن مالسلا هيلع فسوي مجنأ نع همحنأ يف ىلاعت
 «ًادوجس مهل قلخلا انيأرو هل نندجاس "فسوبي متآرو « ًاماح مجنألا كلت [فسوي]

 لأ دقو « «ًادودجو ءابآ مهارب نأ ىلإ ىلوملا دودج ديزي نأ رداق ىلاعت وهو

 دقو رار ةفملخلا حدم يف يرتحبلا لوقب مالكلا اذه رخآ ىف لضافلا يضاقلا

 ”ةدصصق ةلمج نم زتعملا هل دلو

 هادال وأ قه بيلشلا 100 ,ىئرثو هنأرب ءيصخسل قح ”تىقبو

 6 *ىنرصببملف نيدلا حالص رصبي نأ دارأ نم :لوقي ناك هنأ ةعامج هنع ىكحو

 : هب هدالوأ هشأ انأف

 ثالث ةنس « ةدعقلا يذ لبقو « ةحملا يذ نم نيقب عبسل هتدالو تناكو

 نيغلا فرح يف هرك ذ يتآلا - رهاضشلا كلملا قيقش وهو ©« ةئاسمخو نيعبسو
 نيثنثا ةنس رفص نم عساتلا ةلبل يف ةريبلا ف يفوثو .  ىلإعت هللا ءاش نإ ةمحعملا

 نبا زيزعلا كلملا هجوتف « اهيلإ هبعن لصو دقو بلحب تنكو « ةئاتسو نيثالثو
 . ىلاعت هللا همحر « ابكلمو ةروكذملا ةعلقلا ىلإ همخأ رهاظلا كلملا

 ءارلا حتقفو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةدحوملا ءابلا ىسكي - ةريبلاو

 نم تارفلا ىلع مورلا روغث نم طاسْيَمُّس برقب ةعلق يهو - ةنكاس ءاه اهدعبو
 « ةينطَلَمو مورلا ةعلق نيب ماشلا رب يف طاسيمسو ؛ ةيتارفلا ةريزجلا بناج

 . نيتبجلا نيب لصفي ”تارفلاو

 وزر م ميري يوروم معراج وهم ون ويم و هم ميمو وسور رو رهو معي مم م ملم يعنعو
1 | 

 ه. : 7 ىشعالا حبص يف ةلاسرلا هذه يئدتشقلقلا دروأ ١

 . م نم ةظفللا تطقسو ؛ ىلوملا : ةدوسملاو ل ص س يف ؟

 .ال.١غ : ؟ يرتجبلا ناويد ؟

 ؟ورظتلل ردك

 "هم



 ؟ 0

 يئاطلا دوأد

 نب بيبحو, ريمح نب كلملا دبع عمس ؛ ىفوكلا يئاطلا ريصن نب دواد ناملس وبأ

 0 ”ىور ؛ ىليل يأ نب نمحرلا دبع نب دمو شمعألا ناملسو ةرمع يبأ
 ايون قورغو نيكد» نيب لضفلا مهن وأو مادقملا نب بعصمو ةنيبع نب ليعامسإ

 ةزلا كلذ دعب راتخا م ملعلا م هيو هقفلا سردو ملعلاب هسفن لغش نمم دواد

 يف دادغب مدقو « هرمع ارغنآ ىلإ اهمف دبتجاو ةدابعلا مزلف ة ةولخلاو دارفنالا رثآو

 تعمس : ينيدملا نب ىلع لاق ؛ هتافو تناك ايفو ةفوكلا ىلإ داع مث يدبملا مايأ

 ةفيشح ىبأ ىلا فلتخي ناكو : لاق « هقفو مع نمم يئاطلا دواد : لوقي ةنيبع نا
 اهب فذحف ةاصح اموي ذخأف : لاق ؛ مالكلا كلذ يف مدقت ىتح هنع هللا يضر

 دعب فلتخاف : لاق « كدب تلاطو كناسل لاط ناملس ابأ اب : هل لاقف ًاناسنإ

 تارفلا يف اهقرغف هبتك ىلإ دمع ربصت هنأ مع اماف « بيحي الو لأسُي ال ةنس كلذ
 دوادل ناك : لوقي ءاطع تعمس دانج نب ديبع لاقو . ىلختو ةدابعلا ىلع لبقأ مث

 لخدن انك و : لاق ؛ هسفن ىلع اهقفني ةنس نيرشع اهب شاعف مهرد ةئاؤلث يلاطلا

 اهيف ةناجاو هسأر اهملع عضي ةنبلو ةّيراب الإ هتيب يف نكي ملف يئاطلا دواد ىلع

 . برشب اهنمو اهنم أضوتي ةرهطمو زبخ
 ق1 لتع ناكا# راسنا يناظر كرو: ينارادلا ناملس وبأ لاقو

 ىلع ىتأ ىتح هرمعي مو رخآ ىلإ هنم لقتنا رادلا نم تدب برخت اماك رادلا توسب

 - نفك ىح اب, قفنتي ناكف ريناند هيبأ نم ثروو لاق ؛رادلا يف ينل توسلا ةماع
 . اهرخآب

 بيذبتو 4٠ : ةقرولا « يزاريشلا تاقبطو +:؛0 : م دادغب خيرات يف يئاطلا دواد ةمجرت - «<<ه

 هذه تدروو ؛ م+م ١.: ءاملوألا ةملحو همسه : ؟ ةضملا رهاوجلاو «.س : " بيذبتلا

 . امهمدحو ر ص يف ةمجرتلا
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 بطاخمي هتعمسف يناطلا دواد باب ىلإ تئج : ناسح نب ليعاسا لاقو

 0 ا ا رع اا هدنع نأ تنئظف هسفن

 ملا سلا تلق ؟ ناذئتس ةسالا يف كل ادب اه: لاقف

 تجرخف ارم ةحراسلا ت تينعا « دقن دماحأ تنك نكلوال لاق « ًادحأ

 ال ل ا اف

 ::ماقلا قع ارز الوب

 يدالوأ بدؤي بدؤم ىلإ جاتحأ : لاقف ةفوكلا ةبيطحَقق نب دمج مدقو
 هقفلاو راثآلابو مسو هملع هللا ىلص هللا لوسر ةّنسب ملاع ىلاعت هللا باتكل ظفاح

 رّسسَف « يئاطلا دواد الإ هذه عمجي ام : هل ليقف 4 سانلا مايأو رعشلاو وحنلاو

 هحوف اهادرف ©« كرهد ىلع اهب نعتسا : لاقو © مهرد فالآ ةرشع ةردب هبلإ

 « نارْح اتنأف نيتردبلا لبق نإ : امل لاقو نيكولمم نيمالغ عم نيتردب هيلإ
 « قرلا نم انباقر قتع املوبق يف نإ : الاقف « اهلبقي نأ ىبأف هيلإ اهب ايضمف
 هبلإ امهادر « رانلا يف ىتبقر قهو املوبق يف نوكي نأ فاخأ ينإ : امل لاقف

 . انأ ينيطعي نأ نم ىلوأ هنم اهذخأ نم ىلع امهدر نإ : هل الوقو

 نوهركي اوناك : لاقف « هب ترمأ ول : هل ليقف عادصت دق هطئاح ناكو

 . رظنلا لوضف
 هءادنغ لمحت ناكف « هلهأ نم دحأ هب ملع ام ةنس نيعبرأ م اص هنإ لبقو

 .مئاص هنأ نوماعي الو « ءاشع رطفي هلهأ ىلإ عجريو قيرطلا يف هب قدصتيو هعم

 مجتحا ليقو . لوغشم اهنع ينإ : لاق ؟ كترحل حرست الأ : لجر هل لاقو
 نمل ةدامع ال : لاقف «فرس اذه : هل ليقف مهارد ةرشع ماتجحلا ىلا مفدف دواد

 . هدنع ةءورم ال

 دنع نردأا# رىطخ هذه : لاقف « سمشلا نع تمحنت ول : ةقخأ تلاقو

 "ا

 ىل برقف برغملا دعب هتيب يئاطلا دواد ىلع تلخد : جرعألا عببرلا وبأ لاق

 ٠ ١ ًاضيأ دادغب خيرات يف اذك .
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 كمحر : تلقف < راح ءام هيف ”ندك ىلإ تمقف تشطعف < ةسباب تارئسك

 برشأ ال تنك اذإ :ىل لاقف «ًادراب ءاملا همف نوكي اذه ريغ ند تذختا ول !هلا

 : لاق ؟ نرخ تشسأ اق ة ا[ نييلا الو "لا الو ًادراب الإ

 ًرفو « توما اهيف كراطفإ لعجاو «ايندلا نع 'مص' : لاق <« ينص'وأ : هل تلق

 فخأ مهنإف تبحص نإ ىوقتلا لهأ بحاصو « عبسلا نم كرارف سانلا نم

 . هب تلمع نإ اذه كْبسَح « ةعاملا عدت الو « ةنوعم نسحأو ”ةنوؤم

 موقي الجر نوكي نأ الإ ءيش ىلع ًادحأ تدسح ام : يثاطلا دواد لاقو

 ناك هنأ ينغلبو : دلاخ وبأ لاق . لمللا نم قو قدرا نأ بأ ىنإف ؛ ليللا

 عفري ال ةنس نيرششع ثكمو ؛ [ًادعاق ىبتحا هانبع هتبلغ اذإ] « ليللا ماني ال

 . ءامسلا ىلا هسار

 مهنم دحاو لكل رمأف ءارقلا نم ًاموق بتكف ةفوكلا دشرلا نوراه مدقو

 يئاطلا دواد نيأ همساب يعدو مهيف بتك نمم يئاطلا دواد ناكف مهرد يفلأب

 نحن : ةفينح يبأ نب دامحو كامسلا نبا لاق « هيلا اولسرأ ؟ كيج دواد : اولاقف

 نيب اهرثناف هيلع انلخد نحن اذإ : قيرطلا يف دام كامسلا نبا لاق « هلا بهذن

 مرد يفلأب هل رمؤي ءيش هدنع سيل لجر : دامح لاقف « ابظح نيعلل نإف هيدي
 «نايبصلاب اذه لعفّس امنإ «ةءوس :لاق هيدي نبي اهورثنف هبلع اولخد اماف !! اهدرب

 لقي نأ نبأو

 كل '”تخبط ول : تلاق همدخت دوادل تناك ةالوم نإ ةفينح ىبأ نب دامح لاق
 تب درر ادي را وس دو ساو ير اجو ووو
 : تلاقف « مهيلإ اذهب يبهذا : لاق « مهلاح ىلع : تلاق ؟ نالف ينب ماتيأ

 يا راص هولكأ اذإ اذه نإ : لاقف « اذكو اذك ذنم امدأ لكأت م ظ

 : لاق ؟ زبخلا يبتشت امأ يدس اي : هل تلاقف « ”شُحلا ىلإ راص هتلكأ اذإو

 . ةيآ نيسمخ ةءارق تيتفلا برشو زبخلا غْضَم نيب « ةياد ا

 أئيش ىلاعت هللا صقل ةضاملا منادي : راثد نب براحم لاقو

 . هراخ نم

 . ىلاعت هللا همحر <« ةئامو نبتسو سمح ةنس لمقو « نيتس ةنس دواد قوت

 هك



 : لاق مث هربق ىلع فقوو كاسلا نبا ءاج تام املو

 ريسي عم مهنادبأ ىلع ةحارلا اولجعت ايندلا يف دهزلا لهأ نإ سانلا اهيأ

 لقث عم مهنادبأ ىلع بعتلا اولجعت ابيف ةبغرلا لهأ نإو « مهيلع ًادغ باسحلا
 ةيفغرلاو « ةرخآلاو ايندلا يف اهببحاصل ةحار ةداهزلاو « مهيلع ًادغ باسحلا

 « كنأث بجعأ ناك ام ناملس ابأ هللا كمحر ؛ ةرخآلاو ايندلا يف اببحاصل بعت

 ديرت امنإو اهتأمظأو « اهعبش ديرت امنإو اهتعجأ :اهتموق ىتح ربصلا كسفن تمزلأ
 ابأ ؛ هنبل ديرت امنإو سدلملا تنشخأ « هبيط ديرت امنإو معطملا تنشخأ « اهر

 ؟ هنيل سابللا نمو « هدراب ءاملا نمو « هبيط ماعطلا نم يهتشت تنك امأ :ناولس
 امو تسلط ام ترفظ دق الإ كارأ اف « كيدد نيب ال كلذ ترخأ نكلو ىلب

 نمف < تلّمأ ام بنج يف تلعف ام رقحأو ©« تعيض ام رسيأ امف « تبغر هبلإ
 ايلاخ هللب تنك اذإ نوكي ام سنآ « كربص ربصو كمزع مزع كلثم ىعس
 ننانلا كك تور تيدحال :ةسيس ....سسانلا توك اه سن ا نركذ اهيقعوأر
 الو © ةيطع ناطلسلا نم لبقت ال . نوتفي مهتكرتو هللا نيد يف تمهفتو نوثدحب

 « كباب ىلع رتس الو « كل ثدحم الف كتيب يف كسفن تنحس « ةيده ناوخإلا نم

 ءادر كسبلأو كمركأو كفرسش دق هنأ تماع كعبات ةرثكو كتزانج تيأر ولف

 عباتلاو ليما رتسلا اذه ةبحل الإ امندلا يف دهزلا يف دبع بغرب م ولف 2« كلم

 دحأل ىسمني الو اءيطم ميضي ال نم ناحبسف « دابتجالاب [اقيقح ناكل ريثكلا

 تنك ! دواد اي هللا كمحر : لاق دواد ربق ىلع ماق امل كامسلا نبا نإ ليقو]
 :ًاعيمج سانلا لاقف « نورسخي سانلا ذإ حيرت تنكو « نومئان سانلاو كلل ربست

 د دع ىتح ؛تقدص :ًاعيمج سانلا لاقف «نوضوخي سانلا ذإ مست تنكو ؛تقدص

 سانلا نإ بر اي : لاق مث هللا دمحف ىيلشبنلا ركب وبأ ماق غرف املو . اهلك هلئاضف
 « هلمع ىلإ هلكت الو كتمح رب هل رفغاف مبللا « اومع ام غلبم مهدنع ام اولاق دق

 ظ . سانلا ماقو هنفد نم غرفو

 فيك : هل تلقف هتوم دعب يئاطلا دواد تيأر : ىهرلا ليفن نب رفعج لاق

 :لاق ؟ هملإ ترص اذامف :تلقاءأ تك هر فيار لاق ف ةرغالا نيك قمار

 ضخر



 : لاقف ؟ ديعس نب نايفسي لع نم كل له :هل تلقف لاق « هلل دما ريخ ىلإ ترص
 [١ ريخلا لهأ ةجرد ىلإ ريخلا هاقرف هلهأو ريخلا بحي ناك

١1 

 هقدص ن سيد

 نب سيبد نب روصنم نء ةقدص نسحلا يبأ ةلودلا فيس نب سيبد ؟ رغألا وبأ

 ةلخلا بحاص برعلا كلم ةلودلا رون بقلملا يرسشانلا ىسالا هن ره ع

 ةفالخ يف نكمتو « رعشلاو بدألاب ةفرعم هدنع ايرك ًاداوج ناك ؛ ةيديزملا
  ريبك تيب نم وهو « قارعلا دالب نم ريثك ىلع ىلوتساو دشرتسملا مامإلا
 2 . - ىلاعت هللا ءاش نإ داصلا فرح يف هدادجأو هببأ ركذ يتأبسو

 ةماقملا يف «© تاماقملا » بحاص يريرحلا نبا هانع يذلا وه روك ذملا سيبدو

 يف هركذن اك  هرصاعم ناك هنأل «سيبد يدسألا وأ» هلوقب "نيثالثلاو ةعساتلا

 ةلالخلو « هتاماقم يف هرك ذب هملإ برقتلا مارف ل ا

 0 ظ . اها هردق

 تناك 30 «ةديرخلا» يف بتاكل داعلا تيأرو لا

 .در نم ةدالز ١

 :ه ةرهازلا موجنلا رسناو دوزلك نوادر نباك 500520006 ةمحرت - <<5

 . ١5م : ؟ ناماقملا حرثو ؟5

 .«زعألا» خسنلا ضعب , ىف دروو «ةلمهملا ءارلاو ةمجعملا نيفلاب ةدوسملاو ر ص يف وه اذك : رغآلا ١

 ىتح » هيدي لبقتو هيلع ينثت ديز يبأب ةعاملا تطاحأ فيك فصي اهيفو « ةينامملا ةماقملا يه «
 5 (عاه : ناماقملا) « سيبد .يدسألا وأ سد وأ ينرقلا هنأ ىلإ لمخ

 فل



  ”لثقلا ”ارسْنأ ىَوَه ىلإ 'كنالس بح هتكسأ

 فق « ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا » باتك ”بحاص ماسي نبا تيأرو

 رهاظلاو - ءاحلا فرح يف هتمحرت يف اهتركذ دقو - يناوريقلا قيشر نبال اهركذ
 نيتنثا ةنس يف اهفلأ هنأ « ةريخذلا » يف ركذ ماسب ؛ نبا نأل « قشر نبال امنأ

 نيل ريش لصي أ دعيو ايا سيبد نك رات اذه ينو ةئامسمحو

 لهأ راعشأب ماسي نبا ةفرعم عم <« قشر نبا لثم ىلإ بسنيو نيلدثالا لإ

 . برغملا
 نك دملا هيكأ لإ بنك يمد اخأ ةاردي نأ عر فا فوجملا نناوكذو ٠

 : هنع حزان وهو

 'بيرغل يننإ سيبدل لقو بتسمل لقو رروصنمل 'لْئقالأ
 ”بيصتن تارفلا يف يل نكي ملاذإ 'هّببطو تارفلا ءام مل ًائينه

 : سيبد هيلإ بتكف

 ببخم سيل ”رحلاو هضرأ ىلإ ًاعزان ءنَح يذلا نارادّسل لق الأ

 بيش مومهلاب ينامألا راذع امنإف رورّشلا مايأب علمت

 «بيصتن ماركلاسأك نم ضرأللو» ”ةمكح ثداوحلا كلت ىف هللو

 < كولملا جات همقل روك ذملا ةقدص نب ناردب نأ قوتسملا نبا ريغ ركذو )30

 تامو رصم ىلإ هجوت مث ةدم اهب ماقأف ماشلا لخدو دادغب نع برغت هوبأ لتق املو

 ينابفصألا بتاكلا دامعلا هركذو « رعشلا لوق ناكو ؛ ةئامسْحو نيثالث ةنس يف اهم

 , « ةديرخلا » باتك يف

 مهو قودلسلا 08 دوعسم ناطلسلا ةمدخ ى سيد ناكو

 ببسل  هللاب دشرتسملا مامإلا مبعمو ناجيبرذأ دالب نم ةّغارملا باب ىلع نولزان

 هفيلأت لعلو ؛ ه4 ؟ ةنس يفوت ماسن نباو ا ا كلذ يف ناك ةريخذلا فملأت نأ ديرب ١

 . روكذملا ماعلا تزواجت ةرتف قرفغتسا
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 ناطلسلا نإ لاقيف «  ىلاعت هللا ءاش نإ روك ذملا دوعسم ةمجرت يف هرك ذنس

 موي هواتقو - هللاب دشرتسملا ينعأ  هتميخ اومجبف ةينطابلا نم ةعامج هيلع سد
 ةنس ةدعقلا يذ نم رشع عبارلا : يفوتسملا نبا لاقو < نيرشعلاو نماثلا سيما

 ىلإ بسنت نأ دارأو « هملإ ةيضقلا بسنت نأ فاخو « ةئامسمحو نيرشعو عست

 « ناطلسلا ةميخ باب ىلع سلجو ةمدخلا ىلإ ءاج نأ ىلإ هكرتف «روكذملا سيبد
 ربظأو «هتنابأف فيسلاب هسأر برضو هئارو نم هءاجف «هكرلام ضعب رسسف
 ناكو « مامإلا ىح يف لعف امب هنم اماقتنا اذه لعف امنإ هنأ كلذ دعب 'ناطلسلا
 ىلاعت هللا همحر « رهشب مامإلا لتق دعب كلد

 ةنسلا نم ةححلا يذ رشع عبار يف لتق هنأ هخيرات يف ينومألا ركذو

 ذنم همف ناطلسلا يأر رتغتب سحأ دق ناكو . ”يَوُخ باب ىلع ةروكذملا
 . هنطّسشنت ةبنملا تناكو « ًارارم برحلا ىلع مزعو « دشررتسملا لتق

 لتق امل هنأو « زيربت باب ىلع ناك هلتق نأ 'هخيرات يف قرزألا نبا ركذو

 "يزاغليإ نيدلا مجن دنع دبشملاب نفدف «نوتاخرابك هتجوز ىلإ نيدراه ىلإ لمح
 ةنبا روكذملا ناطلسلا جوزت مث « ةروكذملا نوتاخرابك دلاو « نيدراه بحاص

 ول رح ارحل دنع ةئبا نوتاخ فرش ابمأو « روكذملا سيبد

 قأيسو - كلملا ماظن د ريزولا تنب ةدميز ةروكذملا نوتاخ فرش مأو « ريبج

 أ - ىلامت هلا ءاش نإ ريبج نب ةلودلا رخف ةمجرت يف كلذ ركذ

 2 ار هيو ةروسكت انعم نان هئللال] دعي :انوتلا عت ب يراك
 . ةميزتخ نب دسأ نم نطب رصف نب ةرسئان ىلإ ةبسنلا هذه  ءا

 ١ نيقرافاس هدد خيرا يف باتك هلءقرزألا نبا لضفلا وبأ ثراولا ريع باد نب تاج وف .

 لش



 دضض

 لبعد

 ركذو « روهشملا رعاشلا يعازخلا ناملس نب نيزر نب ىلع نب لبعد ىلع وبأ

 ليقو - لشمن نب ممت نب نايلس نب نيزر نب يلع نب لبعد هنأ : يناغألا بحاص

 مسأ نب نامالس نب ةميزخ نب سنأ نب لبعد نب دلاخ نب شارخ نب - سنهي

 لاقو .. يلع ابأ : ىنكيو ايقيزم رماع نب ورمع نب ةثراح نب ىصفأ نبا
 ا لا ل : هخيرات يف يدادغبلا بيطخلا

 ا اي

 المع د نإ لمقو « دادغبب ماقأو امسيقرق نم : لاقيو « ةفوكلا نم

 لاو رفعج وبأ هتدنكو «© دمحم لبقو « 0و دولا

 . 'ةعلس هافق يفو ًاشورطأ ناك هنإ : لاقيو . ملعأ
 نم "طحلاو وئِحَبلاب ًاعلوُم ناسللا يذَي ناك هنأ الإ « ًاديجم ًارعاش ناك

 نوسمخ يل : لوقي ناكف هرمع لاطو « مهنود 'نّمف ءافلخلا اجهو < سانلا رادقأ

 لعفي نم دجأ اهف اهيلع ينبلصي 'نّم ىلع رودأ ©« "يفتك ىلع تبشخ لمحأ ةنس
 اهثتبثأ يتلا ”تايبآلا  هركذ م”دقملا - يدبملا نب ١ مهاربإ يف لمع امو « كلذ

 : املوأو هتمجرت يف

 قئام سّلطأ ”لك هلإ افّبف هلهأو قارعلاب ةلكش نبا رَعَن

 : م دادغي خيراتو ب : ءارعشلاو رعشلاو 58 : ٠٠ يناغالا يف يعازخلا لبعد ةمجرت - <

 حشسوملاو 4 : تسربفلاو ١6٠١ : ؟ صيصنتلا دهاعمو ؛#. : ؟ نازيملا ناسلو جم

 "؟ 0 : ه ركاسع نبا بيذهجبو هو: ١ ءابدألا مجعمو 54 : زتعملا نبا تاقبطو ؟ة9

 يف هباتك نم اعطقو هناويد كيدنلوز عمج دقو « ١١ : ؟ تارذشلاو +٠ : يشكلا لاجرو
 .(55١؟ : ترريب) هناويد عمجي محن دمج روتكدلا ماق اك )١5531( ءارعشلا

 س نم طقس : ةعلس ... ركذو ١

 .٠ يربظ : ر ؟
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 ثلا نإ « نينمؤملا ريمأ ا : لاقو « هلاح هبلإ اكشف نومأملا ىلع مهاربإ لخد
 ”يسلاو « ىنع وفعلاو ةفأرلا كمهلأو "ىلع كسفن يف كلضّف ىلاعتو هناحبس
 : هلوق لعل ؟ لاق ام : نومأملا لاقف « هنم يل مقتناف لبعد يناجه دقو «دحاو

 حبقأ وه اب يىناحه دقو <« هئاجه ضعب نم اذه : لاقف « تاسألا ككاو
 ١ يف لاقو « هتلمتحاو ىفاحه ذقف ىب ةوسأ كل : نومأملا لاقف < اذه نم

 نع ناو نعال ىأر اموأ لهاج ةلطتخ ”نومأملا يموستأ

 دعتمب كتف"رقو كاخأ 'تّلتق مُئفويْس نيذلا ماوقلا نم يّننإ
 دّهوألا ضضحلا نم كواذّقنتّْساو هلومخ لوط دعب كركذب اود

 نع الإ اندحأ قطني ايف اماعو نينمؤملا ريمأ اي اماح هللا كداز : ميهاربإ لاقف
 . كمحل ًاعابتتا الإ لحي الو كمع لضف

 يتآلا - يعازخلا نيسحلا نب رهاط ةبضق ىلإ تاسألا هذه يف لبعد راشأو
 « ديشرلا نب دمع نيمألا هلّتقو « دادغب هراصحو - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ
 را يعازخ لبعدو ؛« ةروبشم ةصقلاو . ةفالخلا نومألا ىلو كلذبو

 « "هحّفوأ (ف البعد هللا حبق : لوقي تانبألا هذه دشنأ اذإ نومأملا ناكو

 ظ ا يف تيبرو اهدث تعضترو ةفالخلا رجح يف تدلو دقو اذه ينع لوقي فيك

 رثكيو ناجنذاملا بحي ناك هنأ قثاولا نع يكح ام مظعأ لب محلا اذه لثمد ]
 ةدلوتملا ءادوسلاو ملقإلا رحل ناجندابلا لكأ نم قارعلاب دمآرلا مظعمو هلكأ نم
 كرصب ظفحاو ناحنذاملا لكأ عد : هل لاقو مصتعملا هوبأ هملإ ثعبف « لكأ م

 ينبعب تقدصت نإ نينمؤملا ريمأل لق : لوسرلل لاقف ؟ ىم<أ ةفيلخ تيأر قمف
 داك ضامب هبننع ىدحإ ىلعو الإ اهنم صلخت ام ةبعص ةدمر دمر مث «ناجندابلا ىلع

 ضخ



 يمسو « هنبأ يدور قئاولا احم دق رعاشلا دودسملا ناكو « اهدس

 : لمعف هيرخنم دم يارد

 فنأآلا يف دودسملا نم

 سأر هل البط ايف

 دودسملا تدك ءاطعلا ةقرفت مو ناك اماف

 نيعلا يف دودسملا ىلإ

 نيسأرب اليط ايو

 هتمامع ىف ابلعجو ةقرو ىف هقحتسم'

 : لاقو كحضو اهأرقف وحملا ةقرو هلوانف ةفيلخلا ىلع لخد مث وجها ةقرو عم

 . |١ هتجاح ىضقو < اذه لثم يف دعت الو قحتسملا ةقرو تاهو هذه ذخ

 لبعد جرخت هيلعو « ريثك داحتا يراصنألا ديلولا نب لسمو لبعد نيب ناكو

 ين سراف وأ ناسار مخ دالب ضعب يف ”ةبج ملسم يلو نأ قفتاف «"رعشلا يف
 تقال و هالو نهار هلع نب فراجرعم يعو لوم اهالزت ىلا ةرللا كروت

 م هب ال لعد هتف - قاتلا ا هرك د يقآلا لهس نب لضفلا

 : "لمعو هقرافف « هيلإ ملسم تفتلي مف « اهنيب ىتلا ةبحصلا

 هلوصأ 'تعاّدت قح ىوهلا تئثشغ

 اشسحلاو حناوجلا نيب ؟نم تنلزنأو

 ”عّمطَم كبف يل سيل يٌسنلذْمَت هال
 ١ ركل | هس "تتلكأتسا ندع كبهو

 : ”لزغلا ف هرعس نمو

 لحجر نم ملس اب ىبجعت الا

 اقيم ممر خوو م ممم ميما ماع م امام مايو م همر رم عيه ها»

 اعبطقت ىتح لصولا تللاذتئاو انب

 اممم دق املاط دأو ةريخد

 ب © سوك  ى#ع

 امهشتف اهدعب يلق ”تارتّصو

 ىكسمف هسأرب "بسشملا كل _ةيش

 اكفس يمد ادإ يحاصا!
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  .احرتما يمد يف يفرطو يلق ًادحأ يتسالظب اذخأتال

 ارصم ريمأ يعازخلا كلام نب هللا دبع نب بلّتطملا حدم يف هرعُس نمو

 انانجو هش ادق الإ هتف اه اناحبف و تمقس بلطم 9 : ىنمر

 ناك نم انئاك كتريغ ضرأ م ”فثلكت ةكادتن الإ ىدنلا ا
 (تفايفلإلا طيش. نتكرو .نقادفأ لسيف ةربلا :قتحلطأ

 ةننانلا ؟لوتعا الإ طق هغأع بذكي مل هنأ رعشلا لضتف نم : همالك نمو
 لاقي ىتح كلذب هل عنقي ال مث « هل حدملا داز هبذك داز اماك هنإف رعاشلا الإ
 . ىلاعت هللا, نيع ابعمو الإ روز ةداهش هل دهشي الف « هللاو تنسحأ : هل

 ديدش ناكو « غيلبلا بتاكلا نوراه نب لس دنع آموي انك : "لبعد لاقو

 ةءصقب ّقأف « هئاّدَغب ءاعد نأ ىلإ عوجلا هرطضاو « ثيدحلا انلطأف < لخبلا
 زبخ ةرمسك ذخأف ©« سرض هيف رثؤي الو نيكس هقرخت ال مره رساع كيد اهبف
 اقرطم يقف « سأرلا دقفف « ةعصقلا يف ام عيمج ”هيلقو « هتقرم اهب ضاخف

 ؟مو : لاق < هب تممر : لاقف ؟ سأرلا نأ :خامطلل لاقو هسأر عفر مث « ةعاس

 تقمأل نإ هللاو كحيو ©« تننظ ام سئبل : لاقف « هلكأت ال كنأ تننظ : لاق

 ساوحلا هيمفقو « سيئر سأرلاو « هسأر يمهرب نم فيكف هيلجرب يمرب نم
 « هب كربتي يذلا ”هقرف هيفو <« لضف ال هتوص الولو ؛« حبصتي هلمو « عبرألا

 + تفاهؤو 4 كندللا“ اةينك عيار :لاقف لثلا يني روض ناثلا ةانع هئفو
 هنأ تماع اموأ « هسأر مظع نم شهأ طق مظعري لو « نيتيلكلا عجول "بجع

 ١ هناويد : ١٠١ « نييدلاخلا ةسامح يف يفقثلا حيرطل اضيأ بسنتو ١ : ١6 .

 هيئثحأ : د ؟ .,

 . س يف ةصقلا هذه درت مل *

 .قأ:ه

 . هفرع : خسنلا ضعب يفو ؛ ةدوسملاو ص ةياور : هقرف 0ه

 , نيع لثم : ه 5

 ,”ابسسحع ة ار ١
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 'كلّبن نم غلب دق ناك نإف ؟ ىنعلا نمو قاسلا نمو حانجلا فرط نم ريخ

 :لاق < هب تبمر « وه نبأ يردأ ال هللاو : لاق « وه نأ رظناف هلك أت ال كنأ

 . كبسح هللاف كنطب يف هب تيمر « وه نبأ يردأ ينكل
 صنيشلا ابأ بقلملا نيزر نب هللا دبع نب دمج رفعج يبأ مع نبا لبعدو

 هاثر تام املو « ديشرلا حادُم نم صيشلا وبأ ناكو « روبشملا رعاشلا يعازخلا

 ظ . نيمآلا هدلو حدمو

 نيعبرأو تس ةنس ىوتو <« ةئامو نيعبرأو نام ةنس يف لبعد ةدالو تناكو

  .ىلاعت هللا همحر « زاوهألا روك و قارعلا طساو نيب ةدلب يهو < بسطلاب نيتئامو

 ناكو «تاحلطلا ةحلط دلاو « يعازخلا فلخ نب هللا دبع ىلوم نزر هدجو

 © ةفوكلا ناوبد ىلع « هنع هلا ضر « باطخلا نب رمع بقا روكا هللآ دمع

 > . ىلاعت هللا همحر « اهب تاف ناتسجس ةحلط ىلوو

 تام دق يئاطلا مامت وبأ ناكو « يرتحسلا قيدص ناكو لبعد تام املو

 : "ابنم تاببأب يرتحبلا امهاثر  مدقت اك هلبق

 _لبعدو تام موي بيبح ىوْتم يتعاول دقوأو يفك يف داز دق

 ليبسم نازئم ءاسب اكاشْفت ةيخم ءاسلا لزت ال ”يوخأ
 لصوملاب ”ةّسمرو يعنلا ىربسم هنود 0 زاوهألا ىلع ”ثادج

 اهدعبو ةدحوملا ءاملا رسك و نيتلممملا نيعلا نوكسو لادلا رسكي - لبعدو

 هباصأ دق لجرب ا[موي تررم : لوقب ناكو <« فراشلا ةقانلا مما وهو - مال

 يشع مأقف «© لبعد : ىتوص ىللعأب هنذأ ِق تحيضاو :ةلل »كوت دف: عارمصلا

 . ءيس هبصي م هنأك

 همه د يو نيد ريم سوير نديم م مم موس ورفو مسمي جو سوو ع هم قم مو ممم يعنمع»

 .االو٠ : يرتحملا ناوبد ؟

 53و



 ضرك

 دمحأ نب جلعد

 ثيدحلا عمس ؛ لّدعملا يناتسجسلا نمحرلا دبع نب جلعد نب دمحأ نب جلعد
 نم ناكو « ةككمو ةفوكلاو ةرصبلاو دادغبو ناولحو يرلاو ناسازخ دالبب
 ةكمو دادغبب ثيدحلا لهأ ىلع ةسبحم فاقوأو ةيراج تاقدص هلو راسيلا يوذ
 اهب ثدحو اهتطوتساو دادغب نكس مث اليوط ًانامز ةكب رواجو ؛ ناتسحسو
 هنع ىورو « امهريغو يدوراجلا رضنلا نين دمخو مرح رمج نب دمه نع

 «دنسملا» هل عمجو « ةقث ناكو . بيطخلا خويش نم هريغو نسحلا وبأ ينطق رادلا

 . كلذ ريغو
 ةدقع نبا ساسعلا يأ ىلإ «دنسملا» هباتكي ثعب هنأ ينغلب : : بمطخلا لاق

 يف سيل : لوقي ناكو ؛ ًارانيد نيتقرو لك نيب ءازجألا يف لعجو هيف رظنبل
 لثم دادغب يف الو « دادغب لثم ايندلا يف سيل هنأ كلذو « يراد لثم ايندلا
 لثم فلخ يبأ برد يف الو « فلخ يبأ برد لثم ةعمطقلا يف الو « ةعمطقلا

 ١ . يراد

 نم ناكو  دادحلا هللا دبع نب ىلع نب دمج ركب وبأ ينثدح : ببطخلا لاق

 : لاق همسأ ظفح ينع بهدو هامس خيش نع - حالصلاو نآرقلاو نيدلا لهأ

 ف ”يدي نيب ًالجر تيأرف « روصنملا ةئيدع عماجلا دجسملا ةعمج موي ترضح

 دحسمملا لخد ذم لفنتي لزب مل «ةالصلا مئاد عوشخلا رهاظ راقولا نسح فصلا

 « هتمحم يلق لخدو هتبره ينتبلغف : لاق « سلج مث « ةالصلا مايق برق نأ ىلإ

 « هرمأ نم كلذ ىلع ربكف « ةعملا سانلا عم ”لصَي ملف ًاهداصلا تميقأ مث
 : تلقو هملإ تمدقت ةالصلا تمضق اماف “ هلعف ينظاغو «© هلاح نم تمحعتو

 و١ : + يهذلا ربعو سم7 : م دادغب خيراتو ؟0؟ : ؟ يعبسلا تاقبط يف جلعد ةمجرت - 54
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 تكرتو اهتنسحأو ةلفانلا تلطأ « كرمأ نم بجعأ تيأر ام « لجرلا اهأ
 « ةالصلا نم ينتعنم ةلع ىبو ًارذع ىل نإ اذه اي : لاقف « اهتعيضو ةضيرفلا

 مث هبدسل ةدم لزنم .يف تيفتخا نيد "ىلع لجر انأ : لاق ؟ يهامو : تلق

 نمف « نيدلا بحاص تيأرف *تفتلا ماقُتت نأ لبقف ةالصلل عماجلا مولا ترضح
 «يرمأ تمتك و ىلع ترتس الإ هلل كلأسأف «يربخ اذبف «ىباش يف تثدحأ هفوخ

 ةئاس لإ تاكو دمحأ نب جلعد : لاق ؟ نيدلا كيلع هل يدلا نمو : تلقف

 ىلإ تقولا يف ىضمو « لوقلا اذه عمسف « هفرعي ال وهو ىلص دق جلعدل بحاص

 ماما ىلإ هلمحاو لجرلا ىلإ ضما : جلعد هل لاقف « ةصقلا هل ركذف جلعد

 لعفف « عماجلا نم فرصنأ ىتح يلذنم يف هسلجأو يبايث نم ةعلخ هيلع حرطاو
 لجرلاو وه لكأو رضحأف ماعطلاب رمأ هلزنم ىلإ جلعد فرصنا اماف كلذ لجرلا

 ال رظنا : هل لاقف مهرد فالآ ةسمخ هيلع هل اذإف هيف رظنف هباسح جرخأ مث
 برضف « ال : لجرلا لاقف « دقن كل يسن وأ طلغ باسحلا ىف كملع نوكي.

 ةسمخ نزوو نازيملا رضحأ مث « ءافولا ةمالع هتحت بتكو هباسح ىلع جلعد
 هبف كنيبو اننيب امم كانللاح دقف لوألا باسملا امأ : هل لاقو مهرد فالك
 تلخد ىلا ةعورلا نم لح يف انلعجتو مرد فالآ ةسجلا هذه لبقت نأ كلأسأو

 . لاق امك وأ < عماجلا دجسم يف انايإ كتيؤرب كبلق
 ىدامج نم تبقب ةليل ةرشع ىدحإل ةعجللا موي روكذملا جلعد ةافو تناكو

 . ىلاعت هللا همحر « اهنم نيقب رشعل ليقو « ةئاثلثو نيسخو ىدحإ ةنس ةرخآلا



 م”
 لبشلا ركب وبأ

 « سنوب نب رفعج لسيبقو « رفعج ليقو - رّدْحَج نب فاد ركب وبأ
 يناسارخلا روبشملا محلاصلا يىلبغلاب فورمملا - هربق ىلع بوتكم وه اذكهو

 بحصو « بهذملا يلام ردقلا ليلج ناك ؛ أشنملاو دلوملا يدادغبلا لصآألا
 يف فتراكو مهنع هللا يضر ء ءاحلصلا نم هرصع يف نمو دينجلا مماقلا ابأ خيبشلا

 ابملإ ىضم جاسنلا ريخ سلجم يف بات اماف « َدْنَواَمْن'د يف ابلاو هرمأ !دبم

 قوف هرمأ لوأ يف هتادهاجبو . لح يف ينولعجاف مدلب ىلاو تنك : ابلهأل لاقو
 ؛ مون هذخأي الو رهسلا داتعبل حلمللا نم اذك و اذكب لحتكا هنإ : لاقيو « دحلا
 "دج كرامملا ناضمر 'ربش لخد اذإ ناكو ؛ ربطملا عرشلا مظعت يف غلابي ناكو
 رخآ يف ناكو 6 هميظعتب ىلوأ انأف يىبر هملظنع ربش أده ُ لوقدو تاعاطلا ف

 ظ ظ : ًاريثك دشني هرمع

 هريشعلا يف ًالكّن هب ”تنكل ءهيف ”تّم ول عضوم نم مو

 : دشنأو « هيدس قّفصو هيدي نيب فقوف « دينجلا هخيش ىلع اموي لخدو

 ”بْعَص هدّصلاو ”دصلاب ينامّرو ”باذع ”لصولاو ةلاصولا نودع
 ”بنذ كاذ امو « 'يهل يّبح ؛ط'رف ينذ نأ 'اوعمازأ نيسصح اومعّز
 ؛بح' الإ ؛بحي' "نم ازجت ام يقالتلا دنع عوضخلا قحو ال

 ا : دمنجلا هباجأف : لاق

 ١ ةوفصلا ةفصو غ٠ : ١ مظتنلار مو : ١:4 دادغب خيرات يف ىلبشلا ةمجرت 29 6

 2 58445 : ةرهازلا موحنلاو م*كك : ٠٠ ءاملوألا ةملححو

 , اوضرعأ :هما١

 ففي ” لكل



 ٍ آر ا يف فل انأ "برأ تمّنمتو

 اكبلا كلمأ ملف 'ر ورسلا ةشهّد 'تّسلغ

 نبا ركب يبأ ىلإ موي يلبشلا ءاج : لاق رصن نب روصنم نب دمحأ ثدح]
 لخد اماف < يسوجلا نب ىلع دنع وه : لبقف هنع لأسف هدجسم يف هدحي ملف دهاجب

 بالا قرحت كنأ تربخأ < ركي ابأ اب : دهاجم نيا ركب وبأ هل لاق اندعقو
 .: هل لاقف ؟ عرشلاو ملعلا نم اذه نبأ « هبف سانلا عفتني امو ةمعطألاو زيخلاو

 ؟ ملعلا نم اذه نبأ ( م : ص ) # قانعألاو قوسلاب احسم قفطف # هللا لوقي
 هوثباع مهنإ ليقو . طق اهتأرق ام ىنأك : لاقف < دهاجم نبا ركب وبأ تكسف

 ( ه4 : ءايبنأل ) « ميج بصح هللا نود نم نودبعت امو نإ 8 أرقف هلثم يف
 :هديشانأ نمو ؛هقرحأو هنم أربأ مدوبعمو قلخلا ةقمقح تاوبشلاو ةمعطألا هذه

 0 برح مكماسو ملس ملصوو ىلف حبحو رحمه مدادو

 رواشو ] فرشتساو فوصتلا ةقيرط ىلإ سنأ هنأ "نيفرتعملا ضعب نع ىحو
 ىلإ لاهف هيلع رطاوخلا هتفطعو <« هل ضرعتلا هرذحو" [هدارأ امع هدرف ركب ابأ

 اهجوتم مهنم ةعامج بحص مث « مهتلمحجب لصتاو مه. قلعف ةفئاطلا هذه نم نيرق
 فلختو اوضمف قاحللا نع رصقو مهترياسم نم قيرطلا ضعب يف زجعف « جحلا ىلإ
 خيشلا هب رمف © ءابعإلا نم ةحارتسالا ةدارإ لامرلا ضعب ىلإ دنتساف « مهنع
 : هل ايطاخم لاقف روكذملا

 كاهنأ تنك مهنعو كيلع اوضق مهركذأ ”تنك ريخب نيذلا نإ

 0 : هل لاقق ؟ نآلا عنصأ ام : ىفلا هل لاقف

 اكافوت نم الإ كسحي سلف "مهبح ريغ ةأاسح نبيلطت ال

 ١ ءاقللا : ه .

 نيفرسملا :د (؟ .

 . ر يف ضامب ابعضومو د نم ةدايز ©

 0 الل



 هنيمج قرعو هناسل كسمأف ىلبشلا ةةفو ترضح : مهاربإ نب دمج لاق

 لخدأَو يدي ىلع صبقف « هتمحل لملخت يقبو « هتأضوف ةالصلا ءوضو ىلإ راشأف

 نر را را تار و للا

 . هتأاسل كاسمإو هحور عزن دنع ءوضولا

 : لوقي هعمسف © هضرم يف ًادئاع عيفش نبا حتفلا وبأ هيلع لخدو

 نمل يقشع اوماعي ل نأ ريغ قشاع ينأ سانلا دنع حص

 برضت ةدلاو تيأرف قالا باب ىلإ اموي تئج : يلبشلا ركب وبأ لاق
 دسأ يىتدلاو نيبو ينيب كتضراعم : ىصلا لاقف « ةمرح اذهل : احل تلقف « اهدلو

 نيدلاولا برض امنإ ؟ هايإ هتبحم نم الإ هدلو برضي ًادحأ تيأرأ « اهبرض نم يلع
 « ةبطاخلا هذهب دوصقملا تنك ينأكف : ىلبشلا لاق « ةبحم طرفو ةقفشو بيدأت

 |١ كيرف لاح يذلا رز .يددسعال ١ انيقدعت كيني

 ا يمستلا نسحلا وبأ لاق « هخيرات يف ببطخلا "ىكحو

 : لوقيو < جمب. وهو موي هراد يف

 ف رقلا ”هت داع نم ا اا مصيب ام كدعب 0 ١ ىلع

 ةسحلا هممت نم ول رجه ىلع ىوقد الو

 ”ىبلقلا كارصت دقف نبععلا رت ١ "نإف

 : هلاثم ام ؛ظعاولا ىلع نب ليعامسإ دعس يبأ ةمجرت يف اضيأ بيطخلا ركذو
 : : هسفنل ىلشلا ندشتأ : لاق ىمعثخلا رهاط ا[دشنأ : لاق دعس وبأ تثدشنأو

 . خسنلا رئاصو ةدوسملا يف هل دوجو الو د يف هضعبو ر نم ةدايز نيفقعم نيب ام ١

 .ركذو : س "

 . م يف ةمجرتلا تبننا انه ىلإ

 .م6١1 : ١ دادغب خيرات يف هتمجرت :غ

 ضف



 نامح3ّ "زب نافجألا يف ناعْمد ىربناف ”ةبيبحلاو 'ةييبشلا تّضَم

 نابلق يل سيلو نيعدوُمب يننيمرر « 'تاتداحلا ينتفصنأ ام

 اًماق ةفاصرلا عماج دنع اهوتعم ةعجلا موي تيأر : 'ًاضيأ ىلبشلا لاقو
 صيت ل را رم حلا لوقي وهو « نايرع

 : دشنأف ؟ لصتو ىراونتو عماجلا

 يسنع مهفوقح يىلاح 'تطّقْسأ دقو انّمقَح بجاو ضئقاو ان راز نولوقد

 ينم 'مهل ”تفنأ اهنم اوفنأي الو امهل اوُفنأي لو يلاح او'رصبأ اذإ

 "نيثالثو عبرأ ةنس ةجحلا يذ نم اتبقب نيتلملل 'ةعملا موي هتافو تناكو
 همحر < ةنئس نونامكو عبس هرمعو « نارازيخلا ةربقم يف نفدو « دادغبب ةئاؤلثو

 نإ لاقيو « حصأ لوألاو « نيثالثو سمخ ةئس تام هنإ لاقيو « ىلاعت هللا

 ظ هرم راس نلوم
 ةبسنلا هذهو - مال اهدعبو ةدحوملا ءابلا نوكسو نيشلا رسكب : يلبلشلاو

 نوكسو ةزمهلا مفب ةنشورساو « ةنْشو'رسأ ىرق نم ةيرق يهو « ةلبش ىلإ
 اهدعبو نونلا حتفو ةمجعملا نيشلا حتفو واولا نوكسو ءارلا مضو ةلمبملا نيسلا

 . رهنلا ءارو ام دالب نم دنقرَمَس ءارو ةميظع ةدلب يهو  ةنكاس ءاه

 دعيو ةدحوملا ءابلا حتفو نونلا نوكسو ةلمهملا لادلا مب : دن وابنادو

 قاتسار نم ةيحان يهو  ةمهم لاد اهدعبو ةنكاس نون مث ةحوتفم واو فلألا

 . حصأ لوألاو « دنوامد : لوقي مهضعبو « لابجلا يف يترلا

 هيعق مر موف ودروس مهمين ع يم عربي موه اس سوق م هيمن ممو سنو عمو سعه وشمس عوسل

 . (أطخ وهو) ٠ مم 56 م

 اضرغا



 لان كانفنع





 فرز

 نسحلا دمج ىبأ ةلودلا رصان نب نادْمَح رفظملا يبأ نبا نينرقلا وذ عاطملا وبأ

 رصان هاج ركذ مدقن دقو - هلودلا همحو بقلملا ىلغتلا نادم نس هللا دبع نبا

 وأ ناك ؛  هتداعإ نع ىنغأف ةمسل ف كانهم ثتعفرو 6 ءاجلا فرح ِق ةلودلا

 : هلوق هرعش نمو « دصاقملا لسمج كسلا نّسح ًافيرظ ًارعاش روكذملا عاطملا

 - رفلألل ماللا قانتعا ”تيأر اذإ فّحُنملا رطسأ يف ءال» 'دسحأل ينإ
 فمّششلا ةةلش "نم ايقل امل الإ (بئقانتعا لاط (يُسسظَأ امو

 ” اضيأ هلو

 هبراضمم قف قه هيشمع ”ظاطو ة2 ف.سلاب 00 يدلا يدئفأ

 هئاود نم ًاداحن "تسيل ىدتح هل قانعلا قف ي داجن ”تعلخ اهف

 'همحاصي اناقشأ ”بحلا يف ناك نم هتف لبت يف ةدمسأ ةناكف

 فيرشلا ةمجرت يف اهركذ مدقت يتلا تاببألا "« ةميتبلا » يف يبلاعثلا هل دروأو
 : اهلوأ يتلا يولعلا ابطابتط نب دمحأ مساقلا يبأ

 3 الو 'صقنت الو ”هفص للاي ىضَمو يفر از ٍلايخ فيطل تلاق

 مهو : ه ركاسع نبا بيذهتو ؟١١٠ : ؛ ءايدألا مجعم يف نادمح نبا نينرقلا يذ ةمجرت 98“
 . ؟ا : » ةرهازلا موحنلاو ؟مم : " تارذدشلاو

 ١ س نم تدملا طقس .

 ,ا١٠١ا_ ١١١:١ ةميتملا رظنا 3

 ض6



 : اضيأ هلو

 نرتسي 'لمللاو اعم انقتلا ام

 رش 'هتاب تيبم فعأ انتي
 انب ”ودعلا دنع ىشو نّم ىشثم الف
 : اضيأ هلو]

 نمل معأ هللاو « هل اهنأ فيرسشلا ةمجرت يفو هل اهنأ عاطملا يأ ةمجرت يف ركذو

 ظ . (مبنم يه

 معن اهئيط يف ”مكئظأ هحنج نم
 ءركلاو ”ف'رثطلا الإ بقارم الو

 'مادق انب ىعسي يذلاب 'تّعس الو

 اعيدوتلا رركن نيو تدبشف

 اعومد ثيدحلا نم نأ "تماعو

 : هلوقو

 ابحماي نانككلا نم بايثلا ىرت
 اهرجاعم ىلبت نأ ركنت فيكف

 ىنعملا يف يضرلا فيرسثلاو
 : 

 هتلالغ ىلبت ال فيك

 : "هبلإ بوسنملا نمو
 ينتأر امل 'لوقت ظ

 ماتم ءاقللا اذه

 نكلو الك تلقف
 ينم ”فرعت ص دلف

 ابيبيلبيف اتايحأ ردبلا نم رون

 اببف علاط تقو لك يف ردسلاو

 ظ "|ناتتك يهو ردب وهو

 لالخلا لثك أوضن

 راج فلمن
 ىلاح كتيب ءاسأ

 ره ل

 ,مدقلا : ب ١

 . ةدوسملا وأ ص يف درب ملو د يف هضعبو ر نم ةدايز نيفقعم نيب ام 0

 . س نم ناببألا تطقس وو

 نأ



 هببأ يف روبشملا رعاشلا ةتابن نب زيزعلا دبعلو « ةنسح ةريثك راعشأ هلو
 . ةمج حئادم

 ىلإ لصو دق ناكو ل ةئامعبرأو نيرشعو نامث ةنس رفص يف عاطملا وبأ يقوتو

 ١ةيردنكسالا ةيالو هدلقف « اهببحاص يديّسعلا م احلا نب رهاظلا مايأ يف رصم
 عجر مث « ةئم رادقم اهب ماقأو « ةثاصيرأو ةرشع عبرأ ةنم بج يف اهامأو ظ

 . هخيرات يف يحّسسملا هلاق اذكه « قشمد ىلإ

 ويوووود وتم ونه ارود يورد م دعم وووو ووو وف وي هو رووح يد ممعف دف ف وع##

 ١ ةيردنكسالا هالوو : م 5
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 ةيودعلا ةعبار

  ةجلاصلا "كمسَع لآ ةالوم ةيرصيلا ةيودعلا ليعامسإ ةنبا ةعبار 'ريخآ م أ
 «© ةروهشم ةداسلاو حالصلا يف اه'رابخأو + اند نانعأ تلا رولا
 يهإ : : اهتاجانم يف لوقت تناك اهنأ ”« ةلاسرلا » يف يريتشسقلا مس اقلا وبأ ركذو

 ينظت الف « اذه لعفن انك ام و ا وجو
 ال : تلاقف ! هانزحاو :.يروتلا نافس اهدنع ًاموي لاقو . ءوسلا ”نظ انب
 لاقو . سفنتت نأ كل يهني )ل انوزح تنك ولا « هانزح ةّلفاو لق لب بذككت
 انيتأت كاياده : لوقت مانملا يف اهتيأرف « ةيودعلا ةعبارل وعدأ تنك : موضعب
 يلاممأ نم رهظ اه : قرع هناوا دع ليلا يكد ل
 . ًاثنش ه ثدعأ الف

 : اهيبأل تلاقو] ٠ ؛كتائيس نومتكت اك متانسح اومتكا : اهاباصو نمو
 ل نإ تيأرأ : امل لاقف « هينمعطت مارح نم لح يف كلعجأ تسل « هبأ ا
 ةرخآلا ىف ربصن نأ نم ريخ عوجلا ىلع ايندلا يف ربصن : تلاق ؟ امارح الإ دجأ
 يهإ : تدان مث امل حطس ىلإ تماق ليللا اهيلع ”نج اذإ تناكو . رانلا ىلع
 كب تولخ دقو « هميم بينح لك الخو تاكرحلا تنككسو تاوصألا تأده

 نيم يي رو وهو رو ريم ور و هوو م ممر دموع عهود مهنوو 94# عوق ج مدر مع يع

 نول قنا ةنرق ةو ردنا ةنزازو نازي انك يوني نتعرلا هسورك فاننا قا 5
 . ؟م١: ؟ تاماقملا حراش يشيرشلا ىلإ ًاضيأ عجراو ؛ اهتمجرت رداصمل ركذ هيفو (ةرهاقلا .ط]

 ١ نارزيخلا : أ .

 , ليقع : هج ؟

 , 5+5 : يريشقلا ةلامر *

 . ةافولا ركذ ىوس ةدوسملا يف اهيلع دزب ملو « س يف ةمجرتلا تبتنا انه ىلإ :

 "م



 |١ رانلا نم يقتع ةلمللا هذه يف كنم قولخ لعجاف < بومحلا امأ

 ورمع مأ اي : اه لاقف لاخلا ةيرر تناكو بةيبار: يروثلا نايتس قلو |

 نامفس ان : : هل تلاقف «ىرأ ام ضعي رّغل انالف كراج تدتأ ولف ةئر ًالاح ىرأ

 ىنغلاو هعم لذ ال يذلا زعلا وهف مالسإلا ىلع ”تسلأ ؟ ىلاح ءوس نم ىرت امو

 لاا نأ ىيحتنال نإ ةلاود# هع ةقسوال يذلا سنألاو هعم رقف ال يذلا

 ام . لوقي ومو تافس ملاعق. 8 اكلم الا نع ان ان فك :اهكلم اكن احدا
 بهذ اذإف ةدودعم مايأ تذأ امنإ : نايفسل ةعبار تلاقو . مالكلا اذه لثم تعمس

 . لمعاف معت تنأو "لكلا بهذي نأ ضعبلا بهذ اذإ كشويو كضعب بهذ موي

 ىلإ ثعبف « مهرد فلأ نينامث ةلغ موي لك ةرصبلاب هل يمثاحلا ناملس وبأ ناك

 بتكف ةيودعلا ةعبار ىلع اوعمجأف ابجوزتي ةأرما يف مريشتسي ةرصبلا ءاماع

 يضمي سيلو مهرد فلأ نونا موي لك يف ايندلا ةلغ نم يلم نإف دعب امأ : اهملإ

 تلذب دقو « كسفن كبطخأ انأو « هللا ءاش نإ فلأ ةئث ةئام ابتأ ىتح لبلق الإ

 « ىنسجأف <« امللاثمأ دعب نم كنلإ رّثصم انأو فلأ ةئام قادصلا نم كل

 اميل يضر ولك ةدئلاو تلقلا حار انسلا ى دهزلا إف دتينامأ هدنل تك
 ”يصو نكو « كداعل مدقو كداز ءيبف ىباتك كاتأ اذإف « نزحلاو مهلا ثروت

 اف «© كرطف توملا لعجاو كرهد "مصو « كريغ ىلإ كتلصو لعحت الو كسفن

 . مالسلاو نيع ةفرط هنع كب ينلغشيف كلوخ ام فاعضأ ينلوخ هللا نا ينأثرسي

 ينتدبحأ نم يعبطأ : امل تلاقف « هللا يف كمحأ نإ : ةعبارا ةأرما تلاقو

 هن رار الا يحلل ودق تفرتت ىلا لوقت ةعبار تناكو . هل

 . "[هل ينتببحأ يذلا صعت الف : تلاق « هللا يف كبحأ نإ : ةعبارا لجر لاق

 :« فراعملا فراوع » باتك ف يدروار بسلا نيدلا بابش خيشلا اهل هدقاو

 يسولج دارأ نم يمسج ”تحبأو يقتدحم داؤفلا ىف كتلعح ىتنإ

 . ةريسب ءامشأب اهنم د تدرفنا دقو « د ص نم ةدانز "؟

 م[



 'يسنأ داؤفلا يف ىبللق ”بيبحو سناؤم سيلجلل ينم مسجلاف
 روذش » يف يزوجلا نبا هركذ <« 'ةئامو نيثالثو سمخ ةنس يف اهتافو تناكو

 «رازب اهريقو « ىلاعت هللا اهمحر « ةئامو نينامثو سمخ ةنس : هريغ لاقو « دوقعلا

 - يزوجلا نبا ركذو . "؟روطلا ىمسي لبج سأر ىلع هيقرش نم سدقلا رهاظب وهو
 *ةدمع ىلإ لصتم هل دانسإب ةروك ذملا ةعبار ةمجرت يف ؛مع ةوفصلا ةفص » باتك يف
 تناك و « ىلاعت هللا ءامإ رامخ نم تناكو : يزوجلا نبا لاق - لاوش يبأ تنب
 تعجه رجفلا علط اذإف « هلك ليللا ىلصت ةعبار تناك : تلاق - ةعبار مدخت
 تدثو اذإ لوقت اهعمسأ تنكف « رجفلا رفْسُي ىتح ةفيفخ ةعْئجَم اهالصم يف

 كشوي ؟ نيموقت ؟ ىلإو ؟ نيمانت ؟ <« سفن اي : ةعرزتف يهو كلذ اهدقرم نم
 ايأد اذه ناكو « روشنلا موي ١ةخرصل الإ « اهنم نيموقت ال ةمون يمانت نأ
 ين داؤُت ال ةدبع اي : تلاقو ينتعد ةافولا اهترضح املو © تتام ىتح اهرهد

 اهبيف موقت د رذتط نحاةح نهرو. هذه قرب. قتيتقك 58 دعا نوي
 تناك فوص رامحخ فو « ةمجلا كلت يف اهانفكف : تلاق « نوسعلا تأده اذإ
 ءارضخ قربتسإ ةلح اهيلع يمانم يف اهوحن وأ ةنسب كلذ دعب اهتيأر مث < هسبلت
 ام « ةعبار ا : تلقف « هنم نسحأ طق ًائيش رأ ل رضخأ سدنس نم رامخو
 ينع عزن هللاو هنإ : : تلاق ؟ فوصلا راخخاو اهمف كاتنفك يتلا ةبجلاب تلعف
 نييّلع يف تعفرو « اهيلع متخو ينافكأ تيوطف « يلع هيت ام هب تلدبأو
 «اندلا مايأ نيلمعت تنك اذهلا : : اهل تلقف « ةمايقلا موي اهياوث اهب يل لكبل
 الل نار لايروع هاف ”تيأر ام دنع اذه امو : تلاقف
 ىلإ للاو انتقمسس تابمه تاهمهه : تلاقف ؟ بالك بأ تنب "ةدسع تلعف اف

 .  يسيلج : ص ١

 0 يسم ب
 ما تبتنا انه ىلإ <
 : ع ةوفصلا ةفص :

 ., ةءدسع ؛ه 6

 , ةخرصب :هآ 5

 . ةدمع :ه ا

 مم



 : تلاق ؟ اهنم ربكأ يأ « سانلا دنع تنك دقو مو : تلقف « العلا تاجردلا
 لعف اف : احل تلقف «تسمأو ايندلا نم تحبصأ لاح يأ ىلع يلابت نكت مل اهنإ

 اف : تلق « ءاش ىتم لجو زع هللا روزي : تلاق « ًامغمض ىنعأ ؟ كلام وبأ

 : تلق < لمؤي ناك ام قوف هللاو يطعأ « خب خب : تلاق ؟ روصنم نب رشب لمف

 كوي < هركذ ةرثكب كيلع : تلاق « لجو زع هللا ىلإ هب برقتأ رمأب ينيرمف

 ظ . ىلاعت هللا اهمحر < كربق ىف كلذب ىطشغت نأ

“6 

 ضرفز

 يأرلا ةعمبر

 نيّيمْشتلا ردكتملا ل1 ىلوم <« خوترتف نمحرلا دبع يبأ نب ةعببر ناع وبأ
 نم ةعامج كردأ ؛ ةنيدملا لهأ هبقف « يأرلا ةعيبرب فورعملا - شيرق مت

 نب ركب لاق . هنع هللا يضر سنأ نب كلام ذخأ هنعو « مبنع هللا يضر ةباحصلا
 انكف < يأرلا ةعيبر نع انثدحي لعجف «سنأ نب كلام انيتأ : يناعنصلا هللا دبع

 مئات وهو ةعببرب نوعنصت ام : موي تاذ انل لاقف « ةعيبر ثيدح نم هديزتسن

 « معن : لاق ؟ ةعيبر تنأ : هل انلقو هائببنأف ةعيبر انيتأف ؟ قاطلا كاذ يف

 فيك : انلقف «© معن : لاق ؟ سنأ نب كلام كنع ثدحي يذلا تنأ : انلق

 'ةلود نم ًالاقثم نأ متع امأ : لاق ؟ كسفنب ظحت ل تنأو كلام كب يظح

 ؟ مع لمح نم ريخ
 .تراكو . سرخألاو مئانلا نيب تكاسلا : لوقيو مالكلا رثكي ةعيبر ناكو

 :ظافحلا ةركذتو ؟ هم :؟ بهذبتلا بيذبتو ع ؟١٠ :مم دادفب خيرات يف يأرلا ةعمبر ةمجرت .2 #4 ؟

 : ١ يبهنلا ربعو 455 : فراعملاو + : ؟ ةوفصلا ةفصو ؛ 4 : ؟ لادتعالا نازيمر 6٠١م

 ١6 ةقرولا « يزاريشلا تاقبطو : ١6١ .

 ١اجورحظ. ١
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 فوقولا لاطأف ةيداملا ع م اخد ورا هيلع فن رو 4 يك ور فلم د نيج

 ”نارعاا# هل لاقف « همالك هبجعأ دق هنأ ةعيبر نظف « همالك ىلإ تاصنإلاو

 :لاقف ؟ * يرلا امو: لاقف «ىنعملا ان اا نسا او

 ةعسبر لحخف ؛ مويلا ذنم هيف تنأ ام

 اخو"رف نأ ةنيدملا لمأ خياشم يتئدح : فافخلا ءاطع نب باهولا دبع لاق]

 ةعيبرو ًايزاغ ةبمأ ينب مايأ ناسارخ ىلإ ثوعبلا يف جرخ ةعيبر نب نمحررلا دبع ابأ
 مدقف «© رانيد فلأ نيثالث ةعببر ءأ هتجوز دنع فلخو « همأ نطب يف لمح

 عفدو لزنف <« حمر هدي فو ًاسرف بكار وهو ةنس نيرشعو عبس دعب ةنيدملا

 :خورف لاقف ؟ يلزنم ىلع مجهتأ « هللا ودع اب : لاقو « ةعيبر جرخف هحرب:بابلا

 هبحاصب اهنم دحاو لك بسلتو ايثاوتف « يمرَح ىلع تلخد تنأ « هللا ودعا

 لعجف « ةعببر نونيعي اوتأف ةخيشملاو سنأ نب , كلام غلبف « ناريجلا عمتجا ىتح

 هللاو +.كوقي عوف .لمجو. © تاطلسلا فعالا كتتراقاآلا لاو : لوقي ةعسر

 كلامب اورصبأ اماف « جيجضلا رثكو ؛ قأرما مم تنأو ناطلسلاب الإ كتقراف ال

 : خيشلا لاقف «رادلا هذه ريغ يف ةّمَس كل « خبشلا اهبأ : كلام لاقف « اوتكس
 « يجوز اذه : تلاقو تجرخف همالك هتأرما تعمسف « خورف انأو يراد يه

 خورف لخدف . ايكبو ًاعيمج اقئتعاف « هب لماح انأو هفلخ يذلا ئنبا اذهو
 كدنع يل يذلا لاملا يجرخأ : لاق * معن : تلاقف ؟ ينبا اذه : لاقو لزتملا

 م « مايأ دعب هجرخأ انأو هتنفد دق : تلاق « رانيد فالآ ةعبرأ يعم هذهو

 تا نباو ديز نب نسحلاو كلام هاتأف « هتقلح يف سلجو دجسملا ىلإ ةعيبر جرخ

 هتأرما تلاقف « هب ”سانلا قدْحأو ةنيدملا لهأ فارشأو يقحاسملاو يبللا ىلع

 جرخف « مسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم يف لصف جرخا : خورف اهجوزا
 هسأر ةعسبر سكنف ًاللق هل اوجرفأف اهبلع فقوف اهاتأف ةرفاو ةقلح ىلإ رظنف
 ؟ لجرلا اذه "نم : لاقف «هبف هوبأ كشف « ةليوط ةبند هيلعو « هرب مل هنأ همهو
 ىلإ مجرو « ينبا هللا عفر دقف : لاقف « نمحرلا دبع يأ نب ةعيبر اذه : اولاقف

 ١ هتافو ركذ ىوس هتمجرت نم ردقلا اذه ىلع م يف دزب ل .

 5846 ضوعنل



 . معلا لهأ نم ًادحأ تيأر ام ةلاح ىلع كدلو تيأر دقل : هتدلإول لاقو « هلزنم
 يذلا اذه وأ رائيد فلأ نوثالث كملإ بحأ امبأف : همأ تلاقف « اهملع هقفلاو

 :لاق « هلع هلك لاملا ت تقفنأ ينإف : تلاقف « اذه لب هللو ال : لاقف ؟ هيف وه

 ظ . هتعض ام هللاوف

 زد اذينأ تي[ فوقي ذا د زازا عب + نع ني اس هلاقو >

 ناو نسحلا الو : لاق ؟ نيريس نباو نسحلا الو : تلق «© يأرلا ةعيبر نم

 ةعيبر نم هريغ وأ قيدصل هيدي يف امب ىخسأ لجز ةنيدملاب ناك امو « نيريس
 : هل ليقف «هناوخإ لأسي لمج مث « هرد فلأ نيعيرأ هناوخإ ىلع قفنأ « يأرلا |

 دحأ ت دجو ام يبأد اذه لازي ال : لاقف « كهاج قلخت تنأو كلام تمهذأ

 . [١ يهاج ىلع ينطبغي
 «© ةصخاحلاب ةئامو نيثالث ةنس لئقو « نيئالثو تس ةنس يف هتافو تناكو

 ناينالا لإ لقتنا مث < ابنكسي ناكو رابنألا ضرأب حافسلا اهانب ةنيدم يهو

 ظ . ىلاعت هللا همحر

 . يأرلا ةعيبر تام ذنم هقفلا ةوالح تمهذ : سنأ نب كلام لاقو

 هنإو ةئامو نيثالث ةنس قوت هنإ لوقي نم لوق نيب عملا نكمي الو : تلق

 ةرقع فزالكل ةعمجلا موي ةفالخلا يلو حافسلا نأل « حافسلا اهانب يتلا ةب ةصئاحلاب نفد

 ميتا ب يل يللا

 هلمأتف « هملع اوقفتاو

1 

 ١ ص نمو « انه ابعضوم لع ةمدقتم ر نم ةدانز نيفقعم نيب ام .
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 رفضنا

 نرذؤملا ءالولاب يدارملا لماك نب رابجلا دبع نب نايلس نب عيببرلا دم وبأ

 يمفاشلا لاقو 5 هبتك رثكأ ىور يدلا وهو ؛ يعفاشلا مامإلا بحاص « يرصملا

 ناكو « عيبرلا ينمدخ ام دحأ ينمدخ ام : لاقو « تيوار عببرلا : هقح يف

 هنأ هنع ىكحو . كتمعطأل معلا كمعطأ نأ يننكمأ ول « عيبر اب : هل لوقي

 يطْيَوُملا هدنعو « هتافو دنع هنع هللا يضر يعفاشلا ىلع تلخد : لاق

 ينعي - بوقعي ابأ اي تنأ امأ : لاق مث انيلإ رظنف « مكحلا دبع نياو ينرّملاو
 او ل ار «© كديدح يف تومتف - يطيوملا

 ثنأ امآو « كنامز لهأ سبقأ همف نوكت ًانامز “نك ردتلو ©« تانهو تانه

 عبير اي تنأ امأو « كلام بهذم ىلإ عجرتف محلا دبع نبا ينعي دما

 : عببرلا لاق . ةقلحلا مستف بوقعي ابأ اي مق « بتكلا رشن يف يل مهعفنأ تنأف

 هنأك ىتح « هلاق 401 ريم جاور راسل نا يلو يتلا ال

 . قمقر رتس نم بسغلا ىلإ رظني

 نايلس نب عيبرلا لاق : 'يطيوبلا ةمجرت يف هخيرات يف بيطخلا ىكحو
 « ينزملاو يطيوملاو انأ هنع هللا يدرب يعئاشلا يديدانب انيزلعي انك يدارملا
 ىلإ رظن مث « هديدح يف الإ تومي نل هنإ ؟ اذه نورت : لاقف يطيوملا ىلإ رظنف

 رظن مث « هئطخبف ائي رسفي ال نامز هيلع قأبس هنإ اما ؟ اذه نورت : لاقف ينزملا
 معلا هتوشح نأ تددولو « هنم يل مفنأ دحأ موقلا يف ام هنإ امأ : لاقف يلإ

 ظ . رصمب يعفاشلا نع ىور نم رخآ اذه عيبرلاو .أ وسح

 دوووودهوي مو هجم وووءدوممم ميو ويسمون عفوه عن سوه وريم م معي هيهفمقاس

 :ةقرولا «ءيزاريشلا تاقبطو ؟4 ه٠ : + بيذبتلا بيذهت يف يدارملا نابلس نب عسيرلا ةمجرت - «**

 ظ ] .؟هو : 1١ بسلا تاقبطو
 .؟وو : «١ دادغب خيرات رظناو ؛ م س يف ةرقفلا هذه درت / ١

 ضن



 عسيرلا ارعش يرصملا يرذنملا مظعلا دبع نيدلا يىز ظفاحلا طخم تنأرو
 ظ روك ذملا

 اجن رومألا ِق هللا ىدص نم اجرفلا عرسمأ أم المج ًاربص
 اجر ثيح ناك هللا اجر نمو ىذأ لني مهلا يشخ نم

 « رصمب نيتئامو نيعبس ةنس لاوش نم نيقب رشعل نينثالا موي عسبرلا يفوتو
 ةطالب هسأر دنعو « كانه ةرجح يف هي رْحَب يف يعاقفلا ىلي امم ةفارقلاب نفدو
 ظ 0 . ىلاعت هللا همحر « هتافو خيراتو همسا اهيف ماخر

 ىلإ ةسنلا هذه  ةلمبم لاد فلألا دعبو ءارلا حتفو ملا مفي - يدارملاو
 . مظع قلخ اهنم جرخ نميلاب ةريبك ةليبق يهو « دارم

 فرعا

 يزيجلا نايلس نب عيبرلا

 يزيجلا يرصملا ءالولاب *يد'زألا جرعألا ن درا ا نب منينيرلا انما وأ

 دور اهو هنع ةياورلا لملق ناك هنكل ؛ هنع هللا يضر يمفاشلا بحاص

 . يئاسنلاو دواد وبأ هنع ىورو « ةقث ناكو « ًاريثك محلا دبع نب هللا دبع نع

 هتباد نع لزنف « دامر ةناجإ هيلع تحرتطف «رصمب اموي زاتجا هنإ : لبق]
 نم :لاقف ؟ مهرجزت الأ : هل ليقف « ائيش لقي مو هبايث نع هضفني لعجو
 ش ظ ْ . ١[حبر دقف دامرلاب حلوصو رانلا قحتسا

 ادك ء اهب هدبقو 6 ردك كاجو داو حج ام هيا ياو وو

 : م كرادملا بيترتو ؟٠ : ةقرولا « يزاريشلا تافط ف يزل نال رمزا هز - 4
 .؟هو ١: ىبسلا تاقبطو مد

 . اهدحو د نم ةدابز نيفقعم نيب أم ١

 ضكب



 . ىلاعت هللا همحر < « ططخلا » يف يعاضقلا هلاق

 . هبف مالكلا مدقت دق : يدزألاو

 -_ ياز أهدعبو ابتحت نم ةأنمملا ءاملا. نوكسو محلا رسكي 035 ١ يزيجلاو

 « لينلا ضرع اهنيب لصفي رصم ةلابق يف ةدبلب يهو « ةزيجلا ىلإ ةبسنلا هذه

  :ءاكحلا ضعب لاق ] ةينبألا بئاجع نم يهو « اهنم برقلابو ابلمع يف مارهألاو

 نأف نيمرهلا الإ « رابنلاو ليللا نم اهل يثرأ انأو الإ ةّمنّب ضرألا هجو ىلع ام

 ظ . اهنم رابنلاو لملل يئثرأ

 : اهيف ينتملا ببطلا يبألو

 رطل اه ةةموام طوقان  هتاننش قم .ناقركلا يذلا نبأ

 ”مستتف ءانقفلا ابكرادُيو انمح امباحصأ "نع راثآلا ”فّكختت

 رئاس ىلع اهب اوزيمتي نأ اورثآ ماظع كولم روبق مارهألا نأ موق معزو

 اهيدسن مهركذ ىقبي نأ ا!وّمخوتو < مهتامح يف مهيلع اوزيمت انك مهتامم دعب كولملا

 رمأ رصم ىلإ نومألملا ةفيلخلا لصو املو . روصعلا يخارتو روهدلا لواطت ىلع

 هلخاد اودجوف < ليوط ءانعو ديدش دبج دعب امهدحأ بقنف « نيمرهلا بقنب
 انيب اهالعأ يف اودجوو « اهيف كولسلا رسعيو اهرمأ لوهب يوابمو قارم

 : ماخر ضوح هطسو فو عرذأ ةينامك نم وحن هعالضأ نم علض لك لوط ابعكم

 « هاوس ام بقت نع فكف < روصعلا اهيلع تتأ دقو « ةبلاب ”ةّمر همف قمطم

 20١ ,. ةديدش ةنوؤملاو ©« ةممظع همْمقَت ىلع ةقفنلا تناكو
 .ةكحلاو كلملاو ةوبنلاب ثلثملاب وعدملا لوألا سمره نأ معز نم سانلا نمو

 نم لدتسا - مالسلا هيلع سيردإ وهو خونخ نويناربعلا همسي يدلا وهو

 هيلع قفشُت ام ابعاديإو مارهألا ءانبب رمأف « نافوطلا ىلع بكاوكلا لاوحأ

 يهو ءامسلا نم لزنت ةفآ نأ يهو اهآر ايؤرل دنروس اهنا, لمقو ؛ باهذلا نم

 « نولملا جابيدلاب اهاشغو « ربشأ ةتس ةدم ىف اهانب هنإ : لاقيو ؛ نافوطلا

 ١ م يف دري مل ةمجرتلا رخآ ىتح انه نم .

 راق



 ةئاّتس يف اهمدهي اندعب يقأي نمل "لق « ربهشأ ةتس يف اهانينب دق : اهيلع بتتكو
 « ًارصح ابسكسلف نولملا جابيدلا اهانوسكو 6 نابنبلا نم رسبأ مدهلاو « و

 دق

 سنوي نب عسبرلا

 همساو - ةةّورف يبأ نب هللا دبع نب دمع نب سنوي نب عيبرلا لضفلا وبأ

 مسيرلا ناك ؛ هنع هللا يضر نافع نب ناؤع ىلوم «رافحلا ثراحلا ىلوم ناسيك

 يقآلا - ينايروملا بويأ يبأ دعب هل رزو مث « روصنملا رفعج يبأ بجاح. روك ذملا
 داّمعالا نسح هبلإ ليملا ريثك ناكو  ىلاعت هللا ءاش نإ نيسلا فرح يف هركد

 نينمؤملا ريمأ اب تجاح : لاق « كتحاح لس « مسير أي : موي هل لاق ؛ هلع

 : هل لاقق « بابسأب مقت ةبحلا نإ ! كحيو : هل لاقف < ينبا لضفلا بحت نأ
 اذإ كنإف «هيلع لضفتت : لاق ؟كاذ امو : لاق « اهببس عاقيإ نم هللا كنكمأ دق

 عاقيإ لبق ىلإ هتبَّبَح هللاو دق : لاق « هتببحأ كبحأ اذإو كبحأ كلذ تلعف

 هتسحأ اذإ كنآل : لاق ؟ ءىث لك نود ةمحلا هل ترتخا فمك نكلو « ْببسلا
 بونذك هيونذ تناكو « هتءاسإ ريك كدنع رغصو « هناسحإ ريغص كدنع ربك

 ع-دفشلا » هلوقب .نايجشا «:ناردلا عيفشلا ةجاح كنلإ هتحاحو < ناصلا

 : رعاشلا قدزرفلا لوق ىلإ « نايرعلا

 اررزستْمم كيتأي يذلا 'عيفشلا سيل
 ردد ميديم و ممم مرو هس موو هيمي دم هوس هاهو سر وس ويدو مرسوم ومع وسم مهم » عم وسع#

 ناب رع كنتأي يذلا .مسفتلا لثم

 .اهدحو ر نم ةداز هذه ١

 نبا بيذهتو ”١ 86 ؛ يرايشبجلاو ؛ ١ ؛ : م دادغب خيرات يف روصنملا بجاح عسيرلا ةمجرت 9 <56

 ِ ش ْ . ةماعلا خيراتلا بتك يف هنع درو ام ىلإ اذه« ج.م : ه ركاسع
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 ةفالخلا بلط امل ما"وعلا نب ريبزلا نب هللا دبع يف تاببأ ةلمج نم تيبلا اذهو
 ناكو « ”يومألا ناورم نب كلملا دبع مايأ يف قارعلاو زاجحلا ىلع ىلوتساو هسفنل

 لصفيل « ةكم ىلإ ةرصبلا نم امضّمف « راوّتنلا هتجوزو قدزرفلا مصتخا دف
 تلزنو < هللا دبع نب ةزمح دنع قدزرفلا لزنف « ريبزلا نب هللا "دبع اهنيب محلا

 . راونلل هللا دبع ىضقف «هليزنل اهنم دحاو لك مّفْسو « هللا دبع ةجوز دنع راونلا

 برضي ًالثم نايرعلا عيفشلا راصف « ةروكذملا تايبألا لاقف «© قدزرفلا كرتو

 . هتعافش ”لّبقثت نم لكل
 اذإو <« عيبرلا ىلإ هميلستب رمأ ًاريخ ناسنإب دارأ اذإ رفعج وبأ ناكو]

 بثو ابلهأ ضعب نأ ركذي نيطسلف لماع بتكف © بيسملل هماس "رش هب دارأ

 ىلإ همدي ءاوب كمد : رفعج وأ هبلإ بتكف « لمعلا يف تاهو ةغاقح ضوفشلاو

 بتقول عنا لاق هيلع لخد اماف « هيلإ هب هّنجوو هذخأف « "لإ هب هجوت نأ

 « كمظع ىلع هنم يقب ام رثكأ كمل نم ”نرثنأل ؟ نينمؤملا ريمأ لماع ىلع

 : ًاريبك اخس ناكو « ليّئض توصب هل لاقف

 مرا ةضاير ءانعلا نمو تمرهام دعي كسرع ضورتأ

 : لوقي : لاق ؟ لوقي ام « عيبر اي : رفعج وبأ لاقف

 فورصم مويلا ينع كباذع لبف كلام لاملاو مكدبع دبعلا

 دبع محسل رعشلا اذهو . هيلإ نسحأو هليبس ىّتلخف « هنع توفع دق : لاقف

 ظ . [|١ ساحسحلا ينب
 لاقف ! توملا الول انندلا بين ابا عير 1 كالو 6 ارب نوضللا ل لاق

 ذه ذعقت مل توملا الول : لاق ؟ كاذ فمكو : لاق < توملاب الإ تباط ام : هل

 انعب « عيبر اب : ةافولا هترضح امل روصنملا هل لاقو . تقدص : لاق « دمقملا

 . ةماوتب ةرخآلا

 ١ اهدحو د نم ةدايز .

 ا



 يدبملا هدلول تحرتط دقو روصنملا سأر ىلع ًافوقو موي انك : عيبرلا لاقو

 هحشر دق ناكو «روصنملا نب حلاص لبقأ ذإ ”ةداسو - هدهع ىلو ذئموي وهو -

 «مهمتارمو مهباسنأ ردق ىلع 0 0 نيب ماقف « هرومأ ضعب هبلوي نأ

 رظنو « هقنتعاو < ينب اب ىلإ : ل اقو < هبلإ هدي روصنملا دمف « داجأف لكتف

 كلذ اوهرك مهلكف ؟هلضف فصيو هماقم رك ذي نم مهيف له «سانلا هوجو ىلإ

 بيطخ رد هلل : لاقف < 'يميمتلا لاقع نب ةبسش ماقف <« هنم ةفيخ يدبملا ببسب

 « هنانّج ىضمأو « هنابب نسحأو « هناسل حصفأ ام « نينمؤملا ريمأ اي كدنع ماق ظ

 « هوبأ نيئمؤملا ”ريمأو « كلذك نوكي ال فيك و « هقيرط لبسأو ؛« هقير ”لبأو

 "رعاشلا لاق امك وهو ؟ هوخأ يدبملاو

 اأاقحل لثثفف هفيلاؤت ىلع اهوأشب 'قحلي نإف داوجلا وه

 اقّس حلاص 'نم امادق ام ”لثمف _لّبَم نم ناك ام ىلع ”'هاقبسي 'وأ

 ؛يدبملا نم هصالخوو روصنملا هئاضرإو نيحدملا نيب .هعمجن رضح نم بجعف

 مف < مهرد فلأ نيثالثب الإ 'يميمتلا جرخي ال : روصنملا يل لاقف : عببرلا لاق

 ابيب 2! جرف
 ىلع لخد نيالا ضعب نوب قررت هباذنل نك عب يرلا نإ : لاقيو

 رثكأو « ناكو ناكو « ىلاعت هللا همحر ر ىنأ ناك : لوقيو « هثدحي لعجو روصنملا

 ؟ نينمؤملا ريمأ ةرضحب كيبأ ىلع 'مّح رتت م« : عببرلا هل لاقف « هيلع مّحرتلا نم

 « ءابآلا رادقم فرعت ال كنأل 0 : يمثامللا هل لاقف

 ظ . هنم لحخف

 ًالاع القاع الجر ينغْبا : عيبرلل لاق « ةئيدملا روصنملا رفعج وبأ لخد الو

 نم ىتتف عببرلا هل سمتلاف <« يموق رايدب يدبع َدنعَب دقف < اهرود ىلع ينفقبل
 « روصنملا هلأسي ىتح ءيث نع رابخإلاب ءىدتبي ال ناكف « مهلقعأو سانلا معأ

 ١ بيطخلا يرقنلا ةيبش نب بيبش ىإ ايوسنم مبهم" :5 نامملا يف اذه درو .

 هناويد ؛ ىماس ىبأ نب ريهزل رعشلا ؟ : 80١ .
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 رمأف « هب روصنملا بجعأف « ىنعم ىفوأو نايب دوجأو ةرابع نسحأب هبيجيف
 ةكتاع تبس زاتجاف « هزاحنتسا ىلإ ةرورضلا هتعدو « هنع رخأتف لام هل

 تيب اذمه « نيئمؤملا ريمأ اب : لاقف « يومآلا 'نايفس يبأ نب هللا دبع تنب
 : "يراصنألا دم نب ضوخلالا همف لوقي يذلا « ةكتاع

 ”لّك وم داؤفلا هبو ادعلا رذح ”لكرعتأ يذلا ةكتاع تبب اب

 ”لمأل دودصلا معمم كنلإ ًامسق يننإو هودصلا ”كاحنمأل ىلإ

 رامختسالا نود رامخإلا ءادتباب هت داع فلاخمي ل : لاقو « هلوق يف روصنملا ركفف

 :اهيف هلوق ىلإ نهتنا ىتح ًائيشف ائيش اهحفصتيو ةديصقلا دادرثي لبقأو « رمأل الإ

 ”لّعفَي الام لوقي ' ثيدحلا قام 'مهضعبو "لوقت وقت ام ”لّعفَت فلارأو

 : لاق ؟ هب هل ةرمأ ام لجرلا ىلإ تلصوأ له « عيبر اي : روصنملا لاقف
 ضيرعت فطلأ اذهو « افعاضم هل ْلَّنِحَع : لاقف « عببرلا اهركذ ةلعل هنع رخأت

 ؟روصنملا نم مهف نسحو <« لجرلا نم

 « هتمغس رفظي م اهتاقوأ ريغ يف تاجاحلا يف كولملا لك نم : لوقي ناكو ]

 «ابنف الإ لبقثت ال ةالصلا نإف « ةالصلا تاقوأب.الإ كلذ يف لاحلا هبشأ امو
 مر هبف حلصي يذلا حجنملا ”تقولا كلذل رتخملف كولملا باطخ دارأ نمف
 . *[الفالإو « حئجُتنلا حصيل دارأ

 ل ب يا ل لا
 ذإ < رابنألا ىلإ ًاهزنتم جرخ دق ناكو « ندنمؤملا ريمأ يدبملا دنع اموي انك

 موي م نمرود ومريم ومد ممم مم عيو ديه هعسيوم مهمه و و ويومعوممععي مع سجد»»

 ..:ةيواعم نب ديزي تنب : جأ ١
 | . اهدعب امو ؟ ١5 : ؟١ يناغالا رظنا 0

 ظ ظ 0 ,ناسللا :ر «
 هدج نع ةمجرتلا رخآ يف درو امو هتافو خيرات ركذ ىوس ةدايز الو «م ةخسن يف ام يبتني انه 3

 . عببرلا ةعيطق نعو
 ١  8أهدحو د ىف درو .



 | نيط نم متاخو دامرب ةباتك هبف بارج نم ةعطق هعمو « عيبرلا هيلع لخّد

 تيأر ام <« نينمؤملا ريمأ اب : : لاقف « ةفالخلا متاخي عوبطم وهو دامرلاب نجع دق

 باتك اذه : يداني وهو « يبارعأ لجر اهب ينءاج « ةعقرلا هذه نم بحعأ

 نكقوا ينرمأ دقف < عيبيرلا ىمسي يدلا لجرلا اذه ىلع ٍىنوُدلأد « نينمؤملا ريمأ

 « تقدص : لاقو كحضو يدبملا اهذخأف ؛ ةعقرلا ىه هذهو « هنلإ اهعفدأ

 نينمؤملا ريمأ : انلق ؟ تناك فيك ةصقلاب مربخأ الفأ < يمتاخ اذهو يطخ اذه

 اماف « ءامس ”بغ ىف دصصلا ىلإ سمأ تجرخ : : لاقف « كلذ يف ايأر ىلعأ

 « ًادحأ مهنم تيأر ام ىتح ىباحصأ تدقفو ديدس بابض انيلع جاه ”تحمصأ

 ترك ذف كلذ دنع تردحتو « معأ هب هللا ام شطعلاو عوجلاو دربلا نم ينباصأو

 هللا يضر - سابع نبا نع هاح نع هببأ نع هيكحي « ىلأ نم هتعمس ءاعد

 لوح الو هللابو هللا مس » ىسمأ اذإو حبصأ اذإ لاق نم :لاق « هعّفّر - اهبنع

 ةوق.الو لوح ال « هللا يسح « هللا ىلع تلكوتو هللاب تمصتعا « للاب الإ ةوق الو

 مدهناو قرفلاو قرحلا نم يفشو < يدّهو يفككو يق'و « مظعلا يلعلا هللاب الإ

 ا وو مو

 نم له « يبارعألا اهأ : هل تلقف « هيدي نيب ران دقوي وه اذإو « هل ةممخ

 « هب تتأف « ريعشلا كلذ قاه : هتحوزأ لاقف « تلزنف « لزنا : لاقف ؟ ةفامض

 هيف ءاقسب ىتأف « ءام ينقسا : هل تلقف « هنحطت تأدتباف « هنحطا 0

 -بيطأ يهو الإ طق ًائيش تبرش ام ةبرش اهنم تبرشف «ءام اهرثكأ نبل ةق'

 اهنم بيطأ تمن ام ةمون تمنف « هملع 0و اج م

 لوقت 5 هتأرما اذإو « اهحيذف ةييّوُنش ىلإ بثو دق وه اذإف « تببتتا مث « ذلأو

 0 0 وج ع لا افإ « كتيبصو كسفن تلتق ! كححو : هل

  تققشف « ةاشلا تاه « كملع ال : تلقف : بلاك ؟ شيعن ءيش يأبف اهتحيذف

 ” ير رق دحر د عض ابك مرج اورج
 هذهب ينءاحف ؟ هيف كل بتكأ ءيش كدنع له : هل تلق مث « ابتلكأو رانلا ىلع

 اذه هل تبتك و « هيدي نيب يذلا دام”رلا نم ًادوع تذخأو <« بارح نم ةعطقلا

 اهعفديف عيبرلا نع لأسيو ءيحي نأ هترمأو « متاخلا اذهب هتمتخو < باتكلا

١4 



  فلأ نيسمخ الإ تدرأ ام هللاو : لاقف «مرد فلأ ةئامسمخ ةعقرلا يف اذإف « هبلإ
 « ًادحاو امهرد اهنم هللاو صقنأ ال « مرد فلأ ةئامسمخم ترج نكلو «© مهرد

 ترثك ىتح لبلق الإ ناك اف « هعم اهولمحا ؛ اهريغ لاملا تيب يف نككي مل ولو
 لزنم يمسو « جحلا دارأ نمم ”سانلا ”هلزني لزانملا ني ألة راضو# هؤاشو هب
 . [١ يدبملا نينمؤملا ريمأ فيضُنم

 550000 دس نب تانأ ناقو |

 ىلا رظني لعجف ؛« « ىكلَخ زخ ءابق يف روصنملاو ديدج دوسأ زخ "يلعو اموي
 وارعو © انظع اطخ تأطخأ ينإ تلقف عببرلا جرخو « ايندلا ىلع تقاضف
 زخ ءابق يف تلخد ٍدغ نم ناك اماف < كنزحي الف ريخل الإ كاذ ام : لاقف دبخلا
 ا يو تقرب سما ميا روصنملا يل لاقف قلخ
 تقاضف ديدج ءاف ىلع ناكو أق اقلخ ءابق سبل نينمؤملا ريمأ تيأر نككلو < ىلب
 كدنع ام ريخ "سلا < "لعفت ال : لاقف < هسابل نم رشف تعبل :[ ضرألا "لع
 ؛كيلإ ةءاسإ يب نظيف اذه لثم سبلت الو كيلإ يناسحإ سانلا نيبتيل يتمدخ يف
 كلذ نظي الف تنأو سبلأ مل نإو سامللا فرشأ ىلع ردقأ ينأ نوماعي سانلا نإف
 0 ريمأ رابخأب مهماعأو سانلا لقعأ ميبرلا نأ تماعف : لاق < كب

 : يربطلا لاقو امو نمي سلا قف عقلا ةافو تناكو
 ضرم لمقو «هممس يداهلا نإ لمقو . ةئامو نيتسو عست ةنس يف عيبرلا
 ىلاعت هللا همحر « ملعأ هللاو <« تامو مايأ ةمناع

 نائع ءاراشاف « ةورف هيلعو ةنيدملا لخدأ هنأل « ةورف وبأ» هدجل ليق اف

 هللا ىلص ليلخلا لبج يبس نم ناكو « روبقلا رفحي لعجو « هقئع هقتعأو هنع هللا يضر
 . - ىللاعت هللا ءا' نإ لضفلا هدلو ركذ تأبسو - مسو هيلع

 ليق امنإ و « دادغبب ةروهشم ةريبك ةلحم يهو « هبلإ ةبوسنم عيبرلا ةعيطقو
 . اهايإ هعطقأ روصنملا نأل عببرلا ةعيطق اه

 نري رو ووو مود وهيه ههه سود هموم يومهم هو سهم و وعمته سهوع وم و » 9 9 ©

 ١ اهدحو ر نم ةدايز نيفقعم نيباه .

 ١ اهدحو د نم ةداز .

 ضل



 ضر

 شارح نب يعبر

 نب كلام نب دبع نب راجن نب هللا دبع نب ورمع نب شحج نب شارح نب يعبر

 نب نالبع نب سيق نب نافطغ نب ثير نب ضيغب نب سبع نب ةعبطق ن بلاغ

 يضر باطخلا نيبوبع نع يور | قولا يسعلا تالدع ندعم ن رازا ن رشن

 نيصحلا نب تارمحو ةركب يبأو نايلا نب ةفيذحو [بلاط يبأ نب يلعو ] هنع هللا

 نب روصممو ريمت نب كلملا دبعو يبعشلا رماع هنع ثدح . مهنع هللا يضر

 عببرو دوعسم وخأ وهو < ةقث ناكو . | مهريغو ] يعجشالا كلاه واو: رمكفملا

 . هدعبو ةفيذح ةايح يف ةرم ريغ نئادملا درو <« شارح يئبا

 شارح نب يعبر : لاق يبأ ينثدح : : يلجسلا هللا دبع نب حلاص مسم بأ لاق

 « جاجحلا نمز نايصاع نانبا هل ناكو « طق بذكي م هنإ لاقي ؛ ةقث ةقث يعبات فوك

 ' اهنع هلأسف هيلإ تلسرأ ولو « طق بذكي ال اهابأ نإ : جاجحلل ليقف

 امهنع انوفع دق : لاق « تيبلا يف امه : لاق ؟ كانبا نبأ : هل لاقف هملإ لسرأف

 ظ ظ ظ . كقدصل

 « هريصم نيأ معي تح كحبضلاب هنانسأ رقفت هد الأ ىلآ شارح نب يعير ناكو

فأ ملعي ىتح كحضي الأ ىلآ هدمب عيبر هوخأ ناكو ؛ هتوم دعب الإ كحض يف
 ي

 امستبم لزي مل هنأ هلساغ ينربخأف : يونغلا ثراحلا لاق 4 رانلا يف مأ وه ةنجلا

 ظ . هنم انغرف ىتح هلسفن نحنو هريرس ىلع

 . روعأ الجر شارح نب يعبر تيأر : يسبعلا ليمج نب ديعس لاق

 55د 5* عة يدوم م وم رع ومو م هسوو ووسام ده هم سم ممم هرم عسب م ممم سو دووو

 :١90 ه ركاسع نبا بيذهتو ١١0 : 5 دعس نبا تاقبط يف 0000000 30

 تدروو « كاب : 4 ءاملوألا ةملحو 5م : م دادغب خيراتو "65 : م بيذبتلا بيذبتو

 5 ةدوسملا يف درت مو « متاح نب حور ةمجرت دعب ص يف تعقوو « ر يف هتمجرت

 عنو و



 « ديز نب نمحرلا دبع نب ديما دبع هيلع ىلصو « ةئامو عبرأ ةنس تام

 ظ . ىلاعت هللا همحر « زبزعلا دبع نب رمع ةبالو يف كلذو

 وب

 ةومح نب ءاجر

 ناكو « ءاماعلا نم ناك ؛ يدنكلا لوارج" نب ةوُيح نب ءاجر مادقملا وبأ
 « دمحم نأ جارسلا يف هدنع ةليل تاب 5

 : لاق ؛ هحلصأف هبلإ وه ماقو “ "نددعقيل رمع هيلع مسقأف < هحلصيل هيلإ ماقف
 زيزعلا دبع نب رمع انأو تمق : لاقف ؟ نينمؤملا ريمأ اي تنأ موقت : 00

 . زيزعلا دبع نب رمع انأو تعجرو

 هتيتأف « مهارد ةتسب بوث هل يرتشأ نأ زيزعلا دبع نب رمح ينرمأو : لاق]
 : لاق «© تلكسف : لاق « انمل هنف نأ الول بحأ ام ىلع وه : لاقو هسّحف هب

 : تلقو هتسسجف « مهرد ةئاتسب بوثب ريمأ تنأو كتبتأ : لاق ؟ كبكسي اف
 ةتسب بوثب نينمؤملا ريمأ تنأو كتيتأو « ةنوك هلق نأ الول بحأ ان لع وف

 ءاحر أن : : لاقف « نمل همف نأ الول بحأ ام ىلع وه : تلقو هتسسجف « مهارد

 ىلإ تقاتو « ابتجوزتف كلملا دمع تنب ةمطاف ىلإ تقات ”ةّقاوت اسفن يل نإ

 نأ وجرأف ةنجلا ىلإ تقات دقو « ابتكر دأف ةفالخلا ىلإ تقاتو « اهتملوف ةرامإلا

 . '[لجو زع هللا ءاس نإ ابك ردأ

 اسوم ووع م نور ورو بم رورو ووت ميم رورو دونه مرد يبووو هرم عع مدع عمم

 ةركذتو ٠٠١ : ه ءاملوألا ةلحو ؟٠ : + بيذبتلا بيذبت يف ةويح نب ءاجر ةمجرت - «7
 ١ ةقرولا ءيزاريشلا تاقبطو 47 : نراعملاو ١م : ع ةوفصلا ةفصو +١١ : ظافحلا

 نيال رمع ةريس يفو ةمخراتلا بتكلا يف زيزعلا دمع نب رمي ةريس تدرو ثيح هرابخأ درتو

 . دعس نيأ تاقبطو مكحلا دبع نباو يزوجلا

 .اهدححو د نم ةدابز ١



 « امهرد رشع ينئاب بطخي وهو زيزعلا دبع نب رمع باش ”تئماوق : لاقو

 هعم هلو ؛ ةوسنلقو نيفخو ءادرو ليوارسو ًاصممقو ةمامعو ءاََسق تناكو
 ْ ظ . تاناكحو رامخأ

 لاقف « ءوسب صخش هدنع رك د دقو ©« ناورم نب كلملا دمع دنع ًاموب ناكو

  هتنكمأ اماف « نعنصألو هب نلعفأل هنم هللا ىنتكمأ نأل هللاو : كلملا دمع

 : لاقف روكذملا ةوْيح نب ءاجر هيلإ ماقف <« هب لعفلا عاقيإب مه هنم هلل
 ا نم هللا بحي ام عنصاف تببحأ ام كل هللا عنص دق نينمؤملا ريمأ

 ظ ظء . هملإ نمحأو هنع

 11111 1 1 ا

 ةبقع نب ديعسو زيزعلا دبع نب رمع هعمو « هسفنب دوحي وهو هوبأ هيلع لخد
 مث« ”ةربعللا هتقتخف ©« بوبأ هجو يف رظني نايلس لعجف < ةّوُسحت نب ءاجرو
 سانلاو « ةبصصملا دنع ”دِجولا هملق ىلإ قيسن نأ هسفن دمعلا كلي ام هنإ : لاق
 كلذف ”هعزج“ هاربص بلغي نم مهنمو « بستحلا مهنمف : فانصأ كلذ يف

 ينإو < فيعضلا بولغملا كلذف هاربص هعزج بلغي نم مهنمو « مزاحلا دكلجلا
 :رمع هل لاقف « ًادك يدبك عدصنت نأ تفخ اهدربأ ل انأ نإ ةعول يلق يف دجأ
 : ةمقع نب دعس لاقو .كرجأ نطَسْحيي الف كب ىلوأ ربصلا « نيئمؤملا ريمأ ا

 هكردأ ام ىلع هدعاسن نأ وجربي ثيفتسم رظن ةومح نب ءاجر ىلإو "يلإ رظنف
  ريمأ اي : لاقف ءاجر امأو « هاهنأ وأ هرمآ نأ تهركف انأ امأف « ءاكملا نم
 نأ ينغلب دق ينإو « طرفملا رمآلا تأي ل ام اسأب كلذب ىرأ ال نإ « نينمؤملا
 عمدت » : لاقف « هائنع تعمد مهاربإ هنبا تام امل ملسو هبلع هللا ىلص ىيننلا

 مهاربإ اي كب انإو «© برلا يضرب ام الإ لوقن الو « بلقلا نزحيو « نيعلا
 « مطقنا دق هبلق طامن نأ اننظف « هواكب دت دتشا ىقح ناملس ىكسف « « نونوزحم

 :لاقف < نينمؤملا ريمأب تعنص ام سئب : ةويح نب ءاجرل زيزعلا دبع نب رمع لاقف

 ىرت ام هردص نم جرخي ل ول هنإف « ًارطو هئاكب نم يضقي صفح ابأ اي هعد
 « هبجو لسغف ءامب اعدو « ءاكملا نع كسمأ مث « هملع يتأي نأ تفخ
 رظني فقو نفد اماف « هتزانج مامأ يشع جرخو « هزابح رمأف « قفلا

 ١ت



 : لاق مث « هربق ىلإ

 ىرافم بيبح نم ”ليلق ”عاتم ةرفقب مقم ريق ىلع ”تفقو
 ظ ظ : لاقو <« بوبأ اي كيلع مالسلا : لاق مث

 "قاذملا رم كدعي نم 'شيعلاف انتقرافف اسنأ انل ةتنك

 : لاقو « ربقلا ىلإ هتباد فطعو بكرف « ينم تباد ندأ مالغ اي : لاق مث

 اّهذ ”سفنمم ”قلعف ”تعزج ”نإو رعّبش "نم ”كظفلأ ملف ”تاربص 'نإف

 . '[فرصناو <« تقدص : لاق « لجو زع هللا ىلإ برقأ ربصلا لب : رمع لاقف
 همحر «ءاضب هتمحلو رمحأ هسأر ناكو «ةئامو ةرسشع يتنثا ةنس هتافو تناكو

 ظ . ىلاعت هللا

 واولا حتفو ابتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب : ةوليحو
 ١ ' نك اه ءاه اهدعبو
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 جاجعلا نب هبور

 - هللا دبع 'ءاثعشلا وبأ : همماو بقل جاجعلاو  جاِّحَعلا نب ةبّو'ر دمج وبأ
 اهنم "لك « ناروهشم نازحار هوبأو وهو ؟ يدتعسلا يمستلا يرصملا ةبؤار نبا

 هان و 3 ةفانؤ ١

 :فلتحلاو فلتؤملاو + : ١ ةنازخلاو ؛4ه : ءارعشلاو رمشلا يف جاجعلا نب ةبؤر ةمجرت - 4
 ()6.+ ةنس) يموربلا درولا نب ملو هناوبد رسشن دقو 254 : ؟ نازمملا ناسلو ١١ه

 .م يف ًادج ةزجوم ةمجرتلاو

 . ءاضيملا : جأ ١



 ناكو « امهزجر يف نادبجم امهو « زيجارألا ىوس رعش همف سيل زجر ناويد هل

 . اهبيرغو اهّسش وحي اميق ةغللاب ًاريصب

 باقل نار را : لاق يوحنلا بيبح نب سنوي ١ىح

 سلجف « هتلغب دبل هبلإ ىقلأو ورمع وبأ هيلإ ماقف ب

 نع متبؤار تلأس « ورمع ابأ اي : لسث لاقف « هثادحي هيلع لبقأ مث

 < هركذ دنع يمفن كلمأ ملف : سنوب لاق . 0 م

 فرعتفأ ؟ هسأ نمو هنم حصفأ نان'دع نب دعم نأ نظت كلعل : هل تلقف

 مق <« ةبّور مالع نأو ةبؤرلاو « ةبورلاو « ةبورلاو « ةبورلاو « ةبورلا ام تنأ

 « فيرش لجر اذه : لاقو ورمع وبأ ىلع لبقأف « ابضغُم ماقو « ًاباوج 'رحُي

 مم : تلقف « هب هتبجاو امم تلعف امف تأسأ دقو « انقوقح يضقيو انتسلاجم دصقي

 ؟ سانلا موقت 7ع تاطلف دقوا : ورمع وبأ لاقف . ةبّور ركذ دنع يسفن كلمأ

 نم ةعطق : ةيوأرلاو ؛ نيللا ةريمخ : ةيوئرلا : لاقف هلاق ام سنوي رسف مث

 اودنسأ امب يأ : هلهأ ةبورب موقي ال نالف : لاقي « ةجاحلا : ةيوثرلاو ؛ لمللا

 تا لا اني جول لاو 00 هنلإ

 ةؤئر الإ « البق يت ءارلا ضو واولا نوكسب عيمجلاو؛ ءانإلا اهب ”بعشت

 . رمغاب اه
 منجاود نم فظنأ يم :لاقف < كلذ يف بتومف «رأفلا لكأب ةبّور ناكو]

 د بابل أ ربلا ”يقن الإ رأفلا لكأي لهو « ةرذعلا نلكأي ياللا مجاجدو

 . ؟[ ةحاصفلاو ةغللاو رعشلا امنفَد : لشخلا لاق تام الو
 55( لا دبع نب مهارإ اهب ربظ اماف « ةرصبلاب ًاممقم ةبّور ناكو

 ترجو روصنملا رفعج يبأ ىلع جرخو هبجو هللا مرك بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا
 « ةنثفلا بنجتمل ةيداملا ىلإ جرخو هسفن ىلع ةبور فاخ « ةروبشملا ةعقاولا

 ١ س نم ةصقلا هذه تطقس .

 يجراخلا بهذلا قانتعا ىلإ ًاريخأ رمألا هب ىبتناو ًايوغل ةباسن يعبضلا ةرزع نب لمبش ناك ؟

 ١ يرفصلا .

 . د نم ةدابز نيفقعم نيب ام 0
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 سمح ةنس كانه يفوتف « اهب هئلَِجأ هكردأ اهدصق ىتلا ةمحانلا ىلإ لصو اماف

 . للااعت هللا يسرتا# ةاتسأ نق ةنلكو ةئامو نيعيرأو

 ءاه امدعبو ةدحوملا ءابلا حتفو ةزمهلا ننوكسو ءارلا مغب - ةبورو

 اهعمجو « ءانإلا اهب بّعشُي بشخلا نم ةعطقل مسا لصألا يف يهو  ةنكاس
 ظ . روكذملا زجارلا يمس اهمسابو < بائر

 رفرف

 ظ متاح نب حور

 ] يدزألا ةرفص يأ نب بتلبملا نب ةصيئبق نب متاح نب حور متاح وبأ
 ؛  ىلاعت هللا ءاش نإ مملا فرح يف بّتلبملا هدج ركذ دنع بسنلا مامت يتأبسو -

 ساسعلا ىبأ «ءاقلخل وب ةسنخل ىلوو : داوجألا ءامركلا نم روكذملا حور ناك

 اذه لثم قفّتَي ل هنإ لاقيو . دشرلاو يداحلاو يدبملاو روصنملاو حافسلا

 رو هيلع لا .لساطلا كوسرا يلو هنإف « هنع هللا يضر يرعشألا ىموم يبأل الإ

 «دنسلا ىلع املاو حور ناكو . ١ مهنع هللا يضر ؛ ىلعو ناّمعو رمعو ركب يبألو

 دق ناكو « ةئامو نيسمخو مست ةنس يف روصنملا رفعج يبأ نب يدبملا اهابإ هالو

 مث 2« ةئامو نيتس ةنس دنسلا يلو هنإ ليقو « ةفوكلا هتفالخ لوأ يف هالو

 . ةرصبلا هالو مث « ةئامو نيتسو ىدحإ ةنس دنسلا نع هلزع

 يراذع نباو هم :؟ ءاريسلا ةلحلاو جم : ه ركاسع نبا بيذهت يف هرامخأو هتمجرت - ؟*ة
 رداصملا كلت يفو « ةمقيرفال هتيالو نع ةماعلا ةيخيراتلا بتكلا يف درو ام ىلإ اذه ء ه4 : ١

 . ديزب همخأ ةمجرت ابسفن

 درتس نفس « ةدوسملا شماهو ص يف ةمالد يبأو حور ةصق تدرو مضوملا اذه يف ١
 . دعب ايف ةمالد يبأ ةمجرت يف
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 ناوريقلا ةنيدم يف ةمقيرفإب ةثامو ناعمس ةنس ناضمر رهس نم تسقب ةلمل ةرسشع

 لاق - ربشأ ةثالثو ةئي ةرمشع سمخ اهيلع بلاو ماقأ ناكو - مس باس نفدو ظ

 دنسلاب هاخأ نإف < نيوخالا نيذه يربق نيب نوكي ام دعيأ ام : ةيقيرفإ لهأ

 هيخأ عضوم ىلإ هرّمَّسو دنسلا نع احور لزع دشرلا نأ قفتاف « انهاه اذهو

 لزي مو « ةئامو نيعبسو ىدحإ ةنس بجر لوأ ةيقيرفإ ىلإ لخدف « ديزب
 عبرأ ةنس ناضمر رهش نم تيقب ةليل ةريشع ىدحإل اهب يفوت نأ ىلإ اهيلع املاو

 ىافتالا اذمه نم سانلا بجعف « ديزي هيخأ ربق يف نفدو « ةئامو نيعبسو
 ظ . ىلاعت هللا اهمحر « دعاشلا كلذ دعب

 نسحأف يّنق“رلا يدسألا تباث نب ةعمبر هدصق يدلا وه روك ذملا كديزبو )40(

 «هقح يف ديزي رّضقف يملا ديّسأ نب ديزي حدم ”ةعببر ناكو « هيلإ
 نم لوقي يتلا ةيميملا هتديصقب يماسلا ديزي اجهو متاح نب ديزي حدمف
 : "ابتلمح

 ىّدنلا يف نيديزيلا نيب ام ناّتشل

 هلام ”فالتإ ”يد'زآلا ىتفلا 'مبف

 هتاوجَمه ينأ ”ماتمتلا بسحي الف

 : أابنمو

 متاح نبا ”رّغألاو ملثم ديزي
 مهاركدلا 'عمجأ 08 : دَقلا قفلا اههآو

 مراكملا لهأ تلضف يننكلو

 نصا نس هلا لح حج ٠
© > 

 هيمءيمووم
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 متاح "نبا ماسنت ال ٍدئبَسأ نبا ايف
 هضوخ كسّفن ”تقفلك نإ رحملا وه

 ”ةّماقَس ,ميتللس يف ادجم ةتينق
 ةكارتغ :تلبلا لآ ابنإ لآ

 هم رميييعع عمو سرس رو ووو نيج روسوام م جيس وو هرم مرس سه سهمت هم عساس

 |. مران نس هتليّماس نإ ع
 مطالتملا هّيذآ يف ”تكلاهت

 ملاح ”ينامأ 'وأ لاخ "ينامأ

 متازخلاب يل تاداق برحلا ىفو

 .ناجيبرذأو رصمو دنسلاو ةينيمرأ اهنم ةريثك تايالو يلو دق ناك برغملا هتيالو لمقو «دوجلا يف

 ١95:1١5. : يناغألاو « ىرخأ ةمخيرات رداصمو 76 : ١ ءاريسلا ةلحلا رظنا

 وس



 لممعف ًالوأ هقح ىف ريّصق دق ناكو « ردقلا اذه اهنم يفكيو « ةايوط يهو

 متاح نبا لاوتن نم_نئيَتْح يفلخب امجار هلل نارفثك الو ينارأ

 . 'هبلإ ناسحإلا يف غلابو ©« هيلع فطعف داعف

 . هتمجرت يف رظنبف يّتلبملا دمح يبأ ريزولا دج روكذملا ديزيو

 موويوروو موووو ووجه ونوم يم مس سهو يسوي جمود وود س هين سه سستم مم سر وو سومو

 نم فئاخ وهو اعزنف « همفخ اوعزنا : لاقو هب اعد لوقلا اذه هغلب امل متاح نب ديزي نا لاقي ١

 . دنجلا فافخأك نريبك الكو « ريناتدو مهارد هل امهآلمف « هتبوقع

 راضي
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 راكب نب رييزلا

 نب هللا دبع نب ركب وبأ هتينكو راكب نب ركب نب ريبزلا هللا دبع وبأ
 ناك ؛يريبزلا يدسألا يشرقلا ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع نب تياث نب بّمْصُنم
 «ةعفانلا بتكلا فنصو «ىلاعت هللا ابسرح ةكمي ءاضقلا ىلوتو « ءاماعلا نامعأ نم
 يف سانلا داتعا هيلعو « ًاريثك ائيش هيف ممج دقو « شيرق باسنأ » باتك ابنم
 نع ىور . هعالطاو هلضف ىلع تلد تافنصم هريغ هلو « نيشرقلا بسن ةفرعم

 ايندلا يبأ ”نباو ينيوزقلا هجام نبا هنع ىورو « هتقبط يف 'نّمو ةنْيَسْع نبا

 ظ . امهريغو
 « هللا دبع ابأ ال : لاقف ىلصوملا مهاربا نب قاحسا راكب نب ريبزلا يقلو]

 ابأ اي تنأو : لاق « رابخألا باتك وهو « بسنلا باتك » هتيمس ًاباتك تلمع

 .١[يناعملا باتك وهو « يناغألا باتك » هتسمم اباتك تلمع - هللا كديأ دمه

 لااا سال ادع هعوملا ةرضحب تنك : ةظحج لاق]

 : هل لاقو < همّظعو همركأف «لخدف « زاجحلا .نم ءاج نيح راكب نب ربيزلا

 0 نيئمؤملا ريمأ نإو « بادآلا انننب تبرق دقل باسنألا انئيب ”تتّدعاب
 لغبأ ةرشعو بايث تولخشت ةرشعو مرد فالآ ةرشعب كل رمأو هدلو بيدأتل

 اف « هلبقو كلذ ركشف « ىأر "نم "رس ةرضح ىلإ كَلْحَر اهيلع لمحت

 ةمدقم يف) ركاش دوم ذاتسألا ممج دقو « ع +07 : م دادغي خيرات يف راكب نب ريبزلا ةمجرت - 4٠

 هل تمجحرت ًاردصم نيرشعو نينثاب تبث عضوو « ةفلتختا رداصملا نم هتمجرت (شيرق بسن ةربمج

 عنقم كلانه ءاج ام يفف ققحلا ذاتسألا هدروأ ام عجاريلف ( 0؟ هه « هغ : ةمدقملا رظنا)

 . هب مجرتملا ىلإ فرعتلا نم ًاديزم ءاش نمل
 ١ اهدحو ر نم ةدانز .
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 امب وأ تعمس اع كثدحأ : : لاق « هب كركذن اثيدح ةو'رأ : خمشلا لاق هعدو

 نيدجسم نيب اذه يريسم يف انأ انيب : لاق ©« تدهاش امب لب : لاق ؟ تدهاش

 2« تيم هشعن يف لجر اهئازإبو « تيم ىَظ اهيف ةبوصنم ةلامح ترصب ذإ

 ْ : لوقتو ىعست ىرْسَح ةأرماو

 'لذتبي توملا هفكأ يف اهلمَيو ةبينالع دْبَن ينب ةتف 'تّسْمَأ

 ”لَحألا ةعرلا يظ نود نم لاحف هب ”نضَأ همف ةبغار تنكو

 ؟خشلا اذه نم اندفأ ءيش يأ : رهاط نب هللا دبع نب دمح لاقف «© جرخ م

 « ةرهاظ يأ « ةينالع دهن ينب ةاتف تسمأ » هلوق : لاقف « معأ ريمألا : انلق

 0 . اذه لبق برعلا مالك يف هعمسأ ل فرح اذهو

 1 هلا لبيد لاخا انلهأل ٍتخأ ةنبا تلاق : راكب نب ريبزلا لاق

 نم يلع دشأ ”بنكلا هذمهل : ةأرملا تلاقف « ةيراج يرتشي الو ةرض ذختي
 ْ [١ بعصأو رئارض ثالث

 نيقب لايل - عستل ليقو - عبسل دحألا ةليل اهيلع ضاق وهو ةكمب ىفوتو
 هللا همحر < ةنس نونامثو عيرأ هرمعو « نيتئامو نيسمخو تس ةنس ةدعقلا يذ نم

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامو نيعستو سمخ ةنس هدلاو يفوتو . ىلاعت

 .رد نم ةداز ١

 ” دلال



 ١؟
 . يريبزلا هللا دبع وبأ

 نب رذنملا نب مصاع نب هللا دبع نب ناملس نب دمحأ نب ريبزلا هللا دبع وبأ

 لهأ مامإ ناك ؛ يرصبلا يريبزلاب فورعملا يعفاشلا هيقفلا « ماوعلا نب ريبزلا

 دادغي مدقو «بدأآلا نم ظح عم بهذملل اظفاح « اهس”رّدُمو هرصع يف ةرصبلا
 نب مهاربإو رازقلا ' :رائس نب دمحو بدؤملا ناملس نب دواد نع اه ثا ادحو

 يركسلا نارسشب نب رمعو ريسفتلا بحاص شاقنلا هنع ىورو . مهوحنو ديلولا
 « ىمعأ ناكو « ةياورلا حيححص ةقث ناكو . مهوحنو راسمسلا نوراه نب ىلعو

 رتس » باتك و « ةمنلا » باتك و « هقفلا يف « يفاكلا » اهنم ةريثك تافنصم هلو

 باتكو «ةراختسالاو ةراشتسالا» باتكو « ةبادهلا» بالتكو « ةروعلا

 .ةبيرغ هوجو بهذملا يف هلو « "كلد ريغو « ةرامإلا » باتك و « ملعتملا ةضاير »

 . ىلاعت هللا همحر « ةئائلثو نيرشعلا لبق يفوتو

  0١؟ ىبسلا تاقبط يف يعفاشلا هبقفلا يريبزلا ةمجرت : ٠١4 نايمهحلا تكنو : +١٠١
 تسربفلاو : !١؟.

 , نامع:را اك

 . هقفلا يف عماجلا باتكو ضئارفلا باتكو تكسملا اضيأ هتافلؤم نم م00

 دلت
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 نيمألا مأ ةدمبز

 نب يلع نب دمج نب روصنملا رفعج يبأ نب رفعج تنب ةديبز رفعج مأ
 فتروراه نب دمع نيمألا مأ يهو «مئثاه نب بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دع

 هتدمتعا امو اهبجح يف ابتصقو <« ريخ لعفو ريثك فورعم اهل ناك ؛ دشرلا

 . ابحرش ىلإ ةجاح الف ةروبشم اهقيرط يف

 لهأ 'تّقّس اهنإ : « باقلألا » باتك يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ ظفاحلا لاق

 لايمأ ةرشع ءاملا تلاسأ اهنإو « رائيدب مهدنع ةيوارلا تناك نأ دعب ءاملا ةكم

 ةبقع تلمحو « مرحلا ىلإ 'لحلا نم هتلغلغ ىقح رخصلا توحنو لابجلا طح

 تناك ولو اهلمعأ : تلاقف « ةريثك ةقفن كمزاي : اهلمكو اهل لاقف < ناتسلا

 ؛ رانيد فلأ ةئاعبسو فلأ فلأ هملع ةقفنلا تغليف « رائيدب سأف ةّي'رَض

 يف اهتقفن تغلبف ةديبز رفعج مأ تجح : نايلس نب رفعج نب ليعامسا لاق
 ةنيدملاو ةكم قيرط يف ةريثك راثآ الو ©« فلأ فلأ نيسمخو ةعبرأ موب نيتس

 اهل ناك هنإو . 'اهتثدحأ كربو عناصم نم مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع

 تاكو « نآرقلا 'رشثع دارو ةدحاو لكلو « نآرقلا نئظفحمي ةيراح ةئام

 «  زيزعلا ةمأ اهبمسا نإو <« نآرقلا ةءارق نم لحنلا ”يوردك "اهرصق يف عمسي

 . اتراضنو اهتضاضمل « ةدئيي'ز » روصنملا رفعج وبأ اهدج اهّسقلو

 ةنس يف ةجحلا يذ يف ديشرلا نوراه اهب سرعأ : هخيرات يف يربطلا لاق ]

 مو لاومألا مهيف قرفو قافآلا نم سانلا دشحو دخلا, فورعملا هرصق ىف 6

 ؟١؟٠ : ؟ يشرسشلل تاماقملا حرشو 4م+ : وع دادغب خيرات يف رفعج مأ ةدمبز ةمجرت - «4«

 5 ةمبدألا بتكلاو ةماعلا خيراتلا بتك يف رامخأ ىلإ ؟١١٠ : ؟ ةرهازلا موحنلاو

 . ةدوسملا يف اذه درب مل : اهتثدحأ ... ةقفنلا تفليف ١

 .يوداشغ :ر ؟
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 ةجراخ ةصاخلا لام تيب نم ضرغلا اذه يف ةقفنلا تغلبو « هلثم مالسالا يف رب

 ةيمشاه مشاه ينب يف سيلو «مهرد فلأ فلأ نيسمخ هلام نم نوراه ةقدنأ ام قوس

 .نينمؤملا ريمأ نإ : هل تلاقو يمعمصألا ترضحأ اهنأ يكحو .يه الإ ةفيلخ تدلو
 يف ًارفعج نإ : انخل لاقف ؟ كلذ ىنعم اف « رهن ”مَأ اي يّمله : لاقو يناعدتسا

 : . رفعج مأ تنأو ريغصلا ربنلا وه ةغللا
. 

 شه

 : دشنأو « اهباب رعاش رصحو

 ٍباثملا كرئازا ىبوط رفعج ةنبا ةديبزأ
 باغرلا نم”فكأآلا يطعت ام كيلجر نم نيطعت

 نإف هوعد : تلاقف هترابعو هيدأ ءوس ىلع هب اوءقومل هنلإ مدخلا رداشف

 كلامش : نواوقي سان عع ؛ 00 ا 8
 هوقرعو لّمُأ ام هوطعأ ؛ كلذ لثم اذه ”نأ ردقف « كريغ ني نم ىدنأ

 + ليح اف

 دبع ىلوم نيزر نب دواد لمعف ارجابتف رش ةدبيز نيبو ديك رلا كن غقوو
 : وهو ارعس سمدقلا

 ريدغ اذهو ةضور هذه ريطم مويو بيط ”نمز

 ريعسلا اهنم طْمخسلاو اهاضر د دخلا ةنج رفعج "مأ اغإ

 ريكن اذ يف سدلو !ءرط قلخ الاذهل ىلومو احل دبع تنأ
 ريبك كاذ ”كرتو اهيلإ ض رأآلا يف هللا ةفيلخ اي رذتعاف

 « تفرعف هئرجب ببس نع تلأسو تاسبآلا ىلع فقو امدنع اهيلإ راصف
 كلذ هيب ايفانعا و قريت مره فلا ةثامدواذب لإ ةكلسو او

 : ةصفح ىبأ نب ناورم لاق ًادمح رفعج ةنبا تدلو املو

 دمحم نيبج ىلع نيرظانلل اهرون نيبت دق ةفالخلا نإ

 ؟ب+ا6



 دقعت ل نإو تدقٌع ةعبب نإ ةفيلل هنأ ملعأل يفإ

 « ًارهوج هوف ىشحي نأ ةدمبز ترمأو « رانيد فالآ ةثالثب نوراه هل رمأف

 . رانيد فالا ةرشع هتممق تناكف

 يسفن تأنه دق ةفالخم كسمأ : دادغب هلوخد دنع نومأئمال ةدسبز تلاقو

 اننا تضوع دقل ”ةفيلخ آنبا تدقف دق تنك ناو « كارأ نأ لبق كنع [اي]

 . ©« كنم اهدي تألم مأ تلكث الو كلثم ضاتعا نم رسخ امو « هدلأ م ”ةفيلخ

 تلسرأ ةديبز نإ لمقو ؛ ضرع امب اعاتمإو ذخأ ام ىلع ًارجأ هللا لأسأ انأو

 هذه لسرأف « نومأملا اهب فطعتسي ًتاببأ اهناسل ىلع لوقي نأ ةيهاتعلا بأ ىلإ
 : تاسألا

 دقفُيو ارط فآالألاب متميو ةدعبيو ىفدي رهدلا فرص نإ الأ

 دمجأ هللاو رادقألل تماسف يدي ينم رهدلا بيرب تباصأ

 دب ىل هلل دحملاو تمقب دقف دب تكله نإ رهدلا بيرل تلقو

 دو ادقفي م رفعج يلو يل ديشرلاف يل ”نومأملا يقب اذإ

 وبأ هل لبقف ابلئاق نع لأسو اهنسحتسا نومأملا اهأرق اماف « هل اجريسف
 ابتمركت يف دازو ةدبيز ىلع فطعو مهرد فالآ ةرششعب هل رمأف « ةهاتعلا

 ظ ظ . اهب ربلاو
 ةديبز تلايف « بمطأ اهمأ جذولافلاو جنيزوللا يف رفعج مأو دشرلا فلتخا

 ةئام ىلع ارطاختو « جنيزوللا ليضفت ىلإ ديشرلا لامو جذولافلا ليضفت ىلإ

 ىلع اذك يف انفلتخا دق بوقعي اي : هل الاقو ىضاقلا فسوب ايأ ارضحأف «رائيد

 "هنو ردو بناغ لع محي ام نينمؤملا دخأ ا لاقف « هيف كحاف اذكو اذك

 نمو ةرم اذه نم لكأي قفطف « نيروكذملا نم نيماج هل رضحأف « ةفينح يبأ
 ماهل مح نإو « ةديبز بضغ نمأي ل ديشرلل كح 'نإ هنأ ققحتو « ةرم اذه
 : ديشرلا هل لاقف نيماجلا فّصن نأ ىلإ لكألا يف لزي لف « ديشرلا بضغ نمأي

 تدرأ اماك «اهنم لدجأ نيمصخ تيأر ام« نينمؤملا ريمأ اي : لاقف «فسوي ايأ هبا

 ف



 ل « اهنيب “تاريح دقو « هتجحب رخآلا ىلدأ امهدحأل لجسا نا

 . ًاروكشم فرصناو رانيد ةئاملا هاطعأو

 هب تمهتا اهنأو « ةممق هل ”صفب ًاتاخ تدقف ةدببز نأ مجنتلا بئاجع نمو
 عناصملا كلت ىلع ملاطلا ذخأف ةعانصلا لهأ نم الجر ترضحأف « اهراوج ضعب
 ةدم دعبف < هنع عجرب لو لوقلا ددرو «ىلاعت هللا الإ متاخلا اذه ذخأ ام : لاقو

 فقولل ةمالع وو « هبق متاخلا تدجوف فحصملا ةديبز تحتف

 3| هقييناو

 يقوتو « دادغبب ىلوألا 5507 هل ا تناكو

 . ةئامو نينامثو تس ةنس يف روصنملا نب رفعج اهوبأ
 :تلاق ؟ كب هللا لعف ام :اهل لاقف مانملا يف نمزلا كرابملا نب هللا دبع اهآرو ]

 قة ةدفضلا دهام تلقا لاق« ةكم قرظ# لف ترق لوعه:ل وأب هللا ل ىفغ

 مهج ترفزف يسيرملا رشب هل لاقي لجر انينارهظ نيب نفد : تلاق ؟ كبجو
 هللا ابمحر را كاب نع رسل وت يجا# رعشقاف ةرفز هملع
 . "| ىلاعت
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 يفنحلا ليذحلا نب رفز

 نب لمهذ نب لكم نب سيق نب ملس نب سيق نب ليذهلا نب رفز ليذهلا وبأ
 رم نب مت نب ورمع نب ربنعلا نب بدنج نب روجنح نب ورمع نب ةيذج نب بيؤد

 . د ر ص نم نيفقعم نيب أه ١
 . ةروكذملا خسنلا نم نيفقعم نيب ام "٠

 «يزاريشلا ت تاقبيطو ه*4:* «© ؟4*:١ ةيضملا رها وبلا يف ةفيلح يأ بحاص رفز ةمجرت 52

 . ١١٠١ : نابح نيا لاحرو ؟:* : ١ بهنذلا تارذشو ٠: : ةقرولا

 لوضندي



 هيقفلا يرينعلا «ناندع نب "دعم نب رازن نب رضم نب ساملإ نب ةخاط نب دأ نبا

 بلغ مث ©« ثيدحلا باحصأ نم ناكو « ةدابعلاو معلا نيب ممج دق ناك 4 يفنحلا

 ريحا هربا دورا يضر اني نإ بادن ناب رغو 6 ارت هنو

 . ناببصأ ىلع

 نمحرلا دبع نع « سينألاو سيلجلا » باتتك يف ايركز نب ىفاعملا ىكح ]
 الو ًاذسسن ةحرابلا تبرش ينإ : : لاقف ةفينح ىبأ ىلإ لجر ءاج : لاق ءارغم نبا

 . اهتقلط كنأ نقيتست ىتح كتأرما.ةأرملا : لاق « ال مأ يقأرما ”تقلطأ يردأ

 يردأ الو ًاذسن ةحرابلا تيرسش ينإ هللا دبع ابأ اي : . لاقف يروثلا نايفس ىتأ مث

 « ابتعجار دقف ابتقلط تنك نإف ابعجارف بهذا : لاق « ال مأ يتأرما تقلط

 :لاقف هللا دبع نب كيرش ىتأ مث . ثيش ةمجارملا كارضت ملف اهتقلط نكت م نإو

 :لاق «ال أ لارا تنال يرأ الو « ةنرل طرا هير نانا دعا

 نإ ليذهلا !أ اي ٠ لاققف ليذحلا نب رفز ىتأ مث . اهعجار مث اهقلطف بهذا
 ؟ يريغ تلأس له : لاق « ال مأ يتأرما تقلط يردأ الو ًاذسن ةحرابلا تبرش

 نقيتست ىتح كتأرما ةأرملا : لاق لاق ؟ كل لاق اف : لاق . ةفسح ابأ : لاق

 نايفس : لاق ؟ هريغ تلأس لبف : لاق « باوصلا وه : لاق « اهتقلط دق كنأ
 دقف ابتقلط تنك نإف ابعجارف بهذا : لاق ؟ كل لاق امف : لاق < يروثلا

 لاقام نسحأ ام يو توا اي عل يلا ع « ابتعجار

 :لاق ؟ كل لاق امف : لاق « هللا دمع نب كيرش : لاق ؟ هريغ تلأس لبف « كل

 لحجر « آالثم كل نيرضأل : لاقو رفز كحضف : لاق « ابعجار مث اهقلطف بهدا

 ةئزج كتالصو رهاط كبوث : ةفيتح وبأ كل لاق <« هبوث باصأف ليس بعئم ع رف

 نإو «ربط دقف ًاسحن كي نإف هلسغا : نامفس كل لاقو 4 ءاملا رمأ نقيشست ىح

 لاق . هلسغا مث هيلع ليف بهذا : كبرمش كل لاقو « ةفاظن هداز ًارهاط كد

 «ةلأسملا هذه يف هب اوَتفأ اف ةثالثلا ءالؤه نيب هلصف ىف رفز نسحأ دقو : ىفاعملا

 ظ ظ . ةلثمألا نم هلئاسل هبرض امفو

 ىلع محي نأ زوجي الو قحلا رمأو رظنلا ضحب وبف ةفينح يبأ لوق امأف

 يوذ دنع دعبأ وهو هل ضرع نظب اهتمجوز ةحص دعد فله هتجوز يف ءىرما
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 رابظتسالاب راشأ هنإف يروثلا نامفس لوق امأو « مالحألا ثاغضأ نم ماهفألا

 ءاصقتسالا يوذو عرولا لهأ ةقيرط هذهو ةطبحلاو مزحلاب ذخألاو ةقثوتلاو

 لجو قحلا نيع اذه يف ةفيشح يبأ ايتفو « نيدلا لهأ نم مهسوفن ىلع نيقفشملاو
 ةثداحلا هذه هل تضرعو ةلزانلا هذه هب تلزن نم كلس نيتجحلا نيتاه يأو“ هقفلا

 هب قفأ ام امأو « نيتلزنملا نيب لصفلا نم اهيف انّيِب ام ىلع نسحم ببصم وبف
 قو . هب راشأ مل ةحصلا يف هجو الو هعضوم يف عقاو هنم رفز بّتجعتف كيرش كَ

 ققحت ال ةعجرلا نأ مهوت اكيرش ىرأو هل هبرض يذلا هجولا يف اضيأ رفز باصأ

 لتخم اذهو اهدعب ةعجرلا حصتل ةقيلطت فانئتساب .رمأف قالطلا ققحت عم الإ

 ابعقوأ يتلا ةقيلطتلا يف الإ ةعجرلا ترثأ امل همهوت هنأ ىرب ا ناك ولو دساف

 لكو الجر نا ولو « اهنم نيقي ريغ ىلع وهو اهمدقت نم قفشأ ىتلا نود اهنقيتو
 ىلع دهشأف هيلع اهايإ هقيلطت نم قفشأف ليكولا باغ مث هتجوز قالط يف الجر
 « هتعجر تحصل هتعجارم لبق تعقو اهنأ نيبت مث ابعوقوب ملاع ريغ وهو اهتعجر

 ةعجرلا ىلع دبسأ مث هباتك اهبلإ لصو اذإ اهقالطب هتجوز ىلإ بتك ول كلذكو
 قالطلا دعب ابتقول ةحمحص ةعجارملا تناكل ةدعلا ءاضقنا لبقو لوصولا دعب

 . |١ هب ًالاع نكي مل يذلا

 همحر « ةئامو نيسمخو نامث ةنس نابعش ىف يقوتو ةثامو رسشع ةنس هدلومو
 ظ ْ . ىلاعت هللا

 . ءار اهدعبو ءافلا حتفو يازلا مصب : رفآازو

 ظ اسبتحت نم ةانثلا ءاملا نوكسو ةمجعملا لاذلا حتفو ءاحلا مغب : ليذّبلاو

 مال اهدعيو

 ١ ر ص د نم ةدانز .

 ريدم
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 ةمالد وبأ ظ

 « مظنو بدأو تاياكحو رداون بحاص ناك ؛ ناوجلا نب دنز ةمالاد وبأ

 دوسأ ناك هنأ « شبغلا ريونت » باتك يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ ظفاحلا ركذو

 صقاصق هل لاقي مهنم لجرل دمع هدبأ ناكو دسأ ينبل ىلوم] ايشبح ًادبع

 يف غبنو « مهمايأ يف ةهابن هل نكي مو ةبمأ ينب رخآ ةمالد وبأ كردأ . هقتعأف

 هنومدقي اوناكو « يدبملاو روصنملاو حافسلا ىلإ عطقناف « سابعلا ينب مايأ

 ةلمج نم مسإبأ هلتق ركذو روصنملا حدمو <« هرداون نوبيطتسيو هنولضفيو

 : اهمف لأقف ةدصصق

 'د'راولا دّسآلا ينتفوخ امب كيلع ىحتناف لتقلا ينتفوخ ملسم ايأ

 ادْئَسلا اهريغي ىتح هدبع ىلع ”ةمعن "للا ريغ ام مسه ابأ

 فالآ ةرسششع : هل لاقف « متحا : هل لاقف سانلا نم اله ىف روصنملا اهدشنأو
 لبق دقو . كتلتقل اهتيدعت ول هللاو امأ : لاق هب الخ اماف « اهب هل رمأف 6 مهرد

 . [رداونلا ريثك اعوبطم ناكو « تبثي الو ديشرلا ةفالخ ىلإ ىقب هنإ

 مع ةنيا ىسع تنب ةدامح تتام امل : لوقي املعت تعمم :١دامز نب دمحم لاقو

 و اسيلع بينك اهدقفل مأتم وهو اهنفدل سلجو اهتزانج رضحف رفعج يبأ

 نإ و رولا ل لانو اب ورح لجو كاظ نإ ندا جرب

 ١ يناغألاو <52. : ءارعشلاو رعشلاو 4448 : مل دادقب 5 ةمالد يبأ رامخأ هه. “44

 ١: يريمدلاو 5١١ : ؟ صمصنتلا دهاعمو ٠١ : فلتؤملاو ه#غ :زتعملا نبا تاقبطو ؟غ!

 هلو (١م١: ؟ نامكوربو) ١١ه: ءايدألا مجعمو ؟غو ١: بهدلا تارذشكو١*+

 ظ . سس يف ةزجوم يهو « م يف هتمجرت درت مو ؛ ةماعلا ةيبدآلا بتكلا يف ةروثنم فئارط

 خيرات يف بيطخلا ركذو ١ .. مع ةنبا روصنملا رفعج يبأل يفوت هنأ هرداون نمو : ةدوسملا يف ١

 ل ا ور ل ةدامح يه ةتمملا هذه نا دادغب
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 كحضف « نينمؤملا ريمأ مع ةنبا : لاقف «ربقلا ىلإ راشأو ؟ 'ناكملا اذهل تددعأ

 . سانلا نيب انتحضف < كحمو : هل لاق مث « ىقلتسا ىتح روصنملا

 : ةمالد وبأ لاققف « ىلع نب هللا دبع وحن جورخلاب ةمالد ابأ يدبملا رمأو

 تدبش ينإف كركاسع نم انئيش يىنرضحت ال نأ نينمؤملا ريمأ اي هللا كدشنأ
 كحضف « ريثاعلا كركسع نوكي نأ فاخأو « ابلك تمزمنا ركاسع ةعست

 ظ ظ ظ : ف اح أ وب هنن

 « ةدبصق هدشنأف يدبملا ىلع لخد هنأ ةمالد ىبأ نع انغلب : ءانمعلا وبأ لاق

 « بضغف « املك يل 'بَّه « نينمؤملا ريمأ اي : لاقف « كتجاح ينلس : هل لاقف
 ديم ان لاقفا# [بسلك لإ به. : لوقتف © كتساسج قلك لوقا لاو
 يل بتنهت نأ كلأسأ ىنإف : لاق « كل لب : لاق ؟ كل مأ يل ةجاحلا « نينمؤملا

 ديصلا ىلإ تجرخ ينمه « نينمؤملا ريمأ اب : لاقف « بلكب هل رمأف « ديص بلك
 ؟اهيلع موقي "نم <« نينمؤملا ريمأ اب : لاقف « ةبادب هل رمأف ؟ ىلجر ىلع ودعأفأ

 لزنملا هب تيتأو ادبص ”تادص ينبه « نينمؤملا ريمأ ا : لاقف « مالغب هل رمأف

 ؟ةيداملا ىف نوتسي ءالؤه «نينمؤملا ريمأ اب :لاقف «ةيراحب هل رمأف ؟ هخبطي نمف

 1 « لابع نم ءافك يقنع يف تربص دق «© ندنمؤملا ريمأ اي : لاقف « رادب هل رمأف

 فلأو ًارماع بيرج فلأ كتعطقأ دق : لاق ؟ ءالؤه ”توقَي ام ىل نبأ نمف
 يذلا بارخلا : لاق ؟رماغلا اف <« تفرع دقف رماعلا امأ : لاق « ًارماغ بيرج

 ينكلو « ودبلاب بيرج فلأ ةئام نينمؤملا ريمأ عطقأ نأ : لاق « همف ءيشال
 ؟ نبأ نم : لاق « ًارماع ًادحاو ًابيرج بيرج فلأ نم نينموملا ريمأ لأسأ
 ,ريمأ اي :لاق « ًابيرج هوطعأو لاملا اولوح : يدبملا لاقف «لاملا تيب نم : لاق
 كل تسقب لبف : لاق « هنم كحضف « ًارماغ راص لاملا هنم لوح اذإ « نينمؤملا

 « ليبس كلذ ىلإ كل ام : لاقف « كدي لّبقأ نأ يل نذأت « معن : لاق ؟ ةجاح
 .. اهنم ًادقف ىلع نوهأ ةجاح نع ينتددر ام هللاو : لاق

 رمأف «رضح مث امايأ رفعج ىبأ بابي روضحلا نع رخأت ةمال”د ابأ نأ قفتاو
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 ءرمف «كلذ يف هظحالي نم هب لكوو ؛ هدحسم يف ةالصلاب همزلأو «رصقلا همازلإب

 عفدو ةمالد وبأ هنلإ مأقف 1 رفعج يبأ ربيزو كاذ دإ وهو ينايروملا بنون وبأ هب

 هبلإ هللا كزعأ | بلصوأف « نينمؤملا ريم ريمأل ةمالظ هذه : لاقو <« ةموتخم ةعقر

 : اهبف اذإف اهأرقف هبلإ ابلصوأ رفعج يبأ ىلع لخد اماف «بريأ وبأ اهذخأف «اهماخب
 رْصقللو ىلام « ريضقلاو هديجْسسب ينزل ةفيلخلا نأ اوساعت أ

 رصعلا نم يليوو لوألا نم ىليوف امئاد رصتعلا مم لوألا 0 يّلصأ

 يرمأ نم 'ريخلاو 'ناسحإلاو ثربلا الو 'مهتالص .يف ةّين يلام شاوو

 يربتَظ ىلع نيمّلاعلا بوثناذ ”نآول رمأ حلصُي هللو هايضامو

 : لاق ؟ كتصق هذه : لاق رضح اماف « هراضحإب رمأو روصنملا كحضف

 «هموزاب ينرمأ يذلا موزل نم ينافعإ ابمف لأسأ ةموتخم ةعقر بوبأ ىبأ ىلإ ”تعفد

 كقأ نإ هنأ معو « أرقأ نأ نسحأ ام : لاق « اهأرقا : رفعح وبأ هل لاقف

 لاق « كلذ نم دمحي هآر اماف « ابم هضيرعتو ةالصلا هرك ذب ”دحمب اهل هتباتكن

 موزل نم كتيفعأ دقل : لاق مث « دحلا كتبرضل تررقأ ول امأ ثيمخ اي : هل
 : لاق ؟ تررقأ ول نينمؤملا ريمأ اي ىبراض تنكآتوأ : ةمالد وبأ لاقف ©« دجسملا
 0111 ءارمخلا ) 4 هزاعتب 310 نوارتي رون لجو رع ]لوي ىلا لاق « معن

 . هلصوو « هعازتنا نم بحعأو هنم كحضف

 دعس لإ عك نالذ اراد «ةرضلا اغا و ناك ن هك نا ركذو

 نب | يروادقب نمل ابلصرأو - ةرضنلاب ثادحألا ىلوش دلموب ناكو - جلعد

 ملمع
 محرلا هللا ةمحرو كيّلع ”هالس لقف َريمألا تن اذإ

 ميرتغ نم يلق بارعألا نم ”مرتغغ يلف كاذ دعب اَّمأو
 ميدق كص يف فصنلا ”فصنو ىرخأ *ف 37 "لع ”فلأ هل

 ميك يب خوش اه ةتلسضو نكلو أهم ”تعفتنا ام مهارد

 . بلط ام جلعد [نا] هل رف
 ريضرحر



  شوبجلا برح ىلإ جرخف « ةرصبلا ىلع ًاملاو ”يلبملا متاح نب حور ناكو
 هبلإ جرخف « ”زرابم ودعلا ”فّص نم جرخف « ةمالد وبأ هعمو ةيناسارتخلا

 مف هافعتساف همّزلأف منتماف هتزرابب ةمالد ىلأ ىلإ حور مدقتف © مهلتقف ةعامج

 : ةمالد وبأ دشنأف <« هفّْمُن

 5 00 57 07-0 ع . #0

 مدسا وني يب ىزخبف لاتقلا ىلإ  ينمدقي برأ حورب دوعا ىنإ

 دحنأ نم توملا ني انا و رأ و مروا توملا تح ول نإ

 دحر حورلا ناد قارفت م هماعأ ءادعألا ىلإ ونادلا تن

 لتافأل : لاق ؟ ناطلسلا قزر ذخأت اذامل : لاقو ؛ هيلا

  هبلإ ”تجرخ نإ «رممألا امأ : لاقف ؟هللا ودع ىلإ زربت ال كل اف : لاق « هنع
 فلحف « هنع لتاقأ لب <« ناطلسلا نع لتقأ نأ طرشلا امو <« ىضم نم ”تقحل
 مال ونا عار الف املف < كلذ نود لتقنت وأ هرسأت وأ هلتقتف هبلإ نجرختل : حور

 دب الو « ةرخآلا مايأ نم موي ل"وأ اذه نأ ملعت « ربمألا اهأ : لاق هنم دجلا

 محلو ةجاجتد ىلع ايوطم ًافنغر ذخأف « كلذب هل رمأف « ةداوزلا نم هلف

 سرف هتحت ناكو « لمحو افيس رهشو « لئقَت نم ًائيشو بارشش نم ةحبطسو
 هظحالب ”سرافلاو « نادسملا يف ًاحملم ناكو ؛ حمرلاب بعليو لوحي لبقأف « داوج

 وبأ دمغأف « ليللاك رامغلاو « هيلع لمح اهدجو اذإ ىتح « ةرغ هنم بلطيو

 ٍتاماك هللا كافاع ينم ممساو 'لحجعت ال : لجرال لاقو هفمس ةمالد

 : لاق ؟ مبملا ام : لاقو هلباقم فقوف « ”مبُم يف كتيتأ امنإف 2« كبلإ نببقلأ
 « للا كاسح كي تعمس دق : لاق « ةمالد وبأ انأ : لاق « ال : لاق ؟ ينفرعتأ

 فيصير اه ا ل تزرب فكن

 يل نوكت نأ تببتشاف كتمابشو كتقامل تيأر ينكلو « كلتاقأل الو كلتقأل

 ةمأ كرم لع لق < لاق « انلاتق نم نسحأ وه ام ىلع كلدأل ىنإو « اقيدص

 كلذك : لاق « نآمظ نامغَس كش رمغب تنأو تسعت دق كارأ : لاق « ىلاعت

 ١ نحر ختل : د .
 ها

 يضعوا



 ابارشو محو ًازبخ يعم نإ © قارعلاو ناسارتخ نم انملع اف : لاق ؛
 عبطصت هيلإ نب مهق < انم برقلاب ري ءام ريدغ اذهو « يتلا ىنتي ؟ لو

 انأ اه : لاقف « يلمأ ةياغ اذه : لاقف < بارعألا ءادنح نم ءيشب كل منرتأو

 ابأ بتلطتي حورو « العفف 2« ناعطلا قلح نم جرخن تح ينعبتاف كل درطتسأ
 سفن تباط اماف « هدحت الف اهسراف بلطت ةيناسارخلاو « هدحي الف ةمالد
 كبسحو « ماركلا ءانبأ نم تماع اك احور نإ : ةمالد وبأ هل لاق يناسارخلا
 اضضفم انكر مو ًاداوج اسرفو ةرخاف ةعلخ كل لذبي هنإو « ًاداوج بلبملا نبا
 هّتاخ اذهو « ءاطعلا رثكأ ىف كلزنيو ةيربرب ةيراجو ًاليوط ًاحمرو ىّتلحم ًافسو

 شا رختسا : لاقف, ؟ يلايعو يلهأب عنصأ امو ! كحيو : لاق « كلذب كل يعم '
 « هللا ةكرب ىلع انب رس : لاقف <« كملع فلخي لكلاف « كلهأ عدو يعم رسو

 نبأ ةمالد ابأ اب : لاقف « حور ىلع امجبف « ركسعلا ءارو نم امدق ىتح اراسف

 امف يمد كفس امأو « هتقطأ امف لجرلا لتق امأ «كتجاح يف : لاق ؟ تنك
 كتيتأو ”تئفّدطَلَت دقو « هملع مدقأ ملف ابئاخ عوجرلا امأو « سفن هب ”تْبط

 قثو اذإ ىّضُمم : لاقف <« تمكو تمك كنع هل تلذب دقو <« كمرك ريسأ هب

 يلا : لجرلا لاق « هلهأ لقنب : لاق ؟ اذا : لاق « ىل

 ةجورزلا قالطب اعربتم كل :تلسأو كتفاضأ كدي ددما نكلو « نآلا مبلقن
 « تقدص : لاق « ابلقن كعفني م اهقالطب تفلح اذإ ٍفأ م نإف « كنوخأ ال ينأ

 مبعم بلقناو « هيلع دازو ةمالد وبأ هنمض امب هل ىفوو « هدهاعو هل فلحف

 بابسأ ربكأ ناكو « ةياكن ”دشأ مهبف يكتليو « ةيناسارخلا لتاقي ىناسارخلا

 "حور رفظ

 «© ةمهالد ىبأ راد اهتلمج نم ناكو 00 رود مدي رمأ دق روصنملا ناكو

 ] : روصنملا ىلإ بتكف

 هاراويو هرادذ ماده اند دق خمس ةوعد ينلا مع نبا

 هيناتا افي اهوب "كرفت "ب .كطلا» اهداتعا قلآ نضخالاك ىف“

 ١ ةدوسملا يف هل دوجو ال « مضوملا اذه ىتح ةمالد ايأ يدبملا رمأو : هلوق نم ءادتبا .

 سيلا



 ”هارادج هيلع ىوتحا ام مدبع اوريعأف انهي ”ض'رآلا ل

 . اهنع ًاضوع رادب هل رمأف

 ملستلل ةمالد وبأ هيلع لخد دادغب ىلإ يرلا نم روصنملا نب يدبملا مدق املو
 ؟ ةمالد ابأ اب تنأ فيك : هل لاقو « يدبملا هيلع لبقأف « همودقب ةئنبتلاو

 : نينمّؤم لا ريمأ اب : لاقف

 رْفو وذ "تنأو قارعلا ىرُقب الاس كتيأر نأل 'تفلح ىنإ

 يرجح امهارد ”ناآلبتو دم :؟ىنلا ىلع تءةنيّلصتل

 ! كادف هللا ينلعج : لاقف « الف ةيناثلا امأو < معنف ىلوألا امأ : يدبملا لاقف
 طسدو دعقف « مهارد ةمالد ىنأ رحح المي : لاقف « اهنيب قرفي ال ناتماك اهنإ

 يصيمق قرخني : لاقف © ةمالد ايأ اب نآلا مق : هل لاقف « مهارد ءىلمف هرجح
 “< ماق مث سايكألا ىلإ اهّدرف « موقأو مهاردلا ليشأ ىتح « نينمؤملا ريمأ اب

 يف عرابلا » باتك يف مجنملا نبا 0 راعُسأ هلو اهب جرخو هل اعدف

 . « نيثدحملا رعش رايتخا

 1 و را ”هادلو ضرم هنأ : هرامخأ نمو

 نالف ىلع عدا نكلو <« كبطعن ءيش اندنع ام هللاو : هل لاق ءىرب اماف « امولعم
 « كلذب كل دبشن يدلوو انأو « لعجلا رادقمب - ريثك لام اذ ناكو - يدوببلا

 يأ نب نمحر لا دبع نن دم ذئموي ناكو - ةفوكلاب ىضاقلا ىلإ بيمطلا ىفمف

 . هيلع ىعّداو « روكذملا يدوبنلا هملإ لمحو - ةمربش نب هللادبع : لمقو « ىلمل
 رضحأف « اهراضحإل جرخو < "ةنليب يل : لاقف « يدوببلا ركنأف « غلملا كلذب
 ئصاقلا هنلاطي نأ ةمالد ودأ هفاكو# سلجملا ىلإ ال خدف « هدلوو ةمالد امأ

 013 ا اووولا اتاا راااالا ةمكزتلاب

 هم هم د م هس ع هو ع هس عع جب هي سه ص ع يي جس ع سس سوم عه هي سعي هس هس سعس عدس سه ع سعوا

 ضل



 ”ثئاسنلا كلت فيك موق معمل موال هديت اون نإو

 عومسم كببالك : هل لاقف « ةداهشلا ايدأو © يضاقلا يدي نيب ارضح مث

 نأ هنكمأ امو « يدوبيلا قلطأو هدنع نم غلبملا مرغ مث « ةلوبقم كتداهشو
 . هلام نم مرغلا لّمحتو نيتحلصملا نيب عمجف « هناسل نم ًافوخ اههتداهش ” در

 ىمرف « ةمالد وبا اهعمو ديصلا ىلإ ناولس نب ىلعو يدبملا جرخ : يباتعلا لاق

 كحضف « ابلك باصأو هأطخأف ايبظ نايلس نب ىلع ىمرو « هباصأف ايبظ يدملا

 : لاقف < اذه يف لق « ةمالد ابأ اي : لاقو « يدملا

 مداّؤف مهسلاب كش ًايبظ ”يدبملا ىمآار دق

 'هداصف ًابلللك ىمر ن اهلل نب ةيلعو
 هداز لكأب مرا للك اىل  ًائينبف

 . مهرد فلأ نيثالثب هل رمأف

 «© ةمالد مأ تتام «© نينمؤملا ريمأ م: لاقف 6 يدبملا ىلع ةمالد وبأ لخدو

 ةمأ اهب يرتشب مهرد فلأ هوطعأ « هلل انإ : لاقف « ينبطاعي دحأ سيل ”تسقبو

 وبأ تام يتدبس اي : تلاقف « نارزيخلا ىلع ةمالد مأ سد دق ناكو « هيطاعت

 « نارزيخلا ىلع ةيدبلا لغدف < مهرد فلأب اه ترمأف ؛ ةعئاض ”تسقبو ةمالد

 : تلاقف « ةمالد مأ تتام : لاق ؟ نيئمؤملا ريمأ لاب ام : تلاقف <« نيزح وهو

 . لو ااعدخ دق ةمالد مأو ةمالد ايأ هللا لتاق : لاقف « ةمالد وبأ تام امإ

 : هلوقب هاجه دق دسأ ينب ىلوم يدنسلا ءاطع وبأ ناكو

 "مارك الوءارقكلا نع سلف ”هّمالا» ايأ ”تيدُه 'هلبأ الأ

 "ةماعلا مضو اذإ ًاريزتنخو ًادارق ةناك ةّماعلا سل اذإ

 : ةريثك هرداونو . "ةمالد وبأ هل ضرعتي ملف

 ١ اورفح يأ اوثبن : ةدوسملا شماه ىلعو « ترفح يرئب اورفح نإو : هجأ .

  1ةدوسملا يف درب مل : ةمالد 07 يباتعلا لاق .
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 هنإ : لاقيو « ىلاعت هللا همحر « ةئامو نيتسو ىدحإ ةنس 'هتافو تناكو
 . ةئامو نيعبس ةنس يف ديشرلا ةيالو تناكو « ديشرلا نوراه مايأ ىلإ شاع

 . ةلمبملا را : ةمالادو

 «دبزو» همسا لمقو “ ةلمبم لاد اهدعبو نونلا نوكسو يازلا حت حتفب : دلنزو

 1 تدثأ لوأآلاو ؛« ةدحوملا ءاملاب

 ند اهدهو وازلا نركتسو كلا حتفب : ناوجلاو
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 ظ ينز نيدلا دامع

 روصنملا كلل بقلملا للا دبع نب رقنس قآ ن م” ل دا را

 فرح ىف هيأ ركذ نيب دقو ح لاسوملا بحاص ؛ بحاحلاب هدلاو فورمملا

 نب دمج نب دوم ناطلسلا هملإ ضوفو 2« نيمآدقملا ءارمألا نم ناكو  ةزمهلا

 املو 6 ةناسمحو نررسعو ىدحإ ةنس ىف دادغب ةدالو قوجلسلا هاشكلم

 هدلو ًاضيأ يفوتو - ةزمهلا فرح ىف روك ذملا  يقسربلا رقنس قآ لتلق

 ناسارخ نم دومم ناطلسلا موسرم درو - هتمجرت يف هانرك د امسح - دوعسم

 هركذ مدقت دقو - ةحلا بحاص يدسألا ةقدص نب سيب'د ىلإ لصوملا ملستب

 «يلواجلاب فرعي ةلزئملا ريبك ”ريمأ لصوملاب ناكو ؛ ريسملل سديد زّجحتف  ًاضيأ

 يف عمطف «© يقسربلا ةبج نم امرومأ يّوتمو لصوملا ةعلق ظّفّحتسم وهو

 نب يلع نسحلا انأ نيدلا ءابب دادغب ىلإ لسرأف ظ اهكلمتي هسفن هنثدحو دالملا

 اهملإ الصو اماف « هتدعاق ريرقتل ىناسيغملا دمحم نددلا حالصو يروزربشلا مساقلا

 . هدلو ضرم نع ربخت يتلا ةصقلا ىلع ةدوسملا يف اذه مدقت : ةمجرتلا رخآ ىتح ... هتافو تناكو ١

 امهالكو « لماكلاو رهابلا باتك نم ةقرفتم تاحفص يف ةروثنم ينز نيدلا دامع رايخأ - «ه
 . س يف ةرصتخم ةمجرتلا هذه تءاج دقو ؛ ريثألا نال

 ريضغ



 « اذم ىلإ ليبس ال : لاقو « سيبد ةيلوت ركنأ دق دشرتسملا مامإلا ادجو

 راتخا عقو ام رخآو <« كلذ ف دومه ناطلسلا نيبو هنيب لئاسرلا كدا دنتو

 لصوملا نم نيلصاولا نيلوسرلا ىعدتساف « روك ذملا جنز ةملوت هبلع دشرتسملا

 ناطلسلل :اييضو 4 كلذ المفف © تقل دالللا ق:فيدللا نوكم نأ انيمع نوقز
 م وأ لد 4 نانرق تلا ةقاع هلاك نم دكرانملا كل: نغفل لاو الاط
 ىدحإ ةنس ناضمر رشاع يف اهلخدو « اهماستو لصوملا ىلإ يىناز هجوتنو

 هلاقتنا نإ : لمق دقو « هخرات يف ' يممظعلا نبا لاق اذك <« ةئاسمحو نبرسسعو

 يقأيسو - حصأ لوآلاو « ةئامسمخو نيرسشعو نيتنثا ةنس يف ناك لصوملا ىلإ
 0 .- ىلاعت هللا ءاش نإ مملا فرح يف دوم ناطلسلا ركذ

 نالسارأ بنلأ هيدلو دوم ناطلسلا هبلإ مس لصوملا ىكنز دلقت املو
 وه كباتألا نآل « كياتأ » هل لبق اذبلف |هيّبريل يجافخلاب فورعملا هاش خورفو
 - رقَّج ركذ دنع ملا فرح يف كلذ ركذ مدقت دقو - كولملا دالوأ يري يذلا

 تبسلا موي اَّضرلا حتفو « دالبلا نم لصوملا ىلاو ام ىلع يكمن ىلوتسا مث
 تناكو 2« ةئامسمخو نيثالثو مست ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو سماخلا

 وبأ ةلودلا فيس كاذ موي اهئكلامو ربعج ةعلق ىلإ هجوت مث « ”ينمرألا نيلسوجل
 ءاعبرألا موي حبصأف < اهذخأ ىلع فرشأو اهرصاحف « كلام نب "يلع نسحلا
 همداخ هلتق « ًالوتقم ةئاسمخو نيعبرأو ىدحإ ةنس "رخآلا عيبر ربهس سماخ

 . لااعت هللا همحر < نيّفصب نفدو « آلمل هشارف ىلع دقار وهو

 ينز نأ "يباتألا هحميرات يف يرزجلا ريثألا نب نيدلا زع انخيش ركذو
 لتق خيرات مدقت دقو « نينس رشع ًاريدقت هرمع ناك هدلاو لتئق امل روكذملا

 . ةئاعبرأو نيعبسو عبس ةنس هدلوم نوكيف « هتمجرت يف هدلاو

 ينآر نيحف 2« يح وهو لاحلا يف هيلإ تلخد : لاق هصاوخ ضعب نعو |

 خيرات فلؤملا هبلإ ريشي يذلا هباتكو ٠ يميظعلا يخونتلا هللا دبع وبأ دمح نب ىلع نب دمج وه ١
 . (١؟+ : ه ةرهازلا موحنلا) همم ةنس ثداوح ىلإ هيف غلب نينسلا ىلع بترم ماع

 . لوألا ميبر : د ب

 . ١١ : رهابلا رظنا <

 وقر



 هتبيه نم تفقوف « ينفطعتسي ةباتبسلا هعبصإب "يلإ راشأف هلتق ديرأ يتنأ ”نظ
 هسفن تضافو « مالكلا ىلع ردقي ملف ؟ اذه كب لعف نم « انالوم اي : هل تلقو
 ردقب ال « ةسايسلا مظع « هتبعرو هركسع ىلع ةبسحلا ديدش ناكو . هتقول
 ةرواجيو ملظلا نم ًابارخ اهكلمي نا لبق دالبلا تناكو 2« فيعضلا ملظ ىلع يوقلا

 . ًاناكسو الها تآلتماو اهرمعف « جنرفلا
 لصوملا تيأر : لاق يدلاو ىل ىكح : هخمرات يف ريثألا نب نيدلا زع لاق

 هعمو الإ قيتعلا عماجلا ىلإ يملا ىلع ردقي ال ناسنإلا ناكو « بارخ اهرثكاو
 . ةرامعلا طسو يف نآلا وهو « ةرامعلا نع هدعبل هيمحي نم

 ءاسن ظفحت لل ول : لوقي ناكو < دانجألا ءاسن ىلع ايس ال ةريغلا ديدش تاكو

 عجشسأ نم ناكو . رافسألا يف ؟نيجاوزا ةبيغ ةرثكل ندسف الإو ةبيهلاب دانجالا
 |١ ىلاعت هللا ىلخ

 اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ءافلا ديدشتو ةلمهملا داصلا رسكب - نيّدفصو

 نأ الإ « ربعج ةعلق نم برقلاب تارفلا ءىطاش ىلع ضرأ يهو - نون اهدعبو
 « لقأ وأ خسرف رادقم اههنيب « ةيتارفلا ةريزجلا رب يف ربعج ةعلقو « ماشلا رب يف
 بلاط يىبأ نب ىلع نيب اهب تناك يتلا ةروبشملا ةعقولا عضوم يف دهشم اهيفو
 ةباحصلا نم ةعامج رومق ضرألا هذهببو « اههنع هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعمو

 يضر ريساي نب رامع مهنم « اهم اولتقو ةعقولا هذه اورصح - مهنع هللا يضر

 . هنع هللا

 لوسرلا يروزربهشلا اف ب لع نبل وبا نيدلا ءاهب يضاقلا فوتو (41)
 « بلحن ةئاسمخو نيثالثو نيتنثا ةنس ناضمر رسشع سداس تبسلا موي روك ذملا
 . هملع ىلاعت هللا ةمحر « اهب نفدو نيفص ىلإ لمحو

 ١ اهدحو ص ةخدسنلا نم ةداز 5

 يضخ
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 راجنس بحاص نيدلا دامع

 دامع نب نبذ داوم نيدلا بطق ن ينز نيدلا دام دوحلا وبأو .حتفلا وبأ

 دعب بلح كلم دق ناك ؛ راجتس بحاصب فورعملا هلبق روكذملا ين ندلا

 ةافو تناكو «يكن نيدلا دامع نب دوم نيدلا رون نب ليعامسإ حلاصلا كلملا همع نبا

 . ةنس ةرسثع عست هرمعو ةئامسمخو نيعبسو عبس ةنس يف روكذملا حلاصلا

 ال : لاقف « يوادتلل رخلا برش ءاطألا هل فصو ةقرمدتما الدار

 لاقف 2« كلذ زاوحجي ةيفنحلا يمردم نم هقف هاتفأف « ءابقفلا قفتسأ ىتح لمفأ

 : هيقفلا لاقف ؟ رخلا برش هرخؤيأ لجألا برقب ىلاعت هللا ردق نإ تنأرأ : هل

 سي اماف . ىلع همرح ام تلمعتسا دقو لجو زع هللا تقل ال هللاو : لاقف « ال

 نيدلا زع همع نبا ىلإ دلبلا ملستب ماصوو دانجألا رئاسو ءارمألا رضحأ هسفن نم

 جرفلاو دملا فيفع ًايرك ًاملح ناكو . تام مث مث كلذ ىلع ميفلحتساو دوعسم

 رمخلا برش نم باشلاو كومملا ءاطاعتي امم نيش فرعي ال ركاو نمل امزالم

 . ىلاعت هللا همحر « مهسف ًالداع هتمعر يف ةريسلا نسح نسح « هريغو

 نم راس هللا همحر بويأ نب فسوب نيدلا حالص رصانلا كلملا ناطلسلا نإ مث

 فعالا نادمملا ىف لزنف « ةئامسخو نينا ةنس يف اهرصاحو بلح ىلإ باتنمع

 هل نك اسم ينبي ديرب هنأ ربظأو هالعأب لزنف «نشوج لبج ىلإ لقتنا مث مايأ ةدع

 يكنز نيدلا دامع بلح بحاص ناكو . موي لك نيركسعلا نيب لاتقلاو 6 هركسعلو

 [ لاتقلا لواطت ] ىأر اماف «لاتقلا يف نودحي مهو يرونلا ركسعلا هعمو روكذملا

 ائيش هنم اوبلطو هدانجأ ضعب امون هدنع رضحف « هرثكتسا هنأك جرخلا هرك

 ددسوس را عععوه ريم ووور اسوم ير موعمووو ورم سد نع روو سنرد م سم جرو ووووو

 ؛ ١44 5 ةرهازلا موجنلاو ١ : نيتضورلا ليد يف دودوم نب ىنز نبدلا دامع ةمحرت - ؟*45

 . ةدوسملاو م سار يف ةزجوم يهو « ص يف تدرو اك ةتيثم ةمجرتلا هذهو

 .(6١؟ : رهابلا رظنا) حلاصلا كلملا ينمي ١

 قر



 جرخي بلح للثم ظفحي ديرب نم : مهضعب هل لاقف « هدنع لاملا ةلقب رذتعاف
 ذخأيو نيدلا حالصل بلح ملست ىلإ ذئنمح لاهف « هئاسن يلح عاب ولو « لاملا
 كلذ ىلع نيمملا ترجو « جورسو ةقرلاو روباخلاو نيبمصنو راجنس اهضوع

 كلذ نم سانلا بحعف «نيدلا دامع ابنع لزنو رفص ريشع نماث نءدلا حالص اهماستف

  :هاداتو ءامو ةناجإ رضحأ بلح ةماع ضعب نإ ىتح هلعف نيدلا دامع ىلع اوحبقو
 ًارمأ هللا دارأ اذإو © باشلا لسغت نأ كل حلصي اممِإو كلملا كل حلصي ال تنأ

 . هاعدتسا ىتم نيدلا حالص ةمدخ يف نوكي نأ نيدلا دامع ررقتو ؛ هل "درم الف
 حالص حدم قشمد يضاق يىزلا نب نيدلا يبحم نأ تاقافتالا ببجع نمو

 : اهنم ةدصصقب نبدلا

 ٍبجر يف سدقلا حوتفب ريششم رفص يف ءاببشلا ةعلقلا كحتفو

 ام ىلع ةئامسخو نيناممو ثالث ةنس بجر يف حتف سدقلا نإف < ناك اذكو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هرك ذنس

 وهو اذكو اذك بلح نع هانيطعأ : ' ىنعملا يف لضافلا يضاقلا هبتك اممو

 ىرقلا نع انلزؤنو مهاردلا هانطعأو ريناندلا همف انذخأ : ةقيقحلا ىلع فرص

 . مصاوعلا انزرحأو

 دقو رغصألا نيدلا حالص وخأ كولملا جات بلح ىلع لتق نم ةلمج يف ناكو
 لزي لو راجنس ىلإ ةروكذملا ةنسلا يف روك ذملا نيدلا دامع لقتناو ٠ هركذ مدقت

 ظ . ةئاسمخو نيعستو عبرأ ةنس مرحملا يف يفوت نأ 9
 شقنرب نيدلا دهاجم هتلود ريبدت ىلوتو دم نبدلا بطق هنبا كلمو (42)

 « ءارقفلل ناسحإلاو ربلا ريثك ةريسلا نسح ًالداع ًارّمخ ًانّيد ناكو « هببأ كوامم
 مذلا ريثك « هنع هللا يضر يمفاشلا مامإلا بهذم ىلع بصعتلا ديدش ناك هنأ الإ
 ةئضفنحلال ةسردم ىنب هنا ةيفاشلا ىلع هبصعت نمف ؛ ًاليخي ناكو « ةسفاشلا
 نوكي نأو « ةسفاشلا نود هدالوأ نم ةيفنحلل رظنلا نوكي نأ طرشو راحنس

 . ةفشنح ىبأ بهذم ىلع شاترفلاو باوبلا

 مسا



 ؟1/

 ريهز نيدلا ءأهب

 نب روصنم نب رفعج نب نسملا نب ىبحي نب يلع نب دمج نب ريّمْز لضفلا وبأ
 ًامظن مهنسحأو «هرصع ءالضف نم ؛بتاكلا نيدلا ءاهب بقلملا ١يتتعلا يلبملا مصاع

 حلاصلا كلملا ناطلسلا ةمدخم لصتا دق ناك «ةءورم مهربكأ نمو « اتطخو أ أرثنو

 ىلإ هتمدخ يف هجوتو « ةيرصملا رايدلاب لماكلا كلملا ناطلسلا نبا بوبأ حتفلا يبأ

 لقتناف « قشمد ةنيدم حلاصلا ”كلملا كلم نأ ىلإ اهب ماقأو «© ةمقرسلا ؟دالملا

 < حلاصلا كلملا ىلع ةروبشملا ةنئاكلا ترج نأ ىلإ كلذك ماقأو « هتمدخ يف اهملإ

 ضبقو < هنع ىرفتو سْلّبان ىلع وهو هركسع هناخو قشمد هنع تجرخو

 نيدلا ءابي ماقأف <« كركلا ةعلقب هلقتعاو « كركلا بحاص رصانلا كلملا هملع

 لزي ملو < هريغ ةمدخمب لصتي مو « هبحاصل ةظفاحم سلبانب روكذملا ريهز
 يف اهيلإ مدقو « ةيرصملا رايدلا كلمو حلاصلا كلملا جرخ ىتح كلذ ىلع

 لصفلا اذهو - ةئاتسو نيثالثو عبس ةنس ةدعقلا يذ رخاوأ يف كلذو « هتمدخ

 . - كانه رظنيف دمج لماكلا كلملا هببأ ةمجرت ىف روكذم
 « هنع هعمسأ تنك امل هب تعمتحا ول دوأو «© ةرهاقلاب اممقم ذئموي تنكو

 ةرثكو قالخألا مراكم نم "هنع تعمم ام قوف هتيأرو .هب ”تعمتجا لصو اماف

 علطي ال « هدنع ردقلا ريك همحاص نم ًانكمتم ناكو « اياحسلا ةثامدو ؛ةضاررلا

 لقن هيفو) 57 : ه بهذلا تارذشو +؟ : »+ ةرهازلا موجنلا يف ريهز نيدلا ءاهب ةمجرت - ؟ع

 نود ص ةطوطخم يف هيلع تدرو يذلا بيترتلا ةمجرتلا هذه يف انءبتا دقو ؛ (ناكلخ نبا نع

 ظ . ر يف امع فلتخم وهو « اهاوس

 ١ يملا : موجنلا .
 رايدلا : جأ ؟ .

 . يل فصو : ص .

 . ةسايرلا : ه 9



 عفنو « ريخلاب الإ هدنع طسوتي ال ناك هنإف هلك اذه عمو « هريغ يفنْلا هرس ىلع
 0 . 'هترافس لممجو هتطاسو نسحب ًاريثك اقلخ

 دق ناكو هباحصأ ضعب ىلإ .همتك ام كلذ نمف يرفع نع اريك .ندشلاو
 ظ : "هعم نأك ام بهذو هسفنب ملسف ةنمفس هب تقرع

 اهو املاط امادقف هرتسا نإ هب كامر بْنطخ يف رئهدلا بتعتال
 املس يذلا فاعضأ كاطعأ هدحت هفةرصت يتلاح يف كنامز بساح
 است الو ىقبت ”ةّحار ىرت الف ة”ةرئاد ٌمايألا لعج دق هللاو
 امهذ اهدعب ءيش ”نّفسأت ال تماس دق ”حورلا ينهو كلام 'سأرو
 انجع الو اعاتب ال رهدلا ىضم اذك ةثداح حودفم لوأ "تنك ام
 امهتلم ”طّقلا دعب ممشلا ىرت امأ .ةئززارم دعب نم ام لام بارو

 هملإ وكشيب ايراد يضاق نبا نيدلا رخفل اهب بتكو « روكذملا يندشنأو
 ظ ؟ةنانلغ تدأ هوس

 و + 2

 ”بكبحع هيلإ يبعس نم كريغو
 بَغرأ ةلضفلا لهأ يف يتنأو ةةبَحَم الإ ةكيتآ ام هلاوو
 برْطأو كيلع ىنثأ اب يرطأو مهارمشتن باط يذلا ركذلا كل *ثبأ
 بّسنتو «كملإ ال«ىّزعُست كرمغل ةوفج كباب نود ىقلأ يل اف

 بحر مو ”لهأ نيأ يرعش "تيلايف ًأرئاز ”تئج نإ بابلا "درب هدر
 بتنحتش ”هتيرثق "نم انأ الو ًالهاج ةرايزلا تاقوأب تسلو
 بذبتب هقالخأ نم ناك امب هنأ ءرملا مداخ يف اولعج دقو

 هيدل ىادأوو ىدلا كاوس

 دق اوف ف عا و جوا وم < كه عون هوو هوو معفاة و هوو مومو هرعفع هدف ع وبعل

 همودحم دنع ل ريمك تاردالا لماك هتبأر همودق دعب هب تعمتجاو هيلإ تلصو اماف : م ١

 . (ةخسنلا هذه هلثت يذلا زاحيالل ميخادتل ؛ ريخلا يف الإ طسوتي ال ناكو

 , طاب : هتاويد ؟

 ., ؟5 : هتاويد «



 مح

 0 ا مهتددسعأو نه اد ل تناربم 0

 امر كئاقل نع يسفنا ”كنمأف 7
 ظ

 « 'بنغأ ”قوشلاو قوشلا كبف ”تلاغأو ظ

 بّضغأ ينل ينأ ال « كلجأل 2000

 بّتتعتأ هب لالإل امإو اهتلن كنم ةةازع امإ ”فنآو

 بّمذأ نيح ةلجخ نم اهب ىْسَحف ”ةّلز ”كنتاه دنع دتعأ ام ”تنك نإو

كلملا نا فسوب نيدلا كت دوعسملا ديا فا هيدا صفار
 لماكلا 

 نامضق يهو ايمانأ تركذ لبف همسأب ربأمللا داوعأ رئاهتو

 ناممن . رك ذي نيح داو لك عدو مرمر رك ذي نيح ءام لك عدف

 نابلا وه يتب لثم تيب هلك امو ىملا يه يضرأ لثم ضرأ هلك امو

 يوقتلا كدلج نيدلا عاجش ريمألا دلو نيدلا ءالع ريمألا هب حدي دمصق نم هلو

 : حدملا نم هلاق ءيش لوأ يهو « ةئاتسو سمخ ةنس طامد رغب

 فّطعت كيف ناك "اله نصغ انو ةتافنلا كيف ناك "اله ىظ ايف

 فتطختت هلوح نم انياملأو نمآ وه يذلا نسحلا مرح ايو

 فطعت واولا فرعأ ىنإ كقحو ءهغدص واو اب لصولاب ةفطع ىسع

 : ةديصق نم هلو

 ليمج داؤفلا بولسم لك الو ةنيشب نانملا بوضخم لك امو

 : هينيو يطمللا نب نيدلا ريصن ريمألا اهب حدمب ةدمصق نم هلو

 القمص بهاوملا ادا هل تنكف ادصلا هطلاخ فسلا الإ تنك لهو

 ال فيك و نامزلا يف ىنوع تنك اذإ ةياغ لك ىلإ ومسأ ال يل امو

 م



 هركشي ايراد يضاق نبا نيدلا رخف يضاقلا ىلإ اهب بتك تاببأ نم هلو
 : هب هأدتبا فو رعمل

 ةعاس ”تنب "تلمح ام ىلع اهذخو

 : ١هلوق هنندشنأ اممو

 يلص نسحلا ةضور اب
 سة ا مم ىهااس م 5

 هصاور تدأر لبف

 م "هسفنل اضيأ ىندشنأو

 ٍبحجع نم ابو
 ف يف روس

 ىاوس ببع نم هبفام

 اضرلا ولح يعنام اي

 ”رثعتت اهئامحتسا ىلع كتأ

 رسمهز ابيب سيل

 طلتخاو يحوأر جام

 طستنا امو هل ينبح
 نام ب

 طّمتنلا كاذ نم تنأ ام

 ميرا ردع
 طخ غادصلا كاذ واول

 طّقن فيك مادخ يف

 طق ؟يظلا ”تيأر لبف

 طسه ادق هيدل يمحن

 طخّسلا رم يحنامو

 طلغ 'بحلا ىف توما

 ين م
 ٠

 مسح | -

 د

 . ةدوسملا يف درب مل تاداشنإ نم مدقت ام لكو ؛ ١١؟ : :

 .ا5١ةء٠ :

 . ططشلا :

 قا



 ََ ١ (ضيأ هسفنل قدعناو

 "تيرم ىل كتفك دوج الإ سيل كرئماز اذ انأ

 هنكني هنيثب ىل وه امنأك كل دع رك ذلا ليج ىوْمأ

 0 همق هنإ ىد أدو نع كريمض لأساف

 نم نيتيب ىوس ابنم يرطاخ ىلع :قَدَي / اتاببأ اضيأ هسفنل يندشنأو

 م 00| : "اهو ءاهمرخلا

 كلبذأ امو يبلق نم برشت م هينيع ُسيجأرن اي تنأو
 'كل "مت ام ملاعلا يف متام ءهبشُم نم كنسُح يف كل ام

 لبسلا : لاقي اك وهو « فيطل هلك هرعشو « ًاريثك ائيش كلذ ريغ يندشنأو

 ةحاح الف سانلا يديأب دوجولا رششك وهو « هناويد ةياور ينزاجأو « عنتمملا

 . هعيطاقم رك ذ نم راثكإلا ىلإ

 فرح يف 26 يقآلا 320062 نيسحلا وبأ نيدلا لامج ينربخأو

 : هب ًاصيصخ ناكو « هملإ تبتك : لاق  ىلاعت هللا ءاش نإ ءاملا

 .ريخ لكل تحربام الهأو "رب كنم مباتت دقو 'لوقأ
 ريهز نم مركأب مره اف روحي امره اوركذت الالأ

 "ادادمو قرو جرد بلطي ىرخأ ةرم هنلإ بتكو : لاق]

 ققبلا كضرعك جردب دجف قرولا نم يدّس اي”تسلفأ
 ىدحلاو دودخلا ًامرمف ًانرتقم دادملاب ىنتآو

 نةيمي عي نليميميم مروي مير رممو هميم يوسر هو مورس سوكر رم م جير مي ع جعوا»

 ١ اهل ةقباسلا تاببألا ىلع ةدوسملا يف ةمدقتم تعقو دقو « 9+0 : هناويد .

 هتاويد ؟ : .65٠؟.,

 ,؟م## . هتاويد «

 مس



 : بولطملا عم هباوج روك ذملا رمهز هبلإ رّسسف

 00 ا ا
 ١[قدحلاو دودخلاب هتِهََش دقو كاذ ريسب يدنع زعو

 همودخم ةبج نم ًالوسر لصوملا ىلإ هجوت هنأ روك ذملا ريهز نيدلا ءاهب ينربخأو
 بيدألا انمحاص ذئموي لصوملا دالبب ناك هنأو « قرشلا دالبب ناك امل حلاصلا كلملا
 يوالحلا ناب فورعملا باطخ نب ءافولا يبأ ن دمخ نب دمحأ سامعلا وبأ نيدلا فرش

 ةايوط ةدصقب هحدمو هملإ رضحف « رادلاو دلوملا يقشمدلا لصألا ىلصوملا
 | : هلوق اهتلمج نم ناكو « ناسحإلا لك اهببف نسحأ

 'هررَه مأ تنأ ريهزأ انل 'لقف اهب ةنيحداملا زيجتو اهئزيجت

 ةدصصقلا ىلع هفقوأف روك ذملا حورطم نب نيدلا لاح عمتجا لصوملا نم عجر امل ةئثآو

 . "نيروكذملا نيتيملا هبلإ بتكف «روكذملا تيبلا اذه اهنم هبحعأف ةروكذملا
 أبس يعادلا يف مساقلا نبا لوق ىلإ رظني روك ذملا يوالحلا نبا تيبو : تلق

 9 "ةدصق نم ًاداوح ًارعاش ناأكو ق نمملا كولم نبا 4 يحيلصلا دمحأ نبا

 رحدملاب حدملا ىلع ينافاكو زاجأ دمحأ نبا ”يزريهلا "قع ده أملو

 يحن ر اذو ىلام سأر اذيف ءاطع يندازو رش اد ينضوعف

 ىدحإ ةنس ةححلا يذ سماخ يف هدلوم نأ اضيأ نيدلا ءاهب ينربخأو
 يداوب دلو هنأ ىرخأ ةرم ينربخأو « ىلاعت هللا اهسرح ةكمب ةئامسمخو نينامثو

 هذه ىلع هبسن "ىلع ىلمأ يذلا وهو « معأ هللاو « ةكم نم برقلاب وهو « ةلخَن
 ةرهاقلاب هتيب ىف ًاعطقنم ةامحلا دبق يف وهو لصفلا اذه ترطسو « ةروصلا

 هتبسن نأ يىنريخأو « هتاداع لمجأ ىلع هارجأو هبلق هللا بيط «همودخم توم دعب

 ا ١

 . هتافو ركذ ىوس اهملع دزب ملو م يف ةمجرتلا تبننا انه ىلإ ؟

 . مماقلا نب نيسحلا نب ىلعل رعشلا بسنو 5 : ةرامح خيرات رظنا *

 قف لاا »ظلال



 -.  ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ قأبسو - ةرفص ىنأ نب بلبملا ىلإ
 هثودح ناكو < دحأ هنم مسي دكي مل مظع ”ضرم رصمو ةرهاقلاب لصح مث

 ءاهب تاكو « ةئاتسو نيسمخو تس ةنس لاوش نم نيرشعلاو عبارلا سيمخلا موي
 عبار دحألا موي برغملا ليبق يفوت مث امايأ ماقأف « لأ هنم هسم نمم روكذملا نيدلا
 ىرغصلا ةفارقلاب ربظلا ةالص دعب دغلا نم نفدو «ةروك ذملا ةنسلا نم ةدعقلا يذ

 « 'ةيلبقلا اهتيج يف « هنع هللا يضر « يعفاشلا مامإلا ةبق نم برقلاب هتبرتب
 ضرملا نم تللبأ املو . ىلاعت هللا همحر «ضرملاب يلاغتشال هيلع ةالصلا يل قفتي مو

  ةدول هيلع تمحرتو نآرقلا نم ائيش هدنع تأرقو هترزو هتبرت ىلإ تبضم
 ظ : انني تناك

 : "لفقلا يف ًازغل نيدلا ءاببل ريرضلا فسوي جاجحلا وبأ هبقفلا يندشنأو

 'ململاو 'ض رحلا هفاصوأ نم لازامو ”هّمسج دربلا لحمأ راع دوْسأو

 ”عْمَس هل سيلو نيع هل َسِيَلو سراح رهدلا هنوك ءيش ”بجعأو

1 
 ظ ياكبلا دمحم وبأ

 نب رماع ينب نم يرماعلا يسيقلا رماع نب ليفتط نب هللا دبع نب دايز دم وب
 نع مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةريس ىور ؛ ءاتكسلا ينب نم مث ةعصعص
 . هملإ تبسنو اهمتر يدلا ماشه نب كلملا دبع هنع اهاورو « قاحسإ نب دمع

 باتك يف يراخبلا هنع جرخ « ةقث ًاقوادص ناكو « يفوك روكذملا يفاكملاو

 ييمي مر مومو وم م مم هيمن انام ممو م ميرو مورو ميت سم م رمعي م مروعووسل مه معو

 ١ ةيبرغلا : أ .

 هتاويد ؟ : 5١ .

 ؟ لادتعالا نازيم يف يئاكبلا دمح يبأ ةمجرت - «؛1١ : 4و .

 انني



 مبكو نع هخمرات يف يراخسملا ركذو « هباتك نم عضاوم يف .لسمو « دابجلا

 هباتك يف لاقف يذمرتلا هوو ؛ ثيدحلا يف بذكي نأ نم فرشأ دايز : لاق

 «'ثيدحلا يف بذكي هفرش ىلع هللا دبع نب دايز :عبكو لاق « لاق يراخبلا نع
 هامر ولو « هخمرات يف يراخبلا هركذ ام الإ هيف عيكو لقي مو “ مهو اذهو

 اجرخي م ا 2 ملسم الو ًادحاو اثيدح هنع يراخبلا جرخ ام بذكلاب ميكو
 هامر امل شابع يبأ نب نابأ نع الو بذكلاب ىبعشلا هامر امل روعألا ثراحلا نع

 يضر « هريغو لبنح نب دمحأ هنع ىورو <« شمعألا نع ىورو . بذكلاب ةبعش

 | . هنع هللا

 همحر « ةفوكلاب ةئامو نينامثو ثالث ةنس يف روكذملا دمج ىبأ ةافو تناكو

 . ىلاعت هللا
 ةاندم ءاب ةدودمملا ةزمهلا دعبو فاكلا ديدشتو ةدحوملا ءابلا حتفب ب يفاكملاو

 نب رماع نب ةعمير نب رماع نب ةعمير همميساو « ءاكملا ىلإ ةمسنلا هذهو « ابتحت نم

 . هركذ جمسب ريد ءاكبلا يمسو « ةعصعص
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 نيدلا جات بقلملا يدنكلا دعس نب نسحلا نب ديز نب نسحلا نب ديز نمسلا وبأ

 ناك ؛4 بيدألا يوحنلا ءىرقملا ةافولاو رادلا يقشمدلا أشنملاو دلوملا يدادغملا

 كلذكو ءفيعض :ينيدملا نا لاقو ءالف اهريغ يف امأو يزافملا يف هب سأب ال : نيعم نبا هيف لاق ١
 . دراو ريغف بذكلاب هماهتا اما ؛ دعس نباو يئاسنلا لاق

 . ١: ةيابنلا ةياغو هه : نيتضورلا ليذو ٠١ : ؟ ةاورلا هابنا يف يدنكلا نردلا جات ةمجرت - 445

 ة؟ءءبأ (ماشلا مسق) ةديرخلاو :5١7 ةرهازلا موجنلاو ١١ : ١7١ ءايدآلا مجعمو "1

 . ةدوسملا يف ةلماك ةمجرتلا هذهو ؛ 541 : ١ ةمضضملا رهاوجلاو 84و : ةاعولا ةمغبو

 مس



 «هفصو يف بانطالا نع ينغت هترهشو « عامسلا ولعو بادآلا نونف يف هرصع دحوأ
 نبا تاداعسلا وبأ فيرشلا مهنم « مهنع ذخأو خياشملا ”ةّنلِبج يقل دق ناكو

 دادغب نع رفاسو « يقيلاوجلا روصنم وبأو باشخلا نبا دمج وبأو يرحجشلا
 بلح نطوتساو « 'ةئامسخو نيتسو ثالث ةنس يف اهب هدهع رخآو « هبابش يف |

 ىلإ لقتنا مث .اهيلإ دوعيو مورلا دالب ىلإ هب رفاسيو "عيلخلا عاتبي ناكو « ةدم
 ْ يخأ نبا وهو « هاش ناهاش نب هاس خوأرسف نيدلا زع ريمألا بحصو « قشمد

 رايدلا ىلإ هتبحص يف رفاسو هدنع مدقتو هب صتخاو « نيدلا حالص ناطلسلا

 « اهنطوتساو قشمد ىلإ داعو « سيفن لك اهنئازخ بنتك نم ىنتقاو ةيرصملا
 . مجعملا فورح ىلع ةخيشم باتك هلو « هنع اوذخأو سانلا هدصقو

 نب هللأ دمع دمح ىبأ بأي ىلع ًادعاق تنك : لاق هنأ هباحصأ دحأ ينربخأ

 : لاق «جلثلا نم تطقس دق تناك هيلجر ىدحإ نإف بشخ نواج يف يسمي وهو
 ءالضف ملعأ يرشخزلا ناك : هطخ نم لقنو . يرشخمزلا اذه : نولوقي سانلاو
 متخ هبو « اهمتك ىلع ًاعالطاو اسنأ مرثكأو « هنامز يف ةيبرعلاب مجعلا ٠

 نيثالثو ثالث ةنس دادفغب انيلع مدق « لازتعالاب اققحتم ناكو « مهوالضف

 نيترم « ىلاعت هللا همحر < يقيلاو جلا روصنم ىبأ انخش دنع هتيأرو « ةئاسمخو
 ىلع - هل نكي مل هنأل « امل ًازيجتسمو اهحتاوف نم ةغللا بتك ضعب هيلع ائراق
 . انعو هنع هللا افع « ةياور الو ءاقل معلا نم هدنع ام

 يمسخلا ناب فورعملا دم بلاط وبأ نيدلا بذهم خيشلا ٍينربخأو
 ةلمج نم قشمد نم يدنكلا نيدلا جات خيشلا ”يلإ بتك : لاق ةسورحلا ةرهاقلاب
 : تاسأ

 انيَد كدْيَع ءافو نم اَنَثل مح دق ظفاحملا ”بحاصلا اهأ

 وري يومه وو وروي رم ووو رو معع بدم ممووموعن مدي يج هده وووعفموسهو ه»ي »© ©

 ادب



 مملإ قوش نهار ماشلاب نحن

 ميلع انمرح امب انيلغ دق
 يدل نورت نأ نع انزجعتف

  انيلإ ”قوش رب ميدل له
 انيلع متقزرامب متيلغو

 انيّدَل مارن نأ نع متزجعو
 انمفاو لق 1 هب ىفوأو ديبيعلا لظفح نه دبع هللا ظفح

 : اهتلمج نم اتايبأ اهياوج تبتكف : لاق
 انفو ام مدْبَمب اًنإ ةدثكك نم ماشلاب نوتكاسلا اهأ
 02 ةادوملا 0 انمضق ول

 : روكذملا نيدلا بذبع خبشلا هل يقدشتأو

 تاركا يي ملا 8

 02 دق 5 م ملدا ه ت غل و

 ”كتقلا هب يرحي ام لعىعدانإ
 كّلملا الو هيف هك رشي ناسنإ ااةالف مدقلا معلاب للا درفت

 اك رش هكارشا نم قزرلل "دعأ

 ءاش نإ هركذ يتآلا « يضرَفلا نامدلا نبا عاجش وبأ هيلإ بتكو

 هبهاوم نم ىف ر كاداز ديزا

 5 كاسح دق الاح هللا رس

 هب نيملاعلا ا ”تنأ ”وحتنلا

 كل رتشلاو ”ك'رستلا ناتدعلا تسئبو

١ 
 هلل

 ”لّمألا اهبكاردإ "نع 'ريّصقي ىمعن
 لّدَسلاو ”لاحلا ةاحنلا ةنيب راد ام

 لما *ب”ر قلي هيفا ك يهاب" يتلا

 ”هتاّح لوطت نأ ىوُْبَي ة'رّملا ىرأ

 يننأ ةبيبشلا رْضَع يف 'تيلنت
 ينءاس ”تينت ام ىنتأ امف

 ايلاخ 'تنك اذإ يركيف يل "ليَ
 هحاورو مسنلا ارم ينرحذيو

 ”قاه'زإو لاذ ”قاه'رإ ابلوط يفو
 قاذأرأ ةكشي ال ”رانعألاو ةركعأ

 قاتشأو ىومهأ ”تنكدقام رْمْعلا نم

 قانعإ ريسلاو قانعألا ىلع ىبوك'ر

 قابطأ بارتلا نم اهولعي رئافح
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 قارْيإو ”فوُخَم داعارإ "ىف الا ةحح ةنيعستو ىدحإ يف نأ اهو

 قايرت هللا ةمحر الإ َىلاَمو ”مفان كلثمل ”قايئرت تةنولوقي

 ةنس نابعُسش نم نيرشعلاو سماخلا ءاعبرألا م وب ةركي هتدالو تناكو

 ثالق ةنس لاوُش سداس ةوحض نينثالا يلا ةثاسمحو نيرشع

 . ىلاعت هللا همحر < نوبساق لبحي هموي نم نفدو <« قشمدب ةئاتسو ةرشع

 نب ىلع نسحلا يبأ نب دمع بلاط وبأ وبف روكذملا نيدلا بذبم امأو (43)

 هرعش نم ًاريثك يندشنأو « هبسن لع ىلمأ اذك 2« زاغّماتلا نب لضفملا نب ىلع

 نأ ينريخأو « ةديدع سلاجب ىف ةسورحلا ةرهاقلاب انعاّتجا ناكو « هريغ رعشو

 ةلحلاب ةئاسمخخو نيعبرأو عسن ةنس لاوس نم نيرشعلاو نماثلا يف هدلوم
 نيمبرأو نيتنثا ةنس ةدمقلا يذ نم نيرشملا ءاعبرألا موي فوتو « ةيدي'زملا

 فناكو « هيلع ةالصلا ترضحو « ىرغصلا ةفارقلاب دفلا نم نفدو « ةئاتسو
 . ىلاعت هللا همحر « بدآلاو رعشلل ةيوار ةغللا ىف امامإ

 ةانثملا ءايلا مضو ةلمبم ةروسكمم نيس فلآلا دعبو فاقلا حتفب : نوُيساّقو

 روبق هيفو 2<« قشمد ىلع لطم لبج وهو « نون ةنكاسلا واولا دعبو اهتحت نم

 . ديزيو اروث نارهن هيفو « عماجو تاطابرو سرادم هبفو « مهبرتو اهلهأ

 نياق



 نكشلا

 يجابنصلا دانم نب يريز

 يقآلا - سيداب نب زعملا كج يجابنصلا يريملا دانم نب يريز ريمألا
 يف سيداب هديفحو نيتكلب هدلو ركذ مدقت دقو « ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ

 هدنع تبعوتساو « ءاتلا فرح يف مت ريمألا هديفح ديفح ركذو ءابلا فرح

 ىنب يذلا وهو « مهتيب نم كلم نم لوأ روكذملا يريزو ؛  هبسن يف مفرلا

 مدقللا - يجراخلا دخت ديزي يبأ جورخ مايأ يف اهَنّصَحو « ريثتآ ةنيدم
 ابكلمو ليعامسإ روصتملا هدلو ىلعو يدلا ني مئثاقلا ىلع جرخ امل - هركذ

 نسح .ىراكو « اهلاعأو ”ت'رّهات روك ذملا روضنتملا ءاطعأو . افوح اه كلمو

 - يسلدنألا يلع نب رفعج نيبو هنيب تناكو <« ًامراص اعاجشس ةسايسلا مات ةريسلا

 اًتفاصت اماف « برحلا ىلإ تضفأ داقحأو نئافض - مجلا فرح يف هركذ مدقملا

 نيكس ةنس ناضمر رهش يف كلذو < روكذملا يريز لتق نع "فاصملا ىلحنا

 ةده: تناكو ؛« لتقف ضرألا ىلا طقسف « هسرف هب امك هنأ ركذو < ةئائلثو

 ظ / . ىلاعت هللا همحر < ةنس نيرشعو انس هكلم

 5 رتكو اهنغت نم ثلا ءاملا نوكسو يازلا رسكب : يريزو

 . اهتحت نم ةانثم
 . ةلمبم لاد فلألا دعبو نونلاو مملا حتفب : دامو

 هيلع مالكلا مدقت : يجاهنصلاو

 بقع ني اةاننلا ءايلا ةوكنو ةنعسملا تقلا: نسنك و ةزيحلا انع +. ناكتآو

 (لوألا ءزجلا) يراذع نبا يف هرابخأو +4 : مالعالا لامعأ يف يجابنصلا يريز ةمجرت -«ه٠

 دقو « نودلخ نباو ريثآلا ناك ةماعلا ةيخيراتلا رداصملا يفو « (ةفاقثلا راد .ط) سستقملا يفو
 ظ . صقن نود ةمجرتلا هذه ةدوسملا تفوتسا

 قذر



 مهاربإ قاحسإ يبأ ةمجرت يف ةزمهلا فرح يف اهركذ مدقت دقو « ءار اهدعبو
 . لوق'رق نبا

 ءارو ةحوتفم ءام فلألا دعبو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفب : تارّهاتو

 تارّهات ًاضيأ "مشو « ةيقيرفاب ةنيدم يهو « اهقوف نم ةانثم ءات مث ةنكاس

 ابكلم نيتنيدملا ”يأ لعأ الو « ةديدجلا ىرخأللو ةميدقلا ةدحاولل لاقيو « ىرخأ
 39 . روكذملا يوبز
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 يرعشلا تنب بنيز

 نب نمحرلا دبع مماقلا يبأ تنب  اضيأ ةرح ىعدتو - بنيز ديؤملا مأ
 يروباسينلا لصألا يناجر جلا سودْْع نب دمحأ نب لبس نب دمحا نب نسحلا

 نرايعأ نم ةعامج تكردأو « ةملاع تناك ؛ يرْئمّشلاب فورعملا يفوصلا رادلا
 يبأ نب ليعامسإ دمع ىبأ نم "تّعمَس . ةزاجإو ةباور مبنع تذخأو ؛« ءاماعلا

 هبجو ركب يبأو رهاز مساقلا يبأو < ءىراقلا يروباسينلا ركب يبأ نبا مساقلا

 يريشقلا نزاوه نب ميركلا دبع نب معنملا دبع رفظملا يبأو نييماحشلا رهاط يئنبا

 وبأ ظفاحلا امل زاجأو « مهريغو يخايذاشلا هاش نب باهولا دبع حوتفلا ىبأو

 دوم مماقلا وبأ ةمالعلاو يسرافلا رفاغلا دبع نب ليعامسإ نب رفاغلا دبع نسحلا

 . ظافحلا تاداسلا نم امهريغو «فاشكلا» بحاص يرشخزلا رمع نبا

 موي يدلومو « ةئاتسو رشع ةنس روهش ضعب يف اهنيك ةزاجإ اهنم انلو
 ةنيدمب ' ةئاّتسو نامك ةنس رخآلا عيبر رهش ريشع يداح رصعلا ةالص دعب سيخلا

 :ه بهذلا تارذشو ١8١ : 5. ةه* : ه ةرهازلا موجنلا يف يرعشلا تنب بنيز ةمجرت -«ه١

 . ةدوسملا ف ةافوتسم ةمحرتلا هذهو ؛ 5+

 .'لفط وهو هل تزاجأ اهنأ ينعد ١
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 . ىلاعت هللا اهمحر « نبدلا نيز نب نيدلا رفظم مظعملا كلملا ابتاطلس ةسردمب ليرإ

 ةنس تسفوتو « روباسينب ةئامسمخو نيرسعو عبرأ ةنس ةروك ذملا بنيز دلومو
 . ىلاعت هللا اهمحر « روباسين ةنيدمب ةرخآلا ىدامج يف ةئاتسو ةرشع سمخ

 « ءار اهدعبو ابحتفو ةلمبملا نيعلا نوكسو ةثلثملا نيشلا حتفب : يرْعّتشلاو
 هاطاعتي امدادجأ يف ناك نم معأ الو « هعيبو هلمعو رئعُشلا ىلإ ةبسنلا هذه
 . لعأ هللاو « هيلإ اوبسنف

6 
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 ناشر

 رمع نب هّللا دبع نب ملاس

 نب رمع نينمؤملا ريمأ نبا هللا دبع نب لاس هللا دبع وبأ لاقيو - ورمع وأ
 تاداس نم « ةنيدملا ءابقف دحأ ؛ نيعمجأ مهنع هللا يضر < يوّدَعلا باطخلا
 . عفانو يرهزلا هنع ىورو « هريغو همبأ نع ىور. « مهتاقثو مماماعو نيعباتلا

 ةنيدملا مدق مث « ةنسلا كلت سانلاب جح دق ناكو « ةنيدملاب ذئموي كلملا دبع
 مهترثك ماشه ىأر اماف « سانلا ةرثكل عبقبلا هملع ىلصف « ملاس توم قفاوف
 ةعبرأ ثعب سانا ىلع برضا : [١ ةنيدملا يلاو] يموزخلا ماشه نب مهاربإل لاق
 ظ . فالآ ةعبرأ ماع يمسف 2< فالآ

 "نب ديلولا ىلع تلخد : لوقي هللا دبع نب ماس تعمس لاق يرهزلا ثدح ]|
 «تيزلاو كعكلا : تلق ؟ كماعط امف ! كمسج نسحأ ام : لاقف « كلملا دبع

 نراكو « هتلكأ هتبتشا اذإف « هببتشأ ىتح هعَدأ : تلق ؟ همبتشتو : لاق
 . بارشلا ةوارّضك ةوارَّض هل نإف « محللا ةموادمو م ايإ : لوقي

 لئاسر نم ءيشب يل بتكا نأ هللا دبع نب ملاس ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بنتك و
 مهنيعأ تأقفت نيذلا كولملا ركذا «© رمعاي» : هملإ بتكف ؛« باطخلا نب رمع
 « اه. نوعبشي ال اوناك يتلا مهنوطب تأقفتو « اهب مهتدل يضقنت ال تناك ينلا
 نيووووبيوو و وٌ نووي مد ا ع سلم ه6 ع 6 ©

 ةياغو م٠ : 5 ركاسع نبا بيذهتو ١و ه : ه دعس نبا تاقبط يف هللا دمع نب ملأس ةمجرت - 55

 : " بدذبتلا بيذهتو ١و#م : ؟ ءاملرالا ةيلحو نى : « ةوفصلا ةفصو ١ ١ ٠١" ةيابنلا
 . م8 : ظافحلا ةركذتو 10ه : نابح نبا لاجرو 1

 ١ ج نم ةدايز . 1

46 



 انيذأتل انل نكاسم بنج ىلإ لا اهمال تحت ضرألا يف افبج اوراصو >

 ظ ظ . «|١ ميحيرب ظ

 7 هللا دبع نب ملاس تيأر : ربسلاو يزاغملا بحاص ناسا نب دمح لاقو

 هيديب جلاعي "قلخلا جلع ناكو « فوصلا سبلي مهنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 ] | ٠ لمعيو
 « كجئاوح ينلس:هل لاقف « الاس ىأرف « ةبعكلا كلملا دبع نب نابلس لخدو

 . هللا ريغ هللا تيب يف تلأس ال هللاو : لامتف

0 

 رساخلا ملاس

 ليقو «قيدصلا ركب ىبأ ىلوم هنإ لاقي 4 رساخلاب فرع رعاشلا ماس رمع وبأ ٠

 دمحأ هبسن اذكه «رساي نب ءاطع نب دامح نب ورمع نب ماس وهو «يدبملا ىلوم لب

 ٠ ًارومنط هنمثي ىرتشاو [فحصم عاب هنوكل رساخلا يمسو « رهاط ىبأ نبا

 نم ةيضرم ريغ ةقيرط ىلع ناكو « ةكماربلاو يداحلاو يدبملا حدمو دادغب مدق

 ظ . قوسفلاو ةعالخلاب رهاظتلاو نوحلا

 : ابنم ةديصقب يدبملا حدم دق روكذملا لاس ناكو

 ١ خسنلا رئاسو ةدوسملا يق درت مو ر نم ةدايز .
0000 

 ةقلخلا : ه ؟ .

 دادقب خيراتو +05 ءايدآلا مجعم يف (رساخلا مسب ريبشلا) رساخلا ملأس ةمجرت - ؟ه#« 9:١١

 ائاو ةدوملاو س م يف ةمجرتلا هذه درت ملو ؛ لل 2 ا يناغألاو هو : زتعملا نبا تاقمطو

 دادغب خيوات نع لوقنم انه درو ام مظعمو ؛ ر ص اهب تدرفنا .

 ا



 جازم هبمف سبل ةوسنلا هام اهئاحطب ىرد ف ةكم تبرس

 :اهوأ يتلا هتديصقب مهرد فلأ ةئام ةصفح يبأ نب ناورم ىطعأ يدبملا ناكو

 ظ اهلابخ ”يحف ةرئاز كتقرط

 فلأ ةئام الإ ذخأي ال نا ملام فلحف ةزئاجلا هذه نم امام صقني نأ داراف
 هل ذفنأف ؛ يتدبصق مدقتب اوربخمي قح معلا لهأ ىلإ ناتديصقلا حرطت : لاقو
 . هلام اذه ناكو « مرد فلأو مهرد فلأ ةئام يدبملا

 ناكو « دبسرلا نمز غلب املف « شيرق نم ةرم نب مت ءالو ىلإ يمتني ناكو
 : اهلوأ يتلا هتديصق لاق « نيمآلا هدلو ينعي « ةدبيز نب دمحمل عياب دق ديشرلا

 رطمملا باحسلا ةيداغ تبقسأ رفعالا بيثكلاب لزانمل لق
 رفعحج ةنبا هدمبز نب دمحملا ىدمحلا يدهم نالقنلا عيأب دق

 ىبأ نب ناورمل مدقتو . رانيد فلأ نيرشعب هعامف أرد هاف ةدسبز تشحف

 ظ ظ . يازلا فرح يف كلذ لثم ةديبز عم ةصفح
 ا يللا دقو ديشرلا مايأ يف لاس تامو

 ىلع موي لخد ىلصوملا هاربا نإو « هدنع تقبف ىفاسغلا ءارمسلا ابأ ابعدواف
 ًاثيش لأسأ <« يدبس اي معن : لاق ©« تنس ام لس : لاقف هيرطأف هانغو دشرلا
 نيثالثو ةتس فلخو ثراو هل سيلو ماس تام : لاق ؟ وه ام : لاق « كأزرب ال
 . ١اهماستف « لإ اهعفدي نأ هرمأت « يناسغلا ءارمسلا يبأ دنع رانيد فلأ

 اوركذو . . هتبارق نم امنأب ملاس ثأ ريم ناملاطي هوبأو وه مدق زاجل ناكو

 1 " ةمهاتعلا وبأ لاق امل هنا

 لاجرلا قانعأ صرحلا لذأ ورمع نب مس اي هللا ىلاعت
 ريهميو وهب يد درو موو جمس دوو وو وج يهوه نو عوهوس جه عجم همم مع م »عمو

 يذلاو يميدنو يمداخ اذه » : لاقو رساخلا لس ةكرت ضبق يذلا وه دشرلا نأ يناغألا يف ١
 . هب قحأ انأف يلام نم هفلخ

 . ١ : يناغألا رظنا ؟

 مأ



 : هيلع در لاقو 1 صيرح نأ معزي: :لاقو ماع هيضغ
 ظعاو “نم ةديهازتلا حبقأ ام ظ - -_

 اقداص مديهزت يف ةناك ول
 اهنقد و اننأدلا "ضفربو

 سانلا ده را

 د حملا هس سعأو ىحضأ

 دفارتسيو ىّعسي نكي مو

 دهزب الو

 صا ص 5 َ تلمس © 0# 05 .٠

 دقني ال هللا كهممع ”فزرلاو اهلقا"زدأ دفنت ءرأ فاح

 دهجي نمو ٍدْبَج نع فك نم المك ”تقزر ىّفَوي "لك

 رغشا نه قرأ .لوقن راصو « راشب ةذمالت نم نيدبجلا ءارعشلا نم ماس 5

 : لاق دق راشد ناكو .

 جبللا كنتافلا تابيطلاب زافو هتجاحي رفظي مل سانلا بقار نم

 : لاس لاقو

 روسجلا ةذللاب زافو انغ تام سانلا بقار نم

 اهوسكيف اهيف تبعت يتلا يناعملا ذخأي ؛ يتب هللاو بهذ : لاقو راشب بضغف
 . هنع يضر ىتح هنولأسي اولاز امف « هنع ىضرا ال « يظافلأ نم فخأ اظافلأ

 هب جبلي وهو تيبلا اذه لاق امل ًاراشب تيأر : يريمنلا ذاعم وبأ لاقو
 ظ : اريك

 هتجاح  رفظي ل سانلا بقار نم

 نم فخأ وه ىنعملا اذه يف نيب 0

 تيبلا 538

 دشنأو « اذه

 اّنغ تام سانلا بقار نم

 . تمص الو ائثيش مويلا تلكأ ال هللاو « تب للاو بهذ : لاقف
 . ىلاعت هللا همحر « ةئامو نيناُمكو تس ةنس روكذملا ماس ةافو تناكو

 بوم



 ك0

 شايع نبا ركب وبأ

 ناك ؛ ينوكلا « مهالوم يدسألا « طاّنحلا لاس نب شاّبع نب لاس ركب وبأ
 « مصاع نع تاءارقلا يوار دحأ وهو « ريهاشملا ءاماعلاو ثيدحلا بابرأ نم

 . بدحألا نايح نب لصاو ىلوم وهو

 نبا ركب وبأ لاق : ١لاق « «لماكلا» باتك يف دربملا ساسعلا وبأ ركذ

 : "ةمرلا يذ لوق تركذف « ينتملآ ةبمصم ينتباصأ : شايع

 .لبالبلا يجن يئفشي 'وأ دولا نم ”ةحار ”بقعُي مْئمادلا رادحنا "لعل

 : ليقو . ةريثك تاياكحو رامخأ هلو . تحرتساف تمكبو ىسفنب تولخف

 . لعأ هللاو « ةبعش همسا : لبقو « هتينك همسا

 تعفدو « اهل تدلحت ةبمصم ينتباصأو ياش تنك امل : "لاق هنأ هنع يورو

 وهو ةسانكلاب ًايبارعأ تيأر ىتح « ينلؤيو ينيذؤي كلذ ناكف « ربصلاب ءاكبلا
 : دشني هل بيحن ىلع فقاو

 لزانملا يف امكباف ىّوازح روجبب _لحاوأرلا رودص "نم اجوع يقليلخ ل

 : هدذعبو

 .ليالتلا يجن يفشَي وأ دنجولا نم -ةحار ”بقعُي عئمادلا رادحمنا "لعل

 : ١ ةيابنلا ةياغو (ىنكلا يف) ؛وو : ع لادتعالا نازيم يف شامع نبا ركب يبأ ةمحرت - ”64.2

 : يرزجلا لاقو ؛طامخلا : ةدوسملا يفو « نونلاب تطبض : طانحلاو (ةيمش : مما تحت) مدسبو

 . ١7 : نامح نبا رظناو « ًالوق رع ةثالث ىلع همما يف فلتخا

 .مه8 1:١ لماكلا ١

 .:عو؟- غعو١9 : ةمرلا يذ ناويد ؟

 تك م مع



 يبأ تنكف « بئاصم كلذ دعب ىنباصأف « ةمرلا وذ : ىل لمقف « هنع تلأسف
 ! هرصبأ ناك ام يبارعألا هللا لتاق : تلقف « ةحار كلذل دجأف

 يف تعطتسا ام كتبقر صكلخ : باش انأو لجر يل لاق : رككب وبأ لاق]
 . [١ اهتيسنأف : لاق « ًادبأ كوكفم ريغ ةرخآلا ريسأ ناف « ةرخآلا ىر نم انندلا

 . ةيناثب ديشرلا نوراه دعب «ةئامو نيعستو ثالث ةنس يف ةفوكلاب هتافو تناكو

 ثالثل تدسلا ةلمل دشرلا ةافو تناكو « ةنس نوعستو نات هرمعو « موي رشع

 . ىلاعت هللا اهمحر <« سوط ةنيدمب ةروكذملا ةنسلا نم ةرخآلا ىدامج نم نولخ

 نيش فلآلا دعبو اهتحت نم ةانثملا ءاملا ديدشتو ةلمهملا نيعلا حتفب : شاّمعو

 . ةمجعم
 لهاك ينب ىلام وه : ليقو « اهيلع مالكلا مدقت دق : يفوكلاو يدسألاو

0» 

 نيشدوأ نيب ووباس

 رصن يبأ هلودلا ءأهم ربرو ةلودلا ءابهم بقلملا 6 ريش د'رأ نب روباس رصن وبأ

 « ءاسؤرلا لئامأو « ءارزولا رباكأ نم ناك ؛ يمايدلا هْبوُب نب ةلودلا دضع نبا
 روصنم وبأ ةوكد .ءاوعكلا ”طح ةهبإاب ناكو « ةياردلاو ةيافكلا هيف تعمج

 را ا الل

 دج م ده رو م 5 م ع هاه جدو هام م ندع عام تع عع ع ع اع ا هج هيض مج تام كه تن م ع

 ١ اهدحو د نم ةدالز . ْ

  - >66ريثآلا نبا خيرات نم عساتلا نزلار ىلا برا ني ةقردك هاعفس»و هراشأ .

 ,.ا١؟و :»«* ةميتملا ؟
 . ١٠١ : قباسلا ردصملا م

 6غ



 روظحم وهو يمول هجو ام : لاقف يبللطم ريخأت ىلع ةنامزلا ”تل
 روباس ءاش ول لب <« تأطخأ : لاقف لمأ نقلا "فاق اه فلق "لاو كلك

 روذعم فارسإلا يف ةكنإف ”فرسأ ططش ”لّسو رصن يبأ ريزولاب 'ذنل
 روكشم ءاذعألا نم ىتح ؛”حصنلاو ينمز نم حصنلا اذه ”تلبقت 'دقو

 : اهتلمج نم ةدصصق همف 'نؤرحلا دمحأ نب دمحمو

 ل ”لاجآلاو شأجلا طبارو *”ةشحوم ل كلملا سنؤمه ا

 لثملا يف راس ىّتنعم ركب يننأك نطو اه ”نطوأ مل ضرأآللو يل ام

 لوح ادو لخا» ةلدنع ةيبصأ ”ةلطافم كنا وأ هذا فما

 لطعلاب نسنأتسا ام ديغلا نك ول ابئطقاسأ ظافلأ كلل

 لّحتكلا نع اهانغأل نويعلا لجن اهب نلّحدك ول ناعم نوبع "نمو

 تانيا ىلا هنلإ بكت: ©: ابنلإ هيأ لن .ةواالإلا ضب فوتو كف ناكر
 ظ ظ "2: اضلا

 اهعبنص ءاسو ”مادق اه تّللاز امادعب ةرازولا تول "تنك دق

 ابعوجار كارذ ىلإ لحي امك -”ةرورض ؛لحتست كريغب '"تددّغف

 اهلعيجض وهو كاوس ”تيبي ال نأ ةةفلح 'تللآ مث 'تّداع تنآلاف

 : هناسل ىلع لاقف هموي نم دبعأ مث فرص ريزو يف ءارعشلا ضعبلو]

 . اونايو يل سانلا فشكتاف موي ”فضنا ريقنلا يناداع

 "[نامزلا يل داع دقف اودوع انع نوضرعملا اهأ اب

 ١ ينودملا : (١١؟) ةممتملا ىف دروو ؛ لوصألا رئاسو ةدوسملا يف اذك .

 .آ؟588ه : ؟ ةميتملا ؟

 .٠ اهدحو ص نم ةدايز .

 66ه



 : 'ةروهشملا ةديصقلا يف هلوقب يرعملا ءالعلا وبأ راشأ اهملإو «لع راد دادغبب هلو

 ”لابمم لئاصألا بارطم قرآولا نم ”ةنمق روبأس راد ِق انل ”تكنغ 2و

 هللا همحر « دادغسب ةئاعبرأو ةريشع تس ةنس يف روكذملا روباس ةافو تناكو

 نيثالثو تس ةنس ةدعقلا يذ رسثع سماخ تبسلا ةلمل « زاريشب هدلومو . ىلاعت

 < ناجرأب ةثايعيرأو تالث' ةنس قوألا ىداخ ىف ةلودلا ءآبب ةمودخع قوتو
 . ىلاعت هللا همحر « ًاموب نورشعو ربشأ ةعستو ةنس نوعبرأو ناتنثا هرمعو

 لصألاو . ءار واولا دعبو ةدحوملا ءابلا مضو ةلمهملا نيسلا حتفب : روباسو

 : لاق هنأكف « نبا :روبو « كلملا : يمجعلاب هاشلا نآل برعف « روب هاش » هيف
 اذهب يمس نم لوأو . فاضملا ىلع هيلإ فاضملا دقت مجعلا ةداعو < كلملا نبا

 . سرفلا كولم دحأ ناساس نب كياب نب ريشدرأ نب روباس مسالا

 نيشلا رسكو ةلمبملا لادلا حتفو ءارلا نوكسو ةزمهلا حتفب : ريشدرأو |
 « ظفاحلا ينطقرادلا هلاق « ءار اهدعبو ابتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةمحعملا

 : مهضعب لاقو - ولحو ىيقد هانعم ليقو « بيلح قيقد هانعم : هرمغ لاقو

 :ريشو «قيقدلا : مهدنع درأو «يمجع ظفل وهو - يازلاو ةزمحلاب « ريشدزأ »

 . ملعأ هللاو « ولحلا : نيريشو « بيلحلا

 هديتي ودميويجوجو ووو هوعع رسوم م سوف يو ووداو تتوج عي م نسسعف وه سوف هس »و

 ١ طقسلا حورشش : وم١١.

 ا
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 يطقسلا يرس

 ؛ ةقيقحلا بابرأو ةقيرطلا لاجر دحأ ”يطّقّسلا سّدلفملا نب ؛يرَّس نسحلا وبأ

 دمتحلا ممأقلا يبأ ”لاخ وهو «© دمحوتلا مولعو عرولا يف هنأمز دو أ ناك

 هءاجف « هناكد يف ناك هنإ : لاقي <« يخ'رّكلا فورعّم ذسات ناكو « هذاتسأو

 : يرس لاق « متملا اذه ٌسكا : هل لاقف <« متي يبص هعمو ًاموي فورعم

 امم كحارأو ايندلا كبلإ هللا ّضَنْعَب : لاقو < فورعم هي حرفف « هتوسكف
 هبف انأ ام لكو . ايندلا نم "ىلإ ضغبأ ءيش سيلو ناكدلا نم تمقف ؛ هيف تنأ
 ظ ظ . فورعم تاكرب نم

 ! « لل دحلا» ةرم ىلوق نم رافغتسالا يف انأ.ةنس نيثالث ذنم : لاق هنأ ىحيو

 ان : لاقو دحاو ينلبقتساف قيرح دادغبب عقو : لاقف ؟ كلذ فيكو : هل لبق
 ثيح « تلق ام ىلع تقولا كلذ نم مدان انأف « هلل دحلا : تلقف « كتوناح

 . سانلا نم ًاريخ يمفنل ”تدرأ .

 وهو يطقسلا ”يرَّس يلاخ ىلع اموي تلخد : لاق دينجلا مماقلا وبأ ىكحو

 « تبأ اي : تلاقف ةيسصلا ةحراملا ىنتءاج : لاق ؟ كمكبي ام : تلقف <« ىسب

 تيأرف تمنف يانبع ينتلمح هنإ مث « انهاه هقلعأ زوكلا اذهو « ة”راح ةمل هذه
 نمل : تلاق ؟ تنأ نمل : تلقف « ءامسلا نم تلزن دق هللا قلخ نسحأ نم ةنراج

 لاق « ضرألا هب تبرضف زوكلا تلوانتو « نازيكلا يف 'دربملا ءاملا برش ال

 . بارتلا هيلع ىتفع ىتح « هعفرب ل روسكملا "فزخلا تيأرف : دينجلا

 ةفصو ٠١ : ١١5 ءايلوألا ةيلحو ١* : 5 ركاسع نبا بيذهت يف يطقسلا يرسلا ةمجرت -؟ه5
 . ١١ : " نازيملا ناسلو ١407 : 1 دادغب خيراتو ؛ه : يماسلا تاقبطو ٠٠١8 : ؟ ةوفصلا

 . درابلا : د ج ١

 .زوكلا:ه ؟

 ا



 ىلجر تددمو « ةلبل يدرو ”تبلص : يرس لاق « ركاش نب هللا دبع لاق ]

 © ىلجر تممضف : لاق ؟ كولملا سلاجت اذكه <« ”يرس اب : ”تيدونف بارحملا يف

 ةوعستو ناق هيلع كقأ فشلا لاق . ًادبأ ىلجر تددم ال كتزعو : تلق مث

 > ظ . توملا ةلع يف الإ ًاعجطضم يئر ام ةنس

 لاق : تلقف « ةبحلا نع موي ”يرسلا ينلأس : لاق هنأ دينجلا نع ىكحيو
 ذخأف « اذكو اذك : موق لاقو « راثيإلا يه : موق لاقو « ةقفاوملا يه : موق
 هذم نإ تلق ول هتزعو : لاق مث « دنت ملف اهادمو هعارذ ةدلج ”يرسلا

 ظ . 'تقدصل هتبحم نم مظعلا اذه ىلع تسبي ةدلجلا

 ةَعبَت اهيف "ىلع هلل سيل ةلكأ لك 1 نأ ديرأ : لوقي هتعمسو : دينجلا لاق
 ا تصف ا باع قارا يناتأف «دجأ مف ةّنم اهيف قواحت

 مث « ملفت ال : لاق < معن : كف 8: ركدم كمل 4 يرتب يل لاقف

 0 عرز ام نآرقلا مهف نع نآذآلا مفع, لجو رع لا نأ الو

 يناكبأو ينبعتأف ىضم مث « تاقرطلا يف سانلا هالت الو « رجاتلا

 لف © ةنس نيقالث قيدص بلط يف تنك: لاق يرس نع اضيأ دشجلا ىككحو
 مهتلأسف <« بو يملعو ىنمّزو ىضارم ماوقأي لابجلا ضعب يف تررمف « هب رفظأ
 مهيلع هدبب حسي لجر فبكلا اذه يف : اولاقف « مضوملا كلذ يف مهماقم نع

 هيلع خيش جرخف « مهعم رظتنأ تفقوف « هئاعد ةكربو ىلاعت هللا نذإب نوءربيف

 « لجو زع هللا ةئيشمب ةمدشع : مبللع نم نوءريي اوناكف « مه اعدو مبسف « هفوص ةبج

 طقستف هريغب سنأت كارب ال ”يرمَّس اي ىنع ”لتخ : نيو حلا لاق

 ْ . [١ هنيع نم
 هتفرعم رون ءىفطي ال يذلا وهو « ناعم ةثالثل مسا فوصخملا : يرس لاق]
 همحت الو < باتكلا رهاظ هيلع هضقني لع يف نطابب كتي الو « هعرو رو

 . "| ىلاعت هللا مراح كته ىلع تاماركلا

 رسثب ةمجرت يف د تادايز يف تدرو اهسفن ةريخالا ةصقلا هذهو «* ص نم ةدايز نيفقعم نيب ام ١
 . 575 - ؟ا8٠ : لرالا ءزججا رظنا ؛ هل ةبوسنم يفاحلا

 تاطوطختلا يف صنلا اذه درب ل ؟

 هه



 رهش نم نولخ تسل ءاعبرألا موي ليقو « نيسمخو ىدحإ ةنس هتافو تناكو
 « دادغبب نيتئامو نيسمخو عبس لبقو «© نيسمخو تس ةئس رجفلا دعب ناضمر
 ءارو يزينوشلا ةربقم : « دادغب خيرات » يف بيطخلا لاقو . ةيزينوشلاب نفدو

 ضعب تعمسو « يمشاملا يلع نب ىسيع رهن نم برقلاب ةثوتلاب ةفورعملا ةلحلا
 ةربقملاو « ريغصلا يزينوشلا ةربقب فرعت ًاميدق تناك شيرق رباقم : لوقي انخوش

 دحاو لكل لاقي نيوخأ اناكو « ريبكلا يزينوشلا ةربقب فرعت ةثوتلا ءارو يتلا

 تبسنو نيتربقملا نيتامه ىدحإ يف اهنم دحاو لك نفدو « يزينوشلا » اهنم
 ظ ظ . معأ هللاو « هبلإ ةربقملا

 . اهنع هللا يضر « دينجلا ربق هبنج ىلإو 2< فورعم رهاظ هربقو
 نيس اهدعبو ةددشملا ماللا رسكو ةمجعملا نيغلا حتفو ملا مشي : سلفملاو

 . ةلعبم
 : دشني ام ًاريثك يِ رمس ناكو

 ايساوك كنم ءاضنعألا ىرأ ىل اف ينتباذك تلاق ”بحلا ”توكش ام اذإ

 اندانملا بمحت ال ىتح لهالذتو اشحلاب ”دلجلا قصت ىح "بح الق
2 

5017 

 ءافرلا يرسلا

 رعاشلا ىلصوملا ءافرلا يدنكلا يرَّسلا نب دمحأ نب ”يرّسلا نسحلا وبأ

 علوتي كلذ عم وهو « لصوملاب ناكد يف زرطيو وفارن هابص يف ناك ؛4 روبشملا
 ةلودلا فيس دصقو « هبف ربمو هرعش داج ىتح لزب لو « رعشلا مظنيو بدألاب
 حدمو دادغب ىلإ هتافو دعب لقتنا مث « هدم هدنع ماقأو هحدمو بلح نادمح نبا

 .١و4:9 دادغب خيراتو ١85:١١ ءابدألا مجممو ١١:٠ ةمدتملا يف ءافرلا يرسلا ةمجرت - «”هاب

 ال



 يبأ نيبو هنيب تناكو . جارو هرعش قفنو « اهئاسؤر نم ةعامجو ىلبملا ريزولا

 نيروهشملا نيرعاشلا نيبلصوملا نييدلاخلا مئاه ينبا دممس ناثع يبأو دمج ركب
 . هريغ رعسو هرعس ةفرمس اهللع ىعداف ةاداعم

 / وهو « روهشملا رعاشلا مجاشك حتنلا يىلأ ناويد خسنب ىرغُم 'يرسلا ناكو

  هبلاق ىلعو < بهذي هقيرط يف يرسلاو « دالبلا كلتب بدألا ناحير كاذ ذإ
 مجح يف ديزيل « نييدلاخلا رمش نسحأ هرعش نم هبتكي ايف سدي ناكف «برضي
 رهظيو اهنم ضغيو اهيلع كلذب عنشيو هرعس ٍلغيو هقوس قفنيو هخسني ام
 فنراويد نم خسنلا ضعب يف تعقو ةهجلا هذه نمف « اهتقرس يف هلوق قادصم

 . ةروهشملا لوصألا يف تسيل تادايز مجاشك

 تابيبشتلا يف نانتفالا ريثك ذخأملا حلم ظافلألا بذع اعوبطم ًارعاش ناكو

 «رعشلا لوق ريغ مولعلا نم نسحي الو «رظنم الو ءاوأر هل نكي مو «فاصوألاو
 "ضعب هلمع دقو « كلذ دعب داز مث « ةقرو ةئاؤلث وحن هتافو لبق هرعش لمع دقو

 . "مجعملا فو رح ىلع ءايدألا نيثدحملا

 : "هلوق اهنمف « هتعانص اهبف ركذي ”تاببأ يرسلا رعش نمو

 يرامشأو يبجو ”ةتئاص .ىضه اهف ةربإلا تناكو

 يراج اببقث نم هنأك ًاقيض اهب قزرلا حبصأف
 ؟*ديصق ةلمج نم حيدملا يف هرعش نساحم نمو

 اقيفص داع ناعجلا ىقتلا اذإف رفُسُم هجو قبقرب ىدكنلا ىقْلَي

 اقمضم َءاضّفلا كرت لّفحج يف ىترَس نإف ماقأ ام لزانملا ”بحر

 ١ ةممتملا نع ذوخأم : +١١ .

 ١" م س نم طقس : مجعملا فورح .. . ًارعاش ناكو .

 يديأ يف يذلا هرعس ناويد ىف تسيل ت تاببالا هذهو » : تاببالا هذه داربأ دنع ىلاعثلا لاق و

 رظناو . +داذعب قكماناز رلأ نتيليم رصن نأ ايهضتنا يرسلا طخ ةدلجم يف يه امناو سانلا
 . #١9 ه : عوبطملا هناويد .

 مح . ةلودلا فيس حدم يف يهو « ١مم ةثاويد
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 ١١ لختنملا » باتك يف ىلاعثلا هل ركذو

 امحر ءودعلا يناقلي ناك دق ابلبتقو 'قيدصلا ينادسحي تودّفف

 : "هلوق بسنلا يف هرعش ررغ نمو

 .مالسلاو ةبحتلاب ”لّخبَيو -يسفنب هل دوجأ نم يسفنب
 ماسحلا ”دَّح يف توملا نومك هيتلقم يف ”نماك يفتحو

 داو يرقات ااا ةدمصق نم هلو |

 ”هسئاوذ بوضخمو ءامدلا نم هيئارت عوبصم نب مهتك رت

 هملاط فيسلا بابذو ”براهو ”هنقحال حمرلا ”باهشو ”دئاغف

 هبلاغ قربلا لثمب هيحتنيو ”هنعاط مجنلا لثم هيلإ يوه

 هبلاسو هيساك وْيف هبايث هبلسيو بوث همادنم موسكي
 : ىرخأ ةدمصق نم هلو

 الزاغم ميرصلا نالزغل تبو ًاحئار حارلل ترمش ةلبل كو

 الطاع قفألا ادب تح تلطعاف اهيلحي انسلاو يسأك تيلحو
 ٠ ه0 1

 ه رهس ندو

 نيحايرلا رهز نم رضنأو ىهبأ ”*مبنيب بادآلا ٌرَهز ةيتفو

 نيزارفلا يثَم مهب يش حارلاو اوفرصناو ”خ'رلا يشّم حارلا ىلإ اوحار

 .4ومم وم ميه ضو دهس م هدو هوب هوو وواجب سوو ع ع هم جيو عه هو سي « © © 9 - هيوديع مو عع

 . ؟ه١ : هتاويد رظنا

 . ٠١م! : ةممتملاو 51٠ : هناويد

 . (١؟١5 : ةممتملاو ١م : هفاويد) قت قتسمدلا عم هل ةعقو ركذ يف يه

 .م.م : ١ راصبالا كلاسمو ؟اغ : هتاويد

 ىلا



 1: هرعس نمو

 امهرامح لحو اهتدادل تلحر 0 الإ شيعلا كاد ناك ام.

 0 : هرعش نمو

 بذعلا ةشيبم حبص ةيار هعرطت فيك ليلا ىلإ رظتا
 '[ برطلا نم هبابلج قشف ًايرط يول نج بمهارك

 بوبلاو بحملا» باتك هلو <« دمج هلك رعش ناويد روك ذملا يرسللو

 . «ةريدلا » باتكو « بورسملاو مومشملاو

 اذكمه « ىلاعت هللا همحر « دادغبب ةئايلثو نيتسو فن ةنس يف هتافو تناكو
 ةئاؤلثو نيتسو نيتنثا ةنس يفوت : هربغ لاقو « هخيرات يف يدادقبلا ببطخلا لاق
 يف ريثآلا نبا انخبش ركذو . معأ للاو « ةئاثلثو نيعبرأو عبرأ ةنس لبقو

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاثلثو نيتس ةنس يفوت هنأ " همخيرات

 لكفلاب

 نيدلا بابش بقلملا يميستلا يفيصلا نب دعس نب دمع نب دعس سراوفلا وبأ
 يرلاب هقفت <« بهذملا يمفاش ًاهبمقف ناك ؛ روبشملا رعاشلا صمب صن فورمعملا

 هنأ الا 2« نالخلا لئاسم مكتو « نازولا ميرككلا 5 نء دم ىضاقلا ىلع

 . ص نم ابضعبو د ر نم ةدايز نيفقعم نيب ام ١
 . 5١١ : م ريثالا نبا خيرات ؟

 يبأ نباو او : ١١ ءايدآلا مجعمو م". ١ (ىارعلا مسق) ةديرخلا يف ةيبسم ةمجرت هل - <64

 ؟؟١ : + يكبسلا تاقيطو ١9 : « نازيملا ناسلو ؟8ه : ٠١ مظتنملاو ؟م# : ١ ةعيصصأ |

 ظ ظ ٠0١”“. : 5١1؟ ةيابنلاو ةمادملاو

 هل



  لئاسر هلو « هظفل ةلازج عم هبف داجأو « رعشلا مظنو بدأآلا هيلع بلغ
 ىنثأو « ليذلا » باتك يف ىناعمسلا نبا دعس وبأ ظفاحلا هركذ . ةغبلب ةحبصف
  ذخأو <« هكئامرو هناويد هملع ءىرقو « هتاعومسم نم ءيش ثّدحو . هيلع

 فالتخاو برعلا راعشأب سانلا ريخأ نم ناكو ؛ ًارششك ًالضفو ابدأ هنع 'سانلا |
 الإ ًادحأ بطاخي ال ناكو « مظاعتو ”هيت هبف ناك هنإ لاقيو . مهتاغل

 « ابغلمم صالختسال اهبملإ هجوتف «ةّلحلا ةنيدم ةلاوح هل تناكو «يبرعلا مالكلاب

 « هذاتسأ متشو هيلع جرعي مف هيلإ همالغ رّيسف « 'ةقلحلا نماض ىلع تناكو
 «"يناواجلا ركسعلا ىلأ نب لبلبم نيدلا ءايض ذئموي وهو « ةلحلا يلاو ىلإ هاكشف
 « كلذب هنم سراوفلا وبأ عنقي ملف « هدعاسيل بابلا نامغ ضعب هعم رّبسف

 نينسلا ةمحص نأ نظأ تنك ام » "ةمدقتم ةدوم اهنيب تناكو «هبتاعي هبلإ بتكف
 سيلا نرأ نظأ تنك لب « رادقملا اذه سوفنلا يف اهرادقم نوككي اهتدومو
 ”بلُغ ةامح ركسملا ىبأ لآ نم يرصنب ماقل ء؛اضرع يل نز ول لفحمجلا

 يباوج نوكيو ؟ ةقيللحو ةيلُلح نماضو « ةقيوُس لماعب فيكف « *باقرلا
 :هللاو ال <« قحلا نم هلبق ام ذخأيو « هبتاعي مدختسم هبلإ ذفني نأ ياوكش يف

 بسلا ال بولسملا يف ةهيركلا موي ابنه باغلا ا ةرمالا نإ

 يف ةلحلا ءاسن اهب ثدحتي ”ةمرح يل مثقت مل نأل « هتيب لآو هتببنو « مسقأ هللابو
 3 ملا ىسمأ ولو 4 هذه كتلحب كيلو ماقأ ال « نهتاحانمو نبسا رعأ

 .« مالسلاو « هالذاو « ءالذاو « تْسبأ رسخأفأ معنلا رمح ترسخ ينبه «رطانقلا

 ريو اياهم مور ميمو م برو و هن يريم هرم م مروع موي وك ويم عمم م هيوومو سسوس

 ١ ةلحخلا : ر س .

 يناولحلا : م ؛ يناولحلا ركاسملا يبأ :ه ؟ .

 © دعب نم قآلا مات يبأ تيب الإ م يف ةلاسرلا هذه نم دروي مل .

 ىرخالا خسنلا يف تبرطضا دقو « هو ةدوسملا يف ام انتبثأ .

 يساملا لوق ىلإ رظان ه :
 اال ةثول وذ نا ةظيفحلا دنع نشخ رشعم يرصنب ماقل نذا ظ

 شل



 سيئرلل اهنأ « ةديرخلا » يف داعلا ركذو - ىلاعت هللا ءاش نإ ءاهلا فرح يف هركذ

 : ةئامسحخو نيعبرأو عبس ةنس يفوت هنأ ركذو ؛« يلصوملا يبارعألا نب ىلع

 مت نم ”ةّرعّتش كيف ام ؟ كر وطرط ”ل'وتطنت كو ىتدابت ع
 ملظلا لوب تش ام 'بّرسثتاو سب ايلا لظنحلا ' طرئقاو ”بّتضلا لكف

 مرح نع ىذاألا مفدي الو ير ٌُدقَي الو فضي نم هجو اذ سل

 : "لمع روكذملا سراوفلا ابأ تاسألا تغلب اماف

 مظعتلاب هللإ انابيب تع دك نإو رادق مظع نم 'مَضَت ال

 ميركلا فيرشلا ىلع ”"يةدعتلاب ًارادق صقني ”ميركلا فيرشلاف

 مرحتلابو ابسحنتب 2 خلا ىمر لوقعلاب رخخلا علو

 : يريحبلا ةزيوحلا بيطخ هيف لمعو

 ممن ىلع -"تيذك |(طض را ا دحن ىلع تتيذك دقلو

 0 ناكو < نزخناب 0 ا مو

 0 ؛ نما بغا ةانقس ىأ نادي لت "نع نرلوعتف : ةكم نوحتنفت هت © نينمؤملا

 ؟ اذه يف يفيصلا نبا تايبأ تعم امأ : لاقف ؟ مت ام ةنشللا ب نيسحلا كلو

 © صيب صيخ راد ىلإ تردابف تظقبتسا مث « هنم اهعمسا : لاقف « ال : تلقف

 تناك نإ هلل فلحو « ءاكبلاب شبجأو قبشف ايؤرلا هل تركذف « ىلإ جرخف

 مث 2 هذه ىلمل يف الإ اهتمظن تنك نإو < دحأ ىلإ يطخ وأ يمف نم تجرخ

 هت ب هه ترج 4 جز ن ن نب ب نإ هب ع نه و سن ص تب هع ص سه تجب 4 ت هه جو جهوده ص هم هدو جدو

 فلا



 'حطبأ مادلاب لاس مت امق -”ةيجس انم وفعلا ناكف انكلم
 حفصنو فعن ىرسألا ىلع انوّدغ املاطو « ىراسألا لتق *متللَحو

 حضنب هيف يدلاب ءانإ *لكو انسب ”توافتلا اذه ”مكبسحف

 رمأو ةجعزم ةكرح يف موي سانلا ىأر هنآل صيب صيح هل لبق امنإو

 نيتاه ىنعمو < بقللا اذه هيلع يقبف « صبي صيح يف سانلل ام : لاقف ديدش

 يف يأ 2« صبب صيح يف سانلا مقو : برعلا لوقت وقت ©« طالتخالاو ةدشلا نيتماكلا

 . طالتخاو ةدس

 «دادغسب ةبعر سر بزآ الم ةايش سداس ءاعيرألا ةلمل هتافو تناكو

 . ىلاعت هللا همحر ©« شيرق رباقم يف يبرغلا بناجلاب دغلا نم نفدو
 ناك هنأل « ١ةفزاجم امندلا ىف شيعأ نأ : لوقي هرمع نع لئس اذإ ناكو

 .برعلا مكح يميستلا يفيص نب مثكأ دلو نم هنأ معزب ناكو « هدلوم ظفحي ال

 . ًابقع سراوفلا وبأ كرتي مو
 ءافلا رسكو ابتحت مت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةلمهملا داصلا حتفب : يفسصو

 . ءأن اهدعبو

 « ابتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو واولا حتفو ةلمهملا ءاحلا مغب : ةزيوحلاو

 اخسرف رشع ينثا ىلع ناتسزوخ ملقإ نم ةديلب يهو « ءاه مث ياز اهدعبو

 . زاوهألا نم

 بوو هب ريس در هوه دونر رورو ممم هسه ووو ووو و جو وه هدو ةهو وه« مو ع وي سو #

 ١ قبس اهف « ممت ... سبلي ناكو » : اهوأ يتلا ةرقفلا طوقس عم « م يف ةمجرتلا تبتنا انه ىلإ .

 ما
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 يريظحلا يللاعملا وبأ

 يراصنألا مساقلا نب يلع نب مساقلا نب يلع نب مساقلا نب يلع نب دعس يلاعملا بأ
 هلو « فراعم هيدل تناك ؛ بتكلا لالدب فورعملا يريظحلا قارولا يجرزخلا

 لهأ ةرصعو رهدلا ةنيز » باتك اهنم « اهيف رصق ام عيماجم فلأو «ديج مظن

 نسحلا ىبأل « رصقلا ةممد » ىلع هليذ يذلا « رصعلا 'ءارعش فاطلأ ركذو رصعلا

 لكل دروأو « مهمدقت نمو هرصع لهأ نم ةريبك ةعامج هيف عمج يزرخابلا
 « ةديرخلا » ىف بتاكلا داععلا هركذ دقو.هرعش نم ًائيشو هلاوحأ نم ًافرط دحاو
 راعشأ ىلع اعلطم ناكو .ًاريثك ائيش هريغل هنع ىورو « عبطاقم ةدع هل دشنأو
 . هعالطا ”هراك ىلع لدن « حلملا حمل » هامس باتك هلو « مهلاوحأو سانلا

 : هلوق روك ذملا يلاعملا نأ رعش نمو

 مادم "همف يىفو "دارو هادخ ىف راذعمو

 9 0 حبص ىّنشغت ىتح ىل نال ام

 ماجللا هفطعيو هبك ار تحت 58 ربملاك

 32 " ةلقملا 5200 ىدحسع نوللا رمسأو

 اماحللا ”فرعي ال رهملك ًاع'رذ راذعلا لمحبي قاض

 ,١١م: + ةنازخلاو ١١ : ١54 ءايدألا مجعم يف يريظحلا يلاعملا يبأ ةمجرت - «”هو
 . ءارعش فئاطل ركذ يف : توقاب ١

 ٠ , هدف : ب ؟

 . هتعلط : توقاب ؛ هضراع :أ .

 . ١١8 : قشر نبا ناويد ع

9 



 امن تاذعلا "نأ "نظف

 ينآر ذإ سأرلا سكنف
 ”تامن د ىرد امو

 الإ ص راع ىرت لهو

 ىمعم « دقعلا »و باتك' بحاص ببر دبع نب دمحأ رم يبأ ةمجرت يف قبس دقو

 اش هلو

 د”دخ راذعلا ةماظ "تّقدحأ

 'ذعلا همف يف ةامحلا ءام ”تلق

 قئارلا هرعش نمو ]

 هببش يف عدبأ لبق كل
 فالسلا ىنحي مركلا بنع نمف

 - اضيأ هلو

 500 ةّماش باع 'نَمل "لق

 اهنع تلق ىتلا ”ةماشلا امنإ

 : اضيأ هرعش نمو ]

 ايرحاو تحص يربظ بيشلا ىنحأل
 اتدف اهربظ ىنحأ سوقلا ىرت امأ

 اماقسلا يمسج نع حيز
 اماشتحاو هنم ”ةبآك

 امارغلا ىلق يف تَينأ

 اماسح "تقلع آلئامح

 ايلس اظفل ءانمم سلكي ملو
 ايقتسم اهنصغ نكي مل نإ

 همف ةماللا عد همق نود

 "[ هيف _متاخم _جزوريف 'صف

 دسجلاو حورلا قارف ناوأ اند

 دبكلا يف يهو اهنع مهسلا لحرت

 : « رهدلا ةنيز » هامسو هعمج باتك يف هلو

 تامفولا نم ١ : ١١١ رظنا ١

 .ىنعدف :د ؟

 . ص نم هضعبو دار نم ةدايز ؟©

 ضن



 ةضور ادغ دق باتك اذه

 ةدوع هل يرعُش نم تلعج

 . اضيأ هلو

 يذلا بابشلا ءام ىلع دم

 يتولس ىلإ يل ًاقيرط راص

 : ًاضيأ هرعس نمو

 ادملب الق ةافش "نمت ىوه "توك
 كنع يداعب تلاقف

 : اضيأ هلو ]

 يل سعش 1١ ةهمش ةهف و

 ةمحم راذعلا شقن هداز دق

 : هرعس نمو

 هرك ذب يذهأ تحمصأ نسحتسمو

 ةنمخ :ةيديغا يخت نفل يصراعو

 . كبسلا ةدوج عم حملم ىنعم لك هلو

 *ةحار رثكأ ”كنع

 نلاو
 نم "+

 [١ نيملا نم ًاقافشإو ًافوخ

 بلقلل ةهزنو

 رلعشلا نم ريس 5 ِق

 رسالا قئوم همف تنك و
- 

 اهاريعس ىفطي سبل ران دقوت
 اهئرون قرحأ سمشلا داعب الواو

 اهناكعم دعبو اهتجهب نسح يف

 اهنامثأ يف ديزب صوصفلا شقن

 لغاش لصولا نم لغش يف تبسمأو

 "[لسالسب هغدص نم يندبقف

 رفص نم «© رسع «نيساخلا ليقو « نيرضعلاو سماخلا نينثالا موب يقوتو

 . للاعت هللا هحر 6 برح- بأ ةربقع نفدو ؛« دادغمب ةئامسمحو نبتسو نأك ةنس

 نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةمجعملا ءاظلا رسكو ةلمهملا ءاحلا حتفب : يريظحلاو
 « « ةريظحلا » هل لاقي م ا لا كو ظ

 د ١

 . بايثو ءاماع هيلإ بسني : م *
 . ص نم ةدالز ؟

 . "ًاضيأ هيلإ ةيوسنم ةيريظحلا بابثلاو «

 ا



 ا

 يريملا دبعس

 ”يرلاب دلو ؛'يريحلا ظعاولا روصنم نب ديعس نب ليعامسإ نب ديعس نانع وبأ
 ”يرلاب عمس دق ناكو <« اهب يفوت نأ ىلإ اهنكسف روباسين ىلإ لقتنا مث اهب أشنو
 عيبرلا نب ديمحو يسمحألا ليعامسإ نب دم نم قارعلابو « هريغو لتاقم نب دم نم
 . دادغب لخدو « امهريغو ىمخللا

 «نائع ابأ اي : لاقف لجر هسلجي يف ماقو ] ةوعدلا باجتسم ناك هنإ : لاقيو
 اقداص ناك هفالخ نم الخ اذإ : لاق # ءالوه تعب ىف اقواس لورا وكم قم

 يعدأ فيك : لاقو © حاصو هبجو ىلع بارتلا لجرلا عضوف : لاق « هبح يف

 « سلجملا لهأو ناثع وبأ ىكبف ؟ هفالخ نم نيع ةفرط ”لخأ ملو هبح
 . هقح يف رصقم « همح يف قداص : لوقي نامع وبأ

 تمظحو «يباش تقو يف ةدم نائع يبأ ىلإ فلتخأ تتكو :"ورمح وبأ لاق

 اذإ تنكو « هنع تعطقناف ناتفلا هب لغتشي ام ءيش ةدم تلغتشا مث « هدنع

 يف ةكس نم موي يلع جرخف «يناري ال ىتح تيفتخا قيرط يف وأ ديعب نم هتيأر
 ايأ اي : لاق كلذ ىأر اماف « شهد انأو هبلإ تمدقتف اصيح هنع دجأ ملف ةفطع

 . ”[ًاموصعم الإ كبحي ال نم ةدومب نقثت ال « ورمع

 5227 ءاةنقس نانا كرو # ةقرف بالا لوط ؛ لوقي ناكو

 .لذلاو زعلاو « ءاطعلاو عنملا :ءايشأ ةعبرأ هباق يف يوتسي قح لدرلا دك

 تارذشو ١١١:٠ يهذلا ربعو ١٠7٠١ : يماسلا تاقبطو ١الا/ : * ةرهازلا موجنلا رظنا -

 ىلإ ةبسن : يريحلاو ؛ هو : ه دادغب خيراتو ؟44 : ٠١ ءايلوألا ةيلحو مس. : « بهذلا

 . ةدوسملاو م يف ةمجرتلا هذه درت ملو « روباسين ىرق نم ةريحلا اه لاقي ةيرق

 . يريملا : راد

 . ةملخلا يف اك نادمح نبا ورح وأ ل

 . اهدحو ر نم ةدانز «

 م 000 لم



 « دادغبي دينجلاو «روباسينب نامع وبأ : اهل عبار ال ءايثأ ةثالث : لاقي ناكو

 . ماشلاب ءالجلا نبا هللا دبع وبأو
 « هتهركف ءيش يف ىلاعت هللا ينماقأ ام ةنس نيعبرأ ذنم : نائع وبأ لاقو

 ظ . هتطخسف لاح ىلإ ىنلقن الو

 نأ ىلإ ثيدحلاو كحضلاو بعللا رخؤن انك : نائع يبأ ةأرما ميرم تلاقو
 ءيش سحي م ةولخلا رتس لخد اذإ هنإف « ةالصلا نم هدرو يف ناؤع وبأ لخدي

 « اهتملتغاف ةولخ نامع ىبأ نم تفداص : تلاقو . هريغو ثيدحلا نم

 يرلاب انأو تعرعرت امل « ميرم اب : لاقف ؟ كدنع ىجرأ كلمع يأ « نائع ابأ ا
 دق « ناؤع ابأ اي : تلاقف ةأرما ينتءاج منتمأف جوزتلا ىلع يننودوارب اوناكو

 « يب جوزتت نأ بولقلا بلقب كلأسأ انأو <« يرارقو يمونب بهذ ابح كتببحأ

 .« هتلسارف « اذك عضوم يف طابخلا نالف « معن : تلاق ؟ دلاو ٍكلأ : تلقف

 :تلقف قلقا ةكب ءاسرع ءاروع اعديسو تاخد انف# ابك راق # :تاعاف
 اهديزأف « كلذ ىلع يننومواي ىتبب لهأ ناكو « يل هتردق ام ىلع دما كل مبللا

 روضح تكرتف « اهدنع نم جرخأ ينعدت ال تراص نأ ىلإ « اماركإو أكرب
 ةرشع سمح ةلاحلا هذه ىلع ابعم تمقبو « اهملقل ظفحو اهاضرل ًاراثيإ سلجم ا
 نم ًائيش اهل يدبأ الو رملا ىلع ضياق ىنأك يتاقوأ ضعب يف ابعم تنكو « ةنس

 اهبلق يف ناك ام اهيلع يظفح نم ىجرأ يدنع ءيش اف « تتام نأ ىلإ « كلذ

 . يقتبج نم

 ىلع ًاصيمق ركب وبأ هنبا قزم توملا دنع لاحلا ناؤع ىبأ ىلع ريغت املو]

 ةمالعو « رهاظلا يف ينب اي ةئنسلا فالخ : لاقو هنمع ناؤع وبأ حتفف . هسفن
 ظ ١1 نطابلا يف ءاير

 همحر « نيتئامو نيعستو نامت ةنس رخآلا عببر نم نيقب ةرشع ثالثل يفوت

 . ىلاعت هللا
 : هظعو لاح يف دشني ام ًاريثك ناكو

 ضيرم بسطلاو يوادي بببط .ىقتلاب سانلا رمأي يقت ريعو
 زةددوم دوو دوه هوو م هي مهمه وم مجم مس ص صوم نضوج م جوجو هوم نس عم عع جوج وه هعش
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 ربيبج نب كرعس

 ءالولاب يدسألا ماشه نب ريم نب دبعس دمج وبأ لمقو - هللا دبع وبأ

 مالعأاأ دحاأ يوك ؛ ةعزتخ نب دسأ ينب نم نطب ثراحلا نب ةبلاو ينب ىلوم

 "ريع ى هللا ديعو سابعلا نشا هيك ني ملا تعا : هارت ناكر «© نيعباتلا

 ؟ ١انهاه تنأو ثادحأ : لاقف « ثادح : سابع نا هل لاق . 0

 « كاذف تصصأ نإف دنا ريجاتا كيلع هللا ةمعن نم سلأ :

 . كتمع 2

 سابع 'نبا "يمتع املف « ايتفلا يف سابع نبا عم بتكي نأ عيطتسي ال ناكو

 ًاضيأ ةءارقلا ذخأ هنع هللا يضر سابع نبا نعو"] ٠ بضغق كلذ هغلمف « بتك

 . هنع هتياور رثكأو ريسفتلا هنم عمسو < اضارع

 لاق ؛ ءالعلا نب ورمع وبأو ورمع نب ”لابنملا اضارع ةءارقلا دعس نع ىورو

 نم مأق ايف « نآرقلا "ىلع كسمأ : ناضمر يف ديعس يل لاق : "سايإ نب ءافو

 ؛ مارحلا تيبلا يف ةعكر يف نآرقلا تأرق : ديعس لاق « همتخ ىتح هسلجب

 ةليل ارقيف ناضمر ربش يف انوي ريب نب ديعس ناك : كلملا دبع نب ليعامسإ
 اذكمه « هريغ ةءارقب ةلملو تباث نب ديز ةءارقب ةللو دوعسم نب هللا دمع ةءارقب

 طقس نآل : لاقو بضغف « نآرقلا ريسفت هل بتكي نأ لجر هلأسو « ًادبأ

 ١ : ةقرولا « يزاريشلا تاقبطو ؟ ه5 : 5 دعس نبا تاقبط يف ريبج نب دمعس ةمجرت 2 0

 يف هلتقمو جاجحلا ىلع هجورخ رابخأو ١١ : ؛ بيذبتلا بيذهتو 57 : ؛ ءاملوألا ةملحو

 8١ : نابح نبا لاجر ًاضيأ رظناو ؛ اهريغو ريثك نباو ريثآلا نباو يربطلاك خيراتلا بتك

 دقو ص ةياور ةمجرتلا هذه يف انعمتا دقو ؛ ه4 : ع نيمثلا دقعلاو 7+ : ظافحلا ةركذتو

 ظ . بسحو ريخأتلاو مدقتلا يف ر يف هيلع يه امع تفلتخا .

 ١ دوجوم تنأو لاقف : م ”

 . شايع نب ءافو : أ ع . ةدوسملا يف درب مل نيفقعم نيب ام 0ك

 ضيفن



 قالطلاب نيعباتلا ٍملعأ نم ناك : فيصخ لاقو ؛ كلذ نم يلإ ةبحأ يئقش

 وبأ ريسفتلابو © سواط مارخلاو لالحلابو « ءاطع جحلابو ©« بدسملا نب ديعس
 . ريبج نب ديعس هلك كلذل مبعمجأو « ربج نب دهاجم ج اححلا

 جالت م يرسم يا 1 سلا مااساو

 . يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب
 ماقأو نابيضأ لخد :١لاقف « نابصصأ خيرات » يف يناهبصألا معن : ودأ هركدو

 . نالبثم ةيرق نكسو قارملا لإ اهنم لحترا مث ةدم أهب
 ثيدحلا نع هنولأسد ناهبصأب ناك ريمج نب ديعس نأ بيبح نب دمه ىورو

 ناهبصأب تنك «دمح ابأ اي : هل ليقف «ث”دح ةفوكلا ىلإ عجر اماف <« ثدحي الف

 . |[ فرعي ثيح كنب رشنا : لاقف « ث"دحت ةفوكلاب تنأو ثادحت ال

 ىلع جرخ امل سيق نب ثعشألا نب دم# نب نمحرلا دبع عم ناكو
 مجامجا ربد نم هباحصأ مزهناو نمحر لا دبع لتق اماف « ناوره نب كلملا دبع

 هذخأف <« يرَْقلا هللا دبع نب دلاخ ذئموي اهملاو ناكو « ةكمب قحلف بره

 لاقف « ىلجبلا طسوأ نب ليعامسإ عم يفقثلا فسوي نب جاجحلا ىلإ هب ثعبو

 ؟ءاعطا هل
 هييمب مري يبو ويهدده موريوسم م سويوم يه و هون مهم سيعممم يسوم موو م سس ساس «#

 . "؟+غ : ١ ناببصأ خيرات رظنا

 لاقف : : اماندمتعا يتلا تاطوطحلا يف درب ملو مضوملا اذه دنع يلاتلا صنلا ةعوبطملا يف درو
 : جاححلا هل

 لعأ يمأ تناك لب : لاق ء ريسك نب يقش تنأ لب : لاق « ريبج نب ديعس : لاق  كمسا ام
 . كتلدبأل : : لاق كريغ هماعب بنغلا : لاق « تنأ تمقدو كمأ تبقش : لاق ٠ كئنم يمساب ٌ

 :لاق ؟ دم يف كلوق امن : لاق « اهإ كتذختال كدمب كلذ نأ تماع ول : لاق «ىظلت ًاران ايندلاب
 اهتلخد ول :لاق ”رانلا يف وه مأ ةنجلا يف وهأ ىلع يف كلوق اف : لاق « ىدهملا مامإو ةمحرلا يبن

 : لاق « ليكوب مهيلع تسل : لاق * ءافلخلا يف كلوق اف : لاق « ابلهأ تقرع اهيف نم تفرعو

 دنع كلذ مع : لاق * قلاخلل ىضرأ مهيأف : لاق « يقلاخل ماضرأ : لاق * كيلإ بجعأ مهأف
 : لاق ٠ كبذكأ نل كبحأ مل نإ : لاق « ينقدصت نأ بحأ : لاق « مهاوجنو مهرس معي يذلا

 اهف : لاق ؟ رانلا هلكأت نيطلاو نيط نط ني واخ قلع هجشع تتر لاق * كحضت مل كلاب اهف

 . بواقلا ولست ل : لاق 7 كحضن انلاب

 تع تنك نإ : دعس لاقف ءهيدب نيب هعمجف توقاملاو دجريزلاو ؤلؤللاب جاجحلا رمأ مث
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 ل. واقر ةفركلا لمآ ءاضقلا كتملو امأ : لاق « ىلب : لاقف 07

 7 هترمأو يرمشألا ىموم ىبأ نب ةدرب ابأ ت 2 تيضقتساف ىبرع الإ دب ا

 سور مبلكو يرامس ىف كتلعج أه راق لاق ؟ كنود ًارمأ مطقي ال

 ةجاحلا لهأ ىلع اهقرفت مهرد فلأ ةئام كتيطعأ امأ : ل لاق « ىلب : لاق ؟ برعلا

 0 لاق « ىلب : يونا بارا وسام

 ا اا ودا ويوم دو وع

 هللا يصر « اهب رازب هربقو اهرهاظ ىف نفدو ©« طساوب 6 ةرحبلل نيعستو عبرأ

 . ةنس نوعبرأو عست هلو « هنع

 هللا ىلإ هئلكأ « مارحلا هللا كب يف شاو يب ىثو : لوقي ذخأ موي ناكو

 . يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ينعي « ىلاعت

 « تءضرأ امع ةعضرم لك لهذشت ةدحاو ةعزفف الإو « حلاصف ةمايقلا موي عزف هب ىقتتل اذه ح

 برض اهلف « يانلاو دوعلاب جاجحلا اعد مث ءاكزو باط ام الإ ايندلل عمُتَ> ءيش يف ريخ الو

 « نزحلا وه: دبعس لاق « بعللا وه * كدكلس ام : لاقف « ديعس ىككب يانلا يف خفنو دوعلاب

 « ىتح ريغ يف تعطق ةرحذشف دوعلا امأو « روصلا ىف يف خفنلا موي اميظع اموي ينركذف خفنلا امأ

 00 لا ! ديف ١ كانو: حاسملا لاك# « ةمابقلا موي اهعم ثعبت ءاشلا نمف رانوألا امأو

 : لاق « كلتقأ ةلتق يأ ديعس اي رتخا : جاجحلا لاق « ةنجلا لخدأو رانلا نع حرحاز نمل

 رقع نأ دحدالا : لاق « ةرخآلا يف اهلثم هللا كلتق الإ ةلتق ينلتقت ال للاوف « جاحح اب كسفال

 : جاححلا لاق ء رذع الو كل ةءارب الف تنأ امأو « هللا نمف وفعلا ناك نإ : لاق * كنع

 ” ككحضأ ام : لاقو هدرف « كلذب جاجحلا ربخأف «٠ كحض جرخ اماف « هولتقاف هب اويهذا

 اقف يوتا 0 ا لا لاق

 0 « هبجوأ هونك : نا 00000 ع لا 50-08

 ينإ امأ : دمعس لاق « هوحيذا : جاجحلا لاق « هرج اةرآ سير ابنعر عن ايفو: ايلخ

 يناقلت ىتح ينم اهذخ « هلوسرو هدبع ادم نأو « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دبشأ

 . يدعب هلتقي دحأ ىلع هطلست ال مبللا : لاقف دعس اعد مث « ةمامقلا موي اهب

 ١ يبارعأ : ةدوسملا يف .

 اضفنا



 ضرألا هجو ىلع امو ريب نب ديعس جاجحلا لتق : لبنح نب دمحأ لاقو

 « ةنسلا نم ناضمر ربش يف هدعب جاجحلا تام مث .هماع ىلإ رقتفم وهو الإ دحأ

 ىح دحأ لتق ىلع هدعب ىلاعت هللا هطلسي لو « ربشأ ةتسب هدعب تام لب ليقو
 نمعو هنع مهلأسو ءابطألا جاجحلا ىعدتساف «ريثك مد هنم لاس هلتق املو . تام
 همسفنو هتلتق اذه : هل اولاقف « ليلق مد مبنم ليسي ناك هنإف « هلبق هلتق ناك

 ل ل ا ا ل ل ل ا ا

 ظ . مهبمد لق كلذلف

 مهلا : لاقف « ريبج نب ديعس لتق دق جاجحلا نإ : يرصبلا نسحلل ليقو
 هلتق يف اوكرتشا برغملاو قرشملا نيب "نم نأ ول هللاو © فيقث ىقساف ىلع تبا
 . رانلا يف لجو زع هللا مبسكل

 يلام : لوقيو قيفُي مث صوفي ناك ةافولا هترضح امل جاجحلا نإ لاقيو

 ريبج نب ديعس ىأر مان اذإ ناك هضرم ةدم يف هنإ ليقو ؟ ريبج نب ديعسلو
 :لوقيو ًاروعذم ظقبتسيف ؟ ينتلتق مف « هللا تودع اي : هل لوقي هبوث عماجمب ًاذخآ
 ليقف « هتوم دعب مونلا يف جاجحلا يثار هنإ : لاقيو ! ؟ ريمج نب ديعسلو يلام

 دبعسد ينلتقو « ”ةلتَسق هثتلتق لمتق لكب ينلتق : لاقف ؟ كب هللا لعف ام : هل

 نب دبعس نأ « بذبملا» باتك يف يزاريشلا قاحسإ وبأ خبشلا ىكحو

 ليستر تاداحلا اكو هركذ « ًارايدتسا جنرطشلاب بعلي ناك ريبج
 . جنرطشلاب بعللا

 ما



 ضن

 بيسملا نب دمعس

 نارمع نب ذئاع نب ورمع نب بهو يبأ نب نازح نب بّيسملا نب دعس دمج وأ

 نينثا ركذ مدقت دقو « ةنيدملاب ةعبسلا ءابقفلا دحأ ؛ يندملا يشرقلا موز نبا

 ظ . ءاخلا فرح يف ةجراخو ءابلا فرح يف ركب وبأ : مهنم

 هقفلاو ثيدحلا نيب عمج « لوالا زارطلا نم نيعباتلا دبس روك ذملا دعس ناك

 يضر ةريره ابأو يرهزلا صاقو يأ نب دعس عمم « عرولاو ةدابعلاو دهزلاو

 . اهنع للا
 « ةلسف كاذ تيا : ةلأسم نع هلأس لجرل اهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع لاق

 مربخأ مأ : لاقف <« هريخأو كلذ لعفف « ينربخأف لإ عجرا مث « ًاديعس ينعي

 ىلص هللا لوسر اذه ىأر ول : هباحصأل هقح يف اضيأ لاقو ؟ ءاماعلا دحأ هنأ

 عمم و مع شا يفر ةباحصلا نم ةعامج يقل دق ناكو . ”ه 0

 رثكأو « نبنع ذخأو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جاوزأ ىلع لخدو «

 يرهزلا لثسو . تن وذ كو « نع لا يضر ةريره يأ نع دما يور

 هنأ هلع يورو 4 بيسملا نب دمعس : الاقف ؟ ابك ردأ نم هقفأ 'ن : لوحكمو

 دن لوألا ةريككتلا ىنتتاف ام 1 ا ا ا

 هتظفاحن « ةنس نيس ذنم ةالصلا يف لجر افق ىلإ ترظن امو «© ةلس 'نيسمخ

 تراكو ] ةئس 'نيسمخ ءاشعلا ءوضوب حبصلا ىلص هنإ ليقو « لوألا فصلا ىلع

 ةيصعم لثمب اهسفن تناهأ الو « هللا ةعاط لثمب اهسفن دامعلا تزعأ ام : "لوقي

 "؟ : ةقرولا « يزاريشلا تاقبطو كداعلا ه دعس نبأ ت ا وعلا -

 0 رب ول ل و ب

 .814 : ؛ بيدبتلا بيذبتو ه4

 ١ نيعبرأ : د .

 .ابحتفأ نم لع ىقح : 000 هيلصل . ..لوقم ناكو
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 ينب يف الو اهيف ىل ةجاح ال : لاقف اهذخأيل افلأ نيثالثو فمن ىلإ يعدو « هللا

 . مهنيبو ينيب محبف هللا ىقلأ تح « ناورم

 هتئج اماف « ًامايأ ىندقفف بيسملا نب دعس سلاجأ تنك : ةعادو وبأ لاقو
 انتربخأ اله : لاقف « اهب تلغتشاف ىلهأ تيفوت : تلق ؟ تنك نبأ : لاق

 :تلقف ؟ اهريغ ةأرما تثدحأ اله : لاقف موقأ نأ تدرأ مث :لاق ؟ اهاندبشف
 تلمف انأ نإ : لاقف ؟ ةثالث وأ نيمهرد الإ كلمأ امو ينجوزب نمو هللا كمحرب

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصو ىلاعت هللا دمح مث « معن : تلق ؟ لعفت

 نم عنصأ ام يردأ امو تمقف : لاق « ةثالث ىلع لاق وأ نيمهرد ىلع ينجوزو

 تبلصو « نيدتسأو ذخآ نمم ركفتأ تلعجو « يلزنم ىلإ ترصف « حرفلا
 اذإو « اتيزو ًازبخ ناكو « رطفأل ياشع تمدقف « ًاًئاص تنكو < برغملا

 همسا ناسنإ لك ىف تركفف <« دبعس : لاق ؟ اذه نم : تلقف « عرقي بابلاب

 «دجسملاو هتبب نيب ام الإ ةنس نيعبرأ ذنم ري مل هنإف «بيسملا نب ديعس الإ ديعس
 : تلقف « هل ادب دق هنأ تننظف <« بيسملا نب دسعسب اذإو © تجرخو تمقف

 : تلق <« ىتؤت نأ قحأ تنأ « ال : لاق ؟ كيتآف ىلإ تلسرأ اله « دمج ابأ ا

 ةلبللا تيبت نأ ”تهركف تج"وزت دق ًابزع الجر كتيأر : لاق ؟ ينرمأت اف
 درو بابلا يف اهعفد مث هلوط يف هفلخ ةمئاق يه اذإف « كتأرما هذهو « كدحو

 « حطسلا ىلإ تدعص مث « بابلا نم تقئوتساف « ءامحلا نم ةأرملا تطقسف «بابلا

 نب ديعس ىنجاوز : تلقف ؟ كنأش ام : اولاقو ىنوءاجف « ناريجلا تيدانف

 « اببلإ اولزنف < رادلا يف يه اهو (« ةلفغ ىلع اهب ءاج دقو هتنبا موملا بيسملا

 نرأ لبق اهتسسم نإ مارح كبجو نم يبجو : تلاقو تءاجف يمأ غلبو
 سانلا لمجأ نم يه اذإف « اهب تلخد مث اثالث تمقأف « مايأ ةثالث ابحلصأ

 مهفرعأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةّنسب مهماعأو ىلاعت هللا باتكل مهظفحأو

 وهو ربش دعب هتبتأ مث « همتآ الو ينبتأي ال ًاربش ثكمف : لاق ؛ جوزلا قحي

 «  دجسملا يف نم 'ضفنا ىح يندكي مو يلع درف « هيلع تماسف « هتقلح يف
 "بحي ام ىلع وه : تلق ؟ ناسنإلا كلذ لاح ام : لاق « يريغ قبي م اماف

 . يلزنم ىلإ تفرصناف « اصعلاف ءيث كبار نإ : لاق « ”ودعلا هركيو قيدصلا

 سا



 هالو نيح دسلولا هنبال ناورم نب كلملا دبع اهبطخ ةروكذملا ديعس تنب تناكو
 هبرض ىتح ديعس ىلع لاتحي كلملا دبع لزي ملف « هج”وزي نأ ديعس ىبأف < دبعلا
 ليعامسإ نب ماشه بتك : ديعس نب ىيحي لاق ؛ ءاملا هيلع ابصو دراب موب يف
 ةعسلا ىلع اوقبطأ دق ةنيدملا لهأ نإ : ناورم نب كلملا دبع ىلإ ةنيدملا يلاو
 نرإف « فسلا ىلع هضرعا نأ بتّتكف « بيسملا نب ديعس الإ نابلسو ديلولل
 ىلع باتكلا مدق اماف « ةنيدملا قاوسأ هب 'فّطو ةدلج نيسمخ هدلجاف ىضم
 نب ديعس ىلع هللا دبع نب ماسو ريبزلا نب ةورعو راسي نب نابلس لخد يلاولا
 عيابت مل نإ كلملا دبع باتك مدق دق « رمأ يف كانْمج : اولاقو < بيسملا
 نإف « نهادحإ انطعأف « ًاثالث ًالاصخ كملع ضرعن نحنو « كقنع تبرض
 لوقي : لاق « معن الو ال لقت الف « ب باتكلا كسلع أرقي نأ كنم لبق دق يلاولا
 اوعيطتسي مل ال لاق اذإ ناكو « لعافب انأ ام « بسسملا نب ديعس عياب : سانلا
 نوعي هنإت «امإا هللا نإ عرار كج و لطفا اولاق « معن اولوقي نأ
 ”وح قذأ قوق ناذألا عمسأ انأف لاق 6 كدي لف كسلجح نم كنلط اذإ كنم

 وي اولاق « لعافب انأ ام « ةالصلا ىلع ”يح ةالصلا ىلع
 ؟ قولخم نم ًاقرفأ أ : لاق « كنع كسمأ كدحي مل نإف « كسلجم ىلإ لسري هنإف
 اا رهظلا ةالص ىلإ جرخو اوجرخف « رخأتم الو ًاربش مدقتمب انأ ام
 : لاقف « هب يتأف « هملإ ثعب يلاولا ىلص اماف « هيف سلجم ناك يدلا هسلجب
 ا لاق « كقنع انبرض عيابت م نإ ةرمأي بتك نينمؤملا ريمأ

 هقنع تتدمف < ةدسلا ىلإ جرخأ بحي مل هآر اماف « نيتعبب نع سو هيلع هللا ىلص
 « رعش بان هملع ادإف « درحف هب رمأ ىضم دق هآر اماف « فوسسلا تسللسو

 فاط مث « طوس نيسمخ هبرضف « نأشلا اذهب ت ربتسا ام كلذ تماع ول : لاقف

 هذه نإ : لاق رصعلا ةالص نم نوفرصنم سانلاو هودر اماف « ةئيدملا قاوسأ هب

 نم ناكف « هوسلاجن نأ سانلا اوعنمو « ةنس نيعبرأ ذنم اهملإ ترظن ام هوجأول

 يو ا يسرب م
 نم ًاناكم مزاي ناك بسملا نب دبعس نأ ينغلب : هنع هللا يضر كلام لاق

 ني اج تالاف هب عنص لايل هنأو « هريغ يف دجسملا نم وحي هيلا

 ضف



 إ©5شطشطشسبل

 طبحت ال يل مبولق نم راكنإب الإ ةّمّلَكظلا ناوعأ نم منيعأ اوألتال:لوقي ناكو

 .| ابحتفأ نم ىلع تح :لاق ؟كنيع حدقتالأ : هنيع يف ءاملا لزن دقو هل لمقو ؛ ملاعأ

 هجوف تارم عبرأ بارحما يف لاب دق هنأك همانم يف ناورم نب كلملا دبع ىأرو

 م ناكف « ةعبرأ هبلصل هدلو نم كلي : لاقف « هلأسب نم نسما نحس

 . هبلصل كلما دبع دالوأ معو « ماشهو ديزيو نايلسو ديلولا يلو ١ هنإف « لاق

 ةفالخ يف ناكو « هنع هللا يضر رمع ةفالخ نم اًميضم نيتنسل هتدالو تناكو

 . ًالجر هنع هللا يضر ناؤع

 ليقو «عبرأ ليقو «ثالث ليقو « نيتنثا ليقو - ىدحإ ةنس ةنئيدملاب يقوتو

 . هنع هللا يضر «ملعأ هللاو« ةئامو سمخ ةنس يفوت هنإ لمقو“ةرحبلل نيعستو - سمح

 لوقي ناك هنأ هنع يورو « ابتحت نم ةانثملا ةددشملا ايلا حتفب : بّيسملاو

 . يبأ بّيسي نم هللا 7 بيس : لوقدو ؛« ءاملا رسككي

 . نون اهدعبو يازلا نوحسوةمبلا ءاحلا حتفب : نازحو

 . ةمحعم لاذب : لئاعو

0 
 يراصنألا دئز وبأ

 كلام نب ناععنلا نب 00 حوا ا ويحب 0

 وه : «١ تاقبطلا » يف دعس نب دمح لاقو <« جررزخلا نب نب ةبلعث نا

 :١١ ,ءادألا مجعمو 07: 4 دادغب خيراتو ١٠٠١4 : سبقلا رون ىف يراصنألا ديز يأ ةمحرت - <5#*

 :١ةيابنلا ةياغو م : ع بيذبتلا بيذهتو «؟ ه : ةاعولا ةمغبو .٠" : ؟ ةاورلا هامنناو ؟١ ؟

 ةافوتسم ةمجرتلا هذهو . عجارتلف ةشاحلا يف ةاورلا هانا ققحم اهدرس ىرخأ رداصمو م .ه

 . فلؤملا ةدوسم يف

 ."١:يطفقلا رظناو (ةميوروالا ةعبطلا نم ١ اي : 0/١؟) تاقبطلا يف وحنلا اذه ىلع همسن درو 7
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 . سقف ننديز نب تباث ديز يبأ نب ريشب نب تباث نب سوأ نب ديعس ديز وبأ

 يوغللا يراصنألا 6 باوصلاب معأ هللاو « هخيرات يف بيطخلا هركذ لوألاو
 ناك و © بيرغلاو رداونلاو تاغللا هملع بلغو « « بدألا ةّمأ نم ناك. ؛ يرصبلا
 .:ةتداوزي ةق : ناكو « رّدّقلا يأر ىرب

 ديز يبأ ةقلح ىلإ ءاج دقو يعمصألا تيأر : لاق ىنزاملا نائع وبأ ث"ادح

 نيسمخ ذنم اندسو انسئر تن تنأ : لاقو هيدي نيب سلجو هسأر لّبقف 0

 اها ؟ كباحصأ كل فصأ : رذانم نبا يل لاق : لو ”يزتوثلا تاكو .
 يراصنألا ديز وبأ امأو ؛« مهعجأف ةديبع وبأ امأو « سانلا ظفحأف محلا
 وبأو انأ : دحاو باتتلك يف ةثالث انك : لوقي ليمش نب رضنلا ناكو . مهقثوأف

 ل ”فلخ ينثدح : ديز وبأ لاقو . يديزيلا دم وبأو يراصنألا ديز
 مهيطعأ تنكف « هب يلع اوافغبف « رعشلا مهنع بتكأل ةفوكلا تيتأ : لاف

 «ىلاعت هللا ىلإ بئات انأ ! كليو : مهل تلقف تضرم مث « حيحصلا ذخأو لوحنملا

 ظ . ببسلا اذهل برعلا ىلإ ًابوسنم يقبف « ينم اولبقي ملف « يل رعشلا اذه

 سوقلا ١» باتك ابنم : ةدئفم تافنصم بادآلا يف هل روكذملا ديز وبأو
 باتكو «رطملا » باتكو « ناسنإلا قلخ » باتكو « لبإلا » باتك و « سرتلاو

 « ةينئتلاو عملا » باتكو « رداونلا » باتكو « تاغللا » باتكو « هاملا»
 باتكو « ةزمهلا فضخت » باتكو « برعلا تاتوبب » باتكو « نبللا » باتكو
 « تلعفأو تلعف » باتكو « قرفلا » باتكو « شوحولا » باتك و « بضقلا »
 « كلذ ريغو « رداصملا » باتكو « ةزمهلا » باتكو « ءامسألا بيرغ » باتكو

 'ةييرغ ءايشأ هبف عمج انسح ًاباتك تابنلا يف هل تيأر دقلو
 ءالمإ نم رحضف ةل و

 : لاقف سانلا تايرخأ يف يراصنألا ديز انأ ىأرف ؛هفرطب ىمرف ثيدحلا

 ١ ةنس نيرشع ذنم : ءابلالا ةهزن ؛ نينس رسششع ذنم : يطفقلا .

 تل ل و تافلؤم يطفقلاو ميدنلا نبا هل ركذ ؟
 ا 0و

 . ةقلحلا يف هفرطب ىمهرف :أ ؛
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 ١ديز ايأ اي
 رابخإ ”تاذ انتمتلك ول رادلاو انمّئلكت ام ”يَّم ”راد تمجعتسا

 نك كل .لاقف: « راعشألا نادشسانتيو ناثدحتي العجف « هءاحف نال ىلإ

 ثيدح كنم عمسنل لبإلا روبظ كيلإ عطقن « م اطس ابأ اي : ثيدحلا باحصأ

غف : لاق ؟ رامشألا ىلع لبقتو انعدتف سو هيلع هللا لص هللا لوسر
 ةعس بض

 هلإ ال يذلا هللاو انأ < يل حلصألاب معأ انأ « ءالؤه ال : : لاق مث « ًاديدش ًاضغ

 ظ > . كاذ يف ينم ملسأ اذه يف وه الإ

 لقو «ة يسال ةرصملاب هتافو تناكو

 شاع هنا ليقو « ةئاملا براق ىتح آليوط ًارمع رّيثعو « ©« نيتثتامو - ةرشع تس

ىلاعت هللا همحر < نيعستو انس لبقو <« نيعستو ًاسمخ لمقو « ةنس نيعستو انالث
 . 
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 طسوألا شفخألا

 فورمعملا يخلملا .يوحنلا ءالولاب سكات ةدعسم نب ديعس نسحلا وأ

 ناكو < باطخلا وبأ ربكألا شفخألاو « ةرصبلا ةاحن دحأ ؛ طسوألا شفخألا

 « ديجملا دبع نب ديما دبع همساو « مبملاوم نم َرَحَه لهأ نم اضيأ انوحن

 . امهريغو هيوببسو ةدسع وبأ هنع ذخأ دقو

 «هيوبيس نع وحنلا ا ةميرعلا ةْعَأ نم روكذملا طسوأللا شفخألا ناكو

 . سبقلا رونو يطفقلا يف ةياكحلا تدرو دقو ( 50+ : تيككسلا نبا حرش) : ةغباثلل تملا ١

 "55 : ١١ ءابدآلا مجعمو سبك : < ةاورلا هامناو كة : سمدقلا رون ف شفخألا ةمجرت - 54

 : تلق . ةيشاحلا يف ىرخالا هتمجرت رداصمب انبث هامنالا ققحم قاس دقو "هم. : ةأعولا ةمغبو

 . فلؤملا ة .ةدوسم ف ةافوتسم ةمح رتلا هذهو

 الب



 هضرعو الإ ًائش ةناثك يف ةيوييم مشو اع: : لوقي ناكو « هنم ربكأ ناكو
 . 'هنم هب معأ مويلا انأو « ينم هب معأ هنأ ىرب ناكو « يلع

 ىلع ءارفلا لخد : اولاق < ملس نب ديعس لآ نع بلعث سابعلا وبأ ىكحو
 لاقف « ةببرعلا لهأ ديسو ةغللا لهأ ديس مكءاج دق : انل لاقف ؛« روك ذملا دمعس

 . الف شيعي شفخألا ماد ام امأ : ءارفلا
 ءاخلا كريع ىف قبس ا بتكلا رخغ ضورعلا قف داز ىذلا ره شفخألا اذهو

 باتكو وحنلا يف « طسوألا » باتك ةفنصملا بتكلا نم هلو « ليلخلا ةمجرت يف

 « قاقتشالا » باتكو « وحنلا يف « سبياقملا » باتكو « نآرقلا يناعم ريسفت »
 باتكو « رعشلا يناعم » باتكو « ىفاوقلا » باتكو © ضووهلا 8 :نياتك و
 «لئاسملا » باتتك و «ريمكلا « لئاسملا » باتك و « تاوصألا » باتكو « كولملا »
 . كلذ ريغو « ريغصلا

 : شفخألاو « هنانسأ ىلع هاتفش مفنت ال يذلا : علجألاو ؛« عَلْجَأ ناكو
 ل ار ال و را
 شفخألا » : هل لاقي ناكو . "ىلاعت هللا همحر « نيتئامو نيرششعو ىدحإ ةنس

 . عطسو اذه راص « اضيأ شفخألاب فورعملا دينمو لع ورعان عرتعلا

 نهدعبو تالمبملا لادلاو نيعلا تك نيسلا نوكسو ىملا حتفب : ةدعسمو

 . ةنكاس ءاه

 اهدعفو ةروسكم ةثلثم نيش فلألا دعبو ميلا حتفو ا : يعشاجملاو

 ظ . مت نم نطب « مراد نب عشاجم ىلإ ةبسنلا هذه « ةلمهم نيع

 امل هنكلو 550 نيس ل يطفقلا لاق ١
 هنيبو هحرشف شفخألا ىلع ءىرق تام

 ., 5١١ ةنس يفوت هنأ ميدنلا نبا ركذ 1

 ١م
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 يوحنلا ناهدلا نبأ

 0 هللا دبع 0 ا دل

 ا يضر راش ب اردياوأ نيش وأ ءاجر نب نصح نبا

 وهو عي 0 تراسل وبلا للرسم

 « ىرغصلا لوصفلا » و « ىربكلا لوصفلا » ابنمو « ةدلجم نيعبرأو ثالث رادقم

 « ةرغلا » هامسو نيدلجم يف لخدي ًاريبك ًاحرش ينج نبال « اكسل

 ةدلجم يف « ضورعلا » باتك نا ا ا ا رأ لو

 ذخاملا يف ةيديعسلا ةلاسرلا » باتكو « ةدلجم يف « وحنلا ىف سوردلا » باتكو

 رهرز » هايس هتركذت باتكو « ةدلجم يف ىنتملا تاقرس ىلع لمتشد « ةيدنكلا

 روصقملا يف دوقعملا»و «ءاظلاو داضلا ف ةسشغلا» نناتكو# تادىلج عسا 2 «ضايرلا

 . *[ تافنصملا نم كلذ ريغو ] « دادضألا ىف ةينغلا » و * « ءارلا» و « دودمملاو

لا نبا ةاحنلا نم دادغمب روك ذملا دمج يىبأ نمز يف ناكو
 9 نباو يقملاوج

يروك ذملا ةعاملا ىلع روك ذملا دمح ايأ نوحجري سانلا ناكو <« يرجشلا ن نباو
 عم ن

 ادصاق لصوملا ىلإ لقتتاو يا ماهإ ميته دحاون لك نأ

 : نايمهلا تكتو 95:١" ءايدألا مجعمو 407 : ؟ ةاورلا هابنا يف ناهدلا نبا ةمجرت - ذم ظ

 . 7؟ : 5 ةرهازلا موحنلاو ؟ه5 : ةاعولا ةيغبو 4 ظ

 ..دمحأ : ص ذ

 . سابلا : ص 5

 . ءارلاو نيغلا يف ءارملا ةلازإ : توقاي يفو . ص س نم طقسو ةدوسملاو ر يف اذك 5

 ٠ س نم ةدايز 4
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 ملا فرح يف ه هركذ ىتآلا - داوجلاب فورعملا يناهبصألا نيدلا لامج ريزولا بانج
 « ةدم هفّنك يف ماقأو « هنلإ نسحأو لائقإلاب هاقلتف  ىلاعت هللا ءاش نإ

 دم رّسسف « كملا ىلع ةنسلا كلت قرغلا ىلوتساف دادغبب تفلخت دق هبتك تناكو
 ةغب دم هراد فْلَخ ناكو <« تقرغ دق اهدجوف « ةملاس تناك نإ هبلإ اهرضحب
 ىلع ةدايز ببسلا اذهب بتكلا تفلتف «هراد ىلإ اهنم ءاملا ضافو « ًاضيأ تقرغف
 كلت ىلع هملإ تلمح اماف « هرمع ابليصحت يف ىنفأ دق ناكو « قرغلا فالتإ
 نذاللاب اهرخمف«نكمأ ام اهنم حلصيو روخبلاب اهبيطي نأ هيلع اوراشأ ةروصلا
 هفاوعلا كلد علطف انذال ؟١طر نيثالث نم رثكأب اهرخب نأ ىلإ كلذ مزالو

 قلخلا تيأرو « ريثك قلخ هبلع عفتناو . هرصب فكو ىمعلا هل ثدحأف همنبعو
 . ًاريثك ًالاغتشا رايدلا كلتو لصوملاب ةروكذملا هفيناصت يف نولغتشي

 نا لاقو « ةئامسمحو نيكسو عست ةنس لاوس 2 نعنألا موب هتافو تناكو
 نب ىفاعملا ةربقمب نفدو لاق لا هجر# لضولاب نكيوب تيم نب: يقوتسلا
 . نادملا بابي نارمع

 ةئاعبرأو نيعستو عبرأ ةنس بجر نيرشعو سداس سدمخلا ةيشع هدلومو
 . ةعمجلا موي ليقو « اهب ةلح يهو « قباط ربنب دادغبب

 : هلوق هنمف « نسح مظن هلو

 ؛لقلا ىرولا نيب هب ولفت ؛دجلاو ةصقنم وبف ابأد ”لازحلا لعجت ال
 ”مستبت نيحالإ بحسلا ”بتخصت ام همثسبت كنلم نم ةكلنارغي الو
 : ًاضيأ هلو

 ريصتس انللثم ', ءلشلاب نأ نيسحت ال

 ريطت ال ابنكل شير ةجاجدللف
 : ًاضيأ هلو

 ”ثومللا يناشختو مك ارف ىشخأ نأ ورغال

 ١ بتكلاب : توقابو ر ص .

 نين



 ”ثيغتسي قآرفتلا نم ل ءدجلا ”بوثلا ىرت امآوأ

 : هل دروأو « رهدلا ةئيز » باتك يف يريظحلا هرك ذو ]

 'رظتنت رهدلا فورصل نكتالو ةدقار مايألاو شيعلا ىلإ رداب

  ردكلا هرمق يف هرخآو وفص هلئاوأ يف ودبي سأكلاك رمعلاف

 ظ ظ : اضيأ هل دروأو

 يرام ضرألا قاده ةقرر نايف ةيبيئلا »تنك نال نع. .نوتغا ازلاق
 احرتطُم راص اهنع ناب نإف ابذع ًنزتخم هاوفآلا يف قيرلا اورظنا : تلق

 ظ : ًاضيأ هل دروأو

 ٍنامزألا ونب هيناعي امن ابفرم ”لظأ يكل لوخلا ىوهأ
 ٍناصغألا خمااش ةيذآلا يلو ابفصع ىلاوت اذإ حايرلا نإ

 : ًاضيأ هل دروأو

 هقطنع فراع ىتف لوق اوعمتسا متمدع ال قداس اا

 |١ هقذيبك قبرغ يف ترصف ًامدرتحي خرلاك يتيبب تنك

 ميد « هيلع ىنثأو « ةديرخلا» يف بتاكلا دامعلا هركذ دقو

 يقشمدلا ركاسع نبا ظفاحلا تعمس : "ىناعمسلا دعس وبأ ظفاحلا لاقو . هلاح

 افرعأ اصخش مونلا يف تيأر :  لوقي ناهدلا نب كرامملا نب ديعس تعممس : لوقي

 : هل بيبح هنأك رخآ اصخش دشني وهو

 ؟ "لطامتو ةيمأ ينيد ”لطاملا ابمأ

 هوب عبووس هوووعو هومر هو ويوهوميو جنو و وم وس ساه هو هس حج سوم س هسس سس سو

 هذهو < ؛ هب يسارا ؛ اهنيب امف توافت ىلع ر ص د خسنلا نم نيفقعم نيب ام انتيثأ ١

”7 | 

 : يطفقلا اهدروأ ؟

28 



 '”لطابب كنم مناق ينإف بلقلا لّلع

 ابهفرعأ ام : لاقف ةياكحلا هيلع تضرعو ناهدلا نبا تيأرف : ىناعمسلا لاق

 ناهدلا نبا ىلمتسا مث «ةاورلا قثوأ نم ركاسع نبا نإف «ىسن ناهدلا نبا "لعلو

 ىورف « ينع ركاسع نبا نع ىناعمسلا ينربخأ : لاقو ةياكحلا هذه يناعمسلا نم

 ظ ظ . ةياورلا يف بيرغ اذهو < هسفن نع نيصخش نع

 تس ةنس قوتو « ًاريدقت ةثامسمحو نيتسو مست ةنس لئاوأ يف لصوملاب هدلومو

 . يلصوملا نارمع نب ىفاعملا ةربقمب هببأ ىلع نفدو ©« لصوملاب ةئاتسو ةرشع

 : هرعش نمو

 هملإ يفوقباسف ًامانن ام اوقأ ”تّبَّنَت لوخلا ”تّحَدَم نإ

 هيلع يريغ ”لوأ يل اف <« ش دعلا دل ىلع يىنلد دق وه

 : لمق ام ىلع هرعش نمو

 باتكلا يف ةلقْم نا فلأ ىكح يتدقو انمز ابصلاب يدبعو

 يبابش ىلع بارتلا يف ”شّتتفأ يفأك اينحنُم نرآلا ”ت'رصف

 ١ ديفنتسوو ر س يف تباث وهو ةدوسملاو م ص نم صنلا طقس : يبابمش ... هل ناكو .

 مخه ؟” عه



 ري

 يروثلا نايفس .

 نب هللا دبع نب عفار نب بيبح نب قوربسم نب ديعس نب نأبفس هللا دبع وبأ

 ناكلم نب ةبلعث نب ثراحلا نب كحلا نب رصن نب ذقنم نب هللا دبع يبأ نب ةبهوم

 نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلإ نب ةخياط نب ”دأ نب ةانم دبع نب روث نا
 عمجأو ماعلا نم هريعو كيدخ ا لع يف امامإ ناك ؛ ينوكلا يروثلا « ناندع

 نإ لاقيو « نيدبتجملا ةمئ آلا بها وهوا ةكتو مده ةغزوو هنيد ىلع سانلا

 يدلا فالتخالا ىلع « هبهذم ىلع ناك هنع هللا يضر دينجلا مساقلا ابأ خمشلا

 . ملا فرح يف هتمجرت يف مدقت
 ! : اولاق © نايفس نم لضفأ ايفوك تيأر ام : ديبع نب سنوي لاقو]

 .نايقسا نم لضفأ ًايفوك تيأر ام : لاق « ًانالفو ًانالفو ريمج نب ديعس تيأر

 :لاقف عبشف ةلبل نايفس لكأ . هلثم نابفس ىأر ام : ةنيمع نب ناضضس لاقو

 .٠ حبصأ قح ماقف « لمع يف ديز هفلع يف ديز اذإ راما

 اماف « ًارئاخ انبلو ءادغ انيلإ مدقف نابفس اناعد : لاق ةنيبع نبا ثدحو
 ناكو - عيكو نبا لاق ؛ ىلاعت هلل ًاركش نيتعكر ىلصن انب اوموق : لاق انطسوت

 يلصن انب اوموق : لاقل ثدحلا جنيزوللا اذه نم ائيش انيلإ مدق ول :  ًارضاح

 . حيوارتلا
 هنم ذخأي «هينيع نيب للعلا نأك يروثلا نامفس ناك : ثراحلا نب رش لاقو

 . ديري ام هنم عديو ديري ام

 نأ تاقبطو "م : ةقرولا « يزاريشلا تاقبطو : تسربفلا ف يروثلا نامفس ةمحرت 25

 "ه5 : 5 ءايلوالا ةيلحو 6. : ١ ةبضملا رهاوجلاو عواب : فراعملاو م١0 : 5 دعس

 .نبا لاجرو +٠٠١ : ظافحلا ةركذتو ١ه١ : و دادغب خيراتو ١١١ : 6: بيذبتلا بيذبتو

 000 ١١9 : نابح
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 فيك يردأ ال ًالوق ةالصلا يف كحض نمسف لوقأ تنك : يعازوألا لاقو

 .:هن:تدخأف#عوشرلاو ةالصلا دمعي : لاقف هتلأس يروثلا نامفس تسقل اماف «وه

 "تاع لوقيو هيتفتسي نايفس ىلإ ءيحي دوجنلا يبأ نب مصاع ناكو

 . ًاريبك كانيتأو ًاريغص انتيتأ

 ا ع ل دب ب يا
 رباه يربو ةيياع ل1 كرم دجال حل يو نار ارا

 ظ يع و يي عمو

 . ينناشف اثيش يلق تعدوتسا ام : يروثلا نايفس لاقو
 : لاقف ةفوكلاب ءاضقلا ىلو امدعب اكيرش يروثلا نايفس يقل : لبقو

 هل لاقف ؟ ًاضاق ترص وأ « ءاضقلا لت ربخلاو هقفتلاو مالسإلا دعب « هللا دبع انأ اب

 « هللا دبع ايأ اب : نايفس لاقف © ضاق نم سانلل دب ال « هللا دبع ايأ اي : كيرش

 . يطرش نم سانلل دب ال
 لاق : لاق < يرصبلا هللا دبع نب نمحرلا دبع ىبأ نب نمحرلا دبع ثدحو

 ةرخآلل لمعاو اهيف كئاقب ردقب ايندلل لمعا : لاقف « ينصوا : نامفسل لجر

 . مالسلاو اهيف كماود ردقب

 هاطعأف « راثيدب ارد هتطب ناكر كن ودعت يروثلا نايفس ءاجو

 «رخآ رائيد هنناج ىلإ ادإف هبلطف « نايفس نم طقسف رخآ هعم ناكو « رائيدلا

 : لاق < صقانلا ذخ : لاق « هفرعأ ام : لاق « كرانيد ذخ : ىريصلا هل لاقف

 ىضمو هكرتو « دئازلا هلعلف

 نيأ نم كمهرد رظنا : لوقي يروثلا نايفس تعمس : برح نب بيعش لاقو

 ظ . رخآلا فصلا يف لصو وه

 مالس : لاقف يدبملا ىلع نايفس لخد : ىلجعلا حلاص نب هللا دبع لاقو
 يضر باطخلا نب رمع جح : لاقف سلج مث 9 هللا دبع ابأ اب متنأ فيك « مملع

 كتحح يف تقفنأف تججح تنأو « ًارانيد رشع ةتس هتحح ىف قفنأف هنع هللا

 أم ىوف : لاق ؟ كلثم نوكأ نأ ديرت ؟ ديرت ءىش يأف : لاق « لاومألا توبب

 تناك دق هللا دبع انأ : هللا دبع وبأ هريزو لاقف « هيف تنأ ام نودو هنف نأ

 كذب



 : لاق « يريزو هللا ديبع وبأ : لاق ؟ اذه نم : لاق « اهذفننف انيتأت كشك

 نبأ ىلإ : يدبملا هل لاقف ماق مث « كبلإ تبتك ام يفإ « باذك هنإف هرذحا
 مث اهذخأف داعف « ماق نيح هلعن كرت دق ناكو ؛ دوعأ : لاق « هللا دبع ابأ ا

 داتا رق هيي رف درع ذأ انعوبا لاقف « دعي ملف يدبملا هرظتناف <« ىفم

 دحسملا يفل هنإو يروثلا نافس الإ سانلا نمأ دق : لاقف بضغف « هلعن ذخأل
 : لاقف ؟ تلمف 2 : هل ليقف « هتأبخف ءاسنلا نيب هسفن ىقلأف بهذف « مارحلا

 . تام ىقتح اهب لزي مف ةرصبلا ىلإ جرخ مث ؛ محراأ نهنإ
 راص « هيلطي ناطلسلاو ةرصبلا نايفس مدق امل : يدهم نب نمحر لا دبع لاق

 نيراشعلا ضعب هب رمف « اهرامث ظفحي نأ ىلع هسفن رجأو « نيتاسبلا ضعب يف
 بطر ينربخأ : لاق « ةفوكلا لهأ نم : لاق ؟ خش اب تنأ نأ نم : لاقف

 بطر نكلو هقذأ لف ةرصبلا بطر امأ :لاق ؟ ةفوكلا بطر مأ ىلحأ ةرصبلا

 رحجافلاو ربلاو بالكلا « خش نم كبذكأ ام : لاقف « ولح ةفوكلاب يرباسلا

 امب هربخيل لماعلا ىلإ مجرف ! هقذت م كنأ معزت تنأو ةعاسلا بطرلا نولكأب

 يروثلا نايفس هنإف ًاقداص تنك نإ هك ردا «كمأ كتلكث : لاقف «همّحعتل لاق

 هيلع ردق اف هبلط يف عجرف « نينمؤملا ريمأ ىلإ هب برقتتل
 : ىموم نب ىسع هل لاقف ةظلغ هبف م الكن هماكف يدبملا ىلع نايفس لخدو'

 : نايقس هل لاقف «روث نم لجر تنأ امإو مالكلا اذه لثم نينمؤملا ريمأ لكت

 . كموق نم هللا ىصع نمم ريخ روث نم هللا عاطأ نم نإ

 : هل لاقف هقطن فرعي نأ نايفس بحأف « لكتي الو هسلاجي ىتف ناكو

 «ةربد رمح ىلع مهدعب انيقبو ةقباس ليخ ىلع اورم انلبق ناك نم "نإ ىتف ا

 موب انقوحل عرسأ اف قيرطلا ىلع انك نإ « هللا دبع ابأ اي : قفلا لاقف

 انيأرف يشن يروثلا نايفسو انأ تنك : لاق شامع نا ركب وبأ ثدحو

 كدنعأ خش اب : نايفس هل لاقف «© تمسلا نسح ةمحللاو سأرلا ضيبأ خش
 .رامخ وه ادإف انرظنف «نينس قيتع يدنع نككلو «ال : لاق ؟ ثيدحلا نم ءيش

 ؟ ىراصنلاو دوهملا حفاصأ : يروثلا نابفس تلأس : لاق ةرمخ ىكحو
 نم بحصت ال : لاقف « جحلا ديرأ ينإ : لجر هل لاقو . معن كلجرب : لاقف
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 . كتلذتسا كيلع لضفت نإو كب ”رضأ ةقفنلا يف هتيواس نإف كسلع مركتي

 نامز يف هنإف هحلصبلف مهاردلا هذه نم ءيش هدي يف ناك نم : لوقي ناكو

 لجرلا ىقلأل نإ : لاق هنأ هنع ىحو . هنيد لذي نم لوأ ناك جاتحا نإ

 مهديرث لكأ نب فيكف « يلق هل نيلمف ؟ تحبصأ فيك : يل لوقبف هضغبأ

 ؟ ميطاسب ءىطوو

 :هل تلاقف !باتكب تناكو <« جوزتأ ديرأ : نارزيخلا لاق يدبملا نإ لبقو

 ©« تلش نم كنيبو ينبب : هل تلاق « ىلب : لاق « ىلع جوزتت نأ كل "لحيال

 10 5 لاق ةانع لإ هعرف# معن : تلاق ؟ يروثلا ناضس نيضرتأ : لاق

 م اوحكناف و لحو زع هللا لاق دقو اهيلع جوزتأ يل لحي ال هنا معزت ديشرلا

 متأ : نايفس هل لاقف « تكس مث # عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم يل باط

 تنأو ( + م : ءاسنلا ) *# ةدحاوف اولدعت الأ متفخ نإف إ ىلاعت هلوق ديرب « ةبآلا

 . اهلبقي نأ ىبأف مرد فالآ ةرشعب هل رمأف « لدعت ال

 ةلمج يف ناك يذلا ىلحلا نيدلا نيمأ هبقفلا هب ىنربخأ ام ةردانلا هذه لثمو

 تاويد بحاص ذئموي وهو رصن هبقفلا نبا نيدلا ناهرب هبقفلا دنع نيردصتملا

 يف يناطلسلا ماقملا ىلإ هاقئاخلا ىلإ يضملل مهيدتني مهءاممأ بتكو « سابحألا

 : لاقف رذتعي لجر ماقف « هريغ بتكو همسا ىلع طخف مهنم لجر رذتعاف مهم

 : نيدلا نيمأ هبقفلا هل لاقف # ةروع انتوبب نا إذ لجو زع هللا لاق اك كولمملا

 فتروديرب نا ةروعب يه امو 8 ىلاعت هلوق يهو ةيآلا ةقب ىلإ ريشي « "لص

 عجأ ال : لاقو < نورضاحلاو ناهربلا كحضف ( ١ : بازحألا ) ) # ًارارف الإ

 . "| هريغب أدتباو همسا ىلع طخ مث « ءيجلا كفيلكت نيبو هقفلا نيب كنلع

 نرايقس نم مارحلاو لالحلاب لعأ الجر تيأر ام : ةنيسع نب نايفس لاق

 نايفس نم ملعأ ضرألا هجو ىلع معن ال : كرابملا نب هللا دبع لاقو . يروثلا

 © سائلا عار هنامز يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ناك : لاقيو . ”يروثلا

 يراهم راسو 1 وكلا هولا نق د1 طلو

 ١ حاكلب : .ريف .
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 يف 'نّمو شمعألاو يميبسلا قاحسإ يبأ نم ثيدحلا يروثلا نايفس عمس
 كلتو كلامو قاحسإ نب دمحجو جيرج نباو يعازوألا هنم عمسو « (هتقبط

 0 . ةقبطلا
 : مكح نب عاقعقلا لاق : 'هلاثم ام « بهدلا جورم » يف يدوعسملا ركذو

 ةماعلا ملست ملس هيلع لخد اماف « يروثلا نايفسب يتأ دقو يدبملا دنع تنك

 « "هرمأ بقري هفيس ىلع اثكتم هسأر ىلع مئاق عيبرلاو « ةفالخلاب مسي لو

 انهاهو انهاه انم رفت « نايفس اي : هل لاقو « ىقّلَط هجوب يدبملا هيلع لبقأف

 نأ ىشخت اهفأ < نآلا كيلع انردق دقف « كبلع ردقن مل ءوسب كاندرأ ول انأ نظتو

 نيب قرفي رداق كلم كبف محي "يف كحت نإ : نايفس لاق ؟ اناوهب كيف محن

 كلبقتسي نأ لهاجلا اذهأ « نينمؤملا ريمأ اي : عببرلا هل لاقف ©« لطابلاو قحلا
 لهو « كليو تكسا : يدبملا هل لاقف « هقنع برضأ نأ ىل نذيإ ؟ اذه لثم
 ءاضق ىلع هدبع اوبتكا ؟ مهتداعسب ىقشنف مهلتقن نأ الإ هلاثمأو اذه ديرب
 هذخأف « هيلإ عفدو هدهبع بتكف « مح يف هيلع ضرتعي ال نأ ىلع ةفوكلا

 نم عنتما املو . دجوي مف دلب لك يف بلطف < برهو ةلجد يف هب ىمرف جرخو
 : رعاشلا لاق يمخنلا هللا دبع نب كيرش هالوتو ةفوكلا ءاضق

 ماردلل ًادصرم كيرش ىسمأو هنيدي ٌرفو نايفُس زارحت

 ةئآلا ةداسلا دحأ ناكو - ينئادملا برح نب ببعُس حلاص يبأ نع يكحو ]
 موي يروثلا نايفسي ءاجُي بسحأل يننإ : لاق هنأ  نيدلاو ظفحلا يف رباكألا
 لضفأ هيلع مكيبن اوكردت مل : مهل لاقي « قلخلا ىلع هللا نم ”ةّحُح ةمابقلا

 .  ؟[؟ هي متيدتقا الأ « يروثلا نايفس "متيأر دقلف مالسلاو ةالصلا
 ققوتو . ةرحبلل نيعستو عبس ليقو «© تس ليقو « سمخ ةنس ىف هدلومو

 هم و م هوو م مه هسه سس هسه موو م م ودير ويوم موو و ومس و هوي س و نهاوند مم ووو هوسو

١ 
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 . م س ص و ةدوسملا يف درب مل نيفقعم نيب ام 0
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 ءاشع نفدو « ناطلسلا نم ًايراوتم ةئامو نيتسو ىدحإ ةنس ل”وأ ةرصبلاب

 ظ . 'بقّنعُي لو ؛ ىلاعت هللا همحر

 روث ىلإ ةبسنلا هذه «ءارو ةنكاس واو اهدعبو ةثلثملا ءاثلا حتفب : يروثلاو

 . نادمه نم نطب رخآ يروثو < مت ينب يف رخآ يروث متو « ةانم دبع نا

 . حصأ لوألاو « نيتسو نيتنثا ةنس يفوت هنإ : لمقو

51 

 ةنيبع نب نايفس

 ينب نم ةأرما ىلوَم « يلاللا نوميَم نارمع يبأ نب ةنيُّنع نب نابفس دمج وبأ

 ينب ىلوم ليقو «ملسو هيلع هللا ىلص ينلا جوز ةنومبم طهر رماع نب لاله

 هلصأو ؛ مادنك نب رّعسم ىلوم ليقو «محازم نب كاحضلا ىلوم لبقو <« مشاه

 يف دعس نبا هركذ < ةكم ىلإ هوبأ هلقنو ةفوكلاب دلو لمقو « ةفوكلا نم

 ًالاع ًامامإ ناك . 'ةكم لهأ نم ةسماخلا ةقبطلا يف هدعو « تاقبطلا باتك »

 . ةجح نيعبس جحو « هتياورو هثيدح ةحص ىلع اعمج اعرو ًادهاز ةجح تبث

 ردكتملا نب دمحو رانيد نب ورمعو يعيتسلا قاحسإ يبأو يرهأزلا نع ىور

 ريغو ريمع نب كلملا دبعو شمعألاو ءىرقملا دوجُتنلا يبأ نب مصاعو دانزلا يبأو

 دمعو جاجحلا نب ةبعشو يعفاشلا مامإلا هنع ىورو (؛ ءاماعلا نامعأ نم ءالؤه

 مامه نب قازرلا دبعو بعصم همعو راكب نب ريبزلاو جيرِْج نباو قاحسإ نبا
 . مهنع هللا يضر « ريثك ىقلخو يضاقلا ممكأ نب ىبحيو يناعنصلا

 ءاملوالا ةملحو 5 : ظافحلا ةركذتو ١ ع : و دادغب خيرات يف ةندمع نب نامفس ةمجرت *  طه

 ١١١ : ؛ بيذبتلا بيذهتو ١1 :؛ نابح نبا لاجرو ٠١٠ : ؟ ةوفصلا ةفصو ؟06٠0: 0

 .هو١ : ؛ نيمثلا دقعلاو ٠١+١7 : ؟ لادتعالا نازيمو

 .؛ةال : ه دعس نبأ تاقبط رظنا ١

 كل



 هنم عمسي هءاج نم ىلإ امري جرخ نايفس نأ عيماجملا ضعب يف 'تيأرو
 ديسعس نب ةرمخ تسلاج نوكأ نأ ءاقشلا نم سيلأ : لاقف « رحجحّض وهو

 رمع نبا وه سلاجو رانيد نب "ورمع تسلاجو < يردخلا ديعس ايأ وه سلاجو

 "دع ىتح « كلام نب سنأ وه سلاجو يرهزلا تسلاحو <« اهنع هللا يضر

 ؟ دمج ايأ اي ”فصنلتأ : سلجملا يف ”ثّدَح هل لاقف ؟ ىسلاجأ انأ مث < ةعامج
 تأ لومر بتاحمأ :تاحضأ :ايل هاو. لاقه# لامق'شإ هاك وز لاق *

 نار: ىأ لوف هنا و قرطاف 4 اني كتاف نم .دعأ كب:لطو هلعشا له

 مالسس هنع ضماو مارل َكيبنج ”لخ
 مالكلا ءاد نم ةكلل ”ريخ تْمّصلا ءادب "تم
 ؛ماجلب هاف مج ا! نم ماسلا امهنإ

 نب ىبحي ثدحلا كلذ ناكو « ثددحلا ةحاجترب نوثدحتي مو سانلا ىرفتف

 ناطلسلا ينعي « ءالؤه ةبحصل حلصي مالغلا اذه : نايفس لاقف « يمستلا مثكأ
 .- روهشلا يضاقلا وهو 6 0 9 ا نإ 0 فرح يف ىبمي ركذ ينأيسو-

 00 انم تقلا نع ”فتكأ

 ِِ تنك : روكذملا ناآمفس لاق . ل ا ناكو]

 انأو ا ةلوبكو ةخششم تيأر اذإف قلخلا حفصتأف دجسملا ىلإ جرخأ

 ةن ة ل

 فاعلا ىدرفت ءاقشلا نمو داوسم ريغ تادف رايدلا تلخ

 لك لوقأو ةرم نيعبس مضوملا اذه تيفاو دق : لاق جح ةنس رخآ يف هنإ لبق

 . م يف درت مل ابعيمج ةرقفلا هذه ١
 . ص يف ام انتبثأو « ديبع : ةدوسملاو ر س ؟

 ١وهه 96١1و : سأون يىبأ ناويد ب

 . ةدوسملاو ص س نم تيبلا طقس

 كن



 نم هللا نم تيبحتسا دق ينإو « ناكملا اذه نم دبعلا رخآ هلعجت ال مبللا : ةرم
 . ١[لباقلا ماعلا يف يفوتف عجرف « كلذ هلأسأ ام ةرثك

 هعم نكي ملف لئاس هاتأ ذإ ةنييع نب نايفس عم يشمأ تنك : لجر لاقو]

 -ةببصم يأ : لاق ؟ كاكبأ يذلا ام دمح ابأ اي : تلقف « ىكنف « هبطعي ام
 . "[؟ هبيصي الف ًاريخ لجر كيف لمؤي نأ نم مظعأ

 8 الا دبع لاح لامع نم روك ذملا نايفس دج نارمع وبأ ناكو

 بربف دلاخ لامع بلط يفقثلا رمع نب فسوي يىلوو *قارعلا نع دلاخ لزع اماف
 . ةفوكلا لهأ نم وهو « اهلزنف ةكم ىلإ هنم روكذملا نارمع وبأ

 ةفيشح وبأ لاقف « ةنس نورشع يل متي لو ةفوكلا ؛تلخد : نايفس لاقو
 سانلا ءاجف : لاق « رانيد نب ورمع لع ظفاح مءاج : ةفوكلا لهألو هباحصأل

 هتركاذف « ةفينح وبأ ًاثدحم ينريص نم لوأف « رانيد نب ورمع نع يننولأسي
 ظفح يف برطضي « ثيداحأ ةثالث الإ ورمع نم تعمم ام (« ينباي : ىل لاقف

 . ثيداحألا كلت

 موب يقوتو . ةئامو عبس ةنس نابعش فصتنم يف ةفوكلاب نايفس دلومو
 نيعستو نامت ةنس بجر نم موي لوأ ليقو « ةرخآلا ىدامج نم موي رخآ تبسلا

 . ىلاعت هللا همحر < نوُححلاب نفدو ةكمب ةئامو
 نم نيتانثملا ةيناثلا نوكسو لوألا ءابلا حتفو ةلعبملا نيعلا مغب : ةنْئّمعو

 . ةنكاس ءاه اهدعبو نونلا حتفو |هتحت

 لبج « نون ةنكاسلا واولا دعبو لا مضو ةلمبملا ءاحلا حتفب : نوحجحلاو

 . راعشألا يف ركذ هلو « اهبلهأ نفادم هدنع ةكم ىلعأب

 هيمو دم ههه و هع وج هيي جي هم هي هو ني جي و و هي اجو عج جب و ب جه هه هع ج ب ع ع 4 ه4 « ع ه0 + ب + 4دنغ

 .صر نمهةدأنز ١
 . اهدحو د نم ةدايز ؟

 . بيجع أطخ وهو ؛ دلاخ لامع بلطو جاجحلا يلو اماف : م يفو . ةفوكلا : ج «

 تلم

 راذذت



 للا
 نيسحلا تنب ةئيكس

 فلا يعل بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا ةئبا ةنيكس ةدسسلا

 ابجوزتو « ًاقالخأ , نيكحأو قيفرظأو ءاشلا لجأ نمو © اهرمخ ءاسن ةدس

 مكح نب هللا دبع نب نامع نب هللا دبع ابجوزت مث ءاهنع كلبف ريبزلا نب بعصم
 فتراورم نب زيزعلا دبع نب غبصألا ابجوزت مث كير ل فاول ارحب

 «هنع هللا يضر نافع نب نامع نب ورمع نب ديز اهجوؤت مث «لوخدلا لبق اهقرافو
 "سرر مادا بدترت ىف لمقو ؛« 220

 انينينا ىورب ام كلذ نم ؛ مهريعو ءارعشلا عم ل

 هلو نيحلاصلا رامكو الا نابعأ نم ثاكو - ١ةنئي ذأ ا

 درتبأ "ءاملا ءاقس وحت 5 يدبك يف ”بحلا راوأ ”تادّجو اذإ

 ”دقتت ءاكيعألا ىلع رانل نمف ”هرهاظ ءاملا ”ىربب "تدرب ىنسه

 ظ : لئاقلا تنأو : تلاقف « ممن : امل لاقف

 رتتساف رتسلا ؛بحت يدنع ةتنك دق هب ”تحف رسم ايتن و. شلاق

 رظناو هو: شيرف نسنو عاله : ل دعس نبأ تاقبط يف اهرامخأو ةنمكس ةدمسلا ةمجرت - 5م

 رابخأ اهو ؛ فارشثالا باسنأ نم (ه ج) نم ةقرفتم تاحفصو م ١: ء هم : +١ يناغالا
 . ةدوسملا يف اهماتب ةافوتسم ةمجرتلا هذهو ؛ ةماعلا ةيبدألا بتكلا يف

 ."”:غه 1١4: يناغالا رظنا ١
 , موقلا : د ج ١

 .درب تدربت :ه ©
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 يرصب ىلع ىقلأ امو كاوّه ىتطغ اهل 'تلقف ؟ يلوح 'نّم ريمبت تْسلأ

 ناك نإ رئارح نه : تلاقو الوح نك راوج ىلإ تتفتلاف « معن : لاقف

 ظ . طق ملس بلق نم اذه جرخ

 ١هلوقب ةورع هاثرف تايف ركب همسا خأ روكذملا ةورعل ناكو

 رتف ديق الإ مجنلا باغو يرْسَي ءرملا هو يمه ىرَس
 "يرجي ةارجملا ىلع وأ ضرعت محسن لك ةرجملا يف ”بقارأ

 ردم "رت. قطبا لفل ناك“ ”(بيزت: ل .ةلازأ اع
 ؟ ركب دعي حلصَي شيعلا ؛يأو اركب تقراف « يخأ ركب ىلع

 «امل فصوف ؟ اذه ركب وه نمو :' تلاق رعشلا اذه ةنيكس تعمس اماف

 دقل : تلاق (« معن :. انلاشاو اني رع نأك ىذلا ةكتنأا كلذومأ تلاقف

 . دوسأ ريغصت : دّمّسأو . تيزلاو زبخلا تح ءيش لك هدعب باط

 وهو ىومألا ديزي نب دملولا دنع تاببألا هذه ىنغ نيئفملا ضعب نأ ىكحيو
 « ةنيذأ نب ةورع : لاقف ؟ رعشلا اذه لوقي نم : ينغمال لاقف « هسنأ سلجم يف

 هللاو < هبف نحن يذلا شيعلا اذه ؟ ركب دعب حلصي شيعلا يأو : دملولا لاقف

 . ًاعساو رّححت دقل

 « ةرئاس راعشأ كلذ يف هلو « ةعانقلا ريثك *روكذملا ةورع ناكو (45)

 «ءارعشلا نم ةعامج يف ماشلاب كلملا دبع نب ماشه ىلع زاجحلا نم دفو دق ناكو

 : لئاقلا تسلأ : هل لاقف « ةورع فرع هملع اولخد اماف

 نيمو و رو دمهم مندي مم موه يم مر هيوم ريو همهم وموو موه وهوفوو هس هوم هو ضو

 ١ يناغالا م٠١ :1١ه؟.

 . يرحب فيك ةرجملل ضرعت : يناغالا ؟

 . ًاهدم هل لازأ ام : يناغالا +

 . ًاديمح ىلو : جأ و يناغالا
 4 : فلتؤملاو غم : ءارعشلاو رعشلاو اهدعب امو 51٠ : ١م يناغالا يف ةورع رابخأ 5

 .؛53١4- 08٠ه : ١ ىضترملا يلامأو ؟85 : طمسلاو

 م



 يندتأب فوس قزر وه يذلا نأ ىقلخ نم ١فارشإلا امو ”تماع دقل

 «قزرلا بلط يف ماشلا ىلإ زاجحلا نم تبتأ كنإف « تلق اك تلعف كارأ امو

 هيناسنأ ام "تركذأو « ظعولا يف ”تغلابف نينمؤملا ريمأ اب تظعو دقل : لاقف

 0يووع ىلإ ًاعجار هجوتو ايكو هتلحار ىلإ هراوف نم جرخو « رهدلا

 ظ هرك ذو همانم نم ظقيتسا ليللا يف ناك اماف « هنع ًالفاغ هموي ماشه

 تانيا وبعمل دفوو ةكح لاق شيرق نم لجر اذه

 : لاقف « هفارصنإب ريخأف < هنع لأس حبصأ انلف « هناسل نمآ ال رعاش اذه عم

 :لاقو «رانيد يفلأ هاطعأو هل ىلوم اعد مث « هئتأبس قزرلا نأ 'نماعمل مرج ال

 © هثلب لخد دقو الإ هكردأ ملف : لاق « اهايإ هطعأف ةئيذأ نب ةورع هذب, قحلا

 مالسلا نينمؤملا ريمأ غلبأ ٠ لاقف « لاملا هتيطعأف جرخف 0

 هيف يناتأف قبب ىلإ تعجرو «© تيدكأف تمعس ؟ ىلوق تيأر فيك : هل لقو

 ةورع ثيدح نكل نف قفناغ تسل ليغ عنا نإ وب ةناكملا هته وقر ا

 . ابقاس
 يف "يملدنألا لحك جرمب فورعملا سيردإ نب دم وهو نيرصاعملا ضعبلو

 : هيف نسحأو « نيتيبلا نيذه ىنعم

  "كعم يشع يذلا ”لظلا ؛لثم هشطَت يذلا قزرلا ”لتثَم

 كعبت "ةلع تسلو ادإف ًاعمتم ”ةيحتك ونث ال "تك

 هتف 'لوأآلا عبر رهُس نم نولخ سخل سخلا 1 ةنيدملاب ةنيكس ةافو ناكو

 همم م مدد منوم ردعم مم عب صور رهو همن مو ضوبم سوو صو ودول اعاد هو دو جواو

 ١ نيشلاو نيسلاب يأ « ًاعم » ةدوسملا يىفو « فارسإلا : رص س .

 . ينتركذأو : ص ؟
 نييو هثيبو ةيدابلا لهأ يزب ظفتحي تاكو ايمأ ناك هنإ لاقي رقش ةريزج نم يسلدنأ رعاش -

 : ه ببطلا حفنو هع: ؟ ةطاحإلا رظنا) تابطاخم (سيردإ نب ناوفصك) هرصع ءارعش

 هاتيبو (غ 6 : ةلكتلاو :١6١ ؟ يقاولاو ؟7+ : * برغملاو ١٠ه : ينيعرلا جماتربو ه٠

 . حفنلاو ةطاحإلا يف

 ا



 ليقو « ةنيمأ ليقو « ةنمآ اهمسا لبقو ؛ اهنع هللا يضر « ةئامو ةرشع عبس

 نب ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دنع قلاب : ةباسنلا ىلكلا بئاسلا نب دمع

 < مهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا ةنبا ةنيكس نوير ا كي

 : لاقف < ةمممأ : تلقف

 وهو - هدلبي ةئاتسو نيثالثو 75 يفوتو (46)

 ١ةئامسمخو نيسمخو عبرأ ةنس اهب هتدالو تناكو - سلدنألاب رقش ةريزج

 رولا

 يزارلا يلس

 فتاك ؛ بيدآلا يمفاشلا هيقفلا يزارلا ملس نب بويأ نب مل حتفلا وبأ

 « ةراشإلا » باتك اهنم ةريثكلا بتكلا فنصو « ةدابعلاو لضفلا يف هملإ ًاراشم

 يلقني يدلا بيرقتلا وه سيلو « بيرقتلا » اهبنمو « ثيدحلا بيرغ» باتكو
 كلذ نإف « طبسولا » و « طبسلا » يف ىلازغلاو « ةيابنلا » يف نيمرحلا مامإ هنع

 يف نهرلا باتك نم يناثلا بالا يف هركذ دقو «< ىفاشلا لافقلا نب مساقلل

 . © طسولا »

 متفلا وبأ هنع ذخأو « ينيارفسإلا هيلع نأ حشا سساقنلا تلج حر

 ظ ظ . يسدقملا ممهأربإ نب رصن

 ] تنكف «< ةغللا لع بلطل يتئادح يف دادغب تلخد : "مَلُس لاقو
 ؟ نمو

 هدم هاجم يممهمع و هموم سومو او هم هم دعمهم سجس وم ووو وسمو م وور ووو ام

 ١ نيتسو عبرأ : ص .

  - 8تاقمطو مو : ةقرولا « يزاريشلا تاقبطو 5و : ؟ ةاورلا هامنا يف يزارلا ملس ةمجرت

 ةلماك ةدوسملا يف ةمجرتلا هذه تدرو دقو : تلق . ١١م : " ىلا .
: 
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 « ماملا يف وه : يل ليقف هيلإ مايألا ضعب يف تركبف « هركذو « كانه خيش
 « ٍلْمَي وهو ينيارفسإلا دماح ىبأ خيشلا ىلع يقيرط يف تربعف « هوحن تضمف

 اذإ ةلأسم يف مايصلا باتك يف هتدجوف « ةبلطلا عم تسلجو دجسملا تلخدف
 ءزج رهظ ىلع سردلا تقّلَعف « كلذ تنس>تساف « عزنف رجفلاب سحأ مث جلوأ
 ”متأ : تلقو < يل الح سردلا ديعأ تلعجو ىلزنم ىلإ تدع اماف « يعم ناك

 قح دماح ابأ خيشلا تمزاو « هتقلعف - مايصلا باتك ينعي - باتكلا اذه

 . قيلعتلا عيمج هنع تقلع

 نآرقلا أرق ملقلا ىرب ادإ ناك هنإ قح « لاغتشا نع تقو هل ولخي ال ناكو

 ال يتلا تاقوألا نم كلذ ريغو قيرطلا يف أ"رام ناك اذإ كلدِكو « حبس وأ

 . معي اهيف لاغتشالا نكمي

 ناكو «© سانلا ةدافإو معلا رشنل ايدصتم روص ةنيدع ماشلا ملس نكسو

 هنإ مث . دادغب لماحلا نسحلا يىبأ نم تعفرو « روص ينم ”تعضو : لوقي

 ةنس رفص خلس يف « ةدج لحاس دنع جحلا نم هعوحر دعب مازاقلا رحب يف قرغ

 ؛ ىلاعت هللا همحر « ةنس نينامث ىلع هفّسّن دق ناكو ؛ ةثايبرأو نيعبرأو عبس

 . باذبع قيرط يف ةضاخملا دنع راجلا برقب ةريزج يف نفدو

 يهو « "يتلا ىلإ ةبسنلا هذه « ياز فلألا دعبو ءارلا حتفب : يزارلاو

 اهملإ يستلا ىلإ يذلا: وقطر« لاقل او يسرق نب عيدلا هاي نما حب ودب

 . كلذ ركذ م دقت دقو « ورم ىلإ بسنلا دنع يزورملا يف اهوقحلأ اك

 نيبو اهنيب © لحاسلا ىلع ةديلب يهو < ءار فلألا دعبو مجلا حتفب : راجلاو ]
 « ”يراجلا حمقلا بسني اببلإو « ةليلو موي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةنيدم

 نيشلا باب يف '« هايملاو لابجلاو ةنكمألا باتك» يف يرشخزلا مساقلا وبأ ركذو .
 - اياطمو تاع اعبر مرما يزل 0

 ماعنلا رحب
 ابنم لحارم ثالث ىلع ةئيدملا ةتض'رثف راجلا » : "هباتك يف لقوح نا لاقو

 ١ يرشخمزلا باتك نم ابملإ راشملا ةداملا يف اذه دجأ مل .

 ضرألا ةروص !؟ : 9" .,

 ا



 -- .. < كم ةقرفا ةةدوبو# لا لع
 نيرشعلاو سداسلا ءاثالثلا موي مَلْسس نب مهاربإ دبعس وبأ هدلو فوتو (47)

 نبا ظفاحلا هركذ © قشم ٌوسمدب ةئامعيرأو نيعستو ىدحإ ةئس ةححلا يد نم

 اودكاَو خياشملا ةلج نم ةعامج نع ذخأ : لاقو ١٠١ ىقشمد خيرات » يف ركاسع

 . ىلاعت هللا همحر « ًاقودص ناكو « هنع
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 راسي نب ناولس

 نب نايلس هللا دبع وأ لاقدو « نمحرلا دمع وبأ لاقيو - بوبأ وأ

 ةعمسلا ءاهقفلا ندع ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةجوز ةنوممم ىلوم راسي

 اسب نب ءاطع اخأ روكذملا ناملس ناكو . مهنم ةثالث ركاذ م "دقت دقو « ةنيدملاب

 ا لمح ٠ نب نسحلا لاق ؛ ةحح اعرو ؟دباع ةقث الاع تاكو

 ىبأو سابع نبا نع ىورو . هقفأ الو لعأ لقي لو « بيسملا نب ديعس نم مبفأ

 . رباكألا نم ةعامجو يرهزلا هنع ىورو « مهنع هللا يصر « ةماس مأو ةريره

 © راسن نب ناملس ىلإ بهدا قل لوقت سيما نبي ةنعس تأ ]١3 .قفتنملا ناكر

 ابلهأ لعأ نم : تلأسف « ةنيدملا تمدق : ةداتق لاقو . مويلا يقب نم ملعأ هنإف

 . راسب نب ناملس : اولاقف ؟ قالطلاب
 «ةرحبلل نيمستو عبرأ ةنس ليقو « ةئام ةنس لبقو « ةئامو عبس ةنس فوتو

 . .٠ ىلاعت هللا همحر « ةنس نيعبسو ثالث نبا وهو « ملعأ هللاو

 ١ ركاسع نبا بيذجت ” : 5١54 .

 «< - ظافحلا ةركذتو 4 : نابح نبا لاجر يف راسي نب نابلس ةمجرت :  4١بهذبتلا بيذهتو

 :  7١4ةقرولا « يزاريشلا تاقبطو : ١١ ةدوسملا يف اهماتب ةمجرتلا هذهو ؛ .
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 شمألا

 شمعألاب فورعملا « دسأ دلو نم ل ماك ينب ىلوم تاربم نب ناملس دمج وبأ

 مدقو < دنوابنأد نم هوبأ ناكو « ًالضاف ًاملاع ةقث ناك ؛روبشملا مامإلا يفوكلا

 هذهب فرعي ال وهو : يناعمسلا لاق ؛ اهب هتدلوف شمعألاب لماح هتأرماو ةفوكلا

 سنأ ىأرو < "زاجحلا يف 'يرهزلاب نراقي ناكو « يفوكلاب فرعي لب « ةسنلا

 بوري امو «هيلع عامسلا قّزرني ل هنككلو « همك و - هنع للا ىضر كلام نبا

 ذخأو يفقثلا ةركن انأ اا سنأ تاعضا مع هذا لاسرإ وهف سنأ نع

 لئاو ابأو ديوس نب دواد عمس . كبر تمركأ امنإ ينب اي : هل لاقف هباكرب

 نب هللا دبع نع ىورو « "يعخنلاو ًادهاجمو ريبج نب ديعسو يمسمتلا مهأربإو

 هنع ىورو « مهنع هللا يضر نيعباتلا رابك يقلو © آدحاو اثيدح ىفوأ ىلأ

 ةلج نم ريثك قلخو ثاضغ نب صفحو جاجحلا نب ةبعشو يروثلا ناضس

 . ءاماعلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نيبو اننيب ناك نإ : لوقي شمعألا ناكو]

 اذكه « قدص : ىلاعت هللا همحر لبنح نب دمحأ هللا دبع وبأ لاق ؛ رتس ملسو

 . ملسو هيلع هللا ىلص ينلا باحصأ ىأر دقو « ناك

 تيأر ام :شمعألا لثم انلبق يذلا نرقلاو نحن رن ل :سنوي نب ىسيع لاقو ظ
 . هتحاحو هرقف عم شمعألا دنع مبنم رقحأ دخأ دنع نيطالسلاو ءامنغألا

 : ظافحلا ةركذتو م : و دادغب خيراتو 4#« : 5 دعس نبا تاقبط ىف شمعألا ةمجرت  «*ا٠

 . ١*5" : 6 بيذبتلا بيذهتو ١ : ١٠# ةيابنلا ةياغو ١ هع

 . يرهزلا براقي :؛ ص ١

 . زاجحلاب يرهزلا : ج ؟
 . س ص و ةدوسملا يف دري مل : يعخنلاو ... ةركب ابأ ىأرو م

 ه6٠



 ؛ ءابقفلا عمجا لحل نأ نذل ىموم نب ىسع لاق «© ريرج نب دمه ثدح

 اوأطبأف طيرش هطسو طبر دقو ورفو ةبج يف شمعألا ءاجف « مهعمجف : لاق
 لاقف « انليبس اولخف الإو ائيش انوطعت "نأ متدرأ نإ : لاقف شمعألا ماقف
 «© انديس اذه : لاققف ؟ اذهب ء ءيحتف ع الا زان كل تلق كرك كلا دع

 . نيالا اده

 نم ابرق شمعألا ناك : مبكو نع هل دانسإب تباث نب يلع نب دمحأ انئدح

 0 ةريمكتلا هتفت مل ةنس نيعبس

 . ةعكر يضقب

 . كتيتآأل يشم لا قيطأ تنك ول : لوقيف ًادهاجم يتآ تنك : شمعألا لاقو

 فوفكم ىليل وبأ هل لاقي لجر هبتأي ناكو « مالك هتجوز نيبو هنيب ىرجو
 تزشن يقأرما « ىليل ابأ اب : لاقف « هنم ثيدحلا بلطتي بارعإلاب ملكتي حبصف
 لخدف «مهدنع يعضومو سانلا نم يناكم اهربختف اهبلع لخدت نأ بحأ انأو ىلع

 « كمسق نسحأ دق هللا نإ هاتنه اب : لاقف ةفوكلا لهأ لمجأ نم تناكو اهملع
 ةشومع كنرغي الف انمارحو انلالحو اننيد لصأ ذخأن هنعو اندسو انخش اذه

 هللا ىمعأ ©« ثديخ اب ىمعأ اب : لاقو شمعألا بضغف « هبقاس ةشومح الو هينبع

 . تيب نم جرخا ؛ اهلك يبوبعب اهتربخأ دق © كينبع ىمعأ اك كبلق
 اعم انوأر اذإ سانلا نإ : شمعألا لاقف هيشاعي نأ يعخنلا مهاربإ دارأو

 هل لاقف ؟ اوُمأيو رجؤن نأ كملع امو : ىعخنلا لاق « شمعأو روعأ : اولاق

 ؟ لسنو اوهاسي نأ كيلع امو : شمعألا

 ءاجف دحسملا ىلإ هتأرما عم جرخ دقو لصوو هلزنم يف هبلطي لجر ءاجو
 ىلإ راشأو « هذه : شمعألا لاقف ؟ شمعألا اكيأ : لاقف قيرطلا ىف اهدجوف

 ئ > املا

 ؟ كرصب بهذ ىتم : لجرلا هل لاقف « رساح لجر ءاجو اموي ماجلا لخدو
 ظ . كتروع تدب ذم : لاقف*

 ًادعاق هاندجوف اموب شمعألا انتج : لاق ريرج انثدح « ديمح نب دمح لاق

 شعألا ءاجف «رطملا ءام نم جبلخ عضوملا يفو ىرخأ ةبحان يف انسلجف ةبحان يف

 ع ١+1



 اذه ينربعف مق : لاق ةريقح ةورف هملعو شمعألاب رصب اماف « داوس هيلع ”لجر

 انل رّخس يذلا ناحبس 8 : لاقو هبكرو هماقأو هدي بذجو « جيلخلا
 هب طسوت ىتح شمعألا هب ىضمف ( +١ : فرخزلا ) « نينرقم هل انك امو اذه

 © نيلزامللا ريش تنأو اكرابم ًالزنم ينلزنأ بر 8 : لاقو هب ىمرف جيلخلا
 . ءاملا يف طبخي دوسألا كرتو جرخ مث ( ١8 : نونمؤملا )

 . ١[؟ ةدلبلا هذه يف مقت كضرغ م : لاق ًالمقث ىأر اذإ شمعألا ناكو
 « هيلع اوعمسيل اموي ثيدحلا باحصأ هءاج « احا”رَم قلخلا فيطل ناكو

 تجرخ ام نم "لإ ضغبأ وه "نم يلزنم يف نأ الول : لاقو « مهيلإ جرخف
 ظ . 'مملإ

 : لاقف ؟ كئاحلا فلخ ةالصلا يف لوقت ام : كنئاحلا رمع نب دواد هل لاقو
 لبقتت : لاقف ؟ كلئاحلا ةداهش يف لوقت ام : لاقف « ءوضو ريغ ىلع اهب سأب ال
 ©« هضرم يف امو هداع هنع هللا يضر ةفينح ابأ مامإلا نإ لاقيو . نيلادع عم

 « كيلع تلقث الإ ينأك ام : هل لاق مايقلا ىلع مزع اماف « هدنع دوعقلا لوطف
 اولاطأف ةعتامج اضيأ هداعو . كتيب يف تنأو ىلع لقثتل كنإ هللاو : لاقف

 مضيرم هللا ىفش : لاقو ماقو هتداسو ذخأف « مهنم رجضف هدنع سوالجلا

 لمللا مايق نع مان نم » : مسو هبلع هللا ىلص لاق : موب هدنع لمقو ؛ ةقاعلاب

 .ينثأ يف ناطيشلا لوب نم الإ ينيع تشمع ام : لاقف « هنذأ يف ناطبشلا لاب
 ظ , ةريثك رداون هل تناكو

 بككأ 121101 ةيواعم وبأ "لاقو ]
 ةاش مف يف ابلخدأو ساطرقلا شمعألا ذخأف « ىلع ءىواسمو نامع بقانم يف
 ىلآ دق هنإ : لوسرلا هل لاقف « كباوج اذه هل لق : هلوسرل لاقو « اهتكالف

 دمج ابأ اي : هل اولاقف « ؟هناوخإب هيلع لّمحتو « كباوحي هتآ ل نإ ينلتقي نأ

 هميم ممم مرتب د رم اجو جون مريم وه يع يورو مريع ريدي سباع هه عع هيوم وإلا

 ١ درر نم ةداز .

 ٠ د ر نم ديزملا يف لبق نم تدرو دقو « ةزجوم هجوزو شمجألا ةياكح درت عضوملا اذه دعب .

 < ةدوسلاو م يف درت مل نيفقعم نيب ةرقفلا هذه .

 . هباحصأب : ص



 دعب امأ © محرلا نمحرلا هللا مسب » هل بنتك هيلع اوحلأ اماف « لتقلا نم هدتفا
 « كتعفن ام ضرألا لهأ بقانم هنع هللا يضر ناؤعل تناك ولف « نينمؤملا ريمأ ا
 كبلعف « كت“رض ام ضرالا لمأ ءىواسم هنع هللا يضر لعل تناك ولو
 ظ . [« مالسلاو « كسفن ةصئيولخي

 : هيزعي هناوخإ ضعب ىلإ بتكو]

 ,دلا ةنس نكلو ءاقبلا نم ةفققث ىلع انأ ال كيزعن انإ

 [١ نيحىلإ اشاعنإو يتزعملاالو هتيم دعب قابي ىزعملا الف

 « هنع هللا يضر نيسحلا لتقم موي دلو هنإ ليقو ؛ ةرهبللا ناقتي ةنس هنلومو
 هادعو « نيسحلا لتقم ًارضاح هوبأ ناكو «نيتسو ىدحإ ةنس ءاروشاع مدي ' كلذ

 رهشأأ ةعبس همأ هب تلمح نم ةمج ىف "« فراعملا » باتك يف ةبيتق نبا

 عبس سلو « لوألا عيبر رهش يف ةنابو نمير ناقة: قرأ

 ظ . ىلاعت هللا همحر « نيعبرأو عست ةنس ليقو « نيمبرأو

 رف لك رياقملا ىتأف « ًاموب شمعألا تعبت : ةمادق نب ةدئاز لاقو

 : لوقبو تا نع بارتلا ”ضفنب وهو هنم جرخ مث © هيف عجطضاف روفحت ظ

 . هانكسم قيضاو
 دعبو ةدحوملا ءاملا حتفو نونلا نوككسو ةلمبملا لادلا مضب : ”دكناواسن دو

 قاتسر نم ةمحان يهو « ةلمهم لاد اهدعبو ةنكاس نون مث ةحوتفم واو فلالا

 هيي سا حصأ لوألاو « دنوامد » لوقي مهضعبو « لابجلا يف ”يرلا

 . اذه لشق

 مهر ر ورب م يوب ديما هم سم مو يهجم م جيروم جس ج ساو هوه يه ع م معو هسومف سس جهعماو ©

 ١ اهدحو ص نم ةدابنز .

  0روكذملا باتكلا نم « لملا تقو نع هب رّصق نم » لصف يف اذه درب مل .
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 ضقز

  يناتسجسلا دواد وبأ

 نارمع نب ورمع نب دادش نب ريشب نب قاحسإ نب ثعشألا نب ناملس دواد وبأ

 ةيلاعلا ةجردلا يف ناكو « هللعو هماعو ثيدحلا ظافح دحأ ؛ ىناتسحسلا يدزألا
 نييماشلاو نييناسارخلاو نيبقارعلا نع بتكو دالبلا فوط « حالصلاو كسنلا نم

 نب دمحأ مامإلا ىلع هضرعو يدق « ناسلا » باتك عمجو « نييرزجلاو نييرصملاو

 قاحسإ وبأ خيشلا هادعو « هنسحتساو هداجتساف « هنع هللا يضر « لبنح

 لاقو « لبنح نب دمحأ مامإلا باحصأ ةلمج نم '« ءابقفلا تاقبط » يف يزاريشلا

 م5 ثيدحلا دواد يبأل نيلأ : « نأسلا » باتك دواد وأ فنص امل يبرحلا مهاربإ

 . ديدحلا دوادل نيلأ

 ثيدح فلأ ةئامسخ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تبتك : لوقي ناكو

 فال1 ةعبرأ همف تعمج «  ننسلا » ىنعي - باتكلا اذه هتنض ام ابنم تضتنا

 عدل تانيشإلا يفكر و: © هياراقتو هيقدر امو. حفلا "ترك د6 فيانح'ةلاغاكو
 « تاينلاب لامعألا امنإ » لسو هيلع هللا ىلص هلوق اهدحأ : ثيداحأ ةعبرأ كلذ نم
 نوكيا ال » هلوق ثلاثلاو « هشعي الام هك "رت ءرملا مالسإ نسح نم » هلوق يناثلاو

 نب لالحلا » هلوق عبارلاو « هسفنل هاضرب ام هيخأل ىضري ىتح ًانمؤم نمؤملا
 . هلاكب ثيدحلا « تاببتشم رومأ كلذ نيبو « نّب مارحلاو

 نب لبس اذه « دواد ابأ ا : هل "ليقف يرتسُتتلا هللا دبع نب لبس هءاجو

 ُكيلإ يل دواد ابأ ان : لاقف « هَّسَلجأو هب بحرف : لاق « ًارئاز كءاج دق هللا دمع

 ؟؛4 : 5 ركاسع نبا بيذهتو هه : ه دادغب خيرات يف ىناتسحسلا دواد يبأ ةمجرت -«اب؟
 ظ . هد١ : ظافحلا ةركذتو 552! ةلبانحلا تاقبطو

 . 5٠ : ةقرولا « يزاريشلا تاقبط ١

 . لاقف : ةدوسملا ف 1١
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 دق : لاق « ناكمإلا عم اهتمضق لوقت : لاق ؟ يه امو : لاق ©« ةحاح

 هللا لوسر نع 0 يم ا : لاق « ناكمإلا عم اهتيضق

 . هلَّبقف هناسل هل جرخأف : لاق « هلّبقأ ىتح ملسو هيلع هللا ىلص
 0 او ل ع عم ناسا

 .ةسايرلا بح ةبفخلا ةوهشلا : لوقي ناكو . هنلإ جاتحن ال رخآلاو بتكلل عساولا

 دف « بتكي ةاورلا شب سلجم يف ىلج تيدحلا بلطو هتلادح وأ ف ناك

 : لاقو هملإ تفتلاف ؟ ةربحملا هذه نم دمتسأ : هل لاقو هتربحم ىلإ لحر

 0 ةمشحلاب بجوتسا دقف ناذئتسالاب همخأ لام يف عرش نم نأ تماع

 . |١ اميكح مولا كلذ يّمسف

 ةرصملا ىلإ لؤن مل ًارارم دادغب مدقو «نيتئامو نيتنثا ةنس يف هتدالو تناكو

 « نيثتامو نيعبسو سمح ةنس لاوش فصتنم ةعمجلا موي اه فوتو « اهنكسو

 . ىلاعت هللا همحر

 ظافحلا رباك أ نم "ناملس دواد ىبأ نب هللا دبع ركب وبأ هدلو ناكو 48

 كراش « حرباصملا » باتك هلو « مامإ نبا مامإ « هلع اقفتم ًاملاع « دادغمب

 .لنراتثسحسو ناهبصأو ناسارخو دادغبب عمو « ماشلاو رصمب هخوش يف هابأ

 وبأ حيحصلا فئص نم هب جتحاو « ةثاؤلثو ةرسشع تس ةنس ىف فوتو . زاريشو

 . ىناببصألا ةزمح نباو يروباسينلا ظفاحلا ىلع

 0 ةنناثلا نيسلا نوكسو ملا و ةلمبملا نيسلا رسكب : ىناتسحتملاو

 « روبشملا ملقإلا « ناتسحس ىلإ ةمسنلا هذه < نون فلألا دعبو اهقوف نم ةانثملا

 « ةرصبلا ىرق نم ةيرق « ةناتسجس وأ ناتسجس ىلإ هتبسن لب ليقو
 . كلذب معأ

 ١ د نع ابعمجو ص نع اهضعب ةدايز .

 نووريو ع*#* : ؟ لادتعالا نازيمو 8غ : 4 دادغب خيرات يف دواد يىبأ نب هللا دبع ةمجرت ؟

 يردأ ايف هيف هببأ مالك امأو » : يدع نبا لاق ؛ « باذك هللا دبع ينيا » : هيف لاق هابأ نأ

 نبا ركب وبأ : ظفاحلا دمحأ نب حلاص لاق . « هقيثوت لع نوعم نورثكالاو . هنم هل نيبت شيا
 .غلب ام ناقتالاو ةلآلا يف اوغلمي ملو ةنم دنسأ خياشم دادغبب هتقو يف ناك ءقارعلا مامإ دواد يبأ
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 ضذلا

 ؛ ضماحلاب فورعملا يدادغبلا يوحنلا دمحأ نب دم نب نابلس ىسوم وبأ

 ساصسلا ىبأ نع وحنلا ذخأ « نيبفوكلا وحنب ءاماعلا نم نيروك ذملا دحأ ناك

 فنصو « هتوم دعب هفلخو هعضوم سلجو ؛« هباحصأ نم مدقملا وهو © بلعت

 فورمملا يناببصألا رفعج وبأو دهازلا رمع وبأ هنع ىورو « بدألا يف ًاناسح ابتك

 ةفرعملاو نامملا ىف سانلا دو أ ناكو « ًاحلاص اند ناكو . هيوطفن مالغ هيوزربب

 « نوحشنلا طلخو « اضيأ نييرصملا نع ذخأ دق ناكو « نيش ةنلاو 1 برغل

 يف مهنع ذخأ امف نييرصنلا ىلع بصعتد ناكو « طبضلا يف ةقارولا نسح ناكو

 قبسلا » باتكو « ناسنإلا قلخ » باتك اهنمف : فيناصت ةدع هلو « مهتيبرع

 « رصتخم وحبلا يف باكو « شوحولا » باتك و « تاسنلا » باتك و « لاضنلاو

 . كلد ريغو
 نفدو « دادغبب ةلاثلثو سخ ةئس ةسحلا يذ نم نيقب عبسل سيملا ةليل يفوتو

 ) . ىلاعت هللا همحر « ١نيتلا با, ةربقع

 « كلذل ضماحلا بقلف « ةّسر قالخأ هل تناك هنأل ضماحلا هل لبق امو
 دحأ ىلإ ريصت نأ اه آلخم « ”يردتقملا كتاف يبأل هبتكب ىصوأ رضتحا الو

 . معلا لهأ نم

 :ةاعولا ةضيو 5١ : ؟ ةاورلا هامنناو ؟ه ١: ١ءابدألا مجعم يف ضماحلا ىسموم يبأ ةمجرت  «ا/#

 يف ةةفوتسم ةمجرتلاو . ( هانالا ةمشاح يف ىرخأ رداصمو ) 5١ : 4 دادغب خيراتو

 ش ش . ةدوسملا

 دو ولا :س ١
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 ظفاح ناك ؛ يناربطلا يمخللا ريتطُم نب بويأ نب دمحأ نب نايلس مساقلا وبأ

 رصمهو نميلاو زاجحلاو قارعلا ىلإ ماشلا نم ثيدحلا بلط يف لحر « هرصع
 « ريثكلا عمسو « ةنس نيثالثو ثالث ةلحرلا يف ماقأو « ةيتارفلا ةريزجلا دالبو

 مجاعملا اهنم ةبيرغلا ةعفانلا ةعتملا تافنصملا هلو « خيش فلأ هخوش ”ددعو
 ىورو « هبتك رهشأ يهو « ريغصلا »و « طسوألا ١» و « ريبكلا » : ةثالثل
 ظ . ريثكلا قلخلاو معن وبأ ظفاحلا هنع

 اهب ينوت نأ ىلإ ناهبصأ نككسو « ماشلا ةّيربطب نيتئامو نيتس ةنس هدلومو
 ًاريدقت يرجو « ةثائثو نيتس ةئس ةدمقلا يذ نم اتيقب نيتليلا تبسلا مو

 بناج ىلإ نف دو « ملعأ هللاو 2« لاوش يف يفوت هنإ ليقو « ىلاعت هللا همحر « ةنس
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص يماودلا ةممح

 هذه « نون فلألا دعبو ءارلاو ةدحوملا ءاملاو ةلمبملا ءاطلا حتفب : يناربطلاو

 . كلذ مدقت دقو < ناتسربط ىلإ ةبسن يربطلاو « ةيربط ىلإ ةبسنلا

 ىلإ ةبسنلا هذه « ممم اهدعبو ةمجعملا ءاخلا نوكسو ماللا حتفب : يمخلللاو

 . اهتيمست يف لوقلا مدقت دقو ؛« ماد وحار واع يب كالاو هاو ا تح

 . ناك مل نيمسالا نيذهب

 + نط .نيغست :نيطلفو

 وه ميو وون ءدسسم ور عو ممم معي م ميمو مسمر رو رم م ممم مس ست مسروق م اعمفقم#

 ةركذتو هو : + ةرهازلا موجنلاو ؟٠.4. : 5 ركاسع نيا بيذهت يف يناربطلا ةمجرت - «و/4

 ىلإ ًالوأ لحرو ةيربطب ++ ةنس هعامس لوأو ؛ ١٠6« : ؟ يبهذلا ربعو . ظافحلا

 لخدو جحو ماشلا نئادمو ةلبجو صم ىلا مث ؟ا0ه ةنس ةيراسيق ىلا مث 4 نس: سدقلا
 .ةدوسملا يف ةلماك ةمجرتلا هذهو : تلق . سرافو ناهمصأو قارعلا ىلا لحر مث رصم دروو نمملا

 ا
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 يجابلا ديلولا وبأ

 نب 056 سس

 سلدنألا قرش نك 0 ا 598 ناك 1 .يجابلا يسلدنألا

 يبَأ مم ةكمب ماقأف « اهوحن وأ ةئاعبرأو نيرشعو تس ةنس قرشملا ىلإ لحرو

 اهب ماقأف دادغب ىلإ لحر مث « ججح عبرأ اهيف جحو ماوعأ ةثالث يورملا' رد

 بيطلا يبأك ءاماعلا نم ”ةداس اهب ىيقلو « ثيدحلا ارقيو هقفلا س”ردب ماوعأ ةثالث

 ماقأو « بذبملا » بحاص يزاريشلا قاحسإ يبأ خيشلاو يعفاشلا هيقفلا يربطلا

 ىرملاب هماقم ناكو « هقفلا هيلع سردي ًاماع ينانْمّسسلا رفعج يبأ عم لصوملاب

 ”بيطخلا ىورو «© بيطخلا ركب يبأ ظفاحلا نع ىورو « ماع رشع ةئالث وحن

 : 'نينرتقم اتامو « هبنبا يثرب ] هسفنل يجابلا دملولا وبأ ىفدشنأ : لاق « هنع اضيأ

 برقلا يف دعابتلا داز دقل يداؤف اءوبتو يرظان نع اسُغ نئل

 ["  بدقلاب بئادقلا نونكم ىصلأو امههارث روزأ نرأ ينيعب رقي

 : "هسفنل يجابلا دملولا وبأ ندشنأ : لاق هنع اضيأ بيطخلا ىورو

 'عاسمك ينايَح ميج ةنأب انيقي اماع ملعأ ”تنك اذإ

 ١مم : دئالقلاو ( دادغب ةطوطخم نم + /؟ مسق ) ةريخذلا يف يجابلا دملولا ىبأ ةمجرت 9777

 ١٠١١٠١ : بهذملا جابيدلاو ؛ ١ : ٠8 ٠ برغملاو (االاب : مقر) سمئتلملا ةمغيو ١017 : ةلصلاو

 1514م : 5 ركاسع نبا بيذهتو ( عه :مقر) دال د ؟ بيبطلا حفنو 46ه : ايلعلا ةبقرملاو

 . 4*5 : ؟ بهذلا تارذشو +١١07 : ظافحلا ةركذتو 541 : ١١ ءابدألا محعمو

 ١ «؟6 : حفنلا رظنا .
 ةدوسملا ف تسيل ةدايز ؟ .

 (ةجاي) راطعملا ضورلاو 76 : حفنلا م .



 ”ةعاطو حالص 2 لَعْحآَو اه انينض ”نوكأ ال ملف

 يف لوصفلا ماكحإ » باتكو « ىقتنملا » باتك ابنم ةريثك انك فنصو

 2 يراخسلا هلع ىور نمسف حيرحتلاو ليدعتلا » باتكو « لوصألا ماكحأ

 دبع رذ ابأ تعمس : لوقب ناكو « نيماسملا ةعَأ فخ | هاو 07 نيكو عملا

 ىلإ مجر دق ناكو . ةلحرلا تلطمل ةزاجحإلا تحص وأ : : لوقد يورهل ا دمحأ نبا

 . لعأ هللاو 2 اضيأ بلح ءاضق يلو هنإ ليق دقو « كانه ءاضقلا لوو سلدنألا

 ةنئيدع ةئامعبرأو ثالث ةنس ةدعقلا يد نم فصنلا ءاثالثلا موي هدلومو

 عبرأ ةنم بجر ةرسع ةعسات نيءاشعلا نيب سيمخلا ةلمل ةيرملاب قوتو «سويلطب

 ةفض ىلع طابرلاب رصعلا ةالص دعب سيمخلا موي نفدو « ةئاعبرأو نيعبسو
 . مماقلا هثنبا هيلع ىتلصو « رحبلا

 نادو هندبو «« باهعتتسالا» بحاص ربلا دبع نبأ رمع وبا هنع ذخاو

 .ابحرمش لوطي لوصفو تارظانمو سلاجم يرهاظلاب فورعملا مزح نبا دمح يبأ
 « -ةّجاب ىلإ ةبسنلا هذه « مج فلألا دعبو ةدحوملا ءابلا حتفب : يجابلاو

 ةجابو 2« ةيقيرفإب ةنيدم يهو ىرخأ ةجاب مشو < 'سلدنألاب ةنيدم يهو
 .٠ ناهبصأ ىرق نم ةيرق « ىرخأ

 .اهيلع مالكلا مدقت دق ةيرملاو ..ىلاعت هللا ءاش نإ اهركذ يتأي 'سومْلطَبو

 نسال امم مدر موو و رو ووو موسم نعم و هس مممن م ووو وو ويهوووروم وم اس موو

 تل رصم دنج اهمف لزن « ةيسلدنألا نئادملا مدقأ نم (8هز]و) ةجان ١

 . هنوبشل نم يقرسلا بونجلا ىلإ 5٠
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 ا“

 ينايروملا بويأ وبأ

 ؛يزوخلا يفايروملا - دواد ليقو - دل نايلس يبأ نب نايلس بويأ وبأ

 ةكماربلا دج كمارب نب دلاخ دعب هترازو ىلوت « روصلملا رفعج يبأ ريزو ناك

 نب بيبح ئ نايلسل .بتكي ناك .هثأ كلذ ببسو < نكمتلا ةباغ هنم نكمو
 ناملس نع بوني ةفالخلا لّمق روصنملا ناكو « يدزألا ةرفص يبأ نب بتلملا

 هبرضف « هسفنل لاملا "نحتحا هنأب همهتاف ©« سراف روك ضعب يف روكذملا

 فراكو « هقنع برَض ةفالخلا ىلو اماف « لاملا همرغأو ًاديدش ًابرض ماعلاب

 0 ل بلا يلا ايس اون وم ”ناملس

 لس ىلإ هبسنو همف هتلن تدسف هنإ مث 6« هرزوتساو هل روصنملا اهدتعاف

 مقوبس 00 ا الا دايم

 ناكف رحس هبف لمع دق نهدلا نم ءيش هعم ناك هنإ لبقف « الاس جرخي مث هب

 بوبأ ىبأ نهد ةماعلا ف راسف © روصنملا ىلع لخد اذإ هسجاح هب نهدي

 روكذلا بويأ وبأ انيب : لاق طقرألا ديزب نب دلاخ نأ هلاثمأ حلم نمو

 نم انبجعت عجر اماف « هنول ريغتف روصنملا لوسر هاتأ هيهبنو هرمأ يف ”سلاج
 ضرالا يف ام : كيدلل لاق يزابلا نأ اومعز : لاقو كلذل ًآلثم برضف « هتلاح

 ةةضيب كلهأ كذخأ : لاق ؟ كلذ فمكو : لاق « كنم ءافو لقأ ناونح

 اذإ تح « مهنمب تأشنو ميفكأ يف كوممطأو مهديأ ىلع تجرخ مث « كونضّحف

 ”ت'لخأو 6 "تاوصو انهاهو انهاه ترط الإ دحأ كنم وندب ال ترص تربك

 ءاوحلا يف ًاديص ذخآف ينع ىلخي مث « يب اوفلأو ينوماعف « لابجلا نم اتنسم انأ

 يف هرابخأو ؛ اهدعي امو هاب : يرامشبجلاو ١ هازل : يرخفلا يف يفايروملا بويأ يىبأ ة ةمحرت - ا«

 ظ 5 خلا 57 يدوعسملاو ريثالا نباو يربطلاك خيراتلا بتك

 . <« دلخم » ابقوفو « دلاجم : ةدوسملا لصأ يف ١

 . نزتخا : س ؟ زحت-ا:او ؟
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 ل ف ب نم تيأر ول كنإ : كيدلا هل لاقف «يحاص ىلإ هب ءيجأو-
 ول متنأ ىنم رّفنأ تنكل كويدلا نم ”تبأر يذلا ”لثم ”يشلل ةدعملا
 لان رك يدبر ام رع رخو اريل و ا ابره

 يكن ايها: هلاومأ ذخأو هبذعو « ةئامو نيسمخو ثالث ةنس هب عقوأ هنإ مت

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامو نيسمخو عيرأ ةنس

 « سينالاو سيلجلا » باتك يف ايركز نب ىفاعملا هاكح ام كلذ ببس ناكو]
 نم ةأرما جوزت ةيمأ يب مايأ يف ءرافسأ ضعب يف روصنملا رفعج وبأ نك : لاق
 يف دمي نيحالملا عم هسفن .قارك ١ تس « هباصأ ديد رض نع لصوملاب دزألا

 هسفن ىركأو ركنتف « هسفن ىلع هفاخ رمأل كلذ لمف ة وأ < لمحلا
 « امهاّنمو اهدعوو هسفن يف اهَّنغرو ةأرملا هذه بطخف « نفسلا يداادم يف
 «تدعس هتحوزت نإ اهنأو « فريش تدب لهأ نم هنأو ردقلا لملج هنأ اهريخأو

 اهيلع هقيرط لعجيو هبابسأ يف فلتخي ابعم ماقأو « هتباجأ ىتح اهينمي لزب مو
 ةعقر هذه « ةأرملا ابتيأ : اهل لاقف لمح ىلع تلمتشا مث ؛ ىلاعت هللا هقزر ام
 هسسف أنبا تدلو نإف « كنطب يف ام يعضت ىتح اهيحتفت ال كدنع ةموتحم

 نب هللا دبع انأو « ةنالف اهيّمسف اتنب تدلو نإو « هللا دبع ابأ هبنكو ًارفعج
 موق اًننإف يرمأ يرتساف « بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع نب يلع نب دمحس
 ؛ اركذ تدلو اهنأ ىضقف ؛ رخو ابعدوو « عيرس انيلإ ناطلسلاو  نوبواطم
 « كلذ ىلع رهدلا برضو « ًارفعج هتمسو « اهمف ام تأرقف ةعقرلا تجرخأف
 انمذ اسّيك ناكو « هتمأ تيب لهأو هلاوخأ عم يصلا أشنو « ًاربخ هل عمست ام
 ناكو كتعقر يف ةقداص تنك نإ : ةأرملل ليقف « سابعلا وبأ فلختساو . انقل
 يل اوفص « يردأ ام : تلاق . نينمؤملا ريمأ ةفيلخلا كحوز نإف ًاقداص اهمتك نم
 : | اولاق ] «وه وه سيل :تلافة يجو لاس ع اولاق « ةفملخلا اذه ةفص

 لبقأو ؛ سأيلا اهدنع محتساو تام نأ سابعلا وبأ ثبلي لو 2« كرمأ يرتساف
 ىبأ ناويد ل خدف دادغب ىلإ هتمه هب تعزنو بتكو بدأتف بدألا ىلع اهنبا

 بسكلاب توقتي نامز هملع ىتأف هلهأ ضعب ىلإ عطقناو روصنملا 25

 أبهت نأ ىلإ « بويأ يبأ يدي نيب بتكي راص ىتح هطخو همهفو هبدأ يف ديزيو

 ا



 لاقف <« روصنملا يدي نيب بتكي ًابتاك بلطي ناويدلا ىلإ اموب ءداخ جرخ نأ

 لخدف « نينمؤملا ريمأ يدي نيب بتكاو مقو كتاود ذخ : مالغلل بويأ وبأ

 تقلأو «هلمأتب ةرظنلا دعب ةرظنلا هيلإ رفعج يبأ نم أبهتي ناكو «بتكف م الغلا

 بويأ وبأ حارتساو انامز بتكقف 11110

 ةوسك هاسكو هلصوو مالفلا ربو « آلقث هنع لمح دق هنأ ىأرو « هناكم ىلإ

 ام : موي مالغلل لاق رفعج ابأ نإ مث ؛ نينمؤملا ريمأ ىلع اهب لخدي نأ حلصت

 ؟ كحيو نم نبا : لاق « ًاريحتم تكسف ؟نم نبا : لاق «رفعج : لاق ؟ كمسا

 يمأ ”نكلو « هفرعأ مو هرأ م : لاق ؟ كوبأ نيأو : لاق « هللا دبع نبا : لاق

 نب دم نب هللا دبع : هبسن اهبمف هطخم ةعقر اهدنع "نأو فيرش يبأ نأ ينتربخأ

 دل هسرو ريكي نقرا رك ةطابقإ ةةيناقلا ديعوي نتاع ور لل هيع نب لع

 « معن : لاق ؟ انالف فرعتأ : لاق « اذك عضوم يف : لاق ؟ كمأ نأو : لاقف

 « اندجسم يف طابخ « معن : لاق ؟ انالف فرعتأ : لاق « انتلحم دجسم مامإ وه

 عزني رفعج ابأ مالغلا ىأر اماف < انتكس يف معن : لاق ؟ انالف فرعتفأ : لاق

 ةقرلا رفعج ابأ تك ردأف « عمدتو عزجو هل ةبمه هتك ردأ ٍموفرعي موق ءامسأب

 :لاق < يمأ : لاق ؟ كنم يه نم ةنالف تنب ةنالف : لاق نأ كلاتي ملف « هلع

 : لاقو < ىكبو هيلإ همضف < يلاخ : لاق ؟ نالف : لاق «قتلاخ : لاق ؟ ةنالف

 رذحا « رظنا رظنا كانو ضم نادم ادع الو تونا ا ”نماعت ال 0

 ريمأ دنع تستحا دقل : بويأ وبأ هل لاقف « جرخو مالغلا ضهنف < ر

 ابلعج : لاق ؟ يه نأف : لاق « ىلع اهالمأ ةريثك ًابتك تدتك : ياو

 . ناويدلا ىلإ جرخ مث « ابكحي ىتح هرظن اهيف ددرب اخسن

 يذلا مالغلا اذه : بويأ يبأل مايألا ضعب يف لوقي لعج رفعج ابأ نإ م

 رفعج يىبأ ىلإ يقلي هنأ مالغلا بويأ وبأ مهتاف. « هب صوتسا "يدي نيب بتكي

 او و رم ياسو لا ةواخ قع ءيشلا دعب ءيشلا

 دادزب رفعج وبأو « رفعج وبأ هدقف نإ هماقم موقي هنأو مالغلا ضغب بويأ يبأ

 ”نمأ الإ هرمأ رابظإو هئاندإ نم هعنع سيلو ًانوتج هب نحيو مالغلا ىلإ ألو ظ

 روصنملا لاق مث « ًادانع هدنع هستحا كلذ بوبأ وبأ ىأر اماف « هللا هديرب ٠
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 نعل يلي ا وساجلاو « نالفب ينئجف ناويدلا ىلإ جرخا : مداخلل
 توضأ أ بلق يف محتساو «كلذ م داخلا لعفف «هريغ هملع لخدي ال نينمؤملا ريمأ

 تفرعت دق نينمؤملا ريمأ ا : مالغلا لاقف «© هسفن هب هتثدحو هرذح أم

 لاقف < يسفن ىلع فاخأ انأو يماع اهب طبحي ال لئاوغ هلو ضغبلا بويأ
 َ ظلغي نأل ضرعتف دغلا ناك اذإف « يردص يف [كلذ] كاح دق "ينب اي : رفعج

 لعجاو ©« .نراويدلا ىلإ دعت الو بضغم كنأك فرصناو مقف ظلغأ اذإف كل

 لمححاو اذه يباتك و سيكلا اذهو دقعلا اذه ابمأإ "لصوأو كمأ ىلإ كبجو

 امداخ كيلإ ذفنم ينإف اذك عضوم يف لزناف لبقأو كتبارق نم اهعبتا نمو كمأ

 رضماو كعم ام ىلع قلخلا نم ًادحأ نعلطت الف « كربخ فرعيو كرومأ دقفتي
 :مداخلل لاق مث ؛ ناويدلا ىلإ كعوجر لبق ًالوأ هزرحأو دقعلا اذهو لاملا اذهب

 ىلإ عجر مث هعم نراك ام زرحأف مالغلا جرخف « اذكو اذك باب نم هجرخأ

 هجوب مالغلا عجرو <« روصنملا دنع هسابتحا نم هركف يف بويأ وبأو ناويدلا
 :بويأ وبأ لاقف « هلئامثو هبجو يف حرفلا ربظو هيلع كلذ ىفخي ال رورسم جيب

 نيبو هنيب راد دقلو « هب ىضم يذلا هجولا ريغب مالغلا اذه عجر دقل هللاب فلحأ

 6-0 000 5 ا

 مث «هنع هلمع رثكأ فرصو هنم ةشحولا رعشتساف «هرس ام ىركذ نم نينمؤملا ريمأ
 'فختست تنأو قزرلا بلطأ بيرغ ناسنإ انأ :مالغلا لاقف هل ظلغأ نأ بشني م
 فرصناو ماق مث « يندرطت نأ لبق كنع ىحنتأف كيلع تلقث دق ينأكف يب

 فنإ مث « هركذي الو هنع لأسي ال رفعج ابأ نأ ىأرو امايأ بويأ وبأ هدقتفاف
 عضوملا يف هنع لأسي نم لسرأف هربخ ةقبقح مع ىلإ هتعزان بويأ يبأ سفن
 ءللهأ ىلإ صخشو ًانسح ًازابج ربحتو أسبت دق هنإ هل لبقف « هب ًالزان ناك يذلا
 ام غلبم مكو « هب زبجتي ام هل نبأ نمو : هسفن يف بويأ وبأ لاقف < لصوملاب

 ' هريخ نمو هنم ةشحو دادزت هسفن تلعجو ؟ رمألا اذهل هب قفتراو يعم قزترا
 : هسفن ىف لاقف «ًائيش هل بهوو لاب هلصو رفعج وبأ ناك دق : هل لبق نأ ىلإ
 جرخي نأ يف هنذأتسا نوكي نأ زوحيو « يناكم هبصن دقو « تننظ يذلا اذه
 2 جرخاآ# هباحصأ نم لجرل لاقف «يناكم هدلقبف هبلإ عجري مث مهيلع لسيف هلهأ ىلإ

 ينئجو هلتقاف همضوم تفرع اذإف ًارحيو أرب ةيرق ةيرق لصوملا قيرط ىلإ
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 : :نضصخشف © ةنعااع
 يف مقي ناكو « هريسم ىف نمأ دق هنأ ىأر دادغب نم جرخ امل مالغلا نإو

 فونأ ا لوسر هقحلف « لقآلاو رثكألاو نيمويلاو مويلا هبيطتسي يذلا عضوملا

 هحرخ ذخأو رئب يف هحرطو هقنخف هملإ لوسرلا ماققف ةيرق يف اتامف هفرعو

 حرشو هنلإ كلذ ملسف بويأ يبأ ىلإ عجرو هل ةباد بك رو هعم تناك طئارخو

 ) روصنملا باتك اذإو « هفرعف دقعلاو لاملا اذإف هعاتم بوبأ وبأ شتفف « ربخلا هل

 ريخلا نأو أطخأو لحع دق هنأ ملعو « مدنو ودا وبأ مجوف ؛« همأ ىلإ هطخب

 ٠ هرمأ نم ءيث ىلع رثع 'نإ ةرباكملاو فلحلا ىلع مزعو < نظ اك نككي م
 هتاقث نم امداخ اعدف هل هبرض يذلا تقولا يف هأطبتساو مالغلا ربخ أطبأو

 ا | : امل لاقو هتصاخ نم الجرو

 نع الأساف لصوملا نم اذك عضوم ادصقا مث الخدت ىتح مالغلا ةفص ايطعأو ظ

 ببصأ يذلا عضوملا ىلإ اببتنا اماف « العفف  دارأ ام لك امل فصوو - ةنالف

 امضم مث «هنمعب خيراتلا اذإف هيف بصأ يدلا تقولا اركذو « هريخ املعأ مالغلا هبف

 ض ملع ىلإ اهتجاحو ابنبا ىلع الو قلخلا دْشأ اهادجوف همأ نع الأسف لصوملا ىلإ

 « هدعب ايندلا درت مو « اهسفن رتست نأ اهارمأو هلاح ىلع اهاعلطأف < هربخ

 عاقيإلا ىلع رفعج وبأ عمجأو ؛ هبلق عدصي هركذ داكيف هركذي روصنملا ناكف
 داباو اعيمج مهلتق مث هتيب لها لاوماو هلاوما ىفصتساو كلذ دنع بويا يبأب

 . [١ يببح لتاق كاذ : لاقو هبسو هنعل بويا ابا ركذ اذإ ناكو < مهءارضخ

 نم ةانثملا ءاملا حتفو ءارلا نيك و واولا نوككسو مملا مهب : يناير وملاو

 ىرق نم ةيرق يهو « ةناَيروُم ىلإ ةمسنلا هذه « نون فلألا دعبو اهتحت
 ظ 0 ترسل اولا هركذ « زاوهألا

 واولا نوكسو ةدحوملا ءاحلا مفب - ةناتئم زولخ ىلإ ةبسن يزوخلاو
 فلألا دعبو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو ةلمهملا نيسلا نوكسو يازلا رسكو

 « هتحشل يزوخلا هل لق - 0 ها علو ومو

 ظ ةكم زوخلا بئعش " لزني ناك هنأل لمقو

 ردووسدموهمعمعرد بوي مووم وهووو مهب سوو م ووديم ههه رم مو سجن هوسعمع ع معي عم سو

 . درر ص نم ةدايز 9
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 00 فا
 بهو نب ناولس

 ناكو«لانف نب سيق نب نيصح نب ورمع نب ديعس نب بهو نب نايلس بويأ وبأ
 هدلوب ةيواعم هلصوو«هدعب ةيواعمل مث ماشلا يلو امل نايفس يبأ نب ديزيل ابتاك لانف

 ناورمل ”سيق بتك مث « اسْيَنق هنبا ديزي بتكتساو « تام همايأ يفو « ديزي
 بتكتساو « تام همايأ يفو «كلملا دبع نب ماشهل مث كلملا دبع هدلول مث حلا نبا
 « ةّممأ ينب كوام رخآ يدنعَجلا دمع نب ناورم هبتكتسا مث « نيصحلا هنبا ماشه

 روصنملا رفعج يبأ ىلإ ديزي جرخ اّملو ؛ ةريبه نب رمع نب ديزي ىلإ راص مث
 قيرط يف همايأ يف يفوتو « يدبملا مث روصنملا مدخف « انامأ نيصحلل ذخأ
 فلخو يفوت مث « كمرب نب دلاخل بتك مث « ًارمع هنبا يدبملا بتكتساف < يرلا
 ىبحي نب رفعج ىلإ بهو هدلو لوحتو « كمرب لآ ةمدخ يف لاز اف « ًاديعس
 :هقح يف نيتسايرلا وذ لاقو « لبس نب لضفلا نيتسارلا يذ ةلمج يف هدعب راص مث

 لبس نب نسحلا هوخأ هبتكتسا مث <« هسفن همهت ال فيك بهو هعم نم تبجع
 نم ةلاسرب ا نامرك هدلقو هدعب

 ظ . حلصلا مفو دادغب نيب هقيرط يف قرغف « حلصلا مف

 مث خئاتيإل مث ةنس ةرشع عبرأ نا وهو نومأملل روكذملا : نايلس بتكو

 «.لئابرر اناوود .ةلو:6 21 لع ديل متت دفا هرازولا لو ث“ نسانشأل

 ناويد ىلوو « تايزلا كلملا دبع نب دمحل بنكي بهو نب نسحلا هوخأ ناكو

 . ًاضيأ لئاسر ناويد هلو « احصف ًالسرتم اغبلب ًارعاش ًاضيأ ناكو « لئاسرلا

 زود عع ع عع ع ا ع ع بج ا حس سب يس ست ضاع ع نو ني جرو اجرك ع رع يس تق تع ع شارت نإ © > جس هن ع ست ع اس سم

 سام يناغالاو ١٠٠١4 : ماك يبأ رابخأو ساب: م موجنلا يف بهو نب ناهلس رابخأ ب ا« ال/ا/

 يف نسحلا ةمحرتو) ٠ ء اف شاع يتلا ةرتفلا ءارعش نيواودو ةماعلا بألا بتك يف رابخأ هلو

 ٠ .(ةمم ىناغالا
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 يف نسحلا ركذ مدقت دقو  امهرصع نابعأ نم نسحلا هوخأو وه ١ناكو
 الو  لصوملا برب هلو يالا وع هنو 1 اطل يلا ةمجرت ىف ءاحلا فرح

 هل درفأ تح هتافو خيراتب رفظأ لو كيث هتركذ اب نسحلا هاثر مامت وبأ تام
 يذلا نأو تافولا ىلع هانيم نأ باتكلا اذه ةبطخ يف مدقت دقو « ةمجرت

 ال « ريغ ال هكفتلاو عاتمإلل الإ نكي مل هركذأ 'نَّم لاوحأ ضعب نم هركذأ
 . هسفن ىف دوصقم هنأ

 يناطلا م ات يبأ لثم ءارعشلا نابعأ نم ريثك قلخ نيوخألا نبذه حدم دقو

 0 يا  يبأ لوق نساحم نمو . ايتفبط يف او

 "ةدصق ةلمج

 بيدأ لك 'بلعشو يعش وُيَف بلو لآ هب منك بلعش لك

 ميراقلال هربنا ييسر رو رتل حلالا علا يلف نإ

 هللا ىلص هللا لوسر لآ يف اناك ول : لاقف لضافألا ضعب نيتيبلا نيذه عمو
 . مهنع هللا يضر « مهالإ لوقلا اذه قحتسي امف « قيلأ ناك ملسو .هيلع

 يف ًاموي رظنو . يمرح ىلع راغأ اك يئاقدصأ ىلع راغأ ينا : لوقي ناكو]

 بهو نب نسحلا ناكو . هانمدع ال ”ببع : لاقف ًاريثك ًابش ىأرف ةآرملا
 : - موي تاذ برش ال هآر دقو - ناملس هوخأ هل لاقف بارشلا نم وحصي ال

 : ًامدب دشنأو ©« يرمع نم هادعأ ال كلذلو معن : لاق « ًاقزاع كارأ

 يرمع نم وه اف تانبق مويالو ةمادُم موي ريغ يموي ناك اذإ
 "| رهدلا نم يرمعل قورسم كلذف ةوبقو دوعب ارومعم تراك نإو

 دسحألا موي نيتئاصو نيعبسو نيتنثا ةنم يف روكذملا نايلس ةافو تناكو

 ءازجأ تطقس دقو « ةدوسملا شماه يف بوتكم مدقت ام رثكأو ؛ س يف ةمجرتلا أدبت انه نم ١
 . يىلاوتلا لع ص مار نم هنم

 .١1؟؟ 1م: ماق يبأ نآويد «
 . اهدحو د نمإةدانز «
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 يف يربطلا لاقو . نيعبسو ىدحإ ةنس يفوت ليقو « سبحلا يف رفص فصتنم
 رقفوملا سدح يف رفص نم تبقب ةلبل ةرششع يتنثال ءاثالثلا موي يفوت هنإ : هخيرات
 . ىلاعت هللا همحر < دضتعملا دلاو ةحلط

 : بهو نب ناولس يف يرتحمللو

 نالعإ ومو يفخ "لك هيرت ابُئعستي ”مزحلاو 'هءارآ ”نأك

 ناظقي بلقلاف هتيع 'مَنَت نإو هؤلكي ”بلقلاف هنيع نع باغ ام

 دحأ يمستلا رَحَح نب سوأ لاقف « ًاريثك ءارعشلا هلمعتسا دق ىنعملا اذهو
 : 'ةيلهاجلا ءارعش

 اعمس دقو ىأر دق 'نأك ّن ظلا كب ”نظي يذلا *يمللألا

 ظ : رخآ لاقو

 فرع رواق راسا هناك رنا هاو

 ظ ظ : "رخآ لاقو

 ”عقاو وه ام نظلا باوّصب ىَرب امنأك روُمألا باقعأب ”ريصب

 : رخآ لاقو

 ردغ ىلع انيع_مويلا يفاهل ”نأك هنظيب بوطخلا رابخأب *ملع
 ظ + رت لاقو“

 اهرارتسأب ”تجانت ام اذإ بولقلا يف ”ملطم كنأك

 . هبف ةلاطالا ىلإ ةجاح ال عستم باب وهو

 هيمي مب موومجورهودمودجووو نيبو رورو وجب ووو ووو وو وبيه زر ةيسوس نو سوس عساس

 ١ لا : سوأ ناوهد 05

 م يف ادري م هيلي يذلاو تيبلا اذه ؟ .
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 يفوت ىح كلذك لزي مو 6 ةرازولاو رامكلا نيواودلا ِق ناملس لعتتم]

 :دشنأف بتاكلا بيصخلا نب دمحأ ىلإ رظن قئثاولا نأ هغلب نايلس نأ يكحو
 ينايضق قل اءاش 'ول ناّملَم اههيلع ينيد ناناسنإ سانلا نم
 ينالست الف ىرخألا نع امأو اهنإف ورع 2.1 انأ ”يللَخ

 كلذك و « انأف ىرخألا امأو « ورمع مأ بيصخلا نب دمحا لل انإ : لاقف ظ
 امل لقودعب ةراررلا يتغو نو طاملع لو املو . مايأ دعب دعب !هبكت هناق 6« ناك

 رهام نب هللا دبع نب. هللا ”ديبع هيلإ بتك  نايلس نب ُللاديبع هنبا اهالوت

 : هركذ يتآلا

 مظلعنو ةسغغ نميف اننمساف امس وفن 2 انفاعسإ انرهد ىَبَأ

 [١ مادقملا مهلا نإ أ عدو ابّمتأ 'مببف : ىف كاعن ”هل ”تلقف

 رض

 برح نب ناهلس

 ةبعش عمم ؛ يرصبلا يجشاولا ؟قدزألا لقت و يسرح نبال بوبأ وبأ
 نب يرسبلاو مهرد نب 0 دمعسو ةلاضف نب ”كرابمو نيداماو مزاح نب ريرجو

 ظ . ر هب تدرفنا نيفقعم نيباه ١

 ةركذتو ه؟1 : فراعملاو 7١م : + بيذبتلا بيذهتو 0م : ؟ دادغب خيرات يف هتمعجرت -
 امإ و ةدوسملاو س م يف درت ملو ؛ دادغب خيرات يف درو ام عباتت ةمجرتلا هذهو ؛ موم : ظافحلا

 ظ .ر ص يف تدرو

 . يدسألا : را ١

 . كلامو : ر +
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 . نب دمحاو ناطقلا ديعس نب .ىيحي هنع ىورو 4 يرتستلا مهاربا ني ديزيو ىبح .

 . مهريغو يدقاولا بتاك دعس نب دمحو لح

 . ةكم ءاضق لوو « اهب ثدحو دادغب مدق

 اسفر. ىنلدم ال اك # ةئآلا نم مامإ : لاقف يزارلا متاح وبأ هركذ

 ردح داو « ل اياك مدي يف تيارام تيد ىلا ةردع وما كيس ب

 ١ لسعر افلا بيبر هيلع يس نما ورزعت ءادقب يرح نب نايل ىدع
 رضح.و «© ناملس دعصف <« 'ربنم هش هل ىنبف نومأملا رصق دنع هسلجب ناكو

 دقو ريعقلا باب حتف دقو "هرصق قوف نومأملاو داوسلا مهيلع داوقلا نم ةعامج

 . يلي ام بتكي هفلخ وهو ًارتس لسرأ

 ةدييبملا ةرصبلاب تك رت نم : نومأملا يل لاق : مثكا نب ىبحي لاقو

 ةياجن يف لقاع ثيدحلل ظفاح ةقث وه : تلقو برح نب نايلس مبنم خياشم
 يفأ قفتاف . مدقف كلذ يف هبلإ تبتكف « هبلإ هلمحي ىفرمأف « ةنامصلاو رتسلا

 لخدي نأ تهركف « امل هابشأو ةمامثو داود ىبأ نبا سلجملا فو هملإ هتلخدأ
 زعلاب نايلس هل اعدو 2« نومأ#لاا هباججأف ©« مّكلس لخد اماف « مهترضحب هلثم

 ؟ ةلأسم نع خيشلا لأسن « نينمؤملا ريمأ اب : داود ىبأ نبا لاقف « قفوتلاو
 دامح انثدح « نينمؤملا ريمأ اب : ناملس لاقف « هل ريمخت ةرظن نومأملا هملإ رظنف

 كتلأسم تناك نإ : لاق ؟ كلاسا : ةمربش نبال لجر لاق : لاق ديز نبا
 : لاق دلاخ نب بسصهو انثدحو ؛ لسف لوؤسملاب يرزت الو سولجلا كحضت ال

 الو ابنع لأسي نا ”لئاسلل يغبني ال ام لئاسملا نم : ةيواعم نب سايإ لاق

 نم تناك ناو « لأسيلف اذه ريغ نم ةلأسم تناك ناف ؛ ايف بيحت نا ؟بمحملا

 ةكم ءاضق هالوو « 5 ل ع لاق 4 كنينيلف اذه

 ْ . اهبملإ جرخف

 هيمي مو مة ويف او م ب سورمس مم هوي م وي يعمم م هاه مهمه ويح ن وم موو سره سمعوا
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 ىلع لزي مف « ةرشع عبرأ ةنس يف ١ةكم هتيالو تناكو : بيطخلا لاق
 رفص يف ةئامو نيعبرا ةنس دلوو . نيتئامو ةريشع عست ةنس لزع نا ىلإ "كلذ

 « نيتئامو نيرسشعو عبرأ ةنس رخآلا عبر رهش نم نيقب لابل عبرأل ةرصملاب فوتو
 ْ . ىلاعت هللا همحر

 ضو

 كلملا دبع نب ناولس

 همخأ مأ ةدالو هفأَف « محلا نب ناورم نب كلملا دبع نب نابلس بوأ وبأ

 يفوتو « نيعستو تس ةنس ةرخآلا ىدامج نم فصنلا تبسلا موي هل عيوب ؛ ديلولا
 نوعبرأو سمخ هلو نيعستو عست ةنس رفص نم نولخ ريشعل قبادب بنجلا تاذب
 الإ ربشأ ةشنامكو نيتنس هتفالخ تناكو « زيزعلا دمع نب رمع هيلع ىّدلصو « ةنس

 بهذأ هنأ كلذو « ريخلا حاتفم هنومسيو هب نوكربتي سانلا ناكو . مايأ ةسمخ

 فلختساو سانلا ىلإ نسحأو نوجسلا ىلخأو ىرسألا قلطأو جاجحلا ةنس مهنع
 ظ . ريخي متخو ريخب حتف : لاقي ناكف < هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع

 قح اهب ماقأف 6 ةينيطنطسقلا غلب تح ةفئاصلا ةماسم هاخأ ىزغأ دق ناكو

 مقي نرأ هرمأ ةينيطنطسقلا حتفل هاخأ هجو امل نابلس نإ لبقو ؛ نابلس كله

 لك رمأ ابنم اند اماف « "ةماسم ابملإ راسف « هرمأ همتأي وأ ابحتفي قح اهملع

 « ةينيطنطسق هب يتأي ىتح ماعمطلا نم نبادم هسرف زجع ىلع لمحي نأ سراف

 . ص نم اطقس : ةكم ... جرخف ٠١

 + ايضا لزب لقا ١
 ةدوسملاو ر س م يف ةمجرتلا درت مو ؛ اهتابئال يعاد الف ةروبثملا ةيخيراتلا رداصملا يف هرابخأ مالو

 . ةمدقملا يف فلؤملا اهنيب يتلا ةدعاقلا لع ةجراخ يهو ص اه, تدرفنا انإو

 . اهدعي.امو ؟١٠ : قئادحلاو نوبعلا يف اب ربخلا اذه نراق م«

 رج



 هنم اولكأت ال : نيداسمل لاق مث < لابجلا لئم مامطلا كلذ ىقلأو < كلذ اولقت

 نم اوباصأ ام نولكأب سانلاو « عرزو فّنصو اشو مهضرأب م اقأو « ًائش

 هعمو ابلهأل ارهاق ةينيطنطسق ىلع ةماسم ماقأف ؛ عرزلا نم اولكأ مث «© تاراغلا

 ىلإ مورلا بتككف « اهيلع لزان ةماسمو مورلا كلم تامو « ءاشلا لمأ اوشا

 هدعوو ةماسب هقيرط يف ركمو ةئنيمرأ نم نوملا ا بحاص نوملا

 انع تفرص نإ : نوبلا ىلإ اولسرأ دق مورلا تناكو . ةيئيطنطسق هبلإ مسي ن

 الو لاتتقلا مهقدصت ال كنإ : هل لاق ةماسم نوبلا ىتأ اماف « كانكّتلم ةماسم

 تقرحأ ولف © كنم كلذب اوُسسحأ دقو كدنع ماعطلا اذه ماد ام مهلواطت لازت

 قح هعيش نم نوبلا عم هجوو « ةماسم هقرحأف « مه.ديأب ام اوطعأ ماعطلا

 اب هريخي ةماسم ىلإ لسرأف «مهيلع مورلا هكّدلم اهلخد اماف « ةينيطنطسقلا لخد
 ام« يحاونلا نم « ماعطلا نم لخدُي نأ هل نذأي نأ هلأسيو هرمأ نم ىرج

 نم نامأ يف مهنأو < دحاو ةماسم رمأو هرمأ نأب هوقدصي ىتح موقلا هب شيعي

 أيهو . ماعطلا لمح يف ةدحاو ةليل مهل نذأي نأو « مهدالب نم جورخلاو تاتشلا

 نم يحاونلا كلت يف ام عيمج لمحف « ةماسم هل نذأف < لاجرلاو نفسلا نوملا

 ةعيدخلا هذه تربظو « ةملسمل ابراح حبصأو نوبلا جرفأو « ةدحاو ةلمل يف ةلغلا

 دنع ابعيمج ةريلا تلصحو « ةدلا هلق ىةوملجللا ءاقاو# ءاسنلا ىلع متت ال يتلا

 فاخي ناك لجرلا نإ ىتح طق دحأ قلي ل ام ةدشلا نم نوملسملا يقلو ؛ مورلا

 قورعلاو رحسلا لوصأو دولجلاو باودلا اولكأو ؛« هدحو ركسعلا نم جرخي نأ

 ا « ىبادب مقم ناملسو اذه 2« ثورلا ىتح ءيش ”لكو قرولاو

 ناملس كله ىتح « مهدع نأ ردقي

 ناكو « هلامج همحعأف ركل يف رظنو ةالصلا دير ماا نم عرخ هنإ لمق

 فيك : لاقف « هاياظح ىدحإ هتيقلف 2« باشلا ةفيلخلا انأ : لاقف هجولا نسح

 - : تلثمتف ؟ ينيرت

 ٍناف كنأ ريغ ”سانلا هياع ةعاوس د سان

 ناسنإلل ًءاقب ال نأ ريغ ىقبت تنك ول 'عاتملا معن تنأ

 . اتيم الإ ةلمللا كلت تاب امف « حف عجرو
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 لكأي < ًاحاتكن ًاهرش ناك هنإ لاقيو « ءامدلا نع ًافقوتم انيد ًالقاع ناكو

 . جرع هب ناكو « لطر ةئام وحن موي لك يف

 : لاقف ةكم ديرب وهو ةنيدملا ىلع رمف نيعستو عبس ةنس 'سانلاب جحو
 لخد اللف « هاعدف هيلإ لسرأف « مزاح وبأ : هل ليقف ؟ نركذي دحأ انهاهأ
 . هلل كذمعأ « نينمؤملا ريمأ اب : لاق ؟ءافجلا اذه ام « مزاح ابأ اي : هل لاق هيلع
 دمج ىلإ نايلس تفتلاف « كتيأر انأ الو لبق ينتفرع ام < نككي مل ام لوقت نأ
 ام « مزاح انأ : نايلس لاقف ؛ انأ تأطخأو خيشلا باصأ : لاقو باهش نبا
 اولقتنت نأ مت ممهركف ايندلا مترمعو مترخآ متبرخأ منأل : لاق ؟ توملا هركن انل
 لجو زع هللا ىلع مودقلا فيككف © تقدص : لاق © بارخلا ىلإ نارمعلا نم
 مدقي قبالاكف ءيسملا امأو « هلهأ ىلع مدقي بئاغلاكف نسحما امأ : لاق ؟ ًادغ
 ريمأ اب: لاق ؟ هللا دنع انأ ام «يرعش تبل : لاقو ناملس ىكبف « هالوم ىلع
 : لاق ؟ هدجأ نيبأو : لاق ©« لجو زع هللا باتك ىلع كلمع ضرعا « نينمؤملا
 : لاق <« ( ه : فارعألا ) * مسح يقل ناتفلا هإو: عمت يقل نايا نإ 9
 يأف : لاق « ىقتلاو ةءورملا ولوأ : لاق ؟ لضفأ هللا دابع يأف < مزاح ابأ ا
 ءاعدلا يأف : لاق « مراحلا بانتجا عم ضئارفلا ءادأ : لاق ؟ لضفأ لامعألا
 دص : لاق ؟ ىكزأ ةقدصلا يأف : لاق « هيلا نسا ةرغد# لاق ؟ ممسأ

 لول ”يأف : لاق ؛ ىذأ الو "نم اهيف سيل ”لقم نم دبجو سئابلا لئاسلا
 ؟ ىمحأ سانلا يأف لاق ؛4 هوجرب وأ هفاخي نم دنع قحلا لوق : لاق ؟ لدعأ
 : لاق ؛ هريغ ايندب هترخآ عابف ملاظ وهو هيخأ ىوه يف طحنا لجر : لاق
 نم ينيفعتوأ نينمؤملا ريمأ اب : لاق ؟ همف نحن امف لوقت يذلا اف « تقدص
 سانلا اوربق كءابآ نإ : لاق ؛ "ىلإ ابمقلت ةحبصن نكلو « ال : لاق ؟ كلد

 اولتق ىتح ىّضر الو نيماسملا نم ةروشم ريغ نم ةونع كلملا اوذخأو فيسلاب
 ىلع يشغف ؛ مهل ليق امو اولاق ام تعم ولف « اهنع اولحتراو ةميظع ةلتقم هيلع

 : مزاح وبأ لاق ! مزاح ابأ اب تلق ام سئب : هئاسلج نم لجر لاقف « ناميلس

 ١ م" دقعلا ىف اب نراقو مه : ؟ ةساسسلاو ةمامالا يف ال همظعم يف ىفاوم صنلا اذه : #١ 5

 ةفب



 < هنومتكن الو سانلل هتنتسمل ءامعلا قاثمم ذخأ هللا نإ « هللا ودع اب تيذك
 فلصلا عدت : لاق ؟ سانلل حلصن نأ انل فيك مزاح ابأ اب : لاقف نايلس قافأف

 نأ : لاق ؟ هب ذخأملا فيك : ناميلس لاق « ةّيوسلاب مسقتو ة”ورملاب كسمتستو

 وول : ناملس لاق « هلهأ يف هعضتو هلح نم لاملا ذخأت .

 | : لاق ؟ لو :لاق ! نينمؤملا ريمأ اب هللاب ذوعأ.: لاق ؟ كنم بيصنو انم

 0 ةامحلا فعض هللا ينقيذيف آليلق ائيش ىلإ نكرأ نأ

 اعلا ا داو ل لاق « كحئاوح "ىلإ مفرا مزاح ابأ اي

 < مزاح ابأ اي هللا يل عداف : لاق « اهريغ يل ةجاح الف : لاق « ىلإ كلذ سيل

 كاودع ناك نإو «ةرخآلاو امندلا ربخي هرّسف كَسلو ناملس ناك نإ "مهللا : لاق

 نينمؤملا ريمأ اب : لاق « يندز : ناملس لاق « ىضرتو بحت ام ىلإ هتصانب ذخف

 يل يغبني اف هلهأ نم نكت مل نإو « هلهأ نم تنك نإ ترثكأو تزجوأ دق

 كيصوأسم : لاق « مزاح ابأ اي ينصوأ : لاق « رتو اه سيل سوق نع يمرأ نأ
 « كرمأ ثبح نم كدقفي وأ كاهن ثبح كاري نأ ههتزنو كبر متظع : زج قو

 « ريثك اهلثم كلو اهقفنأ نا هيلإ بتكو رانيد ةئاب نايس هيلإ ثعبف « ماق م

 يابإ كلاؤس نوكي نأ هللاب ذوعأ نينمؤملا ريمأ اي : هبلإ بتكو هيلع اهدرف
 ريمأ اي ؟يسفنل اهاضرأ فيكف كل اهاضرأ ام للاوف « ًالطاب كيلع يتدرو ًالزه

 لح يف ريزنخلا محلو ةتيملاف كتثدح امل اضوع ةئاملا هذه تناك نإ نينمؤملا

 «رظن اهيف ىلف لاملا تيب يف ىل ًاقح هذه تناك نإو « هذه نم ”لحأ رارطضالا

 نينمؤملا ريمأ اي : هواسلج هل لاق ؛ اهيف يل ةجاح الف الإو اننيب تيوس نإف
 ريمأ اي : مزاح وبأ لاق « هللاو ال : 0

 مهءاملع نوتأي .مؤارمأ ناك دشرلاو ىدحلا ىلع اوماد ام ليئارسإ ينب نإ نينمؤملا

 [ءارمألا هب اوتأو ملعلا اوملعت سانلا لذارأ نم موق ير املف] « مهدنع اف ةبغر

 نم اوطقسو اوسكتو اوسعتف [ءاملعلا نع ءارمآلا تنغتسا | ايندلا هب نوديرب

 يف ءارمألا بغرل ءارمألا دنع ايف اودمز مهءاملع نا ولو « لجو زع للا نيع

 لاقف < مهنيعأ يف اوناهو مهيف اودهزف ءارمألا دنع اهيف اوبغر مهنككلو « مهملع

 نكلو كتدمعت ام هللاو ال : مزاح وبأ لاقف ؟ يب ضارعتو ىنعت يابإ رع

 فش



 هنإ نينمؤملا ريمأ اي : لاق ؟ هفرعت له : يرهزلل نابلس لاق ؛ عمست ام وه
 هللا تيبحأ ول هللاو لجأ : مزاح وبأ لاق « هتملك ام ةنس نيثالث ذنم يراجل
 ! ينمتشت مزاح ابأ اي : يرهزلا لاقف « ينتيسنف هللا بحت / نكلو ينتفرعل
 ؟ ةبارقلاك اقح راحلل نأ تملع امأ « كسفن تمتش كنكلو « ال : لاق

 : لاقهف 0472 يهل ليقف © هبلإ نظن لق ىنواط لإ موي تايلسا اج
 . هيدل امف نودهزب ًالاجر هلل نأ لعي نأ تدرأ

 ؟ نبع انملع له : ناملس لاقف « رمأ يف زيزعلا دبع نب رمع ناميلس رواشو

 . ءاغصإ ىلإ جاتحي ال ذفان ”ممسو « قيدحت ىلإ جاتحت ال ةريصب نيع معن : رمع لاقف
 نيب ام "لك : بجاحلا هل لاقف هدي دع لعجف نايلس ةدئام ىلإ يبارعأ رضح

 : هل لاقو نابلس ىلع كلذ ”قشف « عجتنا بدجأ نم : يبارعألا لاقف « كيدي

 : لاقف « كلي امم "لك : ”بجاحلا هل لاقف هدي دمف.رخآ لخدو ؛ انملإ دعت ال
 . هجئاوح ىضقو نايلس كلذ بجعأف « ريخت بصخأ نم

 دبع نب نايلسل اميدن تنك : لاق ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نب قيتع ىكحو
 نينمؤملا ريمأ اب :لاقف زيزعلا دبع نب رمع هملع لخد ذإ موي تاذ هدنعل ينإو«كللا
 « مالغ اي «معن : لاق «همالك تعمسف هل تنذأ ولف « نيد هلو ًايبارعأ بابلاب نإ
 مالكب كماكم نإ نينمؤملا ريمأ اي : لاق هيلع لخد اماف « يبارعألل نذيإ
 لاتحالاب دوجنل انإ يبارعأ اي : هل لاقف 4 هتلق نإ بحم ام هءارو نإف هلمتحاف
 « تابف بيج حصانلاو بيغ نومأملا تنأو هحصن وجر الو هبيغ نمأن ال نم ىلع

 هب "تسمرخ امي ىناسل ”قلطم ىنإف كيضغ ةرداب ت تنمأ ذإ امأ : ىبارعألا لاقف
 كفنكت هنإ « نينمؤملا ريمأ اي كتنامأ قو لجو زع هللا قل  هنذإبب نملألا
 2« هللا طخس كاضرو مهترخآب كانند اوعاتباو مهسفنأل رامتخالا اوما موق

 ا مهناف هيلع هللا كنمتثا ام ىلع مهنمأت الف كيف هللا اوفاخي لو هللا يف كوفاخ
 د روس ارم لو :ةوعيتسأ ان ”لووم كنأو انصر اتم ةعالاو ةنامألا ازا
 نم نومغملا لك نومغملا نإف « كريغ انمندب كترخآ دسفت الف <« تحرتجا امج
 كناسل انملع تللس دقف تنأ امأ : ناميلس هل لاقف « هريغ ايندب هترخآ دسفأ
 ليقف < كريغل ال كل وهو نينمؤملا ريمأ اي معن : لاق «© كفبس نم عطقأ وهو

 هن



 0 ماع نود ًاصاخ ذخآ ام : لاق « ةجاح نينمؤملا ريمأ 'لس : هل

 « ناذألا موب كرانحأ نإ نينمؤملا ريمأ اي : لاقف الجر نايلسل لماع مظ
 . ىلع هللا ”ةئعل "نأ مهنيب نذؤم نذأف ىلاعت هلوق : لاق ؟ناذألا موب امو : لاق.

 .. كيحوإ لمن دا عراتا سلا لاق ( 4 : فارعألا ) # نيملاظلا

 اي : لاق هملع لخدأ اماف « يرسقلا دلاخ ىلع كلملا دبع نب نابلس بضغو

 فعت نإف « ةبوقعلا نع لحت كنإو ةظيفحلا بهذثت ةردقلا نإ نينمؤملا ريمأ
 . هنع افعف « انأ كلذل لهأف بقاعت نإو <« تنأ كلذل لهأف

 ةفالخلا يلو نأ دعب ًاركنتم نائلس ىلع لوخدلا يف دشار نب ديزي لاتحا
 هناسل عطق ةفالخلا هللإ تضفأ نإ هنأ رذن دق نابلس ناكو « طاسسلا يف دعقف
 نينمؤملا ريمأ اي : لاقف « زيزعلا دبعل ةعببلاو نابلس ملخ ىلإ اعد نم ناك هنأل
 : لاق «رفغف ردقو ركشف يطعأو ربصف يلتبا «مالسلا هيلع بويأ هللا ينك نك

 . هنع افعف 6« .دشار نب ديزي : لاق ؟ تنأ نمو

 بكم هيلع لخد اماف « جاجحلا بتاك مسم يبأ نب ديزي بلط دق نايبلس ناك

 : هل لاققف « هرمأ يف كبجوو كمعفر الجر هللا نعل : لاقو هاردزا ديدحلاب
 تمظعتسال ىلع لبقم رمألاو ينتيأر ولو 2« لبقم كيلعو ربدم ينع رمآلاو ينتيأر
 مأ ال سلجا « تقدص : لاق « ترقحتسا ام ينم تالجتسالو ترغصتسا ام ينم
 < هب كنظ ام جاجحلا نع ينربختل كبلع تمزع : نابلس هل لاق سلج اماف « كل
 اذه 'لقت ال نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ؟ابمف رقتسا دق وأ منبج يف دعب يوه هارتأ
 « مودع فاخأو مّتيلو نم أو همد كنود نقحأو هحصن مل لذب هنإف جاجحلا

 موس يس هريس حرر ل عا

 . هللا ةنعل ىلإ ينع جرخا

 « هيشم يف لاتخمي بايث هيلع لجر هب رم هسلجم يف كلملا دبع نب ناميلس انيب
 نأ يغبنيو ايفوك الإ نوكي نأ يفيني ام : لاقف ًارضاح ريدك نب ءالعلا ناكو

 الا وا رم ار ل ا ل
 نم :لاقف ؟لجرلا نمم : هل لاق مث ةببنه هك رتف «يسفن ىلا دترت ىتح ينعد كليو
 ا نا 4 ف رككا لها بن لاق ؟ مهيأ نم : لاق ©« قارعلا لهأ
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 ؟ ركب ىبأ يف لوقت دام : لاق « امجع دادزاف 6« نادمه نم : لاق ؟ ةفوكلا

 وهو اونسحأو هبف سانلا لاق دقلو «يرهد ةكردأ الو هرهد تكردأ ام : لاق

 ام: لاقف « كلذ لثم لاقف ؟ رمع يف لوقت اهف : لاق « كلذك هللا ءاش نإ

 سان همف لاق دقلو « يرهد هك ردأ الو هرهد تك ردأ ام : لاق ؟ ناثع يف لوقت

 لاقف ؟ ىلع يف لوقت امف : لاق « هملع هللا دنعو اوءاسأف سات هبف لاقو اونسحأف

 'نيرضآل وأ هنبستل هللاو : لاق « هبسأ ال : لاق « املع بس : لاق « كلذ لثم

 فيس هدبب لجر ماقق « هقنع برضب رمأف « هبسأ ال هللاو : لاقف « كقنع
 : لاق « كقنع نيرضأل وأ هّتنبستل : لاقو ةصوخ هنأك هدي يف ءاضأ ىتح هتزبف
 ناملس اب : لاقف هب اعدف « كنم ينندأ ناملس اي كليو : ىدان مث « هبسأ ال هللاو

 نم ندع قه نمسا يلي. يخب وق. نع اكلدم. ريش وه نم.ةنب يظر ام تم ىظؤتامأ
 لاق ذإ ينم ريخ وهو ىسيع نم يضر ىلاعت هللا : لاق ؟ كلذ امو : لاق ؟ ىلع
 كنإف مهل رفغت نإو كدابع مهنإف مهبذعت نإ » يلع نم رش مو ليئارسإ ينب يف

 ةيىخو نع ندع بيضقلا ىلإ ترظنف لاق ١18( : ةدئاملا)  مكحلا زيزعلا تنأ

 تيأر اهف هتيشم ىلإ هامف « هيبس ايئلخ : لاق مث هتبئرأ فرط يف راص ىتح

 ترام نب ةحلاع وه اذ]و ةرغ لدور كلا نع ًاريخ طق الجر

 : هدشنأف « ةرخلا يف كلوق يندشنأ : عاقرلا نب ”يدعل ناهيلس لاق

 'بيبد نيبراشلا ماظع يف امل ”ةدرو سأكلا يفو 'تّجاش اذإ تيك

 بوطتق ءانإلا ىف اببخأ هجول هنود يهو اهتود نم ىذقلا كيرثت

 نأل نينمؤملا ريمأ اي هللاو : يدع لاقف ! ةبعكلا برو اهتبرش : ناريلس لاقف
 . ثيدحلا ىف اذخأو اكحاضتف « اهب كتفرعم ينبار دقل ال يفصو كبار

 لق لوقد لحو زع هللا نإ : هل لمقف « نوعاطلا نم بره نامملس ناكو

 مكي الإ نومنمت ال ًاذإو لفل دأ تالا نم 0 00

 ليف مك كلا دع ايل نيو دق دع برم ا ع

 ره



 نب نع :ىتلو يذلا .وه نايلس نآل « يبأ تانسح نم ةنسح الإ كوبأ ناك ام وِ
 . زيزعلا دبع

 ارك

 نب ليئاكمم نب دواد نب نالس'رأ ”بلأ نب هاشكلم نب رجنس ثراحلا وبأ
 بطلخو « رهنلا ءارو امو ”ةتنازغو نامارخ نراطلم  قاتقاد نب قوجلس

 ةعمبرو رككب رايدو لصوملاو ماشلاو ةمنممرأو قاَوأَو ناحسيرذأو نيقارعلاب هل

 مظعألا ناصطلسلاب بقلتو « نيقفاخلا يف همسأب ةكسلا تبرُّضو « نيمرحلاو

 نيدلا زعم

 ةخ حبطصا هنأ هنع ركذ « ءاطع مرثكأو « ةنم كولا مظعأ نم نراك
 فلأ ةناعبس علا ني يفوت اه لل عدل لك اهب دوجلا يف بهذ ةيلاوتم مايأ

 ظ . كلذ ريغو ثاثآلاو ملخلاو ليخلا نم هب معنأ ام ريغ « رائيد

 يف عمتجا هَنأ عمسأ مل ام لاومألا نم 'هنئازخ يف عمتجا : هنزاخ لاقو
 بو كلا كتئارح قف نم اموب هل تلقو « ةرساكألا كولملا نم دحأ نئازخ
 - « كلذب يضر هنأ ”تننظو « تكسف « اهرصبت نأ ؛بحأو سلطأ جابيد
 كاطعا ام ىلع ىلاعت هللا دمحت امأ ؟ كلام لإ: لت امأ :كلتز# عينج كر رأف
 « لاملا ىلإ لام : لاقي نأ ىلثم حبقي : لاق مث ىلاعت هللا دمحف ؟ كيلع معنأو
 تيلُتطلا بابثلا مهيلع قرفف « هيلع اولخدف لوخدلا يف نذإلاب ءارمألل رمأو
 دحأ دنع عمسُم مو « الطر نوثالثو فلأ رهوجلا نم هدنع عمتجاو . اوفرصناو

 هلي و نو يوم مما نيرون هيي ممم يوم وم وسوم مم ميم سووو مسمع سم مس يعما# ا« »# »

 نم ةقرفتم تاحفصو ء« ريثألا نبا خيرات نم ١ < ١١ ج يف هاثكلم نب رجنس رابخأ -
 . ةدوسملا يف امل ةقباطم انه ةمجرتلاو « يدنوارلل رودصلا ةحارو ةيقوجلسل ١ كولملا خيرات

 ١ هتنارخخل : ر س ,

 ةفي



 يقرتلا يف هتداعسو دايدزا يف هرمأ لزب ملو « هبراقي امم الو اذه لثمب كولملا نم

 نمئزأو ناقة ف ب قرت نع ةفئاسلم هو + اغا هلع تريظ نأ لإ

 ' يقأبس مك ىبحي نب دم هبقفلا اهيف دهشتسا ةروهشم ةعقاو يهو « ةئامسمخو

 روباسين اوكلمو < هككلم ماظن ”لحناو ةورتسك واس لافت ثلا ءاكان هتمجرت يف

 مهرسأ يف ماقأو « رجنس ناطلسلا اورسأو « هددع ىصحي ال اقلخ اهمف اولتقو

 ةكلمم تقارفتو «© و ورم ةنيدم ىلع هاش مزراوخ بلغتو « نينس سمخ رادقم

 واما ع
 هفارطأ هبلإ ممُجو ] ناسارُتخ ىلإ داعو رسألا نم تلفأ رجنس نإ ” ْ

 . '[هجأ هك ردأف © هكلم ىلإ دوعب داكو «

 ةئامعبرأو نيعسسو 5 لا

 هاشكلم ناطلسلا هدلاو ناف ©« رجنس يمس كلذلو « راجتتس ةنيدم رهاظب

 ؟ هيمسن أه : اولأاقف « دلولا اذه هءاج راجنس ىلع لزنو ةعمبر رايدب زاتجا ال

 . ةنيدملا مسا نم مسالا اذه ذخأو « رحنس هومس : لاقف

 م - قورايك 'رب هيخأ نع ةباين ةئامعبرأو نيعست ةنس يف ةكلمملا ىلوتو

 . ةئأمسمخاو ةرمشع يي يتنثا ةنس يف ةنطلسلاب لقتسا مث - ءابلا فرح يف هركذ مدقت

 ةباعسمخو نينبنخاو نيتنثا ةنس لوألا عيبر نيج رستع عبار نينثالا موي يفوتو

 ةيفوحلسلا كولملا دادنتسا هتومب عطقناو ؛« رسآلا نم هصالخ دعب اب نفدو « و

 نيكتشو نأ نب دمح نب زستأ هاش ا لا ل

 نم ناحبسف « هاش مزراوخ شكت ن. دمحم ناطلسلا دج وهو « ىلاعت هللا همحر

 نيسمخو سمخ ةنس تام هنأ هخيرات يف قرافلا قرزألا نبا ركذو . هكلم لوزب ال
 0 . كلذب معأ هللاو « ةئاهممحو

 داعيا باقل كيلو «ةنبتا نواورقألا داس ف لو هريغ لاقو

 دالب ىلإ بتلكو « هللا رمأل يفنقملا مايأ يف هتافو ربخ لوصو دنع ةيقوحلسلا

 . ملعأ هللاو « ةنسلا هذه يف ةبطخلا عطقب ماشلاو ةيتارفلا ةريزجلا

 ..ةشالا قاع غال تيفو ابنلك نير قاع لقا و 9و1 ةدوسملا ل كيتك ١

 . ةدوسملا يف درب مل نيفقعم نيب اه ؟
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 لك

 يرتسنلا دمحم وبأ

 ”يرّتسشتلا عيفر نب هللا دبع نب ىسبع نب سنوي نب هللا دبع نب لبس دمج وبأ
 - بحاص ناكو ؛ عرولاو تالماعملا يف ”ريظن هتقو يف هل نككي مل ؛ روبشملا محلاصلا

 «ىلاعت هللا ابسرح ةكمب ىلاعت هللا همحر يرصملا نونلا اذ خيشلا يقلو « تامارك
 هلاخ قيرطلا اذه هكولس ببس ناكو « ةممظع ةضايرو رفاو داهتجا هل ناكو

 ؟ كقلخ يذلا هللا ركذت الأ : موي ىلاخ ىل لاق : لاق هنإف <« راكوس نب دمج
 تارم ثالث كباش يف كبلقت دنع كبلقب لق : لاق ؟ هركذأ فيك : هل تلقف
 تلقف <« يدهاش هللا « "ىلإ رظان للا « يعم هللا : كناسل هب كرحت نأ ريغ نم
 مث ©« كلذ تلقف <« تارم عبس ةليل لك يف اهلق : لاقف « هتماعأ مث « يلايل كلذ
 يلق يف عقوف « كلذ تلقف « ةرم ةرشع ىدحإ ةليل لك يف اهلق : لاقف « هتماعأ
 نأ ىلإ هيلع 'مادو كتمّلَع ام ظفحا : يلاخ يل لاق ةنس دعب ناك اماف « ةوالح
 تدجوف « نينس كلذ ىلع لزأ ملف « ةرخآلاو ايندلا يف كعفني هنإف ربقلا لخدت
 . يم يف ةوالح امن

 هدهاشو هملإ رظان وهو هعم هللا ناك "نم « لبس اي : موي يىلاخ يل لاق مث

 انامز ةةرصملا نكسو (« هرمأ ل”وأ كلذ ناكف . ةبصعملاو كابإ ؟ هيصعي
 دة ةافاتعو

 ءابطألا هل عمجف < سراف دلب يف ثبللا نب بوقعي نطب لقتعا دق ناكو] ظ
 اماف « رضحأف هراضحإب رمأف « هللا دبع نب لبس هل فصوف « هنع اونغي ملف
 « ةعاطلا نع هرأف ةيصعملا "لذ هتيرأ "مبللا : لاقو هسأر دنع دعق هيلع لخد

 ءائيش اهنم لبق امو اهدرف اباشو ًارّدب هيلإ جرخأف «هتعام نم هنع هللا جرفف
 ىلع اهتقرفو مهاردلا كلت تذخأ ول : هباحصأ ضعب هل لاق رتست ىلإ عجر اماف

 .ا١م5 : ٠١ ءايلوألا ةيلحو ؟ ١5 : يماسلا تاقبط يف يرتستلا لبس ةمجرت - "خ١

 1ع«



 ناك نم : لاق مث ؛ بهذ ابلك ضرألا اذإف « ضرألا ىلإ رظنا : لاقف « ءارقفلا

 ظ . '[اذه رثكتسي ال اذه هناحبس هللا عم هلاح

 « نيتئامو نيعبسو ثالث ةنس ليقو «مرح ا يف نيناّمو ثالث ةنس هتافو تناكو
 ةنس يف هدلوم نأ "هخيرات يف ريثألا نبا انخبش ركدو . ةرصبلاب « هنع هللا يضر

 | . رشْستب نيتئامو ىدحإ ليقو « نب نكئام

 ءاتلا حتفو ةلمهملا نيسلا نوكسو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا مضي : ”يرتسّتنلاو

 زاوهآلا روك نم ةدلب يهو « رتسلت ىلإ ةبسنلا هذه « ءار اهدعبو ةنناثلا

 نب ءاربلا ريق اهب - نيتمجعم نينيشب - نقش نانا الوش 4 ناك زو قف
 ظ . هنع هللا يضر كلام

 ” لكننا

 يناتسجسلا متاح وبأ

 يوغللا يوسدللا يناس حسا ؛يمشنجلا ديزي نب ناثع نب دم نب لبس متاح وبأ
 ءاملع ذخأ هنعو « بادآلا مولع يف امامإ ناك ؛ اهملاعو ةرصبلا ليزن < ءىرقللا
 : لوقي هتعمم : دربملا لاقو « امهريغو داربملاو ديرد نب دمج ركب ىبأك هرصع

 ديز يبأ نع ةياورلا ريثك ناكو « نيترم شفخألا ىلع هيوبيس باتك تأرق
 ضورعلاب معلا نسح « رعشلاو ةغللاب املاع © يممصألاو ةدْيَبْنع يبأو يراصنألا

 دراي بم شضرل سمن جهد سم سر هس م يهوي هوس وه نهم هس ووو وبم ع سهم وشو عوفوم عنهو

 ”اييوماو د نس نش ةفانن ١

 .4مم 0 :
 : ةدوسملا يف 33

 ةاورلا هاناو هم: تسربفلاو 5 :5 ا سي 0 - م

 ةباغو ٠١؟١ : ؟ تارذشلاو ؟هاب ؛ ؛ بيذبتلا بيذهتو ؟6 : ةاعولا ةيغبو ه8 : 5

 ظ 5 (رداصملا نم ديزم ىلع عالطالل هامنالا ةيشاح عجارو) ميم : ١ ةيابنلا
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 عمتجا اذإ ناكو « 'وحنلا يف اقذاح نكي مو « ديج رعش هلو «ىسعملا جارخإو
 ًافوخ جورخلاب ردا وأ لغاشت يمثاحلا رفعج نب ىسيع راد يف يفزاملا ناتع يبأب

 « رانيدب موي لك قدصتي افيفع ًاحلاص ناكو . وحنلا يف ةلأسم نع هلأسي نأ نم
 رضحي دترإملا سابعلا وبأ تاكو . نسح مظن هلو < عوبسأ لك يف نآرقلا متخيو
 وبأ هيف لمعف نسحلا ةياهن يق ممسو مالغ وهو « هبلع ةءارقلا مزاليو « هتقلح
 : روك ذملا متاح

 نم مولا ”تسقل ادام

 هبجوب ”لامحجلا فقو

 هنوكسو هنتاكرح

 هءللثمع 'تولخ اذإو

 افعلا لامفأ ادلعأ م

 || ابأ اي كؤادف ىسفن

 هنإف كاخأ محراف

 ليملا هبجو اوزربأ
 ا فافع اودارأ ول

 ظ . اضيأ هلو ]|

 يعلطقت دوسحلا دك

 . ريثك كلذ ريغ هلو

 نم ”لماع انملع دفو : لاق متاح وبأ انثدح : يدزآلا نسحلا نب دمع لاق
 هيي رينو نري ووو هاو مور م مرام ا ابو مرور هيرب تيويمموج ول وم6 6988©

 مالكلا رثنخ رنحمتم

 مانآلا ”قدح هل تّمَسف و سمسص <

 ماثألا رمث اهب ىنلجت
 مازتعا ىلع هبف ”تمزعو

 ظ مارغلل ”دّك وأ كاذو «ف

 ماقسلا يداب ىركلا رزن

 مارحلا يف تعري سلف م

 نتتفا نم اومالو

  نسحلا هبح- و اورتس

 ةىرفأ



 لاقف [كسم هيلع تلخدف « هنم عربأ ناطلسلا لام يف رأ و ةفوكلا لهأ

 « يعمسالا ملعب انماعأ يدايزلا : تلق ؟ ةرصبلاب كؤاملع نم « يناتسجس اب : يل

 « ثيدحلاب انملعأ نم ينوكذاشلاو « انبقفأ يأرلا لالهو « وحنلاب انماعأ ينزاملاو

 . طورشلل انتكأ نم يلكلا نباو « نآرقلا مع ىلا بينت | حلا كلج رص أو

 مكيأ : لاقق انعمجف :لاق « "يلا مبعمجاف ًادغ ناك اذإ : هبتاكل لاقف : لاق
 قتع ةرابطلا ةرافك يف يزحي له : لاق « اذانأ اه : ناؤع وبأ لاقف ؟ ينزاملا

 : لاق « ةيبرع بحاص انأ « هقف بحاص تسل : ينزاملا لاق ؟ روعأ دبع

 : لاق ؟ اهبقادص نم ثلثلا ىلع ابعلاخ ةأرماو لعب نيب بتكي فيك « ”يدايز اب

 نوع نبا دنسا 5 « لاله اي : لاق « يأرلا لاله لع نم اذه « يماع نم اذه سيل
 «ينوك ذاس اي : لاق «ينوك ذاشلا لع نم اذه «يماع نم اذه سبل :لاق ؟نسحلا نع

 < يملع نم اذه سيل : لاق (ه : دوه) # مرودص نونثي مهنإ الأ © أرق نم

 نينمؤملا ريمأ ىلا ًاباتك بتكت فيك « متاح ابأ اي : لاق « متاح يبأ لع نم اذه

 تسل : تلق ؟ ةرصبلاب رظنلا هلأستو يب مهاصا امو ةرصبلا لهأ ةصاصخ فصت

 معلا ىطاعتي لجرلاب حبقأ ام : لاق ؛ نآرق بحاص انا « ةباتكو ةعارب بحاص

 لو هيف لحمي ىل هريغ نع لئس اذإ ىتح ًادحاو انف الإ فرعي ال ةئس نيسمخ

 . '[باجأل هلك اذه نع لئس ول يئاسكلا ةفوكلاب انملاع نكل « ”رمُي

 ًابيلح انبل ذخف أ"رس اباتك نّمضت نأ تدرأ اذإ : هذبملتل متاح وبأ لاقو
 دامر نم ًانخس ًادامر هيلع هيلإ بوتكملا رذيف < ساطرق يف هب بتكاف

 هيلع رذ اذإف <« ضيبألا جازلا ءاب هتيتك نإو <« بوتكملا ربظيف سيطارقلا
 . سكعلاب اذكو <« ربظ صئفتعلا نم ائيش هملإ بوتكحملا

 < ةماعلا هنف نلت امو باتكوب# قارقلا بارعإ » باتك تافنصملا نم هلو

 روصقملا» تاكو «تانلا» تاق «ثنؤملاو رك ذملا» باتكو «ريطلا» ناتكو

 «يدامملاو عصضطاقملا» تاكا «تاءارقلا» باتكو «قرفلا» تاثك و «دودمملاو

  لابثلاو يسقلا» باتك و «دادضالا» باتك و «ةلخنلا» باتكو «ةحاصفلا» باتكو

 ١ اهدحو ص نم ةدانز ,

 دف



 باتكو '«سرفلاو عردلا» باتكو «حامرلاو فوبسلا» باتك و «ماهسلاو
 باتكو «عرزلا» باتكو «ءاحملا» باتكو «تارشحلا» باتكو «شوحولا»

 باتكو «بيلحلا نيللاو أكللا» باتكو «ماغدإلا» باتكو «ناسنالا قلخ»

 «ليإلا» باتك و «لسعلاو لحنلا» باتكو «فصلاو ءاتشلا» تاكو «مركلا»

 « فحاصملا فالتخا » باتكو « طئحَقلاو بلصخلا » باتك و « بشعلا » باتكو

 : | تافنصملا نم ] كلذ ريغو

 لبقو « نيتئامو نيعبرأو نام ةنس < بجر لبقو ؛ مرحلا يف هتافو تناكو

 « ةرصبلاب نيتئامو نيسمخو سمخ لبقو « نيسمخو عبرأ ليقو « نيسمخ ةنس
 بلطملا دبع نب سابعلا نب هللادبع نب يلع نب نايلس نب رفعج نب نايلس هيلع ىلصو
 . ىلاعت هللا همحر « ىلصملا ةريشس نفدو « ذئموي ةرصبلا ىلاو ناكو « يمهشاهلا

 ةدع ىلإ ةمسنلا هذه « مم اهدعبو ةثلثملا نيشلا حتفو محلا مضب َ يمشجلاو

 متاح وبأ بسني اهبأ ىلإ يردأ الو « مشُنِح اهنم ةدحاو لكل لاقي لئابق
 ١ . روكذملا

 6 هيلع مالكلا مدقت دق : يناتسجسلاو

 لكنا

 ينايغرألا متتفلا رنا

 ريبك امامإ ناك ؛4 يعفاشلا هنقفلا ينامغ'رألا ىلع نب دمحأ نب لبس حتفلا وبأ
 - يجئّسلا ىلع يبأ خيشلا ىلع ورمي هئقّقتت « دمزلاو معلا يف رادقملا
 يذورورملا دمج نب نيسح يضاقلا ىلع أرق مث  ءاحلا فرح يف هركذ مدقملا

 ١ سرفلاو عوردلا : م . |

  - 8يكبسلا تاقبط يف ينايغرألا لبس ةمجرت + : ١5 ينايغرألا » : بابللاو يناعمسلاو «
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 روباسين لخدو . هلثم ققيرط دحأ قلع ام : لاق ىتح « هتقيرط لصحو

 ىفتراو هسلجم يف رظانو « ينيوجلا ىلاعملا بأ نيمرحلا مامإ ىلع هقفلا لوصأ أرقو

 ةريسلا نسح عم نيئس اهءاضق دلقتو <« نايغ'رأ ةيحان ىلإ داع مث « همالك

 زاجمحلاو قارعلاب خياشملا يقلو جحلا ىلإ جرخ مث « ةيضرملا قئارطلا كولسو

 « ىلاعت هللا اهسرح « ةكم نم عجر املو « هنم اوعمسو مهنم عمسو لابجلاو

 كرتي هملع راشأف ًارئاز هتقو خبش ينانمسلا نسحلا فراعلا خيشلا ىلع لخد

 ١تيبلا مزلو ءاضقلا نع هسفن لزعو « كلذ دعب رظاني مو ابك رتف ةرظانملا
 فينصتلاب ًالوغشم اه ماقأو « هلام نم ةرْيّوُد ةبفوصلل ىنبو « ءاوزنالاو

 عست ةنس مرحلا ”لهتسم هلاح نم ظقنت ىلع يفوت نأ ىلإ ةدابعلا ىلع "ةمظاوملاو

 . لاعت هللا همحر « ةئاعبرأو ناعستو

 ركب يبأ لثم ةمئآلا نم ةعامج عمسو «؟هيلإ ةبوسنملا ىواتفلا بحاص "وهو

 بحاص يسرافلا رفاغلا دبع نب ليعامسإ نب رفاغلا دبعو يزورملا رصانو يقبسملا

 . للاعت هللا مهمحر « مهريغو «روباسيذ خيرات ليد»و «بئارغلا عمجو»

 ءايلا حتفو ةمجعملا نيغلا رسكو ءارلا نوكسو ةزمهلا حتفب : ينايغرألاو

 ةيحانل مما يهو نامغ'رأ ىلإ ةبسنلا هذه « نون فلألا دعبو ابتحت نم ةانثملا

 ظ . ىرقلا نم ةادع اهب روباسين يحاون نم

 ١ ةلزعلا :جأ .

 . ةدابعلاو فيئصتلاب : م ؛ ةطبارملاو :أ ؟

 . م يف دري مل ةمجرتلا رخآ قح انه نم ©

 ىراتفلا تسل » : يونسالا محرلا دبع دهازلا عرولا ملاعلا خبشلا طخ نم ةلوقنم : س شماه 3

 . « فنصلا هيلع هبت دقو « ملا فرح يف هركذ يقآلا ينامغرألا دمحم لب هل

 ة



 ناي

 يكولعصلا بيطلا وبأ

 يروباسينلا يولتعتصلا نايلس نب دم نب نايلس نب دمج نب لبس ببطلا وبأ
 هللا ءاش نإ ملا فرح يف هبسن ممفرو هببا ركذ يقأسسو - يعفاشلا هىقفلا

 نع هقفلا ذحخأ < اهشفم ناو نواحبت ققم روك ذلا :بيطلا ىأ ذك ف2 لاعت

 « هبلع قفتم وهو « مامإلا» هل لاقب هتقو ىف ناكو « يولعصلا لبس يبأ هببأ

 راع ناو مالا برتعي نأ دقوالاا يسر « هتنايدو هملع يف 'ريظنلا مدع

 لبمقو « هتاعاس نم دئاوفلا هل 'تحكرل رخ « افكتم ابيدأ اببقف ناكو . مهنارقأو

 ذخأو ةرخآلاو امندلا ةايرر عيجو ةربشا ةنانسل نم ذك ىلخلا هو ل هارد

 . روءلاست ءابقف هنع

 ىلعي وبأ لاقو . ىلاعت هللا همحر « ةئائلثو نينامكو عمس ةنس را

 معأ هللاو « "ةئامعبرأو نيتنثا ةنس لوأ يفوت هنإ : «داشرإلا» باتك يف يليلخلا

 ل

 نوكسو ماللا مخو ةلمبملا تملا نوكتسو ةلمهملا داصلا مضي : ىكولعصلاو

 امو ىناعمسلا هرك د اذكه « كولعص ىلإ ةمسنلا هذه « فاك اهرخآ يو واولا

 . هيلع داز

 نولخدي سانلا ناكف دمر ىولعصلا البس باصأ : يمخللا دحاولا دبع لاق ]

 لخدف « ةداعلا هب ترج ام راثآلا نم هل نووريو مظنلا نم هنودشنيو هبلع
 أر كينيع نأ ول« مامإلا اأ : لاقو يماسلا نمحرلا دبع وبأ خبشلا هيلع

 اسم مورس سو مم ممو وسم م مم م ممرمم هي رمو م روي و وعم هيي نيم وعم اياعو

 ١59. : ؟ ىكبسلا تاقبطو +ه : ةقرولا « يزاريشلا تاقبط يف ىولاعصلا لبس ةمجرت - 84

 .. لمملا هت ١

 . رطس :ر 5

 . روباسينب ةئامعبرأو عيرأ ةنس بجر ربش يف قوت : ىمسلا لاق <
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 « مالكلا اذه نم نسحأب تعمس ام : لبس خبشلا هل لاقف « تدمر ام كبجو
 ظ "50

 -هتمجرت يف هركذ.يتآلا خيراتلا يف  ناولس نب دمح هوبأ تام املو

 : هدلاو نع هيزعي روكذملا بيطلا يبأ ىلإ رابجلا دبع نبا رضنلا وبأ بتك

 مائوأو توزحم ةّلاّسر ينع ”ةبطاق معلا لهأ مخمش ”غلمم "نم

 للا نع اعيقوت هاينتُنف ناك "نم نحت ربصلا نْسْحي اياربلا ىلوأ

 ١ ةدوسملاو ص يف دري مل نيفقعم نيب ام .

 قش
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 رصم ربزو رواش

 بيبح نب ثيغم نب سأش نب رئاشع نب رازن نب ريجُم نب رواش عاجش وبأ

 عضرم ةميلحدلاو وهو - هللادبع بيؤذ يبأ نب 'سنخم نب ةعيبر نب ثراحلا نا

 عضرم ةممح : « بسنلا ةربمج » يف ىلكلا نبا لاق «لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رباج نب ةنجش نب هللا دبع نب ثراحلا وهو بيؤذ يبأ ةنبا ملسو هملع هللا ىلص ينلا

 ةعافرر نب ىزعلا دبع نب ثراحلا تنب ءاْمّنشلا اهتنبا نيلب هتعضرأ « ةرصان ناا

 « ةميلح دنع ناك ال ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نضح يذلا وهو « نالم نبا

 ايبالف لب يهو اهضعف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لمحت تناك ةروكذملا ءايشلاو

 نب مازر نب رياج نب ةنجَش نب ثراحلا نبا - معأ هللاو «رثآلا هترأ هملع تدفو

 . يدعسلا نزاوه نب ركب نب دعس نب رصن نب ةيّصّق نب ةرصان

 نم ىلعألا ديعصلا هالو دق رصم بحاص دضاعلا ريزو ”كي"ز'ر نب حلاصلا ناك

 مي  ةافولا ىلع فرشأو حلاصلا حرج املو « هتيلوت ىلع مدن مث © رصم رايد

 ثالث هسفنل دعي ناك - ىلاعت هللا ءاش نإ ءاطلا فرح يف هتمجرت يف قأبس

 < ةليوز باب ىلع هب فورعملا عماجلا ءانب اهتيناثو ] رواش ةملوت اهادحإ : تاطلغ

 'سيبلب ىلإ هجورخ ابتثلاثو «© "ةرهاقلا رصاحي نمل انوع يقب دق ناك هنإف

 :6م نودلخ نباو ١١8:١ بوركلا جرفمو ١١( ج) ريثالا نا ىف يدعسلا رواش رابخأ - 86

 « نامزلا ةآرمو نيتضورلا باتك و « ةيرصعلا تكنلاو (م١ : ةصاخو) اهدعب امو ” 5 5

 اسنأ ا ؛ ؛ اضيأ س يف اهزثكأو « م ىف ةزجوم ةمحرتلا تدرو دقو 8+ : افلحلا لخاعتاو

 . ر ةخسنو ةدوسملا يف تدرو

 . سنحم : رد

 , ةعلقلا ٠ :ج ؟
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 ىلإ مي م ثيح رانيد فلأ يتئام نم رثكأ مهيف قفنأ نأ دعب هعوجرو ركاسلا
 . |١ جنرفلا ةفأش لصأتسيو سدقملا تيب حتفيو ماشلا دالب

 اكو © ةينورفو ةباجنو ةءابش اذ ناكر « دسصلا يف نكمت رواش نإ مث

 ريغي الو ةءاسب رواشل ضرعتي ال نأ كي"زثر لداعلا هدلو ىصوأ دق حلاصلا

 حرشلاو « راشأ ا ناكو « هيلع جورخلاو هنابصع نمأي ال هنإف « هلاح هلع

 جرح نأ ىلإ يراربلا كلت قرتخاو ©« تاحاو ىلع ديعصلا نم مدقو . لوطي

 دخألا موب ابلخدو ةرهاقلا ىلإ هجوتو ©« ةيردنكسإلا نم برقلاب ةحاورت دنع

  كيزر لداعلا برهو . ةئامسخو نيسمخو نامت ةنس مرحلا نم نيرشعلاو يناثلا

 < حلاصلا نب لداعلا لتقو « روكذملا مرحلا نم نيرشعلا ةليل ةرهاقلا نم هلهأو

 ةثاسمخو نيسمخو نامث ةنس يف هجوت مث . ىلوتساو ةرازولا نم هعضوم ذخأو

 يكنز نب دوم نيدلا رون لداعلا كلملاب ًادجنتسم ماشلا ىلإ اهنم ناضمر ربش يف

 سراف بقلملا راوس نب رماع نب ماغرض لاشألا وبأ هيلع جرخ امل ماشلا بحاص

 « ةرهاقلا نم هحرخأو هيلغو ةريثك عومجي بابلا بئان يرذنملا يمْخّتللا نيماسملا

 دسأ رنمألاب هدحنأف - نييرصملا ةداعك - هناكم ةرا زولا يلوو <« نط هدلو لتقو

 نأ رمألا رخآو « اهبف ةلاطإلا ىلإ ةجاح الف ةروبشم ةصقلاو « هوك ريش نيدلا

 اذه نم هتمجرت يف يتأبس اك  تاعفد ثالث ةيرصملا رايدلا ىلإ ددرت نيدلا دسأ

 . - ىلاعت هللا ءاش نإ فرحلا

 رخآلا عيبر ربش رشع نمأث ليقو « رشع عباس ءاميرألا موي رواش لتقو

 ىرغصلا ةفارقلاب هتبرتو « يط هدلو ةبرت يف نفدو « ةئامسخو نيتسو عبرأ ةنس

 ا ناكو « لضافلا يضاقلا ةبرت نم برقلاب

 « ءافلخلا ةفحت » باتك يف يحورلا لاقو . ماشلا بحاص نيدلا رون قيتع

 8 6 نيدلا دسأ همع ةمحص يف كاد دإ ناكو « هب عقوأ نيدلا حالص ناطلسلا

 .ىلاعت هللا همحر « ةروكذملا ةنسلا نم ىلوألا ىدامجج فصتنم تيسلا موي ناك هلتق

 دسأ ىلإ جرخ روكذملا رواش ترأ "« نيدلا حالص ةريس هيف دادش نبا ركذو

50 

 : دادس نبا ةريس ؟
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 ىلإ راسو هاّتقلت هنإف « نيدلا حالص الإ هيلع دحأ رساجتي ملف « هبكوم يف نيدلا
 « ركسعلا مهبهنو اورفف < هباحصأ دصقب ركسعلا رمأو هسبالتب ذخأو هبناج
 نم صاخ مداخ دي ىلع عيقوت ءاج لاسحلا ينو « درس ةيبظ أ نواخ كقنأو
 ءدحف © مئارزو عم مهتداع ىلع ايرج « هسأر نم دب ال : لوقدي نايرصملا ةبج
 لخدو راسو « اهسيلف ةرازولا ملخ. نيدلا دسأ ىلإ ريمو « مهيلإ هذفنأو هسأر

 ةنسلا نم رخآلا عيبر رهش رسشع عباس يف كلدو « ًاريزو بترتو رصقلا
 ظ . ةروك ذملا

 ًاريحتسم نبدلا رون ىلإ لصو رواش نأ .هخيرات يف ركاسع نبا ظفاحلا ركذو
 هوو اليخ ءافرلا هلق عقر. لو هلضتخاا راك اندبج هني ثنو ههزتحاو ةمرك آف

 « ًالاومأ هل نميخو هد حنتساو جنرفلا كلم ىلإ ثعب رواش نإ مث « هتيح نم

 : رصم كلمب هسفن جنرفلا كلم ثدحو (« ماشلا ىلإ نيدلا رون ركسع عجرف
 ًاركسع زبج كلذ نيدلا رون غلب امف « اهيلع مّيخو اهذخأو سيبلب ىلإ رضحف
 ىلع رواش نم علطاو « نيبئاخ اوعجر شيجلا هّجوتب ودعلا عمس اماف « اهيلإ
 ضرامت هريشش نم فيخ اماف « ةرفاظملا يف هنم اعمط ودعلا لسارب ذفنأو « ةرماحملا

 التقف نيدلا رون الأوم شغربو كيدرج بئوف هل ًادئاع رواش هءاحف نيدلا دسأ

 ضبقلا ىلوت نم لوأ هنإف « نيدلا حالص رصانلا كلملا يأرب كلذ ناكو « رواش
 رايدلاب ةنيسلا تربظو « نددلا دسأل رمألا افصو « هبلإ هوركحملاب هدي دمو هيلع
 . ةسسابعلا ةلودلل سأنلا دعب اهبمبف بطخو « ةيرصملا

 لا حئادم هيف - هركذ يتآلا - ينميلا ةرامع هيقفللو
 : دضصق

 ررجلضي مل دمج نيد رصت "نم ة"رواشو ديدحلا نم ديدحلا رجض
 ررّفكف نامز اب كنيمي تثنح هلم نيتأل نامزلا فلح

 ينب ةلود تضرقناو رواشل رمألا مت امل هنأ ١روكذملا ةرامع هبقفلا ىككحو ٠

 ١ ةيرصعلا تكنلا مجار : 4



 مهيلع مه نمو كيزر ينب باحصأ نم ةعامج هلوحو رواش سلج كيازار

 نب حلاصلا ناكو « رواش بلق ىلإ ابرقت كي"ز'ر ينب يف اوعقوف « ماعنإو ناسحإ

 : لاق © ةيرصملا رايدلا ىلإ هلوخد دنع ةرامع ىلإ انسحأ دق لداعلا هئباو كيزر

 : هتدشنأف

 م نم مالا كتاررب دك
 تمآرصناو ”كي”ز'ر ينب يلايل تلاز

 مفداعو "امو مهحلاص نأك

  ةنكاس يلهو مهيلع اهوك رح مه

 ةمئأم نظلا ”ضعبو رظن انك

 مهاخ رسنلا عوقو "تلعقو ذمف

 هنئناج ل وع ارو و

 ىوس كادع يميظعتب تدصق امو

  ةظفاحم مهبلابل ”تركش ولو

 ”مهّمذب موي يمف تحتف ولو

 ةفراع ناسحإلاب رمأي هللاو

 رولا نم. رعبا «كتشساع...لازو

 مقي لو دعقي ل تسّددلا اذ ردّص يف

 مّسلا يف قاروألا تبني دق مّسلاو

 مزهنم ربغ عْمج كلذ نأب

 'مخرلا كلذ نم اعمتجم ناك نم

 مررّعلا كِلْيَس يف اوقرغ افإو
 ملت الو ينرذعاف كنأث مظعت

 مدق نم دبعلاب نكي م اهدبعل

 يمف دسي نأ الإ كلضف ضرب م

 مكلا ىف افعل نع ىبنيو هنم

 . كيازار ينبل ءاقولا ىلع هادلوو رواش ينركشف : ةرامع لاق

 روك ذملا يمْخََتللا راتوَس نب ماغرض لابشألا وبأ روصنملا 'كلملا امأو (49)

وب لتفو ةرهاقلا نم جرخ رق انغلاب ماشلا نم رواش لصو امل هناف
 نماثلا ةعمجلا م

 « ةئامسخو نيسمخو عست ةنس بجر يف لبقو « ةرخآلا ىدامج ربش نم نيرشعلاو

 < رصمو ةرهاقلا نيب امف « ابنع لا يضر ةسيفن ةديسلا دبشم دنع هلتق ناكو

 ابنم لكأت مايأ ةثالث كانه هتثح تمقبو « حمر ىلع هب اوفاطو هسأر اوءزحو ٠

 صعب يف هتدجو اذ ككه « ةبق هيلع رمعو لفلا ةك رب دنع نفد مث © بالكلا

 ... ًارضاح ناك نم ىلإ راشأو « اهنمو : ج ىف ءاج تيبلا اذه دعب ٠

 . ةروكذملا : هلوق ىتح « س يف درت ل ةرقفلا هذه ؟

 قب



 . ةروكذملا يه اهنا ينظ بلاغو « ةبق ةكربلا ىلعو « خيراوتلا

 ةانثم ءات ةئناثلا فلألا دعبو ةامبم ءاح فلألا دعبو واولا حتفب : تاحاوو
 لخاد اهدمعص لوط يف ةلمطتسم ةيرصملا رايدلا يحاونب 0

 . برغملا قيرطو ”ةق'رَب ضرأ يلي امم ةّيربلا

 مث مج ةنكاسلا واولا دعبو ءارلاو اهقوف نم ةانثمل ءاتلا حتفب : ”ةّمجاترتو |

 .اياوركلا ابلهأ ةعارز رثكأ ةيردنكسإلا نم برقلاب ةيرق يهو « ةنكاس ءاه
 . هتدّفح دحأ ىلإ اهرضحأ همك نم ةروضلا هذه لغ ةيضت 'كلقتو

 ب 0

 يرصملا ريزولا ريجم نب روأش

 يلو « رصم بحاص دضاعلا ريزو [ ةقباسلا ةمجرتلا يف مادقتملا بسنلا دعب]
 ناك هنأ هرما ءادتبا ناكو « ابنم رفص يف ةئامسخو نيسمخو نامت ةنس هل ةرازولا

 دعي لامعألا ربكأ وهو ديعصلا هالوو ةيلع ليقأف © كيزر نب حلاصلا مدخي
 ياا ةممظع ةءافك هنم تربظو « ةرازولا

 جرخمي القل هلاعتسا مادتساف « هلزع هنكم ؟ لو حلاصلا ىلع هرمأ رسعف « مهريغو

 تاطلط كالق هشتقتل دعو نا افلا لعدن مهأ ملاسا حرج املو . هتعاط نع
 كيزر لداعلل هتمصو ةلمج نم ناك ”توملا حلاصلا رضح املو .رواش ةبلوت اهادحإ
 لو هلامعتسا ىلع تمدن دقو كنم ىوقأ انأ يننإف رواش ىلع ريغت ال كنا : هدلو

 ىلوتو حلاصلا يفوت اماف . نوهرككت ام ميل نوكيف هملع اوريغت الف هلزع يننكمي

 هوفوخو هناكم مهضعب لامعتساو رواش لزع هلهأ هل نّسح ةرازولا لداعلا هنبا

 . ةقباسلا رواش ةمجرت نع اهلصف رثآ دقو + ص ةخسنلا يف ةمجرتلا هذه تدرو اذكه -ب خه
 . فالتخا نم اههنبب ال
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 ديعصلا نم مدقو ةريبك اعومج عمجف لزعلاب هيلإ لسرأف « هلم ىلع هرقا نا هنم
 ةيردنكسالا نم ةحورت دنع مدق نا ىلا يراربلا كلت قرتخاو تاحاو ىلع

 ةدم تناكو . لتقو ذخأف كيزر نب لداعلا هنم بربف « ةرهاقلا ىلا هجوتو

 . امايأو ًادحاو ًارهشو نينس عست هيبا ةرازوو ةكرازو

 .ةمسورفو ةياجنو ةمابش اذ ناكو « شومجلا ريمأب بقلتو ًاريزو روك راصو

 ناضمر رهش يفو « ةرازولا ىف رواش عزانو ةريمك اعومج عمج ماغرشلا نا مث

 هذم يف ناكف . هءارو ماغرض راصو ماشلا ىلا هنم رواش مزهناو هرمأ ربظ

 ماغرض نكت اماف . ماغرضو رواشو كيزر نب لداعلا : ءارزو ةثالث ريصم ةنئسلا

 نا مث . عزانم نم دالبلا هل ولختل نييرصملا ءارمالا نم ًاريشك لتق « ةرازولا نم

 هيلإ ائجتلم يكنز نب دوم نيدلا رون دصق ةرازولا يف ماغرض هعزان امل رواش
 لاسرإ هنم بلطو « هيلع معناو هسملإ نسحاو هاوثم مركأف 6 هب ًاريحتسم

 رصم جارخ ثلث نيدلا رونل نوكيو « هبصنم ىلا دوعبل رصم ىلا هعم ركاسعلا

 فرصّنو رصم يف هركاسعب ًاممقم هوك ريش نوكيو « ركاسعلا تاعاطقا دعب

 رخؤيو ًالجر ضرعلا اذه ىلا مدقي نيدلا رون يقبف . هرابتخاو نيدلا رون رمأب

 ىلع يووقتلاو كلملا يف ةدايزلا بلطو هب رواش دصق ةياعر هلمحت ةراتف < ىرخأ

 تا واع نأ نم ًافوخو جنرفلا لجأ نم قيرطلا رطخ هعنمب ةراتو « جنرفلا

 مدقتف <« شوبجلا لاسرا ىلع همزع ىوق مث ؛ يفي ال اير هتدعاق ترقتس

 ةعاجشلا نم هدنعو كلذ يف نيدلا دسأ ىوه ناكو . اهبللع ةحازاو اهزيبحتب

 ىدامج يف مهتبحص رواشو اعيمج اوراسو زبجتف « ةفاخمب لابي ال ام سفنلا ةوقو

 ىلا رواش دسي نأ ه هوك ريش ىلأ نيدلا رون مدقتو < نيسمخو عست ةنس ىلوألا

 ©« سبلب ةنيدم ىلا ركاسعلاو نيدلا د لصوو ؛« هعزان نمم هل مقتنيو هبصنم

 . ىلا داعو مزهناف مهبقلو نييرصملا كسي: ءانغوشا وفا نيدلا رصان مهبلإ جرخف

 جرخف « ةرخآلا ىدامج رخاوأ ةرهاقلا ىلا نبدلا دسأ لصوو « ًاموزبم ةرهاقلا

 يمخللا نيملسملا سراف بقلملا راوس نب رماع نب ماغرض لابشألا وبا روصنملا كلملا

 دهشم دنع لتقف < ربشلا خلس ةرهاقلا نم - ةمجرتلا لوأ روكذملا - يرذنلا

 علخو «نيدلا رصان هوخأ لتقؤ . ةرهاقلاب نفدو لمج مث نيموي يقبو ةسيفن ةديسلا
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 ١...ةروهشم ةصقلاو « ابنم نكمتو ةرازولا ىلا دبعاو بجر ”لبتسم رواش ىلع
 « اهيلع كحو سيبلب ذخأو رصم كلمي هسفن جنرفلا كلم ثدحو

 دبي اهراوسأ نوكتو 'ةنحش ةرهاقلاب مهل نوكي نأ نييرصملا نيبو مهنيب رقتس
 0 اوس د ويصر تايد

 هعم هل نكي م دضاعلا ناف رواش عم رقتسا هلك اذهو « رانيد فلأ ةئام ةنس

 . اهلك رومألا نع هبجحو هيلع رجح دق « مح
 ريهأشم نم ةعامج رصمب اوك رتو يماشلا لحاسلا دالي ىلا جنرفلا داعو

 ضعب عم نبدلا رون ىلا لسرا دق رواش نب عاجش لماكلا ناكو . مهن أاسرف

 هنأ هسفن ىلع نمو « هتعاط يف لوغسدلا هلأسدو هءالوو هتبحم هنلإ يبني يبني ءارمألا

 اولمحو كلذ ىلا هباجأف « ةنس لك هلمحي الام لذبو هتعاط ىلع رصمب ةملكلا عمحي

 عبرأ ةنس رصم جنرفلا دصق نأ ىلا كلذ ىلع رمألا يقبف « ًآليزج آلام هيلإ
 | ٠ نامسو

 رصم رايد ىلا هوكريش نيدلا دسأ راس « ةئسلا هذه نم لوالا عبير فو
 اولعج مهناو جنرفلا نكمت نم هانركذ ام كلذ ببسو « ةيرونلا ركاسعلا هعمو
 اومكحو مهئاسرف نم ةعامج اهمف اولعجو اهءاوبا اوملستو ةنحس ةرهاقلا يف مه

 1 روبل نا اي احلا ارارالا راو ع الا و

 0 جنرفلا نكي لو <« يرم وهو « ماشلاب جنرفلا كلم ىلا اولسرا
 نم اهولخ هوملعاو ابكلملل هنوعدتسي « ةءاهدو ًاركمو ”ةعاجش هلثم ماثلاب
 . جفرفلا ناسرف هدنع عمتجاف © كلذ ىل ميبحي لف « امهرمأ هيلع اونوهو عنامب

 « اهدصقن ال اّمنأ يدنع يأرلا :مه لاقف «اهدصقب هملع اوراشأو يأرلا وودو

 اهاندصق نحن ناو «نيدلا رون ىلع اهب ىوقتن انيلإ قاست املاومأو انل ةمعط اهنإف

 ابنود اننولتاقيو انملإ اهتوملس ال هدالب ةماعو هركاسعو اهبحاص نإف اهكلمنل
 دسأ لثم اهيف هل راصو اهذخأ ناو « نيدلا رون ىلا اهميلست ىلع فوخلا مهلمحيو

 ١ ماشلا ىلإ نيدلا رون ركسع مجرف» : هلوق قح كلذ دعب ةقباسلا مم ةمجرتلا هذه ىفنت « «.

 مااجوولا ناكر راك دار اصول ءابم نع لقنلا تئمضت دقو

 برحلا ةريخد : ةنحشلا .



 ال اهنا اولاقو هلوق اولبقي لف ؛ ماشلا ضرا نم مهوالجإو جنرفلا كاله وبف نددلا

 امانكلم دق نوكن ًاركسع نيدلا رون زبحي نا ىلاو « يماح الو اهنف عنام |

 هرك ىلع مبعم راسف . ةمالسلا انم نبدلا رون ىنمتي ذئنمحو اهرمأ نم انغرفو

 نيدلا رون عمس املف . صمح ةنيدم نودصقي مهنأ نوربظُيو نوزبختي اوعرشو

 ةنيدم اوازانو رصم ىلا ريسلا يف جنرفلا دجو . هركسع عمج يف اضيأ عرش ٠

 نابعأ نم ةعامج ناكو . اوسسو اورسأو اهيف اوبهنو ًارهق اهوكلمو سلب

 طايخلا نبا مهنم «رواشل مهنم ةوادع ةرصنلا مهودعوو جنرفلا اودتاك دق نايرصملا

 ىلع اولزتف رصم ىلا سيبلب نم اوراسو « مهب جنرفلا نانج يوقف « ةلجرم ناو

 ديلا اوظفحف عانتمالا ىلع اولبقاو مهنم سانلا فاضخف « اهورصحو ةرهاقلا

 سيمت ف ةريسلا اوتسحأ جنرفلا نأ ولف . هظفح يف مدبج اولذبو هملع اولتاقو

 .الوعفم ناك أرمأ هللا يضقيل اواعف ام مهل نّسح هللا نكلو «ةرهاقلاو رصم اوكلم

 نأو ةرهاقلا ىلا اهنم لاقتنالاب ابلهأ رمأو « رصم ةنئدم قارحاب رواش رمأو

 تبهذو اهلهأ رقتفاو ةنيدملا تببنو قرطلا ىلع اوقبو اولقتناف « دلملا ببني

 «جنرفلا اهكلمي نا افوخ نيموي وأ مويب مهيلع جنرفلا لوزن لبق مهتمعنو رمي

 نيدلا روذ ىلا دضاعلا ةفيلخلا لسرأف . اموي نيسمخو ةعبرا اهمف رانلا تمقب

 روعش بتكلا يف لسرأو « جنرفلا عفد نع ا ل

 . جنرفلا نم مهذقنتل كب ثيغتست يرصق نم يئاسن روعش هذه : لاقو ءاسنلا

 . شوبجلا زيبجت يف عرشف

 قه راو ابلهأ ىلع اوقمضو ةرهاقلا راصح يف اودتشا مهبناف جنرفلا امأو

 يف ذخأف © مدر نع فعضو رمأآلا هب قاضف « لاتقلاو ركاسعلاو رمألل ىلوتملا

 هاوه نأو « ةميدقلا هتسحو هل هتدوم هفرعي جنرفلا كلم ىلا لسرأف « ةلمحلا لامعإ

 < هبلإ ملستلا ىلع هنوقفاوي ال نيماسملا نأو «دضاعلا نمو نيدلا رون نم هفوخل هعم

 رخؤيو ضعملا لجعي <« ةيرصم رانيد فلأ فلأ هيطعي نأ ىلع حلصلاب رشيو

 مهيلع تعنتما دق دالبلا نأ جنرفلا ىأرو . كلذ ىلع ةدعاقلا ترقتساف « قابلا

 هب ىوقتنو لاملا ذخأن : اولاقف كلذ ىلا اوياجاف « نيدلا رون ىلا تملس امبرو

 ريخ هللاو هللا ركمو اوركمو « نيدلا رونب ابعم ىلابن ال ةوقب دالملا دواعنو
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 مهل عمجيل مهنع لبحرلا مهأسو رانيد فلأ ةئام رواش ممل لجعف . نيركاملا

 هل لصحتي ملف يعم ةرهافلا ٍلهأ نم لاملا عمجي رواش عرمششو اولحرف « لاملا
 اب مهرود تقرحأ رصم لهأ نأ هنتو رانيد فال هي رولا

 لهأ امأو « طاسقالا نع ًالضف تاوقألا ىلع نوردقي ال مهو ببن ذ مس امو اهيف

 اذه لالخ يف مهو « لاملا عمج رذعت اذبلف مهناماغو دنجلا مهيف بلغألاف ةرهاقلا

 نوكي نأو رصم رايد جارخ ثلث هل اولذبو هبف سانلا امب نيدلا رون نولسارب

 نع ًاجراخ ةيرصملا رايدلا يف ًاعطقم نوكي ركسع يف مهدنع اميقم نيدلا دسا

 . هب صتخملا ثلثلا .

 رانيد فلأ ىتئام هاطعاو رصم ىلا زبحتلاب نيدلا دعا نيدلا روذ ”رسمأف

 « نئازخلاو ركسعلا ىف همّكَحو كلذ ريغو باودلاو ةحلسألاو باشلا ىوس

 مهب راسو سراف فالآ ةتس عمجو لاملا ذخأو سراف يفلا ركسعلا نم راتخاف

 اهنع جنرفلا لحر رصم نم نيدلا دسأ برق اماف . هيخأ نبا نيدلا حالصو وه
 ىلا لسخد ةرهاقلا ىلا نيدلا دسأ لصو املف . نينلح يّفخي مهدالب ىلإ نيدئاع
 هيلع تيرجأو رصم لهأ ايهب حرفو ةعلخلاب محلا ىلا داعو هيلع عملخف دضاعلا

 نم عملا رواش نككمي لو . ةرفاولا تاماقالاو ةريثكلا تايارجلا هركسع ىلعو

 رساجتي ملف « مبعم دضاعلا ىوهو هوك ريش عم ةريثك ركاسعلا ىأر هنأل كلذ
 نيدلا رونل لذب ناك ام ريدقت يف نيدلا دسأ لطامي عرشو هسفن يف ام رابظإ ىلع
 هدعيو هعم ريسلو نيدلا دسأ ىلإ موب لك بك رب وهو دنجلا عاطقإو لاملا نم

 ءارمألا نم ةعامجو نيدلا دسأ اهل وعدي ةوعد لمعي نأ ىلع مزع هنا مث . هينميو
 نم دالملا مهب عتمشتف دنجلا نم مبعم نم مدختسيو مهيلع ضبقيو هعم نيذلا

 دكر د1 اةهنزلا تحرع لل طار ناكر لا هنا هاهنف < جنرفلا

 لتقن نكلو تقدص :لاقف «اعيمج نلتقتل اذه لعفن م نأل هللاو : هوبأ هل لاقف

 دوع نيبو كنيب سيل هنإف « جنرفلا اهكلم دقو لتقُدن نأ نم ريخ نوملسم نحنو
 رون ىلا دضاعلا ىشم ول ذئنمحو « هوك ريش ىلع ضبقلاب اوعمسي نأ الا جنرفلا
 هملع مزع ناك ام كرتف ؛ دالبلا نوكلميو ًادحاو ًاسراف هعم لسرب مل نيدلا

 * نيدلا حالص قفتاو « هريث اوفاخ رواش لطم يرونلا ركسعلا ىأر املو
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 دسأ اوملعأو « رواش لتق ىلع كيدرج نيدلا زع مهنم ءارمألا نم هغم نمو
 دسأ ركسع دصق رواش نأ قفتاف . مزعلا ىلع مو اوتكسف هنع مهابنف « نردلا

 يعفاشلا مامإلا ربق ةرايزا ىضم دق ناكو  هدحي ملف مايخلا يف هتداع ىلع نيدلا

 ركسعلا نم عمج يف كيدرجو نبدلا حالص هعمو هملإ ىفمف - هنع هللا يضر

 « هسرف نع ضرألا ىلا هايقلأو كيدرجو نردلا حالص هلوانتف « ًاعمج اوراسف

 اولكوف < نيدلا دسأ رمأ ريغب هلتق مهنكمي م و « ًاريسأ ل فاو ةناعيصأ هتعرف

 ممسو .هولمع ام مامتا الإ هنكمي لو رضحف « لاحلاب : نيدلا دسأ اوملعأ اوربسو هب

 لسرلا عيابو رواش نار ةاينقيإ: ةتلطو نيدلا دسأ ىلا لسرأف ريا دضاعلا

 . ةمجرتلا هذه يف مدقت 3 5 لتقف « كلذب

 نيم توغو وع رصقلا لإ لكف هوبا لتتف اك هتاف نواخ نب لماكلا انآ

 نراك ام هةغلي هئال م دع فيك فسأتي هوك رش ناكف . مهب دبعلا رخآ ناكف هب

 يلا ل هوك ريش لتق نم هعنم يف هببأ عم هنم
 . ةعينصلا ءازج هنلإ

 سأيلا دعب اببف بطخو ةيرصملا رايدلاب ةشلا تربو نيدلا دسال رمالا افصو

 . ةسأمعلا هلودلل

 ظ ركنا ظ

 شوبجلا ريمأ نبا لضفألا 'ُ

 . يلاجلا رادي شوبجلا ريمأ نبا لضفالا كلملا بقلملا هاشنهاش مساقلا وبأ
 ىّبرتو «راّمع نب ةلودلا لامج هارتشا «سنجلا ينم'رأ روكذملا 'ردب ناك (50)

 ةوقو ةمابشلاو ءارآلا يوذ يف نيدودعملا لاجرلا نم ناكو « هببسب مدقتو هدنع

 ةقرفتم تاحفصر « اهدعب امو ؟م١ : افنحلا ظاعتا يف شومجلا ريمأ نبا لضفألا رامخأ 0 ا

 . هال : ةرازولا لان نم ىلإ ةراشالاو « ريثآلا نباو ء ١( ج) ةيضملا ةردلا نم

 ش . ه8 : ةراشالا يف ردب رابخأ رظنا ١
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 لاح فعض اماف « اكع لبقو «روص ةنيدمب رصم بحاص رصنتسملا هبانتساو «مزعلا

 - ىلاعت هللا ءاش نإ مملا فرح يف هتمججرت يف ىنأسس اك - هتلود تلتخاو رصنتسملا

 تقو يف 'ءاتشلا يف رحبلا بكرو هاعدتساف « روكذملا يلاَمَحْلا ردب هل فصأو

 نيتلبلل ءامبرالا موي ةيشع ةرهاقلا ىلإ لصوو « هلثم يف هبوكرب ةداعلا رحت م
 هالوف « ةئاعبرأو نيتسو تس ةنس « ةرخآلا لبقو « ىلوالا ىدامج نم اتقب

 ريزو ناكو ؛ ةلودلا حلصأو ةمرحلا هلوصوي تماقو « هرومأ ريبدت رصنتسملا

 نسحأ رومالا ساسو « ةاعدلا ىلع مدقتلاو ةاضقلا ءاضق هبلإو « مقلاو فيسلا

 ناكو < "هعوطق رخآو رصنتسملا ةداعس لوأ ناك هلوصو نإ : لاقيو « ةساسس

 يدي نيب ءىراق أرق رصنتسملا ىلع لخد املو ؛ « شوبجلا ريمأ » بقلي

 لاقف « *ةيآلا متي لو ( ١178 : نارمع لآ ) # ردبب هللا كرصن دقلو » رصنتسملا
 يفوت نأ ىلإ كلذك لزي ملو « ةنس نيناُمم زواجو « هقنع تبرض اهّتأ ول :رصنتسملا

 .ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو نينامثو نام ةنس « ةجحلا يذ يف لبقو «ةدعقلا يذ يف
 مهءاربك و سانلا تأأرف رصمب ىلاحلا ًاردب تدصق : يميلعلا ةمقلع لاق ]

 ذإ كلذك انأ انيبف : لاق ؛ هيلإ اولصي لو مهماقم لاط دق هباب ىلع مهءارعشو

 نم زشن ىلع فقو عجر اماف « هرثإ يف ةمقلع جرخف < دبصلا ديرب ردب جرخ
 ظ : لوقي أشنأو هدي يف ةعقرب أموأو ضرألا

 ”ءاسصنتملا كتف وسو «“رزان ايستقالعأ :هدهو ناهستتلا نَ
 عامسألا هراتخت رهوج يه امإ كعمس ابشتفو 'بثلق

 عانصلا للطعت قافتنلا لق ةكذماكو مآشلاب انيلع تدسك

 عاطألاو ”لامآلا ابّيطمو امراجت كيلإ ابلمحي كاتأف

 عاقمقلا الو ”بصك الو ”ءره هرهد يف هطعي ل ام ”تبهوف
 عابتأ مهلك كدعب ”سانلاف العلا بلط يف سانلا اذه ”تقبسو

 ١ رحبلا ءاتشلا يف بك رف : جأ .

 سحنلاو رايدإلا : عوطقلاو ؛ هلومخ : جأ .

 < ةلذأ متنأو : ةيآلا مات .
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 اوعاض ام مهرسأب كبلإ اوجلو ىرولا ممتعا كب ول مسقأ 'ردب اب

 نأ ىلإ تاسألا درتسل لعجو شنجلا نع درفناو هاقلأف يزاب ردب دب ىلع ناكو

 اذم ىلع علخيلف ينبحأ نم : هتصاخو هناماغ ةعام لاق مث هسلجم يف رقتس
 فالآ ةرمشعب هل رمأو علتملا لمحت آلغب نوعبس هعمو هدنع نم جرخف « 0
 ظ [١ ءارعشلا ىلع كلذ نم ًاريثك قرفو هدنع نم جرخو مهرد

 قوس يف يدلا سورحلا ةيردنكسإلا رغئي يدلا عماجلا ىنب يدلا وهو

 نيعبسو مست ةنس لوألا عيبر ربهش يف هترامع نم هغارف ناكو « نيراطعلا
 . نالّقْسَعب سأرلا دبشم ىنبو « ةئاعبرأو

 رزو ؛ 10 ةنس نم لوألا عبير رهُس يف هضرم دتشاو ضرم املو

 و رصنتسملا نب نار مانفو# هتامح يف هعضوم روكذملا لضفألا هدلو

 0 ىلإ امهراضحإو اهذخأ يف ةروبشم ةيردنكسإلا ىلاو ىلضفألا نيكتفأ ٠

 ةثاعيرأو نينامو ناك ةنس ىف كلد ناكو « كلذ دعب ربخ امل ربظي مو « ةسورحلا

 هدلو لضفألا ماقأو « هتمجرت يف روكذملا خيراتلا يف تام دق رصنتسملا ناكو -

 لتقف هنإف نيكتفأ امأف - هترازو ىلع رمتساو هماقم هرك ذ مدقملا دمحأ ىلعتسملا

 يف ىني  هركذ مدقملا دمحأ ىلعتسملا هاخأ نإ : لاقيف رازن امأو « ًارهاظ

 « يلعتسملا ةمجرت يف هدبخ نم فرط قبس دقو « معأ لاو « تايف (طئاح هبجو

 ةملمعامسإلا كولم بستنت هملإ روك ذملا رازنو «روك ذملا لضفألا مالغ ناك نيكتفأو

 . مجعلا دالب يف عالقلا نم اهبعم امو توملالا ةعلق بايزأ ةوعدلا تاعضأ

 رمآلا ماقأ يذلا وهو « يأرلا لْحَف ريبدتلا نّسَح روكذملا لضفألا ناكو
 ظ هتلود ريدو « هببأ عم لعف اي هيبأ ةافو دعب ةكلمملا يف هببأ عضوم يلعتسملا نبا

 يقأبس 5  بعللا ريثك ناك هنإف « تاوبشلا باكترا نم هعنمو هيلع رجحو
 هيلع بثوأف « هلتق ىلع لمع نأ ىلع كلذ هلمحف - ىلاعت هللا ءاش نإ هتمجرت يف

 راد مولا يهو < لينلا رحي ىلع يتلا كلملا راد يف رصمب نكسي ناكو « ةعامج

 هيلع اويثو رحبلا لحاس ىلإ مدقتو ةروكذملا هراد نم بكر اماف « ةلاكولا

 هما ديميرو و م مهب جمهوره سو يهود و هوو مموج م نهسم هن يهوه وج هوع فوم 4 وعو

 .:اهنساو ضن نه ةذألز ١
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 ةرشع سمخ ةنم دحألا موي ةيشع مظعملا ناضمر خْلَس يف كلذو « هولتقف

 . ىلاعت هللا همحر « ةئثامصمحو

 ىبأ ظفاحلا ةمجرت يف هركذ يتآلا - هاشنهاش نب دمحأ ىلع يبأ دلاو وهو

 ادا نإ هقح ىف هدّتعا امو « رصم بحاص يدَّسعلا ديجملا دبع نوممملا

 ظ ظ بن لاتعت
 ”فكرط يناكرقلا قترأ ةمجرت يفو رصم بحاص دمحأ ىلعتسملا ةمجرت يف مدقت دقو

 2 يزاغ ليإو اج لا ذخأ ىف لعف امو روكذملا لضفألا ثيدح نم

 . ىناكرتلا قت ةرأ ينبا

 رخآ اثيش يلعتسملا ةجرت يف « ةمطقنلا لودلا » باتك يف كلذ دعب تيأو م >

 نم نيقب سمخل ةعملا موي يف سدقلا لست لضفألا نإ : لاق هنإف « انهاه هتقحلأف

 نكي ملف « هلبق نم هيف ىلوو « ةئاعبرأو نيعستو ىدحإ ةنس نم ناضمر ربش
 « ةثامعبرأو نيعستو نيتنثا ةنس نابعش يف فيسلاب هوذخأف « جنرفلاب ةقاط همف نم

 .مدنلا هعفني ل نيح لضفألا مدنف « نيماسلل حلصأ ناكل ةيقترألا دب يف كرت” ولو

 لودلا و: تحاف لاق ؛ 'هلثمب عم ملام لاومألا نم لضفألا فلخو

 دقن مهارد ابدرإ نيسمخو نيتئامو « ًانمع رانيد فلأ فلأ ةئاتس فلخ :« ةعطقنملا

 بهذ قاقحأ ةلحار نيثالثو « سلطأ جابيد بوث فلأ نيعبسو ةسمخو « رصم

 نم رامسم ةئامو « رانيد فلأ رشع انثا هتميق رهوج اهبف بهذ ةاودو « قارع

 اسم ةرششع سلجم لك يف سلاجم ةرشع يف « لاقثم ةئام رامسم لك نزو بهذ
 «  هسل ابينم بحأ اأ ناولألا نم نولب بهذم دودشم ليدنم رامسم لك ىلع

 قبقرلا نم فلخو « طابمدو سيت قد نم هّصاخل ةوسك قودنص ةئامسخو

 شا الإ هردق ىلعي ماه ىلحلاو لمجتلاو بيطلاو بكارملاو لاغبلاو لمخلاو

 ايحتسُد ام منغلاو سيماوجلاو رقملا نم كلذ نع ًاجراخ فلخو « ىلاعتو هناحمس

 يف دجوو « رانيد فلأ نيثالث هتافو ةنس يف اهنابلأ نامض غلبو « هددع ركذ نم
 . يراوجلاو ءاسنلا مسرب بهذ ربإ اهيف ناريبك ناقودنص هتك رت

 ءرمفهرعم مهم عمجبوو منهجه مهو وم مهو نم سه سه سيم هس سعس سمسمه ندم جموس هوس هنو
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 نوف ل هأشنهاش

 وخأ < ناورم نب يذاش نب بويأ نيدلا مجن نب هاشنهاش ةلودلا رون ريمألا ٠
 نيدلا زع دلاو وهو « ةوخإلا ربكأ ناك ؛ ىلاعت هللا همحر نيدلا حالص ناطلسلا

 رمع نيدلا يقت رفظملا كلملا دلاوو كبلعب بحاص دجبألا كلملا دلاو هاش خورَف
 .  ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ قأبسو  ةامح بحاص

 نيب ام فلأ ةئاعبس جنرفلا اهبف عمتجا يتلا ةعقاولا يف روكذملا هاشنهاش لتقو

 دالب دصق ىلع اومزعو « قشمد باب ىلإ اومدقتو « لاقي ام ىلع لجارو سراف
 عبير ره يف هلتق ناكو « مهيلع ىلاعتو هناحبس هللا رصنو « ةبطاق نيماسملا

 . للاعت هللا همحر « ةئامسخو نيعبرأو ثالث ةنس لوألا

 نب فسوي نبدلا ةجح هبقفلا دهشتساو لاتقلا ىلإ جرخ نم يفو] (51)
 املف « ًاحلاص ًادهاز املاع ًاببقف ًارييك ًاخش ناكو « ىبرغملا يوالدنفلا سايرد
 « خيش ال : لاقو هيلع ملسو هدصق لجار وهو ركسعلا م ”دقم نبدلا نيعم هآر

 ملف هومي نأ هلأسو « نيملسلا نع ةبذل موقق نمثو < كم ريكلا روذعم تنأ
 دير, « هليقتسأ الو هلبقأ ال هللاوف « 00 "تعب دق : هل لاقو لعفي

 #ةنجلا مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم رتشا هللا نا إ» ىلاعت هلوق
 يوالدنفلا يئرو . بالا دنع تثق نأ ىلإ فلا لئاقف مدقتو ١١١ :.ةيوتلا)
 تانج يف انأو يل رفغ : لاقف ؟ تنأ نبأو كب هللا لعف ام : هل ليقف مونلا يف

 . |١ ىلاعت هللا همحر « نيللياقتم ررس ىلع ندع

 ناكو «روصنملا كلملاب تّعْنِْي ناكف "هاش خوُرف دعس وبأ نيدلا زعامأو )2(

 همم ووو ورب تاور همس م بو ووو مسه مس هن سر سمو ووو ومو هس وم هسمس»ع عساس

 ١ رهاملا رظناو « « اهدحو ص نم ةدابز :

 ١ ةملاتلا ةنسلا يفو هام 4 ا رار اة ير
 -ةيروبدو اكعو ةيربط ىلإ جرخف قشمدب هيانتسا ( ها/) نيتنس دعبو كيلعب نبدلا حالص هاطعأ
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 رايدلا ىلإ داع امل ىشمدب نيدلا حالص ناطلسلا هفلختساو « المج آلسن ًايرَس

 يفوت مث « مايق نسحأ اهلاوحأ حالصإو اهرومأ طبضب ماقف <« ماشلا نم ةيرصملا

 داععلا لاق اذكه « قشمدب ةئاسمخو نيعسسو نامت ةنس ىلوألا ىدامج رخآ يف

 نإ : «نيدلا حالص ةريس » يف دادش نبا لاقو « « يماشلا قربلا » يف يناببصألا

 نيعبسو عبس ةنس بجر يف هاش خورَف نيدلا زع هبخأ نا ةافو هغلب ناطلسلا

 ظ . ملعأ هللاو <« كلذب ريخأ داعلاو

 ةسردملا تنب يتلا يهو ارذع ىمست تنب روك ذملا هاشنهاشل ناكو 53

 مرحملا رشاع ةروكذملا ارذع تتامو ©« بسنت ابملإو < قشمد ةنيدمب ةيوارذعلا

 . ةئامسمخو نيعستو ثالث ةنس
 ١ءاث خورسف نب هاش مارهب رفظملا وبأ نيدلا دج دحيألا كلملا امأو 54

 دخأَو « رعش ناويد هلو لضف هيف ناكو « كبلعب هيلع ىقبأ نيدلا حالص نإف

 ةلبل هراد ىف هكولم هلتقو 2« قشمد د ىلإ لقتناف كبلعي هنم لداعلا نب فرشألا

 "ةئاتسو نيرششعو نامث ةنس لاوش رشع ىناث ءاعبرألا

 هدب دموردمن عموم روفر جلويوعوفس لجموووو موشن رم سكه جونز و م يريد ءوو#

 رظنا) ه7 ةلس يفوتو «٠ ىشمد ىلإ داعو « هفيلح اهيف رصنلا ناك ةكرعم يف مهي ىقتلاو ح

 +١1(. 5 ماشلا مسق ةمدقم ةديرخلاو م7 ؟ : نامزلا ةآرم يف هتمجرت

 ىلع جنرفلا موحش دص يف هة ةنس كراشو « هدلاو ةافو دعب كبلعب يف نيدلا حالص هاقبأ ١ ظ

 هوك ريش ةدعاسمب ابنم هجرخأو فرشألا هرصح ثسح ا“ اب ةنس ىتح كبلعبب ماقأو « نينبت

 - 555: نرامزلا ةآرم) ةنيمث ءايشأ ةقرسب مهتا دق هلتق يذلا كولمملا ناكو . صقح بحاص

 . م يف درت مل دجمألا نع ةرقفلا هذهو ( 1+

 . أطخ وهو « 104 : د ادع ام خسنلا يف ؟
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 نب سيق نب بلصلا نب ورمع نب سدق نب معن نب ديزي نب 'بيِبَش كاحضلا وبأ
 بسنلا ةيقبو - ةبلعث نب نابيَش نب لههذ نب مامه نب ةرم نب ليحارش

 جاجحلا هبلإ ثعبف « لصوملاب جرخو « ذئموي قارعلاب يفقثلا فسوي نب جاجحلاو

 « ةفوكلا ديرب لصوملا نم جرخ مث « دحاو دعب ًادحاو مهلتقف < داوُدق ةسمخ
 نأ لبق هاقلي نأ ”بيبش عمطو « اضيأ ةفوكلا ديرب ةرصبلا نم جاجحلا جرخو

 عبس ةنس يف كلذو « هلبق اهبلخدف هليخ جاجحلا محقأف « ةفوكلا ىلإ لصي

 همأو بيش اهيلإ لخدو « ةرامإلا رصق يف جاجحلا نصحتو « ةرجبلل نيعبسو
 « هبف جاجحلاو ًاقلغم رصقلا باب دجوف ]| < حابصلا دنع ةلازغ هتجوزو ةزيهجا

 بيبُس هبرضف « هحتف مهايعأف هباحصأو وه هجلاعف بابلا نم اند مث سرحلا لتقف
 نأ ىلإ بالا يف لزب م بقنلا كلذ نإ لاقبف « بابلا بقنف هدي يف ناك دومعب
 لخدت نأ 'ترذن ةلازغ تناك دقو . [١ بمدش ةبرض هيفو ةرامإلا رصق برخ

 اوتأف © نارمع لآو ةرقملا ةروس اهمف رقت نيتعكر همف ىلصتف ةفوكلا دجسم

 : اهبمف لمقف ] اهرذن نم تجرخو ةادغلا هيف تلصف الجر نيعبس يف عماجلا

 '[اهل رفغت ال بر اي امرذن ةلازغلا تفو

 يف لتاقت تناكو « مظعلا عضوملاب ةيسورفلاو ةعاجشلا نم ةلازغ تناكو

 ةيادبلاو نودلخ نباو ينوقعملاو ريثالا ناو يربطلا يف ةلصفم يجراخلا بديش رابخأ تدرو -4
 .( : ة ةبابنلاو

 ١ اهدحو ص نم ةدايز .

 اهدحو ص نم ةدايز ؟ .
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 هلازغ نم بيبس عم عئاقولا صعب يف بره جاجحلا ناك دقو ؛« ابسفنب بورحلا

 : ١هلوقب سانلا ”ضعب كلد هربعف

 .رفاصلا ريفص نم رفنت ءاخلتف ”ةماعتن بورحلا يفو يلع ا

 رئاط 'يحانج يف كبلق ناك لب ىغآولا يف ةلازغ ىلإ ت'زرب ةلّه

 ىعدأ دق بسس ناكو ) "بورحلا دهشت ةعاجأش اضيأ ةزيبج همأ تناكو

 نم ةريثك ركاسع هيلإ كلملا دبع ثعب بيبش نع جاجحلا زجع املو ؛ ةفالخلا

 ًاضيأ جاجحلا جرخو < ةفوكلا ىل !! لصوف « يبلكلا دربألا نب نايفس اهيلع ماشلا

 نم سراوف يف بيبش اجمنو همأو ةلازغ تلتلقو مزهناف بيبُش ىلع اورثاكتو

 اماف بسُس ىتلوف زاوهألاب هقحلف « ماشلا لهأ يف نايفس هعبتاو « هباحصأ

 رفغمو عارد نم ليقثلا ديدحلا هبلعو هسرف هب رفن لمجد رسج ىلع لصح

 : لاق ؟ نينمؤملا ريمأ اي اقرَسغأ : هباحصأ ضعب هل لاقف ءاملا يف هاقلأف امهريغو

 ىلإ ديربلا ىلع لمحف « هلحاس يف اتيم ليجد هاقلأف « ملعلا زيزعلا ريدقت كلذ

 رجحلاك وه اذإف جرختتساف « هبلق جارختساو ل ا ا

 « ةركلاك ريغص بلق هلخاد يف ناكف ”قشف 00 ا

 الر يدوس عد اق : ضمت لأقل

 . هل جترب دجسملا لعجف « مدآ دعَج طمثأ ليوط وهو « رطملا رثأ نم طقن

 . ىلاعت هللا همحر « ةرجبلل نيعبسو عبس ةنس مدقت

 اهجيرختو ؟ ٠ : جراوخلا رعث) ناطح نب نارمعل بسني رعشلاو ؛ يلجبلا ديز نب ةماسا : ج ١
 ظ .(١ه65 : ص

 : انه أ يف داز "

 <« تتكسف لمجد يف قرغ هنأ اهغلب ىح ىدصت الف هعئاقو يف اهملإ ىعني ناك هنأ انغلبو

 هب لمح دنع تيأر ينال : تلاقف * كلذ فيكو : اهل لمقف ء كله دق هنا تماع نآلا : تلاقو

 كلذلف ءاملا ريغ رانلا ءىفطي سدلو ءامسلا نانعو ضرألا راطقأ غلبف ينم جرخ دق ًاباهش نا

 5 هناهذب تقدص
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 نابمتع وهو جراوخلا يأر ىرب لجر كلملا دبع ىلإ رضحأ فرغ املو (55)
 5 0 ِِ و م

 نم وهو ملحم ينب نم يهو « همأ يهو « ةلمصو لاقيو « ةلمصأ نبا يرو رحلا

 امركذ ةديدع تايبأ يهو ةديصق لمع دقو « ةريزجلا ةارش نم نابيش ينب
 : هللا تودع اي 'لئاقلا تسلأ : هل لاقف « مجعملا » يف ينابزرملا

 ”بدمحو "مشاه منمو 0 ”هنياو ناورم ناك كنم كي نإف

 *”بيدش نينمؤملا *ريمأ اتنمو ”بناعتقو "نيطسلاو ”نيصخح اًنمف

 : تلق امنِإو « نينمؤملا ريمأ اي اذك لقأ مل : لاقف

 ”بسدس نينئمؤملا ريمأ اّنمو

 . هلسس ةملختب رمأو « هلوق نسحتساف

 ادع فراك اموفورم « نم و ناكتاذإ هنإف « نسحلا ةياهن ىف باوجلا اذهو

 ءادتلا فرح هنئم فذح دقف ًابوصنم ناك اذإو « نينمؤملا ريمأ بسس نوكنف

 لب سلا يال ا لا هاو

 ظ مهنم نوكي
 « قشمد خيرات » يف يقشمدلا ركاسع 5 فورعملا مساقلا وبأ ظفاحلا 0

 لابنملا وبأ : هلاثم ام ىنكلا بابرأ مجارت ةلمج يف روكذملا هباتك رخاوأ يف

 لاق ناك امدعب انمأتسم ناورم نب كلملا دبع ىلع دفو رعاش < يجراخلا

 : "كلملا دسعل

 ”بيرق هبلإ ىعادُي ول حصنلا وذو ةلاسر نينمؤملا ريمأ غلبأ

 بيطخ ةفيقث نم اهيلع موقي انضرأ رباتم تماد ام حلُص الف

 ةدميممعع عب يمس م وه موو هوو موي و و يووعم يورو سوو نهود عش عروس سسو سسوسو

 دبع نب كيرش نب ليحارش نبا وه نابتعو « ++ : جراوخلا رعشو ؟1 : ينابزرملا مجعم ١

 (سيراب .ط) 4:١ : ه جدرملا يف يدوعسملا امدروأو ٠لس؟:؟ه قشمد خيرات رصتخم ؟

 . نابتع نب ةلقصمل ةبوسنم
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 بيصع قارعلاب ”موي كل "نكي 2لئاو نب ركب ضرثتال 'نإ كنإو
 نب نابتع ةنك لابنملا وبأو . ناروكذملا ناّملا ةثالثلا تاسألا هذه دعبو
 يفقثلا فسري نب جاجحلا هب ديرب « بيطخ فيقث نم » هلوقو . روكذملا ةليصو
 . هركذ مدقملا

 يازذلا حتفو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ءاحلا رسكو مجلا حتفب : ةزابجو
 نم قمحأ» لاقنمف قمحلا يف لثملا اهب برضُي يتلا يهو « ةنكاس ءاه اهدعبو
 باب يف « قطنملا حالصإ » باتك يف تيّكسلا نب بوقعي كلذ ركذ < « ةزيبج
 و ا ا و وو ار دوح وعام

 0 مو اا ا

 ف اييرضف < تيأف < يميسأ امل لاقف « ةامج ةليوط ءارمح يبسلا نم ةيراج
 « "زقني ءيث ينطب يف : تلاقف اهنطب يف دلولا كرحتو « تلمحف اهعقاوف « مست

 را ا ا ا ل ع ديس نم قا ليقف

 000 « ابخف ءام يف طقس مث ضرألاو ءابلا نيب عطسق را نم

 ؛اهقدربم ءامد بحاص نوكدو هرمأ ولعي ينبا نأ كوارص ز دقو ءامدلا هيف قيرأ

 ابتحت نم ةانثملا ءابلا نوكسو مهلا حتفو ةلمبملا 0 : لْجادو
 « ندمو ىرق هملع « دالبلا كلتو زاوهألا يحاونب مظع رهن وهو « | ال اهنلعناو
 كولم ناساس ينب كولم ل”وأ كباب نب ريشدرأ هرفحو «ناببصأ ةبج نم هجرخمو
 لباقم ةلجد نم ةيجوخ ك3 نإقا دادي لكحاو نع وشو « نئادملا سرفلا

 ةميظع ةروك هيلع « دادغبو تيرككت نيب يبرغلا بناجلا يف ةيسداقلا
 ءاسلا حتفو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا نوكسو ةلمهملا نيعلا رسكب : نابتتعو

 .تيكسلا نبا لوصأ ضعب يف كلذك وهو « ةلمبملا 0000 يفو < بشي : رقني
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 . نون فلألا دعبو ةدحوملا

 هذه « ءار اهدعبو واولا نوكسو ءارلا مضو ةلمهملا ءاحلا حتفب : يرورحلاو

 0مل ناك 4 ةفوكلا ةمحانب ةيرق ىهو « دملاب « ءارورح ىلإ ةمسنلا

 . اهيلإ اوبسنف اهب جراوخلا
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 نسحلا نع ثدح ؛ يرصبلا يرقنملا بكل دن يح علا

 وأو سلوي نب ىسع هنع ىورو « مهربغو حابر يأ نب ءاطعو ةرق نب ةيواعمو

 مايأ يف دادغب مدقو . ةحاصفو نسل هل نأكو « امهربغو ديلولا ني عاجش ردب

 هيجل ييعاكاوكرا "دج نم يذبل وودي :لصتاف روصللا

 ؟اطاع و د هج ص هي وم ايام نع نع هج ع رع و نه ع دعا نم زج نجا نو اج ب اي اي ارأ انج ام نم اهم سا ياوت دهن جتا هن ب اجاب د ع او و ع سم

 نيبو هنيب تناك « ءابطخلا ريهاشم نم ةيدش نب بمدسو ؛ ةمجرتلا هذبب ص ةخسنلا“ ل تمرقلا - 6

 لاقي ناكو « ةرواجملاو ةبارقلاو ةعانصلا يف ةكراشملا نم اهل ق قفتا امل , ةسفائم ناوفص نب دلاخ

 يدلب بيطخ يأ نا : لبق دقو (4 7 : ١ نايبلا) رمنلاو دسألا نيابت انيابتل مق كحأ اهنأ الول
 هناف ةبيش نب بيبش الإ ؛ ةبردلاب ةداجالا ز رحب نأ ىلا القثتسم افلكتم هرمأ لوأ يف نوكي

 )١ :0١6 نيرثكملا باهسا نع ينغي هزاحجيا راص ىتح « ةبوذعو ةلوبسو ةقاشرو ةوالحي أدتبا

 نسحأف روصنملا نب حلاص بطخ امل روصنملا يدي نيب هماقم ظحاجلا هملإ بسن دقو ؛ +١

 ةءورملا ىلع ليلد هنإف بدألا بلطا » : هلاوقأ نمو . (باتكلا اذه يف ؟ه مقر ةمجرتلا مجار)

 ةغاالبلا يف حئاصن هلو (مو؟ )1١: © « سلجملا يف ةلصو ةيرغلا يف بحاصو لقعلا يف ةدايزو

 «هبحاص حدمبو ءادتبالا ةدوج ليضفتب نولكوم سانلا » : اهنم ةيدقن ةردقو يبدأ قوذ ىلع لدت

 ةدحاو ةماك تناك ناو ةيفاقلا ةدوج ظحو . هيحاص حدمبو عطقلا ةدوج ليضفتب لكوم اأو

 نم هيف كل دب ال ماقمب تيلتبيا نإف » : ببطخلل هحصن يف هلوقو . « تيبلا رئاس ظح نم مفرأ

 فرش يف غوابلا ماكحإ يف مدقتلا لبق لطنخلا نم ةمالسلا بلط يف غولبلا ماكحإ مدقف ةلاطالا

 .(71١؟:1) ) « فاش ريغ ريثك نم ريخ ًايفاك ايلق نإف ءائيش ةمالسلاب لدعت نأ كاياو «ديوجتلا

 ظ . ؟ا4غ : 9 دادغب خيرات يف هتمجرت رظئاو

 ؟6همل



 ريمأ : تلقف رفعج ىبأ نينمؤملا رمأ بكوم يف ريسأ تنك : بيبش لاق
 « معن : تلق ؟ :زيع ريبأ كليو لاقف « كملع رممأ ينإف ًاديور نينمؤملا
 0 ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةرق نب ةيواعم ينثدح

 انيلع رمأتي نأ نم نوهأ [وبف ةباد هوطعأ | : رفعج وبأ لاقف « مهريمأ ةباد

 ا ينظع بسش اب : هراممم يف تنكو رفعج وبأ يل لاق : ًاضيأ لاقو
 اهعفرأب الإ كلل ضرب ملف ايندلا مست لجو زع هللا نإ نينمؤملا ريمأ اب : تلقف
 « ايندلا نم كل يضر يذلا لثم الإ ةرخآلا نم كسفنل ضرت الف ابفرشأو

 . تردص ميلاو تلبقأ متعو تلزن مملع اهنإف لجو زع هللا ىوقتب وقتب كصوأو
 ل ا ا لاو : تلق . ترصقو تزجوأ دقل : لاق

 . كف

 كارت: .ىلاق ؟ سانلا تكرت فيك : ل ل ا سم
 . ًايضار جراخلاو ايجار لخادلا

 ةسرح قف عراشلا ديعدللا ف العب ةبيش نب بسس ناك : ةماس نب دامح لاقو

 4 ناسنإلا ىلع ىتأ له و ةدجسلاب أرقف حبصلا موي ىتلصف « هللا ديبع ىبأ
 ير ىو ا لاقف لجر ماق ةالصلا ىفق اماف
 : لاق . تجاح نتقاف . قع تلطأف ىلصأ تلخد ةالصلا تمسقأ اماف ةجاحل
 يوب : نم ءيش يف رغثلا نم تمدق : لاق ؟ كتجاح
 ل لنمو يم ديتابم ظ ا لاق « كلذ زحنتأل ةفدلخلا ىلإ
 : لاق ؟ ادام ديرتف : دك ا قو, ليلا هريقلا» ىوبلا

 ل قدر « لجرلا ل بمقدق مام فلآ نال ه راو ةقعاح ىدقلا © طلاب
 . ناتروسلا يخأ اي كرضت مل : هل لاقو مرد فال1 ةعبرأ هلام نم بببش

 ف ة ةرصبلا لهأ هيلإ عزفي افيرش : ظ
 نم لكأ ودغب نأ دارأ اذإف بك ريو موي لك يف ودفني ناكو « مهجئاوح

 700 لاقف «.ءادغلا ركابت كنإ : هل ليقف « بكر مث ائيش ماعطلا
 تدجو يناف « تجاح ءاضق يف هب غلبأو يمف فولخ هب عطقأو عوجلا ةروف

 ىلع كلذ هلمحيو هتجاح غولب نع مكحلا ناعطقي ماعطلا ةوبسو فوجلا ءالخ

 / الجر ةبيش نب بيبش ناك : يمدصألا لاقو
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 « ًءاد عوجلا تيأرو « هل ةءورم ال مبنلا تيأر ٍينإو « ةجاحلا هب امف ريصقتلا

 . ءادلا هب يوادتو مهنلا كنع بهذُني ام ماعطلا نم ذخف

 دق : ناملس هل لاقف « ةجاح يف ريمألا ىلع نب نابلس ىتأ ًاسش نإ لبق

 نيميب فلحت مل تنك نإ ريمألا اهيأ : لاقف « ةجاحلا هذه يضقأ ال نأ تفلح
 اهريغ ىرت تنك نإو « كثنحأ نم لوأ نوكأ نأ بحأ امف اهيف تثنحف طق

 ظ 0. اهاضق مث 4 للا ريختسأ : لاقف < رّفكف اهنم ًاريخ

 « هركي ام هنع عطقنا تكسف ابهركي ةماك عم نم : لوقب ناكو

 . 'هركي ام رثكأ عمس باجأ

 ل

 خيرت ينعاقلا

 شئارلا نب رماع نب ةيواعم نب مهجلا نب سيق نب ثراحلا نب حيرشت ةممأ وبأ
 ايقوق نم ةانثملا ءاتلا ديدشتي - مكتارم نب روث نب ةيواعم نب ثراحلا نبا

 « ريثك فنالتخا هبسن يفو « ةدنك وه متر نب روثو « يدنكلا - اهرسكو

 هاضقتساو <« ةيلهاجلا كردأو « نيعباتلا رامك نم ناك ؛ "ابحصأ قيرطلا هذهو

 مل ةنس نيعبسو ًاسمخ ايضاق ماقأف « ةفوكلا ىلع هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع

 ىفعتساو « ريبزلا نبا ةنتف يف ءاضقلا نم اهبف عنتما نينس ثالث الإ اببف لطعتي

 . تام قح نينثا نيب ضقي مو « هافعأف ءاضقلا نم فسوب نب جاجحلا

 . بيبش ابيف قوت يتلا ةنسلا ددح م هنآل فلؤملا طرش ىلع ةمجرتلا هذه تسيل : تلق ١

 ١" : ةقرولا « يزاريشلا تاقبطو ٠١١١ : 5 دعس نبا تاقبط يف حيرش يضاقلا ةمجرت -«وة.

 هو : ظافحلا ةركذتو ؛## : فراعملو مو : ١ تارذشلاو ؟اب« : ع ءاملوألا ةملحو

 ٠١. :ه(/2وز١ مهو : ١ دقعملاو

 . ًاضيأ دعس نبا هدروأ يذلا بسنلا وه اذه 0
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 نبا لاق < ةناصرو لقعو ةفرعمو ءاكذو ةنطف اذ « ءاضقلاب سانلا ملعأ ناكو
 : ةعبرأ مهو © سلنْطلا تاداسلا دحأ وهو « انسحب ًارعاش ناكو : ربلا دبع
 رواسب و ولا اعاول

 هش ال يذلا : سلطألاو . روك يملا قرش يماقلاوب# لكلا ىف لكلا
 . هبجو يف

 كلما تنأ نبأ : 'هل لاقف ةاطارأ نب "يدع هيلع لخد « احارم ناكو

 : لاق « ممسأ لق : لاق « ينم عمتسا : لاق “ « طئاحلا نيبو كنيب : لاقف ؟ هللا
 ظ لال دك وسروا لاق « قمحّس ناكم : لاق « ماشلا لهأ نم لجر ينإ
 :لاق « هلهأب ىحأ لجرلا : لاق « "ابلحرأ نأ تدرأو : لاق « نينملاو ءافرلاب
 : لاق « اننيب نآلا محاف : لاق « كلمأ طرشلا : لاق « اهراد امل تطرشو .

 ما لاق « كمأ نبا ىلع : لاق ؟ تكح نم ىلعف : لاق « تلعف دق
 . ”كتلاخ ثخأ نبا داش لاق

 نوووريويوميموووويرمميراوووووم مو هوهووجمم سم هوم نم جعم سوو سم « هم هس 4

 ه4. ١: دقعلا ١

 اهب لخدا : ص ؟
 هصن ام أ يف انه داز +

 :يرتشللا هل لاقف ابميبيل ةقا حيرش ضرع : : لاق شيرق نم خيش نع يندملا رفعج وبأ ثدح
 ءمنو شرفا : لاق * اطولا فيك : لاق * تئش ءانا يأ يف بلحا :لاق ؟ اهنبل فيك ةيمأ ابأ اب
 :لاق « مثو كطوس قلع « « اهناكم تفرع لبإلا يف اهتيأر اذا : لاق : اهؤاجن فيك : لاق

 ام : لاق « هب اهفصو امم ًائيش رب ملف اهارتشاف « تئش ام طئاحلا ىلع لمحا : 0
 معن : لاق « ينلقا : لاق « كتبذك

 هيلع ىضقف كلذب ملعي ال وهو هيلع يعدا امب امهدحأ فرقعاف حيرش ىلا نالجر مدقت لبقو
 : لاق ؟ وه نمو : لاق « « ةقثلا يدنع دبس دق : لاقف ؟ ةنمب ريغ نم ىلع يصقت ؛ لجرلا لاقف

 : هلوق يف هركذ مدقملا جاجحلا نب نيسحلا هللا دبع وبأ ىنعملا اذهي ملأ دقو ؛ كلم يخأ نبا
 قبكر ىل تمدقف تجرخ بوك رلل مبلمخ اومدق ناو

 تلمج يف انأ ىوس سيلو مهناملغ سانلا لمج يفو
 قمع وخأ هوبنأ نم ىوس هب ىعدأف مالغ يل الو

 ءال : و ل : لاق ! تعفترا ام دشسأ ام : حيرشل سيق نب ثءشألا لاقو

 . كسفن يف اهلهجتو كيلع هللا ةمعن فرعت كارأف : لاق
 -ةموصخ موق نيبو ينيب نأ :هببأل لاق حيرشل ًانبا نأ يبشلا رماع نع دعس نب دمح ثدحو
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 ىلإ يمد هل مصخ عم لسخد هنع هللا نذر تلاظ..ىأ ني لع ذأ قوزو

 رادجلا ىلإ هربظ دنسأ مث © كروج لوأ اذه : لاقف « هل ماقف حيرش يضاقلا

 . هبنحين تسلجل ًاماسم ناك ول يمصخ نإ امأ : لاقو

 ةينول ايضيلف ةةارقلا كا دعب لاق هنع هللا يضر يلع نأ يورو

 أ م 3 ام : مهلئاسب لعجف « مقرافأ نأ كشوأ يفإ : لاقف « دحنملا

 بهذا : لاق مهنم غرف امف « هلأس مث « تكاس حنرشو ؟ اذك' ىف نولوقت ام
 . برعلا لضفأ نم وأ <« سانلا لضفأ نم تنأف

 « اهبرضف (نيش اهيلع مقّتف < بنيز ىمست مت ينب نم ةأرما حيرش جوزتو
 ْ |: لاقو مدن مث
 ا برضأ ا "تّلشف مخ نويرصي الاجر تا

 3 اعوام 27 ءاشلاو * سممش ”بنئيزف

 «١ دقعلا ١» بحاص ةياكحلا هذه ركذ اذكم

 تطبض دق « نينمؤملا ريمأ اب » : 'ةيواعم ىلإ بتك هببأ نب دايز نأ ىوربو
 هللا دبع كلذ غلبف « « زاجحلا ينلوف « كتعاطل ينم تغترفو «ىلامشب قارعلا كل
 « دايز نيمي انع لغشا مبللا : لاقف « ةكمب ًاممقم ناكو « امهنع هللا ىضر رمع نبا

 « ابعطقب هيلع اوراشأف « مراشتساو ءامطألا عمجف « هني يف نوعاطلا هباصأف

 قزر كل : هل لاقف « ءابطألا هب راثأ ام هيلع ضرعو احيرش يضاقلا ىعدتساف .

 < ني الب ايندلا يف شيعت نا ةدم كل تناك 9 ورك ينإو 6-5 لجاو مولعم

 : لاقف هملع هتصق صقف « 2208 تمصاخ يل تلا ناك نإف رظناف ب |

 : هلهأ ىلا عجر امل هل لاقف « هنبا ىلع ىضقف « هيلا اوصاختف مهلا قلطناف « ميمصاخف قلطنا

 ا ناسا عا تا نافارا دو عب دوار

 .55 1: 5” ع4 1 مقل

 :١" ه دقملا يف ابنم ًافرط رظنا.؟
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 :تلق ؟اهتعطق م :كلأس اذإف دبلا عوطقم كبر ىقلت نأ كلجأ اند دق ناك نإو
  احيرش سانلا مالف <« هموي نم دايز تاف . كئاضق نم ًارارفو كئاقل يف اضغب

 الولو « نمتؤم راشتسملاو يفراشتسا هنإ : لاقف « هل مهضغبل « عطقلا نم هعنم ىلع

 . موي امري هدسج رئاسو موي هلجرو موي هدي عطق هنأ تددول ةروشملا يف ةنامألا

 يذلا تنأ كنإف دعب امأ : نوعاطلا نم بره هل خأ ىلإ حيرش بتكو]

 لجعي مل هتفلخ يذلا ناكملاو «بره نم هتوفي الو بلط نم هزجْنعَي ال نم نيعب
 نم عجتنملا نإ ؛ دحاو طاسب ىلعل مهايإو كناو < همايأ هماظي مو هماح ًاءرما

 ] . مالسلاو بيرقل ةردق يد ريغ

 اهمنمع تلسرأف الجر مصاخت ةأرما هتءاجو ًاحيرش تدهش : لاق يبعشلا نعو

 نا ىبعش اي : لاقف « ةمولظم الإ ةسئاملا هذه نظا ام : انأ تلقف « تكبف

 ْ . نوكني ءاشع مهابا اوءاج مالسلا هيلع فسوي ةوخإ
 ًارفاك « توغاطلاب « معن : لاق ؟ انمؤم ناكأ : جاجحلا نع حيرسش لئسو

 . |١ ىلاعت هللا

 6 ةنس ةئام نبا وهو ةرجبلل نيناو عبس ةنس حبرشن يضاقلا ةافو تناكو

 لبقو « نينامث ةنس ليقو « نيعبسو نامث ةنس ليقو « نينامثو نيتنث نيتنثا ةنس لمقو

 ذي ركوب اياب نبا رعو# ييير ام ل دو سو اح

 . هنع هللا يضر « نينس يناو ةئام لمقو

 ةسنلا هذه < ةبم لاد اهدعبو نونلا نوكسو فاكلا رسكب : يدنكلاو

 نب روث لمقو « نالبك نب ديز نب كلام نب عّمترُم نب روث وهو < ةدنك ىلإ

 يأ : هتمعن هايأ دتك هنأل ةدنك يمسو « ددأ نب ةرم نب ثراحلا نب ريفلع

 . اهرفك

 ١ اهدحو ص نم ةداز .

 دل
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 ينالوا : يضاقلا '

 قنا وأ نب فراش وهو كيرغ يي هللادبع وبأ
 ةمقبو « يعخنلا عخنلا نب كلام نب دعس نب لسهو نب لهذألا نب ثراحلا

 مايأ ةفوكلاب ءاضقلا ىلوت ؛ باتكلا اذه لوأ يف يعخنلا مهاربإ ةمجرت يف بسنلا
 قاحسا ابأ عمسو زيزعلا دبع نب رمع كردأ] . يداملا ىموم هلزع مث < يدملا

 « مهريغو برح نب كامو ريمع نب كلملا دبعو رمتعملا نب روصنمو يعسسلا

 ؛ مهربغو حارجلا نب عيكوو ماوعلا نب دابعو كرابملا نب هللا دبع هنع ىورو '

 |١. ةيسداقلا دهش دق هدج ناكو « ناسارخ ضرأ نم ىراخس دلو كيرش ناكو

 كي ؟”بعصم نب هللا دبع لبك و ىلع اموي كح « انطف ايكذ امبف اناع تاكو ام
 ةرضحب بعصم نب هللا دبعو هللا دبع نب كيرش ىقتلاف « هللا دبع ىوه قفاوي م
 : لاق < قحلاب ليك و ىلع تمكح ام : كيرشل بعصم نب هللا دبع لاقف يدبملا

 نأ : لاق « ريكنلا دشأ كتركن دق : لاق . ركذي ال نم : لاق ؟ تنأ نمو

 تناو كلذ لوقاالا نك وا: لاق ينط الو: سك ال لاق يع صم وب هلأ دنع
 هللا يضر رمعو ركب وبأ : لاق ؟ نراخشلا نمو : لاق !؟ نيخبشلا صتقنتت

 ربو سوو مد سام هج جي جب 5 2 ج54 4# 4 2 هه دعب سهم و يجرم هن ب جو سوه م وج ع م حض جك

 ةركذتو ؟ : ةقرولا «يزاريشلا تاقبطو ؟ ا : ه دادغب خيرات يف كيرش يضاقلا ةمجرت -«و١

 ه.١.م : فراعلاو ٠ :١9١ ةياهنلاو ةيادملاو ؟١7 : ؟ لادتعالا نازيمو ؟8؟ : ظافحلا

 . (4 < ؟ ج) دقعلا يف رابخأ هلو « ١٠7٠١ : نابح نبا لاجرو

 ا . اهدحاو ص نم ةداز

 بحص « « شيرق بسن » فلؤم دلأو ريبزلا نب هللا دبع نب تبث ني بعصم نب هللا دبع وه ؟

 ةماملا ىلع هلمعتسا يدبملا تاكو « ةقرلاد ١ ه ةنس يقوتو ديشسرلاو يداها هدعب نمو يدبملا

 ١ ؟ + : راكب نب ريبزلا ةربمجو ؟4 ؟ : شيرق بسن) نميلا ىلع مث ةنيدملا ىلع ديشرلا هلمعتساو

 1 ١65(.
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 . ١؟ اهصقنتأ فشكف اهنود وهو كدج صقنتأ ام هللاو : لاق « اهنع

 0 كيرش لاقف « محلاب فصأوو هدنع نابفس يلأ نب ةيواعم رك'ذو

 ظ . هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع لتاقو قحلا هّنفس نم ملح

  ةحئار هنم هنو اوهخف 8 هلع :اووسحا :ثيذحلا تاحيصأ ىلإ اموي كيريشش جرخو

 ”لهأ مكنأل : لاقف « انيمحتسال انم ةحئارلا هذه تناك ول : هل اولاقف < ذببنلا

 . ةمير

 «لاصخ ثالث نم ةلصخ ىلإ ينيمحت نأ دب ال : هل لاقف يدبملا ىلع اموري لخدو

  يدلو ثدحت وأ ءاضقلا ىلت نأ امإ : لاق ؟ نينمؤملا ربمأ اي نه امو : لاق

 مث ةعاس ركفأف « ءاضقلا ىلي نأ لبق كلذو « ةلكأ يدنع لكأت وأ مهماعتو
 نم ًاناولأ هل حلصي نأ خابطلا ىلإ مدقتو هسلجأف « يسفن ىلع اهفخأ ةلكألا : لاق
 « لكأف هملإ همدقو كلذ لمعف <« كلذ رمغو لسعلاو ذزربطلا ركسلاب دوقعملا خملا

 رب يشل ىلع يبل إلا حا ةاوبا عبسلا هلورلاف لااا نم رتل
 ©« كلذ دعب كيريش هللاو مهثادحف : : مسبرلا نب ١ لضفلا لاق ؛ ًادبأ ةلكألا هذه

 ظ . مهل ءاضقلا لوو مهدالوأ ملعو

 كنإ : يفرصلا هل لاقف « دقنلا يف هقياضف يىفرصصلا ىلع هقزري هل بتك دقلو

 هب تعب « زبلا نم رثكأ تعب هللاو لب : كيرش هل لاقف « اًزب هب عبت م
 .٠ يبد

 هعم دعقأو كلذ ىلع هركأ ءاضقلا كيرسش ىلو امل : "ناملا نب ىبحي لاقو]
 فراش عتق هين نم. دمقفا يقلل تاط: م #1 هتوطقح طرشلا نم. ةعاج
 همظعف هبلإ ماق يروثلا ىأر اماف « هل ىءارتف ءاجف هسفن نم دعق هنا يروثلا

 : لاق < ةلأسم < معن : لاق ؟ ةجاح نم له « هللا دبع ايأ اي : لاق مث همركأو

 «لق : لاق « اهب كركذأ نأ تببحأ : لاق ؟ كئزحي ام معلا نم كدنع سيل أ

 ١ «”ماب : دادغب خيرات يف ال ةقفاوم يهو « ةدوسملاو ر يف ًاريثك ةزجوم ةرقفلا هذه تدرو «<

 هل لاقف يدبملا ةرضحب رضحم مالك يرييزلا هللا دبع نب بعصم نيبو هلئمب ىرج » : ةدوسملا فو

 . « اهتود ... كيرش يضاقلا لاقف « اهنع هللا يضر رمعو ركب ابأ صقنتت تنأ : بعصم

 : رد ةادنب فراق ل اه نراق ؟

 126 رك



 «  اهب رجفف اهلمتحاف لجر باب ىلع تسلجف تءاج ةأرما يف لوقت ام : لاق
 دغلا نم ناك امل هنإف : لاق © ةيوصغم اهنأل انود لجرلا : لاقف ؟ اهنم هدحت نمل

 اهلمتحاف اهآرف لجرلا حتفف بابلا كلذ ىلع تسلجو ترخبتو تنيزتف تءاج
 ,تماع دقو ابهسفن نم تءاج اهنأل ًاعيمج امهادحأ : لاق ؟ دحت نمل <« اهب رجفف
 رذع '”يأ موملا ؛كنوظفحي طرشلا ناك نيح كرذع ناك تنأ : :لاق «سمألاب ريخلا

 وأ كماكأ ىناريل هللا نك ام : لاق « كماكأ « هللا دبع ابأ اي : لاق ؟ كل

 ' لجر يأ : لاق هركذ 00 ل لاق ؟ بوتت
 ] 5 ١ ! هودسفي مل ول ناك

 اقف © شرا نازل يرشنلا نمل ناش ميغ نقول كيرش عمتجاو

 ؟ هكرت مأ ريخ هبرش : لاق < لالح : لاق ؟ ذسنلا يف لوقت ام : كيرشل ىبحي
 : ىسمحي لاق ؛ هليلق لب : لاق ؟ هريثك مأ ريخ هليلق :.لاق © هبرش لب : لاق
 ريخ هلملق نإف ؟ اذه كريخ الإ ريخ هنم دايدزالاو الإ طق ًاريخ تيأر ام
 ظ . هريثك نم

 ذا نع نب كررت دل تتنك : لان لع ناو

 مداخلا ءاجف < يضاقلل ًادوع تاه : هسأر ىلع مداخل لاقف « هرخس نأ دارأف

 ا « كيريشش رجح يف هعضوف هب ىبلي يذلا دوعلاب

 همك نوك نأ :تديعأف ةزانلا نسسنلا بعاس هذخأ اذه لاق © نكمآلا
 مث . هرسكف « [ًاريخ] نينمؤملا ريمأ اي هللا كازج : لاقف <« يضاقلا دي ىلع
 لجر يف لوقت ام. : كيرشل يدجملا لاق مث رمألا يسن ىتح ثيدح يف اوضافأ
 نمضي : لاقف ؟ ءيشلا كلذ فلتف هريغب ىتأف هنمعب ءيش يتأي نأ هل اليكو رمأ

 . هتميقب فلت ام نمغا : مداخلل لاقف « نينمؤملا ريم مأ اي

 يدملا لمحي ناكف « يدبهملا ةطرشش بحاص عببرلا نحاشي كيرش ناكو
 يف تدلو كنأ ينفلب : يدملا هل لاقف يدبملا ىلع اموي كيرمش لخدف « هيلع
 . « ةزيزع كانه رصاوقلاو ناسارخي تدلو « نينمؤملا ريمأ ال : لاق « ةرصوق

 ةمطاف اأو « ةمطاف بحأل ىنإ هللاو : لاق « اشيبخ ًايمطاف كارأل ينإ : لاق
 افورصم يمانم يف كتيأر ينكلو « اههبحأ هللاو انأو : لاق « ملسو هيلع هللا ىلص
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 « ىيدنز كنأل كلتاق الإ ينارأ امو « انل كضغبل الإ كاذ امو <: قع كليو

 فسوي ايؤر كايؤر تسيلو « مالحألاب كفسثت ال ءامدلا نإ نينمؤملا ريمأ اي: لاق.
 : لاق « اهب نوفرعُي ةمالع ةقدانزلل نإف قيدنز ينإ كلوق امأو ؛ مالسلا هيلع
 « هللا دبع ايأ تتقدص : لاق «رومنطلاب برضلاو روخلا برش : لاق ؟ يه امو

 ٠ كيلع ينلمح يذلا نم ”ريخ تنأو
 ' ىلع كيرش لخد : 'لاق يلأ ينثدح : يريبزلا هللا دبع نب بعصم لاق ش

 ) : لاق ؟ لو : لاق « نيماسملا نيب ىلا دلقت نأ يغبني ام : هل لاقف يدبملا
 « ةعاجلا ىلع كفالخل : كلوق امأ : لاقف « ةمامإلاب كلوقو ةعاجلا ىلع كفالخل
 : كلوق امأو ؟ ينيد لصأ مهو ,بفلاخأ فيكف « ينيد تذخأ ةعاجلا نعف
 هلع هللا ىلص هلوسر ةّنسو لجو زع هللا باتك الإ فرعأ امف « ةمامإلاب كلوقو

 «هومتلعف متنأ ءيش اذبف « نيملسملا نيب محلا دقي ال كلثم : كلوق امأو ؛ مسو
 لوقت ام :لاق .هملع اوكسماف ًاباوص ناك نإو «هنم هللا اورفغتستلف أطخ ناك نإف

 «للا دبعو سابعلا كدج همف لاق ام : لاق ؟ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع يف
 دقو « ةياحصلا لضفأ هدنع ىلعو تابف ساسلا امأ : لاق ؟ هم الاق امو : لاق
 ىققح دحأ ىلإ جاتحا امو لزاونلا نم لزني امع هنولأسي نيرجابملا ءاربك ىري ناك

 هبورح يف ناكو « نيفيسب هيدي نيب برضي ناك هنإف هللا دبع امأو . هللاب قحل
 دعقي نم لوأ ناكل ًاروج ىلع ةمامإ تناك ولف « ًاعاطم ًادئاقو ًاعبتم اسأر

 و 0 ا تكسف . هللا ماكحا يف هبقفو هللا نيدب هملعل كوبأ اهنع

 ظ : كيد لوم قم لاب 1 نال ده نع

 ) ءاضقلا نع اكيرش لزعف ةفوكلا نوراه مدق : "ىلجعلا هللا دبع لاقو

 ريمأ عنص ام : كايرشل ىموم لاقف « ةفوكلا ىلع ايلاو ىسيع نب ىموم ناكو
 2 مث : كمبرش هل لاق « ءاضقلا نع كلزع : كب عنص ام دحأب نينمؤملا

 لاقف « مهملع كلذ باعي الف دوبعلا ةالو نوعلخيو ةالولا نولزعب نينمؤملا ءارمأ

 نب ىسع هوبأ ناكو « هب لكت ام ىلابي ال اذكه نونجب هنأ تننظ ام : ىموم

 وورويو مو هونج وسو موري وو رو و مومباي سيو سو حمودي 2ع جوه 66
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 . ١[رفعج وبأ هعلخف رفعج يبأ دعب دبعلا لو ىسوم
 روك ذملا كييرشل ناك هنأ "« صاوفلا ةرد » باتك ىف يريرحلا ىكحو

 بلاط يبأ نب "يلع لئاضف ,مايألا ضعب يف كيرش ركذف « ةيمأ ينب نم سيلج
 : لاقو كلذ هبضغأف « يلع لجرلا معن : يومآلا كلذ لاقف « هنع هللا يضر
 ملأ هللا دبع ابأ اي : لاق مث هبضغ نكس ىتح كسمأف ؟ "لجرلا معن لاقي ”لعلأ

 :تالفرملا) اي يا ع ول يزيل كاوا ف

 (؛4 0 هنإ ”دبعلا معن ارباص هاندجو انإإ» بويأ يف لاقو ( 70

 لعل ىرت الفأ ( 20 ) 4 دبعلا معن نايلس دوادل انبهوو ظ نايلس يف لاقو

 فكس تمازو « دهرا كاذ دنع كيرد هين ؟ هايثألو هنا هب لا يضر

 . هبلق نم يومألا كلذ
 : اموي لجر هل لاق « باوجلا رضاح. باوصلا ريثك هئاضق يف ًالداع ناكو

 اذه : لاقف ؟ هدعب تنقف عوك رلا لبق حبصلا يف تنقي نأ دارأ نميف لوقت ام
 1 ظ 2 .٠ باصأف ءىطخي نأ دارأ

 * ةفوكلاب ءاضقلا ىلوتو « ةرجبلل نيعستو سمح ةنس ىراخبب هدلوم ناكو
 «ةفوكلاب ةئامو نيعبسو عبس ةنس ةدعقلا يذ لهتسم تبسلا موي يفوتو «زاوهألاب“

 هللا همحر « ةئامو نيعبسو نامث وأ عبس ةنس تام : طايخ نب ةفيلخ لاقو

 اواص دق مهدجوف هيلع يلصيل هدصقف « ةريملا ديشرلا نوراسمه ناكو . للاعت

 جرت دي
 ىلإ ةمسنلا هذه 00006 ءاخلاو نونلا حتفب : يعختنلاو

 . يجلس نم ةديب بيق يهو < ضنا
  .تدجو مث « ىلكلا نب ل تلق

 هللا و « « ليبهو نب لهذ نب ثراحلا نب سوأ كيرش يبأ نبا » ىرخأ ةخسن يف

 ظ . باوصلاب لعأ

 . ص نم ةدايز نيفقعم نيب اه لك ١
 .ا68١ : ص رظنا ؟

 . صاوفلا ةرد يف ةرابعلا درت ملو « كلذ ىلع دازب الو : ! يف داز +
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 ليكن

 جماجحلا سس ةيعش

 ”يرصب لصألا ”يطساو ؛ رقاشآألا ىلوم درولا نب جاجحلا نب ةبعش ماطسب وبأ
 ادلاخو بوباو تبع نإ سلوبو ةداتف معمممو نيريس نب دمحو نسحلا ىأر « رادلا

 مهريغ اقلخو فرصم نب ةحلطو يعيبسلا قاحسا ايأو ريمع نب كلملا دبعو ءاثنحلا
 3 مهاربإو ىاحسا نب دمحخو شعألاو يناشخسلا توكأ هنع ىور ؛ مهتقبط نم

 دق ناك هل خأ ببسب نيترملا ىدحإ همودق ناكو نيترم دادغب ةبعش مدق
 :يروثلا نابفس لاقف . همخأ نأ يف يدبملا ىلا ءاجف « هيلع ناك نيد يف سدح
 براكو ووش نسكت لوخا لاقف ةسس ةبعش غلبف « مهملإ ءاج دق ةبعش ادوه

 ةتسل سلدحف « هو رسو وه رسخف « ناطاسلا ماعط نم ًاماعط ىرتشا هوخأ

 سلا وصال هل لاق يدبملا ىلع ةبعش لخد اماف « هتصحب رانيد فالك

 + ناهدنع قر لا ديب لودي تلبملا نأ يسأل ف داتق يندشنأ

 ءامحلا كتميش نا كواِبح يىنافك دق مأ ىتجاح ركذأأ

 ءاسم الو ميركلا قلخلا نع حابص هلشطمي ال ميرك

 ءامس مهل تنأو ممت ولب اهونب ةمركم ”ضرأ ”ضرأف

 ؛ كل اهانمضقو اهانفرع دق « اهركذت ال « ماطسب ابأ اب ال : يدبملا لاقف

 ءابسسقف مهرد فلأ نيثالث هل بهوو « نيم هومذلت الو ءاخأ هنلإ اوعفدا

 . اهكرتف هل بيطي انيث دجي لف مدقف « ةرصبلاب بيرج فلأ هعطقأو

 هرممو م هه وم وو مرسل هس ياو هايم ايو م هاوس سم جو جي جو ير جاع م هه عع عوج ع سجد سف

 : ؛ بيذبتلا بيذهتو +*١9 : ظافحلا ةركذتو ؟هه : ه دادغب خيرات يف هتمجرت رظنا 5

 ام رظناو « ١٠ : نابح نبا لاجرو ؟5:4 : ١ يهدلا ربعو : ال دمس نبأو "+

 . ص ةخسنلا ةمجرتلا هذب. تدرفنا دقو ؛ ؛ باتكلا اذه نم يراصنالا ديز يبأ ةمجرت يف هنع درو
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 ىأر اذإ ناك ؛ ةبعش نم نيكسمب محرأ تيأر اه : ليمث نب رضنلا لاقو
 مسا رعشلا يف انأل لاو : لوقي ناكو . ىطعي ىتح هيلإ رظني لازال نيكسملا

 او هللا متدرأ ولو « مللا تجرخ امل هللا تدرأ ولو « ثيدحلا يف ينم

 1 . ملا هركتو حدملا بحن انككلو

 « ةجاحلاو رقفل ل ب يال

 ظ ظ | ْ ا

 .ىلاعت هللا همحر « ١ةنس نيعبسو سمخ نبا وهو ةئامو نيتس ةنس ةرصبلاب يفوت

557 

  برح نب ببعس

 ةبعش عم « ناسارخ ءانبأ نم وهو ؛ ينئادملا برح نب بيعش حلاص وأ
 يضلا دواد نب ىموم هنع ىور « مهريغو ةيواعم نب ريهزو يروثلا نامفسو

 ةدابعلاب نيروك ذملا دحأ ناكو . مهريغو لبنح نب دمحأو يرباقملا بويأ نب“ ىبحيو

 . ركنملا نع يبنلاو فورمملا زفآلاو حالصلاو

 « دّشرلا نوراه تيأر ذإ ةكم قيرط يف نأ انيب : برح نب بسعش لاق

 اذه اواو : يل تادف مدر يسب اسوا

 ا 77
 ل هوذخ : لاقف ل مئاببل تسعتأو ةمآلا كلا دق نوراه اب : ٠ تحص يم ا

قف هب بملي دومع هديبو يسرك ىلع وهو هيلع تلخدأ مث
 ؟ لسسهإلا نم: لا

 اسوم نو م يمس سيرتوام هرم ره هرج هه رسب م سهو عرب هور م همي وو و و جيو هويه هور

 ١ نيعبسو عبس نبأ وهو : دادغي خيرات .

 يهدلا ربعو ”؟مودعمف دادغب خيراتو سوع 6 بيذبتلا بيذهت يف هتمجرت رظنا عا ١ مام

 نيمشلا دقعلاو ٠ه : ١ .بيطخلا دنع امل عياتم صنلاو ءص ةخشنلا ةمجرتلا هذهب تدرفنا دقو

 دك



 : لاق . ءانبألا نم : تلق ! كمأ كتلكث نم : لاقف < سانلا ءانفأ نم : تلق
 ترطخ ام ةماك ىلق ىلع دروف : بيعش لاق ؟ يمساب ينوعدت نأ ىلع كلمح ام
 كوعدأ ال « نمحر اب هللا اب لوقأف همساب هللا وعدأ انأ : هل تلقف « لاب ىلع طق ىل
 بحأ هباتك يف ىّسم ىلاعت هللا تيأر دقو كمساب يئاعد نم ركني امو ؟ كمساب
 4« بهل يبأ ادي تّدت © لاقف «بهل ابأ هيلإ قلخلا ضفبأ ىنكو ًادمح هبلإ قلخلا
 را را لاقف ١( : دسملا )

 لاقف « ةأرما جوزتي نأ فازا لذلل ًايهتملف ايندلا دارأ نم : لوقي ناكو

 ءيم نوكت نا كجوحأ نم اقلخ كنم أوسأ : تلاق « قلخلا ءيس انأ : اهل

 . يقأرما ًاذإ تنأ : اهل لاقف < قلخلا
 يف مهسفنا اولمعأ ايندلا يف اوناك ةعبرأ : ىلاعت هللا همحر يطقسلا يرس لاق

 : لاق ؟ مه نم : هل ليقف « لالحللا الإ ميفاوجا اولخدي ملف « لالحخلا بلط

 . صاوخلا ناملسو طابسا نب فسويو برح نب ببعشو درولا نب بيهو
 رمعو ركب وبأ هعمو مونلا يف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا تيأر : بيعش لاق

 .لجو نع هللا باتكل ظفاح هنإف هل اوعسوأ : لاقف <« تئحف « اهنع هللا يضر

 « ًانومأم ةقث ةث ناكو . ةبرعش تبرعشو ةلكأ مايأ ةرسثع يف تلكأ : ببعش لاقو

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامو نيعستو عست ةنس ةكمب تام

 ؟

 عماطلا يعم
 يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ ظفاحلا لاق ؛4 ريبج هيبأ مساو بيعش همساو

 « يممسألا لاخ بعشأ ناكو « ةرجحلا نم عست ةنس بعشأ دلو : « مظتنملا »

 دادغي خيراتو 5هم : ١ لادتعالا نازيمو 0*7 : + ركاسع نبا بيذهت يف بعشأ ةمجرت -

 - : ءافرظلا رامخأو -وه 4 يناغألاو هوا : ءىواسملاو نساحملاو #0 ١: تاوفلاو مانا

 و



 « قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ ةالوم ةدعج اهدحأ : لاوقأ ةثالث همأ مسا يفو

 حتفي - ةديمتح مأ ثلاثلاو  ءاحلا مضب - ةديمح مأ يناثلاو « اهنع هللا يضر

 , ءاحلا

 يضر نائءعل اهدحأ : لاوقأ ةعبرأ ىلع هئالو يف اوفلتخاو ىلوم هنأ اوقفت ةنا

 تنب ةمطاف عيارلاو صاعلا نب ديعس ثلاثلاو ريبزلا نب هللا دمع يناثلاو هنع هللا

 . نيسحلا
 .نآرقلا أرقو « هنع هللا يضر نائع نمز كردأ دق ناكو « ًاليوط ًارهد رّمع

 هللا دبع نب لاسو دم نب مماقلاو رفعج نب هللا دبع نع ىور . ُكسنتو

 بتاكلا مسن نب سابعلا ىكح ام كلذ نم : ةفيرط رابخأ هلو « ةمركعو

 > : 'لاق

 :لاقف «كنم انعمسل انل تسلج ولف سانلا تسلاجو ملعلا تبلط : بعشأل لبق
 سابع نب تعمس لوقي ةمركع تعمس : لاقف « انثدح : اولاقف مل سلجف « معن

 مث «نمؤم يف ناعمتحجت ال ناتلخ : :لوقي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم لوقي

 . ىرخألا انأ تيسنو ةدحاو ةمركع يسن : لاقف ؟ ناتلخلا ام : اولاقف تكس

 : يل لاقف ًاموي بعشأ تنقل : "يدقاولا لاق : لاق راكب نب ريبزلا انثدحو

  ناحبس : لاق « هفرعت :.تلق ؟ هب عئنصا فيكقف ًارانيد تدجو دقاو نا اي
 نذإ : تلق « هفرعأو اصيسق هب يرتشأ : لاق ؟ يأرلا امف : تلق « هللا

 ] . ديرأ كاذف : لاق « دحأ هفرعي ال

 : هل ليقف نيزاذبلا يف نيسحلا تنهي ةمطاف هتمسأ : : يدع نب مثيلا لاقو

 أ نأ ديرأو يول دمج الو رخنلا نسا لاقف 4: ةلا :ةفرحس نم كفل

 هيف انيلإ نودهب مبلعل اعساو هلمجا : لاقف ًاقبط ذختي لجرب رمو . ىطلا

 . ًاريغص نوكي نأ نم ًاريخ ًارييك نوكنف

 دلمفنتسو ةعبط يف تدروو « ص اه. تدرفنا ةمجرتلا هذهو « ١ ه٠ : يسولقلا رامثو س١ ب

 . رداونلا ددعو بيترتلا يف فالتخا عم
 ١ ؟هو : لادتعالا نازيمو 75 : ركاسع نباو و : دادغب خيرات .

 عأذ : ءافرظلا رامخأو ؟.٠. :٠ لادتعالا نازيم ٠
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 « همرح هعمو ًاهزنتم ةنيدملا ىحاون نم ةمحان ىلإ ١هللا دبع نب ماس جرخو

 لاخلا نارا الهم بالا عت ءادقت هيد هي ىذألا عضولا ىفاوف هريخ بعشا غلبف

 نم كتانب يف انل ام تماع دقل » : لاقف < يمرحو يتانب كحيو : ملاس هل لاقف

 ىلإ لمحو هنم لكأ ماعطي هبلإ هتجوق ( 78 : دوه ) «ديرن ام معتل كنإو قح
 . هلزنم

 0 يل مرسلا يزتكتلا قت رل ل دضاك# ينوك ذاشلا ناملس لاقو
 0 م دا تك اقف تاه د اقف 4 كيوم كتدعتا الا هنأ
 0 د نيب شمأ : لاقو هلعن سلف « ”سلاج هدنع عماطلا بعشأو كوعدي

 ل ا ا

 تنكأ :كعفما : لاق ليبنلا مصاع يبأ نع لالخلا يلع نب نسحلا ىكحو
 يرتس تعفرو يتيب تسنك الإ ابحوز ىلإ طق ةأرما ةنيدملا تفاز ام : لوقي

 . "ىلإ ىدهت نأ يف ًاعمط

 ىلع يل تناك ةأس « معن : لاق ؟ كنم ممطأ تيأر له : بعشأل ليقو

 حطسلا نم ”ةبثاو هملإ توهأف ”تّنق لبح هتنظف حزق سوق ىلإ ترظنف حطس
 . ايقنع قدناف

 ضعب ديزي اعدف <« سانلا نم هسلجم يف سلجف رصم متاح نب ديزي ىلع مدقو
 ؟ اذه تلمف لو : هل لاقف « هدي لّبقف بعشأ ماقف « ءيشب هل ”رسأو هناماغ
 ؛« اصب يىل ترمأ دق كنأ ت تماعف ءىش كمالغ ىلإ تررسأ كتيأر : لاق

 . ةلصب هل رمأو « لعفأ ينكلو تلعف ام : لاقو هنم كحضف
 هوءاحف يثراحلا هللا ديبع نب دايز عم بعُسأ ىدغت : لاق ينئادملا ىىكحو

 : دايز لاقف < هيدي نيب ابعضوف « "يدي نيب اهبعض : زابخلل بعشأ لاقف ةريضم
 لصب  :هسشأ ازاخدأ + اقف -©-ءامإ ملل.« اولاق ؟ نميسلا لهب لضي نم
 . ًادبأ ةريضم لك 1 ال فلحأ ؟ ريمألا هللا حاصأ كلذ ريغوأ : لاق < مه

 ملف اهنم لكأف ةالولا ضعب دنع ةجذولافب بعشأ يتأ : لاق ينئادملا ىكحو

> 

 ةفر



 تلمع نكت م نإ قلاط هتأرما ؛ لاق ؟ بمشأ اي اهارت فمك : هل ليقف « هقفاوت

 . لحنلا ىلإ هللا يحوي نأ لبق نم
 : بمشأل تلق : : لاق لجر ينثدح : لاق فلخ نب مهج نع ينئادملا ىكحو

 «يريغو كربغ سبل : تلق «لمقث ء ءيحن نأ ه ةرك ا: لاق« ةيشعلا يدنع تثدحت ول

 اذإ ماعطلا ةيراجلا تعضو اماف « ءاجو ىلصف «كدنع انأف ربظلا تملص اذإف : لاق
 كل نا : تلق « هركأ ام ىلإ ترص دق ؟ ىرت الأ : لاق «بابلا ىدي يل قيدص

 < فيض عم لكأي ال هنأ اهلوأ : تلق ؟ يه اف : لاق « لاصخ رسشع هبف يدنع

 ظ ظ . هلخدأ « كل لاصخ عستلا : لاق

 هلحر لسفف بعشأ م لاس قئاذلا نه يقتل شعب ل تدسوو

 للا ىلص ينلا نآل : لاقف « ىنمملا لسغ تكرت : هل ليقف «ىنمملا كرتو ىرسبلا
 رغأ نوكأ نأ بحأ انأو « ءوضولا راثآ نم نولّجح ”رغ يتمأ : لاق ملسو هيلع

 | . نيمملا ىقلطم ثالثلا نم ًالخحم

 لمأ ىرت فيك : هل تلقف بعشأ تسقل : لاق يدع نب مثيلا ىكحو

 ىكحو .دسعلا ءاطع نوطعيو كولملا ثيداحأ نع نولأسي : لاق ؟ اذه كنامز

 لاقف « ىدعس هتأرما قلط امدعب بعشأ ىلإ ديزب نب دبلولا ثعب : لاق ينئادملا

 لاقف «ىدعس يتلاسر غلبت نأ ىلع مرد فالآ ةرسشع يدنع كل نا بعسأ ان : هل

 ىلع بعشأ ابمضوف ةردب ديلولا رضحأف « هيلإ رظنأ ىح لاملا رضحأ : 3

 : كل لوقي : امل لق : لاق « نينمؤملا ريمأ اب كتلاسر تاه : لاقو هقنع

 رقالت نم ةمايقلا ىتح لهو ليبس انل كبلإ له ىدعسأ

 قالط وأ كليلح نم تومب قاوُني نا ًارهد لملو ىلب .
 قارتفا دعب انلمثش ممحيو ينبع رقتو اتماش حبصأف

 تسلجو شرف امل شرُفف ترمأف هناكب تريخأف بابلا بعشأ ىتأف : لاق
 : لاقف <« قسافلا اوذخ : اهمدخل تلاقف « هرمأ ام اهدشنأف لخدف هل تنذأف
 « ينغلبت اك هغلبت وأ كنلتقأل هللاو : تلاق < مهرد فالآ ةرشعب اهنإ يتديس اب
 : هل لق : تلاق <« كادف تلعج كتلاسر ىتاه : لاق
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 ”ءناص تنأ اف ىنبل تبهذ دقو اهتكرت تنأو ىنبل ىلع يكبتأ

 ينارت ام «هللاو ينتلتق !هوا : لاقف تيبلا هدشنأف ديلولا ىلع لخدف بعشأ ليقأف

 كب يمرأ وأ اسكنم رئبلا يف كيلدأ نأ امإ رتخا ؟ ةينازلا نبا اي كب ًاعناص
 ام :لاقف « ةبرض اذه يدومعب كسأر برضأ وأ اسكنم رصقلا قوف نم
 نينبع بذعتل نكت مل كنأل : لاق ؟ لو : لاق « كلذ نم ًائيش يب ًالعاف تنك
 . ينع جرخا « ةينازلا نبا ا تقدص : لاق 2« ىدعس ىلإ انرظن دف

 ةره تعش تثدع : بسلك نبا يل لاق « لاق بعصم ينثدح : ريبزلا لاق

 تعطنق ابتنبا تأشن اذإ زوملا ةرحش ةلزنم انأ :لاق ؟ كبكبي ام : تلقف ىكبف
 . يضن ىلع ىبأ أو تومأ نآلا انأو يلاوم يف تنأ تأشن دقو < يه

 ©« اهشغي ةدسع هنيا نأكو هنع تيكح دق تاوصأ هلو ينفي بعشأ ناكو ]

 : هذه هتاوصأ نمف

 ,باطخلا نع لج ”رمألا ام اذإ يماقم ميل موقي نم يفورأ

 ٍبادتلا نم يلع ميديأب متوثح اذإ نوعزفت نم ىلإ
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 يخابلا قيقش
 لكوتلا يف ناسل هل « ناسارخ خياشم نم ؛يخسلملا مهاربإ نب قبقس قيقش ىلع وبأ

 ذاتسأ وهو « قيرطلا هنع ذخأو مهدأ نب دفا رإ ”بتحاس ؛ 3 الكلا نسح

 نرازيمو 907 : + ركاسع نبا بيذبتو هم : + ءايلوآلا ةيلح يف يخلبلا قيقش ةمجرت - 606

 يف تدروو م ر ص س نم ةمجرتلا تطقس دقو ؛ 5١ : يماسلا تاقمطو ؟؟و : ؟ لادتعالا
 :كلانه ءاج ذإ اهتابثا يوني ناك فلؤملا نأ لع لدت ةراشإ ةدوسملا شماه ىلعو ؛ ؛ طقف ةعوبطملا
 يزوجلا نبا هركذ « ةئامو نيسمخو ثالث ةنس هتافو تناكو يخلبلا قمقُش : كيرمش دعب ركذي »

 ظ . « روذشلا يف
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 نإ لدين كا وهو ةراجتلل كرتلا دالب ىلإ جرخ دق ناكو « مصألا متاح

 قلخلا اذملو « لطاب هيف تنأ يذلا اذه نإ : مهملاعل لاقف © مهمانصأ تيب

 « كلعف كلوق قفاوي سيل : هل لاقف « ءيش لك قىزار ءيش هلثم سيل قلاخ

 دقو ءيش لك ىلع ًارداق ًاقلاخ كل نأ تمعز : لاق ؟ فمك : قيقش هل لاقف

 « يكرتلا مالك يدهز ببس ناكف : قيقش لاق <« قزرلا بلطل انهاه ىلإ تّسنعت

 :. لعل تلطو# كي اه مصخ قستو مصرف

 يزوجلا نبا هركذ . ىلاعت هللا همحر «ةئامو نيسمخو ثالث ةنس هتافو تناكو

 ظ ظ . « روذشلا » يف

 سوي<

 ةماس نب قيقش

 مو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كرذأ ؛ يدسألا ةباس نب قيقش لئاو وبا

 بابخو دوعسم نب هللا دبعو ًارامعو اًيلعو ناتعو باطخلا نب رع ممسو « هقلي
 نباو رمع ناو ناملا نب ةفيذحو ديز نب ةماسأو يرعشألا ىموم ايأو ترآلا نا

 مهنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملاو يراصنألا دوعسم ابأو هللا دبع نب ريرجو سابع

 . مهريغعو تبأث يبأ نب بيبحو ةبتع نب حلاو رمتعملا نب روصنم هنع ىورو « نيعمجا
 لتاق نيح هنع هللا يضر ىلع عم نئادملا دروو ةفوككلا نكس نمم ناكو

 ذإ يلهأل امنغ ىعرأ انأ انيب : لاق ؟ تك ردأ نم : هل لبق ؛ ناوربنلاب جراوخلا
 م همنغ مالغلل اوعمجا : لاقف لجر فقوف « يمنغ اوقرفف سراوف وأ بكر ترم

 هيلع هللا ىلص ينلا : لاق ؟ اذه نم : تلقف مهنم ًالجر تعبتف « هيلع اهومتقرف

 نب دلاخ نم بارْه نحنو ينتيأر ول :ةماس نب قيقش يل لاق :شمعألا لاقو .مسو

 .ه 4١ ةنس يقوت «ليلج مرضخم اهملاعو ةفوكلا خيش ينوكلا يدسأآلا لئاو وبأ ةماس نب قيقش - 4
 . ةمجرتلا هذهب ص ةخسنلا تدرفنا دقو « 5٠ : لخافحلا ةركذتو ١م١ : 5 دعس نبأ رظنا

 وك



 تناك ذئموي ”تم ولف < يقنع قدنت تداكف زيغملا نع تعقوف ةخازب موي ديلولا

 . ةنس ةرشع ىدحإ نبا ذئموي تنك : لاقو ؛ رانلا

 اذإو هضقن ازغ اذإ ناكو . هسرفو همف وه بصق نم ”صخ لئاو يبأل ناكو
 ام هانعطأ ول انّبر ؛برلا معن « نايلس اي : شمعألل لوقي ناكو . هانب مدق
 وأ ريكا قنادلا « طاريقلاو ا نولوقي سانلا عمسأ : : اضيا لاقو .٠ هانيصع

 نيسمخ نبا وهو انزئانج مود لئاو وبأ ناك : حلاص نب دبعس لاقو ؟ طاريقلا
 .. ةلس ةئافو

 ؟91/

 يربإلا تنب ةدبش

 يرّيإلا رمع نب جرفلا نب دمحأ رصن يبأ تنب ةدمبش ءاسنلا رخف
 تدتك و « ءاماعلا نم تناك ؛ ةافولاو دلوملا ةيدادغبلا لصألا ةّيروني"دلا ةبتاكلا
 رغاصألا همف تقحلأ ىلاعلا عامسلا امل ناكو « ريثك قلخ اهملع عممسو دمجلا طخلا
 بسلا لا دبع ينأو رطبا نب دحأ نب ىصن باطخلا يبأ نم تمحت 4 راكألا
 ىلع نسحلا يف أ لثم مهريغو ينيزلا دمج نب داترطو يلاعنلا ةحلط نب دمحأ نبا
 مالسإلا رخفو , فسوي نب رداقلا دبع نب دمحأ نيسحلا ىبأو بويأ نب نيسحلا نبا
 اهتافو تناكو . ابتيص دعبو اهركذ ربتشاو ١ يشاشلا دمحأ نب دمم ركب يبأ
 تنفد و < ةايسحخلو نيعبسو عبرأ ةئس مرحلا يشع ثلا رصعلا دعب دحألا مو
 . لاعت هللا اهمحر « اهرمع نم ةنس نيعست ىلع 'تَفّيَت دقو زربأ بابب

 « ابتحت نم ةانثم ءاي ءارلا دعبو ةدحوملا ءابلا حتفو ة ةزمهلا رسككب : يربإلاو
 قنوووووووووويو هوو وهن جوهه ع ووو هه و4 هدم م هود همم همم ثق ه2 © وهم ©

 عم :؛ تارذشلاو ٠٠٠١ : ؛ يهدلا ربعو *ه* : نامزلا ةآرم يف ةبتاكلا ةدهس ةمجرت - <97
 . ةدوسملا يف امل ةقباطم ةمجرتلا هذه تدرو دقو : تلق ؛ ١ : ءاسللا ةهزنو

 . ص نم طقس هضعبو * س نم طقس : يشاشلا ... تعم ١
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 اهملإ بوسنملا ناكو « اي طاخي يتلا ةربإ عمج يه يتلا ربإلا ىلإ ةمسنلا هذه

 . اعيش وأ القي ...
 نونلا حتفو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةلمبملا لادلا رسكي : ةيرونيدلاو

 ليجلا دالب نم ةدلب يهو < رونيدلا ىلإ ةبسنلا هذه « ءار اهرخآ ىفو واولاو

 رونيدلا نم لادلا نإ :يناعمسلا نبا دعس وبأ لاقو « ءاماعلا نم ةعامج اهملإ بسني

 ظ ظ . هانركذ اك رسكلا حصألاو < ةحوتفم

 ا نيرمشعلاو ثلاثلا تدسلا موب يف دمحأ رصن وبأ اهدلاو تامو انلا

 ندود دادغس هتاف كاكاو « ىلاعت هللا همحر هنانيخو تس ةنس ىلوألا ىدامح

 ظ ب زربأ باس

 نسحلا ابأ ىسحي نب دم نب 100000007 57

 « نايعألاو لئامألا نم ناك : لاقف يرابنألا نيا ةلودلا ةقثب فورعملا ينيَرثدلا
 ةسردم ىنبو <« رعشلا لوقيو بدأ هبف ناكو « هللا رمأل يفتقملا مامإلاب صتخاو

 ةيفوصلا طاير اهبناج ىلإو جزالا بابي ةلجد ءىطاش ىلع يمفاشلا باحصأل

 ابأ مدخم ناك : يناعمسلا لاق ؛ ثيدحلا منو ةنسح ًافوقو اهملع فقوو

 ىلإ هتجرد تلع مث « ةبتاكلا ةدهش  هنلب هجاوزو يرّيإلا جرفلا نب دمحأ رصن ْ

 مو يقوتو 1 ةئاعبرأو نيعبسو سمح ةئس هدلوم . يفنقملاب ًاصيصخ راص نأ

 ةمحرب هراد يف نفدو « ةئامسمحو نيعبرأو عست ةنس نابعش رشع سداس ءاثالثلا

 ةترولملا نم ًاييرق زربأ بامب انفدف ةدبش هتجوز توم دعب لقن مث « عماجلا

 'ةثايسمخو نيعبسو عييرأ ةنس مرحم يف ةيجناتلا

 هوو ووودنههن بونسو من سوو وه مسموم م همم هع جه ووش مم م يمض و نو سو وع ع نوم

174 



548 

 هوك ريش نيدلا دسأ

 نيدلا دسأ روصنملا كلملا بقلملا ناورم نب يذاش نب هوك ريش ثراحلا وأ
 رامخأ يف ةذبن هثيدح نم مدقت دق ؛ ىلاعت هللا همحر نيدلا حالص ناطلسلا مع
 نيسمخحو عست ةنس يف نيدلا رونب هيلا ىلإ لصو دق رواش ناكو < رواش
 مهنأو < نيسمخو ناُع ةنس ف ناك كلذ نأ دادش نب نيدلا ءاهم ركذو ٠ ةئامممحو

 يف هاكح « ةروكذملا ةنسلا نم ةرخآلا ىدامج نم يناثلا يف رصم ىلإ اولصو
 لعجو « هركسع نم ةعامج هعم رمسف « ىلاعت هللا همحر «١ نيدلا حالص ةريس د
 امب فتي لو رواش مهب رّدغو < رصم اومدقو « هوك ريش نيدلا دسأ مهمدقم
 يذ نم عباسلا يف رصم نع هيليحر ناكو < "قشمد ىلإ اوداعف « هب مهدعو

 ربهس يف اهملإ هبجحوت ناكو « رصم ىلإ داع هنإ مث ٠ ةروك ذملا ةنسلا نم ةححلا

 , ىلوألا ةفدلا يف ابكلم يف عمط هنأل « نيتسو نيننثا ةئس نم لوألا عيبد
 ةمفدلا كلت يف تناكو « حيفطإ دنع جرخو « نالزفلا يداو قيرط كلسو
 ظ ةيردنكسالا ىلإ نيدلا حالص .:راطلسلا ةجوتو ؛“ نينومثألا دنع نيباملا ةعقو

 00| . رصم ركسعو رواش هرصاحو « اهب ىمتحاو
 نيبو هنيب حلصلا ىرجو « سيبلب ىلإ ديعصلا نم نيدلا ”دسأ عجر مث

 ىلإ جنرفلا لصو املو « ماشلا ىلإ داعو « نيدلا حالص هل اوريسو « نييرصملا
 نيدلا دسأ ىلإ اوريس يد يل لم ل انابأ الو ابنرااطو ملا

 مرو ووو ووو ووجوه سو بوم دوس هوو وهموم و سس جوودهموهوسو عم سموم سه مجسهسع كو ع م8

 تاحفصو ؟م؟:6ه نوردلخ نبأ خيراتو * < ركاسع نبا يف هرابخأو هوكريش ةمجرت - 548

 ل ج) بورككلا جرفمو ( (ه : ج) ةرهازلا م وحنلاو ريثألا نبا نم ةقرفتم
 نيو

 ه. : دادش نبا رظنا ١
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 جنرفلا درطو مهبلإ ىضمف « مهدجني نال هتاضرعبو اولخووهارتتو ووتلظوب'
 مزعو « ةروكذملا ةنسلا نم لوألا عيبر رهش يف رض ل دقن تمون هيلع

 ل هوردامف « هعم نبدلا رامكلا ءارمألا لتقو هلتق ىلع رواش

 * هلمجرت

 ةنس رخآلا عببر رهش رشع عباس ءامعبرالا موي ةرازولا نيدلا دسأ ىلوتو

 تبسلا موي ةأجف يفوت مث « مايأ ةسمخو نيربش اهي ماقأو « ةئامسمخو نيتسو عبرأ

 ىدام نم نيرشعلاو ثلاثلا دحالا موي : يحاور لا لاقو « نبرشعلاو يناثلا

 ةنيدم ىلإ لقن مث « اب نفدو « ةرهاقلاب ةئامسمخو نيتسو عبرأ ةنس ةرخآلا

 ل اف ل ل

 ظ . نيدلا حالص

 «  لكلا ريثك ناك نيدلا دسأ نإ : '« نيدلا حالص ةريس » يف دادش نبا لاقو

 وجنيو قيناوخلاو مخنلا هيلع رتاوتت © ةظيلغلا موحللا لوانت ىلع ةيظاوملا ديدش

 مظع قوناخ هارتعاو <« ديدش ضرم هذخأف « ةممظع ةدش ةاساقم دعب ابنم

 هوك ريش نب دمحم نيدلا رصان ىوس ًادلو فلخي مو < "روكذملا خيراتلا يف هلتقف

 . رهاقلا كلملا بقلملا
 عبرأ ةنس بجر يف مهنم صمح نيدلا رون ذخأ نيدلا ”دسا تافالو )58(

 نيدلا رصانل ”صمح ىطعأ ماشلا نيدلا حالص كلم اماف . ةئامسمخو نيتسو

 هتلقنو ةئاوسمحو نينامكو ىدحإ ةئس .ةفرع موب يفوت قح ابكلم لزب مو ؛ روك ذملا

 رهاظ قشمدب اهتسردم اهتبرت ىلإ بويأ ”تنب ماشلا ؛تس همع ”تنب هتجوز
 . هركذ مدقملا بويأ نب هاش ناروت ةلودلا سمش ابمخأ دنع هتنفدو « دليلا

 مست ةنس ىف هدلومو « هوك ريش نيدلا دسأ هدلو هدعب صم كلَّمو 00(

 نيثئالثو عبس هني محررا ريل عجبا ءاثالثلا موب قوتو « ةثامسمخو نياتسو

 رم ادتو ةسحرلا ًاضيأ هل تناكو . "دلملا لخاد هتيرت يف نفدو < صمحب ةئاتسو

 .*؟ د ١
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 . روباخلا دلب نم نيسكامو

 روصنملا كلملا هدلو كلملا يف هماقم ماقف « دالوالا نم ةعامج فلخو (60)

 عبرأ ةنس رفص رشاع ةعملا موي يفوت ىتح لزب ملو . مهاربإ نيدلا رصان
 دلبلا رهاظ نفدو « صمح ىلإ لقتنو «قشمد ةطوغ نم برينلاب ةئاتسو نيعبرأو
 . ةيلبقلا اييح نم مالجلا هبل يقلل هج و

 . ىموم حتفلا وبأ ةلودلا رفظم فرشألا كلملا هدلو هناكم بترتو (61])

 ا ةئاؤسو نيتسو ىدحإ ةنس رخاوأ يف ىف ةشفدن نوك دما فرشألا ينربخأو

 مهو هب مشب هدلاو نأو « مورلاب ةممزراوخلا اهيف رسك ىلا ةنسلا يف هدلوم

 . ةئاتسو نيرشعو عبس ةنس ناضمر ربش يف ةمقولا تناكو . كائه نم نوعجار

 هب رشي امل هدلاو نإ : يل لاقو « لداعلا نب فرشألا ةمجرت يف حورشم وه امسح

 ب « دحاو ككسلامم يف داز دق دنوخ اي : لداعلا ني فرشألا كلما لاق

 . ىموم حتفلا ابأ نيدلا رفظم فرشألا هاسف <« يمساب هّمم
 ةنس رفص رشاع ةعملا موي صمحب روكذملا روصنملا نب فرشألا ةافو تناكو

 « صمح لخاد هدج هوك ريش نيدلا دسأ ربق دنع نفدو « ةئاّتسو نيتسو نيتنثا

 . نيرسشعو عسس ةنس ةدعقلا يد وأ كا وف ف هتدالو ريدقت نوكسف

 :هولك و « دسأ : ريشف «لبجلا دسأ ىبرعلاب هريسفت يمجع ظفل : هوكريشو

 ءابت قيرط ىلع قشمد نم ةئامسخو نيسمخو سمخ ةنس يف هوك ريش جتحو

 « قارعلا قيرط ىلع نيكتكب نب يلع نيدلا نيز جح ةنسلا كلت يفو « ربيخو
 . ةفيلخلاب عمتجاو
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 يمرجلا رمع وبأ

 وحنلاب [مللاع ًاهيقف ناك ؛ ؛يوحّتنلا ؛يم'رتجلا قاحسإ نب حلاص 'رمع وبأ
 « هريغو شفخألا نع وحنلا ذخأو « دادغب مدقو ةرصبلا نم وهو « ةغللاو

 ديز يبأو ةدْيّبْع يبأ نع ةغللا ذخأو « هيوبيس "قلي لو بيبح نب سنوي يقلو
 . " مهنققم و يعمجألاو يراصنألا

 يف هلو <« ثيدحلا ىور « داقتعالا حيحص بهذملا نسح ًاعرو نيد ناكو

 رظانو « هيوبيس باتك خرف ”هانعم « « خرفلا» ب فرعي دبج باتك وحنلا
 . ءارفلا دادغس

 نيمل دما ناويد تأرق :رمع وبأ ىل لاق :لاق هنع دربملا ساسعلا وبأ ثكدحو
 ايأ ا : يل لاق هنم تغرف اماف « ةدبع يبأ نم هل ظفحأ ناكو « يعمحألا ىلع

 . هيف ريخ الف ًايعاس وأ ايمار وأ ًارعاش نوكي نأ يلذحلا تاف اذإ «رمع

 : لاق « مع هب كل سيل ام ”فنقت الو ا : ىلاعت هلوق يف لوقي ناكو
 عمسلا "نإ 8 ملعت لو تماع الو « رق لو تيأر الو « عمست لو تعم لقت ال

 . ( "5 : ءارسالا ) © ًالوؤسم هنع ناك كئلوأ “لك داؤفلاو رصبلاو

 هيلعو « هيوبيس باتك يف موقلا تبثأ يم'رحجلا ناك : ضيا دربملا لاقو
 ٠ ةعاملا تأرق

 م١٠: ؟ ةأورلا هايناو ؟ 546 : ةاعولا ةضبو هه: ءابدألا مجعم يف يمرجلا حلاص ةمجرت وه

 ه١ : تسربفلاو #5 : ١ ةيابنلا ةياغو هال : ؟ بهذلا تارذشو +١ : ه دادغب خيراتو
 . صقذ نود ةدوسملا يف ةمجرتلا هذه تءاج دقو هم : ءابلألا ةهزنو

 ١ (عقو اثيح) ورمح وبأ :هج .
 . ص نم تطقس : مهتقبطو 0

 . ىبعي : د ج
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 ثيدحلا ف ًالللج ناكو « اهب درفنا بتك هلو «امل ًاظفاح ةغللاب ًاملاع ناكو

 «  ضورتعلا » باتكو « ةينبألا » باتكو بيجع ريسلا يف باتك هلو « رامخألاو

 معن وبأ ظفاحلا هركذو . « هيوبيس بيرغ» باتكو 'وحنلا يف رصتخمو
 « نينئامو نيرشعو سمخ ةنس هتافو تناكو . "« ناهبصأ خيرات 2 قف ىناهبصألا

 ظ . ىلاعت هللا همحر
 ةدع ىلإ ةبسنلا هذه مم اهدعبو ءارلا نوكسو مجلا حتفب - يم'رتجلاو

 « روكذملا رمع وبأ بسني اهأ ىلإ معأ الو < م'رَج امل لاقي ةدحاو لك لئابق

 '« تسربفلا » باتك يف تدجو مث « مهيلإ بسنف مهيف لزن امنإو مهنم نكي مو
 يدادغبلا ميدنلا قارولا بوقعي يأ نياب فورعملا قاحسإ نب دمع جرفلا يىبأ فيلأت

 ءارلاب نابر نأ يناعمسلا باتك ىفو « ناّبر نب مارج ىلوم روكذملا رمع ابأ نأ

 ةلسقلا ةصعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناير وهو « ةددشملا ةدحوملا ءابلاو

 « رامنأ نب ةمقلع نب مرج ةيح يفو . ًاضيأ ةليحي ىلوم هنإ ليقو « ةروبشملا
 . ؟باوصلاب معأ هللاو

 : ”م'رج وجه يف مجعألا دايز لوق نسحأ امو

 قيوسلا كاذ امو مارج امو مارس مركلا قيوس ينفلكت

 قوس ناك ده هب تلاغ الو "لح وهو ”مارج 'هئيرش امو

 قيفُي ال ابنم *يمرجلا اذإ اببف 'عرحتلا لزئنأ اًنلف

 «  هنع تبرضأف هحرش لوطي مالك كلذ يفو « رخلا نع قيوسلاب ىّنَكو

 ١ ص نم طقس : وحنلا يف رصتخمو .
 . 45:1١" نابيصأ خيرات رظنا ؟
 ظ , وأو 4 تيمريفلا م *

 ظ . س نم تطقس : باوصلاب ... تدجو مث

 مجعالا يمس ليقو «مجعألا يمس كلذلو ةنكل هب تناك يومألا رصعلا ءارعش نم : مجعألا دانز ه

 م٠4 : ءارعشلاو رعشلا يف هتايبأو . رخطصإ لزني ناك ذإ سرافب هانكس ببسي هنحل ةرثكل

 :؛ ةنازرخلاو ١١ : فلتؤملاو ١+8 : ع ءادألا محعمر ة4/: ١6 يناغألا رظناو

 . مغ : ءارعشلاو رعشلاو ه؟

 مك



 اهامسف « قلحلا ىف ابقاسنال قيوسلاب رمخلا نع ىنك رعاشلا نأ هولاق ام لصاحو
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 سادرم نب حلاص

 كردم نب د نب رصن نب سدردإ نب سادارم نب حلاص ىلع وبأ ةلودلا قيما

 بالك نب ركب يبأ نب هللا دبع نب بعك نب ةعببر نب سيق دبع نب دادش نبا
 نب روصنم نب نزاوه نب رككب نب ةيواعم نب ةعصعّص نب رماع نب ةعببر نبا
 < ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب ناليتع سيق نب ةفصتخ نب ةم ركع
 نبا ةلودلا ىضَترم اهو بلح ةئيدم دصقو « ةيدابلا برع نم ناك ؛ ىبالكلا

 نادْمَح نب ةلودلا فيس نب رصن ةلودلا دعس نبا لئاضفلا يبأ مالغ يحارجلا لؤل

 ابيعزتناو اهيلع ىلوتساف « رصم بحاص يدّئَسملا مكاحلا نب رهاظلا نع ”ةباين
 يف امل هكّشلَت ناكو 2« ةك'وشو ةريشعو لمهأو ةميزعو سأب اذ ىراكو « هئم

 « اهرومأ بترو اهب رقتساو « ةئاعبرأو ةرشع عبس ةنس ةجحلا يذ رشع ثلا

 -فيثك ركسع يف يريب'زادلا نيكتشونأ شوبجلا ريمأ روكذملا رهاظلا هيلإ زبجف
 هذه « ءار رخآلا فو ياز اهنيبو ةدحوملا ءاملاو ةلمهملا لادلا رسكيب يريزدلاو .

 ًابئان قشمدب ناكو « ًاضيأ « ءاتلابو لادلاب وهو يمايدلا متيوأ نب ريزد ىلإ ةبسنلا

 اهجوتم جرخف - برحلا بابسأب ةفرعمو ةمدقتو ةماهش اذ ناكو « رهاظلا نع
 ةناوحقألا ىلع ابقالت تح مدقتو « هبلإ جرخ ربخلا حلاص عمس اماف « هيلإ
 كلذو < روكذملا حلاص ةلودلا دسأ لتق نع تلجمنا ةلتقم اهنيب ترجو اًنفاصتف

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو ةرسشع عست لبقو « نيرشع ةنس ىلوألا ىدامج يف

 )١: بلحلا ةدبزو 80١ : ؛ نودلخ نباو (5 : ج) ريثألا نبا يف سادرم نب حلاص رابخأ - 6٠"

 ٠ ( ةمجرتلا هذه ميمج ةدوسملا تفوتسا دقو ؛ .
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 ءاش نإ رصن هديفح ركذ قأبسو . بلحل نيكلمتملا سادرم ينب كولم لوأ وهو

 . رعاشلا سوح نبا ةمحرت ِق ىلاعت هللا

 نيس فلألا دعبو ةلمهملا لادلا حتفو ءارلا نوكسو ملا رسكب : سادرمو

 59 يو

 دعبو واولا حتفو ةلمبملا ءاحلا مضو فاقلا نوككسو ةزمحلا مضب : ةناوحقألاو

 برقلاب نيطسلف لامعأ نم ماشلاب ةديلُب يهو « ةنكاس ءاه مث ةحوتفم نون فلالا

 نب ثراحلا اهبنكسي ناك ةناوحقألا امل لاقي ةدملب اضيأ زاححلابو . ةيريط نم

 : ١تامبأ ةلمج نم لوقي اهمفو « يموزحلا ةريغملا نب ماشه نب يصاعلا نب دلاخ

 نمق لزنم اشم ةناوحقألاف انلزئتم نأ اًنع لأس ناك "نم

 نمازلا اني وُْتَي الو ةاشولا 'نعط هر'دكي ال ًاوفص شيعلا 'سبلن ذإ

 "ا
 يوغللا يدادغبلا دعاص

 بحاص يوغللا يدادفغنبلا ؛يعّيرلا ىسع نب نسحلا نب دعاص ءالعلا وأ

 يسرافلا ىلع ىبأو يناربسلا هس, نأ نع قرسشملاب ىور ؛ « صوصفلا » باتك

 روصنملا ةيالوو محلا نب ماشه مايأ يف سلدنألا ىلإ لحرو « ىباطخلا ناملس ىبأو

 « دادغي لخدو «لصوملا دالب نم هلصأو « ةئاثلثلاو نيناثلا دودح يف رماع ىبأ نبا

 ةرشاعملا بيط رعشلا نسح باوجلا عيرس رامخألاو بدألاو ةغللاب املاع ناكو

 كلذ عم ناكو « هيلع لاضفإلاو هيلإ ناسحإلا يف دازو روصنملا همركأف ءاعتّمْم

 دسم م ممم هنو هدم رم و ممم اس سهو و هس مو مه ووسرو م سهعس د سوي ون يبمسو رسم مممو

 ش | . 85٠ : م يناغالا رظنا ١

 ؟؟م : ةوذجلاو مه : « ةاورلا هابنأاو * : 1/64 ةريخذلا يف يدادغبلا دعاص ةمجرت - *«.و

 .(ه9 : مقر) *ه : م" ببّطلا حفتو *0+ : ةاعولا ةيفبو
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 احن « صوصفلا » باتك هل عمجو « لاومألا جارختسا يف اقذاح لاؤسلل انسحب

 مهني ناكو « رانيد فال5 ةسمخ هيلع هباثأو « هيلامأ يف ىلاقلا ىحنم هيف

 . هباتك سانلا ضّفر اذبلف « هلقن يف بذكلاب
 ريمأ يرماعلا هللا دبع نب دهاجم قفوملا سلجب رضحو ”ةّسناد ةنيدم لخد املو

 ثبعأ ينعد : دهاجم ىقفومل لاقف « راشب هل لاقي بيدأ سلجملا ىف ناك دلملا

 الإ ىبأف « باوجلا ميرس هنإف همبلإ ضرعتت ال : دهاجم هل لاقف « دعاصب

 : لاقف < كسل : لاقف « ءالعلا ايأ ا, : ىمعأ ناكو « راشد هل لاقف < 'هتلكاشم
 ' ةماكلا هذه عضو دق هنأ ءالعلا وبأ فرعف ؟ برعلا مالك يف ”لفْنر جلا ام
 ءاسنب لعفي يذلا وه : ةعاس قرطأ نأ دعب هل لاقف « ةغللا ىف لصأ اهل سدلو

 ىلإ نهادعتي ال ىتح ًالفنرج لفنرجلا .:روكي الو « نهريغب لعفي الو ناسعلا
 « رسكناو راشب لجخف : لاق « ينكي الو حرصي هلك كلذ يف وهو « نهريغ
 . لبقت ملف لعفت ال كل ”تلق : قفوملا هل لاقف « ًارضاح ناك "نم كحضو

 . هللا همحر « ةيلقصب ةئاعبرأو ةرسشع عبس ةنس روكذملا دعاص يفوتو

 « صوصفلا » باتك ىمر « هنبمت مدعو "لقنلا يف هبذك روصنمالل "ربظ املو

 ءارعش ضعب هبف لمعف « هل ةحص ال هيف ام ميمج : هل لبق هنأل « ربنلا يف
 ظ : هرصع

 'صوغي لبقث "لك اذ كهو 'صوصُقلا باتك رحبلا يف صاغ دق

 ا : دشنأ تيبلا اذه دعاص عمس اماف

 'صوصقفلا روحسملا رعق نم جرخحم امنإ هرّصْتع ىلإ داع

 . اهتركذل ”ليوطتلا الولو « ؛ناحتمالا يف ةريثك رابخأ هلو
 1 مال اهدعبو ءافلا مضو نونلا نوكسو ءارلاو مجلا حتفب : لفنرجلاو

 هييم م سو ورم سهو ومو سيم م مسوس هوه ف هويه روميو ير ءيوم سو وشم وم سو سم م ههشم

 تتصي مأسن نبال ةريخذلا نع لوقنم ابلكو دعاص رامخأ ةفاورب عضوم ا أده ف ج ةخسنلا تدرفنا 8
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 لماك يبأ ةلودلا ءاهب نب نددلا رخف ةلودلا فيس بقلملا ةقدص نسحلا وبأ

حلا بحاص يرشانلا يدسألا ديزم نب ىلع نب سيب د نب روصنم
 ؛ ةمفسسلا ةل

 دمج ناطلسلا رّفانو « ةبيهو ةوطسو سأب اذ ناكو برعلا كلم هل لاقي ناك

 امقالتف © برحلا ىلإ لاحلا تضفأو قوجلسلا نالسرأ "بملأ نب هاشكلم نبا

 ىدامج خلس ةعحجلا موب ةكارعلا نزرع دكا ةفدص ريمألا لتثقو « ةيناعنلا دنع

 ىلإ هسأر لمحو « ةناعسجو ىدحإ ةنم بجر نم نيرشعلا لبقو « ةرخآلا

 . ىلاعت هللا همحر « دادغب

لع هنتاكاردتسا يف ديثألا نب يلع نسحلا وبأ نيدلا رع ركذو
 يف يف امسلا ى

 . معأ هللاو « ةئامسمخ ةنس يفوت هنأ "6 باسنالا » باتك

 ايام باتك ةب راببللا نب دمج ىلعي وبأ فيرشلا ظن هلو

 - 'ىلاعت هللا ءاش نإ « ةيراّبهلا نبا ةمجرت يف كلذ ركذ ىقأسسو

 « اهتركذل ليوطتلا الولو » ل قم نما نع كل اف« ود. ا -

 . اضيأ ةدوسملا يف هماتب ءاج ام وه انه درو امو ء زاجيالا ىلع ةمجرتلا ىنب هنأ ىلإ ريشي

 ةلودلا رابخأو مم : ه نودلخ نباو ٠١( : ب) ريثألا نبا يف نشيد حب اقنف ناخأ م

 . ابماتي ةمجرتلا هذه ةدوسملا تلمكتسا دقو : تلق « ه١ ه٠ : ةيقوحلسلا

 ٠ بايللا باتك يف « يرشانلا » ةدام رظنا .

 روك ذملا ةقدص نأ خيراوتلا ضعب يف تيأرو : ةيلاثلا ةدايزلاب مضوملا اذه يف ج ةخسن تدرفنا ١"

 : ذيماتلا نبا جرفلا وبأ مككحلا لمعف « اهنم غارفلا موي ران اببف تعقوف ًاراد ىنب دق ناك

 ناويك لع اقرش اهديزتل 0 العلا راد ايناب ا

 ناسحإلاو لاضفالاو دحمل اهتدّكش امإ كنأب تمع

 ناريئلاب فايضألا لبقتست تلبقأو ماركلا كدئاوع تفقف ظ

 . (ترريب .ط ؟6ه : ١ ةعبيصأ يبأ نبا تاقبط رظنا : تلق)
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 ةنس لوألا عمبر رهش رخاوأ يف روصنم لماك يبأ هدلاو ةافو تناكو (62)

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو نيعبسو عست'

 دحألا ةلمل يف ”رغألا وبأ ةلودلا رون همقلو روكذملا ”سْيَبْ'د هدج يفوتو (63)
 اعبس هترامإ تناكو « ةئاعبرأو نيعبسو عبرأ لبقو © ثالث ةنس لاوس رشاع
 « ةنس ةريشع عبرأ كاذ موي هرمعو ةئاعبرأو ناك ةنس ةرامإلا يلو « ةنس نيتسو

 . 'هتبيبش يف هيدي نيب ًابتاك روهشملا رعاشلا حلفأ نب ىلع نسحلا وبأ ناكو
 ركذ مدقت دقو ؛ ةئايعيرأو ناك ةنس دي'زَم نب ىلع هببأ دج يفوتو (64)

 , لادلا فرح ىف ةقدص نب سيبد هدلو

 امتحن نم ةانثملا ءاملا نودككسو ةدحوملا ءاملا حتفو ةلمبملا لادلا مضي : سيبدو

 ظ ظ . ةلمبم نيس أهدعبو

 لاد اهدعيو اهتحت نم ةانثملا ءاملا حتفو يازلا نوكسو مملا حتفب : ديزمو

 . سيبد ةمجرت يف لادلا فرح يف اهملع مالكلا مدقت : يرششانلاو يدسألاو
 ةدلب يهو « ةنكاس ءاه اهدعبو ماللا ديدشتو ةلمبملا ءاحلا سكي : ةلحلاو

 ةلودلا فسس اهكطتخا « ةفوكلا رب ىف تارفلا ىلع ةفوكلاو دادغب نيب قارعلاب

 ظ . هملإ تبسنف « ةئاعبرأو نيعستو سمخ ةنس يف روك ذملا ةقدص

 . طساوو ةّلحلا نيب ةدلب « نونلا مضب « ةيناعنلاو
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 سودقلا دبع نب حلاص

 همهتا © ءارعشلا دحأ ؛ دزألا ىلوم يرصبلا سودقلا دبع نب حلاص لضفلا وبأ

 هماعو هيدأ ةرازغب بحعأ هبطاخ اماف « رضحأف « هلمحي رمأف ةقدنزلاب يدجملا

 ار ررتاو ااا رب ل 1 را ير ا

 : لئاقلا تسلا

 هسمر ىرث يف ىراوي قبس هقالخأ كرتي ال خبشلاو

 هسككن ىلإ داع ىئنضلا يذك هةللبح ىلا داع ىوعرا ادإ

 كبف محن نحنو « كقالخأ كرتت ال تنأف : لاق . نينمؤملا ريمأ اب ىلب : لاق

 هنع غلبأ يدبملا نإ لاقيو ءرسجلا ىلع بلصو لتقف هب رمأ م * «كسفن ىف ككحم

 تنأ : دل لاقو يدجملا ءرضحأف «لسو هيلع هلا ىلص يبنا ركذب اهبف ضارع اناببأ

 ةفرط هللا تكرشأ ام « نينمؤملا ريمأ اب للاو ال : لاق ؟ تاسبألا هذه لئاقلا

 :مسو هيلع هللا ىلص ينلا لاق دقو «ةببشلا ىلع يمد كفست الو هللا قّتاف « نيع

 . هتيلختب رمأو هل قر ىتح نآرقلا هلع ولتي لعجو « تابشلاب دودحلا اوأردا

 : اهيف هلوق ىلإ غلب ىتح هدشنأف « ةّينيسلا كتديصق يندشنأ : لاق ىلو اماف

 .٠ لتقف ذئنمح هب رمأف ... هقالخأ كرتي ال خشلاو

 : اجلوأ يتلا ةديصقلا روكذملا حلاص دئاصق تانسحتسم نمو

 قزم بوطخلاو مقرب ؛لظيو قارفب .نامزلاو ا غءرملا

 فالعلا ليذهلا يبأ عم هلو ا ل . <

 مجعمو »سما ده و دادغب خيرات رظنا) ) مكحلاو لاثمآلا نم هرعش يف رثكي وهو « تارظانم

 ه١ : ١ تارفلاو جالا ١: ركاسع نيا بيذهتو وال٠١ : : ناممشلا تكنو 5 : ءابدالا

 . ص ةخسنلا اهب تدرفنا ةمجرتلا هذهو (؟ هدب : ؟ لادتعالا نازيمو

 لب



 . قطنملا لوقعلا يوذ بوبع يدبي افمنإف تقطن اذإ مالكلا نزو

 قرطُيف ريشتسا اذإ راشتسي نم مهُمالحأ 'توتسا اذإ لاجرلا نمو
 قطنيف ”لوقيام ”فرعيو ىريف هبلق داو لكب ليحب ىقتح
 قرغي رخآو شطع نم تام دق ”لماعف نالماع الإ ”سانلا ام
  قزري نم 'مهنم قزري ”دجلاب امنإف شامملا بلط يف ”سانلاو
 قدصتي ىرت نم رثكأ ”تبفلأ مهلوقع بسح سانلا نوقزري ول
 قّيضمو ٌمَسوُم هيلع اذه ”مهيلع كيلملا ؛ةلضف هنكل
 قرقرتي حئاون ممد "تيأرو امقالت ”سورعلاو ةزانجلا اذإو

 قطني ةزانجلا عبت نم ”تيأرو انَّهَمم سورعلا عبت يذلا تكس

 + هرطق ناتط قفز

 ايثتكم تاف ام ىلع ؛لظي نمال هنتشيعب ىضري يذلا ”ينغلا نا
 ابستكا يذلاب ىزْمجُسي فوس ءىرما هلك ارقتحي مالا د

 اببس هطيروت ىلإ توكي قح هبكريف ىوه ام ءرملا زفحي دق

 داما ف: سودقلا هبع نب اسم كنار : ربعملا نمحرلا دبع نب دمحأ لاق
 ىمرت تنك امم توحن فيك و « كبر كب لعف ام : هل ”تلقف ًأرشمتسم اكحاض
 : لاقو هتمحرب ينلبقتساف « ةيفاخ هيلع ىفخت ال بر ىلع تدرو نإ : لاق ؟ هب
 . ةئامو نيتسو عبس ةنس هلتق ناكو . هب ”فآنقلت "تنك امم كتءارب ”تماع دقل
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 ثّدح « ةرصبلا لهأ نم ؛ يرملاب فورعملا ءىراقلا ريشب نب حلاص ريشي وبأ

 نب عاجش هلع ىور ؛ مهريغو هللا دبع نب ركبو نيريس نب دمو نسحلا نع

 . مهريعو ملسم نب نافعو يرهوجلا نامعنلا نب جيرسو يخلبلا رصن يبأ

 حلاص لاق 4 هيلع همدقأف هبلإ ثعب دق يدبملا ناكو « ًاحلاص ًادبع ناك

 ريمأ اي : تلق هيدي نيب تلثم اماف « ةفاصرلاب ”يدبملا ىلع تلخد : يرملا

 ةحبصنلا ةظلغل مهلمحأ هللاب سانلا ىلوأ ”نإف «مويلا هب كماكأ ام هلل لمحا «نينمؤملا

 « هقالخأ ثري نأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ةبارق هل نمي ”ريدجو « هنف
 «كرذع هب مطق اثاريم ةجحلا ةرانإو زفلا يف نما كلفت نرددقو « يحي تاو

 « هللا نم ناهرب اهيف كل ”حصي مل ةببش نم تبكر وأ ةجح نم ”تبعدا اهمف

 ةهبش نم هيلع تمدقأ وأ معلا نم هتلهاجت ام ردقب هللا طخس نم كب لح

 [اهزتبي ] هتمأ يف فلاخ نم مصخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ معاو ؛لطابلا

 < همصخ هللا ناك <« همصخ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نراك نمو . اهماكحأ

 ةاحنلا كل نمضت اججح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةمصاخمو هللا ةصاخلل دعأف

 تبثأ نأو © ىوه عيرص [ةضهن ىعرصلا أطبأ نأ] ملعاو .ةكلبلل ملستسا وأ

 < ملسو هيلع هللا ىلص هّيبن ةنسو هللا باتكي مهذخت ةمايقلا موي ًامدق سانلا

 هل دبشيو « ًاناسحإ ةءاسالا هل لثمت نكلو « ةصعملا ديدحتب رباكي ال كلثمف

 دن تدم وم م ممم سم سوم ميم عمو هيمدمم وهموم م سدوو هموي م وم يممفم هي معوه

 ركدم : يراخبلا لاقو «ينطقرادلاو نيعم نبا هفعض ؛ يرصب ظعاو دهاز ريشي نب حلاص - *.ه

 ةنس هتافو نأ ركذو ؟مه : ؟ لادتعالا نازيمو #.ه . ه دادغب خيرات رظنا : ثددحلا

 ةحسنلا اهب تدرفتأ ةمجرتلا هذهو ١7١ يف رأ ابمف *١5( ص ١ ج) ربعلا ىف لاقو ء + ١١

 ظ . دادغي خيرات يف امل ةعباتم يهو ص
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 دقف لمجلا نسحأف « كٌوارظن ابندلا تديصت ةلابحلا هذهبو « ءاماعلا ةنوخ اهيلع
 ىحو ؛ هبقي ملف ءيش هل رمأ مث يدبملا ىكبف : لاق ؛ ءادألا كيلإ ”تدصاأ

 . يدبملا نيواود يف ًابوتكم مالكلا اذه ىأر هنأ ب باّستكلا ضعب

 ناكو «"صقب وهو هرضحن يرملا حلاص سلجم يتأن انك : اسس نا اقوا
 هئاكب ةرثكو هنزح نم هرمأ كعزفي روعذم لجر هنأك هصصق يف ذخأ اذإ
 دامو . سبقلا دبع نب ثراحلا نب ةرم ينب نم ةأرمال اكوام ناكو . ىلكت هنأك

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامو 'نياعمسو تس ةنس

 ةووو و هج هدم جم موو م موو يجود ومعه سو مهجر دعمه عش 6 و969
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 سيق نب فنحألا

 ةرم نب لازنلا نب ةدابع نب نيصح نب ةيواعُم نب سيق نب كاحضلا رحب وبأ

 فورعملا يميمتلا مت نب ةاَنم ديز نب دعس نب بعك نب ورمج نب ثراحلا نب ديبع نبا
 ثراحلاو - ملحلا يف لثملا هب برضُي يذلا وهو «رخص همسا ليقو « فنحألاب
 . - سعاقم هبقل روك ذملا

 مسو هيلع هللا ىلص يبنلا دبع كردأ ؟ مهنع هللا ي ىضر نيباتلا تاداس نم ناك

 ونأ ظفاحلا هركذو « ا ا

 :'" هتروص ام « فراعملا» باتك يف ةستق ةبدنق نبا لافو ٠6 ناهبصأ خيرات » يف معن

 «مهيف فنحألا ناك مالسإلا ىلإ وعدي عيب لو هبلع هللا ىلص ينلا ىتأ املو
 قالخألا مراكم ىلإ ءوعديل هنإ : فنحألا ممل لاقف « هعابتا ىلإ اوبيحي مو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع دقي ملو فنحألا لسأو اوماسأف « اهمئالم نع م اهنيو

 نيعباتلا ةلج نم ناكو . هيلع دّفو هنع هللا يضر رمع نمز ناك اماف « مسو

 نع ىور « محلاو ملعلاو ءاهدلاو لقعلاب ًافوصوم « هموق دبس ناكو « مهرباكأو

 « ةرصبلا لهأو يرصبلا نسحلا هنع ىورو « مهنع هللا يضر ىلعو نائعو رمح
 دحأ عم لمجلا ةمقو دبشي مو < ةنيتفع ةعقو هنع هللا يضر يلع عم دهس

 .اهنع هللا يضر « ناؤعو رمع نمز يف هسارع و اعرتج صني دو لورا

 هةييموم و ييووو ونريد و ءعمم ا هعب م هييعم سموم جرس ر وف ميسوم نوي ونوم سمه

 بيذهتو ٠١ :7 ركاسع نبا بيذهتو 4م : 7 دعس نبا تاقبط يف سيق نب فنحألا ةمجرت - #.ه
 .بدألا بتك يف ةروثنم هنع تاباكحلاو هماح رابخأو ؛ه : نومعلا حرسو ١5٠١ بيذبتلا

 ١ نابيصأ خيرت ١ : ؟؟؛ .

 غ5 : فراعملا ؟ .
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 فنحأ اب هللاو : ةيواعم هل لاقف ًاموب هملع لخد ةيواعمل رمألا رقتسا امو

 : فنحألا هل لاقف « ةمايقلا مي ىلإ يلق يف ةزازح تناحالإ نيفص موب ركذأ ام

 يتلا فويسلا نإو <« انرودص يفل اب, كانضغبأ يتلا بولقلا نإ ةيواعم اب هللاو

 نإو « ًاربش اهنم ”نادتن ًارتف برحلا نم "نادت نإو « اهدامغأ يفل اهب كانلتاق

 باجح ءارو نم ةيواعم تخأ تناكو . جرخو ماق مث « اهبلإ لورهن اهملإ شمت

 : لاق ؟ دعوتيو ددهتي يدلا اذه "نم « نينمؤملا ريمأ ا : تلاقف همالك عمست

 . بضغ مف نوردي ال مت ينب نم فلأ ةئام همضغل بضغ بضغ اذإ يذلا اذه

 «ءارمح ةبق يف هدعقأ دبعلا ةيالول ديزي هدلو بصن امل ًاضيأ ةيواعم نأ يورو

 كلذ لعفف لجر ءاج ىتح « ديزب ىلإ نوليم مث ةيواعم ىلع نوماسي سانلا لعجف

 رومأ اذه "لوت مل ول كنأ ملعا « نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ةيواعم ىلإ عجر مث
 كلاب ام : ةيواعم هل لاقف ©« 'سلاج سيق نب فنحألاو « ابتعضأل نياماسملا

 لاقف « تقدص نإ مكفاخأو تيذك نإ هللا فاخأ : لاقف ؟ رحب ايأ اب لوقت : ال

 كلد هبقل جرخ املف ؛ فولأب هل رمأو « ًاريخ ةعاطلا نع هللا كازج : ةيواعم هل

 ىلاعتو هناحبس هللا قلخ نم رش هنآ ملعأل ينإ « رحب ابأ اب : هل' لاقف بالا, لجرلا

 سيلف لافقألاو باوبألاب لاومألا هذه نم اوقثوتسا دق مهنكلو « هثباو اذه

 اذ نإف كيلع 'كسئمأ : فنحألا هل لاقف « تعمس امي الإ ابجارختسا يف عمطن

 . "ًاببجو ىلاعت هللا دنع نوكي ال نأ ”قملخ نيبجولا

 ام : : ربتعم ريتعمل الإ نهوقأ ام لاصخ 'ثالث يف : فنحألا مالك نمو

 | ام ءالؤه نم دحأ باب تيتأ الو * اهنيب ينالخدلب ىتح طق نينثا نيب تلخد

 .تكاس:ج ١

 مب : ناوفص نب دلاخل ماشه نب ةيواعم لاقو : ةدايزلا هذهب عضوملا اذه يف ج ةخسن تدرفنا ل

 ثيدحلا تفذح تش نإو « افلأ كتثدح تثث نإ : : لاق * غلب ام سيق نب فنحألا مف غلب

 تّنش ناو نيتنثاف تئش ناو انالثف تئش ناو و : لاق « « افذح يل هفذحا : لاق < افذح كل

 ؟ ناتنثلا اف : لاق < اقح عني الو دسحي الو هرشي ال ناك : لاق + ثالثلا ام : لاق « ةدحاوف

 ىلع سانلا دشأ ناك : لاق + ةدحاولا اف : لاق « رشلا نع ًاموصعم ريخلل ًاقفوم ناك : لاق

 . ًاناطلس هسفن

 6« +ه



 . هبلإ سانلا موقي ام ىلإ 'يتوبح تللح الو « كولملا ينعب هل[ عفا

 نع فكلاو حيجسلا قلخلا ؟ ةئزرم الب ةدمحما ىلع ملدأ الأ : همالك نمو

 . ءيذبلا ناسللاو ءيندلا قلخلا ؟ ءادلا |ودأب مربخأ الأ « حيبقلا
 : لاقو . نمؤم باتغا الو لقاع بذك الو فيرش ناخ ام : همالك نمو

 فورعم عانطصا نم لضفأ ءامحألل ىتوملا تقبأ الو ءانبألل ءابآلا ترخدا ام

 ةرثكو © ةسهلا بهذلت كحضلا ةرثك : لاقو . بادآلاو باسحألا يوذ دنع

 4 ترحل انكم نسوا ةءورملا بهذست حازملا

 دقل : هل لاقف ©« تمن مأ تحدُمُأ ٍلابأ اه : لوقي ًالجر فنحالا عمسو

 . ماركلا بعت ثبح نم تحرتسا

 لجرلا ضفبأ ينإف < ماعطلاو ا

 وهو ماعطلا لجرلا كرتب نأ ةءورملا نم نإو < هنطبو هجرفل ًافاصو نوكي

 ع 0 ٠

 نب فنحألا تدهش : روبشملا رعاشلا ةمرلا يذ وخأ ةبقع نب ماشه لاقو

 محم : اولاقف « اوكحا : لاقف « مد يف نوملكتي موق ىلإ ءاج دقو سيق

 نأ ريغ متلأم ام كمطعأ انأ : لاق اوتكس املف « يل كلذ : لاق . نْيتَيدب

 هيلع هللا ىلص ينلا نإو <« ةدحاو ةيدب ىصق لجو زع هللا نإ « ائيش مل لئاق
 «نييولطم أدغ اونوكت نأ ىشخأو « ديلا م ةنأو © ةدحاو ةيدب ىضق مسو

 ؛ةدحاو ةيد ىلإ اهّدرف : اولاقف « مسفنأل متننس هيج 91 سيرتالا قر الف

 . بكرو هلع : ىنثأو هللا دمحف

 بحع اذإ لوقب ناكو . ربصلا عم لدلا وه : لاقف ره اهب ملخا نعي لبو

 تدجو : لوقي ناكو . روبص يىنكلو « نودجت ام دجأل نإ : هملح نم سانلا

 مصاع نب سيق نم الإ لحلا تملعت ام : لوقي ناكو . لاجرلا نم يل رصنأ ملحلا

 «هللإ داقي افوتكم لتاقلاب يتأف هينب ضعب هل خأ 'نبا لتسق هنآل < يرقنملا

 تصقن :تعنص ام سئب «ينب اي : لاقف ىتفلا ىلع لبقأ مث «ىتفلا مترعاذ : لاقف

 هميم ممم يرمي م مرره ممن هو ووو توم وت ارم ميووم وم وريم مسمي وول هه مم

 ١ اهحتفو ءاحلا مفب يأ « اعم » ةدوسملا يف اهقوف بتك .
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 اولمحاو « هلسس اولخ ؛ كموقب تأسأو كتودع ”تمثأو كدضع تنهوأو كددع

 الو هتوبح سيق لح امو لتاقلا فرصتا مث . ةبيرغ اهنإف هتيد لوتقملا مأ ىلإ

 ١ هبحو ريغت

 ردي نب ةثراحل ةياعرلا ريثك نيقارعلا كارد نا نكن "ناكو

 هيف ةرصبلا لهأ مقوف « بارشلا ىلع ابكم ةثراح ناكو « فنحأللو ينادْعلا

 فيك « موق اي : دايز مهل لاقف « هترشاعمو هبيرقت يف ًادايز اومالو دايز دنع

 ا ل اواو رفا تلح اع لري رع لجو عاراللا ل

 يلع ذخأ الو * يقنع هبلإ تيولف ىنع رخأت الو ؛« هافق ىلإ ترظنف ينمدقت الو

 نم ءيش نع هتلأس الو « طق ءاتش يف سمشلا الو « ©« طق فص يف حاوارلا

 تل ل هاوس نسحي ال هتننظو الإ مولعلا

 . معأ هللاو « ةروصلا هذه ىلع سانلا ةرشاعم باب يف يرشخزلا فيلأت « راربألا

 هللا دممع هدلو ىوتو دايز تام اماف . لاقي ام هيف نكي ملف فنحألا امأو

 تماع دق : ةثراح هل لاقف <« ىنع دعبت وأ بارشلا كرتت نأ امإ : ةثراحل لاق

 هقحلي ال ًاعورب عرب دق ناك يدلاو نإ : هللا دسسع لاقف « كدلاو دنع لاح

 دق للجو تنأو « يلع بلقب نم ىلإ بسنأ افإو ' نم ا

 هعدأ ل نأ : ةثراح هل لاقف « ينع جراخ رخآو يلع 0

 ا 017 انو ءلاطت دبا 0 ا

 ف مست دو نوخت أهمف اذرح نكف ١ ةرامإ ”تمىلاو دق ردب ْن راحا

 قارس نيقارعلا لام نم كظحف هثقادجو ًائيش راح اب رقتحت الو

 نبال نامحا رظناو « ةدوسلاو عض نم ةيشعنو قف وم طقم و هبجو ريغت الو ... فنحألا مممو ١

 ظ . «ه# :ايقان

 . 145 : © يناغالا يف اب نراق ؟

 . يلؤدلا دوسألا يبأل (؛١7 : ؟+) جرفلا وبأ اهاور +
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 قطني ”ةبوسبلا ءرملا هب اناس ىنغلل نإ ىنغلاب اميمت مايو
 قدصمامإو ىوهت اب لوقيب باذكم امإ سانلا عيمج نإف

 اوققحي ل اوققَح اوتاه لمق ولو ابوماعي الو ًالاوقأ نواوقي

 رمال يراسل قال كايرو وصولا دك نا حو

 ظ . هبراقي الو هيواس ال

 ءاشلا ىلإ موب هسجوتو فنحألا مهيفو قارعلا نابعأ عمج هللا ديبع نإ مث

 ءاسّور.لوصو هماعاو ةيواعم ىلع هللا دسع لخد اولصو اماف « ةيواعم ىلع مالسلل

 مبملإ جرخف . كدنع مهبتارم ردق ىلع 'لوأف ًالوأ ىلإ مهلخدأ : لاقف <« قارعلا

 هآر اماف . فنحألا لخد نم رخآو « ةيواعم لاق اك بيترقلا ىلع مبلخدأو

 هلاح نع هلأسي هيلع لبقأو هتبترم ىلع هعم هسلجأف هيلإ مدقتف < رحب ابأ اب ّيلإ
 نم ركشلا يف اوذخأ ىارعلا لهأ نإ مث ؛ ةعاملا ةمقب نع ضرعأو هثداحمو

 ابأ اي لكنت ال / : ةيواعم هل لاقف « تكاس '”فنحألاو « هيلع ءانثلاو هللا ديبع

 دق يننأ ىلع اودهشا : ةيواعم مهل لاقف « مهتفلاخ ”تماكت نإ : لاقف ؟ رحب

 دعب ىلإ نوعجرتو كبلع هبلوأ ريمأ يف اورظنا اوموق « منع هللا ديبع تلزع

 مهمفو مهسفنأل ةرامإلا نوملطب ةعامج مهيف ناك هدنع نم اوجرخ اماف .مايأ ةثالث

 مث 2« كلذ مهل لمفي نأ ةيواعم ”صاوخ عم رسلا يف اوّعَسو هريغ َنّنبع نم
 هلعا واخدو ؛ ممم ينصلاو ظ وادع لاق اك ةثالثلا ءاشقنا قف | رجلا

 ' : ينك كذم هحاو لك لمجف ؟ هيلع ماصقتا ابق مف ام لاق مث عا

 مو 6 تك اان ”فتحاألاو 6 لادحو ةعزانم ىلإ ىضفأو كلذ يف ميثيدح لاطو

 مككتت ال ل : ةيواعم هل لايفاك ريق قديما معتاد ةنالقلا مايقال ينتحل

 لدْعَي نم دحت مل كتيب لهأ نم ًادحأ تيلو نإ : فنحالا لاقف ؟ رحب ابأ ا

 يف نكي مو . كيأر ىلإ كلذف مريغ نم تيلو نإو « هادسم هدسي الو هللا ديبع
 ١ ةدوسملا يف اذك .
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 اذه يف هركذ "نم هللا ديبع ىلع ءانثلا يف لوالا سلجملا يف اوغلاب نيذلا نيرضاحلا
 : ةعامجلل لاق فنحألا ةلاقم ةيواعم عمس اماف « مهمل إ رع لاسال و ىلفا

 0 ل وا ىلإ هللا دسع تدعأ ينأ يلع اوديسا

 يف ةداعلا ترج ام لب « هيف مهتبغرل نكي م هللا ديبعل مركش نأ ةيواعم لعو

 : هل لاقو هللا ديبعب الخ ةيواعم سلجم نم ةعامجلا لصف اماف . يتلوتملا تح
 0 ىلإ 0 م ناس رح .لجرلا ذه لثم تعيض فيك

 0 ا ا هت فنحألا لثمف ؛ ميلا رمأل ”تضوف امل كملع

 . هريس بحاصو هّتتاطب هلعجو هللا دسع هيلع لبقأ قارعلا ىلإ اوداع اماف

 ىلختو © فنحألا ىوس اهيف هعفني ل ةروبشملا ةنئاكلا كلت هللا ديسعل ترج الو

 . 'اناوعأ مهدقتعي ناك نيذلا هنع

 تايف « ةفوكلا ىلإ هعم جرخف « رييزلا نب بعْصم نمز ىلإ فنحألا يقبو

 ليقو « نيعبسو عبس ليقو « نيعبمسو ىدحإ لبقو « ةرحبلل نيتسو عبس ةنس اهب
 ربك دق ناكو « هنع هللا يضر « ربشأ لوألاو « ةنس نيعبس نع نيتسو نامث

 . دايز ربق دنع ةّيوّثلاب نفدو « "دج
 ةزانج ترضح : لاق طيّعُم ىلأ نب ةبئقلع نب ةرامع نب نمحر لا دبع ىكحو

 حسنف دق هتيأر هتيوس اماف « هربق لزن نميف تنكف « ةفوكلاب سيق نب فنحألا
 كلذ ركذ ؛ تيأر امه اوري "لف « يباحصأ كلذب تربخأف <« يرصب دَم هل

 . روك ذملا نمحرلا دبع ةمجرت يف ءايرغلاب صتخلا « رصم خيرات » يف سنوي نبا

 سلاج وه انيب نآمفس يبأ ن ةيواعم نا : لاق هببأ نع يدنكلا ثدحو |

  ماشلا لمأ نم لجر لخد ذإ سيق نب فنحألا مهيف سانلا هوجو هدنعو
 « سانلا قرطأف « هنع هللا يضر يلع بس نأ همالك رخآ ناكف « اببطخ ماقف
 ممم رو هنمنع رد هوي مومن ديو مما وويمويووس م موو و موو منعيم نة ميم دسم

 ًاناوخا : ه ١

 امف : ةدوسملا فق ؟

 ص نم ةدايز ؟
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 يف كاضر هنأ معي ىل افن1 لئافلا اذه نإ «ننمّؤم لا ريمأ اب : لاقف فنحألا مككتو
 هربق يف درفأو هبر يقل دقف يلع كنع عدو هللا ى قتاف ؛ لعفل نيلسرملا نعل
 مظعلا « هتبيقن نوميملا « هبوث رهاطلا « هفيس زديملا هللاو ناكو « هلمعب الخو
 ا ع ع يرحمو ةيواعم لاقف . هتيمصم
 فنحألا هل لاقف . ًاهرك وأ ًاعوط هتنلعلتلو ربنملا ”ندعصتل هللا ياو

 +بأ ياتفش هب يرجت ال اوف يندبمت نإو كل ريخ وهف ينفعت نإ « نينمؤل
 ؛ لمقلاو لوقلا ىف كتتفصنأل كلذ عم لاو اما : فنحألا لاق «دعصاف مق : لاق

 ىلاعت هللا دمحأف رينملا دعصأ : لاق ؟ ينتفصنا نا فنحأ اب لئاق تنأ امو : لاق
 ريمأ نا « سانلا اهيأ : لوقأ مث سو هيلع هللا ىلص هّبدن ىلع يلصأو هلهأ وه ا

 افلتخاو التتقا ةرواعمو ًاملع نإو الأ « الع نعلأ نأ ينرمأ ةيواعم نينمؤملا
 « [للا] مكمحر اونّمأف توعد اذإف « هتف هتئف ىلعو هيلع ”يغبم هنا |اهنم لك ىعداف
 ىلع اهنم ”يغابلا كقلخ عيمجو كؤايبنأو كتكئالمو تنأ نعلا مهللا : لوقا مث
 ةيواعم اي ؛ هللا مكمحر اونّمأ ؛ اريثك نعل ةغاملا ةئفلا نعلاو « و
 0 يسفن باهذ هيف ناك ولو « افرح هنم صقنا الو « يعل
 نء لمقعل اضيأ ةيواعم لاق ام اذه لثمو . رحب ابأ كمفعن ثم : ةيواعم
 يوكل كُمتلصَوو كّمَطَق دق الع هع ايا
 0 ال لاق « لمفأ : لاق « ربنملا ىلع هنملت نأ الإ
 'ربمأ بلاط ىبأ نب يلع نعلأ نأ ينرمأ سانلا اهيأ :هملع ىنثأو هللا دمح نأ دعب
 « نيعمجا سانلاو مدل تاو بلا هونعلاف نآمفس يبأ نب ةيواعم نينمؤملا

 تصقن الو افرح تدز ال للاو : لاق <« نست دت مل كنا : ةدواعم هل لاقف « لزن مث
 . ملكتملا ةبن ىلع مالكلاو « رخآ

 فيك لوملا ىرجم يف ىرج نامل تمحع : لوقي سبق نب فلحألا ناكو

 لاقو . رانلاو راعلا مكنوفكي مهنإف مكءابفس اومركا : لوقي ناكو ؛ ربكتي
 بأ اي : ىل لاق مث اثالث ينتكسأف يب 'تلزن ”ةممصم يمت ىلإ توكش : نيدخألا
 وانغ وا + -ةويوسلا .ةددنعإا .و» اتمنكاف قولخم ىلإ كب لزن يذلا ”كشت ال « رحب
 م مه رعسل
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 0 ا تل

 دلو اهّسشحو ىلع أطي_لج“رلا ةفنحأ « "قش ىقح نيتسلألا قزتلم دل'وو

 00 ا امو < فنحألا هل لمق

 ا ةرتنع لثقو « نقذلا لئام سأرلا ريغص نانسألا بكارتم ناكو

 مايأ دحأ وهو < قولا موي يف نيصح نب. ةيواعم هددَج روهسملا سرافلا يسعلا

 م ١ «ةراورقملا برعلا عئاقو

 : لجأرلا يشحودو « لئاملا : فنحألاف « ريسفت ىلإ جاتحت ظافلأ انهاهو

 ظ . اهربظ

 هذمه « نون فلالا دعبو ةلمهملا لادلا متو ةمجعملا نيغلا مغب : ينادئغلاو

 . مم نم نطي « عوُبْرَي نب ةنادّغ ىلإ ةبسنلا

 نم زاوهألا دالب نم يهو « ابطبض ىلإ ةجاح ال ةروبشم : : زماره مارو

 ظ . سرافو ةرصبلا نيب يذلا ناتسزوخ ملقإ

 روك نم « فاق اسهدميو ةددشلا ءارلا حتفو ةمبما نيسلا مغب ؛ 0 ريس

 ' ءارلا حتفو واولا نوككسو ةلمهملا لادلا حتفب : قتر'ود اهتنيدمو ًاضنأ زاوهالا

 سرفلا قرود : امل لاقيو < فاق اهدعبو

 <« اهتحم نم ةانثملا ءاملا ديدشتو واولا ريس و ةئلثملا ءاثلا حتفي : ةّيوّدنلاو

 نم ةعامج روبق هيف ةفوكلا رهاظب عضوم مسا « ةّئوُثثلا اهل لاقبف ًاضيأ رغصتو

 ظ .ءأم هنفو « مهنع هلا يضر هريغو ةباحصلا

 لدا « ينك هبو « رحم هل لاقي دلو فنحألل ناكو 65(

 يق باو تاير لدحلا لاقف ؟ كيبأ قالخأب بدأتت ال م : هل

 ةم5





3 



0 

 ءانبأ نم « ىناملا ينادمملا ينالاوخلا ناسيك نب سواط نمحرلا دبع وأ
 < اهنع هللا يضر ةريره ابأو سابع نبأ عم «© نيعباتلا مالعالا دحأ ؛ سرفلا
 لاق . ركذلا هسن ردقلا لملج ًاهيقف ناكو « رانيد نب ورمحو دهاجم هنع ىورو

 : لاق ؟ سابع نا ىلع لخدت نم عم : ديزي نب هللا ديبعل تلق : ةنيسع نبا
 عم لخدي كلذ ناك « ”تاَبْيأ : لاق ؟ سواطو : تلق . هباحصأو ءاطع عم

 . سواط لثم طق ًادحأ تيأر ام : رانيد نب ورم لاقو . صاوخلا

 تدرأ نإ : روك ذملا سواط هملإ بتك ةفالخلا زيزعلا دمع نب رمع يلو ألو

 . ةظعوم اهب ىفك : رمع لاقف « ريخلا لهأ لمعتساف هلك ًاريخ كلمع نوكي نأ
 كلملا دبع نب ماشه هيلع ىلصو « مويب ةيورتلا موي لبق ةكمب اجاح يقوتو

 . ملعأ هللاو « ةئامو عبرأ ةنس ليقو « هنع هللا يضر ةئامو تس ةنس يف كلذو
 « سانلا ةرثكل هتزانج جارخإ أبهتي ملف ةكمب سواط تام : ءاماعلا ضعب لاق
 للا دبع تيأر دقلف « سرحلاب ةكم ريمأ يموزخلا ماشه نب مهاربإ هجو قح
 ىلع ريرسلا مضاو « مهنع هللا يضر « بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نبا

 . هفلخ نم هؤادر ق”زمو هسأر ىلع تناك ةوُسْنَدَنق تطقس دقو « هلهاك

 هنأ نومحزب دلملا لهأو « رازب ارق دلبلا لخاد "كَبلْعَب ةنيدم تناروط
 ر ظلغ ىغويا# يوك دملا نسواظ»

 هوقو قو و ةاواو دو 626 هوه 868: ج66 4 هوو وأم ماقول م ق هاهم هداهم 6 ه9

 ةفصو ه٠. : ظافحلا ةركذتو همس اي : ال دعس نبأ تاقمط يف ناسمك نب سواط ةمجرت 2
 ١ : ١٠٠١ يهذلا ربعو م : ه بيذبتلا بيذبتو م : ع ءاملوألا ةيلحو ١١١ : ؟ ةوفصلا
 ١٠١ . ٠ : ةقرولا « يزاريشلا تاقبطو ههب : م نيمثلا دقعلاو
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 سواطو «ناوكذ همسا نإ « باقلألا » باتك يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ لاق

 . همسا هنأ روبشملاو « ءارقلا سواط ناك هنأل هب بقل امنإو هبقل

 لخد اماف « مارحلا هللا تيب ىلإ [جاح مدق كلملا دبع نب ماشه نأ يحو]

 < ناقل معلا عنأ ١ : ليقف « ةباحصلا نم لجرب ينوتيإ : لاق مرحلا

 ةيشاحب هيلعن علخ هيلع لخد اماف < ينايلا سواطب يتأف « نيعباتلا نمف : و

 : لاقو هنذإ ريغب هبناج ىلإ سلجو هتنكي مو نينمؤملا ةرمإب مّلسي لو هط

 0 ال ا وا درا ءاوبع

 لاقف «كلذ نكمي ال ؟ سو هيلع هللا ىلص هلوسر مرمحو هللا مرح يف تذأ نينمؤلا

 هل هبضغ دتشاف ؟ تعنص امو : لاق ؟ تعنص ام ىلع كلمح ام « سواط اب : هل

 مو نينمؤملا ةرمإب ىلع مست لو يطاسب ةيشاحب كيلعن تعلخ : لاقو هظبغو
 علخ اّمأ : لاق ؟ تنأ فيك ماشه اب : تلقو ينذإ ريغب يئازإب تسلجو يننكت

 الف تارم سمخ موي لك ةزعلا بر يدي نيب اهعلخأ ىنإف كطاسب ةشاحب احن يلعن

 . لك سلف نيئمؤملا ةرمإب يلع متلست م! : تلق ام امأو ؛ ىلع بضغي الو ىنيتاعب

 نإف يننكت ل : تلق ام امأو ؛ ابذاك نوكأ نأ تفخف كترمإب نيضار نينمؤملا

 هءادعأ ىّتنكو © ىسع اب ىبحي اي دواد اي : لاق « هءاسنأ ىّمس لجو زع هللا

 ينإف « ينازإب تسلح : كلوق امأو ؛ « بتو بهل يبأ ادي تبتا» : لاقف

 رظنت نأ تدرأ اذإ : : لوقي هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ تعمس

 : هل لاقف ؛ مايق موق هلوحو سلاج لجر ىلإ رظناف رانلا لهأ نم لجر ىلإ
 تايح مهج يف نإ : لوقي هنع هللا يضر نينمؤملا ريمأ تعمم ينإ : لاق « ينظع

 . جرخو ماق مث . 0 ل ل

 هل تضرعت ينإف سواط الخ ام هتنتف الإ دحأ يقب ام : ةنجام ةأرما تلاق

 رجيم لإن هيهات كفر كل كنت « ىلاعتف اذك تقو ناك اذإ : لاقف

 ظ . مث اناري انه اناري يذلا : لاقف ؟ انهاه : تلقف ©« يعجطضا : لاقف مارحلا ٠

 يي لاحلا عدا : لاق « ىل عدا : سواطل لجر لاقو

 . هاعد اذإ

 9 نأ كيإ « ءاطع اب : ولاول سرا قي قلو اع اق

 * هاا



 هباب 'نم ىلإ كجئاوح بلطب كيلعو « هباب كنود قلغأ نم ىلإ كجئاوح عفرت
 . ةباجإلا كدعوو هوعدت نأ كَسلَط « ةمايقلا موي ىلإ كل حوتفم

 001 الا الا : ىبأ يل لاق : سواط نب هللا دبع لاقو

 < جيتس نكت ل يوناو معبلا بتف .لابخلا بيضات 00+ مونم نكت مل نإو

 . |١ هلقع نسح ءرملا ”ةباغو « ةياغ ءيش لكل نأ ملعاو

 نسوان نب هللا دبع ىعدتسا روصلملا رفعج انأ نينمؤملا ريمأ نأ يورو

 ل ا لا كلامو روكذملا
 نأ ىبأ ينثدح :  لاقف ؟ كببأ نع ينثدح : هل لاقو « سواط نبا ىلإ تفتلا

 هلع لخدأف هناطلس يف ىلاعت هللا هكرشأ لجر ةمايقلا موي اباذع سانلا ا
 نأ افوخ ناش ”ثعمضف + كلان. لآقا# ةعانب رفععي نبأ كسماف «هكحن يف زوما

 -  «لعفي مف « تارم ثالث « ةاودلا كلت ينلوان : روصنملا هل لاق مث . همد ينبيصي
 كتك راش دق نوكأف ةصعم اهب بتكت نأ فاخأ : لاقف ؟ ينلوانت ال م: هل لاقف
 : كلام لاق . ئغبن انك ام كلذ : لاق « ينع اموق : لاق كلذ عمم اماف « اهبف
 . موملا كلذ نم هلضف سواط نبال فرعأ تلز اف

 « نون مث فلأ م ال اهدعبو واولا نوكسو ةمجعملا ءاخلا حتفب : ينالؤوخلاو
 ةريبكس ةببق يهو © كلام نب ورم نب لكفأ الا ل

 9 كلو
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 يربطلا بطلا وبأ _

 ؛يعفاشلا هبقفلا يضاقلا يربطلا رمع نب رهاط نب هللا دبع نب رهاط بيطلا وبأ

 ملس « هملع يف ًاققحم < هعورفو هقفلا لوصأب ًافراع ًاعرو ًانّيد ًاقداص ةقث ناك

 5 ءابقفلا ةقيرط ىلع رعشلا لوقب « بهذملا حمحص قلخلا نسح ردصلا

 مدقملا 33 يفلسلا دمج نب دجحأ رهاط وبأ ظفاحلا هل ةقفأ أم 96 نمو ]|

 : هنع ًادنسم لاقف < يرعملا ءالعلا ىبأ رامخأ يف هعضو يذلا ءزجلا يف  هركذ

 ةقيوس يف لزن دق ناكو « دادغب ىفاو نيح بيدألا يرعملا ءالعلا نأ ىلإ ”تبتك

 ظ ظ ا : بلاغ

 "للحم اهنم محللاو ”هلوانت بلاخل لحب ال د "تاد امو

 لاش ويف ”راذلا فارشت ءاك نمو ًاتنمو اح نيلاحلا يف َءاش "نم

 لتقفتثم ميما دنع ”هلكآو ”بئيط 'محللاف نسلا يف "تعط اذإ
 لكأم ”نييف يأرلا فيصحل اف ةزازكك ابيف لكأل اهنافرخو
 لّصح بولقلا رارسأب ”ملع زربم الإ 'هانعم ىنتحم امو

 . : ًالاحترا لاحلا يف لوسرلا ىلع ىلمأو ينباجأف

 للضم نيلئاقلا ”ضعبو 2 ”باوص امهالك لاؤسلا اذه "نع نإباوَج

 لبي سيلف لخن "نظ 'نمو بزاكب ”سيلف ام'رك "هنظ 'نَمف
  لسلّسملا' قيحرلا *رادلاو«”لحلا وه يذلا ”بتط'رلاو ”بانعألا (هموحل
 لكؤبو حب مركلا و 4 2 ةدضغ يهو اخدنلا رامث نكلو

 :١7. ” ىكبسلا تاقمطو ماب : ةقرولا « يزاريشلا تاقبط يف يربطلا بيطلا يبأ ةحرت  «*.اب

 ها



 م مع

 ًالئاسم ”لملجلا ىضاقلا ىنفلكي
 ابلبج ”تنكل اهنع 'بجأ 'ل أولو

 ُ تلقو ©« هنع هتمجأف

 هريظن عد نم يريم ران

 اهرّسأب مولعلا بتك 'هبلق نمو

 أهاربجو ىناعملا ري هل ىواست

 هعمتم هاأاق "”بحلا ا املو

 ١ ا , رمهف لك نا ”هندرقو

 اعرتتم ودلا ”ةَيلْعُد 0 ”بحعأو

 ”هناكم ومسنو رحب نم جارخبف

 ءىلضفب ”مركلا هللا ”هأتنبف
 رب

 +.لومرلا لع لمار: ةعرم بانأت
 مئاهّدب يذلا يضاقلا اهأ الأ

 ”لمآ معلا نم ”روُبم كداؤف

 لومم ريغ سانلا نيب "تنك نإف
 ًالداجم موصخلا تبطاخ تنأ اذإ

 بطاخم ”يعفاشلا يف "نم كنأك

 ًاسراد سيردإ نبا لع ىرُي فيك و
 ام ركشد ىعرذ قاض ىح تلضفت

 ”ةحاصف ايرثلا هنك ىف كنأل

 ًاقثاو كتبجأ ىنأ ىف ك'رذعف'

 تلا كتعق'ر ذافنإ ىف ”تأطخأو

 ابظافتحا مورأ نأ ينادتع نكلو

 ليبقلم كدتوي نم "نكلو ًاريدج

 'لكم لضفلا 'غباس [”رُط سانلا نم
 لعشم رانلا ةدح ىف هارطاخو

 لصفم هيّدل داب !بيلضعمو

 لّبكُي فنايبلا عاونأب ًاريسأ
 لّففملا "آر ىتح هحاضيإو

 لزات بك اوكلا ”ثبح ىلإ ًالالج
 لوطم اببف ًرمعلاو هنسأح

 ”لّلَسلت فالخلا لهأ ىلع ”فوُسْس

 لبقم _لئاسملا لك يف كثدجو
 لاومم :ثوضملا مهفلا نم ”تنأف

 ”لدجأ « مئاملا لثم 'مُِهو «تنأف

 لجبمتت ف يلع ميسلق نمو

 لتفكتم ىدُبلا حاضيإب ”تنأو

 لمجأ كباوج نع ئفقو ”تلعف

 لفسأ ”كناكم يغبد نمو ىلعأو

 لهذيو وهسي ناسنإلاف كلضفب

 لوأو ”ريخأ اهنم يل دجملا يه

 لضفتملا ”لضافلا وهو كلوستر

 هر



 لعحت' عضاوملا ىلعأ يف يلهو اهل ًارماع 'كسملا حبصي نأ اهبقح نمو

 لثمأ رعشلاو معلا يف ٌورما تنأف الثيتم هرامشأ يف ناك نمف
 لّمَحتت_هب نم انقح كلثمو ابقاوف' ”كناب اينأدلا تبلّمحت

 نب نيسحلا نب دمحأ نب دولا وأ ةحرا ل لالا دجيو قاف ركذو
 اذإ : ؛ هيخأ نيبو هتيب صيمقو ةمامت هل نأك هنأ يدزيلا هيوم نب نيسحلا نب. دمحأ

 لاق . دعقب نأ كاذ جاتحا اذه جرخ ادإو « تببلا يف ذم دعق كاذ جرخ ْ
 يونزغلا نيسحلا نب يلع عم هيلع تلخد دقو « موي لوقي هتعمسو : يناعمسلا

 : لاقو يئرعلا نم رذتعاف < رز ًارزأتم « ًانارع هاندجوف « هراد اماسم ظعاولا
 : يربطلا بيطلا وبأ يضاقلا لاق اك نوكن انبايث انلسغ اذإ نحن .

 < لساغلا غارف لإ فويبلا انتا 'هبلاج باش | وُلَسَتع اذإ“ ماوسق

 لع دك ردقستو. قش « همهف ريغت الو هلقع ”لتخي ل < نيتنسو ةنس ةئام شاع
 . تام نأ ىلإ ةفالخلا راد يف بك اوملا رضحيو دادغبب يفقيو أطخلا ءابقفلا

 دعس ىلأ ىلع أرقو « "صاقلا نبا بحاص يجاجزلا ىلع يبأ ىلع لمآ هقفت

 ايأ كردأو «روباسين ىلإ لحترا من « :ناجرح جك نب مساقلا يبأو يليعامسإلا
 رفحو ةادقتلإ لترا م « يلع قو ننس عبأ يعصف يسجرسألا نسما
 « يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا لغتشا هيلعو . ينيارفسالا دماح يبأ خيشلا سلجم

 ًارظن دوجأو قيقحت دشأو ًاداهتجا لمأ تا ل
 . 6 هلم

 لرش يف قاوم ة يرسل دادحلا نبا ركب يبأ عورفو ينزملا رصتحم حرشو
 . ةريثك ايتك لدجلاو فالخلاو بهذملاو

 ”تس "ردو © ةنس ةرشع عضب هسلجم تمزال د : قاحسإ وبأ خيشلا لاقو

 "« هتقلح يف ينبترو « هنذإب نينس هدجسم يف هباحصأ

 ١ ةدوسملاو م س ص نم طقس : لساغلا غارف ىلإ ... هرعش نمو .

 .ةثامعبرأو نيثالث ةنس يف كلذ تلعفف سيردتلل دجسم يف سلجأ نأ ينلأسو : يزاريشلا تاقبط ؟.
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 هللا دبع يبأ توم دعب خئرتكلا عيري ءاضقلا ىلوو دادغب نطوتساو

 ظ ظ ٠ .هتاقو نيح ىلإ ءاضقلا ىلع لزب. لوب يرمصلا

 لوألا م ترو يف فوتو « ةفائلثو نيعبرأو نام ةنس لُمآب هدلوم ناكو

 ا د دوو ماب او

 ظ وصنملا عماج يف هيلع للصو برح باب ةربقم يف دغلا نم نفدو

 ظ 0 عاب

 ةبصق يه ةميظع ةنيدم « رت ةزمهلا دم : لمآو

 ظ . ناتسربط

0 

 يوحنلا ذاشباب نبا

 « 'ليادلا نم هلضأ نإ لاقي :؟ يوحنلا ذاشياب نب دمحأ نب نهاط نسحلا وأ

 : أاهنم ©« ةدمغملا تافنصملا هلو « وحنلا مع يف هرصع مامإ رصمب وه ناكو

 باتك حرش هو « يجاجزلل « لج ا حرش »و « ابحرمشو ؛ 6 « ةمدقملا »

 لاقي « وحنلا يف ة ةريبك "ةكش هعاطقنا لاح يف عمجو « جارسلا نب ال « لوصألا

 مهنلإ تلصو نيدلا هدعب ةاحنلا اهامسو «ةرلج ةرسشع سمح تبراق همن داك

 تاكرب نب دمج هللا دبع يبأ هذسات ىلإ ةقملعتلا هذه تلقتناو | « ةفرغلا قملعت

 يلأ : هبحاص ىلإ هنم تلقتنا مث « هعضوم ردصتملا يوغللا يوحنلا ”يدعسلا

 هبحاص ىلإ هدعب تلقتنا مث « هناكم يف ردصتملا يوحنلا يدرب نب هللا دمع دم

 ةاورلا هاشناو ؟7؟ :م ةاعولا ةمضفبو :١٠١ ١؟ ءابدآلا محعم يف يوحنلا ذاشداب نا ةمجرت -*.م

 .١٠ه : هه ةرهازلا موحنلاو +++ : + تارذشلاو وه :؟
5 

 ١ ًارجات رصم مدق هوبأ وأ هدج ناكو « قارعلا نم هلصأ : يطفقلا

 تاداذج ةعومج انه ديفت يهو « مجاعملا يف ًابساتم ىنعم ال دجأ ل : ةكشلا ؟

 . يديعسلا : يطفقلا +
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 نإ : لمقو « هعضوم يف ردصتملا « ليفلا طلثب زوبنملا يوحنلا نيسحلا يبأ
 ةعامج دبتجا دقلو . 'ابظفحي هملإ دبعيو هذيماتل اهب ناك ءالؤه نم دحاو
 ظ . "[كلذ نم اونكمتي مف « اهخْسَت يف ةبلطلا نم

 ءاشنإلا ناوبد نأ رصمب هتفيظو تناكو . هفيناصتو هماعب سانلا عفتناو
 ةبح نم أطخ هىف ناك نإف « هلمأتيو هيلع ضرعُي ىتح باتك هنم جرخي ال
 « ابملإ بتك يتلا ةبجلا ىلإ هوريسف هاضرتسا الإو « هبتآك هحلصأ ةغللا وأ وحنلا
 لد ماقأو « « بش لك يف هلوانتي ةنازخلا نم بتار ةفيظولا هذه ىلع هل ناكو .

 . ًانامز كلذ

 ناتو دكا لك أ وقرر, قم ماج عطس نانو ذاك هلأ ىكا
 أومرف © مهيلإ داع مث مهنع باغو هيف يف اهذخأف « ةمقل هل اومرف "طق مرضحف

 هذخأب وهو هل نومرب مثو ةريثك ًارارم ددرتو « كلذك لعفف رخ 1 ميس هل
 ماعطلا اذه لثم نأ اوماعو « هنم اوبحع ىتح < هروف نم دوعي مث هب ببغيو
 طفاش. لإ ىّق'رَب هودجوف هوعبت هلاح اوبارتسا اماف « هترثكل هدحو هلكأي ال
 رخآ طق هبفو ؛ بارخ تيب ةروص لاخ مضوم ىلإ لزني مث “ عماجلا حطس يف
 وهو هيدب نيب هعضيو طقلا كلذ ىلإ هلمحي ماعطلا نم هذخأي ام لكو < ىمعأ
 تي رعأ اناوسس اذه ناك اذإ : ذاشباب نبا لاقف * لاحلا كلت نم اوبجعق . هلك أت
 « قزرلا همرحي لو هتيافكب موقي وهو « طقلا اذه هل ىلاعتو هناحبس هللا رخس دق

 هبتار نع لزنو ةمدخلا نم ىفعتساو هقئالع خبشلا عطق مث * ؟ لثم مضي فيكف
 لوم اسوق لا افيو ىاصتو هناحبس هلا لع ةكوتم هلاقتشاو هنيب مالو
 ا ب ا موملا ةيشع تام نأ ىلإ ةفلكلا
 تأرقو « هربق اهب ترزو « ىلاعت هللا همحر « ىربكلا ةفارقلا يف نفدو © رصمب
 ظ . انهاه وه اك « هسأر دنع رجح ىلع هتافو خيرات

 ال ام ىقبأو هلوح ام عابو فارطأ عج عطقت ا هنأ هثوم بيس اكوا

 صخشلا هل ركذف 00 ا ١

 . لداعلا نب دمع لماكلا كلملا ىلإ تراص اهنأ لسرملا
 .ةدوسلا يدر / نيم نياك
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 قيتعلا عماجلا وهو © صاعلا نب ورمع عماجي ةفرغ يف هعاطقنا ناك « هنم هل دب

 تاقاطلا ضعب نم هلجر 'تّلزف « عماجلا حطس ىلإ ةفرغلا نم ةلبل جرخف « رص

 ظ . ايم حبصأو طقسف « عماجلا ىلإ 'ءوضلل ةيدؤلا

 ةنناثلا فلألا دعبو ةمحعم نيش مث فلأ اهنيب نيتدحوم ن.ءامب : داشبابو

 ظ .٠ رورسلاو حرفلا نمضنتت ةيمحع ةماك يهو « ةمحعم لاد

 سا
 نيسحلا نب رهاط

 يف تيأرو « ناَهاَم نب "قيز'ر نب بَعْصُْم نب نيسحلا ن رهاط بطلا وبأ
 فتاذاز نب دعسأ : رخآ ناكم يفو « هيودار نب دعسأ نب قيزر : رخآ ناكم

 اذ بقلملا ءالولاب يعازخلا قيزر نب ةحلط نب بعصم ليقو - معأ للاو

 روهشملا يعازخلا تاحلطلا ةحلتط ىلوم ناهام نب قيزر هدج ناك ؛ نينسملا

 نم هريسو « نومأملا ناوعأ ربكأ نم رهاط ناكو < طرفغملا دوجلاو مركلاب .

 علخ امل دادغبب نيمألا همخأ ةبراحم ىلإ اهب نومأملا ناك الل ناسارخ يسمرك ورم

 نب ىسع نب ىلع ىسحي ابأ نيمألا ريسو © ةرويشسم ةعقاولاو <« هتعبب نومأملا

 ْ . ةكرمملا يف يلع لتقو اعقاوتف < هنع رهاط عفدل ناهام

 نب ىسع نب يلع هّلجو نيمألا نأ هخيرات يف ؟يبلحلا يميظعلا نبا ركذ

 ١ رونلا ىلإ : ص .
 قئادحلاو نويعلاو .(5 : ج) ريثآلا نياو يربطلاك خيراتلا بتك يف نينيمملا يذ رابخأ - *.و :
 ةيابنلاو ةيادملاو ع + - جعك؟ ٠ : تارايدلاو ؟560 :  4١؟ ةرهازلا موحنلاو : ١64

 تارذشلاو 25:١5١ ةفلتحم تاحفص يف : رهاط نبال دادقب باتكو «ه+ : وه دادغب خخيراتو .

 ش .؟٠95 : يرايششبجلاو ؟ة١ : ةرضاحمناو :لشمتلا رظناو

 قىدرز : ص س ؟ .

  3ىنز نيدلا دامع ةمجرت ىف هب فيرعتلا رم .

 هزا/



 نواخ ١عبسل ىسيع نب ىلع لتقف يرلاب هيقلف « نيسحلا نب رهاط ةاقالل ناهام
 هذم "هخيرات يف يربطلا ركذو : تلق . ةئامو نيعستو سمخ ةنس نابعش نم
 «برحلا يف لتق هنإ : لاق هنكل « ربشلا نيعي لو « نيعستو سمخ ةنس يف ةعقاولا

 باتكلا راسف « اخسرف نيسمخو نيتئام وحن اهنيبو« ورم ىلإ ربخلاب رهاط ريسو
 «دحألا موي مهلصوف «ربش يأ يف ركذي مو «دحألا ةليلو تبسلا ةليلو ةعجملا ةليل
 نايم نم .نولخلايل عسا دادعب ني« سبع نب لع جرخو + اذه عب لاق م

 - نب يلع لتق موي هيلع هبتشا يميظعلا نبا نأ رهاظلاو . نيعسناو سمح ةنس نم

 دادغب ىلإ لصو ريخلا نإ : ؟اذه دعب لاق مث . دادغب نم هجورخ موس ىسع

 مستل وأ عبسل لتق هنأ لمتحف « ةنسلا نم لاوش نم فصنلا سيما موي هلتقي
 جرخ يربطلا لاق اك نوكيف « نابعشب لاوش خسانلا ىلع فّحصتو « لأوش نم

0 

 اد رصاحو « دالسلا نم هقيرط يف ام ذخأو دادغب ىلإ رهاط مدقت

 0 وه دع أ را هيل هللا يداقو# يوناو

 نومأملا ىلإ رس ًارهاط نإ : هريغ لاقو ؛ هخيرات يف يربطلا هركذ « ةئامو
 هنأ ملعف 0 ا سس لإ فصلا“ رفظ اذإ نيمآلا رمأ يف هنذأتسي
 يدي نيب عضوو ناسارخ ىلإ هسأر لمحو ؛معأ للاو؟كلذ ىلع لمعف «هلتق ديرب

 . هتمدخو هتحصانمل هاعرب نومأملا ناكف « ةفالخلا ىلع نومأمل دقعو « نومألملا ش

 ةلزنملا هذه نم هتكردأ ام كنْبَسل : غلب ام ْمَلَب امل دادغبب رهاطل ليقو
 ال آل © كلذ قدي نبل 5 لاقف « ناسارخم كئارظن نم دحأ ابك ردي مل يتلا

 افإو « نهب تررم اذإ نهحوطس يلاعأ نم "لإ نعلطتي جْئَشوُنب زئاجع ىرأ
 . ةارّه ىلعو اهملع لاو بعصم هدج ناكو « اهب أشنو دلو هنآل كلذ لاق :

 ١ مستل : ص .

  0ثداوح) يربطلا خيرات : ه8و١(ج ٠١ : ١١ ةيرصملا ةعبطلا نم) : 5؟5+١( .

 ” قباسلا ردصملا نم ١و4 : ص .

  5ص) يربطلا هلاق ام صن. : «١٠( تصنلل سينغ موي كلذو ضعي لإ عيضمب داوقلا ىثمو.

 لتق دق (ناهام نب ىسبع نب يلع ينعي) يلع نا اولاقف 8١ه ةنس لاوش نم .

 .2 مهام



 "نع ذقع هضرتعاف « هتقا رح يف دادغمب امون بكرو « ًايسدأ اعاجش ناكو

 «ريمألا اهيأ : .لاقف « جرخبل طشلا نم تيندأ دقو « رعاشلا قولخلا يفصص نبا

 : ١لوق» أشنأف « لق : لاقف « اتايبأ ينم عمست نأ تيأر نإ

 فرغت ال فيك 'تّقرغ ال نيسحلا نبا ةقا“رحل ”تمحع

 ويطل ايمرت نم "قلق دولا ابقوف نم : نارخَيو

 ؟ىروماال فتكا تيه دقو, .اهانارخأ كاد نع ”بتفعأو

 « كديزن ىتح اندز : هل لاقو « ادي ةثالث هوطعأ : رهاط لاقف

 . يبسح : لاقف
 رس نر دقو © ءاسٌؤورلا ضعب يف ءارعشلا ضعملو

 هفطلب حايرلا يرجم اي هللا ىلإ عرضت ”تئلبتبا رحملا ىطتما الو

 تفك لثم هحاوم ”لعجاو همّلسف هملسف هجاوم لثم هّنفك نم ىدنلا ”تلعحج

 نومأملا ىلإ بتكف « دادغب ةرصاخم دنع لاومألا ىلإ جاتحا دى رهاط ناكو

 < هيلإ جاتحي ام هضرقيل بتاكلا هيولمج نب دلاخ ىلإ هل بتكف « هنم اهملطي

 . كنلتقأل : هل لاقو ًادلاخ رضحأ دادغي رهاط ذخأ اماف « كلذ نم دلاخ 0

 "تلق دق : : دلاخ لاقف « هنم هلبقي مف ريثك ًائيش لاملا نم لذمف « ةلتق رش

 هبجعي ناكو ©« تاه : رهاط لاقف « تدرأ امو كنأش مث <« هعمساف-ائيش

 ظ كَ 0 : هدشنأف < رعشلا

 ؛رودقملا هّّقاس رب روفصع تةرم فداص ؟رئقصلا نأب اوُسَعَز

 ريطي هيلع ”ضقنُم 'رقصلاو هحانج تحت ”روفصملا متلكتف

 ١ ءارعشلا تاقبط يف ملحم نب فوعل ةيوسنم تاسبآلاو « هدشنأف : س : 4

 مشرد: را ؟ .

 .زاملا نأ تئبن : م م

 . ريدقتلا :أ 14
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 ريقل يننإف "تيوس نألو ٠ةمقل كلثمل اذه اي 'تنك ام
 روفصعملا كلذ ”تلئفأف امرك "هدصب ”لدملا 'رقصلا تنوابتف

 . هنع أفعو « تنسحأ : رهاط لاقف

 ءاش فترإ هركذ يتآلا ةناب نب ورمع لوقي هبفو < نيع درفب رهاط ناكو

 :  ىلاعت هللا

 ها مر ىلا ملا. 5 : 5 . 7 0 .
 هدئاز ننعكو ناع ”تاضقن هدحلأو ناعو نشدسملا ادا

 :هل ليقف «روكذملا رهاطل احاّدم ناك ىلجبلا ريرج نب ليعامسإ نأ ىكحيو
 © ىلوحمت هل لاقف « هنحتمب نأ رهاط ”بحأف « هب كحدمعو رعشلا ىريس هنإ

 : هيلإ بتكف <« كلذب همزلأف < عنتماف

 السلق الإ ىرت ال كشنعو نعي الإ ىرتال كشتيأر

 الببسلا سمتلت فكلا ربظب بيرق نع كنأ تئقيأ دقف

 . ةقرولا قزمو « ًادحأ اهدشنت نأ رذحا : هل لاق ابملع فقو اماف

 نيسحلا نب رهاط ىلإ بتك نيمألا همخأ لتق دعب رمألاب نومأملا لقتسا املو

 لبس نب نسحلا ىلإ مسي نأب ناسارخي ممقم نومأملاو دادغبي معقم وهو روك ذملا
 سرافو لبجلا دالبو قارعلا يهو « دالبلا نم هحتتفا ام عيمج  هركذ مدقملا -
 دالتو.لضوملا ءالوو.#1 ةقرلا لإ وف هيحرح ناوي 6 قفتلاو نافتلاو زاوفآلاو
 . ةئامو نيعستو ناك ةنس ةبقب يف كلذو © برغملاو ماشلاو ةيتارفلا ةريزجلا

 يف هللا ديبع هد فحو هللا دبع هدلو ركذ قأيسو - ةريثك رهاط رامخأو

 . - ىلاعت هللا ءاش نإ نيعلا فرح

 ومهم و رو وه م مج جي جر و م واي هاي م ع سا سر يرو سو ع يوي كج ياو و و هدف ع روج و ايدو دو س جو هاجم
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 نم نيقب سخن تبسلا موب يفوتو . ةئامو نيسمخو عست ةنس هدلوم ناكو
 . ىلاعت هللا همحر ورم ةئيدمب نيتئامو عبس ةنس ةرخآلا ىدامج

 تس ةلس رخآلا عمبر رهش يف اهدروف « ناسارخ هالو دق نومأملا ناكو

 ةالو رابخأ » باتك ىف يمالسلا لاق اذكه « ةحلط هنبا فلختساو « نيتئامو

 نم ديربلا بتك تءاحو « نومألملا ةعاط علخ هنإ : ١و ريغ لاقو < « ناسارخ

 ديربلا بتك هتءاج مث « ًاديدش اقلق كلذل نومأملا قلقف «كلذ نمضتت ناسارخ

 ثدح هنإ ليقو «ًاتيم هشارف يف دجوف ىّمُح علخ ام بيقع هتباصأ هنأ موي ينث

 . اتم ظقسف ©« ثداح هنمع نفج يف هب

 رهاط لخد : "لاق « هخيرات يف نومأملا نب سابعلا نب نوراه ىكحو |

 لاقف « عومدلاب هانمبع تقرورغا ىتح ىبو اهاضقف ةجاح ىف نومأملا ىلع ًاموي

 ايندلا كل تناد دقو « كنيع هللا ىبأ ال ؟ يبت 4 نينمؤملا ريمأ اب : رهاط

 نم سفن واخت ال نكلو « نزح نع الو لذ نع ال يبأ : لاقف «ينامألا تغلبو
 ديرأ :هتاولخ يف نومأملا بجحي ناكو مداخلا نيسحل لاقو رهاط متغاف « نّجَش
 مداخلل رهاط ذفنأ مث « ينآر امدنع هئاكب بجوم نع نينمؤملا ريمأ لأست نأ
 هل لاق رطاخلا بمط وهو نومألملا تاولخ ضعب يف ناك اماف « مهرد فلا ةنآَ

 : لاقف ؟ رهاط كيلع لخد امل تيككب 4 « نيئمؤملا ريمأ اي : مداخلا نيسح
 كسأر نم جرخ نإ رمأ وه : لاقف « كؤاكب ينّمَغ : لاق ؟ كليو اذهلو كلام

 يخأ ًادمم تركذ نإ : لاق ؟ "رس كل تحبأ ىتمو يدبس اي : لاقف « هتذخأ

 ريخأف <« هركي ام ينم ًارهاط توفي نلو « ةّربَعلا ينتقنخف « ةلذلا نم هلان امو
 ءانثلا نإ : هل لاقق دلاخ ىبأ نب دمحأ ىلإ رهاط ا «© كلذي ًارهاط نيسح

 :لاقف «نومأملا نع ينبيغف <« عئاضب سيل يدنع فورعملا نإو صيخرب سيل ينم
 « ةحرابلا منأ ل : هل لاقف نومأملا ىلإ دمحأ بكرو « ًادغ يلإ رّدكبف « لعفأس

 « سأر ةلكأ هعم نمو وهو ناسغ ناسارخ تسّدلو كنأل : لاق ؟ مو : هل لاقف

 وه : لاق « رهاط : لاق ؟ ىرت نمف : لاقف < لطصم هماطصي نأ فاخأو

 > . اهم انو.كنوم و رشا: قرا ناقك قتيلا اذه ليست نظن: 3
 . ريسي فالتخاب ج ةخسنلا يف ءاج دقو ؟ : قباسلا ردصملا يف ربخلا درو ؟

 ةهآأ



 « هتعاس نم ناسارخ ىلع هل دقعو نومأملا هب اعدف « هل نماض انأ : : لاقف « عئاج

 نكت اماف « همست نأ هبيرب ام ىأر نإ هرمأو « هاير ناك امداخ هل ىدهأو

 : لاق ناسارخ ديرب يلوتم تباث نب موثلك ىكح . ةبطخلا عطق ةيالولا نم رهاط

 :٠ بتكف « كسمأ ةفيلخلا ركذ غلب اماف « بطخو ةعملا موي ربنملا رهاط دعص '

 . هيلإ بتكف تيم تبسلا موي رهاط حبصأو « ديربلا ليخ ىلع نومأملا ىلإ كلذب
 دلاخ يبأ نب دمحأ اعد نومأملا ىلإ ىلوآلا ةطيرخلا تلصو اماف « كلذب ضيأ

 دعب مث < هموي يف ريسملا ىلع ههركأو © تنمخ اك هب تأف نآلا صخشا : لاقو

 : ليقو < هتومب هموي نم ةئناثلا ةطيرخلا نيد تيمملا ف هل نذأ دئادس

 . |١ خماك يف همس مداخلا نإ

 ءلعج هنإ لمقو © نامارخ ىلع ةحلط هدلو فلحتسا نومأملا نإ مث (66)

 5 رسع ثالث ةنس ةحلط قوتو « ا هوو نا حو

 , عاب نيت
 5555-0552-5000 اواو

 "مراد يبرم تناكو < نيفصن هالقف مدقت اك ناهام نب يلع عم هتعقو يف

 ل ل سل

 ْ ني ا ب
 57-5 يعازخلا ريثك نب ناملسل ابتاك ”قيزر نب بعصم هدج ناكو (67)

 سفن ىلإ ”بتاكلا ع جوحأ اه : همالك :نمف « افيلب ناكو « سايبعلا ينب ةوعد
 نع هكت ةهو « قالخأا مكأ ىلإ هدوقي عبطو « بتارملا ىلعأ ىلإ هب ومست

 . بطلا ا عمطلا نمت ف

 همسي ءممموودو يصورون هوو سس وم هوس سم عموم هجيج سوو جو هع مد و ووو هد م سه عا ع

 اوتار نع ع نيسلشم اسس نمت ١
 دا كنع » : هيلا بتك نومأملا نأل كلذب بقل هنا ((4 : بولقلا رامث) يلاعثلا ركذ ؟

 . « نبي كلامثو نينمؤملا
 . 764 : يرايشبجلا رظنا <



 نوكسو ةمجعملا نيشلا حتفو واولا نوكسو ةدحوملا ءابلا مغب : جْمّشوُنبو
 . ةارّه نم خسارف ةعبس ىلع ناسارخم ةدلب يهو « مجاهدعو هوت

 اهيدعيو ةروسكملا ةلممملا لادلا ديدشتو فاقلا حتفو مملا مصب : سادقمو

 0 . روك ذملا رعاشلا ىلع مع مسا وهو « ةلمهبم نيس
 هده © كاق اهدعبو:وازلا نوكسو ماللا مضو ةمحعملا ءاخلا حتفب : قولخلاو

 . ةروهشم برعلا نم ةلامبق يهو « ةقوُلَخ وأ قوُلخ ىلإ ةسسنلا

 «ةئامو نيعستو عست ةنس يف ناسارخب بعصم نب نيسحلا هدلاو تامو )6

 .٠ هيزعب قارعلاب وهو رماظ ا ىلإ ٠ ثثعبو هتزانح نومألملا رضحو

0 
 نيكتغط مالسإلا فيس

 تومنملا ناورم نب يذاش نب بويأ نب نيكتفأط سراوفلا وبأ مالسإلا فيس
 رصانلا كلملا ناطلسلا هوخأ ناك ؛ نمبلا بحاص « نيدلا ريبظ زيزعلا كلما
 ةلودلا سمش هاخأ ريس دق ةييرصملا رايدلا كلم امل « ىلاعت هللا همحر « نيدلا حالص
 ىلوتساو اهكلمف « نميلا دالب ىلإ - ءاتلا فرح يف هركذ مدقملا - هاش ناروُت
 ريس مث - هتمجرت يف روكذم وه ابسح - امنع عجرو * اهدالي نم ريثك ىلع
 وعل ةنس ىف كلذو « روكذملا مالسإلا فيس هاخأ كلد دعب اهلإ ناطلسلا

 ادوصقم ةساسسلا نسح ةريسلا روكشم ًاعرك ًاعاحش الحر ناكو . ةثاسمحو

 نينع نا نساحلا وبأ نيدلا فرش هنلإ لخدو « هربو هناسحإل ةعساشلا دالملا نم

 « دئاصقلا "رغب هحدمو -ىلاعت هللا ءاش نإ مملا فرح يف هركذ يتآلا  يقشمدلا

 «نميلا نم هب جرخو ًارفاو الام هتبج نم بستكاو « هتلص لزجأو هبلإ نسحأف

 ةريثك تاحفصو ١١م : « بورككلا جرفمو عم. : ١١ ريثألا نبا يف نيكتفط ةمجرت ٠٠

 ه : ١ ةيؤلؤللا دوقعلاو ٠ نامزلا ةاآرم ف

--67 



 نبا نامع نيدلا دامع زيزعلا كلملا ذئموي اهتناطلسو ةيرصملا رايذلا ىلإ لصو اماف

 ةاكزلا مفدب ةاكزلا ناويد بابرأ همزلأ « ىلاعت هللا همحر « نيدلا حالص ناطلسلا

 : 'لمعف « هتيحص تلصو يتلا رجاتملا نم :

 هق ادع 'هيحاس ق'رب ؛لثك الو ”لمأ اهلل زيزعلاب ىَّسَسَتَي نم لك ب

 هقادصلا ذخأي اذهو « ىِطْعُي كاذه املاَعَف يف ”ناوب ا نيب

 ةثامسممحو نيعستو ثالث ةنس رسثع عسات لاوش يف مالسإلا فيس ةافو تناكو

 2 .٠ للاعت هللا همحر « نمسلاب اهطتخا ةنئيدم يهو « ةروصنملاب

 روك ذملا زعمالو « "ليعامسإ نيدلا حتف زعملا كلملا هدلو هدعب ىلوتو 69(

 هايس يدلا هباتك يرزيشلا نالسرأ نب ةمعن نب دوم نب مسم مئانغلا وبأ فئنص

 « ا ريثك سانلا رابخأو هراعشأ نم هبف عدوأو «رابخالا بئارغو رافسألا بئاحع »

 متانفلا وبأ ركذو « نميلا دالب نم ءارجلاب تام هنأ ركاسع نب زعلا ركذو

 تام هنأ '« ماظنلاو رثنلا تادذ مالسإلا ةربمج » هاعس يدلا 0 علا

 ليعامسإ ءادفلا وبأ نيدلا حتف هدلو لتقو : لاق مث . ةسردملاب اهب نفدو « زعتب

 هوخأ هناكم ىلوتو «دمبز ”يماش يحمل 8 ناكمب « نيعستو نامت ةنس بحار قف

 . ؟بوبأ رصانلا كلملا

 ىشرف هنأ ىعدأ هنا ثسح طيلختلا ريثك جوهأ ليعامسا زعملا كاملا ناكو ]|

 لداعلا كلملا همع عمس ابلف « يداحلاب بقلتو ةفالخلاب هسفنل بطخو ةيمأ يتب نم

 45و عم مييوجبوردوم سووموم رو رورو سهووج وود مر ووجوه مو سد ووووموم

 ١ نينع نبا ناود : ١؟١؟ .

 ٠ مارملا غواب يف هنع ةذبن مجار :

 ظ بناتك هيفا سب امأا وو 00 00 ةخسن باتكلا اذه نم م

 رفظملا دهاجملا لماعلا ملاعلا ريبكلا لجألا دسسلا دوعسملا كلملا ءالوم ةثا رخل هتأشنأ هضعبو هتفلأ

 سم « خلملا ءابم « ةلودلا قا « مانألا ةدع « مالسإلا رخد « نيماسملا كلم نيدلا حالص روصنملا

 ناطلس نيدلا حالص « نيدرمتملاو جراوخلا رهاق « نيدحاملاو ةرفكلا لتاق « نمطالسلاو كولملا

 هدلو لوقو هلوق نم ءيش داربإب ب باتك لك متخو ًاباتك رع ةتس يف همسق دقو « خلا .. . نمملا

 . ركب يبأ نيدلا فيس نب دمع نب فسوب نيدلا حالص هومسملا كلملا حدم يف دحأ

 . خسنلا رئاس يف هيلع وه امع ص ةخسن يف فلتخم زعملا كلملا رابخأ بمترت
 و

04 



 « حيحصلا هبسن ىلإ ةدوعلاب هرمأبو هحويو همولي هنلإ بتكو همهأو هءاس كلذ.
 ىلإ فاضناو ؛ عجرب مو تفتلي مف « هنم سانلا كحضي ام هبكترا ام كرقبو
 مهيلع اوكّلمو هولتقف هيلع اوبثوف « هئارماو هدانجا عم ةريسلا ءاسأ هنأ كلذ
 . [١ دمج رصانلا كلملا هاخأ

 عبس 1 ناكو « ًارعاش اريدأ روك ذملا مئانغلا وبأ ناكو )70
 . اهدعب وأ ةنسلا هذه يف يفوت دقف . ةئاتسو ةرشع

 « وحنا ءارقإل قمن عماجي ًاردصتم ًابوحن "دومه ءانثلا ونأ هوبأ ناكو )71
 باتك يف بتاكلا داعلا هرك ذو ؛« « ريبكلا هخيرات يف ركاسع نبا ظفاحلا هوك دو
 نيدلا فرش لاقو . ةئامسحخو ناتسو سمح ةنس دعب قوت : لاقو "م ةديرخلا »
 : ؛هسفنل روك ذملا دومع ىندشنأ : نيثع نبا

 ىَرَشتْفُم ريغ دحاو الإ يهامو ةريثك ءاتشلا تافك نولوقي
 ارّفلا يف دجوي دبصلا لكو « كيدل لصاح ”لكلاف سيكلا فاك حص اذإ

 . ملعأ لاو « « رزيش بحاص ذقنم نبا كولم نالسرأ هدج ناكو

 ةانسملا ءاتلا هدد ةمحعملا نيغلا نوكسو ةلمبملا ءاطلا مضب : نيكتفغطو

 ىيرت مسا وهو « نون اهدعبو اهتحت نم ةاشسملا ءاملا نوكسو فاكلاو ابقوف نم

 1 | هانعم فرعأ الإ

 ىوويوووَوو ووو وو و هةموو م هوو م ةق مو ةسووه و ممم هو مومن هقعو هم 6 ع8

 . ص نم ةدايز
 ناكو نسح رعُس هلو « ذقنم نبا رعاش ةمعن نب دومح ناك : م : م هابنا) يطفقلا لاق
 : ه ةرهازلا موحنلاو + : ةاعولا ةمغب ًاضيأ رظناو ؛ ؛ قشمدب يفوتو « ةريثك ًاراعشأ ظفح
 , "6م

 ١ (ماشلا مسق) ةديرخلا
 , هال 5 : ةديرخلا

 ا

 محلا هي
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 مرا

  كيذر نب 7

 ظ انلاو ناك 4 رصم زيزو حلاصلا كلما بقلملا ابرار نب عئالط تاراغلا وبأ

 ' رصم بحاص ليعامسإ رفاظلا لتُق اماف «رصم ديعص لامعأ نم بيصخ ينب ةبنم

 ىلع هب اودجنتساو « حلاصلا ىلإ رصقلا لهأ ريس  ةزمهلا فرح يف مدقت اك

 مظع ممج هعمو ةرهاقلا ىلإ حلاصلا هجوتف < هلتق ىلع نيقفتملا رصن هدلوو سامع

 نب ةماسأ اههعمو اههعابتأو هدلوو سابع بره دلملا نم بواب

 ام ىلع كلذ يف امل ًاكراشم ناك هنآل ًاضيأ ةزمهلا فرح يف روك ذملا

 رومألاب لقتساو « ئئافلا مايأ يف ةرازولا ىلوتو ةرقاقلا ىلإ حلاصلا واس

 ةنس لوألا عسير رهش نم ريشع عساتلا يف هتبالو تناكو « ةلودلا لاوحأ ريبدتو

 لمأل بح ءاقللا يف البس ءاطعلا يف احمس الضاف ناكو . ةئامسخو نيعبرأو عست

 :'هلوق هرعش نمو < نيأزج يف وهو هرعش ناويد ىلع تفقو «رعشلا دمج لئاضفلا

 .ضارعإلاو ةدصلا انيفو اربع ءهئادحأ نم 'رهدلا انيرُي اذ 5

 ”ضارمألا هب ةرك'نثكف انيق ةهارك ذ يرجي سئئلو ”تامملا ىسنتن

 ظ "ًاضيأ هرعش نمو

 ِيِنْيَمم نم ”تاوشنلا هفاطعأ ىلإ 'تّرس ماوقلا لم فَبْتَبْمو
 هيلفج نم عورلا ةادسغ يفسس يدي 'تّلَس امتنأك ظاحللا يضام

 ؛ هتمجرت رداصمب تيث ةيشاحلا يفو ك7*+*:١ (رصم مسق) ةديرخلا يف كيزر نب عئالط ةمجرت -ا١١

 :فحنلا .ط) هناويد ينيمألا يداه دم عمج دقو « اهدعب امو #؟ : ١ ةيرصعلا تكنلا رظناو

 . ةدوسملا يف ةافوتسم ةمجرتلا هذهو :تلق (هتمجرت رداصم يف ًالصفم تبث هتمدقب قْلأو 6

 .مع : هتادد ١

 . ١/4 : ناويدلاو ١ : 0*١ ةديرخلا ؟

 2؟؟



 هممال ال هئمّقلأ هدحل يف ةككسمب 'راذعلا طخ دإ تلق دق
 هين ىلع "تّضّقن ”هئغادصأ امنإو هيضراعب بد رعشلا ام

 هيدي عوط نآلا يلقو مهبف ”نفان يرْمأو يدي 'عوط سانلا
 هيلع .مارغلا ”ناطلس 'روحميو ءلدعب معي ناطلسل بجع عاق
 هل "نم كترارتلا كقكيك ”تنأ. رارقلا ”هسا الاول هللاو

 ب 0

 3 “ع

 ,بارغلا رثكو يف ازابلا ”لحو بابتثلا غْبص اضن دق كبيِشَم
 - ىبات ةكنع "بئاوتنلا بان امو ىطظقتي ناثادجحلا ةكقمو مانت
 باسح الي هلم ”تْسقّفنأ دقو "زنك وهو رع ءاقب فيلكو

 00 صمد ليز يلصوملا دعسأ نب هللا دمع بذا تاكو

 : "املوأ يتلا ةّمفاكلا هتدمصقب هحدمو

 كيت ةطارف الإ ”فنت ةتسللو ' اكيفالث يف يفالت ةكافتك امأ
 ظ : ءاهصّلخمو « دئاصقلا بخت نم يهو

 كوُلْسأ ”تسل ينأ 'مكْعت ةتنأو الس ةاثشاولا لاق "نأ ”بضلغت مفو
 اكي”ز'ر نبا دوج يئمظ ىفش الو اومعز يذلا ناك 'نإ كتكصو 'تلنال

 . اهتمتكل ةلاطإلا فوخ الولو ةلئاط ةليوط يهو

 ١ ©ا ل : ناومدلا .

 ثداوحلا : ص ؟ .

 م-..: ينوباصلا نبا رظنا ب

 . ر نم ةرابعلا هذه تطقس غ

 قالا/



 هئمرح تداازو هترازو ىلع حلاصلا رمتسا هناكم دضاعلا ىلوتو زئافلا تام املو

 ىفو هتضىق تحت دضاعلا ناكو « ةمالسلا لوطب رتغاف « هتنبا دضاعلا جاوزتو

 دانجأ نم موق عم قفتاف « « هلتق يف ةليحلا لمعأ كلذ هملع لاط اماف « هرسأ

 يف ًاعضوم موا مهنيب كلذ ررقتو يعا“رلا دالوأ مه لاقي ةلودلا

 اودعقف «هولتق ًاراهن 3 اليل حلاصلا مهب رم اذإف « نيفختسُم هنف نوسلحي رصقلا

 ىلع حتفي نأ مدحأ دارأف « هيلإ اوجرخيل اوماقف « رصقلا نم جرخو ةلمل هل

 يف ىلاعت هللا هدارأ رمأل ةليللا كلت ممدوصقم لصحي ملف « مع امو هقلغأف بابلا

 هيلع اوشوف ًارابت رصقلا لخدف « رح انوا اوجاع 24 لحألا ريخأت

 هيلإ هباحصأ داعف < توصلا عقوو <« هسأر يف اهضعب ةديدع تاحارج هوخرجو

 ضعب ماقأو < ليسي همدو احورخت هراذ ىلإ لمحو ”هوُحَرَح نيدلا اولَثَقَف

 همحر « ةثامسو نيسمخو تس ةنس ناضمر رسشع عسات نينثالا موي تامو . موب

 علخلا تجرخو . ةئاععبرأو نيعستو سمخ ةنس 0 ا

 ءاثالملا موي - رواش ةمحرت ِق هركذ مادقملا كيازار نيدلا يح لداعلا هدلول

 . رصانلا لداعلا هومقل ةرازولا ىلوت املو« عاحش نأ ةتلتكو « هيأ ةافو موي يناث

 : 'اهلوأ < ةديصقب ينمملا ةرامع همقفلا هاثر تام املو

 "للا

 "هكئاسأ ا اذ لأ ىفأ

 0 دنع ملا دسم

 ىنملا هب ”ثيغتسد باوج 'نم 'لّبف

 دسحا ان دح تقيم

 أ لاحلا دهاشس نسم ينبار دقو

 > 7 1 5 بانت و 0 "باغ نى ايف

 ”ةباح هوجو لا قوَف ىرأ نإف

 ا امنمو

 هئاكي ”ناوأ اذه اف نوُعَد

 هبا د ةدمجو مجرم ميم هموم وسر هرم و مو دعوه م مه ينهم همس ينو موونل همعمتمو

 هلهاذ بمهاذ ىب .امل ىنإف

 هلئاق "سرختو ةهيعأو ”لهذتو

 هلطاب ةّيصُملا 0 ىلع ولعتو

 0 تس ادلا ىرأ

 هلصاوت ىّجرْمي ال ًارْجَه راتئخا مأ

 هلكاوث هوُجاولا "نأ ىلع ُهلْدَت

 م ءاكلبلا 'لكلط 0 :

 هام



 هلمآ تنك ”لبياو ينع مشقت يننإف هيلع ينزح اوركشت الو

 هلم اذأو ل اتنأ [”ءالاوأو ”دقف ”بادننو هلك بسن ال ملو

 هلعاف هللا انيام انع "باغ دقو هلاعف نسح دعب يرعش "تمل ايف

 هلحارم نيّبب ىوطلت 'مأ ثكميف -مميرتغو مكفيض ىوثم ”هركيأ

 يلا ةرازولا راد نم لداعلا هدلو هلقن مث « ةرهاقلاب نفد دق ناكو ؛ ةليوط يهو
 ناكو 4  هركذ متدقملا - هاش ناهاش لضفألا ءاشناب ةفورعملا يهو « اهب نفد
 ىلإ دضاعلا هفلخ بكرو توبات يف نيسمخو عبس ةنس رفص رشع مسات يف هلقن
 ةليوط ةدسمصق ًاضيأ ةرامع هبقفلا كلذ يف لمعف « ىربكلا ةفارقلاب يتلا هتبرت
 : تواتلا ةفص يف اهتلمج نمو « اهيف داجأ

 ”راقوو ل 1 ا 2 َ هسناج ِق "تع دوأ ىسوم ”تونات ”نأكو

 ش 5 ةريثك ٍثارم همق هلو

 . ةرهاقلا رهاظب ةليوز باب ىلع يذلا عماجلا ىنب يذلا وه حلاصلا اذهو
 هبره خيرات رواش .ةمجرت يف تركذ دقف 'كيازار لداعلا هدلو اأو (72) ظ

 « هتتئاحو هلهأ هعمو < ىصحي ال ام رئاخذلا نم هعم لمح دق ناكو « ةرهاقلا نم
 صاوخ نم ناكو ©« يمخللا "صبنلا نب بوقعيب لسقو ) ناملس راحتساو

 ل حيفطإب وهو هلع مهزنأف « ةرفاو ةمعذ مهتبج نم لصحو ؛« مهباحصأ

 لداعلا ىلإ اوضمو ةعامج هعم بدنف ؛ م هماعأو رواش ىلإ هتعاس نم راسو

 . هسح مث ًاليوط ًاتامز فقوف « رواش بأ ىلإ هورضحأو ًاريسأ هوذخأو

 انأو هدلول ةحلاص ةةريخذ حلاصلا كأبخ دقل : صمينلا نال رواش لاق مث
 هلتق مث « ةديدم:ةدم لاقتعالا يف لداعلا يقبو « هقنش مث  يدلول اضيأ كؤرخأ

 تناكو « ةريسي ةديدم الإ هلبمي مل هللا نإ » (هم : تككنلا) ةرامع لاق « رصانلا كلملاب بقلي ١
 . ملظلا موسر نم طقسأو ةميدقلا تاباسحلاو قاوملاب سانلا حماس هنأ كلذو ةريثك اهمف ريخلا لاعفأ
 > . « خلا ... ةميظع غلابم

 . ةدوسملاو ر يف ام انتبثأو « ضيفلا : ص "

 614 ظ ا ول دس أ



 .٠ ١هلودلا ءارشأل هسأر جرخأو

 را ااا ىلو حلاصلا نأ بئاجعلا نمو

 رشع عساتلا يف مهتلود ا ل .

 55 ءانلا نوكسو ةروسكملا يازلا دددستلو ءارلا مصب : كيزارو

 ي

 د ةنانسو نا ةئنس روكذملا ”ظعاولا نيدلا نيز ةدالو "تناكو 735(

 يدب نب ريخلا دعس نسحلا ابأ رهاصو © راو دادغب مدقو اهب أشنو

 نرد لماوك حاب رحل دع أ هتنبا ىلع ؛يسلدنألا يراصنألا يسنلبلا دعس

 عسل ةنس ناضمر نمأث ءاعبرألا موب يفوتو 9 56 ثادحو « رصم ىلإ هتافو'

 . ىلاعت هللا همحر « ةّسجلذ نباب فورعملا وهو « رصع ةئامسمحو نياعستو

 هسيعولو استلمت يم سسر و مريع مريم هيون شوفو وو م وحن و ووو عموم جف ممع

 ٠ م يف ةرقفلا هذه درت مل : ةلودلا ... لداعلا هدلو امأو .

 . م يف دري مل ةمجرتلا رخآ ىلا انه نم

 « 5*4 0:١ بحر نبا ليدو ”غ : نيتضورلا ليد يف ظعاولا مهاربا نب ىلع نيدلا نيز ةمجرت +

 .فرمت كانهو « كنز نيدلا رون نع ًالوسر ناك ( ه5 ةنس ) دادغب ىلا هتالحر ىدحإ يفو

 ريخلا دعس بتك تلقتناو ءرصم ىلا هعم اهلقنو ةمطاف هتنبا لع هرهاصو يسنلبلا ريخلا دعس ىلا.
 ناكو « ةفارقلا عماجم ظعب ناك كانهو « نيدلا حالص ةلود لبق نم رصم ىلا هلاقتنا ناكو « هملا

 ةرماؤم ريخ نيدلا حالص ىلا ىبنأ يذلا وهو « هيأر باوصل صاعلا نب ورمع همسي نيدلا حالص .

 . هعم ناك سدقلا نيدلا حالص حتف املو « ةيمطافلا ةلودلا ةداعال هقافرو ينمبلا ةرامع

 نأ دعب ابنكسو « يلازفلل دادغبب ذماتتو « تاقشملا ىماقو اصلا لصو ةلاحر يسلدنأ ع

 نتا ا ا ةلمكتلا يف هتمجرت) ه١4 ةنس يفوتو ناببصأب ةرتف رقتس

 .(؟ه8م :مقر2 دعك 0

 قا ٠
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 يماطسبلا ديزي وبأ

 دمازلا ”يماطْسَتلا يلع نب ىسيع نب مدآ نب ىصع نب روُفَْط ديزي وبأ
 : اضيأ نادباع نادهاز ناوَخَأ هل ناكو « مسأ مث ” ايسوجم هدج ناك ؛ روبشملا

 هذه تدجو ءيش يأب : ديزي وبأ لْسو . مهّلجأ ديزي وبأ ناكو « يلعو مدآ
 يف هتبقل ام ُءدشأ ام :ديزب ىبأل ليقو ؛ راع ندبو مئاج نطبب : لاقف ؟ ةفرعملا
 كسفن تسقل ام نوهأ ام : هل لمقف 2« هفصو نككمي ال : لاقف ؟ ىلاعت هللا ليبس
 « اعوط ينبحت ملف تاعاطلا نم ءيش ىلإ اهتوعد « معنف اذه امأ : لاقف ؟ كنم
 قح تاماركلا نم يطعأ لجر ىلإ مترظن ول : لوقي ناكو . ةنس ءاملا اهتعنمف
 يبنلاو رمألا دنع هنودحت فيك اورظنت قح هب اورتغت الف ءاوهلا يف عفتري
 تامارك وب ةرويقم ا ذفاغو ةرنك تالاقم هلو .ةعيرشلا ءادأو دودحلا ظفحو
 ظ . ةرهاظ

 هللا همحر < نيتئامو نيتسو عهرأ ليقو « نيتسو ىدحإ ةنس هتافو تناك و
 . ىلاعت

 دعبو هافلا مشو اهتمت نم ةانثكلا ءايلا نوكسو ةلمبملا ءاطلا حتقب : روفبطو
 . ءار ةنكاسلا واولا

 ةلمهملا ءاطلا حتفو ةلمهملا نيسلا نوكسو ةدحوملا ءاملا حتفب : يماطسبلاو
 لامعأ نم ةروبشم ةدلب يهو ؛« مايطست ىلإ ةبسنلا هذه « مم فلألا دعبو
 السبا قارعلا ةبج ا لاقيو سمو

 نووووويمو هومر و هدم هور و ون نممو ب دهيم مووس هون ووف هوو مو سعف >6 © »

 تاقمطو م+ : ٠١ ءاملوألا ةيلحو 1٠ : يماسلا تاقبط يف يماطسبلا ديزي يلأ ةمجرت
 . صقن نود ةدوسملا يف تدرو دقو م41 : ؟ لادتعالا نازيمو 44 : ١ يرانملا
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 رخل

 يلؤدلا دوسألا وبأ

 . ةثافن نين سلح نب رُمْلعَي نب لّدْنَج نب نايفس نب ورمع نب ماظ دوسألا وبأ

 هتبسنو هبسنو هممسا .يفو « ىلّودلا : لاقيو « ىليدلا ركب نب ليادلا نب يدع نا

 “© بلاط يبأ نب ىلع بحص « مهنابعأو نيعباتلا تادام نم ناك ؛ ريثك فالتخا
 لمكأ نم ناكو « يرصب وهو < نيّئفص ةعسقو هعم دهسو « هنع هللا يضر
 0 . ًالقع مادّسأو ايأر لاجرلا

 : هل عضو « هنع هللا يضر « بلع نإ ليق « وحنلا عضو نم لوأ وهو
 مت : هل لاقو هبلإ هعفر مث « فرحو لعفو مسا : برضأ ةثالث هلك 'مالكلا
 ظ . اذه ىلع

 هللا مارك الع هتمحل ليللاب هنومجري اوناكو « ريشق ينب يف ةرصبلا لزني ناكو]

 ول <« نووذكت : مه لوقبف <« كمجري هللا نإ : اولاق مهمجر رك ذ اذإف < هبجو

 ىرجح ام سكعفلاب اذهو ... نوبمصت الو نومجرت مينكلو ينباصأل هللا ينمجر

 راوج نورتشت بف : لاق مث مهرد فلأ ةئامب هراد عاب هنإف يودعلا مهجلا ا
 مث يراد يلع اوّدر : لاق ؟ طق راوج ىرتشُي لهو : اولاق ؟ صاعلا نب ديعس
 نإو يب بحر ينآر نإو ينع لأس تدعق نا لجر راوج عدأ ال «كلام اوذخ

 ينأدب هلأسأ م نإو يتجاح ىفق هتلأس نإو ينبرق تدهش نإو ينظفح تبغ

 . مهرد فلأ ةئ ةئامب هملإ ثعمف ثعبف ًاديعس كلذ غلبف < يّنع جرف ةحئاج ينتبان نإو

 :تسربفلاو ١ : ١١ ةنازخلاو :١٠٠١ :ا ركاسع نا بيذهت يف يلؤدلا دوسألا يبأ ةححت *١”«

 ةمابنلا ةباغو ١ ومب : نومعلا حرسو نق ا: ١ ؟ ءايدآلا مجمعفمو ١ : ١ ةاورلا هامذاو 4

 . (هتمحرت رداصمب فاو تبث هاينالا ةيشاح ىقو) *غه : ١

 م



 نب كلملا دبع دنع تنك : لاق  ًارعاش ناكو - ىلؤدلا رفغ وبأ ىكحو

 لاقف - رظنملا حيبق اميمد لوحأ ناكو  ىليدلا دوسألا وبأ هيلع لخد ذإ ناورم

 كل نا : اير ا ا يي اا كلملا دمع هل

 : دشنأو « نانمؤملا ريمأ اب ًاباوج

 قلطنمو تآ نم نيديدجلا رك هتة”دج تينفا يذلا بابشلا ىنفا

 قدحلا ةعذل هيلع فاخأ ًائيش اهفالتخا لوط يف يل اكرتي م

 الإ كاذ *تبثا ال توكللا ”يلإ تعرسأو نونسلا ينتلبأ تناك نئل هللاو امأ

 ينإو < نهيلإ كنم يبخا سضيبلا كاستالا لإ هيف تنك ءيديرار ضرع و

 : سدقلا ٌورما لاق اكل مويلا

 اساوقو هبف بيشلا نبأر نم الو هلام لق نم نيحي ال "نهارأ

 : ًاضيأ لاق اك تنك دقلو '

 اسيعا توص ىلإ طيع يوعرب اك هم ام اذإ قوص ىلإ نعرو

 ! كتمم مظعا ام خبش نم لا كلئاق ؛ كلملا دبع لاقف

 : لاقف هيلع أطبأ ًادعو هدعوف ةنسح ةمحان ةيواعم نم دوسألا ىبأل ناكو

 هعم ثسغلا ام قربلا ريخ نإ [شهلخ ًاقرب كقرب نكي ال

 [١ هعزتنم ةداع ”حسبقف ينتمركأ دإ دعب يمت ال

 هءاحف « دمموب نيقارعلا ىلاو وهو هيبأ نب دايز دالوأ ملعي ناك هنإ ليقو

 مجاعألا هذه تطلاخ دق برعلا قرأ ىفإ « ربمألا هللا حلصأ : هل لاقو موب

 ؟ميمالك هب لومسقي 0 نوفرعب ام برعلل عضأ نأ يل نذأتفأ « مهتنسلأ تدربعتو

 كرتو انايأ يفوت “ ريمألا هللا حلصأ : لاقو دأز ىلإ لحر ءاجف : لاق ُ ال ٠ لاق

 اسم ممم مور هيجي و هيمو رم همر رم سو وسم سه رجر ع عمو ومو ووو وو ورع سور مسمع

 ١ د نم ةدابز نيفقعم نيب اه .

 ه1



 رضح اماف « دوسألا ابأ ىل اوعدا !! نوني كرتو انابأ يفوت : دايز لاقف < نونب

 ظ رف مضت وأ كجي يذلا ىاثل عجن لال
 ”نسحأ ام « تبأ اب : هتانب ضعب هل لاقف موب هتبب لخد هنإ : لبقو

 نإ «,نسحأ اهنم ءيش يأ درأ م يفإ : هل تلاقف « اهمون ةدنب اي : لاقف « ءامسلا
 .وحنلا عضو ذئنمحو « ءامسلا نّسحأ ام يلوقف نذإ : لاقف « اهنسح نم تبجعت

 . بجعتلا ”باب ىبأ ممر باب ”لوأ : لاق برح وبأ هدلو ىككحو
 تنقل : لاقف « وحنلا نونعي ؟ معلا اذه كل نبأ نم : دوسألا يبأل ليقو

 . هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع نم هدودح

 نأ يلع نع هذ خأ ًائيش جرخي ال ناك روكذملا ىورمالا نأ نإ لسقو

 سانلل نوكي ائيش لمعا نأ : روكذملا دايز هلإ ثعب ىتح « دحأ ىلإ بلاط
 وبأ ممس ىتح © كلذ نم هافعتساف « لجو زع هللا باتك هب فرُْنيو أمامإ

 (م : ةبوتلا ) # هلوسرو نيك رشملا نم *يرب للا نا و أرقي ائراق دوسألا
 دازالإ عجرف © اديب ه ىلإ لآ سانلا رمأ نأ تننظ ام : لاقف « 6

 ّىتأف « هل لوقأ ام لعفي انقل ايتاك ينغسلف « ريمألا هب رمأ ام 'لعفأ :
 ادا رباع اياد يع ياسا ويسو

 يدي نيب طقئاف يمف تمض نإو « هقوف ةطقن طقناف فرحلاب يمف تحتف دق
 . كلذ لعفف <« تحت نم ةطقنلا لعجاف ترسك نإو «< فرحلا

 يبأ نب ىلع تنذأتسا : لاق روكذملا دوسألا ابأ نآل ًاوحن وحنلا يمس امنِإو
 . ملعأ للاو « ًاوحن كلذل يمسف « عضو ام وحن عضأ نأ هنع هللا يضر بلاط

 عابف ©« تقو لك يف هنم ىذأتي راج هلو « راد ةرصنلاب دوشألا نا ناكو

 . ًالثم ابلسرأف <« يراج تعب لب : لاقف « كراد تعب : هل ليقف رادلا
 نب ثراحلا نب عيفن ةركب يبأ نب هللا ديمع ىلع هوي دوسألا وبأ لخدو

 : لاقف « ابسل نثكي ناك ةثر ةبج هملع ىأرف « هنع هللا يضر يفقثلا ةدلك
 اف « هقارف عاطتسسي ال كولم "بر : ,لاقف ؟ ةبجلا هذه “لت امأ دوسألا ابأ ا
 هذه نإ لمقو كلذ دعب دشني ناكف ©« بوث ةئام هملإ 'ثعب هدنع نم جرخ

 .رسس :ه ١

 قاناب



 : - 'دوراجلا نب رذنملا عم هل ترج ةبضقلا .

 ارصانو ليزحلا كنطعي كلل ”رخأ هع تدمحفق هسكتسأ مو يناسك

 'رفاوضرعلاو كاطعأ 'نّمكركشب ًاركاش ”تنكنإ سانلا ”دعأ ةنإو

 «رصاي »و نونلاب « رصان » ىوريو © ماللاي « لوام »و فاكلاب « كولمم » ىورب

 ءاملابو ةرصنلا نم هنال رهاظ نونلاب هأئعمف © ىنعم اهنم دحاو لكلو « ءانلاب

 .ونحيو هيلع فطعي ناك اذإ < نالف ىلع رصأي نالف : لاقي « ونملاو فطعتلا نم

 > : "هلوق كلذ نمف « ةريثك راعشأ هلو

 ءالدلا يف كولد ىلأ نكلو ىنمتلاب ةشيعملا ”بلط امو

 ءام لميلقو ةأمحب 2: يحن ًاروطو ًاروط ابنلم : يح

 دب نمش نا ويك هل وجا اهدا وعكة

 اهايند اننود 'ةّبمأ توطو انتفكأ ءامدلاب ”ةّممأ 'تّفص

 رسوم ناكو « هلجر ءرحي قوسلا ىلإ جرخي ناكف جلافلا هباصأ هنأ ىكحيو

 وأ لجو زع هللا كانغأ دق : هل ليقف « ءامإو دسع اذ

 مداخلا لوقيف لخدأو جرخأ ينكلو « ال : لاقف « كتيب يف تسلج ولف

 ام ةاشأ لع تلابف ؟تيبلا ف تسلب ولو * ءاسج دق : يسلا كونو ؛ ءاح

 . ينع دحأ ابعنم

 الماع نراك نعال يقرر نناع نيالا هيعدأ طاضو ةفملخ ىكحو

 فلختسا زاححلا ىلإ صختش اماف « ةرصبلا ىلع هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلعل

 . هنع هللا يضر ىلع لتق ىتح لزب مف « اهملع دوسالا ابأ

 اا لك انعطأ ول : لوقد ناكو «لخسلاب افورعم ةوشألا نأ تاكو

 ا دوسألا ىبأ ناويد ١

 . "5 : هتناويد ؟

 . قبب: م



 و هنإف لحو زع هللا اود واجنت ال : هننمل لاقو ٠ ممنم ًالاح أوسأ انكل

 عسوتلا يف كسفنأ اودبحت الف « لعفل مهلك سانلا ىلع عّسوي نأ ءاشس ولو « دجبأو
 « هب ىلع : لاقف "مناخ ياحي نجا لوقي الجر عمجسو . الازم اوكلبتف
 ام ©« تابسه : لاق « يلهأ : لاق كرك نا لاقف <« جرخبل بهد مث « هاشعف
 .حبصأ تح دبقلا هلجر يف عضو مث « ةلبللا نيماسملا يذؤت وت ال نأ ىلع الإ كتيشع

 سمخ هرمعو ©« فراجلا نوعاط يف نيتسو عست ةنس ةرصبلاب دوسألا وبأ يفوتو
 هنإ لبقو «جلافلا ةلعب نوعاطلا لبق تام هنإ لمقو « هنع هللا يضر ةنس نونامو

 عست ةنس رفص يف ةفالخلا رمح ىلوتو « هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف يفوت
 . هنع هللا يضر « ناعمس ريدب ةئامو ىدحإ ةنس بجر يف يقوتو ةرجبلل نيعسنو

 تناك امم ءامحلا نبأو : : لاقف « ةرفغملاب رشأ ترم معربا بأ .ليقو

 0 ةرففللا هل
 « مال اهدعبو اهتمت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةلمهملا لادلا رسككب : ؛يليدلاو

 للا ا ةيسنلا هده « ءال اهدعيو ةزمحلا حتفو ةلمهملا لادلا مضب : ٍلودلاو

 رك ذلئل يتلا لق دل ل ةزمحلا رسكي

 08 يهو - محتفلاب - يرّمَت ةّرِمَت ىلإ ةبسنلا يف اولاق اك « تارسكلا
 . بلعثلاو س'ربع نبا نيب ةباد مسا : لئدلاو « ةدرسطم

 اذنكم ع نم اهتمي اللا نوكسو ةةمبلأ ءاخلا سنك سلجو

 دقف ًاريثك فرحي امم وهو « سانيإلا » باتك يف يبرغملا مماقلا وبأ ريزولا هركذ
 .. حصألا اذهو « افالتخا هيف تدجو

 ةقجبخ هب



 ةعامج حدمو « دبج هرثكأ رعش ناويد هلو نيدسجملا

١1 

 دادحلا رفاظ

 ينغلا دمع نب فلخ نب هللا دبع نب روصنم نب مساقلا نب رفاظ روصنملا وبأ

 : 'هلوق هرعش روهشم نمو . نابعألا نم هريغو يفلّتسلا رهاط وبأ ظفاحلا

 هاذاذرو هعمد ”لباو حس ام هاذالم لبجلا ريصلاب ناك ول

 هبلق وزغي ""بحلا 'شيج لاز ام
 ةيبقب مارغلا "عم هيف قبب م
 نكيلف ةمالسلا ىف ”بغ'رب ناك "نم

 هنإف روتفلاب كتنعدخت ال

 هفرط 'نم يذلا أشرلا اهأ اب

 'ثءاتظت "نسم "كيفي كولي "را
 "”تماوقت فيك ”دقلا كاذ ”ةانقو

 يننإف بوذي ال كمسحب ًاقفر
 - © بج و لا

 مرحس_عقاوم نع زجعي توراه
 همييموعرمو عروة نر راومورم دعوت ديم وووف مرر عمر ري م عم موو موب

 هذالفأ 'تعّنطقتو ىهو قح

 هذاذنج هيوتحي سيسر الإ
 هدايع ضارملا قّدحلا نم ًادَبأ

 هذاذلتسا كسلقي هرضي ”رظن

 هدا فن بولقلا بح ىلإ ” هس

 ”دابنا نم ردلع ةلوع ”رخ
 هدالوف ام ظحللا كاذ نائسو

 ؛.هاذال هيلع وفحم 'نأب ىشخأ
 . ُّط هادم ا ىلااو ساو

 هداتسأ ىرت نمف مامإلا وهو

 2200068 (رهع وقر ةدجورللاو "7:11 ءابدألا مجعم يف دادحلا رفاظ ةمجرت -*ا4

 : ه ةرهازلا موحنلاو

 .١؟١ :رفاظ ناويدو ١+ : توقاب

 . نع :م

 . توقايو م نم تيبلا اذه طقس

 .(هخ:ذ١ تاطروطخحملا رداوف) تلصلا يبأ ةلأسرو ا

 ه4

 هنع ىورو ل نييرصملا نم



 اًءرما كنتساحم "تقلع ام هللات

 ة بولقلاب كبح تيرغا
 8 ل ل ذل

 تسعد

 هباوبأ 52 "ظحلا ”تدتأ ىل ام

 هزيزعف ىنملا مّمَظط 'نم كاَنإ

 : اهنم
 اهم ىوبتسا ديرد نبا ةملاد

 "”تّقارفتف هلاوق ف'رخأزل اوثناد

 .امنأ كل "ينسلا قزكرلا رادق نم

 . دئاصقلا ررغ نم ةدصصقلا هذهو

 - هذاقنتسا ىرتولا ىلع زعو الإ

 هذاوحتْسا اهب. ىدوأ "دقو ًاعاوط

 هاذاولو ”هاروُفن مادف يدبج

 هذاّحش ٌتنغو هليلذك

 هذادغب هب "تلن ةأادغ ًاموق

 هدأ ملح وأ ”هاعارص - ًادياف

 ١.”ذافنإ هءرضل سبل ناك دق

 نيدلا دامع انّبحاص تيأر ينأ بجعلاو
 هياتك يف تاسإألا هذه ركدذ دق يلصوملا شيطاب نباب فورمملا ليعامسإ دحلا انأ

 لكتو « هبيرغ هيف رسفو « هقفلا يف « بذهملا » باتك ىلع هعضو يذلا « ينغملا
 نب دمع ركب يأ ركذ ىلإ ىبتنا اماف « هلاجر ءامسأ ىلع
 : كلذ دعب لاق هلاح نم فرط عرتشو ىعقاعلا

 " ةمتتكملا تاسألا هذه ضعب ركذو « همأإ اهانَع ةدصصق نم اتاببأ ءاهقفلا ضعب
 « دادحلا نا همقفلاو « دادحلاب فرع رفاظ نوك الإ د را اعيرا ديام

 . "ساستلالا لصح انهاه نمف « دادحلا ةظفل |هتعمجف

4 
. 

 : ؛ًاضيأ هرعش نمو

 ”نأ الولف اولّحر

 ني ميم رعب رم مور ربيعا م هه و وومم مم مدع وو جووسس» جو عج جون مد

 : هدافنإ هرضي ... ابلمو

 5 ةيوتكملا :ج

 ةدمصقلا هذهو : هلوق نم

 . ص نم طقس

 نفدنستا

 يلق تفقد راف يننكل , مهتقأ راف ام للا و

 . م يف املك ةرقفلا هذه درت م : سابتلالا ...
 ظ . هم . ناويدلاو ه6
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 هبقفلا يرصملا دادحلا
 يندشنأ « رعشلا حملم ناكو



 اق مث « 'ينمعلل نيتيبلا ناذه « ةديرّتخلا » يف بتاكلا داععلا ركذو (74)

 نيعبرأو تس ةنس يفوتو . سابلاب ًاروكذم ©« سايكألا دانجألا نم ينبعلا ناك
 ةمجرت يف « ةديرخلا » يف امهركذو « دادحلا رفاظل اهنأ حبحصلاو . ةئامممحو ٠

 . "ًاضيأ دادحلا رفاظ

 : دمصق ةلمج نم هلو

 1 يف عيتخب امرزعرلا ني 9 هددركلل نوثيحلا ؛مذي

 يالا ع كا

 م امياضأ قار لا ا "تتكش ربحي افك ينأكف

 « هيلع ىنثأو *6 هئادبلا عئادب » باتك يف روصنم نب رفاظ نب يلع هركذدو

 محا ىو بناثلا يدمألا ىبحلا ن دمج هللا دبع يبأ يضاقلا نع هبف دروأو

 مايأ رفظ نب ديعسلا ريمألا ىلع تلخد : لاق « سورح لا ةيردنكسالا رغثب
 اركذف « هبيس نع هتلأسف © هرصتخ ىلع (نهد رطقي هتدجوف « رغثل هنبالو
 نأ لبق هتقلح عطق يأرلا : هل تلقف « هببسب مرو هنأو هيلع هتاخ قيض

 روصنملا ابأ تيعدتساف « كلدل حلصي نم رتخا : لاقف « هبف رمألا مقافتي

 اكاسلا قلك مطقق روك ذملا دادحلا مماقلا نب رفاظ

 هور اهدي مرومم سمعت ا مور ربو ورو و رسب موه هي ميم ع ومم م هاوي ديمو هووهوس# ©

0 ١ 

 ع : ؟ ةديرخلا *؟-0

 يف ءاج ام انيعارو ؛ بيترتا يف انيب فالتخا عم م صو 0 ا

 ةدوسملا .

 ؟ ةديرخلا رظناو ؛ س شماه يف ادرو ؛ : ١6 .لوو * ناويتنلاو مم : ١؟ ترقايو
 ”ةاوكوإرو ساهل هئادملا عئادب رظنا ه 0 > ٠

  5ةديرخلا يف ناتيبلا : ١٠ .,م44 *ا١؟5 2 558م : ناويدلاو ؛ ةيلاتلا تاببآلا كلذكو

 ه4



 ”ملاعلا كل فاصوأ "نع سا لا

 7س اهل "رععبلا ,قكح نم
 مظانلاو 'رشانلا ميكا

 مت ه1ا م 53 نع قضي

 :امدب رفاظ لاقف « هرجح يف هسأر لعجو ضير دقو « سنأتسم لازغ ريمألا

 لازغلا اذه ةأ'رجل ”تبجع

 امئاج ادب دإ هب 'بيجعأو

 ناسحتسالا ىف نورضاحلاو ريمألا دازف
 : لاقف افوخد نم ريطلا عنمي

 فينملا اذه كبابب ”تيأر

 يرطاخ ىأر ايف رتكفو

 كيدفشتعاو "هل ىلطخت ررْمأو

 دسألا تنأو ”نأمطا فمك و

 سلجملا باب ىلع ناك ائيش رفاظ لمأتو .

 ظ كك ضعب ىنك ردأف اكاش

 كبشلا ناكم ”راحملا ”تلقف

 . ١[هل رفغو ىلاعت هللا همحر « هتبدب نسح نم نيبجعتم انك رتو فرصنا مث

 ةيييورووي عروب ميسوم و مودم ريو و ووتر همهم عر مسرع مووو هدف نسق و حمو م سمر

 ١ يلي ام ج ةخسنلا يف داز عضوملا اذه دعبو « نيفقعم نيب درو ام رثكأب ر تدرفنا :

 لضفألا مايأ يف ءارعشلا نم ةعامج نأ يل ركذو : « هئادبلا » باتك يف رفاظ نب يلع لاقو
 ضعب حرتقاف « ربعلا نم رهدلا رطس ام اولمأتيو اًمانب باجع اوريل مارهألا ىلا نيهزنتم اوجرخ

 زيزعلا دمع نب ةيمأ تلصلا وبأ عئصف « اهيف لمعلا مهعم ناك نم :

 ارظنم بجعأ ترصبأ له كشيعب
 افرشأو ءامسلا نانعأب افانأ

 رصم يمره نم كانبع تأر ام ىلع
 :رسنلا وأ كامسلا فارشإ وجلا ىلع

 > : (؛ : ناويدلا) دادحلا رفاظ روصنملا وبأ دشنأو

 بيجعلا لوما وبأ اهنيبو رظناو نيمرهلا ةئيه لمأت
 ليحر ىلع نيتيراعك
 2 اهدنع رحملا صمقو

 بص لثمفسوي نحس رهاظو
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 بيحن امهنيب حيرلا توصو
 بيثك نوزحم وبف فلخت





 و م

 باللاتإب وك

 ءاحلا فرح

 يناطلا مانت وبأ « سيق نب ثراحلا نب سوأ نب بيبح ١7

 "مصآلا ناونع نب مباح

 يفقثلا لدبع يأ نب مكحلا نب فسوي نب جاجحلا 4
 ينوكلا يعخنلا ةاطرأ وبأ « ةاطرأ نب جاجح ٠١

 يرصملا رمع وبأ . نيكسم نب ثراحلا ١
 هللا دبع وبأ « يرصبلا يب ساحملا دسأ نب ثراحلا 6٠١؟

 ينادمحلا سارف وبأ « نادمح نب ا ثراحلا #١

 صفح وبأ « ىبيجتلا ةلمرح نب هللا دبع نب حن نب ةلمرح ١٠8

 ظ 1 يعفاشلا بحاص هللا دبع وبأو

 دمحم وبأ « بلاط ينأ نب ىلع نب نسحلا 6١ه

 ديعس وبأ « يرصبلا راسي نسحلا يأ نب نسحلا 5

 بحاض لع ونأ 6 قارفعرا حاصلا نب فمك نب سلا قا
 ظ يعفاشلا مامإلا

 يرخطصإلا ديعس وبأ ٠ ىبسيع نب ديزي نب دمحأ نب نسحلا ١همب

 ظ يعفاشلا هيقفلا ظ

 يعفاشلا هيقفلا يلع وبأ ء ةزيره يأ نب نيسحلا نب نسحلا 4

 يعفاشلا هيقفلا يربطلا يلع وبأ « مساقلا نب نسحلا ١

 هيقفلا يثرافلا يلع وبأ « نوهرب نب يلع نب ميهاربإ نب نسحلا 0١
 ىعفاشلا

 24ه مب مو



 - ىضاقلا يئاريسلا ديعس وبأ : نابزرملا نب هللا دبع نب نسحلا 65
 4 ش يوحنلا

 يسرافلا يلع وبا « دمحم نب رافغلا دبع نب دمحأ نب نسحلا ١

 /ث يوحنلا

 مع يركسعلا دمحأ وبأ « ديعس نب هللا دبع نب نسحلا 4
 مه ( ىلع وبأ « يناوريقلا قيشر نب نسحلا

 م4 يلع وبأ « ينالقسعلا ءابخشلا يبأ نب دمصلا دبع نب نسحلا 5
 - قالوز نبا دمحم وبأ « نسحلا نب نيسحلا نب ميهاربإ نب نسحلا

 91 يرصملا
 يوحنلا رازن وبأ « هللا دبع نب يئاص نسحلا ينأ نب نسحلا 6

 07 ةاحنلا كلمي فورعملا

 دمحم وبأ « اضرلا ىموم نب يلع نب دمحم نب يلع ن , نسحلا 48
 1 يركسعلا

 تا « حابصلا نب لوألا دبع نب ءىناه نب نسحلا 014

 4 يملسلا ساون ينأب

 ١/١ يسيتنتلا عيكو نبا دمحم وبأ « دمحم نب دمحأ نب يلع نب نسحلا ١١

 ريرضلا ف'العلا نبا ركب وبأ « راشب نب دمحأ نب ىلع نب نسحلا ٠١

  1١7يطساولا زئاوحلا وبأ « يراب نب دمحم نب يلع نب نسحلا ١
 ١7/5 ل يناتاشلا نيدلا ملع يلع وبأ « رادنب نب هللا دبع نب ديعس نب نسحلا

 تل ال ا ع ل يأ نب نسحلا اه
 ١١5 ظ نادمح نءا ةلودلا

 ظ ةلونلا سكر لف « يمليدلا ورسخانف نب هيوب نب نسحلا 5
 ١1 هيوب نبأ

 0١ دمحم وبأ « يبسخرسلا هللا دبع نب لهس نب نسحلا 1//

 ١ يبه ريزولا دمحم وبأ دو 0 1/4

 ١7 يسوطلا نيدلا
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 يبيوحلا باّتكلا رخف ىلع وبأ ٠ ميهاربإ نب يلع نب نسحلا

 يعفاشلا بحاص ىلع وبأ ؛ يسيب ميا ديزي نب ىلع نب نيسحلا
 يعفاشلا هيقفلا يلع وبأ « نا ريخ نب حلاص نب نيسحلا
 يضاقلا يلع وبأ « يذورورملا دمحأ ن . دمحم نب نيسحلا

 يعفاشلا هيقفلا يلع وبأ 6 يجنسلا دمحم نب بيعش نب نيسحلا ظ

 يوغبلا ءارفلاب فورعملا دمحم وبأ «٠ دمحم نب دوعسم نب نيسحلا
 ظ ىعفاشلا هيقفلا

 يميلحلا هللا دبع وبأ ٠ ميلح نب دمحم نب نسحلا نب نيسحلا
 ىعفاشلا هيقفلا

 هللا دبع وبأ « بساحلا ىضرفلا ىتولا دمحم نب نيسحلا

 سيمخ نبا هللا دبع وبأ « نيسحلا نب دمحم نب رصن نب نيسحلا
 نيدلا دم مالسإلا جات يهحللا يلصوملا يبعكل

 روهشملا دهازلا ثيغم وبأ « جاالحلا روصنم نب نيسحلا
 روهشملا ميكحلا يلع وبأ « انيس نب هللا دبع نب نيسحلا
 ل فورعملا واب نيسحلا

 رعاشلا

 ين.رغملا ريزولا مساقلا وبأ « يلع نب 5---- نيسحلا
 هللا دبع وبأ « يوغللا يوحنلا هيولاخ نب دمحأ نب نيسحلا

 ث"”دحملا يسلدنألا ينايحلا يلع وبأ « دمحأ نب دمحم نب نيسحلا

 عرابلا هللا دبع وبأ « دمحأ نب باهولا دبع نب دمحم نب نيا"
 سايدلا

 ديمعلا ليعامسإ وبأ « دمصلا دبع نب دمحم نب ىلع نب نيسحلا

 يئارغطلاب فورعملا يناهبصألا نيدلا ديؤم باّتكلا رخف
 بتاكلا نزاحلا نبا سراوفلا وبأ « نيسحلا نب ىلع نب نيسحلا

 يعيشلا هللا دبع وبأ ؛ ايركز نب دمحم نب دمحأ نب نيسحلا

 ليل وبأ ٠ يخونتلا فوع نب ىفوأ نب نانس نب ناسح
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 نادسملا :لالدلا ةيلع ربا ع نامتلس ني ضن ع

 يفوكلا يعخنلا ورمع وبأ . ةيواعم نب قلط نب ثايغ نب صفح نب

 ئدسالا ورمع» خب ةلجح نب لدغ نب مكحلا كو

 ليعامسإ وبأ « تباث نب نامعنلا ةفينح يأ مامإلا نبا دامح 64

 . ينوكلا ىمليدلا  ةرسيم ليقو - روباس ليل يأ نب دامح 6

 ْ - ةيوارلاب فورعملا مساقلا وبأ |
  ليقو ورمع وبأ « ٍينوكلا بيلك نب سنوي نب رمع نب دامح 6

 درجعب فورعملا ىيحي وبأ
 يتسبلا يبطل ناميلس وبأ « باطحلا نب مهاربإ نب دمحم نب دمح ١

 ةرامع وبأ ٠ يثوكلا ليعامسإ نب ةرامع نب بيبح نب ةزمح ٠
 تايزلاب فورعملا

 هرقل بيبطلا يدابعلا ديز وبأ « قاحسإ نب نيحح 484

 نايح نبا ناورم وبأ ع« نايح نب نيسح نب فلخ نب نايح ؟51

 يسلدنألا خرؤملا

 ءاحلا فرح

  0١هيقفلا ديز وبأ « يراصنألا تباث نب ديز نب ةجراخ .
 مشاه وبأ « نايفس يأ نب ةيواعم نب ديزي نب دلاخ 5

 ديزي وبأ 2« يرسقلا لسأ نب ديزي نب هللا دبع نب دلاخ 1١<

 ميه وبأو

 ميلا وبأ ٠ يبلهملا نالجع نب شادخ نب دلاخ 4
 ميلا وبأ « يناسارحللا يميمتلا ميلا نب ديزي نب دلاخ 6
 هيقفلا سابعلا وبأ « يلبرإلا رصن نب ليقع نب رصن نب رضحلا 5

 ظ ظ  يعفاشلا

 مساقلا وبأ « لاوكشب نب دوعسم نب كلملا دبع نب فلخ 07

 يطرقلا يراصنألا
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 ىلا ءىرقملا رازبلا دمحم وبأ « بلعث نب ماشه نب فلخ

 : يرصبلا يرفصعلا ينابيشلا ةريبه يأ نب طايخ نب ةفيلخ 8
 صخور ررعع وبأ

  7٠١نمحرلا دبع وبأ « يديهارفلا ميمت نب ورمع نب دمحأ نب ليلخحلا 44"

 م( شيجحلا وبأ « نولوط نب دمحأ نب هيورامحتب 15

 ١”  نسحلا وبأ « ينوصلا جاسنلا هللا دبع نب ريخن <67

 لادلا فرح

 :؛ يرهاظلاب فورعملا مامإلا يناهبصألا فلخ نب يلع نب دواد 77
 " هه ظ تاميملس وبأ

 ظ ناميلس وبأ ؛ بويأ نب نسوي نيدلا حالص ناطلسلا نيادواد *<45<5

 ؟ ها/ نبدلا ريجم دهازلا كلملا بقلملا

 يلا ظ تاميلس وبأ 1 يثوكلا يئاطلا ريصن نب دود <

 2 يرشانلا يدسألا سيبد نب روصنم نب ةقدص نب سيبد 55

 فلن برعلا كلم ةلودلا رون رغألا وبأ

 555 يلع وبأ : رعاشلا يعازخلا ناميلس نب نيزر نب يلع نب لبعد 7
 ,"ال١ لدعملا يناتسجسلا نمحرلا دبع نب جلعد نب دمحأ نب جلعد 04

 فقر يلبشلا ركب وبأ : ردحج نب فلد 4

 2 لاذلا فرح

 عاطملا وبأ 5 ةلودلا رصان نب دادمح رفظملا نأ نينرملا وذ امال-»

 1 تدادمح نبا ةلودلا هيجو

 ءارلا فرح

 "ه0 ريحلا مأ « ةيرصبلا ةيودعلا ليعامسإ تنب ةعبار 8١
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 دف ةعيبرب فورعملا نامثع وبأ ٠ خورف نمحرلا دبع يأ نب ةعيبر
 . يأرلا ظ

 دمحم وبأ + يدارملا لماك نب رابحلا دبع نب ناميلس نب عيبرلا 3*

 2 يدزأالا يزيحلا جرعألا نب دواد نب كاميلس نب عيبرلا فرت

 دمحم وبأ

 لضفلا وبأ « هللا دبع نب دمحم نب سنوي نب عيبرلل 3
 ينوكلا يبسبعلا ورمع نب شحج نب شارح نب يعبر 6
 مادقملا وبأ « يدنكلا لورج نب ةويح نب ءاجر 1

 دمحم وبأ « يدعسلا يميمتلا يرصبلا ةبؤر نب جاجعلا نب ةبؤر
 . يدزألا ةرفص يلأ نب بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب حور 64

 متاح وبأ

 يازلا فرح

 « يرييزلا يدسألا هللا دبع نب 3 902007 ريبزلا 5٠

 هللا دبع وبأ

 يرييزلا هللا دبع وبأ « هللا دبع نب ناميلس نب دمحأ نب.,/ريبزلا ١
 00 يرصبلا 0

 رفعج مأ . روصتملا رفعج ينأ نب رفعج تنب ةدييز افحب

 ليذهلا وبأ « يتلا ميلس نب سيق نب ليذهلا نب 9 :

 ةمالد وبأ ء نوحلا نب دنز 4
 فقلملا نبدلا دامع دوحلا وبأ « هللا دبع نب رقئس قآ نب 5 «ظٍْظؤظ

 روصنملا كلملاب
 حتفلا وبأ «٠ يكنز نيدلا دامع نب دودوم نيدلا بطق نب يكنز 57

 راجنس بحاصب فورعملا نيدلا دامع دوحلا وبأو

 نيدلا ءاهب بقلملا لضفلا وبأ ء ىيحب نب يلع نب دمحم نب ريهز 2
 بتاكلا
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 دمحم وبأ « يرماعلا يسيقلا رماع نب ليفط نب هللا دبع نب دايز 4
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 يدنكلا نيدلا جات نمبلا وبأ « نسحلا نب ديز نب نسحلا ن 11

 يجاهنصلا يريمحلا دانم نب يريز ٠"

 سودبع نب نسحلا نب نمجرلا دي مساقلا يأ تنب بنيز 0١

 ديؤملا مأ 2 يرعشلا .

 نيسلا فرح

 وبأ لاقيو ورمع وبأ « باطحلا نب رمع نب هللا دبع نب ملس 65

 هللا دبع

 رمع وبأ « رساحلاب فورعملا رعاشلا لاس «ه#
 ركب وبأ « يثوكلا يدسألا طاّنحلا ملاس نب شايع نب ملاس 4

 ةلودلا ءابب بقلملا رصن وبأ 7 ريشد رأ نب روباس _«"هده

 0 أ « يطقسلا سّغملا نب يرس 5

 نسحلا وبأ « ءاّفرلا يدنكلا يرسلا نب دمحأ نب يرسلا 1” /

 باهش سراوفلا وبأ « « يميمتلا يفيصلا دعس نب دمحم نب دعس ؟ ه4

 صيب صيخحب فورعملا نيدلا

 يريظحلا يلاعملا وبأ ٠ يرابنألا يلع نب مساقلا نب يلع نب دعس
 بتكلا لالدب فورعملا قارولا

 . يريحلا ظعاولا روصنم نب ديعس نب ليعامسإ نب ديعس
 نامثع وبأ

 دمحم وبأ ليقو هللا دبع وبأ « يدسألا ماشه نب ريبج نب ديعس ١

 دمحم وبأ « يندملا يشرقلا بهو ينأأ نب نزح نب بيسملا نب ديغس 65

 يراصنألا ديز وبأ ء ديز نب تباث نب سوأ نب ديعس ضخو

  شفخألاب فورعملا نسحلا وبأ ٠ يعشاجملا ةدعسم نب ديعس 4
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 يوحنلا ناهدلا نبا دمحم وبأ هللا دبع نب يلع نب كرابملا نب ديعس

 وبأ « وكلا يروثلا بيبح نب قورسم نب ديعس نب نايفس

 لا دبع
 دمحم وبأ « يلالملا نوميم نارمع يأ نب ةنييع نب نايفس

 بلاط ينأ نب يلع نب نيسحلا تنب ةنيكس

 حتفلا وبأ . يعفاشلا هيقفلا يزا رلا ميلس نب بويأ نب ميلس

 وبأ لاقيو نمحرلا دبع وبأ لاقيو بوبأ وبأ 8 راس نب ناميلس

 هللا دبع

 شمعألاب فورعملا دمحم وبأ ٠ نارهم نب ناميلس

 يناتسجسلا دواد وبأ : رشب نب قاحسإ نب ثعشألا نب ناميلس
 فورعملا يوحنلا ىسوم وبأ . دمحأ نب دمحم نب ناميلس

 ظ 0 ظ نقماكلاب

 يناربطلا مساقلا وبأ : ريطم نب بوبأ نب دمحأ نب ناميلس
 يجابلا ديلولا وبأ تويأ نب دعس نب فلخ نب ناميلس

 ينايروملا بويأ وبأ ء دواد ليقو دلخم ناييلس أ نب تاميلس

 تاوبأ قدأ 6 قرش خب يعش نب ةينهاو خب نامل

 بويأ وبأ ٠ يدزألا ليجب نب برح نب ناميلس

 بويأ وبأ « مكحلا نب ناورم نب كلملا دبع نب ناميلس
 ثراحخلا وبأ ع دواد نب نالسرأ بلأ نب هاذكلم نب رجنس

 يقوجلسلا ناطلسلا

 يرستلا دمحم د ل م نع

 يناتسجسلا متاح وبأ « ديزي نب نامثع نب دمحم نب لهس
 يعفاشلا هيقفلا ينايغرألا حتفلا وبأ « يلع نب دم>أ نب ,لهس

 يكولعصلا بيطلا وبأ « دمحم نب ناميلس نب دمحم نب لهس
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 نيشلا فرح

 ؛4 رصم ريزو عاجش وبأ « رئاشع نب رازن نب ريجم نب روش 5
 44" ررصم ريزو عاجش وبأ « رئاشع نب رازن نب ريجم نب رواش ب15
 . لضفألا كلملا بقلملا يلامحللا ردب شويحلا ريمأ نبا هاشنهاش 5

 4 ظ مماقلا وبأ
 ريمألا « ناورم نب يذاش نب بويأ نيدلا مجن نب هاشنهاش 4

 47 نيدلا رون

 454 كاحضلا وبأ , يجراحلا ينابيشلا سيق نب ميعن نب ديزي نب بيبش 60
 3 رمعم وبأ «٠ يرقنملا بيطحللا ةبيش نب بيبش 48

 6 ةيمأ وبأ ٠ يضاقلا مهحللا نب سيق نب ثراحلا نب حيرش 9

 454 هللا دبع وبأ ٠ يضاقلا يعخنلا كيرش يبأ نب هللا دبع نب كيرش 0١
 ,؛س1 آ - ماطسب وبأ « درولا نب جاجحلا نب ةبعش 0

 2-3 - حلاص وبأ « ينئادملا برح نب بيعش 9

 6 عماطلا بعشأب فورعملا ريبج نب بيعش 4
 34 يلع وبأ . يخلبلا ميهاربإ نب قيقش 96

 3 لئاو وبأ « يدسألا ةملس نب قيقش 5
 ع رخف + يربولا رمع ن جرفلا نب دمحأ رصن يلأ تنب ةدهش فذ

 ةبتاكلا ءاسنلا

 . روصنملا كلملا بقلملا ثراحلا وبأ « ناورم نب يذاش نب هوكريش
 4 نيدلا دسأ 0

 داصلا فرح

 2 رمع وبأ . يوحنلا يمرجلا قاحسإ نب حلاص احا |

 ةارقلا هيأ لعب وأ + نقل نب سيدال ني اقوم نب حلاق م.(

 1/ يلاالكلا

 هو



 ءالعلا وبأ « يدادغبلا يعب رلا ىسيع نب نسحلا نب دعاص #5١

 يدسألا سيبد نب روصنم لماك يبأ ةلودلا ءابب نب ةقدص ”٠؟

 بحاص نيدلا رخف ةلودلا فيس نسحلا وبأ «٠ يرشانلا ]

 ةيفيسلا ةلحلا
 لضفلا وبأ « يرصبلا سودقلا دبع نب حلاص م6

 ريشب وبأ © يرملاب فورعملا ءىراقلا ريشب نب حلاص 4

 داضلا فرح

 يميمتلا رحب وبأ « نيصح نب ةيواعم نب سيق نب كاحضلا ”.ه

 فئتحألاب فورعملا .

 ءاطلا فرح

 نمحرلا دبع وبأ « يناميلا ينادمهلا ينالوحلا ناسيك نب سواط ٠"
 يربطلا بيطلا وبأ « رمع نب رهاط نب هللا دبع نب رهاط ٠

 نسحلا وبأ « يوحنلا ذاشباب نب دمحأ نب رهاط ت74
 بيطلا وبأ « ناهام نب قيزر نب بعصم نب نيسحلا نب رهاط م

 ظ نينيميلا يذب فورعحملا

 فيس سراوفلا وبأ ؛ ناورم نب يذاش نب بويأ نب نيكتغط ٠"
 . نيدلا ريهظ زيزعلا كلملا مالسإلا

 رم ريزو حلاصلا كلما بقلم تارالاوبأ « كيزر نب عئالط 1١"

 يماطسبلا ديزي وبأ © ىسيع نب مدأ نب ىبسيع نب روفيط "1

 ءاظلا فرح

 يلؤدلا دوسألا وبأ 4 نايفس نب ورمع نب ملاظ فلنا

 دادحلاب فورعملا يناردنكسالا روصنم نب مماقلا نب رفاظ 4
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 ةضراعلا مجاريلا تسرهف

 لوحألا حاجب نب ديعس

 جاجحلا وخأ يفّقثلا فسوي نب دمحم

 نانا سارف يلأ دلاو « نودمح نب نادمح نب ديعس

 يعفاشلا بحاص ةلمرح دج « نارمع نب ةلمرح
  بيدألا يلبرإلا هللا دبع نب دومحم نيدلا لامج

 دوزوت

 يسينتلا عيكو نبا دج ( فلخ نب دمحم ) عيكو
 يرزيشلا دلقم نب دمحم نب رصن حتفلا وبأ نيدلا ىضترم
 نادمح نب ةلودلا رصان نب رفنضغلا

 يطمرقلا يلانحلا ديعس وبأ
 يطمرقلا ينانكللا رهاط وبأ
 عفقملا نب هللا دبع

 .وئاربلا نإ نب كرزرعلا ناتي ع دمع رجا

 نوع يأ نبا
 برح نب دمحأ نب ىلع بلاط وبأ نيدلا ماظن يريمسلا لامكلا
 بلغألا نبا ميهاربإ نب هللا دبع نب هللا ةدايز

 ةفينح يلأ مامإلا نبا دامح نب ليعامسإ

 يلبرإلا رصن نب ليقع نب رصن مساقلا وبأ نيدلا زع
 يلبرإلا ليقع نب رصن مساقلا ينأ نيدلا زع نب دمحم نيدلا فرش

  لبرإ بحاص ىلع نيدلا نيز كولمم نيكتفرس

 لاوكشب نبا دلاو « دوعسم نب كلملا دبع ناورم وبأ

 تاقبطلا بحاص دج « طايخ نب ةفيلخ ةريبه وبأ
 ظ هيورامخخ ةئبا ىدنلا رطق
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 جاسلا يأ نب دمحم نيشفالا
 نيشفالا دلاو « جاسلا وبأ

 ةقدص نب ناردب كولملا جات

 ةيقيرفإ يلاو يباهملا متاح نب ديزي
 يروزرهشلا مساقلا نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءابب يضاقلا

 راجنس بحاص يكنز نيدلا دامع نب دمحم نيدلا بطق

 لضفملا نب ىلع نسحلا يأ نب دمحم بلاط وبأ نيدلا بذهم

 زاغماتلا نيا

 ظ 0 يوحنلا ناهدلا نبا دلو « ديعس نب ىبيحي ايركز وبأ

 يسلدنألا لحكلا جرع فورعملا . سيردإ نب دمحم

 يزارلا ميلس نب ميهاربإ ديعس وبأ
 يناتسجسلا دواد يلأ نب هللا دبع ركب وبأ

 يمخللا راوس نب ماغرض لابشألا وبأ روصنملا كلملا

 يلامحلا ردب

 يب رغملا يوالدنفلا سابرد نب فسوي نيدلا ةجح

 روصنملا كلملاب توءنملا هاشخورف ديعس وبأ نيدلا زع

 بوبأ نب هاشنهاش تنب ءارذع

 ا نب هاش ماربب رفظملا وبأ نيدلا دجم دجيألا كلملا

  يرورحلا ةليصو نب نابتع لاهنملا وبأ
 ةيتاكلا ةدهش دلاو .ىرفالا رمت ب جرفلا نب دمحأ رصن وبأ

 ةلودلا ةقثب فورعملا ييردلا نسحلا وبأ ىيحن نب دمحم نب ىلع

 يرابنألا نبا ْ

 هوكريش نب دمحم نيدلا رصان

 هوكريش نب دمحم نيدلا رصان نبا هوكريش نيدلا دسأ

 ميهاربإ نيدلا رصان روصنملا كلملا
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 ىموم حتفلا وبأ ةلودلا رفظم فرشألا كلملا
 سيبد نب روصنم ةلودلا ءابي لماك وبأ

 يرشانلا يدسألا ديزم نب ىلع نب سيبد

 يرشانلا يدسألا ديزم نب يلع

 سيق نب فنحألا نبا رحب

 . رهاط نب ةحلط

 نيسحلا نب رهاط دج « دان در
 نيسحلا نب رهاط دلاو « ناهام نب قيزر نب بعصم نب نيسحلا
 نيكتغط مالسإلا فيس نب ليعامسإ نيدلا حتف زعملا كلملا

 يرزيشلا نالسرأ نب ةمعن نب دومحم نب ملسم مئانغلا وبأ
 انغلا يأ دلاو « يرزيشلا نالسرأ نب ةمعن نب دومحم ءانثلا وبأ

 رصم ريزو حلاصلا كلملا دلو « كيّزر لداعل
 ميهاربإ نبا يلع وبأ . ظعاولا نيدلا نيز

 ييعلا

 نيسحلا نب
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