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 ينز نب يزاغ

 دقو - لصوملا بحاص «رقنس قآ نب يكنز نيدلا دامع نب يزاغ نيدلا فيس
 اماف « رّسْعَج ةعلق راصح ىلع لتق هنأو - 'يازلا فرح يف هدلاو ركذ مدقت
 < قوجلسلا يجافخلاب فورعملا :دومح ناطلسلا نب نالسرأ بلأ هعم ناكو لتق
 لامج ريزولا مهيفو « ةلودلا رباكأ عمتجا © يكنز نيدلا دامع ةمجرت يف روكذملا
 نب دمع لضفلا وبأ نيدلا لاك”يضاقلاو « داوجلاب فورعملا « يناهبصألا "دم نيدلا
 نالسرأ بلأ ةميخ اودصقو - ىلاعت هللا ءاش نإ امهركذ يتأيسو - يروزربشلا
 « كل دالملاو 2« كناماغ نحنو كمالغ ىنز ندلا داع ناك : هل اولاقو « روكذملا

 . مالكلا اذهب سانلا ؟اونمطو

 دوم نيدلا رون ةبحص تبجوت * مهنم ةفئاطف : نيتقرف قرتفا ركسعلا نإ مث
 ةفئاطلاو 2« ماشلا ىلإ - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ىتآلا - ىكنز نيدلا دامع نبا
 اماف « لصوملا ىلإ ةعببر رايدو لصوملا ركاسعو نالسرأ بلأ عم تراس ةيناثلا
 ضعب هقحلف « برهو مهكوتف ردغلا مهنم نالسرأ بلأ لبخت راجنس ىلإ اوهتنا

 ١١5:1١ بوركلا جرفمو ٠١ : نامزلا ةآرمو هم - م5 : رهابلا خيراتلا يف هرابخأ -ملو

 تارذشلاو ١١ : 4 يبهذلا ربعو 58 : ه ةرهازلا موجنلاو 88:1١/١ كولسلاو
 : ةديدش ةمج رئثلا هذهو ؛ ريثألا نبا خيرات نم رشع يداحلا ءزحلا نم ةقرفتم نكامأو |!"4 : :؟

 : ٠ . راتخملا يف درت ملو « ةدوسملا يف ةافوتسم « م يف زاحيإلا

 . ”ما0 : يناثلا دلجملا ١

 . دمحم لضفلا وبأ : را

 * فيفختلا ةزمحلا فذحو « اونأمطو : ديرب "

 لاهلها: س ل +



 « روك ذملا يزاغ نيدلا ”فيس مهلصو لصوملا ىلإ اولصو اماق < هودرو ركسملا

 قوجلسلا دوعسم ناطلسلا ةبج نم هعاطقإ تناك انأل روزربشب ًاميقم ناكو
 نالسرأ بلأ ىلع ضبق لصوملاب رقتسا اماف - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا

 « ةعيبر رايد نم هببأل ناك امو لصوملا كلمو « عالقلا ضعب ىلإ هرّبسو روكذملا

 هللا ءاش نإ هركذ يتأيسو - دوم نيدلا رون هوخأ ذخأو « هلاوحأ تدترتو

 . مهل ذلموي ىقشمد نككت مو « ماشلا دالب نم اهالاو امو بلح - ىلاعت

 ىنبو 2 افهأو معلا بخي حالصو ريخ ىلع ًايوطنم روكذملا يزاغ ناكو

 يف يفوت تح 'ةككلمملا يف هتدم لطت ملو « ةقيتعلاب ةفورعملا ةسردملا لصوملاب
 نيعبرأ رمعلا يف براق دقو « ةئامسخو نيعبرأو عبرأ ةنس ةرخآلا ىدامج رخاوأ

 بطق هوخأ هدعب ىلوتو « ىلاعت هللا همحر « ةروكذملا هتسردم يف نفدو <« ةنس
 . ىلاعت هللا ءاش نإ مملا فرح يف هركذ يتأيسو - دودوم نيدلا
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 دودوم نبا يزاغلا

 « رقنس قآ نب ينز نبدلا دامع نب دودوم نبدلا بطق نب يزاغ نيدلا فيس

 هيببأ ةافو دعب ةكلمملا دقت ؛ هلبق روكذملا يخأ نبا وهو « لصوملا بحاص

 يف - هدلاو يفوت املو «© رمح يبا ةربزج بحاص هاش رحتس دلاو وهو < دودوم

 نم راسف « ريشاب ”لتب وهو نيدلا رون ”ريخلا غلب - هتمجرت يف هركذ يتآلا خيراتلا

 تاحفصو 8ذ»#م : نامزلا ةآرمو .١4٠ ء الو ءرزؤك رهابلا خيراتلا يف هرابخأ - هلو

 ؟؛ ؟هال : ؛ تارذشلاو اول ؛ يبهذلا ربعو ى «(كل همت ١/١ كولسلاو مح 5-1

 . راتخملا يف درت ملو ؛ ةدوسملا يف ةلماك تءاجو « م نم ةمجرتلا تطقس دقو
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 ةئاوسخو نيتسو تس ةنس مرحلا يف ةقرلا ىلإ لصوف لصوملا دالب ابلاط هتليل

 رهش يف راجنس ذخأو « ربشلا ةبقب يف اهكلمف نيبمصن ىلإ اهبنم راسو « ابكلمو

 نم هركسعب ربعف « اهلتاقي ال نرأ دصقو لصوملا دصق مث « ابنم رخآلا عيبر

 « لصوملا ةلابق مّيخ ىتح راسو - لصوملا برقب ةديلُي يهو - كب ةضاخن

 لخدو هحلاصف « هدصق ةحص هف“رعو روكذملا نيدلا فنس هنخأ نبا لسارو

 ىطعأو هتنبا هجوزو اهمف اهبمحاص رقأو « ىلوألا ىدامح رشع ثلاث يف لصوملا

 « راحئس ١يكنز نيدلا دامع هدج- ةمجرت يف روك ذملا ينز نيدلا دامع هاخأ

 . *« ةروكذملا ةنسلا نم نابعش يف بلح لخدو ماشلا ىلإ داعو لصوملا نم جرخو

 ريس امرصاحي بلح ىلع لزنو ىتشمد نيدلا حالص كلمو نيدلا رون تام اماف

 فترإ هركذ ينآلا  هوعسم نيدلا زع هوخأ ةمدقم اشد روكذملا ن ةبدلا فيس

 ايلا يلام كالا ضقت نتن ةتاع قرف اهنس ينو ل نايت د“

 ىلع اًفاصتو هئاقل ىلإ جرخو هسفنب ندلا فيس زّبحت دوعسم نيدلا زع رسكنا

 لاوش رشاع سيخلا ةركب يف كلذو «ةامحو بلح نيب ةيرق يهو « ناطلسلا لت

 نباو « يماشلا قربلا » يف ىناببصألا داعلا لاق « ةثابسو نعش ىئدحإ ةنب

 دع ل و ب ال ع

 « هسفنب نيدلا حالص لمح مث نيدلا فيس ةئديم يف ناك هنإف « نيدلا نيز نبا

 0 ل ا لا

 ا يا او ماكل كار ور رو تحاص وه روكذملا

 ةنس رفص ثلاث دحألا موب يفوتو ”نمزُم ضرم ةباضإأو ءءارويكو ندر ريع

 دوعسم نيدلا زع هوخأ هدعب ىلوتو « ىلاعت هللا همحر « ةئامسمخو نيعمسو تس

 نتافو « هب لاطو « لسلا هضرم ناكو - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتأبسو

 ا . ؟ةنس نيثالث رادقم

 فلؤملا هيلإ راشأ ال ركذ اهيف سيلو 5807 : 5 ج يف ديهشلا يكنز نيدلا داع ةمجرت تدرو ١

 . 5456 : مقر ةلقتسم ةمجرت راجنس بحاص يكنز نيدلا داعلو ؛ انه

 . لسلا ضرم : رب نس ن ل يل م . ه8 : نيدلا حالص ةريس ؟

 .ء رب س ن ل يل نم طقس : ةنس ... هضرم ناكو ؛
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 0؟

 باح بحاص رهاظلا كلملا

 2 وأ نب فسوي نيدلا حالص ناطلسلا نبا يزاغ روصنم وبأو حتفلا وبأ
 ًاظقبتم مزاح ًايبيم اكلم ناك ؛بلح بحاص ندلا ثامغ رهاظلا ١'كلملا بقلملا
 ريبدتلا نسح ةمحلا يلاع « كولملا راسا هتبعر لاوحأ ىلع عالطالا ريثك
 يف بلح ةكلمم هدلاو هاطعأ « ءارعشلل ًازيجم ءاداعلل انبحم لدعلا طساب ةسايسلاو
 ض'وعتو اهنع لزنف «لداعلا كلملا همعل تناك نأ دعب ةئامسخو نينامثو نيتنثا ةنس

 . رهس دق اك « اهريغ
 :ضرعل اموي سلج هنأ ابنم : ةئسح ءايشأ هكاردإ ةعرس نع ىكحيو

 دانجألا نم دحاو رضح املك ناكف « هيدي نيب شيجلا ناويدو « ركسعلا
 ملف © ضرألا لبقف ؟هولأسف دحاو رضح ىتح « "هولزنيل همسا نع ناويدلا هلأس
 : رهاظلا كلملا لاقف « هلاؤس اودواعف « دارأ امل:ناويدلا بابرأ نم دحأ نطفي
 مسال ًاقفاوم ناك امل همسا ركذي نأ يدنجلا بدأتو « كلاذك :ناكو « يزاغ هيما

 ىلإ ةجاح ال ريثك ءيث سنجلا اذه نم هلو 2« هدوصقم وه ”ىرغو © ةاطلنلا

 1 همف ليوطتلا

 0 ا و ا هتدالو تناكو
 ةلمل “ بلح ةعلقب فوتو . ةيرصملا رايدلا ةكلمب .هببأ لالقتسا نم ةيناثلا ةنسلا

 « :١8 + بوركلا جرفمو هالو : نامزلا ةآرمو ه4 : نيتضورلا ليذ يف هرابخأ - و؟
 (١؟ :ج) ريثألا نيا خيرات نمو ١( : ج) كولسلا نم ةقرفتم تاحفصو ممم
 ش . هه : ه تارذشلاو ؛5 : ه يبهذلا ربعو 5١5 : 5 ةرهازلا موجنلاو

000 

 . هوكزيل :

 , هسا نع هولأسف : ى



 « ةعلقلاب نفدو « ةئاتسو ةريششع ثالث ةنس « ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلا ءاثالثلا

ملا هدلو كياتأ مداخلا ليرغط نيدلا باهش يشاوطلا ىنب مث
 ةسردم زيزعلا كلمل

 لخد هنأ بحعلاو . ىلاعت هللا همحر « اهيلإ هلقنو ةبرت اهيف رمح و ةعلقلا تحت

 | ٠ ةثامسخو نينامو نيتنثا ةنم نم مويلاو هنيعب رهشلا يف اهل اكلام بلح

 6 'ىلحلا يدسألا مماقلا نأ ليعامسإ نب حجار فرشلا هرعاش هاثرو

 دمج زيزعلا كلملا ناطاسلا هيدلو حدمهو < ةدصقلا هذه, « ءافولا وبأ هتينكو

 يهو « اهيف رصقأ امو © بات نيع بحاص حلاصلا كلملا هاخأو

 "تقلع 'نمب هبطاخي نم ىلإ ىغنصأ نإ بطخلا لس

 متابيا ىلع ”ئتاع كئئدتنن
 ”ةلالض يف'رتطب يمرأ "مك هللا يل
 اهتحمص لاح دق ءابْبّتشلا ىرأ يل اف

 رفسوي نب ثايغلا يزاغلا ىمحح اتقحأ

 توتطناو حئادملا 'سمش تاراوتك 'معن

 "تّهو له د'ونطلا كلذ نع يربخُمم نمف
 تع زعازو تالا دعب تّمضعُض لجأ

 طا سوس وما لع قو

 ركنبم *يأ بطخلا نيم 'تّدلشف

 ”هارطق يىلابيغلا ”ثيغلا سيح نأل

 رفسوي نبا دعي شيعلا "نلي ىّتنأف
 ”ثئتابلاط ىنُملا لبن 'تكردأ الف

 ”تلاغو "انتا
 هيتاعُتي نمع عمسلا يئان ناك نإو

 هبكاوك توابت دق دج ىتئفأ ىلإ

 فال "رستت ال نمور زف
 هبكاوم تابئاخ 'تداعو أ

 :هيهاذم تّقاض ”حجنلاو العلا ءامس

 هبناج بطخلا نال مأ '”ثلعاوق

 هبكانم تافصاعلا ايانملا حيرب

 هبراوغ دالسبلا "نافل "تّمَّطو

 هيراضم 'تكلئفو 'تّلس الملا مغرب

 هبئاحس رطنق لك يف "تتبّسس دقف
 هيلاطم هيلع 'تادكأ لمأ وأ

 هبئاكر "نمي ضرأ يف تكرب الو

 ١ تا وفلا يف يلحلا حج بار ةمج رن رظنا ١ : م١ ه تارذشلاو : "١١ ةرهازلا موجنلاو 0٠ : 5ا5.

 ل كاوا لو تاجا نس نيشا يللا 10: شي را ل ا ؟

 جاتلآ بحاص هأطخ .

 خ : ةدوسملا شماه يف +

 ئإ

 . ل ن يل يي تدرو كلذكو ؛ نمأ :



 سادسا

 ةبقح سّنعم الإ تّعحتنا الو

 هلدع 'لظ يف ”سانلا ٌماقأ نم ىْمَم

 "ترتب كح | ريشس ضخ نموت

 ايلاخ حبصأ كلملا تسد مويلا ىرأ

 ىرتج 'مِل عمدلا لئاس نع يلئاس نمف
 " ةحضن ٍبولق يف ٍبودن نم مف

 ةحامز ”رودص 'مطحلت م 'متكسُيأ

 ”هلتامل ”فوتملا دنع 'تمدطصا الو

 ”ةيرك موي رافثلا هنأ مسالو

 ًالبسم نزحلا نم بوث يسلم ايف

 .؟هءلالظ وُفضت دجملا ”ضور «كتئمّدخ

 يسلم ”عفرتو ينيندثت "تنك دقو
 نكي لو ىداق دق يفذإ لاب اهف
 اهرون كدقف موي 'تفخأ سمشلا ىرأ

 ابتك وأ كيازتعا 'فيس ابن فيكف

 ”مهيلع الظ تنك كولل نمو

 املا تكوثدعلا ىقلأ يرات انأ

 ”هداجو ىداوتغلا ثرغلا ”كتربق "تّنقس

 ١ بذت نأ ًابطخ نمآو : س .

 ةحيحص : راك .

 بورحلا:را#ع .

 . هلالج وقصي :

 . ميغلا : راه

 "هيلا هيلع يحال يدلل ع
 هبراقع ١بدت بطخخ نم نمآو

 هبئاتلك هتمح دق .حابتسم نمو
 هبيحاص نبأ رب نم ”ىككيف امأ

 هبرواجمي بيجولاب يداؤتف لعل

 هيداو ابتحّجأ بورك رانب

 هبضاوق بارتضب مللثت لو بانب

 هبئانج فوفصلا ةنيب تّمحَدزا الو

 راثم *”قشت هبهالس ايهيف قتلا

 هبلاس يكلستتلا نأ يب ”نسحيأ

 هبراشم وفصت دوجلا 'ضاوحو « "ىلع
 هببجاو كادَعَت ام حدم :ورفل

 هبجاح بابلا نع ينينثي ”تئج اذإ
 هبحاش ةجولا ”فساك ”موي ناك الف

 هبكار تنأ يذلا مزحلا نم ”داوج

 هبك اس ماعلا ىدّص 'عقني مل *”ثيفلا اذإ

 هيئاون تبان رهدلا ام اذإ آليلظ

 ة دجلاب ينءاس قم

 هيراسو *ثلملا هيراس ثيغلا نم

 هبعالأ ”تمق



 اتعن هقةلباسيربتلا نو ةرو اهلي قزف
 دم زيزعلا كلملاب حال دقف

 مادجو هببأ نم هلتفَي مل ىف
 لبلد ىعسملا يف ناك نمو

 ةنيعر حالص ىلعتسا ملاصلابو
0 ٠. 

 بسح

 فسوي نب يزاغ ءاملع ازرحأ امه

 "تماظأ ناك انهالول ىرتولا ”قنفاف

 امهايح يلايللا مغر ىلع يمحيس
 ةبطخ عقاوم "لج لم نم مكف
 ىجدلا ىلع ”الطأ دعس يرَمَق ايف

 امكببأ ”دبع ءاببشلا يف ”ثكعأ

 امتنغغأ ثانغلا دعب (ًمتنش نإف

 ”ّمامأ ينابتلا ولجأ 'فقأ ل نأك

 اممقفو امتلن ام كفا هتف

 عضاوم اهيف اهتداوج عم ةدصتقلا هذهو

 نب حلاصلا ىلع جسن دق هنأكو « حلاصلا ةمجرت يف روكذم اهضعبو « كي'زار

 محو دما نم ىرآولا

 هبقاث لبللا ىج'د ىّلِج املاط ايف
 هبقارن ًاتامز انك ىده ”حابص

 هبلاغي نم ابلاغ "دجو ةايإ
 هبلاظ ونه يذلا ”واتثلا دل ىنادت

 نارا يا يل "يل "انج ا
 هيناج "لاذ امهاداع نم ناكلم

 هبساك وه يذلا دجما امّيض امو

 ةيراغفمو هدعيب نم ”هقراشم

 هبلاعث دوسآلا يد'رثت انّق يلاوع

 هبقاوع ترسو هيدابم تءاسف

 هبراه ' ضرألا ىلع ىَولأ امو ىلوف

 دان اهرترتلا ءايق اق
 "ههاوم ينامألا هجو يف ”كحضتو

 هبتارم تامماس كلم ءالعإل

 مأ ”ةح دامو

 ينمسلا ةرامع هبقفلا ةشرم نم ةدوخأم

 ءاه لمعتسا دقف « افلتخم يورلا فرح ناك فرإو اهنزو ىلع اهنإف « اهناونم

 . "اهتاهاضُم دصقف اهبلع فقو دق ناك هنأ رهاظلاو < ةرامع هلمعتسا اك لصولا

 تانغ زيزعلا كلملا هادو : هدعب نم بلح ةكلممو رمألاب ماقو (145)
 ةجحلا يذ سماخ سيمخلا موي هدلومو « رهاظلا كلملا نبا دمح رفظملا وبأ نيدلا

 خخ : ةيشاحلا ينو « قفألا : س

 ا ل ا ملا ١1

 حجار ةمجرت ركذ دعب يل ن ل س رب يف ةمجرتلا يبنت انه. م

 . يف نم تيبلأ طقس دقو : ضرألا :
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 ٠ ةديصقلا تايبأ نم .

 . لحلا



 ةنس لوألا عببر ربهش عبار ءاعيرألا موي يفوتو < بلح ةعلقب ةئاّتسو رسشع ةنس

 . ةعلقلاب نفدو <« تقولا كلذ يف بلحي تنكو « ةئاّتسو نيثالثو عبرأ

 نبا فسوبي رفظملا وبأ نيدلا حالص رصانلا كلملا هدلو هناكم بترتو (146)

 رسك امل ةيتارفلا ةريزجلا نم دالب ةدع كلم هنإف « هتكلمم تعستاو «زيزعلا كلملا

 رخاوأ يف كلذو « صمح بحاص روصنملا كلملا هشيج مدقم ناكو « ةيمزراوخلا

 دالبلاو قشمد كلم مث « نيعبرأو نيتنثا ةنس لئاوأ وأ نيعبرأو ىدحإ ةئس

 هدلومو « ةئاتسو نيعبرأو نامت ةنس رخآلا عيبر رشع عباس دحألا موي ةيماشلا

 رسستلا هدصقو « ةئاّتسو نيرشعو عبي ةنس ناضمر رشع عسات يف بلح ةعلقب

 ثلاثلا يف لتدقو « نيسمخو نامث ةنس رفص يف قشمد نم جرخف « ماشلا اوكلمو

 ىلع ناجيبرذأ لامعأ نم ةغارملا نم برقلاب نيسمخو نامت ةنس لاوش نم نيرشعلاو

 . ةروهشم هتصقو « معأ هللاو « لقانلا لقن ام
 بحاص رهاظلا كلملا نبا دمحأ نيدلا حالص حلاصلا كلملا هع يفوتو (147)

 رفص يف هتدالو تناكو « ةئاتسو نيسمحخو ىدحإ ةنس نابعش يف بات نيع

 اومدق امنإو . نيعمجأ ىلاعت هللا مهمحر < بات نيعب تامو « بلحي ةئاتس ةنس

 نب لداعلا كلملا تنب نوتاخ ةيفص همأ نأل حلاصلا هيخأ ىلع رغصآلا وهو زيزعلا
 نإف حلاصلا امأو 2 لداعلا دالازأ ةلاوخأو هدح لجأل كلملا يف هومدقف < بويأ

 . ةيراج همأ

 ةنس نابعش نم نيرشعلاو عباسلا ةليل يف روكذملا يلحلا فرسلا يفوتو (148)

 دحجسم راوج يف اهرهاظب نفدو «ىلاعت هللا همحر «قشمدب ةئاتسو نيرشعو عبس

 نياعبس ةنس رخآلا عسير رهس فضتنم يف هدلومو « دبعلا ىلصم قرش جنرانلا

 . هرصع ءارعش ريهاشم نم وهو « ةلحلاب ةئامسمخو
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 ةمرأا وف

 ةانم دبع نب يدع نب ناكللم نب ةعيبر نب فوع نب بعك نب ةدعاس نب ةعيبر
 روبشملا رعاشلا « ناتدع نب دعم نب رازن نب رضم نب ساملإ نب ةخاط نب دأ نا

 قوس يف هرعش دشني ناك هنإ لاقيو ؛ ءارعشلا ةلوحف دحأ «ةمأرلا يذب فورعملا
 عمست ام ىرت فيك : ةمأرلا وذ هل لاقف < هيلع فقوف قدزرفلا ءاجف « لبإلا

 ؟ لوحفلا عم ركذأ ال يل اف : لاق ! لوقت ام نسحأ ام : لاقف ؟ سارف ابأ اب
 . نتطَعلاو راعبألل كتفصو « نّمدلا يف كواكب مهتياغ نع كب رّصق : لاق

 نب لتاقم ةنبا 'ةّبَم هتبحاصو « كلذب نيروهشملا برعلا قاشع دحأ وهو
 هللا لوسر ىلع مدق يذلا وه مصاع نب سيقو «يرقنملا مصاع نب سيق نب ' ةبلط

 « مصاع نب سبق نب ةبلط نب مصاع تنب ةبم يه : "يركبلا ديبع وبأ لاقو
 . باوصلاب معأ هللاو

 يناطلا مات وبأ ىنع امهابإو « هرعش يف اهب بيبشتلا ريثك ةمرلا وذ ناكو

 : ةيئابلا هتديصق يف هلوقب
 ٍبرخلا اهعْيَر نم ابار ىهبأ "ناليتغ وب ”فيطي ًاروُمعم ةَّم ”عئبر ام

 م.4 : !١١ يناغألاو ؛ما0 : ءارعشلاو رعشلاو 450 : مالس نبا تاقبط يف هتمجرت -ه؟»
 ينيعلاو 8:1١ قاوسألا نييزتو هم : ١ يشيرشلاو م١ : يلآللا طمسو ١07٠١ : حشوملاو

 .ه. : ١ ةلازحخلاو ؟١.5 : م” صيصنتلا دهاعمو ه؟ : يملا دهاوش حرشو 0١

 ١ طمسلا يف درو كلذكو سيمن : س ينو ء خسنلا رئاس يف برطضاو « ةدوسملا ياذك .

 ١ عم » ةملكلا قوف بتكو ةدوسملا يف ماللا ىلع ةرسكو ةحتف عضو .

 . م9 : طمسلا م
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 : ؟"يونغلا رارض وبأ لاق : «١ ءارعشلا تاقبط » باتك يف ةبيتق نبا لاقو

 هجولا ةنوُنسَم : لاق « يل ابفص : تلقف « اهل َنوُمَب ابعم اذإو ةيم تيأر
 لاق امم ائيش كدشنت تناكأ : تلق «لامج مْسَو اهيلع « فنألا ءامش دخلا ةليوط
 «هارت الو ةمرلا يذ رعش عمست انامز ةبم تثكمو . معن : لاق ؟ ةمرلا وذ اهيف

 ًاميمد الجر تأر هتأر اماف « هارت موي ةنّدَب رحلت نأ اهبلع ىلاعت هلل تلعجف

 . :؟ةمرلا وذ لاقف ! هاسؤباو « هاتأوساو : تلاقف « لاما لهأ نم تناكو « دوسأ

 ايداب ناك ول ”راعلا بابثلا ةتحتو -ةحالم نم ةحسم ”يّم هجو ىلع

 انام ضيبأ ءاملا "نول ناك نإو '”همعط ”ثُيخي ةاملا نأ رق ملأ

 ايداؤتف لالض 'كلمأ لو ”يمب ىئفقناف جل يذلا رعشلا ةّعضاوَف

 ىلإ رظني نأ ”بحأف « عقارب يف الإ طق ةبم ري م ةمرلا اذ نأ ىوريو]
 : لاقف اهبجو

 انيقب ام أش نايتفلا نع بايث نم مقاربلا للا ىزَج

 انيهدزيف حابقلا نيفخخُدو امارتن الف الملا نيراوُي

 : لاق ةرفسم اهآر اماف « نسحلا ةرهاب تناكو « اهببجو نع عقربلا تعزنف

 ةحالم نم ”ةحسم "يم هجو ىلع

 : لاقف « ةنايرع تماقو اهبامث تعزنف « مدقملا "تيبلا

 همعط ثبخي ءاملا نأ رت ملأ

 تلاقف < للاو يإ : لاق ؟ همعط قوذت نأ بحتأ : هل تلاقف « روكذملا تيملا

 ١ ؛”90 : ءارعشلاو رعشلا .

 . يوذغلا راوس وبأ : ءارعشلاو رعشلا ؟

 (*5؟10 : يناغألا الثم رظنا) ةمرلا يذ ناسل ىلع ةعوضوم تايبألا هذه نأ ىلع رداصملا رثكأ م

 ْ . ةبيتق نبا نع انه لقتي فلؤملاو
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 . [١ لعأ هللاو 2 هقوذت نأ لبق ”توملا ”قوذت : هل

 .: "اهمف رئاسلا هرعس نمو

 اهئبوبُس يلق جاه يم '؛لهأ هب بناج وحن نم حاورألا تّبه اذإ
 اهييبح "ناك ثيح سفن لك ىوه امنإو ”هنم نائيعلا ”فرذت ىّوَه

 نب رماع نب ءاكبلا ينب نم يهو « ًاضيأ ءاق'رخب *بّبَّشُني ةمرلا وذ ؛ناكو
 ةجراخ ءاقرخ اذإف « يداوبلا ضعبب رفس يف رم هنأ اهب هببسشت ”ببسو ةعصعص

 ءاهمالك معطتسي اهنم اندو هتوادإ قرخف « هبلق يف تعقوف اهيلإ رظنف « ءابخ نم
 : تلاقف « يل اهبحلصأف « يتوادإ تقرخت دقو «رفس رهظ ىلع لجر ينإ : لاقف

 اهتماركل الغش لمعت ال يتلا ءاقرخلاو « ءاقرخل ينإو لمعلا نسحأ ام هللاو

 يف وهو هلوقب ىنع اتهايإو * ءاقرخ اهاعثو ةمرلا وذ ا بكف 6 ابلهأ ىلع
 : "ةفلامملا ةباغ

 00 0 ا ا
 الذم ”تيهوت.وأ "اعثر ”ةةركذت ٠ انك عمدلل كيشنيع نم ميضأب

 لاقف ©« تحجح اذإ بارعألا ضعب ىلع لزنأ تنك : "يضلا لضفملا لاقو
 تلمف نإ : هل تلقف ؟ ةمرلا يذ ةبحاص ءاقرخ كيرأ نأ كل له : اموي يل
 انيتأ مث « ليم ردقب قيرطلا نع يب لدعف « اهديرن اميمج انبجوتف « ينتررب دقف

 , نيفقعم نيب هانعضو امم ر تدرفنا ١

 , كال 55 : هلاويد ؟

 . لح ثيح : راتخملاو ر «

 . ةبيتق نبا نع لقنلا فلؤملا عباتي 4

 .: ببشت : وو

 نيذيب ءاقرخ هتبحاص ىنع رعاشلا نإ فلوملا لوقو 57١ : ناويدلا تاقحلم يف ناتيبلا جردأ ١

 . هل يعاد ال يذلا ليوأتلا نم نيتيبلا

 . 44٠١ : ءارعشلاو رعشلا ؛

1١ 



 اهب ةناّسُح ةليوط ةأرما انيلع تجرخو « هل حتفف اتيب حتفتساف « رعش تاببأ
 مث « ةعاس انثدحتو تسلجو تماسف « ءانسحلا نم انسح دشأ ةناسحلاو « ةوق

 «يقرايز نم كعنم اهف : تلاق « ةرم ريغ : تلق ؟ طق تججح له : يل تلاق

 امأ : تلاق ؟ كلذ فيكو : تلق ؟ جحلا كسانم نم 'كّسنَم يفأ تماع امأ
 : "ةمرلا يد كمع لوق تعمس

 ماثللا ةّعضاو ءافق'رخ ىلع اباطملا ةفقت نأ جملا مات

 يضر يرعشألا ىموم يبأ نب ةد'رُب يبأ نب لالبل حيدملا ريثك ةمرلا وذ ناكو
 : اهملع مع مسالا اذهو < حّدْمَص هتقان ًابطاخم لوقي هبفو « هنع هللا

 'ررزاج كبّكصو نيب سأفب ماقف ءهتئلب ًالالب: ىموُم يبأ 'نبا اذإ

 ..وهو « هنع هللا يضر يسوألا ةبارتع يف خامشلا لوق نم ىنعملا اذه ذخأ دقو

 نيتولا مدي ٍقرتاف ”ةبارع يلح تلمحو ينتغلب ادإ

 نيمألا يف هلوقب هحضوأو ىنعملا اذه نع فشكف "ساوثن وبأ امهدعب ءاجو
 5 ديشرلا نوراه نس در

 'مارح لاجرلا ىلع نئهروبظف ادم َنغَلَب انب 'يطملا اذإو

 ىلع فقو املا « لئاقلا وه 'نّم نآلا رضحتسأ الو « ءاماعلا ضعب لاق ىتح
 الو هئطختف هلوح موحت 'برعلا تناك يذلا هللاو ىنعملا اذه : ساون ىبأ تبب
 امو « نيروكذملا اهبتبب دشنأو « اذك ةمرلا وذ لاقو « اذك خامشلا لاقف هبيصت
 ؛ىنعملا اذه يف لصألاو . نسحلا ةيابن يف وهو < تببلا اذهب ساون وبأ الإ هنابأ

 ١ «ًاعم» اهقوف بتكو ةرسكو ةحتف ةدوسملا يف نيسلا ىلع عضو .

 ش . #50 : (تاقحلملا) هناويد ؟

 * اهدمي ساون وبأ : ن .

 . تيبلأ : س 4



 هللا ىلص هللا لوسرل ةقان ىلع 'تّحن دق تناكو « ةكمب ةروسأملا ةيراصنألا لوق
 اهيلع ”توجن نإ ترذن ينإ « هللا لوسر اب : تلاق هيلإ تلصو اماف « مسو هيلع
 ريسفتو ..« اهتْيّزج ام سئبل » مسو هيلع هللا ىلص للا لوسر لاقف « اهرحنأ نأ

 الإ <« ينتينغأو ينتيفك دقف « كريغ ىلإ لحرأ نأ جاتحأ تسل ينإ : ىنعملا اذه

 ساون وبأو « حبذلاب ًاضيأ اهيلع اعد ةمرلا اذو <« حبذلاب هتقان دعو خامشلا نأ

 « دوصقملا يف متأ وهف « رافسألا يف دكلا نم اهحارأو اهربظ ىلع بوك رلا مرح

 . حودمملا ىلإ هتلصوأ ثبح « هيلإ اهتاسحإ ةلابشق يف اهبلإ نسحأ هنوكل
 وذ تام مث ىفوأ تامف « دوعسمو ١ىفوأو ماشه : ةوخإ ةمرلا يذل ناكو

 «ةساحلا» يف لاقو « ةبتق نبا .لاق اذكه - اهيثرب دوعسم لاقف « هدعب ةمرلا
 : دوعسم اهلاق يتلا تاببألاو - باوصلاب معأ هللاو « اذه فالخ يئارملا يف

 *”عّرتم نآلم نيعلا ”نئفجو ةازع هّدْنعَب نالئَغب ىفوأ نع ”تئيزعت

 ”مَجوأ حرقلاب حرقلا :كَن نكلو هدعل تابصملا ىفوأ ينسنُي لو

 ٍدوعسم نم تسلف نوؤشلا لبس 'مهشتلالطأ ىقس ”دوُعسم ناك نإ

 مالكلا يف « نييئاطلا نيب ةنزاوملا » باتك بحاص يدمآلا مساقلا وبأ لاق

 ىلع ةمرلا اذ هاخأ مولي ناكو « ةمرلا يذ وخأ دوعسم اذه : تيبلا اذه ىلع

 : ؟ةمرلا وذ همق لاق ىتح « لولطلا هئاكب

 ”رطاق عمدلا فكاو نم تيحل ىلع ىرخح دقو لوقب ”دوعسم ةشع

 ىئاشعلا كتَمَلَح دق ؤرما ”تنأو ”ةباسص ةتشكب ذإ ىكسش رادلا ىفأ

 يف يزيربتلا لاق كلذكو « دوعسمو ةمرلا يذل مع نبا هنإ لاقو مهد نب وأ جرفلا وبأ ركذ ١

 رظنا) دوءسمل ال ةمرلا يذ يخأ ماشط ةبوسنم ةسامحلا يف تايبألاو « هريغو ةسامحلا حرش

 : مالس نبا شماه يف فالحلا اذه ركاش دومحم ذاتسألا قيقحت رظناو (78* : يقوزرملا حرش
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 يبي راصو بهذملا كلذ نع عجر دق دوعسم ناك نإ : لوقي مات ايأ نأكف
 راصف «هنأث اذه ناك اذإ امم هنم يربتلا يف غلبأ اذهو « هنم تسلف لولطلا ىلع
 اذهو « اهنم تسلف ردغ دق لأومسلا وأ لخب دق متاح ناك نإ : لئاقلا لوقك
 اذه « اهنم تسلف ردغ دق رداغلاو لخي دق لمخبلا ناك نإ : هلوق نم غلبأ
 . 'ةرابعلا هذه ريغب ناك نإو < يدمآلا هلاق ام لصاح

 ةرسششع عبس ةنس هتافو تناكو .ىلوأ راصتخالاو « ةريثك ةمرلا يذ رابخأو
 نبا انأ « مرهلا فصن نبا انأ : لاق ةافولا هترضح املو « ىلاعت هللا همحر « ةئامو
 : ؟دشنأو « ةنس نيعبرأ

 راتنلا نع ينحزئحَز بنذلا رفاغو 2تترضئتحا اذإ يسفنزع حورلاضباق اب

 : "دتولا يف هلوقب « ةمرلا وذ » هل لبق امءإو

 دللقتلا ةمر يقاب ثعشأ

 . يلابلا مظعلا اهرسككيو « يلابلا لبحلا  ءارلا مضب - ةمرلاو
 «؟جاجعلا نب ةبورب زجرلاو ةمرلا يذب رعشلا متخ : ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو

 همعطم بهذ اك هرعش بهذ نكلو « معن : لاقف <« يح ةبور نإ : هل لبقف

 « .:رومدبم نوعقرم : لاقف ؟ نورخآلا ءالؤبف : هل ليقف ©« هحكنمو هسبلم و
 هه .٠ #0 .٠

 . ”مهريغ ىلع "لك مه اغإ

 نع فلتخم ١١( : ؟ ) مامت ينأ ةمج رت يف يدمآلا نع لقن اهعمو ردا ان و و ١

 يذلاو : تلق ؛ ةنزاوملا يف ءاج ام ىلإ برقأ ىنعملاب لوقنم هنأ مغر انه هدروأ يذلاو « انه تبثملا

 يف ًادوجو هل نأ ىلع لدي ام كانه سيل و خسنلا ضعب تادايز نم كلانه مامت نأ ةمجرت يف ركذ

 . فلؤملا ةدوسم

 . 55ا/ : ناويدلا تاقحلم ؟

 . )6٠ه: ناويدلا «

 خبشلاو رب يف ةمج ثلا يهنت هبو + فلزملا ةدوسم نم دوجوملا لوألا مسقلا يهني دحلا اذه هنع. ه

 : . ر ادع ام ىرخألا

 مه
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 هتدصصق هلوق دعب ةمرلا وذ سرخ ول : ريرج لاق « ورمع وبأ لاقو]

 : اهوأ ىلا

 بكسني ءاملا اهنم كنيع لاب ام

 انب لزن اذإ : لوقي ةمرلا اذ تعمس : ورمع وبأ لاقو ؛ سانلا رعشأ ناك
 دبع : انلق 2« ضيحلا لاق نإف ؟ ضيحملا مأ كيلإ ؛بحأ بيلحلا : هل انلق لزان
 يذ رعش : ورمع وبأ لاقو ؟ تنأ نم نبا : انلق « بيلحلا لاق نإو ؟ تنأ نم

 « ةحئار لوأ يف ”مّش اهلا ءابظ راعبأو « ليلق نع لحمضي سورع طقن ةمرلا
 يوذو « هرصع يف ءارعشلا ريهاشم نم ناك دقف ةلمخابو . رعبلا ىلإ دوعي مث

 . ىلاعت هللا همحر < هرهد يف مظنلا يف مدقتلا

 دمه نع « بولقلا لالتعا » باتك يف يطئارخلا لبس نب رفعج نب دم ركذو 1

 «لهانملا نم البم تمميت جحلا نم تردص اماف «تججح :لاق يضلا ةماس نبأ
 ةبر تلاقف ؟ لزنأ : تلقف « هئانفب تخنأف « قيرطلا نم ةيحانب تيب اذإو
 نسحأ ةيراج اذإف تلخدف 2« لجأ : تلاق ؟ لخدأو .: تلقف « معن : تيبلا
 ذإ كلذك انأ انيمف « اهمف نم رثني ردلا نأكو اهثدحأ تسلجف ©« سمشلا نم

 كسولج ام «هللا دبع اب : تلاقف «ىرخأب ةلمتشم ةءابعب ةرزتؤم زوجع تجرخ
 .تلاقف ؟هلاون وجرت الو « هلامح نمأت ال يذلا يدجنلا لازتغلا اذه دنع انهاه
 : ١ةمرلا وذ لاق أك للعتي هبعد ةدج يأ : ةيراجلا اهل

 ابليلق يل عفان يفإف ًاملق ”ةعاس َلُْلَعَت الإ نكي ال نإف

 . "[اببح نم اضّغلا رمجك يلق يفو « تفرصناو يموي تمقأف : لاق

 ١ هم. : هلاويد ,

 امم وه امنإ نيفقعم نيب دريس ام رثكأو « راتخملا ين همظعمو « نيفقعم نيب امب ر تدرفنا ؟

 .ر هيادرفنت
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 نونجملا كتاف

 وه ًاريغص ذخأ « [يمور ناك ؛ نونجملاب فورعملا ريبكلا كتاف عاجش وبأ

 < عالككلا يذب فرعي نصح برق عضوم نم مورلا دلي نم امل تخأو هل خأو
 «نمن الب اهارتك ةمرلاب هديس نم ديشخإلا هذخأ نمم وهو « نيطسلفب طخلا معتف

 ديعبي سفنلا مرك ناكو ؛ كيلاملا ةدع يف ًارح مهعم ناكو « هبحاص هق هقتعأف

 ذاتسألا قئفر ناكو « « نونجملا » هل لمق كلذلو 6 مادقإلا ريثك ًاعاحش ةمحلا

 نبا 'ةبيبرت يف روفاك ررقتو اهمودخم تام اماف *« ديشخإلا ةمدخ يف روفاك

 ةماقإلا نم كتاف فنأ  ىلاعت هللا ءاش نإ روفاك ةمجرت يف قأس اك دشخإلا

 تناكو < هتمدخ يف بكري نأ جاتحيو « هنم ةبتر ىلعأ روفاك نوكي المك رص

 ةئيبو دالب يهو « هل ًانكس اهذختاو اهيلإ لقتناف « هل اعاطقإ اهلامعأو مويفلا

 هنم ًاعزف همركيو هفاخم روفاك ناكو « مسج اهب هل حصي مق < مخولا ةريثك

 لوخد ىلإ هتجوحأو كناع ميح يق هنلا تكستناف « اهيف ام هنم هسفن فو

 عمسي ناكو « روفاك ذاتسألل فيض يننملا بطلا وبأ اهنو اهبلخدف < ةجلاعمال رصم

 نم افوغخ هتمادعب لدصتق لع ردعي ال هنأ ريغ ؛ "هئاخس ةرثكو كتاف مركب

 نم ةفداصم ءارحصلا يف ايقتلا مث « مالسلاب هلساربو هنع لأسي كتافو « روفاك .

 بيطلا يبأل لمح هراد ىلإ كتاف عجر اماف « تاضوافم اههنيب ىرجو «داعيم ريغ
 ينتملا نذأتساف 2« امدعب ايادهب اهعبتأ مث « رانيد فلأ اهتميق ةيده هتعاس يف
 ةنس ةرخآلا ىدامج نم عساتلا يف هحدمف « هل نذأف هحدم يف ًاروفاك ذاتسألا

 . :٠ م تارذشلاو ؟م : ؟ يبعذلا ربعو ه5: 4 أ ميو : " ةرهازلا موجنلا رظنا - 84

 . همدخ : را ١

 . هتعاجش : ن ؟

"١ 



 ١دئاصقلا ”رغ نم يهو « اهلوأ يتلا ةروهشملا هتديصقب ةئاؤلثو نيعيرأو نامث

 ؛لاحلا ٍدِعْسي ل نإ 'قطنلا ديئسْيلف لام الو اهدْبُمت ةكدنع لح ال
 : اهمف هلوق نسحأ امو

 ”لاثمأ سْمشلل امو تلق سْمّشلاك ةّصقتَم فاكلا ؛لوخدو كتافتك
 لاوش نم تلخ ةليل ةرسشع ىدحإل « ًءاشع دحألا ةليل روكذملا كتاف يفوت مث

 تضل ف و ا ا رصع ةئاؤلثو نيسمخ ةنس

 5 "اهلوأ يتلا

 0 مك ”يصَت اهنيب 0: دلاو عدرب 0 رث كلاو ”قللقمي نرزملا

 : اهمف هلوق "قرأ امو

 امان ءانلا سن قو .وسأ قاف نم انتحال نإ
 عّرجأف قيدصلا ' بستع يف ميو ”ةوسق يداعألا ”بضغ ينديزيو

 عتقوتي امو اهنم ىضَس امع لفاغ وأ لهاجل 'ةايحلا وفلصت ٠
 عّمطتف لاحلا بلط اهموُسَيو 'هّسفن قئاقحلا يف طلافي نملو ٠

 عّرصملاام هموي ام هموق اه هناينب نم نامرملا يذلا أ

 عّبنتتف ءانفلا ابكرديف انيح اهاحصأ نع رانآلا ”فلختت

 نم هريسم ركذي دادغب نم هجورخ دعب لمح مت . ةقئافلا يئارملا نم يهو

 ةنس نابعش نم نولخ عستل هداج اهأشنأو « روك ذملا اكتاف ربو رصم

 : "اهلوأو « ةئاؤلثو نيسمحو نيتنئا

 مادق الو هفخ ىلع هاريس امو مكلّدظلا يف مجنلا يراسننحن مانت

 م 0 يببنتملا ناويد ١

 همك : ىبينتملا ناويد ؟

 ا و اوم اانا هي : هتاويد #

 ضرب



 ميلك سانلا ف ”فَكَخ هلالو هادصقن ةن رصم ف ”دخآ ”كتاف ال

 ممأرلا ف تاومألا هبءماشت قدس 8 م ف ءامح لإ هبءاشت ال نم

 مدعلا ىلع ايندلا يناديزت اف هيلطأ ترس يتنأكو هتمدع

 : ىلاعت هللا همحر ©“ ١رخآ ءيش هبف هلو

03 

 نايقعلا دئالق بحاص

 | يليبشإلا يسنيقلا هللا دبع نب ناقاخ نب هللا ديبع نب دمج نب حتفلا رصن وبأ
 دقو روكذملا باتكلا اهنم فيناصت ةدع هل ؛ « نابقعلا دئالق » باتك بحاص
 "مهتم دحاو لك ةمجرت ىلع مكتو « ةريثك ةفئاط برغملا ءارعش نم هيف عمج

 حرشسمو سفنألا حمطم ١» باتك ًاضيأ هلو « ةراثإ فطلأو ةرابع نسحأب

 © ىطسوو ىرغصو ىربك : خسن ثالث وهو « سلدنألا لها حلم يف سنأتلا

 هذه يف همالكو « دالملا هذه يف دوجولا لملق هنكل « ةدئافلا ريثك باتك وهو

 . تالقنتلا عيرس رافسألا ريثك ناكو « هتدام ةرازغو هلضف ىلع لدي بتكلا

 . "قدنفلا يف شكارم ةنيدمب ةئامسخو نيثالثو سمخ ةنس آليتق يفوتو

 ١ .نخأ ءايكأ را .

 ١ : ١٠604 برغملاو ه684 :ه ةلمكتلاو ليذلاو فث.٠ : يدصلا خورش مجعم يف هتمجرت - و

 ؛ ١٠1ال : 4 تارذشلاو 8و4 : ١١ كلاسملاو ؟4 : ؛ بيطلا حفنو ١١ : ١85 ءابدألا مجعمو

 . راتخملا نم ةمج رنلا تطقسو

 . هليعب مهتم : را

 . أطخ وهو ء قدنحلا : ن م

 النذر



 راعشأ نم برطملا » هامس يذلا هياتك يف ةيحد نبا باطخلا وبأ ظفاحلا لاقو
 هفيناصتب هنع ينوثدحو هياحصأ نم ةعامج تنقل ينإ » : «١6 برغملا لهأ

 لالحلا رحّسلاك هفملاوت يف همالك نكل « هايند يف راذعلا "عولخم ناكو « هبئاحعو

 ةنس رادص شكارم ةرضح نم "قدنفب هنكسم يف احنذ لتق « لالزلا ءاملاو

 نيماسملا ريمأ هلتقب راشأ يذلا نإو « ىلاعت هللا همحر « ةئامسحخو نيرسعو عست

 ش . باوصلاب ملعأ هللاو « هظفل هلك اذه « نيفشات نب فسوي نب يلع نسحلا وبأ

 نيفشات نب فسوي نب مهاربإ قاحسإ يبأ وخأ وه روكذملا نيماسملا ريمأو

 .باتكلا ةبطخ يف هركذ دقو « نابقعلا دئالق » روكذملا رصن وبأ هل فلأ يذلا
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 يروغاشلا نايتف بابشلا
 فورعملا *يميرحلا يدسألا « ؛لامثث نب نابتف نب ىلع نب نايتف بابشلا

 «مهدالوأ لعو مهحدمو كولملا مدخ «ًارهام ًارعاشو ًالضاف ناك ؛لعملا يروغاشلاب
 راعشأ ابيف هلو ينادّبنلاب ةدم ماقأو <« ناسح عبطاقم هيف 'رعش ناويد هلو

 ع ارتت رقت رظنملا ةليمج ءاحبف ضرأ يهو « ينادبزلا ةنج يف هلوق كلذ نمف “ ةقيطل

 "ايل عيبرلا نمز يف راهزألا عاونأ ياسر اور و دكا ع

 د عيلخ : را"

 . ةيونحلا شكارم قدانف دحأ : كلما دبع نبا 1 3

 ةديرحلاو 58 : م« تارذشلاو 8: 5 ةرهازلا موجنلاو 88 : ١ رودبلا علاطم رظنا -
 : ( روغاش ) نادلبلا مجعمو مد : ١ ماشلا مسق )

 . ل يف ةمجعم ريغ ءاشلاو « م س نم «لامث » تطقسو « رن يل يناذك ؛

 . يمزحلا : ةديرحلا يفو ؛ يقشمدلا يفنحلا : ره
 , )و951 ةنس قشمادب هناويد رشن 5



 'يهو < ناسحإلا لك اهيف نسحأ

 '”حدق نيح نوناكلا يف رمجا دمخأو 2"حدتق لككب ”نوناك رخخلا لمجأ دق

 حلك نامزلا هجو اذإ هجو نسحب  ةرفسم تنأ ينادبزلا ةنجاي
 حرق 'سوق 'سوقلاو هجلحي وجلاو هفدنت ”بحسلا كيلع "نطق جلثلاف

 : "[ربكو] اس دق ناكو ) ةرارحلا ديدس اهوام ماح ىلإ لخد دقو هلو

 يي ءانع ةنم دياكتن ممحلاك ممامح ءام ير

 اسوشتلا نودطمست و ملاباف ةادجلا نوظسشنت كب يدبعو

 يدرعسالا ل ةمجرت يف « ةديرخلا » باتك يف تدجو مث |

 : « ةديرخلا » بحاص يناهبصألا دامعلا لاق « تاببأ ةسمخ بتاكلا دجملاب بقلملا

 : اهنم سماخلا تيبلاو « هل اهنإ لقي مو « مامح مذ يف روكذملا دعس اهيندشنأ

 اسويتلا نروطمست '”مترص ملف ءادجلا طمس فرعلا يف ناك دقو

 ةئاهسمحو نينامثو عبس ةنس رخآلا عيبر رهش سداس ىلإ وهو 5 دامعلا لاقو

 . اّككَع ىلع روصنملا ركسعلاب مقم
 . [ نايتفل هنأ نظي اليك هيلع توبنف «ًانيمضت رعاشلا ناشف هلمعتسا دقف :تالق

 وهو «قشمد ةنحش كرامملا ن نب دودوم نيدلا ردي ربمألا ةماخ آمن دق اناكو

 مصي نو 6 همال نيدلا حالص ناطلسلا يخأ نبا ا خوف نيدلا دع وهأ

 :١ : نينع نب نيدلا فرش هيلإ بتكف « طخلا هدالوأ

 ابْبُشلا ابهقفأ يف هتمظب ىفان نإو بابشلاب ًالظ بّتقَلت 'نّم اي
 انيس اهبابسأ نم تكسمت نإو ة”تلود دودوم نم كنررْغَي ال

 . و4 : نايتف ناويد ين تايبألا ١

 . ءريغل اهنِإ ليقو : راتخملا ين دازو ؛ ؟مم : هناويد يف ناتيبلا ؟
 . خرف : يل «
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 «ابنذلا كموشيحخ ىلع فلت قح ةدحاو ريغ اهيف حبنت تستلف »

 تناكو * [انيمضت هلمعتسا دقو « ةساجلا » تاببأ نم ريخألا تببلا اذهو

 . اهحزش لوطي تابعادهو تابئاكم اهننب
 : هرعش نمو . سابنابب ةئامسمحو نيثالث ةنس دعب هدلومو ]|

 ”نكلو بلط يف "تين امو نكاس طظحلاو يكرحن مالع

 نساحملا ' هرخؤت رح ىلع يواسملا ”همدقت ًالذن ىرأ

 : هنم تلقنو قشمدب هتيأر تببود هيف ام عبمج ريغص رخآ ناويد هلو

 رفاو فاو كتتلقمي رحسلاو رهاز أز كبتنجوب درولا

 '| ركاش كاش وبف فاخو وجرب رهاس هاس كاوه ىف قشاعلاو

 ةرسشع سمخخ ةنس مرحملا نم نيرشعلاو يناثلا رّحَس روكذملا نابتف يفوتو .
 . ىلاعت هللا همحر « ريغصلا باب رياقتع نفدو « ةئاتسو

 واو مث ةمومضم ةمحعم نيغ فلألا دعدو ةمجعملا نيشلا حففي : يروغاشلاو

 ني ىقمد نقاط ةرانع هو. © يوغاقلا»لإ  ةيفنلا مده 4 210 اهدي ةنكاب

 : "اهجاوض هج
 نون فلألا دعبو ةلمبمملا لادلاو ةدحوملا ءابلاو يازلا حتفب : يناديزلاو

 راجشألا ةريثك كبلعبو قشمد نيب ةيرق يهو « اهتحت نم ةانثم ءاي مث ةروسكم

 . "ةبيطلاو نسحلا ةياغ يف يهو « ًارارم اهتيأر « هايملاو

 ١ هناويد يف نونلا ةيفاقب نيذللا نيتيبلا دجأ لو ء ر يف تبث نيفقعم نيب ام .

 اهيحاوت :ر ا" .

 بيطلاو : ن1 .

 نحا



 0؟7١1

 يمربلا ىبحي نب لضفلا

 مهرثكأ نم ناك ؛ يكمربلا 'كمرب نب دلاخ نب ىبحي نب لضفلا سابعلا وبأ
 مدقملا رفعج هيخأ نم مركأ ناكو « مهدوج ةعسو ةكئماربلا مرك عم امرك
 دق ديشرلا نوراه ناكو ؛ هنم ةباتكلاو لئاسرلا يف غلبأ رفعج ناكو « "وك

 تبأ اب : ىبحي اهيبأل لاقف رفعج ىلإ اهلقني نأ دارأو «رفعج لبق ةرازولا هالو

 « رفعلل لضفلا يخأل يذلا متاخلا لعجأ نأ ديرأ ينإ - تبأ اب هوعدي ناكو -
 دق لضفلا م أ تناكو « دلوملا يف نابراقتم (منإف ©« يخأ اب لضفلا وعدي ناكو

 نيشرلا 2 تدار تارا ةنيدملا تادلوم نم ةديبز اهمساو « ديشرلا تعضرأ

 ةصفح يبأ نب ناورم لاق كلذ ينو« عاضرلا نم نيوخأ اناكف < -لضفلا تعضرأ

 : لضفلا حد

 دحاو ”ةّقيلخلاو يشب كتذغ ةرح لَّضفأ نأ ًالضّف كل ىفتك

 ٍدهاشملا يف ًادلاخ ىمحي ةناز اك ابلك دهاشملا يف ىبحي تنز دقل

 4 هيئفك اف كلذ يف هيلإ باتكلا نم تمشتحا دقو : " ىمحبل دش رلا لاق

 «كلامش ىلإ كنبع نم متاخلا ليوحتب نينمؤملا ريمأ رمأ دق » :هبلإ هدلاو بتكف

 امو <« تعطأو يخأ يف نينمؤملا ريمأ ؛ةلاقم تعمس دق » لضفلا هبلإ بتكف

 ١ ج) بهذلا جورمو باتكلاو ءارزولاو يربطلاو (8 : ج ) رئالا با اجا : *(

 دادغب خيراتو 854 بادآلا رهزو ١١ : ةرهازلا موجنلاو 8ع4 * : ١4٠ يبهذلا ربعو

 ١دوءء ش . "م. تارثشلاو

0-2 
 . هيزي نبا : تي داز

 . (١908:1ج) يف يكمربلا رفعج ةمجرت ؟

 . راتخملاو مار يف درو : ىيحيل ... نارزيحلاو م

 2 هلاق اه : ر 4#

 في



 لاقف « هيلع تعلط ةبتر ينع تبرغ الو « هيلإ تراص ”ةمعن ينع 'تلقتنا

 " لقعلا ةئم. ىوقأو * هنلغ لضفلا لئالد نيبو« هسنن نسفنأ انث نغأ ل: رقبخ

 . هعاراذ ةغالبلا قف عسوأو « هبق

 يف نومأملاو « ىبحي نب لضفلا رجح يف ًادمج هدلو لعج دق دشرلا ناكو

 لضفلا دلق ديشرلا 'نإ مث < هرجح يف نمب اهنم دحاو لك صتخاف «رفعج رجح
 ديربلا بحاص باتك لصوف « ةدم اهي ماقأو اهبلإ هجوتف « ناسارخ لمعي

 نب لضفلا نأ تاكلا» تودفمو هيدب نيب سلاج ىمحيو دنشرلا ىلإ ناسارخم

 هأرق اماف « ةبعرلا رومأ يف رظنلا نع تاذللا نامدإو دصصلاب لغاشتم ىسحي

 هيلإ بتكاو باتكلا اذه أرقا « تبأ اي : هل لاقو < ىبحي ىلإ هب ىمر ديشرلا
 هللا كظفح » :ديربلا بحاص باتك ربظ ىلع ىبحي بتكف ءاذه نع هُعَدْرَي ام

 ديصلاب "لغاشتلا نم هيلع تنأ امم نينمؤملا ريمأ ىلإ ىهننا دق « كب عتمأو ينب اي

 نيزأ وه ام د واعف 2 هركنأ ام ةعرلا رومأ يف رظنلا نع تاذللا ةموادمهو

 «مالسلاو « هب الإ هرهد لهأ هفرعي مل هنيشَي وأ هئيزم ام ىلإ داع نم هتاف كي

 : تاببألا هذه هلفسأ يف بتكو

 'بيبحلا ءاقل دقف ىلع 'ريصاو العلا بالط يف ًاراهن 'بّصنا

 بوبعلا 'هوجو هيف ترشتْساو البقم ىتأ لبيللا ذإ قح

 بيرآلا 'راجن ليللا امنإف يبتشت امب ليلا دباكف
 بع. نمأب ليلا '”لبقتسي :. اكتسا ”هيسنل قف >ةنم نك
 بيصخ شيعو وهل يف تابق هراتسأ 'ليللا هيلع ىّتطغ

 بيقر ودع “لك اهب ىعسي ”ةّفوشكم ىقّسْحألا ”ةذلو

 درو اماف « تبأ اي ”تْمَدِبأ : لاق غرف اماف « "بتكي ام ىلإ رظني ديشرلاو

 دق ديشرلا ناكو : خسنلا رئاسي ءاجو 0 راتخملاو م زاقدرَو : نإ مث 7 83 ديشرلا ناكو ١

 . خلا . . . ةدم اب ماقأو ناسارخ هالو

 . يل نم تطقسو ء بتك ام : ن م , لفاغتلا 2

 ناكل



 . 'هلمع نم فرصنا نأ ىلإ ًاراهن دجسملا قرافي مل لضفلا ىلع باتكلا
 راهيونلا اهبو < مهنطو وهو خلب ىلإ لخد ناسارخ "ىلوت امل هنأ هبقانم نمو

 . تيبلا كلذ مداخ كمرب مدس ناكو «اهدبعت سوجملا تناك يتلا رانلا تيب وهو

 ردقي مف < تيبلا كلذ مده لضفلا .دارأف  رفعج ةنجرت يف حورسشم وه اهسح -

 ٠ . ًادجسم ااهيف ىنبو ةيحان هنم مدهف « هئانب ماكحإل هيلع
 ىبحي نب رفعج ىلو دشرلا نأ "« ءارزولا رابخأ » يف يرايشبجلا ركذو

 لضفلا دّلَتقو « ةئامو نيعبسو تس ةنس يف ةيقيرفأ ىلإ رابنألا نم هلك برغلا

 ىلع فلختساو *رصمب رفعج ماقأف « كرتلا دالب ىصقأ ىلإ ؛ناورمش نم هلك قرشا

 ناسارخ ىلإ لصو اماف « نيعبسو نامت ةنس يف هلمع ىلإ لضفلا صخشو « هلمع
 دارو: ؟ااقبلا نئافد قرأ و خل لاوا ساننلاو ديباتملا نيو« نوحلا ةارع لازأ
 « مهرد فالآ ةرشعب عست ةينس يف بانكلاو داوقلاو راوزلا لضوو « دنجلا

 ديشرلا هاقلتف © قارعلا ىلإ ةنسلا هذه رخآ يف صخشو « هلمع ىلع فلختساو

 ركذي ءابطخلاو هحدمب ءارعشلا رمأو « ماركإلا ةياغ همركأو سانلا هل عمجو

 : اهنم تاببأب ىلصوملا مهاربإ نب قاحسإ هحدمو « هل نوحداملا رثكف « هلضف

 نمزلا ىلع ينادعأل ىيحي نب لضف ةفرعم لضفلا نيبو ينيب تاك ول
 نمثلا نم يلاغلاب ةدجلا يرتشملاو هرئاط نومملا دجاملا قفلا وه

 : هل لاقف « هيلإ ابغار هاتأ مث « لضفلا اجه دق "يريخلا لوهلا وبأ ناكو

 . 454ه : ةقرولا « يئافيتلل سفنلا رورس يف ةمدقتملا ةصقلا هذه عجار ١

 . يلو : را ؟

 . .١٠6 : يرايشهحلا عا

 . ناورهلا : يرايشهجلا +

 . ديشرلا ةرضحم : يرايشهحلا ه
 ٠ بئارضلا نم ةقحتسم اياقب يوتحن يلا رتافدلا : ىنعملا لعلو « يرايشهحلاو ةعوبطملا يف اذكه «

  7اياغبلا زكارم : ر يفو « اياقبلا زكارم : راتخملا ينو .
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 يبونذو لجو زع هللا هب ىقلأ يذلا هجولاب : لاقف ؟ يناقلت هجو يأب ! كليو
 . 'هتلصوو كحضف « كيلإ ىبونذ نم رثكأ هملإ

 . زاجنإلاب يرورسك ةدئافلاب دوعوملا رورس ام : همالك نمو
 هنبتلاو مركلا تماعت : لاقف © كيف ”هبت الول كمرك نسحأ ام : هل ليقو

 ضعب ىلع ًآالماع يبأ ناك : لاقف ؟ كلذ فيكو : هل ليقف . "ةزمح نب ةرامع نم

 «دادفب ىلإ لمُحف « ةرثكتسم ةلمج هيلع ترسكتناف « سراف دالب روك

 ال مرد فلأ فالآ ةثالث هيلع تيقبو « هكلمي ام عيمج عفدف « لام بلوطو

 هنيب تناكو « هرمأ يف ًارئاح يقبف «© ثيثح هيلع بلطلاو « ًابجو امل فرعي
 هتدعاسم ىلع ردقي ام هنأ لع هنكل « ةشحاومو ةرفانم ةزمح نب ةرامع نيبو

 هفآارتعو ينع هيلع مسو ةرامع ىلإ ضما : يبص انأو ًاموي يل لاقف « وه الإ

 نرأ ىلإ ضرقلا ليبس ىلع غلبملا اذه هنم بلطاو اهيلإ انرص دق يتلا ةرورضلا

 ىلإ يضمأ فيكو « اكنيب ام ملعت تنأ : هل تلقف « ةرسيلاب ىلاعت هللا لبسي
 دب ال : لاقف ؟ كفلتأل كفالتإ ىلع ردق ول هنأ معأ انأو ةلاسرلا هذه, كودع

 ينكمي ملف : لضفلا لاق « ةمحرلا هبلق يف عقويو هرخسي هللا لعل هبلإ يضمت نأ
 هراذ تيتأ تح < ىرخأ ؛رخؤأو الجر 'تدّققأ انأو تجرخو < ”هتدواعم

 هناوبإ ردص يف هتدجو تلخد اماف « ىل نذأف « هيلع لوخدلا يف تنذأتساو

 ىلإ هبجوو « كسملاب هتمحلو هسأر رعش فلغ دقو « ةريثو شرافم ىلع ًائكتم
 لفسأ ”تفقوف : لضفلا لاق « كلذك الإ دعقي ال هببت ةدش نم ناكو طئاحلا

 هبلع تصصقو يبأ نع هيلع تماسف « مالسلا درب ملف هيلع تماسو « ناويإلا

 طقسو ر ةخسنلا و راتخملا يف هعيمج تبثو ء م يف ريسي ءزج هنم درو : هلصوو ... هبقانم نمو ١

900 ' 
 مضاومو ١1 : فحتلاو ايادطاو 717 : ١٠٠ ءابدألا مجعم « ةزمح نب ةراع نع رظنا ؟

 . 50 : * ةدشلا دعب جرفلا يف ةرامعب ههيشتو لضفلا ةصقو ؛ يرايشهملا نم ةقرفتم

 . هتفلاخم :ارا»

 سومو مدقم : راتخملاو ر 4

 . لإ تيشض : ن ه

 ركل



 لقن ىلع مدان هدنع نم تجرخف « رظنن ىتح :لاق مث ةعاس 'تكسف « ةصقلا
 ال امب يسفن لالذإ ينفتلك ”هنوك يبأ ىلع ابتاع نامرحلاب ًانقوم « هيلإ ياطلخ

 هتئج مث ةعاس هنع تبغف « هنم اظبغ هبلإ دوعأ ال نأ ىلع تمزعو « هيف ةدئاف
 ام : تلقف « ٍةلمح ًالاغبأ تدجو بابلا ىلإ تلصو اماف « يدنع ام نكس دقو

 ام ءيش هربخأ مو يبأ ىلع تلخدف « "لاملا رّيس دق ةرامع نإ : ليقف ؟ هذه
 ةيالولا ىلإ يبأ داعو « آليلق انثكمف « هناسحإ هيلع ردكأ اليك هعم يل ىرج

 تئجف « هبلإ هلمحت : لاقو غلبمللا كلذ يلإ عفدف « ةريثك لاومأ هل "تصحو
 تماسق « دري ملف هيلع تماسف <« ىلوألا ةئيهلا ىلع هتدجوف « هيلع تلخدو هب

 كحيو : رحب يل لاقف « لاملا لوصوب هتفرعو هناسحإ تركشو يبأ نع هيلع
 تجرخف « كل وهو « كيف هللا كراب ال ينع جرخا ؟ كببأل تنك ًاراطْسَقأ
 يسفن حمست ام هللاو « ينب اب : يل لاقف « هلاح نم انبجعو يبأ ىلإ لاما تددرو

 اا مرطب يور اورو اجلا تا ل

 . هيتلاو مركلا هنم

 نيتياكحلا نيب نكل « ةياكحلا هذه "« ءارزولا رابخأ » يف يرايشبجلا ىكحو]

 مايأ يف كلذ ناكو « مهرد فلأ فلأ لاملا ةلمج نأ ركذو « ليلق فالتخا

 نمل يدهملا لاقو « لاملا هيلع رسكتاف سراف نمخ دق ىبحي ناكو « يدبملا

 « هسأرب يتأف الإو اذه انموي نم برغملا لبق لاملا كل ىدأ نإ : لاملاب هبلاطي

 ش . ؟[ هيلع ايضنغُم يدبملا ناكو
 . *يفريصلا : راطْسقلاو

 ناكو « هركذ مدقت دقو «سابع نبا ىلوم ةمركع دالوأ نم روكذملا ةرامعو

 . تكسف تكسو : را

 . لاملا ىيحي ىلإ ريس دق : راتخملا ؟

 ٠ : يرايشهملا +

 . اهدحو ر يف درو نيفقعم نيب ام 4

 د جارحلا ةيابج هيلإ تناك فظوم وهو و06840, ةينيتاللا ةظفلل بيرعت : راطسقلا ه

 . لاملا ةنامأ
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 « احبصق [فنبلي ايرك « ابجعم مات تاكو « هالومو روصنملا رفعج يبأ بتاك

 هتغالبو هلضفل هقالخأ نالمتحيو « هنامدقي يدبملا هدلوو روصنملا ناكو . روع

 ةلاسر اهتلمج نم ةعومج لئاسر هلو « رابكلا لامعألا امل ىلوو « هقح بوجوو
 . سابعلا ينبل رقت : يتلا 'سيملا

 هما ل و
 ام : ةعاس دعب هل لاقف « سلجف سولجلاب هملإ أموأف « ملسف « ةئيحلا ثر هجولا

 هب ”تق يذلا اف « معن . لاق « ؛يسلم ”ةّئاثر اهب كلتهاعأ « لاق ؟ كتجاح

 قتشم مساو « كراوج نم وندي راوجو « كتدالو نم برقت ةدالو : لاق ؟ يلإ

 نكلو «مسالا مسالا قفاوي دقو « نكميف راوجلا امأ : لضفلا لاق.« كمسا نم

 0 ا م ولا

 1 هل لاقو لضفلا مسبتف 0 ا يجلا

 رادقملا اذه « تقدص : ا لاف 1 نينبلا نم كدلع نأ

 نم كعنم اف : لاق « تتام : لاق ؟ كمأ "تلغف اف : لاق « * دنعأ يذلا

 ابعم ةيماع يف تناك اهنأل © كئاقلل يسفن ضرأ مل : لاق ؟ ًامدقتم انب قاحللا

 0 جلا ا ل دعقت ةثادح

 ا - ل م

 موظنملا » هباتك يف روفيط نبا هب .ظفتحا امم هذه سيمحلا ةلاسرو ؛ نسحلا : ن ء شيحلا : ل س ١

 . « روثنملاو

 . 5٠8 : نوتملا مام يف ةصقلا رظنا ؟

 .معرر_: را *؟

 . يلع : ن 4

 . تلمع : رو

 و نبا طقس اي يتقلب يحتم م

 نفي



 .ًايرس ابوك رم هاطعأو . 'هلاعتسا تقو ىلإ هسفن اهب لمح مرد فالآ ةرشع

 ىيحي هببأ ىلع ضبق - هتمجرت يف مدقت ام ىلع ًارفعج لتق امل ديشرلا نإ مث
 عيبمجو هعم امهو ةقرلا ىلإ ديشرلا هجوت مث « هدنع ناكو «روك ذملا لضفلا هيخأو

 مقأ نأ ىبحي ىلإ ديشرلا هجو اهيلإ اولصو اماف «ىبحي ريغ ليكوتلا يف ةكماربلا
 هجوف < يدلو عم نوكأ نأ بحأ نإ : هيلإ "هجوف 2« تئش ثيح وأ ةقرلاب

 مث “ مهيلع عسوو < مهعم سبحف « هب ىضري هنأ ركذف ؟ سبحلاب ىضرتأ : هيلإ
 ىفصتساو « مهنع هيلإ لقني امسح مهيلع قيَضُني انيحو مهيلع عسوي انيح اوناك
 « نجسلا ىلإ مداخلا ًارورسم ؛ريس ديشرلا نإ : لاقيو . ”ةكئماربلا لاومأ

 ريمأ نإ : هل لاقف « هجرخأف © لضفلا "ىلإ جرخأ : اهب لكوتملل لاقف هءاجف
 دق كنأ تمعزف « *كلاومأ نع ينقدصت نأ كترمأ دق نإ : كل لوقي نينمؤملا

 نإ ينرمأ دقو « "ةريثك ًالاومأ كل تبّقب كنأ يدنع حص دقو « "تلمف
 ىلع كلام رثؤت ال نأ كل ىرأو « طوس يتئام كبرضأ نأ لاملا ىلع ينعلطت م

 ولو « هب تربخأ ايف تبذك ام هللاو : لاقو *هسأر لضفلا عفرف « كسفن
 «جورخلا ترتخال ًادحاو عطوس ”بّرضأ نأو "ايندلا كلم نم جورخلا نيب تريخ
 فيكف « انلاومأب انضارعأ نوصن انك انأ معت تنأو « كلذ معي نينمؤملا ريمأو

 حرخأف « هل ضماف ءيشب ترمأ دق تنك نإف ؟ اسنفنأب انلاومأ نوصن انرص

 مدخلا هبرض ىلوتو « طوس يتئام هيرضو «ليدنم يف هعم تناك عطاوسأ رورسم
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 لسرأف :ر ؟ .

 . يف ن ل رب س يف ديدش زاجيإب سنلا اذه درو : ةكمازبلا . . . ديغرلا نإ مت +
 . هيلإ لسرأ : ن 4

 . كلاومأ : سار ه

 . تقدص : را

 . اريثك الام : راتخملاو يلن ب

 . هيلإ هسأر : ريد م

 . ايندلا لام : ر ؛ ايندلا نم جرخأ نأ : ن ه
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 . هوكرتو « هوفلتي نأ اوداكف <« برضلا 'نونسحي ال مو « برضلا ”دشأ هوبرضف
 هوبرض دق نوكي : لاق هآر اماف « هتجلاعمل هوبلطف جالعلاب ريصب لجر كانه ناكو

 ًاطوس نيسخ رثأ الإ اذه ام : لاقف ©« طوس ىتئام لب : ليقف « اطوس نيسمخ

 عزجف « هردص سودأو ةّيرراب ىلع هربظ ىلع ماني نأ جاتحي نكلو « ريغال
 هدبب ذخأ مث « هسادو هربظ ىلع هاقلأف»“ هبلإ باجأ مث كلذ نم لضفلا

 ىلإ « هجلاعي لبقأ مث « ريثك ءيشث هربظ محل نم اهب قلعتف « ةيرابلا نع هبذجو
 ؟ كلاب ام : هل ليقف « ىلاعت هلل ًادجاس جلاعملا رخف « هربظ ىلإ ًاموي رظن نأ

 اذمه تلق تسلأ : لاق مث « يح محل هربظ يف تبن دقو ءىرب دق : لاقف

 اذه نم دشأب اهرثأ ناك ام طوس فلأ برض ول هللاو امأ «(طوس نيسمخ بريخ

 ش ”هجالع ىلع يننيعيف "هسفن ىوقت ىتج كلذ تلق امنِإَو « رثألا

 ا ؛هرد فالآ ة رياح اطيح شنب نع نضازالا لفلان م

 ئزشأ نال ةريثع ابهملع ضرتقاف « ابلقتسا دق هنأ دقتع دقتعاف « هلع اهدرف

 ماركلا نم ىتف ةجلاعم ىلع ذخآل تنك ام : لاقو اهلبقي نأ ىبأف اهرّمسو
 ؛ لاق لضفلا كلذ غلب اما « اهتلبق ام رانيد فلأ نيرسشع تناك ول هللاو « ًٌءارك

 ناكو « مراكملا نم انمايأ عيمج يف هانلعف يذلا نم غلبأ اذه هلعف يذلا نإ هللاو

 . ةقئاضو ةدش يف ناك جلاعملا كلذ نأ هغلب دق

 « ةيهاتملا يبأل اهنظأو « تايبألا هذه نجسلا يف وهو. دشني لضفلا ناكو

 اهنإ ليقو « سوبحم وهو اهناق تايبأ ةلمج نم سودقلا دبع نب حلاصل اهتدجو مث
 ةفيلخلا اهسيحف « ةقدنزلاب ناهتي روكذملا حلاصو وه ناكو « ليلخلا نب ىلعل

 ١تايبآلا هذه لاقف « روصنملا نب يدبملا

 . نوبسحم : ل

 . هسفن ىلع ىوقي : يل

 ل
 . ىرخأ مهرد : ار

 . هيلإ اهلسرأو : ن ه

 . نب يف ل س نم طقس : تايبألا . . . اهتدجو مث 5
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 ىولّملاو ةرضملا فشتك هدي يفف ىوكشلا ”مفرن انلان امف هللا ىلإ

 ايحألا الواهيف تاومألا يف نحن الف اهلها نم نحنو ايندلا نم انجرخ

 يبأ نب ناورم لوق كلذ نمف « مهرصع ءارعش عيمج ةكماربلا حدم دقو

 : روك ذملا لضفلا يف ءانجحلا يبأل اهنإ ليقو < ةصفح

 "عفنتو *"رضت ال كماربلا ىرأو ةرضمو مفانم كولملا دنع

 عصأ مهبلإ ”بوسنم ريخلاو هل ”مهريغ نراك رش ناك نإ

 عنصي ام.ىلإ رظناف ”هميدقو هقارعأ ءىرما نم تلبج اذإو

 عرزملا باطو اهب ”تابنلا "بشأ ىدنلا اهب رستسا اذإ قورعلا نإ

 : لاقف « هنع يضرف لضفلا هل مّفَشف رعاشلا يباتعلا ىلع ديشرلا بضغو

 .ليخلاو يأرلا ميسو ينع ”قيضي احرتطُم توملا تارمغ يف ”تلز ام

 لجأ يدي نم يقابح ”تسلتخا قح ل كفطلت ىعست افاد لزت مف

 : اهضعب يف لاق « دئاصقب ساون وبأ هحدمو

 انتيب محي لضفلا لعل كاوه دلاخ نب ىبحي نب لضفلا ىلإ ؤكشاس

 عمج تدرأ : لاققف « لوقلا اذهب ةبطاحلا يف لاقملا تأسأ دق : هل ليقف
 : هلوقب ينتملا هعبتو « لصوت عمج ال لضفت

 الّثم ىوملا يف يتربص يتلا ىلإ يل عّقشيف يثلاذ ىري ريمألا لع

 : وهو ًادحاو تيب ءارعشلا ضعب هيف لمعو

 ١ ر يف هلبق يذلا ىلع مدقتم تيبلا اذه .

 . رثأ :ر ؟

 مو



 ايس « ًادرفم هنوك هملع اوباعو كلذ هنم اونسحتساف

 : 'ىمعلا دعس نبا

 ءاخسلا نيلخابلاو انم راع ذشألا اومظني نأ نيمحفملا مل

 . كلذ هنم اونسحتساف

 يف درابلا ءاملا لامعتسا نم ىتذأتي هوبأ ناكو « هببأب ربلا ريثك لضفلا ناكو

 ناكف « ءاملا نيخست ىلع اردقي مل نجسلا يف انك امل اهنا ىكحيف . ءاتشلا.نمز

 رسكنت هاسع انامز هئطب ىلإ هقصلبف ءاملا هيفو ساحنلا قيربإلا ذخأي لضفلا

 . كلذ دعب هوبأ هلمعتست قح هنطب ةرارخي هتدورب

 "عبس ةنس ةجحلا يذ نم نيقب عبسل هتدالو تناكو . ةريثك هرابخأو
 دلوم نأ ديشرلا نوراه ةفالخ لوأ يف هخيرات يف يربطلا ركذو | ةئامو نيعبرأو

 ثالث ةنس نجسلاب فوتو . "[ملعأ هللاو « نيعبرأو نامث ةنس ىبحي نب لضفلا

 ةنس ناضمر رهش يف ينوت هنإ ليقو «راقرلاب منج ةاذغ مرا يف هلاقو كمجتو

 . للاعت هللا همحر « ةئامو نيعستو نيتنثا

 يفوت هنإف « ناك اذكو «هرمأ نم بيرق يرمأ : لاق هتوم ةيكرلا باكو

 « ةرخآلا ىدامح نم نولخ ثالثل تبسلا ةلمل ةئامو نيعستو ثالث ةنس سوطب

 نبا لاقو « ىلوألا ىدامج نم فصنلا سيخخلا ةليل ليقو « هنم فصنلا ليقو
 ناك هنأ مدقت دقو ةنسلا ىلع مهقافتا عم « رخآلا عيبر رهش يف : يضرفلا نابللا

 يلا وللا ا ”دّلو ةفالخلا يف ”بّتترتو ] اضيأ ةدالولا يف هنيرق
 "[ ناسارخ

 نب رفاذعلا : تعا ل وول ل نروح رك لا ع لا عا
 : حشوملا ) ينابزرملا هركذو « يدنكلا رفاذعلا 4١؟ : ١ نايبلا لوصأ يفؤ « يميتلا درو

 : .طمسلا ) يركبلا هركذ كلذكو ( يدنكلا رفاذعلا وبأ) : هتينكب (ه١١ مجعملاو مه

 رفاذعلا وبأ : هيفو ١46 : يرايشهحلا نع لوقنم فلؤملا هدروأ يذلا ريخلاو ( 5847-5

 نب يلع بحص دق ناكو م : ةقرولا يف حارحلا نبا هل مج رت رعاش وهو « يميتلا دعس نب درو

 ش . ىيحي نب لضفلاب لصتا مث ناسارخ ىلإ ناهام نب ىسيع
 . ر هب تدرفنا نيفقعم نيب ام « . نام ليقو : راتخملا شماه ؟

 م
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 عييرلا نب لضفلا

 < ةورف ينأ نب هللا دبع نب دمج نب سنوي نب عيبرلا نب ”لضفلا سابعلا وبأ

 يف هيبأ ركذ مدقت دقو « هنع هللا يضر « نافع نب ناثع ىلوم « ناسيك همساو

دسرلا ىلإ رمألا لآ اناف « رفعج يبأ روصنملا عم هرابخأ نم ءيشو ءارلا فرح
 

 0 مهتضراعمو مهب هبشتلا موري عببرلا نب 0 ا

 ”نحإ مهنم هسفن يف ناكف « ب فاعلا و كردي ان ةردقلا نم هل نكي

 ا ل ل ا »2 الو

 سلا سس ا ا

 سلج دقو «يمربلا دلاخ نب ىبحي ىلع ًاموب لخد روكذملا لضفلا نأ ىكحيو

 لضفلا ضرعف 2« صصقلا يف مقوي رفعج هدلو هيدي نيبو « سانلا جئاوح ءاضقل

 ابنم ءيش يف علقوي مو ةلعب ةعقر لك يف ىبحي لاعتف « سانلل عاقر رشع هيلع

 . ةقرفتم عضاومو ١8 : ينابزرملا مجعمو 84# : ١١ دادنب خيرات يف هتمج رتو هرابخأ - هاه

 رهزو ٠ : ١86 ةرهازلا موجنلاو (1 : ج') ريثألا نب ال لماكلاو باتكلاو ءارزولا نم

 ٠١ ةيابلاو ةيادبلاو ١ : ٠6٠ تارذشلاو ءهه و يبهذلا ريعو ه4ه .ء هو: بادآلا

 ةزجوم يهو راتخملاو ر يف تدرو اهانتبثأ امك ةمج تلا هذهو « هو : باتكلا باتعإو ؟+

 . خسنلا رئاسأ يف

 . مهقاحل : را

 . ديشرلا نم ةسلاجملاب نكمتو : .راتذملا ؟

 : باتكلا باتعإو يرايشهجلل « باتكلاو ءارزولا » نم ةقرفتم تاحفص يف ليعاسإ رابخأ دج م

 . 6 ؟

 ضف



 جرخ مث « 'تائساخ تابئاخ َنّئعِِجرا : لاقو عاقرلا لا « ةتبلأ
 : 0 وهو

 0 هع ”نامزلاو لاح فيرصتب ”هنانع نامزلا يني "ىسعو ىسع
 2 نوهألا دعب نم ”ث'دحتو كاسح ىفشتو تانال ىضقتف

 الإ ساسلا ايأ اي كبل ”تئمزع : : هل لاقف « كلذ دشني وهو ىبحي هعمسف
 اوبكلن ىتحس ليلقلا الإ ناك ام مث . عاقرلا عيمج يف هل عسقوف عجرف « تعجر

 :”ةرزح وبأ لمقو ساون وبأ لوقو كلذ يفو «ديشرلا ةرازو مهدعب ىلوتو هدي ىلع

 عيظف ررمأب مهكلم ىمر “نأ امل كمارب لآ 'رهادلا ىعر ام
 عيبرلا ل1 مامذ عار ريغ ىبخيل ًادبع عرب مارد "نإ

 رفعج لاقف « دنشرلا ةرضحي رصخ حا فتلك ب سجامو عزانتو

 فرعي ال هنإ : عيبرلا هيبأ نع لاقي ناك ام ىلإ ةراشإ « طيقل اب : لضفلال
 « نينمؤملا ريمأ اب دهْشا : لضفلا لاقف « هتمجرت يف هانركذ امسح « هوبأو هبسن
 « نينمؤملا ريمأ اب ًادهاش لهاجلا اذه كميقي ؛نّس دنع هارت : ديشرلل رفعج لاقف

 . ماكحلا اح تنأو

 ررقف « ديشرلا ةبحص يف ناكو] هثدازو ىلع رمتسم لضفلاو ديشرلا تامو

 ةحتتتلا الو « ناسارخب وهو نومأملا ىلع جرعي مو «ديشرلا نب دمج نيمألل ولا

 امل هقيرط يف هوضرتعي نأل ركب نم ةقئاط لاسرإ لع نومأملا موفق ©:هنلإ

 لضفلا ةمجرت يف هتركذ امسح سوط وهو « ديشرلا ةافو عضوم نع لصفنا

 « هل ضرعتي ال نأ لبس نب لضفلا هريزو هيلع راشأف « عئكمربلا ىبحي نبا
 ..هتفاع فاخر

 ٠ . تارساخ : را

 .5ه : ١ ةدشلا دعب جرفلا رظناو ؛ خ اهيناج ىلإو « ىتم» ىلوألا ىسع ةظفل قوف بتك نس يف ؟

 ؛ يرصملا ةرزح وبأ ( ه0 : مجعملا ) ينايزرملا دنع هتينكب فرع نم يفو ؛ ةزرح وبأ : را *

 . هزرخ وبأ : راتخملا يثو

 م



 نزف « هيلإ ةفالخلا تبتنا نإ نومأملا نم فاخ عيبرلا نب لضفلا نإ مث

 « نيمآلا نب ىموم هدبع يلو لمجمو « دبعلا ةبالو نم نومأملا علخي نأ نيمألل

 همادقتم ناسارخ نم اشيج نومأملا ريس نأ ىلإ نيوخألا نيب ”ةّشحولا تلصحو

 نم نيمألا جرخأو « لبس نب لضفلا هريزو ةراشإب هركذ مدقملا نيسحلا نب رهاط

 ىسع نب ىلع همادقم « روكذملا عيبرلا نب لضفلا هريزو ةراشإب اشدج دادغب

 . ةئامو نيعستو 'عجبرأ ةنس يف كلذو «ىسغ نب يلع لتقو «ايقتلاف «ناهام نا

 نبا لضفلا ىأر امف « نومأمللا ةكوش تيوقو نيمألا لاوحأ تبرطضا مث

 امل ربظ مث « ةئامو نيعستو تس ةنس بجر يف رتتسا ةّدتخم رومألا عببرلا

 نبا هب لصتاو « هتمجرت يف هئتركذ اي « دادغبي ةفالخلا يدبملا نب مهاربإ ىعدا

 . لوطي كلذ ”حرشو « ًايناث عيبرلا نبا رقتسا مهاربإ لاح ”لتخا اماف « عسرلا

 ليقو « هيلع لخدأف « هنع اضرلا نومألا لأس نيسحلا نب رهاط نأ هتصالخو

 فرومأملا ةلود يف هل نكي مو < تام نأ ىلإ ًالاطب لزب م هنأ الإ « كلذ ريغ

 . "[ملعأ لاو « ظح

 : *نيمآلا هدلو ةيالوب هئنهيو « ديشرلا يف هيزعي ساون وبأ هبلإ "بتكو

 ”نئاك وه وأ ناك يح مركأب كلاه رتخ نع سابعلا ابأ زعمت

 نساحّمو ةآرم واسم نمل اهفوارص 'رودت يمايأ ”ثداوح

 نباغ توملا الو ”نوبغم تنأ الف ىرّتثلاّبّيغ يذلا تمملاب ؛يحلا ىفو

 : تايبأ ةلمج نم ساون وبأ لاق اضيأ هئفو

  دحاو يف ىملاعلا منجي نأ ركنتسم *هلل سيلو

 . تس ا: رآ

 يأ تيب“ ىوس كلذ دعب ةمجرتلا هذه نم راتخملا يف تأي مو : ر هب تدرفنا نيفقعم نيب ام ؟
 اهلا طقس عقلا ماد سلو وسارت

1 

 | ىلع يتسم .لضفلاو ديشرلا تامو : الصأ صنلا نأل ء بتكف :ر.ادع ام خسنلا عيمج يف +

 0 . خلا : . . بتكف هترازو

 ها لع شل 58:5 م . ١*١ : ساون نأ ناويد 4

 نا



 دازو ىنعملا اذه بتاكلا فسوي نب دمحأ ذخأ دقلو : ىلوصلا ركب وبأ لاق .
 فلختلا ريثك خأ هلو « هامّبب هل تتام دقو « هناوخإ ضعب ؛ ىلإ هبتكو « هيلع

 : ديما دبع ىمسي

 اكازع لالجلا وذ هللا نسحأ اكادف ارُثط نحنو ىقبت تأ

 اكافّسب 'تّفّلتأ تريداقمب اكاتأ رهد بطخ لج دقلف

 اكاخأ دبحلا دبع 'تّطختو ابنتتأ فيك نوشلل ابجع

 اكاذب ىلوأو اغّسلا نم تا ومل متلصأ ديلا "دبع ناك

 تاذ ةسورو هده. دقق“ (مح .:ىراتسملا  انتلمش

 مساقلا يبأ ريزولا يف نيلوقملا نيعوطقملا ركذ يمورلا نبا ةمجرت يف مدقت دقو

 وبأو تاسبألا هذه نم ذوخأم ىنعملا كلذو « ١تيملاو يحلا هيادّلوو هللا ديبع
 ا واقع مهنيب ناك نإو « نوقابلا ذخأ هلمو « بابلا مهل حتف يذلا وه ساون

 . ةدحاو ةداملا نكل

 ناع هنسو نيتئامو نامت ةنس « ةدعقلا يذ يف عيبرلا نب لضفلا ةافو تناكو

 ساون وبأ لوقي هبفو ؛ىلاعت هللا همحر ءرخآلا عيبر رهش يف ليقو « ةنس نوتسو
 "« "داع ريخلاو » اهيف يتلا ةيلادلا هتاببأ

 ١ وى 8 رظنأا 0 8

 هناويد) هلوق ىلإ ريشي ؟ : م٠١٠١( :

 هداع ريحلاو هينتدوعو كسنلا يتمزلأ عيبرلا نبا اي تنأ .
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 لبس نب لضفلا

 مدقت دقو - لبس نب نسحلا وخأ يسخر سلا لبس نب لضفلا سابعلا وبأ
 نإ ليقو « ةئامو نيعست ةئس يف نومأملا دي ىلع ملسأ ؛  ءاحلا فرح يف هركذ

 قح هيلع ىلوتساو نومأملل رّزوف « معأ هللاو <« يدبملا دي ىلع مسأ المس هابأ

 .. اهءاريش دارأ ةيراج يف هقياض

 ةرضحب ىيحب هفصو « نومأمل لضفلا مادختسا ىلع ىكمربلا رفعج مزع املو
 «تكسف ةريح هتك ردأ هيلإ لصو اماف « ىلإ لص'وأ : ديشرلا هل لاقف < ديشرلا
 ةنيتمؤملا نيمأ ان و ليش حبا لاقق © ءراشخال كتم نظن ىنع لإ دشرولا رظنف
 لاققف « هديس ةببه هبلق كلي نأ كولمملا ةهارف ىلع دهاوشلا لدعأ نم نإ

 ةهيدب ناك نإو <« تنسحأ دقلف مالكلا اذه غوصتل تكس تنك نأل : ديشرلا

 فصو 'ق"دصي اب هباجأ الإ ءيث نع كلذ دعب هلأسي م مث «نسحأو نسحأل هنإ
 ش . هل ىح

 . فيسلاو ةرازولا كقت هنأل نيتسايرلا يذب بقاي ناكو «لئاضف هيف تناكو

 يف ةباصإ مهرثكأو « ةماجّتنلا لعب سانلا ربخأ نم ناكو ؛ عبشتي .ناكو

 : « ناسارخ ةالو خيرات » يف يمالسلا دمحأ نب ىلع نيسحلا ولأ نكس .ةفاكشا

 هيخأ ةبراحم ىلإ هلاسرإ ىلع ”نومأملا مزع امل « هركذ مدقملا «نيسحلا نب رهاط نأ :

 « ءامملا طسو يف ليلدلا دجوف « هتلأسم يف لبس نب.”لضفلا رظن نيمألا دمع

 « نينيميلا يذب بقليو نيمألاب رفظي ًارهاط نأب نومأملا ربخأف « نينبمي اذ ناكو

 خيراتو ( :ج ) ريثألا نبال لماكلاو «باتكلاو ءارزولا » نم ةقرفتم نكامأ يف هرابخأ - 8

 نضر ١ يبهذلا ريعو ١ :- ١1/7 ةرهازلا موجنلاو ه : 4 بهذلا جورمو 584:7 دادغي

 . ١٠ا/ : باتكلا باتعإ يف نسحلا هيخأ ةمجرت يف رابخأ هلو 4 : ؟ تارذشلاو

4١ 



 0 . موجنلا مع يف
 هنأ 'موجنلا ماكحأ نم هبف لبس نب لضفلا باصأ امو : ًاضيأ يمالسلا لاقو

 هَءاول هيف دقعف « ًاتقو نيمألا ىلإ جورخلل يمس نيح نيسحلا نب رهاطل راتخا

 ناكف « ةنس نيتسو اسمخ لحي ال ءاول كل تدقع دق : هل لاق مث « هبلإ همامو

 شيج مدقم «© ناهام نب ىسع نب ىلع هج ىلإ نيسحلا نب رهاط جورخ نيب
 رهاط نب هللا دبع نب رهاط نب دم ىلع رافصلا ثيللا نب بوقعي ضبقو « نيمألا

 دمحم ىلع ثيللا نب بوقعي ضبق ناكو . ةنس نوتسو سمخ روباسينب نيسحلا نا
 . نيتئامو نيسمخو عست ةنس لاوش نم اتلخ نيتايلل دحألا موي روكذملا

 ”ةدلاو بلاط نومأملا نأ كلذدو 0 هسفن ىلع هب كح ام ًاضيأ *هتاباصإ نمو

 قودنص اذإف « اهلفق حتفف « ةلفقم ةموتخم ةلس هملإ تلمحف « هفلخ اب لضفلا

 : هطخب اهيف بوتكم ريرح نم ةعقر جردلا يفو « جرد هيف اذإو « موتخم ريغص

 هنأ ىذق « هسفن ىلع لبس نب لضفلا ىفق ام اذه « محرلا نمحرلا هللا مس د
 هلتق مث < ةدملا هذه شاعف « رانو ءام نيب ام لتقي مث « ةنس نيعبرأو اناث شيعي
 هلو ؛ ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس مك  ”سنخرَسب مامح يف نومأملا لاخ ؛بلاغ

 . ةريثك تاباصإ كلذ ريغ
 بالطب عنصأ ام يردأ ام : سرشألا نب ةماشثل اموي لاق هنأ ىكحيو

 نأ يىلعو 2« كعضوم نع لاز : هل لاقف ؛ ينورجضأو ىلع اورثك دقف تاجاحلا

 . مهافشأ ءاضقل بصتناو « تقدص : لاقف « مهنم دحأ كاقلي ال
 سلج ةيفاعلا باصأ اماف « فلتلا ىلع ىفشأو ناسارخم ضرم دق ناكو

 اوغرف اماف « مالكلا يف اوقرصتو « ةمالسلاب هوّدنَِهمو هيلع اولخدف « سانلل

 نأ ءالقعلل يغبني ال امعنل للعلا يف نإ : *لاقو سانلا ىلع لبقأ مهمالك نم

 . علوأو : راتخملا ١

 . هتباصإ : راع . ماكحألا : را ؟

 . دوسألا يدوءسلا : راتخملا شماه يف داز

 . 1١ : 4٠ ةدشلا دعب جرفلا رظنا ه
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 0 ةلفغلا نه ظاقيإلاو 6 ريصلا باوثل ضرعتلاو © بونذلا صيحمت : اموابجي

 . ةقدصلا ىلع ضحلاو « ةبوتلا ءاعدتساو « ةحصلا لاح يف ةمعنلاب راك ذإلاو

 «يلوصلا سابعلا نب مهاربإ لوقي هبفو « 'ءارعشلا نابعأ نم ةعامج هحدم دقو
 : : ؟هركذ قبس دقو

 'لثملا اهنع رّصاقَت دي لبس نب لضفل

 لجألل اهمتوْئطَسَو ىنغلل ابلئانف
 لّبقلل اهارهاظو ىّدّلل ابنطابو

 :تايبأ ةلمج نم هللا ديبع نب مماقلا ريزولا يف هلوق يمورلا نبا ذخأ انهاه نمو

 اليزه تومي اهنيب رحلاو لّثجتو ةصاصخخ نيب ”تحبصأ
 السقتلا اهئرئبظو لاونلا لذب ابنطب دوعت ادب ىلإ 'دثدماف

 'عئانص الإ لضفلل اومُيظع نإو ةدلب لك. يف ”فارششألا ام كرمعل .
 عشاخ هلل 'لضفلاو « ادب ام اذإ مشن لضفلل .سانلا ءامظع ىرت

 عضاوتم دبع ليلج *لكو تةعفر هللا هداز امل عضاوت

 :"ةديصق ةلمج نم يناوغلا عيرصب فورعملا يراصنألا ديلولا نب ملسم هيف لاقو

 اتلزأ امو ءتمقأ ام ”ليلج ىرخأ ةتلزأو ”ةفالخ "تمقأ

 عزجف «سابعلا هل لاقي هل نباب بيصأ لبس' نب لضفلا نأ ؛يرايشبجلا ىكحو ]

 ش . نايعألا ءارعشلا : راتخملا ١

 . )"5 : ةيبدألا فئارطلا ؟

 . يميتلا : ل ن يل يفو « 8#. : يرايشهحلا م

 ٠ . تايفولا نع القن 8.007 : ( تاقحلملا) ملسم ناويد

 ةعئاض صوصن » يف داوع ليئاخيم ذاتسألا هكردتساو يرايشهملا باتك- نم ةعوبطملا يف درب م
 . راتخملا يف صنلا اذه درب لو ؛ فلؤملا نع القن ه# : « باتكلاو ءآرزولا هباتك نم

 ه
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 .: هدشنأو يولعلا رفعج نب ىموم نب مهاربإ لع لجتف # ديد عوج هيلع

 نتادمتلا كرت عب الار“ قيمي فازرتا يالا نير
 . .٠ [هل ىزعتو هلصوو <« تقدص : لاقف

 لخدف «[دوسألا يدوعسملا] ابلاغ هلاخ هيلع سد نومأملا ىلع هرمأ لقث املو
 'سيخخلا موي كلذو « ”ةّصّفاغُنم هولتقو « ةعامج هعمو « سخر سب ماجلا هيلع
 فنروعبرأو نامت هرمعو « نيتئامو ثالث لبقو « نيتئامو نيتنثا ةنس نابعش يناث

 . ملعأ هللاو « ربشأ ةسمخو ةنس نوعبرأو ىدحإ ليقو « ةنس
 نيتنثا ةنس ليقو « ةئس نيتس هرمع ناك هنأ هخيرات يف يربطلا ركذو]

 . حيحصلا وهو : تلق . نابعش نم اتلخ نيتليلل ةعما موي نيتئامو

 تامو . ىلاعت هللا همحر « سابعلا نب مهاربإو لبعدو ديلولا نب ملسم هاثرو
 هيخأ مأو همأ تشاعو . ليلقب هنبا لتق دعب « اضيأ نيتنثا ةنس يف لبس هدلاو

 . "[نومألا ىلع ناروب س'رثع تك ردأ ىتح نسحلا
 الو هيلع 'يَسأت ال : احل لاقف « اهزعيل هتدلاو ىلإ نومألا ىضم لتق املو

 تنك |همف « هماقم موقي ًادلو ينم كيلع فلخأ دق هللا نإف « هدقفل ينزحت

 « نينمؤملا ريمأ اي : تلاق مث تككبف « هنم ينع ىفبقنت الف هيف هيلإ نيطسبنت
 . ؟ كلثم ًادلو ينبسكأ دلو ىلع نزحأ ال.فيكو

 نينااهدنبو ةمجعملا ءاخلا نوكسو ءارلاو ةلمهملا نيسلا حتفب : يسخر ّسلاو

 . ناسارخي ةئيدم يهو « سخر ىلإ ةبسنلا هذه « ةلمبم

 ١ ةعمجلا : س نر يو ؛ يل ل يتاذك .

 نيفقمم نيب امم ر تدرفنا ؟ .
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 ناورم نب لضفلا

 ذخأ يذلا وهو 4 ممتعملا ريزو 'سخرسام نب ناورم نب لضفلا سابعلا وبأ
 هخأ ةبحص اهملإ هجوت هنإف « مورلا دالبب ذئموي مصتعملا ناكو دادغبب ةعسسلا هل

 اهب مصتعملا هل دتعاو « هدعب مصتعملا ىلوتو « كانه نومأملا توم قفتاف « نومألا

 لبتسم تبسلا موي وهو « دادغب هلوخد موي ةرازولا هيلإ ضوَفو] هدنع ادب

 « هبلإ اهلك هرومأ درو « هيلع ملخو « نيتئامو ةرششع نام ةنس ناضمر ربش

 يف ناك كلذك و « رومألاب لقتساو "[هايإ هتيبرتو « هتمدخ لوطب هيلع بلغف
 ةفرعملا ليلق لصألا يفارصن ناكو . ًاريثك هبلع بلغ هنإف « نومأللا ةيالو رخاوأ

 تادهاشملا» باتكو لئاسر ناويد هلو « ءافلخلا ةمدخي ةفرعملا نسح ملعلاب
 لطعت اذإ "بالودلاك بتاكلا ”لثَم : همالكل نمو « اهدهاش ىلا « رابخألاو
 « ةماعلا صصق هبلإ تعفرو سانلا لاغشأ ءاضقل اموي سلج دق ناكو . رسكنا

 ٠ : ايف ًابوتكم ةعقر اهتلمج يف ىأرف

 ”لضفلاو ”لضفلاو ”لضفلا ناك كلبقف ربّتعاف ناورم "نب 'لضف اي تعرفت

 لتقلاو سبحلاو دايقألا ”متدابأ مهليبسل !وضَم كالمأ ةئالث

 لبق نم ”ةّئالثلا ىدوأ 5 يدوُتس ًالاظ سانلا يف ”تحبصأ دق كنإو

 « يكمربلا ىيحي نب لضفلا : مهو « مهركذ مدقت نيذلا ةثالثلا لوضفلا دارأ

 (7 5 ج) مم ريثألا نبال لماكلاو « باتكلاو ءارزولا » نم ةقرفتم عضاوم ين هرابخأ - م٠

 يف أزتجا دقو ؛ +١١ : ؟ تارذشلاو ”#م» : + ةرهازلا موجنلاو ١٠٠١ : باتكلا باتعإو

 . ةمج رلأ هذه نم ريسي ممق دأ ريإب راتخملا

 ١ نيجرسام : يل ؛ سجرسام : س .
 بالودلا لثم بتاكلا : ن م . نيفقعم نيب اما ر تدرفنا ؟ .
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 : لهس نب لضفلاو « عببرلا نب لضفلاو

 «يماسلا سارف نب مثيبلل تايبألا هذه « 'ءارعشلا مجعم » يف ينابزرملا ركذو

 . "« راربألا عيبر » باتك يف يرشخعزلا اهركذ اذكو « يؤل نب ةماس ينب نم

 باب ىلإ ءاج هنإف © بتاكلا- "قيرز نب دسأل ىرج ام ةمضقلا هذه لثمو
 « هراد ىلإ لقتناو + 16 نم نلمح نأ ناكح هقق ان قرا اذا ةيعتأ

 :انئل] تكونا لإ معرف « ديلا لوخملا نم تاوتلاب ةيمف < لايت أ تلح

 اهرعلا كلا ةعااشلا نكي الف" افرع دق كتم ناهس قارا
 . اضّرَع الو الام.ال كلذب يغبأ امف ىلع ”بضغت الو يلاقم عمسا

 - ىفمو ىفقناف اكلم لان دق كاوس مو « هاوس ام ىنفيو ىقبي ركشلا

 اضرّقناو زعلا تيأر ريرسلا اذه ىلع قاورلا اذه يف رادلا هذه يف

 . هتحاح ىفقو هبلإ رذتعاو هاعدتسا تاسألا هذه ىلع هللا دبع وبأ فقو اماف

 كلملا دبع عم هل ىرج امو «ريمع نب كلملا دبع ةمجرت يف اذه ريظن قبس دقو
 . كانه رظنيلف « ريبزلا نب بعصم سأر هيدي نيب رمضح امل يومألا ناورم نبا

 ىدحإ ةنس بجر يف هيلع ضبقو«ناورم نب لضفلا ىلع رّغت مصتعملا نإ مث :

 مث « هيلع ينطلسف يتعاط يف للا ىمع : لاق هيلع ضبق امو « نيتئامو نيرشعو
 نيسمخ ةنس رخآلا عبر رهش يف يفوت مث « ءافلخلا نم ةعامج كلذ دعب مدخ

 . ىلاعت هللا همحر « ةنس نونامث هرمعو « نيتئامو
 .باوصلاب معأ هللاو « ةنس نيعستو ثالث شاع : *« تسربفلا » باتك يف لاقو

 :يلوصلا لاقو ٠ ةروكذملا ةنسلا نم رفص يف هتبكن تناك : يربطلا لاقو]

 . عوبطملا مجعملا يف درب ١

 . راتخملاو رب يل ل س نم طقس : راربألا ... ينايزرملا ركذو ؟

 .ديز : ن ؛؟ قيزر : راتخملاو س "

 نبا خيرات نم مج 5 هرابخأ رظنا) مكجبل ًاريزو ناكو داز ريش نب ىيحن نب دمحم وه 4

 . زاريش : رب س يل ن ل . (ممألا براجتو ريثآلا
 . ١١ : تسرهفلا ه
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 فلأ فلأب ةينآو اثاثأ ذخأو « رائيد فلأ فلأ هبكن امل هراد نم مصتعملا ذخأ

 . رامع نب دمحأ رزوتساو « هتيب همزلأو هقلطأ مث « رهشأ ةسمخ هسبحو « رانيد

 الو «© كيلع هنيعي هلابقإ نإف «© لبقم وهو كودعل ضرعتت ال : همالك نمو

 ”[هرمأ كيفكي هرابدإ نإف « ريدم وهو هل ضرعتت

0١ 

 ضايع نب ليضفلا

 عطقي ًارطاش هوه لوأ 0 لاكي ا رويل دهازلا 'ينيدشنفلا

 يقترب وه انيبف ةيراج قشع هنأ هتبوت ببس ناكو « سخر سو هد'روببأ نيب قيرطلا
 © هللا ركذل مهبولق عشخت نأ اونمآ نيذلل نأي لأ وات ايلات عمم اهيلإ ناردجلا

 اذإف ةبررخ ىلإ ليللا هاوآو 2« عجرف © نآ دق بر اب : لاقف ( ١١ : ديدحلا )

 ًاليضتف نإف « حبصن ىقح : مهضعب لاقو <« لحترن : مهضعب لاقف « ةقفر اهيف
 . مهنمآو ليضفلا "باتف « انيلع عطقي قيرطلا ىلع

 فتروراه اناعد : لاق ةنمبع نب نادفس ثدح:  ؛ تاداسلا رابك نم ناكو

 : يل لاققف « هئادرب هسأر اعنقم انرخآ ليضفلا لخدو « هيلع انلخدف دشرلا

 ر هب تدرفنا نيفقعم نيب ام ١

 م1 :م لادتعالا نازيمو ؟45 : ظافحلا ةركذتو ١4 -5 :يملسلا تاقبط يف هتمجرت هم
 ةيضملا رهاوملاو م4 : م ءايلوألا ةيلحو ١ : 4*١ ةوفصلا ةفصو ؟48 : ١ يبههألا ربعو

 . ١5:1١8تارذشلاو 8:١ء١١١1:؟ ةرهازلا موجنلاو ١44 : م بيذهتلا بيذجتو ؛ءو : ١

 ةماخ يف طبض اط درب ملو « خسنلا رئاس يف تبرطضاو « راتخملاو س نم تطقس : ييدنفلا ؟

 . ر ةخسنلا يف الإ ةمج رتلا

 . تابف : سان م
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 هل لاقف « ديشرلا ىلإ تأموأو < اذه : تلقف ؟ نينمؤملا ريمأ مهأو «نايفس اب
 ًارمأ تدلقت دقل ؟ كقنعو كدي يف ةمألا هذه 'رْثمأ يذلا تنأ « هجولا نسح اي
 « لضفلا الإ اهلبق ”لكف « ةردبب انم لجر لك يتأ مث « ديشرلا ىكبف « اميظع
 يا ياعم الحا ليس ل لل ديشرلا لاقف
 يلع ابأ اي : تلق انجرخ اماف « اهنم هافعتساف 'ايراع اهب سكا وأ اعئاج
 « دمع .ابأ اي: لاق مث قيحلب ذخأف ؟ربلا باوبأ يف اهتفرصو اهتذخأ الأ « تأطخأ
 كتئلوأل تباط ول ؟ "طلفلا اذه لثم طلغتو هملإ روظنملاو كبلا هبقف تنأ
 ٠ ن0 تيان

 دهزأ تنأ : ليضفلا لاقف ! كدهزأ ام : ”(موي هل لاق دششرلا نأ ىكحيو
 « ةرخآلا راو ا حلاو يارا : لاق ؟ كلذ فك و : لاق « ينم
 ٠ . ةبقاب ةرخآلاو- ةيناف ايندلاو

 ليضفلا نأ للا رخآ يف « راربألا عيبو » باتك يف يرشغنزلا ركذو
 فينكلا سأر ىلع دعقي مث رم هلك يف لجر يف نولوقت ام : هباحصأل اموي لاق

 هنطب يف هحرطي يذلاف : لاق « نونجي وه : اولاق ؟ ةرمث ةرمث هيف هحرطيف

 . فيتكلا اذه ني الث فدكلا اذه نإف 6 ةنم نمنأ وبف هوشجي قتع
 عّسو ًادبع ضغبأ اذإو < همن رثكأ ًادبع هللا بحأ اذإ : ليضفلا .مالك نمو

 بساحأ ال نأ ىلع ىلع تضرثع اهريفاذحي ايندلا نأ ول : لاقو ..هايند هيلع
 :لاقو . هبوث بيصت نأ اهب رم اذإ ةفيجلا كدحأ رذقتي اك اهرذقتأ تنكل اهيلع
 لاقو . ؛كرشلا وه سانلا لجأل لمعلاو  ءايرلا وه سانلا لجأل لمعلا كرت
 تناك ول : لاقو . يمداخو يرامح قلخ يف كلذ فرعأف ىلاعت هللا ىمعأل ىنإ
 .دابعلاو دالبلا نمأ مامإلا حلص ادإ هنأل « مامإ يف الإ ابلعجأ 1 ةباجتسم ةوعد ىل

 بل مايق نم أ د ممم هقلخ نمحيو هسلج لهأ لجرلا فطالب نأ: لاقو
 1 . هراهن مايصو

 م86: ؛ رئاخذلاو رئاصبلا +

 . اهم كيفاعي نأ صالخإلاو : ن يف دأز 4
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 الو اكحاض هتيأر ام «ةنس نيثالث ليضفلا تبحّص : يزارلا ىلع وبأ لاقو

 ًارمأ بحأ هللا نإ : لاقف « كلذ يف هل تلقف « يلع هنبا تام موي الإ ًامسبتم
 :٠ وهو . نيحلاصلا رابك نم ًاًيرَس ًاباش روكذملا هدلو ناكو ؛ رمألا كلذ ثيبحأف

 ءزج يف 'نوروك ذم مهو « ىلاعتو هناحبس يرابلا ةبخم مهتلتق نم ةلمج يف دودعم

 . هفلؤم 'نَّم نآلا ركذأ الو ًايدق هانعمس

 نزحلا عفترا ليضفلا تام اذإ :لوقي هنع هللا يضر كرابملا نب هللا دبع ناكو

 . ايندلا نم

 أشنو * د ق'رّمَسب ليقو « د'رويبأب هدلومو . ةريثك ليضفلا بقانمو .
 ىلاعت هللا ابفرش ةكم ىلإ لقتنا مث « اهب ثيدحلا عمسو ةفوكلا مدقو دروببأب

 0 ل ل ا ل

 ةمجرت يف اهيلع مالكلا مدقت دقو « ناسارخ ناقّلاط ىلإ هبسن : يناقلاطلاو
 . ةزمهلا فرح يف دابع نب بحاصلا

 ءاملا نوكسو ةلمهملا :لادلا رسكو نونلا نوكسو ءافلا مخب : ينيدئفلاو ]

 ىرق نم يهو « ني دْتُف ىلإ ةسنلا ملعب نوت اهنرخا قوات نب دانا

 . "[ورم

 اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةدحوملا ءابلا رسكو ةزمهلا حتفب : ”د'روببأو

 نانا رخل ةديلتب 4 يبه لاد'اهدعبو دارلا نوكسوتواولا تلو

 نوكسو فاقلا حتفو ءارلا نوكسو مملاو ةلمبملا نيشلا خفي : دلقرمسمو

 باتك يف ةستق ةستق نبا لاق « ربنلا ءارو امب ةنيدم ,مظعأ « ةلمهم لاد اهدعيو نونلا

 نانو مرج دنا 4 نينا كرام تعا شقيرفأ نب رمش ةمجرت يف "« فراعملا »

 فنراتسجسو سراف ىلع ذخأف نيصلا ديري هجوت مث « قارعلا ضرأ لخدؤ مظع
 اهمدهف دغصلا ةنيدم لخدو <« ىبسو لتقو « عالقلاو نئادملا حتتفاو ناسارخو

 . نوروكذم ةعامج : ر ١

 . ر هيب تدرفنا ؟

 ٠ . 588 : فراعملا ع '

 ب 0-4



 «'برخأ يبرعلاب هانعم يمجعلاب « دنك» نآل « اهبرخأ رمش :يأ دنك رمش تسمسف

 ."ممالا كلذ اهيلع يقبف « اهترامع تديعأ مث « دنقرم : اولاقف سانلا اهيرع مث
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 نسحلا ىلع يبأ ةلودلا نكر نب ةلودلا دْضَع بقلملا“و'رْسخاَننَف عاجش وبأ
 فرح يف دمحأ ةلودلا زعم همع ةمجرت يف هبسن مات مدقت دقو - يمايدلا هْيَوُب نبا
 هوخأ هاتأ سرافب ةلودلا دامع هع ضرم املو] ؛ كانه ؟بلطيلف « ةزمهلا

 «ةلودلا نك ر نب و'رْسُمخ انف عاجش يبأ ىلإ سراف ملست ىلع اقفتاو ةلودلا نكر

 . *[كلذب بقلت مث « همع دعب اهماستف « ةلودلا دضعب بقلي كلذ لبق نككي ملو

 . برخ ... اهرخ : س١

 ١ همعز امك رمألا سيلو » : قيلعتلا اذه ن ةخسنلا يف درو رياغم طخب عضوملا اذه دنع : تلق «
 بيط ءاوه تاذ ًاضرأ ءابطألا ا فصوف تعضو «ردنكسا ةيراحل مسا رمش نأ مالكلا لصأ امنا

 ةئيدملا وه يكرتلاب دنكو «ةنيدم هب ىني تباط املف « هايإ اهكسأف ءدغص رهاظب هيلإ اوراشأو

 مدقت يلا ةدعاقلا لع فاضم وهو رخآ ًادماج امسا دنك نوكي اذه لعو ءرمش دلب لوقي هنأكو

 نم همدق ام بجومف الإو « رمش دلب لوقي هنأكف ناكلخ نبا لاق ريغتلا اذه ةظحالملو « اهنايب

 يسراف يناثلا ىيمملاب دنك نأ معز نم نأ نيبتي همالك نمو « روكذملا ىعملاب عطقلا وه نايبلا

 ءاجو .ه١ا . هللا هملس « بيرعتلا ةلاسر يف ًاضيأ اشاب لامك ةيرقلاب هرسف نم اذكو بصي مل

 هدرك ناريث : يمجملاب برخ ىنعمو علق هانعم امنإ برخ دنك ىنعم سيل » : س ةيشاح يف .
 رظناو (9 : م : ج.) ريثألا نبا خيراتو يناذمملا ةلمكتو هليذو ممألا براجت يف هرابخأ - هال؟

 ©« ١/١ : 5١ كولسللاو «١4 : ؛ ةرهازلا موجنلاو *٠ ١ : مظتنملاو ؟١١ : ؟ ةنيتيلا

 ش .اله : # تارذثلاو م١5 : ؟ يبهذلا ربعو مال4 : ةاعولا ةيغبو 8

 ش . رظنيلف : رام
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 نباو يلع نسحلا يبأ ةلودلا دامع ربكألا همعو هدلاو ركذ اضيأ مدقت دقو

 ةلالجو مهنأث مظع عم - مهلك ءالؤهو « ةلودلا زعم نب رابتخي ةلودلا زع همع

 ءاليتسالاو ةكلمملا ةعس نم ةلودلا دضع هغلب ام مهنم .دحأ غلبي ل  مهرادقأ
 يف تركذ دقو « مهلك نيروكذملا ةكلمم نيب عمج هنإف « مهكلاممو كولملا ىلع

 ةريزجلا دالبو لصؤملا كلذ ىلإ مضو «كلاملا نم هل ناك ام مهنم دحاو لك ةنجرت
 وهو « دامقلا بعص لك هتعاط ف لخدو 'دابعلاو دالبلا هل تنادو « كلذ ريغو

 دعب دادغبب ربانملا ىلع هل بطخ نم لوأو « مالسإلا يف كلملاب بطوخ نم لوأ
 باتك يباصلا قاحسإ وبأ هل فنص املو « ةلملا جات » هباقلأ ةلمج نم ناكو « ةفيلخلا

 اذه ربخ مدقت دقو « بقللا اذه ىلإ هفاضأ هبوب ينب رابخأ يف « يجاتلا »

 ْ . هتمجرت يف باتكلا

 يلع وبأ خيشلا هل فّحنصو « نونف ةدع يف اكراشم ءالضفلل ابحم ًالضاف ناكو

 - هتمجرت يف هركذ قبس دقو - وحنلا يف « ةلكتلا » و « حاضيإلا » باتك يسرافلا

 وبأ مهنمف « حئادملا نسحأب هوحدمو « هرصع يف ءارعشلا ”لوحف هدّصَققو

 نيسمخو عبرأ ةنس لوألا ىداجج يف زاريشب وهو هيلع درو « ينتملا بيطلا

 : 'ةيئاهملا ةروهشملا هتديصق ةلمج نم لوقي هيفو « ةئاؤلثو

 اهالثوم عبار قع ”تارسسو ”ةبطاق تكولملا ”تنأو دقو

 امابنيو ”مهيف اهرمأي هتحارب 'مُهاانم 'نّمو

 اهاشنهش ورشُمخاتنَف ةلود لا دضع سرافب عاجش ابأ
 امهانركذ ةةذل امنإو ةفرعم هدزت م ًايسماسأ

 ةينونلا هتديصق رهشلا اذه يف هدشنأ مث « هدشنأ ءيث لوأ ةديصقلا هذهو
 : "هلوق اهنمو « ناب بعش اهيف ركذ يتلا

 ٍناعطلا ىلإ راسي اذه نعأ يناصح ناوي بئعشب لوقي

 . دالبلاو دابعلا : 3-1

 . همم : هلاويد " . هه42 : ىبنتملا ثاويد ؟

 هو



 لنراثجلا ”ةقرافم مكمشلعو يصاعملا "نس ”مدآ وأ

 فنراكملا اذو دابعلا نع تولس عاجش ايأ :تيأر اذإ : تلقف

 يناث سانلا يف "هلام “نم ىلإ ”قيرط ايندلاو سانلا نإف

 اببف هعدوب ةيفاكلا هتدصق هدشنأ مث <« دئاصق ةدعب كلذ دعب هدحدمو

 يهو 2 ةروك ذملا ةنسلا نم .نابعش ردص كلذو « هترضح ىلإ دوعلاب هدعبو

 ةلمج نمو 2« هتمجرت يف قبس اك هدنع نم هداوعع يف لتق هنإف ينتملا رمش رخآ
 1 : ١ ةدصصقلا هذه

 كاوس هب "لحي نأ كبُحب يداؤف ىلع ”تْمّسَخ دقو 'حونرأ
 اكارح هب 'قبطأ ال آليقث ًاليوط. ًاركش ينتللّمَح دقو

 "طاوس "ال انب يمت الف اياساملا ىلع ”قشي نأ 'رذاحأ .

 اك ارأ ىتح هب رصيأ مف يفرط ”تضفخ ”تعطتسا نأ ولف

 : اهيف هلوق نسحأ امو

 اطالخ ام ثرواز سانلا ؛لكو انقرتفا اذإ كنع ضاتعأ 'نّمو

 اكاستما هيف دحي ملو دولعي © ءاوه يف .مهس ريغ انأ امو

 هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - يمالسلا هللا دبع نب دمع نسحلا وبأ ًاضيأ هدصقو
 : اهنم ىتلا ةعيدبلا هتديصق هدشنأو « قارعلا ءارعش َنْمع ناكو - ىلاعت

 ”رْصتقلا اهل حولي نأ اياطَملا ىراصمق لعاج ةطبسبلا ضرع ىوتط كيلإ
 رششنلا ”ممتجا اك "هابشأ ةثالث 2يمراصو مالظلا يف يمازعو ”تنكف

 ١ برطضملا ىشملا : كاوسلا ؟ . همك : هلأويد .

 و١ ءايشأ : راتخملا 7
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 رهدلا وه مولو انندلا يه رادو ىرولا وه كلم نا 1 تارسشتو

 ىنعملا اذه ذخأ دقو « لاقي اك لاللا رحسلا وه رعشلا اذه ةقمقحلا ىلعو

 : لمعو - هركذ مدقملا - يناجرألا دمحأ رك وبأ يضاقلا

 راعلا نم يراعلا 'لجرلا ونه اذه *هُئحَدْمأ ”تئج امل ”هنع يلئاس اي

 راملس نادذآ ىلع هلم نقّلع هنساح نم فاطل فولش نم 1

 راد يف ضرآلاو ةعاس يف رْهدلاو _لُجَر يف َسانلا ”تيأرف ”هثئبقل .

 نم ريخألا رطشلا يف دوجوم ىنعملا اذهو ؟ ىرثلا نم ايرثلا نبأ نكلو

 ش وهو يبتملا تيب

 قئالخلا تناو ايندلا كلزنمو ىنملا كتيؤرو ىصقألا 'ضرّفلا يه

 وه يمالسلا هلعج يذلا مويلا ركذ ىلإ ضرعت ام هنإف « هافوتسا ام هنكلو

 . يمالسلا تيب ةوالط هل "سيلف « رهدلا

 : ةلودلا دضع ركذ ىلإ انعجر

 ماشلا نأ هنومضم اباتك قشم د يلوتم ىرتلا "نيكتفأ روصنم وبأ هملإ بتك

 لاومآلاب ينتيتوق نإو. را ا يدي يف راصو افص دق

 «© تاماكلا هذه هياوج ةلودلا دضع بتكف « مهرقتسم يف موقلا تيراح ددعلاو

 كر مب طيصلو ايلا لكلا دقيأالا اك 7 ال طخلا يف ةهباشتم يهو

 ؛«ادبت اذهب كتلمف كلف شوحاف شْمخاف « كلذ كلذ راصثق راصف كثزع

 ١ يبنتملا ناويد : 30١ .

 . سياف اذه ممو : ر 0

 . ريثآلا نبا لوصأ يف نيتدوصل اتلكو «٠ نيكتفلا : رب ن يل س م

 . اذه ىدمت : يلار ؛

 6م



 . عادبإلا "لك اهيف عدبأ دقلو
 قشمد ىلع بلغتف هبوب نب ةلودلا زعم ىلوم روكذملا نيكتفأ ناكو (149)

 « امهاشيج ىقتلاو هسفنب 'هدصقو <« رصم بحاص يديبعلا زيزعلا ىلع جرخو
 قيرطلا هيلع عطقو ©« برهو نيكتفأ رسكتاو "اهنيب ةميظع ةلتقم ترجو
 «هبلإ نسحأو هقلطأف «لبح هقنع يفو زيزعلا ىلإ هلمحو يودبلا حارجلا نب لفغد

 ءاثالثلا موي « ىلاعت هللا همحر « ةئاؤلثو نيعبسو نيتنثا ةنس تامو « ًاريسد ماقأو

 ظ ٌ . بجر نم نولخ عبسل
 يف يلاعثلا روصنم وبأ هل هدروأ ام كلذ نمف « راعشأ ةلودلا دضعل تناكو

 حلفي م يذلا تيبلا اهمف يلا هتديصق نم ترتخا :لاقو "« رهدلا ةمستي » باتك

 1 : يهو ؛ ًاتايبأ هدعب

 'رحتسلا يف راوّج نم ءانغو رطملا يف الإ :حارلا ”برش سيل
 رّثولا فيعاضت يف تامعن ىبنل تابلاس تايناغ
 رشبلا قاف "نم حارلا تايقاس اينكنت نم سأكلا تازربم

 ردقلا بالغ كالمألا كلم ابنكر نباو ةلودلا دضع

 ينع ىنغأ ام 8 ةوالتب الإ قطني هناسل نكي م رضتحا امل هنأ هنع ىكحيف

 دعب شاع ام هنإ لاقيو ( 84 »4م : ةقاحلا ) © هيناطلس ينع كله هبلام

 نيتنثا ةنس لاوش نماث نينثالا موي يف عرصلا ةلعب يفوتو « اآليلق الإ تايبألا هذه
 نفدو ةفوكلا ىلإ لقن مث « اهب كلملا رادب نفدو « دادغبب ةئاؤلثو نيعبسو

 ةنس نوعبرأو عبس هرمعو « هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ دهشمب

 . ىلاعت هللا همحر « مايأ ةثالثو ًارهش رشع دحأو

 مرغو « يبرغلا بناجلا يف وهو « هبلإ بوسنم دادغبي يدضعلا ناتسراهبلاو
 نيتسو نام ةنس هئانب نم غرفو « هبدترت لثم ايندلا يف سيلو « ًاميظع الام هيلع

 :ءدضاتلا 50 ساو“

 . يل ن ل س نم تطقس : اهيب ؟

 . ؟ :١6 ؟ ةميتيلا
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 . هفصو نع حرشلا رصقي ام تالآلا نم هل دعأو « ةئاثلثو

 هيلع ىنبو « ١ةفوكلاب هنع هللا يضر بلاط يأ نب يلع ربق رهظأ يذلا وهو
 يف سانللو « هيف هنفدب ىصوأو « ًاريثك ائيش هيلع مرغو « كانه يذلا دبشملا
 ًايلع نإف «© يفقثلا ةبعش نب ةريغملا ربق هنإ لبق تح « ريثك فالتخا ربقلا اذه

 ةرامالا رصقب نوفدم هنإ داق لج اناومأو « هربق فرعي ال هنع للا يضر

 . لعأ للاو « 'ةفوكلاب

 1 يرام فلألا دعبو نونلا :ةيدقتو راقلا هتك نر ريغ اكو

 اواو م ةمويضم ءار اهدعبو هك تن بوب

 ءان اهدعيو 00 ةمجعملا نيشلا رسكي : ناب 'بئعشو

 عضوم وهو « نون فلألا دعبو ةددشم واو اهدعب ةحوتفم ةيناث ءاب مث « ةدحوم

 دوسألا نب ناربإ نب ناوي ىلإ بوسنم وهو ] هايملاو راجشألا ريثك زاريش دنع

 ايندلا تاهزنتسم : يمزراوخلا ركب وبأ لاق "[ مالسلا هيلع حون نب ماس نبا

 |« دنقرمس دغصو ناوي بعشو ةّلبالا ربو قشمد ةطوُغ : عضاوم ةعبرأ ٠

 . ملعأ هللاو “ وس قشمد ةطوغ ابنسحأو

 ١ ر نم تطقس : ةفوكلاب .

 ْ + راهب تدرفنا .
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 قيدصلا ركب أ دمحم نب مساقلا

 تورس وسر ةعذلا نحن «قيدصلا ركب يىبأ نب , دمج نب مماقلا دمج وبأ

 « ةنيدملاب ةعبسلا ءايققلا ةسأ و: نيعياتلا تاداس قم نأك © هعفاز ىلإ ةحاح الف

 نم ةعامج نع ىور « هنامز لهأ لضفأ نم ناكو « مهنم ةّتس ركذ مدقت دقو

 . نيعباتلا رابك نم ةعامج هنع ىورو « مهنع هللا يضر « ةباحصلا

 لاقو . دمج نب مساقلا ىلع هلضفن ًادحأ انك ردأ ام : دعس نب ىبحي لاق

 ىلإ لجر ءاج : قاحسإ نب دم لاقو . ةمألا مام ابل نب ماظل كلام

 نبا لاق ؛ ماس كرابم كاذ : لاقف « ماس مأ لعأ تنأ : لاقف دمح نب مساقلا

 يزد ينسف لجأ نأ لزفويرأ "بلكت م رغاا وع كرت دا هك سا
 رفغا مهللا : هدوجس يف لوقي دم نب مساقلا ناكو . (هماعأ مماقلا ناكو « هسفن

 . نامع يف ”ّسنذ يىبأل

 ابا نهال يعز قتلتني رع دبات نو 3 ةفيقجرتاي .مدقت ذك و:
 كلذكو «سرفلا كولم رخآ درجدزب ةنبا هتدلاو دمج نب مماقلا نأو «ةلاخ ”ينيا

 . كانه ةاقوتسم. ةصقلاو <« رمع نب هللا هع لاعب نيدياعلا نيز

 ةرشع ينثا .ليقو « نامت ةنس لبقو « ةئامو نيتنثا وأ ىدحإ ةنس يقوتو

 يرازإو يصيق 'اهيف يلصأ تنك يتلا يبايث يف ينونفك : لاقف « دّيانقب ةئامو

 ءايلوألا ةيلحو *١ : ةقرولا « يزاريشلا تاقبطو ١810 .: ه دعس نبا تاقبط يف هتمج رت ل و#مم

 ممم :م بيذملا بيذجتو ١٠ : نايمطلا تكنو غو : ؟ ةوفصلا ةفصو ١88 :؟

 .ًاضيأ راتخملا يف زاجيإلا ةديدش يهو « رطسأ ةثالث يف عقت م يف ةمج تلا هذهو ؛ ١8:1 تارذشلاو

 . مامإلا ةمج رت هارآأ
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 يف ركب وبأ نفك اذكه : لاقف « 'نيبوث ديزن الأ تبأ اي : هنبا لاقف « يئادرو

 لس هرمع ناكو < تسملا نم ديدجلا ىلإ جوحأ يحلاو « باوثأ ةثالث

 . هنع هللا يضر <« ةنس نيعبسو نيتنث ذأ

 اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةلمبملا لادلا حتفو فاقلا مضي : دئادق

 ع ش زال, ةلكم نب لد اهيزجو  اةنيجنلا اهدي

0 

 مالس نب مساقلا ديبع وبأ

 :نم لجرل ايمور ًادبع هوبأ ناك ؛ ماللا ديدشتب « مالّس نب مماقلا ديبع وبأ
 ةريسو نيد اذ ناكو « هقفلاو تذآلاو ثيدحلاب لين وأ لغتشاو « ةاره لهأ

 . عراب لضفو نس-> بهذمو ةيمج
 اينابر « هماعو هنيد يف ًالضاف ديبع وبأ ناك : لماك نب دمحأ يضاقلا لاقو

 .نسح « رابخألاو ةببرعلاو هقفلاو تاءارقلا نم مالسإلا مولع فانصأ يف ١اننفتم
 ."هنيد رمأ نم ءيش يف هيلع نعط سانلا نم ًادحأ ملعأ الو «لقنلا حيحص ةياورلا

 ١ كانه نيبوث : س .

  "4تسرهفلا يف هتمج رت :  7٠١دادغب خيراتو ١١ : *٠+ .يديبزلا تاقبطو : ١١07 بتارمو

 يرهزألل بيذهتلاو 75 : ةقرولا « يزاريشلا تاقبطو 1* : نييوحنلا ١ :  5١ةاورلا هابنإو

 4١1 : ظافحلا ةركذتو 64 3 ةلبانحلا تاقبطو 7ه:4 : ١١ ءابدألا مجعمو * : ١5)

 ةياهنلا ةياغو ١ : 57١ يكبسلا تاقبطو م١0 :# لادتعالا نازيمو 8١:١ يبهذلا ربعو

 تارذشلاو ١41:١ ةرهازلا موجنلاو 0١٠ :م بيذهتلا بيذجتو 80 : ةاعولا ةيغبو

 . (197+ بمب ) يثرع يلع زايتما قيقحت سانجألا باتك ةمدقم رظناو

 . ًاعستم : ر ؟

 . هئيدو هرمأ : يل لار م



 لك نسحب حورلا هيف خفن لبج هنأك دنع وبأ ناك : ىبرحلا مهاربإ لاق

 ديز يبأ نع ىورو < ةنس ةرشع ينام ٌسوُسرَط ةنيدمب ءاضقلا لوو . ءيش
 ةريثك ةعامجو ءارفلاو يناسكلاو يبارعألا نباو ةدببع ىلأو يممصألاو يراصنألا

 ٠ «رعشلا يناعم »و « لاثمألا »و « فنصملا بيرغلا » هلو هقفلاو هبيرغو ثيدحلاو

 . ةعفانلا بتكلا نم كلذ ريغو

 نب هللا دبع ىلإ عطقناو . ثيدحلا بيرغ يف فنص نم لوأ هنإ لاقيو
 « رهاط نب هللا دبع ىلع هضرع « بيرغلا » باتك عضو املو « ةدم رهاط

 ١جوحُني الأ قيقح باتكلا اذه لمع ىلع ةبحاص ثعب ًآلقع نإ : لاقو هنسحتساف

 نب دم لاقو . رهش لك يف مرد فالآ ةريشع هيلع ىرجأو « شاعملا بلط ىلإ

 نيعبرأ باتكلا اذه فينصت يف تنك : لوقي ديبع ابأ تعم : يرعسملا بهو

 نم ابعضوم يف ابعضأف لاجرلا ا سا و ا
 ةعبرأ مقيف ينئيحي مدحأو * ةدئاقلا كلب يف دم احرف ًارهاس تيبأف «"باتكلا

 ِ ١ , اريك تنقأ دقو لوقف نوخأ ةينخ

 :مهنامز يف ةعبرأب ةمآلا هذه ىلع ىلاعت هللا نم : قرلا ءالعلا نب لاللا لاقو

 تبث لبنح. نب دمحأبو « لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ثيدح يف هقفت هقفت. يعفاشلاب

 ثيدح نع بذكلا ىفتت نيعّم نب ىبحببو « سانلا رفكل كاذ الولو ةنحلا يف

 تير ير يلا داع يافا يروا ار كا

 . أطخلا سانلا محتقالا كاد الولو

 هثلث لصيف ًاثالثأ ليلا مسقي ديبع وأ ناك : يرابنألا نبا ركب وبأ لاقو
 انعسوأ ديبع وبأ : هيوهار نب قاحسإ لاقو . هثلث بتكلا مضيو هئثلث مانيو
 جاتحي ال ديبع وبأو ديبع يبأ ىلإ جاتحن انإ « اعمج انعمجأو ابدأ انرثكأو ًاماع

 . ابجع ناكل ليئارسإ ينب يف دينع وبأ ناك ول : بلعث لاقو

 مدقو . ةبيهو راقو هل ناكو « ةبحللاو سأرلا رمحأ « ءانحلاب بضخي ناكو

 غارفلا دعب .ةنيدملاب ليقو « ةكمب يفوتو جح مث . هبثك هنم سانلا عمسف دادغب
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 عبرأ ةنس : يراخبلا لاقو « نيتئامو نيرشعو ثالث وا نيتنثا ةنس « جحلا نم

 قلب +4 ةادعب ترا د يف بطخحلا لاقو# مرهف. ةرغادازو © نرتعو
 . نيسمخ ةنس هدلوم نأ يزوجلا نبا ظفاحلا ركذو . ةنس نيتسو ًاعبس شاع هنأ
 عبرأ ةنس هدلوم نإ : ١6 ظيرقتلا » باتك يف يدببزلا ركب وبأ لاقو . ةئامو

 ىرتكاو فارصنالا ىلع مزعو هجح ىضق امل ديبع ايأ نأ ركذو . ةئامو نيسمخو

 هيلع هللا ىلص "ينلا .اهتحببص يف "جورخلا ىلع مزع يتلا ةيللا يف ىأر «قارعلا ىلإ
 نروماسيف نواخدي سانو هنوبجحي موق هسأر ىلعو سلاج وهو همانم يف سو
 نوُخت ال م : مهل تلقف « تْعِدْم لخدأل توند اماكف : لاق « هنوجفاصيو هيلع
 الو هيلإ خدت ال للاو ال.: اولاق ؟ ملسو: هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبو ينبب

 اوذخأف «أاذإ جرخأ ال ينإ : ممل تلقف «قارعلا ىلإ ًادغ جراخ تنأو هيلع مست
 تماسو تلخدف « سو هبلع هللا لص هللا لوسر نيبو ينيب اوّلَخ مث « يدبع

 ىلإ اهب لزي ملو <« ةكمب تنكسو ءاركلا تخسفف تحبصأف « ينحفاصو هيلع
 دعب اهب تامو ةنيدملاب مانملا ىأر هنإ ليقو « رفعج ؛رود يف نفدو « "ةافولا

 . *ةارّب هدلومو « ىلاعت هللا همحر « مايأ ةثالثب اهنع سانلا لبحر

 واولا نوكسو ةلمبملا نيسلا مضو ءارلاو ةلمهملا ءاطلا حتفب : سوسرطو ش

 ' يدبملا اهانب ةصيصملاو سيسلا دنع ماشلا لحاسب ةنيدم. يهو «ةيناث نيس اهدعبو

 يف رازجلا نبا هاكح ام ىلع « ةئامو نيتسو نامت ةنس يف رفعج يبأ روصنملا نبا
 ش . هخيرات

 ركذملا » و « تاءارقلا » و « دودمملاو روصقملا » [ضيأ هفيناصت نمو '

 هفلؤم نع باتكلا ىور دقو « ظيرقتلا ةلامر باتك مساب 801 : هتسرهف يف ريخ نيا هركذ ١
 يف ًاضيأ دوجوم فلؤملا هركذ يذلا صنلا اذهو ؛ يسلدنألا رعاشلا ءامسلا ءام نب ةدابع .

 ة اا . ؟5١ : يديبزلا تاقبط

 . جورخلاو فارصنالا ىلع : د ؟

 . تامملا ىلإ : راتخملا ؛ يفوت نأ ىلإ : ن *#

 . دول ل

 . راتخملا يف ةمجرتلا يبتنت انه ه
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 ددع» و « يضاقلا بدأ هو « ثادحألا » باتكو « بسنلا » باتكو « ثنؤملاو

 ريغو «لاومألا ١» باتكو « ضيحلا » و « روذنلاو ناميألا» و « نآرقلا يآ

 . للاعت هللا همحر « كلذ

0,30 

 بحاص يمارتحلا يرصبلا يريرحلا ناؤمع نب دمج نب ىلع نب مماقلا دمج وبأ

 «© تاماقملا لمع يف ةماتلا ةوظحلا قزرو « هرصع ةمئأ.دحأ ناك ؛ تاماقلا

 قارا ناومزو املاثمأو اهتاغل نم : برعلا مالك نم ريثك ءيش ىلع تلمتشاو

 ةرثك و لجرلا اذه لضف ىلع اهب لدتسا اهتفرعم ىتح اهفرع نمو « اهمالك
 دبع مماقلا وبأ هدلو هاكح ام ١امل هعضو ببس ناكو « هتدامه ةرازغو هعالطا

 هيلع نيرْمط وذ خيش لخدف مارح ينبب هدجسم يف اسلاج يبأ ناك : لاق هللا

 نبأ نم : ةعاجلا هتلأسف « ةرابعلا نسح مالكلا حبصف لاحلا ؛ثر رفسلا ةبهأ

 "لمعف « ديز وبأ : لاقف هتينك نع هوربختساف « جو'رََس نم : لاقف ؟ خشلا

 ديز يبأ ىلإ اهازعو « نوعبرألاو ةنماثلا يهو « ةيمارحلاب ةفورعملا ةماقملا يبأ

 : بابللاو +١5 : ءابلألا ةهزنو "٠ : م ةاورلا هابناو ٠4١ : 9 مظتنملا يف هتمج را نمو

 596 : 4 يكبسلا تاقبطو ١5 : ١5١ ءابدألا مجعمو ٠١4 : نامزلا ةآرمو ( يريرحلا )
 ١١ا/ : ” بدألا ةنازخو .٠.٠ : ؛ تارذشلاو ؟؟6 : ه ةرهازلا موجنلاو 8م : يبهذلا ربعو

 م تدروأ دقو ©« “: 1١ يشيرشلا حرشو "اله ةاعولا ةيغبو !١١ : ” صيصنتلا دهاعمو

 نم قاروأ عايضل اهدعب ةريثك مجارت تطقس امك اهرئاس طقس مث ةمجرتلا هذه نم ًاءزج
 . ةطوطخملا

 .اهعمضو :ر ١

 .. خلا . . . غلبف ترهتشاو روكذملا ديز ينأ ىلإ اهازعو تاماقملا عضوف : ن ؟
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 ناورش ونأ "رصن ابأ نيدلا فرش 'ريزولا اهربخ غلبف تربتشاو « روكذملا
 « هتبجعأ اهبملع فقو اماف « هللا دشرتسملا مامإلا ريزو يناشاقلا دم نب دلاخ نبا
 ريزولا ىلإو « "ة ةماسقم نيسخن اهقاف 6 اهريغ ابيلإ مضي نأ يدلاو ىلع راشأو
 « مح هتراشإ 'نَّم راشأف» : هلوقب تاماقملا ةبطخ يف يريرحلا راثأ روكذملا
 ملاظلا كردي مل نإو « عيدبلا ولت اهيف ولتأ تاماقم ءىشنأ نأ ىلإ « مغ هتعاطو

 ةلس روبهش ضعب يف تيأر مث « خيراوت ةدع يف هتدجو اذكه 1 يا ْ

 'ابهفنصم طخب اهعيمجو تاماقم ةخسن ةسورحلا ةرهاقلاب ةئاتسو *نيسمخو تس
 نيدلا لالج ريزولل .ابفنص هنإ : اهربظ ىلع ًاضيأ هطخب بتك دقو .« يريرحلا
 الو « اضيأ دشرتسملا ريزو ةقدص نب يلع زعلا يبأ نب نسحلا يلع يبأ ةلودلا ديمع

 روك ذملا ريزولا يفوتو « فنصملا طخب هنوكل ىلوألا ةياورلا نم حصأ اذه نأ كش

 نكرلإ اهتمت يف بنام هلك اذهف « ةئامسخو نيرشعو نيثنثا ةنس بجر يف

 . يجورسلا ديز
 يطفقلا ينابيشلا فسوبي نب يلع نسحلا وبأ نيدلا لامج مركألا يضاقلا ركذو

 ديز ابأ نأ *« ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ » هامم يذلا هباتك يف بلح ريزو
 يريرحلا بحص « ًايوغل ايوحن 'ايرصب ناكو « رالس نب رهطملا همسا روكذملا

 وبأ يضاقلا هنع ىورو « هب جرختو ةرصبلاب هيلع لغتشاو « روكذملا
 يروج « بارعألا ةحلم » يطساولا يئادثملا نب دحأ نب دمج حتفلا
 نايث ةئنم يف طساو انيلع مدق : لاقو :يرنرحلا نع هنم اهعمم هنأ ركذو

 . ريزولا لإ : نر ١

 . ر نم تطقسو ؛ رصن يأ : ن ؟

 . ر نم تطقس : ةماقم "

 . نيعبسو تس : ر +4

 يف يطفقلا باتك مسا برطضا دقو : تلق (رالس نب رهطملا ةمجرت ) 575 : * ةاورلا هابنا ه
 تابثا ىلع ةاورلا تابثا : يل ينو ؛ ةاحنلا بابلأ ىلع ةأورلا هابنا : ر يف وهف « خسنلا ضعب

 ١ .. ةاحنلا

 . اريصقأ : ن « ًاريصب :رب يل ل ١
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 ابلصوف دادغب ىلإ ًادعصم اهنم هجوتو < هنم ١اهتعمسف « ةئامسخو نيثالثو

 يف يناعمسلا هركذ اذكو] ىلاعت هللا همحر « اهب ينوتو ةريسب ةدم اهب ماقأو
 ةيردص ىلوتو « نبدلا رخف هبقل : لاقو « ةديرخلا » يف دامعلاو « ليذلا » يف

 . "| ةئامسخو نيعبرأ ةنس دعب اهب تامو < ناّشّملا
 تفقو اذكه « هسفن هب ىنع امنإف مامه نب ثراحلاب اهل يوارلا ةيمست امأو

 مكلك » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم ذوخأم وهو « تاماقملا حورمشش ضعب يف هيلع
 نم امو « مائهالا ريثكلا مايخاو «© بساكلا ثراحلاف « ماه ملكو ثراح

 . هرومأب متبمو بساك دحاو لك نآل « مامهو ثراح وهو الإ صخش

 . "رصتخا نم مهنمو © لوط نم مهنمف : ريثك قلخ اهحرششب ىنتعا دقو
 نيعبرأ اهلمع دق ناك تاماقملا لمع امل يريرحلا نأ عيماجلا ضعب يف تيأرو

 نم ةعامج كلذ يف هقدصي مف « اهاعداو دادغب ىلإ ةرصبلا نم ابلمحو (« ةماقم

 لهأ نم يبرغم لجرل يه لب « هفينصت نم تسيل اهنإ : اولاقو « دادغب ءابدأ
 ناويدلا ىلإ ريزولا هاعدتساف « اهاعداف هملإ هقاروأ تعقوو ةرصبلاب تام ةغالبلا

 ةعقاو يف ةلاسر ءاشنإ هملع حرتقاف «ءىشنم لجر انأ :لاقف « هتعانص نع هلأسو

 ًانامز ثككمو ةقرولاو ةاودلا ذخأو « ناويدلا نم ةمحان يف درفناف « اهنّيع

 يف ناكو « نالجخ وهو ماقف <« كلذ نم ءيشب هيلع هناحبس هللا حتفي مف ًاريثك
 -هركذ مدقملا - رعاشلا حلفأ نب ىلع مماقلا وبأ ابلمع يف هاوعد ركنأ نم ةلمج

 نإ ليقو « حلفأ نبا دشنأ ريزولا ابحرتقا يتلا ةلاسرلا يريرحلا لمعي م اماف

 رعاشلا يدادغبلا يميرحلا انيكج نباب فورعملا دمحأ نبا دمع يبأل نيتيبلا نيذه

 : ءروبشملا

 رسونملا نم هنوثثلع ”فتثي -سآرفلا ةعببر نم انل خش

 رسرتخلاب ناويدلا طْسو هامر امك ناشّحملا هللا ”هّقطنأ

 . يطفتلا دنع كلذكو « هنم انعمسف : ربر ١

 .ر هب تدرفنا ؟

 . رصق :ن *

 . س يف نيتيبلا دعب اذه عقو : روهشملا . . . ليقو 4
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 دنع هتبحل فتنب اعلوم ناكو «© سرفلا ةعيبر نم هنأ معزي يريرحلا ناكو
 تاماقم رسشع لمع هدلب ىلإ عجر اماف « ةرصبلا ناشم يف نكسي ناكو « ةركفلا

 . ةبابملا نم هقحل اب 'ناويدلا يف هرّصّحو هبع نم رذثعاو <« ”نهرّيسو رخأ

 اهنمو « صاوخلا ”ماهوأ يف صاوغلا ةرد » اهنم ناسح فيلاوت يريرحلاو

 لئاسر ناويد هلو « اهحرشش ًاضيأ هلو « وحنلا يف ةموظنملا « بارعالا ةحلم »

 : نسح ىنعم وهو هلوق كلذ نمف « تاماقملا يف يذلا هرعش ريغ ريثك رعشو

 .اتبَن دق هيدخ يف رْمّتْملا ىرت امأ دهب مارغلا اذه ام 'لذاوعلا لاق
 ' اتبث ام هنمع يف دشرلا لمأت يل دّنفملا نأ ول للاو ”تلقف

 | ىتأ عيبزلاو اهنع لحرب 0 فك ةبادجم يهو رضرأب ماقأ 'نّمو

 0 دفرطا ون نقال دنا هلا رك ذو

 (. رجاحملإ "تنتف رجاحم ءابظ
 رداحملا تردخ سئافن اورد

 يرطاخل ًادجو جاه .رطاخل ةنئتو ٠

 يرذاع َهاع ىلذاع هلجأل راذعو

 رئافضلا فشك دنع "ترفاضت نوخشو

 يرام .. نيتك نينهتلا انف ليشتما تانك كلر

 ذخأيو هروزي تيرح ضقت ضاعت <« رظنملا حيبق ًاميمد ناك هنأ. ىكحو

 هي ل ”لكش ىرزتسا هآر اماف « ًائيش هنع

 : بتكا : : هل لاق هيلع يلع نأ

 رنّمدلا ةرضخ ؛”هنّيجعأ دئارو د هرغ راس لوأ م ع

 . ماهفإو صاوغلا ةرد : ن ؟ . ناويدلاب : ريا١

 . هتعد : يل 4 . هلكشب : لامس
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 ينرشالو يب عمساف 'يدْبَمملا 'لثم لجر يننإ يريغ كسفنل 'رتخاف
 . ؟فرصناو هنم لجرلا لجخف
 تس ةنس يفوتو . ةئاعبرأو نيعبرأو تس ةنس يف يريرحلا ةدالو تناكو

 فلخو | مارح ينب ةككس يف « ةرصبلاب ةئامسخو ةريشع سمخ لمقو « ةرشع

 يضاقو هللا دبع نيدلا مجن تاماقملا ينزاجأ : يقملاوجلا روصنم وبأ لاقو « ,

 . ”[اهئشنم اهيبأ نع هللا ديبغ مالسإلا ءايض ةرصبلا ةاضق
 ةلمهملا ءاحلا حتفب يهو « ىلاعت هللا همحر « ةكسلا هذه ىلإ يمارتحلاب هتبسنو

 هذه يف اونكس برعلا نم ةليبق : مارح وئيو « ميم هدعب فلأ اهدعبو ءارلاو
 . مهيلإ تبسنف ةكسلا

 . هعبي وأ هلمعو ريرحلا ىلإ ةبسن .: يريرحلاو
 ا دعبو ةمجعملا نيشلاو مملا حتفب : ناشّملاو

 هنإ لاقيو « اهنم يريرحلا لصأ ناكو « مخآولا ةدشب ةفوصوم لخنلا ةريثك

 . راسيلا يوذ نم ناك هنإو « ةلخن فلأ رشع ةينامث اهب هل ناك

 خيرات هل «ردقلا ليلج ًالضاف البن ناك ؛روكذملا ناورش ونأ ريزولاو (150)

 دايعلا هنم لقتو «© رودصلا نامدز روتفو روتفلا نامز رودص » مامس فيطا

 ةلودلا رابخأ هيف ركذ يذلا « ةرطفلا ةرصعو ةرتفلا ةرصن » باتك يف يناهبصألا

 « ةئامسمخو نيثالثو نيتنثا ةنم روكذملا ريزولا يفوتو « ًاريثك آلقن ةيقوجلسلا

 ش . ىلاعت هللا همحر .

 نب دمحأ سابعلا يأ ن دمج حتفلا وبأ وبف روكذملا يئادنملا نبا امأو (151)

 « ينادنملا نباب فورعملا ©« يظساولا رفعج نب مهاربإ. نب دم نب يلع نب رايتخم
 تناكو « هريغو *يمزاحلا ركب ىبأ ظفاحلاك نابعألا نم ةعامج هنع ذخأ دقو

 , هلع فرصلاو : ريار ؟

 .ر هي تدرفتا +

 .رلءز : ؛ تارذغلاو ١و؟ :)؟ ةياجلاو ةيادبلاو 707: ٠١ مظتنملا رظنا

 . هركذ مدقملا : 5 داز ه
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 يف اهب يفوتو « طساوب ةئامسخو ةرسشع عبس ةنس رخآلا عيبر ربش يف هتدالو

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاّتسو سمخ ةنس نابعش نم نماثلا
 . ةزمه ا دمو ةلمبملا لادلا حتفو نونلا نوكسو مملا حتفب : يلا دنملاو

 اهدعيو اهتحت نم ةانثلا ءاملا نوكسو .ةمبملا نيعلا حتفو مملا مضي : يدعُملاو

 نرأ ال يديعملاب عمست » لثملا يف ءاج دقو « ةددشم ءايو ةروسكم ةلمبم لاد
 : "يبضلا لضفملا لاقو « هارت نأ نم ريخ يدسملاب 'عمست » ًاضيأ ءاجو « هارت

 «© يمرادلا يميمتلا ةرمخ نب ةقشل هلاق « ءامسلا ءام نب رذنملا هب ملكت نم لوأ

 ا 0

 0 :: ناو .ةلقح نع ىأر اهيا اق 4 ا

 دعم ىلإ بوسنم يديعملاو ؛ هل رظنم الو ركذو تبص هل نمل برضي للثملا
 . لادلا هنم اوففشو هورغص نأ دعب هوبسن دقو « ناندع نبا

07 

 يروزربشلا نب مساقلا:

 نيقفاخلا يضاق دلاو «يروزربشلا مساقلا نب يلع نب رفظملا نب مساقلا دمحأ وبأ

 تبب دج وهو « رفظملا روصنم يبأو للا دبع دمع يبأ ىضترملاو دم ركب يبأ
 ًاكاح ناك ؛ نوبستني هيلإ مولكو « ةريزجلاو لصوملاو ماشلا ةاضق يروزربشلا

 ءابحن ءاماع هتادفحو ةدالوأ مانا «© ةدم راجنس ةنيدمو ةدم لبرإ ةنيدمب

 «مبقاوسأ تقفنو !'وضقو اوكحتو كولملا دنع اومدقتو ةيلعلا بتارملا اولا ءامرك

 يقأيسو - نيدلا لاك نب نيدلا يبحمو دمح نيدلا لاك يضاقلا هديفح اصوصخ

 ١ عمست نأل : ربد .

 يبضلا لاثمأ ؟ : 4 .
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 ةاضقلاو نابعألا نم ةعامج هلسن نم نآلا ىلإو - ىلاعت هللا ءاث نإ اههركذ

 ٠ باتك يف ىناعمسلا دعس وبأ ظفاحلا هركذو « ةرم ريغ دادغب مدقو . لصوملاب

 ةبسن يف ام مهدحأ : نيعضوم يف « باسنألا » باتك يف هركذ مث « ليذلا »

 0 ءاماعلا نم ةعامج لبرإ ينعي - ابنم ناك : لاقو < ييرلا

 هركذ ؛« "يروزربشلا ةبسن يف يناثلاو « ينابيس هنإ : لاقو « روك ذملا مساقلا

 نبا تاكربلا ويبأ هركذو « هملع ىنثأو « روك ذملا نيقفاخلا يضاق هدلو ركذو

 : هلوق كلذ نمف « ًارعُش هل دروأو "« لبرإ خيرات » يف يفوتسملا

 ىنافتن وأ مانألا ىنافتت ا نأ مولا تحتم 0

 يبأ هدلو ىلإ تيبوسنم نيتيملا نيذه يناعمسلل « ليدلا » باتك يف تيأرو

 + اهنم امه نم ملعأ هللاو ؛ ؟نيقفاخلا يضاقب فورمعملا دمع ركب

 ةبرتلا ف نفدو « لصوملاب لا ةنس روك ذملا مماقلا يفوتو

 . ىلاعت هللا همحر « ناغرف نب نسحلا يبأ هدج دحسمل ةرواجلا نآلا هب ةفورعملا

 هركذ مدقت دقو - نيدلا لاك يضاقلا دلاو وبف هللا دبع ىفترملا هدلو امأو

 . ةملصوملاب ةفورعملا ةيماللا. هتديصق تدوأو 4 *ةلدابعلا يف

 يلأ ىلع ملعلاب لفتشا هنإ : يناعمسلا لاق دقف "نيقفاخلا يضاق امأو (152)

 فنراسارخو قارعلا ىلإ لحرو « دالب ةدعب ءاضقلا يىلوو 2 يزاريشلا قاحسإ

 يضاق ةدالو تناكو « يناعمسلا هنم عمجسو « ريثكلا ثيدحلا عمو لابجلاو

 ىدامج يف يقوتو © ةئاعبرأو نيسمخو عبرأ وأ < ثالث ةنس لبرإب نيقفاخلا

 . #48 : ةقرولا « لبرإ خيرات ؟ .1له5؟ : 9١ باسنألا و

 . (يروزرهشلا ) : بابللا م

 . نيقفاحلا يضاق ىلإ نيبوسنم يدفصلا دنع ًاضيأ ادرو كلذك ع

 . 49 : # ب رظنا و

 يكبسلا تاقبطو 784 : 4 يناولاو م+؟ : ١ ( ماشلا مسق ) ةديرحلا يف نيقفاحلا يضاق ةمجرت 5

 . (يروزرهشلا ) : بابللاو ١١م : ؛ تارذشلاو 1 ١؟ : ٠ مظتنملاو هه : 4
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 : «ىلاعت هللا همحر «زربأ باب يف نف'دو « دادغبب ةئامسمخو نيثالثو نائث ةنس ةرخآلا

 . ١اهيف يلو يتلا دالبلا ةرثكل « نيقفاخلا يضاق » هل لبق امنإو

 0 دلو :لاقف « ليذلا » يف اضيأ هركذ يناعمسلا-نإف ؟رفظملا امأو (153)

 مجرو « يزاريشلا قاحسإ يبأ خمشلا ىلع اهب هقفتو دادغب دروو < لصوملاب أشنو

 مث . رضأ دق ناكو « اهنكسو هنس ربك ىلع راجنس ءاضق يلو مث © لصوملا ىلإ
 ةنس تت يسار وأ دن ةرخآلا ىدامج يف تدلو : لاقف هدلوم نع هتلأس : لاق

 . هتافو ركذي مو « لبرإب ةئاعبرأو نيسمخو عبس

 يازلاو ءارلا مقو ءامللا نوكسو ةمجعملا نيشلا حتفب : يروزارْبشلاو ش

 ةريبك ةدلب يهو « روز'ربش ىلإ ةبسنلا هذه « ءار اهدعبو واولا نوكسو ..
 امانعم ةيمجع ةظفل يهو « كاحضلا نب روز اهانب « لبرإ لامعأ نم ةدودعم

 «قرسملا دالب نم هدوع دنع نينرقلا وذ ردنككسإلا اهب تامو * روز ةدلب يبرعلاب
 ربقب فرعي ربق كانه .: لاقق هربق نع هتلأس دقو ابلهأ 'ضعب يل ىكحو
 يف ببطخلا ىكحو « ةميدق ةنيدم يهو « وه "نم ابلهأ فرعي الو « ردنكسإ

 « ىرسك نئادم ينعأ « هتماقإ راد نئادملا لعج ردنكسإلا نأ « دادغب خيرات »

 تناك هنمأ نأل ةيردنكسإلا ىلإ هتوبات لمحو . < كانه يفوت نأ ىلإ اهب لزب لو

 . معأ هللاو « اهدنع نفدو « كانه ةميقم

 م: ةقرولا : ليرإ خيرات يف هتمجرت ؟ .املو :ري رد ١
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 يطاشلا خيبشلا .

 يطاشلا ؛ينئيعترلا «  دمحأ نب فلخ ةنافلاا يأ نادك ننال دنع أ

 ف « يناهتلا هجوو ينامألا زرح و اهاعس يتلا ةديصصقلا بحاص ءىرقملا رب رضلا

 . «عادبإلا لك اهيف عدبأ دقلو «انيب نوعسو ةثالثو ةئامو فلأ اهتدعو «تاء أرقلا

 مادقيو الإ تاء ءارقلا» لغتشي نم "لقف « « مهلقن يف نامزلا اذه ءارق ةدمع يهو

 امو «.ةفيطل ةيفخ تاراشإو ةبيجع زومر ىلع ةلمتشم يهو « متفرعمو ايلف

 يقدصصق دحأ أرقي ال : لوقي ناك هنأ .هنع يور دقو ؛ اهبولسأ ىلإ قس هن هنطأ

 متم - كلذ يف امل لا ل انظف ينأل « اب لجو زع لا هيو الإ هذه

 ال « دببمتلا » باتكب اياع طاحأ ابظفح 'نَم تيب“ ةئ ةئامسخ يف ةيلاد ةديصق

 1 . نيلا دبع

 هللا ىلص هللا لوسر ثيدحيو'« ًاريسفتو ةءارق ىلاعت هللا باتتكب اع ناكو

 أطوملاو و مسمو يراخبلا حيحضص هيلع ءىرق اذإ ناكو «: هيف ًازربم لسو هيلع

 ًادحوأ ناكو « اهيلإ جاتحلا عضاوملا ىلع تككنلا يلمبو « هظفحب نم خسنلا حّحّصُنت

 .لدفيو لوقي ايف الخ «دساقلا نسح «انؤرا مب افرع« فاو وحنلا لع يف

يلع نب دمج هللا دبع يبأ ىلع تاياورلاب يركلا نآرقلا ارقو] .
 يبأ نب دمخ نب 

 ثيدحلا عمسو «يسلدنألا ليذه نب دمج نب ىلع نسحلا يبأو يرقملا يزفنلا صاعلا

دبع نب دم هللا دبع يبأو ةداعس نب فسوي نب دمي هللا دبع يبأ نم
 محرلا 

 عفتناو كم ابنا نبا نينلا يبا ظفاحلاو ليدعا نب نسحلا يبأو. يجرزنلا

 مو ضن ابنا ياغي رج ةلمكتلاو 000 : مقر ) ةلمكتلا يف هتمج را عما

 تكنو #54 : 15 ءايدألا مجعمو 5١4 : بهذملا جابيدلاو (ديشر نبا ةلحر نع القن)

 "0/9 : ةاعولا ةيغبو ١.” : ؛ تارذشلاو مءواب ؛ ؛ يكبسلا تاقبطو ١١8 : نايملا

 . راهب تدرفنا ١9 . ١ : 4 يببهذلا ربعو ١١:١ حفنلاو

 الا



 . ةيرصملا رايدلاب ًاريثك ًاعمج هباحصأ نم تكردأو « ريثك قلخ هب
 هبلإ وعدت امب الإ هتاقوأ رئاس يف قطني الو مالكلا لوضف بنتحي ناكو

 « ةناكتساو عشختو ةنسح ةئره يف ةرابط ىلع الإ ءارقإلل سلحي الو « ةرورض

 : لاق هلاح نع لئس اذإو « هوأتي الو ىتشي الف ةديدشلا ةلعلا لتعي ناكو
 ام ًاريثك خيشلا ناك : لاق هباحصأ ضعب يندشنأ . كلذ ىلع ديزي ال « ةيفاعلا
 «ملعأ ال : لاقف ؟ هل وه لبف : هل تلقف ىتوملا شعن يف وهو « زغللا اذه دشني
 يفكسحلا ةمالس نب ىبحي ايركز يبأ ببطخلا ناويد يف كلذ دعب هتدجو ينإ مث

 :. وهو تح لاعت هللا اح هز مرك 3 :قاسنوتد
 ”ريسي ثيح.٠”سانلا حاص راس اذإ "ريطي ءامسلا يف ًائش ”قرعتأ

 ريسأ هايلتعي ريمأ لكو ًابكار هاقلتو ًابوكرم هاقلتف

 ريذن وهو ”سفنلا هنم رفنتو هبرق هركيو ىوقتلا ىلع ضحي

 روزي روزملا مغر ىلع نكلو ةرايز يف ةبغر نع رزتسب و

 ءاتف ىلع هدلبب بطخو « ةئامسخو نيثالثو ناث ةنس رخآ يف هتدالو تناكو

 :اهملإ هلوخد دنع لوقي ناكو . ةئامسمحو نيعبسو نيتنثا ةنس رصم لخدو « هنس

 « اهلمتحا امل ىرخأ ةقرو هيلع لزن ول ثبحي « مولعلا نم ريعب رْمقو ظفحي ”هنإ
 نآرقلا ءارقإل ًاردصتم ةرهاقلاب هتسردمب هبترو <« لضافلا يضاقلا ليزن ناكو
 نماثلا « رصعلا ةالص دعي دحألا موي يفوتو . ةغللاو وحنلاو هتاءارقو ميركلا
 ةبرت يف نينثالا موي نفدو . ةئامسخو نيعست ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو

 ىلصو ؛ ىلاعت هللا همحر « ًارارم هربق ترزو « ىرغصلا ةفارقلاب لضافلا يضاقلا
 . رصم عماج ”بيطخ - هركذ مدقملا - يقارعلا قاحسإ وبأ بيطخلا هيلع

 « ابضو ءارلا ديدشتو ابتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ءافلا رسكي : هرّسفو
 . ديدحلا : يبرعلاب هاتعمو سلدنألا مجاعأ نم ينيطللا ةغلب وهو

 اهدعبو اهتحت نم ةانثلا ءايلا نوكسو ةلمبملا نيعلا حتفو ءارلا مضب : ينيعُأرلاو

 هبلإ بسن « نمبلا لابقأ دحأ وهو «© نيعار يذ ىلإ ةبسنلا هذه < نون
 . ريثك قلخ

 فر



 ءاب اهدعيو ةلمبم ةروسكم ءاط فلألا دعبو ةمجعملا نيشلا حتفب : يبطاشلاو

 ١ روما دج وس جور ملا

 ريخألا رششعلا يف جنرفلا اهيلع ىلوتسا « ءاماعلا نم ةعامج اهنم جرخ « سلدنألا

 . ةئاتسو نيعبرأو سمخ ةنس ©« ناضمر رهش نم
 يف تدجو نكل « همسا هتينكو « مماقلا وبأ روكذملا خشلا مسا نإ ليقو

 . انهاه هتركذ اك مساقلا دمج وبأ هل هخايشأ تازاجإ

00 

 يبجعلا فاد وبأ

 0 "خبش نب ريم نب لقعم نب سيردإ نب ىسع نب مساقلا فَل'د وبأ

 4+ نب لجع نب دعس نب سيق نب مّشْج نب فلاد نب ىزعلا دبع نب يعازخ نبا
 1 ا يلع نب بعص نبا
 نومأملا داوق دحأ «يلجعلا «ناندع نب دعم نب رازن نب ةعببَر نب دسأ نب ةليدج

 « كتارككعلا ةلبَج نب ىلع ةمجرت يف هركذ مدقت دقو - هدعب نم مصتعملا مث

 ناك هنأ يناسار جا سجق و اضبأ سنتر 6 وكعلا حيدم ضعيو

 « الوكام نب ىلع رصن يبأ ريمألا هديفح ركذ مدقتو « روكذملا هدج ةببرت
 سس "« لاكإلا » باتك بحاص

 هيلع داو اهحاطب قرتخمو « عينم نصح اهو ةيسنلب لمع نم دعت تناك : ( 5011© ) ةبطاش ١

 .(1١-١9م : يرذعلا رظنا ) ةليمج نيتاسب

 "؟ ©« ه : © بهذلا جورمو ١١5 : تسرهفلاو 4١5 : ١؟ دادغب خيرات يف هتمج رت هعمل

 (5 : ج ) ريثآلا نبا خيراتو "ع١ : يلآللا طمسو ؟45 : م يناغألاو :٠ 5١15 ينايز رملا مجعمو

 الماك بسنلا درو دقو « هال : ؟ تارذشلاو "44 : ١ ىببهذلا ربعو ( يلجعلا ) : بابللاو

 . اهدحو ر يف

 .#”هءه 46١46 6. "و. : ” ب رظنا م . ريمع نب خيش نب : ن يل س ؟
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 عئاقو اذ امدقم اعاجش احتدمم ًاداوج اًيَرَس ايرك روكذملا فلد وبأ ناكو
 هلو « ءانغلا يف ةعنص هلو « ءالضفلاو ءابدألا هنع ذخأ « ةروثأم عئانصو ةروهشم

 «٠ هزنلا» باتكو ؟ عابلاو باكو « ديصلاو ةازبلا » باتك بتكلا نم

 . كلذ ٍريغو « كولملا ةسايس » باتكو

 « حاتطشلا نب ركب .كلذكو « .حئادملا نسحأب .يئاطلا مات وبأ ةحدم دقلو

 : لوقي هيفو

 ”مّظعألا ءايميكلا ىسع_نبا“حادم همعو ءاسيكلل ابلاط اب

 ”م'ردلا كاذ ةكانأل هتحدمو ”م'رد الإ ضرألا يف "نكي ول

 .مث اليلق هلفغأف « مرد فالآ ةرشع نيتيبلا نيذه ىلع هاطعأ هنأ ىكحيو

 : هدشنأف «. ةّلْبألا رم "يف ةيرق مهاردلا كلتب ىرتشا دقو هيلع لخد

 اديشم :ماخترلاب ”رئيصق اهيلع 7ةيرق ةّلُبألا رهن يف 'تمتبا كب

  ُديتع تابيبلل لام كدنعو اهنوضرعي امل ”تخأ اهبنج ىلإ

 مث هل اهمقدق © مرد فالآ ةرمشع : لاقف ؟ ؟تخألا هذه نم ؟ : : هل لاقف
 ؟اهنناج ىلإ تخأ لكو « ة ةريثك ىرق هيفو مظع ةلبأآلا رهن : نأ ملعت : هل لاق

 0 ب يلع عستا تبل اذه تحتف نإو « فرخ

 م . فرصناو هل اعدف

 حاطنلا نب ركب لوق ىنعب « نييدلاخلا قا 00-- ركب وبأ ملأ دقو

 : لاقف « نيلوألا نيتيبلا يف روكذملا

 مم

 لانا مع نم افرح نين ا 0

 ١ دلع ؛ رب * . ةهزنلا :؛ س ,

 : هذه اهتخأ نمث مكو : لاقف .

 اهنج : را4 . ٍ
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  ساطرق يف كيلإ مالكلا اولمح اذإ رّدنب يف لاومألا ينط

 ًاسراف نعطف « 'هلمع يف قيرطلا اوعطق ًاداركأ قحل دق فلد وبأ ناكو

 نائسلا هيف ذفتف « هفيدتر هءارو رخآ سراف ىلإ تلصو نأ ىلإ ةنمطلا تذفنف

 ش : روكذملا حاطنلا نب ركب لوقي كلذ يفو « (هلتقف

 الييلك هارت الو جايحلا موي ةنمطب نيّسراف مظنيو

 اليم سراوفلا متظَن ًاذإ ليم هتانق لوط نأ ولف اوبجعت ال

 هوشم ةونأ »2 مشاه ينب لوم حلاص "ننف يبأ نب دمحأ هللا دبع وبأ ناكو

 طقس دق هارأ بدألا نإ « اذه اي : هتأرما هل تلاقق « ريف ناكو « قلخلا

 سانلا عم لخداو « كسوقو كحعرو كفدس ىلإ: دمعاف « همْبَس شاطو همْحَن

 : دشنأف « ائيش ةمينغلا نم كلفني نأ هللا ىسح ؛ مهتاوزغ ف

 رفق : نيعرادلا لوقو حالسلا لمح اطتطشش ينيك دق كت امو يلام

 . فلتلا ىلإ اقاتشم حبصأو يسمأ آلجز ينتلخ ايانلا لاجر 'نمأ

 .فتكلا راب ريبلإ 0 فيكف ابُمركأف يريغ ىلإ ايانلا يت

 بلاد يبأ ' يبنج يف يلق نأ وأ "يقلخ نم هرقلا لاؤن نأ تننظ

 هئاطع ةرثكل '"فلد وبأ ناكو . رانيد فلأ هبلإ هحوف « فلد ان هردخ + غلبق

 : هدشنأو مهضعب هيلع لخدف « هنع كلذ ربتشأو « نويدلا هتبكر دق

  رزيديلاو اَتحلا قئلتط ايو ااطعلاو حئاسنملا ةبر انأ
 ؛ينبد ضقاو كنيد مقر يف ادزف ايد كلع نأ ا دقل :

 هش را اي ١ ًافاصم * دق فلد وبأ ناكو : د يىلن .

 ..دمحأ ديبع وبأ : رب 4 ن نم طقس : ننف ؟

 + لمع لالا هاوس يع له أ داوي يراك
 . ل نم طقس : ييد . . . لخدف 4

 و37



 . هدشنأف ءارعشلا ”ضعب هيلع لخدو 95 هنيد ىضفقو هلصوف

 فلاد ابأ اي 'ملَمَت كيدي ىلع اهرثكأ قازرألا نم ىرجأ هللا
 فحصلا رئاس يف «ال » ططخت اك هتفيحص يف هابتاك « ال » طخ ام

 فقَي مو ىطعأ 'تّفّقو اذإ تح ةيراج يهو ىطعأف حايرلا ىراب

 تركذل ليوطتلا فوخ الولو « ةنسح راعشأ اضيأ هلو . ةريثك هحئادمو

 هلهأ اهب ناكو « وه اهئاو رجركلا ةنيدم ةرامع يف عرش دق ةونأ ناكو

 هنم هل لصحي ملف « ءارعشلا 'ضعب اهب وهو هحدم دق ناكو « هدالوأو هتريشعو

 ”مماق ”سانلا الو اينأدلا 'جرتكلا اف اهتاولف يف ضرألا ”بوُجأ ينيعد

 ش : رخآلا نم ذخأ امهيأ يردأ الو « مهضعب لوق لثم اذهو

 'ناع'نمو "”عاوطم « ةناك اك دبع كتل َوبَف ناسحإلا ىلإ "تجر 'نإف

 ”ناسارتخ انندلا الو تنأ سانلاال  ةعساو هللا ”'ضئرأف '“تَبَأ *نإو

 يف « «ليذلا» باتك يف يناعمسلا اههركذ دق نيتيبلا نيذه تدجو مث

 نب يلع يضاقلا يندشنأ : لاقف « يخلبلا ىلع نب دم نب يلع نسحلا يبأ ةمجرت
 «هنم ممم هلعلو ©« بحتنملا نب ىلع نسحلا يبأ ريمألل ًالثمتم قرودب يخلبلا دمج

 .:”قتسملا دشنأو
 نم فلد وبأ مدق ال ةيدأم عنص ناهام نب ىسع نب يلع ريمألا نأ يورو

 يلا ةياورلا شمالا يت ركذو « عاوطمف تييح امهم « مكتمعن سرغ ينإف ينومركت نإ : س ١

 . انه تتبثأ

 . راتخملاو س نم طقس : نيتيبلا . . . تدجو مث م

 اك



 ضعب ءاجف ©« لافتحالا ةياغ اهب لفتحا دق ناكو « اهبلإ هاعدو جَّرككلا
 فلد يبأل رعاشلا ضرعتف « باوبلا هعتمف ىسع نب "ىلع راد لخديل ءارعشلا
 : بوتكم اهيف اذإف « اهايإ هلوانف ةزازج هدببو «ىسيع نب ىلع راد دصق دقو

 جهو الب "”نأتم 'هتيقل 'نإ هل 'لق

 جركلا نم ءادغل سراف فلأ يف تئج

 جرح نم تاّينادلا يف اهادعب سانلا ىلع ام

 « ماعطلا نم ائيش لكأي الو رادلا لخدي ال هنأ فلحو « فلد وبأ مجرف
 تناكو <« 'شيرحلا نب دابع وه رعاشلا اذه نأ عيماجملا ضعب يف تيأرو
 . دادغبب ةبدأملا

 بحجح هتوم ضره ضرم امل فلد انأ نأ ًاضيأ عيماجلا ضعب يف تيأرو

 لاقف « مايألا ضعب يف قافأ هنأ قفتاف « هضرم لقثل هيلع لوخدلا نع سانلا
 اولصو دقو © فارشألا نم ةريشع : لاقف ؟ جيواحملا نم بابلاب 'نَّم : هبجاحل

 «مهاعدتساو هشارف ىلع دعقف «ًاقيرط اودحي مل مايأ ةدع بابلاب مهو «ناسارخ نم

 : اولاقف < 'مبمودق ببسو مهلاوحأو مهدالب نع مهلأسو مهب بحر اولخد اماف

 ضعب راضحإب هنزاخ رمأف «© كاندصقف كمركي انعممسو « لاوحألا اني تقاض
 لكل عفدو « رائيد فلأ سيك لك يف اسك نيرشع هنم جرخأو « قيدانصلا

 اوست ال : محل لاقو « هقيرط ةنوؤم دحاو لك ىطعأ مث « نيسيك مهنم دحاو

 مث . قيرطلا حلاصم يف اذه اوفرصاو « كلهأ ىلإ ةملاس اهب اولصت ىتح سايكألا

 يلع ىلإ يبتني ىتح نالف نب نالف هنأ : هطخ متم دحاو لك يل بتكيل : لاق

 هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف هتدح ركذيو « هنع هللا يضر بلاط يبأ نبا

 يدلب يف لاح ءوسو ”ةقاضإ تدجو ىنإ هللا لوسر اي : ب بتكيل مث ملسو هيلع

 « كتاضرمل ًابلطو « كل ةمارك رانيد يفلأ يناطعأف « ىلجعلا فلد ابأ ”تدصقو

 نه ىضوأو ..قاروألا لستو © كلذ يينمادحاو لك بتكف## كعافشل ءاجوو

 .ايل س ل رب نم طقس ربحلا اذهو ؛ 6١ : #” بيطلا حفن رظنا ١

 /ا/



 هللا لوسر اهب ىقلي تح « هنّفك يف قاروألا كلت عضي نأ تام اذإ هزيبجت ىلوتي

 . هيلع اهضرعيو مسو هيلع هللا ىلص
 دلو وبف عيشتلا يف ايلاغم نكي / نم : ًاموي لاق هنأ يكح دقف اذه عمو

 كمأ تئطو امل : هوبأ هل لاقف ©« كبهذم ىلع تسل يفإ : هدلو هل لاقف « انز

 . ملعأ للاو « كاذ نم اذبف « اهتأربتسا دق دعب تنك ام كب "تّقلعو
 ةفل'» يبأ نب ةفلاد نأ خيراوتلا 'بابرأ نم ةعامج ىكح دقف اذه عمو

 ينلخدأف « هعم تمقف «ريمألا بجأ : يل لاقف يناتأ ايتآ مانملا يف تيأر : لاق

 يندعصأو باوبألاو فؤقسلا ةعلقم ناطيحلا ءادوس ”ةَرْعَو ”ةّشحو ًاراد

 .« دامرلا رثأ اهضرأ فو نارينلا رثأ اهناطمح يف ةفرغ ينلخدأ مث  اهنم جرد ىلع

 ؟ فلد : مهفتسملاك يل لاقف « هبنبكر نيب هسأر عضاو نايرع وهو ينبأب اذإو

 : لوقي أشنأف : فلد : تلق

 قاتلا خزببلا يف انيقل ام مهنع فخخش الو انلهأ 'نئلبأ
 يقالأ دق امو نفسو اومحراف - انلعف دق ام لك نع انئلثُس دق

 . ؟هدأف
 دشنأ مث © معن : تلق ؟ تمبف : لاق مث

 "يح "لك ةحار ”توملا ناكل انك تش انتم اذإ انك ولف

 يش لك نع هدعب لالو [نتثَعَت 7 ا اذإ انكلو

 . تببتناو « معن : تلق ؟ تمبفأ : لاق مث
 « دادغمب ”نيتئامو نيرسشعو سمح لبقو «© نيرشعو تس ةنس هتافو تناكو

 ش ش . ىلاعت هللا همحر

 ال لع مما وهو «ءاف اهدعبو ماللا حتفو ةلمهملا لادلا مضب. : ”فتلادو

 . فلاد نع لودعم هنإف « لدعلاو ةماعلا عاتجال <« فرصني

 : : لمأ 23

 . ن نم طقس : دشنأ مث . . . لوقي أشنأف ؟

 .لران نم طقس : نيتئامو . ... ليقو *
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 هيلع مالكلا مدقت دق : ىلجعلاو

 ءاه اهدعبو ةحوتفملا ةددشملا ماللاو ةدحوملا ءابلاو ةزمهلا مهب. : ةّلبألاو

 « ةرصبلا نم موبلا يهو « ةرصبلا نم خسارف ةعبرأ ىلع ةيدق ةدلب يهو « ةنكاس

 ف اهركذ قمس دقو « عبرألا تاهزنتسملا ىدحإو م ايندلا نانج نم يهو

 هو مرو ا موه

 « لي ةئيد يهد رك دو ءارلاو فاكلا حتفب جركلاو ش

 . نادقو دادس

 2 قارع هبمست ةماعلاو « ناسارخو قارعلا دالب نيب ريبك ملقإ : لبجلاو

 . كلذ ريغو « ناجنزو يرلاؤ ناببصأو ناذمه : اهنم رابك ندم هبقو « مجعلا

05 

 سوبأق يلاعملا نس

 نب رايز نب ريكمشو رهاظ يبأ نب سوباق نسحلا وبأ يلاعلا سمث ريمألا
 . ناتسربطو لبجلا دالبو ناج'رُج ”ريمأ < ىلمجلا هاشنادرو

 ' ةرغو « كولملا متاخ ركذب ءزجلا اذه متخأ نأ : ”« ةميتملا » يف يلاعثلا لاق ٠
 ةطسب معلا ةزع ىلإ هل هناحبس ا لدعلا عوبنيو « نامزلا

 هبلإ بسني ام روهشم نمو : ا

 .نم : سار ؟ لسا 1

 نبأ خيراتو (ةوءمج) ريثألا نباو ممألا برات ليذ نم ةقرفتم تاحفص يف هرابخأ - نمو

 « 558 : ؛ ةرهازلا موجنلاو 1١١ : 5١4 ءابدألا مجعمو 554 : ٠ مظتنملا رظناو « يربعلا

 . راتخملا ين زاحيإلا ةديدش ةمجرتلاو ؛ ريخلا وبأ ؛ ر « نيسحلا وبأ : رب يف هتينكو

 . هو: ةميتيلا *
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 م ده <

 ان ربع رهدلا فورّصب يذلل لق

 ”فيج هقوف ولعت حبلا ىرت امأ
 انب نامزلا يديأ تئثبع نكت نإف

 ”ددع امن ام ”موحن ءامسلا ىهمف

 : اضيأ هنلإ بسلدو

 قدوم "ريثتست رشتسل رك ا

 * ةلضال نمألا رهدلا يراه

 رردلا هرعق ىصقأب رقتست ةلست

 ررض هسؤب يداك نم 0

 رمقلاو سمشلا الإ فسكي سيلو

 اسبد داّؤفلا ف ابنم سحأف

 ابولق نقلثخ يئاضعأ نأكف

 . ًاضيأ رثنلا نم ةلمج هل ركذو
 : لاق هطخ ىأر اذإ دابع نب بحاصلا ناكو . نسحلا ةيا يف هطخ ناكو

 : ١ينتملا لوق دشنيو < سوواط حانج مأ < سوباق طخ اذه

 ةوبس بلق لك نم هطخ يف

 ءاذقألا هسغم ”نأك ىتح هبرق يف ةرق نيع لكلو

 كاوهألا هدادم نأك قح

 .هببأل هلْبَنق نم تناكو « دالبلا كلتو ناجرج بحاص روكذملا ريمألا ناكو
 ةكلمم تلقتنا مث « ناجرحي ةئاؤلثو نيثالثو عبس ةنس مرحلا يف هببأ ةافو تناكو

 يف روكذملا سوباق ابهكتّمو . لوطي كلذ حرشو « مهريغ ىلإ مهنع ناجرج
 هيخأ نم هببأ ىلإ تلقتنا دق ةكلمملا تناكو « ةئاؤلثو نينامثو نامث ةنس نابعش
 ناكو . ةمهلا ديعب ردقلا ليلج اكلم ناكو «لجلا هاشنادرو نب رايز نب جيوادرم
 يمدقمو هعابتأ دحأ نم - "هركذ مدقملا هيوُب نب "يلع نسحلا وبأ ةلودلا دامع
 نم لوأ وهو « لوطي هثيدح حرشو « كلملا ةحرد ىلإ ىقرت هببسدو « هئارمأ
 . هلك كلذ ركذ قس دقو - ةوخإلا ربكأ وهو « هيوب ينب نم كلم

 ل و ا للك« ناعم أ دل 6 انجح اننلا نيام نيك ودولات ناو



 نمؤي الو « هسأك غاسُي ال « ةسايسلا رم بقاوعلاب ريصبلا يأرلاو بقانملا
 دنع وفعلا ركذي ال « مدلا ةقارإب « مدقلا ةلز لباقي « هسأبو هتوطس لاحب

 بولقلا تبلقناو « هنم سوفنلا تشحوتسا ىتح قلخلا اذه ىلع لاز اف ؛ بضغلا
 اذه قفاوف « هتعاط نع يديألا عزنو هعل ىلع هركسع نايعأ عمجأف « هنع

 ريبدتلا اذهب رعشي ملف «عالقلا ضعبب ' ركسعملا ىلإ ناجرج نع هتديغ مهنم ريبدتلا

 « لبخو هلاومأ اوبمتو « هضمق اودارأو هودصق دقو الإ مهب سحب لو كلذل

 « اهوكلمو ناجرج ىلإ اوعجرف « هصاوخ نم هتبحص يف ناك "نم هنع ىماحف
 لوصولا ىلع هنوثحتسي « ناتسربطب وهو < ربهجونم روصنم يبأ هدلو ىلإ اوثعبو
 هتعاط ىلع اوعمجأ مهيلإ لصو اماف < روضحلا يف عرسأف « هل ةعيبلا دقعل مهيلإ

 جورخ ىلع افوخ ةباجإلاو ةارادملا الإ لاحلا كلت يف هعسب ملف « هابأ علخ نإ

 . مهتيب نع كلملا

 نم هعم نب ماطسب ةيحان ىلإ هّجوت لاحلا ةروص سوباق ريمألا ىأر املو
 ىلإ هزايحنا هيلع نوجراخلا ممس اماف « رمألا هيلع رقتسي ام رظتنبل صاوخلا
 مبعم راسف « هناكم نم هجاعزإو هدصق ىلع رهجونم هدلو اولمح ةبهجلا كلت

 نأ هسفن دلولا ضرعو «ايكاشتو ايّكابتو هب عمتجا هيبأ ىلإ لصو اماف «ًارطضم

 كلذ نأ دلاولا ىأرو « هيف هسفن تبهذ ولو « هيداعأ نيبو هيب ًاباجح نوكي

 هاصوتساو « هنلإ ةكلمملا متاخ سو « هدعب نم كلملاب قحأ هنأو < يدحيال

 نأ ىلإ عالقلا ضعب يف نوكي نأ ىلع اقفتاو « ةايحلا ديق يف ماد ام هسفنب ًاريخ

 « شيجلا ىلإ ناسحإلا يف دلولا عريششو . ةعلقلا كلت ىلإ لقتناف « هلجأ هيتأي
 ثالث ةنس يف كلذو « لتق ىتح اولازي لو « دلاولا مايق ةيشخ نونئمطي ال مهو

 يف سبح امل هنإ لبقو « ىلاعت هللا همحر < ناجرج. رهاظي نفدو « ةئايعبرأو

 . كلذ نم تاهف ًاديدش دربلا ناكو « راثدلاو ءاطغلا نم عنّم ةعلقلا

 ةبسنلا هذه «مال اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو مجلا رسكب : ىلمجلاو

 هذهو .اهنم دحاو لك ىلإ بسن دقو « ميد اخأ ناك لجر مسا وهو < ليج ىلإ

 عقي دقف < كلذ معيلف ©« ناتسربط ءارو يذلا ملقإلا ىلإ ليجلا ةبسن ريغ ةبسنلا
 هونت م دمة و ومو مومو م موف ودم وم موو ممن وف ففم و هموم م هع مملام

 ١ 4-5م



 . هتداعإ ىلإ
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 ينيزلا زامياق نيدلا دهاجم

 قيتع ناك ؛ مداخلا نيدلا دهاجم بقلملا « ينيزلا هللا دبع نب زاياق روصنم وبأ
 بحاص نبدلا رفظم مظعملا كلملا دلاو ١نيكتكب نب يلع دبعس يبأ نيدلا نيز
 «© نروللا ضيبأ ناكو « ًاريغص اهنم ذخأ « "ناتسجس لهأ نم وهو « لبرإ

 ضوفؤو «هدالوأ كباتأ هلعجو ”هقتعُم همدقف «هيلع ةحئال ةباجنلا لياخم تناكو

 نسحأف « ةئامسخو نيسمخو عست :ةنس ناضمر ربش سماخ يف لبرإ رومأ هبلإ
 ةسردم لبرإب ىنب « حالصلاو ريخلا ريثك ناكو « ةبعرلا يف لدعو ةريسلا
 ةئامسمخو نيعبسو ىدحإ ةنس يف لصوملا ىلإ لقتنا مث « اهفقو رثكأو هاقناخو
 مهنم غلبي ناكو « هولسارو كولملا لسارو "اهريبدت رومأ ىلوتو اهتعلق نكسو
 دودوم نب يزاغ نبدلا فيس كباتألا هبلإ ضوفو « هاوس غلبي ال ام هبتكب
 «هدصاقم نسح .نم هآر امل هدالب رئاس يف محلا لصوملا بحاص - هركذ مدقملا -
 لمحي ناكو « ةقبقحلا يف ناطلسلا وهو هبئان ناكو «هلاوحأ عبمج يف هيلع دمتعاو
 اعماج اهرهاظب ىنب هنأ اهنم «ةليمج ًاراثآ لصوملاب رثأو «لبرإ لاومأ رثكأ هيلإ
 زبخ ىلع ةريثك ًاكالمأ فقوو « ةرواجتم عبجلاو « هاقناخو ةسودهو ًاريبك

 نبا خيرات نم ةقرفتم نكامأو 88# : نامزلا ةآرمو ١4 : نيتضورلا ليذ يف هرابخأ - 64٠

 ةرهازلا موجنلاو ١١م : ؟ بوركلا جورفمو رهابلا خيراتلاو (١؟ ١1١١ ج) ريثألا
 . 5: ١85

 . نيكتلب : س ١

 . ناتخبش : راتخملا ؛ ناتخبس : س ؛ راجنس : ل ن ؟
 . خسنلا رئاسو راتخملا يف امل هبشم انه امو « اهرومأ ريبدت : را

4, 



 دمو. © هيلإ نوجاتحي ام عيمج مهل ىرجأو « ماتيألل ابتكم أشنأو « تاقدصلا
 مدعل ًاريثك ًاقفر هب سانلا دجوو « ىلصألا رسسجلا ريغ ًارسج لصوملا طش ىلع
 ل ةعامج هحدمو ؛ربلا هوجو نم ريثك ءيش هلو «يلصألا رسجلاب مهتيافك

 - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يقآلا يذيواعتلا نبا طلبسو صليب صليح مهنم

 : ١اهلوأ يتلا هتديصقب

 وُحْصَي فيك كُن ناركسو ث”حصي قم كيف قاوشلا 'ليلع

 ”حُلص تارّّعلاو .نفجلا نيبو ”ب'ارح ناوللسلاو بلقلا نيبو .

 « ةّينس ةزئاج هزاجأف دادغب نم هبلإ اهرّئسو « ةراتخلا هدئاصق نم يهو

 :"هبلإ بتكف «قيرطلا بعت نم تلزّه دقو هيلإ تلصوف « ةلغب اهعم "هل رمسو

 ارئتكو ةفاف يذ لكل ًارئخاذ تمد نيدلا دهاجم

 اذاتع قيرطلا يف تحسم دق نكلو ةلضشتب يل ةتئتعب
  هركذ مدقملا - يراجنسلا ىبحي نب دعسأ يلاعملا وبأ نيدلا ءاهب هحدمو

 : اهتلمج نمو « اهب ىنغتي يتلا ةروهشملا هتديصقب

 يرظان نمو كنم البلا نك بحاص نم كل بت بلق اب
 رجاح ىلع  ىتاقوأ بيطو ةتمار ىلع يمايأ هلل

 آل ريض افرآ' ايكو ةعارشلاب داك

 زاجعإلا » 00 .يريظحلا يلع نب دعسأ يلاعما وبأ هل لمعو]

 : لاقف ةريظحلاب هلهأ ىلإ قاتشاف < ةدم هدنع ءاقأو © ليرات

 ١ يذيواعتلا نبا طبس نأويد : ٠١١ .

 هيلإ لسرأو .

 * يذيواعتلا نبا طبس ناويد : ٠م .

  4ةافولا ركذ ىوس ةمج رّلا هذه نم اذه دعب راتخملا يف دري مل . ٠
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 ٍلذاملا ىلإ نحي بيرغ ءازّعلا ليلق بصل نمالأ
 [_ليبرإ نم ”ةريظحلا ىنأو هبابحأ . لبرإب يدان

 ”تيوطناو ماذأ ىلع تربص يداؤف مصراوق "تّمادُأ اذإ

 ”ثيأر امو ”تعمس ام يكنأك احلا قلللط ”مكلإ ”تلئجو

 مدقت دقو [هركذ مدقملا  ١ذقنم نب ةماسأل تاببأ ةلمج نم ناتيبلا ناذهو ]

 "هيلع ضبق امل هيف |هلمع نيتيب ركذ يناتاشلا ديعس نب نسحلا يلع يبأ معلا ةمجرت يف
 1 . ةروهشم هراثآف ةلملابو

 عماج » بحاص يرزجلا ريثألا نب كرابملا تاداعسلا وبأ نيدلا دج ناكو
 فيس كياتألا تام دق ناكو « كولملا ىلإ هنع ائشنمو هيدب نيب ًابتاك « لوصألا

 رثكو « هق> يف هبلإ داسفلا لهأ ىعسف « دوعسم نبدلا زع هوخأ ىلوتو نيدلا
 يف ةيأر'داسنف هل ربظ مث:© ةئاسمتو نيئاقو: عسا ةتس يف هنلع نضيقف مينم كلذ“

 ' . هيلع ناك ام ىلإ هداعأو هقلطأف « كلذ
 «هسداس يف ليقو«لوألا عبر رهش فصتنم يف يفوت نأ ىلإ كلذ ىلع رمتساو

 ةئامسخو نيعستو سمخ ةنس رفص يف : « لبرإ خيرات » يف يفوتسملا نبا لاقو
 نيعبسو نيتاثا ةنس ىف لصوملاب هعماج ةرامع يف هعورش ناكو . لصوملا ةعلقب

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامسمحو

 ١ ل16: : ةماسأ تاودد .

 ؟ يناتاشلا ةمجرتو ؛ ر س نم طقس : هيلع . . . مدقت دقو ؟ : ١١ راشملا ناتيبلا اهيف دري ملو

 ةدوسملا يت ادرو الو « امبلإ ..
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 يسودسلا ةداتق

 ثراحلا نب ورمع نب ةعيبر ١نب ورمع نب زيزع نب ةماعد نب ةداتّق باطخلا وبأ

 وبأ لاق « ًاريبك ًالاعو ًاعبات ناك ؛ همألا يرصبلا يموادّسسلا <« سواد 3

 باب ىلع عيني ةبمأ ينب ةبحان نم ًادكار موي لك يف دقفن انك "ام : ة

 لاقو . سانلا عمجأ ةداتق ناكو « رعش وأ بسن وأ ربخ نع هلأسف ةداتسق ْ

 0 لا ا 0

 « نيقيطُم : لوقي ةداتق تعمس ينإ : تلقف « ينبح مف ( ١9 : ءارسالا )

 همالك الولف « ةداتق كُيسَح : لاقف ؟ورمع ابأ اب لوقت ام : هل

 ايبا ركسماق ردا كف اذإ » مسو هيلع هللا ىلص لاق دقو ردّقلا يف

 «سانلا بسنأ نم ةداتق ناك : :ورمع وبأ لاقو . هرهد لهأ نم ًادحأ هب ”تكلدع

 لخدف ؛دئاق ريغب ابتلّفسأو اهالعأ ةرصبلا رودي ناكو « الفْمْغَد كردأ دق ناك

 نسحلا ةقلح نم اولزتعا دق هعم رفنو ديبع نب ورمعب اذإف « ةرصبلا دحسم

 ايفا يللا دلص ابا لي وهو باق ١ يارحأ تعفتراو اوقلحو يرصبلا

 < منع ماق مث « ةلزتعملا ءالؤه امنإ : لاقف ©« يه تسيل اهنأ فرع مبعم راص

 . « ةلزتعملا » اومم ذئموب ذمف

 «© طساوب ةئامو ةرسثع .عبس ةنس يفوتو . ةرحبلل نيتس ةنس هتدالو تناكو

 ١١ : ؟/* ليدعتلاو حرحلاو 455 : فراعملاو 589 : * دعس نبا تاقبط يف هتمجرت - 9

 ةركذتو ٠+5 : نايمطلا تكنو 4 : ١ ءابدألا مجعمو ٠٠ : ةقرولا « يزا ريشلا تاقبطو

 مها : م6 بيذملا بيذجتو ١: ١45 ىبهذلا ربعو 8مل :  لادتعالا نازيمو +١١ : ظافحلا

 1 ش 1 مو وو رظناو ١ : ١58 تارذشلاو

 ١ س يف ىلوألا « ةماعد » دعب بسنلا طقسو . . . ةعيبر نب ورمع نب ةماعد نب 'ورمع نبا : را .

 ر نم تطقس : ام .
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 . 'هنع هللا يضر « ةرشع نات ليقو
 امهدعبو واولا نوكسو ةلمهملا لادلا مو ةلمهملا نيسلا حتفب : يسوُدّسلاو ش
 ةريثك ةريبك ةلببق يهو <« نابيش نب سودس ىلإ ةبسنلا هذه « ةيناث نيس
 . مهريغو ءاماعلا

 مث ءافلا حتفو ةمجعملا نيغلا نوكسو ةلمهملا لادلا حتفب : لفغدو 154(

 مو مسوا هيلع هللا ىلص يبنلا كردأ « ةباسنلا يموأدّسلا ةظْنح نباوه « مال
 ةقرازألا هنلتقو “6 :نارفلا بهنأ ناكر ةيواعم ىلع مدقو « ائيش هنم عمسي
 . "[حصألا وهو <« بالود ةعقو يف ليجادب قرغ هنإ ليقو]

:0 

 سم نب ةبدتق

 نب دلاخ نب ةعببر نب نيصحلا نب ورمع نب مسم حلاص يبأ نب ةبيتق صفح وأ
 نب كلام نب نم نب لئاو نب ةبلعث نب ةمالس نب لاله نب يعاضق نب ريخل ديسأ

 ٍلهابلا « ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب ناليع سيق نب دعس نب رصعأ
 يفنقُللا فسوي نب جاجحلا ةبح نم ناورم نب كلملا دبع نمز ناسارخ ريمأ
 ماقأو « هنلإ ةفاضم ناسارخ تناك اههيلي ناك نم لكو « نيقارعلا ريمأ ناك هنأل

 ديرب دعت ناسارخ ىلوتو ] يرلا ىلع اهلي نم ناكو « ”ةنس ”ةرشع ثالث اهب

 ١ س نم طقس : هنع ... طساوب .

 ر نم ةدايز ؟ .

 نياو يريطلاك كلملا دبع نب ديلولا نمز تاحوتفلا لوانتت يلا ةيخيراتلا بتكلا يف هرابخأ - 4

 : فراعملاو ١ : "#١4 تاطوطخملا رداونو ؟١؟:يتابزرملا مجعم رظنأو « نودلخ نباو ريثألا

 لماكلاو بولقلا رامثو نييبتلاو نايبلا نم ةقرفتم تاحفصو هال : * بدألا ةنازخو

 . ١١١:1١ تارذشلاو ١ : ١١4 يبهذلا ربعو دربملل

 مك



 مزراوخ حتتفا يذلا وهو '[ كلذ حرش ديزي ةمجرت يفو ةرئفلص يبأ نب بلجملا نبا
 هوبأ ناكو « ابمجن امادقم امش ناكو . اورفك اوناك دقو « ىراخيو دنقرمسو

 نورحلا ناكو © "نورحلا بحاص وهو « ةيواعم نب ديزي دنع ردقلا ريبك مسم

 سمح ةنس يف ةناغّرَف ةبيتق حتف مث . لثملا هب برضي ريهاشملا لوحفلا نم
 نب ةبيتق غلب : خيراتلا لهأ لاقو ] كلملا دبع نب ديلولا مايأ رخاوأ يف نيعستو
 ةاشناو الا جاتتفاو روتلا ءارو“ انه فان يف لئغوتلاو كرتلا وزغ يف سم
 «هريغ الو ةرئفص يبأ نب بلهملا هغلبي ل ام كاتلفلا لثتتقو لاومألا ذخأو دالبلا

 تيتديدملا نيانيه حتف الو ا ل ب

 لاوحألا هذه هل تمت امل ةبيتق اعدو . ةواتالا تلمحو دْمُّسسلا تداع نيتلملجلا

 يف كلوق نبأ : هل لاقو « ديوب فس أ نو تلما راع ةعسوت نب راهن

 : تام امل بليملا

 ربتلبلا دعب دوجلاو ىدّتنلا تامو ىنفلل 'بترقملا 'وزَغلا بهذ الأ

 : لئاقلا انأو راهن لاق مث .”ريشح اذه لباال : لاق ؟ راهن اي اذه ”وزففأ

 ملسم نباك اندصب ايف وه الو انَلَْق ناك الو انك 'نم ناك الو

 ' مسقم دعب ًامسقم انيف رثكأ»و هفسب آلئتق كرتلا لهآل معأ

 تثعب :لاق يبسلاو لتقلاو تاحوتفلا نم ةبيتق لعف ام جاجحلا غلب امل هنإ مث
 ”|[اعارذ ينداز الإ اعاب هتدز اف ءازغ ىتف ةستق

 كلملا دبع نب نايلس هوخأ رمآلا ىلوتو نيعستو تس ةنس يف ديلولا تام اماف

 فكايلس ةعيب ملخو ةبيتق هنم فاخف «© هحرش لوطي رمأل ةستق ف هركن ناكو

 دق ةبدتق ناكو « سانلا رثكأ كلذ ىلع هقفاوي مف !ضالخا روابي هيلا يركو

 نب كلام نب فوع نب بلك نب فسوي نب ] سيق نب ناسح نب عيكو لزع

 ١ راهب تدرفنا .

 ليخلا باسنأ رظنا ؟ : ١87-117 .

 . ةمج ثلا هذه يف نيفقعم نيب درب ام لك كلذكو ر هب تدرفنا م

 مع/



 ينب ةساير نع 'ينادفلا فرطملا وبأ عيكو ةبنكو [سرشأ ةنادغ مساو ةنادغ
 « اضراّتم ةمدتق نع دعاقتو ًارس دنجلا بيلأت يف ىعسو هيلع عبكو دقحف « مت
 ةجحلا يذ يف كلذو «هلهأ نم رشع دحأ عم هلتقف 'ةّمناغرّقب وهو هيلع جرخ مث
 + ةسيام هداومو». نيعستو عبس ةنم ليقول ةرحبلل نيعستو تس ةنس

 يف يمالسلا لاق اذكه هكا ةعبسو نينس عست ناسارخ ىلوتو « نيعبرأو

 نايس ركل : يربطلا لاقو] ًالوأ ليق ام فالخ وهو « ناسارخ ةالو خيرات »
 : ربرج لوقد هلتق يفو | نينامثو تس ةئس

 ”هتدلنأ هللا متبقال اذإ متتأو مسم نبا رغألا لتتق ىلع متمدن
 متم مويلا متيقال نا متنأو 2 ةمينغ يف هوزغ نم متلك دقل

 مج 'مثكيلع ىولبلاب قيبطاتو 2 .ةنج روح ىلإ ىضفأ هنأ ىلع

 نيعبسو نيتنثا ةنس يف ريبزلا نب تعضم عج ”ورمع نب ملسم هوبأ لتقو ]|

 . | ةرجبلل
 «ملسم نب ةبيتق نب ا نأ | دج روك ذملا ةبتقو (155)

 : ؟هيثري للعمل نب دمصلا دبع لوقي هيفو « اح”دمم ًاريبك ًادس روك ذملا ديعس ناكو

 مادع دعي ”هتنغأ رراقفو م دعب هتاشعن 0 1

 .يقوتو « ةريزجلاو ناتسحسو ناتسربطو دنسلاو لصوملاو ةنيمرأ ذيعس ىلوتو
 ةينيمرأب ًايلاو تنك امل : *لاق هنأ ءرابخأ نمو « نيتئامو ةرشع عبس ةنس

 ْ | . ينادفلا دوس نأ نب عيكو لزع : رب يل ن س ل ١
 نكامأو اهدعب امو ١١7 :' ليحلا باسنأو 4.5 : فراعملا يف ورمع نب ملسم.رابخأ رظنا

 5 يلامألاو + : ؟ لماكلاو ( : : ج:) ريثألا نبا خيرات نم ةقرفتم

 نبا خيراتو _»ه4 © غ٠ : ؟ نييبتلاو نايبلاو ٠4ا/ : فراعملا يف ديعس رابخأ ضعب تدرو

 . 7: " لماكلا .(؟ :ج ) ريثألا

 ما ا قيقا و ةفايبلا ىف اورطلا لنا

 ب
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 نيب يمادق سلج "لإ لصو اماف امايأ يباب ىلع دعقف 'يبالغلا نامهد وبأ يناثأ
 دّوأ مقي ارثلا "فس نأ اوبلغ ول. (ماوقأ فرغأل ق] ثاو : لاقو © نيطايسلا
 هللاو امأ «يقاوحلا قيقر شبع نع هزنتلا ًاراثيإ مهقامرأل ةكسم هولعجل مهبالصأ

 كفرصي ام لثم الإ كيلع ينينثَي ام ؟للاو هنإ «ةفطعلا 2-0-0
 ام لاو « ًادعبم ًارثكم نوكأ نأ نم ىلإ بحأ ًابرقم القم نوكأ نآلو «

 راص يذلا رمآلا اذه نإ « هنم رثكأ نمنو الإ ًالامالو « هل 3

 ًارش نإو ريخف اريَخ 'نإ اشيدح هللاو اوسمأف كريغ دي يف ناك دق كيدي يف

 للا دابع بح نإف « باجحلا ؟نيلو رشبلا نسحي هللا دابع ىلإ ببحتف « رشف
 نع "جوعا نم ىلع هٌوابقرو « هقلخ ىلع هللا ءادبش مثو © هللا بحبي لوصوم

 . مالسلاو < هليبس
 يمّلُّنسلا ورمع نب عجشأ ورمع وبأ هاثر روكذملا ديعس نب ورمع هدلو تام املو

 : هلوقب روهشملا رعاشلا ةرصبلا ليزن قرلا

 'حدام هيف هل الإ برغم الو ”قرشم قي ل نيح ٍديعس ”نبا ىضم
 حئافصلا ”هتيّيغ قح _سانلا ىلع هفك ؛لضاوف ام يردأ ”تنك امو

 حصاحتملا ' قضت ًامح هب "تناكو رقيض ضرألا نم دحل ف ّحّبصأو

 حناوجلا "نيكت اع ينم ”كبسحف ضنغت نإف يعومد تضاف ام كدكيأس :

 حراف كتوم دعب رواررس الو ”عزاج لج نإو ء'زار نم انأ اهف

 حئاوتلا ”كيلع الإ دحأ ىلع يمقي مو كاوس ”يَح 'تْمَي مل نأك

 حئادملا كيف "لبق نم "تنّسح دّقل اهركذو يئارملا كيف ”"تتاسح نئل

 ريخألا تيبلاو *« ةساجلاو» باتك يف يهو « يئارملا نساحم ن نم م هذهو

 ١ ؛ ينالعلا : رب ن س :٠ انفاق ذاع وا ناعأو 1 :154 .

 ساو امأ: ل ؟ .

 . بناحلا نيلو : نايبلا ؛ نميو : ن ا“

 . نايبلا يف تبث كلذكو « هضفغبب لوصوم مهضغبو : ر يف داز

 . (خه5 : يقوزرملا حرش ) ١8٠١ : مقر ةيسامحلا ه
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 : تايبأ ةلمج نم دايز نب ىيحي يف سايإ نب عيبطُم لوق لثم اهنم

 حدملل ,سئمأ ناك نمو موي لا هل ءاكبلا نسْحَي نم ريخاب

 . يئارملا باب يف «٠ ةساجلا » يف تاببألا هذهو
 هذه نأو «يعمسألا ةمجرت يف ىلهابلا ىلع مالكلا مدقت دقو . ةريثك هرابخأو

 ةليبقلا هذه ىلإ باستنالا نم فكنتست برعلا تناكو « يه ءيش يأ ىلإ ةبسنلا

 : رعاشلا لاق ىح

 ”لهاب نم ”سفنلا تناك اذإ مئاه نم ”لصألا 'عّفني امو

 : رخآلا لاقو

 'بسنلا اذه مول نم 'بلكلا ىَوع يلهب اي بلكلل لبق ولو

 اذه : لاقف « ةلهاب ىلإ هبسن يف *يعد يممسألا نإ لاقي : ةديبع يبأل لبقو
 « ابنم اوأربت ةلهاب نم اوناك اذإ سانلا نآل : لاقف ؟ لو : ليقف « نكمي ام
 ثعشألا نأ عيماجملا ضعب يف تيأرو ؟ اهبلإ بستنيو اهنم سيل "نم ءيجي فيكف
 : لاقف ؟ انؤامد أفاكنتأ : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق يدنكلا سيق نبا
 روك ذملا لسم نب ةبيتق لاقو . « هب كتلتقل ةلهاب نم ًالجر تلتق ولو < معن د

 تلداي ولف ؟لوُلَس ريغ نم كلاوخأ ناك ول تنأ لجر يأ : حورسم نب ةريبه

 .ةلهاب ينّْدنَجو برعلا نم تئش نم مهي لداب « ريمألا هللا حلصأ : لاقف « مهب
 «ةلهاب نم : لاقف ؟ تنأ نم : هلأسف قيرطلا يف اصخش يقل ايبارعأ نأ ىكحيو
 « مهميمص نم تسل يفأ كديزأو : صخشلا كلذ لاقف « يبارعألا هل ىئرف

 : هل لاقف « هيلجرو هّْيَدَي لّبقي هيلع يبارعألا لبقأف « مهيلاوم نم نكلو

 الإ انندلا يف ةيزرلا هذه, كالتبا ام ىلاعتو كرابت هللا نآل : لاقف ؟ كاذ لو

 تنأو ةنجلا لخدت نأ كرسيأ : مهضعبل لبقو . ةرخآلا يف ةنجلا كضوءيو

 ١ م6“ : يتوزرملا حرش .



 كلذ يف رابخألاو « يلهاب ينأ ةنجلا لهأ معي الأ طرشب « معن : لاقف ؟ يلهاب
 . نيعجأ هللا مهمحر « ةريثك

 ومخو 'ةلهاب .عاضكتا يف ببسلا نع ةنانشلا يبالكلا ركب نب نيسح لثسو
 اهيوخأ فارشإ الإ اهعضي لو « فرشو ءانغ اهنيب ناك دقل : لاقف «برعلا دنع
 وبأ ريزولا كلذ ركذ] اهبلإ ةفاضإلاب 'اونّدف « رثآملاب اهملع ناميذو ةرازف
 امير يف هتف ىلع مالكلا مدقت هقو [« قماوكلا بدا + تاق يبرالا اقلا

 , "ةستق نب مسم نب هللا دبع

0:5 

 شوقارق نيدلا ءاهب

 مداخ ناك ؛ نيدلا ءاهب بقللا « يدسألا هللا دبع نب 'شوئقارتق ديعس وبأ
 هقتعأف « نيدلا حالص ناطلسلا مع هوك ريش نيدلا دسأ مداخ لبقو « نيدلا حالص ْ

 نونا له لكنا امو . "يراثتكبلا ىسع هيقفلا ةمجرت يف هركذ مدقت دفو

 ضاوفو « ةيرصملا رايدلاب ةدم هنع بان مث « رصقلا مامز هلعج ةيرصملا رايدلاب

 بحاصو ادوفتتم الجر ناكو 2 هيلع اهناوحأ ريبدت يف دمتعاو هنلإ ةهرومأ

 ةعلق ىنيو اهنيب امو رصمو ةرهاقلاب طبحملا روسلا ىنب :ب يذلا وهو « ةيلاع ةمه

 ولع ىلع ةلاد راثآ يهو « مارهألا قيرط ىلع ةزيجلاب يتلا رطانقلا ىنبو « لبجلا

 . لمسس ناخ ةرهاذلا وخاطب وتفلا باب لغو / اطار تفل رشح « ةمهحلا

 م : مج رظنا ؟ , «اقدنرو راتخملا ين أرقت دق ١

 كواسلاو 1175 : 5 ةرهازلا موجنلاو ١9 : نيتضورلا ليذو ه٠ 4 : نامزلا ةآرم يف هتمجر - 44#

 4 هيب طل نأ 100 يبهذلا ريعو م١: ؛ تارذشلاو 6٠م: ١/1

 . ةيقيرفإو برغلا سلبارط يف ةريثك تارماغمب .ماق يذلا يرفظملا يوقتلا شوقأرق نيدلا فرش
 . وا: م ب رظنا م
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 ذخأ املو . ةبنلا ليمج دصاقملا نسح ناكو « هفرْصَم فرعي ال ريثك فقو هلو
 اييلع !ودوتساو اوداع امل مث « هبلإ ابماس جنرفلا نم اكع ةنيدم نيدلا حالص

 ركذو ] رانيد فالآ ةرشعب هسفن "كتفا هنإ لاقيو < مهديأ يف ًاريمأ لَصَح

 رسألا نم "كفنا هنأ ٠ نيدلا حالص ةريس » يف دادش نب نيدلا ءاهب يضاقلا انخش
 ةمدخلا يف لثُمو « ةئامسخو نينامو نام ةنس لاوش رشع يداح ءاثالثلا موي يف

  ناطلسلا ىلع ةريثك قوقح هل ناكو « ًاديدش احرف هب حرفف «ةيناطلسلا ةفيرشلا

 « ةعيطقلا لام لّصحيل قشمد ىلإ ريسملا يف نذأتساو « نيماسملاو مالسإلا ىلعو

 هبلإ نوبسني سانلاو  "[افلأ نيثالث  ركذ ام ىلع - ناكو « كلذ يف هل نذأف
 ءزج هل -"هركذ مدقملا  يتاَمَم نب دعسألا نإ ىتح « هتيالو يف ةجع اماكحأ
 ابلثم عوقو دعبي ءءايشأ هيفو « شوقارق ماكحأ يف شوشافلا » هامم فيطل
 ةكلمملا لاوحأ يف ًادمتعم ناك نيدلا حالص نإف < ةعوضوم اهنأ رهاظلاو « هنم

 . هللإ ابضأوف ام هتيافك و هتفرعم هقوثو الولو « هلع

 نفدو « ةرهاقلاب ةئامسمحو نيعستو عبس ةنس بجر ”لبتسم يف هتافو تناكو

 ريفش ىلع امهأشنأ نيذللا ضوحلاو رثبلا برقب *مطقملا حفسب هب ةفورعملا هتبرت يف

 ش . ىلاعت هللا همحر <« قدنخلا

 امدعبو واو مث ةبناث فاق فلألا دعبو ءارلاو فاقلا حتفب : شوُقارتقو

 هبو © فورعملا رئاطلا « باقعلا يبرعلاب هريسفت كرت ظفل وهو « ةمجعم نيش
 1 العأ هللاو < ناسنإلا يمس

 ١ نيدلا حالص ةريس : 889 .

 . اهدحو ر نم نيفقعم نيب روصحملاو ؛ ًافلأ نينامه : نيدلا حالص ةريس ؟

 ش . ١) : 58١١ جس رظنا م

 ْ 1 ٠ . ءايشأ ركذو : ر

 . ةمجرتلا رخآ ىتح صنلا ةيقب تطقسو « ىربكلاب ةضراعم ليوق : س يف دحلا اذه دنع

 .رب يل ن ل نم طقس : ملعأ . . . شوقارقو

 © مه

 ل
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 ةءاجفلا نب يرطق

 دايز نب ديزي نب نزام نب « ةنوعج همعساو « ةءاجفلا نب يرتطق ةماعن وبأ

 « "رم نب ممت نب ورم نب كلام نب نزام نب صوقرح نب 'ةيباك نب رثنخ نبا
 هيخأ نع ةبابن قارعلا يلو امل ريبزلا نب بعصم نمز جرخ 4 يجراخلا ينزاملا
 ”يرتطتق يقبف ةرجبلل نيتسو تس ةنس يف بعصم ةيالو تناكو ريبزلا نب هللا دبع
 يفقثلا فسري نب جاجحلا تاكو « ةفالخلاب هيلع ملسُنو لتاقي ةنس نيرشع

 . مويلع ربظتسي وهو شيج دعب اشيج هيلإ ريسي

 دومع هدنيو فّحعأ سرف ىلع وهو هبورح ضعب يف جرخ هنأ هنع يكحو

 "7 «هبجو نع يرسطتق هل رَسَحف « لجر هيلإ زربف « ةزرابملا ىلإ اعدف « بشخ
 يحتسي ال : لاقف ؟ نبأ ىلإ : يرتطتق هل لاقف <« هنع ىتلو لجرلا هآر اماف
 . كنم رفي نأ ناسنإلا

 مهتابراحمو مهرابخأ نم "« لماكلا » باتك يف دربملا سابعلا وبأ ركذ دقو .

 رهظف « يلكلا دربألا نب نايفس هبلإ هّتجوت ىتح كلذك مهنيب لاحلا لزي لو '
 "رحنأ نب ةدوس هلتقل رشامملا ناكو « ةرجبلل نيعبسو نام ةنس يف هلتقو هملع

 لماكلاو ؟١07 : لاوطلا رابخألاو فارشألا باسنأو ريثألا نباو يربطلا خيرات يف هرابخأ - 4

 : ١ ةرهازلا موجنلاو 94١:1١ نييبتلاو نايبلاو ه٠ : يلآللا طمس رظناو « دربملل

 رعش ةعومجمو 5:1١ تارذشلاو 4. : ١ يبهذلا ريعو 585:1١ ىضترملا يلامأو 97
 ش م41 عارفا

 52ش 0 س يفف « خسنلا يف بسنلا اذه مالعأ تبرطضا ١

 . 7١7 : مزح نبا ةرهمج رظناو . ةيناثلا نزام ىح نزام دعب ام يل ن ل نم طنقسو

 ْ . اهدمي امو 158 : م لماكلا رظنا ؟
 .رحلا : ن «
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 هن رثع لمقو « نيعبسو عست ةنس يف ناتسربطب ناك هلتق نإ ليقو « يمرادلا
 ش ل ا 0 روم كو

 ميلا يروا انا حا كا فاو هير كا الا
 . هلمأتف كلذ فالخب هلتقو هجورخ خيراتو « ةفالخلاب هملع

 ىلع مدقف < نمبلاب ناك هنأل « ةءاجفلا » هببأل لبق امإو ؛ يرطقل بقع الو
 ةماقملا يف يريرحلا هانع يذلا وه ”يرّطَتقو «هيلع يقبو هب يمسف «ةءاجف هلهأ
 « ةماعن ابأ جراوخلا ديلقت «ةماعزلا رمألا اذه يف هودّلَقف » : "هلوقب ةسداسلا
 باني آلا .نيفنلا 00 « عئاقولاو بورحلا ريثك امادقم اعاجش الجر ناكو
 0- : "هسفنل ابطاخم لوقي كلذ يفو © توملا

 موب ءاقب تلأس ول كنإف

 ًاربص توملا لاح يف ًاربصف

 زرع بوثب ؛ةامحلا بوث الو

 ريح لك ةياغ توملا ”لببس

 0 مأسي 3 2 3 ال قفا

 ةأاسمح ف رمخ ءرمالل امو

 يعاطنت مل كل قنا لجألا ىلع

 عاطتسم دولخلا لين اف
 عارسلا عتتخلا يا نع ىوطيف

 يعاد ضرألا لمأل هيعادو

 عاضطقنا ىلإ نونملا ”ةفستلاو

 0 لقسم نه دعا اه "اذإ

 نبأ عجشت يهو « لوألا بابلا يف « ةساملا » يف ةروكذم تاببألا هذهو

 ةّببأ سفن نع الإ تردص امو < ابلثم هبابلا اذجب و ترعأ امي ا

 85 ةحاصفلاو ةغالبلاب نيروهشملا برعلا ءابطخ ةلمج يف دودعم وهو

 . يل ن ل س نم تطقس : تلق ١
 : يريرحلا تاماقم ١1

 . ١١9 : ص اهجيرختو ؛مين- ؛؟

 . ءاقبلا : خخ : س شماه ؛

 5 دانا

 : جراوملا رعش 7
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 جورخل : لاق ؟ كلذ 4 : لاقف « كنلتقأل : هبخأل لاق جاجحلا نأ يور

 : لاق «يخأ بنذب ينذخأت ال نأ نينمؤملا ريمأ باتك يعم نإف : لاق « كبخأ
 زع هللا باتك : لاق ؟ وه اه : لاق « هنم دكوأ وه ام يعمف : لاق « هتاه .

 :ءارسإلاو 4 : ماعنألا) # ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو ١ لوقي ثدح « لجو

 . هليبس ىلخو هنم بجعف ( : رمزلاو « ١8 : رطافو <«
 : ١تاببأ نم يدعسلا ةصفح نب نيصح لاق ”يرلطتق يفو

 ”رئاض كتومو ”مفن ال كتايح '”هتقارف عبطتسن ال يذلا تنأو

 نمف « ليوطت هيفف « ديبقتلا نع ينغي ًاطبض هدادجأ_ ءامسأ تطبض دقو
 . تاببألا يف يتلا ”ظافلألا كلذكو « ةيافك هبفف طبضلا اذه ىلع دمتعيلف هبتك
 ١ . "ةطوبضم

 عضوم ىلإ ةبسن هنكلو « هل مساب سيل « يرطتق » مهلوق نإ : ليق دقو

 « هبلإ بسُتف « روكذملا ةماعتن وبأ هنم ناك دب مسا وهو « نامعو نيرحبلا نيب

 . ةروكلا يمرك يه ةبصقلاو ©« نامع ةبصق وه هنإ لبقو

 ١ جراوملا رعش : 4٠١ .

 طبضلا اذه لثم دري ملو « ًارسيتم كلذ سيلو « هتخسن يف هعنص ام ىلإ انه فلؤملا ريشي : تلق ؟

 راتخملا ين. . 1
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 يديشخإلا روفاك

 يف هربخ نم ءيش قبس دقو - يدشخإلا هللا دبع نب روفاك كسملا وبأ

 دمج ركب وبأ هارتشا مث « رصم لهأ ضعبل ًادمع 'روفاك ناكو ؛ - كتاف ةمجرت

 ةثاؤلثو ةرشع يتنثا ةنس يف  ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا  ديشخإلا جفط نا

 لاقو. هيدلو كباتأ هلعج نأ ىلإ هدنع ىّتقرتو سابع نب بهو نب دوم نم رصم
 ةرسع ثالث اهقلطُي يتلا ةيارجلاو "ذاتسآلا تمدخ : روفاك ذاتسألا لمكو دمج

 . موي لك يف ًافلأ رسع ةثالث يدي ىلع تغلب دقو تامو « موي لك يف ةيارج

 ماشلاو رصم ةكلمم ىلوت هتمجرت يف روكذملا خيراتلا يف ديشخإلا يفوت املو

 « هل يضارلا دلقَّمِب © دوم يبرعلاب هانعمو «روجونأ مساقلا وبأ وهو ربكألا هدلو

 ليقو ]| ناهل تبسلا موي روجونأ يفوت نأ ىلإ مايق نسحأ هتلود ريبدتب روفاك ماقو

 سدقلا ىلإ لمحو « ةئاؤلثو نيعيرأو عست ةنس ةدعقلا يذ نم نولخ "| عبسل

 ةجحلا يذ نم نولخ عستل سيلا موي قشمدب هتدالو تناكو . هببأ دنع نفدو

 « ىلع نسحلا وبأ هوخأ هدعب ىلوتو . ىلاعت هللا همحر « ةئاثلثو ةرسشع عستا ةناس

 رمتساف « عمجأ عقصلا كلذو سوسرطو ةصيصملاو بّكح همايأ يف مورلا كلمو

 نيسمحو سمخ ةنس يف روكذملا يلع يفوت نأ ىلإ « هتلاإ نسحو هتبابن ىلع روفاك

 <« نيسمخو عبرأ ةنس مرحلا نم تلخ ةليل ةرسشع ىدحإل يفوت لب لمقو « ةئاثلثو

 ريثألا نبا خيرات نم ةقرفتم تاحفصو ١44 : ( رصم مسق ) برغملا يف هرابخأ رظنا- هوو

 :١-٠١ 4 ةرهازلا موجنلاو 8١4 : ؛ نودلخ نباو ؟907 : ةاضقلاو ةالولاو (8:+ج)

 . ١99 : ةرايسلا بكاوكلاو ؛عم- ؛+5 : ىبنتملا ناويدو

 . ًاروفاك : راتخملا ؟ . :نوكذللا نوفاك + ري د 1
 . ةيطحلا خسنلا يق دري مل نيفقعم نيب ام م
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 « رصمب ةئاؤلثو نيرشعو تس ةنس رفص نم نيقب عبرأل ءاثالثلا موي هتدالو تناكو
 . ىلاعت هللا همحر

 يبأ دلول ةوعدلا ةماقإب هيلع ريشأو خيراتلا اذه نم ةكلمملاب روفاك لقتسا مث

 ًامءلخ ربظأو « دراطملاب بكرو « هنس رغصب جتحاف « ديشخإلا نب ىلع نسحلا

 نم نولخ رشعل ءاثالثلا موي ] علخلاب بكرو « هتينكتب اباتك و قارعلا نم هتءاج
 تارفلا نب رفعجح لضفلا ابأ هريزو ناكو |١ ةئاثلثو نيسمخو سمخ ةنس رفص

 .- "هركذ مدقملا

 داوسلا ديدش نوللا دوسأ ناكو « مهمظعيو ريخلا لهأ يف بغرب روفاك ناكو

 يف قبس دقو « لقكن ام ىلع ًارائيد رشع ةيناؤب ديشخإلا هارتشاو « اصاصب

 دق ىنتملا بيطلا وبأ ناكو . هعم هربخ نم ءيش ابطابط نبا فيرشلا ةمجرت
 طم يمول ابضاغم - "هركذ مدقملا ب نأ تلم نبأ هوو ةفيس قراف

 يف هل اهأشنأ ةديصق لوأ يف هلوق كلذ نمف « حئادملا نسحأب ًاروفاك حدتماو

 : ؟لاق مث ليخلا اهبف فّصو دقو « ةئاثاثو نيعيرأو تس ةنس ةرخآلا ىدامج

 هريغ ”كراوت روفك دصاوق

 هنامز نبع ناسنإ انب تءاجف

 *اهيف لوقي يتلا ةيئابلا هّقديصق نيعبرأو

 هحادع تن اذإ نوفاك ”قالغأو

 هءارو ها يدرراستإلا هك رخأاذإ

 : اهتلمج نمو

 ”هملمح 01 ديعلا اد ف كحاضُم

 . ةيطخلا خسنلا يف دري مل ١

 . غ.) : ” ب رظنا «

 . ؛غ5ه : هلأويد ه

 انفاوشلا لتس ردعلا يقف ناو

 انقآمو اهفلخ ًاضاس "تلج م و

 عبس ةنس لاوش يف اضيأ هدشنأو

 ”بتكأف ىلع لمت أثأ / نإو
 1 تا سد

 اف اروفاك مّمَيو

 0 # عام عار .4
 بدناو بحاأ نم ىباو ىلاذح

 ٠١ حج رظنا ؟

 : يبنتملا ناويد 03

. "45: 

. 565 



 برغم ءاقدع ىاتشملا نم نأو ”مهءاقل ىوهأو ىلهأ ىلإ ا

 بذعأو يداؤف يف ىلحأ كئنإف 'مه وأ كسملا وبأ الإ نكي م نإف

 بّيط زعلا ”تبثلي ناكم لكو ”ببحم لبحلا يلوُي ءىرما لكو

 يلإ كحضي هدشنأ روفاك ىلع تلخد اذإ تنك : لاق هنأ ىنتملا نع يحو]

 : 'هتدشنأ نأ ىلإ < يبجو يف شبيو

 ماستباب ماستيا ىلع فير ابخ سانلا دأو راص امو

 .ءاكتتالا "ضي يسلعلا ::هيفطضأ نسف كشأ ”ترضو

 . "| هئاك ذو هتنطف نم ”تبجعف«انق”رفت نأ ىلإ يبجو ىف اهدعب كحض اف : لاق

دصق امدعب ”هقلب مو نيعبرأو عست ةنئم لاوُس يق هدشنأ ءىش رخآو
 هت

 : "اهنمو « بتعلا نم فرطب اهباشو ةيئاملا

 'باشُت داعبلاب ابرق ناك نإو ”ةريرق ًانيع كنم يبرقب ىل ىرأ

 اننيب'بجحلا عف'ردت نأ يعفان لهو
 منع فخ ام بح يمالس ءلقأ

 ةناطف كيفو تاجاح سفنلا يفو

 ةةوشر بحلا ىلع يغابلاب انأ امو

 نداوع "لأ نأ الإ :تنش. اهو

 اوقاف ينوفلاخ موق معأو

 دحاو كنأ كيف الإ فلخلا ىرج

 ءىراق فّحّص تسوق نإ كنأو

 ”لطابو قح سانلا حيدم نإو

 ”نيه ”لاملاف دولا كنم ”تلن اذإ

 ١ ؛4ا!ل5" : ىبنتملا ناويد .

 . 48١ : هلاويد م

 باحح كنم ”تّلمأ يذلا نودو

 باوج نوكي ال امك تكسأو

 باطخو اهدنع ”نابب يقوكس

 باوث هيلع ىغّبُي ىَوَه ”فيعض

 باوص كاوه يف يبأر نأ ىلع

 اوباخو ترفظ دق ىنأ ”تئ”رغو

 بائذ كولمللاو ”ثْنَل كنأو

 بابد لاقف ءىطخي مو ابائذ

 باذك هيف سيل ىتح كحدمو
2 3 

 بارت بارتلا قوف يذلا ةلكو

 . راتخملا يف الإ دري مل ؟



 باحصو ”ةدلب موي لك هل 000 الإ تنأ الول تنك امو

 بامذ كيلإ الإ يل كنع اف ةةبيبح ىلإ انندلا كنكلو

 هملع ًايضغ ًاروفاك ىقلي ال ”ةنس رصمب ةديصقلا هذه هداشنإ دعب ينتملا ماقأو

 هتقرافم لبق ةئائلثو نيسمخ ةنس ةفرع موي يف لاقو « هبلإ جاتحي ام عبمج زبجو
 :ةدمصقلا هذه رخآ يفو «ابيف ًاروفاك اجه ىتلا ةملادلا هتديصق دحاو موبي رصم

 ”دبّصلا هؤابآ مأ ”ضيبلا هموقأ ”ةمركم 'يصحلا هر نم

 [دودرم نيسلفلاب وهو ”هردق مأ ”ةماد ساخنا دب ف ”هنذأ مأ]

 دوسلا ”ةّيصخلا فيكف ليجلا نع ةزجاع ضيبلا لوحفلا نأ كاذو

 دضع ىلإ لحرو 4« كلذ دعب هقراف مث « هناويد اهنمضت ةريثك جاهأ هبف هلو
 : "هتمجرت هنمضت امسح - زاريشب هيوب نب ةلودلا

 « يديشخإلا روفاك سلجب ترضح : موضعب لاق عيماجلا ضعب يف تنأرو
 نم مملا رس كب « انالؤؤَم مايأ للا مادأ : هئاعد يف لاقو هل اعدو لجر لخدف
 طاسوأ نم لجر ماقف « هيلع هوباعو كلذ يف نيرضاحلا نم ةعامج ثدحتف « مايأ

 شيشح نب دمه نب هللا دبع نب مهاربإ قاصحسإ وبأ وهو الحرم نقلا [نماقلا

 أ وه نحلو روفاكل اعد ىدلاو 2 ؟روفاك بتاك يرابخالا يوغللا يم ريحُتنلا

 * لئابع نأ لضفلا

 ربي وأ قيرلاب شهد نم صّغ وأ انديسل يعادلا نحل نأ ورتغ ال
 رّصتحلاب لوقلا نيبو بيدألا نيب ابئتلالج تلاح هتببه كلتف

 . مال يبنتملا ناويد ١

 . يلاتلا صنلا دعب يتأتسو « ةريثك روفاك رابخأو : ةرابع ر يف انهدرو ؟

 : ١ ةاورلا هايناو ١ : ١984 ءابدألا مجعم يف يوحنلا يم ريجنلا ةمجرت يف تايبألا هذه درت 11

 :. 6« شيشح » عضوم « سنسج » ةيغبلأ يفو ١/١

 . دليفنتسو ةعوبطمو ةاورلا هابنا يف ام انتبثأو ؛ سابع نب لضفلا : ةاعولا ةيغبو توقاي يف 4

 1 ؟



 رظنلا ةلق نع ال بُصّتنلا عضم يف طّدتغ نم مايألا ضَفَخ نكي نإف

 2و رشلا ديس نع ”ةرونأم 'لأفلاو انديسلل اذه يف ”تلءاافت دقف

 ردك الب وفص هتاقوأ نأو بّصتن الب ”ضئفخ هماأ نأب

 ةريثك روفاك رابخأو

 لوقي ةديصق مصاع نب دم هدشنأ روفاك مايأ يف رصمب لزالزلا ترثك الو]

 : اهيف

 احرف هلدع نم تصقر اهبنكل اهب دارب ءوس نم رصم تلزلز ام

 . رصم ىلإ ريسملا ىلع ىنتملا ثح كلذ هءاطع نإ لبقو « رائيد فلأب هل رمأف

 ام معن : لاقف « روفاك : لاق ؟ كما ام : لاقف مالغ روفاك ىلع لخدو

 هللا هجر « يعاقبلا غبش دهازلا يفوصلا راباج نب هللا دبع خبشلا عم
 يحسسمل ركذ ؛ هبقاتم ررغ نم ىه ةسحع ةصق اعلا 0 0

 0 نسحلا يبأ نع يمقلا ركب يبأ بتاك هيادلا ف ينثدح : لاق هخيرات يف

 ناكو « روفاك مايأ يف غولبلا نود يبص انأو يدلاو عم رصم ىلإ تدرو : لاق

 نيبو هنيب تحتن دقو « همدخ صاوخو هحلاصم تاقفن ىلوتد ٍلحلا ركب وبأ

 روفاك رابخأ اركاذتف موي تاذ هءاجف : لاق < هلصيو هروزب ناكو « ةدوم يبأ

 ذاتسألا اذه : عمسأ انأو يبأل ركب وبأ لاقف < عوشخلا نم هيلع وه امو هتقيرطو

 اقروو ًابهذ المج آلغب لإ متلسي نأ يهو « ةداع ىحضأ دبع لك يف هل روفاك

 بحاص يعم يضميو «|هنيب امو ةمانملا ىلإ ةفارقلا دح نم موق ءامسأ نمضتت ةديرجو

 لبللا رخآ ىلإ ةرخآلا ءاشعلا دعب نم فوطأو « لزانملا فرعي بيقنو ةطرشلا

 لك لزتم فوطأو « ةديرجلا ”هّمسا نمضتتو هل لعج نم ىلإ كلذ مسأ تح
 كديعب كينهي روفاك كسملا وبأ ذاتسألا : لوقأو ةأرماو لجر نيب ام ناسنإ

 يف نراك اماف ؛ هل لمج ام هيلإ مفداف « كتعفنم يف اذه فرصا : كل لوقيو

 نبا هللا دبع وبأ خبشلا » ةديرجلا يف ينداز هتيأرو ةداعلا ىلع تيرج دسعلا اذه

 يم يف اهتلعجف « ةرصلا الإ ىبي لو هبابرأ يف لاملا تقفنأف « رانيد ةئام راباج
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 انيلإ لزنف بابلا تقرطف « ةفارقلا رهاظب هلزنم انيتأ تح بيقنلا عم ترسو
 : تلق ؟ كتجاح ام : لاقو يلع دري مف هيلع تماسف رهسلا رثأ هيلع خيش

 : تلق ؟ اندلب يلاو : لاقق « مالسلاب خبشلا صخي روفاك كسملا وبأ ذاتسألا
 تاولصلا رايدأو تاولخلا يف هل وعدأ يننا معي هللا « هللا هلظفح : لاق « معن

 كلأسد وهو ةرصلا هذه ىعم ذفنأ دقو : تلق « هبيجمو هعماس هللا اب نيماسمللو

 للا يف هبحن نحنو هتيعر نحن : لاقف كرابملا ديعلا اذه ةنوؤم يف اهفرصتل اهلوبق
 قلقلاو هبجو يف رجضلا يل نّيبتف لوقلا هتعجارف « ةلعب اذه دسفن امو ىلاعت
 ؛ تفرصناو هتك رتف هيلع وه امع هعطقأ نأ ىلاعت هللا نم ”تيمحتساو فيبلتلاو

 هيه : لاق ينآر اماف ينرظتني وهو بوكرلل أيهت دق ريمألا تدجوف تدجف : لاق

 تبعد ةحلاص ةوعد لك كبف ىلاعت هللا بيجتسي نأ وجرأ :هل تلقف «رككب ابأ اب

 لاصيإل اببس ينلعج يذلا هلل دملا :لاقف«فيرشلا موبلا اذه يفو ةليللا هذه يف كل

 ررحي / «ريدج كلذب وه معن:لاقف راباج نبا عانتماب هتربخأ مث «هلابع ىلإ ةحارلا

 باود نم ةباد بكراو هبلإ دع : يل لاق مث «مويلا اذه لبق ةلماعم هنيبو اننيب

 هبلإ ضما مث « بعتلا نم ةليللا هذه يف كتباد تبقل ايف كشأ تسلف ةباوتنلا
 ًاباوج هيلع درت الف ؟ ةدنع نككت ملأ : لوقيس هنإف كيلإ لزن اذإف هباب قرطاو

 .ىقشتل نآرقلا كيلع انلزنأ ام هط محرلا نمحرلا هللا مس ظ : أرقاو حتفتسا مث

 شرعلا ىلع نمحرلا .ىلعلا تاومسلاو ضرألا قلخ نم ًاليزنت. ىشخي نمل ”ةركذت الإ
 : هط ) « ىرثلا تحت امو اهنيب امو ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هل « ىوتسا

 نمو دوسألا دبعلا روفك نمو : روفاك كل لوقي « راباج ناال(5-١

 ؛مهلك سانلا ىثالت ؟ ةكرسش وأ ةكلم ىلاعت هللا عم دحأل يقبأ ؟قلخلا نمو هالوم
 كيلإ لشرأ وه © تلأس ام تنأ ةتددر نم ىلعو كمطعم نم يردت انهاه

 تقرطف ترسو تبكرف : لاق ! ببسملاو ببسلا نيب .ىرفت ام « راباج نبا اب

 مث هط تأرقو باوجلا نع تبرضأف « روفاك ظفل لثم يل لاقو يلإ لزنف هلزنم
 هل تجرخأف ؟ تلمح ام نبأ : لاقو راباج نبا ىكبف « روفاك لاق ام هل تلق

 هللا نسحأ : هل لق < فوصتلا فيك ذاتسألا انَمَّلع : لاقو اهذخأف ةرصلا

 :لاقو ًاركش ىلاعت هلل دجس مث كلذب رسف هتربخأف هملإ تدعف : لاق ؛ كءازج

٠6١: 



 . [١ ذئنيح بكر مث « هدابع ىلإ ةحارلا لاصيإل اببس ينلعج يذلا هلل دما

 ررشعل ءاثالثلا موي يفوت نأ ىلإ ابحرسش لوطي رومأ دعب رمألاب ًالقتسم لزب مو
 موي قوت هنإ لمقو « رصمب ةئاؤلثو نيسمخو تس ةنس لوألا ىدامحح نم نيقب

 وهو ]| نيسمخو عبس ةنس لبقو «ةئائلثو نيسمخو سمخ ةنس يفوت لبقو « ءاعبرألا

 « ًاضيأ هخيرات يف يناغرفلا لاق اذكو «لعأ هللاو «ططخلا باتك يف يعاضقلا لوق

 ةروهشم هتبقو <« ىرغصلا ةفارقلاب نفدو ؛ ّحصأ لوألاو "[ىلاعت هللا همحر

 نب يلع توم خيرات نم ربظ ام ىلع لالقتسالا يف هتدم 'لئطَت لو « "كانه

 . خيراتلا اذه ىلإ ديشخإلا
 ةكحي ريانملا ىلع هل ىعادي ناكو ء؛رصم عم اضيأ هتكلمم يف ماشلا دالب تناكو

 سوس رطو ةبكاطنأو بلحو قشمد نم ماشلا دالبو ةيرصملا رايدلاو هعيمج زاجحلاو

 يناغرفلا هاكح ام ىلع ةنس نيتسو اسمخ هرمع ريدقت ناكو « كلذ ريغو ةصصملاو

 . معأ للاو < هخيرات يف

 ىلإ « هدعب رمآلا بّصَنُي نميف ”فلخلا عقوو « ةليمج ةديدس همانأ تناكو ]

 ةيالو تناكو « ديشخإلا نب ىلع نسحلا يبأ دلوب ةعاملا تضارتو رمألا ررقت نأ

 نب ىلع نب دجأ سراوفلا يبأل 5-5 2 مايأ ةعبس الإ نأ ةثالثو نيتنس روفاك

 ”ةيبقبو « نيسمخو عبس ةئس ىلوألا ىدامج نم نيقب عبسل ةعملا موي ديشخإلا
 . *[ديشخإلا دمج هدج ةمجرت يف ةروكذم مهربخ

 :. هيما رطبضا نمي :نسنلا يو ع نيفقعس نيياع اري ثدرفلا 1

 . ر نم ةدايز *

 : ةروبشم كانه ةبقي ىرغصلا ةفارقلاب هريق ىلع بتك نفد املو : ريداز «

 تينف امو اوناك اهب ًاسانأ تنفأ 2تمنص ام مايإألا ربع ىلإ رظنا

 تكبو مط تحان تينف اذإ ىح مهلود مايأ تكحض مهايند

 . هب نفدف سدقلا ىلإ لمح هتوبات نأ هيفو ٠١ : 4 ةرهازلا موجنلا رظناو

 . ر يف ةمجرتلا يمتدت انه ؛

 تسيل ةياكح س شماه يفو ؛ ةعوبطملا نم هائتبثأو ةيطحلا خسنلا نم طقس نيفقعم نيب ام ه

 اهتفلخ اهل ةئبا ىلع ءاكبلا نم أدبت ام ةيدادغب ةنامرهق روفاك راد يف ناك ليق » : ىهو لصألا نم

 تلسرأف «نينس نام نم :تلاقف ؟ امنع تبغ مك ذنم :روفاك امل لاقف نيئس ب تنب دادغبب

١ 
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 ةزع ريثك

 رميوع نب رماع نب تاوسسألا ةعّملج يبأ نب نمحرلا دبع نب رّسثْك رخص وبأ

 :« بسنلا ةرهمج » يف يبلكلا نبا لاقو ] هب نيروهشملا برعلا قاشع دحأ «يعازخلا

 نب عيبس نب دس نب دل نب ريوع نب دوسألا نب نمحرلا دبع نب رّيثك وه
 رماع نب ءابقيزم ورمح نب ةثراح نب ةعيبر نب ورمع نب حبلم نب دعس نب ' ةمعئخ
 ةنقبو « دزألا نب نزام نب ةبلعث نب سيقلا ءىرما نب ةثراح نب ءامسلا ءام

 دقو رصم ىلإ ةيبصلا تامحف ءاهذافنإو اهليصحتب هرمأو دادغبب هل بحاص ىلإ ًارمأ روفاك-

 يف يلع اهنج رخأ : يراوجلل لاق روفاك راد يف تراص املف؛ تنسحو ةنس ةرشع تس تنب تراص

 :تلاقف ةئامرهقلا هيلإ تءاجف نهجرخت يلا يه نوكتو«ةنامرهقلا ملعت الو عيبلل نضرعي راوج

 نيف اهنيو نهج رخاف « يلعفا : لاقف ؟ كيلع نهضرعأف يراوحلاب اوؤاج دق ء يالوم اي
 « ةحيلم اهارأو « ةيبصلا هذه الإ نيف ام : ةنامرهقلل روفاك لاق نضرع املف ءملعت الو

 يه كحيو ::اهل لاقف « ةولح ةحيلم هللاو يه « يالوم اي معن : ةنامرهقلا تلاقف ؟ كدنع شيأف

 ضرألا تلبقف « دادغب نم كيلإ تلمح ىتح اهرمأ يف تفطلتو دادغب ىلإ تلسرأ « كتنبا

 : هرعش ضعب ين لئاقلا اهنأكف ًاديدش ءاكب تكبو هيدي نيب

 يناكبأ ينرس دق ام مظع نم هنإ ىتحح يلع رورسلا مجه
 نازحأ يفو حرف يف نيكبت 2 ةداع كدنع عمدلا راص نيع اي

 ةدحاو لك قوش نم ىأر امل امهئاكبل روفاك ىكبو امهؤاكب دتشاو اهيلإ اهتنب تمض مث

 . ىرخألا ىلإ اهم

 نبا تاقبطو ١١9 : فلتوملاو 84 : (1١١ :+١ا1١ ١٠١٠ ؛: :ه يناغألا ين هتمجر - 5

 : ينابزرملا مجعمو 5١ : يلآللا طمسو 4٠١ : ءارعشلاو رعشلاو ١45 : حشوملاو هال : مالس

 بهذلا تارذشو ١44 : * رابخألا نويعو مم : ؟ دقعلاو 4.١ : م" بهذلا جورمو 0

 ممل١: 5 ةنازحلاو 54 : ينفملا دهاوش حرشو 5+١ : * صيصنتلا دهاعمو ١ : ١*1

 . 49:1١ قاوسألا نييزتو

 ١ انه امع فالتخا بسنلا يفو ؛ ةمثعج : مزح نبا ةرهمج .

 لما
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 وه يحل نب ورمح هنباو « ”يحلل وه ةثراح نب ةعييرو « ةفورعم بسنلا

 ِبّيَس نم لوأ وهو « رانلا يف ''هّمْصْنَق رحي مسو هيلع هللا ىلص ينلا هآر يذلا

 ىلإ برعلا اعدو « مالسلا هيلع مهاربإ نيد ريو ةريحتلا رّحَبو بئاوسلا
 «تقرفت اهنمو «ةعازتخ امه ةثراح انبا ىصفأ هوخأو يحل اذهو «مانصألا ةدابع

 مايأ نميلا نم دزآلا تقرفت امل دزألا نع اوعطقنا مهنأل ةعازخ مهل ليق امنإو

 . نامعو ماشلاو ةنيدملا ىلإ نورخآلا راسو <« ةكمب اوماقأو مرتعلا ليس

 نب دلاخ نب ةعمج وبأ وهو مشآلاو : ليلقب اذه لبق ًاضيأ يبلكلا نبا لاقو

 همأ وبأ ةزع بحاص نمحرلا دبع نب ريتك دج وهو « حابر نب رسشبم نب ديبع

 1 تلا
 ”بجاح نب ىزعلا دبع نب سايإ نب صفح نب ليمج تنب ةزع بحاص وهو

 .ةهيزخ نب ةنانك نب ةانم دبع نب ركب ني] ةرمض نب ليلم نب رافغ نبا
 ليمج : يناعمسلا لاقو . ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلإ نب ةكردم نا

 رومأو رداونو تاياكح اهعم هلو . ؛[ لعأ هللاو 2« سايإ نب صفح نب صاقو نبا

 . اهيف هرعش رثكأو « ةروهشم
 بصعتلا ديدش ًايضفار ناكو؛هدشنيو ناورم نب كلملا دبع ىلع لدي ناكو

 ًاموي لخد ًارّيثك نأ *« ءارعشلا تاقبط » يف ةبيتق نبا ىكح ؛بلاط يبأ لآل

 ًادحأ تيأر لم بلاط يبأ نب ىلع قحيب : كلملا دبع هل لاقف كلملا دبع ىلع

 كتدشن :لاق «كتربخأ كقح ىنتدشن ول « نينمؤملا ريمأ اب : لاق ؟ كنم ىتشعأ

 لجرب نأ اذإ تاوتلقلا ضعب يف ريسأ نأ انيب «معن : لاق «ينتربخأ ام الإ يقحب
 « عوجلا يلهأو ينكلهأ : لاق ؟ انهاه كسلجأ ام : هل تلقف « ةلامح بصن دق
 « اذه انّموي انمصعيو انيفكي ام يمفنلو ًائيش مهل ديصأل هذه يتلابح تيصنف

 . زاحيإب طقف راتخملا يف هضعب درو ؟ ءاممألا اخ هيقعقلا 4

 ةعوبطمو مزح -نبا ةرهمج يف امل قفاوم هانتبثأ امو ؛بجاح ينب نم صفخ :رب ر س ل ن يل م

 . دليفنتسو

 . اهدحو ر يف نيفقعم نيب اه 4

 . 4١5 : ءارعشلاو رعشلا ه



 «معن : لاق ؟ ًاءزج هنم يل لمحت ًاديص تبصأف كعم 'تمقأ نإ ”تيأرأ : تلق ع ه.

 ابللإ ينردبف « ردّبن انجرخف « ةلامحلا ىف ةبظ تعقو ذإ كلذك نحن انيبف

 اههبشل ةقر امل ىنتلخد : لاق ؟ اذه ىلع كلمح ام : هل تلقف « ابقلطأو اهلحف

 : لوقي أشنأو « ىليلب

 ”قيدصل ةيشّحو نم مويلا كل يننإف يعارثت ال ىليل هش انأ

 ”قيلط ”تيمح ام ىلبلل تنأف ابقاثو نم اهئتقلطأ دقو لوقأ

 ١هتحوز هتدشان ريبزلا نب بعلصم ةيراح ىلإ جورخلا ىلع كلملا دبع مرع املو

 هيرح يف هريغ بينتسي نأو « هسفنب جرخي ال نأ ةيواعم نب ديزب تنب ةكتاع
 ءاكبلا يف تذخأ تسي اماف « ةباجإلا نم عنتمي وهو ةلأسملا يف هيلع حلت لزت مو

 نبا هللا لتاق : كلملا دمع لاقف « ابمشحو اهراوج نم اًهوح ناك نم ىكب ىتح

 : لاق نيح اذه انفقوم ىأر هنأك  ًارّثك ينعي - ةعمج يبأ

 اهثئيزي رد مظن اهيلع ” ناصح  ”هّمازع نني م وزغلا دارأ ام اذإ

 اهئايطتق اهاجش ام ىكبف '“تّكب *”هقاع تيبنلا رت مل املف 'هتبتن

 . هدصقل جرخو ترصقأف رصقأت نأ اهيلع مزع مث

 رع تخأ ىهو « زيزعلا دبع ةئيا نينملا مأ ىلع تلخد ةزع نإ لاقيو

 : رّمثك لوق تيأرأ : امل تلاقف : كلملا دبع نب ديلولا ةجوزو زيزعلا دبع نبا

 اهميرغ ىسلعم لوطمم ةزعو ”هعرغ ىّفوف نيد يد ”لك ىفق

 : نينملا مأ تلاقف « ابلم تجررحف ةلبق هتدعو : تلاق ؟ نيدلا كلذ ناك ام

 هذه نع تقتعأو ىلاعت هللا ترفغتساف نينملا مأ تمدن مث ] . اهْمِإ يلعو اهزجنأ
 . "| ةبقر نيعبرأ ةماكلا

 ةنبا يهف كلملا دبع نبا ( اذك ) ماشه دنع نيغبلا مأ تناكو : اهيف ءاج ر نم ةدايزلا هذه دعب ؟

 . كلملا دبع . . . تخأ يهو : مدقت اميف هلوق ةخسنلا هذه نم طقس دقو « ناورم نب زيزعلا دبع
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 ىطعأف « ةئيسنلاب برعلا ءاسن عاب امرو « ةنيدملاب راطع مالغ رّيثكل ناكو

 ةوسن يف هتوناح ىلإ ترضحو «امايأ هتلطمف «رطعلا نم ائيْس اهفرعي ال وهو ةزع

 :ًالثمتم دشنأف «”هعرسأو ءافولا تاق اه 6 ةماركو امح : هل تلاقف : اهملاطف

 اببىرغ ىنعم لوطمم ةزعو هميرغ ىّفوف نبد يد لك ىفق

 ةزع هللاو يه : نلقف « هللاو ال : لاقف ؟ كتعرغ 'نَّم يردتأ : ةوسنلا تلاقف

 « كلذب هربخأف هديس ىلإ ىضم مث كابلبق يل امم لح يف اهنأ هللا نك'دبشأ : لاقف
 «رطعلا توناح يف ام عيمج هيهوو « هبجول ردح كنأ هللا دهشأ انأو :رّيثك لاقف

 . قافتالا بئاجع نم كلذ ناكف

 : هلوق كلذ نمف « ريثك رعش دعولاب 'اهاطم يف رّمشكلو

 لاطملا ووذ تانناغلا رشو ينيد تلتطم ريَرلع اه لوقأ

 "لامب هل ”تبهذ ام اايرغ يضقأ فيك كريغ َحْنَو تلاقف

 : هلو

 *”وفت ال عا .ىذلا اذ نمو , "اهدنب ”ت'رقت نأ: تعز دقو

 ربح كرس "رمخُي و تادبع يذلاك ”ةّقمل 45 او يمسج ريغت

 لباب ررئقَعب هتيب لهأ نم ةعامجو ةرئفص يبأ نب بلبملا نب ديزي لتق الو
 ىلإ ناسحإلا نورثكي اوناكو - ىلاعت هللا ءاش نإ هتمجرت يف كلذ ربخ يتأبسو

 موي نيدلاب " برح ونب ىّحَض ! بطخلا لجأ ام : لاق كلذ هغلب اماف « رّيثك

 ش . عومدلاب هانيع تلبسأو « رقتعلا موي مركلاب ناورم ونب ىحضو فطلا

 . اهتبلاطم يف روكذملا ريثكلو : را
 ليمج ةمج رت ىلع لوألا ءزملا تاقحلم يف اهانتبثأ دقو ةدايز ر يف تدرو عضوملا اذه دعب ؟

 48١(. ص : 1١ ج رظنا) ص نم ةلوقنم

 . نايفس بأ وئب : ارا#
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 نم جرخ ًاريثك نأ "« يناغألا » باتك بحاص يناهبصألا جرفلا وبأ 'ثدحو

 قيرطلا يف زوجع هتضرتعاف « ”فراطم هيلعو ناورم نب كلملا دبع دنع

 : لاق ؟ تنأ نم : تلاقف < اهببجو يف رّسثك ففأتف «© ةثور يف ًاران تسدتقا

 : لئاقلا تسلأ : تلاقف « ةزع رتشك

 اهارارتعو اهثاجمج ىدنلا جمع ىرثنلا ”ةببط ٌءارهز ةضور اف

 اهران بطرلا لدنملاب'تّدقوأ اذإ ًانهاوم ةزع نادرأ نم بمطأب

 ةثورلا هذه ىلع بطرلا لدنملا عضو ول : تلاقف « معن : رّسثك اهل لاقف

 : سبقلا ُورما لاق اك تلق اله « اهتحئار بّسطل

 بيطت منإو ًابيط اهب ؛تدجو اقراط ”تئج املك ينايرت لأ

 . اذه ىلع يرتسا : لاقو فرطملا اهلوانف
 فصنلا نإ : لوقي بدألاب يلاغتشا نمز يف بدألا خياشم ضعب تعمسو]

 هذه نإ : لاق هنأكف « ًاضيأ ةضورلا فاصوأ ةمنت نم يناثلا تيملا نم يناثلا
 بطرلا لدنملب تدقوأ اذإ اهرارعو اهئاجتج ىدنلا جمي يتلا ىرثلا ةبيطلا ةضورلا

 هنكل « ضارتعا هيلع ىقبي ال اذه ىلعو ةزع نادرأ نم ببطأب يه ام اهران

 . "[هدوصقم اذه نوكي نأ دعبي

 كلملا دبع نب ديزي ىلع ًاموي لخد هنأ ىوريو «قملا ىلإ بسني ءرّيثك ناكو
 : هلوقب خامشلا ينعي ام « نينمؤملا ريمأ اب : لاقف

 *نيع لمرلاب ءىزاوج دودخ هيآتدربأ دّسوت ىط'رألا اذإ

 . 58ه: 9١٠ يناغألا ؟ . لاقو : رو

 « فلؤملا لصأ نم هنإف الإو هيلإ هيبنتلل كلذك هانتبثأ دقو « راتخملا ين الإ دري مل نيفقعم نيب ام © .

 . هبالو

 . 8١٠ : ءارعشلاو رغشلا 4

 ؛ ءاملا نع بطرلاب تأزج يلا : ءىزاوحلا « هئيفو هلظ : هادربأ ؛ رجشلا نم عون : ىطرألا

 ْ . ءاملا نع بطرلاب تأزج شحو رقيب فصي « لجنلا نيعألا تاوذ : نيعلا
٠ 

1١٠ 



 ؟ فلجلا يبارعألا اذه ىنع ام فرعأ ال نأ ينرضي امو : ديزب لاقف

 : هةعارشخإب زماو هةقيحتنماو

 هلهأو < هضرم يف هدوعي رمح دلاو ناورم نب زيزعلا دبع ىلع رّسثك 'لخدو

 ينكلو « يلإ كب ام فرصي نأ يبر هللا ”توعدل مقسأو مست نأب متي ال كرورس

 « زيزعلا دبع كحضف <« ةممعنلا كّفَتك يف ىلو ةنفاعلا كل ىلاعت هللا لأسأ

 ْ : سسك هقنأو

 ماتولاب ناك يتكتشتلا تيل. ةريغ دتيسو اديس دوعنو
 يدالتو يفراط نم ىفطصملاب هتيدفل ةيدف لبقي نراك ول

 : "اهتلمح نم لوقي ىلا ةيئاتلا هتديصق رّيثك رعش نم داحتسي امو

 تلَسَتو اهب دجو نم ”تيلست ام دعب ةزعب يمامهبتو ينإو

 ٍِتُدلَسَسْفا ليقل اهنم أبت امك ةماغلا ”لظ يجترلاكل
 فورعملا ةفرع نب مهاربإ هللا دبع وبأ اندشنأ : ”يلاقلا ىلع وبأ لاقو]

 : رّمثكل هيوطفنب
 اضضغ ًافرط رحبلل بلقت تلبقأ دق ةهرع كلت الأ

 5 83 : 0000 هكا
 اضيرم ضيرم دوعي فبكو ينتدع اف تضرم لوقت

 0-1 : ءارعشلاو رعشلا يف ام نراق ١

 مما مالو : ؟ ةنازحلاو يلاقلا يلامأو بلطلا ىهتنم ةطوطخم يف ةيئاتلا ةديصقلا هذه تدرو ؟

 ةسامحلاو 4.8 : ؟ ينيعلاو 448 : ١ قاوسألا نييزتو ١/٠5 : ينغملا دهاوش حرش يف اهضعبو

 ١9 : و يناغألاو ه6 : فاشكلا دهاوشو ١+7 : ةقرولا « بدألا ةوفصو ١٠1١ ةقرولا « ةيرصبلا

 . موو4 : بادآلا رهزو

 , "0:0 يلامألا م
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 |١ ادوجسو ًاعهكر ةارعل اورخ اهمالك تعمم 5 ةروعمست ول.

 ضعبب راص اماف « اهديرب جرخف هقاتشت اهناو ةضيرم ةزع نأ ًارّثك غلبو]

 « ةزع ديرأ : لاق ؟ ديرت نبأ ©« رخص ابأ اي : لاقف دهن نم يبارعأ هيقل قيرطلا
 قوف اطقاس ًابارغ تيأر يفا الإ «ال : لاق ؟ ًائيش كبجو يف تيأر لبف : لاق
 ىضم مث رّسشك هربتناف ©« ةزع تتام دقو رصم يفاوت : لاق <« هشير فتني ةناب

 : لاقف ةهرع ةزانح نم نوفرصنم سانلاو اهافاوف رصم ىلإ رّمشك داعو

 هرياطيو هشلر ىلعأ فتئي ةناب قوف اطقاس ًايارغ تنأر

 <هرجاز تنأ له يدبنلل يسفنب هترجز ءاشأ ينأ ولو تلقف>

 هرشاعت بيمح نم نيبف نابو ةقرفو بارتغال بارغ لاقف

 "| هرصان "نعال ريطلا هرجزاو هرد ود ال ”يدبنلا فيعأ اف

 يف اهبقاف « اهون رفاسف اهيلإ قاتشاف « ةئيدملاب ةزعو رصمب رّثك ناكو

 ان مث © هحرش لوطي مالك اهنيب ىرجو « رصم ىلإ ةبجوتم يهو قيرطلا
 نوفرصني ”سانلاو اهافاوف رصم ىلإ رّسثك داعو «رصم ىلإ تمدقو هنع تلصفنا

 وهو لسحر مث « ةعاس ثككمو « هدنع هتلحار خانأو اهربق ىتأف اهتزانج نم

 : ابنم ًاتايبأ دشني

 ”مَفْدست نيعلاو هللا مالس كيلع اهربق دنع فقاو يوضنو لوقأ

 ”*متزنأو ىأنأ موملا يرمعل ٍتنأف ةدح ٍكقارف نمد يبأ تنك دقو

 ١ ةعوبطملا يف درت مل كلذكو راتخملا يف درت مل ر نم ةدايز نيفقعم نيب ام .

 ريثك ناكو راكب نب ريبزلا لاق » : اهلبق عقو دقو 0 ةعوبطملاو راتخملا يي درت م ر نم ةدايز 1

 هائفذح دقو « رصم ىلإ ةهجوتم يهو قيرطلا يف اهقلف رفاسف الإ قاتشاف ةنيدملاب ةزعو رصمم

 : ىشوملاو "ع١ : ءىواسملاو نساحملاو 8 : بادآلا رهز رظناو ؛ صنلا اذه دعب يقأيس هنأل

 . ىمعملا مامتل يناثلا تيبلا اندز دقو ٠4

 عراصمو "م١ : ءىواسملاو نساحملا رظناو . راتخملا يف الإ دري م : حزنأو . . . اهربق ىتأف *

 . ؛ ١م : بادآلا رهزو هذ : ١ قاوسألا نييزتو ١ : ١١١ قاشعلا
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 . 'ةريثك اهرامخأو

 نع دعس نب دمخىورو ؛ىلاعت هللا همحر «ةئامو سمخ ةنس يف ةزع رّشك يفونو

 عضوم يف اهيلع للص اميمج (هتيأرف « ةئامو سمخ ةنس يف دحاو موي يف ةزع

 اهتوم ناكو « سانلا رعشأو سانلا هقفأ تام : سانلا لاقف « ربظلا دعب دحاو

 كانه رظنملف « هتوم خيرات يف فالخلاو ةمركع ركذ مدقت دقو « " ةثيدملاب

 . "هتمجرت يف

 ناكو . رصقلا ديدس اريقح ناك هنال رفص امئِإَو ريثك ريغصت : ع و

 «فقسلا كيذؤي الثل كسأر ءىطأط : لوقي ناورم نب زيزعلا دبع ىلع لخد اذإ

 ًارّيثك تيأر :مهضعب لاقو «هرصقل « بابذلا بز » بقلي ناكو ؛كلذب هحزامي
 . ؛بذك دقف رابشأ ةثالث نم رثكأ ناك هلوط نأ ينربخأ نمف <« تيبلاب فوطي

0:17 

 لبرإ بحاص نيدلا رفظم

 كلملا بقلملا « ادم نب *نيكتكب نب ىلع نسحلا يبأ نب يروبك وك ديعس وبأ

 . ةريثك ريثك رابخأو : را

 ,. ناتملا نتا طفاس لك دعس نيا سنو + نان ل نت نام + ةنيدلاب 2 ناكر

 . 556 : # ب رظنا "

 . راتخملا ين الإ دري مل : بذك دقف . . . بقلي ناكو ؛

 : نيتضورلا ليذو نيدلا حالص ةريسو رهابلاو : نامزلا ةآرم نم ةقرفتم نكامأ يف هرابخأ - 4

 . ام: 6ه تارذشلاو ١؟١ : ه يبهذلا ربعو ١ : 58٠ ةرهازلا موجنلاو « 0

 . راتخملاو ر ل نس نم تطقس : دمحم نبا ١ 20. نيكتكبس : ر ؛ نيكعلب : ل ه
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 قزرو © لبرإ بحاص كجكي فورعملا يلع نيدلا نيز هدلاو ناك (156)

 هانعم يمجعأ ظفل وهو « كحك » هل لبق اذهلو « ًاريصق ناكو « ةريثك ًادالوأ

 ًادالبو لبرإ كَكلمو « نائكرتلا نم هلصأو « ردقلا ريغص يأ : ريغص يبرعلاب

 يكنز نب دودوم نيدلا بطق كباتأ دالوأ ىلع اهبقرفو <« يحاونلا كلت يف ةريشك

 هنإلاقي « ًاليوط رّمعو « لوطي ”حرسشلاو «لبرإ ىوس هل قبي مو لصوملا بحاص

 دحألا ةليل اهب يفوت نأ ىلإ لبرإب عطقناو « هرمع رخآ يف يمعو ةنس ةئام زواج
 ةريس » يف دادش نبا لاقو] ةئامسمخو نيتسو ثالث ةنس ةدعقلا يذ رشع يداح

 هب ةفورعملا هتبرت يف نفدو "| ةنسلا نم ةجحلا يذ يف تام : '« نيدلا حالص

 ةطرفملا ةوقلاي ًافوصوم ناكو «ىلاعت هللا همحر دلبلا لخاد قيتعلا عماجلل ةرواجما

 . اهريغو سرادم نم ةروبشم ةريثك فاقوأ لصوم اب هلو « ةمابشلاو

 يرزجلا ريثآلا نباب فورعملا ىلع نسحلا وبأ نيدلا زع ظفاحلا انخبش لاق]
 روك ذملا نيدلا نيز نإ : ”لصوملا كولم كباتأ ينبل هلمع يذلا ريغصلا هخيرات يف

 فراك ام عيمج مكلَسو « ةئامسخو نيتسو ثالث ةئس لبرإ ىلإ لصوملا نع راس
 ةعلقو نارحو راجنس كلذ نمف « نيدلا بطق كباتأ ىلإ عالقلاو دالبلا نم هدب

 امو <« كلذ ريغو-روزربشو تيرككتو اهعيمج ةيراتكملا عالقو ةيديجلا رقع
 يف يذاش نب هوك ريش نيدلا دسأو وه جح دق ناكو « لبرإ ىوس هسفئل كرت

 . ؟[ ةئمسخو نيسمخو سمخ ةلس

 6 ةنس ةرشع عبرأ هرمعو روك ذملا نيدلا رفظم ”هادلو ”هّعضوم ىلو يفوت املو

 مث < ةدم ماقأف  فاقلا فرح يف روكذملا  زامياق نيدلا دهاجم هكباتأ ناكو

 ناريدلا رواشو < كلذل الهأ سيل هنأ ًارضحم بتكو « هيلع نيدلا دهاجم بصعت

 ناكو < هناكم فسوي رفظملا ابأ نيدلا نيز هاخأ ماقأو « هلقتعاو هرمأ يف زيزعلا

 اهب هل لصحي ملف دادغب ىلإ هجوتف « دالبلا نم نيدلا رفظم جرخأ مث « هنم رغصأ

 ١ م"و : نيدلا حالص ةريس .

 . ةيطللا حسنلا يف دري مل نيفقعم نيب ام ؟

 . ١"ه : رهابلا *

 . اهاندمتعا يلا ةيطحلا خسنلا يف دري مل +

١14 



 مدقملا - دودوم نب يزاغ نيدلا فيس ذئموي ابكلامو لصوملا ىلإ لقتناف «دوصقم

 ابملإ لقتناف « نارح ةنيدم هعطقأو « هتمدخي لصتاف <«  نيغلا فرح يف هركذ

 نكمتو « هدنع يظّحو « نيدلا حالص ناطلسلا ةمدخب لصتا مث « ةدم اهب ماقأو
 حالص ذخأو « ةئامسحخو نيعبسو نامت ةنس يف ] اهرلا عاطقالا يف هدازو « هنم

 نبا نم ةقرلا ذخأو «نارح عم نيدلا رفظم اهاطعأو ينارفعزلا نبا نم اهلا نيدلا

 «طاسيَمْس ١[هاطعأ مث «لوطي كلذ يف حرشلاو «ينارفعزلا نبا اهاطعأو ناسح
 نيدلا دعس ةحوز هلق تناكو 0 بوبأ تنب نوتاخ ةعسر تسلا هتخأ هجاوزو

 نيدلا دعس فوتو « راوغلاب يذلا نيدلا نيعم رصق بحاص نبدلا نيعم نب دوعسم

 اهيف تبثي ل عضاوم يف تبثو « ةمزعو سفن ةوقو ةدجن نع اهيف نابأو ةريثك
 ةرهشو «امههريغو دادش نب نيدلا ءاهبو يناهبصألا دامعلا خيراوت هتنمضت ام ىلع هريغ

 «هرسأب ركسعلا رسكتاو  هركذ مدقملا - ةامح بحاص نيدلا يقتو وه فقو

 هناحبس هللا حتفو « نيماسملل ةرصنلا تناك ىتح اوءجارت (هفوقوب اوعمس امل مث

 ابيلع جنرفلا ءالبتسا دعب "اكع ًالزانم نيدلا حالص ناطلسلا ناك امل مث . مهيلع
 فيسوب نيدلا نيز مهتلمج يف ناكو «.همدختو هدجنت قرشلا كولم هبلع تدرو

 يف يفوتو © ضرم مث اليلق ماقأف « لبرإ بحاص ذئموي وهو « نيدلا رفظم وخأ
 يهو - ةرصانلاب ةئاوسمحو نينامكو تس ةلس ناضمر رهش نم "نيرشعلاو نماثلا

 فالتخالا ىلع اهب دل'و مالسلاو ةالصلا هنلع حبسملا نإ لاقي اكع نم برقلاب ةيرق

 نارح نع لزني نأ ناطلسلا نم نيدلا رفظم سمتلا يفوت امف - كلذ يف يذلا

 © روزربش هيلإ مضو كلذ ىلإ هباجأف « لبرإ هضوعيو « طاسيّمْسو اهرلاو
 هذه « ةلامسمحو نيناممو تس ةنس ةححلا يد يف لبرإ لخدو اهيلإ هحوتف

 + هرمآ ةضالخ

 ١ زاحيإب راتخملا يف صخلم وهو خسنلا يف درب مل .

 . اكع ىلع الزان : ر *

 . يرشع نماث : ر



 يف لمف ًادحأ نأ عمسي ل بئارغ 'تاريخلا لعف يف هل ناك دقلف هتريس امأو
 موي لك هل ناك « ةقادّصلا نم هبلإ ”بحأ ءيش ايندلا يف نكي م « هلعف ام كلذ

 يف عمتحي دلملا نم عضاوم ةدع يف جيواحمللا ىلع ابقرفي زبخلا نم ةرطنقم ريمطانق

 بوكرلا نم لزن اذإ ناكو « راهنلا لوأ يف مهيلع قرفي ريثك قلخ عضوم لك
 ةوسك دحاو لكل عفديو هيلإ مهلخدبف ريثك قلخ رادلا دنع عمتجا دق نوكي

 بهذلا نم ءيش ةوسكلا عمو«كلذ ريغ وأ ”فيصلاو ءاتشلا نم لصفلا ردق ىلع

 تاماقناخ عبرأ ىنب دق ناكو « رثكأو لقأو ةئثالثلاو نينثالاو رانيدلا نم

 لك هيلإ نوجاتحي ام مهل ررقو « نيفنصلا نيذه نم اهألمو نايْئْنعلاو ىنْمآزلل

 لخديو « مهيلع لخديو سيمخو نينثا ةيرصع لك يف هسفنب مهيتأي ناكو « موي
 ىلإ لقتنيو « ةقفنلا نم ءيش هدقفتيو هلاح نع هلأسيو« هتيب يف دحاو لك ىلإ .

 راخبنو مهعم حزميو مهطسابي وهو « مهعيمج ىلع رودي ىتح اذكهو « رخآلا
 طبقالملل ًارادو « "ماتيألا راغصلل ًارادو « لمارألا ءاسنلل ًاراد ىنبو « مهيولق

 < هنعضأر يق نهيلإ لمح طقتلي دولوم لكو: < مضارملا نم ةعامج مهب: ؟بتر
 يف اهيلإ لخدي ناكو « موي لك يف هيلإ نوجاتحي ام راد لك لهأ ىلع ىرْجأو
 لخدي ناكو « مهل ررقملا ىلع ةدايز تاقفنلا مهبطعيو مهاوحأ دقفتيو تقو لك

 امو هلاح ةيفيكو هتيبَم نع هلأسيو ضيرم ضيرم ىلع فقيو ناتسرامبلا ىلإ

 . وأ ريقف وأ هيقف نم دلبلا ىلع مداق لك اهيلإ لخدي فيضم راد هل ناكو هيبتشي
 بتارلا مهو « اهيلإ لوخدلا دصق نم لك اهنم عنمي ناك ايف ةلملا ىلعو « امهريغ
 ام ىلع ”ةقفن هاؤدطلعأ رفسلا ىلع ناسنإلا مزع اذإو « ءاشعلاو ءادغلا يف رادلا

 ©« ةيفنحلاو ةيعفاشلا نم نيقيرفلا ءاهقف اهيف بتر ةسردم ىنبو « هلثم قبلي
 اذإف «© عامسلا لمعيو اهب تيبيو اهب طامسلا لمعيو « هسفنب اهبتأي تقو لك ناكو

 هل نكي ملو « ماعنالا نم ائيش ةركب ةعامجلل رس « هبايث نم ائيش علخو باط

 ١ ريحلا ... دقف : ربر .

 . تا: ةخسنلا أدبت انه نم ؟

 . ماعيألا ءافعضلل : راتخملا ؛ ماتيألاو : ت ىو

 . بترو : راتخملاو س +
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 «دلملا ىلإ هلاخدإ نم نكي الو «ركتملا ىطاعتي ال ناك هنإف © عامسلا ىوس ةدل

 يف عمتجيو « نيدراولاو نيممقملا نم ريثك قلخ اهمف 'نيهاقناخ ةمفوصلل ىنبو

 ةريثك فاقوأ املو < مهترثك نم ناسنإلا بجعي ام قلخلا نم اهيف .مساوملا مايأ

 ةصقفن نم دحاو لك رفس دنع دب الو « قلخلا كلذ هيلإ جاتحي ام عيمجي موقت

 .تاقوألا نم ريثك يف تاعامسلا مهدنع لمعيو مهيلإ هسفنب لزني ناكو « اهذخأي

 ةلمج ميعمو لحاسلا دالي ىلإ هئانمأ نم ةعامج نيتعفد ةنس لك يف رْمسُد ناكو

 اولصو اذإف « رافكلا يديأ نم نيماسملا ىرسأ اهب ةكتفي سانلا نم ةرثكتسم

 .كلذ يف هنم ةيصوب مهنوطعي ءانمألاف اولصي م نإو « ائيش دحاو لك ىطعأ هملإ

 رفاسملا ةحابخ وعدت ام عت هته سلو جاحلل ًاليبس ةنس لك يف مقي ناكو

 ابقفني رائيد فالآ ةتس وأ ةسمخ هعم انيمأ هتبحص ريسيو « قيرطلا يف هيلإ

 راثآ « ىلاعت هللا ابسرح «© ةكم هلو < بتاورلا بابرأو جيواحلا ىلع نيمرحلاب

 ةلدبل تافرع لبج ىلإ ءاملا ىرجأ نم لوأ وهو « نآلا ىلإ قاب اهضعيو ةليمج

 اوناك جاجحلا نإف « ءاملل عناصم ليجلاب رّمعو « ةريثك ةلمج هيلع مرغو : فوقولا

 . كانه [ضيأ ةبرت هل ىنبو « ءاملا مدع نم نوررضتي

 ةطاحإلا نع رصقي فصولا نإف « ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دلومب هلافتحا امأو

 "هداقتعا نسحب اوعمس دق اوناك دالبلا لهأ نأ وهو : هنم افرط ركذن نكل « هب

 دادغب لثم - ليرإ نم ةبيرقلا دالبلا نم هبلإ لصي ةنس لك يف ناكف « هيف

 ريثك قلخ - يحاونلا كلتو مجحعلا دالبو نيبيصنو راجنسو ةريزجلاو لضولاو

 مرحلا نم نولصاوتي نولازب الو « ءارعشلاو ءارقلاو ظاعولاو ةفوصلاو ءابقفلا نم

 لك بشخلا نم بابق بنصتنب نيدلا رفظم مدقتيو « لوألا عببر رهش لئاوأ ىلإ

 < "هل ةمق اهنم « رثكأو ةبق نيرشع رادقم لمعيو « تاقبط سخ وأ عبرأ ةبق ْ

 كلت اونيز رفص لوأ ناك اذإف « ةبق دحاو لكل هتلود نامعأو ءارمألل قابلاو .

 ىوجو ينافملا نم قوج ةبق لك يف دعقو « ةلمجتسملا ةرخافلا ةنيزلا عاونأب بابقلا

 . نيقناخ : رب «٠ نيتهاقناخ : ت « نيتيهاةناخ : راو

 . هدامتعأ : رياك ؟

 . هل ةبق ربكأو ةبق نيرشع : تام
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 يف قابطلا كلت نم ةقبط اوكرتي مو © يهالملا باحصأ نمو لايخلا بابرأ نم
 امو (« ةدملا كلت يف سانلا شياعم لطبتو « ًاقوج اهبف اوبتر ىتح 'ةبق لك
 باب نم ةبوصنم بابقلا تناكو ؛ مهملع نارودلاو جرفتلا الإ لغش مهل ىقبي

 دعب موي لك ٍلزني نيدلا رفظم ناكف « نادبملل ةرواجملا هاقناخلا باب ىلإ ةعلقلا

 جرفتيو « مهءانغ عمسيو 2« امهرخآ ىلإ ةبق ةبق ىلع فقيو رصعلا ةالص
 عامسلا لمعيو هاقتاخلا يف تيبيو « بابقلا يف هنولعفي امو مهتالابخ ىلع
 اذكه « ربظلا لبق ةعلقلا ىلإ عجري مث « ديصتي حبصلا ةالص بيقع بكربو
 يناثلا يف ةنسو « ربشلا نماث يف ةنس هلمعي ناكو « دلوملا هليل: ىلإ موي لك لمعي

 نم جرخأ نيموبب دلوملا لبق ناك اذإف « هيف يدلا فالتخالا لجبال 6 نقع ّ

 نم هدنع ام عيم اهفزو فصولا نع ًادئاز ًاريثك ًائيش متغلاو رقبلاو لبإلا

 2« امرحن يف نوعرشب مث « نادبملا ىلإ اهب ينأي ىتح يهالملاو ينافملاو لوبطلا

 تاعامسلا لمع دلوملا ةلمل تناك اذإف ةفلتحما ؛ ناولألا نوخبطيو رودقلا نوبصنيو

 «ريثك ءيش ةلعتشملا عومشلا نم هيدي نيبو لذني مث ةعلقلا يف برغملا يلصي نأ دعب
 لمحت يتلا ةيبكوملا عومشلا نم - كلذ يف كشأ - عبرأ وأ ناتعمش اهتلمج يفو

 رهظ ىلع ةطوبرم يهو اهدنسي لجر اًمارو نمو « لغب ىلع اهنم ةدحاو لك
 ةعلقلا نم علخلا لزنأ دلوملا موي ةحيبص ناك اذإف .« هاقناخلا ىلإ يبتني ىتح لغبلا

 نوعباتتم مهو « ةجقب مهنم صخش لك دي ىلع « ةيفوصلا يديأ ىلع هاقناخلا ىلإ
 لزني مث « هددع "ققحتأ ال ريثك ءيث كلذ نم لزنيف « رخآلا ءارو دحاو لك
 بصنيو « سانلا ضايب نم ةريبك ةفئاطو ءاسؤرلاو نايعألا عمتّتو هاقناخلا ىلإ

 يذلا عضوملا ىلإ كيبابش هل بشخ جرب نإنلإ شط .ىصناوور#”طاعرإ يسرك

 ريبك نادبم وهو « نادبملا ىلإ ًاضيأ جربلل ريخأ كيباشإو «يسركلاو سانلا هيف

 رظش ةرات وهو < راهنلا كلذ مهضرعيو *دنجلا هيف ممتحيو « عاستالا ةياغ يف



 دنجلا غرفي ىتح كلذك لازي الو « ظاعولاو سانلا ىلإ ةراتو دنجلا ضرع ىلإ

 ًاماع ًاطامم نوكيو « كنلاعصلل نادبملا يف طامسلا مدقي كلذ دنعف «مهضرع نم

 يف ١انتث [طامس ديو « فصوي الو دحي ال ريثك ءيش زبخلاو ماعطلا نم هيف
 بلطي ظاعولا ظعوو ضرعلا ةدم يفو < يمركلا دنع نيعمتملا سانلل هاقناخلا

 انمدق نم مسوملا اذه لجأل نيدفاولاو ءاسؤرلاو نابعألا نم ”ًادحاو ادحاو

 ىلإ دوعي مث دحاو لك ىلع ملخيو « ءارعشلاو ءارقلاو ظاعولاو ءابقفلا نم هركذ

 نييعتلا عقي نمل هنم اولمحو طامسلا اورضح « هلك كلذ لماكت اذإف « هناكم

 كلت تيبي مث « اهدعب وأ رصعلا ىلإ كلذ ىلع نولازي الو « هراد ىلإ لما ىلع

 تصخل دقو « ةنس لك يف لمعي اذكه «ةركب ىلإ تاعامسلا لمعيو « كانه ةلمللا

 ناسنإ لك زبحت مموملا اذه نم اوغرف اذإف « لوطي ءاصقتسالا نإف لاحلا ةروص

 ةمجرت يف تركذ دقو « "ةقفنلا : نم ًائيش صخش لكل عفديف « هدلب ىلإ دوعلل

 باتكل هلعو لبرإ ىلإ هلوصو نيعلا فرح يف ةبحد نا باطخلا يبأ ظفاحلا

 هاطعا هنأو « هب نيدلا رفظم ماها نم ىأر امل « ربنملا جارسلا دلوم يف ربونتلا »

 . ةرفاولا تاماقإلا نم هتماقإ ةدم هيلع مرغ ام ريغ رانيد فلأ

 نم لكأ اذإ لب 2« هب صتخي ال هباطتسا ًائيش لكأ ىتم للا همحر ناكو

 نمم ةنالف وأ نالف خيشلا ىلإ اذه لمحا : ؛ة ردانجلا ضعبل لاق ةببط ةمقل ةيديز

 كلذ ريغو ىولحلاو ةبكافلا يف لمعي كلذكو « حالصلاب نوروبشم هدنع مه

 . معاطملا نم

 ليما ديدش ةناطبلا ماس ةديقعلا نسح عضاوتلا ريثك قالخألا مرك ناكو

 نيثدحلاو ءابقفلا ىوس مولعلا بابرأ نم هدنع قفني ال ةعاملاو ةنسلا لهأ ىلإ

 مهيطعي الو مهب لوقي ال ءارعشلا كلذكو « افلكت الإ ًاثيش هيطعي ال امهادع نمو

 ناكو « هرب بلطي نم لمأ بّيخي الو مدصق عّيضي ناك اف هودصق اذإ الإ

 ٠ يلاث طامس : ن يل س تا ؟ ناث طامس : ن .

 .دحاو لك: تام
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 هللا همحر « لزي ملو « هب ركاذي ءيش هنم هرطاخ ىلعو « خيراتلا مع ىلإ ليم

 فاصم يف رسكنا هنأ لقني م “ اهترثك عم هتافاصمو قاوم. ق 'اديؤملا لاق

 هفورعم ةربهش يفو « باتكلا لاطل هنساحم دادعت يف تيصقتسا ولو « "طق

 نكي لو « ليوطت ابيفف ةمجرتلا هذه ىلع فقاولا رذعملو ةلاطإلا نع * ةمنغ

 انلمع ولو « اهضعب رككشب مايقلا ىلع ردقن ال يتلا قوقحلا نم انيلع هل ام الإ هببس
 00 ءازجلا نسحأ انع هللا هازجف « بجاو معنملا ركشو ؛ هانلمع اهم

 © ناسحإلا ةعينص ناسنإلاو « ماعنإلا نم انفالسأ ىلع هفالسألو « يدايألا نم

 هتركذ ام لك لب « ةغلاملا ليبس ىلع ًائيش هنع ركذأ ملف هليمحي فارتعالا عمو

 . زاجيإلل ابلط هضعب تفذح امبرو « نابعو ةدهاشم نع
 مست ةنس مرحلا نم نيرشعلاو ةعباسلا ءاثالثلا ةلبل لصوملا ةعلقب هتدالو تناكو

 نيثالث ةنس ناضمر رهش رشع عبار ةعمجلا ةليل ربظلا تقو يفوتو. ةئامسمخو نيعبرأو

 يف هيلع ضبق اماف « اياطارق نيدلا بابهش هكولممل تناك يتلا دبلا يف هرادب ةئاتسو
 لقن مث اهب تايف «تاقوألا ضعب اهنكسي راصو اهذخأ ةئاتسو ةرسشع عبرأ ةنس

 « ىلاعت هللا اهفرش <« ةكم ىلإ هنم ةيصوب لمح مث « اهب نفدو لبرإ ةعلق ىلإ
 « اهركذ قبس دقو « اهبف نفدي هليذ يف لبجلا تحت ةبق اهب هل دعأ دق ناكو
 نأ قفتاف « ةمحصلا يف هورّيس نيثالثو ىدحإ ةنس زاجحلا ىلإ بكرلا هجوت اماف
 ةفوكلاب هوئفدو هودرف < ةكم ىلإ اولصي مو « ةّثِمِل نم ةنسلا كلت جاحلا عجر

 .هبلقنُم نسحأو هرابَم لبقتو ًاريخ هضوعو ىلاعت هللا همجر «دهشملا نم برقلاب

 ةنس نابعش يف تيفوت اهنإف بويأ تنب نوتاخ ةعيبر هتجوز امأو (157)
 يف تنفدو © ةنس نينام تزواج اهنأ ينظ ”بلاغو « ةئاتسو نيعبرأو ثالث

 ا راوضتم ًاديؤم 1

 ةندجرتلا هله تاوشتسا دق: دنا نب ىموم اتاك يعأ + تلق و :: ةظفلا هله دعب ناعتملا يق هاج '

 ةرصتخم ةصخلم هلاوحأ ركذ هنإ اهف لاق هحور هللا سدق يدلاو نأ عم راصتخالا يف ةغلابملا عم
 ةيلع روكذملا ناك امة د لاطن :اهلسف ول هنأو
 قوقحلاو ناسحإلا نم هفلس ىلعو

 . يفت :را*



 تكردأو «قشمدب اهتافو تناكو «نوئيساق حئفَسب ةبانحلا ىلع ةفوقوملا اهتسردم

 اهمراحم ريغ الجر نيسمخ نم رثكأ مدالوأو اهتوخإ نم كولملا نم اهمراح نم
 انهجوزل تناك لبرإ نإف « ًالصفم مهتركذل ةلاطإلا فوخ الولو كولملا ريغ نم
 كلملا '"ابيخأ نال ةيحانلا كلتو طالخو « ابتنب دالوأل لصوملاو « روكذملا

 نبا فرشألل ةيتارفلا ةريزجلا دالبو « لداعلا كلملا نبا بويأ نيدلا مجن دحوألا

 اهتوخإل نمملاو ةيزاجحلاو ةيرصملا رايدلاو « اهتوخإ دالوأل ماشلا دالبو « اهبخأ

 . عيملا فرع كلذ لمأت نمو « مهدالوأو

 0 ا مضي : يروُبك و كو

 50 بد يبرعلاب هانعم قت مما وهو « 5 اهدعبو ةنكاس واو

 نم ةانثملا ءاتلا رسكو فاكلا نوكسو ةدحوملا ءابلا "مضي : نييكتلكبو

 7 في يكرت مسا وهو نون اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءابلا 5 فاكلاو ابقوف

 . ءاه اهدعبو نونلا حتفو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ماللا رسكب : ”ةتبلو

 ةنسلا كلت يف بكرلا ناكو « قارعلا ةبج نم زاجحلا قيرط يف ةلزنم « ةنكاس

 . ةميظع ةقشم اوساقو ءاملا مدعل اهبنم عجر دق

 . اهتخا نبال : ردك -

 حتفب : رب تار ؟
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 يبلاتعلا

 « اديجب ًاغيلب ابيطخ ًارعاش .ناك ؛ روبشملا رعاشلا يباتعلا ورمع نب موثلك
 « ءافلخلا نم هريغو ديشرلا نوراه حدمو دادغب مدقو نيرسنق لهأ نم وهو

 ًاهزنتو ةنامصو ةعانق ناطلسلا نايشغ بنحتي ناكو « ةنسحتسم لئاسر هلو

 يف فرصتم عوبطم غيلب ”لسرتم ؛ دهزلا ربظيو فوصلا سبلي ناكو « ًاززعتو

 هرمأ نم هبلع رثكو دشرلاب لصتاف « لازتعالاب لوقي ناكو « ةيسابعلا ةلودلا

 دلاخ نب ىيحي لاتحاف « اهب اميقم ناكو نميلا ىلإ برهف ظيلغ رمأب هيف رمأف
 مالكلا نع لأسو كلذ ديشرلا نسحتساف هلئاسرو هبطخ نم دشرلل لمح نأ ىلإ

 ىبحي هل ذخأف « هراضحإب رمأف « حالص كلذ يف ناكل ابطخ امل عنصيو مالكلا
 : لاقف يباتعلاب ربخلا لصتاو نامألا

 ٍيليح نم رمألا هوجو ينع باغ دق احرطتم توملا تارمخغ يف تلز ام

 : ١ يناغألاو 518١ : زتعملا نبا تاقبطو 4مم : 1١١9 دادغب خيرات يف هرابخأو هتمجرت - ه4
 دادغب باتكو ١8١ : تسرهفلاو ١4 : 4 بهذلا جورمو 4٠ : ءارعشلاو رعشلاو ٠

 449 : حشوملاو ١١١ : باتكلاو ءارزولاو ه١ : ينايزرملا مجعمو مو - مال 2« 58

 يببتكلا هل ركذو ؛ :١١8 ؟ بابللاو 75 : ١ا/ ءابدألا مجعمو ه١ : ١ نييبتلاو نايبلاو

 هذهب ر ةخسنلا تدرفنا دقو « فلؤملا ىلع كاردتسا هنأ عم ( "هو : مقر ) تاوفلا يف ةمجرت

 خيرات يف ءاج ام ىلع دمتعي ةمجرتلا مظعمو « ةعوبطملا ين وأ راتخملا يف درت ملو « ةمجرتلا

 ؛ دليفنتسو دنع 1194 : مقر ) يناتعلا روصنم ينأل هتمجرت يف فلوملا حرص دقو : تلق ؛ بيطحلا
 يف هركذ يغبني ناكو » : لاق رعاشلا يناتعلل مج ري مل هنأ ( ديمحلا دبع خيشلا ةعوبطم يف

 . « هتافو تفرع نم ىلع باتكلا اذه ىبمو « ةافوب هل رفظأ مل ينأل هب تللخأ امإو باتكلا اذه

 . اهداريإ يف ( ر ) ةخسنلل دنس ال يلا تادايزلا نم هذهف
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 يلجأ 'يّدَي نم يتايح ”تللتسا ىتح ينذقنتل ىعست . [بئاد لزت مف

 . هذساتو هتيوار يرمنلا روصنمو « ةكئماربلا ىلإ ًاعطقنم يباتعلا ناكو
 هوعديو هريزتسي يباتعلا ىلإ كلام نب قوط بتك : رعاشلا ةماعد وبأ لاق

 هريخ كنم برق نم كبيرق "نإ : هيلع درف « هنيبو هنيب ةبارقلا لصي نأ ىلإ
 أ نإو كترشع نسحأ نم كريشع نإو هلعْفن كَّمَع نم كمع ناو

 : لوقأ كلذلو « كيلع ةعفنملاب مارجأ كيلإ سانلا

 باسألا نم اولصو ام تربخو مهتربس مث سانلا تولب دقلو

 باسنألا ربيكأ ةدوملا اذإو ا[معطاق ب“رقت ال ةبارقلا اذإف

 رسبأب ةنيغض عفر : لاقف بيرقتو رشب ةماعلا ىقلت كنا : يباتعلل لبق
 . لوذسم نوهأب ناوخإ باستكاو ةنؤم

 قاحسإ هدينعو لخدف هل نذأ نومأملا ىلع مالسلا ةنيدم يباتملا مدق املو

 ىتح هب"رقو هاندأو هيلع درف متلسف « آليبن اليلج ًاخيش يباتعلا ناكو « يلصوملا
 هلاح نع هلأسي هيلع لبقأ مث © سلجف سولجلاب هرمأ مث « هدي لّبقف هنم برق

 ةسيعادملاب هيلع لبقأف هنم كلذ نومألا فرطتساف < قلط ناسلب هبيحي وهو

 لبق سانيإلا « نينمؤملا ريمأ اي : لاقف هب ”فختسا هنأ خيشلا نظف « حزملاب
 هنيعب هيلإ أموأف (مستبم قاحسإ ىلإ رظنف هلوق نومأملا ىلع هبتشاف <« ساسبإلا
 هعضوف كلذب يتأف « رانيد فلأ « مالغ اي : لاق مث همبف ىتح هانعم ىلع هزمنو
 « هيلع مهاربإ نب قاحسإ نومأملا زمغ مث « ثيدحلا يف اوذخأو يباتعلا يدي نيب
 يباتعلا يقبف © مهاربإ نب قاحسإ هبف هضراع الإ ءيش ين ذخأي ال يباتعلا لعجف

 ؟ همسا نع خبشلا اذه ةلأسم يف يل نذأتا « نينمؤملا ريمأ اي : لاق مث ابجعتم

 نم انأ : لاق ؟ كمسا امو تنأ نم « خبش ان : قاخسإ لاقف « هلس معن : لاق
 امأو فورعمف بسنلا امأ : لاق مث يباتعلا مستف « لّصَي 'لثك يمساو سانلا

 يمسا نوكي نأ ركنتأ ! كفاصنا لقأ ام : قاحسإ هل لاقف ؛ ركنمف مسالا

 ببطأ لصبلا "سيلوأ ؟ ءامسألا نم موثلك امو ؟ مون 'لثك كعمساو لّصَب 'لثك
 نأ نينمؤملا ريمأ اي يل نذأتأ « كتححأ ام كرد هلل : يباتعلا هل لاقف ؟ موثلا نم
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 < هلثمب هل رمأتو كبلع رّفوم كلذ لب : نومأملا هل لاقف ؟ هب ينتلصو امب هلصأ

 الإ كنظأ ام : : هل لاقف « يندحت ينهوتف هذه. تررقأ ذإ امأ : قاحسإ هل لاقف

 هيلع لبقأف <« تننظ ثمح اأ : لاقف « هربخ انيلإ ىهانت يذلا ىلصوملا قاحسإ

 ىلع ائقفتا اذإ امأ : اهنمب ثيدحلا لاط دقو نومأملا لاقف « مالسلاو ةيحتلاب

 . هدنع ماقأف قاحسإ لزنم ىلإ يباتعلا فرصناف « اف رصناف ةدوملا

 ينتفلب موثلك اي : هل لاق هيلع لخد اماف يباتعلا صاخشإ يف نومألا بتك

 « نينمؤملا ريمأ اي : : يباتعلا هل لاقف <« ينترسف كتدافو ينغلب مث ينتءاسف كتافو

 ينتصصخ دقو ًاماعنإو آلضف مهتعسوا ضرألا لهأ ىلع ناتماكلا ناتاه تمسق ول

 ايند الو كب الإ نيد ال هنآل « لمأ هاوسل طسني الو ةئنمأ هل عستي ال امب اهنم

 هلصوف « ةلأسملاب يناسل نم قلطأ ءاطعلاب كدي : لاق « ينلس : لاق « كعم الإ

 . لح ىلعأ ماركإلاو ميدقتلا نم هب غلبو ةينس ةلص

 : لجر ىلإ يباتملا ورمع نب موثلك بتك : يعمصألا لاق

 ادوبجت وهو ًايلغ هارت ىتح هترسع كنع يفخبل مركلا نا

 دومش وهف ًارقف دس ام ةلكف هتكلق كمنعالو لاونلا ثْ

 . هلعن درفو هّمتاخ فصنب هملإ ثعب ىتح هلام هرطاشف : لاق

 «كمالك تالقأف انالف تماك كتيأر «ورمع ابأ اي : :يباتعلل قوط نب كلام لاق

 فوخو ةلأسملا لذو ةجاحلا بحاص ةركفو لخادلا ةريح يعم تناك معن : لاق

 . [عمطلا ةدش ] عم درلا

 لغنوزارفتت نس لك كل :لاق «قلخلا ملسم نبا (؟) حلف دق :يباتعلل لبقو
 ًاصخش بطاخي مدحأ لاقف ةر 0

 ٠ . كرعش نم تيبب اهئحلصأ : هل لاق « رانلا نم كناكم اهنأك :

 ةرصبلاب ةلغب هل تناكو « دربلاب هرعش يف ىمري طمسلا نب ناورم ناك : 0

 ... هوجي زاّتملا لاقف اهبوكر قرافي ال
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 دعس نب ثسللا

 ؛ثيدحلاو هقفلا يف رصم لهأ مامإ نمحرلا دبع نب دعس نب ثيللا ثراحلا وبأ
 يمّيَفلا رفاسم نب دلاخ نب نمحر لا دبع ىلوم وهو « ةعافر نب سيق ىلوم ناك

 دمج لع نم تبتك : ثبللا لاق « ًايخس ًايرَّس ةقث ناكو « ناهبصأ نم هلصأو

 تفخف «ةفاصرلا ىلإ هيلإ ديربلا بوكر تبلطو « ًاريثك ًاملع يرهزلا باهش نبا
 . هتكرتف ىلاعت هلل كلذ نوكي ال نأ

 نرأ الإ « كلام نم هقفأ دعس نب ثبللا : هنع هللا يضر يمفاشلا لاقو

 هب ترمف « ثيللا لئاسم هيلع أرقُتت بهو نبا ناكو . هب اوموقي م هباحصأ
 اكلام عمسي ناك هنأك « 'ثمللا هللاو نَسْنحَأ : ءابرغلا نم لجر لاقف ةلأسم

 بيحي ثيللا عمسي كلام ناك لب : لجرلل بهو نبا لاقف < وه بيجبف بيحي
 . ثللا نم هّقفأ ْهطق ًادحأ انيأر ام وه الإ هلإ ال يذلا هللاو « وه بيجبف

 فالآ ةسمخ ةنس لك يف ناك هلئْخَد نإ لاقيو « داوجألا ءامركلا نم ناكو
 ثمسللا تيتأ : رامع نب روصنم لاقو . اهريغو تالصلا يف اهقرفي ناكو « 'رانيد
 يف تيأرو . ىلاعت هللا كات1 يتلا ةكحلا هذهي "نص : لاقو رانيد فلأ يناطعأف
 فرأو « رصبب ءاضقلا يلو هنأو < بهذملا يفنح ناك ثيللا نأ عيماجلا ضعب
 ذختي ناكو ؛ ابهذ ”ةءوامم اهداعأف « رمت اهيف ةينيص هبلإ ىدهأ كلام مامإلا
 ”رشكأ ًاريثك لكأ نم لكل لصحبل ريناندلا هيف لمعيو « جذولافلا هباحصأل
 ' . هيحاص نم

 ١8١ : 4 ةوفصلا ةفصو 844 : م بهذلا جورمو م8 : ١م دادغب خيرات يف هتمجرت - 4

 نازيمو 5*8 : ظافحلا ةركذتو "١م : ا ءايلوألا ةيلحو ١ : 4١١5 ةيضملا رهاوحلاو

 بيذبلا بيذهتو م8: 5 « ةرهازلا موجنلاو 765:١ يبهذلا ربعو 45+ : » لادتعالا

 . 588:1١ تارذشلاو غ.. « موو : " ىثعألا حبصو ه4: م

 ١ رانيد فلأ نينامث : رداقلا دبع خيشلل ةيفنحلا تاقبط يف : رب شماه .
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 نم معمسو «© ةنس نيرشع نبا وهو ةئامو ةرشع ثالث ةنس جح دق ناكو

 . اهنع هللا يضر < رمع نبا ىلوم عفان

 ةرجبلل نيعستو نيتنثا ةنس تدلو : ىلهأ ضعب يل لاق « لوقي ثيللا ناكو
  ةعملا ليقو - سيمخلا موي يفوتو . نابعش يف نيعستو عبرأ ةنس نقوأ يذلاو

 ةفارقلا يف رصمب ةعملا موب نفدو ةئامو نيعبسو سمخ ةنس نابعش فصتنم

 يف دلو : يلناعمسلا لاقو . هنع هللا يضر « تارازملا دحأ هربقو <« ىرغصلا

 ثالث ةنس دلو : هريغ لاقو . حصأ لوألاو « ةئامو نيرشعو عبرأ ةنس نابعش

 . باوصلاب ملعأ للاو « نيعستو

 : لوقي وهو ًاتوص انعمم دعس نب ثمللا اَنَفَد امل : هباحصأ ضعب لاقو

 'ريبثقو بيرق معلا ىّضَمو مثكل ةثيل الف 'ثيللا بهذ
 . ًادحأ رن ملف انتفتلاف لاق

 حتفو ماللا نوكسو فاقلا حتفب يهو « ةّدْمَّشَقْلَق لهأ نم هنإ : لاقيو
 ءاه اهدعبو ةلمهملا لادلا حتفو نونلا نوكسو ةمجعملا نيشلاو ةبناثلا فاقلا

 رادقم ةرهاقلا نيبو اهندب © ةرهاقلا نم يرحملا هجولا نم ةيرق يهو « ةنكاس

 8 . خسارف ةئالث

 مُبَف ىلإ ةبسنلا هذه « مم اهدعبو ءاهلا نوكسو ءافلا حتفب : يمّبَفلاو

 . 'ةريثك ةعامج اهنم جرخ نالئيع سيق نم نطب وهو

 تايفو نم يناثلا دلجملا نم هتلقن ام رخآ » : ثيللا ةمجرت ةياهن يف راتخملا يف فلؤملا نبا بتك ١

 . (سنأ نب كلام ةمجرت هلوأو ) « ثلاثلا هزحلا نم هتلقن ام هولتيو تايعألا
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 دعس نب ثسللا

 . ًايخس ًايريم ... ثيللا ثراحلا وبأ

 ىورو نييزاجحلاو نييرصملا ءاملع ممسو « نيعستو عبرأ ةنس ةدنشقلقب دلو
 رمح نبا ىلوم عفانو يرهزلا باهش نباو ةكبلم يبأ نباو حابر يبأ نب ءاطع نع

 بهو نب باهولا دبعو كرابملا نب هللا دبعو ريشب نب مشه هنع ثدحو « مهريغو
 لاق . اهب ثدحو دادغب مدقو . مهريغو ريكي نب ىبحيو محلا دبع نب هللا دبعو

 هيلإ ديربلا بوكر تبلطو ًاريثك الع يرهزلا باهش نبا لع نم تبتك :ثيللا

 . هتكرتف ىلاعت لل كلذ نوكي ال نأ تفخف ةفاصرلا ىلإ

 ئدخنإ ةنس قارعلا لإ نال جرخ ؛ ١6 دادغي خيرات » بحاص بيطخلا لاق

 . دادغبب ىحضألا دهشو لاوش يف جرخو ةئامو نيتسو

 . ثيللا نم هقفأ ... يعفاشلا لاقو

 م للا نمسا فاو اهيل انوع كح" : مداخلا نسحلا وبأ لاق
 تفلح :لاقف دشرلا نوراه هلأسف ةراتسلا فلخ ةديبز سأر ىلع افقاو تنكف

 :ثسللا هل لاقف < هل فلحف هللاهفاخت كنا اثالث ثمللا هفلحتساف ؟ نيتنج يل نأ
 لاق ؛ ( 4+ : نمحرلا ) ا ىلاعت هللا لاق

 ريمأ ايال : : تلق ؟ ىصم يل يىلت : قل زل للف دس ب تف لاق

 تعش كيام + لاقف « يلاوملا نم لجر ينإ ؟ كلذ نع فعضأ ينإ نينمؤملا

 دقو « خسنلا رئاس يف امع فلتخت امنأل ر يف تدرو يلا ةمجرتلا انه درفن نأ انيأر دق - ب 44

 ةمج رثلا هذه رثكأو ؛ةفوذحملا صوصنلا عضاوم ىلع لدي ام انيقبأو نيتمج رّدلا نيب ك رّشملا انفذح

 . بيطللا خيرات نع

 ١ دادغب خيرات 1١8 :+ .
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 . يل كلذ نع لمعلا يف كتين تفعض نكلو « يعم

 .ةثملا هذه يف ةكبب هريغو بابث نبا نم عمسف ةرمشع ثالث ةنم ثيللا جحو

 . ةنس نيرشع نبا انأو ةرشع ثالث ةنس تججح : ثبللا لاقو

 هيقف ناك « دعس نب ثيللا نم لككأ ًادحأ تيأر ام : ريكب نب ىمحي لاقو

 ةركاذملا نسح ثيدحلاو رعشلا ظفحيو وحنلاو نآرقلا نسحي ناسللا يبرع ندبلا

 . هلثم رأ ل - ةرششع دقع ىتح هدبب دقعيو ةليمج ًالاصخ ركذي لاز امو -

 دنع كلام ناكل اعمتجا ثمللاو اكلام نأ ول : بوبأ يبأ نب ديعس لاق

 | . ديزب نم يف اكلام ثبللا عابلو بأ ثيللا

 نم فا سلول كلام بنتك يف ناك ام لك : بهو نبا لاقو
 دعس نب ثيللاو كلام الول : بهو نبأ لاقو ؛ دعس نب ثنللا وهف « معلا لهأ

 . سانلا ”لضل ٠
 ثيللا مهيف شن ىتح ناثع نوصقتتي رصم لهأ ناك ؛ حلاص نب ناؤع لاقو

 نوصقتنب صمح لهأ ناكو « كلذ نع اوفكف ناؤع لئاضفب مهثدحف دعس نبا

 . كلذ نع اوفكف هلئاضفب مهثدحف شايع نب ليعامسإ مهيف أشن ىتح ايلع

 لك يف رانيد ةئاب سنأ نب كلام لصي دعس نب ثيللا ناك : بهو نبا لاقو

 بكور رانيد ةئامسخب هبلإ ثعبف « انيد "يلع "نإ : كلام هملإ بتكف « ةلس

 نم ائيش ىلإ ثعبت نأ ”بساف اهجنوز ىلع قتنبا لهذأ نأ ديرأ نإ : :كلام هيلإ

 رانيد ةئامسخي هنم عإبو هتئبال غبصف رفصع نم المح نيثالث هيلإ .ثعبف « رفصع
 . ةلضف هدنع يقبو .

 . ةنس لك يف رانيد فلأ نيرشع لغتسي ثيللا ناك : ديعس نب ةبدتق لاقو ْ

 طق ةاكز يلع تبجو ام : لاقو
 راما هنندمزب سات وحسم حمر نب دمج لاقو

 ْ . طق مهرد ةاكز هيلع هللا بجوأ امو

 ةيراجو رانيد .فلأ يناطعأف دعس نب ثيللا تيتأ : رامع نب روصنم لاق

2523111601101001111010909000 0020000 

 نورك



 . ةكحلا هذه "نص لاقو رائيد ةئامالث ىوست

 ىبتشاو ليلع يل انبا نإ « ثراحلا ابأ اب : تلاقف ثللا ىلإ ةأرما تءاجو

 «لطر ةئامو نورسشع طرملاو « لسع نم ًاطرم اهطعا « مالغ اي : لاقف « ًالسع

 اهنإ : هبتاك هل لاقف قزب امل رمأف لسع نم اّنَم ةأرملا تلأس : هريغ لاقو

 . ةعسلا ردق ىلع اهانبطعأف اهردق ىلع ينتلأس اهنإ : لاقف انم تلأس

 اهولغتساف ةرمث دعس نب ثيللا نم موق ىرتشا : نيكسم نب ثراحلا لاقو
 هل لاقف < 'رانيد ةئ ةئامسخب مهل رمأف سابكأ اهيف ةطيرخب اعد مث مهلاقأف هولاقتساف

 نأ تببحأف آلمأ هيف اولمأ اوناك مهنإ < ًارفغ مهلا : لاقف كلذ يف هنبا ثراحلا

 . اذهب مهلمأ نم مهضوعأ

 لإ ثعبف ةنيدملا مدقف (جاح ينأ عم تجوخ : ل

 ٠ لإ هو رانيد فلأ قبال ىلع لمجف بطر قبطب يسنأ ن ْن

 سلجي سلاجم ةعبرأ موي لك دعس نب ثملل ناك : ا

 هاشغي ثيللا ناكو < هجئاوحو هبئاون يف ناطلسلا هيتأبل سلجبف اهلوأ امأ « اهمف

 . نينمؤملا ريمأ نإ بتك ناطلسلا نم وأ ًارمأ يضاقلا نم ركنأ نإف ناطلسلا

 تاكا [اوحجن ] : لوقي ناكو « ثيدحلا باحصأل سلحيو 4 لزعلا هبتأبف

 ؛ هنولأسيف سانلا هاشغي لئاسمل سلجو ؛ مهقاوسأب ةقلعم مهيولق نإف تيناوحلا

 ؛؟ترغص وأ هتجاح تربك« هدريف سانلا نم دحأ هلأسي ال سانلا جئاوحل سلحيو

 فيصلا يفو «رقبلا نممو لحنلا لسعب سئارهلا ءاتشلا يف سانلا معطي ناكو :لاق

 . رككسلاب زوللا قيوس
 هعم ناكو ةيردنكسإلا نم دعس نب ثيللا عم انلفق : ةستق ءاجر وبأ لاق

 . هفايضأ اهيف ةنيفسو « هلابع اهيف ةنمفسو < هخبطم اهف ةنفس : نئافس ثالث

 نبا نم ربكأ انأ : لوقي ام ًاريثك دعس نب ثبللا تمم : ريكب نبا لاقو

 اذإ نكلو ةعيهل نبا نم ريكأ ثيللا ناكو . انلقعب انعتم يذلا هلل دحلاو « ةع
 + ديمالا ةفيش نا نعت ©بآ اذ نا 13 لزنق اهنلإ ثرطن

 قوش



 ابلين يرج : لاق ؟ ثراحلا ابأ اب كدلب حالص ام : دعس نب ثيلل لبقو

 . ردكلا يقأي نيعلا سأر نمو اهيلاو لدعو
 « ثراحلا ابأ اي كب هللا عتمأ : ثملل تلق : مساقلا يبأ نبا دم وبأ لاقو

 ؟يبتك يف يردص يف ام ؛لك وأ : لاق « كبتك يف سيل ثيدحلا كنم عمسن انإ
 . بكرملا اذه هعسو ام يردص يف ام ”تبتك ول

 . هنع هللا يضر تارازملا دحأ هريقو ... عيماجملا ضعب يف تيأرو
 هتزانج ”تدهشو دعس نب ”ثيللا ”“تسلاج تنك : نمحرلا دبع نب دم لاق

 مبلك تيأرو « ابلهأ نم رثكأ الو اهنم مظعأ ةزانج تيأر اهف « يبأ عم انأو

 لك « تبأ اي : يبأل تلقف <« نوكنيو اضعب مهضعب يزعي سانلاو نزحلا مهيلع

 نسح ًايرك ًادبعس ًاملاع ناك ينب اي :يل لاقف « ةزانجلا بحاص سانلا نم دحاو
 . ًادبأ هلثم ىرت ال ينب اي ؛ لاضفألا ريثك لعفلا

 . ةريثك ةعامج ... ةدنشقلق لهأ نم هنإ لاقيو

 نفي



 مول

 / عر





00 
 كلام مامإلا

 نب ورم َن رماع يبأ نب [١ كلام نز نك كلام هللا دبع وبأ مامإلا

 ةلمبم نياعب - نامع لاقيو - نائطقن اهتحت ءايو ةمجبعم نيغب - نايغ نب ثراحلا

 نبا لاقو - ناتطقن ابتحت ةنكاس ءايو ةثلثم هم ءاثو مج لشج نبا 00

 0 يندملا يحبصألا ”حبصأ يذ نب ورمع نبا 0 ةمحعم ءاخم لشخ وه :

 « معن يبأ نب عفان نع ًاضارع ةءارقلا ذخأ . مالعألا ةغآلا نبأ 00

 يعازوألا هنع ىورو « اهنع هللا .يضر « رمع نبا ىلوم امفانو يرهزلا عمسو

 قفأ مث 0 ”هركذ مدقت دقو - يأرلا ةعيبر نع ملعلا ذخأو < دعس نب ىنحيو

 يلمح قح *تامو هنم معتأ تنك ”لجر ”لق : كلام لاقو .ناطلسلا دنع هعم

 سانلا يتفي ال الأ : ةنيدملاب يداني ايدانم تعمس : بهو نبا لاقو . يندتفتسيو

 . بئذ ىبأ نباو سنأ نب كلام الإ

 هتبحل حارسو هشارف ردص ىلع سلجو أضوت ث'دحي نأ دارأ اذإ كلام ناكو

لذ يف هل ليقف <« ثدح مث ةبمهو راقب هسواج يف نكمتو
 نفيا بحأ : لاقف ك

 ءايلوألا ةيلحو 07 : يزاريشلا تاقبطو ١ :1٠٠8-704 كرادملا بيترت يف هتمجرت - نو»

 : ف راعملاو هد ٠٠ بيذهتلا بيذبعو 44 : © ةوفصلا ةفصو 4 : ءاقتن الاو مل5-5

 ؛؟١مو ١: تارذشلاو ؟؟:5 يبهذلا ربعو ١7 : بهذملا جابيدلا و ١98 : تس رهفلاو ؛ 48

 . لاجملا اذه يف هل تمج رت وأ هتريس ين تفلأ يلا بتكلا رصح ناكمإلا يف سيلو

 , ةيطحلا خسنلا ي درت م ةدايز

 . هعضوم يف اذه دريسو « ثراحلا همساو ::ر يف داز و
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 . 5828 : ؟ جب رظنا م

 . تامامقف : ن ع

 و١



 ىلع ًانكمتم الإ هب ثدحأ الو « مشو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح ”مظعأ

 بحأ :لوقيو ًالجعتسم وأ اًئاق وأ قيرطلا ىلع ثدحي نأ هركي ناكو ؛ ةرابط
 ةنيدملا يف بكري ال ناكو .لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هب ثدحأ ام مهفتأ نأ
 ىلص هللا لوسر ةّثح ةّشِج اهمف ةنيدم يف بكرأ ال : لوقيو <« هنس ربك و هفعض عم

 : ٠ . ةنوفدم ملسو هيلع هللا

 ؟ مبحاص مأ انبحاص ملعأ اهيأ : نسحلا نب دم يل لاق « يعفاشلا لاقو
 : لاق ؟ فاصنإلا ىلع : تلق : لاق « اهنع هللا يضر « اكلامو ةفينح ابأ ينمي
 : لاق ؟ يبحاص مأ انبحاص نآرقلاب 'لعأ 'نّم هللا كتدشان : تلق : لاق « معن
 ؟ ميخاص مأ انبحاص ةنسلاب معأ نَم هللا كتدشان : تلق : لاق « مبحاص مهلا

 باحصأ ليوافأب 00 ١كتدشان.: تلق : لاق « ميمحاص مبللا : لاق
 مبللا : لاق ؟ ميحاص مأ انمحاص نيمدقتملا ٍملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ده لح الإ نكت ال نتا“ نايقلا الإ "قبب د لق : يمفاشلا لاق « مبحاص

 + ؟ يدق ء ىف أ لطف «ءاكألا

 «زئاتجلاو ةعملاو تاولصلا دهشيلو «< دحسملا يقأي كلام ناك : يدقاولا لاقو

 كرت مث « هباحصأ هبلإ عمتحيو ؛دجسملا يف سلحيو قوقحلا يضقيو ىضرملا دوعيو

 ناكف زئانجلا روضح كرتو « هسلجم ىلإ فرصنيو يلصي ناكف دجسملا يف سولجلا
 الو دجسملا يف تاولصلا دهشي نكي ملف هلك كلذ كرت مث « مهزعيف اهيباحصأ قأي
 قح كلذ هل سانلا لمتحاو « ًاقح هل يضقي الو هيزعي ًادحأ يتأي الو ةعملا

 قرأ نفق سانا لك سل“ لوقيف كلذ يف هل لبق ابر ناكو « هملع تام

 .ءيش قبي ملف : رب ١ , كدشنأف : رب ١

 نم دحأ هلثامي مل ةفينح ابأ مامإلا نأ ءاملعلا رئاس هيلع عمجأ يذلا : ل شماه ينو ؛ سيقن : ن *
 رضح اذإ هنع هللا يضر كلام مامإلا ناكو « يعفاشلا مامإلا لوق اذهو « هقفلا يف مه ريغو ةمئألا

 ( ةفينح يأ ) نود“ هنلكو ثسوي وبأ ( . . . .) سلجم يف ةفينح يبأ ذيملت فسوي ينأ عم

 >> . . سلجملا : سد. . هنع هللا يضر

 دجسم يف سلجأ نأ زوخحي ال :كلذ دنع لاقف هلوب سلس هنأل دجسملا نع فلخت ناك امنإو :ل شماه

 . فنصملا طخي ةخسن يف دجو اذك « ًافافختسا كلذ نوكيف « ةراهط ريغ ىلع انأو ( ص ) لوسرلا

 ب

 س١



 هللا يضر سابلا نب هللا دبع نب يلع نب نايلس نب رفعج ىلإ هب يبعُسو
 هذه متعيب ناميأ ىري ال هنإ + هل. اولاقو: < روصتملا رفعج يأ مع:نبا وهو اهينع

 قح هدي تدمو 2« طايسلاب هبرضو هدرَجو هب اعدو رفعج بضغف <« ءيش
 ولع يف برضلا كلذ دعب لزي مف « ًاميظع ًارمأ هنم بكتراو هفتك تملخنا

 روذش » يف يزوجلا نبا ركذو . هب 'ىلح يلح طايسلا كلت تناك امنأكو ةعفرو

 ًاطوس نيعبس سنأ نب , كلام برض اهمفو : ةئامو نيعبرأو عبس ةنس يف « دوقعلا

 . ملعأ هللاو « ”ناطلسلا ضرغ قفاوت م ىوتف لجأل

 يقوتو . نينس ثالث هب لمّدحو < ةرجبلل نيمستو سمخ ةنس يف هتدالو تناكو

 [عبرأ شاعف « هنع هللا يضر « ةئامو نيعبسو عست ةنس لوألا عببر ربش يف

 ”[ باوصلاب معأ هللاو ] ةنس نوعست هلو تام : يدقاولا لاقو ؛ ةنس نيناُمو

 يحبصألا سنأ نب كلام يفوت : نينسلا ىلع بترملا هخيرات يف تارفلا نبا لاقو

 رات هز ليقرإ« ةناو نيبو مهتم ةلزألا عسر نرخ ند فضح يقتل
 يناعمسلا لاقو © ةرحبلل نيعست ةنس هدلوم نإ لمقو « ةئامو نيعبسو نامت ةنس

 عبرأ وأ ثالث ةنس يف دلو هنإ : ؟يحبصألا ةمجرت يف « باسنألا » باتك يف

 ٠ باوصلاب معأ هللاو « نيعستو

 : لاق « سبتقملا ةوذج » باتك يف يدبملا هللا دبع وبأ ظفاحلا ىكحو

 « هيف تام يذلا هضرم يف سنأ ن , كلام ىلع تلخد : 'لاق ى دعقلا ”ثدح و

 ؟ كيكني يذلا ام للا دبع انأ اب : :تلقف «يبي هتيأرف تسلج مث «هيلع تااسف

 هللاو ؟ ينم ءاكبلاب قحأ 'نّمو ؟ يبأ ال يل امو « ٍبَّسْمََق نبا اي : يل لاقف لاق

 يل تناك دقو « طوس طوس يبأرب اهيف تدتفأ ةلأسم "لكل تيرض ينأ تددول

 زيطالسلا : راتخملاو ن ريب س ؟

 . ن س رب يل نم ةدايز *

 : باسنألا 1١:58١ .

 . يثدح : يل ه

 ."76:ةوذحلا رظناو 885(2 : مقر) ناكلخ نبا هل مجرت دقو «يبنعقلا ةملسم نب هللا دبع وه 1

 نضي



 . « لاق اك وأ < يأرلاب تفأ مل ينتيلو « هيلإ تقبس تقبُس دق اهف ةعّسسلا
 عيقَبلاب نفدو « مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع ةنيدملاب هتافو تناكو

 « ةرقشلا ىلإ ضايسلا ديدش ناكو ١[مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دلو مهاربإ راوج ]|

 قلح هركيو « "دامجلا ةينّدّعلا بايثلا سبلي « ملصأ ةماحلا مظع ًاليوط

 . هييش ريغي الو © ةّلْثْملا نم هاريو هبيعيو براشلا
 :هلوقب -”هركذ قبس دقو - جارسلا نيسحلا نب دمحأ نب رفعج دمج وبأ هاثرو

 ؛قاريم بئاحسلا ”داع'رم نزملانم كلا ”عيقبلا . مض نادّنج ىقس
 قافآو ”حاسف ايندلا يف ملاقأ هي تقبط يذلا هاطوم مامإ
 قافشإو ماضي نأ نم رذح هل . دمج .يبلا عرش هب 0

 قارطإ هيوري نيح هنم لكللف ةَبْيِهو حيحص لاع دّتَس هل
 قاذح ”تلءاس تنأ نإ مهنإ مهب 'لّسف مَلَع ميلك قدص ”باحصأو

 قازرأ ةداعسلا نإ الأ هافنك هدحو سيردإ نبا الإ نكي م ولو

 اهدعبو ةدحوملا ءابلا حتفو ةلمبملا داصلا نوكسو ةزمهلا حتفب : يحبصألاو

 نب كلام نب فوع نب ثراحلا همساو « مّبصأ يذ ىلإ ةبسنلا هذه « ةلمبم ءاح

 «نمبلاب ةريبك ةلببق يهو «ناطحق نب برعي نم وهو « ةعرز نب دادش نب ديز

 .:6 بسنلا ةرهمج » يف يلكلا نب : ماشه لاقو . ؛ ةمحصصألا طايسلا بسنت اهملإو

 يدع نب فوع نب دسم وترغب طك نب كلام نب كراذلا وه حض أ ىذ

 دبع نب مّشْج نب ةيواعم نب سيق نب ورمح نب .لبس نب ديز نب كلام نبا
 نب عسيمه نب نميأ نب ريهز نب بيرع نب نطق نب ثوغلا نب لئاو نب سمش
 خلاش نب رباع نب «نطقي همساو « ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب ريمح

 ا را

 . ل شماه يف هدعب ام دروو « رب س يل ن ر ت يف ةمجرتلا يهنت انه ىلإ 3

 لني



لع حون نب ماس نب ذشخفرإ نبا
زاحلا هركذ الوأ هانركذ يدذلاو 6 مالسلا هي

 يم

 . باوصلاب معأ هللاو ١6 ةلاجعلا » باتك يف
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 رانيد نب كلام

 يؤل نب ةئاس ينب يلاوم نم وهو « يرصبلا رانيد نب كلام ىمحي وبأ

 ناكو « هبلستك نم الإ لكأي ال اعونق عرولا ريثك ًادهاز املاع ناك ؛؟ يشرقلا

 يذلا نأ ةاروتلا يف تأرق : لاق هنأ هنع يورو « ةرجأآلاب فحاصملا بتكي

 «© 'صاق هيف "صَّق دقو سلحب يف موي ناكو . هتاّمو هايحل ىبوط هدبب لمعي

 ليقف «ابنم نولكأي اولعجف سوؤرب ارتأ نأ نم كَشوأب ناك ام مث «موقلا ىكبف

 .لك أي ملف < كبأ مل انأو « ىكب "نم سوؤؤرلا لكأي امنإ : لاقف « لك : كلام
 نب فلخ مساقلا وبأ هاكح ام كلذ نمف : ةريبش راثآو ةديدع بقانم هلو

 ”نيثيغتسملا باتك » هامس يذلا هياتك يف -"هركذ مدقملا- يسلدنألا لاوكلش

 : لاقف لجر هءاج ذإ سلاج اموي رانيد نب كلام اذسب : لاق هنإف « « ىلاعت للاب

 «ديدش برك يف تحبصأ دقو نينس عبرأ ذنم ؟ىلبح ةأرمال هللا عدا «ىبحي ابأ اي

 « ءايبنأ اننأ الإ موقلا ءالؤه ىري ام : لاق مث فحصملا قبطأو كلام بضفغف

 ًامالغ اهب اهلدبأف ةيراج اهنطي يف ناك نإ ةأرملا هذه مبللا : لاقف اعد مث أرق مث

 سانلا عفرو هدي كلام عفر مث « باتكلا مأ كدنعو تدثتو ءاشت ام وحت كنإف

 لجرلا بهذف ؛ كتأرما كردأ : لاقو ”لجرلا دنع ىلإ لوسر ءاجو « منيديأ

 . ١ال : ةلاجعلا رظنأ ١

 1٠١ :3١84. بيذبلا بيذجتو ١90 : » ةوفصلا ةفصو #هال : ؟؛ ءايلوألا ةيلح يف هتمجرت - هنو

 . نينيعتسملا : ن ل # 0. 584١ : *» ب رظنا ؟

 . لجرلا ىلإ : ر ه , لماح : ر 4

 لاقط



 دعج مالغ هتبقر ىلع ا كلام طح اف
 . رارتم تعطق ام « هنانسأ توتسا دق نينس عبرأ نبا ططق

 لبق « ةرصملاب ةئامو نيثالثو ىدحإ ةنس فوتو . تاداسلا رابك نم ناكو
 ٠ . ىلاعت هللا همحر « ريسيب نوعاطلا

 دوم نيدلا لامج انمحاص هسفنل ”اهيندشنأ اتاببأ رانيد نب كلام ينركذأ دقو
 لمع يذلا كلملا رصتتاف رخآ اكلم براح دقو < كوالا ضعب يف اهلمع دبع نبا
 راص اماف « هلاطيأو هلاجر رسأو هنئازخو هلاومأ 0

 دبع نبأ هحدمف < دانحألا لقتعاو "سانلا ىلع لاومألا "قرف مميت يف عا
 ةظفل لمعتساو « ةعقاولا هذه فصوو « ةداجإلا لك اهمف داجأ ةدصقب روك ذملا

 : .هلوق الم دونضقملا عضوملاو ©" ةيسملا ةنروتلا انف دل لصتحو ناتو نيب كلاه

 ”رازخا مهو ”مهكقر تكشدمو اوديعتسا ام مهلاومأ نم تقتعأ

 ”راتيد هحنأ ولا :اشنفتم كلام مهنم ناك نم ادغ تح

 . ؟اهتركذ اذبلف « نسحلا ةياهن يف اذهو

 . ر نم تطقس : سانلا ىلع “

 كلملا وه حودمملا : هب هللا فطل دمحأ نب ىسوم اهتاك ينعأ تلق » : اذه دعب راتخملا يف داز

 ركنا يذلاو « قشندب لماكلا نبا لداعلا كلملا دهع يلو بويأ نب ......... داوحلا

 « كركلا بحاص مظعملا نب دواد رصانلا كلملا هلاطبأو هلاجرو هلاومأ ىلع داوحلا ىلوتساو
 نيالا 2 يقفل ايا هلولملا نين قليب عساقلا ةقاكو +: .نيلبات ةلافعأ نم نانعت نيل ةلئرلا ”كناكو
 : ًاضيأ ةروكذملا ةعقاولا يف روكذملا دبع

 دالحلا موي لالحلا ينغي سيل ٠ داشرلا ليبس اطخأ ًاهقفاي

 © داوج رهظ قوفنم داوج نسم ًايزه رامحلا رهظ يجني فيك

 « (متركذ اذهلف ًاضيأ نيتببلا نيذه ىنعم يف داجأ دقو

 مح
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 يرزجلا ريثألا نبا نيدلا دج

 دحاولا دبع نب ميركلا دبع نب دمج نب دم مركلا يبأ نب كرامملا تاداعسلا وبأ
 نيدلا دجم بقلملا « يرزجلا ريثألا نباب فورعملا « ينابيشلا

 ءارك د ءادعلا نيش هه يف +.ليرإ خيراتا يف قوتنملا نا تاكربلا وبأ لاق
 ىف دمتعملا لثامألا درفو « مهنلإ راشملا لضافألا دحأو « ًاردق ءالبنلا ربكأو
 0 كراملا نب ديعس دمه يبأ هخش نع وحنلا ذخأ )2 مهيلع رومألا
 . هتياور مدقنت لو « ًارخأتم ثيدحلا عمسو - ١هركذ قبس

 ثيداحأ يف لوصألا عماج » :اهنم «ةعيسولا لئاسرلاو ةعيدبلا تافنصملا هلو
 نأ الإ « نكزار باتك عضو ىلع وهو « ةتسلا حاحصلا نيب هيف عمج « لوسرلا
 سمخ يف « ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا » باتك ابنمو « هيلع ةريثك تادايز هبف

 نآرقلا ريسفت يف « فاشكلاو فشكلا نيب عملا يف فاصنإلا » باتكو « تاداج

 راتخلاو ىفطصملا » باتك هلو « يرشحزلاو يلعثلا ريسفت نم هذخأ ميركل

 م « ةباتكلا ةعنص ىف فيطل ب باتك هلو « راكذألاو ةبعدألا يف
 يفاشلا» " باتكو « لئاسر ناويد هلو « ناهدلا نبال وحنلا يف لوصفلا حرش يف .

 ”فيناصتلا نم كلذ ريغو « يعفاشلا مامإلا دنسم حرش يف

 ناسخ نييرأو عرأ ةنم نيرا دأ يف رع ين ةريزجم تدالو تناك

 ىلإ داع مث ةثامسمخو نيتسو سمخ ةنس يف ] لصوملا ىلإ لقتنا مث « اهب أشنو
 دهاجب ريمألا ةمدخم لصتاو ؟[اهب تايالولا يف لقنتو لصوملا ىلإ 5 ةريزجلا

 . ىرخأ رداصم ةيشاحلا يف ققحملا ركذو ها : " :.» ةاورلا هابنا يف هتمجرت - ن9

 . "مو : ؟ ب رظنا ١

 . باتك هلو : سار ؟

 . تافئصملا : ن *

 . راتخملا يف هضعبو ل نم ةدايز 4
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 ناكو - 'فاقلا فرح يف هركذ مدقملا - ينيزلا مداخلا هللا دبع نب زاماق نيدلا

 - هركذ قبس اك - هيلع.ضبق نأ ىلإ ائشنم هيدي نيب بتكف « ةكلمملا بئان
 هلئاسر ناوبد ىلوتو للصوملا بحاص دودوم نب دوعسم نيدلا زع ةمدخب لصتاف

 قبس دقو - هاش نالسرأ نيدلا رون هدلوب لصتا مث ؟ < يفوت نأ ىلإ هل بتكو

 7 ا ا

 يف ماقأو « ًاقلطم ةباتكلا نم هنيمف ةلجرر هيدي افك ضرع ضرع م

 رصق » ىمست لصوملا ىرق نم ةيرقب ًاطابر أشنأو « ءاماعلاو رباكألا ءاشغب هراد

 هنأ ينغلبو < "لصوملاب اهنكسي ناك يتلا هراد ىلعو هيلع هكالمأ فقوو « برح

 يعاب دلع ناكر اخ ع رتتسنإلا ةلطملا هدم فايل تكلا هده نم"

 . ةباتكلاو ؟رابتخالا يف اهملع هنونسعي

 -كَز دقو لصوملا بحاص كباتألل هدشنأ ام كلذ نم « ريسب رعش هلو

 ٠ : هتلغب هب

 ارذع ابتلز ف فترإف دتحت م ةلغملا كلز نإ

 ارحب هئتحار ىددن نمو ًاقهاش هماع نم ابلمح

 . ًاريثك رعشلا يف ءاج دقو قورطم ىنعم اذهو
 «© يبرغم لجر مهءاج يق ال هنأ يلع نسحلا وبأ ن نيدلا زع هوخأ ىكحو

 هانلمف < هئرب دعب الإ ًارجأ ذخأي ال هنأو « هيف وه امم هئربيو هيوادي هنأ م زتلاو

 ةالوبر كالو نهنيخرخ تراطل 24 هانا نهد تكلس قد 1 4 هلو نإ

 يبرغملا اذه طعأ : يل لاقف ءدبلا لاك ىلع فرشأو « امهدم نم نكمتي راصو

 رمألا : : لاقف ؟ ١هتاناعُم حْجُمن ربظ دقو اذامل : هل تلقف هفرصاو هيضرب ائيش

 ١ ؟ .م؟ : ص مدقت ام رظنا :#١ ١.

 لصوملا يف : رب يل ل م . ْ
 . تارايتخالا : ر 4

 . انلمف لاق : رب يل ل س ه

 ٠ هتافاعم : راتخملاو رس .



 ماذتلالاو موقلا ءالؤه ةمحص نم هسف تنك امم ةحار يف ىنكلو « لوقت اك

 انأو سمآلاب تنك دقو « ةعدلاو عاطقنالا ىلإ يحور تنكس دقو : 'مراطخأب

 مهل تأرط اذإف « يلزنم يف دعاق مويلا نأ اهو « مهيلإ يعسلاب يسفن لذأ ىفاعم

 نكي ملو « ريثك كاذو اذه نيبو « يبأر دخل مهسفنأب ينوءاج ةيرورض رومأ
 الإ رمعلا نم "قبب ملو < هتجلاعم الو هلاوز ىرأ ايف * ضرملا اذه الإ اذه ببس

 «ظح رفوأب هنم تذخأ دقو لذلا نم ًاميلس ارح ' هبقاب "”شيعأ ينعدف « ليلقلا

 . ناسحإب لجرلا تفرصو هلوق تليقف : نيدلا زع لاق

 0 يذ خلس ؛سيمخلا موي « لصوملاب روكذملا نيدلا دجم ةافو تناكو
 . للاعت هللا همحر « ”دلبلا لخاد جارد بردب هطابرب نفدو « ةناّيسو تس

 نإ . « لا صف نيل ءايض هيخأ ركذ ٍقأيسو "يلع نيدلا زع هبخأ ركذ قبس

 . "ىلاعت هللا ءاش

 فنرأل ةريزج تيم « اهتلجد ىلع لصوملا قوف ةنيدم : رمع ينبا ةريزجو
 دبع هل لاقي ديعتق'ر ب لهأ نم لجر اهانب : يدقاولا لاق « اهي ةطيحم ةلجد
 . رمح نب زيزعلا

 ١ مهراضحإب مازلالاو : ن .

 . ىقبي الو : سا"

 . شعأ : رب يل س *

 .لصوملا : رب ه .٠ نيدثالا : ن

 ١ م: "حج رظنا | ٠

 :مقر ةمجرتلا يف الصفم رم دق رمع يبا ةريزجب فيرعتلاو ؛ رب تا يل س ن يف ةمجرتلا يهنت انه

  55رمغ نبا ةريزج و رب أد ام خسنلا يف درتو 0 (؟:م:* ج) 6.
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 بقلملا «ينانكلا ذقنم نب رصن نب دلقم نب ىلع نب لماك نب كرابملا نوميملا وبأ

 نباو « ىلع ةلودلا ديدس هدج ركذ قبس دقو - ريمك تيب نم وهو « ةيرصملا

 ش . ١دشرم نب ةماسأ همع

 -"هركذ مدقملا هاش ناروت ةلودلا سمش هاخأ نيدلا حالص ناطلسلا رّيس املو
 مجراملو « دسز يف هنع ًائان روكذملا ذقنم نبا بتر اهكلمتو نمسلا دالب ىلإ

 سمش نذاب ناطح هاخأ بانتساو نميلا ذقنم نبا قراف ماشلا ىلإ ةلودلا سمث
 « هعم ذقنم نباو رصم ىلإ ةلودلا سمش عجر مث « قشمد ىلإ لصوو « ةلودلا

 امف « مهلاومأ ذخأو نميلا لهأ نم ةعامج لتق هنإ : هنع نيدلا حالصل لبقو

 ًاضورعو رانيد فلأ نينا ةنم ذو 0 نيدلا حالص هسيح ةلودلا سمش تام

 مالسإلا فيس هجوت مث «ةئامسخو نيعبسو عبس ةنس يف كلذو «رانيد فلأ نير شعب
 هلزنتساف « عالقلا ضعب يف ناطح نصحتف نميلا ىلإ - هركذ مدقملا - نيكتفط

 « عالقلا ضعب يف هنجسو « هلاومأ ىفصتساو هيلع ضبقو « عادخلاو ةنداجملاب

 ةيدرز فالغ نيعبس هنم ذخأ هنإ لمقو « هلتق هنإ لاقيو « هب دبعلا رخآ ناكو

 . "لعأ هللاو < ابهذ ةءولم

 سيئر ركذلا هيبن ردقلا ريبك ةلودلا يف امدقم روكذملا ةلودلا فيس لزب لو

 ريهاشم نم ةعامج هحدمو « اهءابرأ بحي ناكو ةلمضف هيف تناكو « ةمحلا ىلاع

 . 78 : ١ ةرهازلا موجنلا رظناو « هرابخأ نم فرط نامزلا ةآرمو نيتضورلا يف - هوا“

 .ل)ومه 1١: جب 2 :.و9 : #” ب رظنا ١

 . 605:1١ جب رظنا ؟

 . ل ين الإ دري مل : ملعأ . . . ناطلسلا ريس املو *
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 يبأ نب يلع نسحلا وبأ نيدلا يضر هبجولا يضاقلا هحادم ةلمج نمو « ءارعشلا
 فورعملا دمحأ نب نسحلا نب ىبحي نسحلا

 اهوأو © لثملا ريسم تراس يتلا

 يرتف 'ميعبر ىلع يب جرع ريخلا كل
 سدقم .داو « ىقوشلا ملك اب « اذو

 : "اهتلمج نمو

 هةييسجح هللا لّمك سنإ يبظ يبو

 رهوج رفث ىمّدللا توقاي تحت الج

 مهنع لغاشتتلا يدبأ ”لكانثع يلو

 ىوم ا يف "تم يذلا اذه نم نولوقي :

 هلاصترا قف دحن ' بيدأ "برو

 ايعصم لحرب ماق ذإ هل لوقأ

 :: ةعيدب ةغانص ةيفؤ احم نمو

 ردح تاسبألا هذه ىلع ابنم ت نها ةرتسل دنس يفر

 ةملاذلا هتديصقب هحدم ١يوترتذلا نباب

 يذّتشلا اهفارع نم .كسملا موفي ”ةعوبر

 يئن اينو نذل لاف بيطلا ىدل

 يذتوع قئالخلا ءاونفأل لاقو

 ذرمز نم ابراش ىدبأو بيطر
 ذخأم لك مهلذع يف اوذخأ اذإ

 يذلا "اوفرع ال بر اي ًادمك هب

 ذخ 'لثقَي تاه لاق ام اذإ ًاداوج
 ؛يذح دقو رافسلا لوط هفلكي
 ذقنم نبا الإ داصقلا ذقنم لهو

 ذفنق ”ربظ نم عورلا موي نشخأو

 :::ليوطالا نم
 : .ثيغاربلا يف هلو كلذ نمف « رمش روكذملا نوممملا ىبألو



 رمرحلا يف جاجحلا مد اولحتسا اك 'هبلتق ”سانلا لحتسي رشعمو

 يمد ريغ ٍكوفسملا ابمد نم يادب تكفس اف أبنم امد ”تكفس اذإ

 'مهعسلو يديص يف ليللا يضقنيف ينعسليف اذ ىقبيف اذه داطصأ
 نيسحلا ىلع يبأ نب هللا دمع مماقلا وبأ نيدلا زع هنع "اهاور اذكه (158)

 نب ةحاور نب هللا دبع نب مهاربإ نب ةحاور نب نيسحلا نب هللا دبع دمع يبأ نبا
 لحاس ةحاور نا دلومو .ىوملا ىراصنألا ةحاور نب هللا دبع نب دمح نب دنع

 "6 ناكرتلا بابج يف ةئاّتسو نيعبرأو تس ةلس تامو «ةئامسخو نيثس ةنس ةيلقص

 « بكرم يف هتدالو تناكف «لجلا ىلع بكار وهو « ةامحو بلح نيب يتلا ةلزنمل

 . "لمج ىلع تامو

 . ةثامسمخو نيرسشعو تس ةنس رز ةعلقب روكذملا ةلودلا فس ةدالو تناكو

 همجحر ةئامسخو نينامثو عست ةنس هاثالثلا موي ناضمر ربش نماث ةرهاقلاب يفوتو

 8 نامت للا

 ىلإ ةبسنلا هذه <« واو امدعبو ءارلاو ةمجعملا لاذلا حتفب : ىورتذلاو

 . رصم ديعصب ةيرق يهو ىورد

 تايبأآلا هذه رخآ دنعو ؛ ت يف درت مل ةيميملا تايبألا عيمجو « ةيطحلا خسنلا نم تيبلا طقس ١

 . راتخملا يف ةمجرتلا يهتنت

 . امهاور : رب يىل ل س ؟

 2. رب يل سا ن نم طقس : لمج . . . ةنس تامو "
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 نب ةمينغ نب بوهوم نب كرابملا نب دمحأ حتفلا يبأ نب كرابمللا تاكربلا وبأ

 سيئر ناك ؛ ىلبرإلا يفوتسملا نباب فورعملا « نيدلا فرش بقلملا « يمخللا بلاغ

 الإ ءالضفلا نم دحأ لبرإ ىلإ لصي م « مركلا عساو عضاوتلا ريثك ردقلا ليلج
 «© قيرط لككي هبلق ىلإ برقيو « هلاحي قبلي ام هيلإ لمحو هترايز ىلإ ردابو
 افراع لئاضفلا مج ناكو . ةقفان هيدل مهقوس تناك دقف بدألا بابرأ اصوصخو

 نراك « هب قلعتي ام عبمجو هلاجر ءامسأو همولعو ثيدحلا اهنم <« نونف ةدعب

 يناوقلاو ضورعلاو ةغللاو وحنلا نم بدألا نونف يف ًارهام ناكو . هيف امامإ

 يف اعراب ناكو . اهلاثمأو اهعئاقوو اهمايأو اهرابخأو برعلا راعُسأو نايبلا معو

 . مهدنع ةربتعملا عاضوألا ىلع هنيناوق طبضو هباسحو ناويدلا مع

 يف باتكلا اذه يف هيلع ”تْلحأ دقو « تادلحب عبرأ يف اميرات لبرإل عمجو

 ١رشع يف « مات يبأو ينتملا رعش حرش يف ماظنلا » باتك هلو < ةديدع عضاوم

 هيف مككت نيدلجم يف « لصفملا تايبأ ةبسن يف لصحملا تابثإ » باتكو « تادلجم
 « ةعنصلا رس » باتك هلو « لصفملا » يف يرشخعزلا اهب دهشتسا ىتلا تاببألا ىلع
 . اهريغو رداونو ًاريثك ابدأ هيف عمج « شاهق ابأ » هامس باتك هلو

 ًائيش لبرإ ىلع نيدراولا خياشملا ىلع هتءارقب تعمسو « ًاريثك هنم تعمسو

 هرعش نمف « هبف داجأ رعش ناويد هلو « هسفنب ةءارقلا دمتعي ناك هنإف ًاريثك

 : امهو « ةرمسلا ىلع ضاسلا |هبف لضف ناتيب

 هسنجو ضاسلل الإ نسحلا ام "ةراكرتغ ةرمس كتنعدخت ال

 ةاعولا ةيغبو 7١ه : ةعماجلا ثداوحلا رظناو « هرابخأ نم فرط هع( : نامزلا ةآرم ين ه4

 . ١1م5 : ه تارذشلاو ١١ه : ه٠ ىبهذلا ربعو "84

 ١ هن اذعت 1 نا .ةرشع :رب ل س +
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 وسفن نم هثلك لتقي ”فيسلاو هريغ نم هضعب لتقي 'حمرلاف

 فورعملا يبلكلا ريم نب ناسح ىدنلا يبأ لوق نم ىنعملا ذم ذخأ دقو

 0 1 'وهو « روبشملا رعاشلا يقثمدلا ةلقرعلاب

 يلابَلب ”يضفلا ضيبألا نع 'لّسف ًانتتفُم قيزلا رمسألاب تنك نإ

 لاتتق ريغ ريش دنبْملا يفف ًادبأ ”لتاق ”ربش حمرلا يف ناك نإ

 حمرلا ضعب نإ لاق ول : ءابدألا ضعب لاق نيذه هبتيب نيدلا فرش مظن امو

 نيبدأتملا ضعب لمعف < ىنعملا يف متأ ناك فيسلا سنج نم وه هب لتقي يذلا
 هذم ىلع اههْنف هنن نيتيب - هريغ مأ هسفن نيدلا فرش وه له معأ الو

 : : امهو « ةدايزلا

 نراسحلا اهنم يتحببو ًابرضم 'لتقأ ”ضيبلا

 "نانسلا امل غاصي _ضمب نمف تلتق نإ 'رمسلاو

 : "هلوق اهب ىنغتي يتلا ةزامكأ نمو

 هيخأب اهّرْدَي اهيف تلباق اهئتربس حابصلا ىتح ةبل ا
 هيبذتحم اهب باتعلا باذع ةبل تناكف اهب نامزلا حمس

 هيشَي ثيدحلا الإ همم ام ردساح 'نع اهثتمأو اهتيبحأ
 هيف ءيث لك ةحالم 'تّعمَْج فتلهأ لئامشلا وللح يقناعُمو

 هبنثي ًاضرعتم هماوقب ابصلا ؛ثبع نإف ًالدتعم لاتخم

 . ىرخأ رداصمل ركذ ةيشاحلا يفو 8: ( ماشلا مسق ) ةديرحلا يف هراعشأو ةلقرعلا ةمجرت ١

 . ل ادع ام خسنلا عيمج نم طقس : نانسلا . : . مظن املو ؟

 ش . ( ىغتي ) هب ىغي يذلا هرعش نمو : ر.ن *



 هينجأ اذو هبقأ اذه هدخمو هراذعب يدي تقلع

 هيشاو ىلإ انب مت تناك همافنأ يترفز طلاخت مول
 هيعاد اننيب قرفف اظبغ انمغ امل لئلا ”حابصلا دس

 : هنلو

 اهاقسو احلا اهاّيَحو ًاراصق عميرقب 'تّضَقَت تالبل هللا ىعر

 اضهآ يلق لاق الإ سانلا نم رمامل امهّدعب هبإ تلق اف

 مدقملا - يرجاحلا ماسحلا انبحاصل ةديصق ءانثأ يف نادجوي ناتيبلا ناذهو

 نيدلا ٍفرشل اهنإ : نولوقي انباحصأ رثكأ تيأر نكل - ١نيعلا فرح يف هركذ

 . ملعأ هللاو « روكذملا

 صخش هيلع بثوف هراد ىلإ ءيجيل اليل هراوجي دجسم نم جرخ دق ناكو

 ةعستم ةحارج هتحرحف هدضعب ةبرضلا ىقتلاف « هداؤف ًادصاق نيكسب هبرضو

 كلملا ىلإ بتكف « فئافللاب ابطّمقو اهخرّمو ابطاخو نيزملا لاحلا يف رضحأف

 بلاغو « تاسألا هذه يف هيلع مت اب هعلاطي ليزإ بحاص نبدلا رفظم مظعملا

 دك او "ةصضقلا ركذأو « ةئاّتسو ةرسشع ينامث ةنس يف ناك كلذ نأ ينظ

 : تاببآلاو « ريغ ريغص

 خيرملا ”بجعتي ابلعف نم ة2هئتاوطَس يذلا كلملا اهأ اب
 خوسنم الو ابق سان ال ابليزنت مح كدوج .تانآ

 خيرات اهثيدح ”رئكذ ءاعنش ابلثب تيلب امو كيلإ وكشأ

 خيرمتلاو طمقلا تيعدا اهف يدهاشو تدلو ابيف ةلبل يه

 : امهو نيتيب يمون يف تلمع : لوقي ناكو . ًادج عيدب ىن دعم اذهو

 .ىقنح اننيلع هيدي ضعي ”رويغلا تابو ًاعمج انتيو
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 'قّدحلا داوسب ىجدلا داوس عابشن اّنأ ول امارغ دون

 يبأ نب نمحرلا ديع فرشلا وهو ءارعشلا ضعب لبرإ ىلإ لصو دق ناكو
 ةئاتسو نيرمشعو نا ةنس يف رعاشلا يجيزاوبلا برعي نب يلع نب ىسيع نب نسحلا

 لاقي هتمدخ يف ناك صخش ديب ىلع امولثم هل ريسف « ريزو ذئموي نيدلا فرشو
 رانيد نع ةرابع : مولثملاو - 'خيراتلا بحاص يلصوملا راّعشلا نب لاكلا هل
 دق نأ لا كلو كارقلا ل يع يرحل دقو رقم ةنطق ثم عطقلت
 نرولماعتيو « ةضارُقلا اهنومسيو « راغصلا عطقلاب نولماعتي مهنأل ؛ اذه لثم
 كلذ ىلإ لاكلا ءاجف - مهتالماعم يف مهيديأب دوجولا ريثك وهو « مولثملاب ًاضيأ
 اثيش كل زبجي ىتح اذه ةعاّسلا قفنأ : كل لوقي 'بحاصلا : هل لاقو رعاشلا
 «رانيدلا نم "ةعطقلا ضرق دق لاككلا نوكي نأ رعاشلا كلذ مموتف « كل حلصي
 فرش ةبح .نم لاحلا مالعتسا دصقو « الماك الإ يمل ا

 : هملإ بتكف «

 ناكمألا < 0 ا اع وللا ق هن نمو ريزولا لاوملا اه ا 5

 لاله وهو دبعلا ىفقاوق 3 ملاك دنع متلا ردب تلسرأ

 لاجآلا كلذك « لاكلا ملي هنأ الإ ناصقنلا هلاغ ام

 رعاشلا زاحأو « قافتالا نسحو ىنعملا ءاذهب نيدلا فرش بجعأف
 هملإ نسحأو

 دعب مث « ةرازولا ولت وهو « ةّملع ةلزنم دالبلا كلت يف ءافيتسالاو « ناويدلا
 مو « اهبمف هتريس تركتشو « ةئ ةئاتسو نيرشعو عست ةنس يف ةرازولا ىلوت كلذ

 . ةعطقلا كلت : يلن ؟

 . لسرأ : نام

 . اذه : ربارر ن ؛
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 'فاكلا فرح يف هتمجرت يف روكذملا خيراتلا يف نيدلا رفظم تام نأ ىلإ اهيلع لزب

 ةنسلا نم لاوش فصتنم يف لبرإ رصنتسملا مامإلا ذخأو « ىلاعت هللا همحر

 ام ىلع هتمدخ نومزالي سانلاو « هتيب يف دعقو نيدلا فرش لطيف ةروكذملا

 لاوش نيرشع عياس يف ليرإ ةنيدم رّثّتتلا ذخأ نأ ىلإ كلذك ثكمو « ينغلب

 ناكف « ربتشا دق ام اهلهأ ىلعو اهببلع ىرجؤ « ةئاّتسو نيثالثو عبرأ "ةئس

 ةعلقلا نع رقتلا حزتنا الو < مهنم مسو ةعلقلاب مصتعا نم ةلمج يف نيدلا فرش

 هدنع ناكو «هملإ لصي بتار هلو « ةرفاو ةمرح يف اهب ماقأو لصوملا ىلإ لقتنا

 دحألا موي لصوملاب يتوت تح كلذ ىلع لزي لو ٠ ريثك ءيش ةسيفنلا بتكلا نم

 جراخ ةلياسلا .ةريقملاا نفدو « ةئاتسو نيثالثو عبس ةنس مردهلا نم نولخ سمخل

 ةعلقب ةئامسمخو نيتسو عبرأ ةنس لاوش نم فصنلا يف هدلومو . ةصاصجلا باب

 ءافبتسالا ىلوتو .ءايدألا ءاسؤرلا نم "ةعامج هف ناك ريبك تيب نم وهو .لبرإ

 . كرابملا نب ىلع نسحلا وبأ نيدلا يفص همعو هدلاو ليرإب

 فينصت « كولملا ةحيصن » لقن يذلا وهو ًالضاف روكذملا همع ناكو (159)

 م يلازغلا نإف « ةيبرعلا ىلإ ةيسرافلا ةغللا نم يلازفلا دماح يبأ مالسإلا ةجح

 كلذ عمسأ تنكو < هخيرات يف نيدلا فرش كلذ ركذ دقو « ةيسرافلاب الإ اهعضي

 . سانلا نيب ًاروبشم كلذ ناكو « دالبلا كلت يف تنك مايأ هنع اضيأ

 سيفنلا نب فسوي زعلا وبأ سمشلا انئبحاص هلثر نيدلا فرش تام الو (160)

 ةئامسمخو نينامثو تس ؟ةنس ماشلا ناطيش دلومو « ماشلا ناطيشي فورعملا لبرإلا

 « ةئاسو نيثالثو نامت ةنس ناضمر رهش رسشع سداس لصوملاب فوتو « لبرإب

 ش 000 لوقي هيقو © ةصاصجلا باب ةربقمب نفدو

 اكبصت مل كرصع درف كنأب اياملا تترد ول تاكربلا اأ

 . #١١ : ص مدقت ام رظنا ١

 . خلا . . . ةنس لأوش رشع عباس يف : راتخملا ينو ؛ ةنس روبش ضعب يف : ت ؟

 . لبراب : رات م

 . ةنس هدلوهو : ر 4



 'ىكنبمي نيلقثلا نيعأب هملع -صخش 'دقف أزر مالسإلا ىفك

 . ليصافتو هتايارجامو هرابخأو هعئاقو نم ًاريثك تركذل ةلاطإلا وخلو
 يف نكي مو « هتقو .نسام نم « هللا همحر © ناك دقلو « هب حدم امو هلاوحأ

 ؟هتسايرو هلئاضف يف هلثم دلبلا كلذ يف تقولا رخآ

 . هتداعإ ىلإ ةجاح الف يمْشتللا ىلع مالكلا قبس دقو
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 ناهدلا نبا هيجولا ٠

 « همجولا بقلملا «ديعس رهزألا يبأ نب , كرانملا ال كرامملا ركب وبأ
 لقدم هب اقئون هوا دلو ؛ يطنأولا رب رضلا يوحنلا « ناهدلا نباب فورعملا

 نب رصن دبعس يبأ نم اهب عمسو ملعلاب لغتشاو « تاءارقلا أرقو كانه نآرقلا
 ا رعاشلا يداوسلا نباب فورعملا ىلع نب ءالعلا جرفلا يبأو بيدألا لاس نب دمج
 ؛ ةّيرفظلاب نكسي ناكو « اهنطوتساو دادغب مدق مث « امهريغو - ”هركذ مدقت

 30 يرابنألا نبا تاكربلا ابأ بحصو يوحنلا باشخلا نبا دمع ابأ نلاعو
 ينأ نه :تندملا عمو « اهنع دخلا اه *لجو © تاكربلا ايأ مزالو هامهركذ

 دعب ةفينح يبأ بهذم ىلع هقفتو « يمدقملا رهاط نب دمح نب رهاط" ةعاراز

 .طرعششو ©« . ةيماظنلا ةسردملاب ولا سر تصل « ايلشح ناك نأ

 ١ راتخملا يف ةمج رئلا يهنت انه ..

 .2.ن نم تطقس : هتسايرو ؟

 . ىرخأ رداصممب تبث ةيشاحلا ينو 0ه4 : © ةاورلا هابناو ه7 : ؟ نامزلا ةآرم يف هتمجرت - هو
 ش ' . 4مل : مب رظنا م

 . (توقاي ) دادغب يترشب ةلحم : ةيرفظلاو ؛ ةيرهاظلاب : ر ؛
 0 . ؛١: "ب رظنا هد
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 بهذم ىلإ روكذملا هيجولا لقتناف«بهذملا يعفاش ىلإ الإ ضوفي ال 'نأ فقاولا
 .. : "يتيرككتلا ديز نب تاكربلا وبأ ديؤملا لوقي كلذ يفو « هالوتو يمفاشلا

 .”لئاسرلا هيلإ يدئجلت ال ناك نإو ”ةلامر ةهبجولا ينع ”مِلْبْم نمو
 لكاملا كتزوعأ امل كلذو لبنح نبا دعب نامنلل تْمسْذَمَت

 ..لضاح هنم يذلا ىوهت انكلو انيدت يمعفاشلا لوق ”ترقخا امو

  لئاق أ ال '"نطفاف كلام ىلإ ”رئاص كش ال تنأ ليلق امعو

 ريثك ناكو «ًاريثك يركلا نآرقلا أرقأو «وحنلا يف فينصت روكذملا هيجوللو

 :"هنمف رعش هلو «ىواعدلا ريثك ناكو «لوقلا يف عسوتو سفن ”هرمش هيفو « رذهلا

 ءامركلا ديس تنك نإو ؛ د ءولاب كءاضتقا ”حبقتسا 'تسل
 ٍءاعدلاب يضتقيو هيلع ىق زرلا َنِمَّض دق ءامسلا ؛هّلإف

 سداسلا دحألا ةلمل يفوتو .طساوب ةئامسخو نيثالثو نيتنثا ةنس هتدالو تناكو
 « *ةيد'رولاب دغلا نم نفدو«دادغمب ةئاّتسو ةرشع قنثا ةنس نامعش نم نيرسشعلاو

 و ١ىلاعت ا «قحر 1

 ١ يل نم تطقسو ؟؛ هنأ : راتخملاو ل . |

 . ( تايبألا هيفو 85 : نيتضورلا ليذ ) ييركتلا ديز نب دمحأ نب دمحم وه ؟
 .'هلوق هئمف : ربا سد #

 ٍ . خسنلا رئاسو هابنالا يف امل قفاوم انه امو « دعولا يف : يل ؛ دعولل : س

 . (توقاي ) ةيرفظلا باب نم ةبيرق يترشلا بناحلا نم زربأ باب دعب دادغبب ةربقم : ةيدرولا ه '
 . ماعلا اهقايس ين ةاورلا هابنا يف درو ام عم ةمجرتلا هذه قفتت +

 م١
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 « لصألا ينوس'رألا يموزخملا يشرقلا « اجت نب عيّسُنَج نب يلج يلاعملا وبأ
 يف ميبلإ راثملا ءابقفلا نابعأ نم ناك 4 يمعفاشلا هبقفلا « ةافولاو رادلا يرصملا

 بهذملا نم "تب وسيم لاتك وهوا قاعتتلا و "باك هقفلأ يف فنصو « هنقو

 ةركلا نكمل نستوجرب ريغ قسرا بيرغ لكم أ ريتك ايش
 نيعبرأو عبس ةنلس يف رصمب ءاضقلا روكذملا ىلاعملا وبأ ىلوتو « اهيف بوغرملا

 فرح يف هركذ مدقملا - رالسلا نب ىلع نسحلا يبأ لداعلا نم ضيوفتب ةثامسمخو

 يف ءاضتقلا نع ”فرص مث « نامزلا كلذ يف رمآلا بحاص ناك هنإف -"نيعلا

 .؛ةنسلا نم نابعش نم ريخآلا رشعلا يف لبق «ةئامسخو نيعبرأو عست ةنس لئاوأ
 هممحر « ىرغصلا ةفارقلاب نفدو « ةئامسمحو نيسمخ ةنس ةدعقلا يد يف فوتو

 . ىلاعت هللا

 واولا نوكسو ةلمبملا نيسلا مضو ءارلا نوكسو ةزمهلا مهب : يفوسرألاو

 هدا لباس لت ءاغلاب فانا يهر © فوم رأ نإ بسلا ذه ٠ دا اهدي
 .*ىلاعت هللا مهذخ «جنرفلا دب موملا يهو «نيطبارملاو ءاماعلا نم ةعامج اهب ناك

 ١4١ : 4 يبهذلا ربعو ١ : ١7١ ةرضاحملا نسحو ٠.٠" : ؛ ىكبسلا تاقبط يف هتمجرت -5

 كوري و فاسأل هلع قنا ىيدقلا فيي كلطو ب ننقل مزز ىا ردت 416 كا ردقلاو

 ء:تومرأ فيرمتاا دبو يلجم ةمجرت راتخملا بحاص طقسأ دقو ؛ ( ١ -هو ص 4

 . ًاضيأ ر يف تبث امك خيراتلا قايسب ءاجو

 . هيف ممج : ن 1

 . 4١5 : م” ب رظنا ؟

 فرص هنا ليقو : ر *

 . ةروكذملا ةنسلا : ر 4

 تار يف هرثكأ تبث دقو ل شماه نم ةدايز هدعب امو رب س يل ن ت ين ةمجرتلا يمنت انه ىلإ ٠
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 سرببب حتفلا وبأ نيدلا نكر رهاظلا كلملا ناطلسلا ابعزتنا مث : تلق (161)

 نيتسو ثالث ةنس روهش نم بجر نيرشع يناث يف مهديأ نم يمجنلا يحلاصلا

 ةيلحاسلا دالبلا نم ريثك عم اهراثآ ىفعو اهيرخو ةيراسيق كلم نأ دعب ةئاتسو

 . 'كلذ دعب اهب يقبو اهكلتماف « اهريغو افاي لثم اهرواجت يتلا
 نبا بويأ نيدلا محن حلاصلا كلملا كيلام دحأ وه روكذملا رهاظلا كلملاو

 ىلوتو - هلحم يف هدلاو ركذ يتأيسو - بويأ نبا لداعلا كلملا نبا لماكلا كلما
 نامث ةنس يف يزعملا هللا دبع نب زطق نيدلا فيس رفظملا كلملا لتق دعب ةكلمملا

 يهو « نيلوذحلا رتّتلا ةريسك نم دئاع وهو رفظملا لتق ناكو « ةئاتسو نيسمخو

 نم ريصقلا ةلزنب لتقو <« ناسيب نم برقلاب تولاج نيع ىلع ةروهشملا ةرسكلا

 ةعلقلا لصوو هتليلل هّجوتو هيلع ءارمألا قافتاب هدعب رهاظلا ىلوتو « لمرلا
 . ةرهاقلاب ذدئموي تنكو « اهلخدو هريسمل يناثلا موبلا يف

 يف للثم اكلم نامزلا اذه يف رن مل « سأبلا ديدش ةمهلا يلاع اكلم ناكو
 همدقت نم ابعأ ام ةيليعامسإلاو جنرفلا نوصح نم حتفو « هتداعسو ةتمههو همزع

 رخاوأ يف اهرخآ تاعفد رتتلا رسكو .هتكلمم ةدم يف كلذو ”مالسإلا كولم نم

 ةيراسيق ىلإ لصوو مورلا لخدو «مورلا دالب دودحي ةئاتسو نيعبسو "سمخ ةنس

 فوسو « فلؤملا لمع نم ةدايزلا هذهو ؛ ةيرصملا ةعوبطملا هب تلخأو ًاضيأ دليفنتسوو -

 . ةقحال مجارت يف اهيلع ليحي
 كلملا حتف يذلاو : هب هللا فطل دمحأ نب ىسوم اهبتاك ينعأ « تلق » : هلوق راتخملا يف انه داز

 :نيتروكذملا افايو فوسرأ ريغ ءىلاعت هللا مهذخ « جنرفلا يديأ نم دالبلا نم روكذملا رهاظلا
 راكع نصح و فيقشلاو افصو ءاكعل براقملا نصحلا نيرقلاو «٠ فوسرأل ةرواجملا ةيراسيق

 ىلع راغأو « ةيكاطنأ ريصقو ةيكاطنأو اتيفاصو تاعيلقلاو اقرعو ابلحو داركألا نصحو

 ثعشو اكع ىلع راغأو « اهنع ءاملا عطقنا كلذب و « اهتانق برخو اهنيتاسب راجشأ. عطقف سلبا رط
 . «هتمحرب هللا هدمغت « اهناسرف نمو اهيف رحبلا كولم نم ةعامج رسأو اهلاطبأب كتفو اهارق
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 نويهص حتفو» : هب هللا فطل دمحأ نب ىموم اهتاك ينعأ « تلقر : راتخملا يف انه داز |

 ةلقند حتفو « ماشلاب ةيليعامسإلا نوصح حتف ىصقتساو نوصحلا نم امهرواج امو شنطالبو

 مث اهكلم نبا رسأو « نيتعفد سيسلا دالب حتفو « مهدالب نم اهرواج امو ةبونلا دالب يس رك

 . ميرا : ل « .« هحور هللا سدق « ةيرصملا رايدلا نم هيلع نم
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 تس ةنس لئاوأ ىلإ اهب ماقأو قشمد ىلإ داع مث اهب كلملا ريرس ىلع سلجو

 ةنس نم مرحلا نم نيرشعلاو عباسلا سيخخلا موي يف اهب يفوتف « ةئاتسو نيعبسو
 هكولمم ماقو < هتوم متكو ةعلقلا ىلإ همومل لقنو « نادمملا رصقب ةروكذملا تس

 ركاسعلاو رومألا ريبدتب رادنزاخلاب فورعملا كيلسب نيدلا ردب ريمألا هقيتعو

 ةنطلسلا دعاوق دّطوو ةنسلا نم رفص ربش يف ابلخدو رصم ىلإ مهب هجوتو

 . ةكلمملا ترمتساو < ناق ةكرب دم نيدلا رصان دبعسلا هدلول

 . ةروكذملا ةنسلا نم لوألا :عيبر رهش يف رادنزاخلا نيدلا ردب يفوت مث

 ةسردملل ةرواجملا ةبرتلاب نفدو رهاظلا كلملا توم ربظأ ةنسلا هذه ءانثأ يفو

 ةلابق عماجلا يلامثش ةمورحلا ىقشمدب روكذملا ديعسلا كلملا هدلو اهأشنأ يتلا

 ش 5 ةريبكلا ةيلداعلا ةسردملا

 . ةئاتسو نيعبسو نامث ةنس ىلإ ةكلمملا يف دمعسلا كلملا هدلو ماقأو (162)

 ةدم ىشمدب ماقأو روك ذملا .هدلاو ربق رازو قشمد ىلإ لصو ةنسلا هذه يفو

 ركاسعلا رثكأ لصفناو « ءارمألا بولاق رّسغت تمجوأ بابسأ ترجو . ةريس

 هركسع نم يقب نميف وه مهعبتو ةيرصملا رايدلا نيبلاط اوبجوتو هوقرافو 'هنع

 نيدلا سمث رابكلا ءارمألا نم هعمو ماشلا ركسعو هببأ كلام نم هدنع نميفو

 ترج مث ؛ امهريغو ريبكلا يبلحلا رجنس نيدلا مع ريمألاو يئالعلا رقشألا روقنس

 يف رصم ةعلق لخدو هسفنب مبعومج قش هنا اهتصالخ « ابحرش لوطي رومأ
 هوطعأو اينم هرلزنأو اين هءورضاع مث «ةنسلا نم لوألا عيبر نم رخاوألا رشعلا

 « ةيزاجحلا ةيربلا مف ىلع رصمو ماشلا نيب ةنيصح ةعلق يهو « كركلا ةعلق
 نيعبسو نامث ةنس ةدعقلا يذ رشع يداح ةعملا موي يف يفوت نأ ىلإ اهب ماقأف

 نم ىدامج ربش يف ةسورحلا ىشمد ىلإ لقن مث ةدم كركلاب نفدو ةئاتسو
 يتلا ةروكذملا ةسردملل ةرواجملا ةبرتلا ىف هدلاو ىلع نفدو ةئاتسو نينا ةنس

 يتلر ةننلتت ىأوا يففاشلا ماغإلا تاسعا تفيرفلا لع ةنردلا دهر... اهأكنأ
 عبس ةنس رفص رشع عباس ءاعبرألا موي اهيف سردلا ركذب حتتفاو « اهنع هللا

. 
ل فلاخم وهو « ةنسلا نم رخآلا عيبر رهش نم رخآلا رشعلا يف» : انه ر ين داز

 يتأيس ام
١ 
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 ' «كاذموي قشمدب ةكلمملا بئان رضحو «١ذئموي هرضاح تنكو «ةئاتسو نيعبسو

 سرادملا ريهاشم نم يهو « يرهاظلا هللا دبع نب رمديا نيدلا زع ريمألا وهو

 سردلا ترضحو : هب هللا فطل دمحأ نب ىسوم اهبتاك .ينعأ « تلق» : هلوق راتخملا يف داز ١

 لضافلا ملاعلا يترافلاب فورعملا ليعامسإ نيدلا ديشر خيشلا ةيعفاشلا سردم ناكو « روكذملا

 اهنم ةريثك حئادم هيف هلو © هدو لهأو يدلاو باحصأ نم وهو .. روبشملا ٠ ىشنملا بيدألا

 «ماشلاو قشمدب ًامكاح ةئامتسو نيعبسو عبس ةنس مرحملا يف رصم نم همودق دنع يدلا و ىلإ هبتك ام

 :  نينس عبس قشمدب ماقأ امدعب كلذو

 انج ماركلا نيب يدنعو رس صم يف فسوي لثم .ماشلا يف تنأ
 سانلا ثاغي هيف ماع عج هلا دعبو دادش عبس لكلو

 يفخم وه ناكو ؛ ةلامسمخ و نينامم و عبس ةنس يف يدلاو طخ نم وم هتلقن ام ىلع هدلوم ناكو

 روكذملا ململا يف رخآو « ينامرلل نايبلا ملع يف ًارصتخم هيلع تأرقو . ةيلكلاب هدلوم خيرات

 نيتيبلا نيذهب هيلإ ييعدتسي يلإ بتكو « ةريثك تاعامتجاو ةبحص هنيبو ييب ناكو « يناوريقلل

 : امهو ثلاثعب اززعي ال : لاقو

 يعار يدوهع هب يدهعو م  اشلأ دحوأ ينرؤزي نأ نكمم

 يعاري يعسك ىوقلا فعض عم هيلإ ىمسأف لغاش هل وأ
 وهو ةروكذملا ةسردملاب اليتق ةئامتسو نينامثو عست ةنس مرحملا ( . ...٠.0 . ) يتوتو

 « يئرافلا ءيشنملا دمسأ نيدلا دعس نبا هقنخخ « ةجوزلاو لهألا نم ًادرجم ناكو ؛ اهسيردت ىلع رمتسسم

 يف هنأ هيلع علطا ريثك بهذ ببسب كلذو « نيدلا ديشر خيشلا تخا نبا روكذملا نيدلا دعسو

 . ىلاعت هللا « همحر نويساق حفسب هموي نم نفدو « .هلصاح

 ملاعلا ناك ةيرصملا رايدلاب ةاضقلا يضاق يفنحلا ناميلس نيدلا ردص خيشلا ةيفنحلا سردم ناكو

 . « كلذ ىلإ ناطلسلا هباجأف « رصمب ماقملا راتشاو رصمب مكحلا نم ىفعتسا دق ناكو ؛ روبشملا

 لامك بحاصلا نب نمحرلا دبع نيدلا دجم يوت امل مث . هتاعومسمو هتافنصم عيمجم ةزاجإ هنم يلو

 يريرحلا ةيواز يبرغ « يداولا ىلع لطملا مهب فورعملا قسوحلاب قشمدب يبلحلا ميدعلا نبا نيدلا
 يب وك ذملا ,قسوحلا هام امانا" ىلإ "هز شلاج قطا ب قاع بط قم ) يف
 ناكو « هتزانج ترضحو « هتافو دنع قشمدب هبهذمل ةاضقلا يضاق ناكو « ةزملا قيرط ىلع ةلبقلا

 0 )هدوم ناكو- < لوألا ةراجإ هني لود "اهيعاس
 3 ) يفوت نأ ىلإ هرشابف روكذملا ناميلس ىلإ هبهذمل قشمد ءاضق فيضأ « هللا همحر

 ترفيع ريالا "طاوو نع ترقلاب نيالا نبق ةقورقلا ةقيرتي نقدي د( يذخ 1

 . ىلاعت هللا همححر « ناروح لهأ نم وهو ( .206006.0006.00606. ) هدلوم ناكو « هتزانج



 . نيماسملا دالب رثاسو ىلاعت هللا اهامح <« ةسورحملا قشمدب ذثموي اهرابكو

 ىلع ءارمألا رباكأ يأر ىبهتنا لبجلا ةعلق نم ديعسلا كلملا لزن املو] (163)
 رشع نود هرمع ريدقت « ًاريغص ناكو « شمالس نيدلا فيس هاخأ اوميقي نأ

 فنروكي نأو « ةنطلسلا يف هناكم هوعضوف لداعلا كلملاب هوبقلُي نأو « نينس
 فورعملا يحلاص لا نوالق نيدلا فيس ريمألا ريبدتلا يلوتمو ركاسعلا كباتأ
 رخاوأ ىلإ كلذك لاحلا اذه رمتساو « كلذ ىلع رمألا ىرجف « ريبكلا يفلألاب

 ةنطلسلاب روكذملا نوالق نيدلا فيس ريمألا ”لقتساف « ةنسلا نم بجر رهش

 هفلخو «روصنملا كلملاب بقلو «روكذملا بجر نيرشع يداح يف اهتببأب بكرو
 ديعسلا كلملا الإ قبي مو «هتعاط يف كلاملا عيمج لهأ لوو« قيانلاو ءازمآلا

 روك ذملا شمالس ةوخأ كركلاب دمعسلا كلملا ىلإ اولسرأ ءارمألا نا مث .كركلاب

 <« اهريغو ةيرصملا رايدلا نم مهتكلمم تعطقناف « رهاظلا كلملا تيب لهأ ةماعو

 هلكقع و روعألا يلوتم هللاو ءاهبلإ فاضم وه امو كركلا ةعلق الإ مهل "قبي مو

 |١ رودقم لك يرحب
 «© سرفلا هب رطنقتف دبصلا ىلإ جرخ هنأ ل كلملا ةاقو بيس ناكر ]

 خيراتلا يف يفوت مث <« ًاضيرم لئالق تاميوي يقبف كركلا ةعلق ىلإ لمحف
 . "[روكذملا

 ١ نيفقعم نيب ام ل ةخسنلا تدرفنا .

 راتخملا نم ةدايز ؟ .

 هم ١
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 مهاربإ نب دواد مهفلا بأ نب دم نب ىلع مماقلا يبأ نب نّسحلا ىلع وبأ يضاقلا
 هرابخأ نم ءيش داربإو نيعلا فرح يف هببأ ركذ ىبس دقو - يخوّتتلا يمت نبا

 قح يف لاق مث « بألا ركذ مادقو دحاو باب يف يلاعثلا امهركذو - 'هرعشو
 لدعلا دهاشلاو « رجشلا كيتاه نصغو « رّمَقلا كلذ لاله » : روكذملا ىلع يبأ

 هماقم مئاقلاو « هتامح يف هنع بئانلاو « هلصأل دنسملا عرفلاو « لضفو هببأ دج
 : رعاشلا جاجحلا نب هللا دبع وبأ لوقي همفو . هتافو دعب

 .خويشلا ىلع ةبابّشتلا تربخت خوش مهو ةاضقلا ركاذ اذإ

 يخونتلا يضاقلا يدّبس ةرضحب الإ ”هئعفصأ ل ضرب م 'نّمو

 ىلع ناك هنأ باتكلا اذه لئاوأ يف ركذو « ةدشلا دعب جرفلا » باتك هلو

 دعب ركذو « ةئاثلثو نيعبرأو تس ةنس يف زاوهألا قوسب برضلا راد يف رابعلا

 نم ربكأ رعش ناويد هلو « "رمع ينبا ةريزجم ءاضقلا ىلع ناك هنأ ليلقب كلذ
 تالعَف نم داحتسملا » باتك هلو « ةرضاحملا "راوشن » باتكو « هنيأ ناويد

 1 « داوجألا

 نب دمع نب نيسحلاو ٍيلوصلا ركب يبأو مرثألا سابعلا يبأ نم: ةرصبلاب عمعسو

 رهاوحلاو ه7: ١١ ءابدألا مجعمو 548: ١ ةميتيلاو ١هه : ١ دادغب خيرات يف هتمج رت - هه

 :١١8 + ةرهازلا موجنلاو ؟0 : م يببهذلا ربعو 7١م : 7 مظتنملاو ١5١ : ؟ ةيضملا

 . :١١١ #" تارذشلاو

 .”55 1: جب رظنا

 كب يل نإ قي قف طقس +“ رمع : .. زك ذو

 . ناوشن : رل م
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 نيح ىلإ ثدحو « اهب ماقأو دادغبب لزنو « مهتقبطو 'يوسنلا ناؤع نب ىبحي
 هعامس لوأ ناكو « ًايرابخأ ًارعاش ايدأ ناكو « احيحص هعامس ناكو هتافو
 بئاسلا يبأ لبق نم ءاضقلا دّلقت ام لوأو“ ةئائلثو نيثالثو ثالث ةنس يف ثيدحلا
 هالو مث« نيبمبرأو عست ةنس يف امهالاو امو لبابو رصقلاب هللا ديبع نب ةّبلتع
 كلذ دعب دقتو <« زمربمارو جديإو مركم ركسعب ءاضقلا هلل عمطملا :مامإلا

 . ةفلتخم حاون يف ةريثك ًالامعأ

 اماف « ناحل ناز يكقتو وزع ريكو ب تلا دس ىف هرهش وو

 : يخونتلا ىلع وبأ لاقف « ءامسلا تّحاصأ اعد

 0 اضرألا "فحللب نأ ملا ”ب'دنه داك دقو هئاعد نم يقستسنل انحرخ 1

 اتضتقفنا دق ”ماهغلاو الإ مت اىف امسلا تفشكت وعدي ادتبا اماف

 يسلدنألا يوحنلا ةوا رطلا نب , دم نب ناملس نيسحلا وبأ وهو ىنعملا ف مهضعبلو
 : ىنعملا اذه يف " يقلاملا

 حلا اهب ”نمق ةيبرغ تمحن دقو اوقستسيل اوجرخ
 حشر اهب مهنيعأل ادبو مهتوعدل اوفطصا اذإ ىتح

 اوحصتسيل اوجرخ مهنأكف مه ”ةباجإ ”باحسلا فشك

 ؛يخونتلا ىضاقلا ينعأ هيلإ بوسنملا نمو
 ٍبهرقتملا يقتلا يخأ كسن تانسفأ بتماذملا رامخلا يف ةحيلمل لق

 0 0 فيك كبجول ًابجع هتحت كدخ رونو راخخلا رون

 ١ يومسقلا : رب ؛ يلوسفلا : ر 4 يوسفلا : يل س ل .

 . قحلي : رب ؛ راتخملا ؟

 . برغملاو ١١ : ةفحتلا نم بضتقملا يف ةوارطلا نبا ةمجرت رظناو ؛ .يكلاملا : راتخملاو ر ل *

 م6 : * حفنلاو 5508 : ةاعولا ةيغبو ( 1١91075 : مقر ) رابألا نبال ةلمكتلاو :٠١8 ؟

 . 84٠ : مقر سمتلملا ةيغبو

 . ةمزال ةدايز يهو ؛ ل ر نم ةدايز : يخودتلا يضاقلا يعأ مه
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 بهذم نم اهيبهذ نع نسحلل نكي مف نيبهذملا نيب تعمجو
 يبهذت ال يبهذا اهل عامشلا لاق "ةرظن ىرستل ”نيع 'تّتأ اذإو

 راخلا يف تاببألا هذه ينتركذأ دقو . « يهذت ال يهذا » هلوق فطلأ امو

 مدسق راجتلا ضعب نأ يهو « لصوملاب نامز ذنم اهيلع تفقو ”ةياكح بهذملا
 اهل: دنع لق دوما _رشلالا نم: لا متلو« لرب ةيلخ للا لطب لأ لوني ةئيدم

 نيكسم الإ كل اهئقّدفني ام : هل ليقف ©« هردص قاضو هيلع تدسكف « ابلاط

 ””دصقف «©« ةعالخلاو فرشظلاب نيفوصوملا ءارعشلا يدمج نم وهو « يمرادلا

 فيكو : لاقف © ةصقلا هيلع صقو هاتأف « دجسملا يف عطقناو دهزت دق هدجوف

 لجر انأ : رجاتلا هل لاقف ؟لاحلا هذه ىلع تفكعو رعشلا تكرت دق انأو لمعأ

 دجسملا نم جرخف « .هبلإ عرضتو « لما اذه ىوس ةعاضب يل سيلو « بيرغ
 : امهو امهرهشو نيتيملا نيذه لمعو لوألا هسامل داعأو

 دبعتم كسانب تدرأ اذاه دوسألا راخلا يف ةحبلمل لق

 ادجسملا بابي هل تدعق ىتح ّبابث ةالصلل رّمش ناك دق

 بحأو « هيلع ناك ام ىلإ عجر دق يمرادلا انيكسم نأ سانلا نيب عاشف

 عابف « دوسأ ًارامح تملطو الإ ةفيرظ ةئيدملاب قبي مف < دوسأ رامخ تاذ ةدحاو

 هنم غرف اماف « هيف مهتابغر ةرثكل « هنمث فامضأب هعم ناك يذلا :لملا رجاتلا

 . هعاطقناو هدبعت ىلإ نيكسم داع

 :ناضمر ربش يف ءاسؤرلا ضعب ىلإ روكذملا يخودّدتلا يلع وبأ يضاقلا بتكو

 ويقتَت ام هلإلا كافكو هيبتست ام مايصلا اذ يف ةتلن

 ويف رادقلا ةليل ”لثم 'لَب « رج ذألا يف كربش 'لثم سانلا يف ”تنأ

 ١ وهو ًائلاث ًاتيب ن يف داز :

 دمحم لآ قمح هيلتقت ال هراقوو هسبايث هيلع يدر

 مهربشأو ةثالثلا تايبألا هذه لمعو : تايبألا لبق لاق كلذلو .
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 . ةقئاف ءاشأ هلو
 نيرشعو عبس ةنم لوألا يب رهش ن نقب عرأل دحألا قل تدالو تنكر ٠
 عبرأ ةنس مرحملا نم نيقب سخخل « نينثالا ةلمل هتافو تناكو . ةرصبلاب ةئ
 + قامت للا هكر دغيم ةنائلكو 0

 ًابيدأ ناكف يخوّتتلا ىلع نب نّسحلا نب يلع مساقلا وبأ هدلو امأو (164)
 هنع ذخأو يرعملا ءالعلا ابأ بحصي ناكر « ءيش ىلع هنم فقأ م رعش هل ًالضاف
 « ءافرظ ءابدأ ءالضف مهلك تيب لهأ مهو ريثكلا رعشلا يوري ناكو « ًاريثك
 «ةرصملاب ةئاؤلثو نيتسو سمخ ةنس نامعش فصتنم يف روكذملا دلولا ةدالو تناكو
 «ىلاعت هللا همحر « ةثاعبرأو نيعبرأو عبس ةنس مرحلا لهتسم دحألا موي يف يفوتو
 ءالعلا يبأ قيرطب داحتاو ةسناؤم يزيربتلا ةايرك ز يىبأ بيطخلا نيبو هنيب تناكو
 000 هخوش دكدتعو «٠ دادغب خيرات » يف بيطخلا هركذو يرعملا
 + لاق هنكل « انهاه وه اك هتافوو هدلوم ركذو « هنع تبتكو : لاق مث
 0 هراد يف نينثالا موي نفدو < عرخما يناث نينثالا ةليل تناك هتافو
 دق ناكو « نيعبس ةنس نابعش يف ناك هعامس لوأ نإو « هتزانج ىلع ىلص هفإو

 « هرمع رخآ ىلإ ًالوبقم كلذ ىلع لزب لو « هتثادح يف ماكحلا دنع هتدابش تلبق ,
 « ةدع حاون ءاضق كقتو © ثيدحلا يف اقودص اطاتح ةداهشلا يف اظفحتم ناكو
 . كلذ ريغو نيسيمرقو ناددبلاو ؟ناغرودو اهكاعأو ناذملا اينم

 . يخونتلا ىلع مالككلا قبس دقو

 5 لا دلل
 ٠ بنروت

 "اتيه وأ ءاروزلا نع ”ثيدحلا تاه

 .ناجيب رذأ : ل شماهو ر ؟ 2. ١ : ١36 دادغب خيرات ١
 مساقلا وبأ ناكو ؛ اتيركتب ىركت ال رانلا دقومو : تيبلا زجعو « 5١و : طقسلا حورش *

 - دنع هدلب ىلإ داع نيح يرعملا هفلخف خونت رعش نم ًاءزج دادغبي وهو ءالعلا يأ ىلإ لمح دق اذه

 لحد



00 

 يعفا.كلا مامإلا

 بئاسلا نب عفاش نب نامع نب سابعلا نب سيردإ نب دمع هللا دبع وبأ .مامإلا

 يبلطملا يئرقلا 2« فانم دبع نب بلطملا نب مئاه نب ديزي دبع نب ديبع نبا
 < روك ذملا فانم دبع يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم عمتجي « يمفاشلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ”عفاش هادج يقل ؛ فورعم ناندع ىلإ بسنلا قايو

 رسأف « ردب موي مثاه ينب ةيار بحاص بئاسلا هوبأ ناكو « * عرغداه وهو مشو

 : لاقف ؟ كسفن يدفت نأ لبق ملست م4 : هل ليقف « مسأ مث ةسفن ىّدفو

 : يف مهل اعمطم نينمؤملا م رهعأ تنك" اع

 نم هيف تعمتجا « نيرقلا عطقنم رخافملا مج بقاشما ريثك يمقاشلا ناكر_

 هللا يضر ةباحصلا مالكو < مسو هيلع هللا ىلَص لوسرلا ةّنسَو هللا باتككب م ولعلا

 ةغللاو برعلا مالك ةفرعم نم كلذ ريغو ءاماعلا ليواقأ فالثنباو «مرأثآو مهنع

 هيلع أرق نأشلا اذه يف هردق ةلالّج عم يعمصألا نإ ىتح - رعشلاو ةبيرعلاو

 :هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ لاق ىتح « هريغ يف عمتجم ملام -نيمل ذِّبلا راعشأ

 دع وأ لاقو ؛ يعفاشلا تسلاج ىّتح هخوسنمو ثيددحلا خان "تفرع ام

 دمحأ نب هللا دبع لاقو ؛يمفاشلا نم لمكأ طق الجر تيأر ام : مالس نب مماقلا

 ءزحلا در نع لفغ دق مالسلا دبع نوكي نأ يشخ مث « ملعلا راد نزاخ يرصبلا مالسلا دبع

 ةديصقلا هذه مماقلا يأ ىلإ بتكف هبحاص ىلإ

 تاقبطو 4( كس هيف جرم ال هتمج رت رداصم داكت - همه

 ه5: 5 دادنب خيراتو 58 : و ءايلوألا ةيلحو ؟م١1 : ١١7 ءابدألا مجعمو ١ : يزاريشلا

 مم: 1١ كرادملا بيترتو ؟١ا : جابيدلاو ٠١49 : تسرهفلاو ١ : 58٠١ ةلبانحلا تاقبطو

 بيذجبو 95١ : ظافحلا ةركذتو ١ : ١8١ ةرضاحملا نسحو + : هللا ةياده نبا تاقبطو

 بتك هتريس يف تفلأ دقو ؛ ١ : ١4٠ ةوفصلا ةفصو هه : + ةيابنلا ةياغو 86 : و بيذبلا

 . ةريثك
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 ءاعدلا نم رثكت كتممس ينإف ؟ يعفاشلا ناك لجر يأ : يبأل تلق : لبنح نبا
 نيذه له « ندبلل ةيفاعلاكو ايندلل سمشلاك يعفاشلا ناك « ينب اي : لاقف « هل
 نأو الإ ةنس نيثالث ذنم ؛تب ام : دمحأ لاقو ؟ ضآوع نم امنع وأ فلخ نم
 اناهني لبنح نب دمحأ ناك : نيعم نب ىبحي لاقو ؛ هل رفغتسأو يمفاشلل وعدأ

 : تلقف « هفلخ يشي وهو ةلغب بكار يمفاشلاو اموي هتلبقتسا مث « يعفاشلا نع

 .تعفتنا ةلغبلا تمزا ول « تككسا : لاقف ؟ هفلخ يشّتو هنع اناهنت « هللا دبع ابأ ابا
 مأ "تلمح امل: : لاق محلا دبع نبا نع « دادغب خيرات » يف بيطخلا ىكحو

 ١عقو مث © رصمب ”ضّقنا ىتح اهجرف نم جرخ يرقشملا نأك تأر هب يمفاشلا
 د صل اع "اهنم جرخي هنأ ايؤرلا باحصأ ل" وأتف < ةئيظتش هنم دلب لك يف .

 . نادلملا رئاس يف قرفتي مث رصم لهأ

 .:يل لاقف « أطوملا » تظفح دقو سنأ نب كلام ىلع تمدق : يعفاشلا لاقو
 : لاقف « اظفح أطوملا هملع تأرقف < ءىراق انأ : تلقف « .كل أرقي نم رضحأ
 نم ءيث هءاج اذإ ةنيبع نب نايفس ناكو . مالغلا اذهف حلفي دحأ ”كَن نإ
 : يديملا لاقو . مالغلا اذه اولس : لاقف يعفاشلا ىلإ تفتلا امتفلا وأ ريسفتلا
 ا : يعفاشلل لوقي - اماسم ينعي - دلاخ نب ”يجنز تعمس
 نب ظوفحم لاقو . *ةنس ةرشع سمخ نبا وهو « تفت نأ كل ؛نآ هللاو دقف
 0 مارحلا دجسملا يف يعفاشلا دنع لبنح نب دمحأ تيأر : يدادغبلا ةبوت

 تا : لاق تامل ددسللا هلع وا طنب داق اده# لا يعانأ

 نسحلا نب دمع تيأر ام : يدايزلا ناسح وبأ لاقو . توفي ال كاذو توفي اذه
 بكر دقو هبقلف موي هءاج دقلو « يمفاشلل ”هّميظعت ملعلا لهأ نم ًادحأ مظعي

 . مقوف:ن ١

 . اهدحو ن يف تعبث : اهم ؟

 . يجنزلا : راتخملاو رن ؟

 . سلاو نآ : ن 4

 نع رغصي ناك يديمحلا نأل ميقتسمب كلذ .سيلو : هلوقب كلذ لع (54 : ؟) بيطحلا قلع ه

 . يديمحلا ريبزلا نب هللا دبع وه روكذملا يديمحلاو ؛ نسلا كلت هلو يعفاشلا كاردإ

 لجل



 فرذأي لو « ليللا ىلإ هموي هب الخو هلزنم ىلإ دمج عجرف «© 'نسحلا نب دمح

 :روث وبأ لاقو « هطينتسا يذلا وهو هقفلا لوصأ يف مككت نم ل"”وأ يعفاشلاو

 هنكمتو هتاشو هتفرعمو هتحاصفو هماع يف سيردإ نب دمه لثم ىأر هنأ معز نم

 . هنم "ضني ل هليبسل ىفم اماف « هتامح يف نيرقلا عطقنم ناك « بذك دقف

 هتبقر يف يعفاشللو الإ قرو وأ ةربجم هديب نم دحأ ام : لينح نب دمحأ لاقو

 يعفاشلا ءاج ىتح ًادوق'ر ثيدحلا باحصأ ناك :لوقي ينارفعزلا ناكو . ”ةّدنم

 هب ترج ايف فطللا كلأسأ ”فيطل اي مبللا : هئاعد نمو . اوظقمتف مبظقيأف

 نم رثكأ لئاضفو . "برج هنأو « ةباحإلاب ءاماعلا نيد روبشم وهو 4 ريداقألا

 1 . ددعت نأ

 مامإلا هيف يفوت يذلا مولا يف دلو هنإ لمق دقو « ةئامو نيسنخ ةنس هدلومو

 2 نميلاب ليقو « ةنالقْسَعب ليقو « ةزغ ةنيدمب هتدالو تناكو ؛ ”ةفدنح وبأ

 نآرقلا أرقو اهب أشنف نيتنس نبا وهو ةكم ىلإ ةزغ نم لمحو « حصأ لتوألاو

 « هيف ليوطتلا ىلإ ةجاح الف روهشم سنأ نب كلام ىلإ هتلحر ”ثيدحو «ميركلا
 مث < ةكم ىلإ جرخ مث « نيتنس اهب ماقأف ةئامو نيعستو سمخ ةنس دادغب مدقو

 « رصم ىلإ جرخ مث « ًاربش اهب ماقأف ةئامو نيعستو نامت ةنس دادغب ىلإ داع

 . نيتئامو ىدحإ ةنس ليقو « ةئامو نيعستو عست ةنس يف اهبلإ هلوصو ناكو

 نفدو « نيتئامو عبرأ ةنس بجر نم موي رخآ ةعملا موي يفوت نأ ىلإ اهب لزب مو

 . < مطقملا نم برقلاب ابب رازي هربقو «© ىرغصلا ةفارقلاب هموي نم رصعلا دعب

 : . هنع هللا يضر

 ؛هتزانج نم عجارانأو نابعش لاله تيأر : يدارُملا ناملس نب عيبرلا لاق

 ؟ كب هللا عنص ام « هللا دبع ابأ اي : تلقف هتافو دعب مانملا يف هتيأر : لاقو

 خبشلا ركذو . بطرلا ؤلؤللا يلع رثنو « بهذ نم يمرك ىلع ينسلجأ : لاقف

 . بكر دقو نسحلا نب دمحم يقلف يمفاشلا ًاموي هءاج دقلو : ن ١

 . رب س يل ن نم طقس : برم ... هئاعد نمو ؟

 . اهب يفوت يلا ةنسلا يف دلو لب © حصي الو : راتخملا شما م
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 ينارفعزلا ىكحو : هلاثم ام « ءاهقفلا تاقبط » باتك يف يزاريشلا قاحسإ وبأ
 . ١ةلس نياسمخو نامت نبا وهو يأ تام : لاق يمفاشلا نبأ نائع يبأ نع

 وحنلاو ةغللاو *قوصألاو هقفلاو ثيدحلا لهأ نم قفتا دقو ةنطاق ءاماعلا

 ةفعو هضارع ةهازنو هعاروو هدهزو هتلادعو هتنامأو هتقث هتقث ىلع كلذ ريغو

 . هئاخسو هردق ”ولعو هتريس نسحو هسفن

 هتلقن ام كلذ نمف « ةريثك راعشأ يعفاشلا مامإللو
 : ىلاعت هللا همحر يفلّسلا رهاط

 'بِصُني مو راسيلا قرار يذلا نإ
 عساش رمأ لك ينادي دجلا
 ىوح ًادود# نأب .تعمس اذإو

 ىتأ ًامورحع نأب تعمس اذإو

 ينتدجول ىنغلا _ليحلاب ناك ول

 ىنغلا مرح اجحلا فز أر نم ”نكل
 هنوكو ءاضقلا ىلع ليلدلا نمو

 : *(ضيأ هنلإ بوسنملا نمو

 خيشلا ركذو ١

 . ثيدحلاو هققتاو ملغلا :: د ؟

 يبأ ظفاحلا طخ نم

 "قكقحف ضاغف هبريشنل ءانسه

 يقُّلَعَت ءامسلا» راطقأ “ موجند

 قثرفت "يأ ٍنافقرتفم ناادض

 قمح آلا شيع ”بيطو بيبللا ٌسؤب

 ”ةحاعمو هداعم فك "لمس نإ

 :يزا ريشلا تاقبط رظناو ءراتخملاو رب تاس يل ن نم طقس :ةنس ...

 . موختب : ل 4 |

 شاح : هلوقب س شماهب اهيلع قلعو ؛ راتخملاو ر يف تايبألا درت م ه

 ه ريغ ىلإ وأ يمفاشلا مامإلل قدرعي صخشل ليذملا يف يناعسلا نبا هدشنأ دقو + نيملسملا ةمثأ نم

 هبتكف ارب هنم ري ملف دابع نبا بحاصلا ةرمضح لع درو « نآلا اهرضحتسا ال ةبيرغ ةينكب
 . هربو هيلإ رذتعاو هءاجف هيلإ

 م

 رعشلا اذه لثم بسني نأ هلل



 'لّثأ مو تارفلا 'ت'زواج ”لوقيأ
 تقياضتف العلا جرد ف ”تبقرو

 يتثلمشب يتصاصخ ةنبخشتلو
 'هردو ضيرتقلا ”تدقاري يدنع .

 'هراهزأ ابرلا رضاور ىلع يبرت

 خلاس ”دوسأ ”قيطنملا ”رعاشلاو

 ”لضمم . اد :ءارعتكلا ”"ةوادنعو

 دصق ريغ نم رْضف اعئفن مار

 : يعفاشلا ىلإ بوسنملا نمو

 هدلا يبدأ انح

 انلغ'ت'اددزا ام اذإو

 : لئاقلا وهو

 فيرد ِءاماعلاب رعكشلا الاولو

 : هنع للا ىضر ىعفاشلا لاقو

 : لوقأف ابحزامأ

 هحاومأ "كل دقو يدل اير

 هجاجفو هئباعش اديرأ اع

 هجاجاز ءهاذق نع 'ريخُي ةاملاو

 هجاتو مالكلا 'ليلكإ ٌهيلعو
 هجابيد ىدّتنلا يدان يف ةفريو

 هجاجمو هُنباعل ”هئنم 'رعشلاو

 هخالع مركلا ىلع "نوبت 'دّقلو

 اقوُقع '"نوكي ام ربلا نمو

 06 تل
 دل نم 0 1 وبلا ”تنكل

 تنكو « ةككمب شيرق نم ةأرما تجوزت

 ٠"هّنغت الفتتنأ ؛جلتو



 دير اد نب دم ركب يبأ ىلإ ةبوسنم ةيثرملا هذهو «ريثك قلخ هاثر تام املو
 : اهوأو « دادغب خيرات » يف بيطخلا اهركذ دقو ©« ةروصقملا بحاص

 'علاوط بيشمل هيتفتاب ]
 امبرو نانعلا عاوسط هف"رصت

 'هاؤابحو هبل اهرب ل نمو
 ”عجار ”ظحلل ٌوعدملا رفانلا له

 ”لاع عملا, 'مومغملا ”كيمبلا مأ
 هّمنض طرف ىلع هاراصق نأو

 هدعب لاملا يذ ءرملا ركذ لمخيو
0-2 

 ”هادعب سلردإ نبا راثآ رت ملا

 . ”فلاوخ يهو ”رهانلا ىف ئلاعم

 ”فارَصتُم ىدبلل ابيف جهانم
 "اهثتانطبتسُمو ”مكلح اه ر هاوظ

 دمع مع نبا سيردإ نبا يأرل

 تبيءاشت تالكشملا تاعظنفملا اذإ

 ةرلعو ”هيمفر لإ “ هللاا نأ

 ىقتلا دي هتذقنتساو ىدهلا ىخوت

 هلمكحف لوسرلا راثآب ذالو

 هئاضقو هماكحأ يف لوعو

 هسابتلا فوحلا يأرلا نع ءيطي ]|

 ندعم ريخ نم هبشنم ةلاخنأو

 : امناطبدتسمو 1 راتخملاو « ت ن يل رب

 4 اهنمو 2 ىرخألا

 ”عداور يباصتلا درو نع ”رحاوز

 عئاط وهو هداتقاف امصلا هأعد

 عزاو هيدوف بيش نم هل سيلف

 عفان ظعولا مأ ”لوبقم 'حصنلا مأ
 عئاض رلاملا نم يعوُي يذلا ةنأب

 عماج وهو هل ىحضأ يذلا ”قارف

 '[عقار ءرملل للا ”ممج نكلو
 ع راوف يهو ”مالعألا ”ضفخنتو

 عئاريشش داشرلل ابيف 'دراوم

 عماوج هيف ”قيرفتلا مكح امل

 عبطاس ”بطخلا لظأ ام اذإ ةايض

 عمال ”نهاجد يف رون هنم امس
 عضاو شرعلا وذ هبلْمعُي ال سيلو

 عراص ءرمال غيزلا نإ غيزلا نم
 عيات سانلا يف هللا لوسر مكحل

 عصان قحلاو يحولا يف ىضق ام ىلع

 عراسم ابل شخي م اذإ هيلإ
 ”[ عراوبلا ”تارهاملا نه قئالخ

 خسنلا يف امهعضومو ؛ ر نم ةدايز ناتيبلا ؟

 لل



 عفاي ونه 'ذئم لبكلا "بلي ”صتخو ائشانو ًاديلو ىوقتلاب لبست

 عباصألا هيلإ الإ 'تّسّمتلا اذإ ةيضفب 'رشلت ل ىقتح ”بانهو

 عساو ملعلا ةحاس يف 'هُعَّترمف 'هّمامإ 0 ملع كي نمف

 عماوبلا 'تانيجأدملا هيلع تداجو . همس َنّمَضَت ربق ىلع مالم

 عيماجملا هيلع 'تّفتلا اذإ .ليلج ردجام مسج ”ءاؤارثأ 'تّبيغ دقل

 عبصجاوف هيف نكح امل نمل هصخشب ”تاثداحلا انْتَّعَحف نئل

 علاوط موجن انيف ”هثرثآكو .”رهاوز رودب انبف هماكحأف

 هنكل ؟ هاثر فيكف « يمفاشلا كرد ترتيل نإ : لئاقلا لوقب دقو

 قح يف اذه لثم انيأر دقف « ”دْعُب هنف اف « كلذ دعب هاثر نوكي نأ زوحي

 ::وريقو ا« هنع لاقتاهللا يقرتا# نينا لكم ريغ
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 ةيفنحلا نب دمحم

 ؛ةيفنحلا نباب فورعملا « هنع هللا يضر « بلاط يبأ نب ىلع نب دمج مدلول

 ةبلعث نب عوب'ري نب ةبلعث نب ةماس نب سيق نب رفعج تنب 'ةل'وخ ةيفنحلا همأ
 نإ تراصو « ةماهلا ىس نم اقناك لبن لافتو © يسللا ب يع قيلوذلا نآ

 لو ةفينح يبل ةمأ تناكو « ءادوس ةيدنس تناك لب ليقو « هنع هللا يضر ىلع

 . مهسفنأ ىلع مهحلاصي مو «قيقرلا ىلع ديلولا نب دلاخ مهحلاص امنإو < مبنم نكت
 ةفئاط نأ ةاكزلا يمنام لاتق باب يف «ةلسلا مرق باتك يف يوغنلا ركذو

 ل56 6 58»- »)4:8 فارشألا باسنأو 4١ : ه دعس نبا تاقبط يف هتمجرت - ن4

 : فراعملاو اله : هوه خيراتلاو ءدبلاو ٠7 : يزا ريشلا تاّقبطو 1 ءايلوألا ةيلححو ضفرقوإ
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 « ةيلهاجلا نم هيلع اونك ام ىلإ اوداعو عئارمشلا اوركنأو نيدلا نع اودترا

 مهرارد يبس هنع هللا يضر ركب وبأ ىأرو «مهلتقو مهلاتق ىلع ةباحصلا تقفتاو'

 رك اي ا ملا مم كلا مهئاسنو

 ييسقزال دنزلا نأ لع اويخأ قب ةناعضلا لمع ضرتتي

 هيلع هللا لص ها اهنإ لاقيف مساقلا يبأب هتينك امأو

 يمسا هتلحتن دقو مالغ يدعب كل دلوبس : هنع هللا يضر ىلعل لاق هنإو «© لسو

 : مماقلا ابأ ىتكيو ادع نست قعو ودب قم نم دصالا لق الون وركو

 نب دعس نب دمحعو « هللا دسسع نب ةحلط نب دمحو « قيدصلا ركب يبأ نب دمج

 < بلاط يبأ نب رفعج نب دمحو <« فوع نب نمحرلا دبع نب دمحو < صاقو يأ

 ل امتي يبأ نب دو

 ام اهنم « ةبمجع رابخأ 7 ىف هلو «ة"وقلا ديدش ناكو ."« ءابقفلا تاقمط » يف

 ًاعارد لاطتسا « هنع هللا يضر « ايلع هابأ نأ ؛« لماكلا » باتك يف دربملا هاكح

 ىلع هيدي ىدحإ دمحم ضيقف « ةقلح اذكو اذك اهبنم صقنمل : لاقف « هل تناك

 ناكو .هوبأ هدح يذلا عضوملا نم مطقف اهبذَج مث« ابلضف ىلع ”ىرخألاو اهليذ
 «ةدعرلا وهو «لكفإ هارتعاو بضغ ثيدحلا اذهب ثادح اذإ ريبزلا نب هللا دبع

 . ىوقلا ديدش [ضيأ ريبزلا نبا ناكو « هت”وق ىلع هدسحي ناك هنأل
 . ةيوامعم مايأ يف مورلا كلم نأ هباتك يف "دربملا هاكح ام اضيأ هتاوق نمو

ِ 

 ١ اوعمتجا : راتخملا .

 رب تايل ن س نم طقس : ىبسي ال ... يوغبلا ركذو ؟ .

 * يزاريشلا تاقبط رظنا : »« .
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 امهدحأ نيلجرب هيلإ هجوف « هل نذأف ؟ كلذ يف نذأتفأ ««.ضعب ىلع برْغُي

 دقف ليوطلا امأ : صاعلا نب ورمعل ةيواعم لاقف « دّيأ رخآلاو « مسج ليوط

 دّنألا رخآلا امأو »2 هنع هللا يضر ةدابّع نب دعس نب سيق وهو « هؤفك انبصأ

 ”ضيغَب كيلإ امهالك نالجر انهاه : ورمع لاقف « هيف كيأر ىلإ انجتحا دقف
 لك ىلع انيلإ برقأ وه 'نم : ةيواعم لاقف « ريبزلا نب هللا دبعو ةفينحلا نب دمج
 لخدف « هملعي ةدابع نب دعس نب سيق ىلإ هّنجو نالجرلا لخد امف « لاح
 ابسبلف جلعلا ىلإ اهب ىمرف « هليوارس عزن ةيواعم يدي نيب لثم امف « سبق
 :هل ليقو « كلذ يف هومال سيق نإ ليقف « ًابولغم قرطأف « "'هثو'دْتت تغلبف

 : لاقف ؟ اهريغ هبلإ تبجو اله ؟ ةيواعم ةرضحب لذبتلا اذه تنلانبت

 'دوهش دوفولاو سيق ”ليواررس اهنأ سانلا معي ايكل تدرأ

 دومم هتَمن يداع 'ليوارس مذهو سيق باغ اولوقي ال نأو

 دوسمو ”دبس الإ سائلا امو ديس نيناولا موقلا نم يفإو

 ديِدَّم لاجرلا ولعأ هب ”مسجو يبصنمو ىلصأ قلخلا عيمج نيو

 : لاقف < هل يعد امب ربخف <« رضحف ةيفنحلا نب دم ىلإ ةيواعم هجو مث
 نكيلف ءاش نإو « يندعقي وأ هميقأ ىتح هدي ينطعبلو سلجيلف ءاش نإ هل اولوق

 نع يمورلا زجعو « دم هماقأف سولجلا يمورلا راتخاف « دعاقلا انأو مئاقلا

 رجعو « هاتان هع هناوت « دعاقلا وه دمحم نوكن نأ راتخا مث «© هداعقإ

 . نيبولغم افرصناف <« هتماقإ نع يمورلا
 اهلْمَح يف موي لوأ فقوت هنأ ىكحو « هدبب "نيفص مري هببأ ةيار تناكو

 هللا يضر يلع هل لاقف « ؟هلاثم دهش كلذ لبق نكي مو « نيماسملا لاتق هنوكل .

 ناك فيك : دمحم لبقو . أبلمحف ؟ كوبأ همدقم شيج يف كش كدنع له : هنع

 ١ نم رم : س .

 . ةملحلا لوح دوساامه : ةودنثلا ؟

 . لمحلا موي : راتخملاور “ع

 . هلم : ربات ثار 4
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 : لاقف ؟ نيسحلاو نسحلا كيوخأ نود قياضملا كجلويو كلاهملا كمحقُي كوبأ
 . هيدبب هيثنع ىقي ناكف < هيدي ”تنكو « هينبع اناك امنأل

 ادب هت رشاعم نم دحي ال نم فورعملاب رشاعي مل نم مكمحي سيل : همالك نمو

 . ًاجرف هل هللا لمحي ىتح
 نب هللا دبع اعد ةفالخلاب زازجملا لهأ هعيابو هسفن ىلإ ريبزلا نبا اعد املو

 ال :الاقو كلذ اّيأف « ةعببلا ىلإ ا يضر ةيفنحلا نب دمحو سابعلا

 «هاذكو مرّصتحو مهراوج ءاسأف «سانلا قفتيو «دالبلا كل 9 ىتح كعيابن

 . لوطي كلذ يف ”حرشلاو « راثلإب اكنتقرحأ اميابت " نئل : 'مهل لاقو

 مرحملا لوأ يف هللا همحر يفوتو « رمع ةفالخ نم اتيقب نيتنسل 4 تناكو

 نيتنثا ةنس لبقو « نيناثو ثالث ةنس ليقو « ةرجبلل نيناكو ىدحإ ةنس

 ةنيدملا لاو ناكو « نافع نب ناثع نب ”نابأ هيلع ىلصو « ةنيدملاب نيعبسو ثالث وأ
 تاهف ريبزلا نبا نم ابراه فئاطلا ىلإ جرخ هنإ ليقو « مسقبلاب نفدو < ذئموي
 . ةليأ دالبب تام هنإ ليقو < كانه

 راثأ اذه ىلإو «ىوضتر لبحي مقم هنأو هتمامإ دقتعت ةيناسْيكلا ةقرفلاو

 ”داقتعالا يناسيك ناكو « تاببأ ةلمج نم هلوقب ةزع رّدشْك

 فلولا "ةاحسمفي لملا“ ةو. شت كولا ”قودن الا "ططضو
 ًءامو ”لّسع هادنع ىوُضآرب ا[نامز مهيف ىرُْي ال بُسْعَت

 « ةيفنحلا نب دم ةمامإ ىلإ سانلا وعدي يفقثلا ديَسُنع يبأ نب راتخملا ناكو

 نقل. ناضل : ؟« حاحصلا » باتك يف يرهومجلا لاقو « يدبملا هنأ معزبو

 ١ محلا ةغيصب « رب ادع ام خسنلا عيمج يف اذك .

 . مل نإ هللاو : ل يل س ؟

 #48 : ءارعشلاو رعشلاو ١44 : ؟ رابخألا نويع ) رداصملا رثكأ يف ريثكل ناتيبلا بسن *

 ممم : 0 يناغألا يف جرفلا وبأ لاقو (اهريغو ماب : م بهذلا جورمو 4:4 يناغألاو

 . ريثكل ىورت اهنيعي تايبألا هذهو : فاضأو يريمحلا ديسلل تايبألا

 5 ( سيك ) 4م : ؟ حاحصلا 4
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 ةيناسيكلاو . هنع هللا يضر يلع ىلوم ناسيك : هريغ لاقو « روكذملا راتحلا

 نم نوعبرأ هعمو هملإ لخد «© تمي لو هنم بعش يف ىوضرب مقم هنأ نومعزي

 يف مقم هنإ نولوقيو < نوقزري ءامحأ مهو ربخ ىلع مهل 'فّقوُيي مو « هباحصأ
 هنإو © ءامو ًالسع نايرحت ناتخاضّت نانئمع هدنعو « رمغو دسأ نيب لمجلا اذه

 . 'ًالدع اهؤلميف ايندلا لإ مجرب
 «ةروبشم رابخأ هلو «راسيلا يف متختي ناكو متكلاو ءانحلاب بضخ دمع ناكو

 نب دم ىلإ هنمو هللا دبع مئاه يبأ هدلو ىلإ هتمامإ تلقتناو « هنع هللا يضر

 . "ىلاعت هللا ءاش نإ هتمجرت يف يتأبس اك 2« روصنملاو حافسلا دلاو ىلع

 ريرج نبا لاق ؛فلأ واولا دعبو ةمجعم داض اهدعبو ءارلا حتفب : ىوُضرو

 « ةنيبج لبج ىوضر : ةئامو نيعيرأو عبرأ ةئس يف ريبكلا هخيرات يف يربطلا

 ىلع ةنيدملا نم وهو < دحاو موي ةريسم اهنيب : هريغ لاقو < عبني لمع يف وهو
 ىلإ ًادعْصُم ناك نمل ربلا قيرط ةرسايمو ةنيدملا قيرط ةنمايُم لحارم عبس

 نسملا ةراجح لمحت ىوضر نمو . ملعأ هللاو « رحبلا نم نيتلمل ىلع وهو ةكم
 . ”« كلاملاو كلاسملا » هباتك يف لقوح نا هلاق ©« راصمألا رئاس ىلإ

 ”مثيها همسا نبا هل ةيفنحلا نبا نأ « بسنلا » باتك ف ؛ناظقملا وبأ ركذو

 «هلخدي نأ ردقي ال « ملسو هيلع هللا ىلص « هللا لوس دسم نع اذ هم ناكو

 هناكف « رعسلاك ةيقر - ةزمهلا مفب - ةنخألاو « ريسآلا : ةغللا يف ذبخألاو

 اروع ناك

 ١ رب تايىل س ن نم طقس : الدع . . . راتخملا ناكو .

 زير تاي سان يف ةنععرثلا يبتنت اهل[ +
 ةمج رثلا رخآ يف « كلامملاو . . . ىوصضر نم » ةرابعلا هذه تعقو دقو ؛ 4٠ : ضرألا ةروص +

 .ر يف

 اذإو ناظقيلا وبأ انثدح : هنع ةياورلا يف لاقي كلذلو موحس هبقلو صفح نب رماع همسا نإ لبق 4

 دوسألا نب ميحسو دوسألا نب رماعو دمحم ينأ نب رماعو صفح نب رماعو صفح نب ميحس ليق

 . (54 : تسرهفلا رظنا ) هيلإ ريشي كلذ لكف قاحسإ وبأو صفح نب هللا ديبعو

 . مساقلا همسأ : راتخملا ه

 نفق
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 رقابلا دمحم

 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نيدباعلا نيز نب دمع رفعج وبأ
 وهو « ةيمامإلا داقتعا يف رششع ينئالا ةمنألا دحأ ؛ رقابلا بقلملا « نيعمجأ مهنع

 . 'هركذ مدقت دكر تس فداصلا رقم كلاو

 يأ « معلا يف رّتقمت هنأل رقاملا هل لبق امنِإَو © 5 دس ًاملاع رقابلا ناك

 : رعاشلا لوقي هيفو « عسوتلا : رقبتلاو < عسوت

 .لئبتجألا ىلع ىَبَل نم ريخو ىقتلا لهأل معلا رقاب اب

 لتق موي. هرمع ناكو « ةرجبلل نيسمخو عبس' ةنس رفص ثلاث ءاثالثلا موي هدلومو

 - نب نسحلا تنب هللا دبع م أ هنمأو « نينس ثالث « هنع هللا يضر . .« نيسحلا هدج

 ها را ير نيتاو فلو . هنع هللا يضر < بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا

 ليقو «ةرسشع عبرأ ةنس رفص نم نيرشعلاو ثلاثلا يف لبقو « ةئامو ةرسشع ثالث

 يف عبقبلاب نفدو ةنيدملا ىلإ لقنو .. ةمْسسُحلاب ةرشع ناث ليقو © ةريشع عبس
 اهيف يتلا ةبقلا يف « مهنع هللا يضر ىلع نب نسحلا هببأ معو هوبأ هيف يذلا ربقلا
 . هنع هللا يضر سابعلا ربق

 . سابعلا نب هللا دبع نب يلع ةمجرت يف ةميلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 . ةلباقملا ةحفصلا يف هتمجرت رداصمو م١ : رشع انئإلا ةمئألا رظنا-

 . 00:9١" ب رظنا ا
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 ش داوجلا دمحم

 رقابلا دمح نب قداصلا رفعج نب مظاكلا ىموم نب اضرلا ىلع نب دمج رفعج وبأ

 دادغب ىلإ مدق . اضيأ رشع ينثالا ةمثآلا دحأ « داوجلاب فورعملا « هلبق روكذملا
 تلمحو « اهب يفوتف « نومأملا ةنبا لضفلا مأ هتأرما هعمو « مصتعملا ىلع ًادفاو

 . مرحلا عم تلعجف مصتعملا اهمع رصق ىلإ هتأرما
 : لاق هنأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع ىلإ هئابآ نع ًادنسم يورب ناكو

 « ىلع اي : ينيصوي وهو يل لاقف « نميلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينئعب

 ضرألا نإف ةّلُثدلاب كيلع « ىلع اي « راشتسا نم مدن الو راختسا نم باخ اه

 يف تمأل كراب هللا نإف هللا مساب ”دْغا ىلع اي « راهنلاب ىوطت ال ام ليللاب ىوطت
 . ةنجلا يف اتيب دافتسا دقف هللا يف ًاخأ دافتسا نم : لوقي ناكو . اهروكب

 نب هدنم نب دمحم ىل لاقف دادغس تنك : 'ديزم نب دمح نب رفعج لاقو

 : لاق <« معن كلف ؟ اضرلا ىلع نب دمحم ىلع كلخدأ نأ كل له : دزيرهم

 هيلع هللا لص هللا لوسر ثيدح : هل لاقف « انسلجو انماسف « هيلع ينلخدأف
 :لاق «رانلا ىلع اهتيرذ هللا مرحف اهجرف تنصحأ ابنع هللا يضر ةمطاف نأ مسو

 . ةريثك رابخأو تاياكح هلو . اهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلاب صاخ كلذ
 سمح ةنس « هفصتنم ليقو « ناضمر رهش سماخ ءاثالثلا موي هتدالو تناكو

 «نيتئامو نيرشع ةنس ةجحلا يذ نم نولخ سخخ ءاثالثلا موي يفوتو . ةئامو نيعستو

 هللا يضر « رفعج نب ىموم هدج دنع نفدو « دادغبب نيتئامو ةرشع مست لبقو

 . مصتعملا نب قئاولا هيلع ىلصو « شيرق رباقم يف < نيعمجأ مهنع

 . ةلباقملا ةحفصلا ىلع ةتبثم هتمجرت رداصمو #٠١ : رشع انثالا ةمئألا يف هتمجرت - 9

 .ديزي :ن ؛دئرم : رب ١
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 رظتنملا مساقلا وبأ

 روكذملا داوجلا دمحم نب يداملا يلع نب يرككسملا نسحلا نب دمحم مساقلا وبأ

 وهو « ةّحاحلاب فورمملا « ةيمامالا داقتعا ىلع رشع ينثالا ةمألا ريشع يناث ؛ بق

 «مدنع باد'رّسلا بحاص وهو « يدبملاو مئاقلاو رظنتملا هنأ ةعيشلا معزت يذلا
 ا ا هروهظ نورظتني مهو « ة ريثك هبف مهليواقأو

 نبتقاهو نيبو يق ةنب نابمشا ننمدم ةعئللا 'ءوب ةقدألاو كفاك أ ىأر نم

 هس © نيتس سمح هرمع ناك - ١هركذ قبس دقو - هوبأ يفوت املو

 رظنت 'هّنمأو هببأ راد يف بادرسلا لخد هنإ : نولوقي ةعيشلاو © سجرن لبقو

 ذئموي هرمعو « نيتئامو نيتسو سمخ ةنس يف كلذو « اهيلإ جرخي دعي ملف « هبلإ
 . نينس عست

 رهش عسات دلو روكذملا ةجحلا نأ « نيقرافاسَم خيرات » يف قرزألا نبا ركذو
 «نيسمحخو تس ةنس نامعش نماث يف لبقو «نيتئامو نيسمخو نامت ةنس لوألا عسير

 «نينس سمخ ليقو « نينس عبرأ هرمع ناك بادرسلا لخد امل هنأو « حصألا وهو

 «© ةلس ةرشع عبس هرمعو نيتئامو نيعيسو سمحخ ةنس بادرسلا لخد هنإ لمقو

 . ىلاعت هللا همحر « ناك كلذ يأ معأ للاو

 . ةلباقملا ةحفصلاو ١١07 : رشع انثالا ةمئآلا رظنا- ه6

 ع« 1١: حج رظنا ١

 ك١
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 يرصهزلا

 © ةنيدملاب نيمباتلا مالعألاو « نيثدحلاو ءابقفلا دحأ ؛يرهزلا ةرْه'ز نب ثراحلا

 مهنم :ةمنألا نم ةعامج هنع ىورو « مهيلع هللا ناوضر ةياحصلا نم ةرششع ىأر

 رانيد نب ورمحع نع يورو . يروثلا نايفسو ةنيمع نب نايفسو' سنأ نب , كلام”
 ري 0 يبست ةيعوو تول

 نبا تبقل انأو « هقلي لو رمغ نآ تبقل نأ ؟ يرهزلا دنع ءيش يأ : لاق هنأ

 «دعقأ دق ناكو « هيلإ ينولمحا : :ورمع لاقف ةكم يرهزلا مدقف « هقلي لو سابع

 ؟ تيأر فيك : هل اولاقف « ليل دعب الإ هباحصأ ىلإ تأي مف « هيلإ لمحف
 معأ 'نَّم : لوحكمل ليقو . طق يشرقلا قفلا اذه لثم تيأر ام هللاو : لاقف

 : هل لبق ©« بابش نبا : لاق ؟ نم مث : هل لبق « بابش نبا : لاق ؟ تيأر نم

 نب رمخ بتكو . ةعبسلا ء ءابقفلا لع ظفح دق ناكو . بابش نبا : لاق ؟ نم مث

 ًادحأ نودحت ال منإف < باهش نباب مملع : قافآلا ىلإ هنع هللا يضر زيزعلا دبع

 . هنم ةيضاملا ةنسلاب لعأ

 نب هللا دبع دانزلا وبأ هدنعو كلملا دبع نب ماشه سلجم موي يرهزلا رضحو

 لاقف ؟ ةنيدملا لهأل همف ءاطفلا جرخي ناك نيش يأ : ماشه هل لاقف ناوئكذ
 :يرهزلل ماشه لاقف « مرحلا يف : لاقف هنع دانزلا بأ لأسف «يردأ ال :يرهزلا

 نرأ لهأ نينمؤملا ريمأ ”سلجم : لاقف “ مويلا ”هتدفتسا مع اذه « ركب انأ ا

 نع اهب لغتشيف « هلؤح هبتك مضو هتبب يف سلج اذإ ناكو . ملعلا هنم دافتسي

 مجعمو 5“ : يزاريشلا تاقبطو 5٠# : # ءايلوألا ةيلحو 407١ : فراعملا يف هتمجرت - 85

 : وه بيذبلا بيذهتو ٠+4 : ؛ لادتعالا نازيمو 77 : ؟ ةوفصلا ةفصو #:؛ه : .ينابزرملا

 . ١59:١ تارذشلاو ١57 : ؟ ةيابألا ةياغو ؛؛ه

 ١و لالا



 دشأ بتكلا هذَبَل هللاو : اموي هتأرما هل تلاقف « ايندلا رومأ نم ءيش لك

 . رئارض ثالث نم ىلع

 رفنلا دحأ ناكو ءارادي نيكرشملا عم دهش باهش نب هللا دبع هدج وبأ ناكو

 وأ ”هّنللئتقيل ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوأر نئل دحأ موي اودقاعت نيذلا

 « معن : لاقف ؟ ًاردب كدج دبش له : يرهزلل لبق هنأ يورو ؛ هنود ”نئلّتقيل

 عم ملسم هوبأ ناكو . نيك رسشملا فص يف ناك هنأ ينعي « بناجلا كلذ نم نكلو

 « كلملا دبع نب ماشه عم مث كلملا دبع عم يرهزلا لزب مو «© رييزلا نب بعصم

 . هاضقتسا دق كلملا دبع نب ديزي ناكو

 _ نيريثعو عبرأ ةئمم ناضمر رهش نم تلخ لب ةرسشع عبسل ءاثالثلا ةلدل فوتو

 نتنثا نبا وهو « 'ةئامو نيرشعو سمخ ليقو « نيريشعو ثالث لبقو « ةئامو

 لاو دعا نانو ىلإ نم هدأ ودب لضو 4 هن ندر ني كال لق

 ميه فلألا دعبو ةلمبملا لادلاو ةزمه لا حتفب - ”يمادأ هتعيض يف نفدو « لعأ

 «© فلأ ريغب اهنكل لوألا لثم « يمدأ : لبقو - اضيأ ةحوتفم ءابو ةحوتفم :

 ماشلاو زاجحلا نيب - ناتيرق ليقو - نايداو امهو « اديو بئغش فلخ يهو
 «ديبمتلا » باتك يف ركذو . نيطسلف لمع لوأو زاجحلا لمع رخآ وه عضوم يف
 مأ اضيأ اهب تتامو « ةروكذملا ىرقلا دنع ةيرق يهو <« فَ هتبب يف تام هنأ

 : تاببأ نم لاقف <« ريرج ةجوز ةرازح

 ”راجحألا ةةّيلب فّْعَتِب ىراو .ةّنضَم قلع تنكو نيرقلا معن

 . هنع هللا يضر « هيلع ري نم لك هل وعدبل قيرطلا ىلع هربقو

 هزاز لأ ةيسنلا هلع تاز اهدمز وماما وكم يازلا معي ةهوقرلاو
 هللا لوسر 'مأ ةنمآ اهنمو < شيرق نم ةريبك ةليبق يهو « ةرم نب بالك نبا

 "مهنع هللا يضر < مهريغو ةباحصلا نم ريثك قلخو <« مسو هيلع هللا ىلص

 . ةدحوم ءاب اهدعبو ةمحمملا نيغلا نوكسو ةمحمملا نيشلا حتفب : بغشو

 . ةئامو سمخ ليقو : رب يىل تان س ١

 7. تا يف ةمجرلا ىهنت انه ؟
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 لوقي مبيفو « فلأ اهدعبو ةلمبملا لادلاو ةدحوملا ءابلا حتفب : ادّبو

 : 'ةزع ريتك
 امهاوس دالب يناطوأو "ىلإ ادت ىلإ ابئفش تْيَسَح يتلا تنأو

 (ًهاذَق بيبطلا يردي ول ”ةزتعو ىذتلاب ؛لتعأ كاع تّفّرذ اذإ

 .امههالك نايداولا باطف « اذه 2تحبصأ مث ةلح اذهب 'تّلَحو

 . ملعأ للاو ناتيرق ال « نايداو اهنأ ىلع لدي رعشلا اذهو
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 ليل يبأ نب دمحم

 ةحبصأ نب لالب نب دواد لاقيو - راسي ىليل يبأ نب نمحر لا دمع نب دمحم

 ناك ؛ "نيعلا فرح يف هببأ ركذ قبس دقو - ينوكلا يراصنالا حالُنحلا نبا

 ًاثالث ًاكاح ماقأو ةفوكلاب ءاضقلا ىلوتو « يأرلا باحصأ نم روكذملا دمحم

 لقعأ ال : لاقو « انّدنفم ابيقف ناكو سابعلا ينبل مث ةبمأ ينبل يلو « ةنس نيثالثو

 «نارضخأ نامح هل ناكو«ناتأرما هل تناك هنأ فرعأ ينأ ريغ ًائيش يلأ نأث نم

 ا يا ل قاما يوم لعو انزي هدا ذينمف

 ١ ةباطملا مناغلاو 5.5 : " توقاي يف تايبألا تدرو : ٠٠١٠ يزيربتلا ةسامحو ” : ١4١

 يفملا دهاوشو : ١58 .

 م4 : يزاريشلا تاقبطو 444 : فراعملاو ؟هم : 5 دعس نبا تاقبط يف هتمجرت 4

 51١ : #” لادتعالا نازيمو ١١ : ظافحلا ةركذتو 0١" : م يتاولاو *٠6 : تسرهفلاو

 . 5١4:1١ تارذشلاو ١ : ٠١8 بيذبلا بيذجتو 5١ه : ؟ ةيابنلا ةياغو

 . تيبيف : نس ل م : . :١١١ " س رظنا ؟

 1و7



 .:لاقف كلذ يف هملكو هدنع 'نّم 'ضعب ركناف «ينلأسي لمجف ءاطع ىلع 'تلخد

 يم لعأ وم
 سلجي ناكو « ةريسب ةشلحَو هنع هللا يضر ةفينح يبأ نيبو هنيب تناكو

 ةأرما عمسف « هسلجم نم امري فرصنا هنأ ىكحبف ؛ ةفوكلا دجسم يف محلل
 اهب رمأو « هسلجم ىلإ عجرو تذخأف اهب رمأف « نيبنازلا نبا ان : لجرل لوقت

 هذه يف يضاقلا أطخأ : لاقف ةفيشح ابأ كلذ غلبف . ةمئاق يهو نيدح تبرضف
 نأ هل يغيني الو « هنم همايق دعب هسلجب ىلإ هعوجر يف : ءايشأ ةتس يف ةعقاولا

 هللا ىلص هللا لوسر ىهن دقو «دجسملا يف دحلا هبرض يفو «هنم ماق نأ دعب عجرب

 برضت امنإو « ةمئاق ةأرملا هيرض يفو « دجاسملا يف دودحلا ةماقإ نع مسو هيلع

 اذإ فذاقلا ىلع بحي امنإو « نيدح اهايإ هبرض يفو « 'تايساك تادعاق ءاسنلا

 « يشب لاو ال ناد [ضيأ بجو ولو « دحاو دع ةداو .ةلكن ةعامج فاذق

 ريغب اهيلع دحلا ةماقإ يفو « "لوألا ملأ نم أربي ىتح كرتي مث ًآلوأ برضي لب
 انهاه : لاقو ةفوكلا يلاو ىلإ رّيسف « ىليل يبأ نب دمع كلذ غلبف . "بلاط

 يلع ؛منشيو يكح فالخب يتفُيو يماكحأ يف ينضراعُي ةفينح وبأ هل لاقي باش
 «ايتفلا نع هعنمو يلاولا هملإ ثعبف « كلذ نع هرجزت نأ ديرأف ؛ « أطخلاب

 : هتنيا هل تلاقف « هتنباو دامح هنباو هتجوز هدنعو هتين يف ًاموب ناك هنإ لاقبف

 رسهظي ال ضيبأ قيرلا داع ىتح هتقصبو مد ينانسأ نيب نم جرخ دقو ةمئاص ينإ
 ًادامح كاخأ ىلس : احل لاقف ؟ قيرلا نآلا تعلب اذإ رطفأ لبف « مدلا رثأ هيلع

 نسحو ةفينح يبأ بقانم يف ةدودعم ةياكحلا هذهو اذن نايم ألا نإف

 «رسلا يف هعاطأ هنإ ىتح + ةعاط-تناجإ قاف ةرمألا هيرو راخإ لاما :هكبت

 . رمألا لاثتما نم نوكي ام ةياغ اذهو « اباوج هتنبا ىلع "درب لو

 . نيساك ًادوعق : رب تيل ل نس ١

 . لوألا ملألا نم : يل ؟

 مأ اه لاقي ةنونجم ةأرما وه ليل يأ نبا مكح ىلع صضرتمملا نأ هنم دافتسي قيلعت نن شماه يف *
 . نارمع.

 . عيشيو : رب ت4
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 فنرامت ةنم يفوتو ؛ ةرجبلل نيعبسو عبرأ ةنس روكذملا دمج ةدالو تناكو

 نبا روصنملا رفمج وبأ لعجف « ءاضقلا ىلع قاب وهو « ةفوكلاب ةئامو نيعبرأو

 . هنع هللا يضر « هناكم همخأ
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 نيريس نب دمح

 هللا يضر «كلام نب سنأل ًادبع هوبأ ناك ؛ يرصبلا نيريس نب دم ركب وبأ

 . ةتاكملا ىّدأو © فلآ نرتغ نقر « مهرد فلأ نيعبرأ ىلع 'هّمّتاك « هنع

 لهأ نم نيريس هوبأ ناكو . رمتلا نيع يس نم لاقيو « ناسْيَم يبس نم ناكو

 ا ل ا ا

 « "نينتتخم ًامالغ نيعبرأ يف هنع هللا يضر ديلولا نب دلاخ هابسف « اهب لمعي رمتلا

 ةيفص همأ تناكو . سانلا يف مبقرفف « ةكلم لهأ انك انإ : اولاقف <« مركتأف

 هللا لوسر جاوزأ نم ثالث اهيملط «© هنع هللا يضر © قيدصلا ركب ىبأ ةالوم

 ا ع « اهل نوعّدو مسو هيلع هللا ىلص

 هللا دبعو ةريره يبأ نع روكذملا دمج ىورو . نونمؤي مهو وعدي بعك نبا

 000 , سنأو نّيّصْنح نب نارمعؤ ريبزلا نب هللا دبعو رمع

 2 ةعآلا ٠ نم مهريغو ناتفملا تردأد ءاذحلا دلاخو ةفاعو نب دانك هينع ىورو

 445 : فراعملاو 5٠58 : ؟ ءايلوألا ةيلحو #١958 : 7 دعس نبا تاقبط يف هتمجرت - هه

 :١45 ؟ يقاولاو ١54 : م ةوفصلا ةفضو "ع١ : ه دادغب خيراتو 8 : يزاريشلا تاقبطو

 . ١"م:١ تارذشلاو ١١ : ه بيذبلا بيذمتو

 ١ ورمع وبأ : رب ن س ل يل ,

 : ةيرصملا ةعوبطملا ؛نيفتحم : دادغب خيرات ؛ نيثنحم : رب يل ؛ نيثخم : س ل ؛ ن يت اذك ؟

 .. نامل نع ةظفللا كقصو 6 يقع

١4١ 



 . هتقو يف عرولاب روكذملاو « ةرصبلا لهأ نم ءابقفلا دق (وظاو

 اعد هتالص ىضق املف © هعم تملص : لاقو يناماسلا ةدمبع ىلع ن نئادملا مدقو

 «رصعلا ترضح قح انسلج مث «هعم انلكأو لكأف نمسو نيلو زبخي يتأف «ءادغب

 لكأ نمم دحأ الو وه ال أضوتي مو رصعلا انب ىلص مث « ماقأو نذأف ةديبع ماق مث

 . نيتالصلا نيب امف انعم

 اماف « رمألا رغك يف ارجاهت مث يرصبلا نسحلا 0

 كلذب مكملع : لوقي يبعشلا ناكو . 'هتزانج نيريس ”نبا دبشب *ب ل نسحلا تام

 ديلا هل تناكو .* مّمّص هنذأ يف ناك هنأل « نيريس نبا ينعي « مصألا لجرلا

 يفوتو ؛ ناثع ةفالخ نم اتيقب نيتنسل هتدالو تناكو . ايؤرلا ريبعت يف ىلوُبطلا

 « موي ةئاب يرصبلا نسحلا دعب « ةرصبلاب ةئامو رششع ةنس ةعملا موي لاوش عسات

 . اهنع هللا يضر

 ةأرما نم ًادلو نوثالث هل دلوو « هلع ناك نْيادب سبُنحو « ًازازب ناكو

 مهرد فلأ نوثالث هيلع ناك تام املو ؛هللا دبع ريغ مهنم قبي مو 'ةيبرع ةدحاو

 .مرد فلأ ةئاؤلثب هلام موق ىتح هللا دبع تام اف « هللا دبع هدلو اهاضقف ًانيد

 : لوقي يعمصألا ناكو . سرافب كلام نب سنأ بتاك روكذملا دمحم ناكو
 ددشاف - نيريس نبا ينعي - ءيشب مصآلا ثادح اذإو حْمس ديس يرصبلا نسحلا
 ئصوأ كلاه»ن سنا كاماال : فوع نبا لاق . ليل بطاح ةداتقو <« كيدي

 ريمألا اوتأف © اسوبحم نيريس نبا ناكو : لاق © هلسفيو نيريس نبا هيلع ىلصي نأ

 رصق يف هيلع ىلصو هنفكو هلسغف جرخف « هل نذأف - دسأ ينب نم لجر وهو -

 . لهأ ىلإ بهذي مو « نجسلا ىلإ وه اك لخدف عجر مث « "فئطلاب سنأ
 لْسَغ يذلا نأ « ةرصبلا رابخأ » باتك يف ةبش نب رمح ركذو : تلق
 اع / 0 نأ لابس كلدكو: © ةرملا لاو قدلكلا كزدم نب نطق رم كلاع نأ

 ١ ةيطحلا خسنلا يف كلذ ري مو ؛ ًةتنب ةرشع ىدحإو : ةيرصملا ةعوبطملا ين داز .

  1راتخملا يف زاحيإلا نم ريسي ءيشبو « ريدرو : ناظقيلا . . . فوع نبا لاق

 ام



 ٠ دعبو ةلميملا .نيتسلا حتقو اهتحت نم ةانثملا ءابلا نوكسو مما حتفب : ناسيمو

 . ةرصملا را لفسأب ةدملب يهو 2 نون فلآلا

 + الع ةدلكلا نيم نع 7 رفقا نفر
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 نتينذ يبأ نا

 همساو © بئذ يبأ نب ثراحلا نب ةريغملا نب نمحرلا دبع نب دمحم ثراحلا وبأ

 لس نب كلام نب رصن نب "د'و دبع نب سيق يبأ نب هللا دبع نب ةبعش نب « « ماشه

 نب ةميزخ نب ةنانك نب رّضّننلا نب كلام نب ريف نب بلاغ نب يؤل نب رماع نا

 ؛يندملا يرماعلا يشرقلا «'ناتدع نب دّمَس نب رازن نب رضم نب سايلا نب ةكردم

 ةفلأ اهنيب تذاكو هنع هللا ي يذر كلام مامإلا بحاص وهو ؛« ريهاشملا ةعآلا قدح

 يقب "نم : : هلأس دولا ردد نأ لع كلاقر دقو + شيع وتوك

 نباو ةماس يبأ نباو بئذ يبأ نبا «نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ؟ ةخشملا نم ةنيدملاب

 . هسح يف تام ىتح هسيحف « هب يعسف رصيق ىتأ دق هوبأ ناكو . ةربس يبأ

 ةئامو نيسمخو نامت ليقو ىو نيسخو عست ةنس يف روكذملا ثراحلا وبأ يفوتو

 . ليقو < ةرجبلل نينامثو ىدحإ ةنس مرحملا يف هدلومو ؛ هنع هللا ىضر « ةفوكلاب

 ..فاحجلا لمس ةنس ىهو « نينامك ةنس

 . لوُسُح هعمجو © بضلا دلو : لسحلاو

 لاق هزمهب / نمو « ب ا هزمه نم : يؤلو

 . معأ هللاو « : رفلاو ؛ لمرلا ى ول ربغصت وه

 لادتعالا نازيمو ١ : # يئاولاو "10 : يزاريشلا تاقبطو ؛غموه : فرامملا يف هتمجرت - 5

 .؟4ه ١: تارذشلاو 0.ع : وه بيذملا بيذجتو ١4١ : ظافحلا ةركذتو 58. : م

 . ر ادع ام خسنلا لك نم طقس : ناندع . . . رصن نب ١

 م١



 هد
 يفنحلا نسحلا نب دمحم

 هلصأ ؛ يفنحلا هبقفلا ءالّولاب ينابيشلا « دقرف نب نسحلا نب دمحم هللا دبع وبأ
 . ماشلا نم هوبأ مدقو «اتس رح اهمسا ةطوتفلا طسو يف قشمد باب ىلع ةيرق نم
 بلطو « ةفوكلاب أشنو « روكذملا دمحم اهب هل دلوف طساوب ماقأو « قارعلا ىلإ

 م. نتن دينك ين ع يدعو «41 عالعا نم ةعاج يتلو ؛ « ثيدحلا

 . ةفيشح يبأ بحاص فسوي يبأ ىلع هقفت

 «ريغصلا عماجلا » و « ريبكلا عماجلا » اهنم «ةردانلا ة ةريثكلا بتكلا فنصو

 مع رشنو . ةيبرعلاب ةقلعتملا اصوصخ ةلكشملا لئاسملا هتافنصم يف هلو . امهريغو
 نآرقلا نأ هعماسل ليخ ملكت اذإ ناكو « سانلا حصفأ نم ناكو « ةفيتح يِبأ

 ىرجو 2« اهب ناك دادغب هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لخد املو . هتغلب لزن

 ًادحأ تيأر ام : يعفاشلا لاقو . ديشرلا نوراه ةرضحب لئاسمو سلاجم اهنيب
 ؛ نسحلا نب دمحم الإ 2« هبجو يف ةهاركلا تنست الإ رظن اهيف ةلأسم نع لأي

 نايلم نب عسبرلا لاقو . ريعب رقو نسحلا نب دمحم مع نم تلمح : اضيأ لاقو
 « اهخسنيل هل انتك هنم بلط دقو نسحلا نب دمحم ىلإ يعفاشلا بتك : يدارُملا

 ْ : هلع ترخأتف

 :فراعملاو "!١ ه : يزاريشلا تاقبطو ١7١ : ؟ دادغب خيراتو 5١ * .: ةييريتلا ٠ عيرا> هد

 . "م١١ تارذشلاو ١١١ : ه نازيملا ناسلو 45 : ؟ ةيضملا رهاوحلاو .٠

 . « يذلل لق » هباوص : ي يزاريشلا تاقبط ن , يلع ديهش ةخسن شماه يفو ؛ رداصملا رثكأ يف أاذك ١
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 نب روصنم ناويد يف تاببألا هذه تيأرو . هتقو نم.بتكلا هيلإ ذفنأف
  يبأ ىلإ اهبتك دقو - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - يرصملا هيقفلا ليعامسإ

 يف يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا هاكح ًالوأ هانركذ يذلاو . مماق نب ركب
 دمحم الإ ايكذ انيمس تيأر ام :لاق هنأ يمفاشلا نع يورو.'« ءابقفلا تاقبط »
 . دادغب مدقو « اهنع هلزع مث ةقرلا ءاضق هالو دق ديشرلا ناكو . نسحلا نبا

 ابفوج يفو تتام ةأرما يف ةفيشح ابأ 'اوتأ : لاق نسحلا نب دمحم ىكحو
 ىتح شاعف « امالغ ناكو "دلولا اوجرختساو اهفوج اوقشف مهرمأف ©« كرحتي دلو .

 . ةفيتح يبأ نبا يمسو « نسحلا نب دمحم سلجم ىلإ ددرتي ناكو معلا بلط

 «ىلوألا هتج'رَ يرلا ىلإ جرخ ىتح ديشرلل ًامزالم نسحلا نب دمحم لزب مو
 ..ةئامو نينامثو ؛مست ةنس يف يرلا ىرق نم ةيرق هْيوّبنرب تامو «هعم جرخف

 .ةئامو نيثالثو نيتنثا لمقو « نيثالثو ىدحإ لبقو « نيثالثو سمخ ةنس هدلومو

 ا اهمحر «يرلاب دحاو موي يف يئاسكلاو نسحلا نب دمحم تام : يناعمسلا لاقو

 . يرلاب ةيبرعلاو هقفلا تنفد : لوقي ناك دشرلا نإ ليقو « ىلاعت

 . ةغللاو وحنلا بحاص ءارفلا ةلاخ نبا روك ذملا نسحلا نب دمحمو

 | . ينابيشلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 ةانثملا ءاتلا حتفو ةلمهملا نيسلا نوكسو ءارلاو ةلمهملا ءاحلا حتفب : اسرحو

 . ةروصقم فلأ اهدعبو اهقوف نم

 اهدعبو ؤاولاو ةدحوملا ءابلا حتفو نونلا نوكسو ءارلا حتفب : * هئوّسنرو

 . ةنكاس ءاه اهدعبو ةنكاس اهتحت نم ةانثم ءاب

 ١ ص رظنأ : ١55 كرادملا بيترت يف تايبألاو ١ :  844ةيضملا رهاوحلاو .

 .يتأ : رب ن سيل ل تا؟

 . دلولا اوجرخأو : يل ؛ هوجرخأو :: ن «

 . عيس : ريا س 4

 . ر يف الإ دري مل طبضلا اذه ه
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 يسابعلا يلع نب دمحم

 « يمشاهلا بلطملا دبع نب سايعلا نب هللا دبع نب ىلع نب دمحم هللا دبع وبأ

 ؛١نيعلا فرح يف هدلاو ركذ مدقت دقو  نيتفلخلا روصنملاو حافسلا دلاو وهو

 هنيب ناكو « ًاردق مهمظعأو سانلا لمجأ نم روكذملا دمحم ناك : "ةبدتق نبا لاق

 بضخ دمحمو داوسلاب بضخي ىلع ناكو ؛ ةنس ةريشع عبرأ رمعلا يف هيبأ نيبو

 . يلع وه ًادمحم نأ اهفرعي ال نم نظيف « ةرخملاب

 جاجححلا تعمس « يفقثلا فسوي نب جاجحلا بتاك مسم يبأ نب ديزي لاق]
 هعمو هل هزتنم يف لدنجلا ةموادب ناورم نب كلملا دبع دنع نحن انيب : لوقد

 اماف « هنبا دمحمو سابعلا نب هللا دبع نب ىلع لبقأ ذإ « هلئاسيو هثداحي ”فئاق

 لاق « هثيدح مطقو هنول عقتناو اهب سمهو هيتفش كرح آلبقم كلما دبع هآر
 .ءاجو « هنع فك نأ كلملا دبع ىلإ راشأف « هدرآل ىلع وحن تبثوف : جاجحلا

 « دعقا نأ دمحم ىلإ راشأو « هبوث سمي لعجو « هبناج ىلإ هدعقأف مسف يلع
 لسفف ©« تسطلاب يتأف ماعطلا رضحو « ةثداحلا ولح "ىلع ناكو « هلءاسو هماكو

 هعبتأف © بثو مث « مئاص انأ : لاقف « دمحم يبأ نم تسطلا ن'دأ : لاقو هدي
 فرعتأ : لاقف فئاقلا ىلإ تفتلا مث « هينبع نع ىفخي داك ىتح هرصب كلملا دبع

 : لاق ؟ يه امو : لاق « ةدحاو هرمأ نم فرعأ نكلو « ال : لاقف ؟ اذه

 الو ضرألا نوكلي ةنعارف هبقع نم جرخي هنإف هنبا هعم يذلا ىتفلا ناك نإ
 بهار معز : لاق مث « كلملا دبع نول "دّب'راف : لاق « هولتق الإ وانم مهواني

 ثداوح ) يربطلا خيرات يف ركذ هلو ١55:1١ تارذشلاو ٠١ : 4 يتاولا ين هتمجرت - ه4

  ) 116٠نيفقعم نيب ر هب تدرفنأ ام انعضو .قو «١ا» : #" نودلخ نباو .

 ١ ؟ال4: #” جارظنا .

 21١954. : فراعملا ؟

 امك



 . | مهتافصب مهفصو « اكلم ريشثع ةثالث هبلص نم جرخي هنأ  يدنع هآرو - ايليإ

 تناك - هركذ قبس دقو  ةيفنحلا نب دمحم نأ هملإ رمألا لاقتنا ببس ناكو
 ةيفنحلا نب دمحم يفوت اماف «هنع هللا يضر «نيسحلا هيخأ دعب هتمامإ دقتعت ةعبشلا

 ناكو  '١هببأ ةمجرت يف اضيأ هركذ قبس دقو - مشاه يبأ هدلو ىلإ رمألا لقتنا

 نيعستو نامت ةنس يف ماشلاب ةافولا هترضحف « هالاونت ةعيشلا تناكو «ردقلا مظع

 بحاص تنأ : هل هلاقو روكذملا ىلع نب دمحم ىلإ ىصوأف « هل بقع الو ةرجبلا

 ترضح املو . هون ةعيشلا فرصو هبتك هبلإ عفدو «كدلو يف وهو «رمآلا اذه
 رهظ اماف ؛ مامإلاب فورعملا مهاربإ هدلو ىلإ ىصوأ ماشلاب ةافولا روكذملا ًادمحم

 « روكذملا دمحم نب مهاربإ ةعيابم ىلإ سانلا اعد ناسارخي يناسارخلا ملسم وبأ

 كولم رخآ دمحم نب ناورم بئان رابس نب رصن ناكو .« مامإلا » هل ليق كلذلف

 ينبل وعدي ملسم يبأ روبظي هماعي ناورم ىلإ بتكف « ناسارخب ذئموي ةيمأ ينب
 « ًاقثوم ةميملا نم مهاربإ رضحي نأب قشمدب هبئان ىلإ ناورم بتكف « سابعلا
 « نارح ةنيدمب ةيمأ ينب كولم رخآ دمه نب ناورم هسبحو هبلإ هلمحو هرضحأف

 ةفالخلا يلو نم لوأ وهو « حافسلا همخأ ىلإ 'ىصوأف « هلتقي ناورم نأ ققحتف

 يف مهاربإ يقبو ”ليوطت هيف حرشلاو « رمآلا ةصالخ هذه < سابعلا دالوأ نم

 - ٠ لتق لبقو « تامو « نيربش سبحلا
 وهو « ًالوقنم هتدجو اذكه « ةرحبلل نيتس ةنس روكذملا دم ةدالو تناكو

 يف مدقت دقف © ةنس ةريشع مبرأ رمعلا يف هيبأ نيبو هنيب نأ نم مدقت ام فلاخي
 لتق ةيل يف وأ « هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع ةايح يف دلو هنأ هيبأ خيرات

 فيكف « نيعبرأ ةنس ناضمر يف ىلع لتق ناكو « هيف فالتخالا ىلع « ىلع

 اهنيب نوكي نأ نكمي ام لقأ لب ؟ ةنس ةريشع عبرأ اهنيب نوكي نأ نكي
 هدلوم روكذملا ًادمح نأ « ةركذتلا » باتك يف نودمح نبا ركذو] .ةنس نورشع

 « نيرشعو تس ةنس يف روكذملا دمحم يفوتو ؛ | ةرجبلل نيتسو نيتنثا ةنس يف

 ١ هتمجرت يف قبس امك : راتخملا .

 .. نضوأ .. ...' قفا. ناو وم هسح ملف“ « يل تاء شل

 . لوطي : ل «

 اما/



 و « روصنملا رفعج يبأ نب يدبملا دلو اهيفو « ةئامو نيرسشعو نيتنثا لبقو
 يربطلا لاقو ] « ةارشلاب ةئامو نيرسشعو سمخ ةنس لبقو «ديشرلا نوراه.دلاو

 جامو نرخو :تماةع هدعقلا يد ”لبتسم ىلع نب دم يفوت : هخيرات يف

 . ىلاعت هللا همجر | ةنس نيتسو ثالث نبا وهو

 . للا دبع نب يلع 'هيبأ ةمجرت يف ةارشلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 هللا دبع مشاه وبأ مدق ةرجبلل نيعستو نامث ةنس يف :"هخيرات يف يربطلا لاقو

 وبأ راسو « همركأف ناورم نب كلملا دبع نب نايلس ىلع ةيفنحلا نب دمع نبا

 برشف «مومسم نبلب قيرطلا ىلع هل دعق "نم ناملس ذفنأف « نيطسلف ديرب مئاه

 نب يلع نب دمحمب عمتجاو ةمّْمُنحلا ىلإ لدعف « توملا, سحأف مئاه وبأ هنم
 : تلق - ةيثراحلا نب هللا دبع هدلو يف ةفالخلا نأ همعأو ساسلا نب هللا دمع

 اذكه « ةميّسُحلاب لمعي ام ىلع هفقوأو ةاعدلا بنك هبلإ لسو - حافسلا وهو

 « مهاربإ ىلع اوقفتا نيخرؤملا ميمجو « مامإلا مهاربإ ركذي لو « يربطلا لاق
 . معأ للاو « رمآلا هل مت ام هنأ الإ
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 يراخبلا

 فنحألا نب ةريفملا نب مهاربإ نب ليعامسإ نسحلا يبأ نب دم هللا دبع وبأ

 ظفاحلا يراخيلا « ءالولاب يفعتجلا | هيزدزب وه : الوكام نبا لاقو] هب ذم

 ١ ر ادع ام خسنلا عيمج يف ةمجرتلا يهنت انه ىلإ .

 . مشاه يبأ نع قباسلا ثيدحلا دنع راتخملا ين لقن صنلا اذه ؟

 ١ : ١071١ ةلباتحلا تاقبطو ؟ : ١ يكبلا تاقبطو "5 مغ : ؟ دادغب خيرات يف هتمجرت - 8

 ١١4. : ؟ تارذشلاو 47 : و بيذهلا بيذجسو ههه : ظافحلا ةركذتو ٠١ : " يناولاو
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 بلط يف لّحر ؛ خيراتلاو حيحصلا عماجلا بحاص ؛ ثيدحلا مع يف مامإلا.

 قارعلا ندمو لابجلاو ناسارخب بتكو « راصمألا يثدحم رثكأ ىلإ ثيدحلا
 هلضفب اوفرتعاو ابلهأ هيلإ عمتجاو « دادغب مدقو <« رصمو ماشلاو زاجحلاو
 باتك يف يدبجلا هللا دبع وبأ ىكحو ؛ ةياردلاو ةياورلا مع يف هدّرفتب اودهشو

 دادغب مدق امل يراخبلا نأ '« دادفب خيرات » يف بيطخلاو « سبتقملا ةوذج »

 ابنوتم اوبلقف ثيدح ةئام ىلإ اودمعو اوعمتجاف <« ثيدحلا 'باحصأ هب عمس
 ىلإ سفنأ ةرسشع ىلإ اوعفدو « رخآ دانسإل دانسإلا اذه َنتَّم اولعجو اهدناسأو

 ىلع كلذ نولقلُي سلجملا اورضح اذإ مهورمأو « ثيداحأ ةرشع لجر لك
 ثيدحلا باحصأ نم ”ةعامج سلجملا رضحف « سلجمل دعوملا اوذخأو < يراخبلا

 هلهأب سلجلا "نأبطا اماف « نييدادغملا نمو اهريغو ناسارخ لهأ نم ءابرغلا نم

 لاقف « ثيداحألا كلت نم ثيدح نع هلأسف « ةرشعلا نم دحاو هملإ بدتنا
 هيلع يقلي لاز اف ؛ هفرعأ ال : لاقف رخآ نع هلأسف « هفرعأ ال : يراخبلا

 ناكف ؛ هفرغأ ال : لوقي يراخبلاو « هتريششع نم غرف ىتح دحاو دعب ًادحاو

 نمو « مهف لجرلا : نولوقيو ضعب ىلإ مهضعب تفتلي سلجملا رضح نمم "ءابقفلا
 بدتتا مث . مهفلا ةلقو ريصقتلاو زجعلاب يراخبلا ىلع يضقي كلذ ًدض مهنم ناك

 لاققف « ةبولقملا ثيداحألا كلت نم ثيدح نع هلأسف ةرشعلا نم رخآ لجر

 هيلع يقلي لزي مف ؛ هفرعأ ال : لاقف رخآ نع هلأسف ؛ هفرعأ ال : يراخبلا
 مث ؛ هفرعأ ال : لوقي يراخبلاو « هترشع نم غرف ىتح دحاو دعب ًادحاو
 « ةبولقملا ثيداحألا نم مهلك اوغرف ىتح ةريشعلا مامت ىلإ عبارلاو ثلاثلا بدتنا

 تفتلا اوغرف مهنأ يراخبلا مع اماف ؛ هفرعأ ال : هلوق ىلع مهديزي ال يراخبلاو

 «اذك وبف يناثلا كثيدحو « اذك وبف لوألا كئثيدح امأ : لاقف مهنم لوألا ىلإ

 ىلإ ٍنتم لك ٌهرف © ةرشعلا ماق ىلع ىتأ ىتح « ءالولا ىلع عبارلاو ثلاثلاو
 ابلك ثيداحألا نوتم درو « كلذك نيرخآلاب لعفو « هنتم ىلإ دانسإ لكو هدانسإ
 . لضفلاب هل اونعذأو ظفحلاب سانلا هل رقأف « اه:وتم ىلإ اهدنناسأو اهدناسأ ىلإ

 , :5.١ ؟ دادغب خيراتو ١؟م : ةوذحلا ١

 . ءامهفلا : راتخملا ؛ ءاملعلا : ةوذحلا ؟



 فسوي نب دمع هنع لقنو ؛ حاطنلا شبكلا : لوقي هركذ اذإ دعاص نيا ناكو

 كلذ لبق تلستغا الإ اثيدح حبحصلا يباتك يف تعضو ام : لاق هنأ يرئبرفلا
 « ةنس ةريششع تسل حبحصلا يباتك تفنص : لاق هنأ هنعو . نيتعكر تيلصو

 . لجو زع هللا نيبو ينيب ايف ةجح هتلعجو © ثيدح فلأ ةئاتس نم هتجرخ
 يوري دحأ يقب اهف 2« لجر فلأ نوعست يراخبلا حيحص عم : يرئرفلا لاقو

 ا . يذمرتلا ىسع وبأ هنع ىورو . يريغ هنع

 ىتنثال لمقو « ةرسشع ثالثل « ةالصلا دعب ةعملا موي هتدالو تناكو

 ا ا تا و

 هب روك دملا ىيشلا نم تلخ ةمل ةرشع ىت قنثال تناك هتدالو نإ : « داشرإلا»

 رطفلا موي نفدو « رطفلا دبع ةليل تناكو « ءاشعلا ةالص 'دعب تبسلا ةليل يفوتو
 . ىلاعت هللا همحر « كتت'رخمي نيتئامو نيسمخو تس.ةنس « ربظلا ةالص دعب

 « طلغ وهو « اهب يفوتو رصم مدق هنأ « ءابرغلا خيرات » يف سنوي نبا ركذو
 "ىلهذلا دلاخ نب دمحأ نب دلاخ ناكو . ىلاعت هللا همحر انهاه هانركذ ام باوصلاو

 لصوف روكذملا دلاخ جح مث «كننت'*رخ ىلإ ىراخي نم هجرخأ دق ناسارخ ريمأ
 . هسح يف تايف « ةفيلخلا دمتعملا وخأ لكوتملا نب قفوملا هسبحف دادغب نإ

 مسا يف فلتخا دقو] . ريصقلاب الو ليوطلاب ال « مسجلا فيحن ًاخيش ناكو
 لاذلا رسكو يازلا نوكسو اهتحت نم ةانثملا ءاملا حتفب - هبدزي هنإ لمقف «هدج

 باتك يف الوكام نب رصن وبأ لاقو « ةنكاس ءاه مث ةدحوم ءاب اهدعبو ةمحعملا

 لاقو « لعأ هللاو - ةدحاوب ةمجعم ءابو يازو لادب  هبز د'زَي وه : ”«لاكإلا»

 « ةريغملا مهنم ملسأ نم لوأو « هنيد ىلع تام ًايسوحجم دجلا اذه ناك : هريغ

 «لجترلا َفَتْحَأ ناك هبذزي لعلو فنحألا هبذزي ضوع رخآ عضوم يف هتدجوو
 . [ ملعأ هللاو

 ١ دنع : راتخملا .

 * مم: ؟ دادغب خيرات يف يراخبلا عم ريمألا اذه ةصق رظنا ,

 لامكالا م ١ : ٠04 .هيزدرب : هيفو



 هذه « ءار فلألا دعبو ةمحعملا ءاخلا حتفو ةدحوملا ءابلا مضي : يراخبلاو

 يشق رّمَس نيبو اهنيب « ربنلا ءارو ام ندم مظعأ نم يهو « اراخم ىلإ ةبسنلا

 . مايأ ةيناث ةفاسم

 اهقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو ءارلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا حتفب : كتارخو

 . دئتقْرَّمَس ىرق نم ةيرق يهو <« فاك اهدعبو نونلا نوكسو

 يفعجلا رفعج نب ديعس ىلإ يراخبلا ةبسنو ؛ 'يفْمعلا ىلع مالكلا قبس دقو
 . هبلإ اويسنف ءالولا مهيلع هل ناكو « ناسارخ يلاو

07 

 يربطلا ريرج نبا

 ريثك نب ديزي ليقو « يرّبّتطلا « دلاخ نب ديزي نب ريرج نب دم رفعج وبأ
 ةريثك نونف يف امامإ ناك « ريهشلا خيراتلاو ريبكلا ريسفتلا بحاص ؛ بلاغ نبا

 نونف يف ةحبلم تافنصم هلو «كلذ ريغو خيراتلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا اهنم
 «ًادحأ دقي /«نيدبتجملا ةئآلا نم ناكو « هلضف ةرازغو هماع ةعس ىلع لدت ةديدع

 هبهذم ىلع ارارط نباب فورعملا يناورهنلا ءايركز نب ىفاعملا جرفلا وبأ ناكو
 . - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يقأبسو -

 وبأ خبشلا هركذو « ابتبثأو خيراوتلا حصأ هخيراتو « هلقن يف ةقث ناكو

 ضعب يف تيأرو « نيدبتجلا ةلمج يف "« ءابقفلا تاقبط » يف يزاريشلا قاحسإ

 . 1١ : #1١ ب رظنا ١

 0٠١ : ظافحلا ةركذتو غ٠ : ١4 ءابدألا مجعمو ١ : +١5 دادغب خيرات يف هتمجرت هال

 ةياغو ٠٠١ : ه نازيملا ناسلو ١٠ه : ؟ يكبسلا تاقبطو 448 : " لادتعالا نازيمو

 . ؟5.0: " تارذشلاو ٠١5 : ؟ ةياملا

 . وه : ءاهقفلا تاقبط ؟
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 : ىهو « هنلإ ةيوسنم تايبألا هذه عيماجملا

 يقيدص  ينغتسيف ينغتسأو يقبقش ملْعَي م ”ت'ر سْععَأ اذإ

 يقيفر يتبلاطم يف يقفرو يبجو ةءام يل ”ظفاح يئابح
 قيرطلا لْبَس ىنغلا ىلإ تنكل يبجو لذبب ”تئحمس ينأ ولو

 موي يفوتو ؛ ناتسربط لمآب « نيتئامو نيرشعو عبرأ ةنس هتدالو تناكو
 لاوش نم نيرشعلاو سداسلا يف « هراد يف دحألا موي نفدو « راهنلا رخآ تبسلا
 ىرغصلا ةفارقلا يف رصمب تيأرو . 'ىلاعت هللا همحر « دادغبب ةئاؤلثو رشع ةنس

 نبا ربق اذه » بوتكم هيلع رجح هسأر دنعو « رازلي ًانبق مطقملا حفس دنع
 لب < حيحصي سيلو « خيراتلا بحاص اذه : نولوقي سانلاو « يربطلا ريرج

 :ءايرغلاب صتخلا « رصم خيرات » يف سنوي نبا لاق كلذك و « دادغبب هنأ حيحصلا
 يقأيسو - هتخأ نبا روهشملا رعاشلا يمزراوخلا ركب وبأو . دادغبب نوت هنإ
 . يربطلا ىلع مالكلا قبس دقو ؛ ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ

 ريرج نب دمحم رفعج وبأ مولعلا .عاونأ يف عرابلا مامإلا وه. : يلاتلا قيلعتلا ن شماه. بتك ١
 هقفلا لوصأ يف هلو .. هلثم دحأ فنضي مل ريسفتلا باتكو روهشملا خيراتلا باتك هل « يربطلا

 ريرج نب دمحم نأ يكحي راسمسلا هللا دبع نب يلع تعمس : بيطحلا لاق « ةريثك بتك هعورفو

 ايقب نيمويل نينثا ةليل برغملا تقو يف يفوت . ةقرو نيعبرأ موي لك يف بتكي ةنس نيعبرأ ثكم
 ؛ نيتئامو نيرشعو سمخ ةنس لوأ وأ عبرأ ةنس رخآ يف هدلوم نأكو ةئامثلثو رشع ةنس لاوش نم

 هرازو « ًاراهنو اليل روهش ةدع هربق لع لصو « ىلاعت هللا الإ ًاددع مهيصحي .ال نم هيلع عمتجاو

 هتبسن يريطلاو ؛ امهريغو ديرد نباو يلارعألا نبا هاثرو بدألاو سردلا لهأ .نم ريثك قلخ

 . ةيريط ىلإ هعبسن نإف ينا ريطلا امأو « ناتس ربط ىلإ
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 مكحلا ديع نب دمحم

 [١ عفار نب ثيل ناا] نيعأ نب محلا دبع نب هللا دبع نب دمحع هللا دبع وبأ

 « كلام مامإلا باحصأ نم بهشأو بهو نبا نم عم ؛ يعفاشلا هبقفلا يرصملا

 ةنحلا يف لمحو «هب هقفتو هبحص رصم « هنع هللا يضر « يءفاشلا مامإلا مدق اماف

 بحي ملف - "هركذ مدقملا - يدايإلا داود يبأ نب دمحأ يضاقلا ىلإ دادغب ىلإ

 . رصمب ةسايرلا هيلإ تبتناو ؛ رصم ىلإ درف هنم بلط ام ىلإ
 نم تلخ ةلملل ءاعبرألا موي يفوتو . ةئامو نينامثو نيتنثا ةنس هتدالو تناكو

 ربق عم ركذي ايف هربقو «نيتئامو نيتسو نامث ةنس «© هفصتنم لبقو « ةدعقلا يد

 مامإلا بناج ىلإ اهو "كلذ ركذ قيس دقو - نمحرلا دبع هنخأو هببأ

 . ىلاعت هللا همحر < رصمب نيتسو عست ةنس يفوت : عناق نبا لاقو ؛ يعفاشلا

 يقأن انك : ينّرْملا لاقو . هنت يف يئاستنلا نمحرلا دبع وبأ هنع ىور

 دبع نب هللا دبع نب دمه يتأيو « هراد باب ىلع سلجنف « هنم عمسن يعفاشلا
 انيلع أرقيف « *لزن مث هعم ىتدغت اجرو 2« ثكملا ليطثيو ؛هيلإ دعصيف محلا
 يمعفاشلا هعبتأو « اهبكر ف هتباد دمح ىلإ برق هتءارق نم غرف اذإف « يمفاشلا

 لادتعالا نازيمو ١١ : ءاقتنالاو "سم : " يئثاولاو هو : يزاريشلا تاقبط يف هتمجرت - ه١

 ١ : ١74 ةرضاحملا نسحو ؟”؟م : ١ يكبسلا تاقبطو ١٠٠١ : بهذملا جابيدلاو * : 5١١

 ."ح ١ يبهذلا ريعو ٠ : يدابعلا تاقبطو 7 : يبيسحلا تاقبطو ١١4 : ؟ تارذشلاو

 ١ ر نم ةدايز .

 .مل١ : ١ ب رظنا ؟

 .(9» : مقر ةمجرتلا) مه : مج ؟

 ., هب دعصيف : راتخملا :

 . لزني : س ل ه
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 رانيد فلأ ةىلعو هلثم ًادلو يل نأ ول تددو : لاق هصخش باغ اذإف <« 'هارصب

 ْ . ءاضق احل دجأ ال

 موق عمتجاف ©« يمفاشلا ىلإ 'ددرتأ تنك : لاق هنأ روكذملا دمج نع يكحو

 يف هركذ قبس دقو - كلام مامإلا بهذم ىلع ناكو « يبأ ىلإ انباحصأ نم

 لإ درقيو لجرلا اذه ىلإ عطقنب ادمع نإ « دم ابأ اي : اولاقف - 'ةلداعلا
 : لوقبو ميفطالُي يبأ لعجف « هباحصأ بهذم نع ةبغر اذه نأ سانلا ئريف

 يف يل لوقيو « كلذ ةفرعمو سانلا ليواقأ فالتخا يف رظنلا بحبو ثّدَح وه

 ةلأسم يف تماكتف دلبلا اذه تزواج ول كنإف « لجرلا اذه مزلا « ينب اي : رسلا

 « يمفاشلا تمزاف : لاق ؟ ببشأ 'نّم : كل ليقل « ببشأ لاق : اهيف تلقف

 ةرضحب يضاقلا ينماكف قارغلا ىلإ تجرخ ىتح ىبلق يف يدلاو مالك لاز امو

 ؟ ببشأ نمو : لاقف « كلام نع ببشأ لاق » : اهبف تلقف ةلأسم يف هئاسلج

 . قلبأ الو ببشأ افرعأ ام : ركتملاك مهضعبل لاقف هئاسلج ىلع لبقأو
 :"ةريك هرابغأو

 يذلا وه اذه دمحو : لاق « رصم ططخ » باتك يف يعاضنقلا هركذو

 نع ساثلا نانا زفافلاب .ةتباقس كيس ىلإ للا ق كرلوط قيدالخا هرشعا

 هفرصو «نولوط نبا كلذ بجعأف « أضوتو هنم برشف «هب ءوضولاو اءئام برش

 .ملعأ هللاو «حبحصب سيلو «ينزملا هنإ:نولوقي سانلاو « ةّلصب هملإ هّنجوو هتقول

 5" اقل تاي ا

 . رب ت ايل ل س يف ةمجرتلا يهنت انه ىلإ ؛
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 يذسرتلا

 ءاهقفلل نكي مل ؛ يعفاشلا هبقفلا يذمرتلا « رصن نب دمحأ نب دمع رفعج وبأ

 « دادغي نكسي ناكو « آللقت رثكأ الو عروأ الو هنم سأرأ هتقو يف ةيعفاشلا

 ىبحي نب ريثكو يدع نب فسويو يرصملا ريكب نب ىيحي نع اهب ثدحو
 ناكو .امهريغو عناق نب قابلا دبعو يضاقلا لماك نب دمحأ هنع ىورو . مهريغو

 فناثع نب دمحأ ببطلا وبأ لاق . ايندلا يف دهزلاو لضفلاو معلا لهأ نم ةقث

 هلأسف يذمرتلا رفعج يبأ دنع ترضح : نيهاش نب رمع صْئفَح يبأ دلاو راسمسلا

 ءامس ىلإ لزني ىلاعت هللا نإ » مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نع لئاس

 لوقعم لوزنلا : رفعج وبأ لاقف ؟ ولع هقوف ىقبي : فيك لوزتلاف « اندلا

 . ةعدب هنع لاؤسلاو بجاو هب ناميإلاو « لوبجم فيكلاو
 ؛ رقفلا ىلع ًاربصو ًاعروو ًارقف ةميظع ةلاح ىلع معطملا يف للقتلا نم ناكو

 سمخ ًاموي رشع ةعبس ىف توَقَت هنأ هربخأ هنأ دامح نب ىموم نب دمح ربخأ

 يدنع نككي م : لاقف ؟تلمع فيك :تلق :لاق « تابح ١ثالث لاق وأ « تابح
 قاصحسإ وبأ ركذو . ةدحاو موي لك لكآ تنكف « تفل اهب تيرتئاغ اهريغ |

 لأسي ال ناكو « مهارد ةعبرأ ربهش لك يف هيلع ىرجُي ناك هنأ يوحنلا جاجزلا

 + انش ادخأ
 هيلع هللا ىلص ىنلا تيأرف « ةفينح يبأ بهذم ىلع تبقفت : لوقي ناكو

 يبأ لوقب تبقفت دق « هللا لوسر آن : تلقف تججح ماع ةئيدملا دجسم يف سو.
 : لاقف ؟ سنأ نب كلام لوقب ذخآ : تلقف < ال : لاق ؟ هب ذخآفأ « ةفسح

 , تاقبطو ١ :7,٠١ يفاولاو 850 : ١ دادغب خيراتو ٠١٠ : يزاريشلا تاقبط يف هتمجرت - هال

 1 : يبيسحلا تاقبطو ٠٠١ : ؟ تارذشلاو ١ : ٠) . يبهذلا رسعو 80١ يكبسلا

 . ثالثب . . . سمخم : راتخملاو ر ١ . ه١ : يدابعلا تاقبطو
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 « هلوقب وه ام : لاقف ؟ يمفاشلا لوقب ذخآف : تلق <« ىتنس قفاو ام هنم ْدَخ

 ىلإ ايذرلا هذه رثأ يف تجرخف : لاق « اهفلاخ نم ىلع درو يتنسب ذخأ هنأ الإ
 ناكو « كسان نومأم ةقث وه : ينطقرادلا لاقو . يمفاشلا بتك تبتكو « رصم
 ةنس ةححلا يذ يف هتدالو تناكو . ةنس نيرشعو ًاعست ثيدحلا تدتك : لوقي

 مرحلا نم تلخ ةابل ةريشع ىدحإل يقوتو . نيتئامو رشثع ةنس ليقو « نيتئام
 هرمت رخآ يف طلتخا دق ناكو < هيكش ريغي لو « نيتئامو نيعستو سمح ةنس

 . ىلاعت هللا همحر « اممظع اطالتخا

 فرط ىلع ةميدق ةئيدم ىلإ ةمسنلا هذه : ١يذمرتلا ةبسن يف يناعمسلا لاقو

 مهضعب :ةبسنلا هذه ةيفيك يف نوفلتخم سانلاو ؛ نوحيج هل لاقي يذلا خّلَب رهن

 ءاهرسكي لوقي مهضعبو « اهبمضب لوقي مهضعيو «فورحلا ثلاث ءاتلا حتفب لوقي
 هفرعن انك يذلاو < مملا رسكو ءاتلا حتفب ةئيدملا كلت لهأ ناسل ىلع لوادتملاو

 ءاتلا مضب "ةفرعملا لهأو "نوثقتونتملا هلوقي يذلاو ءاعيمج مملاو ءاتلا رسك ًاميدق

 معأ هللاو « يناعمسلا مالك هلك اذه « هيعّدي امل ىّنعم لوقي دحاو لكو « مملاو

 ءاوواَم ةيحان يف مأ مزراوخ ةبحان يف يه له : اهآر نم تلأسو . باوصلاب

 . بناجلا كلذ يف ربنلا ءارو ام باسح يف يه لب : لاقف ؟ ربنلا

 ١ م باسنألا : 4١ .

  37نونقتملا 4 َ؟ نوقوتملا 0 باسنألا .٠

 « ةفرعملاو ملعلا لهأو : ر .

 ك5



 لا"

 يرصملا دادحلا نيا

 « دادحلا نيا فورعملا « ينانكلا رفعج نب دمج نب دمحأ نب دمش ركب وبأ

 ريغص باتك وهو بهذملا يف « عورفلا » باتك بحاص ؛ يرصملا يمفاشلا هبقفلا

 ةعامج هحرش ىنتعاو « قيقدتلا ةياغ لئاسم ىف ققَد « ةدئافلا ريثك مجحلا

 هحرشو« رييكلاب سدل ًعطسوتم ًاحرش يزورملا لاتفقلا هحرش : :رامكلا ةمئآلا نم

 يجئّسلا ىلع وبأ خيشلا هحرمشو « ريبك دلجم يف يربطلا بيطلا وبأ يضاقلا

 . حورشلا نسحأ وهو « هيف لاطأ ىفوتسم مات احرش
 لاقو <« يزورملا قاحسإ يبأ نع هقفلا ذأ دق روكذملا دادحلا نبا ناكو

 تاقبط يىفو « بذبملا » ىلع هعضو يدلا هباتك يف شيطاب نب نيدلا دامع انمحاص

 دادحلا نبا نإف « هيف مهو دقو «يفّزْملا مهاربإ باحصأ نابعأ نم هنإ : ءابقثلا

 هنإ « رصم ططخ و باتك يف يعاضقلا لاقو .ينزملا اهمف يفوت يتلا ةنسلا يف دلو

 نم نوكي نأ نكمي فيكف « ىلاعت للا همحر ينزملا هيف تام يذلا موبلا يف دلو

 © باوصلا كلذو « طلغ اذه نأ ناظ نظي الثل كلذ ىلع تببن امنإو ؟ هباحصأ

 «يردنكسإلا دادحلا رفاظ ةمجرت يف اهتركذ يتلا ةيلاذلا تايبألا اضيأ هملإ بسنو

 "رفاظ ةمجرت يف اهيلع مالكلا ىبس دقو

 سدردتلاو رصمب ءاضقلا ىلوت « يناعملا ىلع ًاصائوغ "ًاققع ًاهيقف دادحلا نيا ناكو

 ناكو « ثداوحلاو ىواتفلا يف هدصقتو "همظعتو همركشت اياعرلاو كولملا تناكو

 موجنلاو 54 : ؟ يئاولاو ١١١ : ؟ ىكبسلا تاقبطو 4 : يزاريشلا تاقبط يف هتمج رت - ناب»

 :١0" 5 تارذشلاو ١١ : يبيسحلا تاقبطو ١١5:١ ةرضاحملا نسحو #".9 . م ةرهازلا

 56 : يدابعلا تاقبطو "58 : ١ ىبهذلا ريعو

 . همركتو همظعت : ن م

151/ 



 درلاو « دامسلا ةفاظنو « دالجلا بضغ : ثالث امندلا بئاجع : هنمز يف لاقي

 ةتنو عبرأ ةنس © ناضمر رهش نم نيقب تسل هتدالو تناكو . دادحلا نبا ىلع

 «نيعبرأو عبرأ ةنس :يناعمسلا لاقو « ةئاؤلثو نيعبرأو سمخ ةنس يفوتو ؛نيتئامو

 هللا مهمحر هريغو يئاسنلا نمحرلا دبع يبأ نع ثدحو . باوصلاب معأ هللاو

 يفوت روكذملا دادحلا نبا نأ «رصم ططخ » باتك يف يعاضقلا ركذو ؛ نيعمجأ

 باب ىلع برح 'ةينمب ةئاؤلثو نيعبرأو عيرأ ةنس « جحلا نم هفارّصْتُم دنع

 0 0 .٠ ةرهاقلا عضوم يف ليقو « رصم ةنيدم
 ثيدحلاو هقفلاو ممركلا فرآرقلا مولع نم ةريثك مولع يف افرصتم ناكو

 ناكو « هلثم هنامز يف نكي مو « كلذ ريغو ةغللاو وحنلاو برعلا مايأو رعشلاو

 ديشخإلا نبا روجونأ مساقلا وبأ ريمألا هتزاتج رضحو « ماعلاو صاخلا ىلإ اببح

 « "ناموبو رهشأ ةعبرأو ةنس نوعبسو عست هلو « دلبلا لهأ نم ةعامجو روفاكو

 ١ / . ”"ىلاعت هللا همحر

 دحأ نراكو ©« فلأ دعب لاد مث لادلا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا حتفب : دادحلاو
 . هبلإ بستف هعيبيو ديدحلا لمعي هدادجأ

 ١ برح ةيشنم : راتخملا .

 هتافو موي: ر ؟ .

 راتملا ين ريسي زاحيإبو « رن يف درو : ىلاعت . . . يعاضقلا ركذو ؟ .
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 يفريصلا ركب وبأ

 ؛ يدادغبلا يعفاشلا هيقفلا « يفَرْيَصصلاب فورعملا « هللا دبع نب دمج ركب وبأ

 ' رقانحلاب ربتشاو < جيرُس نب سابعلا يبأ نع هقفلا ذخأ « ءابقفلا ةلمج نم ناك

 . . هلثم ىلإ قبسي مل باتك هقفلا لوصأ يف هلو «لوصألا مولعو سابقلاو رظنلا يف

 يفريصلا ركب ابأ نأ لوصألا يف هفنص يذلا .ةباتك يف لافقلا ركب وبأ ىكح

 عورشلا انباحصأ نم بدتنا نم لوأ وهو «يعفاشلا دعب لوصألاب سانلا معأ ناك

 سيخخلا موي يفوتو . ناسحإلا لك هيف نسحأ ًاباتك هيف فنصو « طورشلا مع يف

 0 . ىلاعت هللا همحر « ةئائلثو نيثالث ةنس رخآلا عيبر ربُس نم نيقب نال

 ءارلا حتفو ابتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةلمهملا داصلا حتفب : يفرسصلاو

 تدصق امإو « مهاردلاو ريناندلا فرصي 'نمل ةروهبشم ةبسنلا هذه.« ءاف اهدمبو

 داصلا رسكي نروقطني سانلا نم ًاريثك تيأر دقف « اهديبقتو ابطمض اهركذي

 هفازلاو

 يئاولاو ١١١ : يزاريشلا تاقبطو 449 : ه دادغب خيراتو *5١ : تسرهفلا ي هتمجرت ع4

 تارذشلاو 589 : ١ يبهذلا ربع +9 :: يدابعلا تاقبطو :1١١91 يكبسلا تاقبطو ناقل ا

 ةمج رثلا هذه ترخأت دقو ١4م8: يبيسحلا تاقبطو ١١ه : ١ ةرضاحملا نسحو معو :+

 . ةيلاتلا ةمج ريلا نع ر يف

 . نم ىلإ : ن ؛ نمل ةروهشم يض : را

 ل



01,10 

 يثاشلا لافقلا

 مامإ 4 يعفاشلا هيقفلا يشاشلا لاّمفتقلا © ليعامسإ نب يلع نب دمع ركب وبأ
 هاو ايس نك 1 6 ًارعاش ايوغل الوصأ اثدحم ًاهيقف ناك « ةعفادم الب هرصع

 ماشلاو زاحهلاو قارعلاو ناسارخ ىلإ لحر « هتقو يف هلثم نييعفاشلل ربن :ا|

 تافنصم هلو « جيرّس نبا نع هقفلا ذخأو « دالملا يف هركذ راسو « روغثلاو
 لوصأ يف باك هلو « ءابقفلا نم نسحلا لدجلا فنص نم لوأ وهو « ةريثك

 نع ىورو « هدالب يف يعفاشلا ١بهذم رشتنا هنعو « ةلاسرلا حرش هلو « هقفلا

 نبا هللا دبع وبأو هللا دبع وبأ ماحلا هنع ىورو « هنارقأو يربطلا ريرج نب دمج

 باتك بحاص مساقلا دلاو وهو .٠ ةريثك ةعامجو يماسلا نمر لا دبع 07 هديه

 دقو . « طبسبلا ١» و « طيسولا » و « ةياهنلا » يف هنع لقني يذلا « بيرقتلا »

 وهو « مساقلا وبأ : لاق هنكل < نهرلا باتك نم يناثلا بابلا يف يلازغلا ءركذ
 « طسولاو زيجولا تالكشم حرش » يف يلجعلا لاقو . مساقلا : هباوصو « طلغ

 «لافقلا ركب وبأ وه « بيرقتلا » بحاص نإ : مميتلا باتك نم ثلاثلا بابلا يف
 .ماهيإلا ىلع « بيرقتلا » بحاص : لاقي اذبلف : لاق من ماما هنبا هنإ ليقو

 بتكلا ة ذارخ يف « ةقينو ةيتسو سم نس لاوش يف تيأدو : تلق

 يهو < تادلجم تس يف « بيرقتلا » باتك ةسورحملا قشم دب ةيلداعلا ةسردملاب

 يبأ نبا مساقلا نسحلا أ فيشصت هنأي هيلع بتكو ؛ تادلج رشع باسح نم

 دوعسم نيدلا بطق خيشلل ةروكذملا ةخسنلا تناك دقو « يشاشلا لافقلا ركب

 : بابللاو ١١١ : ؛ يناولاو ١١١ : يزاريشلا تاقبطو ؟١١ : تسرهفلا يف هتمجرت - هالو
 تاقبطو ١07 : يبيسحلا تاقبطو هإ : ”“ تارذشلاو ١ : ١/5 يكبسلا تاقبطو ( يثاشلا )

 معا ١ يبهذلا ربعو و57 : يدابعلا

 ١ هقف : يزاريشلا .



 « 'اهفقو هنأب هطخ اهيلعو - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - يروباسينلا

 ًاقلخ تيأر ينإف « يزارلا مَلْسل يذلا « بيرقتلا » ريغ « بيرقتلا » اذهو

 نبال يذلا « بيرقتلا » و « هيلع تببن اذبلف « وه هنودقتعي ءابقفلا نم ًاريثك
 « بيرقتلا » اذهو « سانلا يديأب دوجوم ملّسل يذلاو « دوجولا ليلق لافقلا

 . ناسارخ ءابقف هب جرخت يذلا وه

 يزاريشلا قاحسإ وبأ خشلا لاقف «روكذملا لافقلا ةافو يف فالتخالا عقو دقو

 وبأ ماحلا لاقو « ةئاؤلثو نيثالثو تس ةنس يف يفوت : "« ءابقفلا تاقبط » يف

 ةجحلا يذ يف « شاشلاب يفوت هنإ : يروباسينلا مّمَبلا نبا, فورعملا هللا دبع

 اذه ىلع هقفاوو <« ينع بتكو هنع تبتك : لاقو « ةئائلثو نيتسو سمخ ةنس

 ىدحإ ةئس يف هتدالو تناكو : لاقف دازو « باسنألا » باتك يف يناعمسلا نبا

 يفوت هنإ : « ليذلا » باتك يف يناعمسلا نبا ينعأ لاقو ؛4 نيتئامو نيعستو

 . «باسنألا » باتك يف هلاق اذكو « ىلاعت هللا همحر « ةئاثلثو نيتسو تس ةنس

 .باوصلاب ملعأ هللاو«لافقلا ةمجرت يف ”هلاق لوألا لوقلاو «يماشلا ةمجرت يف اضيأ

 ةنيدم يهو - فلأ اهنيب نيتمجعم نينيشب - شاشلا ىلإ ةبسن : يئاشلاو
 لافتلا ريغ لافقلا اذهو « ءاماعلا نم ةعامج اهنم جرخ « نوُنحْنَس رهن ءارو

 . اذه نع رخأتم وهو  ؛ةلدابعلا يف كلذ ركذ قبس دقو - يزورملا

 .ر هب تدرفنا : اهفقو ... تلق ١

 .١١1؟ : ص رظنا ؟

 . ًاضيأ هلاق : ن »م

 . 45 : "حج رظنا ؛

"١١ 



 0ا/لك

 يسجرسأملا نسحلا وبأ

 يتلا دكا قنا قمع رشم" © علصمن لبس نب يلع نب دمج نسحلا وبأ
 هّنقْفَت هقفت «لئاسملا عورفو همترتو بمهذملاب مهفرعأو «ناسارثخب نييعفاشلا ةعأ دحأ

 جرخو هيلع هقفتو يزورملا قاحسإ ابأ بحصو « زاجحلاو قارعلاو ناسارخب
 نب يلع 'فلْخَي ناكو ”دادعي لإ عجرت تامرفا لإ همزاو رصم ىلإ هعم

 مرا ع انارعللا فرصنا مث « اهنع همايق دعب هسلاجم يف ةريره يبأ

 يضاقلا هقفت هقفت هملعو < اهوابقف 1 هنعو روباسدنب سردو « ةئاؤلثو نيعبرأو

 2 يسجرمماملا ىسع نب نسحلا نب لمؤملا هلاخ نم عمسو . يربطلا بيطلا وبأ

 وبأ ماحلا لاقو .  يفدصلا ىلعألا دبع نب سنويو ينزملا باحصأ نم رصمب عمو
 ىدحإ ةنس بجر يف ةنسلا راد يف ءالمإلا سلجم هل ”تدقع :عَّسلا نبا هللا دبع

 ىدامج سداس سيخخلا ةيشع يف نفدو « ءاعبرألا ةيشع يفوتو ؛ ةئاؤلثو نينامو
 وبأ خيشلا لاقو . ةنس نوعبسو تس هرمعو « ةئاؤلثو نينامو عبرأ ةنس ةرخآلا
 . ىلاعت هللا همحر « نينامثو ثالث ةنس : ٠6 تاقبطلا » يف قاحسإ

 مث ةنكاس ءارو ةلمبم ةحوتفم نيس فلآلا دعبو مملا حتفب : يسج'ر ساملاو

 دجل مسا وهو © سجرسام ىلإ ةبسنلا هذه « ةيناث نيس اهدعب ةروسكم عج

 دي ىلع مسأف ًاينارصن ناك «يروباسينلا سيج'رّسام نب ىسع نب نسحلا يلع يبأ
 « روكذملا ىلع ينأ تنب ”نبا روكذملا هبقفلا نسحلا وبأو « كرابملا نب هللا دبع

 ١ . روك ذملا سجرسام ىلإ لكلا ةبسنو « هملإ بسنف

 ةرضاحملا نسحو 11١ : م تارذشلاو ( يسج رماملا ) بابللاو ١١١ : 4 يئاولأ ين هتمج رت - ع5
 . 755 : * يبهذلا ربعو ٠ : يدابعلا تاقبطو ١" : يبيسحلا تاقبطو 5 دك

 . 1١١١ : يزاريشلا تاقبط ١

 ارب



 ماك

 نتخلا هللأ دبع وبأ

 فورعملا «يناجرحجلا لبقو «يذابارتسألا مها ريإ نب نسحلا نب دمحع هللا دبع وبأ

 هوجو هلو « هرصع يف ًاروهشم ًاعرو ًالضاف ابيقف ناك ؛ يمفاشلا هبقفلا «نتخلاب

 نمو « تاءارقلاو نآرقلا يفلاعمو بدألا يف ًامدقم ناكو « بهذملا يف ةنسح

 اي ل لدجلاو رظنلا يف نيزربملا ءاماعلا

 "عت سيرحل لإ يرانا ةئاؤلثو نئالثو' مس ةسإ روباسين دروو « هدلب

 قارعلا لخدو « رفعج رفعج نب هللا دبع نم دواد يبأ دنسم عمسف ناهبصأ لخد مث

 باتك حرشو < ةلحرلاو عامسلا ريثك تاكو « رثكأو نيعبرألا دعب بتكو

 تس ةنس ىحضألا دبع موب ناجرحي فوتو ؛صاقلا نبا سابعلا يىبأل « صيخلتلا د

 . ىلاعت هللا همحر <« ةنس نيعبسو سمخ نبا وهو « ةئائلثو نينامتو

 ةمحسملا ءاخلا حتفب : نتحخلاو ؛يناجرجلاو يذابارتسألا ىلع مالكلا م دقت دقو

 بقفل نتنخ ناك هنأل كلذ هل لبق افإو « نون اهدمو اهقوف نم ةانثل ءتاو

 . ٍليعامسإلا ركب يبأ

 #١4 : * يكبسلا .تاقبطو م*م8 : ١ يناولاو ١١١ : يزاريشلا تاقبط يف هتمج رت - نال

 ”“ : " يبهذلا ربعو ١١١ : يدابعلا تاقبطو 7#“ : ىبيسحلا تاقبطو ١٠١ : ” تارذشلاو

 انتضر



 هام

 يكواعصلا لبس وبأ

 نب ىسيع نب ىسوم نب نوراه نب نايلس نب دمح نب نايلس نب دمع لبس وبأ
 ًادلومو ًآالصأ يناهبصألا ©« يولعصلاب فورعملا ىلجعلا يفنحلا رشب نب مهاربإ

 يضورعلا رعاشلا يوحنلا بيدألا مكنملا رسفملا يمعفاشلا هبقفلا « ًاراد يروباسينلا

 هباحصأ هيقفو «هنامز ربح : لاقف هخيرات يف هللا دبع وبأ ماحلا هركذ ؛ بتاكلا

 ىلإ جرخ مث « مولعلا يف رحبتو هيلع هقفتو يزورملا قاحسإ ابأ بحص « هنارقأو
 اهب ماقاف ناببصأ ىلإ يعدتسا نأ ىلإ « نينس اهب سردو ةرصبلا لخدو قارعلا

 عبس ةنس روباسين دروف ايفختسم جرخ بيطلا وبأ همع هبلإ يعن اماف « نينس
 قاحسإ نبا ركب وبأ خمشلا ناكو « مايأ ةثالث همع متأل سلجو « ةئاثلثو نيثالثو

 اماف ؛ نيقيرفلا نم تْفُْمو ضاقو سيئر لك كلذك و « هعم دعقيف موي لك رضحي
 هلضفي رقأ الإ فلاخم الو قفاوم قبي مو « رظنلا سلجم هل اودقع ءازعلا نم غرف

 هءارو مهفّلَخ 'نّم لقني نأ هنولأسي ىرخأ دعب ةرم خياشملا هرضحو « همدقتو

 ناكو . روباسين ءابقف ذخأ هنعو <« قفأو سردو « كلذ ىلإ باجأف « ناببصأب

 . هسفن لث» ىرب الو هلثم ىرن ال ىولعصلا لبس وبأ : لوقي دابع نبا بحاصلا

 فتوكتي ردقي نمو : لاقف يولعصلاو لافقلا ركب يبأ نع ديلولا وبأ لئسو
 ؟ ىواعصلا لثم

 « ةئاتلثو سمخ ةنس ثيدحلا عمسو «نيتئامو نيعستو تس ةنس هتدالو تناكو

 عست ةنس رخآ يف يفوتو . ةرشع ثالث ةنس 'هقفتلل يفقثلا يلع يبأ سلجم رضحو
 ناطلسلا مدقف «© نيسحلا نادمم ىلإ هتزانج تلمحو « روباسينب ةئائلثو نيتسو

 يكبسلا تاقبطو ١9 : ؛ ةميتيلاو ١54 : * يتاولاو ١١١ : يزاريشلا تاقبط يف هتمج رت - هاله

 يبهذلا ربعو 94 : يدابعلا تاقبطو ١9 : ٍيبيسحلا تاقبطو 5و4 : " تارذشلاو * : ١١١

 . هيقفلا : رب تا؛ هقفتملا : ن ١ 0ك
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 « هيف سردي ناك يذلا دجسملا يف نفدو «© ىلصف هيلع ةالصلل بيطلا ابأ هدلو
 . يواعصلا ىلع مالكلاو نيسلا فرح يف ' هنبا ركذ مدقت دقو ؛ ىلاعت هللا همحر

01/9 

 ةماس نبا برطلا وبأ

 هيقفلا يدادغبلا يضلا مصاع نب ةَّمَلَس نب لضفملا نب دمح بيطلا وبأ

 نبا سابعلا ىبأ نع هقفلا ذخأ < مهيمدقتمو ءابقفلا رابك نم "ناك ؛ يعفاشلا

 'لك هيلع لبقُي سابعلا وبأ ناك اذهو « ءاكذلا طرفب ًاقوصوم ناكو « جيرْس

 ةنس مرحلا يف يفوتو ؛ ةديدع [بتك فنصو « ليملا ةياغ هميلعت ىلإ ليعو لابقإلا
 .ةنسح هوجو بهذملا يف هلو «ىلاعت هللا همحر «بابشلا ؛ضَّعغ وهو « ةئاؤلثو ناث

 . مملاو ماللاو ةلمهملا نيسلا حتفب : ةملسو

 بحاص يوغللا ”يضلا مصاع نب ةّملَس نب لضفملا بلاط وبأ هوبأو (165)
 حبلم بهذملا يفوك ناكو « نآرقلا يناعمو بدآلا نونف يف ةروبشملا فيناصتلا

 باتك يف ليلخلا ىلع كردتساو « ءاماعلا نم هريغو يىبارعألا نبا يقل « طخلا

 عرابلا » باتك فيناصتلا نم هلو « ًاباتك كلذ ىف لمعو « هأطخو « نيعلا »

 ءالج » باتكو « يهالملاو دوعلا » باتكو « رخافلا » باتكو « ةغللا مع يف

 فين « نآرقلا يناعم يف بولقلا ءامض » باتكو « فيطلا » باتكو « هشلا

 ١ ؛4”ه : ؟ج رظناو ؛ هيبأ : نسل .

 تسرهفلا يف هتمج رت - هالو :  7١4يزاريشلا تاقبطو : ٠١5 تارذشلاو مم : م دادغب خيراتو

 يبهذلا ربعو ا/١ : يدابعلا تاقبطو #55 : ؟ ١ ال .

 ٠١ راتخملاو يل ل ن نم تطقس : ناك .

 . ىرخأ رداصم ةيشاحلا يفو م. : ١ ةاورلا هابنا يف هتمج رك 5
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 باتكو « تابنلاو عرزلا » باتكو « قاقتشالا » باتكو 2 نورشعو

 «دودمملاو روصقملا» باتكو « بتاكلا هيلإ جاتحي ام» باتكو «ناسنإلا قلخ و

 هنأ دو يلوُصلا رككب وبأ هنع ىورو 0 لخدملا » باتكو
 نيتئامو نيعست ةنس يف هنع عمم

 تدب :لهأ مهو « هتيوارو ءارفلا بحاص ا ”ةملس هدجو (166)

 . ىلاعت هللا مهمحر « ريهاشم البن ءاباع مهلك
 نبا نإ : "هل ليقف لبلب نب ليعامسإ ريزولاب ًالصتم روكذملا لضفملا ناكو

 مرحو « *”ريزولا ىلع كلذ ىشف « هاجه دق - ؟؛هركذ مدقملا رعاشلا يمورلا

 ١يهو اتايبأ لضفملا يف ىمورلا نبا لمعف « هاياطع يمورلا نبا

 ءاريسفلا ةورف تيئرفتو يلئاسكلا ءاسك يف تفّفلت ول

 ءامس نهر كيدل هيوبس ىحضأو لملخلاب تللختو

 ءادوسلا ابأ ىنكي ًاصخش دوسألا يبأ داوس نم تنوككتو

 ءانبغألا ةمج نم الإ معلا لهأ كّدْمَي نأ للا ىبأل

 ش . راتخملاو رب يل ل س نم طقس : وحنلا . . . يوك ناكو ١

 « نآرقلا يناعم » باتك ةملسلو ؛ ةيشاحلا يف ىرخألا رداصملاو ه5 : ؟ ةاورلا هابنا يف هتمجرت ؟
 . بتكلا دوجأ ةملس باتك : يرابنألا نبا هيف لاق

 , هيلإ لقتف : ثار *

 . "هم: ”"» 14

 . ريزولا ىلع يأ كلذ هيلع قشف : ر ه
 - .مال: ١) يمورلا نبا ناويد

 كلما
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 يروباسينلا ركب نأ

 « اعلطُم املاع اهيقف ناك ؛ يروباسبنلا رذنملا نب مهاربإ نب دمج ركب وبأ

 ءاماعلا فالتخا يف فنص : لاقو '« ءابقفلا تاقبط » يف قاحسإ وبأ خيشلا هركذ
 نمع معأ الو © فلاحلاو قفاوملا هبتك ىلإ جاتحاو « اهلثم ”دحأ فنصي مل ًابتك
 هبتك نمو ؛ىلاعت هللا همحر « 'ةئاؤلثو رشثع وأ عست ةنس ةكمب يفوتو ؛هقفلا ذخأ

 ةرثك ىلع لدي ريبك باتك وهو « فارششالا باتك » ءاماعلا فالتخا يف ةروبشملا

 باتك هلو « اهعتمأو اهعفنأو بتكلا نسحأ نم وهو « ةمنآلا بهاذم ىلع هفوقو

 مهبهاذم لقنو ءاماعلا فالتخا يف وهو « « فاريثالا » نم ربكأ « طوسملا »

 . ريغص وهو « عامجإلا ١» باتك هلو « اضيأ.

 يكبسلا تاقبطو 78١ : ظافحلا ةركذتو "س5 : ١ يناولاو ١١5 : تسرهفلا يف هتمج رن هم

 . 5ال : يدابعلا تاقبطو هال١٠ : ه نازيملا ناسلو ١١5 : ؟

 ١ يزاريشلا تاقبط : م١٠١ .

 ءيشب سيل اذهو : يبهذلا انخيش لاق «يكبسلا لاقو « يزاريشلا هركذ امك هتافو خيرات وه اذه ؟

 . ةئامالثو ةرشع تس ةنس هيقل رامع نب ىيح نب دمحم نأل

 "ال
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 يزورملا ديز وبأ

 ؛يمفاشلا هيقفلا يناثافلا يزورملا « دمع نب هللا دبع نب دمحأ نب دمج ديز وبأ

 همف هلو 2« بهذملل اظفاح دهزلاب ًاروهشم رظنلا نسح « ءالجألا ةألا نم ناك
 لافقلا ركب وبأ هنع ذخأو «يزورملا قاحسإ يبأ نع هقفلا ذخأ . ةميرغ هوجو

 ينطقرادلا نسحلا وبأ ظفاحلا هنم عمسو « اهب ثدحو دادغب لخدو « يزورملا
 « نينس عبس اهب رواجف ةككم ىلإ جرخ مث “ لماحلا مساقلا نب دمحأ نب دمجو '

 : ببطخلا لاق « يرئبر فلا فسوي نب دمج نع يراخبلا حيحصب كانه ثدحو

 هبقفلا تلداع : ١رازبلا ركب وبأ لاقو . ب باتكلا اذه ىور 'نّم لجأ ديز وبأو
 . ةئيطخ ينعي « هيلع تبتك ةكئالملا نأ معأ اهف ةكم ىلإ روباسين نم ديز أ
 لوبمر تنأر :لوقي يزورملا ديز ابأ تعمس : هبقفلا يمتاحلا دمع نب "دمحأ لاقو
 : مالسلا هيلع ليربجل لوقي هنأكو « ةكبب انأو مانملا يف مسو هيلع هللا ىلص هللا
 ؟هنطو ىلإ هيحصا هللا جور اي

 عم ةبج الب ءاتشلا ربعي ناكف ءيش ىلع ردقي ال ًاريقف هرمأ لوأ يف تاكو
 سبل نم ينعلمت ةلع يب : لوقي كلذ يف هل لبق اذإف « دالملا كلت يف دربلا ةدش
 مث < هلاح نطاب ىلع ًادحأ علطي نأ يبهتشي ال ناكو . رقفلا هب ينعي « وشحملا
 نكمتي ال ناكف هنانسأ تطقاستو نّسأ دقو هرمع رخآ يف ايندلا هيلع تلبقأ

 مظتنملاو 4.5 : ١ رئاصبلاو 6 : يزاريشلا تاقبطو ١ : 8١4 دادغب خيرات يف هتمجر ا -
 :يبيسحلا تاقبطو 7 : م تارذشلاو ٠١8 : ؟ يكبسلا تاقبطو ١ : ؟ يناولاو ١١ : ا/

 8 ال يرهذلا ربعو 4 : يدابعلا تاقبطو ٠

 ا شل نيت طار اذا + يل ؛ زابحلا : راتخملا ١

 .دمحأ نسحلا ويأ: نار ؟

 . رب تال يل س نم طقس : هنطو . . . دمحأ لاقو *
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 هللا كراب ال : ةمعنلل ًابطاخم 'لوقي ناكف عاملا ةساح هنم تلطبو غضملا نم

 . باصن الو بان ال نيح تلبقأ ! كبف

 هل تراصو ىرئثأ دقو ءالضفلا ضعبل اتاببأ ةياكحلا هذه ينتركذأ دقو

 : يهو « نيناثلا رع يف وهو ةمعن

 انينتس ”ةرواع نأ دمع اكتم ٠ ”انيريثع ناةكنك 3 "هوئسرأ "كنك ام

 انيرْسي نابثكك ىلع نوُصاْعلا لثم ةلزئغأ كارتألا ينب نم يب فيطت

 انيعلا ةنجلا روح نسحلاب نيكحي ةعئار مورلا تائب نم ”دارسخو

 انيل اهفارطأ نم ضقنت داكت ةَسّمتُم عيراسأب يننزمغي
 انوفدم راص تيم نيمح فكف هب كارح ال تيم ءاسحإ نادرت

 انيناثلا تلق ؟ يكتشت يذلا اف انقلئقُي ليللا لوط كنينأ اولاق

 همحر « ورمب ةئاؤلثو "نيعبسو ىدحإ ةنم بجر رشع ثلاث سينخلا موي يثوتو
 .ةداعإلا ىلإ ةجاح الف يناشافلاو يزورملا ةبسن ىلع مالكلا مدقت دقو ؛ىلاعت هللا

085 

 ندوألا ركب وبأ

 « ىمفاشلا هئقفلا يندوألا ءاقرو نب رصن نب دمح نب هللا دبع نب دم ركب وبأ

 يروباسبنلا ّنسلا نب هللا دبع وبأ احلا هركذ ؛ هرصع يف يمفاشلا باحصأ مامإ

 ناكو ةدم اندنع روباسنب ماقأو فرصنا مث جح : لاقو « روباسين خيرات » يف

 ١ لوقيف : س ت ييلل .

 . نيعستو : ن ؟

 :يبيسحلا تاقبطو ١١8 : " تارذشلاو 8١ : م يئاولاو 88# : ١ باسنألا يف هتمج رث - هم

 :١)”. #0 يبهذلا ربعو 19 : يدابعلا تاقبطو ء ”؟
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 سمخ ةنس لوألا عيبر رهش يف يفوتو . هريصقت ىلع مهاكبأو ءابقفلا دهزأ نم

 . ىلاعت هللا همحر ذابالكي نفدو « اراخبب ةثاؤلثو نينامتو

 هذه <« نون اهدعبو ةلمجملا لادلا حّتفو واولا نوكسو ةزمحلا مب : يندوألاو

 ءابقفلاو « يناعمسلا هلاق اذكه « اراخي ىرق نم ةيرق يهو « ةندوأ ىلإ ةبسنلا

 :لوقي معلاب لاغتشالا نمز يف. انخياشم ضعب تعمسو « يدوألا » نولوقيف هنوفرحي
 يمزاحلا ركب يبأ باتك يف تدجو مث ] .معأ هللاو ةزمهلا حتفب '« يندوألا » وه

 :هفإف < ةزمهلا حتفب هنأ ىلع لدي ام ا ا ا

 ةدمملا در 2 ندوأ اهآو :لاق مث « ةزمهلا حتت هلرأ اه هرئاظتوافدرأ تالمو

 اذه يف هتداعو « اراخب ا ةنكاس واو

 ىلع هكرت هلثم هدعب ركذ مث ةروصلا هذه لثم ىلع ًاناكم ركذ ادإ هنأ باتكلا

 ة ل ل ل ةفلاخلا هو ركذ ةكرجلا ىف فلتخا نإو « هلاح

 . "[لوألا لثم هنأ ىلع لدف
 . ةديدع عضاوم يف "« طبسولا » بحاص هركذو « بهذملا يف هوجو هلو

 لاذ فلألا دعبو ةحوتفم ةدحوم ءاب هفلأ ماللا دعبو فاكلا حتفب : ذابالكو

 ْ . اراخسب ةلحم يهو «© ةمحعم
 ا دمج نب دمحأ رصن وبأ نقتملا ظفاحلا بسني اهيلإو (167)

 نمد ممل لوو « ةقث ناكو ثيدحلا ةْثأ دحأ يذابالكلا متسر نب يلع نبا

 ”محر ؟ةئاعبرأو نيتس ةئس هدلومو «' ةئاؤلثو نيعستو نام ةنس ةرخآلا ىدامج

 ةافو خيارات يف يناعمسلا نبا دعس وبأ ظفاحلا هركذ اذكه : تلق . ىلاعت هللا
 هتفشك و « ةافولا خيرات نع دلوملا خيرات رخأ هنإف « طلغ وهو هدلومو يذابالكلا

 ١ يدوألا :ر .

 .ر دهب تدرفنا ؟

 طيسبلا : سا م .

 ةركذت ) ىبهذلا لاقؤ « ةثامعبرأو » ةظفلل ركذ نود « ”نيتس ةلس هتدالو تناكو : بابللا يف

 ةنس نيعبسو سمخ نع ةئامالثو .نيعبسو نام ةنس ةرخآلا ىدامج يف تام ( +٠١ : ظافحلا

 . ( نيعست نع ةفحصم نيعبس لعلو )

 ال



 رمألا نأ رهاظلاو « هلاح ىلع هتكرتف « هركذ "نم دجأ مف ةديدع تابج نم

 . لعأ للاو « سكملاب

08 

 يسرافلا ركب وبأ

 هركذ 4 يمفاشلا هبقفلا يسرافلا هْيَوّهاَش نب ىلع نب دمحأ نب دمج ركب وبأ

 جرخ مث « انامز روباسينب ماقأ : لاقو « روباسين خيرات » يف هللا دبع وبأ ماحلا

 « اهب ءاضقلا لوف سراف دالب ىلإ مجرو « روباسين ىلإ فرصنا مث اراخم ىلإ

 «روباسيدب ةئاثلثو نيتسو نيتنثا ةنس يف يفوتو . اهب ثدحو روباسين ىلإ عجر مث
 نع ةلوقئم امرن مو « اهب درفت ةدبعب هوجو بهذملا يف هلو . ىلاعت هللا هجر

 ْ . 'هقفلا ذخأ نمع ملعأ مو « هريغ

 ءاب مث ةحوتفم واو مث ةحوتفم ءاه فلآلا دعبو ةمجعملا نيشلاب : هْيَوّهاشو

 هيو امأو « كلملا هاشلاف « بكرم يمجع مما وهو « ةنكاس اهتحت نم ةانثم

 ينب مسا ءامسألا نم هوحنو هيوسسس : « حاحصلا » باتك يف يرهوجلا لاق دقف

 | . ًادحاو مسا المجف توص عم

 ٠. اهطبض نع ينغت اهتربشو « زاريش اهتبصق ةميظع ةروك اهنإف سراف امأو

 عضوم ) ١١؟ : ؟ يكبسلا تاقبطو 44 : ؟ يئاولاو ١44 : يزاريشلا تاقبط يف هتمج رث  هم*

 . ١6 : ؟ ةيضملا رهاوحلاو ( تطقس ةمجرت'
 . « سراف » ديدحت ىلع اذه دعب راتخملا ي رصتقاو « ر ادع ام خسنلا ين ةمجرتلا رحخآ ١
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 0ث

 يعاضقلا

 نب دمع نب مهاربإ نب نوكح نب ىلع نب رفعج نب ةمالس نب دمج هللا دبع وبأ

 نبا ظفاحلا هركذ ؛ « باهشلا » باتك بحاص « يعفاشلا هيقفلا يعاضمقلا ملسم

 ءاضقلا ىلوتو «يدبملا هللا دبع وبأ هنع ىور :لاقو « قشمد خيران » يف ركاسع

 ةدع هلو « مورلا ةبج ىلإ ًالوسر مهنم هتجوتو « نييرصملا ةبج نم 'ةبايف رصمب
 هللا يضر يمفاشلا مامإلا بقانم » باتكو « باهشلا » باتك اهنم : فيناصت

 باتتك هلو « ءافلخلا خيراوت » و « ءاسنألا "نع ءابنإلا » باتكو « هرابخأو هنع

 1 نسف ططخت#

 انافم ناك : لاقو « لاكإلا » باتك يف الوكام نبا رصن وبأ ريمألا هركذو

 عبرأ ةنس ةدعقلا يذ نم ”رششع سداسلا سيخخلا ةلبل رصمب يفوتو . مولع ةدع يف

 دقو . راجنلا ىلصم يف رصعلا دعب ةعملا موي هيلع يلصو « ةئاعبرأو نيسمخو
 معي ناك هنأو « رصم بحاص ؟يدبسعلا مكاحلا نب رهاظلا ةمجرت يف هركذ مدقت
 . ينارج'رّجلا مطقألا هريزو نع

 ىلع نب دمحأ ركب ىبأ بيطخلا ةمجرت يف « ليذلا » باتك يف يناعمسلا ركذو

 ةئاغجز أو ناعيرأو سن ةنب يس هنأ هداده كراكو بحاص ظفاحلا تباث نبا

 ةرضاحملا نسحو ؟؟4م : " تارذشلاو ١١5 : » يناولاو ١*8 : * يكبسلا تاقبط يف هتمج رب - خ4

 . ال5 : ةفرطتسملا ةلاسرلاو "9 : ١

 . تاس نم تطقس : ةباين ١

 .لع: ن ؟

 . رشع عباسلا : ري س يل ل *

 . 4 .ال : #”ب رظنا ؛4
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 همحر © هنم بيطخلا ممسو « روكذملا يعاضقلا هللا دبع وبأ ةنسلا كلت جحو

 . ىلاعت هللا

 هذه « ةلمبم نبع فلألا دعبو ةمجعملا داضلا حتفو فاقلا مغب : يعاضقلاو

 « ريمح نم وه : لاقيو « ناندع نب دعم نبا وه : لاقيو © ةعاضّنق ىلإ ةبسنلا
 اهنم «ةريثك لئابق هبلإ بسنيو ©« كلام نب ورمع همساو « حصألاو رثكألا وهو

 . 'مههريغو ةرانعو ةنيبجو ”يلبو بلك

 «قفاغ ىلوم راجنلا ىسوم نب نارمع : وه ىّلصملا بحاص راجنلاو (168)
 « راجنتلا يدادغبلا رفعج نب دمحم بيطلا وبأ وه روكذملا راجنلا نإ لمقو

 رهوج دئاقلا لوخد لبق ةئاثلثو نيسمخو نامث ةنم فوتو « ردنّغب فرعُيو

 . للاعت هللا همحر « رصم

0/0 

 هيقفلا يدوعسملا « "دمحأ نب دوعسم نب للا دبع نب دمحم هللا دبع ويأ

 لام رع يبأ ىلع هقفت ©« ورم لهأ نم عرو زربم لضاف مامإ ؛ يمفاشلا

 هداتسأ نع ثيدحلا نم ًآالملق ىورو «هيف نسحأو ينزملا «رصتخم» حرشو يزورملا
 ايف ثلاثلا بابلا يف ناميألا يف 4 طبسولا » باتك يف يلازغلا هنع ىكتححو «لافقلا

 ىهتنا مث < اضيب لكأي ال فلح ول عرف : لاقف ةفيطل ”ةلأسم ”ثثنحلا هب مقي

 نع لافقلا لئس دقف <« ضيب وه اذإف « كك يف ام نلك آل هللاو : لاقف لجر ىلإ

 ١ ت يف ةمج رثلا يهتنت انه .

 م يكبسلا تاقبط يف هتمج رت ه6 :  7١؛ ( كلملا دبع نب دمحم : مساي ) ؛5 : يبيسحلا تاقبطو

 ةمج رثلا يف ةدراولا ةيهقفلا ةلأسملا ركذ ىلع راتخملا ين رصتقاو .

 ١ نب دوعسم نب دمحم : رب يل ؛ دمحأ نب دوعسم نبا هللا دبع وبأ : ل يفف همسا يف خسنلا تفلتخا

 يي نب . ىد أ دمحأ نب دمحم : ن ؛ دمحأ

 ضنا



 ذختي : هذسات يدوعسملا لاقف « باوجلا هرضحي مف يسركلا ىلع وهو ةلأسملا هذه
 نسحتساف <« ضيبلا لكأي مو همك يف ام لكأ دق نوكيف « هلكأيو فطانلا هنم
 فين ةنس روكذملا يدوعسملا يفوتو . ليلا فئاطل نم ةليحلا هذهو « هنم كلذ
 . دوُلعْسَم هدج ىلإ هتيسنو ؛ ىلاعت هللا همحر « ورمب ةئاعبرأو نيرشعو

 03م1

 يدابعلا مصاع وبأ

 يداّبعلا « دابع نب للا دبع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم مصاع وبأ يضاقلا

 روباسينبو «يدزألا روصنم يبأ يضاقلا ىلع ةاربي هقفت ؛يعفاشلا هبقفلا يورهلا
 دالبلا يف لقنت . رظنلا قيقد ًانقتم ًامامإ راصو « يماطسبلا رمع يبأ يضاقلا ىلع
 بدأ » اهنم : ةعفان ابتك فنصو ؛« مهنع ذخأو خياشملا نم ًاريثك ًاقلخ يقلو

 ىلع درلا» باتكو « ءاماعلا بهذم ىلإ يداحلا» و « طوسبملا » و « ءاضقلا

 يورهلا دعس وبأ ذخأ هنعو « "ءابقفلا تاقبط يف فيطل باتك هلو '« يناعمسلا
 عممسو فايس ركلملا" نكباوعو ءاضقلا بدأ ف « فارشألا ١» باتك بحاص
 هتدالو تناكو ؛ ةئاعبرأو نيسمخو نامت ةنس لاوش يف وتو ا وو عسا

 . ىلاعت هللا 0 ا ل 00

 2 دبع لاد فلألا كدعبو ةدحوملا ءاملا كديدسل دشلو ةلمبملا نيعلا حتفب : يدابعلاو

 . يورخلا ىلع ما مدقت دقو . روك ذملا 00 هدج - ىلإ ةسنلا هذه

 ةمجرتلا هذه درت لو ه+ : يبيسحلا تاقبطو 805 : * تارذشلاو م١ : ؟ يناولأ يف هتمجرت -

 . راتخملا يف
 . يدابعلا تاقبط مساب هيلإ ريشن يذلا وه ؟ . ر نم طقس : يناعمسلا ىلع درلا باتكو ١

"14 



 0م
 يرضسحلا

 ورم مامإ .؛ يمفاشلا هبقفلا يزورملا يرضخلا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ

 ةذمالت نابعأ نم تاكو « يسرافلا ركب ابأ بحص « ةيعفاشلا ءابقفلا مدقمو

 هب برضي ناكو « يمفاشلا هقف ًارششان ورمب ماقأو « 'يئاشلا لافقلا ركب يبأ

 نويناسارخلا اهلقن ةبيرغ هوجو بهذملا يف هلو «ناسنلا ةلقو ظفحلا ةوق يف لثملا

 « ةائيقلا ىلع يصلا ةلالد ححص هنأ هنع هللا يضر يعفاشلا نع يورو « هنع

 عضوم يف امأف « عماجلا يف دّهاشُت ةبق ىلع لدي نأ هانعم : يرضحخلا لاق

 تالكشب جرتما» باتك نم حاكنلا كاكاو او لتعمل ا 57

 :ةأرملا رفظ ةمالثق نع لئس يرضخلا للا دبع ابأ خيشلا نأ « طبسولاو زيجولا

 تاكو © كان اليوط 0 اهيلإ رظنلا يبنجألا لجرلل زوجي له

 لرب لا يطال هل تلاقف < هتحت يوبشلا يلع يبأ خيشلا ةنبا

 نإو اهيلإ رظنلا زاج نيدبلا رافظأ ةمالق نم تناك نإ : ةلأسملا هذه باوج. يف

 فالخي « ةروعب تسيل اهدي نآل كلذ ناك امنإو «زجي م نيلجرلا رافظأ نم تناك
 هذه الإ معلا لهأب يلاصتا نم دفتسأ م ول : لاقو "يرضخلا حرفف « مدقلا رهظ

 ٠ . يلجعلا مالك ىبتنا ؛ .ةيفاك تناكل ةلأسملا

 :اولاق انياحصأ نإف « وظف ةبف تيلفحرلاو ندلا نيب لصفتلا اذه: نأ تلق

 " يي ظ 035 امهنيب فرعن اف ينجألا رظن ىلإ ةبسنلاب امأ « ةالصلا يف ةروعب اتسيمل نادملا

 50+ تايفو ) 25 : * تارذشلاو 8*7 : ؟ يناولاو ١١٠ : ؟ يكبسلا تاقبط يف هتمج رت - ةها/

 . 15 : يدابعلا تاقبطو 85 : يبيسحلا تاقبطو . ( اهلبق يلا يف وأ : لاقو

 ١ يرضحلا خيشلا : ر ؟ 1 . يزورملا : رب نيل سس ل ت .
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 « ةئاثلثلاو نيناثلا رسثع يف يفوتو .ةقث ناكو اضيأ ثيدحلاب ةفرعم هل تناكو

 ١ . للاعت هللا همحر

 هذه « ءار اهدعبو ةمحعملا داضلا نوكسو ةمحعملا ءاخلا رسكب : يرّضنخلاو
 نكسبو ءاخلا رسكي نم دنع اذه <« رضخلا همساو « هدادجأ ضعب ىلإ ةبسنلا
 ءاخلا متفب  رسضتخلا لوقي نم امأف « نيتغللا ىدحإ يهو < رّضخلا نم داضلا
 ةبسنلا يف اولاق 6  داضلا حتفب - يرّضخلا لاقي نأ هسايقف - داضلا رسكو

 . ءيش هنع جرخي ال درطم باب وهو « يرمن ةرم ىلإ
 «واولا نوكسو ابمضو ةدحوملا ءابلا ديدشتو ةمجعملا نيشلا حتفب : يوُدَّنشلاو

 ناكو روك ذملا يلع يبأ خبشلا دادجأ ضعي مسا وهو « هيوُدْس ىلإ ةبسنلا هذه
 . ىلاعت هللا همحر < 'ورم لهأ نم ًالضاف ابمقف

 08م

 يلاوغلا

 مالسإلا ةحح بقلملا « ىلازغلا دمحأ نب دمحم نب دمج نب دمحم نفاع اونا

 «هلثم هرصع رخآ يف ةيعفاشلا ةفئاطلل نكي مل ؛ يعفاشلا هيقفلا يموطلا نيدلا نيز

 ( يلازفلا ) بابللاو م.5 - +41 : يرّتفملا بذك نييبتو ٠١١ : 4 يكسبلا تاقبط يف هتمج رت - 84
 عمج دقو . 54 : يبيسحلا تاقبطو ( ٠ : يناثلا بختنملا ) ابزؤ:هراهو و ١١8 : 9 مظتنملاو

 « يلا زغلا ةريس » هامس باتك يف هنع نيمدقتملا بتك يف ءاج ام ضعب نامثعلا ميركلا دبع ذاتسألا

 ةرصاعملا تاساردلاو « هت ريس نم بناج لالضلا نم ذقنملا باتك يلو «٠ ( قشمد - ركفلا راد )

 رفع قراعملا ناد)' اند نابلس روك دلل يلازنلا رن يف ةقيقللا + هلق ظنا. ةريقك هلع

 قشمد يف يلازغلا ناج رهم باتكو ( ١459 ةرهاقلا ) رتيعز لداع ةمجرت «وفوداراكل يلازغلاو

 زعت داكن ىرخأ عجارمو « ١95١( ةرهاقلا ) يودب نمحرلا دبعل يلازغلا تافلزمو 0١

 . تاغللا فلتحم يف رصحلا ىلع

 لح



 ىلإ فلتخاو روباسين مدق مث « 'يناكذارلا دمحأ ىلع سوطب هرمأ أدبم يف لغتشا

 ةدمه يف جرخت ىتح لاغتشالا يف دّجو « ينيوجلا يلاعملا يبأ نيمرحلا مامإ سورد
 كلذ يف فنصو « هذاتسأ نمز يف مهيلإ راشملا نايعألا نم راصو « ةبيرق

 خيراتلا يف "يفوت نأ ىلإ هل ًامزالم لزي ملو « هب حجبتي هذاتسأ ناكو < تقولا

 كلملا ماظن ريزولا يقلو « ركسعلا ىلا روباسين نم جرخف « هتمجرت يف روكذملا
 «لضافألا نم ةعامج ريزولا ةرضحي ناكو « هيلع لانقإلا يف غلابو همظعو همركأف

 تراسو همسا ربتشاو مهيلع رهظف « سلاجم ةدع يف ةرظانملاو لادجلا مهنيب ىرجف

 . نابكرلا هركذب

 رشابو اهءاجف « دادغي ةنيدمب ةيماظنلا هتسردم سيردت ريزولا هبلإ ضوف مث
 بجعأو « ةئامعبرأو نينامثو عبرأ ةنس ىلوألا ىدامج يف كلذو «اهب سوردلا ءاقلإ

 يذ يف هيلع ناك ام عيمج كرت مث « هتلزنم مدنع تعفتراو قارعلا لهأ هب

 جحلا دصقو عاطقنالاو دهزلا قيرط كلسو « ةئاعبرأو نيناثو نامت ةنس ةدعقلا

 ةنيدمب ماقأف ماشلا ىلا هجوت عجر اماف "[سيردتلا يف دمحأ هوخأ هنع بانو]

 لقتناو 2« هنم يبرغلا بناجلا يف عماجلا ةيواز يف سوردلا ركذي ةدم قشمد
 « ةمظعملا عضاوملاو دهاشملا ةرايزو ةدابعلا يف دهتجاو ©« سدقملا تيبلا ىلا ابنم

 يف بوكرلا اهنم دصق هنإ لاقيو « ةدم ةيردنكسإلاب ماقأو رصم دصق مث

 « شك ارم بحاص نيفشات نب فسوي ريمآلاب عاّتجالا مزع ىلع برغملا دالب ىلا رحبلا
 نيفشات نب فسوي يعن هغلب كلذك وه انيبف  ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ىتأيسو

 . ةيحانلا كلت نع همزع فرصف « روكذملا
 ةدع يف ةديفملا بتكلا فئصو هسفنب لغتشاو سوطب هنطو ىلا داع مث

 « زيجولا » و « طيسبلا » و « طيسولا » باتك اهربشأ وه ام اهنم نونف

 تعكلا! نيشنأ نم وهو « نيدلا مولع ءامحإ » اهئمو « هقفلا يف « ةصالخلا »و

 مرحلا سداس يف هفينصت نم غرف « ىفصتسملا » هقفلا لوصأ يف هلو « ءابلمجأو

 . يناك دازلا : راتخملا يو ؛ سوط يحاونب ةديلب يهو ناك ذارلا ىلإ ةبسن ١

 . يوت ىح : ن ؟

 .اهلجأو : نر . رب ن نم ةدايز م

 ؟1/



 500 « لدجلا لع يف لحتتملاو 62 هلو © ١ةئامسمحو ثالث ةنس
 ىلع هب نونضملا » و « دصاقملا »و « ملعلا رابعم » و « رظنلا كحم » و « ةفسالفلا

 «راونآلا ةاكشم » و «ىنسحلا هللا ءامسأ حريش يف "ىصقألا دصقملا » و « هلهأ ريغ

 . ةعفان ابلك و ةريثك هبثك و « نيلوقلا ةقمقح » و « لالضلا نم ذقنملا » و

 ىلإ باجأف « ةيماظنلا ةسردملاب اهب سيردتلاو روباسين ىلإ دوعلاب مزلأ مث
 ذختاو « هنطو يف هنيب ىلإ داعو كلذ كرت مث < تادواعملا راركت دعب كلذ

 فئاظو ىلع هثاقوأ عزوو « هراوج يف معلاب نيلغتشملل ةسردمو ةيفوصلل هاقناخ

 لقتنا نأ ىلإ < سيردتلل دوعقلاو بولقلا لهأ ةسلاجمو نآرقلا متخ نم : ريخلا

 سا هيلإ هبسن ام كلذ نمف « ربك 4 قؤرد . هير ىلإ

 ٠ : هلوق وهو « ليذلا » يف

 ةيدشتلا "+ نع اج 57 هادتخ يف هغدص ”براقع 'تّلَح

 هيف تلح 'فيك بئاجعلا نيف ابجربب لحي هاندبع دقلو

 داعلا هبلإ بسنو . ملعأ هللاو هريغل رخآ عضوم يف نيتيبلا نيذه تيأرو

 : امهو < نيتدملا نيذه ”« ةديرخلا » يف يناهبصألا

 ان هن فسم عز نورت 5 توبص ينبه

 ير هجوب ينلباقي ىحضأ هنإ اومولت الف تلزتعا ينإ

 ::ايلبق نيدللا نييبلا ةَنلإ :بنقو
 41 راظلا كامو ىدحإ ةنس لبقو « ةئامعيرأو نيسمخ ةنس هتدالو تناكو

 3 *نارياطلاب ةئاهممحو سمح ةنس ةرخآلا ىدامج رشع عبار نينثالا موي يقونو

 . ىسألا : ن + . ًاعيمج خسنلا نم طقس : ةئامسمخو . .. غرف ١

 . ةديرحلا باتك_يف : رب ن ل «

 . راتخملاو ر نم ةدايز نارباطلاب

 . سوطب : رب ت س يل ن ل ه

 "لم



 نإ هركذ ا رع .رعاشلا يدروببألا دمي 0 وأ ا 0

 هفلخي سانلا يف هل ريظن ال نم هب تف موس كا ىضم

 14 ةروبتم هليمتا هج ني راناوأ لوقب هتافو دعب يئكاحلا ليعامسإ مامإلا لثمتو

 ”بئاغ وهو امد يبأ اءرما تنك تف وهو هدعب يربصل .”تمحع ّْ

 بئاجع اسي نحل لع ب ٌئاجع .ابلك نرص دق مايألا اهنأ ىلع

 ظعاولا دهازلا 5 هنخأ 00 يسوطلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 ةدحوملا ءابلاو ةلمبمللا ءاطلا حتفب « 'نارباّتطلاو ؛ *ةزمهلا فرح يف روكذملا

 يف مدقت اك « سوط يقدلب ىدحإ يهو < تمون ةيناثلا فلألا ا

 | يربظتسم ا

 « دلوملا قرافلا لصألا 55705007 ع كا
 « هتقو هلقف ناك ؛ ىعفاشلا همقفلا مالسإلا رخف بقلملا « ىريظتملا فورشلا

 يضاقلا ىلعو « ينورزاكلا ١نابب نب دمع هللا دبع يبأ ىلع نيقرافاَسَسِب الوأ هقفت

 ١ ج رظنا ١ : و8 |

  4مظتنملاو 88 : ؟ يفاولا يف هتمج رث ١79 : 4 يبهذلا ربعو هال : 4 يكبسلا تاقبطو 4 :
 ؟٠ تارذشلاو 4 : ١١ يبيسحلا تاقبطو 1

 س نم طقسو ؛ نائب نبا : رن.” .



 « نيقرافامم ءاضق نع لزع نأ ىلإ ينيَوُلا دمج يبأ بحاص يسوطلا روصنم يبأ
 «ىلاعت هللا همحر « يزاريشلا قاحسإ ابأ خبشلا مزالو « دادغب ىلإ ركب وبأ لحر مث

 رصن يبأ هفنصم ىلع هقفلا يف « لماشلا » باتك أرقو « هدنع داعأو هملع أرقو

 « قاحسإ يبأ خشلا ةمحص روباسين ل خدو (« ىلاعت هللا همحر « غابصلا نبا

 هركذو . دادغب ىلإ داعو « اهيف نسحأف نيمرحلا مامإ يدي نيب ةلأسم يف ملكتو
 قارعلاب هقفلا يف نيعتو « روباسين خيرات قابس » يف يسرافلا رفاغلا دبع ظفاحلا

 فنصو ٠ ةيعفاشلا ةفئاطلا ةساير هبلإ تبتناو « قاحسإ يبأ هذاتسأ دعب

 بهذم هبف ركذ « بهذملا يف « ءاماعلا ةيلح » باتك كلذ نم « ةنسح فيناصت

 ًاريثك ًائيش كلذ نم عمجو « اهيف ةمثآلا فالتخا ةلأسم لك ىلإ مض مث « يمفاشلا
 . فالخلا يف ًاضيأ فنصو « هللاب ربظتسملا مامإلل هفنص هنأل « يربظتسملا » هامسو

 ىلإ ةئامسمحخو عبرأ ١ةنس « دادغب ةنيدمب ةيماظنلا ةسردملاب سيردتلا ىلوتو

 نبا رصن وبأو يزاريشلا قاحسإ وبأ خبشلا لبق اهيلو دق ناكو « هتافو نيح
 دماح وبأو « ةنابإلا ةمتت » بحاص يلوثملا دعس وبأو « لماشلا » بحاص غابصلا

 اهالوت اوضرقنا اماف - مهنم دحاو لك ةمجرت يف كلذ ركذ قبس دقو - يلازغلا

 عضو 6« سردلا ركذ موي هنأ بهذملا ءاماع نم خياشملا ضعب يل ىكحو .وه

 ةداع ترج يتلا ةدُّنسلا ىلع سلاج وهو « ًاريثك ىكبو هينبع ىلع هليدنم

 : "دشني ناكو اهيلع سولجلاب نيسردملا

 ددؤسلاب ىدثرفت "ءانعلا نمو ناوسم ريغ ”ت'ادسف ًرايدلا تلخ

 فماتت نا .قارتعا نم تاز انهو 32 ىدو كيا اذه هجرت لبَصَو
 . ؟« ةساجلا » يف تاببأ ةلمج نم تيبلا اذهو « هيلع ناحجرلاو لضفلاب

 . ةنس نابعش يف : ر ١

 . دشنأو : راتخملاو ر ؟

 . ءاقشلا : ن ؛ ءالبلا : راتخملاو ر

 ًابوسنم ( عيقبلا ) توقاي دنع تيبلا دروو « معنخ نم لجرل تايبآلاو م007٠ : يوزرملا حرش 4

 . يغايبلا نامعتلا نب ورمعل

 ضرب



 : اهيف لوقي ةديصقب 'يسلابلا ريثك نب نادمح دجملا وبأ هذيمات هحدمو
 ”مارحإلا كداصُمق ىلع اع'رش "بجي ل مانتفأ لضفلا "ةبعك اب

 مارح جمجحلا ىلع وهو هبقلثت ام بيطب "كب رئاز خمضت املو

 . ىنعملا اذه لثم يرعملا ءالعلا يبأ ةشثرم يف قبس دقو

 يفوتو . نيقرافامب ةثاعبرأو نيرمشعو عست ةنس مرحملا يف هتدالو تناكو
 ربقم ِق نفدو « دادغبي ةئامسمحو عبس ةنس لاوش يرشع سماخ تبسلا موب

 « ”هبناج ىلإ نفد ليقو < دحاو ربق يف قاحسإ يبأ هخيش عم « "زربأ باب
 . للاعت هللا اهمحر

 ١م

03 
 ينايغرألا رصن وبأ

 ؛يعفاشلا هبقفلا ينابغرألا هللا دبع نب دم نب دمحأ نب هللا دبع نب دمع رصن وبأ
 يف عربو ينيوجلا يلاعملا يبأ نيمرحلا مامإ ىلع لغتشاو روباسين ىلإ هدلب نم مدق
 يلع نسحلا يبأ نم ثيدحلا عمسو . ةدابعلا ريثك اعرو انتنفم امامإ ناكو «هقفلا

 يفإ 8 ىلاعت هلوق ريسفت يف هنع ىورو « ريسافتلا بحاص يدحاولا دمحأ نبا

 لجو زع اهبر تنذأتسا ابصلا حير نأ ( 44 : فسوي ) « فسوي حير ”دجأل
 ريشبلا هبتأي نا لبق مالسلاو ةالصلا لضفأ اهيلعو انببن ىلع فسوي حيرب يتأت نأ

 ١ ادع ام خسنلا نم نيتيبلا رخآ ىتح صنلا اذه طقس دقو « يسنايلا : راتخملاو ر ؛ يسنابلا : ن :

 :(قاريخأ باب + .ىرضألا خشلا يوب + ن 4 رابخلا يراذك + .. راشلاو ناد

 * هبنجي : خسنلا رئاس ينو ؛ راتخملاو ن يف اذك : هبناج ىلإ .

 ٠ه باسنألاو 848 : * يئاولا يف هتمجر- ١ : ١18 مظتنملاو ٠١ : ٠+ يكبسلا تاقبطو 4 :

  1راتخملا ين ًاريثك ةزجوم ةمج رّثلاو ؛ 78 : يبيسحلا تاقبطو .

 صرخ



 * اصلا جيزي ةوزعحم لك وراسل لق « كلذب هتتأف ال نذأف « صسقلاب

 قاوشأآلا تعط 4 ايتنبلو اهتمت اهتمعن نادبألا ىلع تبه اذإ : قرشملا ةئحان نم يهو

 : دشنأو « بابحألاو ناطوألا ىلإ

 اهلمم : ل! هلْخَت امّصلا م املَخ هللاب نان "يلمح نأ

 اهمومم 'تالحت رمومهم سلفتن ىلع تمّسنت ام اذإ ”حير اصلا ناف

 نيرشملاو عيبارلا ةل يفتو 4 ةقاعبرأو نيمو عبرأ ةنس يف هتدألو تناكو

 عضومي اهرهاظب نفدو *« روباسمنب ةثامسمخو نيرسعو نام ةلس «: ةدعقلا يذ نف

 . ىلاعت هللا همحر « قيرطلا ىلع « ةريحلا » هل لاقي

 كشأ ينايغرألا ىلإ ةبوسنملا « بلطملا ةياهت » باتك نم ةجرختسملا ىواتفلاو ْ

 00 اه 0 0 نملك ااهمف

 . رعأ لاو « كنثا

 يبأل ال 0 كذا رن أل هدو« ةروكدلا والاب تول لإ

 . حقفلا

 .خوراي : رد

 . 4 : مقر ةيشاحلاو 48م4 ١-: ج رظنا ؟
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 قبح نب دمك

 « نيدلا يبحم بقلملا « يروباسينلا روصنم يبأ نب ىبحي نب دم دعس وبأ
 مالسإلا ةجح ىلع هقفت « ًادهزو اماع مدحوأو نيرخأتملا ذاتسأ ؟ يعفاشلا هيقفلا
 عربو ب 'هركذ مدقملا - يناوخلا دم نب دمحأ رفظملا يبأو « يلازغلا دماح يبأ

 لحرو « روباسينب ءابقفلا ةساير هيلإ تهتناو <« فالخلا يفو هيف فنصو هقفلا يف

 ةباحصأو ةداس مهرثكأ راص ريثك قلخ هنم دافتساو « دالبلا نم سانلا هبلإ

 يف فاصتنالا ١ و « طسولا حرش يف طسحملا » باتك فنصو ؛ نالخلا يف قرط

 . بتكلا نم كلذ ريغو « فالخلا لئاسم

 0 هلع نأ 6 نوباسل ترا اكو و نيمراقلا رفاعنا دع فاح هركذ

 سردي ناكو « مولعلا رئاس نم دادمتساو « ريكذتلا ىف ظح هل ناك : لاقو

 ةلمجج نمو ؛ ةيماظنلا ةسردملا يف ةاَرّه:ةنيدمب سرد مث « روباسين ةنماظنب
 ةءارقب سودبع نب دمع نب ىلع نب دمحأ دماح يبأ .خيشلا نم هعمس ام .هتاعومسم

 ةنس يف « يريشقلا ميركلا دبع .مساقلا يبأ نب محرلا دبع رصن يبأ مامإلا
 « هدئاوف عمسو هسرد هرصع ءالضف ضعب رضحو « ةئامعبرأو نيعستو تس

 : هدشنأف « هئاقلإ نسحو

 ىيحي نبا انالوم نيدلا يبحب ايحي مالسإلاو نيدلا تافر
 ايحاو سردلا يقلي نيح هيلع يقلي شرعلا "بر هللا نأك

 خيشلا ةمججرت يف تدجو مث « هيلإ نيبوسنم نيتيب عيماجلا ضعب يف تيأرو
 « رصم ليزت يعفاشلا هبقفلا يسوطلا دم نب دوم نب دم حتفلا يبأ نيدلا باهش

 . "١ : ؛ يبهذلا ربعو ١١١ : ؛ تارذشلاو ل97 : 4 يكبسلا تاقبط يف هتمج رت - 09

 ١:: ٠ ج رظنا ١

 ضضوإ



 : امهو 'هسفنل يروباسينلا ىمحي نب دمع دعس وبأ مامإلا يندشنأو : لاق

 اقح هتنقبت ىبلق اعسل دقو هبحو ءام يف هاغدص ىوث اماف

 يف أدببهش يفوتو . ثيئيرطب ةئاففرأو نيعبسو تس ةنس هتدالو تناكو

 روباسن ىلع اولوتسا امل زغلا هتلتق « ةثامسخو نيعبرأو نامت ةنس <« ناضمر رهش

 هيدخأ "يعل يف هركذ مه قوجلسلا رجنس ناطلسلا عم مهتعقو يف
 ترا هم رات ف يقرافلا قرزالا نبا ىحو 5 تام ىح بارتلا هبق ف "تّسادآو

 «ءاماعلا نم ةعامج هاثر تام املو . حصأ لوأآلاو « نيسمخو ثالث ةنس يف ناك كلذ

 : هيف لاق « يقبيبلا مساقلا يبأ نب يلع نسحلا وبأ مهتلمج نم
 ”هتيص كلاملا ىصقأ يف راط دق رحبتم ماع مد اكفاس ا
 "هتيت فيك نيدلا يبحم ناك "نم فخم الو مولظ اي يل '”لق هللا

 . ىلاعت هللا همحر

 ةدعقلا يذ نم نيرشعلا يف « روكذملا يموطلا نيدلا باهش ينوتو (169)
 نيرشعو نيتنثا ةنس هدلومو « ةفارقلاب نفدو | رصمب ةئامسمخو نيعستو تس ةنس

 ةنس ةكم نم رصم ىلإ مدقو «رصمب زعلا لزانم ةسردمب اسردم ناكو « ةئامسمخو

 . ؟| ةرهاقلاب « ءادعسلا ديعس » هاقناخ لزنو ةئامسمحو نيعبسو عست

 رسك و اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ءارلا حتفو ةلمهملا ءاطلا مفب : ثيشيرطو
 نم ةريبك ةمحان يهو « ةثلثم ءاث اهدعبو ةيناثلا ةانثملا ءايلا نوكسو ةثلثملا ءاثلا

 . مهريغو ءاماعلا نم ةعامج اهنم جرخ « روباسين يحاون

 ١ نيتيبلا دا ريإ دعب اهيف عقوو « ر ادع ام خسنلا نم طقس : هسفنل . . . تدجو مث .

 ؟ج رظنا ؟ :1:58 .

 * راتخملا ين ةمج ريلا تهتنا انه ىلإ .

 . ر هب تدرفنا +
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 يوربلا

 ؛ يعفاشلا ةبقفلا يوربلا هللا دبع نب دعس نب دم نب دم نب دمه روصنم وبأ

 فتراكو « ظعولاو مالكلا معو رظنلاو هقفلا يف مدقتلاب مبملإ راشملا ةمئآلا دجأ

 « هلبق روكذملا ىحي نب دمحم هبقفلا ىلع هقفت « ةعاربو ةحاصف اذ ةرابعلا 'ولح

 هلو < ةروهشم يهو « ةدمج ةقبلعت فالخلا يف فنصو « هباحصأ ربكأ نم ناكو

 دقو « هب ءابقفلا لاغتشا رثكأو « حلطصملا يف حرققملا » هامس روبشم حبلم لدج
 "حرتقملاب فورعملا يرصملا هللا دبع نب رفظم حتفلا وبأ نيدلا يقت هبقفلا هحرش

 الإ هل لاقي الف هظفحي ناك هنوكل همساب ربتشاو «© هب فرعو ”ىفوتسم ًاحرش

 ٌْ ْ . ؟حرتقملا ”يقتلا

 نم ًارفاو ًالوبق فداصف ةئاهسحخو نيتسو عبس ةنس دادغي يوربلا لخدو

 موي لك اهب ركذي ناكو ةيماظنلا نم ابيرق ةيئاهبلا ةسردملا ىلوتو <« صاخلاو ماعلا
 « رصقلا عماجم ةرظانملا ةقلح هلو « ريثكلا قلخلا هدنع رضحيو « سورد ةدع

 « ةيماظنلا ةسردملا ظعولل سلجن ناكو « نامعألاو نوسردملا هدنع رضحيو

 نم هسلع ربظي ناكو « يثاشلل هللا دبع نب دمحأ رضن بأ كئموي :اهسودهو

 هسلجب ءانثأ يف دشني ناكو « ةيماظنلا سيردت يف هتبغر ىلع لدي ام تاكرملا

 : *ديصق لئاوأ يهو « ينّملا تايبأ سيردتلا عضوم ىلإ ًاريشم

 يبهذلا ريعو ١8١ : 4 يكبسلا تاقبطو 78و : ٠١ مظتنملاو 709 : ١ يناولأ يف هتمج رت ن4

 . راتخملا يف ةمج رثلا هذه تلمهأ دقو ؛ 884 : ؛ تارذشلاو 86٠6 : ه

 ١ يدفصلا دنع كلذك وهو « زئسملا : ر ؟ . نسح : ن .

 اعيش ناد .,
  4يدفصلا يدنع امل قفاوم وهو « يرصملا ىقتلا حرش الإ : ر .

 . هوم : هناويد رظناو « ةديصق : نل ه
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 اكنناغم يف يعمدبو يب تدجو 0 تدق يل : ”عْئر اي تيكب

 اكويحم انإ انتيحت ددراو -ش ىل "تحسم دقل ًاحابص معف .
 ْك اكيلهأ مير نم الدب الفلا مير 00 ترص نامز ّح يأب

 ؛ ةبنملا هتكردأف هب دعوو « هل الهأ ناكو « كلذ هنم نومبفي سانلا ناكف
 ةئايسحخو ةرسع عبس ةنس .ةدعقلا يدا: رشع سماخ ءاثالثلا موي هتدالو تناكو

 ش نيتسو عبس ةنس :ناضمر رسشع سباس ١نيتالصلا نيب سيخخلا موي يفوتو ؟ سوطب
 هللا رمأب ءيضتسملا ةفيلخلا رضقلا عماجي ةعملا موي هيلع لصو « دادغبي ةنامسمخو
 « زربأ باس يزاريشلا قاحسإ يبأ خبشلا ةبرت يف رابنلا كلذ يف نفدو

 ىلاعت هللا اهمحر

 يوربلا دوس قرأ «٠ ىقشمد ا . يف ركاسع نبا ظفاحلا ركذو. ْ

 < يطاشتلا طاروق لالو ةئامسمخو نينتسو سمخ ةنس يف قشمد م دق روك ذملا
 . هيلامأ نم ءىش هيلع ءىرقو

 ىلا ةبسنلا هذه ملعأ ال < "واو اهدعبو ءارلاو ةدحوملا « ءابلا حتفب : يودبلاو
 ؛ سوط يحاون نم اهنأ ينظ بلاغو « يناعمسلا اهركذ الو < يه يه ءيش يأ
 . ملعأ هللاو

 ١ :ت س نم طقس : نيتالصلا نيب .

 هدج : اهلعل ) دج « هيورب ىلإ ةبسن ةمومضملا ءارلا ديدشتو ةمجعملا حتفب يوربلاو : تارذشلا يف ؟ (.

 نضره



01 
 دا

 00 « ءاقبلا وبأ هتيتكو « كرامملا ن ديقغ نفط نأ

 نب دمج ركب يلأ ىلع هقفت ؛ يدادغبلا يمفاشلا هيقفلا  لخلا نباب فورعملا |

 0 « ملعلا يف عربو - هركذ مدقملا - يربظتسملاب فورعملا يئاشلا

 1 * سررديو يتفي ةجاحلا ردقب الإ هنع جرخي ال دادغب قرش ةبحرلاب يذلا هدجسم

 هيجوت » هام بانك فنصو دادغبب ةّمحْيَرّسلا ةلأسملاب ىوتفلاب درفت دق ناكو

 نكل « « هببنتلا » حرش نم لوأ وهو «رصتخم هنكل حربشلا ةروص ىلع « هسنتلا

 هللا دبع يبأ نم ثيدحلا.عمسو . هقفلا لوصأ يف باتك هلو « لئاط هيف سيل

 ىورو . امهريغو "يرسبلا نيسحلا هللا دبع يبأو 'يلاعنلا ةحلط ىبأ نب نيسحلا

 0 نا ءاهقفلا ضعب تعمسو .٠ هريغو يفاعمسلا دعس وبأ ظفاحلا هنع
 ىواتفلا يف هطخ ذخأ ىلع نولاتحي اونك:سانلا نأو ًابوسنم ًاديج أطخ بتكي

 تقيضو ىواتفلا هيلع ترثكف « ريغ ال طخلا لجأل لب اهيلإ ةجاح ريغ نم

 0 ار برا ع محل هتاقوأ هلع

 ”[ملعأ شلاو < هوخأ وه حململا طخلا بحاص نإ ليقو] ٠ هنع اورصقأف

 هييشر 50 ىلإ لقنو دآدغبب ةئامسخو نيسمخو نيتنثا ةنس يفوتو

 . ىلاعت هللا همحر

 ءًارهام ارغاشو الفاف اهيقف كرابما نب دحأ نينسحلا وبأ هوخأ ناكو (070)

 يطل عر هني ىلا كالا ني فاو 541 : 4 ياولا يف هتمجرت - هو

 دمحأ نع ةمجرتلا هذه ين درو ام ىلع راتخملا يف رصتقا دقو ء« 154 : 4 تارذشلاو : ١٠١

 -.. هبا مج رمل ي يخأ كرابملا نبا

 . أطخ وهو « يبلاعثلا : نل 1

 . أطخ وهو « يرسلا : را ؟
 .ر هب تدرفنا م

 ؟07



 ميسور « هيلع ىنثأو « ةديرخلا » باتك يف يناهبصألا دامعلا هركذ

 : يهو ظاعولا ضعب يف تاببأ كلذ نمف © تيبودو رعش

 ماتمتلا قمحألا كاذ تاغزن ىلإ اونكر مهنأ ةواقشلا نمو

 ماوقأ ىلع مبنم *هلكقافنو هقافنب هنيد 'جرهبي خش
 يماقمو يعضوم اذه نأ يأ هفنأب هأت "”ىمرككلا ىأر اذإو

 ماظع ؟فكب هيراري لغ ىلعالإ ىوطنا ام اردص قديو
 مالكو ةرابع ماحدزال ال هب رّصَح نم لوقأش يأ لوقيو

 : تسبود هلو |

 امل سفنلا ىوه "نم دادول ًائوص اممإولا ”تمتك و يهو اذه

 اهَلوأ نم كيف يمارغ 'تال' املأ ايو يتنحم رخآ ا
 : اضيأ هلو

 ”.حأ مهنه ”تبقل 3 قلي م ”دمكلا يداؤف يف ٌماقأو اوراس

 ”دلجح يلام *”ةفعف 34 دلج يلام دقت ردحو ”رانو ىوجو قو

 : اضيأ هلو

 ”قمر ل مهسيب ةأادعغع قس مل اوةفر وأ مهسيع ةأدح رض ام

 ١[”قرفلا قارفلا نم يدلج ىهوأ ”قبتست عل مدأو ”قلق ”بلق

 - ثالث وأ - نيتنثا ةنس يفوتو ؛ ةثاعبرأو نينامثو نتنئا ةئس هتدالو تناكو

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامسجخنو نيسحخو |

1 
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 ىبحي نب '[نيدلا دجم يلاعملا يأ ] دمع نب يلع نسحلا يبأ نب دم ىلاعملا وبأ

 دبع نب دم نب نيسحلا نب يلع نب زيزعلا دبع نب يلع نب ١[نيدلا يز لضفلا يبأ]
 '[ نينمؤملا ريمأ ] نب نابأ نب نمحرلا دبع نب مماقلا نب ديلولا نب ماقلا نب نمحرلا
 نباب فورعملا « نيدلا يبحم بقلملا « "يشرقلا « هنع هللا يضر « نافع نب نائع

 بدألاو هقفلا نم ةديدع لئاضف اذ ناك ؟ يمفاشلا هبقفلا يقثسدلا « نيدلا يز

 رهش يف قشمدب ءاضقلا ىلوتو « لئاسرلاو بطخلاو حبلملا مظنلا هلو « امهريغو

 « روك ذملا رهشلا نم نيرشعلا ءاعبرألا موي «ةئامسمخو نيذامثو نامث ةنس «لوألا عيبر

 دجب ] هدجو ١[نيدلا يكز] هوبأ كلذكو : لضافلا يضاقلا طخ هتدجو اذكه

 يذ] هادلوو [|١ مهتيب نم يلو نم لوأ وهو اضيأ نيدلا ىز هيبأ دجو « نيدلا

 ناطلسلا دنع هل تناكو . اهتاضق اوناك |١ نيدلا يبحمو رهاطلا سابعلا وبأ نيدلا

 حتف املو . ةنيكملا ةناكملاو « "ةملاعلا ةلزنملا « ىلاعت هللا همحر « نيدلا حالص

 نيعبسو مست ةنس «رفد رشع نماث تبسلا موي « ؛بلح ةئيدم روكذملا ناطلسلا

 لك اهبيف داجأ « ةيئاب ةدصق روكذملا نيدلا يبحم يضاقلا هدشنأ « ةئامسخو

 : وهو «© سانلا نيب لوادتم وه تدب ابتلمج نم ناكو « ةداحإلا

 بجر يف سدقلا حوتفب ريشم رفص يف ءاببشلا ةعلقلا كحتفو

 تارذشلاو ٠١5 : ؛ يبهذلا ربعو مو : 4 يكبسلا تاقبطو ١19 : 4 يناولا يف هتمج رت - هوو

 . ت نم ةمج رثلا تطقسو ؟ مماب :. ع

 . ةيرصملا ةعوبطملا ين دري لو « راتخملاو ر نم تادايز نيفقعم نيب ام ١

 . يشرقلا يومألا ؛ فورعم بسنلا ةيقبو : ر ؟

 . ةيلاعلا ةلزاملاو ةئيكملا ةناكملا : ر ؛ ايلعلا : ن م

 فض



  نينامو ثالث ةنس بجر نم نيقب ثالثل تحتف سدقلا نإف « لاق اك ناكف
 نبا ريسفت نم هتذخأ : لاقف ؟ اذه كل نبأ نم : نيدلا يبحل لبقو « ةثامسمخو
 مهبلغ دعب نم مهو ضرألا ىنذأ يف مورلا تبلغ لأ : ىلاعت هلوق يف ناجترب

 تيبلا اذه ىلع انأ تفقو املو . ( 1١-8 : مورلا ) 4 نينس عضب يف نوبلغيس
 . « ةروصلا هذه ىلع هتدجو ىتح ناجرب نبا ريسفت .بلطتا لزأ مل ةياكحلا هذهو

 ياك را دورا يحس ع اإل

 ا. 4 تس عشب لق نم هروح قح كلذ

 ش اي بانتساف 0 روكذلا نيدلا يحب يضاقلا ىلإ *[ةنسلا نم رخآلا عببر رشع
 :ش ٠ ؟ينايفابلا نب لضفلا أ اب قولا نيز

 نيدلا يم يضاقلا لإ رسولا يعم 4 يب يذلا ره درك نأ سل

 تيلص ةعمج لوأ يف كلذو « هتلود نامعأو ناطلسلا رضحو « وه بطخي نأ

 ش 0 افاركرلا اولا را رينملا قر املف « حتفلا ل

 لجو ضرألاو تاومسا قلخ يذلا ف دا ف تأ دو 00

 هلل دما لقو 8. ناحبس ةروس نم أرق مث ١( : ماعنألا ) * رونلاو تاماظلا

 1 1 5 . لّضألا طخ اري س يل 3

 قشمدو ةرهاقلا يف تعقو : هب هللا نطل دمحأ نب ىسوم اهبتاك ينعأ « تلق » : راتخملا شماهب "
 ةيشاحلا ىلع عيمحلا ىلع بوتكم هنكل هيلإ راشملا لصفلا اذهو روكذملا ريسفتلا نم خسن ثالث ىلع
 رايدلاب ةاضقلا يضاق يعفاشلا نيدلا نيز -نب دمحم نيدلا يقت خيشلا ينربخأو . لصألا طخ دعب
 الا هاو نكذب روي وم يتعجب وا وبلا وقفا درروارالا كيال هع رايرصلا

 . نيفقعم نيب امر تدرفنا *

 . رادع ام خسنلا نم تطقس : يسياينابلا نبا ؛ لضفلا نب ابن : يل س ؛ لضفلا نب انب : ل 4

 فوك



 م

 ا 1 ءارسالا ) ةيآلا 6 دلو دخت م يذل

 نسم أرق مث « ثالثلا تانآلا ١( : فبكلا ) # باتكلا هدبع ىلع لزنأ يذلا

 «ةيآلا ( هه : لمنلا ) © ىفطصا ن نيدلا هدابع ىلع مالسو هلل دملا لقو # لمنلا

 « ةيآلا ١( : أبس ) # تاومسلا يف ام هل يذلا هلل دحلا إ» أبس ةروس نم أرق مث

 ١( : نطاف) ) « ضرألاو تاومسلا رطاف هلل دحلا ط رطاف ةروس نم أرق مث

 يف عرش مث ؛ ميركلا نآرقلا تادبمحت عيمج ركذي نأ هدصق ناكو « تانآلا

 فارَصُممو « هرهقب كرشلا ”لذمو «هرصنب مالسإلا ”زعم هلل دحلا : لاقف « ةمطخلا

 ردق يذلا « هركمب 'رافكلا جردتسمو « هركشب معنلا ميدمو « هرمأب رومألا

 00 هدابع ىلع ءافأو « هلضفب نيقتملل ةمق ةبقاقلا لعجو « هلدعب الود مايألا

 هتقيلخ ىلع رهاظلاو « عنامي الف هدابع قوف رهاقلا « هلك ع نيدلا ىلع هنيد ربظأو 0

 ىلع هدمحأ « عقادي الف ديري ا ماحلاو « :عجاري الف ءاشي امب رمآلاو « عزاني الف“

 نم سدقملا هتيب ريبطتو « هراصنأل هرصنو هئاملوأل هزازعإو « هرابظإو هرافظإ

 « "هرابج رهاظو هرس نطاب دحلا رعشتسا نم َدْمَح « هراضوأو كرشلا ساندأ

 دلوي مو دلي مل يذلا * دمصلا دحألا هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دبشأو

 < هبر هب ىضرأو « هبلق ديحوتلاب ربط نم ةدابش < دحأ ًاوفك هل نكي /و

 «كفإلا ضحارو « كرشلا "ضحادو «كشلا عفار هلوسرو هدبع ادمحم نأ دبشأو

 ىلإ ؛هنم هب جرعو <« ىصقألا دجسملا اذه ىلإ مارحلا دجسملا نم هب ىرسأ يذلا

 «ىغط امو رصبلا غاز ام « ىوأملا ةنج اهدنع «ىبتنملا ةردس ىلإ العلا تاوامسلا

 ريسمأ ىلعو « نامإلا ىلإ قباسلا قيدصلا ركب يبأ هتفيلخ ىلعو هيلع هللا لص

 ل ل ا ل ل

 مهن نيفياتلاو هيحصو هلآ ىلعو * كلارا يكن كرشلا لزازم كاك نأ

 ٠ ا هياسسإبا

 يلا د
 : 0 . هراهجا : ن

 0 لا 7

 ْ . لوعفم هل سيلف مزال

0057 



 العلا ةجردلاو ىوصقلا ةياغلا وه يذلا هللا ناوضرب اورشبأ « سانلا اهأ
 ىلإ اهدرو « ةلاضلا ةمآلا نم « ةلاضلا هذه دادرتسا نم كيديأ ىلع هللا هرسد الل

 ريبطتو « ماع ةثام نم ًاييرق نيك رشملا يديأ يف اهلاذتبا دعب « مالمإلا نم اهرقم

 هقرط نع كرشلا ةطامإو « همسا هيف ركذيو عفري نأ هللا نذأ يذلا تببلا اذه

 هنإف <« ديحوتلاب هدعاوق عفرو « همسر اهيف رقتساو هقاور اهملع دتما نأ دعي

 نيب نمو هفلخ نم ىوقتلا ىلع سسأ هنإف « 'دبجمتلاب هناينب ديشو هيلع ينب
 <« مالسلاو ةالصلا هيلع دمج منن جارممو ؛ مهاربإ ميبأ "نطوم وبف « هيدب

 دصقمو « ءاسنألا رقم وهو « مالسإلا ءادتبا يف اهبلإ نولصت متنك يتلا عتلبقو
 و © يبنلاو رمألا لزني هب لزنمو « يحولا طببمو لسرلا نفدمو « ءاملوألا

 0 اهركذ يتلا ةسدقملا ضرألا يف وهو «رشنملا ديعصو رشحملا ضرأ يف
 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هبف ىلص يذلا "| ىصقألا ] دحسملا وهو « نينملا

 اهاقلأ يتلا هتباكو هلوسرو هدبع هيلإ هللا ثعب يذلا دلبلا وهو «نيبرقملا ةكئالملاب

 هحزحزب لو « هتاوبنب هفرشو هتلاسرب همارك يذلا ىسع هحورو « ميرم ىلإ

 لل ًادبع نوكي نأ حبسملا فكنتسي نل 9 : ىلاعت لاقف « هتيدوبع ةبتر نع
 ًالالض اواضو هلل نولداعلا بذك ( ١7٠ : ءاسنلا ) «# نوبرقملا ةكئالملا الو
 قلخ امب هلإ لك بهذل ًاذإ هلإ نم هعم ناك امو دلو نم هللا ذختا ام 8 ًاديعب
 دقل ل ( 4١ : نونمؤملا ) 4 نوفصي امع هللا ناحبس « ضعب ىلع مهضعب العلو
 تايآلا رخآآ ىلإ ( ١07 : ةدئاملا ) * ميرم نبا حبسملا وه للا نإ اولاق نيذلا رفك
 ؛ةدششت ال « نيمرحلا ثلاثو « نيدجسملا يناثو « نيتلبقلا لوأ وهو « ةدئاملا نم
 الولف « هلع الإ نيئطوملا دعب رصانخلا دقعت الو « هيلإ الإ نيدجسملا دعب لاحرلا
 هذه مصخ امل « هدالب ناكس نم هافطصاو « هدابع نم هللا هراتخا نم منأ

 نم كل ىبوطف « رابُم ابفرش يف ميرابي الو «راجُم اهيف ميراحي ال يتلا ةليضفلا

 هيمحتلاب: ن5
 . ىرث ءىطوم : ن ؟

 .ر نم ةدايز *

 . دشت ال يذلا : ن غ

 ضونإا



 تامزعلاو « ةيردبلا تاعقاولاو « ةيوبنلا تازجعملا كيديأ ىلع تربظ شيج

 متددج « ةيولعلا تاكتفلاو « ةئناعلا شوبحلاو «ةيرّملعلا تاحوتفلاو « ةيقيدصلا

 تامجهلاو « 'ةيرببخلا تالزانملاو « ةيكومربلا محالملاو « ةيسداقلا مايأ مالسإلل

 نكشو « ءازجلا لضفأ ملسو هيلع هللا لص دمحم هتين نع هللا مازجف « ةيدلاخل

 هبلإ هب متبارقت ام كنم لّسقتو « ءادعألا ةعراقم يف كجبم نم هومتلذب ام كل

 هذه هللا ممحر اوردقاف < ءادعسلا راد يبف ةنجلا مباثأو « ءامدلا قاربم نم

 ميلع ةنملا ىلاعت هلف « اهركش بجاوب ىلاعت هلل اوموقو <« اهردق ىح ةمعنلا

 هل تحتف يذلا حتفلا وه اذبف « ةمدخلا هذه ىحيشرتو « ةمعنلا هذهب ىصيصختب

 < نوبرقملا ةكئالملا هب جبتباو « ءاماظلا هوجو هراونأب "تحلمتو « ءامسلا باوبأ

 شيجلا كلعج نأب ةممنلا نم ملع "اذاف « نولسرملاو ءاسنألا انمع هب “رَقو

 مقوس موقت يدلا دنجلاو « نامزلا رخآ يف سدقملا تيبلا ينيالع حف يذلا

 نأو « هلاثمأ ميديأ ىلع للا حتفي نأ كشوبف « نامإلا مالعأ ةومنلا نم ةرتف دعب

 تيبلا وه سيلأ « ءاربغلا لهأل ينابتلا نم رثكأ « ءارضخلا لهأل يفابتلا نوكت

 تاحبش + لاعت لاقق © هناطخ صيف اهيلغ ضتنو « هيانك ىف كلا هركذ يذلا

 ١( : ءارسإلا ) * ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم اليل هدبعب ىرسأ يذلا

 بتكلا هيف تملتو لارا لج حار « للملا هتمظع يذلا تيبلا وه سيلأ

 هلحأل ىلاعت هللا كسمأ يذلا تببلا وه سيلأ ؟ لجو زع هللا نم ةلزنملا ةعيرألا

 سبلأ ؟ برقيو هحتف رسيتمل اهتاوطخ نيب دعابو <« برغت نأ عشسوي ىلع سمشلا

 الإ هبحي مف هذاقنتساب هموق رمأي نأ ىموم لجو زع هللا رمأ يذلا تيبلا وه
 هللا اودمحاف ؟ نايصعلل ةبوقع هبتلا يف مهاقلأف هلجأل مبيلع هللا بضغو < نالجر

 <« نيلاصعلا ىلع تلضف دقو « ليئارسإ وثب هنع تلكن امل كمئازع ىفمأ يذلا

 مناك هلجأل عمجو « نيضاملا ؛ممألا نم لبق تناك ممأ هيف لذخ امل كقفوو

 . هلل اذامق : ن «م

 . ممآلا نم مكلبق نم - َْن 0

 اضضر



 ١ 24 (ىتح) و (فوس ) نع (دق ) و ( ناك ) هتضمأ اب مانغأو « قش تناكو .
 متيومأل .ًادونج مثنك نأ دعب ملعجو « هدنع نمبف هب عركذ دق هللا نأ متبيلف
 ببط نم.تببلا اذمل متيدهأ ام ىلع « نولزأملا ةكئالمللا مل ركشو « هدلج
 ٠ كرشلا ىذأ نم هيف مهقرط نع متطمأ امو « دمجمتلاو سيدقتلا رشنو ديحوتلا
 ىلصتو «تاومسلا كالمأ مل رفغتست .نآلاف ؛ثيسخلا رجافلا داقتعالاو «ثيلثتلاو
 اوسرحاو « مكيف ةيهوملا هذه هللا -مكمجر اوظفحاف « تاكرابملا تاولصلا حيلع
 0 « مس اهب كست نم يتلا هللا ىوقتب < مدنع ةمعنلا هذه
 . © ىرقبقلا عوسجرو ؛« . ىدرلا ةعقاومو « ىوهلا عابتا نم اورذحاو «© مصعو
 « ةصفلا نم ىقب ام ةلازإو © ةصرفلا زاهتنا يف اوذخو « ادعلا نع لوكنلاو
 مكلعج ذإ هاضر يف مكسفنأ هللا دابع اوعبيو © هدابج قح هللا يف اودهاجو
 « نايغطلا مكلخادتي نأو .« ناطيشلا مكتلزتسي نأ مايإو « هدابع ريخ نم
 .يف مدالحيو « دابجلا مكلويخو « دادحلا مكفوبسي رصنلا اذه نأ مكل ليخبف

 ا ا م ل ا
 مكصخو < ليزجلا حنملاو 2« ليلجلا حتفلا اذهب مكفرش نأ دعب - هللا دابع
 ٠ نأو «همهانم نم ًاريبك اوفرتقت نأ - نيتملا هلبحي مكيديأ قلعأو «نيبملا هرصنب
 يذلاكو «اثاكنأ ةوُق دعب نم اهزغ تضقن يتلاك اونوكتف «هيصاعم نم اميظع ارتأت

 وبف داهجلا دابجلاو « نيواغلا نم ناكف ناطيشلا هعبتأف اهنم خلسناف انتايآ هانبتآ
 ها اوظفخا « مكرصني هللا اورصنا « مكتاداع فرشأو « مكتادابع لضفأ نم
 مح يف اودج « كركشيو مدزي هللا اوركشا < مركذي هللا اوركذا « مكظفحي
  تيضغأ يتلا ساحنألا هذه نم ضرآلا ةئقب اوربطو « « ءادعألا ةفأش علقو « « ءادلا
 "تاراثلا اي مايألا تدان دقف « هلوصأ اوثتج ١و رفكلا عورف اوعطقاو « هلوسرو هللا
 لا لذأ « ربقو هللا بلغ «رصنو هلا حتف « ربكأ هلا « ةيدمحم ا ةللاو ةيمالسإلا
 «اهوزجانف ةسرفو « اهوزبتناف ةصرف هذه نأ هللا مكمحر اوماعاو «رفك ' نه

 ابلإ اورايسو. هكا اوجرخأف ةمبمو < اهوزوحف ةمينغو

 ١ هتورعب . . . هب كسمم نم يذلا : ن .

 تاراثلاب : راتخملا ؟ .
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 . دقف « اهرئاخذب بساكملاو « اهرخاوأب رومألاف « اهوزبجو مكتامزع ايارس .
 ىحضأ دقو فيكف « نوديزب وأ مكلثم مهو « لوذحلا ودعلا اذهب هللا كرفظأ

 مكنم نكي نإ :  ىلاعت هللا لاق دقو « نورشع مكنم مهنم دحاولا ةلابق

 نيذلا نم افلأ اوبلغي ةئام مكنم نكي نإو « نيتئام اوبلغي نورباص نورشع .

 عابتا ىلع مايإو هللا انناعأ ( 50 : لافنآلا ) « نوبقفي ال موق مهنأب اورفك
 نإ 9 هدنع نم رصنب نيداسملا رشاعم ةدّيأو « هرجاوزب راجدزالاو « هرماوأ .

 لآ ) « هدعب نم مرصني يذلا اذ نمف مكلذخي نإو مكل بلاغ الف هللا كرصني
 يسق نع قرمت ماهس ذفنأو « ماقم يف لاقي لاقم فرشأ نإ 1٠.( : نارمع
 لاق « مكالعلا زيزعلا درفلا دحاولا مالك « مابفآلا .هب لحت لوق ىضمأو « مالكلا
 ذوعأ « نومت مكلمل اوتمنأو هل ارعمتساف ثار ءىرق اذإو ): * ىلاغت هللا

 ًارقو ( ؟و4 : فارعألا ) ) « محرلا نمحرلا هللا مس « مجرلا ناطيشلا نم هللاب

 « هوعيبطأف ةعاطلا نسح نم هب هللا رمأ امب يايإو مكرمآ : لاق مث « رسشحلا لوأ

 مظعلا هللا رفغتسأو ؛« هو اق دبل حف دام كاب اه يلو كابو

 . هورفغتساف نيماسملا عمو مكلو يل

 رصانلا مامإلل اعد مث ةرصتخم ءابطخلا ةداع ىلع ةيناثلا ةبطخلا بطخ مث
 ركاشلا « كتبيهل عضاخلا كدبع ناطلس مدأو مبللا : لاق مث . رصعلا ةفيلخ

 نع يماحملاو « عماللا كبابشو « عطاقلا كفيس « كتيهومب فرتعملا « كتمعنل

 عماج «رصانلا كلملا «لجآلا ديسلا « عناملا كمرح نع ”باذلاو « عفادملا كنيد

 مالسإلا ناطلس « نيدلاو ايندلا حالص « نابلصلا ةّدَّسع عماقو « نامإلا ةمك

 ريمأ ةلود يبحم « بويأ نب فسوي رفظملا يىبأ سدقملا تيبلا ربطم « نيماسملاو

 نسحأو «ةطيبحم هتايارب كتكئالم لعجاو « ةطيسبلا هتلودب "مع مهللا «نينمؤلا .
 قبأ مهللا « هءاضمو همزع ةيدمحملا ةللا نع ركشاو « هءازج يفينحلا نيدلا نع

 مهللا «هتوعد .براغملاو ىراشملا يف رشناو «هتزوح ناميإلل ىوو « هتجبم مالسإلل 0

 حتفاف «نونمؤملا يلتباو «نونظلا تنظ نأ دعب سدقملا تيبلا هيدي ىلع تحتف اك

 هاقلت الف « اهيصاونو رفكلا يصايص هكلمو « اهيصاقو ضرألا يناد هيدي ىلع

 اهقحلأ الإ ةفئاط دعب ةفئاط الو « اهقرف.الإ ةعامج الو « اهقزم لإ ةبيتك مهنه

 افون



 قراشملا يف ذفنأو « هينعَس سو هيلع هللا ىلص دمحم نع ركشا مهللا < اهقبس نم

0 

 « راّجفلا فونأ هب مغرأو « رافكلا سطاعم هب للذ مهلا « اهفانكأو كلاملا

 . راطقألا لبس يف هدونج ايارس ثثباو « راصمألا ىلع هكلم بئاوذ رشناو
 كولملا هببأ ينبو هبنب يف هظفحاو « نيدلا موي ىلإ هبقع يفو هيف كلملا تي مهلا

 اك مبللا 5 مايل وأو هئاملو أ زازعإب ضقاو « مهاقبي هدضع ددشاو « ١نيمامملا

 رم ىلع 5 « مايألا ىلع ىقبت يتلا ةنسحلا هذه مالسإلا يف هدي ىلع تيرجأ
 4 « نيقبلا راد يف دّفْنَي ال يذلا يدبألا كلملا هقزراف « ماوعألاو نويجلا

 «”يدلاو ىلعو يلع تمعنأ يتلا كتمعن ركشأ نأ ينعزوأ "ير إو هلوق يف و هءاعد

 : فاقحألا ) 4 نيحلاصلا كدابع يف كتمحرب ينلخدأو « هاضرت اخلاص لمعأ نأو

 . ةداعلا هب ترج امب اعد مث ( ١

 ةنس نابعُس عباس يف يفوتو 4 قشمدب ةئامسمحو نيسمخ ةنس هتدالو تناكو

 هللا همحر « نويساق لبج حفسب هموي نم نفدو قشمدب ةئامسمخو نيعستو نام
 . ىلاعت

 . ىشمدب ءاضقلا ىلع نيدلا يز بقلملا ىلع نسحلا وبأ هدلاو ناكو (171)
 «اجاح ةكم ىلإ جرخف < يفعأف ءاضقلا نع ىفعتساف « نيدلاو ريخلا ريثك ناكو

 ةقبطلا يلاع ناكو « اهي ماقأف ةئامسخو نيتسو ثالث ةنس رفص يف دادغب ىلإ داعو

 هيلع عمسو « هتماقإ ةدم دادغبب ثادحو « ًاريثك اقلخ عمس « ثيدحلا عامس يف

 عبرأ ةنس لاوش نم نيرشعلاو نماثلا سيمخلا موي يفوت نأ ىلإ اهب لزي ملو 6 سانلا
 « لينح نب دمحأ مامإلا ةربقب نفدو «رصقلا عماجم هيلع يلصو « ةئامسمخو نيتسو
 . "نيعمجأ مهنع للا يضر

 دبع نب مالسلا دبع محلا وبأ : وهف < ”روكذملا ناجكرب نبا امأو (172)

 نآرقلا ريسفت هلو « ًاحلاص ًادبع 0 نمحرلا دبع نب دمه نب نمحرلا

 ١ نيطالسلاو : ر .

 رب يف ل س ن يق ةمج علا يهتنت انه ؟

 مقر ةلمكتلا يف هتمج رت م : 91/ا١ .

 فه



 .ةنس يفوتو « تاماقملاو لاوحآلا بابرأ قيرط ىلع هبف همالك رثكأو < مظعلا

 .٠ ىلاعت هللا همحر <« شكارم ةنيدمب ةئامسمحو نيثالثو تس

 .نون فلآلا دعبو مج اهدعبو ءارلا ديدشتو ةدحوملا ءابلا حتفب : ”ناجَبو

010 

 يساماسلا ديدسلا

 يف ًامامإ ناك ؛ يعفاشلا هبقفلا يساماسلا هللا دبع نب هللا ةمبه نب دمحم ديدسلا

 يذلا وهو نوف ةذع نقتأو « دادغبب ةيماظنلا ةسردملاب ةداعإلا ىلوت « ١هرصع

 « طيسولا » و فيرششلا ةقيرط ركذي ناك هنإ ليق «قارعلاب فيرشلا ةقيرط ربش
 اولغتشاو «دالبلا نم سانلا هدصق .باتك ةعجارم ريغ نم « ىفصتسملا » و يلازغلل

 ناخيشلا مهتلمج نمو « نيفنصم نيسردم ءاماع اوجرخو « هب اوعفتناو هلع

 امهركذ يتأسسو - سنوي ادلو ىسوم نيدلا لاكو « دمحم نيدلا دامع' : نامامإلا

 < رجابم نب ناولع نب دمحم رفظملا وبأ نيدلا فرش خيشلاو - ىلاعت هللا ءاش نإ
 ةنس نابعش يف دادغبب فوتو ؛ ايئتنفلا يف ًاددسم ناكو . لضافألا نم مهريغو
 . ىلاعت هللا همحر « ةئامسمخو نيعبسو عبرأ

 هذه « ةبناث نيس فلآلا دعبو مملاو ماللاو ةلمبملا نيسلا حتفب : يماّلّسسلاو

 .ريهاشم ةعامج اهنم جرخ «ناجيبرذأ دالب نم ةنيدم يهو < سلس ىلإ ةبسنلا

 دامتعالا أدبي انه نمو . راتخملا يف ةمج رنلا هذه درت ملو « ١ةه: ؛ ىكبسلا تاقبط يف هتمج رث- وه

 1 .« نمو اهزمرو رتسشنم ةخسن ىلع

 ١ هرصع مامأ ناك : ن .

 اضشيإ
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 ةدلقح

 . يسوطلا يراطعلا :مساقلا نب نيسحلا نب دمحم نب دعسأ نب دمحم روصنم وبأ
 ؛ يروباسينلا يمفاشلا هبقفلا © نيدلا ةدمع بقلملا « ةّدَفَحم فورعملا « لصألا
 روصنم نب دمحم ركب يبأ ىلع ورمب هقفت « ايلوصأ ًاحصف ًاظعاو ًالضاف اهيقف ناك
 يضاقلا ىلع لغتشاو « ذورلاورم ىلإ لقتنا مث © روبشملا ظفاحلا دلاو يناعمسلا

 « بيذهبنلا » و « ةننسلا حرش » بحاص يوغبلاب فورعملا ءارفلا دوعسم نب نيسح

 زيزعلا دبع ناهربلا ىلع اهب لغتشاو اراخي ىلإ لقتنا مث - 'هركذ قبس دقو -
 ماقأو « ريكذتلا سلجم اهب هل دقعو ورم ىلإ داع مث « يفنحلا ةرام نب رمع نبا

 اك « ةئامسخو نيعبرأو نايث ةنس :زغلا ةنتف تناكو - "زغلا ةنتف يف مث « ةدم اهي

 ناجيبرذأ ىلإ اهنمو قارعلا ىلإ "جرخ  ىبحي نب دمحم هبقفلا ةمجرت يف هتركذ

 هلم اومممو « ظعولا ببسي هيلع. سانلإ عمتجساو « لصوملا ىلإ اهنمو ةريزجلاو
 : هملامأ نمو <« ثيدحلا

 ا ماوتلا موجن يف نسشلا ”لثم ءانماعلا يف يعفاشلا ”لثَم

 ءاماظلاب ءامضلا ”ساقيأ ريظن ريغب ”هساق نمل 'لق

 .:  تاببأ ةلمج نم يمركلا ىلع اموي دشنأو

 يبهذلا ربعو 1007 :8.١8 ” يتاولاو ؟04 : ٠١ مظتنملا يف هتمج رت - 5

 .تايبألا دأب زا لع ترصتلا ٠ :راتخملا يف ! ريتك ةزجوم يعور : 4 تارذشلاو ؟ : : "!١

 . ةمج تلا يف ةروكذملا ةعبرألا

 و ورا ردع رو اا عر

 ١ جرخ زغلا ةرتف يف مث : رب ؛ رغألا : ر ؟ زغلا ةرّف يف ةدم : نم يل ل ن س .

 . جرخو : نم ؛ جرخ مث : يىل لن س *

 نضل



 'دنه هب ”لحت تناك لزنم ىلع دعرلا اهؤرقي نزملا باوص ةبحت

 ثثر امل سبل قاشعلا ”ةيراعو ةةّبانَص "بولقلا اهان'رعأف تأن

 رخآلا عيبر رهش يف يفوتو . سلاجلا نسحأ نم ظعولا يف هسلاجب تناكو

 ةنس بجر يف يفوت هنإ لمقو « زيربت ةنيدمب ةئامسخو .نيعبسو ىدحإ ةنس
 . باوصلاب لعأ هللاو « ىلاعت هللا همحر © نيعبسو ثالث:

 اذهب يمس معأ الو « ةلمبملا لادلاو ءافلاو ةلمهملا ءاحلا حتفب . : ةدّفتحو ا

 5 ا

 ءارلا ا ةدحوملا ءابلا نركسو ابقوف نم ةانثملا ءاتلا سكب :

 . نابييرخأ هدم ديكأ نم يهو « ياذ اهدعو بت نم انك ءبلا ةوكسو

 2 60ك5ال

 يناشوبخلا نيا مجن "٠

 «يقاشوبخلا هللا دبع نب نسكلا نب لعب دسم نب ققوملا نب دمع تاكربلا وأ

 دمه ىلع هقفت « عرولا ريثك ًالضاف اهيقف ناك ؛ يعفاشلا هبقفلا نيدلا مهن بقلملا

 « طيحرلا حرش او طحفاو هاك يستي هاو خب هزكذ مدقملا -: ىبحي نبا'

 باتك هلو « هرطاخ نم هالمأف باتكلا مدع هنأ هنع لقن قح « ليق ام ىلع

 يف هركذ مدقت دقو ارم رع م « ريبك وهو « طبحملا قيقحت »

 لقتسا املو . 'هعم هل ىرج امو رضم بحاص يديّسْعلا هللا دبع دضاعلا ةمجرت .يف

 5١5 : 4 يبهذلا ربعو ١ : ٠٠ ةرضاحملا نسحو ١5٠ : ؛ يكبسلا تاّمبط يف هتمج رس وو#

 ردبلاو 41١4 :نامزلا ةآرمو ١1١06 : 5 ةرهازلا موجنلاو ( ه85 تايفو ) ؟88 : 4 تارذشلاو

 ١/8 . ١ : ةقرولا « رفاسلا

 .لا١: ”ج رظنا ١

 قرف



 ناكو « همركأو هب“رق ةيرصملا رايدلا كلمب ىلاعت هللا همحر نيدلا حالص ناطلسلا

 حيرضل ةرواجملا ةسردملا ةرامعب هبلع راشأ هنإ لاقيو « هنيدو هماع يف دقتعي

 ةنس يف اهرمعو « هيلإ اهسنردت ضوف اهرمع اماف «هنع هللا يضر «يعفاشلا مامإلا

 . ةرهاقلاب رصقلا يف ناتسراوبلا ىنب ةنسلا هذه يفو « ةئامسمحخو نيعبسو نيتنثا

 ليلق نطابلا علس ناك هنأو هنيدو هلضف نوفصي اوناكو هباحصأ نم ةعامج 'تيأرو

 . ايندلا لاوحأب ةفرعملا

 ىولتلساب « ةئامسحو رشع ةنس بجر نم 'رسشع ثلاثلا يف هتدالو تناكو

 « ةئامسمخو نينامو عبس ةنس ةدعقلا يذ رشع يناث ءاعبرألا موي يفوتو ؛ ناشوبخ

 « كابش اهنيبو « يعفاشلا مامإلا ىلجر تحت ةبق يف نفدو « ةروك ذملا ةسردملاب

 . ىلاعت هللا اهمحر

 دعبو ةمجعملا نيشلا حتفو ةدحوملا ءابلاو ةمجعملا ءاخلا مغيب : يناثوئبّنخلاو

 روباسين ةمحانب ةدملُب يهو < ناشوُْخ ىلإ ةبسنلا هذه « نون فلآلا

 ابقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو ةلمهملا نيسلا نوكسو ةزمحلا مغب بضراو
 . روباسين لامعأ نم ىرقلا ةريثك "ةمحان « اهمض وأ

 ؛.(ني رشع : شماطلا يو ) رشع ثلاث يف : س ؛نيرشع يناث يف : ن ؛ نيرشع ثلاث يف : :رب ل ١

 / 1 . نيرشعو ثلاث : نم يل

 . ةريبك ةيحان : ن ؟

 ان
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 بقلملا يروزربشلا مساقلا لرحأ نأ نب هللا دبع دمج يبأ نب دمج ١لضفلا وبأ

 هقفت - "اهعضوم يف .هدجو هببأ نكاد قس انقو تن يعفاشلا . هيقفلا نيدلا لاك

 يبأ نم ثيدحلا عمسو « هركد ضال <« ينهملا دعسأ ىلع دادغبب نيدلا لاك

 ةسردم اهب ىنبو لصوملاب ءاضقلا ىلوتو « ىلصوملا سيمخ نب دمحم نب دمحم تاكربلا.
 لئاسرلا يف ددرتي ناكو « مسو هيلع هللا ىلص لوسرلا .ةنيدمب طابرو « ةصفاشلا

 داع لتق املو - "هركذ مدقملا - كباتألا يكنز نيدلا دامع نع دادغب ىلإ اهنم
 ًارضاح روكذملا نيدلا لاك ناك « هتمجرت يف هانركذ اك « رّْعَج ةعلق ىلع نيدلا

 اماق .«.نيدلا ءامض يضاقل دلاو ىبحي-رهاط وبأ نيدلا جات درر ويرسل ل
 : هتبحص يف اناك لصوملا ىلإ ركسملا عجر.

 00  اضيأ هركاف دقت ةقواس يذلا كاع دلو يراغ_ ىدلا فس لاق انو

 هنإ مث < هتكلمم عيمجو لصوملاب ؛[ هيخأو] نيدلا لاك يضاقلا ىلإ اهلك رومألا

 ارا *اهلقتعاو نيعبرأو نيتنثا ةنس يف اهيلع ضبق

 يضاق ناكو « نيدلا لاك مع نبا وهو يلع نسحلا يبأ نيدلا ءاهب نب نسحلا يلع أ

 م4. : م نامزلا ةآرمو #0 : ؟ ( ماشلا مسق ) ةديرحلاو 158:16 مظعنملا يف هتمجرت - هوم:

 581: يتاولاو ,4 : 4 يكبسلا تاقبطو « ل ا

 :٠ يثكرزلابم ٠ ةقرولا ءرفاسلا. دا قي ؛ تارذشلاو 6 .4 يبهذلا ربغو

 ١ . لئاضفلا : ن

 ه8 :-4 جو ؟ "510: ؟ ج رظنا

 ؟57: ؟ ج رظنا

 .ر نم ةدايز

 لقتل ل هرب هيلع شقد 3

 مها ملا | دج ال
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 ةفيلخلا نإ مث .نيدلا لاك نع ًاضوع ةعمبر رايدو لصوملاب ءاضقلا هالوو 2١ ةمحرلا

 يف ادعقو « لاقتعالا نم اجرخأف هيخأو نيدلا لاك يف عفشو ًالوسر ريس يفتقملا

 ءايضو نيدلا لاك دلو دمحأ وبأ نيدلا لالج ةعلقلاب سبحو « مسرتلا اهيلعو اهتوبب

 . نيدلا جات نب مماقلا لئاضفلا وبأ نيدلا
 «اهنع مسرتلا عفر هتمجرت يف روكذملا خيراتلا يف يزاغ نيدلا فيس تام املو ش

 فيس هبخأ دعب ةنطلسلا ىلوت دقو - يكنز نب دودوم نيدلا بطق ىلإ ارضحو
 ءازعلا باش اهملعو الجرت هنم ابرق اماف « لصوملا ناديم يف ًايكار ناكو - نيدلا

 هآنهو هبخأ نع هايازعو « ًاضيأ امل لجرت هيلإ الصو اماف ©« تاحرط ريغب
 ريغب اهتوبب ىلإ اداع مث « هبناج ىلع اهنم دحاو لك فقوو « اوبكر مث « ةيالولاب
 . ةمدخلا يف نابكري اراصو « مسرت

 ةنس يف ماشلا بحاص دوم نيدلا رون ةمدخ ىلإ نيدلا لاك لقتنا مث

 هالوتو « محلا نع نيدلا يكز لزع مث « ةدم ىقشمدب ماقأو « ةئامسخو ”نيسمخ

 دالوأو هدلو بانتساو « ةئاوسخو نيسمخو سمخ ةنس رفص رهش يف نيدلا لاك

 ةيمالسإلا ماشلا دالب يف مكحو « ةرازولا ةجرد ىلإ ىقرتو « ماشلا دالبب هبخأ
 « بلح ةنيدمب مكحلا يف نيدلا يبح يضاقلا هدلو بانتساو 4 تقولا كلذ يف

 ريغو تاويدلا ”دشو ةيالولا تح « هنع جرخي ةلودلا رومأ نم ءيش نكي مو
 هتهج نم هّنجوتو « ماشلا بحاص يكنز نب دوم نيدلا رون مايأ يف كلذو « كلذ

 نيدلا رون نيب ”حالصإلل ًالوسر يفتقملا هرّبسو «يفتقملا مايأ يف ناويدلا ىلإ ًالوسر

 كلمو نيدلا رون تام املو . مورلا بحاص دوعسم نب نالسرا جلقو روك ذملإ

 . هيلع ناك ام ىلع هرقأ قشمد نيدلا حالص

 فالحل يف مككتي « ةسلاجملا هكف ًافيرظ ابتاك ًارعاش ًابيدأ اهيقف ناكو
 فقو <« فورعملاو ةقدصلا ريثك ًاروسج ًامهش ناكو « انسح امالك نيلوصألاو

 «كلملا ريبدتب ًاريبخ ةسايرلا مظع ناكو «قشمدو نيبيصنو لصوملاب ةريثك افاقوأ

 ١ ةبحرلاب ًايضاق ناكو : ر .

 . نيسمخو سمخ : رب نم س يل ل ؛ نيسمخو عبرأ : َر ؟

 . حلضلا : ن *

 ضحب



 «هتيب ءاسؤر ةرثك عم بصانملا نم هلان ام مهنم دحأ لان الو هلثم هتيب يف نكي م

 . « قشمد خيرات » يف ركاسع نبا ظفاحلا هركذو

 : وهو هتيب لهأ ضعب هل ييدشنا ام كلذ نمف « ديج مظَن هلو

 قرشملا ريم يف ”مو ”رجفلاو ٠”دصاور 'موئجنلاو كتبت 'دقلو
 يقتلن نأ انّلعل كيلإ ًاقوش ةميظع "لك لاوهألا م ”تيكرَو

 نيدلا لاك يضاقلا ةمجرت يف « ةديرخلا » يف يناهبصألا بتاكلا نيدلا دامع لاقو
 ىدحإ ةنس لوألا عببر ربهش ثلاث يف نيتببلا نيذه هسفنل يندشنأ : روكذملا
 :هئاطبإو حبصلا ىنعم يف فيرشلا ةيراّّبلا نبا ىلَْي يبأ لوق تركذت دقو«نيعبسو

 ينوكشي داك ىتح مجنلا ىلإ وكشأ قرح ىلع ايوطم *تب ةليل مك
 نيكسم ؛فك يف ”ةجاح هنأك هب ”نوبعلاةرشلال طم دق ”حبصلاو

 مث [اهئاضقب] لطم اهنإف نسحأ ناكل « نيكسمل ىضقت » لاق ول : لاق مث

 . داحأو نَّسْحَأ امهالكو : لاق

 « ةديرخلا » يف ركذو © بلحم وهو نيدلا يح هدلو ىلإ بتك هنإ : لبقو
 : هل اهنأ

 ”بتك ابنأ الإ كبانج ىلإ اهازهجأ قاوشأ ”بئاتك يدنع

 ”بذك اهنأ الإ كثتركذ اذإ اهب رسأ يسفن نم ”ثيداحأ يلو

 : تقو لك يف دشني ناك *”هئتك رح تّلقو ربكو فعض امل هنإ : لمقو

 دحأ ىلع الك هيف نوكأ نّمّز ىلإ ينيحلت ال برا

 .دكاور : رب نم ؛ مجاوه نويعلاو كتركذ دقلو : ت١
 3 مم5: 5+ ةديرحلا ١

 . روبعلا : راتخملا م

 . سفن : ن

 . هتكرح تفعضو ربك : راتخملاو ر ه

 ضر



 يدبب ذخ : مايقلا دنع 'هاقلأ 'نا لوقأ نأ لبق يدبب 'نلخ

 تايبأ ةلمج نم نيتيبلا نيذه تدجو مث « ال مأ هل ناتيبلا ناذه له معأ الو
 .ركذو هركذ ٍقأيسو - يطساولا ردصلا يأ نب سما نوت نادك سلا يبأل

 . - ىلاعت هللا ءاش نإ نيتبملا

 | سيملا موي يفوتو . لصوملاب « ةثاعبرأو نيعستو نيتنثا ةنس هتدالو تناكو
 نويساق لبحي دغلا نم نفدو «قشمدب ةئامسخو نيعبسو نيتنثا ةنس مرحلا سداس
 نيدلا يبحم هدلو هاثرو « ًارهشأو ةنس نينا يفوت نيح هرمع ناكو «ىلاعت هللا همحر

 بقلملا هللا دبع نب ىبحي نب مماقلا لئاضفلا يبأ هيخأ نبا ةيالوب ىصوأو « دم
 نيدلا ءايض ىلإ قشمدب ءاضقلا ضوفو « هتيصو ناطلسلا ذفثأف « نبدلا ءامض
 . :نبا نيدلا فرش خبشلا ىلإ ناطلسلا ليم نأ فرع مث « ةدم هب ماقأف © روكذملا

 . نيدلا فرشش ىلوتو لبقأف ةلاقإلا هلأسف - هركذ مدقملا - نورصع يبأ

 يبأ نيدلا جات يضاقلا نب مساقلا لئاضفلا وبأ نيدلا ءايض 'يضاقلا ناكو (173)

 6 ظفاحلا نم ةيردنكسإلاب ثيدحلا عمس دق روك ذملا هللا دبع نب ىبحي رهاط

 1 ءاضقلا ىلوتو . هرعش :نم ًائيش هيقفلا ينمسلا ةرامع نع ىورو « يفلسلا رهاط

 ىلإ لئاسرلا ف ددرتي راص ءاضقلا نع لضفنا املو .. نيدلا لاك همع دعب قشمدب

 .يلع نيدلا رونا لصف كالا هدلو هرّمس نيدلا حالص 0 تام املو ؛ دادغب

 0 قشبم قراسف مث ؛ اي فاقوألا رظن لانو ىقشسمد نى 0

 : " نيعستو ثالث. ةنس نفض يف نيذلا ءايش ةبالو تناكو : ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ

 ش ... رهش يف « ناك اك فرصتيو مكحي ءاضقلا ىلع هرايتخاب دادغب قراف مث .« :ةئامسمخو

 - لو لصوملا ىلع ربعو « هريغ دحأل اذه رح مو « نيعستو عبس ةنس ةجحلا يذ

  20٠يقت نب دم نيدلا رصان روصنملا كلملا هالوف ةامح ةنيدم ىلإ ىبتناو « ابلخدي '

 ١ ماشلا ممق) ةديرحلا يف نيدلا ءايض.ةمج رت رظناو ؛ ن هب تدرفنا ةمجرتلا: رخآ ىتح انه نم (

 : 5492م : 4 يكبسلا تاقبطو
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 فصن يف اهب نيدلا ءايض.تام نأ ىلإ ماقأف اهب ءاضقلا ذئموي ابكلم رمع نردلا

 هم هدلومو « ابب نفدو قشمد ىلإ لقنو 2 ةئامسخو ناعستو عسن ةنس بح رز

 سمخ ةنس ىلوألا ىدامج يف هدلوم نإ ليقو لصوملاب ةئامسخو نيسمخو عبرأ

 0 كلذ نمف رعش هلو ؛ معأ هللاو « نيثالثو

 .عييدوتلا ةسحوب ءاقللا سنأ مقي مف رصم ”تلصوو مكتقراف

 يعواض نيب قاوشألا نم ”مكل يذلا الول اهمودق دنع تررسو

 نيدلا دامع يضاقلا هركذ دقف ىبحي رهاط وبأ نيدلا جات هدلاو امأو (174)

 ركذو « نيدلا لاك وخأ وده : لاقف ١ ةديرخلا » باتك يف ىناهصألا بتاكلا

 :[لاق] «ةئامسخو نيسمخو تس ةنس يف لصوملاب يفوت هنأ « هيلع هيلع ءانثلا [دعب ]

 : وهو رايهم تدب نزو ىلع هل اتايبأ نيدلا ءايض هدلو يندشنأو

 اراغص اسانأ رافصلل دحت رابكلا الإ كسوؤك لطعو

 : لافقف

 ارا ليلا 3 مفعل رقت ةيسفنتعا نياضتلللا”ةاقاو

 اراس ساكلا اممح هعمتتو اسيساك ع ةرسملا رودت .

 اراضقلا رورسلا يىلابل ردابق تةلاوطلا مومحلا يلايل . ىقلتس

 نأ نبدا ءاهب يضاقلا اهم [ركذ] :يكنز نيدلا دامع ةمجرت يف قبس دقو : تلق

 افو خيراتو روك ذملا ةمحرلا يضاق نيسحلا اا مساقلا نب .يلع نسحلا

 . ملعأ هللاو

 ١ يكبسلا تاقبط رظناو : ؟ ( ماشلا ممق ) ةديرحلا 4 : 5#" .
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 يروزربشلا نيا نيدلا يح يضاقلا

 بقلملا « هلمق روكذملا يروزربشلا نب 'نيدلا لاك يضاقلا نب دمحم دماح وبأ
 ال ام ةبترملا ولع نم هملع ناك امو هببأ ةساير ركذ نم مدقت دقو ؛ نيدلا يبحم
 ىلع هقفتف لاغتثالل دادغب لخد دق نبدلا يبحم يضاقلا ناكو . هتداعإ ىلإ ةجاح
 قشمد ءاضق "يلوو « ماشلا ىلإ دعصأ مث « زّستو زازرلا نب روصنم يبأ خيشلا
 رهش يف ًاضيأ هببأ نع ةبابن اهب مكحو بلح ىلإ لقتنا مث « هدلاو نع ةباين
 نباب فورعملا ةدارج يبأ نبا لزع هبو «© ةئامسخو نيسمخو سمخ ةنس ناضمر

 ةافو دعبو . "ملعأ هللاو « نيسمخو تس ةنس نابعش يف كلذ ناك ليقو « مميدعلا

 « نكمتلا ةباع بلح بحاص ندلا رون نب لمعامسإ حلاصلا كلملا دنع نكت ] هدلاو

 «كلذ ىلع رمتساو «نيعبسو ثالث ةنس نابعش يف بلح ةكلمم ريبدت هبلإ ضاوفو

 2 هتيب مزل هنأ تضتفقا تانأ تثترحو حلاصلا ىلإ هداسحو هؤادعأ هبا شو م

 للوتو « اهملإ لقتناف ؛لصوملا دلب ىلإ [عوجرلاو بلح ةقرافم يف ةحلصملا ا

 بحاص دنع نكمتو « لصوملاب ةيماظنلا ةسردملابو هدلاو ةسردب ساردو اهءاضق

 ءان نإ هركذ يتآلا 32 قىكنز نب دودوم نبدلا بطق نب دوعسم نيدلا زع لصوملا

 دادفب ىلإ ًالوسر هتبج نم هجوتو « رومألا عسمج ىلع ىلوتساو - ىلاعت هللا
 أحلم » باتك يف بلح يضاق دادش نباب فورعملا فسوي نيدلا ءاهب ركذو .ارارم

 559 : 4 يبهذلا ربعو 44 : 4 يكبسلا تاقبطو 084 : ١ ( ماشلا مسق ) ةديرحلا يف هتمج رت - هو
 ٠5٠١ : ” يشكرزلاو ١مال : ؛ تارذشلاو

 . نب نيدلا لامك : س يل ل ؛ دمحم نيدلا لامك : تا١

 .ىلوتو :را؟

 . ران هب تدرفنا : ملعأ . . . ليقو *

 ..نااهي ثدرفتا هليق نيققممت نيد: انتؤ + لوما لإ لقا ةنلاو ةاقو همي. + ون ادع ام هسقلا يف 4“

 انما



 هبجوت دنع نيدلا يبحم يضاقلا ةمدخ يف ناك هنأ « ماكحألا سابتلا دنع ماكحلا
 لجرلا اذه لثم هتمدخ يف نوكي نمب كيهانو « لئاسرلا ىدحإ يف دادغب ىلإ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتأسسو -

 ىلإ هلئاسر ضعب يف معنأ هنإ لبق « ايرس ًاداوج روكذملا نيدلا يبحم ناكو

 لاقيو «جيواحم او ءارعشلاو ءابدألاو ءابقفلا ىلع 'ةيريمأ زانيد فالآ ةرشعب دادغب

 اهيفوي ناك لب « اهنود امف نيرانيد ىلع ايرغ لقتعي / لصوملاب هكح ةدم يف هنإ
 ءابحنلا نم ناكو « ةمخض ةسايرو ةريثك مراكم هنع ىكحيو '[هليبس يلخيو] هنع

 بدألا يف هل « ةيشاحلا قيقر قالخألا ميرك « ةسايرلا مات ةباجنلا يف ًاقيرع
 يف باحصألا ضعب هل يندشنأ ام كلذ نمف « ةديج راعشأ هلو ةئسح ةكراشم
 : بيرغ هسشت وهو © "ةدارج فصو

 مغيض جوجو ريشن اتمداقو ةماعن اقاسو ركب اذخف اه

 مفلاو سأرلاب ليلا دايج اهيلع تمعنأو انطب لمرلا يعافأ اهتّمح

 جلثلا لوزن فصو يف امو « نيتيبلا نيذه عيماجملا ضعب يف هل تناوو

 : مغلا م

 مماركلا دقف نم هاساق امل ًظيغ رهدلا سأر باش املو

 مانألا ىلع طامأ ام رشنيو هنع بيشلا اذه ”طيمُي ماقأ

 يف بتاكلا داعلا لاقو (« اميرقت ةئاهوسخو رشع ةنس هتدالو تناكو

 « ليسلا » باتك يف دازو « ملعأ هللاو « ةرشثع عست ةنس هدلوم : *« ةديرخلا »

 نينامكو تس ةنس ىلوألا ىدامج ريشع عبار ءاعبرألا موي ةرحس فوتو . نابعش يف

 . ةيريم : رب ؟ نم ن نم تطقس : ةيريمأ ١
 .ر نم ةدايز ؟

 . ةدارحلايت : ر «

 . ممم : نم رب س يل ل 4

 .م”م. : + ةديرحلا ه
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 لوألاو « ليسلا» يف ذاعلا هركذ اذكه < 'هيرشع ثلاث لمقو « ةئامسمخو

 . ىلإ لقن مث « ةعلقلا ةلحمب هرادب نفدو <« لصوملاب كلذو < "يشيب يدلا نبا هركذ

 ضعب يف :هتيأر اذكه . ىلامت هللا ةجر 6 سو يلع لا ىلع لوسرلا ةنيدم

 « دلبلا رهاظ هل تلمع ةبرت ىلإ :لقن هنأ هخيرات يف يثيبدلا نبا ركذو « خيراوتلا
 باب 0 هتيرتو © يثييدلا نبا لاق. هثدحوف كلد * تققح مث © ملعأ هللاو

 . ىلاعت هللا همحر .« تاماركلا بحاص نابلا بيضق ةبرت نم برقلاب نادبملا

 الوعر همست فخ نيدلا دامع هل لاقي رخآ نبا نيدلا لاكل ؟ناكو (175)

 يدذيواعتلا نبا هحدمو « ةئامصخو نيتسو مسد ةلس يف نيدلا رون نع دادغب ىلإ

 0 "اهتلمج نم لوقي ةدمصقب

 لسرلا ةفص هذه متقدص : تلقف هتافص انتزجعأ لوسر : اولاقو

 ع

 يزارلا نيدلا رخف

 يركتنلا . يمبتلا يل ع نب نسحلا نب , نيسحلا نب رمع نب دمج اللا دبع وبأ

 . نيرشع ثلاث : رب نم ؛ ةدعقلا يذ رشع ثلاث : رد

 : ريثألا نبا : ن ؟

 . تققح ينإ : يل م
 . راتخملاو نار هب تدرفنا ةمج ريل رخآ ىح.انه نم 4

 ةديصقلا علطمو ء "0 : يذيواعتلا نبا طبس ناويد رظنا ه

 لل م ا لحملا دلبلا يف ثيفلا لولح- تللح

 54٠ : يريعلا نبا رصتخمو 58 : نيتضورلا ليذو #م : ه يكبسلا تاقبط يف هتمج رد هه

 : يبيسحلا تاقبطو ١45 : + نازيملا نالو 7م : * ةعبيصأ يبأ نباو :١48 4 يئاولاو

 ش . 8١268 تارذشلاو ١8 : ه يبهذلا ريعو م١

 . لضفلا وبأ : راتخملاو ر
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 « بيطخلا نباب فورعملا « نيدلا رخف بقلملا « دلوملا يزارلا لصألا يناتسربطلا
 مالكلا مع يف هنامز لهأ قاف « هدّحو ”جبسنو هرصع ديرف ؛ يمفاشلا :هبقفلا.

 نآرقلا ريسفت اهنم ةديدع نونف يف ةديفمللا فيناصتلا هل «لئاوألا ٍملعو تالوقعملاو

 حرششو « هلكي مل هنكل ًادج ريبك وهو « ةبيرغو بيرغ لك هيف عمج ميركلا
 « لوقعلا ةيابن »و « ةيلاعلا بلاطملا » مالكلا مع يف اهبنمو ؛كجم يف ةحتافلا ةروس

 لهأ ىلع درلا يف ناهربلاو ناسبلا » باتك و ٠6 لصحملا »و « نيميرألا ١» باتكو
 باتك » و « ةيداعملا بلاطملا يف ةيداعلا ثحاملا» باتكو « نايغطلاو غيزلا

 « را رسآلا فئاطل ىلإ راظنلا داشرإ » باتكو « لئاسملا نوبعو لئالدلا بيذهت

 « ةديزلا » باتك و « ىحلا لمصحت » باتك و « ةيراجتلا لئاسملا ةيوجأ و باتكو

 ةكحلا يفو ؟« ماعلا » و « لوصح ا » هقفلا لوصأ يفو ؛كلذ ريغو «« ملاعملا »و ٠

 . ييغو « ةكحلا نويع حرش » و انيس نبال « تاراشإلا حرش » و « صخلملا » 9

 : لاقيو « ىنسحلا هللا ءامسأ حرش » و '« موتكملا رسلا » تامسلطلا يفو ؛ كلذ

 «يلازغلل هقفلا يف « زيجولا » حرشو «يرشخمزلل وحنلا يف « لصفملا » حرش هل. نإ

 ىلع ةديج تاذخاؤمو «زاجعإلا يف رصتخم هلو « يرعمال « دنزلا طقس » حرششو
 فنصضو « نوناقلل تايلكلا حرش بطلا يف هلو « فالخلا يف ةقيرط هلو « ةاحئنلا

 ترشتناو « ةعتمم هبتك لكو « "يعفاشلا بقانم يف فنصم هلو « ةسارفلا مع يف

 اوضفرو اهم اولغتشا سانلا نإف ةميظع ةداعس اهيف قزرو دالبلا يف هفناصت

 | ا اهيف ىتأو  هبتك يف بيترقلا اذه عرتخلا نم لوأ وهو « .نيمدقتما بتك

 . هيلإ قيسل

 <« يمجعلاو يبرعلا نيناسللاب ظعيو « ءاضسلا دبلا ظعولا يف هل ناكو

 7 ةنيدب هسلجم رضحي ناكو « ءاكبلا رثكيو ظعولا لاح يف دجّولا هقحلي
 عجرو « ةباجإ نسحأب لئاس لك بيحي وهو هنولأسيو تالاقملاو بهاذملا بابرأ

 . « ةدبزلا باتكو » : هلوق دعب ر ي عقو : لصحملاو . . . مالكلا ملع يف اهنمو>١

 5 تافتصملا ةروإ كلذ ريغو 1 راتخملا يف داز وأ
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 فنراكو « ةنسلا لهأ بهذم ىلإ مهريغو ةيماركلا ةفئاطلا نم ريثك قلخ هببسب
 . مالسإلا خيش ةارهب بقلي

 لغتشاو ينانمسلا لاكلا دصق مث تام نأ ىلإ هدلاو ىلع هلاغتشا أدبم ناكو

 دمج باحصأ دحأ وهو « ىلبجلا دجملا ىلع لغتشاو يرلا ىلإ داع مث « ةدم هيلع

 روك ذملا نيدلا رخف هبحص اهب سردبل ةغارم ىلإ ىلبجلا دجلا بلط املو «ىبحي نبا

 ظفحي ناك هنإ لاقيو « ةكحلاو مالكلا لع ةيوط ةدم هيلع أرقو « اهيلإ
 مولعلا يف رهمت دقو مزراوخ دصق مث « مالكلا مع يف نيمرحلا مامإل « لماشلا »

 « دلبلا نم جرخأف « داقتعالاو بهذملا ىلإ عجري ايف مالك اهلهأ نيبو هنيب ىرجف
 ىلإ داعف © مزراوخ يف هل ىرج ام كانه ًاضيأ هل ىرجف « ربنلا ءارو ام دصقف

 رخفلو « ناتنبا بيمطلل ناكو « ةمعنو ةورث هل قذاح بيبط اهب ناكو « يرلا

 « نيدلا رخف يدلول هيتنبا جوزف توم لاب نقيأو بيبطلا ضرمف « نانبا نيدلا
 « ةمعنلا هل تناك مث نمف « هلاومأ عبمج ىلع نيدلا رخف ىلوتساف بيبطلا تامو

 هل لصحو ١[هيلع] ماعنإلاو هماركإ يف غلابف هنم هقح ءافمتسال هبلإ ىضم مث

 شكت نب دمحم ناطلسلاب لصتاو « ناسارخ ىلإ داعو « لئاط لام هتبج نم

 دحأ غلبي مو « بتارملا ىنسأ لانو « هدنع يظحو « هاش مزراوخي فورعملا

 . دحت الو ىصحت ال لئاضفو « دعت نأ نم رثكأ هبقانمو « هدنع هتلزنم

 : هلوق كلذ نمف <« مظنلا نم ءيش مولعلا هذه عم هل ناكو

 ”لالض نيلامعلا يعس رثكأو لافقع لوقعلا مادقإ ةياجن

 لابوو ىتذأ انايند ”لصاحو انموسج نم ةشحو يف انحاورأو

 اولاقو ليق هبف انعمج نأ ىوس انرمع لوط انثحي نم دفتسن و

 اولازو نيعرسم اعبمج اودابف ةلودو لاجر نم انيأر دق و

 لابج كابجلاو اولازف لاجر اهتافرسشش تلع دق لابج نم مو

 ؟ 6



 ىكحو ؛ راطقألا نم لاحرلا هملإ دشتو « دالبلا نم هنودصقي ءاماعلا ناكو
 موي هسرد رضح هنأ - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - نينع نب نيدلا فرش

 رتاش ”مويلاو لضافألاب لفاح هسردو مزراوخي هتسردم يف سوردلا يقلي وهو

 تطقسف < 'نوكي ام ةياغ ىلإ ديدشس اهدرب مزراوخو ريثك جلث طقس دقو

 حراجلا اهبنع عجر تعقو اماف « حراوجلا ضعب اهدرط دقو ةمامح هنم برقلاب
 ةدشو ابفوخ نم ناريطلا ىلع ةماحلا ردقت ملف « نيرضاحلا سانلا نم ًافوخ

 « هدبب اهذخأو اهلا ءقرو ابيلع فقو سردلا نم نيدلا رخف ماق اماف « دربلا

 : لاحلا"يف نينع نبا دشنأف

 فشاخ جلثو ةبفسم لك يف ا'وّتَّش اذإ نيمعطملا ماركلا نبا ا

 'ترياطت ”سوفنلا اذإ ةنيمصاعلا

 مكتلحم نأ ءاقرولا ان نم

 اهفتح ىنادت دقو كيلع تدفو

 تنثنال لامب ىبنحلت اهنأ ولو
 اهوكشب نامزلا املس تءاج
 هل ظ ىتح ترقلا هاول مرق

 فعارلا _جيشولاو مراوصلا نيب

 فئاخلا أاجلم كنأو ”مرح

 فنأتسملا اهئاقبب اهتوبحف
 فعاضتم لئانب كيتحار نم

 فطاخ 'يحانج نم عماي توملاو

 فجاو بلقب يرحم هنئازإب

 : اهتلمح نم ةدصصق هيف روك ذملا نينع نبالو

 اهرمع ىدامت عدب هب تتام

 ةبضه مفرأ مالسإلا هب العف

 هسأق يلع يبأب ”ؤرما طلغ

 ”ةظفل عمسل سلاطسر نأ ول

 نم هاقال ول ”سومسلطب راحلو

 اونقبت هيدل اوعمج 'مُكبتنأو و
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 يلجني ال اهمالظ داكو ًارهد

 لفسألا ضيضحلا يف هاوس اسرو
 يلع وبأ هادم نع رّصَنق تابيه

 لكفأ هرم هترفل -ةظقلا نم

 لكشم ,لكش "لك يف هناهرب
 لوألل 'نككت م ”ةيضفلا نأ



 دينملا ىلع دشني ةارهي نيدلا رخف تعمس : يطساولا نيسحلا هللا دبع وبأ لاقو

 : دبلا لهأ هيف بتاع مالك بيقع
 ”دقتفي نيح هيف ءزرلا مظعيو هب نابتْسُس اي ماد ام ءرملا

 مع يف لغتشا هنأ « ىلا ليصحت » هامس يذلا هباتك يف نيدلا رخف ركذو

 رصان نب ناملس مماقلا يبأ ىلع هدلاوو « رمع نيدلا ءامض هدلاو ىلع لوصألا

  قاحسإ يبأ ذاتسألا ىلع وهو © يلاعملا نأ نيمرحلا م أمإ ىلع وهو « يراصنألا

 نسحلا يبأ ةنسلا خيش ىلع وهو « يلهابلا نيسحلا أ ا وهو ؛« ييارشمألا

 هبهذم نع عجر مث آلوأ يناّبجلا يلع يل ىلع وهو « يرعشألا ليعامسإ نب يلع
 . ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم رصنو

 نيسحلا دمج يبأ ىلع هادلاوو «هدلاو ىلع لغتشا هنإف بهذملا يف هلاغتشا امأو

 لافقلا ىلع وهو « 'يزورملا نيسح يضاقلا ىلع وهو « يوغبلا ءارفلا دوعسم نبا

 وهو © يزورملا قاحسإ يبا ىلع وهو < يزورملا ديز يبأ ىلع وهو ©« يزورملا

 يبأ قيعرمو <« يطاخألا مساقلا يبأ ىلع وهو « جْيَرْس نب سابعلا يبأ ىلع
 5 هتع هللا يضر < يعفاشلا مامإلا ىلع وهو « ينزملا مهاربإ

 عبزأ ةئسس تاضمر يقف نب جدلاو سماق ىزقلا رصف :دالر تناكو

 : ديع ناكو « نينثالا موي يقوتو : يرلاب «ةئامسمخو نيعيرأو ثالث لمقو « نيعيرأو

 بقاصملا لبجلا يف راهنلا رخآ نفدو « ةارّه ةنيدمب ةئاتسو تس ةنس « رطفلا

 . هتوم ضرم يف انممالمأ ةصو هل تيأرو « ىلاعت هللا همحر « ناخاد'زُم ةيرقل

 ةدقعلا نسح ىلع لدت هتذمالت دحأ ىلع

 ءاخ فلألا دعبو ةلمهملا لادلا حتفو يازلا نوكسو مملا مفي : ناخاد'زّمو

 دقو .٠ ةاره نم برقلاب ةيرق يهو « نون ةيناثلا فلألا دعبو ةحوتفم ةمجعم
 . ةاره ىلع مالكلا مدقت

 . يذورورملا : ل س يل ت١

 ندي
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 سنوي نب نيدلا دامع خيشلا

 «نيدلا دامع بقلملا «دمح نب كلام نب ةعنم نب دمح نب سنوي نب دم دماح وبأ ٠

 ا < فالخلاو لوصألاو بهذملا يف هتقو مامإ ناك ؛ يمفاشلا هبقفلا.
 هيلع جرختو « 'لاغتشالل ةعساشلا دالبلا نم ءابقفلا هدصقو « هنامز يف مظع |

 هببأ ىلع هلافتشا أديم ناكو « مهيلإ راشي نيسردم ةعأ مهلك اوراص ريثك قلخ

 ةعقتو فاديا لإ هجر مث © لصوملا كلذو # اتت للا !ءاخ ]رك 3 قاييو د
 تاكو - "هركذ مدقت دقو - يمامّلسلا دمج ديدسلا ىلع ةضاظنلا ةسردملا

 اهب عمسو 7 يقشمدلا رادنب نب فسوب فرشلا ذئموب سردملاو « اهب ًادنعم ْ

 دماح ىبأ نمو < اهمدق امل ينيمشكلا دمه نب دم نمحرلا دبع ىنأ نم ثيدحلا

 « سرادم ةدع يف اهب سردو لصوملا ىلإ داعو « يطانرفلا عيبرلا يبأ نب
 « طيسولاو بذبملا نيب عملا يف طيحلا » باتك اهنم ل

 هنكل « فالخلا يف هقيلعتو ةدبقعو ًالدج فنصو « يلازغلل « زيجولا » حرشو

 ةيرونلا ةسردملا يف سيردتلا عم يدماجلا عماجلا يف ةياطخلا هيلإ تناكو «اهمتي مل

 هاس نالسرأ نيدلا رون ةلود يف مدقتو 6 ينداعلو *ةشقملاو ”ةيليزلاو ةيزعلاو

 ريعو م١ : نيتضورلا ليذو همم : نامزلا ةأرمو ه : ه يكبسلا تاقبط يأ هتمج رن - +

 : 4 . ١85 : ةقرولا:« رفاسلا ردبلاو 4# :.ه .تارذشلاو ١م يعنلا

 0 اهبتاك ينعأ ء تلق» راتخملا يب عضوملا اذه دعب دازو ؛ هيلع لاغتشالل : : يل

 .دنع تيأرو ٠ ناكلخ نب ركب يبأ نب ميها ربإ نب دمحم نيدلا ءاهبب يدج خيش وهو : .هب هللا فطل
 . ةفرعمو ناقتا ةءارق هيلع اهأرق روكذملا يدج نأ هطخ اهيلعو يلازغلل « طيسولا » ةخسن يدلاو ِ

 : , ه5 + ةيجرلا نظنا

 - ةيماظنلاب ةداعإلا روكذملا يدج يلوو : 500 اهبتاك ينعأ : تلق» .: راتخملا ين داز ©

 . « ةدع كلذ دعب دادغبب

 . تارذشلا يف كلذكو « ةيبنيزلاو : س 4 .

 . ةيشغبلاو : تارذشلا ؛ ةيسيفنلاو : سان.

 د

 ارادذو



 ىلإو « ةرم ريغ دادغب ىلإ ًالوسر هنع هجوتو « ًاريثك امدقت لصوملا بحاص
 دمعلل رفاكلا ءارش ةلأسم يف لدتساو « ةفالخلا ناويد يف رظانو « لداعلا كلملا

 سيخخلا موي ١لصوملاب ءاضقلا ىلوتو « ةئامسمخو نيعستو تس ةنس يف كلذو « ملسملا
 لئاضفلا يبأب هنع لصفنا مث « ةئامسحخو نيعستو نيتنثا ةنس ناضمر رهش عبار
 روك ذملا نيدلا ءايض بقلملا يروزربشلا مساقلا نب هللا دبع نب ىبحي نب مساقلا

 روك ذملا نيدلا ءامض ىلوو «نيعستو ثالث ةنس رفص يف - نيدلا لاك همع ةمجرت يف

 يعفاشلا تاصأ ةساير هيلا تبتناو « روكذملا رفص رشع عباس ءاعبرألا موي

 ظ . لصوملاب
 سمي الو « هلسفي ىتج ديدجلا بوثلا سبلي ال فشقتلاو عرولا ديدش ناكو

 [فاطالم ةواخلا فيطل قالخألا ثمد ناكو « هدي "لسغيو الإ ةباتكلل مقلا
 هيلإ عجري © لصوملا بحاص ن ندلا رونل ةنطامملا ريثك ناكو « راعشأو تاياكح

 قح هعم لزي لو ةروكذملا ةدنقعلا فنص هلو « رومألا يف هرواشيو ىواتفلا يف
 عم كباتأ تيب يف دجوي ملو « يمفاشلا بهذم ىلإ ةفينح يبأ بهذم نع لقتنا

 . هاوس يعفاش مهترثك

 يف دادغب ىلإ هجوت  مدقت أك  ةئاتسو عبس ةنس يف نيدلا رون قوت املو
 هدج ةمجرت يف هركذ قأبسو - دوعسم رهاقلا كلملا هدلو ريرقت ببسب ةلاسرلا
 ترفوتو «دملقتلاو ةعلخلا هعمو لغشلا ىضق دقو داعف - ىلاعت هللا ءاثا نإ دوعسم
 رداع قررا لكم ماكرو دب اونو أ هي كرفت جامو

 . هلئاضف ردق ىلع تسل اهنإف « هفيناصت يف ةداعس ىزرب

 «اهنم ريغص تيب يف “ ةئامسمخو نيثالثو سمخ ةنس لبرإ ةعلقب هتدالو تناكو

 « روبشملا تيبلاب لثمتو تيبلا كلذ لخد هلئاسر ضعب يف لبرإ ىلإ لصو املو
 :وهو

 اهبارت يدلج سم ضرأ لوأو يمئاق يلع 'تطبن اهب دالب

 ١ رهشلاو مويلا نييعت طقسو ) ةريسي ةدم لصوملاب ءاضقلا وتو : ت ( .

 لسغي ىحح : ن ؟ .

 "ه4



 « لصوملاب ةئاتسو نامث ةنس « ةرخآلا ىدامج رسشع عسات « سدخخلا موي فوتو

 . ىلاعت هللا همحر

 : لوقي « ىلاعت هللا همحر « لبرإ بحاص نيدلا رفظم مظعملا كلملا ناكو

 «ىلب : لاقف ؟ تم امأ : هل تلقف « هتوم دعب مانملا يف نيدلا دامع خيشلا تيأر
 . مرتحم ينكلو

 يفوتسملا نبا تاكربلا وبأ هركذو « ليذلا » باتك يف يثيبدلا نبا هركذ دقو

 هللا ءاش نإ ىموم نيدلا لاك خبشلا هيخأ ركذ يتأيسو «  لبرإ خيرات » يف

 . لضافألا نم ةعامج مهنم جرخ تيب لهأ مو - ىلاعت
 دمحم نيدلا يضر خيشلا نبا محرلا دبع مساقلا وبأ نيدلا جات 'هديفحو (176)

 يلازغلل « زيجولا» باك رصتخا روكذملا دماح يبأ نيدلا دامع خيشلا نبا

 «لوصحملا » باتك رصتخاو « زيجولا راصتخا يف زيجعتلا » هام انسح 1 ةاضنعا
 هدلومو ©« فالخلا يف يمواطلا 'نيدلا نكر ةقيرط رصتخاو « هقفلا لوصأ يف

 « اهب ناك لصوملا ىلع رقتلا ىلوتسا الو « ةئامسمخو نيعستو نامك ةنس يف لصوملاب
 يف اهب يفوتو « ةئاّتسو نيعبس ةنس ناضمر ربش يف اهبلخدف دادغب ىلإ لقتنا مث
 ةنسلا نم ًاريدقت ىلوألا ىدامج يف هتافو تناكو « ”ةئاتسو نيعبسو ىدحإ ةنس

 . ىلاعت هللا همحر ةروكذملا

 ١ راتخملاو نار هب تدرفنا ةمج رّثلا رخآ ىح انه نم .

 . نيدلا يكز : ن 0

 : راتخملا يف فلوؤملا نبا لوقل ححصم هنأ ودبي «ةئامتسو نيعبسو ىدحإ ةنس يف اهب يثوتو» هلوق ؟

 كلذ ىلع بقع مث « هللا همحر ًاريدقت ةنسلا نم ىلوألا ىدامج يف هتافو تناكو ةئامتسو نيعبس ةنس »

 ةنس يف باوصلاو « اهتلقن يلا ةخسنلا ي هتدجو اذكه « هتافو خيرات رظني : تلق» : هلوقب

 . « هحور هللا سدق دمحأ يدلاو ظفل نم هتعمس « ةئامتس و نيعبس و ىدحإ

66 



.0" 

 يمرجاجلا نيعملا

 - «يعفاشلا هبقفلا يم'رجاجلا يىلهسلا «لضفلا يبأ نب مهاربإ نب دمحم دماح وبأ
 سردو روباسن نكس « ًازربم 'ًانئفتم ًالضاف ًامامإ ناك ؛ نيدلا نيعم بقلملا

 ىلع هلاتشا عم زاحيإلا ةياغ يف وهو « ةيافكلا » باتك هقفلا يف فنصو « اهب.
 حاضيإ » باتك هلو « دحاو دلجب يف وهو < ىواتفلا يف عقت يتلا لئاسملا رثكأ
 دعاوقلاو فالخلا ىف :ةروهشم ةقيرط هلو «نيدلجم يف وهو «همف نسحأ « زيجولا

 «© هدعب نم هبتكبو هب اوعفتناو سانلا هملع ليتخاو « هملإ ةبوسنم ةروبشملا
 ةعجلا ”رابن ةركب يفوتو .اهب لاغتشالا ىلع اوركأ سانلا نإف «دعاوقلا اصوصخ
 . ىلاعت هللا همحر « روياسينب ةئاّتسو ةريشع ثالث ةنس بجر "رشع يداح

 ةبسنلا هذه « ميم اهدعبو ءارلا نوكسو فلأ اهنيب نيميجلا حتفب : يمرجاجلاو

 . .*ءاماعلا نم ةعامج اهبنم جرخ « ناجرجو روباسين نيب ةدلب يهو < مارجاج ىلإ
 يف ةروطسملا ثيداحألا هيف حريش باتك ىلع هطخ قشمد ةنيدمب كارو

 يف .روباسينب ءابقفلا نم ةعامج هيلع هعمس دقو « ةاكشملا ظافلألاو « بذيملا »

 _ ةئاتسو ةرشع يتنثا ةنم ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا

 . هو. هو تارذدشلاو 5 : ه يبهذلا ريعو ١9 : ه يكبسلا تاقبط يف هتمج راح ش

 ١ ١ : ادقتم 2

 . مثل: ن 3

 . نيرشع يداح : ر ؟

 . تايل ل. س يف ةمجرتلا ةيامن 4

 اانا



 يفنحلا هبقفلا 2« يديمعلا - دمحأ ليقو دمحم نب دمحم نب دمح دماح وبأ
 ًاصوصخ «فالخلا نف يف امامإ ناك ؛نيدلا 'نكر بقلملا « يدنقرمسلا بهذملا

 فالخم هجزمي ناك همدقت نمو فينصتلاب ءدرفأ نم لوأ وهو <« '”تئسّحلا

 دحأ وهو < يروباسينلا نيدلا يضر خيشلا ىلع هبف هلاغتشا ناكو « نيمدقتملا

 صاخشأ ةعبرأ "نيدلا يضر ىلع نيلغتشملا ةلمج نم ناك هنإف « ةعبرألا ناكرألا
 نكر : مهو < نكرلاب تعني مهنم دحاو لكو « نفلا اذه يف ءاورحبتو اوزيت

 مامإ نيدلا نكرو « روكذملا يدبمعلاو - هركذ قبس دقو - يمواطلا نيدلا

 « ةقيرط نفلا اذه يف يدسمعلا فئلصو « عبارلا وه نم ينع ذس دقو « اداز:

 نم ةعامج *ابحرش .ىنتعاو « داشرإلا » فنصو « ءابقفلا يديأب ةروهشم يهو
 ةداعس نب ليلخلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا سمث يضاقلا مهنم :نأشلا اذه بابرأ

 ١ «ىلاعت هللا همحر ناك قشمد يضاق يبوخلا يعفاشلا هبقفلا ىسع نب رفعج نبا

 نيدلا ردبو يدنرملا نيدلا مجنو ؛« جبنم يضاق ينودلا نيدلا دوا يضاقلاو

 0 ًاضيأ « سئافنلا » باتك فنصو « 0 ا فورعملا | يغارملا

 تارذشلاو ه7 : ه يبهذلا ربعو "0 يناولاو ١١8 ؛ ةيضملا رهاؤحلا يف هتمج رت 4.

0 : ْ 00 

 . تعقو امثيح « يكز : ل

 ش تاج دقو 4 .فالملا عورف نم عون لع قلطت تحبصأ دقو + ثحبلا هانعم ةيسراف ةظفل : 50 ١

 . راتخملا يب ةمومضم ميحلا

 .هيلع لغتشا هنإف نيدلا يضر . .. . ةلمج نم ناك هنإف : نا ©

 ش .اوررحتو : رن ا4

 . هحرشب : يدفصلا يفو « «ةقيرط ٠ ىلإ دوعي ريمضلا لعلو « خسنلا عيمج ين اذك ه
 - تيأر :هب هللا فطل دمحأ نب ىموم اهبتاك ينعأ « تلق و :هلوق اهدعب دازو «راتخملا نم ةدايز 5
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 ءامشأ فنصو « سئافنلا سئارع » هامسو «روكذملا يبولا نيدلا سمش هرصتخاو
 : مهتلمج نم هب اوعفتناو ريثك قلخ هيلع لغتشاو . بولسألا اذه ىلع ةحلمتسم

 ديسلا دبغ نب دمحأ نب دوم دهاجلا يبأ نيدلا لامج خيشلا نبا دمحأ نيدلا ماظن
 يربصحلاب فورعملا يفنحلا 'يرجاتلا يراخبلا كلملا دبع نب رصن نب نامع نبا

 . هريغو ةروهشملا ةقيرطلا بحاص
 يفوتو ٠ ةريعافبلا "تيط عضاوتلا ريثك قالخألا مرك [يدسمعلا] ناكو

 هللا همحر ؟ رايب ني لل ل

 . ىلامت

 عبس ةنس نابعش عباس تنسلا موي روك ذملا "يبوخلا نيدلا سمش يفوتو 0177
 لاوش يف هدلومو « نوبساق لبج حفس نفدو «© قشمد ةئيدمب ةئاتسو نيثالثو

 : . ىلاعت هللا همحر « ةئامسمحو نيناّكو ثالث ةنس

 ذخأ ناكو «بلح ةملقل رتتلا ذخأ ببقع بلح نيدلا ”دحوأ فوتو 178

 نات ةنس رفص رشع يف دلبلا ذخأو « موب نيريشعو ةعستب دلملا ذخأ دعب ةعلقلا

 .ىلاعت هللا مهمحر «ةئامسخخو نينامثو تس ةنس نيدلا دحوأ دلومو « ةئاتسو نيسمخو
 اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو مملا رسكو ةلمبملا نيعلا حتفب : يديسعلاو

 . يناعمسلا اهركذ الو « اذام ىلإ ةبسنلا هذه فرعأ الو « ةلمبم لاد اهدعبو

 مهجورخ لوأ دنع روباسين ةنيدمب رتتلا هتلتق ؛يريصحلا نيدلا ماظنو (179)

 ةيفيسلا ةيلداعلا ةسردملاب هحور هللا سدق يدلا و دنع ديعم وهو قشمدب روكذملا يغارملا نيدلا ردب>

 يرمعو « ىلاعت هللا همحر ةئامتسو نيتس ةنس يهو هب يعامتجا ةنس يف اهب فوتو « اهب ًاميقم ناكو
 ىدحإ ةنس رفص رشع يداح تبسلا راهن نم سمشلا عولط تقو يدلوم نإف « نينس رشع ذئموي
 6 هخدألا عماحلا طخ ةيلطابلا ةراحب ةيرصملا رايدلاب ةرهاقلاب ةئامتسو نيسمخو

 ١ ن ل يف ةمجعم ريغ : يرجاتلا .

 ٍ . ١١9 : نيتضورلا ليذ يف ييوحلا ةمجر' 3
 . تانم تطقسو « ةمج رئلا رخ 1 يف تمقوف ن يف ةرقفلا هذه ترخأت م |

 (يرصحلا) ١١4:١ ةيضملا رهاوحلا يف هتمج رت رظناو ؟ يريصحلا نبا : خسنلا عيمج يف 4
 ةنس يوت هنأ دمحأ نب دومحم ةمجرل يف ركذو ؛ مهو وهو 544 ةنس تناك هتافو نأ ركذو
 (نبالا) يريصحلا دومحم ةمجر“ رظناو « نبالا ةمجرت يف فلوملا هركذ اموهو © 65

 ل نيتض ورلا ليذ يف

 هه١؟



 . ىلاعت هللا همحر « ةئاتسو ةرشع تس ةنس يف كلذو « دالملا ىلإ

 «© قشمدي عوفد ةدع هب تعمتجا « ءاماعلا نامعأ نم هدلو ناكو (180)

 مامإلا بهذم يف هيراقي نم هرصع يف نككي مو ةيرونلا ةسردملاب سردي ناكو
 هركف عييضت روكذملا نيدلا ماظن هدلاو ىلع ركني ناك هنأ ينغلبو ؛ ةفينح يبأ

 هنيا ناكو ©« باش كلذ دنع وهو ًاكاردإو انهذ سانلا دشأ نم ناكو « هنهذو

 يريصحلا دلومو ؛ ندوك خيش ىبأ : طقف بهذملا ىلع هراصتقال هنع لوقي

 نم نماثلا دحألا ةلبل يفوتو « بجر يف ةئامسخو نيعبرأو تس ةنس اراخبب

 جراخ ةيفوصلا ةربقمب دغلا نم نفدو <« ىشمدب ةئاّتسو نيثالثو تس ةنس رفص

 لمعي ةلحم اراخبب امنإ و © 'يرجاتلاب فرعي ىبأ ناك : لوقي ناكو « رضنلا باب

 . اهب نحن انكو < رصحلا اهبف
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 يرهاظلا دواد نب دمحم

 ناك ؛؟ يرهاظلاب فورعملا يناهبصألا فلخ نب ىلع نب دواد نب دمح ركب وبأ

 هربخ قلس دقو جي رسم نبا سابعلا يأ رظانب ناكو «افيرظ ًارعاش ًابيدأ اهمقف

 وبأ هدلو سلج هتمجرت يف روكذملا خيراتلا يف هوبأ يفوت املو - "هتمجرت يف هعم

 هبلإ اوسدق < هورغصتساف « هدلاو بهذم ىلع ناكو « هتقلح يف روكذملا ركب

 ام : ركسلا نع هلأسف لجرلا هاتأف «© ركسلا دح نع هلس : هل اولاقو الجر

 حابو © مومحلا هنع تيزع اذإ : لاقف ؟ ناركس ناسنإلا نوكي قىتمو ؟ وه

 . رجاتلاب فرعي هدلاوو (.٠١1هه : ؟ ) ةيضملا رهاوجلا يف ١

 يناولاو ١ا/ه : يزا ريشلا تاقبطو ١٠5 : ه دادغب خيراتو ؟7١1 : تس رهفلا يف هتمج رن - ٠غ

 .؟5؟5: 5 تارذشلاو ١ :٠١8 يبهذلا ربعو هم: *

 .355 501١ ج رظنا ؟



 ناوقتعو انتطوزا هعلا ني حموم عربا هت كلا نيجصان موتكملا هرسب

 ةردانو ةييرغ لككب هيف ىقأ فدا عومج وهو « ةرهزلا » هامس يدلا هياتك هبامش

 . قئار رعشو

 ارظانتف حارجلا نبا ريزولا سلجم يف جْيَرُس نبا سابعلا وبأو وه ًاموي عمتجاو
 « هتارسح تماد هتاظحل ترثك 'نّم » كلوقب تنأ : جيرس نبا لاقف « ءاليإلا يف

 : لوقأ ينإف كلذ تلق نأل : رككب وبأ هل لاقف « ءاليإلا يف مالكلاب كنم ْرَّصْبأ

 امرهم لانت نرأ يسفن مئمأو ىققلقم نساحملا ضور يف ١هذزنأ

 امدهت مصألا رخصلا ىلع ءِبّصُْي هنآ ولام ىوحلا لقث نم 'لمحأو

 ًاماكتل هدر يسالتخا الولف يرطاخ مجرتم نع يفرط ”قطنيو

 اماسم احيحض ابح ىرأ نإ ايف ميلك سانلا نم ىوعد ىوحلا'“تيأر

 : تلقل انأ تئش ولو ىلع رختفت ميو : جيرس نبا هل لاقف 9

 هتانس ذيدل هعتمأ تب دق هتاطظحل نم جنغلاب رهاسمو

 هتانحو ِف تاظحللا ا ةياييعو هتيدح نسحب انض

 هنارجو هنر متاخ د هدومت حال حبصلا ام ادإ قح

 كرا دا ادع يطاق ب نع هال: يارا نجلا ركي وأ كاف ٠

 امرح لانت يقرأ يسفن عنمأو , يلقم نساحملا 6-5 5 هززنأ

 .  ًاماعو اميفو ًافطلو اف'رظ امعمج دقل : لاقو ريزولا كجضف

 : هملإ ةبوسنم تاسألا هده عيماجما سعب يف تيارا

 فيض نم مهلاو نازحألا نوح لاو هيرقب رسب فيض رع لكل
 فيسلاب كرادملا برضلا نم دشأ مهسأب .بولقلا يمرت ةلقم هل

 . رركأ : يناولا ١ ش

6 



 فيك نع لأساف ربص لهو : تلقف ة؟ اندعب كربص فيك : ىللخ 'لوقي

 : لاق روكذملا دمج سلجب رضح هنأ ايندلا نأ نينفا هيه كوبا نكجو

 هتذمالت نظو ًاليوط ابلمأتو اهذخأف 4 ةعقر هل عفرو هبلع فقوف لجر هءاجف

 لجرلا اذإف انزظنف «اببحاص ىلإ اهدرو اهربظ ىلع بتكو اهملق مث « ةلأسم اهنأ

 : 'ةعقرلا يف اذإو « روهشملا رعاشلا يمورلا نباب فورعملا سابعلا نب ىلع

 ع

 3 باوحلا ادإو
ْ 

 . قايتشإلاو قارفلا 0 ”ميرص ”ليتق ”مكيتفي فيك

 :ىارفلا ليتق نم دواد دنع الاح ةسحا ىالتلا ليتقو

 ةفرعم ىلإ لوصولا » باتك ابنم : ةديدع فيناصت هلو «هقفلا يف ًااع ناكو

 دنع لع راصتتالا و :ناتكو ؟« زاذغإلاو ناك و6 قادنإلا باك وه لزمألا

 . كلذ ريغو « ريرضلا مهاربإ نب ىسعو ريش رش نب هللا دبعو ريرج نبا

 ناتنثا هرمحو نيتئامو سلو عما ةنس ناضمر ربش "عسات نينثالا موي يفوتو

 مود يفو « حصأ لوألاو « نيعستو تس ةنس هتافو تناك لمقو « .ةنس نوعيرأو

 لاما اهمحر «© يضاقلا بوقعي نب فسوي قوت هتافو

 ةساركلا ىقلأف ًائيش ا ناك جيرس 00 ؛هتاقو تغلب امل هنأ ىكحو

 هترظانمل لاغتشالا ىلع اهدهجأو يسفن ثحأ تنك نم تام : لاقو هدب نم

 . هتمواقمو

 ١ يئاولا :50 .

 . راذتعالا باتكو : س ؛ راذعالاو راذنالا باتكو : ن ؟

 5 عباس : سان <

 . جيرس نبا لبق يوت دواد نبا نآل أطخ.اذهو ؛ ةافو هتغلب : يل ؛ ةافوب ريحلا هغلب : ر 4

"1 
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 يشوطرطلا

 يرْبفلا يئّرثقلا بويأ نب نايلس نب فلخ نب دم نب ديلولا نب دمح رككب وبأ
 بحص 4 ةقدنر ىبأ نبا, فورعملا « دهازلا ىلاملا هبقفلا يثوطرطلا يسلدنألا

 فالخلا لئاسم هنع ذخأو«ةطسقرسس ةنيدب - 'هركذ مدقملا - يجابلا ديلولا ابأ

 ىلع بدألا أرقو « هنطوب باسحلاو ضئارفلا أرقو « "هل زاجأو < هنم عمو

 ةنس قرسشملا ىلإ لحرو « ةيليبشإ ةنيدمب  هركذ مدقملا - مزح نبا دمحم يبأ
 دمحم ركب يبأ ىلع هقفتو « ةرصبلاو دادغب لخدو جحو ةئامعبرأو نيعبسو تس
 ىلعو - هركذ مدقت دقو - يعفاشلا هيقفلا يربظتسملاب فورعملا يئاشلا دمحأ نبا
 . اهب سردو ةدم ماشلا نكسو « يناجرجلا ”دمحأ يبأ

 انندلا نم آللقتم ًافشقتم اعضاوتم انّيد اعرو ًادهاز ًالماع ًاملاع ًامامإ ناكو

 ىرخأ رمأو ايند رمأ نارمأ كل ضرع اذإ : لوقي ناكو « ريسيلاب اهنم ايضار

 انتفلا اوفاخو ايندلا اوقلط انظف ًادابع للانإ

 انطو يحل "تسيل اهنأ اومع ام ابيف .اوركف

 انئفس اببف لامعألا ملاص اوذختاو ةجل امولعج

 : بهذملا جابيدلاو 9١ه مقر سمتلملا ةيغبو ”١4 : » برغملاو ه4ه : ةلصلا يف هتمج رت خم

 بيطلا حفتن و ه؟ : ؛ تارذشلاو 48 : 4 يبهذلا ريعو 9١:١ ةرضاحملا نسحو "5

 . :١57 " ضايرلا راهزأو مو : ؟

 ..0١5م: 5 ج رظنا ١

 .هزاجأو : ر؟

 . سابعلا يأ : س يل ل *

 ضر



 فرح يف هركذ مدقملا - شوبجلا ريمأ نبا هاشنهاش لضفألا ىلع لخد املو

 لحجر لضفالا بنج ىلإ ناكر « هيلع سلجو "هعم ناك ًارزئم طسب 'نيشلا

 : دشنأو ©« ىككب ىتح لضفألا ظعوف ينارصن

 بذاك هنأ اذه ملعزب هلجأ نم تفرش ىذلا نإ

 لزنأ دق لضفألا ناكو . هعضوم نم لضفألا ماقأف « يفارصنلا ىلإ راشأو

ماقم لاط املف « ههركي ناكو ”دصرلا نم برقلاب كلملا قيقش دجسم يف خيشلا
 ه

 ةثالث هلكأف هل عمجف « حابملا يل عمجا ؟ ربصن ىتم ىلإ : همداخل لاقو رحض هب

 « ةعاسلا هتيمر : همداخل لاق برغملا ةالص دنع ناك املف « ماي
 دفلا نم ناك املف

 امارك | خيشلا مركأف <« يحئاطبلا نب نومأملا هدعب يلوو « لتقف لضفألا بكر

 . هباب يف نسح وهو « ىدهلا جارس » باتك هل فنصو « ًاريثك

 «نتفلا » باتكو « نيدلاولا رب » باتكو « كولملا جارس » فيفاصتلا نم هلو

 كلذ نمف : هيلإ ةبوسنم ًاراعشأ تيأرو . فالخلا يف ةقيرط هلو « ؛ *كلذ ريغو

 يشوطرطلا اهعمج يتلا ةجرتلا يف يرذنملا مظملا دبع نيدلا يز ظفاحلا اهركذ دقو

 ىهو « روكذملا

 امزاجنإب ”تنأو السرم ةجاح يف تنك اذإ

 . مهردلا هل لاقي رلوسر < ىوس ٍلوسر .لك كنع عدو

 : اهو < تاسآلا هذه *ظافلأ رثكأ

 . هتحل هعم : ن ا« .448: * ج رظنا ١

 . دصرلا برقب : ن م

 . هريغو كولملا جارس اهنم ( ةنسحلا : ن ؛ ناسحلا : يل ) فيئاصتلا هلو : ت يف لار ؛:

 . ظافلأ ىعم : س ه



 :0”هردلا وه 'مكحلا كاذو ءهصوت الو اييكح '”لسرأف

 يف أ انيبف © سدقملا تيب يف امان ةليل تنك : روكذملا يثوشرطلا لاقو ]
 1 ْ : دشتي ًانيزح ًاتوص تعمم ذإ لدللا حنج

 ”بوذك تنأف بلق نم كتلكث بيجعل .اذ نإ ؟ ”مونو ”فاوخأ
 ”بيصن ”كنم ضامغالل ناك ال اقداص ةتنك ول هللا لالجو امأ

 . ١[نويعلا ىكبأو ماونلا ظقيأف : لاق

 0 ةثافتدأو نيسمحو ىدحإ ةنس روك ذملا يئموطرطلا ةدالو تناكو

 ةنس ىلوالا ىدامح نم .نيقب عبرأل تسلا ةلمل نم ريخآلا لمللا ثلث فوتو

 ةريقم يف نفدو « دمع هدلو هيلع ىلصو « ةيردنكسإلا رغب ةئامسخو نيرشع

 نبا ركذو ؛ ىلاعت هللا همحر « رضخألا بابلا ىلبق ديدجلا جربلا نم ًاميرق ةلعو
 . ةروكذملا ةنسلا نم نابعش يف يفوت هنأ « ةلصلا » باتك يف لاوكتشت
 5 ا ا

 ددلا ا ا ا نباب فوربلا فس وت

 ٠ ابأ خيشلا مهتلمج يف ركذف هوزاجأ نيذلا خوبشلا مدعب ركذ مث « مهيلع عمس
 ٠ نيثالثو عست ةنس يف هدلوم دادش نبا نأ فالخ الو ؛ روك ذملا يئثوطرطلا رككب

 .دقف ؟ ةئامسمحو نيريشع ةنس يف هتافوو يثوطرطلا هزت تكف « ةئامسمحخو

 عقو امبر : لاقي نأ نكمي ناكو « ةنس ةرششع مستب دادش نبا دلوم لبق يفوت
 بتك و «هملع تئرق اهتيأر يتلا ةخسنلا هذه نكل «ةخيشملا عمج يذلا نم طلغلا
 اذه جاتحي لب « ةخيشملا عماج ىلإ ًايوسنم طلغلا يقب اف « عامسلاب اهيلع هطخ
 فقي نم كلذ نع فشكنل هيلع تببن دقو « ىرخأ ةبج نم قيقحتلا ىلإ

 . '[باوصلاب ملعأ للاو « كلذ يف طلغلا ىلإ ينبسني الو

 ١ نيفقعم نيب مضو ام ر تدرفنا ؟ ْ . ر دهب تدرفنا .

 ضل



 ةنكاس واو امهدعبو ةنكاس ءار اهنيب نيتلمبملا نيءاطلا مضب : يّسوطرطلاو

 دالب رخآ يف ةنيدم يهو « ١ةشوُئط'رْثط ىلإ ةبسنلا هذه « ةمجعم نيش مث

 ٠ . سلدنألا قرش يف يهو « رحبلا لحاس ىلع سلدنألاب نيماسملا
 يهو « فاقلاو ةلمهملا لادلا حتفو نونلا نوككسو ءارلا حتفب : ةّقّدْنَرو

 مدقت دقو . "لاعت در اهانعم : لاقف اهنع جنرفلا ضعب تلأس « ةيجنرف ةظفل

 همحر « يفلسلا دمج نب دمحأ رهاط يبأ ظفاحلا ةمجرت يف « ةلعو » ىلع مالكلا

 . ىلاعت هللا
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 فالعلا ليذحلا وبأ

 ف.االعلاب فورعملا «يدبعلا لوحكم نب هللا دبع نب ليذهلا نب دمح ليذهلا وبأ

 بحاص وهو « مئاملع ربكأ نمو « لازتعالا يف نييرصبلا خيش ناك ؛ ملكتملا
 . "سيقلا دبع ىلوم وهو « تارظانمو سلاجمو مهبهذم يف تالاقم

 يكح . تامازلإلاو ؛ةلدألل لابعتسالا ريثك ةجحلا ”يوق لادجلا نسح ناكو

 « هيلع عزجلا ديدش وهو دلو هل تام دقو <« سودقلا دبع نب حلاص يقل هنأ

 كدننع ناسنإلا ناك ذإ « ابجو هيلع كعزجل فرعأ ال : ليذهلا وبأ هل لاقف .

 . ( 75822080 ) ةشوطرط ١

 ..لاقتز : ن «؟-.

 قرفلا نيب قرفلا و . نييمالسإلا تالاقم.نم ةقرفتم عضاومو 555 : * دادغب خيرات يف هتمج رث -
 تاقبطو ١079 : راصتنالاو ١ : ١78 ىضترملا يلامأو ؟ةم : ؟ بهذلا جورمو © هرصتخمو

 تاضورو 4١ : ه نازيملا ناسلو 6 : 7 تارذشلاو ١ا/ا/ : نايمطا تكنو 44 ٠ ةل زتعملا

 . ١١86 : تانحلا

 . ن يف «لا زتعالا م-ةظفل دعب تعقو : سيقلا . . . وهو +

 ... ةعطاقلا ةلدألل : ن مه



 باستك أرقي م هنأل هيلع عزجأ امنإ « ليذحلا ابأ اي : حلاص لاق « عرزلاك
 باتك وه : لاق ؟ حلاص اي وه.ام « كوكشلا » باتك : هل لاقف « كوكشلا »
 نكي ملامف كشيو « نكي مل هنأ مهوتي ىتح ناك ايف كشي هأرق نم هتعضو دق

 « كنبا توم يف تنأ "كشف : ليذهلا وبأ هل لاقف « ناك دق هنأ مهوتي ىتح

 بانك هتءارق يف اضيأ كشو « تام دق ناك نإو « تمي ل هنأ ىلع لمعاو

 . هأرقي مل ناك نإو « كوكشلا »

 مسأف اسوي الجر ساليم ناكو « سالبم » ب فرعي باتك ليذهلا يبألو
 يدق ةيربتلا ب عاجر زكا ليال وا ب كا همالسإ ببس ناكو

 . كلذ دنع سالبم ملسأف « ليذهلا وبأ

 « مالكلا تانرآ نم . ةعاج ىمربلا دلاخ نب ىبحي دنع عمتجا دق ١ناكو

 روكذملا ليذحلا وبأ ناكو « يشب دحاو لك مكنت « قشعلا ةقيقح نع مهلأسف
 « ةدئفألا ىلع عبطيو رظاونلا ىلع متخي ىت قشعلا © نيزولا اهبأأ لاقف « مهتلمج يف

 نافتم نوئظلا فرصتم هسحاصو « دابكألا يف هعرشمو ماسجألا يف هعترم

 . وهو . بئاونلا هبلإ عرست « دوعوم هل مسي الو ”وجرم هل وفصي ال « م اهوألا
 ل ا ا ري تكلا ناس ل اج رحل قا رع
 الو منملا ةيعاد ىلإ يغصي ال داوج هبيحاصو « لئامشلا يف دجوت ةوالطو عبطلا

 نم ثلاث ليذهلا وبأو « اصخش رشع ةثالث نوماكتملا ناكو . لذعلا عزانل خيصي
 . عبججلا مالك تركذل ةلاطإلا فوخ الولو « مهنم ملكت

 : هتفص يف تلاقف « ؟قشعلا "تفصو ةيبارعأ نأ عيماجلا ضعب يف تيأرو

 رجحلا يف رانلا نوكك نماك وبف « ىفخي نأ نع لجو ىرب نأ نع يفخ

 ةراصع وبف نونجلا نم ةبعش نكي م نإو « ىراوت هتكرت نإو ىروأ هتحدق
 : نكدملا

 نيثالثو - سمخ لبقو « عبرأ ليقو - ىدحإ ةنس ليذهلا يبأ ةدالو تناكو

 . خلا . . . ناكو لجر ليذهلا يبأل ضرعو : نم رب د ١

 .دوجوم : سار '؟

 . مالكب قشعلا : س *

 تح



 بيبطخلا لاقو ؛ ىأر نم رسب نيتئامو نيثالثو سمخ ةنس يفوتو . ةئامو
 :« بهدلا جورم » باتك يف يدوعسملا لاقو « نيرشعو تس ةنس يوت يدادغبلا

 هرصب فك دق ناكو < 'ىلاعت هللا همحر ' د دناغو نريتعوب عبي ةنيناووت ان

 هنكل « لوصألا نم ءيش هيلع بهذي ال ناك هنأ الإ « هرمع رخآ يف فرخو

 هرطاخ فعضو « نيفلاحخلا جاجحو نيرظانملا ةضهانم نع فعض

/ 

 ينابجلا يلع وبأ

 نامع نه نارمح نب دلاخ نب مالس نب باهولا دبع نب دم ىلع وبأ 1

 يف امامإ ناك ؛ ةلزتعملا ةّثأ دحأ ئاَبُحلاب فورعملا « هنع هللا يضر « نافع نبا

 يرصبلا ماحشلا هللا دبع نب بوقعي فسوي يبأ نع ملعلا اذه ذخأو « مالكلا مع

 « ةروبشم تالاقم لازتعالا بهذم يف هلو « هرصع يف ةرصبلاب ةلزتعملا سيئر

 00 مالكلا ملع ةنسلا خبش يرعشألا نسحلا وبأ خشلا ذخأ هنعو

 نع يئابجلا يلع ابأ هداتبا لاس وكلا "ىسملا انآ ذأ لاقبف « ءاماعلا "اور

 ثلاثا يت انف ًرثك نا اا« ارب (نمؤم ناك مدحأ :ةوخإ ةثالث

 تاجردلا يفف دهازلا امأ : يئابجلا لاقف ؟ مهلاحب فيثكف اوتارف «ريغص ناك

 : يرعشألا لاقف « ةمالسلا لهأ نمف ريغصلا امأو « تاكردلا يفف رفاكلا امو

 ١ تاي ةمجرنلا يهتنت انه .

 «هرصتخم و قرفلا نيب قرفلا و نييمالسإلا تالاقم نم ةقرفتم تاحفص هتمج رتو هرابخأ يف رظنا - 4.

 : ةل زتعملا تاقبط و ( يرعشألا نيبو هنيب ةرظانم ) ١ : ٠٠١ يكبسلا تاقبطو ١ : ١07 مظتنملاو

 .,؟١4 : ؟ تارذشلاو ١١١ : تانحلا تاضورو ١8١5 : م" باسنألاو م

 . راتخملا ين كلذك أرقت دقو ؛ اهنود : ن ؟

 :سلا خيش يرعشألا : س يف دأاز *



 ءال : يئابجلا لاقف ؟هل نذؤي له دهازلا تاجرد ىلإ بهذي نأ ريغصلا دارأ نإ
 « ةريثكلا هتاعاط ببسب تاجردلا هذه ىلإ لصو امنإ كاخأ نإ : هل لاقي هنأل
 ريصقتلا : ريغصلا كلذ لاق نإف : يرعشألا لاقف « تاعاطلا كلت كل سيلو
 لوقي : يئابجلا لاقف « ةعاطلا ىلع ينتردقأ الو ينتيقبأ ام كنإف « ينم سيل
 باذعلل اقحتسم ترصو تيصعل تيقب ول كنأ ٍلعأ تنك : العو لج يرابلا
 هلإ اي : رفاكلا خألا لاق ولف : يرعشألا لاقف ©« كتحلصم تيعارف « ملآلا
 لاقف ] ؟ ينود هتحلصم تبعار ملف « يلاح تماع دقف هلاح تماع اك « نيملاعلا
 [١ ةبقعلا يف خيشلا رامح فقو لب « ال : لاقف « نونجم كنإ : يرعشألل ينابجلا

 « هتمح رب ءاش نم صخ ىلاعت هللا نأ ىلع ةلاد ةرظانملا هذهو . يئابجلا مطقناف
 "ضارغألا نم ءيشب ةللعم ريغ هلامفأ نأو « هباذعب رخآ صخو

 ةروس يف يزارلا نيدلا رخف خيشلا فينصت مظعلا نآرقلا ريسفت يف تدجو مث |
 رثكو هبهذم كرتو يئامجلا 0 قراف امل يرعشألا نأ : ماعنألا

 سلجب دقع يئابجلا نأ موب قفتاف « اهنبب ةشح ا

 « سلجملا كلذ ىلإ يرعشألا بهذف <« سانلا نم ماع هدنع رضحو « ريكذنلا
 نم ؟هرضح نم ضعبل لاقو « ينابجلا نع يفتح يحاونلا ضعب يف سلجو
 اماف « لاؤس دعب ًالاؤم اهماع مث « خبشلا اذهل اهيركذاف ةلأسم كملعأ انأ : ءاسنلا
 . زوجعلا نم ال هنم ةلأسملا نأ ملعف « يرعشألا ىأر ريخألا يف يئابجلا عطقنا

 نراتسزوخ لصف يف *لقوح نبال « كلاملاو كلاسملا » باتك يف تيأرو
 ركسلا بصقو لخنلاب ارئاعلا كبتشم ضيرع قاتسرو ةنيدم ىَسِْج نأ

 سيئرو ةلزتعملا مامإ لبلجلا خشلا يئابجلا ىلع وبأ اهنمو : لاق . امهريغو
 ش ا . هرصع يف نيماكتملا

 . س هب تدرفنا ١

 . ضارعألاب ةللعم : ن ؛ ضارعألا : راتخملاو تس ل ؟

 1 , هذاتسأ : رام

 . 39١ : ضرألا ةروص ه , كانه رضح : ر +

 . ةرامعلا . . . قاتسر اطو : لقوح نبا 5
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 ةنس نابعش يف فوتو ا ا يا

 ٠ . ىلاعت هللا همحر « ةئائلثو ث
 61جر ق يناجخلا لع كلوا 0

 . 'نيعلا فرح يف

04 

 ينالقابلا ركب وبأ

 فورحملا 00 رفعج نب دمج نب ببطلا نب دم ركب وبأ يضاقلا

 « يرعشألا نسحلا يف يبأ خيشلا بهذم ىلع تاك ؛ روبشملا لكلا يرصبلا ينالقابلاب

 ةريتكلا تابتاصتلا فنصو « دادغب نكسو « هتقيرط ًارصانو هداقتعا ًاديؤمو

 ةسايرلا هيلإ تبتناو هنامز دَحوأ هماع يف ناكو4"هريغو مالكلا مع يف ةروبشملا

 ؛ ثيدحلا عمسو « باوجلا ةعرسو طابنتسالا ةدوحي افوصوم ناكو « هبهذم يف

 هنيب ًاموي ىرجو « ةعاملا دنع كلذب ًاروبشم ةرظانملا يف ليوطتلا ريثك ناكو

 مالكلا اهيف روكذملا ركب وبأ يضاقلا رثكأف“ « ةرظانم ينوراحلا ديعس ىلأ نيبو

 اودبشا : لاقو نيرضاحلا ىلإ تفتلا مث « بابسإلا يف دازو ةرابعلا عسوو

 اودبشا : ينوراحلا لاقف < باوجلاب هبلاطأ م ريغ ال تلق ام داعأ نإ هنأ يلع

 . لاق ام هل تماس هسفن مالك داعأ نإ هنأ "يلع
 عبسل دحألا موي نفدو « تدبسلا موي رخآ روكذملا رك يضاقلا يفوتو

 ؟ : * ج رظنا ١

 7١17 : يريفملا بذك نييبتو همه :  كرادملا بيترتو مالو : ه دادغب خيرات يف هتمج رت 60م

 تارذشلاو 8١ : * يبهذلا ربعو 586 .: ا مظتنملاو ١507 : بهذملا جابيدلاو ١7٠١ : م يناولاو

 لخ58 : ا" . ١ ١

 . « هبهذم » ةظفل دعب تعقوو نم رب يل ل س نم تطقس : هربغو 3
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 هيلع ىلصو « ىلاعت هللا همحر « دادغبب ةئاعبرأو ثالث ةنس ةدعقلا يذ نم نيقب
 ةربقم يف نفدف كلذ دمب لقن مث < سوجملا بردب هراد يف هتفدو « نسحلا هنبا
 . بارح باب

 : هلوقب هرصع ءارعش ضعب هاثرو

 ٍفتلّصلا نم يوحي ام ربقلا ىلإ رظناو هب 'لاجرلا يشمت لبج ىلإ رظنا
 فدصلا يف مالسإلا ة”رثد ىلإ رظناو ًادمتغم مالسإلا راض ىلإ رظناو

 فلأ مال مث ةرؤسكم فاق فلآلا دعبو ةدحوملا ءاملا حتفب : ينالقابلاو

 ماللا ددش ' نم : ناتغل هقو 0 هعْنتو ىلقابلا ىلإ هيينلا له 8و اميعيو

 لجحأل ةذاش ةمسنلا هذهو « ءالقاب : لاقف فلألا دم اهففخ نمو فلألا رصق
 :ءاربب ىلإ و « يناعنص : ءامنص ىلإ ةبسنلا يف وق ريظن وهو « ايبف اولا ةداز

 : لاقو ةمسنلا هذه «١ صاوغلا ةرد » باتك يف يريرحلا ركنأ دقو ؛« ينارهم

 : "هيلإ بسنلا يف لاق دم نمو « يثلبقاب : هيلز ةيبيلا قل لاق .لقاتلا رتمق نم
 « هبلإ جامي ال ذاش كلذ نأل « ءارهبو ءاعنص ىلع ساقي الو يئالقابو يوالقاب
 . باوصلاب معأ هللاو « "ىلوألا ةبسنلا ركتأ ام يناعمسلاو

 .م54 : صاوغلا ةرد ١

 . هيلإ بسنلا يف زاج ءالقابلا دم نمو : ةردلا ؟

 . هم : ؟ باسنألا رظنا *

 اراد



 ه.هب

 يرصبلا نيسحلا وبأ

 ؛ ةلزتعملا بهذم ىلع مككتملا يرصبلا بسطلا [١ نب ] ىلع نب دمع نيسحلا وبأ

حيلم مالكلا ديج ناك « نفلا اذه يف هبلإ راشملا مالعألا مهتم دحأ وهو
 ةرابعلا 

 « دمتعملا » ابنم « هقفلا لوصأ يف ةقث ةقئافلا:تيئاصتلا» هلو نو ءايإ © هداملا ريزغ

 حفصت » هلو « لوصحملا » باتك يزارلا نيدلا رخف دخأ هيف < ريبك باتك وهو

 « ةسخخلا لوصألا حرش » و «ريبك دلجب يف «ةلدألا ررغ» و « نيدلجم يف «ةلدألا

هبتكب سانلا عفتناو « نيدلا لوصأ يف كلذ ريغو « ةمامإلا ىف باتكو
 . 

 تس ةنس رخآلا عيبر ربش سماخ ءاثالثلا موي اهب يفوتو اد و

 هبلع ىلصو “© يزينوشلا ةربقم ف نفدو « ىلاعت هللا همحر « ةثاعبرأو نيثالثو

 . يرميصلا هللا دبع وبأ يضاقلا

 « نيدلا لوصأ وهو « مالكلا مع فرعي نم :لعاقلطت 4 « لكتملا » ةظفلو

 « هللا مالك يف ناك نيدلا يف عقو فالخ لوأ نآل « مالكلا معو هل لبق امنإو

نلا اذه يمسف « هيف سانلا لكتف ؟ قولخم ريغ مأ وه قولخعأ : لجو زع
 نم عو

 هلاق اذكه « مالكلاب رشنت رشنت اهعيمج مولعلا تناك نإو هب صتخا < امالك ملعلا

 ناسلو ١١8 : ةلزتعملا تاقبطو ١85 : م مظتنملاو ٠٠١ : م دادغب خيرات يف هتمجرأ- ة.و

 . 559: " تارذشلاو ١1م7 : » يبهذلا ربعو 9١م4 : ه نازيملا

 ١ يبهذلا ربع يف وه كلذكو « راتخملاو يل ل نم ةدايز .

 تالا 6 رشا هر ل11 فلا نيد

ل « مالكلا ةلأسم ناك نيدلا ين عقو فالخ لوأ نال : هلوق : :يلاتلا قيلعتلا ن شمابب بتك »م
 سي

ز يف اذه ناكو « فنأ رمآلا : لاق نم لوقو « ملعلا ةلأسم يي فالحلا اهلبق تاك لب « كلذك
 نم

 هلاقملا هذه غمس ةنعاشا يضر بلاط: يبأ كب لغ نإ ليقو + ميحصلا ق تيثاام# ريع نب هللا دبع

  نيتئاملا دعب اهيف عازنلا ناكف مالكلا ةلأسم امأف«ملعلا باتك يف ربلا دبع نبا ركذ امك اهركنأو

 صحح
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 كروف نبا ركب وبأ

 يوحنلا بيدآلا يلوصألا 0 كروف نب نسحلا نب دم ركب وأ ذاتسألا
 تعسف يرلا ىلإ هجوت مث « معلا سردي ةدم قارفلاب م اقأ ؛ يناهبصألا ظعاولا
 دروو لعفف « مهيلإ هجوتلا هنم اوسمتلاو روباسين لمأ هلسارف « ةعدتنملا هب
 املو « مولعلا نم اعاونأ هب ىلاعت هللا امحأو « ًارادو ةسردم اهي هل ىنبق « روباسين
 هقفلا لوصأ يف هتافنصم تفغلبو ةبقفتملا ةعامج ىلع هتاكرب ترهظو اهنطوتسا
 ”ةن'زتغ ةنيدم ىلإ يعد < فنصم ةئام نم ًاييرق نآرقلا يناعمو نيدلاو
 ١ . ةريثك تارظانم اهب هل ترجو

 ةمضقب كنظ اف « لالحلاب ةوهشلا ةعباتم هتجبتن لابعلا لغش : همالك نمو
 0 ٠ ؟ مارحلا ةوهش

 1 . مارك نبا هللا دبع ىبأ باحصأ ىلع درلا ديدش ناكو

 نفدو روباسين ىلإ لقنو كانه تاهف قيرطلا يف ”مّسف روباسين ىلإ داع مث :
 تناكو « هدنع ةوعدلا باحتو هب ىقستسيو رازب رهاظ .ابب هدبشمو «.ةرنحلاب
 يف يريشقلا مساقلا وبأ لاقو . ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو تس ةنس هتافو
 1 ركب يبأ ىلع تلخد :لوقي قاقدلا يلع ابأ تعم“ '«ةلاسرلا »
 :يل لاقف « كيفشيو كيفاعي هناحبس هللا نإ : : هل تلقف « هانبع تعمد ينآر اماف
 . توملا ءارو امم فاخأ امنِإ « توملا نم فاخأ ينارت

 «ضعب لع مهضعب ضاررتعاو مهمالك ةرثكل « مالكلا لهأ » مه ليق امنإو . نومأملا ةفالخ ين '
 : . كلذ ريغ ليقو

 بايللاو ه8 : ؟ يكبسلا تاقبطو 7 : يرتفملا بذك نييبتو 544 : ؟ يناولا يف هتمج رت

 . ١89 : م تارذشلاو هه : « يبهذلا ربعو 54٠ : ؛ هرهازلا موجنلاو ( يكروفلا )
 ش : م١١ : ةيريشقلا ةلاسرلا ١

 ضف



 .ملع مسا وهو < فاك اهدعبو ءارلا حتفو واولا نوكسسو ءافلا مفي : كةروُفو

 ءارلا خو انهت نب ةانثملا ءاملا نوكسو :ةلمهملا ءاحلا رسكيب : ةريحلاو

 « معلا لهأ نم ةعامج اهيلإ بسني روباسينب ةريبك ةلحك يهو «ةنكاس ءاه اهدعبو

 . ةفوكلا رهاظب يتلا ةريحلاب سبتلت يهو
 ءام اهدعيو نونلا حتفو يازلا نوكسو ةمجعملا نيغلا حتفب : ”ةنازغو

 . ناسارخ ةبج نم دنحلا لئاوأ يف ةمرظع ةنيدم يهو « ةنكاس

11١ 

 يناتسربشلا

 مكتملا يناتسرهشلا دمحأ ركب يبأ نب ميركلا دبع مساقلا يبأ نب دمح حتفلا وبأ
 يناوخلا دمحأ ىلع هقفت ًااكتم اببقف ًازربم ًامامإ ناك ؛ يرعثألا بهذم ىلع

 أرقو « هقفلا يف عربو « امهريغو يريشقلا رصن يأ ىلعو - 'هركذ مدقملا -
 ةياهت د باتك ابنم ًابتك فصو « همف درفتو يراصنألا مساقلا يبأ ىلع مالككلا

 باتكو « تانيبلاو جهانملا 1 د] «لحنلاو للملا» باتكو «مالكلا لع ف مادقإلا

 نسح ظوفحلا ريثك ناكو « مانألا بهاذمل ماسقألا صيخلت » و "[« ةعراضملا »
 « نينس ثالث اهب ماقأو ةثامسخو رع ةنس دادغب لخدو « سانلا ظعي ةرواحلا

 روباسينب ينيدملا دمحأ نب ىلع نم ثيدحلا عمو « ماوعلا دنع ريثك لوبق هل رهظو
 ف هركذو «  يفاممسلا مركلا دبع دعس وبأ ظفاحلا هنع بتكو « هريغ نمو

 . « ليذلا ١» باتك

 مجعمو 555 : ه نازيملا ناسلو /م : 4 يكبسلا تاقبطو 707م : * يناولا يف هتمجر ١-

 . :١49 4 تارذشلاو ١١١ : ؛ يبهذلا د : نادلبلا

 ةك : ١ جا رظنا ١

 ر نم ةدايز ١4

 ففز !١8-4



 يطخب هتدجو اذكه « ناتسرهشب ةئاعبرأو نيتسو عبس ةنس هتدالو تناكو

 :« ليذلا » باتك يف يناعمسلا نبا لاقو « هتلقن نبأ نم يردأ امو « يتادوسم يف

 يف اضيأ اهب فوتو ؛ ةئاعبرأو نيعبسو عست ةنس يف : لاقف هدلوم نع هتلأم

 :لوالاو « نيعبرأو عست ةنس لبقو « ةئامسخو نيعبرأو ناك ةنس نابعُس رخاوأ

 . ىلاعت للا همحر « حصأ

 : امهو نيتيب روكذملا مادقإلا ةيابن باتك لوأ يف ركذو

 رملاعملا كلت نيب يفرط ”ترّيسو اهلك دهاعملا كلت يف ”تفط دقل
 مدان نس ًاعراق وأ نفاذ ىلع رزئاح فك امضاو الإ رأ مف

 فورعملا ةجاب نب دمج ركب يبأل امه :هريغ لاقو «ناتيبلا ناذه نمل ركذي مو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - يسلدنألا غئاصلا نباب

 نيسلا نوكسو ءارلا حتفو ءاملا نوكسو ةمجعملا نيشلا حتفب : ناتسرهشو

 : ندم ثالثل مما وهو < نون فلألا دعبو 'اهقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو ةلمبملا

 ناسارخ "دودح رخآ يف مزراوخو روباسين نيب ناسارخ ناتسوؤبش + لوألا

 «روك ذملا دمج متفلا وبأ اهنمو «ةروبشملا يهو مزراوخ ةبحانب لصتملا لمرلا لوو

 ناسارخ ريمأ رهاط نب هللا دبع امانبو « ءاماعلا نم ًاريثك اقلخ تجرخأو

 . نومأملا ةفالخ يف - هركذ مدقملا -

 ءانملا نبا هركذ اك « سراف ضرأ نم "روباس ةبمحان ةبصق ناتسرهش : ةبناثلا

 ةنيدم ةيدوبملا نيبو اهنيب « ناتسربش اهلل لاقي ناهنصأب يج ةنيدم : ةثلاثلا

 مامإلا ربق اهبو درودنرز ره: ىلع يهو « قاوسأ اهب « ليم وحن مويلا ناهبصأ
 ؛ انك راسل قي فشارلا

 . دالب : را ؟

 . روباسيئب : س يل لل *

 . 78100 : ميساقتلا نسحأ ؛

 "و4



 ناتسالا ىنعمو « ةنيدم ربش ىنعمف « ةبك رم يهو ةممجع ةظفل ناتسربشو

 توقاب هللا دبع وبأ هلك كلذ ركذ ةبحانلا ةئيدم : لاق هنأكف « ةبحانلا

 ةدايز هضعب يفو «١ اعقص فلتخلا افيكَو كرتشملا » هاعم يدلا هباتك يف يوحلا

 . توقاب هركذ ام ىلع

 ماعلا يخلبلا ماظنلا ىلإ لصتملا دانسإلاب يورب روكذملا يناتسربشلا ناكو

 عاترال ةروص قارفلل ناك ول : لوقي ناك هنأ « رايس ن مهاربإ هممساو © روبشملا

 لهأ هللا بذع ولو « هلمح نم اجُهوت لقأ ىفغلا "نة لاسملا ”دهو بولقلا اه

 ًاضيأ "يديردلل ىورب ناكو . باذعلا نم هلمق ام ىلإ اوحارتسال قارفلاب رانلا :

 : هلوق هملإ دانسإلا لاصتاب

 ةعف ريسلا ابنكلو يحور هعدوت ال ”نيح ”هلتعدو

 'هّعس عومدلا يفو ناكم ”قيض انل بولقلا يفو انقرتفا مث

 : هبلإ ًادنسم اضيأ "يديردلل يورب ناكو

 'هّنقش ةفلتم بحلا يف ةحبب نيلحار اب

 تيما قوف قلبو ”ةّملب هبق ة*بحلا

 يف لاق مث « ليذلا ١» باتك يف يناعمسلا نا دعس وبأ ظفاحلا هاور كلذ لك

 . ىلاعت هللا همحر « اراخبب انأو همعن ىلإ لصو : ةمجرتلا رخآ

 ١ مالو : كرتشملا .

 ٠ ماجعالا يف بارطضا عم ىرخألا 5 اهسفن ةروصلاو ؛ يديردلا : س .

 ضقت
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 قاحسإ نب دمحم

 ليقو « 'رابخ نب راسب نب قاحسإ نب دمج « هللا دبع وبأ ليقو « 55

 هدج ناك ؛ ريسلاو يزافملا بعاضا« قددلا « ءالولاب يبلطملا « "ناتوك نب راسي
 نب دلاخ هابس « يشرقلا فانم دبع نب بلطملا نب ةمرخم نب سدق ىلوم راسب

 « ءاماعلا رثكأ دنع ثيدحلا يف اَتْدَت روكذملا دم ناكو « رمتلا نيع نم دسلولا

 نم : يرهزلا باهش نبا لاق « اهيف هتمامإ لبحت الف ريسلاو يزافملا يف امأو
 نع يورو ؛ هخميرات يف يراخبلا هركذو . قاحسإ نباب هيلعف يزاغملا دارأ
 لابع وهف يزاغملا يف رّحبتي نأ دارأ نم : لاق هنأ هنع هللا يضر يمفاشلا
 قاحسإ نبا مهتي ًادحأ تكردأ ام : ةنيبع نب نايفس لاقو . قاحسإ نبا ىلع
 ىنعي « نينمؤملا ريمأ قاحسإ نب دمج : جاححلا نب ةبعش لاقو . هثيدح يف
 . ثيدحلا يف

 : مهل لاقف ثيدحلا بالط هعبتاف هل ةيرق ىلإ جرخ هنأ يرهزلا نع ىكحيو

 *ناحتتإ نبا ينعي « لوحألا مالغلا مف تفلخ دق وأ لوحألا مالغلا نم متنأ نبأ |

 نكتفي ايف قامس] نهم لإ نوؤجلي اونك يرهزلا باحصأ نأ يجاسلا ركذو

 نادخاو نمبر ىبح نع يسوب ظن .عينم هلق © :يرغإلا كيدعب نعي

 خيراتو 85١ : ل دعس نبأ تاقبطو 76٠561١6 م: مالس نبا تاقبط يف هتمج رو هرابخأ - 89+
 ةركذتو ه : ١8 : ءابدألا مجعمو 4١ : تسرهفلاو 44١ : فراعملاو ١ : 8١4 دادغب

 ٠١:1١ رثألا نويعو 8م : ١ بيذهتلا بيذبتو 458 : م لادتعالا نازيمو ١7١ : ظافحلا

 نبا مهنع ىور لاجر مجا رن باتك رظناو ( ١578 تروفكنرف ) هنع باتك كف ناهويلو

 .(١مو٠ نديل) رشيف رشن « قاحسإ

 .نم رب ل يف ماجعا نودو ءرانح : يف « ةويح : ن « راسيخ : ر « دادغب خيراتو س يف اذك 5-5

 : . دادغب خيراتو ر ين ام انتبثأو « ل يف ماجعإ نودو « ناثوك : رب ن يل س ؟

 اذه



 « هثيدحن اوجتحاو قاحسإ نب دمج اوُنقَتتو مهنأ ناطقلا دعس نب ىبحو لمنح

 الإ هنع جرخي ل جاجحلا نب مسم كلذكو « هقثو دقو هنع يراخبلا جترخي م امإو

 كلام نعط امنإو « هيف سنأ نب كلام نعط لجأ نم مجرلا يف ًادحاو اثيدح

 :كلام لاقف « هللعب بيبط انأف كلام ثيدح اوتاه : لاق هنأ هنع هغلب هنآل هنف

 ريشي ؛ةنيدملا نم هانجرخأ نحن « ةلجاجتدلا نم لاتجد وه امنإ ؟ قاحسإ نبا امو
 . ةنيدملا لخدي ال لاّجدلا نأ ىلإ - ملعأ للاو

 هل بتكف ةريحلاب وهو روصنملا رفعج ايأ ىتأ.دق قاحسإ نب دمج ناكو

 تنب ةمطاف نع يوري ناكو <« ببسلا كلذب ةفوكلا لهأ هنم عمسف يزاغملا

 [اماشه كلذ غلبف « ريبزلا نب ةورع نب ماشه ةأرما يهو « ريبزلا نب رذنملا

 نيخأ رك وأ بيطنللا ىكمحو ؟ يتأرما ىلع لخدي ناك وهأ : لاقو هركتأف

 كلام نب سنأ ىأر قاحسإ نب دمح نأ ١' دادغب خيرات » يف تياث نب ىلع نبا

 اذه : "نولوقيو نودتشي هفلخ نايبصلاو ءادوس ةمامع هملعو « هنع هللا يضر

 . لاجدلا ىقلي ىتح تومي ال « لسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم لجر

 «نيسخ ةنس ليقو « ةئامو نيسمخو ىدحإ .ةنس دادغبب قاحسإ نب دم يفوتو

 لبقو « نيسمخو ثالث ةنس : طايخ نب ةفيلخ لاقو « نيسمخو نيتنثا ةنم لبقو

 ةربقم يف نفدو . ىلاعت هللا همحر « مصأ لوألاو « ملعأ هللاو نيعبرأو عبرأ

 هيخأو ديشرلا نوراه مأ نارزيخلا ىلإ ةيوسنم يهو < قرشلا بناجلاب نارزيخلا '

 يتلا رباقملا مدقأ ةربقملا هذهو < اه ةنوفدم اهنأل اهيلإ تبسن امإو ؟ يداحلا

 ش . قرشلا بناجلاب

 « ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةريس ماشه نب كلملا دبع ذخأ هبتك نمو

 . هدانسإ هيلإو هداّتعا هيلعف باميلا اذه يف ملكت نم لك كلذك و«هركذ مدقت دقو

 ”مالكلا مدقت دقو . ًالوأ روكذملا فانم دبع نب بلطملا ىلإ ةبسن : .يبلطملاو

 . ةيهاتعلا يأ ةمجرت يف رمتلا نيع ىلع

 ١ دادغب خيرات 0:0١ا١؟.

 * نودشني : ن . نولوقيو نودشني : ر .

 . لوقلا : رد

 ضف
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 ريرضلا يئاسلا كا حضلا نب ىسوم نب ةروس نب ىسيع نب دمج ىسيع وبأ
 .. ثيدحلا لع يف مهي ىدتقي نيذلا ةمثألا دحأ 4 روهشملا ظفاحلا يذمرتلا يغوبلا
 « لثملا برضي ناك هبو « نقتم لجر فينصت « للعلاو عماجلا » باتك فنص

 هخوش ضعب يف هك راشو © يراخبلا ليعامسإ نب دمح هللا دبع ىبأ ذات وهو

 ةرشع ثالثل يفوتو . مهريغو راشد نباو رجح نب يلعو ديعس نب ةبيتق لثم

 «باسنألا » باتك يف هركذو « نيتئامو نيعيسو سمخ ةنس يف غوب ةيرقب يفوت
 : . ىلاعت هللا همحر « يغوملا ةبسن يف

 ةيرق يهو < ةمجعم نيغ اهدعبو واولا نوكسو ةدحوملا ءابلا مهب : غوُبو
 فالتخالاو «يذمرتلا ىلع مالكلا مدقت دقو . اهنم خسارف ةنس ىلع ذمرت ىرق نم

 . يمفاشلا هبقفلا دمحأ نب دم رفعج بأ ةمجرت يف اهحتفو اهمضو ءاتلا رسك يف

 <م#» : ظافحلاةركذتو 48 : م باسنألاو 44 : 4 يناولاو ٠68 : تسرهفلا يف هتمج رت - 5١
 م؟مال:و بيذهتلا بيذهتو 754 :نايمطا تكنو: 4:٠ يبهذلا ربعو 508: لادتعالا نازيمو
 . ( ةيبرعلا ةمج رّلا ) ١١ : م ناملكو رب رظناو ١74 : ؟ تارفشلاو ه : * ةرهازلا موجنلاو

0 374 
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 هحام 2

 < روبشملا ظفاحلا ينيوزقلا ءالولاب يعيرلا هجام نب ديزب نب دمج هللا دبع وبأ

 همولعب ًافراع ثيدحلا يف امامإ نراك ؛ ثيدحلا يف « نأاسلا » باتك فنصم

 ماشلاو ةكمو دادغبو ةفوكلاو ةرصبلاو قارعلا ىلإ لحترا « هب قلعتي ام مسمجو

 « حيلم خيراتو « مركلا نآرقلا ريسفت » هلو « ثيدحلا ' باتكل يرلاو رصمو

 . ةتسلا حاحصلا دحأ ثيدحلا يف هباتكو

 « ءاثالثلا موي نفدو « نيثالا موب يفوتو . نيتئامو عسل ةنس هتدالو تناكو

 ىلصو ؛ ىلاعت هللا همحر « نيتئامو نيعمسو ثالث ةنس ناضمر ربش نم نيقب نائل

 . هللا دبع هئياو "هللا دبعو ركب وبأ هاوخأ هئفد ىلوتو « ركب وبأ هوخأ هيلع

 . ةنكاس ءاه رخآلا يفو فلأ اهنيبو مجلاو ملا حتفب : ةجامو

 ىلإ ةبسنلا هذه « ةلمبم نيع اهدعيو ةدحوملا ءاملاو ءارلا حتفب : يعبرلاو .

 . روكذملا بسني اهأ ىلإ يردأ ال لئابت ةدمل مم يهو « ةعببر

 ةانثملا ءاملا نوكسو واولا رسكو يازلا نوكسو فاقلا حتفب : : ينيورّقلاو

 قارع ندم ربشأ نم يهو < نوزق لإ ةسنلا ءذه «© نون اهدعبو اهتحت نم

 . [نيربتعملا ] ءاماعلا نم ةعامج اهنم جرخ « مجعلا

 تارذشلاو ه١ : ١ يبهذلا سعو *١"" : ظافحلا ةركذتو و. : ه مظتنملا ي هتمج رد 4

 . ( ةيب رعلا ةمج ربلا ) اوم: ©" ناملكو ربو هم". 9 بيذهتلا بيذصو ١١4 : ؟

 .بتكي د نإ

 . هللا دبع وبأو : نم رب ر *

"4 
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 يروباسينلا عيبلا نب محلا

 يضلا 'مكحلا نب مغذ نب هيودمح نب دمع نب هللا دبع نب دمح هللا دبع وبأ

 لهأ مامإ 1 عسسلا نباب فورعملا ظفاحلا « يروباسينلا "اجلا فورعملا ينابطلا

 0 هيك ل سلا لب والا 700

 دقو كاةسنلا ةزيوم ىأ را لع نأ لع اموت علا لإ لح 0 :

 ةعامج نم هعمسو:« هب رهتشاف هيلع بلغو ثيدحلا بلط مث  ؛ًاضيأ هركذ مدقت

 شاع نمع ىور ىح لجر يفلأ نم برقي هخويش مجعم نإف ةرثك ناوصحي ال
 «ءزج ةئامسخو افلأ غلبي ام همولع يف فنصو . هخوبش ةرثكو هتباور ةعسل هدعب

 يلامأ» و « خوبشلا دئاوف » و «يلامألا » و « للعلا » و « ناحمحصلا » اهنم

 ثيدحلا مولع ةفرعمف هجارخإب درفت ام امأو . « خوبشلا مج ارت » و « تابشعلا

 ىلع كردتسملا»و « حيحصلا مع ىلإ لخدملا»و « روباسين ءاماع خيرات » و

 « يمعفاشلا مامإلا لئاضف » و « نيمامإلا نم *لك هب درفت ام »'و « نيحمحصلا .

 . هلع هللا ىضر

 بذك نييبتو 504 : 07 مظتنملا»و م٠. : « يئاولاو 47+ : ه دادغب خيرات يف هتمجر -6

 و١ : " يبهذلا ريعو ٠١9 : ظافحلا ةركذتو «4 : ” يكبسلا تاقبطو ١07 : يرفملا

 . ؟"؟ : نازيملا نالو ١ا؟5 : م تارذشلاو 84 :5؟ ةياهنلا ةياغو

 ل ا

 . مكحلا نباب : 014

 0 ا

 .اه : ؟ ج رظنا ؛

 .دحاو لك : رير ه

"4 



 غ ةئاثلثو نيتس ةنس ةئناثلا ةلحرلا تناكو « ناتلحر قارعلاو زاجحلا ىلإ هلو ش
 « هيضرف ينطقرادلا ثحابو « اضيأ مهنع بتكو خويشلا ركاذو ظافحلا رظانو

 ةيناماسلا ةلودلا مايأ يف ةئاثلثو نيسمخو عست ةنس يف روباسينب ءاضقلا دلقتو

 ناجرج ءاضق كلذ دعب دلقو < يبتعلا رابجلا دبع نب دم رصنلا يبأ ةرازوو .

 . هيوب ينب كولم ىلإ لئاسرلا يف هنوذفني اوناكو « عنتماف

 روباسينب ةئاؤلثو نيرشعو ىدحإ ةنس لوألا عبير ربش يف هتدالو تناكو
 باتك يف يليلخلا لاقو « ةئاعبرأو سمخ ةنس رفص ثلاث ءاثالثلا موي اهب يفوتو

 "ةئامعبرأو ثالث ةنس يفوت : « داشرإلا »

 « نيسمخو سمخ ةنس ربنلا ءارو امب ىلمأو « نيثالث ةنس يف ثيدحلا عمسو
 لافقلا رك وبأ هنم عممو « ينطقرادلا همزالو « نيتسو عبس ةنس قارعلابو

 0 امهراظنأو < يئاشلا

 نوكسو ةلمبملا لادلا مضو ملا نوكسو ةلمبملا ءاحلا حتفب : هّيوادْمَحو

 . ةنكاس ءاه اهدعبو ابتحت نم ةانثملا ءاملا حتفو واولا

 اهدعبو اهديدشتو ابتحت نم ةانثملا ءايلا رسسك و ةدحوملا ءابلا حتفب : عّسلاو

 . ىلاعت هللا همحر « ءاضقلا هدلقتل ماحلاب فرع امو

 ١ راتخملاو ت س نم طقس : ةئامعبرأ . . . ٍليلحلا لاقو .

 سيحل
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 يدملا
.- 

 يدزألا «© لصي نب ديمح نب هللا دبع نب حوتف رصن يبأ نب دمح هللا دبع وبأ

 « ةفاصرلا ضير نم ةبطرق نم هلصأ ؛روبشملا ظفاحلا قرومملا يسلدنألا يدبجلا
 يرهاظلا مزح نب ىلع دمج يبأ نع .ىور « ةقئقفرويم ةريزج لهأ نم وهو

 نعو « هتبحصب رهشو هنع ذخألا نم رثكأو « هب صتخاو  'هركذ مدقملا

 نإ هركذ يتأيشو - « باعيتسالا » باتك بحاص ربلا دبع نب فسوي رمع يبأ
 . ةئألا نم امهريغ نعو  ىلاعت هللا ءاث

 هللا اهسرح ةكمب عمسو جحف ةئاعبرأو نيعبرأو نام ةنس قرسملا ىلإ لحرو
 ناكو . دادغب نطوتساو « قارعلاو ماشلاو رصمو "سلدنألابو ةيقيرفإبو « ىلاعت
 يف ةنسح ةمغن هل تناكو < عرولاو نيدلاو ناقتإلاو ةفرعملاو ةهابنلاب افوصوم

 «لاكإلا» باتك بحاص الوكام نب ىلع رصن وبأ ريمألا هركذو . ثيدحلا ةءارق

 لهأ نم وهو <« يدبحلا هللا دبع وبأ انقيدص انريخأ : لاقف - ”هركذ مدقملا -
 .معلاب هلغاشتو هعروو هتهازنو هتفع يف هلثم رأ مل :لاقو «ظقبتلاو لضفلاو ملعلا

 وهو « ملسمو يزاخبلا نيحيحصلا نيب عملا » باتك روكذملا هللا دبع يبألو

 ةوذج » هايس سلدنألا ءاماع خيرات اضيأ هلو <« هنع سانلا هذخأو « روهشم

 بلُتط دقو « هظفح نم هبتك هنأ هتبيطخ يف ركذو « دحاو دحي يف « سبتقملا

 ضل مقر سمعلملا ةيغبو هم : ةلصلاو « ريخ نبا ةسرهف نم ةقرفتم نطاوم يق هتمج رت - 5

 تارذشلاو 08م: يبهذلا ربعو ١5١4 :ظافحلا ةركذتو 8١07 : + يناولاو 45 : 4 مظتنملاو

 . ١07 : ةفرطتسملا ةلاسرلاو ١ : ١١١ بيطلا حفنو م45: *

 .؟"ه : م" ج ررظنا ١

 . ت نم تطقسو ؛؟ سلدنألاو : رب نم ر ؟

 . "606 : " ج رظنا *

 اندر



 ممبتلا مدقت بحي ثيدحلا مولع نم ءايشأ ةثالث : لوقي ناكو . دادغبب هنم كلذ

 باتك و « ينطقرادلا باتك هبف عضو باتك نسحأو « للعلا » باتك : اهب
 «الوكام نبا رصن يبأ ريمألا باتتك هيف عضو باتك نسحأو « فلتحلاو فلتؤملا »

 يف عمجأ نأ تدرأ تنك دقو « باتك هيف سدلو « خوبشلا تابفو » تانك

 «نينسلا ىلع 'هتبتر نأ دعب مجعملا فورح ىلع هبتر :ريمألا يل لاقف اباتك كلذ

 . تام نأ ىلإ ناحبحصلا هنع هلغشف : ناخرط نب ركب وبأ لاق

 : هسفنل روكذملا يدبجلا هللا دبع وبأ ندشنأ : روكذملا ناخرط نبا لاقو

 رلاقو ليق نم نايذغلا ىوس ًائيش ”ديفي سيل _سانلا ةاقل
 لاح حالصإ وأ معلا ذخأل الإ سانلا ءاقل نم للقأف

 «هريغ نعو هنع ىورو « ظفاحلا ركب ابأ بيطخلا 'قشمدب كردأ دق ناكو

 ةليل يفوتو . ةئامعبرأو نيرشعلا لبق هتدالو تناكو . هنع ًاضيأ بيطخلا ىورو

 :ةفادغب ةئافيرأو نيناقو نام ةنس ةجنكلا يد رع عزان ءاالثلا
 رفص يف يفوت هنإ : يقرومملا ةمجرت يف « باسنألا » باتك يف يناعمسلا لاقو

 يذلا رصتخلا يف هتدجو اذكه « ىلاعت هللا همحر «ةئاعبرأو نيعستو ىدحإ ةنس

 ةدع هنع تفشكو -”هركذ مدقملا - يرزجلا ريثألا نب ىلع نسحلا وبأ هرصتخا
 ىلع ردقأ لو < يتخسن يف طلفلا تهوت ينأل « ةروصلا هذه ىلع هتدجوف خسن
 ' يف دجوي ال هنأل ©« هنم رصتخمللا اذه يذلا يناعمسلا نبال يذلا لصألا ةعجارم

 ينإ مث .ريبك هنإف « نيخيراتلا نيب توافتلا نم ءيش يسفن يف يقبو « دالبلا هذه

 ةليل يفوت روكذملا يدبحلا نأ هيف تدجوف يناعمسلل « ليذلا » باتك تفشك

 يف دغلا نم نفدو « ةئاعبرأو نينامثو نامث ةنس ةجحلا يذ نم رع عباسلا هاثالثلا

 وبأ هيلع ىلصو « يزاريشلا قاحسإ يبأ خيشلا ربق نم برقلاب « زربأ باب ةربقم
 كلذ دعب لقن مث © رصقلا عماج يف هيقفلا يئثاشلا نيسحلا نب دمحأ نب دمج ركب

 ١ هبترت : رب نم ر .

 دادقبب : تاس ؟ .

 .(- واو نود - يثريلا) ٠ : م بابللا م

 نينو



 ربق دنع نفدو «© برح باب ةربقم ىلإ ةئاعبرأو نيعستو ىدحإ ةئس رفص يف

 ىلع ليدلا يف تفقو اماف . ىلاعت هللا همحر « يفاحلاب فورعملا ثراحلا نب رش

 ةخسنلا نآل امإ : : رصتخلا يف ريثألا نبا نم عقو طلغلا نأ 'تماع ةروصلا هذه

 هفشكي مو طلغلا كلذ ريثألا نبا عبتف < خسانلا نم عطلغ تناك اهرصتخا يتلا

 يف خاسنلا ةدانع ترج اك رطس ىلإ رطس نم ربع هنآل وأ « رخآ عضوم نم

 . ناك كلذ يأ معأ للاو « تاقوألا ضعب

 اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ملا حتفو ةلمبملا ءاحلا مضب : يديجلاو

 بابرأ ضعب ينريخأو 6 روكذملا دْنَسُنح هدج ىلإ ةبسنلا هذه « ةلمبم لاد

 نب نمحرلا دبع نب ديَّمُح ىلإ هتبسن نأ خيراوتلا ضعب يف ىأر هنأ خيراتلا

 ىدزأ روكذلا هللا دبع انأ نآل «© حيحصب سيل وهو « هنع هللا يضر فوع

 . ؟ ناعمتجمي فيكف « يرماز يمرق نمحرلا دبعو <« بسنلا

 «.نذل اقدشبو الحلل ةاغلا ريك رات اهتحت نم ةانثملا ءايلا حتفب : لصّيو

 دمج يبأ ةمجرت يف ةَفقروُنَم ىلع كلذكو « يدزألا ىلع مالكا مدقت دقو

 نم ةانثملا ءايلا مضو مملا حتفب يهو « "رعاشلا يلقصلا سيدمح نب رابجلا دبع

 يف ةريزج يهو « ةنكاس ءاه اهدعبو فاقلاو ءارلا حتفو واولا نوكسو ابتحت

 ٠ . سلدنالا رب نم ةبيرق يبرغلا رحبلا

 رع : يل ١

 .' ةقرويم نع مالك اهيلإ راشملا ةمج رلا يدري ملو : تلق 7١ : ؟ ج رظنا ؟

 دلل
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 يرزاملا

 ؛ثدحملا يلاملا هبقفلا يرزاملا يميمتلا دم نب رمع نب ىلع نب دم هللا دبع وبأ

 مسم حيحص حريشو « هيلع ميو صم راشملا م العألا دحأ

 ضاع. يفاقلا ندا ةيلعو. + لضم ناتك كئاوقي نلخملا 3 تان 0

 باتك هلو « باتكلا اذهل ةلكت وهو  "هركذ مدقت دقو - « لاكإلا » باتك
 ناكو « ةددعتم بتك بدألا يف هلو « "« لوصألا ناهرب يف لوصحملا حاضيإ »
 نيثالثو تس ةنس لوألا عيبر رهش نم رشع نماثلا يف يفوتو . انقتم ًالضاف
 ثالث هرمعو « ةيدبملاب روكذملا رهشلا يناث نينثالا موي يفوت لبقو « ةئامسخو
 . ىلاعت هللا همحر ؟[ريتسنملاب نفدو ] ةنس نونامثو

 «ءار مث اضيأ رسكت دقو ةحوتفم ياز مث فلأ اهدعبو مملا حتفب : يرزاملاو

 ةيلقص ةريزجي ةديلب يهو « رزام ىلإ ةبسنلا هذه

 تارذشلاو ٠١ : ؛ يبهذلا ربعو ١79 : بهذملا جاييدلاو :١٠01١ يناولا يف هتمجرت - 49

 سنوت .ط ) هنع باتك باهولا دبع ينسح نسح ذاتسأللو ١١٠6 : " ضايرلا راهزأو 4 : ١١4

 ْ .(96١و

 ١ تان نم تطقس : باتك .

 . غم8 : ”ج رظنا ؟

 . راتخملاو نم رب.ت س ل يل نم طقس : لوتصألا . . . باتك هلو “

 . ر نم ةدايز +
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 يناببصألا ىسوم وبأ ظفاحلا

 يبأ نبا دم نب رمع نب دمحأ ىسع يلأ نب رمح ركب يبأ نب دم ىسوم وبأ

 « ةفرعملاو ظفحلا يف هرصع مامإ ناك ؛ روبشملا ظفاحلا ينيدملا يناهبصألا ىسيع

 هب لمك «دلج ىف.« ثيغملا » باتك فئضو ةديفم فيلاوت همولعو ثيدحلا ف هلو

 باتك هلو « مفان باتك وهو « هيلع كردتساو © يوربلل « نيبيرغلا » باتك

 رهاط نب دمع لضفلا يىبأ هخبش باتك ىلع ًاليذ هلعج فيطل ءزج يف « تادايزلا »
 . هيف رصقأ امو هلمهأ نم ركذو « باسنألا » باتك هامم يذلا يسدقملا

 تناكو . اهب ماقأو اهيلإ عجر مث ثيدحلا بلط يف ناهبصأ نع لحرو
 ىدامج عسات ءاعبرألا ةليل يفوتو . ةئامسخو ىدحإ ةنس ةدعقلا يذ يف هتدالو
 همحر «© نابصأب هدلومو هتافو تناكو « ةئامسخو نيناممو ىدحإ ةنس لوألا

 . ىلاعت هللا

 ابتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ةلعبملا لادلا رسكو محلا حتفب : ينيدّملاو

 دعس وبأ ظفاحلا ركذ دقو « ناببصأ ةنيدم ىلإ ةبسنلا هذه « نون اهدعبو

 ةنيدم نهالوأ : ندم ةدع ىلإ ةبسنلا هذه « باسنألا » باتك يف يناعمسلا

 ةعبارلاو « روباسين ةثلاثلاو « ورم ةيناثلاو « مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 «دنقرمس ةعباسلاو « اراخُب ةسداسلاو «نيوزقب كرابملا ةنيدم ةسماخلاو «ناهبصأ

 رثكأ : لاقو « ينيدملا اهلك ثدملا هذه ىلإ ةبسنلا نأ ركذو « فّسن ةنماثلاو

 . « يندملا » ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةنيدم ىلإ بسني ام

 ربيعو 4“#"١7 : ظافحلا ةركذتو 4. : :4 يكبنلا تاقيطو ( ييدملا ) بايللأ يي هتمج ربا 51م

 . "#0 : ؛ تارذشلاو ؟ 645 : ؛ يبهذلا

 "مك



116 

 نباب فورعملا ظفاحلا يسدقملا دمحأ نب ىلع نب رهاط نب دم لضفلا وبأ
 رصمو ماشلاو زاجحلاب عمم « ثيدحلا بلط يف نيلاحرلا دحأ ناك ؛ ينارسبقلا

 نطوتساو . ناسارخو ناتسزوخو سرافو لابجلاو قارعلاو ةريزجلاو روغثلاو
 ١تافنصم كلذ يف هلو «ثيدحلا مولعي ةفرعملاو ظفحلاب نيروهشملا نم ناكو ناذمه

 . هتفرعم ةدوجو هماع ةرازغ ىلع لدت تاعومجو

 حيحص : يهو « ةتسلا بتكلا فارطأ» اهنم : ةريثك فيناصت فنصو 0

 فارطأ» و <« هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد يبأو ملسمو يراخبلا

 وهو « فيطل ءزج يف « باسنألا » باتكو « ينطقرادلا فينصت « بئارغلا

 بتكلا نم كلذ ريغو « هلبق روكذملا يناببصألا ىسوم وبأ ظفاحلا هليذ يذلا
 هلو < "اضيأ فينصت هيف هلو هبف ًانئفتم هعاونأو فوصتلا ملعب ةفرعم هل تناكو
 . روكذملا ىموم وبأ مهنم : ظافحلا نم دحاو ريغ هنع بتكو <« نسح رعش

 تدب « ةئاعبرأو نيعبرأو نامث ةنس لاوش نم سداسلا يف هتدالو تناكو

 نيتسو عبس ةنس دادغب لخدو « ةئاعبرأو نيتس ةنس هعامس لوأو « سدقملا

 همودق دنع يفوتو ؛4 ةكم ىلإ مث نم مرحأف سدقملا تيب ىلإ عجر مث ةئاعبرأو

 عبس ةنس لوألا عببر رهش نم اتيقب نيتليلل ةعملا موي « هتاجح رخآ جحلا نم
 سيلا موي يفوت ليقو «يبرغلا بناجلاب ةقيتعلا ةربقملا يف نفدو « دادغبب ةئامسخو
 . "ىلاعت هللا همحر « روكذملا ربشلا نم نيرشعلا

 لادتعالا نازيمو ١548 : ظافحلا ةركذتو 5+١ : + يناولاو )007 : و مظعنملا يف هتمج رت - و
 1 . 186: ؛ تارذشلاو ١4 : + يبهذلا ربعو هملال : *

 . تاظوفحمو تافلصم : رز

 .رذ ين الإ دري مل : ًاضيأ . . . هل تناكو ؟
 . اهيلإ ةبسنلاو ةيراسيق نع ثيدحلا ر يف درو اذه دعب *

. "817 



 ولعب نيروبشملا نم 'رهاط نب دمح نب رهاط ةعرز وبأ هدلو ناكو 181

 يف هعمسأ دق هدلاو ناك نكل « ملعلاب ةفرعم هل نكي مو « عامسلا ةرثكو دانسإلا

 -حتقفلا وبأو ”يرلاب ينودلا دمحأ نب نمحرلا دبع دم وبأ مهنم ةعامج نم هابص
 يم نسحلا وبأو يخماكلا ناؤع نب دمع هللا دبع وبأو ناذمهب هللا دبع نب سودبع
 نب دمحأ نب ىلع مماقلا يبأ نم اهب عمسف دادغب هب مدقو . راالسلا روصنم نبا

 ثدحف «جحلل دادغب مدقي ناكو < ناذمهب هنبأ ةافو دعي نكسو . هريغو "ناير

 ناكو <« هريغو ةريبه نب ىبحي رفظملا وبأ ريزولا هنم عمو « هتاعامس رثكأب اهب

 رهش عباس ءاعبرألا موب يفوتو « ةئاعبرأو نيناكو ىدحإ ةنس يف يرلاب هدلوم

 ال عا اير ير سلا بر

 ءازا مث اهتحت نم ةانثم هاي اهنيب ةلمبملا نيسلاو فاقلا حتفب حتفب : ينارّسيقلاو
 ىلع ماشلاب ةديلب يهو « ةيرسسق ىلإ ةسسنلا هذه « نون فلألا دعبو ةحوتفم

 . ىلاعت للا مهذخ « جنرفلا ديب نآلا يهو « رحبلا لحاس

 يف يحلاصلا سدببب نيدلا نكر رهاظلا كلملا مهديأ نم اهذقنتس سا مث : "تلق

 . بارخ نآلا 000 ةئاّتسو نيتسو ثالث ةنس روبش

 ١ يبهذلا ربع يف هتمج رت مجار 4 : ١9١ ؛4 تارذشلاو :5١ .

 يف كلذك اهتروصو « ناتب : س ن ؛ نايب : يل ؟ ٠» ماجعإ نوذ « نم .

 خسنلا رثكأ يف دري مو : عيمج نب يلم ةمجر" يف كلذ ركذ مدقت ..

000 



 ا

 هدسنم نبأ

 باتك بحاص « روبشملا ظفاحلا يدبملا هادم نب ىبحي نب دمج هللا دبع وبأ

 هنم جرخ ريبك تيب لهأ مهو « تاقثلا اظافحلا دحأ ناك 4 ٠6 ناببصأ خيرات»
 ابمماو روكذملا هللا دبع بأ ظفاحلا مأ امنِإَو « نييدبع اونوكي مو ءاماعلا نم ةعامج

 وبأ ظفاحلا كلذ ركذ «هلاوخأ ىلإ بسنف للاب دبع ينب نم تناك دم تنب ةرب
 ىفوتساو -هركذ مدقت دقو - « باسنألا تادايز » باتك يف يناهبصألا ىموم

 . باتك يف يمزاحلا هركذ كلذكو « هلوطل هركذ نع تيرضأف كانه اهبسن عفر

 ةنس. يف روكذملا هللا دبع وبأ ظفاحلا يفوتو . اهبسن يف عفري م هنكل '« ةلاجعلا »

 . ىلاعت هللا همحر « "ةئالثو ىدحإ

 ةنكاس ءاه رخآلا ىفو ةنكاس نون اهنيب ةلمبملا لادلاو محلا حتفي : هادنمو

 . اضبأ

 . ؟ىلاعت هللا ءاش نإ باهولا دبع نب ىبحي هديفح ركذ يتأبسو

 ١٠١ : ؟ يبهذلا ربعو ٠١١ : ظافحلا ةركذتو 858 : ١ ةلبانحلا تاقبط يف هتمج را

 . راتخملا ي زاحيإلا ةديدش يهو ؛ 784 : ١ تارذشلاو

 باتكو اهءادآو ةيفوصلا لاوحأ يف « فوسصتلا ةوفص » باتك فيناصتلا نم هلو : س شماه يف ١

 باسنألا يف « قرتفملاو قفتملا » باتكو « نادلبلا مجعم » باتكو « ةجحملا كرات ىلع ةجحلا»

 . كلذ ريغو

 . مو : ةلاجعلا ؟

 ةخسن يو «ةئامثلثو ىدحإ (ناكلخ نبا باتك نم يعي) هنم' ىربكلا ةخسنلا يف : س شماه يف «

 . نآلا وه امك ريغتو « تس ةنس : فتصملا طخم

 . رن يف الإ درت مل ةلمحلا هذه 1

46 015 
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 يربرفلا هللا دبع وبأ

 ةسبوار يرْرّفلا رشب نب حلاص نب رّطَم نب فْسوي نب دمج هللا دبع وبأ

 تناكو . باتكلا اذه هنم اوعمسو « سانلا هبلإ لحر « هنع يراخبلا حيمحص
 نرشع ةنس لاوش ثلاث يف يفوتو .؛ نيتئامو نيثالثو ىدحإ ةنس يف هتدالو
 ْ 1 رى لاعقاللا تعز 6 ةنافلقو"

 اهرخآ يىفو ةدحوملا ءابلا نوكسو ءارلاو ءافلا حيتفب : ربرف ىلإ هتبسنو

 ىور نم رخآ وهو « اراخي يلي ام نوُحِْج فرط ىلع ةدلب يهو « ةبناث ءار

 .. ”يراغببا نع.« حيحصلا عجاحاو

1 

 . يوارفا قل دبع وأ
 يدعاصلا «سابعلا يبأ نب دع روشان لا دمح هللا دبع وبأ

 مامإ سلجم ىلإ فلتخي ناك ؛ ثدحلا هبقفلا نيدلا لاك بقلملا يروباسينلا يوارفلا
 نع لغو ٠ بلطلا ةياجو بعام :يمقاولا هيقفلا قت وخلا لالا نأ تمرح

 ناكو « اظعاو ًارظانم انئفم اثدحم ابنقف ناكو « ةبفوصلا نيب أشنو « لوصألا

 .؟م56: ؟ تارذشلاو #١8 : ؟ ىبهذلا ربعو ( ربرف ) بابللاو ناذلبلا مجعم رظنا- ١

 ١ : ْ . يراخبلا نع ثيدحلا ىور : ر ١

 يبهذلا ربعو 88+ : + يئاولاو ٠" : مظتنملاو ( ةوارف ) : نادلبلا مجعم يف هتمج رت -

 20202 وك : ؛ تارذشلاو مع: 4

 انامل



 جرخو « هنس ربك عم هسفنب مهمدخيو هبلع نيدراولا نيرفاسملا ىلإ ماعطلا لمحبي

 « ابيلإ هجوت يتلا دالبلا رئاسو دادغبب ظعولا سلجم هل دقعو « ةكم ىلإ اجاح

 ” ةيعضاتلا ةبودلاب سردتلا تقر نواس "لإ داغر < نيرشلا معلا رهظأو

 . زرطملا دجسم ةمامإب ماقو

 حيحصو - 'هركذ مدقملا يسرافلا رفافلا دبع نم ملسم حيحص عمسو 0

 ظفاحلاو يزاريشلا قاحسإ يبأ خيشلا نم عمسو «ديعس يبأ نب ديعس نم يراخنلا

 يربشقلا نزاوه. نب مركلا دبع مساقلا يبأو يقبيسلا نيسحلا نب دمحأ ركب يبأ

 « ةوبنلا لئالد » لثم يقبسلا ظفاحال بتك ةدع ةياورب درفتو « نيمرحلا مامإو

 «ةريغصلاو ةريبكلا « تاوعدلا » و « روشنلاو ثملا» و « تافصلاو ءامسألا ١» و

 ٠ "يوار 'فلأ « يوارأفلا : هقح يف لاقي ناكو

 ٠ « روباسنب ةثاعيرأو نيعبرأو « نيتنثا ليقو « ىدحإ ةنس هتدالو تناكو

 ليقو « يداحلا سيما موي ةوحض يفوتو . "نيعبرأو عبس هنس ثيدحلا عمسو

 . ىلاعت هللا همحر « ؛ةئامسمخو نيثالث ةنس لاوس نم نيرشعلاو « يناثلا

 ىلإ ةبسنلا هذه « واو مث فلأ اهدعبو ءارلا حتفو ءافلا مْهِب : يوارأفلاو

 نب هللا دبع اهائب « ةوارف طابر اهل لاقي مزراوخ يلي امم ةديلُب يهو « ةوارثف

 ”هركذ مدقت دقو - ناسارخ ريمأ ذئموي وهو « نومأملا ةفالخ يف رهاط

 ١ لاله د ؟ ج رظنا .

 . يوأر فلأ يعي :ن ؟

 . راتخملاو رب تار نم تطقس : نيعبرأو . 5 عمسو ٠7

 . ةئامسمخ و نيتنثا ةنس لاوش نم. رشاعلا 44و 4

 . 89: * ج رظنا ه
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 فنا

 يرجآلا ركب وبأ

 بحاص ثدحلا 'يمفاشلا هيقفلا يرجآلا هللا دبع نب نيسحلا نب دم ركب وبأ
 يبأ نع ىورو « ًادباع ًاحلاص ناكو ؛ هب ةروهشم يهو « اثيدح نيعبرألا ب تانك
 دمج نب اضفملاو يناولخلا ىبحي نب دمحأو ينارحلا بيعش يبأو يّجّدكلا مسم

 مهنارقأ نم ريثك قلخو «© يدنجلا
 يف فنصو مرتو ياا لكك و مدلل ناحل | ندعو هركذ

 " هخيرات يف يدادغبلا بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا هركذو « اك ثيدحلاو هقفلا .

 ةنس لبق دادغبب ثدح . ةريثك فناصت هلو « نيد ًاقودص ةقث ناك : لاقو

 ةعامج هنع ىورو . اهب يفوت ىتح « اهنكسف ةكم ىلإ لقتنا مث « ةثاؤلثو نيثالث
 . هريغو «ءايلوألا ةيلح » باتك بحاص يناهبصألا معن وبأ مهنم ظافحلا نم

 :لاقف «هتبجعأ ىلاعت هللا اهبسرح ةكم ىلإ لخد امل هنأ ءامعلا ضعب ينربخأو
 شاعف « ةنس نيثالث لب : هل لوقي ًافتاه عمسف « ةنس اهب ةماقإلا ينقزرا مهللا

 : بيطخلا لاق « ةئاثلثو نيتس ةنس مرحملا يف اهب تام مث « ةنس نيثالث كلذ دعب
 . ةكمب ؛هربق ةطالب ىلع كلذ تأرق

 ظافحلا ةركذتو 85ه : * ةوفصلا ةفصو هه : 7 مظتنملاو 54 : ١ باسنألا ين هتمجرت - 8
 :ةفرطتسملا ةلاسرلاو ”"ه :" تارذشلاو ل٠ :؟ يكبسلا تاقبطو : ؟ يبهذلا ربعو

 .راتخملا نم ةمجرتلا هذه تطقس دقو؛ ريخ نبا ةسرهف نم ةقرفتم تاحفصو م :؟ نيمثلا دقعلاو 45
 يف ةرابعلا هذه تجردأ دقو ؛ كلذ ىلع لدي هفينصتو ًايلبنح ناك لب ًايعفاش نكي مل : س شماه يف
 . دقعلا بحاص لاق كلذ لثم و ؛ « ثدحملا » ةظفل دعب يل ةخسنلا نتم

 . مو م4١ : تسرهفلا ؟
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 ةمسنلا هذه « ءارلا ديدشتو محلا مضو ةدودمملا ةزمهلا حتفب : يكرجآلاو

 | . هيلإ بسن ىنعم يأل معأ الو « رجآلا ىلإ

 يرجآلا ركب وبأ مامإلا : اهتروص « ةلصلا » باتك ىلع ةيساح "ارو

 هللا ابسرح ةكم نطوتساو « رجآ اهل لاقي دادغب ىرق نم ةيرق ىلإ بسن

 . ىلاعت هللا همحر « ةئائلثو نيتس ةنس مرحللا نم موي لوأ اهب يفوتو « ىلاعت
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 يدل ظفاحلا « يدادغيلا رمع نب ىلع نب دمك نب رصان نب دمك لضفلا ونَأ

م رفاو ظح هل ناكو 'هنامز يف دادغب ظفاح ناك؛ يمالّسلاب فورعملا
 ءبدألا ن

 «ناقتإلاو ةحصلا ةياغيف هطخو «يزيربتلا ءايركز يبأ بيطالا نع بدألا ذخأو

 هنع ذخأو « اورثكأف ةمثألا هنع ىور « | متابثإ و دئاوفلا نع ثحبلا ريثك ناكو

نا ور رتك و4 يزوحلا نا جرفلا وبأ ظفاحلا مهتم ه هرصع ءاماع
 هركاذدو « هنعاةت

 . "هبتك يف يناعمسلا نبا دعس وبأ ظفاحلا

عبرأو نيتسو عبس ةنس نابعش رشع سماخ تبسلا ةليل هتدالو ا
 . ةئا

 : تدل نع هلق + جنتل يابت ا لم فس ره 1

 تارذّشلاو ١4١ : 4 يبهذلا ربعو ١584 : ظافحلا ةركذتو ٠١ : +١5 مظتنملا يف هتمج رت 4« ع

 5١٠ : نامزلا ةآرمو ( يمالسلا ) : باسنألاو بابللاو ٠ : ةفرطتسملا ةلاسرلاو 5١ه : ع

 1 .؟؟ه : بجر نبأ ليذو

 ,هتقو : ن ؟«

 ىإ هبسنو هلوق حبقو يزوحلا نبا هيلع درف سانلا يف عقي نأ بجي ناك رصان نيا نإ: :يناعمسلا لاق م

 ىلإ لقتنا مث يرعشأ يعفاش وهو ًاريثك انعم رصان نبا عمس : يفلسلا لاقو ؛ ةلبانحلا لع بصعتلا

 . هيلع تامو عورفلاو لوصألا يف دمحأ بهذم

 كل



 نم جرخأو « دادغبب ةئامسخو نيسحخ ةنس نابعش رع نماث ءاثالثلا ةلبل ينوتو
 عماج ىلإ هب ربعو © تارم ثالث ناطلسلا عماج نم برقلاب هيلع يلصو « دغلا
 تحت برح بابي نفدو « هيلع يلصو ةيبرتحلا ىلإ لمح مث « هيلع يلصف روصنلا
 . ىلاعت هللا همحر « ظعاولا يرابنألا ١نبا روصنم يبأ بنحي ةردسلا

 ةبسذلا هذه « مم اهدعبو ةففحلا فلأ ماللاو ةلمبملا نيسلا حتفب : يمالّسلاو
 « يمالسلا هسفنل بتكي ناك اذك : يناعمسلا نبا لاق « دادغب مالسلا ةئيدم ىلإ

 . روك ذملا ظفاحلا ينعي

"10 

 « مزاح نب نامع نب ىسوم نب نامع نب ىسوم نام يبأ نب دمحم ركب وبأ
 نيحلاصلا هللا دابعو « نينقتملا ظافحلا دحأ ؛ نيدلا نيز بقلملا يناذمهلا يمزاحلا
 «يرُجسلا ىسع دع نب لوألا دبع تقولا نأ ناذمه رضحو « ميرككلا نآرقلا ظفح ]

 دعب روق طباخ د 1الئاد "يمايدلا هيوريش نب رادرهش روصنم يبأ نم اهب عمسو

 ىلع دادغبب هقفتو "| ةريثك ةعامجو « ظفاحلا دمحأ نب نسحلا ءالعلا يبأو يسدقملا
 نيسحلا يىبأ نم دادغبب ثيدحلا مممسو <« هريغو نالضف نب قثاو نيدلا لامج خيشلا

 متتفلا يبأو فسوي نب دمحأ نب قلاخلا دبع يبا محرلا دبع رصف ي باو قا دبع

 ١ رب نم ل س يل نم تطقس : نبأ . .

 ظافحلا ةركذتو )0*1: 5 نيتضورلا يف هتمج رث - هاه : ١١8 يييبدلا نبا رصتخمو : ١44
 ةرهازلا موجنلاو 58 : ؛ تارذشلاو 89 : 4 يكبسلا تاقبطو 584 : 4 يبهذلا ربعو

 . راتخملا نم هتمج ر تطقسو ؛ ر تل ن يف زاحيإ هبسن يلو ؛ 5

 . 554 : ه ةرهازلا موجنلاو ؟". : 4 يكبسلا دنع رادرهش ةمج رت رظناو ؛ يلبرالا : ن ؟

 ٠ ر يف هضعبو « ن أدع ام خسنلا نم طقس .
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 ىلإ هبلط يف لحتراف هسفنب ينع مث « ١مهريغو ليتاش نب هللا دبع نب هللا دمع

 ريثك و ناذمهو ناببصأو سراف دالبو لصوملاو ماشلا ىلإ مث قارعلا نم دالب ةدع

 « ثيدحلا هيلع بلغو . دالبلا هذه خوش رثكأ نع بتكو « ناجسبرذأ دالب نم

 خمانلا » اهنم : ةديفم ابتك هريغ يفو هيف فلصو « هب ربتشاو . هبف عربو

 باتكو « ةبسنلا هبقشم يف « لصيفلا » باتكو « ثيدحلا يف « خوسنملاو

 نكامألا يف « هاّمسم قرتفاو هظفل قفتا ام » باتك و بسنلا يف « ةلاجعلا »

 نب دمحأ مامإلا ىور ايف « بهذلا ةلسلس » باتكو <« طخلا يف ةببتشملا نادلملاو

 نم كلذ ريغو « ةمئآلا طورشش » و « اههنع هللا يضر يمعفاشلا مامإلا نع لبنح

 | . ةعفانلا بتكلا

 مزالم لاغتشالا بظاوم لزي مو . قرسشلا بناجلاب نكسو «دادغي نطوتساو

 نماثلا نينثالا ةليل يف كلذو « ريضن هبابش نصغو ةبنملا هتمرتخا نأ ىلإ ريخلا

 نفدو . دادغب ةنيدمب « ةئامسخو نينامو عبرأ ةنس ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو

 هللا يضر « دينجلا ربق لباقم "ةزمح نب نونمس بناج ىلإ ةيزينوشلا ةربقملا يف

 بناجلا ىلإ لو . رصقلا عماج ةبحرب ريثك قلخ هيلع ىلص نأ دعب 6 هنع
 تناكو . ثيدحلا باحصأ ىلع هبتك قرفو « ىرخأ ةرم "هلع ىلصف « يبرغلا

 اهيلإ لمحو « ناذهه قيرطب « ةئامسخو نيعبرأو - عست وأ - نام ةنس يف هتدالو

 . ىلاعت هللا همحر « اهب أشنو

 هذه « ممم اهدعبو ةروسكم ياز فلألا دعبو ةلمبملا ءاحلا حتفب : يمزاحلاو

 . روكذملا مزاح هدج ىلإ ةبسنلا

 م١6



 "نذ

 ناب فاورعملا "© دسحأ نب هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم ركب وبأ
 يف لاومكتشَت نبا هركذ ؛ روبشملا ظفاحلا ٍليبْسِإلا يسلدنألا يرفاعملا يبرعلا
 رخآو سلدنألا ءاماع ماتخ « رحبتسملا ظفاحلا وه» : لاقف «١ ةلصلا » باتك

 ىدامج نم انلخ نيتيلل نيشثالا موي ةوحض ةيليبشإ ةنيدمب هتمقل « اهظافحو ابتعأ

 موي هيبأ عم قرمشلا ىلإ لحر هنأ ينربخأف ةئاهسحخو ةرقع كيم ةنس ةرخنآلا
 ماشلا لخد هنأو ةئاعبرأو نينامو سمخ ةنس لوألا عيبر رهش لبتسم دحألا
 عمسو دادغب لخدو « هدنع هقفتو يثوطرطلا ديلولا نب دمحم ركب ابأ اهب يقلو

 عست ةنس مموم يف جحف زاجملا لخد مث + © اهخياشم نايعأ نم ةعامج نم اهب
 امهريغو يلازغلا دماح اأو يشاشلا رككب ابأ اهب بحصو دادغب ىلإ داع مث «نينامو
 :نم ةعامج "ةيردنكسإلاو رصمب يقلو “ مهنع ردص مث “ ءابدألاو ءاماعلا نم
 ثالث ةنس سلدنألا ىلإ داع مث « مدافأو مهنم دافتساو مهنع بتكف نيثدحلا
 ىلإ ةلحر هل تناك نم 0 ىلإ مدقو <« نيعستو
 يف امدقم ام مجملاو اهيف و راطييتسالا و ,ىلعلا و: ناقنل لعأ نع قاد: رولا
 « اهرشنو اهئادأ ىلع اصيرح ايمو دنا قارا وانك ارك ضراعلا

 ةبقرملاو 88١ : بهذملا جابيدلاو ( 174 : مقر ) سمغلملا ةيغبو 549 : ١ برغملا يف هتمج رن - 5
 : ,سابتقالا ةوذجو هه -85 255١ : م ضايرلا راهزأو ؟١ : ؟ بيطلا حفنو ١٠ه : ايلعلا
 ( ٠:5 تايفو) ١١ : ؛ تارذشلاو ١١94 : ظافحلا ةركذتو مم. : م يتاولاو 0
 ع (و5م ٠ )55+ ثاحألا ةلجم ) هتلحر نع نيتلاقم رظناو 1١6 : ؛ يبهذلا ربع كلذكو
 مصاوقلا نم مصاوعلا ةمدقم م

 قاصر شم لطفلي و« همهم : ةلصلا ١

 خلا... امي يقلو ةيردنكسإلاو رصم ىتأو : ن ؟
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 نسح عم قالخألا بادآ هلك كلذ ىلإ عمجيو ءابنم باوصلا زيبت يف نهذلا بقا“

 قولا تاكو دبعلا نسحو سفنلا مركو لاقحالا ةرثكو فّتّكلا نيلو ةريثاعملا

 هل تناكو « هماكحأ ذوفنو هتدْمو هتمارصل اهلهأ هب هللا عفنف هدلبب يضئقكتساو

 . هثبو معلا رشن ىلع لبقأو « ءاضقلا نع فرص مث « ةبوهرم ةراوس نيملاظلا يف

 نيتسو نامت ةنس نابعش نم نيقب نال سدخخلا ةلمل تدلو : لاقف هدلوم نع هتلأسو

 ثالث ةنس رخآلا عبير رهش يف ساف ةنيدمب نفدو ةودعلاب فوتو . ةئاعبرأو

 . لاوكشي نبا مالك ىبتنا « ىلاعت هللا همحر « ةئاوسخخو نيعبرأو

 يف يذوحألا ةضراع» باتك ابنم : تافنصم هل ظفاحلا اذهو : انأ تلق

 هتدالو نإ لمقو « ةلسسإب هتدالو تناكو «بتكلا نم هريغو « يذمرتلا حرش

 نم ةلحرم ىلع ىلوألا ىدامج يف تناك هتافو نإ ليقو « نيتسو عست ةنس تناك

 . يفايجلا ةربقمب نفدو ©« ساف ىلإ لقنو « شكارم نم هعوجر دنع ساف
 هدلو ناك يتلا ةرفسلا يف قرسثملا نع (فرصنم رصمب هدلاو فوتو (182)

 هدلومو < ةئاعبرأو نيعستو ثالث ةنس مرحلا يف كلذو « هتمحص يف روكذملا

 «'ةباتكلاو ةعاربلاو ةعساولا بادآلا لهأ نم ناكو « ةئاعبرأو نيثالثو سمخ ةنس

 . لااعت هللا همحر

 . يليبشإلاو يرفاعملا ىلع مالكلا مدقت دقو

 نالف » : لاقي « مالكلا ىلع ةردقلا : ةضراعلاف « يذوحالا ةضراع » ىنعمو

 ءينلا يف فيفخلا : يذوحألاو « مالكلا ىلع ةردق اذ ناك اذإ « ةضراعلا ديدش

 ذشي ال يذلا اهل رهاقلا رومالا يف *رّسشملا يذوحألا : يعمسألا لاقو « هقذحلا

 لاذلا رسكو واولا حتفو ةلمبملا ءاحلا نوكسو ةزمهلا حتفب وهو « ءيش اهنم هيلع

 . ةددشم ءاب "هرخآ يفو ةمحعملا
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 تضفي

 رسفملا شاقنلا

 [|١ دنس نب رفعج نب نوراه نب ] دايز نب دمحم نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ
 ًاناع ناك ؛ أشنملاو دلوملا يدادغبلا لصالا ىصوملا « شاقنلاب فورعملا « ءىرقملا
 قعَو ”«نودصلا افك و- داع« اراتك رسفتلا قف فئيعو. © ريثعلاو ةارقلاب
 هيناعمو نآرقلا يف « حضوملا» و « نآرقلا بيرغ يف « ةراشإلا »كلذ نمف هريغ

 «« صاصقلا رابخأ » و« « كسانملا مبف » و «« كسانملا » و« '« لقعلا دص » و
 مرإ » و « « نآرقلا يف باوبألا » و « « ةوبنلا لئالد» و 2« «دسحلا مذ»و
 مجمملا»و ©« «رفصألا مجعملا» و « « طسوألا مجعملا» و 900
 باتكو « ريكلا « اهللعب ةعبسلا » باتكو « مهتاءارقو ءارقلا ءامسأ يف « ريبكلا

 6 رفصألا ةيسلا وبكر <« طولا ةعبسلا »
 اقل طم ةكنو رهو ةفؤكلاب عمسو « ًابرغو اقرش ريثكلا رفاسو

 ريكانم هئيدح يفو . ربنلا ءارو امو ناسارخو لابجلاو لصوملاو ةريزجلاو
 بذكي ناك : لاقف « رفععت ى دق نإ ةعلطظ نع: ىاقثلا رك" ةو © ةروبشم دناسأب

 « هنع اوورو ءاماعلا نم ةعامج نع ىورو « صصقلا هيلع بلاغلاو « ثيدحلا يف
 . حيحص ثيدح هريسفت يف سيلو « ريكانم شاقنلا ثيدح لك : يناقربلا لاقو 1

 ءاثالثلا 0 يفوتو . نيتئامو نيتسو « سمخ لبقو ©« تس ةنس هتدالو تناكو

 ةنائلثو نيسمخو ىدحإ ةنس لاوس نم نولخ ثالثل © ءاعيرألا مدي نفدو

 يناولاو ١4 : ١45 ءابدألا مجعمو #9 : تسرهفلاو ٠0١ : ؟ دادغب خيرات يف هتمجرت- اا

 نازيمو ١48 : ؟ يكبسلا تاقبطو ١١4 : ؟ ةياهنلا ةياغو 4.8 : ظافحلا ةركذتو 840 : ؟

 . رطسأ ةعبرأ نع راتخملا يف ةمجرتلا هذه ديزت الو ؛ 70 : ةفرطتسملا ةلاسرلاو 05١ : »“ ىلادتعالا

 ر نم ةدايز ١

 . تسرهفلاو توقاي يف كلذكو « دضو : لوصألا رئاس يفو ؛ ر ل ين اذك *
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 . لعأ هللاو « ةئاؤلثو نيسمخو نيتنثا لمقو « نيسمخ ةنس يفوت لاقيو « ىلاعت هللا

 ةمسنلا هذه ؛ ةمحعم نيش فلألا دعبو ةددشملا فاقلاو نونلا حتفب : ناو

م يف روكذملا ركب وبأ ناكو امهريغو ناطسحلاو فوقسلا شقني ةند نم ىلإ
 هرمأ أدن

 . اهب فرعف ةعنصلا هذه ىطاعتي
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 ءىرقملا ذوبنش نبا

 ؛ يدادغبلا ءىرقملا ذوينش نب تلصلا نب بويأ نب دمحأ نب دمج نسحلا وبأ

 «© قمح هيفو ردص ةمالس هبفو « ًانّيد ناكو « م,:ايعأو ءارقلا ريهاشم نم ناك

 . اهب أرقي ناك ذاوشلا نم تاءارقب درفتو « معلا ليلق نحللا ريثك ناك هنإ لمقو

 بتاكلا لقم نب دمع ىلع نأ ريزولا كلذ غلبو « هيلع تركنأف بارحملا يف

 6 لؤنأ ايما فالخت ارقيو.ن [رقلا قم افورح رتغي هنإ : هل ليقو « روبشملا

 يف هلقتعاو « ةئاثلثو نيرشعو ثالث ةنس رخآلا عيبر رهش لوأ يف هرضحتماف

 ريزولا رضحتسا «روكذملا ربشلا نم نولخ عبسل دحألا موي ناك املف « امايأ ةواَق

 نب سابعلا نب ىموم نب دمحأ رك ابأو دمه نب رمع نيسحلا انأ يضاقلا :روكذملا

 نظونو « روك ذملا ذومنش نبا رضحأو « نآرقلا لهأ نم ةعامجو ءىرقملا دهاجم

 ا مهبسنو دهاجم نبا ركب ىبأو يضاقلاو ريزولل باطخلا يف ظلغأف « ريزولا ةرضحي

 يضاقلا ىبصتساو «رفاس ام معلا بلط يف اورفاس ام مهنأب مهرّبعو ةفرعملا ةلق ىلإ

 « ررد عبس برضو مقأف < هبرضب ىلع وبأ ريزولا رمأف « روكذملا نيسحلا اأ

 ناكف « هلمش "تتشيو هدي هللا عطقي نأب ةلقم نبا ريزولا ىلع برضيب وهو اعدف

 ةياهنلا ةياغو 507 : ١ يئاولاو ١0 : 1١07 ءابدألا مجعمو ١ : 78٠ دادغب خيرات يف هتمج رت - 3م

 . :9١١# ” تارذشلاو *5١ : ؟ يبهذلا ربعو ٠ ١507 4١مل : م ةرهازلا موجنلاو ه١ : * ٠

 و: ل يىلت ١

 ف



 ىلع هوفقوأ مث - ىلاعت هللا ءاش نإ ةلقم نبا ربخ يف يتأبس اك - .كلذك رمألا
 هنإ : هاوس امف لاقو « اعينش ناك ام ركنأف « اهب أرقي هنإ لبق يتلا فورحلا
 أرقي ال هنإو « هورقي ناك امع عجر دق هنإ لاقو «باتف هوباتتساف «موق هب أرق
 .سانلا اهب أرقي يتلا ةفراعتملا ةءارقلابو «هنع هللا يضر «نافع نب ناؤمع فحصمب الإ

 <« هرخآ يف هطخ بتكي نأ هرمأو « هلاق امب ًارضحم ريزولا هيلع بتكف
 نباب فورعملا دمحأ نب دمح لثس » : رضحملا ةخسنو ؛ هتبوت ىلع لدي ام بتكف

 اوضماف ةعملا موي نم ةالصلل يدون اذإ ؤ وهو ؛« هّورقب هنأ هنع يكح امع ذوبن

 «هب فرتعاف 4 نوبذكت نأ مكركش نولعجتو إف نعو« هب فرتعاف 4 هللا ركذ ىلإ

 4 شوفنملا فوصلاك ف نعو «هب فرتعاف 4 بت دقو بهل يبأ ادب تبت ف نعو

 مهمامأ ناكو 8 نعو «هب فرتعاف # كندبب كبجنن مويلاف » نعو «هب فرتعاف

 تنيبت رخ اماف 98 نعو « هب فرتعاف # ابصغ [١ ةحلاص] ةنيفس لك ذخأي كلم
 فرتعاف 4 نيبملا باذعلا يف ًالو- اوثبل ام بيغلا نوماعي اوناك ول نجلا نأ سنإلا
 «هب فرتعاف 4 ىثنألاو ركذلاو ىلحت اذإ راهنلاو ىشغي اذإ ليللاو  نعو « هب

 ؟نونيعتسيو ركنملا نع نوبنيو فورعملاب نورمأيو ربخلا ىلإ نوعدي ةئف ةئف متم
 نكت هولعفت الإ نعو « هب فرتعاف 4 نوحلفملا م كئلوأ مهب ءاصأ ام ىلع هللا
 .تزورضاحلا دوهشلا بتكو « « هب فرتعاف © ضيرع داسفو ل ضرألا يف ةنئف

 . هظفل نم هوعمس امسح رضحملا يف مهت جاداهش

 فورعملا نا لل ا ل حا
 زع هللا دهشأو « يداقتعاو يلوق وهو « حيحص ”ةعقرلا هذه يف ام : ذوبنُ نبا
 وأ كلذ تفلاخ ىتمف : هطخي بتكو ؛كلذب يسفن ىلع ؛رضح نم رئاسو لجو
 دحألا موي كلذو 2 ةفيضو يمد نم لح يف نينمؤملا ريمأف « هريغ ينم نأب

 نم رب يل ل س.نم ةدايز ١

 . نوثيغتسيو : ر "*

 , ةقرولا : را“

 . رضح نمو : ن +



 ريزولا سلجم يف ةئائلثو نيرسشعو ثالث ةنس رخآلا عيبر رهش نم نولخ ١عبسل

 . هقيفوت هللا مادأ ةلقم نب يلع نب دمحم يلع يبأ

 هفرعو « هقالطإ يف هلأسو هرمأ يف ىلع ابأ ريزولا راسمسلا بوبأ وبأ متلكو

 نئادملا ىلإ ًارس ليللا يف هذفني نأ هلأسو « ةماعلا هتلتق هلزنم ىلإ راص نإ هنأ

 « امايأ اهب ربظي الو « ايفختسم دادغبب هلزنم ىلإ لخدي مث « امايأ اهي مقبل
 نم نولخ ثالثل نينثالا موي ينوتو ؛ نئادملا ىلإ هذفنأو ©« كلذ ىلإ ريزولا هباجأف

 «ناطلسلا رادب هسحم يف يفوت هنإ لبقو «دادغمب ةئاتلثو نيرششعو نامت ةنس "رفص

 . ىلاعت هللا همحر

 ةليل ةرسشع ىدحإل ءاعبرألا موي روك ذملا دهاجب نبا ركب وبأ فوتو (183)

 «© شطعلا ىوسب هل ةبرت يف نفدو « ةئاؤلثو نيرشعو عبرأ ةنس نابعش نم تقب

 . ىلاعت هللا همحر « نيتئامو نيعبرأو سمخ ةنس هدلوم ناكو

 واولا نوكسو ةد حملا ءابلا مضو نونلاو ةمجعملا نيشلا حتفب : ذوبنشو

 .٠ ةمحعم لاذ اهدعبو
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 هانمنلا با:

 ها و ميا 0

 . رفص ثلاث : ن ؛ رفص يف يفوتو : ت ؟

 تاقبطو (كامسلا ) بابللاو ٠١١ : " ةوفصلا ةفصو +٠١ : م ءايلوألا ةيلح يف هتمج رت - 4و

 .756 : هدادغي خيراتو م.#مب:١ تارذشلاو 581:١ ىبهذلا ربعو :١٠8 يناولاو 48 :ةل زيعلا
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 مدق فوك وهو ؛ هراظنأو لبنح نب دمحأ هنع ىورو .امهريغو شمجألاو ةورع
 .ابب تاف ةفوكلا ىلإ مجر مث « ةدم اهب ثكمف دشرلا نوراه نمز دادغب

 اي ل هعطت م كنأك هللا فخ : همالك نمو

 . هتفي ملف ءاماعلا قف قفتساف « ةنجلا لهأ نم هنأ فلح دق دشرلا نوراه ناكو

 لاقف « هلأسو هرضحتساف « روكذملا كامسلا نبا نع هل ليقف ابلهأ نم هنأب دحأ
 « معن: : لاقف ؟ ىلاعت هللا نم افوخ ابكرتف ةيصعم ىلع نينمؤملا ريمأ ردق له : هل

 « ةرم اهب ترفظ ينإ مث « باش كاذ ذإ انأو اهتيوهف ةيراج يم ازلأ ضعمل ناك
 0 انزلا نأو اهوهو رانلا ىف تركف نإ مث « ابعم ةشحافلا باكترا ىلع تمزعو

 « ىلاعت هللا نم ةفاخم .ةيراجلا نع 0 « كلذ نم تقفشأف « رئابكلا نم
 :نوراه لاقف « ةنجلا لهأ نم كنإف نينمؤملا ريمأ اي رششبأ : كامسلا نبا هل لاقف

 سفنلا هنو هبر ماقم فاخ نم امأو © ىلاعت هلوق نم :لاقف ؟ اذه كل نيأ نمو
 . كلذب نوراه رسف ( ؛١ : تاعزانلا ) # ىوأملا يه ةنجلا نإف ىوحلا نع

 «ةجاح يف كتبتأ يفإ : هل لاقف لجر يف هيلإ عفشي ءاسؤرلا ضعب ىلع لخدو
 « اهضقت ل نإ ناليلذ « ةجاحلا تيضق نإ نازيزع هنم بولطملاو بلاطلا نإو
 ؛ درلا لذ ىلع ححنلا زع يل رتخاو « منملا لذ ىلع لذبلا زع كسفنل رتخاف

 ةرخآلا هتعرج اهيلإ هلي اهتوالح ايندلا هتعارج نم :همالك نمو .هتجاح ىضقف
 فيك : اهل لاقف « همالك عمست هتيراجو اموي مككتو . هنع اهيفاجتب اهترارم
 همهفي ي هددرأ : لاقف « هددرت كنأ الول « نسح وه : تلاقف ؟ يمالك تعمس

 هرامخأو . 'همهف نم هلع هميفي ل نم هميفي نأ ىلإ : تلاقف « همبفي مل نم
 . ةريثك هظعاومو

 ْ . ىلاعت هللا همحر « ةفوكلاب ةئامو نينامثو ثالث ةنس يقوتو
 ةبسنلا هذه « فاك فلألا دعبو ةد”دشملا مملاو ةلمهملا نيسلا حتفب : كاّمْسسلاو

 ش . هديصو كمسلا عسب ىلإ

 نانا



 رك

 يملا بااط وبأ

 توق » باتك بحاص يملا ظعاولا يئثراحلا « ةيطع نب ىلع نب دمج بلاط وبأ

 ٠ تافنصم هلو « عماجلا يف لكتيو « ةدابملا يف ًادهتجم احلاص الحر ناك ؛ « بولقلا

 ةكم نكسو لبجلا لهأ نم ناك امنإو « ةكم لهأ نم نكي لو « دمحوتلا يف

 انامز ماعطلا رجه هنإ ليق ىتح ًاريثك ةضايرلا لمعتسي ناكو « اهيلإ بسنف
 . اهوانت ةرثك نم هدلج "رضخاف ةحابملا شئاشحلا لكأ ىلع رصتقاو

 لخغدو « مهنع ذخأو ةقيرطلا معو ثيدحلا يف خياشملا نم ةعامج يقلو

 ظعوف دادغب مدقو « هتلاقم ىلإ ىمتناف ماس نبا نسحلا يبأ ةافو دعب ةرصبلا

 :يف يسدقملا رهالط نب دمج لاقو . هورحه:و هوك رتف همالك يف طلخف سانلا

 سانلا عمتجاو دادغب لخد امل روكذملا يكملا بلاط ابأ نإ : « باسنألا » باتك

 نيقواحلا ىلع سيل : لاق هنأ هنع ظفحو « همالك يف طلخ ظعولا سلجم يف هيلع

 هلو ؛ كلذ دعب مالكلا نم عنتماو « هورجهو سانلا هّعادَيف « قلاخلا نم رضأ

 نيناُممو تس ةنئس '١ةرخآلا ىدامج نم نولخ تسل يفوتو . ديحوتلا يف بتك

 روهشم وهو ©« قرشلا بناجلاب هربقو « ةبكلاملا ةربقمب نفدو « دادغبب ةئائلثو

 . ىلاعت هللا همحر « رازب كانه

 هذه « ةثلثم ءاث.مث ةروسكم ءار فلألا دعبو ةلمبملا ءاحلا حتفب : يثراحلاو

 بسني اهبأ ىلإ يردأ الو "ةئراحلا ابنمو ثراحلا ابنم لئابق ةدع ىلإ ةسسنلا

 | يبهذلا ربعو 506 :# لاذتعالا نازيمو ١15 : ؛ يناؤلاو مو : م داذغب خيرات يف هتمج رت - م٠
 ؛ . ٠" : ه نازيملا ناسلو ١١١ : م تارذشلاو مع . ٠

 ىدامج سداس يف : ن ؛ ةرخآلا ىدامج رهش يف : ل ؛ ةرخآلا ىدامج ين يفوتو : رب نم يل ص تاو
 1 . ةرخآلا

 . ةثراح : سا تام



 . لئابقلا هذه نم روكذملا بلاط وبأ
 . ىلاعت هللا اهسرح « ةكم ىلإ ةبسن : يملاو

1" 

 ظعاولا نوعمس نبا

 «يدادغبلا ظعاولا ليعامسإ نب سينع نب ليعامسإ نب دمحأ نب دم نيسحلا وبأ
 ظعولا نسحو رطاوخلا ىلع مالكلا يف هرهد ديحو ناك ؛ نوعمس نباب فورحملا
 : مهنع ىورو خياشملا ةلج نم ةعامج كردأ . ةرامعلا فطلو ةراشإلا ةوالجو
 هاور ام همالك نمو . هراظنأو ىلاعت هللا همحر « يلبشلا رككب وبأ خيشلا مهنم
 نؤعمس نبا تعمس : لاق  ءركذ مدقملا  'دابع نب ليعاسإ مساقلا وبأ بحاصلا
 « محللاب قطنأ نم ناحبس : لوقي هظعو سلجم يف يسركلا ىلع وهو « أموي
 نم هذهو « نذألاو نيعلاو ناسللا ىلإ ةراشإ « مظعلاب عمسأو « محشلاب رصبو
 ةءورم اهتكرتف < ةلاذن يصاعملا تيأر : اضيأ همالك نمو . تاراثإلا فئاطل
 . فيمطل ىنعم لك هلو ؛ ةنايد تلاحتساف

 ىنع هايإو 2« ديدش مارغ هب مهو « ريثك داقتعا هيف قارعلا لهأل ناكو
 يف هلوقب ةيزارلا يهو نيرشعلاو ةيداحلا ةماقملا يف تاماقملا بحاص يريرحلا
 راشتنا نورشتنم مهو 2ةمز لأ ةروهز>“ ةركب تاذ اهب تيأر » : اهلئاوأ
 نولحُيو « هنودصقب ًعظعاو نوفصاوتمو « دابجلا ”نانتسا نوثنتْسُمو « دارجلا
 . ؟دلثم ظاعولا يف هدعب تأي لو « هنود نوعمس نبا

 ربعو ه١ : ؟ يناولاو ١١5 : ؟ ةلبانحلا تاقبطو 965 : ١ يشيرشلاو 515 : ١ ةوفصلا ةفصو ١48 : 07 مظتنملاو ٠٠١ : يرتفملا بذك نييبتو 574 : ١ دادغب خيرات يف هتمجر - ١
 . )56 : م" تارذشلاو م5 : ؟ يبهذلا

 ١ .؟؟م:1 ج رظنلا :

 . ر نم « هدعب » تطقسو « هلثم ظعولا يف هدعب تأي مو : نم رب د ؟
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 ةعجلا موي يفوت لب ليقو « ةئاؤلثو نينامثو مبس ةنس ةجحلا يذ يف يفوتو
 «نيبباتعلا بردي هراد يف نفدو « دادغبي ةروكذملا ةنسلا نم ةدعقلا يذ فصتنم

 بابب نفدو «ةئاعبرأو نيرسشعو تس ةنس بجر ريششع يداح سيما موي لقن مث
 . ىلاعت هللا همحر « دعب تبلب نككت مل هنافكأ نإ لبقو « برح

 واولا نوكسو ةلمبملا نيعلا مضو مملا نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفب : نوُنعْمَسو

 . نوعمس ليقف همسا رّبغ ليعاممإ هدج نإ لبق « نون اهدعبو

 نيس اهدعبو ةدحوملا ءاملا حتفو نونلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب : سبنعو'

 « سوبعلا نم ”لّعْتَف وهو لجرلا يمس هبو دسألا مسا لصألا يف وهو « ةلمبم

 . ةدئاز نونلاو

 تضز

 يتثرقلا هللا دبع وبأ خيشلا

 حلاصلا 'دهازلا دبعلا يمئاحلا يثرقلا مهاربإ نب دمحأ نب دمح هللا دبع وبأ

 رصم لصأ تيأرو « ةرهاظ تامارك هل تناك ؛ "ءارضخلا ةريزجلا لهأ نم

 هيلع امن دق مهنم لكو « همحص نمم ةعامج تيأرو « ةقراخ ءاشأ هنع نوكحي

 تانالولا نم دبعاوم هوبحص نبذلا هتعامج دعو هنأ هنع اوركذو 6 هتك رب نم

 ' «لوألا زارطلاو « رياكألا تاداسلا نم ناكو ءابلك تحص اهنأو « ةبلعلا بصانملاو

 رصم ىلإ لصو اماف « مهب عفتناو داهزلا مالعأ برغملاب بحصو « ينرغم وهو

 سدقملا تيبلا ةرايز ًادصاق ماشلا ىلإ رفاس مث . هدهاش وأ همحص نم هب عفتنا

 «© ةئامسخو نيعستو مست ةنس ةجحلا يذ نم سداسلا يف تام نأ ىلإ هب ماقأف

 . « خلا . . . ىلاعت هللا لإ اوريس» هلوق الإ ةمج رثلا هذه نم

 . س يف اهلبق « دهازلا » تعقوو « ن نم «دبعلا » ةظفل تطقسو ؛ دباملا دهازلا : يل ل ١

 . نم رب تا نم تطقس : ءارضحلا . . . لهأ نم ؟

 م 4



 . ىلاعت هللا همحر « ةنس 'نيسمخو سمخ نبا وهو «.ىصقألا دجسملاب هيلع لصو
 . ؟هب كربتلاو ةرايزلل دصقي رهاظ هربقو

 . ةودعلا رب نم ةنبس ةلابق ةنيدم : سلدنألا رب يف ءارضخلا ةريزجلاو
 راظتنا نإف ريساكمو اجرع ىلاعت هللا ىلإ اوريس : هباحصأل هاياصو ةلمج نمو

 ةلاطر: ةحبصلا

1 

 يبارعألا ا

 ؛ ةغللا بحاص يفوكلا يبارعألا نبإب فورعملا « دايز نب دمحم هللا دبع وبأ
 هللا دبع نب ىلع نب دمحم نب سابعلا "وم هنإف « مئاه ينب يلاوم نم وهو
 ليقو «ًايدئس ًادبع دايز هوبأ ناكو «هنع هللا يضر «بلطملا دبع نب سابعلا نبا
 « لوحأ ناكو < حصأ لوأآلاو « كلذ ريغ ليقو « نابيش ينب يلاوم نم هنإ
 « اهتفرعمب نيروبشملا ةغللاب نيملاملا دحأ ناكو « ًابسان لئابقلا راعشأل ةيوار

 نب لضفملا ”بيبَر وهو « هنم نييرصبلا ةياورب هبشأ نييفوكلا يف نككي م لاقي
 ةيواعم ىبأ نع بدألا ذخأو .هتحت همأ تناك « تايلضفملا » بحاص يضلا دمحم
 دوعسم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب نعم نب مساقلاو يضلا لضفملاو ريرضلا
 ساسلا وبأو يبرحلا مهاربإ هنع ذخأو « يئاسكلاو « ءاضقلا يدبملا هالو يذلا

 ١ نيتسو : تك .

 ١ يل ل س يف ةمج رثلا ةيام .

 ىرخأ رداصمل رك اذ ةيشاحلا يفو ١١م :#" ةاورلا هابنإو #"6٠«؟ : سبقلا روذ يف هتمج را
5#» 

 تاي ةزجوم ةمج رثلا تءاج دقو . ١

 . سابعلا يلاوم نم هنإف : ن ؟

 لا



 نم ًاريثك أطخو مهيلع كردتساو ءاماعلا شقانو . مهريغو تيكسلا نباو بلعث

 يعمصألاو ةديبع ابأ نأ معزب ناكو < برعلا مالك يف ًاسأر ناكو « ةغللا ةلَقَن

 داضلا نيب اوبقاعي نأ برعلا مالك يف ”زئاج : لوقي ناكو « ائيش نانسحي ال

 : دشددو “ هذه عمضوم يف هذه لع نم ءىطخغي الف « ءاظلاو

 ”ضئاغ يل اهلك لالخ ةثالث هدوأ ليلخ نم وكشأ شا ىلإ

 . برعلا ءاحصف نم هتعمس اذكه : لوقيو « داضلاب

 سابعلا وبأ لاق 4 مهيلع ليو نيديفتسملا نم ريثك قلخ هسلجم رضحي ناكو

 ناكو « ناسنإ ةئام ءاهأز هرضحي ناكو « ىبارعألا نبا سلجم تدهاش : بلعت

 تيأر ام ةنس ةريشع عضب هتمزاو © باتك ريغ نم بمحبف هملع أرقيو لأسي
 يف دحأ رب ملو « لامجأ ىلع لمحي اه سانلا ىلع ىلمأ دقلو « طق ًاباتك هدبب .

 + :اهدحال لاف 6« ناةذاعت نيلجر اهرب هيلع نفق ىازو . ؟ةقم ورغأ رعشلا مع
 ': لاقف ؟ كنا نبأ عن : رخآلل لاقو « باجحيبسإ نم : لاقف ؟ تنأ نبأ نم

 نافلتأيف ىثتّتْشلا يقتلي دقو اننيب 'رهدلا ةفّلأ ىتش ناقفر

 : يهو تايبألا ةيقب هسلجب رضح نم ىلع ىلمأ مث

 ناجه نيحلاصلا يف بسن اهلا ةّبنه ةتسيق ىلع انلز

 فنرالجرلا ,نّم مأ ضرأ ةيآل اننيب رتسلا بناج تخرأو تلاقف

 يناّسف قريمأ امأو « مم ”هموقف يقيفر امأ : امل تلقف

 نافلتأيف ىّشلا يقَتلَي دقو اننيَب ”رهادلا فكلأ ىش ناقيفر

 نب دم يبارعألا نبا ندشنأ : لاق بلعث ساسلا وبأ هاور ام هملامأ نمو

 : روك ذملا دايز

 ىئايديإ



 بيسو كانه دارم ِق ”كروو ١ 'ملهراد نانطُسب نود أنيح هللا ىقس

 ِق ءامي ررمخك مهراد دعب ىلع مهايإو ينإو

 باتكو « ءاونألا » باكو « ريبك وهو « رداونلا » باتك هفيناصت نمو

 « لبخلا » باتكو « تاسنلا » باتكو « عرزلا ةفصؤ باتكو + لمتتلا ةفضو:

 « لاثمألا ريسفت » باتكو « رعشلا يناعم » باتكو « لئابقلا خيرات » باتكو'

 باّتكو « نييريبزلا رداون» باتكو « لبخلا بسند باتكو « ظافلألا » باتكو

 هبلامأو هرداونو هرايخأو <« كلذ ريغو « بابذلا » باتك و « سعقف ينب رداون »

 ابيف تام ىتلا ةلبللا ف تدلو : لوقي يبارعألا نبا تعمم : بلعث لاقو

 .حيحصلا ىلع ةئامو نيسخ ةنس بجر يف كلذو «هنع هللا يضر ةفيتح وبأ مامإلا
 موي يفوت : هخيرات يف يربطلا لاقو] نابعش نم تلخ ةليل ةرشع عبرأل يقوتو
 «ىأر نم رسب نيتئامو نيثالثو ىدحإ ةنس [١ روكذملا رهشلا رشع ثلاث ءاعبرألا

 داود يبأ نب دمحأ يضاقلا هيلع ىلصو «< حصأ لوألاو « نيتئامو نيثالث ةنس لبقو

 50 مدقملا - يدايإلا

 ءاب فلألا دعبو ءارلا حتفو ةلمهملا نيعلا نوكسو ةزمحلا حتفب : يبارعألاو .
 يناتسجسلا زيزع نب دمح ركب وبأ لاق « بارعألا ىلإ ةبسنلا هذه « ةدحوم

 لجر لاقي : ميركلا نآرقلا بيرغ هبف رسف يذلا هباتك يف يزيزعلاب فورعملا
 لجرو « برعلا نم ناك نإو « ةمجع هناسل يف ناك اذإ ًاضيأ يمجعأو مجعأ

 فنراك اذإ يبارعأ لجرو « احيصق ناك نإو مجعلا ىلإ بوسنم يمجع

 مل نإو برعلا ىلإ بوسنم يبرع لجرو « برعلا نم نكي مل نإو ًايودب

 2 . ًايودب نكي

 ةدحوملا ءاملا رسسكو ةلمبملا نيسلا نوكسو ةزمحلا رسكي : باجيبسإو
 ةنيدم يهو « ةدحوم ءاب فلألا دعبو مجلا حتفو اهتمت نم ةانثملا ءايلا نوكسو

 ل ل ل ل

 ٍبوشم جاجزلا

 .ريالإادريمل ١



 وهو «فلأ نينونلا نيبو ةلمبملا ءاطلا نوكسو ةدحوملا ءابلا مضي : نانْمطُيو

 . 'ضرآلا نم ضماغلا وهو ©« نطب عمج

 رع
 يبلكلا

 لاقو] يبلكلا ورمع نب « رشبم ليقو « رشي نب بئاسلا نب دم رضنلا وبأ

 دبع نب ثراحلا نب ورمع نب رشي نب يبلكلا بئاسلا نب دمحم وه : دعس نب دمع

 نودبع نب رماع نب نامعنلا نب رماع نب سيقلا ءىرما نب ىزعلا دمع نب ثراحلا

 «بلك نب روث نب ةدبفر نب ثاللا دبع نب ديز نب ةرذع نبا فوع نب ةنانك نبا

 الإ ةروصلا هذه ىلع مهبسن قاسف يلكلا نب ماش « بسنلا » باتك تفشك مث

 00 بحاص « يفوكلا '"[حيحص قابلاو « طقف ثراحلا دبع هنم طقسأ هنأ

 : لاق هنع ماشه هدلو ىكح . نيدلعلا نيذه يف امامإ ناك ؛ بسنلا معو

 0 و « ةفوكلاب يميمتلا ةرارز نب بجاح نب دراطعنب رارض ىلع

 هللس : لاقو رارض ينزمغف «رعاشلا قدزرفلا وهو « "رحلا يف غرمتي ذرج هنآك:

 تأدتباف « مت ينب نم ينإف «ينبسناف اباسن تنك نإ : لاقف هتلأسف <« تنأ نم

 ”بلاغ دلوو : تلقف <« ىدزرفلا دلاو وهو « بلاغ ىلإ تملي لالا بسنأ

 نيرسنق نانطب و « بيبح نانطب : لاقيف عضاوم لإ فاضيو « بلحو جبنم نيب داو مسا : نانطب ١

 ش . ( توقاي)

 هما: * لادتعالا نازيمو م8 : م يئاولاو همه : ترانا وه: ةيلروللا"ي هتيحرت ابو

 م. : م ناملكوربو م9107 : ١ تارافلا وون ب بيقين نينو ١ يبهذلا ربعو

 ءادتبا ريرخألا خمنلا عم (3 ق) اهزمرو دمحم هداز يضاق ةخسن كرتشتو ؛ ( ةيبرعلا ةمجرتلا )

 . ةمجرنلا هذه نم

 . ردهب تدرفنا نيفقعم نيب ام ؟

 .رزحلا : قن يل م



 هللا ءاش نإ ءاحلا فرح يف هتمجرت يف يقأبس اك « قدزرفلا مسا وهو - امامه

 نم ةعاس الو ياوبأ هب ينامس ام هللاو : لاقو اسلاج قدزرفلا ىوتساف .- ىلاعت

 : لاقف « قدزرفلا كوبأ هيف كامس يذلا مويلا فرعأل ينإ هللاو : تلقف « رابنلا

 : لاقف « ١ةقئتْسم كيلعو يشم تجرخف ةجاح يف كئعب : تلقف ؟ موي يأو
 « للاو تقدص : لاقف 4 لبجلاب اهامم دق ةيرق ناقُهد <« قدزرف كنأكل هللاو

 ةئام ريرجل يورأ نكلو هال : تلقف ؟ يرعش نم ًائيش يورتأ : لاق مث

 وأ ةنس بلك نوجهأل هللاو ؟ يل يورت الو ةغارملا نبال "يورت : لاقف « ةديصق
 « هنم افوخ ضئاقنلا هيلع أرقأ هيلإ فلتخأ تلعجف « ريرجل تيور اك يل يورت

 . ةجاح اهنم ءيش يف يل امو

 انقر نم انقل اقل للا نيينلا نركتيو للا حب هدتخلا# تلق

 يورو « ءاتلا حتفب ىرخأ ةغل اهيفو "قتاسم عملاو « ملا ةليوطلا ةورفلا يهو

 0 ا ا ا ا سل 93

 ا ا ل
 نب رضنلا لاقو < يثاجنلا كيخأ ىلإ اب ثعبا 0

 :ةعسولا ةيلا+ ةقتدللا ذب ليك
 نب يلع نإ لوقي يذلا أبس نب هللا دبع باحصأ نم روك دلل * ىلكتلا 0

 نرايفس هنع ىورو . ايثدلا ىلإ مجار هنإو تمي مل هنع هللا يضر بلاط يبأ

 نيشو «فرعو آل: قع نضتلا وأ انثدح 1 نالوقي اناكو «قاحسإ نب دمخو يروثلا

 «يدنكلا سيق نب ثعْسألا نب دم نب نمحرلا دبع عم مجاملا ريد روكذملا يلكلا

 . ةظفللا فيرعت عضوملا اذه ي دازو ؛ ةقنشم : ق ٠١

 . يورتف لاق : ق ؟

 ا يا د ل ا

 . رانم ةدايز 4

 . ىبلكلا نبا : ر ه

 ٠٠؟



 يلع عم نيتفصو لجلا ةعقو نمحرلا دبعو ديبعو بئاسلا هونبو رسشب هدج دهشو
 هيفو © 'ريبزلا نب بعصم عم بئاسلا لتقو « هنع هللا ىضر بلاط يبأ نيا

 3 يعخنلا ءاقرو نبا لوقي

 دنهملا ماسحلاب 'اخأ 'تولع يننأب ًاديبع ينع رغلبم نمف

 دّسوُم ريغ نيريدلا ىدل ”مقم هنإف هنع معلا يغبت تنك نإف

 دمع دعب نرايفس ”هةاكنأف مراصب هنم سأرلا 51 ًادمعو

 : :سلاملا انبإ دعاك
 دبع مدج نأ « بسنلا ةربمج » باتك يف روك ذملا يلكللا نب ماشه ركذو

 هيجعأو ابلبقف سارفأب ةنفج ينب ضعب ىلع دفو دقو « ًافيرش المج ناك ىرزعلا

 مهب ينتئا :ى ىزعلا دبعل لاقف « هل ًانبا ةنانك ونب تلتقف ©« هرماسي ناكو « هثيدح

 لاقف « مهرذني هموق ىلإ بتكو ©« لضف مهيلع يل سيل رارحأ موق مهنإ : لاقف

 : ليوط هل رعش يف

 بنذ اذ ناك امو راكنس ءازج هئازح رش هللا هازح ىنازح

 ءىرما نبا ريكألا نامعنلل ةريحلا باب ىلع ىتن'روَخلا ىب يذلا وه راسو

 ةجاح الف ةروهشم ةليوط هتصقو « هتقف هالعأ نم هاقلأف ةريحلا كلم سقلا

 ٠ . اهركذ ىلإ
 .ىلاعت هللا همحركةفوكلاب ةئامو نيعيرأو تس ةنس روكذملا يلكلا دم يفوتو

 .-ىلاعت هللا ءاش نإ«ءاهملا فرح يف ةباسنلا ماشه رذنملا يأ هدلو ركذ يتأسو-

 ىلإ ةبسنلا هذه < ةدحوم ءاب اهدعبو ماللا نوكسو فاكلا حتفب : يلكلاو

 . ريثك قلخ اهملإ بسن « دس لا ل

 "ةيرعم ةيسراف ةظفل : ةّقدتْسُملاو

 ١ يبلكلا » طبض : ءادع ام ق نم أذه دعب ام طقس «

 7 مْدقَت اميف «ةقتسملا» 0 ا اذه يف اهدحو ر يب ةرابعلا هذه تدرو 4

 1١ل
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 رع

 « دايز نب ماس نوز# ىرتشللا يوغللا يرعتلا دمحأ نب ريئتسملا نب دمج ىلع وبأ
 « نييرصملا  ءاماعلا نم ةعامج نعو هيوييش نع بدألا ذخأ 4 "نيرطقم فووفلا

 دحأ روضح لبق هيوبيس ىلإ ركبي ناكو « معتلاو لاغتشالا ىلع اصيرح ناكو

 «بقللا اذه هيلع يقبف « ليل ”برطق الإ تنأ ام : موي هل لاقف « ةذمالتلا نم
 ءاطلا نركذو دل « رتفت الو بدت لازت ال ةبيود مسأ : برطقو

 : . . ةدحوم ءاب اهدعبو ءارلا مضو ةلمبملا
 تأتكَو 4 نكرفلا ىناغم ذ باتك فئاصتلا نم هلو ؛ هرصع ةّمأ نم ناكو

 7 باتكو « ةنمزألا ١» باتكو « رداونلا » باتكو « يناوقلا » .باتك و « قاقتشالا »

 وحنلا يف « للعلا » باتكو « تافصلا » باتكو « تاوصألا » باتكو ؟ قرفلا »

 باتكو « ناسنإلا قلخ ٠ باتكو « سرفلا قلخ » باتكو « دادضألا » باتكو
 نيدحلملا ىلع درلا » و « لعفأو لمف » و '« زمهلا» باتكو « ثيدحلا بيرغ»
 . كلذ ريغو « نآرقلا هباشت يف

 ةليضف هل نككل ًاريغص ناك نإو هباتكو « ةغللا يف ثلثملا عضو نم لوأ وهو
 "> هركذ مدقملا - يماويْلتطتلا ديّسلا نب هللا دبع دم وبأ ىدتقا هبو « قبسلا
 520 عل 6 يزيربت رخآ صخشل رخآ ًاثلثم تيأرو « ريبك هباتكو

 0 هديغ لب - ىلاعت هللا ءاش نإ هرك ذ ينآلا + يزبوبتلا ايركز ؟وبأ

 3 والا ,مهأي تبث ةيشاحلا ينو 5١5 : م ةاورلا هابنإو ١74 : سبفلا رون يف هتمجرت 5#:
 . راتخملا يف زاخيإلا ةديدش ةمج رتلا هذهو

 .ةرمطا : ند

 : 0 . وةك: ” ؟
 . باوص وهو « ايركز وبأ بيطحلا وه امو : رب ق ينو ؛ خسنلا ميمج يف اذك

 ضر



 برطق الإ قيرطلا مهل جبن امو « هيف رصقأ امو ًاضيأ ريبك وهو « همسا نآلا

  !هركذ مدقملا - ىلحعلا فك'د يبأ دالوأ عم برطق ناكو . روكذملا

 : امهو نيتيب « عرابلا » باتك يف مجنملا نبا هل ىورو

 يرّصب نع " تبغ نإو يلق كارب يعم كنم رك ذلاف يعم تسل تنك نإ

 رطظتنلا نم وُلخي ال بلقلا ”نطابو ”هدقفتو ىّوهت نم ”رصبت ”'نيعلاو

 . باتكلا اذه نم الإ هل اهنأ معأ الو ناروبشم ناتيبلا ناذه

 ليقو « دمحم همسانإ لاقيو ؛ ىلاعت هللا همحر « نيتئامو تس ةنس يفوتو

 . باوصلاب ملعأ هللاو ؟ حصأ لوأآلاو « دمحم نب نسحلا

 ابقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو ةلمبملا نيسلا نوكسو مملا مب : رينتْسُسلاو

 . ءار اهدعبو ابتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو نونلا رسكو

 ةردتما

 دعس نب ؛نايلس نب ناسح نب ريمع نب ربكألا دبع نب ديزي نب دم سابعلا وبأ
 نب لالب نب *هللا دبع نب رماع نب ثراحلا نب كلام نب ديز نب هللا دبع نبا

 . مسالا يف حيج رثلاو ةافولا ركذ ةفاضإ عم ق ين ةمج رَتلا ئهتنت دحلا اذه دنعو 77 :مدقت ام رظنا ١

 . تبيغ اذإ : نم رب لاس 5

 | . نيعلاف : يل
 ةيشاح يو ؟١41 : # ةاوزلا هابنإو “4 : ١ يبهذلا ربعو 9؟4 : .شبقلا رون يف هتمج رد 5*4

 . ق يل ل ن س يف ًازجوم هبسن درو دقو ؛ ىرخأ رداصمل درس هابنالا

 : « ناميلس » تاب رملا دنعو ؛ ميلس : ةرهمجلا ؛.

 . راي ترركت : هللا دبع نب رماع ل

 ىو



 نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب ١نححأ نب « ةلامُث وهو « ملسأ نب فوع

 نب فوع : يلكلا نبا لاقو ©« ثوغلا نب دسألا نب رضنلا نب , كلام نب هللا دبع

 دربملاب فورعملا يرصبلا يدزألا يلؤلا « دزألا وه دسألاو « ةلامث وه ملسأ

 يف ةعفانلا فيلاوتلا هلو « ةغللاو وحنلا يف امامإ ناكو « دادغب لزن ؛ يوحنلا

 ,كلذنغو +« تشتمل ووو ةنقرزلا و باكو« لماعلا ل: باك اند بدألا

  امههركذ مدقت دقو - يناتسحسلا متاح يبأو ينزاملا ناع يبأ نع بدألا ذخأ

 . ةمألا نم هريغو - ؟ 0 ب 0و طيران ةيعحاو

 لهأ ضعب لوقي اهبفو « ءايدألا خيرات اهب متخ دق "نيرصاعتم نيملاع « حبصفلا »
 ؛رهزألا يبأ نبا ركب وبأ وهو « تايبأ ةلمج نم امهرصع

 بلعث وأ داربملاب 'نلعو 'نلبْجَت ال معلا بلاط ايأ
 برجألا لمجلاك ؛كت الف ىرولا لع نيذه دنع ادحت
 برغملاو رقرشلا ف نبذه ”ةنورقم رقئالخلا ”مولع

 بلعث ناكو « هنم راثكتسالاو بعلثب *ب ةرظانملا يف عاتجالا بحي دربملا ناكو

 هبقفلا نادمح نب دمع نب رفعج مساقلا وبأ ىكحو « هنم منتميو كلذ هركي

 ' : بلعث نّتخ يرونيدلا هللا دبع يبأل تلق : لاق « اهقيدص ناكو ىلصوملا

 حيصف ةراشإلا واح ةرابعلا نسح درهملا نآل : لاقف ؟ دتربملاب عاّتجالا بلعث ىبأي
 مح لفح يف اعمتجا اذإف © نيماعلا بهذم هيهذم بلعثو « ناسلا رهاظ ناسللا

 . نطابلا فرعي نأ ىلإ رهاظلا ىلع دربملل

 رفح | .نوصتملا انآ“ ةالعأ مف“ رداونلا نسح ىلامألا ريثك دربملا ناكو

 . امهريغو سبقلا روذو ةرهمحلا يف امل قفاوم انه امو ؛ رجحأ : س ن يل ل ١

 . يلاوتلا ىلع 493:1 و 4.0: ؟ و 58م9: ج رظنا ؟

 . امه ءابدألا خيرات متخ نيملع دربملاو بلعث ناكو : سبقلا روأ يف "

 دري ملو ؛ خيراتلا بحاص يلبرطقلا دعس نب نيسحلا نب هللا دبعل سبقلا رون يف تايبألا هذه تبسن 4

 . رعاشلا مسأ ق يف
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 جاوزأ ال يتاوللا ءاسنلا نم دعاوقلاو ماتيألاو نابمعلا ىلع ءارجإلا ىلع الجر ىلو

 تيأر نإ : هل لاقف < هدلو هعمو نيفلختملا ”ضعب ىلوتملا اذه ىلع لخدف « نه

 فيكف ءاسن دعاوقلا : لوتملا هل لاقف « دعاوقلا عم يمسا تبثت نأ هللا كحلصأ

 ىلاعت هللا نإف « معنف اذه امأ : لاقف ؟ نابمعلا يفف : لاقف ؟ نببف كتبثأ
 : جحلا ) « رودصلا يف يتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اهنإف  لوقي
 نم هنإف « ًاضيأ هلعفأ اذهو : لاقف « ماتيألا يف يدلو تبثتو : لاقف ( 5
 . ماتيألا يف هدلوو نايمعلا يف هتبثأ دقو هنع فرصناف « متي وبف هابأ تنأ نكت

 : هعم بتكو ًاصخش ثعبف « هدلول ًاماعم درنملا نم :راك آلا "طغت ١بلطو

 : همف لثقأ آو هب تثعب دق

 ينوربخي نرأ مدنع اعيفش يسح نإف ”كولملا ترز اذإ

 فصي يشو بوث نينمؤملا ريمأ ىلإ تيدهأ دق : زورين موي يف ينمو بوث هبلإ

 . مالسلاو « هسفن

 ينثدح : لاق اذه يف فيرط ءيش رهزألا يبأ نبا ركب وبأ هنع ىكحو]

 . انسلجب نم فرصنت كنأ ينغلب سابعلا ابأ اي ينزاملا يف لاق : لاق ديزي نب دمج

 مهل نا : هل تلقف : لاق ؟ كاذ يف كانعم اف نيجلاعملاو نيناجملا عضاوم ىلإ ريصتف

 ام بجعأب ينثدح : لاقف « ماسقألا نم بئاجعو مالكلا نم فئارط هللا كزعأ
 دلةثملا ناكو < ةصيمخ يبأ نبا عم مهرقتسم ىلإ اموي تلخد : تلقف « مبنم هتيأر

 ىلع تررمف « مهتيلب رادقم ىلع مهبتارم تيأرف < مهلاوحأ دلقتملاو ةقفنلا مهيلع

 «هللا ناحبس :ىنادانف « هريغ ىلإ هتزواجف « ةالصلا ديرب هنأك ةبقلا ىلإ هبجوو

 « ميلع مالسلا : تلقو هنم تنسحتساف ؟ تنأ وأ انأ هب ىلوأ نم ؟ مالسلا نأ
 ءوس فرصن اننأ ىلع «كيلع "درلا نسح انيلع تبجوأل تأدتبا تنك ول :لاقف
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 كزعأ سلجا « ةشهد مداقلل نإ لاقي ناك هنأل « رذعلا نم هتابج نسحأل كيدأ
 ىلع تمزرعف <« يل هعسوي هنأك هضفني هريصح نم عضوم ىلإ أموأو « اندنع هللا

 ٠ ةيحان تفقوو كلذ نع تمجحأف « كابإ كابإ : ةصيمخ ىلأ نبا ينادانف « "وندلا
 اذه اي :ةربحم يعم ىأر دقو يل لاق مث ؛ هنم ةدئافلا دصرأو هتيطاخم بلحتسأ

 ثيدحلا تاييتجضاأ سلاحتأ 5 اههدحأ نوكت الأ وجرأ نيلجر لآ كس ئرأ

 فرعتأ : لاق « ءايدألا : تلق ؟ رعشلاو وحنلا باحصأ نم ءابدألا مأ ثاثغألا
 . يذلا فرعتفأ : لاق « ةمات ةفرعم هفرعأ معن : تلق ؟ ينزاملا نائع ابأ

 : هيف لوقي

 هرصبلا ٠ لهأ داس تزام نم ىّنتفو

 هركن ةرحفاو ةفورعم ا

 نهد هعم < رصعلا اذه يف غبن دق هل ًامالغ فرعتفأ : لاق ؛ هفرعأ ال : تلق

 ؟ هراعشأ تائثيثغ نم ائيش كدشنأ لبف : لاق « هب ريمخلا نيع للاو انأ : تلقف
 : لوقي يذلا سيلأ « هللا ناحبس اي : لاق « رعشلا لوق نسحب هسحأ ال : تلق

 تامن ”يأ يمدو يم ”تدني هم

 تاوبشلا  ذيذل :قه .:ىبشأ ”تلاظلا بأ

 تامعانلا دودخ ح افت نزملا ِءاب للك

  بحتسي وأ هللا ناحبس اي : لاق « سنألا سلجب يف اهدشني هتعمس دق : تلق
 : تلق ؟ هبسن يف نولوقي سانلا عمست ام ؟ ةبعكلا لوح اذه لثم دشني نأ
 دعبأ ام هللا هلتاق : لاق « ةلام نم مث « ةءونش دزأ « دزألا نم هنإ نولوقي
 : هلوق فرعتأ ! هروغ

 هلابح مه انتدز اولاقف مهنم ديزي نب دمه : تلقف

 ف



 هلاذن مهيف ريشعم يموقف يموق ”لخ دربملا يل لاقف

 نم بذك : لاق ؛ هيف اهوقي لذعملا نب دمصلا دبعل تاببألا هذه فرعأ : تلقف

 . هل ايسن رعشلا اذهب تدثي نأ ديري يتسلل لس مالك اذه « هريغ اهاعدا

 نم تنكمو يلق ىلع كحور ةفخي تبلغ دق اذه اب : لاق « ملعأ تنأ : تلق

 كحلصأ ةبنكلا « همدقأ نأ بحي ناك ام ترخأ دقو « يناسحتسا نم كتاصنإ

 كلا لاق « دمع : تلق ؟ ممالاف : لاق « سابعلا وبأ : تلقف « هلل

 ؛ هركذ تمدق ام كلإ رادتعالا ل ينتجوحأ « هللا كحق : لاق « ديزي

 ا دس دق هلجر يف دنقلا تنأرف « ققحفاصمل هفك أطساب بثو

 ىلإ لوخدلا نع كسفن نص « سابعلا ابأ اب : يل لاقف « هتلئاغ كلذ دنع تنمأف .

 لاحلا هذه لثم ىلع ىلثم فداصت نأ تقو "لك يف كل أيبتي سيلف عضاوملا هذه

 هنيع تيلقنا دقو قفصي لعجو « دربملا تنأ دربملا تنأ دربملا تنأ « ةلجلا

 « ةرداب [وأ ] ءيش هنم يب ردبي نأ نم ًافوخ اعرسم تردابف «هتملح تريغتو

 . هريغ الو سبحم ىلإ لوخدلا دواعأ ملف هلوق هللاو تلبقو

 «قارولا باذس هب ردانت ام | ىلع ] ”دحأ ردانت ام : دربملا سابعلا وبأ لاقو

 ينفطالو ؟ نبأ ىلإ : : يل لاقف <« هراد بابي دعاق وهو هب امري تزتجا ينإف

 « انأ هبلعو تنأ يدنع : لاقف ؟ كدنع ام :.هل تلقف < ىرقلا لع ضرعو

 . باذسلاب دتربملا محللا ىلإ ريشي
 :ةراتس ءارو نم ةيراج تنغف «ةعامج عم ةرصبلاب درإملا داع الجر نأ ركذو

 ٍبطخلا رسيأ ”ضارعإ الأ تلاقف ”ضرعم كبيبح اذه اهل اولاقو

 ٍبنحلا ؛طقسيو الجر كطصتف مستب ةرظن الإ يه اف

 «برطلا نعأ تنك: سلا تعال لاقنا# ولا ةلإ نقم مما“ ىراف

 يننظف ”ضرعم كبيبح اذه لوقأ ينعمس هنإف « يالوم اي هعد : ةيراجلا تلاقف

 :لاق (9+ : دوه) # خبش يلعب اذهو © أرق دوعسم نبا نأ معي لو تنحل

 . [١ هبوث قش نأ ىلإ اهوق نم دربملا برطف

 ١ قى نم ةدايز نيفقعم نيب اه .
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 تيبحأف ةبيجع ةصق هعم يل ىرجو مانملا يف روكذملا دربملا تيأر تنكو

 ةئاتسو نيثالثو تس ةنس روهش ضعب يف ةيردنكسإلاب تنك ينأ كلذو « اهركذ

 «دقعلا ١» باتك و «دربمال « لماكلا » باتك ىدنع ناكو «ربهشأ ةسمخ اهب تمقأو

 هلوقب همجرت لصف يف « دقعلا » ىف تيازق © اهيف علاطأ اأو « هبر دبع نبال
 يهو طلغلا ىلإ اهيف اهباحصأ اوبسن ًاتاببأ ركذو ٠6 ءارعشلا ىلع هيف طلغ ام »
 رمألا ةقيقح ىلع مبعالطا مدعل مهيلع كردتسا نم .طلغلا عقو امنإو © ةحبحص

 باتك يف يوحنلا ديزي نب دمع لوق هلثمو : لاقف دربمللا ركذ نم ةلمج نمو « اهيف

 : هلوق يف - ساون ابأ ينعي  ءىناه نب نسحلا ىلع درو « ةضورلا »

 اهبذاكو اهئاقمحي الإ ”مصع لئاو نب رككبل امو

 امِإو « ءاقمح لجرلا يف لاقي الو « يسقلا ةّقّنَبَه ااقمحي دارأ هنأ معزف

 لك اذه « قملا يف لثملا برضي اهبو « ركب يف لجعو « ةيلجعلا ةّغ'د دارأ

 لاق هنوكب طلغلا ىلإ ساون ابأ بسن دربملا نأ هضرغو «دقعلا ١» بحاص مالك
 هل لاقي ال لجرلاو « لجر ةقئيهو « ةقّسنَبَه دارأ هنأ دقتعاو « اهئاقمح » ب

 طلغلاف « ةأرما يهو ةّغ'د دارأ امنإ ساون وبأو « قمحأ هل لاقي لي « ءاقمح

 ىلع يفوقو نم لئالق لايل دعب ناك اماف . ساون يبأ نم ال « دربملا نم ذئنيح
 نيدلا ءابب يضاقلا ةسردم يف بلح ةنيدمب ينأك“ مانملا يف :تيأر ةدئافلا هذه
 عضوملا يف ربظلا انيلص دق اننأكو «ملعلاب يلاغتشا ناك اهيفو «دادش نباب فورعملا
 « جرخأل تمق ةالصلا نم انغرف اماف « ”ةعامج هيف ةالصلاب ةداعلا ترج يذلا
 اذه :نيرضاحلا ضعب يل لاقف « يلصي افقاو اصخش عضوملا ٍتايرثخأ يف تيأرف
 تماس غرف اماف « هغارف رظتنأ هبناج ىلإ تدعقو هبلإ تئجف « درإملا سابعلا وبأ
 تيأر :يل لاقف « لماكلا » كباتك يف علاطأ نامزلا اذه يف انأ : هل تلقو هيلع
 ىتح مق : لاقف « كلذ لبق هتيأر تنك امو « ال : تلقف ؟ « ةضورلا » يباتك
 ًاسبتك هبف تيأرو هبف انلخدف « "هتيب ىلإ يب دعصو هعم تمقف « هايإ كيرأ

 نضل



 ًادلجب هنم جرخأف « هنع ةبحان انأ تدعقو هيلع شتفي اهمادق دعقف « ةريثك
 :لاقف « هيف كيلع اذخأ دق : هل تلق مث يرجح يف هتكرتو هتحتفف ىلإ هعفدو

 « ينالفلا تيبلا يف طلغلا ىلإ ساون ابأ تبسن كنأ : تلقف ؟ اوذخأ ءيش يأ
 ىلع وه لب « طلغي مل هنإ : هل تلقف « اذه يف طلغ « معن : لاقف هايإ هتدشنأو
 هتف”رعف ؟ اذه فيك و : لاقف « هطبلغت يف طلغلا ىلإ تنأ كوبسنو « باوصلا

 وهو "ىلإ رظني ايهاس يقبو « هتبابس سأر ىلع ضعف « دقعلا » بحاص هلاق ام
 مو « لاحلا كلت ىلع وهو يمانم نم تظقيتسا مث « قطني لو نالجخ ةروص يف

 . هتبارغل الإ مانملا اذه ركذأ

 ةنس ليقو « نيتئامو رسشع ةنم ىحضألا ديع نينثالا موي دربملا ةدالو تناكو
 «ةدعقلا يذ ليقو <« ةجحلا يذ نم اتبقب نيتلملل نينثالا موي يفوتو . نيتئامو عبس

 باي رياقم يف نفدو « دادغسب نيتئامو نينامثو سمخ ليقو « نينامكو تس ةنس

 « يضاقلا بوقعي نب فسوي دم وبأ هيلع ىلصو « هل تيرتشا راد يف ةفوكلا

 فورعملا يلع نب نسحلا ركي وبأ بلعث ينو هيف مظن تام املو . ىلاعت هللا هنمحر

 ام ًاريثك يقيلاوجلا نبا ناكو « ةرئاس اتايبأ  'هركذ مدقملا - فالعلا نبا

 : يهو < اهدشني

 ”بلعث دربملا رثإ نَمَهْانَلو ”مايأ 'تّضقناو دربلا بهذ

 برخيسف "ابهتيب يقابو ابر هفصن حبصأ بادآلا نم ”تيب
 بلسي ام ىلع ميسفنأ رهدلل اونطوو 'نامزلا بلس امل اوكباف

 برش بيرق نع ”دربيلا برش ام سأكبف « بلعث نم اودوزتو

 بتكي ام ”سافنألا تناك نإ ”هسافنأ اوبتكت نأ مل ىرأو

 يرصبلا يوغللا يلع نب نيسحلا هللا دبع وبأ هدشنأ ام تايبألا هذه نم بيرقو

 م77: سبقلا رون يف تايبألا دروأ ينابزرملا نكلو ١ : ٠١١ دلجملا يف فالعلا ركب يبأ ةمجرت ١
 . ريرضلا ( فالعلا : أرقا ) قالعلا راسي نب يلع نب دمحمل اهبسنو

 . هقفصن : سبقلا رون 3

 انوا



 ضع ”نورقم "لكلا ا . يضم 00 0 خضم"

 يضرتفو يضرتق ينزحي مل نإو يّدو تارمت ينتجلاو يخأ
 يضرعو ابنم ”هضرع رفوت ”تانّه ًادبأ اننيب تناكو
 "يضرأب ”ههضرأ ”نادت م نإو يدنع دزألا ”لاجر تناه امو

 « ةلام ىلإ ةبسنلا 5 مال فلألا دعبو ملا حتفو ةئلثملا ءاثلا مضب : يلاغلاو
 1 :« قاقتشالا » باتك يف دربملا لاق « دزألا نم نطب وهو « ملسأ نب فوع هعماو

 مين يقب ام : سانلا لاقف < مرثكأ اهيف ينف ًابرح اودبش مهأل ةلاق تيم اف

 احهو هرصع ءارعش ضعب لوقي درإملا يفو . ةريسيلا ةيقملا : ةلائلاو « ةلامثالإ

 دمصلا دبعل اهنأ « ىلامألا » باتك يف يلاقلا يلع وبأ ركذو « هببسب هتليبق
 : "لذعملا نبا

 ؟هلامث نمو : نولئاقلا لاقف "يح "لك ةلاث نع انلأس
 هلابج مه انتدز اولاقف مهنم ديزي نب دمج تلقف

 هلاذن مهبف ”رسشعم يموقف ينع ”لخ ددبملا يل لاقف

 < ةلسقلا هذي ربتشي نأ يبتشي ناكو « دربمل تاسإألا هذه نإ : لاقيو

 ء.رابتشالا نم مهدوصتما لضحو تعاشف تاسبألا هذه عنصف

 هلام ىف دشتي ام ريثك ناكو

 نيكاسملا ضعب ىلع كولمللا هيت اهب هيقي اباونأ سبلت نم ا
 نيسحلا هللا دبع ابأ نإ لاقو 584 : ءابلألا ةهز' بحاص هل مج رثو ٠١ : تسرهفلا بحاص هركذ ١

 ةسامحلا تالكشم ين ًاباتكو ةضفلاو بهذلا ءامسأ يف ًاباتك فئص هنأو هنع ذخأ يرصبلا يلع نبا
 يرمنلا دمحم هللا دبع وبأ : ق ينو ؛ يدزألل هئاثر يف تايبألا دروأو

 : يضرأو : قى ؟

 ضايع يضاقلا لاقو ( ةلمهملا لادلاب ) لدعملا نبأ : نم رب يل س ل يفو ؛ ١ : ١١ يلامألا
 . ةمجعمب هباوصو ةلمهم لادب هلوقي نم ريثك ( +7 : ١ كرادملا )

 قر



 'نيذاربلا قالخأ عذاربلا ”شقن الو ريما قالخأ ؛لجلا َرَمغ ام

 « ةلمبم لاد اهدعبو ةددشملا ءارلاو ةدحوملا ءابلا حتفو ملا مغب : دتربُملاو

 هركذ يذلاف « كلذب هبيقلت ببس يف ءاداعلا فلتخاو < هب فرثع بقل وهو

 4 : دراملا لثس : لاق هنأ « باقلألا ١» باتك يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ ظفاحلا

 ةمدانمال ينبلط ةطرشلا بحاص نأ كلذ ببس ناك : لاقف ؟ بقللا اذهبي تقل

 ءاجف « يناتسجسلا متاح يبأ ىلإ تلخدف « هملإ باهذلا تهركف « ةركاذملاو
 ةلمزم فالغ ينعي « اذه يف لخدا : متاح وبأ يل لاقف « "ينبلطي يلاولا لوسر

 وه سيل : لاقو لوسرلا ىلإ جرخ مث « همأر ىطغو هيف تلخدف « اغراف

 لخدف « اهشتفو رادلا لخدا : لاقف « كبلإ لخد هنأ تربخأ : لاقف « يدنع

 متاح وبأ لعجف جرخ مث « ةلمزملا فالغل نطفي مو رادلا يف عضوم لك فاطف

 ليقؤ.: هب اوجهلف كلذب سانلا عماستو « دربملا ددبما : ةلمزملا ىلع يدانيو قفصي

 . كلذ ريغ لبقو « ينزاملا نائع وبأ هخسش بقللا اذهب هبقل يذلا نإ

 ءاه اهدعبو فاقلاو ةددشملا نونلاو ةدحوملا ءاملاو ءاحملا حتفب :ةمو

 « مفان بأ هتينك لمقو «يسقلا ناورث نب ديزي تاعدولا يبأ بقل وهو « ةنكاس

 دسم دق ناك هنأل '« يسيقلا ةقنبه نم قمحأ » لاقمف قمحلا يف لثملا برضي هبو

 :لاقف ؟ نيريعب ريعب يف لمحجتأ : هل ليقف «ناريعب هلف هب ءاج نم : لاقف ريعب هل

 هب تراسو « ببسلا اذهل ىتحلا ىلإ بسنف « نادجولا ةوالح نوفرعت ال منإ

 نإ ه هركذ يتأيسو - يديزيلا كرابملا نب ىيحي دمج يبأ لوق كلذ نمف « راعشألا

 : تاببأ ةلمج نم « ؟ * ةقاقد مع يسعلا دملولا نب ةبيش يف ىلاعت هللا ءاش

 ةلام يف تايبألا هلبق ق نم طقسو ؛نم رب ق ت يل ل ن س نم طقس : نيذاربلا . . . ًاريثك ناكو ١

 . البق ق هب تدرفنا يذلا صنلا يف تدرو امأل

 ٠ يبلطف : راتخملاو نم ربر ق .

 لاثمألا عيجم م ١ اهنا فا كان نو جلا تأ هروب

 . ق نم « ةقئبه » طبض طقس دقو ؛ ١68 : يرتحبلا ةسامحو 78٠ : لاقملا لصفو

 ةفافذ : يناغألا يفو « ةقافد : نم رب ؛ ةفافد : يل ه

 ملا ش عا



 "دودجلاب ىرت نم ”شيع امنإ "كان كارضي 'الو دجب شع
 دودلحم ةببحنع يذو ل املا نم ”لقم ةبرإ يد "فار

 هيلا دن يك ةلثمل ىأ درس سلا" ففتح كو: عب واع
 « يدهملا سلجم يف يناسكلاو وه رظانت هنأ تاببألا هذه يديزيلا مظن ببسو

 يف ه ءاجبف « يديزيلا ىلع لماحتو يئاسكلل بصعتف ًارضاح ديلولا نب ةبيش ناكو

 . اهتلمح نم عوطقملا اذه عبطاقم ةدع

 اهبمساو « ةنكاس ءاه اهدعيو ةمحعملا نيغلا حتفو ”ةلمهملا لادلا مضب : ةغادو
 < مج اهدعبو نونلا حتفو ةمجعملا نيغلا نوكسو مملا حتفب فب 0
 « بقل وهو « لوألا لثم هبقابو ةلمهملا نيعلا نوكسو جملا رس 5ب مجنعم لبقو

 « قدما يف لثملا اهب برضي يتلا يهو - مل نب لجع نب دعس نب ةعيبر هئعماو

 ريغ « بسنلا ةربمج » باتك يف يبلكلا نبا ركذو . ؟«"ةّغأد نم قمحأ » لاقبف
 ًاجيوعو ًابعك و ًايدع ربنعلا نب بدنج دلوف : ربنعلا ينب بسن يف لاقف « اذه

 نب جنغم تنب ةغاد يه لب لاقيو « لجع نب دعس نب ةعيبر تنب ةيرام مهمأ

 تدلو اهنأل ىلا ىلإ تبسن امنإو . ملعأ هللاو « ةّغأد ريغ ةيرام لعجف « دايإ
 بسيو معن : ةأرملا تلاقف ؟ هاف رعجلا حتفيأ : ةأرمال تلاقف « دولوملا حاصف
 « عابسلا نم بلخم يذ ل اك ”ث'وّر هنأ رعجلا يف لصألاو . آلث لثم تراسف « هابأ
 دق هنأ تنظ تدلو امل ابله ةغادو « زوحتلا قيرطب اهريغ يف لمعتسي دقو

 ناك اذبف « هنع تلأسو كلذ نم تبجع دولوملا ”لهتسا اماف « داتعملا اهنم جرخ
 ونبف © مت نب ورمع نب ربنعلا ينب يف ةجوزتم تناكو . قمحلا ىلإ اهتبسن ببس
 « دوصقملا نع اجراخ. ناك نإو هلك اذهو ؛ ءارعجلا ينب , كلذل نوءعدب ربنعلا
 . 'اهركذ ةتريساق ةئيوخ دقاق ابنك

 .دودحم : ق "؟ ,. نلف : ق١

 . ق نم ةغد طبض طقس +

 ١ : ١407 لاثمألا عمجم ؛

 .اهركذأ نأ : قا | .. تيبحأ 2 لا م

 يفي
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 ديرد نبأ

 نب يمامح نب نسح نب متنح نب ةيهاتع نب ديرد نب نسحلا نب دمح ركب وبأ
 كلام نب ورمع نب يدع نب دسأ نب رضاح نب ةمام نب بهو نب عساو نب ورج
 ثراحلا نب بعك نب نارهز نب هللا دبع نب ناث'دنع نب سود نب مناغ نب مهف نبا

 كلام نب تبن نب ثوغلا نب دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نبا

 يوغللا يدزألا < ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالبك نب ديز نبا
 ١باتك يف يدوعسملا لاق ؛ قئافلا رعشلاو بادآلاو ةغللا يف هرصع مامإ يرصبلا

 يف اذه اننامز يف عرب نمم دادغبب ديرد نبا ناكو » :؟هقح يف « بهذلا جور »

 يف ءاشأ دروأو « اهيف دمحأ نب لملخلا ماقم ماقو « ةغللا يف ىبتناو « "رعشلا

 لزْجُني ًاروطف «بهذم لك رعشلاب بهذي ناكو « نيمدقتملا بتك يف دجوت م ةغللا
 انباتك هيلع يتأي وأ هرثكأ ىلع يتأن وأ هيصحن نأ نم رثكأ هرعشو «قرب ًاروطو

 نبا هاشلا اهب حدمي ىتلا ؛ةروصقملاب ةروبشملا هتديصق هرعس دبخ نمف « اذه

 نب ليعامسإ ساسعلا وبأ هدلوو لاكنم نب دمح نب هللا دبع امهو « *هدلوو لاكبم

 : 'اهلوأو © روصقملا رثكأب اهبف طاحأ هنإ لاقيو « هللا دع

 ةاورلا هابناو ٠6٠١ : نودمحملاو ١مل“ : ؟ يبهذلا ربعو 84٠# : سبقلا رون يف هتمج را هب

 . ىرخأ رداصمل ركذ ةيشاحلا ينو + : 4١

 ش . باتك بحاص : يل ١

 . "8ع. : + بهذلا جورم *"

 . رعشلاب هنامز يف : ق م

 :ةىوصقملا ةديمت + ناشلاو يارب 8

 . هيدلوو : ق ه

 ٠ اهعلطم لب « اهوأ اذه سيل :

 اقنلا راجشأ نيب ىمازحلا ىعرت 2اهلملاب ءيش هبشأ ةيبظ اي

 ضف



 ىجدلا لايذأ تحت حبص ةّرط 'هلنول ىكاح يمأر "يرش امإ
 ىضغلا لارج يف رانلا لاعتش ١ لثم مادو سلم ف *ضممملا لعتشاو

 ءارعشلا نم ةعامج ةفورعملا ةديصقلا هذه يف هضراع دقو : يدوعسملا لاق مث
 اسمح .ددعو « يخونتلا ياطنألا مهفلا يبأ نب دمج نب ١ ىلع مساقلا وبأ مهنم
 . اهضراع نم

 اهوحرشو « نيرخأتملاو نيمدقتملا نم قلخ ةروصقملا هذهب ىنتعا دقو : :انأ تلق
 هللا دبع يبأ هيقفلا حرش ابطسبأو ابحورش دوجأ نمو « اهظافلأ ىلع اوكتو
 دودح يف يفوت ًارخأتم ناكو « يتبسلا يمخللا مهاربإ نب ماشه نب دمحأ نب دمع
 زازقلاب فورعملا رفعج نب دمه هللا دبع وأ مامإلا ابحر مشو « ةئامسمخو نيعبس ةنس
 ابحرشو - ىلاعت هللا ءاث نإ ه هركذ يتأيسو - ةغللا يف « عماجلا » باتك بحابع
 . "اضيأ اههريغ

 57 « ةربمملا» نان #2 'ةرودملا تيفاضتلا قم ديرف بالو
 باتكو هالو عرقلاو ناكر فاتح واتا ةغللا ىف ةربتعملا

 باككو « ءاونألا » باتكؤ « « ريغصلا « ليخلا » باتكو « ريبكلا « ليخلا » ش
 « تاغللا » باتكو ”« برعلا راوز » باتكو « نحالملا » باتك و « سبتقملا »
 ؛« ىلتجملا» باتكو « هلكي م « نآرقلا بيرغ » باتكو « حالسلا » باتكو
 . *ديفم ريغص « حاشولا » كلذكو « ة ةدئافلا ريثك همحجح رغص عم وهو

 معأ ديرد نبا : ل لوقي ءاملعلا نم مدقت نم ناكو « "دج ىث قئاراوظن هلو
 : هلوق هلاق رعش لوأ نمف] ءاملعلا رعشأو ءار عسل

 ١ يلع نب مساقلا : ق .

 . يزيربتلا حرشب ةروصقملا ترشن دق ؟

 . «برملا ءاوذأ » هلعلو ؛ برعلا ةاور : تسرهفلا يو ؛ لوصألا يندرو اذك *
 مساب عبط دقو . نم رب يف ماجعا ضعبب و ت ل ن يف ةمجعم ريغ ةظفلا و « ىنتجملا : تسرهفلاو ويل س 4

 . ( ١857 ) نكدلا دابآر ديح يف « ىتجملا »

 . ق يف تطقس هبتك ءامسأ ضعب ه

 ١ ديج : فق .

 سيرت



 هتحهب مويلا ىلع بابشلا ”بوث

 تصقن الو تداز ام نيرسشع نبا انأ

 : "هلوق هرعش حبلم نمو

 ابعاعش دودخلا تلج ول ءارغ

 هقوف دكوأت صعد ىلع ”نصلغ

 اهادْمَي م متتحا ,نئسثحلا ليق ول
 برغم يف ابعرف نم انتنأكو

 اهؤايض نويعلل '”فتبيف ودبت

 رربكلا دي ينع هعزنت فوسو

 [١ رطخ ىلع بيش نم نيرشع نبا نإ

 رق رشت م ابعولط دنع سئشلا

 قبطم ليل تحت ”قتلأت ”ربق
 قطني / اهتريتغ 'بطاخ ليق وأ

 قفرشم يف اهبجو نم اننأكو

 قبطنت م ةلقب "لح ليلا

 ”هرعُش نم ًاريثك تركذل ةلاطإلا فوخ الولو

 أشنو « نيتئامو نيرشعو ثالث ةنس حلاص ةكس يف ةرصبلاب هتدالو تناكو

 هللا دمع نب نمحرلا . .ديعو يشثايرلاو يناتسحسلا متاح يبأ نع ذخأو « اهيف معتو اهي

 بحاص ينادنانشألا نوراه نب دعس ناؤع يبأو يعمسألا يخأ نباب فورعملا

 ”جنزلا روبظ دنع نيسحلا همع عم ةرصبلا نع ء لقتنا مث «مهريغو « يناعملا » باتك

 ةرعشع ىتنثا ابي ماقأو نامع نكسو  *هتمجرت يف قبس اك يشايرلا مهلتقو

 بحصو سراف يحاون ىلإ جرخ مث « ًانامز ابنكسو ةرصبلا ىلإ داع مث <« ةنس

 ءادلقو « ةريمما و باتك ايف لمحو « سراف ةلا ىلع دموي انو < لاكيم يتب

 دعب الإ رمأ ذفني الو « هنأر نع سراف بتك اردضت تناكو ©« سراف ناوبد

 ءاخس ًاهرد كسمي ال ادم أ اديفُم ناكو 2 ةمظع ًالاومأ (بعم دافأف « هعمقوت

 نم لقتنا مث « هرد فالآ ةرشعب هالصوف ةروصقملا ل

 لإ ا لاكيم ينبا لزع دعب ةئاثلثو نامث ةنس ابلخدو « دادغب ىلإ سراف

 ق نم ةدايز ١

 .مك : هلاويد ؟

 فيفا تنل قو هتان اوشا ورا كلش ا نو

 . جلوسلا : س لأ : 01
 . 8: # مدقت ام رظنا ه

 معو



 ”لضفأو هراوج يف ىراوهلا نب دم نب ىلع هلزنأ دادغب ىلإ لصو الو .ناسارخ
 هملع ىرْجُي نأ رمأف « معلا نم هناكمو هربخ ردتقملا مامإلا فرعو « هيلع

 . هتافو نيح ىلإ هيلع ةيراج لزت لو « رهش لك يف ًارانيد نوسمخ
 برعلا نيواود هلع أرقي ناكو )2 هنم ظفحأ ري مل ةياورلا عساو ناكو

 :لاقف ؟ ال مأ وه ةقثأ : ينطقرادلا هنع لئسو « هظفح نم اهماقإ ىلإ قباستيف
 .هل رطخي ام دحاو لك ىلإ دنسيف ةياورلا يف حماستي ناك هنإ لبقو «هيف اوماكت
 دعأ ملف « ناركس هتيأرف هيلع تلخد : 'يوفغللا يرهزألا روصنم وبأ لاقو
 ةقلعملا نادبعلا نم ىرن امم يبحتسنو هيلع لخدن انك : نيهاش نبا لاقو . هبلإ
 ذيبن نم ند ريغ هدنع نكي ملف ًائيش هلأس ًالئاس نأ ركذو . ىفصملا بارشلاو
 نكي مل : لاقف ؟ ذيبنلاب قدصتت لاقو « هناماغ دحأ هيلع ركتأف « هل هبهوف
 :همالغل لاقف « ذببنلا نم ناند ةرشع كلذ دعب هل يدهأ مث « هاوس ءيش يدنع
 . ريثك ءيش رومألا هذه نم هيلإ بسنيو « ةرشع انءاجف اند انجرخأ

 حصو هنم ءىربف قايرتلا هل يقس جلاف هرمع نم نيعستلا سأر يف هل ضردعو
 هتذمالت عامسإ ىلإ عجرو ًائيش هسفن نم ركني ملو « هلاوحأ لضفأ ىلإ عجرو
 هيدي كرحي ناكف « هلوانت راض ءاذغل لوح دعب جلافلا هدواع مث « مهبلع هئالمإو

 جض لخادلا هيلع لخد اذإ ناكف < هيمدق ىلإ همزحم نم لطبو « ةفيعض ةكرح
 يلاقلا مساقلا نب ليعامسإ يلع وبأ هذيمات لاق « هبلإ لصي م نإو هلوخدل ملأتو
 زع هللا نإ : ىسفن ىف لوقأ تنكف :  "هركذ مدقملا  يدادغبلاب فورعملا
 : رهدلا ركذ نيح  اهركذ مدقملا - ةروصقملا هتديصق يف هلوقب هبقاع لجو

 اك ام هبلع وجلا بناوج نم ”كالفألا توه ول نم تسرام

 ديعي لخادلاو « لاسملاب ؟لسي وأ هيلع يشي نم حايص كلذل حبصي ناكو
 ًادر هنع لأسي اف درب « لقعلا لماك نهذلا ”تباث لاخلا هذه عم ناكو « هنم

 ١ بيذهتلا ةمدقم ١ : ١” « زاحجيإ هيفو ىطفقلا .نع لوقنم .انه امو 5
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 يف يوكش نع هلأسأ تنكو « نيماع كلذ دعب شاعو : 0000

 0 00 نينقنلا مت عرساب "هريف لاخلا هدير رهو هللا

 :يلع وبأ لاق «ملعلا نم 0 ا لا 0

 لاق مث 0 ا : : يل لاق مث

 : ىلع وبأ لاقو . تان دقر ينسألا ل لاق كلذكو 0

 ناكف «ضيرقلا نود 'ضيرجلا لاح ينب اي :يل لاق نأ ينبواج هنع هتلأس ءيش

 : لثمتي ام ًاريثك كلذ لبق ناكو . هنم هتعمس ام رخآ مالكلا اذه

 حلاص هللا هب ىضري لمع الو ”ةذيذل ةامح ال نأ ينزحاوف

 ترسكتاف « سرافي ىلزنم نم تطقس : ديرد نبا يل لاق < 'ينابزرملا لاقو

 ًاليوط الجر تيأرف ينبع ” تضمغ لدللا رخآ ناك اماف « ىتلمل ترهسف « ينوقرت

داضعب دخأو يلع لخد "احس 'و دك هحولا رفض
 ةنيحا يندشنأ : 0 باملا يت

 < نع عشا 1 < ايش دحأل ساوت ونأ كرتااما : تلقف «رخلا ىف تلق ام

 00 ماشلا لهأ نم ةبجان وبأ انأ : لاقف ؟ تنأ نمو : .تلقف

 قئاقشو سدس رث يبو نيد تتأ هدعب ءارفص جزملا لبق ءارمحو

 تمدقف « ءارمحو » تلق كنآل : تلق ؟ 0و : لاقف « تأسأ : هل تلقف

 ىلع اهتمدق البف « ةرفصلا تمدقف « قئاقثو سجرن ىبوث نيب » تلق مث ةرحلا

 ؟ ضمنغب اب تقولا اذه يف ءاصقتسالا اذه.ام : لاقف « ىرخألا

 ساحل ىرخأ ةياور يف ءاجو .
 نبا يدش 0 ا ول

 ه0 : لاقو مانللا يف سيلبإ يف ينءاج : لاقو « هسفنل نيتيبلا نيذه ديرد

 .. "316 + سيفلا رون رظنا ١

 . تضمغأ : رب ؛ يتلمح : يطفقلاو ينابزرملا ؟

 . رعش هيض راع ىلع سيل يذلا ع جسوكلا ١و

 ا هناويد 01

 ففي



 ةبقب ركذ مث « ءيش يف تأسأ كنأ الإ تادجأ : لاقف « معن : تلقف ؟ ساون
 . العأ للاو « هرخآ ىلإ م الكلا

 نيرسعو ىدحإ ةنس نابعس نم تيقب ةليل ةريغ تنال ءاميرألا موب قو

 ا 0 0 ا 00 « دادغس و

 تا ديت

 ٍبرُثتلاو راجحألا ثلاث ادغال ةدئاف "لك ديرد نباب تدقف
 بدألاو دوجلا دقفل ىبأ ”ترصف ًادرفنم دوحلا دقفل ىبأ تنكو

 . ةبرت عمج « ءارلا حتفب : برتلا
 اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ءارلا حتفو ةلمبملا لادلا مشب : ؛ديردو

 ربيغصت وهو ؛ نس هيف سيل يذلا : دردألاو « دردأ ريغصت وهو « ةلمبم لاد

 . يف لوقت اك هلوأ نم ةزمهلا فرح فذحل اميخرت ريغصتلا اذه يمس اًنإو 6« مخرت
 . ريهز : رهزأ ريغصتو < ديوس : دوسأ ريغصت

 ءام فلألا دعبو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو ةلمهملا نيعلا حتفب : ةيهاتعو
 . ةنكاس ءاه اهدعبو اهتحت نم ةانثم ةحوتفم ءايو ةروسكم

 اهدعبو ابقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو نونلا نوككسو ةلمبملا ء ءاحلا حتفب : نحو

 . لجرلا يمس اهبو « ءارضحلا ةنوهدملا ةرجلا متنحلا يف لصألاو « مم
 «ءاي مث ةروسكم مم فلألا دعبو ةفيقخلا مملاو ةلمهملا ءاحلا حتفب : يمامحو

 بسنلا ةيقبو . هئابآ نم لسأ نم لوأ وه : الوكام نبا رصن وبأ ريمألا لاق

 . نم رب ق ت يل ل ن س نم طقس : ملعأ . . . ةياور يفءاجو ١
 . #١8 : »* يف يئابحلا ةمجرت ؟

 ,م# : ١ يف ةظحج ةمجرت *”

 . تاملكلا هذه طبض يف ق زجوت 4

 ىفيكيل



 نم صاعلا نب ورمع عم اوجرخ نيذلا ًابكار نيعبسلا ةلمج نم يمامحو . فورعم

 .ةروهشم ١ةصقلاو < مسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةافو مهغلب امل ةنيدملا ىلإ ناع

 ش . يدزآلا ىلع مالكلا م دقت دقو

 هب قطن نم لوأو روبهشم لثم اذه ” « ضيرقلا نود ضيرجلا لاح » هلوقو

 رخآ يمخاللا رذنملا نب نامعنلا يقل امل ةيلهاجلا ءارعش دحأ صربألا نب ”دسع

 دسع هب سحأف « هتداع كلذ ناكو « هلتق ىلع مزعو هسؤب موي يف ةريخلا كولم

 ٠ تراسف « ضيرقلا نود ضيرجلا لاح » : هل لاقف < هرعش نم ائيش هدشنتساف

م ةانثملا ءايلا نوكسو ءارلا رسكو مجلا حتتفب : ضتيرجلاو « ًآلثم
 اهدعبو اهتحت ن

 نود ةصغلا تلاح : لاق هنأكف <« رعشلا : ضيرقلاو « ةصغلا وه « ةمحعم داض

ذ ىلع اهنم ترصتقاف «© ةروبشم ةصقلا هذهو « رعشلا داشنإ
 . اهتصالخ رك

 ةانثملا ءاملا نوكسو ةدحوملا ءاملا سك و ةلمبملا نيعلا حتفب : دييغو (184)

 نارقأ نم ةدالولا يف ناكو ؟ روبشم .رعاش وهو ا 0

> 

 دهازلا زرطملا رمع وبأ

 يا راب ااا قوما مشاه يبأ نب دحاولا دبع نب دمج رمع وبأ

 « نيرثكملا ريصهاشملا ةغللا َةْعَأ دحأ كد ءهركذ مدقملا - بلع مالغ دهازلا

 19٠١. : رخافلاو »84 : ١ يركسعلاو ١ : ١٠٠١ يناديملاو مو. : لاقملا لصف رظنا ؟

 554 : ؟ يبهألا ربع رظناو ( ىرخأ رداصم ةيشاحلا ينو ) ١7١ : م ةاورلا هابنا يف هتمج رث مخ

 . ق يف زاحيإلا ةديدش ةمج رتلا هذهو ؛ يطفقلا هدروأ امل ةريثك ةعباتم ةمج رثلا ينو

 . نم رب ق ت ايل ل س نم تطقس : يدروابلا "

 3٠١:201١. يف بلعث ةمجرت ؛

 فرخ



 « هنع ذخألا نم رثكأو هبلإ بسنو هب فرعف ًانامز ابلعث سابعلا ابأ بحص
 اضيأ هحرشو « حصفلا تئاف » هامس افبطل ًاءزج «حبصفلا» هباتك ىلع كردتساو
 « "بلعتل « حيصفلا حرش » باتكو «١ تقاوبلا » باتك هلو . رخآ ءزج يف

 موي» باتكو « تاعاسلا ١» باتكو « حضوملا » باتكو « يناجرجلا » باتكو

 باتكو « ىروشلا » باتكو « تارشعلا » باتكو «نسحتسملا » باتكو 6 ةلبلو

 نونكملا» باتكو «لئابقلا » باتك و « ءارعشلا ءامسأ ريسفت » باتكو « عوببلا »
 « لخادملا ىلع » باتكو ”« لخادملا » باتك و « ةحافتلا » باتكو « موتكملاو

 باتكو « ةربجملا ثتثئاف » باتكو « نيعلا تثاف » باتكو « رداوثلا » باتكو

 ةغللا بيرغ لقني نآكو .« هفنص وأ هاور ايف ديبع ىبأ لع بارعألا هتركنأ اهد»
 « ثلثملا » باتك يف يسّيْلطَبلا ديّسسلا نبا دمع وبأ لقن ام رثكأو « اهيشوحو
 نبا ىلع وبأو هيوقزر نب دمحم نسحلا وبأ هنع ىورو . بئارغ هنع ىكحو « هنع
 . مثريغو ناداش

 ةرشع ثالثل دحألا موي يفوتو . نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس هتدالو تناكو
 « ةئائلثو نيعبرأو عبرأ لبقو « نيعبرأو سمخ ةنس ةدعقلا يذ نم تلخ ةليل
 « هنع هللا يضر «يخركلا افورعم لباقت يتلا ةفصلا يف دادغبب نينثالا موي نفدو

 . ىلاعت هللا همحر <« قيرطلا ضرع اههنيبو
 « هل لُّحتلاو قزرلا باستكا نم هعنم دق اهباستكاو مولعلاب هلاغتشا ناكو

 . ىف هنامز ءابدأ هيذكي هظفح ةرازغو هتياور ةعسل ناكو . هيلع ًاقيضم لزي ملف
 نا نع بلعث انثدح رمع وبأ لاقل رئاط راط ول : نولوقيو ةغللا لقن رثكأ
 ندا نإف ثيدحلا ةتباوو امأق ... اًثيثن كلذ: ىئعم ىف نكذيوت © يارغألا
 ةفمحص ريغ نم هناسلب هيقلي فيناصتلا نم هملع ام رثكأ ناكو ؛هنوقثويو هنوقدصي
 اذبلف « ةغللا نم ةقرو فلأ نيثالث هظفح نم ىلمأ هنإ لبق قح « اهعجاري
 «هعضو ىلع ةعاملا تأطاوت دق ءيش نع لأسي ناكو .بذكلا ىلإ بسن راثكإلا

 دعب بتكلا ءامسأ ركذ ق نم طقس دقو ؛ باتكلا اذهل هفيلأت لحارم نع يطفقلا هدروأ ام عجار ١
 . يطفقلا لصأ يف وه كلذكو « حيصفلا باتكو : ر ؟ . عضوملا اذه

 . ١989 يقشمدلا عمجملا ةلجمب يميملا هرشن *

١ 



 اممو . هنيعب باوجلا كلذب بيجيف هنع لأسيو ةنس كرتُي مث < هنع بيجيف

 دنع مهقيرط:يف اورك اذنف ©« هع ذخألل هودصق ةعامج نأ كلذ يف هل ىرج

 : مهدحأ لاقف «© كلذ ببس بذكلا ىلإ بوسنم هنأو « هراثكإ كانه ةرطنق

 اولخد اماف «بسحي اذام اورظناف « اهنع هلأسأو ةرطنقلا هذه مس اذا فكما

 « اذكو اذك : لاتاف ؟برعلا دنع 2 طفلا اياتشلا ام: هل لاق هلع

 ةرطبقلا نع هلأس صخش عم اوررق مث 4"اربش هوك رتو «ارس ةعاملا تكحاضتف

 اهنع تبجأو اذكو اذك ةدم ذنم ةلأسملا هذه نع تلئس سيلأ : لاقف ابنمعب

 تقولاو ةلاسلل  هراضءتساو - هثاكذو هتنطف نم ةعاملا تمحعف ؟ اذكو اذكري

 . هركذ ام ةحص اوققحت 2م عمد د / نإو

 غلبف « اجاوخ همسا هل مالغل دادغب ةليازتت دوت دق نوب نأ ةلزقلا ردع نار

 اوبتكا : لاق ءالمإلل سلج اماف « تيقاويلا » باتك لمي ناكو « ربخلا رمع انأ

 [باب اذه ىلع عرف مث « عوجلا : برعلا ةغل لصأ يف جاوخلا « اجاوخ ةتوقاب

 وبأ لاق . ةغللا بتك يف هوعبتتو « هيذك نم كلذ سانلا مظعتساف 4« ذلماو

 يبارعألا نبا نع بلعثت نع ضماحلا لاا يوغللا بتاكلا يقتاحلا يلع

 . « عوجلا : جاوخلا »

 ًاموي لمأف فسوي نب دمج رمع يبأ يضاقلا دلو بدؤي روكذملا رمع وبأ ناكو

 «رعشلا نم نيتيبب اهمتخو اهبيرغ ركذو ةغللا يف ةلأسم ةئام نم ًاوحن مالغلا ىلع

 دنع مسقم نبا نكي ناو يرابنألا نبا ركي وبأو ديرد نبا ركب وبأ رضحو

 اوركنأو ائيش اهنم اوفرع اف « لئاسملا كلت مهيلع ضرعف « رمع يبأ يضاقلا
 لوغشم انأ : يراننألا نبا لاقف ؟ ابمف نولوقت 0 : يضاقلا مهل لاقف « رعشلا

 جتحاو«كلذ لثم مسقم نبا لاقو «ًائيش لوقأ تسلو «نآرقلا لكشم» فينصتب

 الو « رمع يبأ تاعوضوم نم لئاسملا هذه : دىرد نبا لاقو 6 تاءارقلاب هلاغتشاب

 ةيرصملا ةعوبطملا يو ؛ رب ل يف ةمجعم ريغ نوالا وأ ءابلاو «ةرطنقلا :نم ن ر ينو ؛يل س يف اذك ١

 يطفقلا لصأ يفو ؛ باق وه امإو ًافيحصت سيل اذهو ؛ توقاي مجعم يف كلذكو « قطرها ام »

 . توقاي يف ام قفاويل ققحملا هريغو « ةرطنقلا »

 . ًارهشأ : رب يل ل س ؟

 ف



 ' عمتجاف « كلذ رمع ابأ غلبو « اوفرصناو « ةغللا يف اهنم ءيشل الو اهل لصأ

 يضاقلا حّتفف « مهنّع ءارعشلا ءامدق نم ةعامج نيواود راضحإ هلأسو يضاقلاب

 جرخيو ةلأسم لك ىلإ دمعي رمع وبأ لزب ملف « نيواودلا كلت هل جرخأو هتنازخ
 < انهيت ىقوتسا تن يشاقلا لغ هضرعيو نيواودلا كلت ضعب نم ًادهاش اهل
 هطخي يضاقلا اهبتكو « يضاقلا ة ةرضحب بلعث امههدشنأ ناتيبلا ناذهو : هل لاق مث

 هطخي هربظ ىلع نيتيبلا دجوف باتكلا يضاقلا رضحأف «ينالفلا باتكلا ربظ ىلع
 1 . هب هظفلي رمع وبأ ركذ اك

 ' رمع يأ ىلع ركنتسا امم ةريثك ءايشأ تيأر دقو : 'ءاسؤرلا سيئر لاقو
 يف ةصاخو « ةغللا لهأ بتك يف ةنودم اهتدجوف ©« بذكلا ىلإ اهيف بسنو
 وبأ يدسألا ناهي نب ىلع نب دحاولا دبع لاقو . ديبع.يبأل « فنصملا بيرغ »

 رمع يبأ مالك نم نسحأ نيرخآلاو نيلوألا نم دحأ ةغللا لع يف مككتي مل :"مساقلا |
 ناكو < لبنح نب دمحأ دنسم ىلع هفنص « ثيدحلا بيرغ » باتك هلو « دهازلا

 1 .: دنع هييعتنل

 رمع يبأ سلجم نع ترخأتف تللتعا : يقاحلا نسحلا نب دمج يلع وبأ لاقو
 ينءاجف « آليلع ناك هنإ هل ليقف « مايألا تخارت امل ينع لأسف : لاق « دهازلا
 بتكف ؛« اجلا نإ يراف ساس رح دق تنك لأ قاف « يندوعي دغلا نم
 : جاديفساب يباب ىلع هطخب

 دجلوب الف داعي ”لملع هب انععس ِءىَش ”بحجعأو

 . هل تيملاو : لاق

 هبلع درو اذإ ناكو « هكئاضف نم ءزج هدنعو ةيواعم بح يف ايلاغم ناكو
 هتامولعمو ةنمج لئاضف تناكو . ءزجلا كلذ ةءارقب همزلأ هنع ذخآلا موري "نم
 ش . ةيافك ردقلا اذه يفو « ةريزغ

 © ياز اهدعبو ةددشملا ءارلا رسكو ةلمبملا ءاطلا حتفو ملا مضي : زرطملاو

 . ( ١١ : 44١ دادغب خيرات ) ةملسم نباب فورعملا دمحأ نب نسحلا نب يلع مساقلا وبأ وه ١

 , ؟ ١ : ؟ هابنالا يف هتمج رت رظنا ؟

 سضضز



 زيرطتلا روكذملا رمع يىبأ ةعانص تناكو « بالا زترطي نمل لاقت ةظفللا هذه

 . ءاماعلا نم ةعامج ةعانصلا هذهب فرعو « اهملإ بسنف

 روك ذملا نع لأ نع زرطملا ةمجرت يف يناعمسلل 02 باسنألا 2 باتك يف تفشكو

 زرطملا بويأ نب ىبحي نب دمج نب دحاولا دبع مماقلا ابأ ركذ هنكل « هركذي ملف

 قفاوم همسا نأل « روكذملا رمع ىبأ دلاو نوكي نأ لمتحيو « رعاشلا يدادغملا

 روهشم وه : لاقو « هفرعأ ال ينكل « هريغ نوكي نأ لمتحيو « هدلاو.مسا
 ::هلوق نمف © ةزئاس رعشلا

 ممالس درو .عيدوتل ىرايح ”ةّيشع ةارّصلاب انفقو الو

 ماتخ "لك قاوشألا نع ؛ضفي انلكو دوسحلا مغر ىلع انفقو
 يمارغو هب يدجو ىأر اماف هقانع عادولا دنع ينغوسو

 مات ردب دعب لاله : ”تلقف ءهئادر لضفب ًباترم مثلت

 مادقب اهنأ الإ « 'رخلا يه :يل لاقف ماثللا قوف ”هتلّبقو

 مالغ ةمجرت يف هركذ دقف ةمجرتلا هذه يف هركذ ام ناك نإو يناعمسلا نكل
 . 'ًالوأ هتركذ اك « بلعث مالغ وه : لاقو « بلعت

 رعشس ناويد ةسورحملا ىشمدب تيأر ةديدع نينسب اذه دعب مث : تلق (185)

 هرعش رثكأو ©« يدادغب وهو « روكذملا زرطملاب فورعملا دحاولا دبع مساقلا يبأ
 لكم نحاألا ةلبل فوتو ٠ ةئاثلثو نيسمخو عبرأ ةنس هتدالو تناكو © دمج

 رمع يبأ دلاو سيل هنأ اذهب ربظف © ةئاعبرأو نيثالثو عست ةنس ةرخآلا ىدانج

 . رخآ زرطم وه امنإو <« روكذملا

 يهو « ةلمبم لاد مث ءار واولاو فلألا دعبو ةدحوملا ءاملاب : يدروابلاو
 رفظملا وبأ اهنمو « د'روببأو "| دروابأو] درواب امل لاقي « ناسارخب ةدملُب

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا  رعاشلا يدروببألا

 ١ نم رب تايل ل س ين ةمجرتلا يهتنت انهو ؛ الوأ هانركذ : ق .

 . ر نم ةدايز ؟

 انارظراا
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 يرهزألا

 يرهزألا « رهزأ نب حون نب ةحلط [١ نإ رهزألا نب دمحأ نب دمع روصنم وبأ

 ةغللا هيلع تبلغ ثعذملا عفاش ايبقف ناك ؛ ةغللا يف روبشملا مامإلا يوغللا يورهلا

 لضفلا يبأ نع ىور . هعروو هتياردو هتقثو هلضف ىلع ًاقفتم ناكو « اهب ربتشاف

 دادغب لخدو 2 هريغو بلعث سابعلا يبأ نع يوغللا يرذنملا رفعج يبأ نب دمج

 فورعملا ”يرسلا نب دمج ركب يأ نعو -'هركذ مدقملا  هيوطفن بقلملا ةفرع نبا
 ذخأي مل هنإ ليقو - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يقأبسو -- يوحنلا جارسلا نباب

 لضافألا ضعب ىكتحو ؛ ةغللا بلط يف برعلا ضرأ يف فاطو لحر دق ناكو
 ناكو «ريبهللاب ”جاحلا ةطمارقلا تضراع ةنبم رسألاب تنحتما :لاق هطخي ىأر هنأ
 .مايأ ثيفلا طقاسم نوءبتتي ةيداملا يف اوؤشن ابرع مهمبس يف تعقو نيذلا موقلا
 معنلا نوعربو < ظبقلا نامز مهرضاحم يف هايملا دادعأ ىلإ نوعجريو « عجنلا
 وأ نحل مهقطنم يف دجوي داكي الو مهعابطب نوملكتيو « اهنابلأب نوشيعيو
 عبترنو ءانهدلاب يستشن انكو « ًاليوط ًارهد مهرسأ ف تيقبف <« شحاف أطخ

 ًاظافلأ اضعب مهضعب ةبطاخمو مهترواحم نم تدفتساو «نيراتسلاب ظبقنو ناّمّصلاب

 يف اهارتسو - «بيذبتلا» ينعي  يباتك يف اهرثكأ تعقوأ ةريثك رداوتو ةمح

 نأ هاؤر اممو] نّيّتوتش نامّصلاب ماقأ هنأ همالك فيعاضت يف ركذو ءاهعضاوم

 هع

 ةمدقمو ( يرهزألا ) بابللاو ١١١ : ءابلألا ةهزنو ١١7 : ١54 ءابدألا مجعم يف. هتمج رت - 9
 . م : ةاعولا ةيغبو 7١ : م تارذشلاو ١ : ٠١5 يكبسلا تاقبطو ؛( هفيلأت نم ) ةغللا بيذب“

 ١ يكبسلا دنع ةتباث يهو ق ر نم ةدايز .

 . 47:١ يف هيوطفن ةمجرت ؟



 “© هزجاو ينزجاف نيترم ينملظ نمو هزجاف ةرم ينملظ نم مهللا : لاق ًايبارعأ

 |١ هزحت الو ينزجاف تارم ثالث ينملظ نمو

 « اهقئاقدو اهرارسأ ىلع اعلطم ةغللا تاتشل ًاعماج روكذملا روصنم وبأ ناكو

 نم رثكأ نوكن ةراتخملا بتكلا نم وهو « بيذبتلا » باتك ةغللا يف فنصو

 دلجم يف ءابقفلا اهلمعتست يتلا ظافلألا "بيرغ يف فينصت هلو © تادلجب رشع

 « هقفلاب ةقلعتملا ةغللا نم مهيلع لكّشي ام ريسفت يف ءابقفلا ةدمع وهو « دحاو

 مو «يرابنألا نبا ركب ابأو جاجزلا قاحسإ ابأ دادغبي ىأرو .«ريسفتلا » باتكو

 يفوتو . نيتئامو نينامثو نيتنثا ةنس هتدالو تناكو . ائش امبنع ذخأ هنأ لقنب

 « ةارّه ةنيدع ل ني « اهرخاوأ يف ةئائلثو نيعبس ةنس يف

 . ىلاعت هللا همحر

 هله © هاز اهدعيو ءاملا حتفو يازلا نوكسو ةزمهلا حتفب : يرهزأآلاو

 . روكذملا رهزأ هدج ىلإ ةبسنلا

 . يورهلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 - « طم'رق » هل لاقي ةفوكلا داوس نم لجر ىلإ مهتبسن : " ةطمارقلاو

 «مومذم بهذم مشو - ةلمبم ءاط اهدعبو ملا رسكو ءارلا نوكسو فاقلا رسكب

 تلاطو « هللاب دضتعملا ةفالخ يف نيتئامو نيناّمكو ىدحإ ةنس يف اوربظ دق اوناكو

 مهرابخأو « ةريثك دالب ىلع اولوتساو « ليدسلا اوفاخأو مهتكوش تمظعو مبمايأ

 . خيراوتلا يف ةاصقتسم

 ناكو « ةئائلثو ةرشع ىدخإ ةنس يف اهيلإ راشأ يتلا ريبتملا ةعقو تناكو

 200 يطمرقلا' يباتنجلا رهاط ابأ كاذ موي ةطمارقلا مدقم

 ةفالخ يف كلذو « مهلاوما عيمج ىلع ىلوتساو « نيرخآ ؛قرتساو مهضعب لتق

 « نيتئامو نيعبسو نام ةنس يف مهروبظ لؤا ناك لبقو ؛؟ دضتعملا نب ردتقملا

 . ق نم ةدايز ١

 . بئارغ : سا ١

 . اهدعب امو :١47 ” ين ةطمارقلا نع ثيدحلا يف فلؤملا بهسأ دق +

 .رسأو : ن 4

 معو



 ىدحإ ةنس يف لتقو « رجهو نيرحبلا ةيحانب ناك يباتَسجلا ديعس وبأ مهلوأو
 .ةئاؤلثو نيثالثو نيتنثا ةنس يف روكذملا رهاط وبأ لتقو « هل مداخ هلتق « ةئاثلثو

 ةسنلا هذه « ةدحوم ءاب فلألا دعبو ةددشملا نونلاو .مجلا حتفب : يباتتجلاو

 . 'رحبلا ىلع فاريس نم برقلاب نيرحبلاب ةدلب يهو « ةباتنج ىلإ
 اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةدحوملا ءابلا رسك و ءاهلا حتفب :ريبلاو

 . ضرألا نم نئمطملا عضوملا وهو « ةنكاس ءار
 دولا م ةينرفل نول اهو املا نوكسو ةلمبملا لادلا عيش ةءانسلاو

 ةعبس يه لبقو « مت ينب رايد يف برعلا ةيداب ف ةعساو ضرأ يهو «2رصقتو
 9 .: . دعس ينب رايد يف ةرصبلا ةيداب يف يه لبقو « لمرلا نم لمجأ

 لمج وهو «© نون فلألا دعدو ةددشملا مملاو ةلمبملا داصلا حئفب : ناّمّصلاو

 برق هنإ لبقو « ءانهدلا --00- سملو « لال ثالث داقني رمحأ

 . مايأ ةعست ةرصبلا نيبو هنيبو « جلاع لامر
 اهقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو ةلمهملا نيسلا 0 « راتس ةشنثت : ناراتسلاو

 لاقيو < "ةدوس : امل لاقي « دعس ينب رايد يف نايداو امهو « ءار فلآلا دعبو

 ىقسي ةراوف نوبع امببفو « ؛يزباجلا راتسلا :رخآللو « ربغألا راتسلا : اهدحأل
 ةبيرغ ظافلأ اهنكل « دوصقملا نع اجراخ ناك نإو هلك اذهو . اهنم امبلبخت

 . عومجلا اذه علاطي نم ىلع لكشت الثل اهريسفت تببحأف

 ١ نم رب تايل ل س نم طقس : ءدجتلا لغم .

 زواجن : س ؛ زواجي : يل ؟ .

 . ةعيبر يب رايد يف اممنإ لاقو ؛ ةدوسلا : توقاي 3

 . رب ق ت ن ل يف ةمجعم ريغ ةظفللا

 نه
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 يديزيلا هللا ديع وبأ ١

 يتأيسو - يوحنلا يديزيلا دم يبأ نب دم نب سابعلا نب دمح هللا دبع وبأ

 ناك ؛ - ىلاعت هللا ءاش نإ يديزيلا يودعلا كرابملا نب ىيحي دمج يأ هدج ركذ

 هاور اممو . برعلا مالكو رداونلا لقنو بدآلاو وحنلا. يف امامإ ' روك ذملا دمع

 دوسأ هل دبع عم رمخ نم ًاقزو ةاش نيثالث اهلإ ىدهأف ةيبارعأ يوه اييارعأ نأ

 اهءاج اماف © قزلا ضعب برشو ابنم لكأو اهحذف قيرطلا يف ةاش دبعلا ذخأف
 كل له .: الأس فارصنالا ىلع مزع اماف « ةيدحلا يف اهناخ هنأ تفرع قابلا

 هيلع أرقا : هل تلاقف قيرطلا يف دبعلا هلعف اب هديس مالعإ تدارأف ؟ ةجاح نم

 ءاج انمنغ يعار اممحس نإو « ًاقاحم اندنع ناك ربشلا نإ : هل لقو مالسلا

 اهتلاسرب هربخأ هالوم ىلإ داع اماف «ةيانكلا هذبب تدارأ ام دبعلا معي ملف اموثرم

 ًايرض هذهي كتبرض الإو يتنق'دْصَتل :لاقو ةوارهلاب هل اعدف «هتدارأ امل نطفف

 تاراشإلا ىلحأو تايانكلا فئاطل نم هذهو «هنع افعف «ربخلا هربخأف «(حربم

 ينثدح :لاق يعمصألا نع متاح يبأ نع ىنعملا اذه يف ةستق نبا دمجوبأ ىورو]

 « ربنعلا ينب نم برعلا نم ًآلجر نابيش ونب ترسأ : لاق ربنعلا ينب نم خش
 « انيديأ نيب الإ لوسرلا مككت الو : اولاقف ينودفبل يلهأ ىلإ لسرأ : : مهل لاقف

 ءاسنلا نإو قروأ دق رحشلا نإ : مه لقف يهوق تيا : هل لاقف لوسرب هوءاحف

 « هدبب راشأو ؟ اذه (ف : لاق « معن : لاق ؟ لقعتأ : هل لاق <« تكّشأ دق

 ببصألا يلمج اورع : ىلهأل لقف قلطنا «لقعت كارأ : لاقف «ليللا اذه : لاقف

 ىلإ اولسرأف ؛ لوسرلا مهاتأف :4 يرمأ نع ةثراح اولأساو ءارملا قفا اوبكزاو

 ةمج ثلا تءاج دقو « ( ىرخأ رداصمب تبث ةيشاحلا ينو ) ١48 : * ةاورلا هابنا يف هتمج رت 4٠

 . يبارعألا ةياكح ىلع اهيف رصتقا « راتخملا يف ةزجوم

 ١ نم رب ق تاس نم تطقس : روكذملا دمحم .
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 رجشلا نا : هلوق امأ : لاق مهعم الخ اماف « ةصقلا لوسرلا هيلع ”صقف ةثراح
 [يأ تكشأ ] دق ءاسنلا نا : هلوقو « اوحلست دق موقلا نأ ديري هنإف قروأ دق
 «ليللا لثم مكنوتأي ديري /ليللا اذه : هلوقو « ةيقسأ يهو وزغلا ءاكشلا تذختا

 : هلوقو « نامصلا نع اولحترا : ديرب « ببصألا ىلمج اورع : هلوقو «ليللا يف وأ

 نم اولمحت كلذ محل لاق اماف . ءانهدلا اوبكرا : ديرب [ءارحلا ] يتقان اوبكرا
 . ًادحأ مهنم اودحي مل موقلا مهاتأ املف « مهناكم

 مدقف « برعلا نم اباش الجر ءيط ترسأ : : لاق يبارعألا نبا نع ىكحو
 «اهب اوضري م ”ةبطع هب ايطعأف ءادفلا يف اهيلع اوطتشاف « هايدفبل همعو هوبأ هيلع
 مديزأ ال « ءيط لبج ىلع نابسعو ناحبصي نيدقرفلا لعج يذلاو ال : هوبأ لاقف

 ناك نل ةماك هبلإ تبقلأ دقل : ا افرصنا مث . متيطعأ ام ىلع
 لاق هنآك « ]يب بهالف .عبلبإ نم د ا ا ير

 . [١ هنع نابيغي الو هيلع ناعلاط اهنإف ءيط يلبج ىلع نيدقرفلا مزلا : هل

 فنألا روسكملا « ةثلثملا ءاشلا مضو ءارلا نوكسو ىملا حتفب : موثرملاو
 لمعتسم قزلا يف وهو «ايلعلا سرفلا ةَفْنحَِس يف ضايبلا : مثرلاو «مدلاب "خطلملا

 را

 « سابعلا ينب بقانم » باتكو « ليخلا» باتك كلذ نمف 2« فيناصت هلو

 رخآ يف يعدتسا دق ناكو ..وحنلا يف رصتخم هلو « نييديزيلا رابخأ » باتكو
 هلاصتا دعب هباحصأ ضعب هبقلو « ةدم مهمزاف هللاب ردتقملا دالوأ ملعت ىلإ هرمع
 هللا دبع وبأ فوتو . ”كلذ نع لغش يف انأ : لاقف هئرقي نأ هلأسف ةفيلخلاب
 ةنس ةرخآلا ىدامج نم تيقب ةليل ةرشع يتنثال ليلا لوأ دحألا ةئل'نوك كلا
 . ىللاعت هللا همحر « ربشأ ةثالثو ةنس نونامثو ناتنثا هرمعو « ةئاؤلثو رشع

 ١ طمسلا رظناو ق نم ةدايز نيفقعم نيب اه : ٠١ اهدعب امو .

 . خوطلملا 7

 . موثرملا : هلوقو . كلذ نع لغتشم انأ يأ ًاثيبشو صحألا تزواجت : هل لاق هنأ يطفقلا يف *

 . ق نم طقس : كلذ

 اننا



 ةمجرت يف كلذ ىلع مالكلا يتأيسو - 'روصنم نب ديزي ىلإ ةبسن : يديزيلاو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ < كرابملا نب ىبحي دمج ىبأ هدج
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 يوحنلا جاّرسلا نبا ركب وبأ

 ناك ؛ جارّسلا نباب فورعملا يوحنلا "لبس نب ”يرّسلا نب دم ركب وبأ

 « بادآلاو وحنلا يف هردق ةلالجو هلبنو هلضف ىلع عمجملا « ريهاشملا ةممألا دحأ

 ةعامج هنع ذخأو « هريغو  هركذ مدقملا - درإملا سابعلا يبأ نع بدألا ذخأ

 لقنو « اهريغو ينامرلا ىسيع نب يلعو يناريسلا ديعس وبأ : مهنم نايعألا نم
 . ةديدع عضاوم يف « حاحصلا » باتك يف يرهوجلا هنع

 دوجأ نم وهو « لوصألا » باتك ابنم : وحنلا يف ةروهشملا فيناصتلا هلو

 « هفالتخاو لقنلا بارطضا دنع عجرملا هيلإو « نأشلا اذه يف ةفئصملا بتكلا

 «قاقتشالا » باتكو <« ريغص « زجوملا » باتكو « لوصألا لمج » باتكو

 رعشلا ١» باتكو « ءارقلا جاجتحا » باتكو « هيوبيس باتك حرش » باتكو

 بالتكو «لمجا» باتكو «رانلاو ءاوحلاو حايرلا » باتكو « ءارعشلاو
 . "« تالصاوملا »

 اهويتكف «ءارلاب ةظفل هيف مالك اموي ىلمأف «انيغ اهلعجيف ءارلا يف غثلي ناكو
 ىلع اهررككي لعجو « ءارلاب ديري ءاغلاب « ال « ءاغلاب « ال : لاقف « نيغلاب هنع
 . ؟ةروصلا هذه

 +. ورك الايتونز قتلا ايار ةلينم ضاعن عودي رب ل سن سيدا و ١ ١
 ةاورلا هابناو #84 : نودمحملاو ١١0 : ؟ يههذلا ربعو 848 : سبقلا رون يف هتمجرت - 4١

 . (هابنالا ةيشاح يف ىرخأ رداصمو) 4١ه : *

 . لوصألا باتك الإ ق ين هتافلؤؤم نم ركذي مل # 2. نم رب ت س يل ل نم تطقس : لهس نبا ؟

 . راتخملاو ر ن يف تبث : ةروصلا . . . غثلي ناكو ؛

 فش



 يهو « اهتحص ققحتأ الو هيلإ ةبوسنم اتاببأ عيماجملا ضعب يف تيأرو
 و « اهاوهب ناك ةيراج يف سانلا نيب ةرئاس

 يفت ال ةنامخلاب 'ةحالمللا اذإف امهلاعفو اهلامجج نيب 'تزَّم

 يفت ال نأ انل 'تَّفَلَح امنأاكف اندوبع نوخت ال نأ انل 'تَفَدَح

 يفتكملاك وأ سمشلاك وأ ردبلاك اهنآولو ابئسَلك ال لاو

 «© 'ةسسحع ةصق ل كو يسم ا

 يفتكملا م امإلا لوصو قفتاف« هتفحف ةيراج ىو ناك روكذملا ركب ابأ نأ ي
 0 هآر اما « ةيؤرا سانا موتجاف < ةقرلا نم ملا كل يف

 يجنز نب ليعامسإ نب دمج للا دبع ابأ نإ مث « ةروكذملا تاببألا هباحصأل دشنأو

 وبأ اهدشنأو «زتعملا نال يه : لاقو « تارغا نبا سابعلا يبآل اهدشنأ بتاكلا

 لاقف اهايإ هدشنأو يفتكملاب ريزولا عمتجاف « ريزولا هللا ديبع نب مساقلل سابعلا

 تلصوف لاق قلاب اول رماخ رماح اق نحو لاكمال ١ لاف ع

 اتايبأ جارسلا نبا ركب وبأ لمعي ! ةصقلا هذه بجعأ ام : يجنز نبا لاقف هبلإ
 . رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع ىلإ قزرلا لوصول ابيس نوكت

 دن م دقسألا موي روك ذملا ركب وبأ يفوتو

 | . ىلاعت هللا ا

 ةبسنلا هذه « مج فلألا دعيو ةددشملا ءارلاو ةلمبملا نيسلا حتفب : جارّسلاو

035007 

 هذه تطقس دقو ء 84+ : نودمحملاو ١407 : هابنالا يف ليصفتب ةصقلا هذه ىطفقلا دروأ ١

 انقذ
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 ةعامس نب نامب ن , نسحلا نب راشب نب دمج نب مساقلا دم يبأ ن نا

نلا يف فيناصتلا بحاص يوحنلا يرابنألا ةماعد نب نطق نب ةورف نا
 ؛بدألاو وح

 ًانيد ةقث اقودص ناكو « اهل أظفح سانلا رثكأو بادآلا يف هتقو همالع ناك

 ثيدحلا بيرغو نآرقلا مولع يف ة ردك انك تيموك# نيل لفأ خم اردخ

 باتكو ةماعلا فحصم فلاخ نم ىلع درلاو ءادتيالاو فقولاو 'لكشملاو

 هنأ ينغلب : لاقو هيلع ىنثأو "« دادغب خيرات ١» يف بيطخلا هركذ . « رهازلا»

ان يف هوبأو دجسملا نم ةبحان يف ىلع ناكو « < يح هوبأو هنع بتك
 . ىرخأ ةيح

 دادغب نكس انما اقودص ةياورلا يف ًاقثوم تذألاب ًاناع هوبأ ناكو (186)

 كلذ نفق كفاك روك ذملا هدلو. هنع ىورو « ءاماعلا نم ةعامج هنع ىورو

 تانك « لاثمألا » باتكو « سرفلا قلخ » باك و «.ناسنإلا قلخ » باتك

 2. « ثيدحلا بيرغ» باتكو « ركذملاو ثنؤملا» باتكو « دودمملاو روصقملا»

 فلأ ةئاؤلث ركذ امف ظفحي يراننألا نبا ركي وبأ ناك : يلاقلا يلع وبأ لاقو

 كف كتاظوفحم نم سانلا رثكأ دق هل: لقرب ف © ميركلا نآرقلا ىف دهاش تيب

 نبرمشعو ةناهاهنش نك كل لق انوع رع ةثالث ظفحأ : لاقف ؟ ظفحت

 . اهديئاسأب نآرقلل ًاريسفت .

 ةعمج موي هئالمإ سلجم يف رضح هنأ ينطقرادلا نسحلا وبأ ىكحو
 فحصف

 « نامح لاقف نامح وأ نابح لاقف ناسح ناك امإ ثيدح دانسإ ىف هدروأ سا

 : سبقلا رون رظناو ( ىرخأ رداصمل ركذ ةيشاحلا ينو ) ٠٠١١ : م ةاورلا هابنا يف هتمج رث- ++

 . قي « راسي » ةروصب درو هبسن يف راشبو ؛ "14: ١ يبهذلا ربعو معه

 . هط ةروس ىلإ هيف غلب لب « همتي م هنأو نآرقلا يناعم يف « لكشملا » باتك نأ يطفقلا ركذ ١

 . ل8) : " دادغب خيرات ١
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 ”تْسه و «”مهو هتلالجو هلضف يف هلثم نع لمس نأ تمظعأف : ينطقرادلا لاق
 0 يلمتسملا ىلإ تمدقت ءالمإلا ىضقنا اماف « كلذ ىلع هفقوأ نأ
 7 « هسلجب ةيناثلا ةعما ترضح مث تفرصناو « هبف لوقلا باوص هتفرعو
 اذك ثيدح انيلمأ امل ينالفلا مسالا انفحص انأ نيرضاحلا ةعامج فرع : ركب وبأ

 كلذ فرعو « اذك وهو < باوصلا ىلع باشلا كلذ انهبنو < ةيضاملا ةعملا يف
 . لاق م هاندجوف لصألا ىلإ انعجر انأ باشلا

 2 ةقرو فلأ نوعيرأو ةسمخ هنإ لبق « ثيدحلا بيرغ » هفشناصت ةلمج نمو

 فلأ وحن « تاءالا» باتكو « ةقرو فلأ وحن وهو « يفاكلا حرش » باتكو
 رك ذملا »و« ةقرو ةئامعبس وهو « تايلهاجلا » باتكو « دادضألا » باتكو«ةقرو
 ةبدتق نبا ىلع اهيف در '؛ « لكشملا ةلاسر ١» و« هنم' مَثأ دحأ لمع ام « ثنؤملاو
 . متاح يبأو

 ىدحإ ةنس بجر نم تلخ ةلبل ةرشع ىدحإل دحألا موي هتدالو تناكو

 عبس ةنس لبقو © نيرعشعو نام ةنس رحنلا دبع ةليل يثوتو . نيتئامو نيعبسو
 . ةنالثو نيرسعو

 سمخ ةئس رفص يف ليبقو « دادغبب ةئاؤلثو عبرأ ةئس مماقلا هوبأ فوتو
 . 'ىلاعت هللا همحر « ةئاؤلثو

 . ”يوحنلا يرابنألا نمحرلا دبع ةمجرت يف يرابنألا ىلع م الكلا مدقت دقو
 : برعلا ضعبل اما سب علا كيسا لغو

 ايداه يأنلا ىلع ينيفاوي ًالايخ ابهمالك 'متعنم اذإ متعنم الهف
 املاح _سانلل نيدبأ دق نك نإو ىحلا ةبثكأب ًالالطأ هللا ىقس
 ايب الزنا ”يبحاص اي ىّدّصلا لاقل يتزانج نهب تكرّم ول ”لزانم

 نيباتكلا يطفقلا ركذ دقف 2 هركذ مدقتملا ) لكشملا 0 باتك ريغ رخآ ءيش لكشملا ةلاسر نأ ودبد ١

 | اهب
 . قف يف ةمج ربلا يهتنت انه ؟

 :١86(. 5) م59 : مقر ةمجرتلا رظنا *

 نادر



 : رخآ سلجم يف ًاضيأ ىلمأو

 سئاس ”نييلع ام تالمبم بم ابلهأ ترز نإ ءاضيبلا ةّصرَملابو

 سبآ ؛“ نبنم وبللا يغاأب فئافع ةسر ريغ نم وبللا "بحل نجرخ
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 ءانبعلا وبأ

 « ءالولاب يمئاهلا « نايلس نب رساب نب ها ما دل فوفو

 .رعشلاو رداونلا بحاص ءاذيعلا يىبأب فورعملا « روصنملا رفعج - يبأ ىلوم « ريرضلا

 ثيدحلا بلط اهبو« ةرصنلاب ةوفلمو زارهألا هللومز ةماملا نم هلصأ ؛ بدألاو

 يتعلاو يراصنألا ديز 5 يعمصسألاو ةدسع يبأ نم عمسو « بدألا 7تتبنكو

 8 ءافرظ نم ناكو « اناسل مهحصفأو سانلا ظفحأ نم ناكو « مهريغو

 « هئارظن نم دحأ يف نكي مام ءاكذلاو باوجلا ةعرسو نّسّللا نم همفو

 . ريرشلا يلع يبأ عم حالم راعشأو ناسح رابخأ

 امو مههركو ةكماربلا ثيدح اوضوافتف « ءارزولا ضعب سلجم ًاموي رضحو

 امو مهفصو يف غلاب دق ناكو  ءانعلا 5 ريزولا .لاقف < دوجلا نم هملع اوناك

 امنإو < مهايإ كفصوو مهركذ نم ترثكأ دق : - لاضفإلاو لذبلا نم هملع اوناك

 بذككي ال ملف : ءانبعلا وبأ هل لاقف . نيفلؤملا بذكو « نيقا“رولا فينصت اذه

 .هيلع همادقإ نم نورضاحلا بحجعو «ريزولا تكسف ؟ريزولا اهيأ كيلع نوقارولا

 تكنو ١86 : 1+ ءابدألا مجعم رظناو « ةيبدالا بتكلا نم ريثك يف ةروثنم هرداونو هرابخأ  «ع»

 م44: ه نآزيملا ناسلو ه4 : ؟ يبهذلا ربعو "١ : ؛ لادتعالا نازيمو 55ه : نايمهلا

 تاقبطو 84١ : ؛ يناولاو ه١ : 300 : * دادغب خيراتو غ٠ ؟ : ينابزرملا مجعمو

 18١. : ؟ تارذثلاو :١١5 ه مظتنلاو ١؟ه : تسرهفلاو ١4ه : زتعملا نبا

 . بتكو : نم ربار ق١

 ضف



 سيلأ : هل لاقق « لاحلا ءوس ريزولا بهو نب ناملس نب هللا ديبع ىلإ اكشو
 دق لجر ىلإ تبتك دق < معن : لاق ؟ كرمأ يف ربدملا نب مهاربإ ىلإ انبتك دق
 تياخو يمس قفخأف « رهدلا ةاناعمو « رسألا لذو «رقفلا لوط هتمه نم رصق
 كلذ يف ريزولا اهيأ لع امو .: لاقف « هترتخا تنأ : هللا ديبع لاقف « يتبلط
 0 راتخاو « ديشر مهيف ناك اف الجر نيعبس هموق ىسوم راتخا دقو
 « ًادترم ١نيك رسما ىلإ عجرف بتاك حرس يبأ نب دعس نب هلل دبع ©« مسو هيلع

 .هيلع حف هل اكاح يرعشألا ىموم ابأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع راتخاو
 بحاص دم نب ىلع هرسأ دق ناك روكذملا مهاربإ نأآل «رسألا لذ » لاق امنِإَو

 . برهو نحسلا بقلف هنجسو ةرصبلاب جنزلا

 يذلا ام : هل.لاقف موي ريزولا لملب نب ليعامسإ رقصلا يبأ ىلع "لخدو
 : لاق ؟ قرس فيك و : لاقف <« يرامح قرش : لاقف ؟ ءانمعلا ابأ اي انع كرخأ
 نع يب دعق : لاق « هريغ ىلع انتيتأ البف : لاق « كريخأف صللا عم نكأ م
 يولع مصاخو . يراوتعلا ةنمو « يراكُْملا "ةّلذ تهركو يراسب ةلق ءارشلا
 «دمج لآ ىلعو دم ىلع لص مهلا : موي لك لوقت كنار قضاخت ١ ينواملا ل لاف
 لجر هلع فقوو :٠ مهنم تسلو « نيرهاطلا نيببطلا : لوقأ ؛ ينكل : لاقف

 وبأ لاقف « مدآ ينب نم لجر : لاق ؟ اذه نم : لاق هب سحأ اماف ةماعلا نم
 .عطقنا دق الإ لسنلا اذه نظأ تنك ام « كءاقب هللا لاطأ كي ًايحرم : ءانيعلا

 « ةالصلاب لوفشم وف ليقف « هيلع نذأتساف دلخم نب دعاص باب ىلإ اموي راصو
 . هللا دبع بابي رمو :ًايئارصت ةرازولا لبق دعاص ناكو « ةذل ديدج لكل : لاقف

 ' م : لاقف ؟ هريخ فيك : همالغل لاقف 000 وهو روصنم نبأ

 ًائيش عدي مف هيشعمل ًالئاس اعدو ؟ هيلع خارصلا عمسأ ال يل : لاقف <« بحت

 يف هباحصأ ضعب هبقلو . ةمحر ينتكرتف ةمحر كتوعد اذه اي : لاقف « هلكأ الإ

 .ةكم : ق ١

 . ءانيعلا وبأ لخدو : يل ؟

 .ةلد : ن ل »»

 . يكلو ىلب : يل 4
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 «لعفلا يف ينك رشت كارأ : ءانيعلا وبأ لاقف « هروكب نم بجعتي لعجف «رّحّسسلا
 :لاقف « هانمدانل ريرض هنأ الول : لاق لكوتملا نأ هل ركذو . بحجعتلاب يندرفتو

 ليقو . ةمدانمال حلصأ انأف صوصُفلا شوقن ةءارقو ةلهألا ةيؤر نم ينافعأ نإ

 لب « ًائيسم ءيسملاو انسحب نسحملا ماد ام : لاقف ؟ وحهمو حدمت ىتم ىلإ : هل

 . يمذلاو ينلا بسلت يتلا برقعلاك نوكأ نأ للاب ذوعأ
 ءانيعلا وبأ لاق ملظلا باب يف « راربألا عبير » باتك يف يرشخمزلا ركذو

 # مهديأ قوف هللا دي » :لاقف «ةدحاو ًادي اوراصو ىلع اورفاضت دق : تلقف

 الإ ءيسلا ركملا قيحي الو ف : لاق « ًاركم مهل نإف : تلق ( ٠١ : حتفلا )

 ةئف تبلغ ةيلق ةئف نم ؟9 : لاق « ريثك م : تلق ( 4م : رطاف ) 4 هلهأب

 . ( 769 : ةرقبلا ) © نيرباصلا عم هللاو هللا نذإب ةريثك

 نم :٠ لوقي ًالجر مركم نبا عمسف « تايعادم مركم نبا نيبو هنيب ناكو

 هرصب بهذ ! ءانيعلا يبأ نع كلفغأ انم : لاقف « هتلمح تلق هرصب بهذ

 «ءانبعلا يبأ ىلإ هب ريشي ىنعملا اذه ىلإ ريصبلا ىلع وبأ لأ دقو . هتليح تمظعف

 : لاقف

 'رصبلا بهذ 'نأ كيلع ن امزلا دي ”تفخ تنك دق

 رسبلا رفقتفيو ىنغت ىمعلاب كنأ ردأ مل

 . ٠٠ لاقف « كلئاس بر اي : هئاعد ضعي يف لوقي ءانيعلا ابأ مركم نبا عمسو

 خخ هب ضرعي ًاموي مركم نبا هل لاقو . هلئاس 'تسل نمو «ةلعافلا نبا اي

 . دادغبب نيئاغبلا ددع لثم : هل لاقف ؟ ةرصيلاب ندكملا

 ةياوث نبا ىبرأ رقصلا ص نيبو هئدب ىرجح مالك ببقع ةباوث نبا ىلع لخدو

 نم هعنم امو « رقصلا يبأ نيبو كنيب ىرج ام ينغلب : هل لاقف « هبف هيلع
 هسئإف هير هطقتق ادعالو « هعضيف ًازع دحي م هنأ الإ باوجلا ءاصقتسا

 تنأ امو 0 ل كا
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 فلا ملا جو 3 0 نعبل ركل نمو ب, 0:4 ةهلعاف كهل نو

 21 0 00135252ذ د دز زد د د د 9

 نكت



 بهذ دق نينامث نا ىلع ركنت ال : لاقف ؟ يدكم اي ءالؤه نيبو ينيب لوخدلاو

 نم دشأ نكلو «مهلاومأ نم ذخأبف هناوخإ ىلع لّوعي نأ هناطلس هافجو هرصب
 مهياسنأ عطقيف «© هفوج يف هغرفتسيف لاجرلا بالصأ نم ءاملا لزنتسي نم اذه

 وبأ لاقف « (همألأ بلغ الإ نانثا باست ام : ةباوث نبا لاقف « مهرازوأ مظعيو
 . هتكسأف © سمألاب رقصلا ابأ تبلغ اهو : ءانبعلا

 نيتئامو نيعبرأو تس ةنس يرفعجلاب فورعملا هرصق يف لكوتملا ىلع لخدو
 تنأو ايندلا يف رودلا اوني سانلا نإ : لاقف ؟ هذه انراد يف لوقت ام : هل لاقف

 ؟ رمخلل كبرش فيك : هل لاق مث « همالك نسحتساف « كراد يف ايندلا تينب
 الار كعلم هل لاقف « هريثك دنع حضتفأو هلملق نع زجعأ : لاق

 'ءدخأ نأ جاتحأ انأو « كمدخي كسلجم يف نم لكو « فوفكم لجر انأ : لاقف

 نابضغ نيعب وأ « نابضغ يلع كبلقو ©« ضار نيعب يلإ رظنت نأ نم نمآ تسلو
 ضرعتلا ىلع ةيفاعلا راتخأف <« تكله نيذه نيب زيمأ / مو <« ضار كبلقو
 حدم دق « نينمؤملا ريمأ اب : لاقف <« كناسل يف ءاذب كنع انغلب : لاقف « ءالبلل

 لجو زع لاقو 000 ) 4« باوأ هنإ دبعلا معن » لاقف < مذو ىلاعت هللا

 : رعاشلا لاقو ( 0 ) 4 مثأ دتعم ريخلل عانم ممنب ءاشم زامه

 ١ ”مئللا سنكتتنلا متشأ مو ًاقداص رنثثأ / فورعمللاب نأ اذإ

 افلاو عماسملا هللا ف قشو همساب رشلاو ريخلا ”تفرع فف

 لاق ؟ اهيف لوقت اف : لاق « ةرصبلا نم : لاق « تنأ نبأ نمف : لاق
 . ميج هيف ببطت يذلا تقولا يف بيطتو « باذع اهرحو جاجأ اهؤام

 نم هيلع ام يدأتسيل يفاهبصألا هللا دبع نب ىسوم ىلإ ةماس نب حاجن ملس الو

 يذ نم نيقب نال نينثالا موي يف كلذو « هتبلاطم يف فلتف هبقاع لاومألا
 لكوتملا نبا هللاب زتعملا غلب ةليللا كلت يفو « نيتئامو نيعبرأو سمخ ةنس ةدعقلا

 حاجن ريخ نم كدنع ام : هل لاقف « ءانيعلا يبأب ءاسؤرلا ضعب عمتجاف < "ريخلا

 . يمدخم نم ىلإ جاتحأ انأو : ق ١
 . مكحلا : ق ؛ ت يل ل نم رب س نم طقس : ربحلا ...كلذو ؟
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 ( ١١ : صصقلا ) # هيلع ىضقف ىموم هزكوف #» ءانيعلا وبأ لاقف ؟ ةماس نبا

 نأ ديرتأ 8 ءانبعلا وبأ هل لاقف « هددبتف قيرطلا يف همقلف ىموم هتك تغلف

 . ١9( : صصقلا ) ) « سمألاب سفن تلتق اى ينلتقت

 نم ينعنمت كب يتقث : هزجني ملف ءيشب هدعو دقو ءاسورلا ضعب ىلإ بتكو
 ماكحتسا عم « نمآ تسلو « كراكذإ ىلإ ينوعدي كلفشب يماعو « كئاطبتسا
 «لامآلا تافآ لاجآلا نإف « لجألا مارتخا « كتتمهه ولعب ةفرعملاو كلوطي ققث

 . مالملاو < كلمأ ىهتنم كنلبو * كلجأ يف لل حمف

 'ةريثك هرداونو هلاوحأو

 لاقف لجر هاتأ ذإ محلا يىبأ دنع "اسلاج ا : لاق هنأ هنع يورو

 م نإ : لاقف < هركذأ ام : لاقف © هزجنت نأ تيأر نإف ًادعو ينتدعو : هل

 « ليلق كلثم هلأسأ نم نأل « هاسنأ ال انأو « ريثك ىلثم هدعت نم نآلف هركذت

 . هتجاح ىضقو < ”كوبأ هلل تنسحأ : لاقف
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 ةرصبلاب أشنو « مدقت اك -زاوهألاب ةئامو نيعستو ىدحإ ةنس هتدالو تناكو

 بلاط يبأ نب يلع يقل ربكألا هدج ناكو . ةنس نيعبرأ غلب دقو هرصب فكو

 دج دلو نم يمس نم لكف « هدلولو هل ىمعلاب هيلع اعدف هعم ةبطاخملا يف هابعأف

 و . يحلطلا ؛ديعس وبأ هلاق اذكه « مهبف بسنلا حيحص وبف ءانيعلا يبأ
 ةدم دادغب نكسو يمعف هانبع تاتعاف ىأر نم ”رس مدقو ريصب وهو ةرصبلا نم

 نيتنثا ليقو « نينامثو ثالث ةنس ةرخآلا ىدامج يف اهب يفوتو « ةرصبلا ىلإ داعو

 ىدامح نم نولخ لايل رشعل يبأ يفوت : رفدج هئيا لاقو . *ن نيتئامو نينامثو

 يبأب بقلو . ىلاعت هللا همحر « معأ هللاو « ةئامو نيعست ةنس هدلومو « ىلوألا

 . ءانيعلا يبأ ةدالو خيرات ركذ راتخملاو ق ر ين انه درو ١

 « راتخملا يف ءيش رخآ تدرو ةصقلا هذهو ؛ راتخملاو نم رب يل ل ن س نم طقس : ًاسلاج ًاموي ؟

 . مهحلا يب أ دنع : : رب يو

 , كرد هلل : ن »+

 . دعس : ق

 . ىلاعت : هلوق ىتح كلذ دعب ام طقسو « نيتئامو نينامت ةئس ليقو : نم رب يل ل س ه

 ا



 ابأ اب انيبع : لاقف ؟ انبع رغصت فيك : يراصنألا ديز يبأل لاق هنأل ءانبعلا
 . هيلع يقبف « ءانبعلا

 فنرونلا حتفو اهتحت نم ةانثملا ءابلا نوكسو ةلمبملا نيعلا حتفب : ءانّعو

 . ةدودمم فلأ اهدعبو

 . فلأ ماللا ديدشتو ةمجعملا ءاخلا حتفب : دالخو

 . ةداعإلا نع ىنغأف زاوهآلاو ةماملا ىلع مالكلا مدقت دقو

00 

 يدقاولا

 ىلوم لبقو « مشاه ينب ىلوم يندملا يدقاولا دقاو نب رمع نب دمح هللا دبع وبأ

 باتك هلو < اهريغو يزافملا يف فيناصتلا هل اناع ًامامإ ناك ؛ ملسأ نب مهس:ينب

 نزاغولمو ةلعاما لف ينلا ةافو دعب برعلا دادترا همف ركذ « ةدرلا »

 ةمامسمو يمنعلا دوس يدزألا دليوخ نب ةحملطل 2 مهنع هللا يضر ةباحصلا

 5 هيف رصقأ امو <« باذكلا

 . مهريغو يروثلاو سنأ نب كلامو دشار نب رمعمو بئذ يبأ نبا نم عمس

 ' ةعامجو  ىلاعت هللا ءاش نإ ١هييقع روك ذملا - دعس نب دمح هبتاك هنع ىورو

 . يدبملا ركسعي ءاضقلا نومأملا هالوو «دادغب ٍقرسشب ءاضقلا ىلوتو « نابعألا نم

 . . هيف اومككتو ثيدحلا يف هوفعضو

 خيراتو مو : دادغب باتكو م84 : 7 دعس نبا تاقبطو 48 : تسرهفلا يف هتمجرت -4

 معمم : ظافحلا ةركذتو ماا» :1م ءابدآلا :مجعمو م١١ : سبقلا روثو * : م” دادغب

 نويعو +5» : و بيذهتلا بيذمتو 559 : " لادتعالا نازيمو "هم : ١ يهذلأ ربعو
 م: تارذشلاو ١ : +١7 رثآلا

 ١ هركذ يقآلا : راتخملا يفو ؛ هدمب :اق .

 3 "ك4



 وكشي ةرم هبلإ بتكو عر ا هبئاج مركي نومأملا ناكو
 ابمف نومألملا عقوف < هتصق يف هرادقم ّنَّعو « نيد اهببس هبكرو هتقحل ةقئاض

 «© تكلم ام ريذبتب كيدي قلطأ ءاخسلاف هال, ب كا كلنا : هطخم

 < كلان اه فمعب كل انمأ دقو © كيوت ضعب انلا ترك 3 قام كلجت مالو

 كتيغب انغلب انك نإو 2« كسفن ىلع كتيانجبف كتجاح غولب نع انرصق انك نإو
 تنأو 2« ةطوسم ريخلاب هديو ةحوتفم هللا نئازخ نإف « كدي ةطسب يف دزف

 : ريبزلل لاق « مسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ ديشرلا ءاضق ىلع تنك نيح ينتثدح
 ىلع مهقازرأ دابعلل هناحبس هللا لزني ا ديبذ !

 تلكو : : يدقاولا لاق « هيلع للق للق نمو « هل رثك رثك نمف « مهتاقفن ذ ردك

 ش ش . هتلص نم "ىلإ بجعأ يايإ هتركاذم تناكف « ثيدحلا تيسن

 « ةدحاو ةياكح « هنع هللا يضر  'هركذ مدقملا - يفاحلا ريشب هنع ىورو

 فنوتيز تاقرو "| ثالث] ذخؤي « ىمحلل بتكي ام : لوقي هعمس هنأ يهو
 ىرخألا ىلعو « يثرغ مهج » اهنم ةدحاو ىلع ةرابط ىلع تنأو تبسلا موي بتكت

 ىلع دشتو ةقرخ يف لعجت مث « ةرورقم منبج » ىرخألا ىلعو « ىشطع ميج »

 لقن اذكه « امفان هتدجوف هتبرج روكذملا يدقاولا لاق « رسبألا مومحملا دضع
 . يفاحلا رشي رابخأ يف هعضو يذلا هباتك يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ ةياكحلا هذه

 : لاق روكذملا يدقاولا نأ « بهذلا جورم » باتك يف يدوعسملا ىورو

 «ةديدش ةقئاض ينتلانف « ةدحاو سفنك انكو « يمثاه اهدحأ ناقيدص يل ناك

 < ةدعلاو ىنولا لع يصنف ايفنا قف وغ ام + قازما تلاقث بسلا شر
 دق ناريجلا نايبص نوري مهنأل < مهل ةمحر يلق اوعطق دقف ءالؤه انئايبص امأو

 ولف « ةثرلا بابثلا نم لاحلا هذه ىلع مهو مهباشش اوحلصأو مهدبع يف اونيزت
 يمثاملا وهو يل قيدص ىلإ تبتكف :لاق «مهتوسك يف هفرصت ءيش يف تللتحا

 « مرد فلأ هبف نأ ركذ ًاموتخم ًاسيك "ىلإ هجوف © رضح امب ىلع ةعسوتلا هلأسأ

 نا



 ىلإ توكش ام لثم وكشي رخآلا قيدصلا "يلإ بتك ىتح يرارق رقتسا اف
 هبف تمقأف دجسملا ىلإ تجرخو « هلاحب سيكلا هيلإ تبجوف « يمثاملا ييحاص
 ينفنعت و ينم ناك ام تنسحتسا اهيلع تلخد اماف « يتأرما نم اييحتسم يتليل
 لاقف « هتئيبك سيكلا هعمو يمثاملا يقبيدص ىفاو ذإ كلذك انأ انيبف « هيلع

 :يل لاقف « هبجو ىلع ربخلا هتفرعف «كيلإ هب تهجو اهف هتلعف امع ينقدصا ل

 ىلإ تنتكو. « كيلإ هب ثثعب ام الإ ضرألا ىلع كلمأ امو لإ تبجو كنإ
 فلأ انيساوتف : يدقاولا لاق « يمتاخم يسبك هجوف « ةاساوملا هلأسأ انقيدص

 ىلإ ربخلا يمنو « كلذ لبق مرد ةئام ةأرملل انجرخأ انإ مث « 'اننيب ايف مرد
 « رائيد فالآ ةعبسب انل رمأف « ربخلا هل تحرشف « "ينلأسو يناعدف « نومأملا

 . رائيد فلأ ةأرمالو رانيد افلأ انم دحاو لكل

 هاتركذ ام نيبو اهنيبو ةياكحلا هذه "« دادغب خيرات » يف بيطخلا ركذ دقو

 . ريس فالتخا انهاه

 نينثالا موي ةيشع يفوتو . ةئامو نيثالث ةنس لوأ يف يدقاولا ةدالو تناكو
 بناجلا يف ؛دادغبب ضاق ذئموي وهو « نيتئامو عبس ةنس ةجحلا يد رشع يداح

 اك قرشلا بناجلاب ايضاق ناك : يفاعمسلا لاقو . ةبيتق نبا هلاق اذك « يبرغلا

 «نارثزيخلا رباقم يف نفدو يمستلا ةعامس نب دمع هيلع ىلصو . ملعأ هللاو « مدقت
 ببطخلا لاقو « حصأ لوألاو < نيتئامو تس ةنس ليقو « عست ةنس تام لبقو

 يف لاقو « ةدعقلا يذ يف يفوت هنإ : يدقاولا ةمجرت لّوأ يف « دادغب خيرات » يف
 تيأرو | ىلاعت هللا همحر « ملعأ هللاو « ةجحلا يذ يف تام هنإ : ةمجرتلا رخآ

 . *[ ةنس نوعبسو ينام هرمعو تام يدقاولا نأ يتادئوسم يف يطخي

 ١ اننيب فلألا انمسقف : ن .

 . راتخملاو قر نم تطقسو ؛ يلأسف : ن ؟

 ,,8. و: #8 دادغب خيرات *

 . دادغب ىضاق : ق 4

 نم ةرابعلا تطقس دقو ؛؟ ةنس نيعبرأو ًاينامم شاع يدقاولا نأ قاوم قسرا كدر 0

 . ىرخألا خسنلا

٠ 



 هذه < ةامبم لاد مث ةروسكم فاق فلألا دعبو واولا حتفب : يدقاولاو

 . روكذملا هدج وهو دقاو ىلإ ةمسنلا

 . يندملا ىلع مالكلا مدقت دقو
 نم ٍقرشلا 'بناجلا يف ةفاصرلاب مويلا ةفورعملا ةلحلا يه يدبملا ركسعو

 نأ ديؤي اذهو « هبلإ تبسنف يدبملا هدلول روصنملا رفعج وبأ اهرّمع « دادغب

 . معأ هللاو « يبرغلا ال يقرشلا بناجلا يضاق ناك يدقاولا
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 يدقاولا بتاك دعس نب دمحم

 ناك ؛ يدقاولا بتاك يرصبلا يرهزلا « مينم نب دعس نب دمح هللا دبع وبأ
 فرعف هل بتكو انامز هلبق روكذملا يدقاولا بحص“ءالجألا ءالبنلا ءالضفلا دحأ

 وبأو ايندلا بأ نبا ركب وبأ هنع ىورو « هراظنأو ةنيبع نب نايفس عمسو « هب

 تاقبط يف ًاريبك ًاباتك فنصو امهريغو يمستلا ةماسأ ىبأ نب ثراحلا دمج

 سمح يف لخدي وهو « نسحأو هيف داجأف « هتقو ىلإ ءافلخلاو نيعباتلاو ةباحصلا

 . ةقث اقودص ناكو « ىرغص ىرخأ تاقبط هلو « "ةدلجم ةرشع

 دعس نب دمه هبتاك مهوأ : سفنأ ةعبرأ دنع يدقاولا بتك تعمتجا لاقيو

 بتك 2« "ةّبلتتكلا ريثك ةياورلاو ثيدحلا ريزغ معلا ريثك ناكو « روكذملا

 دعس نبأ تاقبطو مه : م يئاولاو معو : ه دادغب خيراتو هو : تسرهفلا يف هتمجرت - م

 ه6.٠6 : م لادتعالا نازيمو ؛١ال : ١ يببهذلا ربعو #5٠ه : ظافحلا ةركذتو م54 :

 ١8٠ : 4 بيذهتلا بيذمتو #١4( :مقر) ليدعتلاو حرحلاو ١ : ١4١ ةياهنلا ةياغو

 .(؟00 تايفو ) ةرهازلا موجنلاو :٠+ ” تارذشلاو

 . ًادلجم رشع ةسمخ : نر ؟

 . ثيدحلا بتك ريثك : ن »م

 مها



 «دادغب خيرات » بحاص بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو . امهريغو هقفلاو ثيدحلا
 هنإف هقدص ىلع لدي هثيدحو ةلادعلا لهأ نم اندنع دعس نب دمعو : ١هقح يف

 نب هللا ديبع نب هللا دمع نب نيسحلا يلاوم نم وهو « هتاياور نم ريثك يف ىرحتي

 .دادغمب نيتئامو نيثالث ةنس( ةرخآلا ىدامح نم نولخ عبرأل دحألا موب يفوتو

 . ىلاعت هللا همحر « ةنس نيتسو نيتنثا نبا وهو « ماشلا باب ةربقم يف نفدو

 ا

 يزارلا قارولا « ءالولاب يراصنألا « دعس نب دامح نب دمحأ نب دمع رشب وبأ
 ماشلاو قارعلاب ثيداحألا عمس «خيراوتلاو رابخألاو ثيدحلاب ًاناع ناك ؛يبالودلا

 ئىورو (؛ ريثك قلخو يدراطعلا رابجلا دبع نب دمحأو راشب نب دم نع ىورو
 خيراتتلا يف ةديفم فيناصت هلو . يتسبلا نايح نبا متاح وبأو يناربطلا هنع
 هنع اوريخأو لقنلا يف نفلا اذه بايرأ هيلع دمتعاو 0 مهتايفوو ءاماعلا ديلاومو

 0 اذه يف مالعألا نم ناك دقف ةلجلابو . ةروبشملا مهتافنصمو مهبتك يف

 <. جرملاب .ةثاثلثو نيرسشع ةنس يفوتو .. فينصتلا نسح ناكو « هبلإ عجري

 ش . ىلاعت هللا

 : '"[لاق ثبح ] يراذعلا مازح نب ةورعل دشني ناك هنأ هنع يورو

 ٠ , ”مواراو هدادغب خيرات ١

 :ه باسنألاو الهو : ظافحلا ةركذتو 07 يفاولاو 59 : 5 مظتنملا يف ةهتمجرت 65

 هذه نم راتخملا ف دروي مّلو « 5٠ : .٠٠ تارذشلاو 4١ : ه نازيملا ناسلو .؛١1*

 ش . مازح نب ةورع يب الإ ةمجرتلا
 .ق را نم ةدايز ١1

 ذب



 ٍنالدج ال يلق نم ناعيفش هنود "لاح اهرحم يلق مار اذإ

 'نايري يذلا يأرلا ىلع اعيمج اوحبصأ مث «ىلب :الاقءال : لاق اذإ

 - حصأ حتفلاو : يناعمسلا لاق - ابحتفو ةلمبملا لادلا مضي : يبالودلاو

 يهو 0 بالوسدلا ىلإ ةمسنلا هذه « ةدهحوم ءاي فلأ ماللا دعيو واولا نوكسو

 ةعقولا تناك اهبو « بالودلا امل لاقي ةيرق زاوهألابو « يرلا لامعأ نم ةيرق
 تالوجدوأ * تيارا لاقي ا دادغب 00 ل 00 ةروجثلا

 نيب ةبقلع يهو « ا ءارلا نوكسو ةلبملا نيعلا مهتفب حمي 00

 فئاطلا يحاون نم ةعماج ة ةيرق : ' اضيأ جرعلاو . ”جاحلا ةداح ىلع ةنيدملاو ةكم

 نب نافع نب رمح نب "[ورمع نب] للا دبع وهو « رعاشلا يجارملا بسني اهسلإ

 : هنعاشا يضر « نافع

 رخآ دلب نميلابو © ةيناثلا مأ ىلوألا جرعلا يف يبالودلا يفوت له معأ الو

 . ملعأ هللاو © ؛جرعلا قوس هل لاقي

 .نم رب تايل ل س نم طقس : نايري...هنغ يورو ١

 .ر ان نم طقس : ورمع نب و

 :جرعلا هل. لاقي +4

 موج 1 "ال
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 ينابزرملا

 بتاكلا « هللا دسبع نب ديعس نب ىسوم نب نارمع نب دمح هللا ديبع وبأ

 عيماجملاو ةروهشملا فيناصتلا بحاص «دلوملا يدادغبلا لصألا يناسارخلا يفابازارملا

 يف ةقث ناكو « ةريثك هفيلاوتو « رابخأ بحاص بدألل ةيوار ناك ؛ ةبيرغلا

 يبأو يوغبلا دمح نب هللا دبع نع ثدح « بهذملا يف عبشتلا ىلإ الئامو ثيدحلا
 . نيرخآ يف يناتسجسلا دواد يبأ نبا ركب

 «هب ىنتعاو يومألا نابفس يبأ نب ةيواعم نب 'ديزب ناويد عمج نم لوأ وهو

 ةعامج هدعب نم هعمج دقو « سيرارك ثالث رادقم يف لخدي مجحلا ريغص وهو

 يمارغ ةدشل ديزب ناويد عيمج تظفح تنكو هل تسيل ةريثك ءايشأ هيف اودازو
 نم هحمحص تفرعو قشمد ةنيدم ةئاتسو نيثالثو ثالث ةنس يف كلذو « هب

 8 « تاببأ لك بحاصب ترفظ ىتح هتعبتتو « هل سيل يذلا هيلإ بوسنملا
 و « نسحلا ةياهن يف « هتلق عم <« ديزي رعشو . كلذ تنسسل ليوطتلا فوخ

 : اهنم يتلا ةينبعلا تايبألا هرعش بياطأ

 عاما رض عج ”يتنفلطت ةةرظن دعبلا ىلع ىلل نم “تمار اذإ

 عمالملا ءادب 'تم ؟ ىلبل نساحم ىرت نرأ 'مملطت يحلا ءاسن 'لوقت

 يئاولاو مم : ١8م ءايدالا مجعمو ١5 : تسرهفلاو ١٠ : * دادغب خيرات يف هتمجرت - "40

 ٠5:6 نازيملا ناسلو 80 : “ يبهذلا ربعو :0/١" * لادتعالا نازيمو + : *١

 ةخسن ةمجرتلا هذه بيترت يف انعبتا دقو ١١8 : + ةرهازلا موجنلاو ١١١ : * تارذشلاو

 . راتخملا

 .ةيواعم نب ديزي رعش نودو : ق ١

 . يفطتل : ر *
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 اهب ىرت نعب ىلمل ىرذ فو

 ىرج دقو ثيدحلاا ابنم ُنتلت

 امنإ نيملا نع ىليل ا, كلجأ

 : هلوق هرعش فيطل نمو ]|

 'تراد تاساكلا اذإ اهو ىلو

 ينامألا نم ةنلأ ةيتاعنم

 : هرعش نمو

 ابهنأك ايرثلاو يناعد عادو

 هنانب "”نأك اسأك ينلوانو

 اهتبسح جازملا اهنف امس ام اذإ

 هتالفغ انرهد نم منتغا لاقو

 'عناقل يرهد تاآذل نم ينإو
 امهاوس ةيش ”قبي مل امه امامه

 عمادملاب انيككت يدل امو ؟ اهاوس

 عماسملا رقورخ ف اهاوس ثيدح

 عضاخ كل مشئاحخ بلقب ءكارأ

 مومحلا قرع *كفي رحس ىقر

 _مسنلا نم ”قرأ ىّوج ثبو

 _قينف فلخ نقنعأ دق صئالق

 قولخي اهرون نم ةقلخ

 قيقع ءامس يف لآل موجن

 قيثو ريغ رهدلا ماظن دقعف

 قيتع "رب وأ ثيدح واحب
 [١ قيحر قيتعوأ قيدص ثيدح

ستو عبس ةنس ةرخآلا ىدامج يف "روك ذملا ينابزرملا ةدالو تناكو
 «نيتئامو نيع

 ليقو « نينامثو عبرأ ةنس لاوس يلاث ةعمجا 0 يقوتو . نيعستو تس ةنس لمقو

 هيقفلا هيلع ىلصو « ىلاعت هللا همح ر « حصأ لوألاو « ةئاثلثو نيعمسو نام ةنئس

 ”ورمع عراشب هراد يف نفدو يمزراوخلا ركب وبأ

 . يقرششلا

 بناجلا ف دادغبب ىمورلا

 « يرابنألا نبا ركب يبأو ديرد نبا ركب يبأو يدادغبلا مساقلا يبأ نع ىورو

 .مهريغو يرهوجلا دمج وبأو يخونتلا مساقلا وبأو يرميصلا هللا دبع وبأ هنع ىورو

 ١ راتخملا شماه نم ةدايز .

 هتدالو تناكو : ن ؟ .

 . رمع : نس غ

 موو



 دعبو ةدحوملا ءابلا حتفو يازلا مضو ءارلا نوكسو ملا حتفب : ينابزرملاو
 مسالا اذهو « ناب" زرملا همسا ناكو « هدادجأ ضعب ىلإ ةسسنلا هذه « نون فلألا
 الفاح ةيب رقاب هريسفتو «ردقلا مظعلا مدقملا لجرلا ىلع الإ مجعلا دنع قلطي ال
 «١ برمملا » هباتك يف يقملاوجلا نبا هلاق < دحلا

 5م

 يلوصلا ركب وبأ

 اق نت نوب ندعو ناقل يتلا لنع ب ينغ ىد ركأوا
 يبأ نع ىور « ريهاشملا ءالضفلا ءايدألا دحأ ناك ؛ يجنرطشلا يلوصلاب فورعملا
 وبأ هنع ىورو « مهريغو دربملا ساعلا يبأو بلمث سابعلا يبأو يناتسجسلا دواد
 مدانو . امهريغو هلبق روكذملا ينايزرملا للا ديسع وبأو < ظفاحلا ينطقرادلا نسحلا
 . . يفتكملا هلبق مدانو « ردتقملا مدان مث هماعي الوأ ناكو « يضارلا

 "باكو « ةقرولا » باتكو « ءارزولا » بانك اهنم ةروهشملا فيناصتلا هلو

 رابخأ » باتكو « مات يبأ رابخأ» باتكو « عاونألا » باتك و « بتاكلا بدأ»
 باتكو « ءالملا ني ورع يبأ رابخأ » باتكو «ررغلا ١» باتكو « ةطمارقلا
 يا قرللا باتكو « ةّم'رَه نبا رابخأ » باتكو "« ةدابعلا »
 « ءارعشلا نم ةعامج رامخأ ممجو « « مهاربإ نب قاحسإ رابخأ » باتكو

 ١ فورعملا هباتك يف : ق ؛ م7١: برعملا .

 ١9 : ٠١ ءابدألا مجعمو ؛ما0 : م دادغب خيراتو ١٠٠١ « ١١56 : تسرهفلأ يف هتمجرت -8
 ١ : ؟ يبهذلا ربعو ( يلوصلا ) : بابلاو ١*4 : ينابزرملا مجعمو +١4 : ابلالا ةهزنو

 . ممو : ؟ تارذشلاو ؟و5 : " ةرهازلا موجنلاو 480 : ه نازيملا ناسلو
 . عضوملا اذه دعب رب نم س يل ل ن خستلا ين هتافلؤم درس يف «باتك » ةملك در ال ؟

 . ةدايعلا : ق ن س “

 نى



 . كلذ ريغو « نيثدح لا ءارعشلا نم مهلكو © مجعملا فورح ىلع

 ةعساو ةياور هلو « سانلا رامبخأ هنونف بلغأ ناكو « ءافلخلا مداني ناكو

و « لوقلا لوبقم ةقيرطلا ليمج داقتعالا نسح ناكو « ةريثك تاظوفحمو
 فتراك

 ىلإ سانلاو . هتفرعم يف هلثم هرصع يف نكي مل « جنرطشلا بعل يف هتقو دحوأ

 بعلي نالف » هبعل نسح يف نوفلابي نمل نولوقيف كلذ يف لثم ا هب نوبرضي نآلا

 . "« يلوصلا لثم 'جنرطشلا

 « جنرطشلا عضو يذلا وه روكذملا يلوصلا نأ نودقتعي ًاريثك اقلخ تيأرو

هلا رهاد نب هّصِص همضو يذلا نإف « طلغ وهو
 هعضو يذلا كلملا مساو © يدن

 . ةمجعملا نيشلا رسكب « ماربش هل

ا عضو دق ةريخألا سرفلا كولم لوأ كباب نبا ريشدرأ ناكو
 . كلذلو « درنل

 « "ابلهأو ايندلل الاثم هلعجو « روكذملا هعضاو ىلإ هوبسن مهنآل ريشدرنلا هل لبق

عطقلا لعجو « ةنسلا روهش ددعب تيب رشع ينثا ةعقرلا بترف
 ددعب ةعطق نيثالث 

 مالكلاف ةلملابو . ايندلا لهأب هيُلقتو ردقلا لثم صوصفلا لعجو «رهش لك مايأ

ف ؛ هددصب نحن امع جرخيو لوطي اذه يف
 كلم ناكو درنلا عضوب سرفلا ترختفا

 ءاكح تضقف «© جنرطشلا روكذملا هّصص هل عضوف «© تّيبْلَب ذئموب دنملا

 . امحرمش لوطي رومأل درنلا ىلع هحمجرتب رصعلا كلذ

 هبجعأ روكذملا مارش كلملا ىلع هضرعو جنرطشلا عضو امل هّصص نإ لاقيو

 هنآل لع ام لضفأ هآرو « ةنايدلا توبب يف نوكي نأ رمأو « ًاريثك هب حرفو

 رورسلاو ركشلا ربظأو « لدع لكل ساسأو ابندلاو نيدلل زعو برحلل ةلآ

 لاقف <« يبتشت ام ىلع حرتقا : هصصل لاقو « هنم هكلم يف هيلع معنأ ام ىلع

تح اهفعضت لازت الو « لوألا تيبلا يف حمق ةبح عضت نأ تحرتقا : هل
 يبنتنت ى

 هنوك هيلع ركنأو «© كلذ كلملا رغصتساف « ينيطعت غلب اهمف « اهرخآ ىلإ

 . جئرطشلا يف :ر ؛ جنرطشلاب : س ق ١

 هبعل نسح يف كلذ يف نوفلابي مهو.... بعلي نالف : نولوقيف : ن ؟

 طخ ريغ طخب وهو ؛ امهليلحتو ريشدرنلاو جنرطشلا ميرحت لوح ليوط قيلعت انه ن شمابب

 . لصألا

 انادي



 « اذه الإ ديرأ ام : لاقف « ًاريثك ائيش هل رمخأ دق ناكو « ريسبلا رزنلاب هلباق
 اماف « هب هل مدقتو هبولطم ىلإ هب هباجأف همبلع رصم وهو هيف 'هدارف
 اماف 000 اولاقف هوبسح ناويدلا بابرأل لبق
 وأ : : هل اولاقف مهلأسو ناويدلا بابرأ رضحأو « ةلاقملا هذه ركنتسا كلملل لبق
 « كلذ ىلع ناهربلا ةماقإب مهبلاطف « ردقلا اذه غلب ام ايندلا يف حمق لك عمج
 كحارتقا يف تنأ :هّصِصل كلملا لاقف *"كلذ قدص هل ربظف «هوبسحو اودعقف
 . جنرطشلا كعضو نم ًالاح بجعأ تحرتقا ام

 يناغلا يفو ةبح لوألا تيملا يف بساحلا عضي نأ فيعضتلا اذه قيرطو
 املك « هرخآ ىلإ اذكهو «تابح يناث عبارلا يفو تابح عبرأ ثلاثلا يفو نيتبح
 ةغلاملا هذه نم يسفن يف ناك دقلو 11 نار لذ اذ عاش تيب نإ لتفا

 ةحص يل نيبت ًاقيرط يل ركذو « ةيردنكسإلا باسل ضعب يب عمتجا تح ءيش
 تيبلا ىلإ دادعألا فعاض هنأ وهو «كلذ ةروصب ةقرو يل رضحأو « هوركذ ام
 : لاقو «ةمح نيتسو ًاينامثو ةئامعمسو افلأ نيثالثو نينثا هيف تدثأف رشع سداسلا

 يف هيلع ةدبعلاو « كلذك تناكف "امجربتعا دقو « حدق رادقم ةلما هذه لمحت
 ةبيو غلب ىتح اذكهو « رشع عباسلا تيبلا يف حدقلا فعاض مث « لقنلا اذه
 اهفعاضي لزب مو « بدارألا ىلإ اهبنمو « تابيولا ىلإ لقتنا مث نيرشعلا تيبلا يف
 بدرإ فلأ نيعبسو ةعبرأو بدرإ فلأ ةئ ةئام ىلإ نيعبرألا تدب يف ىبتنا ىتح
 نإف ةنوش يف ةلجحلا هذه لمحت : لاقف « نيثلثو ابدرإ نيتسو نينئاو ةئاعبسو
 تناكف نيسفخلا تبب ىلإ نوشلا فعاض مث « « اذه نم رثكأ اهبمف نوكي ال ةنوشلا
 ةنيدملا نإف < ةنيدم يف هذه لمجت : لاقف « ةنوس نيرسشعو اعبرأو افلأ ةلما
 نم ةلمخا هذه اهف نوكي ةنيدم يأو © قوكلا هاذه نم رك ايف ةركواال
 رخآ وهو - نيتسلاو عبارلا ؛تيبلا يف ىهتنا ىتح ندملا فعاض مث ؟ نوشلا

 . هدوارف : نم رب يل ل ؛ هداورف : راتخملاو تس ن ١

 . هل كلذ ةحص رهظف :ر ؟

 . اهب ربع : سا ؛ اهتربع : رب نم يلات *
 يل
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 « ةنيدم نيناممو عبرأو ةئاؤلثو ةليدم فلأ ريشع ةتس ىلإ - جنرطشلا ةعقر تاببأ

نإف « ددعلا اذه نم رثكأ ندم ايندلا يف سيل هنأ لعت : لاقو
 ضورالا ةزك نود 

 لبح فرط انعضو ول ثيحي « خسرف فالآ ةيناث وهو « ةسدنهلا قيرطب مولعم
 انيبتنا ىتح ضرألا ةرك ىلع لمحلا انردأو ضرألا نم ناك عضوم يأ ىلع

 كلذ انحسم اذإف نافرطلا ىقتلاو ضرألا نم عضوملا كلذ ىلإ رخآلا فرطلاب

 وهو « خسرف .فالآ ةيناث يهو <« ليم فلأ نيرشعو ةعبرأ هلوط ناك لمحلا

 كلذ تنيبا دوصقملا نع جورخللاو ليوطتلا فوخ الولو « هيف كش ال يمطق

 نم ضرألا يف ام ملعتو - 'ىسوم ينب ةمجرت يف ىلاعت هللا ءاش نإ هركذأسو

 . بيرقتلا قيرطب ةركلا عبر رادقم وهو رومعملا

 نإف « ةدئاف نع الخ ام هنكل « دوصقملا نع انجرخو مالكلا رشتنا دقو

 يف هولاق ام ركتتسي نم اهيلع فقيل اهتابثإ تببحأف « ةبيرغ ةقيرطلا هذه
 عالطالا "ةلبس ةقيرطلا هذه نأو « ىتح كلذ نأ معيو جنرطشلا ةعقر فيعضت

 . هوركذ ام ةقيقح ىلع

 : يلوصلا ثيدح ىلإ عجرنلو

 ىتأ هللا يفارلا مامإلا نأ "« بهذلا جورم » باتك يف يدوعسملا ىكح

 نم ناك نمم هرضح نمل لاقف « اةئار ًارهزو اقنوُم ًاناتسب هتاهزتنم ضعب يف

 هحدم ىلإ هيف بهذو «ىنثأ لكف ؟ اذه نم نسحأ ا رظك متيأر له : هئامدت

 : يضارلا لاقف © ابندلا تارهز نم ءىش ابن يفي ال اهنآو: © هتيناحع فضوو

 ٠ نوفصت ام لك نمو « اذه نم نسحأ جنرطشلاب يلوصلا بعل
 «يفتكملا مامإلا ىلع هلوخد ءدب يف ىلوصلا نأ ركذ دقو : يدوعسملا لاق مث

 ًامدقتم بعاللا يدرواملا ناكو « جنرطشلاب بعللا يف هجرخت هل ركذ ناك دقو

 . ار نم طقس : ىسوم ... ةيئامح وهو ١

 . تلهس : تاب

 .*9؟4: 4 بهذلا جورم *

 نكمل



 لم يفتكملا ةرضحب اميمج ابعل اداف « ل ا ماب وع
 هعيجشتو هترصن ىلع ةفلألا يف ةمرحلا مدقتو يدرواملا يف هيأر ”نسح يفتكملا
 هل امج اهنيب بمللا لصتا انف « ةهو لوأ يف وصلا كلذ شهدأ تح هببنتو
 نسح نيبتو 2<« [نئيش هيلع درب داكي ال ًاملغ هملغ هدصق دصقو هتناتم ىلوصلا
 ءام داع : هل لاقو « « يدرواملا ةرصنو هاوه نع لدعف « يفتكنلل ىلوصلا بعل

 . الوب كدرو

 عمو . . ىصحت نأ نم رثكأ هتايارجامو « ةريثك هرداونو يلوصلا رابخأو
 هاجه صقتنم نم الخ ام هتفارظو هتعالخو مولعلا يف هننفت ىلع قافتالاو لئاضف
 ابتفص دق ابتك اءولم انيب هل ىأر هنإف « « يليقعلا دعس وبأ وهو « افيطل اوجه
 . ةدواعم ىلإ جاتحا اذإو < يعامس ابلك هذه : لوقي ناكو «ناولألا ةفلتخم اهدولحو
 هذه روكذملا ديعس وبأ لاقف « ينالفلا باتكلا تاه مالغ اي : لاق اهنم ءيش
 4: تاسبألا

 *تازخ سانلا لعأ ”خيش ثيلوصلا اغإ
 هتاإ هنم ابيلط رملعب ”ءاتتلاس نإ
 هنالف ململا ةمزر اوتاه ناماغ اي لاق

 ةرصبلاب ةئاؤلثو نيثالثو - تس ليقو - سمخ ةنس روكذملا يلوصلا يفوتو
 هتيلطف « نع للا يضر بلاط ينأ ب ىلع قح يف اداخ ىدد هنأ 4 ارتتسم
 . هتقحل ةقاضإل دادغب نم جرخ دق ناكو « هبلع ردقت ملف هلتقتل ةماعلاو ةصاخلا

 مع وهو ١ و سابعلا نب مهاربإ ةمجرت يف يلوصلا ىلع مالكلا قبس دقو
 . كانه بلطملف « روكذملا ركب يبأ دلاو

 ةحوتفم ةددشم ةناثلاو ةروسكم اههنم ىلوألا نيتلمبم نيداصب : هصصو |
 . ةنكاس ءاه رخآلا يفو

 : 1 مفروم تلألا مهر ةفيضلا ط5 رهادو
 نيشلا رسكو ةلممجملا لادلا حتفو ءارلا نوكسو ةزمهلا حتفب : ”ريش د'رأو

 ظفاحلا هلاق اذكه ؛ ءار اهرخآ يفو اهتحت نم ةانثملا ءاملا: ةوكسو ةمحعملا

 ف



 قيقد يبرعلاب هريسفتو «“ يمجع ظفل اذه : ينطقرادلا ريغ لاقو ] ينطقرادلا

 هنإ ليقو « ةوالحو قيقد ليقو « بيلح : ريشو « قيقد : درأف © بيلحو
 كلملا دبمو « فئاوطلا كولم دابأ يذلا وهو ١[معأ للاو « ءارلاب ال يازلاب

 © درجدزي مهرخآ نيذلا سرفلا كولم دج وهو « كلاملا ىلع ىلوتساو « هسفنل

 نيثالثو نيتنثا ةنس هنع هللا يضر نافع نب ناؤع ةقالخ يف يكلف حارا ناكو

 مثرخآ نيذلا لئاوألا سرفلا كولم ريغ ءالؤهو ] ةروبشم مهرابخأو « "ةرجحلا نم

 متامسو فئاوطلا كولم دالبلا ف بترو « ردنكسإلا هلتق يذلا اراد نب اراد

 «دحاو لجرل كلاملا تناك نأ دبي( ةصوصخ ةنئاط لع عم كلمت نأ كلذب

 تناكو « لوألا ةداعلاك عيجلاب لقتسا مث « فئاوطلا كولم نم ريشدرأ ناكو

 رخاوألا سرفلا كولم ةكلمم ةدمو « ةنس ةئاعبرأ فئاوطلا كولم ةكلمم ةدم

 ْ . |١ ةلس ةئاعيرأ

 ةلمهملا لادلا حتفو يازلا نوكسو اهتحت نم ءانثملا ءايلا حتفب : ”د'رج دايو

 . ةلمبم لاد رخآلا فو ءارلا نوكسو ميجلا رسكو

 طخب اطويضم هتدجو يفأ ريغ «هطبض ققحتأ الف دنهلا كلم ”تْمَسْلَب امأو

 ةانثملا ءايلا نكسو ءاهلا حتفو ماللا نكسو ةدحوملا ءابلا حتف دقو « خسانلا

 . همقس نم كلذ ةحصب معأ هللاو « اهقوف نم ةانثم ءات اهدعبو ابتحت نم

 .قر هب تدرفنا نيفقعم نيب ام ١

 . ةرجهلل : ربر ؟

 م
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 ىقتاحلا

 ؛يمتاحلاب فورعملا يدادغبلا يوغللا بتاكلا «رفظملا نب نسحلا نب دمج يلع وبأ
 مالغ دهازلا رمع ىأ نع بدألا ذخأ « نيرثكحملا نيعلطملا ناهاعلا مالعألا دحأ

 « بدألا سلاجم يف اهالمأو ًارابخأ هنع ىورو  'هركذ مدقت دقو - بلعث
 مماقلا وبأ يضاقلا مهنم : ءالبنلا نم ةعامج هنع ذخأو « 2 هريغ نع ىورو
 ام اهبف حرش يتلا « ةيقاحلا ةلاسرلا » هلو « هريغو - "هركذ مدقملا - يخونتلا
 دقلو « هرعش بويع ةنابإو هتاقرس رابظإ نم ينتملا بيطلا يبأ نيبو هنيب ىرج
 . هعالطا رفوتو هتدام ةرازغ ىلع تلد

 نب دمحأ درو امل : ”لاقف كلذ ىلع هل لماحلا ببسلا ةلاسرلا لوأ يف ىككحو
 » يببملا دمح يبأ ريزولل ًاضرعتمو رصم نع ًافرصنم مالسلا ةنيدم ينتملا نيسحلا

 هبناحت ىأنو « هبتلا لويذ لاذأو ربكلا ءادر فّحَتلا «هيدل ماقملاو هيلع ميختلاب
 هنع ضرعأ الإ ًادحأ قالي ال ناكف ؛« ًاراروزاو ةيريج هيفطع ىنثو ًارابكتسا

 نأو «هيلع روصقم بدألا نأ هبلإ ايجع ليخت « اهوق هيلع لوقلا فرخزو ابيت
 هانج ينحي وهف © هاوس هراون درب / ضورو هريغ هئام ريم درب مل رحب رعشلا
 «رقتسم أبن لكلو ءرَسُش ءالخلا يف رجم لكو « هاطاعت نم نود هفوطق فطقيبو

 ٠١ه4 : ١م ءايدألا مجعمو ١٠١م: م ةميتيلاو ١ : ١١4 دادغب خيرات يف هتمجرت 848

 تارذشلاو ١ه : ١ عاتمالا رظناو #4# : ؟ يناولاو ٠١ : » هابنالاو 00٠ : نودمحملاو

 مظتنملاو ( يمتاحلا ) : باسنألاو بابللاو 0# : ةاعولا ةيغبو 4٠ : 8 يبهذلا ربعو : ١14

 هذه نم راتخملا ىفتكا دقو ؛نيسحلا نب دمحم :ر ت يف همسأ دروو ؛ ( 888 ةنس تايفو )

 رعشلا نم تايبأ ةثالث دارياب ةمجرتلا
 . 588: مقر ةمج رثلا رظنا 5-5

 . "و5: "حج رظنا ؟

 :2 . ةحضوملا ةلاسرلا رظنا

 ضن



 حرمي لظف « اهيف يغبلا نّسر هتررجأ ةديدم ةدم ةريتولا هذه ىلع ًايراج ربغف

 هراذع ىواسي الو رامضم يف ىراحي ال يذلا قباسلا هنأ لبخت اذإ قح هبمت يف

 ًارثن ةحاصفلا قر كلامو « ظافلألا ىراذع "ضتقمو مالكلا بر هنأو « راذعب

 ام ريثك ىلع هتأطو تلقثو « اماعو ديغف عزام الك ىلا هررهد ”ميرقو ًامظنو

 هسأر ضعب أطأطف <« برشم بّذعأ هئام نم طبنأو « بدألا مسيمب هسفن ممو

 نب دمحأ ةلودلا زعم ءاسو » هفرط هل .ملتتلا لع قئاظو هحانج ضعب ضفخو

 ةفالخلا راد يهو هترضح درب نأ « هلاح تروص دقو ١ هركذ مدقملا - هيوب

 دقو - نادمح نب ةلودلا فيس ةرضح نع رادص ”لجر كلملا ةضمبو زعلا رقتسمو

 هتكلممب ًادحأ ىقلي الف « ةلودلا زعل ًانيابم ًاودع ناكو  اضيأ هركذ مدقت

 ول يتلا ةملاو < ةيورسكلا ةميؤعلاو ةببألا سفنلا وذ وهو « هتعانص يف هيواسي

 ريزولا ليختو 2"هرئاود مهيلع تراد الو هفورص رارحألاب تفرصت امل رهدلاب تمه

 هل ًاؤفك هسفن ىرب الو هتلجاسم عبطتس ال ًادحأ نأ « بسغلاب امج ر « يلبملا

 يق بهاذم ءاسؤرللو « هيناعم نم ءيش قلعتلا نع ةاضف ئابعأب علطضب الو

 ارو « هنومركيو هنوعارب نم ةمركتو هنومخفي نم مخفتو 07

 يبابهملا ريزولا ةروص كلتو «لاقتنالا ةقيلخلا هذه نع اوكشوأو لاخلا مهب

 د مالا د د سف ير كاع ل دع

 هنانفأ نإ يرمعلو « رعشلا الإ حراقلا قيتعلا نع الضف بدألا ءانبأ نم عذجلا

 ًاعيذمو هرافظأ ااقمو هراوع اعبتتم هل ”تأدّبتف «ةبذع هيناجيو ةبطر هيف تناك

 انعمجت نأ انمحتمو «هيف حَّمست ام همظن نم ًادقتنمو هيواطم ًاريشانو « هرارسأ

 قوبسملا نم قباسلا هب فرعي رامضم يف وهو انأ يرجأف اه.ر ىلإ راشي راد

 كف.زو رارادم باحس اذ كاذ ذإ تنكو « قوحللا نع رصقملا نم قحاللاو

 اهب تشوو بابتحلاب تيشو اذإ 'راقلعلا وْفص بساني عببطو « راو ةليضف لك يف

 ةضغ شيعلا ةجابيدو « فاض هوادرو فاص ابصلا ريدغو اذه « باوكألا رئارس

 ليخلاو « ةرغ رهدلا نم لامقاللو ةّرسش ةسشللو « ةلبنم همئامغو ةلتعم هحاورأو

 .ا١ا١4:1 ج رظنا ١

 .هقوتحو هرئاود : ر ٠م

 لي



 نم ظح ءىرما لكلو « اهياصنو اهقورعب ال اهيابرأ لابقإب ناهرلا 'موي يرحت
 « بهذمو دار عسوتيو بلطم كَرادُيو برأ هلظ يف ىفلقُي « هنامز ةاتاوم

 ءاوفس ةلغب قتحتو هرقتسم تدصق مايآلا نم داوع انءاتجا نع 'تّدَع ادإ ىتح

 يننأك و «مئار بكرم يهو « .رسن 'يتّمداق لثمب فوشنتو 0
 داودلا لي هده فب كرر يرحل ءاهراسم ةمامغ هتحت نم داقو بكوك

 اذه دروأ مو هكالسأ نع ردلا ديرف تفاهت نوتفابتب رارحأو كلام "ةّق ةّقورلا

 «لاحلا يف هعيمج دهاش بسطلا ايأ نآل هتركذ لب « هركذب ًارثكتم الو احجستم

 تألم يتلا ليلا ةلجلا كلت هتداز الو هوز ةفظعتما الو هتعور ةعو 9

 كانه ماقأ دق ناكو « هبجوب ينع ًاضارعإو هسفنب ابجع الإ هبلقو هفرط ةمهتأ

 800 ءارظنلا ىحر مهتك رع الو ءافشاعلا مهضارت / ةدايغأ دنع قوس

 « هرعوو هلهسو هرمو مالكلا ولح نيب اوقرف الو « بدألا ةسرادم يف ًاراكفأ

 ىلعو « هيناعم نم ذبن ىلع مالكلا يطاعتو مات يبَأ رعش ةعلاطم مهدحأ ةياغ امو
 . هرعش نم ًائيش هنع ذخأت ةيتف كانه تبفلأف « هبف زوجي امم ةاورلا تقلعت ام

 ىراوو ًاعرسم هسلجم نم ضهن « يلوخدل هيلع نذؤتساو يروضحب نذوأ نيحف

 ثبح ىلإ اهب يئاهتنال يناري وهو ةلغبلا نع ًالزان هتلجعأو « ًايفختسم ينع هصخش
 هتحت اذإو « هسلجم يف ينتسلجأو يردق ةعاملا تمظعأف تلخدو «هفرط اهذخأ
 « ةرئانتم كالسأو ةرئاد موسر يبف ”ثداوحلا اهملع 'تّححَلأ دق ةءابع قالخأ

 ىف هل رحاقم ريغ مالسلا تح هتيفوف « "تضبنف < تسلج اثير الإ نكي ملف

 00 ؟ناك ضرغلاو «يلإ ضبني الأ عضوملا نع هضوبنب دمتعا امنإ هنأل « مايقلا

 : رعاشلا لوقب تلثمت هتبقل نيحو « كلذ ريغ

 ارارتقلا ممم ىوملا نكلو ”راع يلع كيلإ ىثْمَملا يفو

 .مورلا:ن ؟

 . تضهنف اناتأن : ق ؛ تضهنف هب اذاو : ن «

 . يل ناك :ر 4

 فل



 : رخآلا لوقب لثمتف

 ماوقأب اماوقأ هللا 'دعسيو مهب ةنورخآ ىقشيو ”لاجر ىقْشَي

 مان سقأب ”قازارأو ”دوادنج نكل هتلمحح لضف نم قفلا ”قزر سلو

 يمارلاب سيل نم هزرحبف يمري دقو دبجُملا ىمارلا همرحي ديصلاك

 ةرمجو ظبقلا 'ةرغو يف انكو « نول اهنم ءابّتق لك ةببقأ ةعبس سدال هب اذإو

 سلجو ًازفوتسم تسلجف « هيف ليست تاماملا عئادو داكت موي ينو فيصلا

 هدصق يف يمفن بنؤأ « ًايهاس هنع تضرعأو ًايهال ينع ضرعأو © "ادنشتم

 ل « هتاقالم فلكت يف اهأر ”تفعأو

 ريشيو هظحاب يحويو هيل ! يموي لكو « هيدي نيب ىتلا ةفنع"زلا كلت ىلع لبقأو

 اوتعو ًارافنو ًاراروزا الإ ىبأيو «هلبجو هتّنس نم هظقويو « "هيدمب يناكم ىلإ

 تمسقأف « يلع لابقإلا ضعب لبقيو "ىلإ هبناج ينثي نأ ىأر مث « ارابكتساو

 «كربخ شيأ :لاق نأ ىلع دزي مل هنأ © ؟مسقلا نساحم نم اههنإف « مركلاو ءافولاب
 معلم قب يرق وكسور دمت شت ل هشتم املا نا تلقف

 هتبدأ الو ةبرجت هبذهت ل نمم « كلثم ىلإ يعسلا نم يبأر تمشجو كترايزب لذلا

 مه يل 'نبأ : هل تلقو يداولا ةرارق ىلإ ليسلا ردحت هيلع تردحت مث . ةريصب

 باهذلا نم هيلع تنأ ام بجوي يذلا امو ؟كؤايربكو كبجعو كوالمخو كببت

 له ؟ كعارذ هيلإ لوطت الو ”كلعاب هنع رصقي ثيح ىلإ كتمهب يمرلاو كسفنب

 تطلست ناطلس وأ ؟ هلايذأب تقلع فرش وأ ؟ هب دجلا ىلإ تبستتا بسن انهاه

 اهتنزو وأ اهردقب كسفن ترّدق ول كنإ ؟ هب كيلإ ةراشإلا مقت لع وأ هزعب

 ” هقتمافءاننيتكم رعاك تركت نأ تودع ان: يهدم هلا كب بعلج لو اهنا

 نضل



 رركيو «رافتغالاو حفصلا يف بغربو راذتعالا يف نيلي لعجو «هقيرب صغو هنول
 : فيرش كدّصَق نإ اذه اب : تلقف «يب ريصقتلا دمتعا الو « ينتبشي م هنأ نامألا
 ا ا ا 1 ل عرمان نب لقوا دسم حالا يسم
 تددم كنكل « هللاو الك ؟ كريغ نود كل ثارت دجملا لبف « هتلزنم تضفخ

 راذتعالا دواعف « كتثحابم نود ًالئاح اقاور هتبرضو كصقن ىلع ًارتس ربكلا
 هترسايم يف "ىلإ ةبغرلا يف ةعاملا تذخأو ,«نارصألا عمدقل رذع ال : تلقف
 ىلع انأو « ةظيفحلا دنع ”ةمرزحلا' .'اهلمعتست يتلا ةانألا لامعتساو « هرذع لوبقو

 ينفرعي مل هنأ مسقلا دكؤي وهو « هتقيلخ مذو هخببوتو هعبرقت يف ةدحاو ةلكاش
 يمساب كيلع "نذأتسأ ملأ : لوقأف © يقح ءاضق يف ةصرفلا "اهعم زهتني ةفرعم
 نأ بهو ؟ ينتلهج تنك ول ينفرعي ناك نم ةعاملا هذه يف ناك امأ ؟ يبسنو
 نع كسفن يف زيمتأ مأ ؟ يرشغتن رطع تمعث امأ ؟ يقراش رت را كلدكقلا
 ضّئفَخ :لوقي ًادينفتو ًايينأت هعمس تألم دقو هبطاخأ ام ءانثأ يف وهو ؟ يربغ

 مش نم ةانآلا نإف نأتسا « ؛كتروّس نم ددرا « كب'رّغ نم ففكا « كيلع
 زواحت نم تيسحتساو « «هدي يف تكيرع تنالو هل يناج ذئنيح بحصأف « كلثم
 نم بعصلا ةضاير هتضار نأ دعب كلذو « هتبتاعم يف اهبلإ تببتنا يتلا ةياغلا

 ذنم عزاني هنأ مسقأو © امخفم يظيرقت يف عّسوتو امظعم "يلع لبقأو « لبإلا
 .قدوم بابسأب قلعتلا "اهفوسيو يعم عاجالاب هسفن دعَيو يناقالم قارعلا درو
 «نيمفوكلا نيببلاطلا نايتف نم قف هيلع نذأتسا ىنعملا اذه يف لوقلا ىفوتسا نيحف
 برعأف لكتف « اصلا ةوشن هب لمت فاطعألا فهرم ”ثّدَح اذإف « هل نذأف
 قو درم اع بارو ةبكف نالعلا وولحا قاملو مكراظفلا اذه « هسفن نع

 . اهقوشيو :رب ؛ اهموسيو : ر ه
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 هلئامش نم هتدهاش ام ينبجعأف « ١خياشملا راقوو « لوبكلا ةانأ يف < مساب

 . ًاتاببأ هاراجف < هلضف نم هتنيبت ام ينكلمو

 دقو ؛ هرعُش بياعمو هتاقرس رابظإ يف اهنيب مالكلا حاتتفا ناك انهاه نمو

 لع ليقتت ةلانيرلا هذه . هعطق نكمأ اف ًاضعب هضعب مزا هنكل مالكلا لاط

 عالطا الإ اذه اف سلجملا كلذ يف اهعيمج هل نابأ هنأ ركذ اك ناك نإف «ةمج دئاوف

 ةسارك ةرشع يتنثا يف لخدت ةريبك يهو « ةحضوملا » اهامس دقو « ميظع

 هلو . دهاشلا ةماقإو راضحتسالا ةعرس عم « رهابلا لضفلاب اببحاصل تدبش

 . ًاضيأ ريثك بدأ هيفو « نيدلجم يف لخدي « ةرضاحللا ةيلح » باتك

 ةنس رخآلا عيبر ربش نم نيقب ثالثل ءاعبرألا موب روكذملا يمتاحلا يفوتو

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاؤلثو نينامو نام

 روك ذملا دهازلا رمع ىبأ هخشش سلجم نع رخأتف لتعا هنأ "يمتاحلا ركذو

 « هدوعي هءاجف <« ضيرم هنإ : هل ليقف « هنع لأسف « ةمجرتلا هذه لوأ يف

 : جاديفسإب هباب ىلع بتكف « ماها ىلإ جرخ دق هدجوف

 ادَجوُني الف داعب ”ليلع وب انممم ءيف ”بجْعأو
 اهدعبو ةروسكم اهقوف نم ةانثم ءات فلآلا دعبو ةلمهملا ءاحلا حتفب : يمتاحلاو

 . متاح همسا هدادجأ ضعب ىلإ ةبسنلا هذه < ميم

 7579: ص زرطملا رمع يأ ةمجرت يف ةصقلا هذه تدرو دقو : تلق ؛ روكذملا يمتاحلا : ق ر 3

 . ًاضيأ كلذ ديفي ام ل شماه ينو ؛ ءزحلا اذه نم

 ضن
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 ةيطوقلا نبا

 فورعملا « محازم نب ىسيع نب مهاربإ نب زيزعلا دبع نب رمع نب دمح ركب وبأ
 نم ةيليبشإب عمس ؛رادلاو دلوملا يطرقلا لصألا يلببشإلا يسلدنألا « ةّيطوُسقلا نباب
 « مهريغو رباج نب دبعسو «يدبيزلا هللا دبع نب نسحو «قوقلا نب هللادبع نب دمع

 باهولا دبع نب دمعو جرعألا ديلولا ينأ نياو زيزعلا دبع نب رهاط نم ةبطرقب عمسو
 كلذ عم ناكو « ةيبرعلا ةغللاب هنامز لهأ معأ نم ناك . 'مهريغو ثيغم نبا
 «راثآلل مهكر دأو راعشألل سانلا ىورأو «"ردانلاو ربخلاو هقفلاو ثيدحلل اظفاح

 ةياورب الم سلدنألا رابخأب اعلطضم ناكو « هرابغ قشي الو هوأث قحلي ال
 بتك تناكو « بلق رهظ نع كلذ يلي « ائارعشو امئاهقف لاوحأو اهئارمأ ريس
 ' ثيدحلا يف هتياورا طباضلاب نكي مو « هنع ذخؤتو هملع أرقت ام رثكأ ةغللا
 لمحي امنإ كلذ نم هيلع "عمسي ام ناكو « اهيلإ عجري لوصأ هل تناك الو هقفلاو
 ةبج ىلع هب هل ةياور ال ام هيلع أرقي ام ًاريثك ناكو <« ظفللا ىلع ال ىنعملا ىلع
 خوبشلا هنع ىورو « ةقبط دعب ةقبط هنم سانلا عمسف هرمح لاطو < حيحصتلا
 لقنلا نم رثكأو مهنع ذخأو سلدنألاب هرصع خياشم يقل دق ناكو ؛ لوبكلاو
 . مهدئاوف نم

 وهو «لاعفألا فيراصت » باتك اهنم « ةغللا يف ةديفمللا بنكلا فنصو

 جابيدلاو 78 : ؟ يضرفلا نبا خيراتو 7١ : ةوذحلاو ١78 : * ةاورلا هابن يف هتمجرت - "6
 ريعو اعالإ : ١م ءابيدالا مجعمو م4 : ةاعولا ةيغبو ا/4 : * ةميتيلاو ؟0؟ : بهذملا
 لال # حفنلا و م45 : ؟ ييهألا

 . راتخملاو نم رب ل يل ن س نم طقس : مهريغو ...ممس ١

 . رداوتلاو : يىل ؟

 . عمس :ن *
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  'هتمجرت يف قبس اك - هعبتو عاّنطقلا نبا هدعب نم ءاجف بابلا اذه حتف يذلا

 د ل ا ل

  همدقت نم قافو هدعب " ينأي

 هميظعت يف غلابي تاكو « هب ممتجا اا رح[ نادل لع أ ناكو
 سس : ذئموي سلدنألا بحاص نمحرلا دبع هللا نيدل رضانلا نب محلا هل لاق ىتح

 هذه عم ناكو « ةبطوقلا نبا دم : لاقف ؟ ةغللا يف اذه ادبي هتيأر نم لبنأ
 نسح يناعملا حضاو .ظافلإلا ميسم رمشلا ديج ناكو «كاسنلا دابعلا نم لئاضفلا
 . هضفرو كلذ كرت هنأ الإ < عطاقملاو ملاطملا

 ىلإ موي هجوت هنأ ”يمسستلا ليذه نب ىبحي ركب وبأ رعاشلا بيدألا ىكح

 فداصف « ةقنوملا ةببطلا ضرألا عاقب نم يهو « ةبطرق لبج حفسي هل ةعيض
 :لاق « ةعيض كانه ًاضيأ هل تناكو « اهنع ًارداص روكذملا ةبطوقلا نبا ركب ابأ

 : هل ابعادم ةهيدبلا ىلع هل تلقف « يئاقلب رشبتساو ىلع جرع ينآر الف

 ”كلف هل ايندلاو 'سمشلا وه نمو هل هيبش ال نم اي "تلبقأ "نبأ نم
 : ةعرسب باجأو مستف : لاق

 اوكتف نإ كاتفلا ىلع ”رقس .هيفو هتولخ كاسنلا بجعي. لزنم نم

 . هل توعدو هتدجو ؛« يخيش ناك ذإ هدي تلبق نأ تككلامت ايف : لاق

 عبس ةلس لوألا عيبر رهشنم نيقب عبسل ءاثالثلا موي روكذملا ركب وبأ يفوتو

 شيرق ةربقب رصعلا ةالص تقو ءاعبرألا موي نفدو « ةبطرق ةنيدمب ةئافلثو نيتسو
 . حصأ لوألاو « ةروكذملا ةنسلا نم بجر يف يفوت هنإ ليقو « ىلاعت هللا هنحر.

 ةانثملا ءاملا ديدشتو ةلمهملا ءاطلا سك و واولا نوكسو فاقلا مضب : ةيطوقلاو

 ١ مقر ةمج رثلا : ٠

 . ىتأ : ق

 رعش هلو ٠.007 : نايمطا تكنو ١ : ١97 يضرفلا نباو 808 : ةوذحلا يف ليذه نبا ةمجرت *

 . كلاسملاو تاهيبشتلا باتكو ةميتيلا يف
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 «مالسلا هيلع حون نب ماح نب طوق ىلإ ةبسنلا هذه « ةنكاس ءاه اهدعبو 'اهتحت نم
 يهو «دنسلاو دنحلاو نادوسلا وبأ طوقو « زوكذملا ركب يبأ هدج ”هبلإ بسن

 نب ةيو .ةنبأ يهو 2 روكذملا ركب يأ دج ” مهاره ىسع نب مهاربإ مأ

 سموق سا يطرأ هبوخأ ىلعو هملعو « سلدنألا كولم نم ناكو « ؛ةشطبغ

 4 سلدنألا دالب نيماسملا عم ريصن نب :ىموم ىلوم قراط حتتفا * ةدمسو سلدنألا

 اب نم ةاظتم ١كلملا دمع ن ماشه ىلع تدفو ةروكذملا ةيطوقلا تناكو

 يلاوم نم وهو ؛ رود دل محازم نب ىسيع ماشلاب اهجوزتف روك ذملا سابظرأ

 كلذ ناكف نيل نال ىلإ ابعم رفاسو © هلع 0 يضر يومألا زيزعلا دمع نب رمع

 باتكي ةبطوقلا تءاجو ءاهب هلاسنإو سلدتألا ىلإ مجازم ني ىسع لاقتنا ببس

 فكف اهملع ةاصولاب «سلدنألا ىلع لماع نأكو « "يلكلا يبعشلا باطخلا ىلإ م اشه

 تلاطو لاحلا اهي *تدامتو ابتمرح ىعرو هلبق اهل ناك امم اهفصنأو 0 اهمع

 ىلإ لخادلا كلملا دبع نب ماشه نب ةيواعم نب نمحرلا دبع ريمألا مايأ ىلإ اهتايح

 ىلع اهمسا بلغو « *اهتجاح يضقتو هيلع لخدت تناكف « ةيمأ ينب نم سلدنألا

 ١ ةددشم اهتحن نم هانثم ءاي مث :ر .

 : . ةدجا ىلإ بسن : نم رب ن س ء« هيلإ بسنت : ر ؟

 ةلولم ومنا( ةللظع» ق9 ةيطيخ ذر (وذنلا عاق دلل كو ةواس ايها انهن ري فاو ع
 : . سلدنالاب طوقلا

 هل ( اللا ه ) ةشطيغ قحلأ وهف 00 ةبو امأ ؟ ا ريثك خسنلا يف نامسالا فحصت 4

 ( مهوانأاو ) هلقو مهف ةشطيغ ءانبأ امأو ؛ هئبا هنأ م : ةعومجم رابخأ يفو « حجرألا ىلع هنبا

 . ( ميلهطه5) سانطرأو ( ةلوسملع رز دنملأو 8هماناد ةلمر ىلإ ًانايحأ فحصتيو

 ةرسبس اهنأ حجرألاو ؛ يل يف ةمجعم ريغ يهو.« هدنس : ق ينو ؛.ةظفللا اذه تدرو اذك ه

 ةبتر (©5©02) سموقلاو ؛؟ ةشطيغل ًاخأ تاياؤرلا ضعب هدعت يذلا ( 5أ5أ66:10)

 . أطخ انه واولأ ةدايزو « سموقو ٍسابطرأ : ل يل ن يو سابطرأل

 . ماشلاب وهو : ر يف داز 5

 ماشه نمز.يف سلدنألا .يلاوو ء اق را تاس ن م يدفلا قفل تكسو تلقا ك نب ل ااذكب

 يبلكلا ماسح راظحلا وبأ وه

 00000 خسنلا يو ؟ قر ةياور يه هذه : تدامتو 48

 . امهاجاح يضقيو :ار

 ضرك



 « لاجرلا مالعأ يف لافتحالا » باتك يف كلذ ركذ . موال اج اوفر كرا

 رم وبأ هيقفلا ةيطرق لهأ نم نيرخأتملا ءاماعلاو ءابقفلا رابخأ يف هفلأو همختنا امم

 نسحلا ركي وبأ ووش يا يل دع عا

 نسير ىف تلف ع ايلا واس د لسا ع

 . يشل يرفاعملا جرفم نب دم هللا دبع وبأ كلذب بسني « ةبطرق نم يبرغلا

 . ةثالثو نيعبسو ىدحإ ةنس ناضمر ربش سماخ ةعملا ةليل يفوتو

 .لعأ لاو «هلبق روكذملا دم نب نسحلا ركب يبأ دلاو روكذملا اذهو :تلق

 سايعلا ينأ خويش نم وهو ١074 : مقر يف ًاضيأ مج رتملا وه هلعلو ماله : ةوذحلا رظنا ١

 هنعو هبذهو هباتك نايح نبا رصتخا دقو ( 4١ : ةلصلا ) لاوكشب نبا هل مجرتو ؛؟ يرذعلا

 ش . ايلعلا ةبقرملا ين يهابتلاو ةلمكتلا يف رابالا نبا لقني

 يف لاجرلا مالعأ خيرات يف لافتحالا باتكب هامس ًاباتك عمجو » : لاوكشي نبا. لاق : ةلصلا ؟

 «هطخ نم هتلقنو « هيلأ هتبسن ام اذه يباتك يف هنم تلقن دقو ءاهقفلاو ةاضقلاو ءافلحلا رابخأ

 يهاينلا لقني هباتك نعو ٠# دعب يوتو 4٠ ةنس همأو ةيسرمم 41١7 ةنس هفيلأتب أدتبا دقو

 | . ايلعلا ةيقرملا يف

 :ةلصلا رظنا «يلع نب هللا دبع همساو ق ادع ام ًاعيمج خسنلا ين « ركب وبأ و يطاشرلا ةينك تدرو ٠

 سامتلاو راونألا سابتقا » : ىمسي باسنألا يف هباتكو 7١7 : يدصل | خويش مجعمو )6

 اذه نيب يسيبلبلا مي ميهاربا نب ليعامسا عمج دقو « راثآلا ةاورو ةباحصلا باسنأ يف راهزألا

 . يناعمسلا باسنأ ىلع ريثالا نبا تادايززو باتكلا اذه

 سف
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  31يذديبزلا ركب

 د ا دلبو عم ل هيو لاو 92 ل

 - .« ةغللا .ظفحو وحنلا مع يف هرصع دحاو ناك 4 ةبطرق ليزن ىيليبشإلا يدببزلا
 _ .« رابخألاو ريشلا لع ىلإ .« رداونلاو ٍيناعملاو بارعإلاب هنامز لهأ ١ريخأ .ناكو

 اهنم 'هماع روفو ىلع لدت 0 هلو « هنامز يف هلثم هنف يف سلدنألاب نكي مو

 «سلدنألاو قرششملاب نييوغللاو نييوحنلا تاقبط » باتكو « نيعلا باتك رصتخم »
 هلو « "يحابرلا يوحنلا هللا دبع يبأ هخيش نمز ىلإ يلّودلا دوسألا يبأ 0

 باتكو « نيدحلملا روتس كته » هامس هتلاقم لهأو ةرسم نبا ىلع درلا ب
 د اس يا م

 . هلثم دحأل سيل « وحنلا يف

 ماشه هدبع يلو هدلو بيدأتل سلدنألا بحاص هللب رصنتسملا محلا هراتخاو
 ركب وبأ لانو «ًاريثك اعفن هعفنو ةببرعلاو باسحلا هماع يذلا ناكف « هللاب ديؤملا
 ةمعن ؛لصحو « ةطرشلا ةطخو ةملمسإ ءاضق ىلوتو < ةضيرع ايند هنم يديبزلا

 برغملاو 4١:7 يضرفلا نبا يرانا 0 :مقر ) سمتلملا ةيغبو 48 : ةوذحلا يف هتمجرت - 5
 موا : ؟ يتاولاو ١8١ : ١م ءابدألا مجعمو ١٠و : م هابنالاو ا/١ : ؟ ةميتيلاو ١ : 6٠

 (توربيب .ط) سبتقملاو ريخ نبا ةسرهف نم ةقرفت» تاحفصو 4 : ةاعولا ةيغبو
 [ه رثك ا رصعقا ةنجرتلا هذهو ؛( « يديبزلا » ةدام يف هسرهف عجار ) بيطلا حفنو 5+ : حمطملاو

 دل

 . هملعو هلقع : ق ؟ . ظفحأ : ق
 يضرفلا نباو 58ه : يديبزلا تاقبط يف يحاب رلا ةمجرت عجار ؛ أطخ وهو «يحايرلا : 0 1

 مابا ١: يتناولاو 8١9 : "“ يطفقلاو +8١ : مقر سمتلملا ةيغبو ١ :ةوذحلاو ال١ : ؟

 .8١23م: ةاعولأ ةيغبو

 .هل لصحو : ّق

 ضقفر



 . ًانامز هدعب نم هوني ابسدل ةمحض

 « هاححو هتحاحر فصيو ءامظعلا ءانبأ ند دا دل معزبو

 هابص مايأ هللاب دمؤملا تق مظعتسي ناك

 لفأ نم

ح فطلأو ةظقب رضحأ الو هنم ىكذأ هنس لثم يف هريغو هتيب
 ءاماح نزرأو اس

 .٠ ةسحع تاياكح هنع ركذو

 « رمشلا ريثك ًارعاش روكذملا يديبزلا ناكو

 : رهف نبا

 هتانجي ىّفلا نإ ملئسُم ابأ

 اجحلاو محلاو معلا. ديفي سيلو

 يعارت ال مس اي كحمو

 ش باذع نم 4 ”قلخ ام

 ”قرف ماهحلاو اهنيب ام

 اكشو انلمش قرتفي نإ

 ,قارف ىلإ ,لمش ”لكف
 داعي ىلإ برق ”لكو

 : دشني ام ًاريثك ناكو

 ةيرغ انناطوأ يف ارقفلا

 دحاو اهلك ءيشث ”ضرألاو

 ملسم يبأ يف هلوق كلذ نمف «

 سبللاو بكارملاب ال هلّوئقمو

 سفنلا رصق ىلع ًاروصقم ناك اذإ

 يم ركلا ىلع دوعقلا لوط مسم ابأ

 « ابييلإ قاتشاف ةيليبسإب هتيراج كرتو « رصنتسملا حلا ةبحص يف ناكو

 : اهيلإ بتكف « هل نذأي ملف اهيلإ دوعلا يف هنذأتساف

 عامز نم نيبلل دب ال
 عازنلا ىلع تّنَم ربصك

 عادولا ةفقو نم دش

 يعاونلاو ةاحانملا الول

 عاّمجا اذ ناك ام دعب نم

 عادصنا ىلإ بمعش ةلكو

 عاطقنا ىلإ لصو لكو

 ”ناطوأ ةبرغلا يف ”لاملاو

 ”ناريجو ”ناوخإ ”سانلاو

 0 يلاقلاب فورمملا يدادغملا يلع يبأ ىلع ةغللاو بدألا دق دق ناكو

 ل لل

 انذفر



 . ماشلاب يلا ةنيدملا صم دن نم هلصأو . مزح نب ديعس نبا
7 
 « ةيلسشإب ةقايلثو نيعش و عب اهني ةرخأألا ىدامجج لبتسم سيلا موب يقوتو رع

 نيتسو ًاثالث نئاعو © دمحأ هنبا هيلع ىلصو « ربظلا ةالص دعب مويلا كلذ نفدو © بال
 ىلاعت هللا همحر « ةنس

 مع اهدينؤاالكبلا ءاحلا رسكو ةمحعملا لاذلا نوكسو مملا حتفب :عضدمو

 « اهمساب يمسف ددأ نب كلام اهيلع دلو « ا

 «ىمسملا ىلع اماع اهنولعجيو اهب نومسي اوراص ىتح برعلا ةيمست يف كلذ رثك مث
 . ةكألا كلت نع رظنلا اوعطقو

 ظ اهتحت نم ةانثملا ءابلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفو يازلا مغب : يدببزلاو

 دعس نب بعص نب هبثم هممساو « ديّيأز ىلإ ةبسنلا هذه « ةلمهم لاد اهدعبو
 ةريبك ةليبق دييزو « ةروكذملا ةمكألاب يمس يذلا وهو « جحذم نب ةريشعلا

 . مهنع هللا يضر « مهريغو ةباحصلا نم ريثك قلخ اهنم جرخ نميلاب
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 ذاذصقلا

 ؛ يناوريقلا زازقلاب فورعملا يوحنلا يميمتلا رفعج . ب نب دمح هللا دبع وبأ

 باتك كلذ نمف « ١فيلاوتلا يف نانتفالاو ةغللاو وحلا مع هيلع بلاغلا ناك

 5 ةروبشملا ةراتخلا رابكلا بتكلا نم وهو 6 ةعللا ف )» عماجلا 4

 روكذملا زازقلا هللا دبع ابأ نأ يرصملا بتاكلا يفريصلا نبا مساقلا وبأ ركذو

 بحاص رصتقا دقو « ىرخأ رداصمب تبث ةيشاحلا يو م4 : م” ةاورلا هاينا ُي 0

 : ةنعبلا هذه ِق ةتيثملا راعشألا داريا ىلع ر

 فيلأتلا يف : ر ؛ خيراوتلا ي : ت 08

 يك



 لاقو .٠ ًامثأك هل فلصو رصم ع

 اباتك فلؤي نأ هبلإ مدقت دق رصم بحاص يديبعلا زعملا نب زيزعلا ناك :

 فرحو لعفو مسا هلك مالكلا نأ نويوحنلا ركذ يتلا فورحلا رئاس 0

 يرحي نأو « ىنعمل ءاج يذلا فرحلا ركذ ىلإ هفدلأت يف دصقي نأو « ىنعمل ءاج

 ايوحن نأ تماع امو : رازجلا م نبا لاق ؛ مجعملا فورح ىلع كلذ نم هفلأ ام

 هرمأ ام ىلإ زازقلا هللا دبع وأ عراسف <« فيلأتلا اذه ىلع ودنلا نم ائيش فلأ

 لسس دصقأ ىلع ىنعملا اذه يف ةسيفنلا بتكلا نم قرتفملا عمجو 6 هب زيزعلا

 هلك كلذ ركذ « ةقرو َفلأ باتكلا ةلمج غلبف « قيرط حضوأو ذخأم برقأو

 ركذ « ضدر عملا » باتك هلو .ريكلا هخيرات يف يحبسملاب فورعملا راتخخنا ريمألا

 . مهمالك يف ضيراعملا نم سانلا نيب راد ام هيف

 روك ذملا زازقلا نإ : "« جذومنألا » باتك يف قيشر نب نسحلا ىلع وبأ لاقو

 ةصاخو ءاماعلاو كولملا دنع ابيبم ناكو « نيرخأتملا ةنسلأ عطقو نيمدق دقتملا حّضَف

 هناسل كلمي « انبند وأ نيد مع يف الإ ضوخلا ليلق « ةماعلا دنع ًايومحم سانلا

 نم ةحلامو ةبك افم هب ءاج امر عونصم عوبطم رعش هل ناكو . ًاديدش اكلم

 هلواحي ام ىصقأ ةعسلاو بحرلا ىلع ةّعّدلاو قفرلاب غلبي <« لفحت الو زتفحت ريغ

 مالكلا ليصافتب ماع <« ينامملا دبك وتو يناعملا دملوت نم رعشلا ىلع ةردقلا لهأ

 : هلوق كلذ نمف « ماظنلا لصاوفو

 نيكملا هيف هناكم ردقو يداؤف يف كبح ”لحمو امأ

 ينبع يف كنانع نم رّيصلت ىتح لامآلا يل تطسنا ول

 ينوفج_ راذح نمكيلع تن طخو ينبع .داوس ناكم يف كتنصل

 نونظلا تاف 5 كيف نمآو ينامألا تاياغ كنم غلبأف

 فرواملا تاساك نهب كيلع موي لك عئرجت سفن يلف

 نم رب تال يل ن س نم طقس : هريغ... ركذو ١

 5075:01١١ ج يف-عقت زازقلا ةمجنرتو « باتككلا اذه نم ةعطقب راصبالا كلاسم يف يرمعلا ظفتحا ؟

 .؟59595: 4 نييوحنلا يف هركذ يرمعلا نأ امك

 ماو



 تفاخ سانلا ”بولق تنمأ اذإ

 الولو يابند تنأو فيكف

 : اضيأ هرعش نمو

 هورهظت الو ًادو يل اورمخأ

 ماضر تغلب اذإ يلابأ ام

 : ًاضيأ هلو

 مهلمش ”رثهدلا ترف بكرل نمالأ
 مهعاتجايف ىدرلا فاخ ىد رلانأك

 ا ةافن ا دلو

 ”ميير عببرلا يبأ نم انلو .

 ىسنيو تادعلا ركذي ًادبأ
 : اضيأ هلو

 نوبعلا ظاحلا ”يفخ كيلع

 ”ريمضلا "ىلإ ”مكنم 0

 ”ريصأ لاح يأل ماوه يف

 ميمو للا يا هييتك نش
 مام لك ضرألا قف هلا ن6

 . لاضفإلا نم دنع هلام

 اكارأ قىطح ئرأ ال يفأو

 / اكاوس رقولغ لك بغي
 ينعي - هللا دبع يأ رعشو : لاق مث « هذه ريغ ةريثك عيطاقم هل ركذو

 تطرش دقو «هتياور نم نكمتأ مل ينكل « تركذ امم ”نسحأ - روكذملا زازقلا
 . رابتخالا ةبج ريغ ىلع راعشألا نم هب تئج ام لك نأ باتكلا اذه يف

 0 نيعبسلا براق دقو 2 ةئاعبرأو ١ةرشع قنثا .ةلس ةرضحلاب هتافو تناكو

 . كاذ موي ةكلمملا راد تناك اهنإف « ناوريقلا ةرضحلاب دارملاو ؛ ىلاعت هللا همحر

 ةبسنلا هذه « ةددشم اهنم ىلوألاو فلأ اهنيب نييازو فاقلا حتفب : زازقلاو

 . ةعامج هب ربتشا دقو <« هعمبو زقلا لمع ىلإ

 .ةرشع يتنثا وأ ىدحا ةنس :ق ١

 ف
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 يحببسملا

 نب ليعامسإ نب دمحأ نب هللا ديبع مماقلا يبأ نب نب دمحم كلملا زغ راتخلا ريمألا

 « دلوملا يرسصملا لصألا ينارحلا «© بتاكلا يحّيسملاب فورعملا « زيزعلا دبع.

 «فراعم هيدلو لئاضف هبف تناك ؛ تافنصملا نم هريغو روبشملا خيراتلا بحاص

 نب مماحلا ةمدخم لصتاو“ « دانجألا يز ىلع ناكو «© فيناصتلا يف ةوظح قزرو

 هفرصت لوأ نأ هخيرات يف ركذو « ةداعس هنم لانو رصم بحاص يديبسلا زيزعلا

 هيف ركذو « ةئاثلثو نيعستو نامع ةنس يف ناك رصم بحاص احلا ةمدخ يف

 « بيترتلا ناويد ىلوت مث « ديعصلا لامعأ نم اسنببلاو 'سدقلا ىكقت هنأ 7

 . ريبكلا هخيرات "اهب دبشي امسح تارضاحنو سلاجم مالا عم

 هقح يف لاق يذلا روك ذملا م خيراتلا : اهنم اة رعد

 يف ةدراولا بتكلا نم هريغ نع هنومضمب ىنغتسي يذلا هردق ليلجلا خ خيراتلا »

 .امو « ءافلخلاو ةألاو ءارمألاو ةالولا نم ابلح نمو رصم رابخأ وهو < هنناعم

 لاوحأو « ابلبت ركذو « ةمعطألا فانصأ فالتغاو او احلا نسااب

 ءارعشلا راعشأو « ةمجرتلا هذه قيلعت هيف انيتك يذلا تقولا ىلإ اهب لح نم

 « مهريغو نيلزغتملاو ءابدألاو نيلدعملاو ماكحلاو ةاضقلا سلاجبو ”نينفملا رامخأو

 موجنلاو 954 : ١ (رصم ممق) برغملاو * : 4 يناولاو ( يحبسملا ) : بابللا يف هتمجرت - وم

 ١: ١48 ةرضاحملا نسحو ؟١١ : #” تارذشلاو ١.9 : "” يبهذلا ربعو ١# : 4 ةرهازلا

 يف هتيثرم داريا ىلع ةمجرتلا هذه نم راتخملا بحاص رصتقا دقو ؛ ( حبس ) : سورعلا جاتو

 . (جم ) اهزمرو دادغبب يملعلا عمجملا ةخسن أدبت ةمجرتلا هذهو ؛ هدلاو

 قامقد نبا دنع تدرو دقو «نشفلا :ن ؛ 4 : ه قامقد نبا رظناو رب ر ت ل يل ين ةمجعم ريغ

 . مويفلا : شماهلابو « سيقملا : ق ؛ ةيحيفطالا ىرقلا نم سيقلاو يهو « ًاضيأ
 هب : جم يل نم رب لات ؟

 . نييتفملا : ق ؛؟ نيتفملا : يل ن ل م
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 اضفي



 . يناعم يف حيرصتلاو حيولتلا » باتك هفيناصت نمو . ةقرو فلأ رشع ةئثالث وهو

 ةئامسحو فلأ « حابترالاو حارلا » باتكو < ةقرو فلأ وهو « هريغو رعشلا

 « ةقرو اتئام « اقرشو ًاقرغ تام نم ركذ يف قرسلاو قرغلا » باتكو « ةقرو

 نايدألا فصو يف ةيغبلا كرد » باتكو « ةقرو فلأ « مادإلاو ماعطلا » باتكو .

 مالسلا مهيلع ءاببنألا صصق » و « ةقرو ةئامسخو فال5 ةثالث « تادابعلاو

 « عاملا فانصأ يف ةحكانملاو ةحتافملا » باتك و<4ةقرو ةئامسمخو فلأ « مهاوحأو

 باسحلاو موجنلاب قلعتي « ةلبقملا لودلل ةلثمألا » باتكو « ةقرو اتئامو فلأ

 فال ةئالث « موجنلا ماكحأ يناعم يف ةبئاصلا اباضقلا » باتكو « ةقرو ةئامسخ
 رداونلاو راعشألاو رامخألا بئارغ نمضتي « ةطشاملا ةنوج » باتكو « ةقرو

 ةئامسخو فلأ «فلتؤم ريغ فلتخم عوم وهو «عامسألا ىلع اهرورم رركتتي مل يتلا

 نافلأ « هبابرأ هاقلي امو ىوهلا لهأ رابخأ يف نكسلاو نجشلا » باتكو «ةقرو

 راتخم » باتكو « ةقرو ةئاؤلث « باوجلاو لاؤسلا » باتكو “« ةقرو ةئامسمخو

 . بتكلا نم كلذ ريغو « اهيناعمو يناغألا
 : يهو « هدلو مأ اهب ىثر تايبأ كلذ نمف « ١نسح رعش هلو

 اعمدم نيعلل قت ل ةحدافو اعبطقت بلق هللا ليبس يف الأ

 اعجوأو دشأ ام مه هللف هدوأ 'نَّم ىرثلا لح دقو ًاربصأ

 انه اتيهذأ تواا تلق الإو+ ”ابلق' كّمدق توفل قتل“ ايف

 بيدألا عوجلا ىبأ نب هللا ديبع دمج ابأ رازتسا دق روكذملا يحبسملا ناكو

 اهايإ هدشنأو تاببألا هذه يحبسملا لمعف ؛ هرازف « روبشملا بتاكلا قارولا

 : ةبيدبلا ىلع

 اريطي فرأ ةتحرفل داكو ارورسلا يلق تللحأف تللح

 اريطم موي ناك ام كالولو ءامسلا بحس كملاع رطمأو

 اريثم ءايض مالظلا داعو تدروامل كرششن عاوضت

 نضل



 راسبشأ هل ًالوبقم ًاولح ابدأ ًارعاش روكذملا عوجلا يبأ نبا ناكو (187)

 ناكو «ةدوجلا ةياغ يف هخْمستن ناكو «يجاهألاو تابتاعملاو تالسارملا قة ردك

 « هيف بوغرمو سانلا يديأب دوجوم هطخو « رائيدب ةقرو نيسخ ١لك خسني

 . ةئاةلثو ناعستو سمح ةنس "عوجلا يبأ نبا ةافو تناكو

 نيتمو تس ةنس بجر رشاع دحألا موي روكذملا يحبسملا ةدالو تناكو

 نيرشع ةنس رخآلا عيبر رهش يف يفوتو . ريبكلا هخيرات يف هركذ اذك « ةئاؤلثو

 . ةلاعبراو
 هرمعو « ةئاعبرأ ةنس نابعش عسات نينثالا راهن ةوحض هدلاو يفوتو (188)

 هللا مهمحر « هراد يف نفدو رصم عماج يف هيلع لصو « ةنس نوعستو ثالث

 ::تانآلا هديب روكذلملا يحبسملا هدلو هاثر دلاولا توت املو . نيعمجأ ىلاعت

 يوطنيو ءاكملا هل لقي ”بطخ

 اهبولق رودصلا نم تبيع ”بطخ

 ًايلاخم يف تيشنأ دق 'رهد ا

 ىمألا للح ينتسبلأ دق 'رهد ا

 نم تيدفل ةيدف لبقت تنك ول

 ًاءزاج ينآر اذإ مولي نما

 هلثم "لكن ”يأف ”تعجلفإيبأب
 ىدرلا هب مي نأ عزجأ تنك 0

 موتكملا ربظيو ءازعلا هنع

 مقُيو ”ةرات دعقيو افَسأ

 ”موُدلُثك "نيعقول نيدّوسألاب

 ميرك بارتلا يف ”صخش "لح ذم

 ممر وهو هبف يماظع تضر

 مولت مف « ناثدحلا قراط نم

 ملأ بابشلا يف ةتوبألا لكش

 مؤمه نامزلا نم هيرتعب 7

 هخيرات يف هدلو مهركذ *وهرضع ءارغش نم ةعام هاثرو
 7 مهيثارم ركذو

 ءاح هرخآ يفو ةدحوملا ءاملا نمسألاو ةلمبملا نيسلا حتفو مملا مهب : يحبسملاو

 .موي لك:ق ١

 هتافو تناكو : جم ؟

 لكث يأو : جم ؟ بطخ : رام

 هرصع يف ءارعشلا ق 4

4 



 اهب فرعو « دجلا ىلإ ةبسنلا هذه : « باسنألا » باتك يف يناعمسلا لاق 'ةلمبم '

 . روكذملا ريمألا ينعي « رصمو ةبرافملا خيرات بحاص يحبسملا
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 ةركذتلا نحاص نودح نبا:

 بقلملا بتاكلا نودمح نب ىلع نب دمه نب نسحلا دعس يبأ نب دمج يلاعملا وبأ

 « ةباتكلاو بدألاب ةمات ةفرعم اذ الضاف ناك ؛ يدادغبلا نيدلا ءاهب ةافكلا فاك
 عمسو « رفظملا وبأو رصن وبأ هاوخأو هوبأو وه لضفلاو ةسايرلاب روهشم تيب نم
 فنصو « هريغو يناجرجلا لضفلا نب ليعامسإ مساقلا يِبَأ نم روكذملا يلاعملا وبأ
 بدأآلاو خيراتلا ىلع لمتشي 2 عيماجملا نسحأ نم وهو « ةركذتلا » باتك

 سانلا يديأب روهشم وهو « هلثم نيرخأتملا نم دحأ عمجي مل «راعشألاو رداونلاو

 . ةعتمملا بتككلا نم وهو < دوجولا ريثك
 ضراع نراك : لاقف « ةديرخلا » باتك يف بتاكلا يناهبصألا داععلا هركذ

 ءانتقاب ”فيلك وهو «يدجنتسملا مامزلا ناويد بحاص راص مث «يوفتقملا ركسعلا
 ًاياتك فلأو « لظ بدآلا لهأ ىلع هلو لبنو لضف هيفو « دجملا ءانتباو دمحا

 مامإلا فقوف « ةرككنلاو ةفرعملاو نيمسلاو ثغلا هيف .عمجو « ةركذتلا » هامس
 دقتعيو «"ةضاضغ ةلودلا يف هوت خيراوتلا نم ًالقن اهركذ تاياكح ىلع دجنتسملا

 هبصَن يف لزب لو «سيُئحو هبصنم تسد نم ذخأف «ةضارع اهيف حدقلاب ضرعتلل

 هسفنل يندشنأو « ةئامسخو نيتسو نيتنثا ةنس لئاوأ يف كلذو < سمر نأ ىلإ

 : شدخلا ةحورم يف ًازغل

 ١ ةلمهملا ءاحلا اهرخآ يفو : ر . 1

  - 4(قارعلا ممق) ةديرخلا يف هتمجرت ١:١4 جمال : ؟ يناولاو ماب : ؟ تاوفلاو
 .؟5١: 4 تارذشلاو مال4 : ه ةرهازلا موجنلاو ٠١ :88١ مظتنملاو

 انك



 اهدصق نود ةدوقعم ةلسرمو

 ةمبقم يهو حيرلا 'فيفخ رمي
 ةثارو يىنلا نابلس نم اهلا

 تلحمأ "يكامسلا ءونلا قدص اذإ

 ابيقيلط سيبح يرحت ةديقم

 اهقيرط اهيلع تدس دقو يرستو

 اهقورع طيسنلا وحن تيزع دقو

 اببقيرح "كاذ ءازوجلاو رطمتو

 ١ : ًاضيأ هل 502

 ىضفتقُي نأ كلاون اشاحو

 ظوظحلا ديزتسأ انككلو اضرلاب ىبنلا ينئئرَمأ نإو

 :ءاقأ هل هرزأو

 اعم لقعلاو سأرلا فيفخ ا

 بيط يلم كنأ يعّدت

 . دانعلا مالك ىبتنا

 يبأ لوق دحنتسملا مامإلا نع ىورو أريثك ثيدحلا عم هنإ : هريغ لاقو

 رزشلا رظنلا نع ينغي لوح ىلع ابّيحم تيلب ذإ يملإ ”تدبمح

 ندبلاو اضيأ حورلا ليقثو
 نيلب نكلو تنأ ببط

 :ةقان ”فصي يمايدلا راببم لوق اذه يف مامإلاو ] ةبيجعلا ةردانلا يناعملا نم اذهو

 . فيفح : جم اس لاو

 «. يلامعلا + ناعتملاو قم رب اق تان نت عم ل ل
 : .ناد : يل »أ

 ناك ول هنإ هلوقب كلذ ىلع قلعو « اهاخم » « « انيلا » بتكف صنلا ريغي نأ يل خسان لواح. +

 . يه ال لوحألا وه بيقرلاف انه تبثم وه امك تيبلا
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 [١ '”لوُح زظاونلا تاحبحص نبف اهمامأ نم ىرسلاو اهارو اهاوه

 ةئاعبرأو نيعستو سمخ ةئس بجر يف روكذملا نودمح نبا ةدالو تناكو
 نفدو < ةئامسحخو نيتسو نيتنثا ةنس ةدعقلا يذ رشع يداح ءاثالثلا موب يفوتو

 . سبحلا يف هتوم ناكو « دادغسس شيرق راقب ءاعيرالا موي

 « لامعلا نم ناك ةلودلا سرغ بقلملا نسحلا نب دمع رصن وبأ هوخأو (189)

 نامت ةنس رفص يف دلو « نينيشص يف بغروو مالصلاو ريخا لهأ يف دقتعي نممو
 « دادغسب ةئامسخو نيعبرأو سمخ ةئس ةجحلا يذ يف يفوتو « ةئاعبرأو نينامثو

 ا 0 .٠ شيرق رباقممب نفدو
 "فرصتلا د عاوقب نيفراعلاو باتكلا خويش نم امهدلاو ناكو (190)

 تبسلا موي يفوتو « آليوط رّمعو « لامعألا ”ةفرعم يف فينصت هلو « باسحلاو

 . نيعمجأ ىلاعت هللا مهمحر ؛ ؛ ةئامسمخو نيعبرأو تس ةنس ىلوألا ىدامج رشاع
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 ةعيرق نبا

 ؛ يدادغملا ةّعْيَرُدق نباب فورعملا « نمحرلا دبع نب دمج ركب وبأ يضاقلا
 ديبع نب ةبتع بئاسلا وبأ هالو « دادغب لامعأ نم اهريغو ةّيدْتٌّسلا يضاق ناك
 عبمج نع 0 ةهيدملا ةعرمم يف ايندلا بئاجع -ىدعإ نم "تاكو «يضاقلا هللا

 ١ جم نم ةدايز نيفقعم نيب ام .

 فرصلا : س ؟ .

 * فيرصت : يل .

  4ا .ان# ع . جم" ت س نم طقس : ةئامسمخو ....يفوتو ٠

  - 8؟ دادغب خيرات يف هتمجرت :  7١0؟ يبهذلا رع و١ : 7 مظتنملاو ؟0١ : » يناولاو :

 ةياهنلاو ةيادبلاو 5و  01١.؟595 0 ْ

 مم



 دمج يبأ ريزولا ةرضحي اصتخم ناكو « عجس حلمأو ظفل !مصفأ يف هنع لأمي ام

 باتك يف ةنودم ةبوجأو لئاسم هلو « هيلإ ًاعطقنم  ”هركذ مدقملا يببملا

 نوبتكيو هنوبعادب هوالضفو رصعلا كلذ ءاسؤور تاكو « سانلا يديأب روهشم

 ًاقباطم ثبلت الو فقوت ريغ نم باوجلا بتكرف «ةكحضملا ةبيرغلا لئاسملا هملإ

 ةيلزهلا ةلئسألا نم هل نوعضي ةعامج هب يرغي روكذملا ريزولا ناكو « هولأس ال

 ام كلذ نمق « ةبوجألا كلتب اهنع بيجمل ةيزئّكطلا .رداونلا نه قش ناعم ىلع
 يف « ىلاعت هللا هقفو « يضاقلا لوقي ام : بتاكلا ىلعملا نب "سانعلا هملإ بتك
 «اهيلع ضيق دقو «رقبلل هبجوو رشبلل همسج دلو تدلوف ةينارصنب ىنز يدوه

 نيعالملا ىلع دوهشلا لدعأ نم اذه : ادب هباوج بتكف ؟ (هيف يضاقلا ىرب اف

 ىرأو « مهرويأ نم جرخ ىتح مهرودص يف لجعلا بح اوبر رشأ مهنأب « دوببلا
 عم قاسلا ةينارصنلا قدع ىلع بلصيو «.لجعلا سأر يدوبملا سأرب طاني نأ

 .مالسلاو «ضغعب قوف اهضعب تاماظ اهيلع ىدانيو «ضرألا ىلع ابحسيو «لجرلا
 ريزولا سلجم رضح دادغب ىلإ - ؟هركذ مدقملا - دابع نب بحاصلا مدق املو

 نم ىأرف «روكذملا ركب وبأ يضاقلا سلجملا يف ناكو « اضيأ هركذ مدقملا يبلهملا

 ىلإ بحاصلا بتكو « هبجعت هنم مظع ام اهتفاطل عم هتبوجأ ةعرسو هفرظ

 حورلا فيفخ. خيش سلجملا يف تاكو . : هيف لوقي ًاباتك ديمعلا نبا لضفلا يبأ
 الإ < اهركذ نم *عنمت اهئتسخ لئاسم يف يناراج « ةعيزق نبا يضاقلاب فزعي
 نع دمج يبأ ريزولا ةرضحي بياطتي 'لبك هلأس دقو « همالك نم :تفرظتسا ينأ

 « كناوخإ هيف كحزافو « كلناّي'رثَج هيلع لمتشا ام : لاقف « افقلا دح

 . ”ةعبرأ دودح هذبف « كناماغ هيف كطسأبو « كناطلس هبف كيدأو

 ١ حصفأب : يل .

 1354 : ؟ ج رظنا ؟

 . سابعلا وبأ : يل *

 .. 358:0١ حج رظنا ؛

 . علمب اهتسح : ن س ه

 ١ .لجر:ق 1 |

 هحوبأ لاق «لاق يميمتلا رفعج نب دمحم ريخأو و : جم يف يلاتلا وحنلا لع ةصقلا هذه تدرو 7

 نذر



 اهدعيو ةدحوملا ءابلا ديدشتو ءارلاو جلا مغب : بوثلا ناب'رُثِجو : تلق
 « انتل دات ينا يهو « بنل وف ين ةشيرمل قرشا يهو « نوف مث فلأ

 ١برعم يمراف ظفل نابر لاو

 « ابنم ةلمج تركذل ةلاطإلا فوخ الولو « بولسألا اذه ىلع هلئاسم ميمجو

 هامم يذلا هباتك يف روبشملا رعاشلا يناوريقلا فرش نب دم "ركب وبأ درس دقو

 . لئاسملا هذه نم اهتاباوجو لئاسم ةدع « راكفألا راكبأ »

 « ةرخآلا ىدامج نم نيقب رشعل تبسلا موي روكذملا ركب وبأ يضاقلا يفوتو
 .٠ ىلاعت هللا همحر <« ةنس نوتسو سمخ هرمعو « دادغبب ةئاؤلثو نيتسو عبس ةنس

 اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ءارلا حتفو فاقلا مضب : ةعئارقو

 . يناعمسلا هاكح اذك <« هدج بقل وهو « ةلمبم نيع

 ديدشتو ةلمهملا لادلا رسكو نونلا نوككسو ةلمبملا نيسلا ركب : ةيدئّسلاو

 دادغب نيب ىسنغ رهن ىلع ةيرق يهو © ةنكاس ءاه اهدعبو ابتحت نم ةانثملا ءاملا

 ىلإ ةمسنلاو ةمسنلا هذه نيب قرفلا لضحمل يناودنس اهبلإ بسنيو « رابنألاو

 . دنهلا دالمل ةرواجملا دنسلا دالب

 .كبعاد ام :تقولا ين هباجأف ؛ افقلا دودح ام : يبلهمللا سلجم يف ةعيرق نبال ينارهزلا نسحلا-

 لاقف «كناب رج هيلع لمتشاو « كناطلس هيف كبدأو ع كماجح هيف كطرشو « كناوخا هيف
 بتاكلا نسحملا نب لاله لاق . عفنلاو رضلاو عضولاو عفرلا : لاق ؛ عفصلا دح ام : هل

 ش . «خلا ... تبسلا موي يف ةعيرق نبا يوت

 . راتخملاو ق ار يف تبث : برعم... تلق ١

 . ( ١ : #١8 - غ4 ةريخألا ) للا دبع وبأ هنأ روهشملاو هتينك تدرو اذك ؟

 انا



"0 
 ينارهولا

 لامج ليقو « نبدلا نكر بقلملا ينارهولا دم نب زرحم نب دمج هللا دبع وبأ

 ناطلسلا مايأ يف ةيرصملا رايدلا ىلإ هدالب نم مدق « ءافرظلا ءالضفلا دحأ ؛ نيدلا

 لخد اماف « ءاشنإلا ةعانص هب تمي يذلا هنفو « ىلاعت هللا همحر « نبدلا حالص

 مع 'ةبلحلا كلتو بتاكلا يناهبصألا نيدلا دامعو لضافلا يضاقلا اهب ىأرو دالبلا
 قيرط نع لدعف « مهدوجو عم هتعلس قفنت الو مهتقبط نم سيل هنأ هسفن نم

 «هبلإ ةبوسنملاو هب ةروهشملا لئاسرلاو تامانملا لمعو «لزهلا قيرط كلسو دجلا

 هتيشاح ةقرو هحور ةفخ ىلع ةلالد اهببفو <« سانلا يديأب دوجولا ةريثك يهو

 لك هيف ىتأ هنإف « هافكل ريبكلا مانملا الإ اهيف هل نكي مل ولو © هفرظ لاكو

 ماقأو دالبلا يف لقنت روكذملا ينارهولا نإ مث « هتركذل هلوط الولو « ةوالح

 .ةطوفلا يف قشمد باب ىلع ةيرق يهو « اًيرادب ةباطخلا ىلوتو « "انامز قشمدب

 باب ىلع نفدو « ىلاعت هللا همحر « اًنرادب ةئامسمحو نيعمسو سمح ةنس يف يفوتو
 رامخألا تدرو :لضافلا يضاقلا طخ نم تلقن . ينارادلا ناملس يبأ خيشلا ةبرت

 . 'ينارهولا ةافوب بجر رسشع عباس يف قشمد نم
 هذه < نون فلآلا دعبو ءارلا حتفو ءاهلا نوكسو واولا حتفب : ينارئهولاو '

 ناسمات نيبو اهنيب <« ناوريقلا ضرأ يف ةريبك ةنيدم يهو « ناره ىلإ ةبسنلا

 هذه تطقس دقو 50١ : 4 تارذشلاو ٠8٠ : ؛4 يبهذلا ربعو 886 : ؛ يناولأ يف هتمجرت - 5

 . راتخملاو ر ةخسنلا نم ةمجرتلا

 ,.ةلخلا:ن ١

 . ةمج رثلا يهتنتو ( ينارهولا ) ةبسنلاب زجوم فيرعتو ةافولا ركذ جم ين هدعب ءاج ؟

 . نم رب جم ت ايل ل ن س نم طقس : ينارهولا ةافوب ... تلقن “٠

 . ضرأ ىلع : رب ن يل ال تا؟ ضرأب : س 4

 انكي 14 - "عه



 يف تسسأ اهنأ يطاشرلا ركذو « يماشلا رحبلا لحاس ىلع يهو « نيموي ةفاسم
 6« ١'ةعامجحو نا نب ا يبأ نب دمع يدب. ىلع نيتئامو نيعست .ةنس

 . مهريغو ءاماعلا نم ةعامج اهنم جرخو
 قع ةانشم دان انوه دتن و ةضوتنم ءاوتفلآلا همي ”ةميملا لادا "+ اًكوادو

 : ةددشم اهتحت
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 ينارحلا ةيميت نبا نيدلا رخف
 « هللا دبع نب ىلع نب رضخلا نب دمع نب رضخلا مساقلا يبأ نب دمج هللا دبع وبأ

 ؛ ىلبنحلا هبقفلا ظعاولا بيطخلا نيدلا رخف بقلملا « ينارحلا ةبمْيش نباب فورعملا .
 .نم ةعامج يقل « نيدلا يف هيلإ راشملا ناكو « ملعلاب ”هدلب يف درفت « ًآالضاف ناك
 عمسو «ينملا نبا حتفلا يأ ىلع اهب. هقفتو دادغب مدقو « مولعلا مهنع ذخأو ؟ءاماعلا

 يف فنصو « *مههريغو يطبلا نباو برقم ا ناو يربإلا تنب ةدهش نم اهب ثيدحلا

 ناويد هلو « هيف نسحأ ًارصتخم « هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ مامإلا بهذم

 «نسح مظن هلو «ميرككلا نآرقلا ريسفت هلو «ةدوجلا ةياغ يف وهو روبشم بطخ

 دادس ىلع ايراج هرمأ لزب لو « هدعب نم هلهألو « نارحي ةباطخلا هيلإ تناكو

 ا . لاح حالصو

 ١ نم رب جم ت يل ل ن س نم طقس : ةعامجو .... يطاشرلا ركذو .

 . جم تاق نم ايراد طبض طقس دقو ؛ لادلا حتفب : يل ؟
 ربعو مال : " يناولاو ١45 : نيتضورلا ليذو ١ : ١5١ ةلبانحلا تاقبط يف هتمجرت - ؟61/

 ” عا زاتقلا نذل نافل ةتوقسو +17 ليد] يراقب, 1418 تاردقلاو و؟ : ٠ يبهذلا

 * ادوار يل نا“ نما ل

 . .ءالضفلا : جمار ق 4

 : ار ادع ام خسنلا نم طقس : مهريغو ... دادفب مدقو ه

 مك



 ١نارح ةنيدمب « ةئامسمخو هيأ نيتنثا ةئس نابعش رخاوأ يف هدلومو

 ىلاعت هللا همحر « ةئاّتسو نيرشعو ىدحإ ةنس «رفص رشع يداح يف اهب يفوتو

 غبن ىتم « نارحي "انينض ناك : "هقح يف يزوجلا نبا طبس رفظملا وبأ لاق

 نفع نما ق تام« اهنع هدعبدو اينما هقعرخم قع هءارو لازي ال دحأ اهمف

 عماج يف هتمممو : لاق « ًالوأ هتركذ ام فالخ اذهو « ةروكذملا ةنسلا نم

 : دشني ةالصلا دعب ةعما موب نارح

 يقتلن وأ مونلاب يقتلت ال يىتلقم تررّدَن دق انيابحأ

 _قتلن ملو 'رمعلا بهذ دق“ اقللا يلايلب .ينولطمت مك

 « نارح خيرات » يف ينارحلا ةفيلخ نب ةمالس نب نساحم فسوب وبأ هركذو
 نيتنثا ةنس رفص رشاع رصعلا دعب سيمخلا موي يفوت : لاق مث « هيلع ىنثأو

 . ؟ ةئاتسو نيرششعو

 ًاجاح لبرإ درو :لاقف « لبرإ خيرات » يف يقوتسملا نبا تاكربلا وبأ هركذو

 « موي لك يف ريسفتلا سردي ناك : لاقو « ءلضف ركذو 1 ةئاتسو عبرأ ةنس يف

 صاخلا دنع *ماتلا لوبقلا هلو « لئامشلا حيلم مالكلا ولح صّصتقلا نسح وهو

 ًاقذاح ناكو «دادغميو نارح هقفتو « داهزلاو لادبألا دحأ هوبأ ناكو « ماعلاو

 « ةتاينن نبا كلسم اهيف كلس ابطخو « هقفلا يف تارصتخم فنص تارظانملا يف

 نم مممسو « راضين هي احوال مدام حو « نآ رقلا ريسفت يف اعراب ناكو

 : هل دشنأو دادغمب ثيدحلا خياشم

 اضر نع نكي م مل يقارف قدم ام صم يكل مالا

 . نارح ةنيدمب يوتو « نابعش نم نيرشعلاو نماثلا ين نارح يف هدلومو : قار ١

 1 عوبطملا نامزلا ةآرم 5 صنلا اذه دري 0 ؟

 كوب يا حب اا نا عقب

 اق داس هي ةدرفلا . :.ضطظملا وبأ لاق غ

 0 : يلا ل' تاه

 الكي



 "ضخ له“عوتلا- قفا ., "غخ دم تع ليلا اراد
 - ىضق اسنلع قارفلا رب يذلا قحو يلق بامحأأ
 8 "كراك نم تبفوعو مكب يعاّجا "دبع داع نّكل

 اضفلا يف هشرفأو "يتدخي *مثكااطم ةييقشلال
 ىضغلا 'رمج . هلجولا حفل ولو يتببج ىلع ًاوُنحا ناك .ولو
 ؛ىضم ام ىضم مكيلع مالس يتحرف نم دشنأو ابمحأف

 كشأ انأ «يدج 5 يبأ جح : لاقف « هانعم ام ةسدت مسا نع هتلأس : لاق مث

 تحنرخ دق ةيرب وج مآ ءامتب ناك اماق « الماح هتأرما تناكو : لاق « اممأ 1
 اهومفر املف « ةيراح تعضو دق هتأرما دجو نارح ىلإ عجر اماف « ءابخ نم
 « *اهب يمسف « ءاهتب اهآر يتلا هبشت اهنأ ينعي « ةيميتاب « ةيميتاي : لاق هبلإ
 ١ ْ < ةاتنم اذ اقلك وأ

 مملا حتفو اهتحت نم ةانثملا ءابلا نوكسو ابقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفب : ءامتو
 ريْمَخ نم ناسنإلا جرخ اذإ كوست ةيداب يف ةدملب يهو « ةدودمم ةزمه اهدعبو
 « ةديمللا هذه ىلإ ةبوسنم ةيميتو « ماشلا قيرط فصتنم ىلع نوكت اهملإ
 لاق اذكه هنكل « يواهت ءامت ىلإ ةبسنلا نأل « ةيوامت نوكت نأ يغبني ناكو
 '. لاق اك ربتشاو

 ١ اضمغ : لب رإ خيراتو راتخملا ؟ اضمغ ...ليللاب : قف .

 .ضراع: ق ؟

 1 1 . يهجوب : لبرإ خيرات *
 : هب هللا فطل دمحأ نب ىموم اهبتاك ينعأ « تلق » : هلوقب تايبآلا هذه دعب فلؤملا نبا قلع ؛

 نيدلا باهش هبقل و يقتلا ابأ تيأرو 3 قشمدب نآلا دوجوملا دمحأ نيدلا يقت خيشلا دج وهو

 . «اهب وتو ًاريثك قشمدب هحور هللا سدق يدلاو سلجم ىشغي ناكو ( .... ) همسأو

 . هب جم اق 3
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 يباتعلا روصنم نأ

 ؛ يباتعلاب فورعملا يوحنلا “ جربز نب مهاربإ نب يلع نب دم روصنم وبأ

 يذلا 'حيحصلا حيلملا طخلا هلو < بدألا نوئفو ةغالاو ودنلاب ةفرعم هل تناك

 نب هللا ةبه تاداعسلا يبأ فيرشلا ىلع بدألا أرقو « معلا لهأ هيف سفانتي

 يقيلاوجلا نب بوهوم روصنم يبأ ىلعو - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - يرجشلا

 دجوب باتك لكو « ريثكلا بنكو « هتقو خياشم نم ثيدحلا مممسو .اههريغو

 نينامثو عبرأ ةننم لوألا عبير رهش يف هتدالو تناكو . هيف بوغرم.وبف هطخب

 تر ةينمد ىلوألا ىدامح نم نيرشعلاو سماخلا ءاثالثلا ةلمل يفوتو .٠ ةئامعبرأو

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامسمحو نيسمخو

 ءاب فلالا دعدو ابقوف نم ةانثملا ءاتلا ديدشتو ةلمرملا نيعلا حتفب : يباتتعلاو

 يبرغلا بناجلا يف دادغب لاحم ىدحإ يهو « نيساتعلا ىلإ ةمسنلا هذه < ةدحوم

 . يقثرشلا بناجلا يف نكسو ابكرت دق روكذملا روصنم وبأ ناكو « آبنم

 بوسنم وهف روبشملا رعاشلا يباتتعلا بويأ نب ورمع نب موثلك ورم وبأ امأو

 نوراه حدم « ًاديجي اقبلي أر ءاش ناكو « مشح نب ريهز نب دعس نب باّتع ىلإ

 © بلح ةرواجي ماشلاب ىتلا ةميدقلا ةنيدملا نيرسنق لهأ نم وهو « هريغو .ديشرلا

 « ةافوب هل رفظأ م ينأل هب ”تللخأ انإو <« باتكلا اذه ف هركذ يغش ناكو

 . هتافو تفرع نم ىلع باتكلا اذه ىنممو

 . ةمجرتلا تطقس دقو ( ىرخأ رداصم ةيشاحلا يف تركذو ) ١88 : * ةاورلا هابنا يف هتمجرت - 4مم

 راتخملا نمو ص ف نم
1 

 . حيلملا حيحصلا + 1١

0 



0 
 تاماقملا حراش يدوعسملا

. 

 دم نب نمحرلا دبع تاداعسلا يبأ نب دمج هللا دبع زنا لاقي تومش وأ
 يناسارخلا « نيدلا لا تل كو هدا ع د ا
 تاماقملاب ىنتعا الضاف ًابيدأ ناك ؛ يفوصلا يعفاشلا هبقفلا يهدْنَملا يذ ور ورم ا
 ةحأر « هريغ هنعوتسي ملام همق تعوتسا و. «© ابحر يش لاطأو ابحر شف ةيريرجلا

 ىلإ الو ردقلا اذه ىلإ باتكلا اذه حارشش نم دحأ غلبي مل رابك تادلجم سمخ يف .
 ١قشمدب ًاممقم ناكو « سانلا يديأب دوجولا ريثك روهشم باتك وهو < هفصن
 لضفألا كلملا معي ناك نأ دعب هنع نوذخأي سانلاو « ةيطاسُدمّمسلا "هاقناخلا يف
 هقيرطب لصحو - ؟هركذ مدقت دقو - نيدلا حالص ناطلسلا ن نبا ىلع نسحلا ايأ
 . تاماقملا حرش ىلع ناعتسا اهبو < ةبيرغ ةمن عل

 ىلإ نيدلا حالص ناطلسلا لخد امل : لاق يبلخلا يمئاملا ت تاكربلا وبأ ىكحو
 باح 5 ىلإ روكذلا يدوعسملا لزن . ةئامسمخو نيعبسو ؛مست ةنس يف بلح
 و « عنام:اهنم همني هعنمي ل اهذخأ ةلمج اهنم راتخاو فقولا اهمتك ةنازخ يف دعقو

 ا تعمسو ةناحصأ نم ةعامج تنقلو « ل ادع يف اهوشحي وهو هتيأر 1

 ةنس هتدالو تناك روكذملا يهدنبلا نأ نب رخأتملا ضعب خيرات يف تثبأرو
 :٠ هتروصام يهدنبلا طخ نم لضافألا ضعب لقنو . ةئامسمحو نيرسشعو ىدحإلا

 نازيملا ناسلو :78٠ 4 تارذشلاو 5ه* : ؛ ينبهذلا رسبعو 38م8: © يفاولا يف هتمجرت - 48
 . رعشلا ضعب داريا ىلع راتخملا ين اهنم رصتقاو جم ت نم ةمجرعلا هذه تطققس دقو © 0

 ١ ةسورحملا : قر يف داز .

 . هاقئاحلاب : ق ؟

 . علوا: م ص رظناا#

 . هو : نيدلا حالص ةريس يف امل قفاوم هانتبثأ امو ؛ عبس : رب ق ن س يل ل 4

 سول



 نيرشعو نيتنثا ةنس ١رخآلا عبر رهش ةرغ ءاثالثلا ةلدل نه تارقملا تقو :ثدلو

 . رهشلاو مويلاب هطخ نم ًالوقنم هنوكل © حصأ اذه نأ رهاظلاو « ةئامسخو .

 لبتسم يف لمقو « لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو عسانلا تبسلا ةليل يف يفوتو

 لي حفسل نفدو )6 قشمد ةئيدمب ةئامسمحو نينامو عبرأ ةنس رخآلا عينر روش

 "ارشك ناكو 2 ةروك ذملا هاقئاخلا ىلع هتك فقوو 6 قلاعت هللا ةمحر )م نوساق

 1 - دست ام
: 

 ينانتلا راذح امد قت كتدبع تلاق

 ؟ ءامع ءامدلا دعب - اهنع ”تض وغَد ملف

 هاريس. نأ ةولتسلا قم للا نإ كاف

 يناكب رمح لوط نم تباش ”يعومد نكل

 : رخآلا لوق هلثمو

 ءامدلا دعب عمدلاب يككتأ ”داعس تلاق

 " يلاكب رز كلرط نم  نعمد باش دق تلقف

 3 روكذملا ولا هدج ىلإ يدوعسملاب هندسلو

 . هتداعإ ىلإ ةجاح الف يذورورملا ىلع مالكلا مدقت دقو

 اهدعبو ةلمهملا لادلا حتفو نونلا نوكسو ةدحوملا ءاملا حتفب : يهدْنّبلاو

 «ىرق سمخ يبرعلاب هاتعمو «ذورو'رّم لامعأ نم هيد جنب ىلإ ةبسنلا هذه «ءاه

 ءابلاب وأ مجلاو ءافلاب ©« يهدجنبلاو يهدجنفلا : اضيأ اهيلإ ةبسنلا يف لاقيو

نم ريثك ىقلخ أهنم جرخو 2 مجلاو ةدحوملا
 . مهرمغو ءاماعلا 

 نم ةانثم ءايو ةروسكم ةلمبم نيس فلآلا دعبو فاقلا حتفب : نوئيساقو

 نم قشمد ىلع لطم لبح وهو 0 نون اهدعبو ةنكاس واو مث ةمومضم اهتحت

 . رخآلا وأ لوألا: قو

 . نم رب يل ل ن س نم طقس : يئاكب ... ًاريثك ناكو ؟

 انضم



 لبيرإ بحاص نبدلا نيز نب نيدلا رفظم هانب ريبك عماج هيفو«هليذ يف ىروث رهنو
 . نينع نبا لوقي هيفو « ىلاعت هللا همحر  ١فاكلا فرح يف هركذ مدقملا -
 مالسإلا فيس اهب حدم يتلا ةيماللا هتدصق يف -ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا -
 قشمد ىلإ قوشت هنإف - "ءاطلا فرح ىف روكذملا - نميلا بحاص بويأ نبا
 : "روكذملا لبجلا يف لاقو « اهتاهزنتسم نم عضاوم ركذو « اهبف

 لوزت سبلو ةهسساور ”لوزت ةزازح نومساق نم يدبك يفو

 .٠  5 5 0م .٠

 هللا همحر « اهنق عدبأ دقاو هدئاصق ؛"ردغ نم ىهو .

>: 

 هللا دبع نب رصن يلأ نب عاجش نب رككب يبأ نب ينفلا دبع نب دمع ركب وبأ
 نم ناك ؛ ثدحلا يدادغبلا نيدلا نيعم بقلملا © ةطقن نباب فؤرعملا « يلبنحلا
 . . هلمصحت يف نيلحارلاو هتباتكو هعامس نم نيرثكملا هب نيروهشملا ثيدحلا ةبلط

 مهنع ذخأو خياشملا يقلو © رصمو ماشلاو ةريزجلاو لبجلا دالبو ناسا لخف
 ٠ « لاكإلا » ىلع ليذو « ةمفانلا قيلاعتلا قلعو ريثكلا بتكو « مهنم دافتساو

 . ٠١ : نينع نبا ناويد *

 .ررغ : نم ربار 4

 ١١ال :ه يبهذلا ربعو ١4١١ : ظافحلا ةركذتو ١8١ : ؟ ةلبانحلا تاقبط ليذ يف هتمجرت - 5

 م4 : لبرإ خيراتو ١١17 : ةفرطتسملا ةلاسرلاو ١٠ : ه٠ تارذشلاو :٠١7 * يفاولاو

 . لبشلا نبا رعش ىلع ةمجرتلا هذه نم راتخملا يحاص رصتقاو

 سا



 يف ءاجو هيف رصقأ امو - 'هركذ مدقملا  الوكام نبا رصن يبأ ريمألا باتك

 رهاط نب دم يّباتك ىلع ليذلا لثم باسنألا يف فيطل رخآ باتك هلو .نيدلجب

 ديبقتلا » باتكو  امههركذ مدقملا - نيظفاحلا يناهبصألا ىسوم يبأو يسدقللا

 . هب عمتجأ مو « هتقو يف هب عمسأ تنكو « "ديئاسملاو ؟ننسلاو ةاورلا ةفرعأ

 لصو نم ةلمج يف هدعو « لبرإ خيرات » يف يفوتسملا نبا تاكربلا وبأ هركذو

 . نب نيسحلا نب دمج يلع يبأل يندشنأ : لاقو هيلع ىنثأو « اهب ثيدحلا عمسو ابيلإ

 هركذ دقو « نيرخأتملا نيدبجلا قارعلا ءارعش دحأ وهو « يدادغبلا لشلا نأ

 : « رهدلا ةنيز » باتك يف يريظحلا نا

 ِءارسلاو ءارضلا يف كْيَلاَح رذاع وأ لذاعل ”نرربنظت ال
 -. »سا ل

 ءادعألا ةتامش ”لثم بلقلا يف ”ةرارم نيعجوتلا ةحراف

 ةئاتسو نيرسشعو عست ةنس رفص نم نيرشعلاو يناثلا يف روكذملا ةطقذ نبأ يفوتو

 لافتشالل بلح  ةئيدمب ًاممقم ذئموي تلكو « ةلوبكلا نس يف وهو « دادغب

 .٠ ؛ ىلاعت هللا هةمحر ©« هتوم سح انلصوف

ثالث ةنس ةرخآلا ىدامج عبار يف ينغلا دبع هوبأ يقوتو 191(
 ةنامسمخو نينامثو 

 . راثيإلاو للقتلاب ًاراوهشم ناكو «© هدجسمل رواحي عضوم يف نفدو « دادغبب .

 .ةئكاس ءاه اهدعبو ةلمبملا ءاطلا حتفو ”فاقلا نوكسو نونلا مهب 9 ةطقنو

 « ةئامعبرأو نيعبسو ثالث ةنس روكذملا لبشلا يبأ نبا يلع وبأ ينوتو (192)
 . « ةديرخلا » باتك يف ينابصصألا دامعلا هركذ ؛ ىلاعت هللا همحر

 .ةهل5:»"خ - ١

 . جم تنم ةرابعلا تطقسو ؛ نئسلا ةأور : ربي لر ؟

 .ديناسألاو : قار م

 طخب يلا رابألا نبا ةلمكت نم ةيناثلا ةدلجملا لوأ ىلع ًابوتكم تيأر : تلق ؛ س شماه ةيشاح ؛

 يف يدادغبلا ظفاحلا ةطقن نبا يغلا دبع نب دمحم ركب وبأ يفوت » : هتروص ام روكذملا ةطقن نبا

 . « ىلاعت هلل همحر « ةئامتسو نيرشعو نام ةنس نابعش رشاع

 . جم يف ةمج لا يهتنت انه ىلإ ه

 م



 ااا

 قيبدلا 9

 ىلع نسحلا يبأ نب ىبحي بلاط ىبأ نب ديعس ىلاعملا ىبأ نب دمج هللا دبع وبأ

 حراما يفقاشلا هيقفلا © ينشثدلا نيا تورتملا © عاسملا ندعي ماسلا نا
 «ةنسح تاظوفح هل تناكو «ةديفم قيلاعت قلعو ًاريثك ثيدحلا عم ؛يطساولا

 خيراتلاو هلاجر ءامسأو ثيدحلا ىف ناكو « هتارواحم يف اهلمعتسيو اهدروي ناكو

 يبأ خيرات ىلع ًاليذ هلعج اباتك فنصو « نيروكذملا ءالبنلاو نيروهشملا ظافحلا نم

 خيرات » ىلع ليذملا  'هركذ مدقملا - ظفاحلا يناعمسلا نبا مركلا دبع دعس

 « هدعي ناك وأ هلفغأ نمم يناعمسلا هركذي ملام هيف. ركذو « بيطخلا « دادغب

 .كلذ ريغ فنصو <« طساول ًاخيرات فنصو «هيف رصقأ امو تادلج ثالث يف "وهو

 ةنس ةدعقلا يذ يف انيلع درو : لاقف « ليرإ خيرات » يف يفوتسملا نبأ هركذ

 :.هسفنل دشنأ : لاقو < نسح خيش رهو « ةئاتسو ةريشع ىدحإ

 بئاونلا يف ًادعسم ًاقودص ًاقيدص دجأ مل ًارط مايآلا ينب ”تارسخ

 بئاوشلاو ىذقلاب يدادو ءافص اولباقف دادولا ينم مهتيفصأو

 بقاوعلاو هلعف ف :«رقدحأف هتيضتراو ًابحاصمهنم ”ترتخا امو

 ::يفوت نأ ىلإ هقيلعتو هدابتجا ىلع روكذملا هللا دمع وبأ لزب و

 7 نيسمحو نام ةنس ..بجز نم نيرسشعلاو سداسلا نينثالا موي هتدالو تناكو

 ناو 6 يبهذلا ربعو ١5 : ه يكبسلا .تاقبطو :٠١١ ” يناولأ يف هتمجرت 0١-

 <4 : * راعشلا نباو ١8١ : ةفرطتسملا ةلاسرلاو هم : ه تارذشلاو 4ه٠ : ؟ ةياهنلا

 . جم يف ًازجوم بسنلا درو دقو « ةيئابلا تايبألا ىوس راتخملا يف ةمجرتلا هذه نم تأي ملو

 1 .؟١٠و: #8" ب رظنا اذ

 . هتيأر : جم ت يل ل ؟

 سويا



 عبس ةنس رخآلا عبر رهش نم نولخ ناؤل نينثالا موي يفوتو . طساوب ةئامسمخو

 ش . 'دغلا نم ةيدرولاب نفدو « ىلاعت هللا همحر « دادغسب ةئاتسو نيثالثو .

 | نم ةانثملا ءاملا نوكسو ةدحوملا ءاملا حتفو ةلمهملا لادلا مصب 1 يثئييادلاو

 « طساو يدحاونب ةيرق يهو « ىثْمَسْد ىلإ ةمسنلا هذه « ةثلثم ءاث اهدعبو ابتحت

 ٠ "اودلاوت اهمو طساو نكسو ىشمبد نه يلع هددج مدقو « ةجنك نم هلصأو

 نيناممو سمخ نس رحنلا ديع ةليل ديعس يىلاعملا وبأ هدلاو يفوتو (193) .

 نيرشعو عبس ةئس رفص نم نيرشعلاو عباسلا يف اهب هدلومو «© طساوب ةئامسمحو

 . ةئامسمحخو

 م

 .رفظ نبا

 ؛ نيدلا ةححم توعنملا ىلقصلا رِفظ نب دم نب دم ىبأ نب دمج هللا دمع وبأ

 يف عاطملا ناولس » باتك اهنم « ةعتمملا فيناصتلا بحاص « ءالضفلا ءايدألا دحأ
 « ةئامسخو نيسمخو عبرأ ةنس « ةيلقصي داوقلا ضعبل هفنص « عابتالا ناودع

 ١ برغلا نم : ر .

 ةظفل دنعو ؛ جم ت يف « طساو » ةظفل دنع تهتناو ؛ .ق ر ادع ام خسنلا يف ةمجرتلا يهتنت انه *

 . .. نما ربا يل ل نأ سا يف « هجنك ١
 نب دمحم ) ١ : ١4١ يتاولا يف يدفصلاو 44 : * ( ماشلا مسق ) ةديرحلا يف دامعلا هل. مج رح 9

 مشاه ابأ هانكو ٠ رفظ نب دمحم يبأ نب دمحم ) 844 : ١ نيمثلا دقملا ًاضيأ رظناو ( دمحم نب دمحم

 ؛ 4917 ةنس هدلومو ه1 ةنس يفوت هنأ ركذو ءدادغبل هخي راتليذ يي يعيطقلا نسحلا يبأ نع القن

 يف هتافو نأو خلا . . .رفظ نب دمحم نب دمحم لاقف رصم خيرات يف يبلحلا بطقلا هركذو : لاق

 ضعب يرامأ لقثو 48 : ١9 ءابدألا مجعمو هو : ةاعولا ةيغبو « ( ةئامسمخو نيعبسلا رشع
 يزيرقملا ىفقملا نع القن اهيلع دازو ( 501١ « 5هو « ١٠٠ه ) ةيلقصلا ةبتكملا يف .تامجرتلا هذه

 . ( 5586 : ةبتكملا )

 فم



 « ميركلا نآرقلا ريسفت يف ١١ عوبنملا » باتكو «« رّشثملا ريخم رّسثبلا رئخ »و

 « صاوغلا ةرد ىلع ةيشاحلا » باتكو « « ءانبألا ءامحن » باتكو < ريبك وهو
 ريبك : ناحرش امهو « يريرحلل تاماقملا حرمش » و « تاماقملا بحاص يريرحلل
 يذلا حرشلا لوأ يف تيأرو . "ةحململا ةفيرظلا فيلاوتلا نم كلذ ريغو «ريغصو
 . سانلاو <« يريرحلا اهئشنم نع يفلسلا رهاطلا وبأ ظفاحلا اهب هربخأ هنأ ركذي هل
 مهو « ةقلح هلوحو ةرصبلا عماج يف يريرحلا ىأر يفلسلا ظفاحلا نإ : نولوقي.

 بيذاكألا نم ائيش عضو دق اذه نإ : هل ليقف هنع لأسف «ت اماقملا هنع نوذخأي

 . باوصلاب معأ هللاو < هيلع جرعي لو "هبّككنتف ©« سانلا ىلع هبليوهو
 ىلع تلحأ : لاق هنأ  ؟هركذ مدقملا يدنكلا نيدلا جات خبشلا نع يصحو 2

 نيبو ينيب ةعاملا عمج اهتللح اماف « كلذ لجأل اهملإ ترسسف « قزرب ةامح ناويد
 هيلع تدروأف « ةغللاو وحنلا يف ةرظانم اننيب ترجو « روكذملا رفظ نا

 سلجلا دك اماف « ًابيرق ةغللا يف هلاح ناكو « اهيف شمي ملف وحنلا يف لئاسم

 « ةغللاب هنم ملعأ انأو وحنلاب ينم ملعأ نيدلا جات خبشلا .: كا

 . انقرفتو «© عونمم يناثلاو ٍلسم لوألا : تلقف
 رفظ نبال ىوربو . هحولا حيبص ريغ ةقلخلا ممد ةماقلا ريصق رفظ نبا ناكو

 ده ان يوم ساما قب قدر ان كلذ نأ رعش روك ذملا

 'مقم ةتنأو ”لومصم ةكنأب ةالاع ”تنأ لبف يلق يف ةكتلح

 مركأ يلع ”ضصخش. فاتشأو:  ةثلع يداّؤف ف ًاصخش نإ الأ

 : برعلا ضعب لوق نم ىنعملا اذه ذخأ دقو ]

 ' ميشتو هب ىورت ام نزملا نم هثلحت ىميلم تناك ادلب ىقد

 : لصألا ريغ نم » : هسفن خسانلا طخ جم شماهبو « ةايحلا عوبني : (115) ةيلقصلا ةكااو

 26 رابك تادلجب ينام « ميكحلا نآرقلا ريسفت يف ةايحلا عوبنيو

 ١ جماق يف ازجوم اهركذ هرو دقو: ؟:ىغتملا نم القن م قياسلا ردصملا يف هتاقلؤم ءامسأ عجار .

 هكرتف : را# ,

 , "مو : مب رظنا :

0 



 '[ميرك يلع صخش هب لحي هنإف هينكاس نم نكأ ل نإو

 كلذ نمف « عيطاقم ةدع٠« ةديرخلا » باتك يف يناببصألا دامعلا هل ةروأو ٠
 ش : "'هلوق

 ”هبيصي ام يف ربصلا دنع فرعُيو. هبوطخ يقأت .ءرملا لضف ردق ىلع

 هبيصن هيجترب اميف “لق دقف هرابطصا ءهبقّتتي ايف "لق نمو

 تقولا رخآ نكسو « ةيلقصب هدلومو «دالبلا يف لقنتو «ةكمب هتأشن تناكو

 لزب ملو . ىلاعت هللا همحر « ةئامسمحو نيتسو سمخ ةنس اهب يفوتو ةاح ةنيدمب

 ةجاحلا نم ءفك ريغب ةامح يف هتنبا جوز هنإ لبق ىتح «تام نأ ىلإ رقفلا دباكي

 . دالبلا ضعب يف ءابعابو ةامح نع اهب لحر جوزلا نإو < ةرورضلاو
 : مهوق نم ردصملا وهو « ءار اهدعبو ءافلاو ةمجعملا ءاظلا حتفب : رفظو

 . هب زاف اذإ « ارّفتظ رّفْظَي ءيثلاب رفَتظ
 . هتداعإ ىلإ ةجاح الف ةيلقص ىلع مالكلا مدقت دقو

 ١ ةيرصملا ةعوبطملا نع هاندزو « ةيطحلا خسنلا ين دري م نيفقعم نيب ام .

  3جم ت يف دري م رعشلا اذهو ؛ ه0 : ةديرملا .

 . ةديرحلا نع بيوصتلاو « هبيصن هيف : خسنلا يف *

 . اهعابأو : يل ؛

 ندي
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 يعيق

 نب ةبتع نب ورمع نب ةيواعم نب ١ورمع نب هللا ديبع نب دم نمحرلا دبع وأ
 فورمملا « يومألا يئرقلا سمث دبع نب ةيمأ نب برح نب رخص نايفس يبأ
 فناكو « ًاديجم ًارعاش آلضاف ابيدأ ناك ؛ روهشملا يرصبلا رعاشلا « ”ينتتملاب
 أ مهمثري ناكف « نوني هل تامو « برعلا مايأو رابخألا يورب
 لضفلا وبأو يناتسحسلا متاح وبأ هنع ىورو«فنخم نب طولو ةنيبع نب نايفس نعو
 نع دخأو اهب ثدحو دادغب مدقو 6 مهريغو يعخنلا 0 يثايرلا

 هوبأو وه ناكو . ةستنع يف رعشلا لوقيو « بارشلاب ؟ًارتبتاسم ناكو « ابلهأ

 رايشأ و فانك و « لبخلا » باتك فئناصتلا نم هلو « نيحرصق نيبيدأ نيديس

 « حبيذلا » تاشنتك و « نضغبأ مث نيبحأ يقاللا ءاسنلا راعشأف و « بيراعألا

 . كلذ ريغو « قالخألا » باتكو

 كحض نإو ًانالف نإ : لجرل لوقي ًايبارعأ تعمس : روكذملا يتعلا لاقو

 اقيدص هلمحت الف كتينالع يف اودع لمحت ل نإف « كيلإ يرست هبراقع نإف كل
 . ”كتريرس يف

 يناولاو 004 : زتعملا نبا تاقبطو 56 : ينابزرملا مجعمو ١5١ : تسرهفلا ين هتمجرأ - 44
 نويع يف رعش هلو ١ : *4٠0 يبهذلا ربعو 0 بابيللاو #84 : ١ دادغب خيراتو م04

 يثارملاو يزاعتلاو 5.١ : » رابخألا

 0 يلا

 ١ ارهتشم : رب ق جم . :

 كانو نو هب 000 ا كلير رس... . يبتعلا لاقو *
 ترضح : لاق هنع لوقنملا نمف « ةيمأ ينب نع هرابخأ رثكأو » : هعضوم يف ءاجو جم نم طقس

 ةأرما لكو زح هل كوامم لك : لاقو اهدي نيب سلجف خيش اهيلإ ماقف « تداجأف تنغف انسلجم ةنيق

 -ةنسح لك هللا لعجف نكي مل ذإ امأف «كل اهتعطقل يمك يف ًاررص اهلك ايندلا تناك ول «قلاط هل

 ىلا



 « عرابلا » باتك يف مجنملا نب نباو '( فراعلا ياك ةدتق 7 هركاذو

 "هل ىورو

 يضراعب حال ببشلا يناوغلا ا

 نم نعمس وأ ىف'رمبأ قه نكو
 ”ةنعأ ينع "تفطع نإف

 موانث موك موق نه ِينإف

 ةداق كرسشلا يف « مالسإلا يف فئالخ

 4 ع

 نعا

 ررضاوّتنلا دوادخلاب ينع نضرعأف

 رجاحملا ىوكلا َنْمعَنقرف نيعس

 رذآجلاو اهلا قادحأب ن'رتظن

 رباتملا سوؤر 'تغيص مهمادقأل

 رخافم لك رخف مهبلإو مهم

 3 لإ اذهب « ها همحر «يضرلا فيرشلا تايبأ يطخم يذلا عومجملا فو

 : اضيأ هل دروأو

 امل تلقف « انونجي كئت'دبع تلاق ..

 8 نمو 5 2
 « مدالوأ صعب اهب ينرب نيثدب

 م.

 'روز اهلاثمأ نع ف'ركطلا يفو اهنع يرصب ًارصاق ىميلم ينتأر ا

 'رسكلا هاؤارشب نو

 5 لماكلا » باتك ف دربملا هل ركذو

 نوح ةبابشلا نإ

 . ةرئاسلا لاثمألا نم تدملا اذهو

 : امههو

 ”مولتك داؤفلا فو كملع ًافسأ موسأر عومدلل يأدخي "تاونخأ

 موسمادم :هتإف كتنسلع "الإ اهتلثك نيطاوتملا يف دمي ”ربّصلاو

 نم وهو ©« دمج ريثك هرعشو .٠ ةروبشملا تاببألا نم أ تبلا اذهو

 ءانل هب تمق امب هدلول دلاولا موقي ام هللاوف ا ريخ هللا كازج : تلاقف ؛ يلع كل ةئيس لكو « كل يل -

 كل بهو ناك نإ قلاط هل ةأرما لكو « رح هل.كولمم لك : لاقو اهيدي نيب دعقف رخآ خيش ماقف

 .«؟ هنيدمحن ءيش يألف « كنع اهلمح ةئيس كيلع ال و كل'اهبهب ةنسح هل ام هنأل ًائيش كنع لمح وأ ًائيش

 ْ .ه”م : فراعملا

 : ناب زرملا مجعم

 : ىعملا . . . عومجملا يو

 . 4١ : ؟ لماكلا

 . جم يف ناتيب درو كلذكو « اهنم ناتيب هيفو ”هاب

 . جم قار تاس نم طقسو نم رب ل يل ن يب روكذم

 قل



 ىلاعت هللا همحر « نيتئامو نيرشعو نامث ةنس ينوتو . نيئدحما ءارعشلا لوحف
 ءاب 5528 اهقوف نم ةانثملا ءاتلا نوكسو ةلمهملا نيعلا مضب : ينتمملاو

 لثم بسن دقو « روكذملا نامفس يبأ نب ةبتع هدج ىلإ 0 هذه «© ةدحوم
 نأ زوحيو هريغو « هنع هللا يضر « يباحصلا ناوزّغ نب ةبتع ىلإ ةبسنلا هذه
 . لعأ هللاو « 'اهببف رعشلا لوقي ناك يتلا ةّيْنتْنع ىلإ هتيسن نوكت

 فتاوبحلا - اهيضو يازلا حتفيب - ةفارزلا : : لوقي ناك هنأ 'هنع يورو
 ةشحولا ةرقملاو ةيشح ةشحولا ةقانلا : تاناومح ثالث نيب ةدلوتم يهو فورعملا
 ةقانلا نيب دلو قأتف ةقانلا ىلع ناعبضلا عقبف «عابضلا نم ركذلا وهو «ناعبضلاو

 دالب يف كلذو « ةفارزلاب يتأتف ةرقبلا ىلع عقو ًاركذ دلولا ناك اذإف ؛ عبضلاو
 نم تدلوت اماق « ةعاملا لصألا يف ةفارزلاو « ةفا رزلا اهل لبق كلذلو « ةشنحلا

 رتسآلا » نال « كنلب واك رتشا » : اهبمست مجعلاو « ةفارزلا اهل لمق ةعامج

 . عبضلا : « كنلبلا » و « ةرقبلا : « واكلا » و لجملا
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 رعاشلا يدزراوخلا ركب وبأ

 «يرخربطلا » هل لاقيو «روهشملا رعاشلا يمزراوخلا سابعلا نب دم ركب وبأ
 « ةبسن نيمسالا نم هل بتك'رف ناتسرتبتط نم همأو مزراوخ نم هابأ نأل اضيأ

 بحاص يربطلا ريرج نب دمحخ رفعح يبأ 5 نبا وهو 0 يناعمسلا هركذ اذك

 . نم رب جم يل ل ن س نم طقس : اهيف ... زوحيو ١
 رخس دقو 148 : ١ ناويحلا يف امب نراقو « راتخملاو ق ر نم ةدايز ةمجرتلا رخ رخآ ىح انه نم ؟

 1 بهاذملا هذه نوبهذي نم ظحاحلا

 م6- 5م : عيدبلا لئاسرو ١ ٠ : ه ريثألا نبا خيراتو ( يزخربطلا ) : بابللا يف هتمج رب ح 4
 يديحوتلل نيريزولا قالخأ يف ركذ هلو ١5١ : * يناولاو ١ : ةاعولا ةيغبو ( هعم هترظانم )
 . 6٠م : م" تارذشلا رظناو



 . - ريرج نبا ةمجرت يف كلذ ركذ .مدقت دقو - خيراتلا

 يف امامإ ناك « ريهاشملا رابكلا نيديجملا ءارعشلا دحأ روكذملا ركب وبأو

 هيلإ ًاراشُم ناكو © بلح يحاونب نككسو ةدم ماشلاب ماقأ « باسنألاو ةغللا

 اماف « ناجرأب وهو داّبع نبا بحاصلا ةرضح دصق هنأ ىكحيو . هرصع يف

 وهو ءابدآلا دحأ بابلا ىلع بحاصلل لق : هياجح دحأل لاق.هباب ىلإ لصو

 دق : هل لق « بحاصلا لاقف « هماعأو بجاحلا لخدف « لوخدلا يف 'نذأتسي .

 نم تيب فلأ نيرشع ظفحي نم الإ ءايدألا نم يلع لخدي ال نأ يسفن تمزلأ
 هبلإ عجرا :ركب وبأ هل لاقف « كلذي هماعأو عاجلا هيلإ جرخف «برعلا رمش

 داعأف بجاحلا لخدف ؟ ءاسنلا رمش نم مأ لاجرلا رعش نم ردقلا اذه : هل لقو

 « يمزراوخلا ركب "ايأ نوكي نأ ديري اذه : بحاصلا لاقف « لاق ام هملع

 . هل طسبناو هفرعف هيلع لخدف < لوخدلا يف هل نذأف
 يف يبلاعثلا هركذ دقو :. رعش ناويدو لئاسر ناويد هل روكذملا ركب وبأو

 كلذ نمف «همظن نم ءيشب اهبقعأ مث هرثن نم ةعطق ركذو « "« ةمستملا » باتك

 : هلوق

 امال ت'راز ترسعأ نإو اميقم اندنع تْئمّسخ ت'رّسنأ نإ كتيأر

 اماقأ ءايضلا داز فإو "”بغأ . هؤوَض لق نإ ”رادّسلا الإ تنأ اف

 مآلأ تيأر ام : ةحلط نب ىيحي ابجوزا عيطم نب هللا ديبع ةنبا لوق ىلإ ريشي ]
 نم اذه : لاقف < كوكرت ترسعأ اذإو « كومزا ترسنأ اذإ ©« كباحصأ نم

 11 رجلا لاك يل رت ايرل يلع اكل وقل لاسر ارا يعرا

 : : هسفنل اولوت نب دعس نب ناؤع يندشنأو

 ؛[ اعّفرت هيلع ام كلانأ اذإف ًارمثم وندب نصفلاك مضاوتم

 ١ . كيلغ نذأتسي : ق ١

 ع ووو نافع ل فرك اقل :ق ؛ جم ر نم تطقس : نأ ١

 .ا9١و4 : 4 ةميتيلا "

 . جم اهب تدرفنا ةدايز

 ا | غ5



 ١ ًاضيأ هرعش نهو

 اساطرق هاقلي امل كفي الو اهيرسشي حارلا فرص لواحي نم اب
 اساكلا الق ىتح سيكلا غرفف امهؤالتما ضقي م 'سيكلاو ساكلا

 : يمزراوخلا 'بيبش نب دمحأ ديعس وبأ لوقي هبفو

 ءافآولا ىلع 'موثدي ال نكلو لضفو ”بدأ هل ركب وبأ
 ءاسملا ىلإ حابّصلا تقو نمف لخل 'تّماد اذإ هتادوم

 . ةريثك هرداونو هحلمو

 ثالث ةنس يفوت هنأ هخيرات يف ريثألا نبا انخيش ركذو . ةئاؤلثو نيناثو ثالث
 . "ىلاعت هللا همحر « معأ هللاو © نيعستو

 : هبق لمعف ضار ريغ دابع نبا بحاصلا قراف دق ناكو

 اميّدلا لجخأ ىتح دوجلاب هادي ”تلطَه نإو دابع نبا نادمحت ال
 امرك الو لخبال عتْمَيو يطعُي هس واسو نم .تارطخ اهنإف

 : دشنأ هتوم ربخ هغلب اماف « كلذ دابع نبا غلبف

 'معن :يل لبق ؟ ميمزراوخ ”تامأ لفاق ةناسارثتخ نم بكر ”لوقأ

 'مّعنلا نفك نم 'نمحرلا نعل الأ هربق قوف نم 'صجلاب اوبتكا :تلقف

 روك ذملا يمزراوخلا ركب يبأ ىلإ نيبوسنم نيتيبلا نيذه تدحو اذكه : تلق
 . مهتاركذم يفو مهعيماجي يف ءابدألا نم ةعامج كلذ ركذ «دابع نبا بحاصلا يف

 تدجوف «ينابز'رّملا فيلأت ”« ءارعشلا مجعم » باتك يف ترظن مث (194)
 . بيبش : نم رب ت يل ل ١

 « ةميتيلا » يف يبلاعثلا هركذ اذكه « ةئامثلثو نيرشعو ثالث ةنس يف هدلوم ناكو : ن شماه ١

 . نم رب ل يل ن س نم طقس : ىلاعت . . . انخيش ركذو : هلوقو ؛ هريغو

 . ١١" : يئابزرملا مجعم *

 فير



 دادغب ةيوار رعاش وهو «نافس نب ةيواعم همساو «ىمعألا مساقلا ىأ ةمحرت ىف
 يدادعب هلوار رعاس وهو *؟لنايفس نب هي ىمن 2١ مساقلا ىلا همجرت يف
 يف هيلع بتعف « هدالوأ بدؤي لبس نب نسحلاب لصتا « يئاسكلا ناماغ دحأ

 ش : هوجهي لاقف ءيش

 امرز نإ همذت الو ًارازتغ هاتفك *ترتطَم نإ دوجلاب انسح 'نّدّحتال

 انتغم دمتملا لّضَفِل دوحي الو بشت ىلع ةاقبإ 'مّتمَي سيلف
 امرك الو الخ منميو يطعُت هس وأسو "نم تارطخ ابنك

 . يمزراوخلا ىلع مالكلا مدقت دقو . 'كلذب معأ هللاو

 ءاخلا حتفو ءارلا نوكسو ةدحوملا ءاملاو ةلمبملا ءاطلا حتفي : يزخ'ربطلاو

 . ةبسنلا هذه ببس ىلع مالكلا ةمجرتلا لوأ يف قبس دقو «ياز اهدعبو ةمجعملا
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 رعاشلا يمالسلا

 ثا 3 5 : .راا 4 / ١

 نب ةريغملا نب دملولا نب دملولا نب هللا دمع نب ثراحلا نب هللا دبع نب ىمحي نا

 : 5 ةاعد ع 56
 نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب ةظقي نب موزخم نب "رمع نب هللا دبع

 نب رضم نب سابلا نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا نب كلام نب ربف

 . خسنلا رثكأ نم صنلا اذه طقس : كلذب ملعأ . . . اذكه : تلق ١

 ١١4:1١ عاتمالاو ٠85 : ا/ مظتنملاو س7١ ١ » يناولاو معه : ؟ دادغب خيرات يف هتمج رت - 56

 . ةمج رتلا هذه يف ةعقاولا راعشألا دا ريإب راتخملا بحاص ىفتكاو ؛"م#:11 ةياهنلاو ةيادبلاو

 زجوم بسنلاو ءانه وه امع هبسن يف فالتخا دادغب خيرات يفو ؛هللا ديبع:دادغب خيراتو رب ق يلر ؟

 . جم تان س نم لك يف

 . ورمع : ن *

1 



 ديلولا دلو نم وه ؛ روهشملا رعاشلا يمالّسلا يموزخلا « ناندع نب دعم نب رازن
 . هنع هللا يضر « ديلولا نب دلاخ يخأ < يموزحلا ةريغملا نب ديلولا نبا

 ةداهشو « قالطإلاب ًالوق قارعلا لهأ رعشأ نموه : 'هقح يف يلاعثلا لاق
 تبتك يذلاو « هرعش نم لدع دهاش « هركذ نم هتيرجأ ام ىلعو « قاقحتسالاب

 لاق هنأ هربخ نمو . سوفنلا ىمو « بولقلا ىقارو « نوبعلا هزن هنساحم نم
 : بتكملا يف "لاق ءيش لوو 4 "نينس رع نبا وهو رعشلا

 *هقفتم هيف سانلا نيعأو هتقرتفم هيف نسحلا مئادب

 هقّشر هظْنحَل مار'نَّم لكف ١ ”ةقوفُم هظاحلأ ”ماهس

 هقلخ نم ”ىتحو حيلم اذه +هتنجو قوف'نسحلا بّتك دق
 : لاقف كلذ لبق ةلجد ىأر نكي مو « ةلجد يف ةيرامس هابص يف بكرو]

 ”ةاقت الو نيعرادلا داوقت ”لومخ هب لوضحت نادبمو

 داؤوف هل سيلو مسج هل فرط تاذللا ىلإ هب تبكر

 *[داوسلا وهو « ”رظان ةلجدو ”هجو ضرألا نأ تنئظف ىرج

 ةعامج اهب دجوف « "كاذ موي يبص وهو لصوملا ىلإ اهنم جرخو دادغبب أشنو
 . ءاغسلا جرفلا وبأو « نييدلاخلا دحأ يدلاخلا نافع وبأ مهنم « ءارعشلا خياشم نم
 هتعاربل هنم اومجع هوأر اماف « مهريغو «يرفعلتلا نسحلا وبأو  هركذ مدقملا-
 «هرمأ ميفكأ انأ : يدلاخلا لاقف « هل سيل رعشلا نأب هومهتاف « هنس ةثادح عم
 اوطسوت املف « مهعم روكذملا يمالسلا رضحأو ءارعشلا اهيف عمج ةوعد ذختاو

 . ةميتيلا نع لقن اهرثكأ يف ةمجرتلا هذهو ؛ "45:: ١ رهدلا ةميتي ١

 . ةلس نيرشع نبأ : نه ق ؟

 . وهو لاق : يل *

 . هضراع : ةميتيلا

 . جم ام تدرفنا ةدايز ه

 . قهار نيح يبص وهو لصوملا دروو مالسلا ةنيدم.نم جرخو .: جم 5
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 « هتعاضب 'نع شيتفتلا يف اوذخأ بارسلا
 داريو ديدش رطم ءاج نأ اوثبلي مف

 :لاقو «دارَبلا كلذ ىلع مهديأ نيب ناك اجنران يدلاخلا ىقلأف «ضرألا هجو رتس

 : ًالاحترا يمالسلا لاقف ؟ اذه فصن نأ عل له « انباحصأ ا

 ريطخلا بدنلا ةيضوألا يدلاخلا رد هلل

 ريعسلا رات هدومج ىف دع نزملا ءامل ىدهأ

 رودصلا "رح نع هيلإ ب اتنعلا ردص اذإ ىتح

 رورسلايديأ يرطاخ نع "ةّيده هبلإ تعب

 روغثلا ىلإ دودخلا ىدهأ هنإف هولذمت ال

 هل نوفرتعيو لضفلاب هنوفصي اوناكو . هنع اوكسمأ هنم كلذ اوأر اماف

 :هيف يمالسلا لاق ىتح لوألا هلوق ىلع ماقأ هنإف يرفعّتلتلا الإ«قذحلاو ةداجإلاب

 هلاصو نع ربكت بلكلا ”سفنو يلاصو ىلإ ”يرقتعتلتلا

 هلاعف ىلإ فاضت نأ يلامفف ىبأتو يقلخ هقلخ يفاني

 هلاذق يف ةسيسخلا هتعنصو يفناسل يف ةسيفنلا ”قمنصف

 "هلاجر نم انأ اف مف نإو يلاجر نم وه امف رعمشأ نإف

 «.عرد هيدي نيبو ؛ قادحلا 000

 - لحت راف 0 2 ابفص : 4 لاقف

 دكتفم ريغ ءوسلا اهتأفك ةمعن ينتبح ا باد |

 . ردق نع شيتفتلاو هتاحالم يف اوذخأ : جم ١

 5 هرذعب : ةميتيلا 3"

 . ْن نم تيبلا طقس

 . بلعت : يل ل ترد ع



 دقو <« ةخومطملا ةرخلا يف زتعملا نب هللا دبع لوق نم ذوخأم ىنعملا اذهو
 'وهو هتمجرت يف كلذ ركذ قبس

 ”دحجي سيل اهناسحإ نم كلذو ابهسفنب محجلا ران نم ينتقو
 هتدصصق هدشنأف « ناهبصأب وهو دابع نبا بحاصلا ةرضح يمالسلا دصقو

 ش : اهتلمج نم يبل ةيئاملا

 بونذلا رم نم وفعلا انيأر امل مثثآلا ىلع انطست

 ءىناه نب نسحلا ساون يبأ لوق ىلإ ةراشسإ هبقو < هتساخم نم تيبلا ادهو

 00 " هتمجرت يف اهركذ م دقت دقو - دهزلا يف تايبأ ةلمج نم

 .ارورسلا رانلا ةفاخم ةتكرت - امم كيفك ”ةمادن "ضعت

 اوبرقتل وفعلا, يذذلت مئارجلا بابرأ لع ول : نومأملا لوقب ًاضيأ ماملإ هيفو
 . بونذلاب يل

 معنو «© نطيرع هاععو © د وم نو نعلم دلع يمالّسلا لزب مو
 بحاصلا هلمحف «زاريشب هبوب نب ةلودلا دضع ةرضح دْصَقق رثآ نأ ىلإ «ضبب
 ناكو < :يقاكلا فونتو زيزعلا دبع مساقلا يبأ ىلإ هطخم ًاباتك هداوزو اهملإ
 : باتكلا ةخسنو : « ءارزولا ىرجم ةلودلا دضع دنع يحن نمو « « ءاغلملا دحأ
 . يتلا هتيلح نأ قشوُي نمو«رمّشلا ددع نم رثكأ رعشلا ةّعاب نأ ”يالوم ملع دق
 « كلذ نم ”لقأ < هريكف حست نم ايدو يلا هللحو « هعيط غوص نم اهيدهع
 دمحم نسحلا وبأ « هترتخاف رامتخالاب هت'ررفو « ؛هتدمحف ناحتمالاب :هتريبخ نمو
 ةداجإلا يف ”بهذمو « ةّيورلا ىلع يفوت «ةيوق ةيدنلر هلو 4" يمالثملا اهلا بيغ نا

 0 جم يف دارت ©

 , هتدمح : جم ل راق ؛

 , للا هديأ : جم يداز ه

 فيجا



 ىلإ 'هل ريخو « هلمأ ىطتما دقو « هيعرأ فرطلا حاترب اك « هيعول عمسلا شيب

 « هلاح ضايب ميعم ربظيو « هلاثمأ داوس يف لصحي نأ ءاجر ةلملجلا ةرضحلا

 اذه يباتكو « هبكرمب ةغالبلا سرف تيلحو « هبكوم يف رعشلا ريمأ هنم تزبجف

 سالك يعاريشا يالوعن مار نزفا#رسنلا لإ هع رت لبن ردطتقلا ىلإ هدئار

 . ىلاعت هللا ءاش نإ لعف « هياحنإ عئارذ نم كلذ لعو « هياب يف

 « ةلودلا .دضع ىلإ هلصوأو هيلع لضفأو مماقلا وبأ هب لفكت هيلع درو املف

 :ش : "ابنم يتلا هتدمصق هدأ

 'ْضَقلا اهل حولي نأ اياطمللا ىراصق لعاج ةطيسلا ضرع ىوط كيلإ

 رْستنلا عمتجا اك مابشأ ةثالث يمراصو مالظلا يف يمزعو تنكف

 رهدلا وه مويو « ايندلا يه رادو 2ىرآولا وه كلَ ٍنامآ ترشو

 تيبلا ئدعم >5 ةركذ مدقملا يناجرألا دحأ ركب وبأ يضاقلا ذأ دقو

 راعلا نم يراعلا لحرلا وه اذه هحدمأ تلظ املا هنع 0 7

 راد يف ضرألاو ةعاس يف رهدلاو .لجر يف سانلا تيأرل هترز ول

 هضعبب ىتأف هلك م هنكل روكذملا ىنعملا اذه اضيأ ىنتملا لمعتسا دقو ؛ هتوالط

 ش : هلوق وهو تملا اذه نم ريخألا فصنلا يف
 ِء

 *ىئالخلا .تنأو امندلا كلزنمو ىنملا كتيؤرو ىمقألا ضرغلا ىه

 .هلاريخو : تاس ؛ هتريخو : ن ١

 . ةلودلا دضع ةمجرت ين درو ام ىلع اتلاحأ مث « لوألا تيبلا الإ « ق ر ين دري مل ؟

 ## س ١ : )ه)١ .

 * ريسي فالتخا عم رركم وهو « ق ر ادع ام خسنلا عيمج يف درو : قئالحلا . . . يضاقلا ذخأ دقو ؛

 ةلودلا دضع ةمج رت يف ههبشي ام درو ذإ

 4 .ع/



 : ةلودلا دضع عم يمالسلا ربخ ىلإ انعجر

 يف هتمدخب صتخاو « لومأملا حاتفم هملإ عفدو « لوبقلا حانحي هيلع لمتشاف
 تيأر ادإ : لوقي ةلودلا دضع ناكو « هظح هتالص نم رفونو «هنعظو هماقم يف

 يمالّسلا عبط عجارت  هتمجرت يف روكذملا خيراتلا يف ةلودلا دضع يفوت املو

 . تام ىتح ىرخأ ىعادتتو ةرم كساتت تلاز ام مث « هلاح تقرو
 : 'دصصق ةلمج نم هلوق كلذ نمف « ةعيدب ةديصق لك ةلودلا دضع يف هلو

 ”روبعلا ىرعشلا انب تربع
 ريدغ أهبف ةضورك ِء

 دقو ينامدن ”تبهسن

0 
 امسلا ىفا ق ردملاو

 هقرلا يبع دقف اوه

 اقف سلبإ راشأو

 "”فعت :ةكرعع ىعررص

 ودح انئتضور راون

 :"رورغ ايندلا امنإف م

 نورا ةيكلاو مانق هب
 ريشملا معن انلح ان

 روسنلاو انع شحولا
 8 مي 8ع اه و ع غلاو 0

 .روتسلا تكتجت اذإ ن وكيام رثسأ شيعلاو

 روقُصلا دّيّصلا كل تادهأ ا اه. ةاقّسلا فاط

 ريمخ هيف ابهنأك شج ازملا ابمتكي ءارذع

 روغث . هلبقت اد اهءابح تحت ؛ناظتو

 ريزو "مب انمامأ م امإلاو اندجّس قح

 : تايبأ ةلمج نم ًاضيأ هيف هلو

 ديأ اهيوحتف يصا هلا كمراصو فاعلا كلئان روزي ”قانعأو

 ١ ىثم : ةميتيلاو جم * . ل جم نم طقسو « ةميتيلا يف عضوملا اذه نع رخأت .
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 قالمإ لاما تيملو « ةورثو ىّتنغغ كنم دجملا تيبل موي لك يف

 : ًاضيأ هيف هلو

 .مداخ رغصأ ناك هآر ول نم ىدّتنلاو سأتلا يف ”حادملا ههبشت

 متاح '”فلأ 'هناةزتخ يفو «ىضمأو 2 رتنّمك افلأ نوُسَخ هْسْدَِج يفف

 ٠ : ًاضيأ هرعش نمو

 ادّبقم راذمعلا .ةلسلس ىحضأ : ا كنم ثلا ةبصأ امل .

 : هلوق يرفملتلا نبا ذخأ انهاه نمو

 ”لسلسم وهو حار كغادُص مالَّمف _ضراعي بيصأ دق كادخ نأ به

 - ينابيشلا دوعسم نب فسوب نب دم بابشلا وهو - يرفعلتلا نبا يندشنأو

 . تيبلا اذه اهتلمج نم يتلا هتاببأ

 تسل ةعمجلا راهن رخآ هتدالو تناكو . "ررُغو بّخُلن هرعش رثكأف ةلجلابو

 سيلا موي فوتو . دادغي خارك يف ةئاثلثو نيثالثو تس ةنس بجر نم نولخ

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاؤلثو نيعستو ثالث ةنس ىلوألا ىدامج عبار

 ةمجرت يف كلذ ركذ مدقت دقو - دادغب مالسلا راد ىلإ ةمسن : يمالسلاو

 . "ظفاحلا رصان نب دمع

 ١ هناريج يفو : ق ,

 دووم تعتز للاذلا كيبلا لاو ىف ةلع الخ تق

 « ءزحلا اذه رظنا : 5855 .
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 رعاشلا ةركس نبا

 يدادغملا يمثهاحلا ةركس نباب فورعملا « دمه نب هللا دبع نب دم نسحلا وبأ

 ةفيلخلا روصنملا رفعج يبأ نب يدبملا نب يلع دلو نم وهو 2: نويشملا رعاشلا

 « عادبإلا عاونأ يف عابلا عستم رعاش وه : 'هتمجرت يف يلاعثلا لاق ؛ يسابعلا

 نوجلا ناديم يف راج « دارفألاو لوحفلا ىلع حلملاو فرطلا لوق يف قئاف

 نباو ةركس نا لثم داج انامز نإ : دادغبب لاقي ناكو « دارأ ام فخسلاو

 نإ لاقيو . امههرصع يف قدزرفلاو ريرحي الإ اهّيُْس امو « ًادج ”يخّسل جاجح

 يف هلاق ام هبيبشت عيدب نمف <« "تيب فلأ نيسمخ ىلع يب'رثي ةركس نبا ناويد
 1 : وهو <« رهز هيلعو نصغ هدي يفو هآر مالغ

 .اامك رخا  .خ: .

 ”موظنم ٌواَول هنف نصع ةنم ديلا يفو ادب ناب ”نصغ

 م٠.:ميبهذلا ربعو 8.8 : م يناولاو ١85 : 07 مظتنملاو 410 : ه دادغب خيرات يف هتمج رت - 55

 . ١ا/ : " تارذشلاو

 ١ م : "“ ةميتيلا ,

 ١ يهو نتملا يف ال ةيشاحلا يف اهتبثن اذهو فلوملا لمع نم نوكت نأ دعبتسن ةدايز جم يف انه داز :

 » لهس نب نوميم رهاطوبأ ىكحو ؛ تيب فالآ ةرشع نم رثكأ ةرمخ ىمست ءادوس ةنيق يف اهنم

 يف رعش داوس نم موي ضايب يلي ال هنأ همع تنب يهو هتأرما قالطب فلح ةركس نبا نأ يطساولا

 ةاودلاب هئيحجت حبصلا نم اهجوز لتفنا اذإ موي لك تناك ةصقلاب هتأرما ترعش املو « ةرمخ ءاجه
 اهئاجهو اهركذ يف تيب واو ضرقي مل ام هقرافت الف.« ميرغلا موزل هالصم مزلتو ساطرقلا و «

 اهيف هلوق نمف « اذه ريغ ثحتسم ءاجه تيأر ام : ةركس نبا لوقي ناكو :

 انامز اهرجاؤنم عم تماقآ 2ىنأ ءارخبلا ةرمحلا تبجع

 اناسل هفدريو هب ( كيبي) ><نكلو لوط (هلعفل) سيلو
 « انارقلا سرد امم ر ًاناسل اهيف سدي فيك هللا هاحل :

 . "الم - "الاب : ةردانلا تاوفملا ين ريلا اذه نم ًابناج رظناو : ثلق
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 اد يف نينصغ نيب ”تريحتف

 ' : هرعش نمو

 : مهل تلق هنع ولستسو ىحتلا : اولاق

 ؟ هرحهأف ىجاسلا هفرط ىحتلا له

 مهتبجأف جرعأب "تيلي اولاق

 ةدئرأو هئيدح تأ ين

 : ًاضيأ هلو

 ىلا ةماقلا قرأ وأ

 ”موجن اذ ىفو ”ملاط رمق

 رهزلا علطي مل ام ضورلا نسحي له

 ؟ ”راوبحلا هنافجأ نع حزحزت له مأ

 نابلا نوصغىف ثدحي ”بسَعلأ

 ناديملا يف يرجلل ال مونل

 يقمالس نم سنلأ

 ١قماق تماقأ دق

 نبا لاقيو - بصعلا يبأ نباب فورمملا حتفلا نب دمج نب ىلع نسحلا وبأ لاقو

 : يمشاهلا ةركس نبا "ىلإ بتك : رعاشلا يدادغبلا يحلملا ينانشألا - "بصعلا .

 ١ امهعضوم يف دروو جم نم ناتيبلا ناذه طقس :

 ينأل نمي لوقأ الو تيلب

 يداقر يع ىفن دق بيبح

 25 *ه
 حسو ءاقدصألاب ”نَض همق

 ”مْمَس لصولاب لاخلا نأ ريغ

 : ثوغرب نباب فرعي مالغ يف هلو »

 هوقشعي وه نم تلق ام ىم

 هوبأ يظقيأ تضمغ نإف

 ًاامح تلخد : لوقي ىمشاحلا ةركس نب دمحم تعمس : لاق ىطساولا زئاوملا ئبأ نبا ثدحو

 : لوقأ انأو ًايفاح يراد ىلإ تدعف يمادم قرس دقو .تجرخو

 ىسوم ..نبا مامح مذأ كيلإ

 ىح هيلع صوصللا ترئاكت

 نكلو ًابوث هب دقفأ مو

 . «يناحلا ًارشبو مالسلا هيلع يبتلا دكر

 : تا ؛؟ بيصعلا : ن ؟ . :تيفعلا

 ارحو ًابيط- ىملا قاف نإو

 ىرعيو هب فوطي نم ىفختل

 ارشب تجرخؤ ًادمحم تلخد



 انم دعابتلا بحنوأ اعإ

 .لخل اموي ناوخإلا لوقي له
  هتدسفت الف 2 ركس انسب

 ملم كيان علو يننأ

 حادق ةدوملا ضّحَم هنم باش

 . "علم كنيبو اننيب : نولوقي مأ

 : ءاسؤرلا ضعب وحب هلو

 اصفار العا عب
 راج "لعام هزو ايف
 ”بيبع "يف سيل لقت الو

 ناخد الب ران . رعشلاو

 رماس "لحما ليقث نم ع

 هفيلخ الو رابع "يلو

 هفيظو الو ينع عطئقُي
 هفضعلا  ةرحلا فذقت دق

 هفبطل ىّقار ش يفاوقللو
 0 0 اى ما

 هقفيقخ فرحا هب تاوه

 لهأ وهو كسملا يجه ول

 ظ : اضيأ هلو
 ربلل تددعأ ام : لبق

 : تلق

 هفمج راصل حدم "لكل

 "”هادشب ءاج دقف د

 ””دلعر ةمج ابتحت ى'رلع ةعارد

 : امهو <« "ةمجركلا ةماقملا ىف ىريرحلا اهركذ ناذللا ناتيسلا هلو

 اسيح انتاجاح نع رطقلا اذإ عبس هجئاوح نم يدنعو ءاتشلا ءاج

 نيتسو ثالث ةنس قشمذب هتيقل : لاقو ةديرحلا ين دامعلا هركذ : نم رب يل ل س ن خسنلا يف اذه دعب درو ١

 وهو « بصعلا يبأ نبا ىلإ فرصني هعقوم بسحب مالكلاو ؛ ليلقب كلذ دعب فوتو « ةئامسمخو

 وهس اذه لعل » قلعملا هيف لوقي لصألا طخ ريغ طخب قيلعت ن شماه يف درو اذهو « أطحخلا حضاو

 «...ةركس نبأ نيب و هنيب ةحراطملا نكمي فيك « كاذ يحلملا ةافو خيرات ناك ول ذإ خسانلا ملق نم

 ءانثلا يبأ ىلإ فرصني دامعلا مالك نإف « مهولا اذه ححصي ر ةغسن نع هانتبثأ امك بيترتلاو

 ش ش . ةركس نبأ ىلإ ال دومحم

 .,”هه - #”ه؛4 : يريرحلا تاماقه ؟



 انك: :مغط نسكو بانكتلا هني. "الط. نطو نوط سيكو نك

 ىلع - ىلاعت هللا ءاش نإ نيدمحلا يف هركذ يتآلا - يذيواعتلا نبا جسن دقو 0
 ش : لاقف « هلاونم

 'باوص هنع ريخأتلا يف يأرلا اهف ةعبس برشلا سلجم يف تعمتجا اذإ
 بارششو ”برطم داشو عمشو 2نداشو ”دبشو ”مامشو

 ١يرزيشلا يوحنلا نالسرأ نب ةمعن نب دوم ءانثلا وبأ لاقو

 "ىرتفُم ريغ دحاو الإ يهامو ةريثك :ءاتشلا تافاك نولوقي

 ؟ارّقلا يف دجتوي ديصلا لكو“ كيدل لصاح ل كلاف سيكلا "فاك حص اذإ

 : اضيأ بابشلا يف هلو

 ”كلكلظت ”قاروأو رم 1 ًانصغ ناكو ”بابشلا ناب دقل

 كلك تام كضءب تام ام ىتم ملعاف تارف كنم ضعبلا ناكو

 . ةريثك هرعش نساحمو

 ةئائلثو نينامكو سمخ ةنس رخآلا عير ءاعيرألا موي يفوتو

 . ىلاعت هللا همحر

 «نيتئامو نيناكو سمخ ةنس دعب روك ذملا بصعلا يبأ نبا ةدالو تناكو (195(

 . ةئاثلثو نيعبسو عبرأ ةنس تاببألا هذه يرهوجلا يلع نب نسحلا هنم عمو

 هع نا رو رول دل يعل ب در إو وار

 .ةالف - هالو ١ ( ماشلأ ممق ) ةديرحلا يأ هتمج ر 1

 . ارم الب فاك درف الإ يه امو : ةديرحلا ؟
 , راتخملاو ق ر ادع ام خسنلا نم طقس « ارفلا . . . جسن دقو » هلوق م

 . بابشلا يف روكذملا ةركس نبالو : راتخملا ين لاق كلذل و ؛ ةركس نبا ىلإ ريمضلا دوعي انه 4

 سمخ ةئس دعب يفوت هنإ هلوق دامعلا نع لقنو ء ه0 : ١ ج ين ةضراع ةمجرت فلؤملا هل مجرت ٠

 ْ . ةلاممسخخو نيتسو .
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 ثالث ةنسم قشمدب هآر هنأ « ةديرخلا » باتك ىف بتاكلا نيدلا دامع ركذو

 . 'هل عيطاقم ةذع ةدفتاو « ةنايقنو نانسو
 «ةنكاس ءاه اهدعبو ءارلا حتفو فاكلا ديدشتو ةلمهملا نيسلا مضب : ةركسو

 . "اهريسفت ىلإ ةجاح الف ةفورعم يهو

 ا

 يوسوملا يضرلا فيرشلا

 نب نيسحلا دمحأ ىبأ بقانملا يذ .رهاطلا نب دمع نسحلا وبأ يضرلا فيرشلا

 دمه نب قداصلا رفعج نب مظاكلا ىموم نب مهاربإ نب ىسوم نب دمحخ نب ىسوم
 2 مهنع هللا يضر 00

 هولانرفو 00 لأ دو اربع ل أدتبا : م ل

 ةرعفيو هتيرصلا خ ملص © قارعلا ةداس بحنأو « نامزلا ءاشنأ عدبأ

 رعشأ وه مث « رفاو نساحملا عيمج نم ظحو رهاب لضفو رهاظ بدأب « فينملا

 هنإ تلق ولو « نيقلفملا ممارعش ةرثك ىلع «رّسَتغ نمو مهنم ىضم نم نييبلاطلا

 . نم رب جم تال يل س نم طقس : هل . .. يثونتو ١
 نم غارفلا ناكو » كلانه ءاج دقو ( ن ) نيدلا يلو ةخسن نم يناثلا ءزحلا يهتني نطوملا اذه دنع ؟

 ىدحإ ةنس مارحلا درفلا بجر رهش نم نيرشعلاو سماخلا رصعلا دعب ءاثالثلاموي دلجملا اذه خسن
 ا ال م ةالصلا لضفأ (؟) اهنكاس ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم ةئامناممو نينامتو

 « خلا 00 هللا رفغ ل يكلاملا يموديملا دمحم نيدلا رصان نبا

 . باتكلا رخآ ىح ن ةخسن رمتستو : تلق

 . هتمجرت رداصمل ركذ اهيفو ( :١90107 توريب ) سابع ناسحإ روتك دلل هنع ةسارد رظنا - 551

 , م5 : م ةميتيلا "
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 هرعش نم لدع دهاش 'هب ربخأ اب دهشيسو < قدصلا نع دعبأ ل شيرق رعشأ
 ةلوهسلا ىلإو ةناتم ةسالسلا ىلإ عمجي يذلا « حادتقلا نع عنتمملا حادقلا يلاعلا

 ”ايدق ىلوتي هوبأ ناكو . اهادّم دعبيو اهانج برقي ناعم ىلع لمتشيو ةناصر
 مث « سانلاب جحلاو ملاظملا يف رظنااو © نيعمجأ مهبف كحيو « نيببلاطلا ءابقن ةباقث

 ةئاؤلثو نيناممو نامث ةنس يف روكذملا يضرلا هدلو ىلإ ابلك لامعألا هذه تتد'ر

 . يح هوبأو
 ردتقملا ني دمحأ سابعلا يبأ هللاب رداقلا مامإلا ىلإ هبتك ام هرعش ررغ نمو

 : "ةدصصق ةلمج نم

 ”قرفتن ال ءايلعلا ةحود يف اننإف نينمؤملا ريمأ ًافطع

 قرثعُم يلاعملا يف اناك « ًادبأ توافت راخفلا موي اننيب ام

 قوطم تنأو اهنم لطاع نأ يننإف « كتزيم ةفالخلا الإ

 : ءاضيأ هلوق هرعش ديج نمو
 قوشعم ًاقشاع ”منامي ًادبأ لزيمو نعنتماف يلاعملا "تمار
 قيلطتلا كرافلا ءاود : ًارجض لقأ مو نبتلن تح .تارّبصو

 : *تابيأ ةلمج نم هلو

 رابخأب دجن نع يناثالَحو ًارطو ايضقاو يل افق ”يبحاص اب

 راغلاو نابلا تاذ حلطلا ةيمحخ ت رطم مأ ءاسعولا ةعاق تضورله

 يراّمْس يحلا كاذ راّمْسو «يراد ةمظاك نود رادو تيبأ له مأ

 ١ هركذ نم هيرجأ : جم ؛ هيرجأ : ةميتيلا ؛ هتربخأ : ق يل لر .

 ١ يلوتم ًامدق : يل .

 .؛75: ؛ هلاويد م

 . ًاضيأ هلوق ديج نمو : رب جم ق ؟ ه. : ؟ هناويد مه

 تطّقسو « هركذ . . . هرعش ناويدو » هلوق دعب ر ىف تايبألا تدرو دقو ؟ هآأال : ١ هنأويد ©

 . ىرخألا خسنلا نم
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 رادلاب دبعلا برقل مودقلا دنع 0 نم دجن .ماورأ 'عوضت

 ةحاح الف دوجولا ريثك .وهو حا ل لو ناوبدو .

 ٠ . هركذ نم راثكإلا ىلإ

 هنأ ةمئماج طي قاد 'هركذ مدقملا - يوحنلا ينج . نا متفلا أ ركنا

 غلبي م ًادج لفط وهو يوحنلا يفاريسلا نبا ىلإ ب لما ووك ذلا مالا فيركا
 نم .ءيش هركاذف « "هتقلح يف ًاموي هعم دعقو « وحنلا هنقلف نينس ريشع هرمع

 بصنلا ةمالع اف «رمع تيأر ه انلق اذإ : هل لاقف « ملعتلا ةداع ىلع بارعإلا

 ةدخ نم نورضاحلاو يناريسلا بحعف ؛ ىلع 'ضْعُ 1 يا

 . ةريسي ةدم يف هظفحف نسلا يف لخد نأ دعب نآرقلا نقلت هنأ ركذو . هرط
 ملع يف هعسوت ىلع لد 00

 . هباب يف ًاردان ءاجف « نآرقلا تازاجم » يف ًاباتك فنصو « ةغالاو وحنلا

 د دس سيو يي م

 "يربخلا مكح بأ هعمج

 رادب زاتحا ءابدألا ضعب نأ عومج يف ىأر هنأ ؟ءالغنلا ضبا لوتخأ دقلو

 اييلع ىنخأ دقو « اهفرعي ال وهو * ”ىأر نم رسب روكذملا يضرلا فيرشلا
 ةراضّنلاب اهل دهشت اهموسر اياقبو « اهتجابيد تقلخأو اهتحْبَب تبهذو نامزلا

 « ناثدحلا قراوطو نامزلا فورص نم ًابجعتم اهيلع فقوف « ةراشلا نسحو

 ١روكذملا يضرلا فيرسلا لوقب لثمتو

 ميكح وبأ اهيلإ بسن زاريش ىرق نم ةيرق يهو ربخ ىلإ ةبسن ءابلا ناكسإو احلا حتفب : يريخلا *
 اهعمج يلا ةخسنلاو : تلق ( يربخلا : بابللاو باسنألا ) ملعملا هللا دبع نب ميها ربإ نب هللا دبع

 . يغرلا رعشل يسارد يف اهيلع تدمتعا دقو « ةدوجوم لازت ال فيرشلا ناويد نم يريحلا

 . ءالضفلا ةعامج : ن

 . دادغبي :رب جم.ت يل. ل.ه

 . 1م : ١ هلاويد 5

 تلح



 كسا ىلبلا دبي اهيلولطو مهعوبر ىلع ”تفقو دقلو

 بكرلا يذعب جلو يوضن ِبَمَل نم جض قتح ”تيكبف

 بلقلا تفلت لولطلا ينع تيفخ ذمف ىنبع تتفلتو

 نمل رادلا هذه فرعت له : هل لاقف « تاببألا دشني وهو همممو صخش هب رمف

 «© يضرلا فيرشلا تاببألا هذه بحاصل رادلا هذه : لاقف « ال : لاقف ؟ يه

 باتك يف "يريرحلا اهركذ هانت أ يعن هناك مقالا مما ضرك دا هقلو

 ةيرش نب ديبع نأ هاور ام ىلع يهو "« صاوخلا ماهوأ يف صاوغلا ةرد د

 نايفس يبأ نب ةيواعم ىلع لخدو مسأف مالسإلا كردأو ةنس ةئاؤلث شاع يمه رجلا

تررمه : لاقف « تيأر ام بجعأب ينثدح : هل لاقف « ةفيلخ وهو ماشلا
 تاذ 

 عومدلاب ياشيع "تقرورغا مهيلإ تسبتنا اماف 2 مهل ًاتيم نوثفدي موقب موب

 : رعاشلا لوقب تلثمتف

 "ريك ذتموبلا كْنَسَفَنَي لهو ركذاف *رورغم ءامسأ نم 'كنإ بلق اب

 ريضاحم ًاقالطأ كل ترجح قح دحأ نم هيفخت ام بحلاب تحب دق

 ريخأت هيف ام مأ كدشرل ىندأ ابلجاعأ يردت امو يردت تسلف

 ريسايم تراد ذإ 'رسعلا انيبف هب نّيَضراو ًاريخ هلل ردقتساف

 ريصاعألا هوفعت ”'سمرلا وه اذإ ”طبتغم ءابحألا يف ءرملا انببو

 رو رسم يحلا ف هتئارق وذو هقرعت سبيل هيلع ”بدرغلا يسب

 : لاق « ال : تلقف ؟ رعشلا اذه لوقي نم فرعتأ : لجر يل لاقف « لاق

 ؟تسلو هيلع يت يذلا بيرغلا تنأو « ةعاسلا هاّنفد يذلا وه هلئاق نإ

 . انيجعف : ق ؛ ًابجعتم يقبف : ت ؟ انيجعتف : جم ن ل ١

 . يريرحلا نبا : ر ؟

 . هه -همهم : صاوغلا ةرد «

 . ةردلا يف كلذكو ؛ سيلو : يل ُ

 117 ةيييفم



 لاقف « هتومب مرسأو هب ًامحر سانلا ؛رسمأ هريق نم جرخ يذلا اذهو « هفرعت
 .يرذعلا ديبل نب ”ريثع وه : لاق ؟ تيملا نمف « ًابجع تيأر دقل : ةيواعم هل

 هفلأ يذلا « ةّملا » باتك يف يحبسملا ريمألا هركذ ام اذه نم برقيو ]
 تنك : يئارداملا دومح لاق « لاق ةئامعبرأو ةرمشع تنثا ةنس ماحلا نب رهاظلا
 لت ىلع تفقوو « ةجاحل ةنيفسلا نم تدعصف ةلبألا انلخدف « ناويدلا ىلإ ابجوتم
 : رعاشلا لوق تدشنأ نأ يل نعو قيتع دامر

 باجنم مامح ىلإ قيرطلا فيك تيغل دقو موي ةئاق بر إب

 فرعت «قف اي : يل لاقف « عضوملا نم برق ىلع اسلاج ةلبآلا لهأ نم خيش ناكو
 نم تبحعف ؛ هدقوتسم ىلع فقاو تنأف : لاق < ال : تلق ؟ باجنم مامح
 . [١ كلذ يف قافتالا

 حرش » باتك يف يزيربتلا ايركز وبأ بيطخلا هركذ ام نيتيضقلا نيتاه لثمو
 هل تناك روهشملا رعاشلا يدسألا ساش نب ورمع نأ ًاضيأ هريغ هركذو " ةسامخا
 هنأ هب رّبعت تناكف « رارع هل لاقي ءادوس ةمأ نم ”نباو « ةمزوق نما ةارغأ
 : لاقو هل اهاذأ اهملع ورمع ركنأف « اهيذؤيو هيذؤتو

 'ِلظ دقل ناوهلاب يرمعل ًارارع دري نمو تاوهلاب ًارارع تدارأ
 ”مّسعلا بكنملا اذ نوجلا ؛بحأ ينإف حضاو ريغ نكي نإ ًارارع نإو

 « دوسألا : نوجلاو «  ةساحلا » باتك نم لوألا بابلا يف تامبأ ةدع يهو
 نب بلبملا دنع نم هجوتو « ءالقعلا ءاحصف دحأ رارتع ناكو - ماتلا : ممعلاو
 نيب لَشثَم امف هحوتف ضعب يف ًالوسر يفقثلا فسري نب جاجحلا ىلإ ةرفص يبأ
 ةياغلا غلبو ءاش ام برعأو نابأ هقطنتسا اماف « هاردزاو هفرعي مل جاجحلا يدي
 : آلثمتم جاجحلا دشنأف « هنع لئس ام لك يف دارملاو

» 
 رارع هئباو سأش نب ورمعب ةقلعتملا ةيلاتلا ةصقلا اهنم تفذح دقو « جم اهب تدرفنا ةدايز

١ 

 . يحبسملا نع ةلوقنملا ةصقلا هذه ىلإ رشي مل هنكلو راتخملا ين اهيلإ راشأ رارع ةصقو
 . نم رب جم تا يل ل س نم ةصقلا هذه تطقس دقو ؛ 189 : ١ يزيربتلا حرش <”
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 مظ دقل ناوحلاب يرمعل ًارارع درب نمو تاوحلاب ًارارع تدارأ

 . قافتالا كلذبو هب بجعأف « رارع  ريمألا هللا ديأ  انأ : رارع لاقف

 . ظيلغلا ناكملا : ساشو

 مالسإلا كردأ مرضخم وهو « ةعزخ نب دسأ نم روكذملا ورمعو (196)

 ش . ريبك خش وهو

 ؛ حاص ادذإ '« ارارع راعي » ءارلا ديدشتب « 'ملظلا ياعم مهوق نم رارعو

 ءيشلا عضو دقف هلثم نم كلذ بلط نمو « رارع ةناهإ يقأرما تدارأ : لوقي

 . مظلا وهو « هلح ريغ يف
 اهقلطف كلذ هنكمي مف هنباو هتأرما نيب حلصي نأ ساث نب ورمع دبتجاو

 . ةلاطإلا ةيشخو ةجاحلا مدعل هتكرت ًارعش كلذ يف لاقو مدنف

 : فيرشلا ركذ ىلإ انعجر

 هللا دبع نب دمع هللا دبع ابأ تعمس : "« دادغب خيرات » ىف بيطخلا لاق

 تعم : لوقي « ءاسؤرلا دحوأ ناكو « ظوفحم نبا نيسحلا ىبأ ةرضحب بتاكلا

 : ظوفحم نبا لاقف < شيرق رعشأ يفرلا : نولوقي بدألاب معلا لهأ نم ةعامج

 امأف « ليلق هرعش نأ الإ « لوقلا ديجي نم شيرق يف ناك دقو < حيحص اذه

 . يضرلا الإ سيلف رثكم دبجب
 ”دحألا موي ةركب فوتو ؛ دادغبب ةئاثلثو ةيسفلو عبتا ةئبب هقدآلو تناكو

 طخب هراد يف نفدو « دادغبب ةئاعيرأو تس ةنس - رفص ليقو - مرحلا سداس

 ىفترملا هوخأ ىضمو.ربقلا ؛سردو رادلا تبرخ دقو «خركلاب نييرامنألا دجسم

 « هنفدو هتوبات ىلإ رظني نأ عطتسي مل هنأل رفعج نب ىموم دبشم ىلإ مساقلا وبأ

 . ىلاعت هللا همحر « ةريثك ةعامج عم رادلا يف كلملا رخف ريزولا هيلع ىلصو

 . اهحتفب - لجرلا مسا - رارعو « نيعلا رسكب ههجو اذه ١

 .؟465 : 5 دادغب خيرات ؟

 . ردو : قرن م . سيمحلا : رام

 حلا



 هس ةنس نيسحلا دمحأ يبأ بقانملا يذ رهاطلا هدلاو ةدالو تناكو (197)
 ةئامعبرأو ثالث ةنس يفوت ليقو ؛« ةئاعبرأ ةنس ىلوألا ىدامج يف يفوتو « ةئاؤلثو
 ًاضيأ هاثرو « يخرلا هدلو هاثرو « نيتلا باب دبشمب شيرق رباقم يف ىف نفدو دادغس

 ايوا يتلا هتديصقب يرعملا ءالعلا وبأ

 فاتسُملا ربنعو فيسُملا لام فافك تاثداحلا تيلف ىد وأ

 . ةداجإلا لك اهيف داجأ ةليوط يهو
 . "ىلع مماقلا يأ ىضترملا فيرشلا هيخأ ركذ مدقت دقو
 نم ةانثملا ءاملل نوكسو ةدحوملا ءاملا رسك و ةلمبملا نيعلا حتفب : ديسعو

 . ةلمبم لاد اهدعبو اهتحت

 ابتحت نم ةانثملا ءاملا حتفو ءارلا نوكسمو ةمحمملا نيشلا حتفب : ةيرشو

 . ةنكاس ءاه اهدعبو

 ةبسنلا هذه « مم اهدعبو ءاشلا مضو ءارلا نوكسو مجلا مب : يمهرجلاو

 . نميلاب ةروهشم ةريبك ةليبق يهو « ناطحق نب مرج ىلإ
 اهتحت نم ةانثملا ءابلا حتفو ةثلثملا ءاثلا نوكسو ةلمبملا نيعلا ريتك + رسفعو

 . لجرلا يمس هبو « رابغلل مس | لصألا يف وهو « ءار اهدعبو
 ” ليم لإ اجاج لذ يتم عسا ديبلو
 . لعأ للاو 2 يرذعلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 ١ طقسلا حورش : ١١١4 .

 ما: مج رظنا ؟
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 يسلدنألا ءىناه قف

 ليق؛روبشملا رعاشلا يسلدنألا يدزألا ءىناه نب دمت «نسحلا وبأو مساقلا وبأ

 ليقو « يدزألا ةرفلص يبأ نب بلهملا نب ةصيّبق نب متاح نب ديزي دلو نم هنإ
 ةمجرت يف حور هيخأو ديزب ركذ مدقت دقو - متاح نب حور همخأ دلو نم وه لب

 « ةيقيرفأب ةيدهملا ىرق نم ةيرق نم ءىناه هوبأ ناكو ؛ -'ءارلا فرح يف حور

 ةيليبشإ ةنيدمب روك ذملا دمح اهب هل دلوف «سلدنألا ىلإ لقتناف «اييدأ ًارعاش ناكو

 «© هيف ربمف رعشلا لمعو بدألا نم رفاو ظح هل لصحو * لفتشاو اب أشنو

 «هدنع يظّحو ةيلمبشإ بحاصب لصتاو «مهرابخأو برعلا راعشأل أظفاح ناكو

 مقن كلذ هنع ربتشا املو « ةفسالفلا بهذمب ًامبتم ذالملا يف كاهبنالا ريثك ناكو

 « ًاضيأ هبهذمب مهتاو < هيبسب كلملا ىح يف ةلاقملا تءاسو ةيليبُسإ لهأ هيلع

 هرمعو اهنع لصفتاف « هربخ اهمف ىسني ةدم دلبلا نع ةبيغلاب هملع كلملا راشأف

 دئاقلا ًارهوج يقلو برفغملا ةوادلع ىلإ جيرخ هنأ هتصالخو « ليوط هييدحو

 امهحتفو رصم ىلإ هبجوت دنع هل ىرج امو هركذ مدقت دقو  روصنملا ىلوم

 ركذ مدقت دقو - يلع ينبا ىبحيو رفعج ىلإ لحترا مث « هحدتماف - "زعمال

 همارك | يف اغلابف « اهيبلاو اكو « باذلا ةئيدم هو ةليسملاب ال8 و” دنع

 يديّبعلا روصنملا نب ددَعَم مت يبأ زعملا ىلإ هربخ يمنف ©« هبلإ ناسحإلاو

 سستلملا ةيغبو 4:ةوذحلاو ١45 : برطملاو ل4 : حمطملاو 858 : ١ ةلمكتلا ين هتمج رت - م

 41:14 ءابدألا مجعمو ١ : 5١١ ةطاحإلاو ( حمطملا نع القن ) 4. : « حفنلاو ( 80١ : مقر )

 4١. : " تارذشلاو م88 : ١ يبهذلا ربعو

 ١ ؟ ح رظنا : و٠ه”.

 ج رظنا ؟ ١ : #”اله .

 ب رظنأ م ١ : 56٠١" .

 رك



 ىبتنا اماف « اهنم هبلطف - ىلاعت هللا ءاث نإ فرحلا اذه يف 'هركذ يتأيسو -

 هيلع ماعنإلا يف غلاب هيلإ
 ءىناه نبا هعيشف - هربخ يف يتأبس اك - ةيرصملا رايدلا ىلإ زعملا هجوت مث

 لصو انف « هعبتو زيجتف « هب قاحتلالاو هلايع ذخأل برغملا ىلإ عج رو روك ذملا
 لاقرف < سنألا سلجم يف امايأ هدنع ماقأف « ابلهأ نم "صخش هفاضأ ةقرب ىلإ
 يف مانف ناركس وهو رادلا كلت نم جرخ ليقو « هولتقف هيلع اوديرع مهنإ

 نم ةنمناس ىف دجو هنإ لبقو « هتوم ببس فرعي مو ًاتيم حبصأو قيرطلا
 عبسل ءاعبرألا موي ةركب يف كلذ ناكو « هليوارس ةكتب اقونخم ةقرب "يناوس

 ليقو «ةنس نوثالثو تس هرمعو « ةئاؤلثو نيتسو نيتنثا ةنس بجر نم نيقب لايل
 « ناوريقلا رابخأ » باتك بحاص هدبق اذكه «ىلاعت للا همحر «نوعبرأو ناتنثا
 زعمال هعيبشت نم ًالوأ هتركذ امل فلاخم وهو «زعملا ةبحص يف ناك هنأ ىلإ 1
 : لاقو ًاريثك هبلع فسأت رصمب وهو هتافو زعملا غلب املو . هلابع دخل ةغعونجوو
 . كلذ انل يب للا رلا ءارعش هب رخافن نأ وجرن انك لجرلا اذه

 هتدرصق كلذ نمف « رعشلا بّحخلنو حئادملا ررسغ روك ذملا زعملا يف هلو
 : اه وأ يتلا ةينونلا

 ”نيعلا جودحلا رقي اهنم مأ 'نيربي مجلاع ةّقعأ نم له
 نروؤجش نبنأ الإ نك ذه امهتّدبع انمذ ام لايل نملو
 نوصغ نبنأك ”تامحائلاو بكاوك نهمنأك 'تاقرشملا
 نوجل ناسحلا ررتط نم كسملاب اهنإو « ”حابصلا كحض امو ”ضيب
 نونكملا ولْوللا اهيلع ىككيو مادخ ةحفص ”ناجرملا اه * ىمدأ

 ١ هريخو هركذ : ق ؛ هربخ : جم يل ل ت ,

 . لجر : يل *؟

 . نفسلا نم عون : ةيناشلاو ؛ ةيقاسلا : ةيناسلا و ؛ يناوش نم ةيناش : يل ل جم ى

 .رالو : هلاويد 4

 ٠ ىدهأ : ق ؛ ىندأ : راتخملاو ر .

 فرضر



 اهدعب نم يه"وأت ماجلا ىدعأ

 ةرفز جداوبلل [عارس اونا

 مهبابقي ىحضلا اوغصص امنأكف

 اهمنآول قيقشلا لكح ىلع اذام

 الو مهدعي ضورلا "نشطعألف

 ررظنم ةجهب نيعلا ظحل 'ريعأأ

 ىستكا ولو قرشُم وج ثكوجلا ال

 ىرث هل ريبتعلا ذإ ةندعبي ال

 فوَقُم يرقبعلا هيف مايأ

 مقرشملاو

 اهموق ال

 غرس .:ةبئيعازلاو

 دإ ءاممظ نم دبيعلاو

 حباس

 هنأح ”دن رفلا هبف دنرمو

 هاا ا مرح ف
 دردح هنم ينبت دب له

 عا نم نفقم كرانعماا يضع

 امو 2 ةحأ هديدح حشر ناك دق

 ىقلي امنأكو

 : ليخلا ةفص يف اهنمو

 احين اكل « ابقمس ةعاسب تفرع

 ايضا“. اهيفن قبلا لع رونار

 انأك كادن نم هبش ثسغلا ىف

 ننس ايف هاكف
 نينح ”يطماو 3 امم

 نوفج دودخلا هيف ترفصع وأ

 نيبثت دودخلا يف اهيسبال نع

 فتوتم هيلع عمد يل هيون

 نينر

 نوؤخل فترذإ يفإ ؟ مهنوخأو

 نوفص

 نو نوبزلا "برحلا الو ”رازلخ نخ

 نيرع وهو فشلا كاذ سانكو

 نوُمأ عوسلا ةئاجو حرم

 فالخ هل ةدر

 :ةرؤكسم رسفنأ نم هنكل

 نومق قاقرلا هيراضم تغاص

 نوزحملا ”

 نيك رارغلا

 هيما

 نوازح ”نوزحلا ”دسلا الو بضمه

 5 .٠
7 . 

 نويع ناهرلا موي اب تقلع

 دك]رتلظ يهو هشغاح ترم

 نيمد كنم ءاونالا ىلع تيت

 فو



 . ابلك اهتدروأل اهوط الولو « ةنانطلا هدئاصق نم ةدبصقلا هذهو

 : ًاضيأ هلو |

 ىباصت نيلئاقلا ضعب لوقيو ىوهلا ينبفسي نأ الول هللاو
 ١[اباضر دوربلا اهببف نم تفشرو هقانع قيضب اهجلمد ترسكل

 الولو «ريبك هناويدو . هتقيرط نسحو هتجرد ولع ىلع ةلالد جذوخألا اذه يفو
 «نيواودلا نسحأ نم ناكل رفكلا ىلإ يضفملا طارفإلاو حدملا يف ولغلا نم هيف أم
 لب * مجرخأتم نم الو مهيمدقتم نم 3 : هتقبط يف وه نم " ةيراغملا يف سبلو
 « نيرصاعتم اناكو « ةقراشملا دنع ينتملك مهدنع وهو « قالطإلا ىلع مهرعشأ وه
 . هيف ام فالتخالا نم ماقت يبأ عم ينتملا يف ناك نإو

 يتلا ناظملاو خيراوتلا نم روكذملا ءىناه نبا ةافو خيرات بلطتا تلزم
 «هدجأ مف نأشلا اذه خياشم ن نم ًاريثك اقلخ هنع تلأسو « هدجأ الف ابنم بلط 3
 هام يناوريقلا قشر نب نمط نع أل فيطل باتك يف هدو
 عضوم نم هرم ةدم تلقنو < انهاه روكذم وه اي هتيفلأف "؛ « بهذلا ةضارق »
 « هناويد لوأ يف اهبتكو اهبعمجف هلاوحأب ىنتعا دق لضافألا ضعب تيأر رخآ
 . هملع رثع ام هنأل ةافولا خيرات ركذي مو « رمعلا ةدم ركذو

 هببشأ ام : لوقي ءىناه نبا رعش عمس اذإ ناك يرعملا ءالعلا ابأ نإ لاقيو
 لئاط ال هنأ معزيو « هظافلأ يف يتلا ةعقعقلا لجأل « ًانورق نحطت ىّحترب الإ

 الإ اذه ىلع هلمح امو « لاقملا اذه يف هفصنأ ام يرمعلو « ظافلألا كلت تحت
 . ملعأ لاو « ؛مظنلا يف نينسحملا نم الإ ناك ايف ةلمابو <« ينتملل هبصعت طرف

 . جم نم ةدايز ١

 . ةبراغملل : رب يل ل تا؟

 .(١)9؟5 5 ةرهاقلا « يجناحلا ةبتكم ) ةردانلا لئاسرلا ةلسلس ي عبط 0

 اذه يف ركذ دقلو . رعشلاب ملع هل نكي مو « يضاقلا أطخأو يرعملا قدص دقل : س شماهب قيلعت ؛
 رامع نباب كبسحو « مهءراقي الو مهتقبط يف ءفاه نبا دعي ال ةعامج ةب راغملا ءارعش يف بابلا
 . ( ةيلاتلا ةمج رتل رظنا ) اذه
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 يسلدنألا رامع نبا

 رعاشلا يلّتشلا يسلدنألا يرّْملا « رامع نب دمع ركب وبأ نيترازولا وذ

 « ناهر اسرف -'ةزمهلا فرح يف روك ذملا- يطرقلا نوديز نياو وه ؛روبشملا

 . نامزلا كلذ يرعاش اناك امهو « ناببلا نوف يف فرصتلا يف « نابل اعضرو

 «هناسحإ ةعاربو هناسل ةءاذبل روكذملا رامع نبا نم فاخت سلدنألا كولم تذاكو

 يقآلا - سلدنألا برغ بحاص داَبع نبا هللا ىلع دمتعملا هيلع لمتشا نيح ايس ال

 ًاريزو همدقو ًاريمسو ًاسيلج هضبنأو  ىلاعت هللا ءاش نإ فرحلا اذه يف هركذ

 نم ”نيح هلع ىتأ دق ناكو « ًاريمأ هبجوو كلملا متاخ هيلع علخ مث اريكامو

 بئانجلاو بئاجنلاو براضملاو بكاوملا هتعبتف ؛« ا روك ذم ائيش نكي م رهدلا

 « دونبلاو تايارلا هسأر ىلع ترشنو لوبطلا هفلخ تبرشفو « دوتطاو يتاككلاو

 مدع نم هبف ناك ام عم« ريرسو ربنم قار حبصأو « ريم'ددت ةنيدم كلمف

 « هقحّتسمو هركش بجوتسمو هقرر كلام ىلع بثو مث «ريبدتلا ءوسو ةساسلا

 « هيلإ دياكملا ماهس دادسو هيلع دمتعملا لّيحتف « هقح سخيو هقوقع ىلإ ردابف

 يف دمتعملا هلتق نأ ىلإ « ًاصيحَم دحي ال حبصأو « اصينق هتضبق يف لصح ىتح
 نيعبسو عبس ةنس يف كلذو « هدّحْلَم يف هلزنأ نم رمأو « هدبب الل هرصق

 . ةيليبشإ ةئيدمب ةئارعيرأو

 املو « ةروهشم هتصقو « ةئاعبرأو نيرشعو نيتنثا ةنس يف هتدالو تناكو

 “4 : ةقرولا ؟ ةريخذلاو 888 : ١ برغملاو ( 7١0 : مقر ) سمتلملا ةيغب يف هتمجرت - 4

 : نيزربملا تايارو ١59 : بجعملاو ١59 : برطملاو ١0١ : ؟ ءاريسلا ةلحلاو مم : دئالقلاو

 ربعو 555 : ؛ يتاولاو ( دئالقلا نع القن) 508 : ١ حفنلاو ١٠١ : مالعألا لامعأو ؟ه

 .(١ةها/ :دادغب .ط) هنع فلؤم صلاخ حالص روتك دللو * : " تارذشلاو ؟ 6 : * يبهذلا

 .ا"9 : ١ ج رظنا ١
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 هلوقب 'يس'رُملا يسلدنألا نوبهو نب ليلجلا دبع دمج وبأ هبحاص هائر دمتعملا هلتق
 : ةدصق ةلمح نم

 _لتاقلا ”نيي "تّلَش ال لوقأو يعمادم ءلم هيكبأ هل ابجع

 يمظع تيأر دقل :"« نابقعلا دئالق » بحاص ناقاخ نب حتفلا رصن ذ وبأ لاقو
 اهب امهدواسأو رصقلا بناحي رفح رفح نم نيلس دعب ل دق رامع نبا يقاس
 قمرف « امهّواوتلا لح الو « اههاوفأ ترغف ام « ةّفَتشُنم "اهتلبلو « ةفتلم
 . ريخلا بذكملا قدصو « ربعلا سانلا

 . دوبقلا دواسألاب ينعي

 : هلوق روكذملا رامع نبا دئاصق ريهاشم نمو

 ىرّسلانع نانعلافرّص دق مجنلاو ىربنا دق ”مسنلاف ”ةجاجزلا ردأ
 اريتعلا انم ”ليللا درتسا ال ”تروفاك انل ىدهأ دق ”حبصلاو

 : دامع نب *؟دضتعملا يف يهو < اهحيدم نمو

 ارادصي ىح قود هاحتنو دروع كولملا محدزا ادإ كلم

 ىرتكلا ةّنس نم نافجألا يف ذلأو 2ىدنلا رطق نم دابكألا ىلع ىدننأ
 ىرقلا ران ىلإ الإ ىغولا ران نم "كفني ال دجملا دنز حادق

 . ةقئافو ةليوط يهو

 « "دابع نب دضتعملا يف اضيأ يهو « ةيمسملا ةديصقلا ًاضيأ هرعُش ديج نمو
 : املوأو

 ١ ؟ ةريخذلاو 45 : دئالقلا يف هتمجر“ : ١59 بيطلا حفن نم ةقرفتم تاحفصو .

 م0 : ردصملا اذه رظناو ؛ دئالقلا : س ؟ .

 ٠ امهتنبلو : جم ؛ اهتبلو : ق ؛ امهتليلو : ن ر ؛ امهلبلو : س .

 + : دئالقلا عجار « أطخ وهو ؛ دمتعملا : راتخملاو رب يل 4

 ه : صلاخ حالص رظنا 8

 فرح



 مئاغلا ءاكب ام الإو « يلع

 : هنطو فصو ف ١(ضيأ اهبنمو

 اهنإف © بابشلا درب ايتحلا اهاسك
 انأكف ابصلا َدْبَع اب تركذ

 مئال دنش'ر ىلع يولأ ال يلابل

 سعاون نويبع نم يدابس لانأ

 فطاعم نيب دّسلاب انل ليلو
 اهنأك انع مث انيلع رت

 انروزت ًاراج ض'وكرلا انذختا ثيحب ]

 افنأك سحم ,شاو الو انتبو

 : ابحندم نمو

 مهتاصرع يف زعلا ”خانم ”كولم

 هئانبل اٌّتظلا ريغ ام تيبلا مه

 مهب 'تّضهن اطخلا 'عورلا رصق اذإ

 زفت لو بوؤت نأ نم 'تبأ ديأو

 ابساك ترااعنو رحب نعولا يئماذذ

 ظئافح نم ةرورجم انقلا كانه

١ 
 04 اهبعمو

 نعاط لو هرظناف اوبكر ادإ

 هرم ربا نإ: نس: تنم كطقس + شيا 1

 . ةيطحلا خسنلا يف درت م ةدايز ؟

 5 نه 5 ن

 _مئاملا ”حاوتن مف الإو « ”يفو

 يمنات ”بابكشلا قع اهب دالب

 مزابحلا نيب قوشلا رانب “تحدق

 مئاه يغ نع هينثأ الو « ينانع

 معاون نوصغ نم يباذعع ينجأو

 مقارألا ”بايسنا 'باسني رهنلا نم
 مئانلا اننيب ىشت ”دساوح

 "| مساوألا حايرلا يديأ يف هاياده

 متاك ردص نم رسلا ناكم انالح

 ملاعملا كلت نيب يلاعملا ىوُتَمو

 مئاعدب انقلا ريغ الو سأب

 مصاعملا لاوط يف يلاوعلا ”لاوط

 مصالغلا زحي وأ يصاونلا زحي

 مجالا مهفايسأ تعجر ادإ

 مئازع نم ةزوزبم ابظلا مشو

 معاط رخآ هدصرأف اولزن نإو
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 هيبأ ءاجهو هئاجه نم هنع هغلب ام دابع نب دمتعملا دنع هبونذ ةلمج نمو
 : امهو « هلق بابسأ ربكأ نم اناك امه « نيتيب يف دضتعملا

 دمنعمو اهمف كل ضمنعم عامس نيلذتأ ركذ يدنع حّسقي ام

 دسألا ةلوص اخافتنا يحي رهلك اهعضوم ريغ يف ةكلمم ءامسأ

 . ةريثك رامع نبا نساحمو

 نب ةرّْهم ىلإ ةبسنلا هذه « ءار اهدعيو ءاهلا نوكسو ىملا حتفب : يرهملاو

 . ريثك قلخ اهيلإ بسني ةريبك ةليبق يهو « ةعاضق نب فاخلإ نب نادبح
 هذه < ةدحوم ءاب اهدعيو ماللا نوكسو ةمجعملا نيشلا يسكب : ىللّشلاو

 . رحبلا لحاس ىلع سلدنألاب ةنيدم يهو « بلش ىلإ ةبسنلا
 مملا ريسكو ةلسمجملا لادلا نوكسو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا مضي : ريمادستو

 دمتعملا ناكو < ةيس'رم ةنيدم يهو « ءار اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو
 لزب ملو « اهب ىصّعف «هنع ابئان روكذملا رامع نبا ركب ابأ اهيلإ رّيس دق دابع نبا
 هذه ةرهشو « ًالوأ مدقت اك هدبب هلتقو © هتضبق يف عقو ىتح هيلع لاتحي دمتعملا
 5 ١اهلمصفت يف ةلاطإلا نع ينغت ةعقاولا

 رامع نبا ةمجرت يف « ةديرخلا » باتك يف بتاكلا يناهفصألا نيدلا دام ركذو
 هيف ركذ رعشب هاجه هنأ هلتقل بابسألا ىوقأ ناكو « دمتعملا هلتقو : روكذملا
 : اهنم تاببأ يهو « ةمكيمرلاب ةفورعملا هينب مأ

 الاقع يواست ال ”ةيكممر نراجهلا تانب نم اهتريخت

 الاخو اع نيراجتنلا مثل عارذلا ريصق ”لكب تءاجف

 «جاجح نب كيبمر نم اهارتسا «دمتعملا ةدارعسم تناك ةيكيمرلا هذهو : تلق

 ابسلإ ليملا يف طرفأف دضتعملا هيبأ مايأ يف اهارتشا دق ناكو « هيلإ تبسنف
 « دمتعملا وه « ابعسا بساني بقل هسفنل راتخاف « داّتعا ابمساو ©« هيلع تبلغو

 ىضفق قح ةرسح هتقراف الو ةربع هل أقرت ملو « مايأب دمتعملا لبق تامغأب تيفوتو

 ١ نم رب تايل ل س يف ةمج ربلأ يهتنت انه .

 فيل



 هنوكل < رام نبا لتق ىلع دمتعمللا ترغأ يتلا يهو « ١انزحو افسأ هبحن

 رغوت يكل هبلإ "هتدسن امنإو « ”رامع نبال سيل رعشلا اذه نإ لمقو ؛ اهاجه

 . معأ هللاو « هيلع دمتعملا ؟ردص
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 يسلدنألا غئاصلا نبا ركب وبأ

 نباب فورعملا « يطْسْقر سلا يسلدنألا يبجُمتلا هجاب نب دمج ركب وبأ

 نب ديبع نب دم نب حتفلا رصن وبأ هركذ 4 روبشملا رعاشلا فوسليفلا « غئاصلا

 ليطعتلا ىلإ هبسنو « "هباتك يف « نانقعلا دئالق » بحاص « يسيقلا ناقاخ

 هامس يذلا هياتك يف هقح يف لاقو « ةدمقعلا لالحناو ةفسالفلاو ءاكحلا بهذمو

 كالفألا مارجأ يف ركفو « ملاعتلا باتك يف رظن : هلاثم ام "6 سفنألا حمطم »

 «هفدطع يفاث هربظ ءارو نم هذمنو « مكحلا هللا باتك ضفرو « ملاقألا دودحو

 «ةئيفلا ىلع رصتقاو « هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ام لاطبإ دارأو
 هللا ىلع مرتجاو « ريبدتلاب بكاوكلل كحو « ةئبف هللا ىلإ انل نوكي نأ ركنأو

 نإ  ىلاعت هلوقب ًازبتساو « داعيإلاو يبنلا عامس دنع أرتجاو <« ريبلا فيطللا

 , هل سيل : راتخملاو ق ؟

 . بسن : راتخملاو قر «

 . بلق رغوي : ق مه

 يبأ نباو 405 :ءامكحلا خيراتو م. ١:07 « ٠0 حفنلاو ١١4 : + برغملا يف هتمج رت - ٠+

 .١7م : ؛ تارذشلاو ؟+ : ٠ ةعبيصأ

 . ”"ءكدس م... : دئالقلا رظنا ه

 وبطل سلتلا ف هيوعو دل نبيل اك ةايقدلا دكت نا ورظوم نسل اذه

 رخل



 نرأ دقتعي وبف ( م0 : صصقلا ) 4 داعم ىلإ كدارل نآرقلا كيلع ضرف يذلا
 « ١هفاطق 0 « همات همامح «راوت وأ تابن ناسنإلا نأو < ر'ود نامزلا
 .مما هل هيلع رمي ايف هناسل نمحرلا يسنو « مسر هيف هل اف هبلق نم ناميإلا يحم دق

 تاداقتعالا هذه نم هب هفصو امف دحلا زواجو هرمأ يف ناقاخ نبا غلاب دقلو
 :هلوق كلذ نمف «رعشلا نم عيطاقم هل دروأو « هلاح هنلكب معأ هللاو < ةدسافلا

 ”ناكس تيبلق عبر يف 'مكنأب اونقيت كارآلا نان ةناكسأ
 اتا اوتمؤتحا 1ذإ ماوقأب املي املاطف دادولا ظفح ىلع اومودو

 نافجأ هيفي ضمغلاب 'تّلحتك له عمرايد تءانت ذم ينع ليللا اولس
 نافجأ ينوفج الإ امل تناكف وامس قرب ةفايسأ "تدرج لهو

 بلح ةنيدمب ءالضفلا ةبرافملا خامشأ "ضعب تايبألا هذه يندشنأ دق ناكو
 نابتفلا يبأ ناويد يف اهنيعب كلذ دعب اهتدجو مث «روكذملا غئاصلا نبا ىلإ ةبوسنم
 كلذ يندشنأ اوف اكاش تيقبف -ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - سويح نب دمج
 ”هباتك يف اهتدجو نأ ىلإ « غئاصلا نبا ىلإ اهتبسذ يف مهو هلعل : تلقو « خيشلا

 نمل ملعأ ىلاعت هللاو « روكذملا غئاصلا نبا ىلإ ةيودنم اضيأ ؛« سفنألا حمطم »

 . اهنم يه
 :*هلو

 اريبع حافف اه. 'مسنلا رطخ ةضور ةحاقأ ىلع بابقلا اوبرض
 اريعلا كلت قوسي مولككلا يماد مهلومح نيب راس يلق ”تكرتو

 ارويغ تلأس ولو كفي ناع مهدنع له مريسأ تلأس اله

 فرخ



 نكات نوصنلا ليش دلال

 مهدعي نم ابصلا حير يب رهام

 : دشني ناك ةافولا هترضح املو

 ىدرلا ابلباق نيح يسفنل لوقأ

 هنيهركت يذلا ضعب لمحت يفق

 سمح ةنس ليقو « ةئامسخو نيثالثو ثالث ةنس مظعملا ناضمر رهش يف ىفوتو

 ١|ريعس دأاعف هل تقيس الإ

 نت ل اة كرل
 انهألا ىلإ رارفلا تدتعا املاط دقف

 . لاعت هللا همحر 6« ساف ةئيدع ناجنذاب يف امومسم ةئاهسمحو نبريشعو

و «ةنكاس ءاه مث ةددشم مج فلألا دعبو ةدحوملا ءاملاب : : 0
 ةضفلا يه

 نم ةانثملا ءاتلا مضب 0

 . جحذم نب ملس نب نابوث تنب
 ةلمبملا نيسلا نوكسو فاقلا مفو ءارلاو ةلمبملا نيسلا حتفب : يطسقرّسلاو

 اهنم جرخ سلدنألاب ةنيدم يهو « ةطسقرس لإ ةسسنلا هذه « ةلمبم ءاط أاهدعبو 4

 ءايلا نوكسو مجلا رسكو اهحتفو اهقوف

 يدع مأ يهو « بسحت ىلإ ةبسنلا هذه ؛ ةدحوم ءاب اهدعبو ابتحت نم ةانثملا

 بسبجحت يهو « اهملإ اهدلو بسن « نوكسلا نب بيبش نب سرشأ ينبا دعسو

 93 ةئامصخو ةرشع ينثا ةنس جنرفلا اهيلع ىلوتساو ءاماعلا نم ةعامج

 ١ جم تنم تيبلا طقس .

 جم نم فيرعتلا اذه طقس ؟ .

 ةض
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 هل ؛ روهشملا رعاشلا يفاصرلا يسلدنألا ءاّفرلا بلاغ نب دمه هللا دبع وبأ
 نيش نمو « قافآلا يف رئاس هرعشو « ةفيطل مظنلا يف دصاقمو ةفيرظ راعشأ

 يهو ؛ ١ةداجإإلا لك اهبف داجأف جسنلا هتعنص مالغ يف اهمظن يتلا هتاببأ هرعش

 ٍلذتبم ردقلا لاذمب مت ملول يلذع همح يف اورثكأ دقو اولاق

 ىسب هنا رهظيو

  - 5١بجعملا يف هتمج رت :

 يل ةبابصلا يف يرمأ ناك ول تلقف

 هرظاتنغ نفقلا "يح .هتبيخأ

 ةلئاج لزغلا يف ا اليرغ
 ىلمنأ كاوحملاب بعلي تالذج
 هصمخأب ًاصخف وأ هيفكي ًايذح

 يل كلذ سل نكلو كاد ترتخال

 لقملاو نافجألا رحاس ىمللا ولح
 لزغلا يف ركفلا نالوج هنانب
 "لودلاب مايألا بعل ىدسلا ىلع
 لح كارشأ يف يلا ”طسخت

 ل ا ل ا

 ا
 ”ةياآك يبي ”نالذجح نم يريذع

 هقيرب هبترهز يقآه "لبي

 : نيز ريملا تايارو ه5

 - ؛ تارذشلاو ص08 : ؛ يناولاو « بيطلا حفن نم ةقرفتم نكامأو

 . ( )و١5 ةفاقثلا راد

 : ةداجإلا . . . داجأف ١

 : نم رب قل تار جه ؟ . لمألاب
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 : ؟ ةلمكتلاو ؟85

 : سابتقالا ةوذجو 4

 ٠ ؟ برغملاو :

 . جم رب راق نم طقس

 ”رفص هلواحي ام هعلضأو

 رهزلا مستبا اك ًادمع اكبلا ىحيو

 : ةقرولا « ركسع نبال ةقلام ءابدأو 4

 .ط) هناويد ةمدقمو ١



 رخا سجزنلانم اموي'“ترصلعلهو هتتوفج لب ءعمدلا نأ ”هويو

 : اضيأ هلو

 وئاقل دنع بابلألا رّيحتت هنأ الإ نصفلاك فبفبمو

 مئام شر 'درولا : تلقف « اقرع 'هثدخ لّدكت دقو ماني ىحضأ

 همحر « ةقلام ةنيدمب ةئامسحخو نيعبسو نيتنثا ةنس < ناضمر ربهش يف يفوتو

 . ىلاعت هللا
 ىلإ ةبسنلا هذه « ءاف فلألا دعبو ةلمهملا داصلا حتفو ءارلا مغب : يفاصأرلاو

 ةديلُب اضيأ سلدنألابو « ةّيسنّكب دنع سلدنألاب ةريغص ةديلُي يهو « ةفاصرلا
 ةيواعم نب نمحرلا دبع اهأشنأ «ةبطرق دنع يهو «' ةفاصرلا اهمسا ةريغص ىرخأ
  فرعيو « ةيمأ ينب نم سلدنألا كولم لوأ يومألا كلملا دبع نب ماشه نبا

 روصنملا رفعج يبأ نم ًافوخ ماشلا دالب نم سلدنألا ىلإ لخد هنأل « لخادلاب

 دييع موي ةيطرقب هل عيوبو اهكلم اهلخد اماف « ةروهشم هتصقو « يسابعلا
 هذه ىنبو « ةئس نورسشعو سمخ ذئموب هرمعو « ةئامو نيثالثو نام ةنس ىحضألا

 ةديلُب يهو « ناورم نب كلملا دبع نب ماشه هدج ةفاصرب اهامسو ةفاصرلا
 يف - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - يوما توقاي هلاق اذك « ماشلاب ةروبشم

 عست مسا ةفاصرلا نأ ركذو « اعقص فلتخلا اعضو كرتشملا » د .ىمسملا هباتك

 ةفاصر ركذي مل هنأ ريغ « اهتركذل ليوطتلا فوخ الولو « اهدادعو « عضاوم

 . معأ ىلاعت هللاو « مضاوم "ةرششع نوكت ةفاصرلا هذهبو « ةسنلب

 ١ رمحلا : يل .

 ةفاصر : ل ؟ .

 | رشع : ًاعيمج ةيطحلا خسنلا يف م .
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 <ا/؟

 رهز نبا ركب وبأ

 ناورم نأ قيوم ءالعلا يىبأ نب كلملا دع ناورم ىبأ نب دمه ركب وبأ

 ؛ ليبسإلا يسلدنألا يدايإلا رئماز نب ناورم نب دمح ركب يبأ نب كلملا دبع

 اومدقت و ايلعلا ديدارلا رلآ.6 ءاززوتباكس انور تال لك ترب لأ نال

 . مهرماوأ تذفنو كولملا دنع

 ”نانسا نو فرطلا و نسما هناك يف ةمحد نبا باطخلا وبأ ظفاحلا لاق

 نم ناكمب  روكذملا رم'ز نبا ىنمي ركب وبأ انخيش ناكو : ١6 برغملا لفأ

 وهو « ةمرلا يذ رعش ظفحي ناك «نيعَم بذع "بطلا نم ذرومو « نيكم ةغللا“
 دنع ايلعلا ةلزنلاو بطلا لهأ لاوقأ عيمج ىلع فارشإلا عم برعلا ةغل ثلث

 ًانامز هتبحص < بشنلاو لاومألا ةرثكو <« بسنلا ومس عم <« برغملا باحصأ

 . اليلج ًابدأ هنم تدفتساو « ًاليوط

 :ةهرعش نم دكلاو

 ينلاغو حابصلا ”مون مهلاغ دق مهدودخ فكألا ىلع نيدّسومو

 ينل ام مهلاو تركّس ىتح مبلضتف برشأو مهيقسأ تلز ام

 ينلامأف امءانإ ”تْنلّمأ ينأ امرا ذخأت نيح ملعت رخلاو

 هتافو ينتغلبو « ةئاوسمخو عبس ةنس تدلو : لاقف هدلوم نع هتلأس : لاق مث

 ( سيراب ةخسن ) ١ : ١٠١ ةلمكتلاو ليذلاو 7١ : رفاسملا دازو 550 : ١ برغملا يف هتمجرلا - ال”

 ءابدألا مجنعمو "1 : ١ حفنلاو أذ ؟ ةعبيصأ يبأ نباو ١:ه : بجعملاو 6٠ه : ةلمكتلاو

 نات ا حا ل ؛ يبهذلا ربعو 84 : ؛ يتاولاو 05:

 2 . زارطلا راد يف

 ١ برطملا : « ْ

 . بلطلا : برطملاو نم جم رب رد؟

 قي



 . ةيحد نبا مالك ىبتنا ؛ ىلاعت هللا همحر « -ةئامسمخو نيعستو سمخ ةنس رخآ يف

 أ سيئرلا لوقب تاببألا هذه يف روكذملا رْه'ز نبا لأ دقو : انأ تلق

 : وهو يغابصالا نب هللا ةمه نب هللا ديبع بلاغ

 راقي تيمس ام. اهارشت تماس ول ةلوبشم. 'ُبْتَرَقع |

 راصّملا لجرأب سادت ىع'رص 'تّدغ ذإ ةمئدقلا. اهدئاقح تركذ

 راثلاب ”مهبف "تحاصو 4 'مهنم | تنك 4 و ا"وشتنا ىح مه "تنال

 « ءربلا ةليح » ىمسملا مكحلا سونبلاج باتك يف ًاضيأ هبلإ بوسنملا نمو

 : هلوق - اهربكأو مهمتك لجأ نم وهو.-

 ”كيلعل وأ ةامحلا 6-00 ليلعل تفنص ءربلا ةلمح

 ١ةلمح ءربلا يف سيل ءربلا ةلمح 04 تلاق ةننملا تءاح اذإف:

 هيدل يبلق ةفللخت ”ريغص اطقلا خرف '”لثم ”دحاو يلو

 هيجولا كاذو صيخشلا كاذل اتشحو ايف يراد ”هنع 'تأن

 هيلع يكبأو يلع كش يشن شكو ينمفوتت

 هيلإ ينمو يلإ هنمف اننبب ام قوشلا بعت. دقل

 1 | : بيشلا هيلع ٌبلغو خأش دقو هلو

 انأر ام لك ياتلقم '"تركنأف 'تيلج ذإ ةآرملا ىلإ ”ت'رظن ينإ

 قف كاذ لبق نم هدبعأ تنكو هفرعأ تسل ًاخْئسلش اهيف ”تيأر

 ؟ ىتم ناكملا اذه نع لحرت ىتم ٠ انه ناك سمألاب يذلا نبأ : تلقف

 ىتأ كاتلقم ”هتركنأ يذلا نإ :ةبحعم ي هو تلاق مث تكحضتساف

 اتبأ ان موملا يدانت ىميلس تراص دقو ”يخأ اي يدانت ىميلس تناك

 ةواح



 ١روهشملا رعاشلا لطخألا لوق ىلإ رظني تاببألا هذه نم ريخآلا تيبلاو

 الاخ نهدنع ”كاديزب 0 ”ةةنئإف ؟ نب ”كنوعد اذإو

 الاصوو ةلح فاو ىندأ ةنئاإف'"ى يخأ اب ”كنذوعد اذإو

 هبط ىلإ ةراشإ اهمفو « تاسإلا هذه هدبق ىلع بتكي تام اذإ هنأ نساوأو

 : يهو «© سانلل هتجلاعمو

 هيلإ انعفاد ًاناكم ظحالو ًافقاو اي كقحي لمأت

 هيلع موي شمأ مل ينأك 5يتنجو ىلع حيرضلا 'بارت
 هيدل انهر ترصدق انأاهو نونملا:راذح مانألا يوادأ

 « روكذملا رّه'ز نبا ىلإ ةبوسنم ءاملعلا هاؤفأ نم اهتذخأ امنإ عيطاقملا هذهو

 . اهلقن يف مهيلع ةدبعلاو « اهتحصب اهتحصب ملعأ هللاو

 هلمختل تداقناو انخش هب درفنأ يذلاو : "هقح يف ًاضيأ ةمحد نبا لاقو

 رعشلا هدير نئهو « تاحشوملا 6 هعاتأو ”ةلوخ هيف ةاهمنلا تراصو هعابط

 برغملا لهأ اهب تبرغأ يتلا نوئفلا نم يهو < هتوفصو هرهوج ةصالخو هتبخنو
 هل دروأو ؛ قرشملا ءايضضلاو ةعلاطلا سمشلاك اهمف اورهظو « قرشملا لهأ ىلع

 . ًائسح ًاحئوم

 رهدلا- كلذ ريزو ناك هنإ : رثهاز ءالعلا يبأ هدج قح يف لاقو (198)

 هيفتك نيب "ةلغن نم ًانحتم يفوتو © هممكحو رصعلا كلذ فوسليفو <« هميظعو

 | . ةبطرق ةنيدمب ةئامسحخو نيرشعو سمخ ةنس

 هبو © قرشملا ىلإ لحر هنإ : ؟كلملا دبع هيبأ دج ىتح يف لاق مث (199)
 نطوتسا مث «ناوريقلاب مث رصمب مث دادغبب بطلا ةساير ىلوتو«ًاليوط 0 ِ

 . نم رب جه ت يل ل س نم لطخألا اتيب طقسو 4م : لطخألا ناويد رظنا ١

 4 : برطملا نإ

 . ةلعب : ىرخألا خسنلا فو ؛ ر و برطملا ياذك *

 . ؟7١ : هسفن ردصملا 4

 ده



 'مدقتلاب ربتشاو <« برغملاو سلدنألا راطقأ ىلإ ابنم هركذ راطو ناد هليوم

 . ةيناد ةنيدمب تامو « هنامز لهأ ذب ىتح بطلا مع يف

 اظفاح يأرلاب املاع ناك هنإ :ناورم نب دمج هدج دج قح يف لاق مث (200)

 ًاميسو © نونفلا يف اننفتم « ىروشلا يف امدقم ىوتفلاب ًاقذاح ابمقف « بدألل

 < ةناعيوأو نيردشعو.نلثا' ةنس ةريبلطب فوتو « ةياردلاو ةياورلا عمج « الضاف

 هوفصوو ”نيسلدنألا ءاماعلا نم ةعامج هنع ثدح « ةئر نيذامكو تس نبا وهو

 . ىلاعت هللا همحر « لذبلاو دوجلاو لضفلاو نيدلاب

 . ةداعإلا ىلإ ةجاح الف ةريبلط ىلعو يدايإلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 ْ . "ءار اهدعبو ءاحلا نوكسو يازلا مهب : رّهازو

 يف ؛زازبلا نبا بيطلا ىبأل « ةديرخلا » باك يف بتاكلا نيدلا دامع ركذو

 : ”هلوق « همسا ركذي مو « ديز وبأ هتينك و ره'ز ينب ضعي

 هّياكتلا يف دحلا امتزواج رْه'ز نياو تنا اولا لق
 ”ةنافقك اكنم دحاوف ًآليلق ىرولاب ًقفرت

دمحأ ركب يبأل ' نيتيبلا نيذه تدجو مث (201)
 هنأو « ١ضيبألا دمحش نب 

مخو نيعبرأو عبرأ ةنس يفوت
 . معأ هللاو « ىلاعت للا همر ةئامس

 . ةمدقتلاب : را

 . سادنألاب مولعلا نم : رب ؛ سلدنألا ءاملع : برطملاو ر ؟

 . جم تايل ل نم يف ةمج رثلا يهتنت انه م

 . رازبلا : نق

 س نم صنلا رئاس عم اطقس دقو ءهجاب نبال امهبسن و.4 84 : حفنلا ين يرقملا امهدروأ 0
 رب تال ل

صلا نبال ًاضيأ بسنيو : لاقو ضيبألل نيبوسنم :١١١ رفاسملا داز ين ادروو نم
 .(هجاب نبا يأ ) غئا

 برغملاو 75 : برطملا يو « ركب وبأ هتيتكو ضيبألا دمحم نب دمحأ-؟ ١م : رفاسملا داز يف هامس ٠

 نب دمحم : ق يو ؛ ضيبألاب روهشملا يراصنألا دمحأ نب دمحم هنأ عمو : ٠ حفتلاو ١007 : ؟

 . ضيبألا دمحم
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 خي ذنإ

 رعاشلا سوم> نبا

 9 دم نب ىضترملا نب دم نب سوُميَح نب دمع نب ناطلس نب دمح نايتفلا وبأ
 ناك 4 روبشملا رعاشلا .« ةلودلا ىفطصم بقلملا يونغلا ناؤع نب يدع نب مثيهلا
 نييماشلا ءارعشلا دحأ وهو « برعلا ءارمأ نم ناك هابأ نآل ريمألاب ىعدي
 كولملا نم ةعامج يقل . ريب رعش ناوبد هل « نيدبجما مهل وحف نمو نينسحلا

 . ةقينألا دئاصقلا مهيف هلو - « لجرلا يمس هبو « ال مأ ءام اهيفأ معيل رثبلا
 . دوم نب رصن رفظملا يبأ اهماصمصو ةلودلا لالج ريمآلا عم ةروبشُم هتيضقو

 ١رصن هدلو هماقم ماقو تام اماف « راثيد فلأ هزاجأف رصن نب دوم هايأ مجده

 «هببأ نع هيزعيو اهب هحدمي ةيئارلا هتديصقب روكذملا سوح نبا هدصق روكذملا
 : ٠ : "يهو

 ”رذنلا بجو دقف رذن اذ ناك نمف رهدلا كل هاضقام ًازع نيدلا ىفك

 : اهنمو

 رئفُسش رظان نع بذ امه تقرتفا الف ابتعمج ذم قرتفت مل ”ةيناق

 . يبهذلا ريعو 8:١" صيصختلا دهاعم و ١١8 : ؟ يتاولاو ٠٠ :؟ بلحلا ةدب ز يف هتمج را يا“

 ش 2202070 (39861 قشمد < ط ) هناويد ةمدقمو م #4 + م تارذشلاو ؟ا/4 : * 0

 0 رصن روصنملا :ق ١

 .؟45 : ١ هناويد ؟
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 رصنلاو كمزعو « ىنعملاو كظفلو «ىنغلاو كادوحو“ىوقتلاو كنق

 :.هلوقب هدعب نم رمأآلا هتملوتو هببأ ةافو اف ركذي

 ىمألا ابلثاي ال ىسؤبب ةازغ
 . ابنمو

 ةداهز ال ”ةّف'رح 'مكنع تدعابت

 زجاح هنع ام نمألا لظ ”تنقالف

 مكليمج راسإ يف يماقم لاطو
 ل! هدعو تاومسلا بر ىل زحنأو

 'تمرصت فلأب يل رصن نبا داجف

 اهلثمل ىّجرت "ارواح "تنك دقل

 ةحاحسا# ضرخلاو حاملإلا لإ ين اموأ
 كيدل يلامآب يناو ميخم

 ريصلا نكي م كالول هنأ ىلع

 ًرضلا يِنَّسم نيح مككيلإ ترسو

 رتس هنود ام زعلا بابو « دصن

 رمعآلا يل مادو .ملامم :تمادق

 رسلا ١ هعبتي رسعلا نأب ميرك

 هن !بفلخيس نأ ”ملع ىفإو

 "رمآلاو يبنلا كرمأ اعوطو فمكف

 رعسلا لصفناو عاتمملا فرع دقو

 ركفس .هلامآو واث ىرولا : يف و

 رحلا ديعتسي هيلوت ام رسيأب

 :«رصن ابفلخسس » هلوق ضوع لاق ول لاو : :رصن ريمألا 22522000

ةضف قبط يف رائيد فلأ هاطعأو « هل اهتفعضأل « رصن اهفعضس
 . 

 ةعام روكذملا رصن ريمألا باب ىلع عمتجا دق ناكو
 هوحدتماو «ءارعشلا نم

 « ينارصنلا صلوب راد ىلإ رصن ريمألا كلذ دعت لانو 2 مهنع هتلص ترخأتو

 نيذلا ءارعشلا تءاحف « هدنع سنالا نيل كقكو 2 ناشفي ةداع هل تناكو

 ١ هدعب نم : ناويدلا .

 ش .الومأم : ن ؟

 ىفلاو عفنلا : : ناويدلا م .

 . موسلا يف طاطشألا :  4ناويدلا :
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 ةديودلا نب دمح نب دمحأ 'نسحلا وبأ مهبفو < صلوب باب ىلإ مهزئاوج ترخأت
 .لمقو « ابمظن ىلع اوقفتا تاببأ اهيف ةقرو اوبتكف <« "فورعملا رعاشلا يرعملا
 : يه ةروكذملا تاببألاو « هيلإ ةقرولا اوريسو «روكذملا ةديودلا نبا ابمظن لب

 .سيلافملا رومأ يف رظناف سيلافم ”ةياصع انم سورحملا كباب ىلع
 سوح نبال. هتبطعأ يذلا ريشعب اهلك ةعاجلا كنم 'تّسِنَق دقو
 س وحنع نتاقي ال ”ديعس "نكلو هلك توافتلا اذه اننيب امو

 اولاق ول هللاو : لاقف « رانيد ةئام مهل قلطأ رصن ريمألا اهبلع فقو اماف
 . هلثم مهتيطعأل « سوبح نبال هتيطعأ يذلا لثع »

 ؛نسحلا يبأ نب هللا دبع لاس يبأل تاببألا هذه نأ « ةديرخلا » يف "داعلا ركذو
 . معأ هللاو « *قاقلاب فرعي ناك هنأو ةديودلا نب دمج نب دمحأ

 دوم هيبأ ةافو دعب بلح كلم «ءاطعلا عساو ايخس رصن ريمألا ناكو (202)
 ٠ هولتقف هدنجنم ةعامج هملع راث ىتح هتدم لطت لو« ةثاعبرأو نيتسو عبس ةنس يف
 نب حلاص هببأ دج ركذ مدقت دقو - ةئاعيرأو :نيتسو ناع ةنس لاوش يناث يف

 . ل اداصلا فرح يف سادرم

 اهب هرادو « ةئايعبرأو نيتسو عبرأ ةنس لاوش يف بلح سوح نبا مدقو
 . رديح نب ناولس نيدلا مع ريمألاب نآلا ةفورعملا رادلا يه

 قباس لئاضفلا ابأ اهب حدم يتلا ةيماللا ةديصقلا سوح نبا رعش نساح نمو ش

 ١ نيسحلا وبأ : رب جه ق .

 يزرخابلا مهنم دروأ دق « ةرثك مهيف ةديودلا يب ءارعش ( ماشلا مسق - ةديرخلا ) دامعلا لاق ؟

 هللا دبعو دمحم و يلع مه : ءانبأ ةثالث هلو ةديودلا نب دمحم نب دمحأ مهتلمج نمف ةعامج رصقلا ةيمد يف

 . قاقلاب بقلملا

 . بتاكلا دامعلا : ق +

 . نيسحلا ص : ق +

 . ه4 : >9 ةديرحلا رظناو ؛ فاقلاب : رب.« فاعلاب : ل ؛؟ فاولاب : س يل ه

 00000 4مل : 5 حج رظنا 5
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 : ١هلوق ابحندم نمو « روك ذملا رصن ربمألا دَخأ َقَعَو دوم نبا

 لالُضلا ةياده يداتعاو مكنع لئاسملل تلق اماط

 لازن وأ .مراكم يف ميقلاف نيقي نع مهلاح الع درت نإ

 لاصنلا رمح فانكألا رضخ عقنلا راثُم دوس ضارعألا ضيب قلت

 نب دمح ديعس يبأ لوقب هيف لأ دقو « هل قفتا يذلا مسقتلا اذه نسحأ امو

 داّبع نب بحاصلا اهب حدمب ةديصق ةلمج نم روبشملا رعاشلا يمتسرلا نيسحلا نب دمع

 : هلوق كلذو < رعشلا رخاف نم يهو "ةزمهلا فرح يف هركذ مدقملا

 ”اهلآو يلاوعلاو يلامملا لهأو ىغولاو مْلّسسلا يف نيلاعلا رفنلا نم

 اهلازن نم انقلا رَمْنحا اولزان نإو مهلوزن نم ىرثلا رضخا اولزن اذإ

 «سادرم ينب نم ةمخض ةمعن هل تلصحو ىرثأ دق روكذملا سوُنَح نا ناكو

 : ؟هرعش نم اهباب ىلع بتكو بلح ةنيدمب اراد ىنبف

 رسادرم لآ نم ةمعن ِق اهم اهيقعو اهاممنب اد ش

 ساب نم مايألل يلع اوكرتي مو يسؤب اوفن ”موق

 سانلا عم سانلا مئصيلف اذه الأ ايندلا ينل لق

 نب هللا دبع نب نسحلا حتفلا يبأ ليلجلا ريمألل تاببألا هذه نإ : لبقو

 . "حيحصلا وهو © ىبلحلا ةئيصخ يبأ نباب فورعملا « رابجلا دبع
 : 'هلوق ةرئاسلا هدئاصق ررغ نمو

 45١. : ؟ هلاويد ١

 .؟؟8 : ١1ج رظنا ؟

 . اهلاو : يل تار جم م
 . سويح نبا ناويد يف درت مل 4

: 
 0. ١ ةنيصح يبأ نبا ناويد رظنا

 . اهدعب ةيميملا تايبألا كلذكو « جم نم تايبألا تطقسو « 8١١:0١ سويح نبا ناويد
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31 

 .مّبراف ةيكلاملا عبر كاذ وه

 ىملاب يلاوخلا نمادلل قستساو
 رجاه ناد مامأ َنينَف دقلف

 اوثدح ينع ”نابكرلا ربخي ول

 هنإف بيثكلا نمز انل يفر

 تعول ىندأب ”ةلاع تنك ول

 رهظمب .مارغلا نم تعنق ول لب

 ا_: يسفن 1 3 ينآولو

 بحي ملف ماركلا ىدن "توعد يفإ

 « ةمج بئاحعلاو ©« بئاحعلا نمو

 .١اضيأ ةرعش نمو

 امذت ا ثميح :ىلقلا يف

 ىفطصي ة"دوملا ”جومْم 3

 'مكح ذإ اولدعت مل '”متنك نإف

 ىنتقتل "يسقلالبق نم سانلا ىنح

 يتب مللا بيشلا ملظ امو
 .اهريظن زعو تزع ةبوجحمو

350001 
 توعراامُدطق ردع اف ”فنعا

 ”هعومد " نيقب نع رسبخلت هنع لس

 22.2 هوه: * هناويد

 . نيقيلاب : ق

 .عبرم نع ًايفاع افيصَم لأساو
 يعمدأ نع رذتعاو بئاحسلا رغ

 عمزم «© هبرق يف

 عجوم بلقو ىرّسع .ةلقم نع

 ِءان ءاروو

 .عجري .كلاصو عيجري ىتم نمز
 عجرتسملا كلنن ىصقأ 'تددرل

 عنق دعب تلذبو © بنجت ”بغ تلصوو ؛« 2

 هد هس

 عجب د ل بلاطك نوكأ نأ نع

 يعد امو باحأ ىّدَن "نركشألف

 عرستم ىدن نع ءيطب ركش

 كحل امل راج نم اردشتالو

 اموقت نه ةهفت> ىقليو مكيدل

 امدقت دق بهذم نع اولدعت الف

 اموقمل انقلا دآلنم ةفلقلتو

 ىمّتللاو مّنظلا نم يظح ينزَب نإو
 ىمُدلا ةفعلاو نسحلا ف تببشأ نإو

 امكت ام ًامعم ابنع لأسأو

 اممي نبأ هيلق نع يلأست الو



 ةهرب ربصلا ىلع انوع يل ناك دقف
 نأ دعب ”يّسأت ال نأ ىضق ”قارف

 كلام ةعرص لثم .نيب ةعجفو
 ىسألا ىلع ينادعست / نإ يليلخ

 ًايسانتو ةولس ىل اتنسَحو

 لطاه "لك ابصلا مايأ هللا ىقس

 ىمحلا متقراف َمايأ ينقرافو
 اهتم ”تلغوأو يربص ًادجنم ىفم

 امتع نوك! لنآ يب حبقيو

 اكتم أ الو ينم امنأ 'الف

 اهيلإ ”ليبسلا فيك اركذت مو
 أ مجثأ ثيغلا ام اذإ ”ثلُم

  اموبف دابسلا لوط نم لم دقو انقر. مغرب هانقرس ًاشيعو

 . "ةليوط يهو
 يلع مسالا بأ ةدشنأ : نام كو يراقو و لكافش وا فاما كسر

 ٠ نايتفلا وبأ ريمألا ذخأ : لاق ةئامسمخو عبس ةنس هظفح نم يولعلا مهاربإ نبا

 ةلودلا فرش ىف وهو ثيبلا اذه ينع ورا : لاقو «بلحي نحنو يديب سوح نا

 : شيرق نب سم
 مدلا لبق هقو رعب ىدنلا ىرجو هقوسل ءانثلا قفن يدلا تنأ

 يدلدنألا غئاصلا نب ركب يبأ ةمجرت يف مدقت دؤ ؛حدملا .ةياغ يف تيبلا اذهو

 سومح نبا ناويد يف ةدوجوم يهو «هبلإ ةبوسنم اهتوكو «ةينونلا تاببألا ركذ

 . اهبف لاحلا ةيلحي معأ هللاو < روكذملا

 دق ."هركذ مدقملا - رعاشلا طايخلا نب دمحم نب دحأ ثلا دبع وبأ ناكو

 ذئموي اهبو .« ةئاعبرأو نيعبسو نيتنثا ةنس ؟روهش ضعب يف .بلح ىلإ لصو

 : هلوق روكذملا طابخلا نبا هيلإ بتكف روكذملا نابتفلا وبأ

 يدبخم نع .يرظنم ينم كافكو مهردب عابي ام 0

 .ل يلا را رب يي كلذك 1 وتم تو وعر اع قاس ١

 .ادج : ن يثداز ١

 : ١1ج رظنا «

 : روهش ضعب 4

 ٠ طايحلا نبا ةمج رت يف تمدقت ةياكحلا هذه : يل شماه يو .

 . ق ر نم ةدايز



 ١يرتشملا نبأ نيأو عابت نأ نع اهتنص هجو ءام ةيقب الإ

 . نسحأ ناكل « يرتشملا معن تنأو » "لاق ول : لاقف

 ةئاثلثو . نيعستو عبرأ ةنس رفص خلس تبسلا موي سوُُح نبا ةدالو تناكو

 يبأ خبش وهو . بلح ةئاعبرأو نيعبسو ثالث ةنس نابعش يف يفوتو « قشمدب
 ركذ م دقت دقو 2 نوبكملا رعاشلا طايخلا نباب فورعملا دمح نب دمحأ هللا دبع

 + جر يقاللو

 ةمومضملا اهتحت نم ةانثملا ةددشملا ءاملاو ةحوتفملا ةلمهملا ءاحلاب : سوَُحو
 . ةلمبم نيس اهدعبو ةنكاسلا واولاو

 « ةففحلا ةدحوملا الا نكرر ا و نا ةيراغملا ءارعش فو

 ًاقلخ تيأرو . سوبح نباب سانلا نم ريثك ىلع فحصتي "الثل هتركذ امإو

 باوصلاو « طلغ وهو < اضيأ سود نبا هل لاقي يبرفملا نأ ؛نومهوتي ًاريثك
 . ملعأ ىلاعت هللاو « هتركد ام

3 

 رعاشلا يدروسبألا

 قاحسإ نب دمحأ سابعلا يبأ نب دمح نب دمحأ سابعلا يأ نب دمح رفظملا وبأ
 نبا *نسحلا يبأ نب نابتفلا وبأ وهو « قاحسإ نب دمح مامإلا سابعلا يبأ نبا

 . يركشم كتدجو دقو : قرن ١

 . هنأل : جم نم ربار * . لاق ناك ول : ل ؟

 ٍ . مهوتي : جم تل ق 4

 يكبسلا تاقبطو 48 : نامزلا ةآرمو ١ : 4١ يئاولاو 784 : .11/ ءابدألا مجعم يف هنمج رث - 4

 . ( يواعملا ) : بابللاو ١8 : غ تارذشلاو ٠١١ : ه ةرهازلا موجنلاو 55:

 . نسحلا نبا : س يل لر ه
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 نب نافع سابعلا يبأ نب دم نب رغصألا ةيواعم نب روصنم نب ةعوفرم '[يبأ]
 رخص نايفس ىبأ نب ةسنع نب ناثع نب فرشألا نب "ةبتع نب رغصألا ةسينع

 يوامملا يومألا يشرقلا <« فانم دبع نب سمه دبع نب ةممأ نب برح نبا

 ًارعاش ةباسن ةيوار « ريهاشملا ءابدألا نم ناك ؛ روبشملا رعاشلا يدروببألا

 اهنمو تايدجنلا اهنمو تايقارعلا اهنم : ماسقأ ىلإ هرعش ناويد مسق « افيرظ
 ظافحلا هنع لقن « باسنألا ملعب سانلا ربخأ نم ناكو « كلذ ريغو « تايدجولا

 يف يسدقملا رهاط نب دمحم لضفلا وبأ ظفاحلا هنع ىور دقو « ”تاقثلا تاشثألا
 ”يواعملا ةمجرت يف هقح يف لاقو «باسنألا يف هعضو يذلا هباتك نم عضوم ريغ

 اذه نم عضوم ريغ يف هنع اتدروأ دقو « ةديدع مولع يف هنامز دحوأ ناك هنإ

 تيب هب فصو ام قيلأو « يواعملا هبسن يف بتكي ناكو « ءامشأ باتكلا

 : يرعملا ءالعلا يبأ

 ”لئاوألا هعطتست ل امب تآل '”هنامز ةريخألا تنك نإو ينإو

 . ؟اهيلإ انب ةجاح ال اهب رختفي اتايبأ هل ركذ نأ دعب يسدقملا مالك ىبتنا

 لضفأ ءاسؤرلا رخف : لاقف « ناهبصأ خيرات » يف هدنم نبا ايركز وبأ هركذو

 فراع «مولعلا نم ةمج نونف يف فرصتم « ةقيرطلا ليمج داقتعالا نسح « ةلودلا

 لماك لقعلا رفاو <« بتكلا فينصت يف قذاح مالكلا حيصف « برعلا باسنأب

 ناكو « سفن ةزعو ربك و هبت هيف ناكو . هرصع دمحوو هرهد ديرف «© لضفلا

 ١ . اهيراغمو ضرألا قراشم ينكلم مهللا : لوقي ىلص اذإ

 يفو « يي يواعملا ةمجرت يف « باسنألا » باتك يف يناعمسلا نا ظفاحلا هركذو

 دومع يف هركذ مدقملا رغصألا ةيواعم ىلإ بسني ناك : لاقو « ليذلا » باتك

 اهسأر ىلعو هللاب ربظتسملا نينمؤملا ريمأ ىلإ ةعقر بنتك هنأ هنع ربخأو « هبسن

 . تاس يل ل نم ةدايز ١

 . « ةسبنع » : بابللاو رب يفو ؛ خسنلا رثكأ يف اذك ١

 . ر نم تطقس : تاقثلا *«

 . اهركذب : ق . اهركذ ىلإ : ر 4



 يواعملا نم مملا "كحف « ةيواعم ىلإ ةبسنلا ةفيلخلا هركف <« « يواعملا مداخلا »
 . "« يواعلا » راصف « هيلإ ةعقرلا درو

 : هلوق هرعش نساحم نمو

 اهؤارظع ةهر وأ ”ةبغرانل تنعذأف دالبلا ملاقأ انكلم
 اهواخر ليلق مايأ 'دئادش انب تقلع انمانأ تبتنا اماف

 اهواكب مومحلا يف انيلع راصف . اهئماستبا رورسلا يفانيلإ ناكو
 اهّوام رطقي داك يشاوحلا قاقر ءهِّجوأب تايئانلا يقالن انرصو

 اهوابح انعدي م يلايللا انيلع  تنج امب حوبن نأ انممه ام اذإ

 : "اضيأ هلوقو

 ”نوهت نرامزلا ثادحأو ةدعأ ينأ ردن مو يرهد يل ركدت

 نوكي فيك ريصلا هيرأ "تبدو هؤادتعا فيك بطخلا قير تايف

 : ًاضيأ هرعس نمو

 اهببعأ ترأ اهب ينيرغيو اهيلع ينمواي نم ىلإ يغصأ ال ءافيهو
 اهبمقر يعارأ ىرخألابو « اهيلإ تدب اذإ "يتلقم ىدحإب ”ليمأ
 اهييصن ىميلس نم ينبمل تذخأ يننأ ردي ملو يئاولا لفغ دقو

 ١ ةفيلخلا كحف : جم ءطشكف : ر . :

 لثمو : هب هللا فطل دمحأ نب ىمو. اهبتاك ينعأ « تلق » : هلوقب راتخملا يف انه فلوملا نبا قلع ؟
 قدنب سوق هديب. ناكو دادغبب ةسردم بابب رم ًافيشتم الجر نأ دادغب ءابدأ ضعب يل هاكح ام اذه

 لاخخ ةيواعم ٠ اهنومضم « ةتبان ًاقورح رجآلاب ًابوتكم بابلا كلذ ىلع ىأرف « يمرلاب ًاقذاح-ناكو
 لازق «لاخ و يف مالا فرح نم مئاقلا لكشلا طسو اهب باصأ ةقدنب ىمرف « كلذ هظافف « نينمؤملا
 « ناخ » ءىرقف هيلع ةطقنااك مئاقلا لكشلا نم يه امو نونلا :هبشي ماللا لفس يقبف ةقدنبلا عضوم

 . « تاقافتالا فيطل نم اذهو

 . ًاضيأ هرعش نمو : ق ,



 نم ناكو < يغارملا رابجلا دبع نب نمحرلا دبع ببجنلا يبأ يف هلو
 هتماقإ تناكو « مزاي ال ام موزل هرمش يف لمعتسي ناكو « ًآالضف هنامز دارفأ

 ْ : 'ةريح رغثب

 *تعأ *هئتلسأ لقعك ”تيشوحو ”يغارملا رعش

 'مزاي ام كرتي هنكل امزال هل سيلام مزاي

 : ًاضيأ هلو

 ٍقراطلا لابخلاب يدوحف الخ ةرايزب يحمست م نإ ممأأ

 قشاعلا ريمخ يف كبحل ”ةمس ىونلا الو ةاشولا وحمت ال هللاو

 تاوركذ آلات: يدفوافتلا نا .طس.دخأ لوألا! تيبلا ىتعم نمو": كلق
 : ةدمصق ةلمح نم هلوق

 ”ملسيف يب رمي لايخلا يرمف 5ةليخم مالسلاب ىليل تنك نإ
 , ؟(نمأ موهتف يتلقم كءاقل وجرت ابلعل مانملا يف كلصوب يدعو

 : هتايدجن نمو

 ”فراطملا انملع 'تّلتبا هب ”طبقس ىدنللو كارآلا نامنب انلزن

 فئانتلاو ىرسلا ينم تذخأ دقو مكون ”بكرلاو دجولا يناعأ ؛تبف

 فراوذلا عومدلا هتباجأ اهاوه ىونلا "ىلإ يناعد نإ ًادوخ ركذأو

 فراع بلقلاف نيعلا هتركنأ نئل لزنم بعَّتشلا كلذ يناغم يف اهل

 فعار نامعنب ينفج نم ينأك مد هرثك أ عمدلاو هي ”تفقو

 ٠ .: ايس ناكو « اهركم ةيديزملا ةلخلا نم جرخأ دقو هلو].

 ١ ةزتج » باوصلا لعلو « ةدنج : س ؛ ةريحب :رب رق «.

 . ىلع : راتخملاور ؟



 ”لهآ دفولاب كيدان الو انيدل معفم دفرلاب كيداو اه لبابأ

 لحار كنع يننأ ًاراع كبسحو ةحبسف ”دالبلاف انع تقض نال

  ١[لباب هيف تميخ ناكم ”لكف اهرحس لجنلا نيعألا ريعت فاوق
 ' :  ةرمخلا "ةفص يف تاببأ ةلمج نم هلوق ةعيدبلا هيناعم نمو

 ٠ ”ببحلا صقر اذبلف 2برط اهتاذ نم اهو

 ْ 00 : ةدصق ةلمح نم هلو

  ؟يئاخ جادُم وأ قفاني جار هتبحاص نم لكف نامزلا دسف
 شاشه رهاظبو مّبحتم نطابب ”ترفظ 'مجربتخا اذإو

 لك اببيف داجأ ةديصق ةلمج نم يئاطلا مات يأ لوق نم ذوخأم ىنعملا اذهو

 : ؟ةداجإلا

 .مظعألا داوسلا اذه يف ”هئلججأف هلك كنظ دوسي نأ تئش نإ

 مهجتم ٍنطاب نع بستن ًارهاظ كريعي نمي قيدصلا سل

 . ليوطتلاب دوصقملا نع انجرخ دقو

 ' فلتخلا ١ باتكو « اسنو درويبأ خيرات » اهنم : ةديفم ةريثك فيناصت هلو

 « برملا باسنأ ىف *فلتئاو فلتخا اه» و « نف لك تاقبط » و « فلتؤملاو

 ' تايبألا رخآ ىتح « بيجنلا يبأ يف هلو » هلوق نم ءادتبا اهلبق ام طقس دقو « جم اهب تدرفنا ةدايز ١
 , ةيئافلا

 . فصو : ن يل س 3

 . يشاح : جم ل يلثتت *

 مه . نم رب جم ل ت س ق نم تطقس : ةداجإلا لك ٠ : م مام" يبأ ناويد

 .ق نر نم طقس : فلتئاو . . . تاقبطو ه
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 «رثألا ليمج ةريسلا نسح ناكو .١اهلثم ىلإ قبسي مل ةريثك تافنصم ةغللا يف هلو

 نم نيرشعلا سيخخلا موي رصعلاو ربظلا نيب روكذملا يدروسألا ةافو تناكو

 يف هيلع يلصو « ًامومسم ناهبصأب ةئامسخخو نيسمخو عبس ةنس لوألا عببر

 . للاعت هللا همحر « اهب قيتعلا عماجلا

 نم ةانثملا ءايلا نوكسو ةدحوملا ءابلا رسكو ةزمهلا حتفب : يدروسألاو

 « درويبأ ىلإ ةبسنلا هذه « ةلمهم لاد اهدعيو ءارلا نوكسو واولا حتتفو اهتحت

 ءاماعلا نم ةعامج اهنم جرخ ناسارخم ةدبلُب يهو « دروابو دروابأ اهلل لاقيو

 فاكلا مفي - ينتفوكلا ةمجرت يف «باسنألا» باتك يف يناعمسلا ركذو«"مهريغو

 ةديلب يهو « نفوُك ىلإ ةبسنلا هذه - نون اهدعبو ”ءافلا حتفو واولا نوكسو

 اهنم جرخو «رهاط نب هللا دبع اهانب ناسارخي درويبأ نم خسارف ةتس ىلع ةريغص

 ينفوكلا دمحأ نب دمج رفظملا وبأ بيدألا مهنم « ءالضفلاو نيثدحملا نم ةعامج

 . ملعأ هللاو < يدروببألا بيدألاب فورعملا

 هللا دمحم هتبحصتساو قافرلا دازب هامس هل فلؤم ىلع تفقو » : لصألا طخخ ريغ طخ « ن شماه ١

 بجعيو نويعلا قوري ام ىلع بادآلاو فرظلا رداون نم لمتشيو ةعتمملا بتكلا نم وهو هناحبس

 . « فراع ريقفلا هررح ؛ عامسالا

 . جم تايب ةمج تلا يهتنت انه ؟

 -فاقلاب- نقوك ةظفللا تبتك دقو ؛ (يفوكلا) : بابللا رظناو ؛ فاقلا حتفو . . . ينقوكلا : ق +

 . راقخملا يف

 1446 ش 4-8



0" 

 يطساولا رقصلا يبأ نبا

 ؛ يطساولا رقصلا يلأ نباب فورعملا «رمع نب نسحلا نب يلع نب دمع نسحلا وبأ
 للا همحر « يزاريشلا قاحسإ يبأ خبشلا ىلع هقفت © بهذملا يمفاش اهيقف ناك
 ناويد قشمدب هل تيأرو « هب رهتشاو رعشلاو بدألا هلع بلغ هنكل ىلاعت
 يه يتلا ةسالكلا لامش هتبرت يف روهشملا عماجلا يف يتلا ةيفرشألا ةنازخلا يف رعش
 ةفئاطلل بصعتلا ديدش ناكو «© 'دحاو دلجي ناويدلاو « ريمكلا عماجلا يف ةدايز

 قاحسإ يأ خيشلا يف هلو « ةيمفاشلاب ةفورعملا هدئاصق يف كلذ ربظو « ةيعفاشلا
 رعشلا ةدوجو طخلا نسحو لضفلاو ةغالبلا يف الماك ناكو 2« ثارم يزاريشلا

 د يل هركذ مدقملا - يريظحلا يلاعملا وبأ هركذو

 : هلوق كلذ نمف « عبطاقم ةدع هل دروأو

 قيوعُتتلا نم برض هيرتعي 2قولخم نم هوجرت ىزر 0س
 قيقحتلا ال زاجما لاقم ه الا رفغتساو لئاق انأو

 قواخملل دوجسلا كرت ريغ ائيش سيلبإ لعف نمىضرأ تسل

 ٌ "اضيأ هل ركذو

 ؟ضرغ مريغ يف يل سيل يننأل ضوع 'مكنع يلام دولا ةمرحو

 « رفاسلا ردبلاو ١7 : ؛ يتاولاو ١ ه : ه مظتنملاو +١ : 5٠00 ءابدألا مجعم يف هتمج راح 6

 .46 : م يكبسلا تاقبطو ١85 : ةقرولا

 . نم رب تال يل نم صنلا طقس : دحاو . . . هل تيأرو

 . 9565:  ج رظنا ؟

 ا

 . جم نم تايبألا تطقس دقو ؛ ةرئاس يهو : رب ق ينو ؛ هلوق : يلي داز “

 مها . ضرغ مكدعب مك اوس يف يل سيلو : س شماهو ت

 16ء



 ضمتغأ تسل نكلو لامخ مكل ينلصاوي ول يداوبو مكقاتشأ

 ١اوضرو «مهنود نم مكل يلق نأب ”مهتبحص موق ىلع ”تطرش دقو

 ضرملا كلذ ينع لاز ال تلقف ”ضرم هب اولاق مكب يثيدح نمو

 لاقف < اصع ىلع أكوتي راصف يملا نع فعضو نسلا يف نمط دق ناكو

 ش ّْ : كلد يف

 افيرظ ة:تيأر هتلمأتو هيف تركفت اذإ "يرمأ لك

 افيعض ثالث ىلع يشمأ ترص ًايوق نيتنثا ىلع يشمأ تنك

 : يهو ىنعملا اذه لثم ىلإ اهيف ريشأ تاببأ يلو : تلق

 اصخلمه ابحرشش ذخ يىتلاح نع ىلئاس ا

 ىصحلا ذالفأ ؛ضفت ةوق دعب ترص دق

 "اصعلا اهيف ام ٌُدَوَْأ ةئالث ىلع يشمأ

 ”هئاقدصأل مايقلا كرت نع هراذتعا يف ًاضيأ ؛رقصلا يبأ نبالو

 ' : اضيأ هربك يف هلو

 اراص 'لبق ”بأ اهيلإ يلامو ”ترص نيعست رشع ىلإ املو

 اراج راجلابو ًاراد يرادب ”لدبتسم يفأ تنقنت

 .ًاوضرف : را

 . رمأ :رب ن ل ؟

 . نم رب جم تال يل س نم طقس : اصعلا . . . تلق +

 .هلو : ىرخألا خسنلا ينو ؛ قر ين اذك

 . هتاقدصأ ضعبل : ر ه

 ش 16١



 ارات بات نم هللا ل خدي نلو ىضم ام هللا ىلإ تبتف

 هيلع زماغتف «ربكلا نم شعتري وهو ريغص ءازع رضح دقو اضيأ هلو
 : لاقف « نسلا اذه يف خبشلا اذه يقبو ريغصلا تام فيك نورضاحلا

 ريغص لفط تام دقو ءازع بابشلا نيب خيشلا لخد اذإ
 ريمكلا شاعو ريغصلا ىفوت ذإ هللا ىلع اضارتعا تنأر
 ١ريصملا اذه : كلذ نيب امو فلأ نبال لقو ربش نبال لقف

 : كلذ يف ًاضيأ هلو

 : 'ربيكلا لاح يف لاقو رككتفا رقصلا نأ نا
 رحسلا تقو ينقرحت ”ةلَب الول هللاو
 ركذ ”يذخف نيبام يل نرأ تركذ ال

 . "حيلم عوطقم لك هلو
 يفوتو . ةئامعبرأو مست ةنس ةدعقلا يذ رشع ثلاث نينثالا ةليل هتدالو تناكو

 همح ر 2 طساو ةئاعبرأو نيعستو نام ةنس لوألا ىدامج ريشع عبار سيملا موي
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 كاك

 ةيرابحلا نبا

 هللا دبع نب دمج نب ىسع نب ةزمح نب حلاص نب دم نب دمج ىلعي وبأ فيرشلا

 يمابعلا يمثاحلا سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دم نب ىموم نب ىسع نب دواد نبا

 تراك ؛ روبشملا رعاشلا يدادغبلا 'نيدلا ماظن بقلملا « ةيراّببلا نب فورعملا

 يف عوقولاو ءاجحلا ريثك ناسللا ثيمخ ناك هنكل « دصاقملا نسح ًادحجي ًارعاش

 . دحأ هناسل نم مسي داكي ال سانلا

 بلغ « كلملا ماظن ءارعش نم : "لاقف « ةديرخلا » يف بتاكلا داعلا هركذو

 هبولسأ كلسو جاجح نبا بلاق يف كبسو <« فخسلاو لزهلاو ءاجحلا هرعش ىلع

 . داعلا مالك ىبتنا ؛؟ نسحلا ةياغ يف هرعش نم ”فيظنلاو « ةعالخلا يف هقافو

 ربزو قاحسإ نب يلع نب نسحلا ىلع يبأ كلملا ماظن ةمد4 امزالم ناكو

 - 'ءاحلا فرح يف هركذ مدقت دقو - هاش كلم هدلوو نالسرأ بلأ ناطلسلا

 يبأ كلملا جاتو كلملا ماظن نيب ناكو « رمتسملا راردإلاو ماتلا ماعنإلا هيلع هلو

 لاقف « ءاسؤرلا نيب هلثم ةداعلا ترح اك « ةسفانئمو ءانحش تسراد نب مئانغلا

 هل لزجأو < اذك يدنع كلف كلملا ماظن توجه نإ : ةيرابهلا نبال مئانغلا وبأ

 : لاقف ؟ هتمعن نم الإ ائيش يتب يف ىرأ ال اصخش وجهأ فيك : لاقف دعولا

 ١ : *لمعف « اذه نم ديال

 ةرهازلا موجنلاو هم : نامزلا ةآرمو ١ . .#١ يئاولاو ( يرابهلا ) : بابللا يف هتمج رت ها

 'هبسن يق ت يل ل س خسنلا تزجوأ دقو 74 : ؛ تارذشلاو مو : ه نازيملا ناو 0٠١ : ه

 ١ كلملا ماظن : يل .

 . ١ : 7١ ( قارعلا ممق ) ةديرخلا ؟

 1١١8. : ؟+ج رظنا +

 . لاقف : ق ؛
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 "رّدَقلا ”هدّعاسو قاح سإ نبا كلم نإ ورغال
 ردكلاب مئانغلا وبأ ص خو ايندلا هل "تّفّصو

 نسلأ ىلع رئاسلا لثملا ىلإ ريشي وه : لاقف « كلملا ماظن تاببألا تغلبف

 ىضغأو 2« سوط نم كلملا ماظن ناكو « رقب سوط لهأ » مهوق وهو « سانلا
 نم ةدودعم هذه تناكف « هيلع هلاضفإ يف داز لب كلذ ىلع هلباقي ملو هنع

 هيلإ كلملا ماظن ناسحإ طرف عم ناكو . هماح ةعسو كلملا ماظن قالخأ مراكم
 دتثا اماف « هناسل ةءاذب نم هنوماعي امل ةاساقم رش هعابتأو هنامغ نم يساقي
 : كلملا ماظن ىلإ بتك مهنم لاحلا هيلع

 '”كوشاحت رهدلا ونب اذإ ىضرلا نيترضحلا ماظنب دل

 كوشعأ موقلا مائل اذإ ىذتقلا كيرظانزع هب لجاو

 ىلإ هدلو عم تاسألا هذه ذفنأ هنأ « ةديرخلا» يف يناهبصألا داهعلا ركذو

 . نسحلا وبأ نيترضحلا ماظن هبقلو « ينيزلا دارط نب يلع ءابقنلا بيقن

 : اضيأ هرعش نمو

 *قرأ هنم يتلاحو ل اوسلا نع ىرب يبجو

 قدأ اهنم تفارحو "يف لضفلا يناعم تقد

 : رطولا غلبي هب رفسلا نإ لوقي نم ىلع درلا يف هلوق ةبيرغلا هيناعم نمو
 ”قز'ريو بيبللا بستكي ريسلاب امنإو تقزر امو تمقأ اولاق

 قلقملا لبحرلا ال مفني ظحلا مفاتن ريس لك ام ىمهتبجأف

 قفُخُي و صيرحلا بستكيو«ترض ابلثم ىرخأو < تعفن ةرفس
 ىقحع ةدامعسلا مرح اذإ هيو 0 رمسل لاكلا بستكي ردبلاك

 : ًاضيأ هلو



 اهليصفت عدو ىولبلا ةةلجج ذخ
 تنزرفت توُسُددلا يف قذاسلا اذإو

 : نوحملاو ةعالخلا ليبس ىلع هلو

 يل لق تبت خيش يأ دي ىلع

 ةكسم يهو يس رع مونلا ف تيأر

 طقن هب .دوسم لكشلا جاوعم

 ينخنات امك ينمقرت لظتت]
 ولو © لاذقلا رع تيبنت ىتح
 : اضيأ هلو

 هلاح ا )6 ”يجاتلا سلحملا

 اه'ديرغت « ”ةماح هيف دبملاو

 : هلو ]

 ”ةبابصو ماد قوش ”يدنعو
 هئاكذ ضعب نأ ول لجر ىلإ
 هئاكذ ران تفخ هآدن الولف

 : ًاضيأ هلو

 تاز'رفلا قذيبتي نأ يأرلاف

 ترش ام ماع ذنم افيفع
 تبت سالفإلا دي ىلع تلقف

 .مدألا نم ءيش اهفك يفو « ينذأ
 مدقلا ةئره ىف هلفسأ ؟نكل

 [١ مغنلاو عاقيإلاب ذتلأ ترصف

 يمع بيدألا خيشلا ىلع "مانملا لاط

 <.راتست 6 هلاكو هلالخو

 ناسحإلا اهسق'وطو حيدملا بف

 يدنع هل لوقأ ىتح اذ نأ نمو

 دبملا يف مككت دولوم لك ىلع

 ”[ دقولا عنام ىدنلا نكلو هيلع

 ١ راتخملا نم ةدايز .

 داقرلا : ر ؟ .

 +٠ اهلبق ام ريثك طقس « جم نم ةدايز .
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 'لصو وأ دص نايس لعف ءاش ام هوعد

 لصنو اذ نم دوسأ اهلبق انيأر مكف

 . ةريثك هنساحمو

 عرابلا ةمجرت يف قبس دقو « ةنمدو ةليلك مظن يف ةنطفلا جئاتذ » باتك هلو

 يتآيسو « 'اهنيب راد امو اهباوجو ةيلادلا تايبألا ركذ ءاحلا فرح يف سايدلا
 رعاشلا قباسلا عم هل ترج ةفيطل ةعقاو ريبج نب دم ةلودلا رخف ريزولا ةمجرت يف
 . ىلاعت هللا ءاش نإ < يرعملا

 باتك همظن بئارغ نمو « "تادلج عبرأ يف لخدي ريبك هرعش ناويدو
 هتومب ددعو «زيجارأ وهو « ةنمدو ةلبلك » بولسأ ىلع همظن «مغابلاو حداصلا د
 باتكلا ريسو « ةداجإلا لك هيف داجأ دقلو « نينس رشع يف ابمظن « تيب افلأ
 بحاص يدسألا سببد نب روصنم نب ةقدص نسحلا يبأ ريمألا ىلإ هدلو دد ىلع

 : يهو « تايبألا هذهب همتخو - ”داصلا فرح يف هركذ مدقملا  ةلحلا

 0 هيف تقفنأ

 اكرساب تعمس ذنم

 نافلأ هتوس

 رعاش لك لظ ول
 دلالا حون رمعك

 ردق امل هلثم نم

 ”يدلو عم هتذفنأ

١ 

١ 

0 

3 

0 

 : ١٠ج رظنا

 ثالث يف 2 راتخملا

 ١م١4 .

 5 تادلجم عب رأ

 . 49٠ : ؟ ب رظنا

 : يدلوو .٠ رب يل ل

 4ك

 ”نطفلا هبف راحت

 مادع نينس رشع
 اكس رب

 يقامم ابهعيمج
 رئانو مظانو

 معارج مطلي
 رعش لاق نم لك ام

 يدبك و يتجهه لب

 ةسع ضو



 نم لكل لهأ ىبظ دنع تنأو

 هدسعب ةةقشو هديدس ةقشم 3

 تدنو امو ًانعس تسمح تكح رت ولو

 ىرولان ودنمكلثرإ العلاو راخفلا نإ

 . 'هتزئاج ىنسأو هتلص لزحأف

 دابعلا لاق اذكه « ةئامسمحخو عبرأ ةنس نامركي روكذملا ةيرابحلا نبا فوتو

 نامارك ىلإ جرخو ناهبصأب ةدم ماقأ نأ دعب « ةديرخلا » باتك يف يناببصألا

 . ةئاعبرأو نيعست ةنس دعب يفوت : يناعمسلا نبا لاقو « هرمع رغنآ ىلإ اهب "ماقأو

 ةبسنلا هذه « ءار فلألا دعبو ةدحوملا ءاملا ديدشتو ءاحلا حتفب : ةيراّمبلاو

 هه روك ذملا ىلعت نأ دح وهو © راه ىلإ

 فلألا دعبو مملا حتفو ءارلا نوكسو اهحتفي ليقو فاكلا رسكي : نامركو

 نم قلخ اهنم جرخو <« راغصو رابك ندم ىلع لمتشت ةريبك ةيالو يهو © نون

 « رحبلا رخآلا اهبناج نمو « ”ناسارخ لامعأ فارطأب ةلصتم يهو « نابعألا

 . ملعأ لاو

 . هتلص ىسأو هتزئاج لزجأف : قو

 . ماقأف : رب ر 1

 . ناسارخ فارطأب :رارب جم ق +

 هال



 خي

 رعاشلا ينارسيقلا نباب فورعملا يدلاخلا

 نب رصن نب دلاخ نب دمح نب رغاد نب ريغص نب رصن نب دمح هللا دبع وبأ
 يلحلا يدلاخلا © يموزحلا ديلولا نب دلاخ نب رجاهملا نب نمحرلا دبع نب رغاد
 هبسن "يلع ىلمأ اذكه «ينارسيقلا نباب فورعملا «نب دلا ةادنع يلاعملا فرش بقلملا
 أرق 3 ١نيننفتملا ءايدألاو نيديجملا ءارعشلا نم ؛ روهشملا رعاشلا “© هتدفح صعب

  "هركذ مدقملا رعاشلا طامخلا نبا هللا دبع يبأو دمج نب قيفوت ىلع بدألا
 نب مئاه رهاط يبأ بيطخلا نم بلحي عمس « ةئيما لعو بدآلا يف اف ناكو
 نبا دعم أو ركاسع نبا مساقلا وبأ ناظفاحلا هنم عمو « هربغو يللا دمحأ
 يف ه هركذو « ل ل اهسياتك يف هاركذو « "يناعمسلا
 ش ب اقبأ ؟« حلملا » باتك

 كلذ يف ماشلا يرعاش - *ةزمطا فرح يف روكذملا - رينم نباو وه ناكو

 بسني ريثم نا ناكو « رداونو حلمو تايارجامو عئاقو اهنيب ترجو « رصعلا
 هيلإ بتكف « عيشتلا ىلإ ليعو « مهنع هللا يضر « ةباحصلا ىلع لماحتلا ىلإ
 : هاحه هنأ هغلب دقو روكذملا ينارسيقلا نبا

 هباوص ىرولا دافأ ًاربج ينم "توجه رينم "نبا

 : نامزلا ةآرمو .١1 -ه5 : (١١ ماشلا ممق ) ةديرخلاو ١ : 4١ نيتضورلا يف هتمج رت - الا
 تارذشلاو #١١ : ه يبهذلا ربعو 54 : ١١ ءابدألا مجعمو 58١ : يسنالقلا نبا ليذو ١

 .أو٠ : *
 ٠

 نيئيعتملا : نم رب جم يل ل د ١
 م تاس فا +

 . يناعبسلا ناسا
 . ]و5 11 »م ه . رداونلاو حلملا : ق 4



 هباحصلا ةاوسأ ل نإف يردص كاذب قضت مو

 : هلوق هرعش نساحم نمو

 يلاو الب * رغث هرغث امنأك ”هثفخ ارم 0

 ءانيميشا هنم تلقنو بلح ةئيدم ذئموي انأو هطخي هعيمجو هناوندب ترفظو

 ابيحر كيقلتل .ًاردص ربنملا حرشت
 ًابيط خّملض م أ كنم ًاييبطخ ' مَ ىرتأ

 7 نبا مساقلا ىبأل نيثيبلا نيذه تدجو مث ؛ نسحلا ةياغ يف سانجلا اذهو

 0 رهاملاب ا كيرلا يبلخا ا 'لضف نب ديبع نب دمحأ حتفلا يبأ 3

 : وهو < ةروصلا هذه ىلع لوآلا تيأرو « 0

 .ابيطخ تقرت ذإ ايحلع 'ربملا اهز دق

 : لزغلا يف هلو

 بونجلا ىنع اهّدرف ل امشلا هتيحت تلمح

 بيرغاشلا قندللاو. اينيرغ تامصلا ف
 ”بوذييدسجىأرال يل لاق ةيل سنأ م

 بيبطلا:تلق؟ىتفاي كل ٌعأ نم ىل لق هللا
 0 ل

 هطخم هلك ناويدلا نإ لوقي وهز ينارسيقلا نبا ناويد نم نيتيبلا لقن فلوملا نأ ديفي مدقت ام !

 . رظنلا فقودسي اذهو

 ٠ ق نم ًاوهس تيبلا طقس .

 فحمل



 : ١؟ضنأ هلو

 هتيالو تّكلوامو هضراع حال اولاقو

 ةسيقرافإ ةتراستأ ..ىوهأ نراذغ تلقف

 : "ةقئار ةدصصق ةلمج نم هلوق ةعيدبلا هيناعم نمو

 رنّسولا نم ىألم هتئيع ىرت امأ ”مهمون قاثشعلا بلس يذلا اذه

 : نادمح نب ةلودلا فيس حدم يف يبنتملا لوق ىلإ رظني تيملا اذهو

 *دلاخ كنأي اينأللا تثنمل ”هتيوح ول ام راعألا نم تبن

 : ةدمصق ةلمح نم هلوقب باجعإلا ريثك ناكو

 بارتلا رثأ هبجو يف ىكرت ”تيلا" دعاس 'ردملا هل ىوهأ يذلا ىوهأو

 تدجاوتو ةعاملا تبرط اماف « ءانغلا نسح ينغملا ناكو عامس يف ةرم رضحو

 : ؟لمع

 اوناص امو. اودع اق“ اينع ةاودق مهسفنأ فاقملا .:تتوضنأ ١ لل شاف

 ”نراصغأ موقلاو ابصلا مسنالإ مهسلاجم يف ينغت نيح تنأ ام

 ينريخأو « تيبود هسفنل لبرإلا صتحملا نب قاحسإ رخفلا انبحاص يندشنأو

 : لاحلا يف تلمعف : لاق « تطقاستف يسارك ىلع ةدوضنم شرف

 'قرُحو ”نوحلش 'هتباجأف انهو قرط قوشلا ةقلح تاهغنلا يعاد

 . جم نم نايلاتلا ناتيبلا طمس ١

 . نم تطقس : ةقئار 3

 . نم رب جم ق ت يل ل س نم طقس : دلاخ . . . تيبلا اذهو *

 . لاقف لمع : ق «

 . نم رب جم ق ت يل ل نم تطقس : ةعامجلا 5

1 



 ىف رخو نطق :فكف :هتيفت قم.. ايرط كارل ”ةرقم ممسأ ول

 يفوتو . اكعب ةئاعبرأو نيعيسو نامت ةنس روكذملا ينارسيقلا نبا ةدالو تناكو

 ةنيدع ةنئامسخو نيعبرأو نام ةنس نامعش نم نيرشعلاو يداحلا ءاعيرألا ةلمل

 . ىلاعت هللا همحر « سيدارفلا باب ةربقب نفدو <« قشمد

 ةبسنلا هذه « ةلمبم لاد مث مال فلألا دعبو ةمجعملا ءاخلا حتفب : يدلاخلاو

 رثكأو « هتيب لهأ معزي اذكه ؛ هنع هللا يضر < يموزحملا ديلولا نب دلاخ ىلإ

 هبسن لصتي مل « هنع هللا يضر ًادلاخ نإ : نولوقي باسنألا ءاماعو نيخرؤملا

 ' . معأ هللاو « نامز ذنم عطقنا لب
 ةلمهملا نيسلا حتفو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو فاقلا حتفب : ينارّسْنَقلاو

 ىلع ماشلاب ةديلي يهو « ةيراسّيَق ىلإ ةمسنلا هذه < نون فلآلا دعيو ءارلاو

 نعل جاع
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 يا زيككلا

 ءىرقملا ينانكلا « 'حرف نب مهاربإ نب تباث نب مهاربإ نب دمج هللا دبع وبأ

 ناك ؛ "؟روهشملا رعاشلا «ينازيكلا نباب فورعملا يرمملا " يماحلا يمفاشلا بيدالا

 رعشس ناويد هلو 2 هتلاقم نودقتعيو هنلإ نوبسني ةفئاط رصخو 2 ًاعرو ًادهاز

 : وهو < ينبجعأ ًادحاو اتيب هل تعمسو « هيلع فقأ لو « دهزلا يف هرثكأ

 موجنلا و ١8 : ؟ ( رصم مسق ) ةديرحلاو مع ١ يثاولاو ( ينا زيكلا ) 1 بابللا يف هتمج رث - ام

 . 55١:0١ ( رصم مسق ) برغملاو مال١ « 510 : ه ةرهازلا

 . جرف : رب ث س ١

 . فورعملا : ثر م



 ”قيلي بيبحلاب ؛لصولا اذكف مارغ بحمل قال اذإو
 : هل ىوريو]

 'عمط ىليل نع ناولسلا يف سيلا حدف وأ محت مسج فضال 00
 |١ مجه نم اذه معي امإ .ايفيط يفاوي له ينولأس

 « لوألا عيبر رهش نم عساتلا ءاثالثلا ةليل ينوتو ٠ "ةنسح ءاشأ هرعش يفو

 نم برقلاب نفدو « رصمب ةئامسخو نيتسو نيتنثا ةنس مرحلا يف يثوت لب ليقو
 مطقملا حفس ىلإ لقن مث  ىرغصلا ةفارقلاب « هنع هللا يضر «يمفاشلا مامإلا ةبق

 « آرارم هترزو « رازب كانه روهشم هربقو < دودوم مأب فورعملا ضوحلا برقب ..
 . ىلاعت هللا هير

 دعبو يازلا حتفو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو فاكلا رسكي : ينازيككلاو
 عنصي هدادجأ ضعب ناكو « "اهعيبو نازيككلا لمع ىلإ ةبسنلا هذه « نون فلالا
 ْ ش . معأ لاو < كلذ

 ١ جم اهب تدرفنا ةدايز .

 نيتيبلا نيذه ( 78 : ؟ ) مجسملا ثيغلا ي يدفصلا لقن ؟ :

 لصحم ةبيبشلا .لهأ نم هاسعل 2 0هسبباضخب هرعش دوسي نم اي
 لصني ال هنأب نامألا كلو ةرم يظح داوسب بضتخاف اه

 .يرصملا ينازيكلا نيال هتادوسم ضعب ين ناكلبخ نب دمحأ نيدلا سمش يضاقلا طخ امهدجوو : لاق م
 قار ن نم تطقس : اهعيبو ؟ .
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 رعاشلا هلبألا

 <« يدادغبلا هلبآلاب فورعملا « دلوملا هللا دبع نب رابتخي نب دمع هللا دبع وبأ

 هلو « ةقرلاو ةعانصلا نيب هرعش يف عمج « نيدبجلا نيرخأتملا دحأ نويشملا رعاشلا

 ٠ . دوجولا ريثك سانلا يديأب رعش ناويد
 باش وه : لاقف '« ةديرخلا » باتك يف يناببصألا بتاكلا دامعلا هركذو

 بذع ةعاربلا قثار ةعانصلا ولح رعشلا بولسأ قيقر « دنجلا يزي اًيزتي فيرظ

 «همظني ام لكو «يرتستلا يثولا نم نسحأو يرحتسلا مسنلا نم قرأ « ”ظفللا

 « ءامدقلا تاوصأ نع هتامبأ تاقئارب نونغي نونفملاو « ريسن « ”ريسب هنأ ولو

 :لاق مث . برسشلا بذع ىلع ماوحلا ريطلا تفاهت برطملا همظن ىلع نوتفابتي مهف

 : دادغبب ةثامسخو نيسمخو سمخ ةنس ةديصق نم هسفنل يندشنأ

 هتارط نول يف ىجدلاو هتروزب امحأ نم راز

 هتدرب ”يط يف ”ةناب "”هئقناعم ينثي رمق

 هتارغو يشاولا ةريغ ىلع مادملا ىلجتسأ ؛تب

 هتوفج لوط تتامأف ترصق ةروز نم اهنلاب .

 هتقير دارس نمرةفش ر  ىلعو هل ررصخ نم هآ

 *هتيلهاج نم انلك _متصنم نسحلا يف هلاب

 يبهذلا ربعو 40 : ١ ةرهازلا موجنلاو 44 : ١ يئاولاو م04 : نامزلا ةآرم يف هتمج رت - ا

 1 7١65. : ؛ تارذشلاو ؟مم : ؛

 . ةديرحلا يف : ن١

 . ظافلألا : س ؟

 . هفطاعم يثت رمق :رب راق م

 . جم تاس نم تايبألا هذه تطقس ؛



 : ةقبنأ ةديصق ةلمج نم هلوق ةرئاسلا هتاببأ نمو

 اهنناعي نم الإ ةياصلا لَو هدياك نم الإ قىوشلا فرعي ال

 : ةديصق 'لزغ يف هلوق هرعش قمقر نمو

 يناعأو تعول دياكأ ينعد

 ينرغي مالملا عدأ ال ”تيلآ

 ىرأ دقو تالذاعلا'ضورتالوأ

 لزأ مو «واسلا سمتلي ”يدلو

 املاطف قيقعلا "فحت نإ قرب اب

 ةفقوو كابر ىسنأ نأ تاهسه

 هتظفح ظاحللا يحاس فبفبمو

 لقب نيقشاعلا بولاق يمْصُي
 هرغثبو هرعشب : لالدلا ”ثنخ

 هماوق دزه ًالدتعم ماقام

 متانجو ىلإ ناممن لهأ اب
 بّلُنق دب نم نارملا لعفي ام

 يناملا ريسألا نم قيلطلا نبأ

 ينانع مارغلا ذخأ ام دعب نم

 ناسح دودخ يف نسح تاضور

 ناولسلا تمم ةيبابصلا ”يح

 ناقحألا تناك. .كنعةقنعأ

 ناريغلا ىلع اهب 'ريغأ اهيف
 يناصعف ةفطأو ينعاضأف

 نايس اهفرطو نانسلا فرط

  يناذهو ينلضأ عادولا موي

 ناملا يف ”ةلجتخ تنابو الإ

 نامعذ ىلإ ال قئاقشلا ىزعت

 نارحهلا ؟ةرارم لعف بلقلا يف

 *قسنلاو بولسالا اذه ىلع هرعس عيمجو «ديج اهحيدمو ةليوط ةديصق يهو

 : اهلوأ ةدمصصق نم هلوق كلذ

 ١ ةديصق نم هلوق : جم .

 .ضورب : ل ؛ ضورب ىلوا : رب ت ؟

 « .زجت نإ : قث ر

 . ةرارمو هلعف يف : ق 4

 . قسنلا اذه ىلع : نمرب جم ل ت ه

 . ةياغ ٠ ق 5
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 دخلا كلذ نم درولا ”ىنج ”تدنج

 : لاق اهصلخم ىلإ ىبتنا اماف

 ةمالم يعمسل ًاموب ترقو نكل

 اكيلا ىلإ ًاليبس ينبع تدجو الو
 ًالباقم تكتحارو ىقلأ امب تمحنو

 ّْ : ىرخأ ةدصق نم هلوقو

 ىلملي يدجو ىوس دجو الق

 : ىرخأ يف هلوقو

 دحاو ةباصلا يفأ ينأ مسقأف

 ' ؟دقلا كلذ نم ناملا نصغ تقناعو

 دنه يف ةمالملا ”تفع الف دنمل

 دجولاو ةبابصلا رسأ يف "تب الو

 دحاو دوجلا يف نيدلا لاك نأو'

 + كلذ عل
  ةنس ةرخآلا ىدامج يف « هخيرات يف يزوجلا نبا هلاق ام ىلع « هتافو تناكو

 زربأ باب يف نفدو « دادغبب ةئامسمخو نينامت ةنس : هريغ لاقو « نيعبسو عست

 ٍ ٠ . ىلاعت هللا همحر « ةّمجاتلا يداحم .:

 همف ناك هنأل هلبأ هل لبق انو «© هطبض ىلإ ةجاح الف فورعم : هلبألاو

 لبق اك « دادضألا ءامسأ نم وهو « ءاكذلا ةياغ يف ناك هنآل ليقو « هلب فرط

 1 . روفاك :

 «© ةولخ دجوف هراد باب ىلع ربعف « ةدداغملا ءانبأ ضعب ىلإ ليم هل ناكو

 : اهيندشنأو : بتاكلا دامعلا لاق « بابلا ىلع بتكف
 وهلت ام يسفن اهريغب

 ”هلملا ةنجلا لهأ رثكأ

 .هدوسألل

 ةنح ىجدلا ردب اب كراد

 هنأ رخ يف "يور دقو

 هركذ نع تبرضأف « هيف شحفأ ءاجه هبق هدعب روكذملا يذيواعتلا نءالو

 ..'ملعأ هللاو « ةدمج تابيأ اهنأ عم

 ١ ةنملاو دمحلا هللو يناثلا ءزملا رخآ م :اهرخآ ين ءاج دقو (ل) يللي ربك ةخسن يمهتنت انه ويتلوه 
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 رعاشلا يذيواعتلا نبا

 « يذيواعتلا نباب فورعملا بتاكلا هللا دبع نب للا ديبع نب دمج حتفلا وبأ

 روك ذملا هدلو هامسف « نيكتشن همساو رفظملا نبال ىلوم هوبأ ناك ؛روبشملا رعاشلا

 يرهوجلا جارسسلا رصن نب ىلع نب كرانملا نب كرابملا دمج نأ طبس وهو « هللا ديبع

 ءلتقك هنأل روكذملا هدج ىلإ بسن اًنإو « "يذيواعتلا نباب فورعملا دهازلا

 . هيلإ بسنف هرجح يف أشنو « ًاريغص
 نيب هرعش عمج « هلثم هبف نكي مل « هتقو رعاش روكذملا حتفلا وبأ ناكو

 « ةوالحلاو نسحلا ةياغ يف وهو « اهتقدو يفاعملا ةقرو اهتبوذعو ظافلألا ةلازج

 ىلع فقي نم ينذخاؤي الو « هيهاضي نم ةنس يتئاب هلبق نكي مل هدقتعأ ايفو
 : لئاقلا هللو « عابطلا ليم فلتخمي كلذ نإف لصفلا اذه

 بهاذم نوقشعد امف سانللو

 «نيعبسو عست ةئس هرم رخآ يف يمع و«دادغبب تاعطاقملا ناويدي ًايتاك ناكو

 دق ناكو «هفرصتو هبابش نامز بدنيو هينبع اهب يثرب ةريثك راعشأ هاّع يف هلو

 « لوصف ةعبرأ هبترو « ةفيرط ةبطخ هل لمعو « ىمعلا لبق هسفنب هناويد عمج

 «ىلاعت هللا ءاش نإ يذيواعتلا نباب فورعملا بتاكلا هللا دبع نب هللا ديبع نب دمحم حتفلا وبأ ثلاثلا يح

 « لبنحلا ينارحلا نادمح نب دمحم نب دمحأ هترفغمو هوفع يجارلا هبر ةمحر ىلإ ريقفلا دبعلا هبتكو

 ةئامعبسو نيثالث و ىدحإ ةنس نابعش نم رشع ثلاثلا ءاعبرألا موي هنم غارفلا ناكو « هفطلب هللا هلماع

 . « ةمحرلاو مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجطلا نم

 ياولاو ؟59 : نايمطا تكنو ؟86 : ١م ءابدألا مجعمو ١|؟#» : ؟ نيتض ورلا يف هتمج رث "م٠

 .؟١م١ : ؛ تارذشلاو :٠٠6١ 5 ةرهازلا موجنلاو ؟هع + يبهذلا ريعو : ١١

 ١ لي امم حضتي امك أطخ وهو « هللا ديبع نب دمحم نب دمحم : س ..

 .«أ ريغص» ةظفل دعب « نيدلا لامجم بقلي ناكو » راتخملا ين ءاجو ؛ نيدلا لامج بقلملا : نر ينداز ؟
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 خسنلا ضعب يف هناريد دجوي اذبلف « تادايزلا » هامس كلذ دعب هددج ام لكو

 يف بتار همساب ناك يمع املو « تادايزلاب الكم اهضعب يفو « تادايزلا نم املاخ

 نيدل رصانلا مامإلا ىلإ بتك لقن اماف « هدالوأ مماب لقني نأ سمتلاف « ناويدلا

 : ' يهو 2 هتامح ةدم ًانتار هل ددحن نأ هلأسل تاببألا هذه هللا

 علطضم مالسإلا رمأو ام ذدلاو نيدلاب تنأ هللا ةفملخ

 عبتمو رفتقم ىدملا مال تأ ةعآلا هتس ال تقأ

 عدبلاو فالخلاو اعف روح

 عدترتف ابماظ نع مايألاو ثداوحلا عدرب اكلم ا

 ةرركم معنأ هل نمو

 نمل سيل و تبدجأ دق يضرأ

 مثرد رد ال لابع يلو

 اوسلج ةورث اذ ينوأر اذإ

 ءإ يلابح اوعّطَق املاطو

 ميا تحت قرن نرفع

 مضرلاو قدهارملاولفطلا مهنمف
 نأ لمُوأ مهنم حراق ال

 دعم ىلإ يضفت قولح مه
 ان ”فوجأ ءاعملا بحر لك نم

 يف " لزني وهف غضملا نسحب ال

 عيترمو اهنم فيصم انل

 عجتنم كاوس اموري بدجأ
 "اوعيش امو مترْهَد اولكأ دق

 اوعمتجاو يلإ اولامو يلوح

 عطق يعم نكت مل اذإ ًاضار

 اوهدتلا وهم "الك. ىرراقع

 عفملاو لبكلاو وبحي ع

 عذج الو هريخ يناني
 عست ام قوف لكالا ىف لمحت

 عيشلا ةشعال اهلا ةير

 ١ مالو : هناويد .

 ناويدلا يف هدعب ؟ :

 أوعنق ام بارعألا قوسب نوع ابو ديبعلا مسو ينومسو ول

 . كري : راتخملا 6 حرطي : ناويدلا او

 تي



 نم بجعيو يبلي ثيدح يلو

 دلو ىلإ بج يعمر تلقن

 جا يف انأ امو مبعفن يف ترظن

 مل نوكي يدعب اذه تلقو

 اوكرت اف ينم هوسلتخاو

 خأف تعلص ام هللاو سئمف

 )| هب لوزي ًارمأ متدرأ نإف

 ىلع دوعأ ًامسر يل اوفنأتساف

 اهب تيتأ يأ متمحز نإو
 نم خسني ميركلا يمسرل اشاح
 دقف تلأس امب يل اوءّقوف

 ولو تسلف يعم اولبطت الو

 يدب دوعت ال نأ ينوفلحو

 عمتسيف هقللتخ يل عسوي

 عدتمم دالوالا عفت بالت

 اوعمس الو يرمأ اوعاطأ ايف

 مهن. يدب الو: هيلع ينبع
 اوعنص ام سّنيو يسفنب تررم

 عفتريو !ننيب نم ماصخ

 مدمج عرعلاو ةجيدع

 عمطلا 'كحتساو يسفن تعمطأ

 عفدنأ حارلاب ينومتعفد

 عضت الو هلئقت يف عفرت
 ' داجلاب كرم ول ىتلا تايبألا هذهي هدوصقم غولب ىلإ هب لصوت ام.فطلأ اف

 نم ةلصب هلصي ناكف « بتارلاب نينمؤملا ريمأ هيلع معنأف « هتفطعو هتلاتسال
 كلذ نم وكشي ًاتاببأ نزحلا بحاص نيدلا رخف ىلإ بتكف © ءيدرلا راكشخلا
 : "اهوأ

 طا مجحم كريغو ليجتع ىدنلا ىلإ تنأ نيدلا رخف يالوم

 ش 0 :ابينمو
 طافنلاو باونلا ةيارجك ارح نوكت نأ ىضرت كاشاح

 / طاريق ىلإ جوّسط نيب ام تهل سمت للا لكم. كادر

 . مكحتساف

 . مال : هلاويد ؟

 :ثتالا
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 طارفإ اميأ ةءادرلا ابنف

 يطالخأ تنفعو « ملسلا يعبط

 طارقب ىلإ يضرم نم هوكشأ

 تطرفأو .تاثداحلا لع تنخأ

 تريغو «ءيفملا يّسح تردك دق

 ام تم لتؤ يرسدت "لوتف

 نوع هع ول حلا نيدلا فرش زيزعلا ناويدلا ريزو ناكو ْ

 لزع دقو 6 "يدلملا نيابي فورمعملا هللاب دحنتسملا ماممإلا ريزو يميمتلا مهاربإ :

 مهبقاعو ممرداصو مهبساحو مهسيحو نيواودلا بايرأ
 لوب لو

 : ؟هلوق كلذ يف روكذملا يذيواعتلا نا

 ”بابعو ةرخز ابق روحلل

 باوبألا اهب يجارلا ىلع تدس

 دكا ردي

 ةدلب نع "”ادح دادغب ًادصاق ا

 اهدبعك «نامزلا دعب امو4< تدل

 اهتاداس نم ءاسؤرلا ابلحتو

 الو : هتثادح ىلوأ يف رهدلاو

 !ابعاتي ماركلا قوس يف لضفلاو
 - مهتوببف « اعم اهولهأو تداب

 ابنت ءامحأ ثادجألا ”مهتراو

 لهو < مهباإ اهنم ىحتري ال
 الف «مهتمايق تماق دق سانلاو

 هنسرعو ةهوبأ هفلسن ءرملاو

 الو © هتعافش ينغت اعفاش ال

 باتكلاو ءايدألا ةجلاو

 بابشو ةرضن .اييف مايأ

 بادآلاو « نامثآلا نم يلاغ

 بارت ريزولا  انالوم ءاقبب

 بارتو مهقوف نم لدانج *ل
 . باذع باذعلا دعب مييلع

 .بابإ روبقلا ناكسل ىجري

 بتاعناألو مهنيب باسنأ

 بابحألاو ءابرقلا هنوخيو
 باتم هانج امم هل ناج

 ملا ا ؛ يدلبلا نبا رفعج وبأ :نمرب يىلث او

 . خسنلا هذه

 ن يو ؛ س تنم تطقس :.كلذ ؟

 رفعج وبأ : س جم

 ًارمش كلذ يف : “١ : هناويد رظناو .

 . زج : ناويدلأو نم رب جم ر ق ؟
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 باترب هثعبي ”لبق ناك “نم اقدصم داعف ”هداعم اودبش
 نايك نود نناكسب . دنا وسن نيوقو نا هور ربتع

 ١'باذعو معماقمو لسالسو ىرولا ىلع ثبت ةينابز اهبو
 باّهو محار الإ رشحلا يف هب اودعو ام لك نم مهتاف ام

 : روكذملا ريزولا يف هلو

 ريزو رفعج وبأ هيف ثنامز ىلإ انرص سيل أ

 دجنتسملا مامإلا نأ « دادغي خيرات » يف راجنلا نباب فورعملا نيدلا بحم ركذو
 هدعب ىلوتو ةثامسمخو نيتسو تس ةنس رخآلا عببر ربش نمأث ندنثالا مو يفوت هللاب

 جرخف « روكذملا مويلا يناث ءاثالثلا موي ةعيابلل سلجو هللا رمأب ءيضتسملا هدلو
 لاقف ””يببسلا نبا هعمو اذه بيقع روكذملا جرفلا وبأ 0 دضع رادلا ذاتسأ
 ذخأف «ريزولا ىلإ ناخاو اذه حم صاصتقلا نفوتنس نأ مدقت دق ةفيلخلا نإ :هل

 يف يقلأو سرت يف عمجو <« هتمقر تبرض مث « هلجرو هديو هفنأ عطقو بحس و

 هلجرو هبخأ ديو روكذملا ””يبسلا نبا مأ فنأ عطق دق ريزولا اذه ناكو « ةلجد

 ؛ةبقاعلا ءوس نم هللاب ذوعن « موبلا اذه يف هنم صتقاف « هتبالو مايأ يف

 وهو « رفظملا نب دمع جرفلا يبأ 'نيدلا دضع ىلإ يذيواعتلا نبا طبس بتكو

 ”يدلبلا نب ,! ريزولاب لعف يذلا وهو « هسرفل ًاريعش هنم بلطي هيلاوم ءانبأ نم

 : اذه لبق ةروكذملا ةلعفلا كلت

 ”ليبس اهّدَع ىلإ سيل ردايأ هل نم اي يالوم

 ..ر يف ًارخآ ءاجو جم تيل س نم تيبلا طقس ١
 . ق يف امهالك دروو « ةلودلا دضع : : ر ؟
 . يبسلا نبا : قا»

 . نم رب ت يل س نم طقس : ةبقاعلا . . . ركذو 4

 . موال : هناويد 5 ّْ . يركبلا نبا : ق ه

 دف



 انأطعلا تلق اذإ نمو

 ٍلايللا تراج نإ هنلإ

 ديوس وتد
 ًالوضف هل يئارش ناك

 يلحرل ًالماح هتنئظ

 ينأ ءاقشلل 'لخأ لو

 هيلع ًالاع نكأ نإف

 هيفسيل موبلاك "”لجرأ
 دص- ريخم هل سل

 ءطيهبفو نورح وهو

 ِءارل بحعم لفك ال

 نكلو« ىشم نإ رصقم

 )| ريعشلاو نيتلا هبجعي

 يناعملا نم هيف سيلو
 ىّسّست اممويلا هل ببف

 ليلق اذ نإ لقت الو

 ليزج رفاو هدوجف

 ليقن هلطرب يو يوت
 "لوطي يعم ثيدح هل
 لوضفلا بلحن ام بحعاف

 ليخلا نين تاق
 لومح هئابعأ لقثل

 يقث يلهاك ىلع وبف
 ليلق الو ريثك ريخ

 ليمجج رظنم هل الو

 لولد ةلرع هائضأالو
 ليل الون كرا هذ

 لدعم ركل
 ليصقلاو“تّقلاو لونغ

 ليس فدك نم تاحلا|
 لوكأ هنأ ىوس ءيش

 لينت ام ضعب نم هبهو

 ليج دنع ىف لجاف

 هدئاصق امأو . ةحلمتسم اهنوكل هرمش نم عيطاقملا هذه تدروأ امنِإو

 ةبجحلا » هامس اباتك فنصو « نسحلا ةياغ يف اهنإف حدملاو بيسنلا ىلع ةلمتشملا

 وهو « هيف مالكلا لاطأو « ةسارك ةريشع سمخ رادقم ف لخدب « باحح لاو

 0 . هوجولا ليلق
 ناك روكذملا يذيواعتلا نبا نأ « ةديرخلا » باتك يف ناببضألا :داعلا نكذو

 .لحرأ : ناويدلاو قر ؟ . ليوط : ناويدلاو نم رباقر ١

 و



 حالض تاطلسلا ة ةمدخم لصتاو ماشلا ىلإ دايعلا لقتنا الف «قارعلاب تاك ال هيحاص
 «ةلاسرلا ركذو 6 ةورف هنم بلطي ةديصقو ةلاسر يذيواعتلا نبا هنلإ بتك نيدلا
 هنلإ هيجو امب هقحتأو < هفلك اهيلع دوجلل نكي  نإو همراكم.فلك دقو و يهو

 « ابسمل نيلي <« ةبقن ةيرس « ةمقشم ةبقشمد ةورف ىدهأ « هفحت هللا رمعل وهو هلمأ نم
 همعنأك ةغباس « هلوطك ةليوط «ةفيطل اهتطايخو « ةفيظن اهتغابدو «اهسبل و

 «ءردقك ةعبفر « هضرعك ةبقن « هردصك ةعساو « هلعفك ةليمج « هركذك ةيلاح

 «سباللا اهي لمجتي «هنطابك :اهنطابو « هرهاظك اهرهاظ « هرثثو' هعظنك ةيشوم
 « لامج  هدجي هللا سرخ - هلو « لابرس ةمداخل يهو < سلاجلا اهب ىلحتتو

  «اهربو ةليمخ بهذت « اهعردتي مل نم اهب هيلع ينثيو « اهسبلي مل نم اهيلع ه هركشي
 دقو « اهدمحو اهركش ددجتيو « اهدلجو اهباهإ قلخيو « اه رثأ دممح ىقبيو

 ضرع دق هنأ الإ «رحه ىلإ رمتلا اهب ىدهأو « «ررغلا اهمظن يف بكر تايبأ مظن
 عمجو « هل يف ءانثلا لحأو « هزازب ديب يف بوثلا عضوو « هراطع ىلع بيطعلا

 :١اهلوأ يتلا ةديصقلا ركذ مث « همرك ةرافخو هنسح يف يهو «هلهأو لضفلا نيب

 'هوسصو ًاقوش هلا ب هلا يف تبد نم يبأب

 ”يورلا 5 ةديسنلا بارع داهعلا بتكو. . هناويد يف ةدوجوم يهو
 ا ١ . ناتليوط انهو « اضيأ

 نال ل ناحل ا ةديصقلاو ةلاسرلا رك ذ لبق 5 دايعلا ركذو
 «ةقادصلا دقع يف ةديقعلا قدص هايإو ينعمج«ةوتفو ةوبأو ةورمو ةسامكو ةسادرو

 ةديصقلاو ةلاسرلاب ىتأ مث ؛ ةقابللاو فطللاو فرظلا بابسأ هيف تلمك دقو
 نيدلا هب اخر ناسام نوما اياررو يك دأ | ةاحرلا هذهو « اهءاوجو
 در يح ورا تيرعرا هانا ولاول 5 نإ ءايلا فرح يف دادس نبا

 . '"ظرق ةورف هيدحتس ةعيدب ةلاسر

 ةعجلا موي. بجر نم رشاعلا يف روك ذملا يدذيواعتلا نبا ةدالو تناكو

 ثالث ليقو « عبرأ ةنس لاوش يناث يف يتوتو . ةثامسخو ةرششع عسن ةنس

000 
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 راجنلا نبا لاقو . ىلاعت هللا همحر «زربأ باب يف نفدو «دادغبب ةئامسخو نينامو

 . لاوش ريشع نماث تبسلا موي يفوتو < ةعملا موي هدلوم : هخيرات يف

 . فلألا دعب واولا رسك و ةلمهملا نيعلاو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفب : يذيواعتلاو

 ذيواعتلا هبتك ىلإ ةبسنلا هذه «ةمجعم لاذ مث ةنكاس اهتحت نم ةانثم ءاب اهدعبو

 . زورحلا يهو

 يدادغبلا يذيواعتلا جارسلا نب كرابملا نن كرابملا دمج وبأ اهب ربتشاو (203)

 يناعمسلا نبا هزكذ . احلاص ناكو « ةمجرتلا هذه لوأ يف هركذ مدقملا « دهازلا

 بتكيو يقرب ناك هابأ لعل : لاقو « باسنألا» باّتكو ١٠ ليذلا » باتك يف

 : لاقف « هدلوم نع هتلأس : لاقو « روكذملا يفاعمسلا نبا هنم مممو < ذيواعتلا

 ةننلرألا ىدامج يف يفوتو . خ'رتكلاب ةئاعبرأو نيعستو تس ةنس يف تدلو

 :يناعمسلا لاقو .ىلاعت هللا همحر «يزينوشلا ةربقمب نفدو «ةئامسخو نيسمخو ثالث

 ْ ٠ : هلوق هسفنل روكذملا كرابملا دمح وبأ يندشنأ

 مومحلا لك نع ”لختو ًادحاو كمومه لعجا
 مولعلا لك نع كبينغي ام ىظحت نأ كانعف

 . نيئيملا نيذه ريغ رعشلا نم تلق ام : يذيواعتلا نبا يل لاق « لاق مث

 ابقوف نم ةانثملا ءاتلا رسكو ةمجعملا نيشلا نوكسو نونلا مهب : نيكتشنو

 هب ىمست يمجعأ مسا وهو 6 نون مث ةنكاس اهتحت نم ةانثم ءاب اهدعبو فاكلاو

 رفظتملا ينب دحأ كيلامم نم ناك هنأ ةمجرتلا لوأ يف مدقت دقو « كلاملا

 لوصفلا نم لصف يف مهحئادم درفأو «ةعيدب حئادم مهيف هلو «"ءاسؤرلا سيئر ٠

 . "للعأ هللاو « هيلإ نونسحي اوناكو « هبلاوم مهنوكل هناويد يف ةبترملا ةعبرألا

 . ليذمللا : ق ١

 ! | . ءاسؤرلا سيئر نبا" :نم رب رجم ؟
 ؛ ةئامعبسو نيرشعو عبرأ ةنس رخاوأ ين ترجن اهنأ اهربخآ ينو ( يل ) يل هل ال ةخسن يهتنت انه ىلإ ٠

 يلع نب دمحم مئانغلا يبأ ةمجرلا هلوأو ثلاثلا هيلي نأ ضورفملاو + يناثلا ءزحلا لثمت ةخسنلا هذهو

 . يطساولا ملعملا نباب فورعملا . . . سراف نبا
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 .بالللاتإ ع

 نيغلا فرح

 بحاص نيدلا فيس « رقتس قآ نب ىكنز نيدلا دامع نب يزاغ

 لصوملا
 قآ نب يكنز نيدلا دامع نب دودوم نيدلا بطق نب يزاغ 0١

 حتفلا قف 3 تاونأ نا فسوبي نيدلا حالص ناطلسلا نب يزاغ هع

 ةمرلا يذب فورعملا ثراحلا وبأ « شيهب نب ةبقع نب ناليغ ه7
 روهشملا رعاشلا

 ءافلا فرح

 عاجش وبأ « نونجملاب فورعملا ريبكلا كتاف 6

 بحاص ليبشإلا رصن وبأ « ناقاخ نب هللا ديبع نب دمحم نب حتفلا 6

 نايقعلا دئالق

 فورعملا يميرحلا باهشلا + لامت نب نايتف نب يلع نب نايتف 5
 يروغاشلاب

 يكمربلا سابعلا وبأ ؛ كمرب نب دلاخ نب ىيحي نب لضفلا 07
 نسايغلا وبأ © .نيقؤت نب عيبرلا نب لضفلا

 سابعلا وبأ « يسخرسلا لهس نب لضفلا 4
 مصتعملا ريزو سابعلا وبأ « سخرسام نب ناورم نب لضفلا ه٠

 1ع

١١ 

"5 

 انفو

7 

/0” 

 ضو

 ١

 هه



 ا

 عاجش وبأ « هيوب نب يلع نسحلا يأ ةلودلا نكر نب ورسخانف هاا
 يميوبلا ةلودلا دضع

 فاقلا فرح

 دمحم وبأ « قيدصلا ركب يلأ نب دمحم نب مساقلا و

 ديبع وبأ « ماالس نب مساقلا 064
 قرشا يريدك يطول اب نان نب دم ب لع حب داق" هاغو

 تاماقملا بحاص ا

 ينشأ را ووو روش مساقلا نب يلع نب رفظملا نب مساقلا هن
 قطع را داس ىلا ١ دسعأ نب الخ سانا ىلإ 4 د هناك ىرساب

 ءىرقملا ريرضلا يطاشلا' ش

 يلجعلا فلد وبأ ٠ لقعم نب سيردإ نب ىسيع نب مساقلا 8
 نسحلا وبأ ريمألا « رايز نب ريكمشو رهاط يلأ نب سوباق ه9

 ليحلا يلاعملا سمش

 مداحلا نيدلا دهاجم روصنم وبأ ٠ ييزلا هللا دبع نب زامياق

 _باطحلا وبأ « يبودسلا ورمغ نيب زيزع نب ةماخد نب .ةداتق ه١

 2 ٠ هكألا يرصبلا

 يلهابلا صفح وبأ نيصحلا نب ورمع نب ملسم نب ةبيتق 7
 نيدلا ءاهب بقلملا ديعس وبأ . يدسألا هللا دبع نب شوقارق ه4»

 يجراحلا ينزاملا ةماعن وبأ « ديزي نب نزام نب ةءاجفلا نب يرطق 544

 فااكلا فرح

 كسملا وبأ « يديشخإلا هللا دبع نب روفاك ه54ه

 0 رللا رماع. نب ادوسألا ةعبج ىأ نب نمحرلا لبع نب ربك - 5

 هع تورحلا حمرا

 اك

 لس

 5و/

 ه8

 "و

+ 
1 

 اا

 فر

074 

 م,

 04ك

1 
 نك
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 ديعس وبأ « دمحم نب نيكتكب نب يلع نسحلا يأ نب يروبكوك 0417
 0# /  لبرإ بحاص نيدلا رفظم مظعملا كلملا

 ”١١7 00/7 روهشملا رعاشلا ورمع وبأ « يناّتعلا ورمع نب موثك 4

 ماللا فرح

 /١ .. ثراحلا وبأ « نمحرلا دبع نب دعس نب ثيللا 8

 لطلا 0 ثراحلا وبأ «٠ نمحرلا دبع نب دعس نب ثيللاب 8

 ميلا فرح

 ا هللادبع وبأ مامإلا « رماع يأ نب كلام نب سنأ نب كلام ه6 5

 | مهر ٌْ يندملا ىحبصألا

 لنه ش يرصبلا ىيحي وبأ « رائيد نب كلام 9

 وبأ 2 ميركلا دبع نب دمحم نب دمحم مركلا ينأ نب كراملا هه"

 00 يرزحلا ريثألا نبا نيدلا دجم تاداعسلا

 ش وبأ « ذقنم نبا رصن نب دلقم نب يلع نب لماك نب كرابملا :هو#

 1644 نيدلا دجم ةلودلا فيس نوميملا

 فرش تاكربلا وبأ « كرابملا نب دمحأ حتفلا يلأ نب كرابلا هه

 ١70 5 يلبرإلا ينوتسملا نبا نبدلا

 20 ركب وبأ « ديعس رهزألا يبأ نب كرابملا بلاط يبأ نب كرابلا هدو
 لك | ريرضلا يطساولا يوحنلا ناهدلا نبا

 0 هبقفلا يموزخملا يشرقلا يللاعملا وبأ 2غ اجن نب عيمج نب لحم هدهد

 16 يعفاشلا

 ١94 يتخونتلا يلع وبأ يضاقلا ء دمحم نب يلع مساقلا ينأ نب نسحملا هوال “ |

 . 0 هللا دبع ىبأ مامإلا « نامثع نب سابعلا نب سيردإ نب دمحم هدم

 و 00 يعفاشلا
 158  ةيفنحلا نباب فورعملا مساقلا وبأ « بلاط ينأ نب يلع نب دمحم هدو

 ففي
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 « بلاط يأ نب ىلع نب نيسحلا نب يلع نيدباعلا نيز نب دمحم
 1 رقابلا بقلملا رفعج وبأ

 دمحم نبا قداصلا رفعج نب مظاكلا ىسوم نب اضرلا يلع نب دمحم
 داوحلاب فورعملا رفعج وبأ « رقابلا

 وبأ ؛ داوحلا دمحم نب يداحلا يلع نب يركسعلا نسحلا نب دمحم
 ْ .رظتنملا مماقلا

 ركب وبأ « باهش نب هللا دبع نب هللا ديبع نب ملسم نب دمحم
 يرهزلا

 ينوكلا يراصنألا ىليل ينأ نب نمحرلا دبع نب دمحم
 ركب وبأ « يرصبلا نيريس نب دمحم
 ثراحلا وبأ « ثراحلا نب ةريغملا نب نمحرلا دبع نب دمحم

 يندملا يرماعلا يشرقلا بئذ ينأ نباب فورعملا

 فيت هال :يايشلا انا دبع وبا .ةفقرف زي نصل عر دم
 دبع وبأ « بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم

 يمشاملا هللا
 هللا دبع وبأ مامإلا « ميهاربإ نب ليعامسإ نسحلا يبأ نب دمحم

 ا يراخبلا

 يربطلا رفعج وبأ « دلاخ نب ديزي نب ريرج نب دمحم
 يرصملا هللا دبع وبأ « نيعأ نب مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم

 ىعفاشلا هيقفلا
 يعفاشلا هيقفلا يذمرتلا رفعج وبأ 2 يملا نب محا نب يع

 هيقفلا دادحلا نبا ركب وبأ « رفعج نب دمحم نب دمحأ نب دمحم
 يرصملا ىعفاشلا

 يعفاشلا هيقفلا ينريصلا ركب وبأ « هللا دبع نب دمحم
 هيقفلا ركب وبأ ٠ يشاشلا لافقلا ليعامسإ نب لع نب دمحم

 يعفاشلا
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 هيقفلا يسجرساملا نسحلا وبأ « حلصم نب لهس نب يلع نب دمحم

 ىعفاشلا

 فورعملا هللا دبع وبأ « يذابا رتسالا ميهاريإ نب نسحلا نب دمحم

 ىعفاشلا هيقفلا نتحلاب

 يكولعصلا لهس وبأ « ناميلس نب دمحم نب ناميلس نب دمحم
 ىعفاشلا هيقفلا

 هيقفلا بيطلا وبأ « يبضلا مصاع نب ةملس نب لضفملا نب دمحم

 ىعفاشلا

 يروباسينلا ركب وبأ « رذنملا نب ميهاربإ نب دمحم

 هيقفلا يناشافلا يزورملا ديز وبأ « هللا دبع نب دمحأ نب دمحم

 ىعفاشلا
 هيقفلا يندوألا ركب وبأ ء رصن نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم

 ىعفاشلا

 هيقفلا يسرافلا ركب وبأ « هيوهاش نب يلع نب دمحأ نب دمحم
 ىعفاشلا

 بحاص يعاضقلا هللا دبع وبأ « يلع نب رفعج نب ةمالس نب دمحم

 باهشلا
 يدوعسملا هللا دبع وبأ + دمحأ نب دوعسم نب هللا دبع نأ دمحم

 ٠ يعفاشلا هيقفلا

 يدابعلا مصاع وبأ يضاقلا « هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 | يعفاشلا هيقفلا

 يعفاشلا هيقفلا هللا دبع وبأ « يزورملا يرضحلا دمحأ نب دمحم

 يلازغلا دماح وبأ مامإلا 3 دكا نإ دمحم نب دمحم نب دمحم

 يعفاشلا هيقفلا يسوطلا نيدلا نيز مالسإلا ةجح بقللملا

 بقلم لا يرهظتسملا ركب وبأ « رمع نب نيسحلا نب دمحأ نب دمحم
 يعفاشلا هيقفلا مالسإلا رخف
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 هيقفل ينايغرألا رصن وأ « دمحم نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحم
 يعفاشلا

 نيدلا يبيح دعس وبأ , يروباسينلا روصنم ينبأ نب ىيح نب دمحم

 : يعفاشلا هيقفلا

 هقفلا يوربلا روصنم بأ « دعس نب دمحم نب دمحم نب دمح

 يعفاشلا

 يقل لا نإ نسا بأ « دمع نب اقل أ كرا ني دمع
 يدادغبلا يعفاشلا

 ء نيدلا دجم يلاعملا يلأ دمحم نب نسخلا يببأ يلغ نب دمج
 يقشمدلا ن.دلا يكز ناب فدورعملا نيدلا ييحم يملاعملا وبأ

 يعفاشلا هيقفلا

 يعفاشلا هيقفلا. يساملسلا ديدسلا هللا دبع نب هللا ةبه نب دمحم
 دل ذيع روس نأ نيسحلا نب دمحم نب دعسأ نب دمحم

 يروباسينلا ىعفاشلا هيقفلا ةدفحب فورعملا

 نيدلا محب تاكربلا وبأ ؛ يلع نب ديعس نب قفوملا نب دمحم
 يعفاشلا هيقفلا .يناش وبحلا

 أ يضاقلا « مساقلا نب دمحأ نب دمحم يبأ هللا دبع نب دمحم
 ٠ يعفاشلا هيقفلا يروزرهشلا نيدلا لامك لضفلا

 -دماح 9 يضاقلا , يروزرهشلا نيدلا لامك يضاقلا نب دمحم
 عسسل

 نيد رغم افا ديغول ء نسحلا نب نيسحلا نإ رمع نب دمحم
 يعفاشلا هيقفلا بيطحلا ناب فوورعملا يزارلا

 نيل دامع دماج اوبأ عيفلا ب ملم نيامكدا .سنوي نب دمحم

 : يعفاشلا هيققفلا

 يلهسلا نيدلا نيعم دماح وبأ « « لضفلا يأ نب ميهاربإ نب دمح
 يعفاشلا هيقفلا يم رجاحلا
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 هيقفلا يديمعلا نيدلا نكر دماح وبأ : دمحم نب دمحم نب دمحم

 يدنقرمسلا يفنحلا

 ركب وبأ ٠ يرهاظلا يناهبصألا فلخ نب يلع نب دواد نب دمحم
 ركب وبأ « ناميلس نب فلخ نب دمحم نب ديلولا نب دمحم

 يكلاملا هيقفلا ةقدنر يأ نباب فورعملا يبشوط رطلا

 ليذحلا وبأ : يدبعلا لوحكم نب هللا دبع نب ليذهلا نب دمحم

 ملكتملا فاالعلا

 يل زتعملا يئابحلا يلع وبأ « مالس نب باهولا دبع نب دمحم
 ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا ٠ رفعج نب دمحم نب بيطلا نب دمحم

 ملكتملا يرصبلا

 يلزتعملا ملكتملا يرصبلا نيسحلا وبأ ٠ بيطلا نب يلع نب دمحم
 كروف نبا ركب وبأ ذاتسألا « نسحلا نب دمحم

 حتفلا وبأ ءر كب يأ دمحأ نب مساقلا يل ميركلا دبع نب دمحم

 يرعشألا ملكتملا يناتسرهشلا

 بحاص هللا دبع وبأ ليقو ركب وبأ ٠ راسي نب قاحسإ نب دمحم
 ريسلاو يزاغملا

 يذمرتلا ىسيع وبأ ١ ىسوم نب ةروس نب ىبسيع نب دمحم
 ظفاحلا

 ظفاحلا هللا دبع وبأ ٠ ييوزقلا يعبرلا هجام نب ديزي نب دمحم

 نب مكاحلا هللا دبع وبأ ءدي دم نب كمنع عشنا دع نب دم

 ظفاحلا يروباسينلا عيبلا

 هللا دبع وبأ ء ديمح نب هللا دبع نب رصن يأ حوتف نب دمحم
 ظفاحلا ىبسلدنألا يديمحلا

 هيقفلا يرزاملا هللا دبع وبأ « دمحم نب رمع نب يلع نب دمحم
 ثدحملا يكلاملا

 ىسوم وبأ © ىسيع يأ دمحأ نإ ركب يأ رمع نب دمحم

 ظفاحلا يناهبصألا
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 ظفاحلا ىسدقملا لضفلا وبأ ٠ دمحأ نب ىلع نب رهاط نب دمحم
 ْ قارميفا مان تفاورعلا

 ظفاحلا يدبعلا هللا دبع ا « هدنم نب ىبيحي نب دمحم

 يربرفلا هللا دبع وبأ ٠ حلاص نب رطم نب فسوي نب دمحم
 نيدلا لامك هللا دبع 0 2« دمحم نب دمحأ ب لضفلا نب دمحم

 ثدحملا هيقفلا يوارفلا
 يعفاشلا هيقفلا يرجالا ركد أ « هللا دبع نب نيسحلا نب دمحم

 كدحلا

 ظفاحلا يدادغبلا لضفلا وبأ « ىلع نب دمحم نب رصان نب دمحم
 0 يمالسلاب فورعملا

 ركب وبأ ء ىبسوم نب نامثع نب نامثع يأ ىسوم نب دمحم
 يناذمهلا ىمزاحلا نيدلا نيز

 ي رفاعملا ركب ا « هللا دبع نب 1 نب هللا دبع نب دمحم

 يل رعلا نياب فورعملا ظفاحلا يسلدنألا

 رسفملا ءىرقملا ركب وبأ « دايز نب دمحم نب نسحلا نب دمحم
 شاقنلاب فورعملا

 ذوبتش نبا نسحلا وبأ ؛« تلصلا نب بويأ نب دمحأ نب دمحم
 يدادغبلا ءىرقملا

 نباب فورعملا ينوكلا صاقلا سابعلا وبأ ؛ حيبص نب دمحم
 روهشملا دهازلا كامسلا

 بولقلا توق بحاص يملا بلاط وبأ « ةيطع نب يلع نب دمحم
 ظعارلا نسل ورأ 4 .نينع نري ليعاست] نب دمحأ قاطع

 نوعمس نباب فورعملا يدادغبلا

 دبعلا يشرقلا هللا دبع وبأ خيشلا « ميهاربإ نب ديلا نبي دم
 دهازلا

 ينارعألا نباب فورعملا ينوكلا هللا دبع وبأ « دايز نب دمحم
 رضنلا وبأ ٠ يبلكلا ( رشبم ) رشب نب بئاسلا نب دمحم
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 يرصبلا يوغللا يوحنلا يلع وبأ ٠ دمحأ نب رينتسملا نب دمحم

 برطقب فورعملا

 يلامثلا سابعلا وبأ « ريمع نب ربكألا دبع نب ديزي نب دمحم

 دربملاب فورعملا

 يرصبلا يوغللا ركب وبأ « ديرد نب نسحلا نب دمحم

 دهازلا زرطملا رمع وبأ « مشاه ى أ قب ددتا ولا دق خب دي

 بلع مالغ

 يورهلا يرهزألا روصنم وبأ : رهزألا نب دمحأ نب دمحم
 يوغللا

 يديزيلا هللا دبع وبأ « دمحم يأ نب دمحم نب سابعلا نب دمحم

 يوحنلا جارسلا نبا ركب وبأ « لهس نب يرسلا نب دمحم

 نبا ركب وأ < ناش نبأ يع نب دمحم يبأ مساقلا نب دن

 يوحنلا يرابنألا

 فورعملا ريرضلا هللا دبع وبأ ء رساي نب دالخن نب مساقلا نب دمحم

 ءانيعلا يب
 يندملا يدقاولا هللا دبع وبأ .« دقاو نب رمع نب دمحم

 بتاك هللا دبع وبأ 2 يرصبلا يره زلا عينم نب دعس نب دمحم

 يدقاولا

 يزارلا قارولا رشب وبأ « دعس نب دامح نب دمحأ نب دمحم
 يل الودلا

 يئابزرملا بتاكلا هللا ديبع وبأ ؛ ىبسوم نب نارمع نب دمحم

 فورعملا بتاكلا ركب وبأ « سابعلا نب هللا دبع نب ىيحي نب دمحم

 يجنرطشلا يلوصلاب
 فورعملا يوغللا بتاكلا ىلع وبأ « رفظملا نب نسحلا نب دمحم

 1 يمن احلاب
 يسلدنألا ركب وبأ « ميهاربإ نب زيزعلا دبع نب رمع نب دمحم

 ظ ةيطوقلا نباب فورعملا
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 يديبزلا ركب وبأ ٠ جحذم نب هللا دبع نب نسحلا نب دمحم
 يسلدنألا

 يناوريقلا زازقلاب فورعملا يوحنلا هللا دبع وبأ ١ رفعج نب دمحم

 كلملا زع راتخملا ريمألا . دمحأ نب مساقلا ين هللا ديبع نب دمحم

 بتاكلا يحبسملاب فورعملا

 ياك يللاعملا وبأ 3 يلع نب دمحم نب دعس يبأ نسحلا نب دمحم

 ةركذتلا بحاص نودمح نبا نيدلا ءاهب ةافكلا

 يدادغبلا ةعيرق نبا ركب وبأ يضاقلا ٠ نمحرلا دبع نب دمحم

 لامج ليقو ) نيددلا نكر هللا دبع وبأ ٠ دمحم نب زرحم نب دمحم
 ينارهولا ( نيدلا

 هللا دبع وبأ رضحلا نب دمحم نب مساقلا يأ رضحلا نب دمحم

 يلبنحلا ينارخلا ةيميت نب نيدلا رذف

 يوحنلا روصنم وبأ « جربز نب ميهاربإ نب يلع نب دمحم
 ين.اتعلاب فورعملا

 وبأ « دوعسم نب دمحم نب تاداعسلا يأ نمحرلا دبع نب دمحم

 حراش يدوعسملا نيدلا جات (هللا دبع وبأ لاقيو ) ديعس
 تاماقملا

 نيدلا نيعم ركب وبأ ٠ عاجش نب ركب يأ نب يغلا دبع نب دمحم
 ثدحملا يدادغبلا ةطقن نبا

 هللا دبع وبأ ٠ بلاط ينأ ىيحي نب يلاعملا يلأ ديعس نب دمحم
 يعفاشلا هيقفلا ييبدلا نباب فورعملا

 نيدلا ةجح هللا دبع وبأ ء رفظ نب دمحم نب دمحم يأ نب دمحم
 يلقصلا

 نمحرلا دبع وبأ « ةيواعم نب ورمع نب هللا ديبع نب دمحم
 روهشملا رعاشلا يبتعلاب فورعملا ي ومألا
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 روهشملا رعاشلا يمزراوحلا ركب وبأ « سابعلا نب دمحم

 رعاشلا يمالسلا نسحلا وبأ ؛ دمحم نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم

 ةركس نباب فورعملا نسحلا وبأ : دمحم نب هللا دبع نب دمحم

 روهشملا رعاشلا

 نب ىسوم نب نيسحلا دمحأ يأ بقانملا يذ رهاطلا نب دمحم

 يوسوملاب فورعملا يضرلا فيرشلا نسحلا وبأ « دمحم

 قلو مساقلا وبأ « روهشملا رعاشلا يسلدنألا ءيىناه نب دمحم

 نسحلا

 رعاشلا نيترازولا وذ رك وبأ ب قلدنآلا ضربلا نابع دش

 رعاشلا فوسليفلا ىسلدنألا غياصلا نبا ركب وبأ : هجاب نب دمحم

 روهشملا

 رعاشلا ياصرلا يسلدنألا ءافرلا هللا دبع وبأ ٠ بلاغ نب دمحم

 روهشملا

 ركب وبأ ءناورم يبأ كلملا دبع نب رهز نب كلملا دبع نب دمحم

 ديفحلا يسلدنألا رهز نبا

 سويح نبا ةلودلا ىفطصم نايتفلا وبأ ء دمحم نب ناطلس ركع

 روهشملا رعاشلا

 وبأ «٠ سابعلا يأ دمحأ نب دمحم نب سابعلا يلأ دمحأ نب دمحم

 روهشملا رعاشلا يدرويبألا رفظملا

 نباب فورعملا نسحلا وبأ : رمع نب نسحلا نب يلع نب دمحم

 يطساولا رصلا ين
فيرشلا 2 ةزمح تب علا نب دم نب همع

 نيدلا ماظن ىلعي وبأ 

 روهشملا رعاشلا ةيرابحلا نباب فورعملا

 ةدع يللاعملا فرش هللا دبع وبأ « رغاد نب ريغص نب رصن نب دمح

 روهشملا رعاشلا يلارسيقلا نباب فورعملا يدلاحلا نيدلا

16 

* 

5٠ 

1 

 فرن

 فخا

 فقر

6 

5 

 م



 فورعملا هللا دبع وبأ 0 ميهأربإ نب تباث نب ميهأربإ نب دمحمل ا 6

 5١ زوهشملا رعاشلا ىلا ريكلا نباب
 هلباألاب فورعملا هللا دبع وبأ « دلوملا هللا دبع نب رايتخحب نب دمحم 04

 1 روهشملا نعاشلا
 نباب فورعملا بتاكلا حتفلا وبأ « هللا دبع نب هللا ديبع نب دمحم 0

 2 روهشملا رعاشلا يذيواعتلا
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 ةض راعلا مجالا تس رهف

 رهاظلا كلملا نبا دمحم رفظملا وبأ نيدلا ثايغ زيزعلا كلملا

 زيزعلا كلملا نب فسوي رفظملا وبأ نيدلا حالص رصانلا كلملا

 نبع بحاص رهاظلا كلملا نبا دمحأ نيدلا حالص حلاصلا كلملا

 ٍلحلا يدسألا مساقلا يأ ني ليعامسإ نب حجار فرشلا

 هيوب نب ةلودلا زعم ىلوم يكرتلا نيكتفأ

 دمحم نب ؛كلاخ نبا ناؤرشولا رن وبأ" نيذلا فرش ريزؤلا

 يناشاقلا

 رابتحب نب دمحأ سابعلا يأ نب دمحم حتفلا وبأ ) يئادنملا نبا

 ( يطساولا

 رفظملا نبا مساقلا دمحأ يلأ نب دمحم ركب وبأ ) نيقفاحلا يضاق

 ( يروزرهشلا نبا

 يروزرهشلا مساقلا 0 يلع نب رفظملا

 ةباسنلا يسودسلا ةلظنح نب لفغد

 ملسم نب ةبيتق نب ملس نب ديعس

 مظعملا كلملا دلاو « كجكي فورعملا نيكتكب نب يلع نيدلا نيز

 يروبكوك

 بويأ تنب توتاخ ةعيبر

 نيسحلا ىلع يأ نب هللا دبع نيدلا زع مساقلا وبأ) ةحاؤر نا

 ( يومحلا يراصنألا ةحاور نبا

513 

51/ 

 5ا/

518 

(42 

 مى

44 

١55 



 ١٠١١ يلبرإلا ينوتسملا نبا مع « كرابملا نب يلع نيددلا يفص نسحلا وبأ 159

 ١6١ «يلبرإلا سيفنلا نإ فسوي زعلا وبأ نيدلا سمش) ماشلا ناطيش 010

 6١ه  يمجنلا يم اصلا سربيب حتفلا وبأ نيدلا نكر رهاظلا كلملا 61

 للا سريبيب رهاظلا كلملا نبا ديعسلا كلملا 2

 ١م ريبكلا ىفلألاب فورعملا ىحلاصلا نوالق نيدلا فيس 03

 0 - يخونتلا يلع نب نسحملا نب يلع مساقلا وبأ 204
 يوغللا يبضلا مصاع نب ةملس نب لضفملا بلاط وبأ 2165

 6 هتيوارو ءارفلا بحاص مصاع نب ةملس 06

 ٠١" 2 ثدحملا مامإلا يذابالكلا نسحلا نب دمحم نب دمحأ رصن وبأ 07

 ليقو ٠ راجنلا ىسوم نب نارمع وهو ) ىلصملا بحاص راجنلا 08
 مقام: روتي ف رعيو راجلا يدادنللا رن نب انش ببآقلا هلإ

 هيقفلا دمحم نبا دومحم نب دمحم حتفلا وبأ ) يسوطلا نيدلا باهش 209
 قفين ( ىعفاشلا

 ففي يعفاشلا هيقفلا لحلا نبا وخأ « كرابملا نب ةيحأ نيب وبأ 0 ١"

 ىكزلا نبا دلاو « نيدلا ىكز بقلملا دمحم نب ىلع نسحلا وبأ 071

 فرغ ىقشمدلا

 دمحم نب نمحرلا دبع نب مالسلا دبع مكحلا وبأ ) ناجرب نبا 2
 افراغ ( ىمخللا

 يبإأ نيدلا جات يضاقلا نب مساقلا لئاضفلا وبأ نيدلا ءايض ىضاقلا 03

 قف هللا دبع نب ىيحب رهاط

 3 هللا دبع نب ىيحي رهاط وبأ نيدلا جات يضاقلا 04

 1 يروزرهشلا نيددلا لامك يضاقلا نب دمحأ نيدلا دامع -5

 دمحم نيدلا يضر خيشلا نبا ميحرلا دبع مساقلا وبأ نيدلا جات 176

 "هه سنوي نبا دماح ينأ نيدلا دامع خيشلا نبا
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 ييوحلا ةداعس نب ليلحلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا سمش

 قشمد يضاق

 جبنم يضاق ينودلا نيدلا دحوأ

 نب دومحم دهاجملا يأ نيدلا لامج خيشلا نبا دمحأ نيدلا ماظن

 يريصحلاب فورعملا يفنحلا يرجاتلا يراخبلا دمحأ
 ؛« يرجاتلا دمحأ نبا دومحم دهاجملا ينأ نيدلا لامج خيشلا

 يريصحلا نيدلا ماظن دلاو

 ينارسيقلا نبا ظفاحلا دلو « رهاط نب دمحم نب رهاط ةعرز وبأ
 يسلدنألا ينرعلا نبا دلاو « هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع

 ٠ دهاجم نبا ركب وبأ

 يلهاحلا رعاشلا صربألا نب ديبع

 يدادغبلا رعاشلا زرطملاب فورعملا دحاولا دبع مساقلا وبأ

 يرابنألا راشب نب دمحم نب مساقلا دمحم وبأ
 بتاكلا قارولا بيدألا عوللا ينأ نبا هللا ديبع دمحم وبأ

 يحبسملا راتخملا دلاو « ليعامسإ نب دمحأ نب هللا ديبع مساقلا وبأ

 نودمح نبا وخأ «ةلودلا سرغ بقلملا نسحلا نب دمحم رصن وبأ

 نودمح نبا دلاو « يلع نب دمحم نب نسحلا دعس وبأ
 ةطقن نبا دلاو « عاجش نب ركب ينأ نب ينغلا دبع
 يدادغبلا لبشلا يأ نب نيسحلا نب دمحم يلع وبأ

 دلاو « يلع بلاط يأ نب ىيحي بلاط يأ نب ديعس يللاعملا وبأ

 ييبدلا نبا

 ةيوارلا رعاشلا ىمعألا نايفس نب ةيواعم مساقلا وبأ

 ( حتفلا نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ ) بصعلا ينأ نبا
 رعاشلا يدسألا ساش نب ورمع
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 فيرشلا دلاو « ىبسوم نب نيسحلا دمحأ وبأ بقانملا وذ رهاطلا

 يضرلا

 ديفحلا ركب يأ دج « رهز ءالعلا وبأ

 نبا دلاو دج : يدايألا رهز يبأ دمحم ركب يبأ نب كلملا دبع
 ديفحلا رهز

 ديفحلا رهز نبا دج دج « يدايألا رهز نب ناورم نب دمحم

 رعاشلا ضيبألا ننع 2 كيخأ ركب وبأ

 يبالكلا سادرم نب حلاص نب رصن ةلودلا لبش نب دومحم نب رصن
 دهازلا يدادغبلا يذيواعتلا جارسلا نب كرابملا نب كرابملا دمحم وبأ
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