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 يف اهيلع اندمتعا ىتلا ةيطخلا خسنلا ىلع ءزجلا اذه قيقحت يف انداّتعا رمتسي
 : يهو قيباسلا ءزجلا

 يبتنت يتلا ( 89. ؟هال*ه : مقر يناطيربلا فحتملا ) فلؤملا ةدوسمه 1

 . نيفلا فرح رخآ دنع

 .«رد اهزمرو « ةيرهاظلا ةبتكملا ةخسن دم

 ةمجرت رخآو ©« ص ود اهزمرو < ( ؟5]+: مقر ) ايفوص انآ ةخسن - »م

 . ليبسلا ديز يبأ ةمجرت يه اهنم دوجوملا منقلا يف

 .« سود اهزمرو « ثلاثلا دمحا ةخسن -4

 . «م» اهزمرو « يناطيربلا فحتملا ةخسن - ه

 تفقوت دق كبفنتسو اهدمتعا يتلا خسنلا نيب قورفلا نأ ىلإ ريشن نأ نسحيو

 . ( انتئزجت بسح يناثلا ءزجلا ةياهن دنع يأ ) ءاظلا فرح رخآ دنع اهيلإ ةراشإلا

 : يلي ام ىلع ةروكذملا خسنلا ىلإ ةفاضإلاب اندمتعا دقو

 ١- مقر ) ٍليربوك ةخسن : ١١48 ( « يف عقتو © « ل » اهزهمرو .5
 ةدحاولا ةحفصلا يف « ةقرو  8١رطسلا يف تاماكلا ددع طسوتمو « ًارطس ١١

 يذيواعتلا نبا ةمجرتب يبتنتو مسم نب نمحرلا دبع ةمجرتب أدبت يهو ؛ ةماك .

 موب اهنم غارفلا تكراكو ©« ينارحلا نادمح نب دمع نب دمأ طخب تدتك دقو

 عم ًاريثك كرتشتو طضلا ةقيقد ريغ يهو «© نسا ةنس نابعُس ١م ءاعيرألا

 ةدوسملا شماوه ىلع فلؤملا اهدسق يتلا تافاضإلا داربإ مدع يف « س » ةخسنلا «

 فترود اهب درفنت تافاضإ اهشماوه يف درب نيدمحملا مجارت نم ءادتبا نأ

 س» ةخسنلا «© .



 ”٠ يف عقتو < «يل »اهزمرو « +١١١( : مقر ) يل هلال ةخسن - ؟
 ١4 رطسلا يف تاماكلا ددع طسوتمو « ًارطس ١9 ةدحاولا ةحفصلا يف « ةقرو

 دقو . يذيواعتلا نبا ةمجرتب يبتنتو ىبحي نب ديما دبع ةمجرتب أدبت يهو ؛ ةماك
 تزجن اهنأ ةريخألا ةقرولا يف ءاجو « لكشلاب طوبضم ليمج يخسن طخمي تبتك
 امف «له» و « سو» عم كرتشت يهو « ةئءابسو نيرشعو عبرأ ةنس رخاوأ يف

 1 . فلؤملا ةدوسم نم هلثع

 541 يف عقتو 4« « ن١ اهزمرو 4 ( ؟٠.64 : مقر ) نيدلا يلو ةخسن 5

 ٠١ رطسلا يف تاماكلا ددع طسوتمو « ًارطس م» ةدحاولا ةحفصلا يف < ةقرو

 « يكمربلا دلاخ نب ىبحي ةمجرتب يبتنتو هيوب نب يلع ةمجرتب أدبت يهو « تاماك
 كلخ كلذلو هو هدم قع فلزلا هدّتق امن لقت اجأ ايف ةقاكلا نمتودمإ
 شماوه ىلع تادج ىتلا تافاضإلا نم تلخ اك < مجارت نم ذئدعب هداز امم

 كرابم نب ىلع دي ىلع ابخسن مت دقو . يل لءس خسنلا براقت يبف « ةدوسملا

 « م. ةنس مرحم ١١ دغلا لبق رابنلا ةركب تبسلا موي يف يعفاشلا يرونلا

 : هسفن ماعلا نم لاوش يف اطبضو ًاريرحتو ”ةلباقم تزجنو

 سابع ناسحإ

 ١917١ ( رياربف ) طابش يف توربي
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 ءىرقملا مصاع

 رصن نب كلام' نب ةميذج ينب ىلوم ةلّدْيِب دوُحّتلا يلأ نب مصاع ركب وبأ

 دس 4 تاءارقلا يف هبلإ راشلاو ةمسلا ءارقلا: هسأ ناك ©دشأ ني نتتق نا

 نبا ركب وبأ هنع ذخأو « شْدّسْح نب "رادو نمانسلا قتيلا دبع ىأ نع ةءارقلا

 ةررثك فورح ىف ادهش اقالعتلا ارتكاب "راؤبلا نع ىاو: احم
 . "ةفوكلاب « ىلاعت هللا همحر « ةئامو نيرشعو عبس ةنس يف مصاع يفوتو

 ىهو « ةلمبم لاد اهدعبو اولا رت بوف ا مو دولا لا رسل

 ”ةفرسلملا يه ليقو « لمحت ال يتلا ةب ةشحولا ةرامخا

 عدو لاو نبل ادا حقو هما وكسو ةدلا هبل عتب ١ ةلدببو

 همأ مما هنإ لاقيو © ةنكاس ءاه

 :ه بيذبتلا بيذهتو مهام : ؟ لادتعالا نازيمو ١١9 : 7 ركاسع نبا بيذهت يف هتمجرت - ١١”«

 . (دجن) سورعلا جاتو « 4 : ١ ةيابنلا ةياغو ”ه

 : * بيذبتلا بيذهت ) يدسألا رمع نب رانيد وهو « ناتككلا رزب ىلإ ةبسن هرخآ يف ةلمهم ءارب ١
 .(؟15

 . س نم تطقس : ةفوكلاب ؟

 «سانجألا يف يور ام باوصلاو ءركنم اذه : رمت لاق « لمحت ال تلا ةيشحولا ةرامخلا : هلوق «
 . عفترم ناكم لع الإ كربت ال يتلا ةقانلا يه ليقو « رملا نم ةليوطلا : دوجنلا
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 نذل

 يرعشألا ىسوم يبأ نبا ةدرب وبأ

 بحاص هوبأ ناك ؛ يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم يبأ نب رماع ةدرب وبأ

 . اوماسأف « نيّيرعمألا يف نميلا نم هيلع مدق <« مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 دمج هركذ اذكه <« حيرش يضاقلا دعب اهيلو « ةفوكلا ىلع ًايضاق ناك ةدرب وبأو

 ىموم وبأ ناكو] 8 ةروبشم رثآمو مراكم هلو « « تاقبطلا باتك » يف دعس نب

 لمأ نم الجر اهوبأ ناكو < 'نومد تنب ةينط ةرصبلا ىلع هلمع يف جوزت
 وبأ هامسو قرغلا لآ يف مقف ينب يف هل عضرتساف « ةدرب ابأ هل تدلوف <« فئاطلا

 هيبأ ىلإ هب ادغو نيتدرب قرغلا نبا خيش وبأ هاسك بش اماف « ًارماع ىموم
 . "| همسا بهذف « ةدرب انأ هانكف

 : مبقح يف لاقي نيذلا مهو ؛« ةرصملا ىلع ايضاق "لالب هدلو ناكو )75(

 هنع هللا يضر رمعل ىمَسِق هنع هللا يضر ىسوم ابأ نإف ؛ ؛ ىسَّد يف ةاضق ةثالث

 وه روكذملا لاليو . هنع هللا يضر ناؤع نمز يف ةفوكلاب ىضق مث ةرصبلاب
 *هتقانل ًابطاخم لوقي هيفو « حئادملا "رْثَغ هيف هلو ةمرلا يذ حودمم

 ًرزاج كيلصو نيب سأفب ماقف هتفلب لالب ىسوم يبأ نبا اذإ

 ١: يهذلا ربعو ١الج : ٠ ركاسع نبا بيذهتو 5م : 5 دعس نأ تاقمط يف هتمجرت علك

 . (ىنكلا يف) ١١ : ١١ بيذبتلا بيذبتو 4

 ١ ال) ركاسع نبا يفو ؛ نومذ تنب ةغيط : ر : :7 ١( : ةيفط .
 ىلإ ريشي دق ام « ةحيرختلا لحم » عضوملا اذه دنع ةدرسملا واو فقم نإ هزواكزا كورقلا 5

 . ام ةفاضإ يوني ناك فلؤملا نأ

 بدألا ةنازخو ه.٠ : ١ بيذبتلا بيذهتو 0١0م : + ركاسع نبا بيذهت يف لالب ةمجرت «
 ,:ه؟ع؟ د: 5١

 , دحاو ىسن : ص :

 .:؛؛؟ 2كم : ةمرلا يذ ناويد 5



 : ًاضيأ لوقي هبفو

 اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةلمهملا داصلا حتفب وهو « هتقان مسا : حدبصو
 . ةلمبم ءاح .اهدعيو ةلمهملا لادلا حتفو

 فرح يف هركذ مدقملا - يرشقلا هللا دبع نب دلاخ باون دحأ لالي ناكو
 ًادلاخ بساح نيقارعلا ىلع ىفقثلا رمع نب فسوب هعضوم ىلوو لزنع اماف  ءاخلا
 . '١اضيأ هياذع 0 لد امور هلا نم دلاخ تا « مهبذعو هباونو

 هئاضف ركذيو هببأب رختفي ًاموي سلج ةدرب ابأ نأ عيماجملا ضعب يف تيأرو
 قدزرفلا هيفو ماع سلجم يف ناكو < ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل " هتبحصو
 نكت مل ول : لاقف هنم ضغب نأ قدزرفلا دارأ كلذ يف لوقلا لاطأ اماف « رعاشلا
 ضعتماف « هافكل مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مَحَح هنأ الإ ةبقنم ىسوم يشأ
 « هدعب الو هلبق ًادحأ مجح ام هنكل <« تقدص : لاق مث كلذ نم ةدرب وبأ
 لوسر يف ةماجحلا برجي نأ نم لضفأ هللاو ىموم وبأ ناك : قدزرفلا لاقف
 . ظبغ ىلع ةدرب وبأ تككسف « مسو هيلع هللا ىلص هللا

 دلاخ ناوئفص ابأ نأ هفيئاصت ضعب يف ءىباصلا نب ةمعنلا سرغ ىككحو
 "روك ذملا ةدرب يبأ نب لالب ىلع لخدي ناك ةغالبلاب روهشملا يممتلا ناوُنفَص نبا
 ينثدحت « دلاخ اي : هل لاق لالب ىلع كلذ رثك املف « همالك يف نحليف هثدحبف
 « سانلل ءاملا نيقس يقاوللا ءاسنلا ينعي « تاءاقسلا نحل نحلتو ءافلخلا ثيداحأ
 اذإ ناكف « هرصب هفنكو « بارعإلا معتيو دجسملا يتأي كلذ دعب دلاخ راصف
 ةياحس : دلاخ لوقف « ريمألا : لاقبف ؟ اذه نم : لوقي لالب بكوم هب رس
 اهنم كلببصي ىتح هللاو عشقت ال :لاقف لالبل كلد ليقف «'مّْشقَت ليلق نع فيص

 .؟؟5 : ؟ دلاخ ةجرت رظناو « هباذع نم لالبو دلاخ تاف :م ١

 , هتيحص يف هلضف : را ؟
 8 ةدوسملا شماه يف تباث وهو « س نم طقس : روكذملا ... ىكحو م
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 . طوس يتئام برضف هب رمأو <« 'بوب'ؤلث
 وهو © هيف رككفي الو لوقي ام لمأتي ال تاوفحلا ريثك دلاخ ناكو )70(

 ناوفص نب دلاخ هنإف « هنع هللا يضر يباحصلا يمستلا متهألا نب ورمع ةيرذ نم

 يميمتلا رقنم نب دلاخ نب نانس نب يمس نب متهألا نب ورمع نب هللا دبع نبا

 يرقنملا مصاع نب سيق نأل متهألا هل ليق امنإو < نانس متهألا مساو « يرقنملا

 . ملعأ هللاو « بالثكلا موي تمتله لب لبقو « هايانث مترف سوقب هبرض
 . "روكذملا دلاخ مع 'نبا ةبيش نب .بيبشو
 ةنس ليقو « ةفوكلاب ةئامو ثالث ةنس يف روكذملا ةدرب يبأ ةافو تناكو

 ةدرب وبأ تام : دعس نبا لاقو « ةئامو عبس وأ تس ةنس لبقو « عبرأ

 . ىلاعت هللا اهمحر « ةدحاو ةعمج يف ةئامو ثالث ةنس يف ىعشلاو

 . "ىلاعت هللا ءاش نإ نسحلا يبأ ةمجرت يف يرعشألا ىلع مالكلا يتأبسو

 اراخخو

 يبعبثلا 3

 نم لليَتق رابك وذو « رابك يذ نب دبع نب ليحارش نب رماع ورمع وبأ
 يعبات يفوك وهو ؛ نادْمَه يف هثدادعو ريمح نم وهو « ىعشلا « نمملا لامقأ

 ثدحي وهو موي هب رم هنع هللا يضر رمع نبا نأ يور « معلا رفاو ردقلا ليلج

 .درب بويوُش : ص ١
 .ر يف تبثو ةدوسملاو ص نم طقس . روكذملا ,.. بيبشو ١"

 . مر نم طقس : ىلاعت ... قأيسو ©

 بيذهتو ©؟ : ةقرولا « يزاريشلا تاقيطو ؟؛ : ج دعس نبأ تاقيط يف يبعشلا ةمجرت 5

 ءاملوألا ةيلحو ٠5ه : ه بيذبتلا بيذهتو ؟؟07 ٠: دادغب خيراتو ١م 77 ركاسع نبا

 . 8١ : يلآللا طمسو ١١ ا : ١ يبهذلا ربعو س١٠ : :
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 : ةعبرأ ءاماعلا : يرهزلا لاقو . ينم اهي ملعأ هنإو موقلا تدهش : لاقف يزافملاب

 لوحكمو « ةرصيلاب يرصبلا نسحلاو « ةفوكلاب يبعشلاو « ةنيدملاب بيسملا نبا

 . سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ةئامسخ كردأ هنإ لاقيو . ماشلاب
 اماف « مورلا كلم ىلإ ناورم نب كلملا دبع ينذفنأ : لاق يبعشلا ىكحو

 ةماقإلا لمطت ال 'لُسرلا تناكو « هتبجأ الإ ءيش نع ينلأسي ال لعج هبلإ تلصو
 فارصنالا تدرأ اماف 2« يجورخ تثثحتسا قح رع مايأ ينسيحف « هدنع

 برعلا نم لجر ينكلو « ال : تلقف ؟ تنأ ةكلمملا تيب لهأ نم : يل لاق

 ىلإ لئاسرلا تيدأ اذإ : يل لاقو ةعقر "لإ 'تّعفادف « ءيش سمبف « ةلجلا يف
 دنع لإ 'لوصو دنع لئابرلا تيداق'# لاق'# ةفعرلا هع هنلإ!لصواف كيعاص
 « اهركذت جورخلا ديرأ رادلا ضعب يف ترص اهاف « ةعقرلا تيسنأو كلملا

 اهعفدي نأ لبق ًائيش كل لاقأ : يل لاق اهأرق اماف « هبلإ اهتلصوأف تعجرف
 ينكلو « ال : تلق ؟ تنأ ةكلملا تيب لهأ نم : يل لاق « معن : تلق ؟ كيلإ

 اماف « ١تدد'ر بابلا تغلب اماف « هدنع نم تجرخ مث . ةلمخلا ىف برعلا نم

 « اهأرقا : لاق « ال : تلق ؟ ةعقرلا يف ام يردتأ : يل لاق هيدي نيب تلثم
 تلقف « « هريغ اوكّلم فيك اذه لثم مهيف موق نم تبجع » اهيف اذإف اهتأرقف
 يردتفأ : لاق « كري م هنأل اذه لاق امنإو « اهتْلَّمَح ام 'تماع ول هللاو : هل

 :لاق « كلتقب ينيرغي نأ دارأو « كيلع يندسح : لاق « ال : تلق ؟ اهبتك م

 . لاق ام الإ تدرأ ام : لاقف مورلا كلم ىلإ كلذ ىدأتف

 ىلع يندعاست ال « يبعش اي : هل لاق همدانو كلملا دبع ىلإ يبعشلا لمح الو ]

 باوج الو تدمشتلا باوج ينفلكت الو يسلحجب يف ًاأطخلا يلع درت الو حبق

 لدب لعجاو <« ىسمأ فيكو ريمألا حبصأ فيك كنع عدو « ةيزعتلاو لاؤسلا

 باوص نم ىلوأ عاتسالا باوص نأ ملعاو « ينم عاّتسالا باوص يل ضيرعتلا

 « كعمسو كمهف ينعراو « ءيث هنم كتفي الف ثدحتأ ينتعمس اذإو « لوقلا

 نإف « يمالك نم ةدايزلا كلذب .عدتست الو « ياوس ةيرطت يف كسفن دبحت الو

 ١ يندر :ر .

 اهببف ام تماع : ص .



 ؛ مهقحب فختسا نم هنم ًالاح أوسأو لطابلاب كولملا ركش نم ًالاح سانلا أوسا

 « ةمرحلا قح طقسُيو ناسحإلا فلاس بهذي اذه نم لقأ نأ يبعش اب ملعاو

 . ةصرف هتباصإ دنعو هعضوم ف تمصلا ناو

 الأ : اموي ىبعشلا هل لاقف ©« تمصلا ليطيو يبعشلا سلاحي يبارعأ ناكو

 يفو « هل هنذأ يف ءرملا ظح نرإ ؛ معأف عمسأو لسأف تكسأ : لاقف ؟ لكنت
 : «دفل هئاسل

 يالا نفع (فداص تنك نا« هل لاققةيف عذقأ امالك ىعشلا لجو لاقو
 . ١كل هللا رفغ ًابذاك تنك نإو

 نآل : لاقف يرثشي ام دحن الو ةيحضألا نع رسعي لجرلا نع يبعشلا لئسو

 . رسعم انأو اهفلكتا نأ نم يلإ ةبحأ يسوم انأ وابكا
 ؛ جاححلا فيس نم بيهأ هنع هللا يضر رمع ةرد تناك : يبعشلا لاقو

 . اهمحر عطق دقف قساف نم هتميرك جوز 'نَم : ًاضيأ لاقو
 مّلسف - ثعشألا نبا عم جرخ دق ناكو - جاجحلا يدي نيب يبعشلا رضحأو

 كيلإ رذتعأ نأ ينورمأ دق سانلا نإ ريمألا اهيأ : لاق مث ةرمإلاب جاجحلا ىلع

 هللاو دق : اتقح الإ ماقملا اذه يف لوقأ ال هللا ماو ؛ قحلا هنا هللا معي ام ريغل

 « ءابقتألا ةرربلا الو ءايوقألا ةرحفلاب انك اف دبجلا لك اندبجو كيلع انجرخ
 انلإ 'تكرج امو انيونذبف توطس نإف « انب كرفظأو انملع هللا كرصن دقو

 : جاجحلا لاقف . انيلع كل ةجحلاف « دعبو ؛ كماحبف انع توفع ناو « انيديأ
 تلعف ام : لوقي مث انئامد نم هفيس رطقي ىلع لخدي نم يلإ ةبحأ هللاو تنأ

 . فرصناف « ىبعش اي اندنع تنمأ دق ؛ تدبش امو

 نيد :تلوو ىل[رت نعي نيكو نعترلا ةنعاناك ام نقترب عال ذل لاقو
 لأفلا ليبس ىلع مالكلا اذه لوقي ًادبأ ناكو ؛ ًابراحم مجالا ريد وه لزنو ةرق

 . "[رجزلاو

 ١ يمرادلا نيكسم لوقب لثق مث : هدعب صنلا يف داز :
 بضغلا لاح يف مالحألا امنإ ىفرلا لاح يف مالحألا تسيل

 ةدوسملا يف ءاج اهسح هعضوم يف اذه دريسو .
  0ةرركم جاجحلا عم ةصقلا نإف * : ؟ حج رظناو « اهدحو ص نم ةدايز .
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 مهقلطبل مهسيح موق يف نيقارعلا ريمأ يرازفلا ةريبه نب رمع يبعشلا مّدلكو

 « مهجرخي ”قحلاف لطابلاب مهتسبح نإ « ريمآلا اهيأ : هل لاقف « ىبأف
 . مهقلطأف « مهعسي وفعلاف قحلاب مهتسبح

 يف تمحوز : لاقف ؟ ًآليئض كارن انل ام : اموي هل ليقف « افيحن ًاليئض ناكو

 يف هركذ « نيتنس نطبلا يف ماقأو نطب يف رخآ خأو وه دلو دق ناكو « محرلا

 5 : اموي هل لاق يفقثلا فسوي نب جاجحلا نإ لاقيو . '« فراعملا » باتك

 : لاقف ؟ كواطع < ! كحيو : لاقف « نيفلأ : لاققف ؟ ةنسلا يف كءاطع

 برعأ اماف « تذحلف ريمآلا نحل : لاق ؟ الثوأ تنحل فيك : لاق « نافلأ

 هزاع ونهم كلذ نيستناف انآ نرغاوركألا نحل نأ نكماأ اهوزك ضمرعأ

 : لاقف تيبلا يف ةأرما هعمو هيلع لخد الجر نأ ىكحي « حازم ناكو
 . هذه لاقف ؟ ىبعشلا (ىيأ

 ل يل ل

 دل تدلو, لاق هنآ هلع ىوررو-# ةئالئوب ىدحنإ :لتقو © ةرعبلا ننرشع
 نم نيقب نينس عبرأل يبعشلا دلو : ةداتق لاقو . ةرسثع عست ةنس يهو ءالوُلَج
 يرصبلا نسحلاو ىبعشلا دلأو : : طامخ نب ةفيلخ لاقو « هنع هللا يضر رمع ةفالخ

 2 يقونو ٠ ةفوكلاب ةرسشع عبس ةنس يف : يعمصألا لاقو < نيريشعو ىدحإ ةنس يف

 خا لبو عيت ندوب حس لقوا كلن راد « عبرأ ةنس ةفوكلاب

 . هنع هللا يضر « ءالولج يبس نم همأ تناكو . ةأجف هتافو تناكو « ةئامو

 ةروسكم ةلمبم ءاح فلألا دعبو ءارلاو ةمجعملا نيشلا حتفب : لمحارشو
 مال اهدعبو اهتحت نم ةانثم ةنكاس ءاي مث

 « ةدحوم ءاب اهدعبو ةلمبملا نيعلا نوكسو ةمجعملا نيشلا حتفب : ىعّتشلاو

 ةبسنلا هذه : "يرهوجلا لاقو « نادْمَه نم نطب وهو «بعّش ىلإ ةبسنلا هذه
 وذ وهو « هب نفدو هدلوو وه يريمحلا ورمع نب ناسح هلزن نميلاب لبج ىلإ
 رصمب مهنم ناك نمو «© نوببعش : مهل لبق مهنم ةفوكلاب ناك "”نمف « نيش

 ١ فراعملا : 56٠ ,

 افيأ فرامل يف صنلاو ؛ ةببنق نا : سر ؟ ,/
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 نمو « نو.نابعش : مهل لبق ماشلاب مهنم ناك نمو «بوعشألا : مه لبق برغملاو

 . نيبعتش يذ لآ : مهل لبق نميلاب ناك
 اهب تناك سراف ةمحانب ةيرق « هرخآ دمو ماللا مظو مجلا حتفب : ءالودلجو

 مهنع هللا يضر ةباحصلا نمز ةروبشملا ةعقولا
 : يمرادلا نيكسم لوقب لثمتي ًاريثك ناكو

 بضغلا .تقو يف مالحألا امنإ ىضرلا لاح يف مالحألا تسيل

 رخل

 ةشئاع نينمؤملا مأ

 ابجوزت ؛ اهدلاو نعو ابنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع نينمؤملا مأ

 قدصأ اماثم ابقدصأف اهونأ اهابإ هجاوز <« ةدوس لبق ابجوزت هنا لبقو <« نينس

 ىلص ضبُقو « اهاوس أركب جوزت امو <« نيئس تس اهجوزت موي امل ناكو .ةدوس

 ناُم ةنس ةيواعم ةفالخ يف تتامو <« ةنس ةرشع ينام تنب يهو مسو هيلع هللا
 نبا اهبلع ىكي تتام املو ؛ عيقبلاب تنفدو « ةنس نوئسو عبس الو نيسمخو

 اممِإ : لاقف ؟ ةأرما ىلع ىبتأ : هل لاقف ةيواعم كلذ غلبف « هنع هللا يضر رمح
 . الف ناب ا سيل نم امأو اهونب نينمؤملا مأ ىلع يبي

 هيلع هللا ىلص هّيبن هللا رمأ ال : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق : دربملا لاقو

 ةياغلا دسأو ١88١ : باعيتسالاو هم : م دعس نبا تاقبط يف نينمؤملا مأ ةشئاع ةمجرت 08
 ةفصو :+# : +1١١ بيذبتلا بيذهتو :» : ؟ ءاملوألا ةيلحو ١و : م ةباصإلاو هء١ : ه
 ريثألا نباو يدوعسملاو يربطلاك خيراتلا بتك يف لمجا ةكرعم يف رابخأ اهو ء + : ؟ ةوفصلا

 يهو « ص ابيب تدرفنا ةمجرتلا هذهو . ةفلتخلا ثيدحلا بتك يفو كلذ ريغو نودلخ نباو
 . ةباحصلا نم دحأل مجرتي نل هنأ ركذ هنأل باتكلا ةمدقم يف فلؤملا ةطخ ىلع ةجراخ
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 ةامحلا وأ ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا نيراتختأ : يل لاق هءاسن رّمخي نأ ملسو

 : هل تلق مث « ةرخآلا رادلاو يلإ بحأ هلوسرو هللا : تلق ؟ اهتنيزو ايندلا
 : سو هيلع هللا ىلص لاقف « نهربخت ال : تلق «ال : لاق ؟ لبق ادحأ ترّبخأ
 |١ اتنعتم الو ] اةنعم ينثعبي مو ًاريذن ينثعب هللا نإ

 اهنع للا يضر رو نوّسب اسانأ نأ اهنع هللا يضر ةشئاع غلبو
 . رجألا اهنع عطقي ال نأ بحأف لمعلا اهنع عطق هللا نإ : تلاقف

 نظ اذإ : تلاقف ؟ ائيسم لجرلا نوكي ىتم : اهنع هللا يضر ةشئاعل لبقو
 ١ ؛ نم ةنأ

 لوسرل اهوق يف اهنع هللا يضر ةشئاع يفجتسأ تلز ام : ةراد نب مسم لاق
 يزارلا ةعرز ابأ تلأس ىتح « كتنم ال هللا ةنمب » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 . لهأ دجلا تاو : لاقف

 ةرمج وه اممِإو رخص ىلع نيكبت ؟ : ءاسنخلل اهنع هللا يضر ةئئاع تلاقو
 . هيلع يعزجل دشأ كاذ : تلاق ؟ رانلا يف

 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك له : ابنع هللا يضر ةشئاع تلئسو
 حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخدف زوجع يدنع ناك « معن : تلاق ؟ حزمي

 ؛زئاحعلا اهلخدي ال ةنجلا نإ : لاق « ةنجلا لهأ نم ينلعجي نأ للا عدا : تلاقف
 ةنجلا نأ ابتثدح كنإ : اولاق ؟ اهل ام : لاقف كبت يهو جرخف ءادنلا عمسو
 . ابارتأ ًاب'رثع ًاراكبأ نهلوحي ىلاعتو هناحبس هللا نا : لاق « زئاجعلا ابلخدي ال

 ةدحاو هملإ تعفدف لئاس ءاحف بنع قبط ابنع هللا يضر ةشن ةشئاع دنع ناكو

 . ةريثكمنلأ ليقاثم نورت ايف نإ : تلاقف « "نك ةاسن كمحضف « هنم
 [ةفنب ىلع ] ةثئاع تحرق ةراتس اب رو نق يحتم سقف لو

 حلصأ : تلاقف ؟ كادف تلعُس نبا ىلإ : لاقف قيتع يبأ نبا اهيقلف « اهنيب حلصت
 فيكف دعب لجلا موي نم انسوؤور انلسغ ام هللاو : لاقف « نيبحلا نيذه نيب

 . تفرصناو تكحضف ؟ لغبلا موي لبق اذإ
 نبا فرشلا ةلودلا نيع نب نيدلا فرش يغاقلا لمزا+ ةرئاسلا هله لشعار

 ء.الكأكات 2 طرقلا ربما عفر ١

 يك /1١



 فنرأ لجملا نبا ىلع اهدبش ةداهش ببس ذقنم نب .ماسحلا ىلإ هعّقوُم لابنم

 ام لما ةبون هل لق : كلذ ءانثأ يف لاق مث « ائادأ لبق ابققحتيو اهنم تيثتد

 . ليلق تناك
 مث روصح نامعو ةجاح ةنيدملا نم تجرخ اهنع هللا يضر ةشئاع تناكو

 هللا لوسر جوز ةنوميم ربق عضوم وهو - فرسب تناك اماف « جحلا نع تردص

 ىلإ ةعجار تفرصناف « يلع ةعيبو ناؤع لتقب ربخلا اهيقل - ملسو هيلع هللا ىلص

 اورواشت ةككمب اوًمانت اماف « محلا نب ناورمو رييزلاو ةحلط اهب قحلو ةكم

 هللا دبع مهفرصف « ةيواعم ناكمل ماشلاب اوّمهو ناؤع مدب بلطلا نم نوديرب امف
 لماع فينح نب ناؤع اوذخأف اهيلإ اوبجوتف <« ةرصبلا ىلإ كلذ نع رماع نبا

 «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هتبحص مهرتكذو هللا مدشانف هلتقب اومبف اهب يلع

 « هينبع رافشأو هيبجاح تح هسأرو هتبحل اوفتنو هوبرضف اطاوسا هيرضب رشأف

 « هلامجا نم كلذ ريغو لاملا تيب ىلع هعم اوناك الجر نيسمخ اولتقو < هوسبح مث

 لإ مييعداع م فرك لما رغساو ملا ًاردابم جرخ مريسم يلع غلب املف

 ةرصبلا لهأو ةشئاعو ريبزلاو ةحلط هبلإ جرخف « افلأ رشع ةعضب مهو « ةرصبلا
 عبس ”يفو لملا موي تيسمأ : ريبزلا نب هللا دبع لاق ؛ ًاديدش ًالاتق اولتتقاف

 اقف انم مزهي ال طق لج لا موي لثم تيأر امو © ةيرضو ةنعط نم ةحارج نوثالثو

 تلاقف ماطخلاب تذخأف « لتئق الإ ”دحا لجلا ءاطخ ذخأ امو « مهنم الو دحأ

 رتثألا يب ”رمو ! ءامسأ لكثاو : تلاق « ريبزلا نبا : تلق ؟ نم : ةشئاع

 قح اولتاقف مهنمو انم سان ءاجف < اكلامو ىنولتقا : تيدانو هتقذاعف هتفرعف

 رقع نا هنإف لما اورقعا : يداني الع تعمسف « ماطخلا ينم عاضو انزجاحت

 يلع رمأ مث « هنم ًاجيجع دشأ طق تعمس اف 2« طقسف لجر هيرضف « اوقرفت

 ا عاقعقلا ناك دقو « ىلتقلا نيب نم جدوهلا لمحي هنع هللا يضر

 هعمو ركب يأ نب دمع لبقأف « ريعبلا بنج ىلإ هاعضوف ريعملا ربظ نع هالزنا

 رايس قوق ةفئأ' ان لاقف هدي ركب ىبأ نب دمج لخدأو « هالمتحا تح رامع

 ْ . 'ايندلا رانب : تلاقف « ايندلا



 « فعضف همد لاسو سرفلا ةحفصب هتبك ر كشف مبس هباصأ ةحلط نإ لبقو

 نأ رمأ يذلا عضوملا ىلإ لصي نا لبق تاهف « ًاناكم ينغبا « مالغ اي : لاقف

 داعو زومرج نب ورمع هلتق « عابسلا يداوب لتقف ريبزلا عجرو « هبلإ لمحي
 هللا ىلص هللا لوسر نع الج املاط فيل هنإ : لاق هآر اماف « ىلع ىلإ هفمس

 نبا لتاق رسب : لوقي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم ؛ بركلا مسو هيلع

 « هعم نع ةرصملا ىلع لخدو « اهبنع هللا ىضر ةشئاعب طمحاو . رانلاب ةمفص

  اهاخأ رمأو « ابنع هللا يضر ةشئاع زبجو فينح نب ناؤع قلطاو ابلهأ هعيابف

 نإ ليقو . اموي اهعم هينب حّرسو ًالايما اهعييشت يف جرخو اهعم جورخلاب أدم
 ناك هيفو - سمشلا برغت نأ لبق سيمخلا موي لجلا موب اوماع ةنيدملا لهأ

 ةكم نيب [نم ] ناك مث « باتع نب نمحرلا دبع هشقن متاخ اهيف فك اذإف مقوف

 نم روسنلا مهيلإ لقنت امم ةعقولاب اوماع دق دعب وأ ةرصبلا نم برق نم ةنيدملاو
 « فالآ1ة ينام لجلا باحصا نم نيلوتقملا ةدع نا لاقيو . مادقألاو يديألا

 يضر يلع باحصأ نم لتقو « رخآ مدقت لجر دي تعطق اماك « ةبض ينب نم
 . ١فلأ وحن هنع هللا

 هتمجرت يف دروأو (علمو هدنع همقرو ) « ديزي نب ةيفاع » ةمجرتلا هذه دعب كيفنتسو ركذ ١

 وهو ؛ مقرب هدرفن مل كلذلو « تاطوطخم نم انيدل اف ةمجرت ةبفاعل درت مو « ًادحاو ًارطس

 ًائاع ناكو « ١١ ةنس يدبملا دبع يف ًايضاق ناك « ينوكلا يضاقلا سيق نب ديزب نب ةيفاع

 . ه8 ةنس يفوتو « فعضلا ىلإ نورخآ هبسنو ثيدحلا يف هريغو نيعم نبا هقثو « ًادهاز
 : ؟ لادتعالا نازيمو ٠ : ه بيذبتلا بيذهتو ؟ءا : ١ دادغي خيرات يف هتمجرت رظنا

 ١5:1١. يريمدلاو ع4
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 نك

 . فنحألا نب سابعلا

 ةدلتك نب ندارج نب ةحلط نب دوسألا نب فنحألا نب سايعلا لضفلا وبأ

 نب لين نت يدعو ها يعتبر ب كح و راي يوما رخو
 « عابطلا فيطل ةيشاحلا قيقر ناك ؛ روهشملا رعاشلا يماهلا يفنحلا محلل

 نم هلوق هرعش ىقبقر نمو © حيدم هناويد يف دجوي ال « لزغلا يف هرعش عبمج

 : ١ةدصق و هلمح

 ”راصقإلا كَءافش نإف 'رصئقأ سفن 'بانعُملا ؛لجترلا اهأ اب

 رارادملا ابعمد كنيعي ًانيع 'رعتساف كتيع عومد ءاكْسلا فآزن

 رائع ءاكملل ًانيع ”تيأرأ أهم يبت ”هتلع كريعُي اذ نم

 لاز ام : درب نب راشب لاق : لاق "« ىلامألا » باتك يف يلاقلا ىلع وبأ ركذ

 . تاببآلا هذه لاق قح انم اهجرخيو انيف هسفن لخدي ةفيششح ينب نم مالغ

 اقيأن دير قي اكول ناجييمتلو <. تانرأ هل نم اضيأ يم نش
 : "معا هللاو

 اودقر ىوبلل ينوظقيأ اذإ ىتح مهتدوم ينوقاذأ نيذلا يكبأ

 اودعق مهنم ينولمح ام لقثيب اابصتنم تمق اماف ينوضبنتساو

 مجعمهو 77 دادغب خيراتو ٠٠١07 : ءارعشلاو رعشلاو + ه ؛ : م يفناغألا يف هتمجرت -648

 دقو « +١٠؟ ١: يبهذلا ربيعو ؟٠5. : مشوملاو عوا0 ءس١# :طمسلاو ؛٠ : ١١ ءايدألا

 .(١وه : ةرهاقلا) يجرزخلا ةكتاع ةروتكدلا قيقحتب اهرخآ تارم هناويد عسط

 .ررد : هناود ١

 يلامألا ١:١5 1.؟.

 . مع : هتاود +

 ٠؟



 ةرم امضاغتف « انوش ىوه ةدرام هتيراج ىوه ناك ديشرلا نأ ىكحو ]|

 كلذ يف لمعي نأ فنحألا نب سابعلا يكمربلا رفعج رمأف « بنذغلا اهنيب مادو

 : 'لمعف ائيش

 ”بنحتي اكمّلق ملا دإ مهترجش نيدلا كتّدحا عبجار

 ”بللملا رفف هل للاسلا بد اكنم لواطت نإ ؛بناحتلا نإ

 «اهاضرتف ةدرام ىلإ رداب ديشرلا هعمس اماف « اهب ىنغف يلصوملا مهاربا رمأو

 مهارباو سابعلا نم دحاو لكل ترمأف « امل ليقف كلذ يف ببسلا نع تلأسف

 ."[ مرد فلأ نيعبرأب امل رمأف |هئفاكي نأ دشرلا ترمأو مهرد فالآ ةرشعب

 : "اضيأ هلو

 دج

- 

 مكدناع اجلب يككقع الو

 6 ًاضيأ هلو

 ينتدزف ابنع لوس ا ينتثدحو

 4 ًاضيأ هلو

 ”ةعافش الإ كفطمت , تنأ اذإ

 نال نع دتانك رد ام اان
 ًاعئاط ربصلا مزلأ مل اذإ يفإو

 .4 : هتاويد

 تادايزلا يف نادريس  ةقلطملا فاقلا ةيفاق نم - نيمفاق نيتبب اهنم انفذحو ءاهدحو و نم ةدايز

 . (يلي ام يف "4
 اهعيمجو « س نم ابعمج تطقس دقو ١/4 2 وم 0١

 : ةحفص رظنا) ص ةخسذ نع ةلوقاملا

 : هئاودد َق تاعطق.ا هذه تدرو

 . ةدوسملا قف

 ساملا ف ةحار نم هل ريخ

 رسانلا ضعبك يدنع ”متنكلو

 ادعس اي كثيدح نم يندزف ًانونج

 دست .هل .سيلو ”لبق هل سيلف

 عفاشب نوكي دو يف ريخ الف

 عئاط ريغ ًاهركم همم دب الف



 : 'هلوق اموي ديشرلا دشنأ هنا لبق]

 دوج نع ينلأس : لاق ؟ كيلع فقو ىتح كبف ىأر يذلا ام : دشرلا هل لاق

 . هلصوو هباوج ديشرلا نسحتساف « هتريخأف نينمؤملا ريمأ

 لوقلا عنتماف رخآب هعفشي نأ مارو تيب ليللا يف لمع 'ديشرلا نإ لبق

 نيب فقو اماف « هلهأ عزفو رعذ هيلع قرط اماف « ساسلاب "ىلع : لاقف « هلع

 هلثه هعفشأ نأ تمرو هتلق تيب ببسب كيلإ تبجو : هل لاق ديشرلا يدب
 ينلإف يسفن "يلإ عجرت ىتح ينعد < نينمؤملا ريمأ اب : لاقف « ىلع 'لوقلا عنتماف
 "دللا زواجتي ام فوخلا نم ىنلانو « ةميظع قلقلا نم لاح ىلع يلامع ”تكرت

 : هدشنأ مث ةبينه رظتناف ؛ فصولاو

 ارش ابلثم رن لو امانيأر دق ”نانج

 : فنحألا نب سابعلا لاقف

 1 : لاقف © يندز : لاقف

 اركتعاو مالظإلاب كل هلع لاس ليللا ام اذإ

 ارمق رت ام'زربأف رمق رت مف جدو

 «كتيد كيطعن نأ بجاولا ”لقأو كلابع انعزفأو كانرعذ دق : ديشرلا هل لاقف

 . مهرد فالآ ةرشعب هل رمأو

 :  ديشرلا ينعأ - هلو

 ريخلاا تزفو يلوسر انيع تدعس دقف اهب ينبع قشت نإ

 ١ هتاريد : ؟1١845.

 ناويدلا رظناو ء ٠١م١ : دادغب خيرات يف امل عباتم ؟ : 8؟١١.

 نفي



 يرظن هنبع يف ًادمع تدادر ام لوسرلا ينءاج اماكو

 يرصب ىلع مكتحاو اهب رظناف ءةيراع لوسر اي ىتلقم ذخ

 : لاقف هنمعب ىنعملا اذه نومأملا ذخأو

 اةدكلفلا كن ”فاسآ نع قتلفغأو ةرظنب تزفف اداترم كتثعب

 ىنغأ ام ككوند نع يرعش تيل ابف ًادعابم تنكو ىوهأ نم ”تمجانف

 انين ابنيغ نم كانغ "تادعأ دقل انسب كنيعب ابنم انا ىرأ

 : ١اضيأ سابعللو

 .نمزلا نم ”فرص الو "لحما 'يأن هردغي ال دوب كنع ”ترَغأ

 نزحلاو مهلا لوطبف 'تمأ نإو انعمجي رهدلا ”لعلف شعأ نإف

 نسحلاب سمل ام انسح ىرأ ىتح تعنص ام ”ينيع يف بحلا نسح دق

 ندبلل لغشلا سمل بلقلل ”لغشلا انماكت ال اّننع لغشلاب ”لتعت

 وهو الإ اهرشو اهريخ ايندلا رومأ نم ائيش ملعأ ال : راكب نب ريبزلا لاق
 . ريخألا تيملا اذه فصنب هيف لثمتي نأ حلصي

 : "ًاضيأ هلو

 تضقلاو -دودصلا اذه ناذتح- ”ةضاز :تنأو قرأ :تنك .ذق

 برأ نم شيعلا يف ىلاف مت الو مولظ اي رجهلا اذ مت نإ

 : اضيأ هلو

 اوقشع نم نوقشاعلا هب لان دقو ”لوقأ اب مكنم مرحأ
 ”قرتحت يهو رسانلا ءيضت "تمصصن ” ةلايذ نأك ”تروبص

 ,ا؟9 : دادقي خيراتو ماب ب : هتاويد ١

 اكل ا © : هناويد يف اهل ةيلاتلاو ةعوطقملا هذه ٠

 نذر



 . هايفكل نيتيبلا نيذه الإ رعشلا نم لقي مل ول : يشايرلا لاق
 كمع يندشنا : لاقف ليعامسا نب مساقلا دنع تنك : 'ىلوُصلا ركب وبأ لاقو

 : فئحألا نب سابعلا هلاخل سابعلا نب مهاربإ

 اني نونظلا لايذأ ”سانلا تخيم دق

 'كريغ "نظلاب ىمر دق ”بذاكف
 اقرف مهلوق انيف ”سانلا قارفو
 اقدص هنأ يردي سمبل ”قداصو

 اتيب : تلقل ؟ هفرعت ءيش نسحأ ام : ىل لبق ول : زتعملا نب هللا دبع لاق

 -: نيثسلا ده دشنأو. © «فتحالا شالا

 : "اضنأ هلو

 هي رورسلا مايأ ”رخآ مويلا
 يلب لون ةرطاوأ تنعأ فدك

 : ًاضيأ هلو

 ينبع بصن 'دقرأ نيح كلامخ

 نخل ”ةلبتيش ينفروزب سيلو

 : ًاضيأ هلو

 هفرط ينركتأ يذلا اذ اب

 ام ةييكلاو ّض يسم

 يك! هلق موي ”لوأ موبلاو
 هَ 3و

 ”بقمعلا هب تءاج دقف رورسلا دعب

 لوزي ال يهابتنا تقو ىلإ

 لوهرلا دب كنع نشللا ”فيدع

 ”بوحشلا ىنالعو يمسح باذ نإ

 'بيبحلا ينافج ذإ يسفن ”توفج

 ١ ناويدلاو ١؟ة9 - ١١م : دادغب خيرات : 1١99.

 .ا١وك 2< هال 2 ؟مسا١ : هناويد مجار ؟

 ,. ص نم ةدابز نيفقعم نيب ام »+
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 ركذ مدقت دقو - يلوُنصلا سابعلا نب مها | لاخ وهو « دبج هلك هرغشو
 . ةزمها فرح يف هتمجرت يف كلذ

 . دادغمب ةئامو نيعستو نيتنثا ةنس قوتو

 نرامعت ةنس مثدنلاب فورعملا يىلصوملا مهاربإ تام : لاق ةّبْش نب رمع ىكحو

 فنحألا نب سابعلاو يوحنلا يئاسكلا مويلا كلذ يف تامو « ةئامو نينامثو
 جرخف مهيلع لصي نأ نومأملا رمأف ديشرلا ىلإ كلذ عفرف « ةراملا ةميشُهو
 : لاقف « ىلصوملا مهاربإ : اولاقف ؟ لوألا اذه نم : لاقف هيدي نيب اوفصف
 فرصناو غرف اماف <« هيلع ىلصف مدقف © فنحألا نب سابعلا اومدقو هورخأ
 ترثآ فيك «© يديس اي : لاققف يعازخلا كلام نب هللا دبع نب مشاه هنم اند

 : ١دشنأف ؟ رضح نم ىلع ةمدقتلاب فنحألا نب سابعلا

 'دباكتتو اهب ىقْشَت يتلا يهل اهنإ : اولاقف سان اهب ىعسو

 ”دحاجلا *بحلا ينبجعيل لإ مهنظ كريغ نوكيل مهتدحجف

 "نم سبلأ : نومأملا يل لاقف « هتدشنأو « معن : تلقف ؟ اهظفحتأ : لاق مث
 . يديس اي هللاو ىلب : تلقف ؟ ةمدقتلاب ىلوأ رعشلا اذه لاق

 يرلاب تام هنأل « يناسكلا ةمجرت يف يتأي ام فلاخت ةياكحلا هذهو : تلق
 « *ةئامو نيعستو نيتنثا ةنس يفوت سابعلا نإ لبقو ."هتافو خيرات يف فالخلا ىلع
 تيأر : لاق يبأ ينثدح : لاق دمح نب نوع ينثدح : يلوصلا ركب وبأ لاقو

 ناكو « ماشلا بابب هلزنم ناكو « ديشرلا توم دعب دادغبي فنحألا نب سابعلا
 هنأ ىلع لدب اذهو : ىلوصلا لاق . ةئس نيتس نم لقأ هنسو تامو « ًاقيدص يب

 نم نولخ ثالشل كادت تافانقرا نأآل « نيعستو نيتنئا لم افاقب كرام ش

 , سوظ ةئيدم ةثامو نيعستو ثالث ةنس ةرخآلا ىدانج
 نقدر © ةتقامو ند ةتن نوكذملا سابفلا داو :قتعالا ةافو:قتاكو

 . ىلاعت هللا همحر « ةرصملاب

 ١ هتاويد : ١م.

 . ةدوسملا شماهب وهو ء م س ر نم طقس : هتافو ... تلق ؟

 . فلؤلا طخي رركم وهاذك «

 هه



 ةرصبلا لهأ نم ةعامج نع '6 بهذلا جورم » باتك يف يدوعسملا ىكحو

 ةجحملا ىلع فقاو مالغ اذإ قيرطلا ضعبب انك اماف < جحلا ديرن انجرخ : اولاق

 هيلإ انلدعف : لاق ؟ ةرصبلا لهأ نم دحأ كبف له سانلا اهيأ : يداني وهو

 اذإف « هعم انلمف « كصصوي نأ ديرب هب امل يالوم نإ : لاق ؟ ديرت ام : هل انلقو

 ار ا اي حا رع ع تر نواب ىقلم صخشب

 : ؟لوقي أنو « افمض هعفري داكي ال وهو هفرط عفرف انب سحأف

 هنجش ىلع يكب ًادرفُم 'هنطو نع رادلا بيرغ اب
 ندب يف ماقسألا تَّبَد هب ةءاكبلا دج اماك

 ىلعأ ىلع عقوف رئاط لبقأ ذإ « هلوح ”سولج نحنو ًاليوط هيلع يمغأ مث
 :لوقي قفلا أشنأ مث «رئاطلا ديرفت عمسي لعجو هينيع حتفف درغي لعجو ةرجشلا

 نتف ىلع يكبي رئثاط ىّحَش تداؤفلا داز دقلو

 'ةنكسم ىلع يكبي انك ىكيف ىتفش ام ؛تةفش

 هانلسغ ىتح هدنع نم حربن مف « هنم ؛هسفن تضاف ًاسفنت سّفنت مث : لاق

 : لاقف « هنع مالغلا انلأس هنفد نم انغرف اماف « هيلع ةالصلا انيلوتو هانفكو

 . ناك كلذ يأ ملعأ للاو ؛ ىلاعت هللا همحر © فنحألا نب سابعلا اذه

 ةفيشح ينب ىلإ ةبسنلا هذه « ءاف اهدعبو نونلاو ةلمبملا ءاحلا حتفي : يفنحلاو

 ©« ةروبشم ةريبك ةلسبق يهو « لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب محل نبا

 لبق امنإو مال فلألا دعبو ةثلثم ةثلثم ءاث اهدعبو ةزمهلا مفي - لاثأ ةفينح مساو

 لوطي ةصق يف ةضوافم يدبعلا فوع نب نزحألا نيبو هنمب ىرج هنأل ةفشح هل

 برضو « ةعذج يمسف همذجف ©« فسلاب روكذملا نزحألا ةفشح برضف ابحرش

 ١ ؛ بهذلا جورم : و١١ا١.

 ؟ا0م : ناويدلا ؟ .

 . هلوح نحنو ةليوط ةعاس : ر «
 .ةهجبور : ص :

 رض



 . لجع وخأ « ةفيشحو ةفينح يمسف « اهفَنَحَف هلجر ىلع ةفينح نزحألا
 هذه « ةنناث مم فلآلا دعبو مملاو اهتمت نم ةانثملا ءابلا حتفب : ”يماملاو

 أبنت اهبو ةفينح ونب اهلهأ رثكأ ةيدابلا يف زاجحلاب ةدلب يهو < ةماهلا ىلإ ةبسنلا
 . ةروهشم هتصقو « لتقو 'باذكلا ةماسسم

0 

 يثاررلا

 [لملاع ناك ؛ يرصبلا يوغللا يوحنلا يشايرلا جرفلا نب سابعلا لضفلا وبأ

 ةديبع يبأو يعمصألا نع ىور « عالطالا ريثك برعلا مايأب ًافراع ةقث ةيوار
 . امهريغو ايندلا يبأ نباو يبرحلا مهاربإ هنع ىورو « امهريغو ىنثملا نب رمعم

 هفص : هل انلقف « هل انبا دشني ىلارعأ انب رم : لاق "ىعمصألا نع هاور اممو

 ريغصب ءاج نأ ثبلي مف لاق هر : هل انلقف < ريئيتد هنأك :.لاقف « انل

 « ”كاندشرأل اذه نع انتلأم ول : انلقف « هقنع ىلع هلمح دق ”لَعُج هنأك دّمَسُأ
 : يعمصألا دشنأ مث . انيديأ نيب مويلا لاز ام هنإف

 ”هرصلا ةفّقرتقو ًاريحس ليللا درب اذإ قفلا عيجض معن

 دلو دلاو نيع يف نّياز 1ك داؤفلا يف هللا ابنيز

 لاوش يف جنزلا بحاص يرصبلا يولعلا مايأ ةرصبلاب روكذملا يئايرلا لتق

 ١ لا ةنمل هيلع : ص يف داز .
 ٠# - ؟ ةاورلا هاينا يف يئايرلا ةمجرت ٠  807ةمجرتلا هذهو . ىرخأ رداصمب تبث ةشاحلا يفو

 صقن نود ةدرسملا ىف ةاقوتسم . ْ

 لماكلا يف ةصقلا ؟ ١ : .؟مو

 كانيجأل : ص قى .

 ضي



 . ىلاعت هللا همحر « نيتئامو نيسمخو عبس ةنس
 ؟ 'هتنس دعي م, : نيتئامو نيسمخو عبرأ ةنس ةجحلا يذ بقع يف لئسو

 لتق هنأ 'ريبكلا هخيرات يف ريثآلا نبا انخبش ركذو « نيعبسو اعبس نظأ : لاقف
 فالخ ال ذإ ©« طلغ وهو « ةرصبلاب جنزلا هلتق « نيتئامو نيتسو سمخ ةنس يف

 ةرسشع ثالثل ةعملا ةالص تقو ةرصبلا اولخد جنزلا نأ خيراتلاب معلا لهأ نيب

 تسلا ةليل قارحإلاو لتقلا ىلع اوماقأف «نيسمخو عبس ةنس لاوش نم تبقب ةلبل

 اوبرهو دنجلا قرفت دقو اهولخدف « نينثالا موي اهيلإ اوداع مث تسلا موبو
 قرتحاو « ردانلا الإ مهنم مسي مف « مولتق سانلا ربظ اماف « نامألاب اودانف

 عماجلا يف ناك هنإف مايآلا هذه دحأ يف روكذملا سابعلا لتقو « هبف نمو عماجلا

 ع” لتفال
 «ةمجعم نيش فلألا دعبو اهتحت نم ةانثملا ءايلا حتفو ءارلا رسكب : يئايرلاو

 هبلإ بوسنملا دلاو ناك ماذُنج نم لجر دجل مسا وهو < شاير ىلإ ةبسنلا هذه

 . هيلع ىقبو هملإ بسنف هل ًادبع

 رةرخ

 رمع نبا

 ؛يودعلا يشرقلا « اهنع هللا يضر باطخلا نب رمع نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ

 ىلع ضرتعو « ةنيدملا ىلإ هببأ عم رجاهو « محلا غلبي ل ريغص وهو هيبأ عم ملسأ

 . "5: ريثآلا نبا ١

 .ًاضيأ ةدوسملا شماه يف تباث وهو ر ةخسنلا ادع ام خسنتلا نم طقس : لتق ... انخيش ركذو ؟

 ٠١ : ةقرولا « يزاريشلا تاقبطو :١ : ؛ دعس نبا تاقبط يف رمع نب هللا دبع ةمجرت ١«*”*-
 :ه بيذبتلا بيذهتو 558م : ١ ةوفصلا ةفصو ؟9؟ : ١ ءايلوألا ةيلحو وه. : باعيتسالاو
 هذه درت ملو +١6 : نايمشا تكنو م« : « ةباغلا دسأو ١٠١9١ : ع ةباصإلاو مم

 5 تاعبطلا يف تثدث امناو ءدامفنتسو ةعوبطم ف الو ءاهادمتعا يتلا تاطوطحتلا عبمج ف ةمحرتلا
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 موي هيلع ضرُعف « هنم رغصل هّدرف دُنحُأ موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ناكو « ملعلاو عرولا لهأ نم ناكو « هزاجأف ةنس ةرشع سمخ نبا وهو قدنخلا

 طايتحالاو ي"رحتلا ديدش « مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راثآل عابتتالا ريثك

 ىلع ايارسلا نع فلختي ال ناكو « هسفن هب ذخأت ام لكو هاوتف يف يتقوتلاو

 ةنتفلا لبق جحلاب ب اا يور هياعرشا لع نا لور

 . تام نأ ىلإ ةنتفلا يفو
 هللا ىلص هللا لوسر لاقو « جحلا كسانمب ةباحصلا معأ ناك هنإ : نولوقيو

 « حلاص لجر هللا دبع كاخأ نإ » : رمع تنب ةصفح نينمؤملا مأل مسو هيلع
 . ليللا مايق اهدعي رمع نبا كرت اف ؛ « ليللا نم موقي ناك ول

 الخ ام « اهب لامو ابندلا هب تلام الإ دحأ انم ام : هللا دبع نب رباج لاقو

 ثلا هع ةقاو نيغ

 نبا نم معأ الو « رمع نبا نم عّروأ تبأر ام : ناربم نب نوميم لاقو

 تدبشل « ةنجلا لهأ نم هنأ دحأل تدهش ول : بيسملا نب ديعس لاقو . سابع
 . رمع نب هللا دبعل

 «هيبأ نع - دانزلا وبأ وهو - نمحرلا دبع وبأ انثدح : لاق يعمصألا ىكحو

 نب هللا دبعو « ريبزلا ونبي هللا دبعو ةورعو بعص : رجحلا يف يف عمتجا : لاق

 قارعلا ةرمإ ىنمتأف انأ امأ : ريبزلا نب بعصم لاقف « ىنمتن : اولاقف « رمع

 : رمع نب هللا دبع لاقو . نيسحلا تنب ةنمككسو ةحلط تنب ةشئاع نيب مهلاو

 . 'هل رفغ دق رمع نبا لعلو ؛ اونمت ام اولاتف : لاق « ةرفغملا ىنمتأف انأ امأ

 دقل : لاق «© ىعشلا نع زيزعلا دبع نب قراط نع يروثلا نايفس ىكحو

 نينلا نيد ةاتيعو: رعب تامر نأ :ةجيدكلا ةانقهاك مع كار
 : مهتالص نم اوغرف امدعب موقلا لاقف « ناورم نب كلملا دبعو ريبزلا نب بعصمو

 «ةباحصلل مجرتي نأ هنأ ركذ ذا فلؤملا جبنم :م لع ًاجورخ دعي اهدارباو ؛باتكلا نم ةيرصملا ح

 . هباتك ةمدقم يف

 ىنعملا يف ةياورلا هذهب ةبيبش ةياور درتسو « هللا دعو ةورع هلاق ام فذح ذا ربخلا يف زجوأ ١

 . رمع نبال ركذ ابيف سيلو « ريبزلا نب ةورع ةمجرت يف ظفللا نود
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 ىطعي هنإف < هتجاح هللا لأسيلو يناملا نكرلا ذخأيلف مكنم لجر لجر مقبل
 ماقف © ةرجمحلا يف دلو دولوم لوأ كنإف « ريبزلا نب هللا دبع اي مق < هتعاس نم

 كلأسأ .« مظع لكل ىجرت مظع كنإ مهللا : لاق مث « يناملا نكرلاب ذخأو
 ال نأ « مالسلاو ةالصلا هيلع « كّيبن ةمرحو كبجو ةمرحو كشرع ةمرحب

 مق : لاقف « سلج ىتح ءاجو « ةفالخلاب يلع ملسيو «زاجحلا ينيلوت ىتح ينتبق
 « ءيش لك بر كنإ مهللا : لاقف « يناملا نكرلاب ذخأ ىتح ماقف © بعصم اي
 ايندلا نم ينتبت ال نأ « ءيش لك ىلع كتردقب كلأسأ « ءيش لك ريصي كيلإو

 «© سلج ىتح ءاجو « نيسحلا تنب ةنيكس ينجاوزتو « قارعلا ينيلوت ىتح
 تاومسلا بر مبللا : لاقو « ينالا نكرلاب ذخأو ماقف « كلملا دبع اي مق : لاقف

 « كرمأل نوعبطملا ك”دابع كلأس امب كلأسأ « رفقلا تاذ ضرالا برو « عبسلا

 لوح نيفئاطلا قحيو «كقلخ عيمج ىلع كقحيب كلأسأو ©« كبجو ةمرحب كلأسأو

 ينعزاني الو اهبرغو ضرالا قرش ينيلوت ىتح ايندلا نم ينتيق ال نأ « كتيب

 ماقف «رمع نب هللا دبع اب مق : لاقف « سلج ىتح ءاج مث « هسأرب تيتأ الإ دحأ
 كتمح رب كلأسأ « محر نمحر كنإ مبللا : لاق مث « يناملا نكرلاب ذخأ ىتح

 ايندلا نم ينتيت ال نأ « كقلخ عيمج ىلع كتردقب كلأسأو « كبضغ تقبس يتلا

 تيأر ىتح ايندلا نم يانبع تبهذ اف : يبعشلا لاق . ةنجلا ل بجوت ىتح
 . هل تيؤرو ةنجلاب رمع نب هللا دبع رّسمُبو لأس ام لجر لكل

 يل ترطخ : لاق رمع نب هللا دبع نع رمع نب هللا دبع نب ةزمح ىكحو
 ( و19 : نارمع لآ ) ©« نوُيحت امم اوقفنت ىتح ربلا اولانت نل » ةيآلا هذه

 « ةنيمر قيراج نم "ىلإ بحأ ًائيش تدجو اهف لجو زع هللا يناطعأ ام تركذف

 « ابتحكنل لل هتلمج ءيش يف دوعأ يفأ الولف « هللا هجول ةرح يه : تلقف
 . هدلو مأ يبف « اعفان ابحكتنأف'

 . لجو زع هبر ىلإ هبرق هلام نم ءيش هبحع دتشا اذإ رمع نبا ناكو

 « دجسملا مزايف مهدحأ رمش امبرف « هنم كلذ اوفرع دق هقبقر ناك : عفان لاق

 دبع ايأ اي : هياحصأ هل لوقيف « هقتعأ ةنسحلا ةلاحلا كلت ىلع رمع نبا هآر اذإف
 للي دحأ انعدخ ام : لوقبف 2« كوعدخي نأ الإ مهب ام للاو <« نمحرلا

«+ 



 . هل انعدختا الإ
 ناكو « دازام وأ « ناسنإ فلأ ىت قتعأ ىتح رمع نبا تام ام : عفان لاق

 . حابصلا ىلإ رفغتسا رحسلا ءاج اذإف © ةالص ليللا يبحي

 دق ناكو « ةنس نيناممو عبدأ نبا وهو نيعبسو ثالث ةنس ةككمب يفوتو

 يذب نفدو « جاّنِحَحْلا لجأ نم كلذ ىلع ردقي مف «'لبللا يف نفدي نأ ىصوأ

 . نيرجابملا ةربقم يف ىوط
 ىلع جزلا عضوو « قيرطلا يف همحزو هّجاْز 0 ًالجر رمأ دق "جاجحلا ناكو

 نإ : رمع نبا لاقف « ةالصلا رّخأو امي بطخ جاجحلا نأ كلذو « همدق ربظ

 « كانبع هيف يذلا برضأ نأ تممه دقل : جاجحلا هل لاقف « كرظتنت ال سمشلا

 ىلع كلذ هلوق ىفخأ هنإ : ليقو . [ طلسم ] هيفس كنإف لعفت نإ : لاق
 عضاوملا ىلإ اهريغو ”ةّفارعي فقاوملا يف همدقتي ناك امنإو « هعمسي ملو جاجحلا

 ؟ جلا لضرب كسلا الر فاين تقر ليربالم هل لم لد ل

 ”سانلا مفد اماف < ةمومسم تناك اهنإ لاقي ةبرح هعم الجر جاجحلا رمأف

 رنارتغ يف يهو « همدق ىلع ةبرحلا *رمأف « لجرلا كلذ هب ىصل ةفرع نم
 كَّمَس نم : لاقف « هدوعي جاجحلا هيلع لخدف « مايأ ابنم ضرمف « هتلحار

 : لاق « هلتقأ ل نإ هللا ينلتق : لاق ؟ هب عنصت امو : لاقف ؟ نمحرلا دبع ابأ اي

 دمع ابأ اب لعفت ال : لاقف « ةبرحلا ىنسخت "نم ترمأ تنأ « العاف كارأ ام

  ؟ كمس نم : هل لاق ذإ - جاجحلل لاق هنأ يورو . هنع جرخو « نمحرلا
 هللا يضر « تام مث امايأ ثيلف . مرحلا يف حالسلا لاخدإب ت'رمأ تنأ : لاق
 . جاجحلا هيلع ىلصو « هب عفنو هنع

 لل 4 1 فينس قو مان#
 ,. هلع ةمجرتلا هذه نم رسك بناجو 46 : باعيتسالا يف امل عباتم ١

 ا



 نورخل

 ؛ ةلاظنح ينب ىلوم <« يزورملا ' حضاو نب كرابملا نب هللا دبغ نمحرلا دبع وبأ
 يضر نملأ كلامو يروثلا نايفس ىلع هقفت « دهزلاو ملعلا نيب عمج دق ناك

 ديدُس ةولخلا اسبح عاطقتالا ريثك ناكو « أطوملا هنع ىورو « اهبنع هللا

 "هوبأ ناك كلذك و « عروتلا

 فنرإ مث « انامز هيف ماقأو هالومل ناتسب يف لمعي ناك هنأ هيبأ نع ىكحيو

 رضحأو رحجشلا ضعب ىلإ ىضمف « ًاولح ًانامر ديرأ : هل لاقو موي هءاج هالوم

 رضحتف ولحلا بلطأ : لاقو هملع درحف « ًاضماح هدجوف هرسكف ًانامر اهنم

 هدجو هرسك اماف « ىرخأ ةرجش نم عطقو ىفمف « ًاولح تاه ؟ ”ضماحلا يل

 :كلذ دعب هل لاقف « ةثلاث ةعفد كلذك لعفو « هبلع هدرح دتشاف ًاضماح ًاضيأ
 : لاقف ؟ كلذ فيك : لاقف « ال : لاقف ؟ ضماحلا نم واحلا فرعت ام تنأ

 ام كنأل : لاق ؟ لكأت لو : لاقف « هفرعأ ىتح ائيش هنم تلكأ ام يننأل
 « هتنبا هحاوزو هنمع يف مظعف « اقح هلوق دجوف كلذ نع فشكف « يل تنذأ

 تيأرو . هببأ ةكرب هلع 'تَمّنَف « ةنبالا كلت نم هقزار هللا دبع نإ : لاقيو
 « حلاصلا دبعلا مهدأ نب مهاربإ ىلإ ةبوسنم ةيضقلا هذه خيراوتلا ضعب يف

 « يزاريشلا تاقيطو م.٠. : ١ كرادملا بيترتو ٠١ : +١5 دادغب خيرات يف هتمجرت 3
 ةياغو ه١١ : فراعملاو ٠ : بهذملا جابيدلاو 5074 : ظافحلا ةركذتو ١١ : ةقرولاب
 : ١ ىهذلا ريعو +١5 : م ءاملوألا ةءلحو مم» : مه بيذبتلا بيذبتو ؛45 : ١ ةيابنلا

 1 ْ ْ ,رم؟ : ءاقتنالاو ءوه : ١ تارذشلاو ؟ ٠

 ١ صو ةدوسملا يف يهو ء و م س نه تطقس : حضاو نبأ .

 ر نم طقس : هوبأ ... ريثك ناكو ؟

 ضماحب ينيتأتف ًاولح بلطأ :ر م ,

 ضر



 نبال « كولملا جارس » لوأ يف يشوطرطلا اهركذ اذكو « 'هنع هللا يضر
 . "هدأ

 امهيأ : لئس روكذملا كرابملا نب هللا دبع نأ ينابجلا يناسفلا ىلع وبأ لقنو
 رابغلا نإ هللاو : لاقف ؟ زيزعلا دبع نب رمع مأ نايفس يبأ نب ةيواعم : لضفأ
 رمع نم لضفأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ةيواعم فنأ يف لخد يذلا
 هللا عمس : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ ةيواعم ىلص « ةرم فلأب
 ؟ اذه دعب (ف < دجلا كلو ائير : ةيواعم لاقف < هدمح نمل

 نب ثعشأ نع « صوصخلا لهأ بتارم ىلع صوصنلا » باتك يف تفقوو]
 نب هللا دبع فلخ سانلا لفجتاف ةقرلا ديشرلا نوراه مدق : لاق يصيصملا ةبعش
 نم نينمؤملا ريمأ دلو مأ تفرشأف « ةربغلا تعفتراو لاعنلا تعطقتو « كرابملا
 مدق ناسارخ لهأ ملاع : اولاق ؟ اذه ام : تلاق سانلا تأر اماف « بشخلا جرب
 نوراه كلم ال « كلملا هللاو اذه : تلاقف « كرابملا نب هللا دبع هل لاقي ةقرلا

 . ”[ناوعأو طّرشنب الإ سانلا عمجي ال يذلا

 : هلوق كلذ نمف « ؟رعش هللا دبعل ناكو

 نيدلاب توناحلا كل ”تحتف دقو هرحتمل ًاتوناح . ءرملا حتفي دق

 نيكاسملا لاومأ نيدلاب 'عاتبت ىّلغ الب ”توناح نيطاسألا نيب
 نيهاوشلا ”باحصأ ملفي سيلو هب ”ديصَت انيهاش كنيد تاريص

 : لوقي ىلاعت هللا اهسرح ةكم ىلإ جرخ اذإ ناكو]

 انمث هل تسيل امل يسفن عيبو ينجرخأ هللا ”فوخو ةايحلا 'ضْععَب

 ١ س يف درت مل مهدأ نب مهاربا ةجرت نأ عم « هركذ مدقملا » : عضوملا اذه يف ر س يف .

 كا : كولملا جارس رظناو ؛ ةدوسملاو ص يف الا درت مل ةرابعلا هذه : مهدأ ... اهركذ اذكو ١

 ,. ةعوبطملا يف وه امناو ٠ تاطوطخملا يف دري  نيفقعم نيب اه ©

 اهدمب امو ل٠٠٠ : ١ يىكبسلا تاقبطو ١ك داع : ةقرولا يف كرابملا نبا رعش نم جذام رظنا 3

 .م.هو : ١ كرادملا بيترتو

 قو ْ ساو
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 [١ انزنتا ام هللاو الف ىقس سبيل ام "هل دعبل ىقس يدلا قو يا

 . ايندلا كرت ىلع انلدف ايندلل ملعلا انماعت : همالك نمو

 رضع يفامث ةنس ورمي هدلومو « ةئامو نينامثو نيتنثا ليقو « ىدحإ ةنس ناضمر
 نم

 ان

 . هنع هللا ىضر « ةئامو

 نم ةانثم ءات اهدعبو اهتحت نم ةانثمللا ءاملا نوكسو ءاهلا رسكب : تبهو

 ماشلا رب يف اهنكل قارعلا لامأ نم رابنألا قوف تارفلا ىلع ةنيدم « اهقوف
 « دادغبو رابنآلا نيب لصفت ةلجدو « اهنيب لصفي تارفلاو « دادغب رب يف رابنألاو

 .٠ نيأزج يف هرابخأ ""تدعمج' دقو « اهب رازن رهاظ هرباقو

 ارذرخرا

 مكحلا دع نب هللا دع

 يكلاملا هيقفلا « ؟مفار نب ثيل نب نّمْعَأ نب محلا دبع نب هللا دبع دمج وبأ

 ةفئاطلا ةساير هيلإ 'تّضئفأو « هلوق فلتخمب كلام باحصأ معأ ناك ؛ يرصملا

 لاومألا يوذ نم ناكو « اعامس أطوملا كلام نع ىورو < ببشأ دعب ةنكلاملا

 مل اذه عمو « مهحرجيو دوبشلا يزي ناكو « ريبك ردقو مظع هاج هل « عابرلاو

 ١ ص نم ةدأايز ,
 . هرابخأ عمج يذلا وه فلؤملا سيلف ٠ لوبجملل ءانبلا لع « مجلا مغب ةدوسملا يف هلكش ؟

 : ؟ كرادملا بيترتو 44 : ةقرولا « يزاريشلا تاقبط يف مكحلا دبع نب هللا دبع ةمجرت - «”««

 تارذشلاو +55 ١: يهذلا ربعو ؟ ىو :ه بيذبتلا بيذهتو :١7 : بهذملا جابيدلاو ه؟+

 ,لا 2 ام . ءاقتنالاو جع ب. ؟

 «٠ ةدوسملا شماهب وهو « ر س نم طقس : مفار نب ثيل نبا .
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 باتك يف يعاضقلا كلذ ركذ « 'هيف تقبس ةوعدل هدلو نم دحأ الو دبشي

 همودق دنع « هنع هللا يضر «يعفاشلا مامالل عفد هنإ : لاقيو ؛ «رصم ططخ »

 « رانيد فلأ رجاتلا ةماسع نبا نم هل ذخأو « هلام نم رانيد فلأ رصم ىلإ

 مامإلا بحاص « دمج هللا دبع يبأ دلاو وهو « رانيد فلأ نيرخآ نيلجر نمو

 . ىلاعت هللا ءاش نا « ملا فرح يف هركذ يتأيسو - يعفاشلا

 تام امدعب مونلا يف سنأ نب كلام تيأر : لاق « ركب نب رشن ىورو

 . ةقث هنإف هنع اوذخف « محلا دبع نبا هل لاقي الجر مكدلبب نإ : لاقف « مايأب

 . "هريغو حوتف باتك فنص « "خيراوتلاو

 سمح ةنس ليقو « ةئامو نيسمخ ةنس يف روكذملا دمج يبأ ةدالو تناكو

 هربقو <« رصمب نيتئامو ةرسشع عبرأ ةنم ناضمر ربهش يف يفوتو . ةئامو نيسمخو

 طسوألا وهو « ةلبقلا يلي امم « اهنع هللا يضر « يعفاشلا مامإلا ربق بناج ىلإ

 . ةثالثلا رومقلا نم

 هربقو «نيتئامو نيسمخو عبس ةنس يف روكذملا نمحرلا دبع هدلو يفوتو (77)

 . ةلبقلا ةبج نم هيبأ ربق بناج ىلإ
 اهتحت نم ةانثملا ءابلا حتفو ةلمهملا نيعلا نوكسو ةزمحلا حتفب : نيعأو

 . نون اهدعبو

 . ءاه مث مم فلألا دعبو ةلمبملا نيسلا حتفو ةلمبملا نيعلا مضي : ةماّسُمعو

 موزاب ًادمح هنبا رمأو هسلجم مزايو يعفاشلل مركي ناكو » : س شماه يف درو عضوملا اذه دنع ١
 ناكو « ةفورعم هقفلا يف تافنصم هلو «هئارظن ىلع هزيبت ببس كلذ ناكو ء«هنع ذخألاو يعفاشلا
 روبشم اهلضفو فيناصتلاو معلا لهأ نم اناكو دمعو نمحرلا دبع هيدلو ربقو هربق ريغ « ًاثدحم

 هنع نوبني مهو «هباحصأو كلام بهذم ىلع ايصعت نيعلا يف ةروق# ضرألاب ةئطال مروبق لعجو
 ضرألا ذا « هءاسل كلذ يعفاشلا ىأر ولو « نورعشي امو مهسفنأ الا نوكلهي ناو هنع نوأنيو

 مهنع هللا يضر « هلضفب ةفرعمو هل ًاراثيا مدنع يعفاشلا اونفد امناو « مهل كلم ةبرتلاو مهضرأ

 . « نيعجا

 . خيراتلاو : ص .

 . ةدوسملا شمابب وهو « س نم طقس : هريغو ... رسشن ىورو «

 و



 اخرج

 يكلاملا هيقفلا بهو نبا

 يرصملا يكلاملا هيقفلا 'ءالولاب يشرقلا ©« ملسم نب بهو نب هللا دبع دمح وأ

 ةعأ دحأ ناك ؛ "يرّيفلا سينأ نب ديزب نمحرلا دبع يبأ ةالوم ةناحنر ىلوم

 فنصو « ةنس نيرشع « هنع هللا يضر ©« سنأ نب كلام مامإلا بحصو هرصع

 بهو نب هللا دبع : هقح ىف كلام لاقو « ريغصلا أطوملا » و « ريبكلا أطوملا »

 نرامثت ةنس يف كلام ىلإ بهو نبا لحر : رازجلا نبا رفعج وبأ لاقو . مامإ

 يف بتك اذإ هيلإ بتكي كلام ناكو . ةنس ةريشع عضبب مساقلا نب نمحرلا

 كردأو . هريغ عم اذه لعفي نكي مو « يتفملا بهو نب هللا دبع ىلإ : لئاسملا
 بهو نبا رككاذو . الجر نيرشع نم رثكأ يرهزلا باهش نبا باحصأ نم

 «هيف فلتخم بهو نب هللا دبع ربق : «رصم ططخ » باتك يف يعاضقلا لاق

 هبشد مدق ربق وهو « هللا دبع ربقب فرعي قلخم ريغص ربق نيكسم ينب رجب يفو
 . "هريق نوكي نأ

 . رص ةئامو نيرسثعو عبرأ لبقو « سمخ ةنس ةدعقلا يذ يف هدلوم ناكو

 . هنع هللا

 جابيدلاو 5١ : ؟ كرادملا بيترتو 4 : ةقرولا «يزاريشلا تاقبط يف بهو نبا ةمجرت - *«<4
 ع5* : ١ ةيابنلا ةياغو م*؟؟ : ١ يبهذلا ربعو + .ع : ظافحلا ةركذتو ١١ : بهذملا

 . عم : ءاقتنالاو عاب : ١ تارذشلاو ا/١ : 5 بيذبتلا بيذهتو

 ١ م سرر نم تطقس : ءالولاب .

 7 ةدوسملا يف روطسلا نيب ىشحم وهو ر نم هضعبو س نم طقس : يربفلا ... ةناحير ىلوم ؟

 . س م نم طقس : هربق ... يعاضقلا لاق م

 ف



 ىلعألا دبع نب سنوي لاقو . اثادحم ناكو « ةفورعم هقفلا يف تافنصم هلو
 بهو نب هللا دبع ىلإ ةفيلخلا بشك : ىلاعت هللا همحر « يعفاشلا مامإلا بحاص

 وهو < 'دعس نب نيدشر هيلع علطاف « هتيب مزلو « هسفن نجف < رصم ءاضق يف

 هللا باتكي مهنيب يضقتف سانلا ىلإ جرخت الأ : هل لاقف « هراد نحص يف أضوتي
 انتهاه ىلإ :لاقو هسأر هبلإ عفرف ؟ مسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةّنسو لجو زع

 فورشحي ةاضقلا نأو ءايبنألا عم نورشحي ءاماعلا نأ تماع امأ ؟ كلقع ىبتنا
 . ىلاعت هلل افئاخ ًاحلاص ًاملاع ناكو ؟ "نيطالسلا عم

 ءيث هذخأف « هعماج نم « لاوهألا » باتك هيلع ءىرق هنأ هتوم ببسو

 . هيحدن ىفق نأ ىلإ كاذك لزب ملف هراد ىلإ لمتحف < يشفلاك

 دبع ىبأ ىلوم ةنامر نب ديزب ىلوم وه : هخيرات يف يرصملا سنوب نبا لاق
 هللاو « "ربلا دبع نبا هلاق ًالوأ هتركذ يذلاو « يربفلا سينأ نب ديزي نمحرلا

 هءاطع ذخأي حيرش نب ةويح ناك : يرصملا بهو نب هللا دبع لاقو] . ملعأ

 قدصتي ىتح هلزنم ىلإ علطي مل هذخأ اذإ ناكو : لاق . ًارانيد نيتس ةنس لك يف

 « مع نبا هل ناكو : لاق . هشارف تحت اهدجمف هلزنم ىلإ ءيحجب مث : لاق . هب

 دجي ملف هشارف تحت هبلطي ءاج مث « هب قدصتف هءاطع ذخأ كلذ هغلب اماف

 تنأو « نيقيب ىبر تيطعأ انأ : ةويح هل لاقف « ةومح ىلإ اكشف : لاق . ًائيش

 . ؟[ ةبرجت كبر تيطعأ

 همك + هسفن ردصملا يف دعس نب نيدشر رظناو ؛ نيدشر نب جاجح : كرادملا بدترت ١

 وأ ةدوسملا شماوه يف ءاج ام لكو ءةدوسملا شمابب وهو س نم طقس :نيطالسلا ...سنوب لاقو ؟

 .ةريثك جذامغ هنم ترم دقف ءدعب نم هيلا ريشن نل اذهو «ءس ةخسنلا يف درب ال هناف اهروطس نيب

 . عم : ءاقتنالا +

 دماز هيقف يمجتلا ةعرز وبأ حيرش نب ةويحو ؛ ةدوسملاو ص م س يف درب مل نيفقعم نيب ام

 . ( ٠١ : م بيذبتلا بيذهت) اهدعب يتلا يف وأ ١ هم ةنس يفوت « ةقث ثدحم
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 انذي
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 ةعيط نب هللا دبع

 يقفاغلا يمرضحلا ةعيمل نب ةبقُدع نب ةعيهل نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ
 يف دعس نب دمه لاق . ةياورلاو رابخألاو ثيدحلا نم ًارثكم ناك ؛ يرصملا

 عمس نم ًالاح 'برقأ هرمأ لوأ يف هنم ممم “نمو « افيعض ناك هنإ : 'هقح

 كلذ يف هل لبقف 2« تكسيف هثيدح نم سيل ام هيلع أرقي ناكو . هرخآ يف هنم

 ينولأس ولو ©« نوموقيو يلع هنوأرقي باتكب يننوئسحي امنإ ؟ يبند ام : لاقف

 نيسمخو سمخ ةنس ”لبتسُم يف رصمب ءاضقلا هالو دق روصنملا رفعج وبأ ناكو

 رهش يف ءاضقلا نع فريضو « ةفيلخلا لّسق نم رصمب لو ضاق لوأ وهو « ةئامو
 يف لالا رظنل رضح ضاق لوأ وهو « ةئامو نيتسو عبرأ ةنس "لوألا عيبر

 . "نآلا ىلإ هملع ةاضقلا رمتساو ناضمر ربهش

 وبأ يفوت اهيفو : لاقف ةئامو نيسمخو نيتنثا ةنس يف هخيرات يف ءارفلا نبا ركذ

 «© يمرضحلا ةعيش نب هللا دبع هناكم يلوو ؟يريملا يضاقلا ديزي نب مهاربإ ةيزخ

 رفعج يأ ىلع تلخدف : لاق ؛ قارعلاب ناك جيدُنح نبا نأ هتيالو ببس ناكو

 :تلق « ةماعلا هب بصأ لجر كدلبب يفوت دقل « جيدُنح نبا اب : يل لاقف روصنملا

 ؟ هدعب ءاضقلا يلون نأ ىرت نمف « معذ :لاق « ةيزخ وبأ ًاذإ كاذ نينمؤملا ريمأ اب

 ربعو ؟+اب : ظافحلا ةركذتو ماب+ : ه بيذبتلا بيذهتو "4 : يدنكلا يف هتمجرت م

 ؟ م0 : رصإلاعفرو ؛اله : ؟ لادتعالا نازيمو ه.ه : فراعملو ؟+4 : ١ يهذلا

 .؟8م0 01١: تارذشلاو الا : ؟ ةرهازلا موجنلاو

 . ه5 : ٠١ تاقمطلا رظنا

 .رخآلا عسبر : يدنكلا

 . ر نم طقس : نآلا ... فرصو ه«ه ه« سم

 . م5 : يدنكلا يف هتججرت رظنا مه
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 لجر كاذ : لاق « نينمؤملا ريمأ اب يبصحبلا [ةرم نب رماع] نادعم ابأ : تلق

 ريمأ اي ةميهل نياف : تلقف لاق . مصأ نوكي نأ يضاقلل حلصي ال « مصأ
 يف هيلع ىرجأو « هتيلوتب رمأف <« هيف فْعَض ىلع ةعمهل نباف : لاق « نينمؤملا

 ضاق لوا « كلذ هيلع يرجأ رصم ةاضق لوأ وهو « ًارانيد نيثالث ربهش لك

 . 'ةاضقلا نوُدلَوُي نيذلا مه دبلا ةالثو ناك امنإو « ةفيلخ هاضقتسا اهب

 ليقو « نيعبسو عبرأ ةنس لوألا عبر رهش فصتنم دحألا موي رصمب يقوتو

 . ىلاعت هللا همحر « ةئس نوناّمثو ىدحإ هرمعو « ةئامو نيعبس ةنس

 ةعيل نبا نم ربكأ دعس نب ثمللا ناكو : هخيرات يف يزّتعلا ىموم وبأ لاق

 . نيتنسد وأ ةنسب

 ناعرف نب ةبقع نب ةعبهل نب هللا دبع : لاقف هخيرات يف سنوي نبا هركذو]

 نمحرلا دبع ابأ ىنكي ءرصم يضاق « مهسفنأ نم « يلودعألا مث يمرضملا ةعيبر نبا
 نباو يماذجلا محلا نب نائعو دعس نب ثمللاو ثراحلا نب ورمع هنع ىورو
 مث < نيحستو عبس ةنس هدلوم ناكو : لاق مث « هتافو خيرات ركذو « كرابملا

 :يل لوقي بيبح يبأ نب ديزي تيتأ اذإ تنك : لاق هنأ هملإ لصتم دانسإب ىور
 ةعبط نبا تام ايف « ءاضقلا ةداسو ينعي « ةداسولا ىلع تدعق :دقو كب ينأك

 . "| ءاضقلا يلو ىتح

 نيعلا حّتفو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ءاهلا رسكو ماللا حتفب : ةعيهلو

 لآ . ةنكاس ءاه اهدعبو ةلمبملا

 اهدعيو ءارلا حتفو ةدحوملا داضلا نوكستو ةلمهملا ءاحلا حتفب : يمرضحلاو
 . اهاصقأ يف نميلا دالب نم يهو < ”تاوّمَرْضَح ىلإ ةسنلا هذه « مم سام هى

 ١ هلوق ىلإ ةدوسملا يف غلبو « ر ةخسنلا الماك هدارباب تدرفنا ءارفلا نبا نع لوقاملا صنلا اذه :

 » هّمأ هنأ ودميو « ةقرولا يف كلذ ةمتت » بتك مث « يل لاقف روصنملا رفعج يبأ لع تلخدف

 نراقو « م س نم طقس هلك ربخلا نأ ؟ « ص نم هرئاس طقس اذهو ؛ تعاض ةلصفنم ةقرو يف

 موو م5 : يدنكلا دنع ا .

 . ر هب تدرفتا نيفقعم نيياه .؟

 ب
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 يدنعقلا

 ؛ ينْعَقلاب فورعملا يثراحلا بتْعَق نب ةماسم نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ

 ؛ هع لأ يضر كلام مامإلا نع ثيدحلاو للا كشأو © ةنيدملا لهأ نم ناك
 املا و. ةاوو دعنا وهو « مهرامخو مهتاقثو مالضفو هياحصأ ةّلج نم وهو

 تاياورلا نيبو « ةعامج هنع هللا يضر كلام نع هاور « أطوملا » نِإف « هنع

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هتمجرت يف تأبس د نع نم نع ةناوو ايلمك أونا فالتخا

 : مثيلا نب دمحأ نب هللا دبع لاقو . هلضفو هتدابعل « بهارلا » ىمسي ناكو
 هنأك انيلإ جرخ ينْمعدتلا ةماسم نب هللا دبع انيتأ اذإ انك : لوقي يدج تعمس

 نم وهو « ةرصبلا نكسي ينعقلا ناكو . اهنم هللاب ذوعنو « منبج ىلع ف_رشتم

 نيرشعو ىدحإ ةنس مرحلا نم نولخ تسل ةعملا موي قوتو . هتياور يف تاقثلا
 ةيمست يف لاوُدكْشسَي نبا مساقلا وبأ ركذو « ىلاعت هللا همحر  ةرصبلاب نيتئامو

 ٠ لعأ هللاو « ةكمب يفوت هنأ كلام نع « أطوملا » ىور نم

 « ةدحوم ءاي اهدعيو نونلا حتفو ةلمبملا نيعلا نوكسو فاقلا حتفب : ينعقلاو

 . ىلاعت هللا همحر « هالعأ روكذملا هدج ىلإ ةبسنلا هذه

 ةركذتو ١+ : ءاقتنالاو ١+١ : بهذملا جاييدلاو عولال : ١ كرادملا بيترت يف هتمجرت 2 5

 .:عو : ؟ تارذشلاو +. : 5 بيذبتلا بيذهتو مم : ظافحلا
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 ءىرقملا ريثك نبا

 ةئامو نيرشع ةنس يفوت . ةعبسلا ءارقلا دحأ 4 ريثك نب هللا دبع 'ديعس وبأ
 تدجو مث . هركذأل هلاح نم ءيش ىلع فقأ لو « ىلاعت هللا همحر « ةكمب
 - يرادلا ىملا «ريثك نبا : لاقف هركذ "تاءارقلا يف « عانقإلا » باتك بحاص

 ”نيرراد ىلإ بسن امنإ لبقو « هنع هللا يضر يرادلا مَع مينم مخل نم نطب رادلاو

 ىلوم وهو : اولاق - حيحصلا وه اذهو ©« بيطلا عضوم وهو « ًاراطع ناك هنأل

 ىلإ نفسلاب ىرسك مهثعب نيذلا سراف ءانبأ نم وهو « ينانكلا ةمقلع نب ورمع
 « ةكمب ةعاملا يضاق ناكو « ءانحلاب بضُنخَس ناكو « اهنع ةشبحلا درط نيح نمملا

 ةيحللاو ئارلا ضبا © اريك ًاخيش ناكو « نيعباتلا نم ةيناثلا ةقبطلا نم وهو

 نسح ناكو « ةرفصلاب وأ ءانحلاب هتبيش ريغي « نينبعلا لبشأ رمسأ اميسج ًآليوط
 ؟ةئامو نيرشع ةنس اهب تامو « نيعبرأو سمخ ةنس ةككمب دلو « ةنيكسلا

 حصي الو « ءارقلا نيب عامجإلاك وه هتافو نم ركذ ام : فنصملا اذه لاق مث

 ةنس سيردإ نبا دلومو « هيلع أرق يدوألا سيردإ نب هللا دبع نآل «© يدنع

 ةنس زواحت ريثك نبا نأ الول هيلع هتءارق حصت فيكف « ةئامو ةرشع سمخ

 2« ءىرافقلا ريغ وهو يشرقلا ريثك نب هللا دبع اهبف تام يذلا امنإو ؟ نيرسشع

 ا ؛لعأ هللاو < دهاجم نبا ركب يبأ نم اذه يف طلغلا لصأو

 بيذهتو ؛4»* : ةياونلا ةياغو ؛ ه4 : ه دعس نبا تاقبط يف ءىرقملا ريثك نبا ةمجرت - #*«

 .دوهال : ١ تارذشلاو ؟م- : ه نيمثلا دقعلاو ءداب : ه٠ بيذبتلا

 . « ديعم وبأ » رداصملا يو خخسنلا رئاسو ةدوسملا يف وه اذكه

 .ه45 ةنس ىفوتملا شذابلا نبا يلع نب دمحأ رفعج يبأ فيلأت نم باتكلا اذه

 . م يف ةمجرتلا تبتنا انه ىلا

 كلذ يف باوصلا نأ ريغ « لاق ايف ررذعم وهو : لاق مث اذه شذابلا نيا يأر يرزملا دروأ

 . ريثك نبا لع أرقي م (يددألا) سيددإ نبا نأ
 افي يد مل
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 دنعس نب دلاخ نب دم نب نمحرلا دبع نب دم وهو لْيدُسق : هايوارو )78(

 ٍ نوعستو تس هلو نيتئامو نيعستو ىدحإ ةنس يفوت <'يموزخلا يملا ةجرج نبا

 نب مساقلا نب هللا دبع نب دمع نب دمحأ وهو « يزبلا رخآلا هيوارو .(79)
 هلو نيتئامو نيعبس ةنس يفوت « "نسحلا وبأ هتينك «يسرافلا راشب ةزب يبأ نب عفان

 . نيعمجا هللا مهمحر « ةنس نونا

 انذرلا

 ةبيتق نبا

 ًالضاف ناك ؛ « بتاكلا بدأ » و « فرامملا » باتك بحاص يوغللا يوحنلا

 نب مهاربإ قاحسإ يبأو هيوهار نب قاحسإ نع اهب ثدحو دادغب نكس « ةقث
 يبأو "يدايزلا هيبأ نب دايز نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ نب نايلس نب نايفس
 هيوتْس'راد نباو دمحأ هنبيا هنع ىورو « ةقبطلا كلتو يناتسجسلا متاح

 بيرغ » ابنمو « هركذ مدقت ام اهنم <« ةديفم اهلك هفيناصتو « يسرافلا

 لكشم»و «راتبخألا نوبع »و « ثيدحلا بيرغ» و « ميركلا نرآرقلا

 حالصإ »و « ةبرشألا » و « ءارعشلا تاقبط » و « ثيدحلا لكشم »و « نآرقلا

 *( تاءارقلا بارعإ باتك »و « لبخلا باتك »و « ةيفقتلا باتك »و « طلغلا

 « يزورملا ليقو « *يروتيدلا ”ةسنسق نب ملسم نب هللا دبع دمع وبإ

 لادتعالا نازيمو ٠١؟١٠ :؟ تارذشلاو عهمه ١: ىمهذلا ريعو 4 : ١ ةيابنلا ةياغ رظنا ٠

 . .ا55:5١

 . ةيشاحلا يف ىرخأ رداصمب تبث كانهو #١4 : ؟ ةاورلا هابنا يف هتمجرت - *«م

 . س ص نم يدايزلا بسن طقس <
 . نآرقلا : س
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 ' « حادقلاو رسيملا باتك هو «١6 تاباوجلاو لئاسملا باتك »و « ءاونألا باتك هو
 امأو « يزورم هابأ نإ لدقو « هتافو نيح ىلإ دادغبب هبتك أرقأو . كلذ ريغو

 .اهيلإ بسنف ًايضاق ةدم روتي"دلاب ماقأو © ةفوكلاب ليقو « دادغيب هدلومف وه

 « نيعبس ةنس ةدعقلا يذ يف يفوتو « نيتئامو ةرشع ثالث ةنس هتدالو تناكو

 بجر فصتنم ليقو « بجر يف ةليل لوأ ليقو « نيعبسو ىدحإ ةنس لبقو
 « ةأجف هتافو تناكو « لاوقألا حصأ ريخألاو « نيتئامو نيعبسو تس ةنس
 هباصأف ةسلره لكأ لدقو 2 تامو هئلع .يمنأ مث دلعي نم تعمس ةحبص حاص

 ةعاس برطضا مث ربظلا تقو ىلإ هيلع يمغأ مث ةديدش ةحبص حاص مث ةرارح

 . ىلاعت هللا همحر تام مث « رحسلا تقو ىلإ دبشتي لاز اف أدَه مث

 نع ىورو « "ًاهبقف روكذملا هللا دبع نب دمحأ رفعج وبأ هدلو ناكو (80)

 ةرخآلا ىدامج رششع نماث يف اهمدقو < رصمب ءاضقلا ىلوتو اهلك ةفنصملا هبتك هببأ

 نيرشعو نيتنثا ةنس لوألا عيبر ربش يف اهب فوتو « ةئاؤلثو نيرشعو ىدحإ ةنس
 . دادقبب هدلومو « ءاضقلا ىلع وهو « ةئائلثو

 ةبطخ « بتاكلا بدأ » نإ : نولوقي معلا لهأ رثكأ نإ : نولوقي سانلاو
 « هيلع بصعت عون هيف اذهو « ةبطخ الب بانك « قطنملا حالصإ »و < باتك الب

 ىلع مهسلمح نظأ امو «نّدنَفُم وهو ءيش لك نم ىوح دق « بتاكلا بدأ » نإف

 فنص هنإ لبقو « ةيطخ ريغب « حالصإلا »و « ةليوط ةبطخلا نأ الإ لوقلا اذه
 نب هللا ىلع دمتعملا ريزو ناقاخ نب ىبحي نب هللا ديبع نسحلا يبأل باتكلا اذه

 ديّسلا نب دمج وبأ باتكلا اذه حرش دقو « يسابعلا ةفيلخلا هللا ىلع لكوتملا
 ىلع هّننو «ىفوتسم احرش - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يىنآلا  ”يس'ودلطدللا

 يف باضتقالا » هامسو « لجرلا عالطا ةرثك ىلع ةلالد هبفو « هنم طلغلا عضاوم

 . « باّتكلا بدأ حرش

 نم ةانثملا ءاملا نوكسو اهقوف نم ةاذثملا ءاتلا حتفو فاقلا مضب : ةبيتقو

 ١ ةبوجالاو : ص .

 الا : رصإلا عفرو ؛هو : يدنكلا يف ةبيتق نبا رفعج يبأ ةمجرت رظنا "٠
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 يهو « فاقلا رسكب ةبتق ريغصت يهو « ةنكاس ءاه مث ةدحوم ءاب اهدعبو اهتحت

 .”يتاق هبلإ ةبسنلاو ©« لجرلا يمس اهيو « ءاعمألا : باتقألاو « باتقألا ةدحاو
 « حيمحصب سيلو اهحتفب يناعمسلا لاقو « ةلمهملا لادلا رسكي : يرونيدلاو

 ىلإ ةبسنلا هذه ,« ءار اهدعبو واولاو نونلا حتفو اهتحت نم ةانثملا ءابلا نوكسبو

 ٠ ريثك قلخ اهنم جرخ نيسيمرق دنع لبجلا دالب نم ةدلب يهو « روتيِد

 نذض

 هيوتسرد نبأ

 يوّسفلا يسرافلا ناب'ز'رَمْملا نب هيوتْس' راد نب رفعج نب هللا دبع دمج وبأ
 - هركذ مدقملا  ةَيِْيَتَْق نا نع بدالا نف ذخأ ًالضاف اناع ناك ؛ يوحنلا

 . هريغو ينطقرادلاك لضافألا نم ةعامج هنع ذخأو « دادغبب امهريغو دربملا نعو

 نم نيقب 'مستل نينثالا موب يفوتو < نيتئامو نيسمخو نامث ةنس يف هتدالو تناكو

 هللا همحر < دادقني ةئاؤلثو نيعبرأو عبس ةنس < هنم نيقب تسل لمقو «

 مهنايعأو نيثدح لا رابك نم هوبأ ناكو . ىلاعت

 ةانثملا ءاتلا مضو ةلمهملا نيسلا نوكسو ءارلاو ةلمهملا لادلا مفي : هبونس رادو

 اذكه « ةنكاس ءاه اهدعبو ابتحت نم ةانثملا ءابلا حتفو واولا نوكسو اهقوف نم

 نبا وه لئاقلا اذهو « واولاو ءارلاو لادلا حتفب وه : هريغ لاقو « يناعمسلا هلاق

 . « لأكالا » باتك يف الوكام

 فرح يف دال ةمجرت ىف ' اهملع مالكلا مدقت دق يوّسقفلاو يسرافلاو

 . ةزمهلا

 « يمارجملا باتك ريسفت » : اهنم « ناقتإلاو ةدوجلا ةياغ يف هفيناصتو

 . ىرخأ رداصمل ركذ ةيشاحلا يفو :١١ + ةاورلا هانا يف هيوتسرد نبا ةمجرت - #*؟و

 ١ عبسل : ص س .
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 درلا»و « حبصفلا حرش »و « ءاحملا باتك »و « وحنلا يف « داشرالا »و

 روصقملا باتك ١» و « ةيادهلا باتك » و « ليلخلا ىلع درلا يف يضلا لضفملا ىلع

 باتك »و « رعشلا يناعم باتك »و « ثيدحلا بيرغ باك » و « دودمملاو

 « نآرقلا ريسفت .يف بلعثو شفخألا نيب طسوتلا بالك هو « تسملاو يحلا
 . « نييوحنلا رابخأ باتك »و « دادعألا باتك »و « ةدعاس نب سق ربخ باتك »و

 . اهلكي مو اهيف عرش بنتك ةدع هلو « « يناعملا يف ءارفلا ىلع درلا باتك »و

00# 
 يدا

 سأر ناك ؛ روهشملا ماعلا يخلبلا يبعكلا دوم نب دمحأ نب هللا دبع مماقلا وبأ

 : هتلاقم نمو « تالاقم بحاص وهو « « ةيبعكلا » مهل لاقي ةلزتعملا نم ةفئاط

 ةدارإ ريغب هنم ةعقاو هلاعفأ عيمج نأو « ةدارإ هل تسيل ىلاعتو هناحبس هللا نأ
 « مالكلا مع يف تارايتخا هلو « نيماكتملا رابك نم ناكو . اهل هنم ةئيشم الو

 . ىلاعت هللا همحر « ةئائلثو ةرشع عبس ةنس نابعش ”لهتسم يفوتو

 هذه « ةدحوم ءاب اهدعبو ةلمبملا نيمعلا نوكسو فاىكلا حتفب : يبعكلاو

 . بعك ينب ىلإ ةسنلا
 هذمه « ةمجعم ءاخ اهدعبو ماللا نوكسو ةدحوملا ءانلا ترام نغللاو

 . ناسارخ ندم ىدحإ خللب ىلإ ةبسنلا

 : نييمالسإلا تالاقمو مم : ةلزتعملا تاقبطو «م4 : ه دادغب خيرات يف يبعكلا ةمجرت 5
 ؟ما :5؟ تارذشلاو كب «5:٠ يبهذلا ريعو ؟ ١ : ع لصفلاو « (باتكلا تسربف رظنا)
 ٠١5:1١ : لحنلاو لللاو ه١ : ريصيتلاو ١١9 : هرصتخمو «1١8٠١21١-١8١ : قرفلاو
 . ؟ا١0 : ١ ةيضملا رهاوجلاو
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 يزورملا لافقلا

 لافقلاب فورعملا يءفاشلا هيقفلا هللا دبع نن دمحأ نب هللا دبع ركب وبأ

 مامإلا بهذم يف هلو « ًادهزو ًاعروو ًاظفحو ًابقف هنامز دمحو ناك ؛ يزورملا
 هتامازلإو ةدمج اهلك هحيراختو « هرصع ءانبأ نم هريغل سبل ام راثآلا نم ىعفاشلا

 يجئّسسلا يلع وبأ خيشلا مهنم © اوسسحار نك قلاش هلع لفشاوب « ةمزأل

 دلاو ينيوُجْملا دمج وبأ خبشلاو  امهركذ مدقت دقو - دمع نب نيسح يضاقلاو

 نم دحاو لكو « مهريغو - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتأبسو - نيمرحلا مامإ
 دالبلا يف هماع اورشنو ةمفانلا فيناصتلا مهو « هبلإ راشي امامإ راص ءالؤه

 . اضيأ رابك ةئأ مهنع هذخأو
 لافقألا لمع يف هتبيبش ىنفأ امدعب نسلا ريك ىلع ملعلاب هلاغتشا ءادتبا ناكو

 هقفتلا يف عرش امل هنإ لاقيو . ابلمع يف ًارهام ناكو « لافقلا» هل لبق كلذلو
 داجأف يرصملا دادحلا نب دمج ركب يبأ « عورف » حرمتو « ةنس نيثالث هرمع ناك

 بيطلا وبأ يضاقلاو روك ذن ىلا يجئّسسلا ىلع وبأ [ضيأ اهحرمشو « اهبحرشش يف

 « ةبيرغو ةصيوع لئاسم هبفو ©« همجح رغص عم لكشم باتك وهو « يربطلا

 يف اهبفنصم ركذ يتأيسو - اهيناعم مهفو ابلح ىلع ردقي يذلا ءابقفلا نم زرإملاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ مملا فرح

 إ ةئاعبرأو ةرسشع عبس ةنس روهش ضعب يف روكذملا لافقلا ةافو تناكو

 . ىلاعت هللا همحر «رازب فورعم اهب هربقو « ناتسحسب نفدو «ةنس نيعست نبا وهو

 ١«**« - يبهذلا ربعو ١م : « ىكسلا تاقبط يف لافقلا ةمجرت * : :١١ تارذشلاو + :ا٠١

 ةدوسملا يف ةافوتسم « م يف ةزجوم ةمجرتلا تدوو دقو .

 1ك



 2” شرفت

 ينيوجلا ني اوبأ خيشلا

 ”ينياوجلا هبوُسح دمح نب فسوي نب هللا دبع نب فسوي نب هللا دبع دمح وبأ

 ناك ؛  ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتأيسو  نيمرحلا مامإ دلاو يعفاشلا هيقفلا
 هببأ ىلع ًالوأ بدألا أرق « بدألاو ةبيرعلاو لوصألاو هقفلاو ريسفتلا يف امامإ

 بيطلا يبأ ىل ع هقفلاب لغتشاو روباسين مدق مث « نوحي فسوي بوقعي يبأ
 يبأ ىلإ لقتنا مث  نيسلا فرح يف هركذ مدقملا - يولعُصلا دم نب لهس

 هنم دافتساو همزالو ورمب هيلع لغتشاو « هلبق روكذملا يزورملا لافقلا ركب

 جرخت املف « اهكحأو هتقيرط هيلع أرقو فالخلاو بهذملا هيلع نقتأو هب عفتناو

 جرختف ىوتفلاو سيردنلل رادصتو ةئاعبرأو عبس ةنس روباسين ىلإ داع هيلع
 . نيمرحلا مامإ هدلو مهنم ريثك قلخ هيلع

 لمتشملا « ريبكلا ريسفتلا » فنصو « دجلا الإ هيدب نيب يرحب ال ابيبَم ناكو

 رصتخم »و « ةركذتلا »و « ةرصبتلا » هقفلا يف فنصو « مولعلا عاونأ ىلع

 ريغو « مومأملاو مامإلا فقوم »و « ةلسلسلا »و « عملاو قرفلا هو « رصتخما
 . ريثكلا ثيدحلا عمسو « قيلاعتلا نم كلذ

 ««ليذلا» باتك يف يناعمسلا لاق اذك « نيثالثو نامت ةنس ةدعقلا يذ يف يفوتو
 . لعأ هللاو « روباسينب ةثاعبرأو نيثالثو عبرأ ةنس يف « باسنألا » يف لاقو

 حلاص وبأ خيشلا لاقو . ىلاعت هللا همحر « ةلوبكلا نس يف وهو : هريغ لاقو
 ىّلوتأ نأ يناصوأو « اموي رسشع ةعبس ينيوجلا دمح وبأ خيشلا ضرم : نذؤملا
 ىلإ ىنمملا هدي تيأر نفكلا يف هتففل اماف « هتلسغ يفوت اماف « هزيبجتو هلسغ

 يف تلقو تريحتف «رمقلا ؤلألت ًاللت يهو « ءوس ريغ نم ةرينم ءارهز طبإلا

 ربعو ١١ : نيرسفملا تاقبطو ١٠م : « ىكبسلا تاقبطو : م باسنألا يف هتمجرت كفش

 . ةدوسملا يف امل ةقباطم ةمجرتلا هذهو : تلق ؛ 5١" : " تارذشلاو ا١مه : + يسهذلا
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 . هيواتف تاكرب هذه : ىسفن

 نوكسو اهمضو ابتحت نم ةانثملا ءاملا ديدشتو ةلمبملا ءاحلا حتفب : تر ش

 . ءاه اهدعبو ةيناثلا ءابلا حتفو واولا
 «نون اهدعيو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو واولا حتفو مجلا مضب : ينيوجلاو

 ىلع لمتشت روباسين يحاون نم ةريبك ةيحان يهو « نوح ىلإ ةبسنلا هذه
 . ةعمتجم ةريثك ىتكرف هم 2 ع

 انقرخزا

 يسوبدلا ديز وبأ

 رابك نم ناك ؛ يفنحلا هبقفلا ؛يِموُبدلا ىسع نب رمع نب هللا دبع ديز وأ

 لوأ وهو « لثملا هب برضلي نمم « هنع هللا يضر « ةفينح يبأ مامإلا باحصأ
 مموقتلاو رارسألا » باتك هلو « دوجولا ىلإ هزربأو فالخلا .ملع عضو نم

 ناكف ءابقفلا ضعب رظان هنأ يورو . قيلاعتلاو فيناصتلا نم هريغو « ةلدألل

 : ديز وبأ دشنأف « كحض وأ مست ًامازلإ ديز وبأ همزلأ املك

 "هبقبقلاو كحّتضلاب ىنلباق ”ةّحْح ”ئتئمزلأ اذإ ىل ام

 ”ّبَقفأ ام ءارحصلا يف '*بدلاف هبقف نم ءرملا ٌكحض ناك نإ

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو نيثالث ةنس ىراخ ةنيدمب هتافو تذاكو

 ةنكاس واو اهدعبو ةدحوملا ءابلا مضو ةلمبملا لادلا حتفب : ”يموُبددلاو

 بسن دنقرممو ىراخي نيب ةدملي ىهو « 'ةسوُي د ىلإ ةسنلا هذه « ةلمبم ناسو

 . ءاماعلا نم ةعامج اهملإ

 باسنألاو *.5 : + ًاضيأ رظناو (هللا ديبع : مساب) ؟م4 : ١ ةيضملا رهاوجلا يف هتمجرت -#*##

 1 .؟ كرو

 ١ بئذلاف : رهاوجلا .

 ةيسوبد » باسنألا يفو ؛ ةيضملا رهاوجلاو ةدوسملاو ص س يف اذك ؟ « .
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 ْ يروزروشلا نبا ىضترملا

 توعنملا *يروز رْبشلا مساقلا نب يلع نب رفظملا نب: مماقلا نب هللا دبع دمج وبأ
 ؛ ىلاعت هللا ءاش نإ هدلاوو هدلو ركذ ٍيتأبسو - نيدلا لاك يضاقلا دلاو «ىضترملاب
 ةقاشرلا عم ظعولا حبلم تاكو « نيدلاو لضفلاب ًاروهشم روكذملا دمح وبأ ناك
 لصوملا ىلإ محجر مث 2 هقفلاو ثيدحلاب لغتشي ةادم دادغمب ماقأو 0 سينجتلاو

 ىلع يتلا هتديصق كلذ نمف « قئار رعش هلو 2« ثيدحلا ىورو ءاضقلا اهب ىلوتو

 : يهو اهيف نسحأ دقلو ةيفوصلا ةقيرط

 ”ليلدلا راحو يداحلا ”لمو ل هللا "سعسع دقو مهران "تعمل

 ليلتك ينبع ؛ظحلو ”ليلع ن ديلا نم يركفو ابتلمأتف
 لخدلا ”مارغلا كاذ يمارغو ىتنعملا داوفلا كلاذ يداؤفو

 اولسمف ليل ران ”رانلا هده يحصل ”تلقو ابباق مَ

 لوح يهو ائساوخ تداعف ت احبحص (ظال اموحن !'ومآارف

 لسخت مأ تيأر ام ”بتلتخ اولاقو ماللا ىلإ اولام من

 ليمزلا يقوشو يبكرم ىوهحلو اببلإ 'تلمو ”مهتبنجتف
 ليفطتلا هطارش ةبحلاو رث آلا يفدقَي ىتأ بحاص ىعمو

 لوحُم ”لولثط اهنود 'تزجح نأ ىلإ وندن نحنو ولعت يهو
 ليلغو اهمنود نم ”تارفز تلاحف لولطلا نم انوندف

 لستقو ليتكم 00 ”حيرج ٍ اولاق ؟رايدلاب "نم : تلق

 ةرهازلا موجنلاو ١١غ : : يىكبسلا تاقبطو ع.م: ؟ (ماشلا مسق) ةديرخلا يف هتمجرت - 884
 .د؟و. : 6« تارذشلاو ءم١:ه
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 فيض :تلق ؟يغتبت تئج يذلا ام

 رقلعاف كنود بحرا تراشأف

 هنع ريسلا اصع ىقلأ اناتأ "نم

 دوت د راج نإ باسل
 مسار لك مهتم دجولا سرد

 دكا نب وا زم م
 هنع ربخت 'سافنآلا الإ سيل

 جو ىلإ ريشي نم موقلا نمو

 ًاماقم مهنم تيأر لكلو

 مكيلع الس ىوهحلا لهأ تلق

 مادلا قع ”اتحرفأ نق فوفو

 ودحم ىوشلا نم زفاح لزي م

 لوزنلا نيأف ىرقلا يغبي ءاج

 ليحر فضل اندلع (ف اه

 ؟ ليبسلا نيأو اهب يل نم : ”تلق

 لومشلا قاذملا لبق مهتعّرص

 لولح هيف موقلاو ”مْسر وبف

 ليقم هيف عومدلل الو ىو

 لوزعم أرسم ابنع وهو

 ليلقلا هنم هيلع ىتقّبت رد
 لوطي امم باتكلا يف هحرش

 لوغشم مكب مكنع داؤف

 لويس مكاقل ىلإ اثيثح
 يق

9 
 لوحت ”تاثداحلاو مكملإ يف

 لوبق يرذع كرت يف يرذع ملعي نم دنع لبف ”يئنذ ىراذتعاو

 ان ىلإ يل لبف يلطصأ يك تئج
 مهنع لاخلا ”دهاوش تباجأف

 اقينألا ”ضايرلا كّتنقورت ال

 ذم ةرغ ىلع ”موق اهاتأ مك

 اوُفَقو
 لا دم افرلاا ةنار» تتلتو

 ور

 اني ذإ قس :نيسغاك

 لا اذبف انيعدب ناك نم نأ

 طي الو لوحفلا ةةلمح اولمح
 “تتش :نيع "تفس اسفنأ اولذن

 اهومحتقا ام دعب نم اوباغ مث

 ”ةلكف موس رلا ىلإ مهتفذق

 لسبس ”ةادغلا هذه كر

 لوئلَُم 25 اهنود نم ردح لك

 لوحادو ىّبأر اهنود نمف 'ت

 لوصولا زعف ًازمأ اومارو اه
 لوُحُحو ”ةةثرثغ لصولا حال

 اولوج قئاقحلا ”؛لهأ ىدانو د

 لوُحَت ىواعدلا غْمص هبف موم

 لوحفلا الإ ءاقللا موي '”عّرم

 لوذبملا رغصُأتْساو لاصوب

 لويس تءاجو اهجاومأ نيب

 لولطم ايوا يف ”همد

5 



 ا و دس ارآ
 حللا اهنم داوزت ام ظحلا ىبتنم

 اسابتقا يغبي "تفرع 'نّم اهءاج
 تكرتعو لاثملا نع 'تتاعتف

 ىرايح تدبع اك انفقوف

 دهان ءاجرلاب ”تقولا عفدن
 رريرم ,سأي سأك قاذ انك

 ًارمأ 'سفنلا هل 'تلوَّس اذإف

 لبنت 4-0 نبل رع

 لملق كاذ ىنوكردملو ظ

 لوُسلاو ىنملو طسبلا هلو

 لوسر وهو هسنلإ وسند نع

 لوذحم اهنود نم مزع 11

 لسمسلعتلا هٌؤواذغ بلقب كك

 لوسعما اجرا نسا" ماك كاع
 ليج ربص : ليقو '”هنع ديح

 لوحت لاح ؛لثكو « هيلإ م دعلا لصو امو انلاح هذه

 يكحو . ةبولطم يهو دوجولا ةليلق اهنأل ابلماكب ةدصصقلا هذه تبئثأ امنإو

 ةدصصقلا لثم قيرطلا يف ليقام : لوقي الئاق مونلا يف ىأر هنأ خياشملا ضعب نع

 . هذه ينعي « ةيلصوملا

 : تيبود يرماعلا برعلا دجب هل دشنأو

 4 6-0-2 ره ع رع م21 ب ! ”سزملا كملع ىنج 'مك كحزم عد ”حصنلا ديفي ال مالإ بلق اب
 وحصت قتح راخلاب 'رعشت ام ”حارتج اهادع كبف ةحراج ام
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 يربص الو 'تدجو يلق الف اهيلع ةفق انكر راق لأسأ يبلق ”تدواعف

 رسآلا ةقبر يف بلقلاو ةمكَسم
 ”سومش تباغو

 0 ىتح فطخلا الإ ناك اف

 ركام للاب

 ةقرو يف دامعلا نع لقنلا لمكيس هنأ 000000 + بالا ١

 ةدبصقلا مرعب تارت در كو

 هأ



 اوقلطأ رسألا نم عمد مكف اونابو

 . ا١اضرأ 0
 + اضن هرغشا وهو

 0 59 ابنه 7

 و .س ع

 قارح مهنم يدنعو

 قرف هابي نحنو
 قمار ىوس اوكرت امو

 د الو لل

 مَمَط الو ”سأي الو

 اوعطق دقو ”مهتيلف

 'ميبتبحع يف ىنفأأ
 نم حي وحلا لاق

 : ًاضيأ هلو

 ًارئاز متنج ام "ليل اب

 كباب نع مزعلا "تينت الو

 . بولسألا اذه ىلع هرعش بلاغو

 يعل ىلإ اوداعأ لق كو «اعيجن

 ٠ 0 و

 يردع مدنع تحضوا دقف مهملع

 قلع 'مهيف يعمدو
 قرتحت ةءاشحألا اهل

 قرَفلا انيولق ةباذأ

 اوُقمر هل ”مهتيلف

 ”مون الو

 قلق الو ”ربص الو

 داع

 فقرأ الو

 يل ىوطُت ضرألا تدجو الإ

 عبير رهش يف يقوتو « ةئاعبرأو نينسو سمح ةنئس نابعش يف هتدالو تناكو

 < مهب ةفورعملا ةبرتلا يف نفدو « لصوملاب ةئامسمخو ةرشع ىدحإ ةنس لوألا

 . ىلاعت هللا همحر

 ١ ةديرخلا :

 مهماقب يف ىنفأف : ةديرخلا ؟ .

 + ليللاب : ص ؛ هللت : مسار .

, "١6١6 



 ىفترملا ةمجرت يف '« ةديرخلا » باتك يف ىناببصألا بتاكلا نيدلا دامع ركذو

 « روكذملا ىضترملا ينعي « دم ابأ يضاقلا نأ ممس هنإ : يناعمسلا لاق روكذملا

 . ملعأ للاو « ةئامسخو نيرشع ةنس دعب يفوت
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 نورصع يبأ نبا نيدلا فرش

 يبأ نب ىلع نب رّبطم نب هللا ةبه نب دمع ”يرّسلا يبأ نب هللا دبع دعس وأ

 بقلملا يعفاشلا هيقفلا * يلصوملا مث يئيدحلا يميمتلا يرسلا يبأ نبا نورضُع
 رشتناو هركذ راس نممو <« 'هرصع ءالضفو ءابقفلا نامعأ نم ناك ؛ نيدلا فرش

 يجورّسلا يمّلّسلا مئانفلا يبأ ىلع رشعلاب مركلا نآرقلا هابص يف أرق . هرمأ

 ىلع ًآلوأ هقفتو . مهريغو يفرازَملا ركب يبأو سايدلا نبا هللا دبع يبأ عرابلاو

 ىلعو - هلبق روكذملا - يروزربشلا مساقلا نب هللا دبع دمح يبأ ىضترملا يضاقلا

 ذخأو « دادغبب ينبيملا دعسأ ىلع مث < ىلصوملا سيمخ نب نيسحلا هللا دبع يبأ
 ةنيدم ىلإ هجوتو « فالخلا أرقو < يلوصألا ناهرب نبا حتفلا بأ نع لوصألا
 - ءاحلا فرح يف روك ذ ىلا - يترافلا يلع يبأ خبشلا اهيضاق ىلع أرقو طساو

 « ةئامسمخو نيرشعو ثالث ةنس يف لصوملاب سردو < « بذبملا » دئاوف هنع ذخأو

 ال قشمد مدق مث « نيعبرأو سمخ ةنس يف بلح ىلإ لقتنا مث ةدم راجنس ماقأو

 عست ةنس رفص يف يكن نيدلا دامع نب دو نيدلا رون لداعلا كلملا اهبكلم

 فاقوأ ىلوتو قشمد عماج نم ةيبرغلا ةيوازلاب سردو « ةئامسمخو نيعيرأو

 . س ةخسنلا نم داعلا نع لقنلا اذه طقس دقو ؛ +؟١ : ةديرخلا ١

 : ؛ يىبسلا تاقبطو +ه١ : ؟ (ماشلا مسق) ةديرخلاو : هه : ١ ةيابنلا ةياغ يف هتمجرت - «**ه
 تاحفصو 8١م5 : نايمفا تككنو *ه-د : ؛ ىهذلا ربعو ١٠ه : ١ ةرهازلا موجنلاو ؟م:

 *31١. ب١0١٠1 : (ةيشاحلا) ينوباصلا نباو ؟م+ : : تارذشلاو ؛ نامزلا ةآرم نم ةقرفتم

 . ءالضفلاو : ص ؟

 نو



 اهنم © بهذملا يف ةريثك ابتك فنصو اهب ماقأو 4 بلح ىلإ عجر مث « دجاسملا
 يف « راصتنالا » باتكو « تادلجم عبس يف « بلطملا ةياهن نم بهذملا ةوفص »

 ةفرعم يف ةعيرذلا ١» باتكو « نيدلجب يف « دشرملا » باتك و « تادلجب عبرأ

 ١ذخأ ام » هامس اباتكو « ءازجأ ةعبرأ فالخلا يف « ريسيتلا » فئصو « ةعيرسشلا

 ةرصن يف برغملا داشرإلا » هامس ًاباتكو < « ضئارفلا يف ًارصتخم »و « رظنلا

 ريثك قلخ هيلع لغتشاو . بلحي هل "بهن ايف بهذو « هلكي مو « بهذملا
 سرادملا هل ىنيو ماشلا بحاص نبدلا رون دنع مدقتو ماشلاب نيعتو « هب اوعفتناو

 فنارحو نيبيصنتو راجتسي ءاضقلا ىلوتو « اهريغو كبلعبو صمحو ةامحو بلحب

 ءاضقلا ىلوتو « ةئامسمخو نيعبس ةنس ف قشمد ىلإ داع مث < ركب رايد نم اهريغو

 مساقلا لئاضفلا يبأ نيدلا ءايض يضاقلا لاصفنا بيقع نيعبسو ثالث ةنس يف اهب
 ةمجرت يف هتحرش امسح - يروزربشلا مساقلا نب هللا دبع نب ىبحي نيدلا جات نبا

 . يروزربشلا دمع لضفلا يبأ نيدلا لاك يضاقلا

 بوني دمح نيدلا يبحم هنباو « نيئس رشعب هتوم لبق هرمع رخآ يف يمع مث

 وهو © ىمعألا ءاضق زاوج يف [فيطل اًءزج فنصو « ءاضقلا ىلع قاب وهو هنع

 نيسحلا يبأ فيلأت « دئاوزلا » باتك يف تيأرو . يعفاشلا بهذم فالخ ىلع
 ريغ يف هرأ ل سرع وهو © نوع هنأ امبو « :ناينلا وانك باص .ينازمعلا
 هللا همر « نيدلا حالص ناطلسلا طخب هعيمج باتك يل عقوو . باتكلا اذه

 اهتلمج نم لوصف هبفو رصمب وهو لضافلا يضاقلا ىلإ قشمد نم هبتك دق « ىلاعت
 : لوقي هنأو © ىّمَعْنلا نم هل لصح امو « روكذملا نيدلا فرش خبشلا فيديع

 خيشلاب عمتحتف © رئاج ريغ هنإ : اولاق ءابقفلا نإو « زئاج ىمعألا ءاضق نإ
 ءاضق يف ثيداحألا نم درو امع هلأستو يناردنكسالا فوع نبا رهاضلا يبأ

 ْ ؟ ال مأ زوجي له : ىمعألا

 يف ركاسع نبا مساقلا وبأ ظفاحلا هركذ دقو . هلضف يف كش الف ةلمحابو

 « هيلع ىنثأو « ةديرخلا » باتك يف بتاكلا داعلا هركذو <« « قشمد خيرات »

 . ذخآم : ص س « ةدوسملا يف اذك ١

 .بهذ : ص ؟

 نإ



 خياشملا ضعب يندشنأو « رعشلا نم ائيش هل ركذو « ىواتفلا هب تمتخ : لاقو

 بتاكلا دامعلا امهركذو < ال مأ هل وه له ملعأ الو « دشني ام ًاريثك هتعمس : لاق
 : « ةديرخلا » يف

 اهلشومن ربت ىتوملا يب ارم 000 ايْحأ نأ لّمؤأ
 ابشدعأ نامزلا يف لايل اياقب "نأ ريغ مبلثم الإ انأ لهو

 : « ةديرخلا » يف اضيأ هل دروأو
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 "هقرافأ ليلق امع ةقث ىلع فنإو بلح نم ًالصو ”لّمؤَأ

 هقباسأو ىدرلا وحن ينقباسي امنأك مامحلا ”ليخ انب ىراجت

 ةقئاد )الو ال ىدقف ةرارم ذنب م مث ًاعم انتم انتل ايف

 4 ًاضيأ هل 2ك

 اكيئانت نم يبلقب ام كاثاح هتتق'رثف دعب لاح فيك ىلئاس اي

 اكبقالا قح امراز ال 'مونلاو ىّسأ نوفجلا وفحي العمدلا ّمَسقأ دق

 8 ًاضيأ هل دوو

 رلصع ريغ وهو يتأي فوس امو 2 ”تئاف وهو ىضم ام الإ رهدلا امو

 _لصفمو لمدجم نمد قفلا ”نامز هنإف همق تنأ امف كّشيعو

 نيتنثا ةنس لوألا عيبر ربش نم نيرشعلاو يناثلا نينثالا موي هتدالو تناكو
 ناضمر رهش نم ةرشع ةيداحلا ءاثالثلا ةلمل يفوتو . لصوملاب ةئاعبرأو نيعستو
 لخاد اهأشنأ قلا هتسردم ىف نفدو ؛« قمة ةئاسمخو نيناكو سمح ةنس

 5 هللا همحر « ًارارم هربق ترزو « هب ةفورعم يهو « دلبلا

 درو باتك نع ًاباوج هيف ةيزعت لضافلا يضاقلا نم درو يضاقلا يفوت املو]

 اهب رسو اهلمش هللا عمج  ةميركلا تاذلا باتك لصو » ةيزعتلاو <« كلذب هيلع
 هنفو - اهلعفو الو هناوضر ءاغتبا يف لعجو اهلُبْس تاريخلا ىلإ رَّسَيو ابلهأ
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 « مادهنالا ىلإ مالثنالا ةبتر زواجتي ةيربلا يف ملثو « مالسإلا صقن يه ةدايز

 0 يبأ نب نيدلا فرش مامإلا ةافو نم |١ هرادقو | هللا هاضق ام كلذو

 ةءاسم نمو « ابفارطأ نم ضرألا صقن نم هتوءع لصح امو « ىلاعت هللا همحر

 اياقب نم ةبقبو « ًابوصنم ملعلل ًاملَع ناك دقلف « اهفالخ لهأ ةرسمو ةلملا لهأ

 "| ايوسحم حلاصلا فلسلا

 ©« هعفت بستد هيلإو ناك هيلعف تا ل

 كلت ىقبأ نم تام امو « هاوثم ةمحرلا ءامب حضنو « هاضرأو هنع هللا ى

 هراثآل هللاو هنإف < يبحلا هدلو نم تام ام لب « ينفملا ىنعملا يه يتلا 5

 دقو « هتيلست.قحب مايقلاو « هتيزعت يف ينع بونت ةرضحلاو « يبحملا هماعاو

 يف هللا ىلإ لسوتلاو « هريرس ءارو مدقلا ريمغتو « هدهشم نع ةبنغلا ينتءاس

 نم ايندلا ولخل يشاحبتساو « هترضح دقفل يماتغا هللا لع دقلو « همدقم ةعاس

 تام امو « هتيعدأ نم [ ناك ] روفوملا بيصنلا نم تمدع امب يماّتهاو « هتك رب

 ةلقن ملعلل ةبلط أشنأو « ةررب مارك دالوأب هتبيغ زرحأ ىتح هللا دمحي

 نيب هلبلو رابغ اأو "© 'نيانملاو :سرادملا "هلل تب قعو: 6 ةرّمخ سرادقلو

 لقتني نأ يلع رذعتو « هدقفب ىتوملا نحن امنإو « هدحمل ؟ يح - وبف « دجاسو عكار

 ”[« فلخ هفلخ الول هنم انل سيل نم قرافي ناو «فلسلا باقعأو ريخلا اراقب

 نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةلمهملا لادلا رسك و ةلمبملا ءاحلا حتفب : يثيدحلاو

 ىلع ةدبّلُي يهو ©« لصوملا ةّثيدَح ىلإ ةيسنلا هذه « ةثلثم ءاث اهدعبو ابتحت

 ةثيدح اهل لاقي يلا ةثيدحلا ريغ يهو « ىلعألا بازلا برق ىرشلا بناجلاب ةلجد
 ءاملاو « يا رفلا سو 13 نانلالا ندع نا رفا لغة ةعلق يهو « ةروّتنلا

 ١ ص نم ةدالز .

 باتك لضافلا يضاقلل تيأرو » : هلوقي ص يف هردصو ؛ س و ةدوسملا يف درب ل صنلا اذه ؟

 اذه يف ر تكرتشا دقو « كلذ يف هيلإ درو باتك نع روكذملا نيدلا فرش يضاقلا يف ةيزعت

 . « ةحنرختلا "لحم » ةدوسملا نهار هنم ردتلا

 . اهدحو ص نم ةدايز نيفقعم نيب ام +

 . س يف صنلا ىبتنا انه ىلإ ع

 هك



 ءابقفلا لوقو « لوطلا يف داوسلا ضرأ ”دح رخآ يه لصوملا ةثيدحو « اهب طبحم

 ةيسداقلا نمو «ًالوط "نا داع ىلإ لصوملا ةثيدح نيب ام داوسلا ضرأ مهبتك يف
 ه2

 ٠ تارفلا ةثيدح ال ةثيدحلا هذه هب نوددرب )6 ًاضرع ناك يح

 اورو

 يلصوملا دعسأ نبا
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 نراهدلا نباب فورعملا "ىلع نب ىسع نب ىلع نب دعسأ نب هللا دبع جرفلا وبأ

 اهيقف ناك ؛؟ باذملاب توعنملا يعفاشلا هيقفلا « اضيأ يصخلاب فرعيو « يلصوملا
 رعشلا هلع بلغ" © هصاقلا نيسع كليتنا حيلم رعشلا بنل ١ عاش ايذأ ةنشاك
 تقاض املو . لصوملا لهأ نم وهو « دمج هلك و "ريغص ناويد هلو 'هب ربتشاو

 «”ءاطلا فرح يف روكذملا رصم ريزو كيتز'ر نب حلاصلا دصق ىلع مزع لاحلا هب
 دبع ىلأ ؟نيدلا ءايض فيرشلا ىلإ بتكف هتجوز باحصتسا نع هتردق تزجعو
 هدم لصوملاب نييولعلا ببقن ينيسحلا هللا ديبع نب دمح نب دمح نب ديز هللا

 : "تاسألا

 يىاسمإ دينفتلا ”لّمؤت تتاب اهترْع 'نيبلا لاسأ وحش تاذو

 ركاسع نبا بيذهتو 58+ : ؛ يكبسلا تاقبطو ؟؟ : ؟ (ماشلا مسق) ةديرذلا يف هتمجرت - م5

 هللا دبع ذاتسألا هناويد رسثن دقو « ؟ 7١ : ؛ تارذشلاو ؟ 4ع : ؛ يبهذلا ربعو ؟ه؟ :

 . (0.14 : دادقي) يروبجلا
 ١ هلوقب ربتشاو : ر ؛ هب لغتشاو : س ,

 . ص نم تطقس : ريغص

 . هركذ مدقملا : ص

 , ص نم تطقس : نيدلا ءايض

 . رهاط : ةدوسملا يف اهقوف

 , هتدلاو اهب بطاخ هنأ هيفو ١م : ناودلا

 نإ 106 مى ه4

 هاب



 ييابلا اهئفج يلق حرقأف "تكي امل ”خبصأ ال ينتأر امهف "تحل
 ياشلاو وكشملا عمج دق 'نيبلاو ”ةجّدْحْم لامجألا تأر دقو تلاق

 كالوم هللا ديبع ”نباو هللا اهل 'تلق لحلا اذ يف تبغ اذإ يل نم

 كانغَم هاوس اًيرثلا ةؤت ”تلأس دقف كنع ثيّقلا سابحناب يعزحت ال

 مث . اهنع هتييغ ةدم هبلإ جاتحت ام عبمجب هتجوزا روكذملا فيرشلا لفكتف

 اهضعب تركذ دقو « ةبفاكلا ةديصقلاب كي”ز'ر نب حلاصلا حدمو رصم ىلإ هجوت
 اذبلف اهب ماقأو < صمح ةنيدمب سيردتلا ىلوتو لاوحألا هب تبلقت مث « كانه

 . اهيلإ بسني
 هئاقل ىلإ « قارعلاب انأو تلزام : '«ةديرخلا » يف بتاكلا داعلا لاق

 دقو « ةنئسحلا هدصاقمو « ةنسحتسملا هدئاصق ىلع فقأ تنك ينإف « قاوشألاب

 لهأ نأب تلجسو « هتيافكب تدبشف ةفاك نامزلا ءالضف نيب هتّيفاك تراس

 ةحاصف نع رفست ةمتمت هيف : هيلع ءانثلا دعب لاق مث . هتياغ ىلإ اوغلبي مل رصعلا

 لصو املو : كلذ دعب لاق مث . لوقلا يف هقف نع نيبت ناسل ةدقعو « ةمات

 جرفلا وبأ انيلإ جرخ اهرهاظب مخو صنح ىلإ هللا همحر نيدلا حالص ناطلسلا

 ةيفاكلا هتديصق يف لوقي يذلا اذه : هل تلقو « ناطلسلا ىلإ هتمدقف < روكذملا

 : كي"زار نبا يف يتلا

 اكورتم كرتلا دنع لاز ام رعشلاو ”مهدنع لضفلا يغبأ ك'رثتلا حدمأأ

 حدتما مث © كورتم هنإ "لوقي ال ىتح : لاقو ناطلسلا هاطعأف : لاق

 : "اهبف لوقي ىلا ةينمعلا هتدمصقب ناطلسلا

 يعاروتت لو يمد تحبتسا فك اعروت مالسلاب ةلمخبلل لق

 .ك؟او : ةديرخلا ١

 . ناكلخ نبا هدروأ امع فلتخم دامعلا دنع صنلا ؟

 ., كما : ناويدلا +
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 يعج رت نأ ىلإ ىقبأ نأ تاهبه لياق ماعب ىلصَت نأ تمم زو

 عدبملل ةمالع هوجولا ةترود اهبحو ف يتلا نسحلا < ةعبدبأ

 عبصإب ترشأ وأ قرفتلا موي بجاحب تزمغ ول كرض ناك ام
 يمنصت نأ يب تش ام يمنصا مث مرفغم كتحب أ :ىتفمتو

 قبسي ملو امهانعم ركتيا هنأ معزو نيتيبلا نيذه يندشنأ : ًاضيأ دامعلا لاقو

 : ١امههو « هيلإ

 مقلا هيبشت ىنعم يفو . اهيف عدبأ دقلو ةديصق ةلمج نم ناتيبلا ناذهو

 ش : مهضعب لوق شيجلاب

 ٍتاّينملا ءام اهب اوءدمتسا مث بضغ نع مالقألا اوذخأ اذإ موق
 00 ”دحب اولاني 5 اودعي نإو نس أهم اولا

 الا تانزلا كلملا دبع

 الصنم ضببأو اينيدأر ناكف ًادمج نينلمؤملا ريمأ تززه

 الَفْحَح زبحت ال نأ ثكان ىلإ هيأر 'زيجت ذإ يلابت نإ اف

 ىلع نب نيسحلا ليعامسإ يبأ ذاتسألل يناثلا تيبلا ىنعم تدجو ينإ مث
 : كلملا ماظن اهب حدي ةدمصق.ةلمج نم وهو 2 هركذ مدقملا يئارغطلا ءىشنملا

 يرتشما ملا لإ جا يدنا لزإ ل ةجاجعلا 'ليل اجد ام اذإ

 ل

2 
 .هع _ هد: ناودلا ١

 3 ٠١١ : م مات يبأ ناويد ؟
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 ”بيرتت عقنلا نم اهاشغي فئاحص انقلا اهُمِْحْعي برضلا روطس اهيلع

 : 'رئاسلا هرعش نمو

 مدن حابصلا ىلإ وهو 'تيبيو ادعلا ”ةّبتاجأم ينيناحي يحضي
 ملست هظاحل جتلغو مش هئظفلف ببقرلا ىشخم ىل ريو

 'لجاو هوث" كا هيلا 1غ :ديهتتسلا قع نقب

 لّبقلل الإ هللا اهارب ام ةفش يف ابتبسل 'ترتثأ

 *لّسعلا لثم هّتقير تأرذإ اهنسب "هفي نأ تدسح

 . ةعيدب ءاشأ هل تركذل ةلاطإلا فوخ الولو

 « ةئامسمخو نيناكو نيتنثا ليقو < ىدحإ ةنس نابعش يف صمح ةنيدمب يفوتو

 براق دقو « ىلاعت هللا همحر « حصأ لوألاو « ليذلاو ليسلا » يف هركذ يفاثلاو

 * ةلن نان

 نيتسو ثالث ةنس لصوملاب روكذملا هللا ديبع نبا فيرشلا وتو (81)

 « لاضفإلا مج ناسحإلا ريثك ًاداوج ًاسيئر ناكو « ىلاعت هللا همحر « ةئامسمخو

 : هلوق هئمف ©« رعش هلو

 بسسحلا نع سيل 'ناولسلا نع اوقادص « الّس اولاق

 بيقرلا فوخ نم تلق ؟ةر ايزلا كرت 'ملَف اولاق

 *بيجعلا نم تلقف ؟ اذه عم شيعت فيكو اولاق

 ١ تاقحلملا نم وهو 0-3 : ناويدلا .

 , هسفد ناكلخ نبا نع تاقحلملا نم ؟*١ : ناويدلا ؟

 ْ . وهس وهو « هبقب : ةدوسملا يف «

 . س يف ةمجرتلا يبتنت انه
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 : لاق مث « هيلع ءانثلا يف غلابو '« ةديرخلا » باتك يف نيدلا دامع هركذو

 نيدلا ءامض فيرشلا ىلإ نييماشلا ضعب اهبسنف اهب ىّننغي ًاتاببأ دادغب تعمسو

 : اهنم ©« روكذملا

 عّرجألا "ةاتف اي لب ابظاحلب يمد ”تّتكفس يتلا يداولا ةناب اب

 يعمست ال نأ كيلعو ىوحملا لأ نم هاقلأ ام كبلإ ”ثبأ نأ يل

 عطقألا دئنّزك اهنع يدي ترصق ةجاح لوانت ىلإ ليبسلا فيك

 ارضفرضك

 ساش نبا

 نب دمج نب هللا دبع نب رياشع نب رازن نب ساش نب محن نب هللا دبع دمج وبأ
 يف ًالضاف ًاهبقف ناك ؛ لالجلاب توعنملا ىكلاملا هبقفلا يدعسلا يماذجلا ساش

 < نئاسف نورك ةناهصأ نم ا رتك انه رمي تنارا# ةدعاوتب افراغ ةهذم

 هامسو © هبف عدبأ اسيفن ًاباتك هنع هللا يضر كلام مامإلا بهذم يف فنصو

 فينصت « زيجولا » بيترت ىلع هعضو « ةنيدملا ماع بهذم يف ةنيمثلا رهاوجلا »

 «ءاضف ةرازغ ىلع ةلالد همفو « ىلاعت هللا همحر « يلازغلا دماح يبأ مالسإلا ةجح

 رصمب ًاسردم ناكو . هدئاوف ةرثكو هنسحل هملع ةفكاع رصمب ةبكلاملا ةفئاطلاو

 ةّمنب لوذحملا ودعلا هذخأ امل طابمد رغث ىلإ هجوتو « عماجلل ةرواجملا ةسردملاب

 0 لا ةنس بجر قف ىأ ةزحالا قداح يف كانه يفوتف « دابجلا

 . ىلاعت هللا همحر

 ١ يراعلا هللا دبع نب دمحم نب دمح نب ديز هدنع همساو ؟6* : + (ماشلا مسق) ةديرخلا .

  0ةديرخلاو ةدوسملا ين وه اذكه ,

  -*”*0بهذملا جابيدلا يف هتمجرت : ١« ١ امل ةقباطم انه ةمجرتلا هذهو :تلق ؛ 55 : ه تارذشلاو
 اما ةدوسملا يف .
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 . فلأ اهندب ةلمبملا نيسلاو ةمجعملا نيشلاب : ساسو

 انا

 بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع

 « فانم دبع نب مئاه نب بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع سابعلا وبأ
 هلو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوت 4 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مع نبا
 نيدلا يف هبّسقف مهللا : لاقف هل اعد ملسو هبلع هللا ىلص ناكو « ةنس ةرسشع ثالث

 . ليوأتلا همّلعو

 : لاقف سابع نبا هيلع ركنأف ةقدانزلا نم موق هنع هللا ىضر ىلع قرحو

 : لاق هنع ثدح اذإ ءاطع ناكو . تانحلا ىلع صاوغل هنإ «لضفلا مأ نبا حيو

 هللا دبعو رمع نب هللا دبع هدنع ركذ اذإ نارهم نب نوميم ناكو « رحبلا ينثدح

 ْ . هقفأ سابع نبا ناك : لاق سابعلا نبا
 دماجبو سواطو حابر يبأ نب ءاطع مهنم ةعامج سابع نبا نع هقفلا ذخأو

 ديز نب رباج ءاثعشلا وبأو دوعسم نب هللا دبع نب هللا ديبعو ريبج نب ديعسو
 . مهريغو رانيد نب ورمعو ناربم نب نومممو ةمركعو ةكيلم يبأ ناو

 : لاقف مهيلع لبقأف اموي ةيواعم دنع ةعامج مئاه ينب نم عمتجا هنأ ركذ

 «ةلع متع يريخ عطقي الف حوتفمل يل يبإب نإو حونمل يريخ نإ هللاو مشاه يب ا
 : ًافلتخم ًارمأ تيأرف كرمأو يرمأ يف ترظن ينإو « ةلأسم متنود يباب دصوي الو
 مقوقح ءاضق اهيف ةيطع متيطعا اذإو « ينم يدي يف اب ىقتحأ متنا نورت منإ

 بتك يف سابع نبا ةمجرتو . فلؤملا ةطخب ةمزتلم ريغ يهو « ةمجرتلا هذهب ص تدرفنا - **م
 ة«ه : ١ ةيابنلا ةياغو 0 : ظافحلا ةركذتو ١٠١ : ةقرولا « يزاريشلا تاقدطو ةياحصلا

 . 1١ : نايمملا تكنو ١5٠ : ه نيمثلا دقعلاو
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 بولسملاو « بولسملك ترصف « انردق نع انب رصقو انقح نود اناطعا : متلق
 سابع نبا لبقأف : لاق ؛ ملئاس فاعسإو ملئاق كاسنإ عم اذه« دخ
 «'ءاضرف قع انا ان تيتف الو'# ءانلاس قيس نرش انتحتم اه, هناو اهأ 2 لاقق

 "نّمفكنل كباب اننود تقلغأ نئلو « كنم ًاريخ عسوأ هللاف كريخ انع تعطق نئلو
 « نيلسملا نم دحاو لجرل ام الإ هنم كل سيلف-لاملا اذه امأو © :كنع انسفتأ
 انبلغ ام ةيبنغلاف . ءيفلا يف قحو ةمينغلا يف ىح : ناقح هللا باتك يف انلو
 فخ هلمحي رئاز انم كتأي مل لاملا اذه يف انقح الولو « هانبستحا ام ءيفلاو هيلع
 . حبنت الو "ربت ال كنإف ينافك : لاق ؟ كديزأ م أ كافك . رفاح الو

 برعلا مساوم نم مسوم يف يف صاعلا نب ورمع ماق : لاق ينئادملا ىكحو
 تعمتجاو « نيفصب هدمهاشم ركذو ةممأ ينيو نامفس يبأ نب ةيواعم ىرطأف

 نه كتيد تعب: كنا وزنك اي : لاقق ورع لع سابع ن للا دبع لتقاف شنرق

 رثكأ كنم ذخأ يذلا ناكف « هريغ دبب ام كاتنمو ©« كدبب ام هتيطعاو ةيواعم

 ذشخأ اب ضار *لكو « هتيطعأ يذلا نود هنم تذخأ يذلاو « كاطعأ امم

 ول ىتح صيغنتلاو رتل كدع اوردكتت كدي ىف رصم تراص اماف « يطعأو

 انملع تلقث ام هللاوف نيفصب كدهاشم تركذو ؛ اهتمقلأ كدبب كسفن تناك

 «نائسلا ريصق « ناسللا ليوطل تنك نإو « كتروع اهمف تفشك دقلو كتأطو

 ريخ ىلإ ابطست ال دي : نادي كل.« تربدأ اذإ اوأو « تلبقأ اذإ ليخلا رخآ
 يرمعلو ©« سيؤم هجوو شحوم دسوق اييحووت# رقد قع اهضيقت ال ىرخأو
 « لطخ كنقو ناسل كل . همدن لوطي نأ ”يرحل هريغ ايندب هنيد عاب نم نا
 ربكأ كنف بيع رغصأف « دسح كيفو ردق كلو « دكن كبفو يأر كلو

 ل
 ءاضأ الإ فورعم هدنع ىل الجر تيأر ام : هنع هللا يضر سابع نبا لاقو

 لسجر : مهتأفاكم لع ودقأ الةيرأ هقعاشا حر لاقو . هنيبو ينيب ام

 يف يملا يف هامدق تربغا لجرو < سلجلا يف يل عسو لجرو « مالسلاب ينأدب
 :لاق ؟ وه نمو : لبق <« لجو زع هللا الإ ينع هئفاكي اىف عبارلا امأف « يتجاح

 . يب اهلزنأف هتجاحل الهأ ينآر مث هدصقي نميف ركفي هتلبل تابف رمأ هب لزن لجر
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 ال : لاقف - هرجح يف ةميتي تناكو - ةنالف نم ينجز : لجر هل لاقو

 نآلا : سابع نبا لاقف ©« تبضر دق : لجرلا لاقف < فرست اهنأل كل اهاضرأ
 ش . امل كاضرأ ال

 وبأ لاق . ةئس نيعبس غلبو ريبزلا نبا ةنتف يف فئاطلاب سابع نبا تامو
 مآل سابعلا يني نم ًاروبق دعبأ طق مأ ينب انيأر ام : ريسفتلا بحاص حلاص

 هللا ديبع تامو 2< فئاطلاب هللا دبع تامو « ماشلاب لضفلا تام : لضفلا

 . ةيقيرفإب دبعم لتقو «© دنقرمسب مثق تامو « ةنيدملاب
 نيتنثا نبا وهو فئاطلاب نيعمسو نامت ةنس سابع نبا تام : يدقاولا لاق

 ىلع برضو ًاعبرأ رّبكو ةيفنحلا نبا هيلع ىلصق « هرصب فك دقو ةنس نيعبسو

 . ىلاعت هللا همحر « حطاطسف هربق

 اورام

 قيدصلا ركب وبأ

 مت دلو نم « رماع نب  نائع همساو  ةفاحق يبأ نب هللا دبع ركب وبأ
 نب ةرم دنع مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو وه يقتلي - شيرق مت - ةرم نبا
 هسا ناك « ءابآ ةتس هنيبو اهنم دحاو لك نيب « ءاوس هبلإ ددعقلا يف امهو بعك

 هبقلو « هللا دبع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هامسف ةبعكلا دبع ةيلهاجلا يف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ ليقو « هنع هللا يضر هبجو لام هب بّتقل « قيتع
 . ىرسملا ربخ هقيدصتل اقيدص يمسو « رانلا نم قيتع تنأ : هل لاق سو
 . هببأ مع تنب يهو رخص تنب ريخلا مأ ىنكتو ىملاس همأو

 يف ركب يبأ ةمجرتو ؛ فلؤلا ةطخ عم ةقستم ريغ يهو « ةمجرتلا هذهي اضيأ ص تدرفنا - 8
 ةرضنلا ضايرلا يفو - رفاو مج ددع كلذو - خيراتلا بتكو ثيدحلا بتكو ةباحصلا بتك
 . رصح تحت مقت هنع رداصملا داكت الو « ةيابنلا ةياغو ظافحلا ةركذتو
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 نينثالا موي هل عيوب . متكلاو ءاتنحلاب بضخي نيضراعلا فيفخ مدآ آليوط ناك
 ليقو « ءاثالثلا ةليل لسلاب يفوتو « مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف يفوت يذلا

 ثالث هّننسو « ةرشع ثالث ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيقب لايل عستل « ةعملا موي

 هتجوز هتلسغو « مايأ ةعستو رهشا ةثالثو نيتنس هتفالخ تناكو « ةنس نوتسو

 هللا لوسر ريرس ىلع لمحو « اهنع هللا يضر رمع هيلع ىلصو « سيمع ةئيا ءامسأ
 رجا ىيحح نم ناكو « اينغ شا هر ةقئاع رس ,وهو##'لسوهنلع كلا لض
 « مرد فال5 ةعبرأب « اهنع هللا يضر « ةشئاع ثاريم يف عيبو <« فيللاب.ًاجوسنم

 ةرجح يف نفدو 2« ةنيدملاب هنإ لاقيو « نيماسمل هلعجو ةيواعمل ىلوم هارتشاف
 . مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفتك نيب.هسأرو ةشئاع

 : ةشئاعل لاق ناكو « مهارد ةثالث موي لك يف لاملا تيب نم ذخأي ناكو

 «نيماسملا ىلع هيدرف رمألا اذه تبلو ذنم ركب يبأ لام يف داز ام ةبنب اي يرظنا

 كلذب ءاج اماف « ةشجبو مارد ةسمخ يواست ال ةفيطقو ركب اذإف ترظنف

 . ابعت هدعب نم فلك دقل ركب ابأ هللا محر : لاق رمع ىلإ لوسرلا

 هدب تحت باش ةمزرو نازيم هعمو ةعببلا دعب جرخ ركب ابأ نأ يورو

 ارداف © نابع نسنلا جدتكأا# لاقف ؟ اذه ام : هل لمقف قوسلا ىلإ جرخو

 . نيماسملا لام تيب نم مهرد يثلثو امهرد موي لك يف هل اوضرفو مهأر

 ا و ع هللا ىلص ينلا نم بلط نم لوأ هنع هللا يضر رككب وبأو

 ةئسلو « ةراحت يف نمسلاب نك هنعاشا يفر كمانأ نأ كلذ بدبسو « هتودن ىلع

 هقيرط يف هنع للا يشر كب وأ لوف « بقاع وهو. لسو ةنلعاا' لمت يللا

 ؟ بيطخ مكيف له : بهارلا مهلأسف « هتقف رو وب نيب يس رات دلع

 هل لاقف هدحو هبلإ هاعدف « هنع هللا يضر ركب يبأ ىلإ اوراشأو « معن ذ : اولاق

 م ا ل ا
 ًادحأ تفرع نإف اهكيرأ ةروص يدنع : بهارلا لاقف « ال : لاقف ؟ ةوبنلا

 نب دمحمب فرعُي لجر ةروص هذه : لاقف ةروصلا هيلع ضرعف « ينفرعف اههبشي
 متاخ وهو هب وعدملا ىنلا وه اذه : بهارلا لاقف ©« بلطملا دبع نب هللا دبع

 : هنع هللا يضر ركب وبأ لاققف . نايدآلا هنيد ولعيو هئادعأب رفظي « ءاببنألا

 م وب مه



 طلاخ الو ةباتكلا نسحي الو معلاب فرع الو هاعدا الو هنم اذه انفرع ام

 لاق بهارلا نإ لبقو . هسفن ىنلا وه اذه : بهارلا لاقف « ىراصنلاو دوبيلا

 دنع نم ركب وبأ عجرف ٠ قيد لها لع دعت نم ةفلخا تنأو ركب يبأل

 هل تلاق ةكسم مدنق ادق « بهارلا هل لاق اج هتققر نم ًادحأ رمش لو بهازل

 هأبن ين هنأ معز ؟ دمح كقيدص نم ثدح ام كغلب ام : ريخلا مأ ىماس همأ

 «ءارح لبحن : تلاق ؟ وه نبأو : اهل لاقف « قلخلا ةفاكو هموق ىلإ هلسرأو هللا

 ينغلب : لاقو هيلع مّلسف راغ يف هآرف لبجلا وحن هنع هللا يضر ركب وبأ عرسأف
 « يب كلذ هللا لعف دقو « عدم تسل : هل لاقف « ةلاسرلاو ةوبنلا تيعدا كنأ
 « للاو ال : لاق ؟ ًابذك ىلع تجرخ له : لاق ؟ كقدص ىلع لميلدلا اهف : هل لاق

 ام هليلد : مسو هيلع هللا ىلص يننلا لاقف « ليلد ريغب لبقُي ال رمأ اذه نأ ريغ
 لوسر كنا دبشأو هللا الإ هلإ ال نأ دبشأ : ركب وبأ لاق « بهارلا كل هلاق
 . رمآلا اذه ىلع كل عباتم لوأ انأ « هللا

 لوأو « هتابح يف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بارحب يف ”مأ نم لوأ وهو

 . سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربنم قر نم لوأو « ةفيلخب يعد نم

 مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا دعص ةفالخلا ركب وبأ يلو امل : يبعشلا لاق
 « انئيدأتف انيادأف نآرقلا لزن نكلو مريخ تسلو متيلو يفا سانلا اهيأ : لاق

 رسيكلا سيكأ ناو « انماعتف انَملعَف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو

 « هقحب هل ذخآ ىتح فيعضلا يدنع ماوقأ ناو « روجفلا قحلا قمحأو ىقتلا
 « عدتبمب تسلو عبتم انأ امإ . قحلا هنم ذخآ ىتح يوقلا يدنع فعضأ ناو
 مظعلا هللا رفغتسأو اذه يلوق لوقأ . ينوددسف تغز ناو ينوئيعأف تنسحأ نإف

 . نيداسملا عيمجو لو ي
 « مبنم آليلق الإ برعلا تدترا هنع هللا يضر رككب يبأل رمألا مت املو

 ل ا ل ا

 7 امأف . يدسألا ةحيلطو - بيبح نب ةمام همماو  باذكلا ةمايسمو

 بتكف قيرحلا ةراطتسا راطتساو فئاطلا لمع ىلإ نارجنو ءاعنص ىلع بلغ هنإف

 ءاججو « هلذنم يف يمايدلا زوريف هلتقف هلتقب رمأي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 لصو مث « هباحصأ هب ربخأف ءامسلا نم هلتقي ربخلا ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر
 حتف لوأ ناكو « مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دعب ةنيدملا ىلإ هلتقب ربحلا

 وبأ لاقو « هخيرات يف يربطلا هركذ اذك . هنع هللا يضر ركب يبأ [ ىلع حتف]

 امهرمأ نإف ةحيلطو ةماسم امأو . ركب يبأ ةفالخ يف لتق هنإ يبالودلا رش

 لئابق تدتراو « نافطغو دسأو ءيط ماوع ةحيلط ىلع عمتجاو « ظلغتسا

 هللا يضر ركب يبأ ىلع سانلا راثأف « ةاكزلا اوعنمو ًافمقثو اسيق الإ برعلا

 وأ ًالاقع ينوعنم ول هللاو : لاقف ةاكزلا يف مهتحاسمو ةالصلاب برعلا ذخأب هنع

 مث .٠ كلذ ىلع مهتلتاقل مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ نودؤي اوناك امم ًاقانع

 شوبجلا ريس مث « ةنيدملا ىلإ اوداعو اومزبهناف مهلتاقف نايبدو سدع ىلإ جرخ

 نب دلاخ رّمسو « ًادنج رشع دحأ ىلع ءاول ريشثع دحأ دقعو « ةدرلا لهأ لاتقا

 ةحبلط مزهناو مهمزبف < نافطغ نم هعبات نمو ةحبلط ىلإ هنع هللا يضر ديلولا

 امل كلذ دعب ةحيلط مسأ مث « ريك عمج هباحصأ نم لتئقو « ماشلاب ىحل ىتح

 هللا يضر ركب وبأ تام ىتح بلك يف اميقم لزب مو < نافطغو دسأ نع هغلب

 لاتقل دلاخ راسو . هموق رايد ىلإ عجرو هعيابف هنع هللا يضر رمع ىتأ مث هنع

 ينب يف تأبنت دق ثراحلا ةنبا حاجسي فرعلت ةأرما تناكو .ةمامسمو ةفينح يب
 تفرصنا مث اثالث هدنع تماقأو هب تجوزتف باذكلا ةماسسم ىلإ تراسو بلغت

 لتاق يشحو هلتق 2« باذكلا ةمامسم لتقو ةفينح ينب هللا مزه مث « ابموق ىلإ
 ْ . ةرزمح

 ركب وبأ هيلإ بتك ةماهلا رمأ نم « هنع هللا يضر « دلاخ غرف املو

 ةريلا لهأ حلاصو راسف « قارعلا ىلإ ريسملاب هرمأي « هنع هللا يضر « قيدصلا

 ركب وبأ لاقو . اهيلإ تلمح ةيزج ”ل"وأ تناكو « ةنيدملا ىلإ اهلمح ةيزج ىلع
 كل بهوت توملا ىلع صرحا : ةدرلا لهأ ىلإ هثعب نيح دلاخل هنع هللا يضر

 ةمود ىلإ راسو « ةنيدملا ىلإ يبسلا ذفنأو رمتلا نيعو رابنآلا حتفف « ةايحلا
 رمأو « ماشلا ىلإ شوبجلا هنع هللا يضر ركب وبأ هجو مث« ىبسو لتقف لدنجلا
 تحتف ةنيدم لوأ يهو « هتفالخ يف ىرصب تحتفو « اهيلإ ريسملاب ًادلاخ
 ١ 1 ١ . ماشلاب
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 ىلوألا يلوو هتفالخ نم ةيناثلا ةنسلا يهو « ةريشع يتنثا ةنس سانلاب جحو
 . هنع هللا يضر رمح

 هنع هللا يضر ركب يبأ توم دعب ركب يبأ دلاو ةفاحق وبأ تامو

 نوعستو عبس ”هّتنِسو < ةرششع عبرأ ةنس يف كلذو « رهشا ةعست ليقو <« ةنسب
 هنع هللا يضر ركب وبأ تام موي ناكو « ةكم حتف موي همالسإ ناكو . ةنس
 .. هنع هللا يضر ركب يبأ ريغ يح هوبأ نّم ةفالخلا لي لو « ةكمب

 اوبمصا امل نيماسملا نا كلذو « نيحوللا نيب ركلا نآرقلا عمج نم لوأ وهو
 يف ناك امنِإو - نآرقلا ءارق ىنفي نأ « هنع هللا يضر « ركب وبأ فاخ ةمايلاب
 ىلإ هدنع لزب ملو « ًافحصم هاّممو نيحوللا نيب هلعجو هعمحف - لاجرلا رودص

 ةصفح دنع يقبو © تام نأ ىلإ « هنع هللا يضر « رمح دنع يقبو « تام نأ
 ١ . هتنبا

 « باطخلا نب رمع نيداسملا ىلع فلختسا هنع هللا يضر ركب وبأ رضتحا املو
 ركب وبأ هب ىصو ام اذه : لاق نا هتبصو نم ناكف « هاصوو « هنع هللا يضر
 تفلختسا دق ينإ ؛ ةرخآلاب هدبع لوأو ايندلا نم هدبع رخآ دنع ةفاحق يم نا
 رّمغ ناو « هيف يناجرو هب ينظ كاذف لدعو ”رب نإف « باطخلا نب رع يلع

 معيسو لو «بستكا ام ءىرما لكلو « تدرأ ريخلاو « بيغلاب يل مع الف لدبو
 . © نوبلقني بلقنم يأ اوماظ نيذلا

 ىلع ديلولا نب دلاخو ماشلا ىلإ هنع هللا يضر ركب يبأ تومب ربخلا لصوو
 دلا خخ ناكو . قشمد تحتف ربخلا دورو نم يناثلا موملا يفو « اهرصاحي قشمد
 . قشمد حتف نأ ىلإ هتوم ربخ ىفخأ هنع هللا يضر

 لمقو « ةيدوه ”هْنتَّمَس : ليقف « هيف تام يذلا هضرم ببس يف اوفلتخاو
 هنع هللا يضر رمع ناكو « موي رشثع ةسمخ ضرمو ”محف دراب موي يف لستغا

 . لقث نيح سانلاب يلصي
 ركب وبأو بكري ةنئيدملا ىلإ رجاه امل مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو

 «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ”نسأ وهو « هفيدر هنع هللا يضر
 رمي ناكف « ماشلا ىلإ هفالتخال قيرطلا فرعي « هنع هللا يضر « رككب وبأ ناكو
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 اذهو . يبده داه : لوقيف ؟ ركب ابأ اي كيدي نيب اذه نم : نولوقبف موقلاب

 . سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم "نسأ هنأ ىلع لدي ثيدحلا

 : لاق ؟ عببلل وهأ : لاقف بوث هدبب ًالجر هنع هللا يضر ركب وبأ ىأرو

 يل ءاعدلا هبتشي الثل هللا كحلصأو « ال : تلق اله : لاقف « هللا كحلصأ ال
 : لاق « كربق كعم لخدي ًامتش كتنمتشآل : هل لاق لجرل لاقو ؟ ىلع ءاعدلاب
 معأ هللا ::لاقف هنع.هللا يضر ركب ابأ موق حدمو . يعم ال ةللاو لخدي كمم
 هلأسأو « نوماءت ال امم هللا اورفغتساف « مكنم يسفنب معأ انأو <« يسفنب ينم يب

 . نونظت امم ًاريخ ينلمجي نأو « نولوقت امب كذخاؤي ال نأ

 هتقدصب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىتأ هنع هللا يضر ركب ابأ نأ يحو

 يضر رمع ءاجو « داعم يدنع هللو قتقدص هذه « هللا لوسر اي : لاقف اهافخأف

 هللا يستمع“ لون نيف هس هده © هللا لوم ا: لاق اهزيظ ف دكقيشر هلع هلأ
 ءرتو ريغي كسوق ترتو « رمع اي : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « داعمل
 . اكبتماك نيب اك اكيتقدص نيب ام

 اهو ركب يبأ تنب ءامسأو ركب يبأ نب هللا دبع : مهباقعأو هبلصل هدالوأ

 ثراحلا تنب نامور مأ اهمأو ةشئاعو نمحرلا دبعو 2«يؤل نب رماع ينب نم ةليتق

 تنب ءامسأ همأ ركب يبأ نب دمحو « ةنانك نب مغ نب سارف ينب نم ثربوحلا نبا

 . راصنألا نم لجر - ةجراخ نب ديز تذي ابمأ موثلك مأو <« سيمع

 هيلع هللا ىلص ينلا عم فئاطلا دبش هنإف ركب يبأ نب هللا دبع امأف (82)

 يضر هوبأ اهرثكتساف ريناد ةعبس كرتو تامو هببأ ةفالخ ىلإ يقبو حرجف مسو

 . هل بقع الو كلهو < ليعامسإ هللا.دبع دلوو . هنع هللا

 ةدع هل تدلوف ةكمب ريبزلا ابجورتو نيقاطنلا تاذ يبف ءامسأ امأو (83)
 قح ةنس ةئام تبقبو « لتق ىتح اهنبا هللا دبع عم تناكف اهقلط مث « دالوأ

 . اهنع هللا يضر ةكمب تتامو تيم

 مدقت دقو - ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ابجؤزتف اهنع هللا يضر ةشئاع امأو

 . - فرحلا اذه يف اهركذ
 ملسمأ مث نيكرشملا عم ردب موي دهشف ركب يبأ نب نمحرلا دبع امأو (84)
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 هتلخدأف ©« ةكم برقب لبحن نيسمخو ثالث ةنس ةأجف تامو همالسإ نسحو

 .هللا دبع ابأ ىنكيو « ابعم لجلا دهش ناكو . هنع تقتعأو هتنفدو مرحلا ةشئاع
 ناكو ادم هل تدلوف هللا دمبع نب ةحلط ا!هجوزتف موثلك مأ آاهأو 5(

 نمحرلا دبع امجوزتف اهنع لتق مث « ةشئاعو ايركز هل.تدلوو . ةكم ىلع ًآلماع
 مهو ريثك بقع ةحلطلو - هركذ يتآلا يموزحلا ةعيبر يبأ نب هللا دمع نبا

 نب يلع نب ناملس دنع ةحلط نب دمح تنب تناكو « ةنيدملا نم برقلاب نولزني

 ١ . .سابغلا نب ةللا دبع
 مه لاقي بقع هلو دم نب هللا دبع دلوف نمحرلا دبع نب دم امأو )80(

 اولضافت ركب يبأ دلو نم ”ةدع نأ كلذو ركب يبأ دلو نيب نم قيتع يبأ لآ

 : رخآ لاقو « نينثا يناث نبا انأ : رخآلا لاقو © قي”دصلا نبا نأ : مدحأ لاقف

 ىلإ بسنف « قيتع نبا انأ : نمحرلا دبع نب دم لاقو « راغلا بحاص نبا انأ

 . مويلا ىلإ هدلوو وه كلذ

 . 'ىلاعت هللا ءاش نإ ملا فرح يف هركذ يتأبسف ركب يبأ نب دمج امأو

 اهف ةارسلا يدلوم نم ناكو «ةمامح همأو حاير يبأ نب لالب : هيلاوم (87)

 هنع هللا يضر ركب وبأ هارتشاف حمج ينب نم لجرل ناكو « فئاطلاو نميلا نيب
 ًاردب لالب دهشو < لجو زع هللا يف نيبذعملا نه ناكو « هقتعأو قاوأ سمخي

 ضبُمَق اماف «لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل نتذأ نم لوأ وهو « اهلك دهاشملاو

 ىلإ هنذأتساف هنع هللا يضر رككب يبأ ىلإ ءاج مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ملسو هيلع هللا ىلص يننلا دعب نذؤي ملو اهب اميقم لزي ملق « هل نذأف ماشلا

 « نةذأف ناذألاب هرمأف هيقل ماشلا ىلإ هنع هللا يضر رمع مدق اماف * مهنم دحأل
 ةمدآلا ديدُش ناكو « هللا دمع ابأ ىنكي لالب ناكو . هعم نوماسملاو رمت ىكبف

 2 قشمدب تام . هبيش رّغي ال ناكو ريبك طمش هب نيضراعلا فيفخ ًالاوط ًافيحن
 . ىلاعت هللا همحر « ةنم نيتسو عضب نبا وهو نيرسشع ةنس

 . تباث نب ديزو هنع هللا يضر نافع نب نامع : هباتتك

 نب دمحم دروت لف خسنلا رئاس امأ : ةدوقفم اهنم ملا فرح مجارتو ٠ ص ةخسنلا هلوقت ام اذه ١

 . ةجرت ركب يبأ
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 هملإ مصتخي مل ةنس ماقأ هنا لبقو © هنع هللا يضر باطخلا نب رمع : هيضاق

 . دحأ
 . هالؤم ديدش : هبجاح

 . هدب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر متاخ ناكو
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 ريبزلا نب هللا دبع

 نب ىزعلا دبع نب دسأ نب ديوخ نب ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع بيبخ وبأ

 مدقت دقو - نيقاطنلا تاذ مهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسا هماو <« يصق

 عيوب . ةرجلا دعي نيماسملا نم ةنيدملاب دلو دولوم لوأ وهو ؛ اهيبا عم اهركذ

 نم امايأو نييدامج ةفيلخ ريغي سانلا ماقأ نأ دعب نيتسو عبرأ ةنس ةكمب هل
 نب هللا دبع ىّلوو « ةرصبلا ابعصم هاخأ ىّلوو «قارعلا لهأ هعيابو « بجر

 اطيمش هجوو « اهذخأف ةفوكلا ىلع ديبع يبأ نب راتحلا بثوف ةفوكلا عيطم
 . نيتسو عبس ةنس يف هلثقف راتخلا ىلإ بعصم راسو <« بعصم هلتقف ةرصبلا ىلإ

 ضرألا عم نيباب امل لعجو رجحلا اهيف لخداو ةبعكلا ريبزلا نبا ىنبو

 ناكف اهحراخو ةمعكلا لخاد ”ىّلخو « رخآلا: نم جرخمو اهدحا نم لخدب

 . ”يطابقلا اهاسكو ابقّلخ نم لوأ
 ابنم هبنيو محلا نب ناورم جرخاو م ةئيدملا ريبزلا نب ةدمبع مغ لاو

 نيتنثا ةنس ىلإ نيتسو عبرأ ةنس نم جحلا سانلل مقي لزي مو ماشلا ىلإ راصف

 يف ريبزلا نب هللا ديع رابخأو ؛اهتمدقت ىتلا يف لمق ام ابمف لاقيو «ةمجرتلا هذهب ص تدرفتا - ٠#
 تاوفلاو ( سماخلاو عبارلا نيءزجلا ) فارشألا باسنأ رظناو « خيراتلا بتكو ةباحصلا بتك

 وهو تاوفلا يف هتمجرت دوروو ؛9١ : ١ ةيابنلا ةياغو ١4١ : ه نيمثلا دقعلاو ؛4غه : ١

 . هتمجرت يوتحت تابفولا نم اخسن رب ل يتككلا نأ دكؤي ابر ناكلخ نبا ىلع كاردتسا .

 ا



 نا : ريبزلا نبا لجأ نم جحلا نم ماشلا لهأ عنم كلملا دبع يلو اماف « نيعيسو

 «اهدنع نوفقيو ةفرع موي اهنورضحي سانلا ناكف « ةرخصلا سدقملا تيب يف كلملا

 + ناضمألا:كحاعو نسفملا ثني دوسستس نم قم ر فعلا ييساشلل 3:3 لاقثو
 دجاسم ىف فيرعتلا "نس نم لوا نأ « نآرقلا مظن ه باتك يف ظحاخلا ركذو

 نب زيزعلا دبع ترا ١يدنكلا رمع وبأ ركذو ؛ راق لا ديما سنا

 كلذ ببسو « ريبزلا نب هللا دبع ىلإ جاجحلا كلملا دبع ثعب كلذ دعي مث
 هبلإ ماق ماشلا ىلإ عوجرلا دارأو ىسيع هنياو ابعصم لتق امل كلملا دبع نأ
 دل ينأ يناس ااا نيدمؤملا ريمأ اب : 00

 عر هل كلذ يقف: < رسزلا نبا نولتاقمف ثوعبلا كينان فئاطلا لزنف
 مرحلا لوخد يف هنذأتسي كلملا دبع ىلإ جاجحلا بتك مث « رفظلاب زاجحلا ليخ

 لخد اماف « كلذ يف هل نذأف « تّلك دق هتكوش نأ هربخأو « هراص-حو هيلع

 . ريبزلا نبا رصحو نوميم رثب لزن تح فئاطلا نم جاجحلا لحر ةدعقلا وذ
 « هيلإ لصي مو تيبلاب فطي مو « ةجحلا يذ لالل جاجحلا كلملا دبع ”دمأو

 جحي لو . ريبزلا نبا لتق نأ ىلإ بيطلا الو ءاسنلا سمي الو حالسلا سبلي ناكو
 هذه يف جاجحلا جحو « ةفرعب اوفقي م مهنأل ةنسلا هذه يف هباحصأ الو ريبزلا نبا
 ىلإ اوحرخو ةعم ناك نم ةماع قرفتف 3 روسأ ةيناع ريبزلا نبا رصح مث ةئسلا

 انبا مهتلمج يف ناكو « فالآ ةريشع ةنمأتسملا ةدع غلب ىتح نامألا يف جاجحلا
 . (هيسفنل انامأ اذخأ « ريبزلا نب هللا دبع

 ءاعمإ همأ ىلع لخد هياحصأو هدلو نم ىأر ام رييزلا نب هللا دبع ىأر اماف

 ىتح سانلا ينلذخ دق « همأ اي : لاقف اهنع هللا يضر قرد كك لأ تب

 2 ةعاس ربص الإ عفدلا نم هد نع سل نم ريسلا الإ قبب سد مو و يلهأو يدلو

 ١ يدنكلا باتك نم ه٠ : ص رظنا ,

 فر



 معأ تنأ يب اي هللاو :تلاقف ؟ كيأر امف « ايندلا نم تدرأ ام يننوطعي موقلاو

 نإو < كباحصأ هملع لتق دقف هل ٍضماف ىح ىلع كنأ معت تنك نا ؛ كسفنب
 و © كعم لتق نمو كسفن تكلهأ تنأ دسلا سئنف انثذلا تدرأ انإ تنك

 لهأ الو رارحألا لعف سل !ذهبف تفعض ىباحصأ نهو اماف ىح ىلع ينإ تلق

 معا نأ تيبحأ نكلو ييأر اذه : لابو اضار لّيقف رييزلا نبا اندف . نيدلا

 ”دتشي الف اذه يموي نم لوتقم ينإ هامأ اي يرظناف « ةريصب ينتدزف كيأر

 ملو © ةشحافب لمع الو ركنم نايتا دمعتي ل كنبا نإف هللا رمأل يمامو كنزح
 ةيكزت اذه لوقا ال ينإ مبللا « دهاعم الو ملسم ملظ دمعتي لو مح يف رحت

 نوكي نأ وجرأل ىلا : همأ تلاقف . ينع ولستل يمأل ةيزعت نكلو يسفنل
 جيلا :هتيلاق م« دلرفأ :هلإ ىيضي اه نلإ نطنا قرم حرخا "2 انلح كبف قاع
 رجاوهلا يف ًامظلاو ثنحتلا كلذو ليوطلا ليللا يف مايقلا كلذ لوط محرا

 تبضق امب تيضرو هيف كرمأل هتماسا دق مبللا ؛ يبو هببأب هريو ةكمو ةنيدملاب

 : تلاقف ابلّسقف اهدي لوانتف اند مث . نيرباصلا نيركاشلا باوث هللا دبع يف ينبثأف

 : تلاقف عردلا سم تدجو ابقناع اماف عرد هيلع ناكو . دعبت الف عادو اذه
 اهنإف : تلاق «كنم "دش دارا تنام لاول رو اف لا ني م علو
 هيلع تناك زخ ةّمجو هصيمق لفسأ لخدأو هبمك ج ردأ مث اهبعزنف « ينم "دشت ال

 هيدي نيب ”قبي ملف مهيلع لمحف « سانلا رّمك دقو < جرخو ةقطنملا لفسا نم

 قراطو جاجحلا ناكو . دحأ هنم وندي ال حطبألاب فقوو سانلا مزهناو « ول |

 ةرمف « باب مهنم ةفئاط لكل سانلاو ةورملا ىلإ حطبألا ةيحان يف اعيمج ورمع نبا

 ءاثالثلا موي ناك اماف « ةمجا يف دسأ هنأكو هذه يف ةرمو هذه يف هللا دبع لمحي

 ىلع مبضحو هلهأ رمأ ةالصلا نم غرف اماف « سانلاب ىَلصف مدقتف ن“ذؤملا ن“ذأ

 لمعرلا يف يناف ينع ًالئاس ناك نم الأ : همالك ةلمج يف مهل لاق مث لاتقلا

 ة”رجآب يمرف نوجحلا مهب غلب ىتح لمح مث « هنوعو هللا ةكرب ىلع اولمحا « لوألا
 : لاق هتيحلو هبجو ىلع مدلا ةنوخس دجو اماف 2« هبجو يمدو اهل شعرأف

 ا'تمانلا نطقت انماذقا لع .نكلو . .انمولك :ىمدت باقعألا لغانسلف

 2 ر و هوو 2ص و و - وه ثيح هتأر تناكو ! هاندئم را! ريما او : ةنونحم رسولا 'لآل ةالوم تحاصو
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 ةنس ىلوألا ىدامج نم تيقب ةليل ةريشع ثالثل ءاثالثلا موي هلتق ناكو . ىوه
 يضر « ةئس نيعبسو نيتنثا هنس ناكو © ةرخآلا ىدامج ليقو « نيعبسو ثالث

 لاقف هيلع افقو ىتح ىراطو وه ءاجو دجسف جاجحلا ىلإ ربخلا ءاجو ؛ ةنع هللا
 فلاخي نم حدقا : جاجحلا لاقف « اذه نم ركذا ءاسنلا تدلو ام : ىراط

 ةرصاحلاب رذعانل ناك ام اذه الولو انل رذعا وه « معن :لاق ؟نينمؤملا ريمأ ةعاط

 لضفي لب انم فصتني رهشا ةعبس ذنم ةعنم الو نصح الو قدنخ ريغ يف وهو
 قراط يأر بوصف كلملا دبع !بمالك ملبف « انبقتلا ام لك يف انيلع

 يف لاقف ةكمب بطخي وهو ريبزلا نب هللا دبع ترضح : لاق يبعشلا ىكحو

 «ةطفلاب بهدلا يرش نرسل ترد لاجرلا تناك ول هللاو امأ :هتبطخ رخآ

 ةسخ لكب لب 0 لهأ نم الجر متم نيلجر لكب يل نأ تددول هللاو امأ

 نم لجر هبلإ ماقف نا ...زاجلا متع كب الو راثلا كل ردك مبان © ةريثع لكي لب

 : ىشعألا لوق الإ آلثم كلو انل دحن ام : لاقف ةرصنلا لهأ

 لجرلا اهريغ ىرخا ىقلعو يريغ ًالسجر تقلعو ًاضرع اهتقلع

 ؟ عنصن نأ اناسع اف ناورم ينب ماشلا لهأ قلعو « ماشلا لهأ تقلعو كانقاع

 . نسحأ الو هنم رضحأ باوحي تعمس اف : يبعشلا لاق

 ريبزلا نبا سأرب ثعبو « شيرق نم اهب نم عيابف ةكتم جاجحلا لخد مث
 دبع ثعبف ناورم نب كلملا دبع ىلإ اهب بهذ مث اهب اوبصنف ةنيدملا ىلإ ةعامجو
 5 اد ناسارخب وهو يماسألا مئاخ نب هللا دبع ىلا ريبزلا نبا سأرب كلملا
 : هل لوقيو هتعاط ىلإ هوعدي كلملا دبع هنلإ بتكو « ريبزلا نبا ةبج

 0 هلوسرل مزاخ نبا لاقف « نينس عبس ةمعط ناسارخ كل لعجا ىتح

 *:هلك أفأ# كيدهم باتك "لثك نيكل ب كاع يرحل كارا لاصار

 لآ ىلا هب ثعب هنإ : لمقو « هتفدو هئفكو هبّيطو هلسغفف :ذ سأرلا ذخأ مث

 : لاق مث « هتثج عم هونفدف ةنيدملا ىلا ريبزلا

 ريزتلاب يتماه صومه ينإف '"تمأ فت”رإف ةامحلا ”يرببز شيعأ

 جاجحلا ضقنف ةماملاو نميلاو ةكم جاجحلا ىتلو ناورم نب كلملا دبع نا مث
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 « قششحتملا ةراحح نم لخلخت ناك هنأل ريبزلا نبا هانب يذلا ةبعكلا ناينب

 ىلإ كلملا دبع بتك ناورم نب رشب يفوت املو . لوألا شيرق ءانب ىلإ هداعأف
 بئاجنلا ىلع [ابكار رشع ينثا يف لبقأف هتافوب ةنيدملاب وهو فسري نب جاجحلا
 ةمنت يقأتسو « ربنملا دعص مث هلخدف دجسملاب أدبف ةأحف ةفوكلا لخد ىتح
 . 'مالكلا

 نرأ تلتئق نإ نمآ ال ينا : ءامسا همأل لاق ريبزلا نب هللا دبع نإ لبقو
 تتامو . خلسلا ملأت مل تحيذ اذإ ةاشلا نا ينب اب : تلاق « بلصأو يب لشي
 زاجحلاب هناطلس ناكو « اهنع هللا يضر ةنس ةئام اهلو مايا ةسمخي هدعب همأ
 ش . 'هنع هللا يضر موي نيرشعو نينثاو نينس عست قارعلاو

 .. جاححلا ةمجرت يف كلذ نف فرط هاج دق : تلق ١

 دليفنتسو تيثأ ( ناونعلا الإ اهنم تبلي ملو كيفنتسو دنع مم مقر يهو ) ةمجرتلا هذه دعب ؟
 : ةبتآلا مجارتلا نيوانع

 هلو : يبالودلا لاق ء 5١م ةنس يفوت سابع نب ىلع نب دمح نب هللا دبع رفمج وبأ - ع٠

 : . ةلس نوتسو ثالث

 '., هللاب رداقلا دمحأ نب هللا دبع رفعج وبأ ١"

 نرعبرأو عست ليقو نا هرعو "١م ةنس يفوت ديشرلا نوراه نب للا دبع ساسلا وبأ - م4 ؟
© . 

 ةنفس

 5 ةنس يفوت يئاللا سيق نب هللا دبع ورمع وبأ ع4

 . رعاشلا يمزبملا برح نب دمحأ نب هللا دبع نافه وبأ - +4

 ةنس يفوت بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دم نب هللا دبع سابعلا وبأ - *؛ه
 . ةلس نيثالثو نيتنثا نع ١85

 تس نباوهو ١64 ةنس يفوت يرمعلا زيزعلا دبع نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ -
 1 . ةلسا نيتسو

 ان غ ةنس لبقو 0 * ةنس ةكمب يفوت باطخلا نب رمع نب هللا دمع نمحرلا دمع وبأ - #؛٠

 , ةنس نوناثو مسزأ هرمعو

 ؛اهاتدمتعا يتلا تاطوطخملا يف درت مل اهنا انلقو ءزجلا اذه نف ١++ مقر تدرو دق ةريخأآلا ةمجرتلاو
 يبأ ةمجرت م٠4 مقرو ةدمتعملا ةيطخلا خسنلا يف هوجو اه سيلف ىرخألا مجارتلا امأ
 ”(ص) ايقوص انآ ةطوطخ نم يناثلا ءزجلا يف بير نود ةدراو ةمدرتلا هذهو روصتملا رفعج

 ت (ةمجرت) يناثلا ءزجلا يف هولتي » لوألا ءزجلا رخآ يف ءاج دقو ودبي اهف دوقفم ءزجلا اذه نككلو

 و؟6



 ظ ؟١

 ١ زتعملا نب هللا دبع
0 

 نب ديشرلا نوراه نب مصتعملا نب لكوتملا نب زتعملا نب هللا دبع سابعلا وبأ

 ؛يمشاحلا بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نب دمه نب روصنلا نب يدبملا

 اغلي ابيدأ ناك <« امههريغو بلعث ساسعلا ىبأو دربملا ساسعلا ىلأ نع بدألا ذخأ

 نسح ةحينرقلا ديج ظفللا لبس ذخأملا بيرق رعشلا ىلع ًاردتقم ًاعوبطم ًارعاش

 هل ترج نأ ىلإ « مهتلمج نم دود ءانييذألاو ءاماعلل [طلاخم ىناعمال عادبإلا

 باتتكلا هوحوو دانجألا ءاسؤر نم ةعامج هعم قفتاو « ردتقملا ةفالخ ف ةنئاكلا

 عيبر ربهش نم نيقب عبسل لبقو « نيقب رشعل تبسلا موي ردتقملا اوءلخف
 يضترملا هوبقلو روكذملا هللا دمع اوعيابو « نيتئامو نيعستو تس ةنس لوألا

 ماقأو « هللاب يضارلا ليقو « هللاب بلاغلا لمقو « هللاب 'فصنملا لمقو « هللاب

 زقعملا نبا ناوعأ اوبراحو اوعجارتو اوبزحت ردتقملا باحصأ نإ مث « ةليلو موي

 كليع نأ راد ف نزتعملا نبا ىفختساو 6 ه2 ىلإ ردتقملا اوداعأو 4 "مهوتنشو

 تناك امبرو ؛(؛م 55 تاوفلا) ؟ ؛ ه مقر ةمجرتلا كلذكو (ه.١ : ١ تاوفلا) *؛ ؟

 . (ص) ةطوطخم نم يناثلا ءزجلا يف اعيمج مجارتلا هذه
 يف يهو « مضوملا اذه نع ةرخأتم يضرفلا نبا ةمجرت دعب ص يف ةمدرتلا هذه تءعقو - ١#

 رظناو : تلق . (مم ب : مقر) ركذلا مدقتملا ساش نبا ةمحرت دعب خسنلا رئاسو ةدوسألا

 راعشأو ه4 : < مظتنملاو "م5210 يناغألاو 4م :1 ٠١ دادغب خيرات يف زتعملا نبا ةمجرت

 :؟ صيصخنتلا دهاعمو ؟؟١:؟ تارذشلاو ٠١ :؟ يوهذلا ربعو ؟85-9٠١ب .ءافلخلا دالوأ

 امم تاوفلا يف اهدورور «ه ١ : ٠٠ تايفولا تاوفو ؟55 ةنئس ثداوح يف خيراتلا بتكو +م

 . ةدوسملا يف اهماتي ةافوتسم اهنأ عم « رظنلا فقوتس

 ١ فصتنلا : ص , ْ

 «ةدوسملا ف بوطشم وهو « هتسد ىلإ ردتقملا اوداعأو ًاقنخ زتعملا نبا اولتقو : س يف اذه دعب ؟

 يئاوح يف ديز ام اهيف تبثي ال س ةخسنو «ةثداحلا يف ليصفتب انه تبثملا صنلا هلدب بتك دقو
 . لوقلا مدقت 5 « ةدوسملا

 اها



 < يرهوجلا رجاتلا ضاصجلا ناب قورمملا نيشحلا نب هللا دبع نب نيسكلآ هلا
 يف ًافوفلم هلهأ ىلإ هماسو هلتقف نزاخلا مداخلا سنوم ىلإ هماسو ردتقملا هذخأف

 موي كلذو <« سنؤم هقنخ لب حمحصب سيلو هفنأ فتح تام هنإ ليقو « ءاسك

 ءازإب ةبارخ يف نفدو « نيتئامو نيعستو تس ةنس رخآلا عيبر رهش يناث سيما
 . ىلاعت هللا همحر « هراد

 يف : تباث نب نانس لاقو « نيعبرأو عبس ةنس نابعش نم نيقب عبسل هدلومو

 . اهتصالخ اذهو « لوط اهمفو ةروبشم ةيضقلاو « نيتئامو نيعيرأو تس ةنس
 فلأ يفلأ رادقم هنم ذخأو روكذملا صاصجلا نبا ىلع ردتقملا ضبق مث (88)

 « هّليو ةلفغ همف ناكو « رائيد فلأ ةئاعبس رادقم كلذ دعب هل ملسو « رانيد
 . ةئاثلثو ةرشع سمخ ةنس لاوش نم تلخ ةلل ةرشع ثالثل دحألا موي يفوتو

 « عيدبلا » باتكو « ضايرلاو رهزلا » باتك فيناصتلا نم زتعملا نبالو
 بالتكو « دصلاو حزاؤجلا » باتكو « رعشلاب ناوخإلا تابتاكم » باتكو

 ىلحو» باتكو « بادآلا ١» باتكو « كولملا راعشأ » باتكو « تاقرسلا »

 هبف باتكو « ءانغلا يف عماجلا » باتكو « ءارعشلا تاقبط » باتكو ٠ رابخألا
 . حوُبّصلا مذ يف ةزوجرأ

 ناكو «. مالكلا رّفَس لطي مو « ىنعملا ىلإ غوابلا ةغالبلا : همالك نمو
 : "فنحألا نب سابعلا لوق : تلقل ؟ هفرعت رعش نسحأ ام : يل ليق ول : لوقي

 اقرف مهلوق انيف سانلا قكرفو اني نونظلا لايذأ ”سانلا بحس دق

 اقدص هنأ يردي سيل ”قداصو '”مريغ ”نظلاب ىمر "دق بذاكف

 : هلوقب - هركذ يتآلا - رعاشلا ماسب نب دم نب ىلع هاثرو

 ٍبسحلاو بادآلاو ملعلا يف كرهان ةعضم تم نم كةرد هلل

 بدألا ”ةفارح هتك ردأ امنإو هصقنتف الولالو ئوَل هقفام

 . ص نم باتكلا اذه مما طقس ١

 . «4 : ص سابعلا ةمجرت يف اذه رم ؟

 اا



 : هلوق كلذ نمف « ةعيدب تابسسشتو ةقئار راعسشأ روكذملا هللا دبعلو

 ررجشلاو ”لظلا تاذ ”ةريطملا ىقس

 اهب حوئبصلل يتبين املاطف '

 ”مهتالص يف ريد نابئمر ”تاوصأ
 اولعج دق طاسوألا ىلع َنيرّتزم

 لحتكم هجولا حيلم نم ”مهيف مك

 هل داقتسا ىح ىوهلا, هتتظحال

 ًارتتسم لبللا صيمق يف ينماجو

 هل قيرطلا ف يأثدخ# قرف تمقف

 اتحضفي داك لاله ٌءوض حالو

 هركذأ تسل امم ناك ام ناكو

 ررطملا نم ”لاتطم : نودبع ردو

 ريطي ل ”روفصعلاو رجفلا ةرُغ يف
 رحسلا يف نيراّعَت عرادملا دوس

 رعشلا نم آليلاكأ سوؤرلا ىلع

 روح ىلع هيتفج قبنطُي رحّسلاب

 رظنلاب داعملا ينفلسأو ًاعوط

 راذح نمو فوخ نم وطخلا لجعتسي
 رثألا ىلع يلايذأ ”بحئسأو ءالذ

 رفُتظلا نم 'تكدْمق دق ةمالقلا لثم
 ربخلا نع لأست الو ًاريخ نئظف

 ىلع اوقبطأ ةاورلا نكلو « هناويد يف اهدجأ لو « هلوق هرعش 52000

 : ملعأ هللاو « هل اهمأ

 ءامدشنلا ىلإ ىعْسي قطرتقمو

 مّم'ردك ءامسلا قلفأ يف ”رادّبلاو

 كسب نارم ادي دنا"
 فاعل نار هن فنتلو
 أل 'تلثتو ىدتو ليك رع

 ”هّتوّص 'ضفخت ”راكشسلاو ينباجأف
 امنإو 'لوقت ام ”متبفأل ينإ

 ٍدَغ ىلإ راثخلا نم ”قيفأ ينعد

 يف ةّقبيقعب

 ءاقراز ةتوقاب ىلع ىّقلم

 ءايقثرلا نم فاوخ الب يدنع

 ءامإلاو زمارلاب
 ءاتيشنلاو .ءاطتلتملا“ ةكترتخ ١

 ارد

 عار. 5
 هسدحف

 ١ينالاوم اي راتخت امب مكحاو

 ١ م ادع ام خسنلا عيمج نم تيبلا طقس .
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 يفنح ناك هنأ ىلع ةلالد هيفو عيدب ىنعم وهو « ةخوبطملا ةرخخلا يف هلو

 : بهذملا

 ”دّحأ 'دوعلاو كسنلا دعي ”تدئعدقو دوما ”بارشنلا باط ادق يليلخ

 دتقوتت رد يف ةتوئقايتك ةجاصحجا'ز صيسق يف ًاراقلع اتابف
 دّقعتو *”لحجت ”ضيب ”ىلح هل ةّضف كابس غاملا اهيلع غوصت

 دحْي' سيل اهناسحإ نم كلذو ابسشنب محجلا ران نم ينتقو

 . داوسلاب بضخم هجولا نوئسم ةرمسلا ديد زتعملا نبا ناكو

 ةعبرأ : 'لوقي-ناك روكذملا زتعملا نب هللا دبع نأ عيماجملا ضعب يف تيأرو
 ناكو دهزلاب هرعش راس ةيهاتملا وبأف « مهامفأ فالخم مهؤامسأ تراس ءارعشلا نم
 ةميكحح وبأو « درق نم ىنزأ ناكو طاوللاب هرعش راس ساون وبأو « داحلإلا ىلع
 هرعش راس مزاح نب دمشو « سدت نم 'بّهأ ناكو ةّئنلعلاب هرعش راس بتاكلا
 . بلك نم صرحأ ناكو ةعانقلاب

 كلذو « "هرعش قفاويو زتعملا نبا ةياكح فلاخي ًاربخ مزاح نبال ”تيور دقو
 ًاديعس غلبف « اهنيب ناك رمأل هاجبف «يسوطلا بتاكلا ديمح نب ديعس راج ناك هنأ
 « هراوج نع لوحتف هلاح تءاس ًادمح نإ مث . ةردقلا عم هنع ىضغأف 2« هوجه
 ًاسرفو باث ةتولخُتو مرد فالآ ةرشع هيلإ ثعبف «© كلذ ديمح نبا غلبف

 ءيشلا تعن ىلع هف'رّظ هلمحي بدألا وذ » هيلإ بتكو « ةيراجو اكولممو هنلآب
 نم عاش ام نكي مو « هتيئلح "فالخب هفصو ىلع هتردق هئعبتو « هتئيه ريغب
 كتل ةدشو كلاح ءوس نم ينغلب دقو « ىرجلا اذه الإ ًايراج يف كئاجه
 اتكلم اهف ءاكرشش نحنو « كسفن مظعو كتمه ربك عم كيلع هب ةضاضغال ام
 امل احاتفتسا : "لق نإو هتلعج امب كيلإ ”تثعب دقو « انيديأ تحت ايف نوواستمو

 .م.و م.م : ءارعشلا تاقبط رظنا ١
 فالخ ىلع ركذو ؛ هلوقب فلؤملا اهرادصو م . و : ءارمشلا تاقبط يف ًاضيأ ةياكحلا هذه تدرو ؟

 , خلا ... بيجع لعف هبلكو هصرح نم ائفصو ام

 ,ءريشب ؛: را *
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 : هملإ بتكو ًائيش همام ليمتد مو هور مزاح نا ”درف 5 لح نإو هدعد

 رثثانلا ىدنلاب ىم'زرفلا َرَمحغ ذإ بتلملا لعف يب تلّعَفو

 رتولاو 6 "بارو "دلك ينبغارتت لاومألاب تعسف

 نهدلا لع :ارادتع سلا لج نم ةامعنلا سلأ ال

 . ةقاضإلا هلاتحاو هربص نسحو هتعانق ىلع لملد اذهو
 ًالسرتم ًارعاش [بتاك ناكو « نائع ابأ ىنكي ديمح نب ديعس اذهو (89)

 ول : ءالضفلا ضعي لاق ىتح « ةقرسلا ديج هتعانص يف امدقم ظافلألا بذع

 فراكو .٠ ءيش هنم هعم يقب امل 4« كلهأ ىلإ عجرا : هرعشو ديعس مالكل لبق

 مجعلا فاصتنا » باتك : بتكلا نم هلو « سرفلا كولم دالوأ نم هنأ يعدي

 0 ا ل ل لا

 دعبو اهتحت نم ةانثملا ءابلا نوككسو ةلمبملا ءاطلا رسك و مملا حتفب .: ةريطملاو

 + ئأر قم ريس: نحاول ند ةيرقا نه“ 597

 وهو دلت نبا وه 46 نودبع ريد » لاقمف « هيلإ ريدلا فاضي يذلا نودبعو

 « هيلإ ددرتلا ريثك ناك هنآل هبلإ فيضأ امنِإو « دلخم نب دعاص ريزولا وخأ

 امرأ ترالع ومو“ ةرظلا تح لإ [ سو ةتراتش ةءاضلاو © بنيلاقلاو

 : المال مث ناك, © نآلا نرخ دقو.« هك يشب رمع نبا ةريزج برق

 ةئيمق نب ورمع لوق نم ذوخأم « « انحضفي داك لاله ءوض حالو » هلوقو

 : "لالحلا ةفص ىف

 ررصنخ نم قفألا ىدل طيسض احناج اهتتازم نبا ةنأك

 .٠ رفظلا ةمالق : طسفلاو

 .ر نم طقس : ةيوستلاب فرعيو ١

 -و ١0:1م يناغألا يف ديمح نب ديعس ةمجرت رظناو ؛س صو ةدوسملا يف ةمجرتلا يبتنت انه ؟

 بدجلا يف ادب ًالاله كلذب ينعي : لاقو اهتليل نبا نأك ديرد نبا ىورو ء(طسف) ناسللاو جاتلا ع

 . يبرغلا قفآلا يف باحسلا نيب ”لهأ ًالاله دارأ : لاك ايتن رذ ندا هوو موب +. ةراقع ءايسلاو

 ٠م



 نحن

 ابطابط نبا

 نبا ابطابلط مهاربإ نب نسحلا نب يلع نب دمحأ نب هللا دبع دمج وبأ
 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب مهاربإ نب ليعامسإ
 ًالضاف ًايرك ًارهاط ناك ؛ ةافولاو رادلا يرصملا لصألا يزاجحلا « هنع

 « معنتلا ريثك « ةيشاحو ديبعو ةرهاظ ةمعنو عايضو عابر بحاص

 هرخآ ىلإ رابنلا لوأ نم موي لك زوللا رسكي لجر هزيلهدب ناك

 نم ىلإ يديشخإلا روفاك ذاتسألا نم رصم لماأل اه'نفثي يتلا ىولحلا مسرب
 نم سانلا نمف « هلمع ةرجأ رهش لك يف نيرانيد روكذملا لجرلل قلطيو « هنود
 لسري ناكو . رهش لك مهنمو « ةعمج لك مهنمو <« موي لك ىولحلا هل لسرب ناك
 ضعب هدسحف « موتخم ليدنم يف ًافيغرو ىولح نيماج موي لك يف روفاك ىلإ
 نأ ني ا نزلا هفعرلا اذن ا هوس ىراللا 0 ىرفأكل ناقرا هاعألا

 ةداعلا ىلع ىولحلا يف فيرشلا ينيرحُي : لاقو روفاك هملإ لسرأف ؛ هب كلباقي

 كلذ ل: ءودسع. دق مينأ لغو: © هيلإ: فيرتقلا هيبكرفا ,٠ .فلغرلا نم كايف

 ًالواطت فيغرلا ذفنن ام انإ « هللا كديأ : هل لاق هب عمتجا اماف « هلاطبإ اودصقو

 ليبس ىلع هلسرنف « هزبختو اهدبب هنجعت "ةّينسَح ةّيبص يه امنإو امظاعت الو

 يتوق نوكي الو هعطقت ال هللاو ال : روفاك لاقف . هائعطق هتهرك اذإف « كربتلا

 . فيغرلاو ىولحلا لاسرإ نم هلع ناك ام ىلإ داعف . هاوس
 ةيرصملا رايدلا يديّْعلا روصنملا نب ُءدَعَم مهت وبأ زعملا كلمو روفاك تام املو

 نم كلذ دعب زعملا ءاجو  مجلا فرح يف هركذ مدقملا - رهوج دئاقلا دي ىلع

 ناكلخ نبا نع ةمجرتلا هذه يراداودلا كبيا نبا لقن دقو « رداصملا يف ةمجرت هل دجأ ل - #؟
 . ةلماك ةمجرتلا هذه ةدوسملا تفوتساو 2« 1١-07 ١4( + ه : ةيضملا ةردلا) زعملا رابخأ يف

 . أطخ وهو « ةنسح :ر ١

 م ساصعا



 عمتجا « هئاقلل سانلا جرخو دكبلا نم برق اماف « هبسن يف نعطي ناكو ةيقيرفإ
 بستني نم ىلإ : روكذملا ابطابط 'نبا مهنيب نم هل لاقف فارشألا نم ةعامج هب

 رقتسا اماف . انبسن مملع دارستنو معمجنو سلجم دقعنس : زعملا هل لاقف ؟ انالوم

 مئاسؤر نم يقب له : لاقو مهل سلجو ماع سلجم يف سانلا عمج رصقلاب زعملا
 . «يسن اذه : لاقو هفيس فصن كلذ دنع ”لّسف « ربتعم قبي ل : اولاقف ؟ دحأ

 . انعطأو انعمس : اعيمج اولاقف « يسح اذه : لاقو ًاريثك ابهذ مهيلع رثنو

 مهيلع لاضفإلا نسح هيلماعم يف ةلماعملا نسح روك ذملا فيرشلا ناكو

 سولجلا ليطيو مهقوقح يضقيو « هئاقدصأ رئاس ىلإو مهنلإ بكري « مهل ًافطالم

 ْ . بهذملا نسح ناكو « ةعامج ىنغأو « مهدنع
 ةنس بجر نم عبارلا يف يفوتو . نيتئامو نيناممو تس ةنس هتدالو تناكو

 نم هتزانج رضحو « دبعلا ىَّتلصم يف هيلع يّلصو « رصمب ةئائلثو نيعبرأو نان

 فورعم هربقو « رصم ةفارقب نفدو « ىلاعت هللا الإ مددع يصحي ال ام قلخلا

 هيلع هللا ىلص ينلا ةرايز هتتافو جح الجر نأ يور . ءاعدلا ةباجإب روهشمو

 اذإ : هل لاقف « مسو هيلع هللا ىلص همون يف هآرف « كلذل هردص قاضف « مسو

 نم ايؤرلا بحاص ناكو . ابطابط نب دمحأ نب هللا دبع ربق رزف ةرايزلا كتتاف

 . رصم لهأ
 : دشنأو هربق ىلع فقو هنأ ناسحإ هيلع هل "نم ضعب ىحو

 فافك يف كشيعب اوناك دقو _سانأ ىلع مومحلا ”تفلخو

 « ةأفاكملاو باوجلا نيبو ينيب ءليحو «تلق ام ”تعمس دق :لاقف همون يف هآرف

 :لاش لا هعرب اكل "يتكش عار تنك را "لصور ؟دعشتم لإ رص نكلو
 . ابطابط ىلع مالكلا ةزمهلا فرح يف مدقت دقو

 باتك يف امهركذ رصم همودق دنع زعملا عم هل ترج يتلا ةياكحلا هذهو

 رهس ىف رصم لخد زعملا نإف « ةافولا خيرات ضقانت اهنكل « ةعطقنملا لودلا »

 نباو -ىلاعت هللا ءاش نإ هتمجرت يف يتأبس اك ةئاؤلثو نيتسو نيتنثا ةنس ناضمر
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 فيكف «'انهاه روكذم وه ام ةئاؤلثو نيعبرأو نام ةنس يف يفوت روك ذملا ابطابط
 دبع دمح وبأ نيدلا يز ظفاحلا انخبش هتافو خيرات يندافأو ؟ اهنيب عجلا روصتي

 خيراتلا اذه يف ةافولا امأ : لاقف ضقانتلا اذه يف هتعجارو « يرذنملا مظعلا

 . ناك كلذ يأ معأ هللاو « هدلو ناك زعملا عم ةعقاولا بحاص لعلو ةققحم يبف

 يحّسملاب فورعملا راتخلا ريمآلا خيرات يف انهاه وه ام هتافو خيرات تيأر مث

 بورضب جلاعتف « هكنح يف هل تضرع "ةثوت نم تلاط دق هتلع تناكو : لاقو

 . اهلثم دبعي مل ةبيرغ ةلع تناكو « ءيش اهيف عجني مف تاجالعلا

 رفعج وبأ وه زعملاب ىقتلا يذلا فيرشلا نأ قالوز نبا خيرات يف تيأر مث
 ينيسحلا دمحأ نب مهاربإ ليعام»إ وبأ فيرشلاو ينيسحلا هللا ديبع نب ملسم

 . معأ هللاو « ةعقاولا هذه بحاص امهدحأ لعلو < "يسرلا

 نضذت

 رهأط نب هللا دبع

 ناماّم نب قيتز'ر نب بعص نب نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع سابعلا وبأ

 ًادّيس روكذملا هللا دبع ناك دقو ؛ ءاطلا فرح يف هببأ ركذ مدقت دقو - يعازخلا

 هيلإ تافتلالا نسح هيلع داتعالا ريثك نومأملا ناكو « امهش ةمحلا يلاع البن
 ىلع ايلاو ناكو « هتمدخ يف ةعاطلا نم هفلسأ امو هدلاو قحل ”ةياعرو « هتاذل

 ةيرق لهأب جراوخلا عقوأو ناسارخ ىلع ”يمكرتخلا كباب جرخ اماف « روتيددلا

 . هتركذ ا؟ هتافو تناك ابطابط نبا ناو : ص ١

 . ةتوتلا هبشي ًامروت ديرب وهو ؛ توتلاك - ءاثلاب - ثوتلا ؟
 . افنحلا ظاعتا يف رهوجو زعملا رابخأ يف نيفيرشلا نيذه ركذ رثكي م .
 نذل تدني ف يل ىف حان ندد يناغآلاو بهذلا جورمو ريثآلا نباو يربطلا خيرات يف هرايخأ 85 2

 : يدنكلاو (ةقرفتم تاحفص) دادغب باتكو غم : ه دادغب خيراتو ١ - م5 : تارايدلاو

 . ةدشلا دعب جرفلاو (؟ : ج) ةرهازلا موجنلاو غمم - خ55 ءا١وه- ١

 نذل



 ىلإ ثعب نومأ ل. ربخلا لصتاو داسفلا اهمف اورثكأو روباسين لامعأ نم ءارح لا

 فصنلا يف اهيلإ جرخف « ناسارخ ىلإ جورخلاب هرمأي روتيّدلاب وهو هللا دبع

 مدقو « جراوخلا براحو نيتئامو ةرشع ثالث ةنس رخآلا عيبر رهش نم

 كلت اهنع عطقنا دق رطملا ناكو « نيتئامو ةرشع سمخ ةنس بجر يف روباسين
 هتوناح نم زازب لجر هيلإ ماقف « ًاريثك ًارطم 'تّرطُم اهلخد اماف « ةنسلا

 ةميقنأو

 رردلاب "تلج "تلج ادا ىقىح ”مهنامز يف سانلا طحتق دق

 ررطملاو ريمألاب [ايحرمف امِدَق انل ةعاس يف ناثيغ

 ةحلط نأ هخيرات يف يربطلا ركذو ؛ ناسارخ رابخأ يف يمالسلا لاق اذكه
 موي هللا دبعو ةرسثع ثالث ةنس يف تام امل  هببأ ةمجرت يف روكذملا - رهاط نبا

 هئنهيو ةحلط هيخأ نع هيزعي مثكأ نب ىمحي يضاقلا هبلإ نومأملا لسرأ رونيدلاب كاذ
 امل نومأملا نإ : لاقف رخآ ائيش ةحلط ةيالو يف اذه دعب ركذو « ناسارخ ةيالوب

 هيبأ لمع هالو ثّبَش نب رصن ةبراحم ىلع ةقرلاب هللا دبع هدلو ناكو رهاط تام

 .معأ هللاو ناسارخ ىلإ ةحلط هاخأ هللا دبع هّسوف «ماشلا كلذ عم هل عججو«هلك
 ماشلا مصتعملا هاخأ ىلو نومأملا نأ ةرسشع ثالث ةنس يف اضيأ يربطلا ركذو

 دحاو لك ىطعأو « مصاوعلاو روفثلاو ةريزجلا نومأملا نب سابعلا هئياو « رصمو

 نم موي يف قرفي م هنإ ليقو « رانيد فلأ ةئامسخ رهاط نب هللا دبع نمو |هنم
 . كلذ لثم لاملا

 سموق ىلإ ىبتنا اماف « قارعلا نم هللا دبع دصق دق يئاطلا مامت وبأ ناكو

 : ١لاق ةقشملا هلع تمظعو ةقشلا هب تلاطو

 ردوثقلا ةّيرْبَملا ىطتخو ىرُسلا اننم تذخأ دقو يِحَص سموق يف لوقي

 دوجلا علطم نككلو "الك تلقف انبي موت نأ يونت نسمشلا ملطمأ

 ديلولا نب ملسم ديلولا يبأ نم نيتيبلا نيذه ماقت وبأ ذخأ دقو : تلق
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 رمجللا يف نابك رلاب ''نتست ليخلاو لجع ىلع اوُدَِج دقو يحص لوقي
 .مركلا علطم نككلو الك تلقف انب مؤت نأ يونت سمشلا برغمأ

 . ىنعملاو ظفللا ىلع راغأ هنإف

 : هيف انك ام ىلإ انعجر
 : "اهيف لوقي يتلا ةيئاملا ةعيدبلا هتديصق هدشنأ هبلإ مات وبأ لصو املو

 '"ُئهابغ وطست 'لبللاو اهلثم ىلع اوسع ةّئسألا فارطأك بكرو

 'هيقاوع مت نأ مهيلع سبلو ”ه”رودص مث توا مهيلع ررمأل

 : لوقي اهمفو « ةنانطلا دئاصقلا نم يهو

 "براقع بدت ام ىتح لمللا ىلع هماقتنا فوخ هللا 'دبع ْثَّب دقف

 ناذمه ىلإ لصو امل هنإف « « ةساجلا » باتك مات وبأ فلأ ةرفسلا هذه يفو

 « فصولا دح نع جراخ ديدش يحاونلا كلتب 'دربلاو ءاتشلا نمز يف ناكو

 « جلثلا لاوز رظتني ناذمهب ماقأف « هدصقم ”قيرط جولثلا ةرثك هيلع عطق
 نيواود ابيف بتك ةنازخ سيئرلا كلذ راد يفو « اًماسور ضعب دنع هلوزن ناكو

 . « ةساجلا » باتك اهنم راتخاو اهعلاطو مات وبأ اهل غرفتف « اهريغو برعلا

 «يناغألا» بحاص هبلإ بسن «ءانغلا دمج ًافيرظ ابيدأ روكذملا هللا دبع ناكو
 لئاسرو حيلم رعش هلو « هنع ةعنصلا لهأ اهلقنو اهيف نسحأ ةريثك اتاوصأ

 : هملإ ةبوسنم اهتدجو « هلوق هرعش نمف « ةفيرظ

 اديدحلا ”نيلثن اننأ ىلع ”ىلل جتنا ”قّدّحلا انثنيلت موق نحن

 ١ :ملسم ناويد ٠6غم.

 .دمشت : م 5

 .؟م5 مو 1١: ماق يبأ ناريد «
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 ادوسألا نراعطلاب داتقتو ”ن دعلا انداتقت ءابظلا يديأ ع'وط

 ادودخو انمعأ ”تانوصملا ”ض دبلا انكلمت مث ةديّصلا كلف

 ادودصلاي ديس نيح فشتخلا طخس ىشخنو ”دوسألا انطخم يقنت

 اديبع يناوفلل ملسلا يفو ار ارحأ ةهركلا موي انارتف

 : هلوق هللا دبع رعش روبشم نمو

 يرجأ "كتوفي الو يّننم ركشلا لضف نرحل ىتدلز 'رفتغا

 يرذعب موقأ ال نأ يّلعل ر ذعلاب لّسوتلا ىلإ ينلمكت ال

 حارجلا نب دواد نبدمع ىكح ؛ ءامخسألا داوجألا دحأ هللا دنع ناكو]

 ىلإ رهاط نب هللا دبع تلداع : "لاق هيبأ نع ينابيشلا ملحم يبأ نب ملحم نع
 دبع لاقف ©« ةرحش ناف ىلع درغت ةيرمق اذإف رحّسلا تقو يرلا انلخدف ناسارخ

 : لوقي ثمح ىلذهلا ريبك وبأ هللاو نسحأ : رهاط نب هللا

 ”حونت مفف دايم كنصغو رضاح كفلإ كيألا مامح اي الأ

 : تلق مث هتضراعم يف ةهيدبلا ىلع تلمع دقو تلقف « اذه نسحأ ام : لاق مث

 ”حورتف ةّب'وأ نم ىونلل امأ ”حوزتو ”ةيرغ موي "لك يفأ
 حيلط وهو نيبلا "نيرأ ليف يئاكر تشمل انيبلا حّلط دقل

 حوني ميدقلا وحشلا وذو تحذف ةماح "مون يرلاب يتق"رأو

 .حبف همابم يخارفأ نود نمو امهارت ثيحن اهاخرفو تحانو

 حيرط يهو رافسألا اصع يحضتف ىونلا سكعي نا هللا دبع دوج ىسع

 ١ م مات يبأ ناويد رظنا : 50١ ,

  0ءارعشلا تاقبط يف اب نراق : /اه١ 5
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 . يلزنم ىلا يندرو مهرد فال5 ةرشعب ينلصوو عوجرلاب يتعاس نم نذأف : لاق

 عفترب ناخد ىلإ رظنف هرصق حطس قوف عفترا ماشلا ىلإ هللا دبع عجر املو
 نا : لاقف < نوزبخمي ناريجلا نإ : ليقف ؟ ناخدلا اذه ام : لاقف هراوج نم

 . ريثانتلا اورسسكاو رودلا اودصقاف « زبخلاب هناريج فلكتف ناكمب مقن نا مؤللا نم

 امو همحو هزيخ ناسنإ لك ىلع ىرجأف « ةأرماو لجر نم اهب ام اورضحاو

 . ةيافكلا مايأ همايأ تيمسف « هيلإ جاتحي

 هيلع بلح : عّتقوف « ”بلقن هب فايضألا ضعب ةباد نأ هليكو هبلإ بتكو

 . [١ ناذئتسا الو ةراشتسا الب « دعب نم هلثم ىلعو

 . دحاو عضوم يف ناعمتجي ال رثك"نلا ليئنو سيكلا نمس : همالك نمو

 « جرفتلل دلبلا رهاظ ىلإ اوجرخ ةعامج نأ اهنومضم ةصق هيلإ تعفارو
 نوضقي مههزنتمل اوجرخ ةيتف ىلع ليبسلا ام : اهسأر ىلع بتكف « يبص مبعمو

 : . مهضعب ةبارق وأ مدحأ نبا ”مالغلا لعلو < مراطخأ ردق ىلع « مهراطوأ

 ضعب لوقي همفو « ةدم ةيرصملا رايدلاو « ةدم ماشلا ىلوت دق هللا دبع ناكو

 : رصمب وهو ءارعشلا

 رهاط نبا اهيفو رصم تدْعَب امو ةديعب ًارصم نرإ ”سانأ لوقي

 رضاح ريغ مهُفورعَم انترضحب هارت لاجر رصم نم ُدّعبأو
 رباقملا لهأ ترز مأ عمط ىلع 'مُبترزأ يلابت ام ىتاأوّم ريخلا نع

 . معأ للاو « ينابئشلا ملحم نب فوع ىلإ تاببألا هذه بسنتو

 هذه رخاوأ يف ابنم جرخو « نيتئامو ةرشع ىدحإ ةنس اهيلإ هلوخد ناكو

 يف ابنع لزعو « رصمب هياون رمتساو « اهنم ةدعقلا يذ يف دادغب لخدف ةنسلا

 . مصتعملاب بقلملا وهو ديشرلا نبا قاحسإ وبأ اهيلوو « نيتئامو ةرشع ثالث ةنس
 يرّسلا نب هللا ديبع دعب اهبلو رهاط نب هللا دبع نأ هخيرات يف يناغرفلا ركذو
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 جرخو « نيتئامو ةرششع ىدحإ ةنس رفص يف اهنع هللا ديبع جرخو « مكحلا نبا

 ةرششع يتنثا ةنس بجر نم نيقب سمخل قارعلا ىلإ ابنع رهاط نب هللا دبع
 نبا مساقلا وبأ ريزولا ركذو . مصتعملا اهملو نأ ىلإ اهب فلختسا دقو « نيتئامو

 ةيرصملا رايدلاب دوجوملا يوالدَْعلا خبطبلا نأ « صاوخلا بدأ » باتك يف يبرغملا

 دالبلا نم ءيش يف هرأ م خيطبلا نم عونلا اذهو < روكذملا هللا دبع ىلإ بوسنم

 نم لوأ هنأ وأ « هيبطتسي ناك هنأل هنلإ بسل هلعلو «© رصمه ىوس

 . كانه هعرر

 ىلوم ناك 'ًاقيزر مدح نإف « ءالولا نوبعازخ هموقو هللا دبعو (90)
 « يعازخلا تاحلّتطلا ةحالتطب فورمعملا فلخ نب هللا ديبع نب ةحلط دمع يبأ

 يلاو هببأ نب دايز نب سم لبق نم ناتسجس ىلع ابلاو روكذملا ةحلط ناكو
 هللا يضر ريبزلا نب هللا دبع ةنتف يف اهب تامف ©« برح وبأ هتينكو « ناسارخ

 : " تاّيتقأرلا سيق نب هللا ديبع وهو رعاشلا لوقي هيفو « هنع
 تاحلطلا ةحلط ناتسحسب امونفد امئظعأ هللا محر

 اذكه < ةمحلط يبأ تنب ةحلط همأ نأل « تاحلطلا ةحلط » هل لبق امنِإو
 . « ناسارخ ةالو خيرات » يف يمالسلا دمحأ نب ىلع نيسحلا وبأ هلاق

 « مملا حتفو واولا نوكسو فاقلا مهب : ماق يبأ رعش يف روكذملا سموقو

 نم هادح مجعلا قارع نم ملقإ وهو « ةلمبم نيس اهدعبو < اهرسكب لبقو
 نراتلخاد ناتنيدملا ناتاه « نانمس قارعلا ةبج نمو « ماطْسَب ناسارخ ةبج

 . "ناغمادلا سموق ”ىمركو سموق لامعأ ىف

 نب رشعو نابع ةنعا لوألا عببر ربش يف روكذملا للا ديغ كانو تناكو ْ

 تام : يربطلا لاقو . حصألا وهو « نيثالث ةنس : لبقو « ورمب نيتئامو

 نيثالث ةنس نم لوألا عسبر رهش نم تلخ ةليل ةرسشثع ىدحإل نينثالا موي روباسينب

 ١ قيزر :ةدوسملا .
 هتاويد ؟ .: ٠٠١ .

 © ؟ مات يبأ ناويد حرش يف : +١8 : شموك » ةيسرافلاب وهو دلي سموق « .
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 اينامك رهاط هيبأ لثم شاعو . مايأ ةعبسب يرقلا سانشأ توم دعب « نيتئامو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ هللا ديبع هدلو ركذ قأبسو - ىلاعت هللا همحر ©« ةنس نيعبرأو
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 لثيمعلا وبأ

 دبع نب يلع نب نايلس نب رفعج ىلوم « دْيلُتخ نب هللا 'دبع_لّسشْنَسَعلا وبأ
 ناكو « يرلا نم هلصأ : لاقيو ؛ مهنع هللا يضر « بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا

 «هرعاشو هلمق روك ذملا رهاط نب هللا دبع ”بتاك ناكو « هبارغبو مالككلا مخفي

 « ةفللا لقن نم ًارثكم ناكو « هلبق نم رهاط هيأ ”بتاكو « هبلإ ًاعطقنمو
 : هلوق روكذملا هللا دبع يف هرعش نمف « ًاديجي ًارعاش اهب افراع

 عّمْساو تصنأ هللا دبع تافصك 'هئتافص نوكت نأ لواحي 'نّما

 عد وأ عمساف هبلإ ”جيجحلا بح يذلاو ةروشملا يف كّتنحصنألف

 عجشاو ملحاو رادو فاكو حفصاو ١٠2لمتحاو ربصاو ”ربوفعو 9

 عفاداولمحاو ماحو دبجو مزحاو دئّتتاو قلفراو "نأتو 'نلو 'فطلاو

 عببملا ةنّسألا جبّنلا ”تيدهو يقحبصن تلبس 'نإ "كتضحم 'دقلف

 : "لاقف بجُحف هيلإ لوخدلا مارف « رهاط نب هللا دبع باب ىلإ اموي لصو هنإ

 نيددتلاو نايبلاو ب٠.ءم : يلآللا طمسو ١غ : حشوملاو ؟ مال : زتعملا نبا تاقبط يف هتمجرت - ”؟4

 . ةدوسملا صنل امامت ةقباطم انه ةمجرتلاو ؛ ؟ 86 « م ؟+ : مات يبأ رابخأو ؟مممكاا

 . ىذألا لمتحاو تربو : م ١
 ٠

 . كتضخم : ةدوسملا 3

 .؟مم-5؟#م1 : زتعملا نبا تاقبط +
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 اليلق "”فخي ىتح ىرأ ام ىلع ”هئنذإ ماد ام بابلا اذه ك'رتأم

 اليبّس ءاقللا ك'رت ىلإ ”تادجو املس نذإلا ىلإ اموي دجأ م اذإ

 . هلوخدب رمأو « هركتأف هللا دبع كلذ غلبف

 « نامععنلا قئاقش » : ليق كلذلو « مدلا ءامسا نم مسا نامعنلا : لوقي ناكو

 سيل «رذنملا نب نامعنلا ىلإ ةبوسنم اهنإ » مهلوقو : لاق . اهبترمخ مدلا ىلإ تبسن
 يذلاو ؛ لثسعلا يبأ مالك هلك اذه ؛ ينع هلقنف اذهب يعدصألا تثدحو <« ءيش

 نأ «١ فراعملا » باتك يف ركذ ةبدتق نبا نإف 4« هفالخي ةغللا ”بابرأ هركذ

 رسبظ ىلإ جرخ « نييمخللا نم ةريخلا كولم رخآ وهو 2« رذلللا نب نامعنلا

 هذه نم هيف اذإو « رضخأو رمحأو رفصأ نيب نم 'هثتبن "متعا دقو « ةفوكلا

 قئاقش يمسف « اه'ّمّحف « اهوُمحا « اهنسحأ ام : لاقف « ريثك ءيش قئاقثلا

 «روك ذملا نامعنلا ىلإ ةبوسنم اهنإ :"« حاحصلا » يف ئرهوجلا لاقو «كلذب نامعنلا

 . ملعأ هللاو « هريغ اذكو

 ةيئابلا هتديصق 1 تا هللا دبع دشن امل يلاطلا مات نأ نأ ىكحو

 لوقت ال مل « مات انأ اي : هل لاقف < ًارضاح لثسعلا وبأ ناك « هتمجرت يف ةروكذملا

 . "؟ لاقي ام مبفت ال م« لثبمعلا ابأ اب : لاقف ؟ مهفُي ام

 وبأ لاقف « هيبراش سم نشختساف « رهاط نب هللا دبع فك موي لّبقو

 هل رمأو همالك هيجعأف <« دسألا هفك موي ال ذفنقلا ”كوش : لاحلا يف لثسعلا

 . ةملس ةزئاحي

 تانك مو « هانعم فلتخاو هظفل قفتا ام باتك »م + اندم تك فيض

 3 كلذ ربغو « رعشلا يناعم » باتكو « ةرئاسلا تاببألا » باتكو + هبأشتلا

 . ىلاعت هللا همحر « نيتئامو نيعبرأ ةنس لثيمعلا يبأ ةافو تذاكو

 ١ فراعملا :  » 11١رهظلا » ىلإ جرخ : هيقو «

 اهم 1 (ققش) حاحصلا 3

 ريرضلا دعس وبأ وه لئاقلا نأ ركذ امناو لثيمعلا يبأل اهبسني ملو 7١ : مات يأ رابخأ رظنا

 . نييرهاطلاب ًالصتم ناكو

 . ص نم مسالا طقسو « ةباسنلا : ر يفو « فلؤملا هديق اذك

> 

 اهيل

 ٠ب



 حتفو ابتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو مملاو ةلميملا نيعلا حتفب : 0 |ثْئّمَعلاو

 هنأ رهاظلاو 2 دسألا اهتلمج نم ءاشأ ةدعل مما وهو « مال أاهدعبو ةثلثأا ءاغلا

 .٠ انهاه دوصقملا وه
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 ربك لا يثانلا

 ؛ رعاشلا ريش "رش نب فورعملا يرابنألا يشانلا دمح نب هللا دبع سابعلا وبأ
 « امحراظنأو يرتتحبلاو ىمورلا نا ةقبط يف وهو « نيدبجلا ءارعشلا نم ناك
 ناو ت لامت اهلا ءاغ نإ رفصألا قئانلا نكذ قايسو ب ريكألا يفانلا وهو
 ترعرع ةيرط يمت مادعب :ءاقاوب نقلا ههدلسأ «ادكتن (طورع اوغ
 مع اهتلمج نم مولع ةدع يف ًارحبتم ناكو . هرمع رخآ ىلإ اهب ماقأو < رصم ىلإ
 دعاوق ىلع لخدأو « ةاحنلا للع ضَقَن دق مالكلا ملع ةوقب ناكو . قطنملا

 . هتنطف ةوقو هقذحم كلذ ءلكو « ليلخلا ةلثمأ ريغب ابلّمشمو « ابل ضورعلا

 « تيب فالآ ةعبرأ غلبت دحاو ”يورر ىلع ملعلا نم نونف يف ةديصق هلو

 دويّصلاو « هتالآو ديصلا حراوج يف ةريثك راعشأ هلو « ةليمج فيناصت ةدع هلو

 يف هرعشب مجاشك دهشتسا دقو « ديص بحاص ناك هنأك « اهب قلعتي امو
 بولسأ ىلع تايدرط ابنمو دئاصق اهنم « عضاوم يف « دراطملاو دياصملا » باتك

 يف ةيدرط هلوق كلذ نمف « لكلا يف داجأ دقو < عيطاقم اهنمو ساون يبأ
 : ١ زاب فصو

 عظتنملاو ٠.؟ ١ :؟ ةاورلا هابناو و؟ : ةلزتعملا تاقبطو و٠ ٠٠١: دادقي خيرات يف هتمجرت - 566

 : ٠١ ريثألا نبا خيراتو ١ : 54٠ ةرضاحملا نسحو 8٠١م : + ةرهازلا موجنلاو هء : 5

 . ةلماك ةمجرتلا هذه ةدوسملا تدروأ دقو ؛ ؟١ 8 : ؟ تارذشلاو ه؛ا

 . 59 : دياصلا ١
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 هجابثأ "نع ليللا ىرفت ام

 هجابنم يف ديّصلا يغبأ ”تودغ

 هجابيد نم 'قلاخلا هسلأ

 هجالينال حبصلا ًءوض حاتراو

 هجاتن يف عدبأ رمقأب
 هجار دنا يف ”فرطلا راحي اسمو

 هجاتا مظن ”هتقتك ةنيزب
 هجالع "نع خم هرفلظو

 هجاجح ىلإ هيداؤق ةنازو

 هجالدإ' ىف ءرملا ءاضتسا ول

 ايلا 2

 هجاربس نم رتيعي

 : لاما ةعحدب ةفم ةيراشش قرش نيو

 ٍكيرظان "نع رظاونتلا اوُدرل

 كيلإ الإ 'نيعلا رظنت '”لهو كاوس نع اننيعأ نيادارت

 كيلع ًابيقر نوكي اذ 'نمف اسنلع اسقر كولعج 'مهو

 كيتنجو يف كنسح يحَو نم ناورب ام مُرحيو اوأرقي أ

 هما “اقر كف

 . ردقلا اذه ىلع هنم رصتقنو « ريثك هرعشو

 . ىلاعت هللا همحر « نيتئامو نيعستو ثالث ةنس رصمب هتافو تناكو

 .هيلع بقل وهو «ءاي اهدعبو ةمحعم نيث فلألا دعيو نونلا حتفب : يشانلاو ٠

 مث ةنكاس ءار اهنيبو نيتمجعملا ةيناثلاو ىلوألا نيشلا رسكب : ريش'رسثو

 رايدلا نإ لصي 'رئاط مسا : لصألا يف وهو « ءار اهدعيو اهتحت نم ةانثم ءاب

 « ءاملا ريط نم هنظأو ليلقب ماما نم ربكأ وهو ءاتشلا نمز يف رحبلا يف ةيرصملا

 يمس همسابو © كرتلا ءارحص نم يقأي هنظأو طايمد لحاسد دوجولا ربثك وهو

 ٠ - . ملعأ هللاو « لجرلا
 فلآلا دعيو ةدحوملا ءانلا حتفو نونلا نوكسو ةزمهلا حتفب : يرابنألاو

 لصفي دادغب ةبج يف تارفلا ىلع ةميدق ةنيدم يهو رابنألا ىلإ ةيسنلا هذه « ءار

 ١ ةرملا ةفاطل ىلع ربغأ رئاط : لاقو روشرشلا ركذو « يريمدلا هركذي مل .
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 دادغب نيبو اهنيبو ٍقرشلا بناجلا يف دادغبو يبرغلا بناجلا يف يهو ةلجد اهنيب
 1 م تالا ءاماعلا نم ةعامج اهنم جرخ « خسارف ةرشع

 رابنألا ةديلُلا هذهل لبق امنإو « ماعطلا ءارْهَأ : رابنألاو . ءابلا نوكسو نونلا

 . كلذب تيمسف ماعطلا اهب نونزخي اوناك ةرساكألا كولملا نآل

51 

 ينيرتنشلا ةراص نبا

 رعاشلا ينيرتنشلا يسلدنألا يركتبلا ةراص نب دم نب هللا دبع دم وبأ

 نم الإ ظحلا لسلق ناك هنأ الإ « ًارئان امظان ًارهام ًارعاش ناك ؛ روبشملا

 دنئأالق و ل ا ل

 'مبتت هنإ : لاقو « ةريخذلا » يف ماسي ب نبا هيلع ىنثأو « « نايقعلا

 ام كولملا علخ نم ناك اماف « ةالولا ضعب ةياتك ىلإ ىقترا دّبِح دعبو «تارقحلا

 « ليّبْس نم ًادارفنا رثكأو « ليللا نم ًالاح شحوأ ةيليبشإ ىلإ ىوأ ناك

 ٍداسك ىلع ابلحتناف 2« بقاث رصب اهبو ©« بناج اهنم هلو ةقارولاب غلبتو
 : لوقي اهمفو « اهقيرط ولخو « اهقوس

 ”نام'رحلا اهنثرامثو اهئقاراوأ ةف'رح ”ةكيأ يبف ”ةقارولا اّممأ

 ”ناي'رلع اهكسجو ةارثعلا وسكت ةّربإ بحاصب اهبحاص ”تْبسش

 : ةلكتلاو 51٠ : دئالقلاو 5 : رفاسملا دازو (مود : مقر) سمتلملا ةيغب يف هتمجرت <

 : (ثلاثلا مسقلا) ةريخذلاو ١: 4١8 برغملاو ١١م ءاله : برطملاو ١١ : يفلسلاو 5

 ةتبثملا ةمجرتلاو ؛ هه : ؛ تارذشلاو ممم : ١١ كلاسملاو ععو : ١ بيطلا حفنو +؟+
 . ةدوسملا يف ام قباطت انه

 داع را
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 : ١هلو

 ”قاقر هيلع ًادنِجو انيولسقف هنلسح : يشاوح "تقر راذعمو

 ”قادحألا "اهداوس هيلع 'تضّفن امنإو ”داوسلا ”هّض راع ”سكي 1

 : نيعلا قرزأ مالغ يف هلو

 ”قرسشُي نساحملا قافآب ًارَّمَق ءهقاوطأ يف ”ترصبأ فتفبمو
 فار ”نانس اسيبف رو ا يس ”هنم تاجّبُم لا ىلع يضقت

 : يمالسلا لوقك اذهو

 نانسلا ناكم اهم ظحللا ىرت ”ةّدْعَّص مدقق نم ”قناعأ

 : هلوق يرصملا هبدنلا نبا ذخأ انهاه نمو

 نانس "تناك ءالحك نكت ملول ”ةلفقثم هل حئثرلاك رمسأ

 : « ةقيدحلا » باتك تهاضال وأو

 . 2 8 جك مقا . - 355 .٠

 رلامعإ "نيم سأكلا اهيف لخأ يقل يدثع رثماللا يابت ىننأ
 لاخلخلاو طارلقلا ةنيب ”تْئعّمجو ىتركلاو ينفج ةنيب اهيف ”تقترف

 . ملعأ للاو < ليشإلا ليزهلا حلاصل ناتيبلا ناذه : هريغ لاقو

 : دهزلا ف هلو

 ارمكلاو ”بدشلا : نايعاتنلا هب ىدان "دقو هافّسلا ىعاد ىلإ "خصصت نم ا

 رّصَملاو 'عْمّسلا: نايعاولا كسأر يف ىو ”مفف ىرك"نلا 'مّمسَت ال تنثك'نإ

 رسفالاو ”نعلا : نايداملا هده 4 _لُجر ىوس ىمعألا الو ءمَّصألا سيل

 ١ عمضوللا اذه نع نيرخأتم ص يف ناتيبلا عقو .
 ١0 ابغايص : س .
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 رتقلاو 'سسمتلا : نارا الو ىلعأ ا 'كتلقفلا الوايندلا الو ىقبي 'رهتلا ال
 رّضحلاو 'ودملا : نايوالا اهقارف اهرك 'نإو اينأدلا رنع كل

 : هلو

 نا رزلا يفذلا» :قاوزك . نكوي "هتك ىلتلا ءادك ل نيعامو
 عابتتز نب حور ىلع دنه َءانث ةةحلاص هللا هازج "لع ف

 ناععنلا تنب يه دنه هذه : « عابنز نب حور ىلع دنه ءانث » هلوق

 : "لوقت همفو « ههركت تناكو اهجوزت دق 'ناورم نب كلا

 ”لغب 1 ا رج رسارفأ ”ةلملس ”ةسرع و الإ 10 'لهو

 ”لحفلا بتجنأ اف ”فارقإ كي 'نإو 2ىرتحلابف ًايرك ًارهلم 'تَّحتن 'نإف

 ةديمح ابتخآل ناتيبلا ناذه ىوربو ؛ ءاوقإ وهو « لحفلا لبق نمف » ىوريو
 ةندجْبلاو « كلذك سيل بآلاو ةيبرع مألا نوكت نأ : فارقإلاو « ناعنلا تنب
 . كلذ فالخ مألاو ايبرع بألا نوكي نأب كلذ فالخ

 ةنيدمب ةئامسخو ةرشع عبس ةنس هتافو تناكو « ديج هرثكأ رعش ناويد هلو
 . اهركذ مدقت دقو سلدنألا ةريزج نم ةيرملا

 . نيتلمبملا نيسلاو داصلاب « ةراسو ةراص : هدج مسا يف لاقيو
 نم ةانثملا ءاتلا حتفو نونلا نوكسو ةمجعملا نيشلا حتفب : ينيرتنشلاو

 ةمسنلا هذهو < نون اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ءارلا رسكو اهقوف
 . ىلاعت هللا همحر « اضيأ سلدنألا ةريزج برغ يف ةدلب يهو < "نيرثتش ىلإ

 .هربزوو ... بحاص : ص ١

 .؟؟ ٠ ١5: ؟؟١ : ؟ يناغألا يف هتبسنو رعشلا رظنا ؟
 . ةنوبشل نم لامشلا ىلا ًارتموامك +19 دعب ىلع لاغتربلا يف مويلا مقت (5هم1هعه») نيرتنش ©
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 يسويلطبلا

 املاع تاك ؛ يوحنلا ؛يسوَسْلَسْطَسلا ديّسلا نب دمح نب هللا دبع دمج وبأ

 ةنئيدم نكس ؛« (يناقتإو اهتفرعم يف (مدقم اهيف ًارحبتم تاغللاو بادآلإ

 ناكو « هنم نوسنقيو هلع نوأرقيو هبلإ نوعمتجم سانلا ناكو « ةَمسْمَلَب

 باتك : اهبنم ةعتم ةءفان ابك فلأ < اطباض ةقث هن بنتا ةصيع مانعا قبح

 « ثلثم » نإف « مظع عالطا ىلع لدو بئاجعلاب هيف ىتا « نيدلجب يف « ثلثملا »

 يف طلغو زوجي ال امو ةرورضلا اهيف لمعتساو « ةدحاو ةسارك يف برطق

 يف هتركذ دقو «  باّتْدكْلا بدأ حرش يف باضتقالا » باتك هلو . هضعب

 ًاحرش يرعملا ءالعلا ىبأل « دنزلا طقس » حريشو - ةبيّتق نب هللا دمع ةمجرت

 هامس يذلا ناويدلا بحاص ءالعلا بأ حرش نم دوجأ وهو « دصاقملا هيف ىفوتسا

 داضلاو داصلاو نبسلا : يهو « ةسفخلا فورحلا يف باتك هلو ©« « طقسلا ءوض»

 « لجلا تايبأ حرش يف للحلا » باتك هلو ©« بيرغ لك هبف عمج « لاذلاو ءاطلاو
 ةبجوملا بابسألا ىلع هيبنتلا» باتكو « ًاضيأ '« للا طيلاغأ يف للخلا»و
 <« ينتملا ناويد حرش هل نأ تعمسو « « أطوملا حرش » باتكو « ةمآلا فالتخال

 هيف ملكتي ءيش لكف ةلجلابو © برغملا نم جرخي مل هنإ لبقو « هيلع فقأ مو
 : هلوق كلذ نمف « نسح مظن هلو « ةدوجلا ةياغ يف وبف

 ممر بارتلا تحت هئلاصوأو هتؤَم دعب ”دلاخ يع اكل م

 برغملاو +١4 : دئالقلاو ؟م؟ : ١ ةلصلاو ٠ : بهذملا جاييدلا يف ديسلا نبا ةمجرت - *”ع 7

 : ةاعولا ةسغنبو ١ : م ضايرلا راهزأو (ىرخأ تاحفصو) ١١ه : ١ حفنلاو جوو د١1

 تنثأ امو ؛؟ 54 : غ تارذشلاو (سويلطب) نادليلا مجعمو 6:9 : ١ ةيابنلا ةياغو ؟

 . ةدوسملا يف ىفوتسم ةمجرتلا هذه يف

 ١ لما يف مقاولا للخلا حالصا : مماي رداصملا يف درو .
 حو
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 ىرثلا ىلع شام وهو تسمم لبجلا ودو

 : 'لمللا لوط 2 هلو

 ةربك هصصاون تباش انليل ىرثت

 'تّعّملج وجلا يف عْمّسسلا 'يلايللا ”نأك

 ِء 3 ودا

 مددع وهو ءأ حالا نم نظن

 راهي ضاور وجلا يف مأ ”تبش اك

 رابتل ابيب اميف لْصَف الو

 يتنجبم نإ ىوللاب ينورداغ نأل

 ملام دبع فيخلاب مهدهع ىقس

 ”هجار ”دبعلا كلذ له انّيابحأأ

 يحناوج نيبو ىرْبع ”ةلقم يلو
 مكدعُب دعب انل ايندلا تت < كا

 : "اهححدم نمو

 انيهوبفلا ؟اهنعأ ..ذا' اون .ةنلسر
 نزو نومللا فاح ةلدلخ نإ
 وع أ نيذلا #  هلإ ةنلأ نم

 ١ م ضايرلا راهزأ :

 , موجنلا : س ؟
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 'ناب ابعلاطم قاوطأ راقأب
 ؛اوناك اعنح ”مُبتاعظأ ”ةرباسم

 ناتتَم عمدلا نم ”نازم ابعزاني

 ناولس رهدلا رخآ مكنع يل لهو

 نان رهدلا مكايقل ىلإ داؤف

 ناولأ بطخلا لضعم نم انب 'تّلَحو

 ١نادئعَس تدنلا الو اًدّص اهؤام الف

 نابلس عيفرلا ةتيبلا هل داشو
. ٠ َ* . .٠. 

 نارين رطاوخلا ”نكلو ثورع

 سأرو دوه ونب اهيفو ةطسقرسب قحلو مهقراف مث ةلهسلا باحصأ نيزر ينب دنع ديسلا نبا ناك 3

 رظنا « ةديصقلا هذبب هحدمو (ه.١  ؛ 7م) دوه نب ناملس نب دمح نب دمحأ نيعتسملا مهتلود

 : م ضايرلا راهزأ

 ..اوناب اهيأ :ر

 . اهلمو :

 ١كلا.

 رام

 . يادلص : ةدوسملا يفو « نادعسلاك الو ىعرمو ءادصك الو ءام : لثملا يف مهوق ىلإ ريشب 5

 9 سدا



 . ردقلا اذه ىلع اهنم رصتقنو ةليوط يهو

 يف يقوتو سويلطي ةنيدمب ةئاعبرأو نيعبرأو عبرأ ةنس يف هدلومو
 .ىلاعت هللا همحر <« ةسنلب ةنيدمب ةئامسخو نيرشعو ىدحإ ةنس بجر فصتنم

 لاد امدعبو ابتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةلمهملا نيسلا رسكب : ديّسلاو

 . هب لجرلا يمس بئذلا ءامسأ ةلمج نم وهو < ةلمهم
 .حتفو ماللا نوككسو ةلمهملا ءاطلاو ةدحوملا ءابلا حتفب : 'يسؤَْلطَسلاو

 حتقفب : '"'"ةيستلَبو . ةلمبم نيش اهدعبو واولا نوكسو اهتحت نم ةانثملا ءابلا
 نم ةانثملا ءابلا حتفو ةلمهملا نيسلا رسك و نونلا نوكسو ماللاو ةدحوملا ءابلا

 ةعامج اهنم جرخ سلدنألا ةريزحي ناتنيدملا ناتاه « ةنكاس ءاه اهدعيو اهتحت
 . ءاماعلا نم

 ا

 ابقان نبا

 نب دواد نب نيسحلا نب دمح نب « قابلا دبع ليقو « هللا دبع مماقلا وبأ

 ةلحن يهو © يرهاطلا ميرحلا لهأ نم وه ؛ لّسرتملا يوغللا رعاشلا بيدألا ابقان
 حلم » هامم عومج اهنم «ةديفم ةنسح تافنصم هلو «ًاعراب ًالضاف ناكو « دادغبب

 ةسييدأ تاماقم هلو « « نآرقلا تابيبشت يف ناحْلا » باتك اهنمو « ةحلاملا

 ناويد هلو «حبصفلا» باتك حرشو دحاو دلجب يف «يناغألا» رصتخاو < ةروهشم

 . يقيلجلاب فورعملا ناورم نب نمحرلا دبع اهانب : يركبلا لاقو ٠ فئاوطلا كولم دبع يف
 . (؛ 19 : راطعملا ضورلا) سلدنألا قرش ندم نم : ( /هاهمءاو) ةيسنلب ؟

 : م نازيملا ناسلو هج : + لادتعالا نازيمو +١5 : ؟ ةاورلا هابنا يف ايقان نبا ةمجرت - #4

 ةيادلاو روزرز قيقحتب « نامجا دقع » ةمدقم رظناو « ؟ 8+ : ١ ةيضملا رهاوجلاو ؟ه4

 . ةدوسملا يف امل قيط ةمجرتلا هذهو ؛ +١5( تيوكلا)
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 ىنتثأو « ةديرخلا » باتك يف ىناهبصألا دامعلا هركذو « لئاسر ناويدو ريبك رعش

 دقو ءاسؤرلا ضعب يف نيتيبلا نيذه هل دروأو « هلاوحأ نم فرط ركذو هيلع
 : هملإ (هبتكف دصتقفا

 ”ّمالسو ”ةحص دصَقلا نم ك اقع بمهاوملا وذ هللا لّعج

 ”ّمامغ تنأف ىدّننلا تْمدَع ال يئلبتسا تئش فيك كانمسل ل لق

 : امنا ةرفك كونا قا ناع ا ناللو

 ركذتلا 'نينح يلق نع لاز الو ةذل شيعلا يف ”تبحاص ام يتالخأ

 رظنم نسح متقراف ذم يظاحل تنتجا الو داقرلا 'معطيل باطالو

 رهز.مم سَج الو قاس اهب فوطي ةمادُم سأكب يفك 'تقيبعالو

 ناكو .ةلاقم كلذ يف فّآصو « لئاوألا 'بهذمو ليطعتلا ىلإ بسني ناكو
 « ةمومضم ىرسسلا هدي دجو هنأ هتوم دعب هلسغ ىلوت يذلا ىكحو « نوجا ريثك

 « اهأرق ىتح لبمتف © ضعب ىلع اهضعب ةباتك اهيف دجوف « اهحتف تح دهتجاف
 : بوتكم اهيف اذإف

 .متنيج باذع نم يتاحن يجرأ فيض ”بتخي الا راجي ”تللز
 معمم مركأ للف هماعنإب ”قئاو للا نم فوخ ىلع ينإو

 عبار دحألا ةليل يفوتو . ةئامعبرأو رشع ةنس ةدعقلا يذ فصتنم يف هدلومو
 .ىلاعت هللا همحر «دادغبب ”ماشلا بابي نفدو « ةئاعبرأو نينامثو سمخ ةنس مرحلا

 اهتحت نم ةانثم ءاب مث ةروسكم فاق فلآلا دعبو نونلا حتفب : ابقانو
 . فلأ اهدعبو ةحوتفم

 . ”"يزاريشلا قاحسإ يبأ خيشلا ةمجرت يف ةيثرم تاببأ هل تمدقت دقو

 ١ بهذم ىلإو : ص .

 ,مالسلا :ر ا؟

 < .م.: صا حج ارظنا
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 نا

 ءاقبلا وبأ خيشلا

نب هللا دبع ءاقملا يبأ نب نيسحلا هللا دبع يبأ نب هللا دبع ءاقملا وبأ
 « نيسحلا 

 'يضرفلا بساحلا يلبثحلا هيقفلا « رادلاو دلوملا يدادغملا لصألا *يرمككملا

 ئرشللا نبا دمج يبأ نع وحنلا ذخأ ؛ نيدلا بح بقلملا « ريرضلا يوحنلا

 حتفلا يبأ نم ثيدحلا عمسو « دادغبي هرصع خياشم نم هريغ نعو هدعب روكذملا

 نب رهاط 6-2 ىبأ نمو < يطملا نباب فورعملا دمحأ نب قابلا دبع نب دمج

 يف هلثم هرصع يف هرمع رخآ يف نكي مو .امهريغو < يسدقملا رهاط نب دمج

يف فنصو وحنلا ملع هيلع بلاغلا ناكو « هنونف
 حرشو « ةديفم تافنصم ه

 بارعإ » باتك هلو 6 ىنتملا ناوبدو ئ يسرافلا يلع ىبأل « حاضيإلا » باتك

 باتكو « فيطل « ثيدحلا بارعإ » باتكو « نيدلجم يف « يركلا نآرقلا

 بارعإ » باتكو « وحنلا للع يف بابللا » باتكو « ينج نبال « عمالا حرش »

 بطلا » حرشو «ىفوتسم حرش يرشخزلا « لصفملا » حرشو « ةساملا رع

 هيلع لغتشاو « 'باسحلاو وحنلا ىف فنصو « ةيريرجلا تاماقملا »و « ةشتاينلا

 :١١5 ةاورلا هابناو ١١4 : نابمملا تكنو +١١ :؟« ةلبانحلا تاقبظ ليذ يف هتجرت - ؟عو

 : كنادلبلا مجعمو <: ه تارذشلاو ؟عد ب ١ ةرهازلا موحنلاو "ملأ : ةاعولا ةضدو

 . ةدوسملا صن وه ةمجرتلا هذه يف هانتيثأ امو ؛ (اربكع)

: 
 ١ لي ام ةخسنلا ةمشاح يف دروو هتافلؤم ضعب ءامسأ س نم طقس

 ركذو هخيرات يف راجنلا نبا هركذ : تاق د
رقلا ريسفت اهنمف ابلك هتافنصم ءامسأ

 بارعاو «نآ

 بارعاو » نآرقلا يآ ةدعو ء« نآرقلا ه«بيبأشتو « تاءارقلا نم ذاوشلا بارعاو 0 نآرقلا

 حرش 2 حيصفلا حرش « باسحلا عاونأ يف باعيتسالا « ضئارفلا لع يف ضهانلا «٠ ثيدحلا

 باتك تاببأ حرش « ةساحلا بارعا « ةيتايثلا بطخلا حرش « ةيريرحلا تاماقملا حرش « ةساملا

 كلذ ريغو 2 يبنتملا رعش حرش « وحنلا يف ةمدقم « بارعإلاو ءاندلا للع يف بابللا « هيوبمم

 « هقحل يردحي هابص يف رضأ ًاربرض ناكو : راجنلا نبا لاق . اهركذ لوطي ىلا تاقنصملا نم

 تح هنا تح علاطي وأ هيلع أرقي دحأو الإ ةعاس هملع يضمي ام ًاراهنو البل لاغتشالا بحت ناكو

 ه١١٠



 . هتيص دلعَبو يح وهو دالبلا يف همسا ربتشاو « هب اوعفتناو < ريثك ىقلخ

 عيبر رهش نمأث دحألا ةلمل يفوتو 5 ةئاوسمحو نيثالثو نام ةنس هتدالو تناكو

 . ىلاعت هللا همحر ©« برح باب نفدو « دادغيب ةئاتسو ةريششع تس ةنس رخآلا

 اهدعيو ةدحوملا ءابلا حّتفو فاكلا نوكسو ةلمبملا نيعلا مغب : يربكلعلاو

 ةريشعب دادغبي قوف ةلجد ىلع ةدملب ىهو « ارمكلع ىلإ ةبسنلا هذه « ءار

 . مهريغو ءاماعلا نم ةعامج ابنم جرخ خسارف

 ركذ دنع « تاماقملا حرش » باتك يف روكذملا ءاقبلا وبأ خيشلا ىكحو

 ءامسلا يف دعاص «٠ خمر » هل لاقي لبج مهضرأب ناك ”سرلا لهأ نأ ءاقْتعلا

 «© _ىلخلا ةميظع ةرئاط ءاقثعلا تناكو « ةريثك روبط هب ناكو « ليم ردق

 « ريطلا نسحأ نم « هّبَش ناويح لك نم اهيفو ناسنإ هجو اهل « قنعلا ةليوط
 نينسلا ضعب يف تعاجف .« هريط طقتلتف لبجلا اذه ةرم ةنسلا يف تأت تناكو

 « اب رثغم ءاقتع » تيمسف « هب تبهذف يبص ىلع 'تّضقناف ريطلا اهزوعأو

 مهيبن ىلإ سرلا لهأ اكشف « ىرخأ "ةيراحجم تبهذ مث « هب بهذت امب اهداعبإل
 . ملعأ هللاو « تقرتحاف ةقعاص اهتباصأف اهيلع اعدف ناوئفَص نب ةظْنَح

 نيب ةرتفلا نمز يف ناك « ”سرلا لمأ ىن ناوفص نب ةلظنح اذه : تلق
 نب هللا دبع نب دمحأ خيرات يف تيأر مث . مالسلاو ةالصلا اهيلع ينلاو ىسيع
 نم هدنع عمتجا رصم بحاص زعملا نب رازن زيزعلا نأ ريصَم ليزن يناغرفلا- دمحأ

 نم هءاج رئاط وهو « ءاقنعلا كلذ نمف « هريغ دنع دجوب ملام ناوبحلا بئارغ

 ىلعو ةبمحلو بّسَغ هل « هنم ًامسج مظعأو 0 ؟موشلبلا لوط يف رصم ديعص

 : وهو ريزولا يدبم نبا هب حدم رعش هلو « اهريغو بدآلا بتك يف هتجوز هل أرقت لمللاب ح

 ىّلخم هالح نم ناك نأ دعي ىّلحم نامزلا ديج ىحضأ كب

 الحم ىلعأو ًاردق ىلعأ تنأ قلخ كيراحت يف كيراحي ال
 « الحم درطتو ًارقف يفنتو ل ضفلا نم تيمأ دق ام يبحت تمد

 , خمد : لوصألا ضعب يف ١

 . ةيراج تفطتخا : ص ١

 كلام وه نوشلبلا : يريمدلا لاقو « <« نوشالبلا » ةعوبطملا يفو « ةدوسملاو ر ص يف اذكه 3

 , ةغل مملاب هلعلف « نيزحلا



 . ملعأ هللاو < ةريثك روبط نم هباشَمو ناولأ ةدع هيفو « ةياقو هسأر

 مساقلا يبأ 'ةمتالعلا فيلأت « راربألا عيبر » باتك رخاوأ يف تدجو مث

 قلخ ىلاعت هللا نأ « اهنع هللا يضر « سابع نبا نع ريطلا باب يف يرشخزلا

 « بناج لك نم ةحنجأ ةعبرأ اهل ءاقنعلا اهمسا ةرئاط مالسلا هيلع ىسوم نمز يف

 ًاركذ اهل قلخو عطسق .نسح ءيشث لك نم اهاطعأو < ناسنإلا هجوك اهبجوو

 يلا شوحولا يف اهقزر تلعجو نيبيجع نيرئاط تقلخ ينأ هبلإ ىحوأو « ابلثم

 « ليئارسإ ينب هب ”تلَّضَف امف ةدايز اهتلعجو اهب كتسنآو سدقملا تيب لوح

 «زاجحلاو دجنب تعقوف تلقتنا مالسلا هيلع ىسوم يفوت اماف « اهلسن رثكو السانتف

 يسعلا نانس نب دلاخ ءىّيْنن نأ ىلإ نايبصلا فطتختو شحولا لكأت لزت ملف
 اهبلسن عطقف هللا اعدف « هبلإ اهوكشف « مالسلا اهيلع دمحو ىسع نيب

 . ملعأ هللاو « تضرقناو

 م
 باشخلا ل

 ؛يدادغملا ٍباَْشَحلا نباب فورعملا دمحأ نب دمحأ نب دمحأ نب هللا دبع دم وبأ
 باسحلاو ضئارفلاو بسنلاو ثيدحلاو ريسفتلاو وحنلاو بدآلا يف روبشملا ملاعلا

 اهيف هلو مولعلا نم ًاعلضتم ناكو « ةريثكلا تاءارقلاب زيزعلا باتكلا ظفحو

 «ةديرخلا» يف يناببصألا دامعلا هركذ « نسحلا ةياهن ىف هطخ ناكو « ىلوّنطلا دبلا

 : "ةعمشلا يف هرعش نمو < رعشلا لملق ناكو : لاق مث « هنساحو هلئاضف ددعو

 ١ ص نم تطقس : ةمالعلا .

  5ةلياثحلا تاقبط ليذو ه4 : ؟ ةاورلا هابناو ؛» : ١؟ ءابدألا مجعم يف هتمجرت ١: معدد

 . 58 : 5 ةرهازلا موجنلاو ؟ مم : ٠١ مظتنملاو ؟07 : ةاعولا ةيغبو

 3١١. , هاينالاو م؟ ١ : بجر نبا ليذو هم  ه؟ : توقاب يف اهيلت ٍتلاو ةعوطقملا هذه ؟
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 ”هيقاشلا اهمأ تثاكو فيك اهب ماقم ريغ نم .ءارفص
 هيساك ”ةيراع اهب بحٌعاف ستكم ابتطاب ”ةيراع

 : وهو باتك يف ًازغل هل ركذو

 رسبظلم رسلل نييحولا وذو و حئاب ريغ هنكل جو يدو

 ”رظنت تمد ام نيعلاب ابعمستف ةيححو نا ربع :ةارسألاب كيجانت

 : دبمعلا نبا يف ىنتملا لوق نم ذوخأم ىنعملا اذهو

 اربكألا سيئرلا كئقلاخ كاعدو اوكسمأو َسئرلا كادّسُح كاعدف

 ارصبأ نم يعمسم المي طالك ّمالل نوبلا يف كئتافص 'تّفكخ

 « لمجلا حرش يف لحترملا » هامسو يناجرجلا رهاقلا دبعل « لما » باتك حرشو

 . سلملاو لكأملاب ثارتكا ةلقو ةذاذب هيف تناكو « ابلكي

 ماشلاب تنك تام امل : لاقو « تابتاكمو ةبحص اهنيب تناك هنأ داعلا ركذو

 لبف : تلقف « ًاريخ : لاق ؟ كب هللا لعف ام : هل تلقف مانملا يف ةليل هتيأرف
 يرحب : لاقف ؟ نيرصقم اوناك نإو : تلق « معن : لاقف ؟ ءاددآألا هللا مح رب

 ٠ : . معنلا نوككي مث « ريثك باتع

 خيرات تدحو اذكه : تلق ] ٠ ةئامعيراو نيعستو نيتنثا ةئس هدلومو

 اهبقّلع دئاوفو قيلاعت هيف ءزج يل عقو ينآل « ءيش كلذ يف يدنعو « هتدالو

 رصان نب دمع لضفلا ابأ تلأس : ًارصتخم هتروص ام هربظ ىلع بتكو « هطخم

 « 'يوحنلا سايدلا نباب فورعملا رخاف نب كرابملا مركلا يبأ انخيش دلوم نع

 < ةئامسخو سمخ ةنس يفوت هنآل « نمخ هنظأو « ةئامعبرأو نيثالث ةنس : لاقف

 سابدلا نب رصن يبأ نيا نساحملا ايأ تلأسف ©« كلذ نم ىلعأ ىرأ اهف هنسو

 نيثالثو ىدحإ ةنس يف لاقف هدلوم نع لّدس : لاق ء هرداصمر ؟ه- : < ةاورلا هامنا رظنا ١

 . ةئامسمح ةنم تناك هتافو نأ ركذو « ةئاممبرأو
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 انأ : ةنسب هتافو لبق يل لاق : لاقف < روكذملا مركلا يبأ همع دلوم نع خسانلا

 «نوعبسو عبس يل ينعي «كلذ نم ىشخأل ينذإو «نيَعْئَبس 'يمف نيب هذه يتنس يف
 . نيرشعو تس ةنس هدلوم نوكي نأ يضتقي اذهو

 « ةئامسحخو سمخ ةنس يف ةققحم سايدلا نبا ةافو نأ ةياكحلا هذه نومضمف

 نرأ دعبيو « هنع ةياورلا رثكأ نممو 2 روكذملا باشخلا نبا خياشم دحأ وهو

 « ملحلا غلبي م ذئنيح هنسو « هنم دافتساو ليصحتلا اذه هل لصح دق نوكي

 نوكي روكذملا باشخلا نبا دلومو روكذملا ةافو خيرات نم هانركذ ام ىلع هنإف

 نسلا اذه لثم يفو « ةنس ةرشع ثالث مركلا يبأ هخيش ةافو دنع هرمع ريدقت

 اذه ىلعف « هملع دمتعُي باشخلا نبا طخ نأ كش الو « هلعْمجو هلاغتشا دعبي

 خيراتلا نوكي نأ لمتحيو « هانركذ يذلا خيراتلا اذه لبق هدلوم نوكي ريدقتلا

 لافغتثالا نود ةياورلا درجمب روكذملا هخيش نع هتياور نوكتو « ًاحيحص

 "ةيشع هتافو تناكو . [١ ملعأ هللاو « ًاريثك نوكي كلذ لثمو « ةدافتسالاو

 « ىلاعت هللا همحر « دادغبب ةئامسخو نيتسو عبس ةنس ناضمر رهش ثلاث ةعجملا

 © بارتح بابي دمحأ ةربقمم نفدو . ءارفلا نبا مماقلا يبأ رادب « جزألا بابي

 . تبسلا موي ناطلسلا عماجم هبلع يّلُصو

 ١ نيفقعم نيب اب ر تدرفنا .
 ,ةلمل: را ؟
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 يضرفلا نبا

 يبطرقلا يسلدنألا يدزألا رصن نب فسوب نب دمح نب هللا دبع دملولا وأ

 . ثيدحلا : معلا نم نونف يف ًاملاع ابيقف ناك ؛؟ ”يضرَفلا نباب فورعملا ظفاحلا

 ءاساع خيرات » فيناصتلا نم هلو . كلذ ريغو عرابلا بدآلاو لاجرلا ملعو

 < « ةلصلا » هاعم ىذلا هباتكي لاوكشت ”نبا هيلع ليد ىذلا وهو « سلدنألا

 يف باتكو ةاةسلا ةيقعمال قو ف تلتشلاو قلتلاو ف نس تاك هلو

 ٠ . كلذ ريغو سلدنألا ءارعش رابخأ

 ذخأو جحف « ةئائلثو نينامو نيتنثا ةنس يف قرسشملا ىلإ سلدنألا نم لّحرو
 ١ مهيلامأ نم بتكو مهنم عمسو ءاماعلا نع

 : هرعش نمو

 'فراع "تنأ هب اًمِم_ لجو ىلع *”فقاو كباب دنع اياطخلا 'ريسأ

 تكا رجار وبف اهيف كوجاريو اهييغ كنع 'بغي م ًابونذ 'فاخي

 فلاخُم ءاضقلا لصف يف كلامو يقتتيو كاوس وجرب يذلا اذ نمو

 فئاحصلا باسحلا موي تآريشن ادإ ٍقفيحص يف ين زخشت ال يديس ابف

 فلاوملا وفّحنو ىبرثقلا ووذ دصَي امدنع ربقلا ةمدظ ٍِق يسنؤم نك و

 فلاتل يتنإف ينارْسإل يّجَرأ يذلا 'عساولا ك'وفع ينع قاض نأل

 : ًاضيأ هرعش نمو

 (28+:مقر) سمتلملا ةيغبو "ما : سبتقملا ةوذجو ؟ غ4 + : ةلصلا يف يضرفلا نبا ةمجرت - *”ه١

 :ظافحلا ةركذتو ١؟ : برطملاو ٠١:١ برغملاو ١٠.١ :؟/١ ةريخذلاو هاب : حمطملاو

 انه ةمجرتلاو ؛ ١١م : + تارذشلاو ١١6 : ؟ حفنلاو ١؛ م : بهذملا جابيدلاو ٠١5

 . ةدوسملا يف امل ةقباطم



 هتودب َسيلف ًارّمق نكي مل'نإ هني هني عوتط ”تمحّسصأ يذلا نإ
 هنوف ماقس 'نم يمسج 'ماقسو ءهناطلس "نم ”بحلا يف 'هل يتلاذ

 ىلوتو . ةئاتلثو نيسمخو ىدحإ ةنس ةدعقلا يذ يف هدلومو . ريثك رعش هلو

 نينثالا موي وهو « ةبلطارلق حتف موي ربدبلا هتلتقو . ةبسّنلب ةنيدمب ءاضقلا ش
 هراد يف يقبو « ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو ثالث ةنس لاوش نم نولخ تسل

 : لاق هنأ هنع يور ؛ ةالص الو نفك الو لسغ ريغ نم ًاريغتم نفدو مايأ ةثالث

 يف تركفو تفرحملا مث « ةدابشلا ىلاعت هللا تلأسو ةبعكلا 'راتسأب تقلعت

 « كلذ هناحبس 00 عجرأ نأ تْمَمّهو تمدنف « لتقلا له

 : فيرعض توصب ل

 موي ءاج الإ « هليبس يف ملكي نمب ملعأ هللاو « هللا ليبس يف دحأ ملكي ال

 ديعي ةتأك « كسملا حير ”حيرلاو مد نول ”نوللا امد بعثي هحارجو ةمايقلا

 ثيدحلا اذهو <« كلذ رثأ ىلع ىضق مث : لاق «كلذ يف دراولا ثيدحلا هسفن ىلع

 "هثيدح يف ملسم هجرخأ

 انافدت

 يطاشرلا

 يملا رمع نب دمحأ نب فلخ نب ىلع نب هللا دبع نب ىلع نب هللادبع دمج وبأ

 لاجرلاو ثيدحلاب ةريثك ةيانع هل تناك ؛ ىيرملا يسلدنألا ”يطاش رلاب فورعملا

 . لايذأب : ر ١

 , 586: مسم حيحص رظناو « هحيحص يف : لاقي نأ هجوألاو ؛ س ةخسنلاو ةدوسملا يف اذك ١

 :١٠٠١65١ برطملاو (؟ ٠٠١ : مقر) يفدصلا مجعمو ؟م٠ : ةلصلا يف يطاشرلا ةمجرت - *ه«

 . ةدوسملا يف ةافوتسم انه ةمجرتلاو ؛ “.١٠ : ظافحلا ةركذتو ؛ 5+ : :« حفنلاو
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 ساهلاو راونألا سابتقا » باتك هامس نسح باتك هلو « خيراوتلاو ةاورلاو
 عمجو هيف نسحأو هنع سانلا هذخأ « راثآلا ةاورو ةباحصلا باسنأ يف راهزألا

 هامس يذلا ظفاحلا ىناعمسلا نبا دعس يبأ باتك بولسأ ىلع وهو « رصقأ امو

 .. ب ىلاعت هللا ماش نإ هركذ قآسو - * باسنألاب»

 تس ةنس ةرخآلا ىدامج نم نولخ ناؤل تبسلا موي ةحيبص يطاشأرلا دلومو

 ةزمهلا حتفب : 'ةلاوُير'وأ اهل لاقي « ةيسرم لامعأ نم ةيرقب ةئامعبرأو نيتسو

 فلآلا دعبو واولا حتفو اهتحت نم ةانثملا ءابلا مضو ءارلا رسكو واولا نوكسو

 موي ةحيبص اهيلع ودعلا بلغت دنع ةّيرملاب ًاديهش يفوتو . ءاه اهدعب ةحوتفم مال
 .ىلاعت هللا همحر <" ةئامسمخو نيعيرأو نيتنثا ةنس ىلوألا ىدامج نم نيرشعلا ةعمجلا

 ةروسكم ةلمبم ءاط فلألا دعبو ةمجعملا نيشلا حتفو ءارلا مضب : ”يطاشأرلاو

 يف ركذ لب دلب ىلإ الو ةليبق ىلإ تسيل ةبسنلا هذه « اهتحت نم ةانثم ءاي مث
 ”مداخ هل تناكو ةريمك ةماش همسج ف تناك هدادجأ دحأ نأ روك ذملا ةناتك

 « ابنم كلذ رثكو « هلاطمش'ر : هل تلاق هتبعال اذإف © هرغص يف هنضحت ةيمجع
 . يطاش“رلا : هل ليقف

 يذلا طبضلا يف لهاست عم « ةلويروأ » ةيسلدنألا رداصملا يف بتكتو ( 0,1طانواه ) ةلاويروأ ١

 اهنيبو اليم ١١١ وحنب اهنع دعبتو « ةيسرم رهن « ضيبألا رهن ىلع يهو « ناكلخ نبا هدروأ
 سور م سليب

 هرينو ةلاتشق كلامم زيبحتب ةيرحب ةيرب ةلمح تماق (هعو) سلدنالا يف نيطبارملا مح رايجنا دعب ١

 ه ؛؟ةنس اهملع تلوتساو ةيرملا تمجاهو امهريغو ةزيبو ةونج نم ددم اهعمو ةينولطقو نوجارأو

 . تاونس رشع يلاوح دعب ابعاجرتساب نودحوملا ماق ىتح مهدديأ يف تلظو
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 يرب نبا

 يسدقملا يرب نب رابجلا دبع نب يب شئحولا يبأ نب هللا دبع دمج وبأ
 فنراك ؛ ةياردلاو ةياورلاو ةغللاو وحنلا ملع يف روبشملا مامإلا 'يرصملا لصألا

 دمج ركب يبأ نع ةببرعلا ملع ذخأ . هرهد ةردانو هتقو ظفاحو هرصع ةماالع

 يلع نب دمح نب رامجلا دنع بلاط يبأو "يوحنلا ينيرتتاشلا كلملا دبع نيا

 هللا دبع يبأو ينيدملا قداص يبأ ىلع ثيدحلا عمسو « امهريغو ”يبطرقلا يرفاعُملا
 « حاحصلا » باتك ىلع هلو « برعلا مالك رثكأ ىلع علطاو « امهريغو يزارلا

 عضاوم ابيف هيلع كردتساو « بئارغلاب اهبف ىتأ ةقئاف ٍشاوح يرهوجلا
 قلخ هبحصو « هعالطا مظعو هتدام ةرازغو هماع ةعس ىلع ةلاد يهو « ةريثك

 يلوزُجلا ىموم وبأ هنع ذخأ نم ةلمج نمو « هب اوعفتناو هيلع اولغتشا ريثك

 هتمدقم يف هركذو - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يقأبسو - وحنلا يف ةمدقملا بحاص

 حفصتلا هبلإ ناكو « هللعو هيوبيس باتكب ًافراع ناكو . اهرخآ يف هنع لقنو

 الإ يحاونلا كولم نم كلم ىلإ ةلودلا نع باتك ردصي ال « ءاشنإلا ناوبد يف

 نبا ةفيظو تناك هذهو < يفخ للخ نم ؟هيف هلعل ام حلصيو هحفصتي نأ دعب
 . - ءاطلا فرح يف هتمججرت يف كلذ تركذ دقو  ذاشباب

 « ؟ م : ةاعولا ةيغبو ١١١ : ؟ ةاورلا هابناو ه5 : ١؟ ءابدألا مجعم يف يرب نبا ةمجرت - *ه#

 رداصمو ؟07+ : ؛ تارذشلاو +٠١ : 5 ةرهازلا موجتلاو ؟؟م : ١ ةرضاحملا نسحو

 . ةدوسملا يف ال قباطم انه تبث امو ؛ هابنالا ةيشاح يف ىرخأ

 ١ ةدوسملا يف ةنباث يهو م ص س نم تطقس : يرصملا .

 ةيغب) هه٠ ةنس يفوتو « بارعإلا لماوع يف بابلألا حبقلت » فنص ةيبرعلا ةّنأ دحأ ناك ؟

 . (54 : ةاعولا

 5 (؟ةؤ6ه : ةاعولا ةمغي) 55 ةنس بلاط وبأ تام وى

 . هيف ام حلصيو : ر 3
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 هنأ ىكحو ؛ ةزاجإو ةياور مولع تذخأو هباجصأ نم ةعامج رصمب تبقلو

 يف لسرتسي لب بارعإلاب ديقتي الو « همالك يف فلكتي الو « ةلئفغ هيف تناك

 : وحنلاب هيلع لغتشي نم هتذمالت ضعبل اموب لاق ىتح « قفتا امفمك هثيدح

 همالك هيلع ًزعف < هقورعي ابدنه : ذبماتلا هل لاقف «وقورعب ابدنه ليلق يل رتشا
 هلت. ةدكترأ اف وقورعب نكي م نإو « وقورعب الإ هذخأت ال : هل لاقو

 . ابارعإ ىلع فقوتي الو هلوقي اب ثرتكي ال سنجلا اذه نم ظافلأ

 هلو <« يريرحلال « صاوخلا ماهوأ يف صاوغلا ةرد » ىلع يثاوح هل تيأرو

 روكذملا - باشخلا نبا دمع يبأ ىلع درلا هلو « ءاهقفلا طيلاغأ يف فيطل ءزج
 تاماقملا يف يريرحلا نبا طّلغ هبف نسب يذلا باتكلا يف  فرحلا اذه يف

 . هلمع امف رصقأ امو يريرحلا نبال رصتناو

 . ةتئايعرأو نيعستو عست ةنس بجر نم سماخلا يف رصمب هتدالو تناكو

 ةئامسمخو نينامثو نيتنثا ةنس لاوش نم نيرسشعلاو ةعباسلا تبسلا ةلبل رصمب يفوتو
 ش . ىلاعت هللا همحر

2 
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 وهو « ءاا امدعبو ةروسككملا ءارلا ديدشتو ةدحوملا ءابلا حتفب : يربو

 ١ . ةبسنلا هبشي "لع ”مما
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 د ضاعلا

 رصنتسملا نب دمح نب ظفاحلا نب فسوب نب دضاعلا بقلملا هللا دبع دمج وبأ
 رخآ 4 يدسمملا نب مئاقلا نب روصنملا نب زعملا نب زيزعلا نب مكاحلا نب رهاظلا نبا

 : ه ةرهازلا موجنلاو هدو. 2 مما : ةمضملا ةردلاو ؟م : افنحلا ظاعتا يف هرابخأ -”ه+أ؟

 : ؟ ةرضاحملا نسحو ؟94 : « يزيرقما ططخو م: ريثألا نباو مهاب معو

 . ةدوسملا نم ىفوتسم انه نتملا يف امو « (ناكلخ نبا نع لقن هبفو) ١و
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 ركذ يتأبسو هتيب لهأ نم ةعامج ركذ مدقت دقو - نييِدْيَّسْنعلا نم رصم كوم
 « هتمجرت يف روكذملا خيراتلا يف زئافلا همع نبا ةافو دعب ةكلمملا ىلو ؛  نيقابلا

 قبس دقو - رفاظلا دعب سابع اهبلتق نيذللا نيوخآلا دحأ فسوب هوبأ ناكو

 ًامسا روك ذى ا دضاعلل رمألا رقتساو - ةزمهلا فرح يف رفاظلا ةمجرت يف كلذ

 . ًامسج - ءاطلا فرح يف روك ذملا - ِكي'زار نب حلاصللو

 «مهيلع هللا ناوضر < ةباحصلا بس يف ًايلاغتم 'عبشتلا ديدش دضاعلا ناكو

 همايأ يف كيتز'ر نب حلاصلا هريزو راسو « همد لخيتسا انشنْس ىأر اذإو

 ةيشخ ةلودلا ءارمأ لتقو « اهرعس عفتراف تالغلا ركتحا هنإف ةمومذم ةريس

 مزحلاو ءارآلا يوذ ىنفأو اهتلتاقم لتقف ةيرصملا ةلودلا لاوحأ فعضأو « مهنم

 ًاماوقأ رداصو « لاومألا نم سانلا يدبأ يف ام ىلإ علطتلا ريثك ناكو « اهنم

 برغملا نم رصنتسملا نب رازن نب '”نيسحلا هللا دبع وبأ درو دضاعلا مايأ يفو

 هولمحو هوضبقو هباحصأ هب ردغ رصم دالب براق اماف « دوشلحو ركاسع هعمو
 «ناضمر رهش يف ةئامسمخو نيسمخو عبس ةنس يف كلذو « ًاربص هلتقف دضاعلا ىلإ

 باتك بحاص هلاق اذكم  ديجملا دبع ظفاحلا مايأ يف ناك كلذ نإ لمقو

 هللاو « ًالوأ هتركذ اك دضاعلا مايأ يف كلذ داعأ مث«لعأ هللاو « ةعطقنملا لودلا »

 دسأو رواش ةمجرت يف مدقت دقو . هللاب رصتتملب بقلت دق ناكو - باوصلاب ملعأ
 « هتلود ضارقنا ببس يف ةلاطإلا نع ينغي ام نيشلا فرح يف هوك ريش نيدلا
 « ىلاعت هللا همحر «نيدلا حالص ناطلسلا رابخأ يف يتأبسو « اهيلع زّلغلا ءالبتساو

 . اضيأ كلذ نم فرط ءاملا فرح يف

 مهتلود لئاوأ يف موقلا ءالؤه نإ : نولوقي نييرصملا نم ةعامج نم تعمبو
 اذإ ىتح « ءافلخلل حلصت اباقلأ اهبف ركذت ةقرو انل بتكت : ءاماعلا ضعبل اولاق
 ام رغتآو « ةريثك اباقلأ مه بتكف « باقلألا كلت ضعبب هوبقل دحاو ىلوت
 اذهو «دضاعلاب بتقلت مهنم يلو نم رخآ نأ قفتاف « دضاعلا » ةقرولا يف بتك

 ١ ضفرلا : ص .



 ”تادضَع : لاقي « عطاقلا ةغللا يف دضاعلا نإف اضيأو . قافتالا بيجع نم

 ناك اذكو « مهتلودل ”دضاع هنأكف « هتعطق اذإ « هل ”دضاع انأف ءيشلا

 . ابعطق هنأل

 ىأر هتلود رخاوأ يف روكذملا دضاعلا نأ ًاضيأ 'نييرصملا ءاملع دحأ ينربخأو

 اهب فورعم وه دجسم نم برقع هيلإ تجرخ دقو رصم ةنيدمب وهو همانم يف
 هيلع صقو ايؤرلا يرّدعُم ضعب بلطف « كلذل عاترا ظقيتسا اماف « هتغدلف

 بلطف « دجسملا اذه يف مقم وه صخش نم هوركم كلاني : هل لاقف مانملا

 دضاعلا ناكو « ينالفلا دجسملا يف مقم وه نمع فشكت : هل لاقو رصم يلاو

 ىلإ .يلاولا ىضمف . يدنع هرضحت ًادحأ هب تيأر اذإف « دجسملا كلذ فرعي

 +. كلاس نا داقفا 4 دماتلا لظي لكفو ذه اق قوس متر ديفا أرق كعكمللا
 « لاؤس لك نع هبواجي وهو ؟مدق ءيش يأ يفو ؟دالملا مدق ىتمو ؟ وه نيأ نم

 هاطعأ هبلإ هوركملا لاصيإ نع زجعلاو قدصلاو لالا فعض هنم هل ربظ اماف

 ىلإ داعو هدنع نم ضبنف « هليبس قلطأو « انل عدا خيش اي : هل لاقو ًائيش

 دضاعلا ىلع ضيقلا ىلع مزعو نيدلا حالص ناطلسلا ىلوتسا اماف . "هدحسم

 هعاشأو دضاعلا هيلع ناك امل كلذ زاوحي هوتفأ « هلتق يف ءابقفلا قفتساو

 راتبتسالاو ةباحصلا يف عوقولا ةرثكو داقتعالا داسفو ةدمقعلا لالحنا نم

 خيشلا وهو <« دحسملا يف مقملا يفوصلا ايتفلا يف ةغلابم مهرثكأ ناكو . كلذب

 هنإف - ىلاعت هللا ءاش نإ مملا فرح يف هركذ يتآلا - يناشوبخلا نيدلا مجن

 « كلذ يف مالكلا لاطأو ناميإلا مهنع بلسو موقلا ءالؤه ءىواسم دّدَع

 . دضاعلا ايؤر كلذب تّحصف

 ”نيعيرأو ”تس ةنس مرحلا نم نيقب رشعل ءاثالثلا موي دضاعلا ةدالو تناكو

 عبس ةنس مرحملا نم تلخ ةلمل ةرسشع ىدحإل نينثالا ةليل يفوتو . ةئامسمحخو



 هاش نارومت ةلودلا سمث نم ظبغ هل لصح دضاعلا نإ ليقو « ةئامسخو نيتسو

 . ءاروشاع موي تام هنإ لمقو
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 نذؤملا دادرلا نبا

 « ١'يرصبلا نذؤملا دا”دكرلا نب هللا دبع نب مالسلا دبع نب هللا دبع دادرلا وبأ

 ةريزحم ديدجلا لبنلا سايقم ىلوتو "ًاحلاص ًالجر ناك ؛4 رصمب سايقملا بحاص
 نيعبرأو تس ةنس يف هب قلعتي امو هرمأ يف رظنلا عيمج هيلإ عمجو « رصم
 نيعبسو عست ةنس يف يفوتو . نآلا ىلإ هدلو يف ةيالولا ترمتساو « نيتئامو
 . معأ للاو « "نيتئامو نيتسو تس ةنس لبقو « نيتئامو

 . فلأ اهنيبو اهنم ىلوألا ديدشتو نيتلمهملا نيلادلابو ءارلا حتفب : دا"درلاو
 ىقلتت تناك يتلا ةيراحجلا ةيضق ركذو « رصم ططخ » يف يعاضقلا هركذ

 . ؛سايقملا لصف يف كلذو « لينلا يف
 .هللا ىلع لكوتملا رمأب يناصرقلا بساحلا دمح نب دمحأ هعضو : سايقملا اذهو ]
 ءانبب رمأ دق ةرجبلل نيعبسو تس ةنس يف يخوُدّتلا ديز نب ةماسأ ناكو -
 ىلع بتكأ نأ تدرأ امل : لاق هنأ هنع يككحو  ًاميدق ةريزجلا يف سايقملا

 م١١: + ةرهازلا موجنلاو ١٠ : ؟ يزيرقملا ططخو ١54 : ؟ ةرضاحملا نسح رظنا - «هوه
 ١ : 1١44. رصإلا عفرو ه.م  ه.ا : يدنكلاو

 ١ يرصملا : ص «٠ ةرصبلا نم دادرلا يبأ لصأ ذإ ء أطخ وهو .

 خسنلا يف دري مو ؛ نآرقلا نايبصلا ملعيو قيتعلا عماجلا يف نذؤي ناكو : هدعب ةعوبطملا يف ءاج "؟

 . اهاتدمتعا يتلا

 . نيتئامو نيناثو تس : رصإلا عفر يف *؟

 . ةيطخلا خسنلا يف درو ام يبتني انه



 مداخلا نسحلاو بهو نب ناملسو هللا دمع نب ديزي ترظان سايقملا نم عضاوم ش

 نم تانآ هيلع بتكي ام نسحأ نأ مهتلاعأو « هيلع بتكي نأ يغبني ايف
 لمعلا ناك ذإ « رصتنملا ريمألا مساو هللا ىلع لكوتملا نينهؤملا ريمأ مماو « نآرقلا

 علطتسيو ملعي نأ ريغ نم بتكف بهو نب نابلس ردابو « كلذ يف اوفلتخاف « هل
 امو نآرقلا نم تايآ هملع بتكي نأ نينمؤملا ريمأ باتك دروف «كلذ يف يأرلا

 نككمي ال تايآ نآرقلا نم تجرختساف « نينمؤملا ريمأ مساو < سايقملا رمأ هبشب
 ام عيمج تلعجو « اهنم سايقملا رمأب هبشأ الو نسحأ سايقملا ىلع بتكي نأ
 اهيف ةباتكلا تردق يتلا عضاوملا يف ةيانبلا يف مدقت يذلا ماخرلا يف تدتك

 درو اللاب رفحلا غبصم ماخرلا ندب يف تباث عبصإلا ردق ىلع ظبلغ موقم طخب

 يف ريداقملا ةيوأستم تايآ عبرأ تدتك ام لوأ تلعجف « دعب نم أرقي عمشملا

 . دومعلا نم ًاعارذ ةرسشع عبس نزو ىلع سايقملا ءانب عيبرت يف ةعبرأ روطس

 نمحرلا هللا مس ل : سايقملا لخدمل لباقمللا وهو «قرششلا بناجلا يف تبتكف
 ©« ديصحلا بّحو تانج وب انتبذأف اكرابم َءام ءامملا نم انلازتو < محّرلا

 انلّزنأ اذإف « ”ةدماه ضارألا ىرتو :  يلامشلا بناجلا يفو ( 4 : ق)

 (ه : جحلا) 4 جيب جوز لك نم "تتدنأو 'تّبَرو 'تازتها املا اهملع

 ”ضرألا ”حيبْصنتف ام ءامّسلا نم لزنأ هللا ةنأ رت 'ملأ > : يبرغلا بناجلا ىلعو

 وهو ل١ :يبونجلا بذاجلا ىلعو (+ : جحلا) # "ريب ”فيطتل هللا "نإ ةرضنخلم

 لولا رهو 2 "تحلو "رتشتو :اراظت اعدت "قفا ةنشلا" لآل: يذلا
 غلي اذإ ءاملا هجو ىلع ًاروطس تايآلا هذه تراصف ( 78 : ىروشلا ) 4 ديجلا

 رشع نماثلا عارذلا يف تلعج مث « ةدايزلا طسو اذه نآل « اعارذ ةرشع عبس
 «© رشع سداسلا عارذلل ةمالع هتلعج يذلا قاطنلا لثم اقاطن عبيرتلا عيمج يف

 هللا مس لف عببرتلا عيمجي طيحي ًادحاو ًارطس ريشع نماثلا عارذلا ءازإب تبتكو

 ءام ءامَّسلا نم لّزنأو ضرألاو تاوّمسلا كَ يذلا 'هللا « محترلا نمحرلا

 يف يرجتل كلئلا ؛مكل رخّسو « مل اقازرر تارمثلا نم هب يرْخأف
 « نيسئاد رمقلاو سمشلا ”ثمكل رتخّسو « رابنألا "يكل رتخسو « ورمأب رحبلا

 اوُدْعَت نإو « 'هوماتلأس ام "لك نم 'يكاتآو « راهنلاو ليللا 'مكل رتخس
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 (مسو-#م» : مهاربإ) ©# راتفتك ”مودلظَل ةناسنإلا نإ «اهوصْخلت ال هللا "ةّمعن

 هئانبي رمأ . ةمالسو ةمعنو ةداعسو نْمِْي سايقم « محّرلا نمحِلا هللا مس
 مادأو ”هءاقب هللا لاطأ « نينمؤملا ريمأ هللا ىلع لكوتملا مامإلا رفعج هللا دبع .

 . نيتئامو نيعبرأو عبس ةئس « بساحلا دمح نب دمحأ يدي ىلع « هدببأتو هزع

 ًاغوبصم ًاروفحم « هلك اشوقنم ءانملا ىلعأب ىتلا ناطمحلا نم كلذ قوف ام تلعجو

 ” ( ارد: ريع عيت درمسلا نم وواسع اعمل تدعوا ميلا ةاروواللا
 بهذلاب هلك كلذ تشقنف « هل ةكسمملا خبللا ةضراعلاو « هيلع بوصنملا سأرلاو

 طئاح ىلع تبتكو « اهرخآ ىلإ ىمركلا ةبآ ةضراعلا ىلع تبتكو © دروزاللاو

 ىلإ ًارطس ةلباسلا هؤرقي ثيح سايقملا لخدم باب قوف « لينلل لباقملا قاقزلا
 «نيملاعلا بر هلل دماو «محرلا نمحرلا هللا مس » :وهو < هرخآ ىلإ هلوأ نم ماخرلا

 ىلع لكوتملا مامإلا رفعج هللا دبع رمأ « نيلسرملا ديس دم انديس ىلع هللا ىلصو
 « هناصقنو لينلا ةدابز هب فرعلتل « يمثاحلا سايقملا اذه ءانبب نينمؤملا ريمأ هللا

 « ءادعألا ىلع رفظلاو نيكمتلاو زعلا هل مادأو < نينمؤملا ريمأ ءاقب هللا لاطأو

 دمحأ هبتكو ؛ ةفأر ةبعرلابو « ةبغر ريخلا يف هدازو « ءاعنلاو ناسحإلا عباتتو

 .« نيتئامو نيعبرأو عبس ةنس بجر يف بساحلا دمج نبا

 «هللا ءاش ام هللا مس » اههدحأ : بابلا تبنج نع ماخر يف نيرطس تبتكو

 «« ًاقوهز ناك لطابلا نإ لطابلا قهزو *قحلا ءاج لقو «هللاب الإ ةوق الو لوح ال

 يلكو تملا سايقملا اذه اهيف ينيب ىتلا ةنسلا يف ءاملا غلب « هللا مس » رخآلاو

 . « ًاعبصإ رشع ةيناٌمو اعارذ ةرشع عبس كرابملا

 ىلع لطملا ةانقلا ةقيوف طئاح هجو يف هتبكر ماخر نم عّبس لاثم تذفختاو

 « هيف يف ءاملا لخد اعارذ ةرشع تس ءاملا غلب اذإ يذلا رادقملا ىلع « لينلا

 ضرألا ىلإ ءاملا ”قوسن انأ اوني ملوأ 8 : طئاحلا ىلعأ يف كلذ قوف تبتكو

 © نورصبي الفأ « مهسفنأو مهماعنأ هنم لكأت اعارز وب ميرختف زارلا

 عبس ةنس ةرخآلا ىدامج يف بساحلا دمح نب دمحأ هبتك ( ٠9 : ةدجسلا )

 . اميلست مسو هلآو ينلا دمع انديس ىلع هللا ىلصو « نيتئامو نيعبرأو
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 ةرشع يتنثا ىلإ يبتني نأ ىلإ اعبصإ نورشعو ةينامث سايقملا يف عارذلاو

 3 |١ اعبصإ نيرسشعو ةعئرأ هرابتعا ريصي كلذ دعبو « ًاعارذ
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 هللا دبع نب هللا ديبع

 نب بيبح نب لقاع نب دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع هللا دبع وبأ
 ةكرادُم نب لينه نب دعس نب مت نب ثراحلا نب لهاك نب حبص نب موزمم نب خمش
 ةعبسلا ءابقفلا دحأ « ىلذ ملا ناندع نب دَعَم نب رازن نب رضم نب سابلإ نبا

 نب هللا دبع يخأ نبا هللا ديبع اذهو  مهنم ةعبرأ ركذ مدقت دقو - ةنيدملاب
 نم ًاريثك اقلخ يقل «نيعباتلا مالعأ نم وهو « هنع هللا يضر « يباحصلا دوعسم

 نينمؤملا مأو ةريره يبأو سابع نبا نم عمسو « مهيلع هللا ناوضر ©« ةباحصلا

 « امهريغو يرهزلاو دانزلا وبأ هنع ىورو « نيعمجأ مهنع هللا يضر « ةشئاع
 : لاقو « روكذملا هللا ديبع مهبف ركذف « روحي ةعبرأ تكردأ : يرهزلا لاقو
 اذإف هللا ديبع تبقل ىتح تيفتكا دق ينأ تننظف ًاريثك ائيش معلا نم تعمس

 نم سلجم يل نوكي نأل : زيزعلا دبع نب "رمع لاقو . ءيش يدي يف سيل ينأك
 يلايل نم ةليل يرتشأل ينإ هللاو : لاقو] ؛ ايندلا نم "لإ ؛بحأ هللا ديبع
 اذمه لوقت « نينمؤملا ريمأ ا : اولاقف « لاملا تيب نم رائيد فلأب هللا دبع
 هيأرب دوعأل نإ هللاو ؟ يب بهذي َنيأ : لاقف ؟ كظفحت ةدشو ”كيرحت عم

 ١وال : * ةرضاحللا نسح « سايقملا نع رظناو . اهدحو ةعوبطملا يف درو نيفقعم نيب ام ١

 ١١. : محلا دبع نباو (قالوب .ط) ه4 : ١ يزيرقملا ططخو ١٠و : ؟ ةرهازلا موجنلاو

 : ؛؟ بيذبتلا بيذبتو 78 : ظافحلا ةركذتو ١١ : ةقرولا « يزاريشلا تاقبط يف هتمجرت 2.5

 ةوفصلا ةفصو +١44 : ؟ ءايلوألا ةيلحو ١90 : نايمهلا تكنو ١١ه : و يناغألاو ؟؟
 .ا١١ 4 : ١ تارذشلاو ؟*ه١ : يلآللا طمسو هال : ؟

 . يزاريشلا تاقبط نع بيوصتلاو « دمحم : ةدوسملا يف ؟
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 ًاحبقلت ةثداحلا ىف نإ « فولأو فولأب نيماسملا لام تبب ىلع هتيادهبو هتحيصنبو

 . ١[بدألل احيقنتو « "مبلل احيرستو « بلقلل ًاحيورتو « لقعلل
 مست ةنس لبقو © ةئامو نيتنثا ةنس هتافو تناكو . ًاكسان املاع ناكو

 . هنع هللا يضر « ةنيدملاب ةرجبلل نيعستو نامث لمقو « نيعستو
 ا ا

 ”روطفلا مأتلاف ملف كاوه هيف تارارذ مث بلقلا تققش

 ربسلا يفاخلا عم هيدابف يداؤف يف ةمثع بح لْغلَعت

 رورس ُْملِِس لو نزح الو ”بارش غلبي ل ثبيح لّغلغت

 هناا وراي :لاقف ؟ اذه لثم لوقتأ : هل لبق رعشلا اذه لاق املو
 . ثفني نأ نم رودصملل دب ال : لئاقلا وهو 9 دوٌّؤفملا

 ىلإ .ةبسنلا هذه « مال امدعبو ةمجعملا لاذلا حتفو ءاهللا مفب : يلذهلاو
 يداو لهأ رثكأو « ةريبك ةيبق يهو < هبسن يف مدقت اك ةكردم نب لينه
 . ةلسسقلا هذه نم « ىلاعت هللا اهسرح « ةكحمل رواجا ةلخن

 تناكو « هنع هللا يضر « ةرجبلل نيناثو تس ةنس هللا دبع هدلاو يفوتو

 . "لهاك نب حبص هدج ىلإ ةيلهاجلا يف ةسايرلا

 ٠ ةيطخلا خسنلا يف دري  نيفقعم نيب ام .
 . يقوزرملا حرش يف هه. : مقر ةيساجلا يه ؟

 يفادمهلا شايع نب هللا دبعل (هميقرت بسح م74 مقرب) ةمجرت كيفنتسو دروأ ةمجرتلا هذه دعب ©
 يفوت « بادآلاو رابخألا ةياور بحاص فوتتملب فرعي ينادمحلا شايع نب هللا دبع : ابيف ءاج
 اهدرفن م اذهو « ةمجرتلا هذه دوجو ةيطخلا خسنلا يف سيلو :تلق , ها ةرجبلل ١ هم ةنس يف

 : سبقلا رونو 5#؟ : م« نازيملا ناسلو ؟ 5. : ١ نايبلا يف فوتنملا ةمجرت رظناو) . مقرب

 . (بلاثماب اع ناكو نيباسنلا ةاورلا نم وهو : لاق 5570-4
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 هللا ديبع يدبملا

 « 'ًاريثك افالتخا هبسن يف تدجو ؛ يدبملاب بقلملا « هللا ديبع دم وبأ
 ىلع نب دمج نب ىلع نب نسحلا نب هللا دممع وه "« ناوريقلا خيرات » بحاص لاق

 هللإ يقرأ اكل اعطال لعار ندشلا ني ع ندع سا سرع نا
 لقو «© روك ذملا رفعج نب لمعامسإ نب دمم نب هللا دنع وه : هريغ لاقو « هلع

 نب يفولا نب يقتلا نب هللا ديبع وه ليقو « هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع

 نبا روكذملا يىضرلاو « هللا تاذ ىف نوروتسملا مه لاقي ةثالثلا ءالؤهو «ىضرلا

 « دمحا يفولا مساو < نيسحلا يقتلا مساو <« روك ذملا رفعج نب ليعامسإ نب دمح

 نم نيبولطم اوناك مهنأل مهسفنأ ىلع افوخ اورتتسا امنإو « هللا دبع يضرلا مماو

 مهريغ ةوسأ ةفالخلا مورب نم مهبق نأ اوماع مهنال « سابعلا ينب نم ءافلخلا ةبج

 هللا ديبع يدبملا ىمست ائنِإو . ةروبشم كلذ يف مهعئاقوو مهاباضقو «نييوللعلا نم

 معلا لمأو : "ريثك فالثخا هيفف © هيسن ححصي نم دنع اذه « ًاراتتسا

 ١هم:١05 يراذع نياو ١٠م : ةيضملا ةردلاو ا*ل* - ٠ : افنحلا ظاعتا يف هرابخأ "هال

 : م ريثألا نباو 4 : :؛ نودلخ نباو ؛ ةوعدلا حاتتفا ةلاسرو +44 : ١ ةيزيرقملا ططخلاو

 هذه تطقس دقو ؛ ؟ة44: ؟ تارذشلاو هد : سنؤملاو +١٠56 : ؟ يبهذلا ريعو ؟م4

 . ةدوسملا هتدروأ امل اماق قباطم هانتبثأ امو « م نم ةمجرتلا

 ( بسنلا يأ ) هحرحصت يف جاتحي الف : لاق ثيح م : ةيقاملا راثآلا يف ينوريبلا اهدروأ ةلمج
 حادقلا نوميم نب هللا دمع نب دمحأ نب نسحلا نب هللا ديبع اهذي اك لعجلاو لاومألا لذب ىلإ

 . مبتكمأو مماضرأ ىتح برغملاب هجورخ مايأ مهيلإ هءازقعا اوبذك امل ةيولعلا ءابقنل

 همسا دحاو اهنم « ناوريقلا خيرات يف باتك ريغ كانبف « انه دوصقملا فلؤملا وه نم يردأ ال ؟

 ش .ر نم طقس : ريثك ... ىّمست انإو م
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 فيرمشلا ةمجرت يف مدقت دقو « بسنلا يف هاوعد نوركتني نيققحلا نم باسنألاب

 ناك امو رصم ىلإ هلوصو دنع زعملا نيبو هنيب ىرج ام 'اَطابَط نب هللا دبع
 هرك ذل هبسن فرع ول هنإف * كلذ ىلع ةلالد اضيأ هيفو « هل زعملا باوج نم

 . كانه هاتركذ يذلا سلجملا كلذ ىلإ جاتحا امو

 نب نيسحلا هسمأ جوزو « هللا دنبع هبقلو دعس همسأ نإ : ًاضيأ تولوقيو

 ًالاحتك ناك هنأل حادق يمسو « حادقلا نوميم نب هللا دبع نب دمع نب دمحأ

 امنو ةساماجس ىلإ لصو امل يدبملا نإ ليقو . ءاملا اهيف لزن اذإ نيعلا حدقي

 وه اذه نإ : هل لبقو « راردم ينب كولم رخآ وهو « ابكلام عسبلا ىلإ هربخ

 ىلع مالكلا مدقت دقو  ةيقيرفإب يعيشلا هللا دبع وبأ هتعبب ىلإ وعدي يذلا

 اماف « هلقتعاو عسيلا هذخأ  "ءاحلا فرح يف هللا دبع يبأ ةمجرت يف كلذ
 دصقو « اهريغو ةماتك نم ًاريثك اعمج دشح هلاقتعاب يعبشلا هللا دبع وبأ عمس
 « نجسلا يف يدسملا لتق مهوصو ربخ معسيلا غلب امف « هذاقنتسال ةسالجس
 دجوف نجسلا ىلإ هللا دبع وبأ لخدف < عسيلا بره دكبلا نم ركاسعلا تند اًناف

 نأ هللا دبع وبأ فاخف < همدخي ناك هباحصأ نم لجر هدنعو ًالوتقم يدبملا

 لجرلا جرخأف « يدبملا لتقب ركاسعلا تفرع نإ رمألا نم هريد ام هيلع ضقتني
 ةلاطإلا ىلإ ةجاح الف ةروهشم هرابخأف ةلملابو ؛ يدبملا وه اذه : لاقو

 تاكو « برغم اب ةفالخلا ىعداو مهتيب نم رمألا اذه. ماق نم لوأ وهو
 رمألا هل ”بتتسا املو  ءاحلا فرح يف روكذملا - يعبشلا هللا دبع ابأ هيعاد

 اهانب نم غرفو ةيقيرفإب ةيدبملا ىنبو  هتمجرت يف هانركذ اك هاخأ لتقو هلتق
 « ةثالثو ثالث ةنس ةدعقلا يذ يف اهمف هعورسش ناكو« ةئاؤلثو نامث ةنس لاوش يف

 . هيلإ "| ةيدبملا] تبسنف <« عضاوم اهيف ددجو اهترامع كحأو سنوت روس ىنبو
 مث  هركذ مدقت دقو  مئاقلا دلو روصنملا مث « مئاقلا هدلو هدعب كلمو

 . باتكلا اذه نم : م١ ص رظنا ١

 . باتكلا اذه نمو١و8؟ : ؟ ج رظنا ؟

 . « هيلإ تبسنف ةيقيرفإب ةيدبملا ىنبو » ةيشحتلا لبق صنلا ناك ذإ « حيضوتلل اهنم دب ال ةدايز <
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 ىنبو ةيرصملا رايدلا َكَلَمو ًارهوج دئاقلا ريس يذلا وهو « روصنملا نب زعملا
 همحر « نيدلا حالص ناطلسلا دي ىلع تضرقنا ىتح مهتلود ترمتساو « ةرهاقلا

 ءاش نإ « مهبقاب ركذ يتأبسو هتّدَفَح نم ةعامج ركحذ مدقت دقو . ىلاعت هللا

 ىلإ بسني اذكه « « نويِدَْسْعلا » مهل لاقي هبلإ مهتبسن لجألو . ىلاعت هللا

 تس ليقو « نيتئامو نيتس ةنس لبقو « نيسمخو مست ةنس يف هتدالو تناكو

 ريانم ىلع ةفالخلاب هل يعدو « ةفوكلاب ليقو « ةّمِمَلَس ةنيدمب نيتئامو نيتسو
 نيعستو عبس ةنس رخآلا عيبر رهش نم نيقب عستل ةعملا موي ناوريقلاو ةداتقر

 هروبظ ناكو . ىرج ام اهب هل ىرج دقو « ةساماجس نم هعوجر دعب « نيتئامو
 « نيتئامو نيعستو تس ةنس ةجحلا يذ نم نولخ عبسل دحألا موي ةساماجسب

 رهش فصتنم ءاثالثلا ةلبل يفوتو . سابعلا ينب ةيالو نع برغملا دالب تجرخو
 . ىلاعت هللا همحر « ةيدبملاب ةئاثلثو نيرشعو نيتنثا ةنس لوألا عيبر

 نم ةانثملا ءايلا ديدشتو محملا رسكو ماللاو ةلمهملا نيسلا حتفب : ”ةّممَلَسو

 . صمح لامعأ نم ماشلاب ةديلُب يهو « مملا نوكس عم اضيأ اهفيفختو اهتحت
 «ةنكاس ءاه مث ةلمبم لاد فلألا دعبو فاقلا ديدشتو ءارلا حتفب : ةداتقرو

 فورعملا دمحأ نب نيسحلا هللا دبع يبأ ةمجرت يف اهركذ مدقت دقو « ةيقيرفإب ةدلب

 نب هللا ةدايز دج بلغألا نب دمح نب دمحأ نب مهاربإ اهانب دق ناكو « يعيشلاب
 ةنس يف اًءانب يف اضيأ هعورش ناكو « اضيأ يعيشلا ةمجرت يف روكذملا بلغألا

 امل ابيلإ لقتناو نيتئامو نيتسو عبرأ ةنس يف اهنم غرفو نيتئامو نيتسو ثالث

 . تعرف

 . اهعضاوم يف اهيلع مالكلا مدقت دق : ةساماجسو ناوريقلاو

 لدللا
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 رهاط نب هّللا دبع نب هللا ديبع

 قيزار نب بعص نب نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع دمحأ وبأ

 واعو مدقتلا نم هيلع انك امو هدجو هببأ ركذ مدقت  ؛ يعارتخلا ناهام نبا

 ءأريمأ روكذملا هللا ديبع ناكو  اهريغو ناسارخ اهتدلوتو « نومأملا دنع ةلزنملا

 توم دعب اهب ”لقتسا مث « هللا دبع نب دمح هيخأ نع ”ةفالخ دادغبب ةطرشلا ىلو

 مولم تام نم رخآ وهو « هلهأ ةسادر تبتنا هنلإو « ًادبس ناكو 6 هنخأ

 باتكو « ءارعشلا رامخأ ىف ةراشإلا ١» باتك ةفنصملا بتكلا نم هلو « سيئر

 باتكو « زتعملا نب هللا دبعل هتالسارم باتكو « ةيكولملا ةسايسلا يف ةلاسر »

 ناكو »ء هريغو راكب نب ريبزلا نع ثادحو . كلذ ريغو ١ ةحاصفلاو ةعاربلا م

 . ةيشاحلا قيقر كبسلا ديج دصاقملا نسح افيطل ًارعاش ًالسرتم
 معزو « يمابعلا ةفيلخلا دمتعملا رعاش فيرطلا يبأل اهتدجو مث « هرعش نمو

 : يهو « "ملعأ للاو « هسفنل تاببألا هذه هدشنأ يرتحملا نأ ىلوصلا

 اهوسحت نأ بص ةوعد ا اهست 5 ”يرغأ ىف نورحبتأ

 اهوثدارف وأ اهنم نسحأب اوبس ”هتيحت يان ىلع مبلإ ىدهأ
 اهيكبأ لالطألا ىلع ينوفّلخو ' اولمتحاو نيبلا ”ةادغ اياطملا اوُمز
 اهودحأ لامحألا عم تعد ينإ مه ”علقؤ ّق اوبارتساف 1 ف

 ةلصر عو : و يناغألاو مو ١ : تارايدلاو م٠4 : ٠٠ دادفي خيرات يف هتمجرت - «هم

 . ريثالا نبا نم مياسلا ءزجلاو "؟؟ : بدرع
 . ةحاصفلا يف ةعاربلا : ر ١

 . ىرخآلا خسنلا

 . ىرغأ يكل : س وا
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 انبقآم اقرت ال كنيعل امو ادّمْص اذك ولعي ”سّفن اف اولاق
 اهبمف ىّذَف نم راج ينبع عمدو "كريس نامدإ نم سّسفنتلا تلق

 اهيدانأ قوص هحشُنس يف ”تعفر ركتعم 'ليللاو اوبذجنلا اذإ تح
 اهي أ ىبقلعنم"لصولاىلإ ل له ”لبتخمو ةنايَه انأ "هب نما
 «دارطتسالا باب يف « ةدمعلا » باتك يف قيشر نبا هركذ ام هرعش نمو |

 دبع نب هللا ديبع لوق كلذ وحنو « جامدإلا ىمسي عون دارطتسالا نمو : لاقف

 : دضتعمل رزو نيح بهو نب نابلس نب هللا ديبعل رهاط نب هللا

 ”ءهركنو ”بحن نم يف انفعسأو انسوفن يف انفاعسإ انرهد ىبأ
 ؟ [”متدقملا مهلا نإ انرمأ عدو انضكأ انمف كامن هل تلقف

2 

 : هرعس نهو

 ”نوصحلاو حبياصملا مه موق ىارف نم ابارحاو
 نوكسلاو 'ضفتخلاونمآألاو يساورلاو ”نزملاو ”تبالاو

 نوشتملا 'مهتفت تح يلابلا ان اركتتت |
 نويع انل ءام لكو بولق انل ران *لكف

 هلارع ”موي ًاريمأ يحضُي يدلا وه ريمألا نإ

 ١لضف ناطلس لزب م ةي الولا ناطلس لاز نإ

 ١ رس :س ر ص ؛ ةدوسملا يفاذك .
 ٠ .اهنو سس ؟

 . لصاوتلا موي « يف يل لهو نايه : د *
 . مم : ؟ ةدمعلا رظناو ء ر نم ةدابز ؛
 . دعب : ص ه

 . هلضف ناطلس يف شاع : ص 5



 : هلو

 ءَمطَتسا ام جئاوحلا -ضئقا
 35 أ مايأ ري >2. كف

 جراف كيخأ "مهل نكو هت
 جئاوحلا هبف ىَفق ”موي

 . ردقلا اذه ىلع همظن نم رصتقنو رعش ناوبد هلو

 : هيلإ بتك هنع فرصنا اماف « ريزولا ههءامف ضرم دق هللا ديبع ناكو

 اهتمعن تركشو هريخلا اهتيزج ينإف < يريغ ًاريخ ةلعلا ىزج ًادحأ فرعأ امد

 نيبلا موي ىرَج يذلا يبارعألاك انأف « ةيدؤم كتيور ىلإ تناك ذإ « ىلع
 : لاقف ًاريخ

 هنإف ًاريخ نيبلا موي هللا ىزج
 نكت مو 6 رودخلا تابيبر انارأ

 يرتحبلا هبتك ام اذه لثمو : تلق

 : ١هلوق وهو

 از الو تتمنغ مناغ أ اب

 دعن كلالتعا لثشم انأ تنل

 !"دوأ ريزولا ”روز 'تّحبأ

 ٠ نيتئامو نب رشسعو ثالث ةنس هتدالو تناكو

 رتباث أ هت'"الع ىلع انارأ

 « تعاونلا تاعتناب الإ كنُهارن

 « ريزولا هداعف ضرم دقو مناغ يبأ ىلإ

 كدالب يقست "”يملسو لا ”دابع تنل

 كداع نم اندوعت نأ ىلع 1

 كدا 'تّمّغرأو ًاعيمج َُك

 تبسلا ةلبل هتافو تناكو

 همحر <« شيرق :رباقب نفدو « دادغبي ةئاثلث ةنس لاوش نم تلخ ةليل ةرشع ققنث

 . ىلاعت هللا
 « نيتئامو نينامثو نامت ةنس نايلس نب هللا ديبع مساقلا وبأ ريمآلا يفوتو] (91)

 ليعامسإ وه هداع يذلا ريزولاو م6 -) لاكيم نب هاشلا وه مئاغ وبأو دمهم : هتناود ١

 . لبلب نبا
 5 ءاونالا 3 ناويدلا 0



 . [١ اموي نيسمخو نينس رشع هترازو تناكو « ةنس نوتسو ناتنثا هرمعو
 نيتئامو نيتسو سمخ ةنس يف "رهاط نب هللا دبع نب ناولس هوخأ تام املو )02

 « هلهأ روبق ىلإ رظنو هسوق ىلع ًاثكتم هزبق ىلع روكذملا هللا ديبع هوخأ فقو

 : دشلاو

 اببق آم نم يرحت نيعلا ”ةعْمدو ابيقارت يف نزح ىقرت ”سفنلا
 اهبف !'وَّوَش بابحأ ةرثكك الو ابتتلقك ينبع تأر ام ةعقبل
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 يبرغملا محلا وبأ

 بيدألا ”مكحلا « يلهابلا دمع نب هللا دبع نب رفظملا نب هللا ديبع محلا وبأ
 هدلومو - اهركذ مدقتو - سلدنألاب ةيرملا لهأ نم هلصأ ؛ يبرغملاب فورعملا
 نإ هركذ يتنآلا - يضرفلا ناهدلا نب ىلع نب دمج عاجش وبأ ركذ . نمنلا دالبب
 ةدم اهب ماقأو دادغب مدق روكذملا محلا ابأ نأ هعمج خيرات يف - ىلاعت هللا ءا
 يبأ مالك ىبتنا ؛ ةسدنهلاو بطلاو بدألاب ةفرعم اذ ناك هنأو « نايبصلا مّلعي
 بدألا نيب عمج « ةليضفلا لماك ناك : هريغ لاقو . هتافوو هدلوم ركذو عاجش
 . هيلع ةبلاغ نوجملاو ةعالخلاو « ديج رعش ناويد هلو « ةكحلاو

 بيبط ناك روكذملا محلا ابأ نأ « ةديرخلا » يف يفاببصألا داعلا ركذو

 , ةيطخلا خسنلا يف دري مم نيفقعم نيب اه ١
 . مرحلا يف نيتئامو نيتسو تس ةنس يفوت : يتشباشلا لاقو « + : تارايدلا يف هرابخأ رظنا ؟
 تارذشلاو *.١ : « حفنلاو ١هه ١44 : ؟ ةعبيصأ يبأ نبا يف يبرغملا مكحلا ةمجرت - هو

 . ةدوسملا يف ةافوتسم انه ةدراولا ةمجرتلاو ؛ : : ١5#

 . ر نم تطقس : مكحلا «
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 دومح ناطلسلا 'ركسعم يف بحصتسملا المج نوعبرأ هلمحي ناك يذلا ناتسراهبلا

 رفظملا نب ىيحي نب ديعس نب ىيحي ءافولا بأ ديدسلا ناكو« مح ثيح قوجلسلا
 يفتقملا مامإلا مايأ يف دادغبي ةاضقلا ىفقأ راص يذلا ”مّتخرملا نباب فورعملا

 « روكذملا محلا يبأ ىلع ىنثأ داعلا نإ مث « ناتسراوبلا اذه يف ًابيبطو ًادصاف

 .« ةعالخلا يلوأل ةعاضولا جبن » هام باتتك هل نأ ركذو «هملع ناك امو هلضف ركذو

 رابخأ اببف هلو ©« قشمد نكسو ماشلا ىلإ لقتنا روكذملا محلا ابأ نإ مث

 .::هةضور ةفل لع: لدك ةفنرظ تارارخامو

 يف هركذ مدقملا - يسلبارطلا رينم نب دمحأ نيسحلا ابأ نأ هناويد يف تيأر

 نيلبقم اوناكو « ررْسَش ةعلقب ذقثم ىنب ءارمألا دنع ناك  ؟ةزمهلا فرح

 هللا ةبه نب دمج نب فلخ نب عبس شحولا وبأ هل لاقي رعاش ىقشمدب ناكو « هلع

 هنيبو «ةباعأد هيف تناكو «*« شيحو » نولوقيف هتينك نورغصي اوناكو « يسعقفلا

 نرسم لإ ةضوتم نأ قكرلا يأ مزعف © ةدحتم ةفلأو ةدوم محلا يبأ نيبو

 رينم نا ىلإ ًاباتك روكذملا محلا يبأ نم سدتلاف «© مهدفرتستو ذقنم ينب حدي

 : محلا وبأ بتكف « هملع ةمصولاب

 الجتراف لوقي ايف لجوُنع ىّتَف لاقم عمتسا نيسحلا ابأ

 الصو اذإ هي هآونف موق لا حدتم ءاج شحولا وبأ اذه

 المج *هلئيدح نم هولتأ ام كح'رش نْسأحب 'مهيلع 'لتاو
 الجر هّلثم 'سانلا رصبأ اه لئثجر هنأ موقلا رّسَخو

 الدب هب لقاع يغتبي ال هلئامث هفصو نع ”بونت

 ًاناظ ناكو (ه هه ه) ةفالخلا يلو امل ءاضقلا نع دجنتسملا هلزع مث ه 4 ١ ةنس ءاضقلا يفتقملا هالو ؟'
 .( مدع اعدوونللت ريثآلا نباو ١ + : نامزلا ةآرم رظنا) اثرلا ذخأي

 :١55١., ص ا جرظنا م«

 . ؟48 : ١ (ماشلا مسق) ةديرخلا يف شحولا يبأ ةمجرت

 ا ممحلا ميج يفاذك دف
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 وي

 الّقّثلا نم هنأ فرتعم آدبأ هب ةّفخ ىلع وهو

 الف هاوس امب امأو ©« فخ ٌهلاو ةعاقرلاو بئلللاب 'تْمَي
 الخ هته تةتّنحتف هنع ردصب اسم َنُْخَتل هتحتاف تنأ نإ
 الحر ادإ هب "بّحآرو نوب لاو فسخلا ةطخ "لح نإ هملسف

 السعلا كناسل نم هل جزماو هب ترفظ نإ ”مّسلا هّقسو

 « ديرد نبا ةروصقم اهب ىهاض ةملزه ةروصقم اهنم « ةحلمتسم ءاشأ هلو
 : اهتلمج نم

 ارغلاب 'هوُقَّرَل ول ةقرفنم هل دب الف مومام 'لكو

  'هركذ مدقملا - كانا رقما نت نيدلا دامع يف ةيثرم هلو
 . عابطنالا هرعش ىلع بلاغلاو « لزهلاب دجلا اهيف باش

 نا اس لعبا نمسلاب ةئ ةئامعبرأو نيناو تس ةنس يف هتدالو تناكو

 نيعيرأو عسل ةنس ةدعقلا يذ "عبار ءاعبرألا ةليل يقوتو ٠ . هليذ يف يثيبدلا

 يذ سداس ءاعبرألا ةلمل نم اتلخ نيتعاسل يفوت : يثيبدلا نبا لاقو « ةئاهسمحو

 . ىلاعت هللا همحز « سيدارفلا بابي نفدو « ”ءصألا وهو « قشمدب ةدعقلا
 هللا ةبه مماقلا وبأ هيف لوقي يذلا وه روكذملا متخرملا نبا يضاقلاو (93)

 :  ىلاعت هللا ءاش نإ ”هركذ يتآلا  ناطقلا نباب فورعملا رعاشلا لضفلا نبا

 *كَدَقلا نجح مأ هارت نامزلا فرّ ًايضاق انيف ترص مخرملا نبا اي

 "كل نبأ نم دمج عرسشب اَّمأ امبرف موجنلاب مكحت تنك نإ

 باتكلا اذه نم م« ؟ : ؟ ج رظنا ١

 . ةدوسملا يف ام انتبثأو « سداس : صر "

 . ءاما فرح يف هركذ ينآلا : ص <
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 ليل يبأ نب نمحرلا دبع

 ةةحلبتحأ نب لالب نب « دواد ليقو « راسي ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ىسيع وبأ
 يعبات رباكأ نم ناك « اذه ريغ فالخ هسبأ مسا يفو « 'يراصنألا حالجلا نبا

 «مهريغو يراصنألا بويأ ابأو نافع نب ناؤعو بلاط يبأ نب ىلع ممس « ةفوكلا
 نوتبثي ال ظافحلاو « هنع هللا يضر « رمع نم عمس هنأ ىوريو « مهنع هللا يضر

 دهشو « ملسو هبلع هللا ىلص « ينلا نع ةياور هل ىلبل وبأ هوبأو <« رمع نم هعامس

 نم عمسو . هعم « هنع هللا يضر « بلاط يبأ نب ىلع ةيار تناكو لجلا ةعقو

 هللا يضر « مهاوس قلخو ريمع نب كلملا دبعو دهاجبو "'يبعشلا : نمحرلا دبع:

 يف قرغ لبقو « ليجد لتُقو « رمع ةفالخ نم نيقب نينم تسل دلو . مهنع
 « ثعشألا نبا ةعقو”يف َنينامو ثالث ةنس مجاجلا ريدي دقف لبقو « ةرصبلا ربن

 . هنع هللا يضر « ةرجبلل نينامثو نيتنثا ةئس ليقو <« ىدحإ ةنس لبقو

 حتفو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ةلمبملا ءاحلا حتفو ةزمهلا مضب : ةحبحأو

 . ةنكاسءاه اهدعبو ةناثلا ءاحلا
 .٠ ةلمبم ءاح فلأ ماللا دعبو مجلا مفب : حاالجلاو

 . ىلاعت.هللا ءاش نإ دمح هدلو ركذ يتأبسو

 ةركذتو ٠١ : ١99 دادقب خيراتو ١١ه: ٠ دعس نيا تاقبط يف ىليل يبأ نبا ةمجرت دم

 51٠١ :  بيذبتلا بيذبتو #0 : ١ ةيابنلا ةياغو ه4 : ١ يبهذلا ربعو هم : ظافحلا

 . انه هانتبثأ ام وه ةدوسملا يف امو ؛ 4؟ : ١ تارذشلاو
 ١ ر نم تطقس : يراصنألا .

 . يبعشلا نم : س ؛ يبعشلا رماع نم : ص ؛ ر ةخسنو ةدوسملا يف اذك ؟
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 م ؛ ماشلا لهأ مامإ يعازوألا دِمْحُي نب ورمع نب نمحرلا دبع ورمج وبأ
 نكسي ناكو « ةلأسم فلأ نيعبس يف باجأ هنإ لبق « هنم معأ ماشلاب نكي
 يذب هبقل تح جرخف يعازوألا ”ءادنقم هغلب يروثلا نايفس نأ يور . توربب

 رم اذإ ناكف « هتمقر ىلع هعضوو راطقلا نع هريغب سأر نايفس ”لحف <« ىوط

 يراوثلا هنع ىورو ءاطعو يرهزلا نم عمس . خبشلل قيرطلا : لاق ةعاجب

 . ةزيك ةعامجو كرامملا نب هللا دبع هنع ذخأو

 .نيعستو ثالث ةنس لبقو « ةرجبلل نينامو نامك ةنس ”كبلعبب هتدالو تناكو

 ةبحللا فيفخ ةعئبترلا قوف ناكو . توريب ىلإ همأ هتلقن مث « عاقبلاب هؤشنمو
 دحألا موي ةئامو نيسمخو عبس ةنس يفوتو . ءاتنحلاب بضخي ناكو « ةرمس هب

 هللا همحر « توريب ةنيدمب لوألا عببر رهش يف ليقو « رفص نم انتيقب نيتليلا
 : هلوقب مهضعب هاثرو « ىلاعت

 يعازوألا ”ادحل نّمضت ًاربق ةّيشع "لك ماّشلاب اًمّحلا داج

 عافت ماع نم هل ايقس ةعيرش داوط هيف نّمضت "ربق
 عالقإ نأ دهازب ابنع اعلئقُم ضرعأف اينأدلا هل ”تضرع

 وهو « نوماسم اهلهأو « سوئتْتَح اهل لاقي توريب باب ىلع ةيرق يف هربقو
 لجر انهاه : نولوقي لب « هنوفرعي ال ةيرقلا لهأو « دجسملا ةلبق يف نوفدم
 . سانلا نم صاوخلا الإ هفرعي الو ؛ رونلا هيلع لزني حلاص

 : فراعملاو ؟807 : تسربفلاو ٠٠ : ةقرولا « يزاريشلا تاقيط يف يعازوألا ةمجرت عمرا

 يهذلا ربعو ١7 :ظافحلا ةركذتو م : ؛ ةوفصلا ةفصو ١٠ : > ءايلوألا ةيلحو غ9

 .؟١41: 1١ تارذشلاو ؟8م : 5 بيذبتلا بيذبتو 7”:
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 ماحلا لخد يعازوألا نأ « قشمد خيرات » يف ركاسع نبا ظفاحلا ركذ]

 حتفف ءاج مث ©« بهذو هيلع ماجا قلغأف © لغش ماما بحاصل ناكو توريس

 ؛ ةلبقلا لبقتسم وهو هدخ تحت ىنميلا هدي عضو دق « اتيم ”هدجوف بايلا

 نب ديعس اهرمأف © كلذل ةدماع نككت لو < كلذ تلعف هتأرما نإ ليقو

 . [١ ةبقر قتعب زيزعلا دبع
 اهدعبو مملا رسك و ةلمهملا ءاحلا نوكسو ابتحت نم ةانثملا ءاملا مضي : دمحيو

 1 . ةلمبم لاد

 «ةلمبم نيع فلألا دعبو .يازلا حتفو واولا نوكسو ةزمهلا حتفب : يعازوألاو

 نطب ليقو « نميلا نم عاالتكلا يذ نم نطب يهو « عازوألا ىلإ ةسنلا هذه

 قيرط ىلع قشمدب ةيرق عازوألا ليقو « ديز نب دثرَم همساو« نادْمَه نم

 نم وهو مهيلإ بسنف مهيف لزن اممإَو © مهنم ورمع وبأ نكي مو « سيدارفلا باب

 ءارلا مضو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب : توريبو

 امهذخأ ماشلا لحاس ةديلُب يهو ©« ةانثم ءات اهرخآ يفو واولا نوكسو
 . ةئامسخو نيعستو ثالث ةنس ةجحلا يذ رشاع ةعجلا موي نيماسملا نم جنرفلا

 اهقوف نم ةانثملا ءاتلا مضو نونلا نوكسو ةلفبملا ءاحلا حتفب : سوُتتَحو ]

 : "| ةلمهم نيس مث واولا نوكسو

 ١ ةيطخلا خسنلا يف درب مل نيفقعم نيب ام .
 ةدوسملا يف فلؤملا طخي تاكرحلاب ةطوبضم ةماكلاو ؛ ةيطخلا خسنلا يف طبضلا اذه دري ل ؟ .
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 سكن

 « ءالولاب يقّدعلا ةدانئج نب دلاخ ن مساقلا نب نمحرلا دبع هللا دبع وبأ

 « هئارظنو هنع هللا يضر كلام مامإلاب هّنقفتو معلاو دهزلا نيب عمج ؛يكلاملا هبقفلا
 وهو « كلام توم دعب كلام باحصأ هب عفتناو « ةنس نيرشع اكلام بحصو

 اهذخأ هنعو « مهبتك ”لجأ نم يهو « مهبهذم يف « ةنودملا » بحاص
 . نوتحس

 نامث لبمقو 2« ةئامو نيثالثو ثالث لبقو « نيتنثا ةنس يف هتدالو تناكو

 نم نيضم لايل عبسل ةعملا ةليل « ةئامو نيعستو ىدحإ ةنس يفوتو . نيرمشعو
 « يلاملا هيقفلا ببشأ ربق ةلابق ىرغصلا ةفارقلا باب جراخ نفدو < 'رصمب رفص
 . ىلاعت هللا اهمحر <« روسلا نم برقلاب امهو < اهربق ترزو

 ءاه مث ةحوتفم ةلعبم لاد فلآلا دعبو نونلا حتفو مبجلا مفب : ةدانِجو
 . ةنكاس

 هذه © فاق امدعبو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو نيعلا مذب : يقّنّنعلاو

 نم مهنم ©« قش لئابق نم مه لب ةدحاو ةليبق نم اوسيلو « ءاقّتنعلا ىلإ ةبسنلا
 . رصمب مهتماعو < مهريغو رضم ةنانك نمو « ةريشعلا دعس نمو « ريمح رجح

 رجح نم ديبز ناكو « يقتعلا ثراحلا نب ديباز ىلوم روك ذملا نمحرلا دبعو
 « ءاقّتنملا رهاظلا تلزن يتلا لئابقلا تناكو : يعاضقلا هللا دبع وبأ لاقو « ريمح

 ع** : ؟ كرادملا بيترتو ه٠ : ءاقتنالاو عع : ةقرولا « يزاريشلا تاقبط يف هتمجرت ا

 بيذبتلا بيذبتو *.7 : ١ يبهذلا ربعو +ه + : ظافحلا ةركذتو :١ : بهذملا جابيدلاو

 الانه ةمحرتلاو : تلق + ؟١ : ١ ةرضاحملا نسحو مومو ١: تارذشلاو؟ه؟ :5

 . ةدوسملا يف ام ىددعتت

 .ر نم تطقس : رصمب ١

 لك مدسق



 « ٍملسو هيلع هللا ىلص يلا دارأ نم ىلع نوعطقي اوناك لئابقلا نم عاّمُنَج مهو

 . ءاقتعلا مل ليقف « مهقتعأف ىرسأ مهب ىتأف مهيلإ ثعبف

 ةنس مرحلا لبتسم ةممملا موي كلذ ناكو « رصم صاعلا نب ورمع حتف املو
 لهأ مهل لبق امنإَو © ةيارلا لهأ يف نيدودعم هعم ءاقتعلا ناك « ةرجبلل نيرشع

 نكي ملو « اهب نوفرْعُي ةيار مهنم نطب لكل نولعجي اوناك برعلا نأل ةيارلا
 لاقف « ةيار نطب لكل نولمحي ام ددعلا نم ةيارلا لهأ نوطب نم نطب لكل
 « اهيلع يتوعد نوكتف « دحأ ىلإ اهبسنأ ال ةيار لعجأ انأ : صاعلا نب ورمع

 "اوحتف املو . 'مهناريد ناك اهيلعو < عماجلا بسنلاك مسالا اذه ناكف « اولعفف

 ءاج مث © مهططخ اهب 'سانلا ”طتخا طاطّسفلا ىلإ ورمع عجرو ةيردنكسإلا
 ىلإ كلذ اوكشف « ةيارلا لهأ دنع هيف نوطتخي اعضوم اودحي مف مهدعب ءاقتعلا
 نأ يل ىرأ : ”ططخلا رمأ ىلوتي ناكو « جيدُنح نب ةيواعم محل لاقف « ورمع

 لبقف « كلذ اولعفف « رهاظلا هنومستو ًالزنم هنوذختتف لئابقلا هذه ىلع اوربظت

 بوقعي نب فسري نب دمج ورمع وبأ هلك اذه ركذ © كلذل « رهاظلا لهأ » مهل
 «© اهملإ جاتحي ةبيرغ ةدئاف يهو « رصم ططخ » باتك يف ىمجثتلا

 مس

 ١ محلا دبع نبا رظنا : 1١10-1١5.
 . تحتف : ص "

 ."9ا 1١: يزيرقملا ططخ رظنا +

 نوب



 روك

 ينارادلا ناولس وبأ

 روهشملا دهازلا ينارادلا « 'يسنَعلا ةيطع نب دمحأ نب نمحرلا دبع نابلس وبأ

 نمو . تادهاجملا يف دجلا بابرأو « تاداسلا ةلج نم ناك ؛ ةقيرطلا لاجر دحأ

 < هرابن يف يفك هليل يف نسحأ نمو « هليل يف يفلك هراه يف نسحأ نم : همالك
 ىلاعت هللاو « هبلق نم اهب ىلاعتو هناحبس هللا بهذ ةوبش كرت يف قدص نمو

 فالخ لامعألا لضفأ : همالك نمو . هل تكرت ةوهشب ابلق بذعي نأ نم مركأ
 انأو مانت : يل لوقت ءاراوّحب اذإف يدرو نع ةليل تمن : لاقو . سفنلا ىوه
 ةنس هتافو تناكو . حيلم ىنعم لك هلو ؟ماع ةئامسخ ذنم رودخلا يف كل ىّبرأ

 . هنع هللا يضر « نيتئامو ةريششع سمخ ةنس ليقو « نيتئامو سمخ

 هذم « ةلمبم نيس اهدعبو نونلا نوككسو ةلمهملا نيعلا حتفب : يسْنَملاو
 نايلس وبأ بسني جحذم نم يح هدأ نب كلام نب سئنع ينب ىلإ ةبسنلا

 . اهيلإ روكذملا
 ةيناثلا فلآلا دميو ةحوتفم ءار فلألا دعبو ةلمهملا لادلا حتفب : ينارادلاو

 ىلع اهيلإ ةبسنلاو « قشمد ةطوئغب ةيرق يهو ايراد ىلإ ةبسنلا هذه < برون
 . ةددشم ايراد يف ءايلاو « بسنلا ذاوش نم ةروصلا هذه

 "ه4: و ءايلوألا ةيلححو قا دادغب خيراتو مو : يماسلا تاقبط يف هتججرت - 5+

 ؛ ه؟4 : ١ تارفلاو ١91٠ : غ ةوفصلا ةفصر (يفارادلا) : بابللاو ٠ : 7١١ باسنألاو
 . ةمحرتلا تفوتسا ةدوسملاو

 نأ هبيس 2 أطخ وهو « ةمجرتلا رخآ يف ءابلاب اضيأ ةخسنلا هذه يف طبض دقو « يسبعلا : س ١
 . هريغ مث « نونلا لدب « ةدحوملا ءابلاب » يدقلا لصألا يف هبتك دق ناك فلؤملا

 نضن
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 يناروفلا

 هبقفلا يزورملا ؛يناروفلا ناروف نب دمحأ نب دمج نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ

 هقفلا ذخأ «يعورف ىلوصأ وهو « ورمي ةيعفاشلا ءاهقفلا مدقم ناك ؛ يعفاشلا
 لدجلاو فالخلاو بهذملاو لوصألا يف فنصو « 'يئاشلا لافقلا ركب يبأ نع
 «ةذمالتلاب ضرألا قبطو « ةصفاشلا ةفئاطلا ةساير هبلإ تبتناو « لحنلاو للملاو

 وهو «ةنابإلا» باتك بهذملا يف فئنصو ؛« ةدمجلا هوجولا بهذملا يف هلو

 رضحي ناك نيمرحلا مامإ نإ : لوقي بهذملا ءالضف ضعب ”تعمسو . ديفم باتك

 هلوق ىلإ يغْصُي الو هفصني ال "مساقلا وبأ ناكو ؛ ذلئموي باش وهو هتقلح

 لاقو « بلطملا ةياهبند يف لاق قمف <« ءيش هنم هسفن يف يقبف « ًاباش هنوكل

 مماقلا وبأ هدارمف « هيف عوقولا يف عرشو « كلذ يف طلغو اذك "نيفنصملا ضعب

 . يناروفلا

 « ورم ةنيدمب ةئاعبرأو نيتسو ىدحإ ةنس ناضمر رهش يف هتافو تناكو

 نب رفاغلا دبع ظفاحلا هركذو . ىلاعت هللا همحر « ةنس نيعبسو ثالث نبا وهو

 . هيلع ىنثأو ؟« روباسين خيرات قابس » يف يسرافلا رفاغلا دبع نب ليعامسإ
 هذه « نون فلألا دعبو ءارلا حتفو واولا نوكسو ءافلا مهب : يناروفلاو

 . *يناعمسلا هركذ اذكه « روكذملا تاروُف هدج ىلإ ةبسنلا

 : م نازيملا ناسلو ؟ عا : + يبهذلا ربعو ؟؟ه : م بسلا تاقبط يف يناروفلا ةمجرت -

 . ًاماق ةدوسملا يف اك ةمجرتلاو : تلق ؛ *. و : « تارذشلاو مع

 ١ يزورملا :س .
 . يناروفلا ناكو : ص ؟

 . نيبقفتملا : ص نإ

 . 5٠( ةقرولا : قايسلا صخلم نم ةيناثلا ةعطقلا) !!1و:ه,1هو رظنا غ

 . (يناروفلا) : بامللا 0

١ 
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 يلوتملا دعس وبأ

 «© مهاربإ لبقو « يلع نب نومأم هممساو دمح نب نمحرلا دبع دعس وبأ

 نسحو نيدلاو معلا نيب ًاعماج ناك ؛ يروباسينلا يعفاشلا هبقفلا يلوتملاب فورعملا

 سيردتلا ىلوت < فالخلاو هقفلاو لوصألا يف ةيوق دي هل« ةرظانملا قيقحتو ةريسلا

 هللا همحر « يزاريشلا قاحسإ يبأ خبشلا ةافو دعب دادغب ةنيدمب ةيماظنلا ةسردملاب

 نبا رصن وبأ ديعأو ةئامعبرأو نيعيسو تس ةنس ةيقب يف اهنع لزع مث « ىلاعت

 دبعأو نيعبسو عبس ةنس يف غابصلا نبا لزع مث « « لماشلا » بحاص غاّّصلا

 . هتافو نيح ىلإ اهيلع رمتساو روكذملا دعس وبأ

 يذلا هباتك يف يناذمحلا مهاربإ نب كلملا دبع نب دمح هللا دبع وبأ ركذو]

 ينثدح : هلاثم ام ءابقفلا ركذ يف يزاريشلا قاحسإ يبأ خبشلا تاقبط ىلع هليذ

 همساو نمحرلا دبع دعس وبأ سيردتلا سلج امل : لاق بستحملا ةمالس نب دمحأ

 هيلع ركنأ « يزاريشلا قاحسإ ابأ ينعي « انخيش دعب يتلوتملا ىلع نب نومأم
 نطفف « هنود سولجلا يف بدألا لمت نأ هج[ ودارأو ا هعيطوم ءداتتسا ءابقفلا

 نم تئج ينأ امهدحأ : نيئيشب الإ يرمع يف حرفأ مل يننأ اوماعا : مهل لاقو

 « معلا لهأ باث هيشت ال ”قالثخأ ”باوثأ يلعو سخرس تلخدو ربنلا ءارو

 ٍتاّيرتخأ يف تسلجو 4 يسخرسلا لضفلا يبأ نبا ثراحلا بأ سلجم ترضحف

 وبأ ينرمأ يتبون يف تيبتنا امف © تضرتعاو تلقف ةلأسم يف اوماكتف « هباحصأ
 ىلإ تسلج ىتح ينبرقو يناندتسا تبون تداع املو 2« تمدقتف « مدقتلاب ثراحلا

 نيح يناثلا ءيشلاو <« حرفلا يلع ىللوتساف ©« هباحصأب ينقحلأو يب ماقو « هبلج

 55١ : " يبهذلا ربعو ؟؟+ : + ىكيسلا تاقبطو ١م : و مظتنملا يف يلوتملا ةمجرت - #وه

 نب دمج نبا : ص يفو ؛ ةدوسلاو ر يف هانتثأ اك هبسن درو دقو 2 +هم : + تارذشلاو

 . لاكشإ « نومأم همساو » : هلوق يفو نومأم نب نمحرلا دبع مماب رداصملا يف ركذو « نومأم

 نشر



 مظعأ كلذف « ىلاعت للا هحر < قاحسإ يبأ انخيش عضوم يف دانتسالل ”تْلّمأ
 . ١[مسقلا ىفوأو « معنلا

 دبع مساقلا بأ نع ورمب هقفلا ذخأو « ةمنألا نم ةعامج دعس يبأ ىلع جرختو
 « دس نب نيسح يضاقلا نع ذورلا ورمبو  هلبق روكذملا - يناروُفلا نمحرلا

 يف فنصو ثيدحلا عمسو « "يد'راوببألا ىلع نب دمحأ لبس يبأ نع ىراخببو

 م هنكل يناروفلا هخيش فينصت « ةنايإلا » هب مّمت « ةنابإلا ةمثت » باتك هقفلا

 نم هَمتأو «دودحلا باتك ىلإ هيف ىبتنا دق ناكو «هلاكإ لبق ةبلملا هتلجاعو هلكي

 «هريغو -"ةزمهلا فرح يف روكذملا  ىلجعلا دعسأ حوتفلا وبأ مهنم ةعامج هدعب

 لئاسملا نم بئارغلا هباتك يف عمج هنإف «هقيرط اوكلس الو دوصقملاب هيف اوتأي مو
 رصتخم ضئارفلا يف هلو « هريغ باتك يف دجوت داكت ال يتلا ةبيرغلا هوجولاو

 يف هلو / ذخآمل ا عاونأل ةعماج ةقيرط فالخلا يف هلو « دج. ديفم وهو ريغص
 . ةعفان هفيناصت لكو « ريغص فينصت ًاضيأ نيدلا لوصأ

 « نيرسشعو عبس ةنس ليقو « ةثاععبرأو نيرشعو تس ةنس هتدالو تناكو

 «دادغبب ةئامعبرأو نيعبسو نامت ةنس "لاوس رشع نماث ةعمجلا ةلمل فوتو «روباسينب
 ش . ىلاعت هللا همحر « زريأ باب ةربقمب نفدو

 ماللا دايدشتو واولاو ابقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو مملا مضي ٍلوثملاو

 . ةبسللا هذه يناعمسلا ركذي لو < كلذب فرع ىنعم يأل معأ لو « ةروسكملا

 ١ اذه دعب ةجنرختلا » ؛ ةدوسملا يف همضومو ء ر هب تدرقنا نيفقعم نيب اه « ,

 س رظنا ؟ ١: 1مء١؟.

 . ةدوسملا يف ام انتيثأو « لاوش ربش نماث : و ؛ لاوش نمت ؛ س #
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 راجل

 ركاسع نبا نيدلا رخف

 نيسحلا نب هللا دبع نب هللا ةبه نب نسحلا نب دمع نب نمحرلا دبع روصنم وبأ
 مامإ ناك ؛ يعفاشلا هبقفلا ركاسع نباب فورعملا نيدلا رخف بقلملا يقثمدلا

 يروباسينلا دوعسم يلاعملا يبأ نيدلا بطق خمشلا ىلع هقفت « هنيدو هماع يف هتقو
 هتمحصب عفتناو ًانامز هبحصو - ىلاعت هللا ءاش نإ ملا فرح يف هركذ يتآلا

 هيلع لغتشاو "قشمدبو ًانامز سدقلاب سردو هسفنب ”لقتسا مث هتنبا جوزتو
 وهو «ىواتفلا يف ًاددسم ناكو . ءالضفو ةعأ اوراصو هملع اوجرختو ريثك قلخ

 يتآلا «  ىتشمد خيرات » بحاص ركاسع نبا ىلع مساقلا بأ ظفاحلا يخأ نبا
 . ءاسؤرلاو ءاماعلا نم ةعامج مهتيب نم جرخو  ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ

 ةنس هدلوم نأ هطخمي بتكو « اتنظ « ةئامسخو نيسمخ ةنس هتدالو تناكو

 ةئاتسو نيرشع ةنس ءاعبرألا موي بجر نم رشاعلا يف يفوتو . ةئامسخو نيسمخ
 . قشمد رهاظ ةمفوصلا رباقمب ًارارم هربق ترزو « ىلاعت هللا همحر « ىقشمدب

 ريعو ١١ : نيتضورلا ليدو ه44 : ١ تاوفلار 51 : ه ىكبسلا تاقمط يف هتمجرت -65

 ةدوسملا تفوتساو : تلق ؛ .٠+5 : نامزلا ةآةرهو 4+ : ه تارذشلاو م١ : ه يبهذلا

 . ةمجرتلا هذه

 ًارهشأ قشمدب مقي ناكو « ةيرصانلا ةسردملاب سدقلا يفو « ةيخوراجلا ةسردملاب قشمد يف سارد ١

 ةيماظن » ىمست تناك يتلا ةيوقتلا ةسردملاب سيردتلا بويأ نبا لداعلا هالو مث « ًاربشأ سدقلابو

 . « ماشلا
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 ضخ

 يجاجزلا مساقلا وبأ

 «ةأشنو ًاراد يدادغبلا يوحنلا يجاتجِزلا قاحسإ نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ
 باتك هيف فنصو « وحنلا مع يف امامإ ناك ؛ ًادلومو آالصأ “يردن و اهتنلا

 نع وحنلا ذخأ . ةلثمآلا ةرثكب هلوط الول عفان باتك وهو « ىربكلا لجلا »

 بحصو « يرابنألا نبا ركب ىبأو ديرد نبا ركب يبأو يديزيلا سابعلا نب دمج

 هيلإ بسنف - 'هركذ مدقت دقو - جاجزلا ”يرسلا نب مهاربإ قاحسإ بأ
 بجر يف يتوتو . هيلع اوجرختو هب سانلا عفتتاو ىشمد نكسو « هب فرثعو

 ةنس ناضمر رهش يف لبقو 2« ةئائلثو نيثالثو مست لمقو « نيثالثو عبس ةنس

 دق ناكو . ىلاعت هللا همحر 2« ةيربطب لبقو قشمدب « حصأ لوآلاو « نيعبرأ

 8 ةيربطب تايف ةيديشخإلا عابضلا لماع ثراحلا نبا عم قشمد نم جرخ

 لاقيو «هب عفتناو الإ دحأ هب لغتشي مل ةكرابملا بتكلا نم « لجلا » ةباتكو
 ند ناكو « ىلاعت هللا ابسرح « ةكمي هفنص هنإ

 . هئراق هب عفني نأو هل رفغي نأ ىلاعت هللا

 مدقت دقو » ةيناث مج فلألا دعبو مجلا 0 يجاج'ْزلاو

 . ةمسنلا هذه ببسس يف لوقلا

 « هال : ةاعولا ةمغبو ١؟9 : يديبزلا تاقبطو م١ : تسربفلا يف يجاجزلا ةمجرت - #517

 :١١٠١ ؟ ةاورلا ءابناو مها/ : ؟ تارذشلاو ؟ه؛ :؟ يبهذلا ربعو (يجاجزلا) : بابللاو

 . ةدوسملا يف ةافوتسم ةمجرتلا هذهو « (هتمجرت رداصم نم ديزم ةيشاحلا يفو)

 .عو:صا( 1١ ج رظنا ١

 نهض



 اراك

 رصم خيرات بحاص سنوي نبا

 دبع نب سنوي ىموه يبأ نب ديجأ نسحلا.ىأ نب:نسرلا دبع ديس وأ

 خرؤملا ثدحملا يفدصلا نامح نب صفح نب ةرّسْمم نب ىموم نب ىلعالا

 ريغص وهو رخآلاو ©« نييرصملاب صتخ ربخألا وهو امهدحأ : نيخي رات رصمل عمج

 وبأ اهليذ دقو « اهيف رصقأ امو « رصم ىلع نيدراولا ءابرغلا ركذ ىلع لمتشي

 . اهيلع ىنبو يمرضحلا يلع نب ىيحي مساقلا
 مامإلا بحاص ىلعألا دبع نب سنئوب ديقح وه روكذملا دبع وبأ اذهو

 فرح يف هركذ يتأيسو - ةديدجلا هلاوقأل لقانلاو « هنع هللا يضر يعفاشلا
 تناك : روكذملا نمحرلا دبع نب ىلع نسحلا وبأ لاقو  ىلاعت هللا ءاش نإ ءاملا

 . نيتئامو نينامثو ىدحإ ةنس يف يبأ ةدالو

 وبأ هبلع ىلصو « ىلاعت هللا همحر 6“ ةئاثلثو نيعبرأو عبس ةنس ةرخآلا ىدامج

 نب هللا دبع نب ليعامسإ نب نمحرلا دبع ىسنع وبأ هاثرو « جاحجح نبا مساقلا

 : هلوقب يضورعلا يوحنلا 'يرصملا باّتشخلا ينالودخلا ناملس

 ابودنم شبعلا ذيذل دعب تادعو ”"ابيرغتو ًاقيرشت كماع تنشب

 ؟5١ : ؟ يبهذلا ربعو مهم : ظافحلا ةركذتو ه5 : ١ تاوفلا يف سنوي نبا ةمجرت - 4

 تفوتسا دقو ؛ »*١ : ةفرطتسملا ةلاسرلاو ١ : ١0 ةرضاحملا نسحو ماب ه : ؟ تارذشلاو

 9 ةمحرتلا هذه عمسمج ةدوسملا

 , يدفصلا نع ًالقن ؟ و07 : ةاعولا ةبغب يف هتمجرت ١

 . بيوصت هلعلو « اميرقتو ًافمتصت كملع تنبب : ةدوسملا شماه ىلع ١

 نضشي



 هبتكت خيراتلاب جبلت ”تلز ام
 يفحص يفو يرك ذ يف كتوم تخرأ
 ًاملع اهناكس نم رصم نع ترشن
 تعجس امسانلل مرخف نع تفشك

 بن" نعتبّتقن برع نع تبرعأ

 ةسبجوم ناسحإلل مراكملا نإ
 ةرهظمب انندلا امو انع تبجح

 ردحأ ىلع ىقبي ال توملا كلذك

 ابوتكم خيراتلا يف كانيأر ىح

 ابوسحم تنك ذإ 'ينخرؤي نمل

 ابوصنم موقلا لاح ةئيبُم
 ابيرطت ناصغألا ىلع مالا ”ق“ر'و

 اببقنت سانلا يف مهبقانم تراس

 ابوسنم ناك ذإ تحي ل نأك ىقتح

 ابيك رت دبع اي تبّدك'ر دق كبفو
 ابوححم داع الإ لج نإو اصخش

 ابوبحم بابحألا نم يلابللا ىدم

 هللا ءاش نإ جيزلا بحاص مجنملا نب ىلع نسحلا يبأ هدلو ركذ يقأيسو -

 ش : حلاق
 ىلإ ةبسنلا هذه « ءاف امهدعبو نيتلمبملا لادلاو داصلا حتفب : يفدّصلاو

 رسكب فدصلاو . رصم تلزن ريمح نم ةريبك ةلسق يهو < لبس نب فدّنملا

 يهو < يرمتن ةرمن ىلإ بسنلا يف اولاق اك بسنلا يف حتفت امنإو « لادلا

 . لادلا متفب - فّدّصلا هنأ ىرخأ ةغل هيفو « ةدرّكطم ةدعاق

 تايبألا بحاص ليعامسإ نب نمحرلا دبع ىسيع وبأ يفوتو (94)
 . للاعت هللا همحر « ةئاؤلثو نيتسو تس ةنس رفص يف

 ةروك ذملا

 ١ هخرؤي : ابقوف ةدوسملا يف عضو .
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 راج

 يوحنلا يرابنألا نبا

 هللا دبع نب دمه نب هللا دسسع نب دمه ءافؤلا يبأ نب نمحرلا دبع تاكربلا وبأ

 ؛ يوحنلا « نيدلا لاك بقلملا « يرابنألا نايلس نب نسحلا نب دمح دبعس ىبأ نبا

 « تام نأ ىلإ هابص نم دادغب نكسو « وحنلا مع يف مهيلإ راشملا ةمثألا نم ناك
 ءارقإل رادصتو ةيماظنلا ةسردملاب « هنع هللا يضر « يعفاشلا بهذم ىلع هقفتو

 فيرشلا بحصو « يقيلاو لا نبا روصنم يبأ ىلع ةفللا أرقو « اهب وحنلا
 للا ءاش نإ ءالا فرح يف هركذ يتآلا - يرّجُتشلا نب هللا ةبه تاداعسلا ابأ
 هستلغ لفشاو « بدألا لع يف رّحبتو « هتبحصب عفتناو هنع ذخأو  ىلاعت

 باستك وحنلا يف فنصو ©« مبنم ةعامج 'تيقلو « ءاماع اوراصو ريثك قلخ
 يف « نازيملا » باتك هلو « ةدئافلا ريثك ذخأملا لبس وهو « ةيبرعلا رارسأ »

 عم نيرخأتملاو نيمدقتملا هيف عمج « ءايدألا تاقبط » يف باتك هلو « اضيأ وحنلا
 الإ دحأ هيلع أرق ام اك رابم هسّفن ناكو 2« ةمفان اهلك هّشكو « همحح رغص

 ايندلا كرتو ةدابعلاو معلاب ًالغتشم هنتيب يف هرمع رخآ يف عطقناو . زّمتو

 . ةديمح ةريس ىلع لزي مو « ابلهأ ةسلاجو

 ةليل يفوتو « ةئامسمخو ةريشع ثالث ةنس رخآلا عيبر رهش يف هتدالو تناكو
 ةبرتب زربأ بابي نفدو « دادغبت ةئامسخو نيعبسو عبس ةنس نابعش عسات ةعجلا

 . ىلاعت هللا همحر < 'يزاريشلا قاحسإ يبأ خمشلا

 ةقياطم ةمجرتلا هذهو ؛ (ىرخأ رداصمب تبث ةيشاحلا يفر) :١59 ؟ ةاورلا هابنا يف هتمجرت - ؟وو

000 
 يئانلا ةمجرت يف مدقت دقو رركم هدعب « يرابنألا » طبضو « س يف ةمجرتلا تبتنا انه ىلإ ١

 مدقت يرامنألاو : ص ةخسن يف ءاجو ؛ر ةخسنلاو ةدوسملا يف هدورول هانتبثأو « ربكألا

 . يرابنألا يئانلا سابعلا يبأ ةمجرت يف هيف مالككلا
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 فلألا دعيو ةدحوم ءاب اهدعبو نونلا نوكسو ةزمهلا حتفب : يرابنألاو ْ

 ةرشع دادغب نيبو اهنيب ©« تارفلا ىلع ةيدق ةدلب « رابنألا ىلإ ةبسنلا هذه «.ةار
 : ريبانألاو © ماعطلا ريبانأ اهيف ذختي ناك ىرسك نأل رابنألا تيمسو « خسارف
 :رْمّدنلاو « ساقنأو سلقن لثم « ءار اهدعبو نونلا رسكي رين عمج رابنألا عمج

 هدعبو فاقلا نوكسو نونلا رسكي : سقّنلاو « ةلغلا هيف لعجت يذلا ”ي'رخلا

 . دادملا وهو ةلدهم نيس

 رز

 يزوجلا نبا جرفلا وبأ هم

 نب هللا ديبع نب يلع نب دم نب ىلع نسحلا يبأ نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ
 نب مساقلا نب هللا دبع نب يزوجلا رفعج نب دمح نب دمحأ نب ىداّمُح نب هللا دبع

 أ ني دمه نب مساقلا نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دم نب مساقلا نب رضنلا

 ”يمستلا ”يشرقلا « ؟فورعم بسنلا ةيقبو « هنع هللا يضر « 'قيدصلا ركب

 ةماالع ناك ؛ ظفاحلا نيدلا لامج بقلملا ظعاولا ىلشحلا هبقفلا يدادغملا يركنلا

 اهنم 2« ةديدع نونف يف فنص . ظعولا ةعانصو ثيدحلا يف هتقو مامإو هرصع

 ثيدحلا يف هلو « ةبيرغ ءايشأب هيف ىتأ ءازجأ ةعبرأ « ريسفتلا لع يف ريسملا داز »

 « تاعوضوملا » هلو «ريبك وهو « ”خيراتلا يف « مظّدنملا » هلو « ةريثك فيناصت

 ليذو ؛م١ : نامزلا ةآةرمو ءدو : ١ ةلبانهلا تاقبط ليذ نم لك يف ةلوطم ةمجرت هل - «*ا/٠

 ربعو ١*:4؟ : ظافحلا ةركذتو ١*١ : ٠؟ ريثآلا نبال لماكلا رظناو ١ : نيتضورلا

 ىلع تادايز اهيفو ةدوسملل ةقباطم انه ةمجرتلاو ؛ م0« : ؛ تارذشلاو «و٠1 : ؛ يهذلا

 . ةيرصملا ةعومطملا
 .ر يف بسنلا زجوأ ١
 ينل راب يق وماالو «كرإر ينصب درعا كا ١

 . ص نم تطقس : خيراتلا يف *
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 « رثألا موبف حبقلت » هلو < عوضوم ثيدح لك اهمف ركذ « ءازجأ ةعبرأ يف

 . دعت نأ نم رثكأ هبتكف ةلمجابو « 'ةبدتق نبال « فراعملا » باتك عضو ىلع

 تعمج هنإ : "اولوقي ىتح كلذ يف "نولاغي سانلاو « ًاريثك ائيش هطخمب بتكو

 ناكف ةدملا ىلع سيراركلا تمسقو هرمع ةدم تبسحو اهبتك يىتلا سيراركلا

 لاقُنو . لقعلا هلبقي داكي ال مظع ءيث اذهو « سيرارك عست موي لك صخ ام

 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح اهب ؛بتك يتلا همالقأ ةيارْب تعمج هنإ

 دعب هب لسغي يذلا ءاملا اهب نّمخَسُي نرأ ىصوأو « ريثك ءيش اهنم لصحف
 ضعب هل يندشنأ « ةفيطل راعشأ هلو . اهنم لضفو تفكف « كلذ لعفف « هتوم
 : دادغي لهأ بطاخي ءالضفلا

 ”بّلثق افجلاب 'مثيولق قارعلاب ةيتف نم يريذَع
 ٍبجعُي الف بيرقلا لوقو بيرغلا مالك بيجعلا نور

 بلقت مهناريج ريغ ىلإ ريخم تادنت نإ مهبيزايم

 برطت ام 'يحلا ةّيتنفلم 'مهخيبت دنع 'مهرذعو
 نسحأ نمف « ةردان ةبوجأ ظعولا سلاجم يف هل تناكو . ةريثك راعشأ هلو

 يبأ نيب ةلضافملا يف ةعيشلاو ةّسنسلا لهأ نيب دادغبب عازنلا عقو هنأ هنع ىكحي ام
 « جرفلا وبأ خيشلا هب بيجي امب لكلا يضرف « اهنع هللا يضر « ىلعو ركب

 : لاقف « هظعو سلجم يف يسركلا ىلع وهو كلذ نع هلأس اصخش ”اماقأف

 تلاقف « كلذ يف مجاري ال ىتح لاحلا يف لزنو « هتحت هتنبا تناك 'نء» هلضفأ

 هللا ىلص هللا لوسر تحت ابنع هللا ىضر ةشئاع هتنبا نآل ركب وبأ وه : ةّنسلا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنبا ةمطاف نأل ىلع وه : ةعبشلا تلاقو « ملسو هيلع

 . نولاغتب : ص ؟

 . هجو هلو « ةدوسملاو ص يف اذك : اولوقي ©

 . بتكي ناك :ر 3

 . ةعيشلاو ةّنسلا : نيتقرفلا ىلإ دئاع ريمضلاو « ص ر سو ةدوسملا يف اذك نإ
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 نراعمإو ماتلا ركفلا دعي لصح ولو « ةبوجألا فئاطل نم اذهو « هتحن لسو

 .ابحرش لوطي ةريثك نساحم هلو . ةمدملا نع ًالضف نسحلا ةياغ يف ناك رظنلا

 يفوتو . ةئامسمخو رشع لبقو « نامث ةنس بيرقتلا قيرطب هتدالو تناكو

 نفدو دادغبي ةئامسمخو نيعستو عبس ةنس ناضمر ربهش رشع يناث ةعملا ةلبل

 . ىلاعت هللا اهمحر « ةئامسخو ةرشثع عبرأ ةنس يف هدلاو يفوتو « برح بابب

 ةحوتفم ةلمبم لاد فلآلا دعبو مملا. ديدشتو ةلمبملا ءاحلا مب : ىداّمُنَحو
 : وكلم او

 ةضرف ىلإ ةبسنلا هذه <« ياز اهدعبو واولا نوكسو مجلا حتفب : يزوجلاو

 . 'روهشم عضوم وهو « زوجلا

 "لاحم ىدحإ « زوجلا ةعرشم نم ناك هدج نأ يتادوسم يف يطخب كساَرَو

 . معأ لاو « يبرغلا بناجلاب دادغب

 ققحتأ ال :لوقن يرق نبا جرفلا وبأ ناك :دادغب خيرات يف راجنلا نبا لاقو
 نم كل ناك : ةدلاولا تلاقو ةرشع عبرأ ةنم تام يدلاو "نأ ريغ يدلوم

 . ملعأ هللا « نييئالقلا ربنب رفصلا لمعي هدلاو ناكو . نينس ثالث وحت رمعلا .
 دادغي بستحم نمحرلا دبع نب فسوب دمحع وبأ نيدلا يبحم هدلو ناكو (95)

 ىلإ لئاسرلا يف هدرتي ناكو « ةلبانحلا ةفئاطل ةيرصنتسملا ةسردملا سيردت ىلونو

 ةدعقلا يذ رسشع ثلاث تبسلا ةلبل هدلومو « ةفالخلا راد ذاتسأ راصو « كوللا
 . ةئاتسو نيسمخو ثالث ةئس آليتق رتتلا ةعقو يف يفوتو «دادغبب ةئامسخو نينارث ةنس

 روهشملا ظعاولا يلغ'زق نب فسري رفظملا وبأ نيدلا سمش هطبس ناكو (96)

 « مهريغو كولملا دنع لوبقو هظعو سلاجب يف ةعمسو تبص هلو « بهذملا يفنح

 يفوتو «« نامزلا ةآرم » هاّمس ًادلجب نيعبرأ يف هطخي هتيأر ًاريبك اخيرات فّنصو
 هلزنمب قشمدب ةئاتسو نيسمخو عبرأ ةلس ةجحلا يذ نيرشع يداح ءائالثلا ةيل
 همحر « دادغبب ةئايسحو نيناثو ىدحإ ةلس هدلومو « كانه نفدو نوبساق لبحي

 "نينامثو نيتنثا ةنس يدلوم نا يمأ ينتربخأ : لوقي وه ناكو « ىلاعت هللا

 ١ م س يف ةمجرتلا تبتنا انه ىلإ .

 " .ر صو ةدوسملا يف تباث وهو ةيرصملا ةعوبطلا يف هرب / : ةمجرتلا رخآ ىلإ «يطخي تيأرر»
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 بيطخلا نبا هللا دبع دمج يبأ بيطخلا نب نمحرلا دبع ٌنيِز وأو .

 مرت نب ناوكو وب نودعس نب نيسح نب غبصأ نسحلا يبأ نب دمحأ رمع يبأ

 اذكه : 'ةمحد نبا باطخلا وبأ ظفاحلا لاق - . سلدنألا ىلإ لخادلا وهو

 ضورلا » باتك بحاص روبشملا ماماألا يليهسلا يمعتحلا - هبسن ىلع ىلمأ

 فيرعتلا » باتك هلو « سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةريس حرش يف « فلناألا

 «ركفلا جئاتن ١» باتك هلو « « مالعألا ءامسألا نم نآرقلا يف مهيأ ايف مالعإلاو

 زعبنلا ةلأسمو < مسو هيلع هللا ىلص ينلا ةيّورو « مانملا يف ىلاعت هللا ةيؤر ةلأسمو

 هنإ : لاقو يندشنأ :ةمحد نبا لاقو . ةديفم ةريثك لئاسمو «لاجدلا روع يف

 :يهو اهداشنإ لمعتسا نم كلذك و اهايإ هاطعأ الإ ”ةجاح اهب ىلاعت هللا لأم ام

 ”مّقَوَتي ام لكل دّعُملا تنأ

 | عزتملاو ىكتتتملا هيلإ "نما
 عصجأ كدنع ريخلا نإف ننما

 مممسيو ريمضلا يف اه ىرَب نم اي

 ابتلك دئادشلل ىِّحرُي نما

 نك لوق يف هقزر ”نئازخ نما

 ”ةليسو كبلإ يرثقف ىوس يل ام

 ”ةليح كيابل يعارق ىوس يل ام
 همساب فتهأو وعدأ يذلا نّمو

 ًايصاع طئنقي نأ كد اشاح

 عقدأ يرقتف كيلإ راقتقالابف .
 عّرقأ باب ”يأف ت'ؤدّر نلف

 علمي كريقف نع كّكلضف ناك نإ

 مس'وأ ”بهاوملاو ”لزجأ 'لضفلا

 : مقر) ةلكتلاو (٠؟ه : مقر) سمتلملا ةيغيو 5 : رفاسملا داز يف يليبسلا ةمجرت - اا

 : نايمهلا تكنو ٠١١ : ؟ مفنلاو ؛ م: ١ برغملاو ٠٠ : بهذملا جابيدلاو((١1+

 تارذشلاو ؟ غ4 : ع يبهذلا ربعو ١غ م : ظافحلا ةركذتو 5١؟ : ؟ ةاورلا هايناو ١م

 . ةدوسملا يف امل ةقباطم انه ةمجرتلاو ؛ س»١ : ١ ةيابنلا ةياغو 57١ : ؛

 ١ هل ةلوطم ةمجرت هيفو ؟٠6 : برطملا رظنا .
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 غلبتيو فافعلاب غوستي هدلبب ناكو « ةعتم هفيناصتو زينك هراشأو

 « هيلإ نسحأو اهيلإ هبلطق شكارم بحاص ىلإ هربخ يمن ىتح « فافكلاب
 . ماوعأ ةثالث وحن اهب ماقأو « هيلع لابقإلا هجوب لبقأو

 مزن نتك ازمة رشح قالو م ةتيتلاف تيم” ةهئاوبخو اناث ةشض“ ءدلوعو
 ىدحإ ةئس نامعش نم نورشعلاو سداسلا وهو « ربظلا تقونفدو سيمخلا

 . ًافوفكم ناكو ؛ ىلاعت. هللا همحر « ةئامسخخو نينامثو

 ةلمهملا نيعلا حتفو ةثلثملا ءاثلا نوكسو ةدحوملا ءاخلا حتفب : يمعشخلاو

 هبقو « ةريبك ةليبق يهو » رافأ نب مَعْتَخ نإ انا لع اب ماع

 + ةفالتخا
 اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ءاهللا حتفو ةلمبملا نيسلا ممب : يليبّسسلاو

 تيمس 4 فلل نما ل وا ل ل ال اهدعبو

 ليطلم لج نم الإ سلدنألا دالي عيمج يف ىرْي ال هنأل بكو كلا مساب
 'اهيلع

 اهدعبو ةحوتفم فاق مث ةحوتفم مال فلألا دعبو مملا حتفي  ”ةّقّلامو

 « ماللا رسكي : يناعمسلا لاقو « سلدنألاب ةريبك ةئيدم يهو « ءاه

 . '"طلغ

 ١ راطعملا ضورلا رظنا : ١م١٠ .

 .هللا دمحم نابعألا تايفو نم لوألا ءزجلا زن » : اهماتخ يف ءاج دقو ص ةخسنلا يبتنت انه ىلإ ؟
 لجو زع هللا ىلإ ريقفلا هسفنل هقلع « ةئاعبسو نيثالثو سمخ ةنس هقيفوت نسحو هتناعإو هنمو

 يناثلا ءزجلا يف هولي ء همركو هفطلو هلع هحماسو هنع هللا افع يسلابلا دوم نب نيسملا نب دمع

 رفعج يبأ ةمجرتل اناوذع كيفنتسو عضو دقو : تلق « . خلا ...روصاملا رفعج يبأ (ةمجرت)

 يسابعلا هللا رمأب مئاقلا ةمجرتل اناونع اهدعب عضوو «م ؛ .مقر هدنع تمدقت اهنأ عم 88١ مقر)

 ١ : 1١*4(. تاوفلا تاكردتسم نم يهو «م؟ مقر
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 اضفت

 يناسارخلا لسم وبأ

 ةوعدلاب مئاقلا يناسارخلا ©« ناؤء لبقو « ملسم نب نمحرلا دبع سم وبأ

 دلو نم 'نردوج نب سوذشس نب راسي نب ناؤع نب مهاربإ وه ليقو « ةيسابعلا
 نب ىلع نب دمه نبا مامإلا مهاربإ هل لاق « يسرافلا "ناكتخبلا نب رهمجرزب

 ريغت ىتح رمألا انل متي اف كمسا ريغ : بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع
 . ملعأ هللاو < نمحرلا دبع هسفن ىمسف « كمسا

 هل ةيرقلا هذه تناكو ”درجنس ىمست ةيرق نم نيذيرف قاتسر نم هوبأ ناك
 خسارف ؛ثالث ىلع « ناوخام امل لاقي ةيرق نم هنإ : ليقو <« ىرق ةدع عم
 ىلع "مطاق هنإ مث « يئاوم ةفوكلا ىلإ بلحي نايحألا ضعب ناكو « ورم نم
 ىلإ هصخلشُي نم هيلإ دلبلا لماع ذفنأو <« زجع هيف هقحلف « نيذيرف قاتسار
 نم اهبلج ةكشو اهمسا ةيراج ناجتسو نبا ذادنب نيذأ دنع هل ناكو « ناريدلا
 اذا هجارخ ىدؤم نع ىّحنتو ©« لماح يهو ا ةيراجلا ذخأف « ةفوكلا

 يخأ ريم نب لقْعَم نب ىسيعب قتاف قاتسر ىلع زاتجاف « ناجيبر ذأ ىلإ
 همانم يف ىأرف « امايأ هدنع ماقأف ىلجعلا فتل'د يبأ دج لقعم نب سيردإ

 نباو يبوقعيلاو يدوعسملاو يربطلاك ةيسابعلا ةوعدلا تلوانت يتلا خيراتلا بتك يف هرايخأ د سول
 نازيمو م١٠٠٠ : فراعملاو ٠١ : ٠.0 دادغب خيرات اضيأ رظناو ؛ اهريغو نودلخ نباو ريثالا

 ةمجرتلا هذه نم ةادتباو « ١١١ه : ١ تارذشلاو 8:١ يبهذلا ربعو همو : ؟ لادتعالا
 . تاطوطخما رئاس عم (ل اهزمرو) يلليربوك ةخسن كرتشت

 . نودوج :ر

 . قطنلا ةيسراق انه فاكلا

 . رجنس : ل

 . ةدوسملا يف اذك

 , عطق : س
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 فءاضأز قافآلا تس ءاسلا قع راو نا لناسإ نوقف لوبلا نيلع هنآك
 : هل لاقف لقعم نب ىسع ىلع هايؤر صقف < قرشملا ةمحانب تعقوو ضرألا

 . اهب تامو ناجيبرذأ ىلإ ىضمو هقراف مث « امالغ اهنطب يف نأ كشأ ام

 هدلو عم فلتخا عرعرت اماف « ىسيع دنع أشنو « مسم ابأ ةيراجلا تعضوو

 ىسع ىلع عمتجا هنإ مث . هرغص يف هبلإ راشد ابيبل ابيدأ جرخف <« بتكملا ىلإ

 ابلجأ نم ادعاقت جارخلا نم اياقب يلجعلا فلد يبأ دج سيردإ هيخأو لقعم نبا
 نب دلاخ ىلإ امههربخ ناهبصأ لماع ىهنأفأ < ناببصأب جارخلا ىّدؤم روضح نع
 دعب هيلإ (هلمح نم 'ةفوكلا نم دلاخ ذفنأف « نيقارعلا ىلاو يرْسَقلا هللا دبع

 يلجسلا سنوي نب مصاع هبف افداصف « نجسلا يف دلاخ اهكرتف « اهيلع هضبق

 هيلع ضبقي نأ لبق لقعم نب ىسع ناك دقو « داسفلا بابسأ نم بيسب اسوبح
 رهخ هب لصتا اماف « اهتلَتغ لاتحال قتاف قاتسر نم ةيرق ىلإ لسم اأ ذفنأ
 اهنمت نم هدنع عمتجا ناك ام ذخأو ةلغلا نم هلمتحا ناك ام عاب لقعَم نب ىسع

 ىلإ فلتخي ناكو © لجع ينب يف هرادب ىسيع هلزنأف « لقعم نب ىسيعب قلو
 . لقعم ينبا سيردإو ىسع دبعتيو نجسلا

 نب هللا دبع نب ىلع نب دمج مامإلا ءابقُن نم ةعامج ةفوكلا مدق دق ناكو

 ةعبشلا نم ةدع عم - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - بلطملا دبع نب سابعلا

 « مهدنع ملسم ابأ اوفداصف « نيمّلسم نجسلا نييلجعلا ىلع اولخدف « ةيناسارخلا
 مهنأو مهرمأ فرع مث « مهبلإ وه لامو « هبدأو همالك و هتفرعمو هلقع مهبجعأف

 مسم وبأ لدعف < نجسلا نم سيردإو ىسع ”بّرَه كلذ عم قفتاو « ةاعاد

 هللا اهبسرح < ةككم ىلإ مبعم جرخ مث « ءابقنلا ءالؤه ىلإ لجع ينب رود نم
 نب دمج هببأ ةمجرت يف روكذملا - مامإلا دمع نب مهاربإ ىلع ءابقنلا دروأف « ىلاعت

 « مهرد فلأ يتئامو رائيد فلأ نيريششع  هببأ ةافو دعب ةمامإلا ىلوت دقو يلع

 اذه : محل لاقو « هبدأو هلقعو هقطنبو هب بجعأف « مسم انأ هنلإ اودهأو

 .ًارفسو ًارضح همدخي مهاربإ مامإلا دنع ملسم وبأ ماقأو . لّضعلا نم ةلضع

 ١ ل نم طقس : ةفوكلا نم .



 2 نانا زر نما موقي الجر هولأسو مامإلا مهاربإ ىلإ اوداع ءابقنلا نإ مث

 رحح هتدجوف رز يماق تلو اش اذه تبارج دق نإ : لاقف

 انه ورم قمنا و نانازخ لا ةسراورخألا هدلقو ملسم ابأ اعد مث « ضرألا

 ينارحلا ريثك نب ناولس ناسارخ لهأ ىلإ لسرأ دق مامإلا مهاربإ ناكو . تاك
 « هل ةعاطلاو عمسلاب كانه "نم رمأ مسم ابأ ثعب اماف « تيبلا لهأ ىلإ موعدي

 مهاربإ نيب ام فلتخي مسم وبأ ناكف « ريثك نب نابلس فلاخي ال نأ هرمأو
 . ناملسو

 مهو © ةثالث ضرألا كولم ؛لجأ : هدنع مسم وبأ ركاذ دقو « نومأملا لاقو

 . يناسارخلا مسم وبأو ريشدرأو ردنكسالا : لودلا لقثب اوماق نيذلا

 نينس كلذ ىلع ماقأو مئاه ينب نم لجر ىلإ سانلا وعدي مسم وبأ ناكو
 هركذب ةلاطإلا ىلإ ةحاح الو روبشم وه ام دالملا كلتو ناسارخ يف لعفو

 ةقمقح ىلع فوقولا ىلع لاتحي « ةممأ ينب كولم رخآ « دم نب ناورم ناكو
 ءاعدلا نأ هل ربظ ىتح كلذ ىلع لزب ملف «مبنم وعدي نم ىلإ مسم ابأ نأو رمألا
 يف اهركذ يتآلا  ةمسمحلاب هلهأو هتوخا دنع اميقم ناكو « 'مامإلا مهاربإل

 هيلع ضبقو هبلإ لسرأف - اهنع هللا يضر سابعلا نب هللا دبع نب ىلع هدج ةمجرت
 . حافسلا هللا دبع هيخأل هدعب نم رمألاب مهاربإ ىصوأف نارح ىلإ هةر
 ةراون هيف حرط بارحي همن مث اهب ناورم هسبح نارح ىلإ مهاربإ لصو املو
 نيثالثو نيتنثا ةنس رفص يف كلذو « تام نأ ىلإ هيلع دسو هسأر هيف لعجو
 ىدحإ هرمع ناكو « رثكألا وه اذه نكلةلتقلا هذه ريغ هلتق هنإ لبقو « ةئامو
 . نارح لخاد كانه هئنفد ناكو « ةنس نيسمخو

 . حافسلا بقلملا دم نب هللا دبع سابعلا يبأ ىلإ سانلا وعدي مسم وبأ راص مث
 اذه نأ كلذ يف يورملا ربخلل ةيثراحلا حاكن نم مشاه ينب نوعنمي ةيمأ ونب ناكو

 يلع نب دمج هاتأ رمألاب زيزعلا دبع نب رمع ماق اماف « ةيثراحلا نبال متي رمألا

 تاديزملا نم صنلاو « انه هركذي وه اهو « هببأ ةمجرت يف مامإلا مهاربإ ركذيس هنإ لوقلا مدق ١
 .٠ ةدوسملا ةمشاح يف



 ؟ يل نذأتفأ 2« بعك نب ثراحلا ينب نم يلاخ ةنبا جوزتا نأ تدرأ يفا : لاقو
 نادملا دبع نب هللا دبع نب هللا دمع تنب ةطير جوزتف « تش نم جوزت : لاق

 «© روكذملا حافسلا امدلوأف « بعك نب ثراحلا نب دايز نب نطق نب لاكرلا نبا

 . ١ةفالخلا ىلوتف

 ةرششللا يقن ًاولح ًاليمج رمسأ ًاريصق ناك : لاقف مسم ايأ ينئادلا فصوو

 ربظلا ليوط ةرْئعَّشلا ليوط اهرفاو ةمحللا نسح ةببجلا ضيرع نيعلا روحأ
 قطنملا واح ةيسرافلاو ةيبرعلاب احيصق ©« توصلا ضفاخ ذخفلاو قاسلا ريصق

 داكي الو هتقو يف الإ احزام الو اكحاض ري / « رومألاب املاع رعشلل ةيوار
 «رورسلا رثأ هيلع ربظي الف ماظعلا تاحوتفلا هيتأت «هلاوحأ نم ءيش يف بّمطَقُي

 «© بضغلا مارفتس م بضغ اذإو « اشتكم ىرُي الف "ةحدافلا ثداوحلا هب لزنتو

 يفكيو نونج عاملا : لوقيو « ةدحاو ةرم الإ ةنسلا يف ءاسنلا يتأي الو

 لخدي ال] ةةرْمََغ سانلا دشأ نم ناكو « ةرم ةنسلا يف نحب نأ ناسنإلا

 نجتحي ام ابنم هئاسنل حرطي ىتوك رصقلا يف ناكو « هريغ هرصق
 قرحأو حبذف هتبكر يذلا نوذربلاب رمأ هتأرما هملإ تفز ةلملو : اولاق « هملإ

 نم « ريمألا هللا حلصأ : ةمربش نبا هل لاقو « اهدعب ركذ هبكرب الثل « هجرس
 « اعمط سانلا لقأ ناكو ؛ مهتلود لابقإ يف موق لك : لاق ؟ سانلا مجشأ
 ىفكف « ًاران دقوأ نمم ةمذلا تئرب : سانلا يف ىدان جح املو « اماعط مهرثكاو

 < مهيقرصتمو مهبانإو مهباهذ يف مهاريشو مهماعط رمأ هعم 'نّمو ركسعلا

 هكحافس نم هنوعمسي اوناك امل دحأ مهنم لهانملا يف قبي ملف « بارعألا تبرهو

 ملسم وبأ : كرابملا نب هللا دبعل ليقف « ًاربص فلأ ةئاّتس هتلود يف لتق : ءامدلا

 جاجحلا نكلو « دحأ نم ًاريخ ناك ملسم ابأ نإ لوقأ ال : لاق ؟ جاجحلا وأ ريخ

 . "[ هنم ا"رش ناك

 خسنلا رئاس يف دري ملو م يف هضعبو رو ةدوسملا يف درو : ةفالخلا ... وعدي مسم وبأ ناكو ١

 . ةيرصملا ةعوبطملاو
 . م نم تطقسو « ةحداقلا : ل ؟

 . ةيطخلا خسنلا يف درب مل نيفقعم نيب ام <
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 .طق دغ ىلإ يموي رمأ 'ترتخأ ام : لاقف ؟ تغلب ام "تغلب مب : هل ليقو

 ابّصلا ركذو نانسآلا » باب يف «راربألا عببر » باتك يف يرشختزلا ركذو

 نبا وهو لتئقو « ةنس ةرسشع يناُمث نبا وهو ةوعدلل ضمن ملسم ابأ نأ « بابشلاو

 مظع ناك هنا روكذملا هباتك يف اضيأ يرشخعزلا لاقو . ةنس نيثالثو ثالث
 رويشملا يضاقلا ىليل يبأ نبا هاقلتف ةرم مدق هنإو  مسم ابأ ينعي - ردقلا

 نب رمع حارجلا 'نبا ةديبع وبأ يقل دق : لاقف كلذ يف هل ليقف « هدي لّقف
 :لاقق ؟ رمعب مسم ابأ هّمشتأ : هل ليقف « هدي لّبقف اهنع هللا يضر باطخلا

 ؟ 'ةديبع يبأب يننوهبشتأ
 نبب ةزمح نب ةرامع نب ةزمح نب ىلع دج راسي مبةلمج نم ةوخإ هل ناكو

 . يناببصألا راسب
 زيزعلا دبع نب رمع ذئموي ةفيلخلاو «© ةرجبلل ةئام ةنس يف هتدالو تناكو

 لهأ يعاديو © '"هناوان اهل لاقي ةيرقب « قئاف قاتسر ىف © هنع لا يضر

 هروبظ لوأ ناك ناسارخب ربظ املو . اهب هدلوم نأ ةيناهبصألا ”يج ةنيدم

 ةنس ناضمر رهش نم نيقب سم بيطخلا لاقو « نيقب عستل ةعملا موي ورمب
 ةهج نم يثيللا رايس نب رصن ذئموي ناسارخ يلاولاو « ةئامو نيرشعو عست
 : ناورم ىلإ رصن بتكف « ةيمأ ينب كولم رخآ دم نب ناورم

 'عانتجلا ينثثي نأ لْبَتق 'ردابف «هيلع 2 ”ضّئير ولقي ل ني نإ اعّنج ىرأ

 مهنم امهريغو ةيتارفلا ةريزجلاب جراوخلا نم هريغب هنع ًالوغشم ناورم ناكو

 يف كاذ موي ملسم وبأو « هباتك نع هبحي ملف هريغو يرورحلا سبق نب كاحضلا

 يلجبلا لبعامسإ نب هللا دبع ميرم يبأ لوق ةبناث هيلإ بتكف « الجر نيسمخ
 رايس نب رصن ىلإ اعطقنم ميرم وبأ ناكو « ةزيثك تاببأ ةلمج نم وهو يفوكلا

 : ناسارخمي بتكم هل ناكو

 ١ للان بكد رئاخذلاو رئاصبلا يف ربخلا اذه رظنا ”

 ناوام : ر ؛ سو ةدوسملا يف اذك ؟ .
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 ”ماريض احلا نوكي نأ كشويو ران ّضنمو دامرلا َلَكَخ ىرأ

 ماك اهللوأ برحلا فتلإو ىرولت ندنزلاب رانلا نإف

 ماهو ”ثّقَُج اهدوقو نوكي موق ءالقع ابفلطي م نأل

 مانت“ مآ ”ةمأ" ”ظافنأأ  .:ىرمك بلا بكيتلا“ نع لّوقأ

 مايقلا ناح دقف اوموق لقف ماين 'مبنيحل

 نب دم جرخ امل.« لاق هنأ ةفوكلا ةيولع ضعب نع ىكحي ام لثم اذهو

 رفعج يبأ ىلع هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع
 : هللا دبع نب مهاأريإ يس روصخنملا

 ”عاعش ةمحان لك ف اهل عافي ىلع بشت ارا فا

 عاتر 2ةكَمأ يهو تتابو ابنع ساسعلا ونب تدقر دقو

 عافدلا ينغي ال نيح 'مفادت تّيه مث ةّيمأ تدقر اك

 : لوألا ىلإ انعجر

 انإ : لوقي وهو هباوج هءاجف < ناورم نم نوكي ام رايس نبا رظتتاف
 لولؤثلا مسحاف < بئاغلا ىري ال ام ىرب دماشلاو « ناسارخ كانو نيح

 بتك مث « هدنع رصن ال 'نأ معأ دق : باوجلا هاتأ نيح رصن لاقف « كلبق

 ناسارخ نم رصن بربف ملسم يلأ ةكوش تدتشاو . باوجلا هنع أطبأف "اناث

 لمحو يرلاب ضرم هنإ ليقو « ةواس ةيحانب قيرطلا يف تاف < قارعلا دصقو

 ىدحإ ةنس لوألا عبير ربش يف اهب تايف < ناذمه نم برقلاب يهو ةواس ىلإ
 . نانس رشع ناسارخم هتدبالو تناكو « ةئامو نيثالثو .

 وبأ بّشثو ةئامو نثالثو نيتنثا ةنس مرحملا نم اتبقب نيتلبلل ءاثالثلا موي فو

 يجو اتا عز دي د نيرا راكان حبب ا حم

 خسنلا رئاس نم طقسو ديفنتسوو ر مو ةدوسملا يف درو«: ًايناث بتك . 000000 ١

 . ةيرصملا ةعومطملاو



 دبع سابعلا يبأ حافسلل اعدو بطخو ىلصو ةرمإلاب هيلع مسو تسدلا يف دعقو
 ةيالو اهنع تعطقناو ناسارخ هل 'تّفّصو « سابعلا ينب ءافلخ ل"وأ دمحم نب هللا

 ةفوكلاب حافسلا ربظو « دمحم نب ناورم لاتقل ركاسعلا ريس مث . ةبمأ ينب
 ليقو رخآلا عيبر رهش نم تلخ ةليل ةرسشع ثالثل ةعملا ةليل ةفالخلاب عيوبو

 . خيراتلا اذه ريغ ليقو « ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس لوألا

 دمحم نب ناورم دصقل حافسلا ةبج نم اهربغو ةيناسارخلا ركاسعلا تزبحجتو

 نيب يذلا ربنلا «بازلا ىلإ ناورم مدقتف «حافسلا مع ىلع نب هللا دبع اهمدَّقُمو

 « كانه ةيرق يهو فاكلا مفب - فاّشك ىلع ةعقولا تناكو «ليرإو لصوملا

 ىلإ بربف <« هشويحي هللا دبع هعبتف « ماشلا ىلإ برهو ناورم ركسع رسكناو
 :ليقو - رفصألا عم ناورم ءارو اشيج لسرأو قشمدب هللا دبع ماقأف « رصم

 . 'يناجرجلا ليعامسإ نب رماعو - رفصم
 نيقب ثالثل دحألا ةليل اهب لتُمق مويفلا دنع يتلا ةيرقلا ريصوُبب ىلإ لصو اماف

 ةدعقلا يذ يف لبقو « ىلاعت هللا همحر « ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس ةجحلا يذ نم

 هثعبف ©« حافسلا ىلإ هوثعبو هسأر اوزتحاو « روكذملا رماع هلتق « ةنسلا نم

 . ناسارخ دالب يف هب فيطي هرمأو مسم يبأ ىلإ حافسلا

 رصن بتكب ينالابم ةلق : لاق ؟ اذه ىلإ كراصأ يذلا ام : ناورمل ليقو

 . "ناسارخي وهو يفرصنتسا امل رايس نبا

 . عزانم نم تقولا هل الخو « ةفالخلاب حافسلا لقتساف

 ةكتاع نأك يمانم يف تيأر : دمحم نب ناورم يضاق يميتلا ناؤع 5 لاقو ]

 نيب ىقرم ىلع ةفقاو يهو اهرعش ةرشان ةيواعم نب ديزي نب هللا دبع تنب

 صوحألا ةديصق نم نيتيب دشنت يهو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربنم يقارم

 : اهلوأ يتلا

 ,ةيرصملا ةعوبطملا يف درب ملو « ديفنتسوو ةدوسملاو ر نم ةدايز : يناجرجلا ... هللا دبع ماقأف ١

 ةعوبطملا يف دري لو « دلمفلتسوو ةدوسملاو ر نم : لكاسارخي ... ةدعقلا يذ يف لبقو ”

 . ةيرصملا
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 لذجنو "رسن انمز هب انك يذلا ةنللا انثيعو بابشلا نأ
5 

 هدو دا ٌرفلا هب 3 ان زح .ه د و هتشاش تصد
 3 1 د نر عحبص : 8

 لقأ الإ ةيمأ ينب ىلع ةثداحلا نيبو كلذ نيب نكي ملف : يميتلا ناؤع وبأ لاق

 ٍ ش . رهش نم
 ثيداحأ بجعأ نم : لوقي زارخلا ناك : لاق دعسأ نب دمحم طخ دجوو

 مدهو اهب رفظف رمدت ناورم رصاح امل : لاق ينئادملا هاور ام دمحم نب ناورم

 « ًازنك هتحت نأ نورضاحلاو ناورم كشي ملف « ليوط نرج ىلإ ىففا اهرود

 ةراحح نم .ريرس قوف اهافق ىلع قلخلا ةممظع ةاّحسم ةأرما اذإف هوشدنف

 «اهيلجر ىلإ اهسأر نم رئادغ اهل « اهتناّبرج بهذلاب ةجوسنم ةلح نوعبس اهيلع
 ابسأر دنع اذإو « عرذأ ةعبس اهنوط ناكو « قاسلا ةميظع تناكف ابمدق عرذف

 رمدت انأ : هيف اذإف هأرق نم بلطف « ةيريملاب اهبلع بوتكم ساحن نم ةحبفص

 اذه يتيب ىلع لخد نم « يقيلامعلا مره نب عدبمسلا نب ةنيذأ نب ناسح تنب
 ءىرق اماف ؛ راغّصلاو لذلاو ةناهملا هيلع هللا لخدأ يناري ىتح هنم ينجعزأف
 لعجو كلذب رّسطتو هنم ناك ام ىلع مدنو هيلع مظع ناورم ىلع بوتكحملا

 نيبو كلذ نيب ناك امو « هعضوم ىلإ درب نأو نرجلا قبطي رمأ مث « عجرتسي

 . ١[ليلق الإ هعرح ةحابتساو كلملا لاوزو هب رفظلا

 دنع ملسم وبأ ناكو « هريدو هعنص امل ملسم يبأل مظعتلا ريثك حافسلا ناكو
 : ثتقو لك يف دشني كلد

 . اوادشح ذإ ناورَم ينب كولم هنع ”تزجع ام ناتكلاو مزحلاب ”تكردأ

 اوادقر دق ماشلاب ةلئفغ يف موقلاو ”مهرامد يف يِدْبَحي ىعمأ تلز ام

 لأ مهلبق اهمني مل ةّماون نم اوببتناف فيسلاب 'مُبُنتْنََرَض ىتح

 دسألا اهملعر ىللوت اهنع مانو ةعّبْسَم _ضرأ يق ًامنغ ىعار نمو

 دوسجو ىلإ ةدوسملا يف فلؤملا راشأ دقو « دكيفنتسو دنع ةتباث ر نم ةدايز نيفقعم نيب اه ١

 . عضوللا اذه يف « ةحيرخت »

1١6 



  يردجلا ةلعب ةئامو نيثالثو تس ةنس ةجحلا ىذ يف حافسلا تام املو
 ثالثل دحألا موي روصنملا رفعج وبأ هوخأ ةفالخلا ىلوتو - رابنألاب هتافو تناكو
 ملسم يبأ نم تردص < ةككمب وهو ةنسلا نم ةجحلا يذ نم تلخ ةلمل ةرشع

 نيب ًارئاح يقبو « هلتق ىلع مزعف هيلع روصنملا بلق ترّسغ اياضقو بابسأ
 :يلهاملا ملسم نب ةبيتق نب ملسل اموي لاقف «ةراشتسالا وأ هرمأ يف هيأرب دادبتسالا
 :ءاينألا) 4 اتدسفل هللا الإ ةهلآ اهيف ناك ول : لاق ؟ملسم يبأ رمأ يف ىرت ام

 . ةمعاو انذأ اهتعدوأ دقل « ةبدتق نبا اب كُبْسَح : لاقف (١؟
 اهب ناكو ةفوكلا دنع يتلا ةريحلا لزن داع اماف « جح دق ملسم وبأ ناكو

 يف ناكو « همالك عمسو هرضحأف « نئاوكلا نع ربخي ةنس اتئام هرمع ينارصن

 هولا رزغا وجل اليت رحارلا كرك نإ لورا ور 137

 . 'اييلإ
 رظني ملسم وبأ ناكو « هبلإ هرضحأ ىتح لئاسرلاب هعدخي روصنملا لزي مف

 دالبي لتلقي هنأو ةلود يبحمو ةلود تبمم هنأو اهيف هريخ دحيو محالملا بتك يف

 بلقب رطخي لو ©« ىرسك اهانب يتلا نئادملا ةيمورب ذئموي روصنملا ناكو < مورلا
 ىلع لخد اماف « مورلا دالب ىلإ همهو حار لب « هلتق عضوم اهنأ ملسم يبأ
 صرفلا هيف روصنملا رظتناو «همّسخُم ىلإ فارصنالاب هرمأ مث هب بحر روصنملا

 اموب هءاج مث « ينحتلا هل ربظأف ًارارم هبلإ بكر ملسم ابأ نإ مث « لئاوغلاو

 نوفقي ةعامج هل روصنملا بترو «قاورلا تحت دعقف « ةالصلل أضوتي هنإ :هل لمقف

 ىلع ادي برض اذإف نوربظي ال هبتاع اذإف « ملسم يبأ فلخ يذلا ريرسلا ءارو

 درف ملسف ملسم وبأ هيلع لخدو روصنملا سلج مث ؛ هقنع اوبرضو اوربظ دي
 وبأ لاقف «© تلعفو تلعف : لاقو هبتاع مث هثداحو سولجلا يف هل نذأو هملع

 نبا اب : هل لاقف « ينم ناك امو يدابتجاو يبعس دعب يل اذه لاقي ام : ملسم

 «"كلمع تلمعل ءادوس ةمأ كناكم ناك ولو ءانظحو اندح كلذ تلعف امنإ ةثيمخلا

 نم ةطقاس « دلمفلتسو دنع ةدراو « ةدوسملاو ر نم : اهيلإ عوجرلا ... مسم وبأ ناكو ١

 . ةيرصملا ةعوبطملا

 .تلمعام:ر ؟ ا
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 معزتو ةبسآ يتمع بطخت بتاكلا تسلأ ؟ لبق كسفنب أدت ىلإ بتاكلا تسلأ

 ىّقَت'رثم كل مأ ال تيقترا دقل ؟ سابعلا نب هللا دبع نب 'طيلس نبا كنأ

 روصنملا هل لاقف 00006 اهلبقيو اهك رعي هدبي ملسم وبأ ذخأف . ابعص

 «ىرخآلا ىلع هيدي ىدحإب قفص مث « كلتقأ م نإ هللا ينلتق : همالك رخآ وهو
 «ميديأ هللا عطق اوبرضا :"حيصي روصنملاو «مهفوبسب هوطبخو موقلا هيلإ جرخف
 :لاق «ك”ودعل نينمؤملا ريمأ اب ينقبتسا : ةيرض لوأ دنع لاق دق ملسم وبأ ناكو

 ؟ كنم ىدلعأ ودع يأو « "اذإ ًادبأ هللا يناقبأ ال

 موي ليقو « نيتلبل ليقو « نابعش نم نيقب سخن سيخخلا موي هلتق ناكو
 تس ةنس ليقو « ةئامو نيثالثو عبس ةنس « هنم نولخ لايل عبسل ءاعبرألا

 « نئادملا ةيمورب هلتق ناكو « فبعض لوقلا اذهو نيعبرأ ةنس لبقو « نيثالثو

 .ىرسك نئادم نم ةدودعم يبرغلا بناجلاب لج د ىلع دادغب نم برقلاب ةدلب يهو
 روصلملا هل لاقف ةلظنح نب رفعج هيلع لخدف طاسب يف هجردأ هلتق املو

 هسأر نم تذخأ تنك نإ « نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ؟ ملسم يبأ ؛رمأ يف لوقت
 « طاسلا يف وه اه « هللا كقفو : روصنملا لاقف « لتقا مث لتقا مث لتقاف ةرعش

 دشنأف ©« كتفالخ لوأ مولا اذه دنع نينمؤملا ريمأ اب : لاق ًآليتق هبلإ رظن املف

 ْ : روصنملا

 ًرفاسملا بالا انبع رق اح ىونلا اب تترقتساو اهاصع 'تّقئلأف

 : دشنأو هيدي نيب حيرط ملسم وبأو « هرضح 'نَّمم ىلع روصنملا لبقأ مث

 مرج ابأ ليكلاب فاتئساف ىفتنقُي ال نكدلا نأ تْمَعَز

 مقلعلا نم ىتلحلا يف ترمأ اهب يقست "تنك سأكب ”بكرشا
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 : مهضعب لوق هءاسلج دشني ام ًاريثك ملسم ابأ هلتق دعب روصنملا ناكو

 (مص مث هّمازع يجاني تابو ةروشم "لك لهأ نع هحشك ىوط
 امدقأ رمألا نم ادب دحب / نمو ابهذم "مث دحي م امل مدقأو

 ناقاخ نب حتفلا اهب حدم يتلا هتديصق يف هلوق يرتحبلا ذخأ انهاه نمو : تلق
 هلتقف دسألا هيلع مدقي ملف هقيرط يف ًادسأ يقل دقو هللا ىلع لكوتملا بحاص
 : هلوق ابنم دوصقملاو هدئاصق ررغ نم يهو « حتفلا

 'ايربم كنم دحي مل امل .مدقأو ًعمطم كيف دحي مال ”مجحأف

 . 'ملعأ للاو

 نم لبقو « برعلا نم هنإ ليقف « ملسم يبأ بسن يف سانلا فلتخا دقو
 : "هركذ مدقملا ةمال'د وبأ لوقي كلذ يفو « داركألا نم ليقو « مجعلا

 ”دبعلا اهرّيغي ىتح هدْنَع ىلع ”ةّمعن هللا ريغ ام مرحي !أ
 دركلا كُوابآ ردغلا لهأ نإ الأ ”ةردغ تْلواح روصنملا ةلود يفأ

 د'رولا دسألا ينتفوخ اب كيلع ىحتناف لتقلا ينتفوخ مرحب اأ

 ابتحت نم ةانثملا ءابلا حتفو مملا نيك و واولا نوكسو ءارلا مغب : ةيمورو

 دق نراكو « نئادملاب ماقأ امل نينرقلا وذ ردنكسإلا اهانب « ةنكاس ءاه اهدعبو
 مو < ميركلا نآرقلا يف ىلاعت يرابلا هنع ربخأ اك « ابرغو اقرش ضرألا فاط
 .ملعأ للاو 2 كاذ ذإ ةروكذملا ةيمور ىنيو « اهلزنف نئادملا ىوس ًالزنم اهنم رتخي

 .؟ ا يرتحبلا ناويد ١

 . دليفنتسوو ةدوسملا يف تتبثو ةيرصملا ةعوبطملا نم تطقس : ملعأ ... روصنملا ناكو ؟
 .خسنلا تادايز نم ؟ 4 4 : مقر ةمالد يبأ ةمجرت يف اذه رم دقو ؛ مهضعب لوقي كلذ يفو : را *

 هم ١



 ارذذزا

 ةتأبن نبا بيطخلا

 يقاذحلا ©« ةتابلن نب ليعامسإ نب دمح نب محرلا دبع ىبحي وبأ بيطخلا

 ةداعتلا قر“ رو © ندآلا مولع يف ًامامإ ناك ؛ ةروهشملا بطخلا بحاص قرافلا

 هماع ةرازغ ىلع ةلالد اهمفو « ابلثم لمع ام هنأ ىلع عامجإلا عقو يتلا هبطخ يف

 عمتجا اهبو بلح بيطخ ناكو « نيقرافاَّم لهأ نم وهو . هتحيرق ةداّجو
 هيلع عمس هنإ .: اولاقو « نادمح نب ةلودلا فمس ةمدخ يف ينتملا بيطلا يبأب

 بطخ نم بيطخلا رثكأ اذبلف تاوزغلا ريثك ةلودلا فسس ناكو .'هناويد ضعب

 . ًاحلاص الجر ناكو « ةلودلا فيس ةرصن ىلع مهثحيو «هيلع سانلا ”ضحبل دابجلا

 هنأ ةتابن نبا بيطخلا ىلإ لصتملا هدانسإب يدنكلا نيدلا جات ؟مقلا ركذو

 يمانم يف تبسلا ةليل تيأر ةعجلا موي اهب تبطخو مانملا ةبطخ تلمع امل : لاق

 اذه : لئاق يل لاقف ؟ عملا اذه ام : تلقف ةنابجلا دنع نيقرافابم رهاظب ينأك

 توند اماف « هيلع ملسأل هيلإ تدصقف « هباحصأ هعمو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 ىلإ أموأو ؟ لوقت فيك « ءابطخلا بيطخ اي ايحرم : لاقف ينآرف تفتلا هنم

 دق © اولاقل لاقملا ىلع اوردق ولو « اولآ هملإ اب نوربخي ال : تلق ؛ روبقلا

 رهدلا مهيلع ىلآو « ةرذ مهلامعأ نم اودقفي لو « ةرم اساك توما نمءاويرتق

 ١٠ه: 5 نامكورب رظناو « مم : + تارذشلاو مد : ؟ ىهذلا ربع ىف ةمجرت هل  «ا+<

 "0 (ةيبرعلا ةمجرقلا)
 ١ ل نم طقس : هناويد ... اولاقو .

 روبقلا ىلإ هديب راشأف : لاق «رباقملا يف وهو همانم يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأرو : ل س ؟

 : اهقوف بتك دقو ةدوسملا نتم يف ةتبثملا ةياورلا يه هذهو ؛خلا ...تلق فيك ببطخ اي :لاقو
 ىلع لدي ابر اذهو ؛ فيعض طخ ةروكذملا رطسألا لع بطش دقو « ةجيرختلا بتكت انهاه »

 اك صنلا ر ةخسنلا تدروأ دقو . لقنلا يف ريبغت ثادحإو دنسلا جاردإ يوني ناك فلؤملا نأ

 . انه هانتمثأ

 كها١



 « ةرق نوبعلل اونوكي م مهنأك « ةرك ايندلا راد ىلإ مهل لعحي ال نأ « ةرب ةبلأ
 «مهقلخ يذلا مهدابأو «مهقطنأ يذلا هللاو مهتكسأ «ةرم ءايحألا يف اوُددَعُي لو

 « ًاديدج اقلخ نيملاعلا هللا دمعي موي ] مبقرف اك مهعمجيو « مهقلخأ اك مهادجيسو

 لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش نونوكت موي « ًادوقو ميج رانل نيملاظلا لعجيو
 ةباحصلا ىلإ « سانلا ىلع ءادهش نونوكت » يلوق دنع تأموأو - ًاديهش دلع

 تلمع ام سفن لك دجت مويإ» - ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ « ًاديهش » يلوقبو
 :يل لاقف « «ًادبعب ًادمأ هنيبو اهنيب نأ ول دوت ءوس نم تلمع امو ًارضح ريخ نم
 لفت مث [١ هلّبقو يبجو ذخأف ملسو هيلع هللا ىلص هنم توندف « 'ندا « تنسحأ

 لحي ام رورسلا نم يبو مونلا نم تببتناف : لاق « هللا كقفو : لاقو يف يف

 . تيأر اب ىلهأ تربخأف فصولا نع

 معطي ال مايأ ةثالث ماما اذه دعب بيطخلا يقبو : "هتياورب يدنكلا لاق
 . ةريسب ةدم الإ شعيب ملو « كسملا ةحئار هيف يف دجويو « هببتشي الو اماعط

 «كلذ لبق نكت ل ةجهبو رون رثأ هبجو ىلع ناك همانم نم بيطخلا ظقرتسا املو

 « ًاييبطخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفامس : لاقو «سانلا ىلع هايؤر صقو

 لجأ نم ًابارشش الو اماعط اهيف معطتسي ال اموي رشع ةيناُمث كلذ دعب شاعو

 هذهل ةيمانملا فرعلت تاماكلا هذه اهيف ىتلا ةمطخلا هذهو . اهتك ربو ةلفتلا كلت

 ْ . ةعقاولا

 ىوس ةافولاو دلوملا يف هخيرات ركذ نيخرؤملا نم ًادحأ رأ / بيطخلا اذهو

 . ةئاثلثو نيثالثو سمخ ةنس يف دلو : لاق هنإف « هخيرات يف قرافلا قرزألا نبا

 . ىلاعت هللا همحر « اهب نفدو نيقرافاس ةئائلثو نيعبسو عبرأ ةلس يف يفوتو

 بيطخلا تيأر : يبرغملا نبا مساقلا وبأ ريزولا لاق عيماجملا ضعب يف تيأرو
 ةقرو يل مفاد : لاقف ؟ كب هللا لعف ام : هل تلقف هتوم دعب مانملا يف ةتابن نبا

 : امهو رمحألاب نارطس اهبف

 فكرائمأ كل ىحضأ مويلاو اذ لبق نم كل ”نمأ ناك دق

1 
 امفنتت و دنع تءاح دقو « راهب تدرفنا ةدايز
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. 
 ل نم طقس رخآلا هضعبو س نم طقس يلاتلا صنلا ضعب ؟

١617 



 يناح نع نسحي امنإو نسم نع نسحب ال حفصلاو

 .امهرركأ انأو مونلا نم تببتتاف : لاق

 ابقوف نم ةانثم ءات فلآلا دعبو ةدحوملا ءاملا حتفو نونلا مفب : ةتاّمنو

 . ةنكاس ءاه مث ةحوتفم

 هذه © فاق فلآلا دعبو ةمجعملا لاذلا حتفو ةلمهملا ءاحلا مفب : 'يقاذحلاو
 رابخأ» باتك يف ةستق نبا لاقو « ةعاضق نم نطب ةقاذُتح ىلإ ةبسنلا

 . ملعأ هللاو « دايإ نم ةليبق قاذحو : "« ءارعشلا
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 لضافلا يضاقلا

 يضاقلا نبا ىلع دجملا يبأ نيدلا ءاهب فرشألا يضاقلا نبا محرلا دبع ىلع وبأ
 ىنالقسعلا ىمخللا دمحأ نب جرفلا نب دمحأ نب نسحلا نب نسحلا دمج يبأ ديعسلا

 ناطلسلل رزو ؛ نيدلا ريجم بقلملا لضافلا ىضاقلاب .فورعملا « رادلا يرصملا دلوملا

 ينربخأ . راثكإلا عم بئارغلا هيف هلو « نيمدقتملا قافو « ءاشنإلا ةعانص يف

 تادلجملا يف هلئاسر تادئوسم نأ هرمأ ةقيقح ىلع نيعلطملا تاقثلا ءالضفلا ؟دحأ

 . ةدوسملاو ر يف دروو « ل س يف طبضلا اذه دري م ١

 .ا١ 61 : ءارعشلاو رعشلا رظنا 9

 فنراطلسلا ةريسو ريثألا نبك ةيحالصلا ةرتفلا نع ثدحتت يتلا ةيخيراتلا بتكلا يف هرابخأ - «ا/
 موحنلاو 56+ : : يعبسلا تاسقبط يف هتمجرت رظناو « بوركلا جرفمو نيتضورلاو فسوي

 : ١ برألا ةيابن يفو +؟م 6 : ؛ تارذشلاو ؟5+ : : يبهذلا ربعو ١55 : 5 ةرهازلا

 هلو « ةريثك تاعومج يف ةيطخلا هلئاسرو ىشعألا حبص يف كلذكو هلئاسر نم ةعومج ه١ ١-

 . ١955( ةرهاقلا) يودب دمحأ دمحأ روتكدلا قيقحتب نيءزج يف عوبطم ناويد

 . ضعي : سر +

 م١



 .اهرثكأ يف ديجب وهو «دلج ةئام نع رصقت ام تعمج اذإ قاروألا يف تاقيلعتلاو
 مقلا بر : '"هقح يف «ةديرخلا» باتك يف يناهبصألا داععلا لاق

 ةيهدبلاو « ةداقنلا ةريصملاو « ةداقولا ةحيرقلاو « ناسللاو نسّللاو « نابسلاو

 يف شاع ول نمب لئاوألا يف عمس ام يذلا لضفلاو « ةزرطملا ةعيدبلاو « ةزجعملا
 تخسن يتلا ةيدمحملا ةعيرشلاك وبف « هرامفم يف ىرج وأ « هرابغب قلعتل هنامز
 علطيو « راكبألا عرتفيو « راكفألا عرتخي « عئانصلا اهب تخسرو « عئارشلا
 نإ « هئالآب كلسلا طيار « هئارآب كلملا طباض وهو « راهزألا عدبيو « راونألا
 ريخ ةعانصلا لهأل ناكل نود ول ام ةدحاو ةعاس يف لب دحاو موي يف أشنأ ءاث
 متاح 'نّمو ؟ هتفاصح ماقم يف سبق نباو ؟ هتحاصف دنع سق نبأ « ةعاضب
 . هظيرقت يف لوقلا لاطأو ؟ هتسامحو هتحامس يف ورمعو

 عفشتي نيدلا حالص ىلإ باذْيَع بيطخ دي ىلع اهبتك ةفيطل ةلاسر هل ركذنو

 « هتتثو رصانلا كلملا ناطلسلا هللا مادأ » : يهو كركلا ةباطخ هتبلوت يف هل

 هفنأ مغرأو « هنَّب وأ آلئاق .وذع ذخأو « هتبنأو حلاص لوبقب هلمع لّبقتو
 هب ابن الو 2« باذبع بيطخ دي ىلع ةدراو هذه كولمملا ةمدخ < هتك و هفيسب

 ضرألا قّبَط يتلا تاحوتفلا هذهب عمو « اهيف قفرملا هيلع لقو « اهنع لزنملا
 ايراس « اهحلمو باذيع ريجه نم رجاه « اهركش اهلهأ ىلع بجوو اهركذ
 كرّمكلا ةباطخ يف بغر دقو . اهحبص نع لأسي الف راهن اهلك لمأ ةليل يف
 ىلإ رصم نم عزنو < بيرق وهو سمتلملا اذه يف كوامملاب لسوتو « بيطخ وهو
 روكذملاو © فينع قئاس رقفلاو « بيجع اذهو كركلا ىلإ باذبع نمو ماشلا
 . « مالسلاو « فيطل انالوم دوجوب قلخلاب هللا فطلو « فيعض لئاع

 ةعلق اهنإ لاقيو « اهبف عدبأ دقلو ةقهاش ةعلق ةفص يف ةلاسر ةلمج نم هلو

 ةماغلا اهل ةماهو © باحس يف مجنو « باقع يف باقع ةعلقلا هذهو » بكوك
 . « ةمالق امل لالحلا ناك لبصألا اهبضخ اذإ ةلمئأو « ةمامح

 لوق نم هذخأ « ةمالق اهل لاللا ناك » هلوقو . ةريثك هرداونو هحلمو
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 : هلوق وهو هتمجرت يف اهركذ م دقتملا هتامبأ ةلمج نم زتعملا ن , هللا دبع

 رفتظلا نم تدق دق ةمالئقلا 'لثم انئحّضفي داك لاله ءوض حالو

 : وهو ةئممق نب ورمع لوق نم هذخأ زتعملا نباو

 رصنخ نم قفآلا ىدل طبسف احناج ابتنزم نبا نأك

 . 'رفظلا ةمالق < ةلمهملا نيسلا رسسكو ءافلا حتفب ©« طبسفلاو

 فعضو « هاتبكر تهو دق كولمملاو » :ربك دقو ةلاسر ءانثأ يف همالك نمو

 « ةفافش الإ هرظن نم ىبي مو « هالجر همايق دنع فلأ مال تبتك و « هابيطأ

 . « ةفارخ الإ هتندح نمو

 يف تارفلا ىلإ هلوصو دنع هدشنأ ام اهنم « ةنسح ءاشأ ًاضيأ مظنلا يف هلو

 "رصم لبن قوشتيو « ىلاعت هللا همحر « نيدلا حالص ناطلسلا ةمدخ

 اليلغ تارفلا ءام نم فشأ مل يننإ لا دل ناد

 البخم عومدلاب ينفج تراك نإ اش يل هنإف داؤفلا لسو

 اليمج نوكي نأ كربص ذبعأو 0 ًغ ”تفّلخ م ”بلق اب

 ”باتعإلا ”ءءارو  ”نوكي: .ئسف ٠ :ئكقرع فرط اةف ”بتلقأ ”بتغ

 "اضيأ هرعش نمو

 عرمان ال نيرو .. :يوحلا رك لاعب لع ان
 حبصلا لخد انع تبغ نإ : ؛هل انلقو « 'لبللا انياب



 : وهو تيبود يف ىنعملا اذه تمظن دقلو

 يحرشش هنع رصقي امل ”فصولاو محفسلاب 'تّضّم ةيل ببطأ ام

 رحبصلا لوخد نم فاخن تبغام ىتم تنأ انياب امل تلق ذإ

 نب دم نب ليعامسإ رهاط وبأ وهو « ةسنكم نبال دشني ام ًاريثك ناكو

 : 'ىردنكسإلا ىثرقلا نيسح لا

 'نامأ نبثلك ”فواهملاف امن اهتنوبع "كت رعا ةدابشلا 13|

 نانع يبف ءازوجلا اهب 'دّتاقاو "لئابح يبف ءاقنعلا اهب 'دططصاو

 « هيبأ ةايح يف لضافلا يضاقلا ىلإ ليي نيدلا حالص نب زيزعلا كلملا ناكو]

 هرمأف « هدلاو كلذ غلبو « هحلاصم نع هتلغش ةنيق يوه زيزعلا نأ قفتاف

 نأ رسحي ملو « هردص قاضو « هيلع كلذ قشف « هتيحص نم ابعنمو ابكرتب
 اهرسكف « رينع ةرك مدخلا ضعب عم هل تريس اهنيب كلذ لاط اماف « اهب عمتجي

 روضح قفتاو « هانعم فرعي لو هيف ركفأف ©« بهذ رز ابطسو يف دجوف

 :امهو هيلإ اهلسرأو نيتيب كلذ يف لضافلا ىضاقلا لمعف « ةروصلا هفكرعف «ىضاقلا

 ماحللا قيقد ربتلا نم كرز هطسو يف ربنعلا كل تدهأ

 مالظلا يف ًارتتسم اذكه 'رثز امهانعم ربنعلا ىف ُرزلاف

 . "[ليللا يف هترايز تدارأ اهنأ زيزعلا كلملا معف

 ريتك اضمأ ةرعشو

 نيرسعو عسل ةدس ةرخآلا ىدامح رشع سماخ ف نينثالا مول هتدالو تناكو

 « اهيلإ اومسُتن اذبلف ناسي ةنيدمب ءاضقلا هوبأ ىلوتو ©« نالقسع ةنيدمب ةئامسمخو

 ١ ؟ (رصم مسق) ةديرخلا يف ةسنكم نبا ةمجرت : +٠١ تاوفلاو 5055١؟*.

 م هلاح : ر ؟ .
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 همودقو هرمأ !دمم. ةروص - ءاملا فرح ىف - لالخلا نب فسوب قفوملا ةمجرت يفو

 اقماع ىرك لإ ةدتاجالو «باقتإلا ١ةعادضو هيلع ةلاعتتلاو ةيرملا ”نايدلا
 ةرامع هيقفلا لاقو « ةدم هب ماقأو ةيردنكسالا رغث يف مّآدخلاب قلعت هنإ مث

 لداعلا ةمجرت يف "« ةيرصملا ءارزولا رابخأ يف ةيرصعلا تككنلا » باتك يف ينمبلا

 يتلا ةنسحلا يه لب « اهنع خرؤي امو همايأ نساحم نمو : كي”ز'ر نب حلاصلا نبا

 يلاو ىلإ هرمأ ”جورخ « ىزاح# ال يتلا ءاضيبلا ديلا يه لب « ىزاوتال

 هددب نيبو هتزضحن همادختساو « باملا ىلإ لضافلا يضاقلا ريسستب ةيردنكسالا

 ةديازتم ةكرابم ةرحش « ةلمال لب ةلودلل هنم سرغ هنإف © شبجلا ناويد يف

 . اهبر نذإب نيح لك اهلكأ يتؤت « ءامسلا يف ابعرفو تباث اهلصأ « ءاذلا
 يقرتو ©« نيدلا حالص ناطلسلا ةرازو نم هرمأ هبلإ لآ ام ركذ مدقت دقو

 هدلو دنع هيلع ناك ام ىلع "رمتسا نيدلا حالص ةافو دعبو « هدنع هتلزنم

 كلملا هدلو ماقو زيزعلا يفوت املو «رمألا ذافنو ةعفرلاو ةناكملا يف زيزعلا كلما
 لزب مو . هلاح ىلع ًاضيأ ناك نيدلا رون لضفألا كلملا همع ريبدتب كلملاب روصنملا
 هاوحو دتغو. © ةيئرضلا  نادلا ذتكأو .لذاعلا .كلملا لصو نأ لإ كنلذك

 رخآلا عيبر ؛رهش عباس ءاعبرألا ةلمل يف كلذو © لضافلا يضاقلا يفوت ةرهاقلا

 حفس دغلا نم هتبرت يف نفدو <« *ةأجف « ةرهاقلاب ةئامسمخو نيعستو تس ةنس
 ىلع هتافو خيرات تأرقو « ًارارم هربق ترزو « ىرغصلا ةفارقلا يف مّمطقملا

 نساحم نم ناكو (؛ ىلاعت هللا همحر « انهاه وه امي ربقلا لوح طاوخملا ماخرلا

 . اهلثم نرامزلا فلخمي نأ تاهيهو رهدلا
 سيردتلا حتفتسا هنأ هطخي تيأرو « ةيخولم بردب ةسردم ةرهاقلاب ىنبو

 :نولوقي هلهأ نإف هبقل امأو .ةثامسمخو نينا ةنس نم مرح لا ”لبتسم تبسلا موي اهب

 ١ ةعلصب :ر .

 ,هغ+ م : تككنلا رظناو ؛ ةيرصملا ةلودلا رابخأ يف : س ؟

 . رمتسا هنإف ًاضيأ هتافو دعبو : ر *

 , ريشع عباس : س :
 . ل نم تطقس : ةأحف ه

 . ل س يف ةمجرتلا يبتنت انه <

 لدي



 يبأ نب هللا دبع نيدلا فرش خشلا ةمتاكم تبأرو « نيدلا يمحي بقلي ناك هنإ

 . باوصلاب ملعأ هللاو «نيدلا ريجمب هبطاخم وهو هيلإ  هركذ مدقملا - نورْضَع

 يضاقلا نبا دمحأ سابعلا وبأ نيدلا ءاهب فرشألا يضاقلا هدلو ناكو (97)
 ليصحتو ثيدحلا عام ىلع ًارباثم ناكو « كولملا دنع ةلزنملا ريبك 'لضافلا

 يف اهب يفوتو « ةرهاقلاب ةئامسمخو نيعمسو ثالث ةنس مرحلا يف هدلومو ©« بتكلا

 مّكطقملا حفسب نفدو « ةئاّتسو نيعبرأو ثالث ةنس ةرخآلا ىدامج عباس نينثالا ةلبل

 هريس دق بويأ نبا لداعلا كلملا نبا لماكلا كلملا ناكو « هببأ ربق بناج ىلإ

 : همظن نم ريزولا دشنأف « دادغب ىلإ ةلاسر يف رصم نم

 ٍقاثو نامزلا نم َنلَلَح ”نتم هل 'نّمو 'ريزولا ىلوملا اهأ اب

 يقاطن قاض تيلوأ ام مظنع نم يننإف كادن ينع ”ركاش 'نَم

 ,قانعألا ىلع اهتنوؤم "تلقت "امنإو « كيدي ىلع ؛فِخَت ”نتم
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 جسيرج نبأ

 ءالولاب يشرقلا « جيرُتج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع ديلولا وبأو دلاخ وبأ

 بيبح مأل ًادبع ناك امير نإ لاقيو « ديّسأ نب دلاخ نب ةيمأ ىلوم « يملا
 نب صيعلا يبأ نن دسأ نن دلاخ نب للا دبع نب زيزعلا دنع ةجوز ريبج تنب

 : هنلإ .هؤالو هبستف ةسأ

 ١ راعثشلا نباو (؟ مو مقر) هاب : ا يفاولاو ؟ ١م: تارذشلا يف هرابخأ رظنا ١:لالا١.

 اعرو : راعشلا نبا ؟ ,.

 . - 0دادغب خيراتو ١م : ةقرولا « يزاريشلا تاقمط يف هتمجرت ٠١ : ..  4ظافحلا ةركذتو :
 و١ ىهذلا ربعو ١ : +١؟ ةيابنلا ةياغو هوه . « لادتعالا نازيمو ١ : بيذهتو :5و

 بوذبتلا + :+١  +4ةدوسنلل' ةقئاطم انه ةشلا ةجرتلاو ,
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 ندكلا «كنم نع لوأ هنإ لاقي © نوويشملا ءامعلا نأ كلملا دنع ناكو
 جحلا تقو رضحف « نميلاب ةدئاز نب نعم عم تنك : لوقي ناكو « مالسإلا يف

 1 يو وأ نكرم وق ناوي ىايعما و رتل
 نميلا يف ثْكملا لوطب تدرأ اذام ةَسّتنعَم ريغ 'نم هل يلوق هللا

 رنّمث نم جحلا كارتب تذخأ اف اهب تمعن وأ ايند تلواح تنك نإ

 ام : يل لاقف « جحلا ىلع تمزع دق ينأ هتربخأف نعم ىلع تلخدف : لاق
 « ةعيبر ىبأ نب رمعل نيتيب تركذ : هل تلقف ؟ هركذت نككت مو هيلإ كوعدي

 . تقلطناو ىنزهحف « امهابإ هتدشنأو
 . روصلملا رفعج يبأ ىلع دادفنب مدقو « ةرحبلل نانا هتدالو تناكو

 نيسمحو ىدحإ لبقو « نيسمخ ةنس لبقو « ةئامو نيعبرأو عست ةنس يفوتو

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامو

 امدعبو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ءارلا حتفو محلا مفب : جيرجو

 ؟كركك

 ريمع نب كلملا دبع

 صالما نب ةثراح نب ديوس نب ريمع نب كلملا دبع“ ورمع وبأ لاقيو « رمح وبأ
 «ه ”ىذ

 نب ةدزأ نب عْبسشُي نب ثراحلا نب عيسولا نب دعس نب سم دبع نب فينش نبا

 ىلع [(مضاق ناك ؛ يسرّفلا يطّسقلا يفوكلا يمخللا مخل نب ةليزج نب رجح

 ١ هتاويد : ١ .

  2يبهذلا ربعو ١١ه : ظافحلا ةركذت يف هتمجرت ١ : ١64 لادتعالا نازيمو « : .15٠
 ه بيذبتلا بيذهتو (يمرفلا) : بابللاو : ١١: « ةجرتلا هذه ةدوسملا تفوتسا دقو .
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 «ةفوكلا لهأ رابك نمو مهتاقثو نيعباتلا ريهاشم نم وهو « يبعّشلا دعب ةفوككلا

 نمو . هللا دبع نب رياج نع ىورو « هنع هللا يضر « بلاط يبأ نب "ىلع ىأر

 سأرب ءيج نيح ةفوكلا رصقب ناورم نب كلملا دبع دنع تنك : لاق هنأ هرامخأ

 ؟ كل ام :: ىل:لاقفأ © تعتز دق قرف <ةيدم ني عضوفا نايا نمتمأم

 هللا ديبع عم عضوملا اذهب رصقلا اذهب تنك « نينمؤملا ريمأ اي للاب كذمعأ : تلقف

 اذه يف هيدي نيب هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا سأر تيأرف دايز نبا
 نب للا ةيبع نيأرت كب ارف يتقنلا ةبع يبا :ناتحلا عميقا تنك م « ناكملا

 هيف راتخلا سأر تيأرف اذه ريبزلا نب بعصم عم هيف تنك مث « هيدي نيب دايز

 نم كلملا دبع ماقف : لاق . كيدي نيب ريبزلا نب بعصم سأر اذه مث « هيدي نيب
 . 'هيف انك يذلا قاطلا كلذ ماد رادو 4 هع

 « هتدابع نع هفلخت نم لجر هبلإ رذتعاف « ةرم ريمع نب كلملا دبع ضرمو
 تناك . ةندع اعل ضوه را حر يتدابع كرت ىلع ”مولأل تنك ام : هل لاقف

 .نينس ثالثو ةنس ةثام نبا وهو «"ةححلا يذ يف ةئامو نيثالثو تس ةنس هتافو

 هذه « ةلمهملا ءاطلا رسسكو ةدحوملا ءاملا نوكسو فاقلا رسكب : يطيقلاو

 +: هنلإ تضف هل ناك بان يي رتف هيو © يطعقلا نإ ةبيلا
 سرفلا اذه ىلإ ةبسن « ةلمهملا نيسلاو نيتحوتفملا ءارلاو ءافلاب : يمرّقلاو

 . ىلاعت هللا همحر < يشرقلاب "هنوفحصي سانلا رثكأو « اضيأ

 ١ ؟ محسنملا ثيغلا يف ةصقلا هذه رظنا : ؟١١.

 ١1 .ةدوسملا يفام انتيثأو ءامون وأ :ىرخالا خسنلا يف اهعضوم دروو «ر نم تطقس 8 :ةححلا يد يف

 + .اهنتوفحصي :ر
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 ارخخذو

 نوشجاملا قا

 « نوُشِجاْملا ةماس يبأ نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع ناورم وبأ
 يندملا « مالوم يردككتمللا ؛يمُْسّشتلا يشرقلا « رانيد ليقو < نوميم همساو

 دبع هدلاو ىلعو « هنع هللا يضر « كلام مامإلا ىلع هقفت ؛ يلاملا هبقفلا ىمعألا

 « ءانغلا عاس ًاعلوم ناكو « هرمع رخآ يف يمع هنإ لبقو . امهريغو زيزعلا

 ناكو ©« ثادَحو . هيلغي نع ةقعف انيلع مدق : لبنح نب دمحأ لاق

 فرعي مل هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا هركاذ اذإ ناك هنأ يور « ءاحصفلا نم

 بدأت كلملا دبعو ةيدابلا يف ليذهب بدأت يعفاشلا نأل « نالوقي امم ًاريثك سانلا
 تركذت اماك : لنعملا نب دمحأ نب ىبحي لاقو . ةيدابلاب بلك نم هتلوؤخ يف

 لذعملا نب دمحأ لثسو . ينبع يف ايندلا ترغص كلملا دبع ناسل لكأي بارتلا نأ
 كلملا دبع ناسل ناك : لاقف ؟ كلملا دبع كذاتسأ ناسل نم كناسل نبأ : هل ليقف
 . اياحت اذإ يناسل نم ىبحأ اياَعَت اذإ

 نبا رمع وبأ لاقو « نيتئامو ةرششع ثالث ةنس روكذملا كلملا دبع تامو
 همر « نيثئامو ةرشع عبرأ ةنس لبقو 2 ةرشع يقتنثا ةنس يقوت : ربلا دمع

 . ىلاعت هللا

 و ةمجععم نيش مث ةروسكم مج فلألا دعبو مملا حتفب : نوسجاّملاو

 ,يبأ بقل وهو « "رمحألا ضببألا : 'لاقيو « دروملا وهو « نون واولا دعبو

 : نايمهملا تكنو +١٠ : بهذملا جابيدلاو #4 : ةقرولا « يزاريشلا تاقبط يف هتمجرت - «ا

 بيذبتلا بيذهتو 7+ : ١ يهذلا ربعو هم : ؟ لادتعالا نازيمو هاب : ءاقثنالاو 9
 . ةدوسملا يف ةافوتسم ةمجرتلاو ؛ ؟م : ؟ تارذشلاو :ءا: 5

 ١ ليقو : ر .

 هانعم « ءافشلا حرش يف لاقو « رمقلا هبشي هانعمو « نوك هام برعم هنإ نوشجاملا يف لبق ؟
 . (نوشجام : جاتلا) ةرمحم برسملا ضيبألا
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 د ا روك ذملا ةماس يبأ نب بوقعي فسوب

 بقللا اذه ىرجو < منع هللا يضر « يلع نب نيسحلا تنب ةنمكس كلذب

 « تايسيبصأ نم مهلصأ نإ : لبقو « هيخأ ينبو هنتي نم هتنب لهأ ىلع

 هاكح <« نوشجاملا يمسف « ينوش « ينوش : لاق ضعب ىلع مهضعب مس اذإ ناكف

 كلملا دبع ناك : دواد وبأ لاقو « يناجرجلا مهاربإ نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا

 « هبلإ يضمأ نأ لجر يناعد : قربلا نبا لاق <« ثيدحلا لقعي ال نوشجاملا

 تاقبطلا » يف دعس نب دمح هركذو « وه شيأ ثيدحلا يردي ال وه اذإف هانئجف

 "ةياورو هقف هل ناك : لاقو '« ىربكلا

 « يميتلا يمرقلا رْيدْنه نب هللا دبع نب ردكتملا ىلإ بوسنم : يردكتملاو

 يف مهثيدح ةبيتق نبا ىفوتسا دقو « ردكتملا ينب رمعو ركب يبأو دم دلاو

 . ردكتللا ن , دمج ةمجرت يف "”« فراعملا » باتك

 اذ

 نيمرحلا مامإ

 نب فسوي بوقعي يبأ نب هللا دبع دمج يبأ خيشلا نبا كلملا دبع يلاعملا وبأ

 لع ييفاكلا مامإلا نايا نه نرحافا معأ قرط 1 كورلا : نيدلا

 لوصألا نم مولعلا ف هنلفتو هتدام ةرازغ ىلع قفتملا 3 ىلع عمجم ا «قالطإلا

 .:4؛؟ : ه تاقبطلا ١

 . 451١ : فراعملا ع
 ربعو ؟19 : م ىكبسلا تاقبطو ؟7+ : يرتفملا بذك نييبتو ٠ : ١6 مظتنملا يف هتمجرت 090

 . ةدوسملا يف امل ةقب ةقباطم انه ةمجرتلاو ؛ مهم : + تارذشلاو ؟١4 : + ىهذلا
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 نم قزرو « 'ةلدابعلا يف هدلاو ركذ مدقت دقو « كلذ ريغو ذآلاو عورفلاو

 يف اهنم دحاو لك عقي ًاسورد ركذي ناكو «هريغ نم دبعي مل ام ةرابعلا يف عسوتلا

 ' ناكو «دمح يبأ هدلاو ىلع هابص يف هقفتو « اهنم ةماك يف مثعلتي الو قاروأ ةدع

 « لابقإلا لياخم نم هيلع ربظي امو هتحيرق ةدوجو هليصحتو هعبطب بجعي
 قيقحتلا يف هيلع داز ىتح «ابمف فرصتو هدلاو تافنصم عسمج ىلع ىتأف

 ذاتسألا ىلإ ىضم هنم غرف اذإو «سيردتلل هناكم دعق هدلاو يفوت املو . قيقدتلاو

 2« لوصألا مع هيلع لّصَح ىتح يقبيبلا ةسردمب ينيارفسإلا يفاكسإلا مماقلا يبأ

 لبق اذبلف ©« بهذملا قرط عمجيو يتفيو سردي « ةئيدملابو « ”نيئس عبرأ ةكمب

 فتالسرأ بلأ ناطلسلا ةيالو "لئاوأ يف روباسين ىلإ داع مث « نيمرحلا مامإ هل

 «روباسين ةنيدمب ةيماظنلا ةسردملا هل ىنبف « كلملا ماظن ذئموي ريزولاو « قوجلسلا

 رضحو « هفيناصت تربظو « ةرظانملاو ظعولل سلحن ناكو « ابي ةباطخلا ىلوتو

 روع هيلإ ضاوفو 2 تايِسعَشآلا ةسادر هنلإ تبنناو ةغألا نم .رباكألا هسورد

 مّلَسُم «عفادم الو محازم ريغ ةنس نيثالث نم ًابيرق كلذ ىلع يقبو «فاقوألا

 يدلا +« بهذملا ةيارد يف بلطملا ةياهن » باتك ابنم : نف لك يف فنصو

 قاحسإ ابأ خيشلا تعمس : ظفاحلا رفعج وبأ لاق « هلثم مالسإلا يف فنص ام

 مامإ مويلا تنأ « برغملاو قرششملا لهأ ديفم اي : نيمرحلا مامإل لوقي يزاريشلا
 يبأ ظفاحلا نم ةزاجإ هلو « هئاماع نم ةريبك ةعامج نم ثيدحلا عمسو . ةمألا

 لوصأ يف « لماشلا » هفيناصت نمو . « ءاملوألا ةيلح » بحاص يناهبصألا معن
 '« داشرإلا »و « بيرقتلا صيخلت »و « هقفلا لوصأ يف *« ناهربلا » و « نيدلا

 . ناهربلاو نايبلاو :

 رر

 ل

 . بهذملا ةياورو ةيارد ؛: ر

 رر

 . ةراشإلاو : ر
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 ةياهن صيمخلت » باتكو « همتي ل « لوقعلا كرادم » و « ةيماظنلا ةديقعلا » و

 رابتخا يف قلخلا ثيغم » و « ةمامإلا يف ممألا ثايغ» و « همتي ل « بلطملا
 اذإ ناكو . بتكلا نم كلذ ريغو فالخلا يف « نيدشرتسملا ةينغ» و « ”ىقتحألا

 ةقيرط ىلع لزي لو « نيرضاحلا ىكبأ لاوحألا حرشو ةيفوصلا مولع يف.عرش
 . هرخآ ىلإ هرمع لآوأ نم ةيضرم ةديمح

 نأو <« بتكلا ضعب يف 'هرمأ ةملج ىلع فقو هنأ خياشملا ضعب ينربخأ

 عمتجاف © ةرجألاب خسني هرمأ ل”وأ يف ناك «ىلاعت هللا همحر «دمح ابأ خشلا هدلاو

 لزي مو < حالصلاو ريخلاب ةفوصوم ةيراج هب ىرتشا ءيش هدي "بسك نم هل

 اهتيبرت ىلع رمتسم وهو « نيمرحلا ماماب تلمح نأ ىلإ اضيأ هدي بسك نم اهمعطي
 هنأ قفتاف « هعاضرإ نم ًادحأ نكتمت ال نأ اهاصوأ هتعضو اماف « ”لحلا بسكب

 مهناريج نم ةأرما هتذخأ دقو ©« يكبي ريغصلاو ةملأتم يهو ًاموي اهملع لخد
 هسأر سكنو هبلإ هذخأو هيلع قش هآر اماف « آليلق هنم مضرف اهيدئب هتلغاشو

 ام عيمج ءاق تح كلذ هب لعفي لزب لو هبف يف هعبصإ لخدأو هنطب ىلع حّسَّمو

 . همأ ريغ نبل برششب هعبط دسفي الو تومي نأ ىلع لبسي : لوقي وهو « هبرش
 سلجم يف ”ةرتف رتف "نامحألا ضعي هقحْلَت ناك هنأ نيمرحلا مامإ نع ىكحيو

 ٠ . ةعضرلا كلت اياقب نم اذه : لوقف ةرظانملا

 ىلإ لمح ضرم امو «ةثامبرأو ةرشع عست ةنس مرح رشع نماث يف هدلومو

 ةفخو ءاوحللا لادتعاب ةفوصوم ؛ناقنَتْشَي امل لاقي « روباسين لامعأ نم ةيرق
 *رهش نم نيرشعلاو سماخلا ةرخآلا ءاشعلا تقو ءاعبرألا ةئل اهب تامف « ءاملا
 نفدو ةلمللا كلت روباسنن ىلإ لقانو « ةكافيرأو نعساو نام ةنس رخآلا عبير

 بلحم نفدف نيسحلا ةرييقم ىلإ 'نينس ددعب لقن مث « هراد يف دغلا نم

 57 دو

 1 ةمومضم ءاملا نأي توقاد لاقو »2 رتل و ةلامالا سمح :

 , ربش نم سماخلا : لن هن

 , نيكلس : ار 5
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 موي قاوسألا تقلغأف « مساقلا وبأ هدلو هيلع ىلصو (« ىلاعت هللا اهمحر « 'هيبأ
 . يئارملا هيف اورثكأو هئازعل سانلا دعقو عماجلا يف هربنم رسكو هتوم

 : هب ىثر اممو

 يلابّسللا هْبش ىّرولا مايأو يباَقَملا ىلع نيملاعلا 'بولق

 يلاعملا بأ مامإلا تام دقو موي ملعلا لهأ 'نصغ 'رمثيأ

 مهمالقأو مهرياحت اورسكف «دحاو ةئاعبرأ نم ابيرق ذئموي هتذمالت تناكو

 . الماك اماع كلذ ىلع اوماقأو

 رّظُم نب مّمْصُأ نب يلع نب كلملا دبع نب بْيرْسق نب كلملا دبع ديعس وبأ

 ننس نب :ةيرخاما ل مشو دنع نب امس نب العار نيعكلبع حور نب حارا
 نب دعم نب رازن نب ريضم نب ناليع سيق نب دعس نب رصعأ نب كلام نا

 مسا هيسن يف سيلو يلمهابلا هل لبق امإو « يلهابلا يعمسألاب فورعملا « ناندع

 . رصعأ نبا ةلهاب نإ ليقو « رصعأ نب كلام ةأرما مسا ةلهاب نآل ةلهاب
 رداوتلاو رابخألا يف امامإو « وحنو ةغل :بحاص روكذملا يعمصألا ناك

 « مهريغو مادك نب رعسمو نئيدامحلاو جاجحلا ن ةبعس عم 4 بئارغلاو حلملاو

 متاح وبأو مالس نب مساقلا ديبع وبأو هللا دبع هيخأ نبا نمحرلا دبع هنع ىورو

 ٍْ . هيبأ ريق بلحن :ر ١
 «١ : سدقلا رونو (ىرخأ رداصمب تيث ةيشاحلا يقد) ١ة ال : ؟ ةاورلا هابنا يف هتمجرت - ”ا 4

 حشوملاو دقعلاو ءالخبلاو ناويحلاو نايملاو لماكلاك «ةببدألا بتكلا فلتخم يف ةرئانتم هرابخأو
 :١410 ١6١ « ناماكورب رظناو « نيواودلا حورشو مجاعملاو يلامألاو ةغللا بتك يفو

 . (ةيبرعلا ةمجرتلا نم)
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 دادغي مدقو « ةرصبلا لمهأ نم وهو « مهريغو يشايرلا لضفلا وبأو ياتيكنلا
 . ديشرلا نوراه مايأ يف

 مآ: لاقف © دش رلا ىلإ يضاآلاو ةديعزبأ يفحأ دق + ١ساوت نآل لق
 امأو « نيزغتلاو نيل“وألا زنا يلع أرق هونكمأ نإ مينإف ةديبع وبأ

 . هتاغنب مهبرطي لبلبف يممسألا

 :ةروصرأ فلأ رشع ةتس ظفحأ : لوقي يعمصألا تعم : ةبُس نب رمع لاقو

 ملعأ دحأ نوكيف معلا نم ائيش يعدي يعمصألا رأ /.: يلصوملا قاحسإ لاقو
 . ةنم هن

 : ديشرلا دنع امهو يئاسكلا يممصألا لاق : "لاق ةريبه نب دمح ىكحو ]]

 *يعارلا لوق ىنعم ام

 الوذحم هلثم ّرأ ملف اعدو امرحم ةفيلخلا نافع نبا اولتق

 ديز نب يدع دارأ ام : يعمصألا لاق « جحلاب امرحم ناك : يناسكلا لاق
 : ؟هلوقب

 كي ا سنا ترق" يعرف قلبا قرت و
 : يناسكلل ديشرلا لاقف ؟ ىرسكل مارحإ يأو ؟ جلاب امرحم ناك له

 3 ير نا« ايعو كرد 3 ييممألا ناد... يعألاو كرإف ومشلا

 هلوقو ؛ لتقلا بجري (ائيش هسفن يف لحي ل يأ © ًامرح اهاسم لتق مث نمو
 لاقو . *[ هباحصأ قنع يف ناك يذلا دبعلا ةمرح ينعي ىرسك يف « ًامرح »

 ١ ص : ؟ ج ساون ىلأ ةمجرت يف اذه نم بيرق رم دق ١٠١٠١.

 سلاجم باتكلا اذه يفو ؛ (فالتخاو زاجيإب انه صنلا دروأو) +++ : ءاماعلا سلاجم رظنا ؟
 . هريغو يئاسكلا عم يعمعألل ىرخأ

 . رداص .ط ؟+ا : برعلا راعشأ ةربمج ع

 . ام 5

 . ر نم ةدايز نيفقعم نيد ام 6



 ا

 نم دحأ رّئع اه : لوقي « هنع هللا يضر « يعفاشلا تعمس : نابلس نب عميرلا

 صرح دقل : يركسعلا دمحأ وبأ لاقو . يعمسألا ةرابع نم نسحأب برعلا '

 هفعضب جتحاو لعفي ملف هيلإ ريصي نأ ةرصبلاب وهو ”يعم<ألا ىلع نومأملا

 . اهنع 'ببجيل هيلإ اهريسيو لئاسملا نم لكشملا عمجي نومأملا ناكف « هربكو

 ب لاعفلا دبع تنال نررتتم قد را رزان ترغخ :.يفضألا لاو

 ةديبع ابأ لأسف « دحاو دج : تلقف ؟ ليخلا يف كباتك م : يل لاقف عيبرلا

 ًاوضع كسمأو سرفلا اذه ىلإ مق : هل لاقف « "ةدلجم نوسمخ : لاقف هباتك نع

 «؟برعلا نع هتذخأ ءيش اذه امنإو < ًاراطبب تسل : لاقف « هّمّسو هنم ًاوضع

 رك ذأ :ةتعرشو هتمصان تكسمأو تمقف ©« كلذ لعفاو يعمسأ اي مق : يل لاقف

 تغرف نأ ىلإ « هيف برعلا تلاق ام 'دشننأو هيلع يدي عضأو ًاوضع ًاوضع

 .هبلإ هتبكر ةديبع ابأ ظنغأ نأ تدرأ اذإ تنكو « هتذخأف <« هذخ : لاقف « هنم
 فترأو « ديشزلا نوراه دنع ناك كلذ نأ ىرخأ قيرط نم يور دقو

 لوقت ام : ةديبع يبل ديشرلا لاق سرفلا ءاضعأ يف همالك نم غرف امل يعمسألا

 ينم هيف باصأ يذلاف « ضعب يف أ طخأو ضعب يف باصأ : لاق ؟ لاق امف

 . هب ىتأ نبأ نم يردأ ام هبف أطخأ يذلاو « هماعت

 اهنم ءيش نع لثس اذإف « ةّنسلاو باتكلا ريسفت يف زارتحالا ديدش ناكو

 عتبلاو. ياكل هوقو ىلع الور 0135 ادق تما ارق يرفلا لوقي

 . وه ءيش يأ

 انثدح : لاق ديرأد نب نسحلا نب دمج ثدح] « ةريثك هرداونو هرابخأو

 : لاقف ©« لفاح هسلجبو نوراه ديشرلا ىلع تلخد : لاق يعمسألا نع متاح وبأ

 نينمؤملا ريمأ اي هللاو : تلق ! !انترضحل كافجأو انع كلفغأ ام « يعمصأ اي

 مضو ًافرح افرح كباتك أرقا ةديبع يبأل لاقو امرف رضحأو نيباتكلا راضحإب رمأف لاق : را ؟
 صنلا اذه لثم فلؤملا درويسو : تلق « خلا .. اكسل اقف« ضرفلا نع عضوم عموم يفاكدي

 . ًاضنأ ةديبع يبأ ةمجرت يف

 . هتفلأو ,.. هتعمسو هتذخأ :را <

 و١



 تكسو تسلحف « سولجلاب ينرمأف : لاق « كتدتأ ىتح كدعب دالب ينقال ام

 تسلجف سلجا نأ "يلإ راشأف « مايقلل تضمن مبلقأ الإ سانلا قرفت املف « ينع
 « دبعس ايأ اي : لاقف « ناماغلا نم هيدي نيب نمو يريغ قبب مو سلحملا الخ ىتح

 © نيتمؤملا يم ا. قتكسأ ام: تلق ؟ ؟كدعب دالبا ىتقال ام كلوك:ئتفهام

 ١ نفاكلا لوف تدقناو

 د فيسلاب طعت ىرخأو «ًادوج امههرد 'قيلت ام هفك كائفك

 « اللا يف انرّقو « نككف اذكهو « تنسحأ : لاقف « اهرد كسمت ام : يأ

 ملعيف تكسأ نأ امإ « الاع نوكي ال نأ ناطلسلاب حبقي هنإف « الخلا يف انماعو

 يلوح 'نّم ملعيف باوجلا ريغب بيجأ نأ امإو ا

 . هتماع ام رثكأ ينمّتلَعف : يممسألا لاق « تلق ام مبفأ مل ينأ

 دعس تك اهل لاقف رفعج مأ ديشرلا حزام : لاق اضيأ درإملا ىكحو

 نانا يسستحألا لإ هدقلاف < هامل مت لو كلذدل تّمتغاف هيأ

 . "ابسفن تباطف « اذه ىلإ بهذ امئِإو « ريغصلا ربنلا رفعجلا : لاقف « كلذ

 نأ بحأ : لاق قارعلا لكس نب نسحلا مدق امل : يوحنلا ركب وبأ لاقو
 م ا بدآلا لهأ نم موق عمجأ

 سانلل هيدي نيب عاقر يف رظنف نسحلا أدتباف « مبعم 'ترضحو « يمّضْبجلا
 «نزاخلا ىلإ تعفدف رمأ مث « ةعقر نيسمخ تناكف « اهيلع عقوف ؛ مهتاجاح يف

 روهأ نم هغفت ووعرت و را ارش طليق دن لسا لأ

 انركذف «ظاتفحلا ركذ يف انضفأف « هبلإ جاتحن امف نآلا ذخأنف « ةيعرلاو سانلا
 يف ريمألا اهبأ ضرغلا ام : لاقف ةديبع وبأ ”تفتلاف « انررمو « ةداتقو يرهزلا
 نأ ىلإ جات حاف طق اباتك أرق ام لوقي نم انهاه ةرضحلابو ىفم نم ركذ

 افنإ :لاقو يعمصألا تفتلاف ؟ هنع جرخف ءيش هبلق لخد الو هبف دوعي
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 برقأ انأو « ىكح ام ىلع كلذ يف رمألاو « ريمألا اهبأ لوقلا اذهب يفديري

 ر نم طقس : كدمب دالب ١

 باتكلا اذه نم عاو : ص « < ةدمبز ةمحرت يف اذه رم دق 5

 انف



 هب عّقو امو اهيف ام دبعأ انأو « عاقرلا نم هيف رظن امف ريمألا رظن دق < كيلإ

 لأس : يعمصألا لاقف « عاقرلا ترضحأو رمأف : لاق « ةعقر ةعقر ىلع ريمألا
 ةنناثلا ةعقرلاو « اذكي هل عقوف « اذك همساو « اذك ىلوألا ةمقرلا بحاص

 اهيأ : لاقف يلع نب رصن هيلإ تفتلاف « ةعقر نيعيرأو فين يف رم ىتح ةثلاثلاو

 ْ . يعمصألا ”فكف « نئيَعلا نم كسفن ىلع_قْيأ « لجرلا

 : هل ليقف « اميمد ًارامح يعمصألا بكر : لاق جرغلا نب سابع نع يككحو

 : ائمتم لاقف ؟ اذه بكرت ءافلخلا نيذارب دعب

 ايفاص ناك يذلا ب'رّسشلا اهريدكتو امتدول امارصنا الإ تبأ املو

 ايداص ناك نم ”قئنرلا فاعب سدلو ردكم اهاوه نم ىكنارب انيرش

 . هدقف عم كاذ نم "ىلإ ”بحأ ينيد كلمأو اذه

 : تلقو <« كلملا دبع نب نايلس مهن ديشرلل ًاموي تركذ : يعمصألا لاقو

 «اهرينانت نم تجرخأ اك يهو ةّيوشملا فاردخلا هيدي نيب رضحيو سلحي ناك هنإ
 يف الخديو هتبج فرط ىلع هدي لعجيف « ةرارحلا هعنمتف اهالكك ذخأ ديريف
 ! مرابخأب كماعأ ام « هللا كلتاق : يل لاقف « هالك ذخأيف فورخلا فوج

 ابماكأو ١ةنيمت ةبّصذم بابث ىلإ ترظنف « ةبمأ ينب رئاخذ يلع تضرثع هنأ ملعا

 بايثي "ىلع : لاق مث « ثيدحلاب ينتثدح ىتح كلذ ام ردأ مف « نهدلاب "ةك داو

 نارا د الرماح رك كلج رإ اهب يتأف < ناملس

 . دشرلا اهيناسك يتلا نابلس ةبج هذه : لوقف انايحأ اهيف جرخ امبر يعمألا

 ثيغاربلا لتقف « هبايث يلفي بارعألا ضعب تيأر : لاق هنع يكحو
 مث ناسرفلا لتقأ : لاقف ؟ اذه منصت مو « يبارعأ اي : تلقف « لمقلا 'عّاديو

 . ”[ ةلاتجرلا ىلع فطعأ

 بلاط يبأ نب 0

 . ةكهز :ر "

 اذه عضوم يف ةدوسملا يف بتكو « دليفنتسو نم هضعب طقس دقو « ار نم ةدايز نيفقعم نيب ام +
 , « ةحيرختلا بتكت انماه» : صنلا
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 دبشف : لاق « لحرلا نم ابجرخأ هنأ دهشد نمب ينوئيج : لاقف « هنع هللا يضر

 الأ نينمؤملا ريمأ اي : هل ليقف « هعجاشأ نم عطقف هب رمأف « هدنع كلذب هيلع
 فيك ؟ ىلصي فيك ؟ أكوتي فيك « هللا ناحبس اي : لاقف « هدئنز نم هتعطق

 « ريمألا اهيأ : لاقف ممحأ نب ىلع هانأ ة ةرصبلا فسوي نب جاجحلا مدق املف ؟ لكأب

 تلسوت ام نسحأ ام :لاقف <« تنأ ىنّمَسف « الع يناسسف يناتقع ”يوبأ "نإ

 لاوو « اسولف نيقئاد موي لك يف كل تيرجأو « هاجرابلا كمس كتيلو دق « هب
 . كدب نم ىلع هاقبأ ام ”نعطقأل اهتيدعت نل

 قورنت ةئاغو نرتقعو فالق لق« نتنلا هم يسنعألا ةدالور كناكو

 عبس ليقو « ةرشع سمخ لبقو « ةرشع عبرأ لبقو « ةرشع تس ةنس رفص يف
 . ىلاعت هللا همحر « ورمب لمقو «© ةرصبلاب « نيتئامو ةرشع

 . ةنس نينامو ًاينامث شاع يعمصألا نأ ينغلب : ركب وبأ بيطخلا لاقو

 « هتافو خيرات ىلع فقأ مو « ةرجبلل نينامثو ثالث ةنس بيرق هببأ دلومو

 . ىلاعت هللا همحر

 امهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ءارلا حتفو فاقلا مضب : بيرقو

 مصاع همسا : يفاريسلا ديعس وبأو ينايزرملا لاق « هل بقل وهو « ةدحوم ءاب

 . عمصأ هدج ىلإ ةبسن : يعمصألاو . هبقل هيلع بلغو « ركب وبأ هتينكو
 .ءار اهدعبو اهريسك و ءاهلا ديدشتو ةمجعملا ءاظلا حتفو مملا مفي : رّكظمو

 . اهتحت نم ةانثملا ءاملا حتفو ةلمبملا نيعلا نوكسو ةزمهلا حتفب : ايْعأو

 ةدحوملا ءابلاب يهو 6 ١ ةمخرتلا لوأ يف اهيلع مالكلا مدقت دقت دق : ةلهابو

 . ماللا حتفو ءاهلا رسسكو

 مما وهو « نون فلألا دعبو واولاو ءافلاو ةلمبملا نيسلا حتفب : ناَوَفَسو

 ىلإ مث ناوفس ىلإ جرخي ةرصبلا نم نيرحبلا دصق نمو ةرصبلا دنع عضوم

 . نيرحبلا ةنيدم يهو < رجه ىلإ هجوتي اهبنمو ةمظاك

 ةرصبلاب عضوم : هاجارابلاو

 ١ ل س نم طقس : ةمجرتلا لوأ يف .
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 نب شيبح ةبالق وبأ ينبذحف 2 يعمصألا ةزانج يف انك : ءانبعلا وبأ لاق

 رعاشلا 2 « مجعملا » يف ينابزرملا هلاق «ذقنم نب شيبح لبقو «ىمرجلا نمحرلا دبع

 تابّشَحخ ىلع ىلبلا راد وت امولمح امئظْعأ هللا نعل

 تاسبيطلاو نيبيطلاو تيب لا لهأو ”ينلا ”ضفئلت امئظعأ

 نب نسحلا ةيلاعلا يبأ مماو « يندشنأو يماشلا ةيلاعلا وبأ ينيذجو : لاق

 1 : كلام

 انيبفسا :انلا "تقرأ قل ”يعمصألا "تعحلف ذإ ضرألا تاني رد دال

 افلخ هماع نمالو هلم سانلا يف ىرت تسلف ايندلا يف كل ادب ام 'شع

 . همف اهفالتخا نم تبجعف : لاق
 « سانجألا » باتكو « ناسنإلا قلخ » باتك فيناصتلا نم يعمصأللو

 باتكو « دودمملاو روصقملا» باتكو « زمهلا» باتكو « ءاونألا » باتكو

 « حادقلاو رسسملا » باتكو '« باوبآلا» باتك و « تافصلا » باتك و « قرفلا »

 « ءاشلا » باتكو « لبإلا » باتكو « لمخلا » باتكو « سرفلا قلخ » باتكو

 باتكو « لّعئفأو لّعَنف » باتكو « شوحولا » باتكو "« ةيبخألا » باتكو
 ) حالسلا » تاتكو © ظانقلآألا و باتكو « دادضألا » تانك وا لاثمالا و

 باتكو « رداونلا» باتكو « برعلا هام » باتك و « تاغللا » باتكو

 باتك و « برعلا ةريزج » باتك و « لادبإلاو بلقلا » باتك و « مالكلا لوصأ »

 « زيجارألا » باتكو « رداصملا » باتك و « رعشلا يناعم » باتك و « قاقتشالا »

 « هائنعم فلتخاو هظفل قفتا ام » باتك و « تابنلا » باتكو « ةلخنلا » باتكو

 . كلذ ريغو « بارعالا رداون» باتكو « ثيدحلا بيرغ » باكو

 ١ باوثألا باتك : تسربغلا 4 ةدوسملا ىف اذ ٠

 تويبلاو ةيبخألا ؛ تسربفلا ؟ .

 ك١



 اك

 مساقلا وبأ لاق 4 يرفاعملا يريملا بويأ نب ماشه نب كلملا دبع دمج وبأ
 هللا لص هللا لوسر ةريس حرش - « فلنألا ضورلا » باتك يف هنع ٍليبسلا

 نم وهو « وحنلاو بسنلا مع يف مدقتم « معلا لمحي روهشم هنإ : - مسو هيلع
 يف باتكو « ابكولمو ريْمح باسنأ يف باتك هلو « ةرصبلا نم هلصأو رصم

 ةنس يف رصمب يفوتو . يل ركذ ايف بيرغلا نم ريسلا راعشأ يف عقو ام حرش
 . ىلاعت هللا همحر « نيتئامو ةرششع ثالث

 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةريس عمج يذلا وه ماشه نبا اذهو : تلق

 « روكذملا يليهُسلا اهحرششو اهصخلو اهيذهو قاحسإ نبال « ريسلاو يزاغملا » نم
 . ماشه نبا ةريسب ةفورعملا سانلا يديأب ةدوجوملا يهو

 « رصم خيرات » بحاص سنوي نب دمحأ نب نمحرلا دبع ديعس وبأ لاقو
 كلملا دبع نإ : رصم ىلع نيمداقلا ءابرغلل هلعج يذلا هخيرات يف هركذ مدقملا
 ةريششع ينام ةنس رخآلا عبير رهش نم تلخ ةلمل ةرششع ثالثل يفوت روكذملا
 . يلهذ هنإ : لاقو « باوصلاب ِلعأ للاو « رصمب نيتئامو

 . هيلع مالكلا مدقت دق يريماو

 « ءار مث ةروسكم ءاف فلآلا دعبو ةلمهملا نيعلاو مملا حتفب : يرفاعَجملاو

 مهتماع ريثك رشي هبلإ بسني "ريبك ليبق 'رّثفْعَي نب رفاعملا ىلإ ةبسنلا هذه

 ةيادملاو ١8# : ةاعولا ةيغبو 5١١ : ؟ ةاورلا هامناو ه:١ فنألا ضورلا يف هتمجرت 200

 .؟؟م:١ ةرضاحملا نسحو ماب ؛ : ١ يبهذلا ربعو ؟5اوب : ٠٠١ ةيابنلاو

 ١ ءافلا مضو ءاملا حتفب « تاكرحلاب فلؤملا هطبض اذك .٠

 .ةريمك ةليبق :را*
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 يلاعتلا

 نبا لاق ؛ يروباسينلا يبلاعثلا ليعامسإ نب دمح نب كلملا دبع روصنم وبأ
 « علا تاّمَلَت يعار هتقو يف ناكد : هقح يف « ةريخذلا » بحاص ماسي

 محب نيفنصملا مامإو « هنامز يف نيفلؤملا سأر « مظنلاو رثنلا تاتشأ عماجو
 هنيواود تعلطو « لبإلا 'طانآ هيلإ تيرّضو « لثملا ريس هركذ راس « هنارق

 .رهبأو عضاوم رهشأ هفيلاوتو ©« بهايغلا يف مجنلا عولط « برافملاو قراشملا يف
 اهمفوي وأ <« فصو وأ ةدح اهيفوتسي نأ 'نم «عماجو اهل وار رثكأو علاطم
 « همظن نم انيش دروأو رثنلا نم افّرَمط هل ركذو « « فصر وأ مظن ابقوقح

 : يلاكملا لضفلا يبأ ريمألا ىلإ هبتك ام كلذ نمف

 عمجت / ىرولا يف كريغل ًاديأ ”ةّمَج ”تازجمُم رخافملا يف كل

 يعمصألا ظفل نسحو 'ديلولا رعش :”هناش ةغالبلا يف رحب : نارحب

 "[ عفرألا "لحما وذ ةّلقم نبا طخ 2 هولع نيزب ىبلاصلا ”لثمرتو

 عمّساوُم هيلع دارن يف يشولك وأ ردبلاك وأ رحسلاك وأ رونلاك

 عقادُم رقف َدِيَعْب ميركلا ىفاو ىنغلاك كل ةرقف نم مكف ًاركش
 عارصمو عصرم نيب 'نسحلاف ًارضان كرعش 'راوت قتفت اذإو
 عدبم دجبأ تنأو عيدبلا سار فأ تضرو مالكلا ناسرف ”تلجرأ

 ؟ 4: بهذلا تارذشو ١7 : " يهذلا ربعو ؟55 : م صيصنتلا دهاعم يف هتمججرت -«*م١

 . ١88 : رصقلا ةيمدو ؟ ع : ءابلألا ةهزنو . (ةقراشملا مجارت يف ريخألا مسقلا) ةريخذلاو
 ؛ « هنأث » ففخم يهو ةدوسملا يف تطبض اذك « هناش » هلوقو ؛ يرتحملا ةدايع وبأ وه ديلولا ١

 . هناز هلعل : ل شماه يفو

 . ةطوطخملا خسنلا نم تيبلا طقس ؟
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 عرمملا عسبرلا راثآب يرزت ًاعئادب نامزلا "صّفق يف تشقنو

 : هحودمم هبلإ هادهأ سرق فصو يف اهنمو |

 عبرألا حايرلاب هولعنأ دق امنأك داوجلا ف'رّطلا بهاو اب

 عقوملا فيطللا كلئات فصو يف يرطاخ لإ هنم عرسأ ءيشال

 يمملألا ميركلا هيدبم لال هماركإ يف تفصنأ يننأ ولو
 عمدملا داوس هطبرم تلعجو ةتكيحب داؤفلا بح هتمضقأ

 ١[عقدبلاو هتلثجل بابشلا درب عّيضم ريغ تعطق مث تعلخو

 : 'هرعش نمو

 اببشلت يف قوش ران 'تنعمأو يتعلاطم بجوت مف ”تثعب امل

 اهب كآر ذإ يلوسر "ينبع ”تلّبق يقّمر ىلع يقبت ”ةليح 'دجأ مو

 : هيجاَحُني نابزرملا نبا لبس نب رصن يبأ ىلإ بتكو]
 ررصت ريمألا الوم ميدنت رصعلا اذ يف معلا سمث 'تيّجاح
 رْطُنق لكو راد اه لك يف رصم لك لهأل ”ةجاح ام

 رضعلا دعب الإ ىرشت تسيل

 : هباوج هبلإ بتكف

 رازن ريغ ملعلا ف همظحو ررازسج ررمغب بادآ رحب ن

 رزبلا نمد تينع يذلا نأ يرازح ناكو تلق ام ترزخ
 مرصع .م.؟ 20000 .٠ وو

 [رزأو موف ود هرصعي

 .ر نم ةدايز ١

 , هلو : ر "1

 . دليفلكسو دنع درت ملو « ةيرصملا تاعوبطملا ىلع اهيف اندمتعاو « تاطوطحملا يف درت مل ةدايز ٠

 لمحلا



 هبتك ربكأ وهو « رصعلا لهأ نساحم يف رهدلا ةممتي » فيلاوتلا نم هلو
 يرد _كسإلا سقالق نب هللا رصن حوتفلا وبأ لوقي اهيفو « ابعمجأو اهنسحأو

 : - ىلاعت هللا ءاس نإ هركذ قأبسو - روبشملا رعاشلا

 ههيدق راكفأ راكبأ هميتملا راعشأ تاببأ

 هميتملا تمس كاذلف مهدعب "تّشاعو اوتام

 باغ نم » و « ةعاربلا رسو ةغالملا رحس » و « ةغللا هقف » باتك ًاضيأ هلو

 مهلئاسرو سانلا راعشأ اهيف عمج ريثك ءيشو « دبحولا سنؤم » و « برطملا هنع

 تناكو . ةريثك راعشأ هلو . هعالطا ةرثك ىلع ةلالد اهيفو < مهلاوحأو مهرابخأو

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو نيرسشعو عست ةنس يفوتو ةئاؤلثو نيسمخ ةنس هتدالو

 اهدعيو ةروسكم مال فلألا دعبو ةلمهملا نيعلاو ةثلثملا ءاثلا حتفب : يِلاَمّتملاو

 هنآل كلذ هل ليق « ابلمعو بلاعثلا دولج ةطامخ ىلإ ةبسنلا هذه « ةدحوم ءاب
 . ءارف ناك

 انكر

 تفتيوئحس

 نب راكب نب لاله نب ناسح نب بيبح نب ديعس نب مالسلا دبع ديعس وبأ

 نباو مساقلا نبا ىلع أرق ؛ يلاملا هيقفلا 'نوُدْحس بقلملا يخوئّدتلا ةعببر

 جابيدلاو همه : ؟ كرادملا بيترتو « : ةقرولا ٠ يزاريشلا تاقبط يف نوئحس ةمجرت - 86
 ؛ه4 : ؟"ناهيإلا ملاعمو 54ه : ١ سوفنلا ضايرو ٠ : ينشخلا ةاضقو ١٠١ : بهذملا

 م يف تدرو دقو « هع : ؟ تارذشلاو ؛+٠؟ : ١ يبهذلا ربعو ١ : برعلا يبأ باتكو

 . ًاريثك ةزجوم « نا كيد ةمجرت دعب
 ١ اهضو ابحتفب ينعي « اعم » ةدوسملا يف نيسلا قوف بتك .

 1م



 لإ عنق لوفي ناكاوج < بنل ترق قلل أ ةئا را قيحنل د تع اورج
 ةجردم نم ماعلا: نيانلشأ ناك". عياقلا نبا قع ةأرتو اكلاخ انك ردأ « آلا

 هلوق ىلعو « ناوريقلاب ءاضقلا لوو صمح لهأ دنج عم هوبأ هب مدق <« صنمح

 هللا يضر « كلام مامإلا بهذم يف « ةنودملا » باتك فنصو . برغملاب لوعملا

 « ةنودملا » فينصت يف عرش نم لوأ ناكو « مماقلا نبا نع اهذخأو « هنع
 لأس ةلئثسأ ابلصأو « قارعلا نم هعوجر دعب يلاملا هيقفلا تارفلا نب دسأ

 هنع اببتكو ناوريقلا ىلإ دسأ ابب ءاجو « ابنع هباجأف مماقلا نبا اهنع

 نبا ىلإ نونحس اهب لحر مث «© «ةيدسألا» ىمست تناكو <« نوددْحس

 عجرو « لئاسم اهيف حلصأو « هيلع اهضرعف « ةئامو نينامو نام ةنس يف مساقلا

 دسأ هعمج ام ىلع فيلأتلا يف يهو“ ةئامو نيعستو ىدحإ ةنس يف ناوربقلا ىلإ اهب

 «اهرثكأ نونحس بترف «مجارتلا ةمسرم الو «لئاسملا برم وبت الر تارفلا نبا

 !طوم نم هتياور نم راثآلاب اهلئاسم ضعبل جتحاو فيناصتلا بيترت ىلع هبتوبو
 ووك لمعلا اذه نوذحس اهيف ممتي مل ةبقب ابنم تسقبو « هو يا

 . هريغو ضايع يضاقلا هلك اذه ركذ

 نباب فورعملا ورمع ابأ نيدلا لامج خيشلا نأ ةيكلاملا ءابقفلا ضعب يل ركذو

 همساو « ىلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب هركذ يتآلا - يوحنلا يلاملا هيقفلا بجاحلا

 « رصم ىلإ برغلا نم ءاج ىلاملا هقفلا تارفلا نب دسأ نإ : لاق  ناؤع

 «هدالب ىلإ اهب داعو «ةدوسم تناكو «« ةنودملا » هنع ذخأو مماقلا نبا ىلع أرقو

 نبا ىلإ نوئحس لحرف اهب هيلع لخبف اهلقنيل هنم اهبلطو نوثاحس هيلإ رضحف
 ىلعو برغلا ىلإ اهب لخدف « مماقلا نبا اهررح دقو «ةنودملا» هنع ذخأو « مساقلا
 ةخسنب كتخسن لباقت : هيف لوقي تارفلا نب دسأ ىلإ مماقلا نبا باتك هدي

 فالتخالا همف عقي يذلاو «© تبيثي ناتذسنلا هملع قفتت يذلاف <« نوئحس

 يه هذهبف < تارفلا نبا ةخسن ىحمتو © نونحس ةخسن ىلإ عوجرلاف
 «© هب لمعلا ىلع مزع مساقلا نبا باتك ىلع تارفلا نبا فقو اماف © ةحبحصلا

 «كباتك لطبو لصألا وه نونحس باتك راص اذه تلمع نإ : هباحصأ هل لاقف
 علب ايلف« املا نبا باحك لب رد 4 ةراعس نع ةيذعأ هقاذنا ةوكدو

١4١ 



 هرجبف < هباتكب الو تارفلا نباب ًادحأ عفنت ال مبللا : لاق ”ربخلا مساقلا نبا

 . 'ناوربقلا لهأ دمتعي نونحس باتك ىلعو « روحبم نآلا وهو « كلذل سانلا

 هلثم كلام باحصأ نم دحأل لصحي م ام ةذمالتلاو باحصألا نم هل لصحو
 ةنس ناضمر ربهش نم ةلمل لوأ هتدالو تناكو . برغملاب كلام مع رشتنا هنعو

 « نيتئامو نيعبرأ ةنس بجر نم نولخ عسنل هاثالثلا موي يف يفوتو ؛ ةئامو نيتس

 : . ىلاعت هللا همحر

 دعبو نونلا مضو ةلمهملا ءاحلا نوككسو ابمضو ةلمهملا نيسلا حّتفب : نونلحسو

 هحرش لوطي ةببرعلا ةبج نم مالك ابمضو نيسلا حتف يفو « ةيئاث نون واولا

 اًءزج يمومدلَطَبلا ديّسلا نبا دمج وبأ هيف فنص دقو < هعضوم اذه سيلو

 « هعنصي ام لك يف ديجي وهو يغبني اك هيف مالكلا ىفوتسا دقو « هيلع تفقو

 هنومسي برغملاب ديدح رئاط مماب نوئحس بقّلو . "هتنجرت تمدقت دقو
 يناوريقلا يت نب دمحأ نب دمع برعلا وبأ كلذ ركذ «هئاكذو هنهذ ةدحل ًانوُّحَس

 . معأ هللاو « "« ءاماعلا نم ةيقيرفإب ناك "نم ثاقبط » باتك يف

 ىلإ شيج يف بلغألا نب هللا ةدايز هلسرأ هنإف تارفلا نب دسأ امأو (98)

 تام نأ ىلإ امل نيرصاحم اولازي لو « ةسوقرس ةنيدم ىلع اولزنو « ةيلقص ةريزج
 ةريزجلا نم مراب ةنيدمب نفدو < نيتئامو ةريششع ثالث ةنم بجر يف تارفلا نبا

 . ملعأ للاو « اضيأ

 ١ خسنلا رثاس نم طقسو ةدوسملاو ر يف تبث : ناوريقلا ... عرش نم لوأ ناكو .

 ل س يف ةمجرتلا رخآ اذه ؟ .
 < روكذملا باتككلا يف نوئحس ةمجرت يف اذه درب .

 ليي



 اكن

 يئابجلا مشاه وبأ

 نب مالّس نب باهولا دبع نب ١يئاّبُحلا دمج ىلع يبأ نب مالسلا دبع مشاه وبأ

 روبشملا مكتملا « هنع هللا يضر نافع نب ناؤع ىلوم ةنابأ نب نارْمُح نب دلاخ
 بهذم ىلع تالاقم املو « ةلزتعملا رابك نم هوبأو وه ناك ؛ ملاعلا نبا ماعلا

 ىمسي دلو هل ناكو « اههداقتعاو |اهبهاذم ةنوحشم مالكلا بتكو «(« لازتعالا

 هنظف <« دابع نب بحاصلا ىلع اموب لخدف «ًائيش فرعي ال امماع ناكو «ىلع ابأ

 « معلا ”فصن فرعأ ال : لاقف ةلأسم نع هلأس مث « هتبترم مفرو همركأف املاع
 . "رخآلا فصنلاب مدقت كابأ نأ الإ « يدلو اب تقدص : بحاصلا هل لاقف

 موب فوتو . نيتئامو نيعبرأو عبس ةئس روك ذملا مشاه يأ ةدالو تناكو

 « دادغبب ةئاؤلثو نيرشعو ىدحإ ةنس نابعُس نم تسقب ةلبل ةريشع يتنثال ءاعبرألا

 دمج ركي وبأ يفوت مويلا كلذ يفو « يقرشلا بناجلا نم ناتسبلا رباقم يف نفدو

 هللا يضر  ىلاعت هللا ءاش نإ هدلاو ركذ يتأسسو  روبشملا .يوغللا ديرأد نبا

 . نيعمجأ مهنع

 . نون فلآلا دعبو ءارلا حتفو ملا نوكسو ةلمبملا ءاحلا مغب : نارْمُحو
 . نون فلألا دعبو ةدحوملا ءاملاو ةزمحلا حتفب : ”نابأو

 ىرق نم ةيرق ىلإ ةبسنلا هذه « ةدحوملا ءاملا ديدشتو مجلا مفب : يئابتجلاو

 5١ ١١١7 : قرفلا رصتخمو ١4 : قرفلاو ه4 : ةلزتعملا ناقبط يف يئابجلا ةمجرت -*”م+
 ربعو 1١١ :5!١ ةيابنلاو ةيادبلاو ١5م : ؟ لادتعالا نازيمو هه : ١١ دادغب خيراتو
 .؟هؤ ؟ تارذشلاو ١ما : ؟ يبهذلا

 , ةدوسملاو م ل س نم تطقس : يئابجلا

 . س نم طقس : رخآلا ... دلو هل ناكو ؟

 .١ه5: + باسنألا ع

 ه-

 كيذا



 ىرق تاذ ةدلبو ةروك ابهنإ : '« كرتشملا» هباتك يف يوما توقاي لاقو
 . ملعأ هللاو < "ناتسزوخ يحاون نم ؟"تارامعو .

0 

 نجلا كيد

 نب هللا دبع نب بيبح نب مالسلا دبع نب نابمْغَر نب مالسلا دبع دمج وبأ

 نبا ركذو ؛ روبشملا رعاشلا « نجلا كيد بقلملا لكلا مت نب ديز نب نابْغَر

 « ةّيمَلَس لهأ نم هلصأ ؛معأ هللاو «ءيطل ىلوم هنأ ؟« ةقرولا » باتك يف حارجلا

 ةماسم نب بيدح دي ىلع هدادجأ نم ملسأ نم لوأ متو « صمح ةئيدمعع هدلومو

 « انيلع لضف مهل ام : لوقيو برعلا ىلع رخفي ناكو « ًابراحم ذخأ « ”يرئيفلا

 لحر الو ماشلا قرافي مو ًق ةسايعلا ةلودلا ءارعش نه وهو .٠ اوماسأ ام انماسأ

 ًاعيشت عيشتي ناكو « دحأل ًايدصتم الو « رعشب اعجتنم هريغ ىلإ الو قارعلا ىلإ
 ىلع ًافكاع ًاعيلخ انجام ناكو . هنع هللا يضر « نيسحلا يف ثارم هلو « ًانسح

 . ةدوجلا ةياغ يف هرعشو « هثرو امل ًافالثتم وبللاو فصقلا

 كيد دنع ًاسلاج تنك : لاق يديبيزلا كلملا دبع نب دمح نب هللا دبع ثدح

 تحت نم نجلا كيد جرخأف « هلمع ًارعش هدشنأف ثّدَح هيلع لخدف « نجلا
 اذهب 'بسكت قف اي : لاقو هملإ هماسف هرعش نم ريثك همف ًاريبك ًاجرد هالصلم

 « مساج لهأ نم قف اذه : لاقف هنع هتلأس جرخ اماف . كلوق ىلع هب نعتساو

 . (ىّتِح) و؟ : كرتشملا ١

 . عرازمو : كرتشملا ١

 , دادقب : ر «

 4٠7١ 250 : بواقلا راثر هم : ١ يريمدلاو غ4 : ١8 يناغألا يف نجلا كيد ةمجرت - *خ

 64-١5(. ةفاقثلا راد .ط) هناويد ةمدقم رظناو«قاوسألا نييزتو قاشعلا عراصم يف رابخأ هلو
 . عوبطملا « ةقرولا » باتك يف دري مل غ



. 

 بدأ هيفو « سؤأ نب بيبح همساو « مات بأ ىنكي « ءيط نم هنأ ركذي

 مات وبأ تام نأ ىلإ نجلا كيد بقلملا رّمعو : لاق « عبطو ةحيرق هلو ءاكذو
 | . هاثرو

 «© ةنس نيعبسو ًاعضب شاعو ةئامو 'نيتسو ىدحإ ةنس نجلا كيد دلومو

 . نيتئامو نيثالثو تس وأ سمخ ةنس لكوتملا مايأ يف يفوتو

 عمس ديجلا دبع نب بيصخلا حادتمال رصم ًادصاق صمحي ساون وبأ زاتجا املو

 ةبسنلاب رصاق هنأ ساون يبأل ربظي نأ افوخ هنم ىفختساف « هلوصوب نجلا كيد
 تلاقف « هملع نذأتساو بابلا قرطف « اهب وهو هراد يف ساون وبأ هدصقف « هبلإ
 ”تنَمَف دقف جرخا هل ىلوق : امل لاقف هدصقم فرعف ؛ انهاه وه سيل :ةيراجلا

 : كلوقب قارعلا لهأ

 امرادأف هدخ نم اهَلوانثت امنأك يبظ ؟فك نم ةداروم

 . هفاضأو هب عمتجاو هيلإ جرخ كلذ نجلا كيد عمم املف
 : يهو تاببأ ١0

 اهرامخ وادف "لوثذْمَم ريغ ابب

 ةميظَ "لك راذرلا عظع "نيم "لو
 رغاص ريغ اهسأك ثلئتحاف ”تنأ مُنقو

 ”هّفَك '”قرحي ”سأكلا داكي ماقف

 اهبحور ؛عتْعتن انيدْيأب اننلدظ
 افاأك يظ "فك نم ”ةداروم

 . نيعبسو ىدحإ :ر ١

 .١١٠٠1ا : ناويدلا ؟

 . روذعم : ناويدلاو م +

 . تايشعب : ناويدلاو ر :

 ليدي

 اهراكتا قوبغلا ؛ تالابحي ”لصو

 اهّران ناظيفحلا فاخ 'تركاذ اذإ

 اهرافعاو“ اه تعدل نشك“ الو
 اهراعتسا هيتنِجو نم وأ سمّشلا نم

 اهّراث ”حاكرلا انمادقأ ”نم انخأتف

 امرادأن هدخ نم امااوانت



 نب هللا دبع نب بيمح نأ «٠ ءارزولا رابخأ » باتك يف يرابشبجلا ركذو

 دلقتي ناكو <« روصنملا ةفيلخلا مايأ يف ابتاك ناك بسنلا اذه يف روكذملا نابغَر

 رعاشلا نجلا كيد نأو « ةثامو نيمبرأو ثالث ةئم يف ًادوجوم ناكو ؛ ءاطعالا

 تتيح قوم هنأو © مالسلا ةنيدمب نابغر نبا دحسم بسني هملإو « هدلو نم

 . ”يرْيفلا ةماسم نبا
 ةعقو يف هعم هلو « ةيواعم صاوخ نم ناك ةماسم نب بيبحو : تلق كا

 « هّمابم ضعب يف ًابيبح رّس ةيواعمل رمألا رق رقتسا املو « هل اهركش راثآ نيّفص

 ناز تيس خ4 ا وا

 هل لاقف « الف كببأ ىلإ اَمأ : : بيبح هل لاقف « هللا ةعاط ريغ يف كل ريسم

 نلف « هاوه يف تعراسو « هايند ىلع ةيواعم تعواط دقلو « هللاو ىلب : نسحلا

 تنسحأ لمفلا تأسأ ذإ كتيلف « كنيد يف كب دعق دقف كايند يف كب ماق

 الع اوطتخ مهيونذب اوفرتعا نوارخآو ىلاعت هللا لاق اك نوكتف « لوقلا

 "نار 'لب م هال ةبوتلا ) # ائيس رخآو ًاحلاص

 وبأ اذه بيبح ةيثكو . ( ١؛ : نيففطملا ) ) 4« نوبسككي اوناك ام مهيولق ىلع

 مو ةرجبلل نيعبرأو نيتنثا ةنس 0 ةينيمرأ ةيواعم هالو « نمحرلا دبع
 . ةنس نيسمخ غلبي

 اهلثقف فبصو همالغب اهمهتاف « ايند اهمسا اهاوهي ةيراج نجلا كيدل تناكو
 : 'هلوق كلذ نمف « اهيف لزغتلا نم رثكأف كلذ ىلع مدن مث

 اهْيَدَيب ىدارلا رست اهلل ىنّجو اهيتلع 'مايحلا عبط ”ةّملتط ا
 اهيتفش نم ”يتفش ىوّدهلا ىتور . املاطلو ىرتثلا اهمد نم ”تياور

 اهادخ ىلع يرْجَت يعمادمو. ابقانخ لاجم نيم يفيس ”تنكم

 اهيتلعت نم "يلع زعأ ةيّش ىصتحلا :ىبطو امو اهيتلعت"ق سوف
 اهيلع رابغلا طقس اذإ يعبأ 'نثكأ ل يتنأل اهيلتتق ناك ام

 ؛إ : ءارزولا رابخأ ١

 .و٠ : هتأويد ؟

 الك



 ااهيتلإ .مالثلا_رتظن نيم 'تفنأو اهب ياو ىلع 'تلِختب 'نيكل
 : "ابمف هلو

 ”دبجلا "هئاز ًارن ”مللأ ”تالظف ترق امّدعَب يئارف 'روازت 'تةاج
 دوادسم ربَقلا ”قيرتطو اذ ةفيتكف  انل تئعُب دق ينبع ةئردق ”تللقو
 هوددلاو ضارألا ”تاني اهيف ”ثمعت ”ةعدوُم هيف يماظع كانه تلاق

 دوحلم ربقلا يف نم ”ةرايز يذه -”ةرئاز كتءاج دق ”حوئرلا مرذهو

 : "نابغر همساو « هنم اهدلو يف احل تاببألا هذه نإ لبقو « اهيف هلو

 ؛ رفعألا بارثتلاب كّبلَجو 'ترّتّسو رفقملا ٍءارعلا كنئتاذبن يبأب

 رهبأال را درع انلع اكيسرو .٠ ويلز و رس السم ناقل يا
 ربقي ل ًايحاض كبجو ”تكرتل ىلبلا رثأ ىرأ نأ ”ردقأ ”تنلك اول

 اتايبأ هيف عنصو « اضيأ هلتقف هاوي ناك مالغ ةيراجلاب مهتملا نأ ىوريو]
 .٠ ”يهو

 هرشأب ”اؤثفلا "هلو اصلا :لم  ”ةّماركك "ىلع سلو هنلتتقف ٠ هرجب, لاصولا دعب ىلتبأ وأ مهرادّمب ةنامتزلا درب نأ تقفشأ
 # ناس ل

 هردح نم *ثتعّفرو ىسلمل 7 هلجاد نم 'هئتج رخشتسم | انا رمش
 للا د كل ل ل يا 39 1 8 ريتا
 هرحت يف تلقم 'رحني نازحلاو مدان رنّسحأك اتم وب يدبع

 : ةدوسملا يف بتك ١

 ابملإ نوبعلا رظن نم تفنأو اهنسحب نويعلا ىلع تنئض نك

 . هانتيثأ ؟ تيملا بتكو هقوف بّدض مث
 ,١؟ : هتاود ١1

 ١545. : هلتاويد

 . ريغألا : ر

 هه سا ,ةوك؟ : هناود

 /1م١



 هربسق يف هل ىكي 'هنم "يحلاب دعب اذام 'تنملا يردي ناك 'ول
 هردّص نم اهيل ”جارخي ”داكيو عع ةن ابنم "ظيفت ”داكت * تاعث

 : مالغلا تخأ تعنصف

 هردغ نم ”هردص نمضَت ام هل ات ا 'نجلا كيد حبو ا

 ١[هرمع يف هل دادمت ال ؟برر اب دعب رّملعو ىو يذلا لتق

 هرعشو هثيدح "« بواقلا لالتعا » باتك يف يطئارخلا ركب وبأ ركذ دقو
 . ىلاعت هللا همحر © نسح ىنعم لك هلو

 دعبو ةدحوملا ءاسبلا حتفو ةمجعملا نيغلا نوكسو ءارلا حتفب : نابغر و

 ' . نون فلآلا

 ةنيدم : صمحو . هللا دبع يدبملا ةمجرت يف ةّيمْلَس ىلع مالكلا مدقت دقو

 . ةروهشم

0 

 يكرادلا ماقلا وبأ

 هيقفلا « ىرادلا ريزملا دبع نب دمح نب هللا دنغ زيزعلا يع مماقلا وبأ

 ءاهقف رابك نم مساقلا وبأ ناكو <« هتقو يف ناببصأ ثدحم هوبأ ناك ؛ يعفاشلا

 .ر اهب. تدرفنا ةدايز ١

 يطئارخلا رفعج نب دم ركب وبأ هفلؤمو ةفيلخ يجاح هركذ دقو ؛ براقلا لادتعا : ر ؟

 . (١١و9 : نونظلا فشك) م89 ةنس يفوت ٠ يرماسلا

 :؛ يكبسلا تاقبطو 47+ : ١ ءدادغب خيراتو مغ : ةقرولا « يزاريشلا تاقبط يف هتمجرت - «خه

 ةافوتسمو « م يف ًاريثك ةزجوم يهرو مه : " تارذشلاو ١٠١ : ؟ يهذلا ربعو ٠

 3 ةدوسملا يف
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 مث « نينس اهب هقفلا سردو ةئاؤلثو نيسمخو ثالث ةنس روباسين لزن « نييعفاشلا 27
 « يزتوأرّملا قاحسإ يبأ ن :ع هقفلا ذخأو « هتافو نيح ىلإ اهنكسو دادغب ىلإ لقتنا
 « نابازرملا نبا نسحلا أ توم دعب ينيارفسإلا دماج اولا علاق هيلعو
 يف دادغبي ساردي ناكو . قافآلا لهأ نم مهريغو دادغب خوش ةماغةنع دخأو
 عماجلا يف ةقلح هلو « عيبرلا ةعيطق نم فلخ يبأ بردب دمحأ نب جَلْعَد دجسم
 يف هلو . ريثك قلخ هب ساو دادغبب هملإ سيردتلا ىبتناو « رظنلاو ىوتفلل
 كراكو « لازتعالاب ' مين ناكو « هماع ةناتم ىلع ةلاد ةديج هوجو بهذملا
 ذخأو « يرادلا نم هقفأ ًادحأ تيأر ام : لوقي ينيارفسإلا دماح وبأ خيشلا
 ركفت ةلأسم هتءاج اذإ نراكو . يرادلا دمحم نب نسحلا همأل هدج نع ثيدحلا
 «ةفمشح يأوي يمفاشلا نيمامإلا بهذم فالخ ىلع قفأ ارو « اهيف تفي مث اليوط
 نالف نع نالف ثدح « محبو : لوقيف « كلذ يف هل لاقيف « اهنع هللا يضر
 نم ىلوأ ثيدحلا ذخألاو « اذكو اذكي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع
 . نيمامإلا لوقب ذخألا

 نيعسو سمخ ةنس لاوش نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل ةعجلا موي دادغبب يقوتو
 يذ يف يفوت هنإ : ليقو « ىلاعت هللا همحر « ةنس نيعبسو فيذ نع « ةئاؤلثو
 . ًانيمأ ةقث ةقث ناكو . حصأ لوألاو « ةدعقلا

 لاق « فاك اهدعبو ةحوتفم ءار فلألا دعبو ةلمهملا لادلا حتفب : يرادلاو
 وه : لاقو « ناهبصأ ىرق نم اهنأ ينظو « كراد ىلإ ةبسنلا هذه : 'يناعمسلا
 . باوصلاب ملعأ هللاو « يرادلا دمحأ نب نسحلا نب زيزعلا دبع

 ١ جيرادلل ةمجرت هيفو ؟الا - 50 ياسنألا .
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 ناكل

 رعاشلا ةتابن نبا

 جاجحلا نب ةقابف نب ديَسُنح نب ةتابُن نب دمحأ نب دم نب رم نب زيزعلا دبع رصن وبأ
 نب ةعيبر نب ريحت نب دعس نب حاير نب حاز نب ورمع نيدلاخ نب رطم نبا

 بسنلا ةيقبو © يدعسلا يميمتلا <« رم نب مت نب ةانم ديز نب دعس نب بعك
 فاط « ىنعملا ةدوجو كبسلا نسح نيب عمج « ًادبجم ًارعاش ناك ؛ فورعم

 رغ نادْمَح نب ةلودلا فيس يف هلو « ءاسؤرلاو ءارزولاو كولملا حدمو دالبلا

 : هبلإ بتكف اللجحُم رغأ مهدأ اسرف هاطعأ دق ناكو « حئادملا بخنو دئاصقلا

 هقالخأ يذلا ”كلملا اهأ اب

 ”تيادهأ يذلا ”ف'ركطلا انءاج دق

 *تئئعبف انتشاو 7ةيالوأ

 .لجحلم "رغأ ىلع هنيه ؛لتنغ
 تيبج ”حابصلا مطل (نأكف

 رئامسأ نم *ىاربلاو بَمَتْم
 4 -ح

 اهارح ناكي 'نارينلا تتناك ام

 هفاطعأ يف ”ظاحلألا ”ىلعت ال
 اهلك نساحلا ”ف'ركطلا لكي ال

 ةهئار نم هاؤاوأرو رقلخ نم

 هئامس ةهض نأ ”دقعت يداه

 : هئاول ”دقع فرُملا ”بببَس احمر
 هئام نم ”ةرطَق يجايدلا ٌءام

 هئاشحأ ف ضاخف * هلم صتخقاف

 نيه نئسحلاو ًاعقرستم
 هئاكذ 000 .نارينلل ناك 'ول
 هئاولغ نم "تفكفك اذإ الإ

 هئارسأ نم ”فرطلا نوكي قح

 امو « عادبإلا ةياغ ف لمجحتلاو ةرغلا ةفص يف هل عقو يذلا ىنعملا 0

 . هيلإ قيس هنظأ

 ١١٠م دادغب خيرات يف يدعسلا ةتابن نبا ةمحرت - «خ65 :؟ يبهذلا ربعو م٠ : ؟ ةميتيلاو غ5 :

 : ١ ةسناوملاو عاتمإلا رظناو : ١7٠ : + تارذشلاو هو مات ةقباطم ةمجرتلا هذهو ؛ ١5 ش

 . ةدوسملا يف امل

6 



 : هلوق اهتاسبأ ةلمج نمو ةليوط ةممال ةديصق ًاضيأ ةلودلا فسس يف هلو

 _لّخببلا ىلع ينثأ يرّجض نم 'تاديكو اهب ”تاريجض ىتح اهثللاب يل ”تادنج ادق
 لتثت الف ال وأ ”ةّبغر انل 'قلخاف انل لاوّتنلا ذخأ يف 'بتغارت تنك نإ
 لمأ الب اننأدلا ”بّحلصأ ينتكرت هلّمْوُأ انيش يل كادوج _قبي م

 : لوألا تيبلا ىنعأ « 'يرتحبلا لوقب ماملإ هيف ىنعملا اذهو

 ادبإلا الو اهبهذي ”داوعلا ال ”ةّشْئحو كترّجمه ذإ كُئترّجم ينإ

 ءاضيبلا ديلا كلت اننيب ام تدوسف كيدي ىدتب 'ينالجخأ
 ءاقل نوكي ال نأ ”فوختم يننإ قح دولاب ينتعطقو
 ءافج وهو حار ”ربو ”بحع - دلو ةيهو_ساتنلا يف 'تادغ” ةلص

 نب بلتطملا مدع هركذ مدقملا يعازخلا ىلع نب لبعد لوق ًاضيأ هانعم فو

 : ”رصم ريمأ يعازخلا كلام نب هللا دبع

 انانجو ”ةضاور الإ تتنك ام انامّز ”تيقس بلتطب ينمز

 انك نم انئثاك كّدعَب ضرأ + ”فئلكت كادت الإ ىدنلا "لك
 اتاسحإلا طكّخغستأ ينتكرتو ينتادسفأ لب وبلا ينتئحلص أ

 هقوتسي نم مهنمف « هلامعتسا تدثك أو #ءارعشلا هتلوادت قورطم ىنعم وهو

 يفآلا كاوكتملاب فورعملا ةّلبَج نب يلع هب بتكو « هيف رصقي نم مهنمو

 فوخ الولو « ةيئار تايبأ يف يلجعلا فلد يبأ ىلإ - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ

 : همق يرعملا ءالعلا بأ: :لوق فطلأ امو « اهتركذل ةلاطإلا

 ررّصخلا يف طارفإلل ”رَجْبْي ”باذعلاو ”ملكثتراز ناسحإلا نم 'مُترّصتتخا ول
200 

 ١ يمقلا يلع لع نب دمع رانج نأ جدمرو هديمتلا تار يراكبلا تاو ,

 ىنتمشحأ : ناويدلا .؟ 1

 هناء زم ع ليعو ةجرل رطل م ١ + :انقا انطنط

 1ك



 روكذملا رصن يبأ ركذ ىلإ انعجر

 «© يرلا ةنيدم :ىلإ لصو دق ناكو « ريبك ناويد هلو < ديج هرعش مظعمو

 هتمجرت يف ١اهحرمش يقأي ةضوافم اهندب ىرجو دسعلا نب , دمج لضفلا ايأ حدتماو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 عولط ديت دعألا موي فوتو « ةناقلثو نيرسشعو عبس ةنس يف هتدالو تناكو

 ةراقم يف ربظلا لبق نفدو « دادغبب ةئاعبرأو سمخ ةنس لاوش ثلاث سمشلا

 . ىلاعت هللا همحر « قرشلا بناجلا نم نارزيخلا

 . ةتابن نبا بيطخلا دج يف مدقت اك نونلا مب هب : ةتاّنو

 « اهتمت نم ةائثلا ءايلا نوكسو مها حتقو ةثلثلا ءاشثل مفب : رئحلتو

 . ءار اهدعيو

 "ةفورعم ءامسألا ةمقبو

 ىلع نب دمع نسحلا ىبأ ىلع تلخد : لبس نب دمحأ نب دمح بلاغ وبأ لاق

 : تلق - « ةضوافملا » باتك بحاصو لئاسرلا بحاص يدادغبلا رصن نإ
 باهولا دبع ةمجرت يف اهركذ قأسسو « ىلاملا باهولا دبع يضاقلا وخأ وهو

 مث آليلق هدنع تدعقف ©« طساوب هتوم ضرم يف ناكو : لاق - ىلاعت هللا ءاش نإ

 : وهو زيزعلا دبع رصن يبأ تيب يندشنأف < مايق هب ناك هنآل تمق

 يداولاب مويلا دعب كلاخإ اف ”هعادوت لخ نم كظاحل ملثنم

 هيف يفوت يذلا مويلا يف ةتابثن نبا رصن ابأ تدع : روكذملا نسحلا وبأ يل لاق مث

 لاق « يفوت هنأ يقيرط يف تربخأف < تفرصناو هتعدوو « تيل اذه لاكن

 خيرات تركذ دقو « ل باعوا ل
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 0 لامن تلفن « بابل "يلع ىلدق « يزياهد يف 3ئاق امي تنك

 : لئاقلا تنأ : لاقف ؟ كتجاح اه : تلقف ©« قرشملا لهأ نم

 دحاو غاتدلاو ”ىاضاآلا تعودت هربغي "تام ٍفيسلاب "تمي م نمو

 رابنلا رخآ ناك اماف «ىضمف « معن : تلقف ؟ كنع هيورأ : لاقف « معن : تلقف

 « برغلا نم ”ت'رّهات لهأ نم لجر : لاقف ؟ نم : تلقف « بابلا "ىلع "قاد

 : لئاقلا تنأ : لاقف ؟ كتجاح ام : تلقف

 ”دحاو ءادلاو بابسألا تعونت مريغي تام فيسلاب تْمَي / نمو

 ىلإ لصو فيك ١تبجعو « معن : تلقف ؟ كنع هيورأ : لاقف « معن : تلقف

 . برغلاو قرشلا

/ 5 

 يسدنألا سلغم نبا

 ؛ يسلدنألا يسيقلا سّملَمْم نب ديتسلا نب دمحأ نب زيزعلا دبع دم وبأ
 نكسو سلدنألا نم لحر « اهبف هملإ ًاراشم ةببرعلاو ةغللاب معلا لهأ نم ناك
 بحاص يعبرلا نسحلا نب دعاص ءالعلا يبأ ىلع بدآلا أرقو « اهنطوتساو رصم
 بوقعي يبأ ىلعو - "داصلا فرح يف هركذ قبس دقو «  صوصفلا » باتك

 ١ يرعس نم تبجعو : ر .

 مقر) سمتللا ةيقبو 6 : ةوذجلاو +ه١ : ةلصلا يف سلغم نبا ةمجرت - ؟ : 807+ه+٠١(

 ةدوسملا يف امل ةقباطم ةمجرتلا هذهو ؛ ١؟؟ : ؟ حفنلاو +. : ةاعولا ةمغبو .

 مقر دعاص ةمجرت رظنا ؟ : 0.1١ . :

 لي مدرع



 رعش هلو « دافأو دافتساو دادغي لخدو « رصمب يمريجنلا بوقعي نب فسوي

 : هلوق كلذ نمف <« نسح

 ”ضارمم هب ىلق نككلو ةّلع الب نوافألا ”ضيرم
 ضمغت اف عومدلا ضْيقب يىتلقم ىلع دابُّسلا ةناعأ

 ضرعم هنأ يل ضارعُي ىتأ نكلو قوش راز امو

 بحاص فلخ نب ليعامسإ رهاطلا ىبأ نيبو هئيب تناكو « ةريثك راعشأ هلو

 الدار انين اوع ل ةةوعول ل ا ديميت افق ل خاج راش عش رتل ناك
 00 ْ از دوق تيفال ةلاطإلا توخ

 « ةثاعبرأو نيرشعو عبس ةلئس ىلوألا ىدامج نم نيقب تسل ءاعبرألا موب يقوتو

 يف :نيسقتلا بحاضإ ” ينوحلا :مهارإإ نب ىلع نيسحلا اوبأ خيشلا هيلع لصو © رمت
 . نيعمجأ هللا مهمحر < قاحسإ ينب دنع نفدو « يفدصلا ىلصم

 امدعيو اهرسكو ماللا ديدشتو ةمجعملا نيغلا حتفو ملا مف : سلغمو

 1 + ةلمبه ناب

 ىوس  هتافلؤم نمو « عهم ةلس يفوتو رصم نطوتسا يسلدنأ ءىرقم فلخ نب لئغامسإ ١

 ١ : ١514(. ةيابنلا ةياغو ١١ه : ةلصلا رظنا) . ءافتكالا باتك - ناونملا

 .ر نم تطقس : دئاصق يف ؟

 ٠ ناكلخ نبا هل مجرتيس .
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 الك

 ؛يمئاحلا بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمصلا دبع دمج وبأ
 همف تناك هنأ «دوقعلا روذش » باتك يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ ظفاحلا ركذ
 حافسلا دلاو ىلع نب دمح هوخأ دلوو «ةئامو عبرأ ةنس يف دلو هنأ اهنم «بئاجع

 دم يقوتو « ةنس نوعبرأو عبرأ دلوملا يف اهنيبف « ةرجبلل نيتس ةنس يف روصنملاو
 نيناممو سمخ ةنس يف روكذملا دمصلا دبع يفوتو « ةئامو نيرشعو تس ةنلس يف

 ةيواعم نب ديزي جح هنأ اهنمو « ةنس نوسمخو مست ةافولا يف اهنيب ناكف «ةئامو
 يف امهو « ةئامو نيسمخ ةنس سانلاب دمصلا دبع جحو ةرجبلل نيسمخ ةنس يف

 نب رخص نايفس يبأ نب ةيواعم نب ديزي نأل « ءاوس فانم دبع ىلإ بسنلا
 ةسمخ فانم دبعو ديزي نيبف « فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب بارح
 نب مشاه نب بلطملا دبع نآل < ةسمخ فائم دبعو دمصلا دبع نيبو « دادجأ

 يدبملا كردأ مث « هيخأ انبا امهو روصنملاو حافسلا كردأ هنأ ابنمو « فائم دبع '
 دش رلا كردأ مث « هدج مع وهو يداحلا كردأ مث « هيبأ مع وهو روصنملا نبا

 ريمأ هيف سلجم اذه « نينمؤملا ريمأ ا, : ديشرلل موي لاقو . تام همايأ يفو
 نأ كلذو « هع مع معو نينمؤملا ريمأ ”مع معو نينمؤملا ريمأ "معو نينمؤملا

 ”يع دمصلا دبعو « نايلس ”مع سابعلاو « ديشرلا مع رفعج يبأ نب نايلس
 ةعطق تناكو « 'رّغنشُي لو « اهب دلو يتلا هنانسأب تام هنأ اهنمو . 'سابعلا
 . لفسأ نم ةدحاو

 ١و#س# نايمهلا تكنو +؟٠ : ؟ لادتعالا نازيمو 0#: دادغب خيرات يف هتمجرت - 84

 سداسلاو سمانا نيءزللا نم ةقرفتم تاحفصو( 6 ةنس تامفو) "55 : ١ يهذلا ربعو

 . اهماتب ةدوسملا يف ةافوتسم ةمجرتلا هذهو ؛ ريثآلا نبا نم

 ١ م يف ةمجرتلا يبتنت انه .
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 بجر يف دلو روكذملا دمصلا دبع نأ هخيرات يف يربطلا ريرج نبا ركذو

 لاقو . ةئامو نيعبمسو سمخ ةنس ةرخآلا ىدامج يف تامو « ةئامو تس ةنس

 سمح ةنس يف ليقو «مست ةنس يف دلو : هريغ لاقو « دادغبب هتافو تناك : هريغ

 . معأ هللاو « ءاقلبلا ضرأ نم ةّمْسَسْحلاِب

 روبشملا رعاشلا تاّيقرلا سيق نب هللا ديبع ابيف لوقي يتلا ةريبك همأو 203

 ١ : ١اهلوأ يتلا هتديصق

 ”بركطلا ةريبك نم هَل داع

 . هرمع رخآ يف يمعو

 تتبن اذإو « هنانسأ تطقس اذإ © روغثم وهف رغثُي يبصلا رف : لاقي

 هدلاونوكذ ناتو تاايق ديدقتلا مم داخاو ةاثلات سستنإو © زتتفا دق لبق
 . ىلاعت هللا ءاش نإ همخأو

5 

 كباب نيا

 دحأ ؛ روهشملا رعاشلا كباب نب نسحلا نب روصنم نب دمصلا دبع مساقلا وبأ

 قئار بولسأ هلو <« تادلجب ثالث يف هناويد تيأر « نيرثكملا نيديجملا ءارعشلا

 هتزئاح ارلدعاو 0 مهحدمو « ءاسؤرلا ىقلو « دالبلا باجو « رعشلا مظن يف

 نبا انأ : لاقف ؟ رعاشلا كيب تنأ : هل لاق دابع نب بحاصلا ىلع مدق املو]

 -.ابلاب - ةريبكو . « بكسنت عومدلاب هنيعف » تيبلا زجعو « ١ : تايقرلا سيق نبا ناويد ١
 . © ةريثك » ناويدلا يفو ؛ م ل س نم.مالكلا طقسو « ر ةخسنلاو ةدوسملا يف

 ربعو ؟4ه : ؛ ةرهازلا موجالاو 64 ١: صيصنتلا دهاعمو مابا : « ةميتملا يف هتمجرت - *مو
 .١و١3 :»" تارذشلاو ٠١١ : * يمهذلا

 ك5



 [١ .٠ هتلص لزحأو هزاجإ و هلوق نسحتساف 0 كباب

 : هلوق هرعش نمو

 يفراز لئامشلا لوسعم ددمغأو

 ”بجاح تلق ىجثدلا ”غبص الج اماف

 مفرط ”دئار 'رحّسلاو اند نأ ىلإ

 "”سماد 'لمللاو ءامبصلا ”هتعزانف

 ”ةضلفتن ”بّكصلا مد نم اهيلع راقلع

 ابنأك انويع
 امنأك لوقعلا ”بُصغ ةداوعلم

 انثريسو "ناد لصولا ؛لظو انتيف

 اطقلا ”طراف هدرو "نع الس نأ ىلإ

 ”هناسل ومكي ركّسلا ريسأ ىلوف

 :؛هلو

 ١ سارعو اذا .٠
 كح دإ سيدن

 انل مادملا سأك اجزما ”يبحاص اي

 اهئيرسشتب ”م يميدن ام اذإ ًارمخ

 *”تّبرغ ام سمشلا نأ فلحي مار ول

 *هلاط ”ناريح ”هنجنلاو قرف ىلع

 عمال سمشلا نم ”ن'رتق وأ حبصلا نم

 عتار ةميرّصلاب ”يظ مير اك
 عقاو ”رستنلاو درا يئاوح ”قبقر

 عقاوف مايبتسملا تارّبع نمو

 عقاربلا ابنع "قش ىراذعلا ”نوبع

 عئادو لاجرلا بايلأ دنع اهل

 عئاذ ةبابصلا موتكمو نوُصم
 عجاوّدسلا نوصغلا فا رطأب تذالو

 . .عباصألا عادولاب هنع 'قطنتف

 قفشلا هبجو يف هبانك هيف يف

 : وهو ةقرلا ةياغ يف ”تيب ديصق نم هلو

 . "قرف ”مسنلا ف رهو

 . ةيطخلا عسنلا يف نيفقعم نيب ام دري ل ١
 . سماط : س ١

 .دأن : ل س «

 . ل س نم رعشلا طقس 3

 يب ام هبلإ ؛توكش دق يفأك



 . ىلاعت هللا همحر « دادغبب ةئاعبرأو رسشع ةنس يف هتافو تناكو

 . فاك ريخألا يفو فلأ اهنيب نيتدحوملا نيءابلا حتفب : كّبابو

 رس

 ينايورلا نساحلا وبأ

 ؛يعفاشلا هيقفلا ينايوُدرلا دمج نب دمحأ نب ليعامسإ نب دحاولا دبع نساحملا وبأ

 هقفتو 'ينورزاكلا دم نب نابب نب دمه هللا دبع ىبأ نمو نيقرافاسع يسرافلا دم نبا

 . هريغو يماحشلا رهاط نب رهاز هنع ىورو « يعفاشلا بهذم ىلع هيلع

 ماظن ريزولا ناكو « رايدلا كلت يف ةرفاولا ةمرحلاو مظعلا هاجلا هل ناكو

 لخدو ةدم اهب ماقأو ىراخُب ىلإ لحر . هلضف لاكل هل مظعتلا ريثك ثلا

 هنع قلعو يزورملا رصان سلجم رضحو* ءالضفلا يقلو « روباسينو ةّنارَغ
 ان ضاردو ”يرلا لإ لقتنا مث « ”ةسردم ناتسراط لمآب قبو <« ثيدحلا مملو

 "« بهذملا رحب » اهنم : ةديفملا بتكلا فنصو « اهعماحي ىلمأو ناهبصأ مدقو
 باتكو « يعفاشلا مامإلا صيصانم » باتكو نييعفاشلا بتك لوطأ نم وهو

 هنأ هنع لقتنو «فالخلاو لول ف فيخصو » نم ّوملا ةيلح 2 تانكاو » يفاكلا 2

 . يرطاخ نم اهتيلمأل يعفاشلا بتك تقرتحا ول : لوقي ناك
 "«ةيعفاشلا ةْأ تاقيط» يف ظفاحلا فسوي نب هللا دبع دمح وبأ ىضاقلا هركذو

 : : © يهذلا ربعو 5١ه : ه باسنألاو ؟54 +: ؛ ىكيسلا تاقبط يف ينايورلا ةجرت - ٠#

 ةمجرتلا هذهو . (ب ه* ةقرولا ٠ لوألا رصتختا) روباسين خيرات قايسو 4 : تارذشلاو

 . فلؤملا ةدوسمل ةقياطم

 2 .يناوللا رد
 , بهذملا ريرحت : ر ؛ بهذلا رحت : س ١

 -لئاضف » ًاضيأ فنص هيقف ثدحم (غم45-) يناجرجلا دمج وبأ يضاقلا فسوب نب هللا دبع «
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 وبأ ظفاحلا هركذو « هقفلا يف مامإ رصعلا 'ةرقاب ينايورلا نساحلا وبأ : لاقف

 تناكو . ةقرفتم دالب يف ريثك قلخ نع ثيدحلا ىورو « هدم نب ىبحي ءايركز

 :يفّلّسلا رهاط وبأ ظفاحلا لاقو « ةئاعبرأو ةرسشع سمخ ةنس ةجحلا يذ يف هتدالو

 ءالمإلا نم هغارف دعب لتئقو « لمآ ةنيدمب ىلمأ ينايورلا نساحملا ابأ نأ انغلب
 . ةئامسمخو نيتنثا ةنس مرحملا يف 2 نيدلا يف بّصعتلا ببسب

 يبأ ظفاحلل ابجرخ يتلا تايفولا يف رخاف نب دحاولا دبع نب "رمعم ركذو

 يداذا' قولا مير ايهما ىف لمه نتف روك دما ”نيناجتلا بأ نأ 'قاممتلا نا دي
 .ىلاعت هللا همحر « ملعأ هللاو « ةدحالملا هلتق « ةروكذملا ةنسلا نم مرحلا نم رشع

 فلألا دعبو ابتحت نم ةانثملا ءابلا حتفو واولا نوكسو ءارلا مضب : ينايوثرلاو
 ةعامج اهنم جرخ ناتسربط يحاونب ةنيدم يهو « ناياور ىلإ ةبسنلا هذه < نون

 . اهركذ قيس دقو كانه ةنيدم لمآو ؛ ءاماعلا نم

 نايك

 ءاغيبلا

 ؛ ِءاَغّسَسلا, فورعملا رعاشلا يموزحملا دمع نب رصن نب دحاولا دبع جرفلا وبأ

 يف غلابو « نيسصّن لهأ نم وه : لاقو "« رهدلا ةميتي » يف يبلاعثلا هركذ

 هنأ هتمدقم يف ىكبسلا نيب دقو « (؟4١ : م ىبسلا تاقبط) « دمحأ لئاضف » و « يعفاشلا حج

 . روكذملا < ةيعفاشلا ةْعَأ تاقيبط 2 باتك لع ملطي عل

 ؛ ملعلا يف هعلضتا هبحاص ىلع ىرج بقل رقابلا تا لاقيو « تايفولا لوصأ:يف اذك : ةرقاب ١
 يناجر جلا ظفاحلا ىلإ لوقلا بستو ءرصعلا ةردان : ىمسلا يفو ؛« ةعقاب » اذه لثم يف روهشملاو

 . رخآ ردصم نم هلوق لقني هلعلو -
 . ل س نم تطقس ةرقفلا هذه ؟

 تارذشلاو ه8 : « يبهذلا ربعو «؛١ : 7 مظتنملاو ١١ : ١١ دادغب خيرات يف هتمجرت - *ة١

 .لكه : ع

 .؟ه؟ : ١ ةميكلا ع«
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 « يباصلا قاحسإ يبأ نيبو هنيب راد امو همظنو هلئاسر نم ةلمج ركذو هملع ءانثلا

 5 ابحر ش لوطي ءاشأو

 مو ةليوط ةدم لقتعم قاحسإ وبأو دادغب ةرم مدق ١جرفلا ايأ نأ قفتاو]

 : قاحسإ وبأ هبلإ بتكف هدواعي لو فرصنا مث هسلجم يف هرازو هنع ربصي

 'لازت الو 'معناو ”قباو 'لسا جرفلا ابأ
 ًايلاغ يلصو ماتست قهر * ضع

 ةرايزي يسلجحم يف ينتستنأو

 ررئاسط ةوسحك تناك ابنكلو
 يسحم قبض نم "تشحوتسا كبسحأو
 هسفني وجني حاّمللا زركلا اذك

 ”ةغالب رويطلا "سُئق اب تيشوحف
 ئنذملا :ةده :نماو نفشالا نشنملا نم

 امثئرش تيّقو ريطلا يهاود يذبف

 'صَقن اذإ انظح رهدلا ”ف'رَّص كديزي

 صخت رمو لاغ ”عيبلاو هّتصخرأف
 صلخ دق كل بحاص نم ًادبك 'تفش

 صرفلا ”قراسلا ”صرفتس اك ًاقاوُف
 قضفنلا كرك انوع ضرار
 صنقلا بصنكت كارشألا ناع اذإ
 صصقلا سرد وأ 'موظنملا دشنأ اذإ
 صقملا ةصق نمو يمارلا قدنب نمو
 صصخغلا عرج هثادحأ نم رهدلا اذإ

 : هلوسر عم لاحلا يف جرفلا وبأ هباجأف
 صكت ام دجملا | مّمي ذم ] ًادجام ايأ
 الفاو رارعسلا اذه نم ”صلختس

 يذلا كلملا ةّلملا جت ةفأرب

 '”نكأ مو يركش فاطلأآلاب ”تصنقت
 اهتزهتناف ةصرف ىندأ تفداصو
 / لمحت ”تارمازلا ينفاوقلا ينتتأ
 'درأ مو ابنه ضورلا رهز ”تلباقف

 ١ ؟ 51 : ةميتيلا يف اب نراق 5

 ضقن "احم لماكت ده مَع ردبو
 صلخ اف رارسلا ىراوت لاله
 صصح يرتثملا ةطخ يف [هددؤسل]
 صنتقُي ربلاب كرحلا نأب 'تماع
 صرفلا زيتنت مرحلا ذإ كابقلب
 صخرلاو دجلا نسحتسم نم عئادب

 صغأ مو اهنم رحبلا [”راد ] ”تزرحأو



 نم رتاخلم لدفلا ال رولا ريقلا ىف بقلم اسي" ءانشبنلاب "كنك نإ
 صفف ل كنأرو 0 يل كبلقو رحراج ”"صسنقت ا اف دعبو

 كلذ ناكو « اهفرظتساو اهب بجعأف ةلودلا دضع ىلا باوجلاو ءادتبالا ىبتناف

 . ةباتكلاو ةدوملا اهنيب تلصتا مث . هلاقتعا نم قاحسإ يبأ قالطإ بابسأ دحأ

 ءاغيبلا دحاولا دبع جرفلا وبأ لخد : لاق يخونتلا ىلع وبأ يضاقلا ىكحو

 دشنأف « رهاوجو ريناند هيلع ترثن دقو ريشدرأ نب روباس رصن يبأ ريزولا ىلع

 : ًاهيدب

 ”رثنأ حئادلا ىوس هيلع ءيث يل سيلو نيجللاو رهاوجلا اورثن

 تدشنأ يه نإ ”ردلاك دئاصقي

 : هرعش نمو

 معادولت يحور هذه قداس 5

 امل ةامحلا رحود يف عمطأ تنك دق

 يف ءاقبلاب يحور هللا باذعال

 : "هلو

 .مارغلاب ”فرلعأ كنم كئلابخ

 يمون ”ت'رظح نيح 'عيطسي ولو
 0 ًاضيأ هلو

 هنتانحو ل ١ ل فبفبم و

 هئافج ملأ ىلع ”ترصتنا امل

 ”عترتجلا الو اهيلْسمي ”ريّصلا ال تاك ذإ
 عّمط يل قبي مل 'ملتنب ذإ نآلاف

 عفتنت شيعلاب مدعب ابُئنظأ

 مايتسملا ”بحملاب ”فأرأو

 مانتملا ريغ يف رازا يلع

 وراذعب ”تآز' رسط .ةحالملا ملخ

 ةراضنأ نم ”بلقلا ناك بلقلاب

 ١ ةدايزلا هذه ر تدرفنا 1

 " ل نم ناتيبلا طقس .



 هراونأ نم رونلا ؛لالملا سبت قا امنأكف هبجو ”نساحم 'تّلْمَمك
 هرادف هنم دب ال ىوحلا لاق ءهنارجه يف *بلقلا لأ اذإو

 : هيف عدبأ دقو هيبشتلا يف هلو

 دّملا ىف ةةَلهأ نيرظانل هلي 'رفاوح 'تّشقن امنأكو

 دْمإلا ناكم هل 'رابغلا لعتج دقو ”فورظم سمّشلا فرط نأكو

 ”لشو هدوح دارو.الو قرب لا "بل ىرولا يف هامعت ”ثغ ال

 ”لّمأ ىرولل قي مو ًالم لئن قي م فنرأ ىلإ داج

 رثكأو . يدعسلا ةتابثن نبا رصن يأ رعش يف ىنعملا اذه ريظن قبس دقو
 ةلودلا فيس مدخ دق ناكو . ةليمج هيف هدصاقمو ديج روكذملا جرفلا يبأ رعش

 . دالبلا يف لقنت هتافو دعبو « ةدم نادّمَح نبا

 يف بيطخلا لاقو « ةئائلثو نيعستو ناك ةنس نابعش خلس تبسلا موي يفوتو

 هللاو « ةئائلثو نيعستو نام ةنم نابعُش نم نيقب ثالثل تبسلا ةليل يف يفوت : هخيرات
 لوقي يلاكملا لضفلا ابأ ريمألا تعمس و... يلاعثلا لاقو . ىلاعت هللا هنحر « معأ

 نأ اين كنار 8 ةييتاوللو ناسك ةقد يف دادغب هلوخدو جحلا نم هرودص دنع

 هتوقو همسج نم مايألا تذخأ دق «دمألا لواطتم نسلا يلاع خيش ءاغببلا جرفلا

 . هبدأو ةقارظ نم ذخأت مو

 اهدعبو ةمجعملا نيغلا حتفو ةيناثلا ءابلا ديدشتو لوألا ءابلا حتفب : ءاغّّلاو

 .هناسل يف تناك ةفغثلل : ليقو <« هتحاصف نسحل هب بقل امنإو « بقل وهو < فلأ

 . باوصلاب معأ هللاو « نيءافب « ءاغففلا يوحنلا ينج نبأ حتتفلا بأ طخب دجوو



 انوكت

 يدادغبلا روصنم وبأ

 يلوصألا يمفاشلا هيقفلا يدادغبلا دم# نب رهاقلا دبع روصنم وبا ذاتسألا
 هل انقتم ناك هنإف <« باسحلا لع اصوصخ ةديدع نونف يف ًارهام ناك ؛ بسدألا
 « وحنلاو ضئارفلاب ًافراع ناكو « « ةلككتلا » باتك ابنم « ةعفان فئلاوت همف هلو
 قابس » يف يمرافلا ليعامسإ نب رفاغلا دبع ظفاحلا هركذو « 'راعشأ هلو
 ةورتو لام 13+ ناعوت © نوباشتتا هنأ عم درو » : لاقو « "« روباسين خيرات

 يف رأو مولعلا يف فنصو «آلام هماعب بستكي مو ثيدحلاو معلا لهأ ىلع هقفنأو
 قاحسإ يىبأ ىلع هقفت دق ناكو « انف رشع ةعبس يف سردو نونفلا يف هنارقأ ىلع
 نلليشاو © ننس لتماف ليقع دج هلاك يف ءالمإلل هدف نلحو شازفمإلا'

 يريّشأتلا مالسإلا نيزو يزور ملا رصن لشم « هيلع اوأرقف ةمئألا هللإ
 . « امههريغو

 هخيش بناج ىلإ نفدو « نيارفسإ ةنيدمب ةئامعبرأو نيرسثعو عست ةنس يفوتو
 . ىلاعت هللا اهمحر « قاحسإ يبأ ذاتسألا

 هم : يرتفملا بذك نييبتو ؟مم : م ىكسلا تاقبطو ١١ه :؟ ةاورلا هاينا يف هتمحرت - م

 . ةدوسملا يف ال قباطم انهامو ؛ ١ : +5٠١ تاوفلاو ٠* : ةأعولا ةيغبر

 ش ا ةاهش ا 1

 ,(هوه : ةقرولا « لوألا رصتخغلا) : 115 رظنا ؟

 نيج



 مو

 يدروربسلا بمجنلا وبأ

 نب « هللا دبع همساو « هّيوُمََع نب دمح نب هللا دبع نب رهاقلا دبع ببجنلا وبأ
 نب مساقلا نب نمحر لا دبع نب ذاعم نب رضنلا نب ةمقلع نب مماقلا نب نيسحلا نب دعس

 8 يدر ور بسلا نيدلا ءامض بقلملا « هنع هللا يضر « قيدصلا ركب يبأ نب دمج

 بسحنلا نأ خمشلا بسن تلقن : «'دادغب خيرات » يف راجنلا نب نيدلا بحم لاقو

 نب « هللا دبع هممساو © هيونع نب دمح نب هللا دبع نب رهاقلا دبع : وهو هطخ نم

 مماقلا نب نمحر لا دبع نب رضنلا نب دعس نب رضنلا نب مماقلا نب نيسحلا نب دعس

 .حصأ وبف اذكه هطخي ناك اذإو « هنع هللا يضر « قيدصلا ركب يبأ نب دمح نا

 « ًابيرقت ةئاعبرأو نيعست ةنس د'رور بسب دلوو « قارعلاب هتقو خش ناك
 « هريغو  هركذ مدقملا - ينبملا دعسأ ىلع ةيماظنلا ةسردملاب هقفتو دادغب مدقو

 ةدم سانلا نع عطقناف ةلزعلاو عاطقنالا هبلإ بُّنحو ةيفوصلا قيرط كلس مث

 عجر مث 2« كلذ يف دبجلا لذبو ىلاعت هلل لمعلاب لاغتشالا ىلع لبقأو « ةديدم

 هللا ىلإ ريثك قلخ هببسب عجرف « ركذيو ظعي ناكو « ىلاعت هللا ىلإ ةعامج اعدو
 نم ةعامج هنكسو « دادغبب ىبرغلا بناجلا نم طشلا ىلع ًطابر ىنبو . ىلاعت

 اهب نر ذو تاجات ةفاطنلا ةسردلا يورتتكا لآ خيالك 26 نافل باكا
 نم نيرشعلاو عيباسلا يف هتيالو تناكو « هتذمالت ىلع هتكرب ترهظو « ةدم

 .نيعبرأو عبس ةنس بجر يف اهنع فرّضو « ةئامسمخو نيعبرأو سمخ ةنس مرحملا

 . هباتك يف هركذو يناعمسلا دعس وبأ ظفاحلا هنع ىورو

 نيسمخو عبس ةئس يف سدقملا تيبلا ةرايزل ماشلا ىلإ ًازاتجم لصوملا مدقو
 ىلإ لصوف ماشلا ىلإ هجوت مث « قيتعلا عماجلاب ظعولا سلجم اهب دقعو « ةئامسمخو

 : ؛ يهذلا ربعو (دروربس) بابللاو نادلبلا مجعمو ؟ه5 : ؛ ىكبسلا تاقبط يف هتمجرت - ++

 . ةدوسملا صنل قباطم انهامو ؛ ؟.م : ؛ تارذشلاو ١١

 م4



 هللا مهذخ « جنرفلاو نيماسملا نيب ةندهلا خاسفنال ةرايزلا هل قفتت مو 2« قشمد
 مابقأو « هدراوم ماشلا بحاص دومه نيدلا رون لداعلا كلملا مرك أف « ىلاعت
 موي اهب يفوتؤ « دادغب ىلإ داعو ظعولا سلجم اهب دقعو ةريسب ةدم ىشمدب

 نفدو « ةئامسخو نيتسو ثالث ةنس ةرخآلا ىدامج ريشع عباس رصعلا تقو ةعمجلا

 هركذ اذك « ةئاعيرأو نيعست ةنس ًاريدقت هدلوم ناكو . هطابر يف دغلا ةركب
 . هتخيشم يف نيدلا باهش همخأ نبا

 6 هعبا يقأبسو « يد'روربُتسلا رمع صفح يبأ نيدلا بايش مع وهو

 . ىلاعت هللا اهمحر

 حتفو واولا نوكسو ةمومضملا مملا ديدشتو ةلمبملا نيعلا حتفب : هيوُمعو
 . اهتحت نم ةانثملا ءاملا

 نوكسو واولاو ءارلا حتفو ءاهلا نوكسو ةلمهملا نيسلا مغيب : دارو ربسو

 .مجعلا قارع نم ناجلنّز دنع ةديلُب يهو «ةلمبم لاد اهرخآ يفو ةئناثلا ءارلا

 اا

 يريشقلا مساقلا وبأ

 *يرمشنقلا دمج نب ةحلط نب كلملا دبع نب نزاوه نب مركلا دبع مساقلا وبأ
 بدألاو لوصألاو ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلا يف ةماالع ناك ؛ يعفاشلا هبقفلا

 بدألا أرقو « ريغص وهو هوبأ يفوت ©« ناسارخ اومدق نيذلا برعلا نم اوُنْمأ

 : يرتفمللا بذك نيمبتو 9١غ : رصقلا ةيمدو م : ١١ دادغب خيرات يف يريشقلا ةمجرت - 44
 : ؟ ةاورلا هامناو ما: ٠١ ريثآلا نبا خيراتو (يريشق) بابللاو "مث : م مظتنملاو "اا

 تارذشلاو ؟١: نيرسفملا تاقبطو 4١:0 ةرهازلا موجنلاو ؟ م« : « يكبسلا تاقبطو ٠

 .؟هو : « يبهذلا ربعو س9١ : *



 يأرلا نم ىأرف اوتسأ يحاوني جارخلا ةقْثُم ةبيرق هل تتاكو « هابص يف هعثولا

 نم هتيرق يمحيو ءافيتسالا ىلوتيل باسحلا نم ًافرط ملعتي روباسين ىلإ رضحي نأ
 يلع يبأ خبشلا سلجم هروضح قفتاف « مزعلا اذه ىلع روباسين رضحف « جارخلا
 همالك مم“ اماف « هتقو مامإ ناكو.« قاقدلاب فورعملا يروباسينلا ىلع نب نسحلا

 هلبقف « ةدارإلا قيرط كلسو « مزعلا كلذ نع عجرف « هبلق يف عقوو هبحعأ

 هيلع راشأو « هتمهب هبذحجف ةباجنلا هيف سرفَتو « هيلع لبقأو « قاقدلا

 « يسودطلا ركب يبأ نب دم ركب يبأ سرد ىلإ جرخف « معلاب لاغتشالاب
 نبا ركي يبأ ذاتسألا ىلإ فلتخا مث « هقيلعت نم غرف ىتح هقفلا يف عرشو

 قاحسإ يبأ ذاتسالا ىلإ ددرت مث « لوصألا مع نقتأ ىتح هيلع أرقف ©« كروف

 «عامسلاب لّصحي ال معلا اذه : ذاتسألا لاقف «امايأ هسرد عمسي دعقو «ينيارفسإلا
 بجعف « مايألا كلت هنم هعمس ام عيمج هيلع داعأف « ةباتكلاب طبضلا نم دب الو

 علاطت نأ كيفكي لب سرد ىلإ جاتحت ام : هل لاقو « همركأف هلحم فرعو هنم

 يضاقلا بتك يف رظن مث  كروف نبا ةقيرطو هتقيرط نيب عمجو دعقف « يتافنصم
 « قاقدلا ىلع يبأ سلجم رضحي كلذ عم وهو « ينالقابلا بيطلا ننا ركب يبأ

 . اهيراقأ ةرثك عم هتنبا هجاوزو

 < فينصتلا يف ذخأو ديرجتلاو ةدهاجملا كلسم كلس ىلع يبأ ةافو َدغَفو

 ريع ف نومتاا: دامو: ةناوير أو يقع نس لتقل نيمقنلا فشافت
 « ةقيرطلا لاجر يف « ةلاسرلا » فنصو « ريسافتلا دوجأ نم وهو « ريسفتلا

 نب دمحأو نيمرحلا مامإ دلاو ينيوجلا دمج وبأ خبشلا اهبيف ةقفر يف جحلا ىلإ جرخو

 . زاجحلاو دادغبب ثيدحلا مبعم عمسف « ريهاشملا نم ةعامجو يقبسبلا نيسحلا

 ظعولا سلاجم امأو « ءاضيب دي حالسلا لابعتساو ةيسورفلا يف هل ناكو

 نيثالثو عبس ةنس ثيدحلا يف ءالمإلا سلجم هسفنل دقعو « اهمامإ وبف ريكذتلاو

 غلابو « رصقلا ةيمد » باتك يف يزرخابلا ىلع نسحلا وبأ هركذو . ةئاعبرأو
 ولو 2« باذل هريذحت توصب رخصلا عرق ول : هقح يف لاقو « هملع ءانثلا يف

 . باتل هسلجم يف سيلبإ طبر
 ةنس يف  دادغب ىلإ ينعي  انيلع مدق : لاقو هخيرات يف بيطخلا هركذو

 ا



 ناكو صقي ناكو ةقث ناكو « هنع اندتك و دادغبب ثدحو ةئاعبرأو نيعبرأو نام
 « يرعشألا بهذم ىلع لوصألا فرعي ناكو « ةراشإلا حيلم ظعولا نسح
 لاقو . 'هخيرات يف يسرافلا رفاغلا دبع هركذو . يعفاشلا بهذم ىلع عورفلاو
 يريشقلا نزاوه نب يركلا دبع اندشنأ : يوارفلا لضفلا نب دمح هللا دبع وبأ
 1 : هسفنل

 ”كحاض_سنألا ةضور يف ىوحلا 'رمغثو ميبنجوب ولخأ تنك ًاتقو هللا ىقس
 ”كفاوس 'نوفجلاو موي ”تُحّبصأو ةريرق ”نروسلاو انامز انْمَقُأ

 مياقلا وبأ ناكو : يوارفلا ظعاولا ىلع نب دمج نب دمج حتفلا وبأ لاقو
 يف ه هركذ مدقملا نادم نا نيدرقلا لذ وهو يضعنا قدي اه اريثك يريشتقلا

 : لاذلا فرح

 اعيدوتلا رركلت فمك ةتدبشو اننيب ام اننيب ةعاس ةتنك ول

 اعوما» "كيدللا نم نأ ”تملعو .  اندحتم. عومدلا نم نأ تنقبأ

 موي ةحببص يفوتو ؛؟ ةئاؤلثو نيعيسو تس ةنس لوألا عبير رهش يف دلو
 ةاسر او نيتسو سمح ةنس رخآلا عسبر ر مشع سداس سمشلا عولط لق دحألا

 « ىلامت هللا همحر « قاقدلا ىلع يبأ هخيش تحت ةسردملاب نفدو « روباسين ةنيدع

 : "امهر كذ تيبحأف « ينامجعأ نيتيب « ةلاسرلا » ب ىمسملا هباتك يف تيأرو

 رقئاذ 'ريغ امل ىلل نم َينإف ”ةوُلَس قاذ ىوتملا لوط يف ناك 'نّمو

 قراب ةفلطخك قادصت ل *ىنامأ املاصو نم هلتنلن ءيش رثك و

 همولع يف هابأ هبشأ ًاريبك ًامامإ محرلا دبع "رصن وبأ هد ناكو (100)

 ,ةيرعشلا تاعطقملا نم رخآ ًاددع هل دروأو ع ةقرولا « لرالا رصتخا) : ابزوئمر1هو رظنا ١

 . 51١1 : ةيريشقلا ةلاسرلا ؟

 تاقبطو ١م10 : ١١ ةيابنلاو ةيادبلاو م . م :يرتفملا ب نكذك نبتت يف يريشقلا رصن يبأ رابخأ «
 عم هل ىرج ام رابخأو (5+ : ةقرولا « يناثلا صخلللا) رفاغلا دبع خيراتو ؟؛ ١ : : يكبسلا
 . ريثألا نبا خيراتو مظتنملا يف ةلبانحلا



 يف هتقيرط لّصح ىتح يلاعملا يبأ نيمرحلا مامإ سورد بظاو مث « هسلاجو

 ©« ظعو سلجم اهب دقعو « دادغب ىلإ لصوف جحلل جرخ مث فالخلاو بهذملا
 ءاماع قبطأو « هسلجم يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا رضحو مظع لوبق هل لصحو

 خش طابرو ةيماظنلا ةسردملا يف ظعبي ناكو « هلثم !'وري مل مهنأ ىلع دادغب
 « ةرعاشألل بصعت هنأل داقتعالا ببسب ماصخ ةلبانحلا عم هل ىرجو <« خوبشلا
 ماظن دالوأ دحأ بكرو « نيقيرفلا نم ةعامج اهيف 5 ةنثف لإ رمآلا ىبتناو

 هيلإ رّيسف « ةناهبصأب وهو كلملا ماظن ربخلا لبو « اهنثكس قح كلا
 ابلصو اماف « روباسين ىلإ هزبج مث هماركإ يف داز هدنع رضح اهلف « هاعدتساو
 ماقأو < هئاضعأ يف فعض هباصأف هرمأ ءابتنا براق نأ ىلإ ظعولاو سردلا مزال

 ىدامج نم نيرشعلاو نماثلا ةعملا امن ةوحض يفوت مث © ربش رادقم كلذك

 همحر < مهب فورمعملا دهشملاب نفدو <« روباسينب ةئاسمخو ةرسشع عيبرأ ةنس ةرخآلا
 . ىلاعت هللا

 عيماجلا ضعب يف هل تيأرو « ًاريثك ائيش تاياكحلاو رعشلا نم ظفحي ناكو

 : ًاضيأ « ليذلا » يف يناعمسلا اهركذو « تايبألا هذه

 عزانم كيف رهدلاو “عزا كمن بلقلا

 عزاو ةيضقلا امه ىوّتنلاب 'ةّيضقلا ترج
 عزاج كبجو قارفل يننأ ممي هللا

 . ةثاعبرأو ةرسع يتنثا ةنس يف روكذملا قاقدلا يلع وبأ هخش يفوتو

 اهتحت نم ةانثملا ءابلا نوكسو ةمجعملا نيشلا حتفو فاقلا مضب : يريشتقلاو

 . ةريبك ةليبق يهو ©« بعك نب ريشلق ىلإ ةبسنلا هذه « ءار اهدعيو

 وأ اهقوف نم ةانثملا ءاتلا مضو ةلمبملا نيسلا نوكسو ةزمهلا مغب : اوُتْنسأو

 ابنم جرخ ىرقلا ةريثك روباسينب ةيحان يهو « فلأ مث واو اهدعبو اهحتف

 . ءاماعلا نم ةعامج
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 ناعمسلا نبا

 نب روصنملا رفظملا يبأ نب , دمج ركب يبأ نب مركلا دبع 'دعس وبأ مالسإلا جات

 لضفلا نب رابجلا دبع نب دمحأ نب رفعج نب دمحم نب دمحأ نب رابجلا دبع نب دمج

 همقفلا يزورملا يناعمسلا يمسمتلا بسجملا دبع نب هللا دبع نب مسُمم نب عببرلا نبا
 ريثألا نب ىلع نسحلا وبأ نيدلا زع خيشلا هركذ ؛نيدلا ماوق بقلملا ظفاحلا يعفاشلا
 مهنيعو يناعمسلا تيبلا دقع ةطساو دعس وبأ ناك : ؟لاقف هرصتخم لوأ يف يرزجلا

 يف لح « مهتدايس تلمك هبو « مهتساير تبتنا هملإو < ةرصانلا ممديو ةرصابلا

 ءارو ام ىلإ رئاسو؛ اهبونجو اهلامثو اهبرغو ضرألا قرش ىلإ ثيدحلاو معلا بلط
 ناذّمّمو ناهبصأو ”يرلاو ٌسموُق ىلإو «تاعفد ةدع ناسارخ دالب رئاسو ربنلا
 يتلا دالبلا نم اهريغو ماشلاو ةريزجلاو لصوملاو زاجحلاو قارعلاو لابجلا دالبو
 مهنع ىورو مهسلاجو مهنع ذخأو ءاماعلا يقلو « اهرصح رذعتيو اهركذ لوطي
 ةمعبرأ ىلع ديزت هخوبش ةدع ناكو « ةديجلا مهراثآو ةليجلا مهلاعفأب ىدتقاو
 وبأ بلاغ نب دمحم نب هللا دبع ينعدو : لاقف هيلامأ ضعب يف ركذو « خش فالآ
 : يندشنأو ىكبو « رابنألا ليزن هيقفلا ليلا دمحم

 اقيقع انيكبو ًاولؤنل اركب 'مهعيداو بتل انثزرب املو

 اقيفلن نأ اهركس نم تاهّمهو رقارفلا ٌسوؤك انيلع اوثرادأ
 اةررحلا ةفسمف ”قورتلا اوعاضف“ .:يمساا عساف وييتلاوت

 ١١ : ؛ يهذلا ربعو ١م : ظافحلا ةركذتو ؟هو : ؛ ىبسلا تاقبط يف هتمجرت 6
 خيشلا قيقحت) باسنألا ةمدقم رظناو ٠ ه1+ : ه ةرهازلا موجنلاو »٠ : ع تارذشلاو
 . ةدوسملا يف ةافوتسم ةمجرتلا هذهو : تلق ؛ (ينابلا نمحرلا دبع

 ٠١ ةيطخلا خسنلا يف اذهل دوجو الو « ديعس وبأ لاقيو : ةيرصملا ةعوبطملا يف اذه دعب .
 نايللا ؟  : 1١.و

 لكلا ناحل



 1 3 ىنعملا ف لبق اممو]

 رقيرطلا ةضراعم ؛ُهاريعو ااوّدلو ةادّغ ةادغلا ”تنسفلت

 [١ قيرغلابو قيرحلاب اوحاصفق يعبأ تلظف « قيرحلاب اوحاصف

 « دادغب خيرات لييذت » كلذ نمف « "ةدئافلا ةريزغلا ةنسلا فيناصتلا فنصو

 كلذ نمو « ًادلجم ريشع ةسمخ وحن وهو ببطخلا ركب وبأ ظفاحلا هعنص يذلا

 تادلجم نامت وحن « باسنألا » كلذكو « ًادلجم نيرسشع ىلع ديزب « ورم خيرات »

 « تادلجم ثالث يف وهو « هيلع كردتساو روك ذملا نيدلا زع هرصتخا يذلا وهو

 . دوجولا ليلق لصألاو سانلا يديأب دوجوملا وه رصتخملاو
 هيبة ياا قرأ هدلاو هع ورك دنلا . ناتسلا ديسوب ا: نكذ

 « خياشملا نم ةعامج نم ثيدحلا اهب عمسو دادغب ىلإ داع مث « ةثاعبرأو نيعستو
 «بتكلا لصحيو « ثيدحلا هملع أرقيو « ةيماظنلا ةسردملا يف سانلا ظعب ناكو

 مجر مث « ةريبك ةعامج نم اهب عمسف ناهبصأ ىلإ لحر مث « ةدم كلذك ماقأو

 ' .٠ روباسين ىلإ جرخو « ةئاسمخو عست ةنس ىلإ ورمب ماقأو ناسارخ ىلإ

 دبع ركب يبأ نم ثيدحلا انعمسو « ابيلإ يخأو ينلمحو : دعس وبأ لاق

 ةننملا هتك ردأو « ورم ىلإ داعو ؛ املا نم ينكر يوربشلا دمحم نب رافغلا

 . "ةنس نيعبرأو ثالث نبا باش وهو

 نابعش نم نيرشعلاو يداحلا نينثالا موي ورمي روكذملا ذعس ىبأ ةدالو تناكو

 نيتسو نيتنثا ةنس لوألا عيبر رهش ةرغ ةلبل يف ورمب يفوتو . ةئامسمحو تس ةلس

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاوسمخو

 « (ظفاح ايعفاش ابيقف اثدح ًارظانم ًالضاف امامإ ؛دمحم هوبأ ناكو (101)

 نابأو © ديناسألاو نوتملا ىلع ملكت « هلثم ىلإ قبسُي م يذلا ءالمإلا هلو

 ١ ةيرصملا ةعوبطملا يف تدثو « دليفنتسوو ةيطخلا خسنلا نم طقس نيفقعم نيب اه .
 . ةقئافلا ةنسحلا ةريزغلا : ر ؟

 . ل يف تبثو س نم طقس دقو ةدوسملاا شماه يف وه : ةنس نيعبرأو ... دعس وبأ ركذ
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 تناكو <« هتوم لبق هلَّسغ رعش هل ناكو <« فيناصت ةدع هلو « 'اهتالكشم

 سانلا غارف تقو يفوتو « ةئاعبرأو نيتسو تس ةنس ىلوألا ىدامج يف هتدالو

 يبأ هدلاو دنع تبسلا موي نفدو « ةئامسمخو ريشع ةنس رفص يفاث ةعملا ةالص نم

 . ىلاعت هللا همحر <« ورم رباقم ىدحإ ناوحفسد رفظملا

 قفاوملا كلذب هل رقأ < ةعفادم الب هرصع مامإ "روصنملا هدج ناكو (102)
 نيتسو نيتنثا ةنس يف جحف « مهتْمَأ دنع انيعتم بهذملا يفنح ناكو « فلاختلاو

 يضر « يعفاشلا مامإلا بهذم ىلإ هلاقتنا "ىضتقا ام زاجحلاب هل ربظو ةئاعبرأو

 ىلع ربصف « ًاديدُس ًابصعتو ًانحم هلاقتنا بدسن ىقل ورم ىلإ داع اماف “ هنع هللا

 يفاشلا يهالم ىف فتصو © ققيو بترامب كلذ دعي ةسفاشلا غانإ ناس: « كلذ
 « ةّنسلا لهأ جاهنم » اهنم « ةريثك فيناصت مولعلا نم هريغ يفو هنع هللا يضر
 « عطاوقلا » لوصآلا يف فنصو . اهريغو « ةيردقلا ىلع درلا » و « راصتنالا » و

 «طسوألا » و «ةمفالخ ةلأسم فلأ نم بيرق ىلع لمتشد « ناهربلا » نالخلا فو

 ءابعمج ىتلا رارسألا نع باجأو « يموبدلا ديز يبأ ىلع هيف در « مالطصالا » و

 ثيدح فلأ ثيدحلا يف عمجو < سيفن باتك وهو « زيزعلا نآرقلا ريسفت هلو
 هتدالو تناكو «ةدوجلاب روبهشم ظعو هلو «نسحأف اهملع مكتو « خيش ةئام نع

 لوألا عبر رهش يف يفوتو « ةجحلا يذ يف ةئاعبرأو نيرششعو تس ةنس يف

 . ىلاعت هللا همحر « ورمب ةئاعبرأو نيناُكو عست ةنس

 . ءاسؤر ءاماع ةريثك ةعامج مهتيب يفو

 فلألا دعبو ةلمهملا نيعلا حتفو ملا نوككسو ةلمبملا نيسلا حتفب : يناعمّسلاو
 : لوقي ءاماعلا ضعب تعمسو « ممّت نم نطب وهو « ناعمس ىلإ ةبسنلا هذه < نون

 . ًاضيأ نيسلا رسكب زوحي

 ١ هتالكشم : ةدوسملا يف .

 :باسنألاو (ب مم ةقرولا « لرالا رصتخلا) ؤلزوؤهماه5 و 5١ : 4 يبسلا تاقبط يف هتمجرت ؟

 6 يناعمسلا 00

 « يعفاشلا عابتا هنهذ يف جلتخا نأ دعب مانملا يف هللا ىأر هنأ يكبسلا صق دقو ؛ ىفتقم : ل «

 . يعفاشلا بهذم ىلإ لوحتلا ينعي كلذ نأ ىأرف « رفظملا ابأ انيلإ دع » : هل لرقي
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 'ممحرلا دبع رفظملا وبأ هل لاقي دلو مركلا دبع دعس يبأل ناكو (103)

 ربنلا ءارو امو ناسارخ دالب يف هب فاطو ثيدحلا عامس يف هدلاو هب ركب

 « ًاءزج رشع ةينامث يف هخياشمل امجعم هل عمجو خسنلا هل لّصحو ثيدحلا هعمسأو

 لك نم لّصح ىتح ثيدحلاو بدألاو هقفلاب هلغشو « نيمخض نيدلجم يف يلاوعو
 «هدالبي امرتحم ناكو « بالطلا هملإ لحرو ريثكلاب ثدحو « احلاص افرط دحاو
 نيثالثو عبس ةنس ةدعقلا يذ نم تلخ ةليل ةرشع عبسل ةعجلا ةليل يف هدلومو
 .ىلاعت هللا همر« ةئاتسو ةرسع عبرأ ةنس "نيب ام ورمب يفوتو «روباسينب ةئامسمحو

 نال

 يلقصلا رعاشلا سردمح نبا

 رعاشلا يلقصلا يدزألا سيدمح نب دمحم نبا ركب يبأ نب رابجلا دبع دمح وبأ

 يناعملا ضارغأ سطرتقُي رهام رعاش وه : هقح يف ماسب نبا لاق ؛4 روبشملا

 « بيصملا هيبشتلا يف فرصتيو « ةعيفرلا ةسيفنلا ظافلألاب اهنع رّبعيو « ةعيدبلا

 يف هلوق ةعيدبلا هيناعم نمف <« بيرغلا ىنعملا رد ىلع "مكلا رحب يف صوفيو
 .64 ٠ع ةئ

 رهن ةقعص

 ١ 5م : ه ريعلاو ؟*6 : ه تارذشلا يف هتمجرت .

 تارذشلا بحاص لعج.دقو ءودبي ام ىلع صقن هبفو « ةدوسملا شماه يف سمط دقو ر يف اذك 0

 رظنا) ةطقن نبا دبيقت نع ةلوقنم هل ةمجرت « باسنالا » باتك ةمدقم يفو « <١ا9ب ةنس هتأفو

 كرتلا روهظو ةئاتسو ةرسشع عبس ةنس نم هرابخأ انع تعطقنا : ابيفو (؟" : ١ باسنالا

 ٠ . ناسارخب (رقتلا)
 امب ةدوسملا تطاحأ دقو ؛ كلانه ةروكذملا رداصملاو ١53١( توريب) هناويد ةمدقم رظنا -5

 . ةمجرتلا هذه يف ءاج
 , مالكلا : لار م

 .ا١م5 : هتاويد

 "د



 "تنم ”لئنصت .ءازهعألا دردطمو

 قرش الك يدلل هنازللاب ”هيوخ

 هبامح تحت مير ًابايح نأك

 اني ولا“ يقم سفللا نأك

 هرككش رود هتافاص لع :انكرخ

 : "ديصق نم هلو

 ه0 اديس ”انييتما كب

 امب قوشلا لَتغ يتورأو

 مريض يف ام نيعلل تنلعأ اص

 هريرخب هعاجوأ اكش ابيلع

 هريدغ يف هّسفن يقلي لَسقأف
 ١هرودبب هتافاح "تكّلك .دقو

 هريدنم انيتع هنم ًاركس ”لتقأو

 ”مارتقا رهدلا ىلع ابنم ىل نك

 ”حارتقلا ءاملا ةردق يف نكي م

 : ”يرتحبلا لوق نم ذوخأم « قوشلا للغ يتورأو » هلوق

 باذّملا درابلا اهقير نم ةلبسن ىلإ هعفد املا ”كلعال أمظ يبو
 : ؟يبنتملا لوق نم ذوخأم « ىصحلا فارطأب حيرج » هلوقو

 اياك ضايرلا ةحئار ”يك ذو

 ةعيرك نباب فيكف 'لقملا دْيج

 : *اهلوأ ةديصق نم هلو

 رحاشولا تاذ فك نم اهتاه مق

 امل 'بكراو تاذّللا ىلإ ركاب

 حضلا "سعت ”فشرت نأ لبق نم

 . ل س نم هيلي يذلاو تيبلا اذه طقس

 ش . م١ : هتاويد

 يرتحبلا نآويد : ١: ٠١6 .

 ا : يمنكملا ناويد :

 . مو : سيدمح نبأ ناويد

 ضن

 حبصف ”.:راسللاو ًاريخ هملوت

 ,حابصلا ريشي ليلا ىعتن دقف
 جارلا :تاوذ  نيسبللا "شاوي

 حافقالا روغت نه يداوغلا قبر



 ١هلوق ةردانلا هيتاعم نمو

 لوتق وهو مهبسلا 'لصتن مسيو الئحكت نوفجلا لحك ىلع تداز

 : " ةملقص ىوشتي دصق ةلمج نم هلو

 اييهراكذت ” .نشتلا "داس قسأآلاو» ”ةينئئلتسم ”تزكذ

 امتراشأ ايلا ىلإف ةّنج نم ”تطرتخأ تنك ”نإف

 انما يعومد ”تبسح ءاكملا ءام ةحولم الولو

 - تامخأب سبحو دمتعملا ضبق املو « هاناطع لزجأو هبلإ نسحأف دابع نبا

 اهلمع اتايبأ هل روكذملا سيدمح ”نبا عمس  ىلاعت هللا ءاش نإ هتمجرت يف يتأبس اك
 : *هلوقب اهنع هباجأف « لاقتعالا يف ؛[دمتعملا ]

 ريسشو ”مكنم ىوضر لقللقتو مكتفك أ يف ىدّتلاب ملحر الو

 مساقلا يبأ ريزولل هتيثرم يف زتعملا نب هللا دبع لوقب ريخألا تيبلا يف "أ دقو

 : تهون قابلم ندا ددبغ
 "لاجخرلا نأ .رهدلا "فارس لاقو: ..“لاكلا تاهو: سانا ىوتنا دق

 'لابجلا لوزت فيك اورظنا اوموق هشْعَن يف مماقلا وبأ اذه

 . جمب : خ : ةدوسملا شماه *

 .ر نم ةدابز ع

 .؟5م : هناويد ه
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 . دمج هرثكأ رعش ناويد هلو

 ىلإ نفدو ةقرويم ةريزحب ةئامسخو نيرشعو عبس ةنس ناضمر رهش يف يفوتو
 هتايبأو « ةياجبب ليقو © يمع دق ناكو « روهشملا رعاشلا ةنامللا نبا ريق بنج
 . ىلاعت هللا همحر « نيناثلا غلب هنأ ىلع لدت 'اصعلاو بيشلا يف يتلا ةيميملا

 نوكسو ةلمهملا لادلا رسسكو ملا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب : سيدّمَحو

 : همه نين اهدهرو ايتحت نم ةادثملا :هانلا

 ةسثلاا وده ش ةةلقم مآل اهدحبو قاقلاو ةلبلا اداضلا مر * ”يتلكتملاو
 نم جنرفلا اهعزتنا ةيقيرفإ نم برقلاب برغملا رحب يف يهو « ةيلقص ةريزج ىلإ
 , ةلاميوأ و ناتسو عبرأ ةنس يف نيماسملا

 ذكي

 يرفاعملا بلاط وبأ

 امامإ ناك 4 يبرفملا يرفاعملا دم نب ىلع نب دم نب رابجلا دبع بلاط وبأ

 هيلع لغتشاو « اهب أرقو دادغب ىلإ نيمار دالبلا اناا بدألا نوئفو ةغللا يف

 «ةئامسمخو نيسمخو ىدحإ ةنس يف ةيرصملا رايدلا لخدو « هب اوعفتناو ريثك قلخ
 بتكو - هركذ مدقملا - يرب نب هللا دبع دمح وبأ ةمالعلا خيشلا اهي هيلع أرقو

 يف بتك ام رثكأو « ةبراغملا قيرط ىلع طخلا نسح وهو « ًاريثك هطخب
 ”تبأرو <« نراقتإلا ةياغ هطبض نقتأ دقو « ًاريثك ائيش هنم تيأرو « بدألا

 ١ (؛ م١ : ناويدلا) اهيف لوقي تلا يه :

 يملغ ىلع ال ًاماع نينا ىلع اهب شهأ يفك يف يهر يننأك

 .االاق : مقر ةلككتلاو مو ع : ةاعولا ةيغب يف هتمجرت - «*واب
 انهاه » : ةدوسملا يف ههضوم دنع بتكو ؛و يف تبثو م ل س نم طقس : نيدمحملا ... تيأرو
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 , « ةحيرختلا بتكت
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 : امهو نيتيب ةغللا يف « 'ليذملا » باتك ربظ ىلع هطخب

 'رّصبأ اميح يطخ رّصبأ نم لك ىلع هللب مسقأ
 فاو ةبوتلاو وفعلاب اصلخم يل نمحرلا َوْعْدَي نأ

 يمستلا هللا دمع ند فسوب نب دمحخ رهاطلا يبأ خيشلل « لسلسملا » باتكو

 رهاطلا يبأ ةمجرت ىف كلذ تركذ دقو - هفلؤم نع باتكلا يوري وهو

 . نيدمحملا ةمجرت يف مملا فرح يف روكذملا

 «ةيرصملا رايدلا نم برغملا ىلإ دئاع وهو ةئاسمخو نيتسو تس ةنس يف يقوتو

 . ىلاعت هللا همحر

 « ءار مث ةروسكم ءاف فلآلا دعبو ةلمبملا نيعلاو مملا حتفب : "يرفاعملاو

 .  رصمب مهتماع « ريبك ليبق يهو « رْفْعَي نب رفاعملا ىلإ ةبسنلا هذه

 اراك ظ

 يناعنصلا قازرلا دبع

 وبأ لاق ؛ رّيْمح ىلوم « يناعنصلا عفان نب ماّمه نب قازرلا دبع ركب وبأ
 هللا ىلص هللا لوسر دعي دحأ ىلإ سائلا لّخر ام ليق : يتاعمسلا نبأ دعس

 يرصبلا مالوم يدزألا دشار نب رمعم نع يورب . هيلإ اولحر ام ”لثم مسو هيلع

 مهنم رصعلا كلذ يف مالسإلا ةئأ هنع ىورو « مهريغو جيرُج نباو يعازوألاو

 ١ لسلسملا » باوصلا لعلو « ر يف اذك « .

 م :مقر ةمجرتلا رظنا « طبضلا اذه مدقت دق لإ .

  - #4ةيبانحلا تاقبط يف هتمجرت ١ : و٠١ نايمطلا تكنو : ١9١ ةرمس نبا تاقبطو : 10+
 يمهذلا ربعو 5. : ؟ لادتعالا نازيمو ١ : . +7٠بيذبتلا بيذهتو 5 : ٠١ تارذشلاو

 *  21ء اال

 . لثع : ل +

 ضلع



 . مهزيغو نيعم نب ىبحيو لبنح نب دمحأو هخوبش نم وهو ةنْيَسُنع نب نايفس
 ىدنحإ ةنس لاوس يف فوتو 3 ةئامو نيريشعو تس ةنس يف هتدالو تناكو

 . ىلاعت هللا همحر « نمسلاب نيتئامو ةرشع

 فلألا دعبو ةلمهملا نيعلا حتفو نونلا نوكسو ةلمهملا داصلا حتفب : يناعْتّتصلاو

 اودازو « نمملا نردم ربشأ نم يهو « ءاعّنّص ةنيدم ىلإ ةبسنلا هذه < نون
 . ينارَْي : ءارهي يف اولاق اك « ةذاش ةبسن يهو « اهملإ ةبسنلا يف نونلا

 : لوقي قازرلا دبع تعمس : ىفاعنصلا ثراحلا نب هللا دبع دمحم وبأ لاقو
 : دشلب ةنعمتو : لاق « ناوهلا رب نامزلا بحصبت نم

 ٠”ِبَّمْلَي اني نامز اذهو هيب انئيعل نرامز كاذفب
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 فورمعملا « رفعج نب دمحأ نب دحااولأ دبع نب دمحم نب ديسلا دبع رصن وبأ

 خيشلا يهاضي ناكو « هتقو يف نيقارعلا هيقف ناك ؛ يعفاشلا هبقفلا ©« غابصلا نباب

 نم هبلإ ةلحرلا تناكو . بهذملا ةفرعم يف هيلع مدقتو « يزاريشلا قاحسإ ابأ
 « هقفلا يف « لماشلا » باتك هتافنصم نمو « ًاملاص ةجح بقت ناكو « دالبلا
 تانيتك ةلو.# ةلدأ اتنأآو 3: اعصأو « انادتمأ تتك دوحأ نع وهو
 سيردتلا ىلوتو « هقفلا لوصأ يف « ةدعلا هو "« ماسلا قيرطلاو ملاعلا ةركذت »

 تناكو « قاحسإ يبأ خشلاب لزلع مث 4« تحتف ام لوأ دادغبب ةيماظنلا ةسردملاب

 . « ةحيرحتلا كلذ دعب » : ةدوسملا نم هعضوم يفو « ر يف تبث : بعلي ... دمج وبأ لاقو ١

 ربعو 0٠< : م يككبسل | تاقبطو ١ 4م : نايمحملا تكنو ١١؟ : 5 مظتاملا يف هتمجرت 846

 . ةدوسملا يف امل ةقباطم ةمجرتلا هذهو « «هه : « تارذشلاو ؟ 2١7 : « يبهذلا

 ٠ . ماسلا قيرطو : س ل ؟

 نصت



 . روكذملا رصن وبأ امل ديعأ قاحسإ وبأ يفوت املو « موي نيرشع اهل هتبالو

 ةيماظنلا ةسردملا نأ هخيرات يف ءىباصلا نب لاله نب دمع نسحلا وبأ ركذو

 موي تحتفو 4« ةئاعبرأو نيسمخو عبس ةنس نم ةجحلا يذ يف اهترامعب ءىردُب
 ” نرأ رمأ كلما ماظن ناكو < نيسمخو عست ةنس نم ةدعقلا يذ رشاع تسلا

 مويلا اذه يف روضحلا هعم اوررقو « يزاريشلا قامسإ ابأ اهب سردملا نوكي
 رصن يبأ ىلإ ذفنف ©« دجوي مف بلتطو « رضحي مو سانلا عمتجاف « سيردتلل
 « هدجسم يف قاحسإ وبأ خيشلا ربظو « اسردم اهب بترو رضحأف غابصلا نبا
 نإ هولسارو هسرد روضح نع اورَثَفو مهيلع ناب ام كلذ نم هباحصأ قحلو

 نبا لزعو 2« كلذ ىلإ باجأف « هوكرتو غابصلا نبا ىلإ اوضم اهب سردي مل
 سيردت ةدم ناكف ةجحلا يذ ”لبتسم تبسلا موي قاحسإ وبأ سلجو « غابصلا

 . ًاموي نيرسشع غابصلا نبا

 دس ونبأ قوق قافيسإ ونا تاعك «٠ ةاذقن خيرات » يف راجنلا نبا لاقو

 . عبس ةنس يف فرص مث غابصلا نبا ديعأو « نيعبسو تس ةنس يف فرص مث يلوتملا
 دقو . هتمجرت يف كلذ تركذ دقو ©« تام نأ ىلإ دعس وبأ دبعأو « نيعبسو
 . ةضقلا هذه نه :قرتط ةزنهلا فرح يف قاحسإ: ىلأ خبشلا ةخرت ىف قع

 .هرمع رخآ يف هرصب هفئكو « دادغبب ةفاعبرأ ةنس هتدالو تناكو

 يفوت لب لبقو « دادغبب ةئاعبرأو نيعبسو عدس ةنس ىلوألا ىدامج يف يفوتو
 . ىلاعت هللا همحر < ةروكذملا ةنسلا نم نابعش فصتنم سيخخلا موي



 : كي

 يكلاملا باهولا دبع يضاقلا

 نوراه نب نيسحلا نب دمحأ نب رصن نب ىلع نب باهولا .دبع دمحم وبأ يضاقلا

 نب كلام ةيرذ نم وهو « يلاملا هيقفلا يدادغبلا يلغتلا قاوتط نب كلام نبا
 هيهذم يف فنص « ارغاخ ددأ انقفا ناك 4 ةيعئرلا بحاص ىلغتلا قوط
 دلو, .ةدئاف اهرتك ارا تنككلا راح نم ةيجح رعس عب وسوم نتلتلا و تانك
 . فيناصت ةدع كلذ ريغو « ةلاسرلا حرش »و « ةنوعملا » باتك

 يركسعلا نبا هللا دبع ابأ ممس : 'لاقف « دادغب خيرات » يف بيطخلا هركذ
 تيكا . ريسي ءيشب ثدحو « نيهاش نبا صفح ابأو "كنبس نب دمحم نب رمعو

 رظنلا نسح ناكو « هنم هقفأ ًادحأ نييكلاملا نم قلي لو « ةقث ناكو < هنع

 رصم ىلإ هرمع رخآ يف جرخو « اياسكابو اياردابب ءاضقلا ىلوتو « ةرابعلا دمج
 .ابب تامف

 ناسلو « سانلا ةبقب ناك : "لاقف « ةريخذلا » باتك يف ماسي نبا هركذو

 هفظافلأو «© حبصلا نم ىلجأ هيناعم ًارعش هل تدجو دقو < سايقلا تاكصأ

 ىلعو « اهلضف يوذب دالبلا ةداعك ”دادغب هب 'تّبَنو « حْجُشنلاب رفظلا نم ىلحأ
 ”تنثدُحو <« ابلظو اهءام عدوو « ابلهأ ملخف « اهلهأ ينسحم يف مايآلا يح
 فئاوطو ةروفوم ةلمج اهرباح باحصأو اهرباكأ نم اهنع لصف موي هّعّيْش هنأ

 كرادلا بيكرتو عاب يزتفلا نك نيت عه + ةقرولا « يزاريكلا تافبط ىف هلو تاع“

 تارذشلاو م« :١؟ ةيابنلاو ةيادبلاو : .٠ : ايلعلا ةيقرملاو ١ ه5 :بهذملا جابيدلاو 591 : :
 2« ؟ ح) نراجملا دوقع يف يشكرزلاو (؛ ؛ : ؟) تاوفلا يف يبتكلا هل مجرت دقو ؟5+ : +
 . فلولا ىلع ناكردتسي اهنأ مغر (5١5؟ : ةقرولا

 .م١ 01١ دادقب خيرت ١

 , كينس : سل ؟

 . ةقراشملاب صاخلا ةزيخذلا نم ريخالا مسقلا يف هتمجرت <
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 وادم لإ وير ارا د تاجرا مهن لاق هنأو « ةريثك

 : لوقي كلذ يفو « ةينمأ غولب مدلبب تلدع ام

 ”فعاضم ”مالس ينم امل ”قحو نيطاوم ل هدادعت ىلع مالس

 فراعل اهيبناج 'يتطّشب ينإو اهل ىّلق نع اهتقراف ام لاوف

 فعاست اهيف ”قازرألا نكت مو اهرسأب ىلع تقاض اهتنكلو
 فلاختو هب ىأنت هقالخأو ”كلند ىوهأ تنك ”لخك تناكو

 وبأ ذئموي ةرعملابو © رصم ًادصاق ناكو « نابعنلا ةرّعَمب هقيرط يف زاتجاو

 ١تايبأ ةلمج نم لوقي كلذ ىو « هفاضأف ىرعملا ءالعلا

 ارفّسلاو ”يأنلا اندمحف "انّدالب رقم يف رار رصن نبا ةيكلاملاو

 ارعش نإ ليّلضلا كلملا رشنيو ًالدج اكلام "امحأ َهّنقفت اذإ

 ايتداس عبتتساو « اهءامسو اهضرأ المو 6 اهءاول لمحف رصم ىلإ هجوت مث

 لوأل تامف “ بئاغرلا هيدي يف تلاثناو « بئارغلا هملإ تهانتو « اهءاربكو

 هسفنو © بلقتي وهو لاق هنأ اوععزو « اهلك أف اهابتشا ةلكأ نم اهبلصو ام

 : هلوق كلذ نمف « ةفيرط ةقئار راعُسأ هلو

 ةينقاثو

2 
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 5 هذتف ١ انف

 ”بصاغ كتيدف ىفإ امل تلقف

 ”ةمالكظ رعثأ نع يفك : و اهبذخ

 هنأ لقعلا دهبشي صاصق : تلاقف

 اهرصخ ”ناممه ىهو ىنسع تتامف

 : طقسلا حورش

 . ةرفس يف انتدلب راز : ر

 . ايعأ : ناويدلا

1-0 

 ”دحلاب صللا اويلطاو !"وّلاعت تلاقف

 ٌدرلا ىوسي بصاغ يف اوكح امو

 دعلا ىلع ًافلأف يّضرت ل تنأ نإو

 دهشلا نم ذلأ يناجلا دبتك ىلع
 دقعلا ةطساو يهو يراسن تتابو



 ”دهاز كنأب رّبتخأ ملأ : تلاقف

 : ًاضيأ هرعسش نمو

 ةببط لاملا لهأل ”راد دادغب

 اهتئقزأ يف يشمأ ةناريح تالظ

 : هلو ]

 امئاد برغلاو قرشلا ركذب 'مهأ
 "ةةلئحح 2 و تأن ًاناطوأ 3 و

 ”ةرحس ”طشلاب ”تعدو نم "سن و

 ةيرغ وحن ”رئاس اذه نافيلأ

 : ًاضيأ هلو

 مسير يءرهس ف ”ضرالا ”تعطق

 “الك تلقف ؟ قارّسلا ىلع ”تبكر

 : يهو روك ذملا باهولا دبع يضاقلل

 ِءاوترا ىلإ ”شاطعلا ”لصي قم

 ارم نع رغاصألا يني نمو
 اموي ءاعضولا مّفرت "نإو

 يلاعألاو ”لفاسألا توتسا اذإ

 دهزلا يف دهزأ تلز ام ىلب تلقف

 رقيضلاو كتتفضلا راد سيلافملو

 رع اللا فرقا اي
 ”بصأأ ”مدوبع 'ركذأ ىتم ”تدعف

 يك ل1: لفععاو نوماكلا هرغ دقو
 برقا وردت نوران" قع اذه

 رقارعلا ىلإ تدعو .رصم ىلإ
 قاتعلا ةرّئضمل ًاقوثثم

 |١ يقايتشا ىلع ”تبكر ينكلو

 عضارع هدع يا انيدعو ع6 نهانا

 اياكرلا نم '”راحبلا تقتسا اذإ

 اياوزلا يف رياكألا سلج دقو

 ايازرلا ىدحإ نم ءاعف“رلا ىلع
 "ايانملا ”ةمدانم تباطدقف

 ١ نيفقعم نيب امب ر تدرفنا .
 ًاضيأ هلو : ةيرضملا ةعوبطملا يف ءاج اذه دعب ؟ :

 رزشلا رظنلا نع ينغي لوح يبو اببحب تيلب ذإ يفإ تدمح -

 صرح



 ناك : هريغ لاقو « درعسا ةنيدمب ءاضقلا يلو هنأ « ةريخذلا » بحاص ركذو

 هدلوم نع لثسو . قارعلا لامعأ نم ناتَدْنَلُي امههو « اياسكابو ايارداب يف ايضاق

 يفوتو . دادغس ةئائلثو نيتسو نيتنثا ةنس لاوش نم عباسلا سيخخا موي : لاقف

 : ليقو «رصمب ةئاعبرأو نيرشعو نيتنثا ةنس رفص نم ةريثع ةعبارلا نينثالا ةليل
 ةفارقلا يف نفدو (« ىلاعت هللا همحر « ةروكذملا ةنسلا نم نابعش يف يفوت هنإ

 بابو « هنع هللا يضر « يعفاشلا مامإلا ةبق نيب نق م ريق كرزو « ىرغصلا

 . ىلاعت هللا اهمحر <« ببشأو مماقلا نبا نم برقلاب « ةفارقلا

 . دادغبب نيل”دعملا دورشلا نابعأ نم هوبأ ناكو
 فنص « ًآلضاف [بيدأ رصن نب ىلع نب دمحم نسحلا وبأ هوخأ ناكو (104)

 ءاه 'رهاط يبأ نبا روصنم يبأ ةلودلا لالج زيزعلا كلمل « ةضوافملا» باتك

 | «ةعتمملا بتكلا نم وهو « هدهاش ام هبف عمج « هوب نب ةلودلا دُضع نب ةلودلا

 نيتنثا ةنس نييداملا ىدحإ يف دادغبب هدلومو « لئاسر هلو « ةسارك نيثالث يف

 ١ عبس ةنس رخآلا عبير ربهش نم نيقب ثالثل دحألا موي يفوتو « ةئاؤلثو نيعبسو

 . اهب تايف ةرصبلا نم اهملإ دعص دق ناكو « طساوب ةئاعبرأو نيثالثو

 ةنس مظعملا ناضمر رهش ينث تبسلا موي "ىلع نسحلا وبأ اهوبأ فوتو (105)

 . ىلاعت هللا مهمحر « ةئائلثو نيعستو ىدحإ

 رذعلا نم تحرتساف هيلإ ترظن ينلاخي بيقرلاو ابيلإ ترظن -
 . نب دمج ةمجرت يف فلؤملا امركذيسو ٠ ءالوح ةيراج يف يجنرطشلا صفح يبأل ناتيبلا ناذهو
 ةدايزلا هذه لعلف « يرحتلا ديدش ققدم فلؤملا نأ يف بير الو « بتاكلا نودمح نب نسحلا
 . اهتحلأ ىلا تافاضإلا نم وأ لصالا نم تسيل انه

 ىنكي ةلودلا لالج ناف « بارطضا صنلا يفو « « رهاط » دعب « نب » ةماك ةدوسملا يف داز
 . رصن ابأ : ةلودلا ءابب هوبأ ىنكيو « رهاط ابأ

- 

 صفر
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 ينغلا دبع ظفاحلا

 دسسع نب ناورم نب رسب نب ديعس نب ىلع نب ديعس نب ينغلا دبع دمحم وبأ

 « ةعفان فيلاوت هلو < هرصع يف رصم ظفاح ناك ؛ يرصملا ظفاحلا يدزألا زيزعلا

 هس عفتتاو © كلذ: ريخو و فلتخلاو كلتؤلا »و بانك ربو ةيسنلا هيلشم و ابن

 ءىرقملا ١ ىلع يبأو يوفغللا ةدانج ةانأ يبأ نيبو هنيب تناكو .٠ يت قلخ

 0 2 ا بتكلا 1 د او ةنكأ هدوم ياطنألا

 د كا و ل 6 لا لل

 . "كلذ ربخ ةماسأ يبأ ةمحرت

 نيتنثا ةنس "ةدعقلا يد نم اتبقب نيتلبلل ينغلا دبع ظفاحلا ةدالو تناكو

 مست ةنس رفص عباس ءاثالثلا موي نفدو ؛« ءاثالثلا ةلمل يفوتو ٠ ةئاؤلثو نيثالثو

 . ىلاعت هللا ا 0 رصبي ةثامعبرأو

 1 يرصملا سنوي نبا خيراتل ًآاليذ هلعج يذلا
 . معأ هللاو « ةئاؤلثو نيثالثو ثالث ةنس يف

 ٠١١ : + يبهذلا ربعو ٠١07 : ظافحلا ةرحذتو ؟.٠. : +٠ مظتنملا يف هتمجرت - ١
 .١هم :  تارذثلار

 يف برطضا دقو « ناهلس نب يلع نسحلا وبأ هنأ (07 : )١ لرالا ءزجلا يف ةدانج ةمجرت يف
 (؟٠١ : )١ يرزجلا نبا هل مجرت دقو «نسحلا وبأ انيحو يلع وبأ هبتكي انيح وهف « ةدوسملا

 . نابلس نب نسحلا مما
 .ما0لع صا ج رظنا ؟

 . ةجحلا يذ نم : ر ؛ م يف تبثي ملو « لو ةدوسملا يف اذكه +

 .(هالا:١ ةلكتلا ءنافكوربر ١و7: 5 يلكرزلل مالعألا رظنا) 45١ ةنس ناحطلا نبا يفوت ع

- 

 ضرختا



 هرمعو 2 ةنئاثلثو نيثالثو نامث ةنس روكذملا ديعس هدلاو فوتو (106)

 عمسأ ل : ينغلا دبع ظفاحلا هدلو لاقو « ىلاعت هللا همحر « ةنم نوعبرأو ثالث

 ” يدلاو نم
 ظفاحلا تعمس : دس اللا يح لقال يق انز راسل نيكل ٠ ل

 ةيواعم : ناحيبق نابقل اهمزا ناليلج نالجر : لوقي ديعس نب ينغلا دبع
 دمحم نب هللا دبعو © ةككم قيرط يف ”لض امنإو « ”لاضلا ميركلا دبع نبا

 . هثيدح يف ال 2« همسح يف ًافيعض ناك امنإو « فسنفلا

 له : ينطقرادلل ليق : يروصلا ظفاحلا ىلع نب دمحم هللا دبع وبأ لاقو
 ران ةلعش هنأك رصمب اَباش « معن : لاقف ؟ هلع ىج'رُي ًادحأ ثيدحلا يف تيأر

 ىلع اونزحتو نوعدوملا هءاج رصم نم ينطقرادلا جرخ اماف « ينغلا دبع : هل لاقي
 . ينغلا دبع ينعي < افلخ دنع تكرت دقل : لاقف « اوكبو هتقرافم

 « فلتحلاو فلتؤللا » ينغلا دبع فنص امل -' يروصلا ينعأ -اضيأ لاقو
 هئظْممو كل هأرقأ فيك : لاقف « هأرقا : هل لاقف ينطقرادلا ىلع هضرع

 . هتعمج دق نآلاو « ًاقرفتم ينع هتذخأ معن : لاقف ؟ كنع هتذخأ

 ١ انهاه ةحيرختلا بتكت » ةدوسملا يف بتك مضوملا اذه دنعو « م ل س يف ةمجرتلا ةيابن «

 هتابثإ يوني فلؤملا ناك امم ر هب تدرفنا ام يهو  ةمجرتلا ةياين ققح ةبلاتلا ةفاضإلاف «

 دليقتتسو دنع درت ملو .

7” 
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 يسرافلا رفاغلا دبع ظفاحلا

 رفاغلا دبع نب دمحم نب رفافلا دبع نب ليعامسإ نب رفاغلا دبع نسحلا وبأ
 ةببرعلاو ثيدحلا يف ًامامإ ناك ؛ ظفاحلا يسرافلا د دعس نب دمحم نب دمحأ نبا
 هقفتو « نينس سمح نبا وهو ةسرافلاب داقتعالا نقل ندعوك تايقلا 0

 بهذملا ىف « بلطملا ةبامن» بحاص ينئيوجلا يلام أ نيمرحلا مامإ إ

 ميركلا دبع مساقلا يبأ مامإلا ؛طبس وهو نينس عبرأ ةدم همزالو 58
 ةمطاف هتدج ىلعو « ريثكلا ثيدحلا هيلع عمسو  هركذ مدقملا - يريّشنقلا
 مساقلا يبأ ”يّدَلو ديعس يبأو دعس يبأ هْيلاخو قافقدلا يلع يأ اتنب
 محرلا َّمأ هتدلاوو رفاغلا دبع نب ليعامسإ هللا نبع بأ هدلاوو يريشقلا

 ءةارحتلا روباسين نم جرخ مث . مهاوس ةريبك ةعامجو يريشقلا مساقلا يبأ ةنبا

 « دنهلا ىلإ اهنمو ةنازغ ىلإ جرخ مث « دل ه نقعر < لضافألا ب قالو

 عجر مث « يحاونلا كلتب تاراشإلا فئاطل هيلع ءىرقو « كثيداحألا ىوزو

 نينثالا موي راصعأ ليقع دجسم يف اه ىلمأو « اهب ةباطخلا يلوو روباسين ىلإ
 قايسلا »و « لسم حيحص بيرغ حرشل مهفملا » اهنم ةديدع ابتك فنص مث « نينس

 ةئامسخو ةرسشع ينام ةنس ةدعقلا يذ رخاوأ يف هنم غرفو « روباسين خيرانل
 ةديفملا بتكلا نم كلذ ريغو ©« ثيدحلا بيرغ يف « بئارغلا عمجم » باتكو

 يفوتو ؛ ةئامعبرأو نيسمخو ىدحإ ةنس رخآلا عيبر رهش يف هتدالو تناكو

 . ىلاعت هللا همحر « روباسينب ةئاسمخو نيريشعو عست ةنس يف

- 

 ه : ؛ يبهذلا ربعو 0١١ه : ظافحلا ةركذتو ؟هه : ؛ بسلا تاقبط يف هتمجرت - 7
 درسنا ةقئاطب ةيحرتلا هذه هم : ع تارذشلاو
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 تقولا وبأ

 قاحسإ نب مهاربإ نب بيعش نب ىسع هللا دبع يبأ نب لوألا دبع تقولا وبأ

 رغاصألا ىحلأو هتدم تلاط «'دانسالا يلاع ثيدحلا نم ًارثكم ناك ؛ يزْحَتسلا

 . ىباكألاب

 نيرشعو ىدحإ ةنس روهش ضعب يف لب'رإ ةئيدب يراخبلا حيحص ”تعمس
 هللا دبع نب مركملا نب هللا ةبه نب دمحم رفعج يبأ حلاصلا خيشلا ىلع ةئاتسو

 يبأ خيشلا نم دادغبب ةيماظنلا ةسردملا يف هعامس ”قحي « يدادغبلا يفوصلا
 هعامس قحي « ةئامسخو نيسمخو ثالث ةنس لوألا عبر ربهش يف « روكذملا 'تقولا

 ةنس ةدعقلا يذ يف يدوادلا رّفظم نب دمحم نب نمحرلا دبع نسحلا يبأ نم

 هيوُمَح نب دمحأ نب هللا دبع دم يبأ نم هعاس قحب 0 ةئاعبرأو نيتسو سمخ

 هللا دبع يبأ نم هعاس قحب © ةئاثلثو نينامثو ىدحإ ةنس رفص يف يسخرسلا

 هعاس قحم « ةئاؤلثو ةريششع تس ةنس يرربرفلا رطم نبا فسوي نب دمع
 ةنس امهادحإ « نيترم يراخبلا ليعاسإ نب دمح هللا دبع يبأ ظفاحلا هفلؤم نم
 هللا مهمحر « نيتئامو نيسمخو نيتنثا ةنس ةبيناثلاو نيتئامو نيعيرأو نام
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 ةنيدم ىلإ هوبأ لقتناو « ريخلا هيلع بلغي ًاحلاص تقولا وبأ خشلا ناكو

 نيسمخو نرامت ةنس ةدعقلا يذ يف تقولا وبأ ابب هل دلوف اهنكسو ةارّه

 تارذشلاو ١١١ : ؛ يهذلا ربعو ١١ه : ظافحلا ةركذتو (يزجسلا) بابللا يف هتمجرت - 4.«

 . ةدوسملا يف ال قباطم انه تدئ امو : تلق ؛ : ١55

 , دائسالاو ةمهلا يلاع : ر ١

 . م يف ةمجرتلا يبتنت انه ؟

 تسل دقو « ةدوسملا يف عضاوم ةدع يف ىّتشحم صنلا اذه : نيعمجأ 55 يراخبلا حيحص تعم ب

 . ل س نم هرثكأ طقسو « ر يف هعيمج

 ضرخلا



 « ةئامسخو نيسمخو ثالث ةنس ةدعقلا يذ سداس دحألا ةليل يف يفوتو . ةئاعبرأو
 نم نيرشعلاو يداحلا ءائالثلا موي دادغب ىلإ لصو دق ناكو . ىلاعت هللا همحر

 يلصو « تام هبو زوريف طابر يف لزنو « ةئامسخو نيسمخو نيئذثا ةنس لاوس
 دبع خيشلا ةالصلا يف مامإلا ناكو « عماجلاب ةماعلا ءالصلا هيلع اول م هيف هلع

 ابيب نوفدملا ةكدلا يف ةيزينوُثشلاب نفدو « اقوم عجم ا ناكو « يلبجلا رداقلا

 "نم رخآ وهو « ةئامعبرألاو نيتسلا دعب ثيدحلا هعامس ناكو ؛ دهازلا مور

 . ىلاعت هللا همحر < يدوادلا نع ايندلا يف ىور
 . ىلاعت هللا همحر « ةئامصخو ةرششع عضب ةنس هدلاو يفوتو

 . 'بسنلا ذاوُش نم يهو « يزحجسلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 يفوصلا مركملا نب هللا ةبه نب دمحم رفعج يبأ انخيش ةدالو تناكو (107)

 0 نيثالثو نامث ةنس ناضمر ربش نم نيرشعلاو عباسلا ةليل يف روكذملا

 رم سيلا ةليل يفوتو . نيثالثو عبس ةنس ليقو ©« تس ةنس ليقو
 . نيعمجأ هللا مهمحر « ةيزينوشلاب دغلا نم نفدو « دادغبب ةئاتسو نيرشعو ىدحإ
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 ينارحلا بيلك نبا

 ا رادلاو دلوملا ىدادغبلا ا ىفا "ملا 0 ل سم بقلملا ١ ظ تلك نا

 نم هبلإ ةلحرلا تهتناو « ةملاعلا تاعامسلا ثيدحلا يف هلو ًارجات ناك ؛ بهذملا
 . دحأ هتاعومسمو هخوبش يف هكراشب ال رابكلاب راغصلا ىحلأو ضرألا راطقأ

 . ل س يف ةمجرتلا ةياهن ١
 دقو ؛ *؟ا0 : ؛ تارذشلاو ؟4+ : « يبهذلا ربعو ١م : نيتضورلا ليذ يف هتمجرت - 4٠4
 . ةدوسملا يف امل اقبط ةمجرتلا هذه تءاج

 اضضفيإ



 عياسلا نينثالا لل يفوتو . ةئامسخو سمخ ةنس رفص يف هتدالو تناكو

 نقدر .« دادغب ةلانفحو ا نمدتو فق“ ةكس' .لاوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو

 هيبأ دنع © برح بابي « هنع هللا يضر « لبنح نب دمحأ مامإلا ةربقمب دغلا نم

 ًايناثو ةئام ىكترستو © تام نأ ىلإ ساوحلاو نهذلا حيحص ناكو « ,لهأو

 . ىلاعت هللا همحر « ةيراج نيعبارأو

0 

 بتاكلا ديلا دبع

 خيلبلا بتاكلا «بلاغ نب يؤل نب رماع ينب ىلوم دعس نب ىيحي نب ديملا ديت
 « ديلا دبعي لئاسرلا تحتف ليق ىتح « ةغالبلا يف لثملا برضي هبو ؛ روبشملا
 وهو « امامإ بدألاو معلا نم نف لك يفو ةباتكلا يف ناكو . ديمعلا نباب تمتخو
 «نولسرتملا ذخأ هنعو « نادلبلا يف لقنتي ةّمْدص معم ًالوأ ناكو « ماشلا لهأ نم

 « لسرتلا يف ةغالبلا لسس لبس يذلا وهو « اوّفَتقا هراثآلو اومزل هتقيرطلو

 لمعتساو لئاسرلا لاطأ نم لوأ وهو . ةقرو فلأ رادقم هلئاسر عوو

 ناورم بتاك ناكو 1“ هدعب كلذ سانلا لمعتساف « بتكلا لوصف يف تاديمحتلا
 « ”يدْئعَجلاب فورعملا ةيمأ ينب كولم رخآ يومألا مكحلا نب ناورم نب دمح نبا
 اذه ىلإ بتكا : ”هّلقتساف دوسأ ًادبع لامعلا ضعب هل ىدهأ دقو موب هل لاقف

 "رمش انوا تدجو ول » هملإ بتكف « لعف ام ىلع هّماذو « ًارصتخم اباتك لماعلا

 (( « مالسلاو « هتيدهأل دحاولا نم لقأ ًاددعو داوسلا نم
 .[قكحلا هؤلؤل رحب ركفلاو < ظافلألا اهترم ةرجش ملقلا : اضيأ هماك نمو ] ©

 ١و : بولقلا راثو : تسربفلاو مب - او 2 ال" اطل! : يرايشبجلا يف هتمجرت - ٠4ه

 نايبلاو 53 : ١ رابخآلا نويع رظناو ؛ ١٠ : نويعلا حرسو ؟7+ : + بهذلا جورمو '.

 .ا9١وم 5٠١: ىشعألا حبصو هو : نيتعانصلاو ه : + نييبتلاو

 "ا



 ناك : هدنع روك ذملا ديما دبع ركذ دقو 4 ١يلوُصلا سابعلا نب مهاربإ لاقو

 لثم يل نوكي نأ طق باتتكلا نم دحأ مالك تينت ام « هل ناعم مالكلا هللا
 مهنم ©« نونيابتم راوطأو « نوفلتخم فايخأ سانلاو » هل ةلاسر فو . همالك

 ًاباتك صخش دي ىلع بتكو .« عاتبي ال ةّنظم لغو « عابي ال ةّمنَضَم 'قللع

 هيك كيلع كيلإ يباتك لصوم ”قحو» : لاقف ءاسؤرلا ضعب ىلإ هيلع ةاصولاب

 قدصف « هتجاح ترحنأ دقو « هتجاحل ًالهأ يفآرو « هلمأل اعضوم كآر ذإ ىلع
 كراكو .« اركب هانعمو ًالحف هظفل ناك ام مالكلا ريخ » همالك نمو . « هلمأ

 : دشني ام ًاريثك

 البت اه ”ياودلا مالقأو نسق 'مُيُن'وأد تناك باتكلا حرج اذإ

 . ةغيلب لئاسر هلو
 يف قبس دقو « هرمأ رخآ دنع همئاقو عبمج يف ناورم عم ًارضاح ناكو

 نيح هل لاق ناورم نأ ىكحيو . كلذ نم فرط يناسارخلا ٍملسم يبأ رابخأ

 « يب ردغلا ربنظنتو ي"ودع عم ريصت نأ '“تجتحا دق : هكلم لاوزي نقيأ

 نإف 2« كب نظلا نسح ىلإ مبجوحي كتباتك ىلإ مبتجاحو كبدأب مياجعإ نإف
 . يتافو دعي يمرح ظفح نع زجعت م الإو « يتايح يف ينعفنت نأ تعطتسا

 « يب اهحبقأو كل نيرمألا عفنأ ىلع هب ترشأ يذلا نإ : ديما دبع هل لاقف

57 . 

 ( رهاظ ”سانلا عسوي راذلعي ىل نمف 2ةةرادغ ربظأ مث ءافو ةريسأ

 . "« بهذلا جورم » باتك ف يدوعسملا نسحلا وأ كلذ ركذ

 رشع ثلاث نينثالا موي ناورم لق ناكو « ناورم عم لتق ديما دبع نإ مث
 مويفلا لامعأ نم ريصوُدب اهل لاقي ةيرقب « ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس ةجحلا يذ

 . ىلاعت هللا اهمحر 6« ةيرصملا رايدلاب

 ١ بولقلا را : 1و١ .٠

 .؟#5 : م« بهذلا جورم ؟

 صرخ



 دبع ىفختسا يومآلا دمحم نب ناورم لتلق امل هنأ يتادوسم يف يطخي تيأرو
 ىلإ “ حافسلا هنظأو « سابعلا وبأ هعفدو ذخأف « هيلع زمغف « ةريزجلاب ديلا

 هعضيو رانلاب اتسط هل يمحي ناكف « هتطرش بحاص نمحرلا دبع نب رابجلا دبع
 ةباتكلا يف هخيشو « ةقرلا نكسو رابنألا لهأ نم ناكو . تام ىتح هسأر ىلع

 ٠ كلملا دبع نب ماشه ىلوم ملاس

 رفعج وبأ ّقأ : لاق هرحذ دانمإب يديزيلا سابعلا نب دمحم ىورو]
 دمحم نب ناورم لتق دعب سابعلا ينب ءافلخ يناث وهو - حافسلا وخأ روصنملا

 روصتملا ”مبف 2 يداحلا مالسو نذؤملا يبلعبلاو بتاكلا ديلا دبعب - يدعجلا

 ريمأ اي ينقبتسا : مالس لاقف © ناورم باحصأ نم مهنوكل [عيمج مهلتقب

 دمعت : لاقف ؟ كئادح نم غلب امو : لاقف « ءادح سانلا نسحأ ينإف نينمؤملا

 عفرتف ءادحلاب يتوص تعفر تدرو اذإف « ءاملا اهدروت مث اثالث اهئمظتف لبإ ىلإ

 ليإب روصنملا رمأف : 'لاق <« تكسأ ىتح برت ال مث برشلا عدتو اهسوؤر
 هتوص مالس عفر برشلاب تأدب اماف « ءاملا تدروأ مث « مايأ ةثالث تئمظأف

 هزاجأو امالس ىقبتساف « تكس ىتح برشت مل مث برشلا نم تعنتماف ءادحلاب

 « نينمؤملا ريمأ اب ينقبتسا : [نذؤملا] يكلعبلا هل لاقو . هقزر هيلع ىرجأو

 رمأت : لاق ؟ كناذأ نم غلب امو : لاق « نذؤم انأ : لاق ؟ كدنع امو : لاق

 ناذآلا ءىدتبأو « كيلع بصتو اقيربإ اهدبب ذخأتو اتسط كبلإ مدقت ةيراج

 ال يهو امدي نم قيربإلا يقلت ىتح يناذأ تعمس اذإ اهلقع بهذيو شهدتف
 بصت تلعجو ًاتسط هيلإ تمدقو ءام هبف اقيريإ تدعأف ةيراج رمأف ؛ ملعت
 نم قيربإلا تقلأو ةصخاش ةيراجلا تبقبف ناذآلاب هتوص يكبلعبلا عفرو « هيلع

 هل لاقو . هيلإ عماجلا رمأ رّيصو قزرلا هيلع ىرجأو هزاجأو هاقبتساف « اهدي
 انأ : لاق ؟ كدنع امو : لاق « نينمؤملا ريمأ اب ينقبتسا : بتاكلا ديجلا دبع

 ليعافألا انب تلمف يذلا تنأ : روصنملا هل لاقف « ةباتكلا يف ينامز لهأ ”غلبأ

 هللاو © هقنع تبرض مث هالجرو هادي تعطقف هب رمأف . يهاودلا انب تلمعو

 ١ يل : اهزمر انلعج دقو يل هلال ةخسن أدبت انه .
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 . ١[ناك كلذ يأ معأ

 . ريهاشملا باتتكلا ةمج يف ًادودعم السن ًارهام ًابتاك ليعامسإ هدلو ناكو
 ًابتاك - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ .يفآلا - يدبملا ريزو دواد نب بوقعي ناكو

 . هنم معتو هيلع جرخت نممو « رؤكذملا ديلا دبع يدي نيب

 «هكلم يف اهتدم تلاط دق ةباد ىلع دم نب ناورم آموي "ديما دبع رياسو ]

 « نينمؤملا ريمأ اي : لاقف © كل ةبادلا هذه ةبحص تلاط دق : ناورم هل لاقف

 :لاقف ؟اهريس فيكف : هل لاقف « ابفلع ةلقو اهتمحص لوط ةبادلا ةكرب نم نإ

 . اباظ الإ طق تبر امو اهنانع اهمط'وّسو اهمامأ اهمه
 :"«ءارزولا رابخأ » باتك يف يرامشبجلا سودبع نب دمحم هللا دبع وبأ لاقو

 « يناببصألا رفعج نب سابعلا ينثدح : ليعامسإ نب دمحأ ىلع يبأ طخب تدجو
 امهأجافف « عفقملا نبال اقيدص ناكو بتاكلا ىيحي نب ديجلا دبع بلمط : لاق
 لك لاقف ؟ دبحملا دبع اككيأ : اهيلع اولخد نيذلا لاقف <« تيب يف امهو بلطلا

 نأ ديلا دبع فاخو <« هوركم هبحاص لاني نأ نم افوخ « انأ : اهنم دحاو

 اولكوف « تامالع هل انم الك نإف « انب اوقف شت : لاقف عفقملا نبا ىلإ اوعرسب
 « اولعفف < محو نل تامالعلا كلت ركذيو رخآلا ضعبلا يضميو مكضعب انب.

 . ؛[ديجلا دبع ذخأو
 نوكسو ةلمهملا داصلا رسكو واولا نوكسو ةدحوملا ءابلا مضي : ريصوبو

 امزبنم اهملإ لصو ال ناورم نإ : لاقيو . ءار اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءابلا

 ىلإ : لاقف « ريصوب : هل ليقف ؟ ةيرقلا هذه مسا ام : لاق هبلط يف ركاسعلاو

 . ةروهشم ةعقاو يهو « اهب لتقف « ريصملا هللا

 ل لاقف ًائيدر اعطخ ظأ بتاكلا ديجلا دبع ينآر : ”ةلمج نب مهاربإ لاقو

 . دليفتتسو دنع تباث ومو « يل نم يناثلا ءزلا ءىدب هنم ةيقمبو ر يف درو نيفقعم نيب ام ١

 . فلؤملا ةدوسم يف هل دوجو الو : تلق ؛ ١١ه : بولقلا رام يف اب صنلا اذه نراقو

 . 8١١م : براقلا راك يف اب نراق

 . م١٠ بو : ءارزولا رابخأ
 . ةيرصملا ةعربطملا يف وه اًنإو دليفنتسوو تاطوطحتن ا يف درب مل نيفقعم نيب ام

 نه “خا < < .٠ 98١م : بولقلا راث

 ضروف



 « ابنمسأو كملق ةفلج للطأ : لاقف « معن : تلقف ؟ كطخ داوجت نأ بحتأ

 . يطخ داجف تلعفف « اهنعأو كتطق ف”رّحو

 فيس

 رعاشلا يروُمملا نوُبْلَسْغ نب بلاغ نب دمحأ نب دمحم نب نسما دبع دمج وبأ

 نسح ظافلألا عيدب هرعش « ءابدألا نيدبجملا « ءالضفلا نينسحملا دحأ 4 روهشملا

 ينيعي اهتساحم "تقلع
 يني دارلاو دتنهلا يف ام

 زتتجولا ران طيلخ تت

 نت .٠ نم "ا 7 0

 رئدب مأ رأش ىرتأ
 انفاس ةيميطل نق

 خا تلاقو لع ١تكرفك ب

 ارفلا وأ دودصلا امإ

 ص ناح 'نإ « ىلعفت ال

 نيد ريغ يدنع سيلف ىف

 "نيمزألا لثم لبنت
 ينبح ناح كئقارف وأ كد

 وفينا تلق امنأكف
 ت

 ينسسل ”ةعراسم تضمف

 يرهذلا ربعو ؟59 : : ةرهازلا موجنلاو مه : ةميتملا ةمثتو ١ : ٠١0+ ةميتملا يف هتمجرت -

 : + تاردذشلاو + : ١0١

 .تركن:لر د

 نيب قيضملا : مزأملاو « مضومل مما : نامزأملاو . نيتنجولا قوف ”لهنت : مو ةدوسملا يف بتك ؟

 « وضم دع وني لمار« نيام

 ءاكلكأ

 ضفرغزإ



 : اهنمو

 مهي نم كلذ دعب له
 هبل ا(مهتبج دقلف

 اي رعشلاب ابسكتم
 نرأ لبق كلذك تناك

 8 رعشلا ”لاح ةمويلاف
 )| هحدم ىفعأو ىنغأ

 نئيأب 'تّيمار اهسيد تت

 نيتروصب يلإ يم

 نيتليل اموي تيأرف

 ٍنيَجُنللا نم راضُتنلا ينفر
 ينسو اهنيب ديعلا د

 نما يب عاملا نك
 نيسحلا نب يلع يقأي
 نييرعشلا لا ةئل

 نيمو بذك نع نيفاع

 نبا مساقلا يبأ ريزولا دلاو نيسحلا نب ىلع يف نسحلا دبع اهلمع ةديصقلا هذهو

 ةنيدمب ناك هنأ يهو « ةفيرظ ةياكح اهلو ةديج ةليوط ةديصق يهو « يبرغملا
 هذه هحدتماو ءارعشلا ضعب هءاحف « نيتئقنملا ود هل لاقي سئر نالقسع

 : ابحدم يف ءاجو ةدمصقلا

 ؟نيتنثا ىلع ترصتقا لف ابلك 'بقانملا كلو

 هدنع نم جرخ اماف « هتزئاج لزجأو اهنسحتساو هداشنإ ىلإ سيئرلا ىغصأف
 اذه ملعأ : لاقف « نسحللا دبعل ةديصقلا هذه : نيرضاحلا ضعب هل لاق

 هعم تلمع ىتح فيكف : لجرلا كلذ هل لاقف « اهدشنأ مث « ةديصقلا ظفحأو
 لجأل الإ كلذ لمفأ مل : لاقف ؟ ةينسلا ةزئاجلاو هيلع لابقإلا نم لمعلا اذه

 : هلوق وهو « اهنمخ يذلا تيبلا

 | ٠ يونا ”بقالملا كلو

 اذه نأ اعطق معأف « نيتبقنملا وذ انأو <« نسحملا دبعل سيل تيبلا اذه نإف

 . نسحلا ةياهن يف وهو « "يف الإ لمع ام تيبلا

 ففف



 ةميتي » ىلع ًاليذ لعج يذلا هباتك يف ىلاعثلا ركذو « ًاضيأ هرعش نمو
 « آلصأ يقرلا كلملا دبع نب ىلع نيصح يبأ نبا جرفلا يبأل تاببألا هذه « « رهدلا

 يلاعثلاو - نسحملا دبع ناويد يف اهنكلو « معأ هللاو ©« بلح يضاق هوبأ ناكو

  اضيأ طلغلا ةلمج نم اذه لعلو « اهف طلغو اهبابرأ ريغ ىلإ ءامشأ بسن دق
 : يهو < دمصلا دبع هيخأ يف ابلمع هنأ هناويد يف ركذو

 حرق عوجلا نم يسم اماثم رحرقب يلوزن ةحيدتم رخأو

 حبق رحلا ىلع همكتح يفو 'ى هدلا مكح اك هل اقفيض ةتب

 وحصت سيل حفاط 'مهلاةر كسلا نم وهو لوقي ينادتباف

 حجلنو ”حصن هلم ”لوقلاو هللا لوسر لاق تلق ؟ ”تّبرغت

 : نيتيبلا نيذه « ةميتملا » بحاص هل ركذو

 اسارغ نم قسرلف 4 0 شطع اسم دق كدوج ”سرغ رركش قئادح يدنع

 اسِبَي نإ دوعلا ”رارضخا دوعي نلف ”قّمر ابناصغأ يفو اهوكرادت

 _قيرطلا دصَق 'تيدتها فيك كر بدق ىلع ”تررم دقو يل ًابجع
 قيدص نم تّمل ام اوقدص ؟ ا[نعوت :كديع ”تدسل ينارتأ

 : دشنأف ًاريثك ادنو اهملع دجو اهنفدو همأ تدامااملو

 كسلا ةورثع تلحف تلوت كدلك ءادسب راجحأ ةنمهر

 يكتشت سيل اهنأ يكبأ موبلا انأ امنإو تاكشت نإ يكبأ تنك دقو

 : ينتملا لوق نم ذوخأم ىنعملا اذهو

 ءاضعأ يل ناك امل ناك دق هنأل ماقّتسلا ”دقف يتّدكشو

 يللا يجافخلا نائس نب فورعملا دمح نب هللا دبع دمح وبأ لمعتسا دقو

 قي



 : لاقف ةيوط ةديصق ةمج نم تيب يف ىعملا اذه

 ٍبكاوسلا عومدلل ًارايد تدجو قتلو رايدلا لالطأ ”سانلا ىكب

 ..نلوأ ناصتفالاو ©: راكك" هدتناعو
 ةنس نونا هرمعو « ةئاعبرأو ةرشع عست ةنس لاوش عسات دحألا موي يفوتو

 . ىلاعت هللا همحر « رثكأ وأ

 دعبو ةدحوملا ءاملا مفو ماللا نوكسو ةمحعملا نيغلا حتفب : نوبللغو

 . نون واولا

 1 هيلع مالكلا مدقت دق يروصلاو

 و7

 يديبعلا ديجملا دبع ظفاحلا

 نب رصنتسملا نب دمع مساقلا يبأ نبا « ظفاحلا بقلملا « دبجملا دبع نومملا وبأ
 دقو هللا ديبع يدبملا نب مئاقلا نب روصنملا نب زعملا نب زيزعلا نب ماحلا نب رهاظلا

 نبا لتقم موي ةرهاقلاب ظفاحلا عيوب كد هتادفح. نم ةعامجو يدبملا ركذ مدقت

 اهسح - رمآلا نع فلخملا لما ربظي ىتح ةكلمملا ريبدتو دبعلا ةيالوب رمآلا همع

 نب دمحأ ىلع وبأ هيلع بلغف  ىلاعت هللا ءاش نإ ةمجرتلا هذه رخآ يف هحرش يتأي
 يف هيبأ ركذ مدقت دقو  يلاملا رْدَب شوبجلا ريمأ نبا هاش ناهاش لضفألا

 لقتعا لضفألا لَك امل رمآلا ناكو « هتعيابم موي ةحيبص يف - نيشلا فرح
 'رمآلا لتمق امل لاقتعالا نم دنجلا هجرخأف «روكذملا ىلع وبأ مهيفو هدالوأ عبمج

 ةردلاو ١١:١ ريثألا نباو مهال ١ ططخلاو ؟م4 :افنحلا ظاعتا يف هرابخأ 2

 ١١؟ : ؛ يبهذلا ربع رظناو ؛ اهدعب امو* 7* : ه ةرهازلا موجنلاو 0.5 : ةيضملا

 . م نم ةمجرتلا تطقسو + ١١م : ؛ تارذشلاو

 اضوان



 هب ماقو رمألاب لقتساو روكذملا ظفاحلا ىلع ضبقو رصقلا ىلإ راسف 'هوعيابو
 كسمتو ةيمامإلا بهذم ربظأو « مهلاومأ نيرداصملا ىلع درو « مايق نسحأ

 رخآ يف مئاقلل رباثملا ىلع اعدو « هتبب لهأو ظفاحلا ضفرو « رشع ينثالا ةمئألاب

 نأ ىهنو « ةكسلا ىلع همسا بتكو مهمعز ىلع رظتنملا مامإلاب فورعملا نامزلا
 نم لجر هيلع بّشو نأ ىلإ كلذك ماقأو « « لمعلا ريخ ىلع يح » نكذؤي

 نيرشعو تس ةئس مرحلا نم فصنلا ْق ةرهاقلا رهاظب ريمكلا ناتسلاب ةصاخلا

 ٠ ظفاحلا جارخإب دانجألا ردامف © ظفاحلا ريبدتي كلذ ناكو « هلتقف ةئامسمخو

 . رياثملا ىلع هل يعدو « ظفاحلا هوبقلو هوعبابو

 ليقو « ةئاعبرأو نيتسو عبس ةنس نم مرحملا يف "نالقسعي هدلوم ناكو

 هتمجرت يف هخيرات يتأيسو - رمآلا لتق موي دبعلاب' عيوب دق ناكو «نيتسو تس ةنس

 لضفألا نب دمحأ لتق موي لالقتسالاب عيوب مث  ىلاعت هللا ءاش نإ مملا فرح يف
 ةنم ةرخآلا ىدامجج نم نولخ سل دحألا ةليل رخآ ينوتو . روكذملا خيراتلا يف

 .يف دلو هنإ ليقو . ىلاعت هللا همحر « ةئامسخو نيعبرأو ثالث ليقو « عبرأ

 . ةئامعبرأو نيتسو نامت ةنس ناضمر رهش نم رشع سماخلا لمقو رشع ثلاثلا

 ءالغلاو ةدشلا مايأ يف رصم نم اهبلإ جرخ هابأ نأ نالقسعب هتدالو بيس ناكو

 هتمجرت يف حورشم وه امسح - رصنتسملا هدج نامز يف رصمب لصح يذلا طرفملا
 ظفاحلا هل دلوف « ةدشلا لاوزو ءاخرلا مايأ رظتني اه ماقأف ملا فرح يف

 ."معأ هللاو« ريبكلا هخيرات يف ريثآلا نب ندلا زع انخيش هلاق اذكه «كانه روكذملا

 دضاعلا ىوسو هاوس مهتيب نم رمآلا بحاص هوبأ سيل نم رمألا لوتي مو
 فلخي مل رمآلا نأ هتيلوت ببس ناكو  ةلدابعلا يف هركذ مدقت دقو هللا دبع

 مامإ تومي ال تيبلا اذه : اولاقو رصم لهأ جاف « ًالماح ةأرما فلخو ًادلو

 ةدوسملا يف لصآلا وه اذهو ؛ خلا ... رصقلا ىلإ راسف دانجألا هعيابف هتعيابم موي : س ل يل ١

 . ر نمو اهنم هانتبثأ ا ححص مث
 . ةرهاقلاب : يل ل ؛ س نم طقس : نالقسعي ؟

 انماه » : عضرملا اذه دنع ةدوسملا يفو ءل يل س نم طقس : معأ هللاو ... هتدالو بيس ناكو «

 . « ةحيرختلا بتكت

 فش



 ىلع صن دق رمآلا .:راكو « ةمامإلاب هيلع صنيو ًاركذ دلو فلخي ىتح مهنم
 روك ذملا ظفاحلا ثيدح نم هانح ريش ام ناكف « اتنب ةأرملا هل تعضوف « لحلا
 ملو دمعلا ةيالوب ظفاحلا عيوب ببسلا اذلو <« شوبجلا ريمأ لضفألا نب دمحأو
 . للا نم نوكي ام نورظتني اوناك مهنأل « ”القتسم ةمامإلاب عيابي

 ليقو - يمايدلا هامريش هل لمعف « جنلوقلا ةلعب ضرملا ريثك ناك ظفاحلا اذهو
 حالص ناطلسلا كلم ال مهنئازخ يف ناك يذلا جنلوقلا لبط - ينارصنلا ىموم
 هتصقو « روكذملا ناطلسلا هرسسكو « ةيرصملا رايدلا « ىلاعت هللا همحر « نردلا

 نم لسبطلا اذه بكر هدج نأ روكذملا هامريش ديفح ينربخأو « ةروهشم
 ناكو « هتقو يف اهنم دحاو لك 'اهفارشإ يف ةعبسلا بكاوكلاو ةعبسلا نداعملا
 ناك ةيصاخلا هذهو « هجرخم نم حيرلا جرخ هبرض اذإ ناسنإلا نأ هتصاخ نم

 . جنلوقلا نم عفني
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 برغملا بحاص نمؤملا دبع

 ترموت نب دمع هرمأب ماق يذلا يموكلا يسيقلا يلع نب نمؤملا دبع دمج وبأ
 لمعي نيطلا لمع يف اعناص ناكو « هموق يف أطّسو هدلاو ناك ؛ يدبملاب فورحملا
 يف نمؤملا دبع نأ ىكحيو . ًاروقو لاجرلا نم القاع ناكو « اهعيديف ةبنآلا هنم
 ًايود هوبأ عمسف 2 "نيطلا يف هلمعب لغتشم هوبأو © هببأ هاجمت اان ناك هامص

 ١ اهقارشإ : يل ل .
 ضورو قذيبلا خيراتو ةالصلا بحاص نبال ةمامإلاب نملاو يشكارملل بجعملا يف هرايخأ 000

 نودلخ نبال ربعلاك ةماعلا خيراوتلاو اصقتسالاو ناطقلا نبا خيراتو ةيشوملا للخلاو ساطرقلا
 هذه تءاح دقو ء١م» : : تارذشلاو ١58 : يبهذلل ربعلا رظناو «ريثألا نبال لماكلاو

 1 . ةدويسلا قماهركم همك
 . نمطلا لمعي الغتشم : يل ؟

 فرفي



 ىلع ةقبطم توه دق لحنلا نم ءادوس ةباحس ىأرف هسأر مفرف « ءامسلا نم

 اهتحت نم رهظي مو هتطغف « مثان وهو نمؤملا دبع ىلع ةعمتجم اهلك تلزنف « رادلا
 اهتكسف ءاهدلو ىلع ًافوخ تحاصف لاحلا كلت ىلع همأ هتأرف « امل ظقبتسا الو
 هيلع لدي امم بجعتم ينإ لب «هيلع سأب ال : لاقف « هملع فاخأ : تلاقف هوبأ

 نم نروكي ام رظتني فقوو هبايث سبلو نيطلا نم هيدي لسغ هنإ مث « كلذ
 همأ تدقفتف « ملأ نم هب امو يصلا ظقبتساف « هعمجأب هنع راطف « لحنلا رمأ

 فورعم.لجر مهنم برقلاب ناكو « املأ اهيلإ *كْسَي مو « ًارثأ هب رت مق هدسج
 : رجازلا لاقف © هدلو عم لحنلا نم هآر ام هربخأف هملإ هوبأ ىضمف « رجكِزلاب

 هرمأ نم ناكف « برغملا لهأ هتعاط ىلع عمتحجي « نأش هل نوكي نأ كشري

 ريتش اذ

 لاقي باتكي رفظ دق ناك ترموت نبا نأ 'برغملا خيراوت ضعب يف تيأرو
 نأو « همساو هتيلحو نمؤملا دبع ”ةصقو هدي ىلع نوكي ام هبفو « رفجلا » هل

 همركي ناكو«مالغ كاذ ذإ وهو هبحصو هدجو ىتح هبلطتي ةدم ماقأ ترموت نبا

 ابُيحاصو شكارم ىلإ هب ىهتناو "هرب هبلإ ىضفأو « هباحصأ ىلع همدقيو
 لوصف هعم هل ىرجو «نيمّسثلملا كلم نيفشات نب فسوب نب يلع نسحلا وبأ ذئموي
 «© ةدماصتّملا لاتساو دشحو لابجلا ىلإ هجوتف ابنم هجرخأو « ابحرش لوطي

 شوبجلاب هتافو دعب كلم نمؤملا دبع لب « دالبلا نم ائيش كلمي  هنإف ةلجابو
 ةباجنلا هيف سرفتي 'ًادبأ ناكو « هبتر يذلا بيترتلاو ترموت نبا اهزبج يتلا

 : هرصبأ اذإ دشنيو

 '”طبتغمو ”رورسم كب انلكف اهب تصصُخ ”فاصوأ كيف 'تّلّماكت

 ”طسنم ”هجولاو ”ةعساو ”سفنلاو ةحنام ؛ةفكلاو ”ةكحاض ٌْنسلا

 «” روهشملا رعاشلا يعازتخلا صيّنشلا يبأ ىلإ نيبوسنم اهتدجو ناتيبلا ناذهو

 نية مم متم هومر مت وتجي يوف ميثم ممم مومو موو رة موووت ومو وم م ومقم#

 ١ برغملا لهأ خيراوت : يل .
 .هرمأ: را ؟

 « ةدوسملا يف وهو « م يل ل ص نم طقس : روهشملا ... ناذهو .

 اضوايل



 « هفلختسا هنأ هنع حصي مو « لودلا بالغ اذه كبحاص : هباحصأل لوقي ناكو
 . لمكو رمألا هل متف هتراشإ هيدقت يف هًئباحصأ ىعار لب

 لقتناو « ةتبس مث الس مث ساف مث ناسات مث نارهو دالبلا نم ذخأ ام لوأو
 اهل هذخأ ناكو « ابكلم مث ًاربش ريشع دحأ اهرصاحو شكارم ىلإ كلذ دعب

 ىلإ هكلم دتماو « رمألا هل قسوتساو « ةئامسخو نيعبرأو نيتنثا :ةنس لئاوأ يف

 ريمأ ىمستو © سلدنألا دالب نم ريثكو ةيقيرفإ دالبو ىندألاو ىصقألا برغم ا
 يناهبصألا دارعلا ركذو « حئادملا نسحأب 'هتحدتماو ءارعشلا هتدصقو « نينمؤملا

 اى ىلا يثافيتلا سابعلا يبأ نب دم هللا دبع ابأ هيقفلا نأ « ةديرخلا » باتك يف

 دشن

 ىلع نب نمؤملا دبع ةفيلخلا لثم _لّسألاو ضيبلا نيب هَْفطع ره ام

 . رائيد فلأب هل رمأو تيبلا اذه ىلع رصتقي نأب هيلع راشأ
 « الس ةنيدم ىلإ شكارم نم جرخ همايأ تبتناو دعاوقلا هل تدبمت املو

 عباسلا ةرخآلا ىدامج نم ريخألا رششعلا يف هنم يفوتو « ديدش ضرم اهب هباصأف
 ةروك ذملا "”لم نيت ىلإ لمح هنإ لمقو «ةئامسمخو نيسمخو نامت ةنس هنم نيرشعلاو
 هتيالو ةدم تناكو « معأ هللاو 2« كانه نفدو © ترموت نب دم يدبملا ةمجرت يف
 . ضايبلا يقذ اخيش هتوم دنع ناكو « ًارهشأو ةنس نيثالثو ثالث

 لدتعم اخش هتيأر : هفلؤم لاقف « هتبلحو هتريس هيف خيرات نم ”تلقنو
 ةدعقلا ليوط نيفكلا َنْشَش ةبحللا "”ثّك نينبعلا لهشأ ةماهلا مظع ةماقلا
 . ىلاعت هللا همحر « لاخ نعألا هدخي « نانسألا ضايب حضاو

 .ملعأ هللاو « ةئاعبرأو نيعست ةنس لبقو « ةئامسخ ةنس تناك هتدالو نإ لبقو
 يف هعلخ ىلع اوعمجأو هرمأ برطضاف دمحي هللا دبع يلأ هدلو ىلإ دبعو

 ءاش فإ هركذ يتأيس ام ىلع - فسوي هوخأ عيوبو « هتيالو ةنس نم نابعش
 .: نات ا

 .هوحدتماو :ر ١

 . م ر ل س نم تطقس دقو « ةدوسملا شماهب ةرابعلا هذه *

 انضر



 ىلإ ةبسنلا هذه < ممم اهدعيو واولا نوكسو فاىكلا مفب : يموكلاو

 يف هدلومو < ناسمات لامعأ نم رحبلا لحاسب ةلزان ةريغص ةليبق يهو « ةيموك
 1 . 'ةرجات امل لاقي كانه ةبرق

 "«ثيدحلا فالتخا » باتك لئاوأ يف ةبيتق نبا هركذ دقف «رفجلا» باتك امأو

 ميركلا نآرقلل ضفاورلا ريسفت ريسفتلا اذه نم بجعأو : ليوط مالك دعب لاقف

 نوراه نب دعس هركذ يذلا رفجلا نم مهبلإ مقو امب هنطاب لع نم هنوعادب امو

 : لاقف ةيديزلا سأر ناكو يلجعلا

 اركنم لاق رفعج يف ”ُبُكلكف اوقرفت نيضفارلا نأ رت ملأ

 اربطملا ”يبنلا هتّمَس فئاوط ”مهبنمو مامإ اولاق ةفئاطف

 ارفجت نمم نمحرلا ىلإ ”تئرب مهرفج دج هضقأ مل بجع نمو

 «رفجلا رك ذب دوصقملا هنأل اذه ىلع اهنم ”ترصتقاف ”اذه نم رثكأ تاببألاو
 بتك هنأ اوعّدا رفج دج وهو » : تايبألا نم غارفلا دعب ةبيتق نبا لاق مث
 : تلق . « ةمايقلا موي ىلإ نوكي ام لكو هبلإ نوجاتحي ام لك مامإلا هبف مه

 مدقت دقو 2 هنع هللا يضر « قداصلا ًارفعج هب نوديري « مامإلا » مهلوقو

 : ؟تاببأ ةلمج نم هلوقب يرعملا ءالعلا وبأ راشأ رفجلا اذه ىلإو . هركذ

 رفح كْسَم يف مبمع مهاتأ امل تيبلا لهأل اوبجع دقل
 رفقو ةرماع "لك 0 ىركغغص "يلهو ملحنملا ”ةآرمو

 .دجلا « ةلمهملا نيسلا نوكسو ملا حتفب « كسملا « رْئج كْسَم يف » هلوقو
 ةعبرأ غلب ام زعملا دالوأ نم « ءار اهدعبو ءافلا نوكسو مجلا حتفب « رفجلاو

 ١ ل س يف ةمجرتلا يبتنت انهو « ةرحاب : رن ؛ ةرحان : يل .

 « .موه - مغ : ثيدحلا فلتخم ليوأت رظنا

 © تايبأ ةسمخ اهدعب ةبدتق نبا دروأ .

 هوم: ١ نتايموزللا 0
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 مهتداع تناكو 2ع ةرضح سالو 2 هيف نع لصّفو 6 هأمنج رفحجو 0 ا

 . كلذ لكاش امو "فزخلاو ماظعلاو دولجلا يف نوبتكي 'مهنأ نامزلا كلذ
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 يطماغألا مساقلا وبأ

 ناك ؛ ىعفاشلا هئقفلا يطاغألا لوحألا ٍراَنْشَي نب .ديعس نب نائع مماقلا وبأ
 « يدارُملا نايلس نب عببرلاو ينزّملا نع هقفلا ذخأ « ةسفاشلا ءابقفلا رابك نم
 سانلا طاشن يف ببسلا وه ناكو « هريغو جيس نبا سابعلا ونأ-ةئع لخأو
 باتك يف رظنأ انأ : ينزملا نع لاقو . اهظفحتو. يعفاشلا بتك يف دادغبب
 ترظن ينأ معأ ام ةنس نيسمخ ذنم « هنع هللا يضر « يعفاشلا نع « ةلاسرلا »
 ةنس لاوش يف يفوتو . هتفرع نكأ م ًاريثك ائيش هنم ديفتسأ انأو الإ ةرم هيف
 . ىلاعت هللا همحر « دادغس نيتئامو نينامو نام

 ةنأ ركذ يف بّهْذُملا» باتك يف يعوطملا يلع نب رمع صفح وبأ لاقو
 .ىلاعت هللا همر « يطاخألا راشب نب دمحأ نب هللا ديبع مساقلا يبأ مسا < بهذلا

 « ةلمبم ءاط فلالا دعبو ملا حتفو نونلا نوكسو ةزمهلا حتفب : يطاخألاو

 ةلآ نم كلذ ريغو شرفت يتلا طّْسُنلا يهو « "اهعَْبو طامنألا ىلإ ةمسنلا هذه
 ابعئابو طامنألا تالآلا هذه نومسي رصم لهأو « دئاسولاو عاطنألا نم شرفلا
 . ملعأ هللاو « يطاخألا

 . . نامزلا كلذ يف مهنأ : يل ١
 . قرخلاو : يل ر 0

 يكبسلا تاقبطو .١ : ةقرولا « يزاريشلا تاقبطو 595:١ دادغي خيرات يف هتمجرت - ٠4و
 . ةدوسملا يف ةلماك تءاج دق ةمجرتلا هذهو ؛ 4: تارذشلاو ١١:؟ يبهذلا ربعو ه؟ : ؟

 . ل س يف يبتنت « شرفت » ةظفل دعبو « يل يف ةمجرتلا يبتنت اذه م
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 ينابذهلا سودبع نب مْمَح نب ريف نب سابرد نب ىسع نب ناثع ورم وبأ
 «يعفاشلا مامإلا بهذمب هتقو يف ءابقفلا معأ نم ناك ؛ نيدلا ءايض بقلملا يناراملا

 -ناك-ةيرصملا رايدلاب مالا كلملا دبع مماقلا يبأ نيدلا ردص يضاقلا وخأ وهو

 سابعلا يبأ خيشلا ىلع ليرإب هايص يف لغتشاو « ةرهاقلاب محلا يف هنع بانو

 ىلع أرقو قشمد ىلإ لقتنا مث - ءاخلا فرح يف هركذ مدقملا - ليقع نب رضخلا

 بهذملا يف ربمتو - هركذ مدقملا - نورضَع يبأ نب هللا دبع دعس يبأ خبشلا

 يف هلثم ىلإ قبسي م ابفاش احريشش « بذبملا » حرششو « اهنقتأو هقفلا لوصأو
 « هرخآ ىلإ تادابشلا باتك نم يقب لب « هلمكي ملو ًادلجب نيرسشع نم بيرق
 يبأ خيشلل هقفلا لوصأ يف « عمللا » حرشو « ءاهقفلا بهاذمل ءاصقتسالا » هامسو

 نأ لسبفو.. كلذ ريغ فنصو# نول ىف ىفوتسم اخرش يزازيشلا قاحنإ

 نم ةسماخلا ةلبللا يف هتوم ناكو  ىلاعت هلا همحر « نيدلا ردص ىضاقلا تام

 « ةباينلا نع روكذملا نيدلا ءايض لزُع - ةئاتسو سمخ ةنم ءاعبرألا ةليل بجر
 ةرهاقلاب رصقلاب اهأشنأ ةسردم 'يراكملا نيرتشُخ نيدلا لامج ريمألا هلع فقوف
 ةنس ةدعقلا يذ رع يناث يف يفوت نأ ىلإ اهب لزب لو . هيلإ اهسيردت ضوَفو

 همحر « ةنس نيعست براق دقو ىرغصلا ةفارقلاب نفدو ةرهاقلاب ةئاّتسو نيتنثا

 لاه شا

 « ىرغصلا ةفارقلاب هتبرت يف نفدو « روكذملا خيراتلا يف نيدلا ردص يفوق مث

 عبس ةنس لئاوأ وأ ةرشع تس ةنس رخاوأ يف وه له : هدلوم يف ددرتي ناكو

 دعب ةيرصملا رايدلاب ءاضقلا نيدلا حالص ناطلسلا هبلإ ضوفو ؛ ةئامسمخو ةرشع

 . ام: » بهذلا تارذش رظنا 4٠
 ١ يراكشلا نبا رتشخ نبا : س ؛ يراكمملا نيسح : ر يفو « ةدوسملا يف اذكه .
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 ىدا مج نم نيريشعلاو يناثلا يف ةيرصملا رايدلا لامعأ نم ةبيرغلا يضاق ناك نأ

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاسمخو نيتسو سمخ ةنس لبقو تس ةنس ةرخآلا

 نار اهدعرو تع نع ءاقلا هانا ةركيو فانا نيك قو
 : ممم اهدعبو ءاملا نوكسو محلا حتفب : مهجو

 ةلمهملا لادلا مضو ةدحوملا ءابلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب : سوادْعو

 . ةلمبم نيس اهدعيو واولا نوكسو
 « نون ةناثلا فلألا دعبو ةحوتفم ءار فلألا دعبو ملا حتفب : يناراملاو

 . لصوملا تحت جورملاب نارام ينب ىلإ ةبسنلا هذه

١١ 

 يرمضنلا رصن يبأ نب ىموم نب نافع نب نمحرلا دبع نب ناؤع ورمح وبأ
 « نيدلا يقت بقلملا يناخرّشثلا « حالصلا نباب فورعملا ”يرو'ازرْبَشلا يدركلا
 لاجرلا ءامسأو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف هرصع ءالضف دحأ ناك ؛يعفاشلا هبقفلا
 « ةديدع نونف يف ةكراشم هل تناكو « ةغللا لقنو ثيدحللاا ملعب قلعتي امو
 الوأ هقفلا أرق . مهم تعفتتا نيدلا يخايشأ دعا وهو.« ةددسم: ةيواتف تناكو

 هدلاو هلقن مث « مهيلإ راثملا داركألا خياشم ةّلج نم ناكو حالصلا هدلاو ىلع
 « بذهملا» باتك عيمج ىلع ررك هنأ ينغلبو «© ةدم اهب لغتشاو لصوملا ىلإ
 دما يبأ نيدلا دامع ةمالعلا خيشلا دنع ةداعإلا ىلوت هنإ مث « هئبراش رطب مو

 : ظافحلا ةركذتو ١١7 : ه يككبسلا تاقبطو ١٠ - ١١ : نيتضورلا ليد يف هتمجرت 4١١

 نبا ةلحر يفو ؟؟١ : ه تارذشلاو ٠م ه1 : نامزلا ةآرمو 7١ : ه يهذلا ريعو 1٠

 ؛ 69 : ؟ لملجلا سنألاو ( برعلا ةلجم نم ةثلاثلا ةنسلا رظنا ) هنع ةريثك رابخأ ديشر
 . يل نم اهضعب طقسو « ل س نم تطقس ةريثك تايشحت ةدوسملا يفو م نم ةمجرتلا تطقسو

 سحرا



 انامز اهب ماقأف ناسارخ ىلإ رفاس مث ًآليلق ماقأو « اضيأ لصوملاب سنوي نبا
 ةيرصانلا ةسردملاب سيردتلا ىلوتو ماشلا ىلإ عجر مث « كانه ثيدحلا لع لصحو

 < ىلاعت هللا همحر « بويأ نب فسوب نيدلا حالص رصانلا كلملا ىلإ ةبوسنملا سدقلاب

 ىلوتو قشمد ىلإ لقتنا مث « هب اوعفتناو هيلع سانلا لغتشاو « ةدم اهب ماقأو

 دحاولا دبع ند هللا ةبه مساقلا وبأ ىزلا اهأشنأ يتلا ةمحاورلا ةسردملا سيردت
 ىنب املو . ًاضيأ بلحن ةمحاورلا ةسردملا أشنأ يذلا وهو « يوملا ةحاور نبا

 ثيدحلا راد« ىلاعت هللا همحر « بوبأ نب لداعلا كلملا نبا فرشألا كلملا

 سيردت ىلوت مث « ثيدحلاب هيلع سانلا لغتشاو . هبلإ اهسيردت ضوف قشمدب

 ناروت ةلودلا سمث ةقيقش يهو - بوبأ تنب نوتاخ درم'ز ماشلا تس ةسردم

 يهو « يرونلا ناتسراوبلا ىلبق دلبلا لخاد يه يتلا هركذ مدقملا بويأ نب هاش

 اهجوزو روكذملا اهيخأ ربقو اهربق اهبو «قشمد رهاظ ىرخألا ةسردملا تنب يتلا
 تاهجلا فئاظوب موقي ناكف - صمح بحاص هوك ريش نيدلا دسأ نب نيدلا رصان

 معلا نم ناكو <« هنم دب ال يرورض رذعل الإ اهنم ءيشب لالخإ ريغ نم ثالثلا

 نيئالثو نيتئثا ةنم لاوش لئثاوأ يف هيلع ”تمدقو « نّسَح مدق ىلع نيدلاو

 . ةنس ةدم لاغتشالا مزالم قشمدب هدنع تمفقأو « ةئايسو

 هيف عمج جحلا كسانم يف كلذكو « امفان اباتح ثيدحلا مولع يف فنصو
 باتك ىلع تالاكشإ هلو « طوسبم وهو « اهيلإ سانلا جباتحي ةنسح ءايشأ

 هرمأ لزب لو . دلجب يف هيواتف هباحصأ ”ضغب ممجو « هقفلا يف « طيسولا »
 موي يفوت نأ ىلإ عفنلاو لاغتشالا يف دابتجاو لاح حالصو دادس ىلع ايراج

 نم نورشعلاو سماخلا وهو « ربظلا دعب هيلع ىلصو « حبصلا تقو ءانيفرألا

 ةيفوصلا رباقمب نفدو « قشمدب ةئاتسو نيعبرأو ثالث ةنس رخآلا عببر ربهش
 ةثاسمخو نيعبسو عبس ةنس هدلومو . ىلاعت هللا همحر <« رصنلا باب جراخ
 . ناخرسش

 ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو عبياسلا سدنخلا ةلمل حالصلا هدلاو يقوتو (108)

 فورعملا عضوملا يف نيعبرألا باب جراخ نفدو « بلحي ةئاّتسو ةرسع ينام ةنس
 نيئالثو عست ةنس يف هدلوم ناكو < يسرافلا دمحم نب ىلع خمشلا ةبرتب لبجلاب
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 ةدسألا ةيردملا نورد فه نموت فقدت الثا ةنيتنألا ًاريدقت ةئاسمخو

 لخد دق ناكو - هركذ مدقملا - يذاش نب 7 نيدلا دسأ ىلإ ةبوسنملا

 مدقملا - نوريضع يلأ نب نيدلا فرش ىلع ًاضيأ لفتشاو « اه لغتشاو دادغب

0 
 ىلإ ةبسنلا هذه« ءار اهدعبو ةلمبملا داصلا نوكسو نونلا حتفب : يرْضّنتلاو

 «..روك دما نمت نا هدج

 « نون فلألا دعبو ةمجعملا ءاحلاو ءارلاو ةثلثملا نيشلا حتفب : ”ناخرشو

 . وو ز روس نم ةبيرق لبرإ لامعأ نم ةيرق

 ةنس بحجر عباس ءاثالثلا موي روك ذملا ةسحاور نبا قيل يفوتو (109)

 دبع باهشلا ركذو « ةيفوصلا رياقم يف نفدو ىشمدب ةئاتسو نيرشعو نيتنئا
 ثالث ةنس تام هنأ 'نينسلا ىلع بترملا هخيرات يف ةماش يبأب فورعملا نمحرلا

 . نيرشعو

 ةريششع تس ةنس يف ةروكذما بويأ تنب ماشلا تس تبفوتو (110)

 . 'ىلاعت هللا اهمحر « ةدعقلا يذ رسشع سداس ةعمجملا موي ةئاّتسو

 : لاق هنأ « ٍلاعت هللا همحر « حالصلا نباب فورعملا نب :ندلا يقت نع يورو |

 مونلا يف تمحلأ : لاق « هحور هللا سدق <« س اورزلا ني لع حلاطلا حقنا روبخأ

 ًاقزر موي لكل نإف «© كنكمي لمجتلا تدجو ام ةلأسملا عفدا : تاماكلا هذه

 « فوبلملا ىلإ عينصلا نسحأ امو « ءاببلا بهذي بلطلا يف حاحلإلاو « ًاديدج

 ىلع لجعت الف © بتارم ظوظحلاو « ىلاعت هللا بدأ نم اعون ريغلا تناك اممبرو

 قيضتف كجئاوح يف لجعت الو « اهناوأ يف اهلانتس كنإف « كردت نأ لبق َةرْث
 ”[ لعأ هللاو 2 طونقلا كاشغيو اعرذ اهي

 ١ نيتضورلا ليذ : 9؛١6.

 نيتضورلا ليد ؟ : ١١9ا1.

 نيفقعم نيب اب ر تدرفنا ؟ .
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 ينج نبأ

 « ةيبرعلا مع يف امامإ ناك ؟ روهشملا يوحنلا يلصوملا ينج نب ناؤع حتفلا وبأ

 هقرافو - ءاحلا فرح يف هركذ مدقملا - يسرافلا يلع يبأ خيشلا ىلع بدألا أرق

 هلوح سانلاو هتقلح يف هاآرف ىلع وبأ هخبش اهب زاتجاف <« لصوملاب ءارقإلل دعقو

 همزالو هعبتو هتقلح كرتف 2« « مرصح تنأو تبّيز» هل لاقف « هملع نولغتشي

 . ربت ىقتح
 « يلصوم ا يدزالا دمحأ| نب ديف نب ناملسل ًايمور اك ولم ينج هوبأ ناكو

 : تابيأ ةلمج يف هلوقب راشأ اذه ىلإو

 يبسن ىرولا يف يلمف بسنالب حبْصأ نإف

 بئجُلن ةداس موثرثق ىلإ لوؤأ نأ لبكي

 بطخلا وذ رهدلا ٌمرأ اوقطن اذإ ةرصايق

 ين ءاعد ًافرَش ىفك مه ينلا اعد هلال وأ

 . تكس ىنعمب « مرأ»

 نإ ليقو  لوقي كلذ يفو « روعأ ناك هنإ لاقيو « ةنسح راعشأ هلو

 : ىمايدلا روصنم يبأ تاسبألا هذه

 هدسأف ةسن ىلع ةلدب ىل بند الو ىع كادودص

 هدحاولا ينبع ىلع ”تيشخ تبكب امم كتامحو . دقف

 هدئاف اهكرت يف ناك امل كارأ ال نأ ”ةفاخم الولو

 ةقياطم ةمحرتلا هذهو « ىرخأ رداصمل ركذ ةيشاحلا يفر نسون ا» ةاورلا هابنا يف هتمجرت -(؟(١

 . . ةدوسملا يف امل

 حا



 . ١اهب تيتأل اهوط الولو ىنتملا اهب يثرب ةيئاب ةدمصق هل تيأرو

 هحيشأو © ةفتنتلا ' هذه ربغ ةتع رويقملاف :نلتدلا روصضتم وأ امأو (111)

 ناكو «© نادمح نب هلودلا فيس دنج نم هوبأ ناكو « روصنم نب. ىلع نسحلا وبأ

 كلذ نمف ةحبلم ءاشأ كلذ يف هلو < نيع درفب ناكو « اعيلخ ًادبجم ًارعاش
 : هلوق

 هدهاش الو ”فورعم ”بحلا ىف 1 تناواك هل سيل ىذلا اذ اب

 هدحاو '”تّسهد ىح ”تمكب اهم يفإ يانبع يدهاوش

 هدهاز يتبحص يف تيقب دق يتلا نأ ءايشآلا ؛بجعأو

 : هيف عدبأ دقو < نيع درفب ةروصلا لبمج مالغ يف هلو

 نرويلا اهتباصأ دق نيعو نيع لك تباصأ نيع هل

 رس »و « صئاصخلا » باتك وحنلا .يف ةديفملا فيناصتلا نم ينج نالو

 يف نيقلتلا »و « ينزاملا ناذع يبأ فيرصت حرش يف فصنملا »و « ةعانصلا

 ركذملا»و < شفخألل « يفاوقلا حرش يف يفاكلا »و « بقاعتلا »و « وحنلا

 جبنملا »و. « نييلذهلا رعش حرسش يف ماتلا»و « دودمملاو روصقملا »و « ثنؤملاو

 يفاوقلا يف رصتخمو ضورعلا يف رصتخمو « ةسامملا ءارعش ءامسا قاقتشا يف
 ىلع يبأ ةركذت راتخم هو « ةئناببصألا ةركذتلا هو « تايرطاخلا لئاسملا »و

 «فيعتلا روت( مقالا لرب ةاجملا لكلل [ق يوضتلا هو اييدعو 4 ىمرافلا
 يزاريشلا قاحسإ ابأ خيشلا نإ : لاقيو « كلذ ريغو « ةرصبتلا »و « بذبملا »و

 « عمللا »و < هقفلا يف « هببنتلا »و « بذبملا » هل نإف < هبتك ءامسأ هنم ذخأ
 "رْسقلا هامسو ينتملا ناويد ينج 'نبا حّرَشو . هقفلا لوصأ يف « ةرصبتلا»و

 ١ ايعلطم :

 بتكلا ةحود ير دعب تحكوصو بدألا ةرضن تدوأو ضيرقلا ضاغ

 ًاقنآ ةروكذملا رداصملا ضعب يف تدرو دقو .

 ربصلا :؛ ةيرصملا ةعوبطملاو يطفقلا ؛ رشقلا : ر ؛ يل لو ةدوسملا يف اذك ؟ .
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 صخش لأس : لاق هحرش يف تيأرو « هبحاص ىلع ناويدلا أرق دق ناكو

 : هلوق نع ىنتملا بيطلا انأ

 اربصت مل مأ تربص كاوَه داب

 نم ناكو « ةمزاجلا م/ دوجو عم « اربصت » يف فلآلا ”تبثأ فيك : لاقف

 «ينينعي «كباجأل انهاه حتفلا وبأ ناك ول :ينتملا لاقف <« ربصت م » لوقي نأ هقح
 « نربصت م» لصألا يف ناك « ةفسفخلا ديك أتلا نون نم لدب يه فلألا هذهو

 : ىثعألا لاق « آفلأ ابنم لدبأ ابيلع ناسنإلا فقو اذإ ةفيفخلا ديكأتلا نونو

 1 5 الدب فلألاب نأ فقو اماف « ندمعاف » لصألا ناكو

 ةعملا موي يفوتو . لصوملاب ةئاثلثلاو نيثالثلا لبق ينج نبا ةدالو تناكو

 . دادغبسب « ىلاعت هللا همحر « ةئاؤلثو نيعستو نيتنثا ةنس رفص نم اتمقب نيتلملا

 . ءاي اهدعبو نونلا ديدشتو مجلا رسكب : ينجو

 ا

 بجاحلا ا ورمع وبأ

 يكلاملا هبقفلا يرصملا مث ينتودلا سنوب نبا ركب يبأ نب رمع نب ناؤع ورم وبأ

 نيدلا زع ريمألل ابجاح هدلاو ناك ؛ نيدلا لامج بقلملا « بجاحلا نباب فورعملا

 يف ةرهاقلاب روكذملا ورمع وبأ هدلو لغتشاو « ًايدرك ناكو « يحالصلا كسوم

 مث « هنع هللا يضر « كلام مامإلا بهذم ىلع هقفلاب مث« يركلا نآرقلاب هرغص

 ةيغبو ١8١ : نيتضورلا ليذو ه٠ : ١ ةيابنلا ةياغو ١6 : ديعسلا علاطلا يف هتمجرت - ٠
 .؟*: : » تارذشلاو ١١و : » يبهذلا ربعو م٠« : ةاعولا
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 ىقشمد ىلإ لقتنا مث « ناقتإلا ةياغ اهنقتأو همولع يف ريو « تاءارقلاو ةيبرعلاب
 مزتلاو « هيلع لادخال لع قلقا يك أو. ةككلادا ”ةيزاو ف ايس ساردو
 فئنصو « ةببرعلا مع هيلع بلغألا اكو < نونفلا يف رحبتو سوردلا مه

 فيرصتلا يف اهلثم ىرخأو « وحنلا يف ةزيجو ةمدقمو ؛« نادك
 : 'هلو] نيتمدقملا حرشو

 نويع يهو يدرلا يف تعواط ”"فورح يذ دّد دب 2 عم ادنغ يأ
 م

 : امهو نيروهشملا نيتيبلا نع باوج وهو

 نيلتو يوتلتف يفاوقلا يف ”لاٍجر يفاوقلا جلاع امبر
 "نونو نونو نون مهتصعو نيعو نيعو ”نيع مهتعواط

 ابنم لك نزو نإف « دّدو ديو دغ وحن « نيعو نيعو نيع » هلوقب ينعيف
 « نونو نونو نون » هلوقبو <« ندد : ددو ”يدب :ديو ودغ : دغ لصأ ذإ «عف»

 الث رسيملا حادق ءامسأ يف ًاضيأ هلو « فرحلا وه يذلا نونلاو 0 ةاودلا

 : يهو تايبأ

 لبسم مث سفانو سلح مث بيقرو ”مأرتو لق يه
 لمهت ةئالثلا يذو حينمو حيفس مث ”دلغولاو ىلعملاو
 "[لوأ لوأ دعت نأ هلثم بيصن اهادع امم لكلو

 ١ مجسنا يذلا ثيغلا ١ : تاوفلاو معو « : ؟؟١ا.

 امبر » ةيدبملاب يرزاملا للادبع يبأ هيقفلا ىلإ سلدنألا ءايدأ نم بيدأ بتك : (:7) يفلسلا لاق ؟
 ةمجعلا مبعواط : ًارثن هباجأف « مماصع امو مبعواط ام يل نباو « خلا ... يقاوقلا ضراع
 امسنو "4 ١: مجسنا يذلا ثيغلا رظناو ؛ نانجلاو نايبلاو ناسللا مهتصعو زجملاو يءلاو

 . مالسلا دبع نب نيسحلل ١١١ : ؟ تاوفلا يف

 . « ةحيرختلا أتهاه » ةدوسملا يفو ؛ ر يف الإ درت مل ةدايز نيفقعم نيب ام م
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 فلاخو « ةدافإلاو نسحلا ةيامن يف هفيناصت لكو « هقفلا لوصأ يف فنصو

 ناكو « اهنع ةباجإلا دعبت تامازلإو ل ا

 ينءاجو « هيلع لاغتشالل نومزالم 'سانلاو اينايكا) ةرهاقلا لإ 0

 باحأف « « ةلكشم ةيبرعلا يف عضاوم نع هتلأسو « تاداهش ءادأ ببس ًارارم

 ضارتعا ةلأسم نع هنلأس ام ةلمج نمو ؛« مات تدثتو ريثك نوكسب ةباجإ غلبأ

 نيعت / « قلاط تنأف تبيرش نإ تلك أ نإ » مهلوق يف طرا ىلع طرشلا

 تبرش مث تاكأ ول ىتح قالطلا عوقو ببسي لكأآلا ىلع برشلا مىدقت

 : هلوق وهو ىنتملا بيطلا ىلأ تيب نع هتلأسو ؟ قلطت ال

 محتقم تال ىتح محمأ نآلاف ربطصم تال قح تربصت دقل

 ؟ رحلا تاودأ نم تسدل تالو « محتقمو ربطصم ضفخل بجوملا بسلا ام

 مث . هلاق ام ترك ير هر ا نسحأو اهيف مالكلا لاطأف

 يحاض اب, يقوتو « كانه هتدم لطت مف « اهب ةماقإلل ةيردنكسإلا ىلإ لقتنا

 نفدو © ةيئاعسو نيعزوأو ةةس"ةثن لاوش نم نيرشعلاو سداسلا سدمخلا راهن

 ةنس رخآ يف هدلوم ناكو ؛ ةماش يبأ نبا حلاصلا خيشلا ةبرتب رحبلا باب جراخ

 . للاعت هللا يا

 يهو < فلأ اهدعبو نونلا حتفو ةلمهملا نيسلا نوكسو ةزمهلا حتتفب ءاتسأو

 ا ا ا
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 نيدلا حالص نبا زيزعلا كلملا

 نب فسوي نيدلا حلض ةاعفلنلا نبا ناؤع حتفلا وبأ نيدلا دامع زيزعلا كلما
 ةونأ يفوتو « ماشلاب هوأ ناك امل ةيرصملا رايدلا يف ةسأ نع ًائان ناك ؛ 52

 ىلإ ةجاح الف روهشم وه اك « ءارمألا نم قافتاب اهتكلب لقتساف « قشمدب
 ًادقتعم سانلا ىلإ ًاتسحم مركلا عساو ريخلا ريثك اك رابم اكلم ناكو . رك
 يفلّسلا ظفاحلا نم ثيدحلا ةي ردنكسالاب عمسو ؛ حالصلاو ريخلا بابرأ يف
 يرب نبا دمج يبأ ةمالعلا نم رصمب عمسو « يرهزلا فوع نبا رهاطلا يبأ هبقفلاو
 هل دلو املو « هدالوأ ةمقب ىلع هرثؤي ناك هدلاو نإ لاقيو . مهريغو يوحنلا
 ةرهاقلاب لضافلا يضاقلاو ماشلاب هدلاو نراك دم# نيدلا رصان روصنملا كلملا
 7 رصانلا كلملا نالوم يدي نيب ضرألا لبقي كولمملا » هئنهب هيلإ بتكف
 « هدادعأو هديسعو هوايلوأ ترثكو © هداعسإو هدعس دازو < هداشرإو هدشر

 هذهو كولملا مدآ اذه لاقي ىتح هددع هللا ىمنأو < هداضتعا مهيف هداضعأب دتش
 كراس 5 هرصن زع زيزعلا كلملا قزر دما هلو ىلاعت هللا نأ نينو# هدالوأ

 « ضعب نم اهضعب ةميرك ةيرذ نم ايناس يك ا
 .«ضرألا يف اكولم هكيلاممو ءامسلا يف ةكئالم نوكت هكولم تداك فيرش تيبو

 نيتسو عبس ةنس ىلوألا ىدامج نماث يف ةرهاقلاب زيزعلا كلملا ةدالو تناكو
 هب رطقتف دمص ءارو هسرف درطف « مويفلا ىلإ هجوت دق ناكو « ةثاسمخو
 نم ةعباسلا ةعاسلا يف اهب يفوتف « 00 ىلإ لمحو كلذ نم ىمملا هتباصأف

 همحر © ةئاسمخو نيعستو سمخ ةنس مرحملا نم نيرشعلاو يداحلا ماغجرألا ةلمل
 . ىلاعت هللا

 كواسلاو ١5 : نيتضورلا ليذو ١6١ : ١١؟ ريثألا نياو غ٠ + ةامزلا + ره ف هرابخأ 000
 ؟ ما: 6 يبهذلا ربعو ١١١ : 5 ةرهازلا موجنلاو ؟مه ١: ططخلاو ٠١:١

 . م نم ةمجرتلا هذه تطقسو « ١5 : ؛ تارذشلاو

 ١ه"



 « نيدلا حالص نب زيزعلا كلملاب قلعتي الصف لضافلا يضاقلا طخ نم تلقن]

 سمح ةنس مرحلا رشع عسات تبسلا موي نراك امل : هلاثم ام « ىلاعت هللا همحر

 هتليل يف هحردأو « هيلع فيخو زيزعلا كلملاب ضرملا دتشا ةئاسمخو نيعستو

 تقو ناك امل مث « هنم سايإ ىلع بيبطلا حبصأو فعضلا يف هضبن ذخأو ”قاوُف

 هيلإ رضحو هلوح نم متلكو © هنهذ رضحو قافأ هنأ ىرشبلا تعقو ربظلا
 « دحألا ةلمل نم ةمتعلا تقو ناك نأ ىلإ : كلذ دعب لاق مث 6« صاوخلاو ءارمألا

 ضبنلا رغصو ىلا تمظعو رمآلا هتغبو دتشي قاوفلاو « روخت هتوق تدبف

 ناك املو « دحألا ةليل نم ةعباسلا ةعاسلا يف هتافو تناكو « يشغلا هيلع رثكو

 نم ةعامجو رقنسارس نيدلا دسأو سكرابج نيدلا رخف جرخ لدللا رخآ يف

 دق انإ : نوروكذملا لاقو « هتافوب تماعأو ترضحأف ءارمألا اوعدتساو كلاما

 همساو نينس رمشع هرمع ريدقتو ربكألا زيزعلا دلو نوكي نأ ىلع انتباك تعمتجا

 هكباتأ نوكي نأو « رمألاب مئاقلاو ةنطلسلا يف بصتنملا نيدلا رصان هبقلو دمج

 فلختساو دلولا اذه بانتسا ناطلسلا ناك دق : اولاقو ©« شوقارق نيدلا ءاهب

 ةلاسر مهنوغلبي مادخلا جرخيو « ءارمآلا عمتجي نأ ديرنو © شوقارق هتيبرت ىلع

 « يدعب نم كناطلس يدلو اذه نأ ةلاسرلا ىنعمو © يح هنأو ناطلسلا نع

 ةبفاشملا هذه عامس ءارمألا مبلاط نإف : مهل تلقف « هيف ينوظفحاو هل اوفلحاف

 اورضح اذإ ءارمألا اوبطاخي نأ ىلإ اوعجرف ؟ مهل نولوقت يذلا ام ناطلسلا نم

 بناج نم مهيلع نولخديو <« ىفق دق هنأو © ةصولا هذهب ىّصو ناطلسلا نأب

 مهنإف « ءارمألا عاّجا اورظتنت ال : مهل تلقف « هببأو ”يبصلا اذه دجل ةافاوملا

 ءارمألا نم رضح "نم لك لب « ةمج اوعنتمي نأ اونمأت الف ةمج اورضح نإ

 اومدقو « انفلح ا” فلحاف انفلح دقو « انعم نكف انقفتا دق : هل نولوقت

 وأ فلحلا لماكت اماف « اذه ىلع رمألا ىرجف « هليقلت يف اوعرسأو فحصملا

 اوفقوو « هبلإ اوماقو اوحاصو هوأر امل سانلا ىكبف « دلولا اورضحأ هرثكأ

 « رجفلا ةضيرف تيلص مث « دحألا حابص رفْسُي نأ لبق كلذ عيمج « هيدي نيب
 سانلا عمتجاو < هتوم ناكم يف لسغو « هربق ىلإ زيزعلا كلملا زيبحت يف اوعرسششو
 صلخي مف « ةيعاولا تماقو « ماحزلا رثكو « هيلع ةالصلل رصعلاو ربظلا نيب امف
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 اذه يف هدج بقلب رصانلا كلملاب هدلو بطوخو « برغملا بيرق ىلإ هنفد نم

 : . [١ مويلا
 نم « هيزعب ةلاسر لداعلا كلملا همع ىلإ لضافلا ىضاقلا بّتك تام الو

 لوق « هللاب الإ ةوق الو لوح ال : زيزعلا كلملب ةمعنلا عيدوت يف لوقتف » .: اهتلمج
 لوق « نيملاعلا بر هلل دملا : لداعلا كلملاب ”اههابقتسا يف لوقنو « نيرباصلا

 «برك لك بلجو « بلق "لك عطق ام ةثداحلا هذه رمأ نم ناك دقو « نيركاشلا

 توملا ظعاومو « كولمملا لاثمأل امس الو دحأ لكل ةعقاولا هذه عوقو لثمو

 مث « هرّضتنو هجولا كلذ هللا محرف « كولملا باس يف ناك ام اهغلبأو « ةغيلب

 . همسي " ةنجلا ىلإ لسسلا

 نسحلا هبجو نع ىرثلا افعف  تيلب هجوأ نساحم اذإو
 « دسجو بلق 'يَضَرَم نيب عماج ةمدخلا هذه ريطست لاح يف كولمملاو

 ريغ هدلاوب دبعلاو ىلوملا اذهب كولملا عجف دقف « دبك ليلغو فارطأ عجوو
 هبقعأ تح « حرقلا كلذ لمدنبل ناك امو « ديدج موي لك يف ىمآلاو « ديعب
 مل اك « ةولسلا لداعلا كلملا مهاطلسب نيماسملا مدعي ال ىلاعت هللاق 4 حرجلا اذه
 ةبق يف ىرغصلا ةفارقلاب نفدو . « ةوسألا َلسو هيلع هللا ىلص مهبنب مهمدعي
 . كانه فورعم هربقو « هنع هللا يضر « يعفاشلا مامإلا

 ١ نمفقعم نمب رصح اب ر تدرفنا ,

 اهئاقبتسا : را ؟ .
 < ر نم طقس : ةنجلا ىلإ .

 انتحر
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 يراكملا يدع

 نب نسحلا نب ناورم نب ىسوم نب ليعامسإ ني] رقاسم نب يدع خيشلا
 حلاصلا دبعلا < ًانكسم يراكمملا [١ هتبارق يوذ ضعب هبسن ىلمأ اذك « ناورم

 هعبتو 2« قافآلا يف هركذ راس ؛ ةيوّدَعلا ةفئاطلا هبلإ بسنت يذلا روبشملا

 نولصي يتلا مهتلبق هولعج ىتح « ”دحلا هيف مهداقتعا ”نسح زواجو « ريثك قلخ

 ةريثك ةعامج بحص دق ناكو « اهيلع نولي يتلا ةرخآلا يف مهتريخذو « اهيلإ

 يبأو سايدلا دامحو يجبنملا ليقع لثم] ريهاشملا ءاحلصلاو خياشملا نابعأ نم

 مث |١ يناولحلا ءافولا يبأو ىلبجلا رداقلا دبعو يدرورهسلا رهاقلا دبع ببجنلا

 لامو « ةيواز كانه هل ىنبو « لصوملا لامعأ نم ةيراتكملا .لبج ىلإ عطقنا

 . هلثم اياوزلا بابرأل عمسي مل اليم اهلك يحاونلا كلت لهأ هبلإ

 يذلا تيبلاو « كبلعب لامعأ نم راف تيب اهل لاقي ةيرق يف هدلوم "ناكو

 « ةثاسمخو نيسمخو سمخ ليقو < عبس ةنس خبشلا يفوتو . نآلا ىلإ رازب هيف دلو

 تارازملا نم مهدنع هربقو ؛ ىلاعت هللا همحر « هتيوازب نفدو ةيراكملاب هدلب يف

 هراعش نومسقي هعضوع نآلا ىلإ هتدّفحو 0 ةدوصتقملا دهاشملاو « ةدودعملا

 داقتعالا ليمج نم خبشلا نّمآز هيلع اوناك ام ىلع مبعم سانلاو « هراثآ نوفتقيو

 . ةمرحلا مظعتو

 نيدراولا ةلمج نم هادعو « لبرإ خيرات » يف يفوتسملا نبا تاكربلا بأ هركذو

 تاأرف لوف 6 ىلاعت هللا همحر « ليرإ بحاص ندلا رفظم ناكو . لبرإ ىلع

 مالعالاو ١ ؟و : ؛ تارذشلاو +١ : ؛ يبهذلا ربعو 54 :* يدرولا نبا خيرات رظنا 4١6-

 . يلكرزلل
 ١ ر نم ةدابز نيفقعم نمب ام .

 ١ نا ليقو : س ل .
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 « نوللا رمسأ ”ةَّعْبَر خيش وهو « لصوملاب ريغص انأو رفاسم نب يدع خيشلا

 همحر « ةنس نيعست يدع خبشلا شاعو « ًاريثك [حالص هنع يكحي ناكو

 ااا
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 ريبزلا نب ةورع

 ىكزعلا دبع نب دسأ نب كيوُنح نب ماوَعلا نب ريبثزلا نب 'ةو'رثع هللا دبع وبأ
 ءابقفلا دحأ وه ؛ 'فورعم بسنلا ةيقبو « يدسألا يئشرقلا بالك نب يصق نبا
 ريبزلا هوبأو - هباب يف دحاو لك مهنم ةسمخ ركذ مدقت دقو - ةنيدملاب ةعبسلا
 ىلص «ينلا ةمع ةيفص نبا وهو ةنجلاب مهن دوهشملا ةرشعلا ةباحصلا دوحأ ماوعلا نبا
 للا يضر « قيدصلا ركي يبأ تنب ءامسأ روكذملا ةورع مأو . ملسو هيلع هللا
 هللا دبع همخأ قيقش ةورعو « ةنجلا زئاجع ىدحإو نيقاطّتنلا تاذ يهو « هنع
 هنع تدرو دقو « |همأ نم نكي مل هنإف بّمْصْنم اهيخأ فالخي « ريبزلا نبا
 ؛ ابنع هللا يضر « نينمؤملا مأ ةشئاع هتلاخ عمسو < نآرقلا فورح يف ةياورلا
 يف ةلكألا هتباصأو « ًاحلاص ًاللاع ناكو . هريغو يرهزلا باهش نبا هنع ىورو

 « ديلولا سلج يف هلجر تعطقف « كلملا دبع نب ديلولا دنع ماشلاب وهو هلجر
 ىتح تعطق اهنأ ديلولا رعشب لو كرحتي ملف <« هثدحي نمب هنع لوغثم ديلولاو
 كرتي مو 2"« فراعملا » باتك يف ةبدتق نبا لاق انكم« يلا ةحئار دجوف تبوك

 ىلإ داع اماف ةرفسلا كلت يف دم هدلو تام هنإ : لاقيو « ةلبللا كلت هدارو

 « يزاريشلا تاقبطو 548-585 :شيرق بسنو +١7 : ه دعس نبا تاقبط يف هتمجرت - 5
 ريعو 5+ : ظافحلا ةركذتو 07 : ؟ ةوفصلا ةفصو ١ : ؟ ءابلوالا ةملحو +١ : ةقرولا
 .,.د١٠م 1١: تارذشلا. ١ : ١٠١١ يهذلا

 ٠١ ؛لرصالا يفاذك 07
 .؟5؟١؟ : فراعملا ؟

 ا



 .نينس ينام هلجر عطق دعب شاعو « «ابّصن اذه انرفس نم انيقل دقلإ» : لاق ةنيدملا

 نب قاحسإ لاقو : 'هلاثم ام « يزاعتلا » باتك يف دربملا ساسلا وبأ ركذو

 نب ديلولا ىلع ريبزلا نب ةورع مدق : براحم نب ةمسو صفح نب رماعو بويأ
 ةباد هتبرضف "باودلا راد دمحم لخدف « ةورع نب دمه هدلو هعمو كلملا دبع

 هل لاقف ةيللا كلت هدرو 'عّدَي مو ةلكألا ةورع لجر يف تعقوو « تيم "رخف

 الإو ابعطقا : دملولا هل لاقف « هقاس ىلإ ترسف « ال : لاقف « اهعطقا : ديلولا

 : لاقو « دحأ هكسمي مو ريبك خيش وهو راشنملاب اهبعطقف «كدسج كملع تدسفأ

 مهيف سدع ينب نم موق ةنسلا كلت مدقو . 4 ًابصن اذه انرفس نم انبقل دقل

 نطب يف ةليل تب نينمؤملا ريمأ اي : لاقف هينبع نع دبلولا هلأسف ريرض لجر
 نم يل ناك اب بهذف ”ليس انقرطف « يلام ىلع هلام ديزي ايسبع ملعأ الو « داو

 ”تعضوف « دّنف ابْعَص ريعبلا ناكو « دولوم ىصو ريعب ريغ لامو دلوو لهأ

 مف يف هسأرو ينبا ةحبص تمم ىتح آليلق الإ زواجأ ملف « ريعبلا تعبتاو ”يبصلا

 همطحف يبجو ىلع هلجرب ينحفنف هسبحأل ريعبلا تقحلف « هلكأي وهو بئذلا
 : دملولا لاقف 4 رصب الو دلو الو لهأ الو ىل لام ال تحبصأف « ينيعب بهذو

 . ءالي هنم مظعأ وه 'نَّم سانلا يف نأ معيل ةو'رثع ىلإ هب اوقلطنا

 كب ام هللاو : هل لاقف ةحلط نب دمح نب مهاربإ هازع نم نسحأ ناكو

 نباو كئاضعأ نم وضع كمدقت دقو « يعسلا يف ”برأ الو « يملا ىلإ ةجاح

 هللا ىقبأ دقو « ىلاعت هللا ءاش نإ © ضعبلل عبت لككلاو « ةنجلا ىلإ كئانبأ نم

 كعفن « كيأرو كماع نم « ءانغأ ريغ هنعو « ءارقُف هبلإ انك ام كنم انل

 . كباسحي نيمضلاو « كباوث ىلو هللاو « هب انايإو هللا

 فنراك : لاق باذاوَش نبا نع ةزمض انثدح : لاق دسأ نب ديعس ىكحو ]

 نولكأ يف سانلا لخديف هطئاح ملت بطرلا مايأ ناك اذإ ريبزلا نب ةورع '
 تلق كتنج تلخد ذإ الولو إ : هيف ةيآلا هذه ددر هلخد اذإ ناكو «نولمتحو

 أرقي ناكو . هنم جرخي ىتح (”و : فبكلا ) ©« لاب الإ ةوق ال هللا ءاش ام

 ر هب تدرفناو 2« م يل ل س نم طقس : كباسحب ... هلوق ىتح دربملا نع لوقنملا صنلا اذه ١
 . انه بتكت « ةجيرختلا » نأ ىلإ ةدوسملا يف راشأو

 ؟هك



 ةليل الإ هكرت اف « ليللا هب موقيو فحصملا يف ًارظن موي لك نآرقلا عيار
 . ةلبقملا ةليللا نم داع مث « هلجر تعطق

 رخلا كبقْستن : هل لاق ابعطقبل رازجلا يعد امل : هريغو ةبيتق نبا لاقو

 « ةيفاع نم وجرأ ام ىلع هللا مارحي نيعتسأ ال : لاقف « لأ اهل دحت ال ىتح
 انأو يفاضعأ نم ًاوضع بلسأ نأ بحأ ام : لاق « َدق'رُملا كيقسنف : اولاق
 ؟ ءالؤه ام : لاقف « مركنأ موق هيلع لخدو : لاق « هبستحأف كلذ ملأ دجأ ال

 مرينكأ نأ وجرأ : لاق « ربصلا د امبر ملألا نإف كنوكسع : اولاق
 راشنملا اهيلع عضو مظعلا غلب اذإ ىتح نيكسلاب هبعك تعطئقف « يسفن نم كلذ
 مسحف ديدحلا فرس تيرلا هل لغأ نإ م٠ كيو لك وهو تعطقف

 مهديأب مدقلا ىأر املو « هبجو نع قرعلا حسب وهو قافأف « هيلع يشغف « هب
 اثيشم ام يفأ لعبل هنإ كيلع يتاح يذلاو امأ : لاق مث هدي يف اهبلقف اب اعد

 كلرإأ طي ى دبلولا ليطصإ هنبا لخد الو ©« ةبصعم لاق وأ « م ارح ىلإ كب

 + لاقف ةثيدلا مدسق ىتح « ءيش هنم كلذ يف عمسي مل مدت ا ةبادلا هتتقو

 . كلف « ةثالث يل تيقبأو ًادحاو تذخأف ةعيرأ فا رطأ يل ناك هنإ <« ”مبللا
 . [تيفاع اماطل تيلتبا كالو « تيقبأ دقل تذخأ نأل للا ياو « دحلا

 : ًاموي هل لاقف ناورم نب كلملا دبع ىلع ةورع ّمِدَسق هللا دبع هوخأ لتق املو

 دال الو تقرا ليوشا ل لاكي < انا ل يح وي قست هقبأ
 «اهراضحإب كلملا دمع رمأف « انأ هتزيم فوبسلا ترضح اذإ : ةورع لاقف « اهنيب
 دبع لاقف <« يخأ فيس اذه : لاقف دحلا َللَقْم افيس اهنم ذخأ ترضح املف
 لوقب : ا رع لاقف «ال : لاقف ؟ نآلا لبق هفرعت تنك : كلملا

 : يناييذلا ةغبانلا

 بئاتتكللا عارق نم لولف نهب مهتفوُئيُس نأ ريغ مهيف ةبلبتع الو

 سيلو هيلإ ةبوسنم يهو ةنيدملاب تلا ةورع رثب رفتحا يذلا وه اذه ةورلعو
 . ائام نم بذعأ رب ةنيدملاب

 تاطوطحملا يف درب م نيفقعم نيب اه ١

 ؟ هاب مال



 يف يفوتو . ةرجهلل نيرسشثعو تس لبقو < نيرشعو نيتنثا ةنس هتدالو تناكو

 نه يهو - ءارلا نوكسو ءافلا مضي  ع'رلف اهل لاقي ةنيدملا برقب هل ةيرق

 ةنس « هايمو ليخن تاذ يهو « لايل عبرأ ةنيدملا نيبو اهنيب « ةّذَبرلا ةبحان

 ةنس يهو « دعس نبا هلاق « كانه نفدو « نيعستو عبرأ لبقو « نيعستو ثالث

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ماشه هدلو ركذ يقأبسو « مهنع هللا يضر « ءابقفلا

 نب هللا دبعو ناورم نب كلملا دبع نيب عمج مارحلا دجسملا نأ 'يتعلا ركذو

 « نايفس يبأ نب ةيواعم دبعب مهفلأت مايأ روكذملا ةورعو بعْصُمم هيوخأو ريبزلا

 نيمرحلا كلمأ نأ يتَيْئْم : ريبزلا نب هللا دبع لاقف « هنمتنلف له : مهضعب لاقف
 شيرق يتليقع نيب عمجأو نيقارعلا كلمأ نأ تينم : بعصم لاقو « ةفالخلا لانأو

 يتينم : ناورم نب كلملا دبع لاقو « ةحلط تنب ةشئاعو نيسحلا تنب ةنمكس

 تأ انج ىف قف تلللا»» هور لاف" «يراس قلخأ و اع ضرألا كلما نأ
 ىتوري نم نوكأ نأو ةرخآلا يف ةنجلاب زوفلاو ايندلا يف دهزلا قَيُْم « هبف

 ىلإ مهتم دحاو لك غلب نأ ىلإ هفرص نم رهدلا فرصف : لاق « معلا اذه هنع

 لهأ نم لجر ىلإ رظني نأ هكرس نم : لوقي كلذل كلملا دبع ناكو . هلمأ

 . ريبزلا نب ةورع ىلإ رظنملف ةنجلا
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 تاورعلا © نينلا نكرر وبقللا ؟ييرزفلا قارعلا ن ا

 . 69 : ص رم نب للا دبع ةمجرت يف ةهياشم ةياور رظنا ١
 وهو) م45 : ؛ تارذشلاو 57+ : « ةمضملا رهاوجلاو م١١ : ع يبهذلا ربع رظنا عا

 ةمحرتلا هذه تءاح دقو ؛ دمه نب زيرع تارذشلاو ربعلا يف هامسمو ؛ (ناكلخ نبا نع لقن

 . ةدوسملا يف ةافوتسم

54 



 فالخلا يف ةقيرطلا بحاص يفنحلا يروباسينلا نيدلا ”يضر خيشلا ىلع هب لغتش

 «© ةطوسم ةثلاثو ةيناثو ةرصتخم : فالخلا يف قيلاعت ثالث فنصو « هيف زربو
 ةيميرقلاو ةديعبلا دالبلا نم هودصقو <« ناذمه ةئيدمب ةبلطلا هيلع عمتجاو

 ةسردم ناذمه.. نيدلا لامج بجاحلا هل ىنبو . هقملاعت اوُنقّلَعو « هملع ةدافتسالل

 اهبقف نآل نييرخألا هيتقيرط نم نسحأ ىطسولا هتقيرطو « ةيبجاحلاب فرعت
 يف هتيص ربتشاو « اهب نامزلا اذه يف سانلا لاغتشا رثكأو « ةمج اهدئاوفو ريثك

 ةنس ةرخآلا ىدامج ريشع عبار يف ناذمهب يفوتو . اهيلإ هتقيرط تلمحو دالبلا

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاتس

 . لملعأ هللاو « يناعمسلا اهركذ الو ءيش يأ ىلإ يمواطلا ةبسن ملعأ مو

 ًاريثك اقلخ نيوزق يف نإ : نولوقي هدالب لهأ نم ءابقفلا نم ةعامج تعمسو
 يعبأتلا ناسك نب سواط لسن نم مهنأ نروعزبو « ةبسنلا هذه نوبستني

 . ملعأ هللاو < مبنم هلعلف « اذه لبق روكذملا

 لو

 ةلنذيش

 « ةلذبشب فورعملا « ىليجلا روصنم نب كلملا دبع نب يزيزعع يلاململا وبأ
 ةرابعلا واح ناسللا حمصف ًارهام اظعاو ًآالضاف اهيقف ناك 4 ظعاولا يمفاشلا هبقفلا

 ١ ؟05 : مقر سواط ةمجرت رظنا .

 تارذشلاو +": يبهذلا ربعو ؟م7+ : م ىبسلا تاقبطو ١؟ :ه مظتنملا يف هتمجرت كام

  0رخآ (ءايلا) نوكسو ةمجعملا نيشلا حتفب : لاقو « دليش هيقل نأ ىبسلا ركذو ؛

 لاقو « هلذمش » ظفل جاتلا يف ركذو « نيطبضلا نيب قرفلا لمأتف « لادلاو ماللا حتفو فورحلا

 تلق . أطخ اهيف عقو تاقبطلا نم ةعوبطملا نأ حجري دق امم ةلمبملا لادلاب هطبض يبسلا نإ :
 ةدوسملا يف امل ةقباطم ةمجرتلا هذهو .
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 راعسأ نم ًاريثك عمجو « ظعولاو نيدلا لوصأو هقفلا يف فنص « تاظوفحلا ريثك

 « ةدح هقالخأ يف تناكو « جزألا بابي دادغب ةنيدمب ءاضقلا ىلوتو <« برعلا

 نمو ٠ يرعشألا بهذمب رهاظتي ناكو « ةريثك ةعامج نم ريثكلا ثيدحلا عمو

 رظنا 9 هل لبق امل هنأل # ينارت نل 9 « مالسلا هيلع « ىمومل لبق امنِإ : همالك

 ؟ اناوس ىلإ رظنت 4 انملإ رظنلا بلاط اب : هل ليقف « هيلإ رظن © لبجلا ىلإ

 ءاخإلاو ةبحملا قدص هلاقعب يعدم اي

 يئاوس ىلإ ترظن ال ل اقملا ف قدصت تنك ول

 ءافصلا يف يريغ ترتخاو قبح لمس تكلسف

 ءاوتسا ىلع نيتبحم ** اؤفلا يوحي نأ تابيه

 : جحلل دادغب نم هجورخ دنع يدلاو يندشنأ : لاقو

 يداؤف قوف ءاضممرلا ىلع ىرخأو ”ةفيعض مفك عيدوتلا ىلإ ”تددم

 يداز رخآ عيدوتلا اذ ناك الو اندبع رخآ دبعلا اذه ناك الف

 « دادغبب ةئاعبرأو نيعستو عبرأ ةنس رفص رشع عباس ةممملا موي فوتو

 . ىلاعت هللا اهمحر « يزاريشلا قاحسإ يبأ خبشلل ايذاحم زريأ بابب نفدو

 « ةنكاس يهو اهتحت نم ةانثم ءاب اهنيب نييازو ةلمهملا نيعلا حتفب : يزيزعو

 . ةبناث ءاب ةيناثلا يازلا دعبو

 لاذلا تفر ا ببق نما ةاقتلا مانا نوكتمو "ينل نقلا ني + تانك
 ةرثك عم هانعم فرعأ الو « هيلع بقل وهو « ةئكاس ءاه اهدعبو ماللاو ةمجعملا

 نذل
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 حابر يبأ نب ءاطع

 ريف ينب ىلوم ناوفص نب - ملاس لبقو - ملسأ حاير يبأ نب ءاطع دمج وبأ
 ؛ دّنَجْلا يدلوم نم « يربفلا ةرّسْدَم يأ ىلوم هنإ ليقو « يملا مج وأ

 يراصنألا هللا دبع نب رباج عمس « اهداهزو ةكم يعباتو ءاهقفلا ءالجأ نم ناك
 هللا ناوضر « ةباحصلا نم ًاريثك اقلخو ريبزلا نب هللا دبعو سابع نب هللا دبعو
 شععألاو رانيد نب كلامو ةداتقو يرهزلاو رايد نب ورمع هنع ىورو « مهيلع

 ىوتف تبتنا دهاجم ىلإو هبلإو « ىلاعت هللا مهمحر « ريثك قلخو يعازوألاو

 رمع نب مهاربإ لاقو . ءاطع كسانملاب سانلا معأ : ةداتق لاق . (هنامز يف ةكم

 تفي ال : حمصي احئاص جحلا يف نورمأي ةبمأ ينب نامز يف مهركذأ : ناسيك نبا

 : هلوقب رعاشلا ىنع هانإو © حابر يبأ نب ءاطع الإ سانلا

 ”حانتج داؤفلا قاتشم ةمضو راوازت يف له ”يكملا يتفمللا لّس

 ”مارجج نهب هدابكأ ”قلصالت ىقتلا بهذي نأ هللا ذاعّم لاقف

 . 'اذه نم ائيش تلق ام للاو : لاق ناتيبلا هغلب اماف
 يف ”تأطخ تباث نب نامنلا ةفينح وبأ يل لاق : لاق عيكو نع يكحو ]

 قلحأ 0 رأ ينأ كلذو « ماِّجَح اهينمتلعف ةكمب كسانملا نم باوبأ ةسمخ

 : فراعملاو ١١7 : ةقرولا ء يزاريشلا تاقبطو 885 : ؟ دعس نبا تاقمط يف هتمجرت - 8

 نازيمو ١99 : نايمحلا تكنو ١١8 : + ةوفصلا ةفصو 8٠٠١ : + ءايلوالا ةيلحو :؛ ؛

 ١و: بيذبتلا بيذهتو ١ : ١١ ىمهذلا ربعو هم : ظافحلا ةركذتو *. : ” لادتعالا

 ١ .١؛ ا: 15١ تارذشلاو

 بحاص بسلا جاتلا نع لقن اهنأل خاسنلا دحأ لمع نم اهنأ عطقن ةدابز و يف اذه دعب عقو ١
 يعفاشلا ىوتفب قلعتت يهو « انه ابجردن مل اذهو « فلؤملا نع رخأتم وهو « ةيعفاشلا تاقبط

 . ١ : ١١١( ىكبسلا تاقيط رظنا) نيتيبلا نيذه يف

 ضخ



 مكي : هل تلق دق تنكو « معن : تلق ؟ تنأ يبرعأ : ل لاقف« يسأر

 ا تل ل ل لاقف ع ىمأر قلحت

 ةةيفألا بناجلا نم يمأر قلحأ نأ تدرأو « ةلبقلا لابقتساب يل ًاموأف « ةلبقلا

 نأو يسأر قلحي قلحي لعجو « هتردأف « كسأر نم نملا كئقش ردأ : :لاقف

 ا لاقف بهذأل تمق ىتح ربكأ تلعجف « رّسك : يل لاقف « تكاس

 نوكي نأ يغبني ام : تلقف ©« ضما مث نيتعك ر لص : لاقف <« ىلحر : تلق

 ينترمأ كتيأر ام كل نبأ نم : تلقف « مع هعمو الإ ماجحلا اذه لثم نم اذه

 . اذه لعفي حابر ىبأ نب ءاطع تيأر : لاقف ؟ هب

 مون تاذ يرصبلا نسحلا تعمس : لاق سنوي نع مالس نب ةفملخ نع ىكحو

 نمثْؤا نإو 2« بذك ثدَح نإ «© ثالثب قفانملا نم اوربتعا : لوقي هسلجم يف

 لالخلا هذه تناك دق : لاقف « ءاطع كلذ غلبف « فلخأ دعو نإو « ناخ

 « هوفلخأف هودعوو « هوناخف مهنمتئاو « هوبذكف هوثدح « بوقعي دلو يف ثالثلا

  ملع مع يذ لك قوفو و لاققف نسحلا غلبف « ةوبنلا هللا مهبقعأف

 . [١ (ل5 : فسوي)
 ؛ نييابرأ نذإب يراوجلا ءطو ةحابإ ىرب ناك هنأ هبهذم نع انباحصأ لقنو

 حرش » باتك يف  "ةزمهلا فرح يف هركذ مدقملا - ىلجعلا حوتفلا وبأ ىكحو

 : هلاثم ام نهرلا باتك نم ثلاثلا بابلا ىف « زيجولاو طيسولا تالكشم

 اذه نأ انأ دقتعأ يذلاو « هناقتق' لإ هيررارج تلت ناك هلأ ذاطعب نع نكستو

 اذه نظي فشكف « كلذ ىبأت ةريغلاو ةءورملا نكل لحلا ىأر ولو هنإف < دمعب

 . هتبارغل الإ هركذأ مو ؟ مامإلا ديسلا كلذ لثم

 نابلس لاق . رعشلا لفلفم « يمع مث « جرعأ لشأ سطفأ روعأ دوسأ ناكو

 ءاطع اذإف تءلطاف لجر ىلع نوعمتجم سانلاو مارحلا دجسملا تلخد : عيفر نبا

 . دوسأ بارغ هنأك سلاج حابر يبأ نبا
 نوناممو نامث هرمعو « ةئامو ةرسثع عبرأ لبقو « ةئامو ةرششع سمخ ةنس يفوت

 ١ ر هب تدرفنا نيفقعم ندب ام .

 ص لرألا دلجملا رظنا ؟ : م5٠١ .

 ضقر



 ةئام شاعو ةجح نيعبس ءاطع جح : ىلبل ىبأ نبا لاقو « هنع هللا يضر « ةنس

 . ملعأ هللاو <« ةنس

 . ةدحوملا ءاملاو ءارلا حتفب : حابرو

 . مالكلا حتفو ةلمهملا نيسلا نوكسو ةزمهلا حتفب : مداسأو

 .ءار اهدعبو ءاها نوكسو ءافلا رسكي : رهفو

 . ةلمبم ءاح اهدعبو ملا حتفو مجلا مفي : حّملِجو

 . مولعم يقابلاو

 نميلاب ةروهشم ةدلب يهو « ةلمبم لاد اهدعبو نونلاو مجلا حتفب : دّنجلاو
 . ىلاعت هللا مهمحر « ءاماعلا نم ةعامج اهنم جرخ

 كو

 يناسارخلا عنتملا

 « مكح همسا ليقو هببأ مسا فرعأ الو « ءاطع همسا « يناسارخلا مّسنَقملا
 ًائيش فرغت .ناكو :« ورم :لهأ نم ًاراضق هرمأ !دسس ىف تاكو ؛ ربشأ لوألاو

 نيذلاو هعايشأل لاقو « ةخسانملا قيرط نم ةسوبرلا نعفأف "تباهتكلاو نسسلا

 : ةكئالمال لاق كلذلو « مدآ ةروص ىلإ لوحت ىلاعتو هناحبس هللا نإ : هوعبتا

 لوحت مث © طخسلا كلذب قحتساف سيلبإ الإ اودجسف هل اودجسا

 نم دحاوف دحاو ةروص ىلإ مث « مالسلا هيلع حون ةروص ىلإ مدآ نم
 مدقملا  يناسارخلا مسم يبأ ةروص يف لصح ىتح ءاكحلاو مالسلا مهيلع ءاسبنألا

 ربعو 548 ٠١: لحنلاو للملاو ه١ ء «م : 5 ريثألا نباو ءمم : ٠ يربطلا يف هرايخأ - 4٠

 مشاه همسا نا لاقو ١١« : ةيقابلا راثآلاو ؟؛م : ١ تارذشلاب؟: . ءم؟+و ف١ يهذلا

 , ةدوسملا يف امل ةقباطم انه ةمحرتلا تءاج دقو ؛ ٠ه؛ه : طقسلا حورشو « مكح نبا

 ١ س لو ةدوسملا يف ام انتبثأو « تاجنرينلاو : ر ؛ تايجنريتلاو : يل .

 اضنوإ



 « هنود اولتاقو هودبعو هاوعد 'موق لبقف « هنم هبلإ لقتنا هنأ معز مث  هركذ

 روعأ قلخلا هوَّشْنم ناك هنأل « هتروص حبقو هئاعدا مظع نم اونياع ام عم

 < هب علقتف بهذ نم ًابحو ذختا لب هبجو نع رفْسُد ال ناكو « ًاريصق نكلأ

 مه اهربظأ يتلا تاهومتلاب مهوتعا لع بلع اعإو « « عّنقملا » هل ليق كلذلف

 سانلا هاريو علطي رمق ةروص مهل ربظأ ام ةلمج يف ناكو . تاجرينلاو رحسلاب

 وبأ ركذ دقو « هيف مهداقتعا مظعف ©« بيغي مث « هعضوم نم نيرهش ةفاسم نم

 : "هلوق يف رمقلا اذه يرعملا ءالعلا

 عّسنقملا :رادذن لثع ”يتغو. لالش هاو ”عّسنقملا ردسلا امن "قفأ

 ءانس نب هللا ةبه مماقلا وبأ راشأ هملإو <« ةليوط ةديصق ةلمج نم تيبلا اذهو
 : "هلوقب ةليوط ةدمصق ةلمج يف  هركذ يتآلا - رعاشلا كلملا

 ممعملا ردب ظاحلأ نم رحسأب [معلاط عنقملا ردي اف كيلإ

 يتلا هتعلق يف هودصقو « سانلا هيلع راث هركذ رشتناو عنقملا خا يتشا الو

 هنم نتمف امس ”نهاقسو هءاسن عَمَج كالحلاب نقيأ اماف <« هورصحو اهب مصتعا ناك

 نم اهيف نم اولتقف هتعلق نوماسملا لخدو <« تاهف مسلا كلذ نم ةبرش لوانت مث
 ذوعنو « ىلاعت هللا هنعل « ةئامو نيتسو ثالث ةنس يف كلذو « هعابتأو هعاشأ

 ْ . نالذخلا نم هللا

 يف تيأر مث « اهركذأ ىتح يه نيأو ةعلقلا هذه ركذ ًادحأ رأ لو : تلق
 هعضو يذلا  ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يقآلا س يو#ا توقاي بابشلا باتك

 ةعبرأ اهنإ : ؟نيسلا حتفب مانس باب يف لاقف « ةكرتشملا عضاوملا ةفرعم يف
 « ربنلا ءارو اب يجراخلا عّننقملا اهرَّمَع ةعلق مانّس اهنم عبارلا عضوملاو عضاوم:

 ,هموق :ر ١

 ١. 644 : طقسلا حورش 0

 .دوم : هتاريد «
 . ؟٠.ع : كرتشملا رظنا »



 « يه اهنأ ناسارخ رابخأ يف تدجو مث « ةعلقلا هذه اهنأ رهاظلاو « معأ هللاو

 . معأ هللاو <« شك قاتسر نم اهنأو

5١ 

 ةمركع
 ؛ اهنع هللا يضر « سابع نب هللا دبع ىلوم هللا دبع نب ةم ركع هللا دبع وبأ

 نبال هيهوف « يربنعلا ”رحلا نب نيصحل ناك « برغملا لهأ نم ربربلا نم هلصأ
 « هنع هللا يضر < بلاط يبأ نب ىلعل ةرصبلا يلو نيح « اهنع هللا يضر « سابع
 ن.توقلا اعمار ايس و نانلاو نا رقلا ةييلتق ق' نيانع نا نيكحاو

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو رمع نب هللا دبعو سابع نب هللا دبع نع ثدح

 وهو ؛ مهنع هللا يضر «ةشئاعو ىلع نب نسحلاو يردخلا ديعس يبأو ةريره يبأو

 سابع نبا نأ يور (؛ دلب ىلإ دلب نم لقتني ناكو « اهيعباتو ةكم ءابقف دحأ

 ملعأ ًادحأ معت له : ريبج نب ديعسل ليقو . سانلا تئفأف قلطنا : هل لاق

 . جراوخلا يأر ىري ناك هنأل هيف سانلا مككت دقو . ةمركع : لاق ؟ كنم

 ورمعو يرهزلا هنع ىورو « منع هللا يضر « ةباحصلا نم ةعامج نع ىورو

 ةمركعو سابع نبا هالوم تامو . مهريغو يعيبسلا قاحسإ وبأو يبعشلاو رائيد نبا

 نب ديزي نب دلاخ نم سابع نب هللا دبع نب ىلع هدلو هعابف « هقتعي ملو قرلا ىلع

 « كل ريخ ام : هل لاقف « ًاّيلع هالوم ةمركع ىتأف «رانيد فال5 ةعبرأب ةيواعم

 نب هللا دبع لاقو . هقتعأو هلاقأف هلاقتساف « رانيد فالآ ةعبرأب كيبأ مع تعب
 باب ىلع قوم ةمركعو سايع نب هللا دبع نب ىلع ىلع تلخد : ثراحلا

 ةركذتو «؟7: ءاملوالا ةيلحو ؛ هه: فراعملاو م٠8 : ؟ دعس نبا تاقبط يف هتمجرت

 .١٠< 4:5 تارذشلاو ؟++ : ؟ بيذبتلا بيذهتو هم : م لادتعالا نازيمو هه : ظافحلا

 5 اهماتد ةمحرتلا هذه ةدوسملا تفوتسا دقو

 ضل



 . ىلأ ىلع بذكي اذه نإ : لاقف ؟ كالومب اذه نولعفتأ : تلقف <« فينك

 ليقو « عبرأ ليقو ©« تس ةنس ليقو « ةئامو عبس ةنس يف ةمركع يفوتو

 عبرأ لبقو « نونامث هرمعو « ملعأ هللاو « ةرشع سمخ ةنس ليقو 2« سمخ ةلس

 يضايبلا مماقلا نب دلاخ نع يدقاولا نع دعس نب دمحم ىورو . ةنئس نونامتو

 « ةئامو سمح ةنس « دحاو موي يف رعاشلا ةزع ريشكو ةمركع تام : لاق

 هقفأ تام : سانلا لاقف « ربظلا دعب رئانجلا عضوم يف هيلع يلص اعيمج اهتيأرف

 ميكا لبقو « ةنيدملاب اهتوم ناكو « ىلاعت هللا اهمحر « سانلا رعشأو سانلا

 . حصأ لوألاو « ناوريقلاب تام

 نابنصاو نانارخلا لخو : دالبلا يف نالوجلاو فاوطتلا ريثك ةمركع ناكو

 . دالبلا نم اهريغو رصمو

 مملا حتفو ءارلا ريسسكو فاكلا نوكسو ةلمبملا نيعلا رسكي : ةمركعو

 . ناسنإلا هب يمسف « ىثنألا ةماحلا مسا لصألا يف وهو « ةنكاس ءاه اهدعبو

 بيطخلا لاقو « هدالوأ نم هيتلاب فوصوملا روصنملا ىلوم ةزمح نب ةرامعو

 . معأ هللاو « روكذملا ةمركع ةنبا نبا وه : يدادغبلا

 خر

 نيدباعلا نيز

 « نيعمجأ مهنع هللا يضر «© بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع 'نسحلا وبأ

 «هنع هللا يضر « نيسحلل سيلو « رغصألا ىلع هل لاقيو « نيدباعلا نزب فورعملا

 اهيلإ فاضي «ءىرخأ رداصمب تبث ةحفصلا لباقمو « 7٠6 : « رشع انثألا ةمئألا » يف هتمجرت - عب«

 ةمحرتلا هذنهو « لو : ١ يبهذلا ربعو ١م : + ءابلوألا ةيلحو ه9 : ؟ ةوفصلا ةفص

 . ةدوسملا يف امل ةقباطم
 ١ نسحلا وبأ مامإلا : و ,



 تاداس نمو رشع يئنثالا ةمثألا دحأ وهو ؛ اذه نيدباعلا نيز دلو نم الإ بقع
 . هنم لضفأ يشرق تيأر ام : يرهزلا لاق « نيعباتلا

 عبنت امل ناسارخ ريمأ يلهابلا ملسم نب ةبدتق ناكو . صقانلاب فورعملا يومألا

 فسوي نب جاجحلا ىلإ هيتنباب ثعب روكذملا درج دزب نب زوريف ”لتقو سرفلا ةلود

 هبئان ةبيتقو ناسارخو قارعلا ريمأ ذئموي ناكو - هركذ مدقملا - يفقثلا
 نب ديلولا ىلإ ىرخألا لسرأو هسفنل نيتنبلا ىدحإ جاجحلا كسمأف « ناسارخم
 هنأل صقانلاب يمسو « ذيرف هاش ابمساو « صقانلا ديزي اهدلوأف « كلملا دبع

 هيلع هللا ىلص هلوقل « نيتريخلا نبا نيدياعلا نيزل لاقي ناكو . دنجلا ةيطعأ صقن

 مجعلا نمو شيرق برعلا نم هتريخف « ناتريخ هدابع نم ىلاعت هلل» سو

 . 0غ سراف

 يضر « ةباحصلا نأ « راربألا عيبر » باتك يف يرشخزلا مساقلا وبأ ركذو

 هللا يضر < باطخلا نب رمع ةفالخ يف سراف يمس ةنيدملا اوتأ ال <« مهنع للا

 تاني عيبب رمع رمأو « ايابسلا اوعابف « درجدزيل تائب ثالث مهيف ناك « هنع

 ال كولملا تانب نإ : هنع هللا ىضر ©« بلاط ىبأ نب ىلع هل لاقف < ًاضيأ درحدزب

 لمعلا ىلإ قيرطلا فيك 4 لاقف « ةّقوّسلا تاني نم نه ريغ ةاماعم نلّماعُس

 نهذخأو ”نئموُنقف © نهراتخي نم هب ماق نبنمت غلب اهمو َنْموَقْي :لاق ؟نبعم
 ىرخأو نيسحلا هدلول ىرخأو رمع نب هللا دبعل ةدحاو عفدف «هنع هللا يضر «يلع

 هللا دبع دلوأف « نيعمجأ مهنع هللا يضر «هبدبر ناكو «قيدصلا ركب يبأ نب دمحم

 ءالؤبف < مساقلا هدلو دمج دلوأو « نيدباعلا نيز نيسحلا دلوأو « املاس هدلو ةقمأ

 . درجدزي تائب مهتاهبمأو « 'ةلاخ ودب ةثالثلا

 شيرق نم لجر نع ىورب : هلاثم ام "« لماكلا » باتك يف دربملا ىكحو

 ؟ كلاوخأ "نم : موي يل لاقف ©« بيسملا نب ديعس سلاجأ تنك : لاق انل مسي

 ضخ



 نب ماس لخد ىتح تلبمأف « هنيع نم تصقن ينأكف « ةاتّف يمأ : هل تلقف

 مع اي : تلق هدنع نم جرخ اماف « مهنع هللا يضر « باطخلا نب رمع نب هللا دبع

 دبع نب ماس اذه ؟ كموق نم اذه لثم لبحتأ « هللا ناحبس : لاقف ؟ اذه نّم

 مساقلا هاتأ مث : لاق « ةاتف : لاق ؟ همأ نمف : تلق <« باطخلا نب رمع نب هللا

 : تلق « ضمن مث هدنع سلجف « هنع هللا يضر « قيدصلا ركب يبأ نب دمح نبا
 مساقلا اذه « اذه بجعأ ام ؟ هلثم كلهأ نم لبحجتأ : لاقف ؟ اذه 'نّم « معاي

 تلبمأف : لاق « ةاتف : لاق ؟ همأ نمف : تلق < قيدصلا ركب ىبأ نب دم نا

 هيلع ملسف « هنع هللا يضر « بلاط يلبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع هءاج ىتح دس

 نأ اماسم 'مسي ال يذلا اذه : لاق ؟ اذه 'نمم « معاي : تلقف <« ضن مث
 نم : تلقف « هنع هللا يضر « بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع اذه « هلبحي

 يمأ نأ تماع امل كنبع يف ”تصقن ينثتيأر « مع اي : تلقف « ةاتف : لاق ؟ همأ

 . ًادج هنبع يف تللجف : لاق ؟ ةوسأ ءالؤه يف ىل افأ « 'ةاتف

 نب يلع مهيف أشن ىتح دالوألا تابمأ ذاختا نوهركي ةنيدملا لهأ ناكو
 « ًاعراوو ابقف ةنيدملا لهأ اوقافف « هللا دبع نب ماسو دمح نب مساقلاو نسحلا

 . "يرارسلا يف سانلا بغرف

 « كمأب سانلا ربأ كنإ : هل ليق ىتح « همأب ربلا ريثك نيدباعلا نيز ناكو

 تقبس ام ىلإ يدي قبست نأ فاخأ :لاقف « ةَّفْحَص يف ابعم لكأت كارن انسلو

 هنإف « هنبا عم "شحملا يبأ ةصق دض اذهو « اهئتئقَقع دق نوكأف اهنيع هبلإ
 عارذ يف ةعلط اهنأك تفك 'ز رْبتف ةدئاملا ىلع يعم سلجت ةنبا ىل تناك : "لاق

 راصف « اهتجوزف « اهب ينتّصَخ الإ ةسيفن ةمقل ىلع اهنبع عقت اف ةراّمَُج هنأك

 « ةبرك هنأك عارذ يف ؛ةفانرك اهنأك اتفك زرببف ىل نبا ةدئاملا ىلع يعم سلحب

 ١ دلو مأل ينأ تماع ام : يل .
 همأ نا لاقي نيدباعلا نيز نأ فراعملا باتك يف ةبيتق نبا ركذو : ةدوسملا شماه يف انه داز *

 . روطس دعب يتأيسو « رركم اذهو « باوصلاب ملعأ هللاو ةلازغ لاقيو ةفالس اهل لاقي ةيدنس
 8١9. : * رابخألا نويع يف ةصقلا هذه رظنا *

 .فعسلا لوصأ بركلاو « فعسلا عطق دعي ةلخنلا عذج يف ىقبت بركلا لوصأ : فيناركلا

 نضل



 . ابملإ هدي تقبس الإ ةببط ةمقل ىلإ ينبع قبست ام هللاوف

 لاقي ةيدنس نيدباعلا نيز مأ نأ ٠6 فراعملا » باتك يف ةبدتق نبا ىكحو
 ىلوم ديّبازي هببأ دعب اهجتوز هنأو < باوصلاب معأ هللاو ةلازغ لاقيو ةفالس اه
 هريعي ناورم نب كلملا دبع هملإ بتكف « ابجوزتو هل ةيراج قتعأو « هببأ

 « ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف مل ناك دقل » : نيدباعلا نيز هيلإ بتكف « كلذ
 اهجوزتو بتطخأ نب يّمُنح تنب ةيفص«لسو هيلع هللا لص«هللا لوسر قتعأ دقو

 . « شحج تنب بنيز هتمع تنب هجوزو ةثراح نب ديز قتعأو
 ةعملا موي هتدالو تناكو .رّصحت نأ نم رثكأ هبقانمو نيدباعلا نيز لئاضفو

 عست ليقو نيعستو عبرأ ةنس وتو «* ةرجبلل نيثالثو نام ةئس روهُسش ضعب يف

 نسحلا همع ربق يف عيقملا يف نفدو « ةنيدملاب ةرجبلل نيعستو نيتنثا ليقو نيعستو
 . هنع هللا يضر < سابعلا ربق اهيف يتلا ةبقلا يف « هنع ىلاعت هللا يضر « يلع نبا

 فز

 اضرلا يلع

 نب رقابلا دمع نب قداصلا رفعج نب مظاكلا ىسوم نب اضرلا يلع نسحلا وبأ
 «ةيمامإلا داقتعا ىلع رشع ينثالا ةمئآلا دحأ وهو ؛هلبق روكذملا نيدباعلا نيز يلع
 يلو هلعجو نيتئامو نيتنثا ةنس يف بيبح مأ هتنبا هجوز دق نومألملا ناكو
 رضحتسا هنأ كلذ يف بيسلا ناكو « مهردلاو رانيدلا ىلع همسا برضو « هدبع
 ناكو «ناسارخ دالب نم ورم ةنيدمب وهو « ءاسنلاو مهنم لاجرلا سابعلا دالوأ
 هلزنأف روكذملا دلع ىعدتساو «راغصلاو رابكلا نيب ام ًافلأ نيثالثو ةثالث مهددع

 ١ فراعملا : ١ 3-5١م١؟.

 *#«« - اهملإ فاضي ىرخأ رداصم ةلباقملا ةحفصلا لعو 407 : « رشع انثالا ةمثالا » يف هتمجرت

 يبهذلا ربعو (١٠؟ ثداوح) يربطلا خيرات ١ : . 4تانفر) : ١؟(.
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 دالوأو ساسعلا دالوأ يف رظن هنأ مهريخأو ءاملوألا صاوخ عمججو “ ةلزنم نسحأ

 يمنو ؛ مالعألاو سابللا نم داوسلا ةلازإب رمأو « هعيابف اضرلا ىلع نم رمألاب

 رمألا جورخ كلذ يف نأ اوماعف < ساسلا دالوأ نم قارعلاب *ْنَم ىلإ ربخلا

 مع وهو  'هركذ مدقملا - يدبملا نب مهاربإ اوعيابو نومأملا اوعلخف « مهنع

 ثالث ةنس ليقو « نيتنثا ةنس مرحلا نم نولخ سخل سيما موي كلذو « نومأللا

 ةمجرت يف هترصتخا دقو © ةروهشم ةصقلاو لوطي كلذ يف حرشلاو « نيتئامو

 . يدبملا نب مهاربإ
 ةئامو نيسمحو ثالث ةنس روبُش ضعب يف ةعملا موي اضرلا ىلع ةدالو تناكو

 ةنس « هسداس لبقو « هنماث ليقو « لاوش عباس دلو لب ليقو « ةنيدملاب

 ليقو < نيتئامو نيتنثا ةنس رفص نم موي رخآ يف يفوتو . ةئامو نيسمخو ىدحإ

 « نيتئامو ثالث ةنس ةدعقلا يذ رشع ثلاث لمقو 6 ةححلا يذ سماخ يفوت لب

 ببس ناكو « ديشرلا هببأ ربق قصالم هنفّدو نومأملا هلع ىلصو سوط ةنيدم

 « تامو هنم ”لتعاف ًامومسم ناك لب ليقو « هنم رثكأف ًابنع لكأ هنأ هتوم

 . للااعت هللا همح ر

 : ساون وبأ لوقي هفو

 مسنلا مالكا نم نونف يف "رط سانلا 'نسحأ "تنأ يل ليق

 هينتجم ”يدي يف دردلا رمثُي ”حيدم ضيرقلا دّّيَج نم كل
 هنق نعمت يتلا لاصخلاو ىسوم نبا مدم تكازت مالعف

 هببأل ًامداخ ”ليربج فراك مامإ حدم ”ميطتسأ ال تلق

 حقوأ تيأر ام : هل لاق هباحصأ ضعب نأ تايبألا هذه هلوق بيس ناكو

 نب يلع اذهو « ًائيش هيف تلق الإ ىنعم الو ًادرط الو ًارمخ تكرتام « كنم
 الإ كلذ تكرتام هللاو : لاقف « ائيش هيف لقت / كرصع يف اضرلا ىموم

 . 89 : لرالا ءزجلا يف يدبملا نب مهاربإ ةمجرت تمدقت ١

 ضي



 هذه ةعاس دعب دشنأ مث « هلثم يف لوقي نأ ىلثم *رادَق سيلو « هل ًاماظعإ

 . تاسبألا

 نيتنثا وأ ىدحإ ةنس يف «دوقعلا روذش » يف ركذ هلو ] ًاضيأ لوقي هيفو

 : [١ نيتئامو

 اواركاذ انيأ 'مهيلع ”ةالصلا يرحت *مُببوُيِج ”تابقن ةنوثربتطلم
 ,ةتفُم رهدلا ميدق يف هل اف ءهبسنت نيح اَيوَلع نكي م نم
 رشبلا اهنأ مافطصاو ”ُكافص هنقتأف اقلخ اري امل هللا

 ”روسلا هب تءاج امو باتكلا مع ”وك دنعو ىلعألا ألملا ”متنأف

 يف كببأ ونب لوقي ام : روكذملا اضرلا ىسوم نب ىلعل اموي نومأملا لاقو

 هبنب ةعاط هللا ضرف لجر يف نولوقي ام : لاقف ؟ بلطملا دبع نب سابعلا اندج

 . مرد فلأ فلأب هل رمأف <« هبئب ىلع هتعاط ضرفو هقلخ ىلع
 « اهلهأب كَتفو « نومأملا ىلع ةرصبلاب ىموم نب ديز هوخأ جرخ دق ناكو

 كليو :هل لاقو هءاجف «كلذ نع هدرب روكذملا الع هاخأ نومأملا هملإ لسرأف

 لوسر تنب ةمطاف نبا كنأ معزتو « تلعف ام ةرصبلاب نيماسملا تلعف « ديز اب
 هيلع هللا ىلص « هللا لوسر كيلع سانلا ءدشأل هللاو ! سو هيلع هللا ىلص « هللا
 « هب يطعي نأ « مسو هيلع هللا ىلص « هللا لوسرب ذخأ نمل يغني ديز اب « مسو

 لوسر تيب لهأ نوكي نأ يغبني اذكه : لاقو ىكبف « نومأملا همالك غلبف

 . ملسو هيلع هللا ىلص « هللا

 - هركذ مدقملا - نيدباعلا نيز ىلع مالكنم ذوخأم مالكلا اذه رخآو : تلق

 نأ هركأ انأ : لاقف كلذ يف هل ليقف « هسفن متك رفاس اذإ ناك هنإ : ليق دقف
 . هب يطعأ ال ام « ملسو هيلع هللا ىلص « هللا لوسرب ذخآ

 ركذ هل» ًاضيأ بتك ةحفصلا سأر يفو « جّمر مث ةدوسملا يف ًاتيثم ناكو « يل ر س نم طقس ١

 . ةلخلا هذه قوف ًاطخ عضو مث « لالا رفسلا نم رسثع يداحلا ملعتلا يف بادآلا رهز يف

 . ل س يف ةمجرتلا ةيابن ؟

 ضف
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 ىركبشلا نكملا وأ

 وهو - هركذ مدقملا - اضرلا يلع نب داوجلا دم نب يداحلا ىلع 'نسحلا وبأ

 دحأ وهو ؛ يركسعلاب فرعيو « هبسن عفر ىلإ ةجاح الف « هلبق يذلا ديفح
 هلزنم يف نإ لبقو لكوتملا ىلإ هب يعُس دق ناك « ةيمامإلا دنع رشع ينثالا ةمئألا

 هبلإ هجوف « هسفنل رمألا بلطي هنأ هومهوأو « هتعيش نم اهريغو ابتكو احالس
 تيب يف هدحو هودجوف « ةلفغ ىلع هلزنم يف هملع اومجيف المل كارتألا نم ةدعب

 لبقتسم وهو <« فوص نم ةفحلم هسأر ىلعو « رْئعَش نم ةعرادم هيلعو قلغم

 طاسب ضرألا نيبو هنيب سيل « ديعولاو دعولا يف نآرقلا نم تايآب مندتي ةلبقلا

 يف لكوتملا ىلإ لمحو اهيلع دججأو يتلا ةروصلا ىلع ذخأف ©« ىصحلاو لمرلا الإ

 اماف 2« سأك هدي يفو بارشلا لمعتسي لكوتملاو هيدي نيب لثمف « ليللا فوج
 ةلاح الو هنع لبق امم ءيش هلزنم يف نكي مو « هبنج ىلإ هسلجأو همظعأ هآر
 ريمأ اي : لاققف « هدبب ناك يذلا سأكلا لكوتملا هلوانف « اهب هيلع قّلعَتُي

 ًارعش يندشنأ : لاقو هافعأف « هنم ينفلعأف طق يمدو يم رماخ ام « نينمؤملا
 : 'هدشنأف يندشنت نأ دب ال : لاق «رعشلل ةياورلا ليلقل ينإ : لاقف « هنسحتسأ

 ”لتلثقلا مهتنغأ (ف لاجرلا ”بئللغ مهسرحت لابجألا لك ىلع اوناب

 اولزن ام سئب اي ًارّفُح اوُعدوأف ميلقاعم نم زع دعب اولزنتتساو
 لمحلاو ”ناجحبتلاو ”ةئرسآلا نبأ اوربثق ام دعب نم ”خراص /مهادان

 رظناو «ىرخأ رداصمب تبث ةلباقملا ةحفصلا لعو ١٠١0١ : « رشع انثالا ةمثألا » يف هتمجرت -

 . ةدوسملا يف امل قبط انه ةمجرتلاو ؛ (يركسعلا) : بابللا

 ١ نسحلا وبأ مامإلا :ر .

 . ؟؟م : ؛ رئاخنلاو رئاصبلا رظنا ؟

 ضف



 ”لّتلكلاو راتسألا 'بترضلت ابود نم ”ةمّصنم تناك يتلا هوجولا نأ

 ”لتتقي دودلا اهيلع هوجولا كلت 'مُبَلَءاس نيح مبنع ربقلا حصفأف

 اولكأ دق لكألا لوط دعب اوحبصأف اوبريش امو ًارهد اولكأ ام لاط دق

 ىكبف « هيلإ ردبت ةرداب نأ 'نظو يلع ىلع رضح نم قفشأف : لاق
 عفرب رمأ مث © هرضح نم ىكبو هتبحل هعومد تلب تح ًاريثك ءاكب لكوتملا
 « رانيد فال5 ةعبرأ معن : لاق ؟ نيد كيلعأ © نسحلا ابأ اب : لاق مث بارشلا

 ْ . امركم هلزنم ىلإ هدرو هيلإ اهعفدي رمأف
 عبرأ ةنس ةفرع موي ليقو ©« بجر رشع ثلاث دحألا موي هتدالو تناكو

 لكوتملا دنع هقح يف ةياعسلا ترثك املو . نيتئامو ةرشع ثالث لبقو ةرشع

 ىعدت يهو ىأر نم رسب هرقأو « اهب هدلوم ناكو © ةنيدملا نم هرضحأ
 « ركسعلا امه ليقف « هركسعب اهيلإ لقتنا اهانب امل مصتعملا نآل « ركسعلاب

 اهب ماقأف « اهيلإ بوسنم هنأل « يركسعلا » روكذملا نسحلا يبأل لبق اذهلو

 « ةرخآلا ىدامج نم نيقب سخل نينثالا موي اهب يفوتو . ربشأ ةعسنو ةنس نيرشع

 نيسمخو عبرأ ةنس بجر ثلاث يف لبقو « اهعبار يف ليقو اهنم نيقب عبرأل لبقو
 . ىلاعت هللا همحر « هراد يف نفدو « نيتئامو

 ضف -4
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 سابعلا نب هللا دبع نب يلع

 وهو « يمثاحلا مشاه نب بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع نب يلع دم وبأ
 « هيبأ دلو رغصأ وهو « اغبلب افيرش ًاديس ناك ؛ نيتفملخلا روصنملاو حافسلا دج

 ىعدي نراكو « ةالص هرثكأو « همسوأو ضرألا هجو ىلع يشرق لمجأ ناكو

 لصأ لك ىلإ موي لك يف يلصي نوتيز لصأ ةئاسمخ هل ناكو . كلذل داِّحّسسلا

 © ١" لماكلا » يف درإملا هلاق اذكه « تانفّتثلا اذ » ىعادُي ناكو « نيتعكر

 نيز ينعي « نيسحلا نب ىلع وه تانفثلا وذ : ظفاحلا يزوجلا نبا جرفلا وبأ لاقو

 يف راصف « ةعكر فلأ موي لك يف ىلصي ناك هنأل كلذ هل لبق اممِإَو « نيدباعلا
 ظ . « باقلألا ١» باتك يف كلذ ركذ « ريعبلا نفث لثم هيتبكر

 يضر «سابعلا نب هللا دبع دقتفا «هنع هللا يضر «بلاط يبأ نب ىلع نأ يورو

 رضحي م سابعلا يأ لاب ام. : هباحصأل لاقف. « ربظلا ةالص تقو يف < هنع هلا
 انب اوضما : لاق «هنع هللا يضر «ىلع ىلص اماف « دولوم هل دلو : اولاقف ؟ربظلا

 ام « بوهوملا يف كل كروبو <« بهاولا تركش : لاقف هاّمََّبَف هاتأف « هملإ
 هذخأف هبلإ جرخأف هب رمأف ؟ هيمست ىح هبمسأ نأ ىل زوحيوأ : لاقف ؟ هتيمس

 ًاَسلع هتيمس دق « كالمألا ابأ كيلإ ذخ : لاقو هيلإ هدر مث هل اعدو هكنحف
 همسا كل سيل : سابع نبال لاق ةفيلخ ةيواعم ماق املف < نسحلا ابأ هتينكو

 ."« لماكلا » يف درإملا هلاق اذكه < هملع ترجف « دمج ابأ هتينك دقو « هتينكو

 ه5 : ؟ ةوفصلا ةفصو ٠٠١107 : « ءايلوالا ةيلحو +١” : ه دعس نبا تاقبط يف هتمجرت -؛«ه

 ةدوسملا تفوتسا دقو ؛ ١48:١ تارذشلاو ١ : ١46 يهذلا ربعو +١ : ينابزرملا مجعمو

 . ةمجرتلا هذه عبمج

 .؟١١ا١: ؟ لماكلا ١

 . قباسلا ردصملا ؟

 ضمت



 دبع ىلع مدق امل هنإ : '« ءابلوألا ةيلح » باتك يف معن وبأ ظفاحلا لاقو
 « كتينك و كمسا ىلع ىل ربص الف كتينكو كمسا ريغ : هل لاق ناورم نب كلملا

 ىبتنا ؛ هتيثك ريفف « دمح يبأب ينتكأف ةبتكلا امأو « الف مسالا امأ : لاق

 «© بلاط يبأ نب ىلع يف هضغبل ةلاقملا هذه كلملا دبع هل لاق امنإو : انأ تلق
 . هتينكو همسا عمسي نأ هركف « هنع هللا يضر

 « همركأف ناورم نب كلملا دبع ىلع لخد هنأ ”هخيرات يف يربطلا ركذو

 يركسع يف عمتجي ال : لاقف « هربخأف هتينك نع هلأسو هريرس ىلع هسلجأو

 هل دلو دق نراكو ؟ دلو نم هل له : هلأسو « دحأل ةبنكلا هذهو مسالا اذه

 . دمج ابأ هاتكف ©« كلذب هريخأف « ىلع نب دمح ذئموي
 يبأ نب ىلع اهيف لتق يتلا ةليللا يف روكذملا دمج وبأ دلو : يدقاولا لاقو

 . باوصلاب معأ للاو « هنع للا يضر « بلاط

 نب ديلولا هبرض امهاتلك نيترم طايسلاب ىلع ب رّضو : "اضيأ ددبملا لاقو

 « بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع ةنبا ةبابُلل هجوزت يف امهادحإ : كلملا دبع
 تعدف « رخأ ناكو « اهملإ اهب ىمر مث ةحافت ضعف كلملا دبع دنع تناكو

 « ابقلطف « ىذألا ابنع طيمأ : تلاقف ؟ اهب نيعنصت ام : لاقف « نيكس
 تابمأب جوزتت امنإ : لاقو دملولا هبرضف روكذملا هللا دبع نب يلع اهجوزتف

 ةيواعم نب ديزي نب دلاخ مأب جوزت امنإ كحلا نب ناورم نأل « مهبنم عضتل ءافلخلا
 نبا انأو دبلا اذه نم جورخلا تدارأ امنإ : هللا دبع نب ىلع لاقف « هنم عضيل

 . ؛امرحم اهل نوكال ابتجوزتف اهمع

 ١ ؟.اب : م ءايلوالا ةملح ,

 .(8١١م ثداوح) : يربطلا خيرات ؟

 .؟١ا : ؟ لماكلا «

 نب هللا دبع تنب ةبابل جوزت ناك كلملا دبع نإ لبق دقو » : اذه دعب ةيرصملا ةعوبطملا يف درو 3

 هللا دبع نب ىلع اهجوزت مث « اهقلطو كاتساف ء تككتسا ول : رخبأ ناكو موي هل تلاقف رفعج
 ةيابل عم سلاج وهو ةيراج كلملا دبع ثعبف هتوسنلق هقرافت ال تناكو عرقأ ناكو سابعلا نبا

 س يومأ نم لإ بحأ عرقأ يمثاه :ةيراجلل ةبابل تلاقف « هب ام ىرتل ةلفغ ىلع همأر تفشكف

 ففي



 يف عاجش نب دمج هللا دبع وبأ ثكدَح دقف ةبناثلا ةرملا يف هابإ هبرض امأو

 ١طوسلاب ابورضم موي هللا دبع نب يلع تيأر : هرخآ يف لوقي لصتم دانسإ
 يلع اذه : هيلع حيصي حئاصو « ريعبلا "بن ذ يلي ام هبجوو ريعي ىلع هب "راد

 ؟ بذكلا ىلإ هيف كوبسن يذلا اذه ام : تلقو هتيتأف <« باذكلا هللا دبع نبا
 نّنوكيل هللاوو « يدلو يف نوكيس رمألا اذه نإ : لوقأ يفأ ينع مهغلب : لاق
 فتاك نبذلا « هوجولا ضارعلا © نوبعلا راغصلا « مهديبع مهكلت قح مهيف

 . "ةقرتطملا ناجملا مبهوجو

 نب ىلع برض للوت يذلا نأ « بسنلا » باتك يف ىبلكلا نبا ركذ : تلق

 نب حوحو نب ضايع نب موشثلك وه « مهنع هللا يضر 2« سابعلا نب هللا دبع

 لوت هنإ مث ©« ناورم نب ديلولل ةطرسشلا يلاو ناك « ريشق نب روعألا نب ريشق
 يذ يف هلتق ناك : يبلكلا نبا ريغ لاقو « اهب لتقو كلملا دبع نب ماشهل ةيقيرفإ

 . ةئامو نيرسشعو ثالث ةنس ةجحلا

 « طلغ وهو « كلملا دبع نب نايلس ىلع لخد هللا دبع نب يلع نأ "ىورو
 حافسلا امهو ناتفيلخلا هنبا انبا هعم « كلملا دبع نب ماشه هنأ حبحصلا لب
 نع هلأسو هرّبو هريرس ىلع هل عسوأف © روك #1ىلا ىلع نب دمج ائبا روصنملاو

 : هل لاق مث « ائاضقب رمأف < نيد ىلع مهرد فلأ نوئالث : لاقف < هتجاح

 اماف . محر ككبلصو : لاقو هركشف <« لعفف « ًاريخ نيذه ”ينباب يصوتستو

 راصف طّدَخو "نسأو “لتخا دق خيشلا اذه نإ : هباحصأل ماشه لاق ىلع ىّلو

 ”ننوكسل هللاو : لاقف ىلع هعمسف « هدلو ىلإ لقتنيس رمألا اذه نإ : لوقي
 ظ اا . ةاذه نكس كلذ

 نايلس نب ماشه لاق ىتح « زاجحلا لهأ دنع لحما مظع روكذملا يلع ناكو

 هعضوم يف هنأ 5 « دربملا نع لوقنملا نم وه سيلو «تاطوطحلا يف دري مل صنلا اذهو - « رخبأ ح

 . نيمسق يف « لماكلا » صن قايس لصفي
 ١ طايسلا :ر .

 يأ ضعب ىلع ابضعب قرط يتلا يهو « ةقرطملا ناجملا » ثيدحلا يفو ؛ ةقراطملا : ةدوسملا يف ؟
 . ةفوصحلا : اضيأ ةقراطملاو ؛ اهظالغ هوجولا ضارع مبنأ دارأ ء« فصخ

 .؟9١- ؟١م : لماكلا رظنا «

 ماك



 'تّلّدطَع ًارمتعم وأ (ًجاح ةكم مدق اذإ ناك هللا دبع نب ىلع نإ : يموزحملا

 ًاماظعإ , هسلجب تمزاو اهقلح عضاوم ترجهو مارحلا دجسملا يف اهسلاجم شيرق
 ًاعيج اوّشَم ىشم نإو اوضهن ضم: نإو اودعق دعق نإف « هل ًالمحبتو ًالالجإو

 . مرحلا نم جرخي ىتح كلذك فترواازي الو « هلوح

 لعن هل دجوي ال "دج مدقلا مظع ناكو « ةليوط ةبحل هل اميسج مَدآ ناكو
 هلوح سانلا امنأك فاط اذإ « لوطلا يف اطرفم ناكو « هلمعتسي ىتح فخ الو

 دبع هببأ بكم ىلإ نوكي لوطلا اذه عم ناكو « هلوط نم بكار وهو ةاشم

 ديع هيبأ بكتم ىلإ سابعلا ناكو سابعلا هبيأ بككنتم ىلإ هللا دبع ناكو هللا
 نيعلاب عرسف  "سانلا عرف دقو فوطي وهو ىلع ىلإ زوجع 'ترظنو .بلطملا
 يلع : ليقف ؟ سانلا عرف يذلا اذه “نم : تلاقف - مهيلع الع يأ : ةلمبملا
 «© نول دارمل سانلا نإ « هللا الإ هلإ ال : تلاقف « سابعلا نب هللا دبع نبا

 دربملا هلك اذه ركذ . ضيبأ طاطسف هنأك تيبلا اذهب فوطي سابعلاب يدبع

 ةراغ ةرم مهتءاجو « توصلا مظع ناك سابعلا نأ اضيأ ركذو < «٠ لماكلا » يف

 الإ يحلا يف لماح هعمست لف « .هاحابصاو : هتوص ىلعأب حاصف حابصلا تقو

 . تعضو

 لوأ يف « هاسم قرتفاو هظفل قفتا ام » باتك يف يمزاحلا ركب وبأ ركذو

 ىلع فقي بلطملا دبع نب سابعلا ناك : لاق « ةباغو ةناع باب يف نيغلا فرح
 كلذو « مهعمْسُيف ةباغلاب مهو هناماغ يدانيف « ةنيدملا دنع لبج وهو « عْلَس
 . لايمأ ةينامث عْلَسو ةباغلا نيبو « لبللا رخآ نم

 وهو ةمسجلاب ةارّشلاب ةئامو ةرسشع عبس ةنس هللا دبع نب ىلع ةافو تناكو

 «بلاط يبأ نب ىلع اهيف لتق يتلا ةليللا يف دلو : يدقاولا لاقو . ةنس نيناُث نبا
 ناضمر رهشرشع عباس ةعجلا ةلبل يف «هنع هللا يضر «ىلع لتق ناكو «هنع هللا يضر
 نامت ةنس هللا دبع نب ىلع فوتو « كنلذ ريغ لبقو « ةرجبلل نيعبرأ ةنس نم
 ةفيلخ لاقو «ةدعقلا يذ يف تناك هتافو نإ : يدقاولا ريغ لاقو «ةئامو ةرشع

 ١ لماكلا رظنا 5٠ : 1١وى.

 اضفي



 « ةريشع ينامث ةنس : رخآ عضوم يف لاقو « ةرسثع عبرأ ةئس يف تام :طابخ نبا

 . معأ هللاو « ةرسشع عست ةنس : هريغ لاقو
 « ةرملاب بضخي روصنملاو حافسلا دلاو دمه هنباو < داوسلاب بضُخخَي ناكو

 . اهنع للا يضر « دمع املع نأو ىلع ًادمع نأ اهفرعي ال نم نظبف
 ماشلاب عقص « ةانثم ءاه فلألا دعبو ءارلاو ةمجعملا نيشلا حتتفب : ةارشتلاو

 ضعب يفو ءاقلبلا ملقإ نم وهو كبوشلا نم برقلاب قشمد نم ةنيدملا قيرط يف
 ءايلا نوكسو يملا حتفو ةلمهملا ءاحلا مفب - َةَمْيَّسْمحلاِب ةفورعملا ةيرقلا هيحاون

 يلعل تناك ةيرقلا هذهو  ةنكاس ءاه اهدعبو ةيناثلا ملا حتفو اهتحت نم ةانثملا

 اهنمو ارت اهبو روصنملاو حافسلا دلو اهمفو « ةيمأ ينب مايأ يف هدالوأو روكذملا
 ركذ ينأبسو - روهشم وه اك اهيف ةفالخلاب حافسلا عيوبو « ةفوكلا ىلإ القتنا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ دمع هدلو

 يلع جرخأ ناورم نب كلملا دبع نب هيلولا نأ هخيرات يف يربطلا ركذو
 مو «ةرجبلل نيعستو سمخ ةنس يف ةميجلا هلزنأو قشمد نم سابعلا نب هللا دبع نبا
 .ًاركذ ًادلو نورسشعو ”فّسن اهب هلدلوو ةبمأ ينب ةلود تلاز نأ ىلإ اهب هدلو لزب
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 يناجرجلا نسحلا وبأ يضاقلا

 ًابيقف ناك ؛ يعفاشلا هبقفلا يناجرجلا زيزعلا دبع نب ىلع نسحلا وبأ يضاقلا
 «٠ ءابقفلا تاقبط » باتك يف يزاريشلا قاحسإ وبأ خبشلا هركذ « ًارعاش ًابيدأ
 : لئاقلا وهو رعش ناوبد هل : لاقو

 اجْحَأ "لذلا فقاوم 'نع الِجَر !وأر امنإو .ضابقنا كبف يل نولوأتي

 ؟*١1:1 ةيابنلاو ةيادبلاو + . م : ؟ ىكبسلا تاقبطو ١6 : 4 ١ ءايدالا مجعم يف هتمجرت - 45

 5 ةدوسملا يف ةافوتسم ةمحرتلاو مو :*+ تارذشلاو

 . م » : ةقرولا « يزاريشلا تاقبط ١



 يف يلاعثلا هركذو . اهركذ ىلإ ةجاح الف “ ةروهشمو ةليوط تائبأ يهو

 ناسنإو « كلفلا ةردانو © نامزلا ”دارف وه و : ١لاقف « رهدلا ةمسش » باتك

 نبا طخ ”عمحي « رعشلا ركسع سرافو « بدألا جات "ةّبُدقو « معلا ةّقّدَح

 يف رضتخلا فَلَخ هابص يف ناك دقو « يرتحبلا مظنو ظحاجلا رثن ىلإ ةلقم
 مولعلا عاونأ نم سبتقاو <« اهريغو ماشلاو قارعلا دالب خيودتو ضرألا عطق
 عيطاقم هل دروأو « املاع لامكلا يفو < ماع مولعلا يف هب راص ام بادآلاو

 : هلوق كلذ نمف « رعشلا نم ةريثك

 "كقالخأ نسحأ هل'وأف ”كقاتشم ةبحلا حرس دق

 'كقاّشع رخآ هنإف 'هّتقح هل عاراو 'هفحت ال

  يرجاحلاب فورعملا مارهب نب رجنس نب ىسيع ماسحلا انمحاص يندشنأو

 : وهو ىنعم لا اذه يف تيبود هسفنل - هركذ يتآلا

 يقاب يريغ دوبءلا ىلع قبَي /) رقادحألاب تيدف هضراع اب

 رقاتثشملا رخآ ينإف بحلا يف يب 'قفرت ىسع ام الإ كلتادشان

 : تابيأ نم هلو

 'رقفلا وه عوُضخلا نأ اوماع امو ىنغلا ىلإ عوُضخلاب 'لّصوَت اولاقو
 رمهتدلاو 'ةّبألا يسفن : ىنغلا لع امرّح نائيش لاملا نيبو ينببو

 رْسْعلا اهب يفوقو نم ”ريخ ةفقاوم هنود ”ترصبأ 'رسُسلا اذه لبق اذإ

 : اضيأ هلو

 ”قّيض قزرلا عضوم نكلو تلقف عساو قزرلاف ضرألا يف برطضا اولاقو

 ”قزرأ نبأ نمف ”بُسك يل كي لو ينادبعُي ترثح ضرألا يف نكي م اذإ

 ضيا



 : داّمع نب بحاصلا يف اضيأ هلو

 ابتكرت تنأ راكفألل بنذ الو
 تفلأو ينامملا دارفأل تقبس

 ةعيدب عارتخا انلواح نحن نإف

 اهداشتحاب عفتنت / تدشتحا اذإ

 اهدارسش دعب ظافلألا ك'رطاوخ

 اه داعّمو ابقورسم ىلع انلصح

 : تايبأ ةلمج نم ةيفاعلاب هينه هيف هلو
 ”ةعاور مراكمل موي لك يفأ

 هلك كمسج العلا تمّسقت

 تملأت ريزولا ” سقت تملأ اذإ

 ١ هبحأ 55 تظحال ال ُلاوو

 هةبجوب هارأام ًابوحش سيلو

 تميغت ءامسلا كلت 'نعّرحت الف

 :هلو

 قس سلا هزل كوتا انتين

 اننا ب دنع زا هول نبل
 الا ةطلاغ ف لذلا امإ

 :هلو

 قارف اب كل امو يل ام

 مهدعب يقوم سفن اب

 بيجو تامركملا بولق يف اه

 بيصن هيف ماقسألل نبأ نمف
 بولقو اهب ايحت ”سفنأ اه
 بوُحُش ريزولا هجو يفو «"ىتامح

 بودن تامركملا يف هنكلو

 بوصتتف يدئبت للق امو

 اسيلج باتكلاو تيبلل ”ت'رص

 اسينأ هاوس يغتبأ امف م

 اسيئر ًازيزع شعو 'مُعدف س

 قالطناو ”لبحر ًادبأ

 قابتشالا نوكي اذكف

 « هموصخو ينتملا نيب ةطاسولا » باتك هلو «لهس هبف هقيرطو ريثك هرعشو

 اركب



 . ةرفوتم ةدامو ريثك عالطاو ريزغ لضّف نع هيف نابأ

 يف يفوت هنأ '« نييروباسينلا خيرات » يف ّسَسلا نبا هللا دبع وبأ مالا ركذو

 همجحر 2« ةنس نوعبسو تس هرمعو روباسينب ةئاؤلثو نيتسو تس ةنس رفص خلس

 'هنب درو « ًاقودص هئاضق يف ةريسلا نسح ناك هنإ : هريغ لاقو « ىلاعت هللا
 نم اعمسو « غلاب ريغ ريغص وهو ةئائلثو نيثالثو عبس ةنس يف روباسين دم هوخأ
 « ةئاؤلثو نيعستو نيتنثا ةنس يف ةاضقلا يضاق وهو يرلاب تامو « خوبشلا رئاس

 . حصأو تبثأ ماحلا ءلقتتو « اهب نفدو ناج'رْج ىلإ هتوبات لمحو
 « نون فلآلا دمبو ةيناثلا ملا حتفو ءارلا نوكسو مجلا مفب ذب : ناجارتجو

 . ناسارخ ةبحان نم ةميظع ةنيدم يهو

 ة/

 نابزرملا نبا

 ًابيقق ناك ؛ يمفاشلا هيقفلا يدادغبلا ناب'زرملا نب دمحأ نب ىلع نسحلا وبأ
 خبشلا ذخأ هنعو « ناطقلا نبا نيسحلا يبأ نع هقفلا لخأ © ءابطلا تعوم ًاعرو

 2 دحأل نأ معأ ام :لاق هنأ هنع يكحو .دادغب همودق لأ ينيارفسإلا دماح وبأ

 هجو هلو دادقبب اس”ردم ناكو «ماظملا نم ةببغلا نأ ملعي ابيقف ناك دقو «ةماظم "يلع

 .ىلاعت هللا همحر « ةئاتلثو نيتسو تس ةنس بجر يف فوتو . يعفاشلا بهذم يف
 0 ةدحوملا ءابلا حتفو يازلا مضو ءارلا نوكسو مملا حتفب : نابزرتملاو

 وك حلا وه ا ا ل « نون فلألا

 . كلملا نود ناك نمل مسا لصألا يف وهو <« بحاص

 ١ هخيرات يف : ر ؛ روباسين خيرات يف : يف .

:١١ 
 دادغي خيراتو ؟؛ه : ؟ يكبسلا تاقبطو مغ : ةقرولا « يزاريشلا تاقبط يف هتمجرت - ع0

. 
 ةدوسملا يف امل قباطم انه امو ؛ هد : م« تارذشلاو م ؟ه

 نك
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 يدرواملا

 هيقفلا ©« يدرواملاب فورعملا « يرصبلا بيبح نب دمح نب ىلع نسحلا وبأ

 يِبأ نع هقفلا ذخأ « مرابك نمو ةبعفاشلا ءابقفلا هوجو نم ناك ؛ يمفاشلا

 ناكو « دادغبب ينيارفسإلا دماح يبأ خيشلا نع مث « ةرصبلاب ١'يرمّسّسصلا مساقلا

 هل دهشو الإ دحأ هعلاطُي ل يذلا « يواحلا » باتك هبف هلو بهذمل ًاظفاح

 6 ةريثك نادلبب ءاضقلا هنلإ ”ض اوفو .٠ بهذملاب ةماتلا ةفرعملاو رّحَستلاِب

 بحاص ركب وأ بيطخلا هنع ىورو ينارفعأزلا برد يف دادغب نطوتساو

 . ةقث ناك : لاقو "« دادغب خيرات »

 تكلا » و "« مركلا نآرقلا ريسفت » « يواحلا » ريغ فيناصتلا نم هلو

 +ةرازولا نوناق » و « ةيناطلسلا ماكحألا » و « ايندلاو نيدلا بدأ »و « نويعلاو

 ©« كلذ ريغو « رصتخم وهو « بهذملا يف « عانقإلا ١» و « كلما ةسايس »و

 . هب سانلا عفتناو بدألاو هقفلا لوصأ يف فنصو

 < عضوم يف اهلك عمج امنإو « هتايح يف هفيناصت نم ائيش ربْظُي ل هنإ : لبقو
 ابلك ينالفلا ناكملا يف يتلا بتكلا : هملإ قثي صخشل لاق هتافو تند اماف

 « ردك اهْنْشَي م ىلاعت هلل ةصلاخ ةبين دجأ مل ينآل اهربظأ م امنإو « يفمنصت

 ابيلع تضبق نإف « يدي يف كدي لعجاف عزنلا يف تعقوو ”توملا ”تنياع نإف

 ةلجد يف اهقلأو بتكلا ىلإ دمعاف « اهنم ءيش ينم لبقُي مل هنأ معاف اهترصعو

 : ةقرولا « يزاريشلا تاقبطو (يدرواملا) : بابللاو «.+ : + يكسلا تاقبط يف هتمجرت د44

 :« تارذشلاو ٠6 : نيرسفملا تاقبطو 6١ه : « لادتعالا نازيمو 4١و : م مظتنملاو ءو

 . ةلماك ةمجرتلا هذه ةدوسملا تدروأو ؛ ؟مه

 . « أعم » |هقوف بتكو ةمضو ةحتف ةدوسملا يف مملا قوف مضو ١

 .١٠١٠؟:5١5؟ دادفب خيرات ؟

 . نويعلاو تككنلا هامس : و م



 اب ترفظ دق ينأو تلبُق اهنأ ملعاف كدي ىلع ضبقأ لو يدي تطسب نإو « اليل

 تعضو توملا براق اماف : صخشلا كلذ لاق . ةصلاخلا ةئنلا نم هوجرأ تنك

 تربظأف « لوبقلا ةمالع اهنأ تماعف <« يدي ىلع ضبقي مو ابطسبف هدي يف يدي
 / 5 هدعب ةبتك

 : لاق « روكذملا يدرواملا نع '« دادغب خيرات » لوأ يف بيطخلا ركذو
 : دادغبب انأو ةرصبلا نم "ىلإ يخأ بتك

 ”ريداقم '“تّقاع نإو اهيلإ امدق ينق”وّشُي دادغبي ءاوملا بيبط

 ”روصقمو دودمثن نيءاوملا ببط *تّعَمج ذإ نآلا اهنع يربص فيكف

 « يدرواملا نسحلا وبأ يندشنأ : شداك نب هللا ديبع نب دمحأ زعلا وبأ لاقو
 : هسفنل ةرصبلاب يطساولا بتاكلا ريخلا وبأ اندشنأ : لاق

 ”نوكسلاو ”كرحتلا ناّيسف ”نوكي امب ءاضقلا مق ىرج

 ”نينجلا هتواشغ يف قزرُيو رقزرل ىعست نأ كنم ”نونج

 دشني ناك ةرصبلا ىلإ ًاعجار دادغب نم جرخ امل يدرواملا نسحلا ابأ نإ لاقيو
 : "يهو  هركذ مدقملا - فنحألا نب سابعلا تاببأ

 انيهركم انجرخ اهانفلا اَّمف امل نيهراك انمقأ

 انيوه نم ”ةّقرف ”شيعلا رمأ نكلو انب دالبلا ”بح امو

 انيهر اه. داؤفلا ”تفّلخو ينيعل تناك ام رقأ تجرخ

 دادغب لخدف « اهتقرافم رثؤي ناك امو ةرصبلا لهأ نم هنأل كلذ لاق امنِإَو
 نإ لبق دقو « اهقارف هملع ىشف ةرصبلا يسنو كلذ دعب هل تباط مث اهل اهراك

 .ملعأ للاو«يفناعمسلا لاق اذك «ربنلا ءارو امب نكاسلا ينزملا دمع يبأل تاببألا هذه

 ,ةئك ا دادغب خيرات ١

 . ؟م١ : سابعلا ناويدو هع : ١ دادغب خيرات رظنا ؟

 انذو



 نمار 2 ةظاوسلا ريوس هذي هازل » تير وت ندوات تاق
 .ىلاعت هللا همحر « ةنس نونامو تس هرمعو « دادغبيب برح باب ةربقم يف دفلا

 .٠ يناعمسلا نبا ظفاحلا هلاق اذكه « درواملا عبب ىلإ ةمسسن : يدرواملاو

5 

 هللا دبع نب ليعامسإ نب ملاس نب قاحسإ رشب يبأ نب ليعامسإ نب ىلع نسحلا وبأ

 هبلإو <« ةّنسلا بهذم ةرصضنِب متاقلاو لوصألا بحاص وه ؛ ملسو هيلع هللا ىلص
 وبأ يضاقلاو © هفيرعت يف ةلاطإلا نع ينغت هترهشو « ةيرعشألا ةفئاطلا بسنت

 يف عملا مايأ سلجم نسحلا وبأ ناكو « هداقتعا ديؤمو هبهذم رصان ىنالقابلا ركب

 هدلومو . دادغبب روصنملا عماج يف يمفاشلا هيقفلا يزورملا قاحسإ يبأ ةقلح

 «© ةناؤلثو نيثالثو فين ةنس فوتو . ةرصبلاب نيتئامو نيتس لمقو « نيعبس ةنس

 هاكح بح |١ ةأجف ] نيثالث ةنس : لبقو ©« ةئاؤلثو نيرشعو عبرأ ةنس : ليقو

 « ةرصبلا بابو خركلا نيب نفدو دادغبب "« يربطلا خيرات ليذ » يف يناذمهلا نبا

 . ىلاعت هللا همر

 ايف يرتفملا بذك نييبت » باتك يف ركاسع نبا مساقلا وبأ ظفاحلا لاق]

 تاقبطو ؟م؟ : 5 مظتنلاو ؟*عو : ١١ دادغب خيراتو ؟55 : ١ باسنألا يف هتمجرت 570

 :بهذملا جابيدلاو «ه5 : ؟ ةيزيرقملا ططخلاو مهم ١: ةضملا رهاوجلاو ؟غه : ٠ ىكسلا

 نبال يرتفملا بذك نييبتو ؛ ١ : +٠68 يبهذلا ربعو ١م : ١١ ةيابنلاو ةياديلاو 5

 . هنع عافدلا يف ركاسع

 . ةدوسملا يف درت مل : ةأجف ١

 . ١٠١ : يربطلا خيرات ةلكت ؟
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 :  ًلاوقأ هتافو خيرات يف ىكح نأ دعب - ١6 يرعشألا نسحلا يبأ خيشلل بسن
 « احمحص هارأ لوقلا اذهو « نيثالثو ثالث ةنس تام : نييرصبلا ضعب لاقو
 ؛ كروف نبا ركب وبأ هركذ كلذكو « نيرشعو عبرأ ةنس تام هنأ حصألاو

 . "| ىبتنا

 . نيعلا فرح لوأ يف ةدرب يبأ هدج ركذ مدقت دقو

 اهدعبو ةلمبملا نيعلا حتفو ةمجعملا نيشلا نوكسو ةزمهلا حتفب : يرعشألاو
 « بُحلثتي نب ديز نب ددأ نب تبن همساو « نَمْئْسَأ ىلإ ةسسنلا هذه « ءار

 « يناعمسلا هلاق اذكه « هندب ىلع ”رئعشلاو هتدلو همأ فنرأل رمشأ هل لبق امنإو
 . ملعأ للاو

 . "ًادلجم هبقاتم يف ركاسع نبا مساقلا وبأ ظفاحلا فنص دقو
 قْلَخو لادّعلاب لوقلا نم بات مث « ايلزتعم ًالوأ يرعشألا نسحلا وبأ ؛ناكو

 : هتوص ىلعأب ىدانو ًايسرك قرو « ةعجلا موي ةرصبلاب عماجلا دجسملا يف نآرقلا

 < نرالف نب نالف انأ « يسفنب هف"رعأ انأف ينفرعي ل نمو ينفرع دقف ينفرع نم
 « ابلعفأ نأ ريثلا لامفأ نأو راصبألا هارتال هللا نأو نآرقلا قلخي لوقأ تنك
 . مهبياعمو مهحئاضفل جرخم ةلزتعملا ىلع درلل دقتعم « علقم بئات انأو

 باتكو « عمللا » باتك بتكلا نم هلو « ريثك حازمو ةباعاد هيف ناكو
 « نيدلا لوصأ نع نيتلا » باتكو « نامربلا حاضيإ » باتكو « زجوملا »

 بحاص وهو « ليلضتلاو كفإلا ل مأ ىلع درلا يف ليصفتلاو حرشلا » باتكو
 « جراوخلاو ةيمهجلاو ةضفارلاو ةلزتعملا نم مهريغو ةدحالملا ىلع درلا ىف بتكلا

 . ةعدتملا فانصأ رئاسو

 ١ نيستلا : ١5 - ١47 قيقد ريغ لقنلاو .

 00 .ر نم ةدايز نيفقعم نيب اه ؟
 يهتني اهبو س يف ةمجرتلا تبتنا عضوملا اذه دنعو . ًافنآ روكذملا « يرتفملا بذك نييبت وه ©

 ؛ دحلا شو ىربكلا ةخسنلاب ًاحيحصتو ةلباقم غلب : هرخآ يفو « ةطوطحملا هذه نم لوالا ءزجلا

 . م يل ل يف ةمجرتلا يبتنت اضيأ عضوملا اذه دنعو
 , « ةحيرختلا انهاه » هعضوم يف ةدوسملا يف بتكو ءار يف درو ةمجرتلا رخآ ىلإ انه نم 4

 امه



 وهو مام اهنم برقلابو دجسم اهبناج ىلإ ةبرت يف اياورلا ةعرسشم يف نفدو
 هدج ابفقو ةمّيض ةّنلغ نم لكأي ناكو . ةلجد ىلإ قوسلا نم راملا راسب نع

 رشع ةعبس موي لك يف هتقفن ثناكو « هبقع ىلع ىسوم يبأ نبا ةدرب يبأ نب لالب
 اوعفر دق ةلزتعملا تناك : يفريصلا ركب وبأ لاقو . ببطخلا هلاق اذكه « اهرد

 يلع دم وبأ لاقو . مسمسلا عامقأ يف مرحجف يرعشألا هللا رهظأ ىتح مهسوؤر

 . 'افينصت نوسمخو ةسمخ فيناصتلا نم هل نسحلا ابأ نإ : يسلدنألا مزح نبا

 درك
 يسارملا ايكلا

 ايبكلاب فورعملا « نيدلا دامع بقلملا « يربطلا ىلع نب دم نب يلع نسحلا وبأ

 هقفتو روباسين ىلإ جرخو « ناتسربط لهأ نم ناك ؛ يعفاشلا هبقفلا يمارحلا

 هجولا نسح ناكو « عرب نأ ىلإ ةدم يِنْدوُنجلا يلاعملا يبأ نيمرحلا مامإ ىلع

 قبيب ىلإ روباسين نم جرخ مث « مالكلا واح ةرابعلا حيصف توصلا يروبج
 دادغمب ةيمماظنلا ةسردملا سدردت ىلوتو ىارعلا ىلإ ”جرخ مث « ةدم اهب ساردو

 .'يفوت نأ ىلإ

 يف  ؟هركذ مدقملا - يسرافلا ليعامسإ نب رفاغلا دبع ظفاحلا هركذو
 يف نيمرحلا مامإ يديعُم سوؤر نم ناك : لاقف ؟« روباسبن خيرات قابس »

 : . ًافينصت رشع ةسخ ء ر ١

 نياو ما : نامزلا ةةرمو ١110 : ه مظتنملاو 58+ : يرتفملا بذك نييبت يف هتمجرت - ٠*4

 . م : © تارذشلاو م : ؛ يبهذلا ربعو ؟١8 : ؛ ىكبسلا تاقبطو 484 : ٠١ ريثألا

 .جرخ نأ ىلإ :ر ؟

 . ٠١4؟ : مقر ةمجرتلا رظنا +

 . (7؟ : ةقرولا « لرالا رصتحتا) اباوؤهءاوو رظنا ع

 "مخك



 توصلا يف بيطأو حلصأو لصآ لب « يلازغلا دماح يبأ يناث ناكو . سردلا
 - قوجلسلا هاش كلم نب قو'رايك'ر ب كلملا دجم ةمدخب لصتا مث « رظنلاو
 ىلوتو < هنأ. عفتراو هاجلاو لاملاب هدنع يظحو  'ءابلا فرح يف روكذملا

 . هسلاجمو هتارظانم يف ثيداحألا لمعتسي ًاثدحم ناكو « ةلودلا كلتب ءاضقلا
 سوؤر تراط « حافكلا نيدايم يف ثيداحألا ناس'رُف 'تّلاج اذإ : همالك نمو

 + حابرلا ؟بابتم :يف سيبافملا
 نسحلا ايأ انخش ٠ تنتفتسا : لاق ىفّلّسلا رهاط وبأ ظفاحلا ثدحو

 هقّفو ا لوقت 3 , :ءاتفتسالا وو ةيماظنلا ةتردلا ءابقفلا نيبو ينيب
 ”ةنبدك 'لخادت له « ءاققلاو ءابلمال هلام كلب: ئضرأ لجر يف لاقت ها

 فيك * ينو لاول هلا يدل يلوا 097 أ ةمصولا هذه تحت ثيدحلا

 اد نيعبرأ يتمأ ىلع ظفح نم : ملسو هبلع هللا ىلص « يلا لاق دقو ال

 « ؟ ًالاع اميقف ةمايقلا موي هللا هثعب اهنيد رمأ نم

 هنأل ةباحصلا نم نككي مل هنإ : لاقف ةيواعم نب ديزي نع ًاضيأ ايكلا لئسو
 دمحأل هيفف فلسلا لوق امأو « هنع هللا يضر « باطخلا نب رمع ”مايأ يف دلو
 نالوق ةفينح يبآلو « حيرصتو حيولت نالوق كلامو « حيرصتو حيولت نالوق

 نوكي ال فيكو « حيولتلا نود حيرصتلا دحاو لوق انلو « حيرصتو حيولت
 رخلا يف هرعشو « رمخلا نمدمو دوبفلاب ديصتملاو درتلاب بعاللا وهو كلذك

 ”متنّرتي ىوتملا تابابص يعادو 'مبلئمث'“سأكلا تمض بْحصل 'لوثقأ
 مارصَتي ىدا لاصط نإو ”لكف ةدلو رمعت نم بمصتب اوذخ

 ؛[ ملمي سبل امب يقأي دغ برف دغ ىلإ رورُّسلا موي اوكارتت الو]

 + : لرالا ءرجْلا رظنا ١

 . بهه : يل 5.

 . نامز : يل و

 ؟ : نوتللا مات يف ةثالثلا تايبألاو ؛ تاطوطخما يف تببلا دري مل ؛

 نيد



 تا'ددمل ضايبب ”تاددُم ول : بتكو ةقرولا بلق مث « ًاليوط الصف بتكو

 . نالف نب نالف بتكو ؛ لجرلا اذه 'يزاخم يف نانعلا

 ةلأسملا هذه لثم يف « ىلاعت هللا همحر « يلازغلا دماح وبأ مامإلا ىتفأ دقو

 نوكي له مأ هقسفب محي له : "ديزي نعلب حرص نمع لئس هنإف « كلذ فالخي
 هدصق ناك مأ «هنع هللا يضر «نيسحلا لتق ًاديرم ناك لهو ؟ هيف [صّخرم كلذ
 هابتشالا ةلازإب معني ؟ لضفأ هنع توكسلا مأ هيلع محرتلا غوسي لهو ؟ عفدلا

 لاق دقو «نوعلملا وهف اماسم نعل نمو «ًآلصأ مسملا نعل زوجي ال : باجأف « اباثم

 مسملا نعل زوجي فيكو « ِناَّعَلِب سيل مسملا » : سو هيلع هللا ىلص «هللا لوسر
 ةمرح نم مظعأ مسملا ةمرحو < كلذ نع يبنلا درو دقو مئاهبلا نعل زوخحي الو

 هلتق حص امو « همالسإ حّص ديزيو : مسو هيلع هللا ىلص « يبنلا صنب ةبعكلا

 هنم كلذ حصي مل اهمو « كلذب هاضر الو هرمأ الو « هنع هللا يضر « نيسحلا

 ىلاعت لاق دقو « مارح اضيأ مسملاب نظلا ةءاسإ نإف هب كلذ نظي نأ زوحي ال

 «يبنلا لاقو ( ١١ :تارجحلا ) © مثإ نظلا ضعب نإ نظلا نم ًاريثك اوبنتجا

 هب نظي نأو هضرعو هلامو همد ملسملا نم مارح هللا نإ » : ملسو هيلع هللا ىلص
 هب يضر وأ « هنع هللا يضر « نيسحلا لتقب رمأ ديزي نأ معز نمو « ءوسلا نظ

 يف نيطالسلاو ءارزولاو رباكألا نم لتق نم نإف «ةقامح ةياغ هب ملعُي نأ يغبنيف
 يذلا نمو هب يضر يذلا نمو هلتقب رمأ يذلا نم ةقبقح معي نأ دارأ ول هرصع
 «© هدهاشب وهو هنامزو هراوج يف لتق دق ناك نإو < كلذ ىلع ردقي م ههرك

 ىضقنا ايف كلذ معي فيكف « ىضقنا دق يدق نمزو ديعب دب يف ناك ول فيكف

 ةمقاولا يف بصعتلا قرطت دقو ؟ ديعب ناكم يف ةنس ةئاعبرأ نم بيرق هيلع

 اذإو « ًالصأ هتقيقح فرعت ال ”رمأ اذبف « بناوجلا نم ثيداحألا ابهف ترثكف

 اذه عمو « هب نظلا ناسحإ نكمي ملسم لكب نظلا ناسحإ بجو 'فرعُن م
 لتقلاو < رفاكب سيل هنأ قملا لهأ بهذمف ًاماسم لتق هنأ ملسم ىلع تبث ولف
 رفاكلاو « ةبوتلا دعب تام امبرف لتاقلا تام اذإو « ةيصعم وه لب رفكي سيل

 .يزخ د يل ١
 . باجأف اذكو اذك لعف دقو ديزي نعل زوجي له يلازغلا لثسو : م ؟

"84 



 فترأ فرعي مو ؟ لتق نع بات نم فيكف « هتنعل زجت ل هرفك نم بات ول
 «هدابع نع ةبوتلا لبقي يذلا وهو ؟ةبوتلا لبق تام «هنع هللا يضر «نيسحلا لتاق

 هلل ًايصاع ًاقساف ناك هنعل نمو « نيماسملا نم تام نم دحأ نعل زوحي ال نذإف

 سيلبإ نعلي مل ول لب « عامجإلاب ايصاع نكي م تككسف هنعل زاج ولو « ىلاعت
 ؟ تنعل مل : نعالل لاقيو « سيلبإ نعلت مل مل : ةمايقلا موي هل لاقي ال هرمع لوط

 © لجو زع هللا نم دعملا وه نوعلملاو ؟ نوعلم دورطم هنأ تفرع نبأ نمو

 مّحرتلا امأو « عرشلاب لع كلذ نإف ًارفاك تام نميف الإ فرعي ال بيغ كلذو

 مهللا » ةالص لك يف انلوق يف لخاد وه لب <« بحتسم وه لب « زئاج وبف هيلع
 . يلازغلا هبتك ؛ ملعأ هللاو « انمؤم ناك هنإف « تانمؤملاو نينمؤملل رفغا

 سيلا موي يفوتو . ةئاعب رأو نيسمخ ةنس ةدعقلا يذ يف ايككلا ةدالو تناكو ...

 خيشلا ةبرت يف نفدو © دادغبب ةئاسمخو عبرأ ةنس مرحملا لهتسم رصعلا تقو

 ينيزلا بلاط وبأ خيشلا هنفد رضحو « ىلاعت هللا همحر « يزاريشلا قاحسإ يبأ

 ناكو « ةيفنحلا ةفئاطلا يمدقم اناكو « يناغمادلا نبا نسحلا وبأ ةاضقلا يضاقو

 دنع رخآلاو هسأر دنع امهدحأ فقوف « ةسفانم ةامحلا لاح يف اهنيبو هنيب
 : ًالثمتم يناغمادلا نبا لاقف « هبلجر

 سمأ ثيدح لثم تحّبصأ دقو يىاوبلاو بداوّدنلا ينئفلت امو

 : اضيأ ًالثمتم ينيزلا دشنأو

 مقلع للم ةاسنلا ترإ ”هبيبش ندلتي اف ءاسنلا مقع

 ردقلا ريبكلا وه ايكلا ةيمجعلا ةغللا ينو «ايكلا هل لبق ىنعم يأل معأ /و
 . فلأ اهدعبو ابتحت نم ةانثملا ءابلا حتفو فاكلا رسكب وهو < سانلا نيب مدقملا

 يترَغلا ناتع نب مهاربإ قاحسإ وبأ ةيماظنلا ةسردملب هتمدخ يف ناكو

 تاببألا هذهي ًالاجترا هاثرف  'ةزمهلا فرح يف هركذ مدقملا - روبشملا رعاشلا

 : يهو « ريبكلا هخيرات يف ركاسع نبا ظفاحلا هاكح ام ىلع

 ١ ها : لوالا دلجملا رظنا .

 10 مو



 ”رْدَت الو ىقئيت ال ”ثداوحلا يه

 اهقئاوب نيم ةوثلع يجني ناك اول
 0 0 ىسْمأ يذلا نابحلا 'لق

 'تلَفأ اذإ مالسإلا هسمش ىلع ىكب
 ًامستبم هجاولا ”قللط ”هانادبع رشح

 ابصخأ تحت انانملا ا كل

 ىّحض "لك نيدلا دامع كارث ىقّس

 ”ربخ هتنقيأ ىّسأ نم ىرولا دنع

 ”هدروُدت تنك ”س'ر د ”سيردإ نبا ايحأ

 ا
 ابحضوُي هقفلا ”تالكشم امئأك

 هل توعد الثيم هل "تفرع ولو

 رزو ابموتُحَم 'نم ةّيربلل ام

 رمقلا فسخ / لب نكلا فسكت م

 راذجلا ىدارلا 68 قم _مامحلا نم

 رطملا اهبيبشت يف "لق يعلم دأب

 رمل هل يدلل اه ارش | تلو
 جلا "تليف
 ريشا كاوا اطر ماعلا كرش
 راخ مهش ساحيتسا نم كاتأ لبف

 ركفلاو ”ناهذألا همظن يف راحت

 ردتكتي سيل بابشب هني
 ررغ هظفل نم ام مهد ”ءانحت

 ول

 ريشتنم رقافآلا ف

 رقتفُم "هاورشش ىلإ يرهد تلقو

١ 

 يسدقملا ظفاحلا

 مامإلا 0-5 ف آضاف 0 ناك بهذملا ا 4 07 و دلوملا ا ا

 هاورش ؟
 : ظافحلا ةركذت يف هتمجرت - ١

 : ه٠ تارذشلاو

 . س نم ناريخألا ناتيبلا طقس دقو: ؛ هريظن :

 : ةقرولا « رفاسلا ردبلاو ٠ +٠

 ٠٠٠١ : (جابيدلا شماهب) جابتبالا لينو ؛

 0 "مه: ٠ يبهذلا ربعو مع

 للا



 « ١ همولعو ثيدحلا يف ريهاشملا ظافحلا رباكأ نمو « هنع هللا يضر « كلام
 «ىلاعت هللا همحر «ةيردنكسالا ليزن يناببصألا يفّلّسسلا رهاطلا ابأ ظفاحلا بحص

 نب مظعلا دبع دم وبأ نيدلا ىز ةمالعلا ظفاحلا انخبش همحصو « هب عفتناو

 ركذو « جرخت هبلعو عفتنا هبو هتبحص مزالو « يرذنملا هللا دبع نب يوقلا دبع

 يندشنأ امف ؛ ةديدع عيطاقم هل يندشنأو « ًاريثك احالصو ًاريزغ ًالضف هنع

 : هسفنل روكذملا يسدقملا نسحلا وبأ ظفاحلا يندشنأ « لاق

 *- ”-.وىذ || "يما أ ” يدلوَم قف يت ”ت'زواحت

 'كرتعُملا يف ءلح نم لاح امو ىتلاح يرئاز ينلئلاسي

 : "هسفنل ظفاحلا يندشنأ « لاق ًاضيأ يندشنأو

 يْسَمَت ةنيعباتلاو هباحصأو _لّس'رم ريخ نع روثأملاب 'سفن انأ
 يكست نأ هل ريششن نم باطامب هنيد رشن يف تْغَلاِب اذإ كاسع

 كسمت نأ اهئنارين 'تحفل اذإ منبج باسحلا موي ًادغ يناخو

 : هسفنل يندشنأ « لاق ًاضيأ يندشنأو

 ”شعغرَسلاو 'ثوغرتملاو ؛قّسلا :اه انملُي تاء "ثالث

 تعلو أ اغا يردأ ”تسلو ىرآولا يق ام مدل ” ةثالث

 : هسفنل يندشنأ < لاق اضيأ يندشنأو

 ابيف يف كسملاب حارلا جازم نأك اهقيرب ينحت نم يحت ةايْمَلو

 اهيفاوم وهو كاوسملا ةقثلا نع ”هئتْيور ينأ ريغ اهاف ”تقاذ امو

 نمف « نيرخأتملاو نيمدقتملا راعشأ نم ريثك يف راس دق لمعتسم ىنعم اذهو

 ١ مراعلاو : ر ؛ مولعلا يفو : يل .

 ل نم ةيلاتلا تايبآألا تطقس ؟ .



 : ١تايبأ ةلمج نم درب نب راشب لوق كلذ

 كيواسملا فارطأ ةدابش الإ ربتخم ريغ اقير سانلا بمطأ ا

 : تاببأ ةلمج نم يدروببألا لوقو

 ”نيذل كارألا ”دولع ىكح ام ىلع اببقير نأ ابهئبارثتأ ينربخأو

 . ردقلا اذه ىلع رصتقنو

 س"اردو ©« سورحملا ةيردنكسالا رغثب محلا يف بوني روكذملا ظفاحلا ناكو

 اهب سردو ةسورحملا ةرهاقلا ةنيدم ىلإ لقتنا مث «© كانه هب ةفورعملا ةسردملاب هب

 يلع نب هللا دبع دمج يبأ نيدلا يفص ريزولا ةسردم يهو « ةيسمحاصلا ةسردملاب

 . هتافو نيح ىلإ اهب رمتساو « ركش ناب فورعملا
 عبرأ ةنس ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا تبسلا ةليل هتدالو تناكو

 ىدحإ ةنس نابعش ”لبتسم ةعجلا موي يفوتو . سورحلا رغثلاب ةئاسمخو نيعبرأو

 . ىلاعت هللا همحر « ةرهاقلاب ةئاتسو ةريشع

 عبرأ ةنس بجر يف لضفملا مراكملا وبأ بجنألا يضاقلا هدلاو "يفوتو (112)
 . ىلاعت هللا |اهمحر « ةئامسمخو ثالث ةنس ىف هدلوم ناكو « ةئامسحخو نينامو

 نيس اهرغآ يفو:ةلمبملا لادلا رسك و فاقلا نوكسو .مملا حتفب : يسدقملاو

 . سردقملا تيب ىلإ ةبسنلا هذه « ةلمبم
 . هيلع مالكلا مدقت : يمخللاو

 .1ا+ : (ترريب .ط) هناويد ١

 تدن دقو « « ىلاعت هللا امبمحر » : هلوق ىتح « « ةحيرختلا انهاه » ةدوسملا يف مضوملا اذه دنع ؟

 .ريف

 ضقن



 :ةرذز

 يدمآلا فيسلا

 بقلملا © يلوصألا هيقفلا ”يلغتلا لاس نب دمج ١نب ىلع يبأ نب ىلع نسحلا وبأ

 007 ىلإ ردحناو « تقلل لتحت ةلاعتكا لوأ يف ناك يدمآلا نب بدلا فيس

 ةدم كلذ ىلع يقبو « ا نتنملا نأ لع اهارفو

 مماقلا ابأ خيشلا بحصو « هنع هللا يضر < يمفاشلا مامإلا بهذم ىلإ لقتنا مث
 ارز جركل مرر كيتو الع دعو ترا و يلح واخ ناحل

 نرونفب لغتشاو ماشلا ىلإ لقتنا مث  ؟هركذ مدقملا - ينبيملا دعسأ ةقيرط

 يف نكي مو « ًاريثك ائيش هنم لّصّحو هيف ربتو ريثكلا هنم ظفحو لوقعملا
 ةسردملاب ةداعإلا ىلوتو ةيرصملا رايدلا ىلإ لقتنا مث . مولعلا هذهل هنم ظفحأ هنامز

 ردصتو «ىرغصلا ةفارقلاب يتلا « هنع هللا يضر « يعفاشلا مامإلا حيرضل ةرواحملا

 اوعفتناو سانلا هيلع لغتشاو هلضف اهب ربتشاو « ةدم ةرهاقلاب يرفاظلا عماجلاب

 ةدبقعلا داسف ىلإ هوبسنو هيلع اوبصعتو دالبلا ءابقف نم ةعامج هدسح مث « هب
 نمضتي ًارضحم اوبتكو « ءاكحلاو ةفسالفلا بهذمو ليطعتلاو ةيوطلا لالحناو

 هيف مهنم لجر نع ينغلبو ؛ مدلا هب حابتسي اب مهطوطخ هيف اوعضوو « كلذ
 دقو رضحلا يف بتك بصعتلا طارفإو هيلع مهلماحت ىأر امل هنأ ةفرعمو لقع

 : بتكف اوبتك ام لثم هبف بتكيل هيلإ لمح

 ١١:4 : ه يبهذلا ربعو ١ع : « نازيمللا ناو ١؟ه : ه ىكبسلا تاقبط يف هتمجرت - 4#«
 1 :ةدوتملا يق ةاقرغيم ةيسرالا هموت, 1442 6 تاردكلاو

 ١ ل س نم بسنلا رثكأ طقسو . انه « نبا » ةظفل توبثب « يكبسلاو ةدوسملاو يلر يف اذك ,

 . يبلعثلا : رداصملاو م يل و يفو « ةدوسللا يف اذكه ؟
 5 امم « ةبوطشم ةدوسملا يف ةرابعلاو « ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ قآلا : ل س يف هدعي بتك +

 . ةمجرتلا هذه يف هب فترعو هتمجرت داربإ نع لدع فلؤملا نأ ىلع

 . ٠019 : لوألا دلجملا رظنا



 'موصلخو هل ةادعأ 'موقلاف هتيم اولاني / ذإ ىفلا اوندّسَح
 امو هيلع مهبلأت نيدلا فيس ىأر املو . نالف نب نالف بتكو « ملعأ هللاو

 « ماشلا ىلإ لصوتو ًايفختسم اهنم جرخو دالبلا كرت « هقح يف هودمتعا

 . ةامح ةنيدم نطوتساو

 هفيناصت لكو « فالخلاو ةكحلاو قطنملاو نيدلاو هقفلا لوصأ يف فنصو

 باتك يف هرصتخاو 'مالكلا مع يف « راكفألا راكبأ » باتك كلذ نمف . ةديفم
 بابل » و « قئاقحلا قئاقد » هلو « زونكلا زومر » و « حئارقلا حئانم » هام

 رصتخمو « فالخلا يف ةقيرط هلو 2« لوصألا مع يف لوسلا ىبتنم » و « بابلألا
 . ًافينصت نيرشع رادقم هلو « فيرشلا لدج حرشو « ًاضيأ فالخلا يف

 اهنع لزع مث  انامز اهب ماقأو ةيزيزعلا ةسردملاب س”ردو قشمد ىلإ لقتناو
 مري رفص عبار يف لاحلا كلت ىلع ينوتو . هتيب يف ًالاطب ماقأو هيف مهتا ببسل
 هتدالو تناكو . نويساق لبج حفسب نفدو ةئاتسو نيثالثو ىدحإ ةنس ءاثالثلا

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامسخو نيسمخو ىدحإ ةنس يف
 ةبسنلا هذه «ةلمبم لاد اهدعبو ةروسكملا مملاو ةدودمملا ةزمهلاب : يدمآلاو

 ٠ 'مورلا دالبل ةرواجم ركب رايد يف ةريبك ةنيدم يهو <« دمآ ىلإ
 عفتنا « ًاثدحم ابيقف "روكذملا ينملا نب نابتف نب رصن حتفلا وبأ ناكو (113)

 ناضمر ربهش سماخ يفوتو « ةئامسخو ىدحإ ةنس هدلومو . ةريبك ةعامج هب

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامسخو نينامثو ثالث ةنس

 ١ ةكحلا يف : س يل .

 م ل س يف ةمجرتلا يبتنت انه ؟ .

 .(«هم : بجر نبا ليذو ؟ه١ : ؛ يبهذلا
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 :ةرذزا ظ

 قناسكلا

 ءالولاب يدسألا « زوريف نب ' نمهب نب هللا دبع نب ةزمح نب ىلع نسحلا وبأ

 ةغللاو وحنلا يف امامإ ناك « "ةعبسلا ءارقلا دحأ ؛ يلاسكلاب فورعملا يفوكلا

 ةيبرعلا ءاماع يف سدل : لمق ىتح ( دي رعشلا يف هل نكت و « تاءارقلاو

 «بدألا هةماعيو ديشرلا نوراه نب نيمألا بدؤي ناكو ؛ رعشلاب يلاسكلا نم لبجأ

 هذه يف ةبزعلا وكشي ديشرلا ىلإ بتكف « ةيراج الو ةجوز هل نكي مو

 : تاببألا

 لدي ةمرحي كيلإ ىسمأ نمل لوقت ام ةفيلخلا لق
 يلجر ىتيطمو يدي يدّبع يعم نيمألا راص ذم تلزام

 يلبق ”همايقو يتمون نم ينيبني "نم يئارف ىلعو
 ؛لجر الب ينم ةروفوم ةثلث هلم لجرب ىمسأ

 يلثم "بكار يجرس مادق ًافدترم نوكأ تبكر اذإو

 لصتنلل دنقلا دمأو ينع هتكسي امي ىلع ننماق

 مداسصخو اهتالآ عبمجي ءاتمح ةيراجو مرد فالآ ةريشعب ديشرلا هل رمأف

 . هتلآ عيمجم نوذربو

 رظناو ؛ىرخألا رداصملا نم ريبك ددعل ركذ ةيشاحلا يفو ؟ ه5 : ؟ ةاورلا هابنا يف هتمجرت - «*«

 .ةدوسملا يف اهلماكب ةمجرتلا تدرو دقو « « ءاماعلا سلاجم » نم ةريثك تاحفصو ؟م+ :سبقلا رون

 ١ . يدسألا نمثع : س ؛ ر ل نم طقس : نمه

 . بطش هنكل ةدوسملا لصأ وهو « زوريف نب نمبي دلو نم وهو : س يف داز ؟

 , همامقيب : سبقلا رون م

 . لجرلا نم اهتدابز تصقن : 000 14

 .ًايكارة راه



 :يئاسكلا لاقف ديشرلا سلجم يف يفنحلا هبقفلا نسحلا نب دمحمب اموي عمتجاو

 اهّس نميف لوقت ام : دم هل لاقف « مولعلا عيمج ىلإ ىددهت مع يف رحبت 'نَم
 ؟ اذا : لاق « ال : يئاسكلا لاق ؟ ىرخأ ةرم دجسي له « وبسلا دوجس يف

 ةدع يف ةياكحلا هذه تدجو اذكه «رغصي ال ريغصتلا : لوقت ةاحنلا نأل : لاق
 دمج نيب ترج ةيضقلا هذه نأ '« دادغب خيرات » يف بيطخلا ركذو ؛ عضاوم

 « ةلاخ انيا امهو  ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ىققآلا  ءارفلاو روك ذملا نسحلا نبا

 ْ : .باوضلا لعأ طار

 : ةياكحلا ةيقب ىلإ انعجر

 ؟ مل : لاق « حصي ال : لاق ؟ كلملاب قالطلا قيلعت يف لوقت !ىف : دمح لاقف

 + نطملا قس ال ليسا نآل لاق

 ابضعب ركذ يتأيس - تارظانمو سلاجم يديزيلا دمع يبأو هيوبيس عم هلو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ اهبابرأ مجارت يف

 مهريغو ةنيّمْلع نباو تايزلا ةزمحو شاع نبا ركب يبأ نع يئاسكلا ىور
 نينامتو عست ةنس يقوتو . امهريغو مالس نب ”مساقلا ديس وبأو ءارفلا هنع ىورو
 يفو : يناعمسلا لاق . ديشرلا نوراه ةبحص ابملإ جرخ دق ناكو يرلاب ةئامو

 ءاش نإ هتمجرت يف ىقأبس اك اضيأ "”يرلاب روكذملا نسحلا نب دم يفوت موبلا كلذ

 ةيرق 'هّياومنرب يفوت « « دوقعلا روذش » يف يزوملا نبا لاق اذكو - ىلاعت هللا

 يناعمسلا لاقو - نسحلا نب دم ةمجرت يف ةروكذم هيوبنرو - ”يرلا ىرق نم
 للاو « ةئامو نينامو ثالث وأ نيتنثا ةنس سوطب تام يئاسكلا نإ ليقو : ًاضيأ
 . يرلاب ةيبرعلاو هقفلا تنفد : لوقي ناك ديشرلا نإ لاقيو « معأ

 امنإو « ةدودمم فلأ اهدعبو ةلمهملا نيسلا حتفو فاكلا رسكب : يئاسككلاو

 فتلم وهو تايزلا بيبح نب ةزمخ ىلإ ءاجو ةفوكلا لخد هنأل يئاسكلا هل لبق

 ١ دادقب خيرات ١ : 1١هد,.

 فلؤملا طبضو ةدوسملا يف ام انتبثأو « ًاريثك خسنلا يف تفحصت ؟ .

 نال



 « 'هبلع يقبف « ءاسكلا بحاص : هل لمقف ؟ أرقي نم : ةزمح لاقف « ءاسكب

 . ىلاعت هللا همحر « هيلإ بسنف ءاسك يف مرحأ لب ليقو
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 ؛روهشملا ظفاحلا ينطقرادلا يدادغبلا يدهم نب دمحأ نب رمع نب ىلع نسحلا وبأ
 هقفلا ذخأ « هنغ هللا يضر « يمفاشلا مامإلا بهذم ىلع اهيقف ًاظفاح املاع ناك

 يبأل بحاص نع هذخأ لب لبقو « يمعفاشلا هيقفلا يرخطصإلا ديعس يبأ نع

 م 00 ا ا

 ها تر ا 0

 ءابقفلا فالتخاب ًافراع ناكو . دادغس ءارقإلل همايأ رخآ يف رادصتو « هئارظن نم

 دشتلا ىلإ بسنف «يريجلا دّمَسلا ناويد اهنم « برعلا نيواود نم ًاريثك ظفحمو

 ةعامجو « ءابلوألا ةملح » بحاص يناهبصألا معن وبأ ظفاحلا هنع ىورو . كلذل

 مدنف « ةئائلثو نيعبسو تس ةنس يف هتدابش فورعم نبا يضاقلا لبقو « ةريثك

 «يدارفناب «لسو هيلع هللا ىلص «هللا لوسر ىلع ىلوق لبقي ناك : لاقو كلذ ىلع

 أ عم الإ يلقن ىلع يلوق لبقي ال راصف
 دادغب نم جرخو ءامهريغو « فلتؤملاو فلتخملا ١» و « نأاسلا » باتك فنصو

 . بقل هيلع يقبف : يل ١
 دادفي خيراتو ١م : ٠ مظتنملاو (يطقرادلا) : بابللاو ماس ه باسنألا يف هتمجرت - 44

 ةياغو ؟م : « يبهذلا ربعو 44١ : ظافحلا ةركذتو ٠١# : ؟ ىكبسلا تاقبطو "4 : ؟
 ةمجرتلا هذهو ؛ةفرطتسملا ةلاسرلا نم ةقرفتم تاحفصو ١١ : * تارذشلاو ههه : ١ ةيابنلا

 ,:ةدوسملا يف ابلغاك

 انادي



 روفاك ريزو ةبازنح نباب فورعملا لضفلا نب رفعج لضفلا بأ دصاق رصم ىلإ
 ىلع مزاع لضفلا ابأ نأ هغلب هنإف  'مجلا فرح يف روكذملا - يديشخإلا
 لضفلا وبأ غلايو «© ةدم هدنع ماقأو « هيلع هدعاسيل هبلإ ىضمف دنسم فيلأت

 لام هببسي هل لصحو ًاريثك ائيش هاطعأو ةعساو ةقفن هيلع قفنأو هماركإ يف

 ينغلا دبع ظفاحلاو وه عمتجي ناكو « دنسملا غرف ىتح هدنع لزب مو . "ليزج

 . زجن نأ ىلإ هتباتكو دنسملا جيرخت ىلع  "هركذ مدقملا - ديعس نبا
 لوسر ثيدح ىلع امالك سانلا نسحأ : ؛روكذملا ينغلا دبع ظفاحلا لاقو

 '١نوراه نب ىمومو « هتقو يف *ينيدملا نب ىلع : ةثالث «ملسو هيلع هللا ىلص « هللا

 0. هتقو يف ينطقرادلاو « هتقو يف
 عنتماف ؟ هسفن لثم خشلا ىأر له : هباحصأ ”دحأ موي "ينطقرادلا لأسو

 (م8 : مجنلا) « مسفنأ اوكزت الف » ىلاثمت هللا لاق : لاقو « هباوج نم

 « ينم لضفأ وه 'نَّم تيأر دقف دحاو نف يف ناك نإ : لاقف « هيلع حلأف

 ًامامإو ةريثك مولع يف ًاندنفم ناكو « الف "يف عمتجا ام هيف عمتجا نم ناكنإو

 . نآرقلا مولع يف

 موي يفوتو .٠ ةئاؤلثو تس ةنس ةدعقلا يذ يف روك ذملا ظفاحلا ةدالو تناكو

 نينامثو سمخ ةنس « ةجحلا يذ ليقو « ةدعقلا يذ نم نولخ ناهل ءاعبرألا
 مدقملا روهشملا هبقفلا ينيارفسإلا دماح وبأ خيشلا هيلع ىلصو « دادغبب ةئاثلث

 همحر « ريدلا باب ةربقم يف ©« يخركلا فوارْعَم نم ًابيرق نفدو . هركذ
 ١ 000 . ىلاعت للا

 ةمومضم فاق مث ةحوتفم ءار فلألا دعبو ةلمهملا لادلا حتفب : ينطقرادلاو

 ١ لوألا دجملا رظنا :45" . ,
 ,ريثك :ل ؟

 . 4٠١ : مقر ينغلا دبع ظفاحلا ةمجرت 03

 . وو: : ظافحلا ةركذت يف اب نراق غ

 : ظافحلا ةركذت) ؟+غ ةنس ارماس يفوتو 9 ةنس دلو ينيدملا رفع نب هللا دبع نب ىلع 8

 .(غ؟+

 ةركذت) ؟ 44 ةنس يفوت « قارعلا ثدحم يدادغبلا ةجحلا ظفاحلا لالا نوراه نب ىموم
 . (ددو : ظافحلا
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 ةلحن تناكو نطسقلا راد ىلإ ةبسنلا هذه « نون مث ةنكاس ةلمبم ءاط اهدعبو

 1 1 . دادقبي ةريك

0 

 يناملا

 ”لفحأ ؛ ملكتملا يوحنلا ينامرلا هللا دبع نب ىلع نب ىسيع نب ىلع نسحلا وبأ

 ذخأ « ميركلا نآرقلا ريسفت هلو « ةيبرعلاو مالكلا لع نيب عمج « ريهاشملا ةمثآلا
 مساقلا وبأ هنع ىورو « جاترَّسلا نبا ركب يبأو دير'د نبا ركب يبأ نع بدألا

 تس ةنس دادغبب هتدالو تناكو . امهريغو يرهوجلا دمح وبأو يخونتلا

 «نينامثو عبرأ ةنس ىلوآلا ىدامج رشع يداح دحألا ةبل يفوتو «نيتئامو نيعستو
 . ىأر نم "رس نم هلصأو ؛ ىلاعت هللا همحر « ةئاؤلثو نينامو نيتنثا لبقو

 نأ زوحي ةبسنلا هذه « نون فلألا دعبو مملا ديدشتو ءارلا مْضِب : ينامرلاو

 رصق وهو < نامرلا رصق ىلإ نوكت نأ نكميو « هعَْبو نامرلا ىلإ نوكت
 يناعمسلا 'ركذي مو « ريثك قلخ اذهو اذه ىلإ بسن دقو < فورعم طساوب

 . ملعأ هللاو « اهبأ ىلإ روكذملا نسحلا يبأ ةبسن نأ

 ًاضيأ رظناو « ةيئاحلا يف ىرخأ رداصمب تبث ابعمو "ف: : ١ ةاورلا هانا يف هتمجرت - صه

 .٠ ةدوسملا يف ةلماك ةمجرتلاو ١س : ١ ةسناوملاو عاتمالا

 . ردي ملو : يل ١
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1 

 ريسفتلا بحاص يفوحلا

 ًاناع ناك ؛ يوحنلا يفوتحلا تير هيي صارإ نعال

 ريثك قلخ هيلع لغتشاو <« ديج ريسفت هلو «© ميركلا نآرقلا ريسفتو ةببرعلاب
 بتكو هملع تئرق دق بدألا بتك نم ريثك ىلع هطخ تيأرو ١ ذة اوعفتناو

 يذ لبتسم تبسلا موي ةرثكُب يفوتو . خياشملا ةداع ترج 1 ةءارقلاب اهيابرأل
 . ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو نيثالث ةنس ةححلا

 ىلإ ةبسنلا هذه « ءاف اهرخآ يفو واولا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب : ينوحلاو .

 يراخبلا خيرات يف تأرق ىتح « رصمب ةيرق اهنأ ينظ : يناعمسلا لاق « فاوح ./
 فيناصت نم هدنع ناكو : لاق مث « روكذملا نسحلا وبأ اهنم نامع نم اهنأ
 . ةريثك ةعطق يرصملا رفعج يبأ ساحنلا

 يتلا ةيقرشلاب ةفورعملا ةيحانلا لب ©« كلذك سيل < رصمب ةيرق هلوق : تلق
 اهل لاقي ةيرق مث ملعأ الو ©« فاوتحلا هنومسي اهفير عبمج سيّبْلُب ةنيدم اهتبصتق..

 'رصم فوح نم نسحلا وبأو « معأ هللاو « فوح

 هتمجرتب ترفظ ةروصلا هذه ىلع يفوحلا نسحلا يبأ ةمجرت نم تغرف نأ دعبو

 ةيقرشلا لامعأ نم ؟ةجنللا ارْيْدْس اهل لاقي ةيرق نم "هنأ كلذو « ةلصفم

 يف هيف رظنتف مظتنملا باتك يف ةمجرت هل » : ةمجرتلا هذه دنع ةدوسملا يف فلؤملا بتك - 5

 ا باتكلا يف ةمجرت هل دجأ مو « ًادج فيفخ بطش مالكلا اذه قوفو « نيعضوم

 و ؛ةشاملا "ف ىرغأ رداصت ءامسأ ققحلا بتكو 4: ؟ هاينالا يف يطفقلا هل مجرت دقو

 «ةلسترتلا هذه نمووش ةدردلا الخ

 . م يف ةمجرتلا تبتنا
 . يطفقلا هدروأ الل ماتم لقنلا اذه

 قامقد نبا اهركذ دقو ؛يطفقلاو يل ل ر س يف ممألا دوو كلذكو « هطبضو فلؤملا طخب اذك .

 فلؤملا اهتبثأ 5 (5؟ : ه راصتنالا)

 هر

 مى



 نم ةعامج يقلو « يوفدألا ركب يبأ ىلع أرقو رصم لخد هنأو « ةروكذملا
 افنصم وحنلا يف فلصو « ١ ةيبرعلا ةدافإل ردصتو « مهنع ذخأو رغما ءانلع

 ةريثك "فيناصت هلو « تادلج رشع يف اباتك نآرقلا بارعإ يف فنصو ًاريبك
 . سانلا اهب لغتشي

 ا

 رغصألا شفخألا

 ؛ يوحنلا رغصآلا شفخألاب فورعملا لضفلا نب نابلس نب ىلع نجلا وبأ
 جرفلا وبأو ينابزرملا هنع ىورو « اهريغو بلعثو دريملا نع ىور < الاع ناك

 شفخألاو ربكألا شفخألا ريغ وهو « ةقث ناكو « امهريغو يريرجلا ىفاعملا

 . طسوألا

 نم ديجملا دبع نب ديحلا دبع باطخلا وبأ وه ربكألا شفخألا نإف (114)
 نع ابلقنب درفنا ةيوغل ظافلأ هلو ايوغل ايو ناكو « مهيلاوم نم رحم لهأ

 قح ةافوب هل رفظأ مو <« اهتقبط يف نمو ةديبع وبأو هيوبيس هنع ذخأو برعلا

 . ةمجرت هل درفأ

 فرح يف هركذ مدقت دقو  ةدعسم نب ديعس نسحلا وبأ طسوألا شفخألاو

 . هيوبيس بحاص وهو - "نيسلا
 شفخألا ناكف «ةسفانم رعاشلا يمورلا نا نيبو روكذملا شفخألا نيب ناكو

 « ريطتلا ريثك يمورلا نبا ناكو « هب ريطتي مالك هباب دنع لوقيو هراد ركابي

 ١ ةيبرعلا يف ةدافإلل : يل .

 تافنصم : يل ؟ .

 رداصم نم هشاحلا يف امو ؟ال 5: ؟ ةاورلا هابنا عجار -ة؟ .

 مقر ةمجرتلا رظنا : 554 .

 هب ىذأتي : ر ؛ رياطتي : يل ل ؛ .



 نب هاحبف « هنم كلذ رثكف « هتيب نم مولا كلذ جرخم مل همالك عم اذإف

 اهدرويو اهظفحي شفخألا ناكو « هناويد يف ةتبثم يهو « ةريثك جاهأب يمورلا
 مع اماف « هاجه ذإ هركذب هتون هنأب ًاراختفاو ال ًاناسحتسا اهدروب ام ةلمج يف

 . هنع رصقأ كلذب يمورلا نبا

 ؛وحنلاب معلاو راعشألل ةياورلا يف عستملاب شفخألا نككي مل : 'ينابزرملا لاقو
 .وحنلا يف ةلأسم نع لئس اذإ ناكو « ًارعش لاق الو ةتملا ائيش فنض هتماع امو

 . هلأسي نم رهتناو رجض
 سمح ةنس « نابعش لبقو « ةدعقلا يذ يف روكذملا نسحلا يبأ ةافو تناكو

 .نادرَب ةرطنق ةربقع نفدو « دادغمب ةأحف « ةئاثلثو ةرششع تس لمقو «

 « ةثاثلثو تس ةنس بلح ىلإ اهنم جرخو «نيتئامو نينامثو عبس ةنس رصم لخدو
 . ىلاعت هللا همحر

 نيش امدعبو ءافلا حّتفو ةمجعملا ءاخلا نوكسو ةزمهلا حتفب : شفخألاو

 . اهرصي ءوس عم نيعلا ريغصلا وهو <« ةمجعم
 يهو « نون فلألا دعبو ةلمهملا لادلاو ءارلاو ةدحوملا ءابلا حتفب : ”نادّرَيو

 . مهريغو ءاماعلا نم ةعامج ابنم جرخ دادغب ىرق نم ةيرق
 دنع ماقملا لصاري روكذملا شفخألا ناك : نانس نب تباث نسحلا وبأ لاقو

 وه ام مايألا ضعب يف هيلإ اكشف « هتربيو هيعاري يلع وبأو « ةلقم نبا ىلع يبأ
 نب يلع نسحلا ابأ ريزولا "لكي نأ هلأسو « ةقاضإلا ةدايزو ةقافلا ةدش نم هبف

 هبطاخف « هلاثمأ نم قزترب نم ةلمج يف هل قزر رارقإ هلأسيو < هرمأ يف ىسع

 0 همايأ رثكأ يف هلع توقلا ركذعتو هلاح لالتخا هفرعو * كلذ يف يلع وبأ

 « "ًاديدش ًارابتنا ريزولا هرهتناف « هلاثمأب ةوسأ اقزر هيلع يرحي نأ هلأسو

 راصو « هسلجي نم ماقو يلع يبأ ىلع كلذ قشف « لفاح سلجم يف كلذ ناكو

 .تبتناو ءاهل متغاف «ةروصلا ىلع شفخآلا فقوو «هلاؤس ىلع هسفن امال هلزنم ىلإ

 ١ سبقلا رون :  » +1١معلاو رامخألل ةياورلا يف : هيفو .

 ١ معي : ل يل س .

 . س نم تطقس : ًاديدش +



 يف ةأجف تاهف « هداؤف ىلع ضبق هنإ ليقف « ءينلا مجلسلا لكأ ىلإ لاحلا هب

 . روكذملا خيراتلا
 ناك هنأك و « سانلا ىلع يلعو دشني ام ًاريثك شفخألا نسحلا وبأ ناكو]

 : 'ريزولا ةلقم نبا يلع يبأب ضكرعي

 ايجار يف رضاع. .ريغ ين] و يتاح ربع قزف كيلغ نوه
 اكيداوب ”"للحأ مل كفكب داو ابتنيزب ايندلا تناك ول هللاو

 "[ اكيشنهن انئثج امل ًابرغو ًاقرش ”مهّلكس انلا باقر تكلم ولو

 ا

 يدحاولا ا

 بحاص يوُثنلا يدحاولا هيوتم نب ىلع نب دمح نب دمحأ نب ىلع نسحلا وبأ

 يف ةداعسلا قزرو « ريسفتلاو وحنلا يف هرصع ذاتسأ ناك 4 ةروبشملا ريسافتلا

 ابنم 6 مهسورد يف نوسردملا اهركذو اهنسح ىلع سانلا عمجأو 6 هفشاصت

 « زيجولا » كلذك و « طبسولا » كلذك و « ميركلا نآرقلا ريسفت يف « طيسبلا »

 « لوزنلا بابسأ » باتك هلو « ةئثالثلا هتك ءامسأ ىلازغلا دماح وبأ ذخأ هنمو

 ينتملا بيطلا يبأ ناويد حرشو « ىنسحلا ىلاعت هللا ءامسأ حرش يف ريبحتلا » و

 ةبيرغ ءاشأ هبف ركذو « هلثم اهترثك عم هحورش يف سيلو « ىفوتسم احرش
 : "وهو تيبلا اذه حرش يف هنأ اهنم

 . ًاريزذو ناك نيح ىسع نب يلعب ضرعي : لوقي نأ باوصلا لعل ١

 . ر نم ةدابز نيفقعم نيب ام 0

 ةدوسلا تءاج دقو ؛ ىرخأ رداصم ءامسأ ةنشاحلا يفو ؟5+ : ؟ ةاورلا هابنا يف هتمجرت - 4*م

 . ةلماك ةمجرتلا هذه

 . فرصتلا نم ءيث لقنلا يفو « 70١ ,7٠ : يدحاولا حرش +

 كل



 'ممحس ِءيه لك جو دعأ ”تانبو انقلاو ”م راوّصلاو ”م راكملا اذإو

 هنإو «رماع نب لاله ينبل ناك ميرك لحف هنإ : جوعأ يف لاق مث تيبلا ىلع مكت
 ءدك او انا واةةيدابكو :تللخا# لاقف ؟ هو'دع ةدش نم تيأر ام : هيحاصل لبق
 انمفاوت ىتح « هماجل نم *؛ضلغأ انأو « هتعبتف ءاملا ديصقت الق تزين تبارف
 اذإو « ناريطلا ديدش اطقلا نإف < نوكي ءيش برغأ اذهو « ةدحاو ةعفد ءاملا

 تنك : لاق ىتح ىفك ام من < 'ءاملا دضق رغم نثكأ هنآ ربط .هعشا هاما ذضق
 و « ةميظع 'ةفلابم هذهو « اطقلا قيسي ناكل كلذ الواو « همام نم ضغأ

 0-0 اهنم اوبرهف ةراغ مهتءاج دقو ًاريغص ناك هنأل جوعأ هل لبق

 .جوعأ هل ليقف كلذ نم هربظ ”جوعاف «هرغصل مهتعباتم ىلع هتردق مدعل هوانحو
 . نونجملا اكتاف اهب ىثر يتلا ةديصقلا ةلمج نم تيبلا اذهو

 يف هركذ مدقملا - ريسفتلا بحاص يلعثلا ذيمات روكذملا يدحاولا ناكو

 0 ضرم نع يقوتو ؛ هيلع ىبرأو ريسفتلا لع ذخأ هنعو - "ةزمهلا فرح
 . ىلاعت هللا همحر « روباسن ةئيدم تاميرار سواد م رخالا ىدامج يف

 واولا نوكسو اهمضو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا ديدشتو مملا حتفب : هبوُننَمو
 . دخلا اذه ىلإ يوتملا ةبسنو « ةثكاس ءاه مث اهتحت نم ةانثم ةحوتفم هاب اهدعبو

 لاد اهدعبو ةروسكم ةلمبم ءاح فلألا دعبو واولا حتفي : يدحاولاو
 تدجو مث «يناعمسلا اهركذ الو «يه ءيش يأ ىلإ ةبسنلا هذه فرعأ م « ةلمهم
 . يركسعلا دمحأ وبأ هركذ « ةربم نب "نيدلا نب دحاولا ىلإ ةبسنلا هذه

 , ةغلاملا :راث

 . الو : لوألا دلجملا رظنا ؟
 . نثدلا : (ه .5) فيحصتلا يفو ؛ ةدوسملا يف اذك ©
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 رم

 ال وك ام نبا

 دم نب ناكل نب رفعج نب ىلع نب هللا ةبه نب ىلع رصن وبأ كلملا دعس ريمألا

 « يلجعلا 'ريمع نب لقعم نب سيردإ نب ىسيع نب مماقلا فلد يبأ نب فل'د نبا
 نب مماقلا فلد يبأ دنع عبرت ىف ةافوتسم يسن ةيفيو تسال وك اهيا :انقاورعلا

 رزوو ؛ ناهبصأ يحاون نم ناقذاب' رج نم هلصأو  فاقلا فرح يف ىسع

 نيسحلا هللا دبع وبأ همع ىلوتو « هللا رمأب مئاقلا مامإلل هللا ةبه مساقلا وبأ و

 . دادغي ءاضق ىلع نبأ

 قارعلا خياشم نع ذخأو « ةعفانلا تافنصملا فنصو ريثكلا ثيدحلا عمس
 ظافلألا عبتت « نيروهشملا ءالضفلا دحأ ناكو . كلذ ريغو ماشلاو ناسارخو

 ركب وبأ بيطخلا ناكو « ًاريثك ائيش ابنم عمجو مالعألا ءامسألا يف ةببتشملا
 ىمسملا ينطقرادلا نسحلا يبأ ظفاحلا باتك ذخأ دق « دادغب خيرات » بحاص

 هبتشم » هاعس يذلا ديعس نب ينغلا دبع ظفاحلا باتكو « فلتؤملاو فلتحلا »

 ةلكت فنتؤملا » هامس آلقتسم باتك هلعجو « هيلع دازو « اهنيب عمجو « ةبسنلا

 هبلإ مضو « فنتؤملا » اذه ىلع دازو ووك دملا' نفت“ قنا ريمألا ءاجو ؛« فلتحملا

 ةياغ يف وهو « لاكإلا د هامم ةقتسم اباتك اضيأ هلعجو « هل تعقو ينلا ءامسألا

 اذه بايرأو نيثدحلا داّتعا هبلعو «© دسقتلاو طبضلاو سابتلالا عفر يف ةدافإلا

 ةطقن نبا ءاج مث . ناسحإلا ةياغ هيف نسحأ دقلو هلثم عضوي مل هنإف « نأشلا

 ريمألا جاتحي امو « ًاضيأ هبف رصقأ امو هليذو -ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ 2

 ١٠٠١١ : ظافحلا ةركذتو ١١ : ٠١ ءايدالا مجعمو ه: 6 مظتنملا يف 00 520

 يبتكلا هل مجرت دقو « ١8م :؟ تارذشلاو م١٠ :« يهذلا ربعو ٠١: : ١١ ريثألا نب

 ١١5 : ةفرطتسملا ةلاسرلا رظناو ؛ ناكلخ نبا ىلع كردتسي هنأ عم (80 : ؟ 0

 . ةدوسملا يف ةلماك ةمجرتلا تءاج دقو ؛ ١50 : نونظلا فشكو

 ا . ورمع ليقو : يل ؛ ورمع : خ : ةدوسملا يف اهقوف ١

 مءم ينعش را



 هععالطا ةرثك ىلع ةلالد هيفو < ىرخأ ةلمضف ىلإ باتكلا اذه عم روكذملا

 ١ 3 هناقتإو هطبضو

 : هبلإ بوسنملا رعشلا نمو
 0 5 0 3 ”لثنلا نإ "لثنلا ٍبناجو اهب ”نابلت أ نع كّمايخ ضر

 ”بطَح هناطوأ يف ”بطرلا ”لّدنملاف ”ةصقَم ناطاوألا يف ناك اذإ 'لح'راو

 « ةئاعبرأو نيرشعو ىدحإ ةنس نابعش سماخ يف ارّمكلع يف هتدالو تناكو

 يزوجلا نبا جرفلا وبأ ركذو . ةئاعبرأو نيعبسو فين ةنئس يف ناجرحي هناماغ هلتقو

 ةنس يف ليقو « ةئاعبرأو نيعبسو سمخ ةنس يف لتق هنأ « مظتنملا » باتك يف
 . زاوهألاب ليقو « ناتسزوخي نيعبسو عست ةنس يف : هريغ لاقو « نينامثو عبس

 اوذخأو ناجرحي هولتقف كارتأ هل ناماغ هعمو ناسارخ ىلإ جرخ : يدبملا لاقو

 . ىلاعت هللا همحر « ًارده همد حاطو « اوبرهو هلام

  ىلاعت هللا اش نإ هركذ ىتآلا - رادارصب ١فورعملا رعاشلا هحدمو

 . دوجوم هناويد يف هحدمو

 مال مث ةنكاس واو اهدعبو ةفوحيعم تاك كلآلا دنماو مملا حتفب 0

 ًاريمأ نراك له « داما يش زوروا الو ءانعم فرع اوت

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ا ا ا

 . ءاقبلا يأ خيشلا ةمجرت يف اهيلع "لوقلا مدقت دق اربكعو
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 يناهبصألا جرفلا وبأ

 ناورم نب نمحرلا دبع نب مثيلا نب دمحأ نب دم نب نيسحلا نب ىلع جرفلا وبأ

 دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ نب كحلا نب ناورم نب دمح نب ناورم نب هللا دبع نا

 باتك بحاص يفاهبصألا بتاكلا يومألا يئرقلا ©« فانم دبع نب سمث

 يناهبصأ وهو ؛ ةيمأ ينب ءافلخ رخآ روكذملا دمج نب ناورم هدّجو « يناغألا »

 ماع نع ىورو «اهيفنصم دارفأو «اهئايدأ نامعأ نم ناك « أشنملا يدادغب لصألا
 . ريسلاو باسنألاو سانلا مايأب الاع ناكو « مهدادعت لوطي ءاماعلا نم ريثك

 فراك « يفاهبصألا جرفلا وبأ مهاندهاش نيذلا نيعيشتملا نمو : يخونتلا لاق

 رأ مام بسنلاو ةدنسملا ثيداحألاو راثآلاو رابخألاو يناغألاو رعشلا نم ظفحي

 وحنلاو ةغللا ابنم رخأ مولع نم كلذ نود ظفحيو « هلثم ظفحي نم طق
 حراوجلا مع لثم « ًاريثك ائيش ةمدانملا ةلآ نمو « يزاغملاو ريسلاو تافارخلاو

 ناقتإ عمجي رعش هلو « كلذ ريغو ةبرشألاو موجنلاو بطلا نم فتنو ةرطيبلاو
 ؛ ل زعشلا ءاقرللا اسحق اناعلا

 هنأ ىلع قافتالا عقو يذلا « يناغألا » باتك : اهنم ةحلمتسملا تافنصملا هلو

 ةلودلا فيس ىلإ لمحو « ةنس نيس يف هعمج هنإ لاقي « هلثم هباب يف لمعي م
 هنأ دابع نب بحاصلا نع ىحو . هملإ رذتعاو رانيد فلأ هاطعأف نادمح نبا

 ةالاظل يذلا بنتك نم وح نالت لع تيستمت هتك هراقنأ قانا
 ءانغتسا « هاوس بحصتسي كلذ دعب نكي مل « يناغألا » باتك هبلإ لصو اماف '

 ناهبصأ خيراتو +١١ : + ةميتيلاو 848:1١ دادغب خيراتو ١١٠ : تسربفلا يف هتمجرت - 44٠

 فنرازيمو ٠6١ : ؟ ةاورلا هابناو ه؛ : ١١ ءابدالا مجعمو 55 : 1٠١ مظتنملاو ل

 : 6 ةرهازلا موحنلاو هم١ : م ريثالا نياو ؟١8 : « نازيملا ناسلو ١؟* : م لادتعالا

 . ةدوسمللا يف ةافوتسم انه ةمجرتلاو ؛ ١و : ” تارذشلاو .ه : ؟ يبهذلا ربعو ٠

 ناي



 با ة5و «رعاوشلا ءامإلا » باتكو « نابقلا » باتك : اهنمو . اهنع هب

 رابخأ» باتكو « يناغألا درجم » باتكو « راجتلا ةوعد » باتكو « تارايدلا »

 .« ءابرغلا بادآ » و « تاناحلا » تانك 6 نيسلاطلا لتاقم » و « يمربلا ةظحح

 كاذ موي 'سلدنألا كولم ةيمأ ينبل اهفنص بتك سلدنألا دالبب هل لصحو

 ينب بسن » باتك كلذ نمف « أ"رس مهنم ماعنإلا هءاجو ا"رس مهبلإ اهرّسسو

 ليدعتلا » باتكو « موي ةثاعبسو فلأ « برعلا مايأ » باتكو « سمش دبع

 باتكو « بسنلا ةربمجج» باتكو <« !ابلاثمو برعلا رثآم يف « فاصتنالاو

 « بلغت ينب بسن » باتكو « ةللالا بسن » باتكو « نابيش ينب بسن »

 . كلذ « نينغملا ناماغلا » باتكو « بالك ينب بسن» و

 : هبف هلوق كلذ نمف <« حئادم هبف هلو ىلبملا ريزولا ىلإ ًاعطقنم ناكو

 اننم امو نمو ىّتنع امو ناعأ هلظب نيذئال انْئمَحَتنا املو

 اننصخ "خف نيب دجم ”هادن اندرو انشارف نب رتقم هبسلع اندرو

 ل ةيارمس نم هءاج دولوم ةئدبت ةديصق نم هبف هلو

 رمقم ليل حج قرشثأ ردبلك اكحترابم كاتأ دولي 'دعمما

 ودعألا "تان وف: ناجيفتع ٌمأ رب تةاج ةداعس تقول دعس

 رصيقو هاتنم بلبلا نيب ىرولا فرش 'يتورذ يف حّحمتْم

 يزتشملاب "تتأ اعمتجلا اذإ .قخ ' .ىمنلار ديل ]'تقرتقىحضلا ست

 : ًاضيرم ناكو ءاسؤرلا ضعب ىلإ بتكو

 يماطلا ىدنلا رْحَب اي دوجلاو ناسحإ لا نّسّح اب دومحلا دمع أ

 مالآ مالإ نمو ءاد ءاود "نمو كيلإ دائولع د'وع نم كاشاح

 « نيتئامو نينامثو عبرأ ةنس هتدالو تناكو . ةريبش هنساحمو « ريثك هرعشو

 . اهيلع هزاجأف « رصنتسملا كحلا ىلإ يناغالا نم ةخسن لسرأ جرفلا ابأ نإ لاقي ١
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 يذ رع عبار ءاسبرألا موي يفوتو . رعاشلا يرتحبلا تام ةنسلا هذه يفو

 لوألاو <« نيسمخو عبس ةنس ليقو « دادغبب ةئاثلثو نيسمخو تس ةنس ةجحلا
 نيسمخو تس ةنس هذهو ؛ ىلاعت هللا همحر «تومي نأ لبق طلخ دق ناكو « حصأ

 وبأو روكذملا جرفلا وبأ ناملاعلاف « رابك كولم ةثالثو ناريبك ناملاع اهيف تام

 نب ةلودلا فيس ةثالثلا كولملاو  'ةزمهلا فرح يف هانركذ دقو - يلاقلا ىلع

 ةمجرت يف روكذم وهو © يدشخإلا روفاكو هْئوُدب نب ةلودلا زعمو « نادكح

 . دحاو لك

١ 

 رك اسع نبا ظفاحلا

 نب هللا دبع نب نسحلا يبأ هللا ةبه نب نسحلا دمع يبأ نب ىلع مماقلا وبأ ظفاحلا .
 يف ماشلا ثدحم ناك ؛ نيدلا ةقث بقلملا يقشمدلا « ركاسع نباب فورعملا نيسحلا

 يف غلابو هب ربتشاف ثيدحلا هيلع بلغ « ةيعفاشلا ءابقفلا نامعأ نمو « هتقو

 يقلو دالبلا باجو فكوّتطو لحرو « هريغل قفتي مل ام هنم عمج نأ ىلإ هبلط
 « ةلخرلا يف يناعمسلا نب ميركلا دبع دعس يبأ ظفاحلا قيفر ناكو « خياشملا

 . ديناسألاو نوتملا ةفرعم نيب عمج « انّيد اظفاح ناكو

 يخونتلاو يمربلا با حصأ نم ةئامسحخو نيرشع ةنس يف دادغبب عمس

 ةارهو روباسين لخدو ناسارخ ىلإ لحر مث ىقشمد ىلإ عجر مث 2« يرهوجلاو
 نسح ناكو . جيراختلا جرو ةديفملا فيناصتلا فنصو « لابجلاو ناهبصأو

 ١ لرالا دلجملا عجار : 775 .

  - 44١ءابدالا مجعم يف هتمجرت ١١ ريثالا نباو ب٠٠5 مظتنملاو ربع ١5 : ةآرهو مهاب

 ؛ ىكبسلا تاقبطو ؟١؟ : ؛ ىبهذلا ربعو ١١؟م : ظافحلا ةركذتو م5 : نامزلا :

 + 0ةدوسملا يف امل ةقباطم ةمجرتلاو ؛ 54 : ١؟ ةيابنلاو ةيادبلاو ؟ .

 كل



 ريبكلا خيراتلا فنص « فيلأتلاو عملا يف اظوظحم « ثيداحألا ىلع مالكلا

 .« دادغب خيرات » ىَّسَنن ىلع وهو « بئاجعلاب هيف ىتأ « ةدلجم نينا يف قشمدل
 رصم ظفاح يرذنملا مظعلا دبع دمج وبأ نيدلا ىز ةمالعلا ظفاحلا انخبش يل لاق
 لاطو ًادلج هنم يل جرخأو « خيراتلا اذه ركذ ىرج دقو « عفنلا هب هللا مادأ

 اذمه عضو ىلع مزع الإ لجرلا اذه نظأ ام : هماظعتساو هرمأ يف ثيدحلا
 رسعلاف الإو © تقولا كلذ نم عملا يف عرشو « هسفن ىلع لقع موي نم خيراتلا
 دقلو . هئنتلاو لاغتشالا دعب باتكلا اذه لثم ناسنإلا هيف عمجم نأ نع رصقي

 نراسنإلل عستي ىتمو « 'لوقلا اذه ةقيقح فرع هيلع فقو نمو « قحلا لاق
 الإ اذه هل حص امو « هراتخا يذلا وه ربظ يذلا اذهو ؟ هلثم عضي ىتح تقولا
 « ةعتمم ءازجأو ةنسح فيلاوت هريغ هلو . اهرصح طضني داكي ام تادوسم دعب

 : "لبق ام ىلع هلوق كلذ نمف « هب سأب ال رعش هلو

 يلاوعلا ثيداحألا ""هئفرشأو لع ؛للجأ ةثيدحلا ةنإ الأ

 يلامألا يف دئارفلا هئسْحَأو يدنع 'هنم عاتن ”لثك ؛عفنأو

 لاجرلا ماوئففأك 'هقتقحي ا[ئيش ملعلل ىرت 'نل كّنإو
 لالم الب لاج'رلا نع ”'انبخو هيلع صئارح اذ حاص اي 'ندكف

 لاضّعلا ِءاّدلاب فيحصتتلا نم 2ىم'رلتف فحص 'نم 'هانلخأت الو

 : اضيأ هبلإ بوسنملا نمو

 'لّرَعلا اذامو يباصتتلا اذاف بيسَملا ءاج كَحْيو سفن انأ

 لري مل "نأك يشم ءاجو لكي  'نأك يبابش ىتلوت
 لّرَن دق اهب نوُدملا ببطخو ةرغ ىلع يسفتب يتنأك

 لزآلاب ىل "للا رق اسمو . "نوكأ نمم' يرعش "كبل اف

 ١ لوقلا اذه ققح هيلع : يل .
 يل س ل نم تايبالا تطقس ؟ .

 ٠ .ايسالو نم
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 تيب وه يناثلا تيبلاو « ماللا لبق يازلا وهو « مزاي ال ام اهبف مزتلا دقو

 : هلوق وهو < كودكعلاب فورعملا ةلبج نب .ىلع

 لَ 1 "نأك 3 و نكي 1 "نأك 2

 يتأيسو - تايبأ ةلمج نم ثيبلا اذهو « هارت اك ريسي رييغت الإ اهنيب سيلو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب هلئاق ركذ

 . ةئاعبرأو نيعستو عست ةنس مرحملا لوأ يف روكذملا ظفاحلا ةدالو تناكو

 ةئايصخو نيعبسو ىدحإ ةنس بجر نم رشع يداحلا نينثالا ةلمل يفوتو

 ىلصو . ىلاعت هللا مهمحر « ريغصلا باب رباقمب هلهأو هدلاو دنع نفدو « قشمدب

 رضحو - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ينآلا - يروباسينلا نيدلا بطق خبشلا هيلع
 - .  ىلاعت هللا همحر « نيدلا خالص ناطلسلا هيلع ةالصلا

 عساتلا يف ١ظفاحلا نبا نيدلا ءاهب بقلملا مساقلا دمج وبأ هدلو فوتو (115)

 اهب هدلومو <« رصنلا باب جراخ هموي نم نفدو <« قشمدب ةئاّتس ةنس رفص نم
 < ىلاعت.هللا همحر « ةئامسخو نيرشعو عبس ةنس ىلوألا ىدامج نم فصنلا ةليل

 . "اظفاح ًاضيأ ناكو

 نب نسحلا نب نيدلا ةبه نيدلا نئاص لضافلا ثادحملا هبقفلا ه وخأ فوتو (110)

 ةئاءسخو نيتسو ثالث ةنس نابعش نم نيرشعلاو ثلاثلا دحألا موي هللا ةبه
 ظفاحلا هوخأ ركذ ام ىلع هدلومو « ريغصلا باب ةربقمب دغلا نم نفدو ©« قشمدب
 يف دادغب مدقو « ةئاعبرأو نينامثو نام ةنم بجر نم لوألا رسشعلا يف روكذملا

 « ناهرب نباو - ”هركذ مدقملا - ينبيملا دعسأ ىلع أرقو « ةئامسمحو نيرشع ةنس

 « ثادحو قفأو قشمد عماج يف ةيبرغلا ةروصقملاب ساردو <« قشمد ىلإ داعو
 . ىلاعت هللا همحر

 ١ ؛ا7 : نيتضورلا ليد .

 س ل يف ةمجرتلا يبتنت انه ؟ .

 + لوالا دلجملا : 5.0 .
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 قاييصنلا

 معب اميق ناك ؛ يوغللا ينامسسلا رافغلا دبع نب هللا ديبع نب ىلع نسحلا وبأ
 ًائيش فرعأ الو « اهيف ”بوغرم هطخ اهيلع ىتلا بدألا ”بتكو ؛ ًاروهشم 'ةغللا
 هركذو ؛ نومألملا نبا لضفلا انأو ناذاش نبا ركب ابأ عمس هنأ ىوس هلاوحأ نم

 . هنع تيتك : ”لاقو هخيرات يف بيطخلا
 ردصتو « ةحصلاو ناقتإلا ةياغ ىف هطخو « ريثكلا بتكو « ًاقودص ناكو

 نبا دنع هدعب تلصحو « هطخب هبتك رثكأو « بدأآلا ءارقإو ةياورلل دادغسب

 عبار ءاعبرألا موي يفوتو . اهرثكأ دسفف قرغلا ابكر دأو بيدألا يطساولا رانيد
 . ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو ةرسشع سمخ ةنس مرح ا

 مملا نوكسو نيتلمهملا نيئيسلا رسكب يهو < يه اذام ىلإ هتبسن فرعأ الو

 :'هلاثم ام يريرحلل « صاوفغلا ةرد ١» ىف تدجو مث « نونلابو ةبناثلا حتفو لوألا

 «ينامسمسو «ينالقابو « ينابكاف : مسسلاو ءالقابلاو ةبكافلا ىلإ ةبسنلا يف نولوقيو

 فنرأ مالكلا هجوو : كلذ دعب لاق مث « أطخلا هجو نيو « هيف نوئطخسف

 تفقو اماف . هرخآ ىلإ مالكلا مّتو ©« يمسْمس مسسلا ىلإ بوسنملا يف لاقي

 ىلع لمعتسا هنأو « مسسلا ىلإ روكذملا نسحلا يبأ ةبسن نأ تماع اذه ىلع

 . معأ هللاو <« سانلا حالطصا

 هذهو ء جع# :ةأعولا ةيفبو هم : :١ ءابدالا مجعمو ١88 : ؟ ةاورلا هابنا يف هتمجرت - 44«

 . ةدوسملا يف امل امامت ةعباتم ةمجرتلا

 . هقفلا : ر ١

 1١ : 3٠١. دادغي خيرات رظنا ؟

 . م6 : صاوفلا ةرد +
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 ىضترملا فيرشلا

 نب نيسحلا دمحأ يبأ بقانملا يذ رهاطلا نب يلع مساقلا وبأ ىضترملا فيرشلا

 دم نب قداصلا رفعج نب مظاكلا ىموم نب مهاربإ نب ىموم نب دم نب ىموم
 ؛ هنع هللا يضر «© بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز ىلع نب رقابلا
 وخأ وهو « رعشلاو 'بدألاو مالكلا لع يف امامإ ناكو نييبلاطلا بيقن ناك
 بهذم ىلع فيناصت هلو - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتأسسو - يضرلا فيرّسنلا

 ةفئيطلا فصو اذإو « "ريبك رعش ناويد هلو « نيدلا لوصأ يف ةلاقمو ةعبشلا
 باتك يف سانلا فلتخا دقو . عضاوملا نم ريثك يف هلمعتسا دقو « هبف داجأ

 له « هنع هللا يضر « بلاط يبأ نب ىلع مامإلا مالك نم عومجملا « ةغالبلا جهن »

 امنإو « يلع مالك نم سيل هنإ : لبق دقو ؟ يضرلا هيخأ عمج مأ هعْمَج ”وه
 هامس يذلا باتكلا هلو . لعأ للاو « هعضو يذلا وه هيلإ هبّسَنو هعمج يذلا
 مكت بدألا يناعم نم نونف ىلع لمتشت اهالمأ سلاجب يهو ؟« رردلاو ررغلا »

 « ريثك لضف ىلع لدي عتّمُم باتك وهو « كلذ ريغو ةغللاو وحنلا ىلع اهيف
 ٠ . مولعلا ىلع عالطالا يف عسوتو

 اذه ناك : لاقف « ةريخذلا » باتك رخاوأ يف يملدنألا ماسب نبا هركذو
 هنعو © اهواماع عزف هبلإ « قافتالاو فالتخالا نيب « قارعلا ةّأ مامإ فيرشلا

 ضعب ابيلإ فاضي ؛ ةريثك رداصب تبث ةيشاحلا فو 9 : ؟ ةاورلا هابنا يف هل مجرت - ع«

 دبع روتكدلل ىفترملا بدأ رظناو « امهريغو ةعيرذلاو تانيا تاضور لثم ةيعيشلا رداصملا
 . ةمجرتلا هذه ةدوسملا تفوتسا دقو ؛ (5١ه090 دادغب) نيدلا يبحم قازرلا

 . بادآلاو : يل
 . ر نم « ريبك » ةظفل تطقسو « ءازجأ ةثالث يف : س يف داز

 . يذلا وه : ىل

 كيل -4 2و 50-5 . ررغلاو رردلا : ر

 فلو



 «هرامخأ تراس نم « ابسنآو اهدراش عامجو « اهسرادم بحاص «اهؤاظع ذخأ

 « نيدلا يف هفيلاوت ىلإ « هراثآو هرثآم هللا تاذ يف تدمحو « هراعشأ هل تفرثعو

 كلذ لهأ نمو « لوصألا كلت ”ع'رَف هنأ دهشي امم « نيماسملا ماكحأ يف هفيناصتو
 : 'هلوق كلذ نمف « عيطاقم ةدع هل دروأو « ليلجلا تيبلا

 مالا يف ”هريثك ىطعأو 'ن اظقَي انأ ذإ رازتنلاب يتنع نّض

 مانألا نم ”ريخ يلاملاف ًالْيل ةاقالملا تناك اذإو

 : "يئاطلا مامت يأ لوق نم اذهو : تلق

 ماتتكاو ةيفخ يف ىناتأف مالملا يف يتركف هترازتسا

 ماسجألا نم أيس اببف حاو رآلا تذاللت ةرؤز املا(

 مالحألا ةولعَد يف اّنأ ريغ بيع هيف انل نكي مل ”سلجم

 ١ "اضيأ هرعس نمو

 قالخألا ”ةّضاير يباصتلا يف سيق ةباؤان نم ليلخ اب

 قاه د سأكب يعمد ينايقساو يفابرطت مركذب ينالثلع

 قاشعلا ىلع ىرتكلا ”تْمَدخ دق ينإف ينوفج نم مونلا اذحو

 ال ام ملخ دق ىضترملا : لاق رعاشلا يورصبلا ىلإ تايبآلا هذه تلصو اماف

 . لبقي ال نم ىلع كلعي
 : ًاضيأ هرعش نمو

 ”د”دوتو ”صلاخ دو نسبت ىّوتنلا تءاش 3 انقرفت املو

 ١ ال. : ” هتاود .

 .؟55 : « مات يبأ ناويد ؟ .
 * يل ل س نم طقس هلبق يذلاو رعشلا اذهو ؛ ه4 ؟ : ؟ ىفترملا ناويد .

 نفل



 دعقأو موقأ امم ةّنج وخأ <”ةشع ”طملخلا راس دقو ينأك

 هْنَوُب نب ةلودلا دضع حيدم يف ينتملا لوق نم ذوخأم لوألا تيملا 'ىنعمو

 قارعلا ىلإ زاريش نم هتمدخ نم داع امل اهب هعدو ىتلا ةّسفاكلا هتديصق ةلمج نم

 _ "وهو ينتملا ةمجرت يف حورشم وه امك « قيرطلا يف لتكقو

 اكارتشا هعم يعدي رخآو رجوي ”صتخم بابحألا يفو

 ىكابت نم ىكب 'نمم َنّئيبَت رمودخ يف عومد تببتثا اذإ

 هبست ام -”هركذ مدقملا - يناسفلا ريبزلا نباب فورعملا دمحأ نيسحلا وبأ ديشرلا
 : ؟وهو « روكذملا ىضترملا فيرشلا ىلإ

 رحامرلا فارطأ بحلا يف يلذاوع نيبو ينيب

 . ًاضيأ هنلإ بسنو

 رججشللا يف'تعّقو دق يديب ذخ ةيجاد لك ٌرادَب اي يالوم
 جرح الب هنع ثادح رحبلاك هبئاجع يفقنت ام كاتس

 ديال عن يي اطلب طم. فدو كيمرط نخاع
 جرفلاب كاوه نم ل عدا مث يعم نيتمركلا كيدي ا

 5 ًاضيأ هل ركذو

 ىتح هلكو «؛ ةقرو دعب ةحيرختلا قحلأ دق هتدجوو « ةحيرختلا انهاه » ةدوسملا يف بتك انه ١

 . يل ل س نم طقس : امإو امإ ... هلوق

 . هم : ينتملا ناويد ؟

 ,.د٠56. : لوالا للحملا +

 8010 ل ل ا : ١ ىفترملا ناويد يف ناتيلاتلا ناتعوطقملاو ةعوطقلا هذه 3

 ىف



 |مقس نهنم تم نإ ينمات ال مقس ريغ نم نروفجلا مقس اي

 اّمإو اّمإ كيف نحبلا بكر بلقب كاوه يف ترطاخ انأ

 يلع نسحلا ابأ نأ يوغللا يزيربتلا ىلع نب ىبحي ءايركز وبأ بيطخلا ىكحو
 نبال «ةربملا» باتكب ةخسن هل تاك بيدألا ىلافلا كّكَس نب ىلع نب دمحأ نبا

 قيرتكلا اهاراغاو اسعاف ابيب لإ :ةملاكلا تعتنق "4 ةدوملا ةباغ ىف نير

 اهعئاب طخب اتايبأ اهب دجوف اهحفصتو « ًارانيد نيتسب روكذملا مساقلا وبأ ىضترملا .
 ا : يهو يلافلا نسحلا يبأ

 ينينحو اهدعب يدِْحَو لاط دقل اهئتعيو الح نيرشع اهب ”تئسنأ

 ينويد نوجسلا يف ينتدّلَخ ولو ابئعيبأس يننأ يّتنَظ نراك امو

 ينوٌؤش لدبتعا مهبلع راغص ةمبصو راقتفاو فعضل نكلو

 : نيزح داؤفلا ”يوكم ةلاقم ةرْبع قباوس كلمأ لو تلقف

 «٠ نينض نهب بر نم مارك كلام مأ اب ”تاجاحلا جرخت دقو»

 نم ةبيرق ناتسزوخي ةدلب يهو - ءافلاب  ةلاف ىلإ بوسنم يلافلا اذهو

 يمثاهلا دحاولا دبع نبا ورمع يبأ نم اهب عمسو « ةليوط ةدم رضا ماقأ < جذيإ

 .اهب ثادحو اهنطوتساو دادغب مدقو «تقولا كلذ خوبشو داجنلا نبا نسحلا يبأو

 «فاك اهدعبو اهحتفو ماللا ديدشتو ةلمهملا نيسلا حتفب وهف كَتلَس هدج امأو

 < ماللا نوكسو نيسلا رسكي رخآ عضوم يف تيأرو « ًادمقم هتدجو اذكه

 . باوصلاب معأ هلو
 نيسمحو سمخ ةنس يف هتدالو تناكو .ةريثك هلئاضفو ىضترملا فيرسشلا حلمو

 تس خم لوألا عبر رهش نم نيريشعلاو سماخلا دحألا موي يفوتو . ةئاثلثو

 . ىلاعت هللا همحر « رابنلا كلذ ةيشع هراد يف نفدو « دادغبب ةئاعبرأو نيثالثو

 نيعبرأو نامث ةنس ةدعقلا يذ يف روكذملا ىلافلا نسحلا بأ ةافو تناكو (117)

 اذه دري ملو « ىلاعت هللا همحر « ريتاندلا هل كرتو هبلإ ةخسنلا عجرأف » : ةعوبطملا يف هدعب داز ١
 . تاطوطخملا رئاس يف وأ فلؤملا لصأ يف

 ف



 « روصنملا عماج ةربقم يف نفدو « روكذملا رهشلا نمأث ةعمجلا ةلمل ةئاعبرأو

 «© '« دادغي خيرات » تيعاص كو ىوأ بيطخلا هنع ىور . ًارعاش ًابيدأ ناكو

 . نيعمجأ هللا مهمحر « امهريغو يروبطلا نبا نيسحلا وبأو

6 
 للملا

 « يعّلخلاب فورعملا « يضاقلا دمج نب نيسحلا نب نسحلا نب يلع نيسحلا وبأ
 ؛ هملإ ةبوسنملا « تاسلخلا » نعام“ يعفاشلا يرصملا لصألا يلصوملا
 ينيلاملا دعس ابأو ساددّملا حتفلا بأو ساحنلا نبا دم ابأو يناولا نسحلا ابأ عمس
 . مهريغو يزاوهألا مس اقلا ابأو

 امل هبقل دق ناكو « هنع يفدصلا ىلع ابأ تلأس : يصحبلا ضايع يضاقلا لاق
 اموي ىضقو ءاضقلا ىلو « فيلاوت هل هبقف : لاقف « ةيقرشلا دالبلا ىلإ لحر
 . لامحلا دعب رصم دنسم ناكو « ىرغصلا ةفارقلاب ىوزناو ىفعتساو ًادحاو
 يف ولع هل ةفارقلا يف لزتعم خش : لاقف يبرعلا نبا ركب وبأ يضاقلا هركذو
 لاقو .٠ يفارقلاب هنع ىنكو يديجلا هنع ثادح دقو « دئاوف هدنعو ةياورلا
 ير دقق دعا نيبو نس را 1 حرير ةيناق اق ىلا ندا هرخ
 نع ابنم تلقنو « ةعافر وبأ هنع اهاور نم رخآ « هتاعومسم نم ءازجأ

 ,ممع : 1١١ دادغب خيرات ١

 ةلاسرلاو مو م : * تارذشلاو مم 4 :م يبهذلا ربعو ؟53 :* يكبسلا تاقبط يف هتمجرت -
 ءاي ةلقتسم ةحيرخت قحلأ فلؤملا نأل خسنلا يف ةمجرتلا هذه تتوافت دقو « 4١ : ةفرطتسملا
 رصن وبأ هل عمجو ًارثكم اثدحم ناك » - بسنلا ركذ دعب - يقآلا وحنلا لع ل س يف تناك اذهلو
 اهريغو هبلإ ةبوسنملا يهو تايعلخلا اهامسو اهنع اهجرخأ ًاءزج نيرشع يزاريشلا نسحلا نب دمحأ
 نم هضعب طعسو يل ريف اهيبأ انه تبتلاو ؛ هتاقوو هداليم ركذ مث <« خلا .. . اهنم تلقنو

 . ةدوسملا يف ال قباطم وهو « يل

 الكا



 : ءالعلا نبأ ورمع يبأ متاخ شقن ناك : لاق « يعمسألا

 ريوس غ لبحب اهنم ”كتفتسلا همه ربكأ هامند اءرهأ نإو

 تعمسف <« ابيف رودأ راهنلا فصن تعض يف تنك : لاقف كلذ نع هتلأسف

 . يمتاخ ىلع هتيتكف « ًادحأ رأ ملف ترظنو تيبلا اذه لوقي آلئاق
 ةرم نب محس نب ةبوت نب ءىنامل تيبلا اذه : بلعث سابعلا وبأ لاق

 . يفنحلا رعيوشلاب فورعملا
 هيلع عمُس اذإ يعّلخلا نسحلا وبأ ناك : يفّدّسسلا رهاط وبأ ظفاحلا لاقو

 الف هب تمعنأ امو « هممتف هب تنئم ام مهللا : ءاعدلا اذهب هسلاجب متخي ثيدحلا

 يف يعّلخلا ةدالو تناكو . هرفغاف هتماع امو « هكتمت الف هترتس امو « هللست

 مري ةحجحلا يذ رشع نماث يف اهب يفوتو . رصمب ةئاعبرأو سمخ ةنس ١مرحلا
 رهشلا نم نيرشعلاو سداسلا يف لبقو (« ةئاععبرأو نيعستو نيتنثا ةنس تسلا

 1 ورك ل
 . ىلاعت هللا اهمحر « ةئاععبرأو نيعيرأو نامت ةنس لاوش يف هوبأ فوتو

 ةبسنلا هذه « ةلمبم نيع اهدعبو ماللا حتفو ةمجعملا ءاخلا رسكب : يعلخلاو

 كالمأل علا رصمب عيبي ناك هنأل روكذملا نسحلا وبأ اهيلإ بسنو « عّلخلا ىلإ
 . هب فرعو كلذب ربتشاف « رصم

 ناتفارق اهف « ءاف فلألا دعبو ةففحملا ءارلاو فاقلا حتفب : ةفارّقلا امأو

 « يمفاشلا مامإلا:ربق اهبو « ةرهاقلا رهاظ ىرغصلاو «رصم رهاظ اهنم ىربكلا
 . هنع هللا يضر

 . مهيلإ ابسنف نيناكملا نيذه اولزن < رفعي نب رفاعملا نم ذخف : ةفارق ونبو
 ءاه مث اهتحت نم ةانثم ءاي اهدعبو ةروسكم مم فلآلا دعبو ءافلاب : ةيمافو

 .نآلا بلح لامعأ نم قاتسرو ةعلق يهو « ةيمافأ : لاقيف فلألا اهيف دازب دقو

 ىلإ ةجاح الو هنم لقنف لصألا يف روكذه وهو » : دحلا اذه دنع ةدوسملا ةجيرخت يف بتك ١

 يعلخلا ةدالو تناكو » : بنكف ر خسان مثوو ؛ هتافوو هداليم يف مالكلا ينعي 6« انه هركذ

 . ةمجرتلا بلص نم هلك كلذ نأ اناظ « لصالا يف روكذم وهو مرحلا يف

514 



 ظ2ظ

 يشباشلا

 ةمدخب قلعت « ًالضاف ًابيدأ ناك ؛ بتاكلا 'يتشباشلا دمج نب يلع نيسحلا وبأ
 هو © ةنستك ةنارع.رمأ هالوف © نصم باه ييتشلا مشا اوي ويزفلا
 فيطل « ةرواحملا ولح ناكو « همدانيو هسلاجيو بتكلا هل أرقي ناوُتخرَتفَد
 لك هبف ركذ « « تارايدلا » باتك : اهنم «© ةنسح تافنصم هلو « ةرشاعملا
 يف ةلوقملا راعشألا عيمجو ةيرصملا رايدلاو ةريزجلاو ماشلاو لصوملاو قارعلاب ريد
 جرفلا يبأو نييدلاخلل « تارايدلا » بولسأ ىلع وهو « هبف ىرج امو ريد لك
 رسيلا » باتك هلو «ةريثك فيلاوت اهيف عمج دق تارايدلا هذه نأ عم « يناهبصألا
 هلو « فيوختلاو فيقوتلا » باتكو « ءابقفلا بتارم » باتك و « رسعلا دعب
 يف تافنصملا نم كلذ ريغو « اكحو ًارعُد ةنمضم تالسارمو تابتاكم
 . هريغو بدألا

 ةنس يفوت :يحّبسملاب فورعملا راتحلا ريمألا لاقو « ةئاؤلثو نيعست ةنس يفوتو
 هللا همحر « رفص فصتتنم ءاثالثلا ةلبل : لاقف هريغ دازو « ةئاؤلثو نينامثو نامت
 . رصعي هتافو تناكو « ىلاعت

 نيش مث ةمومضم ةدحوم ءاب فلألا دعبو ةمجعملا نيشلا حتفب : ينثئاتشلاو
 مف ًاريثك ةبسنلا هذه نع تفشك - اهقوف نم ةانثم ءات اهدعبو ةنكاس ةمحعم
 يبأ فينصت « يجاتلا » باتك يف تدجو ةريثك نينسب اذه دعب مث « اهفرعأ
 ةنس يف لتق يمايدلا رايز نب ريكمشو بجاح يتشباشلا نأ يباصلا قاحسإ

 . خسنلا هذهل ةبسنلاب اهروطس نيب وأ ةدوسملا شماوه يف ءاج ام مظعم يف لاحلا وه اك يل ل س نم ةدوسملا تايشحت تطقس دقو « م يف ًاريثك ةزجوم ةمجرتلا هذهو « قاحسإ نب دمت » مهاب ١54 : « تاوفلاو 5 : عالطالا دصارعو ١و ١6 ءابدألا دعم رظنا -(ع((ه

 ١ قشداشلا نبا : يل .

 قلما



 . ناهبصأ نم برقلاب ةئاؤلثو نيرشعو تس

 توكي نأ لمتحيو « ةبسنب سيلو ةبسنلا هبشي يمايد 'مما اذهو : تلق
 بسنف هباحصأ نم هدادجأ دحأ نوكي نأب « هيلإ ابوسنم ةمجرتلا هذه بحاص
 سوباق ريمآلا دلاو وه ريكمشو اذهو . كلذك هدالوأ ىلع بسنلا يقبو « هبلإ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا

 سات

 ؛ "يسباقلا نباب فورعملا « يورقلا يرفاعملا فلخ نب دمج نب يلع نسحلا وبأ

 سانلل ناكو « هب قلعتي ام ميمجو هديناسأو هنوتمو ثيدحلا مع يف ًامامإ ناك

 لصتا ام هيف ممج « صخلملا » باتك ثيدحلا يف فنصو « ريثك داقتعا هبف

 ةياور « إطوملا » باتك يف « هنع هللا يضر ©« سنأ نب كلام ثيدح نم هدانسإ

 . هباي يف دج همجح رغص ىلع وهو « يرصملا مساقلا نب نمحرلا دبع هللا دبع يبأ

 ةنس بجر نم نيضّم تسل نينثالا موي يف روكذملا نسحلا يبأ ةدالو تناكو

 رهش نم نيضم رشعل تبسلا موي قرشلا ىلإ لحرو « ةئاؤلثو نيرسشعو عبرأ
 باتك عمسو «© نيسمخو ثالث ةنس جحو « ةئائلثو نيسمخو نيتنثا ةنس ناضمر
 لوأ ءاعبرألا ةادغ اهلصوف ناوريقلا ىلإ عجرو « ديز يبأ نم ةكمب يراخبلا

 ركذو .بيهو نب كلام هللا دبع وبأ هلاق اذك « نيسمخو عبس ةنس هبناث وأ نابعش
 وهو يساقلا سلجم يف لاق ًاصخش نأ « رفسلا مجعم » يف يفّلّسلا ظفاحلا
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 ضر



 : 'هلوق ىنعم يف ينتملا رّصق ام : ناوريقلاب

 لقانلا ىلع 'عابطلا ىبأتو 'ملكتايسن بلقلا نم دار

 كلذ « هللا قلخل ليدبت ال » ىلاعت هلوق نع تنأ نيأ « نيكسم اي : هل لاقف
 ءاعبرألا ةلمل يفوتو . ٠"(” : مورلا) * نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو مّسقلا نيدلا

 رصعلا تقو ءامبرألا موي نفدو « ةئاعبرأو ثالث ةنس رخآلا عسبر رهش ثلاث

 لبقأو « ةيبخألا تبريضو « مظع قلخ سانلا نم هربق دنع تابو « ناوريقلاب
 . ىلاعت هللا همحر « يثارملاب ءارعشلا

 : "ينزملا ىماثس يبأ نب ريهز لوق دشني ام ًاريثك ناك نسلا يف نعط املو

 ' مامي كل ابأ أل الوح نينامث " شعب نمو « ةايحلا ةفيلاكت ”تمشس

 كيلغو "يلع بدنك : يساقلا نسحلا وبأ يل لاق : يلقصلا ركب وبأ لاقو

 دشد ناك ىمع نأ كلذ ىف ببسلا امنإو « يساقلاب نأ امو يساقلاب ينومَسو
 ؛ يرزق ناف الإ ون © كلذب ريتشاوب6 ىسلاق و .ىمعل ليقف ةيسباق ةدش هتفاع
 ١ . « يلقصلا » ليقف اهيلإ بسن ةيلقص ىلإ ًارفاسم كوبأ لخد املف < تنأو

 : دمج يبأ توض رثأب ةرظانمل هسولج لوأ لوقي يضاقلا عمم اممو

 ”مرك ايندلا. يفو مرك ىلإ ىّلمملا بسن ام كيبأ "رمعل
 '”مشهلا "يعار ابن حاوصو "ترعشقا ادإ دالبلا 'نكلو

 ضرألا يف نا ول هللاو « مشحلا انأ مشحلا انأ : لاقو موقلا ىكبأ ىتح ىكب مث
 يبجتلا مئاه يبأ نب هللا دبع دمح وبأ وه اذه دمج وبأو . انأ 'تيعار ام ءارضخ
 وبأ انخيش ناك : ينادلا ورمع وبأ لاقو . يورق وهو « هنع ىور يذلا هخيش

 ديرب « ًالعاف هلعجي - ءاخلا رسكب  «صتخلملا» أرقي - يسباقلا ينعي - نسحلا

 ١ ؟هو : ينتملا ناويد .

 ل س نم طقس : نوماعب ... لحرو ؟ .

 « ,«و :؛ ريهز ناويد

 يرحل يباع



 لصتا اه :ةمجرتلا ريدقتو « ىلاعت هللا همحر « كلام ثيدح نم لصتملا صخلي هنا

 . 'نيظفحتسمل سال كلام ثيدح نم

 <« ةلمبم نيس مث ةروسكم ةدحوم ءاب فلألا دعبو فاقلا حتفب : يساقلاو

 ابحتف املو « ةيدهملا نم برقلاب ةيقيرفإب ةنيدم يهو ©« سباق ىلإ ةبسنلا هذه
 ةسوس بيطخ دمح نبا لاق  "هركذ مدقملا - سيداب نب زعملا نب ممت ريمألا

 : اهلوأ ةئاط ةدصق

 اسباق كمزع تدحب تحتف ال اسباع ىعدُي ناكو ”نامزلا كحض

 اسراوفو ًارتاوبو انّق الإ ابتفّدصأ ام ءارذع اهبتحكتأ

 اسراغ كنلبق ةكوبأ ناكو الإ اهتراث تينج ام ”ملعي هللا

 اسئارع نوصحلا ”ضيبب هل 'تّحضأ ابطاخ يلاوعلا رمُسلاب ناك نم

 ا

 عاطقلا نيا

 دم نب دمحأ نب نيسحلا نب هللا دبع نب دمح نب ىلع نب رفعج نب يلع مساقلا وبأ

 لاقع نب ماس نب بلغألا نب مهاربإ نب يدعسلا بلغألا نب دم نب هللا ةدايز نبا

 نب دعس نب ؛مارح نب دعس نب "ثرحب نب دابع نب هللا دبع نب ةجافخ نبا
 رضم نب سايلإ نب ةخباط نب "دأ نب رم نب مت نب ةانم ديز نب دعس نب كلام
 دلوملا ىلقصلا «© يدعسلا عاطقلا نباب فورغملا « ناندع نب "دعم نب رازن نبا

 . « ةحيرختلا انهاه » : ةدوسملا يف هعضومو « ر يف تبث نيظفحتسمل ... ركب وبأ لاقو ١

 . ٠.4" : لوألا دجملا ١
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 «يتادوسم يف يطخي بسنلا اذه تدجو اذكه ؛ يوفغللا « ةافولاو رادلا يرصملا

 دمح نب ىلع نب رفعج نب يلع هنأ هّتطخ نم لوقنملاو 8 هتلقن نبأ نم ملعأ امو

 ةانم ديز نب دعس ينب دحأ < يدعسلا 'ينيرتنشلا نيسحلا نب هللا دبع نبا

 . معأ هللاو < مت نبا

 باتك ابنم « ةعفان فيناصت هلو « ةغللا ًاصوصخ بدألا ةمنأ دحأ ناك

 ةّمطوقلا نبال « لاعفألا » نم دوجأ وهو « ناسحإلا لك هبف نسحأ « لاعفألا »

 4 بعوأف هيف عمج « ءاعسألا ةنبأ » باتك هلو « هبلإ هقبس دق كلذ ناك نإو

 ةريطخلا ةردلا » باتكو «دمج نسح ضورع هلو ٠ هعالطا ةرثك ىلع ةلالد همفو

 ءارعش نم اقلخ هبف عمج "« حلملا حمل» باتكو "« ةريزجلا ءارعش نم راتخلا يف

 . سلدنألا
 ًارقو“ ةيلقصب ةئاعبرأو نيثالثو ثالث ةنس رفص نم رشاعلا يف هتدالو تناكو

 « ةداجإلا ةياغ وحنلا يف داجأو « هلاثمأو ؟يوغللا ربلا نباك ائالضف ىلع بدألا

 ةنس دودح يف رصم ىلإ لصوو «*جنرفلا اهكلم ىلع فرششأ امل ةيلقص نع لحرو
 « ةياورلا يف لهاستلا ىلإ بسني ناكو « هماركإ يف رصم لهأ غلابو « ةئامسخ
 : غثلأ يف هرعش نمو « نيعبرأو تس ةنس يف رعشلا مظنو

 يدّلَج 'تّتّهوأو يدوقع "تلح ”دقع هناسل ف د داشو

 دّقعلا يف ثفكنلاب متعمم امأ ومحل تلقف اهب ًالبج هوباع

 : ةدصصق ةلمج نم هلو

 معن الو ىدعس ًاموي نقشت الو اصلا بلط يف رمعلا نادفتت الف

 ١ ةدوسملا يف اهنم رطش بهذ دق ةماكلاو ؛ يريشلا : و .
 يف ةقرفتم لوقنو تارصتخمو تاصخلم هنم تبقب دقو « ةيلقص ةريزج ءارعش مجارت يف وه 0

 . رداصملا

 . باتكلا اذه مجارت نم ةعطق راصبألا كلاسم بحاص سبتقا
 رظنا) ةيلقصب ةغللا ءاماع ربكأ نم « يميمتلا نسحلا نب ىلع نب دم ركب وبأ : يلقصلا ةربلا نبا غ

 . اهكلمت ىلع جنرفلا : يل ٠ . (ةيشاحلاو .١9 : + هاينالا

 افي



 [١ ممر ىلع نوؤشلا ءام نّحّفست الو ىّوللاب <ةّبم لالطأ 'نثدنت الو]

 مثإلاو ثيداحألا ”تاّمذم ىقبتو ةجاح 'كاردإ ءرملا ىراصمق نإف

 : ةزمح ىئمإ مالغ يف هرعش نمو

 ءاكسلاب نيبعلا طَسنأو يداؤف ف رانلا ىمار نم اب

 يفاد ءرب كاانث يفو "ىلقب هفيحصت كلمسا

 ءامانلا ىوس ابنم قبيمل يسفت "نإف يمالس 'دادرا

 ءاسجرلاب سأيلا جزم دق اليلذ ىتأ بصب. 'قلفراو
 ءاوحلا ةقر يف راصف يّنَجتلا ىوحلا يف هكبنأ

 . ريثك رعش هلو
 هباتك يف هركذ اذكمه . « ةئاعبرأو نيثالثو ثالث ةنس يف هتدالو تناكو]

 2 ىلاعت هللا همح ر «© هسفن ةمجرت ركذ دنع « ةريزجلا ءارعش يف ةريطخلا ةردلا »

 سمخ ةئس رفص يف رصمب يفوتو . "| هطخب هتيأرو « روكذملا باتكلا رخاوأ يف
 . ىلاعت هللا همحر © ةئامسمحو ةرشع

 ١ يل ةخسنلاو ةدوسملا نم تيبلا طقس .

 ةرمح فيحصت وهو « ةرمج » : ديرب (؟ .

 .ر نم ةدايز «

 ىف



 اا

 يرهاظلا مزح نبا

 نادعم نب فلخ نب حلاص نب بلاغ نب مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع دمع بأ
 دبع نب ةيمأ نب برح نب رخص نايفس يبأ نب ديزي ىلوم « ديزي نب نايفس نبا
 « سراف نم هلصأو « هدادجأ نم ملسأ نم لوأ ديزب هدجو « يومألا سم
 دالي نم ةبطرقب هدلومو . هئابآ نم سادنألا لخد نم لوأ فلخ هدجو
 نينامو عبرأ ةنس ناضمر رهش حخئلَس سمشلا عولط لبق ءاعبرألا موي سلدنألا

 . اهنم قرسشلا بناجلا يف ةئاؤلثو
 باتكلا نم ماكحألل (طبنتسم « هبهقفو ثيدحلا مولعب ًاماع أظفاح ناكو

 ناكو « رهاظلا لهأ بهذم ىلإ لقتناف <« بهذملا يعفاش ناك نأ دعب ةّننسلاو

 هل تناك يتلا ةسايرلا دعب ايندلا يف ًادهاز « هملعب آلماع « ةمج مولع يف ًانئقتم
 فيلاوتو ةّمج لئاضف اذ اعضاوتم « كلاما ريبدتو ةرازولا يف هلبق نم هببألو

 « ًاريثك ائيش تادنسملاو تافنصملاو ثيدحلا مولع يف بتكلا نم عمجو « ةريثك

 باتك مبف ىلإ لاصيإلا » هامس اباتك ثيدحلا هقف يف فّكأو « انج اعامس عمسو

 ةّحنسلاو مارحلاو لالحلاو بجاولا يف مالسإلا عئارش لم ١ةعماجلا لاصخلا

 « نيماسملا ةمنأ نم مهدعب "نمو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ هيف دروأ « عامجإلاو

 وهو « اهيلعو ةفئاط لكل ةجحلاو « هقفلا لئاسم يف « نيعمجأ مهنع هللا يضر
 داريإو يصقتلا ةياغ يف « ماكحألا لوصأل ماكحإلا » باتك هلو « ريبك باتك

 1/١ : ١4٠ ةريخذلاو (١؟١غ مقر) سمتلملا ةيغبو 55٠ : سبتقملا ةوذج يف هتمججرت - 4
 :١؟ ءابدالا يجعمو ٠ :بجعملاو #ه4 ١: برغملاو خه : حمطملاو م5 : دعاص تاقبطو

 : م يبهذلا ربعو ١١5 : ظافحلا ةركذتو ناب : ؟ حفنلاو ١ ه1 : ءاكحلا خيراتو ؟+ه

 دقو « هرابخأو هتايح نوئش يف ةحلاص ةدام ةماجلا قوط ىفو « ؟هو : ” تارذشلاو ؟مو

 عبات دقو ؛ ليلق ريغ ددع هراثآ نم رسنو « ةددعتم تاسارد ثيدحلا رصعلا يف هنع تبتك

 .اهلماكي ةدوسملا يف ةافوتسم يهو « لاوكشب نياو يدبحلا هبتك ام ةمجرتلا هذه يف ناكلخ نبا

 ١ ةعيدبلا لاصخلا باتكو مهفلا ىلإ لاضفالا باتك : ر .

 سين



 عاصمإلا يف باتكو « لحتنلاو ءاوهألا يف للملا يف لصفلا » باتكو « ججحلا

 اهضعب قلعتو اهبلط ةيفيكو مولعلا بتارم يف باتكو « هقفلا باوبأ ىلع هلئاسمو
 نابيبو ليخنإلاو ةاروتلل ىراصنلاو دوبملا ليدبت رابظإ » باتكو « ضعبب

 « هيلإ قبسُت ل ىنعم اذهو « ليوأتلا لمتحي ال ام كلذ نم مهيديأب ام ضقانت
 « ةيبقفلا ةلثمألاو ةيماعلا ظافلألاب هملإ لخدملاو قطنملا دح بيرقتلا » باتكو

 مل ةقيرط هب نيقرخمملا بيذكتو هنع نظلا ءوس ةلازإو هنايب يف كلس هنإف
 يطرقلا يجحذملا نسحلا نب دمج قطنملا ف هغخش ناكو « هلبق دحأ اهكلسي

 بتكو « لئار تطلا يف هل ايببط ارغاش انيدأ ناو < ١قانكتلا ناب فوزملا
 « لاكإلا » باتك يف الوكام نبا كلذ ركذ « ةئاعبرألا دعب تامو « بدألا يف

 باتك هلو . يدبحملا هللا دبع يبأ ظفاحلا نع آلقن « يناتكلاو يماتكلا باب يف
 . دج ديفم وهو « ةردان ةبيرغ لك عمج « سورعلا طّقُن » هامس ريغص

 مولعل ةبطاق سلدنألا لهأ عمجأ دمج وبأ ناك : "هقح يف لاوكشب نبا لاقو

 ةعالبلا نم ننح روفوو ناسللا ملع يف هعسوت عم ةفرعم مهعس وأو « مالسإلا
 هدنع عمتجا هنأ لضفلا عفار وبأ هدلو ربخأ . رابخألاو رّّسسلاب ةفرعملاو رعشلاو

 . ةقرو فلأ نينامث نم بيرق ىلع لمتشت « دج ةئامعبرأ وحن هفيلأت نم هيبأ طخ
 عمتجا ايف هلثم انيأر ام : ”يدبحلا حوتف نب دمح هللا دبع وبأ ظفاحلا لاقو

 ضقلا لوقي نم تيأر امو « نّيدتلاو سفنلا مركو ظفحلا ةعرسو ءاكذلا نم هل

 : هسفنل يندشنأ : لاق مث . هنم عرسأ ةهيدبلا ىلع

 ”ملكلا ةنيامملا لأس هل ىنئعم فيطل نابعلل نكلو

 يفاولاو ؛ه :ةوذحجخلاو عه :؟ ةعبمصأ يبأ نباو م5 : دعاص تاقبط يف يناتكلا نبا ةمجرت ١

 باتك ةمدقم عجارو (سيراب ةطوطخ) 1٠ : + ةلمكتلاو ليذلاو 4م : ؟ ءدد : «

 ١955(. توريب) سلدنالا لهأ راعشأ نم تابيبشتلا

 . موه : ةلصلا ؟

 .؟91 : ةرذجلا +

 فه



 '”ليحر اًننع هلام كحوٌرو مسج ”ليحر كاجش يخأ لوقي

 ”ليلخلا ”ةثيامملا بلط اذل تنئمطم ”نيامملا : هل تلقف

 : ١اضيأ يدبحلا ظفاحلا هل ىورو

 ”هعاس 'فوقو قوشملا ينعيامو انلحترا مث ةعاس انقأ

 هعاوجا 'نيبلا تتش ام اذإ عامجا اذ كي ل لمشلا نأك

 ينعي - مزح نب دمحأ نب ىلع دمج وبأ يندشنأ : "اضيأ يدبجلا لاقو

 : روهج نب كلملا ديعل  روكذملا

 ”فلتأت فرظلا لهأ ”سوفنف ”ةنئاب 'نادبألا تناك نإ
 و ا .ع صلاو مال ةآلا ١ تلق "تعم ف نيف ع تر 1

 : ”اضيأ هرعش نمو

 لوقيو ىوهلا يف يمالم ليطُي هلنسح يابس نميف لّدََع يذو
 ليتق تنأ 'ممجلا فيك ردت مو هريغ رتل حال هجو نْسْح يفأ

 ليوط تدرأ ول "در يدنعو اللاظ موللا يف ”تفرْسُأ هل ”تلقف

 ليلد موقي ىتح ادب ام ىلع يننأو يرهاظ ينأ رت مأ

  ؟نيسلا فرح يف روكذملا - يجابلا نابلس ديلولا يىبأ نيبو هنيب تناكو

 « نيمدقتملا ءاماعلا يف عوقولا ريثك ناكو « ابحرمش لوطي تاءارجامو تارظانم

 اوألاقف « هتقو ءابقفل فدهتساو بولقلا هنع ترفنف « هناسل نم دحأ مسي داكي ال
 نم مهنيطالس اورذحو هيلع اوعنشو هليلضت ىلع اوعمجأو هلوق اودرو هضغب ىلع '

 . ةوذجلا يف هتمجرت يف ةعطقلا هذه درت مل

 .ها ؛ هتيرذ نم رخآ لجرل لب هللا همحر دمع ىبأل تامبالا هذه تسيل : س ةيشاح
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 .؟.*م :ةوذجلا «
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 . 5/8 : مقر ةمجرتلا عجار

 يضفي



 نع هتدرشو كولملا هتصقأف « هنع ذخألاو هيلإ وندلا نع مهماوع اوهنو هتنتف

 نم اتنيقب نيتلبلل دحألا راهن رخآ اهب يفوتف ةَلْبَل ةيداب ىلإ ىهتنا ىتح هدالب

 يهو « مشل "تنم يف يفوت هنإ لبقو « ةئاعبرأو نيسمخو تس ةنس نامعش

 ش . ىلاعت هللا همحر « روكذملا مزح نبا ةيرق

 مزح نبا ناسل ناك :  'هركذ مدقملا - فيرعلا نبا سابعلا وبأ لاق هبفو

 . ةمئألا يف هعوقو ةرثكل كلذ لاق امنإو « نيقيقش فسوي نب جاجحلا فيسو

 « ةئاعبرأو نيتنثا ةئس ةدعقلا يذ يف "دمحأ رمع يبأ هدلاو ةافو تناكو (118)

 لاقو « ةغالملاو ريخلاو بدألاو معلا لهأ نم وهو « ةيرماعلا ةلودلا ريزو ناكو

 :ىلاعت هللا همحر يل هاياصو ضعب يف ريزولا يدلاو يندشنأ :روكذملا دمح وبأ هدلو

 اهنودب ”تيضر الإ ةلاح ىلع نكت الف اننغ ايحت نأ تئش اذإ

 ًاسلاج ناك روكذملا ريزولا نأ "6 سبتقملا ةوذج » باتك يف يدبحلا ركذو

 « ؟ةماعلا هسلاجم ضعب يف رماع يبأ نب دمه رماع يىبأ روصنملا همودخم يدي نيب

 هيلع اقنح هلقتعا روصنملا ناك نوجسم لجر مآل فاطعتسا ةعقر هبلإ تعفرف

 ذخأو « هب هللاو ينتركذ : لاقو « هبضغ دتشا اهأرق املف « هنم همظعتسا مرجل

 هريزو ىلإ ةقرولا ىمرو « قلطي : بتكف « بلصي : بتكي نأ دارأو مقلا

 ىلإ عيقوتلا ىفتقمب بتكي لعجو ةقرولا لوانتو ملقلا ريزولا ذخأو « روكذملا
 «نالف قالطإب :لاق ؟ بتكت يذلا اذه ام : روصنملا هل لاقف < ةطرشلا بحاص

 هللاو <« تمهو : لاق هآر اماف « عبقوتلا هلوانف ؟ اذهب رمأ نم : لاقو « درّحف

 ذخأف 2««قلطي» بتكف «بلصي» بتكي نأ دارأو «عبقوتلا ىلع طخ مث«نيلصيل

 بضغو روصنملا هيلإ رظنف «قالطإلاب يلاولا ىلإ بتكي نأ دارأو «ةقرولا ريزولا

 ١ مقر ةمجرتلا مجار : 54 .

 باتعاو 4١١( : مقر) سمتلملا ةيغبو :.١١07 ةوذجلا يف مزح نبا دلاو رمع يبأ ةمجرت ؟

 . 193 : يباتكلا

 .ا١1ه : ةوذحلا +

 , ةماعلل : ةوذحلا غ
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 طخف « هطخ ىأرف « عيقوتلا هلوانف ؟ اذهب رمأ نم : لاقو « لوألا نم دشأ

 عبقوتلا ريزولا ذخأو « « قلطي » بتكف « بلصي » بتكي نأ دارأو « هبلع

 « نييلوألا نيترملا نم رثكأ ركنأف روصاملا هآرف « يلاولا ىلإ ةباتكلا يف عرشو
 «يمحخر ىلع قلطي معن : لاقو « كلذ نم بجع هآر اماف « قالطإلاب هطخ هارأف

 . هعنم ىلع انأ ردقأ ال هقالطإ هناحبس هللا دارأ نمف

 لضفلا عفار وبأ هل لاقي لضاف ”يرس هيبن دلو روكذملا 'دمح ىبأل ناكو (119)

 نم اهريغو ةيليبشإ بحاص داّبع نب دمتعملا ةمدخ يف ناكو « ىلع دمع يبأ نبا

 نب دمه نب رابجلا دبع بلاط ىبأ همع ىلع بضغ دق دمتعملا ناكو «سلدنألا دالب

 : مهل لاقو هءارزو رضحتساف 2 هنم هبار ررمأل هلتقب مهو داّبع نب ليعامسإ

 ؟هيلع مايقلاب مه امدنع همع لتق "نّم فئاوطلا كولم وأ ءافلخلا يف نم فرعي نم

 دعب هم نع افع 'نَم الإ هللا كدّيُأ فرعن ام : لاقو « روكذملا عفار وبأ مدقتف

 دمتعملا هلبقف « سابعلا ينب نم نومأملا مع يدبملا نب مهاربإ وهو « هيلع همايق

 عفار وبأ لتئقو . هبلإ نسحأو هطسبو همع رضحأ مث 6« هركشو هيشمع نيد

 ةنس بجر فصتنم ةعجملا موي يف دمتعملا همودخم عم ةقالزلا ةعقو يف روكذملا

 نب فسوي ةمجرت يف .ةعقاولا هذه ربخ تيفوتسا دقو - ةئاعبرأو نيعبسو عست
 - "باتكلا اذه يف يدبملا نب مهاربإ ركذ قبس دقو « كانه رظنيلف نيفشات

 . معأ هللاو

 ءام ريخآألا يفو « ةنكاس ةدحوم ءاب اهندبو « نيماللا حتفب : ةلسلو

 . "سلدنألاب ةدلب « ةنكاس

 رسك و اهقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو نونلا نوككسو مملا حتفي : مشيل تنمو

 . ةلبلب فيرعتلا ادع ام « ل س نم طقس ةمجرتلا رخآ ىلإ انه نم ١

 . مو : لوالا دلجملا رظنا ؟

 . نم برغلا ىلإ ًارتموايك نيسمخ ةفاسم ىلع ةنيدلا عقتو ؛ ةروكو ةنيدمل مما : (حلذوطاو) ةلبل +

 ؛ 11010 مويلا ىمسيو رسثف ربن ىلع يهو ؛ +هه هنس جنرفلا دي يف ًايئابن تطقس « ةيليبشإ
 ١١١-١١١(. :يرذعلا رظنا) اهلامث ىلإ ةعقاولا ةبنوشكا ةروك دودح تح دتمتف ةلمل ةروك امأ

 نرخ



 يهو 0 ممم اهرخآ يفو ةمحمملا نيشلا حتفو ابتحت نم ةانثملا ءابلا نوككسو ماللا

 . اهيلإ ددرتي ناكو « روكذملا مزح نبا كلم تناك ةَّلْبَل لامعأ نم ةيرق

 ا

 هديس نبأ

 ناك ؛ ”يس'رملا هدبس ناب فورعملا « ليعامسإ نب ىلع نسحلا وبأ ظفاحلا
 باتك كلذ نم « اعومج كلذ يف عمج دقو « امل اظفاح ةيبرعلاو ةغللا يف امامإ

 باتك هلو « ةغللا عاونأ ىلع لمتشم عماج ريبك باتك وهو « ةغللا يف « محملا »

 ةسامملا حرش يف « قينألا » باتك و « ريبك وهو ًاضيأ ةغللا يف « صصحملا »

 . ةعفانلا تافنصملا نم كلذ ريغو © تادلجم تس يف

 لغتشا هيلعو « ةغللا ملعب آمّبق اضيأ هوبأ ناكو « ًاريرض هوبأو « ًاريرض ناكو

 ارو هركذ مدقملا  يدادغبلا دعاص ءالعلا يبأ ىلع مث « هرمأ لوأ يف هدلو

 0 يدنا لابف « يصدم وع يا ,لع اه

 7 « هديس نباب فرعي ىمعأ لجرب ينوتأف « ىباتك انأ كسمأو
 . فرصتو ظح رعشلا يف هل ناكو . هظفح نم تبجعتف « هرخآ ىلإ

 ةنس رخآلا عبير رهش نم نيقب عبرأل دحألا موي ةيشع ةّيناد ةرضحب يفوتو

 . نم دلجب ربظ ىلع تيأر . اهوحن وأ ةنس نوتس هرمعو « ةئاعبرأو نيسمخو ناث
 لبق ةعملا موب ناك روكذملا هديس نبا نأ سلدنألا ءالضف ضعب طخ. « محملا و

 أاضوالا لب خدف, « برغملا ةالص تقو ىلإ ابوس ًاحمحص روكذملا دحألا موي

 نم رصعلا لإ لاخلا كلت قع نقف ©ةمالك مظقناو :ةناسل طقس دقو ةتم جرخاف

 0 : غ حفنلا رظناو « ةيشاحلا يف ىرخأ رداصمو « و : ؟ ةاورلا هانا يف هتمجرت - 449

 . ةدوسملا يف ةافوتسم هتمجرتو ؛ ؟ 4 : ” يبهذلا ربعو

 م



 لوألاو « ةثاعبرأو نيعبرأو نايث ةنس لبقو ؛ىلاعت هللا همحر « يفوت مث دحألا موي

 . رهشأو حصأ

 لادلا حتفو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةلمبملا نيسلا رسكب : هديسو

 . ةنكاس ءاه اهدعبو ةلمبملا

 ىلإ ةبسنلا هذه « ةلمبم نيس اهدعيو ءارلا نوكسو مملا مضي : يسرُملاو

 . سلدنألا قرش يف ةئيدم يهو « ةيس'رم
 « فاك اهدعبو نونلا نوكسو مملاو ماللاو ةلمبملا ءاطلا حتفي : يكتملتطلاو

 . 'سلدنألا برغ يف ةنيدم يهو -ةّكنّمَلَط ىلإ ةبسنلا هذه

 نم ةانثم ءاي مث ةروسكم نون فلألا دعبو ةلمهملا لادلا حتفب : ةّمنادو

 . ًاضيأ سلدنألا قرش يف ةنيدم يهو « ةنكاس ءاه اهدعبو ةحوتفم اهتحت
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 يرصحلا نسحلا وبأ

 رعاشلا يناوريقلا يرصحلا ريرضلا ءىرقملا يربفلا ينغلا دبع نب ىلع نسحلا وبأ

 . روهشملا

 سر ةعارتب رح ناك : هقح يف "« ةريخدلا » بحاص ماسب نبا لاق

 نم ةسماخلا ةئاملا فصتنم سلدنألا ةريزج ىلع أرط « ةعامج معزو « ةعانص
 « قوسلا قفان انقفأب ذئموي بدألاو « ناوريقلا نم هنطو بارخ دعب ةرجملا

 يداو نيبو اهنيب : يريملا لاق « ةراححلا يداو نم برغلا ىلإ : ( 5هاهههمعه ) ةكتماط ١

 . سلدنالا ةطسوم نم اهنإ لاقي نأ حصألا ناك امبرو . اليم نورشع ةراجحلا

 تكنر م: ١ ءابدألا مجعمو (١؟؟ : مقر) سمتلملا ةيغبو ؟54 : ةوذجلا يف هتمجرت 46٠-

 هذه ةدوملا تدروأ دقو ؛ همه : + تارذشلاو 8١+ : « يهذلا ربعو +١١ : نايمهلا
 1 , ةلماك ةمجرتلا

 .ا١و5؟ : ١/6 ةريخنلا ؟

 ما



 همف اوسفانتو « مسنلاب ضايرلا يداهت اهفئاوط كولم هتدابتف « قيرطلا رومعم

 روهشم « نّطَعلا قيض ينغلب ايف ناك هنأ ىلع « مقملا سّنألا يف رايدلا سفانت
 « .'.”رّغ ىلع يوط هنكلو « ءاملا ىلإ نآمظلا تفلت ءاجحلا ىلإ تفلتي «نسللا

 تلمتشا انقفأب فئاوطلا كولم ملخ امو « هرطق دعُبو هتنامز َنَْب لمتحاو

 . هعبط عجارتو « هعرذ قاض دقو «© ةجنط ةنيدم هيلع

 رهز » بحاص يرصحلا قاحسإ يبأ ةلاخ نبا نسحلا وبأ اذهو : تلق
 « اضيأ يديجلاو "« ةلصلا » باتك يف لاوئكشَت نبا هركذو ؛ « بادآلا

 ةتبسب ميركلا نآرقلا سانلا أرقأو « اهقرطو تاءارقلاب الاع ناك : ”لاقو
 هلو < ؛ةعستو ناتئام اهتاببأ ددع عفان ةءارق يف اهمظن ةديصق هلو « اهريغو

 : اهلوأ يتلا ةديصقلا ةرئاسلا هدئاصق نمف « رعش ناويد

 'دعوم ةعاسلا 'مايقأ ”هادتغ قم *”بّتملا ليل اب

 ةادادرب نيملا 7ك هقترأف ”راّمّسلا دقر

 . نيدلا مجن هيقفلا انبحاص اهنزاو دقو .اهداريإ ىلإ ةجاح الف 'ةروهشم يهو
 فورعملا لئاضفلا وأ يناتكلا ىسع نب دمحأ نب ىسوم نب دمه نب ىموم

 ملا نوكسو فاققلا حتفب يوارمّقلاو  "ىلاعت هللا همحر <« يوارمتقلاب
 لامعأ نم ماشلاب ةعيض يهو ءارمق ىلإ ةبسنلا هذه « واو مث فلأ ءارلا دعبو

 : تاببآلاو - دهغرص

 10 ديم كريسأل ىثرو ”هدكاوع كّضيرم "لم دق

 . لحذ ىلع هتسبل يأ : هرغ ىلع انالف تيوط لاقي ١

 . عج ٠ : ةلصلا ؟

 نبيا نإف ؛ يديملا نع ال لاوكشب نبا نع لقني ناكلخ نباو : تلق « ؟55 : ةرذجلا رظنا *
 . انه ةلوقنملا يه ةدايزلا هذهو « يرصحلا ةمجرت يف يدبجلا هركذ ام ىلع داز لاوكشب

 ش . تايبأ ةعستو : يل غ

 . ةدوسملا يف لكشلاب ابطبض اذك ه

 . فيفخ طخ ابقوفو « اهتلمج نم تايبأب : ةدوسملا يف اهدعب ٠ . ةريبش :را5

 فن



 هدمت قوشلا ”تارقز ..رشت ىوش لاق قئكب
 هادنلسلو كبينيع ىلإ نا حسلا نف نعنع توراه

 هدآرحت تنأو فيكف تن تف ظحللا ”تدمغأ اذإو

 : اهنمو

 دكا تا نينلانتلاو» «اضر هجروا كده لكش 5
 هد لخت رحبلا ران ِق "ملف بلقلا كبف كارم ءأام

 : ًاضيأ يرصحلا رعش نمو

 ”ماتخ هتقير كْسم نم اهل .رساكب اًمح دقو هل لوقأ

 ”ءادُملا درولا نم "ترصنع ىتم الك لاق ”رّصعنت كيد نمأ

 « ةيلمدشإ بحاص دابع نب دمتعملا ىلإ همالغ لسرأ ةجنط ةنيدمب اميقم ناك امو
 : لمعف « هب لفتحا ام دمتعملا نأ هغلبو « هنع أطيأف 2« صمح مهدالب يف اهمساو

 اعوُحَتلا رهدلا مثلو اعوُجُبلا ةبكرلا هّبن
 اهوُجْر ال يمالغل تلاق ةنجلا ”صئمح

 يباب اه ميزت كاينألا هذه يف مذتلا دقو

 5 سما ا

 هرم « رائيد ةئامسخ يريبزلا برعلا يبأ ىلإ ةيليبشإ بحاص دابع نب دمتعملا

 0 ل ةيلقص 0

 وعلا ا ل نا 8 1

 بشي مل فيك ينيع دوْمأل نسعاو» .:ئتمأ بام فك يسأرل ”نمجعت

 برعلل هنيلاو رررغ ىلع الإ مهب انيفسلا ير آل مورلل 0

 اضرنر



 : يرصحلا هبلإ بتك و

 ءارلا اذب 'هصصخاف ريخلا كل يريغ *بئطقأ رحبلا بوكرب ينترمأ

 ءاملا ىلع يشمأ انأ حسملا الو هئتنيفس ينمجنتف ”حون ”تنأ ام

 نامث ةنس يفوتو . 'هريغو دمتعملا حدتماو « كلذ دعب سلدنألا لخد مث

 . ىلاعت هللا همحر « ةجنطب ةئاعبرأو نيناثو

 ًاعجار يفوتو « ًاريدقت ةئامسخو نيعستو ىدحإ ةنس يوارمقلا دلومو (120)

 باذيع رح لحاس ىلع « ةئاتسو نيسمخو ىدحإ ةنس رفص رخاوأ يف نميلا نم |

 ةلابق باذيع رب يف نفدو « نكاوسو باذبع نيب رياود سأر هل لاقي عضومب'

 . هتوم عضوم
 ٠ ةزمهلا فرح يف هيلع مالكلا مدقت دق : يرصحلاو

 اهنيب « برغملاب ةدلب يهو « مجلا حتفو نونلا نوكسو ءاطلا حتفب : ةجنطو
 ش . ةمحانلا كلت نم ناتلحرم ةتبس نيبو

 « ةثاعبرأو نيرسشعو ثالث ةنس ةيلقصب دلو هنإف يريبزلا برعلا وبأ امأو (121)

 نب دمتعمال ًادصاق ةئاعبرأو نيتسو عبرأ ةنس اهيلع مورلا بلغت امل اهنم جرخو
 .سلدنألاب "يح ةئامسخو عبس ةنس يف "هنأ ينغلبو : يفريصلا نبا لاق « دابع

 ١ لبق نم مدقت دق صن وهو « اهريغو ةتيسب ... تاءارقلاب ًالاع ناكو : يل ل س يف انهداز «
 ةدوسملا يف بوطشم هنأ الإ عضوملا اذه يف هيتك دق فلؤملا ناكو .

 ١ خلا ... يف يفوت هنأ ينغلبو : يل ر .

 قت



0١ 

 فورخ نبا

 يوحنلا فور نباب فورعملا « يمرضحلا يلع نب دمحم نب يلع نشحلا وبأ
 تدبش ١٠تافنصم ابيف هلو « ةيبرعلا مع يف ًالضاف ناك ؛ ٍليشإلا يسلدنألا

 باتك اضيأ حرشو « ًاديج ًاحريش هيوبيس باتك حرش « همالع ةّعّسو هلضفب

 رهاط نبا ىلع جرخت دق ناكو « هبف رصقأ امو يجاجزلا مساقلا يبأل « لجلا »

 هنإ ليقو « ةئاتسو رشع ةنس يفوتو . '"بدخلاب فورعملا يسلدنألا يوحنلا
 . ىلاعت هللا همحر « ةيليبشإب ةئاتسو عست ةنس يفوت

 يقأبسو « رعاشلا فورخ نبا ريغ وهو - ةمجعملا ءاخلا حتفب : فورخو
 «دادش نب نيدلا ءاهب ىلإ اهبتك ىتلا هتلاسر يف ىلاعت هللا ءاش نإ اضيأ كلذ ركذ

 ١ . - ىلاعت هللا همحر
 اهدعبو ءارلا حّتفو ةمجعملا داضلا نوكسو ةلمبملا ءاحلا حتفب : يمرضتحلاو

 . اهيلع مالكلا مدقت دقو <« تاوّمرضح ىلإ ةبسنلا هذه « ميم

 ةلكتلاو ليذلاو ١844( مقر) ةلمكتلاو ١؟؟ : ةلصلا ةلص يف يوحنلا فورخ نبا ةمجرت - 0

 :ةاعولا ةيغبو ٠١07# : سايتقالا ةوذجو +4 ٠ : ؟ حفنلاو 8١ : ينيعرلا جمانربو س9١ : ه

 ؟؟ه : ةقرولا ٠ يشثكرزلاو ؟ : ةقرولا « رفاسلا ردبلاو ء« ؟ه : ١٠ ءابدألا مجعمو +ه ع
 م. + :رصتخملا مماجلا رظناو ؛ فلؤملا لصأ يف هنأ عم : ؟ تاوفلا يف يبتكلا هل مجرتو

 ؛ فسوي نب دمج نب يلع وهو فورخ نبا رعاشلا نيبو هنيب هتمجرت يف رداصملا ضعب طلخيو
 ١ . ةعوسلل قباظم' ةجرتلا ذه ق دو اهو
 . فيشاصت :ر

 : ؟ يفاولا يف هتمجرت رظنا . (ه١٠8 -) يراصنألا ركب وبأ رهاط نب دمحأ نب دمحم وه

 . مم؟ : ةلمكتلاو ١؟ ةاعولا ةيغيو ١

 دج

 نقيا
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 يوحنلا يعبرلا

 لزنملا يدادغبلا « يوحنلا يعبرلا حلاص نب جرفلا نب ىسع نب يلع نسحلا وبأ
 يبأل « حاضيإلا » باتك حرش « هل انقتم وحنلا يف امامإ ناك ؛ لصألا يزاريشلا
 أرقف زاريش ىلإ جرخ مث يفاريسلا ىلع دادغبب لغتشا ؛ هبف داجأف يسرافلا ىلع

 يلعل اولوق : يلع وبأ لاقو . دادغب ىلإ عجر مث ةنس نيرشع يسرافلا ىلع يبأ ىلع

 يلع وبأ لاقو . كنم ىحنأ دجت ل برغلا ىلإ قرشلا نم ”ت'رس ول يدادغبلا

 يف فيلاوت ةدع هلو . هنع لأسي جاتحي ءيش هل يقب ام : هنع لصفنا امل ًاضيأ
 هرك ذو . ريثك قلخ هيلع لاغتشالاب عفتناو . «يمرجلا رصتخم حرش» اهنم وحنلا

 . ٠6 ءايدألا تاقبط » باتك يف يرابنالا نبا

 نم نيقب رشعل تبسل ا ةلمل يفوتو . ةثاؤلثو نيرشعو نام ةنس هتدالو تناكو

 . ىلاعت هللا همحر « دادغبب ةئاععبرأو نيرشع ةنس مرحملا

 لإ ةسنلا هذه « ةلمهم نيع اهدعبو ةدحوملا ءاملاو ءارلا حتفب : يعبرلاو

 ةعامج ىلإ ةبسنلا هذه تءاج دقف « هريغ مأ رازن نب ةعيبر وهأ ملعأ الو « ةعببر

 . ملعأ هللاو « ةعيبر مهنم دحاو لك مسا

 امو ؛ ىرخأ رداصم ةيثشاحلا يف ققحلا تيثأ دقو ١90 : ؟ ةاورلا هابنا يف هتمجرت - ؛ىه*
 . ةدوسمل قباطم انه تيثأ

 نضره



 نتسللا فورعملا « يوحنلا ىلع نب دمح ديز يبأ نب يلع نسحلا وبأ

 «© ىرغصلا لما » بحاص يناجرجلا رهاقلا دبع نع ودنلا ذخأ ؛ يذابارتسإلا

 ساردو اهنطوتساو دادغب مدقو 6 هب هنامز لهأ فرعأ راص قح هبق رحدتو

 ًاريثك بتك و «ةحصلا ةياغ يف اتطخ بتكي ناكو «ةدم ةيماظنلا ةسردملاب وحنلا
 ةاحنلا كلم هنع ذخأ نم ةلمج نمو « ريثك قلخ هب عفتناو ©« بدألا بتك نم

 يفّلّسلا رهاطلا وبأ ظفاحلا هنع ىورو - ١هركذ مدقت دقو - يفاص نب نسحلا .

 + لاقو « ةببرعلا نم فرحأ نع تارا يل لاقو « يناهبصألا
 : ةاحنلا ضعبل يندشنأ

 تيبلا نم زيخلاب بهذي اوُمَلْعاف هلك موش وحنلا

 تيزلاب لمعثت ”ةديرث هباحصأو وحنلا نم ”ريخ

 « دادغبب ةئامسخو ةريششع تس ةنس ةجحلا ينرخ تداولا موب يفوتو

 . ىلاعت هللا همحر

 ىلإ مأ « بلعثل « حيصفلا» باتك ىلإ : يحبصفلاب هتبسن فرعأ مو
 . رخآ ءيش

 نم ةانثملا ءاتلا رسكو ةلمبملا نيسلا نوكسو ةزمحلا رسكب : يدابارتسإلاو
 «ةمجعم لاذ ةشاثلا فلألا دعبو ةحوتفم ةدحوم ءاب فلألا دعبو ءارلا حتفو اهقوف
 .ناجرجو ةيراس نيب ناردنزام لامعأ نم ةدلب يهو « ذابارتْسإ ىلإ ةبسنلا هذه

 ةمحرتلاو ء 0١ : ةاعولا ةمغبو "ه5: ءابدألا يجعمو "05: ؟ ةاورلا هابنا يف هتمجرت - 45

 . ةدوسملا يف ةافوتسم

 + : مقر ةمجرتلا رظنا ١

 فف ساألا
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 ناضنلا نإ

 مهاربإ نب كلملا دبع نب نسحلا نب محرلا دبع نيسحلا يبأ نب ىلع نسحلا وبأ
 فورعملا « نيدلا بذبم بقلملا « رادلاو دلوملا يدادغبلا « لصألا يقرلا يماسلا
 « ةبيرغ ءايشأ "هنم هل لصحو «ريهاشملا ءابدألا نم ناك ؛ يوغللا 'راصعلا ناب

 «يقيلاوجلا نبا روصنم يبأو يرجشلا نبا تاداعسلا ىبأ فيرسشلا ىلع بدألا أرقو

 يرب نبا دمج يبأب عمتجاو رصم ىلإ لحرو « ًانامز سانلا أرقأو « هنف يف عربو
 اماع يبننملا بيطلا يبأ ناويدب ًافراع ناكو . ءاشنإلا بتاك لكالخلا نب قفوملاو

 ريثكلا هطخي بتكو « رصمو ماشلاو نارخلا قرت مجراط هادو“ ةياورو

 .هزارتحاو هطبض : ةرثك عم طلغلا هطخ يف عقيو «برعلا رعشو بدألا بتك نم

 يف هتقيرط تناكو « ةغللا يف وه اك وحنلا يف نكي مو « ايكذ نكي م هنإ لبقو
 ىلع ًاصيرح ناكو « "هب نولاغُيو هطخ يف نوسفانتي سانلاو « ةنسح طخلا

 . هنع ذخأو هيقل نمم ةعامج تيأرو . هتك ىلع ءاهرتطَسو اهبلطو دئاوفلا

 رهظلا ةالص دعب تبسلا موي يفوتو . ةئامسمخو نام ةنس يف هتدالو تناكو

 « دادغبب يزينوشلا ةربقممب نفدو . دادغبب ةئامسمخو نيعبسو تس ةنس مرحملا ثلأث

 . دحألا موي هببأ ربق بنحي « ىلاعت هللا همحر

 ريعو ؟١64 : ةاعولا ةيغبو ١6 : ٠١ ءايدالا مجعمو ؟١941 : ؟ ةاورلا هابنا يف هتمجرت - 4هو

 ا

 . راصقلا داضع ناب :
 .ةظفللا هذه يف ريمضلا دوعي نبأ ىلإ يردأ الو « يل ر نم ةطقاس « فلوملا لصأ يف ةتباث : هنم

 . هب نولاغتيو : يل ر

 محا < محب ا ص . اهريطستو : ر

 يركب
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 يحل

 فورعملا « نيدلا بذهبم بقلملا « تباث نب رتنع نب نسحلا نب ىلع نسحلا وبأ
 «رعشلا نسح برعلا راعشأو ةغللاو وحنلاب اريبخ الضاف ابيدأ ناك ؛ىلحلا ممم
 كلذ ءايدأ نم هتقبط يف نمو باشخلا نبا دمح يبأ ىلع دادغبب هلاغتشا ناكو

 نطوتساو «مهزئاوج ذخأو رباكألا حدمو ماشلاو ركب رايد ىلإ رفاس مث <« تقولا

 ىلع هبتر « ةساملا » هامس ًاباتك ها ا ع

 "مج ناكو « يناطلا مامت يبأل « ةساملا » باتك هب ىهاضو « باوبأ ةرشع
 بلشت ىلع (طلّسُم سانلا يف عوقولا ريثك ناسللا ءيذب ناك هنأ الإ ةايضفلا

 . ائيش لضفلا يف دحأل ”تبثُي د7 2 يضارعا

 اهبسن ءامشأب هركذ 'حّبقو « لبرإ خ خيرات » يف يفوتسملا نبا تاكربلا وبأ هركذ

 ميركلا "نآرقلل ل تاولصلل هكرتو نيدلا ةلق نم : هبلإ

 لام# لاو بتاء عتا يأ هرعش نم عيطاقم ركذو ؛سانلاب هئازهتساو

 هتعضو اذإف "نيطلا نم ائيش موي لك لكآ ةدم ”تمقأ : لاقف « اميَمْنْس يمس ل

 ٠ : رصتخما عماجلاو ١ : ةقرولا « رفاسلا ردبلاو ه« : نيتضورلا ليذ يف هتمجرت هه

 : ٠ تارذشلاو ؟ : ه يهذلا ربعو ه٠. : +٠١ ءابدالا مجعمو ؟غ#م : ؟ ةاورلا هابناو

 . ةدوسملل ةقباطم انه ةمجرتلاو ؛ مم" : ةاعولا ةمغبو

 ١ حتفو :ر .

 . نآرقلا ةضراعمو : سر

 « ماعطلا رخآ يف لكؤي يذلا نيطلا ةبويحملا ةمعطالا نم ناكو (5؟5 : ؟) زتم مدآ لوقي
 كلذكو ءهل ريظن الو هنم قرشأو قلسلاك رضخأ وهو «نارك ةيحان نم بلحي ناك ام هئسحأو

 دالب نم ةرثكب بلجي رضخالا تاكو « ءارعشلا مالك يف يداعلا ضببألا نيطلا ركذ درو
 فحتيو اهيصاقأو دالبلا ينادأ ىلإ لمحي لقنلاب ىمسي نيط روباسين نم بلجي ناكو «ناتسهوق
 ًاريثك نأ ىلع ... رانيدب برغملا دالبو رصم يف عابي ابر هنم لطرلا ناكو « ةداسلاو كولملا هب

 . نيطلا لكأ اوم”رح ءابقفلا نم

 هى <

 فك



 ةلبل يفوتو . اميمش كلذل تيمسف « ةحئار هل دجأ الف هتممث ةجاحلا ءاضق دنع

 « لصوملاب ةئاتسو ىدحإ ةنس رخآلا عبير رهش نم نيرشعلاو نماثلا ءاعبرألا
 . ىلاعت هللا همحر « نارمع نب ىفاعملا ةربقمب نفدو

 اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو مملا حتفو ةمجعملا نيشلا مخب : مملشو

 0 وهو « ميم
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 ىنادمحلا بلاغلا دبع نب دحألا دبع نب دمصلا دبع نب دم نب ىلع نسحلا وبأ

 ةرهاقلاب لغتشا دق ناك ؛ نيدلا لع بقلملا « يوحنلا ءىرقملا يواخسلا يرصملا

 نقتأو  فاقلا فرح يف روكذملا- ءىرقملا يطاشلا مماقلا دمحم يبأ خبشلا ىلع
 يدم نب سراف نب ثايغ دوحلا يبأ ىلعو « ةغللاو وحنلاو تاءارقلا مع هبلع

 يريصوبلا نم رصمبو <« فوع نباو يفلّدسلا نم ةيردنكسإلاب عمسو « ءىرقملا
 « ربتشاو هنونف ءاماع ىلع اهب مدقتو ىشمد ةنيدم ىلإ لقتنا مث « 'نيساي نباو

 « تادلجم عبرأ يف يرشخعزلل « لصفملا » حرشو <« مظع داقتعا هيف سانلل ناكو

 بّتطاخ هلو « اهمظان ىلع اهأرق دق ناكو « تاءارقلا يف ةيبطاشلا ةديصقلا حرشو

 . هتقو يف ًانيعتم ناكو « راعشأو

 ”حصت الو « ةءارقلا لغا عماجلا يف هبلع نومحد زب سانلاو قشمدب هشادو

 ١١1:6 ىكبسلا تاقبطو ١غ : ةقرولا ءرفاسلا ردبلاو 88١ : ؟ ةاورلا هاينا يف هتمجرت -

 : ؟ بدالا ةنازخو ه 58 : ١ ةيابنلا ةياغو ؟ه+ : نامزلا ةآرهو ١/7 : نيتضورلا ليذو

 تاقبطو 16 : ٠١٠١ ءايدالا مجعمو ؟؟؟ : ه تارذشلاو 7٠١م : ه يهذلا ربعو ه؟9

 . هع : 5 ةرهازلا موجنلاو ١ : +7 ١ ةرضاحللا نسحو ؟ه : نيرسفملا

 ةدوسملا يف عضوملا اذه دنعو « ةدوسملاو يل ل س م نم طقس : نيساب 2 دولا يبأ ىلعو ١

 . « ةحيرخت » ىلإ ةراشإ

 اق



 ىلإ دعصي وهو ةميهب بكري ًارارم هتيأرو « نامز دعب الإ ةباوتن مهنم دحاول
 «رخآلا ريغ عضوم يف هداعيم أرقي دحاو لكو ةثالثو نانثا هلوحو 'نييحلاصلا لبج

 هتفبظو ىلع ابظاوم لزب مو 5 عبجلا ىلع درب وهو 0 ةدحاأو ةعفد يف لكلاو

 نيعبرأو ثالث ةنس ةرخآلا ىدامج رشع يناث دحألا ةليل قشمدب يفوت نأ ىلإ

 . ىلاعت هللا همحر « ةنس نيعست ىلع فّسن دقو « ةئاتسو

 : "هسفنل دشنأ ةافولا هترضح املو

 'مُهانغب ”بكرلا لزنيو ىحلا رايد يتأن ًادغ اولاق

 مْماَقَلَتَأ هجو ”يأب يلمح (ف ”بنذ يلف : تلق

 مها رت نمع ايس ال مهااش نم وفعلا سيلأ :اولاق

 . ملعأ للاو « اخّسب ةئامسخو نيسمخو نامث ةنس يف هدلوم خيراتب ترفظ مث

 ةبسنلا هذه < فلأ اهدعبو ةمجعملا ءاخلاو ةلمهملا نيسلا حتفب : يواخّسلاو
 نكل « يوّخَس هسايقو « رصم لاممأ نم ةيبرغلاب ةديلب يهو « اخس ىلإ

 . ىلوألا ةسنلا ىلع اوقبطأ سانلا

 ١ ةيحلاصلا » لبق نم ًايوتكم ناك ذإ «ء لدعم وهو ةدوسملا يف اذك « .

 تاببآلا هذه : يل يف داز ؟ .

 ئاذمل
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 بتاكلا باوبلا نبا

 يف دجوي مل 4 روبشملا بتاكلا باوبلا نباب فورعملا لاله نب ىلع نسحلا وبأ

 ةلقم نبا ىلع وبأ ناك نإو « هبراق الو هلثم بّتك نم نيرخأتملا الو نيمدقتملا

 هلو ةروصلا هذه ىف اهزريأو « نيمفوكلا طخ نم ةقي ةقيرطلا هذه لقن نم لوأ

 بذه باوبلا نبا نكل « نسحلا ةياهن يف اضيأ هطخو قبسلا ةلمضف كلذي

 بوسنملا طخلا بحاص نإ ليقو . ةحببو ةوالط اهاسكو ابحقنو هتقيرط

 وهو - نسحلا هللا دبع وبأ هوخأ وه امنِإَو « روكذملا يلع ابأ سيل روبشملا

 دهاش املو كانه رظنّلف نيدمحملا يف روكذملا ىلع يبأ ةأ ةمجرت يف روك ذم

 : دشنأ ةقم نبا طخ فيئاصتلا بحاص يسلدنألا يركسلا ديبع وبأ

 القُم تحصأ ول هحراوج ”تتدو تدق هاعرأ نم ةلقم نبا طخ

 مهيف سيلو « نوجسني هلاونم ىلعو « درفتلاب نسحلا يبأل نوفرتعم لكلاو

 عمو « هيف سيل ام يعدي نم قلخلا يف نأ عم « كلذ يعدي الو هوأش قحلي نم
 ةقباسلاب هل اورقأ عيجلا لب « كلذ ىعدا ًادحأ نأ انعمس الو انيأر اف اذه

 باوبلاو «ًاباوب ناك هابأ نآل « اضيأ « يرتسلا نبا » هل لاقيو . ةكراشملا مدعو

 . هيلإ بسن اذهلف « بابلا رتس مزالم.

 هللا دبع وبأ وهو «'روبشملا بتاكلا ردسأ نبا ةباتكلا يف هخبش ناكو (122)

 نب دمحأ ركب ابأ عمم ] يدادغبلا زازبلا بتاكلا ءىراقلا ديعس نب ىلع نب دسأ نب دم

 ريعو ا١ا١هم : طقسلا حورشو ١6 : ١6 ءايدالا مجعمو ٠١ : م مظتلملا يف هتمجرت -(؟؛هاب

 : بابلالا يلوأ ةفحتو ٠١١ : ١4 ةيابنلاو ةيادملاو ١ ه4 : م تارذشلاو +١١ : + يبهذلا

 . 3١ : ” ىشعألا حبصو مهاب : 6 ةرهازلا موحنلاو عه

 ١ مظتنملاو مم : ؟ دادغب خيرات يف دسأ نبا ةمجرت رظنا ١ :  555ةاعولا ةيغفبو : 4#" .

 نيو



 ِق دسأ نب لمح تام ؛ ًاقودص ناكو « ةقبطلا هذه نم ةعامجو 0 ىطقسلا نسحلا

 [١ .٠ يزينوشلاب نفدو « ةئاعبرأو رشع ةنس مرحملا نم اتلخ نيتلبلل دحالا موي

 ليقو « نيرشعو ثالث ةنس ىلوألا ىدامج يناث سيخخلا موي باوبلا نبا يفوتو
 هللا يضر ؛ لبثح نب دجأ مامإلا راوج نفدو 6 دادغسب ةئامعيرأو ةرسشع ثالث

 .ةنع

 : امهو باوبلا نبا اهب يث'ر هنأ ركذ نيتيب ءاماعلا ضعب يندشنأو

 ؛مايألا كلذ ةّحصب "تّضقو افلاس كدقف ”باتتكلا رّعشتتسا

 ”مالقألا تّقثْشو كيلع افسأ ”ةةبآك ؛يودلا تدوس كاذلف

 . دج نسج ىنعم اذهو
 يف تاببأ ةلمج نم نيرخأتمللا ضعب لوق نع بلح ةنيدمب ءابقفلا ضعب ينلأسو

 : باتك ةفص

 ٍلالم نبا مف نع لاله نبا دي ءهروطس '"تّطَخ ضورلا يشوك ”باتك

 هظافلأ ةغالب يفو باوبلا نبا طخ لثم نسحلا يف هطخ نإ لوقي اذه : هل تلقف

 تلأس مث  "هتمجرت يف مدقت اك - اضيأ لاله نبا هنأل < ءىباصلا لئاسر لثم
 : يهو « اهيندشنأف © تيبلا اذه اهنم ىتلا تاببألا ةيقب نع روكذملا هبقفلا

 لالش تايسلل رحس دئالق ىوح يذلا 'باتكلا كنم ىتأ املو

 لاخ ةبحألل مسرب يفوقو لهآ لضفلا نم مير ىلع ”تفقو

 يلاؤس ”بدحت الالطأ لأسأو همثل ”نم'دأو يعمد نم ”قرقرأ

 يلآل '”طومُس مأ لايل موجن 2 هظفل ”تّْهَوَت ىح هب ”تّئمهو

 ١ زر اةث تدرفنا نيفقعم نيب ام .

 ه؟ :لرالا دلجللا ؟« .
 © نمدأ مث يعمد قرقرأ : يل . ١

 مو



 لاله نبا مف نع لاله نبا دي هروطس 'تتطخ ضورلا يثاوك باتك

 ع

 < مالسلا هيلع ليعامسإ يبرعلاب طخ نم لوأ نأ 'ةباتكلاب قلعت اممو

 نم هنإ ليقو « رامنألا لهأ نم 1 ل ا

 أ ورك : يعمصألا لاق . سانلا يف ةباتكلا ترشتنا رابنألا نمو « ةرم يب

 :ةريحلا لهأل ليقو « ةريحلا نم : اولاقف ؟ ةباتكلا ل نبأ نم : اولئس اشيرق

 "رامنألا نم : اولاقف ؟ ةباتكلا يل نبأ نم

 ىلإ ةريحلا نم ةباتكلا هذهل لقانلا نأ يدع نب مثيهاو يبلكلا أن نا ىورو

 ناكو « يومألا يشرقلا فان دبع نب نق درس ن ةنمأ ن تروح اوه ناجل

 ::برح نا ناتفس نآل لق الاقو « ةباتكلا هذهي ةكم ىلإ داعف ةريحلا مدق

 : لسأ تلأس : لاقو « ةردس نب مسأ نم : لاقف ؟ ةباتكلا هذه كوبأ ذخأ نم

 هذه ثودحف « ةرّم نب رمارم ابعضاو نم : لاقف ؟ ةباتكلا هذه تذخأ نم

 ةلصفنم اهفورحو « دنسملا ىمست ةباتك ريم ناكو . ليلقب مالسإلا لبق ةباتكلا

 تءاجف « مهنذإب الإ دحأ اهاطاعتي الف «اهماعت نم ةماعلا نوعنمي اوناكو «ةلصتم ريغ

 ٠ بتكيو أرقي نم نميلا عيمجي سيلو مالسإلا ةلم
 و « ةباتك ةرشع اتنثا برغلاو قرشلا ناكس نم ممألا تاباتك ”عيمجو

 ةيطبقلاو ةيمورلاو ةيناربعلاو ةينايرسلاو ةيسرافلاو ةيناتوملاو ةيريماو ةبيرعلا

 اهلاعتسا لطبو تلحمضا اهبنم سمخف « ؟ةينيصلاو ةيدنهلاو ةسلدنألاو ةيريربلاو

 « ةيسلدنألاو ةيربربلاو ةطبقلاو ةينانوملاو ةيريملا : يهو « اهبفرعي نم بهذو

 : يهو « مالسإلا دالب يف ابفرعي نم مدعو اهدالب يف اهلاعتسا يقب دق ثالثو

 « مالسإلا دالب يف تالمعتسم يه عبرأ تلصحو « ةيئيصلاو ةيدنهلاو ةممورلا

 . ةيناربعلاو ةينابرسلاو ةيسرافلاو ةبيرعلا : يهو

 ١ تسربفلا يف اب نراق : :  ةزخ هيبنتلا يف ءاج امل عباتم صنلا رثكأو ه : 19-5٠١ .
 ل س يف ةمجرتلا يبتنت انه ؟ .

  3درت مل « ةجيرخت » ىلع ةدوسملا يف فلؤملا لاحأو ؛ ةدوسملاو يل يف ةمجرتلا يبتنت انه .
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 0م

 ماعدا نق
 خيش بقلملا يراكملا ةفرع نب رفعج نب فسوب نب دمحأ نب ىلع نسحلا وبأ

 ريثك ناكو «ةيمأ نب برح نب رخص نايفس يبأ نب ةبتلع دلو نم وه ؛ مالسإلا
 « ثيدحلا مهنع ذخأو خياشملاو ءاماعلاب عمتجاو دالبلا فاطو « ةدابعلاو ريخلا

 « نسح داقتعا هبف مهل ناكو هيلع سانلا لبقأو هب عطقناو هنطو ىلإ عجرو

 هباحصأ ضعب هلأس هنع لصفنا اماف « هنم ممسو يرعملا ءالعلا ابأ خيشلا يقلو

 ضعب نأ تعمسو . نيماسملا نم لجر وه : لاقف « هتدمقع نعو هنم هآر امع

 جرخو « مالسإلا يف خيش انأ لب : لاقف « مالسإلا خيش تنأ : هل لاق رباكآلا
 ءابقف مهنم « مهبتارم تلعو كولملا دنع اومدقت ةعامج هتّدّفحو هدالوأ نم

 . ءارمأ مهنمو

 نيناممو تس ةنس مرحملا لوأ يف يفوتو . ةئاعبرأو عست ةنس هتدالو تناكو

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامعبرأو

 ىلإ ةبسنلا هذه « ءار فلآلا دعبو فاكلا ديدشتو ءاحلا حتفب : يراكمللاو

 . ةيقرشلا اهتبج نم لصوملا دالب نم ىرقو نوصحو لقاعم مه داركألا نم ةليسق

 يبهذلا ربعو (يراكملا) : بابللاو 5+ : ٠١ ريثالا نباو جو : ه مظتنملا يف هتجرت - هم
 . ةدوسمال قياطم انه درو امو ؛ مابه : م" تارذشلاو سوو : ح

 نقد
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 حئاسلا يورحلا يلع خيشلا

 حئابسلا < دلوملا يلصوملا لصألا يورملا ىلع نب ركب يبأ نب ىلع نسحلا وبأ
 ضرألا قبطي داكو « تارايزلا نم رثكأو دالبلا فاط 4 بلح ليزن روبشملا
 نكمي يتلا نكامألا نم ًالبج الو البس الو ارحب الو "رب كرتي مل هنإف < نارودلاب
 دقلو « هطئاح يف هطخ بتك الإ عضوم ىلإ لصي مو « هآر الإ اهتيؤرو اهدصق

 هب ربتشاو كلذب هركذ راس املو « اهترثك عم اهتيأر يتلا دالبلا يف كلذ تدهاش

 رفعج ١ةفالخلا سم نبا وهو « نيرصاعملا ضعبل تيأرو « هبف لثملا هب بر

 : امهو ةلاحلا هذه اهمف

 يور فالتخاو ناعم قافتا ىلع ىّتف "لك تبَب يف هتيادلك '”قاروأ

 صخلو 7١( : ه مالعالا رظنا) ةلقنلا تايفول ةلمكتلا يف ناكلخ نبا خيش يرذاملا هل مجرت - 4هو
 بتك نم لك دمتعم ةمجرتلا هذه ”دعتو «ناكلخ نبا هدروأ ام (4 4:ه) تارذشلا يف دامعلا نبا

 : برعلا دنع ينارغجلا بدألاو م04 : ١ ةلمكتلاو 47ه : ١ ناماكورب رظنا) يورهلا نع

 « هب ةلصتملا نوئثلا نم ًاضعب « تاراشإلا » هباتك يف يورهحلا لجس دقو ؛ (م؟؟ - ج٠

 نالقسع رغث ىلإ لصيو ١*( : ص) امهريغو ليلخلاو سدقلا روزي ه1 ةنس نيطسلف يف هارنف

 )٠0+( يفلسلا نع ثيدحلا عمسي ةيردنكسإلا يف ناك هسفن ماعلا يفو (م؟) يلاتلا ماعلا يف

 دقو ؛ )0١( رصم يف لازي ال وهو ها7؟ ماع ”لحيو « ناوسأ ىتح ةيرصملا رايدلا يف لوجتيو
 ىلإ عمتجاو « انتا ناكرب دهاش ةريزجلا هذه يفو « ةملقصو ةبقيرفإ لام ىلإ فاوطتلا هلمح
 لئاسر هعم لسرأ يذلا رجحلا نباب فورعملا دومح نبا مساقلا وبأ وهو كلانه نيماسملا ءامعز دحأ

 بكرو قرغ بكرملا نكل «نامرونلا دي نم ةيلقص ذخأ ىلع اهيف هثحي نيدلا حالص ناطلسلا ىلإ
 ةعقولا ةبون يف هتك جنرفلا ذخأ همم ماع يفو ؛ (هه) سربق ىلإ رخآ بكرم يف يورفملا

 « هبتك درب هدعوو هب عاتجالا بلطي ًالوسر يوربلل لسرأ راتكتالا كلم نإ مث « ةقليوخم
 . ةدوسملا هتدروأ ام نيع يه انه ةتبثملا ةمجرتلاو ؛ ( .) هبلا ضمي  هنككلو

 358 ةفالخلا سمث نبال تيأرو : يل ١

 . "55 : لرالا دلجملا ؟
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 يوربلا .حئاسلا كاذ هطّخ ”هنأك لّبج ىلإ ,لْبَس نم "ضرألا ”قّبط دق
 بلتكك و هتارايز ةرثك نم هتركذ ام ىلع اهب ًاداهشتسا نيتببلا تركذ امنِإَو

 كلملا دنع مدقت هبو « ءايميسلا ملعب ةفرعم هلو «ةليضف هبف اذه عم ناكو . هطخ

 ريثك ناكو « هدنع ماقأو ©« بلح بحاص نيدلا حالص ناطلسلا نبا رهاظلا

 « اهب نوفدم وه ةبق اهنم ةمحان يفو بلح رهاظي ةسردم هل ىنبو « هل ةياعرلا
 ىلع بتك هتيأرو « هب قيلي ام تيب لك باب ىلع بنتك توبب ةسردملا كلتبو
 ًانصغ هسأر دنع اقلعم هتبق يف تيأرو « « ءاملا تيب يف لاملا تيب » ةأضمملا باب

 ضعب يف هآر هنإ ليقو « ةبوجعأ وهو « ةعنص هبف سبل ١ةيقّلخ ةقلح وهو

 . هارب نم هنم "بجعيل هسأر دنع نوكي نأ ىصوأو هيحصتساف هتاحامس

 بالتكو « تارايزلا ةفرعم يف تاراشإلا » باتك اهنم : تافنصم هلو

 . "كلذ ريغو « ةيورهلا بطخلا»

 .ةروكذملا ةسردملا نم سوردلا هيف ىقلتت يذلا مضوملا طئاح يف تيأرو

 رايدلا ًادصاق كانه لزن لضاف لجر ةباتك اهنأكو 2« نسح طخب نيبوتكم نيتيب
 : اهو اهتسحل اهركذ تدمحأف < ةيرصملا

 ارضم نوديرب انهاه اولزن سانأل اعد نم للا محر

 ارْمَُح عمدلاب نادع نيبلا فزأ اماف ”ضيب ”دودخلاو اولزن

 هتسردم يف ةئاّتسو ةرسشع ىدحإ ةنس طسولا رشتَعلا ف ناضمر ربش يف يفوتو
 . ىلاعت هللا همحر « ةبقلا يف نفدو ةروكذملا

 « ةاره ةنيدم ىلإ ةبسنلا هذه « واو اهدعبو ءارلاو ءاحلا حتفب : يورملاو

 : ةعبرأ اهيساركو « ةميظع ةكلمم اهنإف « ناسارخ ةكلمم يسارك دحأ يهو

 ١ ةقيلخ تقلع : ر .

 . بجعتيل : يل ؟

 لوطلا تاذ ضرألا لزانم » هامس ًاباتك فلأ هنإ ٠٠١١( ص) نتاراشإلا ماتخ يف يورهلا لوقي «

 . « ضرعلاو
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 هذه ىلإ يبتنت ام اهنكل « رابك ندم قابلاو « ةارهو خلو ”ورمو روباسين
 .٠ قرسشلملا ىلإ هريسم دنع نينرقلا وذ ردنكسإلا اهانب ةارهو َ ةعيزالا
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 يرزجلا ريثألا نبا نيدلا زع

 دحاولا دبع نب ميركلا دبع نب دمج نب دمج مركلا يبأ نب ىلع نسحلا وبأ

 أشنو ةريزجلاب دلو ؛ نيدلا زع بقلملا « ”يرزتجلا ريثآلا نباب فورعملا « نابيّتشلا

 -ىلاعت هللا ءاش نإ امهركذ يتآلا - هيوخأو هدلاو عم لصوملا ىلإ راس مث « اهب

 'نّمو يموطلا ببطخلا دمحأ نب هللا دبع لضفلا يبأ نم اهب عمسو لصوملا نكسو

 نم اهب عمسو لصوملا بحاص نم ًالوسرو اًجاح ًارارم دادغب مدقو « هتقبط يف
 نب باهولا دبع دمحأ يبأو يعفاشلا هبقفلا ةقدص نب شيعي مساقلا يبأ نيخبشلا
 مث ©« ةعامج نم كانه عمسو سدقلاو ماشلا ىلإ لحر مث « امهريغو يفوصلا يلع

 « فينصتلاو معلا يف رظنلا ىلع رفوتلا ىلإ ًاعطقنم هتيب مزاو لصوملا ىلإ داع
 . اهيلع نيدراولاو لصوملا لهأل لضفلا ممج هتيب ناكو

 خيراوتلل اظفاحو « هب قلعتي امو هتفرعمو ثيدحلا ظفح يف ًامامإ ناكو

 فنص « مهعئاقوو مهمايأو مهرابخأو برعلا باسنأب ًاريبخو « ةرخأتملاو ةمدقتملا

 رخآ ىلإ نامزلا لوأ نم هيف أدتبا « لماكلا » هامس ًاريبك اباتك خيراتلا يف

 «باسنألا» باتك رصتخاو « خيراوتلا رابخ نم وهو ةئاتسو نيرشعو نامت ةنس
 طالغأ ىلع هّبنو عضاوم هيف هيلع كردتساو «يفناعمسلا نب يركلا دبع دعس يبأل

  46٠ام: يكبسلا تاقبطو ؟ه : ةقرولا «رفاسلا ردبلاو ١و : نمتضورلا ليذ يف هتمجرت ؟١

 ه يبهذلا ربعو : ١٠١ م6: نونظلا فشك رظناو ء٠م 0 : ه تارذشلاو ٠١6م١١ا«

 هل نأ (16- :ه) مالعألا فلؤم ركذو « يواخسلل خببوتلاب نالعالا نم ةقرفتم تاحفصو

 ةدوسملا هتدروأ ام يه ةمجرتلا هذهو ؛ يرذنملل ةلمكتلا يف ةمجرت .
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 يديأب مويلا دجوي ام رثكأو « أدج ديفم باتك وهو « ابلمحأ ءايشأ دازو
 دوجولا زيزع وهو نام يف لصألاو « تادلجم ثالث يف وهو « رصتخملا اذه سانلا

 ىوس ةيرصملا رايدلا ىلإ لصي مو <« بلح ةنيدمب ةدحاو ةرم ىوس هرأ مو
 تس يف « مهيلع هللا ناوضر 6 ةباحصلا رامخأ » باتك هلو . روكذملا رصتخلا

 | . رابك تادلجي
 نيدلا زع ناك ةئاتسو نيرشعو تس ةنس رخاوأ يف بلح ىلإ تلصو املو

 مداخلا ليرفتط نيدلا باهش يئاوطلا دنع فيضلا ةروص يف اهب ًاميقم روكذملا

 لايقإلا ريثك يئاوطلا ناكو «بلح بحاص رهاظلا كلملا نبا زيزعلا كلملا كباتأ

 يف الكم ًالجر هتدجوف هب تعمتجاف « هل امركم هيف داقتعالا نسح هيلع
 هنيب ناكو « هيلإ دادرتلا تمزالف « عضاوتلا ةرثكو قالخألا مركو لئاضفلا
 ةياعرلا يف غلابي اهببسب ناكف « ةديكأ ةسناؤؤم « ىلاعت هللا همحر « دلاولا نيبو
 ىلإ داع مث « نيرسشعو عبس ةنس ءانثأ يف قشمد ىلإ رفاس هنإ مث. . ماركإلاو

 « ةمزالملاو دادرتلا ةداع ىلع هعم تيرجف « نيرشعو نامت ةنس ءانثأ يف بلح

 . لصوملا ىلإ هجوت مث آليلق ماقأو
 ةريزجم ةئامسخو نيسمخو سمح ةنس ىلوألا ىدامج عبار يف هتدالو تناكو

 هللا همحر « ةئاتسو نيثالث ةنس نابعش يف يفوتو . اهلهأ نم مهو « رمثع ينبا
 . لصوملاب « ىلاعت

 يبأ نيدلا ءايضو « كرابملا تاداعسلا يبأ نيدلا دجم هيوخأ ركذ يقأبسو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ « هللا رصن حتفلا

 يردأ الو « رمع نبا ةريزج اهنإ : نولوقي سانلا رثكأ ةروكذملا ةريزجلاو

 مث < "[نيقارعلا ريمأ يفقثلا رمع نب فسوي ىلإ ةبوسنم اهنإ ليقو ] رمع نبا "نم
 لاممأ نم ديعتق'رب لهأ نم الجر نأ وهو « كلذ يف باوصلاب ترفظ ينإ
 خيراوتلا ضعب يف تيأرو . هبلإ تفضأف رمع نب زيزعلا دبع وهو اهانب لصوملا

 يف تيأر مث « امه نم اضيأ يردأ الو « .لماكو سوأ رمح ينبا ةريزج اهنأ

 .« ةباغلا دسأ » ىمسملا باتكلا وه ٠١
 . بطش مث ةدوسملا ةيشاح يف دّبق نيفقعم نبي ام ؟

 اذا



 نسحلا يبأ يخأ دمح نب كرابملا تاداعسلا يبأ ةمجرت يف يفوتسملا نبا خيرات

 : ىلغبلا سوأ نب رمع ينبا لماكو سوأ ةريزج نم هنأ روكذملا

_ 

 كاوكعلاب فورعملا < نمحرلا دبع نب ملسم نب ”ةلمج نب ىلع نسحلا وأ

 ناك : هقح يف ظحاجلا لاق] نيزدبملا ءارعشلا لوحف دحأ ؛ 'روبشملا رعاشلا

 « يلاوملا نم ناكو ”[ًاًيرضح الو ايودب هلثم تيأر ام « ًاداشنإ هللا قلخ نسحأ

 : هلوق هرعش روهشم نمو < صربأ دوسأ ناكو « ىمعأ دلوو

 اعرج- موق لك نه انئاخ ابتكم  .قراز. نم قباب
 اعلط ًاردي 'ليللا يفخُي فيك ”هئسح هيلع مَن ارئاز

 امحم ىح رماسلا ىعآرو "تنكمأ قح ةلفغلا دصر

 , ا اعلو ىتح مكس اه مثلا هتراؤز يف لاوهألا بكر

 : لبس نب نسحلا يف هلوق نمو ]|

 يفرت ملو يرعش 'تأفاك ”ةيطع ائدتبم ىلا "يلو اي ينتيطعأ
 "[ينردابت ىودجلاب تتنك امنأك قير 'تلنالإ كتقرب ”تْئمش

 يناغالاو ١ال١ :زتعملا نبا تاقبطو 7: : ءارعشلاو رعشلاو ٠١5 : ةقرولا يف هتمجرت -45أ

 مب. : < تارذشلاو مهو : ١١ دادغب خيراتو ؟دلق : نايمهلا -كنو «؟ىبببم

 . (ةيبرعلا ةمجرتلا) "07 : ؟ ناماكوربو

 ٠ روهشم يومأ يناسارخ : رو ٠ خلا ... لوحف دحأو .

 . ةدوسملاو يل نم طقس نيفقعم نيب اه ؟

 , نيفقعم نيب امب ر تدرفنا «

 انياب



 رْثغ يموطلا ديحلا دبع نب ديَمْنَح مناغ يبأو يلجعلا فّلاد يبأ يف هلو
 : اهلوأ يتلا ةديصقلا فل'د يبأ يف ةقئافلا هدئاصق نمف « حئادملا

 *ءرسطو نم 'وبللاو ىوع'ر اف هر ادص نع ”يغلا دارو واذ

 :  اهحدم يف لوقي

 هرضتحمو ١ءازغم نيب فلك وبأ انندلا افمإ

 هرثأ ىلع اندلا تّلو فلاد وبأ ىو اذإف

 : اهلمو

 هرّضَح ىلإ هيداب نيب ربَرَع نم ضرألا يف نم لك
 رمش ير هني يطرب كلي ف

 ابلك اهثتبثأل ةلاطإلا فوخ الولو «اتيب نوسمخو ةيناُم اهددع ةايوط يهو
 :ايتاسمت لخآل

 ناكو - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - نينع نب نيدلا فرش لئس دقلو
 ةنزاوم لا ساون يبأ ةديصقو ةدصقلا هذه نع « رعشلا دقني سانلا ريخأ نم

 ْ : املوأ يتلا اه

 رَمَس الو ليل نم ةتسل رفع نم باتتملا اي

 ام : لاقو « ىرخألا ىلع امهادحإ لّضفي ملف « اضيأ رعشلا رداون نم يهو

 . نيرعاشلا نيذه ةجرد يف نوكي ”صخش الإ نيتاه نيب لضافي نأ حلصي

 هنإف < ةروكذملا ساون ىبأ ةديصق فصو يف امالك دربملا سابعلا يبأل تيأرو
 غلملا اذه غلبي ايمالسإ الو ايلهاج ًارعاث بسحأ ام : ةديصقلا ركذ دعب لاق
 . ةماخفو ةلازج هيلع ديزي نأ ًالضف

 ساون ايأ تضراع : ةلبج نب ىلعل تلق : يئاطلا دم نب فلخ نب دم لاقو ]

 ها



 1 |١ هتديصق يف « هرّدص نع '"يغلا درو داذ » هذه كتدصقب

 يبأل هحدم دعب يسوطلا ديلا دبع نب ديمح حدم ”كاوكعلا نأ ىكحو

 دعب انل تيقبأ امو انيف لوقت نأ ىسع ام : ديم هل لاقف ةدمصقلا هذهب فلد
 هللا حلصأ : لاقف « نيتيبلا دشنأو ... فلد وبأ ايندلا امنإ : فلد يبأ يف كلوق
 : دشنأف ؟ وه امو : لاق « اذه نم نسحأ وه ام كبف تلق دق « ريمأآلا

 ماسجلا هيدايأو ديمح انندلا امنإ

 ”مالسلا ايندلا ىلعف ديمح ىّلو ادإف

 معلاو ةفرعملا لهأ نم سلجملا رضح نم عمجأف « اباوج رحي لو مستف : لاق
 . هتزئاج نسحأو هاطعأف « فلد يبأ يف هلاق امم نسحأ اذه نأ رعشلاب

 يف يسوطلا ديمحي لسوتو « ايف داجأ ةديصقب نومأملا حدم هنأ يكحو]

 هلوق نيبو اذه هلوق نيب عمجن نأ نيب هرّيخ : نرومألملا هل لاقف « هبلإ اهاصيإ

 الإو < فالآ ةرسشع هانزجأ هنم ًاريخ انبف هلوق اندجو نإف « فلد يبأ ينو كيف .

 . "[ءافعإلا راتخاف ديمح هرّمخف « طوس ةئام هانبرض
 ةديصقلا هذه ربخ نومأملا غلب املو : "« ءارعشلا تاقبط » يف زتعملا نبا لاقو

 اوردقي مف هوبلطف « هب ينوتئاو ناك ائمح هوبلطا : لاقو ًاديدش ًابضغ بضغ
 « ةبتارأفلا ةريزجلا ىلإ بره ربخلا هب لصتا اماف « لبجلاب اميقم ناك هنأل هملع
 طسوت ىتح ةريزجلا نم بربف « ناك ثمح ذخؤُي نأ قافآلا ىلإ اوبتك اوناك دقو

 لاق هيدي نيب راص اماف «نومأملا ىلإ ًادّمقم هولمحو هوذخأف هب اورفظف «تاماشلا

 : فلد وبأ وهو «ىسيع نب مساقلل كتديصق يف لئاقلا تنأ « ءانْختللا نبا اب : هل

 برع نم ضرأآلا يف نم لك

 ريمأ اب : لاق « هب راختفالاو هنم مراكملا ريعتسي نم انتلعج « نيتيبلا دشنأو

 .ر نم ةدابز ١

 . ةيطخلا خسنلا رئاسو فلؤملا لصأ يف هل دوجو ال نيفقعم نيباه ؟
 . فالتخا ضعب لقنلا يفو ١٠7١ : زتعملا نبا تاقبط +

 بو



 مكاثآو هدابع نع هسفنل كصتخا هللا نآل كب ساقي ال تيب لهأ متنأ : نينمؤملا
 فنرارقأ ىلإ يلوق يف ”تبهذ امنإو « اميظع اكلم مكانآو مكتحلاو باتكلا

 دقلو « ًادحأ تبقبأ ام هللاو : لاقف « سانلا اذه نم ىسيع نب مماقلا لاكشأو
 كرفكب هلحتسأ ينكلو « هذه كتماكب كمد لحتسأ امو « لكلا يف انتلخدأ

 هعم تلعجو مظعلا هللا تك رشأف هل

 « ًارداق كلام

 لاح ىلإ لاح نم رْئهدلا ؛لئقنتو اهلزنم مايألا لزنُكت يذلا تنأ

 لاجآو قازرأب ةتيضق الإ دحأ ىلإ ف'رط ىّددم تدددمامو

 نم هناسل اوجرخأف « هافق نم هناسل اوجرخأ « هلعفي لجو زع هللا كاذ
 نيتس ةنس هدلومو . دادغبب نيتئامو ةريشع ثالث ةنس يف كلذ ناكو © تاهف هافق

 اذهو « هنم هرصب بهذف نيئس عبس نبا وهو يردجلا هباصأ هنإ ليقو « ةئامو

 . لوألا يف لبق ام فالخ

 جرفلا وبأ اضيأ لاق كلذكو < ةصقلا هذه زتعملا نبا ركذ اذكه : تلق

 ءارعشلا رابخأ يف عرابلا » باتك يف تيأرو « '« يناغألا » باتك يف يناهبصألا

 و © ثلاث تيب عم نيتيبلا نيذه مجنملا نبا هللا دبع يبأ فيلأت « نيدلوملا

 لاملا ”نيعأ يدتف يوتستو ”ةضار ”ضيببلا يسْمُستف ًاطخلم ؛راوأزت

 يارولا روور ال رح ع يلا

 : هلوق "اديمح هحيدم نمو

 الابع اهيف هل !وحضأ دقف ”ديمح ايندلا ينكاس "لّفكت
 الامف ”ُبلوُعَي نأ هلل هيلإ قص وأ كراك مد هايأ نأك

 : هيف اضيأ هلوقو

 ١ ملاح يناغالا .

 دض : ةدوسملا ؟

 ىذا مسالا



 سانلا نم يقست نم معطي مناغ وبأو يقْستت ”ةجد

 سارلا يف نيعلا تنأو « سأر ىدهلا مامإو ”مْسِح 'سانلاف

 :اهتلمج نم ةديصقب هاثر نيتئامو رسشع ةنس رطفلا دبع موي يف ديمح تام املو

 عضوم ٍربصلا ”قبي مل هنكلو انلمق سانلا فد ام انبدأف

 : هلوقي ةهاتعلا وبأ هاثرو

 'مكحم بناوجلا رومعم كربقو ”مساوف كاررذ اّمأ مناغ ابأ

 ةمادهتي همُْسِح هيف ناك اذإ مدبق نارّمّع روبقملا عفني امو

 . ردقلا اذه ىلع اهنم رصتقنو « ةريثك كئوكعلا رامخأو

 « ةبناث فاك اهدعبو واولا ديدشتو فاكلاو ةلمهملا نيعلا حتفب : كوكعلاو

 . ١ةنكاس ءاه اهدعبو ماللاو ةدحوملا ءاملاو مجلا حدفب : ةلمجو

 هتركذ اك هتافو خيرات هخيرات يف ركذ يربطلا نإف يسوطلا ديمح امأو

 اهيلإ هجوت امل نومأملا عم ناك هنأل © حلصلا مفب يفوت هنأ ينظ بلاغو « انهاه

 . "خيراتلا اذه يف اهتمججرت يف هتحرش امسح « ناروُب ىلع لوخدلل

 ١ م يل ل س يف ةمجرتلا يبتنت انه .
 لوالا دلجملا رظنا ؟ :5819 .

 وأ



3 

 مهجلا نب يلع

 نب ةنيذأ نب ديسأ نب دوعسم نب مهجلا نب ردب نب مهجلا نب يلع نسحلا وبأ

 نب نطق نب ثراحلا نب '[رباج] نب ةبتع نب كلام نب رباج نب بعك نب رارك

 ةماس نب ثراحلا نب ةديبع نب كلام نب ورم نب لهذ نب ؟مزحأ نب نطق نب جلدم
 « نيديجملا ءارعشلا دحأ ؛ "روبشملا رعاشلا يماسلا يشرقلا بلاغ نب يؤل نبا

 ةخكذو 4 مهلا هدلاو ةمجرت يف هبسن ؟« دادغي خيرات » يف بيطخلا قاس اذكه

 الاع رمشلا دبج تاكو « روبشم رعش ناويد هل : *لاقف « ةدرفم ةمجرت يف ًاضيأ

 . همالك ىبتنا ؛ ًالضاف ًانيدتم ناكو « لكوتملا رفعجي ”صاصتخا هلو « هنونفب

 هرابظإو « هنع هللا يضر « بلاط يبأ نب يلع نع هفارحتا عم - ناكو

 نراسارخ ةلقاث نم نآكو . ظافلألا بذع رعشلا ىلع ًاردتقم ًاعوبطم - ننستلا

 عست لسبقو « نيثالثو نيتنثا ةنس يف ناسارخ ىلإ لكوتملا هافن مث قارعلا ىلإ

 نب رهاط نب هللا دبع نب رهاط ىلإ بتك و « لكوتملا اجه هنأل « نيتئامو نيثالثو
 رهاط هسبحف «روباسين ايذاش ىلإ لصوف « موي هبلص هيلع درو اذإ هنأ نيسحلا
 : "كلذ يف لاقف « الماك ًاراهن ًادرجم هبلصف هجرخأ مث

 الوبجب الو اقوُْسَم نينثإ )1 ”ةحيبص خايذاشلاب اوبصني م

 رظناو ؟6١ : ٠١ يناغألاو م9١ :زتعملا نبا تاقبطو ٠ + ١ : ينابزرملا مجعم يف هتمجرت - +7
 . ناويدلا ققحم ةمدقم

 . رماع : ر يفو ؛ ةدوسملا يف فلؤملا اهيلع ببضو « دادغب خيرات نم تطقس
 . ةدوسملا يف ةطوقنم ريغ
 . سر يف ةصقت بسنلا ةلسلس تءاج
 , ؟غ ٠ : ا دادقب خيرات

 , م50 05١: دادغب خيرات

 ,كرو «( دابر : هتاود مق لا مى” ا حب اح

 وم



 المجست مهرودص ءلمو ًافرش مهيولق ءلم هللا دم اومصن

 « ماشلا ىلإ جرخ مث قارعلا ىلإ عجر مث ©« 'ةروبشم ةريثك تاببأ يهو

 نب يلع نأ بلحي ديربلا بحاص نم باتك نيعتسملا ىلع درو كلذ دعبو

 ليخ هعم ةعامج ىلعو هيلع تجرخف < قارعلا ىلإ امجوتم بلح نم جرخ عهجلا
 2 قمر رخآب حبرج وهو سانلا هقذكلو 2 ًاديدُش ًالاتق ميلتاقف 0 بلك ينب نم

 : "لاق امم ناكف

 ليس حبصلاب لام 'مأ ليل لبللا يف ديزنأ
 ليما كما واو يري لقا فاتك

 ةنس نابعش يف باتكلا دورو ناكو « لبجدلا عراش يف دادغبب هلزنم ناكو

 تدجو هتوم دعب هباش تعزن املو « هتقو يف ىفوتو « نيتئامو نيعبرأو مسن

 5 "اهمف بتك دقو ةعفر اهنف

 اعْنص هسفنب اذام حزا لا دلبلا يف بيرغلا انمْحَر اب

 اعّفتنا الو هدعب نم شيعلاب اوُئمَقَتْنا اف هبابحأ ”قراف

 يتلا تايبألا مامت وبأ بتك هيلإو « ةدمكأ ةدوم مات يبأ نيبو هنيب تناكو

 : ءاهلوأ ىتلا اهمف هعدوب

 دماج عمد "لك ”ةقارإ ًادفف دجام كل بحاص نم ةقرف يه

 : ”حبلم ىنعم وهو هلوق هئمف « ريغص هرعش ناويدو

 ١ م يف زجوم صنلاو ؛ يل ل س نم طقس : ةروهشم ... اجه هنأل .

 هتاريد ؟ : .٠لا1.

 . +١١ : هناويد يف نيثبلا رظناو ؛ بوتكم اهمف ةعقر ؛ار م

 , ةباذإ [دهف و ةيفزب 4 عام ج1 ماق يأ ةازيد
 . ١41 : مهجلا نبا ناويد

 مح

 ل



 رندو بسح ىذ ربغ ةوادع ءالب هلدعت سيل ءالت

 : هيف لمع امل ةصفح يبأ نب ناورم ىف املاق ناتيبلا ناذهو

 ارعشلا يعادي هدعب "ىلع اذهو رعاشب ردب نب مهجلا ام كرمعل

 اخ ينهوأ راعمألا ىع”دا اماق همأل راح ناك دق يبأ "نكلو

 هل ًارعش قدزرفلا دشنأ دقو « ةزع ريثك لوق نم ذوخأم ىنعملا اذهو

 « ال : لاقف ؟ ةرصسلا درت كمأ تناك له « رخص ايأ اي : هل لاقف هتسحتساف

 : ١اهوأ ىتلا ةروبشملا هتاببأ سبح دقو هلو

 "دمعت ال دّنبم *يأو « يسبح يرئاضب سيل تلقف تس_دّح تلاق

 . اهتركذل اهلوط الولو « اهلثم لمعُي ل ىنعملا اذه يف ةديج تاببأ يهو
 : "اضيأ هلو

 ارّدق ذإ راج كيلم الإ تنأ له ارختفم لظ يباذعب يذلا اذا
 ىرت فوسف ام موي هنم 'ىِفأ نإف ردق ىلع انيراجتل ىوحلا الول 5000 هشيم 5

 . ةنسح ءاشأ هلو

 نب ةّماس ىلإ ةبسنلا هذه <« مم فلآلا دعبو ةلمهملا نيسلا حتفب : يماسلاو
 نيشلاب « يماشلاب سانللا نم ريثك ىلع فحصتيو « هبسن يف روكذملا يؤل

 . طلغ وهو « ةمحعملا

 ”ابتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو مجلا حتفو ةلمهملا لادلا مفب : ليجادو

 ١ عر ب: هتاويد . ”
 هفاويد ؟ : ١4١ هريغل اهتبسن يناغألا بحاص ىورو « ر نم ناتيبلا طقس دقو ؛ .

 < م يف يف ةمجرتلا يبتنت انه ىلإ .



 هجرخم « دادغب ىلعأب رهن وهو - ممخرت ريغصت «ةلجد ريغصت - [١ مال اهدعبو ]
 ندم هيلع « دادغبو تيركت نيب يبرغلا بناجلا ىف ةيسداقلا لباقم « ةلجد نم

 نم هجرخمو ندمو ىرق هيلع رهن ًاضيأ وهو «زاوهألا ليجد ريغ وهو « ىرقو
 . سرفلا كولم لوأ ناساس نب كباب نب ريشدرأ هرفح « ناببصأ ةبج
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 يمورلا نبا

 نباب فورعملا © سيجروُج لبقو « جرح نب سابعلا نب يلع نسحلا وبأ
 دبع نب يلع نب دمج نب روصنملا نب رفعج نب ىسيع نب هللا ديبع ىلوم «يمورلا
 مظنلا بحاص روبشملا رعاشلا ؛ هنع هللا يضر « بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا

 اهنماكم نم اهجرختسيف ةردانلا يناعملا ىلع صوغي < بيرغلا ديلوتلاو 2« بيجعلا
 يقبي الو هرخآ ىلإ هيفوتسي ىتح ىنمملا كرتي الو « ةروص نسحأ يف اهزربيو
 ركب وبأ هلمع مث « "يبسملا هنع هاورو « بترم ريغ هرعش ناكو « ةبقب هيف

 عيمج نم سودبع نبا قارو بيطلا وبأ هعمجو <« فورحلا ىلع هبترو يلوصلا
 هلو . تيب فلأ وحن اهريغو فورهلا ىلع وه امم ةخسن لك ىلع دازف « خسنلا

 ١ ةدوسملاو س نم طقس .

 + - 45ه : يفابزرملا هجعمو «+ : ١؟ دادغب خيرات يف هتمجرت :١ ؛ بهذلا جورمو : ١م«

 «ىرخأ تاحفصو *4ه : بادآلا رهزو ٠١6:١ صيصنتلا دهاعمو ؛ 5+ : نارفغلا ةلاسرو
 تاسارد ثيدحلا رصعلا يف هنع تبتك دقو ؛ (ةقرفتم تاحفص يف) قيشر نال ةدمعلا يفو
 . ةددعتم

 « « يبنتملا » ىلإ ةيرصملا ةعوبطملا يف « يبيسملا » ةظفل تفحصت دقو ؛ ١١8 : تسربفلا رظنا ؟

 يفوت روهم ءىرقةم وهو يندملا يبيسملا قاحسإ نب دمه همسا نم كانهو ؛فيرط فيحصت كلّدو

 وأ يمورلا نبا ناريد ىور يذلا وه ناك نإ يردأ الف «ء (4م : ؟ ةيابنلا ةياغ) ؟+ + ةنس

  يمورلا نبال اضيأ رصاعم ءىرقملا نإف « رخآ يبيسم وه

 م4



 كلذكو <« فيرظ ءيش لك ءاجهلا يف هلو « ةعيدملا عسطاقملاو ةلوطملا دئاصقلا

 . هلوق كلذ نمف 2 حيدملا يف

 اونام امل اوُننم ولو ءاطعلا ماوي ٍدحأ ىلع اوُننم امو نومعنملا

 "نادي وهو اياطعلا ىطعأو «رفو 'ملهدنعو ”ماوقأ لاملاب نَّض

 : دحأ ىنعملا اذه ىلإ ىنقبس ام : لاقو « اضيأ هلو

 موحن ناوجد ادذإ تاثداحلا ف مفوبسو مهوجوو موارا

 ”موج'ر ”تايرخألاو ىجدلا ولت حباصمو ىدبلل ماعم ابنم

 هءاجه دارأ دقف هبق لاطأو هلاونل ًاءرما حدم ؤرما اذإو

 هءاشر لاطأ امل دورولا دنع ىّقّتسملا دعب همف رّدَقُي م ول

 : ينادجلا ىلع نب رفعج نيسحلا وبأ لاق « باضخلا مذ يف هلوق كلذكو

 : "ىنعملا اذه ىلإ دحأ هقبس ام

 اباضخ داوسلا نئظ 'لتبيبش 'تّقتخأو داوسلا ءرمل ماد اذإ

 ابابش لاخي وأ ًاداوس ؛نظُي ءهباضخ نأ ”خيشلا ”نظي فيكف

 : هلوقو |

 ”هفلخمو هدعو ف '”بذكي و ءاقللاب نرقلا دعب 1

 ”هّفرعيف خس رف نم هافق ىربو ههجو ”نرسقلا فرعي ال

 ”دشأ انباحصأ يأ : روصنملا لاق دقو يجراخلا لوق نم ريخألا ىنعملا اذه ذخأ

 . وال : هتاويد ١

 نيتيبلا ىلإ ينادخلا لوق فرصني :ر فو « ةدوسملا يف لوقلا بيترت اذكو ؛ مو : هناويد 9

 . نيقباسلا
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 لقف « مءافقأ فرعأ نكلو مبهوجو فرعأ ام : لاقف ؟ متزرابم يف امادقإ

 . مهفرعأف اولبقي مهل
 انظح هنم تلن دقو رعشلاو تنأ ام : هحزامب وهو يمورلا نبال لجر لاقو

 تنأ لب .: لاق « رعشلا يف يعدم وأ ايبرع كارأ ؟ مجعلا نم تنأو اميسج

 : ١هدشنأو « ائيش كلذ نم نسحت الو ايبرع ”بستنلت تنك ذإ "يعد

 ”بيوب راثتسب نرأ بيوب نبا ال كايإ
 ”بيرلعلا هتنسحأ ام ًارعش ”مورلا ”نسحت دق

 هاري ام ٍءوسل ًارّيطت فرصتي ال ةليوطلا ةدملا ماقأ ابرو « ةريطلا ريثك ناكو
 ثعبف ةريطلا يف هلاحن فرعو هدقتفا ءارمألا نم هناوخإ ضعب نإ ىتح هعمسي وأ
 فرصنا : مداخلل لاق هبوكر ةبهأ ذخأ اماف « هب لءافتيل لابقإ همسا ًامداخ هملإ

 . "| كالوم ىلإ
 : ًاريخ هنم عقوتي ال ناكو هل اهاضقف ةجاح هلأس دقو ءاسورلا ضعب يف هلو

 '”لّعفَت كنأ تلخام يننأ ىلع ءهل'ذّبب تادف رمأ يف كتلأس

 لّضعأو ىهأدأ نامرحلا نم يلع هنإو ًاركش لاذبلاب ينتمزلأو
 لأس كلثم نسانلا ف ىرأ نأ ىلإ هفرّصب ينثَي رهدلا نأ ”تلخخ امو

 لّمؤي نم تنأ ذإ ينءاس دقل هنإف كنم ”تلنام يفئرَس كل

 هةر قش دقو ًاضنأ يسينتلا عيكو نبا ىلإ بسنت تاببألا هذهو

 . "لعأ للاو - نسحلا همساو

 ءاعبرألا موي هتدالو تناكو . ةلاطإلا ىلإ ةجاح الف ةريثك هنساحم نإف ةلمحلابو

 « دادغبب نيتئامو نيرشعو ىدحإ ةنس بجر نم الخ نيتلبلل رجفلا عولط دعب

 ,؟”ع : هتاويد ١

 «اقب الد وه اذإف « لابقا » مسا يمورلا نبا بلق دقو « ةريطلا هجو نيبي ملو « ر نم ةدايز ”

 , هلم ريطتف

 . ١0١ : مقر عبكو نبا ةمجرت رظناو ؛ م يل ل س نم طقس : معأ ... تاببالا هذهو *

 ف



 رفعج نب ىسع رصق ءازإب راد يف ةلتخلا بردو ةّمقيقعلاب فورعملا عضوملا يف

 : هرافسأ ضعب يف اهنع باغ دقو لوقي دادغب يفو < روصنملا نبا

 ”ديدج وهو شيعلا بوث ”تسبلو امصلاو ةسسشلا هب تدحص داب

 ”دبمت بابشلا ”ناصغأ هيلعو ”هئتيأر ريمض ذلا ف لت اذإف

 عبرأ لبقو « نينامثو ثالث ةنس ىلوألا ىدامج نم اتبقب نيتليلل ءاعبرألا موي يفوتو
 « ناتسبلا باب ةريقم يف نفدو « دادغبب نيتئامو نيعبسو .تس لبقو « نيناُمو
 نب هللا ديبع نب مساقلا نيسحلا ابأ ريزولا نأ « ىلاعت هللا همحر « هتوم ببس ناكو

 هناسل تاتلفو هوحه نم فاخم ناك دضتعملا مامإلا ريزو بهو نب نابلس

 «هسلجب يف وهو ةمومسم ةجناتكشمخ همعطأف « 'سارف نبا هيلع سدف «شحفلاب
 ىلإ : لاقف ؟ بهذت نبأ ىلإ : ريزولا هل لاقف « ماقف مسلاب سحأ اهلكأ اماف
 ىلع يقيرط ام : لاقف <« يدلاو ىلع مس : هل لاقف « هبلإ ينتشعب يذلا عضوملا
 ددرتب بدمطلا ناكو . تامو امايأ ماقأو هلزنم ىتأو هسلجم نم جرخو ؛ رانلا

 لاق 4 ريقاقعلا ضعب يف طلغ هنأ معزف « مسلل ةعفانلا ةيودآلاب هجلاعيو هيلإ

 دوحي يمورلا نيا تيأر : هيوطفنب فورعملا يدزألا ةفرع نب دم نب مهاربإ
 : دشنأف ؟ كلاح ام : تلقف هسفنب

 رادصإلا نع ههرراوم تزجع دروُم ةطلغ ىلع ”بيبطلا طلغ

 رادقملا ةياصإ بيبطلا "طلغ امنإو ةبيبطلا ناوّحلَي سانلاو

 هتدجوف هدوعأ يمورلا نبا ىلع تلخد : رعاشلا مجانلا ناؤع وبأ لاقو
 : يل لاق هدنع نم تمق اماف © هسفنب دوحي

 'كمول نود ةريشعلل ك'ادوجو '*كموق 'ديمح تنأ نائع انأ

 ”كماوي دعب ”هارت الو كارب هارأ اف كبخأ نم "دكوزت

 ناكو «ءامدلل اكافس مادقإلا ديدُس ةسملا مظع روك ذملا ريزولا ناكو (123)

 ١ «أطخ» : ةدوسملا يف ابقوف © 2. ةدوسملاو س يف ام انتبثأو «ءسادق : يل ل ؛سارق نبا: ر .

 ني



 . ةمعن هعم لاومألا بابرأ نم ةدحأ فرعي ال « لجو ىلع هنم ريغصلاو ريبكلا

 ةنس رخآلا عيبر ربش نم نولخ رشعل ءاعبرألا ةيشع روكذملا ريزولا يفوتو

 يفو « ةنس نوثالثو فين هرمعو « يفتكملا ةفالخ يف نيتئامو نيعستو ىدحإ

 'هثلاث يف برشنو « ًارورس 'ريزولا تام ةيشع انبرش

 'ةئراو يف هللا كراب الو ماظعلا كلت هللا محر الف

 « ريزولاو هببأ ةايح يف تاهف « نسحلا دم وبأ هل لاقي خأ ريزولا اذه ناكو

 هركذ يقأسسو - حصألا وهو يماسيلا ليقو « يلفونلا ثراحلا وبأ لمعف

 يلع ةمجرت يف يناعمسلل « ليذلا » يف تيأر مث  '١ىلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب
 ضغبأ تنك : لاق لفونلا ثراحلا ابأ نأ باوبلا ةمارك نب هللا دبع نب دلقم نبا

 ناسل ىلع تلق نسحلا هوخأ تام املف « هنم ينلا هوركمل هللا ديبع نب مساقلا
 وبأ لاق : مالكلا اذه لبق يناعمسلا لاقو م تاببآلا هذه دشناو 6 ماسي نيا

 :هذه يهو «ًاقودص ًالجر ناكو« اذه ثراحلا ابأ تيأر دقو :ميدنلا وصلا ركب

 'بئاجعلاب رهدلا َكَدَباَق ا"زرملا مماقلا يىبأل لق

 بياعملاو رنسشلا ود شاعو انمز فراكو ”نبا كل تام

 بياصملا نم ولخت تسلف اذه تومك اذه ”ةابح

 : "ًاضيأ هل تايبألا هذه تدجو مث « هفرعأ الو ًاضيأ ىنعملا يف رخلآ لمعو

 ٍنيتيصملا اذاب دانو "ا"زرملا مساقلا يبأل لق

 نيش *يأو "نيش شاعو انْيَّز فناكو ”نبا كل تام

 نيدبلاب سأرلا ىلع مطلاف اذه تومك اذه ”ةابح

 ١ مقر ةيلاتلا ةمجرتلا رظنا : 584+ .

 ًاضيأ ىنعملا يف هلو : س ؟ .
 ىجرملا : س م .

 ضب
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 فورمملا رعاشلا « ماسي نب "رصن نب روصنم نب 'دمج نب ىلع نسحلا وبأ

 هنع ىورو « مسدنلا نودمح ةنبا ةمامأ همأ تناك ؛ روبشملا رعاشلا يماسلاب

 نساحمو ءارعشلا نايعأ نم ناكو « امهريغو دايز نب لبس وبأو ىلوصلا ركب وبأ

 «ريبك الو ريغص الو ريزو الو ريمأ هنم مسي مل « ءاجحلا يف اعوبطم نسل ءافرظلا

 : هببأ يف هلوق نمف « هتيب لهأ رئامو هتوخإو هابأ اجهو

 ع ّن نب ر شع رع ”ت'رملع كبه

 اموي كتوم دعب ”تشع نلف

 04 هلو

 امصلاو ةلاطملا بلط نع ”ت'رّصقأ

 هوهلو باشلا مايأ هلل

 ىوحلا نع ”لّمساو بلق !بابتصلا عدف
 عادوم نيعب ايندلا ىلإ رظناو

 ىتفلا ”تالثككوم ”تاثداحلاو

 ىقشو 0 ينتنأ ىرتأ

 انمخ + كلا. نلمح

 ما كلل نايا
 عابلت بابشلا مايأ "نأ ول

 عاتمتسا كبيشم دعب كيف ام
 عادو ناحو ثرَفَس ةد دقلف

 عامس تاثداحلا دعب 'سانلاو

 انادقاو 5# : ١١ دادغي خيراتو ١٠4 : ينابزرملا مجعمو ١٠٠١ : تسربفلا يف هتمجرت - 4

 -5؟5ا0: 4 بهذلا جورمو (يماشلا) : بايللاو ١8# : ه ءايدالا مجعمو 5+١ : فحتلاو

 تاوفلا يف ةمجرت ًاضيأ هلو ؛5؟ 6 : ةقرولا ءيشكرزلاو ١١ : باتكلا باتعا رظناو +. :

 ةقياطم انه يهو « ناكلخ نبا لصأ يف ةتباث ةمجرتلا نآل « هل هبنتلا نسحي امموهو ١519 : ؟
 . امام ةدوسفلل

 ,.دححا:راآ

 .ر نم تطقس : رصن نبا ؟

 ضن



 : هايإ هعنمف انوذرب هلأس دق ناكو « نابزرملا نبا ريزولا يف هلو

 مال مدع مرد ينع ”تلخب

 . باكا ووبج نب أ ف لو

 ب 3-2 أ ىلإ ممددر مهبف يدي 'تتطسنا ول باتتكي أو

 باّتكلا ةّلجأب اببشتم ادغ دق روبج نب دسأ ىرت اموأ

 : "ًاضيأ هلو

 ٍنامزلا بْيَر نم نهانقرسس لايل انل ةارّصلاب تناكو

 ينامألاو ةرسملا ناونثعو ىيلامللا خيرات "نهانلعج

 رماظا ىذا ندعو روارّسلا ةياهن يف ًافرتم الجر رصن نب دمج ”هوبأ ناكو

 . هراد لّمجتو هسلمو همعطمو هتثيه يف ًاصصختم « ةءورملا

 موي دضتعملا ىلع لخد هلبق روكذملا هللا ديبع نب مساقلا ريزولا نأ ىكحو

 : اذه ماسب نبا لوق دشنيو جنرطشلاب بعلي وهو

 "”بئاصملا نم ولخت ةتتسلف اذه تومكت اذه ةابح

 "ريزولا ىلإ رظنف « هسأر دضتعملا عفر مث « ةثالثلا تاببألا ركذ مدقت دقو

 ًاردابم جرخف < كنع ماسي نبا ناسل عطقا « مساق اي : هل لاقف « هنم ايحتساف
 « ءوسل هملإ ضرعت ال : هل لاقو هاعدتساف دضتعملا كلذ مم ملف « هناسل مطقل

 نم مصاوعلاو نيرسّتنق دنحي رسجلاو ديربلا هالوف « لغشلاو ربلاب هعطقا لب

 . بئاحعي : را

 . ةينآلا ةيميملا تايبألا دعب اعقوف س يل ل يف نيتيبلا عضوم رخأت ؟
 . اًماق ريزولا اذإف : يل «

 ضل



 . ةلس نيعمسو فين نع « ىلاعت هللا

 . 'ماق يبأ حودمم روصنم نب رصن هدجو

 :"هلوقب يرعملا اهركذو « ةيكاطنأ اهئتّبّصق ماشلاب ةعستم ةروك : مصاوعلاو

 لآس مصارعلا لهأ نع ينإف اهلهأو يتنع 'دادغب 'تكلأس ىتم

 . مصاوعلا ةلمج نم نامعنلا ةرعم هدالب نأل اذه لاق امنِإَو

 ةريزجلا دالب نع ابلك روغثلا لزع دشرلا نوراه نأ هخيرات يف يربطلا ركذو

 نيعبس ةنس يف كلذو « مصاوعلا تيمسو « ًادحاو ًازّمح اهلعجو نيرسّتنقو

 , ةثاهو

 « اهنع هللا يضر «© بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا ربق هللا ىلع لكوتملا مده املو

 : يماسبلا لمع نيتئامو نيثالثو تس ةنس يف

 امولظم ابن تنب نبا لْمتق تتأ دق ةّيَمأ تناك نإ هللات

 امودبم هربق ك'رْمَعل اذه هلثمب هببأ وني هانأ دقلف

 ايمر ”هوُعَّنَتَتف هلتق يف اوكراش اونوكي ال نأ ىلع اوفسأ

 مهنع هللا يضر «نيسحلاو نسحلا هيدلوو "ىلع ىلع لماحتلا ريثك لكوتملا ناكو

 رّذْبُي نأ رمأو هب قلعتي ام عيمجو هرودو هلوصأب ناكملا اذه مدهف « نيعمجأ

 « خيراوتلا بابرأ لاق اذكه « هنابتإ نم سانلا عنمو هربق عضوم ىقسيو

 . معأ هللاو

 صقتسي ملو « ةعببر يبأ نب رمع رابخأ » فيناصتلا نم روكذملا ماسب نبالو

 « دنه نم تضتعا ام ءاس دنه لالطأأ : اهبعلطم ةديصقب (ه9 : ؟ هناويد) هيف هحيدم رظنا ١

 : لوقي اهيفو

 دغر ةشيع نع مايألا فظش انل ىرفنا ماسب نب روصنم نب رصنب
 .١؟ه# : طقسلا حورش ؟



 تاضقائمو» باتكو « صوحألا رامخأ » باتكو 6 هنم غلبأ هياب يف دحأ

 . كلذ ريغو « هلئاسر ناويد » باتكو « ءارعشلا
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 يخونتلا يضاقلا

 ءىناه نب رباج نب مت نب مهاربإ نب دواد مهفلا يبأ نب دمع نب يلع مساقلا وبأ
 خبص ن كراك نب قوم نواز نب عرس نب ةيرم زن كلاه دنع ىديز نإ
 نب هللا مث نب مهف نبا « نيمدقألا خونت كوام دحأ وهو «© ثراحلا نب ورمع نبا

 ؛ يخونتلا «ةعاضمق نب فاحلإ نب نارمع نب ناولُح نب بلغت نب ةّربو نب دسأ

 وه » : 'هقح يف يلاعثلا لاق « موجنلاو ةلزتعملا لوصأب ماع ناك ؛ ياطنألا
 يف هتأرق اك ناكو < ميشلا نسحو مركلا دارفأو « بدألاو معلا لهأ نابعأ نم

 ينإف تيبحأ نإو «© كسان ةحْبْس ينإف تدرأ نإ : دانع نب بحاصلل لصف

 . « براش ةبحت ينإف ترثآ وأ « بهار ةعردم ينإف تحرتقا وأ « كتاف ةحافت

 ةرضح درو هنع فرص نيحو « نينس عضب زاوهألاو ةرصبلا ءاضق دقت ناكو

 يف بتكو « هارق نسحأو هاوثم مركأف « احدامو ًارئاز نادمح نب ةلودلا فيس

 فتراكو . هتبترو هقزر يف ديزو « هلمع ىلإ دبعأ تح دادغبب ةرضحلا ىلإ هانعم

 ةناحير هنودعيو هل نوبصعتيو هبلإ نولمع قارعلا "ءاسّور نم هريغو يلبملا ريزولا
 ريزولا نومداني نيذلا ةاضقلاو ءابقفلا ةلمج يف ناكو « ءافرظلا "خيراتو « ءامدنلا

 يف طّستلاو ةمشحلا حارّطا ىلع نيتليل عوبسألا يف هدنع نوعمتجيو « يلبملا

 : ؟ صيصنتلا دهاعمو م16 : ١ ةيضملا رهاوجلاو ١4 : ١5١ ءابدالا مجعم يف هتمجرت - 6

 ١ « ةلزتعملا تاقبط يف ركذو : ١١ ةدوسملا يف ةلماك ةمجرتلاو ؛ .

 ,مم5: ؟ ةميكبلا ١

 .ءارزو :ر ؟

 . « جنرانو » تناك ابرو ٠ خسنلا ميمج يف ةظفللا هذه تدرو اذك *

 م



 يخونتلاو فورعم نباو ةعيرق نبا ركب وبأ يضاقلا : مهو « ةعالخلاو فلصتقلا

 اذإف «يببملا ناك كلذك و « اهليوط ةبحللا ضيبأ الإ مهنم امو « مهريغو روكذملا

 اوُبهو © هذخأم مهنم برطلا ذخأو عامسلا دلو سلجلا باطو سنألا لماكت

 يف عضوو « شيطلاو ةفخلا نيب شيعلا فاطعأ يف اوبلقتو « راقعلل راقولا بوث

 نوصقريو ًاضعب مهضعي اهب شريو هرثكأ برشتت ىتح اهعقني لب هيف هتيحل سمغيف
 مهتداعك اوداع اوحبصأ اذإف « مديلاو روثنملا قئاخمو تاغبصملا مهيلعو مهعمجأب

 :١هلوق هرعش نم دروأو . ءاربكلا خياشملا ةمشحو ءاضقلا ةهبأب ظفحتلاو رقوتلا يف

 راهن نم حدق يف كل "تدب ”ةقواخم ,سمشلا نم .حارو

 راج "ريغ ”هنكلو امو ”دماج ”ةةنكلو ةاوه

 راسيلاب وأ يئقّسلا لام اذإ نيميلاب امل ريدمللا نأك

 رانسلجلا نم مك درف هل نيمسابلا نم ابوث عاردت

 : "ًاضيأ هل دروأو

 0 4 0 : هع أ ول 7 ء يبأب

 'عولط لصولا كّكف يف هلام ةردب تنأ

 : "هل 3روأو

 ”بيبط هنم سيل ءاد كطخسو ”بدشم هلي ال ”بابش كاضر

 ”بيبّح سوفنلا لك ىلإ تنأف "بكرم سوفنلا لك نم كنأك

 . اذه ريغ ؛ًاريثك ائيش هل ركذو

 ضني



 مماقلا وبأ ضراع دقو : '6 بهذلا جورم » باتك يف يدوعسملا لاقو

 حدمو « تايبأ اهنم ركذو « هتروصقم يف ديرد نبا ركب ابأ روكذملا يخونتلا
 . ةعاضنق نم هموقو خونت اهبف

 تنك : لاق يطساولا يفوصلا ركسع نب نسحلا دمح وبأ ىكح : هريغ لاقو

 ذإ ةجرفلل زربأ بابي ةكد ىلع ًاسلاج ةئامسمخو نيرشعو ىدحإ ةنس يف دادغبب
 : ًالثمتم تدشنأف 2< يناج ىلإ نسلجف ةوسن ثالث ءاج

 راج ريغ هنكلو ءامو دماج هنكلو اوه

 اسم : تلقف ؟ ًامامت تيملا اذهل ظفحت له : نهادحإ تلاقف <« ”تككسو

 : تلقف ؟ هبطعت اذام هلبق امو همامت دحأ كدشنأ نإ : تلاقف « هاوس ظفحأ
 تدازو « ةروكذملا تايبألا ينتدشنأف « هاف لّبقأ ينكلو « هبطعأ ءيش يل سيل
 ١ ْ : لوألا ثيبلا دعب

 راني اطيحم ًارون تلمأت هيف يهو ابتلمأت ام اذإ
 رارجحالا يف ةيابنلا اذهو ضاضيببالا يف ةيابنلا اذهف

 تدارأ « لببقتلا ينعت ؟ دعولا نبأ : يل تلاقف « ابنم تاببألا تظفحف
 . '"كلذب قيعادم

 ةجحلا يذ نم نيقب عبرأل دحألا مري ةيكاطنأب دلو هنإ : "بيطخلا لاقو
 « ةفينح يبأ مامإلا بهذم ىلع اهب هقفتو دادغب مدقو « نيتئامو نيعبسو نامث ةنس

 ءاثالفلا موي ةرصبلاب ينوتو . ؟| ايلزتعم ناكو] ثيدحلا عمسو « هنع هللا يضر

 هللا همحر « ةئاثلثو نيعبرأو نيتنثا ةنس لوألا عبر رهش نم نولخ عبسل

 : يخونتلا ةروصقم علطمو « خ١ .٠٠ : ؛ بهذلا جورم ١

 ىدملا زاج نم بلطي ىتدم يأ ىبنلا يجن عطأ م يئابتنا الول

 لصأ يف امل قباطم انه امو ؛ ر نم ًاوهس هضعبو « يل ل س نم طقس : كلذب ... هريغ لاقو ١

 . فلؤملا

 .,الال : 1١ دادقبي خيرات م

 . راركت هنإ ذإ ء ر نم طقسو « ةدوسملا نم اذه بطش 3

 نا



 هدلو ركذ ٍقأيسو  دّي'رملا عراشب هل تيرتشا ةبرت يف دغلا نم نفدو . للاعت
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 رغصألا ءىثانلا

 ءاالللا « رفصألا ءىقانلاب فورعملا « فيصو نب هللا دبع نب ىلع نسحلا وبأ
 . ةريثك دئاصق تيملا لهأ يف هلو « نيئسحلا ءارعشلا نم وه 4 روبشملا رعاشلا
 تخون نب ىلع نب ليعامسإ لبس يبأ نع مالكلا مع ذخأ « اعراب ًاماكتم ناكو
 فيصو هدج ناكو « ةريثك فيناصت هلو « ةعبشلا رابك نم ناكو « ملكتملا

 < فلأ ماللا ديدشتو ةلمبملا ءاحلا حتفب : الحلاو . ًاراطع هللا دبع هوبأو اكوام
 . ١ساحنلا نم ةيلح لمعي ناك هنأل كلذ هل لبق امنإو

 وهو « هسفنل بلح ءىقانلا نسحلا وبأ ىندشنأ : يمزراوخلا ركب وبأ لاق
 ١ ١ : ًادج حلم

 افرحأ ءاملا ىلع يمالقأب هطخأ افهنإف كولملا تبتاع انأ اذإ

 افلكت تراصف ًاعبط هتدوم نكت ملأ «باتتعلا دعي ىوعرا هبهو

 « ابمماحي هرعش ىلمأو ةئاثلثو نيرشعو سمخ ةنس يف ةفوكلا ىلإ ىضمو
 :"ةدصصق نم هسفنل هئالمإ نم بتكو . اهب هسلجم رضحب يص وهو يبنتملا ناكو

 ”باهذ هل بولقلا نع سيلف ”ريمض هكباذ نانس نأك

 :ع نازيملا ناسلو ؟6 : ٠ ءابدالا مجعمو "عمنا ةمدتملا يف رغصألا ءىئانلا ةمجرت 5

 . ةدوسملا يف امل ةقباطم ةمجرتلا هذهو ؛ "4

 . ةدوسملا شماهب وهو « م يل ل س نم طقس : ساحنلا ... هدح ناكو ١

 . بلاط يبأ نب يلع حدم يف لبعدل )١ 3١( يربكعملا اهبسن ؟

 م مدل



 1 هتعيبك همراصو

 : ١لاقو اذه ينتم لا مظنف

 ”نويع اجيبها يف مالا نأك

 ”باقرلا قلخلا نم اه'دصاقم

 داقر نم كفوسس تعط ب دقو

 نرطخي ف

 «هتقرافم ىلع مزع املو « بلحي نادمح نب ةلودلا فمس ةرضح دصق دق ناكو

 : هعدوب هبلإ بتك « هناسحإب هرمغ دقو

 'داؤف يف الإ مومه نم ةنسألا ”تغلص دقو

 امئاط عدوأ أ ينأ ال عدوأ

 ًايحاص دجولا ىوس يفلأ ال

 الملاو معئانصلاب انع تلمحت

 هنيد كفيس ىعري يذلا كاعر

 اعنام تنك ام رهدلا يهركب يطعأو

 اعجار سفنلاب تيفلأ نإ يسفنل

 انقئاخشلاو الفلا للا وول

 اعناب رّضخأ شيعلا ضور كاقلو

 : "مجنملا نبا دمج ىبأ ىلإ اهازع مث « يلاعثلا هملإ الا هرعس نمو

 عجرأو

 ًاينحت ”قيدصلا ينرجبيل ينإ
 هتيرغأ ”ثتبتاع نإ فاخأو
 ,لفاغتم لهاحي *تيلب اذإو

 امبرو ةتوكسلا ينم هتيلوأ

 ,و : يبنتملا ناويد ١

 . يف ل س نم طقس : داؤف ... ىضمو ؟

 .؟54 :*/ 2 ؟عم: 5١ ةميتيلا +

 . ل يف ةمجرتلا يبتنت انه 3

 :برتغاف ًاعداو ' مهيعس و

 بعت نم تجتلن ةحار و

 هبرأف انانضأ هرج نأ

 ااوص رومألا نم لاحلا وعدي

 ضن



 . ةليمج دصاقم هراعشأ يفو

 نينثالا موي يفوت هنإ لبقو «ىلاعت هللا همحر « ةئاؤلثو نيتسو تس ةنس يفوتو

 ىدحإ ةنئس يف هدلومو . دادغبب نيتسو سمخ ةنس نم رفص نم نولخ سم

 . نيتئامو نيعبسو

 ءاا/

 رعاشلا يهازلا

 ؛روبشملا رعاشلا يهازلاب فورعملا يدادغبلا فلخ نب قاحسإ نب ىلعمماقلا وبأ

 : لاقف «١ دادغب خيرات » يف بيطخلا هركذ « ململا ريثك انسحم ًافاصو ناك

 هنأ ىلإ راشأو « ًآاليلق هرعش بسحأو « اهريغو تابيبشتلا يف رعشلا نسح هنإ

 . عيبرلا ةعيطق يف هناكد تناكو « ًاناتطسق ناك

 : لاقف « ءارعشلا تاقبط » يف 'محرلا دبع نبا دعس وبأ ةلودلا ديم هركذو

 موي فوتو « ةئاؤلثو ةرشع ينامث ةنس رفص نم نيقب لابل رشعل نينثالا موي دلو
 « دادغبب "ةئاثلثو نيسخو نيتنثا ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيقب ريشعل ءاعبرألا

 كيلا لكأ قةورفش لك ريا كازجا ةقيرأ ىف يدق ودك كلوت واقف ف نقدا

 عيمج يف لاقو « هتقو ءاسؤر نم امهريغو ىلبملا ريزولاو ةلودلا فيس حدمو

 : هل ركذو ؛ نونفلا

 يرابتنا ىلع ءاكملا هنواعو يراتتسا "كتم ىوهلا يف كدودص

 . ةدوسملا يف الل قباطم انه هانتثأ امو ؛ هو : 22 ١ ةميتملا يف هتمجرت - 4517

 8 ين : ١١ دادغب خيرات ١

 عجار) ةلودلا لالخ تارم ةدعرزو (”8+م -) ريزولا محرلا ديع نب نيسحلا نب دمس وه ؟
 . (4 : ج ريثالا نبا خيرات نم ةقرفتم تاحفص

 نيتسو ىدحإ نايفو يف مظتنملا فلؤم هركذو ةئاؤلثو نيتس ةلس دعب يفوت هنأ دادغب خيرات يف 5

 , ةلالثو

 ضن



 ال كبف 5 ملخأ مو

 نكلو لرسح نم ترصبأ و

 : جسفنملا هيبشت يف روكذملا يهازللو

 ابتقرازب تفوأ ةّيدروّزالو
 ١ابب نفعض تاماق قوف اهنأك

 : هلو

 اهفطل ةجاجزلا نع باغو 'تّقر

 :٠ هلوق هرعش نساح نمو

 امنأك نوسعلا ظاحلأاب ضيبو

 ىوللا جرمنمب اموي يل نيادصت

 ةّلهأ تنيقتناو ًارودُب نرفس

 ًامجنا ردلاب دابجألا يف نعّلطأو

 راذعلا نسح نم ”تنياع امل

 يرابيتخا عقو يتوقشا كيلع

 تيقاوبلا قرز ىلع ضايرلا نيب
 تيربك فارطأ يف رانلا لئاوأ

 ”غزاب لمانألا كَكَف ىلع ”رون
 غراف ابنم قيربإلا انأكف

 ارحانخ“ نالتساو ًافوسس نززه

 ارداغ ربصتلاب يلق نرداغف

 ارذآج نتفتلاو ًاتوصغ نّسمو

 ارئارض بولقلا تابحل نلعج

 هب اوتأ ام مهنكل « ءارعشلا نم ةعامج هلمعتسا دقو ©« بيجع مسقت اذهو

 : "يبتملا لوق لثم وهو « هيف عدبأ هنإف « ةروصلا هذه ىلع

 الازغ ةترو ارينع .عسافو ٠ تاب طوخ تلامو. رمق تدب

 : نغم فصو يف بولسألا اذه ىلع هرصع ءارعش ضعبل يلاعثلا ركذو

 ابيبح ذختمل مهحلصأو افارظ سانلا متأ اي كتيدف

 ١ ابلمحت بضقلا فاعضو اهنأك : م ؛ اهب نفغش تاقاط قوف اهنأك :ر .

 ينتملا ناويد ؟ : ١١١9 .

 ففي



 ايبط عامسألا ةعئتمم كتوصو ًانسُح 'راصبألا ةهزن كُّبِجوف

 اببجعلا بَحعلا كفصو يف ال انللئق كنع لئاست ةلئاسو

 ادضق ىّشمو اقئاقش حالو ابيلدنع ىدنغو ًايبظ انر

 . "رئاظن هل تركذل ليوطتلا فوخ الولو

 : اضيأ يهازللو

 فلتلا بابسأل بلقلا ضرع رمق 'يتراذع نم يريذع "نم
 فقوف هيلع راج هنأ هتَّجاع يذلا رئعتشلا مل

 ةبسنلا هذه :؟يناعمسلا لاق «فلآلا دعي ءاهملا رسكو يازلا حتفب : يهازلاو

 يلع نسحلا وبأ امأو : لاق مث « ةعامج اهيلإ بسنو ؟روباسين ىرق نم ةيرق ىلإ
 هذه ىلإ بسن يردأ الف يهازلاب فورعملا يدادغبلا رعاشلا فلخ نب قاحسإ نبا

 . رعشلا نسح ناكو « يدادغب هنأ ريغ « ال مأ ةيرقلا

8 

 مجنملا نب يلع

 هللا ىلع لكوتملا مىدن ناك ؛ مجنملا روصنم يبأ نب ىبحي نب يلع نسحلا وبأ

 مو « ءافلخلا نم هدعب 'نّم ىلإ لقتنا مث « هدنع نيمدقتملا هئاسلجو هصاوخ نمو

 ١ .٠ راهزالا ةضور :ر

 ١ ةدوسملا ف بوطشم وهو « دادغبب ةئاؤلثو نيتس ةنس دعب يهازلا فوتو : يل ل س يف داز .

 .؟44 - عم : 5 يباسنألا م

 , ًاضيأ هازلا ال لاقيو هازأ ةيرقلا مما

 ١هال :؟؟ يمدح : م يناغالاو ١6١ : ينابزرملا مجعمو +١6 : تسربفلا يف هتمجرت - 458

 هلك صنلاو « ةدوسملل ةعباتم ة>رتلا هذهو ؛ هه : يلآللا طمسو ١؛: : ٠6 ءايدالا مجعمو

 . اهتيشاح يف مقاو

 اضفت



 مهرارسأي هيلإ نوضفيو مهترسأ يدي نيب سلحي ميدل ايظَح مدنع انبكم لزب
 ءافلخلاب هلاصتا لبق ناكو .ةيلعلا ةلزنملا يف مهدنع لزب مو «مهرابخأ ىلع هنونمأيو

 هل لمحو ناقاخ نب حتفلاب لصتا مث 6 يعصملا مهاربإ نب قاحسإ نب دمحمب ذولي

 يف نك ام ىلع ديزب ًاميظع ًائيش هل بتكتساو « ةكح اهرثكأ بتك ةنازخ

 راعشألل ةيوار ناكو . هتنازخ هيلع لمتشت م امم ةفعاضم ًافامضأ.هتنازخ

 «هدهاشو «يلصوملا مهاربإ نب قاحسإ نع ذخأ « ءانغلا ةعنص يف اقذاح رابخألاو

 رابخأ » باتكو:.# نيمالنإلاوءامدقلا ءارعشلا »باك ابنم.بنك ءذع فتتمو

 ًارعاش ناكو . كلذ ريغو « خيبطلا يف باتكو « ىلصوملا مهاربإ نب قاحسإ

 : فيطلا يف هلوق هرعش نمف « ًانسحب

 اقفخ ذإ قربلا ماستباك اقرط نم هللاو يبأب
 ةرح هب يلق اشحو هتيورب اقوش يفداز
 اققخ هتنكس املك فلك مئاه بلقل نم

 اقرألا ّيِب ىرغأ نأ داز ايف بيبحلا ”فيط ينراز

 رخاوأ يف يفوتو هللا ىلع دمتعملا مدخ نأ ىلإ شاعو < ناسح راعشأ هلو

 « ىلاعت هللا همحر « ىأر نم رسب نيتئامو نيعبسو سمخ ةنس يف كلذو « همايأ

 يف مهضعي ركذ يتأيسو - ءامدن ءاماع ءابجن مبلكو « دالوألا نم ةعاج فلخو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه نم مهعضاوم

 نم
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 مجنملا نوراه نب يلع

 مجنملا روصنم ينأ نب ىبحي نب ىلع نب نوراه هللا دبع يبأ نب يلع نسحلا وبأ

 4 ءارزولاو ءافلخلا ءامدنو ءايدآلا ءافرظ يف قيرع بسن وذ ؛ روبشملا رعاشلا

 هيبرع ”ةيمجع نساحمو هبي ةنطف مجنملا ينبل
 يبصعلا ةدشب تفرع ىتح مهلضف رشنأو مهحدمأ تلز ام

 : هلوق هرعش نم هب ىنغتي امو « ةردان راعشأ روكذملا نسحلا يبألو

 "| ”باسنألا مجرت ةبحملا ىلإو *”بابسأ ىوحلا يف كنيبو ينبب |

 باتعإلا هحمي مل نإ لوطيس باتع كيف رهدلا نيبو ينيب

 بابإ كبتشيغ نم ىحت رب له هباتكو هلاصوب ابئاغ ا

 باصوألا اهراعش كبلع ”سفن تعطقتل اجرلاب للعتلا الول

 بايْنعلا ”رضحتو 'عوطتقلا ؛لصي امبرف هلإلا حور نم "سأيال

 : هتقحل ةرثع نم هلجر تلثو دقو يمزراوخلا نا ىلإ بتكو

 مسج بطخ لك يف ًآليقُم ه دم لزب مل نم ”راثعلا لان فيك

 ءابدالا مجعمو ١٠2 : ينازرملا مجعمو ١١ : * ةميتيلاو ١6 ؛ : تسربفلا يف هتمجرت - 8
 . اهلبق يتلاب ر يف ةمجرتلا هذه تطلتخا دقو ؛ 16:١

 ماللا رسككي باوصلا لعلو «ببللاك ةدقوتم ةنطف يأ - ءافاو ماللا حتفب  فلؤملا ابطبض اذك ٠

 : هلوقب رعاشلا ريشي مهملإو « رجزلاب اوفرع موق مهو بهل ينب ىلإ ةبسن ءاهلا ناكسإو
 تةرم ريطلا اذإ يبل ةلاقم ايفلم كت الف بهل وني ريبخ

 . م يل ل سو ةدوسملا يف تيبلا درب مل ؟

 . سأت ال : ةدوسملا يف نإ



 ميرك ماقم ىلإ الإ ”طلخت مل مدق ىلإ ىدرلا ىّنقرت وأ

 . ةريثك هرداونو هراعشأو

 تاكو < يضارلا مامإلل هلمع « ناضمر ربهش » باتك فئناصتلا نم هلو

 أدتبا باتكو < ضورعلا يف « ليلخلا ىلع درلا » باتكو « ناجربملاو زورينلا »

 نيب قرفلا يف هتلاسر باتكو « همتي مو يببملا ريزولل هلمع « هلهأ بسنب هبف
 ام ضقنب طيحملا ظفللا » باتك و ءانغلا يف ىلصوملا قاحسإو يدبملا نب مهاربإ

 قرفلا » هامس يذلا يناببصألا جرفلا بأ باتك ضراعي وهو « طيقللا هب ظفل

 رابتخا يف عرابلا» باتك بحاص دلو وهو . « رارحألاو داغوألا نيب رابعلاو

 يبأ ديفحو - ىلاعت هللا ءاش نإ ءاهلا فرح يف هركذ يتأسسو «  نيثّدحلا رعش
 . هلبق روكذملا نسحلا

 نيعبسو عبس ةنس ليقو © تس ةنس رفص نم نولخ عستل هتدالو تنذاكو

 ةنس ةرخآلا ىدامج نم تبقي ةلبل ةرشع ثالثل ءاعبرألا موي يفوتو . نيتئامو
 . يفوت نأ ىلإ بضخي ناكو « ىلاعت هللا همحر « ةئائلثو نيسمخو نيتنثا

26 

 يتسبلا متفلا وبأ

 ةقينألا ةقيرطلا بحاص ؛روبشملا رعاشلا ٍتسُدلا بتاكلا دم نب ىلع حتفلا وبأ

 حلصأ نم : هلوق ةعيدبلا هظافلأ نمف « سيسأتلا عيدبلا سينألا سينجتلا يف
 « تاداسلا تاداع . هبدأ عاضأ < هبضغ عاطأ نم . هدساح مغرأ « مدساف

 (م 58+ ةنس تايفو) 7؟ : ؛ مظتنملاو م.» : « ةميتيلاو 55 : ؟ باسنألا يف هتمجرت - هال

 ةيادبلاو 5١١ : ” صيصنتلا دهاعمو ع : ؛ ىبسلا تاقبطو 4 : يقبببلل ءاكحلا خيراتو

 .الو : « يهذلا ربعو ١هو : « تارذشلاو ؟97+ه : ١١ ةيابنلاو

 ضف



 ءاشر ةوشرلا . كدح دنع كفوقو « كادج ةداعس نم . تاداعلا تاداس

 مهفلا ٠ ال دُم ناطلسلا ىلعو « الذم ناوخإلل ناك نم سانلا لبجأ . تاجاحلا

 . فافكلاب اضرلا « فافعلا دح . ةبنمألا نم كحضت ةّسنملا . لقعلا عاعش

 . عبقرت عيقرلا قرخل ام
 : هلوق هرعش ردان نمو

 هلماع زه "يمك لك كاسنأ ابلمعُدل ًاموي همالقأ زه نإ

 هل مانألا باتك قرلاب رقأ ”هلماتأ ىّر ىلع رقأ نإو

 :'هلو

 همئضنم ةهلاح اهنود نمو باسشلا رح ٌءرملا سلي دقو

 هنرلا ل "رو اصيوكلعو هرب ادع سك نبك

 رتآ نمو ضام نم ثادحتت اب مهسنؤتل موق يف "تاثدحت اذإ

 تاداعملا ةاداممب لكآوم *مبيعبط نإ ثيدحل "دعت الف

 ”مّمطم هتماقتسا يف اف هب ام ىلع كاخأ لّسحت

 ””عبرألا هعئابط همقو دحاو قسالخ هل أَو

 : عيدب ىنعم وهو < ناطلسلا هيلع ريغت نيح يتسدللو

 هنونكم هءلضف نم هلانأو ”هازع يدر مادأ ريمألل لق

 ١ ر نم نايلاتلا ناتيبلا طقس .
 . يل نم نايلاتلا ناتيبلا طقس ؟

 : يتسيلا لوق يهو « لصالا ريغ نم ةدايز س ةيشاح يف ءاج
 الخ ريزولا فاصإل انهو انتاج كأ لو. تتذآ لو َكلْرَع
 فاضت نيح عملا نون ينأك هناكم يف تبثم يريغو تفذح

 ضف



 هنونحي ام مادخلل نوني ىبنلا لهأ لزب مو ”تينج ينإ

 هنونف ميركلا وفعلا نم عمجاف اهنونف نويعلا نم ”تعمج دقلو

 هنود نمع ”فعبلف هند نع هقوف وه نم وفع وجرب ناك نم

 ْ : ًاضيأ هلو

 نايبلاو ةغالبلاو يظفحو ًاروتف ئظفل يف تسسحأ اذإ
 نامزلا عاقيإ رادقم ىلع يصقر نإ يمبفب 'بّتارت 8 -2- - _-

 . "لعأ للاو 2 «٠ بادآلا رهز » يف هلاق اذكه

 « لعأ هللاو © ىراخبب ةئاعبرأو ىدحإ ةنس لبقو « ةئاعبرأ ةنس يفوتو

 . ىلاعت هللا همحر

 هنأ هناويد لوأ يف تيأرو « يباطخلا ةمجرت يف ٍتسْنلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 « رعاشلا بتاكلا زيزعلا دبع نب دمح نب نسحلا نب دمه نب ىلع حتفلا وبأ

 . لعأ هللاو .

 ١/اء

 يف يسلدنألا ماسب نبا لاق ؛؟ روبشملا رعاشلا يمابتلا دم نب ىلع نسحلا وبأ
 هنيب ىَّنلخخ «ناسللا ب ررذ « ناسحإلا ربتشم ناك : هقح يف « ةريخذلا » باتك

 . 5١١8 : راشب رعش نم راتخلا رظناو ١ ه4 : بادآلا رهز ١

 . « ةحيرخت » ىلع ةلاحإ ةدوسملا يف هعضوم يفو ء ر هب تدرفنا : معأ ... ريغت نيح يتسبللو ل

 ١؟؟ : + يبهذلا ربعو 55+ : ؛ ةرهازلا موجنلاو م0 : ١ ةميتيلا ةمتت يف هتمجرت - عا١

 ةريثك تافاضإ فلؤملا دروأ دقو ١4 ؛: ١ ةككتلا «نامكورب رظناو ٠١4 : « تارذشلاو

 . اما ةدوسملل ةقباطم انه ةمجرتلا تناكو ؛ يل ل س نم اهبعيمج تطقس ةدوسملا شماوه يف

 اضل



 « حبصلا ىلع مسنلا دارت ةلالد « حادقلا زوف ىلع هرعش لدي « نايبلا بورض نيبو

 . موتكملا ىوهلا رس نع عمدلا بارعإ « مولعلا نم هناكم نع برعُيو
 نم هلوق همظن فيطل نمو . بَخلن هرثكأ ريغص رعش ناويد هلو : تلق

 يف هركذ مدقملا - يبرغملا نبا مساقلا ابأ ريزولا اهب حدم ةليوط ةديصق ةلمج

 : ١ءاحلا فرح

 " حالملا روغثو تامستيم ايرلا ”روغثو يلد تاق

 'حاقأ ”لك « ملعأ ال :لاقف ارظنم ىرت ىلحأ اهأ

 : "وهو - هركذ ىتآلا - كلملا ءانس نبا ىلإ بسني ام اذه لثمو

 ارغث دقعلا تنيعأو ىمسلسل ًادقع رغثلا ”بسحأ ”تريحتف

 ىئرَحَشي نم لك لعف اذكو يشل اعطق ميملا تمثلف

 : هيف غلاي دقو حيدملا يف هلو

 ”لماوه يهو ءاونألا تّمحتساف هتابه لقتساف رثكأو ىطعأ

 ”لوادج روحبلا ءامسأو © ”لآ ”روُيَنك وهو هيدل باحسلا ”مساف

 ينعنع لو نسحلا ةياغ يف يهو « ًاريغص تام دق ناكو « هدلو يف ةيثرم هلو

 اهتلمج نم نكل « اهتكرتف « ةدودحم اهنإ : نولوقي سانلا نأ الإ اهب نابتإلا نم

 : : ؟اهتتثأف بيرغ امهانعمو داسسحلا يف ناتدب

 راغوألا نم مهرودص تّفض ام رح ”يدساح محرأل ينإ

 ران يف مهيولقو © ةنج يف مهثنويعف يب هللا عينص اورظن

 «1١4 : مقر ةمحرتلا رظنا -_-

 اا : ىماهتلا ناويد 5-5

 "ا : كللملا ءانس نبا ناويد .

 .,.م؟ - »ما : هناويد ىف ةديصقلا :

 ضيفا



 : اندلا مذ يف ابنمو

 اهعايط دض مايآلا فّلكمو

 امنإف لصحتسملا توجر اذإو

 : اهنمو

 هير رواجو ينادعأ ترواج

 قرف يشع نافعا تفرز

 رادكألاو ءاذقألا نم ًاوفص

 ران ةوذج ءاملا يف بلطتم

 يراوجو هراوج نيب ناتش

 رانلا كلت ”ظاوُش عامشلا اذه

 : وهو ؛ هاشلا نب دعس رصن ىبأ لوق نم ذوخأم ريخألا تيبلا ىدعمو

 رعشب كاضراع دوسا تلاق

 ًاران يداؤف يف تلعشأ تلق

 : 'ةيوط ةدمصق ةلمج نم هلو

 هنإف زاححلا كابإ "تلق مك

 اسي مف زاجحلا ابم ديص ةفسرأو

 : هلوق روبهشملا هرعش نمهو

 مساو "سلجم نيميرك نيب

 ”ناسحلا هوجولا حبقت هيو

 ”ناخد هنم ”قنجحو ىلمف

 هدوسأ دنصي هرذآح "ترض

 هدويص صضعب ترصف ءاضقلا كدع

 مساشلا "بارق لاح ةدولاو

 ٌمساتلل دادولاب ”مسقم ةيناع نع قاض نإ تبيبلاو

 : "وهو ةديصق ةلمج نم عيدب تيب هلو

 هدالوأ ىلع بتعتت الف ا”رط ىرولا وبأ وهو رهدلا كافح اذإو



 بتك هعمو « ًايفختسم ةيرصملا رايدلا ىلإ لصو دق روكذملا يمابتلا ناكو

 < ةرق ينب ىلإ هجوتم وهو يودبلا لفغد نب جرفم نب ناّسح نم ةريثك
 يمايتلا هنأ فرع هلاح تفشكتا اماف « مت ينب نم انأ : لاقف « هب اورفظف
 كلذو « ةسورحلا ةرهاقلاب نحس وهو « دونملا ةنازخ يف لقتعاف « رعاشلا

 يف أ”رس لتثق مث « ةئاعبرأو ةرسشع تس ةنس رخآلا عببر رهش نم نيقب عبرأل

 رفصأ ناكو . ىلاعت هللا همحر « ةروكذملا ةنسلا نم ىلوألا ىدامج عسات يف هنجس

 دق « مايألا ىلع بترم وهو « نييرصملا خيراوت ضعي نم هتلقن اذكه « نوللا
 « ًادحاو ًادلجم هنم تيأر «© ثداوحلا نم هيف ىرج امو موي لك هفلؤم بتك
 ام : هل لاقف « مونلا يف هباحصأ ضعب هآر هتوم دعبو . هتادلج ددع م ملعأ الو
 ةيثرم يف يلوقب : لاقف .؟ لامعألا يأب : لاقف « يل رفغ : لاقف ؟ كب هللا لعف
 : ريغصلا يدلو

 يراوجو هراوج نيب ناتش هبر رواجو يئادعأ ترواج

 هذه « مم فلألا دعبو ءاحلا حتفو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا رسكي : يماهثتلاو
 ينلل ليق كلذلو « ىلاعت هللا اهسرح « ةكم ىلع قلطنت يهو « ةماهت ىلإ ةبسنلا
 ءاهدالبو ةماهت لابج ىلع ًاضيأ قلطنتو « اهنم هنأل يماهت : سو هيلع هللا ىلص
 رعاشلا اذه ةسسن له معأ الو « نميلا فارطأو زاجحلا نيب ةعستم ةطخ يهو
 . لعأ هللاو « اهيلإ مأ ةكم ىلإ

 نيل



 ا

 تخبون نبا

 هنأ الإ « ًادبجم ًارعاش ناك ؛ رعاشلا تخون نب دمحأ نب ىلع نسحلا وبأ

 ريم يفوت. < ةرادسفملا “فصش لاخلا قيقر لون ل: © انثدلا نم ظحلا ليلق ناك
 « ةقافلا ةدشو ةرورضلا نم هلاح ىلع وهو « ةئاعيرأو ةرشع تس ةنس نابعش يف

 ناري نباب فورعملا ىلع نب دمحأ دم وبأ ةلودلا ىلو هنّفك و ؛ ىلاعت هللا همحر

 ْ ١ . رعاشلا بتاكلا
 م احلا نب رهاظلا نع تالحسلا بتك ٍيلوتم ناك 'ناريخ نبا اذهو (124)

 :امهو ناروهشملا ناتيبلا هرعش نمو مجحلا ريغص اضيأ رعش ناويد هلو «رصم بحاص

 ربخلا نم ىقلأ ام بيذكتل آالهأ ينرت ملف يئاولا يب كيلإ ىعس

 رهسلاب مونلا ”تعبل لابخلا فيط ىترك ”ذَلأ يف يدنع كب ىعّس ولو

 رعاشلا ينمبلا ”مقلا نب نيسحلا هللا دبع يبأ لوق ىنعملا اذه نم برقيو : تلق
 : "هلوق وهو « تاببأ ةلمج نم "ةروهشملا ةلامرلا بحاص روبشملا

 دجااولا ريمضلا ىلع كتنث ىنع ”ضراوق كتتأ دق كنأ تينأ

 دراب ديدح يف ”برلمَتل يدنع اهنإو كرف نيثاولا ىق'ر 'تلمع

 روهشملا رعاشلا يمعثملا ةنيمدلا نب هللا دبع لوق هلك اذه يف لصألاو

 . ةدوسملا صنل ةقباطم ةمجرتلا هذه - 4ا/*

 ١ يفاولاو ه : ؟ ءايدألا مجعم يف هتمجرت 1١ : :+" .
 : ١ تاوفلاو ٠١ : ١١ ءابدألا مجعمو (ماشلا مسق « ٠4 : ؟) ةديرخلا يف ةمجرت "مقلا نبال ؟

 دعب يحيلصلا رفظملا نب دمحأ دوعسلا يبأ نب أبس ريمح يلأ ىلإ اهبتك اهيلإ راشملا هتلاسمرو 4
 , هنع هلاصفتا

 . ةراشن نب دحاولا دبع حدم يف ةديصق نم امهو م؟ : ةديرخلا رظنا 3

 اندر



 : ١هلوق وهو « ةروبشملا ةئئابلا هتدمصق ةلمج نم برعلا ةحئانب فورعملا

 ”بوغش ُهدلأ يشاولل انأ ل ”ةبئعش ءاّدل نيثاولا ىلع ينوكو

 ءانلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفو واولا نوكسو نونلا مهب : تخيولنو
 . "اهقوف نم ةانثم ءات اهدعبو ةمحعملا

 فقأ مل ينأل « ةمجرتب هدرفأ لو « ةمجرتلا هذه يف ناريخ نبا تركذ امنإو
 يفإ مث « تايّفولا بابرأ ركذ باتكلا اذه يف تمزتلا دقو « هتافو خيرات ىلع
 نب نيسحلا نب دم دعس يلأ ريزولا فيلأت « ءارعشلا تاقبط » باتك يف تدجو
 هل ركذو « روكذملا ناريخ .نبا ةلودلا يلو ةمجرت ةلودلا ديمع بقلملا محرلا دبع

 نم ناضمر ربش يف هتافوب ربخلا درو « هجولا نسح اًباش ناك : لاقو ًارعش
 ةنس رخاوأ يف لصفلا اذه ىلع يفوقو ناكو « ةئامعبرأو نيئالثو ىدحإ ةنس
 . ملعأ هللاو « "ةرهاقلاب ةئاتسو نيعبسو سمخ

1 
 ذالالا عرف

 ءالدلا عيرصب فورعملا « يدادغبلا هيقفلا دحاولا دبع نب يلع نسحلا وبأ
 نب دمحأ نيسحلا وبأ ديشرلا هركذ ؛ روهشملا رعاشلا نيتعاقرلا يذ يشاوغلا لبتق
 يف كلسي ناك » : لاقف « « نانجلا » باتك يف ةزمحلا فرح يف روكذملا ريبزلا

 ١ ةئممدلا نبا ناويد : ؟١١5ا.

 . م يل ل س يف ةمجرتلا يبتنت انه ؟
 . هباتكل فلؤللا اهدارأ يتلا ةيئابنلا ةروصلا اهنأ ىلع لدي وهو « ةدوسملا يف اذه درو ؟
 نبا نع ةصخلم) ١واب : ؟ تارذشلاو (دمج مساب) ١٠٠١ : م يهذلا ربع يف هتمجرت - <

 ”يرصب هنإ : لاقو ًاضيأ دحاولا دبع نب دمج )١ : ١4( ةميتيلا ةمتت يف هامحو « (ناكلخ
 . ةدوسملا يف ةافوتسم ةمجرتلا هذهو ؛ دادغي نطوتسا هنأ الإ !شنملاو دلوملا

 ا”



 يف هل نككي ل ول تيبب اهمتخ نوولا يف ةديصق هلو « 'قمعقرلا بأ كلسم هرعش

 : هلوق وهو قبسلا بصق هعم زرحأو لضفلا ةجرد هب غلمل هاوس دجلا

 اوس لاح ىلع ”بلكلاو كاذف ىنغلا هاطخأو معلا هتاف نم

 ؛ « للا نيد زازعإل رهاظلا حدمو ةئاعبرأو ةرشع يتنثا ةنس رصم مدقو

 . ريبزلا نبا مالك ىبتنا

 راّصقلا دحاولا دبع نب دمحم نسحلا وبأ هنأ هرعش ناويد نم ةخسن يف تيأرو

 ةرسشع يتنثا ةنس بجر عباس يف هتافو تناكو . ”باوصلاب ملعأ هللاو « يرصبلا

 هنأ ينظ بلاغو « يئاحطبلا فيرشلا دنع هتقحل ةق'رش نم « ةأجف « ةئاعبرأو

 يف هتركذ يذلا خيراتلا نم هتافو خيرات تلقن ينأل « ىلاعت هللا همحر « رصمب يفوت

 نأ كلذ ديؤيو « اموبف اموي رصمب ةنئاكلا ثداوحلا ىلع هانبمو « يمابتلا ةمجرت
 يفوت يتلا ةنسلا يهو « ةرششع ىتنثا ةئس يف رصم مدق هنأ ركذ دق ريبزلا نبا

 . ملعأ هللاو « اهبف

 : "يرحعملا ءالعلا وبأ لاق هبقو

 ليعف ىلإ ءارف ”ةغلابم 'هتلكرادتف عراصب ”تيعد

 هذهب رذتعاو « ةقفن ليلق هل رّمسف « هب قملي امو ًابارش هنم بلط ناك

 . تاسألا

 .(04 : مقر) ١١ : لرالا دلجملا يف فلؤملا هل مجرت -

 .؟عه٠ : مقر ثلاثلا دمحأ ةبتكمب هناويد

 : ةديصقلا لوأو ١١4١ : طقسلا حورش

 يقتسم لقتسم نم تتأ ىرشب نيبلا عيرص اي مهفت
 . نيبلا عيرصي بقلي لجر وه اولاقو ينعملا رعاشلا وه نم ناويدلا حارش فرعي ملو

 هما م
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 عع هت 1|

 ناد ريض

4 3/ 

 رعاشلا ردرص

 فورعملا بتاكلا لضفلا نب ىلع نب 'نسحلا نب ىلع روصنم وبأ سيئرلا

 كبسلا ةدوج نيب عمج «© هرصع ءارعش ءامجحن دحأ ؛ روبشملا رعاشلا "

 وهو رعش ناوبد هلو « ةقئاف ةحبمو ةقئار ةوالط هرعش ىلعو ©« ىنعملا نسحو

 : "ةديصق ةلمج نم هلوق فطلأ امو « ريغص

 ىكوأرخح تاما نع لئاسن

 يلابن اف ءاطغلا فشك دقف

 ىميلُس ا يدانأ ينأ ولو

 يقس كنم ”فيط هللالأ

 ينفج *ليللا لاوط هئتّدِطَم
 انقرتفا ام انأك انيسمأف

 + بيشلا يف هلوهو
 امنإ و < بابشلا لّحر نأ كبأ م

 انينع ام مْمَي لممرلا ”نابو
 انيتك مأ كركذب انح“رصأ
 نننيل ئوش ترا: اع ارلاقل

 انممو ًاروز ؟ىركلا تاساكب

 انيأو ىّتجو كيلإ اكش فيكف
 انبقتلا ام اًءنأك انحّمْصأو

 'داعمملا براقتي فأل ىبأ

 1 مظتنملاو (ناكلخ نبا نع ًاصمخلت) +8 : م تارذشلاو ؟هو : + يهذلا ربع يف هتمجرت - 4/4

 محي

 مه: ٠٠١ ريثالا نبا خيراتو ؟م١ :

 , ةمجرتلا هذه عيمج

 . ًافنآ ةروكذملا رداصملا ضعب يف درو كلذكو « نيسحلا : ر

 . داصلا مضي لصالا يف فلؤملا لكش

 : هناويد يف اهيلي امو ةعوطقملا هذه تدرو

 . ىدرلا : ناويدلا

 . رهدلا : ناويدلا

 يش لح

 ةدوسملا تفوتسا دقو ؛ هع : ه ةرهازلا موحنلاو

 ١و ١5 2ا«"- 5١١ .

> 



 'ءاوعألا هراآ ىلع تّفَح ىتكوذ اذإف « هئقاروأ قفلا رئعش

 : نسح ىنعم وهو « ءادوس ةيراج يف هلو

 اببف ”ةفص ىلق ”داوس ”ةلوقصم ١ًءادوس ابتقلع

 ابيكحيل الإ هروتو هّمت ىلع 'ردبلا فسكتا ام

 ابللابلب تاخرؤم اهئتاقوأ ”نامنألا ابلجأل

 غبن اماف « هحشل « رعب رص » بقلي ناك هابأ نأل « ردرُص » هل لبق امنإو

 هتقو ءارعش ضعب هاحه دقو « ردرص : هل لبق رعشلا يف داجأو روكذملا هدلو

 نإ هركذ يتأيسو - رعاشلا يضايسلاب فورعملا دوعسم رفعج وبأ فيرشلا وهو
 ١ : ىلاعت هللا ءاش

 ارعَب "رص هحش نم ومو كابأ امدق ”سانلا بنقل نأل

 ارعش هيصستو هل اقوقع ”كرص ام رثنت كنإف

 يلابي ال ودعلا امِإَو « ردان هرعش نإف « يجاملا اذه هفصنأ ام يرمعلو

 ش . هلوقي امب
 هنأ هتوم ببس ناكو « ةكافترأو نينو نسج ةنس رك رع ةافو تناكو

 لبق هتدالو تناكو . ناسارخ قيرطب ةيرق يف دسألل ترفح ةرفح يف ىدآرت
 « دمج همساو « "ريبج نب ةلودلا رخف ريزولا ةمجرت يف هركذ يتأبسو - ةئامبرألا

 . عيدب رعش كانه هلو

 ١ ءامح : ناويدلا ,

 ابمضي يل يف تدروو « داصلا حتفب انه فلؤملا ابلكش ؟ .

 © اضيأ مضولا اذه يف «ريزولا » ةظفل ةدوسملا يف ررك .

 مك



0 

 يزرخابلا

 ؛ روهشملا رعاشلا يز'رخابلا بيطلا يبأ نب ىلع نب نسحلا نب ىلع نسحلا وبأ
 .هرثنو همظن يف بصقلا ةزامح ىلإ قباسلاو « هنهذو هلضف يف هرصع دحوأ ناك

 «هنع هللا يضر « يمفاثلا مامإلا بهذم ىلع هقفلاب ًالغتشم هباش يف ناك

 يف عرش مث « نيمرحلا مامإ دلاو ينيوُملا دم ىبأ خيشلا سرد ةمزالب ”صتخاو

 «© تضفخناو لاوحألا هب تعفتراو « لئاسرلا ناويد ىلإ فلتخاو « ةباتكلا نف
 رهتشاف « هبقف ىلع هيدأ بلغو « ًارضحو ًارفس بئاحعلا رهدلا نم ىأرو

 ةرصعو ريّصقلا ةلماد» باتك فلصو « ثيدحلا عمسو « رعشلا لمعو بدألاب

 .ًاريثك اقلخ اهيف مّمجو «يلاعثلل ىتلا « رهدلا ةممتي » لْيذ وهو « رصعلا لهأ

 اباتك يقبيبلا ديز نب ىلع نسحلا وبأ باتكلا اذه ىلع عضو دقو (125)

 « « لّيذملا » يف يناعملا هامس اذكه « هل ليذلاك وهو « ةيمدلا حاشو » هامس
 « يقبيبلا نسحلا نب ىلع نسحلا وبأ نيدلا فرعش وه : « ةديرخلا » يف داعلا لاقو

 ٠ : كلذ نمف « هرعش نم ءايشأ ركذو « معأ هللو

 ”ةًيراج ىلع ءاملا ىفط ال يىرولا "تلمح قلخلا قلاخ اب

 "ٌتراج ىلع هلمح اف بلّتصلا يف هوأم ىفط نآلا ك”دبعو

 تارذشلاو ؟٠1 : * يبهذلا ربعو ( يزرخابلا ) : بابللاو ١١ : ؟ باسنالا يف هتمجرت 4 اه

 مساب روشنملا هباتكو . ؟5م : م ىمسلا تاقبطو (ناكلخ نبا نع ًاصيخلت) ”؟0 : +

 ةخسنلا لثمت (؟ :مقر) باتكلا سيئر ةطوطخم لملو ىلصألا باتكلل رصتخم « رصقلا ةيمد »
 :مقر ثلاثلا دمحأ :رظنا الماك ًاناويد هل نكلو «هناويد نم طقتلم ةعوبطملا رخآ يفو ؛ةلماكلا

 ةافوتسم انه ةتبلملا هتمجرتو : تلق ؛(0710 :امفوص انآ ) هناويد نم تاراتخم كانهو«؟ 4<

 , ةدوسملا ىف

 انك



 : يزرخابلا ىلإ انعجر
 : هلوق ةبيرغلا هيناعم نمف « ةدوجلا هيلع بلاغلاو ريبك دلجب هرعش ناويدو

 يتلا كغادصأ َمْسَل وكشأل ينإو

 ”بأ يلو كنم رفثلا ”ردل يبأو

 : دربلا ةدش يف هلوق نمو

 اتشلا رافظأ هتصّرق نمؤم

 ابهتانكو ِف ءاملا روبط ىرتو

 ىوهلا يف كسأك '١ لضفب تيمراذإو

 ست :كيسيتيو ناك راع
 متي وهو ”<ى] خلا ”مدُيي - ةكف

 ادوسح محجلا ناككسل ادّغف

 ادوُيفَّسلاو رانلا رح راتخت

 ادوقع قيقعلا نم كيلع تداع

 ادوع كرحو ًادوع الل قرح ا(هلممت ال نيدوعلا بحاص اب

 : تاميأ ةلمج نم هلوقو

 هترثغ ءالأل نم حبُتصلا قلاف اي

 اهبيو © ينكدبعتسا نئولا ةروصب
 يدبك ىوهلا ران 'تّقرحأ نأ ورغ ال

 : ملعأ هللاو « هيلإ بوسنملا نمو

 يب ”تمش لوقت امد ”تيكب اذإو

 هنودف مارغلا ةهتمأ داك نم

 انتكس هغادصأ نم ليللا لعاجو
 انح < ىل تح ًاعدقو 5 ظ2ظظ0ذ0آ

 انثولا دبعي نم ىلع قح رانلاف

 ارمحأ كعمد تغبصف ىونلا موي

 ىرشلا ربحت ابقئالخ يذه

 . "كلذ يف هيلع ةدبعلاو نيبدأتملا ضعب اهيندشنأ اذكم

 نيتسو عبس ةنس ةدعقلا يذ يف "ز'رتخابب سنألا سلجم يف يزرخابلا لتقو
. 

 س ل يف تدرو كلذكو « روسب : ةدوسملا يف اهقوف
١ 

 ةدوسلا ةيشاح يف الإ درب مل : كلذ ... بوسنملا نمو ؟ .

 يف كلذك درو هنأ الول نيب أطخ وهو هيلإ ريشنل انك امو « سادنألا يف يزرخابلا لتقو : ر
» 

 ٠ بمذلا تارذش

84 



 . ىلاعت هللا همحر « ًارده همد بهذو « ةئاعبرأو

 ءار مث ةحوتفم ةدحوم ءاخ فلآلا دعبو ةدحوملا ءابلا حتفب : 'زارخابو

 « عرازمو ىرق ىلع لمتشت روباسين يحاون نم ةمحان يهو «ياز اهدعبو ةنكاس

 . مهريغو ءالضفلا نم ةعامج اهنم جرخ

 اك

 رعاشلا حلفأ نبا

 فيرظ رعاش 4 روبشملا رعاشلا يسعلا حلفأ نب ىلع مماقلا وبأ كلملا لامج

 باجو <« بتارملا بايرأ نم ميو قمنا ءانلخا حدم « ءاجملا ريثك حيدملا نس

 هسفنب هعمج دقو طسو دلج يف هناويد تار <« اهرباكأو اهءاسؤر يقلو دالبلا

 ىنتغاوا © تيت نم ةيفاق لك فام ددع ركذو 4 هانفقو ةبطخ هل لمعو
 هومأب

 : هبوبحم بطاخم هلوق هنم تلقن « هبذهو

 مسق) ةديرخلا يف هتمجرت -

 يناس ةمحللا ردق ًالهاجاب
 ماه كب ”مرعُم كدنع نايس

 اذكه كعبط نأ ملعأ ينك . ول

 آل .(فعو هل يقشع انتبهو

 ًاحيلم ىوهأ نأ ”ت'رغ نكلو

 ؟ (قارعلا
 : 1١ ريثألا نبا خيراتو ١55 : نامزلا

 ٠١ مظتنملاو هآ؟

 و

 يحيربت نمو يفّلك نم عاض ام
 حيرق ريغ كبف بلق يلخو

 يحبصن كرف "تحصن موي_صعأ م

 حيبقتلا ةرثكي هينتئآزلأ

 احبسقلا ترتخاو نسحلا تهرك

 احململا ثووبم سانلا لكو
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 ةآرمو (هم»+ نتايفو) م



 : لاملا صقان يف يأ <« ًاضيأ ىنعملا اذه يف زتعملا نبالو

 هابايف انيش ىري سيل اذو اذ ىلإ لايم يلق
 هاوهيف حبقلا 'محريو يفتي اك نسحلاب مه

 : هلوق تاببأ ةلمج نم ةروهشملا ةرئاسلا هتايبأ نمو

 'اننيب ضارت ريغ نع ناك ىنم تاليثأ موي انثنيب
 : لوألا ىنعملا يف نيرخأتملا ضعبلو ]

 مانألا ؛لك هقش هي نم ىقشعأ ال انأ

 "[ ماحزلا يف يضغبل ب ذعلا لبنملا ”فاعأو

 : روكذملا حلفأ نبال يأ « جرعأ مالغ يف هلو

 'دقْميو لحي هنيل نم وهف ىنثتي هتيأر نم يبأب
 دسحي لاز ام ”حبلملاو جرعأ اولاقف لامملا ىلع هودسح
 دئوأتي ًالئام ناك ام مع انلانصفلا يف نسحلا و”نصغ وه

 نم بائوبلا هعنمف « هباب ىلإ لصو دقو « ءاسؤرلا  ضعب يف هلو
 .: "هيلإ لوخدلا

 هدر ىلع يريغ همذو يندر ذإ كباوب تدمح

 هدمح يف قارغإلا بجوتست ةمعن ينددق هنأل

 هدح يف دئازلا كربكو يل كاقَم حبق نم ينحارأ

 ظ : « رهدلا ةنيز » يف يريظحلا هل دروأو]

 ١ طقف ر ةخسنلاو ةدوسملا يف درو : اننيب ... هتايبأ نمو .
 نيفقعم نيب رصح امب ر تدرفنتا .؟ .

 « ةديرخلا : 519.

 و



 ر مهفلا وخآ ناو: .قوتلا موي '”مهندبل يعزج نم ورغ ال

 مهسلا ةقرف امهوفّللك ام اذإ ؛نئت بشخ نم 'ساوقلاف

 : هنع رخأتو قايردب لجر هدعو دقو لاقو

 مركب موُةطق دِْجَي /نم هداعيم فلخأ نأ ورغ ال

 [١ مقرأنمقايردلا بلطأ'نأ انأ هنم ”بحعألا المنإو

 . ةريثك ارداون هلو

 كناكو. © امون سنع ةئرأو رشأ ةثالثو هلم نوتسو عبرأ هرمعو « ةئامسخو

 . ىلاعت للا همحر < شيرق رياقمب يبرغلا بناجلاب نفدو « |دادغسب هتافو

 . ةلمبم ءاح اهدعبو ماللا حتفو ءافلا نوكسو ةزمهلا حتفب| : ملفأو

 هذه « ةلمبم نيس اهدعبو ةدحوملا ءابلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب :| يسعلاو

 « روكذملا بسني اهيأ ىلإ معأ الو « لئابق ةدعل مسا وهو ©« سلع ىلإ ةبسنلا

 : (ضيأ ةلسق يهو « نوت ءاملا لدب نكل لوألا لثم <« ىبنملا لفحصت وهو

 غال

 يلصوملا رهسم نبا

 دبع نب دحاولا دبع نب ىلع نسحلا يبأ نب دعس ءافولا يبأ نب ىلع لسحلا وبأ

 اعراب ًارعاش ناك ؛ نيدلا بذبم بقلملا « ىلصوملا رهْسُمم نب دمحأ نب رهاقلا

 تيارا ءازهألاو ءافلخلا حدمو لصوملا تانالو رثكأ ف 7 قلت « امدقم [سئر

 ١ ر نم ةدايز نيفقعم نيب ام .

 انامل



 نساحم نمو ؛ دمأ ةنيدمب دلو هنأ هناويد يف ركذو » 'نيدلجب يف هرعش ناويد

 : دبف ةفص يف هلوق هرعس

 )| حرّتطم ٍطخسلا يداب "تكره لكد]

 ءأ ةلازغلاب امهوبقل ذم سمشلاو

 : لمخلا ةفص يف ةديصقلا هذه نمو

 ؛ابلفاحج ”ضبب اهرفاوح ”دوس

 : اًوأو « ةعيدب ةديصق يهو ] ش

 قدحلاو رحسلا نيب دراوملا ىه

 بعت نم هينجت ام شيعلا ببطأو
 ىلع ماغغلا 'فالخإ كرد راد اب

 يعجتناف نزملا يداوع كتدع نإو

 ا و لا قكتذي داع

 قتلا اهوا نما دسم اشارلا نط

 قالب لفرلا قاسمي "اياك قع
 قرف ىلع الإ م رظانل ًاموب

 قّسفلاو حبصلا نيب دلوت غبص

 قكفلا ليتم نم تعرك ام لوطو

 قتنألا دروم اانملا ناند درف

 قّن“رلا نم وفصي ام برشلا بذعأو

 قئينم ثيّغلا يراحم مسنلا رم

 *| قرت رح يد نافحأ نم ضرألا ضورأب

 نب دم هللا دبع يبأ ريمألا تايبأ نم ةذوخأم ةددج انعأ عم ١تاسبألا هذهو

 يروصلا جارسلا دمحأ

 ١ تادلجم ؛: ر .

 " .ر يف الإ تيبلا اذه درب مل

 : ءادص# نت نم هو( ةرضانما ناكو4

 . اهرسكو ىلوالا فاقلا حتفب يأ « ًاعم » ةدوسملا يف اهقوف +

 مه

 , نيفقعم نيب اب ر تدرفنا .

 :ر يف داز 5

 . ناسنإلل ةفشلا ةلزنب راجلاو لغبلاو سرفلل ةلفحجلا

 نيب تلصف ىرخأ تاببأ دورو دعب ةيرورض ةدايز يهو ؛ دبفلا فصو يف يتلا
 . دبفلا ةفص يف اهركذ يتلا تايبألا ىلع انه قلعي فلؤملا نا ذإ ؛ قيلعتلاو ىلوالا تايبألا

 ضلت



 .لثذلا ةلاسعلاو مراوّصلا يف ام مهدي يفو هيف يف نئاربلا ناش )هوجو

 لقملا نم باملحي ”اصّمقف اعف رابنلاو هسف لبيللا سفانت

 لّجو ىلع الإ هرظانل ازاربت مل ةلازغلاب اهوعد ذنم ”سمشلاو

 : ءاسؤرلا س ضعب ىلإ اهبتك ناتيب ًاضيأ رهُْسُم نبا رعش نمو

 ”نوتقو "قوش لكعاو نسرألا لع ام لك ىكتشا "تيكتشا امو

 ”بلق لتعا اذإ ”مسج ّحَّص امو امزلا مسجل ”بلق كنأل

 : لاق مث « هيلع ءانثلا يف غلابو 2 ا هركذو ]|

 ةدمصقلا هذه هل 'ىناتاشلا معلا يندشنأ

 ”بّشعلا ”هراكون نستكاو ”باوذنملا انموي نع تتارسح

 عا مص

 اهترجم يف تماقتساو

 ”حبطنصُم نبأ يليلخ اب
 ةكحاض رهزلا روفثو

 ةننوسراص٠ لك قف. انتلو

 ةركشسد تنب ابينقسا

 اهتدم نود ”سير دنخ

 اشر انل اهولحي فاط

 و 0

 "رتل انقاذ" نم

 بُبشلا ةعبسلا ينامألاب

 بكسنتت ردطقلا عومدو

 بكرط هرايطأ انغ نم

 بستنت نيح ”مأ "يلهو
 بقحلاو نامزألا تءاح

 ل

 بنحلا ”صّقري اذبلف

 «© هسفنل هاعداو ةدمصق هيلع لمع تدب وأ رعاشل ىنعم هبجعأ اذإ ربسم نبا

 نبا ثيدح ىرجف « رهسم نبا فرعي ال وهو « ةرم يدروببألاو وه عمتجاو

,١١+ 
 :تايفولا نم يناثلا دلجملا يف هتمجرت رظنا«يناتاشلا نيدلا مع ديعس نب نسحلا يلع وبأ وه

١ 

 نادل



 . يرعش قرس يدروببألا لب :رهسم نبا لاقف «يدروببألا تمب قرس هئاو:رهتسم

 اذه اننامز ىلإ شاع : 'هتمجرت لوأ يف هقح يف اضيأ « ةديرخلا » يف.لاقو

 « ةئامسخو نيعبرأو نيتنثا ةنس لصوملاب تنك امل نيعستلا ىلع فانأ اخش هتيأرو

 « ًادسح نيرصاعملا ”رهْسُم رهسم نياو : لاق مث « هتداع يراج ىلع هفصو مث

 بيرغ نمو : "[ ةمجرتلا ءانثأ يف لاق مث « ًادمك هوأش نع نيرصاقلا تيممو
 دمحأ نب دمج مئانغلا يبأ نب نمحرلا دبع متتفلا يبأ نع يناعمسلا هاكح ام قافتالا

 ىأر هنأ © بتاكلا بيدأآلا عيبلا ةوخألا نباب فورعملا رافغلا دبع نب يلع نبا

 :: هك 1 دقو همانم يف

 ٍتلقتسا ىنأ مومزملا كج داوي "ترس يتلا 'صولتقلا يربص نم ”بجعأو

 ٍتكتشم .ليحتسم ريصو عيمج ىوَج ىلع عولضلا ةانحأ ”قبطأو

 نيذه لئاق نع لاؤسلا يبأد تلعج تببتنا امف : روكذملا حتفلا وبأ لاق

 لوزن قفتا مث « نينس ةدع كلذ ىلع ىضمو « اهنع ًاريخ دجأ ملف « ةدم نيتيبلا

 ركذ يلايللا ضعب يف انبذاحتف « يتفايض يف روكذملا ربسم نب ىلع نسحلا يبأ

 « نيروكذملا نيتيبلا هتدشنأو « هتيأر يذلا مانملا لاح هل ”تركذف « تامانملا

 ٍتدنِجَأ عولضلا ام "رسب سيلف ئوملا ىلع مَن عمدلا ”ناسل ام اذإ

 تع مأ ىوثللا ”تامامح 'تّحانأ "تعدو ”ةشع ىردأ ام هللاوف

 تلقتسا ىتنأ مومزملا كجداأوهب "ترس يتلا ”صولقلا يربص نم بجعأو

 تَّنَه ثبح نم حيرلا كنع لأسأو ىوّتنلا ىلع تالمعّسلا كبف ”بتاعأ
 ص 0 2 0
 راصو عمم قىاوح ىلع عولضلا ءانحأ قيبطأو

 . بدألا عاونأب انتليل ةيقب انركاذت مث « قافتالا اذه نم انبجعف : لاق

 5 ل

 . ماا : ةديرخلا

 خيرات يف تأرق» : ىرخألا خسنلا يف يلاتلا صنلا لوأو ؛ ر يف الإ دري إ نيفقعم نيب ام ؟
 : ةديرخلا يف ءاج امل قفاوم وهو « خلا ... حتفلا ابأ تعمم لاق يناعمسلا
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 : 'ةديصق نم « ةديرخلا » يف هل هدروأ ام وهو « اضيأ هرعش نمو]

 نراللطلا جيه دق ام دجولا

 اهوجش ”بادنت ثيح مئاجلاو انأ

 امهلامأ دودقلاب ىّنعملا انأف

 : اهنمو

 رشعم ةلالس نم كنإف رخفاف

 انتككل بأ وني مانألا لك

 نابلا ”ماَح ينركذأو « ينم

 ناّبس ”ةرحْس ةكارألا قوف

 ناصغألاب "نمو بابشلا ”عارش

 "| ناسنإلا ةميق ”فرعُت لضقفلاب

 لاقو « ىلاعت هللا همحر « ةئامسخو نيعبرأو ثالث ةنس رفص رخاوأ يف يفوتو
 : « ةديرخلا » يف بتاكلا داهعلا

 . ملع مسا

0 6 

 . نيعبرأو تس ةنس

 وهو « ءار اهدعيو ءاحلا رسكو ةلمهملا نيسلا نوكسو يملا مضي : ربْسمو
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 قاعاسلا 2

 ءاهي بقلملا « يتاعاسلا نياب فورعملا زو'دره نب مشتْس'ر نب يلع نسحلا وبأ

 لخدي رعش ناويد هل « نيرخأتملا ةيْلَح يف زربم رعاش ؛روبشملا :رعاشلا « نيدلا

 . ؟ا/ال ١ ةديرخلا :

 ةلوقنم اهلك ةخسنلا هذه اهم تدرفنا يتلا تادايزلا نأ حضاوو ؛ ر هب تدرفنا نيفقعم نيب ام ؟

 , ةديرخلا نع
 ١١و : ةقرولا ءرفاسلا ردبلا يف هتمجرت - 7م

 ةعبمصأ يبأ نباو مابه : نامزلا ةآرم يف
 . ناودلا ققحم

 هركذو ١ : ه تارذشلاو ١١ :وه يبعنلا ربعو

 ةمدقم رظناو 45 : تانجلا تاضورو ١84 : ؟

 م



 - «لينلا تاعطقم » هامس فيطل رخآ ناويدو « ةداجإلا لك هيف داجأ « نيدلجم يف
 : ١هلوق هنم تلقن

 'طلغي ال اهتتخأب نامزلا 'فارص 7”ةَلْيَلو ةطوليلس يف موي هلل

 طمشأ عرف ردمبلا رونب هلو هئاوّلْئغ يف لبللا ”رْمعو انتب

 طقسف مسنلا هحفاصي بطر قلؤلك نوصفلا كئلس يف ؛لمطلاو

 طقنت ةمامغلاو بتكت حيرلو ةفيحص ريدغلاو أرقي ريطلاو

 : "اضيأ هنم تلقنو ؛ عيدب ميسقت اذهو

 ”سفنالاو اهب انرظاون 'تّعّتر ةينازح ةضورب ”تلزن دقلو

 سفنتي اهتاحفن نم كسملاو يبحاص فلحي ثيح 'بّجعأ تللظف

 سدنس الإ ضورلاو ”رمهوج الإ حودلاو ”رينع الإ ةوجلا ام

 سجرغلا هيلإ نرف ابمثلي ن اوُحقألا ”مهف ابهقئاقش ترفس

 سرحت نويبع ًادبأ اذو هلو اح رفث اذو "دخ اذ نأكف

 . حيلم ىنعم لك هلو

 نم نيرشعلاو ثلاثلا سيخخلا موي يفوت هابأ نأ ةسورحملا ةرهاقلاب هدلو ينربخأ

 ىدحإ هرمعو 2 مطقملا حئففسي نفدو « ةرمهاقلاب ةئاتسو عبرأ ةنس ناضمر رهش

 دقو خياشملا ضعب طخب ا امو رثع انثاو ربشأ ةّتسو ةنس نوسمحو

 ينثاو ربهشأ ةعبسو ةنس نيعبرأو ينام شاع : لاق هنكل ةافولا خيرات يف قفاو

 . باوصلاب ملعأ هللاو « ىلاعت هللا همحر © قشمدب دلو هنأو © اموي رشع

 . ابقوف نم ةانثملا ءاتلا مضو ةلمهملا نيسلا نوككسو ءارلا مضب : متسارو

 امهدعبو واولا نوكسو لادلا مضو ءارلا نوكسو ءاملا حتفي : زودأرهو

 ع: ؟ هتاويد ١ ها

 ,.5١ع: ؟ هتاويد ؟

 ضل



 أاهدعبو واولا نوكسو اهتحن اهتحم نم -ةانثملا ءاملاو ةلمبملا نيسلا مصب هب : طوللسو

 ةزمه ةدايزب طوُْسُأ لوقي نم مهنمو « ول « ةلمبم ءاط

 . ١[نيسلا نوكسو ] ةمومضم
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 نيسحلا نب هللا ديّبنع نب دم نب دمحأ نب فسوي رفظملا يبأ نب يلع لئاضفلا وبأ
 تبب نموه ( رادلاو دلوملا ”يطساولا لصألا ”يدمآلا <« رفعج نب دمحأ نبا
 ًابقفتم ةدم اهب ماقأو دادغب مدق « ةلادعلاو ةياورلاو حالصلاب طساوب فورعم
 نب كرابملا بلاط يبأ خيشلا ىلع « هنع هللا يضر « يعفاشلا مامإلا بهذم ىلع
 « يقارفلا ةقدص نب شيعي مساقلا يبأ ىلع هدعب نم من * لذا ىإ بجاش كراملا
 0 ةرطانملا يف :مالكلا نتينع تاكو « جزألا بابب ةم ةمتقثلا ةسردملاب هسرد هل داعأو

 رخاوأ يف طساوب ءاضقلا ىلوتو « دادغسو هدلسب ةريبك ةعامج نم ثيدحلا عمسو

 0 ةنسلا نم لوألا عيبر رهش يف اهبلإ راصو « ةئاتسو عبرأ ةنس رفص
 باسحلاب ةفرعم هل ناكو « ةيطساولا لامعألاب فارشالا "ًاضيأ هبلإ فضأو
 : يهو ةرئاسلا تاببألا كلذ نمف « ةقئ ةقئازح زامك] هلو

 اهبلوتف تف املا يعاد هب أاعادو ام'وأتف ىمملا ركذ هل هاو

 ىبنلا محلا نع غشت ”هُناحشأ تنثناف ”لبالبلا هلبالب "تجاه

 اهبنتم لزب ملو مدقلا دجو الا هبنتو ىسأ ىكبو ىوج اكشف

 ١ ةدوسملا نم طقس نيفقعم نيب ام .

 , ةدوسملا يف ةاقوتسم ةمججرتلا هذه 4/9

 نمف بدألاو هقفلاب افراع هيف دصاقملا فيطل رعشلا قئار ًالضاف ناكو « اهب فارشالا ةباقن : س ؟
 . ةمجرتلا يف درو امب هنع ضيعتساو بطش مث ةدوسملا يف اتبثم اذه ناك دقو . خلا ... هرعش

 رايت



 ىوحلا قلع ولو ًادلج ىّهو اولاق
 ًاعئاطف واسلا ىلع هوهركت ال

 يحاسف كيلع ”بئنع ال ”بتلع اي
 هنوصغ "ليم عزجلا ناب تدلع

 اقُننلا نالزغ ظحللا سنع تحنمو
 ل مّسقتم 'تبأ م كلالد الول

 الولا قدص يف ءادبش عبرأ يف

 اهنأ ول ينداتعت لبالبو

 ىوعرا امو كاوَه يف لذاوعلا مال

 ”ةحبلم كآر دقو كابتشا اولاق

 ىرأ الو كبف قاشعلا 'قّشعأ انأ

 8 ةقيقر راعسأ اهريغ هلو

 ىّهو وأ هاوأت اموي مميب

 اهركم واسي فيكف ”مارغلا لّمح

 ىهتنملا ماقسلا غلب دقف ىلصو

 اهبلا لتلثح يف هيلع ترطخ ا
 اهملا 'نيع ىرُي ام نسحأ كاذلف

 'اهيتم داقرلا بولسم تامّرَع

 "اهلدتو ”طرفم ”نزحو عمد

 اهكسلاك حبصأل اموي لباني يف
 ىبتنا امو نوماللا كنع '”هاهنو

 ىهتشلت ال .ةحيلم ”يأو ابجع
 اهبشم ةحالملا يف كل الو ىلثم

 « ابتحص ققحتأ الو هبلإ ةيبوسنم تاسبألا هذه تدحلو اذكه : تلق (126)

 ىدحإ ةنس رعاشلا يدمآلا نبا يفوت نأ ٍنادوسم يف يطخم تدجو مث « لعأ هللاو

 هبسنو همسا ىلع فقأ و « يناجرألاو يزغلا ةقبط يف ناكو « " ةئامسمحو نيسمخو

 «قارعلا يف يتلا ةديلُبلا ينعي «لينلا لهأ نم ناكو : لاق هنكل ءوه نم ملعأ ىتح

 ي ىف ةروكذملا تاببألا هذه هل نوكت نأ لمتحمف « ةنس نيعست ىلع داز دق ناكو

 « معأ هللاو 2« بسنلاو مسالا لوبجملا يناثلا اذهل نوكت نأ لمتحيو « ةمجرتلا هذه

 . رعاشلا اذهو « هبقفلا وبف طساو يضاق ناك هنآل لوألا حجرتي نكل
 نيسمخو عست ةنس ةححلا يذ نم نيرشعلاو سماخلا ف طساوب هتدالو تناكو

 2 كن حبان و حاع كذ و هع ء عنو هاا ادن نعال ع وع أو جان اداه ءأ وع

 .اهوه: يل ١
 ..ًارارطضا بصنلا ءيحب نيتلاحلا اتلك يفو ؛ اهلوتو : د يفو ؛ يل ل ين اذك 1

 , دمج مدل ما رم اعةع د تااعت يذلا رضاجلا يدعالا لع م

 *. اةتسا نيناث قراص دق ه8 ع انه
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 رعاش « 0 نيسحلا نب



 « طساوب ةئاّتسو ناك ةنس لوألا عيبر رهش ثلاث نينثالا ةليل يفوتو . ةئامسمخو

 . ىلاعت هللا همحر « دلبلا رهاظب هلهأو هببأ دنع نفدو « نينثالا موي هيلع يلصو

 خ١

 هبوب نبا ةلودلا دامع

 سراف دالب بحاص يمايدلا ورسُمخاَسنَسف نب هوب نب يلع نسحلا وبأ ةلودلا دامع
 ١ةزمهلا فرح يف هيوب نب دمحأ ةلودلا زعم هيخأ ةمجرت يف هبسن مات مدقت دقو -
 ناكو « هيوُب ينب نم كلم نم لوأ روكذملا ةلودلا دامعو ؛ "ةداعإلا نع ىنغأف
 دامع : ةوخإ ةئثالث اوناكو « كمسلا ديص نم الإ ةشيعم هل تسيلو ًادايص هوبأ
 مدقت دقوا ةلودلا دضع دلاو وهو نسحلا ةلودلا نكر مث مربكأ ةلودلا

 ةلودلا دامع ناكو . اوككلم عيملاو « ةلودلا زعم مث ل "ءاحلا فرح يف هركذ

 زاوهألاو .نيقارعلا اوكلمو دالبلا ىلع اولوتساو « مهتيص راشتناو مهتداعس ببس
 نكر نب ةلودلا دضع كلم امل مث 0 ةسايس نسحأ ةمعرلا رومأ اوساسو سرافو

 ةلاطإلا فوخ الولو « هفالسأل ناك ام ىلع تدازو « هتكلمم تعستا ةلودلا
 .لاخلا لوأ قع: هزمأ ةيفيك و روك ذملا ةلودلا دامع كلت ببس نم ًافرط تركذل

 روكذملا ةلودلا دامع نأ هخيرات يف ينومألا سابعلا نب نوراه دمج وبأ ركذو
 يف زاريش كلم امل هنأ اهنم : هكلم تابثل ًاببس تناك ةبيجع بابسأ هل تقفتا

 نم نماثلاو ممألا براحت نم يناثلا ءزجلاو ينادمهلا ةلمكت لثم ةيخيراتلا بتكلا يف هرابخأ -ه٠8

 ,م45: ؟ تارذشلاو ؟ 407 : ؟ يبهذلا ربعو 510 : ١ مظتنملا رظناو ريثالا نبال لماكلا
 . (ن) : زمرلاب اه ةزمر دقو نيدلا يلو ةطوطخم خسنلا رئاس عم كرتشت ةمجرتلا هذه نم ءادتباو
 . ١١غ : لرالا دلجملا رظنا

 5 . ةلاطإلا : س ١0

 . ١١م : يناثلا دجملا رظنا

-_ 

 سا



 هب مهيضري ام هعم نكي مو « لاومألاب هوبلاطو هباحصأ عمتجا هكلم لوأ
 ىلع ىقلتسا دق ركفم وه انيبف « كلذل متتاف « لالحنالا ىلع هرمأ فرشأو

 نم تجرخ دق ةّئيَح ىأر ذإ ريبدتلاو ةركفلا هبف الخ دق سلجم يف هرهظ
 طقست نأ فاخف 2« هنم رخآ ًاعضوم تلخدو سلجلا كلذ فقس نم عضوم
 اودعص اماف ؛ ةمحلا ”جرخت نأو « متلُس راضحإب مهرمأو ١نيشارفلا اعدف « هملع

 هوفّرعف « نيفقس نيب ةفرغ ىلإ يففُي فقسلا كلذ اودجو ةبحلا نع اوثحيو
 تاغاصملاو لام لا نم قيدانص ةدع اهبف دجوف تحتفف ابحتفب مهرمأف « كلذ

 «هلاجر يف هقفنأو هب ”رُسف « هيدي نيب ىلإ لاملا لمحف «رانيد فلأ ةثامسخ ردق
 نع لأسو ابايث عطق هنإ مث . مارخنالا ىلع ىفشأ دق ناك نأ دعب هرمأ تبثو
 « هراضحإب رمأف « لبق دلبلا بحاصل ناك طابخ هل فصاوف « قذاح طامخ
 « "هبحاصل هدنع تناك ةعيدو يف هيلإ هب يعُس دق هنأ هل عقوف «شورطأ ناكو
 ًاقودنص رشع انثا الإ هدنع سيل هنأ فلح هبطاخ اماف « ببسلا اذهل هملط هنأو
 « ابلمح نم هعم هجوو « هباوج نم ةلودلا دامع بحجعف « اهيف ام ؛يردي ال

 لئالد ىوقأ نم بابسألا هذه تناكف « *ةممظع ةلمحب ًابامشو ًالاومأ اهمف دجوف
 . 'هدعاوق ترقتساو هلاح تنكمت مث « هتداعس

 نامت ةنس ىلوألا ىدامج نم تسقب ةلمل ةرشع عبرأل دحألا موي هتافو تناكو

 يف ماقأو « ةكلمملا راد يف نفدو « زاريشب ةئاثلثو نيثالثو عست ليقو « نيثالثو

 .ىلاعت هللا همحر <« بقعي مو ةنس نيسمخو اعبس شاعو « ةنس ةريشع تس ةكلمملا

 دضع ىلإ سراف دالب ملست ىلع اقفتاو ةلودلا نكر هوخأ هضرم يف هاتأو

 . اهماستف ةلودلا نكر نب ةلودلا

 . اورضحف نيشارفلا ءاعدتساب رمأف : يل
 . اوجرخي نأو : يل

 . دليلا بحاصل : يل

 يل

 . ن نم صنلا اذه طقس : هدعاوق ترقتساو ... دمع وبأ ركذو

4٠٠ 
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 يف هبسن 'ةمنت مدقت دقو  نادمح نب هللا دبع نب يلع نسحلا وبأ ةلودلا فيس
 وبأ لاق ؛ هتداعإ ىلإ ةجاح الف ءاحلا فرح يف "نسحلا ةلودلا رصان هيخأ ةمجرت

 « ةحابصلل مبْبٍُجوأ اك ولم نادمح ونب ناك :"«رهدلا ةميتي » باتك يف يبلاعثلا روصنم

 ةلودلا فيسو ؟ ةحاجرلل مهوقعو « ةحامسلل مهيديأو « ةحاصفلا مهتنسلأو
 « دوجلا علطمو « دوفولا دصقم هتريضحو « مهتدالق ةطساوو « مهتدايسب روهشم

 : لاقيو « ءارعشلا ةبلَحو « ءابدألا مسومو « لاحرلا طخمو « لامآلا ةلمقو
 رعشلا خوبش نم هبابب عمتجا ام ءافلخلا دعب كولملا نم دحأ بابب عمتحجي م هنإ

 ًارعاش ًابيدأ ناكو ؛ ايدل قفني ام اهلإ بلحي قوس ناطلسلا امنإو «رهدلا موجنو

 دمج نب هللا دبع دم يأ نم "لك ناكو « هل زازتمالا ديدش رعشلا دّسجل ابحم
 ءارعشلا حئادم نم راتخا دق ؟يطاشمشلا دمج نب يلع نسحلا يبأو بتاكلا ضايفلا
 . تدب فالآ ةرشع ةلودلا فيسل

 لك هيف عدبأ دقو حرق سوق فصو يف ةلودلا فيس رعش نساحم نمو

 ريعو غ١ : 0 مظتنملاو ١٠١؟-١١1: 1١ بلحلا ةدبزو "اب : ١ ةمدتملا يف هتمجرت -4م١
 براجتو ينادمهلا ةلككت لثم ةيخيراتلا بتكلا يف هرابخأو ٠١ :م تارذشلاو م. ه :؟ يهذلا
 ةلودلا فيس ريمألا » ناونعي هرابخأ يف ةعومجم راناك عمج دقو « ريثألا نبال لماكلاو ممألا
 . ةدوسملا يف اهلماكب ةدوجوم انه ةمجرتلاو ؛ (4١م : رئازجلا ط) « ينادحلا

 .ةضقبار ١

 . +1١ : يناثلا دلجملا رظنا ؟

 . م١1 ةميتملا رظناو ؛ ةدوسملا شماهب وهو « م يل ن ل س نم طقس : رهدلا ةميتي باتك يف 5

 ىبأ ليضفت باتكو هرعش نم راتخلاو ما يبأ رابخأ باتك بتكلا نم هل ًافنصم ًارعاش ناك ؛

 . (؟غ٠ : ١4 ءابدألا مجعمو ١١6 : تسربفلا رظنا) امهريغو مات يبأ لع ساون

 مس ١



 يلاعثلا هركذ لوآلاو « 'يصيبقلا رقصلا يبأل تاببألا هذه نإ : ليقو «عادبإلا

 <« ةمدتنلا م باتك ف

 رضئغلا ”ةّنس هنافجأ يفو ماقف هثتوعد حوُئبّصلل حيبص قاسو

 ضفنمو انيلع ”ضّقنُمم نيب 'نمف مكجنأك راقعلا تاساكب فوطي

 ضرألا ىلع يشاوحلاو نكاد "وجلا ىلع ًافراطم بونجلا يديأ تارمسن دقو

 ضيم تحت رضخأ يف رمحأ ىلع رّفصأب باحسلا ”سوق اه'ز'رطُي
 ضعب نم 'رّصقأ 'ضعبلاو «ةغّيصُم لئالتغ يف تلبقأ داتخ لايذأك

 ريخألا تيبلاو « ةقوسلل ابلثم .رضحي داكي ال يتلا ةيكولملا تاهيبشتلا نم اذهو
 يف لاقف 2 يدادغملا بدوؤملا دوخألا ,| دم نب جرفلا يلع وبأ هانعم ذخأ

 : لّجَحْم مهدأ سرف

 اد'رب ”صّلقو اداري ىخرأف ن بدرب ةلحج ةّتنجادلاو حبّصلا سبل

 . "لذعملا نب دمصلا دبعل اهنإ ليقد

 ادا ل ل ف
 : لاقو « اطامتحا نوصحلا ضعب ىلإ اهلقتف « اهبلع فاخو ربخلا هغلبف

 ٍقافشإ نم ُهطق ”لئخأ مو ات ةفشأف كبف ”نوبعلا ينتبقار

 قالعألا سفنأ ا "دج كك دق نادسحم والا 0 ةودعلا ”تناآوو

 ىاب ”ىولا نم انسب يدذلاو ًادسب دعب ينوكت نأ ”تدنمتف

 قارف فاوخ نوكي قارفو رجه ؛فوخ نم نوكي رجه بأر

 يبأ ناماغ نم ناك هنأ هيف امم مبفيو « تسربفلا يف ركذ يصيبقلا رقصلا يبألو ؛ يصيقلا : ل ١
 . يطسحملا هيلع أرقي ناكو يقشمدلا نائع

 : . ن نم طقس : ةمبتيلا ... هذه نا لبقو ؟
 . ةدوسملا شماهب وهو « ن نم طقس : لذعملا ... ريخألا تيبلاو +
 .طرف:ر 4

 تف



 نمل ٍلعأ هللاو « يروصلا نسحلا دبع ناويد يف اهنيعي تاببألا هذه تيأرو

 : ًاضيأ هرعش نمو

 رعرزفلا رئاطلا برشك عرج ىلع هّبتقأ
 معّمطلا بقاوع فاخو هعمطأف َءام ىأر

 رعرحلاب ككتلل لد مو ان دف ةسلخ ًْض "ف اداصو

 موي ناك - 'ءاحلا فرح يف هركذ مدقملا سارف ايأ همع نبا نأ ىكحيو
 سلو لون ةعركلا را رت

 سارف اأ ينعي « يديس الإ هل

 ؟ هتلحلت ''ل يمدف هتلعت يمسج كل

 : لاقو سارف وبأ لحتراف

 هتلكك رمألا للف كلام تنك نإ لاق

 رانيد يفلأ ؛لغُت فورعملا ةنيدملا جِبْنَم لامعأب ةعبض هاطعأو هنسحتساف

 ”بتعلا ونقش يفو اماظ ينمتاعو هند ”بنذلاو ”بنذلا يلع ىسنحت

 بنذ نك ل ةإو اسيل هل ىسنحت مدع ةمدخن ىلوملا مرج اذإ

 بلقلا يل ناك نيح ينافج البف يسلك ولك راج نك يظعأر

 تيملا ىنعم ف تيبود هسفنل مهاربإ ىمسملا يفوصلا رمديأ ريقفلا يندشنأو

 : ثلاثلا

 م : يناثلا دلجملا رظنا ١



 "م
 بند نم الو ةيانج ريغ نم _بعكشلاب اندوبع اوضقن موق

 يلق يلق فتراكو اورجه اله مهب ته دقو اوبتعتو اودص

 يبارعأ مدقتف «هنودشني ءارعشلاو هسلجمب اموي ناك ةلودلا فيس نأ ىكحيو

 : بلح ةنيدمب وهو دشنأو ةئيحلا ثر

 ”بلطلا ىبتناو ثدازلا دفن دق *”بَكَح هذمهو "لع ةتنأ

 برعلا ىرولا ىلع ىهازلت ريمأ لابو ”دالبلا ”رخفت هذه

 برهلا كدبع رج نم كبلإ انب رضأ دق 'رهدلا كادْمَعو

 . رايد قئامب هل رمأو « هللاو تنسحأ : ةلودلا فيس لاقف

 سلجم ترضح : ١ةي'رز نيع يضاق يقارعلا دمج نب ناؤع مساقلا وبأ لاقو

 «يروباسينلا دم نب دمع رصن وبأ يضاقلا هافاو دقو «بلحي ةلودلا فيس ريمألا

 « هل نذأف 2« هداشنإ يف نذأتسا رعش هبف ًاجردو ًاغراف اسيك همك نم حرطف

 : اهلوأ ةدصق دشنأف

 مهرد فلأ ىلإ جاتحم كادْبعو ذفان كرمأو داتعم كؤامح

 فلأي هل رمأو « ًاديدش اكحض ةلودلا فيس كحض هداشنإ نم غرف اماف

 . "هعم ناك يذلا غرافلا سيكلا يف تلعُجف « مهرد
 نيرعاشلا نييدلاخلاب نافورعملا مشاه انبا دعس نامع وبأو دم ركب وبأ ناكو

 «هاحّدَمو ةلودلا فيس ةرضح ىلإ الصو دق « امهربكأ ركب وبأو « "نيروبشملا

 اهنم دحاو لك عمو ةفيصوو ًافيصو ةرم امل ثعبو «اهقح بجاوب ماقو املزنأف

 ١ ىبرز نيع : توقاب مجعم يف .
 دقو ؛ ةدوسملا شماهو ر م يف تيثو يل ن ل س نم طقس : هعم ناك ... مساقلا وبأ لاقو ؟

 . ةروكذملا خسنلا نم تطقس ةدوسملا شماه يف ةريثك تايشحت ةمجرتلا هذه يف تدرو

 ىلإ ةراشإ اهيفو نييدلاخلل رئاظنلاو هابشألا باتك ققحم فسوي دمع ديسلا روتكدلا ةمدقم رظنا ؟

 فحتلاو ايادملا باتك ىلع ناهدلا يماس روتكدلا ةمدقم كلذكو « اف تمجرت يتلا رداصملا

 . نيفلوملا نيذهل
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 : ةليوط ةديصق نم امهدحأ لاقف « رصم لمع نم باش تختو ةردب

 'سيبح لاونلا يف كلامو الإ ًاقلطم قئالخلا يف كركش ادغي م

 سيدكنحلا ةمظلا انيدل اهب تقرشأ اردو اسك اننا

 سدقلب ةةحجبب يه ”ةلازغو ”فسوي [نلئسُح وهو اناتأ أثر

 سيفن وهو لاملا تثعب ىتح هذهو كاذب منقت مو اذه

 سيكلا فيصولا ربظ ىلع ىتأو ةردب لمحت يهو ةفيصولا تتأ

 سينت هلسح تدازو ”رصم هكوح تداجأ امم انّتوَّمَحو

 بطاخي امم تسيلف « حوكتملا » ةظفل يف الإ تنسحأ : ةلودلا فيس هل لاقف

 . اهب كولملا
 ءافرلا يرسلاو ينتملا عم اصوصخ « ءارعشلا عم ةريثك ةلودلا فيس رابخأو

 . لوط مهدادعت يفو « ةقبطلا كلتو ءاوأولاو ءاغبسلاو يمانلاو

 ليقو « ةئاؤلثو ثالث ةنس ةجحلا يذ رشع عباس دحألا موي هتدالو تناكو

 سخخ « ةعاس عبار ليقو « ةعاس ثلاث ةعملا موي يفوتو . ةئائلثو ىدحإ ةنس

 نفدو « ةنيقرافاسم ىلإ لقنو « بلحي ةئاؤلثو نيسمخو تس ةنس رفص نم نيقب

 . لوبلا ريسع هضرم ناكو « دلبلا لخاد يهو « همأ ةبرت يف

 ةنبتل هلمعو ائيش هتاوزغ يف هيلع عمت يذلا رابغلا ضفن نم عمج دق ناكو

 .كلذ يف هتيصو تذفنف « هدحل يف اهبلع هدخ عضوي نأ ىصوأو < فكلا ردقب

 ديعس نب دمحأ دي نم ابعزتنا « ةئاثلثو نيثالثو ثالث ةنم يف بلح كلمو

 . ديشخإلا بحاص يبالكلا

 نادمح ينب نم بلح يلو نم لوأ نأ « بلح خيرات » يف تيأرو (127)

 ةنس بجر يف اهماست هنأو «نادمح نبا سارف يبأ وخأ وهو « 'ديعس نب نيسحلا

 : محنملا نبا لوقي هيفو < ًافوصوم ًاعاجش ناكو « ةئائلثو نيثالثو نيتنثا

 ١ بلحخلا ةدبز رظنا ١ : 1٠١6.



 اكاذ ةيار تحت ايانلا نإ الأ اولاق البقم 'هوأر اذإو

 نيثالثو نامث ةنس ةرخآلا ىدامج نم تبقب ةلمل ةرشع عبرأل نينثالا موي يفوتو
 ريد نأ نظأ تنك و « ىلعألا ريدلا يف هانب يذلا دجسملاب نفدو < لصوملاب ةئاثلثو

 ًابوسنم ةريدلا باتك يف هتيأر ىتح هببأ ىلإ بوسنم لصوملا رهاظب يذلا ديعس
 . يومألا ناورم نب كلملا دبع نب ديعس ىلإ

 لاوحألا هب تبلقتو «يحاونلا كلتو طساو كلام كلذ لبق ةلودلا فيس ناكو

 « ةريزجلا دالبو ماشلا دالب نم .ًاريثكو اضيأ قشمد كلمو ماشلا ىلإ لقتناو

 .'ىلاعت هللا همحر « دئاصق عئاقولا رثكأ يف يبنتمللو « ةروهشم مورلا عم هتاوزغو

 « "ةلودلا فيس نب فيرش يلاعملا وبأ ةلودلا دعس هدلو هدعب كلمو (128)

 يفو « فلتلا ىلع هنم ىفشأو جنلوق هل ضرع مث « ةكلمملا يف اضيأ هتدم تلاطو

 هقش فج دقو اهنع طقس اهنم غرف اماف « هتيراج عقاو هتبفاع نم ثلاثلا مويلا

 « آليلق قافأف « ربنعلاو دنلا هدنع رجسي نأ رمأف « هبيبط هيلع لخدف « نمألا
 « نيملا ديرأ : لاقف < ىرسيلا هدي هلواتف « كسجحب ينرأ : بيبطلا هل لاقف
 دحألا ةليل يفوتو . ردغو فلح دق ناكو « انيمي نيميلا يل تكرت ام : لاقف

 ةنس نوعبرأ هرمعو ةئاثلثو نيناممو ىدحإ ةئس نم ناضمر رهش نم نيقب سخل
 .مايأ ةرسشعو رهشأ ةتسو

 « هتافو خيرات ىلع فقأ لو « دعس لئاضفلا وبأ هدلو هدعب ىلوتو (129)
 . ةلودلا فيس ينب كلم ضرقنا هتاوّمو

 ىدامج ريشع عبار ةعجلا موي روكذملا "ةوخألا نبا يلع وبأ يفوتو (130)

 . ًادبجي ًارعاش ناكو « ةئامسخو نيعيرأو تس ةنس ةرخآلا

 ١ ن يف ةمجرتلا تبتنا انه ىلإ .

 31٠١١. : م« تارذشلاو ١5 : م يبهذلا ربعو ١هه : ١ بلحلا ةدبز 3

 هراعشأو هتمجرت رظذا) نيروهشملا ءارعشلا نم يدادغي بدؤم ةوخألا نب دمع نب جرفلا يلع وبأ 3

 :١651(. ؟  قارعلا مسق  ةديرخلا يف

 فيلا



 م

 يديبعلا رهاظلا

 زعملا نب زيزعلا نب ماحلا نا « هللا نيد زازعإل رهاظلا بقلملا « يلع مئاه وبأ

 ةعامج ركذ مدقت دقو ©« رصم بحاص هللا ديّسْنع يدبملا نب مثاقلا نب روصنملا نبا

 عباسلا يف دقتف هابأ نآل «© ةدمب هبيأ دقف دعب هتيالو تناك ؛ هتبب لهأ نم

 ءاش نإ هتمجرت يف يقأبس اك - ةئامعبرأو ةرسشع ىدحإ ةنس لاوش نم نيرشعلاو
 « همدع اوققحت نأ ىلإ هرثآ نوعبتتيو هروبظ َنوُجرَي سانلا ناكو - ىلاعت هللا

 رايدلا هتكلمم تناكو « ةروكذملا ةنسلا نم رحنلا موي يف روك ذملا هدلو اوماقأف

 يف روكذملا - يبالكلا سادرم نب حلاص دصقف « ماشلا دالبو ةيقيرفإو ةيرصملا

 يحا“رجلا ولؤل نب ةلودلا ىضفترم اهيفو « اهرصاحو بلح ةئيدم  'داصلا فرح

 « روكذملا رهاظلا نع ةبابن ينادحلا ةلودلا فيس نب فيرش نبا لئاضفلا يبأ مالغ

 لقتغد» نب جرفام نب ناسح بلغتو « اهيلي ام ىلع ىلوتساو هنم اهبعزتناف
 ترجو رهاظلا ةلود تعضعضتو « ماشلا دالب رثكأ ىلع ةلمرلا بحاص يودبلا

 اترك لوطي تاسأو رومأ

 مطقأ ناكو « ”يئارج'رحلا دمحأ نب يلع مساقلا ابأ ةلودلا بمحن رزوتساو

 عبرأ ةنس رخآلا عبر رهش يف رهاظلا دلاو ماحلا اهعطق « نيقفرملا نم نيدبلا

 ناكو « هراد ىلإ لمحو « ةسورحلا ةرهاقلاب يرحبلا رصقلا باب ىلع ةئاعبرأو
 ناويد يلو كلذ دعب مث « اهببسب عطْنَق ةنايخ هيلع تربظف نيواودلا ضعب ىلوتي

 ؟هغ:١ ططخلاو سعء. مدد : ةضضملا ةردلاو ؟ا/ا8+-؟ا؛١ : افنحلا ظاعتا ىف هتمجرت - 4م«

 ةافوتسم ةمحرتلا هذهو « ؟م .٠ ١ ا ماودقلا) ١١١ : م يبهذلا ربعو ٠٠ و مظتنملاو

 . ةدوسملا يف

 000 : مقر ةمجرتلا رظنا ١

 . "ه : ةرازولا لان نم ىلا ةراشالا رظنا ؟



 اذهو « ةئاعبرأو ةرشع ينامك ةنس رهاظلل رزو مْ « ةئاعبرأو عست ةنس تاقفنلا

 هنع بتكي ناك رزوتسا املو . ديعصلاو فايرألاب مدخلا يف لقنت نأ دعب هلك

 هركذ ناسخ « بابشلا » باتك بحاص يعاضقلا هللا دبع وبأ يضاقلا ةماالعلا

 فافعلا لمعتساو « هتمعنل ًاركش ش دجلا» هتمالع تناكو  ىلاعت هللا ءاش نإ

 : كلفلا سوساج لوقي كلذ يفو « ظفحتلاو زارتحالاو ةدئازلا ةنامألاو

 '”قماحتلاو ”ةعاقرلا عدو 'لئقو ممسا اقمحأ اي

 قداص تلق ايف كُْيهودت اقثلا يف كسفن ةتسقأأ

 قفارملا نم كادي تّعطق ىقتلاو ةنامألا نمف

 ةحوتفم ءار مث ةنكاس ءار اهنيب نيميجلا حتفب  ايارج رج ىلإ بوسنم وهو

 . قارعلا ضرأ نم ةيرق يهو - اهتحت نم ةانثم ءاب نيفلألا نيبو

 نيعستو سمخ ةنس ناضمر ربش رشاع ءاعبرألا موي رهاظلا ةدالو تناكو

 نيرشعو عبس ةنس نابعش فصتنم دحألا ةليل رخآ ىفوتو . ةرهاقلاب ةئائلثو

 . هللا همحر « ةئايعبرأو

 « ةكدلاب فورعملا عضوملا يف سقملاب ناكو « ةكدلا ناتسبب يفوت هنأ تعمسو

 . معأ هللاو

 «ىلاعت هللا همحر «ةئامعبرأو نيثالثو تس ةنس ينارج ار جلا هريزو يفوتو 131(

 ةرسع عبس رصنتسملا هدلولو رهاظلل هترازو ةدم تذاكو « ناضمر رهش عباس يف

 . اموي رشع ةينامثو ربشأ ةيناُمو ةنس



 م

 ذقنم نب يلع

 « كلملا ديدس بقلملا « ينانكلا ذقنم نب رصن نب 'دلقم نب ىلع نسحلا وبأ
 نما لدا وهرب 2 4ك نفنلا قوق امتقم اعاهشد ناك 4 نريش  ةملق تاع
 * مسجلا برقب ةملقلا "رواج ًالزان ناك هنأل « ذقنم ىنب نم ريش ةعلق كلم
 ءاهذخأب هسفن هتثدحف مورلا ديب ةعلقلا تناكو « ذقنم ينب رسحي مويلا فورعملا
 هدب يف لزت ملو « ةئامعبرأو نيعبسو عبرأ ةنس بجر يف نامألاب اهبماستو اهزانف
 تلتقو اهتمدبف ةئامسخو نيسمخو نيتنثا ةنس يف ةلزازلا تءاج نأ ىلإ هدالوأ ديو
 نيدلا رون اهءاجف « ؟ترّغَشو « مدهلا تحت مهريغو ذقنم ينب نم اهيف نم "لك

 . اهذخأو ةنسلا ةبقب يف ماشلا بحاص يكنز نب دومج
 ةلزلز تءاج هنأ *« نيدلا حالص ةريس » باتك يف دادش نب نيدلا ءاهب ركذو

 نيتسو سمخ ةنس لاوش رسشع يناث يف كلذو « دالبلا نم ًاريثك تيرخأو < بلحي
 امه لب <« طلغ اذه نأ هملع فقاولا نظي الف « كلت ريغ هذهو « ةئامسمخو
 . ًاضيأ هريغو « دوقعلا روذش » يف يزوجلا نا هركذ لوألاو « ناتلزاز

 ءالضف ءارمأ ءابحن ةعامج هتيب نم جرخو «ًادوصقم روكذملا كلملا ديدس ناكو
 هل ناكو < 'امهريغو يجافخلاو طابخلا ناك ءارعشلا نم ةعامج هحدمو « ءامرك

 : هبرضو هل كوامم ىلع بضغ دقو هلوق هئمف « اضيأ ديج رعش

 يقنلع ىلإ اظيغ اهتلغ "يفك نم نتككم ول يلّتقو هيلع وطسأ

 . ١١4 : ه ةرهازلا موجنلاو هوه؟ : ١ (ماشلا مق) ةديرخلا يف هتمجرت - 8+

 , ذقلم : سيل ١

 . اهريسكو مجلا حتفب يأ « ًاعم » ةدوسملا يف اهقوف م .راوحن :ر ؟

 .ترثدو :ر +«

 . ؛4© : نيدلا حالص ةريس ه
 . هريغو طابخلا نياك : س ن 5



 _قنحلا ةزع نم ىوهلا لاذ نيأو اقتح هتبقاع اذإ ريعتسأو

 ددرتي ناك هنأ يهو « ةبمجع ةياكح هنع لقنتو « ةنطفلا ةوقب افوصوم ناكو

 نب حلاص نب دوم كولملا جات ذئموي بلح ”بحاصو « رزيش هكلمت لبق بلح ىلإ
 نم جرخف 2« هنم هسفن ىلع روكذملا كلملا ديدس فاخ رمأ ىرجف ©« سادرم

 « هدنع ماقأف « رامع نب كلملا لالج ذئموي اهبحاصو ماشلا سلبارط ىلإ بلح

 يبحلا ساحنلا نب يلع نب نيسحلا نب دم رصن يبأ هبتاك ىلإ حلاص نب دوم مدقتف
 مرفف « هيلإ هيعدتسيو هفطعتسيو هقوشتي ًاباتك كلملا ديدس ىلإ بتكي نأ
 رمأ اك باتكلا بتكف « كلملا ديدسل اقيدص ناكو « ا”رش هل دصقي هنأ بتاكلا
 باتكلا لصو اماف « ابحتفو نونلا ددشف « ىلاعت هللا ءاش نإ » ىلإ غلب نأ ىلإ |

 «© هصاوخ نم هسلجحمب نمو سلبارط بحاص رامع نا ىلع هضرع كلملا ديدس ىلإ

 «هبرقل هراثيإو هيف دوم ةبغر نم هيف ام اومظعتساو باتكلا ةرابع اونسحتساف
 اب باتكلا نع هباجأ مث « نورت ال ام باتكلا يف ىرأ ينإ : كلملا ديدس لاقف

 ةزمهلا رسكو « ماعنالاب رقملا مداخلا انأ » باتكلا ةلمج يف بتكو « لاحلا هاضتقا

 امب رس بتاكلا هملع فقوو دوم ىلإ باتكلا لصو اماف « نونلا ددشو انأ نم

 دقو « كلملا ديدس ىلع ىفخي ال هتبتك يذلا نأ تماع دق : هئاقدصأل لاقو هبف
 نورمتأي اللا نإ ل ىلاعت هللا لوق دصق دق بتاكلا ناكو ؛ يسفن ببط اب باجأ

 نل اتنإ ف ىلاعت هلوقب كلملا ديدم باجأف ( ٠١ : صصقلا ) 4 كواتقيل كب -
 هظقبت نم ةدودعم هذه تناكف ( 74 : ةدئاملا ) « اهيف اوماد ام ًادبأ ابلخدن

 ةمجرت يف ريبزلا نب دمشرلا ىلإ هعومج يف ةماسأ ةياكحلا هذه قاس اذكه ؛ همبفو

 . ١'ساحنلا نا

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو نيعيسو سمخ ةنس يف هتافو تناكو

 ةزمهلا فرح يف روكذملا يلع نب دشرم نب ةماسأ هديفح ركذ مدقت دقو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ « مملا فرح يف هدلاو ركذ يتأيسو

 .يل ل يف درو دقف ةدوسملا شمابهب هنأ عمو «ءن س نم صنلا طقس :ساحنلا نبا ... ًافوصوم ناكو ٠١
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 رزيش نصح ةلزازلا تمده امل مدحلا تحت يفوت هنأ « ليذلاو ليسلا » باتك يف
 . ١[ملعأ للاو « ةئامسخو نيسمخو نيتنثا ةنس بجر ثلاث نينثالا موي

2 

 يديم

 ايضاق دمج هوبأ ناك ؛ نميلاب مئاقلا يحبلُّصصلا ىلع نب دم نب يلع نسحلا وبأ
 دبع نب رماع يعادلا ناكو « هنوعيطي هتعامجو ءلهأ ناكو <« بهذملا ينس نميلاب
 لزب مف ©« هيلعو ةحالصو هددؤسو ةتسايرل « هيلإ بكربو هفطالي يحاوّزلا هللا
 تحالو غولملا نود ذئموي وهو روكذملا ىلع هدلو بلق لاتسا ىتح روكذملا رماع
 «روُصلا» باتك يف يحملصلا لع ةيلح هدنع تناك ليقو « ةباجنلا لياخم هيف هل
 هعلطأو « هلآم فرشو هلاح لقنت ىلع هنم هفقوأف « ةميدقلا رئاخذلا نم وهو
 . هلهأو هببأ نم "ريم كلذ ىلع

 نم يلع نهذ يف خسرو « همولعو هبتكب هل ىصوأو برق نع رماع تام مث
 نم علضت ىتح محلا غلبي لف « ايكذ ناكو «سردلا ىلع فكمعف < خسر ام همالك
 بهذم يف (ميقف ناكف « ديعبلا لمألا :ةياغ ديعسلا ”دتجلابو اهب غلب يثلا هفراعم
 ىلع ًاليلد سانلاب جحي راص هنإ مث « ليوأتلا مع يف ًارصبتسم ةيمامإلا ”ةلودلا
 كنأ انغلب : هل نولوقي سانلا ناكو « ةنس ةريششع سمخ فئاطلاو ةارسلا قيرط
 عم « هلئاق ىلع هركنيو كلذ هركنف « نأث كل نوكيو هرسأب نمملا كلمتس
 ةنس يف ناك املو ؛ ةماعلاو ةصاخلا « سانلا هاوفأ يف رثكو عاش دق ًارمأ هنوك

 . نيفقعم نيب ابر تدرفنا ١
 غولبو ١6 :رصقلا ةيمدو غ5 : نمزلا ةجبيو غ٠ : ةرامعل نميلا خيرات يف هرابخأو هتمجرت - 484

 باتك رظناو مه : كوبسملا بهذلاو 4+ : يدامحلل ةينطابلا رارسأ فشكو ١٠ : مارملا
 .١١1؟ ل 5؟ : دومحو ينادمبلل « نميلا يف ةيمطافلا ةكرحلاو نويحيلصلا »

 . ةلودلا يف ًاببقف : يل ؟

 فلما



 «"[نميلا] لابج يف ةورذ ىلعأ وهو «'راسم سأر يف راث ةئاعبرأو نيرشعو عست

 ةئاعبرأو نيرسشعو نامث ةنس مسموم يف ةكمب مهفلاح دق الجر نوتس هعم ناكو

 ةعدنم يف هرئاشعو هموق نم وه نم الإ مهنم امو « ةوعدلاب مايقلاو توملا ىلع

 «ةيلاع ةعينم ”ةّلْثق ناك لب « ءانب روكذملا لبجلا سأرب نكي مو « ريثك ددعو
 هب طاحأ دقو الإ هتليل يف. ابكلم يذلا مويلا كلذ رابن فصتني مل اهكلم اناف

 تلزن نإ :هل اولاقو هيأر اوهفسو هومتشو هورصحو فيس براض فلأ نورشع

 انيلع افوخ الإ اذه لعفأ / : مهل لاقف « عوجلاب كعم نمو تنأ كانلتق الإو

 ؛هنع اوفرصناف «ى<لإ تلزن الإو هسرحأ ٍينومتكرت نإف « انريغ هكلمي نأ كملعو

 . هنقتأو هنصحو هانب ىتح ربشأ هيلع ضمت لو
 رصم بحاص رصنتسال وعدي ناكو « ًائيشف ًائيش يحبلصلا رمأ لحفتساو

 نطابلا يفو «هرمآل نيكتسيو هفطاليو ةماهت بحاص حاجن نم فاخيو «ةيقثلا يف
 كلذو «هيلإ اهادهأ ةيمج ةيراج عم مسلاب هلتق ىتح لزب لو «هلتق يف ةليحلا لمعي
 بتك نيسمخو ثالث ةنس يفو . ءاردكلاب ةئاعبرأو نيسمخو نيتنثا ةنس يف

 دالبلا ىوطف « هل نذأف « ”ةوعدلا رابظإ يف هنذأتسي رصنتسملا ىلإ يحبلصلا

 هلك نميلا كلم دقو الإ نيسخو سمخ ةنس جرخت لو «مئاهتلاو نوصحلا حتفو اّبط

 قح « مالسإ الو ةيلهاج يف هلثم دهعي م رمأ اذهو « هرحيو هربو هرْعوو هلهس
 ربنم ىلع بطخن مولا اذه لثم يفو :دّنَجلا عماج يف سانلا بطخي وهو ًاموي لاق

 « سوُأدُنق حوُبأس : ًائزهتسم رضح نم ضعب لاقف «دعب ابكلم نكي لو « ندع
 ماقف « ندع ربنم ىلع مويلا كلذ لثم يف يحيلصلا بطخو « هيلع ةطوحلاب رمأف

 . بهذملا يف لخدو ةعبملا ذخأو لوقلا يف ىلاغتو ناسنإلا كلذ

 نيذلا نمملا كولم هعم ذخأو « ءاعنص يف هلاح رقتسا نيسمخو سمخ ةنس نمو

 ءاعنص ةنيدمب طتخاو « مهريغ نوصحلا يف ىَلوو هعم مهنكسأو « مبكلم لازأ

 هنم زارح لابج نم عضوم ىلعأ يف ةلق : لاقو « راشم » : توقاي يفو ؛ داس : ر ؛ رامسم : س ١

 سربف يف ءاج مث درو اميح نيشلاب « برعلا ةريزج ةفص » نتم يف بتكو ؛يحيلصلا جرخم ناك
 . ايتوصم نيسلاب باتكلا

 . لابجلا : ن يل ؛ لابج يف : ةدوسملا "

 . ةلودلا : ر نإ



 هل تنزوف «رانيد فلأ ةئام نزو نمل الإ ةماهت يلوي ال نأ فلحو « 'روصق ةدع

 ىنأ انتالوم اب : اهل لاقو « هالوف « بابش نب دعسأ اهيخأ نع ءامسأ 'هتجوز

 © باسح ريغب ءاشي نم قزري هللا نإ هللا دنع نم وه » : تلاقف ؟ اذه كل

 انتعاضب هذه 8 :لاقو هضبقف «هتنازخ نم هنأ ٍلعو مستف (مال : نارمع لآ)

 . ( 00 : فسوي ) "4 اناخأ ظفحنو انلهأ ريو « انيلإ تدر
 هعم ذخأف «جحلا ىلع يحبلصلا مزع ةثاعبرأو نيعبسو ثالث ةنس يف ناك املو

 ةنبا ءامسأ هتجوز بحصتساو « هيلع اوروئي نأ مهنم فاخي ناك نيذلا كولملا

 هجوتو « ًضيأ اهدلو وهو « دمحأ مركملا كلملا هدلو هناكم فلختساو « بابش

 فراك اذإ .قح « اصخش نوتسو ةئام يحيلصلا ل1 نم مهيف سراف يفلأ يف

 تميخو « دبعم مأ رثبو مهدلا مأ ال لاقي ةعيضب اهرهاظ يف لزنو « مجْبَمل
 «يحيلصلا لتق دق : ليق ىتح سانلا رعشي /«هلوح نم هعم يتلا كولملاو هركاسع

 يذلا روكذملا حاجن نبا لوحألا ديعس ناكف « ربخلا نع اوفشكو سانلا رعذناف

 ريسف < كلْمَّد يف شاّمِج هوخأ ناكو « ديبز يف رتتسا دق مسلاب ةيراجلا هتلتق

 ؟قيرطلا هيلع عطقن ىتح رضحتف « ةكم ىلإ هجوتم يحيلصلا نأ هماعأو هيلإ
 الجر نوعبس اهعمو ديعس هوخأو وه جرخو « ديبز ىلإ شامج رضحف « هلتقنو

 « ديدح رامسم ابسأر يف ةديرج دحاو لك عم لب « حالم الو بوكرم الب

 ةريسم مجبملا نيبو مهنيب ناكو < لحاسلا قيرط اوكلسو قيرطلا ةداج اوكرتو
 . دجملل مايأ ةثالث

 ةشبحلا نم ةبرح فالآ ةسمخ رّيسف « مهجورخ عمس دق يحبلصلا ناكو

 فرط ىلإ هعم نمو دبعس لصوف « قيرطلا يف اوفلتخاف « مهلاتقل هباكر يف نيذلا
 ديبع ةلمج نم مهنأ سانلا نظف « ةداملا ةلقو ءافحلاو بعتلا مهنم ذخأ دقو « محملا

 انالوم اب : هيخآل لاقف <« يحيلصلا ىلع وخأ هللا دبع الإ مهب رعشي مو « ركسعلا

 ١ نوصح :ن .

 ١ هتخأ ؛ س ل .

 . ن نم طقس : اناخأ ... فلحو +

 . قيرطلا يف هيلع عقن قح : ل
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 يحيلصلا لاقف « هللا دبع بكرو « حاج نب ديعس لوحألا هللاو اذبف ©« بكرا

 لزن يتلا دبعم مأ اهنأ ًادقتعم « دبعم مأ رثيو مهدلاب الإ تومأ ال نإ : هبخأل

 نم لجر هل لاقف « 'ةنيدملا ىلإ رجاه امل « مسو هيلع هللا ىلص « هللا لوسر اهب
 ١ عمس اماف < دبعم مأ رثب هذهو مهدلا هللاو هذبف « كسفن نع 'لتاق : هياحصأ

 ىتح هناكم نم حربي لو « لابو « ةايحلا نم سأيلا عمز هقحل كلذ يحيلصلا

 نم رسشع يناثلا يف كلذو « نييحيلصلا رثئاسو هعم هوخأ لتقو هفيسب هسأر عطق

 . ةئاعبرأو نيعبسو ثالث ةنس ةدعقلا يذ

 لاقو « مهلاتقل يحيلصلا اهبلسرأ يتلا فالآلا ةسمخ ىلإ لسرأ ًادععس "نإ مث
 اومدقف « يبأ "رأت تذخأ دقو « متم لجر انأو « لتق دق يحيلصلا نإ : مهل

 ًالتق مهيلع ربظتساف <« يحيلصلا ركسع لاتق ىلع مهب ناعتساو « هوعاطأو هيلع
 : ءىراقلا أرقو « ةلظملا دوغ ىلع يحيلصلا نمار عفر مث « سو ارسأو

 عجرو .( 5: نارمع لآ) ةيآلا ... "© كلملا كلام مبللا لق

 نم رشع سداسلا يف اهلخدو « اببقع اكلم مئانغلا زاح دقو « دز ىلإ

 ىتح كلذ ىلع لزي لو . ةماهت دالب كلمو « ابكلمو ةنسلا نم ةدعقلا يذ

 «نييحيلصلا نم ةأرما يهو « ةرحلا ريبدتب ةئاعبرأو نينامثو ىدحإ ةنس يف لتق
 . لوطي كلذ ربخو

 يف لمع  هركذ مدقت اك - ٍةلظملا دوع ىلع هسأر عفرو يحيلصلا لتق املو

 : *يناثعلا يضاقلا كلذ

 امديعس "لجألا كلملا ىلع الإ “حرت لف هيلع هتلظم تركب

 اهدوع يف هسأر نسحأ ناك اه ابلظ يف هبجو حبقأ ناك ام

 اهدوس نم امدوسأل اتتحراو نئرشلا دسأ تلباق مقارألا ”دوس

 اهمساو (؛م97 ١: ةريسلا) ةعازخ نم بعك ينب نم ةأرما بعك تنب دبعم مأ : ماشه نبا لاق ١

 . دلاخ تنب ةكتاع
 . رأثب : يل ؟

 . يل س يف ابلماكب ةيآلا تدرو <
 . (ماشلا مسق) 5مم < ؟م١ : + ةديرخلا رظنا
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 : هلوق كلذ نمف ©« دمج رعش يحملصلا ىلعلو

 اثن راثنلا ضوع مهس و ٌؤرف مهحامر رمس دنهلا ضيب تحكتنأ

 هرامعألا قكلبطت ثسحب الإ اهحاكن 'حابتسي ال العلا 'اذكو
 : هناسل ىلع هريغل لمقو « هرعش نمو : لاقف '« ةديرخلا » يف دامعلا هركذو

 جرسأو 'مالغاي 'مجلأ برحلا يف دنع يناثملا عرق نم ذلأو
 " جبنمو قارعلا نيب ابليبصو اهلشأ تومرضح ىصقأب ليخ

 اهتمت نم ةانثثلا ءايلا نوكسو ,اللا حتفو ةلبملا داصلا مب : يحيلثملاو
 ىلإ ابنأ رهاظلاو 2« يه ءيش يأ ىلإ ةبسنلا هذه فرعأ ال « ةلمبم ءاح اهدعبو
 . ًاضيأ هنلإ .اوبسنو « حيتلص مالعألا ءامسألا يف ءاج دقف « لجر

 - اهتبتكف اهطبض ققحتأ لو « نمسلا دالب نم اهلكف ةروكذملا نكامألا امأو

 . اهتدجو يتلا ةروصلا ىلع
 رعاشلا ينمملا ةرامع هبقفلل « نميلا رابخأ » نم هتلقن ةمجرتلا هذه رثكأو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ينأيسو -

 اخ

 ١ نإ :يل .

 . (ماشلا مسق) ؟؟0 : ؟ ةديرخلا ؟

 : ةديرخلا يفو « اهبضكر يأ « اهادش » باوصلا لعلو « ةدوسملا يف اهبقوف ببض : اهدشأ <
 , خلا .. . اهريثزو تجرسأ : را 6 جبنم ةدلب نيبو قارعلا نيب اهريئز : : يل ؛ اهدسأ
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 رالسلا نأ لداعلا

 يف تيأرو « نيدلا فيس لداعلا كلملاب توعنملا « رتالسلا نب ىلع نسحلا وبأ

 رفاضختلا ريزو « رالسلا نباب فرع « قاحسإ نب ىلع روصنم ولأ هنأ رخآ ناكم

 ايدو نإ هل ةنافيرسلا ١ ميرا ضني و حار: رقم نعاس يدل
 ديعصلاب تايالولا يف لاوحألا هب تبلقتو « ةرهاقلاب رصقلا ةببرت ناكو « ايرازرز
 .ةئامسخو نيعبرأو ثالث ةنس بجر يف روكذملا رفاظلل ةرازولا ىلوت نأ ىلإ هريغو

 حفلا ابأ نيدلا مجن رزوتسا روكذملا رفاظلا نأ رخآ ناكم يف تدجو مث

 «ةلودلا ءارمأ رياكأ نم لاصم نبا ناكو .هتيالو لوأ يف لاصم نب دمع نب ملس

 عبار ءاثالثلا ةليل ةزيجلا ىلإ لاصم نبا ىّدعو رالسلا نب لداعلا هيلع بلغت مث

 نم رالسلا نبا لوصوب عمس امدنع ةئامسخو نيعبرأو عبرأ ةنس نابعش رشع

 "”ريششع سماخلا يف ةرهاقلا رالسلا نبا لخدو « ةرازولل بلاط ةيردنكسإلا ةيالو

 نبا دشحو « شوبجلا ريمأ لداعلاب تعنو رومألا ريبدت ىلوتو روكذملا ربشلا نم

 هريسكف « هئاقلل ركاسعلا لداعلا درجو « مهريغو ةبراغملا نم ةعامج لاصم

 سيلا موي حمر ىلع ةرهاقلا ىلإ هب لخدو هسأر ذخأو « ىلبقلا هجولا نم صالدب
 «لتق نأ ىلإ لداعلا رمتساو ةروكذملا ةنسلا نم ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو ثلاثلا

 . ملعأ هللاو * لوألا نم حصأ لوقلا اذهو

 يهو - فاكلا ديدشتو ماللا مضي "كتل لهأ نم لاصم نبأ ناكو (132)

 رابتعالاو ٠١4 : نامزلا ةآرمو هه٠ : ةيضملا ةردلاو "8 : افنحلا ظاعتا يف هرابخأ - م
 ؛45١ : ؛ تارذشلاو ١١ : ؛ يهذلا ربعو ؟هو : ه ةرهازلا موجنلاو ١6 « ا : ةماسأل
 . ةدوسملا يف ةلمك تءاجو « م ةخسنلا نم ةمجرتلا هذه تطقس دقو

 ١ خيرات نم خسنلا ضعب :ر .
 روكذملا ربشلا سماخ (ةرماقلا يأ) رالسلا نبا لشدو : يراداودلا دنعو ءرششع يداحلا : ر ؟

 (نايعش نم عبارلا يف لاصم نبا جورخ نوكي اذه ىلعو) .

 اك



 كلذبو « ةرطسلاو ةرزيبلا نامطاعتي هوبأو وه ناكو ءاهلامعأ نم ةقرب دنع ةديلُثب

 . اموي نيس نم ًاوحن لاصم نبا ةرازو تناكو « امدقت
 ةرهاقلاب رمع «حالصلاو لضفلا بابرأ ىلإ ًالئام ًامادقم ًامهش | رالسلا نبا ] ناكو

 ننستلا رهاظ ناكو « هبلإ ًابوسنم ًادجسم سيبلب ةنيدم رهاظب تيأرو < دجاسم

 رغث ىلإ « ىلاعت هللا همحر « يفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا لصو املو « بهذملا يعفاش

 روك ذملا لداعلا راص مث  'هتمجرت يف هتركذ اك - هب ماقأو سورحملا ةيردنكسإلا

 «هيلإ اهسيردت ضكوف ةسردم كانه هل رّمعو هماركإ يف دازو هب لفتحا هب بلاو
 . اهاوس ةيعفاشلل ةسردم ةيردنكسإلاب رأ لو « نآلا ىلإ هب ةفورعم يهو

 رئاغصلاب سانلا ذخاؤي ةعطاق ةوطسو ةرئاج ةريس اذ فاصوألا هذه عم ناكو

 داحت نم ذئموب وهو « نامزب هترازو لبق هنأ هنع ىكحي اممو . تارقحلاو

 "ىلوتي ناكو « يسينتلا موصعم نبا مركلا يبأ قفوملا ىلع اموي لخد « دانجألا

 مزاول نم ءيث يف هطيرفت ببسب هتمزل ةمارغ نم هلاح هيلإ اكشف « ناويدلا
 ام كمالك نإ للاو : مركلا وبأ هل لاق مالكلا هيلع لاطأ اماف « ةيبرغلاب ةيالولا
 .فاخف « هملط ةرازولا ةجرد ىلإ ىقرت اماف . كلذ هملع دقحف « ينذأ يف لخدي

 يذلا هجرخأف « هيفخي نم مد ردهأو « دلبلا يف هيلع ىدانف « ةدم رتتساو هنم

 «لداعلا ىلإ لمحو ذخأف فرعف «فخو رازإب ةأرما يز يف جرخف « هدنع هأبخ

 حوللا حرطو هبنج ىلع ىقلأف هب رمأو ليوط رامسمو بشخ حول راضحإب رمأف
 : هل لوقي خرص امك راصو « ىرخألا نذألا يف رامسملا برض مث « هنذأ تحت
 فنرذألا نم رامسملا ذفن ىتح كلذك لزب مو ؟ ال مأ ؛دعب كنذأ يف يمالك لخد
 . كلذ دعب هقنش هنإ : لاقيو « حوللا ىلع رامسملا فطع مث « حوللا ىلع يتلا

 حوتفلا بأ نب سابع لضفلا وبأ ةيرصملا رايدلا ىلإ ةيقيرفإ نم لصو دق ناكو
 «ةراالثب اهمساو همأ هعمو بص وهو ”يجاهنصلا سيداب نب زعملا نب مت نب ىبحي نبا
 ًارصن هامس ًادلو سابع قزرو « انامز هدنع تماقأو روكذملا لداعلا ابجوزتف

 . 8١1م : لوألا دلجملا رظنا ١
 . يفوتسم : خسنلا رئاس يفو ؛ ةرّيغم اهنأ ةدوسملا يف اهتباتك نم رهاظو ؛ ةدوسملاو ر يف اذك ؟
 . اهضو داصلا رسكي يأ « ةدوسملا يف « اعم » اهقوف : يجاهنصلا +

 1:17 ىف



 زهج لداعلا نإ مث « 'هزعُيو هيلع ونحي لداعلاو لداعلا راد يف هتدج دنع ناكف

 يف روكذملا - ذقنم نب ةماسأ هعم ناكو « داهجلا ببسب ماشلا ةبج ىلإ ًاسابع

 هتمحص يف راس يدلا شيجلا مدقم وهو سيبلب ىلإ لصو اماف - "ةزمهلا فرح

 ءاقلل هجوتيو اهقرافي هنوك و «هبلع يه امو اهبنتسحو ةيرصملا رايدلا بيط اركاذت
 لقتسيو « لداعلا لتقب لبق ام ىلع ةماسأ هملع راشأف « ”راكسلا يماقيو ودعلا

 اذإ كلذ رشابي ًارصن هدلو نأ اهنيب ررقتو « راكسبلا نم حيرتسيو ةرازولاب وه

 ًارصن نأ رمآلا لصاحو . كلذ هملع ركني الو رادلا يف هعم هنإف « لداعلا دقر

 ةززادولا رادب «ةئامسمخو نيعبرأو نامث ةنس مرحلا سداس سيخخلا موي هشارف ىلع هلتق

 لتثق هنإ ليقو . ؛لوطي ةعقاولا لمصفتو « ىلاعت هللا همحر « ةسورحلا ةرهاقلاب

 . ةروكذملا ةنسلا نم مرحملا رسثع يداح تبسلا موي

 لضفألا ذخأ املف < سدقلا بحاص قترأ نب نابقس ةبحص يف هدلاو ثاكو

 دجو  *قترأ هببأ ةمجرت يف روكذم وه اك  نامقس نم سدقلا شوبجلا أ
 م ؛ هبلإ لضفألا مبمضف ذف < نابقس ركسع نم ةفئاط

 » هامسو « هدنع مدقتو دل رنا هذخأف © روكذملا 0

 د ا ا د ليسو «اذه تار ركاو « ةزدلا

 ام « لغش نع هل لبق اذإف « ةدعو سرف مهنم دحاو لكل نوكي نأ“: مهدنع
 ا ل

 اييلع دازو تافصلا هذهب لداعلا حجرتف « ةرمإلل مدق ةعاجشو لقعي ءالؤه

 فنراكو « ةيردنكسإلا هالوو « ظفاحلا 'هرّمأف « ةطلاخللا كرتو ةسهلاو مزحلاب

 .هربيوة:ر ١

 .دو6م : لرآلا دلجملا ؟

 ؛ةدوسملاو ن يل يف اهانتبثأ 5 يهو ؛لاكنلا :ر يف تبتكف حاسنلا ضعب ىلع ةظفللا هذه تلكشأ +

 . برحلا ناديم وه راكسلاو

 . ن يل ل س يف ةمجرتلا يبتنت انه

 .1و1 : لرألا دلجما

 بورحلا يف جنرفالل ناتمظنم ( !!هوما6هاه(5 ) راتبسالاو ( 1ةمماه,و ) ةيويدلا وأ ةيوادلا

 . كلذك اهدعب ايفو بررحلا كلت يف ماه رود اهل ناك « ةيبيلصلا
 "00 ا ىف
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 . مدقت مث © لغبلا سأرب فرعي

 .٠ ١باتكلا اذه لئاوأ يف هتمجرت يف هتركذ دقو © رصم

 ا

 نيدلا حالص نبا لضفألا كلملا

 نيدلا حالص ناطلسلا نبا « نيدلا رون لضفألا كلملا بقلملا « ىلع نسحلا وبأ

 نب يكم نب ليعامسإ رهاطلا يبأ مامإلا نم ةيردنكسإلاب عمس 4 بويأ نب فسوي
 هل زاجأو < يوحنلا يرب نب هللا دبع دمج يبأ ةمالعلا نم رصمبو 2« يرهزلا فوع

 ةفقدص نب ىلع نب دمح هللا دبع وبأو ©« يماسلا ىلع نب ةزمح نب دمحأ نيسحلا وبأ

 دوعسم نب يلع نب هللا ةبه مماقلا وبأ هل زاجأو < نييماشلا نم امهريغو « ينارحلا
 اتطخ بتكي ناكو . نييرصملا نم امهريغو دماح نب دمحأ نب دمح هللا دبع وبأو

 . 'لئاضف هيف تعمتجاو « ًانسح

 هللا همحر قشمدب يفوت اماف « هدبع ةبالو تناك هبلإو هببأ دالوأ ربكأ ناكو

 ةكلممب لقتسا « هتيحص يف لضفألا كلملا ناكو - هتمجرت يف يتأبس مك  ىلاعت

 يف قبس اك  ةيرصملا رايدلاب ناؤع نيدلا دامع زيزعلا كلملا هوخأ لقتساو قشمد
 عم هل ترج لضفألا كلملا نإ مث « بلحي امهوخأ رهاظلا كلملا يقبو - "هتمجرت
 همع لداعلا كلملاو زيزعلا نأ رمألا رخآو . اهحرش لوطي بابسأ يف عئاقو هيخأ

 ١ م0 :لرآلا دلجملا . :
 ه ؛« نيتضورلا ليذ يف هرابخأ -4م5 ٠ هكدا ريثالا نبا خيراتو + : نامزلا ةآةرمو

 كولسلاو ١/١ : ١؟ تارذشلاو ه١:ه يبهذلا ربعو ١١١:٠ مع :ةقرولا «يشكرزلاو .
 دقو ؛ ةحيرخت ىلع ةلاحإ ةدوسملا يف هعضوم يف فلؤملا بتكو « ر هب تدرفنا : لئاضف ... عم ؟

 اهروطس نيب وأ ةدوسملا شماوه يف وه ام لك ابنم طقس كلذكو خسنلا رئاس نم طقس .
  5مقر ةجرتلا رظنا : ؛4١ .

 حلا



 ماقأو اهيلإ ىفمف < دحر َص 'هايطعأو لضفألا نم اهاذخأو قشمد ارصاح

 « ًاريفص ناكو دمج روصنملا كلملا هدلو ىلوتو رصمب زيزعلا تاهف « ًالملق اهب

 ءاعتبرألا ةلمل هبلط ناكو « هكياتأ نوكيل دخرص نم لضفألا كلملا بلطف

 زيزعلا همخأ توم بيقع «ةئامسحو نيعستو سمخ ةنس رفص نم نيريشعلاو عساتلا

 . زيزعلا نبا دمع روصنملا باكر يف ىشمو « نائع

 دالب ةدع لضفألل عقدو « اهذخأو ةيرصملا رايدلا دصق لداعلا كلملا نإ مث

 اهب لزي ملو « اهب ماقأف طاسيّمْسس ىوس هل لصحي ملف « اهيلإ ىضمف « "قرشلاب
 . تام نأ ىلإ

 هذه ءانثأ يف هبتك باتك ةلمج نم « لضافلا يضاقلا مالك نسحأ امو
 اوفلتخا ءانبألاو « اوكلمف اوقفتا هنم ءابآلا نإف تيبلا اذه امأ » : عئاقولا

 هيلي اف بوث 'قرخ ادب اذإو « هقيرشت ةلبحلا يف اهف مجن برغ اذإو « اوكلبف
 ناك اذإو « هقورط ردْنق دقو « هقيرط ردق ىلع دَّسُد نأ تابهو « هقيزت الإ
 . « ؟ هقبطي نمف هعم هللا ناك نمف <« مصخ ىلع مصخ عم هللا

 مظعيو ءاماعلا بحي ناكو « ةهابنو ةباتكو ةفرعمو ”ةليضف هبف لضفألا ناكو

 نم وكشي رصانلا مامإلا ىلإ هبتك هنأ هيلإ بوسنملا نمف . رعش هلو < مهتمرح
 : ؟قشمد هنم اذخأ امل زيزعلا هيخأو لداعلا همع

 يلع ىتح فيسلاب ابصغ دق ناؤع ”هّيحاصو ركب ابأ نإ يالوم
 يلو نيح رمآلا ماقتساف اهيلع هدلاو هالو دق ناك يذلا وهو
 يلج هيف صنلاو اهنيب رمألو هتّسبب دقع ةالحو ”هافلاخف

 لوألا نم ىقال ام رخاوألا نم يقلفيك مسالا اذه ظح ىلإ رظناف

 : هلوأ قو رصانلا مامإلا باوح هءاحف

 . ءاطعأو : ةدوسملا يف ١

 . قرشلاب : ر ؟

 . ةلمضف اذ ناكو ؛ نا «
 . اضيأ رصانلا باوج هيفو 4و : نرتملا مامت ًالثم رظنا « رداصم ةدع يف رعشلا اذه درو ؛

 ركب



 ”رهاط كلصأ كيأ ربح دولاب ًانلعم فُسوب نا اب كئباتك ىفاو

 رصان ”برثيي هل يبللا دعب نككي مل ذإ هّتقح اًيلع اوبصغ
 رصانلا مامإلا ك'رصانف ربصاو مهباسح هيلع ًادغ نإف رشف

 نيتسو سمخ لمقو © تس ةنس رصعلا .تقو رطفلا دبع موي هتدالو تناكو

 نيتنثا ةنس رفص يف يفوتو . نييرصملا ريزو ذئموي هدلاوو « ةرهاقلاب ةئامسمخو

 نفدو « بلح ىلإ لقنو « ىلاعت هللا همحر « طاسْيَّمْسب ةأجف ةئاّتسو نيرشعو

 . يورهلا دهشم نم برقلاب بلح رهاظي هتبرت يف
 ابتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو مملا حتفو ةلمهملا نيسلا مضب : طاسْيمْسو

 تارثفلا ىلع ماشلا رب يف ةعلق يهو « ةلمبم ءاط فلآلا دعبو ةبناثلا نيسلا حتفو
 . ةبطلمو مورلا ةعلق نيب مورلا دالب ةمحان يف

 ا

 نب هللاب ردتقملا ريزو تارئفلا نب نسحلا نب ىسوم نب دم نب ىلع نسحلا وبأ

 عبر رهش نم نولخ ناؤل نبنم ىلوألاف « تاعفد ثالث هل رّزو « هللاب دضتعملا
 ىلإ هريزو لزي مو « نيتئامو نيعستو تس ةنس « هنم نيقب عبسل لبقو « لوألا

 هبكنو نيتئامو نيعستو عست ةنس ةجحلا يذ نم نولخ عبرأل هيلع ِّضَسَنَف نأ
 ةيناثلا 'ةرملا يف ةرازولا ىلإ داع نأ ىلإ هكالمأ نم لغتساو «هلاومأو هراد بهتو

 «دادغب اوسبكي نأ بارعألا ىلإ بتك هنأ هنع اوركذو «"رانيد فلأ فالآ ةعبس

 ءارزولاو (م : ج) ريثالا نبا خيراتو مالا براجتو يناذمهلا ةلكتو بيرع ةلص يف هرابخأ - م7

 «ةدوسملاو م ن ل س نم ةهجرتلا هذه تطقس دقو ١ م ٠ :باتكلا باتعاو اهدعب امو ١١ :يباصلل

 . هلمجم يف يل يف ءاج امل عباتم انه اهتايئاو « يمارهلا ايككلا ةمجرت دعب يل يف تعقوو

 ١ رايد فال[ةميس ءرا؟ . ر نم طقس : ةرأا يف .

 قةيح



 عبرأ ةنس ةجحلا يذ نم نولخ نال نينثالا موي ةرازولا ىلإ داع مث . معأ هللاو

 نوسمخو هناماغل مرد فلأ ةئاؤلث هيلإ لمحو < ملخ عبس هيلع ملتخو « ةئاثلثو

 موبلا كلذ يف دازو « تالآلاو ددعلا نم كلذ ريغو امداخ نورشعو هلقثل ًآالغب

 ١رابنلا كلذ ناكو « هايإ هلامعتسا ةرثكل بهذ طاريق نم لك يف عمشلا نم يف

 « "جلث لطر فلأ نوعبرأ هراد يف ةليللا كلتو "رابنلا كلذ يف يقسف «رحلا ديدش

 ىلوألا ىدامج نم نيقب ثالثل سيمخلا موي هيلع ضبق نأ ىلإ هترازو ىلع لزب ملو
 عيبر نم نيقب لايل عبسل سيخخا موي ةرازولا ىلإ داع مث « ةئالثو تس ةنس
 رداصف « اظاتفم سبحلا نم جرخ موي ناكو « ةئاثلثو ةرشع ىدحإ ةنس رخآلا

 «هببأ لبق ناك يذلا ريزولا سابعلا نب دماح لتقف نسحلا هدلو دي قلطأو «سانلا

 عيبر نم نواخ لايل عستل هيلع ضبق نأ ىلإ ءًاريزو لزب مو « ءامدلا كفسو
 نم نولخ عسنل ءاثالثلا موي هيلع ضبق لبقو ] « ةئائلثو ةرسشع يتنثا ةنس رخآلا
 . *[لوألا عيبر ربش

 "لغتسي ناكو « رانيد فلأ فالآ ةرشع ىلع ديزت ةريثك ًالاومأ كلع ناكو

 ىيحي نب دمع ركب وبأ لاق « اهقفني رانيد فلأ يفلأ ةنس لك يف هعايض نم
 . رانيد ةئاّتس موبلا كلذ يف يل لصحف « ةديصقب هتحدم : يلوصلا

 دق : نايلس نب هللا ديبعل هللاب دضتمملا مامإلا لاق « ًاريبخ ًايفاك ابتاك ناكو
 ايندلا عافترا فرعأ ديرأو « ليلق لامو بارخ دالبو لتخم كلم ىلإ تعفد

 هواهمتساف «باتتكلا نم ةعامج نم كلذ هللا دبع بلطف « هيلع تاقفنلا يرحتل

 املعأف «نيبوكنم نيسوبحن سابملا وبأ هوخأو تارفلا نبا نسحلا وبأ ناكو « ًارهش
 «دضتعملا ىلع ىفخي ال كلذ نأ هللا ديبع معف « ءاذفنأو نيموي يف هالمعف « كلذب
 . (هعتطصافق « اهفصوو اهيف هماكف

 فالتخا ىلع سانلا هجوي بارش ةرححح تارفلا نبا نسحلا يبأ راد يف تناكو

 . مهرود ىلإ بالجلاو عاقفلاو ةبرشألا اهنم نوذخأي 'مهناماغ اهبلإ مهتاقبط

 . جلثلا نم :ر < . مويلا:ر ١ .نامزلا: را
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 ءارقفلاو توببلاو نيدلاو معلا لهأ نم فالآ ةسمخ ىلع قزرلا يرجي ناكو

 . كلذ نيب امو « مهارد ةسمخ مهلقأو « ربشلا يف 'هرد ةئام مهرثكأ

 ةصق هبلإ تعف'ر اذإ ناك هنأ اهيلإ قيْسُي م يتلا هلئاضف نمو : يلوصلا لاق

 فرع اماف ؟ يعاسلا نالف نب نالف نبأ : ىدانف مالغ هدنع نم جرخ ةياعس اهبف

 :لاقف لجر نم اموي ظاتغاو « دحأب ةياعسلا نم اومنتما هتداع نم: كلذ سانلا

 رخآ لسرأ مث « نيسمخ هوبرضا : لاقف ”ًالوسر لسرأ مث « طوس ةئام هوبرضا

 0 دل ١ ران رح يلح ير و

 . فوخلا

 رظنف - هدنع عاقرلاو بتكلا تممتجلا دقو - هضرم نم ماق : ٍلوصلا لاق

 ًافوخ «دحأ اذهب عمسي ال هللاب : هل انلقف « ةعقر فلأ يف مّقوو « باتك فلأ يف

 . هيلع نيعلا نم

 املف « اباتك هب متخيل "ةفالخلا متاخ اعد هنأ هبدأ نم تيأرو : ىلوصلا لاق

 هيلإ مدقتف « ملاظملل اسلاج هتيأرو : لاق « ةفالخلا ًاميظعت هيلجر ىلع ماق هآر

 نيتنثا ةنس يف ةصق ىلإ تعفر : امهدحأل لاقف « خركلا يف نيكاكد يف نامصخ

 : هل لاقف « اذه نع رصقي كنس : لاق مث « نيكاكدلا هذه يف نيتئامو نيناُمو

 ل و مع : لاق « يبأ ناك كاذ

 دل و :لاقو بضغ هيدي نيب سانلا ىشم اذإ ناكو

 . مهيلع يل ناسحإ ال ًارارحأ فلكأ

 موي نسمحلا هنباو روكذملا تارفلا نبا نسحلا ابأ ةطرسشلا بحاص كوزان لتقو

 ةئاغلثو ةرشع يتنثا ةنس رخآلا عسبر رهش نم تلخ ةليل ةرسشع ثالثل نينثالا

 ىدحإ ةنس رخآلا عيبر نم *”نولخ عستل هدلوم ناك : ؟نيخرؤملا ضعب لاقو

 . ةنس نيثالثو انالث لتق موي نسحملا هنيا رمع ناكو « نيتئامو نيعيرأو

 يبأ نبا نسحلا وبأ يندشنأ : هركذ مدقملا دابع نبا مساقلا وبأ بحاصلا لاق

 :لاقو را يف ركب ىبأ هببأ "ةديصق -لكألا هر ل

 ١ -و , ةفيلخلا : ر + رخآ : يل ؟ . راثيد : ر
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 نأ رسجي م هنآل « مهت ةنحم مايأ تارفلا نبا نسحلا يبأ نب نسحلا نع رهاب ىنمك امنإ
 ١فالعلا ركب يبأ ةمجرت يف ةيثرملا ركذ قبس دقو : تلق . هيثربو هركذي

 اهنبا نتْْحَت نأ تدارأت ارفلا نبا نسحلا ةجوز نأ رابخألا 'بئارغ نمو
 : احل لاقف « ةقفنلا رذعت هل تركذف « اهمانم يف نسحملا تأرف هببأ لتق دعب

 ابلهأ تربخأو ©« تببتناف « اهابإ هتعدوأ رانيد فالآ ةرشع نالف دنع يل نإ
 . هرخآ نع لاملا لمحو فرتعاف لجرلا اولأسف

 روكذملا نسحلا يىبأ وخأ تارفلا نب دمع نب دمحأ سابعلا وبأ ناكو (133)

 ةدسمصقلا هيف يرتحبللو « كادآلاو مولعلل مهطبضأو « هنامز لهأ بّتكأ
 : "اهوأ يتلا

 ىادهم كتم يل تأب دق لامخل ادجو 'كأو ادعو يدْبأ *تب

 ىدحإ ةئس ناضمر ربش فصتنم ؟ءاثالثلا موي روكذملا سابعلا وبأ ينوتو

 نيتئامو نيعستو
 .اهابأف ةرازولا هلع تضرع هنإف تارفلا نب , دمج نب رفعج باطخلا وبأ هوخأ امأو

 وهو « ًادوجم ًابتاك ناكو « رفعج نب لضفلا حتفلا وبأ هنبا اهالوتو (134)
 ردتتملا هدلق « ةيمور ةيراج تناكو « همأ يهو « ةبازنح نباب فورعملا

 ليقو] ةئاثلثو نيرشع ةنس رخآلا عببر نم اتبقب نيتليلل نينثالا موي ةرازولا

 لزب مو *[ملعأ هللاو « ةئاثلثو نيرشع ةنس رخآلا عيبر رهش لوأ يف هيلع علخ
 ىلوتو 2< ةئاؤلثو نيرشع ةنس لاو نم نيقب عبرأل ردتقملا لتق نأ ىلإ هريزو
 يلع ابأ 'رهاقلا ىلوف « ةبازنح نبا حتفلا وبأ رتتساف « هللاب رهاقلا هوخأ ةفالخلا

 ىلوت مث « ةرازولا  ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ينآلا - بتاكلا ةلقم نب يلع نب دمح
 مزي يف هانبع تلمّسو رهاقلا علخو « اضيأ رهاقلا مايأ يف نيواودلا حتفلا وبأ
 . ةناؤلثو نيرشعو نيتنثا ةنس ىلوألا ىدامج نم نولخ تسل ءاعيرألا
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 نبا حتفلا ابأ ىكقف < هركذ مدقملا هللاب ردتقملا نبا للاب يضارلا ةفالخلا لوو

 مقم ذئموي وهو « ةرازولا هالو هللاب يضارلا نإ مث « اهملإ هجوتف « ماشلا ةبازنح

 نابعش نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل دحألا موي اهيف رمآلا هل دقعو < بلحي

 دادغب ىلإ لصوف « ةرضحلا ىلإ ريسملاب بتوكو « ةئاثلثو نيرشعو سمخ ةنس
 ىأرف < 'اليلق دادغبب ماقأف « ةنملا نم لاوش نم نولغا تسل سيخلا مو ٠

 « ةرضحلا ىلع قئار نب 00 ريمألا ىلوتسا دقو < ةبرطضم رومألا
 'لاومألا لمح يف هعمطأو « ماشلا ىلإ دوعي هنأ يف قئار نبا عم حتفلا وبأ ثدحتف

 ةنس لوألا عيبر رهش نم ريشع ثلاثلا يف اهيلإ داعف « ماشلاو رصم نم هيلإ
 ةرضحلا ىلإ بتكلا تءاجو « ةلمرلاب لمقو « ةزغب هلجأ هكردأف < نيرسشعو تس

 تس لبقو نيرشعو عبس ةنس ىلوألا ىدامح نم نولخ نال دحألا مود يف هتوم

 "عبسل تبسلا ةليل يف هدلوم ناكو .ةلمرلاب هراد يف نفدو ٌممصأ لوألاو نيرشعو
 همساي ردصت بتكلا تناكو « نيتئامو نيعبسو عست ةنس نابعش نم نيقب لابل

 'ء . ماشلا يف

 نم مجلا فرح يف هركذ قبس دقف لضفلا نب رفعج لضفلا وبأ هنبا امأو

 . نيعمجأ ىلاعت هللا مهمحر « هدلومو هتافو خيراتو « ”باتكلا اذه
 باتك ابنم : عضاوم ةدع نم هتلقن ةمجرتلا هذه يف هتركذ يذلا اذهو

 فيلأت « ريسلا نوبع » باتكو « دابع نبا بحاصلا فيلأت « ءارزولا رابخأ »
 نب دمح هللا دبع ىبأ فيلأت « ءارزولا » باتكو « ينادمهلا كلملا دبع نب دمج
 . نتعملا نب هللا دبع ةيضق ىلإ ضرعت دحأ مهنم امو « ؟يمرافلا دمحأ

 ءيش ركذ نم ذب الف زتعملا نبا ةمضق ىلع بترتت روك ذا تارفلا نبا ةمجرتو
 «© يربطلا ريرج نب دمج رفعج يبأ خيرات آالقن خيراوتلا حصأو « اهاوحأ نم
 باتكلاو هاوقلا نإ : نيتئامو نيعستو تس ةنس ثداوح يف هلاق ام ركذنف

 هوعمجأف © هعضوم هنولع# نميف اورظانتو « ردتقملا ةفيلخلا علخ ىلع اوعمتجا

 نوكي ال هنأ ىلع هملإ ل ل
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 عيمج نأو « ًاوفع هيلإ مسي رمألا نأ هوربخأف « برح الو مد كفس كلذ يف

 ناكو « كلذ ىلع مهعيابف « اوُضر دق باّتتكلاو داوقلاو دنجلا نم مهءارو "نم
 «© يضاقلا بوقعي نب دمحأ ىنثملا ابأو حارجلا نب دواد نب دمع كلذ يف سأرلا

 ؛ نسحلا نب سابعلاو ردتقملاب كتفلا ىلع داوقلا نم ةعامج دواد نب دمح أطاوو

 . ذئموي ردتقملا ريزو ناكو : تلق

 داوقلا نم ةعامج أطاو دق كلذ ىلع نسحلا نب سابعلا ناكو : يربطلا لاق

 ردتقملا عم هل اقسوتسم هرمأ ىأر اداف «زتعملا نب هللا دبعل ةعببلاو ردتقملا علخ ىلع
 نورخآلا هب بثو ذئنمحف « كاذ نم هيلع مزع دق ناك اوف هل ادب بحُي ام ىلع

 ردب ] هلتق ىلوت يدلا ناكو : يربطلا لاقو <« روكذملا ريزولا ينعي « هولتقف

 ىدحإل تيسلا موي كلذو «نيكتراوص نب فيصوو نادمح نب نيسحلاو [ يمجعألا

 موي وهو « مويلا اذه دغ نم ناك املو « لوألا عيبر ربش نم تيقب ةلبل ةرشع
 زتعملا نب هللا دبع اوعيابو «'دادغب ةاضقو داوقلاو ”باتتكلا ردتقملا علخ «دحألا

 مهفالحتسا ليو داوقلا ىلع هل ةعببلا ذخأي يذلا ناكو « هللاب يضارلا هوبقلو

 نيب تناك مويلا اذه يفو . شيجلا بتاك قرزألا ديعس نب دمع مئامسأب ءاعدلاو
 « رابنلا فاصتنا ىلإ ةودغ نم ةديدش برح رادلا ناماغ نيبو نادمح نب نيسحلا

 زتعملا نبا ةعبل اببعمج دواد نبا ناك يتلا عوجملا ٍتّضفنا مويلا اذه فو

 تاوذشلا يف رادلا ناماغ نم اناملغ لمح اسنؤم ىعدي يذلا مداخلا نأ كلذو“ هنع

 اماف «ةلجد يف يهو اببف مهو اهب دعاصف :لاق - بكارملا مدنع يهو : تلق

 «باشنلاب مهوقشرو مهب اوحاص دواد نب دمعو زتعملا نبا اهيف يتلا "رادلا اوزواج

 «زتعملا نبا برهو باتّتتكلاو داوقلاو دنجلا نم رادلا يف ناك نم برهو اوةرفتف

 ريصملا نم ”اوعنم مهنأب هبلإ !اورذتعاف «ردتقملاب زتعملا نبا اوعياب نيذلا ضعب قحلو
 نبا رود ةماعلا تببتتاو اولتنقو اوذخأو اوملثطف ؛« مهضعب ىفختساو « ديلإ

 . كلذ يف يربطلا ؟مالك ىبتنا ؛ ذخأ نمبف زتعملا نبا ذخأو « دواد



 دبع نأ هلصاح « ةقرفتم عضاوم نم هتعمج « هريغ 'لاق ام ركذنف (135)
 ىنثملا ابأ ءاضقللو « روك ذملا دواد نب دمح مولا كلذ يف ةرازولل بتر زتعملا نب هللا

 ءالضف نم ناكو « دواد نبا رتتسا زقعملا “نبا ذخأو هرمأ ضقتنا اماف « روكذملا
 باتكو « ءارعشلا رابخأ يف ةقرولا » باتك اهنم فيناصت ةدع هلو هرصع لهأ

 يلع نسحلا وبأ هفاخو < روكذملا مداخلا سنو رهظ مث « كلذ ريغو « ءارزولا »

 ةياقس يف حرطو جرخأو لتقف « هلتقب سنؤم ىلع راشأف « روكذملا تارفلا نبا
 « ةنملا نم "رخآلا عبر رهش يف هلتق ناكو « هلزنم ىلإ لمحف « ةينومأملا دنع
 سابعلا نب مهاربإ اهيف يفوت يتلا ةلمللا يف نيتئامو نيعبرأو ثالث ةنس يف هدلومو

 . هركذ مدقملا يلوصلا

 يف نسحلا نب سابعلا هريزو لتق دقو هيلع ناك ام ىلإ ردتقملا رمأ داع املو

 لوأف « روكذملا تارفلا نب ىلع نسحلا ايأ رزوتسا يربطلا هركذ يذلا خيراتلا
 « نايظع ناقودنص زتعملا نبا راد نم هيلإ لمح هنأ هنساحم نم "ربظ ام

 ال : لاققف « هعياب نم ؟ءامسأب دئارج « معن : لبق ؟ اهيف ام متملعأ : لاقف

 اهتحتف ول : لاق اقرتحا اماف « اهبف *نيقودنصلا حرطف رائب اعدو « امهوحتفت
 ام عمو « انم اورعشتساو « انيلع مهعمجأب سانلا تابن 'تادسف ١اهبف ام تأرقو

 . سوفنلا تنكسو بولقلا تأده دق هانلعف

 لآ هانركذ اك هانبع تلمُسو ملح ال هللب رهاقلا نأ ةمجرتلا هذهي قلعتي امو
 مهلأسو «هسفنب سانلا فكرّمف «دادغبب روصنملا عماج ىلإ جرخ نأ ىلإ "رمآلا هب
 كلذ يفو « مرد فلأ هاطعأف يمثاملا ىسوم يبأ نبا هيلإ ماقف « هيلع قادصتلا

 . بانلألا يلوآل ةربع

 ىلإ تعد ةجاحلا هذه نكل « هتمجرت يف زتعملا نب هللا دبع ركذ قبس دقو
 0 ش . انماه اداعإ

 نب لاله نسحلا ىبأ سيئرلا فيلأت « لئامألاو نابعآلا ١» باتك نم تلقنو
 نب هللا ديبع نيسحلا وبأ يضاقلا ثدحو : يلباصلا مهاربإ قاحسإ يبأ نب نسحلا

 ١ مساب : يل ؛ ., سانلل ريظ + .لوآلا:ر ؟ .هركذ:ر ,

 ناقودنصلا : و ه ١ لاخلا :ر ادب . اهتأرقو : يل .
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 نسحلا يبأ نم اباتك روزف « هتدام تعطقناو « هتلطع تلصتا ًالجر نأ سابع

 هب ةاصولا نمضتي هانعم يف رصم لماع 'يئارداملا روبنز يبأ ىلإ تارفلا نبا

 باتراف « هب هيقلف رصم ىلإ جرخو « هبلإ ناسحإلاو هيلع لابقإلا يف ديكأتلاو .
 ام "نيلأ ءاعدلا نوكو ةداعلا هب "ترج ام ىلع باطخلا ريغتل هرمأ يف روبنز وبأ
 ىلع هدنع هستحاو « ةيلق ةلصب هلصوو ةبيرق ةاعارم هاعارف « هلحم هضتقي

 « هيلع دراولا باتكلا ركذي تارفلا نبا نسحلا يىبأ ىلإ بتكو « هب هدعو دعو

 « روزملا باتكلا ىلع تارفلا نبا فقوف « هيف هتبثتساو هبلإ هنيعب هذفنأو
 امو « هيلع ةبجاولا قوقحلاو تامرحلا يوذ نم هنأو لكلا ركذ همف دجوف

 ةروصلا مبفرعو هباّتتك ىلع هضرعو «هيف "باطخلا يفوتسا دق امم كلذ يف لاقي

 يف يأرلا ام : محل لاقو < لجرلا هيلع مدقأ امو اهنم مهيلإ بجعو « هيف
 عمطق : رخآ لاقو <« هسيح وأ هبيدأت : مضت لاق ؟ مدنع لجرلا اذه رمأ

 لاقو « اذه نم رثكأ وه امف هريغ هب يدتقي وأ اذه لثم دواعي الثل هماسإ

 نبا لاقف < هنامرحو هدرط هل مسريو هتصق روبنز يبأل فشكي : ًارضح مبلمجأ

 انب لّسوت ”لجر ! اهنم معابط رفنأو ةيرحلاو ةيريخلا نع مدعبأ ام : تارفلا
 لجو زع هللا عنص دادمتساو « انهاجم حالصلا ليمأت يف رصم ىلإ ةقشملا لّمحتو

 هسنظ بيذكت ًارضحي مسا دن لارسا نعا نوكي « انملإ .باستتالاب

 ىلع ؛بتكو هتاود نم مقلا ذخأ هنإ مث * ! ًادبأ اذه ناكال هللاو «همعس بدبخت و

 ةهببش كتضرتعاو « هرمأ تركنأ د معأ تسلو « يىباتك اذه » راوزملا باتكلا

 يف ينمدخ لجر اذهو « هفرعت انملع انقح بجوأو انّمّدخ نم لك سيلو «هبف
 « هب مايقلا نم هرمأ يف كتفلك ام رثكأ هقح ءاضق يف هدقتعأ امو « تيكن مايأ

 انيلإ لصيو هعفن هيلع دوعي اهف هفريصو هدفر رّفوو هدُّنقفت 'نسئحأف

 ىلع تضم اماف « هموي نم روبنز يبأ ىلإ هدرو « هعقوم *نّبب دو هنظ ققحي ايف
 ةّزبو ةلوبقم ةئره وذ ”لجر تارفلا نبا نسحلا يبأ ىلع لخد ةليوط ةدم كلذ

 ١ روبذز يبأب فورعملا يئارذاملا دمحأ نب نيسحلا يلع وبأ وه لصألاب ةيشاح : يل شماه .
 لاقلا : يل + ,رثكأ:ر ؟ .

 .نمرزير :ر ه ,عقوو:ر

14 



 نبا هل لاقف « 'ضرألا لّبقيوو هدي ىبيو هيلع ينثيو هل وعدي لبقأو « ةليمج
 بحاص : لاقف « هتك هذه تناكو ؟ كبف هللا كراي تنأ نم : تارفلا

 هللا لعف « هللضفتو ريزولا مرك هححص يذلا روبنز يبأ ىلإ رتوزملا باتكلا
 يلإ لصو : لاق ؟ هنم كيلإ لصو م : لاقو تارفلا نبا كحضف « عنصو هب

 فلأ نورشع هيف ينفئرّص لمعو هيلماعمو هلام ىلع هطسق طسقتو هلام نم

 ”دادزب لمع ىلإ كم رفات نان 6 اكل © ندا + تارقلا نبأ لاف © رانيذ
 الام هبسكأو همدختساف « ًاديدس ابتاك هدجوف هربتخا مث < كلاح حالص هب

 . هنع يضرو ىلاعت هللا همحر « ًاليزج

 . اهقوف نم ةانثم ءات اهدعبو فلأ ءارلا دعبو ءافلا مغب : تارفلاو
 . فاك واولا دعبو ةمومضم ءاز فلألا دعبو نونلاي : كوزانؤ

 م/م

 يمك احلا جيزلا بحاص مجذملا سنوي نبا

 ىلعألا دبع نب سنوي نب دمحأ نب نمحرلا دبع ديعس يبأ نب يلع نسحلا وبأ
 نبا جيزب فورعملا يكاحلا جيزلا بحاص « روبشملا يرصملا مجنملا يفدصلا

 امو هيف لمعلاو لوقلا طس « تادلحب عبرأ يف هتيأر ريبك جيز وهو © سنوب

 يذلا نأ ركذو « هنم لوطأ اهترثك ىلع جايزألا يف رأ لو « هريرحت يف رصقأ
 فرح يف هركذ يتأيسو - رصم بحاص احلا وبأ زيزعلا هل هأدتباو هلمعب هرمأ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ نونلا

 .دادزي الور ؟ . هيديو ضرألا ليقيو : ر ١

 رظناو « +١5 : م تارذشلاو ؟م. :.ءاىكحلا رابخأو هو : دعاص تاقبط يف هتمجرت - غم

 : ناقوط يردقل يماعلا برعلا ثارتو "ما ١6 : ونيلنل برعلا دنع كلفلا خيرات

»54 --48”, 

 قرشا



 ىلعو « رعشلا يف اعراب مولعلا رئاس يف ًافرصتم موجنلا ملعب اصتخم ناك

 هلادعو < بكاوكلا موقت يف رصم لهأ ”ليوعت روصنم نب ىبحي جيزل هحالصإ

 فلخو « ةئاثلثو نينامم ةنس ىلوألا ىدامج يف نامعنلا نب دم هللا دبع وبأ يضاقلا

 «بك اوكلل فقي ناكو «هل ريظن ال ام اهمف لمعو دملاوملل ريمستلاو دصرلا يف هرمح

 هنأ يناربطلا مجنملا نسحلا وبأ ينربخأ : يحّبسملاب فورعملا راتخلا ريمألا لاق

 ًابوث سبلو هتمامجو هبوث عزنف « ةرهزلل فقو دقو مطقملا لبج ىلإ هعم علط

 نيب ”روخبلاو © هب برضف ًادوع جرخأو « اهب عنقت ءارمح ةعنقمو رمحأ ايواسن

 . 'بجعلا نم ابجع ناكف « هيدي
 « الفغم هلبأ روكذملا سنوب نبا ناك : '"رصم خيرات يف راتحلا ريمألا لاق

 بكر اذإو « ًاليوط ناكو « ةماعلا قوف هءادر لعحجنو ليوط روطرط ىلع ”متعي
 ةئيمه لا هذه عم هل ناكو « هسابل ةثاثرو هلاح ءوسو هترهشل سانلا هنم كحض
 « دوبشلا دحأ ناكو « هريغ اهمف هكراشي ال ةماجتنلا يف ةبيرغ ةعيدب ةباصإ
 رعش هلو « بدأتلا ةبج ىلع دوعلاب برضي ناكو « "ةريثك مولع يف ًاننفتم ناكو

 هبيبح هجول قاتشم ”ةلامر ءهبويه دنع حيرلا ريش ”لّمَحُأ

 هببطيو هب ايندلا تباط نمو وبار شقب ”سوفنلا ابحت نم يسفتب

 هبيغم لوطل ينع ابهثتْئّيَتغو ”*هدعب يمأك ”تلطع دقل يرْمَصل

 هببقر نم ةيفخ يف انهوم ىرّس ىركلايف هنمفئاطيدجو دادجو

 . ريثك رعش هلو

 نك يتأبسو - خيراتلا بحاص وهو نيعلا فرح يف هدلاو ركذ مدقت دفو

 . ةحيرخت ىلع ةلاحا ةدوسملا يف هعضوم يفو « ر هب تدرفنا : بجعلا ... اصتخم ناك ١
 هزاجيا مدع يف ببسلاو «ليلق لبق درو دقو ؛ يحبسملاب فورعملا راتمتا ريمألا لاق : خسنلا يف 0

 .ر يف الا دوجوم ريغ قياسلا "صنلا نأ

 .روطس لبق صنلا اذه رم دقو ؛ هل ريظن ال ...ىنفأ دق ناكو : ةدوسملاو س ل يل يف انه داز ©
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 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءاملا فرح يف هدج
 نبا ركذ هسلجم يف ىرج دقو لاق رصم بحاص يديبعلا احلا نأ ىكحيو

 كرتو سلجو ضرألا ليقف « هديب هسادمو ًاموي يدنع ىلإ لخد : هلفغتو سنوي
 ١فرصني نأ دارأ اماف «ينم برقلاب وهو « اهارأو هارأ انأو «هبناج ىلإ سادملا

 هتلفغ ضرعم يف اذه ركذ امنإو . فرصناو هسبلو سادملا مدقو ضرأآلا لّبق

 . هثارتكا ةلقو

 ةنس لاوش نم نولخ ثالثل نينثالا موي ةركب هتافو تناك : يحّبسملا لاقو

 يضاقلا رصمب عماجلا يف هيلع ىلصو «ىلاعت هللا همحر «ةأحف " ةئاثلثو نيعستو عست

 .نيئارفلاب هرادب نفدو ©[ باوث نب نايلس نب دم نب دمحأ نب ] ديعس نب كلام
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 ينميلا ةرامع هيقفلا

 «ينميلا يكحلا *دمحأ نب ؟نادير نب ىلع نسحلا يبأ نب ةرامع دمح وبأ هبقفلا

 ١ فارصنالا : يل .

 «باوث » ةظفل ىقح ةرابعلا تطقس مث « رصمب يفوت هنأ ينظ بلاغو : ن ؟ .
 < ةرامع بسن ىلع قيلعتلا رظنا ٠ يلي ايف 4 : مقر ةيشاحلا .

 :١١ريثالا نبا خيراتو ها/؟ : ؟/١ نيتضورلاو ٠١١ :  (ماشلا مسق) ةديرخلا يف هتمجرت - 449

 ه+:١/1 كرلسلاو س.؟ « «اباب نامزلا ةآرمو مم: بوركلا جرفمو ءعوم

 : م ىشعألا حبصو 7:4 : ؛ تارذشلاو ١٠م :  يهذلا ربعو 7 : + ةرهازلا موجنلاو

 تكتنلا » هباتك يف ةيتاذ ةريس وحن ىلع هرابخأ بتك دقو ١٠ : نونظلا فشكو

 . ابلماكب ةدوسملا اهتدروأ ةمجرتلا هذهو ؛ « ةيرصعلا
 يفو ؛ ةميتيلاو ةيرصعلا تككنلا يف كلذكو ن ل يف يازلابو « ةدوسملا يف ةلمهملا ءارلإب : نادير
 . ناردب : ر

 ةدوسملا يفو « يمكحلا باوث نب ديز :م فو ؛ ن نم تطقسو ؛ ر يل ل س يف تتب : دمحأ 0

 ح نوكت نأ بحي بسنلا ةمتتف - ًاقح دوجوم وهو  ةرامع بسن يف دمحأ ناك اذإف«ةللضم ةيشحت

 قةرغأ



 « ناطحق نم هنأ 'هفملاوت ضعب نم تلقن 4 روهشملا رعاشلا « نيدلا مجن بقلملا
 امل لاقي ةئيدم نمسلاب ةماهت نم هنطو نأو <« يجح'ذملا ةريشعلا دعس نب محلا مث

 « ًاموي ريشع دحأ بونجلا بهم

 ىلإ لحرو « ةئامسخو نيرسشعو عست ةنس محلا غلب هابارمو هدلوم اجد
 اهسرادم ضعب يف هقفلاب لغتشي اهب ماقأف 3 ةئاسمخو نيثالثو ىدحإ ةنس دييز
 تاج نب مساق ءرسو # ةناينتخو نسيرأو عسل هلم عجب ناو تنس عيرأ هدم

 يف اهلخدف « ةيرصملا رايدلا ىلإ ًالوسر ىلاعت هللا ابفرش ةكم بحاص ةتيلف نبا
 « رفاظلا نب زئاملا ذئموي اهبحاصو ؟ الر يك كندا عسير رهش |

 كلت يف اعيييخل ارك ءااوا كرعرو رركالا © كي”زار نبا حلاصلا ريزولاو

 ىهو « ةسمملا هتديصق ةعفدلا

 ممهاو مازععلا دعي سيعلل ادجلا

 يف ةكم نم اهادعبو "عاسو يداو نم ناطرم

 ه هنأو «

 ©. مم 5. 4 _2

 "رس اكرلا يدع ىلا تح آل
 يرظن نم زعلا رازم دعب نبرَق

 مرحلاو ءاحطبلا ةبعع نم نحارو
 هتق'رف دعب ينأ ”تيبلا ىرد لبف

 اهقدارُس ”بورضم ةفالخلا ثيح

 مطاخلا ةّبتر اهيف' للا تن

 مّمَأ نم رصعلا مامإ تيأر تح
 مركلاو فورعملا ةبعك ىلإ ًادفو

 مرح ىلإ الإ مرح نم ”ت'رس ام

 مقن نمو وفع نم نيضيقنلا نيب

 مكئظنمو ملئ ظنم نيضيغبلا واجت ةسددقم راونأ ةمامإلاو
 ل انل *ة*صنت تانآ ةوبنلاو

 ةظفل رثأب بوتكملا وه اذبف « باوث نب نابلس نب دمع نب دمحأ نباد» ح

 رظنا) ديعس نب كلام يضاقلا بسنب « باوث نب نابلس نب دمج » تقحلأ 0 ضعبنكلد

 .اهدعيب امو ا/ يا رصعلا تكتلا رظنا

 ر ؛ عابن : ن ؛ نميلاب راع ىرق نم «عاسو » نأ توقاي ركذ
 +4 + ةيرصعلا تكتلا
 . معن نم تيلوأ : ل س

 . نيقبقحلا : و

 قف

 . عاتبي :

 ةدوسملا يف نادير ةظفل



 انشعت ”مالعأ مراكملو

 امدماحت ينثنت هولا العللو

 اهُّفرت خاذبلا فرشلا ”ةيارو

 ًادقتعم موصعملا زئافلاب ”تْمّسقأ
 اهلهأو ابندلاو ”نيدلا ىمح دقل

 ”كئالغ جسنت م رخفلا ساللا

 تحرتقا ام مايألا دَجوأ هدوج'و

 ةكلمم "قر يلاوعلا هتكللم دق

 ينم وأ نأشلا مظع ًاماقم ىرأ

 يلمأ ىلع رطخي م رمعلا نم موي

 اهمظنأف يل وندت بكاوكلا تبل
 ةلذاب يهو هيف ةرازولا ىرت

 مرك نمو سأب نم نيليزجلا حدم

 ممُش نمو لعف نم نيديحلا ىلع

 ممه نمو دجب نم نيعيفرلا أدي
 مّسقلا يف دبلا َنْئَجَأو ةاجنلا زوف

 مبغلا جاترفلا حلاصلا هاريزو

 ملقلاو فيسلا نيعتّصلا دي الإ
 مادعلل نبك اشلا مدعأ هدوجأو

 َمشلا ةةزع اّيرثلا ةفنأ 'ريعلت

 ملخلا ةمج نم اهنأ يتطقي يف
 محلا ةبعر هنلإ "تقرت الو

 يماك مكل ىضرأ اف حدم دوقع

 مهتم ريغ ًاحصن ةفالخلا دنع

 اهندب نأ انتلع فطاوع

 املدع دم ريزوو 'ةفيلخ

 |هضيق دنع صقن لنفشلا ةداز

 محرلا ال يأرلا ليمج نم ةبارق
 ممآلاو مالسإلا قرفم ىلع الظ

 ميدلا ”ةنم ىطاعتن ىسع ايف

 دغرأ يف نيسمخ ةنس نم لاوش ىلإ ماقأو « هتلص الزجأو هتدصصق انسحتساف

 ابهنمو ةكم ىلإ هجوتو خيراتلا اذه يف رصم قراف مث « بناج زعأو شيع
 مملاق هداعأف هماع نم جح مث <« نيسمخو ىدحإ ةنس رفص يف ديس ىلإ
 ابقرافي مو اهنطوتساف « ةيناث ةرم رصم ىلإ ةلاسر يف روك ذملا ةكم بحاص
 . كلذ دعب

 ةنس نرابعش يف هدالب قراف هنأ نميلا خيرات هلعج يذلا هباتك يف تيارو
 ًارهام ابيدأ « ةّنسلل بصعتلا ديدش بهذملا يعفاش اهيقف ناكو «نيسمخو نيتنثا
 « ناسحإلا لك هملإ هلهأو هونبو حلاصلا نسحأف « ًاعتم اثداحم ًادبجي ًارعاش
 ةريثك مئادم هدلوو حلاصلا يف هلو «هتبحص نسحل ةديقعلا فالتخا عم هوبحصو
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هاثر امو « 'حلاصلاو يدعسلا رواش ةمجرت يف هربخ نم فرط مدقت دقو
 بس هف 

 رزو اماف « هببأ ةرازو لبق ةدكأتم ةمحص رواش نب لماكلا نيبو هندب تناكو

 + "هللا بيتكم © ةيلغ لاهعتا

 براحف ”نامزلا كملاسي مل اذإ

 ”دهده سيقلب شرع امدق "ده دقف

 زرتحاف كترمع لاملا ”سأر ناك اذإ

 كارعم حبصلاو ليللا فالتخا نيبف

 يننأل بابشلا ”ردغ ينعار امو

 هئافوو هدبع يف ىتفلا ”ردغو

 : أاهنمو

 يمف هندعم ٌردلا اذه تراك اذإ

 بدام ف "تعصضا الاخو: عقار

 'مكالع ميلتَمدق امل ”ترخأت

 يتلا ينطاوم يف اوناك نبأ ىرثت

 سلاجم يف ميركذ واتأ يلا

 عفتنت م اذإ ادعابو براقألاب

 براقعلا مامس نم يعافألا تومت

 ”ىرام شيال لق راق كوم

 بجاو ريغ يف قافنإلا نم هلع

 بئاجعلاب هشيج انيلع ثركي
 بحاص لك نم_قلثحلا اذهب ”تسنأ

 براضملا "ومَن يف يضاوملا ردغو

 بهاو ةحار ليبقت نع هونوصف

 بداون يف اهدحو ىلاحو يدل

 بلاعتلا قبس ؛دسألا ىبأتو ىلع

 بئان مركأ نبيف يل تودغ

 بجاوحلا زّمَغِب اهبف ىرولا ثيدح

 1 دالبلا ف وهو نييرصملا هلود تلازو

 حرش ةنمضتم ةديصق نيدلا حالص ىلإ بتك و « كلذ عيمج هناويد نمضتي « هتيب

 ىثرو 0 ةعبدب يهو « مأتملا ةياكنو مظنملا ةيباكش » اهاعمو َك هترورضو هلاح
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 ١ 548ه : مقر نيتجرتلا رظنا و1١١9*.

 ةيرصعلا تكنل ملا ؟ : ١6 .

 فوات



 ”بلاغو « اببف داجأ ةيوط ةبمال ةديصقب مهكلم لاوز دنع رصقلا ”نافضأ
 . دمج هرعش

 ىلع دلبلا 1000 ةعامج عم قافتالا نم بابسأو رومأ يف عرش هنإ مث

 اوناكو « نبدلا حالص ”ناطلسلا مهب "سحأف < مهتلود ةداعإو نييرصملل بصعتلا ٠

 يفاث تبسلا موي يف مهقّدَشو «روكذملا ةرامع هيقفلا مهتلمج نمو نابعألا نم ةيناث
 مهضبق ناكو «ىلاعت هللا مهمحر « ةرهاقلاب ةئامسخو نيتسو عست ةنس ناضمر ربهش
 . ةنسلا نم نابعش نم نيرشعلاو سداسلا دحألا موي

 تكنلا ١» ابنمو « دئاوف هبفو « نمبلا رابخأ » باتك اهنم فيلاوت هلو
 . كلذ ريغو « ةيرصملا ءارزولا رابخأ يف ةيرصعلا

 ةعاجلا ةلمج يف بلص هنإ : "6 ةديرخلا » باتك يف يناهبصألا دامعلا لاقو
 جنرفلا ةبتاكمو « نيدلا حالص ناطلسلا ينعي « هيلع ريبدتلا مهيلإ بسن نيدلا

 نم الجر مهعم اولخدأ اوناكو < دضاعلل أدلو اوسلجي ىتح « هيلإ مؤاعدتساو

 مرضحأف «ىرج امب هريخأو نيدلا حالص دنع رضحف « رصف لهأ نع سل هاتسألا

 ضيعأو « ةرامع رْمْع ىلع قيرطلا عطقف « ًاركنم هورب مو رمألا اوركني ملف
 تيب هبلإ بسن هنأ اهتلمج نمف « ةبيجع تاقافتا تعقوو « ةراعلا نع هبارسخب
 : اهمف لوقي هنأ اوركذ ةديصق نه

 ممألا ديس هاوعد نأ ىلإ ىعس لجر نم نيدلا اذه لوأ ناك دق

 اوضرحو « هلتقب رصم ءابقف قفأف « هيلع ًالومعم تيبلا نوكي نأ زوحيو
 الو « اهترثع لاقت ال يتلا ةبونلا يف ناك هنأ اهنمو « هلثمب ةلئنملا ىلع ناطلسلا
 اجه دق ناك هنأ اهنمو « اهترثن رثنلاو مظنلا ءامس يف هنأ ولو اهبمف بيدألا متي
 رخآ يف لاق مث ؛ هرئارج يف ىدأرلا هيلع ىرجو « هرئابك نم كلذ دمف ًاريمأ

 موقلا ىلإ ءاتنالا نع ماقملا كلذ يف ىّبأت هنأ ةرامع نم بجعلاو : "هتمجرت
 مهتلود ديسعيو مهل بصعتي نأ دارأ قح هرصب ىلع ردقلا ىطغو « | كرتو ]

 .اهدعب امو ٠١ : + ةديرخلا ١

 .ا١غ١ د .١6 : م ةديرخلا ؟«



 هبغرب كي”ز'ر نب حلاصلا اهبتك يتلا تاببألا لجأل اذه دامعلا لاق امنإو ؛ كلبف

 . 'اهبرق يه يتلا ةقرولا يف يهو « عّسشتلا يف
 32 ةلمهملا ءاحلا رسك و ةمحعملا لاذلا نوكسو مملا حتفب : يجحتذملاو

 امإو « بجشي نب ديز نب ددأ نب كلام همساو « جحانم ىلإ ةبسنلا هذه < مج

 «ايهب يمسف جحذم اهل لاقي نميلاب ءارمح ةّمكأ ىلع دلو هنأل جحذم هل لبق
 . معأ هللاو « كلذ ريغ لبقو
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 يموزخلا ةعببر يلأ نب رمع

 نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نبا ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب رمع باطخلا وبأ

 شيرق يف نكي مل ؛ روبشملا رعاشلا يموزحملا يثرقلا « ةرم نب ةظَقَي نب موزخم
 كلذ يف هلو « ةعالخلاو نوجلاو عئاقولاو رداونلاو لّزغلا ريثك وهو « هنم رعشأ

 ثراحلا نب هللا دبع نب ىلع ةنبا ايرثلاب هرعش يف لزغتي ناكو . ةروبشم تاناكح

 ضورلا » يف ليبسلا لاقو «ةيومآلا فانم دبع نب سمث دبع نب رغصألا ةبمأ نبا
 ةنبا ةلمتقو : لاق مث « الع ركذي مو « هللا دبع ةنبا ايرثلا يه : « فلنألا

 يتلل ةقباسلا ةقرولا يف ةدوجوم عسشتلاب ةرامع اهيف بغرب حلاصلا اهبتك يتلا ةديصقلا نأ ينعي ١
 : ةديصقلا كلت نمو « دامعلا قيلعت اهيف درو

 انابلا انيلا لخداو ”ةطح لق .ىدهملا ىلإ كاعد نم ةحيصن لبقا
 اباتكو ةلنس مهدل الإ ىرت الو نيعفاش ةمنألا قلت

 ه : تكنلا رظناو

 «؟م. ال١5١ يناغألا الثم رظنا « بدألا بتك نم ريثك يف ةثوثبم هرامخأو هتمجرت -

 حرششو ١48 : نويعلا حرسسو ؟١١ : مشوملاو ١: .6٠ ةنازخلاو غها/ : ءارعشلاو رعشلاو

 ١: ١١١. تارذشلاو ؟هاب - ؟45 : بادآلا رهزو ١١ : ينغملا دهاوش

 ذه



 دلاو وهو اهدلو هللا دبعو « ةيمأ نب ثراحلا تحت تناك اهنأل « اهثتدَِج رضنلا

 ببقع « سو هيلع هللا ىلص « هللا لوسر 'تدشنأ يتلا يه 'ةليَثِْق هذهو « ايرثلا
 نب ةمقلع نب ثراحلا نب رضنلا اهابأ لتق دق ناكو «"ةّمفاقلا تاببألا ردب' ةعقو

 ءاهاخأ ناك لبقو «يردبعلا يشرقلا يصق نب رادلا دبع نب فانم دبع نب ةدلك
 : تاسبألا ةلمح نمو

 "قرت نقف لعفلاو اهوق قع.” يني ٠ ؟ءوتقا :عفألو" دعأ

 قتحملا 'ظيغَملا وهو قفلا نم امبيرو ”تلنَتَم ول كآرض ناك ام

 قتْئمُي قتع ناك نإ مهمتحأو ةةيسو تكرت نم 'برقأ رشضتنلاف

 ديدش ناكو ؛ هتلتق امل هلتقأ نأ لبق اهرعش تعمس ول : مالسلا هيلع لاقف
 ىلإ عجر اماف « ردب موي يف هرسأف « ملسو هيلع هللا ىلص « هللا لوسرل ةوادعلا

 نيب ًاربص هلتقف « هلتقب دوسألا نب دادقملا لبقو < بلاط يبأ نب ىلع رمأ ةنيدملا

 تاببأ ةلمج نم تاسألا هذهو ؛ ردبو ةئيدملا نيب ناكم يهو « ءارفصلاب هيدي

 ْ ْ :.قازملا باي يف "« ةساجلا و باتك ىف ةروكذم

 فاوع نب نمحرلا دبع نب ليهس اهجوزتف « لاجلاب ”ةفوصوم ايرثلا تناكو
 ابجاوز يف روكذملا رمع لاقف « رصم ىلإ اهلقنو « هنع هللا يضر « يرهزلا

 : ؟نيفورعملا نيمجنلا ليهسو ايرثلا يف لثملا برضي

 نابقتلي فيك هللا كرْمع ًالئوم اّيرثلا مكتمل اهمأ

 ب "لقتسا اذإ ”لئبلسو 'تدلَقّدسا ام اذإ ةنماش يه

 )م درعم بحاص *روبشملا ينغملا ضيرغلا -ة>عأ ةشئاع ابتخأو ايرثلا هذهو

 هوه : م ةياصالاو همس : ه ةياغلا دسأ يف ةيفاقلا اهتديصقو اهتجرت رظنا ١

 : ن يفو ل « دلولا رسكيو حتفلاب - ءنضلا 3

 .(امعسعو مقر ةيساملا) قرزرملا حرش © . ريخ نبا تنأ : ر ؛ نا

 ْ' .؛4*”م : رمع ناويد

 . "١م : ؟ يناغألا يف ضيرفلا رابخأ ه
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 هيف لاقيو « عئلّتطلا مما, ضيرغلا يمسو « ديز وبأ هتيتكو كلملا دبع همساو

 . هتوارطل هب يمس امنإ ليقو « هنول ءاقنل هب يمس امنإو 2« ضيرغالاو ضيرتفلا

 ضرقعا ةنيدملا ىلإ ةبقع نب ملسم هبجوت دارأ امل ةيواعم نب ديزي نأ ىورب]

 « ماشلا اخأ اي : هل لاقف « حببق [سرتب ] ماشلا لهأ نم لجر هب رمف « سانلا

 : ةعببر يبأ نبا لوق ديرب « كتنجم نم نسحأ ةعببر يبأ نبا ”نحي

 ”رصعمو نابعاك : صوخش ثالث يقتأ تنك نم نود ينجب ناكو

 : اهتلمج نمف « هرعش فيرظ نم يهو « ةديصق ةلمج نم تيبلا اذهو

 ريجت ةيحتلا موتكمب تداكو تفيلتف اهتأجاف ذإ تيبحف
 نينعا كرغأ نودع درما تنأو ينتحضف : نائبلا تضعو تلاقو

 رّضح كودع نم لوحو ًايسقر فخت مو كيلع انه نإ كتيرأ

 رذحت تنك نم مان دق مأ كب ترس ةحاح لبجعتأ يردأ ام كلاوف

 رظنت سانلا نم نيع امو كيلإ ىوحلاو قوشلا ينداق لب : اهل تلقف

 روفنتت همجن يلاوت تداكو هليلق الإ لسللا ىّضقت اماف

 راوزع كل دعوم نكلو بوسه ”مهنم ناح دق ”يحلا نأي تراشأ

 رقشأ حبصلا نم ”رتفم حال دقو ةلحرب دانم الإ ينعار اف

 رمأت فيك رشأ : تلاق مهظاقيأو *مهنم ركونت دق نم تأر اماف

 . ناثف ارا "كسلا <لغأ ناو مهتوفأ امإف مهدابأ : تلقف

 د نراك امل ًاقيدصتو انيلع حشاك لاق امل ًاقيق#تأ : تلاقف

 رتسأو ءافخلل ىندأ رمألا نم هريغف هنم دب ال ام ناك نإو

 رتخأتم اماعي نأ نم يل امو انئيدح ءدب "”يتخأ ىلع ”صقأ

 رصحأ ”تنك امب ًابرس امحارت نأو ًاجرخم كل اسغبي نا (هلعل

 ردقي رمألل رمألاو ًارئاز ىتأ ىتف ىلع انبعأ : اهتخأل تلاقف

 رسيأ بطخلاف موللا كيلع يلقا :انتلاق مث اتعراف انلبقأف
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 اركدما اتم يشف موقي
 يقتأ تنك نم نود يتنحجي ناكو

 : "ًاضيأ روكذملا رمع رعش نمو

 افيتط "يح
 هللا ىجاد تحت مانملا يف قرا

 اًمنكو انيفج انكلا, ام *”تلق

 نكلو ”تدبع اك انإ لاق

 اراز ةمحألا نم

 ربظي وه الو وشفي انرس الف

 [١ رصعمو نابعاك صوخش ثالث

 اراّمّسسلا ىرتكلا عرّص امدعب

 ارابت روزي نأب ًانينض ل
 اراصبألاو عامسألا كاذ "لبق

 اراعي نأ هلهأ يللا لّعش

 « هنع هللا يضر « باطخلا نب رمع اهيف لق يتلا ةلمللا يف هتدالو تناكو

 غو . ةرجبلل نيرشعو ثالث ةنس ةجحلا يذ نم نيقب عبرأل ءاعبرألا ةلبل يهو
 هرمحعو ةرجبلل نيعستو ثالث ةنس دودح يف قرتحاف ةنيفسلا اوقرحأف رحبلا يف

 ثالث ةنس ثام : يدع نب مثيلا لاقو « ىلاعت هللا همحر ©« ةنئس نيعيس رادقم

 . ملعأ هللاو « ةنس نونا هرمعو « ةرجبلل نيعستو

 . ناتسجسب ةرحبلل نيعبسو نام ةنس يف هللا دبع هدلاو لتقو

 يبأ نب رمع ةدالو ركذ ىرج اذإ « هنع هللا يضر « يرصبلا نسحلا ناكو

 يأو ؟ عفر تح يأ : لوقي < هنع هللا يضر « رمح اهيف لتق يتلا ةلبللا يف ةعيبر

 ؟ عضو لطاب
 ليقو « ةفيذح لبقو «ورمع همساو « نيحمرلا اذ بقلي ةعببر وبأ هدج ناكو

 . هتينك هعسا

 ءامسأ انها « همأل يموزخملا م ايننه قبا لكن ىأ اخأ هللا دبع هوبأ ناكو

 اهعمجم « ا رع موزخم ينب نم « ةبارخم تنب
 ٠ هللا دبع نب ةريغملا

 ٠ ةمحعملا ءاظلاو فاقلاو اهتحت نم ةانثملا ءاملا جب : ةطقو ا

 ةراشإ ىندأ ةدوسملا يف سيلو « ا و 4 تاودلا قست ١

 . هيلا ريشن مل ناويدلا يف امع فالتخا ة ةديصقلا ةياور ضعب يفو « ةدايزلا هذهب يحوت

 ,؟.و: هتاود ؟
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 ةبش نب رمت

 « ديز نب ةدييبتع نبا « ١بقل ةبشو ديز همساو « -ةّبَشش نب رمع ديز وبأ
 ةياورو رداونو رابخأ بحاص ناك ؛ يرصبلا يريمنلا « "هطيار نبا لاقيو
 كلام نب ةَلّمِج نع ةءارقلا ىور . « ةرصبلا خيرات » فنصو « ريثك عالطاو

 «© نسحلا نب بوبحم نم فورحلا عمو « دوحتللا يبأ نب مصاع نع لضفملا نع

 نب هللا دبع هنع ةءارقلا ىورو « يلع نب ورمعو يفقثلا باهولا دبع نع ىورو

 دوراجلا نبا دمح وبأ هنم عمسو « جرف نب دمحأو قارولا ورمع نب هللا دبعو ناملس

 هجام نب دمج ظفاحلا هنع ىورو « قوادّص : لاقف يزارلا متاح وبأ هنع لئسو

 . هراغو ناسلا تحاض
 دحألا موي هتدالو تناكو . "فنحألا نب سابعلا ةمجرت يف هركذ مدقت دقو

 ليقو « نيقب تسل نينثالا موي يفوتو . ةئامو نيعبسو ثالث ةنس بجر ”لبتسم |

 نيتسو ثالث ليقو « نيتنثا ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيقب عبرأل سيلا موي
 . ىلاعت هللا همحر <« ىأر نم رس نيتئامو

 . ةدحوملا ءابلا ديدشتو نيشلا حتفب : ةّمشو

 اهدعبو ابتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو مملا حتفو نونلا مهب : يريّمّدنلاو

 بسني ةريبك ةليبق يهو ©« ةعصعص نب رماع نب ريَّمُتن ىلإ ةبسنلا هذه « ءار
 ْ . مهريغو ءاماعلا نم ةعامج اهسلإ

 مجعمر ٠١8:1١ دادقب خيراتو ١١؟-١١1+:تسريفلاو ؟١0 : سبقلا رون يف هتمجرت - 0١

 م56 : 1١ يبهذلا ربعو ع٠ : ا” بيذبتلا بيذهتو 5١# : ةاعولا ةيفيو ١ ١ : 5٠ ءابدألا

 . ةمحرتلا هذه ةدوسملا تفوتسا دقو < ١6 5 : ؟ تارذشلاو

 ١ خلا ... اّبشو يبأب اي : لوقتو هصقرت تناك همأ نأل هب بقل هنا لبق .
 ١ ةطير : سيقلا رون .

 . 1١9" : مقر ةجرتلا رظنا +
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 قرحلا
 ؛يلبنحلا هبقفلا يقرخلا دمحأ نب هللا دبع نب نيسحلا ىلع يبأ نب رمع مساقلا وبأ

 رصتخلا اهتلمج نم ةريثك ابتك مهبهذم يف فنصو «ةبانحلا ءاهقفلا نابعأ نم ناك
 اى ل دادغب يف ابعدوأ دق ناكو « 'مهباحصأ نم نيئدتبملا رثكأ هب لغتشي يذلا

 « فلسلا "بس نم  دادغب ينعأ - اهب ربظ امل قشمد ىلإ رفسلا ىلع مزع
 / ٠ هتييغ يف تقرتحاف

 .ىلاعت هللا همحر « ةئاؤلثو نيثالثو عبرأ ةنس يف دادغبي ليقو « قشمدب يفوتو

 « ةعامج هنع تورو « ةعامج نع ىور « نابعألا نم ًاضيأ هدلاو ناكو

 . نيعمجأ هللا مهمحر

 ىلإ ةبسنلا هذه ©« فاق اهدعبو ءارلا حتفو ةمجعملا ءاخلا رسكب : ٍقرخلاو
 «اناشلاو قارحلا خس

 مغ: 5 مظتنملاو ؟م4 : ١١ دادغي خيراتو ه . : ةقرولا « يزاريشلا تاقبط يف هتمجرت - 495
 ةرهازلا موجنلاو (يقرخلا) : بابللاو ه5 : ه باسنألاو ١١م 0 : ؟ ةبانحلا تاقبطو
 تءاجو م نم ةمجرتلا هذه تطقسو ؛ ؟مم : ؟ يبهذلا ربعو مم: ؟ تارذشلاو ١76 : ؟
 . ةدوسملا يف ةافوتسم

 -_ . ةلبانملا تاقيط يف لئاسملا هذه ضعب رظناو « ةلأسم .7٠0٠ رصتخملا لئاسم ددع نإ لاقي
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 رذ نب رمع

 نب بلاغ نب هبنم نب ةيواعم نب ةراراز نب هللا دبع نب رذ نب رمع رذ وبأ
 ناموا نب بعص نب ةيواعم نب كلام نب ماعاد نب ةبهوُم نب مَّسْنق نب شقو
 كلام ن ريبك نب هللا دمع نب قراخلا وهو « كلام نب مّشج نب ليكتب نبا

 هبسن قا. اذكه«نادْمه نب فون نب ناويخ نب مشج نب دشاح نب مشج نبا

 ؛ صاقن» هبقفلا يفوككلا ينادمملا « بسنلا ةرهمج » باتك يف يلكلا نب ماشه

 عيكو هنع ىورو « دهاجبو ءاطع نع ىور « ردقلا ريبك ًادياع احلاص ناك

 الو < "هتعاط ىلع رفوتلا ديدش 'هل ربلا ريثك رذ هدلو ناكو « قارعلا ”لهأو

 «ينب اي : هل لاقف < هسفنب دوحي وهو روكذملا رمع هوبأ هملع لخد ةافولا هترضح

 الف + ةجاح نم هللا ىوس دحأ ىلإ اني الو « .ةضاضتغ كتوم نم انملع ام ةنإ
 ءاكبلا انلغش دقل رذ اي هللاو امأ : لاقو هربق ىلع فقوو هنفدو هيلع ىلص ىْمَق

 دق ينإ مبللا ©« كل ليق ام الو تلق ام يردن ام اتنأل © كيلع ءاكبلا نع كل

 امم هيف رصق ام يل ببف © يقح نم هيلع تلذرتفا ام هف رّصَقق ام هل ”تبهو

 كيلإ ينإ كلضف نم يندزو « هل هيلع يباون لعجاو كقح نم هيلع تضرقفا
 . نيمغارلا نم

 وهو رابنب طق ”تيشَم ام : لاقف ؟ كب كنبا ءرب ناك فيك : هل لبقو

 همه: + ةوفصلا ةفصو ١٠م : ه ءايلوألا ةيلحو م++ : + دعس نبا تاقبط يف هتجرت - 4و«

 هذه تطقس دقو ؛ ١ : ٠ ٠4 تارذشلاو 4 4 : : ؛ بيذبتلا بيذهتو 587 : ١ يبهذلا ربعو

 ةمجرتلاو « ةدوسملا تايشحت نم هنآل « يل ن ل س يف ًازجوم بسنلا درو دقو م نم ةمجرتلا

 . اهبف ةافوتسم

 ١ ةكربلا :ن ,
 بيترتلا سكع دقو ؛ خلا ... لاقو هربق لع فقو هدلاو هنفد اماف هتايح يف تام هنأ قفتاف : ن 3

 , هنع لدعو فلؤملا هريغ مث ةدوسملا يف اتباث كلذ ناكو « هلي يذلاو فقوملا اذه نيب
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 . هتحت انأو ًاحطس قر الو « يمامأ ىشم الإ ليلب الو 2« يفلخ ىشم الإ يعم
 يفوتو .٠ ةئحرملا نم دعب روك ذملا رمع ناكو .٠ ةريثك ءاشأ كلذ يف هنع ىحيو

 . للاعت هللا همح ر ©« ةئامو نيسمخو سمخ لبقو « تس ةنس

 .٠ ءارلا ديدشتو ةمحعملا لاذلا حدفب 0 "ردو

 . يناذمهلب فحصتت اليك اهتدبق امنإو « اهيلع
 . فلأ اهنيب نيذارلا حتفو يازلا مفب : ةرارازو

 .٠ ًاضيأ اهبقف رذ هوبأ ناكو

 ينيناهثلا

 وحنلا لمب ًامّمق ناك ؛ يوحنلا ريرضلا ينينامثلا تباث نب رمع مساقلا وبأ

 يبأ نع وحنلا ذخأ « ًالضاف ايوحن ناكو ؛ "ريبك ”عمج هيلع لاغتشالاب عفتناو
 ابتطابَط نب دمج نب ىمحي رمعملا وبأ فيرشلا هنع ذخأو « ينج نبا متفلا
 ناكو « ”ًاضيأ ينج نبال فيرصتلا يف « عملا » باتك حرشو « ينيسحلا يولعلا
 نراكف « دادغبب خ'رتكلاب سانلا نائرقُي نيضراعتم ناهرب نبا مساقلا وبأو وه

 مجعمو ١65 : م مظتنملاو ؟؟٠. : نايمحلا تكنو هال : ١١ ءابدألا مجعم يف هتمجرت -4ه4
 دقو ؟دو :” تارذشلاو ؟٠٠ : ؟ يهذلا ربعو م٠5. : ةاعولا ةمغبو (نيناك) : نادلبلا

 . م نم ةمجرتلا تطقس

 :ةنبرملا + را
 , ريثك قلش : ن ؟

 . رطسأ لبق قبس دقف رركم اذه *



 .٠ ٠ 003 .٠ . 5) .٠
 ها ©

 'ينيناثلا ىلع نوأرقي ماوعلاو « ناهرب نبا ىلع نوأرقي سانلا صاوخ

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو نيعبرأو نيتنثا ةنس ةدعقلا يذ يف يفوتو

 ةانثم ءاي مث ةروسكم نون فلألا دعبو مملاو ةثلثملا ءاثلا حتفب : يناثلا

 ةريزج يحاون نم ةيرق يهو « نينامث ىلإ ةبسنلا هذه <« ىرخأ نون مث اهتحت نم

 تيمسو 2« نافوطلا دعب تينب ةيرق لوأ يهو . يدوجلا لبجلا دنع رمع ينبا

 نينامث اوناك مهنإف « مالسلا هيلع حون عم ةنيفسلا نم اوجرخ نيذلا ةعاجلا ددعب
 . ةعامج ةيرقلا هذه نم جرخ دقو «نينامت ةيرقلا تيمسف «أتيب مهنم دحاو لك ىنيو

 نيعبسو نامث ةنس ناضمر رهش ىف روكذملا ابطابط نبا فيرمشلا فوتو ]|

 . "| ىلاعت هللا همحر « ةئاععبرأو
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 يرزبلا نبا

 يرزجلا يرازتبلا نباب فورعملا «ةمركتع نب دمحأ نب دمج نب رمع مساقلا وبأ

 ىلع ةريزجلاب الوأ هقفت 0 0 00

 0 يمارمهلا 2 ىلإ لحر مث « رمع ينبا ةريزج ليزن

 يئاشلا بحصو « دمحأ هيخأ ىلعو هيلع عمسو « يلازغلا دماح يبأ مالمإلا
 عجرو « مهنم دافتساو « ءاماعلا نم ةعامج كردأو « يربظتسملا » باتك بحاص

 ةفاضإ يوني هنأ ىلإ ةدوسملا يف هعضوم يف راشأو ء ر هب تدرفنا : ينيناؤلا ... ًايوحن ناكو ١

 . « ةحيرختلا »:

 . ةدوسملا يف دوجو هل سيلو « نيفقعم نيب اب ر تدرفثا ؟

 :ه ةرهازلا موجنلاو (رمع نبا ةريزج) نادليلا مجعمو ؟84 : 4 يبسلا تاقبط يف هتجرت - وه

 ةافوتسم يهو م نم ةمجرتلا تطقس دقو ١ مك : ؟ تارذشلاو ١١/١ : ؛ يهذلا ربيعو ”ا ٠

 . ةدوسملا يف 1

44:4 



 فنصو « هتقيرطبو هيلع لاغتشالل دالبلا نم دصّقو « اهب سردو ةريزجلا ىلإ
 يزاريشلا قاحسإ يبأ خبشلل « بذهملا » باتك تالاكشإ هيف حرش اباتك
 « بذهملا باتك نم للعلاو يماسألا » هام « هلاجر ءامسأو هظافلأ بيرغو

 . رصتخم وهو
 ىلع ايندلا يف يقب نم ظفحأ ناكو « عيفر لح يف نيدلاو معلا نم ناكو

 « بهذملا هيلع بلاغلا ناكو « هنع هللا يضر « يعفاشلا مامإلا بهذمل لاقي ام
 ةنس يف هدلومو . مالسإلا لامج نيدلا نيز تعني ناكو « ريثك قلخ هب معفتناو

 ةنس « رخآلا ليقو « لوألا عيبر ره يناث يف يقوتو ٠ ةئامعبرأو نيعبسو ىدحإ
 . ىلاعت هللا همحر « ةريزجلاب ةئامسمخو نيتس

 . 'نوريثك ذبمالت هلو « هلثم فلخ امو

 «ةئامعبرأو نينامثو ثالث ةنس روكذملا ٍقرافلا مئانغلا وبأ هخيش يفوتو (130)
 نإ هركذ يتآلا - يراكملا دمج نب ىسع هيقفلا لغتشا هيلعو « ىلاعت هللا همحر
 . ةريزجلاب  ىلاعت هللا ءاش

 ةسنلا هذه 6 ءار اهدعبو يازلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب : يرازسلاو

 بح نم جرختسملا نهدلل مما دالبلا كلت يف رازّسلاو « هعبب وأ رازبلا لمع ىلإ

 . نوحبصتس هبو « ناتكلا

 يف اهبعضومو « « ةريزجلاب » ةظفل دعي مئانغلا يبأ هخيش فصو يف يل ل س يف ةلجلا هذه تعقو ١
 . ن نم تطقس دقو « بارطضالا اذه زيجي ةدوسملا
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 يدروربسلا نيدلا بابش

 « هللا دبع همساو « هيوَُع نب دمحم نب هللا دبع نب دمح نب رمع صفح وأ

 ركب يبأ ىلإ هبسن ةمنت مدقت دقو - يدروربهسلا نيدلا باهش بقلملا يركبلا
 ىغأف « رهاقلا دبع ببجنلا يبأ خيشلا همع ةمجرت يف « هنع هللا يضر < قيدصلا

 يف دابتجالا ريثك اعرو ًاحلاص ًاخيش بهذملا يمفاش اببقف ناك ؛ هتداعإ نع .

 مو « ةواخلاو ةّدّهاجلا يف ةيفوصلا نم ريثك قلخ هيلع جترختو ةضايرلاو ةدابعلا
 فوصتلا ذخأ هنعو ببجنلا ابأ همع بحصو «هلثم هرصع يف هرمع رخآ يف نكي
 ردحناو « امهريغو يليجلا حلاص يبأ نب رداقلا دبع دمحم ابأ خيشلاو < ظعولاو
 لكصحو « خوبشلا نم مهريغ ىأرو « دبع نبا دمحم يبأ خيشلا ىلإ ةرصبلا ىلإ

 . نينس ظعولا سلجم دقعو « 'بدألا أرقو « فالخلاو هقفلا نم ًاحلاص ًافرط
 هلو ريثك لوبتق هظعو ىلعو « ظعو سلحي هل ناكو « دادغبب خوبشلا خيش ناكو

 : يسركلا ىلع موي دشنأ هنأ هسلجب رضح نم يل ىكح ؛ كرابم سفن

 يسالج ىلع اه ؛حشأ يفأ ينتدئوع اف يدخو ينقتست ال
 رساكلا "رود ةامدنلا ربعي نأ امثركت ”قيلي الو ”مركلا تنأ

 . ريبك عمج باتو ةريثك روعش تعطقو « كلذل سانلا دجاوتف

 هلو 2« امهربشأ وهو « فراعملا فراوع » باتك اهنم ةنسح فيلاوت هلو .
: 0 

 هم

 هنمف رعش

 نع : ةعماجلا ثداوحلاو #١6 : » ةصفاشلا تاقبطو ١ : نيتضورلا ليذ يف هتنمجرت -

 : ٠ تارذشلاو ١١5 : ه يبهذلا ربعو ؟و؟ : 5 ةرهازلا موجنلاو 5079 : نامزلا ةكرمو

 5 ع+ : ةقرولا « رفاسلا ردبلاو ١ ١2 مم: ةياهنلاو ةيادملاو ١ ه*

 . بدألا نقو :س ل

 . هلوق كلذ نم : يلر « . نود نامدنلا ربصي نأ : ر ؟

 ىلا



 ٍلاصولا ”ةّلود 'تّكبقأو يلابللا ةّشْحو ”تّمرصت

 يل ىثر كر جه ِق ناك نم ًادوسح يل لصولاب راصو

 يلإبأ ال تاف ام لكب متلصَح نإ دعب متقَحو

 يللغ ريفب ينومتميو اتيَم تنكو ينوتيبحأ
 ايل الح ًادروم هل ايف ”بولق ”مكنع ترصاقت
 يلالح اشحلا يف مكبحو مارح ىرولل ام يلع
 يل امو ىوملا ريغل اف ماوه يمُظعأ تبرشت
 لالزلا نيعأ هدلنعو اجاجأ داع ىلع اف

 يراجك «© هكيلستو هتولخ يف اودعقو هسلجي اورضح نم ةعابج تدأرو

 نم هنودحن امو ابيف مهيلع أرطي امم بئارغ نوكحي اوناكف « ةيفوصلا ةداع

 « زيزعلا ناويدلا ةبج نم ”لبرإ ىلإ ًالوسر لعولب هكر « ةقراخلا لاوحألا
 . نسلا "رغصل هتيؤر يل قفنت لو « ظعو سلجم اهب دقعو

 نم قيرطلا بايرأ ناكو ©« هجحح ضعب يف رواج امبرو « جحلا ريثك 0 ناكو

 ؛ مهلاوحأ نم ءيش نع هنولأسي ىواتف ةروص دالملا نم هيلإ نوبتكي هرصع خياشم

 <« ةلاطبلا ىلإ تدلخأ لمعلا تكرت نإ يدبس ايد هبلإ بتك مهضعب نأ تعمم

 رفغتساو لمعا » : هباوج بتكف « ؟ ىلوأ اهييأف « بحعلا ينلخاد تلمع نإو

 فراوع » هباتك يف ركذو « ريثك ءيش اذه نم هلو . « بحعلا نم ىلاعت هللا
 : اهنم ةفيطل ًاتاببأ « فراعملا

 الايذأ كبف 'تكرج ءاممَل نظأ هفرعأ تسل ًاممسن كنم مشأ ٠

 : ًاضيأ همف ركذو

 ”بولق يلكف مكتركذت وأ ”نويع يّلكف ”مكتلمأت نإ

 . يل يف ًاعبار عقو تيبلا اذه ١

 . رغصب : يل ؟



 . اهركذي ليوطتلا ىلإ ةجاح ال اذه ريغ ءايشأ ركذو
 هدلومو .جترخت هيلعو «ًانامز روك ذملا ببجنلا ابأ خيشلا همع بحص دق ناكو

 عست ةنس يف « هنم كشلاو « نابعش لئاوأ وأ « بجر رخاوأ يف دروربسب

 « دادغبب ةئاّتسو نيثالثو نيتنثا ةنس مرحلا لبتسم يف يفوتو . ةئامسخو نيثالثو

 . ةيدرولاب دغلا نم نفدو « ىلاعت هللا همحر

 ءةوا/

 ةحد نبا ظفاحلا

 نب فلخ نب حرتف نب لَّمِْحلا دمحم نب يلع نب نسحلا نب رمع باطخلا وبأ
 ةورف نب ةفيلخ نب ةّيّئحد نب دمحأ نب ردب نب لالّم نب لالزم نب 'سموثق
 ىلع هبسن تلقن ؛ ظفاحلا يسنلبلا يسلدنألا « نيمسنلا يذب فورعملا « ىلكلا
  اتهاها وها اك ليضو' هدمت نق'ناكو + ةطخر نم ةروصلا اذه

 مال امدعبو اهتحت نم ةانثملا ءاملا ديدشتو مملا حتفو مجلا مضب : لمجلا

 . ليمج ريغصت وهو
 . ةلمهم ءاح اهدعبو ءارلا نوكسو ءافلا حتفب : حرفو

 .ةلمبم نيس اهدعبو ملا رسكو واولا نوكسو اهحتفو فاقلا مضب : سموقو
 . مال فلأ مالا دعبو يازلا نوكسو ملا حتفب : لالزّمو

 . مال اهدعبو فلأ ماللا ديدشتو مملا حتفب : لالمو

 ١٠٠١و : ةياردلا ناونعو غ .٠ : ةقرولا « رفاسلا ردبلاو +١5 : نيتضورلا ليذ يف هتمجرت - وا

 ١:٠٠ : ظافحلا ةركذتو هم : نامزلا ةآرمو ام : ةلصلا ةلصو +١8 ؟ : مقر «ةلكتلاو

 ةرهازلا موجنلاو ؟5؟ :4 نازيملا ناسلو ١ : ” لادتعالا نازيمو ١4 : ه يبهذلا ربعو

 .وو : ؟ محفنلاو ١١١ : ه تارذشلاو ؟5 : 5

 , ابحتفو فاقلا مغب يأ « عم » ةدوسملا يف اهقوف ١
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 ةانثم ءاب اهدعبو ةلمهملا ءاحلا نوكسو اهحتفو ةلمهملا لادلا رسكب : ةيحدو
 قابلاو . ملسو هيلع هللا ىلص « هللا لوسر بحاص يلكلا ةيحد وهو « اهتحت نم

 . هطبض ىلإ ةجاح ال فورعم

 نب ىسموم ماسبلا يبأ نبا هللا دبع يبأ تنب نمحرلا ةعأ هه نأ ركذي ناك

 نب رفعج نب ىموم نب ىلع نب دمحم نب ىلع نب رفعج نب نيسحلا نب هللا دبع
 تراك اذهلف « هنع هللا يضر « بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم
 ًاضيأ بتكي ناكو « اهنع هللا ىضر « نيسحلاو ةمحد نيبسنلا وذ » هطخمي بتكي

 1 . كلذ ىلإ ةراشإ « ماسبلا يبأ طبس »

 ملعل انقتم « ءالضفلا ريهاشمو ءاماعلا نابعأ نم روكذملا باطخلا وبأ ناك
 « اهراعشأو برعلا مايأو ةفللاو وحنلاب ًافراع « هب قلعتي امو يوبنلا ثيدحلا

 امااماع اهب يقلو « ةيمالسإلا سلدنألا دالب رثكأ يف ثيدحلا بلطي لغتشاو
 مث « اًالضفب عمتجاو شكارم لخدو ةوادنعلا رب ىلإ اهنم لحر مث « اهخياشمو
 ؛ قارعلاو قرشلاو ماشلا ىلإ مث ةيرصملا رايدلا ىلإ اهنمو ةبقيرفإ ىلإ لحترا
 دمحم متتفلا بأ نم طساوب عمسو « نيصحلا نيا باحصأ ضعب نم دادغبب عمسو |
 اهالو امو ناسارخو مجعلا قارع ىلإ لخدو '|[ينادبملا نب دمحأ نبا
 وهو « مهنع ذخألاو هتْمأب عاّتجالاو ثيدحلا بلط يف كلذ لك « نارّدنزامو

 «ينالدبصلا رفعج يبأ نم ناهبصأب عمسو ] هنم دافتسيو «هنع ذخؤي لاحلا كلت يف

 عبرأ ةنس يف لبرإ ةنيدم مدقو |١ يوارفلا معنملا دبع نب روصنم نم روباسينبو
 نب نيدلا رفظم مظعملا كلملا اببحاص ىأرف « ناسارخ ىلإ هجوتم وهو « ةئاّتسو
 مظع « ملسو هيلع هللا ىلص « ينلا دلوم لمعب علوم « ىلاعت هللا همحر« نيدلا نيز
 - باتكلا اذه نم فاكلا فرح يف هتمجرت ىف روكذم وه اك - هب لافتحالا

 « هسفنب هيلع هأرقو « رينملا جارسلا دلوم يف ريونتلا باتك » هامس اباتك هل لمعف
 نيرشعو سمخ ةنس ةرخآلا ىدامج يف سلاجم "تس يف مظعملا كلملا ىلع هانعمسو

 ١ را يف تيثو ن م يل ل س نم آضيأ طقاس دقو « ةدوسملا يف دري م نيقفعم نيب اما .
 " ةدوسملا يف اذك .
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 ةديصقب باتكلا اذه متخ دق روكذملا باطخلا وبأ ظفاحلا ناكو « ةئاتسو

 : اههوأ ةليوط

 اوُمهو ام انؤادعأ ”ملهو ةاشولا الول

 ”ثيدح ةزمه لا فرح يف تاَمَم نب دعسألا ةمجرت يف مدقت امف تركذ دقو

 مظعملا كلملا هل عفد باتكلا اذه لمع املو ؛ 'كانه لمأتيلف ةدمصقلا هذه

 . فيناصت ةدع هلو « رانيد فلأ روكذملا

 0 ا ارا كاملا يذ لبتسم يف هتدالو تناكو

 © ةرهاقلاب ةئاتسو نيثالثو ثالث ةنس لوألا عمير نم رسشع عبارلا ءاثالثلا موب

 ضعب ينريخأو ؛ هدلو كلذب ينربخأ « ىلاعت هللا همحر « مطقملا حفسب نفدو

 يذ يف : ٍلاقف « هيبأ دلوم نع روكذملا هدلو لأس هنأ مهوقب قوثوملا انباحصأ

 باطخلا ايأ يمع تعمس : لاق هيخأ نبا ينربخأو « نيعيرأو نام ةنس نم ةدعقلا

 « ةئامسخو نيعيرأو تس ةنس ةدعقلا يد لهتسم يف تدلو : لوقي ةرم ريغ

 . معأ لاو

 « ةلمبم نيس اهدعبو نونلا نوكسو ماللاو ةدحوملا ءابلا حتفي : يسنتتلاو

 ٠ سلدنألا قرش يف ةنيدم يهو « ةيِسنَنلَب ىلإ ةسسنلا هذه

 <« باطخلا يبأ همخأ نم "نسأ نسحلا نب نامع ورمع وبأ هوخأ ناكو (1357)

 نع روكذملا باطخلا أ لماكلا كلملا لزعو . اهب اميق برعلا ةفلا اظفاح ناكو

 « روكذملا ورمع ابأ هاخأ هناكم بّتتَرو « ةرهاقلاب اهأشنأ ناك يتلا ثيدحلا راد

 نيثالثو عبرأ ةنس لوألا ىدامح رشع ثلاث ءاثالثلا مري يفوت نأ ىلإ اهب لزي لو

 .ةغللا ئقوح وح اهيف لمعتسا لئاسر هلو « مطقملا حئفَسب نفدو « ةرهاقلاب ةئاّحنو

 ١ ص ابنثم دارملا ىلإ ةراشالاو ء ؟١٠١ : لوألا كلجملا : 5١1١-05١١ .
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 ا

 ينيولشلا يلع وبأ

 « ينيب'ولسشلاب فورعملا « يدزألا هللا دبع نب رمع نب دم نب رمع ىلع وبأ
 هللا دبع نب دمج نب فلخ نب دمحم ركب يبأ ذسات ] يوحنلا ٍليبْسإلا يسلدنألا
 : هلوق نمو « ليبْسإلا يمخللا يفاص نبا

 روذحم لك نم هل ءادفلا يسفن مهل تلقف لولعم كبيبح : اولاق

 '[روجأم ريغ يناو ليلعلا رجأ هل نرأ ريغ يب هللع تيلاب

 ةعاجج تيأر دقلو « راضحتسالا ةياغ هل ًارضحتسم وحنلا ٍلع يف امامإ ناك
 يلع وبأ خبشلا رصاقتي ام : لوقي مولم لكو « ءالضف مهثلكو هباحصأ نم

 هنف : اولاقو « ةدئاز ةالاغم هبف نولاغيو « يسرافلا ىلع يبأ خيشلا نع ينببولشلا
 ًاموي ناك هنإ :اولاق ىتح «ةرهاظلا ةروصلا يف هّلب ةروصو ةلفغ ةليضفلا هذه عم

 لصت مف هنع تدعيو ءاملا يف ةسارك هنم عقوف سيرارك هدببو رهن بناج ىلع
 ناكو ؛ ءاملب ىرخألا تفلتف اب ابذجو ىرخأ ةسارك ذخأف اهذخأيل اهلإ هدي

 (نيبولُش) تادلبلا مجعمو ١م : بهذملا جابيدلاو "م5 : + ةاورلا هابنا يف هتمجرت - 4و4
 ١؟و9 : 5٠ برغملاو (م١ا مقر) 456 : ٠ ةلمكتلاو ليذلاو (ةنيبولش) راطعملا ضورلاو
 ١5 :ه يبهذلا ربعو ٠١؟:حدقلا راصتخاو ١١١9 :مقر «ةلمكتلاو +++ :ةاعولا ةيغبو

 فطتقملاو ؛ ؛ : ةقرولا ٠ رفاسلا ردبلاو مهم : < ةرهازلا موجنلاو ؟؟ : ٠ تارذشلاو

 . م٠ : ةقرولا « فرطلا رهازأ نم

 ةدايزلا هذه نوكت نأ نم فعضت نيبولشلا ىلا نيتيبلا ةيسنو ؛ ر يف الإ دري مل نيفقعم نيب ام:
 قديبلا نب دمج ىلا نيبوسنم ةدعسم نب ورمع ةمجرت يف نيتيبلا نيذه درويس هنآل ء فلؤملا لمع نم

 « يملدنأ رعاشل ةوكي نأ عنمي حارجلا نبا باتك يف امهدوروو ؛ حارجلا نبا نع ًالقن يبيصنلا

 ضعب يف اههب دهشتسا نيبواشلا لعلو « نيبواشلا لثم نمزلا يف رخأتم لجرل انوككي نأ عنمي مث
 . انه ةحيرخت ىلا راشأ دق فلؤملا نا رظنلا تفلي امم نككلو ؛ تابسانملا

-_- 

 ؟؛هأ



 . "هلبلا ىلع ةلادلا 'بابسألا هذه لثم هل
 هامم وحنلا يف باتك هلو « ًاريغصو ًاريبك نيحريش ةيلوزُحلا ةمدقملا حرشو

 ةدراو هتذمالتو انملإ ةاصاوتم هرابخأو « ةيلسشإب هتماقإ تناكو . « ةئطوتلا »

 . وحنلا ةئأ ةّتاْح ناك لاقي ام ىلع هنإف ةلمخابو « تقو لك يف

 «نيعسرلا دحأ يف فوتو . ةئامسخو نيتسو نيتنثا ةنس يف ةيلسسإب هتدالو تناكو

 . ىلاعت هللا همحر « ةلسشإب ةئاتسو نيعبرأو سمخ ةنس « رفص يف لبقو

 ةدحوملا ءابلا رسكو واولا نوكسو ماللاو ةثلثملا نيشلا حتفب : ينيبكّتشلاو

 ةغلب وهو « نيبولشلا ىلإ ةبسنلا هذه « نون اهدعيو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو

 ٠ . معأ للاو « اوركذ اذكه « ”رقشألا ضيبألا سلدنألا

 ل

 ذزربط نبا

 دف اي ىبحب نب دمحأ نب رمعم نب دمع ركب يلأ نب رمع صفح وبأ
 نيدلا قفوم بقلملا 0 يدادغمبلا روبشملا ثدحلا 2 دزربط سا فورعملا 2 بدؤم لا

 ؛يزقرادلاب فرع اذهلو زقلا راد ةلحم ينكاس نم «دادغبب يبرغلا بناجلا لهأ نم

 لقتسا مث « ثيدحلا نم ريثكلا ةعمسأ دق دمحم ءاقبلا وبأ ربكألا هوخأ ناك

 «ابملإ ةجاحلا تقو ىلإ لوصألا ظفحو « نيئس ثدح ىتح رّمعو « هسفن ةدافإب

 مساقلا يبأ نم هعامم ناكو « ليلقلا الإ روكذملا ءاقبلا ىبأ هيخأ طخي تناكو

 . ءايشألا : يل لر ١

 , حدقلا راصتخا يف هرداونب لصتي ام رظنا *” ١

 مور ناسلب يذلا نيبولش ىلا يهأ : ةبسنلا هذه نع رارحلا دمج وبأ هلأسو : كلملا دبع نبا لاق ؟
 .خلا...قرزأ رقشأ يبأ ناك : لاقف ةطانرغ لحاسب دلب ةينابولش ىلا مأ قرزألا رقشألا سلدنألا

 ٠١١ : 5 ةرهازلا موجنلاو ؟4 : ه يبهذلا ربعو +٠١ : « لادتعالا نازيم يف هتمججرت - وو

 . هال : نامزلا ةآرمو ٠٠ : نيتضورلا ليذو ؟ه : م تارذشلاو
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 قارولا كولم نب دمج نب دمحأ بهاوملا ىبأو نيصحلا نب دحاولا دمع نب هللا ةسه

 دبع نب هللا ةبه مساقلا يبأو ءانبلا نبا بلاغ يبأو ينوغازلا نبا نسحلا يبأو
 نب دمحم ركب يبأ يضاقلاو يريرحلا دمحأ نب هللا ةبه مساقلا ىبأو يطورُتشلا

 يدنقرمسلا دمحأ نب ليعامسإو قيرز نبا روصنتم يبأو يراصنألا قابلا دبع

 طيلخت ىلع احيحص هعامس ناكو؛مهركذ لوطي ريثك قلخو يطامألا باهولا دبعو

 نارّحو لصوملاو لبرإب هقيرط يف ثدحو“ ماشلا ىلإ هرمع رخآ يف رفاسو« هبف

 ةعاج نع ةياورلاب درفتو < اهب ثدحو دادغب ىلإ داعو اهريغو ىشمدو بلحو
 وبأو روكذملا كولم نباو ينوغازلا نب هللا دبع نب ىلع نسحلا وبأ هيقفلا مهنم
 تاكربلا وبأو شيرق نب دمحأ نب دمحم بلاغ وبأو روكذملا يطورّتشلا مماقلا

 هللا ةيه مساقلا وبأو ءانبلا نب نسحلا نب دمحأ بلاغ وبأو شيبح نب لماك نبا

 اهيف ثلاث ضعبو نيأزج يف ”ةخيشم ينيدملا "نبا هل عمجو « مريغو نيصحلا نبا
 . 'ًاخيش نونامثو ةثالث

 رغاصألا ىحلأو ابلهأ دافأو دالبلا فاط « ثيدحلا عامس يف دانسإلا ىلاع ناكو

 «رصعلا هل الخف ةايحلا هل تدتماو «تازاجإلاو تاعامسلاب ضرألا قبطو رباكألاب

 . "ةئامسخو ةرشع تس ةنس ةجحلا يذ يف هدلومو . ريخو حالص هيف ناكو

 نم نفدو « دادغس ةئاتسو عبس ةنس بجر عسات ءاثالثلا موب رصع ف يفوتو

 . ىلاعت هللا همحر < برح باسي دفلا
 يازلا حتفو ءارلا نوكسو ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا ءاطلا حتفب : ذزارسطو

 . ركسلا نم عونل مسا وهو « ةمجعم لاذ اهدعبو

 5 عضوملا اذه يف « ةحيرخت » ىلا ةراشا ةدوسملا يفو »2 هب ر تدرفنا : اخش 208 هوخأ ناك 1

 ,. ةئاهسمحو رضع ةئس : ةماش يبا دنع ؟
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 يوما « ىلع نب دشرملا نب يلع نسحلا يبأ نب رمع مساقلا وبأو صفح وبأ

 ؟فكرشلاب توعنملا «ضرافلا نباب فورعملا «ةافولاو رادلاو دلوملا يرصملا «لصألا

 ؛ ءارقفلا ةقيرط ىحّتَم وحني فيرظ قئار هيف هبواسأو « فيطل رعش ناويد هل

 يف هلوق فطلأ امو © مبجبنمو مهحالطصا ىلع ١تننِب ةئاّتس رادقم ةديصق هلو

 : "ةليوط ةدمصق ةلمج

 .جرفلاب سأيلا دعب ريشملا لوق هعقوا اآلهأ 'نئكأ م اب اآلهأ

 رج وعنم كيفام ىلع مث ت'ارك'ذ دقف كيلعام 'مّلخاف ةراشبلا كل

 7 ةدصق نم هلوقو

 فجرملا لايخلا عيفشتب يرهس 'عضلت الف كيلع دسَح نيم 'لثخأ م
 ؟ فرعي مل نم روزي فيكو ؟ ينفج ىركلا راز له لبللا موجن لأساو

 : ابنمو

 رفصوي ل ام هيفو 'نامزلا ىنققي هنسحم هيفصاو نٌنفت ىلعو

 ١١5 : م يبهذلا ربعو م١١ : ع نازيملا ناسلو ؟١غ : « لادتعالا نازيم يف هتمجرت  ه.٠

 . رظناو ©« ١ : 8١* ةرضاحملا نسحر ؟هه: ه ةرهازلا موجنلاو 6١؛و : ه٠ تارذشلاو

 اهلماكب تدرو ةمحرتلا هذهو ؛ 4م : ةقرولا « رفاسلا ردبلاو ينيروبلل ناوبدلا حرش ةمدقم

 . ةدوسملا يف

 ١ امعلطمو « ةروبشملا هتيئات ينعي هلعل :

 تيه نيح اذشلا كاذ اذبح ايف يققبحأل ادص يسلق ابصلاب معن

 ,.م.0: ع« هةتاريد ؟

 + هتاويد  1١:هم٠١؟,
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 . زاغلأو املاومو تببود هلو

 ل ةكمب رواج « درجتلا مدق ىلع « ريخلا ريثك ًاحلاص الجر ناك هنأ تعمسو

 هنع ينربخأ « ةرشعلا دوم ةمحصلا نسح ناكو . انامز « ًافرش ىلاعت هللا اهداز

 :وهو« تاماقملا» بحاص «يريرحلا تيبب ةولخ يف وهو ًاموي منرت هنأ هباحصأ ضعب

 'طقف ىئسحلا هل نمو داطق َءاس ام يذلا اذ نم

 : دشنأ دقو هصخش رَبي و آلئاق عمسف : لاق

 طبه ليريج هيلع يذلا يداهلا دمحج

 «سّيك وهو «ةرازجلا هتعنص مالغ يف ايبلاوم هياحصأ نم ةعامج هل يندشنأو

 : هتاويد ف هرا و

 يحبون لتس 3: لادق يتلف يع رتل و يتعب رز وتلف
 "ينخلسبل ينخفنيف يحصت ديرب ١23ينخبرُي ىلجر سدو "ىلإ لمو

 نوزوحي لب طبضلاو بارعإلا هيف نوعارب ال مهنإف مهحالطصا ىلع هتبتك دقو
 . هيلع فقي نم ذخاؤي الف « نوحلم هبلاغ لب « نحللا هبف

 : "امهو « نيتيب مونلا يف تلمع : لوقي ناكو

 ليلا ربصلا ةمرتحو كلا لإ يقاوشأ ةابحو

 .ليلخ ىلإ 'تاوّبص الو ك اوس ؛ينيع 'ترصبأ ال

 ةئاهسضو نيعبسو تس ةنئس ةدعقلا ىد نم عبارلا يف هتدالو تناكو

 ةئاتسو نيثالثو نيتنثا ةنس ىلوآلا ىدامج نم يناثلا ءاثالثلا موي اهب يفوتو .ةرهاقلاب

 . ىلاعت هللا همحر « مطقملا حئفسب دغلا نم نفدو

 ١ ينيرب يلجر سوبي ”يلإ ماقو : يل س ل ؛ ًافيعض ايخرتسم لمحي : خبرب .
 . ؟؟+ : « ناويدلا رظناو ؛ ينخلسيل ينخفني ودصق لوقأ شياذوا : س يل ؟
 .؟*٠ : ؟ ناويدلا +

 . ىننع تنسحتسااه:ر ِ
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 وهو « ةمحعم داض اهدعبو ١ةحوتفم ءار فلألا دعبو ءافلا حتفب 0 ضرافلاو

 . لاجرلا ىلع ءاسنلا ضورفلا بتكي يذلا

 كل
 ةامح بحاص نيدلا يفت

 بحاص بويأ نب هاشنهاش ةلودلا رون نب رمع ديعس وبأ نيدلا يقت رفظملا كلملا

 ركذ مدقت دقو - ىناعت هللا همحر « نيدلا حالص ناطلسلا 0 نبا وهو « ”ةاَح

 يف ًادّيؤم بورحلا يف ًاروصنم امادقم اعاجنش ناك ؛ "نيشلا فرح يف هيبأ

 اهيلع تلد تافاصملا يف راثآ هل تناكو . جنرفلا عم ةروهشم هفقاومو عئاقولا

 « رصمب يتلا زعلا لزانم ةسردم : اهنم < ةنسح لك ربلا باوبأ يف هلو « خيراوتلا

 تناكو . ةسردم اهلعجو ًاريثك ًافقو اهملع فقوف « هنكس راد تناك اهنإ لاقي

 ”فقو اهيلعو « ةيكلامو ةيعفاش : ناتسردم اهب هلو « هعاطقإ اهدالبو مويفلا

 ناكو « ةيقرسشلا دالبلا بحاص ناك امل ةسردم اهرلا ةنيدب ىنبو « "اضيأ ديج

 . ريخلا بابرأو ءارقفلاو ءاملعلا ىلإ ناسحإلا ريثك

 كلملا نإف « ابنع هتامسغ ضعب يف ةيرصملا :رايدلاب نيدلا حالص همس نع بانو

 رصاح اماف « ةيرصملا رايدلاب نيدلا حالص ناطلسلا هيخأ نع ًايئان ناك لداعلا

 « ركاسعلاب رصم نم هاخأ بلط بجر يف ةئامسخو نيعبسو عست ةنس يف كركلا

 هاعدتسا مث «هنع ًابئان ةنسلا نم نابعش نم طّسأولا رشعلا يف نيدلا يقت اهبلإ رّبسو

 نمو (لوألا ءْزِلا) بوركلا جرفم نم ةقرفتم تاحفصو 4 : نامزلا ةآرم يف هرابخأ كة
 : ؛ تارذشلاو ؟5؟ : ؛ يبهذلا ربعو +١١ : 5 ةرهازلا موجنلاو (لوألا ءزجلا) كولسلا
 . غ١ : ةقرولا « رفاسلا رديلاو ؟م

 .(4ه؟ : ؟) ؟مل1 : مقر ةمجرتلا رظنا ؟ . ةدوسملا يف اذك ١

 . ادنج ًافقو اهسلع فقوو :ر *



  'هركذ مدقملا - ناؤع زيزعلا كلملا هدلو ةيرصملا رايدلاب بترو « ماشلاب هبلإ
 برغملا دالب هلوخد ىلع مزعو نيدلا يقت ىلع كلذ قشف « لداعلا كلملا هعمو

 ىلإ رضحو نبدلا حالص همع لوق لثتماف « كلذ هيلع هباحصأ حّبقف « اهحتفيل
 نيرمشعلاو ثلاثلا يف كانه اعمتجاو «رتفملا جرب هاقتلا ناطلسلا جرخو .هتمدخ
 "اهملإ هجوتف « ةامح هاطعأو هب حرفو « ةئامسخو نينامثو نيتنثا ةنس نابعُس نم
 ىفوتو « ةدم اهرصاحف « اهذخأبل طالخ يحاون نم دارك زانم ةعلق ىلإ هجوتو

 ليقو ةئامسحخو نينامثو عبس ةنس «© ناضمر رهش ريشع عسات ةعجلا موي اهيلع
 . اهب نفدو « ةامح ىلإ لقنو « نيقرافانمو طالخ نيب ام يفوت لب

 < رمع نب دم يلاعملا بأ نيدلا ”رصان روصنملا كلملا هادلو هناكم بترتو (138)
 ةئاتسو ةرشع عبس ةنس ةدعقلا يذ نم نيرمشعلاو يناثلا نينثالا م وب تامو

 . ىلاعت هللا اهمحر ؛ اح

 .ةئامسخو نيثالثو عبرأ ةنس هدلوم نيدلا يقت نأ يتادوسم يف يطخي تيأرو
 ةنس لاوش ريششع يداح ةعمجلا موي ناك امل : "« ةريسلا » يف دادش نبا لاق

 داع مث « مهيلع فرشأو ودعلا ةبج ىلإ ناطلسلا بكر هناي نناغو عيش

 قباسو ردنج نب ناولس نيدلا لع هعم رضحي نأي لداعلا كلملا ىلإ ةراشإلاب ينرمأو

 رمأ « هتمدخم ةعاملا هيدي نيب تلثم اماف ؛ مدقملا نب نيدلا زعو ةيادلا نب نيدلا

 ةلمج نم تنكو 6 ةممخلا نع سانلا داعيإو نيروك ذملا ريغ نم ناكملا ءالخإب

 هبلغو هعومد تضافف « هيلع فقوو هّضفو هئابق نم اباتك جرخأف ؛ نيرضاحلا

 هنا ركذ مث « كلذ يف ببسلا معن نأ ريغ نم هانقفاو ىتح ءاكبلاو بيحنلا
 ءاكملا نورضاحلا فنأتساف «ىلاعت هللا همحر « نيدلا يقت رفظملا كلملا ةافو نمضتي
 هردقو هئاضقل دامقنالا نم بحي ام هتفرعو ىلاعت هللا هترّكذ مث « فسألاو هيلع
 ناّتك ةحلصملا نم : لاق م: .ةوتسار وجل اتبإ و ةلاسإ ا رزتنما هيلا

 معطأو ماعطلا راضحإب رمأ مث . هولزانم نحنو ودعلاب لصتي الثل هؤافخإو كلذ

 ١ مقر ةمجرتلا رظنا : 4١6 .

 ةدوسملا شماه يف وهو « يل ل س ن و نم طقس ؛ اهبلا هجوتف ... لداعلا كلملا نإف ؟ .

 .اوإل : نيدلا حالص ةريس ق
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 نإ ؟دئاحع طالخ قرظ»:ق ةتافو. .تقاكو'. هيدي نب نمااولسفناوةياقلا

 ضرأب ةروهشم ةسردمو ةبرت هل تلمعو « نيقرافايم ىلإ ًاتبم لمّحف « نيقرافاسم

 رهش عسات ةممملا موي هتافو تناكو . اهب هترزو اهب نفدو ابملإ لمحو « ةامح

 يداحلا دحألا موي ناك امل :١اذه لبق ركذو .ةثامسمخو نينامثو عبس ةئس ناضمر

 زيزعلا ناويدلا نم باتك لصو - ةنسلا نم ينعي - ناضمر ربش نم نيرشعلاو

 ببسي هبئان ةبتاعم هيفو طالخ ةبج ىلإ نيدلا يقت رفظملا كلملا دصق ركتني
 نيدلا رفظم ناكو - هقالطإب مدقتي نأو قاجفق نب نسح يفو هيف عفشيو رمتكب

 « لاح ”تبل ناويدلا ىلإ لضافلا يضاقلا ريسب نأو - ليرإب هملع ضبق دق

 مسر امب رفظملا كلملا ىلإ بتكيو هيلع فقيل لضافلا يضاقلا ىلإ باتكلا رّيسف

 : "لاقو خيراتلا اذه دعب رخآ باتك يف مالكلا اذه ىلإ دادش نبا داع مث . هيف

 طالخا بحاص رمتكبب ضيرعتلا ىلإ هرمأن مل امنإ : نيدلا يقت نع باوجلا ناك

 دقو كلذ تضتفا تاسع تقفتاف 0 دوعدو دابحلل ركاسعلا عمجيل ربع امنإو

 ىدصتي امو قاجفق نبا لاح متفرع دق نأب قاجفق نبا نعو ؛ هنع دوعلاب انرمأ '

 ماشلا ىلإ هعم هراضحإب نيدلا رفظم ىلإ مدقت دق هناو ضرألا يف داسفلا نم هل

 لضافلا يضاقلا نع راذتعالاب ثلاثلا نعو ؛ داهجلل ًامزالم نوكيو هبف هعطقمل

 . ”باوجلا لصاح اذه ؛ قارعلا ىلإ ةكرحلا نع فعضت هتوق نأب

 ١ قباسلا ردصملا : ؟١95.
 دادغب نم لصو باتك لع در باتكلا اذهو ١و4 : ةريسلا رظنا ؟ .

 يف « ةحيرخت » جاردا ىلا ةدوسملا يف فلؤألا راثأو «ردهب تدرفنا : باؤجلا ... دادش نبا لاق ع

 . عضوملا اذه
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 يعببسلا قاحسإ وبأ

 عيبّسلا نب دمحي يذ نب دمحأ نب يلع نب هللا دبع نب ورمع قاحسإ وبأ
 رمع نباو سابع نباو ًايلع ىأر ؛ نيعباتلا نابعأ نم ينوكلا ينادمملا يعيبّسلا
 ةبْعُششو شمعألا هنع ىورو « نيعمجأ مهنع هللا يضر « ةباحصلا نم مهريغو

 نم نيقب نينس ثالثل دلو .ةياورلا ريثك ناكو «مهنع هللا يضر «مهريغو يروثلاو
 «نيرسششعو عبس ليقو < نيرشعو عست ةنس يفوتو « هنع هللا يضر « ناؤع ةفالخ
 نيتنثا ةنس تام : ينئادملاو نيعّم نب ىبحي لاقو 1 ١ةئامو نيرسشعو نامث لمقو

 . هنع هللا يضر « ملعأ للاو « ةئامو نيثالثو

 نم ةانثملا ءالا نوكسو ةدحوملا ءابلا رسكو ةلمبملا نيسلا حتفب : يعببّسلاو
 « نادم نم نطب وهو « عبس ىلإ ةبسنلا هذه « ةلمبم نيع اهدعبو اهتحت
 . نادم ىلع مالكلا مدقتو

 «بلاط يىبأ نب ىلع تيأر ىتح يبأ ينعّفر :لوقي روكذملا قاحسإ وبأ ناكو
 1 . ةيحللاو سأرلا ضيبأ وهو بطخي « هنع هللا يضر

 : ؛ ءايلوألا ةيلحو 5+ : « ناببضأ خيراتو ١٠# : + دعس نبا تاقبط يف هتمجرت رظنا 6.
 بيذهتو ١ : *5٠0 ةيابنلا ةياغو .5٠ : + لادتعالا نازيمو ( يعيبسلا ) : بابللاو "مم

 . ةدوسلا يف اهلماكب ةمجرتلاو ؛ ++ : + بيذبتلا
 ١ م يف ةمجرتلا يبتنت انه .
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 ديبع نب ورمحخ

 ليقع ينب ىلوم « روبشملا دهازلا مكتملا « باب نب دبع نب ورْمَع ناثع وأ
 لابج نم لياك يبس نم باب هدج ناك . 0

 اوأر اذإ سانلا ناكف « ةرصبلاب طرْششلا باحصأ ”فئلخم هوبأ ناكو « دنسلا

 « متقدص : هوبأ لوقمف « سانلا رمش نبا سانلا ريخ اذه : اولاق < هببأ عم ًارمع

 «يرصبلا نسحلا ىلإ فلتخي كنبا نإ : ديبع هيبأل لبقو «رزآ انأو مهاربإ اذه

 لولغ نم همأ تبصأ دقو ينبا نم نوكي ريخ يأو : لاقف 2« نوكي نأ هلعلو

 ءاطع نب لصاو ةمجرت يف يتأسو هتقو يف ةلزتعملا خيش ورمع ناكو ؟ هوبأ انأو

 نيب ([عوبرم مدآ ناكو - ىلاعت هللا ءاش نإ ةلزتعملا اومس مو « هلازتعا ببس

 . دوحسلا رث أ همنمع

 'نأك لجر نع تلأس دقل : لئاسلل لاقف « هنع يرصبلا نسحلا لئسو

 رمأي دعق نإو « هب دعق رمأي ماق نإ « هتيَر ءايسنألا نأكو « هتبأ ةكئالملا

 سانلا كرتأ ناك ءيش نع يبن نإو « هل سانلا مزلأ ناك ءيشب رمأ نإو « هب ماق

 . هنم رهاظب هشأ ًانطاب الو نطابب هشأ ًارهاظ تيأر ام « هل
 هلماع ىلإ لسرأ قارعلا ىلع ًاريمأ زيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع ناك الو ] |

 ةعامج ىلإ لسرأف « ًادفو هبلإ دفوي نأ - ةبيش نب بيبش وهو - ةرصبلا ىلع

 نإ : لاقف هلاؤس داعأف « عنتماف دبع نب ورمع ىلإ لسرأو « كلذب مهرمأي

 . هنع فكف : لاق ؟ آلئاق ينارت اف « كتريس هنع ينلأسي ام لوأ

 ؟+5؟ ١: يشرشلا حرشو م١ :« بهذلا جورمو 5 دادغي خيرات يف ةمجرت هل - ه٠.«

 : نيعلا روحلاو «ه : ةلزتعملا تاقبطو 7١ه - +١07 ءدالا - ١ : ١54 ىضفترملا يلامأو

 “م : ٠٠١ ةيابنلاو ةيادبلاو ١ : #١9 يبهذلا ربعو ؟ 0+ : م لادتعالا نازيمو ٠١

 روتكدلا ريشن دقو ١ : *٠+ ةيابنلا ةياغو ١ : 5١١ تارذشلاو ”٠ : م بيذبتلا بيذهتو

 1١531(. : تروريب) لقتسم بيتك يف هنع ينطقرادلا هيتك ام سا ناف
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 نبأ رهني فورعملا ةرصبلا رهن رفح يذلا وه رمع نب هللا دبع اذه : تلق

 يومألا ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع وهو « هناكم يف روهشملا رمع
 مهاربإ عم « ةبمأ ينب كولم رخآ «راملاب زوبنملا دمج نب ناورم هسبح « يكحلا

 يف اهلتقو < نارحب « مامإلاب فورعملا « سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نب دم نبا
 . |١ ةئامو نيثالثو فين ةنس

 هقيدصو هبحاص ناكو « هتفالخ يف روصنملا رفعج يبأ ىلع اموي ورمع لخدو
 « ينظع : هل لاق مث « هسلجأو هب”رقف « رابخأو سلاجم هعم هلو ةفالخلا لبق

 كريغ دي يف يقب ول كدي يف حبصأ يذلا رمألا اذه نإ : اهنم « "ظعاومب هظعوف
 دارأ اماف . هدعب ةليل ال مويب ضخمت ةليل كرذحأف © كيلإ لصي مل كلبق ناك نم

 « ابيف يل ةجاح ال : لاق « مرد فالآ ةرشعب كل انرمأ دق : لاق <« ضوبنلا

 «ًارضاح روصنملا دلو يدبملا ناكو .اهذخآ ال لاو :لاق « اهذخأت للاو : لاق

 : لاقو روصنملا ىلا ورمع تفتلاف ؟ تنأ فلحتو نينمؤملا ريمأ فلحي : لاقف
 دقل امأ : لاقف < يدبع ىلوو يدلو يدبملا اذه : لاق ؟ قفلا اذه 'نَم

 هل تنمو .© هقحتلا اطبع ماب هعطسو # نارألا شالا قف وهام امابل هتسلا
 :لاقو يدبملا ىلإ ورمع تفتلا مث .هنع نوكي ام لغشأ هب نوكي ام عتمأ ًارمأ
 تاراّفتكلا ىلع ىوقأ كابأ نآل « كمع هثنحأ كوبأ فلح اذإ «يخأ نبا اي معن

 « كيتا ىتح ىلإ ثعبت ال : لاق ؟ ةجاح نم له : روصنملا هل لاقف « كمع نم

 : لاقو « "هفرط روصنملا هعبتأف «ىضمو « تجاح يه : لاق «ينقلت ال ًاذإ : لاق

 هاش ها سو 5
 ديص بلطي مكلك ديور يشي

 ديبع نب ورمع ريغ

 يضر «بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نب دم جرخ املو]

 غلبو «ابنم جرخ مث ةرصبلا مدقو روصنملا رفعج يبأ ىلع « مبنع ىلاعت هللا

 .ر يف الا درب مل نيفقعم نييبام ١

 . ةظعوملا صن فذحو ؛ ةظعومب : ن ؟

 . هرصب :ن «
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 نب ورمع اهو « ةئامو نيعبرأو نيتنثا ةنس يف اعرسم لبقأ <« هربخ روصنلا

 قع هيأر. لع ءويلغو ةرهوامف © نياق «هئاقلل جرم : ةباحصضأ هل لاقق 4 كينغ

 : لاق ؟ انرمأ ىلع هفاخت دحأ ةرصبلاب له « نائع ابأ اي : هل لاقف « هبلإ جرخ
 .'[ اهلخدي لو فرصناف « معن : لاق ؟ فرصنأو كلوق ىلع رصتقأفأ : لاق ال

 «© يرصبلا نسحلا نع ريسفتلا باتكو © بطخو لئاسر روكذملا ورمعلو
 . كلذ ريغو < ديحوتلاو لدعلا يف ريثك مالكو « + ةيددقلا لع هلا ده تانكو

 : لاق مث « هل 'بّمأتأ لو توملا يب لزن : هبحاصل لاق ةافولا هترضح املو

 يل ىَوَه رخآلا يفو كل ىّضر امههدحأ يف نارمأ يل 'محَنْسَي مل هنأ معت كنإ مبللا

 . يل رفغاف « ياوه ىلع كاضر ترتخا الإ
 « ةئامو نيعيرأو عبرأ ةنس يفوتو . ةرجبلل نيناث ةنس يف هتدالو تناكو

 هل لاقي عضومب ةككم نم عجار وهو «© ناث ليقو « ثالث لبقو « نيتنثا لبقو

 . : هلوقب روصنملا هاثرو ؛ نام

 ةنلارع كرس ةكررع ارم يشوع ندةافع الألا لد
 نرافرعلاب نادو هلإلا قدص اافّنحتم ًانمؤم نَّمضت ًاربق

 فتامثع ابأ ًارمع انل ىقبأ احلاص ىقبأ رهدلا اذه نأ ول

 . هنع هللا يضر « هاوس هنود نم ىئر ةفيلخي عمسد لو

 ةكم نيب عضوم « نون فلألا دعيبو ءارلا ديدشتو مملا حتفي : ”نارّمو

 ونب هبلإ بسنت يذلا رم نب يمت ًاضيأ نفد هبو « ةكم نم نيتليل ىلع ةرصبلاو
 . ةروهشملا ةريبكلا ةليبقلا مت

 .باني فحصتي هنأل هتددق اًمِإو « فلأ |هنيب نيتدحوم نيءاب : باب هدج مساو

 ١ ر هب تدرفنا نيفقعم نيب ام .



 هك ربت

 نب ثراحلا ينب ىلوم « هيوبيس بقلملا « رّسنَمق نب نامثع نب ورمع رشب وبأ
 «وحنلاب نيرخأتملاو نيمدقتملا لعأ ناك ؛يثراحلا دايز نب عيبرلا لآ ليقو <« بعك

 ش يف نباح نك د لاحق انزيديعالا هرك ذو « هباتك ”لثم هيف مضوي مو

 ترا + طيئاتسملا ناو لابع هيلع سانلا بتك عيمجو « هلثم اباتك وحنلا
 < هل هيدهأ ءيش يف تركفف مصتعملا ريزو تايزلا كلملا دبع نب دمح ىلإ جورخلا

 دج 1 هل تلق هبلإ تلصو اماف « هيوبيس باتك نم فرشأ ًائيش دجأ مف

 اقف « ءارفلا ا باتكلا اذه لثم كل هيدهأ ًائيش

 0 خيراوتلا ضعب , يف تيأرو . هنم يلإ بحأ ًائيش يل ثيدهأ ام هللاو

 نبا هل لاققف « هراضحإ لبق هب هماعأ هيوبيس ب انكي تايزلا نبا, ىلإ لصو امل

 ام : ظحاجلا لاقف ؟ باكا اذه قم :لاخ اقاوم تنط رأ تايزلا

 رحن نب ورمع بيذهتو يئناسكلا ةاباقمو ءارفلا طخ ابنكلو « كلذ تننظ

 « اهزعأو دجوت ةخسن لجأ هذه : تايزلا نبا لاقف <« هسفن ينعي « ظحاجلا
 'عقوم لمجأ هنم تعقوو اهب ”رُسف « هيلإ اهرضحأف

 نبا ىسع نعو - "هركذ مدقملا ب دمحأ نب ليلخلا نع وحنلا هيوبيس ذخأو

 شفخألاب فورعملا باطخلا يبأ نع ةغللا ذخأو « مهريغو بيبَح نب سنويو رّمُلع

 . هريغو ربكألا
 :لملخلا لاقف « هيوبيس لبقأف دمحأ نب ليلخلا دنع تنك : حاطنلا نبا لاقو

 رداصمب تبث ةيشاحلا يىفو ”:5 : * ةاورلا هايناو 4ه : سبقلا رون يف هتمجرت رظنا  ه٠و

 .؟078: ١ يبهذلا ربعو ؛ ىرخأ

 .عقوم لجأ : ر ؛ عوقو : س يل ل ١

 . ؟؛.؛ : يناثلا دلجملا ؟

 دلي



 : ليلخلا ةسلاجملا ريثك ناكو 'يموزهملا رمغ وبأ لاق « لَمُي ال رئازب امحرم

 ْ . هيوببسل الإ دحأل الوقي ليلخلا تعمس ام

 نوراه نب نيمألا مّلعي ذئموي يئاسكلاو ةرصبلا نم دادغب ىلإ درو دق ناكو

 يناسككلا معزو ؟ هحرشش لوطي سلجم ىرجو ارظانتو اهنيب عمجف « ديشرلا
 « اهابإ وه اذإف ةلحنلا نم اعسل هدشأ رومنزلا نأ نظأ تنك : لوقت برعلا نأ

 اقفتاو « ًاليوط ارجاشتو .« يه وه اذإف لب « اذك لثملا سيل : هيوبيس لاقف

 فتاكو « رّسضحلا لهأ مالك نم ءيش همالك بوشب ال صلاخ يبرع ةعجارم ىلع
 لاق اك لاقف هلأسو ايبرع ىعدتساف « هماعم هنوكل يئاسكلاب ةيانعلا ديدش نيمألا

 ينعواطي ال يناسل نإ : لاقف « يئاسكلا لاق ا لوقت نأ ديرن : هل لاقف . هيوبيس
 لاك لرد امك نأ هنا ورزتف © :باوصلا لإ الإ "تمام ةنإفاللل نع

 عم : يبرعلا لوقيف ؟ اهنم نم عم باوصلاف « اذك يئاسكلا لاقو اذك هيوبيس

 رضحو نأشلا اذه ةمأ عمتجاو سلجلا امل دقع مث 2« نكمي اذه لاقف « يئاسكلا

 معف © برعلا مالك وهو « يناسكلا عم باوصلا : لاقف كلذ هل ليقو « يبرعلا

 هسفن يف لمح دقو دادغب نم جرخف «يئاسكلل اوبصعتو هيلع اولماحت مهنأ هيوبيس
 ءاضيبلا اهل لاقي زاريش ىرق نم ةيرقب يفوتف سراف دالب دصقو « هيلع ىرج امل
 « ةنس نوعيرأو فمن هرمعو « نيعبسو عبس ةنس لبقو « ةئامو ينام ةنس يف

 نامث ةنس لبقو « ةئامو نيتسو ىدحإ ةنس يف ةرصبلاب يفوت لب : عناق نبا لاقو

 « ةئامو نيعستو عبرأ ةنس يفوت : يزوجلا نبا جرفلا وبأ ظفاحلا لاقو « نيناثو

 خيرات » يف بيطخلا ركذو « ةواس ةنيدمب يفوت هنإو « ةنس نوثالثو ناتنثا هرمعو

 .ملعأ هللاو « اهب هربقو « زاريشب هيوبيس تام : لاق هنأ ديرد نبا نع "« دادغب

 : لاوُنطلا ديعس وبأ لاق . هتافو ال « ةروكذملا ءاضسسلاب تناك هتدالو نإ لبقو
 : يودعلا ديزي نب نايلسل يهو « ةيوتكم تاسإلا هذه هيوسسس ربق ىلع تيأر

 اوعشقأو كوماسأف ”رازملا ىأنو روازت لوط دعب ”ةّبحألا بهذ

 ١ يمرجلا » بتكو اهيلع ببضو « ن لصأ يف يموزخملا « .
 .1ا١وه : 1١١ دادقي خيرات 0
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 ؟ اوعفدي ل ”ةّيركو <« كوسنؤي م ةرئفقب نوكت ام ٌشَح'وأ كوك رت

 اوعالصتو اوضرعأ ”ةّسحألا كنع ةرفح بحاص ترصو ءاضقلا يضق

 فتراكو هتيأر : هيوديس هدنع ركذ دقو «© يميّللعلا رككي نب ةيواعم لاقو
 ن. ليلخلا نع لمح "نم ”تبئأ هنأ رتعلا كلذ ا مسأ تنكر 4 نيلا :تيدع
 ترظنو « ةسّدْح هناسل يف تناكو « وحنلا يف رظانيو ملكتي هتعمس دقو « دمحأ
 . هناسل نم غلبأ هماقف هباتك يف

 . « ناتباؤذ هلو ىسلجم أي امالغ هيوبيس ناك : يراصنآلا ديز وبأ لاقو
 .٠ ينينعي امإف « هتيبرعب ىثأ نم ينثدح : لوقي هتعمس اذإف

 ١ دقني ام اريك :ةيويتم اكو

 هلتاق وه يذلا هادلا هبو < اجن هنأ نظ هب ءاد نم "لب اذإ

 ءابلا حتفو اهتحت نم ةائثملا ءايلا نوكسو ةلمهملا نيسلا رسككب :
 « ةتملا ءاتلاب لاقي الو « ةنكاس ءاه اهدعبو ةنائلا ءاملا نوكسو 0 ا

 اذه "ةيبرعلا لهأ طبضي اذكه ؛حافتلا ةطسئار ةنيرعلاب هانم ىف راف بقل 'وهو

 « هيوبيس » نولوقي مجعلاو « امهريغو هيورمعو ةيوليفلا ثم هرئاظنو ممالا
 نأ نوهركي مهن :آل « اهدعب ةانثملا ءايلا حتفو واوا نوكسو ةدحوملا ءابلا مب
 هيوبلس ىمس : نر مهاربإ لاقو . ةبدنلل امنآل «هئيود ةملكلا رخآ يف عقي
 . ىلاعت هللا همحر « لاحملا ةياغ يف ناكو « "ناتحافت اهنأك اتناك همتنجو نأل

 يهو : ةدوسملا ١

 . ةدوسملا ا ةيبرعلا لهأ 0

 , ةحافت : سل نيل +«

 5 يس



 0ك

 ءالعلا نب ورمع وبأ

 يميمتلا نيصحلا نب هللا دبع نب نايرعلا نب رام نب ءالعلا نب ورمع وبأ

 رام نب ءالعلا نب ورمع وبأ وه : يتادوّسُم يف يطخب تيأرو . يرصبلا ينزاملا
 نب كلام نب نزام نب يعازخ نب مهلج نب ثراحلا نب نيصحلا نب هللا دبع نبا

 دحأ 64 نايرعلا همساو « يعازخ نب رجح نب مهلج : لاقيو « مك نب ورم

 وحنلا يف وهو « رعتتلاو ةيبرعلاو ميرككلا نآرقلاب سانلا ملعأ ناك « ةعبسلا ءارقلا

 لاق : يعمسألا لاق . هنع هللا يضر « بلاط يبأ نب ىلع نم ةعبارلا ةقبطلا يف

 امل بتك ول امو شمعألا هماعي م ام وحنلا نم تماع دقل : ءالعلا نب ورمع وبأ

 ينباجأف « ةلأسم فلأ نع ورمع ابأ تلأس : ًاضيأ لاقو . هلمحي نأ عاطتسا

 1 . ةجح فلأب اهيف
 وبأ لاقو . هرصع يف ًامدقم يرصبلا نسحلا ةامح يف اسأر ورمع وبأ ناكو

 . رعشلاو نآرقلاو ةيبرعلاو بدألاب سانلا معأ ورمع وبأ ناك : ةديبع

 نم بيرق ىلإ هل تيب 'تآلم دق ءاحصفلا برعلا نع بنك يتلا هبتك تناكو

 هماع ىلإ عجر اماف « اهلك اهبجرخأف - كسنت نت يأ أثرت هنإ مث 6 فقسلا

 0 ل ل هدنع نكي م لوألا

 « ججح ريشع ءالعلا نب ورمع ىبأ ىلإ تسلج : يعمصألا لاق . ةيلهاجلا اوك ردأ

 : قدزرفلا لوقي ءالعلا نب ورمع يبأ ينو : لاق « يمالسإ تيبب جتحي هعمسأ مف

 نييوحنلا رابخأو ه4. © ه+١ : فراعملاو ١72 5م : يديبزلا تاقبط يف هتجرت - ه.ه

 ةياهنلا ةياغو ١ : ءابلألا ةهزنو ؟ه : سبقلا رونو ١ : نييوحنلا بتارمو ؟؟ : نييرصبلا

 هل مجرت دقو عدا : ةاعولا ةفبو ؟ما0 ١: تارذشلاو ؟؟م : ١ يهذلا ربعو 88:5١

 اهلماكب ةمجرتلا هذهو « تايفولا فلؤم ىلع كردتسي هنا عم ١ : ١+ تاوفلا يف ًاضيأ يبتكلا

 . ةدوسلا ف

 ك3



 راَمَع نب ورمع ابأ تدتأ قح ابحتفأو ًاباوبأ ”قلغأ ”تلز ام

 سيلو « كلذ ريغ ليقو < 'ناّبز همسا ليقو « همسا هتينك نأ حبحصلاو
 هنأ تاباورلا ضعب يف هبسن يف يىكحو « نزام نب ”يعازخ نم وهو « حبحصب

 نب مبلج نب ثراحلا نب نيصحلا نب هللا دبع نب راع نب ءالعلا نب ورمع وبأ
 نب رجح نب مبلج : لاقيو « مت نب ورمع نب كلام نب نزام نب يعازخ
 . ملعأ للاو « "يعازخ

 هنم جرخف « يبأ يفقثلا فسوب نب جاجحلا بلط : لاق ورمع وبأ ىكحو

 : دشني قحال انقحل ذإ نميلاب ءارحصب ريسّنَل اًننإف « نميلا ىلإ ابراه

 لاقعلا ءلحك ”ةّج'رَف هلي همالا نم سوفنلا هركت اثار

 انأف : ورحع وبأ لاق « جاجحلا تام : لاق ؟ ربخلا ام : يبأ لاقف : لاق

 *ف رضا : يبأ لاقف «لاق «جاجحلا تومب ينم ًارورس هدشأ « ةّجارف هل » هلوقب
 : لاق ؟ ذئموي كنس م : ورمع يبأل تلق « ةديبع وبأ لاق . ةرصبلا ىلإ انباكر
 . ةنس نيرشعو ًاعضب تقنخ دق تنك

 0 ا
 ورمع يبأ نع يعمسألا ث”دح : لاق ”« ةاحنلا تاقبط » باتك ى ركذو

 وأ ديصتف ”ةرغ نينجلا يف » ملسو هيلع للا ىلص « هللا لوسر لوق يف ءالعلا نبا

 يف » : لاقل ىنعم ةرغلاب دارأ « سو هيلع هللا ىلص « هللا لوسر نأ الول «" ةمأ

 ضيبأ مالغ الإ ةيدلا يف لّسقُن الو < ضاسلا ىنع هتكلو « ةمأ وأ دبع نينجلا
 له ملعأ الو «© بيرغ اذهو « ءادوس الو دوسأ اهمف لبقي ال « ءاضيب ةيراج وأ

 اذه يف ركذو . هتلقن هتبارغلو « ال مأ نيدهتجلا ةمآلا نم دحأ بهذم قفاري

 هتبهرأ » مهوق نع العلا نب ورمع ابأ تلأس : : يعمصألا لاق ءاضيأ باتكلا

 . ينابزرملا دنع كلذكو « ناير : ر ؛ ةدوسملا يف ةدحوما ءابلاب ١

 . ةدوسملا يف هدنع تباث نيصنلا الكو « رييغت يأ نود قبس ام انه فلؤملا ررك دق ؟
 . م٠. : يدبيزلا باتك يف صنلا درو ؟

 . يديبزلا باتك نم ورمع يبأ ةمجرت يف صنلا اذه دري مل ؛
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 تلخدأ هتبهرأو « هئتق”رتف هتبّتهر : تلقف « 'ءاوس اتسل : لاقف « هتيّهرو

 . ةنس نيثالث ذنم اذه فرعي "نم بهذ : ورمع وبأ لاق « هبلق يف قرفلا

 تن ءرملاب نسحي ىتم ىتح : ءالعلا نب ورمع ايأ تلأس : رذانم نبا لاقو

 يسودسلا ةداتق انثدح :ورمع وبأ لاقو .هب نسحت ةامحلا تماد ام :لاق ؟ معتي

 : لاقف < هنع هللا يضر « نافع نب ناؤع ىلع ضرع فحصملا بتثك امل : لاق

 . اهتنسلأب برعلا هّنَميقتلو ًانحل هيف نإ
 . يضقني قح "رعش تيب دشني )ل ناضمر ربش لخد اذإ ورمع وبأ ناكو

 مث همري هيف توتا ادردح آزوك امهدحأب يرتشي ناسف موي لك يف هل ناكو

 : هتيراجل لاق ىسمأ اذإف هموي همشيف اناحْير رخآلاب يرتشيو « هلهأل هكرتب

 . نانشألا يف هبقدو هضفج

 : لوقي ءالعلا نب ورمع ابأ تعمس : لاق يوحنلا بيبح نب سنوي ىورو .

 : وهو « ًادحاو تيب الإ طق برعلا رعش يف تدز ام

 اعتكّصلاو بيشلا الإ ثداوحلا نم "تترك يذلا ناك امو ىترّكنأو

 وبأ لاقو . ةروبشم تاببأ يهو © ىشعألل تايبأ ةلمج يف دجوي تيبلا اذهو

 هلأسف « حافسلا مع وهو « يلع نب نايلس ىلع ءالعلا نب ورمع وبأ لخد : ةديبع

 «© جرخو هسفن يف ورمع وبأ دجوف « هلاق ام هبجعي ملف « هقدصف ءىش نع

 : لوقي وهو

 اوبارق نإو ينومركأ 'نإو كولملا دنع لذلا نم ”تفنأ
 د ده مد

 اوبذكم نأب ينم نوضريو مهتفخ 'مبتلقدَص ام اذإ

 ورمع يبأل لوقي يبأ تعمس : لاق يلفونلا نابلس نب دمج نب ىلع ىكحو

 ؟ هلك برعلا مالك هيف لخدي « ”ةيبرع هتيمس امم تْعَّضو اع ينربخ : ءالعلا نبا

 ١ ءاوسلاب : ل .

 رعشلا نم ًاتيب : ر ؟ .
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 . ةريثك ورمع يبأ رابخأو . تاغل ينفلاخ ام يمسأو « رثكألا ىلع لمعأ

 ةرجبلل نيتسو سمخ لبقو « نيتسو نام لبقو « نيعبس ةنس هتدالو تناكو

 نيسمخو تس لبقو « نيسمخو 'مست ليقو « نيسمخو عبرأ ةنس يفوتو . ةكمب

 مامإلا مهاربإ نبا باهولا دبع يدمي ماشلا ىلإ مرت نو ةفركلا ةئامو

 ا ةبدتق نبا لاقو « اهب يفوت ةفوكلا ىلإ داع اماف « قشمد يىلاو

 يبأ ربق ىأر هنأ ةاورلا ضعي '"ركذ دقف « طلغلا ىلإ كلذ يف هوبسنو « ماشلا

 . « ءالعلا نب ورمع ىبأ ربق اذه » هيلع ًابوتكم ةفوكلاب ورمع

 هنيا اذإف « هل ةمشغ نم قافأف < قفيو هملع ىشتغُي ناك ةافولا هترضح املو

 .ىلاعت هللا همحر ؟ ةنس نونامو عبرأ "ىلع تتأ دقو كيككبي ام : لاقف «يبي رشب

 : هلوقب عفقملا نب هللا دبع هاثرو

 مجف نمب تاثداحلا بير هللف هلثم يح الو ورمع ابأ انئز'ر

 غمط اهل دادسنا يفام ةّتلتخ يوذ انتكرتو انتقراف دق كت نإف

 عزجلا نم ابازرلا لك ىلع اننمأ اننأ كل انأدقف ًاعفن رج دقف

 نادملا دبع نب هللا دبع نب هللا ديمع نب دايز نب ىمح اهب يثأر امنإ : لبق دقو

 < ىلاعلا جوي ءافلخ لوأ بافتتلا لاخر نبا وموت © وويشملا رعاشلا قوكلا قراثلا
 «ربهشأ لوألاو < ءاجوعلا بأ نب مركلا دبع اهب يثر لب لبقو ؛ هنع هللا يضر

 . معأ لاو « عفنملا نب هللا دبع نب دمحل تاببألا هذه نإ لبقو ؛ معأ هللاو

 نوكت نأ نكمي اف روكذملا ورمع يبأ يف تناكاإ ةشرملا هذه نإ : لوقأو

 «© كلذ نكميف دمحمل تنك نإو « ورمع ىبأ توم لبق تام هنآل هللا دبعل

 9 ورمع يبأ يف ةروهشم اهنكلو
 يذلا رذعلل « مسا ال ةينك هذهو « فرحلا اذه يف ورمع يبأب تيتأ امنإو

 . "كانه رظنيلف ©« نمحرلا دبع نب ركب يبأ ةمجرت يف ءابلا فرح يف مدقت

 روك ذملا مامإلاب فورعملا مهاربإ نيا وهف روكذملا باهولا دبع امأو (139)

 ؟ :لوألا دجملا رظنا + .لقذ دقو : ر * 2 .معبس :ةدوسملا يف اهقوف بتك ١
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 دبع ناكو « هنع هللا يضر « سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نب دمح هببأ ةمجرت يف

 ترضح اماف « هفاخي روصنملا ناكو < روصنملا همع ةبج نم ماشلا ىلوتي باهولا

 عبيرلا هبجاحل لاق روهشم وه اك نوميم رئي دنع ةكم بابي وهو ةافولا روصنملا
 .مهاربإ نب باهولا دبع ماشلا بحاص الإ فاخأ ام : هركذ مدقملا سنوب نبا

 :عيبرلا لاق <« باهولا دبع ينفكا مهللا : لاقو ءامسلا ىلإ هيدي عفر مث « مامإلا

 نم فته فتاه تعمس ةراجحلا هيلع تضرعو ربقلا يف هتّلدو روصنملا تام اماف

 «'توصلا كلذ ينلابف :عببرلا لاق « ةوعدلا تبيجأو «باهولا دبع تام :ربقلا

 نبا هركذ اذكه 2« بامولا دبع ةافوب ةعباس وأ ةسداس دعب نم ريخلاب ءيجو

 : اهوأ يتلا 'نودبع نبا ةديصق حرش يف نوردُب

 زا ةناشلا كيب تمت عدلا
 : اهبف هلوق دعي

 | رصتنمو روصنم لك "تدملسأو نمتّؤمو نومأم لك "كتعورو

 . معأ لاو

0 

 ظحاجلا

 « ظحاجلاب فورعملا يثبللا يناتكلا بوبْحَم نب رْحَب نب ورْمَع نائع وبأ

 . (رصم .ط) ؟8*-؟مه5؟ : ص ةماسيلا حرش رظنا ١

 ١: ١94 ىفترملا يلامأو >9 : ةلزتعملا تاقبطو ؟١؟: ٠ دادغب خيرات يف هتمجرت - ه0

 باتعإو +4 : ١5 ءابدألا مجعمو الا : ثيدحلا فلتخم ليوأتو ١ ؟ : ءاملألا ةهزنو

 مهه:غ نازيملا ناسلو ؟ غ1 : م لادتعالا نازيمو +١ : نويعلا حرسو ١٠٠4 : باتكلا

 يديحوتلا نامح يبألو وم : ةاعولا ةمغبو ١؟١ : ؟ تارذشلاو هو ١: يهذلا ربعو

  ةريثك تاسارد ظحاملا نع تبتك دقو .توقاي لقني هنعو ءانلصي ل ظحاجلا ظيرقت يف باتك
 فتح



 نا لوم ايو الاعطال لا ىف كاع" يانا زخم ماعلا :يريغلا

 قاحسإ ىلأ ذسات ىاكو « ةلزتعملا نم ةيظحاجلاب ةفورعملا ةقرفلا بستنت هبلإو

 تومي لاخ وهو « روبشملا مكتملا ماتظّتنلاب فورعملا يخللَبلا راس نب مهاربإ

 هفيناصت نسحأ نمو - ىلاعت هللا ءاش نإ ءاملا فرح يف هركذ يتآلا - عرزملا نب

 ناسلا» باتك كلذكو « ةبيرغ لك ممج دقلف « ناوبحلا » باتك اهعتمأو

 هل لبق امنإو 0 ا 0 . "دج ةريثك يهو « نّبتلاو

 هل لاقي ناكو « ظوحجلاو « نيتظحاج اتناك هنمع نأل « ظحاحلا »

 . كلذل « قدحلا » اضيأ

 ينآر اماف « هدلو ضعب بيدأتل لكوتمل تركاذ : لاق هنأ هرابخأ ةلمج نمو

 هدنع نم تجرخف « ينفرصو مرد فالآ ةرشعب يل رمأف يرظنم عشبتس
 يلع ضرعف « مالسلا ةنيدم ىلإ فارصنالا ديري وهو مهاربإ نب دا

 ةقارحلا يف انبكرف « قارب نم راسم انك وب: هقفا رس قف ناد الاو هع ورشا

 ةداوع تعفدناف « ءانغلاب رمأو ”ةراتس بصن لوطاقلا رهن مف ىلإ انيبتنا املف

 : تلغف

 ”باضغ نحنو انرهد يضّقني باتعو ”ةعيطق موي لك
 ”بابحألا ”اذك مأ قلخلا اذ نود اذهب ”تصِصُخخ انأ يرعش تيل

 : تنغف "ةيروملطلا رمأف <« تتكسو

 انيعم م ىرأ نإ ام انبقثاعلل اتمحراو

 انوربصسف نوعطقيون ومرصُْيو نورَجْبي

 بآلاو مجنلا هط. ةعيدبو يرجاحلا هطو الب لراشل ةلقتسم بتك اهنم ثيدحلا رصعلا يف ح

 هذه تءاح دقو : تلق ؛ تالاقمو لوصف نم هنع بتك ام ادع اذه يربجو مولسو تحلش

 . ةدوسلا يف امل ةقباطم انه ةمجرتلا

 ١ لوصألا يف : ر . _

 , ًادج ريبك وهو : ن ؟

 . اذكمه مأ يحص نود : ر 3

 . ةيروبنط : يل ل 3

 فحفت



 « نوعنصي اذكه : تلاق ؟ اذام نوعنصيف : ةداوعلا اهل تلاقف : لاق

 يف اهسفن تقلأف « رمق ةقلف اهنأك تزربو اهتكتبف ةراتسلا ىلإ اهدس تبرضو

 عضوملا ىتأف « ةّباذم هديبو « لاملا يف اهيهاضي مالدغ دم سأر ىلعو « ءاملا

 : دشنأو « ءاملا نيب رق يهو ابملإ رظنو

 انيماعت ول اضقلا دعب ينتئفترتغ ىتلا تنأ

 ءايري مف اصاغ مث ناقنتعم اهب اذإف « ةقارحلا حكالمللا رادأف « اهرثأ يف هسفن ىقلأو

 ينيلسي ًاثيدح يئنثدحتل « ورمع ا : لاق مث « هرمأ هلاهو كلذ دم مظعتساف

 « كلملا دبع نب ديزي ثيدح ينرضحف : لاق « اهب كتقحلا الإو « نيذه لعف نع

 ىأر نإ » : اهيف ةصق هب ترمف <« صصقلا هيلع تضرلعو موي ملاظمال دعق دقو

 « « لمعف تاوصأ ةثالث ينينغت تح ةنالف هتيراج ىلإ جرتخُي نأ نينمؤملا ريمأ
 لوسرلا عبتأ مث « هسأرب هيتأيو هبلإ جرخي نم رمأو « كلذ نم ديزي ظاتغاف
 :هل' لاق هيدي نيب فقو اماف «هلخدأف «لجرلا هبلإ لخدي نأ هرمأي رخآ لوسرب

 هرمأف © كوفع ىلع لاكتالاو كماحي ةقثلا : لاق ؟ تعنص ام ىلع كلمح يذلا ام

 ةيراجلا تجرخأف رمأ مث « جرخ الإ ةيمأ ينب نم دحأ قبي ل ىتح سولجلاب
 ش : ىنغ قفلا اهل لاقف « اهدوع ابعمو

 لجأت يمرص تْمَم'ازَأ دق تنك نإو للدتلا اذه ّضْمَب آلْبَم مطافأ

 : ينغ : لاقف ©« لق : ديزي هل لاقف < هتنغف

 ”لوغشم كنع ينإ قربلا اهأ ال هل تلقف ًاًيدحن قربلا قلأت

 « هل رمأف © باريش للطرب يل رمأت : لاق « لق : ديزب هل لاقف « هتنغف

 ىلع هسفن ىمرف « ديزيل ةبق ىلعأ ىلع دعصو بثو ىتح هبرش متتسا ايف
 لهاجلا ىتمحألا هارتأ « نوعجار هيلإ اننإو هلل اّننإ : ديزب لاقف « تايف هغامد

 اهوامحاو اهديب اوذخ ناداغ اي « يكلم ىلإ اهدرأو يتيراج هيلإ جرخأ ينأ نظ
 ىلإ اهب اوقلطناف . هنع اهنمثب اوقدصتو اهوعسف الإو « لهأ هل ناك نإ هلهأ ىلإ

 رطملل تدعأ دق ديزب راد طسو يف ةريَفُح ىلإ ترظن رادلا تطسوت اماف « هلهأ

 ةفب



 : تدشنأو < مهديأ نم اهسفن تيذجف

 وم الب ىقتشع يف ريخ ال اذكه 'تّميلف ًاقشع تام نم

 . يتلص لّزْجأو دمع نع ي”رُسف .١تتافف اهغامد ىلع ةريفحلا يف اهسفن تقلأو
 ريزولا ديمعلا نبا لضفلا يبأ ذاتسألا سلجم انرضح : يفاريسلا مماقلا وبأ لاقو

 ”ضعب هنم ”ضَفَف « ظحاجلا ركذ ىرجف - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا -
 "تكس : هل تلق لجرلا جرخ اماف « هنع ريزولا تكسو «هب ىرزأو نيرضاحلا

 مل لاقف « هلاثمأ ىلع درلا يف كتداع عم هلوق يف لجرلا اذه نع ذاتسألا اهيأ

 هبتك يف رظنل هل تنببو هتقفاو ولو « هلبج ىلع هكرت نم غلبأ هتلباقم يف دجأ
 "دال و الوأ لقعلا ملعت ظحاجلا ”بلتكف « مساقلا ابأ اي « ًاناسنإ كلذب راصو
 . كلذل هحلصتسأ مو « ايناث

 نميألا هفصن يلطَي ناكف « ,جلافلا هباصأ دق هرمع رخاوأ يف ظحاجلا ناكو
 ال ضيراقملاب ضرلق ول رسبألا فصنلاو « هترارح ةدشل روفاكلاو لدنصلاب
 يدسج ىلع تحلطصا : : هضرم يف لوقي ناكو . هدرب ةدشو هردخ نم هب سحأ
 ناكو . يسأرب ذخأ ًاراح تلكأ نإو « يلجرب ذخأ ًادراب تلكأ نإ « دادضألا
 هاو و « هب تباع ام ضيراقملاب ضرق ولف جولفم رسيألا يناج نم انأ : لوقي
 لوبلا يل حرمسني ال ةاصح يبو « تملآل ؟بابذلا هب رم ولف ”سرقتُمم نمألا يناج
 ار رح يا

 بابثشلا نم ديدجلاك سيرد ”باوث سيل كّسفن كتيذك دقل

 « للا ءاش ام اهب تمقأف « دنسلا تدلقت تنك : لاق ةكماربلا ضعب ىكحو
 < زانيم فلآ نيكالث انبي تدك تنك و 6 اهنع' تفارطع» .نأ "يفي لصقا مث
 فال1 ةريشع هتغصف « هيف عمطيف لاملا ناكب عمسيف فراصلا ينأجفي نأ تيشخف

 تبكرف « ىتأ نأ فراصلا ثكمي مو ؛ ليقاثم ةثالث ةجليلهإ لك يف ةجليلهإ
 ١ ةيايذلا هب تره: را ؟ , ”ه5 : ىوطلا مذ باتك رظنا .

 قف



 < جلافلاب ليلع هنأو اهب ظحاجلا نأ ت'رّبخف « ةرصبلا ىلإ تردحناو رحبلا

 « فيطل راد باب ىلإ تيضفأف « هيلإ ترسف « هتافو لبق هارأ نأ تيبحأف
 بيرغ لجر : تلق ؟ تنأ نم : تلاقف ءارفص مداخ ىلإ تجرخف ١هتعرقف

 : لوقي هتعمسف « هتلق ام مداخلا هتفلبف « دنقلا لإ :قطتلاب بأ نأ هيعلأو

 دب ال : ةيراجلل تلقف < لئاح نولو لئاس باعلو لئام ىتشب عنصت امو هل لوق

 يتلعب عمسو ةرصبلاب زاتجا دق لجر اذه : لاق هتغلب اماف « هملإ لوصولا نم

 تءاسف تلخدف يل نذأ مث « ظحاجلا تيأر دق : لوقأل هتوم لبق هارأ : لاقف

 : لاقف < هل تبستتاف ؟ هللا كتزعأ نوكت 'نّم : لاقو « آليمج در درو هبلع

 ضانر مهمايأ تناك دكدقلف « داوجألا ءاحمسلا كءايآو كفالسأ هللا محر

 : تلقو هل توعدف « ايلعرو مهل ايقسف ريثك قلخ مهب ربجنا دقلو © ةطدألا

 : يندشنأف < رعشلا نم ًائيش ىدشنت نأ كلأسأ انأ

 امادقملا ”تنكف يلس ر ىلع ”تيشم 1مل اطف ”لاجر ىلبق 'تّمدْنَق ل

 امّربُم ”ضلاقنتو ًاضوقنم م ربتف ”ٌفورّص تأت رئهدلا اذه نكلو

 ؟ جليلهإلا هعفني اجولفم تيأرأ ىتفاب : لاق زيلهدلا تبراق اماف < تضهن مث

 « معن : تلقف < هنم يل ثعباف ينعفني كعم يذلا جليلهإلا نإف : لاق ال : تلق

 .ةجليلهإ ةئام هل تثعبو « هل يناتك عم يربخ ىلع هعوقو نم ًابجعتم تجرخو
 : ظحاحلا يندشنأ : يمربلا نسحلا وبأ لاقو

 اوادشلخ اف ًاعيمج اةنافَت وضم ءاقدّصأ انل ناكو

 ودعلا تامو ”قيدصلا تاف نوذملا سوؤك اعيج !'وّقاست

 ةرصبلاب نيتئامو نيسمخو سمخ ةنس مرحلا يف ظحاجلا ةافو تناكو

 . ىلاعت هللا همحر « ةنس نيعست ىلع فّسَن

 .ءار اهدعبو ةلمبملا ءاحلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفي :.رحبو
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 نروكسو ةدحوملا ءابلا مضو ةلمهملا ءاحلا نوكسو عملا حتفب : بوُْلحَمو 2ع
 : ةدهوم هان اهدعقو قاولا

 .ةمحعم ءاظ اهدعبو ةروسكم ةلمبم ءاح فلألا دعبو مجلا حتفي : ظحاجلاو
 . ةناث نون فلآلا دعبو نونلا حتفو فاكلا رسكب : ينانككلاو
 هذه « ةثلثم ءاث اهدعبو ابتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ماللا حتفب : يثبللاو

 . ةعزلخ نب ةنانك نب ةانّم دبع نب ركب نب ثيل ىلإ ةبسنلا

/.0 

 ةدعسم نب ورم

 دحأ 4 لضفلا وبأ هتينكو « بتاكلا لوُص نب ديعس نب ةدّعْسَم نب ورمح
 سابعلا نب مهاربإ مع نبا هنأ « دادغب خيرات » يف ببطخلا ركذ ؛ نومأملا ءارزو
 اهزيجو ةرابعلا لزج اغيلب ابتاك ناكو - 'هركذ مدقت دقو - رعاشلا يلوصلا
 ريزو لبس نب نسحلا وخأ لبس نب ”لضفلا ناك املو . يناعملاو دصاقملا ديدس

 هيلع مّلس لتق اماف « نومأملا ىلع هئاليتسال « مالك هعم دحأل نكي مل نومأملا
 روكذملا ةدّعْسَم نب ورمعو لوحألا دلاخ يبأ نب دمحأ : مو «كلذ دعب ءارزولا
 . داّمع وبأو

 ةيصولاب لامعلا ضعب ىلإ ًاباتك صخشل بتكي نأ هرمأ دق نومأملا ناكو

 « هبلإ ”تبتك نب ,قثاو ”باتك كيلإ يباتك » هل بتكف «هرمأب ءانتعالاو هيلع
 . « مالسلاو « ”هٌلصوم ةيانعلاو ةقثلا نيب عبضي نلو « هل ”تدتك نمب ينعم

 ١؟ا0 : ١5 ءايدألا مجعمر م+ : يفابزرملا مجعمو ١١ : +٠٠١ دادغي خيرات يف هتمجرت -ه٠ال
 نبال « دادغب » باتك نم ةقرفتم تاحفصو « م : ةعئاض صوصنو ؟١ : يرايشبجلا رظناو
 + ةدوسملا يف ةافوتسم ةمجرتلا تءاجو ؛ : باتكلا باتعإو « رهاط يبأ

 . 4: :لوألا دلجملا ذ

 فين



 نب ورمع لاقو . رهشأو حصأ لوألاو « بهو نب نسحلا مالك نم اذه نإ لبقو

 هناماغ هيلإ عفرف يكمربلا ىبحي نب رفعج يدي نيب عقوأ تنك: روك ذملا ةدعسم

 ما : لاقو « يلإ اهب ىمرف « مهبتاور يف هنوديزتسد ةقرو

 : لاقو « يربظ ىلع هديب برشضف « عطقنم ريثك نم ريخ مئاد ليلق »

 ؟ كدلج يف ريزو

 هل لاقي عضوم نيتئامو ةرسشع عبس ةنس يف فوتو . عيدب ىنعم لك هلو

 رخآلا عيبر رهش يف يفوت هنأ « ءارزولا » باتك يف يرايشبجلا ركذو « ها

 هنأ ةعقر نومأملا ىلإ تعفر تام املو . معأ هللاو < ن نيتئامو ةرشع سمح ةلس

 تلاطو انب لصتا نمل ليلق اذه » اهربظ يف مقوف « مرد فلأ فلأ نينا فلخ

 . « كرت امف رظنلا مهل نسحأو « فلخ اهف هدلول هللا كرابف « انل هتمدخ

 مو هلال ضرع تام امل هنأ ١٠١ بهذلا جورم » باتك يف يدوعسملا ركذو

 . ىللاعت هللا همحر « هريغ ريزو لال ضرعي

 . نيتلمهملا لادلاو نيعلا حتفو ةلمهملا نيسلا نوكسو ىملا حتفب : ةدّمْسَمو

 ماشلا لحاسب ةديلُب يهو < نونلاو ةمحعملا لاذلاو ةزمهلا حتفب : ةنذأو

 . ةئامو نيعبرأو عيرأ ةئس اهنصح ينب « سوسرط دنع

 ءاسٌورلا ضعب ضعب ىلإ اهبتك ةعيدب ةلاسرب هل ترفظ عضوملا اذه ىلإ يئاهتنا دعبو

 هنع بهذو اهب ىلست سيئرلا كلذ اهأرق اماف « كلذ هءاسف همأ تجوزت دقو

 رتسرانع فشك يذلا هلل دملا ١» يهو « اهنسحل اهب نابتإلا ترثآف « هدحي ناك ام

 لهو « ةريغلا ةفنأ لالحلا نم عرش امب عدجو « ةروعلا رتسل انادهو « ةريحلا

 نع © ةجتنآلا نب سوفنلل ًالازنتسا « تانبلا دأو نم عنم اك « تابمألا_لُضَع نم

 ضوعو « هئاضق عقاول ملستسا نم رجألا ليزجل ضرع مث « ةيلهاجلا ةيمح ةبجلا

 عسوو « كردص ىوقتلل حرش يدلا كانمو « هئالب لزان ىلع ربص نم رخدذلا ليلج

 هل كقفو ام « هتبضقب اضرلاو « هتئيشم ملستلا نم كمهلأو « كربص ىولبلا يف

 هادج ىلاعت لعجو « كيلع هقح مظع نمو « كيوبأ دحأ يف بجاولا ءاضق نم

 « كرجأ هب مظعي ايف ًادودعم «© فسأ نم هتمظكو < فتنأ نم هتعرحت ام

 .ه : ع بهذلا جورم ١

 فحل



 نم رَظتنملا « ابلعفب كضاعتما نم رضاحلاب نرقو < كرخد هملع لازجتيو

 هللا لصوف « ةبوثملا ابنع لكتستو « ةبمصصملا اهب ىفوتستف « اهنفدي كضامئرا
 « اهسفن ىلع ربصلا نم هيسكتسي ام « اهسرُع ىلع ربصلا نم هرعشتسا ام يدبسل
 هبلع هب معني ام هدج ىلاعت لمجو « اهشعن داوعأ « اهشرف ةرسسأ نم هضوعو

 نم أربم « ةحنم نم اهضبق دعب هيلوي امو « ةمقن نم ىرعُم « ةمعن نم اهدعب
 « نيقولخلا دارم ريغ ىلع ةيراج هوامسأ تسدقتو هدج ىلاعت هللا ماكحأف « ةنح
 يف مهل ىقبأو © ةلجاعلا يف مهل ريخ وه ام « نينمؤملا هدابعل راتخي ىلاعت هنكل
 ىلوأو « امل عفنأ وه ام « هيلع اهمودقو « هيلإ اهضبق يف كل هللا راتخا « ةلجآلا
 | . « مالسلاو « اهل ًاوفك ربقلا لعجو « اهب

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - دسمعلا نبا لضفلا يبأل ةلاسرلا هذه نإ : لبقو
 :امهو «همأ جوز صخش يف دابع نب بحاصلل نيتيب ةلاسرلا هذه ينتركذأ دقلو

 'زوحن ًالالح تلعف : لاقف همأ هحميوزتل تلذع
 "”زوجعلا عادصي تحمس نكلو تلمف ًالالح «تقدص :'تلقف

 لصوبف دعب امأ » هيلع زعبي صخش قتح يف هباحصأ ضعب ىلإ ورمع بتكو
 : رعاشلا لوق دارأ ؛ « مالسلاو « ماس كيلإ يباتك

 ”لاس فنألاو نيعلا نيب ”ةّدلجو 'مهاريدأو ملاس نع يننوريدُي
 . للا اذه ينم لحب : يأ

 ةدعسم نب ورمع يف يبصنلا قدببلا دمحمل حارجلا نب دواد نب دمج دشنأو
 : 'ىكتشا دقو

 روذحم لك نم هل ءادفلا يبفن : محل تلقف "لتعم لضفلا وبأ اولاق

 روجأم ريغ يتنأو ليلعلا رجأ هل نا مث يب هتّلع تيلاب

 مدقملا  يلوصلا سابعلا نب ميههاربإ نيبو روكذملا ورمع نيب ناكو

 ١ ص ينيبولشلا ةمجرت يف مدقت ام رظنا 40١ .
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 ثعبف «تاقوألا ضعب يف ةلاطبلا بيسب ةقئاض مهاربإل لصحف « ةدوم - هركذ

 : 'مهاربإ هبلإ بتكف « ًالام ورمع هل

 تلج يه نإو 'نتئلت  :يداأ قينم تخارت ام ًارع ركشأس

 تلز لعنلا اذإ ىوككشلا رهظم الو هقيدص نع ىنغلا بوجح ريغ ىف

 تلحجت ىتح هينيع. ىذتق تناكف اهئناكم ىفخي ثيح نم يتَكَخ ىأر

 « نومأملا ىلع تلخد :  "هركذ مدقملا - بتاكلا فسوي نب دمحأ لاقو

 : لاقف « هملإ تفتلم انأو ًاتامز هيف رظنلا لاطأ دقو « هدبب ًاباتك كسمي وهو

 نم نينمؤملا ريمأ هللا ىقو « معن : تلق « ينم هارت اوف ًاركفم كارأ « دمحأ اب

 ًامالك تأرق يننكلو « هبف هوركم ال هنإف : لاق « فواحلا نم هذاعأو هراكملا

 دعابتلا ةغالبلا : لوقي ناك « ةغالبلا يف هلوقي دشرلا نم هتعمس ام ريظن هتدجو

 «ىنعملا ىلع ظفللا نم ليلقلاب ةلالدلاو « ةيغبلا ىنعم نم برقتلاو « ةلاطإلا نع

 اذه تأرق ىتح « ىنعملا اذه يف ةغلابملا ىلع ردقي ًادحأ نأ هوتأ تنك امو

 :لاق < هيلإ ةدعسم نب ورمع نم باتك اذه : لاقو « ىلإ هب ىمرو « باتكلا

 هدانجأ رئاسو هداوُق نم ىلبق 'نّمو نينمؤملا ريمأ ىلإ يباتك» هبف اذإف هتأرقف

 ؛ ميقازرأ ثرخآت دنج ةعاط هلع وكت ام نسحأ لع ةعاطلاو دايقنالا يف

 « مرومأ هعم تثاتلاو «مهاوحأ كلذل تّلتخاو « مهتايطعأ تخارت ةافك دايقناو

 مّماطعب هلبق دنجلل ترمأ نأ ىلع ينثعب هابإ يناسحتسا نإ : لاق هتأرق اماف

 . هتعانص يف هلحع لح “نم هقحتسي امب بتاكلا ةازاحُم ىلع انأو « ربشأ ةعبسل

 ١ ةيبدألا فئارطلا رظنا : 1٠٠١ .
 ” ركذ انإو « ةلقتسم ةمجرت بتاكلا فسوي نب دمحأل مدقتي ملو « ةدوسملا يف فلؤملا بتك اذك

 ناروب ةمجرت يف 5:1١م؟.
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 ةنأاب نبأ

 رمع نب فسوي ىلوم « ةناب نباب فورعملا « دشار نب نايلس نب دم نب ورمع
 جرفلا وبأ هركذ « مهنم نيمدقتملا ةقبط يف نيديجلا نيروهشملا نينغملا دحأ ؛يفقثلا
 نم ابلحو و ناوبد ساس وأ ناك : لاقو «١ يناغألا » باتك يف يناببصألا
 ؛ياغألا يف باتك هلو «رعشلا حلاص ًارعاشو ًادبحب اينغم ناكو « باكتكلا هوجو
 ناك ام ىلع « عيتفمو ءافلخل ءامدن يف دودعم وهو « هسفب ابجعم اهات ناكر
 هللا همحر عار نه ريس نتئامو نيعبسو نامت ةنس يقوتو ؛؟ حضاولا نم هب

 مهاربإ نب قاحسإ نع ءانغلا ذخأ هب اسنآ هلل هللا ىلع لكوتملاب اصيصخ ناكو ؛ىلاعت
 ددرتيو « دادغب هلزنم ناكو «هقذح ىلع لدت ءانغلا يف ةعنص هلو « هريغو ىلصوملا

 اعلان ارم رسولا
 و « ةنكاس ءاه مث ةحوتفم نون فلألا دعبو ةدحوملا ءابلا حتفب : ةنابو

 0000 «© فيصولا ةماس بتاك حور ةنبا ةناب يهو « همأ مسا

 ١ ."اهب هوجهي هرعش نم نيتيب ركذ نيسحلا نب رهاط ةمجرت يف مدقت

 . ةدوسملا يف ةلماك ةمجرتلا تدرو -مم+

 #11 ١ يناغألا ١

 . يناثلا دلجملا نم و٠ : ص رظنا ؟

 كو



0 
 ايالصوملا نبا

 ءىشنم ”يدادغبلا بتاكلا « ايالصوُمملا نب بهو نب نسحلا نب ءالعلا دعس وبأ

 يدنقملا مامإلا دي ىلع ملسأو اينارصن نراك ؛ ةلودلا نيمأ بقلملا « ةفالخلا راد
 .نودم اهنم لكو « 'ةدبجلا راعشألاو ةقئارلا لئاسرلا هلو « همالسإ نسحو هللا

 نيثالثو نيتنثا ةنس يف مئاقلا مامإلل ءاشنإلا ناريدب مدخو « لضفلا ريثك ناكو

 عبس ةنس ىلوألا ىدامج رسشع مسات يف هرصب فلك نأ دعب فوتو , ةلاعتراو

 . ىلاعت هللا همحر « ةثاعبرأو نيعستو

 نسحلا ريخلا بحاص نب هللا ةبه رصن وبأ "ءاسؤرلا جات هتخأ نبا يفوتو (140)

 ناكو « نسحلا طخلاو ةغالملاو بدألاب ةفرعم هل ًالضاف ناكو - بتاكلا ىلع نا

 رشع يداح نينثالا ةيشع يف - ةروبشمو ًاضيأ ةنودم يهو « ةدمج لئاسر اذ

 تاكو « زربأ بابي نفدو « دادغبب ةئاعبرأو نيعستو نام ةئس ىلوألا ىدامج

 هلاخ عم مسأ دق ناكو « ىلاعت هللا همحر « ةنس نوعبس هرمعو « « مايأ ةسمخ هضرم

 . ةثاعبرأو نينامو عبرأ ةنس يف اهمالسإ ناكو « روكذملا

 ءاي فلأ ماللا دعبو ةلمهملا داصلا حتفو اولا نوكسو ملا مب : ايالصوملاو

 : ىراصنلا !ءاهنأ ني وهو: تلا اهدهو تاهل نا ذاك

 ١؛١ : و مظتنملاو ١؟* : ١ (قارعلا مسق) ةديرخلاو ٠١١ : نايمفا تككن يف هتمجرت - 8

 , هدول ف المع ةمحرتلا تءاج دقم < ١ مو : ه ةرهازلا موحالاو ١١ : نامزلا ة؟رهو

 ٠ ةدبجلا ةلمجلا ةقئافلا راعشألاو :ر . 1

 ١ : 5+١ (قارعلا مسق) ةديرخلا يف ءاسؤرلا جات ةجرت رظنا ؟

 كيدي
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 يداوسلا نبا

 « يطساولا هللا ديبع نب دمحأ نب ىلع نب دم نب ىلع نب ءالعلا جرفلا وبأ
 اعيلخ افيرظ ًالضاف ًارعاش ناك ؛ رعاشلا بتاكلا يطساولا يداوسلا نباب فورعملا
 رعش هلو « رستلاو ةهاننلاو ةباتكلاب روبشم هدلب يف ريبك تدب نم ًاعوبطم

 يفتشي نم يفتشيف دودصلا كنم ىرُي نإ نم ةفاخل كنع ديه

 : مهضعب لوق نم ذوخأم وهو

 يفتشيف هيلع يعرج ىرت ال 5 ًادلحت لوذعلا نع هاوه يفخأ

 ينبجعأف «يداوسلا ناا تيب ىلع يفوقو لبق تيبلا اذه ىلع تفقو دق تنكو
 : وهو © تدبود يف هتمظنف « ىنعملا

 ”ايعأ اهثلك كاضر مايأ ُداّبم 'هُماوق اقن نصغ ا!
 ”داّسحلا تمشت نأ ًارذح الإ ينرجهب امدنع ينزح متكأ ام

 : هسفنل دل : « ةديرخلا » باتك يف بتاكلا نيدلا دامع لاقو

 ”قولشم كيلإ ينإ ىننم باحر ”تآوح امو ىتلصملا مح ا ًانيع

 . اهنسحأ هنأل اذه ىلع اهنم ترصتقا تايبأ ةثالث يهو
 يف هركذ ىتآلا - ناطقلا نباب فورعملا لضفلا نب هللا 0 ناكو

 ٠١ يوتا 0 جا تدرو 0

 144١ نيج اش



 ةفاكلا هتديصقب ىنيزلا ةاضقلا ىضاق احه دق  ىلاعت هللا ءاش نإ ءاهلا فرح

 : ١اهلوأ قلا

 هوا يتلا "ىلا ”كتحأ طوشلا يخأ ا

 تراسو ةاورلا اهتلقانتو « تيب رشع ةينامثو ةئام اهتايبأ ددع ةليوط يهو

 مث ةدم هسبحو هعفصو لضفلا نبا رضحأف « روكذملا ينيزلا كلذ غلبف « هنع

 بيقع طساو نم دادغب ىلإ روكذملا يداوسلا نبا رضح نأ قفتاف « هنع جرفأ

 ددرتو « ةزئاجلا هنع ترخأتف « ةديصقب روكذملا ينيزلا حدمو « ةعقاولا هذه

 سر اعلا ل ا مالا

 ”مستم وهف ”رادص شاج اذإ ءاجملا حتفلا ابأ اب

 عبتتم ”ناطيشلا املو ”ةبلثاو رعشلا يفاوّقو

 عمط هع فص يف يلام ردحنم تافاك او'رذْحاف

 . هبلق بّيَطو ةزئاج يداوسلا نبال لسرأف « ينيزلاب تاببألا تلصتاف

 فصتنم « ةئاعبرأو نينامثو نيتنثا ةنس طساوب يداوسلا نبا ةدالو تناكو

 . ”طساوب ةئامسخو نيسمخو تس ةنس يفوتو ٠ ءاعبرألا ةلمل رخآلا عيبر رهش

 ةبسنلا هذه « ةلمبم لاد فلآلا دعبو واولاو ةلمبملا نيسلا حتفب : يداوسلاو

 راجشألا ةزيفغ ثار الل يرقلا نأل ةاونلا هل لبق امنإو « قارعلا داوّس ىلإ

 . هيلع ممالا يقبف ؟ داوسلا اذه ام : تلاق

 ١ صيصتتلا دهاعم + : ؟١؟؟ 8

 ؟؟+ : قباسلا ردصملا ؟ .

 .ل نم تطقسو ؛يل س يف ضايب ةلمجا عضومو ؛ةئامسمخو نيسمخو ىدحا ةنس بجر يف يفوتو : ن ٠
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 ضايع يضاقل

 ضايع نب ىسوم نب 'ورمع نب ضايع نب ىموم نب ضايع لضفلا وبأ يضاقلا
 ثيدحلا يف هتقو مامإ ناك ؛ يتبلسلا ' يصْحَسلا ضايع نب ىسوم نب دم نبا

 ةديفملا فيئاصتلا فنصو مهباسنأو مهمايأو برعلا مالكو ةغللاو وحنلاو همولعو
 « ملسم حرش يف عملا هب لك «ملسم باتك حرش يف لاكإلا» ابنم

 بيرغ ريسفت يف ًادج ديفم باتك وهو «راونألا قراشم » اهنمو < يرزامل
 كيدتيت رت رت ةلطمو يراشتلاو اطوأا :يهو ةئثالثلا حاحصلاب صتخما ثيدحلا

 بئارغ هيف ممج ©« تاييبنتلا » هامس بانك هلو <« ىفوتسم احرش عرز مأ

 ش . ةعيدب هفملاوت لكف ةلجلابو « "دئاوفو
 سلدنألا لخد : لاقف ؟« ةلصلا ١» باتك يف لاودكششَي نب مساقلا وبأ هركذ

 ا ا ل

 ةظقبلاو ءاكذلاو ملعلا يف نافتلا لهأ نم وهو . هديبقتو هعمجي "ماتهالاو هب ةريبك

 ١١م : بهذملا جابيدلاو ++ :نايقعلا دئالقو (1؟ : مقر) سمتلملا ةيغب يف هتمجرت -هالآ
 يث 5 يداولا مجعمو ١ : يهابنلا ةاضقو ودوم : م ةطاحإلاو مم : ؟ ةاورلا هامناو

 ةرهازلا موجنلاو ١١م : ؛ تارذشلاو ١١١ : + يهذلا ربعو ٠٠4 : ظافحلا ةركذتو
 .١م : ؟ سرابفلا سربفو ؟8 : ١ ضايرلا راهزأو 500 : سابتقالا ةرذجو ؟ مه : »

 دعب توني نورمع : هنأ يحالملا مساقلا يأ نع يش1 يداولا لقنو رإبألا نبا دنع تبث اذك ١

 د ا ا هو اا ا
 : يل لاقف هبسن نع هتلأسو .. .(ه 4+) بجرل نماثلا نينثالا موي ةيشع هرادب يبأل [رئاز

 ا نقيا طقحأر ضانخ نب ىطوم نب ور ني: صانع ني ىموم نب. صايع ظفحأ
 . دحأ اهنيب وأ ضايع وبأ وه اذه ًادمع نأ فرعأ الو ضايع نب ىموم نب هللا

 . ةدوسملا يف «  ًاعيمج » اهبقوف بتكو ةرسك اهتحتو ةحتفو ةض داصلا ىلع عضو

 . مسو هيلع هللا لص ٠ ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا باتكو ؛ ر يف داز ع

 , ععو : ةلصلا :

 .,ماههاو:ر وه
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 «اهمف هتريس تدمح ةليوط ةدم - ةتدس ةنيدم ينعي - هدلبب يضقتساو « ملبَفلاو

 . همالك ىبتنا 4 اهيف هدمأ لطي مف © ةطانرغ ءاضق ىلإ اهنع لقن مث
 يضاق دمح هللا دبع وبأ هدلو هنع هاور ام هنمف « نسح رعش ضايع يضاقلاو

 َتَّنَه نامعنلا 'قئاقث ابنيب عرز تاماخ يف هسفنل ىبأ يندشنأ : لاق ةيناد

 : حير هيلع

 ”حايرلا مامأ تسام 0 هتاماخو عرزلا ىلإ رظنا

 حارج اهيف ناعنلا ”قئاقش ةموزبم 'ءارمح ”ةبيتك

 . عرزلا نم ةبطرلا ةبصقلا : ةماخلا

 : هببأل اضيأ دشنأو

 نيّحانجلا ”شير ”هناخ رئاطك "منكر أ م ةذنم ىفأ 'لعي هللا

 يتيح ىنج ينع مدعي نأل *كوحن رحبلا ”تبكر تاردتق ولف'

 ابهنع تبرضأ مث « اهركذ تببحأف هبلإ اهبتك ةلامر فيرعلا نبال تيأرو

 . اهوطل

 هل ركذو « نايبلا ريزغ « ناشلا ريبك : لاقف « ةديرخلا » يف داعلا هركذو

 موزل يف هلو : كلذ دعب لاق مث < نامعنلا قئاقش هنيب يذلا عرزلا يف نيتيبلا

 احازملا وطاف كئتْيَدَف هنعفف طاسنا طاسب ةترشن ام اذإ
 احاز معلا نع ىلبق معلا ولوأ هاكح ام ىلع محازملا نإف

 : هلوقب رواشملا همقفلا يقلاملا نوراه نبا نسحلا وبأ 0و

 ”ميدق نيملاعلا نبي مظلاو مهنع لحي وهو ًاضايع اوماظ

 مولعم هنإف هومتكت َّ همسا يف ًانْمع ءارلا ناكم اودلعَح
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 مودعم اهئاتف لوح ”ضورلاو ةتئّس ؛حطابأ تحان ام ”هالول

 لهأ نم : 'لاقف « يناسغلا ىلع ىبأ باحصأ ةبمست يف راّيآلا نبا هركذو
 نيثدحملا ءابقفلا ظافحلا ةّئألا دحسأ < لضفلا ابأ ىنكي « ةطسب نم هلصأو « ةتدس
 « ةّلج ةعامج يف ىلع وبأ هيلإ بتك «© كلذي ةدهاش هراعشأو هفملاوتو « ءابدألا

 ١ . "ةئاملا "نوبراقي هخوبشو « مبلثم نيرخآ اضيأ يقلو

 تس ةنس نابعش نم فصنلا يف ةتّئَس ةنيد ضايع يضاقلا دلوم ناأكو

 يف ليقو « ةرخآلا ىدامج عباس ةعمجلا موي شكارمب يفوتو . ةئاعيرأو نيعبسو

 ناليإ بابب نفدو « ىلاعت هللا همحر « ةئامسخو نيعبرأو عبرأ ةنس ناضمر ربش

 . ةئامسخو نيثالثو نيتنثا ةنس ةطانرغب ءاضقلا ىلوتو ؛ ةنيدملا لخاد
 . ؟ىلاعت هللا همحر « ةئاوسخو نيعيسو سمح ةنس روكذملا هدلو فوتو

 فلألا دعيو ابيتحت نم ةانثملا ءايلا حتفو ةلمهملا نيعلا رسكب : ضابعو

 . ةمحعم داض
 داصلا مضو ةلمهملا ءاحلا نوكسو اهتحت نم ةانثملا ءابلا حتفب : يصْحَسلاو

 كلام نب بصحي ىلإ ةبسنلا هذه « ةدحوم ءاب اهدعيو اهرسكو اهحتفو ةلمبملا

 + نيت نع هيف
 ةمحملا نيغلا حتفي - ةطانارغ كلذكو « برغملاب ةروهشم ةنيدم : ةتبسو

 . سلدنألاب يهو - ءاه مث ةلمبم ءاط فلألا دعبو نونلا حتفو ءارلا نوككسو

 ١ يفدصلا باحصأ يف مجمملا رظنا : ١4؟ .

 باتكلا وهو « ةينغلا » خسذ ضعب هيو يذلا ددعلا نأ ىلإ ريشب « ةئاملا نوبراقي » هلوق ؟

 . ةثام نع صقني ضايع يفاقلا خويش مجارت مضي يذلا

 . « ةحيرخت » ةدوسملا يف هعضومو ء ر هب تدرفنا : ةئاملا ... داععلا هركدو »م

 , ةيئادب : يبطاشلا نيدلا يضر لاق « نيعيسو نيتنثا ةنس هدلو ةافو ف باوصلاو : ر ف داز

 14ه



 0١ ؟

 يفقثلا رمع نب ىسع

 نب دلابخ ىلوم ناك لبق « يرصبلا يوحنلا يفقثلا رمع نب ىسع ورمع وبأ
 يف ريعقت بحاص ناك ؛ مهيلإ بسنف فيقث يف لزنو « هنع هللا يضر « ديلولا

 ءالعلا نب ورمع يبأ نيبو هنيب تناكو « هتاءارق يفو هيف بيرغلل لامعتساو همالك

 قاحسإ يبأ نب هللا دبع نع ًاضارع ةءارقلا ذخأو ] سلاجبو لئاسم املو «ةبحص

 «© يرصبلا نسحلا مم و « نصئيحُم ناو ريثك نب هللا دبع نع فورحلا ىورو

 ىسوم نب دمحأ هنع تاءارقلا ىورو « ةببرعلا ساق ىلع ةءارقلا يف رابتخا هلو

 فسوب نب لهسو دمحأ نب ليلخلاو يعمصآلاو يودنلا ىموم نب نوراهو يؤلؤللا

 «عماجلا » هآمس يذلا باتكلا هلو 6 وحنلا هنع هيوييس ناو |١ ليقع نب ديبعو

 مالك نم هيلع ىّتشَحو هطّسّبو باتكلا اذه ذخأ هيوبيس نإ لاقيو « ودنلا يف
 هيوبدس باتك وهو « هبلإ بسن ةشحتلاو ثحبلاب لمك الو « هريغو ليلخلا

 رمع نب ىسيع قراف امل ةيوبيس نأ لوقلا اذه ةحص ىلع لدي يذلاو « روبشملا

 : هيوبيس هل لاقف «ىسع تافنصم نع ليلخلا هلأس دمحأ نب ليلخلا مزالو روك ذملا

 هدنع تكأو ابعمج راسبلا لهأ ضعب نإو « وحنلا يف ًافنصم نيعبسو افين فنص

 ««لاكإلا» همسا امهدحأ :نيباتك ىوس دوجولا يف اهنم قبي لو تبهذف ةفآ اهيلع

 لغتشأ يذلا باتكلا اذه وهو « عماجلا » رخآلاو «نالف دنع سراف ضرأب وهو
 محر : لاقو هسأر عفر مث ةعاس ليلخلا قرطأف « هضماوغ نع كلأسأو هيف

 : دشنأو <« ىسع هللا

 رمع نب ىسع ثدحأ ام ريغ هلك ًاميمج 'وحنلا بهذ

 . ىرخأ رداصمب تبث ةيشاحلا يفو م0 ؛ : * ةاورلا هابناو ؛ < : سبقلا رون يف هتجرت -ه١+

 « رصن يبأ نب عاجشو : ةيرصملا ةعوبطلا يف ©« ليقع » دعب دازو « نيفقعم نيب اع ر تدرفنا ١

 ١ : *53١. يرزجلا نبا نراقو
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 رمقو ”سمش سانل امهو ”ةمماج اذهو لاكإ كاذ

 ذخأ دق ليلخلا تاكو . 'رضاحلا ىلإ عماجلابو بئاغلا ىلإ لاكإلاب راشأف

 لوغفملاو لعافلا باب الإ وحنلا يف عضي م يلؤدلا دوسألا ايأ نإ : لاقيو

 ذش ام ىّمَسو هبذهو هبتوبو رثكألا ىلع اباتك عضو رمع نب ىسع نإو «طقف
 ةغبانلا لثم « مهنم ريهاشملا ءىطخيو برعلا ىلع نعطي ناكو . تاغل رثكألا نع

 ورمع يبأل رمع نب ىسبع لاق : "لاق يممصألا ىورو « هريغو هراعشأ ضعب يف

 « تيدعت دقل : ورمع وبأ هل لاقف « ناندع نب دعم نم حصفأ أ : ءالملا نبا
 .: تسلا اذه دشنت فمصكف

 ”راتظتنلل نأّدَب نيح مويلاف ًارُثتست هوِجولا نأبخي نك دق

 : لاقي ؟ تأطخأ «ورمع وبأ هل لاقف « نأدب : ىسع لاقف « راظنلل نيدب » وأ

 نودي نيح » باوصلاو « ءيشلا يف عرش اذإ أدبي أدبو « ربظ اذإ ودبي ادب

 « نأدب » مضوملا اذه يف لاقي ال هنأل « هطيلغت ورمع وبأ دصق امنإو ٠ « راظنلل ش

 .« ناودب » لب « نيدب» الو

 : لاق « حاحصلا » باتك يف يرهوجلا هاكح ام مالكلا يف هريعقت ةلمج نمو

 متأكأكت مل ام : لاقف « سانلا هيلع عمتجاف « هل رامح نع رمع نب ىسيع طقس

 معمجت ىلع متعمجت كل ام : هانعم ؛ ينع اوعقنرفا « ةتنجج يذ ىلع وكأكت ىلع

 . ىنع اوفشكتا .« نونجحي ىلع

 يف وهو ًاموي هك ردأف « سفنلا ىيض هب ناك هنأ ميما ضعي و كيارو

 دوعمو ءىراق نيبف « عورصم عورصم : نولوقي هلوح سانلا رادو عقوف < قوسلا
 لاقف « ةلاقملا هذه لاقف مهبماحدزا ىلإ رظن هتيشغ نم قافأ امف © ناجلا نم

 . 'ةيدنهلاب ”لكتي هينج نإ : نيرضاحلا ضعب

 . « اذهد» ةظفل يهو « رضاحلا ىلإ هب راشي اب عماجلا ىلإ راشأف : يطفقلا لاق ٠
 . يعصألاو يمرجلا رمع يبأ نع ةصقلا تيور دقو ١ ؛ 4 : ءاماعلا سلاج رظنا ؟

 .١؟هم 5 : حاحصلا ؛ . يسيعلا دايز نب عيبرال تيبلا <

 . ةينايرسلاب ؛ را 5 . مكتت هتينج : ن يل ه
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 « طايسلاب هبرض دق ناك نيقارعلا ريمأ يرازفلا ةريبه نب رمع نأ ىوريو
 نم هلو . كوراتشعع ابهضّيق طافْئَسأ يف اباّيثأ الإ تناك نإ هللاو : لوقي وهو

 ىلاعت هللا همحر « ةئامو نيعبرأو عست ةنس فوتو . ريثك ءيش عونلا اذه

 يف هركذ قأيسو  نيقارعلا ريمأ رمع نب فسوي ناك هبرض يذلا نإ لبقو

 دعي نيقارعلا ىلوت امل هنأ هانإ هبرض ببس ناكو - ىلاعت هللا ءاش نإ ءاملا فرح

 دنع عدوأ دق هئاسلج ضعب ناكو « هباحصأ عبتت يرْسَقلا هللا دبع نب دلاخ

 ةرصبلاب هبئان ىلإ بتكف © فسوي ىلإ ربخلا يمنف ”ةعيدو روكذملا رمع نب ىسبع
 ةدعاو» 6 3 ادار اعدو هب اعدف < ا ديقم نما نإ قيس هبلإ لمحت نأ رم

 بيدأتل ريمألا كدارأ امنإ « كيلع سأب ال : ىلاولا هل لاق هدّبق امف : هدسقتب

 لضرب نلف © هزتمللا قي ةللككلا ده تفك + ؟!ذ[ ديقلا نار انو لاق « هدلو

 عزج ظوسلا هدخأ" اناف « "هيرضب رمأف « ركنأف ةعيدولا نع هلأس فسوب ىلإ

 . اهركذ مدقملا ةلاقملا هذه لاقف

*01 

 يلوزسجلا

 «هذاكو 1 0 كا ا نأك تشك ةوئارلا

 ةياغ يف يهو « بئاحعلاب اببف ىتأ دقلو « نوناقلا اهامم ىّتلا ةمدقملا هلق لقصو

 ١ ًادادح اعدف : س ل ن يل .

 مهدألا ؛ ن ؟ .

 +» يطفقلا يف كلذكو « برضف هب رمأف : ن .

 ربعو (5١+5؟ :مقر) ةلمكتلاو هم : ةلصلا ةلصو مام : * ةاورلا هابنا يف هتمجرت - هز«

 «اراوزم ناك هنأ هاينالا يف ركذو ؛ ىرخأ رداصمل ركذ هابنالا ةيشاح يفو « ؟ 6 : ه يبهذلا
 ةلماك ةمجرتلا هذه ةدوسملا تدروأ دقو : تلق ؛ ةعامج مدقم ةيريربلاب راوزملاو : لاق .
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 اهب ىنتعاو « اهلثم ىلإ ىّمْسُي مو « وحنلا نم ريثك ءيش ىلع لاتشالا عم زاحيإلا
 مهفت الف هلك اذه عمو « ةلثمأ اهل عضو نم مهنمو « اهوحرشف ءالضفلا نم ةعامج

 روصقب نوفرتعي فّنقَوُم نع اهوذخأ دق نكي مل نم ةاحنلا رثكأو « اهتقيقح
 نم تعمس دقلو ؛ تاراشإو زومر ابلك امنإف © اهتم هدارم كاردإ نع مهمابفأ

 « ةمدقملا هذه فرعأ ام انأ : لوقي وهو هتقو يف هبلإ راشملا ةيبرعلا ةْئأ ضعب
 .اببف عدبأ هنإف ةلجلابو . وحنلا فرعأ ال نأ اهفرعأ ام ينوك نم مزاي امو
 ١«رْسَقلا» رصتخم هل تيأرو «ربتشت مل اهنكلو «وحنلا يف يلامأ هل نأ تعمسو

 . قطنملا نم ًائيش يردي ناك هنإ : لاقيو « ينتملا ناويد حرش يف ينج نال

 دقو «"هركذ مدقملا يرب نب دم يبأ خيشلا ىلع أرقو «ةيرصملا رايدلاىلإ لخدو
 ناك هنأ هفشنصت يف نيرخأتمللا ضعب ركذو « ةروكذملا ةمدقملا يف ائيش هنع لقن

 هباجأف < باتكلا باوبأ ىلع لئاسم نع هلأسو « يرب نبا ىلع « لجلا » أرق دق

 يلوزُجلا اهقّدَع دئاوف هنم تلصح ةيلطلا نيب ثحي اهيف ىرجو « اهنع يرب نبا
 لوصأ ىلإ تاراشإو ةفيطل دوقعو ضماغ مالك اهيف ةمدقملاك تءاجف « ةدرفم
 :"فنصملا اذه لاق مث . هنم اهودافتساو هنع سانلا اهلقنف «ةبيرغ وحنلا ةعانص

 فراك هنأل « ال : لاق ؟ كفينصت نم يه له : اهنع لثس اذإ ناك هنأ ينغلبو

 وه هنأل « هبلإ ةبوسنم تناك نإو © يفينصت نم يه : لوقي نأ هعسن ل يرب
 . اهمسترتب درفنا يدلا

 « ةدم ةياحم ةنيدمب ماقأو © جح نأ دعب برغملا دالب ىلإ يلوزجلا عجر مث
 . هباحصأ نم ةعامج تيأرو « ؛ريثك قلخ هب عفتناو « هيلع نولغتشي سانلاو

 تعمم اذكه « ىلاعت هللا همحر « *”شنكا”رَم ةنيدمب ةئاتسو رمشع ةنس وتو

 . ريسفتلا : ر ؛ ن يف ةمحعم ريغو « رسقلا : ل ١

 . ثلاثلا دلجملا نم ١٠ه : ص مدقت ام رظنا ١

 . ةاورلا هابنا يف امل عباتم لقنلا +
 . ةيرملا لزنف « ىرشملا نم هلوفق دعب سلدنألا لخد يلوزجلا نأ ريبزلا نبا ركذ :

 تح فورعملا بويأ بيعش يبأ حلاصلا خيشلا ربق ءاذح نفدو رومزأ ةنيدمب يفوت لب : س ةيشاح ه
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 نبا هللا دبع وبأ اهبتر دقو « هتمجرت ىلع تفقو مث « هتافو خيرات نوركذي ةعامج

 . 'يلوزجلا تام ةئاّتسو عبس وأ تس ةنس يف : لاقف يعاضقلا راَبألا

 حتفو ةيناثلا ماللا نوكسو ماللاو اهتحت نم ةانثملا ءابلا حتفب : تخسلَلَيو

 .يربرب مما وهو «ابقوف نم ةانثم ءات اهدعبو ةمجعملا ءاخلا نوكسو ةدحوملا ءابلا

 فلألا دعيو مملا حتفو واولا نوكسو ابهتحت نم ةانثملا ءايلا مقب : يليراموُيو

 مما وهو « ءاي مث مالامهدعبو اهتحت نم ةانثم ةنكاس ءاي مث ةروسكم ءار

 . ًاضيأ يربرب
 ىلإ ةبسنلا هذه « مال اهدعبو واولا نوكسو يازلاو مجلا مغب : لوازجلاو

 . ربدبلا نم نطب يهو - فاكلاب - ةلوزك اضيأ اهل لاقيو « ةلوزج

 ةلمهملا لادلا حتفو يازلا نوكسو اهتحت نم ةانثملا ءابلا حتفب : ينتك دزيلاو

 ذخف ىلإ ةبسنلا هذه <« نون اهدعبو ابقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو فاكلا نوكسو

 . "ةلوزج نم

 ةلوزك هتلسق نأو شك ارم عماجي ةباطخلا ىلوت هنأ يتادوسم يف يطخي تيأرو

 يف ًامامإ ناكو « ىصقألا برغملا يف سوسلا دالب ءارحصي نونوكي ةلاحرلا نم

 هتمدقم حرش هنأو « ءارقالل عماجلا يف رادصتي ناكو « ةغللاو وحنلاو تاءارقلا

 هدنع رضح هنأ هباحصأ ضعب ركذو « دئاوفو بئارغب هيف ىتأ ريبك دلجم يف

 خيشلا ىلع أرقت نأ ديرتأ : نيرضاحلا ضعب لاقف ورمع يبأ ةءارق هنلع أرقم

 دشنأف « ال : تلقف « كلذك رخآ ينلأسف : لاق « ال : تلقف : لاق ؟ ودنلا

 : مهل لق : لاقو عيشلا
 ”بّغرأ هبف الو ال 'مكتنج وحنلل ”تسل

 بهذي ءاش اميأ هنأشل ًاديز ”لَخ

 هذه تلقن ؛ نمؤملا دبع ينب نم رصنتسملا نع ةلاسر يف اهمدق « نودبع باب جراخ هيرابلاب ح
 . خسنلا ضعب ىلع نابح يلأ طخ نم ةشاحلا

 5٠.٠ ةنس ليبق تام : ريبزلا نبا لاق

 دهم مح
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 برْضَي رهدلا ّدبأ ءىرمالو يلام ذأ

 . ملعأ هللاو « شكارم لامعأ نم ةروكسبب هتافو تناكو

:0_1 

 يديبعلا زئافلا

 نب رصنتسملا نب دمحم نب ظفاحلا نب رفاظلا نب زئافلا بقلملا ىسيع مماقلا وبأ

 دقو «<هللا دبع يدبملا نب مئاقلا نب روصنملا نب زعملا نب زيزعلا. نب م احلا نب رهاظلا

 امسح هايأ «سانع نب ”رصت لتق فيك و © هتني لهأ نم. ةغامجو هذلاو نكد :مدقت دقت
 تعفر دقو « رالسلا نب ًلداعلا لتق يذلا وه سابع نب رصن اذهو « كانه حرش

 . كانه هرظنيلف هتفرعم دارأ نمف « ١هبسن يف كانه
 يراج ىلع رصقلا ىلإ ”سابع رضح رفاظلا اهيف لتْمق ةليل ةحيبص ناك املو

 و « هب عاّمجالا بّلطو هتيضق ىلع عالطالا م دع ربظأو « ةمدخلا يف هتداع

 ركذ اك ةيفخ يف مهدنع نم جرخ هنإف « دعب هلتقب اوماع دق دق رصقلا لهأ نكي -
 مف سابعل اونذأتسيل هعضوم ىلإ مدخلا لخدف « هجورخي دحأ مع امو « مث
 رمألا لصاحو « انهاه "تبي مل هنإ : لقف مارحلا ةعاق ىلإ اولخدف « هودحي

 « همدع اوققستف « ربخ ىلع هل اوفقي لف رصقلا يف هتاظم عيجج يف هوبلطت مهنأ

 دضاعلا وبأ وهو فسوبو ليربج امهو رفاظلا يوَخأ روك ذملا سابع جرخأف
 فرعن امو انمامإ املتق اتنأ : امل لاقو هللا دبع همسا نم ةلمج يف هركذ مدقملا

 خيراتو ه0 : ؛ نودلخ نبا خيراتو ؟80 : افنحلا ظاعتاو ١57:٠١ مظتنملا يف هرابخأ - ه1
 ربيعو ه1 : ةيضملا ةردلاو "ها : ١ يزيرقملا ططخو ؟0ه0 2050١ ريثآلا نبا
 ةلماك ةمجرتلا هذه تءاج دقو ؛ ١١6 : 6 تارذشلاو « ١هم-١1ها ء ١٠5 : ؛ يهذلا
 . ةدوسلا يف

 ١ ص ءزجلا اذه يف مدقت ام رظنا : ١١٠غ .



 تقولا يف اهلتقف « كلذ يف نيقداص اناكو راكنإلا ىلع !"رصأف « اككنم الإ هلاح

 .هرمع ريدقتو روك ذملا زئافلا هددلو ىعدتسا مث « ةمهتلا هنباو هسفن نع يفنمل

 أ ماد + رانا نص و تيرا لع وشف 1 ناتي لورا نيئس سمخ

 « هأبأ هاّمَع لق دقو مالوم دلو اذه : مهل لاقف < اولخدف « ءارمألا لخدي

 : ميعجأب اولاقف « لفطلا اذهل ةعاطلا 'صالخإ ”بجاولاو « نورت ام اهتلتق دقو

 فتك ىلع لابو لفطلا اهنم برطضا ةدحاو ةحلص اوحاصو « انعطأو انعمس

 راصف ةحبصلا كلت نم ”لتخاو « همأ ىلإ 'هورّمسو « زئافلا هاوّمّسو < سابع

 درفناو رومألا ريدو هراد ىلإ سابع جرخو « جلتخيو تقو لك يف عرصُي

 دب هدب ىف قد لو فرتعل

 ةلمحلا لابعإ ىف "اوذخأو « رمآلا نطاب ىلع اوعلطا مه:إف رصقلا لهأ امأو .

 ىف: روتكذملا د ينمرألا كي”ز'ر نب حلاصلا اوبتاكو « ا

 راصتتنالا هولأسو «ديعصلاب بيصخ ينب ةيئم يىلاو كاذ ذإ ناكو  ”ءاطلا فرح

 باتكلا ؛*يط امورّيسو مهروعُس اوعطقو « سابع ىلع جورخلاو هالوملو مهل

 يلع داني لا تم هلو نم علطأ يلع لاسلا قعر انف « كانك اوفارجر

 <« برعلا نم ًاعمج لاتساو « هعم جورخلا ىلإ اوباجأف « ىنعملا يف مرعم ثدحتو

 نم عبمج مهيلإ جرخ اهوبراق اماف 6 داوسلا اوسبل دقو ةرهاقلا نيدصاق اوراسو

 يف سابع جرخف < هدحو سابع اوكرتو « نادوسلاو دانجألاو ءارمألا نم اهب

 «رفاظلا لتاق رصن هدلو هعم جرخو «هلام نم ءيش هعمو ًابراه ةرهاقلا نم هتعاس

 راشأ يذلا هنإ : لبق دقف - *ةزمهلا فرح يف روكذملا - ذقتُم نب ”ةماسأو

 هركذ رالسلا نب لداعلا ةمجرت يف مدقت دقو لوطي كلذ حرشو رفاظلا لتقب اهملع

 ةريسي ةعامج مبعم تاكو . تايفخلاب ملاعلا هللاو « هلتقب راشأ يذلا هنأو اضيأ

 عيبر رهش ريثع عبار يف كلذو « ةليأ ىلع ماشلا قيرط اودصقو « مبعابتأ نم

 . ةئامسخو نيعبرأو مست ةنس لوألا

 9١ه : لوألا لحملا ه . عم اهوريسو : يل
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 ىلع ائيش مادق امو « لاتق ريغب ةرهاقلا لخد هنإف كي"ز'ر نب حلاصلا امأو
 ةفئاطلل ةسردم مولا يهو يحئاطبلا نبا ن ومأملا رادب ةفورعملا سابع رادب لوزنلا
 رفاظلا عم ١ناك يذلا ريغصلا مداخلا رضحتساو « ةيفوبسلاب فرعتو « ةيفنحلا

 يتلا ةطالبلا علقو « هب هفرعف « هيف نفد يذلا عضوملا نع هلأسو < نلف ةغان
 مهل تعّطمقو « اولمحو نيلوتقملا نم هعم نمو رفاظلا جرخأو « هيلع 'تناك
 ىلإ ةزانجلا م ادق قلخلاو حلاصلا ىشمو « دلملا يف حابنلاو ءاكملا رشتناو روعشلا

 حلاصلا لئفكتو ٠ مهرصق يف ةفورعم يهو « هئابآ ةبرت يف وهو « نفدلا عضوم
 1 . هلاوحأ ردو ريغصلاب

 تطرشو هببسي نالقسع جنرف تبتاك رفاظلا تخأ نإف هعم نمو سابع امأو
 اولتقو اوعقاوتف « هوفداصو هملع اوجرخف ؛ هوكسمأ اذإ هببسب ًاليزج الام مه

 «ذقنم نبا مهيفو « ماشلا ىلإ هباحصأ ضعب مزهناو « هدلوو هلام اوذخأو ًاسابع

 صفق يف ةطوحلا تحت ةرهاقلا ىلإ سابع نب رصن جنرفلا "ترّيسو « اوماسف
 روكذملا ًارصن اوذخأف «لاملا نم ممل اوطرعش ام مهلوسر ملست لصو اماف «*ديدح
 موي هولزنأ مث * « ةيوَز باب ىلع كلذ دعب هوبلصو « هب اولثمو طابسلاب هوبرضو
 ةمقاولا ةصالخ هذه « هوقرحأ مث ةئامسمحو نيسمخو ىدحإ ةنس نم ءاروشاع

 . لوط اهيف ناك نإو
 رهش نم نيرشعلاو عباسلا يف ةرهاقلاب رصقلا ىلإ سابع نب رصن لوخد ناكو

 سداس نينثالا موي رصقلا نم جرخأو « ةئامسخو نيسمخ ةنس نم لوألا عبر
 همسج ضرقو ىنمملا هدي تعطق دق ناكو « ةنسلا نم رخآلا عيبر رهش رشع
 . روكذملا رهشلا نماث ةعملا موي كلذ ناك لبقو « ملعأ هللاو « ضيراقملاب

 نم نيقب مستل ةمحملا موي هتدالو تناكو « هتيالو يف زئافلا ةدم لطت مو

 يف روكذم وهو - هدلاو ةافو خيرات يف ىلوتو ةئامسمخو نيعبرأو عبرأ ةنس مرحلا

 ١ ناك ًاريغص امداخ : س .

 ناك يذلا طالبلا : ن لإ .

 * تلسرأو : ن .

 , ديدح نم صفق : س
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 ةليل ةرسثع ثالثل ةعملا ةليل يفوتو - ليعاممإ همساو « 'ةزمهلا فرح يف هتمجرت

 هدعب ىلوتو « ىلاعت هللا همحر « ةئامسخو نيسمخو سمخ ةنس بجر نم تسقب

 . مثرخآ وهو  "هركذ قبس دقو - دضاعلا

 0ع10

 لداعلا نبا مظعملا كلما

 نب ركب يبأ نيدلا فيس لداعلا كلملا نبا « ىسيع نيدلا فرش مظعملا كلملا

 لمخ انما ةاضاقل بح افا امراح ةنيلا ناع نا( قشمد بخاص بويأ

 ةكراشم هيف هلو هبهذمل ابصعتم بهذملا يفتح ناكو « مهل ابع لئاضفلا بابرأ

 جح دق ناكو « هدالوأ هعبتو « هاوس يفنح بويأ ينب يف نكي و « ةنسح

 نجلا ىلع كرككلا نم راس « ةئاّتسو ةرشع ىدحإ ةنس يف مارحلا هللا تيب ىلإ

 « كوبتو العلا قيرط كلسو « هصاوخ نم ةعامج يف ةدعقلا يذ ريششع يداح يف

 نيدلا زع هك ولم اهاطعأو اجارق نبا نم ّدَح'رَّص مظعملا ذخأ ةنسلا هذه يفو

 حلاصلا كلملا هنم اهذخأ نأ ىلإ اهب لزي لو « دّْأرَص بحاصب فورعملا كببأ

 ىلإ لمحو « ةئاتسو نيعبرأو عبرأ ةنس يف لماكلا كلملا نب بويأ نيدلا مجن

 : باوص يئاوطلا رادب هقتعاو ةرهاقلا

 اوئسحأف نيدبجلا ءارعشلا نم ةعامج هحدمو ًاريثك بدألا بحي مظعملا ناكو

 مو هبلإ ةيوسنع اراعثأ تنمو « بدألا نف يف ةبغر هل تناكو 6« هحدم يف

 ؟ما0 : لرألا دلجملا ١

 .١٠١و : ص مدقت ام رظنا ؟

 1: لا ناو : نيتضورلا ليذو (م : ءزجلا) بوركلا جرفم يف هرايخأو هتججرت - هه

 موجنلاو ١ : ١*١ ةيابنلاو ةيادبلاو ١/١ : ٠84 كولسلاو غ. ؟ : ١ ةمضملا رهاوجلاو غ«٠

 .؟؟ه : ةقرولا « يثكرزلاو ٠ : ١١١ تارذشلاو ٠٠٠١ : ه يهذلا ربعو 50 : + ةرهازلا
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 «لصفملا» ظفحي نم لكل طرش دق ناك ٍهنإ لبقو . اهنم ائيش تبثأ ملف اهتبثتسأ
 مهضعب تيأرو « ةعامج ببسلا اذه هظفحف « ةعلخو رانيد ةئام يرشخمزلال

 يفوت امل هنإ ليقو « اذه ناك هل مبظفح ببس نإ : نولوقي سانلاو © ىشمدب

 تاقوأ ردق ىلع مهو هئانثأ يف مهضعبو هرخاوأ ىلإ مهضعب ىبتنا دق ناك

 . هريغل ةبقثملا هذه لثمب عمسأ لو < هيف مبعورش

 دالب كلذ يف لخدي شيرعلا ىلإ صمح دب دودح نم ةعستم هتكلمم تناكو
 كيوشلاو كركلاو سدقلاو نيطسلفو روفلا دالبو ابنم ةيمالسإلا لحاسلا
 : كلذ رعود رصَو

 فسوب رفظملا وبأ ركذو © ةئاعسمخو نيعبسو ناُع ةنس يف هتدالو تناكو

 نيعبسو تس ةنس يف دلو مظعملا نأ ١ نامزلا ةآرم » هخيرات يف يزوجلا نبا طبس

 مظعملا يفوتو . ةدحاو ةليلب هلبق ىموم فرششألا هوخأ دلوو « ةرهاقلاب ةئامسمخو

 . باوصلاب معأ هللاو © ةئاتسو نيرسشعو عبرأ ةئس ةجحلا يذ لبتسم ةعمجلا موي

 عبرأ ةنس ةدعقلا يذ خلس راهن نم ةعاس نماث ةعجلا موي يفوت لب : هريغ لاقو

 يف نفدو « ةبحلاصلا لبج ىلإ لقذ مث اهتعلقب نفدو <« قشمدب ةثاتسو نيرشعو
 هلقن ناكو « ةيمظعملاب فرعت هتيب لهأو هتوخإ نم ةعامج روبق اهب كانه ةسردم

 . نيرشعو عبس ةنس مرحلا لهتسم هاثالثلا ةليل

 : دشني ام ًاريثك ناكو

 ”هّمَع ةحاللا طرف نم نسحلا '”هئلاخ ديغأ تانجولا دارومو

 'هّمَسو ماسلا ىقس ”تلقف ”لّحك ءهظاحلأ يف ناكو نوفجلا لحك

 : "هركذ مدقملا - ىلقصلا سيدمح نب رابجلا دبع لوق ىلإ رظني اذهو

 ”لوتق وهو فبسلا لصن ”مّسْيو الُحكَت نوفجلا لحك ىلع تداز

 فرش نع ةعامج ينريخأ ؛ ءايكذألا ءابجنلا نم ناك دقلف « ىلاعت هللا همحر

 . 544 : نامزلا ةدرم رظنا

 . ؟ ١ع : ثلاثلا جملا ؟

 م
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 « دصقملا ةباصإو كاردإلا نسح ىلع لدت اهنيب يرحت تناك رومأب نينع نب نيدلا
 : ١هبلإ بتكف ضرم دق نينع نبا ناك هنأ : ابنم

 ينالث لبق ةفالثو ىدنلا يلوي لزي مل ىتوم نيعب "يلإ رظنا
 يفاولا ءَانثلاو يباوت ْمغاف هجاتحت ام جاتحأ يذلاك انأ

 ةلصلا هذم : لاقف « رائيد ةئاؤلث اببف ةرص هعمو هدوعي هملإ هسفنب ءاجف

 هرمع لوط هتسرامم يف وه نمو ةاحنلا رباكأل تعقو ول هذهو « دئاعلا انأو

 اهحرش لوطي هذه ريغ ةريثك ءاشأو « كلملا اذه لثم ايس ال « هنم مظعتسال
 . يتابلا ىلع اهب لدتسبل اهنم جذومنأ ركذ دوصقملا ناكو

 يف يفوتو « دواد نيدلا حالص رصانلا كلملا هدلو : هعضوم ىلوتو 141

 امل لاقي ةيرق يف « ةئاتسو نيسمخو تس ةنس ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو عباسلا
 عباس «تدسلا موي هتدالو تناكو . هدلاو دنع نفدو ©« قشمد باب ىلع ءاضيوملا

 قشمدب ةئاتسو ثالث ةنس ىلوألا ىدامج رشع

 ىدامج لئاوأ يف روكذملا دَ'رَص بحاص كبيأ نيدلا زع يفوتو (142)
 جراخ نفدو . ةرهاقلاب هلاقتعا عضوم يف ةئاتسو نيعبرأو تس ةنس نم ىلوألا

 ىلإ لقن مث . هنفدو هيلع ةالصلا ترضحو « ةلودلا سمش ةبرت يف رصنلا باب

 نادسملا ىلع ةلطم ىلعألا فرسشلا ىلع ىت قشمد رهاظ اهأشنأ يتلا هتسردم يف هتبرت

 . ريبكلا رضخألا

 ١ نيثنع نبا ناويد . 5٠و .
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 يراكملا ىسع هيقفلا

 مماقلا نب فسدي نب دمحأ نب دمج نب ىسدع نب دمح نب ىسيع دم وبأ هبقفلا
 يبأ نب ىلع نب نسحلا نب ديز نب نسحلا نب دم نب مساقلا نب دمح نب ىسيع نبا
 هل.للاقيو « هيخأ دلو دلو هبسن "ىلع ىلمأ اذكه « هنع هللا يضر « بلاط

 . نيدلا ءامض بقلملا « يراكملا

 يف هيلع ًالوعم ةمزحلا رفاو ردقلا ريبك « ةبحالصلا ةلودلاب ءارمألا دحأ ناك
 ةيجاجزلا ةسردملاب هقفلا يف لغتشي هرمأ ًأدبم يف ناكو . 'تاروشملاو ءارآلا
 نيدلا حالص ناطلسلا مع « هوك ريش نيدلا دينا ريمألاب لصتاف <« بلح ةئيدمب

 نيدلا دسأ هجوت الو . سخلا ضئارفلا هب يلصي همامإ راصو - "هركذ مدقملا -

 . هتبحص يف ناك - هحرش قبس اك - ةرازولا ىلوتو « ةيرصملا رايدلا ىلإ
 شوقارق نيدلا ءاهب يشاوطلاو روكذملا ىسيع هبقفلا قفتا نيدلا دسأ يفوت املو

 يف هعضوم نبدلا حالص ناطلسلا بدترت ىلع - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا -
 اماف ؛ لوطي كلذ ”حرمشو « دوصقملا اغلب ىتح كلذ يف ةليحلا اقّدقدو « ةرازولا

 ناكو « هيأر نع جرخمي نكي مو « هيلع دمتعاو كلذ هل ىأر نيدلا حالص ىلوت
 0 لل ااا وو

 0 م

 عولط دنع ءاثالللا موي يف يفوت نأ ىلإ هتمرح رٌثفوتو هتناكم ىلع لزب مو
 « ةبورخلا ةلزنمب محلب ةئامسحخو نينامكو سمح ةنس ةدعقلا يذ نم عساتلا <« سمشلا

 . ىلاعت هللا همحر < اهرهاظي نفدو سدقلا ىلإ 0 1

 2 ججرفمؤ كواسلاو نامّزلا ة ةآرمو ريثالا نباو نيدلا حالص ةريس نم ةقرفتم تاحفص يف هرابخأ 600
 ٠ :اهماهتب تءاجو م. نم ةمجرتلا هذه تطقس دقو ٠ + ةرهازلا موجنلا رظناو « بوركلا

 . ةدوسملا يف

 ٠ : يناثلا دلجملا ؟ .تارواشلاو:ر ١

 145 قنا سن



 تيأرو . نيسابللا نيب عمجيف « ءابقفلا مثاعب ”متعيو دانجألا يز سيلي ناكو

 . ةفصلا هذه ىلع ًاضيأ رمع صفح ابأ نددلا دحي ريمألا هاخأ

 حتفو واولا نوكسو ابهضو ءارلا ديدشتو ةمجعملا هال مف : ةبورخخلاو

 . اكع نم برقلاب عضوم « ةنكاس ءاه اهدعبو ةدحوملا ءابلا

 . ةئامسخو نيتس ةنس بجر يف رمع نيدلا دجب هيخأ ةدالو تناكو (143)

 ةرهاقلاب ةئاتسو نيثالثو تس ةنس ةجحلا يذ نم نيرشعلاو ثلاثلا يف فوتو

 . هللا ةمحر هيلع « هيلع ةالصلا ترضحو « مطقملا حفس نفدو

> 
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 تيركت بحاص نيدلا رخف

 رخف بقلملا « ٍبَْعْنُس نب كلملا دبع نب ىلع نب دودوم نب ىسع روصنملا وبأ

 ناويد هلو © لئاضف هيف تناكو « ماشلا كارتأ نم وه ؛ تيركت بحاص نبدلا

 : هلوق هرعش نمف <« قيقر تيبودو ةعوبطم لئاسرو نسح رعش

 ”حوادْصو ىجدلا تحت ”ةنر اهلا ةّكارأ عورف يفي ق'وط ”تاذامو

 حوازلنو انجيلما نم ةقرف اهب تتتكمتو ىوتنلا يديأ اهب تمارت

 حيلتطو مهنم واث نافسّمب ابيغزو قارعلا ءاروزب تّتلحف

 حونتو ىجدلا حنلج يف 'عجستو ”قراش رذ اماك مهبلإ نحت

 حوُبَت مارغلا موتكمب تداكو ليالب اذ 'تّحّره مهتركذ اذإ

 حير منت وأ ”قاري قلأت قم 'مثكاركذل يدجو نم حربأب

 « تاولف بسابسب ماعنأ دراوش ام » : هلوق بولسألا اذه ىلع هلئاسر نمو

 .ةدوسملا يف اهبلماكب ةمجرتلا هذهو « غ5 : ١١ ء عباس :دد ريثالا نبا يف هرابخأ عجار -هاآاب
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 « ريحلا ”سافنأ اهتحنم « جرام نم "ناج اهيف 'جِلَي مو « جراد صخخأ اهمسي مل

 تتأف « نيحلا ةانادم تقهارو « نبآلا نم 'تّنَحَحراف « ريعسلا تارفز ”حفاول

 ايه. قلعت نأ تداكو « بوغللا ابفن'دأ دقو <« قبتست ثالث دعب « قّمْعلا
 بئاوذ هفطعتو « مسنلا هتاحفصب رثعي الاسلم قرزأ ءاملا تّفلأف « بوُعَش

 : هتالو هدراوم ىلإ لوصو الو « هتارئقم ىلإ اه ليبس ال نأ ريغ « منستلا

 ١اهظع داوُجلا ضضم تلواح ذإ ابهويعب ًارزاوخ هيلإ ونرت

 ايلستلا يلق سنآ ثيح نم ”مثكابقل ىلإ يئمظ نم دشأب
 ققحم نأ ©« ضمنلاو نوكسلا برو «© ضرفلا ضراف ىلإ لاهتبالاو ةبغرلاف

 . « ءاعدلا عيمس هنإ « ينادلاب يئانلا لدبيو « ينامآلا

 : هتاسشيبود نمو

 *طتخلا هراذع ىلَمَأ 'نّم ا, *”طسبلاو ىوهلا يف كيدل ”ضبقلا

 ١ 2 ”ط'رثق يفايفلا نكاسل نبأ نم اوطخلت ال هم تلقف أثر اولاق

 . فيطلو ريثك ءيش رثنلاو مظنلا يف هلو
 «تيركت ةعلقب ةئامسخو نينامثو عبرأ ةنس هتوخإ هلتقو «ةامح ةنيدمب هدلومو

 ىلإ تيركت مس يذلا وهو « سايلا همسا خأ هل ناكو . ىلاعت هللا همحر

 رفظم ةمجرت يف يتأيسو  ةئامسخو نيناثو سمخ ةنس لاوش يف رصانلا مامإلا
 هل ناكو - نددلا نيز هيبأل تناك تيركت نأ ”لب'رإ بحاص يروبك وك نيدلا

 هالوف - ٍءاطلاو ءاتلاب  ًاضيأ « ربط » لاقيو « ربت » همسا صمح لهأ نم مالغ

 نيدلا نيز ربك املف « تيرككت ةعلق ىلإ هلقن مث « هل اضيأ تناكو ةيداععلا ةعلق
 دالبلا لس نيدلا رفظم هدلو ةمجرت يف هتحرش اك ”لب'رإ ىلإ لاقتنالا ىلع مزعو

 نيدلا بطق ىلإ رّمسو تيركت يف ربت ىصعف « نيدلا بطق ىلإ هل تناك يتلا
 نم اهيف كل دب الو © تيركتب مقت ام تنأ : هل لوقي لصوملا بحاص دودوم

 ١ هتدش وأ شطعلا : داوجلا ,
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 « ةفيلخلا ىلإ اهماسي نأ ًافوخ هتتقاشم ىلع ردقي ملف « بئانلا كلذ انأو <« بئان

 . هلاح ىلع هرقأو هنع تكسف

 م ربت اب كبجو هللا دوس : : لوقي نيدلا نيز ناك ملستلا نم ربت عنتما املو :

هل نكي مو « تام نأ ىلإ اهب ربت لزب لو « نيدلا بطق عم يهجو تدوس
 دلو 

 ةمح رتلا هذه بحاص ا هيخأ نبا ابحوزتف © تنب ئوس

 ا عي كلر
 « نيدلا رخفو نيدلا سمش : نيدلو اهدلوأو ابجوزتف ةبرطم بحأ هنإ مث 0

 «© فتائرتلا ريمأ قاجفق نب نسح ةنباب سمشلا اهنبا تجوزو ةبرطملا تلصوتو

 هتوخإ مع اماف . اهظفحتل تيركت يف مهدنع نوكت اسراف نيسخ هنم تيلطو :

 اقتخ و ا ل ل 2 الجر رشع ينثأ 7 « كلذي

0 

 ءارلا ريسسكو فاكلا نوكسو ابهقوف نم ةانثملا ءاتلا رسكت :: تيركتو ٍ ش

ىلع ةنيصح ةملق ال ةديبك ةدلب يهو « هنت نم ةانثلا ءابلا نوكسو
 قوق ةلجد 

 م« كن ذأ راس ات ىيو او بركب تغأ لو تن

 سرقلا دوام

 ه٠ 6٠
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 يلب رإلا يرجاحلا

 نب نيكترامخ نب ليدبج نب مارهب نب رجنس نب ىسيع لضفلا ربأو ىيحي وبأ
 نمو يدنج وه 4 نيدلا ماسح بقلملا يرجاحلاب فورعملا « يلبرإلا نيكتشاط
 لمتشم وهو ةدمج ناعم هيفو ةقرلا هيلع بلغت رعش ناويد هلو « دانجألا دالوأ
 يف ديجي نم لق هنأ عم لكلا يف نسحأ دقو « ايلاوملاو تيبودلاو رعشلا ىلع
 اضيأ هلو © قابلا يف سّصَنق اهنم دحاو هيلع بلغ 'نّم لب « ةثالثلا هذه عومج
 ًاريثك يندشنأو يبحاص ناكو . ناسح دصاقم اهبف هل تقفتاو '« ناكو ناك »
 ْ : دمج ىنعم وهو هلوق كلذ نمف < هرعش نم

 يبحاصم نامزلا ىدَّم لازي الأ ةّيلأ لكي يل فلحي لاز اه
 بداكلا هجو داوسل اويحعتف هدخم ”راذعلا لزن افح ال

 : اضيأ هسفنل يندشنأو

 ىوتنسا دق قيقش ش "رع قوف نم ”لاخ كل

 :.؛(ناكلخ نيا نع لقنلاو) :55-5١ 5 ةرهازلا موجالاو ١5 :ه تارذشلا رظنا - 4م
 ٠ ةدوسملا يف ةافوتسم ةمجرتلا هذهو « ؛ م ةقرولا « ه : راعشلا نباو

 ناكلا هومس كلذلو تافارخلاو تاباكمجلا ىلع ًاروصقم هتأشن أدبم يف ناك يماعلا رعشلا نم بلاق ١
 يف ديعس نبا لاق ؛ تايدهزلاو قئاقرلا ظاعولا نم هريغو يزوجلا نبا هيف مظن دقو « ناكو

 هب حئاطبلا لهأ علوتل يحئاطبلاب اضيأ هنوفرعيو : (05 : ةقرولا) فرطلا رهازأ نم فطتقملا
 لطاملا) يللا يفصلا لاقو < ثلا ضورعلا نم وهو ةلجد يف نيحالملا نم هتظفح ام رثكأو
 رظشلا نم لوطأ تيملا نم لوألا رطشلا نكلو ةدحاو ةيفاقو دحاو نزو هلو ١(: 4 م : يلاحلا
 نويدادغملا هوعرتخمو «ةلعلا فورح دحأي ”يورلا فرخ لبق ةفدرم الإ هتءفاق نوككت الو يناثلا
 . دالبلا يف سائلا هلوادت مث



 : لاخلا ةفص يف اهنم ًاتايبأ ًاضيأ هسفنل يندشنأو

 فنامنلا قئاقش تبنل الإ ًادوْسأ ًالاخ دخلا كاذ ومي ل

 |١ :٠ فيطل ىنعم وهو ] 2 ًاضيأ لاخلا ِق هلو

 ءايضو ةماظ ىف ىترولا ىَسْمُأ هنيبجو مهرعش نم افّيفّبمو

 ءادوس ةلطقنب. قيقشلا ”لك هادخ يف يذلا لاخلا اوركنت ال

 . : نسحلا همساو  "هركذ مدقملا - يسيئتلا عيكو نبأ لوق اذه لثمو

 هلاوحأ يف هيكحي نأ دارأف ءهبجو نساحم ىأر قيقشلا نإ

 هلاخ نم هداوس نول دافأو مادخ نم هنول ةرمح دافأف

 : ًاضيأ هلو ]

 املس ةنم ناك بلق 1 الس هراذع مال طخ اعنا نولوقي

 "[اوقم ءاج سآلا ام اذإ فيكف ًارئاز هيدخ درو ىوُهَأ تنك دقل

 ايف ينبجعي ام : يل لاقو « هلوق كلذ نمف « هتايتيبود رثكأ اضيأ يندشنأو

 : وهو ©« نآلا ىلإ هتلمع ءىش رخآ وهو 6 تبيودلا اذه لثم هتلع

 ماع نم 'هّماع ذلأ ناك ام يماه ”باحس ىملا ىقسو اح

 مايألا ىلع تماظتو الإ ”مكمايأ تركذ ام ”ةولع !

 ةدوم روك ذملا يرجاحلا نيبو هسب ىسع نيدلا ءامض ىمسل خأ 5 ناكو

 كلذو « لبرإب خألا ناكو « باتك ردص يف لصوملا نم هبلإ بتكف « ةديكأ

 5 ةئاّحسو ةريشع عست ةنس ف

 ”لمألا هبرق نم اي كلقارف ينم قهر ىوس ىقْبأ ام معد هللا

 4 ةدوسملاو ر نم طقم : فيطل ىنعم وهو ١

 , ةدوسملا نم طقس نيفقعم نيب ام + :1٠١. : يناثلا دلحملا ؟

 كدر



 ”لصي ام لبق ًاقوذ كَ اعرف ”ةيزعت هعدوتساو ”ةكتاتك "ثّعباف

 داريإ يف ةلاطإلا ىلإ ةجاح ال سانلا يديأب هدوجو ةرثكو هناويد ةرهش عمو

 . 'اذه نم رثكأ
 ةئاتسو نيرشعو تس ةنس ناضمر رهش رخاوأ يف لبرإ نم تجرخ تنكو

 ناكديتئفُْخ ةعلق يف سبح دق ناك نأ دعب «هحرش لوطي رمأل اهتعلقب لقتعم وهو
 : الوأ تايبأ هلوق كلذ نمف « راعشأ كلذ يف هلو « ابنم لقذ مث

 ويح رديتر, ديبالا هب
 : اهنمو

 ليرإب رايدلا تنجح نإ فرباب
 ”هتارسح حزان ةئحتن غلب

 'ماك'ريسأ ءادفلا كل ”تلعج اب لق

 ” ةيدجلا اضل « مارش اه .هلأو

 هنودو ءاقللا ىلإ 'ليبسلا فيك

 : ًاضيأ نجسلا يف وهو اهلو

 اعد داعبلاب عاد ؛ىأ انّيامحأ

 دقف قارفلاب انامر ”رُهَد ناك ال

 مكتبيغب ايندلا يب قيضت تناك

 قرفملا مومهحلا نم باش براي

 ةوقاور ينادتلا نم ”كيلع : العو

 قلَعَتت اصلا لايذأب ًادبأ

 قوخأ مكيلإ قاتشم لك نم

 قرشأ ينبع عمدب ”تدكو الإ

 ”قيرفت هنم اناهد بطخ يح ةعأو

 ل بلقلا مح يف هل ىحضأ

 قيضلا هتاداع نمو نجس فيكف

 رفظم مظعملا كلملا ةمدخم لصتاو « لاقتعالا نم جرخ هنأ كلذ دعب ينغلب مث
 يزب اًيزتو هسامل رّمغو هدنع مادقتو « ىلاعت هللا همحر « لبرإ بحاص نيدلا

 هللا ءاش نإ هتمججرت يف هركذ يقآلا خيراتلا يف - نيدلا رفظم يفوت اماف « ةيفوصلا
 نينمؤملا ريمأ ةكلمم يف تراص دقو اهيلإ داع مث ليرإ نع رفاس - ىلاعت

 ١ ةخسنلا طخل فلاخم طخي يهو « اهفثرطتل اهظافلأ رثكأ بهذ دقو هل تاببأ ةثالث ل شماه يف .

 +٠هم



 «”ةديّدُم ماقأف « نيكتاب لئاضفلا وبأ نيدلا سمش ريمألا اهب ”هثبئانو هللاب رصنتسملا
 دق كل كا وا طا نتا ل دو ا ا

 ترا ةباكك وهز نرك ذا

 انكاس ًاوضع يف 'ابعر قبت مل ةلاح ةطيسبلا كلم اي كوكشأ

 "انزام كشأج ريغ لموأ نم رشم ةلطيقل يلبإ حبتست نإ

 « ةئاّتسو نيثالثو نيتنثا ةنس لاوش يناث سدملا موي يف هموي نم كلذ دعب يفوت مث

 . ةنس نوسمخ هرمع ريدقتو « ىلاعت هللا همحر < نادمملا باب ةربقمب نفدو

 مامإلا ةفيلخلا مأ كولم وهو < سنجلا ”ينمرأ ناك روكذملا نيكتابو (144)

 عبرأ ةنس رخاوأ يف ىلوألا ةعفدلا يف لبرإ رتتلا ذخأ الو « هللا نيدل رضانلا

 لاوش نم نيرشعلاو ثلاثلا ءاعبرألا موي أهب تامو دادغن ىلإ عجر ةناتسو نيثالثو

 .٠ ةيزينوشلاب نفدو « ةئاّتسو نيعبرأ ةئس

 هذه «ءار اهدعيو ةروسكم مج فلأآلا دعبو ةلمبملا ءاحلا حتفب : يرجاحلاو

 <« راثآلا ىوس اهنم مودلا قبي مو زاجحلاب *ةديلي تناكو < رجاح ىلإ ةبسنلا

 وهو « اهيلإ بسن ًاريثك هرعش يف اهلمعتسا هنوكل لب « ابنم يرجاحلا نكي لو
 تربتشاو اهب فرعو ةبسنلا هذه هيلع تبلغ املو « أشنملاو دلوملاو لصألا ليرإ

 : اوهو «“ تيبود كلذ يف لمح هيلع معلاك تراص ثيحب

 انمع ينمع عمد يك اي تاب اام انيملا كاوه نم تبفك تنك ول

 . « ًابعر » بتكو ابيلع بيضو « ًاعور » ةدوسملا يف بتك ١

 يساخلا لوق ىلإ ريشي 5

 اناسُد نب لهذ نم ةطيقللا وثب يلبإ حبتست  نزام نم تنك ول

 . يشع : ل ؛ : حيص» : نم <

 . هانتيثأ ام عضوو هيلع برض مث ء ًافئاخ حبصي فيك بئاجعلل اي : ةدوسملا يف بتك دق ناك غ:

 ,اذهوهرو:ر كه .ةدلب :ل ه

6». 



 اضشنأ قم رجاحو نأ أ نم يمفب ًادحن تركذ امل كالول

 : اهوأ ةفمطل تاببأ يف ًاضيأ كلذ ركذو
- 

 وسيحألا لازفغلا قو فرط يأ

 : اهرخآو

21 

 يريجيوملا كيف ماه يلِسيرألا اذبُيأ

 نبا تاكربلا وبأ ركذ ريغصتلاب ليربج ةّيرُق اهل لاقي ةلحم 'لبرإ ةنيدم يفو
 . روكذملا ليدبج هدج ىلإ ةبوسنم اهنأ « ليدإ خيرات » يف يفوتسملا

 . ةمحعللا ءاخلا مخي : نيكترامخو

 . ةثلثمللا نيشلا نوكسو ةلمبملا ءاطلا حتفب : نيكتشاطو

 .٠ فورعم يقابلاو 1

 ابقوف نم ةانثملا ءاتلا رمسكو ءافلا نوكسو ةمحمملا ءاخلا مضي : ناكديتفلخو

 يهو «"نون فلألا دعبو فاكو ةلمبم لاد اهدعبو ابتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو

 ريغ يهو نيدلا مراص ناكديتفخ اهل لاقيو « لبرإ دب يف ةروهشم ةنيصح ةعلق
 . ىلع يبأ ناكديتفخ

 ١ ليرإ نم برقلابو : س .
 وهس وهو « نونو فاك فلألا دعبو : ةدوسملا يف ؟ .
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 ينغملا سيوط

 هللا دبع نب ىسع همسا : «٠ يناغألا » باتك يف يناهبصألا جرفلا وبأ لاق

 ينب ىلوم وهو « معنلا دبع : اولاقف نوئنحلا اهريغو « معنملا دبع وبأ هتينكو

 ا موز

 8 يهو «زيرك كلب قرأ لره سرت 57 ل لاو, نمو : هنع هللا يضر

 . معنلا دبع ايأ ىنكيو كلملا دبع همساو « هنع هللا يضر « نافع نب نائع

 هلعح ثنخت اماق ©« سواط همسا : ”« حاحصلا » باتك يف يرهوجلا لاقو

 ش . معتلا دبعي ىمسلو اسيوط

 ىسيع هنأ حصألا نإ ليقو « هارت ا همسا يف فالتخالا اذه عقو دقو

 هم برضت نمو © هيف نيدمجملا ءانغلا يف نيزربملا نم روك ذملا سنوط ناكو

 : ىنغملا دبعم حدم يف هلوقي رعاشلا ىنع هايإو « لاثمألا

 ديعمل الإ قبسلا ”تابصق امو هدعن يع رشلاو ”سئوط ىسنغت

 يذلا وهو « هرمأ يف ثيدحلا لاطأو هتمجرت « ىناغألا » باتك يف ركذ دقو

 كلذ هل ليق امنإو <« ؛سيوُط نم مأشأ : لاقيف <« مؤشلا يف لثملا هب برضي

 ةلماك ةمجرتلاو ؛ ؟١ : نويعلا حرسو ه4 : ١ تارذشلاو ؟ 45 : 4 برألا ةياهن رظنا -هآإه

 . ةدوسملا يف

 ٠ : + يناغألا

 . ”؟؟ : فراعملا

 . 5:5٠ : حاحصلا

 م م هل 2 . (سيوط نم ثنخأ) ١ : ١7 ينادمملا



 يف مطفو « مسو هيلع هللا ىلص « هللا لوسر هيف ضبُق يذلا مويلا يف دلو هنأل
 يذلا مويلا يف نتُتخو « هنع هللا يضر «قيدصلا رككب وبأ هيف تام يذلا مولا

 « مويلا كلذ يف محلا غلب لب لبقو « هنع للا يضر « باطخلا نب رمع هيف لتق
 دولوم هل دلوو « هنع هللا يضر « نافع نب نائع هيف لتق يذلا مولا يف جوزتو

 مدي يف لب ليقو « هنع هللا يضر « بلاط يبأ نب يلع هيف لتق يذلا مويلا يف
 بئاجع نم اذهو . هب اومءاشت كلذلف « اهنع هللا يضر « ىلع نب نسحلا تام

 . تاقافتالا

 ةنيدملا نكسي ناكو « نيعلا لوحأ هقلخ يف ًابرطضم هلوط يف ًاطرفم ناكو

 « ماشلا قيرط يف ةنيدملا نم نيتلحرم ىلع يهو « ءاديوسلا ىلإ اهنع لقتنا مث
 وهو « هحماسو ىلاعت هللا همحر « ةرحبلل نيعستو نيتنثا ةنس يفوت ىتح اهب لزب ملف

 . معأ هللاو « ةنيدملاب تام هنإ ليقو < ةنس نيناثو نيتنثا نبا

 يف ثنحلا سيوُنط ربق نأ '« كرتشملا » هباتك يف يوما توقاب ركذو
 . "يه نبأ زكذ امو © لزجلا ايقس

 اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو واولا حتفو ةلعبملا ءاطلا مضب : سدوطو

 يرهوجلا هلاق اذكه « تادايزلا فذح دعب سواط ريغصت يهو « ةلمهم نيس

 .يركسعلا لاله يبأ فيلأت « لئاوألا » باتك يف ركذ هلو « « حاحصلا » يف

 ١ ؟م. : كرتشلا .

 زاجحلاب عضوم لزجلا ايقسو : كرتشما يف ؟ .
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 ءىرقملا ركب وبأ « ةلدهب دوجنلا يبأ نب مصاع
 يرعشألا ةدرب وبأ « سيق نب هللا دبع ىبوم يأ نب رماع

 يبعشلا ورمع وبأ « رابك يذ نب دبع نب ليحارش نب رماع

 نينمؤلا ' 4 قيدصلا ركب ينأ تنب يي

 روهشلا
 لضفلا وبا « يوحنلا يشايرلا جرفلا نب سابعلا
 نمحرلا دبع وبا « يشرقلا باطحلا نب رمع نب هللا دبع

 نمحرلا دبع وبأ « يزورملا حضاو نب كرابملا نب هللا دبع

 ىكلاملا هيقفلا دمحم وبا « 0

 يحلاملا هيقفلا دمحم وبأ « ملسم نب بهو نب هللا دبع

 ها ل ا

 نمحرلا دبع وبا

 ينعقلا ن نمخترلا ديخا وي + بتعق نب ةعللسم:نب للا ديغ

 ءىرقملا ديعس وبا « ريثك نب هللا دبع

 دمحم وبا ٠ يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع
 دمحم وبأ : يسرانإلا نابزرملا نب هيوتسرد نب رفعج نب هللا دبع
 ٠ مماقلا وبا« يخلبلا يعكلا دومحم نب دمحأ نب هللا دبع
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 4 يزورملا لافقلا ركب وبا « هللا دبع نب دمحأ نب هللا دبع مس

 ييوحلا دمحم وبا « فسوي نب هللا دبع نب فسوي نب هللا دبع م»
 3 نيمرحلا مامإ دلاو

 4/  يفنحلا هيقفلا يسوبدلا ديز وبا « ىسيع نب رمع نب هللا دبع مم#
 ىضترملا دمحم وبأ « يلع نب رفظملا نب مساقلا نب هللا دبع 4

 ب يروزرهشلا نبا

 دعس وبا « رهطم نب هللا ةبه نب دمحم يرسلا يأ نب هللا دبع معو

 ها نورصع يأ نبا نيدلا فرش

 نيدلا بذهم جرفلا وبأ « ىبسيع نب يلع نب دعسا نب هللا دبع قر

 ها/ ٠ يصمحلا يلصوملا ناهدلا نبا

 نيدلا لالج دمحم وبا « رازن نب ساش نب مجن نب هللا دبع نفخ

 5 سانا قنا

 1 سابعلا وبا « بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع ممم:
 54  قيدصلا ركب وبا « يميتلا رماع نب نامثع ةفاحق يلا نب هللا دبع مو

 ا بيبخ وبا « ماوعلا نب ريب لا نب هللا دبع ٠"

 « ديشرلا نوراه نب نب مصتعملا نب لكوتملا نب زتعملا نب هللا دبع ١

 7 سابعلا وبأ

 م١ ابطابط نبا دمحم وبا « نسحلا نب ىلع نب دمحا نب هللا دبع ”

 47 ١ سابعلا وبا « يعازخلا بعصم نب نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع م4
 9 ١ لثيمعلا وبا « ديلخ نب هللا دبع ”ع

 « ريشرش نباب فورعملا ربكألا يشانلا يرابنألا دمحم نب هللا دبع ”ه

 ل ش سابعلا وبا

 كو دمحم وبا « يسلدنألا يركبلا ةراص نب دمحم نب هللا دبع 8

 45 دمحم وبا « يسويلطبلا ديشلا نب / دمحم نب هللا دبع - ال0

 3 ايا نافارا سنل دبع راق دع لور ذا دع نكذمإ

 داق اما[ قادم ذاق يراني ينحل نا دع نان قام 54

 1 يزيبكعلا نيدلا "بع

/ 



 تاق نا تيع وان محلا قيشيسا درسلا نقلا ليه وو
 ,٠١6١ 1 يدادغبلا

 ٠١١ 2 يضرفلا نبا ديلولا وبا ء رصن نب فسوي نب دمحم نب هللا دبع ١"
 ىطاشرلا دمحم وبا « فلخ نب هللا دبع نب ىلع نب هللا دبع ”ه؟

 ل ْ ش - ىسلدنألا
 ١٠م دمحم وبا « يسدقملا رابحلا دبع نب يرب شحولا ينأ نب هللا دبع موسع

 دمحم وبا « رصنتسملا نب دمحم نب ظفاحلا نب فسوبي نب هللا دبع ”5

 ل يديبعلا دضاعلا
 ١1 نذؤملا دادرلا نبا دادرلا وبا « هللا دبع نب مالسلا دبع نب هللا دبع مهمه

 ١6 هللا دبع وبا « دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ”5

 50 يدهملاب بقلملا دمحم وبا هللا ديبع "هال

 5-3 دمحأ وبا « نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع ”ه4

 ء مكحلا وبا ء يلهابلا دمحم نب هللا دبع نب رفظملا نب هللا ديبع 4
 لفي ينررغملا ميكحلا

 نب لالب نب « دواد ليقو « راسي ىليل يلا نب نمحرلا دبع .٠”
 له ىسيع وبأ «٠ يراصنألا ةحيحأ

 0 ورمع وبا « يعازوألا دمحي نب ورمع نب نمحرلا دبع 0
 0 « يكلاملا يقتعلا ةدانج نب دلاخ نب مساقلا نب نمحرلا دبع 5

 حلا هللا دبع وبا

 ١"ا١ ٠  ينارادلا ناميلس وبا « ةيطع نب دمحأ نب نمحرلا دبع ”58

 ينارؤهلا مساقلا وبا « ناروف نب دمحا نب دمحم نب نمحرلا دبع _15

 "لشن يزورملا

 نيب يلوتملا دعس وبا « نومأم دمحم نب نمحرلا دبع ”ه
 1 رخف روصنم وبا « هللا ةبه نب نسحلا نب دمحم نب نمحرلا دبع 5

 ١و ركاسع نبا نيدلا

 قرف 1 يوحنلا يجاجزلا مساقلا وبا « قاحسإ نب نمحرلا دبع م51

 هأا ١ 1 ١

 : 3 ُْ 5ك ١
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 دبع نب سنوي ىسوم ين.أ نب دمحا نسحلا يبأ نب نمحرلا دبع

 يرصملا خرؤملا سنوي نبا ديعس وبا « يثدصلا ىلعألا
 لامك تاكربلا وبا « هللا ديبع نب دمحم ءافولا يلا نب نمحرلا دبع

 يرابنألا نبا نيدلا

 جرفلا وبا « يلع نب دمحم نب يلع نسحلا يلا نب نمحرلا دبع
 يزوحلا نبا

 « رمع يبا بيطخلا نب هللا دبع دمحم ين.ا بيطخلا نب نمحرلا دبع
 ٍليهسلا ديز وباو مساقلا وبا

 يناسارحلا ملسم وبا « نامثع ليقو «ملسم نب نمحرلا دبع

 - يترافلا يقاذحلا ةتابن نب ليعامسا نب دمحم نب ميحرلا دبع

 ىيحي وبا بيطحلا
 نب يلع دجملا يلا نيدلا ءابب فرشألا يضاقلا نب ميحرلا دبع

 تورعلا نينلا رع ع را نسحلا دمحم ين.ا ديعسلا يضاقلا

 لضافلا يضاقلاب
 ديلولا وباو دلاخ وبا « جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع

 وبا لاقيو رمع وبا « ةثراح نب ديوس نب ريمع نب كلملا دبع

 يمرفلا يطبقلا ورمع
 « نوشجام لا ةملس يلا نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع

 يحلاملا هيقفلا ناورم وبا

 ©« فسوي بوقعي ين.ا نب هللا دبع ديبحم يلا نب كلملا دبع

 ييوحلا يلاعملا وبا نيم رح مامإ

 ديعس وبا « عمصا نب يلع نب كلملا دبع نب بيرق نب كلملا دبع
 يعمصألا

 دمحم وبا « يرفاعملا يريمحلا بويا. نب , ماشه نب كلملا دبع

 ةريسلا بحاص .
 روصنم وبا « يروباسينلا يلاعثلا ليعامسإ نب دمحم نب كلملاملب
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 يخونتلا ديعس وبا ٠ ناسح نب بيبح نب ديغس نب مالسلا دبع
 نونحس بقلملا

 يئانبجلا مشاه وبا ٠ دمحم يلع لأ نب مالسلا دبع

 دمحم وبا ٠ بيبح نب مالسلا دبع نب نابغر نب مالسلا دبع
 روهشملا رعاشلا نحلا كيدب فورعملا

 وبا « يكرادلا زيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب زيزعلا دبع
 يعفاشلا هيقفلا مساقل

 رعاشلا ةتابن نبا رصن وبا « دمحا نب دمحم نب رمع نب زيزعلا دبع
 يسلدنألا دمحم وبا « سّلغم نب ديّسلا نب دمحا نب زيزعلا دبع
 دمحم وبا « يمشاحلا سابعلا نب هللا ذبع نب يلع نب دمصلا دبع
 رعاشلا مساقلا وبا « كباب نب نسحلا نب روصنم نب دمصلا دبع

 | روهشملا
 نساحملا وبا « دمحم نب دمحا نب ليعامسإ نب دحاولا دبع

 ينايورلا
 رعاشلا جرفلا وبا ؛ يمو زخملا دمحم نب رصن نب دحاولا دبع

 ءاغببلاب فورعملا
 يدادغبلا روصنم وبا « دمحم نب رهاط نب رهاقلا دبع

 و ل ا ا ال

 يدرو رهسلا
 مساقلا م « ةحلط نب هل نزاوه نب ميركلا دبع

 يريشقلا
 0 وصقل رفا يبا نب دمع رك لإ نب ميكا دبع

 ١ يناعمسلا نبا دعس وبا نيدلا ماوق مالسإلا
 دمحم وبا « يلقصلا سيدمح نب دمحم ركب يلا نب رابحلا دبع

 روهشملا رعاشلا
 خلا يرفاعملا بلاط وبا . دمحم نب يلع نب دمحم نب رابحلا دبع
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 5١5  ريمح ىلوم ركب وبا . .يناعنصلا عفان نب مامه نب قازرلا دبع 4

 نبا رصن وبا . دمحأ نب دحاولا دبع نب دمحم نب ديسلا دبع 8
 "1 ٠ غابصلا |

 يضاقلا دمحم وبا . دمحأ نب رصن نب يلع نب باهولا دبع 4٠
 لح ىكلاملا ش

 5١ يرصملا ظفاحلا دمحم وبا ٠ ديعس نب يلع نب ديعس نب ينغلا دبع
 يسرافلا نسحلا وبا . رفاغلا دبع نب ليعامسإ نب. رفاغلا دبع

 قفل ظفاحلا

  4٠08يزجسلا تقولا وبا ؛ بيعش نب ىسيع هللا دبع يبا نب لوألا دبع 575

 وبا ٠ ةقدص نب دعس نب باهولا دبع حتفلا يا نب معنملا دبع 4
 ففي ينارحلا بيلك نبا نيدلا سمش جرفلا

 قل روهشملا بتاكلا دعس نب ىيحب نب ديمحلا دبع ٠٠ه

 دمحم وبا .؛ يروصلا بلاغ نب دمحا نب دمحم نب نسحملا دبع 7
 فرخ روهشملا رعاشلا

 وبا ٠ رهاظلا نب رصنتسملا نب دمحم مساقلا يلا نب ديجملا دبع غ7

 ا يديبعلا ظفاحلا بقلملا نوميملا .

 "730 برغملا بحاص دمحم وبا ٠ يموكلا يسيقلا يلع نب نمؤملا دبع 4

 4١" يطامتألا مماقلا وبا ٠ راشب نب ديعس نب نامثع 104

 نيدلا ءايض ورمع وبا . ريف نب سابرد نب ىبسيع نب نامثع ٠

 47 بذهملا حراش ؛ يناراملا يئابذحلا

 يت كامثع وبا . ىبسوم نب نامثع نب .نمحرلا دبع نب نامثلع ١
 فدو حالصلا نبا ل

 قدح حتفلا وبا ٠ يبج نأ نامثع ا

 54/8  بجاحلا نبا ورمع وبا . سنوي نب ركب يلانب رمح نب نامثع 41 7
 حتنلا وبا 4 بويا نا فسوبي نيدلا حالص ناطلسلا و نامثع
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 يحمل ٠ زيزعلا كلملا بقلملا نيدلا د
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 ٠ ليعامسإ نب رفاسم نب يدع

 ريبزلا نب ةورع

 دمحم نب يفارعلا

 يسواطلا

 وزقلا يثارعلا نب

 روصخم ن , كلملا دبع نب يريرع

 ةلذيشب

 يناسارحملا عنقملا ءاطع

 . هللا دبع نب ةم ركع

 نب نيسحلا نب يلع

 نيدباعلا نيزب

 هللا دبع وبا

 يراكفا ىسو» ن

 يدسألا ىشرقلا هللا دبع وبا : ماوعلا نب

 فورعملا يللاعملا وبا : يليجلا

 دمحم وبا . ناوفص نب .ملاس ليقو .ملسا حابر كا ءاطع

 ف ورعملا د 5 . بلاط يلا نب ىلع

 . رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج نب مظاكلا ىسوم نب اضرلا يلع

 نسحلا وبا
 يركسعلا نسحلا وبا . اضرلا يلع نب داوحلا دمحم نب يداحلا يلع

 نب هللا دبع نب ىلع يمشاحلا بلطملا دبع نب سابعلا

 . زيزعلا دبع نب يلع
 . ناب ز رملا نب دنحأ نب اع

 ين

 . يرصبلا بيبح نب دمحم نب يلع

 نب ليعامسا ن 5 يلع

 يرغشألا

 يناج رحلا نسحلا وبا ىضاقلا

 ىعفاشلا هيقفلا نسحلا وبا

 يد رواملا نسحلا وبا

 نسحلا وبا ٠ ماس نب قاحسإ رشب يلا

 . يربطلا يلع نب دمحم نب يلع

 يبسارملا

 نسحلا وبا . يلع نسحلا يلا نب لضفملا م راكملا يبا بجنألا نب يلع

 يسدقملا ظفاحلا

 ايكلا نيدلا دامع نسحلا وبا

 فيس نسحلا وبا . يياغتلا ملاس نب , دمحم نب يلع ينا نب يلع

 يدمألا نيدلا
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 فورعملا نسحلا وبا ء نمهب نب هللا دبع نب ةزمح نب ىلع

 يئاسكلاب

 يطقرادلا نسحلا وبا « يدهم نب دمحا نب رمع نب ىلع

 ينامرلا نسحلا وبا « هللا دبع نب يلع نب ىسيع نب يلع

 يوحنلا يثوحلا نسحلا وبا . ديعس نب ميهاربإ نب يلع

 شفخألاب فورعملا نسحلا وبا « لضفلا نب ناميلس نب يلع

 رغصألا

 يدحاولا نسحلا وبا « يلع نب دمحم نب دمحا نب ىلع

 كلملا دعس رصن وبا ريمألا « رفعج نب يلع نب هللا ةبه نب يلع

 الوكام نباب فورعملا
 يناهبصألا جرفلا وبا « دمحأ نب دمحم نب نيسحلا نب يلع

 ةقث مساقلا وبا « هللا دبع نب هللا ةبه نب نسحلا دمحم يلا نب يلع

 ظفاحلا يقشمدلا ركاسع نبا نيدلا

 ينامسمسلا نسحلا وبا « رافغلا دبع نب هللا ديبع نب ىلع

 « دمحم نب ىسوم نب نيسحلا دمحا يلا بقانملا يذ رهاطلا نب يلع
 ىضترملا فيرشلا مساقلا وبا

 يعلجلا نيسحلا وبا « يضاقلا دمحم نب نيسحلا نب نسحلا نب يلع

 بتاكلا نيسحلا وبا « يشباشلا دمحم نب لع

 نباب فدورعملا يورقلا نسحلا وبا 2 فلخ نب دمحم نب يلع

 ش يسباقلا

 يلقصلا عاطقلا نبا مساقلا وبا « دمحم نب يلع نب رفعج نب يلع

 ينرهاظلا مزح نبا دمحم وبا « مزح نب ديعس نب دمحا نب يلع

 هديس نباب فورعملا يسرملا نسحلا وبا ظفاحلا «ليعامسا نب ىلع

 يرصحلا نسحلا وبا ٠ ريرضلا يرهفلا يغلا دبع نب يلع

 ش يناوريقلا
 ٍليبشإلا يوحنلا فورخ نبا نسحلا وبا يلع نب دمحم نب يلع .
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 نسحلا وبا « يوحنلا يعبرلا حلاص نب جرفلا نب ىسيع نب يلع

 نسحلا وبا « يذابارتسالا يحيصفلا يلع نب دمحم ديز يل.ا نب ىلع

 وبا ٠ كلملا دبع نب نسحلا نب ميحرلا دبع نيسحلا يللا نب ىلع

 راصعلا نبا نسحلا

 نيدلا بذهم نسحلا وبا « تباث نب رتنع نب نسحلا نب ىلع

 يلحلا ميمشب فورعملا

 نيدلا ملع نسحلا وبا « دحألا دبع نب دمصلا دبع نب دمحم نب يلع

 يواخسلا

 باؤوبلا نبا نسحلا وبا لاله نب يلع

اء رفعج نب فسوي نب دمحا نب يلع
 مالسإلا خيش نسحلا وب

 يراكملا

 نسحلا وبا « حئاسلا يورهلا يلع نب ركب يلا نب ىلع

 و يا ا ا

 يرزحلا ريثآلا نبا نيدلا زع
ا نسحلا وبا «٠ نمحرلا دبع نب ملسم نب ةلبج نب يلع

 رعاشل

 كّوكعلاب فورعملا
 نسحلا وبا « روهشملا رعاشلا مهحللا نب ردب نب مهحلا نب يلع 5

 رعاشلا نسحلا وبا « سيجروج ليقو « جي رج نب سابعلا نب يلع

 يمورلا ناب فوورعملا

وئااد# مان رب رفا نب روصتع نب قمع نب لج
 ياسا نمتللا:

 رعاشلا
َ 

 يخخونتلا يضاقلا مساقلا وبا « دواد مهفلا يلا نب دمحم نب يلع

 ا ءالحلا نسحلا وبا « فيصو نب هللا دبع نب يلع

 ظ ظ رغصألا ء ىشانلاب

 رعاشلا يهازلا مساقلا وبا « فلخ نب قاحسإ نب يلع

 نسحلاا وبا 2 مجنملا روصنم يلا نب حم نب .يلع
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 نسحلا وبا . مجنملا ىيخ نب يلع نب نوراه هللا دبع يا نب يف ج

 ا حتفلا وبا . دمحم نب يلع

 طاليس ا عر ترجل ب ع

 ءالدلا عب رصب فورعملا رعاشلا نسحلا وبا . دحاولا دبع نب ىلع

 بتناكلا روصنم وبا سيئرلا . لضفلا نب يلع نب نسحلا نب يلع

 ردرصب فورعملا

 يتررخابلا نسحلا وبا . بيطلا يلا نب لع نب نسحلا نب يلع

 ا روهشملا رعاشلا

 ردهشملا رعاشلا كلملا لامج مساقلا وبا . يبسبعلا حا نب يلع

 دهم نسمحلا وبا ٠ يلع ن سلا يلا نب 5220 نإ ىلع

 يلصوملا رهسه نبا نيدلا

 ساب فورعملا نيدلا ءابب نسحلا وبا . زودره نب مسر نب يلع
 ش يناعاسلا

 نبا لئاضفلا وبا ٠ دمحم نب دمحا نب فسوي رفظملا يلا نب يلع
 طساو ىضاق يدمألا

 ةلودلا دامع نسحلا وبا : يمليدلا ورسخاتف نب هيوب نب ىلع

 2 ' يبدوبلا

 ا وبا ٠ نادمح نب هللا دبع نب 0

 1  يديبفلا 8 نيد زازعال
 يرزيشلا كلملا ديدس نسحلا وبا .. ذقنم نب رصن نب دلقم نب يلع

 نسحلا وبا 1 يحيلصلا يلع نب دمحم نب يلع

 نيدلا فيس لداعلا كلملا نسحلا وبا . رالسلا نب يلع

 نسحلا وبا ء بويا نب فسوي نيدلا حالص ناطلسلا نب يلع

 لضفألا كلملا بقلملا نيدلا رون
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 نسحلا وبا . تارفلا نب نسحلا نب ىسوه نب دمحم نب يلع
 ىلعألا دبع نب سنوي نب دمحا نب نمحرلا دبع ديعس يلا نب يلع

 نسحلا وبا . يرصملا مجنملا يدصلا

 . ىبمميلا ىمكحلا دمحا نب نادير نب ىلع نسحلا يلا نب ةرامع
 0000 روهشملا رعاشلا نيدلا مجن دمحم وبا هيقفلا

 وبا ٠ رعاشلا يهوزخملا يشرقلا ةعيبر يبا نب هللا دبع نب رمع
 ْ ْ باطخلا

 ديز وبا . ديز نب ةديبع نب ديز ةبش نب رمع

 مساقلا وبا . يثرحلا دمحا نب هللا دبع نب نيسحلا ىلع يلا نب رمع
 ش لينحلا هيقفلا

 رذ وبا ء ةرارز نب هللا دبع ب رذ نب رمع

 مساقلا وبا ٠ يوحنلا ري رضلا يينامثلا تباث نب رمع

 يرزبلا نبا مساقلا وبا : ةمركع نب دمحا نب دمحم نب رمع

 نيدلا باهش صفح وبا . دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب رمع

 يدرو رهسأا

 ةيحد نا

 يوحنلا ينيبولشلا يلع وبا , يدزألا هللا دبع نب دمحم نب رمع
 نبا صفح وبا . دمحا نب رمعم نب دمحم ركب يلا نب رمع

 ش ذز ربط

 وباو صفح وبا . يلع نب دشرملا نب يلع نسحلا ين.ا نب رمع

 نيدلا يت

 يعيبسلا قاحسإ وبا . دمحا نب يلع نب هللا دبع نب ورمع

 ام. نامثع وبا .« باب نب ديبع نب ورمع
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 هيوبيس بقلملا رشب وبا « ربنق نب نامثع نب ورمع

 يرصبلا ينزاملا يميمتلا نايرعلا نب رامع نب ءالعلا نب ورمع وبا
 فورعملا نامثع وبا « يبيللا ينانكلا بوبحم نب رحب نب ورمع

 1 ظحاحلاب
 بتاكلا لضفلا وبا « لوص نب ديعس نب ةدعسم نب ورمع
 ةناب نباب فورعملا « دشار نب ناميلس نب دمحم نب ورمع

 نيمأ دعس وبا « بتاكلا ايالصوملا نب بهو نب نيسحلا نب ءالعلا
 ش ةفالحلا راد ءىبشنم ةلودلا

 يداوسلا نبا جرفلا وبا « يلع نب دمحم نب يلع نب ءالعلا

 لضفلا وبا يضاقلا « ورمع نب ضايع نب ىموم نب ضايع
 "نسل :ىصحلا

 ورمع وبا « يرصبلا يوحنلا يفقثلا رمع نب ىسيع
 يلوزحلا يليراموي نب ىسيع نب تخبللي نب زيزعلا دبع نب ىبسيع

 ىسوم وبا « يبتك دزيلا

 مساقلا وبا ء رصنتسملا نب دمحم نب ظفاحلا نب رفاظلا نب ىبسيع

 يديبعلا زئاملا بقلملا

 كلملا « بويا نب ركب يا نيدلا فيس لداعلا كلملا نب ىبسيع

 قشمد بحاص نيدلا فرش مظعملا

 نيدلا ءايض دمحم وبا هيقفلا ء« دمحم نب ىسيع نب دمحم نب ىسيع
 ش يراكملا

 رخف روصنملا وبا « كلملا دبع نب لع نب دودوم نب ىسيع

 تيركت بحاص نيدلا
 ىيحي وبا « نيكترامخ نب ليربج نب ماربب نب رجنس نب ىسيع

 يلبرإلا يرجاحلا. نيدلا ماسح لضفلا وباو

 قل لور فورعملا (ميعنلا دبع) معنملا دبع وبا « هللا دبع نب ىبسيع
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 ةضراعلا مجارتلا تسرهف

 ١ . يرعشألا ةدرب يأ نب لالب
 <١ يرقنملا يميمتلا ناوفص نب دلاخ

 0 مكحلا دبع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع
 ةجرج نب نمحرلا دبع نب دمحم وهو ) ريثك نبا ةيوار لبنق

 43 ( يموزخملا يملا

 47 (يسرافلا دمحم نب دمحا نسحلا وبا وهو ) ريثك نبا ةيوار يزنلا
 فو ةبيتق نب هللا دبع نب دمحا رفعج وبا

 دمحم نب ديز هللا دبع وبا نيدلا ءايض ) هللا ديبع نبا فيرشلا
 7 ( نييولعلا بيقن ييسحلا

 5 قيدصلا ركي يا نب هللا دبع

 54 قيدصلا ركب يلا تنب ءامسأ

 4 نيدصلا ركب نإ نب نيحرلا دبع
 “7 ٠ قيدصلا ركب يبا تنب موثلك ما
 “7 قيدصلا ركب يلا نب نمحرلا دبع نب دمحم
 7 حابر يلا نب لالب
 /ا/ رجاتلا صاصحلا نبا

 مْ نامثع وبا « ديمح نب ديعس
 88 (فلخ نب هللا ديبع نب ةحلط دمحم وبا) يعازخلا تاحلطلا ةحلط
 نفح ش ناميلس نبب هللا ديبع مساقلا وبا ريمألا

 ليفنا ش رهاط نب هللا دبع نب ناميلس

 نب ديعس نب ىيحي ءافولا وبا ديدسلا ) مخرملا نبا يضاقلا

 3 ( رفظملا

 هل



54 

595 

596 

597 

598 

99 

00 
101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

11 

112 

113 

114 

115 

 يزوحلا نبا دلو « نمحرلا دبع نب فسوي دمحم وبا نيدلا ييحم

 يزوحلا نبا طبس « يلغزق نب فسوي رفظملا وبا نيدلا سمش

 يضاقلا نبا « دمحا سابعلا وبا نيدلا ءابب فرشألا يضاقلا

 لضافلا
 تارفلا نب دسا

 يريشقلا ميركلا دبع مساقلا يبا نب ميحرلا دبع رصن وبا

 يناعمسلا نبا دعس يا دلاو « روصنملا رفظملا يلا نب دمحم

 يناعمسلا نبا دعس يلا دج « دمحم نبا رفظملا وبا روصنملا

 يناعمسلا نبا دعس يلا دلو « ميحرلا دبع رفظملا وبا

 يكلاملا باهولا دبع يضاقلا وخا « رصن نب يلع نب دمحم نسحلا وبا
 يكلاملا باهولا دبع ىضاقلا دلاو « رصن نب ىلع نسحلا وبا

 يفوصلا مرككملا نب هللا ةبه نب دمحم رفعج وبا

 حالصلا نبا دلاو « نامثع نب نمحرلا دبع حالصلا

 ةحاور نب يكزلا

 بويا تنب ماشلا تس

 ( روصنم نب ىلع نسحلا وبا ) يمليدلا روصنم وبا
 لضفملا نبا دلاو ٠ يسدقملا لضفملا مراكملا وبا بجنألا يضاقلا

 يسدقملا ظفاحلا

 ينملا نب نايتف نب رصن حتفلا وبا
 ( ديجملا دبع نب ديمحلا دبع باطخللا وبا) ربكألا شفخألا

 مساقلا دمحم وبا نيدلا ءاهب

 ظفاحلا وخخا « هللا ةبه نب نسما نب نيدلا ةبه نيدلا نئاص

 ركاسع نبا

 رك هع خا طفاذلا كلو“
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 يللافلا نسحلا وبا

 يرهاظلا مزح نبا هيققلا دلاو . دمحا رمع وبا

 يرهاظلا مزح نبا هيقفلا دلو . لضفلا عفار وبا

 ىسوم نيدلا محن لئاضفلا وبا هيقفلا وهو ) يوارمقلا

 ( ينانكلا دمحم نبا

 يريبزلا برعلا. وبا
 ي دادغبلا زازبلا بتاكلا دسا نب دمحم

 بهو نب ناميلس نب هللا ديبع نب مساقلا نيسحلا وبا ريزولا

 ( يلع نب دمحا دمحم وبا) تاريخ نبا

 يقهيبلا ديز نب يلع نسحلا وبا

 ينادمحلا سارف يلا وخأ . نادمح نب ديعس نب نيسحلا

 ينادمحلا ةلودلا فيس نب فيرش يللاعملا وبا ةلودلا دعس

 ينادمحلا ةلودلا فيس نب فيرش يللاعملا يلوا نب دعس لئاضفلا وبا

 ( دمحم نب جرفلا ) ةوخألا نبا ىلع وبا

 يئارجرحا دمحا نب يلع مساقلا وبا ريزولا

 لاسم ني انه كب ميل حفلا لبا ةنيدلا م
 تارفلا نب دممم نب دمحا سابعلا وبا

 تارفلا نب رفعج نب لضفلا حتفلا وبا
 حارخلا 5 دواد نب دمحم

 يف رافلا جرفلا نب دم# مئانغلا وبا

 ةيحد نبا ظفاحلا ودا . نسحلا نب نامثع ورمع وبا

 رمع نب دمحم يللاعملا وبا نيدلا رصان روصنملا كلملا

 مامإلاب فورعملا ميهاربإ نب باهولا دبع
 بتاكلا ريحلا بحاص نب هللا ةبه رصن وبا ءاسؤرلا جات
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 مظعملا كلملا دلو « دواد نيدلا حالص رصانلا كلملا

 قشمد بحاص

 دخرص بحاص كبيا نيدلا زع

 يراكحلا ىسيع هيقفلا وخخا « رمع نيدلا دحم
 لئاضفلا وبا نيدلا سمش ريمألا نيكتاب

 ه؟؟

 فلل
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