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 ملا
 نص 0 قنا

 ؛ مادا بسلا ناعم لش قال رطب ع اا

 ناك ؛ روبشملا رعاشلا « نيدلا مجت بقلم « يثرثملا يطساولا ملعملا نباب فورعملا

 وهو .« هتقر نم بوذي هرعش داكي « عبطلا ةيشاح فيطل رعشلا قيقر ًارعاش

 هزهأو هلاحا هّني نسحو. هزذق رعشلا هنو ةركذ زمقتاو هرعت "داع ده

 يف لوقلا رثكأو « هرهدو هنامز هلوق ىلع هدعاسو هرمع ضيرقلا مْنظَن يف لاطو

 هرعش ىلع بلغي يناعملا حيحص ظافلألا :لهس ناكو « دصاقملا نونفو حدملاو لزغلا

 دنع هناكم فطلو .بولقلا, قلعف « مارغلاو ةيابصلا ركذو بحلاو قوشلا فضو

 هلحتساو طاعولا ب ديشتماو مهني هوو "هوظفحو هنلإ اولامو ضانلا رثكأ

 نوعفانلا
 ْ الإ معلا نبا رمش ةفاطل يسات ؟ كؤلوفب عئاطلا ناحسا وفن ةءاح كيس

 يعاقرلا نب دمحأ خبشلا ىلإ نوبستتملا ؟ءارقفلا اهظفح ةديصق مظن اذإ ناك هنأ

 .تدامف «اهيلع اوباطو مهتاعامس يف اهب اونغو - ؟ةزمهلا فرح يف هوك سقما د

 ةلجابو < هيف مهدنع كش ال ًاداقتعا كلذ نودقتعي مهتيأرو « مهسافنأ ةكرب هملع

 .١3؟ : 5 ةرهازلا موجنلاو م٠٠ : ها ملف ا
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 . هوظفحناو : رب 2

 . ءارعشلا : راتخملاو لا

 :ةدل كج نظن 4

 ' . كش ال نم داقتعا : نم ري ه



 .. همارغ جاهو ١هنتف الإ ىكوه ىندأ هدنع 'نّم هعمسي الو « حونلا هبشل هرعشف

 ءاجهو «سفانت هلبق روكذملا يذيواعتلا نبا نيبو روك ذملا معملا نبا نيب ناكو
 . "اهركذ ىلإ ةجاح الو اهيف داجأ ةيمنج تاببأب يذيواعتلا نبا

 : اهوأ ةيوط ةديصق ملعملا نبالو

 نرامظألا ةراوش يلع اودر

 عنمتم نم عزجلا كاذب مكلو
 دعوم لوأب هنولت ىدبأ

 هموق نم هتودو ُءاقللا ىتمف

 مبّفكأ '”نظأ امو حامرلا اولقن

 ىرت زف ٍفوبسلا نضيب نهس اودللقتو

 .ادعلا ةبقارم نمف تددص نألو
 انتئنامز نبأ ةناعن ينكاس اي

 0 ”ىرخأ نم هلو

 هنإف' ىقيقهلا كايإ تلق مك
 اسي ملف زاجحلا اهم ديص ”تدرأو

 : ىرخأ نم هلو

 ترج يتلا عومدلا نإ انّناريجأ

 ةعاس رمع ولو يداولا ىلع اوميقأ

 : رب جم ق َر . راتخملاو رب يف ام انتيثأو « هنتتفا

 , ١ : يذي واعتلا نبا ناويد

 د ال لل ربا فلولا فعول نود م حارب يااحلا دع

 اهتلل كلانح راتخملا » يف ملعملا نبا ةدجرت يف ناتباث امهو ء يم

 يناطوأ نم نعت مل نإ رادلا ام

 نابلا نصفي هفطاعم تأَّزَه

 يناث دعوب انل 'يفولا نمف ش

 ٍنامط "رونا و كر عم ءانبأ

 فنارملا لباوذ ريمفل تقلخ

 نائسو دكتبم ريغ "يحلا 3

 ناولس الو لكم نع "دصلا اما

 ناعن ينكاس ا عمليوطب

 ةدوسأ كدصن هرذ اح تنترض

 هدونص صعب ”تمحارف ءاضقلا كدع

 يلاوَمَل ىونلا يديأ ىلع ًاصاخر
 لاقع ”لحك وأ رازإ ثاوتك

0 
 امهبسلو "خ٠



 يلامب فيككف نيغأ م يسفنب اهئتيرَش ول ةفقو نم يل مث مكف

 : ىرخأ نم هلو]

 مايخلا مايخلا امو ىوزح يه ماهتسملا ىوهلا رس يفخي فيك

 [١ مارغلا مارغلاف ©« سانلا اب س انلا اسمو مايخلا تناك نلو

 : ىرخأ نم هلو

 نونكم قلؤل يف رصفقارق نم مههافش هيلع "تمض امب ًامسق

 ينمي ربت نأ يل نمو يحن '”نّيضقأل بي ذملا يداحلا فراش نإ

 نونجلط تحر ام هعالتب ىوهلاو ىليل ”رثآ نكي مل ول

 يذيواعتلا نباو هلبألاو روكذملا ملعملا نبا نأ ةديصقلا هذه لمع ببس ناكو

 - "نيعلا فرح يف هركذ مدقملا - ”رادكرص ةديصق ىلع اوفقو امل هلبق نيروكذملا

 : "اهلوأ ىلا

 نيعلا ءابظلا مش هذه مأ نيرق لك دو ىزاجُ اذكأ

 ؛ [ىلاعت هللا ءاث نا دم كلملا ديمع ةمجرت يف اهركذأسو ] دئاصقلا بْن نم يهو

 نم يذيواعتلا نبا لمععو ةدبصقلا هذه ابنزو نم معملا نبا لمعف ؛ مهتبجعأ

 هللا همر « يبريآلا نيدلا حالص ثاطلسلا ىلإ اهلسرأو « اهيف عدبأ ةديصق اهنزو

 : اهوأو « اهب هحدمي ماشلاب وهو « ىلاعت

 رنيررست .ينلهرب '”يطملا رفقف ينيد ةيابصلا يف كئيد ناك نإ

 . يذيواعتلا نبا ةديصق لكلا ”نسحأو « ىرخأ ةديصق هلبألا لمحو

 . جم نم ةدايز ١

 . "مم : م” ب رظنا ؟

 . ه9 : ردرص ناويد "

 . قف ر نم ةدايز 4



 امري تزتجاق < هادغنب .تتك : لاق هنأ روكذملا معمل نبا نع يكسو

 «نيمحدزم قلخلا تيأرف « ظعولل يزوجلا نبا جرفلا وبأ هيف سلجي يذلا عضوملاب
 ملو < سلاج ظعاولا يزوجلا نبا اذه : لاقف ماحزلا ببس نع مهضعب تلأسف»

 ظعي وهو همالك تفممسو هتدهاش قح تمدقتو تمحا رف « هسولحجي تاع نكأ

 : لوفي تيبح علا نبا نسسأ دقلو هتاراثإ ضعب ىلع ًادهشتسم لاق قح

 ا ينبع يف ”نسحيو « ايبط مك ركذا. ”راركت يعمسم يف ثدادزب

 لملمي/و « يرعث نم تيا اذهب هداهشتماو يروضخ قافتا نم تنجعف
 . نيرضاحلا نم هريغ الو وه ال يروضحب

 . ةروبشم هل ةدمصق ةلمج نم تينلا اذهو

 : اضيأ ةديصق ءانثأ يف معملا نبالو .

 هيمسأ ال 5 يمد حستسلو هب حوبأ ال 'نَم يدّلج ىوُق يهوي 1

 ةيضاقي ام. يداؤق ..يف.. لب :« ًافعض هبتاعي ام يناس يف ايف اسق

 ىنأ نب لع لسرأ < يرظا : ماس لا ةرصبلا ىلع لججلا ةعقو موي يفو

 حلل ىلإ منع هللا يضر« ماعلا نإ فدع ع نا هعيش يضر تاط

 : 0 © بعصلا بكري 5 روثلاك هدحت .هقلت نإ كتاف ةحلط نيقلت
 كل لوقي .: هل لقو « هنم ةكيرع نيلأ هنإف « ريبزلا ىلا نكلو « لولذلا وه

 « يلعو ؟ ادب امم ادع ايف « قارعلاب ينتركنأو .« زاجحلاب ينتّقرع .: كلاخ نبا
 اذه روكذملا ميلا نبا ذخأف «٠ ةلكلا هذه. قطن نم لوأ « هنع هللا يضر
 ٍ : لاقو مالكلا

 ادب 1 ادع ايف 6 هنع راوغلاب اوضرعأو. مالسلا عزجلاب هوحنم ش

 5 . .٠ ةيوط ةديصق ةلمج نم تيبلا اذهو
 «٠ ٠ ةغالبلا جن » باتك نم اهنلقن لع ةلامرو

 ا ني ا وق لزا» ةعالبلا ١ لل ١
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 يديأب هدوجو ةرثكو هناويد ةرهش عم هدئارف ركذب ةلاطإلا ىلإ ةجاح الو
 3 . سانلا

 : يفوتو . ةلامسمحو ىدحإ ةنس ةرجآلا ىداح رسع عباس ةلمل قف هتدالو تناكو ١

 ىلاعت هللا همح ر © ث'رُلاب ةناسخو نعت وب انتنلا ةنن بحرب عقار:

 0557 .يهو 6 ةثلثم ءاث اهدعبو .ءارلا نوكسو ءاحلا مضي : ”ث'رثبلاو

 كومو تطرب كالو ( 8 ارق ةرششع وحن طساو نيبو اهتيب هرفعج زيت لام

 . ىلاعت هللا همحر « اهب يفوت نأ ىلإ
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 رعاشلا ينارحبلا

 ًالصأ يلبرإلا نيدلا قفوم بقلملا « دئاق نب , دم نب فسوي نب دمج هللا دبع وبأ

 3 ةيبرعلا مل بع يف .امدقم اماغإ نك ؟ روهشملا رعاشلا ًادلوم يفارحبلا أشنمو

 :رعشلا دقنب مبقذحأو يفاوقلاو ضورعلاب .سانلا ملِعأ نمو « رعشلا عاونأ يف ' اننفم

 مولع نم ءيش لغتشاو 1 هرايتخا .يف ًارظن مهتقدأو هئيدر نم هديحي مهفرعأو

 نيرحبلاب ريغص يبص وهو رعشلا .مظني أدبو « "سديلقإ باتك لحو « لئاوأآلا

 . بدألا يف رظني نأ لبق برعلا ةداع ىلع ًايرج

 2 ؟ةركذ مدقملا -«لبرأ خيرات » بحاص يفوتسملا نبا تاكربلا يبأ خيش ومو

 :لاقو « لئاضف ددعو هخيرات يف هركذ دقو « جرخت .هبو رعشلا مولعب لفتشا هيلعو

 تىلاعت للا ءاش نإ هركذ تأسس و- يوحنلا ينيسكاملا يكم مرحلا وبأ انخمش ناك .

 رمل م نك كب كسلا هن ل و

 ش . ًاتئفتم : نم نارا

 . سديلقوأ + نم رب تاس #0

 .1 4137: 4 اا

 . يناسكاملا : نم رب جم سات



 اه ةبوجأ يف هيلإ مجري ناكو وحنلا يف ةلكشملا لئاسملا نم ريثك يف هعجاري
 قشمد ىلإ لحر مث « ةدم اهي ماقأو ٌرو'زربَش ىلإ لحر دق ناكو . هيلع دروي
 رعش ناويد هلو « ةليوط ةديصقب « ىلاعت هللا همحر « نيدلا حالص ناطلسلا حدمو

 . مثركذ مدقت نمم هيرصاعم ةقبط يف رعشلا يف ناكو « ةنسح لئاسرو دمج
 بحاص نيدلا نيز نب فسوي رفظملا ابأ نيدلا نيز اهب حدمي ةديصق هرعش نمو '
 : .١فاكلا فرح يف نيدلا رفظم هيخأ ةمجرت يف هركذ مدقت دقو - لبدإ

 اهاكبف اهيلع بكرلا فكع اًهالب لاط اضغلاب راد بث ٠
 اهاحب مث اهب رهدلا حم رطسأ اياقب الإ تسرد
 اهاقسو ينامز هللا ىقسف ىضقناو ناهز ابيبف يف ناك

 ”ةفقو يداوغلا اهمف "تّفّقو

 ”ةمئا افهللالطأ تككبو

 'مهقيئاوم _ناريجل لق
 ”منك دإ مب ًافوفشم تنك

 "اهاشحم اهارث رح تقصلأ

 مازج هللا نسحأ « ينوفج نع
 وق 'تّثر اًبئتمكحأ ائاك
 ُّ 3 ريطلا غلبي ال ًارجش

 املوح الإ لبللا تيبت ال

 اهناصغأ ىلإ "تدم اذإو.
 تحصأ قح ”رمآلا ىخارتف

 اهبرقأ الف ضرألا

 ”ةضور ىعرأ هللا يناري ال.

 مكب ىرغأ ”عمط اه اذإو

 املوأ 0 0-7
 وئنظت
 ”ةعحر ممل يف وسظت
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 اهامظ توملاب حرت سرح
 اهانج نود تعطق ناج فك

 "اهآر نم ابيف عمطي َََمَه
 اهامح زع اذإ الإ

 اهاعر ءاش نم فانكألا ةلبس

 . اهانئثف يسفنل سأبلا ضرع
 اهابتنم اذهو _سفنلا ”ممط
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 ادنقار

 اهامع ينبع نع ”بيرجتلا فشك

 ١ - ١ #* : 5ل

 جم س ت يف ًاثلاث تيبلا عقوو ؛ يناوغلا : خسنلا ضعب و راتخملا ؟ .

 . رب ق يف كلذكو « اهأري : س شماهب ؟



 اهاوس ايف ةبغر يل عدت ل ادي ينالوأ نيدلا نْيز نإ

 : . 'اهحدم يف داجأ ةليوط يهو
 نيرحبلا ىلإ لبرإ نم ددرتي ناكو «ةزاجتلا هتعنصو لبرإ لهأ نم هوبأ ناكو

 هل دلو نأ ىت قفتاف « راجتلا ةوسأ تاصافملا نم ءىلآللا لمصحتل ةدم ابب عقيو

 اذهل نيرحبلا ىلإ بسنف لبرإ ىلإ لقتنا مث « روكذملا للا دبع وبأ قفوملا كانه
 ١ يدا تيشلا

 + ضنا نقرر ميل هني ناقل قاس نوجم ار

 "علب ال نآلاف كاشح "نت نصح تلق 'مهسلا ىحتلا اولاق

 شير هيف فراك اذإ الإ تا كذفني ال ميبلاف

 «لبرإب ةئامسخو نينامثو سمخ ةنس "رخآلا عيبر رهش ثلاث دحألا ةلبل يفوتو

 :«برغملا» باتك يف يزرطملا لاق. ىلاعت هللا همحر «تْمسَيلا لبق هلهأ ةربقع نفدو

 ش د« ريتلا مك ىف لاملا تقع وهو ةيسراف ةلك ثيسلا

 قلل دميو ءارلا حتفو ةميملا ءاحلا نوكسو ةدحولا ءابلا حتفب : ءيفارحّملاو

 « ربيخه نم برقلاب ةدبلب .يهو 6 اهركذ مدقملا نيرحبلا ىلإ ةمسنلا هذه « نون

 ءاسحألا باب ىلع ةريحي اهازق ةمحان يف نأل نيرحبلا تمس امنإو : : يرهزألا لاق

 ةثالث ةريحبلا تردقو « خسارف ةرششع رضخألا رحبلا نيبو اهنيب رجه * ىرقو

 نع ديبع وبأ ثدحو . قاع'ز دكار وهو « اهؤام ضيفي الو « ابلثم يف لامأ

 .نعو نيرحبلا ىلإ ةبسنلا نع يئاسكلا لأسو يدبملا ينلأس :لاق يديزيلا دمج يبأ

 اولوقي نأ اوهرك : يئاسككلا لاقف ؟ ينارحمو © ينصح : اولاق / < نينصحلا

 | .اهحالم يلو اهيف : نم رب ؛ اهيف داجأ : ن

 ...دحألا ةليل اهب وتو «لصوم لآ ىلإ هرمع رخآ يف لحرو دالبلا ىلإ ددرتو : ت سجم ين داز ؟

 . نم رب نمو ةروكذملا تي ناتيبلا طقس دقو « خلا

 لوألا : تاس

 ا تركع انوا نقاب سا ياسا 5
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 هبشتف يرحب 0 اوهرك : أ تلقو :  لاق « نينونلا عاّتجال ينانصح
 . رحبلا ىلإ ةبسنلا

 ا اقم اههدعتو ةلمهملا نيسلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب : هعْسصلاو
 / عيبرلاو ءاتشلا يف لويسلا هايم هبف يرحت لبرإ طسو يف ضيرع داو « اهقوف
 . ملعأ هللاو < راغصلا راق يارا ءيش هبفو

8" 
 يضرفلا عاجش وبأ

 « نيدلا زخف بقلملا « ناهدلا نباب فورعملا « بيعش نب يلع نب دمح عاجش وبأ
 لصوملا ىلإ لقتناو « دادغب لهأ نم وه ؛ بيدآلا بساحلا يضرفلا .يدادغبلا
 حالص ناطلسلا.ةمدخ ىلإ لوحت مث « اهب ريزولا يناهبصألا نيدلا لامج بحصو
 ىلإ 'لخدف « اهيلاو عم لاح اهب هل شمي ملف « نيقرافاسم ناويد هالوف نبل

 .ىلإ لحترا مث « تقولا هب يجزي ناكو ايفاك نكي مل قزر اهب هل يرجأف قشم
 . ةماقإ راد العجمو قشمد ىإ اهتم داعم م ةئامسمحو نينامكو تس ةنس يف رصم

 5 « ثيدحلا بيرغ » فنصو « اهريغو ضئارفلا يف لوادجلا عاضوأ هلو
 تاماكلا نكامأ ىلع اهب لدتسي افورح هبف زمرو « ًافاطل ًادلجم رشع ةتس
 . كلذ ريغو ًاخيرات عمجو « هناسل نم غلبأ هماق ناكو « هنم ةبولطملا

 نيدفاولا ةرمز يف هدعو «ليرإ خيرات» يف يفوتسملا نبا تاكربلا وبأ هركذو
 يتلا تايبألا ركذو « دبج رعش هلو 2"نافتم لضاف ملاع : هقح ينفك اقو “ اهيلع

 المو. ١5 : 5 ةرهازلا موجتلاو ١١4 : ؛ يتاولاو و : نيتضورلا ليذا يف هتمجرت - 5
 ةمجرتلا هذه نم رصتقاو- 750: ةاعولا ةيغبوأ 04 : ؛ تارذشلاو م4: : 4 يبهذلا ربعو ٍ

 00 ش . هرعش نم تايبأ ةثالث ىلع راتخملا يف

 . لحرف : ن١

 . نقتم : نم رب ؟
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 يف اهتركذ دقو « يدنكلا نسحلا نب ديز نميلا !أ نيدلا جات خبشلا اهب حدم
 . 'يدنكلا ةمح رت

 عيطاقم هل دروأو « هيلع ىنثأو "«ةدنرخلا» يف بتاكنلا دايعلا اضيأ هركذو

 نب ديعس دمح يبأ حصانلاب فورعملا ناهدلا.نبا يف هلوق كلذ نمف « ايف نسحأ

 : هيتنع ىدحأب الخ ناكو - "هركاذ قم دقو يوحنلا كرابملا

 نيقيرطب هنم ”نهدأ هنا نإ ناهدلا دعبت ال

 نيبجوبو _نّيع درفب هب ثدحف ؛رحبلا بجع يف ش

 : هضرم نم يفوع دقو ءاسؤرلا ضعب ىلإ هبتك ام هنمو

 ارطف ”يدحو ”ترذن .ينأ ريغ موف كئرب موي ”سانلا ردن

 ارذن ناك ولو هموص ىرأ ال دبع "كنب موي نأ ًالاع

 ”لحو موجنلا يف ىلوطلا ديلا هل تناكو . ناسح دششانأ كلذ ريغ هلو ..

 هتوه بس ناكو « ةضسلا ةلحلاب ةئادسخو نيعست ةنس رفص يف يفوتو ..جايزألا

 كانه هلمج رثع ةلحلا ىلإ لصو املو « قارعلا قيرط ىلع داعو ىتشمد نم جح هنأ

 نونسم ةدلخلا يهد اخ ناكر .. هتفول تاق لدحلا يدع ضي يح و لسا

 .لمقو . ىلاعت هللا همحر « ةرفص هولعت ضيبأ « اهفضضخ ةمحللا لسرتسم هحولا

 .. ناك كلذ يأ معأ للاو « نيدلا ناهرب بقلي ناك هنإ

 . هتداعإ ىلإ ةجاح الف ةلحلا ىلع مالكلا مدقت دقو .

 م4 ؟ مدقت ام رظنا ١

 . ١" : 5 ( قارعلا مق ) ةديرخلا ؟

 ” يل د نى

 . رهدلا بجع نم : نم رب 4

 نو
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 رعاشلا نينع نبا

 فرش بقلملا « يراصنألا نْشْع نب نيسحلا نب 'رصن نب دمم نساحلا وبأ
 / ءارعشلا ةقاخ ناك 4 روبشملا رعاشلا دلوملا يقشمدلا لصألا يفوكلا « نيدلا
 عم هرعش نكي مو « هب ساقي نم هرصع رخاوأ يف ناك الو « هلثم هدعب تأي
 بدألا نم ةداملا ريزغ ناكو 0 هنف نافت لب دحاو بولسأ ىلع ًاروصقم هتدوح

 «ةرهجلا» باتك "لقن رضحتسي .ناك هنأ ينغلبو « برعلا راعشأ مظعم ىلع اعلطم
 ةدبصق هلو « سانلا ضارعأ بلثو ءاحملاب ًاعلوم ناكو ؛« ةغللا يف ديرد نال

 ناكو . « ضارعألا ضارقم » اهامم ؟ىقتشمد ءاسؤر نم اقلخ اببف ممج ةيوط
 يف هعوقو ببسب ىشمد نم هافن دق « ىلاعت هللا همحر « نيدلا حالص ناطلسلا
 : ؟لمع ابنم جرخ املف <« سانلا

 ؟اقرس الو ابنذ "مرتحي ل ةقث اخأ . "متدعبأ مالعف

 اقدص نم لك ىَفْنُي ناك نإ مدالب نم ن'ذؤملا اوفنا

 ةنازغو ناسارخو ناجسرذأو "ةريزجلاو قارعلاو ماشلا نم دالبلا فاطو

 : ةقرولا « رفاسلا ردبلا عجارو « هتمجرت رداصم مهأ ىلإ تاراشإ اهيفف « هناويد ةمدقم رظنأ - 4

 4 . 7١,١

 . هللا رصن نب دمحم : ق ن ١

 .نمرب ق نم تطقس : لقن.؟

 .رصم : نم رد '"'

 .و4 :هلاويد رظناو ءامهو اهب هياحصأ ضعب ىلإ امهذفنأو نيتيبلا نيذه لمع:راتخملا يف دأز 4
 . فراقي : نم رب ه

 . مكرايد : ر5

 . راتخملا نم ةظفللا تطقسو ؛ ةريزحلاو : خ : س شماهبو « قرشلاو : جه س تال
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 مالسإلا فمس ذئموي اهلكلمو نمسلاو دنملا لخد مث « ربنلا ءارو امو مزراوخو

 يف روكذملا  ىلاعت هللا همحر « نيدلا حالص ناطلسلا وخأ بريأ نب نيكتفط

 ىلإ داعو «ةيرصملا رايدلاو زاجحلا ىلا عجر مث « ةدم اه ماقأو - 'ءاطلا فرح

 يف لبرإ .ةنيدمب هتنأر دقلو . اهيلإ دوعيو دالبلا ىلإ اهنم ددرتي ناكو « قشمد
 نع ًالوسر ابيلإ لصو دق ناكو « ًائيش هنع ذخآ لو ةئاتمو نيرشعو ثالث ةنس

 «آليلق اهب ماقأو <« قشمد: بحاص لداعلا كلملا ني ىسع نيدلا فرش مظعملا كلملا

 امهنم يناثلاو «نيتيبلا نيذه قشمدب وهو هيخأ ىلإ دنهلا دالب نم بتكو رفاس مث
 | :  "اهو « هب قحأ ناكف انمضم هلمعتسا يرعملا ءالعلا يبأل

 لماح نم 'دجت مل ةفمحصلا نأ ًملاع ةعبطقلا يف كّستنك  تحاس

 "«لحارمب اننود حبصيق يرسي دهنآل ءافجلا يف كفيط ”ت'رّذَعو»

 عضاوم يف ىنعملا اذه ررك دتو . نيمضتلا اذه هل مقو ام نسحأ ايف هرد هلل

 ظ : *ةليوط ةديصق ةلمج نم هلوق كلذ نمف : هرعش نم

 دنهلا ىلإ ”تيدتها فيك«ىحلاضورو دطهار لت نم حيرلا ميسن ايالأ

 : نمملا ندع يف وهو تاميأ نم هلوقو

 ؟ ندع نم تاسايدلا نبأ < تاهبهو ةروز فيطلا لأسأ ال انب

 . تيبلاو © قشمد يحاوض نم عضاوم ءامسأ : ىحلاو طهار لتو تاسايدل

 لواطتملا ىدملا دّْنعب نم تبجعف 2ىملا ىلإ _قيقعلا نيب م ”تلأس

. 55”: "«« ١ 

 . م5 : هتاويد اك

 هلوك : ك هللأ تكلل دنحأ نب ىموم اهيتاك ينعأ تلق » : هلوقب اذه دعب راتخملا بحاص قلع م

 / . « ملعأ هللاو ء بدألا لهأ دنع بيع نمضم هنأ ىلع هبني م

 . ال# : هلاويد +

 . ال"“6 : طقسلا حورش 0
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 مدقملا - رعاشلا يعازلخلا ىلع نب لبعد نم ىنعملا اذه ذخأ يرعملاو
 « هيلطف « ديشرلا نوراه نب هللب مصتعملا ةفيلخلا اجه دق ناك هنإف  'هركذ
 لاقو « اهدالب رخآ يف '[ ناوسأب] نكسو ةيرصملا رايدلا ىلإ قارعلا نم بربف
 : "كلذ يف

 اماعم مزحلا .نم كرتي م ناوْسْأب همهس حراطم ةشأ امرأ نإو 0

 اهمشحتي نأ ”فيطلا هلع زجعيو هنود رطل ةالّم ”تلَدَح

 . .؛(شعب هضعب مالكلا قام نكلو دوصقملا نع انجرخ دقو
 ةرفسلا يف ايئاغ ناك قشمد لداعلا كلملا ةلقو ىلا حالص ناطلسلا تام املو

 هتدبصق لداعلا كلملا ىلإ بتكو « قشمد ىلإ ابجوتم راسف « اهبف ىفن يتلا
 « ةبرغلا يف هاساق ام ركذيو ىقشمد فصيو اهبلإ لوخدلا يف هنذأتسي ةيئارلا
 : "اهلوأو « *فاطعتسا غلبأ هفطعتساو ناسحإلا لك اهيف نسحأ دقلو

 ىركلاب ينوحام ول 'مهيلعو ىرّس ول ةبحألا فيط ىلع اذام
 ايل 0 "اه اعنا 0 قمم اهلئاوأ يف فصوو

 0 ا نا وول

 ارّثقُم نوكي نأ بئاجعلا نمو 2اتكتشم دالبلا يف رقزرل ىعسأ

 ارتستم ىعماطم ليد ةفكأو اهينقتم يحئادم هحاو | نوصأو

 . 5ك: اصلا

 . راتخملا نم ةدايز ؟

 | . ١59 : لبعد ناويد *

 . نم س تارب نم طقس : ًاضعب ... ررك دقو 4

 . فاطعتسالا : رب ق ر نم ه

 م : هلاويد 5

 . اهتاهزيتسم عضومو : رج 0
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 : اهبف هاساق امو ةبرغلا وكشي اهنمو

 ارهشأ اهنم مويلا ”تبْسَح ىتح. اهارْمثع ىدات ىتون كيلإ وكشأ
 ىركلا هحفاصي ينْفَح الو «وفعي ىوهلا ”ٌمَْرالو « وفصت يتشيعال
 ناس نقلا درو قع هاو ؛"ؤيع عير خا نك سلا

 ارثعلب يدحو تذبنو « ىرولا لك "مىلظ َلّْيقُي نأ بئاجعلا نمو

 نبا ركب يبأ ةديصق نم ريخ يه يدنعو « رعشلا نسحأ نم ةديصقلا هذهو

 ابنم ءيث ركذ 8 دقو اورو اهنزو ىلع يهو -: اهوأ يتلا يسلدنألا رامع

 : - هتمجرت يف

 ىرتنا دق مسنلاف ”ةّجاجزلا 9 '
 :؟لاق اهلخد اماف «قشمد ىلإ لوخدلا يف هل نذأ لداعلا كلملا اهيلع فقو ادلف

 عيفرلا "بسب عيضولا ' تععارو _قكج يف ”رباكألا امو
 ءيولا ا. هه 8
 عبج ا فنا معر ىلع ”تلعجر يننكلو ابنم ”تجرخأو

 هلح اهنم ءيشب هملإ بتك قىتمف « ىلوطلا دبلا ابلحو زاغلألا لمع يف هل ناكو
 عمج يف ضرغ هل نكي ملو . امظن ؟لاؤسلا نم نسحأ باوجلا بتكو هتقو يف

 ضعب هل عمج دقو «سانلا يديأ يف عبطاقم دجوي وبف « هنودي مل كلذلف < هرعش
 ءايشأ هيفف اذه عمو « مظنلا نم هل ام رست غلبي ال ًاريغص ًاناويد قشمد لهأ
 ٠ ٠ . هل تسل
 ببحجع تدب هلو .©« نوحي مهتسحأو احور مهفخأو سانلا 510

 *وهو < قرشلا ةبج ىلإ هبجوت فصيو هرافسأ اهيف ركذي ةديصق ةلمج نم

 م

 ر

 ,. 59ه : هلاويد رظنا « هلوق وهو :.ر



 0 عوام 000 . 5 .- . 2 ٠
 رجفلا انس نع هئادوس يف شتفا ينأك ىح قرشلا بلق ققسأ

 . ةريثك هرعش نساحمف ةلجلابو

 انأو « ةئاتسو نيعبرأو مست ةنس روبهش ضعب يف مانملا يف هتيأر دق تنكو

 ابيفو 2« ةضيرع يهو « ءارمح ةقرو هدب يفو « ةسورحملا ةرهاقلاب كاد موي

 رفظملا كلملا يف تاببألا هذه تلمع : لوقي وهو « ًابيرقت تيب رشع ةسمخ رادقم

 سلجملا يف ناكو « اضيأ تيم تقولا كلذ يف رفظملا كلملا ناكو «ةاَمَح بحاص

 « مونلا يف هتددرف تبب اهنم ينبجعأف « تاببألا انيلع أرقف <« نورضاح ةعامج
 : وهو © يرطاخب قلع دقو مانا نم تظقبتساو

 ”ةداش. نم ”نسحأ اذإ الإ ءهداشنإ "نكح ال :تيبلاو

 + هرغش ىف دوجوم نغ كيلا اذهو
 كلدك و ةنئاقلاا فانا يل [زلا سلا رف ءانإلا ةقسرب يف مرا مقالو

 . مالسإلا فيس ةمجرت يف

 كلملا ةلود رخآ يف قشمدب ةرازولا ىلوتو « كولملا دنع ةمرحلا رفاو ناكو
 .كلملا ابكلم املابنع لصفناو « مظعملا نبا رصانلا كلملا ةيالو ةدمو مظعملا

 موي قشمدب هتدالو تناكو . ةمدخ اهدعب رشابي لو « هتيب يف ماقأو فرشألا
 نينثالا راهن ةيشع يفوتو « ةئامسخو نيعبرأو عست ةنس نابعش عسات نينثالا

 دغلا نم نفدو « ًاضيأ قشمدب ةئاتسو نيثالث ةنس لوألا عيبر رهش نم نيرشعل

 ةيرق - يازلا ديدشتو مملا رسكب  يهو « ةزملا ضرأب هأشنأ يذلا هدجسم

 . ىلاعت هللا همحر <« قشمد بايب ىلع
 فرعي عضوم نم ةفوكلا نم انلصأ نإ : لوقي هتعمس : يثيبدلا نبا لاق

 ترز نإ مث « ًالوأ هتلقن اذكه : تلق ؛ راصنألا نم نحنو « راجنلا ينب دجسمب

 «© قشمد رهاظ ريغصلا باب رباقمب مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نذؤم لالب ربق
 نا ربق اذه : يل ليقف ًاريبك ًاربق بابلا ىلع تدجو هتبرت نم تجرخ اماف

 0 2 ىلع
 . هيلع تمحرتو تفقوف © نينع

 . حلصي : ق١



 ريحا رولا كر احلا نستلعو

 . معأ هللاو 0 نون
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 يدهملا نبا مئاقلا

 «برغملاب مئاقلا هللا ديبع دم يبأ يدبملا نبا “ رازن ىعديو <« دمح مساقلا وبأ

 يف يدبملا هدلاو ركذ مدقت دقو  مئاقلاب بقلي روكذملا مساقلا وبأ ناك

 دق يدبملا هوبأ ناكو١ ةزمهملا فرح يف ليعامسإ روصنملا هدلو ركذو نيعلا فرح

 «همساب بتكت بتكلا تناكو « ابعم امو ةيقيرفإب هتايح يف دبعلا ةيالوب هل عيا
 تدادج هتمجرت يف روكذملا خيراتلا يف هوبأ يفوت الو © هسأر ىلع لمحت ةلظملاو

 نماثلا يف ىلوألا ةرملا : نيترم اهذخأبل رصم ىلإ هوبأ هزبج ناكو . ةعببلا هل

 'ابكلمو ةيردنكسإلا ىلإ لصوف « ةئاثلثو ىدجإ ةنم ةجحلا يذ نم رشع
 ةيناثلا ةرملاو « ابلهأ ىلع قيضو « رصم جارخ رثكأ هدي يف راصو « مويفلاو

 <« مظع ركسع يف ةئائلثو عبس ةنس لوألا عيبر رهش يف ةيردنكسإلا ىلإ لصو'
 يف ةزيجلا ىلإ جرخ مث « روكذملا مئاقلا ابلخدو اهنع ردتقملا مامإلا لماع جرخف

 ىلإ مداخلا اسنؤم ردتقملا زبجف « دادغب ىلإ كلذب رابخألا تدروو مظع قلخ

 دق مئاقلا ناك رصم ىلإ لصو اماف « ريسلا يف ًدجف « لاومألاو لاجرلاب هتيراحم
 نيركسعلا نيب "”ترجو « ابقالتف « دعصلا دالب رثكأو نينومشآلاو ةزيجلا كلم

 هم : * مالعألا لامعأو ( ١ : ج ) برغملا نايبلاو ( م : ج ) ريثألا نبا خيرات ين هرابخأ - خو

 ليعامسإ يعادلل رابخألا نويعو ةوعدلا حاتتفا ةلاسرو افنحلا ظاعتاو ١١١ : ةيضملا ةردلاو

 . راتخملا نم ةمجرتلا هذه تطقسو ؛ كلذ ريغو

 .؟784 : ١1ج « رذ)١ا : ” ج رظنأا ١

 .اهكلمف : ق ؛ اهكلمتو : ر ؟

 . ىرجو : قر ن +
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 « ليخلاو ”سانلا تايف ءالغلاو ءابولا مئاقلا ركسع يف عقوو « فصوت ال بورح
 ىلإ هلوصو ناكو « 'مهنع دعابت نأ ىلإ رصم ركسع هعبتو ةيقيزفإ ىلإ عجرف
 وبأ جرخ همايأ يفو « ةروكذملا ةنسلا نم بجر نم ثلاثلا ءاثالثلا موي ةيدبملا
 تام فيكو هل ىرج امو هركذ مدقت دقو - يجراخلا "دادمك نب دلخم ديزي

 لوطي كلذأ يف :حرشلاو - روصنملا ةمجرت يف : رسألا يف
 يف - يدبملا هدلاو ةمجرت يف ةروكذملا - ةيملس ةئيدجب مئاقلا ةدالو تناكو

 « نيتئامو نياعمسو عبس ليقو « نيناكو نيتنثا ةنس لمقو « نينامك ةنس مرحملا

 رشع ثلاث دحألا موي يفوتو ؛ برغملا دالب ىلإ هبجوت دنع هعم هدلاو هبحضتساو

 يجراخلا ديزي ومأو ةيدبملاب ىلاعت هللا همحر « ةئائلثو نيثالثو عبرأ ةنس لاش

 نم ًافوخ هتوم ريخ متكو « ليعامسإ روصنملا هدلو رمألاب ماقف « هل رصاحم

 «© ةسوس ةنيدم ىلع هنم برقلاب ناكو. 2« هبق عمطيف هيلع ملطب نأ يجراخل
 تنكر « ةفيلخلاب ”ممتي لو تالصلاو اياطعلا نم رثكأو اهلاح ىلع رومألا ىقبأف
 اسوا د ع ل عا

 ند  افلأ نيفخ ناك لتقلا ددع نأ ليقو هركسع لتقو همزهف مويفلاب هيقلف : عجاف كدب ١
 ل ار رنا عجرف ع نيسمحلا ضرأب نآلا ىلإ. فرعت اهيف ةعقولا. تناك يِ

0 

 . رادنك : ن ؛ راديك :.ر ؛ دادنك : نم رب ؟

 ا
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 هدجو هوبأو سلدنألا كلم دابع نب دمتعملا

 نايعنلا دلو نما « يمخلا « نب فالح يووم نيوسأ كدر م

 ضعن لوقن دضتعملا هيبأ رن نا هريزج نم امالاو.انمو ةلضشإو

 : ؟ءارعشلا

 دابع وني هرخف يف .داز باستنا وه نيو نقلا قي وف"

 دالوألا : ”ليلق .يلاعملاو يلاعملا .اهاوس "كت. مل ”ةبتف

 اهملإ لخد نم لوأ (فاطع هئباو ًامدعت نأ سلدنألا دالب 7 مي ءدب ناكو 1

 رايدلاو ماشلا نيب ةلصافلا .ةميدقلا .ةنيدملا « شيرعلا :لهأ نم امهو < قرشملا دالب نم
 "نيموي برقب نولي يطوحشم انرامافإو ماشا بس نم مزال يف ةيرصملا
 1 , ةيلسسإ ضرأ نم ؟هناشط ما

 ١ ءاريسلا ةلحلاو ٠ 0 بجعملاو 15 : ( كلاثلا مسقلا ) ا تي كح
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 «يضاقلا لمعامسإ نب دم رفاظلا ىلإ دلولا يف بسنلا دومع فاطعل دتماو (204)

 نسحأف اهب ءاضقلا يلو نأ ىلإ ةيليبشاب مدقتو دالبلا كلت يف مهنم غبن نم لوأ وهف
 دوُمح نب ىلع نب ىبحي ناكو « بولقلا هتقمرف « مهب ةفطالملاو ةيعرلا عم ةسايسلا

 ىلإ هجوتف « ةريسلا مومذم ناكو: © ةبطرق بحاص ىلتعملاب 'توعنملا ينسحلا

 يضاقلا اوتأو اهتايعأو ةيليبشإ ءاسؤر عمتجا اهيلع لزن اماف « احل ًارصاح ةيليبشإ
 لاومأ نع ةبفا انتو ماظلا اذه نم انب لح ام ىرت امأ :هل اولاقو روكذملا ًادمع

 ىلع اوبثوو « لعفف « كيلإ رمألا لعجنو ككتلمنو هيلإ جرخن انب مقف ؟ سانلا
 ش . لتقف ناركَس وهو مهيلإ بك رف < ىبحي

 عم ةروهشم هتصقو.دالملا نم اهريغو ةبطرق كلذ دعب كلم مث رمألا هل متو
 روصنملا ناك يذلا سلدنألاب ةيمأ ينب كولم رخآ محلا نب ماشه هنأ معز يذلا

 نع رومألا ردصي ناكو «© سانلا نع هبجّحو هيلع ىلوتسا دق رماع يبأ نبا

 « ريانا ىلع ةبطخلاو مسالا ىوس هل سلو < فرصتلا نم هنكمي الو « هتراشإ

 يف ةفلتخم لاوحأ ترجو « ةنس نيريشعو فين ةدم هريبخ عطقنا دق ناك هنإف

 نإ : دالبلا ىلع هئاليتساو هكلمت دعب روك ذملا دمع يذاقال ليق مث « ةدملا هذه

 رمألا ضاوفو « هرضحأ نم هبلإ لسرأف « حاير ةعلقب دجسم يف محلا نب ماشه

 دم وبأ ظفاحلا لوقي ةعقاولا هذه يفو « هيدي نيب ريزولاك هسفن لعجو « هيلإ
 اهلثم رهدلا يف عقي مل ةقولخأ : « سورعلا طقن » باتك يف يرهاظلا مزح نبا

 ماشه توم نم ةنس نيرشعو فين دعب "يرصحلا فلخ هل لاقي لجر ربظ هنإف
 رياثم عيمج ىلع هل بطخو عيوبف « ماشه هنأ ىعداو ديؤملاب توعنملا مكحلا نبا

 ماقأو « 50 يف شومجلا تمداصتو ءامدلا كفسو « ىتُس تاقوأ ف سلدنألا

 ريزولا ةبتر يف ليعامسإ نب دمع يضاقلاو <« ةنس نيرشعو ًافين ماشه هنأ يعّدملا

 « ًاماشه وعدملا يفوت نأ ىلإ كلذك رمألا لزب لو « هيلإ رمألاو « هيدي نيب
 ريبدتب ةماتلا ةفرعملاو بدألاو معلا لهأ نم ناكو .هدعب رمأآلاب دمع يضاقلا دبتساف

 ىدامج نم تبقب ةاملل . دحألا ةليل يفوت نا ىلإ القتسم اكلم لزب مو « لودلا
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 ةثامعبرأو نيسخلا بيرق ىلإ شاع هنإ ليقو؛ ةئاعبرأو نيثالثو ثالث ةنس ىلوألا
 ةرسشع عبرأ ةنس ليقف : هئاليتسا !دبم يف اضيأ اوفلتخاو « ةيلمبْسإ رصقب نفدو

 عبرأ ليقو « « ةديرخلا» يف بتاكلا دامعلا هركذ يذلا وهو « ةئاعبرأو

 . هلك كلذ يف باوصلاب معأ هللاو « نيرشعو

 ؟.داتع ورع وأ هللا دنهتلا هدلؤ هفاقف ماق يذاقلا دمحم تام املو (205)

 ىففأ مث : هقح يف « ةريخدلا » تاحتك بحاص ماَسسَت نب ىلع نسحلا وبأ لاق

 بطق «دضتعملاب مث ةلودلا رخفب ًالوأ ىمستو « نيثالثو ثالث ةنس داّمع ىلإ رمألا

 الو « ديصح الو مئاق هل تبي ل لجر نم « ةنحما ةياغ ىبتنمو « ةنتفلا ىحتر

 الطلا سرّف ”دسأو « ضقانتم وهو رمألا مربأ رابج « ديعي الو بيرق هنم ملس

 فكسعتم « ةاْمكلا هنمأت ال نابجو « ةاهدلا هاماحتت روبتم ©« ضبار وهو

 متاق نيب هنأش طبضو برح سانلاو راث « ىقبأ اف عطق تنمو <« ىدتها

 ًاضيأ قوأ دق ناكو «هددعو هديدع رثك و هدلب عستأو هدي تلاط ىتح « دعاقو

 نهذلا بوقثو نانبلا ةطابّسو ةئيهلا ةماخفو ةقلخلا ماتو ةروصلا لامج نم

 بدألا يف كلذ عم رظنو « هئارظن ىلع قاف ام « سلا قدصو رطاخلا روضحو

 بوقثل هنم لصح عبط ىك زأب ؛ رظن يذدأ ناطلسلا بلط ىلإ هب ىوملا ليم لبق

 راثكإ الو اهرامغ يف ناعمإ الو اهل دمعت ريغ نم اهقلع ةرفاو ةعطق ىلع هنهذ

 ءاش ام كلذ ىلع هتمجس هتطعأ « اهفئاحص ءانتقا يف ةسفانم الو اهتعلاطُم نم

 «ةعيبطلا اهيف هتدمأ ناعم يف ةوالط تاذ رعشلا نم عطق ضرقو مالكلا ريبحت نم

 دوح ىلإ ةرهاظلا لالخلا هذه عمج « ةعاردلل ءاردألا اهيتتكاو « ةدارإلا اهمف غلبو

 ةلاصمأ تورضو ةلاعقأ عبمج يف دضتعملا رابخأو . اهب باحسلا ىراب فك

 « نهسونج يف طلخو نهذاختا يف عسوتساف ءاسنلاب فلك اذ ناكو . ةعيدب ةبيرغ

 يف هعسوتل هلسن اشفف « هئارظن نم دحأ هغلبي ل ىّدَم ىلإ كلذ يف ىبتناف

 نمو « ًاروكذ نيرشعلا وحن دلولا نم هل.ناك هنأ ركذف « هيلع هتوقو حاكنلا

 : هلوق كلذ نمف © عبطاقم ةدع هل د مهلثم ثانإلا

 مسنلاو حابص ءاب هلحك لسغي ليللا نفحو انيرش
 ”قيقدف اهطْسِِح امأو مكَضف اهراجن امأ ربتلاك ةقتتعمم 0 5-5

 انفو



 .- ١ةيميم ىرخألاو ةيئار اهادحإ : اهب روكذملا دضتعملا حدم نيتللا
 : تايبأ ةلمج نم هيف دمتعملا هدلولو

 ”رذتعيو هاااطع ء؛لقتْسَيو  ائدتبم فالآلا ”ْبَبَي :عّدمَم
 ”رجحلا اهنإ انلقل اهادن الو اهلي رابج 0 دب هل

 لطت ملف « ةحيذلا ةلع هتباصأ تح « هراسّم مانتغاو هناطلس زع يف لذي لو ١

 ىع رمح لاف هب أدبي ام حل هيلغي ًايلغم دتسا همامح ينادتب أ الو « ادم
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 50 أ ةس فوم هذ مو كلذ نم ربطت

 « ةثاعبرا و نيتسو ىدنإ ةنس ةرخآلا ىدامح ةرغ نينثالا موي فوتو "| تايبأ ةسمخب

 . ىلاعت هللا همحر « ةيلسشسإ ةنيدمب موي نت نفدو

 . دمحم مساقلا وبأ هللا ىلع دمتعملا هدلو هدعل ةكلمملاب ماقو

 ممل » باتك يف - ”هركذ م دقملا يدعسلا عاّمطقلا نب يلع نسحلا وبأ لاق

 « ةحاس ميبحرأو «ةحار يللا كولم *ىدنأ :؛روكذملا دمتعملا قح يف « حلا

 مومو «لاعرلا نفلع 8 نقلم ةتريضتح تناك َكلذِلَو «اداعع مهعفرأو « ادا ميمظعأو

 نم.دحأ بابي عمتجي / هنإ ىتح 2 ءالضفلا فلامو « لامآلا ةلمقو “« ءارعشلا

 لمتشتو )»ع باين منك د ام .ءابدألا «لفافاو ءارعتلا ناتعا نمدرتع كاران

 . هباتج اتيشاح هيلع

 ع

 . ةيطللا خسنلا يف دري ملا ؟

 ا ا ىلا
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 نع ماييكلا ىقشنا اك رعش داب نب دمتعمالو :« ةريخدلا » يف ماسب نبا لاقو

 ايجمم اقئار ناكل «ةعاضب هذختاو ةعانص رعشلا لعج نمع هلثم 'ردص ول «رهزلا

 : "هلوق كلذ نمف « ًايرغتسم اردو

 روما رع ااا :ةلقفتطمل "اير كنا 8 ف ردع تاركلكا
 ”رودب لاصولا ”تاعاسو ”ليمل اننيب رجابتتلا ”نّمّز امنأكف

 : تاببأ ةلمج نم مهضعب لوق ىلإ رظني ىنعملا اذهو

 لالب هيف "دخلا كلاخ ماقف هبْجَو نع حبصلا ءوض معد

 لاصولا نامز يف رجه 'ةعاس هادخ ىلع لاخلا انأاح

 نبعم جرخف « ةيليبشإ ىلإ ةبطرق نم هاياظح لاسرإ ىلع دمتعملا 0

 نم ًاتايبأ دشنأو عجرو نبعدوف « حبصلا ىلإ ليللا لوأ نم نهرباسف * نوعيشي
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 اماعم رظاونلل ىدبت ىتح هبوث ”لئفلغ ليللاو مهترباس
 امجنألا كلت حابصإلا دي ينم 2 "تّماستو اعدوم مث تفقوف

 : .*أاضيأ نبعادو يف هلو . نسحلا ةياهن ىف ىنعملا اذهو

 هتاياز رصقلا ةنعاج ف "تّقَفَح دقو ”ةّنادغ 07 انقفقو املو

 .: لئاقل لوق ىلإ طع اذهو

 '”فعئرُي هينمع نفج نم قفلا اذهأ ”لئاق لاق دقل ىتح امد تكب

 راص : نه رب ١

 ١ : هئاويد ؟

 . نهعدوي : راتخملا ؛ نهعيشيل : نا »

 . مو : ٠١ كلاسملاو ؟5.: هناويد يف ةعطقلا هذه

 00 هتاويد

 ارا



 . هريظن يدروببألا رعش يف قبس دقو

 : ١اضيأ هرعس نمو

 سارح لوق نم هرذاحأ امو ينقمرت نيشاولا نم ”نوبع الول

 سارلا ىلعايعس وأ هجولا ىلع ايشم مكتوفحي عيفاكأ ال مكترزا
 ىلإ موعدي ءارهزلاب اوحبطصا دقو ةبطرقب هرصق نم هامادن ىلإ بتكو

 : ؟هدنع قابتغالا

 ارهزلا كبف "رصقلا كدسح

 راهن اسومش اهب ”متعلط دق

 ::ةضملا قانملا ميدي قف اذهز
 يهو«ةدودمم ةزمه اهدعبو ءارلا حتفو ءاحلا نوكسو يازلإ/ حتفب : ءارهزلاو

 للا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع فكرطملا وبأ اهأشنأ 4 ”ندلا ةنبأ بئاحع نم

 ةنس لوأ يف « ةبطرق نم برقلاب ©« سلدنألاب ةيمأ ينب/ كولم دحأ رصانلا بقلملا
 لوطو « ليم اثلثو لابمأ ةعبرأ اهنيب ام ةفاسمو' © ةئاؤلثو نيرشعو سمخ

 ىلإ ةلبقلا نم اهضرعو « عارذ ةئارعبسو نافلأ (برغلا ىلإ قرمشلا نم ءارهزلا
 ةيراس فال1 ةعبرأ اهيف يتلا يراوسلا ددعو مث عارذ ةئامسمخو فلأ بونجلا
 ريماتلا نار" يلقلا ريع ةيغازع ديزي/ اياوبأ دقو 4 ةيراس ةثاثلثو
 ةرامع ىلع هقفني ثلثو رخدم ثلثو دنجلل/ثلثف « ًاثالثأ دالبلا ةيابج مسقي
 كلأ  ةئايغيرأو راتيد فلأ فقالا ةنمح دكواوب سلدنألا :ةيان تناكو. « ءارهزلا
 نفلأ نوتمو ةسعو فلآ ةثايش ندلتتللاو قتلا نمو * راثتذ:فلأ نيناثو
 كلذ ركذ « انأث همظعأو ًارطخ هلجأو /سنإلا هانب ام لوهأ نم يهو « رانيد
 . « سلدنألا خيرات » يف  ؟ءاخلا رع هركذ مدقملا  لاوُكْششَي نبا هلك

 4-5 ءاسأ ام مرْمعو يرمعلو
 نإ

- 
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 ىلإ ًالئام روبشملا رعاشلا ينادلا يمخللا دمج نب ىسع نب دمج ركب وبأ ناكو

 « ةقبنألا حئادملا هيف هلو « هعْضب بذج يذلا دمتعملا ناك ذإ < هعبطب دابع ينب

 « هللا ديبع دشرلا : مهو ةعبرألا هدالوأ ركذيو اهب هحدع ةدصصق كلذ نمف

 ةداجإلا لك هف داجأ دقلو « هلوق اهتلمج نمو « 'نّمؤملاو نومأملاو ديز ىضارلاو

 : "هيف عدبأو
 0 يف كقورب <« عرد يف كعورب ىّدر يف كثيغُي « لحم يف كئيغَي

 دعرلاك قربلاك نزااك ىحضلا سمشك ةلوصو قبسو ”لامجإو ”لامج

 "دل ةححاحج ِءانبأب ًءانب اهداز مث العلا داش هنحبع

 ادعلا فريشلاو دجملا مسج ليدعتل اوبكزت عابطلا لثشم ةعبرأب

 لوقي مهيفو « نعاط ناسل نم اوماسي مل ماعلا ناسحإلاو مراكحلا هذه عمو

 "يقروللا جاحلا نب مهاربإ نب رفعج نسحلا وبأ

 رابع لآ يف فورعملا مدع اذإ ابلهأ فورعمو ابندلا نع تزعت

 داز الب تلحترإ مث ىرق ريغب ربشأ ةئالث افيض مهب ”تالح

0 

 ول يوق و ا 0

 500 نيعسو نأ ةنش نقم ا طل هنإ مث

 ديم بأ لوقي اهذخأ يفو <« نونلا يذ نب هللاب رداقلل تناكو « ديدش راصح

 روك ذم وهو « يلطيلطلا لاسعلا نباب فرعي « يصحبلا نولزغ نب جرف نب هللا دبع

 : ؟لاوكشي نبال « ةلصلا » يف

 . لمؤملاو نومأملاو : ر ق ؛؟ لمؤملاو لومأملاو :ن أ

 . نم رب س تا نم طقس : هيف عدباو ةداجالا لك ؟

 . ميهأربإ نب دمحم نب رفعج : ن يفو ؛ "م5 : يه حفتلا م

 :ن «نوئرغ : راتخملا ؛نونزغ:ق ؛ نولزع : :رب س ؟ ( ؛ملال ةنس يقوتو) ؟ا5 : ةلصلا م

 ءةةتلاب | رداسب ةذعووا تايألا عش و روتر لاسفلا : س يتو ؛ ماجعا نود « نونرع

 . "ه؟ : ؛ حفنلا رظنا

 ضي



 رطلغلا نم الإ اهب ماقملا اف سلدتأ لهأ اي .ملحاور اوثح
 طسولا نم ًاروثنم ةريزجلا كلس 2 ىرأو هفارطأ نم رثني كلسلا

 طقس يف تابحلا عم ةانحلا فيك ”هبقاوع 'نمأي م رشلا رواج نم

 ظ : ' 0
 يدؤي ناكو . ادالن  مرثكأو فئاوطلا كولم ربكأ دابع: نب دمتعملا ناكو

 «هدالب ذخأ يف اعمط دمتمملا ةبيرض لبقي م ةطيلط كلم اماف «شنوفذألا ةميرضلا

 «'لبسلا كل نوكيو كدبب يتلا نوصحلا نع لزنت : هل لوقيو هددبني هملإ لسرأو

 هجوتم وهو شنوفذألل .ريخلا غلبف 6 هعم نأك نم لتقو لوسرلا دمتعملا برضف

 . راصحلا تالآ ذخأل ةطيلط ىلإ عجرف ةبطرق راصحل

 مالسإلا ندم هذه : اولاقو اوعمتجا كلذب اهؤاهقفو مالسإلا خياشم عمس اماف

 0 ا ا ا

 را < هتولعفي ايف اورواشتو نيمامملاب لزن ايف هوضوافو

 كلم نيفشات نب فسوي بوقعي ىلأ ىلإ اوبتكي نأ هلع مهيأر "غمتجا ام رخآو

 ءاشإ نإ ءاملا فرح يف ه هركذ قأبسو - هنودحنتس شك ره بحاص ؟نيمثلملا

 ةحلصم هنأ ىلع مبقفاوف « ىرج اع هرج دمتعملاب يضاقلا عمتجاف . ىلاعت سا

 «هناحبس هللا ريختسأ : لاقف « كلذب همزلأف عنتماف « كسفنب هبلإ يضمت هل لاقو
 «لاحلا ةروصب هربخي نيفشات نب فسوب ىلإ ًاباتك تقولل بتكو «هدنع نم جرخو

 جرخو © ةنْيَس ةنيدم ىلإ اعرسم جرخ هلصو ايلف « هيلإ هديبع ضعب عم هريسو
 هركسع روبعب رمأف نيماسملا لاحي همالعإو .هئاقلل ةتبس ىلإ ةعامج هعمو يضاقلا

 : 1 0 . ليلا كلذ نوكتو : جم ١

 ةبطرقب ةعامجلا يضاق ناك « ركب وبأ هتينكو ؛ #54 : ةلصلا رظناو « هللا دبع : ق ن ادع اميف ؟
 يفوتو ماكحألا يف رووشو ملاظملا ماكحأ يف .كلذ لبق رظن دق ناكو 458 ةنس دمتعملا هاضقتسا
 ااا خ) : مهدأ ةظفل قوف جم يفو : تلق ؛ 485 ةئع

 . اوعمجأ : تاو عمجأ : نم نارب ©

 . نيملسملا + را4
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 رب يف يهو « ةتبسب ماقأو <« سلدنألا رب يف ةنيدم يهو « ءارضخلا ةريزجلا ىلإ

 نم اهب فلخت نم يعدتسي شكارم ىلإ رّيسو « ءارضخلا ةريزجلا ةلباقم شكارم
 فالآ ةرشع يف وهو مرخآ ربعو « روبعلاب مهرمأ هدنغ اولماكت اماف « هشيج

 « كلذب نوماسملا عماستو « هركاسع ًاضيأ عمج دقو دمتعملاب عمتجاو « لتاقم

 جرخف « ةلطبلطب وهو ربخلا شنوفذألا غلبو « داهجلل ابلط دالبلا لك نم اوجرخف

 فسوب ريمألا ىلإ شنوفذألا يتكو « هنلإ مفنا ام ريغ سراف فلأ نيعبرأ يف

 يذلا » : هربظ يف باوجلا فسوي بتكف « باتكلا لاطأو « هددبتن ًاباتك

 لجر اذه : لاقو كلذل عاترا هيلع فقو اماف . هملإ هدرو « هارتس نوكي

 .مزاع

 «افاصتو سوَمَْنطَب كلب نم ةق”ال“زلا هل لاقي ناكم يف ايقّثلاو ناشيجلا راس مث

 ىوس هعم مسي لو هركاسع لاصئتسا دعب شنوفذألا برهو نوماسملا رصتناو

 ت ةنس مظعملا ناضمر رهش نم لوألا رشعلا يف ةعججلا موي كلذو « ريسي رفن

 ع "ةعقولا هذه نأ حبحصلاو « مهضعب لاق اذك « ةئاعبرأو نيعبسو

 ابلك سلدنألا دالب يف هب خرؤي ماعلا د «© ةروكذملا ةنسلا نم بحجر فصتنم

 كلذ يف دمتعملا تدثو . عئاقولا ربش *ث.أ نم ةعقاولا هذهو «  ةقالزلا ماع لاقبف

 « ةعاجشلاب هل دهُشو «هندبو هبجو يف تاخارج ةدع هباصأو «اميظع انابث مويلا

 ىلإ بمتعملاو هدالب ىلإ فسوب ربمألا عجرو ” مضصايو مهباود نوماسملا معو

 ش . هدالب

 « دمتعم لا هنلإ جرخو يناثلا ماعلا يف سلدنألا ىلإ داع فسوب ريمألا نإ مث

 يلع اسوي دبعو هنع الحرف « هيلع ارقي لق« ”جنرفلا نوصح ضعب ارصاحو

 هبلإ جرخيل دلبلا لخد مث نيكل نب هللا دبع اهبحاص هبلإ جرخف « ةطانارغ

 هاجرت هرصق لخدو هللا دبع جرخأو دلبلا لخدو فسوي هب زدغف « مداقتلا

 هموم هم ممع همم ممم ممم ممم ممم و ممم م ومو مم حو يسوم هموم

 رصتناف افاصتف 04 قا

 ةعقاولا : .ق 1

 طييلا نصح وه ؟

 ىلإ لخدو : -ق 4
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 هبجعأ دقو شكارم ىلإ عجر مث . ىصحي الو دحي ال ام رئاخذلاو لاومألا نم
 فانصأ رئاسو معاطملاو نيتاسبلاو ينابملا نم اهي امو اهتجهبو سلدنألا دالب نسح
 لعجو « 'نابرملا فالجأو ربرب دالب اهنإف ©« شكارم يف دجوت ال تلا لاومألا
 نورغيو « اهذخأ هل نونسحنو سلدنألا دالي هدنع نومظعي فسوي ريمآلا صاوخ
 ةتْبَس ىلإ ىبتنا املف « هدصقو هملع ريغتف هنع اهولقن ءاشأب دمتعملا ىلع هبلق

 ةيليبسإ ىلإ لصوف < يملدنألا ركب يبأ نب "ريس اهيلع مدقو ركاسعلا هبلإ زبج
 هاب هدو ديما ةباضمت نم نيظوت © وضاع دكأ -ةرصاحف :ةضتفملا ابيو

 عزفلا مهيلع ىلوتسا دق دلبلاب سانلاو « هلثم عمسي م ام هسفنب توملا ىلع هيمارتو

 نم نومارتيو ةحابس اهرهن نوضوخيو ةحايس اهلبس نوعطقي عزجلا مهرماخو
 نينامثو عبرأ ةنس بجر نم نيرشعلا دحألا موي ناك اماف . راوسألا تافرش

 اوكرتي لو « تاراغلا هيف اونو دلبلا فسوي ريمآلا ركسع مجه ةئاعبرأو
 ىلع ضبقو “ مهديأب مهتاروع نورتسي مهزانم نم سانلا جرخو « ًائيش دحأل
 فتراكو « نومأملا : امهدحأ ©« كلذ لبق نادلو هل لتق دق ناكو « هلهأو دمتعملا

 «يضارلا يناثلاو « هولتقو هوذخأ نأ ىلإ اهب هورصحف ةبطرق يف هدلاو نع بوني

 اهوذخأو اهولزانف ةعبنملا نوصحلا نم يهو « "ةدن'ر يف هببأ نع ابئان ًاضيأ ناك

 . ؟ةريثك ثارم ايف دمتعملا (هيبألو <« يضارلا اولتقو
 هودمق دمتعملا ذخأ املو . هاتركذ ام دمتعملا ىلع ةيليبسإب ىرج كلذ دعبو

 يف « نابقعلا دئالق » يف ناقاخ نبا لاق « ةنيفس يف هلهأ عم لعجو « هتعاس نم
 مهنأك 'مهتضو <« تآشنملا يراوجلا مهتلمحو هلهأو وه عمج مث : ”مضوملا اذه

 اورشح دق سانلاو < رصغلا مهنم قارو « رصقلا مهنع قاض امدعب « تاومأ

 . نابرذلا فالحأو : راتخملا ١

 . ريش : راتخملاو:ر ن ؟

 . هليور : جم « ةذولر :ر ؛ ةدئنور : نم ق تاثذ سارب “

 . ر نم «ةديدع» تطقسو « ةديدع تأرم : نم رب تاس
 . م : نايقعلا ٍدئالق ه

 . اهحناوج مهتتنمضو : هئالقلا 6



 حوبلاو «© مهودحي حونلاو اوراسف 6 ١يداوغلا عومدب نوكسي « يداولا يقفضب

 فورعملا ينادلا ىسيع نب دمع رككي وبأ لوقي كلذ يفو « مهودعي ال ةعوللاب

 : ةنامللا نباب

 : اهتلمج نمو

 دازلا ةلضف عمجاو كلحر مض يف ذخف تامركملا "تيب رفقأ فيضاي

 دم وبأ لوقي اهتفصو لاحلا هذه يفو . اهركذ ىلإ ةجاح ال ةليوط ةديصق يهو

 : "هركذ مدقملا - روبشملا رعاشلا ىلقصلا سيدمح نب رابجلا دبع

 ”ريبشو نم ىوّضر لقلتقو مفكأ يف ىدنلاب متلحر امو

 ريست تاسارلا لابجلا يذبف تند دق ةماعقلاب يناسل تعفر

 سابعلا يبأ يف زتعملا نب هللا دبع لوق نم ذوخأم ىنعملا اذهو « ةريثك تاببأ يهو

 : "تام دقو ريزولا تارفلا نب دمع ن دمحأ

 'لاجرلا نبأ رهدلا فرص ؛حاصو 'لاككلا تامو سانلا ىوتسا دق

 'لابجلا ريست فيك اورظنا اوموق هشعن يف ساصسلا وبأ اذه

 « بهو نب نابلس نب هللا ديبع مماقلا وبأ ريزولا تام امل اهدشنأ هنإ لبقو

 . ملعأ هللاو 2 حيحصلا وه يناثلا لوقلا تدجو مث « باوصلاب لعأ هللاو
 : *دشنأف هقثو هقمضو هدمق نم ًاموي دمتعم | مأتو

 9 يداوغلاك : دئالقلا ١

 .؟١م : هناويدو 8١8 : م ٍج رظنا ؟

 مساقلا ابأ ريزولا ىثر زتعملا نبا نأ كلانه ركذو 7١4:8 سيدمح نبا ةمجرت يف لبق نم اذه درو
 . بهو نب ناميلس نب هللا ديبع

 . لاقو : ق ن ؛

 . وغ : دمتعملا ناويد
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 دوبقلا لقتثو ديدحلا لذب دونبلا "ردع لظ نم تلدست

 ديدحلا لبقص ًاقيقر ًابضعو ًاقيلذ ًانانس يديدح فراكو

 دوسألا ضع ”يّتقاسب ضعي امهدأاذو كاذ راص دقو

 ةئيدم ىلإ دمتعملا لاسرإب رمأف ©« شكارمب فسوي ريمألا ىلإ اولمح مهنإ مث
 "يلجأ الو : 'ناقاخ نبا لاق © تاملا ىلإ اهنم جرخي مو اهب اهب هلقتعاو « تامغأ
 ةوادلعلا يف "لحأو « نيفسلا يف لمحو « هدالتو ةفراط نس ىرغأو « هدالب نع
 يقب « هداولع الو هراواز هنم وندي الو « هةاوعاو هراتم بدنك © نقرلا لغ
 ىرّي الو «سناؤمب ولخي الو «هتاربع بناذملا دارطا درطتو «هتارفز نعمك انج
 هجو رب لو  آرفد لمؤي مو ؟تواس دجي مل امو «سناكملا كلت نم الدب "انيرع الإ

 شاحبتسا ليختو « هتقارف اهتجهي روصتو «هتقاشف هلزانم ركذت « اتولجم ة" رعسم
 خه مولشو: ©: هناقأ نم ؛هوج مالظإو « هناتطُق ىلإ هرصق شاهجإو « هناطوأ

 ةروهشملا هتدصصق روك ذملا ينادلا ركب وبأ لوقي هلاقتعا فو . هراممو هسارح
 : اهوأ يتلا

 ”تاياغ ”نهاانم نم ىنملو 2”تاقيم ءايشألا نم ٍءيش "لكل
 ' تالاحتسا اهبف هتالاح ”ناولأ ”سمغنم ءابرحلا ةغبص يف رهدلاو
 ةاشلا قديبلاب ترمتق امبرو هدي يف جنرطشلا بَمل نم نحنو

 الف كلذك ناك اذإو « ىمجعلاب كلملا ءاه اب هاشلا نإف « طلغ اذه : تلق
 : لاق مث « ءاتلا فرح ىلع اهنأل « ةيفاقلا هل لست

 اوتام دق سانلاو ترفقأ دق ضرألاف اهنكاسو ابندلا نم كيدي "ضئفنا
 ”تامغأ يولعلا ملاملا ةريرس تمتك دق : يضرألا نابل لقو

 . 0م : دئالقلا 1

 . يلخأ : را؛ لقن : دئالقلا ”

 . دئالقلا نع بيوصتلاو « ًابيرغ : خسنلا يا ؟

 . هؤجولا : ث 4

 وذو



 . اتيب نيسمخ براقت ةليوط يهو.
 : ةئامعبرأو نيناّممو تس ةنس « تامغأب اهلع ةدصق هسح يف ًاضيأ هلو

 ..[تنإف مالسلا ةنيحاير قكنتت

 ”ةقيقحت مدع نإ ًازاجميِل 'لثقو
 اق رشم كل ىضم_رّصَع يف 'ركفأ

 ىأر ذإ ةرجملا ىلفأ نم ”بجعأو .
 اننا ةيزارلا كبف تمظع نأل

 'تدصقت قح ,نعطلل .تعس ”ةانق

 : اهنمو

 ا ا
 هلوقل ”بيبح « يلق ىلإ ”بيبح
 ىترسلا دي ياك 'مهحابص
 مهامح لوح زعلا انيعر انكو
 متل لايللا يديأ تسبلأ دقو

 اهب امف اهيتكاس نم تلخ ”روصق
 املاطلو ىدصلا ماها اهب بحي

 ىقتلا الو سينأ اهبف نكي مل نأك

 ٠ 0 | : "ابنمو

 اكلام ككلُم تقراف دقو ”تبكح
 العلا نم .تارينلاب ىوه ”باصم

 انياك وه ”نسرآلا يلع "قبضت

 اهمتَخم َكيلَع اكنسم اهب ؛ضفأ

 اماظنم ”يدنع حبصلا ءوض عجريف

 امجنأ علطأ فيك اسمش كفوسك

 (ّظعأ ١ ةيزملا يف اهنم كاندجو
 اللثت ىتح باوضلا لاطأ ”فليَّسو

 ىمَه ذإ ةمامغلا ”ب'اوص  هئانبأو

 ايلعلو 'مهي وندي للط ىبع

 ىمع ىلع انيرس مهتمدع اماف

 ىملا رّققأ دقو ىعرملا بدْنجَأ دقف
 املأو اهبف ”ثيغلا ىكدّس جسانم

 ىمدلا ةعقاو لوح يش مدألا ىوس

 امنرتملا رئاطلا نرايقلا باجأ

 امرمرع سيخخلاو ًاعمج دفولا اهب

 امتم كيلع يكحأ يهبلو نمو

 املعم مراكملا ضرأ يف قي مو
 امصعغمو ًاراوس افهايإو تقلخ



 امد الو كيلع يكبأ اهب اعومد . ىمألا يل لخ م 07 كتردن

 اسوم ”يمسر نيكابلا ”لعجأس تمأ نإف ”مقم يمسر ىلع .ينإو
 الْئمم كمساب دعرلا حنو « كيلع اهبوبج 'تّقّش حيرلاو ايلا كاكب
  اقأم ةوجلا مجنأ 'تّماقو « ًادادح .ىحضلا تستكاو قربلا ”بوث قازمو

 - ارط ا(ف ًاضيغ 2 6 ضاغو ىدتها (ف ًادجو .حابصإلا كتبا راحو

 امسبم. ةريهتظلا ”سنمث * "تربظأ الو . ةةراد كّدعب ؟ّدتلا راد لح امو

 امهدأ ماشأ ”كاوطممأ .نأو يق 1 رقشأ ربظ نع كوُنطح نأ للا ىضق

 0 ::اهنم هلوتقف كلذ ىلإ راشأف دويقلا هنع تكفنأ دق ناكو

 اججرأ مراكملاب اضم م« دل . "تادغدقل "تقلب طناف "تباذ كدوُشق

 اماثعأ ةريرّسلاب مهنم ناك دقت 0 ”ديدحلا نال نآل ”تنجع

 اهرم نب حبسملا ىوآ نم كيوؤيو افسوي ”بجلا نم ىّْن "نت كبجنيس

 تالوطم دئاصقو 'عيطاقم ةدع مهماظن راثتناو مهمايأ ىلع ءاكبلا يف هلو
 .مظن » هامم .فينصت ةئيهو فيلأت "ةروص يف هنع ردص.فيطل ءزج اهملع لمتشي

 ال.« ءافو ةدافو تامغأب وهو دمتعملا ىلع دقوو . « كولملا ظعو يف كولسلا

 ”دمتعملا هنلإ ثعب هنع لاصفنالا ىلع مزع امل هنأ يكلحو « ءادحتسا ةدافو

 ببتر" ةيدادغب ةقس رق و ًارانيد نب رشع

 روكشلا ةنيع نكي لبلقت نإف ريسألا فك نم رازنلا كلإ

  ريقثلا ”لاوخأ . ”ةئردع نإو ءامح .هل بوذي ام لقت

 هنأو هلاحي يماعل « ةيلإ اهتددرف : روكذملا ركب وبأ لاق « تاببأ ةةلع يهو

 : وهو « اهباوج هبلإ تبتك.و .« ائيش هدنع كرتي مل

 : تاعوطقم : تار رب ق ١

 . نم رب اق نم تطقس : ةروص '؟

 .تالاح : جم ق نم ريبا#
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 ريب ىلع ءافولا نم ”تنطقَس

 ١ يسفن ”قيقش وهو ”كاوه ”تكرت
 ايازرلا -نم ”قيلّمطلا ”تنك الو

 00 م

 هك كحل

 يلاعما ”ليخ ىدنلا ف ”فارصت

 مالظ يف كنأ كنم ”بجعأو
 ارورسس ينعسول فوس ديور

 ”بتز يكلحلت . تت فاوسصو

 ًءاطع  ناورم نبا ىلع ”ديزت

 عولط ىلإ دوعت نأ .بمأت

 "تناخ ءابزلاو :تنأ

 .,مانتغا ىلإ ثريسأ الو 'ريسأ

 .ينإ « كنم كلضفب ل انأ

 يريمخ ف ”كل يذلاو ينراذف

 رودغ 5 ا 0 نكل

 وورطا يف هنم "لظلا تسبل

 رون .رانم  ةافعلل عفرتو

 .ريرسلل كواقترا داع“ اذإ

 روصقلا كلت يف. *لحمت ةادتغ

 | ريرج ىلع مث "ديزأو .اهب

 رودبلا .مزتلم ”فسخلا سيلف

 ةرجألاب سانلل نلزغي نكو « دبع موي ناكو «نجسلا هتانب اموي هيلع لخدو

 0 ةطرشلا بحاص تيبل تلزغ نهادحإ نإ ىتح « تامخأ يف

 ةلاحو ةثر رابطأ يف نهآرف « هناطلس يف وهو اهيبأ

 ش ارورعسم دايعألاب "تنك ىضم اهف

 ”ةعئاج رابطألا يف ةكيتانب ىرن ٠

 را

 اريمطق 00



 اريساكم تاريسح "نهراصبأ ”ةعشاخ 0 0 ا

 0 ٠ : اضيأ اهنمو .

 اروطم ٍسافنألا عم الإ سيلو هرهاظ بدجلا 'وكشيو الإ دخال
 !زوماهأو ًامبدم 'رهادلا 0 الثتم ”هرثمأت نإ كرهد ناك دق

 ارورغم مالحألاب تاب اهإإف هب رسب كلم يف كدلعي تاب نما

 هنقاسب ' تّضع دق دويقلاو مئاه وبأ هدلو لاحلا كلت يف وهو هيلع لخدو

 « مدق لامعإ قيطي: ال وهو < دوشلا دواسألا ءاوتلا هيلع توتلاو « دوسألا ضع
 1 «ريرتسو ربثم قوق هسفن دبع أم دعي «م دب ًاجزتم الإ ًاعمد قيرب الو

 :"لمعو ىب هكر اماف « ةيبنألا هنم قرشتو «ةيولألا هيلع قفخت «ريرحو ةنج

 امحرت وأ قفشت نأ "تيَبأ اماسم ينمعت امأ يدق
 اظعألا مث ال « ”هتلكأ دق 'محللاو «كل ”بارش يمد
 ا ”بلقلاو ينثنيف مشاه وبأ كبيق ينرصبي
 امحرتسم كيتأي نأ شخي مل هلل ًاشئاط ا *وحرا
 امقلعلاو "مسلا "نيتعرج هلكم هل تاّنَخأ محرأو

 ىمعلا ءاكنلل هيلع انف دقف ًائيش 'مبفي نم ”نبنم

 اف :.عاضرل الإ حتفي اف ًائش مهفي ال ريغلاو

 ىلع وهو « لاؤسلا يف هيلع اوحلأو ”ءارعشلا نم ةعامج هدنع عمتجا دق ناكو

 . : دشنأف « لاحلا كلت

 ٍبحجعاف مهنم*قحأل مهاؤسب ٠ هنإو ريسآلا .نم ريسيلا اولأس

 ١ ىكشت : نم ق ر رب 5

 هلاويد ؟ : ١١9) .

 * لاؤسلا : نم رب .

 ف



 تلطلا ىف ”ماعت1ل اهيل ةرلط +” ةيرقو ءاتن الو

 ليوطت يف دحلا اتزواج دقو « ةريثك هبف سانلا زاعشأو دمتعملا راعشأو

 هببأ ثيدح اهمف .لخدو ؟ .ايلك يع ةيرغ ١هتضق نأ هسدسو « هتمجرت

 ْ . تلاطف.هدجنو

 ةنيدمب نهرا نيثالثو ىدحإ ةنس' لوألا عبير رهش ف هتدالو تناكو

 « كانه روكذملا خيراتلا يف هببأ ةافو دعب كلمو « سلدنألا دال نم ةّحاب

 تلخ ةليل ةرششع ىدحإل تاغأب نجسلا يف يفوتو .هركذ مدقملا خيراتلا يف علخو
 ؛ ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو نينامو نام ةنس « ةجحلا-يذ يف لبقو « لاوش نم

 ةتاطل مظع دعب + تيزغلا لع ةالتملا هتزانج يف يدون هنأ بيرغلا ردانلا نمو

 ةعامج هربق دنع عمتجاو .. ءايربكلاو ةزعلاو ءاقبلا هل نم كرابتف « هناش ةلإلجو
 دئاصقب هوئرف < حئانملا مهل لزحيو « حئاذملب هنودصقت اوناك نيذلا ءارعشلا نم

 1 هرعاش دمصلا دبع رحب وبأ مهنمف « هيلع اوككبو هربق دنع اهودشنأو « تال وطم

 : "اهلوأو « اهيف داجأ ةليوط ةديصقب هاثر « هب صتخما

 يداوع 1 كتدع دق مأ يدانأف عماسأ < كولملا كلم

 دابعألا يف تنك دق ا اهنف نكت مو. روصقلا .نع تلقن ام

 داشنإلا عضوم كربق تلعجو اعضاخ كل ىرثلا اذه يف تلبقأ

 لك ىكبأف © هدخ رفعو هدسج خرمو * ىذثلا لبق اهداشنإ نم غرف املو .

 . رضح نم

 رينم دعص الجر نأك هيلع ةنئاكلا إ هانم يف ىأر جر نأ "ىكحيو

 "قس نيح مد و ف ا

 | .هعصق : نم رب ق١

 . 810: هئالقلا رظنا ؟

 . ىوريو : قف *
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 قطن نيح اتفدذ ماكبأ مث ”ههنع انامز * هللا تكس

 ةعانص ةغاصلا دال محو مالغ وهو دمتعملا ديقح ىفادلا ركب وأ 0

 :* مهدنع ةيناطلسلا باقلألا نم وهو « ةلودلا رخف » مهتلود مايأ يف بقلي ناكو

 : ةدصصق ةلمج نم لاقف.« غئاصلا ةبصقب محفلا خفني وهو هبلإ رظتف

 "تمظع العلا رخف اي كبف انتاكش
 'ةقنخم. رهدلا تابئان نم تقوط

 ةعراق تاكد ف ككئقوط داعو

 ”هلغأ- غاتوصلا ةلآ يف ”تفرص

 هل 'غاصنت ايلعلا تناك افئاص اب

 ىوس .هاكح ام ”لوه روصلا يف خفنلل

 : هي كيلع ينبع ترظتن ذإ تددو

 فرش نم طح امل رهدلا كّطحام
 .ارمق "ملت نإ ابك وك العلا يف 'حْبل .

 تفسكتال ”ببشلا كتفصنأ ول للاو

 ادغ نيح رهدلا. تح كئئثيدح ىبأ

 : امظع هزدق نميق .مظعي ةززلاو

 / ممن انتثقوط كو كيلع' تقاض
 امآزإ ىح رصقيف تنك امدعب .نم
 اماقلاو فيسلاو ىدنلا الإ رادت م
 امف نوكت نأ ايرثلا *لقتستف

 امظتنم ىلحلا هيلع ناكو. الح
 امَحفلا خفنت ةميف .كتيأر ينأ

 ىمع كاذ لبق وكشت ينيع نأ ول
 . امركلا كقالخأ نم فسحت الو

 الع مت 00 ةزير اج مقار

 7-5 (ظافلأو ا كنكحمي

 5 ةمجرتلا :هذه ١هانعدوأ ام ىلع ةدايزلا ىلإ ةحاح الو

 . ةبسنلا هذه « فاق.اهدعبو ءارلاو واولا نوكسو ماللا مضي : قراولللاو

 :هلاقوب# هدرا يف هركذ رعاشلا اذهو « سلدنألاب ةنيدم .يهو « ةقرول ىلإ

 0 .. هرعش نم ًاريثك دروأو ؛ ًاليوط " ةئامسخلا دعب شاع

 ش ةانثم هب فلألا عبو علا حقو ةجسلا نا نوكمو ةزمل متفب : تاغغأو

 ١ يق ةايدؤاوأ : رس .

 . ةثاملا : ق ؟
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 .امهنم جرخو ماب ةضئاسم اوعي «© شكارم ءارو ةدبلُب يهو « ابقوف نم

 5 . ١ريهاشم ةعامج

 ءين يف هتافو خيرات تيأر امف روكذملا ةناّيللا نبا ركب وبأ امأو (206)

 اهفنص يتلا ةساخلا باتك يف تيأر نككل « كلذ عي نم تيأر الو بتكلا نم

 نخأ يف ةقارولبَم مدق ةنابللا نبا نأ اذه دعب روكذملا يماببلا فسوي جاجحلا وأ

 : اهوأ تايبأب نايلس نب رشبم اهكلم حدمو «ةئامعبرأو نيناثو عست ةتم نابعش

 هنامز تانص ةقنورب تقار هتاعير ىلح يف كعورب كلم

1 
 يسلدنألا حدامص نبا 0

 00 ل .« حدامص نب دمحأ نب دم نب نيمو د نيو

 1 . سلدنألا دالب نم ةبحدامّصلاو : 'ةياجحبو ةّيررملا بعاضا# يبحتلا

 « املاعأو -ةَّقْْشَو ةنيدم بحاص حدامص نب دمحأ نب دمج هدج ناك (207)

  دانع نب , دمتعملا ةمجرت ف روك ذملا يومألا محلا نب ماشه ديؤملا مايأ يف كلدو

 فقوتت اذهو ءدوقفم فلاقلاو «سم ةخيسنلا نم يناثلا ٠ ءزخحا يهتتيو نما رب ايف ةنجرألا يتتت انه ١

 دعب ةخسنلا هذه ىلع مجارتلا نيوانع يف اندمتغا انكو « عغبارلا ءزحلا ةيادب ىح س ىلإ ةراشإلا

 . ناف « ةدوسملا نم هل: يزاوملا ميقلا كلذكو ًادوقفم ثلاثلا ءزحلا ناك الو « ةدوسملا فقوت

 ا 1 ... خسنلا فلتخم ىلإ سانئتسالاب ةيريدقت .حبصتس :نيواتعلا ةغيص

 برغملا نايبلاو 19ه : * برغملاو 407 : هئالقلاو ؟م5 : ةرو ةريخذلا ي هتمجرت - هدب

 ءاريسلا ةلخلاو كسلا رد : ه يناولاو مو - 4# : برطملاو ؤا/# عوكل : م

 . 805 : #5 يبهذلا ربعو ١9٠ : مالعألا لامعأو مه -الو : 9

َ 



 درا هد ع عونه طلال ١ يبجشتلا ىيحي محب نب رذنم همح نبا هيراحف

 فنراكو « ةقلع دلبلاب هل قبي مو هسفنب رفو « ةقشار و ةنيدم هل كرتو « هلاجر

 يف هدب رماربملا باحصأ يف نككي م ةضراعو ناسلو ءاهدو يأر بحاص
 . رصعلا كلذ يف لالخلا هذه

 ثحانف ةناعو ب 5 ] امان مصتعملا دلاو نعم هدلو ناكو .(208)
 زيزعلا دبع بثو - ةّيرملا بحاص ناكو - هيبأ قوه ريهز:لتق انف © ةيِسْنَكَب

 , . هللا دبع نب دهاجم كلذ ىلع هدسحف « مهالومل تناك اهنوكل اهكلمف ةّيررملا ىلع

 ' وهو زيزعلا دبع دالب ًادصاق جرخف .« ”ةّبناد بحاص شيلا ابأ ينكملا يرماعلا

 ةيرملا نم جرخ دهاجم جورخي عمس املف « ريهز ةكرت يف .لفغتشم ةيرملاب
 .. مصتعملا دلاو حدامض نب نعم هريزوو هربص اهب فلختساو هحالصتسال ًارداس

 فئاوطلا كولم يف قبي ملف « ةرامإلا نع ددارطو « هب ردغو ةنامألا يف هناخف

 00 . بتتساو رمألا هل مت هنأ الإ « ةلعفلا هذه ىلع همذ الإ دحأ سلدنألاب

 بحر ناكو « ءافلخلا ءامسأي ىمستو. مصتعملا هدلو ىلإ كلملا لقتنا تام ادلف ٠

 هحدم يف عستاو « لامآلا هب تفاط « ءامدلا نع اميلح « ءاطعلا 'لزج « ءانفلا

 يبأك ءارعشلا لوحنف نم ةعامج همزاو « لاحرلا .هترضح ىلإ ”تلمعأو « لاقملا

 ركب يبأ ىلإ هتك ام كلذ نمف « ةنسح راعشأ هلو « هريغو دادحلا نبا هللا دبع

 يطل رك فالاخ - يسلدنألا رامع نبا

 اع د يرابتخا. لوطو مهب يقفرعم نسانلا ِق يندهزو

 بقاوعلا يف : ىفءاس الإ هيداوي 2 يقرست ا مايآلا يفررشت ٠ مف

 بئاونلا ىدحإ ناك الإ رهدلا نم ةمام عفدلا 86 ترص الو

 , اهركذ ىلإ ةجاح الف .ةيثك تابيأ يهو « اهباوج رامع نبا هبلإ بتكف

 ْ مي اضاءه

 يقيدي اتدلا ريغ دنع ام ديلا ينحت نما



 - نيئفص بورح هنع رغصت كرقعم مونلاو ينوفج نيب :

 يندب لابخلا فيطف كنع . يندعيأ نامزلا فرص ناك نإ 0

 نم هلوق !ءركذ مدقمل بتاكلا - دم نب ديهز نيدل .ءاهب دشنأ انه نمو

 1 : ةدصق ةلمج

 كارتعم ينع ٠ تيغاذم .ىركلاو ينوفج نيب

 .٠ :اةيك عيطاقم كلذ ريغ هلو

 قورعملا مهاربإ نب ناؤع نب دمحأ نب فلخ نب دمحأ نب دمج هللا دبع يبألو

 هتديصق كلذ نمف « ةعيدب دئاصق . هحندم يف ةيرملا لق "يميقلا دادجلاب

 000 ش 1 : اهلوأ يتلا:

 مىطاو انأ ام يدنحلا رينملاكف .' ءىطاش سدقملا يداولاب كلعل

 ميحير دجاو كاّير نم ينإو

 مهرائّمو ممرات نم ىرُشلا يف يلو
 تمحتجو يار - تكد اه كلذل

 اهبلعلو ينجاه ام. اهجاه لبف
 :هنإو قمل يداو اذف .ًاديور

 اذصح انو 1 ”نطاوم ىنْيل لآ نم

 هاروت

 ءىثان 'حئاوجلا نيب ىوحلا "حوف
 ءىفاوط .موجنلاو ٠ ةادنه ةادُح

 ءىطابتملا اهريس ىحوأو يبارع
 ”ءىجاول يلق نارين نم دجولا ىلإ

 ءىماظل ٍيفإو قاناشل
 ءىطاوم  ىنبل ضرأ يف اذبح ايو

 ءىدابمو اهب ”تاياغ قوشللف ٠ يرطاخ "وسمو يمايجت ”نيدامم

 ”رضاقم اثوعن  آدنغ, اوسحت الو ءىج اج اهتدُّمض ”بولق كلتف

 ؟ حج رظنأ-١

 ؟/١ ةريخذلا يق دادحلا نبا ةمجرت #3

 "09م٠. ::ريهز اهبلا تاويدو ؛. ممم د

 : 3 ةطاحالاو م١٠ : حمطملاو : ٠١١

 : 31١ كلاسملاو :#١4 برغملاو 4

 . ةريخذلا يف ةيزملا هتديصقو .« .بيطلا حفن يف ةقرفتم تاحفصو

 تاوفلاو ؟عه٠

 مك: ؟ ياولاو 66 : نودمحملاو #61 2 8

 : ران قاوم 2 ءىجاوت

- 



 ' ءىلاوكلا يلاوعلا قرز هب ؛هفحتت ١٠2ةزع ولكم ءاقرزلا ةّلككلا يفو

 ءىباص ةبابصلا نيد ىلإ لكف هنسح ”ثعبم ناولسلا ةلم احّم

 0 + قبأأ اينمو

 ءىزاوج ”نيع هيِنَْع ابض ىوبتتو علاوت ”ركفلع هبطارتق ىده نع

  ءىناق رمحأ .نسحلل © كتلخت عصان ضيبأ نيغدصلا بعلم يفو

 ءىطاخ ؟كنيع ظل نكلو تعرو .ىوحلا ةكسان ظاحلالا ةكتافأ

 . ءىقآم حورجلاو ماوه عومد موامد نكلو ىحرج ىوهملا لآو

 ءىقار .دنبملا قيزملل : سدلو اشحلا يفكفرط ملك يناعأ فيك و

 ءىراب مقسلا نم مقس يذ لك امو : ىوملا نم يسفن ءرب وجرأ نأ نمو

 . ةليوط ةنانط ةديصقلا هذهو « حدملا ىلإ اذه نم جرخيو
 وهو « ؟ةطيّلب نب دعسألا مماقلا وبأ سلدنألا ءارعش نم اضيأ هدصتقو

 : اهوأ يتلا ةيئاطلا هتديصقب هحدمو « مهئارعش لوخف نم

 .اطتشاف طشلاب , محلا يف ةكتضتسقت اًنطش امسب فباذ مر مار

 اطمشلا لا 5 ىدنت نأ ىلإ "'هرجف عمد يف لبللا لحك باذ دقو

 اطبقلا هرثإ يف حابصإلا لمرأ دقو ١ رفا :جنزلا نم شنج ىجدلا نأك

 ظ ظ : كيدلا ةفص يف اهنمو.

 ..ةرغ : جم رق ١

 + برطلاو 488 + سلا ةيقبو 88 حمطملاو ؟40 : 1/١ ةريخألا يف طيلب ني دعألا ةمجرت *

 ْ | برغملاو * : ١ .

 قب



 هيل ”ءالعأ“ ةناورش ونأ أك
 هسابل ننخ ١سواطلا -ةّملح ئبس ظ

 ظ : ًاضيأ اهتمو

 نمش و عدضلا قلع مو
 ٠ ىجدلا لعج دقو تءاج ةيمالغ

 اهرغث درب يف كاوسملا عقنت تدغ

 انوفج يف اب ابيجباحأ تلقف

 ةركس ريغ: نم -طاحلآلاب,ةّرتع
 :نمتللا * رح قف كاربملا ةرفضدعزأ

 هلاخاف هنللبق حرق ىسع

 : ؟هلوق جملا يف اهنمو

 د نعم نب  ىمحن انآ نأك

 0 رودس و رد نم فلأت

 ى رسل .ليللا يف رانلا دامع 0

 : اضيأ ابنمو.

 اومي.. بكرا لوقأ
 ردع نال يعتا دجلا أ

 ىدنلا طققسم

 ًاضقانم

 اط'رثقلا ةيرام هفك هيلع "تّطانو

 اطبلا ةيشملا ىبس ىتح هفكي ملو

 اطقت هطقنت لاف كسمي 'تتابق

 اطخ .ةسلاغ "صف اببف متاخل

 اطشملا امرئادغ اكسم تخمضض دقو

 ىطعملا اهنسح نم سمعت | هافشلا يفامو.

 اطنفسإ كينتع ظاحلأ تبرش قم

 اطتخم ءاج دق ءاسللا ةّفّشلا ىلع

 0 اطسلاو ةقلكررلا هفك 0 5

 ع اذإ هل كل ا طحب سيلف

 ' ع هزاع ءاوشعلا طبخي اف

 اطقسلا كنود نم 'نابكرلا زواج دقو
 اطتخأ دق سمشلا يف مابصملا ”دقوي نمو .

 ةروعو عم اهمظان: !بيف نسحأ « تيب نيعست رادقم ةليوط ةديصق يهو

  1٠سواطلا هلجاسي : نمارياز .
  1*7ةرحم 5: ل ؟ ةرثخم جم راق ,

 « قدأ وهو ؟ ةوح : ةريخذلا .

 . حاملا قف ًاضيأ اهنمو : ق“ 4
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 . اهور فرح كلسم

 روح ده تنل ريمألا ةسناؤب صتخا دق روكذملا مصتعملا ناكو

 لبقأو هلبق روكذملا دابع نب دمتعملا ةمجرت يف هانحرش اهسح سلدنألا ةريزج ىلإ
 دمتعملا ىلع فسوي ريمألا ةنن تريغت اماف © فئاوطلا كولم ةمقب نم رثكأ هملع
 نع جورخلا ىلع هقفاوو 6 مصتنملا كلذ يف هكراش نايصعلاب دمتعملا هرهاجو

 ش ا ا نبا ب اي حلالا مدعو هتعاط

 . اهضبقو اهعلخ
 هل تفلسأ «ةريرس هللا نيبو مصتعمل نيب ناكو : '« ةريخذلا » يف ماسب نبا لاق

 «ةريتي مانا الإ هي ةزقاقلا لول نو. هنيب شلو فايف 4 ةروكشم ادي ماجا دنع

  ضعب ىورأ نع .هربخ درأ ال نم ينثدح . هدلوو هلهأ نيبو « هدلبو هناطلس يف

 رثكأ ىلع بلغ دقو « هناشب يصوي وهو هدنعل ينإ : تلاق هببأ اباظح "”ناسم
 ثسحب ذئموب - نيفشات نبا فسوي' ينعت - ؟نيلبملا رخأ كسير « هئايلو هد

 هلإ ال .: لاقف « مانجو نم ةبلجاو عج 3[ مياوصأ ةالكخا عيسنو مهابخ دعت

 « ينبع .تعفدف : ىورأ تلاق! توملا .قح.ءيش لك انيلع صتفنن « هللا الإ
 : هعمسأ داكأ ال توصي يل هداشنإو « هعفري لإ افرط ىسنأ الف

  ليوط ,ةافنبا  كلذي ايت ٠.١ ةيتولع ا كساب وشمر
 . ماسي نبا مالك ىبتنا

 رصانلا كلا ناطلسلا فتم يذلا هباتك يف يراصنألا بوبأ نب دمج لاقو

 نب مصتعملا ةمجرت يف ةئامسحخو نيتسو نامت ةنس يف ىلاعت هللا همحر نيدلا حالص

 ىكحو « هراعشا نم ائيشو < هرابخأ نم افرط ركذ نأ دعب « روكذملا حدامص
 تامو : توملا ىتح ءينش لك انيلع صفغن هضرم يف هلوقو « هراصح ةروص
 رهش .نم .نيقب نائل ىسيملا موي. سشلا عولط دنغ كلذ رثأ يف - مصتعملا ينعي -

 يف نفدو هياكل همحر « ةّيرملاب ةئاعبرأو نيناُمو عبرأ ةنس لوألا عيبر

 2 . ةخوخلا باب دنع. هل ةبرت

 ١ ةريخألا ١//؟ :5400 .

 ةفيلخ بقل ذختي ملافسوي نأل « قيقد ريغ وهو.؛ نيئمؤملا : رب راق ؟ .
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 ءاح مث ةروسكم لاد فلأل دعبو ملا حتفو ةلمهملا املا مب ”حدامُطو 1

 5 ديدشلا وهو « ةلمبم

 ةدحوملا: ءابلا رسكي .4 روكذملا رعاشلا دعسألا مساقلا يبأ دلاو : ةطيّلِبو

 ءاه ادعبو ةلمبملا ءاطلا حتفو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ةددشملا ماللاو

 ,.لدتالا مك انفع فرعأ الو «© ةنكاس

 هيلع مالكلا مدقت دق : يبحتلاو

 يهو « « ةنكام ءاه مث ؟ءاب فلآلا ديو ' او ةدحوملا ءاملا حتفب .: : ةياحبو

 هرم 81 ةنيدم

 3 اهدعبو فاقلا حقو ةمجحملا رك رع كل : ةقلشآوو

 . معأ هللاو < ًاضيأ سلدنألاب ةدلب « ةنكاس

834" 

 ترموت نبا يدهملا 5

 بحاص « يغرهملا يدبملاب .توعنملا 2 ترموت نب هللا دبع نب دمحهع هللا دبع وبأ

 -' هربخ نم فرط نمؤملا دبع ةمجرت يف مدقت دقو - برغم اب يلع نب نمؤملا دبع ةوعد

 ىلع تدجو 4 اهنع هللا يضر بلاط .يبأ نب ىلع نب , نسحلا ىلإ بنتي. .نأكو

 . تون : نم رب ر ق ؟

 للحخلاو ؟0١ : 5 نودلبخ نبأو 7١ : 4 يكبسلا تاقبطو 740 : بجعملا ين هتمجرت - 148

 تارذشلاو هال . ؛غ يبهذلا ربعو م88 : ” يناولاو ١١8 : سابتقالا ةوذجو م4 : ةيشوملا

 لكو ساطرقلا ضورو ناطقلا نباو قذيبلا خيرات عجارو "م8 : ؟ اصقتسالاو و*ه : مغ

 . نيدحوملا ةلود ةأشني ةقلعتملا ةيحمراتلا رداصملا

 .ا؟"0 5: # ب رظنأا م
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 نبا بسن انرصع نم بدألا لهأ ضعب طخي 'دباعلا فيرشلل بسنلا باتك ربظ
 دوه نن:نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم : وهو هتدجو اي هتلقفف روكذملا .ترموت
 نب ءاطع نب ىبحي نب رياج نب نايفس نب ناوفص نب ناندع نب مامت نب دلاخ ني.
 هللا يضر « بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب دمحم نب سابعلا نب راسي نب , حاير

 . ملعأ ثلاو « اهنع

 ىلإ لحر .مث كانه .أشنو <« برغملا دالب ىصقأ يف سوسلا لبج نم وهو
 يلازفلا دماج يبأب عمتجاو « قارعلا ىلإ ىهتناف « ملعلل بلاط هتبيبش يف قرسنملا
 ' لصحو ”ةّديدُم ةكمب ماقأو جحو « مهريغو يشوط'ربطلاو يسارهلا ايككلاو
 . نيدلاو هقفلا لوصأو يوبنلا ثيدحلاو ةعيرشلا مع نم احلاص فرط

 هوجو يف اماسب « قارطإلا ريثك اقلولخ ا:ئوشخم افشقتم اكسان اعرو ناكو
 ناكو . ةوكرو اصع الإ ايندلا عاتم نم همحصي ال « ةدابعلا ىلع ًالبيقم ©« سانلا

 "” فلاخي امف سانلا ىلع راكنإلا ديدش « يبرغملاو يبرعلا ”ناسل يف ًاحصف ًاعاجش

 كلذب ذاذتلالا ىلع اعوبطم اكو . هرابظإ ريغب هللا رمأ يف عنقي.ال <« عرمشلا .
 . هوركملا نم ءيش «ىلاعت هللا اهفرش «ةككمب هلانو4 هبيسب سانلا نم ىذألل المحتم
 « ءاذأ يف اودازف < راكنإلا يف غلابو رصم ىلإ اهنم جرخف «.كلذ لجأ نم

 همالك يف طلخ هب لعفلا عاقيإو شطبلا نم فاخ اذإ ناكو « ةلودلا هتدرطو

 ابجوتم رحبلا بكرو « ةيردنكسإلا ىلإ رصم نم جرخف ؛ نونجلا ىلإ بسنيف
 رحبلا ءام برش هنأك قرسشملا دال يف وهو همانم يف ىأر دق ناكو . هدالب ىلإ
 مهمزلأ و“ ةنيفسلا لهأ ىلع ركنملا ريبغت يف عرش ةنيفسلا يف بكر اماف «نيترك هعبنمج
 ىهتنا تح كلذ ىلع لزي مو“ مظعلا نآرقلا نم بازحأ ةءارقو تاولصلا ةماقاب

 زعملا نب مث نب ىبحي نيمألا ذئموي اهكلم ناكو « ةيقيرفإ "ندم ىدحإ ةيدبملا ىلإ
 . ةئامسخو سمخ ةنس يف كلذو « يجاهنصلا سيداب نبأ

 . ىبحي دلاو مت ريمألا ةمجرت يف مدقت دقو ««ناوريقلا خيرات» يف هتدجو اذكه

 نم ورع منع ةيعيرتإب هتيالو مايأ يف زاتجا روكذملا ترموت نب دمج .نأ روك ذملا

 قع رب نم يسلق دقو 4 لينال وديا فيرا يسن هاك يف » خسنلا ضعب يف ١

 ْ .ىرق :ث قاد ؟
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 قرشملا ىلإ لحرب مو ازا زها هللاو اضيأ اذك .هتدجنو تنك « قرشلا

 وبف :هانركذ اك سمخ ةنس يف هدوع ناك ناف.« نيتعفد ىلع كلذ 000

 يف مدقت اك ةئامسخو ىدحإ ةنس يفوت اميمت ريمألا هابأ نأل « ىبيحي ريمألا ةيالو يف

 . ضقانتم وهو « كلذ ينتاف هنأ هيلع فقاولا موتي الثل هيلع تيبن امإو « هتنجرت

 ىلع بترم وهو بلح ريزو نطفقلا نبا مزكألا يضاقلإ خيرات يف تيأرو .
 - ةئامسخو ةرشع ىدحإ ةنس ”رخآ ناكو - ةنسلا هذه يف : هتروص ام نينسلا

 'لصوو اهريغبو اهب ؟بلطلا دعب ءابقفلا يز يف رصم نم ترموت نب دمحب جرخ

 «© قلعم دجسم يف لزن ةيدهملا ىلإ لصو الو ؛ باوصلاب ملعأ هللاو « ةياَجَب ىلإ

 ًاركنم ىري الف ةراملا ىلإ رظني ةّجحلا ىلإ :عراش قاط يف سلجو «قيرطلا ىلع وهو
 «دلبلا يف سانلا هب عماستق ءاهرسكو اهيلإ لزن الإ رمخا يناوأ وا يهالملا ةلآنم

 « ىبحي ريمألا هربخ لبو « ”نيدلا لوصأ نم ابتك هيلع اوأرقو « هنلإ اوءاحف

 هلجأو همركأ همالك عمسو هتْمس ىأر اماف « ءابقفلا نم ةعامج عم هاعدتساف

 الإ ةيدهملاب كلذ دعب مقي لو « كتيعرل هللا كحلصأ : هل لاقف « ءاعدلا هلأسو

 «راكنإلا يف هلاح ىلع وهو ةدم اهب ماقأو « ةياجت ىلا لقتنا مث « ةريسي امايأ

 يلع نب نمؤملا دبع "اهب دجوف « ةلالم ابمساو اهارق ضعب ىلإ اهنم جرخأف
 . هركذ مدقملا يسيقلا

 ناك ترموت نب دمحم نأ «برغملا كولم ةريس نع *برغملا» بانك يف تيأرو
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 -- -50ةبلطلا : .ن قار ؟م .

 . ن راق نم ثتطقس : لصوو 4

 . دلبلا لهأ هب عماستف : جم ه

 :ةئم كلذ رثك 'املف هلا زأو هريغ نكتملا هيب رم اذإ ناتو مولملا عاونأأ هيلع نرمزقي هوبصقت :جم 5

 ش . خلا... ةعامج عم ىيحي ريمألا هرضحأ.

 اهب لعفف ةياحب ىلإ راسو « ةدم نيحلاصلا نم ةعامج عم ريتسملاب ماقأو ةيدهملا نع لحرو: جم 0

 . خلا ...نءؤملا دبع اهب هيقلف « ةيالم اهمسا اهنم برقلاب ةيرق ىلإ اهنم جرخأف كلذ لثم

 . برغملاو برعملا نيب خسنلا يف باتكلا اذه مسا ددرتي م
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 ير هام ني رانا يووم ب اكل لاا شو شاد

 هيلع ىلص هللا لوسر ةيرذ نم وهو «© سوسلا ىمسي ناكي ىصقألا برفغملاب ربظن

 .. ماجه مساب ىمسي برغملا نم عضومب هئفدمو هماقم نوكي « هللا ىلإ وع وعدي « ملسو

 هءالبتساو رمألا كلذ ةماقتسا نأ ًاضيأ همف ارو لمن ياتت) هفورح

 زواحيو (ن ا ل ل

 لوأب مئاقلا هنأ هسفن يف ىلاعتو هناحس هللا عقوأف « ةرحبلل ةسماخلا ةئاملا هتق

 ىريالو « هنع لأس الإ عضومب رمي دمحم ناك اهف 2 فزأ دق هناوأ نأو « رمألا

 يف وه انبف « هعم نمؤملا دبع ةملح تناكو « هتملح دقفت دقفتو همسا ذخأ الإ ًادحأ

 :هزواحت دقو دمحم هل لاقف . هعم يتلا ةفصلا ىلع 'هدشأ غلب دق باش ىأر قيرطلا

 تنأ « ربكأ هللا : هل لاقو هبلإ عجرف « نمؤملا دبع : لاقف ؟ باش اي كمسا ام

 ا يقيغب

 : لاق ؟ يغبت ام : لاقف « قرشلا : لاقف ؟ كدصقم نبأ : لاق « ةيموك

 ؛ كلذ لع فار هلق ينبحما أرك ًافرشو املع تدجو : لاق « افرشو ماع

 . هريس هعدوأو هرمأ هملإ دمحم ىقلأف

 هيلع مزع ايف هضوافف يسيرشنولا هللا دبع ىمسي ًالجر. بحص دق دمحم ناكو

 أرقو بدذهت نمم يسيرشنولا ناكو « "ةقفاوم متأ كلذ ىلع هقفاوف « مايقلا نم
 ةيفيك يف اموي اثدحتف : « برغملا لهأو برعلا ةغل يف احبصف ًآليمج ناكو « ابقف
 هملع تنأ ام رتست نأ ىرأ : هللا دبعل دمحم لاقف « بولطملا رمآلا ىلإ لوصولا
 نع يرعتلاو رّصحلاو نكّلااو زحعلا نم ربظتو سانلا نع ةحاصفلاو ملعلا نم

 معلا باستكاو كلذ نع جورخلا .ذختنل « سانلا دنع هب ربتشت ام لئاضفلا: ٠

 اهف قدصنف « هيلإ انتجاح دنع ةزجعملا ماقم كلذ موقيل ةدحاو ةعفد ةحاصفلاو

 ' . كلذ هللا دبع لعفف « هلوقن

 ةينامسجلا ىوقلا يف ًادالجأ برغلا لهأ نم ًاصاخشأ ىندتسا ًادمع نإ مث
 مهنم هل عمتجاف ناعيا نطفلا يلوأ نم راغغألا ىلإ لبمأ ناكو « 0

 ١ ا هل : قي اداز 5

 0 ةقئاوم متأ هتقفاوم تناكو كلذ ىلع هقفاوف : ق 1
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 دبعب عمتجاو « برغملا ىصقأ ىلإ لحر هنإ مث « يسيرشنولا هللا دبع ىوس ةتس
 نب يلع نسحلا وبأ ذئموي اهكلمو شكارم ىلإ اعيمج اوبجوتو « كلذ دعب نمؤملا
 نب مصتعملاو دابع نب دمتعملا ةمجرت يف هدلاو 0 قبس دقو - نيفشات نب فسوي

 لودر ةتزشح ناكو:# (هقارت ًالداع اعرو اميلح [ميظع اكلم ناكو - حدامص

 . راكنإلا يف دمج عرشف « ًاحلاص ًاملاع ناكو <« يسلدنألا بهو نب كلام هل لاقي

 . 'اهحرشش لوطي ةصق كلذ يف هلو « كلملا ةنبا ىلع ركنأ ىتح « هتداع يراج ىلع

 نب كلام ثدحتف « ةلودلا ريسغت يف "ثدحتبي هنأو هربخ كلما بو

 نأ يأرلاو « هدس انيلغ رسعي باب حتف نم فاخت : لاقو « هرمأ يف بيهو
 باجأف « كبلا ءاماع نم ةعامج روضحي مهمالك عمسنل هناحصأو صخشلا اذه رضحي .

 « دلبلا جراخ بارت دجسم يف نيميقم هباحصأو دمح .ناكو « كلذ ىلإ كلملا

 يغبي ام لجرلا اذه اولس : هدلب ءاماعل كلملا لاق سلجملا مهمض اماف « مهوبلطف
 ركذي يذلا اذه ام : لاقف "دوسأ نب ياا نا

 هللا ةعاط رثؤملا يتحلا ىلإ داقنملا ملحلا لداعلا كلملا ىتح يف لاوقألا نم
 «لاوقأ هئارو نم يلو هتلق دقف ينع لقن ام امأ : ل

 رامتعا رضح دقف قحلا ىلإ 00 هاوه ىلع ىلاعت هللا ةعاط رثؤي هنإ كلوق.امأو

 زاد لام ىلإ انج اوهجوتو و + يتالاك اهيف ضنلا ءاجن ذإ يم يف ةندرو ين ةيدغقلا هلم ١

 دابع نب دمتعملا ةمجرت يف هدلاو ركذ قبس دقو نيفشات نب فسوي نب لع نيملسملا ريم ةكلمم
 فورعملاب هرمأ ين دازف « هقيرط ين هنياع امم رثكأ تاركنملا نم اهيف ىأرف حدامص نب مصتعملاو .

 ىأر ذإ هقيرط ين مايألا ضعب يف وه امنيبف«هيف سانلا نودظ تنسحو هعابتا رثكف ركنملا نع هيمو
 هذه تناكو ؛ تارفسم نهو ريثك ناسحلا يراوحلا نم اهعمو اهبكوم يف نيملسملا ريمأ تخأ

 نههوجو رّتسي نهرمأو ءاسنلا ىلع ركنأف « لاجرلا مثلتتو نههوجو مهؤاسن رفست « نيمثلملا ةداع
 نيملسملا ريمأ ىلإ هرمأ عفرف اهتباد نع نيملسملا ريمأ تخأ تطقسف : نيباود هباحصأو وه فرصو

 نأ رمأو « .نيملسملا ريمأ ىكبف هفوخميو هركذيو هظعي ذخأف هورظانيل ءاهقفلا رضحأ و هرضحأف

 كلام .نيملسملا ريمأ دنع ناكو « هلعف يذلا ين هنامبا ةوقل هل مؤقي نم ْمِهْيف نكي ملف هاهقفلا هرظاني

 ى خلا ... كلملا ىلع ءارتجالا ريثك . ناكو بيهو نبأ

 . ثدحن :نمربقار ن ؟

 . داوس نب دمحم : راتخملا ؟
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 هل نولوقت امم رورغم هنأ ةفصلا هذه نع هيئرعتب ملعب ؛ هلع ل رقلا اذ هذ

 ةرخلا نأ يضاق اب كغلب لبف « ةبجوتم هيلع ةجحلا نأ مماع عم « هب ١ هنورضتو

 نم د”ادعو يمال كارما ذخوؤتو « نيماسملا نيب ريزانخلا يشقو « ًارابج عابت

 .. ارتك اننش. كلذ

 ل ءايح قرطأو ءانيع تفرذ همالك كلملا عمم انف

 همالكل  هعادخناو كلملا توكس اوأر الو  هسفنل ةكلمملا يف عماط هنأ همالك

 : كللملا ىلع ءارتجالا ريثك ناكو ©« ببهو نب.كلام لاقف < مهن مهنم دحأ ملكتتي م

 نمأت مل اهنك رت نإو. « اهتيقاع تلح انو نإ ةطيستل قس نإ كنا أ

 « لجرلا اذه نم كيلع فئاخ ينإ : لاق ؟ يه ام : كلملا لاقف « اهتلئاغ

 نإو « هريش يفتكتل ًارانيد .موي لك مهيلع قفنتو © هباحصأو هلقتعت كنأ ىرأو
 ىلع كلملا هققاوف . كلذ كعفني ال.مث « اهلك كنئازخ "هيلع نقفنتل كلذ لعفت م

 ءيست مث لجرلا اذه ةظعوم نم يككمت نأ كنم حبقي : هريزو هل لاققف « كلذ

 | لجر وهو < كلكلم مظع عم هنم فوخلا كنم رهظي نأو « دحاو سلجم يف هيلإ

 : هرمأ نوبتساو و فنا ةزع هتذخأ همالك كلملا عمس ايلف. © هعوجب دس كلوي ال ريقف

 . 2 0 . ماعدلا هلأسو «© هقرصو

 نو يرق انتا حضرت لق انك نو يزتلا و باك يحلم نك

 تيدأت دق كارن : : هل ليقف « هقراف نأ ىلإ هبجو ءاقلت هبجو لزي مل كلملا دنع

 يتمج :لطابلا يبجو, قرافي ال نأ تدرأ : لاقف 2« كرهظ هلوت م ذإ كلملا عم

 . همالك ىبتنا ؛ "تعطتسا ام هريغأ

 عم شكارمب انل :ماقم ال“: مه لاق كلملا دنع. نم هباحصأو دمح جرخ اماف

 هنم انلانيف .انرمأ يف كلملا دواعي نأ نم نمأن هف <« بهو نب كلام دوجو

 هنم مدعن نلف هب رورملا دصقتف « هللا يف اخأ تاغأ ةنيدمب انل.نإو « هوركم

 ءاهقف.نم وهو « مهاربإ نب ىحلا دبع صخشلا اذه مماو « ًاحلاص ءاعدو ايأر

 م

  1١هنورطتو : نم رب ق .

 كيلع نقفنتل : .راتخملاو نم رب جم ؟ .

 هريغأ ىتح تمطتسا ام : نم رب جءات م .



 مهدصقم ىلع هعلطأو مهربخ دمحم هربخأو « هيلع اولزنو هبلإ اوجرخف « ةدماصملا
 ترإو « مكيمحي ال مضوملا اذه : قحلا دبع لاقف < كلملا دنع مهل ىرج امو:

 اذه يف موي ةفاسم اهنيبو اننيبو « لم نيت دلبلا اذهل ةرواجلا عضاوملا نصحأ

 ١ددحت مسالا اذهب دمج عمم امف ©« كركذ ىسني اثير ةهرب هيف اوعطقناف « لبجلا

 هوتأ اماف <« هباحصأ عم هدصقف « رفجلا باتك يف هآر يذلا مضوملا مسا ركذ هل

 مثومركأو مهيلإ اوماقف « معلا بالط مهن :أ اوماعف :ةروصلا كلت ىلع هلهأ متآر

 مهجورخ دعب مهنع كلملا لأسو « مهلزانم . مركأ ف مدا باحرتلاب' موقلتو
 «موتسح منزلا نماانسلا: لاقو كلذ هرسف « اورفاس مهن 0 _

 » هركذ مهبف ة راس دق ناكو < ميلا دنع لوكرب ارعماست لبخا لمأ نإ م

 ضرعو 0 هاتأ نم لك ناكو « هترايزب اوكربتو قبمع جف لك نم هوءاجف

 نإو «© هصاوخ ىلإ هفاضأ هباجأ نإف « كلملا ىلع جورخلا نم هسفن يف ام هملع

 لقعلا ووذ ناكو « 'ةرغلا يوذو ثادحألا ليمتسي ناكو . هنع ضرعأ هفلاخ

 ةوطس نم "مهنوفوخمو هعابتا نم مهنورذحمو مهنوبتي مهيلاهأ نم محلاو ملعلاو

 ةأجافم نم دمع فاخو ةدملا تلاطو . لاح كلذ عم هل متي ال ناكف « كلما

 ام كللملا ةبج نم لبجلا لهأ ىلع أرطي نأ يشخو « لمألا غواب لبق لجألا
 هيف هنوك راشي ايف ةليحلا لامجإ يف عرشف « هنع يلخنلاو هيلإ هميلست ىلإ مهجو

 مانا ناولأو « ًاقرز ًارقلش موقلا دالوأ ضعب ىأرف« هببسب كلملا ىلع اوصعبل

 ؛اولاقف ةباجالاب ممزلاف “« هوببحي مف كلذ ببس نع مهلأسف « لحكلاو ةرمسلا

 نولزني انيلإ هكيلام دعصت ةنس لك يفو « جارخ انيلع هلو كلملا ةبعر نم نحن

 هذم ىلع ذالوأآلا يتأتف « ءاسنلا نم اهمف نمب نولخيو اهنع انوجرخيو انتوبب يف

 نم ريخ توملا نإ هللاو : دمح لاقف « انع كلذ عفد ىلع ةردق انل امو « ةفصلا 1

 حمرلاب مهنعطأو فيسلاب هللا قلخ برضأ مت متنأو اذهب متيضر فيكو « «ةامحلا هذه

 ىلع مرصن ًارصان نأ ول متيأرأ : لاقف « اضرلاب ال مغرلاب : 0

 ودق + راها نقلا

 ارا يورو ناكلاو هوا ةرغلا . .. ليمتسي ناكو ؟

 م
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 : اولاق < توملل هيدي نيب انسفنأ مدقن انك : اولاق ؟ نؤعنصت متنك ام كئادعأ
 اونكو « ةعاطلاو عمسلا : اولاقف - هسفن ينعي - مكفيض : لاق ؟ وه نم

 : مهل لاق مث « هبلق نأمطاو قيثاوملاو دوبعلا مهيلع ذخأف ؛ هميظعت يف نولاغي
 مهنيب اوُتلخو مهتاداع ىلع مورجأف كوءاج اذإف « حالسلاب ءالؤه روضحل اودعتسا .

 'رضح املف « مه. ينونذأف:اوركس اذإف « رونخلاب مهملع اوليمو ءاسنلا نيبو

 - « كلذب هوملعأف « آليل ناكو « دمح هب راثبأ ام لبجلا لهأ مهب لغفو كنلاملا

 لو © مهرخآ ىلع اوتأ ىتح ةعاس ىوس لبللا نم ضب لف « ممرسأب مهلتقب رمأف
 مهيلع ريبكتلا عمسف « هل ةجاحل لزانملا جراخ ناك دحاو كولممت :ىوس مهنم تلفي

 ريخأو شكارمب قحلو لبجلا نم صلخ ىح قيرطلا ريغ نم بربف مهب عقولاو
 كلام عم ناك مزحلا نأ لعو « هدب نم دمحم تاوق ىلع مدنف <« ىرج امب كلملا

 لم نيت يداو عسي ام رادقمب ًآاليخ هتقو نم زهجف ؛ هب راشأ اهف بيهو نبا
 2 لمأ رمأف « مهيلإ جرخي ركسع نم دب ال هنأ دم معو « كلسملا قيض هنإف

 .: « نيرواجلا ضعي مهل دجنتساو < "هدصارمو يداولا باقنأ ىلع دوعقلاب .لبجلا

 . . « رطملا لثم يداولا يناج نم ةراجحلا مهيلع تلبقأ مهيلإ ليخلا تلصو املف
 ىلإ ركسعلا عجرف « ليللا مهنيب لاحو « هرخآ ىلإ راهنلا لوأ نم كلذ ناكو
 ضرعأف ©« مهنصحتل لبجلا لهأب هل ةقاط ال هنأ لعف « مهل مت اب هوماعأو كلملا

 كلذ دنعف ؛« لسمجلا لهأ ةدوم هل تفصو « هنم كلذ بمح ققحتو'
 ةدحاو ةعفد كلئاضغ زابظإ ثاوأ اذه .:هل لاقو روك ذلا ىسرشتولا: ىعدتسا
 . اقفتا مث « ةعاطلا يف لخدي ال نم ٍبولِق كب ليعلا هدفا ماعم كل نفت

 كلت يف ةنكللاو ةمجعلا لاععتسا دعب حمصف ناسلب لوقيو حبصلا لصي هنأ ىلع

 اًنقشو ءامسلا نم ناكلم يب لزن دقو :يمانم يف ةحرابلا تيأر ينإ : ةذملا
 .. لصف وهو«كلذ لعف حبصأ (لفءانآرقو ةمكحو املع هايشّحو هالستغو يداؤف'

 نآرقلا هظفحو هلاح نم اومجعو « دابقلا بعص لك هل داقناف « هحرش لوطي

 .اورضح : نر « راتخملا ١

 . . رضحم نم ةدضأرمو : ن

 ه؟



 ءادّمْسَأ انفرعو انسفنأ يف ىرشثلا انل لجعف دمع هل لاقف « مونلا يف

 كعبت نمو < هللا رمأب مئاقلا يدبملا كناف تنأ امأ : هل لاقف ؟ ءايقشأ مأ نحن

 .ةنجلا لهأ زيمأ ىتح هيلع كباحصأ ضرعا : : لاق مث 4 كله كفلاخ نمو دعس

 « دمج رمأ فلاخ "نم اهي لتق ةيح كلذ يف لمعو « رانلا لهأ نم

 لبجلا يف ىقبي ال نأ هضرغ .ناكو « لوطي كلذ حرشو « هعاطأ نم ىقبأو ..

 ادلتق براقأو لهأ هل نم نيقابلا يف نأ دم لع لتق نم لتق الف « دمحل فلات 7

 « مهيلإ شكارم "كلم لاقتناب مرشبو مهعمجف كلذب مهولق ”ببطت ال مهنأو
 هذه 0 .مهتالسو كلذ مهرسف « فارم ماتا

 1 . كلذ ددصب انسبلو هحريش لوطي ةعقاولا

 . فأل ةَزيكع ”ةلاَجر ”ددع .اشيج زبج ىتع لزي ل: ادنع نأ نمآلا -ةضالخو: ©

 وه ماقأو « مهلك هباحصأو يسيرشنولاو نمؤملا دبع مهنفو © لجارو نسراف نيب 02
 ماير « ًاربس اهملع اوماقأو': « شكارم راصحل موقلا لزنف. < لبجلا

 لتئقو نمؤملا دبع مس نميف ناكو لكلا نع لحل نم برهو « ةعينش

 هباحصأ دوع لبق ةافولا .هترضحو ليمجلاب وهو ريخلا ًادمحم غلبو ؛ .يسبرشنولا

 .ةديمح ةبقاعلا نأو 6 م رصنلا نأ نيبئاغلا غلبي نأ نفت نم ئضواف 4 « هنلإ

 ٠ كرو مهديأ ىلع حئفيس ىلاعتو هنأحبس هللا ناو «لاتقلا اودواعنلو اورحضم الف

 مهو ررمأ !دبم يف متنأو < نورثكتو نولقيو نوفعضيو نووقتس مكنإو < لاجس

 . ةليوط ةدصو يهو « اههابشأو اياصولا هذه لثمو < هرخآ يف

 يف نفدو ةئامسمخو نيرشعو "مبرأ ةنس يف ىلاعت هللا ةمحر ىلإ يفوت هنإ مث

 ؛ ةريحبلا ماع مهدنع' ىمست ةنسلا هذهو « رازب روبشم .كانه هربقو « .لمحلا

 عدو ءروبط لوأو « ةقعبأو ياثو سخن نم ءاروشاع موب تدالو تفك

 . ةئامسخو ةرشع عبرأ ةنس رمألا اذه ىلإ 0

 نيا م لاو < رظنلا نيد ةماحلا مظع رمسأ [فيضق ةَعّبَر الجر ناكو.:

 : : هقح يف « برغملا لهأ رابخأ يف برغملا  باتك

 ١ بحاص كلم نأو.لاتقلاب مهرشبو : راتخملا .

 20. ضمخ : قا#؟

 وو



 ' ”ءارت  ناسعلاب كنأك ىتج هرامخأ نع كيبنت .هراثآ

 ءاّيحنا ءام ةقارإ نود ةابحلا ءام ةقارإ ىرت سفنو « ايرثلا يف ةمهو ىرثلا يف مدق
 يف كرتو « قسفلا يف ىتلفلا ”بيبد بد ىتح « هطبرو هلح نوطبارملا لفغأ
 ناكو « مسمب اهيف همزعل ناك اك < لسم وأ اهدهاش ول ةود شل * ايو اند

 نع .لقتني مو « تيز وا نمس ليلقب موي لك يف افبغر هل تخأ لزغ نم هتوق
 ةرثك ىلإ مهسوفن تلام دقو موي هباحصأ ىأرو « ابندلا هيلع ترثك نيح اذه

 هل (ف ايندلل ينعبتي ناك نم.: لاقو هقرحأو هعيمج كلذ مب رمأف « هومنغ ام

 لومخ ىلع ناكو . ىلاعت هللا دنع هؤازجف ةرخآلل ينعبت نمو < ىأر ام الإ يدنع
 ني لا «© ةملظم دنع الإ «© باححلا عينم ابيهم ههجو طسبو هيز

 دي يسون هيلع ندإلاو هتمدختب

 اوأن دإ مداضعأب تذخأ

 : دشني ام ًاريثك ناكو

 امنإ كنإف ايندلا نم درت

 : ينتملا لوقب لثمتي اضيأ ناكو

 اهب يتفرعم مايألا فرع نمو
 هب اورفظ اذإ موحرمب سبلف '

 : اضيأ هلوقبو

 اوعدو ذإ موقلا كفئلخو
 عملسل الو , اظعو عملت تو

 "هرج تنأو ايندلا ىلإ تجرخ

 موجنلا تكيود 5 عنقت الف

 مظع رمأ يف توملا معطك

 محار ريغ هحمر ىور<سانلابو

 مكب مهيلع يراجلا ىدرلا يفالو ش
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 ”ماغرلا' بهذلا . ندعم نكلو ٠ مهيف شيفلاب .”هبنم أ امو

 لاوحألا بترو « اهدبمو دعاوقلا ررق امنإو « دالبلا نم ائيش حتفي لو
 ء هتمجرت يف ه هركذ مدقت اك نمؤملا دبع دي ىلع تاحوتفلا تناكو « اهدطوو

 ىلإ ةبسنلا هذه « ةمحعم نيغ اهدعبو ءارلا نوكسو ءاحلا حتفب : يغرشاو |

 بسنت برغملا ىصقأ يف سوسلا لبج يف ةدماصملا نم ةريبك ةيبق يهو ةغ'رَه

 ناكملا كلذ يف تلزن اهنإ لاقي « اهنع ثلا يضر بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا ىلإ

 ءاش نإ هركذ يتآلا  ريصلن نب ىموم دي ىلع دالبلا نوماسملا حتف امدنع

 . ىلاعت هللا

 نوككسو مملا حتفو واولا نوكسو اهقوف نم ةانثملا ءانلا مفب : تارّموتو

 . يربرب مسا وهو « اضيأ اهقوف نم ةانثم ءات اهدعب ءارلا

 ءارلا رسك و ةمجعملا نيشلا حتفو نونلا نوكسو واولا حتفب : يسرشنولاو

 « سيرشتو ىلإ ةبسنلا هذه « ةلمبم نيس اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو

 ٠ ١ برغملا ةئيطنطسقو ةجاب نيب ةياحي لامعأ نم ةيقيرفإب 'ةدبلب يهو
 ابتحت نم ةانثملا ءانلا نوكسو اهقوف نم ةانثملا ءانلا رسكب : لم نيتو

 . 'ةددشم مالو ةحوتفم ميه مث نون اهدعبو

 كانه نم فشكيلف نمّملا دبع ةمجرت يف رفجلا ىلع مالكلا 50

 ١ رئازحلا يف عقي لبج : سيرشنو .
 حصأ وهو « للم نيت ةيبرغملا رداصملا يف بتكت: ؟
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 ديشخالا ركب وبأ

 ا و سرت ل لا لأ 00

 ريرس بحاص « لصآلا يناغرفلا « ناقاخ نبا !ىروتف ن ناروف ثكمتت

 هاو هلصأ ؛ زاجحلاو ماشلاو رصم بحاص « ديشخإلاب توتا بمهذلا

 "ةناغرف كولم

 ةعامج ةناغرف نم هيلإ اورج دق هشرلا ةوراه تب , هل مضتملا ناكو (209)

 ني ضحلا هجوف بورحلا يف مدقتلاو ةعاجشلاب هريغو "فخ.هل اوفصوف « رك

 .«ىأر نم رْسب عئاطق مهعطقأو مهم اركإ يف غلاب هيلإ اولصو امق « مرضحأ'
 يفوتو « دالوألا تاير ياسر مو كانه ةفورعم نآلا ىلإ "فج عئاطقو

 نولخ ثالثل ءاعبرألا ةليل تناكو « لكوتملا اهيف لتق يتلا ةليللا يف دادغبب "فج
 . نيتئامو نيعبرأو' عيسس ةنس لاوش .نم

 ١18:١ (رصم مبق ) برغملاو( 8 ج نم ةقرفتم تاحفص ) زيثألا نبا خيرات يف هرابخأ ١

 يبهذلا ربعو ١7١ : م يتاولاو 585 © م١ ا ١6١ : # ةرهازلا موجنلاو

 1 1 . "مو : ” تارذشلاو ؟8"و : ؟

 . يروق ني ناروق : جه ١
 ةولم دالوأ نم . 11 116 ا سعيك وحج حل همر هع درر

 قشمد" ةيالو يف هركذ مدقملا نولوط نب دنحأ هيؤرامخ نع بوتي جفط هوبأ ناكو .ةناغرف
 دانجألل ًامركم ريبدتلا نسح هبورح يف ظقيتلا ديدش ًامزاح روكذملا دمحم .هدلو ناكو . ماشلاو :

 هللاي رهاقلا مامإلا ىأر املف « ةيعرلا يف ةريسلا نسح « هريغ هسوق رحب داكي ال ىوقلا ديدش

 اولم دالوأ نم هنوكل ديشخإلا هبقلوةئامثلثو :نيرشعو ثالث ةنس يف رصم هالو هتماهشو هتباجن
 يضارلا تام.املف ؟ خلا. .كرتلا كلم اوبقل امك ةهحلا كلت كلم نم لكل عضو بقللا اذهو ةناغرف

 ٠ روفاك ذاتسأ وهو .« هنأش مظعو هتكلمم تعستاف زاجحلاو ماغلا هيلإ مضن يقتملا هدلو ىكوتو

 مث ) يبنتلا هحدم يلا ةلمرلا بحاص جف نب هلأ هيبع نب نسحلا دمحم يبأ مع وهو خلا...كتافو .

 . ( ءامسألا ضعي طبضو ةافولا و ةدالولا وكاذو نبدا ةديصق

 هجن



 لصتاف < شياعم مهل نوبلطيو نوفرصتي دالبلا ىلإ هدالوأ 'جرخفا (210)
 همدختساف «رصم رايدب مقم كاد دإ وهو نولوط نا مالغ ٌقلَولِب فج نب , ”جغلط

 ' لزب مق « جادنك نب قاحسإ باحصأ ةلمج ىلإ جفتط زاغنا مث“ اد ناد

 هيورامخ شيجلا ىبأ هدلو نبي حلصلا ئرجو * نولوط نب.دمخأ .تام نأ ىلإ هعم

 شيجلا وبأ رظنو « جادت نب قاحسإ نيبو -"هركذ مدقملا - نولوط نب دمحأ نبا

 شيجلا وبأ لتق نأ ىلإ هعم لزب مو.« ةيربطو قشمد هدلقو « هعم نم عبج ىلع همدقو قاحسإ نم هذخأو هب بجعأف قاحسإ باحضأ ةلمج يف فج نب جفط ىلإ

 غلشف < هللب يفتكملا ةقلخلا لإ ”عطلط عرقا هزكذ مدقلا هكر يقع“
 جغط ماسف < نسحلا نب سابعلا ذئموي ةفيلخلا ريزو ناكو 4 كلذ هل فرعو هملع

 0 كلذ نع جغط سفن تربكف « هريغ ىرجب هل للذتلا يف يرح نأ

 ل ل يفتكملا

 . نجسلا يف جغط

 لزي لو « هيلع علخو قلطأ مق مدح انزع م

 هللا ديبع هوخأو وه هيأ رأثب ذخلأ ىتح روكذملا ريزولا نسحلا نب سابعلا دصارب ٠

 للا بع هوخأو دركي وأ جرخ مث . نادمح نب نيسحلا هيف هلتق يذلا تقولا ىف

 . وبأ برهو « .جاسلا يبأ نبا ىلإ هللا دسع نزجو © نيتلامؤ نيعيبتو جبس: ةنش قا

 نيك روصنم أب. لصتا: مث .« ةنس ةيدابلا يف ايرغتم ماقأو < ماشلا ىلإ ركب

 ٠ . هناكرأ ربكأ ناكف < يرزخلا

 جحا لع اونمجت يذلا عجلا ىلع بيقنلا ىلإ هُننّيِر رس همسا هب ربك امو 0

 لابجو نام دلقتي ٍنئموي وهو «ة ةئائلثو "تس ةنس كلذو « مهيلع قيرطلا عطقل

 مهرمأ نم غرف دقو جاحلا ءيجيو ؛ مهي هرفظو « روكذملا نيكت لبق نم ةارشلا

 نم ةنسلا هذه يف جح دق ناكو . نيقاملا درششو هلتق نم لتقو هرسأ نم رسأب

 تدهاش امب هللاب ردتقملا تثدحف « زوجعي فرعت ةأرما هللاب ردتقملا ةفيلخلا راد

 . مجنف . نما ربا ق1

 الل ن0

 ْ ا

 هال



 | ١ . هقزر يف ”ةدايزو املخ هيلإ لقْتأَف © هنف

 هقراف مث « ةئاؤلثو ةرسشع تس ةنس ىلإ نيكت ةبحص يف ركب وبأ لزي لو
 80 هركذب ليوطتلا ىلإ انب ةجاح الو كلذ ىفتقا ببسب

 بتك تدروف « ةرمشع يناث ةئس ىلإ اهب ماقأف * ةلمرلا ةيالوب هيلإ ردتقلا بتك

 ةبالو هللاب رهاقلا هالو نأ ىلإ اهب لزب مو « اهيلإ راسف ىت قشمد ةيالوب هملإ ردتقملا

 ملا 1 يل حو يد ا د ا ل

 هيأ م هيلو يرتعو ىلإ 0 (ضيأ رهاقلا لبق

 ملخ دمب ردتقملا نب للاب يضارلا ةفيلخلا ةبج نم ديشخإلا نب دمح ركب وبأ اهيلإ

 « كلذ ريغو نيمرخلاو ةيرزجلاو ةيماشلا دالبلا هنلإ مضو « ةفالخلا نع رهاقلا همع

 نيرسعو ثالث ةنس مظحعملا داقيرعربش نم ها

 مست ةنس يف هللا يضارلا يفوت نأ ىلإ طقف رصم ىلع لزي مل هنإ لمقو ةئ

 ريسغو زاجحلاو ملا هيلإ مضف هللا رمأل يفتقملا هوا ىلوتو ©« 0

0 : 

 مهكج مظعملا ناضمر ربش يف ديشخإلاب هبقل يضارلا نإ مث :

 - مهدالوأ نم وهو « ةناغارف كوله بقل هنأل كلذي هبقل امنِإَو ة 0

 ا « كولملا كلم يبرعلاب هريسفتو - ةمجرتلا هذه لوأ يف هركذ

 كرتلا كلمو «"ىرسك سراف دالب كلم نم لك اومقل اك «بقللا اذه هوبقل ةنحانلا

 كلمو 6 عست نمسلا كلمو « لقره ماشلا كلمو « رصيق مورلا:كلمو «:ناقاخ

 هنغ قش قش ةببرعلاب اهريسفت ةبجنرف ةلاك رصيقو . كلذ ريغو « يشاحنلا ةشبحلا

 رت نر حف يلق ل محار يقل سلف نفاق و تقاج هسا أ نسر
 « سطسغأ همساو « محرلا نم جرخي مل هنآل < كولملا نم هريغ ىلع كلذب
 حيسملا دلو هكلم نم نيعبرألاو ةثلاثلا ةنسلا يف هنإ ليق دقو «مؤرلا كولم لوأ

 . ىرسك - سراف ينعي - بقللا اذهب دالب كلم نم لك : ق 0

 هم



 مورلا كولم اومسف « هكلم نم ةرشع ةعباسلا ةنسلا يف ليقو مالسلا هيلع ىسيع

 . !ملاعأ للاو « هعمأب

 ناكو ؛ هيلع لملا# راضو هي ريثشا وب بقللا وانا لقسم ل قو |

 امركم « ريبدتلا نسح « ةتاود: لاَصْمَو هيرب يف ظقشلا نيك مزاح اكلم

 ينادمحلا كلملا دبع نب دمحم ركذو ؛ هريغ هسوق رحن داكي ال ىوقلا ديدش دونحلل

 ةئاعبرأ ىلع يوتحي ناك هشيج نا « ريسلا نوبع » امس يذلا ريغصلا هخيرات يف
 ةلبل لك يف هسرحي كولمم فالآ ةبنامث هل ناكو « انابج ناك هنأو « لجر فلأ
 ىلإ يمي ىتح قثي ال مث « رفاس اذإ مدخلا هتميخ بناحي لكويو « مهنم نافلأ

 ابك ماجف كارلا
 ةيسحلا موب نم ةيبارلا ةعاسلا يف يفوت نأ ىلإ هتداعسو ةتكل# لعل و

 لإ هتوبات لمحو « قشمدب ةئائلثو نيثالثو عبرأ ةنس ةجحلا يذ نم نيقب ناؤل

 « نيثالثو سمخ ةنس يف يفوت : يزارلا نيسحلا وبأ لاقو ؛ هب نفدف سدقملا تيب
 نيتسو نام ةنس نم بجر رهش فصتنم نينثالا موي هتدالو تذاكو ؛ معأ للاو
 . ىلاعت هللا همحر « ةفوكلا باي  عراشب « دادغس نيتئامو

 دسحاو لك ركذ مدقت دقو نونو لا كتافو يديشخإلا روفاك ذاتسأ وهو

 "باتكلا اذه يف ةلقتسم ةمجرت يف (هنم

 مساقلا وبأ امو « مايق نسحأ همودخم ينبا ةيبرتب روكذملا روفاك ماق مث
 «انهاه هتداعإ نع ىنغأف روفاك ةمجرت يف هحرش مدقت 5 « ىلع نسحلا وبأو رؤجوأ

 « هتافو خيراتو هتيالو ةدمو « اهنم دحاو:لك دلوم خيرات كانه تركذ دقف

 « هتافو نيح ىلإ هنم ناك امو روفاك ثيدح تبفوتساو « راصتخالا لمس ىلع

 . تلحأو « روكذملا ديشخإلا نب يلع نب دمحأ سراوفلا ابأ هدعب اوماقأ دنجلا نأو
 دمحأ سراوفلا يأ رمع ناكو ؛ ةمجرتلا هذه يف هركذ ىلع كلذ يف مالكلا ةيقب

 . ةنس ةرشع ىدحإ كاذ موي

 مما كمزي كلذكو : هب هللا فطل دمحأ نب ىسوم اهبتاك يثعأ « تلق » : راتخملا ين انه داز ١

 . « سوجملا ةطأ ناك يذلا رانلا تيب وهو خلبب ناك يذلا راببونلا يلي نم لكل

 .و46 015١5 4 ج رظنا؟
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 .جفط نب هللا ديبع نب نسحلا دمج ايأ هووفأ ريبدت يف هتفيلخ اولعجو (211(

 يذلا وهو 001 ا ولا 0 هيبأ مع نبا وهو © فج نبا

 : : اكد ٍ هتدصقب 8 .هحادم

 0 00 : اهصلخي يف لاقو
 اعل الاقم كرتأ م- ”تلق نإو .كتافل الاصم كرتأ م ”تلُص اذإ
 ينتتاخف الإو

 : اهمف هلوق ندعأ امو

 ةقربو تارفلا نيبام نود ىرأ

 مبفكأ نزأك فيراطغ نعطو

 .بناج لك نم ءادعألا ىلع هتمح

 يغولا ةموح يف ركلا نونسحملا "مه

 بناذُنم لك نعوفعلا نونسْحُي مهو
 مهلازت يف مهنأ الإ نوُيبَح

 مب ابتبش دسألا ”راقتحا لولو
 0 ا

 ”يرملع يف هكرت ىلع يمادنب يفي ال يرورس داكو

 . يقاعو  يقاوقلا

 ماعلا نق اتي نفرع

 1 مراكللا 8 ا هد

 مراغ لك نع مرغلا .نولمتحيو

 مراوصلا رافش .نم .ءامح لقأ

 مئاهبلا يف .ةدودعم ابنكلو

 مداق داز وه "فج ام ”هبنأك

 . رمال
 ١ . دئاصقلا ررغ نم ةليوط ةديصق يهو

 «ديشخإلا همع ةنبا را عد هدعانلا هلك لع ضال ورجال

 ١ ىببنتملا ناويد .: ه١96
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 نيسمخو نا ةنس نم نابعش نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل ةعجلا موي ىلإ كلذ ىلع
 ينرغملا رهوج دئاقلا ةمحص نيلصاولا ةبراغملا تابار رصم ىلإ لخدؤ « ةئاثلثو

 نيثالثو .اعبرأ اهتدم تناكو « ةيدشخإلا ةلودلا تضرقناو.- رك دا ملا

 | . ًاموي نيرشعو ةعبرأو ربشأ ةرشعو ةنس
 ىلع اؤلوتسا امل ةطمارقلا نم ًامزهنم ماشلا نم هللا ديبع نبا مدق دق ناكو ْ

 رفعج ريزولا ىلع ضبقو < فرصتو محو اهجوزت يتلا همع ةنبا ىلع لخدو ماشلا .
 نم رخآلا عبر رهش لبتسم يف ماشلا ىلإ راس مث « هبذعو هرداصو تارفلا نبا

 ىلإ حالف نب رفعج يبرفغملا رهوج- دئاقلا ريس املو . ةئائلثو نيسمخو نام ةنس

 نبا دمج ايأ حالف نب رفعج رسأ « هتمجرت يف هتحرش امسح دالبلا كلمو « ماشلا

 اولخدو « رهوج دئاقلا ىلإ ماشلا ءارمأ نم ةعامج عم رصم ىلإ 0

 لهأ ىلإ ءاسأ دق هللا ديبع نيا ناكو «”نيسمخو عست ةنس ىلوألا ىدامج يف رصم

 رادقم نيروبشم فوقو موكرت رصم ىلإ اولصو املف مهيلع هتيالو ةدم يف رصه

 2 ءيش مهنم هسفن يف نم مهب تمشو « مهلإ نورظني سانلاو < تاعاس " 0-8

 نم رشع عباسلا يفو . دادس تراس رهوج دئاقلا برضم يف اولزنأ مث
 اناده هعمؤ « زعملا هالوم ىلإ ًارفعج هدلو رهوج دئاقلا لشرأ لوألا 0

 . مهيفو « ماشلا نم .نيلصاولا نيروسأملا هعم لسرأو © فصولا نع لحت ةميظع'

 بلقناف « جل] ناقل تفارا رط وتو « نبلا بكرت يو اراعتر ؛ ذا دع نا

 نأ ديرتأ « نسحلا ابأ ال :: رهوج ' "دئاقلا ىلع هللا ديبع نبا حاصف < بك رملا

 اونكو © رخآ بكرم ىلإ اواقن مث « هل مجوتلا ربظأو هيلإ رذتعاف ؟ انقرغت

 . ملعأ للاو ,« بخ ىلع اهدعب مهل فقأ مف « نيديقم

 رشمل ةعجلا ةليل قرت روك نسحلا نأ يقتعلا .خيرات يف اهدعب تدجنو مث

 زعملا نب رازت زيزعلا هملع ىلصو « ةئاؤلثو نيعبسو ىدحإ ةنس بجر رهش نم نيقب

 ' . ةرهاقلاب رصقلا يف روكذملا

 ١ ج : 1١"الو .

 الا
 . دئاقلل : نم رب قر *
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 ةرشع ينئا ةنس يف روكذملا نسما ةدالو نأ هخيرات يف يناغرفلا 007

 روك ذملا ىلع نب دمحأ سراوفلا ابأ نأو « روكذملا خيراتلا يف يفوت هنأو ©« ةئاثلثو

 « ةنائلثو  نيعمسو ميلا عيبر نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل يفوت

 ٠ . لعأ لاو

 ةنشملا كدللا نيتك ةظعنلا دانت ةيوكتسر هولا زينك اديحمإلاو
 قرع كلاب دقت دقو ةييلاا مرت سارا املا البلا
 ش . ةماكلا هذه

 . مج اهدعبو ةمجملا يذلا نوكسو ةلمبلا ءاطلا مقب : جفطو

 . ةددشم ءاف اهدعبو ابحتفو مجلا مضب : "فحو

 ةانثملا ءاتلا رسكو ماللا نوكسو اهتحت نم ةانثملا ءايلا حتفب : 'نيكتليو

 ش . نوت مث اهتمت نم ةانثم ءاي مث ةروسكم فاك اهدعبو.اهقوف نم
 ؟ءافلا مضب يروفو « .ءافلا مغب ناروُفو

 ةرملا يف اهب يفوتو © تارم ثالث رصم يلو هنإف روكذملا نيكت امأو (212)
 مدع" ةنس لوألا عيبر رهش نم تلخ ةلبل ةرسشع تسل تبسلا موي ةثلاثلا

 .هركذ م دقت اك ديشخإلا ركب وبأ هدعب اهالوتو. ةئالثو نيرشعو

 خيرات » يف ركاسغ نإ ظفاحلا هركذ دقف غل نب دمحأ امأو (213)

 نب دمج نيبو هليب ترجو : لاقو رصم هتيالو ركذو "ةلقتسم ةمجرت يف « قشمد
 ىلع ًاريمأ جئفنُط نب دمج مدق مث « هل رمألا صلخ نأ ىلإ بورح ةصاخلا نيكت
 يح نر عاقل انين دحا ذاب :٠ رسم هيلإ مسف يضارلا لبق نم رصم

 ”ثمل. ثنغلا 0 39 فك يف را

 : ًاضيأ هرعش نمو

 . ةمجعمأ لاق_زمث ': نم رب أبأد قا

 . اهطبض ققعي نم دجأ ملف امهنع شديكا يف تنلاب يدوقو ثادوقد + جب ىلا

 . 446 ١ .ركاسع نيآ بيذج ؟
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 ارب نم ًارمخ جمبي مف. ىلإ اشطعاو

 00مل يي لعس و كح .مهاربإ ةوخأ تامو : لاق .(214)

 .ةئاؤلثو ثالث

 اي ' سلبارطب نك يذلا وم مهادبإ نب تاعتإ هنبار (215)

 : 'اهلوأ يتلا هتديصقب

 ”لسأ ينأ | تلخو ”ترظن ًاضرع ىلعت ال ةريرس بولقلا ىوهل .

 : "لاقف ةلبحي هتوم هغلبف هدنع نم حأر مث

 رقما نماففي يل ءاودلا اذه ممل تلقف قاحسإ تام انل اولاق

 « امهركذ انكرت كلذلف « هناويد يف ناتدوجوم اهلبق يتلاو ةديصقلا هذهو
 . نيعمجأ مهنعو انع هللا زواحت « ءاجهلا نم كلذ ريغ ًاضيأ همف هلو

1 

 كبل رغط
 كَيلرغط نيدلا نكر بقلملا «قاقأد نب قوجلس نب ليئاكبم نب دمع بلاط وبأ

 ايف نونكسي كلاملا ىلع ماليتسا لبق موقلا ءالؤه ناك ؛ ةيقوجلسلا كولم لوأ

 . 5١7 : يبنتملا ناويد ١

 : . 58١ : يبنتملا ناويد ”

 رظناو ةرهازلا موجنلاو ةرتفلا ةرصنو ةيقوجلسلا ةلودلا رابخأو ريثألا نبا خيرات يف هرابخأ - و٠

 . 594 : " تارذشلاو ؟مه : م يبهذلا ربعو ١5 : ه يناولاو 5مم : م مظتنملا

 اأو



 .6 ١كارتأ مهو « اخصرف :نيرشع ةفاسم ىراخم نيبو هنيب عضوم يف ربنلا ءارو |
 « ناطلس ةعاط تحت نولخدي ال اوناكو « ءاضحإلاو رصحلا نع لحي ًاددع اوناكو.

 مهملإ لصي الف لامرلاب أاونصحتو زوافملا اولخد هب مه ةقاط ال عمج مهدصق اذإو

 ناطلس ناكو - ربنلا ءارو ام ىلإ نيكتكبس نب دوم ناطلسلا ربع اماف. 2 نأ

 "دجو - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ“ قأسسو يحاونلا كلتو ..ةّنازغو نايارخ

 ةلتاحملا ىلع هرمأ يف فرصتي « ةدعلا ريثك ةكوشلا يوق قوجلس ينب معز
 « دالبلا كلت ىلع كلذ ءانثأ يف ريفيو اهريغ ىلإ ضرأ نم لقتنيو ةغوارملاو .

 ضعب ىلإ هلمحو هكسمأف « هيلإ همدقأ ىتح هعدخي لزب لو « هبذجو هلاتساف
 .راشتساو « هباحصأ رمأ ريبدت يف ةلبحلا ا <« "هلقتعاو عالقلا

 ناتو ا وسي بأ يل يقارخإا نا نم مهنمف « مهنأث يف هتلود نابعأ

 < حالسلاب .لمعلاو يمرلا .مهيلع رذعتيل .مهنم لجر لك ماهبإ عطقب نورخآ
 نوحمج مهب ربعي نأ هبلع قافتالا مقو ام رخآو « كلذ يف ءارآلا تفلتخاو

 «© كلذ لعفف « جارخلا مهيلع عضنو < يحاونلا يف مهقرفيؤ ناسارخ ضرأ ىلإ
 مهيف عمطف « .ةدم ةلاحلا . كلت ىلع اوماقأو « اوماقتساو ةعاطلا يف اولخدف

 مهلاومأ نم اوذخأو مهيناج اومضهتو سانلا يديأ ميبلإ تدتماو. مهوماظو لامعلا

 اهبكلمو « نام'رك دالب ىلإ اوضمو « تيب افلأ مهنم لصفتاقا « مهيشاومو

 مهيلغ لبقأف « هيوب نب ةلودلا دضع نب ةلودلا ءاهب نبا سراوفلا وبأ ريما ذئموي
 تام قح مايأ ةرشع اومتتسي مف مهمادختسا ىلع مزعو « مههوجو ىلع علخو
 .دصق ىلإ اوردابف « ملقإلا كلذ لهأ مهو « ٍمْيددلا نم اوفاخو « نمواؤقلا وأ
 بغرف « هيوكاك نب رفعج وب ةلودلا ءالع ابمحاصو « اهرهاظب اولزنو نابمصأ

 اوعقاوتف «مهبهنو مهي .عاقيإلاب هرمأي دوم ناطلسلا هيلإ بتكف « مهمادختسا يف

 ْ 1 . خسنلا رثكأ نم تطقس : كارتا مهو 5-6

 | اهتيشاحن رثكتساف اهتاواكر خو ةليبقلا هذه ءاحأ ىلع رمف » : هيف ءاج ذإ «٠ جم يف انه صنلا فلتخا ؟

 هعدخي لزي ملو هلامتساو اهمدقم ىعدتساف « .اهترضم يشثخو اهترغم فوختو اهتيشام مظعتساو ..

 . هلمحو هكسمأو هيلع ةيدقأ بح

 .نم رب نار ق نم تطقس : هلقتعاو “
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 ىلإ ناسارخم ن نيذلا زاحناو ناجيبرذأ نوقابلا دصقو « ةعامج نيتفئاطلا نم 2و

 0 ًاشدج دوم ناطلسلا درجف « مزراوخ نم بيرق لبج

 مهرثأ يف ل زب لو هسفنب دومح مهدصق م رادقم زوافملا كلت يف مهوعبتتف

 ا . مهتتسو مهدرش قح
 هللا ءاش نإ هتمجرت يف 5 يقآلا عيراتلا يف - لا عر

 « شوبجلاب رابظتسالا ىلإ جاتحاف « دوعسم هدلو هدعب رمألاب ماقو - ىلاعت

 «© سراف فلأ مهتم هءاجف « هيلإ هجوتتل ناجيبرذأب يتلا ةفئاطلا ىلإ بتكف

 هدلاو مهتتش نيذلا نيقابلا رمأ يف هولأسف « ناسارخ ىلإ مهب ىضمو مهمدختساف

 « مهنمأو كلذ ىلإ هوباجأف « ةعاطلا موزا مهيلع طرشو مهلسارف < دوم

 دالب دوعسم لخد مث مم « ًآالوأ مهبتر دق هدلاو ناك ام ىلع مهبترو هب هملإ اورضحو

 ةلجلابو « داسفلا ىلإ اوداعو دالبلا مهل تلخف « هيلع اهناوحأ بارطضال دنهلا
 . لوطي اذه يف حرشلا نإف

 لب م الواد وأو روك ذملا 0000 اذه ىرجو

 تاض ءاقكلم ناو انني ترجو « رهنلا ءارو ام يحاون نم مهعضوم يف اناك

 ىلإ اهتجاح تعدو « اهباحصأ نم ريثك قلخ اييف لتق ةميظع ةعقو ىراخي
 « مادختسالاو نامألا هولأسو ًادوعسم اوبتاكف ناسارخب نيذلا اهباحصأب قاحللا
 ةلتقم تناكف « مبنم ناسارخب نم. ةعقاومل شويج درجو لسرلا سبحف

 مزراوخ ذخأ هل اونمضو ةعاطلا هل اولذبو دوعسم ىلإ اورذتعا مهنإ مث <« ةميظع

 .ربنلا ءارو ام ةبج نم نيلصاولا لسرلا نع جرفأو مهبولق ببطف «  اهبحاص نم
 مهباجأف « رمألا لوأ يف دومح هوبأ هلقتعا يذلا مهميعز نع جرفي نأ هولأسو

 يف ًادوعسم نذأتساف ًاديقم خلب ىلإ لمحو « ةعلقلا كلت نم هلزنأو مهام ىلإ
 . (هلسارف < هل نذأف اههركذ مدقملا دوادو. كبلرقط هيخأ ينبا ةلمازم:
 6 عيجملا عمتجاف « ريبك شيج ًاضيأ اهعمو ناسرخ ىلإ الصو اههنأ رمآلا لصاحو
 . اهجرعش لوطي بابسأ دالنلا يف دوعسم :باونو ناسارخ ةالو عم مهل ترجو

 نم هوكلم ءيش لوأو « مهب اورفظو :مهيلع اوربظتسا مهنأ رمآلا ةصالخو م

 مث « ةئاعبرأو نيرشعو عست ةنس يف مهكلمت ناكو « يرلا ليقو « .سوط دالبلا
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 ناار رش ناس ارك دعوت يدع | ات ا رككجاوإ قبلا لب

 .يبنلاو رمآلا هنلإو « مهريتك نوك دل كلزفط :تاطلسلا نو « :ةروكذملا ةنسلا

 .نالسرأ بلأ دلاو وهو « خلب ةنيدم روكذملا .دواد ةوخأ ذخأو © ةنطلسلا ف

 . زاحناو 6 دالبلا اردنا كلملا مهل عستاو ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا -
 .مظعو « رمألا لوأ يف هل نوبطخي اوناكو < يحاونلا كلتو ةّتازتغ ىلإ دوعسم .

 مهيلإ هلسرأ يذلا لوسرلا ناكو « هللا ا مئاقلا مامإلا مهلسار نأ ىلإ مهنأث
 هقفلا يف « يواحلا » فنصم <« يدرواملا بيبح نب دم نب ىلع نسحلا ابأ يضاقلا

 ناضفر نبش ريشع سداس يف 4 قارعلاو دادغب كلم مث - !هركذ م دقت دقو
 يف لدعلاو 0 هللا ىوقتي  مهاصوأو « ةئاعيرأو نيعبرأو عبس ةنس « مظعللا
 ؛ . سانلا ىلإ ناسحإلا ”ثبو مهب قفرلاو ةبعآرلا

 © ةغامج اهتاقوأ يف سملا تاولصلا ىلع اظفاحم ًايرك اميلح كيلرقط ناكو

 يبحتسأ : لوقيو « دجاسملا ينبيو تاقدصلا رثكيو سيمخلاو نينثالا موصي ناكو

 ا ًادجسم اهبناج ىلإ ينبأ الو ًاراد يل يتبأ نأ ىلاعتو هناحبس هللا نم

 « مورلا ةكلم ىلإ رب لماع رصان فيرشلا ريس هنأ ةروطسملا

 7 ا ةينيطنطسقلا عماجم ةالصلا يف فيرشلا امنذأتساف «ةرفاك ةأرما كاذ ذإ

 رصنتسملا لرب ناكر مئاقلا م امإلل "بطخو ىلصق « كلذ يف هل تنذأف « ةعجلا

 داسق يف بابسألاديكأ نم ناكو « كلذ ركذاف ارشاح رصم بحاص يدسملا

 ُْ . مورلاو نييرصملا نيب لاخلا
 7-5 مئاقلا مامإلا ىلإ ريس « دادقبو .قارعلا كلمو دالبلا هل تدبّت الو

 كلذ ركذ « اهنيب لسزلا تددرتو « هنم ىفعتساو كلذ .مئاقلا ىلع قشف و © هتنبا

 « اب هجوزف ادب كلذ نم دجي لف < ةثامرأو نيسحخو ثالث ةنم « روذشلا ه يف

 نيسمخو سمخ ةنس يف دادغب ىلإ هجوت مث .« زيربت ةئدم رهاظب دقعلا دقعو

 شامقلا لمح ممرب رانيد فلآ ةقاف لمحو فافزلا بلط ريس الخد املو« ةئامعبرأو 00

 ىلع .تسلخو « ةكلمملا رادب رفص رشع. سماخ نينثالا ةلل هللإ تفزف « هلقنو

 تا اب انو كياقدلا ليقف تاطللا ايذإ لخدو < بهذلاب:سبلم ريرس

5 



 « اهطبض نع فصولا رصقي افحت ال مدقو « تقولا كلذ يف اهبجو نع عقدبل

 1 . "مظع رورس هبلع ربظو فرصناو مدخو ضرألا لبقو

 ا ةعاجأامي عا دقو « ةريثك ةقوجلسلا ةلودلا رامخأف ةلمابو

 هذهب نابتإلا نم تدصق امو « مهرمأ ليصافت ىلع تلئتشا فيل آت اهيف اوفلأو
 . هيلع فوقولا موري نم كلذ ةيلج فشكتيل « مهلاح !دبم ىلع هيبننلا الإ ةذبنلا

 | نيسخو سمخ ةنس مظعملا ناضمر رهش نماث ةعجلا موي روكذملا كبلزغط فوتو

 هبخأ ربق دنع نفدو ورم ىلإ لقنو « ةنس نؤعبس هرمعو « يرلاب ةثاعبرأو
 لاقو - ىلاعت هللا ءاش نإ « نالسرأ بلأ هدلو ةمجرت يف درك ناو تدواد

 يف يناعمسلا لاق اذكو < "كانه ةبرت يف يرلاب نفد هنإ : هخيرات يف ينادمهلا نبا

 . هركذ مدقملا رحنس ناطلسلا ةنجرت يف « "« ليذلا » ّْ

 : لاق هنأ هنع ؟هركذ يقآلا يردنكلا روصنم نب دمح هريزو ىكحو

 هَ رصيأ ال بابض يف انأو < ءانسلا ىلإ تمفر يننأك مانملا يف ناسرخي انأو تبأر

 يرابلا نم بيرق تنأ : يداني دان اذإو « ةنيط ةحئار مشأ ينأ ريغ ائيشا

 ' « رمعلا لوط لأسأ : يبفن يف تلقف « ىفقتل كتجاح لاساف « هتردق تلج

 « ةنس نوعبس كل ليقف «ينيفكت ال بر اي : تلقف « :ةنس نوعبس كل لبقف

 ان دعم اذه ركذا < ةنس نوعبس كل لبقف « ينيفكت ال : .تلقف

 : 0 .٠ * هخيرات يف :

 5 2 فوصلا زجل اهمئاوق دشت ةاش لثم ىلثم امنإ : ::لاق ةافولا هترضح املو

 زجل هنأ نظتف حبذلل دشت مث “ حرفت تقلطأ. اذإ ىتح « برطضتف حبذت اهنأ

 تايف « حبذلل مئاوقلا دش وه هيف انأ يذلا ضرملا: اذهو ؛« ' حبذتف نكستف فوضلا :

 01 رهشأ ةتس رادقم الإ د 5 تلي مقت م هللا همحر «هنم

 ١ رب نع نارا تا جم يف ديدش زاجياب ةرقفلا هذه تءاجا 007

  1كانه هدلاو ةبرت .

 2. ليذملا : ران ق م

 0 خسنلا يا 4 1

 . 55205 ريثألا نبأ ه

 ا



 يف حرش اهسح نالسرأ بلأ هبخأ نبا ىلإ هكلم لقتناف « ًاركذ ًادلو فلخي مو
 يق « ة-ئاعبرأو نيعستو تس ةنلس يف مئاقلا ةنبا هتحوز تتامو . هتمجرت

 . مرحملا سداس

 3 حا ملا هور يا واللا أ كلر غتطو
 لرغط نم بكرم يرت مع مسا وهو « فاك اهدعبو ةدحاوملا ءابلا حتفو ماللا .

 هانعم كبو ©« لجرلا يمس هبو « مهدنع فورعم رئاطل كرتلا .ةغلب ملع ممأ وهو

 . ريمألا

 واولا نوكسو ميجلا مضو ماللا نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفيب : قوجللسو
 . فاق اهدعبو

 ل لحل ع قاقأدو

 ةلمهملا ءاحلا مضو ابتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو مجلا حتفي : نوُحَْجو

 دالبو مراوح نيب ام لصافلا مظعلا رهنلا وهو < نون 8 واولا نوكسو

 وهف ةبحانلا كلت نم ناك ام لكف « دالبلا كلتو دنقرمسو ىراخي نيبو ناسارخ
 يذلا ةنجلا زابنأ دحأ وهو: © روكذملا نبنلا وه: ربنلاب .فارملاو © ربنلا ءارو ام
 تاربنو نارهاظ ناره: : راهنأ ةعبرأ اهنم جرخي هنأ ثيدحلا يف هركذ ءاج
 . نوحبجو نوحبس : نائطاملاو « تارفلاو لمنلا : نارهاظلاف « نانطاب

 ' ةلمهملا ءاحلا مضو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفب : نوحبسو

 اهنيبو « كرتلا دالب للي اهف نوحمج ءارو وهو « نون اهدعيو واولا نوكسو

 نادمحي اهضرع ةعسو اهمظع عم ناربنلا ناذهو « ١[موي نيرشعو ةسخ ةفاسم
 رادقم كلذك نامقيو امهلاقثأو امبباودب اهملع لفاوقلا ربعتو « ءاتشلا ا ز يف
 ةثالث

 ل ٠

 الو هدالب تدعب نمم ابعقوتي ناك نم اهملع فقي ةدئاف نم ولخي امو « مالكلا

 يع . لاحلا ةروص فرعي

 .ًاموي رشع ةسمخ : نهرب قار ١
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 نالسرأ بلآ 2

 « قاتق'د نب قوُئجْلَس نب ليئاكيم نب دواد كنب يرغج نب دمج . عاجش وبأ
 مدقملا - كَبْل'رئغط ناطلسلا يخأ نبا وهو « نالسرأ بلأ ةلودلا دضع بقلملا

 . روكذملا دواد هدلاو رابخأ نم فرط كَيْل'رْغط ةمجرت يف مدقت دقو - ه هركذ

 ةملوت ىلع صن - هتمجرت يف روكذملا خ خيراتلا يف- كيلرغط ناطلسلا تام املو

 همأ نأل الإ هيلع صني مو .« لكل ل يخأ دواد .نب نايلسل رمألا

 . بلأ هوخأ هيلع راثو رمألاب. نابلس ماقف « اهدلو يف اهاوه عبتف هدنع تناك

 « رمألا نايلسل متن لف بوطخ مهني ترجو « شاتقا ةلودلا باهش هنعو نالسرأ

 | : نتالمرا بلا هبخأل ةرصنلا تناكو

 ملام دالبلا نم حتفو « هتوطس .تبهرو هتكلم تمظعو «كلاملا ىلع ىلوتساف

 ةنيدم ىلإ ىبتناف ماشلا دالب دصقو « همع كلم ةعس عم كّسل'رئغاط همعل نكي

 ةدم هرصاحف « يبالكلا سادرم نب حلاص نب رصن نب دوم ذئموي اهبحاصو بلح

 «© يطاسب . سود نم هل دي ال : نالسرأ :بلأ لاقف < اهلدب يامل ترج

 دلبلا ىلإ اهداعأو اهيلع علخو ليملاب اهاقلتف « همأ.هعمو آليل دوم هيلإ جرخف

 0 . اهنع لحرو
 هثيدح الو نامزلا دق يف تارفلا ربعي ل هنإ لبق : هخيرات يف ينومأملا لاقو

 . كرتلا كولم نم 'اهربع نم لوأ هناف « نالسرأ بلأ لبق ىرت.كلم مالسإلا يف
 سراف فلأ ىتئام .هركسع لمك دقو « كرتلا دالب دصق ىلع مزع داع املو .

 ركسعلا ماقأو ًارسج .- هركذ مدقملا رهنلا - نوحبج ىلع دمف « نوديزي وأ

 مظتنملاو 8082: ؟ يفاولا رظناو « ةقباسلا ةمجرتلا:ين ةروك ذملا ةيخيراتلا رداصملا يف هتمجرت - 0١
 . 818 : ” تارذشلاو :٠08 ؛ يبهذلا ربعو و؟ : ه ةرهازلا موجنلاو ؟04 : ه

 طلاب نير لعنلا طقشوب زمر وداق وا راخلا ف ىعاذك
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 ءاررقو اه ةلاثو ةدتلب قو طيبا ناو« اهيا تلبي طوعو وح لعدم

 < لوألا عين إذ نم سادت ىف < ةوعتج ءرطاخ لع نفع هذيلا كلر
 'لاقيو « نصحلا ظفحتسم هباحضأ .هبلإ رضحأف « ةئامبرأو نيتسو سمخ ةنس

 هنبلإ لمحف « نصحلا رمأ يف ةعرجن بكترا دق ناكو « يمزراوخلا فسوي هل

 اهبلإ ةعبرألا هفارطأ دشتل داتوأ ةعيرأ" ”برضت نأ رهأ هنم برق اماف « ًادبقف

 / بضفف ؟ ةلثلا هذه هب لمفُي ىلثمو : روكذملا فسوي لاقف « هلتقي مث هبذعيو
 هأطخأف هامرو هدمق لح رمأو « امهم اهبف لعجو هسوق ذخأو نالسرأ بلأ .-

 «هبجو ىلع عقوو رثعف هنع لزنف: « هريرس ىلع ًاسلاج ناكو « هيمرب الدم ناكو

 هيلع بئوف « هترصاخ يف هعم تناك نيكسي هيرضو روك ذملا فسوب هردابف

 ىرخأ ةمّمخ ىلإ نالموأ بلأ لقتناف « لتقف ةيزرمع هسأر يف هبرضف ينمرأ شارف

 0 نسحلا يلع ايأ كلملا ماظن هريزو رضحأف « احورجم

 هدا كد قامو هدهع يلو هاش كلم هدلو لمجو « هيلإ هيت ىضوأو
 / ْ : . ىلاعت هللا

 نيرشعو عيب ةنبم ةقدالو تفكر« روكذملا رهشلا رشاع تبسلا موي يفوت مث

 دبع نفدو ورم ىإ لقنو « ًارهشأو نينس عستا هكلم ةدم تناكو « ةثاعبرأو
 : تناك اهنأ عم 0 اهآر الو دادقب لخدي.مو « كّبل'رمثط همعو دواد هببأ ريق

 دادقبب ىئيو * «ةدبشم .ةفتج ين مامإلا ربق ىلع ىنب يذلا وهو « هكلم يف ةلخاد

 هنأ « خيراوتلا ةدبز » باتك يف ركذو  ؛ ةميظع ًالاومأ اهيلع قفنأ ةسردم

 سعي ضاع يو ا لؤآلا عيبر رهش خلم “ تيل موي حرج
 0 . معأ للاو « مايأ ةثالث ةحارجلا

 ةذ « علب بحاص ناك هنأو.« .هببأ ركذ مدقت دقو :

 ليقو « اهب نفدو ورم ىلإ لقنو « ةئاعبرأو نيسنخ ةنس لبقو < نيسخخو ىدحإ

 نيسخخو. نيتنث دا ةنس رفص يف يفوت لبقو « :باوصلاب لعأ هللاو ©« ورم يفوت هنإ

 3 .1هل لاقي ةملق ظفختسم : جماتا 1

 . ةريك قاروأ اهنم تطقس دقو تاةخسنلا يهتنت انه لإ ؟

 . 1 خبزا 1[ » “ا

 و



 . ىلاعت هللا همحر « ورم ةسردمب نفدو « ةئامعبرأو

 : . ءاتلا فرح يف شنت هدلو ركذ مدقت دقو :

 :ةمقبو « ةذحوم ءاب اهدعبو ماللا نوكسو ةزمحلا حتفب : ةالثرأ بّلآو

 هد هانعم رت مسا وهو « اهريسفت ىلإ ةحاتب الف ةقورمسا مالا ْ

 . دسأ نالسرأو « عاجش

 . ناملس دلاو هنإف «"قوجلس نب ليئارسإ نب نشماتق ةلودلا باهس امأو (216)

 اهتلمج نم عالقو نوصحا هل: ناكو « نآلا ىلإ مدرلا باحصأ كولملا دج شاتق نبا

 , روكذملا نالمرأ بلأ هيخأ نبا ىلع ىضعو « مجعلا قارع نم اهريغو هوك درك
 فيك ىردي ال اتيم شماتق دجو رمألا ىلجنا امف « يرلا نم برقلاب هيراخو

 . تام هنإ لبق « ةئامبرأو سو انس هلع م عر رف كلذ 0 '
 . باوصلاب معأ ىلاعت هي ما 7 ترجل نع

 '" دكت 0
 يثوجلسلا هاشكلم نب دمحم

 ثابغ بقلملا « هلبق روكذملا تالسرأ بلأ نب ءاشكلم نب دمج عاجش وبأ
 ٠ . ةداعإلا ىلإ ةجاح الف هبسن ةمتت.هدج. ةمجرت يف مدقت دقو « نيدلا

 قورايكري مو « ةثالثلا ..دالوأ هتكلم .مستقا هاشكلم هدلاو يفوت املو

 امهو« رجنسو همم نكي لو « روك ذملا دمحتو  اههركذ مدقت دقو - رجلسو

 « هنلإ راثملا تاطلسلا تاك هنأل <« ثيدح قوراسك رب وسر مح ةدحاو مأ نس

 هوخأو نوك ذا دمحم لخدف »2 قوراسكر يو دمحم فلتخا مث « هل عابتألاك و

 . .نم سمنلا دق فمحم ناكو .« هللب ربظتسملا مامإلا اهملع 1و « دادفب ىلإ رجتس

 يبهذلا ربعو 5١4 : ه موجنلاو 1:45 : 4 مظتنملا مجارو ةقباسلا ةيخيراتلا رداصملا رظنا- 9

 . ةمجرتلا هذه دنع راتخملا بحاص- فقي ملو « 8.0.2: ؛ تارذشلاو 7م : 4
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 يف امل سلجو « كلذ ىلإ بيجأف ؟ رجنس هيخألو هل سلجي نأ نينمؤملا ريمأ
 | © هتكدس ىلع نينمؤملا ريمأ سلجو مهعابتأو بصانملا بابرأ رضحو جاتلا ةبق
 هفتك ىلعو « ةدسلا نيع نع ةلحلا بحاص ديزم نب ةقادص ةلودلا فبس فقوو

 ضيفأو © بضتقلا هيدي نيبو. ةماعلا ةسأر ىلعو “ مسو هيلع هللا ىلص يبننلا ةدرب
  جاتلاو قوطلا سبلأو « اه. نيطالسلا ةداع ترج يتلا عبسلا علخلا دمحم ىلع
 2. سارفأ ةسمخ هاطعأو « نيفمس هدلقو هدبب ءاوللا ةفملخلا هل دقعو « نيراوسلاو

 يف ةنطلسلاب دمحل بطخو . « هلاثمأ ةعلخ رجنس هيخأ ىلع علخو « اهبكارمب
 ببسل قورايكربل ةبطخلا اوكرتو نامزلا كلذ يف مهتداع يراجك دادغب عماج
 يف ينادمهلا كلملا دبع نب دمحم لاق « هلوطل هحرش ىلإ ةجاح الو « كلذ ىضتقا
 خيرات بحاص لاقو « ةئاعبرأو نيعستو"سمخ ةنس يف كلذ ناكو : هخيرات:

 نم ةجحلا يذ رشع عباس يف دمحم ناطلسلل .دادغبب ةبطخلا تميقأ : ةيقوجلسلا

 ناكو : ينادمهلا لاق مث ؛ هريغ كلذ ىلع هقفاوو « ةئاعبرأو نيعستو نيتنثا ةنس
 تاطلسلل..ءاعدلا ىلإ غلب امل دادغبب رضصقلا عماج بيطخ نأ بيجعلا قافتالا نم
 . ىتأف © هل اعدو دمحم ناطلسلل هناسل .قبس « ورك دف نبأ دازأو « قورابك رب

 اذهل بيبطخلا لزمف زيزعلا ناويدلا يف ىرج امب اوعنشو قورابك رب باحصأ
 ةعقاؤلا هذه نع دمحم .ناطلسلا ةبطخ ا ملف © هعضوم هدلو اوتو فثيببلا

 نراك هناق قورايكرب امأو « دمحم ناطلسلل الأف كلذ -ناكو « لئالق امانأ الإ

 هبخأ نيبو هنيب ىرجو « ربظتساو هرمأ يوق مث « طساو ىلإ ردحناو ًاضيرم
 لوظي كلذ حرش ناف ةلمابو « دمحم رسككتاو « يرلا ىلع فاصم دمحم

 راثآلا هلو « مهلحفو ةيق ةيقوجلسلا كولملا لجر روكذملا دمحم ناطلسلا ناكو
 برحلاو « ماتيألاو ءارقفلل .ربلاو « ةلماشلا ةلدعملاو « ةنسلا ةريسلاو ةلبملا
 . ةيعرلا زوخأ ىف ظنا ةذحلملا ةفئاطلل

 ف الإ لصو هنأ ركذو «لبدإ خيرات » يف يفوتسملا نبا تاكربلا وأ --

 ىلإ اهبجوتم اهنع لحرو « 0 نيعستو نام ةنس لوألا عسير رهش عسأات
 ةركذ: .باتك يف تدجوؤ « روكذملا_ زهشلا رسشغ نا : يف. لضوملا
 ناطلس ان معا : هاشكلم نب دمحي 9 هتبطاخم يف يلازغلا ذماخ وأ مامإلا

 في



 « ايندلا لاح دهاشُمم ىلإ اورظن ءالفغ ةفئاط : ناتفئاط مدآ ينب نأ ملاعلا
 ءالقع ةفئاطو « ريخألا سفنلا يف اوركفتن لو « ليوطلا رمعلا ليمأتب اوكسمتو

 و « مهريصم نوكي اذام ىلإ اورظنيل « مهنيعأ بصن ريخألا سفنلا اواعج

 يف ايندلا نم لذني يذلا امو « ملاس مهنايإو اهنوقرافيو ايندلا نم نوجرخي
 . هلاكنو هلابو مهيلع ىقبيو مهدعب نم مهداعأل .نوكرتي يذلا امو « .مهروبق

 خيراتلا يف - قورايكرب هيخأ توم دعب كلاملاب لقتسا ًادمع ناطلسلا .نإ مث

 دم كلو لع اقأو ”ندلا دبا دهشوب عزاتسال واج لو تدقجو اق رركالا

 ةنس ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عبارلا سيمخلا مون ينوتو « ًآاليوط .ًانامز ضرم مث
 رهشأ ةحرأو ةنس نوثالثو عبس هرمعو « ناهبصأ ةنيدم ةئامسمحو ةريشع ىدحإ

 ةفئاطلا ىلع ةفوقوم يهو ©« ةممظع ةسردم يف ناببصأب نوفدم وهو « مايأ ةنسو

 اديغ ةذدلو نمسا ١ ةسقف نم نمأ الو د انتين رام تاع سلو < قنملا

 ترأ هرمأو ©« اهتم دحاو لك ىكيو هلبقف - .ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ينآلا

 موي هنإ : هدلاول لاقف <« سانلا رومأ يف رظتيو ةنطلسلا تخت ىلع سلجيو جرخي

 كا لعوب «© تقدص : لاقف « .موجنلا قيرط نم ينعي « كرابم ريغ
 « نيراوسلاو جاتلاب :تختلا ىلع سلجو جرخف .'ةنطلسلاب كرابمف كيلع امأو

 لاومألا فانصأو رئاخذلا نم هفلخ اه ةيقوجلسلا كولملا نم دحأ فلخي مو

 يف هدلاو ركذ يتأبسو ؛ ىلاعت هللا همحر « هحرشش لوطي امم كلذ ريغو باودلاو :

 . ىلاعت هللا ءاش نإ < فرحلا اذه.

 « روكذملا دمح ناطلسلا ةنيا ةمطاف لا رمل يفتقملا مامإلا جوزتو (217)

 «ينيزلا دارط نبا يلع مساقلا ايأ نيدلا فرنش ريزولا ماكنا لوبق يف ليكولا ناكو

 "تلقنو « دقعلا دوعسم اهوخأ رضحو « ةئامسخو نيثالثو ىدخإ ةنس يف كلذو.

 لاقيو « نيثالثو عبرأ ةئس فافزلل ةفالخلا راد ىلإ ةروكذملا ناطلسلا ةئبا ةمطاف
 فورعملا عضوملا يف تنكسو < بئاصلا ريبدتلا الو 2« بتكتو أرقت تناك اإ

 'عسير رهش نم نيرشعلاو يناثلا تبسلا موي هتمصع يف تبفوتو < نوتاخ هاكر دي

 فو



 هللاو « ىلاعت هللا اهمحر « ةفاص“رلاب تنفدو « ةئامسخو نيعبرأو نيتنثا ةنس رخآلا
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 بويأ نبا لداعلا كلملا

 :لداعلا كلملاب بقلملا « ناورم نب يذاش نب بويأ ركشلا ىبأ ن دم ركب وبأ

 ركذ مدقت دقو - ىلاعت هللا امهمحر « نيدلا مالم تاطلنلا وغأ « نيدلا فيس

 . ءاش نإ ءابلا فرح يف نيدلا حالص هيخأ ركذ يتأيسو « 'ةزمهلا فرح يف هدلاو

 دسأ هنغو هبخأ ةيحص ةيرمملا رايدلا ىلإ لصو دق لداعلا كلملا ناكو ؛ ىلاعت هللا

 رصم ىلإ رهسملا ىلع انمزع امل : لوقي ناكو  هركذ مدقملا - هوك ريش نيدلا
 متكلم اذإ ركب ايأ ان : لاقو يناطعأف يدلاو نم هتيلطف « نادمرح ىلإ تجتحا

 ؟ .نادمرحلا نبأ ركب انأ اي .: لاق رصم ىلإ ءاج اماف « ابهذ هلم ينظعأ رصم

 .هترضحأو بهذلا نم ايش اهالعأ تلغجو دوسلا مهاردلا نم هتألمو تحرف
 «ركب اأ اي : لاقف « ءادوسلا ةضفلا تربظف هبلقف « ابهذ هدقتعا هآر اماف « هملإ

 1 . نييرصملا لغز نم تماعت
 مقل هنف كاع و هع ندع د ةيرصملا رايدلا ندلا عالض كلساالو

 لئاسر ضضعب ىف تيأرو “ مهزيعو دنجلا ف قافنإلل . لاومألا هنم يعدتسلو

 نأ يناهيصألا دارعلا ىلإ. ناطلسلا مدقتف « ةدم ترخأت لوملا نأ لضافلا يضاقلا
 نم للا انل رنسي : لاق ىتح اهذافنإ ىلع هثحتسي لداغلا كلملا همخأ ىلإ بتكي
 « هملع "قش سه اذه ىلع: فقوو ل باتكلا لصو اهاف ؛ هلام نم وأ انلام

 ها نضايا باو كولسلاو بوركلا جرفمو ريثألا نبا خي درات يف هرابخأ - 54#

 ٠ نيتضورلا ليذو ه4 : ١١١ ؟ مرج فش يقاولاو «ه : .ه تارذشلاو 0

 . ه8 : ه يبهألا ربعو

 ١ » ١ : ع عهو 7585٠١ .
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 يضاقلا بتكف « كلذ لجأل ناطلسلا نم وكشي لضافلا يضاقلا ىلإ بتكو

 نم لجملا انل ريسي هلوق نم ىلوملا هركذ ام امأو » : هتلمج يفو « هباوج لضافلا

 دوصقملا امنإو « ةعجنلا كلاملا نم اب. دوصقملا ام ةظفل كلتف « هلأم نم.وأ انلام

 "يع تربج « ةظلغ اهيف ةماكو « ةظف ةظفل نم كو « ةعجسلا بتاكلا نم اهب

 تاف دقو « ةئكنلا هذه يف نامضلا كواملا ىلعو « مالكلا للخ تادسو مالقآلا

 «ثاثحتسالا عراوق تجرخ دقو ًارضاح كولمملا ناكوب“ ةتكس يأ اهنم ملقلا ناسل

 . « مالسلاو « ثاغبلا سفن ةوق دامعلا سفن ةوقو يزابلا رصرصو

 مدقت 5  ةئامسخو نيعبسو مست ةنس رفص يف بلح ةنيدم ناطلسلا كلم املو

 - هركذ مدقملا - يزاغ رهاظلا كلملا هدلول اهاطعأ ١يكنز نيدلا دامع ةمجرت يف

 ةمجمجلا موي اهتعلق ”دصقو اهيلإ لقتناف « لداعلا كلملل اهاطعأو هثم اهذخأ مث
 كلمال اهنع لزن مث « ةروكذملا ةنسلا نم مظعملا ناضمر رهش نم نيرشعلاو يناثلا

 هنبب اهملع قافتالا عقو ةحلصمل  هركذ مدقملا -:ناطلسلا. نبا .يزاغ رهاظلا

 . تسلا ةلمل ةئامسمحخو نيناكو نيتنثا ةنس يف اهنم جرخخو « نيدلا حالص هب ةشأ نيبو

 ةنتو « كركلا ةعلق ناطلسلا هاطعأ مث < لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو عبارلا

 لضفألا كلملا عم ةروبشم هاياضقو ؛ هتافو دعبو .ناطلسلا ةايح يف كلامملا يف

 00 رخآو ؛ ابحرشب ةلاطإلا ىلإ ةجاح الف «.رهاظلا كلملاو زيزعلا كلملاو

 تسقب ةلمل ةرشع ثالثل ةرهاقلا هلوخد نأكو « ةمرصملا رايدلا ةكلمع لقتسا

 . دعاوقلا هل ترقتس او « ةئامسخو نيعستو تس ةنس رخآلا عيبر رهش

 يبأ نيدلا ءامض ةمجرت يف « لبرإ خيرات ١ يف يفوتسملا نبا .تاكربلا وبأ لاقو

 هبطخ كادجو © : هلاثم ام يرزجلا ريزولا  ريثآلا نباب فورعملا هللا رصن حتفلا
 نيرشعلاو يداحلا ةمجلا موي رصمو ةرهاقلاب بوبأ نبا ركب يبأ لداعلا كلمل' بطخ »

 ريشع يداح ةعملا موي بلح هل بطخو 6 ةئامسخو نيمستو تس ةنس.لاوش نم
 ةيقرسشلاو ةيماشلا دالبلا اهبعم كلمو . ةئامسمحخو نيعستو نامت .ةنس ةرخآلا ىدامج

 اهيلإ ريسو « ةئاتسو ةرشع يتنثا ةنس يف نميلا دالب كلم مث « انندلا هل تفصو
 دقق ومو هوم هم هموم مم مو همم فعل هموم موسم هم ممم هعمعم همم

 ؟6ه



 سيسطأب فورمملا فسوي رفظملا ابأ نيدلا حالص دوعسملا كلملا هدلو دلو
 . - للاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا لماكلا كلملا نبا

 كلتو ننزاناتكل هع رح بويأ نيدلا مجن دحوألا كلملا هدلو ناكو

 يف كلذو « هتكلم تعستاو ةينيمرأ دالبو طالخ ةنيدم ىلع ىلوتساف «يحاونلا

 . ةئاتسو عبرأ ةنس

 ةيرصملا رايدلا لماكلا كلملا ىطعأف « هدالوأ نيب ابمسق دالبلا هل تدبّمت املو

 يف دحوألاو « ةمقرشلا دالبلا فرشألا كللار « ةبماشلا دالبلا مظعملا كلملاو

 ٠ . اهانركذ يتلا عضاوملا

 ةريسلا نسح « براجتلا هتكنح دق ةمات ةفرعمو يأر اذ اميظع اكلم ناكو

 يف تاولصلا ىلع ًاظفاحم املاص رومألا يف امزاح « لقعلا رفاو ةيوطلا ليمج

 يزارلا نيدلا رخف هل فنص ىتح « ءاماعلا ىلإ الئام ةنسلا بابرأل اعبتم « اهتاقوأ
 ناسارخ دالب نم هبلإ. هريسو هتيطخ يف همسا ركذو « سيدقتلا سيسأت » باتك
 نم دحأ فلخي مل ًادالوأ فلخ هنأ هتداعس نمو « ًادوعسم ًالجر ناك هنإف ةلملابو

 دابعلا مهل تنادو « متم دعب مهتفرعمو مهتلاسبو مهتباجن يف مهلاثمأ كولملا

 | لداعلا كلملا رك  نينع نبا حدم املو « دالبلا 'رابخ اوكلمو

 نيروكذللا هدالوأ 6 .ءاج 00 روك ذملا ةيئارلا هتدصصقب

 1١ : "هلوق

 7-5 5007 ”كلم 0 رضرأ ”لكب ةنونبلا هك

 ارفنضغف ىغولا دبش نإو « أردب هلاخت نيبجلا حاضو 'لك نم

 .ريخ : ّك ١

 1١4. : ه ج مدقت ام رظنا ؟

 اهبتاك ينعأ ٠ تلق» : هلوقب انه فلوملا نبا قلعو ؛ 7 : نينع نبا ناويد

 هذه دشني ناك امل نينع نبا نأ هحور هللا سدق يدلاو ينربخأ : هي هللا فطل دمحأ نبا ىموم

 : مظعملا كلملا هدل و هل لاق « ...نونبلا هلو ». تيبلا اذه ىلإ لصوو لداعلا كلملا يدي نوب ةديصقلا

 ام : لداعلا ِكلملا هل لاقف « نوجملا ةلاح يف كلذو « .ةذايقلا « دوقي » هلوقب دصق .« دنوخ-اي

 . « كلذ نم اوكحضف « تدرأ اذه : لاقف هيلع مسقأ مث ركنأف « نينع نبااي هلوقي ام يف ىرت .

 يع

 ىف



 ىلجنا ؛عقنلا اذإ ىقح ”مدقتم

 ادتحم اوباطو ًالصأ اوكز موق

 ,لبنب دورولا مليش ”فاعتو.

 اهب. افغش ىغولا ران ىلإ وشعب

 ةعماج اهنوكل هذه تركذ نكل « ةراتحلا دئاصقلا نم مهيف ءارعشلل كو

 ارخأت ميرحلا يبس نع ضيبلاب
 ارظنه اوقارو داود اوقفدتو

 . ارمحأ عئاقولا مدي نكي مل اما

 ئرقلا رات“ ىلإ وشفي نأ :لحكو

 : هبف نسحأ دقلو هلوق لداعلا كلملا حدم يف ةديصقلا هذه ةلمج نمو « مهعيمل

 هؤامسأ يذلا كلملا لداعلا

 صلا هلدع نم ةنج ضرأ لكبو
 ىوطلا ىلع هنم ٍبئذلا تيس لدع

 ىدهملا دقتمعمل ركب يبأ يف ام

 هنتم صلخأ دجملا لاقص فيس

 الو هل. راعتسملا هحدم اه

 كولملا نيب

 ىتأ ام. ةدمحلا هقئالخ تخسن

 ىهنلا يوذ مولح تّفَخ اذإ كلم
 هتايثو نم عارت. نانجلا تبث

 يت ىلع لوقت داك قفل
 هءارو مولحلا هل فخت مح

 ًامركت مظعلا بنذلا نع وفعي

 هرتغ كلم ثيدح "نعمست ال

 .٠ .٠ ةراتخلا دئاصقلا نم اهنإف ةلمخابو

 ارينم فرشت ةبحان لك ىف

 ارثوك ابيف هادن لاسأ فا

 ارفعألا لازغلا ىري وهو ناثرغ
 ىرولا ريخ هنأب ”بيرب كش

 ا ارهوجلا هنم لصألا "بط نابأو

 ىرتفي ثيدح  هددؤس تانآ

 ىرثلاو ايرثلا نيب ام لضفلا يف
 .ارصبقو كولملا ىرسك نع بتكلا يف
 ارثقوتو ١ةناصر داز عورلا يف

 ىرشلا ”دسأ ىغولا موي هتابثو

 اركفتي ةهدبب
 اردنكسإلا رقحي مزعو يأر

 فنرأ هتنغأ

 . اريكتم انخلا لوق نع دصيو'
 اَرقلا فوج يف دبصلا لكف« ىو

 نإ ةكنم نم مهب لقتنيو ؛ مونيب دل دلال

 في



 « ةدرابلا هايملاو جلثلاو 'هكاوفلا لجأل ماشلاب فيصي بلاغلا يف ناكو . ىرخأ
 « شيع دغرأ يف شاعو « دربلا قو اييف تقولا لادتعال ةيرصملا رايدلا يف تشيو

 ًافورخ هدحو لكأي هنإ لاقي قح قح © داتعملا نع ًاجراخ ًاريثك لكأي ناكو

 كراك هنأ دما لصاجو « رفاو او بيصن حاكشلا يف ل نأكو « ايوشم افيطل

 . هايند يف اعتم

 .. ةقاسخخو ينالثو نا لبق © نيمبرأ ةنس مرحما يف قشمندب هتدالو تناكو

 هكمد ىلإ لقنو « نيقلاعي ةئاتسو ةرسشع سمخ ةنس ةرخآلا ىدامج عباس يف يفوتو

 ةيرقلا يف نفدو هب ةفورعملا هتسردم ىلإ لقن مث « هتافو موب يناث ةعلقلاب نفدو

 همحر « كانه هد كابشلا نم زانجلا هارب قيرطلا ىلع هربقو « "اهب يتلا
 ش . ىلاعت هللا

 . اضيأ رولكس فاقو ةروطكم م ال فيألا دعيو ةلمهملا نيعلا حتفب : نيقلاعو

 رودبجلا نم قشمد رهاظي هد لعبا نو اهدا ةنكاس اهتحت نم ةانثم ءايو

 «لداعلا كلملا ءاقل ًالوأ اودصقو « ماشلا لحاس ىلإ جنرفلا لوصو دنع كلذ ناكو

 عضوملا ىلإ لصو اماف « مُاقلل بهأتيو زهجتمل قشمد ةبج ىلإ مهمادق هجوتف

 نايدلا 1ودضقو <-43ق ا عيمج ضرعأ ذئنيحف « هب يفوت روكذملا
 يل طوقعا ابخيراتو « خيراتلا كلذ يف ةروبشملا طانمد ةعقو تناكف ةيرصملا

 0 رك يف ارجل نب قورفلا روصتم ب نبع كرا
 انس ةلمهملا نيسلا رسكو ةلمهملا ءاطلا نوكسو ةزمهلا حتفب : سيسطأو

 ا < مسا ل ام ةينرملاباهانمم ةيكرأ لك :يهو 4 ةيثق. نيس مق اهتمت نم ةانث
 اذه دلو اماف « دلو هل شيعب .ناك ام لماكلا كلملا نأل كلذب يمس امنإ : لاقيو

 ش ناك . ادإ .اندالب يف: كلارتألا نم هسلجب يف نيرضاحلا ضعب لاق روكذملا دوعسملا

 نولوقي ناحل 6 ؟سيسطأ هامسق © سبيسطأ راسلوا ورع داعب

 ١ دلي لفاصو ويدل 17 >7 ةيكافلا + وا
 2 جم يف ةمجرتلا تهتنا انه ىلإ
 . ماشلاو قشمد : راق 4

 / . كلذ : راتخملا ؛ كلذب : قه
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 . معأ هللاو اولاق اذك. « ءاطلاب 'هياوصو « فاقلاب:سيسقأ

 نم لزن يكنز نيدلا دامع نأ وهو « ًاررح بلح مست خسراتب ترفظ مث 00
 نينثالا موي اهبلإ نيدلا حالص دعضو ©« رفص نم نيرشعلاو يناثلا سيلا موي اهتعلق

 . لعأ لاو © روكذلا رص نرتملاوا سداغلإ

200-15 

 يبويالا لماكلا كلملا

 «نيدلا رصان لماكلا كلملاب بقلملا « روكذملا لداعلا كلملا نبا « دم يلاعملا وبأ
 اك - طايمد ىلإ جنرفلا لدو املو ؛ هربخ نم فرظ هدلاو ةمجرت يف قبس دق

 ةعامج هدنع ناكو « ةنطلسلاب هلالقتسا أدبم يف لماكلا كلملا ناك - هركاذ مدقت

 يف روك ذملا - بوطشملا نب دمحأ نيدلا دامع مهيفو < ءارمألا رباكأ نما ريثك

 لداعلا كلملا نب مهاربإ نا اع الدلم هيخأ عم اوقفتاف - ةزمهلا فرح

 ىلع نومزاع مهنأ ىلع لدت .رومأ مهنم لماكلا كلمل ربظو « هيلإ اومضناو

 كلملا ناكو ؛ 2 نيب كلذ رهتشاو « 1 كلملا علخو هيلإ ةنطلسلا ضيوفت

 لوطو « ةرفانملاو ةزفاقملا هنكمي الو « ودعلا ةلامق يف هنوكل مهرادي لماكلا

 قشمد بحاص مظعملا كلملا هوخأ هيلإ لصو ىقتح كلذ ىلع لزب مو « مبعم هسفن :

 ةرشع سمح ةنس ةدعقلا يذ رشع عسات سيمخا موي - ”نيعلا فرح يف روك ذملا .-

 هذه سأر نأو « لاحلا ةروص ىلع نطابلا يف لماكلا كلملا هعلطأف « ةئاّتسو .

 يا وسلا : قا

 . عياسلا : راق ؟

 او* يناولاو .سايا نبأ )0 ج) كرلسلاو بوركلا جرفم و ربثآلا نب 0 5584

 ليذو ال١ه : نامزلا ةآرمعو ٠ هال :٠ ةعماملا ثداوحلاو' "5 : ةقرولا 7 ج راعشلا نب نب

 "0 .3ال9 : ٠ تارذثلاو ١4 : ه يبهذلا ربعو 5 : 0

 . و4 : " ب رظتاا#

 دل



 ”إ جرشف 6 ءاغدتساو هتييش ىلإ ةقغ لع امو هءاجف « بوطشملا نا ف ةفئاطلا

 وهو هعم راسو هسرف بكرف « ةولخ يف ًارس كعم ثدحتأ نأ ديرأ : هل لاقف

 : مهل لاقو « مهبلإ قثيو مهيلع دمتعي نم ةعامج مظعملا "درج دقو ةددرج

 ىتح ءيش ىلإ ءيش نم هعم جرخيو ثيدحلاب هلغاشي مظعملا لزب لو « انوعبتا
 ءانل اهمهت نأ يهتشنو كل دالبلا هذه «نيدلا دامع اي : : هل لاق مث < محلا نع ادعبأ

 نم هوجرخت ىتح هوهست : نيدرجملا كتئلوأل لاقو « ةقفنلا نم اثيش هاطعأ مث
 يف ةعناملا ىلع ةردقلا مدلعو هدارفنال رمألا لاثتما الإ هعسي مق « لمرلا
 . لاحخلا كلت

 لا كلا عبق 2 زج ام هزوض ةقرعو لمعلا يع لإ متنا داع

 ناكو راجنسب تاهف « قرشلا دالب نمو اهنم ةدجنلا راضحإل لصوملا ىلإ زئافلا
 .تللحت ركسعلا نم ناضخشلا ناذه جرخ اماف- « دالبلا نم هجارخإل ةعيدخ كلذ
 اهرك لماكلا كلملا ةعاط يف اولخدو 6« امل نيقفاوملا ءارمألا نم يقب نم متازع
 ةلاطإلا ىلإ ةحاح الف « روبشم وهام طايمد ةمضق يف ىرجو « ًاعوط ال

 ةرهاقلا نيدصاق اهنم اوجرخ مهتضبق يف تراصو ممل تارا
 يف يتلا دولا نر« افررو ايدول ءرحاوا أر يف اولزنو « رصمو

 هللا رصنو « موعشأ رحب وهو « مهنيب لئاح رحبلاو « .ةروصنملاب ةفورعملا ةيرقلا

 مه زنم نع جنرفلا .لحرو « روهشم وه اك « مهيلع نيماسملا هفطل ليمجو هنمب ىلاعت
 نيبو مهنيب حلضلا متو < ةئاتسو ةرشع ناك ةنس بجر رهش عباس" ةعجلا ةيلا ٠

 نم نابعش يف دالبلا نع جنرفلا لحرو « نوكذملا رهشلا رشع يداح يف نيماسملا
 رايدلاو ماشلا نيب انم مالسإلا دالي يف مهتماقإ ةدم تناكو « ةروكذملا ةنسلا
 « كلذ ىلع شدملاو مهرش هللا ىفكو « ًاموي رشع ةعبسو ًارهش نيعبرأ ةيرصملا
 . كانه فشكيف حارج نب ىبحي ةمجرت يف كلذ تلصف دقو

 . اوناك نيذلا ءارمألل غرفت ودعلا اذه ةبج نم لماكلا كلملا رطاخ حارتسا اناف
 ةرهاقلا ىلإ لخدو « مهدرشو مهلمش ددبو « دالبلا نع مهافنق هيلع نيلماحتم
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 ردقلا ظع اناطلس ناكو < اهتابج نم لاومألا جارختساو دالبلا ةرامع يف عرشو 1

 بابرأل ًارشاعم داقتعالا نسح. ةيوبنلا ةنسلاب اكسمتم ءاماعلل ًابحن ركذلا ليمج

 :فارسإ ريغ نم همضوم يف الإ ءيشلا عضي ال .« هرومأ يف امزاح لئاضفلا
 يف مهكراشيو « ءالضفلا نم ةعامج ةعمج ةليل لك هدنع ..تيبت تناكو .؛راتقإ الو

 ري ل يل ا مهتاثحابم

 امد« ًديثك امدشني نايل ناذه هيجي نكد

 هديا فز و دلع اك ديل دقق ار

 حيرض ىلع ىنب دق ناكو « ًاديج انقو انور ثيدج راد ةرهاقلاب ىنبو

 ىرجأو ©« هدنع همأ نفدو « ةعيظع."ةبق ©« هنع هللا يضر « يعفاشلا: مامإلا

 . ةميظع ةلجج كلذ ىلع مرغو « ديعب هددمو « لينلا ءام نم اهيلإ

 ْ هتمجرت يف روكذملا خيراتلا يف  ماشلا بحاص مظحملا كلملا هوخأ .تاماملو

 .رايدلا نم لماكلا كلملا جرخ « هماقم دواد نيدلا حالص رصانلا كلملا هدلو ءاقو-
 - نيدلا رفظم فرشألا كلملا هوخأ داو < هم كيد اةخأ ًادصاق ةيرصملا

 قشمد ذهبأ ىلع اعمنجاف ت ىلاعت هللا ءاث نإ اذه دعب هركذ قآلا

 | تنم ةنم .نابعش لوأ يف قشمد كلمو تاع ش لوط ترج لوف ب -

 « فرشألا كلملا هيخأ ىلإ ابعفد ابكلم اماف « نينثالا موي ناكو « ةئاّتسو نيرشعو

 هجوتو « نيع سأرو ةقرلاو جورسو اهرلاو نارح قرشلا دالب نم اهضوع ذخأو .
 . ةروك ملا ةئسلا نم“ مظعملا تاضمر: نيش عسا يق:هسفنب آبيلإ

 معقم لماكلا كلملاو « ةئاتسو. نيرسشعو تس ةنس لاوش .يف نارحن تزتجاو

 <« ظالخ رصاحي كاذ مويداش مزراوخ نيدلا لالجو « ةيرصملا رايدلا ركاسعب اهب
 . ةيرصملا رايدلا ىلإ عجر مث © فرشألا كلملا هيخأل تناكو

 ًاهدخأف©:ةئاكسو ني رشعو غشت ةنس يف دمآ دصقو :مظع شيج يف ١ زبجت مث

 حاملا كل د بر ا ردم 0

 ما 4 1 : لويس ش



  هواد ةلودلا نكر نب نالسرأ ارق نيدلا رخف نب دم نيدلا رون نب دمج متفلا يبأ
 مهدج ركذ مدقت دقو « قترأ نب - ناركس لاقيو -- نامقس ةلودلا رون نبا

 اهميلستو اهرمأ مربنا دمآ نأ ةفرعم هدنع نم دمآ لهأ ضعب ينربخأ ؛ قترأ
 :هدلو اهبلخدو « ةروكذملا ةنسلا نم ةجحلا يذ رشع عسات يف لماكلا كلملا ىلإ

 كلملا ابلخدو هل رهشلا نم نيرشعلا يف بوبأ نيدلا محن حلاصلا كلملا

 1 ةئاتسو :نيثالث ةنس مرحملا لبتسم يف لماكلا

 يف ىلاعت هللا ءاش نإ رك ينآلا خيراتلا يف - فرشألا كلملا تام املو

 هدصقف « لداعلا كلملا نب ليعامسإ حلاصلا كلملا هاخأ هدبع ىلو لعج. - هتمجرت
 عسأاتلا يف كلذو « اهنيب ترج ةحلاصم دعي « قشمد هنم عزتناو لماكلا كلملا

 ىرصبو اهلامعأو كيلعي ١هل ىقبأو «ةئاّتسو نيثالثو سمخ ةنس ىلوألا ىذامج نف .
 يحاونلا كلتو . دمآو . ةيقرشلا دالبلا كلم املو . دالبلا كلتو داوسلا نعوأو

 :هدلو فلختساو © بويأ رفظملا ايأ نيدلا مجن خلاصلا كلملا هدلو اهبف فلختسا

 .ةيرصملا رايدلاب ركب ابأ نيدلا فيس لداعلا كلملا رغصألا

 . ربكأ ناكو « نميلا 0 0 ريش هنأ لداعلا كلملا ةمجرت يف مدقت دقو

 زاجحلا دالبو ىلاعت هللا اهسرح ةكم دوعسملا كلملا كلمو « لماكلا كلملا دالوأ
 نمسلا ىلإ ابجوتم .ةيرصملا راندا نع دوعسملا كلملا لبحر ناكو . نمنلا ىلإ ةفاضم:

 ' ةكم لخدو « ةئاتسو ةريشع ىدحإ ةنس مظعملا ناضمر رسشع عباس نينثالا موي
 .«جحو اهب هل بطخو « ةنسلا نم ةدعقلا يذ نم .ثلاثلا يف ىلاعت هللا ابفرش

 هللا ابفرش ةكم كلم مث ةرشع يتنئا ةنس مرحلا لبتسم ابكلمو دببز لخدو

 ..نب نسح فيرشلا نم اهذخأ « ةئاتسو نيرشع ةنس نه رخآلا عيبر يف ىلاعت

 ةبطخلا رضح نم يل ىكح دقلو .لماكلا كلمال ةكلمملا تعستاو « ينسحلا ةداتق

 لماكلا كلمال ءاعدلا ىلإ بيطخلا لصو امل هنأ ىلاعت هللا اهبفرش ةكمب ةعجلا موت

 ةريزجلاو <« اهديعصو رصمو « اهديتزو نميلاو « اهديبعو ةكم بحاص : لاق

 وبأ. « نيفيرشلا نيمرحلا مداخ « نيتمالعلا برو « نيتلبقلا ناطلس « اهدبلوو

 مم



 .انجرخ دقف ةجلإبو ؛ نينمؤملا رشا ندع نيدلا رصان لماكلا كلملا دمج يلاغملا

 1 . دوصقملا .نع

 رشلاهلب نمد قوس ادع ليس نتلفو تالف هنن عن قشمدب هتيأر دقلو

 دوعسم نب نالسرأ 'جلق نب ورسخيك نب ذابقيك نيدلا ءالع دي نم اهايإ هداقئتساو

 يقوجلسلا قاقد نب قوجلس نب ليئارسإ نب شماتق نب نايلس نب نالسرأ جلق نبا

 ةعضب ذدلموي هتمدخ يفو « ابحرش لوطي ةروهشم. ةعقو يهو « مورلا بحاص

 .ىلإ هناطلس مظعو هناش واع يف لزي مو .فرشألا .كلملا هوخأ مهنم اكلم رشع

 : ًاريثك هضرم يف دشني نأكو « بكري لو قشمد ذخأ دعب ضرم نأ

 'ليلع ينإف ىركلا ممط فنك قدصب يناربخ. ىلسلخ اي

 ةنيذمب .ةعلقلاب .نفدو « رصعلا دعب ءاعيرألا موي يفوت نأ ىلإ كلذك لزب و

 تنكو « ةقؤسو هننالثو سخن ةنم بجز نم نيرشعلاو يناثلا سيملا موب قثمد

 وفخأ مهنأل قشمد عماج يف تبسلا موي ةحبصلا ترضحو < ذئموي قشمدب
 0 ةاعدلا ضعب ماق ةالصلا ترضح اماف « ةعجلا ةالص تقو ىلإ هتوه

 بحاص: .لداعلا .كلملا هدلول اعدو لماكلا كلملا ىلع محرتو رينملا يدي نيب يذلا

 م ع عضوملا كلذ يف ًارضاح تنكو « رصم

 . مويلا كلذ الإ هوققخيتي مل مهنكل ؛ كلذب اويل

 نبا دودوم نيدلا  سمش نب سنوي نيدلا رفظم داوحلا كلملا هنخأ نبا بترتو 2

 .بحاص لماكلا كلملا نب لداعلا كلما نع <« ىتشمدب ةنطلسلا ةبابن يف لداعلا كلملا
 . قشمدب تقولا كلذ نيرضاح اوناك نيذلا ءارمألا قافتاب <« رصم

 تناكو ؛ اهيلإ لقنو «غماجلا ىلإ كاش الو « عماجلل ةرواجم ةبرت هل ىنب مث

 نر و و هسا

 ىدامح رشع ثلاث ف ىلاعت هللا ايفرش ةكب 6 دوعسملا كمل 27 يقوتو 210

 : ناكو « ةئامسممحو نيعستو عبس ةنس يف .هدلومو « ةئاتسو نيرشعو تس_ ةئس لوألا
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 / نأ قطو 0 دودعلا كلل ترظح ايلف 6 تيحلاصلا ا نم 0 0 0

 .امي هدنع نم هزهحي قيدص خيشلا ىلإ مسي لب. *:هلامتنم :ءيشب نيج ال :تامااذإل

  جحلاب هيف مرحأ ناك رازإ يف هنفكو. « هرمأ قيدص خيشلا ىلوت تام اماف « هآرب 00

 ' هنأ ىصوأ ناكو « هتردق بسح ىلع ءارقفلا زيبحت :هزبجو « :ةديدع نينس :ةرمعلاو .

 «ىلاعت هللا اهفرش «ةكم ةنابجن ىلعملا بناج يف نفدي لب.«ءيش هربق ىلع ىنبي ال ْ

 يبأ نب دمح نب فسوي 'ىلاعت هطلإ ةحر ىلإ ديقفلا نبق اذه. ءريقت لع بتكيو:
 ىلوت يذلا يدوعسملا زائاق مراصلا هقيتع نإ مث. كلذ هب لعفف « ”بويأ نب ركب

 قيدص خشلا هلعف ام لماكلا كلملا غلب املو « ةبق هيلع ىنب كلذ دعب ةزهاقلا.

 ريقف لجر اذه نإف «ركشلا هب ىقحتسأ ام تلعف ام : لاقف هركشو هبلإ بنك .

 © تيما ةاراوم نم هب مايقلا دحأ لك ىلع بحي امي هتدعاسف هرمأب مايقلا ينلأس
 .. دق ناكو 6 ةجاح هبلإ يل سيل : لاقف ؟ لماكلا كلما باوج بتكم هل ليقف ْ

 هناك نم. هلك .كلذب هيديخأ ؟ باوجلا هيلع در اين اا 0

 .:يذ نم# ةعججلا مو كس "ةكلمملا يف ماقأ د لداعلا كلملا كل امأو ا
 . 2« سيبلب رهاظب هتلود ءارمأ هيلع ضبقف 4 ةئاتسو نيثالثو عبس . ةنس ةدعقلا '

 داوحلا كلملا حلاص دق حلاصلا ناكو © ا نيدلا من حلاصلا :كلملا ءاخأ اوبلطو ..

 ” قشمد حلاصلا 0 6« ةنأاعو: راجتس اهنع هضوعو ؛« .قشمد. هاطعأ نأ ىلع

 : تملا هن نإ اس ل 1

 , قيد دحأ لص ضقت تاع ديدع ودا دع + نيدلا رثم8 نب ةوكريت

 اهذخأنل ةب درضملا رايدلا ًادضاق. اهنمأ جرخ دق نبدا مج حلاصلا كلملا ناكومًالامتغا -

 يف ةنئاكلا هذه ترج 'ةدم اهي ماقأو سلبانب رقتسا اماف « لداعلا كلملا هبخأ نم
 قشمد امحبف « رفص نم نيرشعلاو عباسلا ءاثالثلا موي.« ةئاتسو نيثالثو عبس ةنس ْ

 .هبر ةمحر : ق١

 «٠ 4 : 1١١8. 49 : 7 نيمثلا دقعلا رظنا ؟
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 ا طع اوطمر تنحل اهل < رزتم يرق يزف اهينحا افق

 طوكرتو «هيذبو هلهأ مهنم دحاو لك كرديل اهملإ نيدلا محن حلاصلا عم ناك يذلا .
 كلملا هءاجف « ١هعابتأو هناماغ نم ليلق رفن يقف ًاديحو سلبانب.حلاصلا كلملا
 نيرشلاو يناثلا 0 ا ياو طا كلل نأ رمال

 «ةركذلا نا نم ملا كامو رخ نم نرشلاو يملا تيس يلف

 مهءاجا 2 نيدلا مجن حلاصلا ك كلملا ءارمألا تلطَو وكلا عيراتلا يف لداعلا

 ' موي نم ةيناثلا ةعاسلا يف ةزهاقلا الخدو < كركلا بحاص رصانلا كلملا هعمو .

 دإ تنكأو 6 ةئاتسو نيثالثو عبس ةنس ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو عباسلا دحألا

 نم ةريثك ةعامج هلوحو.ةفحم يف لداغلا كلملا هوخأ لخدأو « *"ةرهاقلاب "كاد

 يف هلوخد دنع اهب هلقتعاو ةعلقلا ىلإ دلبلا جراخل نم هلمحو 0 هنوظفحي دانجألا

 جرخأو سانلا ىلإ نع أو ةبعرلا يف لدعلا طسبو « ةيناطلسلا رودلا لخاد

 ش . ةليوط هتريسو « دمادلا نع نإ اهسرو تاكدكلا

 ىلوألا ةيداح نا نحألا موي يف حلاصلا كلملا هع نم قشمد, ذخأ هنإ مث

 يف ماشلا ىلإ كلذ دعب ىفمو « كبلعب هيلع ىقبأو « ةئاؤسو نيعبرأو ثالث ةنس

 *[ اهيلإ معا م اذبلا نم ةدعقلا يد رشع عسات يف اهبلخدو نيعبزأو عبرأ] ةنس

 نابعش لئاوأ يف ىقشمد لشدو “ -رصم نإ داع ناك نأ دعب نيعيرأو تكثس

 ا ا ا ل ال تا

 ..ضيرم وهو نيعبرأو 0

 ابيلإ مهلوصو ناكو « كرسي رظنني ريشا مع مق وهو طايمد جفرفلا دصقو

 7 راتخملاو َق نم تطقس .: هعابتأو ١

 . كاذ موي : ر ؛ ذئموي : نم رباق "«

 | . ًاميقم ةرهاقلاب .: نم رب ق #

 . نيترم ماشلا ىلإ جرخ مث + راتخملا ينو .« ق نم ةدايز 4
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 . ةزيجلا رب اوكلمو « ةئاتسو نيعبرأو عبس ةنس رفص نم نيرشعلا ةعمجلا موي

 يجو ركسملا أل ةيلاوتم مايأ ةثالث دحألا مدي طاب اوكلمو « تبسلا موي

 ا . اهنم اوبرهو اهوكرت اهلهأ

 نم ةياغ 7 اهب لزنو- < ةروصنملا ىلإ مومثأ نم حلاصلا كلملا لقتناو
 نم نابعش فصن نينثالا ةليل كانه يفوت نأ ىلإ لاحلا كلت ىلع اهب ماقأو «ضرملا
 دجسم يف اه .كرتو « ةريزجلا يف يتلا ةديدجلا ةعلقلا ىلإ لمحو « ةروكذملا ةنسلا

 هدلو .لصو نأ ىلإ « همساي ةبطخلاو . « ربشأ ةثالث رادقم هتوه يفخأو « كانه

 . كلذ دنعف « ةروصنملا ىلإ ةيدبلا ىلع افك نصح نم هاش ناروت مظعملا كلملا

 بنج ىلإ ةرهاقلاب هل ينب كلذ دعب مث « :وركذلا هدلوا بطخو « هتوم اوربظأ
 هتدالو تناكو . ةئاتسو نيعيرأو نام ةنس بجر يف اهملإ لقنؤ « ةبرت هسرادم.

 هنبا طخم دجو اذكه «ةئاتسو ثالث.ةنس ةرخآلا ىدامج.نم نيرشعلاو عبارلا يف
 ' ىدامج نم سماخلا سيما ةلمل يف دلو هنأ رخآ ناكم يف تيأرو « ًابوتكم .

 .ةنس مرحما نم عبارلا يف دلو هنأ رخآ ناكم فو « ةروكذملا ةنسلا نم ةرخآلا

 2 ىنملا د و اهسا ءارعم ةدلوم ةيراج همأو. ؟؛ معأ ىلاعت هللاو « ةئاتسو عيرأ

 . ىلاعت هللا همحر

 ةروصنملاب «ةئاتسو د ل مالا يذ يف لداعلا كلل ةدالو تناكو

 لاوش.رشع ين نينثالا موي لاقتعالا يف يفوتو < طايمد ىلع ودعلا ةلابق يف هدلاوو

 يب عراش ةلوا تح انو يشر ةرهاقلا ةعلقب ةئاهسو نيعبرأو سمخ ةنس

 0 . ىللاعت هللا همحر « رصنلا

 دوصقملاو © حرشلا لاطل. 027 00 رك :لوتمنلا هذه
 : 2 .. 'اهعئاقو رثكأ ًارضاح تنك ينأ عم زاجيإلا بلطو راصتخالا .

 ًاميقم ثغملا كلملا هل.لاقي ريغص دلو روكذملا: لداعلا كلملل ناكو . 220(2)

 «كلانه نم. ريس ةروصنملا ىلإ هاش ناروت مظعملا كلما همع نبا لصو اماف « ةعلقلاب
 هل ىلع ةنئاكلا ت ترج اماف ٠ كيوتل ةنلق لإ فاو

 ١ راتخملا ين ةمجرألا رخآ يف ةلمحلا هذه تعقو .
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 نآلا وهو «.يحاونلا كلتو كبوشلاو كركلا هبلإ مسو كبوشلا نم ثيغملا كلملا

 رهاظلا كلملا لزنف «  ةئاّتسو نيتسو ىدحإ .ةنس ىلإ اهل اكلام لزب مو « ابكلم

 «روغلاب «رئاخذلا» باتك بحاص لحي يضاقلا ةمجرت يف روك ذملا ١سربيب نيدلا نكر

 يف ىرو هنإ لاقيو « هل فلحو ةريثك ًالوذب دكبلا ملست نم هل لذبو هلسارو
 هيلع ضبقف «روغلا "نم روطلاب هلزنم ىلإ هملإ لزنف . اهبف ضقتس مو نيمسلا يف
 ١ . اهب هلقتعاو رصمب لبجلا ةعلق ىلإ هزهجو هلوصو ةعاس

 هرمأف «نسلا ريغص ناؤع نيدلا رخف زيزعلاب تعني دلو ثبغمال ناكو (221)

 ناضمر ربش يف ةيكاطنأ حتف نأ ىلإ ًاريمأ هتمدخ يف لزب مو « رهاظلا كلملا

 اهملإ لخد ؛اماف « رصم لإ كلذ دعب ماشلا نم هجوتو « ةئاّتسو نيتسؤ تس ةنس:

 ش . ةروكذملا لبجلا ةعلقب لقتعم نآلا وهو « هلقتعاو هيلع ضيق:

 كلما ناكو <« ًاضيأ ىلجب يضاقلا ةمجرت يف ةروكذملا يه كركلا ةعلق هذهو .

 رئاخذلاب اهؤلميو «ةروكذملا ةعلقلا نيصحت يف غلابن ناكف هدالوأ ىلع فاخي رهاظلا

 ىلإ هجوتو يلج يضاقلا :ةمجرت يف انركذ ام ديعسلا هدلوا ىرج املو « لاومألاو
 ” . ا. ا. هامز ىلع هل انوع اهدجوو رئاخذلا كلت هتعفت كرفكلا

 قف ا . كركلا يف رهاظلا كلملا نبا ديعسلا كلملا يفوت الو (222)

 كلملا نا رضخ . نيدلا م دوما كلل هوخأ دب يكلم - ةروك ذملا ةمحرتلا

 .مقم ابكلمتم نآلا وهو «هئارمأ نمو هببأ كيلامم نم اهب ناك نمم قافتاب ”رهاظلا
 ياطنرط نيدلا ماسح ريمألا ةدم يف اهيف هراصح دعب نامألاب اهنم لزن مث « اهب
 لداعلا كلملا هوخأ هعم لزنو « ركاسملا مدقتو « ةكلمملا بئان ناك يروصنملا

 0 ناطلسلا ةمدخ ىلإ وعلا رايدلا ىلإ هجوتو « ديعسلا هيخأ 2

 . يالا هواوي رشا رايد "بعام د داخل 1١
 15 . رافلاو و نب تطقس : نم روطلاب ؟

 .ريضخ لزي ملو +" هب هللا فطل دمحأ نب ىنوم اهبتاك ينعأ « تلق :٠ هلوقب فلؤملا نبا-قلع :*
 ىملاضلا نؤالق نيدلا فيس روصنملا كلملا باو هنم اهملستف نينامث و سمخ ةنس ىلإ اه روكذملا

 1 « ةمدخلا ًامزالم ةيرضملا رايدلا ىلا لقتناو امهنيب ترج ةحلاصم ىلع اهنم لدبو ىفلألاب فورعملا

 نيرشعلاو عباسلا نينثالا موي هاش ناروت مظعملا ينثوتو ٠ .: لصألا نم وهو هلوق كلذ دعب ءاجو

 . « ةئامتسو نيعبرأو نامه .ةنس مرحملا نم

 )ل



 اذه لئاوأ يف يلح .يضاقلا ةمجرت يف روكذملا-يحلاصلا نوالق نيدلا فيس روصنملا
 « نيريمأ .شمالس هاخأو ًارضخ كلملا :لمجو « اههيلإ ناطلسلا نسحأف « قرحلا 2

 لع نمألا رقتساو «روصمملا .لبجلا ةعلقب اهتكسأو: « ةدبجلا تاعاطقإلا اهعطقأو 0
 ا

 | مار دا ل ع _

 نيروكذملا شمالس نيدللا زدبو رضخ نيدلا مجن نيريخألا ىلع ضبقلا هعم لاخلا م

 . . هتإف ء روكذملا روصنملا كلملا نب حلاصلا كلملا امأو ةروصنملا لبحلا ةعلقب .امهلاقتغاو

 ةنس نابعش رهش يف هدلاو ةايح يف ينوتو . يأر !ا ديدش ًامزاح ناكو « هيبأ دهع يلو ناك . ٍ

 « روكذملا فرشألا كلملا هدلو ىلإ دهعلا ةيالو لعج هدلاو نإ مث 2 ةئامتسو نينامو عبس . ع

 نيروهشلا كلولملا نم وهو . ةروكذملا نينامو عبس ةنس لاوش رهش يف كلملا .هدلقو
 .. مزحلاو ةداعسلاو ةمهلا ولعب

 نينامتو 0-0 ةدعقلا يذ رهش نم ثبسلا موي يف نوالق روصنملا كلملا وتو ا

 هل. ضرعف , اعمل ةازغلا ةّئين ىلع جرح دق ناكو . نينلا دجسمب هزيلهد يف ةئامتسو :

 .. اهرقتسم لإ ركاسعلا تداعو هبحن هب :يضقف : ضرم

 فرع و « دالبلاو لقاعملا عمجي ةكلمملاب' .فرشألا .كلملا ناطلسلا هدلو. ”لقتساو

 :٠ . هب ذالو همدخ نمل ءافو رثكأ الو ًاسفن مركأ الو ةمه ىلعأ الو « هنم ةداعس رثكأ كولملا

 ةنس رخآلا عيبر عسات ءاثالثلا موي ماشلا سليارط ثحتتف روصتملا كلملا مايأ ينو

 ىلوتساو « فيسلاب ًارهق اهحتفو « هركاسعو هسفنب اهلّزان ناكو « ةئامتسو نينامتو نامت

 « كلذ ريغو نورتبلاو ليبج ةعلق نم اهرواج ام كلمو « اهلهأ ىلع بهنلاو رسألاو لتقلا

 هركاسع عمجو هسفنب جرخ ةريسي ةدمب كلملاب هلالقتسا دعب روكذملا فرشألا كلملا نإ مث

 ,ش اكع ىلع عمتجاو « موي يف رصم نم هجورخ ناكو « موي يف اهزانف ء اكع ىلإ هجوتو

 ..ةعمجلا موي يف اهحتف هللا ريسْيو ءدالبلا رئاسو مهريغو ةعوطتملاو دنحللا : سانلا عيمج

 رهشلا نم مويلا نم ةعاسلا لثم ين « ةئامتسو نيعست ةنس لوألا ىدامج رشع عباس

 يف نيملسملا نم تذخأو لوألا ناك رهشلا نأ الإ « نيملسملا نم هيف: تذخأ يذلا

 نأو ٠ ةئامسمخو نينامثو عبس ةنش ةرخآلا يف بويأ نإ فسوي نيدلا حالص مايأ

 اديليلاا



 7 كلنكو 2 نيد انج هلو اهناهمأ عرخا ل حان فرشألا كلملا ناطلسلا 1

 :اورظناف « نيدلا حالص مايأ يف اهوكلم امل نيملسملا :نم اهيف ناك .يذلاب .اولمع جترقلا
 | جالص اهتكَلَم نيدلا حالص نم ثذخأ ال. ةريفكما رومأ يف بيعسلا قافألا اذه قي 2-7

 موي نم ةعاس يناث نيملسملا نم ثذخأو ؛ اهب نورفاكلا.لثق مث اهب نوملسملا لتقو نيدلا .
 للا ل ا ا 1

 . رومألا ردقم ناحبسف ب ىلوألا ىدامج شع

 اهراس كرر دق د تن ١ عسا ع د مئازع تتلحنا مث

 نم هتوقو هللا لوخب .نوملسملا امهكلمو « امهيلإ ماهوألا قرطتت ال ناميظع نانصح

 د ..يماشلا لحاسلا ىلع .جنرفلل قبي ملف .افيحو توريبو اديص ًاضيأ اوكلمو ٠ :عزانم ريغ
 . [١ هدحو هلل دمحلاو هعيمج كلذ نوملسملا كلمو الإ ةريزج الو ةيرق الو دلب الو ةعلق

 ةئس نم نم مرحما نم. نيرشعلاو عباسلا نينثالا موي هاش ناروت مظعملا يفوتو
 . عا لامت تاو لام هلأ همر ةلاهسونيمبرأو ةناغ

 ع

 0 باكا
 يبويالا لاك كلملا

 رايدلا .بتحاص . نيدلا رصان لماكلا كلملا بقلملا ركب يبأ نب دمج يلاعملا وبأ

 ' م همماب ةكسلا اويرضو .مدالب يف هتنيب لهأو هتوخا.هل بطخ .٠ ةيرصملا

 .طايمد ىلع جنرفلا لزن الو . بورحلا يف ًاديؤم ًادوعسم سانلا ىلإ ًابوبحم ناكو
 .ترجو: « لداعلا هدلاو ةافو ىلاعت هللا هديرب امل قفتا ةرسشع سمخ ةنس رفص يف

 .. اهسح  موهثأ ىلإ اليل محلا نم هعم نمو ناطلسلا جورخ تبجوأ كلذ عم رومأ .
 -ةزمهلا فرح يف روك ذملا بوطشملا نب دمحأ ا دامع ةمجرت يف حورشم . 0

 ١ ولا 1 1 لا رق ست سد .حضاولا نما '

 ولا اهي نبأ كن« يالا متل ع لت يمو جب اهب درت ملا ءاه- ب6 ...
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 كلملا اودصقو < لجارلاو سرافلا يف طايمد نع اوراس دق [ جنرفلا ] تاكو

 ىلإ مبخورجو مهقيجانمب نومري مهو مومشأ رحب اهنيبو < هلباقم اولزنف لماكلا
 لصوف <« ةيرمصملا رايدلا نوكلمي مهنأ سانلا لكو اونقنتو « نيماسملا ركاشع

 - .اوعقوتو نيماسملا ةفاكو هب اوراشبتساو « .مظعلاو لماكلا ءاوخأ هاقلتو فرشألا

 ' ًالوطسأ - ةحملا رحب يف .اوثعبي نأ قافتالا عقوو « نيرفاكلا ءادعألا ىلع ةرصنلا

 . نوفا تيقن 0 © جنرفلا نع ةريملا :عنمبل طايمد رحب ىلإ لْخدَي

 . اورسكو « اهيلع نوميخم جنرفلا يتلا حاسمرش ةريزج ىلإ نوماسملا اهيلع ربعو
 قبي ملو “ ضرألا كلت رثكا ءاملا بكر ف « هتدايز يف لئدلا ناكو ؛اهيلع :لبنلا

 « طايمد ىلإ دوعلا اودارأ نا ةقيض ةدحاو ةبج ريغ © اهبنوكلسي ةبج جنرفلال

 6 ةكلحلاب :اوئقيأو « صالخ مهل قبب لو « قيرطلا اوكلمو .ركاسعلا تربعو
 « مهنمؤي نأ ىلع طابمد نع لوزنلا هل نولذبي.لماكلا كلملا ناطلسلا اولسارف
 « نيماسملا ىرسأ نم مه.ديأ يف نم قالطإ هيلع ظرشو « كلذ ىلإ مهاجأف
 هيرب ناب لف لع يب سر م للا لس نع يدطس زلال يح حاد 1

 تناكف © بجر نم تسقب ةلبل ةرشع ىدحإل ءاعبرألا موي طايمد ناطلسلا مستو

 ؛ًادوهشم امو ناكو ؛اموي نيرشعو ةعبرأو رهشأ ةرسشعو ةنس اهل جنرفلا كلم ةدم
 اوقبس ؤلف رخبلا يف ةدجن ججنرفلا تلصو اهوماست اى ل. نيماسملا نأ بيجعلا نمو

 ابلخد اماف . ًالوعفم ناك ًارمأ هللا يضقيل طايمد ملست نم اوعنتمال اهيلإ نيماسملا
 مهضعبو رات اهنعاراب مهضعبف ًاداحتآ الإ ابلهأ نم اهيف اودحي.مل نوماسملا
 لصوي الو مارت ال تبقب تبقب ثسحب ًاميظع ًانبصحت اهونصح دق جنرفلا ناكو . تام

 دومحلا .للاف ©« هبابرأ ىلإ هادرو هياضن ىلإ قحلا للاعتو هناحمس للا داعأو ؛ اهملإ 2

 « ودعلا دع امل ورتب مالسإلا لعب ادم لع روكا

 . هرش مافكو

 ان سا ةيوثلا هذه يف ترج لماكلا كلملل ةبقنم

 هيلع هللا ىلص ينلا بسب هناسل جهلأ دق « هللا هنعل « مهنم اجلع نأ قفتا طايمد

 « مهلاجرو مالسإلا سرح نم مهيلي نمل ًايكنمو « مهقدانخ ىلع هب ًانلعم « مسو
 اذه لعج دقو < لضعأ دق ةميظعلا هذهب هرابتشا ءادو «لحفتسا دق هرمأ ناكو
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 نيعللا اذه ”وتع نم هسفنل .مقتني ىلاعت هللا نأ هنع بهذو « هدابج نديد رمألا
 اهيف رسأ يتلا ةريشع تس ةنس نم نابعش يف ةروهشملا. ةعقولا تناك اماف . هدانعو

 ىلوتساو « مديدعو مثودع هنيد لهأ ىلع هللا ءافأو « مدونكو رفكلا جالعأ

 هيلع لمتشا نم ةلمج يف جلعلا اذه فرع < سراف ينفلأ زهاني ام ىلع مهنم
 تاومسلا داكت يذلا هرفك ةبوقعب لجوعو « ادعو ًارصح مبنم ءاليتسالا
 .'تسرخو « هقاثو يف دفص اماف ؛ "ده لامجلا رختو ضرألا قشنتو هنم نرطفتي

 تاروشملا تعونتف © هعضومب لماكلا كلملا ناطلسلا رمشأ <« هقاقش . قشاقث
 « رجافلا ىوأم يه يتلا محجلا ىلإ هحورب قاحللاو « رفاكلا اذه لتق ةروصب

 « ةيوبنلا ةنيدملا يلاو ىلإ لصوي نم عم جلعلا !ذه لاسرإ ىلع لماكلا كلملا ممصف .
 لحلا كلذب رشابي نأو « هرمأب هراعشإو « مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع

 < ربطملا حيرضلا يدي نيب مقأ لصو اماف . هرفك نم ضرألا ريبطت فيرشلا
 : ليقو « ةروكذملا ةئسلا نم رطفلا دبع يف كلذو « ربطألا لحما كلذ يجونو

 بسو كبسي هرفك ةلم يف حرصملاو « كودعو هللا ودع اذه : هللا لوسر اي

 هقفو امل هللا ركشيو « كيدي نيب لتقبل رصم ناطلس دمع هلسرأ دق « كبحاص
 كبتنا نمل ةربع هلمحي نأ مارو « كيلإ لزنأ اب اورفك نيذلا كرشلا ةدهاجم نم

 نونمؤملا حرفو < فوبسلاب .ابرض ايانملا يديأ هتداهتف .© كيلع أرتجاو كتمرح
 بر هل دمحاو ” كوالا امني تف راو كرشلا فئاوط ىلع هنيدل هللا رصنب
 ش . نيلاعلا

 ام يذلا قيفوتلاو “ < ديدنتلا دصقملا اذه ملا هنو هلا ع

 - جنرفلا ذالب . نم اهريغو  ةيلقص كلم روربنالا نا : دنزم نم هب ةمعنلا ىلع
 ةادابمو ةقادص لماكلا كلملا نيبو هنيب تناكو ًارطخ مهكولم ربكأ مويلا وهو

 هنديد رفكلا فئاوط نم هدالب نع هّبذ راصو هتبحم هل تدكأت نأ ىلإ اهم .هفلأي

 دنع برغلا نم ةقريم ةنيدم نم نيذوخألملا ىرسألا نم هدنع ناك  هتداعو

 ل -مهل لاقو < هيدي نيب روربنالا مرضحأف « ةعامج .اهبلع هئالبتسا

 لحب ممرمأو اكع ىلإ مهدوقت داصق عم مهريسز ؟ لماكلا كلملا نع تقتعأ دق

 . مهليبس قالطإو « هريق دنع مهدوبق
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 اسلا يف سيخخلا م موي نفدو « رابنلا رخت ءاميرألا موي تشم ةتافو تناكو ع

 الكلاب نتا ل كا رهش نم نيقب عستل كلذو < هنم ةب ةناثلا

 . ىلاغت للا هجر

 يتلا يهو ؛« ةمقرشلا دالبلاب بويأ نيدلا مجت حلاصلا كلملا هدلو ناك يفوت املو 30
 رايدلاب ركب وبأ ندلا فيس لداعلا كلملا هدلو ناكو « هدلاو ةامح ف هدب تناك

 راجنس .دصق « ناطلسلا ةافو لصوملا بحاص ملول نيدلا ردب غلي الو 3 ةيرصملا

 لسرأف . اهبلإ فحزو اهلزانف 0 نيدلا مجن حلاصلا كلملا امو 6 اهراصح ًاديرم

 مث“ لاقثألا نم مرغم ام عيمج ىلع اولوتساو مهب اوعقوأف « ةيمزراوخلا مهيلع
 ةذه ا ا 0 اوداقنا مهنأ اهرخآ تالسارم ترج

 ْ ْ سلا عئاقولا نم ةعقاولا
 : نم روكذلل علاصلا كلما لصو ةرخآلا ىداع ليتشم تاك الز :

 روكذملا ريهز 'نيدلا. ءاهي 'ةمجزت يف مدقت دقو « راهنلا نم ةسماخلا ةعاسلا يف. ش

 0 مالا ديا اد
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 رهاط نب هللا دبع نب دمحم

 3 ةضاف اخيش ناك ؛ يعازخلا رهاط نب للا دبع نب دمع سابعلا وأ
 « لكوتملا مايأ يف دادغب ةرامإ يلو « ريمأ نبا ريمأ نبا ريمأ وهو « ًارعاش

 ' . تلصلا يبأ نع اثيدح دنسأ دقو ؛ بدألاو معلا لهأل افلأم

 رهاط نب هلا دبع نب دمج ىلا ةجاح يبأل تناك : يلبملا ديزب نب دمحأ لاق

 0 ٠

 عساو لوقلا ىلع 0 ًالاقم 6 يا ينع ع لبس الأ.

 . ةمجرتلا .هذهب جم تدرفنأ - 6
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 عساو كرذعف نكمت / يه نإو اهتيضق كتنكمأ نإ ةجاح انل 5
 عنام هللا ام سانلا يطعمب تسلف .هنيعب داوجلا تنك نإو تنأف

 عطاوقلا فوبسلا وبنت دقف الإو ىرحلابف يرهاطلا * ادئز رروي نإف

 ياعين رف رهاظ قا دع نود تطرأ لبقو ٠

 : نسحلا لاقف « ائيش اهيف رضح نم لك لاقف « ترطمو تقربو

 00 ابق نامزرملا ضراع .اكارد .الطه ءامسلا انتلطه 0
 اكاروأ نم ءامسلا دانز ال ابمف دقوت ذإ قربلل . تلق

 اكاكبتسا يذلا ضراعلا وبف اافجف هتيأن .بيبحأ
 كاتم .تنملفا < هدو يف ساب ٠ فعلا ينأ ريمألاب "تيبشنا مأ

 ةليل ةرشع ىدحإل نيتئامو نيسمخو ثالث ةنس يف .: ةفرع نب مهاربإ لاق
 تينا انك بهذ 8 قح ليللا 0 يالا ع ع 0

 0 ةقافو يفو < لئاتقلاب جلوع

 دودمملا ىدارتسلا ابنع لاز دوطوملا ةفالخلا :نكر "ده

 ديمع ريمألاو ردبلا ىجتاو اميمج ريمألاو ردبلا فسك

 . ىلاعت هللا همحر شيرق رباقم يف نفدو

 ها



 ةقحا.
 تايزلا نبا ريزولا ظ

 .ريزو © تايزلا نباب فورعملا .« ةزمح نب نابأ.نب كلملا دبع نب دم رفعج وبأ
 ةركسدلا لاق ا ناك ةيرق نم لس لكأ ن ا دعا تملا

 ةضاف اييدأ « رهاملا لضفلاو رهاظلا بدل لمأ نم اكو - هيف ءركذ يأ

 0 1 . ةغللاو رسب ال> اجب

 مانأ يف دادغب مقال ينزاملا ناؤء ايأ نأ بتاكلا نوره نب نوميم ركذ

 اوفلتخا اذإف « وحنلا مع يف هيدي نيب نوضوخم هؤاسلجو هباحصأ ناك مصتعملا

 .نب دم ينعي «بتاكلا قفلا اذه ىلإ اوثعبا :ناثع وبأ مه لوقي كشلا هبف عقي اوف

 ' باوصلاب هباوجخ ردصيو نواعفيف « هباوج اوفرعاو هولأساف « روك ذملا كلملا دبع

 . هيلع مهفقويو نائع وبأ هبضتري يدلا

 ..هءارمشلا تاقيطو باك يف هزكذ , دقملا يعارحلا غار لغد هيك ةردقر

 باك يف -ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يقآلا- مجنملا نب نوره هللا دبع وأ ه هركذؤأ

 2 . عبطاقم ةدع هرعش نم هل دروأو « عرابلا» .

 | يرضبلا" يذاش .نب راع نب دمجأ ناكر « تاكا هوم زك لوا يف داكن |
 0" هبلع ريزولا هأرقف : لامعلا ضعب نم باتك مضتعملا ىلع دروف 2 مضتعملا ريرزو

 « لعأ ال : لاقف ؟ ًالكلا ام : مصتعملا هل لاقف « الكلا ركذ باتكلا يف ناكو

 ناكو !1؟ يماع ريزوو يمأ ةفيلخ : مصتعملا لاقف © بدألاب ةفرعملا ليلق ناكو
 اودجوف « باتكلا نم بابلاب نم اورصبأ : لاق مث. « ةباتكلا فبعض ممتعملا

 : يفابزرملا مجعمو 545 دادغي خيراتو ريثألا نباو يدوعسملاو يربطلا خيرات يف ةرانخأ دلك

 ريعو 88 : 4 يتاولاو ١١١ :. تسرهفلاو 408 : ؟١ يناغألاو ١ : ١6 ةنازحلاو مده

 .ال8: ؟ تارذشلاوز ١ :-41١4 يبهذلا
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 لكلا لاقف ؟ الكلا أم : هل لاقف هبلإ هولخدأف © روكذملا كلملا دبع نب دمع:

 «.شيشحلا وبف "سبا اذإف « الخلا وبف انطر ناك نإف « قالطإلا ىلع بشعلا
 هكحو هرزوتساف 6 هلضف مصتعملا ٍلعف 2« تاننلا عاوفأ :مسقت يف عرشو

 . هدي طسبو ٠

 . ةنجاول ىف ىداإإلا داود يبأ نب دمحأ يضاقلا نير دقو

 ةدعسم نب ورم .بتاك ينامركلا صفح ابأ نأ يناتسراهبلا هللا دبع وبأ ىكحو

 سرغ اذإ نمم كناف « دعب امأ : روكذملا تايزلا كلملا دبع نب دمج ىلإ بتك.

 ياو يف كوانيو « هسرغ ةرك ينتحيو هسأ ءاتب متتسيل ىنب سسأ اذإو © ىقس

 «© سوبملا ىلع ىفشأو شطع دق يدنع كشسزغو ©« سوردلا فراشو ىهو دق

 كلذي تثدحف : يناتسراوبلا لاقف « تسرغ ام يقسو تسسأ ام ءانب كرادتف

 نب ىموم نب نارمع نب دمع حدمي :ىنعملا اذه يف لاقف « يوطعلا نمحرلا دبع ابأ

 ةعنص «.ساون يأ ناويد يف "تاببألا تدجو مث «© كمري نب دلاخ نب ىمحي

 را م 0 مما ناوصألا

 اسانلا هومعو لبملا لعف اوماعت ماركلا ةكماربلا نإ

  :اساسأ هولي امل نومدي ال ٠ :اوثب اذإو:اوّقَس اوسرغاذإ اوناك

 اسابل ءاقبلا لوط مرح ىرولا يف عئانصلا اوعنص'”مه اذإو

 ل كتاب هدا أك .ينتيقس تنأو  ينيقست مالعف

 ؟.:اسانيإلا شحخوت ةعبطقلا نأ ىرت الفأ « ًالضفتم ينتسنآ

 . اضيأ ىنعملا اذه يروصلا نسحللا دبع ةمجرت يف مدقت دقو

 ' : "هلوق كلذ نمف « ةقئار راعشأ روكذملا تايزلا نبالو

 ' حالما ةظحالم نع اوفكو ينم هللا دابع اي اعامس

 . ًاسيي ناك ناو : نو

 . ةثالثلا تايبألا هذه : رب نم قرن +

 : هناويد 5 ةدوجوم ريغ ةعطقلا هذه و



 حازملاب جبت ١ .هلوأو  :ايامملا مر: بطلا“ نإق ©.
 .حاتجلا هدوسم ليللاف مثو ايرثلا .ةبقارم. عم اولاقو ْ

 . .حابصلاو ليل نيب قرفأ تح بلقلا قافأ لهو تلقف ا

 ؛ 'لضاقألا شمب طخ نم هنت ام ىلع هلو

 ع ل“ دعم هتئاع َظ ملاظ

 هتمر نيح منت م :لامولا ف عملطم :

 هتمتكك دق امي 4 اكبلا - حصفأ ذإ لاق 32

 ' : . هتمظك ظيغو هبا بق تيوط مه تو

 1 ةكمكس "اها ىوهلاو. انهتشنا ةانيحو

 ْ راج قس ناك روك ذملا تايزلا نب نأ. *؟ دادي خيرا قف بيطخلا ركذو

 لاق“ اهجرخأف © ناسارخ لهأ نم لجر نه تعببف © نابقلا يراوج نه 0
 00 . : "لوقي أشنأ هنإ مت “ هيلع يشغ قح تايزلا نبا لقع لهذق ٠ ش

 ” فعشلا, 4 . مجنلا عز ةلرطو رفتدلا قشاعلا. "ليل تاعانم كرظا
 000 فلألا ةقد هنم مسجلا ' :انناك قر يملأ ..نم ياش :ئزاوتا انام

 ...فسآلا نما ىقال يذلا .لوطل الإ دلك .نم ”بوقعي افسأ.اي لاق ام
 ”فقيلو" تايزلا قع ؟لدتسيلف .افند ىوهلا تنيم ىري نأ هرسس "نم

 ا دل تفلخ دقوا اخ « عرابلا» باتك يف هر بر :

 1 ا ا ١

 525210101010100 ا يما

 : ءمعت ةناويدا 3

 مو . 6 دابعب خيرات ؟
 ا . هئاويد يف اهدجأ م ىئإ

 0. 5و : ةلاويد 8
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 همأ قرافملا لفطلا ىأر نم الأ

 همأ ريغ اهنباو مأ لك ىأر

 هبيحت شارفلا يف ًاديحو تابو
 يننأل اهنع ربصلا تلطأ ينببف

 همسج ربصلا فرعي ال ىوقلا فيعض

 . دمج لئاسز ناويد هلو

 ةيلادلا هتديصقب يرتحبلا هحدمو
 : 'اهرخآ يف

 ضف ىلع نيعمج قلخلا ىرأو
 لعلاب كلضف نوملاعلا فرع

 نابكسنت هانبع ىركلا َدْسَعُب

 تايضتيا ليلا فضحت براس
  ناقفخلا مئاد بلق ”لبالب

 ؟ نام نباب ربصلل نمق « ديلج
 ناثدحلا يف سانلاب يستأي الو

 لاقو ل هتغالبو هطخ فصو يف نسحأو

 و3 مس 53

 دوسمو ديس نيب نم كل

 رديلقتلاب لاهجلا لاقو م

 يلوصلا سابعلا نب مهاربإلو © هرصع ءارعش نم ةعامجو حئادم هيف مامت يبألو
 : "هلوق كلذ نمف « اهيف هب ثبعي عبطاقم هبف هركذ مدقملا

 هراكدا دنع هنم يوآ تنك خأ

 ادمجع يرهدل يدادعإو ينإو

 : اضيأ هلوق كلذ نمو

 ةرورض تملأ ىولب نع كتوعد
 ةملم دنع كوعدأ اذإ ينإو

 كي هبف ًاضيأ هلو

 ١ يرتحبلا ناويد :
 ةيبدألا فئارطلا ؟ :

. 648 

 /ا١6 ٠ ١٠١5 ١5١

 امه 197

 خماش زعلا نم هاب لظ ىلإ
 خراصو مولظ نع هنم نملقأف
 فات را هتافطإ _سمتلك

 أه ”ريعس يلع نمط نع تدقوأف

 اهريصن روبقلا دنع ةيعادك

 . اكئاولغ ىدم نع ًاليلق رّضقو

 .ا١؟56 ؟ ه8 ©
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 اكئاجرك ردغ يف يناجر نإف ترام مويلا اذه كي نإف

 1 : ًاضيأ هبق هلو

 ”تاءورملا انب ترزأ ! كحيو : ىلذع ترثكأ نيح.امل تلق

 اوتام دقف .”هبتع يلاست ال : اهل تلق ؟ ةارسلا نبأف : تلاق
 تايز مامإلا ريزو اذمه : ال تلق ؟ كاذ ملو :تلاق

 ظ :١ هيف اضيأ هلو
 يرادق يعمو هتقراف دقل عنب دمحم نع ةروز يب تردص نأ

 يركش هفورعم لثم نع هتنايص دمع لثل يدنع ادي تسيلأ

 ظ ظ : اضيأ هيف هلو
 .رسعاذ تنك دقو رسب اذ تحبصأف ةورث كتلانأ ايندلا نكت نإف

 .رقفلا نم بوث تحت تناك مؤللا نم اقئالخ كنم ةارنإلا فشك دقف

 : اضيأ هبف هلو

 مح :ةءاشإ ديرب نم مآ د تاخإ ا وع. يراشيا نع 5
 اناك نم انئاك هانم هلو دمح ءاخإ نم صتلخي نم مأ

 .' حدقو ىجهت فارشألا تلاز امون« كلذ رع انشأ و
 يضاقلا وهو « كلذ دعب هب ترفظ مث « نآلا هركذأ الو <« مهضعب لوقي هبفو

 هاجه دق روكذملا تايزلا نبا ناكو  ١هركذ :مدقملا - يدايإلا داوذ يبأ نب دمحأ

 : امهو نيتيب هيف دمحأ يضاقلا لمعف « تيب نيعستب

 17 كم نو مام كنتي يذم انينقنا قميورجا
 تيرا رخو« هتغ لسف . مرتطت لإ كالا عوضا آه
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 يف هاكح لوألاو « مهجلا نب يلع ىلإ نيتيبلا نيذه ' « دقعلا » بحاص بسنو

 لرأب ًاضرعم «هلوقب هيتيب نع تايزلا نبا هباجأف ] ؛ ملعأ ىلاعت هللاو «يناغألا»

 : ٠ : .راقلا مِيبي ناك يضاقلا دادجأ ضعب

 تومل تضرع دق كسفن  انوحه ف عماطلا ا

 -تيبلا. ةفورعم انباسحأ انباسحأب يرزي ال :تيزلا

 "[تيزلاب راقلا انلسغ ىتح هقنت مف كلملا متريق

 :”روكذملا تايزلا نبا دشنأ نوراه قئثاولا هدلو رمألاب ماقو مصتعملا تام املو

 |. هتروفدم ريخل ربق .ريخ يف اوفرصناو َكوُّيَغ ذإ تلقدق

 .نوراه لثمب الإ كلثم تدقف ةتأ للا ربحي نل

 هيلع ًأطخستم ناك نأ دعب « مصتعملا مايأ يف هيلع ناك ام ىلع قثاولا هرقأو

 ش رمهأ يلو اماف « هبلإ رمآلا راص اذإ هبكتي .هنأ ةظلغم نبع فلحو هببأ مايأ يف

 بتكف « ةوبتك ام ضري ملف اوبتكف « ةعببلا رمأب قلعتي ام اوبتكي نأ باتكلا

 : لاقو هني نع كفا اهيلع تابتاكملا ريرحتب رمأو «اهبيضر ةخضن تايزلا نبا

 اماف . ضوع تايزلا نباو كلملا نع سيلو « ضوع.نيمملا نع ةيدفلاو لاملا نع

 نيمبرأب هتيالو دعب هيلع طخسف «ريثك ءيش هنم هسفن يف ناك لكوتملا ىلتو تام

 تام امل هنأ هيلع هضبق ببس ناكو « هلاومأ ىفصتساو هيلع ضبقف . « موب

 يضاقلا راشأو « قئاولا دلو ةيلوتب روكذملا دمج راثأ لكولا وخأ لاب قئاولا

 هديب هممح ىتح دعقو كلذ يف ماقو « لكوتملا ةيلوتب روكذملا داود يبأ نبا دجأ

 ريزولا ىلع لخدم يقئاولا مايأ يف لكوتملا ناكو < .هبنمع ناب هلمقو ةدربلا هسنلأو

 قئاولا بلق ىلإ كلذب برقتي ناكو « مالكلا يف هيلع ظلغيو همبحتيف روكذملا

 ' .هلاومأ رتس نأ الجاع هبككن نإ يشخ ةفالخلا ىلو اماف و < هيلع كلذ لكوتملا دقحف

 ءامقوم هدنع كلذل دجيو هيرغي دمحأ يشاقلا لمجو « نامطيل هرزوتساف « هتوفبف

 . 1١1 : هلناويد رظناو 3 ر نم ةدايز ا”

 50 الاك < هناويد و
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 هكالمأ عيمج نم دحي ل  هركذ يتأبس اك - رونتلا يف تامو هيلع ضبق اماف
 دحم ملو كلذ ىلع مدنف « رائيد فلأ ةئام هتممق تناك ام الإ هرئاخذو هعامضو

 دجأ ل صخش ىلع ينتلمحو لطاب يف ينتعمطأ : دمحأ يضاقلل لاقو < اضوع هنع
 . ًاضوع هنع

 ةدكدحلا هريماسم فارطأو ديدح نم ًارونت ذختا دق روك ذملا تايزلا نبا ناكو
 هيف بذعي ناكو « هترازو مايأ يف « ”لاسملا سوؤر لثم ةمئاق يهو ©« لخاد ىلإ
 وأ مهنم دحاو بلقنا امفيكف « لاومألاب نيبولطملا نيواودلا بايرأو نب رداصملا
 مآلا دشأ كلذل نودحبف »2 همسج يف ريماسملا لخدت ١ةبوقعلا ةرارح نم كرحت

 « ينمح را ريزولا اهنأ مهن :م دحأ هل لاق اذإ ناكو « ة ةقاعملا هذه ىلإ دحأ هقبسد ملو

 « رونتلا يف هلاخدإب 00 هلقتعا اماف «ةعيبطلا يف رو ةمحرلا : هل لوقف
 : هل لاقف « ينمحرا نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ديدحلا نم ًالطر ريشع ةسمخب هدبق
 اترضحأف ةقاطبو ةاود بلطف « سانلل "لوقي ناك ا « ةعيبطلا يف روخ ةمحرلا
 : "بتكف هيلإ

 مونلا يف 'نيعلا كيرت ام هنأك موي ىلإ م نمف لنتسلا يف
 موق ىلإ موق نم 'لّقتتت ايند لود اهنإ ًاديور « ”نعزجت 7

 اهأرق اماف « دغلا يف الإ اهيلع فقي لو اهنع لغتشاف « لكوتملا ىلإ اهريسو
 نيثالثو ا ا

 ناؤل هيلع ضبقلا ناكو « ًاموي نيعبرأ رونتلا يف هتماقإ ةدم تناكو « نيتئامو

 . ةروكذملا ةئنسلا نم رفغص نم نياضم

 بناج ىلع محفلاب هًّنطخ دق هطخي بوتكم رونتلا يف دجو تام الو
 : .لوقي رونتلا

 ميلإ بصلا دشرب موني دبع هل نم

 ١ ةيوقعلاو رانلا ةرارح : ق .

 لوقت تنك : رد .

 ا هناويد و
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 هيلع "ينيع لد ايحر لا محر
 هيدل ”تّنه نم نبع تمانو ينبع ”تارهس

 هيلإ تلصو نأ ىلإ ”تفطلت تايزلا نبا ىلع ضبق امل : لوحألا دمحأ لاقو
 : لاقف 2« ىرأ ام ىلع زعي : هل تلقف < لبقث ديدح ىف هتيأرف

 اهرظنم اححو اهافعو اهرْسغ نم يحلا رايد لس

 اهركتلم ابفورعم تريص تلبقأ ام اذإ ايندلا يهو

 اهردق اذك هللا دمحَتن _لئام لظك ايندلا .امنإ

 ترص ام ىلإ .ترص دق «© يدبس اي : همداخ هل لاق رونتلا يف لعج املو

 . ىلاعت هللا همحر <« تقدص : لاقف « ةعاسلا هذه

 باحك
 تايزلا نبا ريزولا

 : ممو سابعلا ينب نم ءافلخ ةئالثل رزو « السن ًالضافو ًاديجب ًارعاش نأك ...

 نب ديعس نع يلوصلا ىكح ام هترازو ببس ناكو « لكوتملاو قئاولاو مصتعملا
 الكلا ةرثكو ةنسلا بصخ فصوب مصتعملا ىلع لبجلا نم باتك درو : لاق مس

 هنع هلأسو كلملا دبع نبا اعدف « هفرعي ملف ؟ ًالكلا ام : رامع نب دمحأل لاقف

 لوأ ىمسيو © شيشح وهف فج اذإو « ًالك وبف تابنلا نم بطر ام : لاقف
 نيواودلاو رومألا يف رظنا تنا : دمحأل لاقف « لقبلاو بطرلا تبني ام

 دم ناكو ؛ هرزوتسا مث ًامايأ هيلع ضرعف « "يلع ضرعي اذهو « لامحألاو

 . وحنلا اذه ىلع جم ةخسنلا اهب تدرفنا - ب 4
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 ش | شرفلاو خبطملا رومأ لي كلذ لبق روكذملا

 يف لعجي ملو « تايزلا نبال سانلا ميمج .موقي نأ رمأ يلو امل قثاولا ناكو
 همودقب سحأ اذإ ىحضلا ةالص لجعتسي داود يبأ نيا ناكف « دحأل ةصخر كلذ

 : تايزلا نبا منصف « رمألل ًالاثتماو « ناطلسلا راد يف هل مايقلا نم ةفنأ

 موصيو اهدعب كني ةازآو قوادع داقتسا ال ىحضلا ىلص

 | ”موقتو ”ةرات دن كتكرت .٠ :ةهومسم ةوادع "نئمأت ال

 | . هتمجرت يف هعم هربخ نم ءيش قبس دقو 37
 : تتام دقو « ربع هنبا مأ هتيراج يف روكذملا دمج رعش نمو

 ريق اهل داؤفلا ريغ لهو تلقف 2اهربق ترز ول نالخلا يل لوقي

 'ربصلا اهعم يتلا نسلا غلبأ لو . اهدقف لبجأف ثدحأ منيح: ىلع

 . ةيافك هبفف ردقلا اذه ىلع هنم رصتقنو <« بخت هلك هرعشو

 ةوسقلا ديدش روكذملا دمج ناكو ؛ لاملا ريثك ناك هنأ الإ اتايز هوبأ ناكو
 .ةعيبطلا ىف روخ ةمحرلا : .لوقي ناكو « همحري الو دحأل قري ال ةكيرعلا بعص

 © نراطيخلل راوجلا : هنم راوجلا برقي هيلإ لسوت لجر ةعقر ىلع امري عقوو

 . ناوسنلل .فطعتلاو

 ديدخ نم نفاس: ةفا سكش رونتا ا رو كح دارأ اماف
 بذعبل هذختا دمج ناك « ةكرحلا نم هيف نوكي نم منت رونتلا لخاد ىلإ اهفارطأ

 - يرصملا طابسأ نبا هيف بذعو كلذ لمع نم لوأ وهو  هبلاطي نم هبق .
 يف كلذو ثالث دعب تاىف « هيف سلجأف « سانلا يف ككح كيف انيرجأ : لاقو

 : ةمحفب رونتلا يف بتك هنا لبقو ؛ نيتئامو نيثالثو ثالث ةنس

 هيلإ "بصلا دشريب -مونب دبع هل نم

 هيلع 'ينع "لد اميحر هللا .محر

 . ىلاعت هللا همحر « هتلكأو بالكلا هتشبنف هربق قمعي لو نفدو

 ا ١١



 .: لوقي ناكو باغف « هباتسأ عم ذخؤي نأ فاخف هبلإ ًاعظقنم ظحاجلا ناكو

 داود يبأ نبا دنع تنك : لاق ءانيعلا بأ نبا ىكحو . [......] نوكأ تدك

 نبا دنعو « هتيحانو هبابسأ يف ناكو ًادبقم ظحاجلاب ءيجف تايزلا نبا لتق دعب

 نبا لاقف « ناتسزوخو سراف ءاضق يلي كاذ ذإ وهو « روصنم نب دمح داود يبأ

 ىرقلا ذخأ اذإ كبر ذخأ كلذكو 0 هذه ليوأت ام : ظحاحلل داود يبأ

 ابليوأت اهتوالت : لاقف ( ٠١ : دوه ) © ديدش ملأ هذخأ نإ « ةملاظ يهو

 ينع كفيل « يضاقلا هللا زعأ : لاقف « دادحي اوئيج : لاقف < يضاقلا هللا "زعأ

 سلجملا لهأ ضعب هزمخو دادحلاب ءيجف « كنع كفل لب : لاقف ؟ ينديزيل وأ

 : لاقو ظحاجلا همطلف « :لعفف « ًآليلق هرسأ ليطيو ظحاجلا قاسي فضياقأ

 ىلع ررغلا ناف < ةظحل يف ةعاس لمعو ةعاس يف موي لمعو موي يف رهش لع لما

 لاقو « هنم سلجملا لهأو داود يىبأ نبا كحضف « ةجاس الو رعذجم سيلو قاس

 . هنيدب قثأ الو هفرظب قثأ انأ : روصنم نب دمحم داود يبأ نبا

 اذذإ

 د داق ا ل 0 دييملاو © علا

 . لسرت هلو بدأو لضف هيف ناكو « مظعتلا ىرحب

 هبوب نب نسحلا يلع يبأ ةلودلا نكر ريزو ىراك هنإف لضفلا وبأ هدلو امأو

 ممألا براحت يف هرابخأ مجارتو ١١0 : ؟ صيصنتلا دهاعمو ١8 : م ةميتيلا يف هتمج رت - 41

 ةفلتخم جم يف هتمجرتو ع١ : م تارذشلاو 55 : ١ عاتمالاو نيريزولا قالخأو هيوكسمل

 مهأ تبشتسو ىرخألا خسنلا ين درو ام عم رومألا نم ريثك ين يقتلت ال داكتو « انه درو امع
 ١ يثشاوحلا يف اهيف درو ام

 ١ تعلن : نم رب قا ر ن .



 توم بسقع هترازو ىلوتو  !١امخركذ مدقت دقو. ةلودلا ضع دلاو .يتايدلا

 ًاعسوتم ناكو « " ةثاؤلثو نيرشعو نامت ةنس يف كلذو « يمقلا نبا ىلع يبأ هريزو
 ؛ هنامز يف دحأ هبف هبراقي مف لسرتلاو بدألا امأو « موجنلاو ةفسلفلا مولع يف

 ةعابتأ ضعت نع رادقملا ليلج ةسايرلا لماك ناكو « يناثلا ظحاجلا ىمسي ناكو

 ناكو « بحاصلا هل لبق هتبحص لجألو - هركذ مدقملا داع نبا ”بحاصلا
 ءاضببلا دملا لئاسرلا يف هل

 « ديلا ديعي ةياتكلا تئدب : لاقي ناك : « ةميتيلا » بانك يف يلاعثلا لاق

 . ديحلا دبع ركذ مدقت دقو « دبمعلا نباب تمتخو

 فيك : هل لاق هبلإ عجر اماف «دادغب ىلإ رفاس دق داع نبا بحاصلا ناكو

 «ذاتسألا» هل لاقي ناكو « دابعلا قف ذاتسالاك « دالبلا يف دادغب : لاقف ؟ اهبتدجو

 ش ' هقوقحي ائاق كلملل اربدم اسئاس ناكو

 نسحأب هوحدمو « ةعساشلا دالبلا نم ءارعشلا ريهاشم نم ةعامج هدصقو

 دئاصقب هحدمو « ناجرأب وهو هيلع درو « ىيبنتملا بنطلا وبأ مهنمف “ حئادملا

 : : "املوأ يتلا اهادحإ

 1 ا : ابصلخم دنع ابنمو

 اريسكم جيش ولا رذب يذلا يمهزع هنإف د ادامملا ابتيأ ”ناجرأ

 اردكألا جاجعلا كبكوك ىتش ام هلامف تببتشا ام لعفأ 0

 ارهوج رحي لجأ نسم يقيلأ 2 لضفلا !أ يم

 . ل6١١: 5 جب رظناذ

 اهنم ذخأف « فلعلا ىلإ تجرخ هل لاغب ىلع مطق » ةسايسلا يهاو ناك ةلودلا نكر نأ جم ين ءاج ؟
 مسقتت ال لاغبلا نأل نوفلتخي نآلا : لاقف ةعبس : ليقف ؟ ةيمارحلا ناك مك : لاقف « لاغب ةتس

 رابخأ كلذ ين.هلوأ ءهيحانص فمش للغ سو رمألا طبضل دينملا نبا ةسايس تماقف : مهددع ىلع

 . 6« ةروهشم

 وه* يبنتملا ناويد *



 ارصكقم وأ ارصقُم نوكأ نم يل شاحو مانألا هتيؤرب قفأ

 ظ : اهنمو
 اردنكسإلاو سيللاطسر تدهاش اهدعب ينأ بارعألا غلبم نم

 ى رق نمل راضنلا رادملا رحني نم ينفاضأف اهراشع رحمن تللمو

 ارضحتم ًايدبتم اكلمتم . هبتك سراد سوسلطب تعمم و

 اريضعألاو مهسوفن هلإلا در امنأك نيلضافلا لك تيقلو

 ازخؤم تبتأ ذإ كلذف ىتأو امدقم باسحلا قسن انل اوقسلن

 : « ريسلا نويع» باتك .يف ينادمحلا نبا لاقو. . ةراتخلا دئاصقلا نم يهو
 ١ 0 . رائيد فالآ ةثالث هاطعأ

 يرهوجلا هركذ ام ىلع ةددشم يهو « ءارلا فيفختب ناجرأ لمعتسا دقو

 نباو « هامسم قرتفاو هظفل قفتا اما» باتك يف يمزاحلاو « حاحصلا » بانك يف

 يبأ ةمجرت يف ةديصقلا هذه هركذ قبس دقو . « برعملا » باتك يف يقملاوجلا

 مل هضري مل املف « رصمب وهو هيف اهمظن ينتملا نأو « تارفلا نب رفعج لضفلا
 ' . ديمعلا نبال ابفرص سراف دالب ىلإ هجوت (لف « اهابإ هدشني

 درو دق - 'هركذ مدقملا - ىدعسلا ةتاين نب زيزعلا دبع رصن وبأ ناكو

 : اهلوأ يتلا هتديصقب هحدتماو يرلاب وهو هيلع

 ٠. رارح سافنأ ببحلو راكداو قايتشا ”حرب

 اهتاربع عممادمو

 نحب ام ىبلق ل

 .ابشلا ركس ىفقتا دقل
 اغصلا لصو نع تربكو
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 راطما مون نع ضفرت

 , يراوي امو مومبلا نم

 . رايثحلا بصو ىضقنا امو ب

 0 افعلا دع كول امور

 . يراكتباو ةفاص'رلا باب .



 ابصلا يف رطخأ مايأ

 اًرّصلا رجح ىلإ ينبح
 وأ تاذللا نطاومو

 :ابنمو

 ذلي شيع يل تسي مل

 ديفلاا “نا ”:ليقتا اذإو

 يرامعا اهقئادح يفو -

 يراد وبللا رادو ىناط

 راقتعلا ةرقاعم ىوس

 يرامتقلا ناحلأ نهب ت

 راطقلا ميد تلءاضت د

 اوم تدف'ر انئأكف

 هلئيدح رشن نأكو

 ذشت ام اننأحو

 يت رسلا ظفحمي فلح

 :ابنمو

 رابكلا ممحملاب لانثت ر ومآلا نم رابكلا نإ
 يراوسلاسفنلاسجاوه ت ءبتا لضفلا يبأ ىلإو

 هدزب ملف تاو اينو ىرخأب ةديصقلا هذه عفشف « هنع هتلص ترخأتف

 . نأ ىلإ لّسوتف < هباب ىلإ اهيلع درو يتلا هلاح ةقر عم لامهإلا ىلع ديمعلا نبا
 فقوف « ناويدلا بابرأ يمدقمو ةلودلا نابعأب لفح وهو سلجلا موي هيلع لخد

 « لظلا موزا كتمزل ينإ © سيئرلا اهيأ : لاقو « هديب هبلإ رامأو هيدي نيب
 نم يب ام هللاو < كتلصل ًاراظتنا قرحلا ىونلا تلكأو « لمنلا لذ كل تلاذو
 «مهتمهتاف ينوقدصو «مهتششتغاف ينوحصن موق « ءادعألا ةتامث نكلو « نامرحلا

 راصحبلا جاومأب هبه

 رارملاو ىمازتخلا رشن

 راثن يف هاتحار قر

 راربُسلا ليل هردص بس
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 ا نإو 6« كتنمط ن نم اوناك هي اوحدم ام ىلع مدسحت نيذلا نإ ؟ يه

 « ؟عاقب ميفرشأو « اعامش مررنأو امان مهمظعأ كبك مح ازف © كلثم اوناك

 ؟ناقو. هنأرا عفوت م ةغاب طاق لوب اهيل مرا : داش و هنجلا نإ راشف

 « ةرذعملا يف ينم ةلاطإلا نعو « ةدازتسالا يف كتم ةلاطإلا نع قمضي تقو اذه

 اهيأ : ةتابن نبا لاقف « هيلع دماحتن ام انفنأتسا هيلإ انعفد ام ائيهاوت اذإو.

 «رهد ذنم سرخ دق ناسل ةلاضفو «نامز ذنم :يود ردص ةئفن هذه « سيئرلا ْ

 ' اذه تبجوتسا ام هللاو : لاقو .« دسعلا نبا طاشتساف « مثل لطم اذإ ينغلاو
 - انعفد ىقح اذ نود نم دسعلا .ترفان دقلو « ىلاعت هللا قلخ نم دحأ نم بتعلا
 يضغأف يتعينص.الو © كلمتحأف يتمعن يلو تسلو © مثاق جاجلو مئاع ”يرق ىلإ

 ربصلا لم ددبيو .ملحلا ةرم ضقني يعماسم يف هقررفأ ام ضعب ةنإو « كيلع

 الو ئنحدِم كتلاس الو « لوسرب كترعدتسا الو باتكي كتمدقتس هنا امو اذه

 « .باتكي ينتمدقتس ااه سدئرلا اهأ تقدص : ةتابن نبا لاقف ؟ يضيرقت كتفلك

 نكلو « كضيرقت ينتفلك الو «-كحدم ينتلأس الو « لوسرب ينتيعدتسا الو

 الو © ةسايرلاب الإ دمحأ ينبطاخي ال :.ثلقو كتييأب كناويد.ردص يف تسلج
 ءايلوألا معزو ةلودلا نكر بتاك يناف « ةسايسلا ماكحأ يف قلخ ينعزاني

 :ناسلب ينعدت مو لاحلا ناسلب ينتوعد كنأكف « ةكلمملا حلاصمب .مقلاو « ةرضحلاو

 « هترجح لخد نأ ىلإ هراد نحص يف عرسأو .ابضغم دسعلا.نبا راثف.« لاقملا

 : لوقي رام رادلا نحص يف وهو ةتابُن نبا عمسو « سانلا جامو سلجملا ضوقتو

 .ناك اذإ بدألا هللا نعلف « اذه نم نوهأ رملا ىلع ىشملاو بارتلا فس نإ هللاو
 هنل] باثو دضعلا نبا ظمغ نكس اماق ٠ هبف بكام هنزتشمو. < هلل انني ةمئاب
 عمس يف صاغ امنأكف « هنم ناك ام رثآ ليزبو هبلإ رذتعيل دغلا نم هسمتلا هماح

 . تام نأ ىلإ ديمعلا نبا بلق يف ”ةرسح تناكف « اهرصيو ضرألا
 « ةتابسن نبا ريغ ىلإ نيبوسنم سلجملا اذه ةروصو ةديصقلا هذه تدجو يفإ مث

 « باوصلاب معأ هللاو 6« هيف ةديصقلا هذه رأ لف ةتابن نبا ناويد تفشكو

 . ىوذ : راتخملاو رق
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 ةدصقلا هذه يدبحوتلا نابح يبأ فيلأت «٠ نيريزولا» باتك يف تدجو
 يرفغللا يدادغبلا بابثلا يبأ ناب فورعملا. نيسحلا نب قازرلا دبع دمج يبأل
 هيوممب فرعي خركلا لهأ نم رخآ رعاشل ةبطاخملا هذهو « رعاشلا يقيطنملا
 . لعأ لاو

 نبا ةلودلا نكر همودخم دنع ًانيكم بتاكلا دمع نب دمحأ جرفلا وبأ ناكو.

 « ماركإلا نم هقح هيفري ال ديمعلا نبا ناكو « هيدل ةيلعلا ةبترلا هلو « هّوُب
 : هيلإ بتكف « دفي ملف ًارارم هبتاعف

 هلا اف روفوم كلام

 ذو انضهن تئج اذإ و

 ام لثم لقت م انجرخ نإو
 يذلا اذ نمف مع اذ تنك نإ

 ةلود نم براغلا يف تسلو

 ا انلزعو انملو دقو

 مدعملا ىلع هيتلا كبسكأ

 .؟ مملتلت لو تلواطت انج

 مدق ”ةفارط مادق لوقن

 مصيب مل ممت يذلا لثم
 مننملا ف كنود نم نحنو

 مظعت : لو رغصن ملف. تنأ

 مرصاف وأ ف اسنإلا ىلعلصف اهلك انلاوحأ .تأفاكت

 ىلإ ةرم مدق دق دسسعلا نبا ناكو « ةريتك حئادم هيف دابع نبا بحاصللو
 : هملإ بتكف اهبف بحاصلاو ناهبصأ

 مس نإ ةراشبلا .تلق
 مركلا وخأ عييرلا مأ ء

 مدعلا نم *لقملا نمأ

 معن يل اولاقف « اذإ د

 مدق دق كعيبر اولاق
 اتشلا وخأ عيبرلا وهأ

 هلاونب يذلا اولاق

 هطيعلا: يا .نسيكرلا حلق

 : مهضمي لوقي باجعإلا ريثك ديمعلا نب ناكو

 . ناكلخ نبأ هدروأ امي فالتخا ةياورلا ينو همم « 4807 : نيريزولا قالخأ رظنا ١
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 ”دئالولا 556 دقو 'فاجُم اننيب بابلا ىلع رقس ىلإ تءاجو

 دئاصقلا هملإ هيدؤت _يحوب اببلق عرقي وهو يرعش عمسن
 دئالقلا هنم دقنت اسفن هل تسفنت ًفبطل ينم تعمس اذإ

 ىوس « "هتبثأ ىتح هنم هملع تفقو يذلا ينيجعأ امو « رعش ديسعلا نبالو
 : هلوق وهو « « ءارزولا » باتك يف يباصلا نبا هركذ ام

 اهتيؤر ةبحت ينبع ءادوس تبقب ةقاط هجولا يف تيأر

 اهتدحو تمحر الإ هلل ابعورت ذإ ضيبلل تلقف
 - ارض ءاضيبلا هيف نوككت نطو يف ءادوسلا ثبل "لقف

 : « لختنملا » باتك يف يلاكملا لضفلا وبأ ريمألا هل ركذو

 براقت ال براقألاو دع ابألا نم لاجرلا خك

 براقعلا نم رضأ لب بر اقعلاك براقألا تإ

 « دادغبب ليقو « .يرلاب مرحلا يف لبقو « رفص يف روكذملا ديمعلا نبأ ينوتو
 . "ىلاعت هللا همحر « ةئاؤلثو نيتس ةنس

 «ءارزولا » باتك يف يباصلا مهاربإ نب نسحملا نب لاله نيسحلا وبأ ركذو
 يف يباصلا مهاربإ هدج لاق اذكو ] « ةئاثلثو نيسمخو مست ةنس يف يفوت هنأ
 . ؟[ ملعأ للاو « « يجاتلا » باتك

 هماست < ىرخأ سرقنلاو ةرات جنلوقلا هداثمي دبمعلا نبا لضفلا وبأ ناكو ]

 ١ فاخم : نم رب؛ راتضملا ر .

 : سمشلا نم هلظي هسأر ىلع ماق مالغ يف هلوق هنمف نسح رعش هلو : جم يفو « انه لاق اذك 5-2

 يسفن نم ىلع زعأ سفن نسمشلا نم ينالظت تناك
 سمشلا نم يللظت سمش بجع نمو ًابجع اي لوقأف

 ؛ ةنس نيرشعو ًاعبرأ هترازو تناكو « ًاريسي ةنس نيتس ىلع داز دق هرمع ناكو : جم يف داز

 . ناذمهب يوت هنإ : جم يف لاقو

 مه . ر نم ةدايز



 اذإ: :ةملاقدو قفار كبلغ هيعضأ عا لان لئاتل لاقوب © :ةقهأ لإ ده

 تددو جنلوقلا 0 اذإو « ينغضي عبس يكف نيب .ينأكف سرقنلا ينضراع

 لصبب اخ رت تاج فاراكا ىأر هنإ : لاقيو « هنع سرقنلا تلدبتسا ول

 ؛ يبتشأ ام لك .راكألا اذبك تنك اول تددو : لاقف « هتم نعمأ دقو نبلو

 . [١ بئاوشلا نم وفصت نأ لق « ابندلا ةملش هذهو : تلق

 هافو دعب هراد باب ىلح دبع دبع نببحاصلا نأ عيماجما ضعب يف ٍتيأرو 10

 5 صْعَي زيلهدلا ناك نأ دغب ًادحأ لا

 .بإرت بارتلا يف مويلا وبف هنم رهدلا عزفي ناك نم نبأ

 بائتكا ينارتعاف يالوم تام ماشتحا ريغو ةبقرالب 'لق

 يلأ ىإ اهبسن دقو < تا تايبألا يل « ينيبلا » ا تيأد مث

 ٠ هنأل .يمزراوخلا ريدقتلا اذه ىلع ركن نأ نكي لو 0 تمئاملا

 تير مق دادايرلب تيار للمال ع حاب يلب نع لسن

 : بوتكم هملعو « اهيا مسر الإ اهنم

 انييلا رادلا هرذهف ًاريتعم ”نامزلا فرصل بجعا .

 اهبناوج يف روتلا عطس دق : ةيهاز كولماب اسي يدع
 اهبحاص دعب رادلا شحوأ 7 اهنكاس ةشحو : ”تتلدمت

 ب نيتيافكلا ٠ اذ هدلو ةلودلا نكر همودخم بتر تام الو ١/223

 ١ ةيرصملا ةعوبطملا يف :تباث وهو خسنلا نم طقس .

 سانلاب ماحزلا : ق ؟. . *

 ش . نامزألا : يق
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 « لضاوفو لئاضف اذ ايرس اآليبن اليلج ناكو « ةرازولا تسد يف هناكم 'ايلع

 ءانثأ يف هناويد يف ولا ةيلادلا ةسخلا تايبألا يبنتملا هيلإ بتك يذلا ا

 .اهركذ لإ اع الو# هدلاو حئادم

 هل قيدص ىلإ بتك : لاقو « هدلاو ةمجرت يف « ةمبتيلا » يف يبلاعثلا هركذو

 - يديس اي كءاقب هللا لاطأ - ةلللا تجنتعا تقر هدلاو نع روس اخ هيديتسل

 يباحصأ عم تمظتناو « رمعلا صرف نم ةصرف تزبتناو « رهدلا نيع نم ةدقر

 نمت تانك ادعت ءادملا ءادهإ 4 اظنلا ا ا ا

 ةرازو يف روكذملا حتفلا وبأ لزي ملو ٠ نم عبطاقماهل رك ذو« مالثلاو

 ماقو « ءاحلا فرح يف مك ا نأ ىلإ ةلودلا نكر

 تناكو « ةديدم ةدم كلذ ىلع ماقأو « اضيأ هرزوتساف ةلودلا ديؤم هدلو رمألاب

 ةلودلا ديؤم بلق ىرغأ هنإ : لاقيو « ةسفانم دابع نا بحاصلا نيبو هنيب

 تس ةنس روهش ضعب يف هيلع ضبقو «© ضارعإلاو ركتنالا هنم هل ربظف « هلع

 اتجا : يلاعثلا لاقو . هلاح اهبف حرش تايبأ هلاقتعا يف هلو « ةئاثلثو نيتسو

 سيأ اماف - هيدي غطقو : هريغ لاقو - هتبحل زجو هفنأ ةبوقعلا يف عطقو هلام
 قتف « هدي هيلع يوتحت ام عيمج لذب ولو هيف وه امم هل صلخم ال هنأ معو هسفن نم

 هدلاولو هل ناك ام عبمجي ة ةركذت اهيف ةعقر اهنم جرختساو هيلع تناك ةبج بيج

 : هب لكوملل لاق تقرتحا امنأ مع اماف « رانلا يف اهاقلأو < ”نئافدلاو رئاخذلا نم

 لاز اف « دحاو مهرد انلاومأ نم كبحاص ىلإ لصي ال هللاوف . هب ترمأ ام لعفا

 زيثع قنات دجألا موي هيلع ضبقلا ناكو « فلت ىتح باذعلا ”عاونأ ىلع هضرعي

 ةناؤلثو عبس ةلم هتدالو تناكو « ةئاؤلثو نيتسو تس ةنس رخآلا عيبر

 نم ةازغلا مايأ ةثاهلثو نيسمحو سمخ ةنس يف ناسارخ لهأ فرصنا اللو ]

 - اهرمث هللا عفدو ةروهشم ةعقاو يهو - كانه ترج يتلا ةثداحلا دعب يرلا

 5١١ : نايمطا تكنو ١4 : ١9١ ءايدألا مجعمو +١8 : * ةميتيلا يف حتفلا يبأ ةمجرت ١

 . يديحوتلل نيريزولا قالخأ مجارو 458 : 4 نودلخ نبا خيراتو

 . رتافدلاو : نم رب قار ؟

 . راتغملاو ق“و نم“ تطقس : ”عاونأ هس
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 نكر همودخم راد لوح مظع طئاح ءانب يف ديمعلا نبا لضفلا وبأ سيئرلا عرش
 نبا لاقف « طارضلا دعب دشلا : لاقي اك اذه : شيدجلا ضراع هل لاقف « ةلودلا

 .'[ باوجلا اذه هنم نسحتساف « ىرخأ تلفنت الثل « ديج اضيأ اذه : ديسعلا

 : هباحصأ ضعب لوقي هيفو

 ”رصانلا لذو مل ؛نيعملا ”لق مكلام َكَم'رَب لو دبمعلا لآ

 كانه رظنبف هتمجرت يف هركذ مدقت دقو - دابع نبا بحاصلا هعضوم ىوتو

 . "ةرمهلا فرح يف
 : نيتيبلا نيذه داشناب جهل دق ةدمب لتقي نأ لبق روكذملا حتفلا وبأ ناكو

 انل اهولخو اهنع اولح.ر 0 0 ايندلا 5

 يلا دارنا ناز هوت عك
 لاغلاو رصقملا نيب : محل تلقف  اهبحت فيك : نوشاولا يل لوقي

 ,يلاثمأ طق هوه ٍ/ ىوه : تلقف مهتقدصل مهنم يراذح الولو

 "| يلاحنعلأستو يبام ىرت:تلقف ء؟امجاو كلام : لاق قيفش نم كو

 ًاباتك عضو دق *؟يدادغبلا يديحوتلا دمج نب ىلع نايح وبأ ناكو .(224)

 بحاصلاو روك ذملا دسسعلا نبا لضفلا يبأ بياعم هنمخ « نيريزولا بلاثم » امم

 ١ هعضوم يف قلق وهو « ةيطحلا خسنلا يف اذه دري مل .

 . ؟؟م : 1١ سجس رظنا ؟

 , ةيطخلا خلا يف هزي
 ه:٠1 ءايدألا مجعم عجاري يديحوتلا ةمجرت يفو ءراتخملاو نم رب رق نم تطقس : :يدادغبلا

 موو : 5١ نازيملا ناشلو ؟ : 4 يكبسلا تاقبطو ه* : رازالادشو "هو : ؟ لادتعالا نا رينو

 . ةريخألا تاونسلا يف ةددعتم تاسارد تبتك هنعو 7/١4 : تانحلا تاضورو "4م. : ةاعولا ةيغبو
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 لئاضفلا نم اهنع ربتسا ام اهملسو « اهصئاقن ددعو اهيلع لماحتو « دابع نا

 بتكلا .نم باتكلا اذهو « اهفصنا امو (هيلع بصعتلا يف غلايو « لاضفإلاو
 هبرجو كلذ تيرج.دقلو « هلاوحأ تسكعتو الإ دنحأ هكلم اما“ ةدودحلا

 . نم هل ًافنصم ًالضاف روكذملا نايح وبأ ناكو . هب قثأ "نم ينربخأ ام ىلع يريغ

 «« رئاخذلاو رئاصبلا » باتك و « نيدلجم يف « ةسناؤملاو عاتمإلا » ةروهشملا بتكلا
 دلجم يف '6 تاساقملا » باتكو « دحاو .دلجم يف « ةقادصلاو قيدصلا » باتكو

 ناكو « كلذ ريغو « اضيأ دحاو دجب يف « نيريزولا بلاثم » باتكو « اضيأ
 . « ةقادصلاو قيدصلا » باتك يف كلذ ركذ « ةئامعبرألا ةنسلا يف ًادوجوم

 ةلمهملا ءاحلا رسكو واولا نوكسو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفب : يدبحوتلاو

 عضو نمم ًادحأ رأ/مو « ةلمبم لاد اهدعيو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو

 نإ لاقي نكل « هزيغ الو يناعمسلا ال« ةسنلا هده لإ سضرفت تاشنألا بنك

 ضعب لمح هيلعو « قارعلاب رمتلا نم عون وهو « دادغبي ديحوتلا عيدي ناك هابأ
 : هلوق ينتملا ناويد حرمش نم

 ٍديحوتلا نم ىلحأ هيف "نله تافشر يمف نم. نفئرتب
 . باوصلاب معأ لاو

 نذل
00 

 .هرزوتسا نأ ىلإ هلاوحأ تلقنتو « ا يحيو نيرا لاغأ ى ضعب لوني

 ١ تاسياقملا : نم رب ق ن ..

 بولقلا زامث ين ءرابخأ - 44م  5١9 5٠٠:ذ يناولاو يديحوتلل .ةباتكلا 5 ةلاصرو 14

 :؟ تارذشلاو ريثألا نبأ نم. م. ج و 8.9 : 5 مظتنملاو ٠١# :؟ يبهذلا ربعو  5١١:يرخفلاو

 + 54جم يف ةمجرعلا هذه درت ملو ؛ اهدعب امو #4 : بابلألا يلوأ ةفحتو .
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 ةنس لوألا عيبر رهش نم تيقب ةليل ةرششع عبرأل هيلع علخو « هللاب ردتقملا مامإلا

 ىدامج نم تيقب ةليل ةرشع عدرأل ءاعبرألا موي هيلع ضبقو « ةئاؤلثو ةرشع تس

 مث <« هرداص نأ دعب سراف دالب ىلإ هافن مث « ةئائلثو ةرسشع ينامك ةنس ىلوألا

 هل بترو « هب ءيحن ًالومر سراف ىلإ هبلإ لسرأف « هللاب رهاقلا مامإلا هرزوتسا
 ةنس نم ىحضألا 'دبع سيخخلا موي ةركب سراف نم ةلقم نبا لصوف « هنع ًابئا

 قلب نب يلع ةدضاعم همهتا ىتح هريزو لزي مو « هيلع علخو « ةثاتلثو نيرشع

 ىدحإ ةنس نم نابعش لوأ يف رتتساف « ربخلا ةلقم نبا غلبو « هب كتفلا ىلع
 ا . ةئاؤلثو نيرشعو

 نيرشعو نيتنثا ةنس نم ىلوألا ىدامج نم نولخ تسل « هللاب يضارلا يلو املو

 « ةروكذملا ةنسلا نم ىلوألا ىدامج نم نولخ عستل ضيأ هرزوتسا . « ةئاؤلثو

 يلع يبأ نيبو هنيب ناكو « يضارلا رومأ ىلع ًاذوحتسم توقاي نب رفظملا ناكو

 ريزولا ءاج اذإ هنأ ةيرجحلا ناملغلا عم روكذملا توقاي نبا ررقف « ةشحو ريزولا
 « رمألا اذه هرسس امبرو « كلذ يف مهفلاخي ال ةفيلخلا نأو « هيلع اوضبق ىلع وبأ

 توقاي نبا 'مهعمو هيلع ناماغلا بثو .ةفالخلا راد زيلهد يف ريزولا لصح اماف

 هل اوددعو « لاحلا ةروص هنوفرعي يارا ىلإ اولسرأو هيلع اوضيقف « روكذملا

 كلذو « هولعف ايف مهيأر بوصتسي وهو مهباوج درف « كلذ يفقت ًابابسأو ًابونذ 0

 نب رسعو عبرأ .ةنس لوألا ىدامج نم تبقب ةليل ةرشع عبرأل نينثالا موي يف

 نب دواد نب ىسيع نب نمحرلا دبع ىلإ ةرازولا ضيوفت ىلع مهأر قفتاو « ةئاؤلثو
 عراقملاب هبرضف « ةلئقم نب يلع ابأ هبلإ ملسو « ةرازولا يضارلا هدلقف « حارجلا

 هطخ ذخأو « ريثك ءيش ةبوقعلا نم هريغو قنلعتلاب هراكملا نم هيلع ىرجو

 . هراد يف ًالاطب سلجو صلخ مث « 0

 ذفنأف اهتغاط نغ جرخو « ةفالخلا ىلع ىلوتسا قئار نب دم ركب ابأ نإ

 هبلإ "درو ءارمألا ريمأ هلعجو ةكلمملا ريبدت هبلإ ل ار

 عيمج ىلع هل بطخي نأ وفأَو < يضعاونلا مسح 3 عامفلاواعارحلا لامعأ د

 2 .نم رب يف زجوم هلك صنلا اذهو ؛ قءر ن نم تطقس : ديع سيمحلا ١

 . ضوفو : راتخملا ؟
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 ىلع طاتحاو ؛ هرامتخا بسخ ىلع فرصتو هنأش مظعو هرمأ يوقف « ربانلا

 ةلقم نبا هيلإ رضحف < نيسحلا يبأ هدلو كالمأو هعابضو روكذملا ةلقم نا كالمأ

 . ىلع الإ اهنم لصحي مف « .هكالمأ نع جارفإلا ىنعم يف امل للذتو هبتاك ىلإو
 لك نم روك ذملا قئار ناب يعسلا يف ذخأ كلذ.  ةقم ةلقُم نبا ىأر اماف « ديعاوملا

 قم هنأ هل نمضو «هبلع ضبقلاو هكاسمإب هيلع ريشي يضارلا ىلإ بتكو « ةبج

 هتبتاكم تناكو .« رائيد فلأ فلأ ةئاثلث هل جرختسا ةرازولا هدلقو كلذ لعف

 ةباجإلاب يضارلا هعمطأف - 'هركذ مدقملا - ميدنلا مجنملا نوراه نب ىلع دي ىلع

 . يضارلا نم ةلقم نبا قثوتسا اماف « كلذ يف اهنيب لئاسرلا تددرتو « لأس ام ىلإ

 .هراد نم بكرف « ريبدتلا متي نأ ىلإ هدنع مقيو ًارسس هيلإ ردحني نأ ىلع اقفتا

 نوكن رمقلا نأل علاطلا اذه راتخاو « ةدحاو ةلمل ناضمر ربش نم يقب دقو

 هنكم مل ةفيلخلا راد ىلإ لصو اماف « ةروتسملا رومألل حلصي وهو « عامشلا تحت

 « ىئار نبا ىلإ دغ نم يضارلا هجوو « ةرجح يف هلقتعاو « هيلإ لوصولا نم
 هيلا قتح ةلفلم نبإ ىلع لاتحا هننأو «© ىرج امب هريخأو

 . كلذ يف تابتاكملا اهنيب

 م يضارلا ربظأ « ةئاؤلثو نيرسعو تيب هس لاود ردع عبار ناك اماف

 داوقلا نم ةعامجو قئار نبا بجاح رضحو « لاقتعالا نم هجرخأو ةلقم نبا

 «ةعلاطملا كلت اهب بتك يتلا ىنمبلا هدي عطق سمنلا دق قئار نبا ناكو « الباقتو

 يضارلا مدن مث « هسيحم ىلإ درو ىنمملا هدي تعطق ةلباقملا يف اهمالك ىبتنا اماف

 كلذ ناكو « ءىرب ىتح هومزالف « ةاوادملل هتمزالب ءابطألا رمأو كلذ ىلع

 ركذ مدقت دقو ديلا عطقب هيلع ءىرقملا ذوبنش نب دمج نسحلا يبأ ءاعد ةجمنت

 00 . قافتالا بيجع نم كلذو - هتمجرت يف كلذ ببس

 لخدي ناكو 6« بيبطلا ةرق نب تباث نب نائس نب تبث نسحلا وبأ لاقو

 يبأ هدلو لاوحأ نع ينلأسي لاحلا كلت يف هيلع تلخد اذإ تنك : هتجلاعمل هملع

 يكبيو هدب لعوب مث «© هسفن بيطتف « هتمالسو هراتتسا هفرعأف < نيسحلا

 0 ةت ان نآرقلا اهب تبتكو ءافلخلا اهب تمدخ : لوقيو



 « عوطقلا ةتاخو هوركملا ءاهتنا اذه : هل لوقأو هيلسأف ؟ صوصللا يديأ

 ”بيرق ضعب نم "ضعبلا نإف اضعب كباف كضعب تام ام اذإ
 بلطو لاملا يف هعمطأو هدي عطق دعب سبحلا نم يضارلا لسارو داع مث

 هدعاس ىلع ملقلا دشب ناكو « ةرازولا عنمي ام سبل دبلا مطق نإ : لاقو ةرازولا
 , هي بتكيو

 رمأ قئار نبا ىلإ نيمتنملا نم ناكو « دادغب نم ىرتلا مىحتب ”مدق املو
 نكي مو « ”بوذ هقحل مث ةيوط ةدم سبحلا يف يف ماقأو « عطقف اضيأ هناسل.عطقب .

 .ةيذج ىرسيلا هدبب بذجبف « رثبلا نم هسفنل ءاملا يقتسي ناكف « همدخي نم هل
 ءاثرو هللإ هرمأ ىهتنا امو هلاح حرش يف راعشأ هلو ٠ : ىرشألا همقيو

 د ا ل

 ينيد دمي مايتد ينومرح قح . ياي 5 ينيد 0

 ينيبف ينمي تناب راسل "ل اق د
 ش : ًاضيأ ةلقم نبا ىلإ بوسنملا نمو

 ينتاو اذإ اماث الو رل افسدلا ينضع اذإ ةلذ اذ تسل
 نراوخإلا مم راج لام دس احلا سفن ىقترم يف ران 3

 2 : مهضعب لوقي روك ذملا ريزولا فو

 .ضشضي رمأ نم هللا هامل ضيح "ءارزولل ”لزعلا اولاقو
 هذ -.

 . برق : رب "

 : رارحألل : ر ق ؛ ناوخالل : سي *؟
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 .ضيفلا نم نمشي يئالا نم ىلع ابأ ريزولا نكلو :

 : « رهدلا ةميتي » يف يلاعثلا هلاق ام اضيأ هرغش نمو

 ممفنتملا هزع نم خماش يف ةبتر ىلعأب ىتف تيأر اذإو

 عضدوملا اذهب ينالوأ ناك ام اهردقي فورعلا سفنلا يل تلاق

 « لاوش رشاع دحألا موي هعضوم يف يفوت نأ ىلإ لاحلا هذه ىلع لزي مو

 . لهآ ىإ سو ةنامز دعب شبت م “ هناكم يف نفدو « ةئائلثو نيرشعو نامث ةنس

 نيتنئا ةنس لاوش نم نيقب عستل « رصصعلا دعب سيمخلا موي هتدالو تناكو

 . ىلاعت هللا همحر « دادغبب « نيتئامو نيعبسو

 نم لوأ هنأو < بتاكلا باوبلا نبا ةمجرت يف هربخ نم فرط مدقت دقو
 ىلع « هوخأ وأ وه ةروصلا هذه ىلإ نيبفوكلا طخ نم ةقيرطلا هذه لقن
 حقنو هتقيرط عبت باوبلا نبا نأو « باوبلا نبا ةمجرت يف روكذملا فالخلا

 . هبولسأ

 « تكلاهت ”تببحأ اذإ : هلوق كلذ نمف « ةلمعتسم ةلوقنم ظافلأ ةلقم نبالو
 همالك نمو . ترثأ تبضغ اذإو <« ترثآ ”تيضر اذإو « تكلهأ تضفبأ اذإو

 ال ًايرطت ءانغلا ىطاعتيو « ايسكت ال ابدأت رعشلا لوقي نم ينبجعي : اضيأ

 مكن رعاشلا يمورلا نبا ناكو . رثنلاو مظنلا يف حبلم ىنعم لك هلو . ايلطت
 : هلوق همف ةهلوقملا هيئاعم نمق هحدمب هركذ

 ”ممآلا هفوش ”تنادتو ”باقرلا هل . تعضخ يذلا فيسلا ّلقلا مدخي نإ
 ملقلا هي يرحيام مبتي لازام هلداعي ءيش ال توملاو « 'توملاف

 ماد تفهرأ ذماهل فوبسلا نأ تيرب ذمه مالقألل هللا ىضق اذك

 ملقلا هب يرحيام عبتي لازيام ًادبأ اًئاد فيس بحاص لكو

 « اعراب ًابيدأ انتاك ةلقم نب يلع نب نسحلا للا دبع وبأ هوخأ ناكو (225)

 خلس © رجفلا عواط ءاعبرألا موي هدلومو « حيلمللا طخلا بحاص هنأ حيحصلاو.
 نامت ةنس رخآلا ميبر رهش يف يفوتو . نيثئامو نيعبسو نام ةنس ناضمر رهش '

 الدف



 . ىلاعت هللا همز « ةئاثلثو نيثالثو
 « قشمد خيرات » يف ركذ ركاسع نبا ظفاحلا نإف « قئار نبا امأو (226)

 هللا يفتقملا 0-0 نأ ركذو ةئالثو نيرسشعو عبس ةنس ةجحلا يذ يف اهمدق هنأ

 ىلإ هجوت مث « يدشخإلا للا دبع نب ردب اهنم جرخأو « قة نها 1و

 ١همزبف - هركذ مدقملا - ديشخإلا جن نب دم اهبحاصو وه عقاوتو « رصم
 «ةثاثلثو نيثالث ةنس لصوملاب لتقو دادغب ىلإ هجوت مث «قشمد ىلإ عجرف ديشخإلا

 ةركد مدقملا نسبا ةلودلا رصان هلئق « ”لصوملاب هولتق نادمح ينب نإ لبقو

 وو
 ةيقب نبا

 ةلودلا زع ريزو «ةلودلا ريصن بقلملا «ىلع نب ةمقب نب دمح نب دم رهاطلا وبأ ريزولا
 رباكأو « ءاسؤرلا ةلج نم ناك - "هركذ مدقملا - هيوب نب ةلودلا زعم نب رابتخب
 يف هربخ نم فرط ةلودلا زع ةمجرت يف مدقت دقو .. ءامركلا نابعأو « ءارزولا

 :لاقف < ناك ؟ عمشلا يف ةلودلا زع بتار نع لئس امل عامشلا نأو « عمشلا ةبضق

 عمشلا بتار اذه ناك اذإف «رهش لك يف نم فلأ ةبقب نب دمج هريزو بتار ناك

 . ؟ هبلإ ةجاحلا دتشت امم هريغ نوكي مف « هبلإ ةجاحلا ةلق عم ةصاخ

 نأ ىلإ لصوت دق هرمأ لوأ يف ناكو « دادغب لامعأ نم اناوأ لهأنم ناكو

 . مدخلا نم اهريغ ىلإ لقنت من6 ةلودلا نع دلاو كزدلا رقم خم تماس راع

 ةسناؤملاو عاتمالا عجادو ( ؟:ج) ممألا براجت و (م:بج ) ريثألا نب ا خيرات ف هرابخأ 5044

 مرخ جم ةخسنلا يف عقو ةمج رآلا هذه ةيادب نم نيرطس دعبو ؛ 5م : * تارذشلاو ١( : ج) ش

 . هيقفلا ليعامسإ نب روصنم ةمجرت لوأ ىّتح قاروأ هب تعاض

 . 55:1 ب رظناا#
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 .ىعرو « هدنع هلاح تنسح ةلودلا زع ىلإ رمألا ىضفأو ةلودلا زعم تام املو

 ةلودلا زع هرزوتسا نأ ىلإ مدقتو © ردص ةعسو لصوت همف ناكو « هببأل هتمدخ

 ةئاؤلثو نياتسو نيتنث نينا هم دخلا يد نفر راض سلا نتالا يل

 ىلع هلمح هنأ لصاحو ؛4 هحرش لوطي كلذ ىضتقا ببسل هيلع ضبق هنإ مث

 بسنف « ةلودلا زع رسدكو زاوهألا .ىلع ابقتلاف « ةلودلا دضع همع نبا ةبراحم

 : ةرصبلاب بيبطلا ناسغ وبأ لوقي كلذ يفو « هتروشمو هيأر ىلإ كلذ

 ارّمَدَت ىتح كلملا رمأ ريدي .ةليل نيس زاوهألا ىلع ماقأ

 ار هرخآو ىولب هطسوأو ىَّبمَع هلوأ ناك ًارمأ ريدف

 نيتسو تس ةنس ةجحلا يذ نم تبقب ةليل ةريشع ثالثل نينثالا موي هضبق ناكو
 ةلودلا دضع غلبي هترازو ةدم يف ناكو.هتيب مزلو هينبع لمسو«طساو ةنيدع ةئائلثو

 هل اهيبشت 'يددغلا ركب ابأ هنمسي ناك هنأ اهنم «ابعامس هءوسب رومأ هنع هيوب نبا
 « دادغبي رينانسلا مسرب ددغلا عبي ناك ركب ابأ ىمسي شمنأ قرزأ رقشأ لجرب

 زع همودخم بلق ىلإ ًابرقت د لعفي ريزولا ناكو ةيلحلا هذهب ةلودلا دضع ناكو

 م-ةلودلا زع لتق الف«ةوادعلا نم ةلودلا دضع همع نبا نيبو هنيب ناك امل ةلودلا

 روك ذملا. ةيقب نبا بلط ابلخدو دادغب ةلودلا دضع كلمو - هتمجرت يف هانفصو

 « دادغبي يدضعلا ناتسراوبلا ةرضحي هبلص لتق الف « ةلفلا لجرأ تحت هاقلأو
 همحر«© ةئائلثو 0 ارك يع تسل ةعجلا موي يف كلذو

 . ىلاعت هللا

 راشخم ةلودلا ةدع رزوتسا امل : « ريسلا نوبغ » باتك يف ينادمملا نبا لاقو

 نم : سانلا لاق « خبطملا رمأ ىلوتي ناك نأ دعب « روكذملا ةنقب "نبا هيوب نبا
 فلأ نيرشع موي نيرشع يف علخو « هبوبع همرك رتسو « ةرازولا ىلإ ةراضغلا

 سبل املكو « يلابللا ضعب يف برشي وهو هتيأر : يباصلا قاحسإ وبأ لاق « ةعلخ
 : ا ل
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 كحضف « كمسج ىلع تبثت اهعدت ام ريباثز بابثلا هذه يف ريزولا يديس
 هبقل عبطملا مامإلا نإف . « نيبقلب بقل ريزو لوأ وهو . يلح ةقحب ال رمأو
 . ةلودلا ريصنب عئاطلا هدلو هبقلو © حصانلاب

 هناع هزل ع شيم ةودلا ةضع دع نبات ةرقلا ع قيريترطا تزرع انو

 هسأر ىلعو ةلودلا دضع هربشف « ًالومسم ةلودلا دضع ىلإ هلمحو هلمممو

 ' هرمعو « قاطلا بابب هراد دنع هبلص مث « هتلتقف ةيفلل هحرطي رمأ مث < سنرب
 يرابنألا بوقعي نب رمع نب دمج نسحلا وبأ هاثر بلص املو . ةنس نوسمخو فين

 ظ + ةلوتز هادو لودلا دعأ

 تامملا يفو ةايحلا يف ولع
 اوماق نيح كلوح سانلا نأك

 ابيطخ مييف مئاق كنأك
 ًءافتحا مهوحن كيدي تددم

 نأ نع ضرألا نطب قاض املو

 اوبانتساو كربق وجلا | وراضأ

 ىعرلت تمبتسوفنلا يف كمظمل
 المل نارينلا كدنع ”لعشلتو

 ”ديز 'لبق نم ةيطم تبكر
 سآت اهيف ةيضف كلتو |

 ًاعنج طق كعذج لبق أ لو .
 تراثتساف بئاونلا ىلإ .تأسأ

 . يلايللا فرّص نم ريجت تنكو

 هيف ناسحإلا كرهد رّمصو

 اماف « ًادعس ري تنكو

 ٍتازجعملا ىدحإ تنأ "قحل

 تالّصلا مايأ كادت دوفو

 ةالّصلا 'ماسيسق مملكو

 0 ملا

 تافاسلا بوث 3 نع.

 تاقث 'سارحوؤ .ظافحت

 ةايحلا مايأ تنك كلذك

 تامضاملا نينسلا ىف اهالع

 ةادعلا نيبعت  كنع. دعابت
 تامركملا قانع نم

 ةتابئانلا  رأث ”ليتق
 تارتلاب كل ًالاطم داعف

 تائيسلا مظع نم انبلإ
 تاسحتملاب اوقرفت تضم

 ١ راتخملاو قر :

 11٠ل .



 ىقست لوقأف ةبرت كل امو

 ىرتت نمحرلا ةيحت كيلع

 تايراجلا عومدلاب ففخي
 تامجاولا .قوقحلاو : كضرفل

 تاحئانلا فالخ اهب تحنو
 ةانجلا نم دعأ نأ ةفاخم

 تالطاملا لْبطَم ”بُصنن كنأل
 تاحئار داوغ تامجحرب

 يف روكذملا خيراتلا يف  ةلودلا دضع يفوت نأ ىلإ ابولصم ةبقب نبا 'لزب م

 وبأ هيف لاقف « هعضوم يف نفدو « ةبشخلا نع لزنأف - "ءافلا فرح يف هتمجرت

 : ةروكذملا ةيثرملا بحاص يرابنألا نبا نسحلا

 امدن اوعجرتسا مث كّمِإِب اوءاب ىلب تبلصذإ ًاراعكب اوقحّلُي ل
 املع ددؤس |نم اوبصن مهنأو اوطلغ مهلعف يف مهنأ اونقيأو

 امدع اذإ ىسني كلاه كو «ىسنُي الو كادن ىلبي الف ”تيلب نئل

 ةيثرملا نسحلا وبأ |عنص امل : « قشمد خيرات » يف ركاسع نا ظفاحلا لاق

 ربخلا لصو نأ ىلإ « "ءايدألا اهتلوادتف « دادغب عراوش يف اهامرو اهبتك ةيئانلا

 * « هنود بولصملا وه نوكي نأ ىنت هيدي نيب تدشنأ اماف « ةلودلا دضع ىلإ

 دابع نبا بحاصلإ ربخلا لصتاو « ةلماك ةنس بلطف « لجرلا اذهب "يلع : لاقف
 نرامألا ركذي يرابنألا نبا نسحلا وبأ عمس اماف « نامآلا هل بتكف يرلاب وهو

 اهيندشنأ : لاق «معن : لاق ؟ تاببألا هذه لئاقلا تنأ : هل لاقف هترضح دصق

 : دشنأ اماف « كبف نم

 . خلا... لزي ملو قشمد خيرات يف ركاسع نبا ظفاحلا لاق : ق ١

 .ه4 : 4 جب رظنا ؟
 . ءايدألاو سانلا اهوادتف : ق م



 تامركملا قانع نم نكت اعذج طق كعذج لبق رأ و

 لثم املف « ةلودلا دضع ىلإ :هنقتاو هاف لبقو هقناعو بحاصلا هيلإ ماق

 تفلس .قوقح : لاقف ؟ يودع ةشرم ىلع كلمح يذلا ام : هل لاق هيدي نيب

 يف ءين كرضحي له : لاقف <« تيئرف ىبلق يف نزحلا شاجف « تضم دايأو

 : لوقي أشنأف « هيدي نيب رهزت عومشلاو « عومشلا

 انانس سأر لك يف رانلا نم تربظأ دقو عومشلا نأك

 انامألا كنم بلطت ”عارضت : نيفئاخلا كئادغأ ”عمباصأ

 ركاسع نبا ظفاحلا مالك ىهتنا  ةردبو مرق ءاطعأو هيلع ملخ امم اه

 ش . هللا هجر

 : تاببألا يف هلوق : تلق (227)

 تابضاملا نينسلا يف اهالع ديز لبق نم ةيطم تبكر

 يبأ نب يلع نب نيسحلا نب ىلع نيدباعلا .نيز نب ديز نيسحلا وبأ وه اذه ديز
 ةنس يف كلملا دبع نب ماشه مايأ يف ربظ دق ناكو « هنع هللا يضر « بلاط
 يلاو يفقثلا رمع نب فسوب هبلإ ثعبف « هسفن ىلإ اعدو « ةئامو نيرشعو نيئنئا

 هباصأف مهسي مهنم لجر هامرف « يرملا سابعلا همدقم ًاشيج ذئموي نيقارعلا

 : عناق نبا لاقو . دالبلا ىلإ هسأر لقنو < 'ةفوكلا ةسانكي بلصو « تاهف

 نيرشعو .نيتنثا ةنس لبقو « ةئامو نيرشعو .ىدحإ ةنس رفص يف كلذ ناك

 . ذئموي ةنس نوعيرأو نانثا رمعلا نم ديزاو « ةفوكلاب « ًاضيأ رفص يف ةئامو

 اههنع هللا يضر يلع نب ديز نإ : « بسنلا ةرهمج » باتك يف يبلكلا نبا لاقو
 ماجحلا اوعد مث « ءاسملا دنع كلذ ناكو « هياحصأ هلمتحاف هتببج يف مهس هباصأ
 باتك يف يدنكلا ورمع وبأ ركذو .هنع هللا يضر «هسفن تلاسو " ةباشنلا عزتناف
 ديز سأرب رصم ىلإ مدق ”يسعلا ضيبألا يبأ نبا محلا ابأ نأ « رصم ءارمأ »

 ١ مهسلا : راتخملاو ق ؟ . ةفوكلاب بلصو : راق .

 يسيقلا : ططحلاو ن يقدرورو م٠ يدنكلاو ر ق يف اذك *؟ .
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 | نيرشعو نيتنثا ةنس ةرخآلا ىدامج نم نولخ رشعل دحألا موي ابيطخ يلع نبا

 .رصم نيب يذلا دهشملا بحاص وهو « دجسملا يف سانلا هيلإ عمتجاو « ةئامو

 : لاقي .نولوط نبا عماج نم برقلاب « نوراق ةكربو

 . باوصلاب ملعأ هللاو

 ةروهشم هنصقو « ةئامو نيرشعو سمخ ةنس ديز,نب :يبحت هدلو لتقو (228)

 . 'ةسيجلا بحاص ناوفص نب موج لبقو «ينزاملا زوحأ نب ؛ لاس هلثق « ناجزوجلاب

 وبأ ركذ دقو ٠ اهلثم اهياب يف لمعي مل هنأ ىلع ءاماعلا قفتا ةديصقلا هذهو

 رذيخ نيشفألا بلص ام مصتملا اهب حدم يت هتديصق يف نيبواصملا لاح اشبأ ماق
 مهتصقو « نيتئامو نيرشعو تس ةنس يف رايزامو كبابو هداوق مدقم سواك نبا
 1 100 مع 0 1 : ”هلوق اهنمفا * ةروبكم

 نا نه ءاعحألا ئنخنا كقلو

 نكي مو .ءامسلا دبك يف هيناث
 ايوطي ايكل اذَتتا امنأكو

 ع

 د لوش ر ©« هيب نوفدم هسأر نإ

 رززاّيزام راج كباب راص ذإ
 راغلا يف امه ذإ تراث نيتثاك

 . رابخألا نم ًاربخ سطان نع

 مهل "تحسن امنأك سابللا دوس

 رماوض نوتم يف اورسأو اوركب

 مهاخ مهآر نمو نوحرتب ال

 : ةصاخ نيشفألا فصو يف اذه لبقو

 اناكف هعذج َيىلاعأ اوقمر

 راق نم ًاعرادم مومسلا يديأ'

 راجنلا طيرم نم مهل تدبق
 رافسألا نم رفس ىلع ًاديأ

 راظفإلا ةيشع َلالحلا اوقمر

 وهو « هطبض ىلإ ةجاح الف روبشم نيشفألاو . ةنانطلا دئاصقلا نم يهو '

 ةانثملا ءايلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا حتفب - رذيخ همساو « ابحتفو ةزمهلا رسكي

 ىلع فحصتي هنأل هتديق امنإو - ءار اهدعبو ةمجعملا لاذلا حتفو اهتحت نم

 1 . ةلمهملا ءاحلاب « ردمحم سانلا نم ريثك

 . ( ضايب ) بحاص ناوفص نب مهج ًاضيأ لتقو : ق ١

 . م0١ : ؟ مامت يأ ناويد ؟

 ليو



 : 'هلوق رضخألا ىلقابلا يف روكذملا يرابنآلا نسحلا يبأ رعش نمو (229)

 ررفظ ملقت تكح عامقأب رد فلغ يف دارمز ضوصف

 رضاخو ضبب نم نانول امل ابايث امل عبيرلا علخ دقو

 « رعشلا يف نيلقملا نم هنإ : لاقو « "« دادغب خيرات » يف بيطخلا هركذ دقو

 . . ىلاعت هللا همحر

 ١66

 . كلملا رخف ريزولا

 يبأ ةلودلا ءاهي ريزو « كلملا رخف بقلملا <« فلخ نب يلع نب دمع بلاغ وبأ
 عاجش يبأ ةلودلا ناطلس مدلول رزو هتافو دعبو ©« هبوب نب ةلودلا دضع نب رصن

 قالطإلا ىلع هيوب لآ ءارزو مظعأ نم روكذملا كلملا رخف ناكو . ورسشجاتف

 هلصأ ناكو - اههركذ مدقملا - دابع نب بحاصلاو ديمعلا نب دمح لضفلا يبأ دعب
 لئاضفلا مج ةمهلا لاجم حبسف ةمعنلا عساو ناكو « ًايفريص هوبأو « طساو نم

 « هوحدمو ءارعشلا نابعأ نم ةعامج ه هدصق « لاونلاو اياطعلا ليزجح لاضفإلاو

 مدقملا - رعاشلا ةتابن نب زيزعلا دبع رصن وبأ مهنم « حئادملا بخنب هوُضارقو
 : لوقي اهتلمج نم يتلا ةينونلا هتديصق اهنم « ةراتخم دئاصق هبف هل - ه هركذ

 ”نيرق هل سيل كلملا رخفو . ومسي نيح نيرق ىف لكل
 نيمضلا انأف هتلمأ امب هيلع مكحاو هبانحي 'غنأ

 . 48٠١ هناويد رظناو يربوئصلل نيبوسنم ؟٠ : تيمكلا ةبلح يف ناتيبلا درو ١
 : ش ٠ . مو : 0م دادني خيرات ؛
 ( 4 : ج )ريثالا نبا نم ةقرفتم عضاومو 118 : 4 يئاولاو 185 : 7 مظتنملا يف هرابخأ - ٠٠

 . ١١6 : " تارذشلاو وا : + يبهذلا ربعو
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 هذه دعب كلملا رخف حدتما ءارعشلا ضعب نأ بدألا ءالع ضعب ينربخأ

 : هل لاقو « ةتابثن نبا ىلإ رعاشلا ءاجف « اهضري مل ةزاجإ هزاجأف < ةدصصقلا

 «يدبصق لثع قبلي ام ينبطعتف « كنامضب ةقث الإ هتحدم ام انأو « 'ينتررغ تنأ

 ةلمج هتابن نبال ريسف « كلملا رخف كلذ غلبف « هب يضر ائيش هدنع نم هاطعأف

 . بسلا اذهل ةرثكتسم

 : ينتملا لوق ءاطعلاب قوثولا ةدش يف نيتيبلا نيذه ىنعم نم برقيو

 مهولا ةوق نم تبطعأ دق كانلخل انل دحت م ولف يطئعلت نأب انقثو

 « هدصقب رباكألا ضعب حدم ءارعشلا ضعب نأ ًاضيأ ىنعملا اذه يف ىكحو

 : هبلإ بتك حبصأ اماف

 ٍنويدلا لهأ 'عاقر ينتلِجاع نأ ىلإ عاقرلاب كجلاغأ م

 ”؟يتوعفري اوحبصأف ايلم تا دسمأ كحدمب -يننأ اوماع

 هركذ يقأبسو - روبشملا رعاشلا بتاكلا هيوزرم نب رامبملا هحادم ةلمج نمو

 ”رورسلا شاع مأ مهلا تامأ اليلق تدرب دقو يدبك ىرأ
 ريجتسأ اهنم كلملا رخفب ينأل ينتفاخ ”مانألا مأ

 ؟ يج ركلا بساحلا نسحلا نب دمه ركب وبأ فنص هلجألو « ةريثك هحئادمو

 . باسحلا يف « يفاكلا » باتكو « ةلباقملاو ربجلا يف « يرخفلا » باتك

 ةصق روكذملا كلملا رخف ىلإ عفر اخش ًالجر نأ عيماجملا ضعب يف تيأرو

 . . يتيرغ : راتخملاو ر١

 . ينوضتقي : ن ؟

 "هما: ١ رايهم نتاويد ؟*

 الصف رظناو « ( خسنلا ضعب يف امك ) « يخركلا هنأ روهشملاو « راتخملاو ر ين اذك : يجركلا

 . 549 : ص ناقوط يردقل يملعلا برعلا ثارت باتك يف تايضايرلا يف هدوهج نع

 انايان



 : اهربظ يف بتكو اهبلق اهملع كلملا رخف فقو اماف « صخش كالهب اهيف ىعس
 « حصنلا ىرحب .انهتيرجأ .تنك ناف « ةحيحص تناك نإو ةحببق ةياعسلا »

 +:روتنسم يف كوتبم نم :لبقن نأ هللا ذاعمو < مبزلا نم رثكأ :اهيف كتارسغق
 « كلاثمأ هب عدرنو: « كلاقم هبشي امب كانلياقل كبيش نم ةرافخ يف كنأ الولو

 . « مالسلاو © بيغلا معي نم: قتاو « بيعلا اذه مكاف

 رخف نب فرشألل « رهدلا ةميتي ةمثت ٠» باتك يف يلاعثلا روصنم وبأ ركذو

 : 'هلوق كلملا .

 ريبكوملا رمق“ هيف نأ م ينتكلا ةبكوللا يب رم
 بكري م نسحلا ريمأل ام يديس اي شيجلا ريمأل لق

 مقن نأ ىلإ هتمرحو ههاجو هزع يف لزي لو « ةريثك كلملا رخف نساحمو
 هلتق مث هسبحف « كلذ ىفتقا ببسي روكذملا ةلودلا ناطلس همودخم هيلع

 نيقب ثالثل .« ءاثالثلا موي ليقو < تبسلا موي « زاوهألا نم بيرق لبج حفس

 هنفد: يف صقتسي لو « كانه نفدو « ةئاعبرأو عبس ةنس لوآلا عيبر رهش نم

 هباحصأ ضعب هبف مفشف « هتمر نفد ديعأ مث « هتلكأو هربق بالكلا .تشدنف

 ٠ . ةئاعبرأو نامت ةنس يف هيف تنفدف كانه دبشم ىلإ هماظع: تلقنف

 ريزولا ناكو : « ءارزولا رابخأ » يف يسداقلا نب دمحأ هللا دبع وبأ لاقو ]

 هصاوخ ضعب نأ كلذو « آعيرس بقوعف تامجاولا ضعب لمهأ دق كلملا رخف

 ةتبقلف .« اهيلإ تفتلي ملف © ثيغتست لوتقملا ةجوز هل تدصتف « اماظ الجر لتق
 صصقلا < كلملا رخف اي : هل تلاقف <« ةرايزلل رضح دقو .نبتلا باي دبشم يف ةليل
 جورخ ةرظتنم انأو. « هللا ىلإ اهعفرأ ترص ابيلإ .تفتلت الو كيلإ اهعفرأ يتلا

 يعدتساو « جرخ اهعيقوت نأ كش ال : لاق هيلع ضِبَق اماف « هتبج نم عيقوتلا

 طيحأ دقو « ءاكرخ ىلإ هب لدعو هيلع ضبق مث « ةلودلا ناطلس برضم ىلإ

 «هالعأ روكذملا خيراتلا يف لتقو « هباحصأو هدلوو هعاركو هنئازخو هلاومأ ىلع
 دجو هنإ لبقو « رائيد فلأ نوثالثو فينو رائيد فلأ ةئاتس هلام نم ذخأو

 نهال 003 ةمنيتيلا ةمتت رظنا ١

 اى



 . ةعبطنم رانيد فلأ اتئامو فلأ فلأ هل

 [١ انهاه هتيثأ ىح ائيش اهنم ترتخا ام تايبأب يضرلا فيرشلا هاثرو

 يناثلا سيخخلا موي طساوب هدلومو . ديرب امل لاعفلا « ريبخلا فيطللا ناحبسف

 لاله ىفوتسا دقو « ةئائلثو نيسمخو عبرأ ةنس رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو

 . باوصلاب معأ ىلاعت هللاو « هخيرات يف هرابخأ يباصلا نبا

 ن7

 ريهج نبا رصن وبا

 ؛يلعثلا يلصوملا نيدلا ديؤم ةلودلا رخف بقلملا ؟ريبج نب دم نبدمح رصن وبأ

 راصو < هحرش لوطي رمأل لصوملا نم جرخ « ريبدتو مزحو لقعو يأر اذ ناك
 مث « الاطب ةدم اهي. ماقأو « دمآ ىلإ لقتناو هنع فرص مث « بلحي ناويدلا رظان

 بحاص يدركلا ناورم نب دحأ ةلودلا رصن ”ريمألل رزو نأ ىلإ "لصوت

 ناكو  ةلودلا رصن ةمجرت يف كلذ ركذ مدقت دقو ركب رايدو نيقرافاسم

 خيراتلا يف ةلودلا رصن يفوت نأ ىلإ كلذ ىلع لزب مو « رمألا عاطم ةماكلا ذفان

 هماركإ يف دازو هيلع لبقأف « نيدلا ماظن هدلو رمآلاب ماقو « هتمجرت يف روكذملا
 . هبيأ مايأ يف تناك يتلا عاضوألا ىلع اهارجأو هتلود رومأ بترف

 مثاقلا مامإلا بتاكي ناكو « كلذ ىلع لععف 5 دادغب ىلإ هجوتلا هل رطخ مث

 دارط نبا ءابقنلا بيقن هبلإ جرخ ىتح لاومألا لذبيو لصوتي لزي مو « هللا رمأب
 لسرأو « دادغب ىلإ ميو « هعادول جرخ مث هريرقت دارأ ام هعم ررقف « ينيزلا

 ١ نيفقعم نيب ام ق تدرفنأ .
 - ج ) ريثآلا نبا خيرات يف هرابخأ : ٠ نودلخ نياو(  5٠08 : 4ةيقوجلسلا ةلودلا خيراتو :

 يرخفلاو ه4 : 4 مظتنملاو "؟ : ٠٠١ يتاولاو ١ : ١5١ تارذشلاو 8604 : *“ يبهذلا ربعو

 ._مكو»# 0
 . ريمألا هرزوتسا نا 7

 لنفي



 نم دب مال ةرازو ىلوت .اهغلب اماف « هيلع ردقي مف هدري نم هفلخ ناورم نبا
 يفوت نأ ىلإ اهيف مادو « ةئاعبرأو نيسمخو عبرأ ةنس يف ١تسراد نبا مئانغلا يبأ

 مث < نينس ةدم ةرازولا ىلع هرقأف هللا رمأب يدتقملا هدلو دلو ىلوتو « مئاقلا
 . « كلملا ماظن ريزولا ةراشاب « تسراد نبا مئانغلا وبأ ”ريمألا ةفرع موي اهنع هلزع
 لزع اماف « ابمف هنع بوني دم روصنم وبأ نيدلا فرش ةلودلا ديمج هدلو ناكو
 نرالسرأ بلأ نب هاشكلم ريزو نسحلا يبأ كلمللا ماظن ىلإ وه جرخ هدلاو
 دواز إدا نإ دامو موب هلاج لص ايات ارح تا قوجلسلا

 . هببأ ناكم ةرازولا

 هاشكلم ناطلسلا ةبج ىلإ نيعبسو تس ةنس يف ةلودلا ارفف اءبأ جرخو
 نب قترأ ريمألا هعم راسو « ركب رايد ىلع هل دقعف « هايإ هئاعدتساب روكذملا
 «ءارمألاو داركألاو نامرتلا نم ةعامج يف هركذ مدقملا- ناولح بحاص بسكأ
 دعب دمآ ةئيدم ءاسؤرلا معز مساقلا وبأ هدلو حتف ركب رايد ىلإ اولصو اماف
 دمآ حتف نم رهشأ ةثالث دعب نيقرافاتيَم ةلودلا رخف هوبأ حتف مث < ديدش راصح
 ىلع ىلوتساو « نيدلا ماظن نب روطتم رفظملا يبأ ةلودلا رصان نم اهذخأ ناكو
 نأ قافتالا بمجع نمو . ةئاعبرأو نيعبسو عست ةنس يف كلذو ناورم ينب لاومأ

 جرخيو : هل لاق مث « ءايشأب هل محو « ةلودلا رصن ناورم نبا ىلإ رضح آمجنم
 مث ةعاس ركفأف © كدالوأ نم كلملا ذخأبف « هيلإ تنسحأ دق لجر كتلود ىلع
 ؟ اذه فشلا وبق ًامنستم لونا اذه ناك نإ + لاقو ةلودلا رخف ىلإ ةنبار عقر

 دالبلا ىلإ لصو 0 لاق اك رمألا ناكف « هدالوأ ىلع هاصوأو هيلع لبقأ مث

 . لوطي لوو و اك نب لع عم كلر

 موحددهو ؛ رامؤرلاو ءارزوا نم ةعاج متي نم جرخ « ةيلج سيئر ناك

 ىلإ دفنأ < ”رادريّصب فورعملا "نسحلا نب ىلع زوصنم وأ مهنمف « ءارعشلا نايعأ
 ريهاشم نم يهو « ةديصق .ةرازؤلا هدلقت دنع طساو نم روك ذملا ةلودلا رخف

 : "اهلوأو <« دئاصقلا

 ١ نيسحلا : قار ؟ .ر ن نم تطقس : تسراد ...الدب .

 " ةنس هيلا امهذفناو ه5 : ناويدلا  4٠6تسراد نباب ضرعي اهيفو .
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 اهرورغ قيفُي ام بلق ”ةجاجل
 اهنأك رايدلا يف ًافوفص انفقو

 : حناوس ابظلاو يليلخ لوقي
 اهنوبعو اهدابجأ تيباش نئل

 اهسينأ ةدلصي اهنم ابجع ايف
 ررماع ةتالزغ نأ الإ كاذ امو

 اهسومش هتنج دق ام ابفكي ملأ
 . اهئانإ فوخ باقعألا ىلع انصكن

 اننرظن ةادغ يردأ ام هللاوو

 ؟ اهفيفح نيأف لبن نم نك نإف
 اهرّمخ يل ةذأتسا ”يبحاص يأ

 اهعورب ليلخ نع تفاحت اهابه
 ةنج ضرألا يف سيل يل اتلق دقو

 امنإف اقيلط يلق ابسحت الف
 اهدرو سماوخلا مهلا ىلع زعي

 ةليسو يأب يل لق ىملا كارأ

 : ابححدم نمو

 هحور ةرازولا مسج ىلإ تدعأ

 ًاثماط كريغ دنع ًانامز تماقأ

 اهقحتسم اهب ىَيْحُي نأ قحلا نم'

 اهريسب ىضقُي سيل سفن ”ةجاحو

 اهروطس نحنو ”ةاقلم ”فئاحص

 اهريظن : تلقف ؟ ىوهت يذلا اذهأ

 اهرودصو اهزاجعأ تفلاخ دقل

 اهروُفَت انيلإ رعذ ىلع ونديو
 اهروقص نيرئازلا نأ '*نكقبت

 اهرودُي اهتدعاس ىتح بلقلا ىلع
 اهروكذ لازن وعدت املا, اف

 اهريدت سوؤك مأ ماهس كلتأ

 ؟ اهرورس نيأف رمخ نم نك نإو
 اهرودخ لوصولا يف يب تنذأ دقف

 اهروزب لايخلك الإ نأ لبق

 اهرراع تكلا قوق هده اما
 اهريسأ هيف هو نجس ردصلا اهل
 اهريدغ هافشلا نيب ام ناك اذإ

 اهروغث ”كلنلبق قح ”تلسوت

 اهروشنو اهثعي ىجرب ناك امو

 اهروبطو اهّورق نامزلا اذهو

 اهريعتسم ةدودرم اهعّرّتُيو

 اهريشم قالطلاب ابهملع .راشأ

 دعب ةئاعبرأو نيتسو ىدحإ ةنس رفص يف ةرازولا ىلإ داع امل ًاضيأ هدشنأو
 ىلإ جورخلا لبقو لزعلا دعب ةرازولا ىلإ هداعأ دق هللا يدتقملا ناكو « لزعلا
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 : 'ةديصقلا هذه ردرص هيف لمعف « هاشكلم ناطلسلا

 وب ىلوأ ىرولا لك نم تنأو , هباصن ىلإ قحلا مجر دق
 هيارق ىلإ هنتداعأ مث دي هتلس فيسلا الإ تنك ام

 هبارض نع هبلنغي هقئنور ًآمراص هترصبأ ىقتح هت”زه

 هبابرأ ىلإ الإ تعدوتسا اه تماس ام ةرازو اهب مركحأ

 هبابش ىلإ بيشلا يخأ قوش اهتقراف ذم كيلإ ةقوشم
 هباحس يف قرابلا كردي نأ ”زجعم نكلو دوسحم كلثم

 هباغ نم ًارداخ اثيل جرخي يذلا اذه نمو موق اهلواح

 هباتو هرفظب هسيخن يف همحاز نم لابشألا وبأ يمأدُي
 هباهإ نم مقرآلا علخ ام اسبال ”تيأر وأ تعمس لهو

 : ابلمو

 ةباقع: .ىوتم ىضللا نسل نأ ”هشتم اهوار. ان ازنفت

 هباجتحا ةليل رارّسلا دعب هعولط ىجتري لالحلا نإ

 هبانج يف ليللا اهاوط نإو اهعولط نم ”سيؤي ال سمشلاو
 هيارتغا رثأ ىلحأ ءرمل ابنأ الإ ناطوألا ببطأ ام

 هبآم يف ناسنإلل دكخلاو اهماود ىلع تلد ةدوع 1

 هيالط يف صئاغلا جِْجحل ام هبلاج ىلع ُردلا برق ول
 هباسح يف ناجبتلا نكت 0  هفادصأ مزال ماقأ ولو

 هيابع نم لوحلا ءارو الإ هناجارم الو رحبلا ؤلؤل ام

 . ردقلا اذه ىلع اهنم انرصتقا ةليوط ةديصق يهو
 قاحسإ وبأ هنلإ اهبتك تاببأ ةثالث ريشدرأ نب روباس ةمجرت يف قبس دقو

 ١ هنأويد 5

 . ةعيض : رس ؟ ةعنص : راتخملاو رد ق ؟

 ليك



 .٠ ابلثم باملا اذه يق لمعي مو« لرعلا دعب ةوازولا ىلإ داع امل ىباصلا

 « يقرافلا فيرشلا روصنم نب لضفلا 0 وبأ دئاقلا اضيأ هحدم نمو

 و « ةروبشملا ةيئاحلا تاببألا لمع

 3 تحصن دق رعشلا ةلاق اب

 يفو ماركلاب 'رهدلا بهذ دق
 لاو نسحلاب نوحدمت ”متنأو

 لجر نم حامسلا نوبلطتو

 رحصنلا نم الإ ىهدأ تسلو

 حرشلا ”ةليوط
 حبقلا ةياغ يف اهوجو 'فرظ

 . حشلا ىلع هسفن تعبط دق

 ”رومأ كاذ

 ”كدك نومرحت اذ لجأ نم

 ادحأ ىرأ امف يفاوقلا اونوص

 ل لوقأ اهف مككش نإف

 هتساير يذلا ريزولا ىوس

 حدلا يف نوبذكت منأل

 حجنلاب ءاجرلا هيف رثعي
 حمس دنحاوب ينوبذكف

 ململا نامزلا ةن'ذأ كرمت

 ؛ لصوملا ةفالثو نيعستو نامث ةنس يف روكذملا ةلودلا

 نفدو ةئايعبرأو نينامثو ثالث ةنس « مرحلا يف ليقو © بجر رهش يف اهب يقوتو

 .ىلاعت هللا هحر «طشلا ضرع اههنبب لصفي لصوملا ةلابق يف لت وهو «ةبوت لت يف
 نيتنثا ةنس يف اضيأ هاشكلم ةبج نم ابلوتم ةعببر رايد ىلإ داع دق ناكو
 مث 4 ةنسلا هذه نم ناضمر ربهش يف نييصن كلم ام لوأف « ةئاعبرأو نينامثو

 ىف هدجطكي ل ةعسر رايدو رواخلاو ةصحرلاو راحنسو لصوملا كلم

 . يفوت نأ ىلإ لصوملا نع ةبامن ”اهربانم
 ينادمحلا كلما دبع نب دم هركذ دقف روك ذملا ةلودلا دمج 3 امأو (230)

 ةثالث مدخو « يأرلا ةدوجو ةفعلاو ةسهلاو راقولا هنع رشتن ذا : لاقف هخيرات يف

 ماظن ناكو « ةمج تالصو ةريثك موسر هبلع ناكو «مهنم نينثال رزوو ءافلخلا نم

 هيأر ذخأبو « مهشلا يناكلا نيعب هدهاشيو « ةميظع فاصوأب امئاد هفصي كلملا

 ربككلا نم دشأب باعي نكي ملو <« رودصلاو ةافكلا ىلع همدقيو رومألا مأ يف

 رخف ةدالو تناكو
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 هدنع تماق ةماكب هباك 'نّمو « اهب هنص مم ةظوفحم تناك هتاماك نإف « دئازلا
 :غابصلا نبا رصن يبأ مامإلا خيشلا دلول هلاق اه كلذ ةلمج نمف «لمألا غولب ماقم
 . ينادمحلا نبا مالك ىبتنا « بأ ريغب اغابص تنك الإو ©« بدأتو لغتشا

 ةرازولا نع لزع دق ناكو « هتنبا ةديبز هجوز دق ريزولا كلملا ماظن ناكو

 ةيراَبَما نبا ىلعي وبأ فيرشلا لوقي كلذ يفو « ةرهاصملا ببسب اهيلإ ديعأ مث
 ش : هركذ مدقملا -

 -عبصنملل لوتساو مظاعت نإو هتبسه كعزفتت الو ريزولل لق

 هب ريزولا انالوم ترص ًارح.ركشاف ةبناث ترزوتسا ام خيشلا ةنبا الول

 لوزبم يبأ نب قباسلا نأ  هركذ مدقملا - .ذقنم نب ةماسأ طخي تدجوو

 . ضعي يف يل لاقف « ةيراملا نب تعمتجاو قارعلا تلخد : لاق يرعملا رعاشلا
 لاق < رزوتسا مث لزع دق ناكو « ريهج نبا ريزولا مدخنل انب ضما : مايألا
 « ةريغص ةعقر هبلإ عفدف « ريزولا يدي نيب انفقو ىتح هعم تلخدف : قباسلا

 ناك ام : تلقف هسلجم نم انجَرْحو « رشلا هيف تيأرو هبجو ريغت اهأرق اماف
 «© تقلقو تقفشأف <« كتبقرو قبقر برضت ةعاسلا « ريخ : لاقف ؟ .ةعقرلا يف

 ناك : لاقف < ياله يف تيعسو « مايألا هذه كتبحص بيرغ لجر انأ : تلقو
 لاقف « اكمنمب ترمأ :لاقف « باوبلا اندرف جرخنل رادلا باب اندصقف . ناك ام
 « اذه دصقلا اممإو « ريزولا ينفرعي ام ماشلا لهأ نم بيرغ لجر انأ : قباسلا

 اماف « كالهلاب تنقيأف « ليبس نم كجورخ ىلإ اف لوطت ال : باوبلا لاقف
 : لاقو ًارانيد نوسمخ هيف ساطرق هعم مالغ هيلإ جرخ رادلا نم سانلا فخ ٠

 ناك ام : تلقف < اهنم ريناند ةرشع يل عفدو « انفرصناف « ركشاف انركش دق

 ْ . اهدعي هيحضأ ال. نأ تملآف « نيروكذملا نيتيبلا يندشنأف ؟ ةعقرلا ف
 نبا هركِذو ©« يضرم ريغ هنكل « ةديرخلا » يف هركذ رعش ةلودلا دبمعلو

 لوقي هيفو « هرصع ءارعش نم ريثك قلخ هحدمو 4« ليذلا » باتك يف يناعمسلا .
 .: ١اهلوأ يتلا ةروبشملا ةينبعلا هتديصق روكذملا ردرص ش

 رار



 مقري جداوحلا عم سوفنلا ىوهو . عدوم طبلخلاو كرذع ناب دق
 علطت داو لكتب رودبلا ىرتأ ةتفل بئاكرلا تفس اميح كل

 عركم قآملاو ىّتعرم ءاشحأ لا هل يبظ ىملا نم نينعاظلا يف

 عقربلا نوبعلا نم هيلع ًارذح هبيقر لاما .فارطأ ”عونم

  .عطقي. لبح لكل وبف عاتراف  هيبس ٍتادئاص لئابحلا دبع

 عبصألا يناسل هل مالكلا مرح اذإ ينأ هبرس يماح ردي مل

 عمست ينيعف هلم ةبحتب تلسرأ عجاضملا ىلإ فويطلا اذإو

 | : اهبف هلوقو «© رعشلا ررغ نم يهو « ةليوط ةديصقلا هذهو

 عطقي لبح لكل وهف عاتراف هببش تادئاص لئابحلا دبع '
 : يسلدنألا ةراملا نبا لوق ريظن

 _لئالق لايل يف ًاليلق تاكو اهدبع لاط هب انيع لس مونلا نع
 ٠ لئابحلا فوخ عاتراف اهيادُه ىأر ىرككا ”رئاط ىتلقم ًاركو نظ اذإ

 قج .ةراما نبا ةافو خيرات ىلع فقأ م ينأل « رخآلا نم ذخأ اهأ يردأ الو
 ريغ نم ىنعملا اذه ىلع دراوتلا قيرطب كلذ نوككي نأ زوحيو . ١هرصع فرعأ

 ٠ . رخآلا نم اهدحأ ذخأي نأ
 مظعملا: ناضمر رهش يف دّمقو سدح ةرازولا نع روكذملا ةلودلا ديمح لزعو

 . مركلا وبأ بتكا هيلإو «ةنسلا نم لاوش يف يفوتو « ةئاعبرأو نيعستو نيتنثا ةنص

 | : هلوق رعاشلا فالعلا نبا

 ٍنسحلا نم ءيسملا كلامف *نيت مل انحئادم الولو
 نسلألا نع تبجتحا البف نيرظانلا نع تبجتحا كيبف

 رظنا ) ىقيسوملاو ءانغلا ين يملدنالا ةجاب نبا ذيملت ةرامحلا نبأ ماع 0 مسالا ان اذهب ري

 . ( بيطلا حفن نم ةقرفتم تاحفصو ٠ : * برغملاو ه7١ : سمتلملا ةيغب يف هتمجرت

 . نكت : راتخملاو راق *



 نيعبس ةنس نابعش يف روكذملا كلملا ماظن تنب هتجوز تيفوتو (231)
 نيعستو ثالث ةنس يفوتو . ةئاعبرأو نيتسو نيتنثا ةنس يف اهجوزت ناكو ةئامعبرأو

 . 'اهب لتل لباقم نصح يف
 هتديصق ةلودلا رخف نبا مماقلا يبأ ءاسؤرلا معز يف ًاضيأ ردرصلو (232)

 : "اهوأ يتلا ةبفاقلا

 'قدحلل ءاقب نيذه نيب له ىدرألا اهاسمو عمدلا ابحّبص

 و ؛ اهب نايتإلا يف ليوطنلا ىلإ ةجاح الف ةروبشم ةراتخم ةعيدب يهو
 نابعش يف « هللا ربظتسملا مامإلا ةرازو ةلودلا رخف نبا مساقلا .وبأ ءاسورلا معز

 . نيدلا « ماوق لبقو « ماظن هبقلو « ةئاعبرأو نيعستو تس ةنس نم

 «ءار اهدعبو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ءاحلا ريسكو مهلا حتفب : ريبجو

 « ةراهجلا نّسب ريبج لجر لاقي « طلغ وهو « محلا مفب : يناممسلا لاقو

 ىلاعت هللاو 2« توصلا يروبج ىنعب توصلا ريبج ضيأ لاقيو « رظنم وذ يأ

 ا باوصلاب ملعأ

 .07٠ ؟

 يروارذورلا نيدلا ريهظ

 «نيفلا ريل بلا« ضارإ نب طاع ندع يرسم ني كولا

 دل لزع ديب دل رمأب يدنتملا مامإل ةرازولا لوو ؛ بدألا ًأرقو < يزاريشلا

 ١ هلناويد ؟ و ا وهو اذك : 1١١٠١ .

 بج ) ريثألا نبا خيرات يف هرابخأ - الو؟ : ٠١ ( ؟ مظتنملاو م : * يناولاو ؟4١ : يرخفلاو : ٠

 قارعلا مسق ) ةديرحلاو ( ١ : هال : " يكبسلا تاقبطو الل .

 . قار نم تطقس : دمحم نب ل
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 يف كلذو « ةلودلا رخف هببأ ةمجرت يف هلبق روكذملا ريهج نبأ روصنم يبأ ةلودلا

 عيرأ ةنس رفص رششع عسات سيمخلا موي اهنع لزعو « ةئاعبرأو نيعبسو تس ةنس

 عيقوتلا عاجش وبأ أرق املو . ريهج نبا ةلودلا دمع دبعأو « ةئاعبرأو نينامو'

 : دشنأ هلزعب

 ”قيدص هل سدلو ابقرافو ودع هل سدلو اهالوت

 ةماعلا هيلع تلاثناو « عماجلا ىلإ هراد نم ةعملا موي ايشام هلزع دعب جرخو

 ىلإ جرخ مث « هراد يف دوعقلاب همازلإإل 'اببس كلذ ناكو « هل وعدتو هحفاصت

 "مموملا يف جحلا ىلإ جرخ مث « ةدم كانه ماقأف « ًايدق هنطوم يهو روارةوأر

 برقب هيف وه يذلا بكرلا ىلع برعلا تجرخو « ةئاعبرأو نينامثو عبس ةنس

 هيلع هللا لص لوسرلا ةنيدمب جحلا دعب رواجو «هاوس ةقفرلا نم مسي ملف « ةذبرلا
 « ةئايعبرأو نيناُتو ناك ةنس ةرخآلا ىدامج نم فصنلا يف يفوت نأ ىلإ « مسو

 هللا ىلص هللا لوسر نبا مالسلا هيلع مهاربإ رق اهيف ىتلا ةبقلا دنع عبقبلاب نفدو

 . ىلاعت هللا همحر « ةئاعبرأو نيثالثو عبس ةنس هتدالو تناكو ؛ ملسو هيلع

 « روصعلا نسحأ هرصع ناكو : هقح يف « ةديرخلا » يف بتاكلا داعلا لاق

 ةعيرشلا نوناقو نيدلا رمأ ظفحي نم ءارزولا يف نكي مو«نامزألا دا هتاف

 هللا يف هذخأت ال « ايندلا رومأ يف البس « عرششلا رومأ يف ًاديدش ابعص « هلثم

 . مثال ةمول

 مايآلا ىفوأ همايأ تناك : لاقف ؟« ليدلا » يف ينادمحلا نبا هركذ : لاق مث

 ابلكأو ًاصخر ابلعثأو انمأ اهمعأو « ةعرلا ىلع ةكرب ابمظعأو «نيتلودلل ةداعس
 ةمشحلا نم هرظن يف ةفالخلا تماقو « ةفاخن اهبشت لو سؤب "اهداغي ل « ةحص
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 نسحأ : نم رب ؛ لضفأ : رام .

 + ليذملا : ر ىق .
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 . أظفلو أطخ سانلا نسحأ ناكو
 لماك لضف ىلإ عجرب ناك : لاقف « ليذلا » يف يناعمسلا نبا ظفاحلا هركذو.

 هتك ردأ « عوبطم ىقيبقر رعش هل ناكو «© بئاص يأرو ةنازرو رفاو لقعو

 ىلإ دادغب نم لقتناف « تيبلا موزا فلكو ةرازولا نع فرّصو « بدألا ةفرح

 مالسلاو ةالصلا لضفأ اهتكاس ىلع ةنيدملاب ماقأو <« ملسو هيلع هللا .ىلص يلا راوج

 ' .هيلع هللا ىلص « انببن نبا مهاربإ ربق دنع ةرم ريغ هربق ترزو « هتافو.نيح ىلإ
 ريزولا نإ لوقي هب قثأ نم تعمم : كلذ دعب يناعمسلا لاق مث ؛ ميقبلاب « لسو
 ينلا دجسم ىلإ لمح ايندلا نم ةهلاحتزا ناحو هرمأ برق نأ تقو عاجش بأ

 لاق « هللا لوسر اي : لاقو ىككبو ةريظحلا دنع فقوف « مسو هيلع هللا لص

 رفغتساو هللا اورفغتساف كوءاج مهسفنأ اؤماظ ذإ مهنأ ولو 8) : ىلاعتو هناحبس هللا

 ًافرتعم كتئج دقلو ( 54 : ءاسنلا ) © امحر ًاباوت هللا اودجول لوسرلا محل

 . هموي نم يفوتو مّجرو ىكبو « كتعافش وجرأ يُئارجو يبونذب
 : هلوق ١كلذ :نمف « ناويد يف عومج نسح رعش هلو

 رتكفم ريغ ةنيعلا نب'نعأل
 ”ه فيدل داق رلا: نم ف رحجهأل و

 رةنتف لئابح يف ينتعقوأ يه

 : مهضعب لوق رظني ىنعملا اذه ىلإ
 داؤفلا ملظ ام نيع اي

 ىوهحلا رم .هتعرج

 عا
 .ًادلجت كاوه يف يدبأل ينإو

 ذا صممت

 ١ هرعش نمف : نم رب .

 امد تضاف وأ عمدلا تكب اهيف
 ةمرع فؤوملا لع ا ومب دارس
 امّكلسم تنكل ”ترظن نككت مل ول

 ائاظأ تناكف .تأدب ىلا ىهو

 رعسنصلا قف ىتدعت الو

 . ”ليلغو ةعول ينم .بلقلا يفو

 . ةيرصملا ةعوبطملا يف دري مؤ ةيطحلا خسنلا يف تبث : عؤسلاب ... اذه ىلإو ؟

 دلل



 ''ليلع وهو ءرملاب ةحص ىرت' امبرف تولس ينأ يبسحت الف
 : "(ضيأ هلو

 ”ديدشل اذ نإ ؟ ءاقل ريغب عمنيبو ينيب رمعلا ؛لج بهذيأ

  'ديعسل اذإ ينإ ىتقاف ىلع مكلصوبنوؤخلا رهدلا حمسي نإف

 دمج نب دمحأ يلع يبأ فيلأت « « ممألا براجت » باتك ىلع آليذ لمعو
 | . سانلا يديأب روبشملا خيراتلا وهو « هيوكسمب فورعملا

 نيدلا يف سيلتلا نم هنم ربظو : هخيرات يف ينادمهلا كلملا دبع نب دم لاقو

 لدع هب ركذأ ام ةناظلا يديأ ىلع ذخألاو مه. ةفأرلاو هلهأ زازعإو هرابظإو .

 يف أرقيو مظعلا نآرقلا نم ئيش بتكي ىتح هتيب نم جرخي ال ناكو ؛ نيلداعلا
 هعايضو هكالمأ رئاس يف ةرهاظلا هلاومأ ةاكز يدؤي ناكو . رسبت ام فحصملا

 بردب ةينالفلا رادلا نإ : اهبف ةعقر هيلع تضرعو . ًارسس قدصتيو هعاطقاو

 هل ابحاص ىعدتساف « عابج ةارع مهو ماتيأ ةعبرأ ابعم ةأرما اهيف « راّبقلا

 . تئفد الو ابتسبل ال : فلحو هياوثأ ملخو « مهعبشأو مهسكاو "رم : هل لاقو

 ءاج نأ ىلإ دعاوي لزب لو . مهتعبشأو مهتوسك كنأ ينربختو لإ دوعت ىتح
 ا . ةريثك رابم هل تناكو ؛ كلذي هربخأو هبحاص .

 ءارلا حتفو ةمجعملا لاذلاو واولا نوكسو ءارلا مشب : ”يروارذوأرلاو

 يهو « رواراذور ىلإ ةبسنلا هذه <« ىرخأ ءار اهرخآ يف فلأ اهنيب واولاو

 . ملعأ ىلاعت هللاو « ناذمه يحاونب ”ةديلب

 ١ نم رب يف الإ دري مل .

 * ًاضيأ هرعش نمو : نم رب .

 ةدلب : نم رب ن ق م .

 نشي



070 

 يردنكلا كلملا ديمع

 نم ناك ؛ يردنكلا كلملا دمع بقلملا « دم نب روصنم نب دمح رصن وبأ

 كتلرْفُط ناطلسلا هرزوتساو « ةمابهشو ةباتكو ءاخسو ًادوج رهدلا لاجر

 نكي ملو « ةيلجلا ةلزنملاو ةيلاعلا ةبترلا هدنع لانو - هركذ مدقملا - يقوجلسلا

 هل نككت مو « ةلودلا هذمل ناك ريزو لوأ وهو « مالك هعم هباحصأ نم دحأل

 ينيوجلا دمح يبأ خيشلا نبا كلملا دبع يلاعملا يبأ نيمرحلا مامإ ةبحص الإ ةبقنم
 يبأ ةمجرت يف يناعمسلا هركذ ام ىلع « بلطملا ةيات » بحاص يعفاشلا هبقفلا
 نيمرحلا مامإ فصو يف بائطإلا دمي - لاق هنإف « ليذلا » باتك يف يلاغملا

 يردنكلا ديمعلا بحصو دادفي ىلإ جرخو : : لاق مث - دالبلا يف هلقنت ركذو

 كنحتو « مهرظانيو ءاملعلا نم رباكألاب هترضح يف يقتليو هعم فوطي ةدم رصن اأ

 . 'هركذ عاشو < رظنلا يف بذهت ىتح مه

 : لاقو ةئاعبرأو نيسمخو تس ةنس يف "هخيرات يف ريثألا نبا انخبش هركذو

 « يمفاشلا يف ةعمقولا ريثك ةصفاشلا ىلع بصعتلا ديدش ناك روكذملا ريزولا نإ

 قوجلسلا نالسرأ بلأ ناطلسلا بطاخ هنأ هبصعت نم غلب ىتح « هنع هللا: يضر
 مهيلإ فاضأو مهنعلف « كلذ يف نذأف « ناسارخ ريانم ىلع ةضفارلا نعل يف
 نيمرحلا مامإو يريشقلا مساقلا وبأ مهنم «ناسارخ ةّمأ كلذ نم فنأف «ةيرعشألا

 ىلاعت هللا اهفرشش ةكمب نيمرحلا مامإ ماقأو « ناسارخ اوقرافف « امهريغو ينيوجلا
 ةلودلا تءاج اماف نيمرحلا مامإ هل ليق اذبلف“ « يتفيو سردي نينس عبرأ

 ( يردنكلا ) : بابللاو ةيقوجلسلا ةلودلا رابخأو ( ٠١ ءو : ج ) ريثألا نبا خيرات ين هرابخأ - 76#

 ١ . "عل : ؟ تارذشلاو 54 ؟ يبهذلا ربعو

 . لاق هناف خلا .. انخيش هركذ ام فالخ اذهو : تلق : ن ينداز ١
 . مم : ٠١ ريثألا نبا خيرات رظنا ؟

 نايل



 نع بات هنإ ليقو ؛ مهبلإ نسحأو مهمركأو مهنم حزتنا نم رضحأ ةيماظنلا

 ؟ ملقا دف مس نإف يعفاشلا يف ةعبقولا

 ءارعش رباكأ 551000 * ءارعشلا [دضقف ًاحادمم كلملا دسع ناكو

 سيئرلاو - هركذ مدقملا - يزرخابلا نسحلا نب ىلع نسحلا وبأ مهنم « .هرصع
 مدقملا - ردرصي فورعملا 0 ا ا

 ١يهو « ةبنونلا هتديصق لوقي هبفو  ًاضيأ هركذ

 ٍنيعلا ءابظلا ميش هذه مأ نيرق لك و ىتاحُي اذكأ

 نيزح "لك حور يمأتلا نإ يىوملا لتق نم ثيدح "ىلع اوُصْنَق
 نونجملو يرذعلا عراصمب ىرد دقل نيقفشم ,متمتك نئلو

 نويعو سفنأ ةوبش مث لي اهنشم لبطأ الو باكرلا قوف

 ينوصغ لثم نابلا دنعأ ًاؤازه ابصلل تلاقو '”هدودق "تاره

 نونئكم ولو نم هٌوابصح دروم لمقملا كايذ ءاروو

 نوجرزلا ةناح وأ "ةموظنم مههافش نيب لحنلا توبب امإ

 نيمي تادو اهب لامشلا تاذ ًابلقف جاجفلا كيني يمرت

 نوريج ىلع امح قرا نم تأرام ةماملا َءاقرز تنك ولا

 نورقو بئاوذ ليلب يقرأ امنإو مالا ليل نم كاوكش .
 ينينح نينحلاو يعمد عمدلاف .دئتا هل تلق دجولا يف ”فنعمو

 نيرششعلا ةعافشو ابصلا . هاج يعفانب سيل ناك ذإ يعفان ام

 نوتفم ؛*مزاح لوأ تنأ ام مثال ةمولل الجخ 'نقرطت ال

 ينيضعي يحناوج نيب "ياوهو 7ةعاط «”بناجألا مهو « مهبموسأأ

 . مم]ب : هناويد ١

 . ةدوضنم : نم رب ق +

 . يفنعمو : راتخملاو نم رب راق م

 . رذاح : رب 4

 ليك



 مهبلإ رارفلا يلق نم ”تيشخو
 ”ةبلذر'الإ قطا .ناعنلا كك

 رشعم 'ةيؤر كاذق لثم نيع اب
 مهنأ الإ ناسنإلا اوببشي مل

 يتلقم مهتأر نإف نويعلا سجن

 مهنود رئاخذلا اوبسح 'م نإ انأ

 يعماطم نأ داسحلا تشب ال

 يعل الإ ردبلا ريدتسي ام

 يتقان ”رجاز ”بحللا قيرطلا اذه

 3 ىّتلح كلملا ”ديمع اذإف

 هدايج ثح 'مزعلا ام اذإ كلم

 هليبج رونا ترصبأ ام رغأب

 هتيد حازت كى ”ظاوتلا نا

 ىقتلاف ةيربلا هلئاضف تمح
 اولاق

 تماظت ممدقلا نمزلا يف ناك ول

 ةحابمف هلام نئازخ امأ

 نإ" ترعب اساس هقول ان
 ًاناع ”مراكملا ىقلأ نأ ”تمسقأ

 ةراغ هيلع اونس دقو

 ةبغر يلخي سيلف رومألا ساس

 ةييتكم يق مررثأ قئور فيسلاك

 ركش

 يفوهر .نوضتقي مح يأبف
 نيمضي هتبلاط دقل ىقح
 نوملب هياذع زيزعلا نإ
 نيدلاو ”مايند ىلع راع

 نونئسملا املا نم نونوكتم

 ينوفج ءام تحزتف اهثتربط
 ينود لئاضفلا اودع اذإ ”مو

 نوبغملا ل

 نوجرعلاك رمضلا يف هترصبأ

 نوحشملا يكلف ”"فذاق *ملاو

 نومملا رئاطلا لأفب ًارفظ

 نينرعلا خماش رهزأب "تحرم
 ينسج  دوجسلاب يناضتقا الإ

 نيرع ”ثيلو ىّنِجد ردب جرسلاو
 نيكسملا ةوعدو تينغلا

 نريد ءاضق مأ دوج تالصأ

 نوراق يدي ىلإ زونكلا هنم

 ١نوزخخلا هماع نم اوبهوتساف

 نونمملا ”رجألا سيلو بلط

 | ينمي يأ هتيرب  يفأ
 نل .نم ةلاسدو 2 ةبهر نم

 .ةقفص "ىلإ تداع
8 

 تونسملا 2 مدح ق هؤواضمو

 . نيط نم هريغ رصنعو كنفف © ”هتاذ: .رضتع ىورأ ةالع تديش

 ١ ق ر ن نم تيبلا طقس .

1١4٠ 



 وهو « قارعلا ىلإ كلملا ديمع لوصو دنع ةديصقلا هذه 'هايإ هداشنإ ناكو

 دقو راتحلا قئافلا رعشلا نم ةدمصقلا هذهو « هبصنم ولعو هترازو تسد يف

 هذه نزاو دقو « اهتلمهأف ينبجعت مل اهنإف تاببأ ةثالث الخ ام اهلاكب اهتبثأ
 هتدبصقب هنزاو  هركذ مدقملا  يذيواعتلا نبا مهنم ءارعشلا نم ةعامج ةديصقلا

 : اهلوأ يتلا

 نيررْبي 'يتلمرب يطملا ففقف ينيد ةبابصلا يف كنيد ناك نإ
 1 وو

 نراطلسلا اهب احدتمم ماشلا ىلإ قا رعلا نم اهلسرأو « ةردانلا دئاصقلا نم يهو

 ةمجرت يف اهتركذ مث « اهتبثآل ةلاطإلا فوخ الولو « ىلاعت هللا همحر « نبدلا حالص
 مدقملا  ملعملا نبا ًاضيأ هنزاوو ؛ كانه بلطتف بويأ نب فسوي نيدلا حالص

 .. : اهوأ يتلا هتديصقب  هركذ

 نيعلا ءامظلا نم 'يلحلا وهو نبي ىلع يداحلا ةفقو ام

 هلبألا ابنزاو دقو « هتمجرت يف اهضعب تركذ دقو « ةديج ةديصق اضيأ يهو
 نكلو < دوصقملا نع انجرخ دقو « يذيواعتلا نبا الإ اهبراق اف ةلملابو « اضيأ

 . هئافيتسا نم دب نكي ملف مالكلا رشتنا

 يفوت نأ ىلإ « ةمرحلاو هاجلا مظع كّيل'رئقُتُط ةلود يف كلملا ديمع لزب مو

 نالسرأ بلأ هيخأ نبا ةكلمملا يف ماقو  هتمجرت يف روكذملا خيراتلا يف  كبلرغط
 ىلإ هريس هنإ مث « هتبترو هماركإ يف دازو هلاح ىلع هرقأف - هركذ مدقملا

 عاشو « هسفنل اهبطخ هنأ هؤادعأ فجرأف « هتنبا هل بطخيل هاش مزراوخ

 دمعف « هيلع همودخم بلق ريغت فاخف « ربخلا كلملا ديم غلبف سانلا نيب كلذ
 بلأ نم هتمالس ببس كلذ ناكف « اهّبجف هريكاذم ىلإو اهقلحف هتبحل ىلإ
 نب يلع نسحلا وبأ لمع كلذ لعف اماف « هاصخ ناطلسلا نإ ليقو « نالسرأ

 : هلوق هتمجرت يف روكذملا يز'رخاملا نسحلا



 الطاع هسئنأ نم ىدتغا ال ”ةلوحئف داز نآلاف اوتكسا 'تلق
 الصاتسم هكنج كلذل « ىثنأ 'هضعب ىمسن نأ فنأي 'لحفلاف

 . ةعيدبلا ةبيرغلا يناعملا نم اذهو

 ةثامعبرأو نيسمخو تس ةنس نم مرحملا يف ف ةرازولا نم هلزع نالسرأ بلأ نإ مث ٠

 نب يلع نب نسحلا يلع يبأ كلملا ماظن ىلإ ةرازولا ضوفو < هحرش لوطي ببسل
 . «ناضارخ دمع راد يف روباسنب كلملا دع سبخو .هركذ مدقملا يسؤطلا .قاحسإ
 « هلابع رادلا كلت ةرجح يف ناكف « هراد يف هسبحو ذورلا ورم ىلإ هلقن مث
 هنفك جرخأو ةرجحلا لخد لتقلاب سحأ اماف « ريغ ال ةدحاو تنب هل تناكو

 هلتقب "مه يذلا ىطعأو « نيتعك ر ىلصو لستغاو ةرجحلا باب قلغأو هلابع عدوو
 يذلا بوثلا اذه يف يننفكت نأ كيلع يقح : لاقو ةيروباسين رانيد ةئام
 ©« تلعفام سب : كلملا ماظن ريزولل لق : هدالجل لاقو « مرمر داك لمع

 « اهيف عقو ةاوُْبَم رفح نمو « ناويدلا باعضصأ و ءارزولا لق كازتالا :كبتلغ

 يضرو ؛ ةمايقلا موي ىلإ اهب لمح نم رزوو هيرو هيلعف ةئيس ةنس نس نمو
 . موتحلا هللا ءاضقب

 هرمعو.ةئامبرأو ناسخو تس ةنس ةجحلا يذ ريشع سداس دحألا موب لتقو
 ًايطاخم روكذملا رعاشلا يزارتخابلا كلذ يف لمعف « ةنس نوعبرأو فين ذئموي
 ١ ش : نالسرأ تلأ ناطلسلل

 ابحر ًافنك هكلم نم هأوبو هلح ىلعأو هاتدأ كمعو

 ىبقعلا هتلوشو: انندلا هلوخف هدبع قح |ىكنم ىلوم لك ىضق

 نفدو < ذورلاورب همد قيرأو « مزراوخي هريكاذم تنفد هنأ بئاجعلا نمو
 نيتلاب هتأوس تيشحو « روباسيني هغامدو هتمجمجو « ردنك هتيرقب هدسج
 نم ةربع كلذ يفو « "مث تنفدو « كانه كلملا ماظن ناكو « نام'رك ىلإ تلقنو
 . ىلاعت هللا همحر « هرصع سيئر ناك نأ دعب « ربتعا

 ٠ ءار اهدتيو ةلهملا لادلا مقو.نونلا نوكسو فاككا مقب : يرادتثكلاو <
 حتفو ةلمهملا ءاطلا مضي - ثيثير بط :ىرق نم ةيرق يهو « زدنك ىلإ ةبسنلا هذه

 لذي



 نم ةانثملا ءايلا نوكسو  ةثلثملا ءاثلا رسكو اهتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ءارلا

 اهنم جرخ « روباسين يحاون نم ةروك يهو - ةثلثم ءاث اهدعبو ًاضيأ اهتحت
 . باوصلاب معأ ىلاعت هللاو « مهريغو ءاماعلا نم ةعامج

7/١ 
 نيدلا لامج داوجلا ريزولا

 داوجلاب فورعملا نيدلا لامج بقلملا ©« روصنم يبأ نب ىلع نب دم رفعج وبأ

 ناطلسلل ًاداّبف روصتم وأ هدج ناك ؛ لصوملا بحاص ريزو « ينابفصألا

 باداتخاح ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - قوجلسلا نالسرأ بلأ نب هاشكلم

 اماف « رباكألا رهاصو ةيلع بصانم يف مدخو هرمأ ربتثشاف « هتهه 'تّمَّسو هدلو

 ضرعلا ناويد يف بترت مث « هبيذهتو هبيدأتب ينع روك ذملا نيدلا لامح هل دلو

 تربظف  ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - هاشكلم نب دمع نب دوم ناطلسلل

 - هركذ مدقملا - رقئس قآ نب يكنز كباتأ ىلوت اماف « هتقيرط تدمحو هتيافك
 « اهيلإ هعم هبحصتساو هبرقو روكذملا نيدلا لامج مدختسا اهالاو امو لصوملا

 «ةفعو ةيافك نع نابأف « ةبحرلا هيلإ فاضأو « هتيافك ترهظف <« نيسصن هالوف

 ًاميكحت هيكحو اهلك ةتكلم فرشم هلعجف « هئامدن ربكأو هصاوخ نم ناكو

 رضخلا نب مارهب دبعس ابأ نيدلا ءامض ذئموي ريزولا ناكو . هملع ديزمال

 يقوتو «© ةئامسمحخو نيريشعو نامث ةنس يف ىنز كباتأ هرزوتسا « يلوترفكلا

 ةرازولا ىلوتو « هترازو ىلع وهو « ةئامسمخو نيثالثو تس ةنس نابعش سماخ

 . هفئاظو ىلع روكذملا نيدلا لامجو « ”ةقّدص نبا ىضرلا وبأ هدعب
 فكخف ؛6 ةبك افملا لوبقم ةرضاحلا نسح « قالخألا ثمد نبدلا لامح ناكو

 « هئامدن نم همجو « هترواحمو هثيدح هبحعأو روكذملا يكنز كباتأ ىلع

 . 31م6 : ؛ تارذشلاو ٠ ٠9 مظتنملاو رهابلا يف هرابخأ عج بارت ه4
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 يف هنم ربظي لو « هلام دازو [١ هنارويد فارشأ يف هتدم رخآ يف هيلع لوعو ]
 ريعج ةملق ىلع لتق اماف ©« دوجوم رهاظت الو دوج الو مرك يكنز كباأ م يأ

 « هلام بهنو روكذملا ريزولا لتق ركسعلا ضعب , دارأ  هتمجرت يف مدقت اك -
 ' ركسعلاب هجوتو « ءارمألا نم ةعاج هايسف 6 باشنلاب هتمسخن اوهرو هل اوضرعتف
 يف  هركذ مدقملا - كنز كياتأ نب يزاغ نيدلا فيس هبترف ©« لصوملا ىلإ

 نب يلع نيدلا نيز ىلإو هيلإ ةلودلا لاوحأ ريبدتو رومألا ضوفو « هترازو
 ١ ةمجرت يف هربخ نم فرط مدقت دقو - لبرإ بحاص نيدلا رفظم دلاو نيكتكب

 ملو « هدي تطسناو روكذملا راقرلا ةوذج كلل يبظف - كاهنلا انرجخ قل هلو

 كلذ راضو (« داوجلاب فرع قتح قافنإلا يف غلابيو لاومألا لذبيو يطعي لزب

 نم ةعامج هحدمو . « داوجلا نيدلا لامج » الإ هل لاقي ال ىتح « هيلع ملعلاك

 - هركذ مدقملا - رعاشلا ينارسُيقلا ريغص نب رصن نب دم مهتلمج نم « ءارعشلا

 : اهوأ يتلا ةروهشملا هتديصقب هدصق هنإف

 ٍبلقلا نم ةايحلا نيع تدرو ابم يبرغلا بناج نم ءاروزلاب هللا ىقس

 . ةنانطلا دئاصقلا نم يهو

 لمعو «ديعي ناكم نم مسوملا مايأ تافرع ىلإ ءاملا ىرجأو « ةليمج ًاراثآ رثأو
 « ٍلسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةنيدم روس ىنبو «هالعأ ىلإ لبجلا لفسأ نم جردلا
 ىلاعت هللا اهفرسش ةكم ىلإ ةنس لك يف لمحي ناكو « هدجسم نم برخ ناك امو
 ءارقفلل تاوسكلاو لاومألا نم مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع ةنيدملاو
 بابرأ مماي بترم ناويد هل ناكو « ةلماك ةئس ةدم مه. موقي ام نيعطقنملاو
 لصوملاب هنمز يف ءاج ىتح ريخلا لمف يف عونت دقلو « ريغ ال داصقلاو موسرلا
 ددابلا لفت نرتح ةعاطقإ ناكر ؟ ءيشادلا نحب | يح نبادلا ىساوف طرفم ءالغ
 هلع لخد هنأ هئالكو ضعب ربخأف « ةيقوجلسلا ةلودلا ءارزو ةداع يراج ىلع
 هل لاقف « جيواحلا ىلإ هنمث فرصاو اذه عب : هل لاقو « هرامقب هلوانف موب
 تعب اذإو <« كسأر ىلع يذلاو رايقبلا اذه ىوس كدنع قبي مل هنإ : لمكولا

7 
 ١ مذوب يف دروو ©« ق ن د يأ دري مم
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 تقولا اذه نإ : هل لاقف « هسبلت ام دمت الف رامقبلا 'ريضت ىلإ جاتحت ابر اذه

 رابقبلا امأو «© تقولا اذبك ريخلا هيف مْنصُأ اتقو دجأ ال ابرو ©« ىرت ال بمص

 نم هلو 4 هنمثي قدصتو روق مت هضوع دجأ يناف

 . ةريثك ءاشأ رداونلا هذه
 يف روكذملا خيراتلا يف - يزاغ همودخم يفوت نأ ىلإ لاحلا ٍهذه ىلع ماقأو

 نإ هركذ يتأبسو - دودوم نيدلا بطق هوخأ هدمب نم رمألاب ماقو - هتمجرت

 « هرمأ هيلع لقثو هعاطقإ رثكتسا هنإ مث « ةدم هيلع ىلوتساف - ىلاعت هللا ءاش

 نيز رابخأ يفو . ةثامسخو نيسمخو نامت ةنس درفلا بجر ربُس يف هيلع ضبقف

 .لزي لو . لصوملا ةعلق يف هسبحو هضبق ربخ نم فرط لبرإ بحاص نيدلا
 «ناصُس لبقو « مظعملا ناضمر ربش نم ريخألا :رمشملا يف يفوت نأ ىلإ اهي "ًانوجسم

 ؟ءافعضلا جبجض نم ًادوبشم امري ناكو «هيلع يلصو «ةئايسخو نيسخخو عست ةنس

 لقف مث <« نيتس ةنس ضعن ىلإ لصوملاب نفدو « هتزانج لوح ماتيآلاو لمارآلاو
 :اودمص نأ دمب ناكو « ةيمكلا لوح هي فيطو - ىلاعت هللا ابسرح  ةكم ىلإ

 مهماقم ةدم ًارارم موي لك هب نوفوطي اونكو « تافرع لبج ىلإ ةفقولا ةلبل هب

 قلخلا عاتجا.نم ًادوهشم موي ةكم هلوخد موي ناكو < ىلاعت هللا ابفرش < ةكمب
 صخش هعم ناكو « مولا كلذ لثم مهدنع ؟دهمب مل هنإ لاقيو « هيلع هيلع ءاكملاو

 عضاوملاو تارازملا ىلإ هي اولصو اذإ < هرثآم حدصيو هتساحم ركذي بترم

 ْ : دشنأو فقو ةبضكلا ىلإ هب اوهتنا اماف  ةمظعملا

 موجلا ”ةبعك ىمسي كءاج يذلا اذه مالسإلا ةصك اب

 ٍدوصقم. ريغ موي لضخ م يذلا اذهو ماعلا ف ٍتدصق

 لجبأ نأ دعب عيقبلاب اهب نفدو سو هيلع هللا لص لوسرلا ةنيدم ىلإ لمح مث



 : دشنأو « ًارارم مسو هيلع للا ىلص لوسرلا ةرحخ لوح هب فيطو « ةنيدملا

 هلئاثو باكرلا .قوف هدوج ىرس املطو باقرلا قوف هشعن. ىرس
 هلمارأ يكبتف يدانلابو هملع' .هلامر ينئتف .يداولا ىلع هرمي

 نب رصن نب دلقملا ةمجرت يف ةروكذملا ةديصقلا ةلمج نم ناتيبلا ناذهو : تلق
 . ىلاعت هللا همحر 4  ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتأبسو - يرزيشلا ذقنم .

 ءالضفلا .ءابدألا نم « نيدلا لالخ بقلملا يلع نمحلا وبأ هدلو ناكو (233)
 تاداعسلا وبأ نيدلا دحم هممجو «همق داجأ لئاسر ناويد هل تيأر«ءامزككلا ءاغلملا
 مدقت دقو - « لوصألا عماج » بحاص يرزجلا ريثألا نباب .فورعملا كرابملا
 .«يلالجلا ”يريزولا ”يولوملا ءالمإلا نم ىلآللاو رهاوجلا » باك هاممو  ١هركذا

 . «هيلع هءاشنإو هلئاسر ىلع « هيدي نيب ًابتاك هرمأ لوأ يف روكذملا نيدلا دج ناكو

 لابو « .باتكلا اذه لوأ يف كلذ ىلإ نددلا دجب راشأ دقو « هدب بتاك وهو

 « ءاحصفلا :نم مدقت دقت نم لك ىلع ةلضفو'« هضيرفتو روك ذملا نيدلا لالج' فصو يف

 :٠ ©« تامتاكم يكد مقا عاجلا صنم صل قبو نم نك نأ نكاذو

 : هلئاسر شعب تركذل ةلاطإلا فوخ الولو

 احر نإ هلع لجر دي ىلع هنلإ بتك صس صيح نأ هر دام هج قو

 ”ناوعلاو < رئاس ركذلاو رماغ' مركلا:» يهو" « .اهرصقل اهب تيتأف « ةرصتخم
 ”« مالسلاو « رئاخذلا لعأ ب فريم ةئاغإو ا

 2 و نيدلا بطق نب يزاغ نيدلا فيس ربزو روكذملا نيدلا لالج تاكو

 - ؛؟نيغلا فرح يف اضيأ هركذ مدقت دقو -

 رص ةنيدع « ةئامسغو نيعبسو عبرأ وللا نيدلا لالج يقوتو

 .ال م4 6 رظنأ ١ ١

 19 : 0 ب رظنا_؟

 . 34 ةلانيرلا هلع ةرك 07

 4 : ؛ ج رظنا +
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 نفدو *“ ملت ةالصلا لعلنا اهتكاس ىلع ةنيدملا ىلإ لقن مث لصوملا ىلإ لمحو

 . ىلاعت للا همحر ©« هدلاو ةبرت يف اهي

 ابحت نم ةانثلا ءاملا 0 نونلا حتفو ةلمهملا لادلا مضي .: رس و

 سأرو نييصن نيب ةيتارفلا ةريزجلاب ةنيدم يهو « ءار اهدعبو ةلمبملا نيسلا حتفو

 اه ليغ اذجلو « ثاقرطلا عج يهو © تابجلا عبج - نم.راجتلا اهقرطت « نيع
 « ايندلا نمو هائممو « ربسامند هلصأو « نوع نك رب طنل هربا رسند

 ىرسو « ةللإ فاضملا 00 اورخؤي نأ ةفاضملا و ةداعو

 مضو ءارلا حتفو ءافلا نوكسو فاكلا حتفب : ءروكذلا رزولا فوم وثترفتكلاو

 ف ىلإ ةمسنلا هذه 6 ةئلثم ءاث اهدعنو واولا نوكسو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا

 . باوصلاب ملعأ لاو « ارادو نيع سأر نيب ةيتارفلا ةريزجلا لامعأ نم ةيرق يهو

200170 
 بتاكلا يناهفصالا دامعلا

 اجرلا يبأ نيا 'سيقن نب دم جرفلا يبأ نيدلا يفص نب دمج هللا دبع وبأ
 زيزعلا يخ :أ نبا, فورمملا هللا .ةبه نب دوم نب ىلع نب هللا دبع نب دم نب دماح

 داع بلا لب فورم 5 "ةزمهلا فرح يف زيزعلا همع ركذ م ,دقت دقو

 | . ناسأا بانل ؟ ن :,دلا

 20 ةصصاظنلا ةسردللا هقفت « بهذملا يمفاش .(ببقف روكذملا دايعلا ناك 0

 ظ111011010101010110101010101010 01000

 يناولاو ١ :. ١44 نيتضورلاو ( ١١ : ب ) ريثآلا نبال لماكلاو نامزلا ةآرم يف 7

 »و90: 4 يبهثلا زيعو ه0 : 4 يكبسلا تاقبطو ١١ : 1 ءابدألا مجععو 78:

 . هزاعشاو هنوئش نع ةريثك رابخأ يماشلا قربلاو ةديرحلا يفو 8+8 : + تارذشلاو

 . 3186868 : ١ ب رظنا ؟ .ريصن :رال
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 يف ةلاطإلا نع ينغي ام لئامرلاو رعشلا نم هلو « بدألا نونفو فالخلا نقتأو
 لف ةفتو « هتثادح يف دادغي مدقو ناهبصأب أشن دق ناكو . هحرش

 نم ثيدحلا 20 «© ةسصاظنلا سردم زازرلا نب .دمح نب دعس. روصنم

 هسا ها وتوم يبأو مالسلا دبع نب هللا ةبه نب يلع نسحلا ْ

 « رقشألا نب يلع نب دمحأ ركب يبأو يدنقرمسلا يلع نب كرابملا مراكملا يبأو
 . .٠ ةدم اهب ماقأو « ممريغو :

 رظنلا هالوف « دادغبب ةريص نب ىبحي نيدلا نوع ريزولاب قلعت رهمو جرخت املو

 يقآلا خيراتلا .يف يفوت اماف «هتامح ةدم لاحلا يشام.لزب مو «طساوب مث ةرصبلاب

 لانو. هملإ نيبستنملاو هعامتأ لمش تتشت - ىلاعت هللا ءاش نإ هتمجرت ىف هركذ.:

 ىلإ لقتنا مث « دهسم نفجو دكنم شيع يف ةدم دامعلا ماقأو « م مهضعب هوركخملا

 ذدلموي اهناطلسو « ةئامسخو نيتسو نيتنثا ةنس ناصس يف ابلصوف ©« قشمد ةنيدم

 ءاش نإ هركذ ينآلا  ينز كبانأ نب دوم مماقلا وبأ . نيدلا رون لداعلا كلملا

 لضفلا وبأ نيدلا لاك يضاقلا اهتلود ريبدتو اهرومأ لوتمو ابمكاحو -ىلاعت هللا

 هيدل ركذو «هسلاجم رضحو هب فرمتف  'هركذ مدقملا - يروزربشلا نبا دمج

 .دلاو بويأ رككشلا وبأ نيدلا مجن ريبكلا ريمألا هفرعو « فالخلا يف ةلأسم .
 تيرككت ةعلق نم زيزملا همع فرعي ناكو « ىلاعت هللا اهمحر نيدلا حالص ناطلسلا
 نيدلا حالص ناطلسلا هفرعو « لثامألاو نابعألا دنع هزيمو همركأو هيلإ نسحأف

 كلذ دامملا ركذو 6 ةسورحلا قشمدب تقولا كلذ يف هحدمو « هدلاو ةبج نم

 . ذدلمري اهب هحدم يتلا ةديصقلا دروأو 4 يماشلا قربلا » هياتك يف

 هيلع ددعو « نيدلا رون ناطلسلا دنع هركذب . هتون نيدلا لاك يضاقلا نإ مث
 سيل امف لوخدلا يف ًاريحتم تنقبف : داعلا لاق . ءاشنإلا ةباتكل هلهأو هلئاضف

 ةعانصلا هذه.داوم تناك دقلو . ةبرد هب ىل تمدقت. الو « تفبظو الو ينأس نع

 ' اهريشاب الف « ءادتبالا يف اهبنع نيجف ابسرام دق نككي مل هنكل <« هدنع ةديتع
 ةفللاب لئاسرلا ءىشني ناكو ؟ بئارغلاب ابنف ىتأو اهمف داجأو هملع تناه
 « "مات جازتماو ةديكأ ةدوم ةدملا كلت يف نيدلا حالص نيبو هنيب لصحو «اضيأ ةيمجعلا

 ١ ع ب رظنا :  .54١نم رب نق نم تطقس : مات ؟ .
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 مالسلا راد ىلإ هريسو < هرس بحاص راصو «. نيدلا رون دنع هتلزنم تلعو

 ةسردملا سيردت هيلإ ضوف داع املو < دجننتسملا مامإلا مايأ يف ًالوسر دادغب

 | نيتسو مبس ةنس بجر رهش يف كلذو < دامعلا ينعأ « قشمد يف هب ةفورعملا

 لاحلا مقتسم لزب مو « نيتسو نامت ةنس يف ناويدلا فارشا يف. هبتر مث« ةئامسخو

 للامت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا خيراتلا يف نيدلا رون يفوت نأ ىلإ « لابلا يخر

 اونلك ةعامج هيلع ىلوتساف ًاريغص ناكو هماقم ليعامسإ حلاصلا كلملا هدلو ماقو .
 ًادصاق رفاسو هيف وه ام عبج كرت نأ ىلإ ةرفاخاو هوقباضف داملا نوهركي

 ش . ديد اضرم اهب ضرمو لصوملا ىلإ لصوف دادغب
 ىنثئاف <« قشمد ذخأل ةيرصملا رايدلا نم نيدلا حالص ناطلسلا جورخ هفلب مث

 ىدامج عبار لصوملا نم جرخو ماشلا ىلإ دوعلا ىلع مزعو قارعلا دصق نع همزع
 . نماث يف ىشمد ىلإ لصوف « ةبربلا قيرط كلسو « ةئامسخو نيغبس ةنس لوألا

 ملست دقو هتمدخ دصق مث « بلح ىلع لزان ذلموي نيدلا حالصو ةرخآلا ىدامج 0

 ' هسفت لاطأ ةدصصق .هدشنأو هيدي نيب رضحف « ةنسلا نم نابعش يف صم ةملق

 الج لأ سلسال الر لرجال لود ار كل ا اهنف
 ضرميو حئادم تقو لك يف هدشنيو ناطلسلا سلاجم ىشفي وهو « ةديدم

 دمتعاو .هبتكتساو هتعانج كلس يف همظن ىتح كلذ ىلع لزي ملو < ةعدقلا هتبحصب هتحصب

 يهاضي «نيروهشملا لئامألاو نيدودعملا رودصلا ةلمج نم راصف « هنم ؟نرقو هلع
 نع مطقني. هتاقوأ رثكأ يف لضافلا يضاقلا ناكو . مهرامضم يف يرحيو ءارزولا
 ماشلاب بابلا الك دايعلاو < ةيرصملا رايدلا حلاصم ىلع رفوتيو ناطلسلا ةمدخ

 1 1 . موتكملا رسلا بحاص وهو هريغو

 رو را تير باتك :٠ كلذ نم © ةمفانلا فيناصتلا فنصو

  قارولا ىلع نب دعس يلاعملا ينأ فيلأت سلا ةنبز ولع ةيذ هلع .« رضعلا .
 « رصعلا لهأ ةرصعو رصقلا ةيمد ٠ ىلع اليذ هباتك لمج يريظحلاو « يريظحلا
 ا 00 « رهدلا ةمشن دلي » ىلع اليد هباتك لغج يزرخابلاو ؛ .يزارخخابلل

151110101110190 

 هل ررتل لوتيو ةاكلنلا ل را لتوت >ىق ١

 . هيرقو : ق ؟.
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 « عرابلا » باتك ىلع اليذ هباتك لعج يلاعثلاو « نيفلؤملا ةثالثلا ءالؤه ركذ مدقت
 يف داعلا ركذ دقو - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ. قأبسو - مجنملا لع نب نوراهم

 « ةئامسمخو نيعبسو نيتنثا. ةنس ىلإ ةسماخلا ةّثاملا دعب اوناك نيذلا ءاوعشلا 'هتديرخ

  "ادحأ 4 دك 0 < برغملاو رصمو ةريزجلاو 5 :

 يللا ةونع رعد 0 « يماشلا قربلا »7 :ناتك فلصو

 ا « ماشلا ىلإ قارعلا نم هلاقتتا ةروصو هسفن ركذب هبق ديو 0

 « نيدلا .حالص د ةمدخي هقلعت ةئفنكو © دوم نيدلا .رون ناطلسلا ة ةمدجح 0 0

 ٠٠ قربلا » هامس امنإو « ةعتمملا بتكلا نم وهو « ماشلاب تاحوتفلا نم نيش ركذو ٠

 ..اماضقنا ةعرسو .اهبيطل فطاخلا قربلاب مانألا كلت يف هتاقوأ هبش هنآل « يماشلا

 ةسفمك نمضتي « نيدلجم يف « يسدقلا حتفلا يف ؟يسدقلا حتفلا » باتك فنصو

 ليذلا » ىلع ًاليذ هلمج « ليذلا .ىلع لمسلا » باتك فنصو « .سدقملا تيبلا حتف «

 بيطخلا .فيلأت و دادغب خيرات » هب ليذ يذلا هركذ مدقملا يناعمسلا نال

 ىلع اليذ هتدجوف هيلع تفقو ينإ مث تعمم دق تنك اذكم « ظفاحلا يدادغبلا

 ١ ةرطفلا ةرصعو ةزتفلا ةرصن »بانك فئنصو .4 « روكذملا « رصقلا ةديزخ » هباتك.

 تادلجب عبرأ يف رعش ناويدو لئاسو: .ناريد هلو « ةيقوحلسلا ةلؤدلا .رلتخأ يف <

 ٠ تيبود .هعيمج ريغص ناويد هلو « ليوط هدئاصق يف هسفنو 00

 . ١. 2ام كلذ نمف < فاطل تارواحو تابتاكم لضافلا يضاقلا نيبو هنيب تاكو ْ

 كي ايك.الق رس : هل لاقف « سرف ىلع بكار وهو _اموي.هيقل هنأ هنع ىكحي .

 :ءاوس احبحضو ابولقم أرقي آم اذهو « دامعلا الع م اد : لضافلا هل لاقف «سزرفلا .

 .دس ام ناسرفلا ةرتكل .رابغلا نم رسثتنا دقو « ناطلسلا بكوت ى امو استتلاو

 ش .: لاخلا يف دامعلا دشناف « كلذ نم ابجعتف « ءاضفلا :

 .كيانسلا كك انعغ هاف -:نايسلا - امأ

 ما ىف عيب هنم وجلاو 1

 . ق ر نم تطقس : ا يايا هرم
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 كبان سم ىشخأ تسلف م محرلا دبع يل رهد ا
 ٠ نسحلا ةياغ يف وهو « ةثالثلا تاسألا يف سانجلا هل قفتا دقو

 رجملا 0 : دامعلا هبلإ ل 1

 6 5 - م . ع ' مره 00 رفقلا
 1 « هظافحل سيق .داعو « هظاكع ىلإ سّنف 5 داع دقل ؟ربلا ريلا كلسو. 6 رحبلا رحبلا 0

 لوبقلا .ةبق اليقتسي ةبقلو « لاضفإلاو لضفلا ةبعك اهدصقن ةبعكل ابجع ايو ْ

 . مالملاو 0 لابقإلاو 1 1

 طلغ هنأ رهاظلا نكلا + ةنانتتلا نلف انو قائلا له ىف عدنا نق 7

 | دحاو لكل ةوخأ ةعبرأ مو « ظافحلا سنأ روبشملا نإف “ هظافحل سيق هلوق يف

 1 . 'مهتصق تركذل هددصب نحن امع لاقتنالاو ةلاطإلا فوخ الولو < بقل مهنم ْ

 هباحضأ نم ةعامج زيزعلا ناويذلا لقتعا ةريبه نب نيدلا نوع ريزولا قوت الو -02

 . « ةدملا كلت طساو يف-هنع بوني ناك هنأل. « لقتعا نم .ةلمج يف داعلا ناكو :.
 فنراكو .« ءاسورلا سيئر نب نيدلا دضع نب نيدلا داع ىلإ شبحلا نم. بتكف

 ا ا 0

 هئاعدب 8 كوب 7-55 هلو مالا سبح ذإ ا

 نب ساصلا ةضق ىلإ زاغإ هننزا# نير عقم نم اذه < هتالطإب راف
 نإف « هنع هللا يضر باطخلا نب رمع عم لسو هيلع هللا لص ينلا مع بلطملا دبع

 00 هعمو ءاقستسالل جرخف « ضرألا تلحأو هب يف بقا دق ثيفلا

 نييك لئاكلا عيبرلا- : ةيرامألا بشرحلا تنب ةمطاف ءانبأ لع ين ني ةلكلاب نوفورعلا م 82

 . هقيلعت يف فلؤوملا أطخأو ؛ سراوفلا سنأو باهولا ةرامعو ظافحلا

 ذك



 كيلإ انلسوت انطحق اذإ انك انإ مهللا : لاق ءاعدلل فقو اماف « سانلاو سابعلا
 'يلولا امأو ٠ اوقسف « انقساف انمدن معب موملا كبلإ لسوتن انإو « 'انمقستف انيبنب

 : يمسولاو © يمسولا يلي هنأل ايلو يمسو « يمسولا دعب يتأي يذلا رطملا وهف
 بوتلم وهو الا مسي هنأل كلذب يمسو .« .لوألا عيبرلا رطم

 وهو دحاو تيب يف يننملا اهممج دقو .مسولا ىلإ

 يمسولا ٠ ابلئا ناك يلد ريغب . يتلا ”ةيبظلا ةدوملاب ةممئلمأ

 ٠ . ةيناث ىلوألا اهترايزا نكت مل هنأ ينعي :

 حالص ناطلسلا يفوت نأ ىلإ هتلزنم ةعفرو هتناكم ىلع بتاكلا دامعلا لزب مو 0

 هبجو يف دحي مو « هلاصوأ تلطعتو هلاوحأ تلتخاف « ىلاعت هللا همحر « نيدلا

 لئاوأ يف قاس دقو « فيناصتلاب لاغتشالا ىلع لبقأو هتيب مزاف « احوتفم اياب

 1 .٠ اهءاوحو ةدصصقلاو ةلاصرلاو ةورفلا بلط ىف اهنيب :

 ةنس «.نابعش يف ليقو # ةرخآلا ىدايج يناث نينثالا موي هتدالو تتاكو

 مظعملا ناضمر ربهش لبتسم نينثالا موي يفوتو . ناهبصأب ةئانسخو ةرشع مست
 « رصنلا باي تي ةيقوصلا 00 0

 ل اذإ ناك هنأ هضرم ةدمص يف همزالم ناك نم ءاسورلا ضعب قربخأ

 : هدشنأ هدوعي ةدحأ ةملع 3

 ؟ 'فضملا 3 مست فيض نأ

 هانعم يمجع مسا وهو « ءاحلا. .نوكسو :ماللا مهو ا *كأو
 ركذ هيف دجزي ال باقعلا نإ ليق دقو «« فورفغملا رئاطلا وهو « باقملا يبرعلاب .

 تا لبقو * سلو دي نم رخآ رئاط هدفاسن يذلا نإو « ىئنأ هعيمج لب
 ش 8 بئاحعلا نم اذهو « .هدقاس :بلعثلا

 ٠ ' هديس نبا هل لاقي صخش وجه يف هركذ مدقلا رعاشلا نينع نالو 3

: 981“ 



 ”لوبجب ب هلو ةفورعم همأف باقعلاك الإ تنأ ام

 . باوصلاب معأ ىلاعت هللاو « هيف نحن ام ىلإ ةراشإ هذهو

 ضال
 فوسليفلا يبارافلا

 «روبشملا مكحلا يرتلا يبارافلا غل ن 'وأ نب ناخ"رّط نب دمج نب دم رصن وبأ
 ةفسالف ربكأ وهو ؛ مولعلا نم امهريغو ىقسوملاو قطنملا يف فيناصتلا بحاص

 انيس نبا يلع وبأ ”سيئرلاو « هنونف يف هتبتر غلب نم مهيف نكي مو « نيداسملا
 . ًايكرت الجر ناكو . هفيئاصت يف عفنتا همالكبو جنرخت هبتكي تن هركذ.مدقملا.-
 لاعت هللا ءاش نإ ةمجرتلا رخآ يف اهيلع مالكلا قأبسو - اهب أشنو هدلب يف دلو

 فرعي وهو « دادغب ىلإ لصو نأ ىلإ رافسألا هب تلقنتو هدلب نم جرخأ مث
 هنقتأو هماعتف يبرعلا ناسللا يف عرشف « يبرعلا ريغ تاغل ةدعو ىرتلا ناسللا

 ظ . . ةمكحلا مولعب لفتشا مث « ناقتإلا ةياغ
 وهو «روبشملا مككحلا سنوي نب ىتم ريش وبأ اهب ناك دادغب لخد امو (234)

 ةرهشو مظع تيص كاذ ذإ هلو «قطنملا نف 'هيلع 'سانلا أرقي ناكو «ريبك خش

 - بانك أرقي وهو « قطنملاب نيلغتشملا نم نوثملا موي لك هتقلح يف عمتجيو « ةيفاو
 ”نوعبس هحرش يف هنع بتكف«هحرش هتذمالت ىلع ٍلميو قطنملا يف سيلاطاطسرأ

 يبدذلا ربعو ه؟ : دعاص تاقبطو مابا : ءامكحلا خيراتو 588+ : تسرهفلا يف هتمجرت "ه4 ش

 : لاق دق ناكلخ نبا تيأرو لاق ١ :٠٠١52 يناولاو ١07١ : يربعلا نبا خيراتو 881: ؟

 نويع رظناو دمحم نب دمحم : .راتخملاو ن ر ق خسنلا يف تباث وهو : تلق ؛ ناخرط نب دمحم

 ش ش المو: م تءايئالا ©

 .. سانلا ملمي ناكو : نم رب نار1

 . نيعبص هارب *
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 8 يف ةرابعلا نسح ناكو « هنف يف هلثم دحأ تقولا كلذ يف نكي مو « ًارفس

 .لاق-ىتخ « ليلذتلاو طسبلا هفيناصت يف لمعتسي ناكو « ةراشإلا فيطل هفيلاوت

 ةلزجلا يناعملا مهفت قيرط .ذخأ يبارافل رصن ابأ ئرأ ام : نفلا اذه ءاماع ضعب
 - يف هتقلح رضحي رصن وبأ ناكو « روكذذلا ينمي رشب يبأ نم الإ ةلهسلا ظافلألاب .

 سر . هتذمالت رامغ

 نب انحوي اهيفو نارّح ةنيدم ىلإ لحترا مث ةهرب كلذك رصن وبأ ماقأف
 .٠ لفق هنإ مث « اضيأ قطنملا نم ًافرط هنع ذخأف « ينارصنلا مكحلا 'ناليح

 . سيلاطاطسرأ بتك عبمج لوانتو « ةفسلفلا مولع اهب أرقو دادغب ىلإ ًاعجار
  دجو هنإ لاقيو .« اهيف هضارغأ ىلع .فوقولاو اهيناعم جارختسا يف ربمتو
 يفإ : يبارافلا رصن يبأ طخم بوتكم هيلعو سيلاطاطسرأل « سفنلا باتك »

 0 عامسلا» تأرق .: لوقي ناك. هنأ هنع لقنو . ةرم يتئام باتكلا اذه تأرق
 - ةدواعم ىلإ :جاتحم ينأ ىرأو « ةرم نيمبرأ مكحلا سيلاطاطسرأل « يعيبطلا
 ١.. ؟نيلاطاطنرأ م [ تنأ نأشلا اذهب. سانلا ملعأ نم : لثس هنأ هنع ىوريو .هتءارق
 1 . 20 . هتذمالت ربكأ تنكل هتكردأ ول : لاقف

 . يتكيف ينطرفلا دعاس نب نحرلا د نبددخأ نب دغاص مئاقلا وأ هركذو

 ةعانص ذخأ « ةقبقحلاب نيداسملا فوسلبف يبارافلا : لاقف ه.ءاكحلا تاقبط »

 لهأ عج - ذبف «ردتقملا مايأ يف مالسلا ةنيدب ىفوتملا ناليح نب انحوب نع قتطنملا

 برقو اهرس فشكو اهضماغ حرشو اهل .قيقحتلا يف مهيلع ىبرأو مالسإلا
 . .«ةراشإلا ةفمطل ةرابعلا ةحمحص .بتك يف «ابنم هبلإ جاتحي ام عبمجو « اهل وانت

 ٠ حضوأو « ملاعتلا ءاحنأو ليلحتلا ةعانص نم هريغو يدنكلا اعأ ام ىلع اببنم
 قرط فرعو اهب عافتنالا هوجو دافأو « ةسفخلا قطنملا داوم نع اهيف لوقلا

 يف هبتك تءاجف « اهنم ةدام لك يف سابقلا ةروص ”ف“ رصت فيك و « اهلامتسا

 ءاصحإ يف .فيرش باتك اذه دعب هل. م < ةلضافلا ةيابنلاو ةمفاكلا ةياغلا كلذ

 ينغتسي الو هيف هبهذم دحأ بهذ الو هيلإ قيْسسْي ل اهضارغأب فيرعتلاو مولعلا

 | كلذ دب ركذو ؛ دعاص نبا را 6 هب ءادتهالا نع ابلك مولعلا بالط

 ا ار لو هوم يا هاقيس و: قاولا
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 ..اهيف هدصاقمو هفيلاوت نم اثيش

 نأ ىلإ هل ليصحتتلاو ملعل اذه لافتشالا ىلع بكم دادغبي رصن وبأ لزب لو

 «© قشمد ىلإ اهنم رفاس مث « هبتك مظعم اهب فلأو « هنامز لهأ قافو همف زرب

 ةاسلا را هباتك يف رصن وبأ ركذ دقو «رصم ىلإ هجوت مث ءاهب مقي لو

 ءاهب ماقأو قشمد ىلإ داع مث © رصمب هلمكأو دادغب يف هفيلأتب ًادتبا هنأ « ةيندملا

 . هبلإ نسحأف .«نادمح نس .ةلودلا فمس ذئموي اهناطلسو

 هسلجم ناكو ةلودلا نسال درر ا دق أ كا ميماحلا ضب ىلإ تنارد ا

 هيز كلذ ناكو « كارتآلا يزب وهو هيلع لخدأف فراعملا عيمج يف ء ءالضفلا عمج

 ؟.تنأ ثيح مأ انأ ثيح : لاقف <« دعقا :ةلودلا فيس هل لاقف « فقوف 6 ماد

 ةلودلا فيس دنسم ىلإ ىبتنا قح سانلا باقر ىطختف « تنأ ثمح : لاقف

 مهعم هلو « كيلامم ةلودلا فيس سأر ىلع ناكو « هنع هجرخأ ىتح هيف هنحازو

 اذه نإ : ناسللا كلذب مهل لاقف « دحأ هفرعي نأ "لق هب مراسي صاخ ناسل

 « هب اوقرخاف اهب فوي مل نإ ءايشأ نع هئاسم نإو «© بدألا ءاسأ دق خيشلا :

 «اببقاوعي رومألا نإف ربصا « 'ريمألا امأ : ناسللا كلذي رصن زيبأ هل لاقف

 نسحأ معن : لاقف ؟ ناسللا اذه نسحتأ : هل لاقو هنم ةلودلا فسس بجعف .
 يف نيرضاحلا ءاماعلا عم ملكتي ذخأ مث . هدنع مظعف « ًاناسل نيعبس نم رثكأ .

 يقبو لكلا تمص ىتح لفسي مهمالكو واعي همالك لزب لف < نف لك يف سلجلا :
 دب الكر ةلؤنلا كيس يق رصف 4 ةارقي ايم نوت اونخأ ل ؛ هدحو ملكتي

 .. «إل : لاقف ؟ برشت لبف : لاقف « ال : : لاقف ؟ لكأت نأ يق.كل له : .هل لاقق

 رضحف « نابقلا راضحإب ةلودلا فيس رمأف « معن : لاقف.؟ عمست لهف : لاقق

 هياعو الإ هلآ مهنم دحأ كرحي ملف « يهالملا عاونأب ةعانصلا هذه يف رهام لك

 هذمه ىف نسحت لهو : ةلودلا فيس هل لاقف « تأطخأ : هل لاقو رصن وبأ

 اهنم جرخأو اهحتفف ةطيرخ هطسو نم جرخأ مث « معن : لاقف ؟ ائيش ةعانصلا .
 ابكف مث <« سلجملا يف ناك نم لك اهبنم كحضف « اهب بعل مث « اهبك رو ًانادبع

 ريغو اهكف مث ا ل ا

 ١ راتخملاو ر ن نم طقس : ريمألا اهأ .
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 . جرخو ماين مهكرتف « باوبلا تح سلجلا يف نم لك مانف اهكرحو اهبيك رت
 .بيكرتلا اذه اهبكر نم لوأ وهو“ هعضونم نرفناقلا ةامسملا ةلآلا نأ ىكحيو

 نوكي ال قشمدي هماقم ةدم ناكو « ١سانلا سلاحي ال هسفنب ًادرفنم ناكو

 نولغتشملا هباتنيو«هبتك كانه فلؤيو«ضاير كبتشم وأ ءام عمتجم دنع الإ بلاغ
 « ليلقلا الإ سيراركلا يف فنضي لو « عاقرلا يف هفينصت رثكأ ناكو . هيلع

 ناكو .ًاروتبم اصقان اهضعب .دجويو «قيلاعتو ًالوصف هفشناصت رثكأ تءاج كلذلف .

 فيس هنلع ىرجأو 6« نكسم الو بسكم رمأب لفتحي ال ايندلا يف.سانلا دهزأ

 . . هتعانقل اهيلع رصتقا يذلا وهو « مهارد ةعبرأ لاملا تيب نم موي لك ةلودلا

 هيلع ىلصو «قشمدب ةثاغلثو نيثالثو عست ةنس يف يفوت نأ ىلإ كلذ ىلع لزي لو
 قشمد رهاظب .نفدو « ةنس نينامت زهان دقو « هصاوخ نم ةعبرأ يف ةلودلا فيس

 ٠ . ىلاعت هللا همحر « ريغصلا باب جراخ
 دعاص نا. - اذكه «© يضارلا ةفالخ يف دادغبب سنوي نب ىم يفوتو

 سطل تاقبط » يف يطرقلا

 را اتصل الو“ يبارافلا ىلإ ةبوسنم تاببأب عومج يف ترفظو .

 زيَح يف قئاقحلل نكو لطاب يذ يح "لخ يخأ
 زجعملاب ضرألا يف ءرملا امو . انل ماقم راد رادلا امف

 زجوللا كلا نم "لَتقأ ىلع اذهل اده فاني
 ”زفوتسم ملقو ةطقن ىلع. نعقو طوطخ الإ نحن لهو
 زكرم يف سفانتلا اذ اف .انب ىلوأ تاومسلا طيح

 دبع نب دمع خنبشلا ىلإ ةبوسنم « ةديرخلا » يف تايبألا ءذه تيأرو (235)
 3 موي هب عمتجا هنإ : « ةديرخلا » فلؤم دامعلا لاقو .رادلا يدادغملا قرافلا كلملا

 ١" تايتسب يفوتو « ةئامسخو نينسو ىدحإ ةنس «© بجر رهش رشع نماث ةعجلا
 . كلذ دعب

 . سانلا نم ًادحأ 8 الا:

 5 ١64 : ص رظناو « ءامكحلا :
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 .نون فلآلا دعبو ةمجعملا ءانلا حتفو ءارلا نوكسو ةلمهملا ءاطلا حتفب : ناخرطو

 نيغ !مدمبو ماللاو يازلا حتفو واولا نوكسؤ ةزمهلا حتفب : غَلَزوأو

 ش . كرتلا ءامسأ نم امهو « ةمحعم
 « ةدحوم ءاب ةيناثلا فلألا دعبو فلأ اهنيبو ءارلاورولفلا حتفب : يبارافلاو

 وكن و وحمل مهي - رارطأ نامزلا اذه يف ىمستو « باراق لإ :ةيبتلا هده
 ةنيدم يهو «ممالا اذه اهيلع بلغ دقو  ةنكاس فلأ نيءارلا نيبو ةلمهملا ءاطلا
 مامإلا بهذم ىلع ابلهأ عيمج حو «© نوغامالب ةنيدم نم ةميرق « شاشلا .ىوف

 اهل لاقيو « كرتلا ندم 0 ةدعاق يهو « هنع هللا يضر « يمفاشلا

 ٠ سراف دالب فارطأ يف يهو « ةجراخلا باراف مهو « ةخادلا باراف

 نيغ فلألا دعبو ةلمهملا نيسلاو فلأ ماللاو ةدحوملا ءابلا حتفب : نوغاسالبو

 نوحبس رهن ءارو كرتلا روغث يف ةدلب يهو « نون اهدعبو ةنكام واو مث ةمجعم
 ٠ . رّمشاك نم برقلاب - هركذ مدقملا -

 ةمهجمم نيغ مث ةنكاس ةمجعم نيش فلألا دعبو فاعلا حتفي : رغفشاكو

 ىلاعت هللاو تل « ءار اهرخآ فو ةحوتفم

 ايما ما

.07 

 2 يزارلا ايركز نبا

 خيرات » يف لجلج نبا ركذ ؛روبشملا بيبطلا يزارلا ابركز نب دمع ركب وبأ
 و . يفتكملا مايأ يف دادفب ناتسرام مث يرلا ناتسرام رّبد هنأ « ءابطألا

 نباو :٠ ١99 تسرهفلاو ”# : ا و لا/ .: لجلج نبا تاقبط ين هتمجرت ن 70ه
 يفاولاو ١" كلا انا ا اجلا دكب ميد طل م4 نما يأ

 ءادتباو 558 : ؟ تارذشلاو ١٠١ : + يبهذلا ربعو رع يربعلا نبا خيراتو 74 + م.

 . خسنلا رئاس عم (يل ) اهزمدو ( 511 مقرن ) يل هلال ةخسن كرتشت ةمج رثلا هذه نم
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 لك : لاق هبهسو ىلا الف :4 ين ا
 ىلع لئقأو كلذ نع عزنف 2 ١فرظتسي ال ةيحلو براش نيب نم جرخي ءانغ

 غلبف «“ .اهيفلؤم ىلع بقعتم لجر ةءارق اهأرقف < ةفلنلاو ثطلا :تتك ةسارد

 يف فلأو . < مقسلا َللَعو ابنم ء'حيحصلا دقتعاو « ةيافلا اهرئاوغ ةفرعم نم
 . ةريثك ابتك بطلا

 ناكو «رسسلا كلذ يف لإ راشماو بطلا لع يف هقو مامإ ناك :هديغ كاقو ٠

 يف لاحرلا.هملإ دشت دشت « اهنيناوقو اهعاضوأب افراع اهيف اقذاح ةعانصلا هذهل انقتم
 وهو « يواحلا » باتك كلذ نمف « ةعفانلا بتككلا اهيف فنصو « هنع اهذخأ .

 لقنلا يف ءابطألا ةدمع وهو « ادب .نيثالث رادقم يف لخدي «رابكلا- | بتكلا نم. 5
 نم ًاضيأ وهو « « عماجلا » باتك ابنمو . فالتخالا دنع هللإ عوجرلاو هنم
 ًاضيأ هلو « ريبك اضيأ وهو ' ؟« باضعألا و باكو. . ةمفانلا رامكلا بتكلا

 بتكلا: نه ب همجح :رقمح ىلع م 0 ا

 ينل هفنص دق ناكو « دحأ لك هبلإ جاتحتو معلاو لمعلا نيب هبف عمج « ةراتخلا

 دحأ « ناماس نب دسأ نب دمحأ نب ليعامسإ نب رصن نب حون نب روصنم . حلام
 ابلكو .هريثك فيناصت كلذ ريغ هلو « هبلإ باتكلا بستف « ةيناماسلا كولملا

 ! ٠ اريلإ جاتحي
 يمول ةيودألاب جلاعت الف ةيذغألاب جلاعت نأ تردق اههم : ةمالل نهمو 3

 . ناك اذإ :: همالك نمو ؛ بكرم اوي جلامت الف درفم ءاودن جلاعت نأ تردق

 1 : همالك نمو ؛ ةعلا ثبل :لقأ اف ًاعيطم. ضيرملاو ًالاع بيبطلا
 . ةوقلا هب طقست ال امب ةلعلا

 دتشا نم باب يف « ةدشلا دعب جرفلا باتك يف يخونتلا يضاقلا ركذو]

 نأكو ”يرلا مدق دادغب نم ًامالغ نأ : :هلاقأو بيس رسبأب هللا هافاعف ضرمي هؤالب

 بيبطلا يزازلا ركب ابأ ىعدتساف © هقيرط يف كلذ هقحل ناكو « مدلا ثفني
 « ذحي ام هل فصوو ثفني ام هارأف « ةفنضملا بتكلا بحاص « قذخلاب روهشملا

 ظ مكاو وانك < را

 . ءاضعالا : نم رب ؛ ناصعالا : ن ؟ راطقألا : ر باصقالا : 0 ١
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 ملف «هب كلذ ءادتبا ذتم هلاح فصوتساو هتروراق ىأرو « هّسخم يزارلا ذخأف

 بيبطلا قذحل ةايحلا نم ىل سأيأ اذه : لاقو ةمايقلا لملعلا ىلع تماقف « رمألا يف رظنيل لجرلا رظنتساو « ةلعلا فرعي مو « ةحرق الو لس ىلع ليلد هل مقي

 هلأسف هبلإ داع نأ يزارلل ركفلا دلوف: « ملا نم هب ام دادزاف «٠ ةلعلاب هلبخو

 < جيراهصو تاعقنتسم نم برش هنأ ةريخأف « ةقيرط يف اهبريش يتلا هايملا نع

 دقو ءاملا يف تناك ةقلع :نأ ءاكذلا ةدوحو رطاخلا ةدحب يزارلا سفن يف ماقف

 كتئج دغ يف ناك ادإ : هل لاقو اهلعف نم مدلا كلذ نأو هتدعم يف تلصح

 ينوعيطي نأ كناناغ رمأت نأ طرشب نكلو « أزبت ىتح فرصنأ لو كتجلاعف

 نم نيريبك نينكرم ءلم عمجف يزارلا فرصناف ؛ معن : لاقف « مهرمآ امل كيف

 «ميطتسأ ال : لاقف « عليا : هل لاقو امهايإ هارأف هعم دغ يف اهرضحأف بلحط

 اوحتفو هافق ىلع هوحرطو « كلذ هب اولعفف « هومينأف هوذخ :: نائاقلل لاقف

 هعلبي هلأسيو ًاديدش ًاسبك هسكيو هقلح يف بلحطلا سدي يزارلا لبقأو هاف

 قينتنيب' لجرلاو# ءرشأب نيتك رلا دج[ (عراك ةمليأ نأ نإ( بري دأب تدير:
 '. يزارلا دازف « فذقأ ةعاسلا : ليلعلا لاق نأ ىلإ « ءيش يزارلا عم هعفني الف

 هيف اذاف هفذق يزارلا لمأتف © فذقف ءيقلا هعرذف « هقلح.يق هسكي ام يف

 اهعضوم تكرتو عبطلاب هبلإ تبرق بلحطلا اهيلإ لصو ال يه اذاو « ةقلع '
 [١ ىفاعم ليلعلا ضهنو بلحطلا ىلع ٍتفتلاو

 عرش امل هنإ لاقي « ربك ىلع هب هلاغتشا ناكو « ناشلا اذه سيئر لزب ملو .

 « هتدم رخآ يف يمعف هرمع لاطو « رمعلا نم ةنس نيعبرأ زواج دق ناك همف

 ١ . ىلاعت هللا همحر « ةئاثلثو ةرسثع ىدحإ ةنس فوتو
 بحاص يربطلا نير نب يلع نسحلا يبأ مككحلا ىلع بطلاب هلاغتشا تاكو

 . لسأ مث ايحبسم ناكو . هريغو « ةكحلا سودرف » اهنم « ةروهشملا فيناصتلا

 ٠ يزارلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 نسحأ اوناكو « ناسارخو ربنلا ءارو ام نيطالس اوناكف ةيناماسلا كولملا امأو

 « هب الإ تعئي ال « نيطالسلا .ناطلس هل لاقي ناك مهنم لَو نمو « ةزيس .كوللا

 ةق فاق همم م وما همم همم عموم مو هوم موو ههه م مم موف هدمه مم ووو

 ١ هليفنتسو دنع تدرو دقو « يل اب تدرفنا ةدايز .
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 مهنيب نم كلمو « معلاو نيدلاو لدعلا مهيلع بلغي ناكو « مهل معلاك راصو

 هركذ يقآلا  نيكتكيس نب دومح ناطلسلا ةلودب الإ مهتلود ضرقنت مو «ةعامج '
 * ريشا" ةّتَسو ئتلسو -ةنش ةلآع مهتيالو ةدم تناكو - ىلاعت هللا ءاش نإ

 ش . مايأ ةرسشعو

 نيتشو سمخ ةنس لاوش: يف روكذملا روصنم حلاص يبأ ةافو تناكو (236)
 « هرغص لاح يف روكذملا باتكلا روكذملا يزأرلا هل فنص دق ناكو ةئاؤلثو

 . هب لغتشيل

 يذلا روصنملا نأ : هزبظ قعو راو تانك ةشيلن تيأرمت

 كلون حوت نب دمحأ نب قاحسإ نب روصنملا وه همساب باتكلا اذه يزارلا ممو

 ..باوصلاب معأ هللاو ءحلاص وبأ هتينكو «ناسارخو نامرك بحاص "سوك مارهب

 روك ذملا يزارلا نأ : ًاضيأ هخيرات يف  هركذ مدقملا - لجلج نبا ىكحو

 دادغيب نم هب هدصقو « ءاسمكلا ةعانص تابثإ يف ًاباتك روكذملا روصنل فنص

 ديرأ : هل لاقو رانيد فلأب.هابحو هيلع ةركشو هبجعأف ©« باتكلا هل مفدف
 نإ : يزارلا هل لاقف « لعفلا ىلإ باتكلا اذه يف تركذ يذلا اذه جرخت نأ
 ماكحإ ىلإو < ةحمحص .ريقاقعو تالآ ىلإ جاتحيو < نؤملا هل نومتي ام كلذ

 نم هملإ تجتحا ام لك : روصنم هل لاقف « ةفلك كلذ لكو « هلك كلذ ةعنص

 كباتك هتنض امع جرخت ىتح الماك كل هرضحأ ةعانصلاب قلي امو < تالآلا

 هل لاقف . .لمع نع زحعو كلذ ةرشابم نع "مك هيلع ققح اماف 0

 ىلإ اهبسني : بتك يف .بذكلا ليلحتي ىضرب ًاميكح نأ ”تدقتعا ام : ر

 . :ةعفنم كلذ نم مهيلع دوعي ال ايف مهبعتيو ا ل ل

 الو « رانيد فلألا نم كبلإ راص اب كبعتو كدصق ىلع كانأفاك دق : هل لاق مث

 نرأ رمأ مث « هسأر ىلع طوسلا لمحف « بذكلا ديلخت ىلع كتبقاعم نم دب

 ل عطقتي ىتح هسأر ىلع باتكلاب برضي
 دق : لاقو اهحدقب حمسي لو « هيذنع ىلإ ءاملا لوزن ببس برذلا كلذ

 . ايندلا تيأر

 . يل نم ةرقفلا تطقسو ؛ خسنلا رثكا ينوه اذك ؟ . باتكب :نم رب ق١
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 ةنس رخآلا عيبر ىش يف مخ نب حو دم يب 55 ةافو تناكو (237)

 | . ةئاثلثو نيعبرأو ثالث

 قو ةنس بجر يف .ليعاممإ نب ىصن نحل يبأ هج ةافو تناكو 238م)

 ش ٠ . ةئائلثو نئالثو

 هن لا لعل مهاربإ يبأ أ ا تناكو (239)

 ؛ يراخبب نيتئامو  نيعستو سنمخ 'ةنس « هنم تلخ ةلمل .ةريشع عبرأل ءاثالثلا

 . ءاماعلا مركيو ثيدحلا بتكي ناكوةناغرشب نيتئاهو نيثالثو عبرأ ةنس هدلومو

 هر ل دمحأ ةافو تناكو (240)

 1 . .ىلاعت هللا مهمحر

 نون ةيئاثلا فلآلا. .دعبو فلأ نك لاو ةلمبملا نيسلا حتفي : ناماسو
 ةدئاف هانز هي "قاسم :نكل « دوصقملا نع اجراخ ناك نإو اذهو

 ظ + بارصلإ ها فاو« اي ستنال

00 
 ركاش نبا

 مهيلإ بسني نيذلا ةثالثلا ةوخالا دحأ 6 ركاش نب ىسوم نب دم لا دبع ربأ | ١

 3 سلا ولما 000 ' اع ةوروهشم مو 1 يسوم قا "لمح

 كراك 00 00 -_ لذدنلاب ةدسعبلا م ةعساشلا

 دايس
 م٠١ : ءامكحلا رايخأو ؟ا١7 : تسرهفلاو:ه5٠ : دعاص تاّقبط يف هتمجرت - 0٠ه
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 ”تفقو دقلو « ةبيرغ لك ىلع لمتشي ردان بيجع باتك .لبحلا يف مهو . لقألا

 .. دحاو دلجي وهو « ابعتمأو بتكلا نسحأ نم هتدجوف هيلع

 | ناك نإو - لمفلا ىلإ ة ةآوقلا نم هوجرخأو مالسإلا ١ةلم يف هب اوضتخا امو

 نم ًادحأ نإ لقي مل هنكل « هولعف دق مالسإلا ىلع نومدقتملا داصرألا بابرأ
 مولعي ىرغم ناك نومأملا نأ وهو - م الإ « هلعفو هل ىدصت ةلملا هذه لهأ

 «ليم فلأ نورشعو ةعبرأ ضرألا ةرك رود نأ ايف ىأرو « اهقيقحتو لئاوألا

 عضو ول ثيحب « خسرف فالآ ةينام عومجلا نوكيف « خسرف لايمأ ةثالث لك
 . ضرألا ةرك ىلع لبحلا انردأو © ضرألا نم تناك ةطقن يأ ىلع لبح فرط

 « لبحلا افرط ىقتلاو <« ضرآلا نم عضوملا كلذ ىلإ رخآلا فرطلاب انيهتنا ىتح
 . ليم فلأ نيريشعو ةعبرأ هلوط ناك لبحلا كلذ انحسم اذإف

 هنع نيروكذملا ىموم ينب لأسف « كلذ ةقيقح ىلع فقي نأ نومأملا دارأف

 هركذ يذلا قيرطلا اولمعت نأ منم ديرأ : لاقف . يعطق اذه « معن : اولاقف

 يف ةيواستملا يضارألا نع اولأسف « ال مأ كلذ ررحتي له رصبن ىتح نومدقتملا
 ةاطو كلذكو « ءاوتسالا ةياغ يف راجنس ءارحص : مهل ليقف ؟ يه دالبلا يأ

 مهتفرعم ىلإ نكريو « مهلاوقأ ىلإ نومأملا ىقثي نمم ةعامج مهعم اوذخأف « ةفوكلا
 اوفقوف « ةروكذملا ءارحصلا ىلإ اوءاجو « راجنس ىلإ اوجرخو « ةعانصلا هذهب

 كلذ يف اوبرضو « تالآلا ضعبب يلامثلا بطقلا عافترا اوذخأو اهنم عضوم يف

 ءاوتسالا ىلع ةملامشلا ةبجلا ىلإ اوشم مث « ًاليوط ًآلبح هنف اوطبرو ًادتو عضوملا

 يف اوبصن لبحلا غرف اماف . ناكمإلا بسح“ راسيلاو نيميلا ىلإ فارحنا ريغ نم

 مهلعفك ًاضيأ لامشلا ةبج ىلإ اوشمو « ًاليوط المح هبف اوطبرو رخآ ًادتو ضرألا
 بطقلا عافترا هيف "اوذخأ عضوم ىلإ اوهتنا ىتح « مهبأد كلذ لزي مو 4لوألا
 ردقلا كلذ اوحسف « ةجرد لوألا عافترالا ىلع داز دق هودجوف « روكذملا

 نأ اوماعف « ليم يشثلثو آليم نيتسو ةتس غلبف © لبحلاب ضرألا نم هوردق يذلا

 . ناثلثو آليم نوتسو ةتس ضرألا حطس نم اهلباقي « كلفلا جرد نم ةجرد لك

 . ق نم تطقس : ةلم ١

 . اوذخأ يذلا عضوملا : يل 20
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 اوبجوتو « ًآالبح هبف اودشو لوألا دتولا هبف اوبرض يذلا عضوملا ىلإ اوداع مث

 نم : لامشلا ةبج يف اولمع اك اولمعو « ةماقتسالا ىلع اوشمو « بونجلا ةبج ىلإ
 « لامثلا ةبج يف اهولمعتسا ىلا لابحلا تغرف ىتح « لاملا دسو داتوألا بصن

 « ةجرد لوألا هعافترا نع صقن دق يلامثلا بطقلا اودجوف عافترالا اًردعأ م
 دي هل نم هيلع فقو اذإ اذهو <« كلذ نم هودصق ام اوققحو مهباسح حصف

 .. نوتسو ةئاؤلث كلفلا جرد ددع نأ مولعملا نمو . هتقيقح هل ربظ ةئيحلا لع يف

 نوكتف < ةجرد نوثالث جرب لكو « اجرب رشع ينثاب موسقم كلفلا نآل « ةجرد
 نيئلثو آلم نيتسو ةنتس يف كلفلا - جرد ددع اوبرضف « ةجرد نيتسو ةئاؤلث ةلما

 « ليم فلأ نيرشعو ةعبرأ ةلجلا تناكف - ةجرد لك ةصح يه يقتلايأ -

 - . هيف كش ال ققح اذهو < خمرف فالآ ةينام يهو

 هآر امل ًاتفاوم ناكو « اوعنص امب هوربخأو نومأملا ىلإ ىموم ونب داع اماف
 « رخآ عضوم يف كلذ قيقحت بلط « لئاوألا جارختسا نم ةميدقلا بتكلا يف
 معف < ناباسحلا قفاوتف « راجنس يف اولمف اك اولعفو ةفوكلا ضرأ ىلإ مريسف

 يف هبلإ تريشأ يذلا وه لصفلا اذهو « كلذ يف ءامدقلا هررح ام ةحص نومأملا

 . 'كلذ تنيبل ليوطتلا الول : تلقو يلوصلا ىبحي نب دمج ركب يبأ .ةمجرت

 تركذل ةلاطإلا الولو. « ةبيرغ ةردان عاضوأ نيروكذملا ىمؤم ينبل تناكو

 همحر « نيتئامو نيسمخو مست ةنس لوألا عببر زهش يف روك ذملا دم ينوتو

 ا . باوضلاب ملعأ هللاو ؛ ىلاعت هللا

 ل _



7 

 مجنملا « بساحلا يناتنبلا.لصألا يناثرسحلا نانس نب رباج نب دم هللا دبع وبأ
 ام لوأو . ةنقتملا داصرألاو ةبيجعلا لامعألا هل ؛ يباصلا « جيزلا بحاص روبشملا

 تبثأو © ةئاؤلثو تس ةنس ىلإ « نيتئامو نيتسو عبرأ .ةنس يف دصرلاب أدتبا

 « هنف يف هرصع:دحوأ نأكو . نيتئامو نيعستو عست ةنسل. هحيز يف ةتب ةتباثلا بكاوكلا

 دنع « هلولتو ةراقك ف ةنس قوتو .٠ .هماع ةعسو هلضف ةرازغ ىلع لدت هلامعأو

 همسا نكل « رمال عا يع رّضسحلا رصق هل لاقي عضومب « دادغب نم هعوجر

 ْ . همالسإ ىلع لدي

 دوخأ ةشاثلاو « ةناثو ىلوأ .: ناتخسن وهو « جيزلا » فمنناصتلا .نم هلو ش

 رادقهو» يف ةلاسرو : « كلفلا عابرأ نيبامف جوربلا علاطم ةفرعم » هناك

 رادقأ قيقحت يف هلاسووت# كلفلا .عابرأ ةعبرأ هيف حرش 0 .« تالاضتالا

 00. كلذ ريغو <« 'سوميلطب تالاقُم عبرأ حرشو « تالاصتالا.

 0000 لاقو « ةدحوملا ءابلا حتفب : .يقاتبلاو

 « ناكتب ىلإ ةبسنلا هذه.« نون فلألا دعيو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا ديدشتب

 1 سات

 يهو « ءار اهدعيو ةمجعملا داضلا نوكسو ةلمبملا .ءاحلا حتفب : رشضتحلاو

 فنراكو « ةيربلا يف تارفلاو ةلجد نيب <« تيركت نم برقلاب « ةميدق ةنيدم
 دلبلا ذخأو .© سرفلا كولم لوأ كياب نب.ريشدرأ هرضاحف « .نورطاسلا اهبحاص

 « جاجح نب ةثراح همسساو «© يدايإلا داود وبأ لوقي كلذ فو «هتقو

 ..تازذشلاو 8١ .: دعاص تاقبطو ١8٠١ : ءامكحلا خيراتو 5098 : تسرهفلا يق هتمجرتا>- 9

 | ش : 0 ل

 . هم ةنس هتافو تناكو ؟54 : ١ فلؤملا هركذ ؟ .. سويملطب : ن ١
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 : 'يقرش نب ةلظنح ليقو
 .ةورطانلا هلأ برا ىلع رم فَلا نم ىلدت دق توملا ىرأو

 ا نونكم رهوجو ا ممتوا كلم دعب نم '"مايآلا ع

 ظ الون ىف ريالا كى قرع اهلا كذر
 روياخلاو ش هيلإ ىلحت ة ْ رعد ثا: هان ذإ رضحلا :يخأو

 قاتكألا وذ روباس .مرصح يذلا نإ ع « ًاريثك رعشلا يف .هركذ ءاجو

 « لبو هيلع هلل لص طا لوس اندمس ا "نبا هركذ يذلا. وهو

 ْ ." حصأ آ لوآلاو

 ش ءارأ مث ةروسكم ةنمائاط فلألا تمر ةلبملا يلا شفي : ”نورطاسلاو 5

 .: هعماو « كلملا ءاتعمو: « ينايرس ظفل وهو. نون ”اهدعبو ةنكاس واو مث .ةمومضم

 اهدعبو يازلا حتتفو سي تدرك ةمجعملا داضلا حتفي - نزيّض

 . . ةيواعم نب - نون

 5 0 يمس هيو ' ةيلهاجلا يف ناك مص منا : نزيضو

 < مييلع مدقت مريغ هبرحل اوعمتجا اذإو .٠ « ٍفئاوطلا كوام نم تاكو

 1 . ممدنع ؟هتمظعل

 تو نطاسلا ناكو « هيلع ردقي ال رك دق ع هزاع لع ريشدرأ ماقأف

 نم هانا ءابلا نوككبو ةمجسملا داضلا رضكو تونلا حتفي -- ةريضن امل لاقي ةنيا

 0-0 : رعاشلا :لوقي اهيفو - ةنكاس ءاه اهدمبو ءارلا 0

 - راثوثلا  بناجف. اهنم.عاب رملاف. ةديضن نم رحل رفق

 0 ضيا ىلإ اضيلوأ ةأرملا تاع اذإ مهتداع تناكو« لاجلا ةياغ يف تناكو

 ٠ : ا دلع يل ناره

 . نونملا هتعلص : ق ؟ 1

 . ه8 : يدع ناويد ؟

 . همظعل : راق ه 1
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 ترصبأف موي تاذ تفرشأف « رضتحلا ضبر ىلإ تلزنأف ةريضن تضاحف

 هل حتفتو اهجوزتي نأ هيلإ تلسرأف « هتيوهف لاجرلا لمجأ نم ناكو ريشدرأ
 يذلا ببسلا يف اوفلتخا مث « تبلط ام اهل مزتلاو « هيلع تطرتشاو « نصحلا

 يف ناك ملط لق يربطلا هلاق يذلاو « نصحلا حتف و ىتح هنلع هتلذ

 اهالجر بضختو ءاقرو ةمامح ل بي نصحلا

 ٠2 عقبف © نصحلا روس ىلع لزنتف مار ءاقرز ركب ةيراج ضيح
 .دايأو هيرخو نصحلا حابتساو كلذ ريشدرأ لمفف « نصحلا حتفبف «مملطلا

 لعاخا يعاقا» < .اهجوزتو ةريضنب راسو "[ اهابأ نورطاسلا لتقو ] هلمأ

 دجؤف اهشارف شنفف « عمشلاب اعدف « "مانت ال لمامتت تلعج ذإ البل اهشارف
 : لاق « معن 0 اذهأ : ريشدرأ اهل لاقف « سآ ةقرو هملع

 ينمعطيو ريرحلا ينسبليو جابيدلا يل شرفي ناك : تلاق ؟ كب عنصي كوبأ ناك ايف

 ءازج ناكف :.لاق « يفاصلا رمخلا ينيقسيو « لحنلا راكبأ دهشو دبزلاو خملا .
 اهسأر نورق تطبرف اهب رمأ مث « عرسأ كلذب "ىلإ تنأ ؟ هب تعنص ام كيبأ

 6 ةيقاب هراثآ نآلا ىلإ رضحلاو . ابلتق ىتح سرفلا ضكر مث « سرف بنآذب
 « هيف مالكلا لاط دقو 4 تقولا كلذ ذنم نكسي مل هنكل « رئامع اياقب هيفو

 . اهتابثإ تببحأف ةبيرغ ةياكح يه امإو

 . نصحلا مسلط ىلع لزنتف : ق١

 5 راتخملا يف الإ درت م 0

 لاقف « مونلا اهذخأي الو لملم تلعجف ) : كلانه ءاج ذإ خسنلا رئاسل ارياغم يل يف صنلا درو
 دعبو « شارفلا اذه نم نشخأ شارف ىلع.تم ام : تلاق ؟ نيمانت ال كربخ ءيش يأ : روباس اهل

 يكتشت يهو تحبصأ ىح ًاضيأ منت ملف « لدبأف شارفلاب روباس رمأف « ييذؤي ءيشب سحأ انأف

 كلذ نم روباس بجعف «اهتمدأ دقو اهنكع ضعبب تقصل دق سآ ةقرو اذاف هيلا رظنف.« اهبنج

 ش . دليفتتسو هدروأ كلذكو ؛ « .خلا ..؟ كرهسأ يذلا اذهأ : لاقو

 كلذ .للع.ليلدلاو ؛ اهاعطقف السرأ مث . « نيحماج نيسرف ىلإ اهبئاوذ- تدشف اهب رمأ مث : يل

 فرعي رخآو فتكلا هل لاقي رخآو كرولاب فرعي عضوم : رائرثلا نم ةبيرق عضاوم ةيربلا ين نأ
 وه اذهو ؛ هيف دجو يذلا وضعلاب ناكملا يمسف اهيف اهؤاضعأ تدجو نكامأ يهو « ءاضعألاب

 . ةءجرتلا هذه يف ًاضيأ دليفنتسو هتبثأ ام

 مه

 لف



 ملا 0 هنأ م
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 سدنهملا ءافولا وبأ

 بساحلا يناجزوُبلا سابعلا نب ليعامسإ نب ىبحي نب دم نب دمج ءافولا وبأ
 قبسي م ةبيرغ تاجارختسا هيف هلو «ةسدنهلا مع يف ريهاشملا ةمئآلا دحأ ؟روبشملا
 . هتمحري هللا هدمغت <« سنوي نب ىموم حتفلا وبأ نيدلا لاك ةمالعلا انخيش ناكو « اهب

 « هتاملاطم رثكأ يف اهيلع دمتعيو هبتك فصو يف غلابي < نفلا اذهب مقلا وهو
 راتوآلا جارختسا يف هلو . بتك ةدع لاب تا هلوقي اب جتحيو

 . عفان ديج فينصت

 نيرشعو نام ةنس مظعملا ناضمر رهش لبتسم ءاعبرألا موي هتدالو تناكو

 . ىلاعت هللا همحر « "ةئاؤلثو نينامو عبس ةنس يفوتو . نع ةنيدمب « ةئاؤلثو

 دعبو ملا حتفو يازلاو واولا نوكسو ةدحوملا ءابلا مغب : ناج'زوُليبو

 . روباسينو ةارّه نيب ناسارخب ةديلب يهو < نون فلألا
 . ةئاثلثو نيعبرأو نام ةنس قارعلا مدق دق ناكو

 « تسربفلا » باتك يف ةروصلا هذه ىلع هتدالو خيرات ىلع تفقو تنكو

 ١ يل يف دري مل : ملعأ .. تيأرو .

 يتاولاو 7807 : ءامكحلا رابخأو #78 : تسرهفلا يف هتمجرت ١ : ٠٠4 ريثألا نباو

 ) واتخملا بحاص فقي ملو ؛ هل نايح وبأ هبتك دقف ةسناؤملاو عاتمالا مجارو ( 8810 : تايفو

 ةمجرتلا هذه دنع .

 ٠ ةنس يوت هنأ ءامكحلا خيرات ينو ؛ يل ب ضايب خيراتلا عضوم 888 .
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 « ةجرتلا هذه تبتكف . هتافو عير ركذي لو « جدنلا نبا جرفلا يبأ فيلأت
 نإف « هب رفظأ يلعل ةافولا خيرات لجأل ًاضايب ثيلخأف .« ةدالولا خيرات تركذو

 ينإ مث . باتكلا لوأ يف هتركذ اك ةافولا ركذ أوه انإ خيراتلا اذه يف يدصق '

 ةروكذملا ةنسلا هذه يف اهركذ دق ريثألا نبا انخش خيرات يف ةافولا. خيرات تدجو

 ٍء نيرسع نم رثكأ .ةافولاب يرفظو خيراتلا اذهبي يعورش نبي نكو ءابتملالا
 ا لات فار :

 را م يرو
 :٠ فاشكلا بحاص يرهغعزلا- 003

 .,مامإلا « يرسشخمزلا يمزراوخلا رمع نب دسم نب رمع نب دوم مساقلا وبأ 5
 :نم. ةرضعأ مامإ ناك ؛؟ نايل لعو ةغللاو وحنلاو. ثيدحلاو ريسفتلا يف ريبكلا

 | .« 'روصنم رضم يبأ نع وحنلا ذخأ . .هنونف يف لاحرلا هبلإ دشنت « عفادم ريغ

 مل « زيزعلا نآرقلا : ريسفت يف « فاشكلا » اهنم : ةعيدنلا .فيناصتلا فئتصو
 .يف « بكرملاو درفملا» و « ةيوحنلا لئاسملاب ةاجاحملا ».و ] هةهالق فقم 0

 »2 ةغللا يف « ةغالبلا ساسأ » و « ثيدحلا ريسفت يف «٠ قئافلا » و "| ةبيرعلا

 0 حئاصنلا.» و: « ةاورلا يماسأ هباشتم“» و « رامخألا .صوصقو رازبألا ميبر» و 0

 3 0 معيف“ ا اال د ل ش

 تس + ازيما ناسلو م0: 0
 د

 تبث ةيشاحلا يفاوا 5667 3 ؟.ةاورلا ةايتاد لح + 4 يبعنلا ريعوا لكلا : ةقرولا < .. رفاسلا ريدا

 امو ْ . ىرخألا ”رداصملاب ريبك

 ا 1
0 

 + ةءرصملا ةغوهطلا و دليطتمو دنع هوو خسنلا يف زي م 1

 ١ ضئارلا باتكو دشغانلا ةلاضو ن <

 لي



 يف « جذومنألا » و « ريثك قلخ هحرشب ىنتعا دقو وحنلا يف « لصفملا» و

 « هقفلا يف « لئاسملا سور » و « وحنلا يف « فلؤملاو درفملا » و .« وحنلا :

 . مص » و '« برعلا لاثمأ يف 'ىصقتسملا » و « هيوبيس باتك تايبأ حرش ه.و

 قئاقح يف نامعنلا قئاقش » و « لشمتلا ناويد » و « لاثمألا رئاوس » و « ةيبرعلا .

 « نساطسقلا » و « هنع هللا يضر « يمفاشلا مالك نِم "يملا يناش »و « نامعنلا

 ةمدقم» و « لوصألا يف« جابنملا» و «دودحلا مجعم» و © ضورعلا يف
 « ةحصانلا ةلاسرلا » و 6 رعشلا' ناويد » و: < لساسالا تاود و "« بادآلا 0

 رهش ةرغ يف «لصفملا» فيلأت يف هعورش: ناكو 4 كلذ ريغو «نف لك يف يلامألاو

 نيكولا مرحلا رخو حي توا و ..ةرشع الث ةنس ناضْمَر

 ش ١. ةئايسخو ةرشع

 راصف « انامز اهب رواجو 0000 .6 ةكم ىلإ رفاس دق ناكو

 'ضعب نم تعمسو . . هلع اباع مسالا اذه ناكو « كلذل « هللا راج » هل لاقي

 ناكو .« بشخ نواب يف يشب ناك هنأو « ةطقام تناك هيلجر ىدحإ نأ خياشا

 ش دربو وينك ثا هياصأ مزراوخ دالبب مرافسأ ضعب يف ناك هنأ ابطوقس ببس

 قلخ قلخ ةداهش هيف رضحب هديب ناك هنأو « هلجر .هنم .تطقسف ىيرطلا يف ديدش

 . .اهنأ لاحلا ةروص معي ل نم نظي نأ نم ًافوخ كلذ ةقيقح ىلع اوملطا نم ريثك .

 «طقستف دالبلا كلت يف فارطألا يف رثؤي ام ًاريثك دربلاو جلثلاو « ةبيرل تعطق .
 الطب رع 127 الل تيما قار درإلا ناخذ يري نار ارد

 : :  ةكرخ ل نم هدم لل 0 ل ا فارما

 عمتجاو اد لغد امل يرشغإلا نأ " نيرخأتملا ضعب خيرات يف تيأرو .'

 كلذو « ةدلاولا ءاعد : لاقف «هلجر عطق ببس نع هلأم يناغمادلا يفنحلا .هبقفلاب

 ٠ « يدي نم تلفأو .« هلجر يف طيخب هتطعرو [روفصع تكسمأ يابص يف قأ

 تملأتف ديم « قرخ يف لخد. دقو هتكردأف

 تلا ءي باكا يطاقو + ىنشلاو : قا

 . بدالا : نمارب ن 0

 .٠ 58 و ةاورلا ةاَيئا زظنا 000-

 للا



 ىلإ تلصو اماف ؛ هلجر تعطق ام دعبألا لجر هللا عطق : تلاقو كلذل يتدلاو

 ترسكتاف ةبادلا نع تطقسف « معلا بلطل ىراخم ىلإ تلحر بلطلا نس
 . ةحصلاب ملعأ هللاو ؛ ابعطق بجوأ لمع ىلع تلمعو ١ لحرلا

 هنأ هنع لقن ىتح « هب ًارهاظتم داقتعالا يلزتعم روكذملا يرشخمزلا ناكو

 : نذإلا هل ذغآي نك لوقي لوحدلا"يف هملع- .نذاتساو هل. احاص دصق اذإ ناك
 حاتفتسا بتك «فاشكلا» باتك فنص ام لوأو .بابلاب يلزتعملا مساقلا وبأ هل لق
 هذه ىلع هتكرت ىتم : هل لبق هنإ لاقيف « نآرقلا قلخ يذلا هلل دجلا » ةبطخلا
 لعج يذلا هلل دملا » هلوقب هريغف « هبف دحأ بغرب الو سانلا هرجه ةئيهلا

 يف تيأرو «© لوطي كلذ يف ثحبلاو «© قلخ ىنعمب مدنع لعجو « نرآرقلا

 سانلا حالصإ اذمهو « نرآرقلا لزنأ يذلا هلل دملا » خسنلا نم ريثك

 . فنصملا حالصإ ال
 «ىلاعت هللا همحر «هركذ مدقملا يفلّسسلا دمح نب دمحأ رهاطلا وبأ ظفاحلا ناكو

 « ىلاعت هللا اهسرح ةكمب رواجب ذئموي وهو < "ةيردنكسإلا نم هملإ بتك دق
 يف ناك اماف « ليلغلا يفشي ال امب هباوج درف « هتافنصمو هتاعومسم يف هزيجتسي

 « هدوصقم اهيف حرتقا ىرخأ ةزاجتسا جاّحُنملا عم اضيأ هبلإ بنتك يناثلا ماعلا
 «ةديعب ةفاسملاف « ةعجارملا ىلإ « هقيفوت هللا مادأ « جوحي الو : اهرخآ يف لاق مث
 .ليزجلا رجألا كلذ يف هلو « ليلغلا يفشي امب هبحي لف.ةيضاملا ةنسلا يف هبتاك دقو
 ءاعدتسالا تبتكل ليوطتلا فوخ الولو ©« هباوج يرشخمزلا هبلإ بتكف

 الإ ءاماعلا مالعأ عم ىلثم ام» وهو باوجلا ضعب ىلع رصتقن نكل « باوجلاو

 ةرماغلا يداوغلا عم ماهرلا نم رفصلا ماهجلاو « ءامسلا حبباصم عم اهّسلا لثدك
 ريطلا عم ثاغبلاو « قابسلا ليخ عم فلخملا تئيكتسلاو « ماكآلاو ناعبقلا
 ”دحأ ةنيدم ملعلاو « ةمالعلاب مقرلا هبش الإ « ةمالعلاب بيقلتلا امو < قاتعلا
 يلظ «.ةاجزُم ةعاضب وذ نيباملا الك يف انأو « "ةياورلا يناثلاو « ةياردلا اهبباب

 5 يلجر : ق أ

 .5م# : " ضايرلا راهزأ ين تابتاكملا هذه رظنا ؟

 . ةياورلا ... ةياردلل : ق م '
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 مل « دانسإلا ةبيرق « داليا ةثيدحف ةياورلا امأ « ةاصّح لظ نم صلقأ هبف

 :غلبي ال دمثَف ةياردلا امأو « ريهاشم مالعأ ىلإ الو « ريراحت ءاماع ىلإ دنتست

 "يف نالف لوق منرغي ال : اذه دعب بتك مث « اهافش لبي ال ضربو « اهاوفأ

 ١ « رعشلا نم عبطاقمب هوحدم ءالضفلاو ءارعشلا نم ةعامج ددعو « نالف لوق الو

 بتنك اهداربإ نم غرف اماف « انه اه اهب نابتالا ىلإ ةجاح الو « ابلك اهدروأو

 يذلا لعلو « هاوشملا نطابلاب لبجو « هتومملا رهاظلاب مهنم رارتغا كلذ نإف »

 عطقو « نيديفتسملا ىلع ةقفشلا غيلبو نيداسلل حصنم نسح نم اوأر ام ينم مهرغ
 نع اهب ٍءبارلاو سفنلا ةزعو « مهيلع عئانصلاو رابملا ةدافإو « مهنع عماطملا
 تللجف « يتينعي ال امع ضارعإلاو « ىتصيوخ ىلع لابقإلاو « تاّندلل فافسإلا

 انأ امو « ريبد الو ليبتق يف هنم :تسل ام ىلإ ينوبسنو يف اوطلغو ؛« مهنويع يف

 ركب يبأ يف < ىلاعت هللا همحر « يرصبلا نسحلا لاق اك يسفنل _مضاهب لوقأ اف

 «هسفن مضبيل نمؤملا نإ : « مريخب تسلو مكتيلو » هلوقب هيلع هللا ناوضر قيدصلا .

 6 هنع تذخأو تقل نمو يتياردو تياور هنك نعو ينع صحافلا تقدص امنإو

 ةيبخي هبلإ تيضفأو «© يرمأ .علط هتعلطأو « يلضق ىراصقو يماع غلب امو

 دلوملا امأو . يرجشو يمجن هتبلعأو « يرجو يرّجلع هيلإ تيقلأو ©« يرس

 00 هللا همحر « يبأ تعمسو « رشخماز ىمست مزراوخ ىرق نم ةلوبجي ةيرقف

 .: هل ليقف «اهريك مساو اهمسا نع لأسف يبارعأ اهب زاتجا : لوقي

 ممألا طا ربش هاليلا تقوو 4 اهب ملي او «ةرو ىش يف ريخ ال لاقف «دارلاو

 « هباحصأو هلآو دمه هيلع ىلصملاو « دومحلا هللاو «ةئاعبرأو نيتسو عبس ماع يف

 امو « اهيف هدوصقمب هل حرصي مو « اهيف مالكلا لاطأ دقو « ةزاجإلا رخآ اذه

 . ال مأ كلذ دعب هزاجأ له معأ

 « يرئعكشلا تنب بنيز زاجأ هنإف © دحاو صخش ةياورلا يف هنيبو ينببو

 . يازلا فرح يف اهتمجرت يف مدقت اك ةزاجإ اهنم يلو
 يندشنأ : لاق ١6 ليذلا » يف يناعمسلا هركذ دقو « هلوق رئاسلا هرعش نمو

 مم : لاق « دنقرمسي ءالمإ يمزراوخلا دوم نيدمحأ
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 'رَطو نم كيف انل ام ىدعسل لق الأ

 ةضور برق هتلزاغ ذإ سنأ مو
 ائكمإو درو ينج :٠ هل تلقف

 هب ءىجأ فرط مج ينرظتنا : لاقف

 .رضاح دخلا ىوس درو الو 3 لاقف

 ل

 ردك الب ءافص انندلا ف 3 و

 00 ردحتم ءاما همق ضوح بَْج ىلإ

 ةوُئفج لك هدنع نكلو حيلم

 درو هب تدرأ

 : هل تلقف

 رع نم يرحب : لاو

 رمش امو :دودخلا

 رظننم يلام تانيه :.هل تلقف

 را امي ”تنعنق :يفإ

 : ًالوأ روكذملا ًاروصنم زضم ابأ هخبش يثرب هرعش نمو

 : ةلئاقو

 اشح دق ناك يذلا ردلا وه : تلقف

 يلم لس ند ل طاح ييلا رردلا هذه ام

 0 ينع نما كفانا ينذأ ”ريظمتوا

 3 ذخأ ايأ معأ الو وركذ مكن يناجرألا ركب يبأ يضاقلا لوق لثم اذهو

 : وهو < نيرصاعتم اناك اهنأل رخآلا نم

 ١"كقارف ثيدح الإ يكبي م

 | ”مكتعدوأ يذلا ردلا كلذ وه .

 ش 2 ىلإ هب رسأ امل

 .. يضاقلا ىلإ بوسنللا نمو 1 ةعيدب ةيوطا ةدصق ةلمج نم ناتيملا ناذهو

 : ىنمملا اذه يف لضافلا

 ”ةرضظن يندزت ال

 ١ عتوم تودع جولف قدك
 هنإ ًادوقع ينفج نم هذخ

 0 "تتفوو كدآلا تفك
 وا دل سا
 : ينذأ -ق .هّتعدوأ ام ”ضعب

 ةروس. يق ىلاعت هللا قوق ليست دنع ( فاقكلاو هباتك يف هريغل هدشنأ اممو

 ا ةرقبلا) 4 اهقوف ايف ةضوعب ام الثم.برضي نأ يحتسي ال للا نإ ةرقملا

 ليف



 : مهضعبل تدشنأ : لاق 3

 ليلألا مهبلا لمللا ةماظ يف .ابحانّج ضوعبلا دم رب نم اي

 _لحنلا ماظعلا كلت يف خملاو اهرحن يف اهطابن قوزع ىريو:

 .لوألا نامزلا يف هنم ناكام هتاطرف نم بات دبعل 'رفغا

 فها : لاقو بلح ةئيدمب تاببألا هذه يندشنأ دق ءالضفلا نيف ناكو .

 يندشنأ مث « تايبآلا هذه هربق حول ىلع بتكت نأ ىصوأ روكذملا يرشغزلا

 :١امهو هربق ىلع ابتكي نأ ىصوأ اهمحاص نأ ركذو نيتيب :سيئرلا لضافلا كلذ

 .مركح لك دنع تح فيضلاو ىرالا يف كفيض 'تئسبصأ دق يمل
 _مظع ريغب ىرفُتي الو مظع اهإف يارق يف .يبونذ يل بيف

 هولا يوجع احلي ةبرت نك اوس ةريزحي ىأر هنأ باحصألا ضعب ينربخأو

 ْ : بوتكم هربق ىلعو هاكر

 ”لَجألا هغواب نع يب رلصتق لمأ يل ناك سانلا اهيأ ا ْ

 'لقتني تلقن ام ىلإ 7 ىو تتح حله. يدحو انأ اع

 ظ ةنس بجو ربش نه .نرشعلاو .حباسلا' ءاعبرألا موي يرشغزلا ةدالو تناكو

 5 7 « ةثاسحخو نيثالثو نام ةنم ةفرع ةل قوت ٠ . رشح زب ةئاعبرأو نيكسو عبص

 0 < © .مهضعب هاثرو ؛ ىلاعت هللا همحر «:ةكم نم هعوجر دعب .« مزراوخ ةيناجارحي

 000 : اهتلمج نمو « تايبأب
 دومج هللا ا ةقرفل ًانزح ابتلقم عمدلا يرذت ةكم ضرأف

 ةمجعملا نيشلا حتفو ةمجعملا ءاخلا نوكسو مملاو يازلا حتفب 1 مازو

 وبأ » ةمجرتي يناثلا ءزخلا أدبي مث «٠ « مجارت هنم تطقس دقو « راتخملا نم لوألا ءزحلا انه يهتني ١

 2.0 ( للعم ميم

 ددفك



 | . مزراوخ ىرق نم ةريبك ةيرق يهو « ءار اهدعبو

 فلألا دعيو اهنيب ءارلا نوكسو ةبناثلا حتفو ىلوألا مجلا مقب : ةيناج'رُجو
 يهو « ةنكاس ءاه مث ةددشم ةحوتفم اهتحت نم ةانثم ءاب اهدعبو ةروسكم نون

 . مزراوخ ةبصق

 تبرع دقو «جناكرك مهتغلب اهل لاقي : «نادلبلا» باتك يف يوملا توقاي لاق

 . ةتاوضلا ملعأ ىلاعت هللاو « نوحبج ءىطاش ىلع يهو « ةبناجرجلا اهل ليقف

 او7ذ ؟

 يناهبصألا يضاقلا

 يمستلا اجرلا يبأ نب هللا دبع نب بلاط يلأ نب ىلع نب دوم بلاط وبأ

 دبيشلا ىلع هقفت © فالخلا يف ةقنرطلا بحاص < يضاقلاب فورعملا « يفابيضألا

 يتلا ةقيلعتلا هيف فنصو < فالخلا يف عربو - هركذ مدقملا - ىيحي نب دمج
 «قيقحتلاو هقفلا نيب اهيف عمجو « هئارظن رثكأ ىلع هزيربتو هقنقحتو هلضفب تدبش .

 همبف روضقل ناك امنإف اهركذن مل نهو اهيلع. سوردلا ءاقلإ يف نيسردملا ةدمع ناكو
 ءاماع اوراصو « هب اوعفتناو ريثك قلخ هلع لغتشاو « اهقئاقد كاردإ نع

 بطخ « ًابيطخ مولعلا يف اننفتم ناكو « ىلوطلا ديلا ظعولا يف هل ناكو . ريهاشم
 همحر « ةئامسخو نيناممو سمخ ةنس لاوش يف يىفوتو ؛ ةدم ناهبصأب سردو

 1 . للاعت هللا

 .؟م4 : ؛ تارذشلاو #م.:4 : ؛ ىكيسلا تاقبط يف هتمجرت -
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 وبال

 نيكتكبس نب دومحم

 فيس ًالوأ بقلملا « نيكتكيُس روصنم يبأ ةلودلا رصان نب دوم مساقلا وبأ

 نيمأو ةلودلا نيمي » هسبأ توم دعب هنطلس امل هللا رداقلا مامإلا ا ةلودلا

 ربتشاو «.ةملا

 روصنم نب حون مايأ يف ىراخي ةنيدم 2 هدلاو نا (241)

 «بيبطلا يزارلا ايرك ز نب دمح ركب يبأ ةمجرت يف نيروك ذملا 'ةيناماسلا كولم دحأ

 رادم .هيلعو هبجاح وهو « نيكتبلا نبا قاحسإ يبأ ةبحص يف هدورو ناكو

 عافترالا هيف اومسوتو « ةمارصلاو ةماهشلاب ةلودلا كلت ”ناكرأ هفرعف « هرومأ

 دسم اداسو اهيلع آيلاو ةّنازتغ ىلإ روكذملا قاحسإ وبأ جرخ املو . عافبلا ىلإ
 ام ةاعارمو هلاجر ةماعز يف "هتلمج ىلع هفارصناب نيكتكبس ريمألا فرصنا هببأ

 يوذ نم قبي ملو « هبحن ىضق نأ اهتافاوم دعب قاحسإ وبأ ثبلي ملف « هباب ءارو
 نميف اوفلتخاف « مهرومأ ىلوتي نم ىلإ سانلا جاتحاو هتناكمل حلصي 'نَم هتبارق

 « نيكتكبس ريمألا ريمأت ىلع مهتفك تعمتجاو . مهقافتا عقو مث « كلذل حلصي
 . هكحل اوداقناو « كلذ ىلع هوعيابف

 حتتفاف « دنملا فارطأ ىلع ةراغإلاو ةازغلا يف عرش محتساو نكمت اماف

 اهفصو نع حرسشلا رصقي بورح دونملا نيبو هنيب ترجو « اهنم ةريثك اعالق
 «"هتنازخ ضرأ ترمعو « هتديرج مجح مظعو هتيالو ةعقز تعستا 2-2

 ل ل ا ا تقفشأو

 ٠ : ١١0 ةيضملا :رهاوجلاو م5م : 4 نودلخ نباو ( 4 : ج ) ريثألا نبا خيراتيف هرابخأ 91
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 « هركذ مدقملا رعاشلا يتسبلا دمع نب يلع حتفلا وبأ اهايافص نم 'هدافتسا ام ةلمج
 هتمدخي قلعت اماف 6 "رون يباب همساو « ةروكذملا ةيحانلا كلمل ابتاك ناك هنإف
 . لوطي كلذ ”حرشو “ هلاوحأب هبلإ رسأو « ةروهأ يف هيلع دمتعا

 سوط نم خلي ةنيدم ىلإ لصو دق : ناك نكتكس ريمألا نأ.رمألا رخآو
 قيرطلا يف تايف « لاحلا كلت يف اهِيلإ جرخف ةتازتغ ىلإ قاتشاو « اهب ضرمف
 «ةنزغ ىلإ هتوبات .لقنو « ةئاثلثو نينامثو عبس ةنس .نابعش يف كلذو «هلوصو لبق
 : هلوقب روكذملا يتسنلا حتفلا وأ هبتاك مهنم هرصع. ءارعش نم ةعامج هاثرو

 هيلازكشلاب هير هاني 2. ولا نذلا و صان تاماذإ تلق
 ! همايقلا نوكت اذكم اذكه :٠ قارتفإ هعومج تعادتو

 ع دشتأف « تثعشت دقو. هتوم دعب هرادب اا ضعب زاتجاو ٠

 رهش يف كيناغم يلبت يدر فورص لخأ و اديدجلا رهش ذه كتدبع

 هفلختساو < ليعاممإ هدلو هدمب نم هدبع ىلو لعج دق روك ذملا ريمألا ناكو

 هداوقو هياجح هوجو عمجو « هلابعو ةدالؤأ رومأب هبلإ ىصوأو « لامعألا ىلع

 « لاومألا توبي ربتعاو محتو « ةنطلسلا ريرنس ىلع سلجو « هتعباتمو هتعاط ىلع

 هفلب اماف « ةنزغب ليعامسإو خلب ةئيدي ًاميقم ناسارخب دوم ناطلسلا هوخأ ناكو

 ش ميبأ نإ :هل لابقو لوقلا يف هفطالو ليعامسإ هنخأ ىلإ بتك هببأ يعن
 رمألا فقوأ ولو «هنع ًاديعي تنك انأو هدنع تنك كنوكل الإ ينود كفلختسي

 نوكتو ثارنملاب لاومآلا مساقتن نأ ةحلصملا نمو «"هدصاقم تتافل يروضح ىلع
 عيبطت ال5 حلالا لع ليخو رومألا رتدنو « ناسارخ انأو ةنزغب' كناكم تنأ
 نم لييعاإ ىبأف « ءانتمرح تتلق انفالتخا سانلل رهظ ام ىتمو « ودع انيف

 و نالس.يد دنعو « روذلا يباب : ىف ؛ روث يباب : ن يل 1

 . دصاقمو حلاصم : يل *

 انفالتخا سانلل رهظ ام ىم انيف عمطي ال يك : يل ن ق 4
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 ,وبلاطو هيلع اويفشتو دنجلا هيف عمطف«ةراخزو نيل هيف ناكو كلذ ىلع هنفف هتقف

 ٠ ئازخلا 0

 « 'صايتعا الإ دادزي ال وهو « ااا 1 دير ءارع نإ دوج رح .ء

 .نب رصن رفظملا ويأ هوخأ ناكو ؛ هباجأف هتقفاوم ىلإ قجازغب همع دوم اعدف

 ملف هتعباتمل دايقتالا هيلع ضرعو هبلإ ضهنف <« تْسْنب ةبحاتب 0
 امهو ةنازّمب ليعامسإ هاخأ دصق هبخأو همعب هشأج يوق اماف « هيلع فق

 «ابحتفف اهبلع لاتقلا دن دتشاو « اهرصاحو ريفغ مجو مظع شيج يف از ا

 'همخأ نم نامألا بلط يف تطلت م“ اهب انصحتم اهتعلق ىلإ ليعامسإ زاحتاو

 6 ا اعرف هنامأ ملح يف لزنو « هلاّؤس ىلإ هياجأف دوم

 ش . خلي ىلإ ردحناو ءافكألاو :باونلا ةنازغ يف بترو .

 هدد دعب ا ل 4 لما هنخأب عمتجا دق دومح ناطلسلا ناكو

 :ةمالس هتلمحف <« هب رفظ ول هقح يف هدمتعي هتأ ةسفن يف ناك امع هلأسف « هي

 عالقلا ضعب ىلإ كرّمسأ نأ يمزع يف ناك : لاق نأ ىلع ركسلا ةوّشَنو هردص

 « "ةيافكلا ردق ىلع قزرو راوجو ناماغو راد نم هحرتقت امف كيلع ًاعساوم

 ١ ياو ل شعار نوصملا ضعب ىلإ ديمو « 4 ءاز دق ناك ام سني ةماعق

 يبتشي ام عيمج نم:هنكمي نأ

 بيناضا 31 نانارخ 000 دوم ء”ناطاسق رمألا مظتنا املو

 .؟بورح مهنيبو .دومحع ناطلسلا نيب ىرجف ©« .ناماس ينب كولم :نم'ربنلا ءارو اه
 « ابنم + ةيناماسلا .ةلودلا .تعطقناو ناسارخ دالب كلمو <« مهيلع اهيف رصتتا ْ

 رداقلا' مامإلا هل ريسو <« كلملا هل بتتساو “© ةثائلثو نينامثو عست ةنس يف ,كلذو ش

 رب رعس أوتو <« هتمحرت لوأ يف ةروكذملا .باقلألاب همقلو :© :ةنطلسلا- ةعلخ هللا ْ

 .نيهزتلمو « ةمدخلا ممرب نيمبقم نيطامس ناسارخ ءارمأ هيدي نيب ماقو « ةكلفملا.

 . ءايإ : ر

 1 55 ةيافكلا ردق ىلع 6

 . ةميظع بورحأ .:

 . ةيناماسلا ةيناطلسلا : ق
 ام :

 معا مها هج اصلا 1

 6ه-5؟ 1١



 00 لا نم لع مال هذا دب خيلجأد 00

 تالصلاو علخلا نم هتيثباحو هئاملوأ هوجوو .هتضاخنو هناماغ رئاسلو مهنم

 . « هتلايإ فنك يف اهرخآ نع رومألا تعستاو . هب عمسي مل ام ةعتمألا سئافنو
 .دنهلا و'رغ ماع لك يف هسفن ىلع ضرفو « هتلافك نمخ يف لامعألا تقسوتساو

 ةالوو اهداوق لوخدب < ةفئاؤلثو نيعستو ثالث ةنس يف ناتسجس كلف دتإ م

 . لاتق ريغ نم هتعاط يف اهرمأ.

 < ةيآر مالسإلا- يف هغلبت [-ثيح ىلإ ىهننا نتح دنهلا دالب يف حتفي لزي مو

 ..دجاسم اهب ىنبو كرشلا ساندأ اهنع ضَحرَف « ةبآ الو ةروس طق هب 'لئت مو

 ناويدلا ىلإ بتك دنهلا .دالب حتف الو . هحرش لوطي هلاخ ليضفتو « عماوجو

 ١ أو سلا د ل يم لع كاسل كا سسفال فق دي الكب دج يل"
 دونلا دنع منصلا اذه نأ هياتك يف ركذو . تانموسي فورعملا."منصلا رسك
 «للعلا .عيمج نم أربأ ءاش .اذإ هنأو « ديرب ام حيو ءاشن ام لعفيو تبميو يِبحْي

 ةكرخلا ةرثكو ءاوهملا بيظ هقفاوتف هدصقي ليلغ لالبإ. مهتوقشل قفتي د ناك امبرو

 >. فداصي مل نمو « ًانابكرو ًالاجر دالبلا يصاقأ نم هنودصقيو اناتتفا هب نوديزيف

 .هنم قحتسي لو « ةعاطلا هل صلخي مل هنإ : لاقو بنذلاب جتحا اشاعتنا مهنم

 بمهذم ىلع هيدل تعمتجا ماسجألا تقراف اذإ حاورألا نأ نومحزيو « ةباجإلا
 ردق ىلع هل ةدابع هرزجو رحملا دم نأو « ءاشل نممف اهئشنمف “ خسانتلا لهأ

 :لك نم هنوتأيو ال مي نك اربع دانحلا اذه محب اوناكو « هتق ةفاط

 ىلع دنهلاو دنسلا دالب يف قبي لو . سيفن لام لكب هنوفحتيو © قيمع جف

 زغ امب مصلا اذه ىلإ برقت الإ ةقوس الو كلم اهنايدأ توافتو اهراطقأ دعابت
 يف ةروهشم ةيرق فالآ ةرشع :هفاقؤأ تغلب ىتح هرئاخذو هلاومأ نم هيلع

 ةمهاربلا نم هتمدخ يفو: « لاومألا فانصأ نم هنئازخ تألتماو « "عاقبلا كلت

 دورولا دنع :مهاحلو هجبجح سوّؤر نوقلحي لجر ةئ نع هدم لجد فلأ

 ١ د او 5

 :عاقبلاو دالبلا : ق م :
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 لام نم ىرحيو « هباب دنع نوصقربو نونغي ةأرما ةئامسخو لجر ةئاثلثو « هيلع
 داعم نزار 3 ل نم ةقئاظ لكن هل ديلا فاقوألا

 ةفوصوم ةزافم يف ربهش ةريسم مصلا اهبف اهنف ىبلا ةعلقلا نيبو نيماسملا نيب ناكو 1

 ناطلسلا ابملإ .راسف . « اهقرط ىلع لمرلا ءاليتماو. كلاسملا“ ةبوعصو .ءانلا ةلقب
 نم مهيلع قفنأو « ريثك ددع نيب نم ةراتخم ةديرج سراف فلأ نيثالث يف دوم

 يف اهوحتفو « اعينم انصح اهودجو ةعلقلا. ىلإ اؤلصو اماف ؛ ىصحي ال ام لاومألا

 فانصأب عصرملا بهذلا مانصألا نم هلوحَو مصلا تبب اولحخدو « مايأ ةثالث
 ::.نونلسملا قرسأو# « ةكئالملا اهنأ نومعزي . 00 طا ةرك ةدع رهؤملا ١

 ىنعم نع دوم مهأسف « ةقلح نيثالثو فمن :هتذأ يف . ودحر روك ذملا منصلا

 .نومحزيو ملاعلا مدقب نولوقي اوناكو « ةنس فلأ ةدابع ةقلخ لك..: ”اولاقف كلذ .

 ةنس فلأ .هودبع اناكو « ةنس فلأ نيثالث“ نم رثكأ فنم دبعي مضلا اذه نأ

 : ش . لوطي كلذ حرش نإف ةلجلإبو « ةقلح هنذأ يف اوقلع |

 0000 ذنملا 0 كولملا ضعي نأ هخيرات يف ريثألا نبا انخبش ركذو

 ماعطلا رضح اذإ هنأ هتيصاخ نم « يرمقلا ةئيه ىلع ر ئاط اهتلمج نم ةريثك اياده
 "كح اذإف « رجحتو ءام اهنم ىرجو رئاطلا اذه انبع تعمد مم هبفو
 . ةثاعبرأو ةرسشع عبرأ ةنس يف كلذ ركذ «:اههل ةعساولا تاحارجلا ىلع عضوو

 را .لضافلا يّتعلا- رابجلا دبع نب دم رصنلا وبأ ة هتريس عمج دقو ْ

 كلم روكذملا ناطلسلا نأ هلوأ يف ركذو « روهشم وهو « ينسسلا » ماعم باتك

 نم هيلي امب عبارلا ملقإلا ماظتنال « هيديو ماعلا نم ردصلاو « هيبنجت قرعشلا
 ةضيرعلا "اهتيالوو ةحبسفلا ابكلامم لوصحو هكلم ةزوح يف سماخلاو ثلاثلا

 . تحت اهئاظع نم ةيكولملا باقلألا يوذو اهارمأ ريصمو 4« هكلم ةضبق يف

 ْ ناعذإو « هتياعرو هتيالو لظب نامزلا تافآ نم مهئاردتساو « هتيابجو هتيامح 1

 رايدلا فذاقت .ىلع هسارتسإو < هتبيع جا ياو ا لا

 .ااهتالوو : يل ؛ اهايالوو : هن

 ب
 طخ : ر « لح : ق

 ن

 . ضئاف نم : ف

 'ددحلا



 ١اهيوضج ثحت .دنهلا ءافختساو < هتضكر ءىجاف نم. راوغألاو داجنألا زجاحتو
 هافجو دبملا هظَفَل ذم ناك دقو «هضرأ نم حايرلا .بهمل مهرارعشقاو «هركذ دنع .

 « ماهفإلاب ةراشإلا نع ىنغتساو « مالكلا ةدقع هناسل نع تلحناو « عاضرلا
 ةمهطا دودمم ©« نائملاو فيسلاب سفنلا فوغشم « نآرقلاو ركذلاب ناسللا لوغفشم

 هدجو < دج بارتألا عم هبعل دوبل ةسامسل ةينمألا دوقعم «رومألا يلاعم.ىلإ .

 . هلّمدي ىقح نزح 00 * اري 'هلتققي .ىتح مميال :امل لأي«: ”دكتسم

 ْ . ًارهقو ًارسق
 . يذلا باتك يف_هركذ مدقما-يفيوجلا كلما دبع يلام وبأ نيمرحلا: مامإ ركذو |

 'ناآك روكذملا ًادومح .تناطلسلا نأ « قحألا رابتخا يف قلخلا ثيغم و هامس يذلا

 اوناكو ؛ :ثيدحلا لعب اعلوه .ناكو 2 هنع هللا" يضر ةنيلج نأ تحلم لع

 « ثيداحألا رسفتست ناكو « عمسي وهو « ١ هيدب ناب خوبشلا نم“ ثيدحلا نوعمسد

 « ةكح ؟ هدلخ يف مقوف « هنع هللا يضر يمفاشلا تهل اذقارم اهراك ا دوق

 دحأ حمجرت يف مالكلا مهنم سمتلاو * وار يف نيقيرفلا نم ءاهقفلا .عمجف
 ١ بهذم ىلع نيتمك ر هيدي نيب اولضي نأ ىلع قافتالا عقوف « :رغتلا قع .نينهذملا

 . ىظنيل «هنع هللا يضر « ةفينح يبأ بهذم ىلعو « هنع هللا يضر «يمفاشلا ماهإلا

 دقو > يزوزملا لافقلا ىلصق *« اهنسحأ وه ام راتخيو ركفتيو 2 اطل :هبق ش

 لابقتساو ةرتسلاو ةراهطلا نم ةربتعم طئارشو . ةغبسم ةرابطب -.هركذ مدقت
 ' لاكلا هجو ىلع ضئارفلاو بادآلاو ناسلاو تائيهاو ناكرألاب ىقأو  ةلسقلا

 ىلص مث « دنع هللا يضر اهنود يمقاشلا مامإلا زوحي ال ةالص هذه : لاقو « ماتلاو 1

 خطلو ًاغوبدم بلك دلج سبلف < هنع هللا يضر. ةفخ وبأ زوي اه لع قتبكر

 عمتجاو < ةزافملا يف فيصلا مم يف ناكو « رمتلا ذيبنب أضوتو < ةساجنلاب هعبر

 < ةلبقلا لبقتسا .مث «< اشسكعتم اسكنم :هءوضو .ناكو « ضوعملاو بابذلا هملع

 00 ود ةيسرافلاب ربكو < ءوضولا يف“ةين ريغ نم ةالصلاب مرحأو

 . اهوبج : ق ن ؛ اهدودج : يل ١

 . هلبقي : ق ؟ هبلقي : يل ؟

 ْ . . هدلجر : يل سد

 م١



 يف طرضو .« دهشتو © عوكر ريغ نمو لصف .ريغ نم كيدلا : تارقنك نيترقت

 | « 'ةفينح يبأ ةالص هذه « ناطلسلا اهيأ : لاقو « < مالسلا ةبن ريغ نم « هرخآ

 هذه لثم نأل « كتلتقل ةفينح يبأ ةالص ة ةالصلا هذه نكت مول : دا

 « ةفيتح يبأ ةالص هذه نوكت نأ ةيفنحلا تركتأف <« نيد وذ اهزوحي ال ةالصلا

 "أرقي ًانتاك انارصن .ناطلسلا رمأو « ةفيشح ىبأ بتك راضحإب لافقلا رمأف

 « لافقلا هاكح ام ىلع ةفينح يبأ تهدم لع ةالجلا تدحوف « ًاعيمج نييهذملا

 ؛هنع هللا يضر يمفاشلا بهذه كستو « ةفينح يبأ بهذم نع ناطلسلا ضرعأف

 . نيمرحلا مامإ مالك ىبتنا

 هدلومو « ريسلا نسحأ نم هتريسو « ةريثك دومحم ناطلسلا بقانم تناكو

 ليقو « رخآلا عيبر رهش يف يقوتو .. ةئاؤلثو نيتسو ىدحإ ةنس ءاروشاع ةلمل

 « ةنرّعب ةناعبرأو .نيرشعو نيتنئا ليقو «© ىدحإ ةلس ©« رفص ريشع يداح.
 . ىلاعت هللا همحر

 هيلع تعمتجاو ؛« هببأ نم-ةمصوب دمج هدلو ا ماقو (242)

 « ائاغ دوعسم دعس وبأ هوخأ نأكو « مهيف لاومألا قافنإب مرمغو « ةناكلا

 هسفن ةوقل هيلإ سانلا لامو « لسارف «دمحع هبخأ رهأ بئثتسا دقو روباسين مدقف

 نيدل رصاتلا هبقلو « ناسارخ هدلق هللاب رداقلا مامإلا نأ معزو « هتبيه ”مامتو

 ءيس اذه دمج ناكو . كلذل هرمأ يوقف « ًاراوس هقوطو هيلع علخو هللا

 را كلل ةملوتو دمج لزع ىلع دتجلا عمجأف « هذالم يف اكمبنم ريبدتلا

 . هي اواكوو ةعلق ىلإ هوامحو دم ىلع اوضبقو « كلذ اواعفف

 بوطخ قوجلس ينب عم هل ىرجو « دوعسم ريمألل كلملا رقتساو (243)

 . ؟كانه رظنتلف « مانملا يف ةياكج دامع نب دمتعملا ةمجرت ىف هلو . ابحرش لوطي

 يف مدقت دقو « قوجلس ونب ةكلمملا ىلع ىلوتساو « ةئاعبرأو نيثالث ةنس لتقو

 .ةفيتنم يل[ يعل هزمت عافالا و: لسلآلا ةفس وعز قلعت ق ةيقاح يا

 . أرقف : نإ

 . مامم يف : قار ن م

 . دمتعملا ةمجرت يف كلذ نم ءيش دري مل 4.



 ' هدمتعا ام ةيفنكو « ربخلا نم فرط قوجلسلا كّبل'رْفُدط ناطلسلا ةمجرت
 1 0 ا

 رسكو فاكلا نوكسو ةدحوملا ءابلاو ةلمبملا نيسلا مضب د
 نون اهدعيو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسسو ةيئاثلا فاكيلاو ا ةانثلا ءاتلا

 يف ىلاثت هلوق ىنعم وهو © ناوارضخ: ناتقرو « زبس ككرب ود » ريسفتو
 ل هر وو اح
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  يتوجلسلا نيدلا ثيغم .

 ثيغم بقلملا « قوجلسلا نالسرأ بلأ نب هاشكلم نب دمع نب دوم مساقلا وبأ :
 لهأ نم ةعامجو هدلاو ركذ مدقت دقو « ريفاشملا ةيقوجلسلا كولملا دحأ « نيدلا
 هربخ نم فرط مدقتو ؛« نا هللا ءاش نإ مونم هريغو هدج زكذ يتأيسو هتيب
 | . بتاكلا دامعلا مع يناهبصألا دماح .نب دمحأ رصن يبأ زيزعلا ةمجرت يف

 . ةنيذب اهب هل بطخو « هدلاو ةافو دعي ةنطلسلا روكذملا مساقلا وبأ 3
 ' مرخلا نم نيرشعلاو كلاثلا ةعملا موي « ةبق ةمقوجلسلا كولملا ةداع يراج ىلع دادغب .. 

 « ملحلا نس يف ذئموي وهو « هللاب رهظتسملا ةفالخ يف « ةئامسخو ةرشع يتنثا ةنس

  ًافراع « لاثمألاو راعشألل ظفاح. « ةبيرعلاب ةفرعملا يوق « ءاك ذ ًادقوتم ناكو

 "صبي صئيخ ناكو .« ريخلاو معلا لمأ ىلإ. لمملا ديدُس « ريسلاو خيراوتلاب

 - ةروهشملا ةيلادلا هتدصقب هدم قارعلا نم هدصق دق هركذ مدقملا رعاشلا.

 : اهلوأ يتلا

 ”دبملا كدتخَو تككشتو ىرسلا لاط 'دوقلا 'رمضلا عرت جئادحلا قلأ

 «ه : مه نودلخ نباو ةيقوجلسلا ةلودلأ خيراتو ( 1 ا نبا 00

 . 71: ؛:تارذشلاو 55 :؛ يبهذلا ريعؤ 94 : ٠ 0 قي 0 : ١ كولسلاو
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 هومحم ناطلسلاو دتأ ”تبتلاف قرف الو ا ليللا يزام 1

 ديْسسلاو :ءاشلا هيف. كنضلا. دروملاف هتف انادضألا ٍتفلأت ”لئقف

 :ةايا را يلع هداج «ةففاصتلا ررخ نو يول يقف

 رايفاس هركذ مدقملا - رجنس ناطلسلا هم يتنب جوزت نك دنا

 رخاوأ. يف ةنطلسلا 0 2 ىرخألا دب هدو /  يقاهبصألا .زيزعلا ةجرتا

 ا 000
 هب داو قيرطلا يف ضرمف « اهنم جرخ مث « دادغب لخد دق هتدم. رخآ يف

 « ةئامسمخو ٍنيرشعو سمح ةنس 0 سماخ سيمخلا موي يفوتو < ضرملا
 000 : ىلاعت هللا همحر

 عبرأ ةنس لاوش رشع 5 ثنام هنأ هخيرات يف قرافلا 00 نا نكذو:

 تامو < كَل'رْمغْأط هوخأ ةتطاسلا لوو . اهب نفدو < ناهبصأ بابب نيرشغو
 1 ”لاغ ثان راق نر زك قادر و دوديس هرخأ لوو < نودع مسام

 نيز هعمو دادغت .رصاح يذلا وه دم نب .دومح نب هاش دمح هنباو 4 ش

 0 1 لا املا ميس كب ب نع ىلا

 تبا ة ةححلا يذ يف روكذملا هاش ذمه تامو :..ب يباألاب فؤرعملا ريغصلا .

 . .نفظم' هدلو, ةجرت ىف روك ده روك كلا ن بدلا ن نيز ةافو خيراتو « ةئامسخو نيسمخو

 هدلومو <« ناذمه. باس هاش دمحم تامو ؛؟ فاكلا فرح يف ليرإ بحاص نبدلا

 ليذف



 2” دفا
 نيدلا رون لداعلا كلملا

 روت لداعلا كلملا بقلملا « 56-0000 نيدلا دامع نب دوم مساقلا وبأ
 ش . يازلا فرح يف هببأ ركذ مدقت دق « نيدلا

 رون هدلو ناك - هتمجرت يف هركذ مدقت امسح - ريعحب ةملق هوبأ رصاخ الو 0

 نيدلا حالص هتمدخ يفو نيدلا رون راس هوبأ لتق اماف < هتمدخ يف روكذملا نيدلا

 كلذ يف اهكلمف 'بلح ةئيدم ىلإ .ماشلا ركاسعو . يناسيغبلا بويأ نب دمحم

 ةليدم  نيغلا قرح يف روك ذملا يَزاغ نيدلا فيس ءوخأ كلمو.+:خيراتلأ

 يحاونلا كلت نم اهالاو امو لضوملا
 بأ ديس نبأ يدل دع دخت كيحاسو اهب (رساع قعد قع لو ةنإ م ش

 كباتأ وهو « نيكتفط نبدلا ريبظ نب يروب كولملا جات نب دمع نيدلا لامج نبا

 فراكو - ءاثلا فرح يف شنت ةمجرت يف هركذ مدقملا - شلت نب نب قاقاد كلملا .

 عسات دحألا موي ايادلمو <« ةئامصمحو نيمبرأو عست ةنس رفص ثلأث اهيلع هلوزن

 هضوعو هنم اهذخأ مث صمح قشمد نع قبأ نيدلا ريجم ضوعو « روكذملا رهشلا

 . ىفنقملا مامإلا مايأ يف دادغب دصق مث ةدم اهب ماقأو اهبملإ لقتناف « سلاب اهنع

 نيكتتفط بدلا يل دما ل ذل دش ل أ نقلا دعس كلا كر

 نيدلا ريبظ ركذ ىبس دقو « يقوجلسلا شنت ةمجرت يف هركذ مدقملا - كبانألا .
 . اضيأ كانه كياتألا نيكتفط

 وهو « كبلعبو "ةاّح نم ماشلا دالب ةيقب ىلع دومحم نيدلا رون ىلوتسا مث

 م8: ؟ يدرولا نباو ؟هم : ه نودلخ نباو( ١١ : ج ) لماكلاو رهابلا يف هرابخأ - 6

 : 3٠ مظتنملاو 7*) : 5 ةرهازلا موجنلاو ( ١ : ج ) بوركلا جرفمو "0٠ه : نامزلا ةآرمو

 ماي هتريس يف فلؤم ةبهش يضاق نبالو ؟؟م6 : ؛ تارذشلاو ٠١8 : ؛ يبهذلا ربعو م

 19101١(. توريب ) دياز دومحم روتكدلا قيقحت « « ةيزونلا ةريسلا يف ةيردلا بك اوكلا م

 .:ةامحو ضصمح : يل ؟ ٌ . نارحو جبنمو صمحو ءامحو : نم رب يل يف داز.١
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 نوصخح ةدع .مورلا دالب نم حتتفاو 0 كلذ نيب انو جتفو اهروس ىنب يذلا

 نم ةدعقلا يذ يف شعرمل هحتف ناكو « فارطألا كلتو ١انسهمو شعرم اهنم

 حتتفاو © "ةنسلا نم .ةجحلا يذ يف انسبملو ةئاءسمخو نيتسو ناك ةنسا

 مست ةنس ناضمر ربش 0 ابحتف ناكو « ٍمراج جنرفلا دالب نم ًاضيأ

 . انصح نيسخ ىلع هتدع ديزت ام كلذ ريغو ساينابو زازعأ حتفو 0 ةثامسخو

 000 ل رت 0007 ءوك ريش 0 دسأ 00

 يتأبسو « عر ةلاطإلا ىلإ ةجاح الف ةروهشم قل نفت « ةبطخلاو

 ْ . ىلاعت هللا ءاش نإ نيدلا حالص ةمجرت يف كلذ

 لهأ ىلإ ًآلئام ةعيرشلاب *اكسمتسم « اعرو ًادباع ًادهاز ًالداع اكلم ناكو

 . هالي عيمجم سرادملا ىنب <« تاقدصلا ريثك « ىلاعت هللا .ليبس يف ًادهاجم « ريخلا
 دقو « ةمحرلاو جبنمو كيلعيو صمح و ةامحو بلحو قشمد لثم رابكلا ماشلا

 00 ةنيدمب ئنبو < نورصع يبأ نب نيدلا فرش خيشلا ةمجرت يف كلذ مدقت

 6 اعلا ربت ىلع يذلا عماجلا ةامحو « هيفكي ام هل بترو يرونلا عماجلا

 هلو © اضيأ اب ثيدحل رادو © قشمد ناتسرامبو « جبنم عماجو اهرلا عماجو هم

 : 3 .. فصولا قرغتسي ام رخافملاو رثآملاو بقانملا نم

 . نينلا هئار بقلملا دمحم نب 'ناملس نب نانس نسحلا يبأ نيبو هنيب ناكو

 ةفئاطلا بسنت هملإو « ماثلاب ةيئطاملا ةقرفلا مدقمو ةلمعامسإلا] عالق بحاص

 .ضعب يف نيدلا رون هيلإ بتكف « ةرواجملا 000 تايتاكم « ةنانسلا
 بتكف نانس ىلع قشف « كلذ ىضتقا ببسل "هدعوتيو هيف هددبتي ذك علا

 : يل ءاشنسو : قل

 . ليلق دعب اذه قايشو ةروكذملا ةنسلا نم ةجحلا يذ : 00 ل : ق ين انه داز ؟

 : . ةثلاثلاو ىلوألا : .ق #

 .. اهحرشو اهركذ' يق قام



 : امهو « ةلاسرو ًاتاببأ هباوج

 هعرصت نيح ينج عرصم ماقال ١اندادّه فيسلا عارقب يذلا اذ اي
 ”ةمئللضأ: ريلأ  دوسأل  تظقمتساو .: .هدادهب يزابلا . ىلإ. ماتجلا  ماق

 .١ هعبصإ هلم يقالثت دق ام هيفكي © هغبصاب ىمقألا مف دسي ىحضأ
 1 ننِحتلا تاب © هليغو هلوق نم هي'اث ددهأ ام ًانماعو .« هلمجو ؟هليصافت ىلع انفقو
 . موق كلبق نم اهاق دقلو «ليثاتلا يف هدمت ةضوعبو «ليف نذأ يف نطق ةبابذ نم
 « نوضحدت قحلل وأ < نيرصان نم ممل ناك امو مهيلع انرمدف < نورخآ
 نم ردص ام امأو « نوبلقني بلقنم يأ اوماظ نبذلا معيسو ؟ نورصنت لطابللو

 « ةبذاك ينامأ كلتف « يساورلا لابجلا نم يعالقل كعلقو « يمار عطق يف كلوق

 ال حاورألا نأ ك © ضارعألاب لوزت ال رهاوجلا نإف « ةبئاص ريغ تالابخو

 ١ ىلإ ةدع نإو ؟ فيرششو يندو « فيعضو يوق نيب 1 « ضارمألاب لحمضت
 . هللا لوسرب ةوسأ انلف < تالوقملاو نطاوملا نع انلدعو <« تاسوسحملاو رهاوظلا
 : ئرج ام متاع دقلو « تيذوأ ام ”ين يذوأ ام » هلوق يف سو: هيلع هللا لص
 - دما للو « لاز ام رمألاو « لاح ام لاحلاو « هتعيشو هتيب لهأو « هترتع ىلع
 : .:اذإو «ذفوضاغ ال نونوصغمو < توملاظ ال نومواظم نحن ذإ:لوألاو ةرخآلا يف

 « انلاح رهاظ متع دقلو « اقوهز ناك لطابلا نإ لطابلا قهز ىتحلا ءاج '
 .: « توملا ضايح ىلإ هب نوبرقتيو « توفلا نم هنونمتي امو « انلاجر ةيفيكو
 او مهديأ تمدق اهب ًادبأ هنونمتي الو « نيقداص منك نإ توملا اونمتف لقإ»
 نوددبت طبلل وأ : ةرئاسلا ةماعلا لاثمأ يفو ( 7 + ةعجا ) 4 نيملاظلاب ملع

 «كنم كبلع نربظألف ؛ اباوثأ ايازرلل عردتو « ابابلج ايالبلل ءىّسَبَف ؟ طشلاب
 نرام عداجلاو « هفلظب هفتح نع ثحابلاك نوكتف « كنع كيف ”مبنتنتفآلو

 ١ يلدده : يل .

 هليصفت : يل ق *؟ , :

 * الو : يل ؛ مهبصن الو : ار ؛ مهتيقي الو : ن : خسنلا يف ةفلتخم روصب ةظفللا هذه تدرو
 مهيتقي الو : نم رب ؛ مهينفي .

 م



 ش .ةزعب لا ىلع كلذ“ امو « هفككي فن

 .يف تيأرو « ةروصلا هذه ىلع لضافلا يضاقلا طخ ن م تلقت ةلاسرلا هذهو
 « داصرملاب انرمأل نكف اذه انباتك ىلع تفقو اذاف :يهو « اذه ىلع ةدابز ةخسن :

 اهبتك هنأ حيحصلاو ؛ داض رغآو لحتنلا .لوأ أرقأو « داصتقا ىلع كلاح 1

 5 , يف تيأرو ؛ ملعأ هللاو 2 بويأ نب فسوي نيدلا حالص ناطلسلا نإ

 : وهو © ةثالثلا :تاببألا ,لوأ يف تيب ةدايز

 هعقوت . يعمم ىلع :ةلطق م .١هعظقم لاه .رمأل لاجرلل اب

 : ةشحو اهنيب ترج دقو « هيلإ ىرخأ ةرم رؤكذملا نانس بتكو.

 اهدوعع “رخّساشاو ابيف كت'ونب 'تلّثأت ىتح كلملا اذه تلناانب

 اهديدح انيفو « انه اهسراغم : ىوتسا انب لبنب انيمرت “تحبصأف
 عولط دنع دحألا موب هتدالو تناكو ؛ ةريثك نيدلا رون نساحم نإف ةامحابو

 يداح ءاعيرألا 0 ةرشع ىدحإ ةنس لاوش رشع عباس سمشلا

 .راشأو « قيناوخلا ةلعب ©« قشفد ةعلقب « ةئامسمخو نيتسو عسن ةنس لاوش رئشع

 ناك ةعلقلاب تيب يف نفدو 0 عنتماف .دّصَقلاِب ءابطألا هيلع

 باب دنع اهأشنأ يتلا هتسردمب هتبرت ىلإ لقن مث  ًاضيأ. تيبملاو هيف سولجلا مزالي

 دنع ءاعدلا نإ : نولوقب قشمد لهأ نم ةعامج نم تغمسو « نيصاوخلا قوس

 . لاعت للا همحر  خضف كلذ ِتبَرِج دقلو ؛ باحتسم هربق

 يرزجلا ريثألا نباب فورعملا دمج نب يلع نسحلا وبأ نيدلا رع انخيش ركذو ].

 رون نأ 'ةئامسخو نيسمخو نامث ةنس يف « لماكلا » هاّمم يذلا ريمكلا هخيرات يف

 ًارصاخم .ةروكذملا ةنسلا يف داركالا نصح .تحت ةعبقبلا يف لزن روك ذملا نيدلا

 عمتجاف « هركاسع عيمج يف وهو سلبارط دصق ىلع امزاعو © داركالا .نصحل

 00 مهنع ةلفغ يف نوماسملاو :رابنلا يف مهوسبكو ريثك قلخ جنرفلا نم

 . هعطقم : نم رب يلرق ١

 . و5-6 : 1١ لماكلا ؟



 , ةروبشم ةعقو يهو هسقنب نيدلا روناجنو « مهنم اوبرهو مهل دادعتسالا نم

 رادقم جنرفلا نيبو هنيبو ©« صمح نم برقلاب سدق ةريحي ىلع لزنو « ةفورعم

 اهقفنأو ةريثكلا لاومألا اورضحأو دالبلا ةيقبو بلح ىلإ ريسف « خسارف ةعبرأ
 يف نإ : هباحصأ ضعب هل لاقف « راثلا يفوتسيف مهيلإ دوعي مث هشيج يوقيل
 ىلو ©« ءارقلاو ةمفوصلاو ءاهقفلا ىلع ةريثك تالصو تاقدصو تاراردإ كدالب

 : لاقو ًاديدش ًايضغ كلذ نم بضفف « حلصأ ناكل تقولا اذه يف اهب تنعتسا

 عطقأ فيك « مئافعضب نورصنتو نوقزرت امنإف «كئلوأب الإ رصنلا وجرأ ال ينإ .
 نم ىلإ ابفرصأو « ءىطخت ال ماهسب يشارف ىلع مئان انأو ينع نولتاقي موق تالص

 تببب يف بيصن مهل موقلا ءالؤهو ؟ ءىطختو بيصت دق ماهسب الإ ينع لتاقيال
 .. [١ ؟ مهريغ هيطعأ نأ لحي فيكف لاملا

 '. هنقد ىوس رعش هبجوب سيل «ةروصلا نسح ةماقلا ليوط نوللا رمما ناكو

 ليعامسإ نيدلا دامع حلاصلا كلملا هدلو ىلإ كلملاب دبع دق ناكو (245)
 نم لقتناو « هدعب نم رمألاب ماقف « ةنس ةرسششع ىدحإ هوبأ تام مون هرمعو

 « ةئامسمخو نيعبس ةنس مرحلا لبتسُم ةعملا موي اهتعلق لخدو بلح ىلإ قشمد
 « ماشلا دالب نم اهريغو ىشمد كلمو « رصم نم نيدلا حالص ناطلسلا جرخو

 ةمجلا موي يفوت نأ ىلإ اهب حلاصلا لزي ملو « بلح ةنيدم ىوس هيلع قبي مو
 لبي م هنأ اوركذو « ةئامسخو نيعبسو عبس ةنس ٍبجر نم نيرشعلاو سماخلا

 ةنسلا نم بجر ربش عسات يف هضرم أدبم ناكو ..معأ هللاو « ةنس نيرشع

 مظع مقو هتومل ناكو « ىلوآلا ىدامج لبتسم يف جنلوق هل ثدحو « ةروكذملا

 ماقملا يف نفدو « ةريسلا دوم انسح ناك هنأل هيلع اوفسأتو « سانلا بولق يف

 «كانه روهشم وهو « ةعلقلا تحت هب فورعملا هطابر ىلإ لقن مث « ةعلقلا يف يذلا

 . ىلاعت هللا همحر

 «دادغبب ةئامسخو نيتسو عيرأ ةنس يف روكذملا "قبأ نيدلا ريجم يفوتو (246)

 ١ هليفتتسو اهتبثا امنأو .« خسنلا يأ درت مل .

 يسنالقلا نبال قشمد خيرات ليذ يف نيدلا ريجم رابخأ مجار ؟ .
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 هدلؤمو « لعأ هللاو « يطخب يتلا تاذوسملا .ضمب يف هتدجو اذك « ءراد“يف نفدو
 . ملعأ ىلاغت هللاو « كبلعبب ةئامسخو نيثالثو عيرأ ةنس نابعش نماث ةمجلا موب

 الك

 ةصقخس ئبأ نب ناورم

 ا تاور نر ا هد ناك ؛ روبشملا رعاشلا وراسل نأ ل

 هقتع لعجف « ذئموب ىلبأ هنآل < رادلا موي هقتعأف * يومآلا ضاملا يبأ نب محلا ْ

 ..لدافع نب نامع دي ىلع ملأ اسط ًايدوه ناك .ةصفح ايأ: نإ: ليقو « هءارج

 نم ناك هنأ ةنندملا لهأ معزبو : محلا ئ ناوره. دب ىلع لبقو . هةنع هللا يضر 0

 عم ةروهشملا ةّضقلا .بحاص ءافولان روهشملا يذوببلا ءايداع نب لأ'وّمّسلا يلاوه ...

 وهو رخطضإ نم يس ةصفح ايأ نأو « روبشملا عاقل ع نب سيقلا ءىرمأآ
 0 . محلا نب تاورم همهوو « هنع هللا يضر ناؤع هارتثاف مالغ

 حدمو دادغب مدقو © ةماملا لهأ نم روك ذملا رعاشلا ةصفح .يبأ نب ناورمو

 نتاورمو « نييولعلا ءالجهب دشرلا ىلإ برقتي ناكو « دشرلا .نوراهو يدبملا

 نأ نع 'فنس: نأ 1 . نيمدقملا لوحفلاو < نيديجملا ءارعشلا نم روكذملا
 . يتلا هتديصق ”يدبملا ةصفج يبأ نب ناورم دشتأ املا ا ةفلل 0

 "هلشاو يك هميم ةزيسمم ” انتاولص نم افمنلا انسق كل

 : ءارعشلاو رمشلاو م15 : ينابزرملا مجعمو ** : 1١ يناغألاو دولا ا

 حشوملاو : .ةكالفلاو « ىغترملا يلامأ نم تاحفصو 147: + دادغب خيراتو: 54

 . "01: ١ تارذشلاو *# : ١ رودبلا علاطمو ؛؟ .: زععملا نبا تاقبطو 8١

 1 ١ - ..طصوي نبأ: دليفتتسو ١
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 هلجاع شيعلا أنهأ نكلو كيدل انواجر بمخي نأ ىشخن نحن الف

 نويشا + لاق ؟ تبب نم هذه كتديصق م © تنأ ثيحب فق < يدبملا هل لاقف
 ا للا ا ل لاق « انيب

 . [١ فرصناو هضبقو ةديصقلا دشنأف

  "هقح يف لاقف هارت كاتو ا وول ني اصلا ذا هركذ

 ءارعش ىلع اهب. لضف يتلا يهو- ةبماللا ءارغلا هتديصق ناورم هلاق ام دوجأو
 الام .اهيلع .هنم“ ذخأ- هَّنِإ :لاقيو .< ينايشلا ةدئاز نب :نعم اهيف حدمي « هنامز

 اال هرعشب ناؤرم هلان ام نيضاملا ءارعشلا .نم دحأ لني لو « هردق ردقي ال ًاريثك 1

 ؛ دحأو تيب .ببس ءافلخلا ضعب نم مرد فلأ ةئاؤلث ةدحاو ةيرض هلان امف

 500 ١ . نقعملا .نبا مالك ىهتنا
 « اجركذل ةلاطإلا فوخ الولو تيب نيتسلا زهانت ةليوط ةبماللا ةديصقلاو

 ٠ : "اانثأ .يف وهو اهحيدم ضعبب قأن نكلو

 ”لئيتشا ةناتفتخ :نطب يف مهل ”دوئسأ .. منهنأك ”ءافقلا موي ررتطم وني

 لذاذم نيكامسللا نيب ”مرال افأخك ىتح راجلا نروعني م
 لأسي نيح «ال» لوق هيلع مارح 2 هنأك ىتخ لوقلا يف «ال» بنجت
 لضفأ هيموي يأ يردن نحن الف الكشأف انبلع هامور هباشت

 لّجحمم “رغأ الإ امبتلم امو هسؤب موي مأ رمغلا هادن مويأ

 'لوأ' ةيبلهاجلا يف مهوأك نكي مو اوداس مالسإلا يف ليلاهي

 . اولزجأو اوباصأ اوطعأ نإو « اوباجأ 'اوعد نإو « اوباصأ اولاق .نإ موقلا م
 اولججأو تايئاتلا يف اوتسحأ نإو  .مملاعف نولعافلا .عيطتسي امو.

 لقثأ نزولا ىدل اهنم مهمالحأو ؛ مهاب لاسببجلا لاثمأب ثالثت

 ١ ش ا تدرو « رب يل نم ةدايز ٠
 . فلؤملا هذا اهوقدسا هيفو ه١ : ءارعشلا تاقبط ؟
 0-0 قباسلا ردصملا رظنا "

 .مهابخ : رب ؟ مههابج : يل



 ىلع لضفي نأ هقحو « ىنعمو اظفل حقنملا لالحلا رجحسلا وه يرمعل اذه

 « عيدب قعم لك هيثارمو روكذملا نعم حئادم يف هلو < مهريغو هرصع ءارعش 1
 . ىلاعت هللا ءاش نإ نعم رابخأ يف كلذ نم ءيش يتأنسو '

 تضرع : لاق هنأ ةدئاز نب نعم نب لمحارش نع 'اضيأ زتعملا نبا ىكحو

 وبأ يضاقلا هليدعو « ةبق يف وهو « يكمربلا دلاخ نب ىيحبل ةكم قيرط يف
 ذإ ةبقلا تحت ريسأل ينإف : ليحاريش لاق. « جحلا ناديرب امهو يفنحلا فسوي

 نب ىبحي هل لاقف « ًارعش هدشنأف يلا ردا ع

 اخأ اي: لاق مث ؟ لجرلا اهيأ تيبلا اذه لثم نع كجنأ ملأ : اهنم تيب. يف دلاخ '
 نيمالا تايبآلا هدشنأو © لوقي يذلا لوقك لقف.رعشلا تلق اذإ « دسأ ينب
 : ًادج تاسبألا هتبجعأ دقو <« فسوب وبأ يضاقلا هل لاقف « اهركذ مدقملا

 تق ال أ الا ىبحي .لاقف ؟ :لضفلا ابأ "اي تاينألا هذه .لئاق

 هبنيعي فسوي وبأ ينقَمَرَف : ليحارش لاق « ةبقلا تحت يذلا .قفلا اذه ابأ اهب
 كيرقو يلاعت هللا كايح ىف اي. تنأ نم : يل لاقو قبتع يل .سرف ىلع بكار انأو

 تتأ ام هللاوف : ليحارش لاق «'ينابيشلا ةدئار د نسف ل لمار ث انأ : تلق
 . ًارورسو [تايترا ةعاسلا كلت نم ينعل رقأ تناك طق ةعاس يلع

 ليحاريشش ىلع لخد روكذملا ةصفح يبأ نب ناورمل ًادلو نأ ىكحيو

 : هدشنأف روكذملا

 برع نمو مجع نم سانلا مركأ اي ةدئاز نب نعم نم ليحارشش ايأ

 يبأ كوبأ ىطعأ ام لثم ينطعأف هب شامف :ًالام يبأ كوبأ .ئطعأ

 بهذلا نم ًاراطنق ”هاطعأو الإ كوبأ كر نأ .طق لح ام

 ا ْ ْ 7 تعذلا نقل راطتت ليحا رش 5

 50 لو'رَج ةكيلم يبأ نع ىوري ام ةياكحلا هذه براقي اممو

 ةءاذمل 2 هلع ثا يقر 6 باطخلا نب رمح هلقتعا امل روهشملا رعاشلا ةئيتطنحلاب

 ١ تاقبطلا يب ةصقلا هذه درت م .
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 : لاقتعالا نم هبلإ بتك .« سانلا هوجه دكر نا ظ

 ”'رجش الو ءام ال لصاوحلا رمح خرم يذب :خارفأل لوفت اذام

 0 مالس كيلع محراف. الل رق يف مير هلأ ١

 رشبلا يبنلا ديلاقم كيلإ تقلأ .هبحاص دعب نم يذلا مامإلا تنأ

 . : ىنألا تناك دق مهسفنأل .نكل اهل كومدق اذإ اهب كورثآ ام

 . نينمؤملا ريمأ اب : هل لاقف ©« سانلا نع هناسل فكي نأ هملع طزشو « ةقلطأف

 يرعشب بسكتلا ينتعنم دقف « هب هدصقأل ةثالثع نب ةمقلع ىلإ اباتك يل بتكا

 ١ يف يلكلا نبأ لاق - نيروبشملا داوجألا نه وهو« ناروح اممقم ةبقلع ناكو

 اا 0 ةثاللع .ني 00 < بنستلا ةريمجو بانك

 < نروح ىلع هلستسأ هلع لا يضر رم اكو - ةزاوم نب ركب نب ياس

 نم لجر وهافإو « كذآ كلذ نم ىشنتت "كاع نم بل ةشع ؟ كلت ١

 هيلع فقوف ؛ رماح ناو « هدبق نم نوفرصنم ساو تام دق ةقل
 ٌآ

 ظ ظ .: ؟دقنأ مث مه
 ”لئابحلا ”هتقلع قيما : نزول ١ قلع :لآ نم هرملا 0-2

 لئاط كتوم دع ةامح يف اهف تتذنإ و«يتامح 'للمأ ال ّيحَت نإف.

 . لئالق لايل الإ ىنغلا. نيبو املاس كئتبقل ول ينيب ناك .امو

 ةئام .: لاقف ا را تاس و يلع ا طا هتبا هل لاقق

 . اهايإ هئبا هاطعأف « اهدالوأ نم ةئام اهعبتي ةفاثا

 . اهلئوم تنك ذا : قال
 . نادوح ىلع هلمعتسا يتلا وه رمع نأ ليلق لبق رس دق ؟

 م ا ةثيطحلا ناؤيد ©

15, 



 « ينايذلا ةغبانلا ناويد .يف اهتدجو ةثالثلا ءذه نم ناريخألا ناتيملاو

 . يناسغلا رمش يبأ نب نامعنلا اهب يثري ةديصق ةلمج نم «رباج نب ةيواعم نب دايز
 بانطإلا ىلإ ةجاح الف « ةريثك هتساحمو هرداونو ةصفح .يبأ نبا رابخأو

 .ليقو « .نينامثو ىدحإ .ةنس يفوتو . ةئامو سمخ ةنس هتدالو تناكو .« اهركذب

 2 .ههحر « يعازخلا كلام نب رصن ةربقمب نفدو « دادغس ةئامو نيتاّمو تيتنثا ةنس

 . ىلاعت للا

 بونجلا يبأ نب .ناورم طمسلا وبأ وهو < 'رغصألا ناورم هديفحو (247)
 2 ركذو' .« نيمدقملا ريهاشملا هرصع ءارعش نم ناكو « روكذملا .ربكألا ناوزه نا:

 .تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع رابخأ نم افرط "”« لماكلا ١ باتك يف دربملا

 هابأ ءاجق زوبتز هغدل روكذملا نمحرلا دبع نأ ىورنو : لاق مث يراصنألا

 « ةرمح يدرب يف فتلم هنأك رئاط ينعسل. : : لاق ؟ كياام : هل لاقف « يب

 رعشلا يف اوناك موق قرعأو : كلذ دعب لاق مث ؟ هللاو رعشلا تلق : هوبأ لاقف:

 . دبع نب كبعس : مو « رعاش مهلك قسن يف ةّتس نودعي اوناك مهن إف <« ناسح لآ

 يبأ لآ تقولا يف ا اما رح وذتلا نا تيار دانع ن نطل |

 .ىيحيو « "ربك نع ًارباك هنوثراوتي رعاش مهنم دحاو لك تيب لهأ مهنإق ةصفح
 دلو نم اهنإ لاقي « نوميم .تنب ايحت همأو « ليمج وبأ هتينك ةصفح يبأ نا
 . نم دخاو لكو «.ببسلا كلذب ةصفح يبأ ىلإ ىتأ رعشلا نإو < .يدعجلا .ةغبانلا
 6 دلو ةنجاصفلا ىلع لادرسو « هفنأ ةينرأ هناسلب برضي ناك ءالؤه

 1 . لعأ ىلاعت هللاو

 دادغي .خيراتو +48 : زتعملا نبا تاقبطو 78١ :ينابزرملا مجعم ين رغصألا نأآورم ةمجرق 4
 3 هو : ؟" ءدلو : ,١ يناغألاو ومس : وم

 . 58#" : ١ دربملل لماكلا ؟

 . نم رب يل ف ةمج رثلا تهتنا انه ىلإ *

 اد هاو



 اللال

 يروباسينلا يرْئشُمقلا ذاثروك نب درو نب مسم نب جاجحلا نب مسم نيسحلا وبأ

 قارعلاو زاجحلا ىلإ لحر « نيثدحلا مالعأو ظافحلا ةئآلا دحأ ؛ حبيحصلا بحاص

 نب قاحسإو لينح نب دمحأو يروباسينلا ىبح نب ىبح ممسو « رصمو ماشلاو

 هنع ىورف ةرم ريغ دادغب مدقو « مهريغو ينعقلا ةماسم نب هللا دعو هيوهار

 يذمرتلا هنع ىورو « نيتئامو نيسمخو عست ةنس يف اهبلإ همودق رخآو « ابلهأ

 . تاقثلا نم ناكو

 : يروباسينلا يلع وبأ ظفاحلا لاقو . ةعومسم ثيدح فلأ ةئاثلث نم حيحصلا .
 بيطخلا لاقو . ثيدحلا مع يف لسم باتك نم. حصأ ءامسلا مدأ تحت ام
 نب دمج نيبو هنيب ام شحوأ ىتح « يراخبلا نع لضاني مسم ناك : يدادغبلا

 . هبيسل يلهذلا ىيحي
 .روباسين يراخبلا نطوتسا املا : ظفاحلا -بوقعي نب دمحم هللا دبع وبأ لاقو

 يف عقو ام يراخبلاو ىبحي نب دمج نيب مقو اماف « هيلإ فالتخالا نم:مسم رثكأ

 جرخو رجه قح « هبلإ فالتخالا نم سانلا عنمو « هيلع ىدانتو « ظفللا ةلأسم
 نع فلختي مل هنإف « مسم ريغ سانلا رثكأ هعطق « ةنحلا كلت يف روباسين نم

 اثيدحو يدق هبهذم ىلع جاجحلا نب ٍمسم نأ ىبحي نب دمج ىلإ يهنأف « هترايز
 دمج سلجم موي ناك اماف « هنع عجري لو قارعلاو .زاجحلاب كلذ ىلع بتوع هنأو

 « انسلجم رضحي نأ هل لحي الف ظفللاب لاق نم الأ : هسلجب رخآ يف لاق ىبحي نا

 نقر : ١ ةلباتحلا تاقيبطو 1 : #3 دادغي خيراتو همم : ظافحلا ةركذج يل هعيت رت

 مم : ١١ ةياهنلاو ةيادبلاو ٠١ : ١5١5 بيذهتلا بيذبتزؤ :٠" ه مظتنملاو ١0١ : تسرهفلاو

 3 0 تارذشلاو 0 ١ يبهذلا ربعو
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 تكحتساف « ىيحي نب دمه. باب ىلإ لاّمح ربظ ىلع هب ثعبو هنم بتك ناك ام لك
 ٠ . هترابز نعو هنع فلختو ةشحولا كلذب

 نينثالا موي روباسين رهاظ ذابأرصنب نفدو دحألا موي ةيشع روكذملا سم. يفوتو
 نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس درفلا بجر رهش نم نيقب ©« تسل لبقو « سمخل
 . ةلس نوسمخحو سمخ هرمعو « روباسنب

 هدلوم 'طبضي ظافحلا نم ًادحأ رأ مو < بتكلا ضعب يف هتدجو اذكه

 ورمع وبأ نيدلا يقت انخبش ناكو .نيتئاملا دعب دلو هنأ اوعمجأو «هرع ريدقت الو

 نيتنثا ةنس : لاق هنأ ينظ .بلاغو « هدلوم ركذي حالصلا نباب فورعملا ناثع

 لقن « نيتئامو تس ةنس يف وه اذإف حالصلا نبا هلاق ام تفشك مث « نيتئامو

 يروباسينلا عّنَملا نب هللا دبع يبأ م احلا فينصت «راصمألا ءاماعد» باتك نم كلذ

 اهنم لقن يتلا ةخسنلا تككلمو « هنم لقن يذلا باتكلا ىلع تفقوو < ظفاحلا

 ام ةروصو « اهتكلمو ىلإ تلصوو هتكرت يف تعببو « هكلم تناكو « ًاضيأ

 ةنس درفلا بجر رهش نم نيقب س#خ روباسيني يفوت جاجحلا نب مسم نأب هلاق

 قا «© ةنس نيسمخو سمح نبا وهو « نيتئامو نيتسو ىدحإ
 . للاعت هللا همحر « ملعأ هللاو « نيتئامو تس

 . ةداعإلا نع ىنغأف "ةلاسرلا بحاص يريشقلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 هللا دبع نب ىمحي نب دمج هللا دبع وبأ وبف روكذملا ىبحي نب دمح امأو (248)

 0 ظافحلا دحأ ناكو « يروباسينلا يلهذلا بيؤذ نب سراف نبا دلاخ نبا

 « ينيوزقلا ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو لسمو يراخبلا هنع ىور

 يدراغتبلا نكح الئ هنأ يراخبلا نيبو هنيب ةشحولا ببس ناكو . ًانومأم ةقث ناكو

 عمس دق ناكو < لظفللا ىلخ ةأسم ىف ىبح نب دمحم هيلع تمت روباسين ةنيدع

 قتعلاو زئانجلاو بطلاو موصلا يف هنع ىورو « هنع ةياورلا كرت هنكمي مف « هنم

 ىبحي نب دمحم انثدح لوقبف همساب حرصي ملو « ًاعضوم نيثالث رادقم كلذ ريغو

 « هللا دبع نب دمحم لوقيو « هيلع ديزي الو « دمحم انثدح : لوقي لب « يلهذلا

 ١ طبضي نم ظافحلا نم رأملو : يل .

 ١ يرتستلا مماقلا يبأ ةمجرت يف : رب يف داز . .
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 . معأ هللاو © ىلاعت هللا همحر نيتئامو نيسمخو نامث ليقو ©« عبس لبقو « نيتنثا :ةنس روكذملا دمحم يفوتو « هببأ دج ىلإ ًاضيأ هبسنيو هدج ىلإ هبسنيف

 الم
 ييئيرطلا دوعسم

 هيقفلا يثيثيرطلا يروباسينلا رهاط نب دوعسم نب دمحم نب دوعسم يلاعملا وبأ
 ثيدحلا عمسو « اهتمأ 0 روباسينب هقفت .؛ نيدلا بطق بقلملا < يعفاشلا
 ةيماظنلا :ةسردملاب س”ردو < يريشقلا رصن ابأ ذاتسألا ىأرو « دحاو ريغ نم

 ىلع بدأآلاو ميركلا نآرقلا 1 دق ناكو . ينيوُجلا نع ةباين روباسينب
 قشمد مدقو <« نسحأف لئاسملا ف ركتو اهب ظعوو دادغب مدقو « هدلاو

 ةيدهاجلا ةسردملاب ساردو « لوبق هل لصحو اهب ظعوو 2 ةئامسخو ناعبرأ ةنس

 1 ؟يصيصملا هلآ صن حتفلا يب .ةنقفلا توم دعب قشمد عماج نم ةيبرغلا ةيوازلاب مث

 ا ..« قشمد خيرات » يف ركاسع نبا ظفاحلا ه 0

 نيدلا 22007 نيتللا نيتسردملا .يف ةدم 0-0 بلح ىلإ جرخ مث
 ٠ عجر مث « اهب سيردتلا ىلوتو ناذمه ىلإ ىضم « هوك ريش نيدلا دسأو .دومحم 0

 يعفاشلا .ب تافضأ ةسايرب درفتو « ثدحو ا ةموإ زاب ش ردو ىشمد ىلإ

 . هنع هللا يضر

 )مقا يتم وهو » تلا كانو اك ١ك اص ًاملاع ناكو

 ”ممجت ”ةدبقع نيدلا .حالص ناطلسلل .عمجو « ىوتفلا هيلع يذلا لوقلاب الإ هيف تأي

 يف خسرتت قح راغّصلا هدالوأ اهظفحو « هنيد رومأ يف هيلإ جاتحي ام عبمج

 ٠م : 4 ىبهذلا ريعو مالا» : نامزلا ةآرمو 004 : 4 .ىكبسلا تاقبط يف هتمجرت 4

 ْ : . م.م : 4 تارثشلاو

 ."اعرو ًاحلاص : نهرب ل١
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 هتيأرو : ١ ناطلسلا ةراس“» يف دادس نبا نيدلا ءاهم لاق « رغصلا نم مهناهذأ

 . ميظفح نم هيدي نيب اهنوؤرقي مو « مهيلع اهذخأي وهو - ناطلسلا ينعي -
 ةنس هتدالو تناكو ؛ فيلكتلا احرطم « مكنصتلا ليلق امضاوتم ناكو

 نم موي رخآ يف يفوتو ؛ 'درفلا بجر رهش نم رسثع ثلاثلا يف « ةئامسخو سمخ
 موي هيلع للصو « ىشمدي ةئامصحو ناعبسو نامت ةنس « مظعملا ناضمر ربش

 يبرغ ا ةريقم راوح اهأشنأ يلا ةربقملاب نفدو <« ةعملا "راهن ناكو « دبعلا

 ْ . للاعت هللا همحر < ةرم ريغ هربق ترزو <« قشمد
 كلما ديمح عا ةمجرت يف اهيلع مالكلا مدقت دقو ل ”ةفيقو ا نم هدلاو ناكو: 1

 .٠ «رواست يجنازت نع يفو < هتداعإ لإ ةجاح الف يردنكلا

 : مهضعبل نيدلا بطق خبشلا اندشنأ : هياحصأ ”ضعب لاقو

 ”دمختو وكذت ”رانلاف اوبذك الأ اشحلا يف رانلاك "ّبحلا "نإ نولوقي

 دقوتت الو ومخت ال يبف ىدتت  اهدوع "قمه ”ةوذج الإ يه'امو

 . باوضلاب ملعأ ىلاعت شاو ِ

1/0 

 رعاشلا يضايبلا فيرشلا

 قازرلا دبع نب نسحلا نب نسحلا--نب زيزعلا دبع نب دوعسم رفعج وبأ فيرا
 تيأرو « نينقتملا ظافحلا ضعب طخي هتدجو اذكه ؛4 روهشملا رعاشلا « يضايبلا

 .. هيدي نيب مهظفح نم هير مد : اهيفو 7 : نيدلا حالص ةريس رظنأ 1 ا

 ما --. بجر .وأ رخآلا عيبر نم هك 1

 : . يل نم رب يف انه ةمجرتلا تهتنا 4 3010 ميم قام

 م١ : " تارذشلاو ملا : : رصقلا ةيمدو مه ءمح 1 نيثآلا با ميزات قار تاس ؟لقلا

 ْ وه: ةيقوجلسلا ةلودلا خيرات يف رعش هلو

 1 5ا/



 زيزعلا دبع نب باهولا دبع نب نسحملا نب دوعسم رفعج وبأ هنأ هناويد لوأ يف
 نب سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نب سايعلا نب هللا ديبع نب هللا دبع نبا

 . باوصلاب معأ هللاو <« يمثاحلا يشرقلا « مشاه نب بلطملا دبع

 ةياغ يف وهو <« ريغص هرعش ناويدو < نيرخأتملا يف نيديجملا ءارعشلا نم وهو
 هفاقلا ةتكيضق ريك نحأ قدفا 4 دسلا لإ 'عئادملا نم هيف سيلو « ةقرلا
 : اهلوأ يتلا

 تابت ناك راو دكت نفاخ نإ

 هنإف نوفجلا ءام نسيحت ال
 ةئان ةلؤدنلا  ةضامو# قبو

 ”قافن كنم وهف كبلقب ام عم
 قايرت ”مهاوه ميدل اي كل

 قافشإ هلذع ”رهاظو « رم
 5 8. 5 3 ع 507 مل 5 هى

 فاروا اهنوصغ ٠ رومنم ىلعو همايأ تصم نمر ناددعس ال

 .قايزألا .نرهو» ؟دودخلا "ضع لا اهروو نودملا ان ران

 قاوسأ اببنطل ماقت تناك مسماوم قارعلا ٍءاروزبر_ انلو

 قاتشب هللئمف نامزلا كاذ ىلإ ًاقوش امد ينبع تككب نلف

 : اهلمو

 قاذي حاللا ىوه 'ممط ناكام .”'مالول ىلألا ةماغألا نبأ
 :قادحألا املوصنو 2 ”بمكأب مهحامرأ اهنأكو

 قالطإ امريسأل ىجترب ال نيعأب بولقلا يف ةراغإلا اوّنش
 قامآلا ترد ىقتح ا ريسأ .. لإ وو دقق قوفملا ءا اورةمكساو

 قاري. قارفلا موي ”مد يل وأ يمد 26 مهنأب ”ثيدحلا ىمتو

 : هب ىنغي امم وهو « هلو

 ”ريطم ”فرط يىلو يق اوشأ بشع يوذي فيك

 دبعلا انأف ء*رُْح قشمعلا يف نكي نإ
80 

 .دودحلا ضع :نمارب ؟
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 اكز' نسحلا ىلع وأ

 : ةحورم ىلع اهبتكو هلو ]

 سلجمب تللح فنرأ يل اتمحراو

 : ًاضيأ هلو.

 يقنتعم ردبلا اهيف تاب ةيلاي

 اهبكاوك نع ينغي ردلا همالك

 هنساحم يف يىعرأ أ اسف

 اهرصاقت الإ اهبيع نكي ىلو
 ولو "ىلع تلاط اهنأ ول تددو

  ريقفلا كاذ ذأف

 2 ١[يداسك نوكي هيف اونتحل نا

 رذح الو فوخ الب عحابصلا ىلإ

 رمقلا نع اهمف ”ضوع ”هبجاوو

 رحسلاب ترذنأ ذإ ّيقرطو يعمس

 رصقلا نم ىنشأ اهلا بيع يأو
 رصبلاو . بلقلا داوسب اهتددمأ

 'وهو « يرعملا نايلس نب ءالعلا يبأ لوق ىلإ رظني اهنم.ريخألا تيبلاو
 رصبلاو بلقلا داوس هبف ديزو هل ماد ليللا مالظ نأ دوي

 راد ريَص ةمجرت يف ناتيب هل مدقت دقو «.بولسألا اذه ىلع هلك هرعشو

 نامث ةنس ةدعقلا يذ رسشع سداس هاثالثلا موي روكذملا يضايبلا يفوتو . رعاشلا
 نأل يضايبلا هل ليق امئإو : زربأ باب ةربقع نفدو « دادقني ةناعيرأو نيسَو

 دق اوناكو « نيسابعلا نم ةعامج .عم ءافلخلا ضعب سلجم يف ناك هدادجأ دحأ

 كلذ نم : ةفيلخلا لاقف ًاضايب سبل دق ناك هنإف « هادعام « ًاداوس اًوسبل

 . هب ربتشاو هيلع مسالا تبثف ؟ يضايسلا

 دمحم وه ةمقازلا هذه بحاص نأ « باقلألا » باتك يف يزوجلا نبا كادوا“

 « بلطملا دبع نب :سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب هللا دبع نب دمحم نب ىسع نبا

 نب ةماسأ طخب تيأرو . يضايبلا هل لاقي يذلا وهو « نيممجأ مبنع هللا يضر :

 هللاو « للاب يضارلا ةفيلخلا وه بقللا اذهب هبقل يذلا نأ  هركذ مدقملا  ذقنم

 ل
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 يقوجلسلا نيدلا ثايغ

 بقلملا « قوجلسلا نالسرأ بلأ نب هاشكلم نب دمحم نب دوعسم حتفلا وبأ |

 ذومحم هيخأو' هدلاو ركذ مدقت دقو الا نس ١ كولم دحأ «نيدلا ثابغ

 1 هتيب لهأ نم ةعامجو

 دودؤوم ريمألا ىلإ ةئامسمخو سمخ ةنس ف و هدلاو هماس دق .روك ذملا. دوعسم ناك

 خس ةداو دردؤما لكك لق 4 هج ل ليدل بساع دو قكتوتا نب
 هناكم - ةزمهلا فرح يف روكذملا  يقسربلا رقئس قآ ريمآلا ىلوتو ةئامسمخو
 . ًاضيأ لصوملا كبانأ "كب شوج ىلإ هدعب نم هلسرأ مث  اضيأ هبلإ هدلاو هماس

 كي يوم دعا د مدقملا - دومحم هدلو يدوم لزلو هدلاو يفوت اماف

 لزب مو « ةنطلسلا يف ةعمطأو دومخم هبخأ ىلع جورخلا روك ذملا دوعسمل نّسح

 . نم برقلاب ايقتلاو « هاخأ دصقو « اهنم رثكتساو ركاسملا عمج ىتح كلذ ىلع
 لتقو « دومحمل رصصنلا ناكو « ةئامسخو "ةريشع عبرأ ةنس لوألا عيبر يف ناذمه

 يف هربخ نم ءيش قبس هن كيو ليعامسإ وبأ ذاتسألا ةعقاولا هذه يف :

 ْ . ءاجلا فرع

 4ه : ه نودلخ نباو ( ٠١ « ١١ ج ) ريثألا نباو ةيقوجلسلا ةلودلا خيرات ين هرابخأ - 0
 ٠١ : ١6١ مظتنملاو +8١ -: نامزلا ةآرمو ( ةفلتخم تاحفص ) رهابلاو م4 :. ١ كولسلاو:

 7 م + .تارذشلاو 4-00 يبهذلا ربعو

 0 , كولا 1 7
 ..كب شويج“ ر 4 كب شوخ : رب .؟ كب سوح : يل ؟

 . ةرشع ثالث : يل #
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 بحاص يريرحلا ةمجرت يف هركذ.مدقت دقو « دشرتسملا ريزو ناك يذلا يناشاقلا

 ىلع هتكلم قرف « سفنلا ريبك بناجلا نيل ًالداع ًاناطلس ناكو ؛ تاماقلا

 ريثك قالخألا نسح ناكو ] « مسالا ريغ ةنطلسلا نم هل نكي مو « هباحصأ
 لسرأ لصوملا بحاص ينكنز كباتأ نأ كلذ نمف « سانلا عم طاسبنالاو حازملا
 لصوق « ةلاسر ف يروزربشلا مماقلا نب هللا دبع نب دمح نيدلا لاك يضاقلا هنلإ

 فتاذأ براق ىتح ريزولا ةميخ ىلع ًاموي فقوف « ركسعلا يف هعم ماقأو هبلإ

 «ةممخ يف اهنقف اناسنإ ىأر ف« قيرطلا يف وهو .برغملا نذأو هتميخ ىلإ داعف برغملا
 ةنيدم يضاق انأ : لاقف ؟ وه نبأ نم نيدلا لاك هلأسق « هعم ىّلَصف هبلإ لزتف'
 « تنأو انأ وهو رانلا يف نايضاق : ةئالث ةاضقلا : نيدلا لاك هل لاقف « اذك
 نم ناك اماف .. مهارب الو ةماظلا ءالؤه باوبأ فرعي ال نم وهو ةنجلا .يف ٍضاقو
 : لاقو كحض هآرو هيلع لخد اماف- « نيدلا.لاك رضحأو ناظلسلا لسرأ .دغلا

 ' دعسأ ام « تقدص هللاو : لاقف « ةالوم اي معن : نيدلا لاك لاقف « ةثالث ةاضقلا
 ْ + هي اوت ةداعأر ةتجاش تقف تأ رت < .ءازخالو انارناال نم

 : ىرزخأل لوقت ةأرما عمسف دادغب فارطأ ضعب ؛قاموي زاثجا هنأ كلذ نمو

 تسلا هذه ءيحت قحاب ةةلاجوو تدرلا « ناطلسلا ىلإ يرظنا يلاعت

 . انملإ زظنت .
 و رار ا 11 [١ ةريثك بقانمهلو

 دشارلاو هللاب دشرتسملا ناتفملخلا لتق نم ةلمج نمو « ًاريثك اقلخ .رباكألا ءارمآلا
 « ةنطلسلا يف هلالقتسا لبق ةشحو دشرتسملا ةفملخلا نينو هنيب عقو دق ناك هنأل'
 تيوقف « هكالمأ يف ةفيلخلا اوضراعو « قارعلا ىلع هياون . لاطتسا لقتسا اماف
 ... دوعسم ناطلسلا .ناكو . 6« هتراحن جرخو دشرتسملا نهحتو « اهننب ةشحولا

 رسكف ناذمه .نم برقلاب افاصتو « هئاقلل جرخو ًاميظع ًاشيج .عمجف « ناذمهب

 روما دوعسم ناطلسلاب هذخأو »2 هتلود بايرأو. وه رسأو « ةفيلخلا ركسع

 ةمجرت يف هانجرش اهسح © ةغارملا باب ىلع لتقو < ناجيبرذأ دالب هب فاظو
 . . روهشم وه اك يفتقملا .ماقأو دشارلا حلخت يذلا وهو ةقدص نب سيبد
 دهم هل و همس وق م مو هد هم جا 00

 ١ كليفنتسو دنع كا وهو نم 0 هب 'تدرفنا نيفقعم نيب اب ,

 اا



 هوجو ةلصاوم ىلع فاكفمنالاو تاذللاب لاغتشالا ىلع دوعسم لبقأ مث

 ةلعو ءيقلا هل ثدح نأ ىلإ « هرثؤي ام هل لمعت ةداعسلا ىلع الكتم « تاحارلا
 ةنس « ةرخآلا ىدامج رششع يداح يف يفوت نأ ىلإ كلذ هب رمتساو « نايّثَعلا
 روك ذملا رهشلا نم نيرشعلاو يناثلا « ءاعبرألا موي ليقو « ةئامسخو نيعبرأو عبس

 الو اهب دتعي ةيار هدعب هل مقت مف قوجلسلا تببلا ةداعس هعم تامو ] ناذمهب

 0 : اهيلإ تفتلي

 . مداخلا لابقإ نيدلا لامج ؟اهانب ةسردم يف نفدو
 يف « دادغبب روكذملا ناطلسلا تيأر : هخيرات يف قرافلا قرزألا نبا لاقو

 همحر ناببصأ ىلإ لمحو « ناذمه بابي امو ناذمه ىلإ راسو « ةروكذملا ةنسلا

 . ةثلخلا بحاس ةقدص نب يبد جرت يف هربخ.نم ءيش مدقت دقو « ىلاعت للا
 . ةئامسخو نيتنثا ةنس « ةدعقلا يذ نم نولخ ثالثل « ةعجلا موي هدلومو

 مث © ةعزانم - هركذ مدقملا رجنس دمع نيبو هنيب ترج ةنطلسلا يلو الو

 رفص نم تلخ ةلبل ةرشع يت يقنثال ةعمجا مهي « دادغبي روك ذملا همع دعي هل بطخ

 لا ا

 ١ دليفنتسو دنع تدرو « يل نم ةدايز .

 * اهاني ىلا هتسردم : يل .
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 لصوملا بحاص دوعسم نيدلا زع

 هدج ربخ مدقت دق - نيدلا زع بقلملا « لصوملا بحاص كياتأ « رقئس قآ نبا

 يقأبسو 2 هتيب لهأ نم مهريغو هأش نالسرأ نيدلا رون هدلو ربخو « هبيأ لجو

 هدلو كلملاب ماق هدلاو يفوت املو - ىلاعت هللا ءاش نإ فزحلا اذه يف هببأ ركذ

 فلخ دق ناكو « ةوخإلا ربكأ ناك هنآل  هركذ مدقملا - يزاغ نيدلا فيس
 هدح ةمجرت بمقع روكذملا راحنتس بحاص يكتز نيدلا دامعو « نيدلولا نيذه

 | . يكنز ندلا داع

 جرخ املو ؛.يزاغ هيخأ مايأ يف شوبجلا مدقم روكذملا نيدلا زع ناكو

 دومه نبدلا رون لداعلا كلملا ةافو دعب ةيرصملا رايدلا نم ندلا حالص ناطلسلا

 0 يزاخ تاج ام يصاخو تنجب لإ مدقتو قشمد ور عمركم ملاح

 ماشلا ىلع ذوحتسا قم هنأ رعشتساو « هنأث مظعو هرمأ لحفتسا دق هنأ معو

 ًادوعسم نيدلا زع هاخأ هيلع مدقو ًاميظع ًاشدج زبحف 2 هبلإ رمألا ىدعت

 اماف دالبلا نع هدريل هعم فاصملا برضو « ناطلسلا ءاقل ديرب راسو «© روكذملا

 ةنئس درفلا بحر لهتسم يف كلذو «© بلح نع لصخر هجورخ ناطلسلا غلب

 ىدامج يف كبلا ذخأ دق ناكو . اهتعلق ذخأو صمح ىلإ راسو « ةئامسخو نيعبس

 زع لضصوو: © بلح [دضاق' :قشمد نم هحورشخ نعب ةروكذملا .ةنملا نم لوألا
 « نيدلا رون نبا ليعامسإ حلاصلا كلملا همع نبا دجنبل بلح ىلإ دوعسم نيدلا

 نم هانركذ ام مهبضرغ نراك نطابلا ينو « ةرهاظلا ةروصلا يف ناك اذه

 ١١١ : 5 ةرهازلا موجنلاو ( ١؟ « ١١ ج ) لماكلاو ١م -- ١2١ :رهابلا يف هرابخأ الو
 . مو! : ؛ تارذشلاو ضلال ب يبهذلا ربعو
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 يف جرخو بلح ركسع دوعسم نيدلا زع ىلإ مفناف < مهدالب ىلع مبقوخ

 0 ظ 0 . ريثك عمج
 مهلسارو « ةامح نورق ىلع مافاو قح راس مهريسم ناطلسلا فرع امو

 هعم فاصملا برض نأ اوأرو 42 را هوحلاضي نأ يف ديتجاو « هولسارو

 نورعشب ال رومأ ىلإ رحم ءاضقلاو « رفوألا دوصقملاو ربكألا ضرغلا هي اولان امر

 نيدلا ع شيِج سكنا نأ ىلاعت هللا ىضقو' ©« نيركسعلا نيب فاصملا م اقف « اها

 نم رشثع عسانلا دحألا موي كلذو « مهقلطأ مث هئارمأ نم ةعاج تالا نا
 . ةروبشملا عئاقولا نم ةعقاولا هذهو « ةروكذملا ةنسلا نم مظعملا ناضمر ربش

 «ةبناثلا ةعفدلا يهو «اهيلع لزنو بلح ىلإ ةرسكلا ”بيقع ناطلسلا راس مث

 . اهنع لحر مث مث نيرابو باطرقكو ةرعملا .ذخأ ىلع .ليعامسإ حلاصلا كلملا. هلاصف
 فيس .هيخأ همر يف ةيوكذم ةيضقلا هذ مه ةمئتو « لوطي. كلذ حرشو

 : 5 ْ . يزاغ نيدلا

 نيدلا نع لفتتا : + ل رك خيراتلا يف نيدلا فيس هوخأ يقوت املو
 ٠ رون نب ليعام»إ حلاصلا كلما: :ترضح نأ ىلإ لزب مو “ هدعب نم كلملاب روكذملا

 ةكلمب ئصوأف - نيدلا رون هبيأ ةمجرت يف روكذملا خيراتلا يف - ةافولا نيدلا

 ءارمآلا هل : فلحتساو : « دولا دود يذلا رع ننال ا انو بلع“

 نم ًافوخ اهيلإ ابجوتم رداب * ًادوعسم نيدلا رع ربخلا غلبو يفوت اماف « دانجألاو .
 ٠ ةنس نابعش نم نيرشعلا يف اهبلإ هلوصو ناكو <« اهذخأيف هقبسي نأ نيدلا حالص

 « لصاوحلاو نئازخلا نم 5 ام 00 0 3 - :

 . أو رشع د

 ”قاضو ؛ يلام يف يلع الك ها

 هركذ مدقملا ب قيزلا زامياق نيدلا دهاجم هرمأ ىلع يلوتسملا ناكو . هنّطَع مهنع

 ١١ رفظمو < هدلو نيدلا 1 نا لكلا - فاقلا فرخ يف

 ممم همم ةممم همم م هم ممم هوم هوو ممم همم هوم همم وج وم هون و هوم مق
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 ىلإ لصو املو ؛ فاككلا فرح يف روكذملا - ليرإ ٍبحاص نيدلا نيز نب نيدلا
 ةضياقم هعم : ررقف © راخنس بحاص يكنز نيدلا داع هوخأ اهب هبقل ةقرلا

 ٍزع ريسو * بلح مسني نم نيدلا دامع ريسو « كلذ ىلع افلاحتو راحتس بلح

 . راجنس مستي نم نيدلا

 ىلإ نيدلا دامع دعص  ةثايحخو نيعبس و نامت ةنس مرحلا رشع ثلاث يفو

 <« حلاصلا كلملا همع نباو رؤكذملا نيدلا زع نيب حلصلا ررقت دق ناكو « بلح ةعلق

 حالص ناطلسلا دعضو « مورلا بحاص نالسرأ جملق دي ىلع.« نيدلا حالص نيبو
 نب هاش خورف نيدلا زع هيخأ نبا قشمدب بانتساو « ةيرصملا رايدلا ىلإ نيدلا

 ةددجتملا رومألا هذهو حلاصلا كلملا ةافو ربخ .هغلب اماف « بوبأ نب هاش ناهاش

 «نيعبسو نامث ةنس رفص رشع عباس يف قشمد ىلإ هلوصو ناكو . ماشلا ىلإ داع

 ناطلسلا لاتق ىلع مهثحي جنرفلا ىلإ لصو دوعسم نبدلا زع لوسر نأ اهب هغلبو

 بلح دصق ىلع مزعف « نيميلا ثكنو هب ردغ دق هنأ معف © هدصق ىلع مهثعبيو

 « كلذ بلح بحاص نيدلا دامع غلبف « برحلل بهأتلا يف ذخأو لصوملاو .

 . ركاسعلا هنم يعدتسيو كلذ هماعي لصوملا تحاص هبخأ ىلإ ريسف

 ىدامج رشع يناث يف « بلح ىلع لزنو ىقشمد نم نيدلا حالص ناظلسلا ا

 يداحلا يف لحر مث . مايأ ةثالث اهيلع ماقأو « ةئامسخو نيعبسو ؛ نايث ةنس ىلوألا

 ناكو « لبرإ بحاص نيدلا نيز نب نيدلا رفظم.هءاج مث < .ربشلا نم .نيرشعلاو ش

 : ضحوا دق .ةاكو « نارغ ساه وهو « لفولا بحاص ةمدخ يف كلذ: موي

 . ينيزلا زامياق نيدلا دهاجم نم فاخو لضوملا بحاص دوعسم نيدلا زع نم
 تارفلا عطقو نيدلا حالص ناطلسلا ىلإ أاجتلاف  فاقلا فرح يف روكذملا -

 ربعف « هيلع اهرمأ لّبسو ةريزجلا دالي دصق ىلع همزع ىوقو « هيلإ ربعو
 مث « جورسو نيبيصنو ةقرلاو اهرلا ذخأو- «.تارفلا نيدلا حالص ناطلسلا

 سيمخلا موي اهيلع لذنو < لصوملا ىلإ هجوتو « اهعطقأو روباخلا دالب ىلع 'نحشأ
 معو « امايأ ماقأف « اهرصاحمل ةئامسخو نيعنسو ناث ةنس بجر رشع يداح

 هعالق ذخأ هذخأ قيرط نأو 4 ةرصاحلاب . ء يش ا مدع هنأ

 ابن



 سداس يف راجنس ىلع لزنو اهنع لحرف « نامزلا لوط ىلع هلهأ فاعضإو هدالبو

 نبال اهاطعأو « مظعملا ناضمر ربش يناث يف اهذخأو ديلا نيوابش نع

 + لوطي كلد وشو سدو هركاذ م دقملا رمع نيدلا ىقت ةت رفظملا كلملا هنخأ

 يذ لوأ يف نارَح ىلإ هلوصو ناكف ماشلا ىلإ معرب أ زيمألا ةنضالخاو

 لوألا عبير رهش لوأ يف اهيلإ هلوصو 9 « لصوملا ةلزانم ىلإ داع مث ةدعقلا

 ينب ءاسن نم ةعامج ابعمو نيدلا زع ةدلاو هيلإ تلزنو « نيناثو 0 ةنس
 فرح يف هركذ قبس دقو - هدوعسم نب هاش نالسرأ نيدلا رون هنباو: كباتأ

 ابلمرأ نيدلا زع نأ هنم انظ ةشاخ اهءدرف © ةحلاصلل .هنم تيلطو - ةزمحلا
 لهأ لذبو « كلذ دعب اهيلع مدن راذعأب رذتعاو « لصوملا ظفح نع ًازجع
 نأ ىلإ اهيلع ماقأف « ةبيخلاب دلولاو ءاسنلا در هنوكل لاتقلا يف مهسوفن لصوملا
 بحاص يطقلا نايكس .نب مهارنإ نب دمحم نيدلا رصان نمرأ هاش ةافو ربخ هاتأ

 نم هرواج نم هيف عمطو « هدعب نم رمألاب رمتكب هكولمم مايقو « طالخ
 ني وترا ل هما ناطلسلا ىلإ ريسف « هدصق ىلع اومزعو كولملا
 سيمخلا موي نمرأ هاث ةافو تناكو . هيضرب ام اهنع هضوعي نأو هملإ اهميلست
 . ةروكذملا ةنسلا نم رخآلا عبير رهش مساق

 رهشلا نم نيرسشعلا يف ببسلا اذهل لصوملا نع [نيدلا حالص ] ناطلسلا ل-رف

 موي وهو ليرإ بحاص نيدلا رفظم هتمدقم يفو © طالخ وحن هّجوتو روكذملا
 مع نبا وهو هوك ريش نيدلا دسأ نب دمحم نيدلا رصانو <« نارح بحاص كاذ
 لسرلا ريسو « طالخ نم برقلاب يه يتلا ةديلبلا «ةناوطلاب اولزنف «نيدلا حالص
 ١ركذلا نب ناولهبب نيدلا سمشو هملإ لسرلا تلصوف «ةدعاقلا ريرقتل رمتكب ىلإ

 هملإ ثعبف « اهرصاحبل طالخا نمت بوت ديب مجنلا قارعو ناحببرذأ بحاص

 [نيدلا حالص] ناطلسلا ىلإ دالبلا مس الإو هنع عجرب م نإ هنأ هفرعي رمتكب

 رذتعي[ نيدلا حالص ] ناطلسلا ىلإ رمتكب ريسو «هنع عجرو هتنبا هجوزو هحلاصف
 « اهرصاحي نيقرافاَّم .ىلع لزن دق ناطلسلا ناكو « طالخ ملست نم هلاق امج
 نم نيرشعلاو عساتلا يف ةعيدخلاب حلص نع اهذخأ مث « ًاديدش ًالاتق اهلتاقف

 ١ زكدلا » باوصلا لعلو ؛ زكذلا : راو هكا نم رب ن « نكالا : ر « . .

0 



 . نب يلا نب يزاغليا نيدلا بطق اهبحاص ناكو «ةروكذملا ةنسلا نم ىلوألا ىدامج

 «نالسرأ قلوب نيدلا ماسح هدلول ابكرتو تامف « ىقترأ نب "يزاغ نب 'سامرك
 . اهذخأف اهيلاو نم اهذخأ يف عمطف « ريغص لفط وهو

 لزنو « ةثلاثلا ةعفدلا يهو « لصوملا ىلإ داع طالخ نم ناطلسلا سبأ املو
 « ًاديدُش رجلا ناكو « ةدم هب ماقأف < رامز رفك هل لاقي عضومب اهنع ًاديعب

 لبتسم يف نارح بلاط لحرف « توملا ىلع ىفسأ ًاديدُش ًاضرم ناطلسلا ضرمف
 قيقر هنأو ناطلسلا ضرمب روكذملا دوعسم نيدلا زع مع املو . ةنسلا نم لاوش

 فنا هركذ يتآلا - هادش نب نيدلا ءاهب يضاقلا ريسو ةصرفلا زهتنا « بلقلا

 يف نارح ىلإ الصوف « بيبرلا نيدلا ءاهب هعمو - ءاملا فرح يف ىلاعت هللا ءاش
 دقو ةنسلا نم ةفرع موي فلحو .« كلذ ىلإ باجأف « حلصلا ساهلاو ةلاسرلا

 مث « ىلاعت هللا همحر تام نأ ىلإ نيميلا كلت نع ريغتي مو « ةحصلل لئاق

 . ماشلا ىلإ لحر

 نأ ىلإ كلذ ىلع لزب مو < هسفن تباطو دوعسم نيدلا زع ذئنيح نمأو

 . لاهسإلا ةلعب ةئامسخو نيناثو عست ةنس نابعش .نم نيرشعلاو عباسلا يف يفوت
 نفدف « ةبفنحلاو ةيعفاشلا ءاهقفلا ىلع اهفقو ةريبك ةسردم لصوملاب ىنب دق ناكو

 « ةبرتلاو ةسردملا تيأرو ؛ ىلاعت هللا همحر « اهبلخادب يه ةبرت يف ةسردملا هذه

 يف هاش نالسرأ نيدلا رون.هدلو ةسردمو < برتلاو سرادملا نسحأ نم يهو

 . ةريبك ةحاس اهنيبو « اهتلابق
 فرح يف هركذ مدقت دقو - روكذملا نيدلا رون هدلو فلخ تام املو

 امهدحأ نيدلو فلخ هتمجرت يف روك ذملا خيراتلا يف نيدلا رون تام امو ةزمهلا

 يكنز نيدلا دامع روصنملا كلملا رخآلاو «دوعسم حتفلا وبأ نيدلا زع رهاقلا كلا

  ربكألا وهو  رهاقلا كلملا ىطعأف « (هنيب دالبلا مسق ةافولا هترضح املو

 . يحاونلا كلتو رقعلاو "شوشلا نيدلا دامع ىطعأو « اهلامعأو لصوملا

 ١ نم رب نم صنلا طقسو ؛؟ شاترمم : ن ؟ ساقرك : ر ؛ شامرك :.ق .

 ضف



 «لصوملاب ةئامسمخو نيعست ةنس :يف هتدالو تناكف رهاقلا كلملا امأف (249)

 ةرسشع سمخ سار را وع ع دقاووا ةليل ةأجف اهب يفوتو

 . .اهب نفدف اضيأ ةسردم ىنب دق ناكو « ةئاتسو

 « ةيدامعلا ةعلق رهاقلا كلملا هنخأ تؤم دعب ْذِخَأ هنإف نيدلا داع امآو (250)

 < لصوملا لابعأ نم ةيراكملا لسحب عالقلا نسحأ نم يهو »2 هنم تذخأ مث

 نيدلا رفظم ةنبا جوز ناكو «لبرإ ىلإ لقتناو « اهرواحي امم عالق ةدع كلذكو |

 7 .نمانلا نسحأ نم ناكو « هراوج يف انك و « انامز اهب ماقأف « لبرإ بحاضص

 ىلإ زاجنس .ىلإ هريسو.* . هحرش لوطي رمأل نيدلا. رفظم هيلع ضيق مث « ة ةروص
 جرفأف - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ :يقآلا - لداعلا . كلملا نبا فرشألا- كلكأ
 ا 6 لبرإ لإ داعو <« فرشألا كلملا ةرعغ

 ةناّتبسو نيثالث  ةنس دودح يف يفوت نأ ىلإ اهب ماقأو اهملإ لقتناف « اهلامعأو

 . ىلاعت هللا ابحر « تام مث يلق هدعب ماقأ ادلو فلخو ٠

 ' نالسرأ .نيدلا رون نيدلو .فلخ فلخ: هاش نالسرأ نب دوءعسم .نيدلأ زع تام' امو 1

 نيرا هع حرم دال ال كل ا لا هاس

 7 . دمع نيدلا رصانو < همساب هومس

 6 نيكس را ريدقت ناكو < روكذملا .نيدلا رون هدعن لوتف 251
 ْ : . ةنسلا ةيقب يف يفوتو.ًاليلق هببأ دعب يقبو

 نددلا ردب ةكلمملا رمأل ربدملاو «دومح نيدلا رصان هدعب ةوحأ ىلوتو 252(2)

 : . دعب امف لصوملا كلم يدلا ولو

 ىدحإ ةنس'ةجحلا يذ خلس يف « , روكذملا 'ركذلا نب ناوابب يفوتو (253)
 . للاعت هللا همحر « ةئامسمحو نينامو

 ا عبر ربس رخاوأ يف كيانألا ركذلا نيدلا سمش هدلاو يفوتو (254)

 :كياتأ _راكو ؛ ىلاعت هللا همحر ابي: نقدو . <« ناوحقنب « ةئامسمحو نيعبس ةنس
 . قوجلسلا دم نب ءاشكلم نب دمع نب كبل'رقْدط نب هاش نالسرأ نتاطلسلا



 ١ هجر اهب نفد ناذمبب روك ذملا هاش نالت يفوت رهش رادقبإ ركذلا دنعيو

 . للااعت هللا

 . نيناثو عبس ةنم نابع لئاوأ يف روك ذملا ركذلا نب لزق. وو 0255(
 ىاعت هللا مهمحر < ر روك ملا ركذلا نبا وهو 6 ًاريبك اكلم ناكو < ةئامخو:

 : كارما رعأ لات شار. عع

00 
 يتاعنصلا فرظم

 يا 4 .ءالولاب يبيقلا لبقو دال ينانكلا 1 نب فرطم بيبأ بأ

 ةلعشا .يظر. « يمفاشلا مانزل هلع ىودو « ةريثك ع جيرج
 ا . ريثك قلخو

 :باذك : لاقفت هبعت لكس. هنأ نيمه نب ىبحي نع لقنق : هتياور يف اوفلتخاو

 نزام نب فرطم : 'يدعسلا لاقو .ةقثي سيل. نزام نب فرطم : ياسنلا لاقو .

 ْ نابح نب دمحم متاح بأ لاقو - . هدنع ام قْبْي ىتح هثيدح يف تدثتي يناعنصلا

 * جيرج نباو رمعم نع يوري .نمملا يضاق- ينانكلا نزام ني فرطم : يتسبلا .
 ا عمتي مل اه ثدحي تاكو“ قارعلا لهأو يمفاشلا هنع ىور

 بجاح .لاقو . طقف رابتعالل صاوخلا دنع الإ هنع ةياورلا زوجت الو« هري مل نمع

 : هنع ركذو « احلاص سر ناكو ءاعنص يضاق نزام نب فرطف ناك : نابلس نبا

 دبع دمحأ وبأ ركذو . هب.هلعفي“ عين رمأ ىلع-مسقأ نم مسق هراربإ يف :ةياكح
 ريغ فرطمل : لاقو نزام نب فرطم ةياؤر نم ثيداحأ يناجرجلا يدع نب هلل

 . و886 284 لادتعالا نازيم يف هتمج رت - 799

 ١ ةنس يوت ورم ثدحم يدعسلا دومحم نب هللا دبع ديري 7٠05 .
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 رم 5 هةر نق م رانا نا

 وبأ انثدح « لاق ادسس وبأ انربخأ : : يقبيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ لاقو

 نم ناك دقو : هنع ىلاعت هللا يضر يمفاشلا لاق:عببرلا انربخأ « لاق ساسلا
 ينريخأو : لاقو ©« نسح يدنع كلذو فحصملا ىلع فلختسي نم قافآلا ماكح

 فحصملا ىلع فلحي نأب رمأ ريبزلا نبا .نأ هظفحأ ال دانسإب نزام نب فرطم
 «فحضملا ىلع فلحت نمسلا انصب اهراس تيازو هلع هللا يضر « يعفاشلا لاق
 يضاق وهو - نزام نبا تيأرو : هنع هلل يضر يمفاشلا لاق « هريغ لاقو

 2 . . فحصملاب نيمملاب ظلغي - ءامنص'

 رخاوأ يف هتافو تناكو 4 جبنمب ليقو « ةقرلاب روك ذملا فرطم يفوتو

 نم نولخ ثالثل تبسلا ةلمل دشرلا نوراه يفوتو « دشرلا نوراه ةفالخ

 ةعحجلا موي هتبالو. تناكو «© سوطب ةئامو نيمستو ثالث ةنس ةرخآلا ىدامج

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامو.نيعبس ةنس لوألا ميبر نم تبقب ةلمل ةرسشع عبرأل

 ىلع ينلمح يذلاو * مركذ ىلإ جاتحأ نيذلا ريهاشملا نم سيل فرطم اذهو ٠

 باتك يف هركذ « ىلاعت هللا همحر « يزاريشلا قاحسإ ابأ خبشلا نأ هركذ

 فلح نإو » ::لاقف « ظيلغتلا لصف يف ىواعدلا يف نيمبلا باب يف « بذيملا »
 فرطم :نع هنع هللا يضر يعفاشلا ىككح دقف نآرقلا نم هبف امو فحصملاب

 ءامنصب ًافرطم تيأرز : لاق <« فخصملا ىلع فلحي ناك ريبزلا نبا نأ
 مالك ىبتنا .« قسح وهو : هنع هللا يضر يمفاشلا لاق « فحصملا ىلع فلحتسي:
 ١ «دحأ هقرعن الو روكذملا فرطم نع نولأسي ءابقفلا تيأرو .«بذبملا» بحاص

 نب هللا ةمه تاكزبلا ىلأ نب ليعامسإ دجلا وبأ نيدلا دامع انبحاص هبف طلغ ىتح
 «بذبملا» ىلع همضو يذلا هباتك يف يمفاشلا هبقفلا ىلصوملا شيطان نب ىضرلا يبأ
 « ريثخشلا نب هللا دبع نب فرطم » : لاقف هبيرغ ىلع مالكلاو هلاجر ءامسأ يف

 تومي صخش ! بحعلا هلل ايف « ةرجبلل ينعي « نيناثو عبس "ةنس يفوتو » لاق مث 0 ش

 .يعفاشلا دلومو ؟ هنع هللا يضر يمفاشلا هارب نأ نكي فيك خيراتلا اذه يف

 ضيق



 فيك يردأ امو « ةنم نيتسو ثالثب ريخشلا نبا نبا توم دعب ةئامو نيسمخ ةنس |
 ١ هنأ نظ : لاقي نأ نككمي ناك هتافو خيرات ىككح ام. هنأ واف ؟ طلغلا اذه عقو

 ش . يعفاشلا هك ردأ

 دنع نيسحلا يأ عير تيأر عضوملا اذه ىلإ ةمجرتلا هذه يف تببتتا املو

 ىدحإ ةنس يفوت نزام نب فرطم نأ نيئسلا ىلع ًابترم هلعج يذلا عناق نب يقابلا

 نوراه ةفالخ رخاوأ يف يفوت هنأ نم لوألا هلاق ام قفاون اذهو « ةئامو نيعستو

 خيشلا وه لوألا يف ةيكمملا ةروصلا ىلع .ةمجرتلا هذه يندافأ يذلاو ٠ دشرلا

 ش . هي هللا عفن « يردجلا رتبلا دعم وأ علا يد لطناملا

 راق اهذجيو ةروسككلا اولا ايدل دو ةلمهملا ءاطلا ختفو ملا مخي : فارطمو

 . هديقتو هطبض ىلإ ةجاح الف فورعم قابلاو

 نب فرطم هللا دبع بأ وهف ندا دامع هركذ: يدلا فرطم امأو (250)

 . نبا ةعمبر نب .ب بصك نب شيرحلا نب , نادقو نب بعمك -ن/ فوع نب 'ريخشلا نب هللا دبع

 سيف نب ةذطعلا ني مركب ادوضنم نب ركب نيب ابرام نإ اعضطص نإ نما
 هللا دبع هدلاول ناكو « ابيقف ناك « يئرحلا «.ناندع نب دعم نب رضم نب نالبع

 نيبو هنيب مقو هنأ اوركذف « مهكسنأو سانلا دبعأ نم فرطم ناكو « ةبحص

 يفإ مبللا : لاقو « ةرصبلا دجسم يف كلذ ناكو « هيدب مفرف < ةعزانم لجر

 قح همالك نم فرطم غرفي لف.« هايإ ينيفكت ىتح هسلجم نم:موقي ال نأ كلأسأ
 مل : يضاقلا لاقف .« يضاقلا ىلإ هومدقو فرطم ذخأو « تابف لجرلا عريض .

 6« هتوعد ىقتتت كلذ دعب ناكف « هتوعد هللا باجأف هلع اعد امنإو « هلتقي

 .ةنس : عناق نبا لاقو "| كلذ ريغ ليقو ] ةرجبلل نيناكو عبس: ةنس يف تاهو

 ا ما حا

 مم6.: نايح نبا لاجرو 54 + ظافحلا ةركذتو ١4١ : ا/ دعس نبا تاقبط يف هتمجرت ١

 .ق نم ةدايز *«
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 5 يدا دا ٠

 ظعاولا م ياسا: وصنم ينأ نب ريثدزأ نيسحلا يبأ نب رفظللا روصنم وأ

 دبلا هلو < ورم لهأ نم ناك 4 ريمألاب فورعملا « نيدلا بطق بقلملا يزورملا

 ىلإ هرغص نم نفلا اذه سرامو « ةرابعلا نسحو ريك ذتلاو ظعولا يف ىللوطلا
 1 كلذ نبع راصو < كلذ يف: لثكا هب بريشي نمي راض ئتج هيف رهو ىريك

 000 . قيسلا بصق ةزانحو لضفلاب لكلا هل دهشو « رصعلا
 < ظعولا لام انك نس ثالث نم بيرق اهب ماقأف. دادقب مدقو ْ

 ش .اهنم جرخ مث «هللا رمآل يفتقملا مامإلا دنع يظحو « آهات ًالوبق قلخلا نم يقلو

 لصف - هركذ مدقملا - يقوجلسلا هاش كلم نب رجنس  ناطلسلا ةبج ىلإ ًالوسر
 تاهف ةلاسر يف ناتسزوخ ىلإ انهنم جرخو .« .دادغب ىلإ داع مث 6« ناسارخ ىلإ

 عسمس  ةلس « نينثالا ليقو « سلا موي رخآلا عيبر خلس يف مركم ركسعي

 ٍ ةريظح يف ةيزينوشلا يف اهب نفدو « دادغب ىلإ ةتوبأت لمحو « ةئايسخو ناعبرأو 1

 ٠ . هنع هللا يضر « حلاصلا دبعلا دمع نب دينجلا خيشلا .
 ثيدحلا عمسو < ةثينزأو نيعستو ىدحإ ةنس ناضمر رهش ف هدلوهو 1

 هللا دبع يبأو يمانشخلا نآيع نب دمحأ نب هللارصن يلع يبأ نم روباسينب ريثكلا ا
 دعس وبأ  ظفاحلا هنع ىورو .« امهريغو يسرافلا رفاغلا دبع ظفاحلا نب ليعامسإ

 : تيأر « هنيد يف هب اقوثوم نكي لو“ عامسلا حيحص ناك :. هنع لاقو:“ يناعمسلا . ش

 0 هللا ة جاسم 4و برش ةحابإ ياخ هاي .هظخن تملاظو.“ ءاشنأ :هنم

 ش . هنع افعو ىلاعت

 ل « اضيأ ريمألاب فرعي: نيسحلا وأ هدلاو ناكو .

 1 . ىلاعت هللا اهمحر « ةئاعبرأو نيعستو فين ةنس قوت

 ةلمبم لاد فلألا ٠ دعبو ةدحوملا ءاملا ديدشتو ةلمبملا نيعلا حتفب : .يداّسعلاو

 . ورم ىرق نم ةيرق يهو ؟. ماكبع جنس لإ ةبسنلا هذه

 ضني



 ورم لامعأبو 4 06 نونلا 0-5 ةلمبملا نيملا سكي: : جلسوا | ١

 مدقت دقو - يجنسلا يلع وبأ هيقفلا اهنم « جس اهل لاقي ةويمك ةيرق ًاضيأ .

 عضوم اههنأ ناظ نظي الف < كانه لس ىلع ايلكتو تن ءاطا فرح هركذا

 . نفلا اذه بابرأ نم ةعامج كلذ ىلغ هّبن دقو « ناتيرق امه لب « دحاو

 ةجامس الق < روباس ريزولا ةمسرت يف هطبض ىلع مالكلا مدقت دقف ريشدزأ انو

 ٠ معأ ىلاعت لاو « هقداعإ ىلإ ..

 وسبع 0000
 ٠ يرصملا يناليعلا نيدلا قفوم

 نيب ضمان نب دمحأ نب .9يمأش نب يلع نب ةعامج نب مهازبإ نب رفظم نعلا وبأ ش

 روهشملا رعاشلا « نيدلا قفوم بقلملا بهذملا يلبنحلا « ينالبعلا قازرلا دبع
 | ةديج ًارصتخ ضورعلا يف فنص « ًاديجي ًارعاش ايضورع بيدأ ناك ؛ يرصملا

 0 .هرعش نمف « ًاريرض ناكو « ' 5 قئار رعش ناويد هلو « 0 0

 ٠ لأ ! ةدبق لوك ان نأ تذأو“ تحتج ولام“: ٠

 اب ل اق 7 اننا 0 كب هل 0

 27 اهس « هارظنت ! تنأو« د. اوتلل- ”لعاو 1 بأ“ نم

 00 امقس هاوه كاسك ىتح هلامح .تيأو . .قمو ]

 تقم وهض همم و ممع مم هده همم عمو ضم هع نوم هدوم هم هدم هدوم هوو مل

 . ىرخأ رداصمب: تبث ةيشاجلا يو 70٠ : + ةاورلا هابنإ ةيشاح يأ هتمجرت 4
 ش 1 1 ا يماس : ق ا

 , ةقرلا ةياغ يف : .ن يق داز

 ا وول



 [١ شنت اذإ منت هيو وحلا ةضاد ' نيمو .:.

 0 اتاصنإ يشمل أي 000 ينإ دعا

 ةركذي ءيشلاب .يشاو «اضبأ رش لجو اقيأإ تايبألا ذه يتركذأ دقو 7
 1 ْ : 1 ْ : هذه يهو

 وفل انها ارق بياوأل تلقا ا

 0 ع را قشميأ 0

 يلصوملا ةنحشلا نباب ووالي 2 بذهملا لوق بأ اذه لثمو ا

 حل 0 ناطلسلا م ةيوط ةذصق ةلمج نم روبشملا رعاشلا بيدألا .
 : 0 ا : هلوق دوصقملا تىنلاو <« بويأ نب فسوي

 0  مراكمل مكتبيحأ ٌورما :يفإو

 : هركذ مدقلا رعاشلا هر نيب راكب لوف نهب ىسملا اذهادعأ دقو“

 7 "انايحأ نيعلا لبق قشمت ع .نذآلاو . .ةقشاع .يحلا .ضعبل . ينذأ ,هقالا

 دق ان دو ع ل سنا

 ” «ةمابعلل ةرواجلا ةلزنما يشنلا ىلإ هئاقلل هباحصأ جرخف « رصم ىلإ ماشلا نم داع 0
 ا 0 رذتعت « تاببألا هده هبلإ روك ذم ا رفظم .بتكف

 : يهو ةيلإ

 ؟ريرلا وذ اي يزرلا لجع ىلع اناوضن ل ىلإ اولاق

 ل دم هبل ع فاو

 د ا 0 ًانايحأ .... ينتركذأ دقلو ؟

 اقل



 تصن الز .ىقلأ 5 .' ف تلقف# ألا يأ شت لو

 0 تفخف هتشحول ىبلق يف رانلا امنإو

 ا *. انما جتا هنكلا قؤرطم حلا 000

 ْغ ءالعلا يبأ سل هل لاق [اصخش نأ هباحصأ دحأ ينريخأو..

 0 موبلا انيتأت نأ بحاولا نم ناك دقل « كاقبأو هللا كحلضأ : هتروص ام يرعملا

 ش 0 كا « ءالخألا نيز ان كب ًادبع ثدحن يكل «  يلاخلا انلزنم ىلإ
 ' ؟ رثكأ ما دحاو تيب وه لهو ؟.اذه رحبألا يأ نم : هلأسو ؛-لفغ وأ ًادبع .

 . ركفأف : لاق ؟ يورلا ةفلتخم يف مأ دحاو يور ىلع هتانبأ لبف رثكأ ناك نإف .

 ىتح يلع ربصا : هل تلق كلذ ربحلا يل لاق امف < نسح باوحي هباجأ مث« هيف

 وهو او ا ا « هلاق ام لقت الو هيف .رظنأ 1

 < ماللا يور ىلع تاببأ عبرأ ىلع تاماكلا هذه لمتشتو « هنم ءوزجلا

 نفل اذه ةفرمم هل نوكي ال نمو < نييضورملا. دنع املاعتسا غوبس ةزوص ىلع
 ةروص ريطتل اع تابتإلا نسدبالو لا 5-0 ٠
 : و« كلد اد

 لا نم ناك دقل كاق . بأو هللا 1
 كا انلزنم- نإ“ مو. كلا اننتأت نأ حلاو

 لا 5000 ' بع ثدحن يل يلاخ

 0 | لفغ وأ ًادهع ريغ نم كلثم اف هال

 © ةسمتنملا رامثألا نم هنآل ال 6 ةااعفل نأشلا اذه ”لمأ هركذي امنإ اذهو
 . ىمعألا زفظم هلاق اذكه : لأقف :صخشلا كلذ ىلع هتضرع هتجرختسا اماف

 . ١ ثدحللا يرذنملا يوقلا دبع نب مظعلا دبع دمج وبأ نيدلا يز خيشلا لاقو 0
 : .نعاشلا ريرضلا رفظم نيدلا قفوم بيدألا ينربخأ « ىلاعت هللا همحر « يرصملا

 نإ هركذ .يتأيسو : تلق - كلملا ءانس نب دبعسلا يضاقلا ىلع.لخد هنأ يرصملا

 ااه



 : يندشنأف ؟ وه امو. تلف © هما يل قايالو « بف ركذأ مبأ يلو < تيب

 .مراذع داوس نم يراذع ضاب

 : تدشنأو همامت لصح دق : تلقف : رفظم لاق

 ا نم هيف يرانا ا

 . 'يسيك نم
 ْ -(ضميا همي قؤسي مالككلا نكلا © دوضقلا نع انجرح دقق ةلجاو

 لع جلع 4 ' متم ةعاج تسبو 0 و ش

 1: هيلع عليو عيا

 اورصي دق سانلا 1 صيسقلا ل

 هضداخو ةالؤم قوام دنعلا

 5 00 ا

 1 كللا األ
 ا نابقغ يه امناك

 : اهبعل موي يف هلو

 . اهبعالم ف قاوشلا هذه ىالونا

 هةهضفتتو ءام ة .يقست

 يسفت يف تلقف « هيلع لمعي لعجو « هنسحتماف
 .عوطقلا لمعي الإو موقأ

 . ىتض فيلح .ىمعألا صاعق فم

 : انه 3ك دعب :هلإ يبو: « اقر

 أ ريغ بوقعي يكل امو. هب

 هان موي مو كيناوشا يذه دن

 ا ل نب داش 7

 بك وك هالعأ صامل نا ماج ىلع

 ادخل

 فقل كح دكا سدا



 بهذم نانم ”يجنز حمر ىلع 0 الإ ا امو
  بقرتي نم "لك يبلت ليللا عم

 .بلطتي اموحن ران نموناقن-- .ةلازغل .ضناق 0 ليلا امو

 .برهي ةلازغلا هنم تبرق .اذإ هلبق دعبلا ىلع ًادايص .رأ مو
 [١ . ٠ ريثك هرعشو
 عييرأ ةنسا ةرغكلا ىدامج نم نيقب سمخل روكذلا .رفظنم ةدالو :تناكو

 ثالث ةنس مرحلا نم ٠ عسأتلا تبسلا موي رحس ابي يقوتو . رصمي ةئامسخو نيعيرأو

 كلا د . ىلاعت هللا همحر < مطقملا حفسب دفلا نم نفدو « ةئاتسو نيرسشعو
 فلأ ماللا دعبو اهتحت نم ةائثملا ءاملا نوكسو ةلميملا نيعلا حتفب : يقاليملاو .

 نب رازن ني رضم تا نالبع نب سيق ليقو © نالْيََع سيق ىلإ ةبسنلا هذه ؛ "نونا
 2 لاق نم نيتبخ ؟ ذاع هالعأ ق .ارفتخا دمع هالص يدق نإ: لاث نسف“ . ناندع

 .لجر مما ليقو « هل ناك بلك مسا ليقو « هيلإ فيضأف هل ناك سرف مسا وه
 . لاقي صخش هرصع يف ناك هنأل نالبع ىلإ فيضأ انإو « ًاريغص هتضح دق ناك

 هل تناك سرف مما وهو - ةدحوملا ءابلا ديدشت تو فاكلا مضي  ةّبك سيق هلا

 « لغأ هللاو « رخآلا نع نيمتيل هل ام ىلإ فاضي امبنم دحاو لك ناكف « ًاضيأ

 دج دع تح ءاجلاب دن سايلإ وخأ وهو -نوتلابب ناتلا ةيسأ نالبع سيق نإ لبق دقو

 : بارع رعأ او سو دبع لع يك

 00 ااا ااا ا

 . دليفنتسو دنع ةدراو « نم ربا و يل نم .ةدايز 9

 ضم



7 
 ا 0

 ش ل ع 0 تلا عقر م ع ا 0
 « فيناصتلا نم ءيش هل ربظي لو « ًاريثك ؤحنلا يف فنصو « ةريثك تاياكح

 1 . ةاحلنلا رعشك رعش هلو « عيشتي ناكو

 تامف 2 دالوأ دالوأو الرا ليوطلا سلا ارويشع هرصع يف ناكو

 0 انامز. مسم نب داعم .. ٍتنحص .: لاق هتاتك ضعب ىكحو . قاب وهو لكلا

 دعب ثككم مث : .لاق <« نوتسو ثالث.: لاقف ؟ كنس م : .موي :تاذ لجر هلأسف

 1 ىدحإ ذنم:كعم انأ : : تلقف < نوتسو ثالث لاقف ؟ كنس م: هلأسو نينس كلذ

 0: لاقف < نوتسو ثالث : لوقت ؟ كنس .؟ : .دخأ .كلأش انلكو | < ةنس نيرشعو

 . يبأ نب ناؤَع لاقو . اذه الإ تلق ام ىرخأ ةنس نيرشعو.: ىدحإ يعم تنك ول

 هبقو « ربكلا:نم بهذلاب هنانسأ دش دقو « ارهلا سم نب ذاعم تيأر : ةبيش 7

 : ”"روهشملا رعاشلا يجرزخلا باعوا نالع ”سرتسلا وأ لوقي

 دّمأ هرمع تاقيمل_ سيل.-. لور ا دا نإ د

 دادنج ةرمع باوثأو رهدلا لبتكاو نامزلا سأر باش 7

 ديألا كر رم لوط نم جض دق هيا تررم اذإ ذاعملا لق --

 -. دس: اي ةابملا ليذ بحسن مو شيعت م ءاوح ركب اب 1

 ش للا :كنأك اهبفا تاوإ ..تبرخ مدآ رادتحبصأ دق

 رظناو ): : + ةاورلا ا ١ : ١98 يبهذلا ربعو 805 : سبقلا روذ يق هتمجرت -6

 ش ش . ( ةيشاحلا ين ىرخأ رداصم

 000 : 10 ناويحلا رظناو « اهيلا راشملا رداصملا ضعب يف تدرو : ١

."١4 



 دمرلاوءادصلانوكيفبك تبعت اذإ اهنارغ لأست
 دقتت ريعسلا لثم كيد'رثب . يف لفرت ملظلاك اححصم .

 . دلولا كدلول اخيش نينرقلا يذ ةلغب تضرو احون تْبَحاص.

 دلجلا كنكر دش نإو توما كتياغ نآل انعدو لجراف ا

 ع روسلا رش 0-0 دنا ءايطا لد يلف درع |

 - زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا مركذ.نيذلا داع ممو  هموق هريس دق نابقل ناكو .

 عبس رمع شيعي نأ نيب ناقل رّثخ ”داع تكلمه اماف “ « ال يقتسي مرحلا ىلإ

 راتخاف < رسن هدعب فلخ رسن كله املك « رسنأ ةعبس رمع وأ رمس تارعب

 | © ةنس نيناك شيعيف هيبريف ةضيبلا نم هجورخ دنع خرفلا ذخأي نآكف « روسنلا

 ش نع زجعو ربك اناف « ًادبل يمسف عباسلا يقبو < ةتس اهنم كله ىتح.« اذكهو

  تركذ دقو « نامقل تام دبل كله اماف« دبل ضمنا .: نامقل هل .لوقي ناك ناريطلا 9

 راياسللا هيو ل ل

 : 'ذاعم ثيدح ىلإ انعجر .

 | ظ لاق هتدفحو هونب تام املا

 ةاتسل بهاذلا هرشع_ نم ,ىوتط دق نم..نئييعلا يف يجترب ام

 :انمرمألا ٠ . رهدلا هعارجا دقق مهبنيو : هيبنب ا

 .انييع هرم . جارت . :تنإو ١ مهضوح نم .بوشت . نأ دب 21/7

 وي قم لاغ 4 روهشملا رعاشلا ديو نب كنك انيوم ورك كلل دان ناو

 ١ ريغأ يرشبلا هللا دبع نب دلاخ ىلإ رعابشلا حامرطلا راص : تيكلا ةيوار لبس |

 نم ارد يل ار نم طقس : ذاعم ثيدح ... بحس هل وق ١

 نما



 . يلح بلغ علخو: مرد فلأ نيثالثب هل رهأف ؛« هحدتماف طساوب 1 نيقارعلا

 ' : را نامج د لاق ؟.تيبصع لح مزيج تكلا كلذ لو ا دكا ينو

 سل لا يل ب ا

 دق : دلاخل ةنثاملا تلاقف هل ا

 : لاقو دلاخ هسلخف « انلع اهببف رخف.ةمنون ةديضقب اناجه دقو .تنمكلا ءاج

 0 ا

 5 تلتأ“ ا نود تلافف دشر هنق كلا يذلا تفلاكف :

 ليوط يوما "نع "ضرع. هل .افالخ ىوهت ام فالخ : داعف

 : هيلإ بتكف « هلوق تيكلا غلبف

 المر ًارجتتْم نيدبي نم لمرلا ىلإ الماح رحبلل ءاملا يدبمت كارأ

 لاتحي نأ. هيلع راشأف ؟ نآلا ةليحلا اف ءاضقلا ىلع ىرج دق : هتحت بتك مث
 01 تناكو « هتأرماب لاتحاف « ةلاحم ال كلتاق ًادلاخ نإ : هل لاقو « برحلا ف

 1 ةلالولع لم قلل يع داك جبحم اباد قلع ' عجرتو ماعطلاب هبتأت
 ش . : 0 : لاقو هب راجتساف

 ذأ اولا كلت ىلع .كبلإ ليبزبا عق 1 جورخ دج

 ِ . كلاخ نم ةناجن بيس كلذ ناكف

 كلملا هبع نب ديزي مايأ يف تدلو : .لاقف هدلوم نع ًاذاعم ضخش لاسو : ا

 دبع نب رمع توم دعب ىلوت دق كلملا دبع نب ديزب ناكو ؛ كلملا دبع مايأ يف وأ.
 « ةئامو سمخ ةنس نابعش يف يفوتو « ةئامو ىدحإ ةنس بجر رهش يف زيزعلا '

 ١ امهتميق ريدقت نكمي ال يأ .

 ضر



 ربش يف ناورم هببأ دعب ىلوت هنإف كلملا دبع هوبأ امأو ؟ همايأ يه ةدملا هذبف .
 ' .٠ هتدم هذهف «.نيناثو تس ةنس تامو ةرمجبلل نيتسو سخ ةنس مظعملا ناضمر ْ

 يهو ةكماربلا اهيف تنككت يتلا ةنسلا يف لبقو ةئامو نيعست ةنس ذاعم قوتو 1

 ْ . ىلاعت هللا همحر « حصألا وهو « ةئامو نينامثو عبس ةنس 0

 0 . هب ىنتكي واصف يلع هافع دلو دل كاوق / مسم ابأ ىنكي ناكو.

 0 + ةووصقم تلا اهدعبو ءازلا ديدشتو  ءاحلا حّتفي. : ارهاو'

 . اهيلإ بسنف ةيورهلا بايثلا عبي ناك هنأل كلذ .

 أشن ةنإف ةروك ذملا ةيلادلا تاببألا بحاص رعاشلا يرسلا وبأ.امأو 257

 رمأ هيف ركذ ًاباتك عضوو 6 ميلإ اص هنأو نجلا عاضر ىعداو « :ناتسحسا

 ديشرلا نوراه نب نيمألل موعيإب هنأ معزو < مراعشأو مهباسنأو مهتكحو نجلا

 دافأو © مهعم غلبو « نيمآلا مأ ةديسزو نفأآلا هتناو ديشرلا هبرقف دبعلا يلو

 :دمشس رلا هل لاقو « يلاعسلاو ناطاشللاو نجلا ىلع اهعضو ناتح :راعثأ هلو © مهنم 1 ١

 تعضو دقل هتيأر ام تنك نإو « امحع تيأر دقل تركذ ام تيأر تنك نإ. .'

 صارم ماقلو ؛ يح وحاول

 00 دهر |
 يري رج ارارط نبا

 دواد ند دامح نب ديم نب ينحت نب ايركز نب نفاسلا جرفلا وبأ . يضاقلا

 لكب ًاملاع « ًارعاش ابيدأ اهيقف ناك ؟ يناورهنلا يزيوجلا ارارط قنا توزعملا

 نع ىورو 2 ىضخاقلا ريبص نبا نع ةيامن قاطلا باس 0 دادغبي ءاضقلا ىلو « 6 نف

 نب .ىبحيو دواد يبأ نب ركب وبأو يوغنلا مساقلا وأ مونم « ةمئألا نم ةعامج

 مجارو ) 545 : " ةاورلا هابناو 47 : " يبهذلا ربعو 8 : يزاريشلا تاقبط يف هتمجرت تال
 1 :٠ هم

 . ( ةيشاحلا

 قرا



 ذخأو . مهريغو يمرضحلا نوراه نب دم دماح. وبأو يودملا ديعس وبأو دعاص

 . هريغو هيوطفنب  فورعملا ةفرع نب دمج نب مهاربإ هللا دبع يبأ نع بدألا

 بسطلا وبأ يضاقلاو يرهزألا مماقلا وبأ مهنم « اضيأ ةئآلا نم ةعامج هنع ىورو

 . حور نب رمع نب دمحأو يزتوتلا يلع نب دمحأو يعفاشلا هيقفلا يربطلا
 ضعبل راد يف رضح روكذملا جرفلا انأ نأ و ند ندع نب قخأ زك دو ل

 .نم عون يأ يف : هل اولاقف « بدألاو معلا لهأ نم ةعامج كانه ناكو « داموا
 «مولعلا عاونأ تعمج دق كتنازخ : سيئرلا' كلذل جرفلا وبأ لاقف ؟ ركاذتن مولملا
 «  اهباب حتفي نأ هرمأت «.:اهيلإ ا « بدألا فانصأو
 يأ يف رظنيو « هحتفي مث هلمحبف « اهنم ١ىأر باتك- يأ ىلإ هديب .برضيو
 نا لعل اذهو -: حور نبا .لاق . هبف ئراجتنو هركاذتنف « وه مولعلا

 رضح اذإ : لوقي قابلا دبع دمج وبأ ناكو . مولعلا رئاسب ةسنأ هل ناك جرفلا ش
 كام كلب لج صدأ د لاقؤ « اهلك مولعلا. ترضح دقف جرفلا وبأ يضاقلا
 ش ْش . ىفاعملا .جرفلا يبأ ىلإ مفدي نأ بجول "سانلا معأل

 هنع هاورا ام كلذ نمف « نسخ رعش :هلو « هتياور يف انومأم ةقث ناكو
 ْ « يمفاشلا هيقفلا يربطلا ببطلا وبأ يضاقلا

 - 'بدألا تأسأ نم ىلع رد ًادساح يل ناك نمل لق الأ
 بهو ام ىل ضرت مل كنأل همف يف هللا ىع تأسأ

 2 بلطلا هوجو كسلع دسو يفماز 0 هلع كا زاجف

 ىنثأو « ءابقفلا تاقبط » بانك يف يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا هركذو
 وبأ يندشنأ : لاق 0 يدوادلا يلع وبأ اندلب يضاق يندشنأو : لاق م هيلع

 5 0 .  ةسفلل جرفلا

 ٍبارسلا نم بارشلا نسل بابضلا نم ءايضلا سبتقأأ
211100000000015 2 

 قرر



 بالكلا نمز يف.سانلا رايخ .قابتشال . يقالأ نأ“ يتجرأ .

 : ًاضيأ هرعش نمو

 يقر قلخلا كّلمأ اذامف يقزر نماض نيملاعلا كلام
 يقلخ لبق هركذ لج يقلاخ يل امو يلع اب يل ىفق دق

 قفر نسح قرّسْع يف يقيفرو 2يراسي يفىدنلاو لذبلا يحاص

 قذحا قزر رحب ال اذكف قزر يزجع درب ال كو

 : 'مهجلا نب يلع لوق ىنمم يف اهلمت هنأ ركذو

 هعّفتم ءرمل هيف“ لفش لك .الو رئاض لطمتلا لك ام كرمعل

 هعدلا ةحاز متغاف ءاوس كيلع ىونلاو برقلا يف قازرألا تناكاذإ

 3- 0 « يدبحلا هللا دبع :وثأ ءاكح اه هر انام و

 نب ىفاململا جرفلا ىبأ طخم تأرق : لاق هركذ مدقملا - « نيحيحصلا نيب

 ايدانم تعمسف © قيرشتلا مايأ ىنب تنكو « ةنس تجحح :٠ ىناوربنلا ايركز

 قلخ سانلا يف : تلكم « ينديرب ةلعل .: تلقف « جرفلا ايأ ا, : يداني

 هنأ ىأر اماف « هبجأ ملف « يريغ يداتي هلعلو < جرفلا ابأ ىنكي نم ريثك

 قفتي دق : تلق مث هببجأ نأ تممبف « ىفاعملا جرفلا ابأ اي : ىدان دحأ هبيح ال

 : ىدانف عجرف « هبجأ مف « جرفلا ابأ ىنكيو < ىفاعملا همسا رخآ نوكي نأ
 يابإ هتادانم يف كس ىقبي مل : تلقف « يناوربنلا ايركز نب ىفاعملا جرفلا ابأ اب

 اذ نأ اه : تلقف « هبلإ بسنأ يذلا يدلبو يبأ مساو يتينك و يمسا ركذ ذإ

 ديرن نحن : لاقف « معن : تلقف <« قرشلا ناورهن نم كلعل : لاق ؟ ديرت ايف

 بستنأ امو بألا مماو ةينكلاو مسالا قافتا نم تبجعف « برغلا ناورهت

 : مهمل نبأ ناويد رظناو ؛ نيرخآ نيتيب ىلع ةلاخإ هدعي و ادحاو ًاتيد 20! نم رب يل دروت مل

 . ناتيب الإ ةلمكتلا يف دري مل ثيح 4
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 رمل يذلا فاول ريغ ؛ قاوريتل سب امج يرفلا أ + كلطر هنلإ

 .بانكو ] هريغو بدألا يف ةمتمم فيناصت ةديع نوك ملا: جرفلا يبألو ٠

 ُ 0 ا . [١ ًاضيأ هفينصت « سينألا سيلجلا »

 .لئقو .* ثالث ةئس هكر 2 ا عبسل سيئخلا موي هتدالو تناكو

 نعجن هلم + سا نع رشع نماثلا ٍنينثال 0

 : 3 0 . ىلاعت هللا همحر « ناوربنلاب ةئائلث

 فلأ مث ةحوتفم ةيناث ءار فلألا دمبو ءازلاو ةلمهما ءاطلا حتفب : اذازتطو
 . ملعأ هللاو « ةرارط : .لوقيف. < .فلألا نم ًالدب ءاحلاب هبتكي مهضعبو ةروصقم .

 . اهدعبو ابتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو ءارلا: رسكو مهلا جتفي .يزئرجلاو

 بسن اًمإو - هوكذ مدقملا - .يدبطلا ريرج نب دمع مامإلا .ىإ ةبسنلا هذه ءار
 0 يل ا

 . معأ لاعت هللا * ةداعإلا نع ىنغأف ينال لع مهلكلا قبس دقو 2

 ياسا ٠

 يدا زعل

 يدجبملا نب ؛ متاقلا نب روصنملا نما "< شلأ ع نبدل 3 بقلملا « دعم معاوبأ ٠

 -..:ناكو 4 مرابخأ نم فرطو ٠ هربأ دجو هدجو هدلاو ركذ م دقت دق . هللا دع

 م رب 2 تدرفلا 1

 ْ . 23 .:ناورهتلا“: نا

 ةردلاو ١ : 58١ برغملا نايبلاو هه :.» مالعالا لامعأو م١ : مظتنملا يف هرابخأ - اال ١
 .ريثألا نباو 45: ؛ نودلخ نياو و”. : افنحلا ظاعتاو "ه١ : ١ ططخلاو ١١9 :. ةيضملا

 .ءادتباو ء ه8 : م .تاردشلاو مو : ؟ يبهذلاربعو 54 : ؛ ةرهازلا عوجنلاو (م : ج )
 ؛ (ص اهزمرو) تاطوطخملا رئاس عم "#08 : مقر ايفوص ايآ ةطوطخم كريشت ةمج رئلا هذه نم

 . فلؤملا نبا همنص يذلا راتخملا نم يناثلا ءزحلا أدبي زعملا ةمجرتيو

 ضر



 هل تددج مث ليعامسإ روصنملا هببأ ةايح يف دبعلا ةيالوب عيوب دق روكذملا زعملا
 اهارجاو اساس روفألا ريذو « هتنجرت يف روكذملا خيراتلا يف ١هتافو دعب ةعبسلا 00

 «ةئاثلثو نيعبرأو ىدحإ ةنس ةجحلا يذ عباس دحألا موي ىلإ اهماكحأ نسحأ ىلع

 . اؤماسو « ةماعلا نم ريثك و ةصاخلا هيلع لخدو < هكلم ريرس ىلع ذئموي سلجف

 . نزح هيبأ ىلع رهظي مو « زعملاب ىمستو « ةفالخلاب هلع

 « اهبابسأ ررقيو اهدعاوق دبممل « ابمف فوطي ةيمقيرفإ دالب ىلإ جرخ مث

 هعابتأو هناماغل دقعو « هتعاط يف اولخدو دالبلا كلت لهأ نم ةاصعلا هل داقناف

 لك ىلإ م مضو « هتماهشو هتيافك عي نم ةيحان لكل بدنتساو « لامعألا ىلع

 . حالسلا بابرأو دنجلا نم ًاريبك ًاعمج مهنم دحاو

 شيج هعمو - مجلا فرح يف روكذملا - دئاقلا ؟ًارهوج نسحلا ابأ زبج مث

 ىلإ اهنم مث « ساف ىلإ راسف « برغملا ”دالب نم هيلع ىصعتسا ام حتفمل 2« فيثك

 لالق يف هلعجو هكمس نم داصو طبحللا رحبلا ىلإ هجوت مث « اهحتفف ةساماجس
 بحاصو ةساماجس .بحاص هعمو زعملا ىلإ عجر مث « زعملا ىلإ هلسرأو « ؟ءاملا
 هنأ : رمألا ةضالخو . لوطي كلذ يف حرشلاو 6 ديدح يّصفق يف نيريسأ ساف
 لهأ ىلع محو « دالبلا هل دظو دقو الإ زعملا هالوم ىلإ رهوج .دئاقلا عجر ام

 قرسشلا ةبج يفو < برغلا ةبج ىف طبحملا رحنلا ىلإ ةيقيرفإ باب نم دانعلاو غيزلا

 هيف تمبقأ الإ دالبلا هده نع لن قالو « رصم لامعأ ىلإ ةيقيرفإ باب نم

 ةيمأ ينبل تيقب اهنإف ةتبس ةنيدم الإ « هتعامجو * هتعمج يف هل بطخو .هتوغد
 ١ . سلدنألا باحصأ

 رصم بحاص يديشخإلا روفاك تومب روكذملا زعملا ىلإ ربخلا لصو املو

 روك ذملا رهوج دئاقلا ىلإ زعملا مدقت -باتكلا اذه نم هتمجرت يف هانحرش اهسح

 ."هيبأ ةافو : صو

 .. نيونت نود « رهوج » خسنلا رثكأ يف ؟

 . رايد : ن *

5 : 0 4 

 . هتعمج ميمج : ا ؟ هتعمج : هعيمج : نم رب ص ن ق ه
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 ناكو « هرومأ حالصإل يرتلا هذ ىلإ | آلوأ جرخف « صم ىلإ درر رجل
 عئاطقلا ىبجو «رصم ىلإ مهب , هجوتي نيذلا برعلا لئابق عمجو « مظع شيج هعم
 .. رائد فلأ ة ةئامسمح تناكف ربربلا ىلع تناك يتلا

 ا هئانآ 1 دوضن نع عوخاف » ةبدبلا ىلإ ءاتشلا يف هسفنب زعملا جرخو

 . هرصق ىلإ داعو ريفاتد لمح

 ثالثل دحألا موي زعملا ىلع. همودق 55000 لاجحرلاب رهوج داع املو

 < رصم ىلإ جورخلاب زعملا.هرمأ « ةئاثلثو نيسمخو نامث ةنس .مرحلا نم نيقب
 خيراتو هجورخ خيرات رهوج ةمجرت يف تركذ دقو - لئابقلا عاونأ هعمو جرخف

 ركسعلا يف زعملا قفنأو - ١[انه اه الصنم ] ةداعإلا نع ىنغأف رصم ىلإ هلوصو

 « ًارانيد نيرشع ىلإ رانيد فلأ نم ىطعأ قح « ةريثك ًالاومأ هتبحص رسملا
 «"مهجئاوح عيمج ءارش يف ةربصو ناوريقلا يف اوفرصتو « ءاطعلاب سانلا رمغو

 « فصوي ال ام ددعلاو ليخلا نمو « حالسلاو لاملا نم لمح ؟فلأ هعمو اواجرو ..

 كي و افاعار عبو تاما طوب مظع مالع حلا كلق يف نكي هكر

 . لبق ام ىلع ناسنإ فلأ ةئاتس ةدملا .
 ٍتلصو « ةئائلثو نيسمخو نامث ةنس مظعملا ناضمر ربش فصتنم ناك املو

 ”بُجنلا هتلصو مث « اهيلإ هركاسع لوخدو ةيرصملا رايدلا حتفب زعملا ىلإ ةراشبلا

 ىلإ هئاعدتساب زعملا ىلإ درت رهوج بتك تناكو « حتفلا ةروصب ربخت كلذ دعب
 ماشلاو رصمب لاحلا ماظتتاب هربخي هيلإ ؛ريس مث « كلذ ىلع تقو لك هثحتو رصم
 . ًاميظع ًارورس كلذب زعملا رسف « عضاوملا هذهب هل ةوعدلا ةماقإو زاجحلاو

 نب يريز نب نيكلب ةيقيرفإ ىلع فلختسا ةنرصملا رايدلا هدعاوق تررقت املو
 ٠ ةيلج لاومأب .ًابجوتم زعملا جرخو - ءابلا فرحح يف روكذملا - يجابنصلا دانم

 موي هكلم راد ةيروصنملا نم هجورخ ناكو . راطخألا ةميظع لاجرو رادقملا

 : راتخملا نم ةدايز ٠١

 . نوجاتحم ام : يل ؟

 . فلا فلا : يل «

 . بتك : راتخملا 4

 فلا



 . ىلإ لقتناو « ةئائلثو نيتسو ىدحإ ةنس لاوش نم نيقب ناثل « نينثالا موي كاذ
 هذه يفو . هعم هبحصتسي نمو :هعابتأو هلاجر عمتجيل اهب ماقأو « ةينادرس

 موي اهنع لحرو « هتمجرت يف روكذملا خيراتلا يف نيكلبل دبعلا دقع ةلزنملا

 ضعب مقي هقيرط يف لزب مو . ةئاتلثو نيتسو نيتنثا ةنس رفص سماخ سيمخا .
 « ةقرب ىلع هزامتجا ناكو « اهضعب يف ريسلا هدحيو آمايأ دالبلا ضعب يف تاقوألا
 ةروك ذملا ةنسلا نم ناعس .نم نيقب تسل تبسلا موي ةيردنكسإلا لخدو

 دمج رهاط وبأ وهو - :رصم يضاق اهب هيلع مدقو . « ماخلا لخدو 'اهيف بكرو
 ةرانملا دنع مه سلجو « هيلع اوماسو « دالبلا لهأ نايعأو  دمحأ نبا
 الو .هكلم يف ةدايزل رصم لوخد درب م هنأ همف مهريخمي ليوط باطخب مهبطاخو

 © ةحلاصلا لامعألاب هرمع متخي نأو داهجلاو جحلاو قحلا ةماقإ دارأ امنإو « لام
 ضعب ىكب قح لاطأو .مبظعوو « ملسو هيلع هللا ىلص هدج هب رمأ امب لمعيو

 مم 0 هوعدوو مهلمحو ةعاجلا ضعبو يضاقلا ىلع علخو « نيرضاحلا
 ,  ٠3 ناصس رخاوأ يق اهنم لحر

 « "ةزيجلاب رصم لسان رام لف لف ناضمر رهش ين تبسلا مري لزنو
 ةزيجلابو « هيدي نيب ضرألا لبقو هئاقل دنع لجرتو رهوج دئاقلا هبلإ جرخف
 - مجلا فرح يف. روكذملا - تارفلا نب رفعج لضفلا وبأ ريزولا هب عمتجا اضيأ
 .رصم لحاس ىلإ مهلاقثأب ةيدعتلا يف ركسعلا ذخأو « مايأ ةثالث كانه زعملا ماقأو

 زعملا ربع . « ةنسلا نم مظعملا ناضمر رهش نم نؤلخ سم .ءاثالثلا موي ناك املو . ْ

 هنأ اونظو « هل تنيز دق تناكو <« رصم لخدي مو « ةرهاقلا لخدو لينلا
 «الوأ رصم هلوخد ىلع رمألا اونب مهنأل هئاقلل اودعتسي م ةرهاقلا لهأو « اهبلخدي

 ىلص مث « ىلاعت هلل ًادجاس ”رخ هنم (سلجم لخدو رصقلا لخدو ةرهاقلا لخد املو
 2 .٠ هنع سانلا فرصناو نيتعكر

 ينذلا هنآل © ةيزعملا ةرهافلا لاقبق « ةرهاقلا هيلإ بسنت يذلا وه زمملا اذهو 2
 ْ اع دئاقلا اهانب

 ١ تبسلا مود اهيا بكرو : ن 5

 يشم أح ةزيحلا ىلع لزنو : 'راتخملا ؟ 55

 اضفي



 لزع نيتسو عبرأ ةنس مرحملا نم تيقب ةلبل ةريشع ثالثل ةعجلا موي يفو

 . اهرومأ رئاس يف رظنلاو اهلاومأ ةيابجو رصم نيواود نع ًارهوج دئاقلا زعملا

 . رصقلا ىلإ لوخدلا دعب هدمتعا امو هب هباجأ امو همسن نع لاؤسلا نم

 بستيو « ةماجنلا يف رظنلا نسح بيدأ ايرس مزاح القاع زعملا ناكو

 : رجانخلا يق نجاحا نم نس وفنلا يف ىضقأو ىضمأ

 رجاوملا يف رجاهلا بعت ح<نيبب تبعت دقلو

 المطأ كبتنجو ف درو قوف ًاسينن كنيمج نم نسحلا علطأ

 الظ:رعشلا دمف افافج د رولا ىلع فاخ لاملا نأكو

 . عمجدب بيرعغ.ىلعم وهو

 يف راز زيزعلا هدلو ركذ يقأيسو « هرعش نم ءيضو عت هدلو ركذ ىفم دقو

 : . ىلاعت هللا ءاش نإ نونلا فرح

 .ةرشع عست ةنس ناضمر ربش رشع يداح نينثالا موي ةيدبملاب هتدالو تناكو 0

 ثلاثلا ليقو « رخآلا عيبر ربش نم رشع يداحلا ةعجللا موي يفوتو . ةثاثلثو
 ..نلاعت هللا همحر « ةرهاقلاب ةئ ةناؤلثو نينتسو سمخ ةنس هنم نولخ عبسل لمقو ؛رشع

 . ملعأ ىلاعت شاو “ ةلمهملا لادلا ديدشتو ةلمبملا نيعلاو ملا حتفب : دعم

 اق



 7ك ومب

 يديبعلا رصنتسملا

 ن ماحلا نب هللا نيد زارعإل رهاظلا نب هللا رصنتسملا بقلملا دعم مت بأ

 دعب رمألاب عيوب 4 بسنلا ةيقب مدقت دقو « هلبق روكذمل هللا نيدل زعملا ني. زيزغلا
 نيكد عب ةنس نامعسش نم فصنلا دحألا موي.كلذو « رهاظلا هدلاو توم...

 دنت نم هت لهأ نم دحأ ملأ لع جي لام ةمايأ ىلع ىرجو « ةئاغنرأو

 : : هرخأت الو

 .-ةزمهلا فرح يف ه هركذ مدقملا - يريساسيلا نالسرأ تراخلا. بأ ةيضق اينما“.

 بطخو « مئاقلا مامإلا ةبطخ عطق دادغب هنأش ربكو هرمأ مظع ال هنإف

 اهربانم لع ل امدوب .« ةقاهبرأو نيسخ,ةنغ يف لل ذو.« روكذلا رصنتسلل

 . ةلس ةدها

 دالب. كلمو - هركذ مدقملا - يعيلصلا نم نب لع همايأ يف رق هنأ ابنمو

 الف روهشم وهو « ةبطخلا دعب اهربانم ىلع رضنتسمال اعدو « انحرمش 5. نمملا

 .. | . هحرش يف ةلاظإلا ىلإ ةجاح
 هتيب لهأ نم دحأ هفلبي م رمأ اذهو « ةنس نيتس رمألا يف ماقأ هنأ اهنمو !

 . سابعلا ينب نم الو
 ! . نينس عبس نبا وهو رمآلا يلو هنأ اهنمو ش

 تاهزرك د مدقملا يدبملا مدج ماقذنم برغملاب ةئاق لزت ل مهتوعد نأ اهنمو

 . يريز نب نيكلب فلختساو رصم ىلإ زعملا هجوت املو « هلبق روكذملا زعملا مايأ ىلإ
 « تيبلا اذهل اهتداع ىلع ةيراج يحاونلا كلت يف ةبطخلا تناك « هانحرش اهسح
 ' مايأ يف . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يق آلا - سيداب نب زعملا :اهعطق. نأ ىلإ

 موجنلاو 84٠ : ةيضملا ةردلاو 8و : ١ ططخلاو 3+ : 4 نودلخ نبا خيرات و راعا تا

 هذه تطقسو « 86# : " تارذشلاو ١8+ : م يبهذلا ريعو .5+ - :١ : ه ةرهازلا

 ْ ْ 1 . رب نم ةمجرتلا

 م



 خيرات » يف لاقو « ةئاعبرأو نيعبرأو ثالث ةنس يف كلذو « روكذملا رصنتسملا
 . باوصلاب معأ ىلاعت هللاو « نيثالثو سمخ ةنس يف ناك كلذ نإ :' «١ ناوريقلا
 يدنقملا مما ركذو © قفيربلا نيمرحلا نم هّنابآ مس و همسا عطق مست ةنس يفو

 : . لوطب كلذ يف حرشاو « ءادقب ةفيلخ |

 فسوب نامز ذنم هلثم دبع ام يذلا مظعلا ءالغلا همانأ يف .ثدح هنأ اهنمو 00
 هنإ لبق تح « اضعب مهضعب سانلا لكأو « نيئس عبس ماقأو « مالسلا هيلع
 « هدمحو بكري ةدشلا هذه يف رصنتسملا ناكو « ًارانيد نيسمخي دحاو فيغر عبب

 اوشم اذإ ازناكو « اهنوبكري باود مهل سيل نولجرتم ضاوخلا نم هعم نم لكو
 بحاض ةبه نبا نم ريعتسي رصنتسملا ناكو « عوجلا نم تاقرطلا يف اوطقاست .

 رصنتسملا مأ تبجوت .رمآلا رخآو « هتلظم بحاص ابك ريل هتلغب ءاشنإلا ناويد

 « ةئاعبرأو نيتسو نيتنثا ةنس يف كلذو < عوجلا طرف نم دادغب ىلإ هتانبو
 كرحت ىتح هتدش ىلع رمألا اذه لزي مو « اوتتشتو دالبلا يف رصم لهأ قرفتو
 . هاتحرشش اهسح - رحبلا بكرو الع نم شوبجلا ريمأ لضفألا دلاو يلاملا ردب
 ١ «تحلصناف رومألا ريبدت ىلوتو رصم ىلإ ءاجو -هاشنهاش لضفألا هدلو ةمجرت يف

 .. لوطي كلذ حرشو

 ىدامج نم تبقب ةليل ةريشع ثالثل ءاثالثلا موي ةحببص رصنتسملا ّةدالو تناكو

 نم تبقب ةلبل ةرسشع يتنثال سيما ةلبل يفوتو “ " ةئامعبرأو نيرشع ةنس ةرخآلا
 . ىلاعت هللا همح ر ©« ةئاممبرأو نينامثو عبس ةنس ةجحلا يذ

 ةجحلا يذ نم رشع نماثلا ةلبل ينعأ « ريدغلا دبع ةلل يه ةليللا هذهو : تلق

 نع نولأسي ةريثك .ةعامج تيأرو ب مملا ديدشتو ءاخلا مغيب - مخ ريدغ وهو 1
 هبفو « ةنيدملاو ةكم نيب ناكملا اذهو ؟ ةجحلا يذ نم تناك ىتم ةلمللا هذه

 نم مسو 4 هيلع هللا ىلص يللا جر انو « كا هج نإ لاقيو « ءام ريدغ

 ٠ 1 : : . يتاوريقلا خيراتلا :٠ رعأ

 ركأذ دق: ..هب هللا فطل دمحأ نب ىسوم اهبتاك يعأ « تلق» : هلوقب انه فلؤملا نبا قلع ؟.

 نوكي نأ ميقتسي فيكف نيرشعو عبرأ ةنس يف عيوب هنأو .نينس عبس نبأ وهو رمألا يلو هنأ

 م , ملعأ هللاو © نيرشع ةنس هدلوم



 ىخآو ناكملا اذه ىلإ لصوو « عادولا ةجح ماع < ىلاعت هللا ابفرعش <« ةكم

 مهللا < ىموم نم نورابك ينم ىلع : لاق « هنع هللا يضر بلاط يبأ نب "ىلع

 « هلذخ نم لذخاو هرصن نم رصناو « هاداع نم داعو .هالاو نم لاو

 ش ْ . 'ريبك قلعت هب ةعبشلاو
 . مدنع ريدغ هب ةفحجلا دنع ةنتدملاو ةكم نيب داو وه : : يمزاحلا لاقو

 ةماخولا ةرثككي فوصوم ..يداولا اذهو « سو هيلع هللا لص ينلا بطخ

 . "رجلا ةدشو

 هنوني ددتاو لا فانك أ يتأيسو هتيب لهأ نم عاج كذا مدقت دقو

 . باوصلاب معأ هللاو < ىاعت هل ءاش نإ

 فري

 يخركلا فورعم

 يخركلا « ىلع ليقو « نازوريفلا لبقو © زوريف نب فورعم ظوفح وبأ

 . هركذ مدقت دقو - اضرلا ىموم نب يلع يلاوم نم وهو « روبشملا حلاصلا

 لوقي بدؤملا ناكف < يص وهو مهيدؤم ىلإ هاماسأف « نينارصن هاوبأ ناكو© |

 كلذ ىلع ململا هبرضف « دحاولا وه لب : فورغم لوقبف « ةثالث ثلا لق : هل

 : نيد يأ ىلع انيلإ مجري هتمل : نالوقب هاوبأ ناكو . هنم بريف ًاحربم ًابرض

 هيوبأ ىلإ مجرو < اضرلا ىسوف زب لعلي لع لح هنإ مث « هيلع هقفاونف ءاش.

 منيل نم طقس“: رلنأ),..ةليقا ةذهو كل #

 مما :: ١ ةليانحلا تاقبطو ١ا/لو : ١ ةوفصلا ةفصو م : يملسلا تاقبط يف هتمجرت - فض

 يبهألا ربعو ٠٠ 0 ةيريشقلا ةلامرلاو مل م ءايل والا 'ةيلحو 145 : ١١ دادغب خيراتو

 1 . #6 : ١ بهألا تارذشو ( ٠٠# ةنس تايفو ) + 1

 ىفرشإ



 ؟نيد يأ ىلع : هل ليقف « فورعم : لاقف ؟ بابلاب نم : هل ليقف « بابلا ىدف

 فاو مسأف « مالسإلا ىلع : لاقف

 : نولوقيو  هربقب نوقستسي دادقب لهأو « :ةوعدلا ةباجإب ًاروهشم ناكو

 هل لاقو « هذبمات هركذ مدقملا يطقّسلا يرس ناكو . برجم قايرت فورعم ربق
 :يطقسلا يرس لاقو . يب هيلع مسقأف ىلاعت هللا ىلإ ةحاح كل تناك اذإ : موي.

 هتردق تلج يرابلاو <« شرعلا تحت هنأك ١مونلا يف يخركلا ًافورعم تيأر
 اذه : لاقف 'غ « انم انبر اي لعأ تنأ : نولوقي مو ؟ اذه نم : هتكئالمل لوقي

 ْ . يناقلب الإ قيفي الف يبح نم ركس يخركلا فورعم
 « لمعلا كارت نأ كايإ : يئاطلا دواد باحصأ ضعب يل لاق : فورعم لاقو

 ”: لاق ؟ لمعلا كلذ امو : تلقف < كالوم اضر ىلإ كبرقي يذلا كلذ نإف
 ا مهل ةحيصنلاو « نيماسملا ةمرحو « "كالومل ةعاطلا ماود

 مونلا يف يخركلا ًافورعم تدأر : لوقي يأ تعمس « نيسحلا نب دمحم لاقو

 كدهزي : تلقف < يل رفغ : لاقف ؟ كب هللا لمف ام : هل تلقف هتوم دعب
 يبحمو  رقفلا .يموزلو. كامسلا نبا .ةظعوم لوبقب لب « ال : لاقف ؟ كعروو
 ةفوكلاب ًارام تنك : لاق فورغم هاور ام كامسلا نبا ةظعوم تناكو . ءارقفلا
 : همالك لالخ يف لاقف 6© سانلا ظعب وهو كامسلا .نبا هل لاقي لجر ىلع تفقوف.

 هبلقب ىلاعت هللا ىلع لبقأ نمو « ةلمج هللا هنع ضرعأ هتيلكب هللا. نع ضرعأ "نم ْش

 ةرمو ةرم ناك نمو « هبلإ قلخلا هوحوي لقأو « هملع هتمحرب ىلاعت هللا لبقأ

 تك رتو ىلاعت هللا ىلع تلبقأو يلق يف همالك عقوف « ام اتقو همح ري ىلاعت للاف

 اذه تركذو « اضرلا ىسوم نب ىلع يالوم ةمدخ الإ هيلع تنك ام عيمج

 : . تظعتا نإ ةظعوم اذه كيفكي : لاقف يالول مالكلا

 0 . نيدمحملا يف كامسلا نبا ركذ م دقت دقوا

 « يصسقب اوقدصتف تم اذإ : لاقف “ صاوأ : هتوم ضرم يف فورعمل لمقو
 وهو ءاقسب فورعم رمو ؛ انايرع اهتلخد ام انايرع ايندلا نم جرخأ نأ ديزأ يناف

 يخركلا افوزعم مانملا يف اموي تيأر : ن١
 .. كالوم ةعاط .ىلع مواد : ر ؛ كالوم ةعاط ماود. : يلا ؟

00 



 كت ملأ : هل ليقف « اًئاص ناكو « برشو مدقتف ©« برشي نم هللا محر : لوقي
 1 . هتاعد توجر نكلو « ىلب : لاق ؟ ًائاص

 لبقو « نيتئام ةنس يفزتو ؛ دعت نأ نم رثكأ هنساحمو فورعم رابخأو

 همحر « رازب: اهب روهشم هريقو « دادغبب نيتئامو عبرأ ليقو « نيتئامو ىدحإ
 ٠ . ىلاعت هللا

 ةمسنلا هذه « ةمجعم ءاخ اهدعبو ءارلا نوكسو فاكلا حتفب : يخركلاو

 اهربشأو « هباتك يف يوما توقاب اهركذ عضاوم مست مسا وهو « خارتكلا ىلإ

 -نادْنَج خرك نم هنإ ليقو « هنم يخركلا ًافورعم نأ حيحصلاو « دادغب رك

 لضصفت قارعلاب ةديلب يهو - نون فلألا دعبو ةلمهملا لادلا ديدشتو مجلا مب

 . باوصلاب معأ يىلاعت هللاو * روزربشو نيقناخ ةبالو نيب

0 0 0 2 

 / يجابنصلا يريملا هانم نب يرير نإ قكشلت نب روضنملا نييسدداب نيرعلا
 ركذ دنع هبسن مات قبس دقو < برغملا دالب نم اهالاو امو ةيقيرفإ بحاص
 هل ريسو « ةلودلا فرش هبقل دق رصم بحاص عاجلا ناكو « مت ريمألا هدلو

 .ةئاعبرأو عبس ةنس ةجحلا يذ يف كلذؤ « روكذملا ْبقللا نمضتي ًالجسو افيرشت

 ةطساو ناكو « ءاطعلا ريثك معلا لمأل بح « ةمهلا يلاع ًاليلج اكلم ناكو
 هعجتناو ءارعشلا هحدمو  هببأ دجو هدجو هببأ ركذ مدقت دقو - هتيب دقع

 هللا يضر ةفشح يىبأ بهذم ناكو . لامآلا ينب طحم هترضح تناكو « ءابدآلا

 ؟51/-: ١ برغملا نايبلاو ٠١( : ج ) ريثالا نياو 3 شم2:25 نودلخ نبا خيرات يف ةرابخأ بم

 تارذشلاو 70م :.«م يبهذلا ربعو .١ - ١١ يتاجتلا ةلحزؤو 0 : ٠ مالعألا لامعأو

 7 ١ و4: 0

 افضر



 كالا نع نونا لمأ منيح وكلا زعملا لمحف « بهاذملا ربظأ ةئقيرفإب هنع

 بمهاذملا يف فالخلا ةدام مسحو « هنع هللا يضر « سنأ نب كلام مامإلا بهذم

 . نآلا ىلإ كلذ يف لاحلا رمتساو

 هتبطخ عطق روكذملا زمملا نأ يديبعلا هللاب رصنتسملا ربخ يف مدقت دقو
 « دادقب ةفيلخ هللا رمأب مثئاقلا مامإلل .بطخ كلذ .لعف اماف « هتعاط علخو

 ةعاطلا يف كئاآ رثآ تبفتقا اله .: هل لوقيو هددهتي رصنتسملا هبلإ بتكف

 برغملا كولم اوناك يدادجأو يئابآ نإ : زمملا هباجأف « ليوط مالك يف « ءالولاو
 مثورخأ ولو « مدقتلا نم“ مظعأ رى

 ةيقيرفإب كلذ دعب بطخي لو » ةبطخلا عطق ىلع رمتس ؛ مهفايسأب اومدقتل

 0 نييرصملا نم دحأل

 ريشا هلو « ةلاطإلا ىلإ ةجاحاالف < ةروهشم 0 وفملا زابشأو
 . ءيش ىلع هنم فقأ م ليلق

 ةجرتأ هيدب نيبو « ايدل نستعد سو ةحلاع و نا انو فلا ناكو.

 م ل عا

 5 'هركذ مدقملا رعاشلا يناوريقلا

 .سوحنم ريغ نسحي نويعلا: ى ةلت .ةنعان» فارطألا : ةطبس ةحرتأ

 سيداي نبال ءاقب لوطي وعدت ابقلاخل افح تطسب امنأك

 1 ' . ءايدألا ةعاملإ نم رضح نم ىلع هلضفو هنم كلذ نسحتساف

 000 ةمقيرفإ لامعأ نم « ةربص امل لاقيو < ةيروصنملاب هتدالو تناكو

 هببأ دعي كلهو « ةئاثلثو .نيعستو نا ةنس ىلوألا ىدامج نم نيضم سخخل سيخلا

 ًاضيأ ةقيرفإ لامعأ نم ةيدمحملب عيوبو « هتمجرت يف روكذملا خيراتلا يف سيداب

 نابعش عبار يفوتو . ةئامعبرأو تس ةنس ةجحلا يذ نم نيضم ثالثل تيسلا مو

 « .دبكلا فعض وهو هباصأ ضرم نم < ناوريقلاب ةثامعبرأو نيسمخو عبرأ ةنس

 نب نسحلا يلع وبأ هاثرو « هتدمك ةيالولا يف هتيب لهأ نم دحأ ةدم لطت ملو

 ١ قيشر -نبا ناويد *: 1517 .

 .سسوا



 "اهركذ نع تبرضأ « 'فاكلا ”يوتر ىلع تاببأب  هركذ مدقملا - قشر

 ٠ ش . ةلاطإلا فوخ

 ” نم مات ًافشك .هنع تفشك ينأ عم < زعملا ىوس مما هل فرعي ال زعملا اذهو
 فرعت الو « زعملا ىوس دحأ ركذي مف <« برغملا لهأو ءاداملا ءاوفأو بتكلا

 بقلت نم مهمف نككي مل هيب لهأ نإف « همسا اذه نأ رهاظلاو « ًاضيأ هتننك 0

 . باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو « هتدجو ام ردق ىلع هتبثأف © بقل اذه لاقي ىتح

 فرخ

 . ىنثملا نب د رمعم ةديبع وبأ

 يوحنلا يرعبلا « يرق مت الوب يلدا « ىلا نسم ةديع وأ |

 بلغأ بيرغلا ناك : "6 فراعملا » باتك يف ةبيتق نبا لاقو .. تل عبط
 هدشنأ اذإ تيبلا. مقي م ابر هتفرعم عم ناكو « ابمايأو برملا رابخأو هبلع

 < برعلا ضغبي ناكو « أرظن مركلا نآرقلا أرق اذإ ء ءىطخي ناكو « هرسكي ىقح

 . جراوخلا يأر ىرب تاكو « ابتك اهبلاثم يف فلأو

 نيناممو نامت ةنس دادقب ىلإ ل همدقأ ديشرلا نوراه نإ : هريغ لاقو

 ةورع نب ماشه ىلإ ثيدحلا دئسأو « همك نه ؛ءايشأ اهب هلع أرقو « ةئامو

 مدقملا مالس نب مماقلا ديبع وبأو مرثألا ”ةديفلل نإ يلع هن ىددد « هريغو |

 ١ ةيفاكلا تايبألا علطم و « ١ال : قيشر نبا ناويد رظنا :

 كلم الو ىقبي ةكلس زع ال كله ىدملا لاط ناو يح لكل

 * .اهركذ نعواهنع : ق 1

 .سبقلا رون يف هتمج رت ب : ٠١9 يبهذلا ربعو ١-: ةيشاخلاو ) 5 : ؟ ةاورلا ءابتاو مهو (.
 هه : فرامملا ؟

 . ًاثيش : ض يل ؛

 افعل



 « مديغو يري ةبش نب رو يئاتسجسلا ما وأو نزلا تع وأو - هركذا
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 « هبلإ جورخلا يف ةرصبلا ىلإ عببرلا نب لضفلا ىلإ لسرأ : ةديبع وبأ لاقو

 . سلجم يف وهو هيلع تلخدف « يل نذأف « هربحت نع ربخأ تنكو « هلع :تمدقف
 ىقترب ال ةيلاع.ش'رثف هردص يفو « هألم دق دحاو طاسب هيف ضيزع ليوط
 كحضو درف « ةرازولاب هيلع تماسف « شرفلا ىلع سلاج وهو يمركب الإ اهيلع
 : لاقو يب فظلتو ينطسيو ينلأس مث« هشرف ىلع هعم تسلج ىتح ينادتساو لإ

 تفرع دق ::ىل لاقف « ل ابظفحأ راعشأ نوبع نم هتدشنأف < يفدشنأ

 ْ مث « اطاشن ارو كفر بّرظِف ©“ هتدشنأف « رعشلا حلم نم ديرأو 506

 : هل لاقو © يئاج ىلإ هسلجأف « ةنسح ةئيه هلو باتكلا يز يف لجر لخد
 هاتمدقأ ةرصبلا لهأ ةمالع ةديبع وبأ اذه : لاقف « ال : لاق ؟ اذه فرعتأ

 : يل لاقو لإ تفتلا مث « اذه هلعفل هظرقو لجرلا هل اعدف « هماع نم ديفتسنل ..
 ؟ اهايإ كفرعأ نأ يل نذأتفأ « ةلأسم نع تلئُس دقو « ًاقاتشم كبلإ تنك

 . .©# نيطايشلا سوءر هنأك اهعْلَط 8# ىلاعت هللا لاق . : لاقف < تاه : تلق

 2 فرعي م اذهو « هلثم فرع دق امي داعنإلاو دعولا عقي انو 6 :تافاصلا)

 : سدقلا ءىرما لوق تعم“ امأ « مهمالك ردق ىلع برعلا هللا مك امنإ : تلقف : لاق

 لاوغأ باينأك ”قرز' ةنوئسمو . يعجاضُمم ”يفرسملاو .ينلتقيأ

 نسحتساف « هب اودعوأ مهوب لوغلا رمأ ناك امل هنكلو « طق لوغلا اورب / مهو.
 يف ًاباتك عضأ نأ مويلا كلذ ذنم تعمزأو « لئاسلا هنسحتساو كلذ لضفلا .

 ةرصبلا ىلإ تغجرر املو « هماع نم هبلإ جاتحي الو «© ههاشأو اذه لثمل نآرقلا .

 باتك .نم وه : ىل لبقف لجزلا نع تلأسز « زاجل ؤ ةتيمس يذلا يناتك تلم

 . هئاسلجو ريزولا
 ديشرلا نوراه ىلع تخدأ : لوقي ةديبع بأ تممس < يزال ناع ربأ"لاقو

 ةمجرت يف اههبشي ام هدويذإ « ترركت اهل كفو 2 ميرا ما

 . )08: م يعمصألا

 انفو



 هعمسأ نأ بحأ ليخلا ةفص يف انسح اباتك كدنع نأ ينغلب « رمعم اي : يل لاقف

 ىلع انيديأ عضنو سرف رضحي ؟ بتكلاب عنصت امو : يعمسألا لاقف < كنم
 . رتفحأف «سرف «مالغ اي : ديشرلا لاقف « هبف ام ركذنو هيمسنو هنم وضع وضع
 7 2 ]35 اذه "لوقو 3+ رضع وضع قع هدي مضي لقينا يعبكألا ءاققا نزف

 ؟ لاق اهف لوقت دامه : ديشرلا يل لاقف « هلوق ىضقنا ىتح « اذك رعاشلا همف لاق

 . يذلاو « هماغت ينم هبف باصأ. يذلاو «ضعب يف أطخأو ضعب يف باصأ : : تلقف

 . هب ىتأ نبأ نم يردأ ام هبف أطخأ
 0-0 لاقف < «زاجملا» باتك هيلع بيعي يممصألا نأ ةدنبع ايأ. غلبو

 هرامج بكرف « وه موي يأ يف يعمسألا سلجم نع.لأسف ؛ هيأرب ىلاغت هللا باتك

 هثداحو هدنع سلجو « هيلع مسو هرامح نع لزتف ؟ فل مو ووملا كلذ

 هزبخت يذلا وه : لاقف ؟ وه ءيش يأ «زبخلا يف لوقت 3.ام «دصس ايأ : هل لاق مث

 ىلاعت هللا نإف « كيأرب ىلاعت هللا باتك ترسف دقق: ةديمع وأ لأقف « .هلكأتو

 .لاقف .( »4 : فسوي ) 4 ًازبخ يمأر قوف لمأ ينارأ ينإ رخآلا لاقو لاق
 . يذلاو : ةديبع وبأ لاقف « يبأرب هرسفأ لو هتلقف يل ناب ءيش اذه : يعمصألا
 بكرف ماقو « انيأرب هرسفن لو هانلقف انل ناب ءيش هلك انيلع .ببعت

 | . فرصناو هرامح

 . سلجم اوتأ اذإ اراك معلا ةيلظ نأ 51 بحاص يلهابلا معزو

 ردلا اورتثا ةديبع بأ سلجم اوتأ اذإو « ردلا قوس يف رعبلا اودتشا يعمسألا

 رابخألا ءيدرل ةفرخزلاو داشنإلا نسج ناك يعمصألا نأل « « رعملا قوس يف

 فترإو « ةليلق كلذ عم هدنع ةدئافلا نإو « حبقلا هدنع نسحي ىتح راعشألاو

 ةديبع وبأ نكي مو « ةمج مولعو ةريثك دئاوف عم ةرابع ءوس .هعم ناك ةديبع ابأ

 ظ 8-0 0 ولا رش
 « وحنلاب ةدسع يبأو يعمسألا نم معأ يراصتألا ديز وبأ ناك : درعملا لاقو

 نسحي ينيدملا نب ىلع ناكو « موقلا لمكأ ةديبع وبأ ناكو « نايراقتي هدعب اناكو
 ءيشلا الإ برعلا نع يحي ال ناك : لاقو « هتياور ححصيو ةديبع بأ ركذ

 5 خلا 5 ًاس رف رضحأف. ًاسرف رفحا مالغ..اي : َق 3

 فش



 راتخاف « ةسلاحملل ديشرلا نوراه ىلإ يممصألاو ةديبع 8 لمحو "سلا 1
 . ةمدانمل حلصأ ناك هنأل يعمصألا

 0 يمصألا ع هفصيو ةدسع يبأ نم مش ساون وبأ ناكو

 وقت اف : هل لبق ©« صفق يف لبلب : لاقف ؟ يممصألا يف لوقت ام : هل ليقف
 ل : لبق « اهمهفو سانلا مولع عمج : لاقف ؟ رمحألا فلخ
 . 'ملع ىلع يوُنط مدأ كاذ : لاقف

 أ جنم« عيبرلا نب لضنلا طاع لضإولا مدنلا ممادب .نب قاحسإ لاقو ٠
 ' " يعمسألا مذيو ةديبع

 ٠ هديبع يل دنع ململا . نإف هعنطصاف ةديبع ايأ كيلع

 05353 رثقلا ني دين ثقلا هنع عدو .هيلع هرثآو همدقو

 ام راكد درت رو ها دا اذإ ةديبع وبأ ناكو

 . دودحم وحنلا : لوقمو <« كلِدل هنم

 اهنمف : فينصت يتئام براقت هفيناصتو 4 تام تح فنصي لزي لَو
 لاحسو فاكو « نآرقلا بيرغ ه باتكو ءيركلا نآرقلا زاجي» باتك

 0 ةمايلاو نيرحبلا ترا راوباك ذ نانا 2 "بانك" مرش باكو

 1 باتكو «نافضلا» .باتكو « هلملا » باتكو ء« يلاوملا » باتكو

 باتكو « لئابقلا » باتكو « تارفالملا» باتكو « طهار "جرم »
 « ماجلا» باتكو .« يزالا » باتكو « نئارقلا» باتكو « ضاربلا ربخ»

 باتكو ؟« حكاونلا » باتكو « براقعلا » باتكو « تايحلا » باكو

 .يلقاو هلم رص يتخسن نم ةدايز كلانه تبث امو ٠٠١ : ؟ رظنا « لبق نم اذهب هيبش رم ١
 . نيقلعملا دحأ نم ةيشحت كلانه

 . يعمصألا مو ةديبع ينأ حدمب : نم رب يل ؟

 ْ . حرش : ص يل .ق «

 حكان .- سك اتملا : 2ن 4

 ا



 « ةلهاب نابي » باتك و « نابعألا ٠ ٍباتك و « لمخلا رْضُنح » باتكو '« زشاونلا »

 «ناسنإلا » باتكو « لبإلا 2, باتكو « ليخلا» باتكو «دزألا يدايأ » باتكو

 « ةركملا » باتكو « ولدلا » باتكو « لحرلا » باتكو « عرزلا ١» باتكو

 « فيسلا » باتكو « سرفلا» باتكو « ماجللا » باتكو « جرسسلا » باتكو

 باتكو « ناسرفلا لتاقم ) باتكو 6 مالتحالا ٠ باتكو.« دراوشلا و باتكو

 باتك و « لعفأو لعف » باتك و «ءارعشلاو رعشلا» باتكو « فارشألا لتاقم»

 « فخلا ١» باتكو « قرفلا » باتكو «ناسنإلا قلخ » باتكو « بلاثملا »

 « برعلا تاتوبب » باتكو « نيّئفصو لجلا » باتكو « مرحلاو ةكم » باتكو

 «تاموالملا» باتكو « تاتتاعملا » باتكو ؛تارافغلا» باتكو «تافللا» باتكو

 باتكو « نافطغ رثآم » باتكو « برعلا رثآم » تاكو « دادنغألا >2: باتكو

 « لبخلا ءامسأ باتكو « هنع هللا يضر نامع لتقم » باتكو « برعلا ةنعدأ»

 باتكو «زاوهألا حوتف» باتكو « ةرصبلا 'ةاضق » باتكو « ةققعلا» باتكو

 باتكو « جاجحلا رابخأ » باتكو « برعلا صوصل » باتكو « ةينصرأ حوتف »

 © باتكو "«سرفلا لئاضف» باتك و «شيرق نم سْمُّنحلا» باتك و «ةمعكلا .ةصقد

 لامعلا نم ركش نم » باتكو « هحتفو داوسلا » باتك و « ةماعلا همف نحلت ام »

 ةياتك و © ةئاثلاو ىلوألا « ةلجملا » بانك ]و « ةينئتلاو عملا » باتكو 4« دمحو

 هللا دبع ينبا مهاربإو دم » باتكو « جرزخلاو سوألا » باتكو *[« ةضيبلا »

 بالتكو « نيعمجأ مهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نبا

 اتئامو فلأ «ريبكلا « مايآلا » باتكو « امري نوعبسو ةسمخ « ريغصلا « مايألا »

 الولو « ةعفانلا بتكلا نم كلذ ريغو « مهرابخأو نزام ينب مايأ » باتكو « مون

 . اهعيمج 'تركذل ةلاطإلا فوخ

 7 ريشاونلا : ق١

 . ةلاضف : ق ص ن ؟

 . شرعلا : نم رب نر يل ق *

 . لمحو لامعلا نم يكش نم : رب 11

 ..ق نم ةدايز ه

 كل تركذل : صم ؛ اهتركذل : ن 5

 فيك



 تبع كنأ ينغلب : بسنلا نوعطم لجر هل.لاق < بلاثلا باتك عمج الو]
 .'[ مهنم سيل هنأ ينعي “ ءيرب كلذ نم تنأ ؟ كرضي امو : لاقف « ابعسمج برعلا
 ؟سانلا رعشأ "نم : يل لاق عببرلا نب لضفلا ىلع تمدق امل ا

 دعس ىلع درو هنأآل : تلقف ؟ هريغ ىلع هتلضف فيك و : لاق «يعارلا : ٠
 فصي لاقف « هفرصو هيف هبقل يذلا ل ا ا

 : هعم هلاح

 . اراض دع 0 ءاطع هنم ا خانم ندع

 ديك لا نوراه لإ اذه م“ ةدسع اأ اي انتضنقا ام نسحأ امأ : لضفلا لاقف
 00 . ينفرصو هلام نم ءيشب يل رمأو .« ةلص يل جرخأف

 ضعب هل لاسقو « يميتلا رمعم نب هللا ديبع ينب يلاوم نم ةديبع وبأ ناكو
 د هببأ نع يبأ ينربخأ : لاقف .؟كوبأ .نمق :سانلا يف عفت . ءالجألا
 .. هكرتو لجارلا:ىضمف 4 ناوئرمجاي لأ نم

 ىلع هبقتيو هيجادي وهو الإ دحأ ةردبلا نكتب ل ؟ افاتس ةديبع وب تاكد. '
 .مدق اماف « ٍلالحلا نمحرلا دبع نب ىموم ًادصاق سراف ذالب ىلإ جرخو ؛ هضرع

 رضح مث <« قد هلك همالك نإف « ةديبع يبأ نم اوزرتحا : هناماغل لاق هيلع
 كبوت باصأ دق . : ىسموم هل لاقف 1

 نراإف « كيلع ال : ةديبع وبأ لاقف « بايث "ريشع هضوع.كبطعأ انأو ؛

 . تكسو ىموم احل نطفف « نيد تال نا سلا
 « كاذ هيف نوكي ال اورظنا : : لاق دحسملا لوخد دارأ اذإ يعمحألا ناكو

 نكي مل هنأل « دحأ هتزانج رضحي ل تام الف « هناسل نم افوخ « ةدببع ايأ ينعي

 . هريغ الو فيرش هناسل نم مسي

 < جراوخلا بهذم ىلإ ليمي نيدلا لونغ دم مسنلا لوخدم غئلأ اخسو ناكو

 ل ا ير راجل نإ مرر وطال اين ناز 5
 . ةرثع : راعخملاو نر يل ؟
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 . ناتسجس جراوخ نم يننأ ىلع ينمركي ةديبع وبأ ناك : يفاتسجسلا متاح وبأ لاق
 هدحو ًاسلاج ضرألا تكني وهو ةديبع ىبأ ىلع دجسملا تلخد : يروثلا لاقو

 : لئاقلا نم : يف لاقف

 يحيرتست وأ يدّمْحْت كناكم تشاجو تاأثج دقو امل لرقأ

 وه : تلق اله ! كاف هللا “ضف : لاقف « ةءاحفلا نب ”يرحطق : هل تلقف

 « ينم تعمس ام "ىلع متكاو 2« سلجا : يل لاق.مث « ةماعتن يبأ نينمؤملا ريمآل
 ّْ . تام ىتح هتركذ ايف : لاق

 نبا ورمعل تاببأ . ةامج نم تيبلا نآل « رظن اهمف ةياكحلا هذهو : انأ تلق
 داكي ال « ةانّم ديز هيبأ مماو « همأ ةبانطإلاو « يراصنألا يجرزخلا ةبانطإلا

 . روكذملا رعاشلل ةروبشم تاسبأ اهتاف « بدألا لهأ نم دحأ هيف فلاخي
 : لاق يومألا نابفس يبأ نب ةيواعم نأ «١ لماكلا » باتك ف دريملا ركذو

 عضاومو « مفالسأ رثآم هيف نإف « مبادآ رثكأو ممه ربكأ رعشلا اولعجا
 نبا لوق الإ يندر اهف رارفلا ىلع تمزع دقو ريرحلا موي ينتيأر دقلف < مداشرإ

 ْ : يراصنألا ةبانطإلا

 حيبرلا نمثلاب دحلا يذتخأو يئالب ىبأو يتتفع يل تبأ
 بشأملا لطبلا ةّماه يبرضو يسمفن هوزكملا ىلع يماشجإو

 يحيرتست وأ يدمحت كناكم تشاجو تأشج امك لوقو

 حيرص ضرع نع دعب يمحأو تاحلاص رثآم نع مفدأل

 : ةديبع يلأ ثيدح ىلإ انعجر

 ؛ ناملغلا ىلإ ليملب مهتي ناك هنأل ماكحلا نم ”دحأ ”هتداهش لبقي ال ناكو
 يتلا ةناوطسالا ىلع اذإف « دجسملا اموي ةديبع وبأو نأ تلخد : يعمصألا لاق

 ميرة ه-5



 : عرذأ ةعبس نم وحن ىلع بوتكم ةديبع وبأ اهيلإ سلحي
 انيمآ هللب لق ةديبع ابأ هتعيشو طول ىلع هلإلا ىلص

 هتلقثأ نأ دعب هتوحمو هرهظ ىلع تبكرف « اذه 'حما « يعمصأ اب : يل لاقف

 يه لاقف « ءاطلا تبقب دق : هل تلقف 2« يربظ تعطقو .ينتلقثأ : لاق نأ ىلإ

 6 لحع : : هل لاق هلقثأو هرهظ. بكرامل :هنإ لبقو ؛ تيبلا اذه فورح رش

 نيا رز تيدا بحاح و ردو اعرب لاقف «طول يقب دق : لاقف
 1 عنا 0 7 هركذإ مدقملا ءىناه نب نسحلا

 : هدعبو « اهيف تيبلا اذه ةديسع يبأ سلجم يف عاقر تدججو هنإ لمقو

 ١انيعبس تزواج دقو ”تماتحا ”ننم ١ مهتيقب كش الب يدنع تنأف

 ىنكلاو ءامسألا .باب يف « راربلا عيبر» باتك يف .يرشخزلا لاو
 : ناسيك لاقف « هفرع اف ؛« لجر مسا نع ةديبع بأ لجز لأس : باقلألاو .

 . « رخآ ءيث وأ شاير وأ شارخ وأ « شادخ : اوه « هب سائلا فرعأ انأ
 « اضيأ يشرق وهو « للاو يإ : لاقف ! هتفرع ام نسحأ ام : ةديبع وبأ لاقف
 ؟ "؟بناج لك نم تانيشلا هتش هتشوتحا فرك ىرت امأ : لاق ؟ كيردي اف : لاق

 يف « ةئامو رشع ةنس بجزر يف هتدالو ثناكو ؟؛ ةريثك ةديبع يبأ رابخأو

 ليقو « هركذ مدقت دقو « هنع للا يضر « يرصبلا نسحلا اهيف يفوت يتلا ةليللا
 «© مست لمقو « نامث لبقو « ةريشن عيرأ ليقو « ةلامو ةرششع ىدحإ نم يف

 هللا دبع نب ىلع نب نابلس نب رفعج ريمألا نأ هيلع لدي يذلاو ؛ حصأ لوألاو

 ىلإ ينقبس .دق .: لاقف هدلوم .نع .هلأس هنع هللا يضر بلطملا دبع ني سابعلا نبا
 ؟ تدلو قه : .هل لبق دقو يمورزخلا ةعببر ىلأ نب رمع اذه لثم نع باوجلا
 عفر ريخ .يأف « هنع هللا يضر باطخلا نب رمع اهيف تام يتلا ةليللا يف : لاقف
 يباوجو .يرصبلا نسحلا اهيف تام يتلا ةليللا يف تدلو ينإو ؟ عضو رش يأو

 ١ ائيعستا : نم ري . 1

 0 ١" ناساف وهو نع يدري م يرش نع لوقنلا نا

0 



 ابوسنم باوجلا اذه ةعببر يبأ نا ةمجرت يف مدقت دقو . ةعببر بأ نب رمع باوج
 ةرصبلاب نيتئامو عست ةنس يقوتو ؛كانه رظنملف «هنع هللا يضر يرصبلا نسحلا ىلإ .

 نيتئامو ةرشع ثالث ةنس لبقو « رششع ةنس لمقو « ةرشع ىدحإ ةنس لمقو

 همعطأ يناجشوئنلا لبس نب مساقلا نب دمع نأ هتوم ببس تاكو . للاعت هللا همحر

 ابأ اي اذه ام : هل لاقف < ًازوم هيلإ مدقف ةمصاتملا وبأ هاتأ مث « هم تابف ًازوم

 .! ءاماعلا لتق تيلحتسا دقل ؟ هب ينلتقت نأ ديرتو « زوملاب ةديبع ابأ تلتق ؟ رفمج

 نب مساقلا فالخي « هرخآ يف ءاهلا تابثإو ةلمهملا 00 : ةديبع وبأو

 . ارا ءرخآ يفو.ةمبم هع اهنيب نبل حت : رملعمو 5

 1 ةحوتفملا نونلا ديدشتو ةئلثمللا ءانلا حتفو ملا مب :ىنكلاو

 ْ . اهتحت نم ةانثم ءا

 عاقل ضل للاب دعتو و ةدحوملا ءابلا حتفب : ابنم هدلاو يتلا ناوئرجابو

 دالي نم. ةدئرقل مما وهو « نون فلألا دعد و ةحوتفم واو اهدعبو ةنكاس ءار مث

 اهدنع ناورش لامعأ نم ةينيمرأ يحاونب ةنيدمل مماو « ةقرلا لامعأ نم خملبلا
 . ايأ نأ ينظ بلاغو « « مالللا هبلع رضحلا اهدجو يلا ةايحلا ةنيع. - لبق اهف -
 . ابلمأ ملا يتلا ةيرقلل ع ناورجاب نإ لمقو ٠ يلا هده ني هديح

 دعبو مجلا حئفو ةمحتعملا نبشلاو واولا ةركمو نونلا مضي : يناجشوثنلاو |

 ىلاعت هللاو « سراف دالب نم ةدلب يهو « ناجشون ىلإ ةسسنلا هذه « نون فلألا

 ٠ 'باونعلاب لعأإ

 نذر



 فرغت

 ةدئاز نب نعم

 بلُصصلا نب كيرش نب رطم نب ةدئاز نب هللا دبع نب ةدئاز نب نعم دبلولا وأ

 نب ورمك هيساو  ١ةدحوملا ءابلا هرخئآآو ماللا نوكسو ةلمجملا داصلا مضب -

 بسنلا ةيقبو « ينابيشلا « نابيش نب لهاذ نب ةرم نب ماهه نب ليحارش نب سيق
 نب ةدئاز نب نعم وه : « بسنلا ةرهمج » باتك يف يبلكلا نبا لاقو ؛ فورعم

 لهذ نب ةرم نب مامه نب ةرم نب ليحارسش نب سيق نب ورمع نب كيرش نب رطم
 نب طساق نب لئاو نب "ركب نب ىلع نب بعص نب ةباكع نب ةبلعت 5 نب نابيش نبا
 :"نانكع نب دنت نا رازلا نيب ةغيبر نب ادن ةليدج نب يمعد نب ىصفأ نب بنه

 ىكح ] ؛ ًادوصقم احدمم فرعملا ريثك ءاطعلا لزج اعاجش ًاداوج ناك
 مو. هباي: لع هماقم لاطو هحدمف ةدئاز نب نعم ىلع يبارعأ دفو : لاق ي ممصألا

 كسمأو هيلإ م اقف ًايكار نعم جرخف «© لبحرلا ىلع مزعف « ةرئاج هل لصحي

 بئاقحلا بايإلا دنع تشتف اذإ هتيتأ دق ام معلا تانب يردتس

 اةربو ةريم هل ؛ هرقوأو هلبإ مارك نم قون سمخ راضحإب نعم رمأف

 ( ه : ب ) ريثالا نبا خيراتو 4 : ينايزرملا مجعمو 585 : ١١ دادغب خيرات يف هتمجارت - 7

 تاطوطخملا رداون ) نيلاتغملا ءامسأو ١ : ١88 بدآلا ةنازخو ١ : 758١ ىضترملا يلامأو
 . ١ : 58١ تارذشلاو ١ : ١١7 يبهذلا ربعو ١١8 : م لمآلا ةبغرو ( 968 : ؟

 سيق نب كيرش نب : نيتريخألا نيتخسنلا يو ؛ نم رب ص يل ق يف دري مل طبضلا اذه ١
 . ريت : ض "؟

 . نم رب يل : يف درت م يبلكلا نبا نع ةياورلا *

 . خسنلا يف اذك 4
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 نشتف نألف © كمع تانب ىلإ هللا ظفح يف يخأ نبا اب فرصنا . : لاقو ًابامشو

 0 '[ هللا تيبو © تقدص : هل لاقف « نهرسي ام اهيف ندجيل بئاقحلا
 . ًاصيصخ ناورم ناكو « هرابخأ نم فرط رعاشلا ةصفح يبأ نب ناورم ةمجرت يف

 . هيف هحئادم رثكأو هب

 نب رمع نب ديزي ىلإ امطقنمو « تايالولا يف القنتم ةيمأ ينب ماأ يف نعم ناكو

 نيب ىرجو سابغلا ينب ىلإ ةلودلا تلقتنا اماف <« نيقارعلا زيمأ يرازفلا ةريبه

 وه ام طساو ةنيدمب هترصاحم نم روكذملا رمع نب ديزي نيبو روصنملا رفعج يبأ
 ىلاعت هللا ءاش نإ ةعقاولا هذه نم فرط روكذملا ديزب ةمجرت يف يتأسسو- روهشم
 رولا نم نعم فاخ ديزي لتق اماف « ًانسح ءالي ديزي عم نعم ذئموي لبأ

 . بئارغ هراثتسا ةدم هل ئرجو « ةدم هنع رتتساف

 ينريخأ : لاق روك ذملا رعاشلا ةصفح يبأ نب ناورم' هاكح ام كلذ نمف

 و و لا علا ا م

 سمشلل تضرعت نأ ىلإ بلطلا ةدشل تررطضاف : لاق « آلام هيلإ ينلمحي نمل

 المج تبكرو ©« فوص ةبج تسبلو يضراع تففخو « يهجو تحول ىتح

 < برح باب نم تجرخ اماق : لاق « اه مقآل ةيدابلا ىلإ اهجوتم تجرخو
 سرحلا نع تبغ اذإ ىتح <« فيس كقتم دوسأ ىنعبت « دادغب باوبأ دحأ وهو

 : لاقف ؟ كب ام : هل تلقف « يدي ىلع ضيقو « هخانأف لجلا ماطخ ىلع ضبق

 نعم تنأ : : لاقف ؟ ”تلطأ نتح أ فو : تلقف ؟ نينمؤملا ريمأ ةبلط .تنأ

 : لاقف ؟ نعم نم انأ ننأو « لجو زع هللا قتا اذه اء : هل تلقف <« ةدئاز-نا

 اذه : هل تلق دجلا 6 « كنم كب ”فرْعأل ينإ ثلاوف « اذه عد

 نكت الو هذخف « يب هئيحي نا روصنملا هلعج ام فامضأب يعم هتلمح دق رهوج
 : لاقو ةعاس هيف رظنف « هبلإ هتجرخأف « هتاه : لاق « يمد كفس يف ًاببس
 « كتقلطأ ينتقادص نإف « ءيش نع كلأسأ ىتح هلباق تسلو « هتميق يف تقدص

 . هليفنتسو ًاضيأ هدر را هوم ربل وت هناي

 ْ . روصنملا رفعج يبأ : نم رب يل ؟

 . نينمؤملا ريمأ ةبلط :نوكأ ىح انأ نمو :ار *
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 . كلام ”تبهو له ينربخأف « دوجلاب كوفصو دق سانلا نإ : لاق « "لق : 'تلقف

 « ال : تلق ؟ هثلثف : لاق « ال : تلق ؟ هفصنف : لاق « ال : تلق. ؟ طق هلك

 . كاذ ام : لاق « اذه تلعف دق ينأ نظأ : تلقو تيبحتساف < رشعلا غلب ىتح
 .« اهرد نورشع ربش لك روصنملا رفعج يبأ نم ٍقزرو لجار هللاو انأ < مظعب
 كدوجلو كسفنل كتيهوو كل هتمهو دقو « ريناتد فولأ هتميق رهوجلا !ذهو

 كبجعت الف « كنم دوجأ وه .نم ايندلا ؛هذه يف نأ ملعتلو « سانلا نيب ”روثأملا
 ىمر مث © ةمركم نع فقونت الو هتلعف دوج لك اذه دعب "رقحتلو < كسفن
 هللاو دق © اذه ان : .تلقف « اقرصنه ىلوو لما ماطخ كرتو يرجح يف دقعلا

 «يرغ ينإف كل هتعفد ام. ذخف <« تلمف امن ىلع- ”نوهأ يمد كفسلو ينتحضف .

 الو هتذخأ ال لاو « اذه يلاقم يف ينبذكت نأ تدرأ : لاقو كحضف « هنع

 « تنمأ نأ دعب هتيلط دقل للاوف <« هليثسل ىضمو « ًادبأ نم قررت دعا

 . . هتملتبا ضرألا نأكو « ًاربخ هل تقرع ايف « ءاش ام هب ءيحب نمل تلذبو ش

 . ةعامج همق راث روبشم موي وهو « ةعئاطلا مدي ناك ىتح ًارتتسم نعم لزب ىو

 . تاحصأ نيبو مهليب "ةلتّفَم ترجو هيلغ اويثوف روصنملا ىلع ناسارخ لهأ نم

 سارع كذ .ةفوكتلا نم برقلا حاملا اهانب ةنبدم هو « ةنعئاهاب روصتلا

 ءاني نم حافسلا غرف امل : "هلاثم ام « تاوفملا » باتك يف .يباصلا نب ةمعنلا

 نعم ناكو .© ةئامو نيثالثو عيرأ ةنس ةدعقلا يذ يف كلذو « رابنألاب هتنيدم

 لتاقو موقلا ىلإ مدقتو « انشلم آمتعم ًاركنتم جرخف « مهنم برقلاب ًايراوتم
 روصنملا نع جرفأ اماف « مهقرفو ةمايشو جال حد ناب ًالاتق روصنملا مادق .

 . هل تلقف : را

 . لق معن : ريا"

 . كنع روثأملا : ق +
 - قاتملاو قت زي قع تلقا نه #

 : رقتحتلو : يل ص ره

 2 . ةميظع ةلتعقم : نم نياك

 ١ . عوبطملا تاوفملا باتك يف ةياكحلا هذه درت مل
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 نينمؤملا ريمأ كتبلط انأ : لاقف هماثل فشكف ؟ كحيو تنأ نم ها

 ارحل سادعا لاق هيلإ رظن انف مالا ضعب يف كلذ دعب هيلع لخد مث

 : هلوق ىلع مرد فلأ ةئام ةصفح يبأ نب ناورم

 ٍنابيش ونب فرش ىلع فرش ١ هب تديز يذلا ةدئاز نب نعم ١

 : ةديصقلا هذه ف هلوق ىلع هتيطعأ امنإ « نينمؤملا ريمأ اب الك : لاقف

 نخرلا ةفملخ تود فيسلاب انلْمعُم ةممش - ةيثاملا موي تلزام

 نانئسو ردنبم لك عقو نم هءاقو تلكو هتزوح تعلمف

 ريمأ اب : لاقف ؟ كموق يف سانلا عوقو رثكأ ام © نعم اي : موي هل لاقو

 , 1 ظ : نينمأللا
 اداسح سانلا مائلل ىرت الو ةدسكم اهاقلت نينارغلا نإ

 ٠ كتعاط يف : لاقف « نعم اي تربك : هل لاقف نسأ دقو اموي هيلع لخدو
 « نينمؤملا ريمأ اي كئادعأ ىلع .: لاقف « دلل كنإو : لاقف « نينمؤملا ريمأ انآ

 . نينمؤملا ريمأ اب كل يه : لاقف « ةمقب كفو : لاقف

 : لاقف « ةرمبلا لمآ دهاز رب اا لا لوا

 1 1 ١ . ًائيثس هبرل كرت ام « اذه حيو

 قاما ”تركذ يتلا ةمماللا ةدصصقلا اهنسحأو هبف ناورم دئاصق ربشأو:

 تيكا ئطإلل نرخ الواوا انيب نيس لع ديو يولع يعز اور ةمجرت

 : ةدطق نع شيق هلو

 .نمزلا نم ًاراج هل ”نعم ناك نم مدع نمو فوخ نم هللا نمآ دق .
 نمثلا نم يلاغلاب دجملا يرتشملاو ..هتّمذب يفوملا ةدئاز نب نْنعَم

 نيغلا نم يطعملا اهدع اذإ ًامثئغ اه'دماحم ىقبت يتلا :اياطعلا ىرب
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 وضح نم ناكرألا ئرذ لود تع هل" لاو. ال ادع :نانعل نتن

 « اًنضَح ىأر نم دجنأ : لثملا يف لاقي < ةلحرم ةماهت نيبو هنيب « ةماهتو دج
 1 2 'رابخألاو راعشألا يف ريثك ركذ هلو

 عفشتسا نأ تدرأ ول نإ : هل لاقف اموي ءاحضفلا ضعب نمم ىلع لخدو

 كيلإ تعفشتسا ينكلو « البس كلذ تدجول كيلع لقثي 'نَم ضعبب كيلإ

 ”تعضو ثيحب كمرك نم ينعضت نا تيأر نإف <« كلضفب تينغتساو <« كردقب
 يهجو مركأف كتلأسمم نع يسفن مركأ ل ٍنإو « لمفاف كئاجر نم يسفن
 ش . كدر نع

 مجنملا نبا هللا دبع وبأ ه دك دعو« ةعاففلا قاس رك او ةديكك رادغأ قلو

 نبا باطخ يف هلوق كلذ نمف « .عبطاقم ةدع هل دروأو « عرابلا » باتك يف

 ,:ليق تاكو « نيطامسلا نيب رتخستي مآز دقو مي 00

 ”باّيطخ اب توملا دنع تريصو ا ةادع انك تشم اله

  باقع "”ثحتسا اذإ جاجعلا تحت هنأك نرانملا راوخ كامن

 باسحألا هب 'تدعق 'نَّم كاذكو مهشونت ”حامرلاو كبحص "تك رتو

 انأ نيب .: لاق نعم ةطرش بحاص.ينثدح : يوحنلا ينزاملا نائع وبأ لاقو
 ديرب لجرلا بسحأ ام : نعم لاقف“ « عضوُي بكارب وه اذإ نعم سأر ىلع
 : دشنأو هيدب نيب لثم ىتح ءاجف : لاق « هبجحت ال : هبجاحل لاق مث « يريغ

 اورثك ذإ لابعلا يطأ اف يدبب ام "لق هللا كحلصأ
 0 اورظتناو كيلإ ينولسرأف هلكلكي ىمر رهد لأ

 : لاق مث < كتبوأ "نلجعأل او مرج ال : ةيحيرألا هتذخأو نعم لاقف « لاق



 «ةقربي 3 وهوتلل] اهعفدق « هبلإ اهعفداف « رائيد فلأو ةينالفلا تقان « مالغ ا

 . 'هخميرات يف بيطخلا اذه ىور اذكه

 . ةريثك هنساحمو نعم رامخأو

 3 اهيف هلو « ابيلإ لقتناو © هرمأ رخاوأ يف ناتسجس يلو دق ناكو

 نيتنثا لبقو 2« نيسمخو ىدحإ ةذس تناك اماف « اهب ءارعشلا هدصقو «تايارحامو

 ”سدناف «ًالغش هل نولمعي عانص هراد يف ناك « ةئامو نيسمخو نام لمقو «نيسمخو

 هيخأ نبا مهعبتت مث © .محتحي وهو ناتسجسد هولتقف « جراوخلا نم موق منيب
 « ممرسأب ميلتقف - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - ةدئاز نب ديزم نب ديزب

 كلذ نمف « يئارملا نسحأب ءارعشلا هاثر نعم لتق املو

 رغشلا رخفأ نم ةديصق يهو « روكذملا هرعاش ةصفح يبأ نب ناورم لوق

 :افواو# ةتيعأو

 . تسد ةنيدمب هلتق ناكو

 الانثت نلو ديِبَتت نل مراكم ىقبأو < نعم هليبسل ىضم
 نعم بيصأ م سمشلا نأك

 0 قارعلا تناظأو

 هابناج فجري ماشلا لظو
 ضرأ لك ةماهت نم تداكو

 ”عوشخ هل .هدالملا ؛لمم نإف

 انعم باصأ موي 'توملا باصأ

 الالج ”ةسيلُم مالظإلا نم

 الابجلا هب "ودعلا نم دهت
 ”الاهنلا .لسألا اهب يوري دقو

 الالتخا ةللاجملا هتسيصم

 "الاف ىهاو نيح زعلا نك رل
 الاز ةادغ لوزت ذجن نمو

 . الاشخا هب لوطت تناك دقف

 ١ نم رب يف خسنلا نم. ينزاملا ةياور تطقس .

 + الايثلا : راعخملو تاق . 00

 الامو

 الابيغ هترفح راز نأ ىلإ فتراكو

 : ق يل +«
 و

 .0 رعي : راتخملاو .ص 04
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 يوني قرفألا بلاط كي لو
 لقث لك لمحبي ناك نم ىضم

 نعم للثمل دوفولا . دمع امو

 اياطعلا يوذ ؛فكأ تغلي الو

 ماودَف هب نيتماشلا

 دلعي ال : ضسأل

 .نكلو ؛ ايهذ هزاكج»كي لو

 ًارهس ”يّتطخلا نم ”ةنرامو

 تايقاب دماحم نم ًارخذو

 : 'اهلمو

 وجرت تنك نم هليبسل ىضم

 رنيع  تارّبع كلاب تسلف
 نزح 'ليلغ كنم ءاشحألا يفو

 ينولو يمسج تأر ةلئاقو

 ' لوحن ئذك داع ناورم ىرأ

 ىنح نزحلا هأرب الحر تأز

 ينم تركنأ يذلا : امل تلقف

 فورص امل .نونملا مايأو

 دكا را نب تلا طم ١

 5 ةديصقلا نمو - ن5

 و : خسنلا رثكأ يف +

 . . هتديصق نمو' : ن م

 الامترا ةدئاز نبا ريغ ىلإ

 الاؤنلا هلثث . ضيف قسيو
 الاخرلا هتحاس اوُنطَح الو

 الامث الو هيدي نه انيمي
 فورعملا نم

 'الام ريخلا ةامفيب هب معي ىتح

 .الاطف. هل دم رمعلا تبلو
 الاذملا قلحلاو دنحلا فونس

 الادتعاو ًانبل نييف ئرت

 الا لضفتلا هب .يسقلت_لضتفو

 الاقثت نأ كرهد تارثع هب

 الاهتا الإ .ابهعومدب . تبأ

 ش :٠ الاعتشا لمتشت .رانلا . "سك

 الاقتصلا ”دقف دق يدنهلا نم

 ؟الاعر. نكنأ ةييطم عجفا
 الاحف ًالاح قفلاب 'بّلَعَت
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 نغم دعب لصاو لبللا نأك

 اياطعلا اذإ كيلع ىبأ فيلق

 ىماتيلا اذإ كيلع يبأ فهو
 يفاؤقلا اذإ كيلع ىبأ فهو

 اجيه لكل كيلع يأ فهلو
 انسثي ذإ  ةماسسلاب انمقأ

 نعم دمي لحرت نبأ انلقو
  ىفمأ كنم عئاقولا دهش امو

 لاق ريغ ةفيللا كركذيم

 .اظافح هب تدهش اكرتعمو

 الاطف هيب "نرثق دق ّيلايل

 الالتعاو بذاوك ىنْم نلعج
 ' "الالم مهب نأك اثمش اودغ

 الاخسلا اهلماوح يىقلت اهل

 الايز هل ديرت ال اماقم

 الاون الف لاونلا بهذ دقو

 الع دكاو: اهدقم . مركأو

 الاجرلا الب رومألا يف وه اذإ
 . المو تلعج هئادعأ . ىلع

 الازتلا هسراوف تهرك دقو

 الاق ناك دق يذلا حدملا .عم ئازملاب. ةيمأ وأ .كابنحا:

 الاقتعا لحرلا طساوب لبطي

 تاقبط» باتك يف زتعملا نب هللا دبع ٍلاقو . يئارملا نسحأ نم ةئئثرملا هذهو
 «كحيو :هل لاقف يكم'رَسلا رفعج ىلع ةصفح يبأ نب ناورم لخد : "« ءارعشلا

 لاقف « كيف يحيدم كدشنأ لي : لاقف « ةدئاز نب نعم يف :كتيثرم ٍيندشنأ

 ش ش : لوقي أشنأف ©« نعم يف كتيثرم يندشنأ : رفمج

 الابع هترفح راز نأ ىلإ "نعمل ميلك ”سانلا ناكو ش

 غرف اماف © هيدخ ىلع هعومد لسرب رفعج لعجو « ةديصقلا نم غرف ىتح
 : لاق ؟ ائيش هلهأو هدلو نم دحأ ةيئرملا هذه ىلع كباثأ له : رفعج هل لاق

 ١ ًايغس اودغ : ريل ؛ ىلاكث اوحار دقو ىرغ اودغ : ق ..

 ١ زتعملا نبا تاقبط : 58 .
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 : لاق ؟ اهيلع كبيثي ناك < كنم اهعمس مث ايح نعم تاك ولف : رفعج لاق « ال
 كل ىضرب ال ناك هنأ نظن اناف : رفعج لاق « رانيد ةئاعبرأ « ريزولا هللا حلصأ

 كاندزو ©« تننظ امم فعضلاب « ىلاعت هللا همحر « نعم نع كل انرمأ دق « كلذب

 : ىلإ فرصنت نأ لبق رائيد . ةئاّتسو ًافلأ نزاخلا نم ضبقاف « كلذ لثم نحن

 : نعم نع هب حمس امو ًارفعج ركذي ناورم لاقف « كلحر

 الاجس هب دوجت ام انل نعم ربق نع ائفاكم تحفن
 الاطملا درت ملو هيردانل ىبحي نبا اب ةيطعلا تلجمف

 الاونلا لذب ةحار دوجأب ”داوج نعم ىدص نع ًافاكف

 الاي نل مراكملا يف ءانب ىبحي كوبأو دلاخ كل ىنب

 الام ديفي هادي هيب دوحت "لام لكي ىمربلا نأك

 | 1 . فرصناو لاملا ضبق مث
 هنأ ميدنلا قذيبلا دمج نع « يناغألا » باتك يف يناهبصألا جرفلا وبأ ىكحو

 نعم يف ةصفح .يبأ نب ناورم ةيثرم يندشنأ : هل لاقف « ديشرلا نوراه ىلع لخد
 نيب ناكو : لاق « دشرلا ىكبف « ةديصقلا هذه ضعب هدشنأف « ةدئاز نبا

 . هعومد نم اهآلمف ةحركس هيدي

 ناك ةنإف « ه ست عفتني م ١ ةثرملا ةديصقلا هذه دعب ناورم نإ : لاقيو

 ش : كتيثرم يف تلق تنأ : هل لاق هنود نم وأ ةفيلخ حدم اذإ

 ش الاون الف لاونلا بهذ دقو نعم دعب لحرن نبأ انلقو

 - . هتديصق عمسي الو « ائيش حودمملا هيطعي الف
 ىلع لخد دقو ةصفح يبأ نب ناورم تيأر : "لاق عببرلا نب لضفلا ثدح

 «هريغو رسساخلا مْلَس مهبف ءارعشلا نم ةعامج يف ةدئاز نب نعم توم دعب  يدبملا

 « ةصفح يبأ نب ناورم كرعاش : لاقف ؟ تنأ نم : هل لاقف « احيدم هدشنأف

 . راتخملا نم تطقس : ةيثرملا ؛ نم رب ر يل : نم تطقس : ةديصقلا ١.

 00 .وز : ٠١ يلاغألا ؟



 : لئاقلا تسلأ : يدبملا هل لاقف

 نعم دعب لحرن نبأ انلقو

 ءيش ال !؟ لاونلا بهذ دقو انلاون بلطت تئج دقو « روكذملا تيملا هدشنأو

 يف ناك اماف « هوجرخأ ىتح هلجرب اورحف : لاق « هلجرب اورج « اندبع كل
 ىلع لخدت ءارعشلا تناك امنإو « ءارعشلا عم لخد ىتح فطلت لبقملا ماعلا
 هتديصق هدشنأو هيدي نيب لثمف : لاق « ةرم ماع لك يف نيحلا كلذ يف ءافلخلا

 اهلوأ يتلا

 اهالد ءابحلا طلخت ءاضيب | اهلايخ يحف ةرئاز كتقرط

 اههامأف اصلا ىلإ بولقلا داق ابلثمو داقتساف كداؤف تداق

 ٠ : هلوق ىلإ غلي ىتح هل تصنأف

 [١ الاله نورتست وأ مفكأب اهموجن ءامسلا نم نوسمطت له

 لزي ملو « يدبملا هل تصنأف : لاق « ناورم ةمجرت يف اهضعب ركذ مدقت دقو

 2م عمس امب اباجعإ طاسلا ىلع راص ىتح « اهنم ًائيشف ًائيش عمس اك فحزي

 اذهو « مرد فلأ ةئ اب هل رمأف <« تبب ةئام : لاقف ؟ يه تبب 5 : هل لاق

 اهنإ لاقيو « تاياورلا فالتخاب فلتخي هنكل « هتمجرت يف هانركذ ام فلاخي
 ملف عيبرلا نب لضفلا لاق . سابعلا ينب ةفالخ يف رعاش اهيطعأ فلأ ةئام لوأ
 ًالثام ناورم تيأر دقلو « ديشرلا نوراه ىلإ ةفالخلا تضفا "نأ مايآلا ثيلت

 كرعاش : لاقف ؟ تنأ نم : هل لاقف « ًارعش هدشنأ دقو « هيدي نيب ءارعشلا عم

 « تيبلا هدشنأو « اذك نعم يف لئاقلا تسلأ : 0

 لخد ىتح فطلت مث « اندنع هل ءيش ال هنإف هوجرخأف هدبب اوذخ : لاق مث

 "هتزئاج نسحأف هدشنأف « كلذ دعب هملع

 "00 0 م
 . ىتح ِلاَيلاو مايألا ثبلت ملف :

 ..راتخملاو « نم رب يل : نم هلك طقس : هتزئاج ا

 ناو



 نعم يف يدسألا ملا نب ديطم ن نيسحلا تاببأ ًاضيأ ةردانلا يئارملا نمو
 ش م : ٠١ ةساجلا ٠ تايبأ نم يهو * أضيأ ةدئاز نبا

 هريبقل الوقو نعم ىلع املأ

 فيك نعم ريق ايف
 ”هدوج ”تئراو

 ةرفج ”لوأ تنأ نعم ّربق ايو

 هتوم دعب هفورعم يف شيع ىف
 , ىمشاوا دوما ىصنم ”نعم. ' ىمم املؤ

 0 مش اعيرم يداوغلا كتقس

 را رنبلا هنم 3 0

 اخنست تعا كفا ان ال6 وز . "تيم ”دوجلاو « دوجلا تّعسو دق ىلب

 .اعترم :ةأرجم ليسلا كمي ناك ١3

 ىلإ نا 1 طل كا يلاعلا 5000000

 0 . ةعيدب ةردان لكب هنساحم نم تدتأل ةلاطإلا فوخ الولو « انه اهتداعإ

 . هدج وخأ ةعاجشلاو مركلاب فوصوملا ينابيشلا كيرش نب نازفوحلاو (258)

 حمرلاب هزفح يرقنملا مصاع نب سيق نآل تازفوحلا هل لبق امنإو <« كيرش نب رطم
 نازفوحلا مماو « هفلخ نم هعفد يأ .هزرفح ىنعمو « هتوفي نأ فاخ نيح

 لوألاو « ينايشلا سيق نب ماطسب هزنح يذلا نإ لبقو م كيرشش نب ثراحلا

 «انبا زيهلاب معأ ىلاعت هللاو « حصأ

 و1: مقر ةيسامحلا : يقوزرملا- حرش رظنا“.١
 .139: 1 ب رظنا ؟



 يوسوس 0
 ريسفتلا بحاص لتاقم

 « يزورملا يناسارخلا ءالولاب يدزألا « ريشي ن نب ناهلس نب لتاقم نسحلا وبأ
 ًاروهشم ناكو « اهب ثدحو دادغب لخدو ةدعلا لإ لا محا

 0 لا رمل قا اك ريسفتب |

 نب ىقازرلا دبعو دا ديلولا نب ةبقب هنع ىورو ٠ مهريغو يرمهزلا 0 نا

 .٠ مهريغو ©« دعجلا نب يلعو ةرامع نب يهرحو - ه هركذ مدنا يفاعنصلا ماه

 هنأ « هنع هللا. يضر « يمفاشلا مامإلا نع يكح « ءالجألا ءاماعلا نم ناكو

 يهز لع « ريسفتلا يف نابلس نب قم ىلع 0 ا

 : را بابذلا 59 6 الاخ“ 0 ل

 ؟رارم هيلع طوقسلا نم نثكأو ؛ هبجو ىلع عقي لعجو « هيلع حلأو هيلإ داغف

 « ناملبس نب , لتاقم : هل ليقق « بابلاب نم اورظنا :: روضنملا لاقف « هرحضأ قح

 ىلاعت للا قلخ اذام عت له : هل لاق هيلع لخد اماف ة «هل نذأف « هب "ىلع : لاقف

 . روصنملا تككسف « ةربابجلا هب لجو زع هللا لذبل معن : لاق ؟ بابذلا

 « شرعلا نود امع ينولس : لاقف ناملس نب لتاقم دعق : يبرحلا مهاربإ لاقؤ .
 : هل لاقف ؟ هسأر تلح "نم جح نيح مسو هيلع هللا ىلص مدآ : لجر هل لاقف ٍ

 لاقو . يسفن ينتيجعأ امل ينيلتبي نأ دارأ .ىلاعت هللا نكلو « مماع نم اذه سيل

 بيذهتلا بيذجو ١ : ١٠١١ .دادغب خيراتو م4 : ١/4 ليدعتلاو حرحلا ين هتمجرت -7+#

 3 . 557 : ١ تارذشلاو 0١م : ؛ لادتعالا نازيمو 4 :

 ش . يل نم رب : نم تطقس : يصمحلا ١

 اكن



 لاقف ©« شرملا نود امع ينولس : ًاموب نابلس نب لتاقم لاق « ةنيبع نب نايفس

 ؟اهرخؤم يف وأ اهمدقم يف اهاعم ةمنلاو ةرذلا تيأرأ < نسحلا ابأ اب : ناسنإ هل

 ةيوقع اهنأ تننظف : نايفس لاق « هل لوقي ام يردي ال خبشلا يقبف : لاق

 | . اهب بقوع
 هبسن نم مهنمو « ةياورلا يف هقثو نم مهنمف « هرمأ يف ءاماعلا فلتخا دقو

 وهو جاجحلا نب ةبعش عمسأ ًاريثك تنك : دملولا نب ةبقب لاق . بذكلا ىلإ

 كزانملا ني هللا دبع لثسو . ريخي الإ هركذ طق هتعمس اف « لتاقم نع لأسي
 كرابملا نب هللا دبع نع يورو . ةدابع هنع انل ركذ دقل « هللا همحر.: لاقف هنع

 كاحضلا نم عمس له : لتاقم نع يبرحلا مهاربإ لثسو . هثيدح كرت هنأ ًاضيأ

 . نينس عبرأب لتاقم دلوي نأ لبق كاحضلا تام « ال : لاقف ؟ ًاثيش محازم نبا
 دارأو : مهاربإ لاق 4 نينس عبرأ باب كاحضلا ىلعو ىلع قلغأ : لتاقم لاقو
 مو : اضيأ مهاربإ لاقو . رباقملا يف كلذو « ةنيدملا باب ينعي « باب » هلوقب

 1 . هقلي لو ائيش دهاجم نع لتاقم عمسي
 «ورم ىلإ لوحتو « خلب لهأ نم ناك نايلس نب لتاقم : رايس نب دمحأ لاقو

 يف مككتي ناكو « لوقلا روجبم ثيدحلا كورتم مهتم وهو « قارعلا ىلإ جرخو
 نب لتاقم : يناجزوجلا بوقعي نب مهاربإ لاقو .هنع ةياورلا لحت ال اب تافضلا
 نوفورعملا نوباذكلا : يئاسنلا نمحرلا دبع وبأ لاقو . ًاروسج ًالاجد ناك ناولس

 « ةنيدملاب ىبحي يبأ نبا : ةعبرأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ثيدحلا عضوب
 فرعيو - دبعس نب دمحو © ناسارخي ناملس نب لتاقمو « دادغبي يدقاولاو

 : ش . ماشلاب - بولصملاب
 ركب وبأ لاقو . اياذك ناك : لاقف نابلس نب لتاقم ًاموي ميكو ركذو

 : لاقف « نايلس نب لتاقم نع ثعشألا نب نايلس دواد ايأ تلأم : يرجآلا
 كورتم باذك نايلس نب لتاقم : سالفلا ىلع نب ورمج لاقو . هثيدح اوك رت

 ال :رخآ عضوم يف لاقو .هنع اوتكس نايلس نب لتاقم :يراخبلا لاقو . ثيدحلا

 لاقو . ءيشب هثيدح سيل نايلس نب لتاقم : نيعم نب ىبحي لاقو . ةتبلأ ءيث
 هنع يورأ نأ ينبجعي ام ريسفتلا بحاص ناملس نب لتاقم : لينح نب دمحأ

 اكل



 ىبحي نب ايركز لاقو . ثيدحلا كورتم وه : يزارلا متاح وبأ لاقو . ائيش
 كورتم ًاباذك ناك : اولاق ناسارخ لمهأ نم تناملس نب لتاقم : يجاسلا

 دخاب فاك نابلس قب لتاقق»- + قبلا ةاتتح نو هع ماس ربأ لاقون «. تيارا
 هبشي ًاببشم ناكو « مهنتك قفاوي يذلا زيزعلا نآرقلا مع ىراصنلاو دوبيلا نع

 . ثيدحلا يف كلذ عم بذكت ناكو « نيقولخلاب برلا

 ثيزأ نك <« دوصقملا نع انجرخ دقو « ريثك هقح يف مالكلا نإف ةلمحابو

 . هنأث يف ءاماعلا ليواقأ فالتخا ركذ

 . ىلاعت هللا همحر 6 ةرصبلاب ةئامو نيسمخ ةنس. فوتو

 . ةداعإلا نع ىنغأف يزورملاو يدزألا ىلع مالكلا مدقت دقو

١/1 
 ةلودلا ليش

 ؛ةلودلا لبش بقلملا < يزاجحلا يركيلا لتاقم نب ةيطع نب لتاقم ءاجيه لا وبأ
 «مهنع هليحر تبجوأ ةشحو هتوخإ نيبو هنيب عقوف «برعلا ءارمأ دالوأ نم ناك

 داعو <« ةنزغ ىلإ ىبتناو ناسارخ ىلإ جرخ مث دادغي ىلإ لصوو مهقرافف
 هاثر كلملا ماظن لتق الو © هرهاصو كلملا ماظن ريزولاب ”صتخاو « ناسارخ ىلإ

 . هتمجرت يف اهركذ مدقت « نيتيبب روكذملا ءاجيحلا وبأ

 اهريزو ًادفرتسم نامرك دصق ىلع مزعو « ةدم اهب ماقأو دادغب ىلإ داع مث

 مامإلا ىلإ بتكف « ريهاشملا داوجألا نم ناكو « ءالعلا نب مركم نيدلا رصان

 هنومضم < روك ذملا ريزولا ىلإ باتككب هيلع ماعنإلا اهيف سمتلي ةصق هللاب روظتسملا

 تدعبأ « ءاجيهلا يأ ال» : هتصق سأر ىلع رهظتسملا عقوف « هيلإ ناسحإلا
 ريخلا يف هقيرطو « عنقم ءالعلا نبا يفو « ةعجرلا كب هللا عرسأ « ةعجُتنلا

 .يزغلا تايبأ ضعي الإ راتخملا ين ةمجرتلا هذه نم دري ملو ؛ 5٠١54 : م ةرهازلا موجنلا رظنا - *م؛
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 كلر ها سس در سم 0 عّسْبم

 ش . باتكلا نع ىنغتساو « رطسألا هذه. ءاجسحلا 'وبأ ىفتكاف

 ْ لوخدلا يف نذأتساو ريزولا ةرضح دصق ابلصو امإف « نامزك ىلإ هجوتو

 هتسد. نع جرخو ماق اهآر.اماف املق « ةصقلا هيأر ىلع ضرعو هيلع لخدق « هل :نذأف |

 هع م تاج رف راك فلأ- ءاجسملا ىنأل قلطأو « اهبتاكل اميظعتو امل ًالالجإ
 :هدشنأف اهايإ .هدشنتس 000 هحدع ةديصق هعم نأ ءاحمملا وبأ وئام ىلإ

 : تاق لأ انو“ 'يرخأ [ رانيد فلأ هل قلطأ تيبلا اذه ريزولا عمم اف

 « هبكرمي ًاداوج هنلإ داقو « هيلع علخو « ىرخأ رائيدت فلأ هل قلطأ ةدنصقلا

 «© عوجرلا مرسلا كل دبر . عوقرم عوعتبم نينمألا ريمأ ءاعد : هل لاقو

 ش 1 . هيلإ جاتحي ام عيمجم هزبج

 ىلإ داع نشا تاوو اضل ردا « يلق اه. ماقأو دادغب ىلإ عجوفأ

 « اهيف بيبشتلا نم جاو ءارمأا ا يوعو « ار هيت لإ لود تامارخ

 7 لمحو .«© ندوستو هرسمع رخآ يف ضرمو ؛ اهنطوتساو ورم ىلإ لحر
 ١ ْ . ىلاعت هللا همحر « ةئامسخو سمخ ةنس دودح يف هب يفوتو « ناتسراهبلا

 ةمالعلا نيبو هنيبو « قئارلا عيدبلا مظنلا هلو « ءافرظلا ءابدآلا ةلمج نم ناكو .
 هللا كو < تايغادمو تابتاكم - هركذ مدقملا - يرشخعزلا مساقلا يبأ
 : : 2 ْ : هب عاتجالا لبق

 6 31 لثم لماك بدأ اذه

  هرشخز هيجنأ ”لتضاف "يرشغعز

 هريخ يتكأ دنقف  هرأ 7 نإ. رخبلاك

 ١دسحلا بايث هنم ىلتعاف افرش يزعش انما نومك
010101101101010 

 ؟هم



 نم ابه نيتي يزفلا .ةمجرت يف اهنم

 نيصّتقرُمي .

 ديالا خت اذإ تدنلا دسأتسي ال دك

 + لاق اللا هجر © عطل عوطق لك هلو

 : ةدصصقلا هاذه لوأو

 هقيقع قيقعلا قرب نم تمش اذإ

 محرم نب ىسع ناهرب امل سيعو
 ”لآلا سس 2

 يننأ .بسحت نايتبلاك "حئاوس :

 انيل نكي مل ولو
١ 

 : يل ؟

ع نامزك نم نس 0 ,
 هئفرع افر

 تملا "قم  نيقفاخلا- ءارو - نيب

 اثراو دجملا لبقي مل دجام ىلإ
 رهدلا رغث مست

 م ؟ابتو

 آلئاق ماد ام عامسألا هل خبصت

 ةركم لق ًارداخ ثيل .رأ و

 نكي دؤجلا عم :

 مهاربإ قاعسإ يبأ ةمحرت يف هركذ مدقت يذلا وه روكذملا ريزولاو

 0 5 ةمئابا ْ 0 ا 000 هدصق هنإف 6 روبشملا رعاشلا

 .ايفاوط امإ

 ' بحاصي . هنم

 ماد اما راصبألا هلا ونعتو

 . ابئاقل 90 كار
 . ايئاحسلا "نوفجلا نود عحتنت الف

 ابلاطملا ىتيسعلا جفلا لتق اذإ
 اماور“ 9 هند د 00 00

 اغاوا - طاشنلا . نعال نيف

 ابراغمو امل هبي مل قراشم

 اسك نجلا ىويخ نتاع نكلو:

 . ايحاص مزعلا وس بحصي مل دج اذإ

 ابتاك

 0 ايئاخرلا يطعيو .ايلعلا يف سفاني
 "الاخ .تزاص مالقألاب لاص اذإ

 ةلودلا -« لبش » وه حودمملاو )2 جربلا مسا ىدسأ و ةظفل ىلع يرشح زلا بعالتي

 : ن ق ؛ قورنللا . قوفحلا

 ٠ خماوش » اهلعلو . خسنلا يب اذك « :

 "ه4

 « يزغلا



 : ابنهو

 ابقانملا نيزي ًالضف هل ةركذ فصاو بقانملب موق ناز اذإ

 ابجاحو ًانبع رهدلا هجول تناكل تمسجت ول يتلا ”مشلا. مشلا هل
 ابعاك هنم ةظْل ىندأب تراصف هفرط ةرازولا ءاطمث“ وحن : ىنث
 ابثاو ماق امو اها رخأ زرحأو ا انهو. .اهالوأ :لوانت

 . يقابلا ىلع ةلالد اهنم جذومنألا اذه يفو « دئاصقلا رّرغ نم يهو

 اسم
 ٍليَقعلا دلقملا

 دنع اًسنهملا نب ورمع نب رفعجن نب دلقملا نب عفار نب بيسملا نب دلقملا ناسح وبأ

 نب 'ةثوج نب سيق نب ديز نب هللا دبع نبا  ريغصتلاب ديرب نب نمرلا
 نب ةيواعم نب ةعصعص نب رماع نب ةعببر نب بعك نب ليقع نب نزح نب ةفهط
 . لصوملا بحاص « ةلودلا ماسح بقلملا « يليقعلا « نزاوه نب ركب

 ابكلمو لصوملا ىلع بلغت نم لوأ بيسملا نب دمح ”داودلا وبأ هوخأ ناك
 رصن وبأ ةلودلا ءاهب جوزتو . ةئاؤلثو نينا ةنس يف كلذو « تيبلا اذه لهأ نم
 عبس ةنس يف داودلا وبأ تاماماف . هتنبا يمايدلا هيوب نب ةلودلا دضع نبا

 انخيش ركذو . روعأ ناكو « هدعب نم كلملاب روكذملا دلقملا هوخأ ماق نينامو
 عمط يفوت امل داودلا ابأ نأو « نينامثو تس ةنس يف كلذ نأ هخيرات يف ريثألا نبا

 ه١ : » يبهذلا ربعو #٠١ : ؛ ةرهازلا موجنلاو ( 1 ج ) ريثالا نبأ خيرات يف هرابخأ - ”مه

 والشذرات   : 8مم١ ٠ 1

 فج نو و ةفوس 00 يس ع قي ردا ةمرج يكن خ1
 . داوزلا : ض ؛ داوذلا : ق ؟



 لصوت مث« هن ربكل الع هاخأ اومدقو « ليقع ؤنب هدعاسي ملف « كلملا يف دلقملا
 . هلصاح اذهو « هترصتخاف كلذ يف لوقلا لاطأو « كلم ىتح ةعيدخلاب

 ىلع بلغف « ريبدت نسحو ةسايسو لقع هبف ناك هنإ : ريثألا نبا ريغ لاقو
 هملإ ذفنأو <« هانكو هللا زداقلا مامإلا هبقلو . هتكلمم تعستاو تارفلا يقس

 .لجر فالآ ةثالث كارتألاو ميدلا نم مدختساو . رابنألاب اهسبلف علخلاو ءاوللاب

 . رعشلا مظنيو < بدألا لهأل ةبحمو لضف هيف ناكو « ةجافخ هتعاطأو

 ايأ ةلودلا دمتعم رياسأ تنك : لاق نيهاش نب نارمع نبا ءاجمحلا وبأ ىكح

 يناعدتسا مث « انلزنف « نيبيصنو راجنس نيباام روكذملا دلقملا نب شاورق عبنملا

 «© يونغلا ورمع نب سابعلا 'رصقب فرعي كانه رصقب لزن دقو « لاوزلا دعب

 ةباتك لمأتي ًاماق هتدجوف هلع تلخدف © ةريثك هاممو نيتاسد ىلع ًالطم ناكو

 | يه اذإف اهتأرقف « طئاحلا ىلع

 كرمع نبا كقراف فيك ور مع نب سابع رصق اب

 :كرهد بْيَر كلاغ فيكفز وهدلا' . لاتغت "تنك دق.

 كرخفل لب كدجمل لب كد وجل لب كزعل اماو
 نيثالثو. ىدحإ .ةننس. ىف .هطخم نادمح نب هللا دبع نب ىلع تنك وو بيوتكم اهنتو

 دقو « ينتملا حودمت نادمح نب هلودلا فسس وه بتاكلا اذهو : تلق - « ةئانلثو

 7 ناوتكم كلذ. تحت ناكو : يوارلا لات دقن:

 كرادتج نوثم نبي تفرش . رطشأ نساحم 'احمو

 هب ةادج بلع شل رفنضغلا بتكو » بوتكم تاسبألا تحتو
 نب ةلودلا ةذع وه بتاكلا اذهو :' ثلق -« ةئاثلثو نيتسو نيتنثا ةلس يف

 7 050 او يحأ نبا فاد نبذل دع ني نجما ةودلا



 : بوتكم كلذ تحتو - ءاحلا فرخ يف اضيأ هدلاو

 كرقعب ميهابق تبرض ىلألا لمف ام رصق اب
 ' كريشت ليوطب ”مهاوطو © ”مهيلع نامزلا عا

 كرمع لوطو كيف لاتخي نم رمع رصاقل اهاو

 ' نينامثو نام ةنس يف هطخي مفار نب بيسملا نب دلقملا بتكو» بوتكم هتحنو :

 تحت و - ةمجرتلا هذه بحاص روكذملا دلقملا وه بتاكلا اذهو : تلق - « ةئاثلثو .

 : بوتكم كلذ

 كرصع ميدق نونكاسلا م .ارككلا منص ام رصق اب

 كربصي ًارط مهتوأثو مهتذذبف - مهترصاع

 كرطس مقر بيسملا نبا ال يعجفت راثأ دنقلو

 ءارادكا يجاوب قيحألا «نأ | تماعو

 دعإ هسا هطخي بدسملا نب دلقملا نبي شاورق تكونوا 5206

 ' تنتك ةعاسلا : شاورقل تلقو « كلذ نم تبجعف : يوارلا لاق « ةئاعيرأو

 ل ةعامجا نقدا دق موئشم ا رمل مددهب . . تعم دبقو « معنا: : لاقف ؟ اذه

 ةقرلا نيب يذلا رايس ينب لت لهأ نم يونغلا ورمت نب سابملا اذهو (259)
 هولتاقف «هرمأ لوأيف ةطمارقلا برحل هللا, دضتعملا هريسو «نيرحبلاو ةماملا ىلوتي
 دحألا ةلمل دادغب لخدو دضتعملا ىلإ عجرف هوقلطأ مث + ةورخأو هورسكو

 وبأ لاقو . نيتئامو نينامثو عبس ةنس ناضمر رهش نم تضم ةليل ةرشع ىدحإل

 ةنس يف يوذغلا ورم .نب نمابعلا تام : ريغصلا هخيرات يف يبلحلا يميظعلا هللا دبع

 عنجلا لتقف ©« فالآ ةرشع يف مهبلإ هجوت هنأ بئاجعلا نمو -« ةئائلثو نيسمخ

 ناشارخ ثحاض دا نب ليعاع] ترام رافملا للا نم نرخ« ةدحوت لسو

 ا



 . 'نوقاملا انو هوذخأف « افلأ نيسمخ يف وهو
 دقو ؛ ةنس نوعبس شاورق هبتك ام نيبو ةلودلا فيس هبتك-ام نيب ناكو

 كلملا دبع عم هل ىرج امو ريمع نب كلملا دبع ةمجرت يف ةياكحلا هذه ريظن قيش
 . كانه رظنملف « ناورم نبا

 يرت مالغ هبلع بثو دإ رابنألاب وهو هسنأ سلخ .يف روكذملا دلقملا انبيو

 ىلع نوفدم هنإ : لاقيو « ةئائثلثو نيعستو ىدحإ ةنس رفص يف كلذو « هلتقف
 هعمس ىرتلا اذه نأ يكحو < تبهو رابنألا نيب "ايفيش هل لاقي ناكب تارفلا
 هللا ىلص هللا لوسر حيرض تج اذإ : جحلا ديرب وهو هعدو لجرا لوقي وهو
 هاثر تام املو ؛ كترزل كابحاص الول : ىنع هل لقو هدنع فقف مسو هيلع
 . ءارعشلا نم ةعامج هاثرو نيتديصقب يضرلا فيرشلا

 رمألا دلقت مث « هنع ابئاغ ش ئاورق عينملا وبأ ةلودلا دمتعم هدلو ناكو (260)
 «© ببسملا نبا نسحلا وبأ امهدحأ : رمألا يف هناعزاني نامع هل ناكو هدعب نم

 « نيعستو نيتنثا ةنس نسحلا وبأ يفوتف © بيسملا نب بعصم ”حرم وبأ رخآلاو :
 . «اهنم هرطاخ حارتساو كلملاب شاورق درفتف « نيعستو عبس ةنس حرم وبأ يفوتو
 هدالي يف بطخو « تارفلا يقسو نئادملاو ةفوككلاو لصوملا دالب هل تناكو

 نع عجر مث « ةئاعبرأو ىدحإ ةنس يف -*هركذ يتأيسو - رصم بحاص ماحلل
 ' ىلع ديزي ام اهنم اوذخأو <« شاورق راد اوبهنو لصوملا ىلإ زغلا تلصوو « كلذ

 مدقملا - ةقادّص نب سيبد رغألا يبأ ةلودلا رونب دجنتساف « رانيد فلأ قئام

 . مهنم ريثكلا لتقو مهلع اورصنف زغلا ةبراحم ىلع اممتجاو هدِتأف - «مركذ

 ءدهات نكد ةديصقب روبشملا رعاشلا يدادغملا لبشلا نبا يلع وبأ هحدمو

 1 ا

 ١ نم رب يل : نم طقس : نوقابلا ... سابعلا اذهو .
 ا . ايقيش : ص ق نر ؟

 . خرم : نالس يدو ةيرصملا ةعوبطملا يو ؛ جرم : ن *

 . أطخ وهو « هركذ مدقملا : ن ه

 . ؟"” : ؟ * ©

 فلي



 رشنألا "نوطي ”مهأروبق تادغف مهموسج «رومق نع كضزأ تهزن

 رفظم لكي انندلا هذه نم .اورفظو دالملا اونطو ام دعب نم

 : ردنكسإلا ةوطس كسأبب اوُنقلو هجوجأي نع دّسسلا جاتر اوضف

 ءاجمحلا يبأ ريمألا تخأ نبا وهو « نيدلا دج بقلي ] روكذملا شاورق ناكو

 نمف « ةرئاس راعشأ هلو « ًافيرظ ًارعاش ابيدأ '[ ناكو « لبرإ بحاص يناذهلا
 "عرصقلا ةيمد» باتك لوأ يف يز'رخابلا نسحلا َوِبأ هل هدروأ ام كلذ

 ١ ش 1 ٠ : هلوق وهو

 ر:زارحألا 'لقيصو ماثللا أدص اهنإف“ تابئاتلا زف هللا

 يرارغ نيفرص قلطأو افيس  يننعبطف ةرباز الإ تنك اما

 0 هدودجو: © هلاك نم لامل اثروُم مذي وأ دّمحي ناك نم

 هديزل [(تلاخا ًازيثك : :اركش .: ةديحو  نكشأ هه: ةرما انآفا

 هدوهجم نم كبيضري ام كيطعي . رواغم . نانعلا ءلم رقشأ يل
 هديرجت يف جومت قوربلا تلخ هتدئرج اذإ بضع دنبمو

  هدوع يف تبتكار ايانملا مأ امنإك نانسلا نادل فقثمو

 هديدبت ىلع يدي دوج تطلس يننأ الإ لاما ”تْيوَح اذبو

 | : اضيأ هيلإ بوسنملا نمو

  سمللا ”ةنّيل فارطألا ةمّمنُمم هبغت تسيل بسبطلل .ةفلآو

 ١ لوبق : نم رب يل .

  9000نبأ دليفتتسو دنع تدزرزو « ر نم ةدايز

 . ١64 08م: رصقلا ةيمد م

 ضل



 سمش ىلع امغ ترصبأ اهبجو ىلع الع اهببج نم دنلا ناخد ام اذإ

 : روكذملا شاورق ريمألا مع

 . مهتيأر جاجعلا اومحتقا اذإ موق

 ةمللل ”'مُهاعد خيرصلا .اذإو

 اهران دمخأ ”نرحلا  دانز اذإو

 اراهقأ مهوجو تلخو .اسمش

 اداه وأ مهبلع نرامزلا .لدع

 ارامعألا اوقرافو سوفنلا . اولذب
 ارك .ةنسألا" -:فارطأي“ اود

 حدم دقو < "يرزجلا رهاطلا اضيأ « رصقلا ةيمد » ءارعُش ةلمج نمو (262)

 : دارطتسالا بأبي ىف نسحلا ةباهن يف وهو « هلوقب روكذملا أشاورق

 ”يديعقربلا هجوك ليلو
 5سم مون هلق يمونو ”تيزس

 هنأك ”ءاضم هبف قل ذأ لع

 هنأك حابصلا ءوض ادب نأ ىلإ

 ةنورق لوطو هئناغأ دربو ”ةماظ .

 هنيدو ديف نب نايلس لقعك

 هنونجو .هشيط يف رباج وبأ
 هنديح ءوضو شاورق هحو انس

 . ذاك نيبيقف يف بولسألا اذه ىلع هركذ مدقملا رعاشلا نينع نبا نيدلا فرشلو

 0 : ؟سوماجلاب رخآلاو لغبلاب اهدحأ زيني قشمدب

 امههيلدج يف سوماجلاو ”لغبلا
 اثحئابتف ةليل ةمشع ازرب

 ررظانم لكل "ةظع احبصأ دق
 رفاحلا اذو هينرقب اذه

 - رك اسع نب ىضترملا لادج انقل

 . ةلشوج : ار ؛؟ ةنوح : يلق ؛ ةثوح : نم رب-١

 . ه٠ 0: رصقلا ةيمد ؟

 . جاعزنا : ن م

 .2 ١٠75ه : نينع نبا ناويد

 ضلي



 رظانلا فيطللا دبع يف لقعلاك ..رصاق ىنعم تحت ليوط ظفل
 . رعاشلا 'هيولدم ةعاقر الإ ثلاث كقحو امل ام نانثا

 يرزجلا رهاطلا تاميأ نع نينع نبا لأس هنأ باحصألا ضعب يل ىكح دقلو

 ٌْ 5 ملعأ هللاو « اهعمس ناك ام هنأ فلحف « اهيلع "هءانب نسحتساو

 نب نمحرلا دبع دمع وبأ دبشرلا هب زيني ناك بقل : روك ذملا هيولدمو .(263)

 ناكو « يسلبانلا نباب فورعملا رعاشلا راكب نب جرفملا نب :نسحلا نب ردب نب دمح

 رفص فصتنم يف يفوتو . وجه عيطاقم ةدع هيف نينع نبالو « قشمدب ًاميقم
 همحر « ريغصلا بابب نفدو « ةسورحلا قشمدب .ةنئاتسو ةرشع عسن ةنس

 | ..ىلاعت هللا

 ةفيطل اتايبأ روكذملا يرزجلا رهاطلل اضيأ « ةيمدلا » باتك يف ركذو
 : ىهو ©« اهركذ تيبحأ

 .اقئاش بلق لكل .لازي ال ذإ ىوهلا يف لبش نبا ظح ىلإ رظنا

 اقشاع مدعي سمدل ربكأ هللا هنقشعف ىحتلاو أ هوقشع

 يلحلا ساحنلا نبا رصن يأ ةمجرت يف « ةديرخلا» باتك يف تدجو مث
 ”«ةقيدحلا» يف تلصلا وبأ هدروأ : لاقو ةثالثلا تاببألا هذه نم نيريخألا نيتيبلا
 ش . ملعأ هللاو <« ساحنلا نبال ينعي « هل

 : شاورق ريمألا ثيدح ىلإ انعجر

 نينخأ- نيب مج هنأ لفن .-< برملا ناب ىلع .ايراج ابان اباه ارك تاكو
 ام هلمعتسن "يذلا ام ينوربخ :.لاقق كلذ ىلع برعلا هتمالف « ؛حاكنلا يف

 . جاكت : ن : 1 . وهس وهو « ةديرحلا : ن ق ص *

 ضل



 ةيداملا لهأ نم ةثس وأ ةسمخ ريغ بقر يف ام : لوقي ناكو ؟ ةعيرسشلا هخسنت

 ةنس نيسمخ ةدم شاورق ةرامإ تمادو . مهب هللا أبعي ايف ة رضاخلا امأف « مهتلتق

 هيلع ةكرب-ضبقف - : للبلا" جراخ نا ملا , ةكرب هيخأ نيبو هنيب عقوف

 . مدلك ىدعإ الاي هسلخحعو  هديقو © ةلاسرأو قرأ ىدحا ةنس يف

 00 ٠ . هناكم ىلوتو <« لصوملا

 يذ ف قال وتو < نيتلس  ةرامإلا يف ماقأو ةلدلا معزب . ةكرب بقلو (264)

 ٠ نيعبرأو ثالث ةنس ةجحلا

 نب ناردب لضفلا يبأ نب شيرق يلاعملا وبأ هنخأ ا 55 ماقف (265)

 سمح ةنس بجر يف وتو « نيبلصن بحاص روكذملا ا

 هسيحم يف روكذملا ًاشاورق همع لتق هنأ شيرق لعفام لوأف - ةئاعبرأو نيرسشعو

 « لصوملا قرش ةيوت . لعب نقدو# ةئاعبرأو نيعبرأو عبرأ ةنس:بجر لبتسم يف

 . ًاعاجش ًايرك ًارعاش ًاحبصق ناكو

 نيش فلألا دعبو واولا 55 :ءازلا ةوكسو فاعلا نيكي + شاورقو

 تيارا مكاو يتلا ةغللا يف وهو « شئرقلا نم لاوعف وهو « ةمحعم

 . ةراجتلا نامت تناك اهنأل اضيأ شيرق .

 . راد بهن: ىلع ..- زك ١ قلاع :يرسارملا نالسرأ عم شيرق :عمتجاو

 الإ سك“ .« محلا يف هتيجس ىلع ىرج هللا رمأب مئاقلا مامإلا نإ مث « ةفالخلا

 دعب ربخلا دروو < هنع ىفريل نيدمحملا يف هركذ مدقملا كَيل'رقُتط ناطلنلا

 ' يلا زأ قا ةناارأو ىدعو تقلد انبااو دهان نب ير نع سنو كلذ

 ٠ . ةنس نيسمخو ىدحإ هرمع ناكو « نيبيصن ةئيدمب نوعاطلاب
 بقلملا شيرق نب سم مراكملا وبأ هادلو ليقع ينب ةرامإ هدعب لوو (266)

 كيلرغط ناطلسلا ةافو دعب دادغب ىلع ءالبتسالا يف عمط دق ناكو « ةلودلا فرش

 رضهو ةعيبر رايد ىلع ىلوتساو « كلذ نع عجر مث - هركذ مدقملا - يقوجلسلا
 «اهذخأب داكو اه رصاحو قشمد دصقو « مورلا دالب نم ةواتالا ذخأو بلح كلمو

 اضذي



 ًاقلخ لتقو اهختنف « هوبزاجو: مهبلإ لحرق ابلهأ هيلع ىصع نار نأ هغلبف

 « ةكلمملا هلأ تغستاو« ةئاعبرأو نيعيسو تس. ةنس يف كلذو « ابلهأ نم ًاريثك

 « اهدعأو ريسلا نسحأ نم هتريس تناكو « هلثم كلم نم هتيب لهأ نم نكي لو

 : ْ . هدالب يف ةنمآ تاقرطلا .تناكو

 هدنع تام - هركذ مدقملا - رعاشلا سوُمَح نبا نأ هنع لقن ام ةلمج نمو

 : لاقو هدرف هتنازخ ىلع كلذ لمحف « رانيد فالآ ةرشع نم رثكأ فلخو

 هاو « هتذخأو هبف تهرش مث الام ًارعاش تيطعأ يننأ دحأ ينع ثدحتي ال

 هدالي عيمج يف ةيزجلا فربصي ناكو . سانلا خاسوأ نم عمج لام يتنازخ لخد

 ءادتبا ناكو <« لصوملا روس رمع يذلا وهو « ائيش اهنم ذخأي الو 'نييبلاطلا ىلإ

 ةتس يف هترامع نم غرفو <« نيعبسو عبرأ ةنس لاوش ثلاث دحألا موي هترامع

 . ةريثك هرابخاو ؛ رهشأ

 لتق « فاصم موزرلا بحاص قوجلسلا شماتق نب نابلس نيبو. هنيب ىرجو
 ميك ةئاعبرأو نيعبسو نامت ةنس رفص ريثع سماخ يف ةيكاطنأ باب ىلع هيف
 كلملا دبع نب دمع هلاق اذكه « روهشو ةنس ,نوعبرأو سمخ هرمعو « ةعج لا

 يف يباصلا نبا اضيأ ركذو ؛ « ةرخأتملا فراعملا » هامس يذلا هباتك يف ينادمهلا

 نيتنثا ةنس بحر نم نيرشعلاو :ثلاثلا ةعملا موي شيرق نب مسم دلوم نأ هخيرات
 مدا هب هيلع بثو هنأ هخيرات يف ىنومألا ركذو ؛ ملعأ هللاو « ةئاعبرأو نيثالثو

 عبرأ ةنس يف .كلدو اة ركذو « مالا يف هقنخف هصاوخ نم

 بارعلا دعا فرت

 .دبع ابأ هدلو  هركذ مدقملا - قوجلسلا 1 ناطلسلا بترو (267)
 ”تنب اخيلز هتخأ هجوزو «.روباخلا دلبو جورسو نارحو ةبحرلا يف ًادمح هللا

 مهاربإ ملاس ابأ هاخأ لقتعا شيرق نب ملسم هدلاو ناكو « نالسرأ بلأ ناطلسلا
 دلو نها ررقتو سم كله اماف « ةنم ةريشع عبرأ ةدم راجنس ةعلقب شيرق نبا
 مث < يبلع هومدقو هوحرخأف روكذملا مهاربإ ىلع هلهأ عمتجا ةرامإلا يف دمج

 « "قلطأ هاشكلم تام اماف « روكذملا ادم هنخأ نبا ىلوو هاشكلم هلقتعا

 ١ اقلطا : نم رب يل ر ق ؛ هوقلطا : ن ؟ . نيبلاطلا : نم رب نر .
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 فرح يف روكذملا- قوجلسلا شانات ةلودلا جات 'براحو برعلا مهاربإ عمجو

 تس ةلس يف اربص شنت ةلودلا جات تاور حضلا فرع داك ضلال

 . ةئاعبرأو نينامو

 نب لجل نب شرابم ثراحلا هلأ ًاضيأ ليقع ينب ءارمأ نمو (268)

 0 اًمنبملا نب ورمع نب رفعج نب ربكألا دكقملا نب ”بيعش نب "نايق نبا .
 هيلع لزن يذلا وهو « ةثيدحلا بحاص وه روكذملا شرابمو ؛ ةمجرتلا هذه لوأ
 هلالجإو هماركإ يف غلابو < دادغب نم جرخ امل يريساسبلا ةصق يف مئاقلا مامإلا

 . اهحرش ىلإ ةجاح الف ةروهشم ةعقاو يهو «ةنس هدنع ماقأو « هيلإ ناسحإلاو

 « تاعامجلاو عملا مزالم « ؟تاولصلاو ةقدصلا ريثك روكذملا شرابم ناكو

 . نيعمجأ هللا مهمحر < ةنس نونا هرمعو « ةئاعبرأو نيعستو عست ةنس رفص يف يقوتو

5 

 للك

 دلعنم نبا ةلودلا صلخم

 دلاو © ةلودلا صلخم بقلملا « ينانكلا ذقنم نب رصن نب دلقم جوتملا وبأ

 ناك ؛  هركذ مدقملا  رزُْس ةعلق بحاص يلع نسحلا يبأ ةلودلا ديدس ريمألا
 يف مدقت دقو « هتدفحو هبنب يف ةداعسلا قرار« ركذلا رئاس ردقلا لسن الجر

 . ةروكذملا ةعلقلا كلم فيكو < مهرمأ ءدب نم فرط روكذملا هدلو ةمحرت

 نم برقلاب نيميقم هتيب لهأ نم ةريثك ةعامج يف روكذملا كقم هدلاو ناكو

 ١ روادو : قا ن .

 ؟ نانق : ن ؛ نابق : ص ؛ ثيككع : ر « ثيلع : صاق 4 بيكع : نم رب ؛ ثيكع : ن ١

 ْش . رايق : نم رب ؟ ءابلا الإ ماجعأ نود »يل يفو ؟ ناتف : ر

 بعشأ + :قا4 عشا © نال

 . تالصلاو : ن :
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 بلح ىلإ نوددرتي اوناكو ©« مهنلإ :بوسنملا لقتم يلب. مسجلا دنع روش ةعلق

 هلك كلذو « ةنمثملا كالمألاو ةسيفنلا .'ردآلا اهب مهو « يخاونلا كلتو ةامحو

 « مرادقأ نولجبيو مهومركي ماشلا كولم ناكو « رزنيش ةملق "اوكلم نأ لبق
 ' ءامرك ءاسور نابعأ ةعامج مويف ناكو < مهنوحدميو من ودصقي مرصع ءارعثتو

 . هدافحأ نم وهو « "ذقنم نب ةماسأ ركذ قمس دقو « ءاماع

 ةنس ةجملا يذ يف يفوت نأ ىلإ « هتلالجو هتسايرب يف: ةلودلا ةصلخ لد لو
 نائس :نبا ناويد يف تيأرو ؛ باطرفك ىلإ لمحو « بلحم ةئاعبرأو نيسمخ
 هششرب لاقو : هتروص ام لوقي « ؛؟روكذملا يف هل راعشأ ببقع رعاشلا يجافخلا

 همر © باوصلاب ملعأ هللاو « ةئامعبرأو نيثالثو سمخ ةنس ةجحلا يذ يف يفوت دقو
 هذه *نيصح يلبأ نب قازرلا دبع نب ةزمح ىلعي وبأ يضاقلا هاثرو . ىلاعت هللا .
 اهركذأسو «روكذملا ىلع نسحلا يبأ هدلول اهدشنأو« رعشلا قئاف نم يهو« ةدنصقلا .

 يديأب دوجولا ةليلق ةبيرغ اهنكل ؛« ةليوط تناك نإو « ىلاعت هللا ءاش نإ اهلك

 «كلذل اهركذ تيبحأف" ةريسي انايبأ الإ نم ظفحي طق .ًادحأ تيأراامو' «شانلا

 0 ش ش :.هذه يهو

 ةةلعاع رهدلا قات ام "ريكو 0 تادف يح ةوكلا
 هلئابحو ."هّمادْنَق ىدرلا لوي هذهو 'ملسلا يجانلا حرفي لهو

 هلْمآ شيعلاب ”رورفملاو نيحلا ىلإ ملُس ةمالسلا نإ قفلا 'رمعل
 هلطام وه ام نيدلا ميرغ يضقيو اه'راعم ةايحلا باوثأ بلستف

 هلداجمب ”هتمح ام ىرسك 00 هرؤوصق هنع .نغت ل ”رصرق ىفضم

 , دحاو 0 امهو 0 رزدألا : دال

 . اوكلمت :.نم رب يف 3”

 . دشرم "نب .ةماسأ : نم رب يلارا*

 . نم رب يل ر : نم تطقس : روكذملا . ... بيقع 4.

 . صفح ىِنَأ نبأ : ن4 ةئيصح ىبأ نبأ : ىلا 0 2

 .. .٠ د. هداعقت .ىورلا لابس ده رق 7



 نب انس نع هه ف انو
 . يدتغيو حورب نم الإ قبب مو

 ةمازخ الإ ناسنإلا سفن امو

 ىدرلا ةلودلا صلخم ؟ءدب "لاغ لبق“

 طرافف «ماجملا ضوح هنكلو

 نكت م عورأ ”ماوقألا نفد دقل .

 :هيارت هيلع .تلاه اثادج ئقس

 هبده ”لحلا عفري ”باحس هيفف
 هرب ريس .يف ارئاس رصن نبا نأك

 هلامر ينثتف يداولا ىلع ثري

 املاطو باقرلا قوف هشعن ىرس

 ”ةطونم سوفنلا تإ هتيعانأ

 . ىرثلاب لح نم ردت م ىرثلا كيفب
 هردب متللل زتبملا ديسلا وه

 امنأك ىتح سانلا نوبع ضافأ

 لئان ينال يسم عاب
 هنانب دن كاملا "رانيا ف

 :لساب "لك ىلع يضاقلا ”بتّلا هل:
 ىدنلا اهِلط ةضور يف هنساحم

 لطت ملو ترصق ىنأ هرمع ايف

 ضل

 ل نم لل 9 الو
 هلبارسس .هانأ هنم .٠

 هلفاق لهألا نع ىأني رّفَس ىلع

 هلحارم يلابللاو ايانلا يديأب '
 هلئاوغ هاوس نمع يوزنت . لهو

 هلا ”ةاعوس لاو.« هّيل]

 .هلئاضف نامزلا لوط ةنوفدمب

 هلباوو ماغلا ؛لط ف

 هلحاس تريلا ”قرغتسي ىتدن ”رحيو

 هلطاه عّشقأ ”يمسولا نم !؟يبح
 هلمارأ يكبتف يدانلابو « هيلع

 هلئاتو باكرلا قوف هدوج ىرس

 هلئاق تنأ يذلا ام رظناف كلوقب

 هلهاج رمألا *رغصتسي دقو تلبج
 هلماع نعطللو هافطع دوجللو

 هلمانأ ضيفت ام مهنوبع

 هلئاس ”حشلا فرعي ل دجام ىلع

 هلماوع دست مضلا هولأسي نإو
 هلواح ام عناق هلم لان و

 هلداحب مصخأ لك 5 هدلاخم

 هلجاسم تام دجملا ف هنكلو

 هنناع :لتبخةنك لتبا ةلزاك

 هلواطي نم ىلع تلاط ةياغ ىلإ



 هدارم ىصقأ لان ىتح تام اف

 ايفاع شيجلا هداتعي املاط تف

 هفيس ”ةحفصو يناجلا نع ”حوئفص
 هبله كدغي فرتطلا بيسع ىمدأو
 ًالماح كزجع ناك ام هفرط ايف

 عورم دعب شوبلملا رثك دقل
 هنونظ نأك يطخي .ال نظ اذإ

 ةمحر ”لزاون هنع تلحر الف

 دغ يف وفعلا لبنم هارث ىو”رو

 هذهو. ”ريمألا ازاي نأ هللا. ىئفق

 ؛هدمخ قيربإ قربلاك قف لكو
 هفلخ .مويلا تّلَّص هابظ تيلف

 مباصم نإف ًاربص ذقنم ينب

 ةعول دجاو “لك قح لج دقل
 ”منأف. لاجرلا يديأ تحوص اذإ

 ”ةم”رفم نامزلا رزو نم رف نإو

 ىوغ اف هنع ربصلا يلع« 'بحاصو
 هءارو كنم ماق ب مان و

 العلا كلق يف ناءون ا(ىتأك

 هل زان ىففأ + ناعملاوب نارق

 . امراص ىرأ : يل ؛ ىذأ : ن ص

 . ةروفوم : نيل ق ؛ هيفاوص : ص

 . هدهع : ق

 . هماس : ْن نم رب ار

 . لقعلا : ق

 ١هلزانم تمت ردبلا رستس اك

 هلزاتنف ايداع وأ هلزنيف

 هلتاق .حفصلاف هلتقت )ل يه اذإ

 هلهاك مدلا فذقي نأ هتداعو

 هلماح كربظ "نأ ول مراص ”ىدأ

 هلكاوش تالكشملا ناببب ترج

 هلئالد هنع سانلا ”لضي ام ىلع

 هلئاصأو» ةلوصوم ان. :هاحض
 لهانم سمأ نيفاعلا ت“ور دقف

 هلصاتمو "ةروقوم هتفاوص

 هلياذ ةلايذلاك وأ « *هماش اذإ

 هلفاوص مايصلا ريغ ىلع تلظو
 هلعانو مانألا يفاح هب باصي

 هلذاع دجروي سيل اهيف جل .اذإ

 .هلئامحو ىدنلا ”ضور ذقنم ينب

 هلي امو 'كنإف

 هليازب بيبح نع ريص ”بحاصم
 هلماك 'مزعلا رفاو تاظّقي نأ

 هلفآ كلذو اذه هعلاطف

003 

 هرازوا

 سفن



 هلفاك تنأ يذلا رمآلاب كمابق مبماعل الإ رمألا 'كولّمفك امو

 هلضاوف كتفك ىعست ال تنك ولو هبعس مراكملا لين ىلإ تيعس
 هلعاف لعفلاب عوفرملا امنإ "لجأ العاف ناك امب ىقرت نأ رت مو
 هلخان دولا حصان نانع ؛كيريشش هلك "نع يذلا يف نإ كرمعل

 هلخاود فاغشلا نيب تدّكْْخ دقو ىوهلا كلذ نم بلقلا ولْخ فيكو

 كيازار نب عئالط حلاصلا ةمجرت يف مدقت دقو . اهلاكو اهماتب ةدصصقلا ترحن

 ةيثرملا هذه نزو ىلع يهو « ينمبلا ةرامع هبقفلا اهب هاثر ةيثرم رصم ريزو
 ةرامع ناويد دوجو ةرثكل لئالق تاببأ ىوس كانه ابنم ركذأ لو * اعوزو

 مدقت دقو « انهاه اهتمت اذبلف « احلاكب دجوت داكت ال هذهو « سانلا يدبأب

 داوجلاب فورعملا دم رفعج يبأ نيدلا لامج ريزولا ةمجرت يف نيتيب ركذ اهنم

 ا . لصوملا ريزو يناهبصألا
 نيثالثو عست ةنس ذقنم نب رصن نب ذقنم ثيغلا وبأ هوخأ يفوتو (2699

 نب ىبحي نب ديعس نب دمح نب هللا دبع دمج وبأ بيدألا خيشلا هاثرو « ةئاعيرأو

 روهشملا رعاشلا يبلحلا يجافخلا عببرلا نب نانس نب عببرلا نب دمح نب نيسحلا

 : ابصلا نمز مسدقلا هرعش نم وهو « هلوقب رعشلا ناويدلا بحاص

 ماعبي اهوند ”نامزلا ىمرو *”ةبيرغ ”ناسحلا كقئالخ تيرغ
 دابكألا ةرارح عومدلا ضيف تفلخو عيبرلا بهذ اك "تمهد

 0 ةيئار ةليوط ةدمصصقب ًاضيأ روك ذملا ةلودلا صلح ىثر روك ذملا يجافخلاو

 . باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو « املوطل اهتكرتو اهيف داجأ ةيئاح ىرخأب هحدمو

 ١ كوفلك : نم رب صار يل .

 اضفنا هد -14م



 فري
 بلاط يبأ نب يكم

 ؛ ءىرقما يثقل راتحم :نب فنا ل 200 , يم دمج وبأ

 رحبتلا لهأ نم وهو « ةبطرق نكسو سلدنألا ىلإ لقتناو « ناوريقلا نم هلصأ
 ريثك « لقملاو نيدلا ديج قلخلاو مهفلا نسح [ناك ] « ةيبرعلاو نآرقلا مولع يف

 . اهيناعمب الاع عبسلا تاءارقلل ًادوجي © كلذل انمحم نآرقلا مع يف فيلاوتلا

 نم 110 ليلقب اهعواط لبق وأ سمشلا عولظ دنع ناوريقلاب دلو
 هنإ : ينادلا ءىرقملا ورمع وبأ لاقو « ةئائلثو .نيسحخو سمخ ةتم نابعش
 نبا وهو رصم ىلإ رفامو ©« عرغرتو ناؤريقلاب أشنو « نيسمخو. عيرأ ةنس دلو
 عجر مث « باسحلا مولعب نيفراعلاو نيبدؤملا ىلإ اهب فلتخاو « ةنس ةريشع ثالث

 هريغو باسحلا نم هغارفو هلاك دعب نآرقلا. رابظتسال هلاك إ ناكو « ناوريقلا ىلإ

 دعب ةبناث رصم ىلإ داع مث 6 ةئالثو .نيعبسو عبرأ ةنم يق كلذو « بادآلا نم

 كلت يف جبحف « نيمبسو: عبص ةنص يف كلدو ناوريقلاب تاءارقلا هلاككتسا

 نب معنملا دبع بيطلا ينأ ىلع تاءارقلاب أدتبا مث « مالسإلا ةجح ةنسلا
 نامت ةنس .لوأ يف رضمب رصم ليزت ءىرقملا ىبلحلا نوبلغ نب هللا ديبع

 0. دقو ناؤريقلا ىلإ عجرو <« مست ةنس ضعبو ةنسلا ةيقب هيلع أرقف « نيعبسو
 « نيناثو نيتنثا ةنس يف ةئلاث ةرم'رصم ىلإ داع مث : تاءارقلا ضعب هيلع يقب
 . ءقىرقي اهي ماقأو نيناثو ثالث ةنس يف ناوريقلا ىلإ داع مث « هل يقب ام لكتساف

 .جحو ©« نيعست ةنس رخآ ىلإ اهب ماقأو ةكم ىلإ جرخ مث « نينامثو عبس ةنس ىلإ

 ىلإ لصوف « نيعستو ىدجإ ةنم يف ةكم نم عجر مث « ةيلاوتم ججح عبرأ

 سلدنألا ىلإ لحترا مث.« نيعشتو :نيتنثا ةنم يف ناوريقلا ىلإ اهنم لحر مث « رصم

 « ةبظرق عماجي ءارقالل سلجو « ةئائلثو نيعستو ثالث ةنس بجر يف اهمدقو

 . (ىرخأ رداصمل رك ذ ةيشاحلا ينور 51 | ةاوزلا ءابتاودمح : ؟ يببهذلا ربع يف هتمج-رت ت اال

 وسلا



 اهسف 0 + ناذلا هلع ريوع رك لع هن فقالا

 باب دنع "نيقاقزلاب يذلا 'ةليخنلا دحسم يف ةبطرق هلوخت دنع'ل وو « هردق

 « ةرهازلا عماج ىلإ رماع يبأ نب كلملا دبع رفظملا لقن مث « هب أرقأف « نيراطعلا

 دحسملا ىلإ يدبملا ماشه نب دمح هلقنف « رماع لآ ةلود تمرصنا ىتح هبف أرقأو

 "روُجَج نبا نسحلا وبأ هدلق نأ ىلإ اهلك ةنتفلا ةدم هيف أرقأو « ةبطرقب جراخلا

 اهيلع افيعض ناكو « هللا دبع نب سنوب ةافو دعب عماجلا دجسملاب ةبطخلاو ةالصلا

 . ىلاعت هللا همحر.« تام نأ ىلإ ةباطخلا يف ماقأو « : هميفو هيدأ ىلع

 كلذ يف هلو « ءاعدلا ةباجإب ارويفم ًانيدتم ًامضاوتم ًالضاف ًاريخ ناكو

 ةبطرقب اندنع ناك : لاق. *ءىرقملا يفرطلا هللا دبع وبأ هاكح ام كلذ نمف «رابخأ

 وندي ناكو « طلست روكذملا دم يبأ خيشلا ىلع هل ناكو « ةدخلا ضعب هيف لجر

 .متءلتيام ًاريثك خبشلا ناكو « هتاطقس هيلع يصحيو هزمفيف  بطخ اذإ هنم

 خبشلا ىلإ رظنلا دحين لعجو « عجا ضعب يف لجرلا كلذ رضحف «© فقوتيو

 اونمأا 4 انل لاق هبف أرقي ناك يذلا عضوملا يف لزنو انعم جرخ اماف « هزمغيو

 :لاق « انمأف « *هينفكا مهللا « هينفكأ مهلا : لاقو هيدي عفر مث « يناعد ىلع

 ش . مويلا كلذ دعب عماجلا .لخد امو « لجرلا كلذ دعقاف

 نآرقلا يناعم يف ابنا عولب ىلإ ةيادهلا :٠ .اهتمف :ةعفان ةريثك .فيذاصت هلو

 . «ةجحلا بختنم »و « ًاءزج نوعبس وهو « همولع عاونأو هريسفتو ميرككلا
 ةسمخ يف « تاءارقلا يف ةرصبتلا » باّتكو < مزج نوثالث * يسرافلا يلع يبأل

 باتكو * ناءزج « تاءارقلا يف زجوملا » و« "هفيلاوت زهشأ نم وهو ؛ ارا

 . نيقاورلاب : يطفقلا ؛ نيقاقرلاب : دليفنتشو ؟ نيئافزلاب : يل ؛ ق ص ر ن يتاذك ؟
 مزحلا وبأ :باوضلاو تلق : رهوج نبأ : .دليفنتساو يو . يطفقلاو «٠ خسنلا: ميمج يف اذكأ <

 ش : ٠ . ةلضلا نع القن ءارقلا تاقبط يف يرزحلا هركذ: انك روهج نبا

 هنوكل .يرطلاب فرع ( ؛ه؛ سا 810# ) ءىرقملا يبطرقلا يناتكلا فرطم.نب دمجأ نب دمحم ونن 4

 ١ 0 (مو: ١ ةيابلا ةياغ ) ةفرط عماج ف مؤي ناك

 22. نار يف تارم ثالث تررك :: هينفكا مهللا د

 . اهرهشأو ةقيلاو# ننخأ نم وهو : ن35

 ضلك



 ةياعرلا » باتكو « ءازجأ ةرشع « هريسفتو نآرقلا ماكحأ يف كلام نع روثأملا »
 ةعبرأ «نآرقلا ماكحأ راصتخا » باتكو « ءازجأ ةعيرأ « ةءارقلا ديوحتل
 « ًاءزج نورشع « ابللعو تاءارقلا هوجو نع فوشكلا » باتكو « ءازجأ
 زاحيإلا » باتكو « ءازجأ ةثالث « هخوسنمو نآرقلا خسانل حاضيإلا » باتكو
 ىلع ةلادلا . ممللا يف يهازلا » باتكو « ءزج « هخوسنمو نآرقلا خسان يف
 عفان ةءارق لوصأ ىلع هيبنتلا » باتكو « ءازجأ ةعيرأ « بارعإلا تالمعتسم
 ركب يبأ ىلع هدر امف « فاصتنالا ١» باتكو « ناءزج « هنع فالتخالا ركذو
 ةلاسرلا » باتكو « ءازجأ ةثالث « ةنابإلا باتك يف هيف طلغ هنأ معزو يوفدألا
 ةنايإلا » باتكو « ءازجأ ةثالث « شرول دملا حيحصت يف ياطنألا باحصأ ىلإ
 « ناءزج « نآرقلا يف ىلبو الك ىلع فقولا » باتك و « ءزج « ةءارقلا يناعم نع

 يف ريبكلا ماغدإلا » باتكو « ءزج « راشعألا ددع يف فالتخالا » باتكو
 فالتخالا » باتكو « ءزج « رئابكلاو رئاغصلا نابي » باتكو <« ءزج « جراخلا

 « ضعب ناكم اهضعي رجلا فورح لوخد » باتكو « ءزج « وه نم حببذلا يف

 « ءزج « مدآ ينب ىلع مهلضفو بونذلا نع ةكئالملا هيزنت » باتكو « ءزج

 ءاماعلا فالتخا » باتك و « ءزج « مالكلاو نآرقلا يف ةددشملا تاءابلا » باتكو

 مرحلا يف ديصلا لتاق ىلع ءازجلا باحيإ باتكو « ءزج « حورلاو سفنلا يف
 لكشم » باتكو « ءزج « كلذ يف ةجحلاو « كلام مامإلا بهذم ىلع أطخ
 ىلإ مارحإلا لوأ جحلا يف لمعلا نابي» باّتكو « ءازجأ ةثالث « نآرقلا بيرغ

 نم ىلع جحلا ضرف » باتكو « ءزج « سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربق ةرايز
 باتكو « ءزج « ءارقلا فالتخال ةركذتلا » باتكو « ءزج « آليبس هيلإ عاطتسا
 « عيكو نبال ناوخإلا باتك بختنم » باتكو « [١ ءزج ] « باّرحألا ةيمست»
 « فقولاو ماتلا حرمش » باتكو « ناءزج « ةمتدملا فورحلا » باتكو <« ناءزج
 باتكو « ًاءزج رشع ةسمخ « ريسفتلاو يناعملا لكشم » باتكو « ءازجأ ةعبرأ

 باتكو « ءازجأ ةسمخ عومج « ضايرلا » باتكو « ناءزج « فحاصملا ءاجه »

 مولعو ءارقلا فالتخاو تاءارقلا يف هلو « ءازجأ ةعيرأ « رابخألا يف ىقتنملا »

 ١ «بازحألا ةمسق » يطغقلا فو ؛ نم رب ن نم ةدايز .

 اك



 . اهركذ تبعوتسال ليوطتلا فوخ الولو « ةريثك فيناصت نآرقلا

 اتلخ نيتلملل ةوحض دحألا موب نفدو < 'رحفلا ةالص دنع تبسلا 01 يفوتو

 هيلع ىلصو « ضباب نفدو « ةيطرقب ةئاعبرأو نيثالثو عبس ةئس مرحملا نم :

 . ىلاعت هللا همحر 4 دمح بلاط وأ هدلو

 اهدعبو واولا نوككسو ةمومضملا مملا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا حتفب : شومحو

 : ةمحعم نيش

 . ةداعإلا نع ىنغأف « ةبطرقو ناوربقلاو يصقلا لعد ءالكلا دقت دقو

 ءذه يف روك ذملا "يرصملا ءىرقملا نوبلغ نب معنملا دنع بطلا وبأو (2/70)

 هماعو هلضفو هنيد ىلع ناك : لاقف « ةمدتملا » باتك يف ىلاعثلا هركذ ةمجرتلا

 ةديصصق هل تدشنأ « بدألا مولع لا ف اننفتم نار هيتاعمو نآرقلاب

 : هلوق ابنم

 اكلسم رجهلا ىلإ تناك ترثك اذإ امهنإ ةرايزلا لالقاب كيلع

 اكسمأ وه اذإ يديألاب بلطنو ًمئاد مأسُي ثيغلا نأ رت مأ

 . ىلاعت هللا

 رجفلا عولط لبق : ق ؛ عولط دنع : رب نم ن ١
 . ١ : 47١ يرزحلا نبال ءارقلا تاقبطو ( ةيماشلا ةعبطلا) ١54 : » ةميتيلا رظنا "

 اضف



 ار
 يرجنلا ييسكامللا يكم 8

 « رادلا .يلصوم ا لوما ينيسكاملا «حلاص نب ةبش ةّبن ةّب نب ناي نب يم 'مرخلا وبأ
 « نيسك اع عاطنألا عنصي هدلاو نا ؛ "نيدلا نئاص بقلملا «ريرضلا يوحنلا ءىرقألا

 ردقت مف « أتنبو همأو روكذملا مرحلا بأ هدلو كرتو « انين فلخي مل ًاريقف تامو

 ٠ .هدلب نم جرخو « اهقرافف هنم ترجضتو ؛« سنا حم لاح مارا رع
 عمتجاو دادغي ىلإ لحر مث. « :يدآلاَو نآرقلا ملعب اهب لفتشاو « لصوملا داموا

 يبأو يرابنألا نباو راصعلا نباو باشخلا نبا دمح يبأ ىلع أرقو « ندألا ةمأب

 اهب ردصتو لصوملا ىلإ داع مث - مركذ مدقت دقو. ناهدلا نب ديعس دمج

 0 هبتنص دعيو .يةالبلا يف هركذ ا 6 هنع سانلا ذخأو « ةدافإلل

 ظ .... ريثك قلخ
 نزنف مئاج نه لاقف « لبرإ خيرات » يف يفوتنا نبا تاكربلا وبأ ةركذو

 ؛ هلضفو .هماع ىلع قفتملاو «هلقعو هنيد ىلع عمجملا «برعلا مالك ةجحو « بدلا 0

 « ةياورلا مساو ناكو « .ثيدحلاو ةفللاو وحتلا خياشم اهب يقلو دادغب ىلإ لحر

 : لاق مث 0 عيمجو "زيزعلا نآرقلاب هيلع عافتنالل هسفن بصن دق.

 : روكذملا يقوتسملا نبا ينعأ« لصوملاب هبلع لغتشا دق ناكو «هرعش نم ٍفدشنأو

 يقيرب . ينمجشتو . ينملاست اهدرأ ملق ةايحلا نم تعلن

 يقيدص يف كلذ لثم لمفيو ياذأ يف رصقي ال يودغ

 . ةماهلا رداصملا ةيقبو ) 58٠ : 8 ةاورلا هاينأو م... ةقرولا « رفاسلا ردبلا يف هتنجرتااالا»و

 : ّْ ش 1 نعال ىف ةروكذل
 ١ مزحلا : يل 1

 0 .نيدلا ماين قد
 ىلا ا 5 بدألا 1 رقاس يف اق هيارعاو هيناعمو : يل يق داز #

 ضم



 صولا ةينك : ءايدحلاو .

 :اضنأ هرعش نعت

 عيقش 0 ”لاونلا جاتحا اذإ

 0 لاونلا فيع اذإ

 : اضنأ هلو

 لا نذإلا ”لأسي "دبع بانلا ىلع

 ”لخاد ريخلاك وبف ”نذإ ناك نإف

 قيقعلا ىَوِلب تدوم لهأو

 نبع ريرق- حضت هلبقت الف
 نيتنل قاعي نأ ىلوأف

 ”بجحت كامن "برأ :ال ابدأ هب
 ”بهذي ”رشلاك وبف الإو كيلع

 :٠ مهضعب لوق نم ذوخأم اذهو

 ف رتغعم كركشب 00 كايمني

 ١فرضني ثداوحلا لثم مأ رهدلا ىدم
 هفقاو كديبع نم "دبع بابلا ىلع
 آلبقم ”تلز ال لابقإلاك ”لخديأ

 ' ًادبأ ناكو « نينس عست وأ نام نبا وهو رضأ دق ناكو : يفوتسملا نبا لاق مث
 نم اهنيب عماجلل < هرعش هيلع ءىرق اذإ برطيو «

 . يفوتسملا نبا مالك ىهتنا 4 مظنلا يف هكلسم كلسف « بدآلاو ىمعلا نم

 مهناريج ناك هدلبي ناك امل هنأ هنع ذخأ نم ضعب يل ىكحو : تلق 07

 تقاتشا لصحو لفغتشاو لحترا اماف' “« ؛ يكم ريغصت كيكم هنومسي مهقراعمو

 هورازف. « هقرعي ناك نمم يقب نم هب عماستق © هبلإ داعف < هنطو ىلإ هسفن

 جرخ رحس ناك الف « ةليللا كلت تابو « مهدلي لهأ نم ٠ ًالضاف هنوكل هب اوحرفو

 22: تلاقف ؟ ءاج 'نّم نيردت ام : ىرخأل لوقت اهتفرغ يف ةأرما عمسف مالا ىلإ
 0 ىعدأ دلب يف تدعق ال للاو : لاقف « ةنالف نبا كيككم : :تلاقف « ال

 «© لصؤملا ىلإ داعو ةدم اهب. ةماقإلا ىون دق ناك نأ دعب: ثّيرت ريغ نم رفاسو .

 يرعملا .ءالعلا يىبأل بصعتي

 . نم رب يف : ن

 قفل



 ىضقو هبلإ ىبتناف ©« سدقملا تيب ةرايزا هرمع رخاوأ يف ماشلا ىلإ جرخ
 هرطو هنم

 «© ناضمر ربش يف لصوملا ىلإ هلوخد ناكو . بلح نم لصوملا ىلإ غجرو.'

 ادار كلك « لصوملاب ةئاّتسو ثالث ةنس لاوش نم سداسلا تيسلا هيل فور

 ركب يبأ راوج نارمع نب ىفاعملا ةربقم يف نادبملا باب ءارحصب نفدو .أ ًاريغص

 امومسم تام هنإ لاقيو ؛ ىلاعت هللا مهمحر « يودنلا ناهدلا نباو يبطرقلا

 -ةزمهلا فرح يف هركذ مدقملا- هاش نالسرأ نيدلا رون لصوملا بحاص ةبج نم

 |٠ . معأ للاو « كلذ ىفتقا ببسل

 . نون فلألا دعبو اهتحت نم ةانثملا ءاملا ديدشتو ءارلا حتفب : ناّيرو
 . ةنكاس ءاه دعيو ةدحوملا ءاملا ديدشتو ةمجعملا نيشلا حتفب : ةبشو

 ةراوسكم ةلمبنم نيدو ةروسكم فاك فلألا دعبو مملا حتفب : ينيسكاملاو

 يهو « نيسكام ىلإ ةبسنلا هذه « نون اهدعبو اهتحت نم ةانثم ةنكاس ءاي مث اضيأ

 ندملا هباشت اهرغص ىلع يهو « روباخلا رهن ىلع ةبت ةيتارفلا ةريزجلا لامعأ نم ةديلب

 . اهزانمو اًمانب نسح يف

 فر

 يماشلا لوحكم

 نبا هركذ ] لباك يس نم « يماشلا هللا دبع نب لوحكم هللا دبع وبأ

 يبأ نب لوحكم وهو :هبسن يف لاقف لذاش ةمجرت يف « لاكإلا » باتك يف الوكام

 ةيلحو 7٠ : يزاريشلا تاقبطو ؛ه؟ : فراعملاو عماس : ال دعس نبأ تاقبط يف هتمجرت - "4

 نازيمو ١١٠ا/ : ظافحلا ةركذتو ؛.ا7 : 1١/4 ليدعتلاو حرحلاو !الال : م ءايلوألا

 تارذشلاو ١ : ١١5 ةرضاحملا نحو خ6 2٠ بيذهتلا بيذبتو ا١ابا/ : ع لادتعالا

 1 ل5

 "3م



 بوغي نب كدزب نب ناورس نب دنس نب لذداش نبا باريش همماو مسم

 . [١ ىرسك نبا

 لاقو ؛ حصفي ال ًايدئس ناكو « سيق نم ةأرمال ىلوم ناك : ةشئاع نبا لاق

 ليقو < صاعلا نب دبعس ىلوم وه لبقو « ليذه نم ةأرمال ىلوم ناك : يدقاولا

 : تبل يبا لون
 كولم نم .كلم ةنبا جوزتف « ةاره لهأ نم لذاش هدج ناك : "بيطخلا لاق

 مف "باربهش تدلوف « ابلهأ ىلإ تفرصناف «© لماح يهو اهبنع كله مث « لباك

 دبعس ىلإ عقو مث ©« يبس عرعرت اماف « لوحككم هل.دلو ىتح لباكب هلاوخأ يف لزب
 . هتقتعأف ليذه نم ةأرمال همهوف صاعلا نبا

 دبع نب ديعسو  ةزمحلا فرح يف هركذ مدقملا - يعازوألا ملعم ناكو

 يبعشلاو © ةنيدملاب بيسملا نب ديعنم « ةعبرأ ءاماعلا : يرهزلا لاق « زيزعلا

 هنمز يف نككي ملو . ماشلاب لوحكمو « ةرصيلاب يرصبلا نسحلاو « ةفوكلاب

 يلعلا هللاب الإ ةوقالو لوح ال : لوقي ىح يتفي ال ناكو « ايتفلاب هنم رصيأ
 نب ةلئاوو كلام نب سنأ عمسو . بمصيو ءىطخي يأرلاو يأر اذه « مظعلا

 . قشمدب هماقم ناكو « مهريغو ؟يرادلا دنه ابأو عقسألا

 نب حون لاق « هريغب فورحلا ضعب لدبيو « ةرهاظ ةمجع هناسل يف ناكو

 . انأ رحاسأ ديرب ؟ انأ رهاسأ : لاقف « رّدقلا نع ءارمألا ضعب هلأس : سدق

 هتعمس : يشرقلا ىلعألا دبع نب لقعم لاقو « هنع عجرو ردقلاب لوقي ناكو

 ىلع بلغت ةمجعلا هذهو ؛4 ةجاحلا ديرب ؟ ةجاحلا كلت تلعف ام : لجرل لوقي

 . دنسلا لهأ

 نب ناورم : ر ين امنأ ذإ ءامسألا روص انئتبثأ هنعو ١ : ه لامكالا رظناو ءار نم ةدايز ١

 . خلا .. بوقعي نب كيدرب

 . نم رب يل : يف بيطحلا نع لقنلا دري مل ؟

 . نارهش : ص قام

 نيل



 < قوزرم ةمساؤأ روبل ارعاشلا يدنسلا ءاطع نأ وم 271(
 دامح عمتجاف « .ةمجعلا هذه هناسل يف ناك هنأ « ةميزخ نب دسأ ىلاوم نم وهو

  يوحنلا ناقربزلا نب دانحو  "امهركذ' مدقملا - رعاشلا درجع دامحو ةيوارلا

 الإ ءيش يقب ام : : اولاقف اوركاذتنل يلايللا ضعب يف « ينزملا بعصم نب ركبو

 لكيو ةدنع رضحسل يندنسلا ءاطع ىبأ ىلإ انثمب واف اذه انسلجب يف انل آب دقو
 قح ءاطع يبأل لاتحي مكيأ : ناقربزلا نب دامح لاقف « هبلإ اولسراف ©« سلجملا هب

 نم لدي ناك هنال ظافلألا .هذه هل راتخا امنإو ؟ ناطيشو جزو ةدارج : لوقي

 م ع .ةيوارلا دامح لاقف « انيس نيشلا نمو اياز مجلا

 ا ل ع مهل لاقف ءاطع وبأ مهءاج نأ

 ا ت الأ : هل اولاقف © هتفل ىلع امحرم محرم نوديرب « ابهرم

 ىح برشف ذنب هل اوتأف <« معن : اولاقف ؟ برشن ذيبن كدنع لبف « تيسعت

 : لاقف ؟ زغللاب كتفرعم فمك « ءاطع ابأ اي : ةيوارلا دامح هل لاقف "ىخرتسا

 0 : ةدارج يف ًازغلم هل لاقف « نسح ديرب <« نسه

 ريييالجمب ا ناك و مأ ىنكتت ءارفص اف

 كير قاارعلم ناك « تقدص : لاقف « ةدارز : لاقف

 - نائسلاب ”تسدل ٍردصلا ا | نر كلا يف .ةديدع مسا ايف

 ' راوجي دجسم يف ًازغلم لاق مث ©« تبصأ : دارح لاقف « "ناز .: ءاطع وبأ لاقف
 مك 00 1 0

 معهد يناغألاو هه ءارعشلاو ريقلاو 2: :ينابزرملا مجعم يف يدنسلا ءاطع ي يأ ةمجرت ١

 . ءارعشلاو رعشلل ةعباتم انه ةيورملا ةصقلاو +0؟ : طمسلاو ١ : 5٠ يثيعلاو /١510 : 4 ةنازحلاو

 000 مل 6 »هك : ع ب رظنا ؟

 . هقنع باصعأ يأ كفرا ىتح : ءارعشلاو رعشلا »

 "م



 ةرتس لإ اويكاوو اومداط م كشك ل لاقف < ناطيس ينب يف وه : لاقف
 ش : 0 ْ 3 . شيع دغرأ يف

 : برخآلاو © برتخأ ًادبع ناكو « نيديخملا مازمشلا نم ءاطغ ىبأ اذه 07
 ليوطنلا ةيشخ الواو « ؛ ةردان عبطاقم "«ةساملا» باتك يف هلو « نذألا قوقشملا

 : . هرداونو هرعش نم ةلمج تركذل دوصقملا نع جورخلاو

 ليقو © ةريشع ثالث ليقو « ةريشع ينام .ةّتس روكذملا لوحككم يقوتو

 . هنع هللا يضر « ةئامو ةرشع عبرأ لبقو « ةرشع يتنثا ليقو « ةرششع تس

 ةمحات يهو « م مث ةمومضم ةدحوم ءاب فلألا دعبو فاكلا حتفب : : لباكو

 1 ...دتيملا داب ةفوزعم

 نالعلا
 5 يقوجلسلا ةأشكلم

 نب قوجلس نب ليئاكبم نب دواد نب دمج نالبرأ بلأ نب هاشكلم حتفلا وبأ 1

 . هتيب لهأ نم ةعامجو هببأ ركذ مدقت دقو - ةلودلا لالح بقلملا « قاق'د

 ف روك ذملا هاشكلم: ناك هتمجرت يف روكذملا خيراتلا يف - هوبأ يفوت املو

 ةبصوب هدعب نم رمآلا يلوف « ةرملا هذه ريغ رفس يف اهلبق هبحصي مو 6« ةتيجص
 يلع ابأ كلملا ماظن هريزو ىصوو « هتعاط ىلع دانجألاو ءازمألا فيلحتو هدلاو

 نوكيو « هدالوأ نيب دالبلا ةفرفت ىلع  "ءاحلا فرخ يف هركذ مدقملا  نسحلا

 ىلإ اعجاز نوحتبج رهن ليو رّسعو كلذ لعفف « روك ذملا هاشكلم ىلإ مهعج رم

 . 0181 : « ةسامحلل يزيربتلا حرش الثم ظنا

 ريعو ١84 : ه ةرهازلا موجنلاو ( ٠١ : ج ) ريثآلا نبا خيراتو 54 : 9 مظتنملا رظنا اله

 . هذ : ةيقوجلسلا ةلودلا رابخأو مالذ : م تارذشلاو م. : 2م .ىبهذلا
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 , ةداعإلا ىلإ ةجاح الف هدلاو ةمجرت يف ةعقاولا تحرش دقو « دالبلا

 دق نامرك بحاص 'كي توراق وهو همامعأ ضعب دجو دالبلا ىلإ لصو اماف
 0 همس مزهناو هيلع هللا هرصنق « ناذمه نم برقلاب افاصتو هلجاعف )2 هبلع جرخ

 يضرو ةبوتلا لذبف « ءهاشكلم ىلإ هولمحو هورسأف هاشكلم دنج ضعب هعبتف

 ا
 اعدف « كلذ هل اونسحو هتعاط نع جورخلا ىلع ىلع هولمح مهن آو « هئارمأ بتك

 ءابحتفي مف « اهبف ام أرقيو اهحتفمل ةطيرخلا هاطعأف كلملا ماظن ريزولاب ناطلسلا

 بولق تنكسف < بتكلا تقرتحاف هيف ةطيرخلا ىمرف ران نوناك كانه ناكو

 نم اوفاخ دق اوناك نأ دعب « ةمدخلا ىلع مهسفنأ اوئطوو « اوتمأو ركاسعلا

 يف هاشكلم مدق تابث ببس كلذ ناكو « هبتاك دق ناك مرثكأ نآل ةطيرخلا

 ٠ كلملا ماظن ءارآ ليمج يف ةدودعم هذه تناكو « ةنطلسلا

 ناطلسلل دعاوقلا ترقتساو « هسوق رتوب قنخف همع لتقب رمأ هاشكلم نإ مث

 مالسإلا كولم نم دحأ هكلمي مل ام كلمو « ةكلمملا هيلع تعستاو دالبلا حتفو

 ةلطامهلا دالبو ربنلا ءارو ام دالب عبمج هتكلم يف ناكف نيمدقتملا ءافلخلا دعب

 ربانم عبمج ىلع هل بطخو ماشلاو ةريزجلاو ركب رايدو مورلاو باوبألا بابو
 دالب 7 يما ل دم سوت رتل د دل حام قوس 10

 .. ايندلا ككل دل ا ًاضرع

 فراكو « لداعلا 50 هريس كولملا نسحأ نم ناكو

 ىلع رمعو « رامنألا نم ًاريثك رفحف « رئاعلاب امرغمو « بورحلا يف ًاروصنم
 رمع يذلا وهو « رطانقو تاطابر زوافملا يف أشنأو « راوسألا نادلبلا نم ريثك

 « ةئاعبرأو نينامو سمح ةنش نم مرحملا يف هترامعب أدتبا دادغبب ناطلسلا عماج

 ًالاومأ اهيلع مرغو « عناصم ةكم قيرطب عنصو « اهب ةنطلسلا راد يف دازو

 . دالبلا عيمج يف تارافخلاو سوكحملا لطبأو < رصحلا نع ةجراخ ةريثك

 ةرسع ناكف هدب هداطصا ام طبض هنإ لبق ىتح 2 دصلاب احم ناكو

 ١ درواق : ةيقوجلسلا ةلودلا رابخأ .
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 يننإ : لاقو « هنم ًاريثك يسن نأ دعب رائيد فال5 ةرشعب قدصتف « فالآ

 كلذ دعب راصو « ةلكأم ريغل حاورألا قاهزإل ىلاعتو هناحس هللا نم فئاخ

 . رائيدب قدصت ًادمص لتق املك

 نم برقلاب مهعششو بيذعلا زواجف « جاحلا عيدوتل ةفوكلا نم جرخو
 ةشحولا رما رفاوح نم ةرانم كانه ىنبف ًاريثك اشحو هقيرط يف داصو ةصقاولا

 فرعتو نآلا ىلإ ةيقاب ةرانملاو © قيرطلا كلذ يف اهداص يتلا ءابظلا نورقو

 ..ةثاعبرأو نناق ةنب ىف كلذو © نورقلا ةراتب

 ءارو ام نم لفاوقلا ريست « ةنمآ فواحلاو ةنكاس همايأ يف لبسلا تذاكو
 فوخ ريغ نم نانثالاو دحاولا رفاسيو « ريفخ ابغم يلو ماغلا ىصقأ ىلإ ربنلا
 . بهر الو

 روك ذملا هاشكلم ناطلسلا نأ هخيرات يف ينادمحلا كلملا دبع نب دمج ىكحو

 سوطب اهنع هللا يضر اضرلا ىسوم نب ىلع دبشمب زاتجاف شكت هبخأ برحل هجوت

 : كلملا ماظنل لاق مث « ءاعدلا الاطأو هيف ايلصو ريزولا كلملا ماظن عم لخدو

 :لاقف <« كمخأب كرفظيو كرصني نأ ىلاعت هللا توعد : ل

 . ةيعرلل انعفنأو نيئلسملا انحلصأ رصنا مهللا :. تلق لب اذهب عدأ ملف انأ امأ
 « هظعوو هيلع لخد اظعاو نأ يكحو : اذه ١بيقع اضيأ ينادمحلا لاق مث

 ىلع هركسع نع ًادرفنم زاتجا ةرساكألا ضعب نأ هل ىكح ام ةلمج نم ناكف

 هيف ءانإ ةيبص هل تجرخأف < هبرشي ءام بلطو "بابلا ىلإ مدقتف « ناتسن بإب
 : تلاقف ؟ لمعي فيك اذه : اهل لاقف « هباطتساو هبرشف « جلثلاو ركسلا ءام
 : لاقف « ءاملا اذه هنم جرخبف « انيديأب هرصعن ىتح اندنع وكزي ركسلا بصق نإ
 لاقف « تلعفف « هب ةفراع ريغ ةيبصلا تناكو « رخآ ائيش يرضحأو يعجرا
 ناك مف « يسفنل هيفطصأو ناكملا اذه نع مهضوعأ نأ باوصلا : هسفن يف
 نمو : لاقف « تريغت دق انناطلس ةمن نإ : تلاقو « ةبكاب ابجورخ نم عرسأب
 نآلاو ©« فسعت ريغ نم ديرأ ام اذه نم ذخآ تنك : تلاق ؟ كلذ تماع نبأ

 . ناتسبلا ىلإ : رب يفو ؛ راتخملاو ر نم تطقس : بابلا ىلإ مدقتف ؟
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 2 يمر قاب 01م ضمن ملي رفا فلا ردع قا قدي دقن

 هسفن ىلع دقعو < ضرغلا نيغلبت كنإف نآلا يعجرا : : اه لاق مث « ةينلا كلت نع

 ”:يهو :ركسلا ءام نم تءاثش ام اهبعمو ةنمصلا تجرخف « هاون ام لعفي ال نأ

 ىلع زاتجا ىرسك نأ ةيعرلل ركذت ال ملف“ : ظعاولل ناطلسلا لاقف . ةرشبتسم

 © كلذ يننكمي ام : هل لاقف « مرصحلا نم ًادوقنع ينلوان : .روطانلل لاقف ناتسب

 هتلباقم نم نورضاحلا بجعف « هتنايخ يل.زوحت الو هقح ذخأي مل ناطلسلا نإف
 2 . هيلع قحلا بجوأ ام هل قملا بجوأ امب هتضراعمو « اهلثمب ةياكحلا

 نع ناطلسلا هلأسف : © « يكبي وهو هبقل ًايداوس نأ ًاضيأ يقادمملا ىحكحو

 ..ةملغأ ةثالث ينيقلف « اهريغ كلمأ ال تاهيردب اخبطب ك تعتيا : 'لاقف « هئاكب ببس
 «  شارف ىعدتساو « كسمأ : لاقف « هاوس ةلمخ لامو « ينم هوذخأف كارتأ ©

 , « خيطبلا ىلإ تقات دق يسفن نإ : هل لاقو « خيطبلا ةروكاب دنع كلذ ناكو

 : لاقف « خيطي هعمو داعف « هرضحأف ءيش هدنع نم رظناو ركسعلا ف فطف

 اذه كل: نبأ نه. : : .لاقو هرضخأفا « نالف ريمألا دنع : لاق ؟ هثيأر نم دنع

 فرع دقو ىضمفا 6 ةغاسلا مديرأ : لاقف « ناماغلا هب ءاج : لاقف ؟ خبطبلا

 :لاقو يداوسلا ىلإ تفتلاف « مدجأ :  لاقف داعو مهيربف « مهيف ناطلسلا ةين

 .نأل هللاو « كعاتم اوذخأ نيذلا موقلا رضحي مل نيح كل هتبهو دقو يولمب اذه

 . ناطلسلا يدي نيب نم هجرخأو « ديب يداوسلا ذخاف « كقنع نرضأل هتلغ 1

 . اتعب دق « ناطلم اي : لاقو يداوسلا داعو © رانيد ةئاؤلثب هسفن ريمألا ىرتش
 1 هلام : لاق < معن : لاق ؟ تيضر دق وأ ؛ لاقف « راتيد ةئ 0

 . هادغي وأ ناببصأ .لخدي اذإ ناكف « هتيصانب نينورقم نمّسلاو ةكربلا تناكو

 طحنتو رعسلا صخريف هترثكل ىمخي ال ددع عم لخد « ناك دالبلا نم دلب يأ أ

 ا رك ممه.ن دوثينتلا بستكيو « لبق هيلع تناك امع ءاشألا نامثأ

 ' ْ . ريثكلا بسكلا

 ش اي بجعاف < يرلا وهو ةينغم هيلإ ترفحأ هنأ ًاضيأ ينادملا ىكحو

 م : ةيقوجلسلا ةلودلا رابخأ رظنا ١

 . ةمالسلاب ًايحاصم : راد*؟

1 



 ليجلا هجولا اذه ىلع راغأ نإ « ناطلس اي : تلاقف اهب مهف « اهءانغ باطتساو

 : لاقف « ةماك 'مارحلا نيبو هنيبو « رشيأ لالحلا ”نإو « رانلاب بذعي نأ
 . اهنع يفوتو « اهب ىنتباو هنم ابجوزتف يضاقلا ىعدتساو « تقدص

 ماظن يف "كلملا جت ىعس ام ةلمج نمو : « ةعطقنملا لودلا» بحاص لاقو ] .

 تاطايرلاو سرادملا بايرأ ىلع ةنس لك يف قفني هنإ :ناطلسلل لاق نأ ريزولا كلملا

 ماظنلا رضحتساف «ةينيطنطسقلا باب غلبل اشيج اهب شيج ولو «رانيد فلأ ةئاثلث
 يدون ولو « خيش لجر انأ يفا ماعلا ناطلس ا' : لاقف « لاحلا نع هرسفتساو

 تداز امل كيلع .. يدون ول ثدح تنأو « ريناند ةثالث ىلع قمسق تداز امل ىلغ

 0 يناطعأو ىلاعت هللا كاطعأ دقو « ًارانيد نيثالث ىلع كتممق
 فلأ ةثاثالث هباتك ةظّفّحو هنيد ةمكرو ك1 نع سون يا « هقلخ نم

 عم 4« لاملا اذه فاعضأ ةنس لك يف ةبراحملا شوبجلا ىلع ىفنت :ت كنإ مث ؟ رانيد

 انأو © هنم برق ام الإ فيس برشي الو اليم هتيمر غلبت ال مهامرأو ماوقأ نأ

 نع ءيش اهبجحي ال شرعلا ىلإ هماهس ءاعدلا نم لصت اشيج لاملا اذهب. كل شيجأ

 لاومألاو ©« شيجلا نم, رثكتسا تيأ اي : لاقو ناطلسلا ىكبف « ىلاعت هللا
 0 . ؟[ كيدي نيب ايندلاو « كل ةلوذبم

 : ىمحت نأ نم رثكأ هتساحم نوبعو

 اوربع نيذلا نيحالملل عقو ريزولا كلملا ماظن نأ اضيأ ينادمملا ىكحو

 « ةكلمملا ةعسل كلذو *« ةيكاطنأب لماعلا ىلع نوحيج رهن ركتسعلاو.ناطلسلاب

 59 0 . رانيد فلأ رشع دحأ رباعملا ةرجأ غلبم ناكو

 ف ريفسلا .ناكو « ناطلسلا ةنبا نينمؤملا ريمأ هللا رمأب يدتقملا . مامإلا جوزتو

 هللا همحر « هيبنتلا » و « بذهملا» بحاص يزاريشلا قاحسإ بأ خيشلا ةبطخلا

 اماف « كانه ناك ناطلسلا نإف ©« ببسلا اذهل روباسين نإ ةفيلخلا: هذفنأو « ىلاعت

 وبأ خيشلا داعو : اضيأ ينادمحلا لاق . لغشلا زجنو ةلاسرلا ىدأ هيلإ لصو

 امف « كانه نيمزحلا مامإ رظانو <« ربشأ ةعبرأ نم لقأ يف دادغب ىلإ قاحسإ .

 ١ لالحلا نيبو كتنيز 2 يل 5

 هدالوأ ة ةرازو ينو هرود رمأ يف رظانلاو ناطلسلا ةئازخ بحاص مئانغلا وب دأ كلملا جات وه :

 « ةيقوجلسلا ةلودلا رابخأ رظناو « ر ةخسنلا اهب تدرفنا ةدايز : 11
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 ىتح هباكرب ذخأو « عادولل نيمرحلا مامإ جرخ روباسين نم فارصنالا دارأ
 بارتلا نوذخأب اوناكو « ةميظع 'ةلزنم ناسارخ يف هل ربظو « قاحسإ ولأ. مك نإ

 . هب نوكربتمف هتلغب هتئطو يدلا

 ةحبسصص قو © ةلاقيرأو نيناك ةنس يف ةفيلخلا ىلإ ناطلسلا ةنبا فافز ناكو

 هبق ناك مه هعنص طامم ىلع ناطلسلا ركسع يدتقملا ةفملخلا حا هيلع افوشخد

 ةفيلخلا قزر اهنم ةدعقلا يذ يف ةئسلا هذه ةيقب ينو « ًاركس آثم فلأ نومبرأ

 : :لجألا هادقن تنيزو « ارفع لضفلا 0 ماعم ناطلسلا ةنبا نم ًادلو

 يوتحت ىتلا هدالب ةلمج نم ىهو « نيتعفد دادغب ىلإ لخد دق ناطلسلا ناكو

 ةثلاثلا ةعفدلا اهيلإ داع اماف < مسالا ىوس اهيف ةفيلخلل سيلو « هتكلم اهيلع
 ةبحان ىلإ هروف نم جرخو « ةئامعبرأو نيناثو سمخ ةنس لاوش لئاوأ يف اهلخد

 « ةلعلا هب تأدتباف 2« همل نم لكأو اشحو داطصاف « دصلا لجأل ليجد
 هبلإ لصي لو « اضيرم دادغب ىلإ داعف « مدلا جارخإ نم رثكي مف © دصتفاو

 لاوش نم رشع سداسلا وهو « هلوخد موي يناث يفوت اهلخد املف « هتصاخ نم دحأ

 كس وألا ىدامج نم عسانلا يف هتدالو تناكو « ةئاعبرأو نيناثو سمخ ةنس

 « هب للخت لالخ يف مس هنا ليقو « ىلاعت هللا همحر « ةئامعبرأو نيعبرأو عبس
 ةيعفاشلا ةفئاط ىلع ةفوقوم ةميظع ةسردم يف اهب نفدو ناهبصأ ىلإ هتوبات لمحو
 الو ةرهاظلا ةروصلا يف هيلع ىلص الو دادغبب هتزانج دحأ دهشي مو « ةيفنحلاو

 سلتخا هنأك لب « هلاثمأ ةداعك سرف بنذ هيلع فذح الو « ءازعلل اوسلج
 5 . "ماعلا نم

 يدتقملا ةفيلخلل ناكو « ةرملا هذه يف دادغب لخد امل هنأ قافتالا بيجع نمو
 .ناطلسلا تنب نبا رفعج لضفلا وبأ رخآلاو هللا, ربظتسملا مامإلا امهدحأ نادلو .

 دبعلا ةيالوب هللا ربظتسملا هدلول عياب دق ةفيلخلا ناكو « هتدالو ركذ مدقت دقو
 هتتب نبا لمحو هعلخي نأ ةفيلخلا ناطلسلا مزلأف « ربكألا ناك هنآل هدعب نم

 كلذ ىشف « ةرصبلا ىلإ ةفيلخلا جرخيو « هبلإ دادغب مسيو « دبعلا يلو ًارفعج

 يف ءاج ام.انه صنلا بيترت يف انعبتأ : ماعلا. هتدالو تناكو ؟ . ةكرب : قد

 . ماعلا بيترتلا ين ىرخألا خسنلا نع فالتخا ضعب هيفو « راتخملا
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 ةلبملا لأسف « لعفي, مف « يأرلا اذه نع ناطلسلا لازنتسا يف غلابو « ةفيلخلا ىلع

 يوطيو موصي لمج مايألا كلت يف ةفيلخلا نإ ليقف « هلبمأف زبجتيل مايأ ةرشع
 ىلع ىلاعتو هناحبس هللا وءدي وهو « راطفإلل دامزلا ىلع سلج رطفأ اذإو
 جوزتو « هرمأ ةفملخلا يفك و « تامو مايألا كلت يف ناطلسلا ضرمف « ناطلسلا

 . ةئامسخو نيتنثا ةنم يف 'ةمصعلا نوتاخ ناطلسلا ةنبا هللاب ربظتسملا مامإلا هنبا
 لك « دمجو رجنسو قورامكرب مهو « كولملا ةثالثلا هدالوأ ركذ مدقت دقو

 . نيعمجأ ىلاعت هللا مهمحر « هفرح يف ةمجرت هل دحاو

 ةمجعم نيغو ةئكاس ةمجعم نيش فلألا دعبو فاكلا حتفب : رّمشاكو

 ةبصق يهو « ةداعإلا ىلإ ةجاح الف يه نبأ تركذ دقو « ءار اهدعبو ةحوتفم

 . ناتسكرت دالب

 ةلمبم داص !مهدعبو ةروسكم فاق فلألا دعبو واولا حتفب : ةصقاولاو

 . نورحلا ةصقاو اهل لاقي ةكم قيرطب فورعم لزنم يهو« ةنكاس ءاه مث ةحوتفم

 . باوصلاب معأ هللاو « هريسفت ىلإ ةجاح الف فورعم قابلاو

:7 
 هيقفلا .روصنم

 ؛ ريرصلا يعفاشلا همقفلا يرصمل يمستلا رمع نب ليعامسإ نب روصنم نسحلا وبأ

 « يمفاشلا باحصأ نع هقفلا ذخأو « ةريزجلاب ةروهشملا ةدلبلا « نيع سأر نم هلصأ

 اهنم ةحبلم بهذملا يف تافنصم هلو . هباحصأ باحصأ نعو هنع هللا يضر .

 ١ ةمظعلا : ن ق .

  -0ءايدألا مجعم يف هتمجرت ١9 : ١88 (رصم مسق ) برغملاو 590 : نايمطا تكنو ١ :

 مظتنملاب ١١5+ :5 يكبسلا تاقبطو ١ : ١07# ةرضاحملا نسحو ١ : ١18 تارذشلاو

 * :  ©» 54-4اهنيب توافت_ىلع « نم رب جم : يف زاجيالا ةديدش ةمج رعلا هذهو .

 مهمه 0 20-8



 «بتكلا نم كلذ ريغو « ةيادحلا » و «رفاسملا » و « لمعتسملا» و.« بجاولا »

 « ىلاعت هللا همخر « يزاريشلا :قاحسإ وبأ خيشلا ه هركذو « رئاس دبج رعش هلو

 1 ْ : هل دشنأو ٠ ءابقفلا تآقبطاد يف

 رروض نع هربا 13[ :ةجلغأ اهو مه ةلوقع ال *موق . هقفنلا باع
 كا نس اهموض بئر ال نأ ل

 رغصلا يف لل 7-5-5 ا 3 ”مجننلاو

 ١ ءاقيأ يش وا

 .٠ هليلق ”ةجنف :٠ يابحفا 0 ام ”قلخي قاع نم

 سو نيف درا هرغ سلا دك
 هسايرلا تاقوأ لبق ةم ايرلا يف 'عزاني نمن

 ىدانو هراد حطس قرف © طحقلا ةديدش ةنس يف ةيغشم هتباصأ هنأ يكحو

 . راح متتأو مناجلخ نحن“ ..رارخأ ان. تايقلا ”ثايفلا
 راعسالا صخر خيال ةدا شلا يف ةاساوملا نسحت امنإ

 1 قر نع هنااا ساتماب نر ياتو

 « رسب ةقلثو تس ةنس ىلوألا ىدامج يف يفوتو ؛ ةروهشم هرامخأو هتاياكحو

 ١ يزاريشلا تاقبط : ١) .

 ١ طقسلا حورش : ١١5 ..

 ارحل



 « ةئاثلثلاو نب يضل لب كانون : « تاقبطلا » يف قاحسإ وبأ خيشلا لاقو

 . : ش . لاعت .هللا ةمحجر د

 ناقل مب ططختم كاك ىف سافقلا كا دع نأ ناقل هركذو

 تس ةنس يقوتو « اهنكسو رصم ىلإ مدقو « ةلمرلا نكسو نيع سأر نم
 نكي مل « ًاديجم ًارعاش « مع لك يف افرصتم « ردقلا ليلج اهيقف ناكو « ةئاثلثو

 ..رصمب هلثم هنامز يف

 ننس ناعم يسن ق6 ذاق يلح رج سك تانلا ملكا نقد

 معلا لهأ نم الجر هيف ركاذي سلجم ةيشع ا

 ةمشع اياشعلا نم ناكف « اهق هسفنب ولحم ناك هنإف ةمملا ةشع الخ « هب ولخيو

 ابيف ولخي ةيشعو © يواحطلا رفعج يبأب اهيف ولخي ةيشعو < روصنمب اهيف ولخي
 اهيف ولخي ةيشعو « نايلس نب نافعب اهيف واخي ةيشعو « يزيجلا غيبرلا نب دمحمب .

 هنيب ىرجف <« ثدح امبرو « ءاهقفلا عم رظنلل اهيف واخي ةيشعو « يناتسجسلإب

 لاقف .« اهتقفن بوجوو « اثالث ةقلطملا لماحلا ركذ اياشعلا ضعب ىف روصنم نيبو

 ريغ قالطلا يف.اهتقفن نأو « ثالثلا يف امل ةقفن ال نأ موق معز : ادمنع وأ .

 مث .:ةلبقلا لهأ نم سيل اذه لئاق : لاقو © روصنم كلذ ركنأف « ثالثلا

 ْ ديبغ ىبأل رفعج وبأ هاكحف © يواحطلا رفعج ايأ كلذب ثدحف روصنم فرصنا .

 .يضاقلا دنع سانلا عمتجاو « هبذكأ نأ : لاقف .ًاروصنم كلذ غلبو.« هركنأف

 : لاقو دسع وبأ أ ًادتياف « دحأ ملكتي ل اورضح اماف <« كلذ روضحل !اودعاوتو

 موق « ًارصتنم الو ًاراصن الو ًاروصنم ديرأ ام « ىلع لخدي ًادحأ ديرأ اه.

 مع دق :روصنم هل لاقف « هلقن ل ام انع نوكحي مهراصيأ تيمع اك مهيبولق تيمع

 هللا لع دق :روصنم هل لاقف «تبذك : دبع وبأ لاقف « اذكو اذك تلق كنأ هللا

 هدبب ذخأ هنإف دادحلا نبا ركي يبأ ريغ هديب دحأ ذخأي مق ضهنو « بذاكلا

 نم ةعامجو اكذ ريمألا بصعتو « اههنيب امف رمألا دازو <« بكر.ىتح هعم جرخو

 :عبيرلا نب دمع روصنم ىلع دهشو « ةعامج يضاقلل بصعتو ؛ روصنمل مهريغو دنجلا
 : يضاقلا لاقف « ماظنلا نع هاكح ًاروضنم نإ لاقي هنم هعمس مالكي يزيجلا

 فاخف 6« هقنع تبرض عسيرلا نب دمج هيلع هب دهش ام لثم رخآ هيلع دهش نإ
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 نأ ديبع وبأ فاخو . ةروك ذملا ةنسلا نم لوألا مدا تامر ةةقنالك

 « بسلا اذهل رانج نع رح اناا نوضالا اريسصعلا ىذلا دلل لآل يلع سب

 تلغشالو سانلا . بعوأو « جارخلا بحاص ماطسب ن نباو اكذ ريمألا اهرضحو

 : هتوم دنع لاق ًاروصنم نأ ديبع يبأل ركذو « دحأ ريبك

 مونو ةلفغ مهب ىقمح موق رسف يبحن تيضق

 موب .نيتماشلل . سيلو . .متح يلع يمهوب نأك

 موت روشنلا مري نحنو مويب ولو ىلبق تومت

 : لاق مث ةعاس ديبع وبأ قرطأف

 مول نيتماشلل سيلو انتمش دقو انحرف دقف

 ..:ياؤصلاب لعأ للاو

 09دئء؟

 يديبعلا مك احلا

 متاقلا نب روصنملا نب زعملا نب زيزعلا نب هللا رمأب احلا .بقلملا روصنملا ىلع وبأ

 قأبسو « هدافحأ نم ةعامجو هدادجأ ركذ مدقت دقو نصف بحاص يدبملا نبا

 . ءافلخلا نومستَي اوناك مهلكو - ىلاعت هللا ءاش نإ نونلا فرح يف هببأ ركذ

 ثالث ةنس نايعش يف كلذو « هتامح يف هببأ دبع روك ذملا م احلا .نإوتو

 هخيرات يف يتأيس ام ىلع  هدلاو ةافو موي رمألاب لقتسا مث « ةئاؤلثو نينامثو
 لئامأ نم ًاريثك ًاددع هلا ال دار نا لا ءاش نإ

 : 4 نودلخ نيا خيراتو ١75 : ؛ موجنلاو 8860 : ؟ « ؟ه؛4.: ١ ططخلا يف هرايخأ -4

 ؟5ه5 : ةيضملا ةردلاو ( : ج ) ريثألا نبا خي راتو ما : ةزازولا لان نم ىلإ ةراشالاو ه5

 .رو8 : م تارثقلاو ٠١4 : م ىبهذلا ٌربخو . ” '

 ضن



 . ًاربص مهريغو هتلود لهأ :

 ىلع سانلا 5 ًاماكحأ تقو لك عرتخي « ريسلا بجعأ نم هتريس تناكو

 بس بتكب ةئائلثو نيعستو سمخ ةنس يف سانلا رمأ هنأ اهنم « اهب لمعلا

 نكو عراوشلاو رسابقلاو دجاسملا ناطيح يف مهيلع هللا ناوضر ١ةباحصلا

 نعو هنع ىهنو كلذ عطقب رمأ مث تلا مهرمأي ةيرصملا "رايدلا لامع رئاس ىلإ

 بسي نم برضب ةريسي ةدمب كلذ دعب مدقت مث <« نيعستو عبس ةنس يف هلعف
 نيعستو سمخ ةنس يف بالكلا لتقب رمأ هنأ اهنمو ؛ هرهشي مث هبيدأتو ةباحصلا
 نع ىهن هنأ اهنمو ؛4 لتق الإ عراوشلاو ةق زآلاو قاوسألا يف بلك ري ملف ةئاثلثو

 رشق ال يتلا ةكمسلاو ريجرجلاو اهل ةذخنتملا سمرتلا ببكو ايخولملاو عاتقفلا عب

 رهظف «.هنم ءيشل ضرعتي نم بيدأت يف ةغلاملاو كلذ يف ديدشتلاب رمأو « اهل
 تبرض مث © مهب فيطو طايسلاب اوبرضف « هنم ءامششأ اوعاب مهنأ ةعامج ىلع
 هريثك و هليلق "بيبزلا عبب نع ىهن ةئاعبرأو نيتنثا ةنس يف هنأ اهنمو « مهقانعأ

 هنم كلذ دعب عمج مث « رصم ىلإ هلمح نع راجتلا ىهنو « هعاونأ فالتخا ىلع

 هقارحإ ىلع اهومرغ يتلا ةقفنلا رادقم نإ . لاقيو « اهعيمج قرحأو ةريثك ةلمج
 ىلإ دوهشلا ذفنأو بنعلا عيب نم عنم ةنسلا هذه يفو « ءرانيد ةئامسخ تناك
 « رقبلاب اهوسادو ضرألا يف اهومرو "ابمورك نم اريثك اوعطق ىتح ةزيجلا

 ىلإ تلمخو « ةرج فالآ ةسمخ تناكف لسعلا رارج نم اهنزاخم يف ناك ام عمجو

 ىراصنلا رمأ ةنسلا هذه يفو ؛ لبنلا رحب يف تبلقو ترسكو لينلا ءىطاش

 نابلصلا مهقانعأ يف ىراصنلا لمعي. نأو « دوسلا مئامعلا سبلب ةربايخلا الإ دوهيلاو
 يمارق مهقانعأ يف دوهملا لمحت نأو . لاطرأ ةسمخ هنزوو ًاعارذ هلوط .نوكي ام

 ١ نامشعو رمعو ركب يبأ : ري داز .

 لامعأ رئاس : راتخملاو ق .؛ رايدلاب لامعلا : ر ؟ .

 « ش . بطرلا : راتخملاو ق :

 : ءىطاش لع ءارمحلا رهاظب اهعيمج قرحأو ةعطق ةئامامث و ةعطق يفلأ ناك اهنم نأ ركذو : جم

 رائيذ.... ةقفنلا رادقم نأ ركذو « لينلا .

 امر زك اوك دك نانو“

 ضلت



 نأو « ةالحلا بكارملا نم ائيش اوبكري الو « ىراصنلا نابلص نزو ىلع بشخلا
 . ًارامح اوكري الو «نيماسملا نم ًادحأ اومدختسي الو 2« بشخلا نم مهبكر نوكت

 . اولخد اذإ ىراصنلا قانعأ يف نوكي نأو < ملسم اهبتون ةئيفس الو ملسم راكم

 درفأ مث « نيماسملا نع اوزيمتبل لجالجلا دوبيلا قانعأ يفو « نابلصلا .ماجلا
 ٠ ىزراصنلا تامامح ىلع طحو 'نيماسملا تامامح نم ىراصنلاو .دوبملا .تامامح

 اهيفو . ةئاعبرأو نايث 'ةنس يف كلذو « يمارقلا دوهبلا تامامح ىلعو « نابلصلا
 بهوو “ ةيرصملا رايدلاب سئانكلا ميمجو ةمايقي ةفورعملا ةسينكلا مدهي رمأ

 «نيملسملا نم ةعاجل سابحألاو عابرالا نم احلام عيمجو تالآلا نم .اهيفام عيج
 هل ضرألا لسقت نع ىهن ةنسلا هذه يفو 4 : ىراصنلا نم ةعامج مالسإ عباتتو .

 . كلذ ضوع لمحي نأو « ؟تانتاكملاو بطخلا يف هبلع ةالصلاو هل ءاعدلا نعو

 دحأ مجني ال نأ رمأ ةثامعبرأو عبرأ ةنس يفو : ؟« نينمؤملا ريمأ ىلع مالسلا د

 ميك 8 *دالبلا نم نومجنملا ىفني نأو « موجنلا ةعانص يف مككتي الو

 . نم اوفعأو «"ةيوت مهيلع دقعو - ناك - :رصع م احلا ديعس نب كلام يضاقلا ىلإ

 .جورخلا نم ءاسنلا عنم ةنسلا هذه نم نابمش يقو . ءانقلا باحصأ كلذك و يفنلا .
 تيحمو « :ءاسنلل فافخلا لمع نم ةفكاسألا عنمو < ًارابتو البل تاقرطلا ىلإ

 رهاظلا هدلو مايأ ىلإ جورخلا نع تاعونم ءاسنلا لزت لو 2 "تاماملا نم نهروص

 ةئس نابعش يىفو . رهشأ ةعبسو نينس عبس نوعنم ةدم تناكو « هرك ذ مدقملا

 ام ءانبي رمأو « ىراصنلا نم مسأ ناك نم :ةعامج رّصنت ةئاعبرأو ةرسشع ىدحإ نى ش

 ذبت هذهف ةلجلابو © اهسابحأ نم ذخأ ناك ام درو مهسئانك نم مده دق ناك

 ”تاتاهلا قف نشكل مم ءانبلالا نع اوت جم ياذأَز ١

 . خلا . . . ةنس يف تامامحلا مهدارفا .ناكو : .جم

 ش .. تاطاغباو. عم يدار +:

 . كلذ يف ددشتو هل بارتلا لبقي نأ ئنو : جم يف داز 4
 . ةعانصلا- هذه نيفورعملا .عيمج ىقني نأو : جم ه

 . ءانفلا ةغانصي نيروهشم اوناك ةعامج عم ةبوتلا ًاضيأ دقعو : جم 5

 بعللا .عيب :نم منمو. : جم يف دار“
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 ش ْ - . لوطي ار

 روهشملا يزل هل عنص دس مجنملا سناب نإ فورمملا يلع نسحلا وبأ ناكو

 ْغ . طوسبم ريبك جيز وهو < يمك احلا فورعملا

 © ىلاعت هللا .همحر « يفلسلا دمج نب دمحأ رهاط يبأ ظفاحلا طخ نم تلقنو ٠

 أرقف « هتلود نامعأب لفح وهو ماعلا هسلجب يف اسلاج ناك روكذملا .ماحلا نأ.

 مهتيب رجش امف: كوكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف )ف ىلاعت هلوق نيرضاحلا ضعب

 | ا ) ©« اميلست اوماسسو تيضق امم اجرح مهسفنأ يف اودحي ال مث

 نا نصت * أرق ةءارقلا نم غرف اداف « م احلا ىلإ ريشي كلذ ءانثأ يف ءىراقلاو ش

 «هل اوعمتساف لثم برض سانلا اهنأ اي ًاحلاَص الجر ناكو رّدجَشملا نباب فرعي

 مهبلسا تإو هل اوعمتحا ولو ابابذ اوقلخم نل هللا بت 8

 قح هللا اوردق ام «© بولطملاو بلاطلا فعض « هنم هوذقنتس ال ًاثيش بابذلا .

 « احلا هجو .ريغت هتءارق ١ ىبهنأ اماف ( *ع : ل

 ضعب نإ مث ؛ ائيث رخآلل قلطي مو « رايد ةئاع روكذملا رجَشملا نبال نمأ مث

 « هتالاحتسا ةرثكو « ماحلا قلخ فرعت تنأ : هل لاق رّجَسشملا ننا باحصأ

 . اذه دمي كذخاؤي مث تقولا اذه يف كذخاؤي ال هنأو « كنلع دقحي نأ نمآن امو

 < جحلل رجشملا نبا زبجتف « هنع بغت نأ يدنع ةحلصملا نمو « هعم ىذأتتف

 ام. : لاقف <« هلاح نع هلأسف « مونلا يف هبحاص هآرف « قرغف رحبلا يف بكرو

 ةكريب كلذو ؛ ىلاعت هللا همحر « ةنجلا تانءلع: نب يمر "انفه :نايرلا رصقأ

 : هدصق نسحو "هتين لص

 هب ثادح ام ةدشلا دعب جرفلا باوبأ يف لخدت يتلا ةفرطتسملا ةرابخأ نمو] .:

 : هل لاقو موي تاذ ماحلا هرضحتسا ناريخ نبا ةلودلا يلو نأ ءاسورلا ضعب

 اهقتع دعب ةنالف ٍتيراج ىلع انالف يوامم جوزأ نأ ديرأ ينإ « ةلودلا يلو ا (١

 قسناو نيتنسح.نيتبطخ اهبف بطخاو نيتقشلا نيتاه ذخف ىرخأآل رخآ كلذكو

 رجفلا نم'انيلإ ركبو < قارولا ةعانص هضضتقت ام ىلع كلذ دعب رهملاو قادصلا

 اناحانإ



 هراد ىلإ لصوو « فرصناو ةعاطلاو عمسلاب ماحلا نم كلذ لبقف . رخأتت الو
 نيباتكلا يف هل راثأ ام لمعو هتركف دوجو هتحيرق جتنتساو هسفن رهسأو رصمب

 هيلإ أيبتيو أضوتيل ماقف لسرلا هثحتساف « رحسلا تقو ىلإ رهسلا يف لزب ملو
 سيل اشفه عقوو هيج مطلق < نياتكلا تطرطتلا بحل يفجر ترثعف
 ذخأو بكرو ةماتلا ةصولا هلهأ ىصوفق « لوتقم هنأ ٍلعو « هلهأ ضبقناو

 ىلإ لصوو ةرهاقلا باب نم لخد نأ ىلإ لزب لو « نييوطم همك يف نيباتكلا
 يف هل تذأ لصو نيحو « همودق نورظتنم باحجحلاو لمرلاو « ًاسلغم رصقلا
 ناطشط هيدي نيبو « ريرس ىلع ًاسلاج ريبكلا ناريإلا يف مكاحلا دجوف «© لوخدلا

 يلو اي. : هل لاقف اتماص فقوو ضرألا لبق ماحلا ىأر اماف « 'ناتراوق اهملعو
 سأرو لجر سأر اهنم لك يف اذإف اههنع فشكق«نيطشطلا نيذه :فشكا ةلودلا
 ربصلا يغبني ال داسفو ةسوحنم ةيضق ىلع مهنم انعلطا ءالؤه : لاقف +:عارما
 « كنأشل ضما < كلهأل اهلصف امهذخ نابوثلا كلتو « انلعف ام مهي انلعفف هيلع
 أدهو هسفن تنكس نأ ىلإ ناريدلا يف ماقأف « هيلع ايشغم هيدي نيب نم جرخف

 تأ ىلإ توكسلاو نوكسلاب اهبف مهرمأي ةعق ر هلهأ ىلإ بتكو « هعور

 . [١ م, عمتجي
 عرش دق ناك نأ دعب « ةرهاقلاب ريبكلا عماجلا ىنب يدلا وه روكذملا ماجلاو

 هلمكأو  ىلاعت هللا ءاش نإ هتمجرت يف هركذ يقأبس اك - هللاب زيزعلا هدلاو همف
 ا ا رصم رهاظب ةدشار عماج ىنبو « هدّبأو .

 هئانب يلوتم تاكو ةئالثو نيعستو ثالث ةنلس لوألا مينرت نبك سلع عباس
 سنوي نب ىلع نسحلا ابأ هبارحم ححصملاو « ديعس نب ينغلا دبع دمح ايأ ظفاحلا

 ىلإ لمحو « اهريغو ةفارقلاب دجاسم ةدع أشنأو « امهركذ مدقت دقو « مجنملا

 .ةلئاط ةميق هلام ناماسلا رٌصحلاو روتسلاو ةبضفلا تالآلاو فحاصملا نم عماوجلا
 . هضقنيو ءيشلا لعفي ناكو

 يناؤعلا ماشه نب ديلولا ةوكر وبأ ةئاثلثو نيعستو سمخ ةنس يق هيلع جرخو ]|

 . ةيوفللا ةحصلاو قفتي ال امم اهيف ام عم ااح ىلع اهانيقبأ دقو « ةصقلا هذهب جم تدرفنا ١
 . ةخسنلا يف ةمجعم ريغ ءاتلا ؟
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 هيلإ ريسو « مظع قلخ هملإ لامو « ةقرب يحاون يف هجورخ ناكو « يسلدنألا

 «هوكسمأو هيلع اورثاكت مث « كلمو مهيلع رصتناو ًاريبك ًاشيج روكذملا ماحلا

 عبس ةنس يف هابإ مهضبق ناكو « افلأ نيعبس رادقم هباحصأ نم لتق هنإ لاقيو

 نسيت وب «هلتقو هرهشف ماحلا ىلإ لمحو « نيعستو

 ش . [١ يباصلا نبا خيرات يف ىّففوتسم هثيدحو « ةنسلا نم ةرخآلا

 لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو ثلاشلإ سيمخلا ةليل ةرهاقلاب هتدالو تناكو

 ةناعلثو .نيعمسو سمح ةنس
 نينثالا لل جرخ هنأ قفتاف « هدحو ةممهب ىلع بوك رلاو دارفنالا بح ناكو

 فاطو «رصم رهاظ ىلإ ةئاعبرأو ةرشع ىدحإ "ةنس لاوش نم نيرشعلاو عباسلا
 «نايباكر هعمو ناولُنح قرش ىلإ هجوت مث « يعاّقمفلا ربق دنع حبصأو اهلك هتليل
 ركذو « رخآلا يباكرلا داعأ مث « نييديوسلا برعلا نم ةعست عم امهدحأ داعأف
 فتوجرخي مهمسر ىلع سانلا يقبو © ةبصقملاو ربقلا دنع هفلخ هنأ يباكرلا اذه

 « روكذملا ربشلا خلس سيمخلا موي ىلإ بكوملا ”باود مبعمو هعوجر نوسمتلي
 مسنو يلقصلا ىطخو ةلظملا بحاص رّفَظُمم ةدعقلا يذ يناث دحألا موي جرخ
 نييماتكلا ءابلوألا نم ةعامجو حمرلا بحاص ىرتلا ”نيكتشب نباو .رتسلا يلوتم

 لوخدلا يف اونعمأ مث « ”ناولسب فورعملا عضوملاو ريصقلا ريد اوغلبف «؟كارتألاو

 وعدملا هيلع ًابكار ناك .يذلا ببشألا هرامح اورصبأ ذإ كلذك مه انيبف لبجلا يف
 هيلعو « اهبف رثأف فيسب هادي تيرض دقو « ,لبجلا ةنرق ىلع وهو « رمقلاب

 لجارو هفلخ لجار رثأو ضرألا يف راحلا م اذإف رثألا اوعمتتف دف « هماجو هجرس

 ةعوبطملاو جم يلو راتخملا يف دري مو « دليفنتسو دنغو ق ر ن ص يف درو نيفقعم نيب ام ١

 . ةيرصملا

 : ةنسلا روهف نم ةكرابملا لاؤخ ريق نح : زا

 : نيكتشن : ن ق م

 . يرقلا يضام مهعمو : جم يف دأز 4 .

 . ناولحم : نالس يد يو ؛ راتخملا يف ةحضاو ريغو « نالسعب : جه ه

 : رامحلا رثأ اذاف رثألا عبتتف .. لبحلا ةنرق ىلع هبكار ناك يذلا رامحلاب اورصبف : جم ١

 ضقي



 « ناولح .قرش يف يتلا ةكربلا ىلإ اوهتنا ىتح رثألا اذه نوصقي ارلاز رك همادق
 | تدجوو ؛« 'بابج عبس ىهو « هياش اهمق دجوف .ةلاجرلا ضعب اهملإ لزنف

 "رصقلا ىلإ تلمحو تذخأف نيكاكسلا رثآ اببفو « اهرارزأ لحت ل ةررزم

 لوقعلا يفيخسلا مهبح يف نيلافملا نم ةعامج نأ عم « هلتق يف كشي مو « ةرهاقلاب

 تالابخ كلتو مكاملا ةينغب توفليو « رهظيس نأ دب.ال هنأو « هتامح نتونئظد

 .ملعأ هللاو «هحرسش لوطي رمآل هلتقي نم هيلع تسد ه هتخأ نإ لاقنو « * ةنايذه

 . ءار اهدعبو ةدادشملا مجلاو ةمجعملا نيشلا حتفو مملا مضب' : رّجَشْملا نبا

 « نون فلألا دعبو واولا حتفو مملا نوكسو ةلمهملا ءاحلا مضب ا

 .دبع اهنكسي ناك « لابمأ ةسمخ رادقمب رصم قوف هزنلا ةريثك ةحدلم ةيرق يهو
 كلملا دبع هيخأ نع ةيابن رصمب ابلاو ناك امل .يومآلا محلا نب ناورم نب زيزعلا

 . ؛هنع.هللا يضر < زيزعلا دبع ني رمح مذلو دلو اهيو < يقوت اهيو « .هتفالخ مايأ

 ١ اسيجل ميس 1 جبه 00.0

 . رصقلا ىلإ اهب ءاجو يضام :اهذخأف : جم ؟

 ذإ- اهنولعاف بقية. ةيضق ةرؤص هنيح يف ذفلأ دقن مكاحلا لعق نأ ىلإ اذه ريشن نأ ديال م

 لق هنأ .رقأف » ررقف ذخأ ديمصلا يف أرئا نأ ( :١44 4م ءزملا ). هخئراق ي يحبسملا ركذي

 مهنمو ةقرب ىلإ ىضم نم مهنمف ذالبلا يف انك رمت نينا ةعيزأ هك مالسلا هيلع هللا رمأي مكاحلا .

 .ةطوفلا نم ةعطقو مالسلا هيلع هسأر .دلج نم ةعطق ( هررقمل ) رهظأ هنأو « قارعلا ىلإ ىضم نم
 | فيك لاقف « مالساللو هلل ترغ : لاقف ؟ هتلتق مو (ررقملا ) ةرديح هل لاقف « هيلع تناك يتلا .

 ١.. ططخلا رظناو ءخلا .. هتلتق اذكه.: لاقو هتفن لتقف هسفن داؤف اهب برضف ادركس جرخأف « هتلتق

 مول
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 رهاظلا نب رصنتسملا نب ىلعتسملا نب هللا ماكحأب رمآلا بقلملا زوصنملا يلع وبأ
 ٍق ىف هدلاو ركذ قبسو ؛« نإ نيب رايت دقو هي روكا يديبعلا .مكاحلا نبا ٠

 . ةزمهلا فرح يف نيدمحألا

 ماقو ب هتمجرت يف روكذملا خيراتلا يف - هوبأ تام موي ةيالولاب رمآلا عيوبو

 ناكو -نيشلا فرح يف روك ذم لا- شوبمجلا ريمأ نب هاشنهاش لضفألا .هتلود ريبدتب
 دتشا الو. 4 روكذملا رمآلا رابخأ نم آفرط هتجرت يف ءركذ دقو « هدلاو زيزو
  نوبمأملا رزوتساو هحرمش مدقت دقت امسح لضفألا لتق هسفنل نطفو رمآلا
 كتاق :نياب فورعملا راتخم نسحلا يبأ نب كتاف عاجش يبأ نب دمج هللا دبع ايأ

 | رثك املو « ةريسلا ءاسأو هتعمس حبقو 4 هيلع ريزولا اذه .لوتساف 2“ ١يحئاطنلا .

 هرم عمت ةنم ناضمر ربث عبار تيسلا ةلمل ضي رمآلا هيلع ضيق هنم كلذ

 ©« نيرشعو ىدحإ ةنس بجر يف هلتق مث « هلاومأ عيج ىفصتساو ةنامسمخو
 ا 6« ةتوخإ نم: ”ةسمخ هعم لتقو ةرهاقلا رهاظب بلصو

 ” . ةروهشم رابخأ هلو.« هروط نع ًاجراخ ًاربحتم ًاريكتم ناكو

 ابأ ىمسملا بهارلا دي ىلع تارداصملا نومأللا ىلع ضبقلا ةدم يف رهظ مث] .

 اذه ناكو «لام ببهنو برض نم هوركم هلاثو الإ دعا قبب مف «"اسق نب عاج

 ثللا يلأ نب ىيحي نب تاكربلا ابأ ةلودلا يلو مدخي هلاح ءادتبا يف نوعلملا بهارلا

 قلطأف « رانيد فلأ ةئام ىراصنلا نم موق ةرداصم يف هل لذبو رمآلاب لصتا مث

 .اهباتكو اهتاضقو رصم ءاسؤر عيمج دالبلا مع نأ ىلإ لاحلا لسلستو « مهيف هدي

 ةردلاو 910 : ١ ططخلاو ( ٠١ : ج ) ريثألا نباو ١7١ : ه ةرهازلا موجنلا يف هرابخأ - 74#
 22.10“ : ؛ تارذقلاو ؟؟ : ؛ يبهذلا ربعو 58 : 4 نودلخ نبأ خيراتو 45١ : ةيضملا

 ١ ةردلاو ١؟ : ةراشالا يف هتمجرت : 488 .. . ٠ حاجن يبأ نبا : يزيرقملا دنعو « اذك . .

 كل



 هعاب لمج نع 0 نيرشع ذخأف ًالامح الجر رداص نأ أ ىلإ اهتقوسو اهدوبشو

 قمتاأم طايمدو سذتب لمعتسي ناك نأ ىلإ ديف مقتراو « هاوس كلي نكي م

 سقامدلا اهقوف سيليو.اهسلي ناكف «بهذلاب ةماعم ضسبألا فوصلا نم ةصوصخم

 ةحئار مشي ناكو «موي "لك لبقاثملا نم ةدعب كسملا نم بيطتي ناكو « جابيدلاو

 ' لخديو «ةضفلاو بهذلاب ةالحلا جورسلاب رما بك رب ناكو «ديعب ناكم نم هبيط

 كانه سلجتف « رصمب قيتعلا عماجلاب ءابطخلا سابلب ةفورعملا ةعاقلا زيلهد ىلإ

 ثالث ةنس يف لتق نأ ىلإ ةدم كلذك ماقأو « ةرداصملل سانلا يعدتسيو
 ضبق امل هنأ ركذ . رسجلا دنع بلص مث رصمب يلاولا دادقملا دي ىلع « نب

 . ىلإ ترا لقتل 0 ةد ةسارطا ةناقاك ف ناوج اري دعو بحار ناك لع

 عاونأو جابيدلا نم هادع ام فيكف لامعتسالا ليلق-دحاو عون اذه « فقسلا

 . [١ رخافلا عاتم لا

 يفو « بعللاو وبللاب 55 ًارتهتسم ةريسلا رئاج "يأرلا ءيم رمآلا ناكو
 اوذخأو « ةئاعبرأو نيعستو عبس ةنس نابعش يف اكع ةنيدم جنرفلا ذخأ همايأ

 ةنس ةجحلا يد نم تلخ ةلبل ةرشع ىدحإل نينثالا موي فيسلاب 00

 قاض اوردر ايلا ا نضل فاقع نا « ةئامسمحو نيتنث
 راد بتكو اهرئاخذو اهتعتمأ نم مهديأ يف لصحو « اهلافطأو اهءاسن 0
 يقب نم بقوعو « ىصحي الو هددع دحي ال ام اهبابرأ نئازخ يف ناك امو اهماع
 رمالا تاوف دعب نييرصملا ةّدْنجَن اهتلصو مث « مهلاومأ تيفصتساو « اهلهأ نم
 ةنسلا نم نابعش لوأ اهيلع مهوزن ناكو ةقارع اوككلم ةنسلا هذه يو « اهبف

 .ةعلق اوماستو « نامآلاب لسج اوماست اهيفو « سايناب اوكلم ابيفو « ةروكذملا
 اوماست مث« ةئمسمخو ةرشع ىدحإ ةنس ةجحلا يذ نم نيقب نائل ةعمجلا موي نينبت
 « ةئامسخو ةرشع نامت ةنم ىلوألا ىدامج نم نيقب عبسل نينثالا مري روُص ةنيدم

 ءاتلا فرح يف روكذملا - نيكتغط ن ني

 . ر نم ةدايز نيفقعم نيب ام ١

 . يأرلاو قلخلا ءيم : ر ؟

 . رركم اذه



 . اهالاو امو :قشمد بحاص ذئموب ناكو - نالسرأ بلأ ن , شتت ةمجرت يف

 اوعطق مث « نينس ثالث ةدم روكذملا رمآلا مسايب ةكسلا ا|ورتخ رو اوكلم املو
 ةئامسخو ثالث ةنس لاوش نم نيرشعلاو يداحلا ةعجلا موي توريب اوذخأو «كلذ
 . ةئامسخو عبرأ ةنس 'ةرخآلا ىدامج نم نيقب رشعل ادّص اوذخأو <« فيسلاب

 «ةرشع ىدحإ ةنس ليقو « ةئامسخو عبرأ ةنس اضيأ رمآلا مايأ يفو (273)

 امرَفلا ىلإ ىبتناو « اهذخأبل ةيرصملا رايدلا يجنرفالا ليودرب دصق « معأ هللاو

 الجر اه لتقو دلبلا باوبأو ] اهدجاسمو اهبعماج قرحأو اهقرحأو اهلخدو

 قيرطلا يف كلبف «ضيرم وهو اهنع لحرو '[ هردص ىلع اهحيذف « هتنباو ًادعقم

 مجرت يبف «كانه هتوُشُح اومرو هنطب هباحصأ قشف ة «شيدرعلا ىلإ هلوصو لبق

 طسو يف يتلا ليودرب ”ةخرسسو . "ةماقي امونفدف هتثحي اولحرو « مويلا ىلإ

 « كانه ةاقلملا ةراجحلاو « روكذملا ليودرب ىلإ ةبوسنم ماشلا قيرط ىلع لمرلا

 بحاص ليودرب ناكو « ةوثحلا هذه وه امئإو ليودرب ربق اذه : نولوقي سانلاو

 هذه ذخأ يذلا وهو « ماشلا لحاس نم دالب ةدعو افايو اكعو سدقللا تيبلا

 . نيماسملا نم ةروكذملا دالبلا
 نم - هركذ مدقملا - تارّموُنت نب دمج يدبملا جرخ ًاضيأ ةنسلا هذه يفو

 كانه هل ىرجو « ءابقفلا يز يف برغملا دالب ىلإ روكذملا رمآلا اهبحاصو رصم

 . هتمجرت يف هحرش قبس ام
 نيعست ةنس مرح يناث ليقو مرحلا رشع ثلا ءاثالثلا موي رمآلا ةدالو تناكو

 نم جرخ هنمانأ تضقنا الو . نينس سمخ هرمعو ىلوتو « ةرهاقلاب ةئاعبرأو
 ىلإ لزنو ةئامسمخو نيرشعو عبرأ ةنس ةدعقلا يذ ثلاث ءاثالثلا موي ةحببص ةرهاقلا

 ةحلسألاب موق هل نكف < رصم ةلابق يتلا ؟ةريزجلا ىلإ رسجلا ىلع ىدعو رصم
 اوبثو مهب رم اماف « كانه نرف ىلإ اهيف رمي يتلا ةكسلا يف هلتق ىلع اودعاوتو



 نم ةليلق ةدع عم هدحو رسجلا زواج دق ناكو « مهفايسأب هيلع اوبعلف هيلع
 لخدأو « تمي لو قروز يف لينلا يف لمحف « هتعيشو هتصاخو هتناطبو هناماغ .

 تلا و ا "يح. وهو :ةرهاقلا
 : 1 .. 'هركذ مدقملا ةساماجسب مثاقلا هللا ديبع يدبملا دالوأ نم

 هللا مهجر اس هركذ مدقملا  .ديجملا دبع ظفاحلا همع نبا ىلإ رمألا لقتناو .

 بكتراو « ؟مءامد: كقسو مهاومأ ذخأو نمانللا ملظ ةريسلا حيبق تاكو 4 ىلاعت
 ةعبر .ناكو « هلتقب سانلا جبتياف « تاروظحملا حئابقلا نسحتساو « تاروذحملا
 . لقعلاو ةفرعملاو طخلا نسح « نينمعلا ظحاج ةم'دألا ديدُس

 ةرهاقلاب رمقألا عماجلا ىنب يذلا وبف روكذملا ريزولا يحئاطبلا نبأ نومألا امأو
 ةرامع يف عرش دق شوبجلا ريمأ نبا :لضفألا ناكو « ةئامسخو ةرشع سمخ :ةنبم

 نيعستو نامت ةنس يف شبح ةكرب ىلع لطملا دصرلا دنع رصم رهاظب لينلا عفاج

 .باوصلاب ملعأ هللاو  هترازو ةدم يف هدعب نومأملا هلمكأف « هلكي مو« ةئاعنرأو
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 دودوم نيدلا بطق

 جرعألاب فورغملا « رقتس ىقآ نب ينز نيدلا داع نب دؤدوم نيدلا بطق

 .دومح نيدلا رون :هيخأ ةمجرت يف هربخ نم فرط مدقت دقو - . لصوملا بحاص

 - ةنطلسلا ىلوت يذلا يزاغ نيدلا فيس .: مهو ةئالثلا هدال وأ ركذو «ماشلا بحاص
 يف تبعوتساو « راجنس بحاص يكنز نيدلا داو وتيم ىلا نعو « هدعب

 . يل : يف يهتنت رطس دعبو 6 نم رب هاي يح دال حل ان ١
 | . .نسحلا .عيقتساو-: ق يف .داز 8 :

 2( 09١ : ب ) بوركلا جرفمو 786: 1 يدرولا نباو اهدعب امو 44 : رهابلا يف هرابخأ -4

 .ربعو 8م* : ه ةرهازلا موجنلاو ؟١٠8 : نامزلا ةآرمو مهو : ١ ريثألا نبا خيزاتو .

 . ةمجرتلا هذه دنع راتخملا بحاص فضقوتي لو« ؟5١١ : ؛ تارذشلاو :9٠ ؛ يبهذلا
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 دصق هنأو روكذملا ندلا بلق تزف يسع وذل رون نم ىرج اه يزاغ ةمجرت

 . ميلك هيخأ دالوأ لاوحأ بترو « اهيف روكذملا يزاغ رمأ ررق مث لصوملا

 روهشم وهو' « لصوملا لخاد يرونلا عماجلا نيدلا رون ىنب ةرفسلا كلت فو
 قربلا » يف يناببصألا دامعلا هاكح ام هترامع بيس ناكو « ةعجلا هبف ماقني كانه

 ةطسوتم ةيرخ لصوملاب ناك هنأ لصوملا ىلإ نيدلا رون لوصول هركذ دنع « يماشلا

 يف عرش ام : اولاقو « اهنم بولقلا رفني ام اهنع اوعاشأ دقو: « ةعساو دلبلا

 دهازلا خيشلا هيلع راشأف « هرمأ هدارم ىلع متي لو“ هرمع بهذ نم الإ اهترامع

 ؛ ًاعماجأ ائائيو ةبرخلا عامتباف نيحلاصلا رابمك نم ناكو - الملا رمع نيدلا نيعم

 . لصوملا عايض نم ةعبض عماجلا ىلع فقوو « ةليزج ًالاومأ اهيف قفنأو
 هيخأ توم بقع داللا كلتو لصوملاب ةنطلسلا ىلوت دق نيدلا بطق ناكو ْ

 يف ًالداع « ةريسلا نسح ناكو - اضيأ هركذ مدقملا  ربكألا يزاغ نيدلا فيس.
 داوجلاب .فورعملا يناهبصألا ريزولا دم نيدلا لامج نأث مظع هثلود ينو . :هكح

 هتلود ريدم ناكو « هجرش. قبس امسح هيلع ضيق يذلا وهو - هركد مدقملا -

 « لبرإ بحاص نيدلا رفظم دلاو كحك يلع نيدلا نيز ريمألا هيأر بحاصو

 ةيسورفو ةماث ةعاجش عم هدصاقم نسحو هريخو هحالصل ريشملاو ريدملا معن ناكو ١

 . فاكلا فرح يف نيدلا رقظم هدلو ةمجرت يف هركذ اضيأ مدقت دقو - ةروهشم

 لاوش يف يفوت نأ ىلإ هتماك ذافنو هتنطلس ىلع روكذملا نيدلا بطق لزب مو

 ةنسلا نم ةجحملا يذ نم نيرشعلاو يناثلا يف ليقو * .ةلاييخو نيتمو نيخ ةنب ْ

 ْ . ةزوك ذك 3:
 نم هرمع يف هكردأ نم هبف ركذ ريغص هل باتك يف ذقتم نب ةمامأ ركذو

 نيتسو تس ةنس رخآلا عيبر خلس يفوت زوكذملا نيدلا بطق نأ دالبلا كولم

 عيبر رهش يف لصوملاب ناك نيدلا رون هاخأ نإف. ©« حمحصي سيلو < ةئامسخو

 مو « روكذملا ربشلا يف لصوملا ىلع مخم وهو ةفيلخلا لسر هتءاجو « رخآلا

 « لصوم اب هتافو تناكو . نيدلا بطق هبخأ ةاقو دعب الإ اهملإ نيدلا رون هجوتي

 .دالبلا كلم مرثك أو« دالوأ ةدع فلخ و«للقب ةنس نيعبرأ نم رثكأ هرم ةدهو

 . ىلاعت هللا مهمحر « هنيب لهأ نم ةعانجو هدجو هببأ ركذ مدقت دقو
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 يمودسلا جرؤم

 نب ورمع نب ةمقلع ةنئلع ناموس نر ور#ا نب ةيراخا ي ورع نيون طا دتقاوأ
 ؛ يرصبلا يوحنلا يمودّسلا « ةباكع نب ةبلعت : نب لاه'ذ نب نابيش نب سواد
 ورمع يبأو جاجحلا نب ةبمش نع ثيدحلا ىورو «دمحأ نب ليلخلا نع ةيبرعلا ذخأ
 يف سابقلاب يل ةفرعم الو ةيدابلا نم تمدق : لوقب ناكو « امهريغو ءالعلا نبا
 ديز يبأ ةقلح يف سابقلا تماعت ام لوأو « ةحيرق يتفرعم تناك امنإو « ةيبرعلا
 1 . ةرصبلاب يراصنألا

 نبأ نم : دم هل لاقف « بلبملا نب م نت دعا لحلو
 ؟هذتعا قرمم ا[ +: لاق“ ْمكأ نب ىبحي يضاقلا دنع نم : : شفخألا لاقف ؟ تئج
 و ؟ وه نم دمحأ نب ليلخلا باحصأ نم: مدقملا نومأألا ةقثلا نع ينلأس : لاق
 ا م ا تلقف ؟ هماعب قثوي ناك يذلا

 اهنم : فيناصت ةدع هلو « رعشلاو ةغللا روكذملا جرم ىلع بلاغلا ناكو
 ريهامج » باتكو « نآرقلا بيرغ » باتكو «نسح .باتك وهو « ءاونألا » باتك
 فيطل دلجب يف شيرق بسن رصتخاو « كلذ ريغو « يناعملا » باتكو « لئابقلا
 «١ شيرق بسن فذح م هامس

 ء وس ةئيدم نكتسو « نامارخ ىلإ قارملا نم ةنومألا عم 'لجنر دق ناكو
 ام كلذ نمف « رعش هل ناكو « اهخياشم هنع بتكو اهب ماقأو روباسين مدقو
 وهو « « عرابلا » ب ىمسملا هباتك يف مجنملا يحي نب يلع نب نوراه هدشنأ

 يناريجو يلمأ نم بئاصملابو هل عارأ ام قح نيبلاب ”تلعاور

 خيراتو 007 : ” ةاورلا هابناو ه4 : فلتخملاو ئلتوملاو ٠١4 : سبقلا رون يف هتمجرت - ؟1
 . ( ىرخأ رداصم هاينالا ةيشاح يو ) ؟هم: 17 دادغي

 0 رصتخاو : هلوقو 4( ةرهاقلا) دجنملا .نيدلا 2 روتكدلا قيقحتد باتكلا اذه رثشن ١

 نم رل نءون : نم طقس : كك
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 فترارجيب وأ ,يأنب هافطصا الإ هب ”نضأ قلع يل رهدلا كرتي مل

 « اههانعم يف ليق ام حلمأ نم ناتيبلا ناذهو : روكذملا مجنملا نبا لاق مث

 : نيثدحلا ضعبل اهانعم يف اهلثمو
 مارك "ىلع ناريج باغ نإو يىونلا نم عارأ ام ىتح تقرافو

 مانت 'قيدصلا رجه ىلع ينيعو يوطنتسأيلاىلعيسفن 'تّلّعِج دقف

 : هلوق - هركذ مدقملا - يذيواعتلا "نبا ذخأ انهاه نمو

 'حرفيق ظح هيبلي الو ىسأيف تئافل عاري يلق ال انأ اهو

 هلوق اهنمف « هرصب باهذل هعجوت ابيف ركذي ةديصق ةلمج نم تيبلا اذهو
 : "هتحوز ىلإ ًاريشم

 ىمر الو ًادقف 'كشت مل ةبكابو

 اهياغ شيلا يف مايألا نيب اهتمر
 قفلاب لمحي "ربصلا ال الج تأر
 بساكل ءامدلا يكت نأ ورغ الف

 ًائاج ينارت نأ ابييلع زيزع

 ىدبلا يف حفنت سيعلا دوقأ ال نأو

 لزنم ةرارق يف اسيبح '“لظأ
 متاق وجلا لظم هنم يماقم

 ًاحمْسُم  ةبينجلا دوق هب داقأ

 هبنجل حيرضال تم ناك

 ”حاوطم ”يأن ةنيتدألا اريج
 حدفت '"ثداوحلاو بطخ حدافب

 حبقي ”نزحلا الو « اموي هلثم ىلع

 حدكيو دالبلا يف ىعسي ناك اهل
 حرسَم ةطيسبلا ضرألا يف يل امو

 حرمت ةنعألا يف ىاذملا د'رُتجو

 حبصأو هيلع يسمأ ىسأ ةنيهر

 حبفأ ”ناحمص وهو كئنض يناعسمو

 حمسأ رهدلا ةردغ الول تنك امو

 حرضي كلابأ ال تبم لك امو

 ١ بيبحلا دقف : راتخملا .

 " الو : يذيواعتلا نبا ناويد .

 نتايحض : نم رب ن يل م .

 ”ء هدو



 تئافل عاري ىبلق ال نأ اهو

 هرارغ ينم لف ”لْصت هللف

 ىوهلا اهب تبكر مايأل ًايقسو

 يتنابثل هنم تبيّضَقق ابص يضامو
 ةناكم يناوغلا دنع يل يلايل

 . ىوهلا نم يب ام فاعضأ اهب ىليتلو

 حرفبف ظح هيبلي الو « ىمأيف
 حاوصم وهو داع يابس دوعو

 حمجي ديغلا ىوه يف يلثمو احومج
 حمات ءاقرز رهدلا نيعو اسالخ

 حمطتو "لإ ونرت الضظاحلأف
 حرصتف امل ىوكشلاب ضئرعأ

 ..دادغي ةفيلخ هللا ن نيدل رصانلا مامإلا اهب حدمي ةنانط ةليوط يهو

 : هلاثم ام يديزيلا سابعلا نب دمحم طخب تدجو : ينابزرملا .لاقو

 :هحدمع هنف يدج لاقف « ءاسك دم يبأ نب دمج يدج ىلإ يمودسلا جرؤم دف

 ”جرؤم ورمع 'نبا ىلوأ ام ركشأم

 ىلعلا ىلإ هامن "يسوادّس ”رغأ

 هبْيَس ”لمؤن رديف ابأ انيتأ
 ىبللاو لذبلاو ”يرلاب ان ردصأف

 اسعربتم هسكتسأ مو يناسك .

 هتسبل ام اذإ ًاضافضف هيناسك

 ةلامج تدرأ نإ لامجج ءاسح

 اهدارطا نأك هيف اكيلح ىرت

 هرب يسودسلا تشعام ركشأم'

 . ةريثك جرؤم رابخأو

 .ةفولا عم ءانثلا نسح هحنمأو

 دحملاو مراككملاب بص ناك ”بأ

 دلص الو باك ريغ ًادنز ”حدقنو

 هددلاو  .رساشملا دوم *للا : انو

 دفرلا نم ”نوكي ام ىنهأ كلذو

 دصقلا نع ”ترحو ًالاتخم ”تحورت

 دربلا نم تيشخ نإ ءاتش بوو

 دمغ نم لس هلئقص ”ثيدح دنرف

 يدعب نم يي ىسودسلال رركشب يصوأو

 وأ ىدهأ :

 يمودسلا ورمع نب جرؤم :زتعملا نب هللا دبع طخب تدجو : "مدنلا نبا لاقو

 مويلا ىف « ةناعو تصفر سمخ ةنس يفوتو « دمحأ نب ليلخلا باحصأ نم ناك

 ساون ايأ نأ ىلإ بهذ نم لوقا لع متتسيال| اذهو « ساون وبأ هنف يفوت يذلا



 . هيف فالخلا ىت قبس دقو « ةئامو نيعستو سمخ ةئس قوت

 نب ليعامسإ يلع وبأ لاق « هلاثم ام ةلوأ ف « راونألا » باتك يف تيأرو

 عم انمدق مث ناجرحب جرؤملا ىلع باتكلا اذه انأرق : يديزيلا كرابملا نب ىمحي

 اهب تام مث ةرصبلا ىلإ جرؤملا جرخف « نيتئامو عبرأ ةنس « قارعلا نومأملا
 الف جرؤم امأو . تاوسلاب لعأ ناو « لوألل فالخ اذهو . ىلاعت هللا ةمحر

 .هريغو ١«فراعملا» باتك يف ةبدتق نبا هركذ دقو. ةنسلا هذه يف تام هنأ فالخ

 وهو « ةلمبم لاد اهدعبو اهتحت نم ةانثلا ءاملا نوكسو ءافلا حتفب : دمفو

 ش .. هنيسب نارفعرلا وع لبعر « تارتعزلا درو لصألا يف

 « مج اهدعيو ةددشملا ءارلا رسكو ةزومبملا واولا حتفو مملا مفي : جرؤمو

 دي قورغأ اذ 4 عرقلا فب تجرأ وب عطوق نم لغات مما قو

 . ”فاقلا فرح يف ةداتق ةمجرت يف يسودسلا ىلع مالكلا م دقت دقو

 ةثلثملا ءاثلاو مملا حتفب : دثرمو « هل بقل جرؤمو «دثارم همسا نإ : لبقو

 ”« حاحصلا » باتك يف يرهوجلا لاق « ةلمهم لاذ رخآلا يفو ةنكاس ءارو

 « [ضعب] بنج ىلإ وأ ضعب ىلع هضعب تعضوو هتدضن ::عاتملا تدئر لاقي

 «مبعاتم نيدضان يأ «دعب اولمحت ام نيدئترم نالف ينب تكرت : كلذ دعب لاق مث

 نم ”مسا دئرملاو < لجر مسا وهو « دّث'رَم قتشا هنمو : تبكسلا نبا لاق

 برعلاو «جرؤم يمسا «نابيرغ قينكو يما :لوقي جرؤم ناكو .؟دسألا ءامسأ
 «"نارفعزلا درو : دمفلاو كدْسف وبأ انأو *« تشرأ » و « موقلا نيب تجرأ » لوقت

 . باوصلاب معأ هللاو « تام اذإ « ًادْيف ديفي لجرلا داف : لاقيو

 ١ ه4” : قفراعمللا .

 . نم رب يل : يف ةمجرتلا يهتنت انه ؟

 . ل ١ حاحصلا ؟

 1 حاحصلا نع. لقنلا يهتني انه 4

 . تشرح اذإ : ق.يف داز.ه

  5١نارفعزلا نم درولا : ق .
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 مظاكلا ىسوم

 نيدباعلا نيز يلع نب رقابلا دمع نب قداصلا رفعج نب مظاكلا.ىموم نسحلا وبأ
 . « رشع ينثالا ةمئآلا دحأ « مهنع هللا يضر < بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نبأ
 . نيعمججأ مهنع هللا يضر

 نم « حلاصلا دبعلا ىعدي ىموم ناك د : '« دادغي خيرات د يف بيطخلا لاق

 دجسف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم لخد هنأ يور . هداهتجاو هتدابع
 نسحبلف يدنع بنذلا مظع : هدوجس يف لوقي وهو عمسو « لبللا لوأ يف ةدجس
 ناكو . حبصأ ىتح اهددرب لعجف«ةرفغملا لهأ ايو ىئوقتلا لهأ اي كدنع نم وفعلا
 «رانيد فلأ اهبف ةرصب هبلإ ثعبيف هيذؤي هنأ لجرلا نع هغلبي ناكو «ًايرك ًابخس

 .ةنيدملاب اهمسقي مث«رانيد يتئامو رانيد ةئامعبرأو رانيد ةئاؤلث ررصلا رّصَي ناكو
 يبأ نب يلع مونلا يف ىأرف < هسبحو دادغي يدبملا همدقأف ةنيدملا نكسي ناكو
 يف اودسفت نأ متيلوت نإ متيسع لبف # دمج اي : "لوقي وهو هنع هللا يضر بلاط
 « ليل يلإ لسرأف : عيبرلا لاق 4 : دمج ) « مماحرأ اوعتطقتو ضرألا

 « اتوص سانلا نسحأ ناكو « ةيآلا هذه أرقي وه اذإف هتئجف « كلذ ينعارف

 اب : لاقو هبنج ىلإ هسلجأو هقناعف هب هتئحف « رفعج نب ىمومب لع : لاقو
 مونلا يف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ تيأر نإ « نسحلا ايأ
 هللاو : لاقق “ يدالوأ نم دحأ ىلع وأ ىلع جرخت نأ يننمؤتف « اذك "يلع أرقي

 اهيلا فاضي ىزخأ رداصم تبث ةلياقملا ةحفصلا ىلعو مل :: «رشع انثالا ةمئألا » يف هتمجرت -6

 ربعو 1١١6 © ١14 :-! ةنسلا جاهنمو ١ : ه4 لادتعالا نازيمو #٠١ : ؟:ةوفصلا ةفص

 . ( ةقرفتم تاحفص ) ةعيشلا قرفو ١١١ : ؛ نودلخ نبا خيراتو 187 : ١ يبهذلا

 . م0 : ١ دادغي خيرات-١

 . مرو - م. : ١م دادغي خيرات ؟
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 « رانيد فالآ ةثالث هطعأ ©« تقدص : لاق « ينأث نم وه الو كلذ تلمف ال

 الإ حبصأ ايف اليل هرمأ تكخأف : عيبرلا لاق « ةنيدملا ىلإ .هلهأ'ىلإ .هدرو

 ش . قئاوعلا فوخ قيرطلا يف وهو
 رهش ةرمع نم ًافرصنم نوراه مدقف « ديشرلا نوراه مايأ ىلإ ةنيدملاب ماقأو

 ىلإ اهب هسبحو دادغب ىلإ هعم ىموم لمحف « ةئامو نيعبسو عست ةنس ناضمر
 هللا ىلص ينلا ربق ىتأف جح ديشرلا نوراه نأ اضيأ ركذو .'هسحم يف يفوت نأ

 : لاقف « رفعج نب ىسوم هعمو « لئابقلا ءاسؤرو شيرق هلوحو ًارئاز مسو هيلع
 : ىسوم لاقف « هلوح نم ىلع ًاراختفا « مع نبا اي هللا لوسر اي كيلع مالسلا

 ابأ ا رخفلا وه اذه : لاقو دششرلا نوراه هجو ريغتف « تبأ اب كيلع مالسلا

 . ببطخلا مالك ىهتنأ 4 « ًاقح نسحلا

 "« بهذلا جورم » باتك يف يدوعسملا يلع نب نيسحلا نب ىلع نسحلا بأ لاقو

 نوراه راد ىلع ناك يعازخلا كلام نب هللا دبع نإ » : ديشرلا نوراه رابخأ يف

 ينعزتناف <« طق هيف ينءاج ام اتقو دشرلا لوسر يناتأ : لاقف « هتطرششو دشرلا

 ينقبس رادلا ىلإ ترص املف « كلذ ينعارف « يبايث ريبغت نم ينعنمو يعضوم نم
 ًادعاق هتدجوف تلخدف هيلع لوخدلا يف يل نذأف « يربخ ديشرلا فرعف مداخلا
 مث « يلع عزجلا فعاضتو ىلقع راطف « ةعاس تكسف هيلع تماسف هشارف ىلع

 20 تلق ؟ تقولا اذه يف كتبلط م يردتأ هللا دبعاي : لاق

 ةبرح هعمو.ىناتأ دق ًايشيح نأك يمانم يف ةعاسلا تيأر نإ : : لاق < نينمؤملا

 بهذاف « ةبرحلا هذهب كترحن الإو ةعاسلا رفعج نب ىموم نع تملخ نإ : لاقف.

 :لاق «اثالث ؟ رفمج نب ىموم قلطأ «نينمؤملا ريمأ اب : تلقف : لاق « هنع لخف

 لقو « مهرد فلأ نيثالث هطعأو « رفعج نب ىموم قلطت ىتح ةعاسلا ضما معن
 ةنيدملا ىلإ يضملا تيبحأ نإو < بحت ام يدنع كلف انلبق ماقملا تببحأ نإ : هل
 ىموم ينآر اماف < هجرخأل سبحلا ىلإ تيضمف : لاق « كل كلذ يف نذإلاف

 نع لقنلا ءدب ىتخ 0 5 بيلا مالك وهنلا كاع سرت < خسنلا ييدرو ١

 . يدومسملا

 . "ه5 : م" بهذلا جورم ؟

 نك



 ينرمأ دقف 2« فخت ال : تلقف « هوركمب هيف ترمأ دق ينأ نظو اًماق لإ بثو
 ماقملا تدبحأ نإ كل لوقي وهو «© مهرد فلأ نيثالث كل عفدأ نأو كقالطإب

 رمآلاف ةنيدملا ىلإ فارصنالا تبمحأ نإو < بحت اه لك كلف « انلبق
 : هل تلقو هليبس تيلخو 6« مرد فلأ نيثالث هتطعأو « كل قلطم كلذ يف
 هللا لوسر يناتأ ذإ مئان انأ انبب 2 كربخأ ينإف : لاق « ابجع كرمأ نم تيأر دقل

 كنإف تاماكلا هذه لقف امولظم تسبح « ىسوم.اي : لاقف مسو هيلع هللا ىلص

 عماس اي لق : لاق ؟ لوقأ ام يمأو يبأب : : تلقف « سدحلا يف ةلمللا هذه. تيبت ال

 « توملا دعي اهرشنمو امل ماظعلا يساك ايو © تاوفلا است انو ةيوض لك

 علطي مل يذلا نونكملا نوزحلا ربك ربكألا مظعألا كمسابو ىنتسحملا كئامسأب كلأسأ .

 يذلا فورعملا اذ اب « هتانأ ىلع ىوقي ال ةانأ اذ مملح اي « نيقولخللا نم دحأ هملع

 . « ىرت ام ناكف ؛ ينع جرف « ًاددع ىصحي الو ًادبأ عطقني ال

 ةنس رجفلا عولط لبق ءاثالثلا موي هتدالو تناكو ..ةريثك رداونو رابخأ هلو

 شخ يقوتو 4 ةنيدملاب نيرشعو نام ةنس : بيطخلا لاقو « ةئامو نيرسشعو مست
 ليقو « دادغبي نيناكو تس ةنس لمقو « ةئامو نيناكو ثالث ةنس بجر نم نيقب

 نييزينوشلا رباقم يف نفدو سدحلا يف يفوت : بيطخلا لاقو : امومسم يفوت هنإ
 بهذلا ا و « رازي روهشم كانه هربقو « ةبقلا جراخ

 د هقو « يبرغلا بناجلا يف وهو « دحي ال ام شرفلاو تالآلا عاونأو ةضفلاو

 تراك و « ماضرأو مهنع هللا يضر « هدافحأ نم ةعامجو هدادجأو هببأ ركذ

 ش . روهشملا رعاشلا مجاشك دج كهاش نب يدنسلا هسبح ةدم هب لكوملا

٠٠ 



0000 
 قبو نبا نيدلا لامك

 مك دمجخ ن نب كلام نإ ةعن ندع نس شو لضفلا يبأ نب ىسوم .حتفلا وبأ

 ىلإ هجوت مث © هدلاو ىلع لصوملاب هقفت ؛ يمفاشلا هبقفلا « نيدلا لاك بقلملا

 ديعملا ىلع لغتشي ةيماظنلا ةسردملاب ماقأو « ةئامسخو نيعبسو ىلا ةنس دادغب

 نيدلا يضر خيشلا ذئموي اهب سردللا ناكو - هركذ مدقملا - يساماسلا ديدسلا اهب

 فالخلا أرقف « ينيوزقلا سابعلا نب دم نب فسوي نب ليعامسإ نب دمحأ ريخلا وبأ .

 يرابنألا دم نب نئحرلا دبع تاكربلا يبأ لاركلا ىلع بدألا ثحيو لوصألاو

 نب ىبحي ركب يبأ عيشلا ىلع الوأ أرق دق ناكو «ربمو زيمتف - هركذ مدقملا

 ىلإ دمصأ مث لصوملاب وهو -ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتآلا - يطرقلا نوادْعَس

 يتآلا خيراتلا يف - هدلاو ةاقو دعب سردو « لاغتشالا ىلع فكعو لصوملا

 نيز ريمألاب فورعملا دجسملا/ هعضوم يف - ىلاعت هللا ءاش نإ هتمجرت يف هركذ

 نآلا فرعيو « ةسردملا عضو ىلع وهو هتيأر دجسملا اذهو « ليرإ بحاص نبدلا

 . هب هتماقإ لوطل روكذملا نيدلا لاك ىلإ بسن هنأل ةملاكلا ةسردملاب

 مولعلا نم عمجو « نونفلا عمج يف رحبتو « ءابقفلا ةبلَع لاثنا هلضف رهتشا او

 ناضمر رهش يف لصوملاب هتيأر دقلو « ةضايرلا لعب .درفتو < دحأ هعمجي مام

 نيبو هنيب ناك امل :ةديدع ١تاعفد هملإ تددرتو « ةئاتسو ننرشعو تس ةنس

 مدعل هنع ذخألا يل قفتي « ةديكألا ةدوملاو ةسناؤملا نم هللا همحر دلاولا

 ةعبرأ يردي هنإ ل ناكو < ماشلا ىلإ ةكرحلا ةعرسو ةماقإلا

 1و : نيتضورلا ليذو ١41 : ةعماجلا ثداوحلاو ١همل : ه يكبسلا تاقبط يف هتمج رت - 49 ,

 تارذشلاو 5١؟ : ه يبهذلا ريعو +١ : ١١8 ةياهنلاو ةياذبلاو م4 :.نوكولفملاو ةكالفلاو

00 0 
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 ناكو « نامزلا دحوأ هيف ناكو بهذملا كلذ نمف « ةئقتم ةيارد انف نيرشعو

 عماجلا » لئاسم مهل لحيو « مهبهذمب هيلع نولغتشي ةيفنحلا ةفئاطلا نم ةعامج
 يّنف نقتي ناكو 4 روبشملا لاكشإلا نم هيلع يه ام عم لح نسحأ «٠ ريبكلا

 بتك تلصو املو . نيدلا لوضأو هقفلا لوصأو « يراخبلاو يقارعلا فالخلا

 دحأ مبفي مل ءالضفلا نم ةعامج كاذ ذإ اهب ناكو لصوملا .ىلإ يزارلا نيدلا رخف

 ابلح اهملع فقو امل يدبمعلل « داشرإلا» كلذكو « هاوس اهيف هحالطصأ مهنم

 | . هولاق ام ىلع اهأرقأو ةدحاو ةلمل يف

 « بطلا كلذكو « يحلإلاو يعيبطلاو قطنملا : ةككحلا نف يردي ناكو
 يطسٍملاو "تاطسوتملاو تاطورحملاو ةئيهاو سديلقا نم ةضايرلا نونف فرعيو

 هياتك يف ؟يركولا كلذ ركذ «بيترتلا يبرعلاب اهانعم ةينانوي ةظفل يطسجملا-

 ©« "نيأطخلا قيرطو يقيطافرألاو ةلباقملاو ربجلاو هنم ؟حوتفملا : باسحلا عاونأو
 نود مولعلا هذه رهاوظ يف الإ هريغ اهيف هك راشي ال ةفرعم «ةحاسملاو ىقيسوملاو
 : رعاشلا لاق اك ناك دقلف ةلجلابو « اهقئاقح ىلع فوقولاو اهقئاقد

 معيجلاب نف لك يف هل ىضقي ثيحي مولعلا نم ناكو
 ةيبرعلا يف ثحبي ناكو ؛ دحأ ابيلإ دن مل اقرط قافوألا مع يف جرختساو

 «حاضيإلا» و هيوبيس باتك ءىرقي ناك هنإ ىتح « ىّتفوتسم مات ًاثحب فيرصتلاو
 ريسفتلا يف هل ناكو ©« يرشخعزال « لصفملا » و « يسرافلا ىلع يبل « ةلككتلا » و
 خيراوتلا نم .ظقفحي ناكو "4 .ةدمج ثدي هب :قلعتي امو لاجرلا ءامسأو: ثيدحلاو
 .ةمذلا لهأ ناكو . ًاريثك ائيش « تارضاحملاو راعشألاو « مهعئاقوو برعلا مايأو

 نوفرتعي احرش نيباتكلا نيذه امل حرشيو « ليجنإلاو ةاروتلا هيلع نوءرقي

 . يفنحلا هقفلا يف ( 740 -) يخركلا نيسحلا نب هللا ديبع نسحلا يبأ كيان قوبل عماحلا ١

 . تاطوسبملاو : را”

 . يركوكلا ؛ ر *

 . جوتفلا : ن 4
 .. نيأطحلا قيرطب : :ق ه
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 ال هنأك نونفلا هذه نم نف لك يف ناكو .. هلثم مهل اهحضوي نم نودحي ال مهنأ

 نع عمسن مل نونفلا نم هماعي ناك. ام عومج نإف ةلجلابو . هيف هتوقل هاوس فرعي
 . هعمج دق هنأ همدقت نم دحأ

 بحاص « يريآلا لضفملا نب رمع نب لضفملا نيدلا ريثأ خيشلا انءاج دقلو
 ةنس يف لبرإ ىلإ لصوملا نم « ةروبشملا فيناصتلاو جيزلاو فالخلا يف ةقيلعتلا

 «© ثيدحلا رادب لزنو « ةئاّتسو نيرشعو سمح يف ابلبقو ةئاتسو نيرشعو تس

 ضعب هيلع لخد ذإ هدنع اموي انأ انيبف <« فالخلا نم ءيشب هيلع لغتشأ تنكو
 خيشلا ركذ ىرجو « ًانامز ثيدحلا يف ايراجتف « ًآلضاف ناكو « دادغب ءابقف
 لخدو نيدلا لاك خيشلا جح امل : ريثآلا هل لاقف « ثيدحلا ءانثأ يف نيدلا لاك
 ؟ هيلع زيزعلا ناويدلا لابقإ ناك فيك :لاقف « معن : لاقف ؟ كانه تنك دادغب

 الإ اذه ام : ريثآلا لاقف « هقاقحتسا ردق ىلع هوفصنأ ام : هبقفلا كلذ لاقف
 تلقو «مالكلا اذه هنم تمظعتساف «خيشلا لثم دادغب ىلإ لخد ام هللاو «بحجع

 د يا : لاقق ؟ 'اذك لوقت فيك انديس اي : هل

 . ةبسن خيشلا نيبو هنيب ام هللاوو « يلازغلا دماح

 نيب. سلحيو باتكلا ذخأب - مولعلا يف هردق ةلالج ىلع - ريثألا ناكو

 تدهاش دقلو . دام يف نولغتشي كاد موي سانلاو « هيلع أرقي هيدي

 "« يطسجلا» باتك هيلع أرقي وهو « ينبعي اذه

 هتلزنمو ريثألا نع نيدلا لاك عيشلا لأس هنأ ءابقفلا ضعب يل ىكح دقلو

 ذنم كتمدخ يف وهو . انالوم اي اذه فيكو : لاقف « ملعأ ام : لاقف مولعلا يف

 : لاقو لوبقلاب هاقلت هل تلق "اهم ينأل : لاقف ؟ كيلع لغتشيو « ةديدع نينس

 هنأ كش الو « هلضف ةقيقح معأ تح طق ثحبم يف ينبذاج ايف « انالوم اي معن

 « ةيردبلا ةسردملا يف هدنع ًاديعم ناكو « بدأت خيشلا عم ردقلا اذه دمتعي ناك

 ٠ خبشلا ىلع لاغتشالل الإ لصوملا تدصقأو يدالب تكرتام : لوقي ناكو

 .اذه : نم رب ١
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 حالصلا نبا, فورعملا .نمحرلا دبع نب ناؤع ورمع وبأ نيدلا يقت انخبش ناكو
 ؛ مولعلا يف هدحوتو هنأ مظعتو هلئاضف ىلع ءانثلا يف غلابي - 'هركذ مدقملا

 « اندبس اب : نيرضاحلا ضعب هل لاقف « هتداع ىلع هفصو يف عرشو ًاموي هركذف

 ًامامإ ًاماع ىلاعت هللا هقلخش لجرلا اذه : لاقف ؟ هخبش ناك نمو ؟ لغتشا نم ىلع

 . اذه نم ربكأ هنإف ©« هخبش نم الو لغتشا نم ىلع لاقي ال « هنونف يف
 هيلع أرقي نأ هلأس روكذملا حالصلا نبا نأ لصوملاب ءابقفلا ضعي يل ىكحو

 هيف هيلع حتفي مف ةدم هبلإ ددرتو « كلذ ىلإ هباجأف « "رس قطنملا نم ًائيش
 :هل لاقف « نفلا اذهب لاغتشالا كرتت نأ يدنع ةحلصملا « هبقف اب : هل لاقف ءيشب

 لك نوبسني مهو « ريخلا كبف نودقتعي سانلا نآل : لاقف ؟ انالوم اي كاذ مو

 ا 1 ا اا كا ياما دولا نفلا اذهب لغتشا نم
 1 . "هتءارق كرتو هتراشإ لبقف ؛ ءيش نفلا اذه نم كل

 . خبشلا قح يف ةالاغملا ىلإ ىنمسني "الف .ةمجرتلا هذه نبع فقب نمو

 همر عيشلا هملع ناك ام فرعو دالبلا كلت:لهأ نم نأ

 . لقنلا يف لهاستلاو ولغلا نم هللاب ذوعنو
 خيرات » يف - ؛هرك ذ مدقملا - يفوتسملا نب كرامملا تاكربلا وبأ هركذ دقلو

 ةسدنهلاك : لئا وألا مع يف وهو « لع لك يف برضض « مدقم ماع وه : لاقف « لبرإ

 نبدلا فرش خشلا ىلع يطسجلاو *سديلقا لح « هملإ راشي نمم اهريغو قطنملاو

 يطخلا بالرطصالا بحاص ينعي « يبارافلا نقولا رفظملا نب دم نب رفظملا

 . اضل فيلا

 هد اذن تدك 1 تاك لقسم هن فرو يقوتسملا نبا لاق مث

 مولعلاو هقفلا يف وهو « اهرقتح نأ دعب «اهنيها ع هبنو «اهرتصتساو الف

 . #54 : "اجب رظنا ١

 . ةيرصملا ةعوبطملا نمو خسنلا ضعب نم طقس : هتءارق ... انخيش ناكو ؟

 .دق : يىلار *”

 2 *  5 :١84090

 . سديلقوأ : يل ه
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 قلخ هيلع جرختو <« لصوملاب سرادم ةدع يف سردو « هدّنحو ”جبسن ةممالسإلا

 3 ' ٠ نف لك يف ريثك
 : هدنع عفشي لصوملا بحاص ىلإ اهذفنأو « هسفنل اندشنأ : لاق مث

 ٠فرشتت يب ابندلا ةكلممف اهبقر كلاب ”ضرأ تّف'رش ننل

 فصنم كككحو روكشم كيعسو ذفان ك'رمأ رهدلا ءاقب ”تيقب
 فسزي نوعرف راصمأ يف نككمت ام لثم ةطبسبلا ظفح يف تنكمو

 تنكو « بلح ةنيدمب انباحصأ دحأ هنع تاببألا هذه يندشنأ دقلو :انأ تلق .
 © ةضايرلا مولع يف لضاف لجر اهو « ةئاتسو نيثالثو ثالث ةنس قشمدب
 «© سديلقاو ةحاسملاو ةلباقملاو ربجلاو باسحلا لئاسم يف عضاوم هيلع لكشأف

 دقو « هباوج داع ربشأ دعب مث <« لصوملا ىلإ اهريسو جارد يف ابعيمج بتكف

 بتك مث « هفصو نع ناسنإلا زجعي ام ركذو اهضماغ حضوأو اهيفخ نع فشك

 « ةدماج ةحيرقلا نإف « ةبوجألا يف ريصقتلا يف رذعلا دهميلف : باوجلا .رخآ يف
 6« نامزلا ثداوح او »2 ناسنلا راك انزع ىلوتسا دق « ةدماخ ةنطفلاو

 يل لاقو .؛ هانفرع ام انأك ترض ثيحي « هائيسن هانفرعو هانجزختسا امن ريثكو
 هذهل ”نينقنملا لئاوألل الإ مالكلا اذه لثم تعمس ام : ةروكذملا لئاسملا بحاص

 0 . نامزلا اذه ءانبأ مالك نم اذه ام « مولعلا

 نب ينغلا دبع مساقلا يبأ نب رصيق نيدلا لع يضايرلا هيقفلا خيشلا يل ىكحو
 : "لاق « ةضايرلا مولع يف امامإ ناكو « فيساعتي فورعملا يرصملا يفنحلا رفاسم

 خيشلاب عاتجالا ىلإ يسفن تقات ©« ىشمدو ةيرصملا رايدلاب ةضايرلا مولع تنقتأ ال

 دصق لصوملا ىلإ ترفاسف « مولعلا هذهب هدرفت نم هعمسأ تنك امل نيدلا لاك

 تنك و « نيمدقتملا ءاكحلا ةيلح ىلع هتدجو هتمدخ يف ترضح اماف « هب عامجالا

 ةرماقلاب ارا نثنآ لإ تزعم فايق هلع نينع قل ل6 فاتح ةنطاو تدان لع ىلع"
 4 ةلاتعتشو نيعينو تم اة ىف ةللذو (؟9::اهرغف باتمآو اهابناتس ةرضح

 . نينقتملا نيمدقتملا : ق *

 . فلوملا نع القن ديعسلا علاطلا يف درو صنلا اذه ضعب *

 اق



 : يل لاقف « هيلع ةءارقلل هل يدصق هتفرعو هيلع تماسف « مهرابخأ تغلاط دق
 يلف «© وه ةحلصم : لاقف <« ىقبسوملا يف : تلقف ؟ عرشت ديرت مولعلا يأ يف

 هيف تعرشف « هب دبعلا ديدحتو « هتركاذم رثوأ انأف « "ىلع دحأ هأرق ام نامز

 « ربشأ ةتس رادقم يف اباتك نيعبرأ نم رثكأ هيلع تقفش قح هريغ يف مث
 ناكو « هبلإ ةءارقلا يف باستنالا يضرغ ناك نكل « نفلا اذبب افراع تنكو

 . ١كلذ يف هماقم موقي نم دجأ تنك امو « يل ابحضوأ ةلأسملا فرعأ مل اذإ
 . ترصتخا دقل يرمعلو « همولع رسن يف حرشلا تلطأ دقو

 ةسردملا خبشلا ىلوت -- هركذ مدقملا  دمح نيدلا دامع خبشلا هوخأ يفوت املو

 ةسردملا ىلوت مث . اهالوت ةيرهاقلا ةسردملا تحتف الو « هيخأ عضوم ةيئالعلا
 سوردلا ءاقلإ ىلع ًابظاوم ناكو .. ةئاتسو نيرمشع ةنس ةجحلا يذ يف ةيردبلا

 « سلابطلا بابرأ نيسردملا نم ةعامج هسورد مايألا ضعب يف رضحو . ةدافإلاو
 ينازّتللا يجاهنصلا فسوي نب "جوجام نب رونلا دبع نب رمح ىلع وبأ دامعلا ناكو

 : هلوق ةهيدبلا ىلع دشنأف « ًارضاح يئاجبلا يوحنلا

 ١ 'عمطي كيعاسم يف عاس تاهبهف ىلعلاو ملعلا نيدلا لاك لاك

 اوعمسيو لوقت نأ لك ةيافف نطوم لك يف راتظنلا عمتجا اذإ
 اوسليطت *ءانغ نم مهوبسحت الف

 : اضيأ هيف روكذملا دامعلاو

 ًارخف لايذألا ”لصوملا رحت
 ءافش امه < لاكلاو ةلجدب

  بذع وهو قفدت ”رح اذف

 اوعنقت ًافارتعاو ءامح نكلو

 .موسرلاو لزانملا لك ىلع

 عقم مهف يذل وأ .مبل
 مولع نم نكلو رحب اذو

 ١ ةيرصملا ةعوبطملاو نم رب يل : نم صنلا اذه طقس : كلذ ين ... خيشلا يل ىكحو .

 خسنلا ةيقب نم طقسو 2 نالس يد هتبثأ كلذكو « خوخام : ر ؟ :

 . دانع : يل نم رب

 ف



 هذه ببسب هيلع ةركفلا .ءالمتسال نامحألا ضعب يف ةلفغ هيرقعت تناكو « هملع
 : روكذملا دامعلا هيف لمعف « مولعلا

 يسنؤم حبصأو يل لصوب لازغ سبعتلا دعب داج دق نأ كدجأ
 سنوي نبا نيدك وأ يرعش ةقرك اهجازم هيف نم ءاببص ”هتيطاعو

 . هيلإ انب ةجاح ال ام ىلإ دوصقملا نع انجرخ دقو
 « ةئامسحخحو نيسمخو ىدحإ .ةنس رفص سماخ « سيخلا موب هتدالو تناكو

 مهتبرت يف نفدو « ةئاتسو نيثالثو عست ةنس نابعش رشع عبار اهب فوتو . لصوملاب

 . قارعلا باب جراخ < 'زانع ةبرت دنع مهب ةفورعملا
 نيدلا دامع همخأو « ةزمحلا فرح يف دمحأ نيدلا فرش هدلو ركذ قبس دقو

 مهمحر « ىلاعت هللا ءاش نإ ءايلا فرح يف هدلاو ركذ يقأبسو <« ملا فرح يف

 | . نيعمجأ هللا

 ًادلو تقزر نإ هنأ يسفن يف هللا عقوأ لصوملاب هتمدخ ىلإ ددرتأ تنك املو

 رشع هب تمقأو ماشلا ىلإ ةروكذملا ةنسلا ةبقب يف ترفاس مث «همساب هتيم ًاركذ

 تبلقتو ةئاتسو نيثالثو ثالث ةنس يف ةيرصملا رايدلا ىلإ ترفاس مث <« نينس
 يداح تبسلا موي ةركب يف ربكألا يدلو هللا ينقزرف « لهأتلا لصح مث لاوحألا

 « "ىسوم هتيمسف ةسورحلا ةرهاقلاب ةئاتسو نيسمخو ىدحإ ةنس رفص رشع

 امهدلوم نيب.ناكف « ةنسلاو ربشلا يف « ةدالولا يف خشلل هتقفاوم نم تبجعو

 . "بيرغ ءيش اذه نا هللاو : لوقيو بحعتلا رركي لعجو « قافتالا

 . نانلع : را

 تاقيلعتب هدوزو « نايعألا تايفو نم راتخملا » هامسأ ام هيبأ باتك نم ىقتنا يذلا وه :: تلق ؟

 . ( عبارلا ءزحلا ةمدقم رظنا ) ةميق'

 . ةيرصملا ةعوبطملاو نم رب يل : نم طقس : بيرغ .... تنك املو *“

 افضل . ++ : نامزلا ةأرمو م... : ؛ تارذشلا ين نيدلا يضر ةمجرت

 ضني



 . ةئامسحو نيعست ةنس مرحلا نم نيرشعلاو ثلاثلا يف « ةمحرتلا هذه لوأ يف
 هتومو « نيوزقب ةئامسمحو ةرشع يتنثا ةنس ناضمر ربش يف هقدالو' تناكو

 . ًاضيأ اهب
 .فصولا قرغتس ام نيدلا لاك خبشلا بقانم نم تركذل ةلاطإلا فوخ الولو

 . يجابنصلا ىلع مالكلا م دقت دقو

 ةمسنلا هذه < نون اهدعنو يازلا نوكسو ماللا حتفب وهف : ينازللا امأو

 . ةيقيرفإ لمع نم ةّياجَب نم برقلاب نكست ربربلا نم ةليبق يهو <« ةنازك ىلإ
 نم بجر ريشع ثلاث دحألا موي روكذملا ١ فيساعت نيدلا مع يفوتو (275)
 باب ىلإ لقن مث ري ا ل ناوورا يتسم كو تاو جا

 ديعص قريش نم « "نوفصأب ةئامسمححو نيعبسو عا
 !اعت هللا همحر <« رصم
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 ريصن نب ىسوم

 « صدا فز 0 « مهنع هللا يضر < نيعباتلا نم تاك

 ١ ةيناثلا ةعبطلا ) 4594 : ديعسلا علاطلا يف فيساعتي فورعملا يغلا دبع نب رصيق ةمجرت ( «

 ةامحب ماقأ مث « ةيماشلاو ةيرصملا زايدلاب تايضايرلاب لغتشا « بهذملا يفنح ًاهيقف ناكو «
 ؛.ةيلقص بحاص روربنالا ةلئسأ نع باجأ يذلا وه ناك دقو « ةيرونلا ةسردملا سيردت كوتو

 يدرولا نبا خيراتو ١م5 : م ادفلا يب أ رصتخم اضيأ رظناو : * : ١88 كولسلاو ١ : مى؟

 ةرضاحملا نسحو ١ : 8و5 .
 داصلاب ال نيسلاب « نوفسأ : يوفدألا دنع ٠

 خلا..نودلخ نباو تايتلاز ةمامالاو ريثألا 3 يريطلاك .ةماعلا 0 بتك يف هرابخأ - 74م
 © ةيغبو "+: ةعومجم رابخأو ١44 : ؟ يضرفلا نبأ خيراتو *7 : سبتقملا ةوذج رظناو
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 . طق شيج هل مزهب م « ىلاعت هلل ايقت اعرو ًاعاجش اميرك القاع ناكو

 هتلزنمو < نابفس يبأ نب ةيواعم سرح ىلع ريصتت هدلاو ناكو (2/76)

 م < هنع هللا يضر « بلاط يبأ نب ىلع لاتقل ةيواعم جرخ املو . ةنيكم هدنع

 مدي كدنع يلو يعم جورخلا نم كعنم ام : ةيواعم هل لاقف < هعم جرخم

 « يركشب ىلوأ وه "نم رفكب كركشأ نأ ينكمي ل : لاقف ؟ اهيلع ينئفاكت
 فيكو :لاق ؟ كل مأ ال فيكو : لاقف «لجو زع هللا : لاق ؟ وه نمو :لاقف
 ندختسأ :للاق نق « يلم ةقوامم .قرطأت ١ لاق «٠"صمأو ضعأف « اذه كمعأ ال

 ش . هنع يضرو « هللا

 « ةيقيرفإو رصم ىلع ايلاو ناورم نب كلملا دبع وخأ ناورم نب هللا دبع ناكو
 نب ىسوم لسرأ : هل لوقي هتفالخ مايأ كلملا دبع نب ديلولا هيخأ نبا هبلإ ثعبف
 . ةرجبلل نينامو عست ةنس يف كلذو « ةيقيرفإ ىلإ ريصن

 ىسوم نإ : «سيتقملا ةوذج » باتك يف يدبجلا هللا دبع وبأ ظفاحلا لاقو

 اهمدق اماف « اهيلإ هلسرأف « نيعبسو عبس ةنس برغملاو ةيقيرفإ ىلوت ريصن نبا
 « ةعاطلا نع نيجراخ ةعامج دالبلا فارطأب نأ هغلب « دنجلا نم ةعامج هعمو

 ناورم هدلو هجو مث « ايابسلا نم سأر فلأ ةئامب هاتأن « هللا دبع هدلو هجوف
 سأر فلأ ةئامب هاتأف ىرخأ ةبج ىلإ

 : :يفدصلا "بسس وبأ لاقو « ناز فلأ نهم ىحا دفا دعس نب ثسللا لاق

 ةملاخ ةيقيرفإ ندم رثكأ دجوو . داضنت قب فوم ايه ل مالسإلا قاس

 سانلا رمأف « ديدش طحق يف ؟دالبلا تناكو « اهملع ريربلا يديأ فالتخال

 رئاس هعمو « ءارحصلا ىلإ مهب جرخو 6« نيبلا تاذ حالصإو ةالصلاو موصلاب
 ماقأو ©« جيجضلاو خارصلاو ءاكنلا عقوف « اهدالوأ نيبو اهنيب قرفو « تاناومحلا

 دبع نب ديلولا ركذي مو ©« سانلاب بطخو ىلص مث « راهنلا فصتنم ىلإ كلذ ىلع
 ريغل هيف ىعدي ال ماقم اذه : لاقف ؟ نينمؤملا ريمأل وعدت الأ : هل ليقف « كلملا

 . ضمأو ضغأف : خسنلا رثكأ يف ١

 . ثيش : ن ؟

 . سانلا ناكو : يل م

 نذل



 "00 02 لجو زع هللا

 ًايبلس ىبسو 7 يرق ل ف لو ولا عبر « ايزاغ ىموم جرخ مث
 ةبقب ىأر اما . دحأ هعفادي ال ىندألا سوسلا ىلإ ىهتنا تح راسو « اميظع
 « ايلاو مهيلع ىلوو « مهنم لبقف ةعاطلا هل اولذبو اونمأتسا مهب .لزن ام : ريربلا
 . نم هنإ لاقيو « يريربلا دايز نب قراط هالوم اهلامعأو ةحنط ىلع لمعتساو

 .«ةلماكلا ددعلاو ةحلسألاب ريربلا نم سراف فلأ رسشع ةعست هدنع كرتو « فدّسصلا
 برعلا نم ًاريسي اقلخ مهدنع ىموم كرتو « مهمالسإ نسحو اوماسأ دق اوناكو

 نم دالبلاب قبي مو « ةيقيرفإ ىلإ عجرو « مالسإلا ضئارفو نآرقلا ربربلا ملعتل
 . مورلا نم الو ربدبلا نه هعزاني

 دالب وزغب هرمأي ةجّمنطي وهو قراط ىلإ بتك دعاوقلا هل ترقتسا اماف
 قراط لثتماف « ريسي ردق الإ برعلا نم هيف سيل ربدبلا نم شيج يف سلدنألا
 دعصو < سلدنألا رب نم ءارضخلا ةريزجلا ىلإ ةتبس نم 'رحبلا بكرو « هرمأ
 هدوعص ناكو « هيلع لصح امل هيلإ بسن هنآل قراط لبحي مويلا فرعي لبج ىلإ
 رشع ينثا يف ةرجبلل نيعستو نيتنثا ةنس بجر نم نولخ سمخل نينئالا موي هبلإ
 . الجر ريع ينثا الخ ربربلا نم سراف فلأ

 ينلا ىأر هنأو « ةيدعتلا تقو بكرملا يف اًمئات ناك هنأ قراط. نع ركذو
 اورم ىتح « ءاملا ىلع نوشمع مونع هللا يضر ةعبرألا ءافلخلاو سو هيلع هللا ىلص

 ءاقولاو نيماسملاب قفرلاب هرمأو « حتفلاب ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمشبف هب
 خيرات » يف - ءاخلا فرح يف هركذ مدقملا - لاوكشب نبا كلذ ركذ < دبعلاب
 . 0035 | . « سلدنالا

 ”لتحا املو ."قيرذل هل لاقي كلم سلدنألا دالب مظعمو ةاطيلط بحاص ناكو
 « هب ينترمأ ام .تلعف نإ : ريصن نب .ىموم ىلإ بتك روكذملا لبجلاب قراط
 «هرخأت ىلع مدن ىموم ىلإ هباتك لصو اماف . لوخدلاب ىلاعتو هناحبس هللا لبسو

 . همم نم يف : ر يف دأز ١

 . سيرذل : يل ؛ قيرزأ : فص.؛ قيرذلا : ق ؟

 . لفحأ : ص ق « راص : نم رب يل ؟

 ركل



 ىلع ىلوو « ركاسعلا مْمَج يف ذخأف « هنود هبلإ حتفلا بسن حتف نإ هنأ معو
 روك ذملا قيرذل ناكو . حتفلا دعب الإ هكردي ملف هعبتو « هللا دبع هدلو ناوريقلا

 اذه ىلإو « ريم'دُت هل لاقي اصخش ةكلمملا يف فلختساو « هل تودع دصق دق

 ةسمخ يهو « اهالاو امو ةيسرم يهو - سلدنألاب ريمدُت دالب بسنت صخشلا

 نيسمخو نيتنثا ةنس ةيسرم ىلع جنرفلا ىلوتساو « مسالا اذهب ىمست .عضاوم
 قيرذل ىلإ ريمدت بتك هعم يذلا شيجلاب لبجلا نم قراط لزن اماف - 'ةئاّتسو

 غلب اف < ضرألا نم مأ مه ءاهسلا نم يردن ال موق انضرأب عقو دق هنإ كلما

 لمحي ”لحتعلا هعمو « سراف فلأ نيعبس يف هدصقم نع عجز قيرنا كلد

 توقايلاو ردلاب ةللكم ةبق هيلع نيتباد نيب هريرس ىلع وهو « 'عاتملاو لاومألا
 3 دج ريزلاو

 د يم هباحصأ يف ماق هوند اقراط غلب املف

 اهأ : « ةداهشلا يف موبغرو دابجلا ىلع نيلاسملا ثح مث « هلهأ وه ام

 00 لاو عل ىييلف ؟ عماعأ وفعلاو متارو: قه نخيملاو رقما نبأ 4 سانلا
 دقو « ماثللا بدآم يف ماتيألا نم 'عيضأ ةريزجلا هذه يف مكنأ اوماعاو « ربصلاو

 ريغ كل رزو ال متن ذأو © ةروفوم هتاوقأو « هتحلسأو هشيحن مك "ودع انقتسا

 تدتما نإو « مئادعأ يديأ نم هنوصلختست ام الإ يل "تاوقأ الو « يفويس

 بولقلا تضوعتو محير تبهذ « ًارمأ ميل اوزجنت لو « مراقتفا ىلع مايآلا مب
 مكرمأ نم ةبقاعلا هذه نالذخ مكسفنأ نع اوعفداف « يلع ةءارجلا نم اهبعرب
 ةصرفلا زاهتنا نإو « ةنصحلا هتنيدم ميلإ هب تقلأ دقف « "ةبغاطلا اذه ةزجان#

 «؟ةوجنب هنع انأ ًارمأ مرذحأ مل ينإو . تومل مسفنأب متحمس نإ يل نكمل هيف
 اوماعاو <« يسفنب اهيف ًاديأ سوفنلا ابيف عاتم ”صخرأ ةطخ ىلع متلمج الو
 اوبغرت الف « اليوط ذلألا هفرألاب متعتمتسا « آليلق قشألا ىلع متربص نإ مكنأ

 ا و 4 نع طقم فايس كم فرم قو ١
 ش . باوثأ : صن اق ؟

 . ةيغاطلا هذه : يل ق نار م
 . ةاجنم : ن ؛ ةاجني : ق غ

 مولا دا دا هد



 تأشنأ ام متلب دقو « يظح نم رفوأ هيف كظح ايف < يسفن نع مكسفنأب
 « ناجرملاو ردلا يف تالفارلا نانوبلا تانب نم ناسحلا .روحلا نم ةريزجلا هذه

 دقو « ناجبتلا يوذ كولملا روصق يف تاروصقملا .« نايقعلاب ةجوسنملا للحلاو

 ةريزجلا هذه كول مكمضرو « 'انابرع لاطبألا نم كلملا دبع نب ديلولا ميختنا

 لاطبألا ةدلاحمب محاتساو « ناعطلل محابتراب هنم ةقث « ًاناتخأو ًارابصأ

 هذه. هنيد رابهظإو « هتملك ءالعإ ىلع هللا باوث معم هظح نوكيل «© ناسرفلاو
 هللاو « اوس نيماسملا نود نمو هنود نم مككل اصلاخ اهمنغم نوكيو « ةريزجلا

 بيحب لوأ ينأ اوماعاو .نيرادلا يف ًاركذ مكل نوكي ام ىلع مكداجنإ "يلو ىلاعت

 هموق ةيغاط ىلع يضضفنب لماح نيعجلا ىقتلم دنع ينأو « هيلإ مكتوعد ام ىلإ
 "مكتيفك دقف هدعب تكله نإف « يعم اولمحاف « ىلاعت هللا ءاش نإ هلتاقف قيرذل

 يلوصو لبق تكله نإو « هبلإ .مكرمأ نودنست لقاع لطب مكزوعي نلو هرمأ
 حتف نم "مهلا اوفتكاو « هيلع مكسفنأب اولحاو . هذه ىتيزع يف ينوفلخاف هبلإ

 ْ . نولذخي هدعب مهنإف هلتقب ةريزجلا هذه

 هباحصأو قيرذل "لاثق: 3 ديلا .ىلع ه هباحصأ ضيرحت نم قراط غرق اماف

 حير تبهو مهلامآ تققحتو مهسوفن تطسبنا « ليزجلا لينلا نم مدعو امو
 هملإ رضحاف « هيلع تمزع ام فلاخي امم لامآلا انعطق دق : اولاقو مهيلع رصنلا

 دق ناكو < قيرذل خانم اودصقو اوبكرو قراط بكرف . كيدي نيبو كعم انأف.

 ”مهتلبلا 0 < هباحصأو قراط لزن ناعجلا ىءارت اماف « ضرآلا نم مستمب لزن

 . حبصلا ىلإ سرح يف
 ا ل لمحو *مهبئاتك اوُْعو ؛اوّلت ناقيرفلا حبصأ اماف

 مالعألاو دونبلا "نم ةياغ يف 'لبقم وهو « هلظي جابيد قاور هسأر ىلع عفر دقو

 . اوبتكت : شا ؟ةاوشلت>:

 7 مهبك اوم 4 ؛ مهتئانك :

 ١ق

 : : ىف ؟

 . لاتق نم : نم رب ؟ لاتق ىلع : ص *
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 قوف نمو « درزلا مهيلع هباحصأو قراط لبقأو « حالسلاو ةلتاقملا هيدي نيبو

 اولقتعاو فوبسلا اودلقت دقو « ةيبرعلا يسقلا مهديأبو ضيبلا مئامعلا مهسوؤر

 تيب انيأر يتلا روصلا هذه نإ هللاو امأ : لاق و مهيلإ رظن اماف « حامرلا

 . بعار مهنم هلخادف « اندلبي ةمكحلا .

 : ةعقاولا هذه 'ثيدح ىلع ملكتن مث « وه ام ةمكحلا تيب ىلع انهاه ملكتنو

  ةمكحلاب ةروهشملا ةفئاطلا مو  نانوبلا نأ ةمكحلا تيب ربخ .لصأو

 تلوتساو سرفلا ترهظ اماف « ردنكسإلا دبع لبق قرسملا دالبب نونكسي اوناك

 ىلإ نانويلا لقتنا « كلاملا نم مهيديأب ناك ام ىلع نانويلا تمحازو « دالبلا ىلع

 « كاذ موي ركذ اهل نكي مو. « ةرامعلا رخآ يف ًافرط اهنوكل « سلدنألا ةريزج
 اهبف رمع نم لوأ ناكو « ةرماع تناك الو « ةربتعملا كولملا نم دحأ ابكلم الو

 ترمحاملو « همساي تيمسف « مالسلا هيلع حون نب ثفاي نب سلدنأ ابطتخاو

 هسأر رئاط لكش ىلع مدنع ابنم رومعملا ةروص ناك نافوطلا دعي ضرألا

 اوناكف < هبند برغملاو « هنطب اهنيب امو « هاحانج لامثلاو بونجلاو قرشملا
 9 00 . رئاطلا ءازجأ سخأ ىلإ هتبسنل برقملا نوردزب

 اهركذن نأ حلصت ةردان يفلسلا ”رهاط نأ ظفاحلا سلجي يف ىرخو : "تلق

 ناك يسيلبلا شما .نباب فورعملا تانعو معادإ قاحسإ :ايأ نأ يهو انهاه

 ايندلا تقلخ :  ضاعلا نب ورمع ثيدح أرقي يشرشلا زيزعلا دبعو « هسلجم يف
 : هحزامي قاحسإ يبأل يشرشلا لاقف 4 روكذملا ثيدحلا ... ريط ةروص" ىلع

 ام تاهيه .: قاحسإ وبأ لاقف « هينذ ريطلا يف ام ءرشو « قاحسإ أ اي عمسا
 ندعاد ابو « اسوواط ناك ؟ هشملا رئاطلا كلذ تاك ام تنأ تفرع

 .همنذ نم

 لاغتشالاو رارضإلا نم هيف ىرت امل بورحلاب ممألا ءانف ىرت ال نانوبلا تناكو

 . ثيدح لمكن .مث : نم ريا
 00 ارجل ةمرشلا وب ل جتا اانا كا "0

 يفور



 يدي نيب نم 0 كلذلف « رومألا مهأ نم ممدنع اهرمأ ناك يتلا .مولعلا نع

 اوئبو رامنألا اوُعقشف < اهترامع ىلع اولبقأ ابملإ !وراص اماف . سلدنألا ىلإ سرفلا

 ًاثرح اهوؤلمو « راصمألا اوديشو « موركلاو تانجلا 'اوسرسغو « لقاعملا
 رئاطلا نإ : اهتجهب ىأر امل مهلئاق لاق قح تباطو تمظعف « اناينبو ًالسنو
 هلام مظعم ًاسواط ناك « هبتذ برغملا ناكو ؛ هلكش ىلع ةراعلا تروص يذلا

 ؟ةئيدم اي ةكحلاو كلملا راد اوذختاو طابتغا متأ اهب اوطبتغاف . هبنآذ يف

 هب لصتي نمع اهنيصحت مدنع رومألا مأ ناكو :ىذلنلا طبو ايهأل ةليشتلط

 الإ شيعلا دغرأ ىلع مهدْسْحَي نم "مث سيل اذإف اورظنف « ممألا نم اهربخ
 < "ريربلاو برعلا : ناتفئاط كاد موي مهو « ءاقشلاو فظتشلا تانزآ

 نم .نيسنجلا نيذه مفدل اوذختي نأ اومزعف « ةرومعملا مهتريزج ىلع مهوفاخف 1

 ش . ًاداصرأ كلذل اودصرف « امْسْلَط سانلا

 ْ مهتلع ةريو « نحبلا ةيدعت يوع ميلبي سلو( يهتم :م برقلاب ريربلا ناك املو

 .« ًاروفن مبنم اودادزا + مايل نع اعلا احلا هن رد ةنئاو

 «مهعئابط يف كلذ ”ثبنا تح « ةرواجب وأ بسن يف مهتطلاخم نم مهريذحت رثكو

 © مهل نيلدنألا لمأ ةوادع ربربلا لع اماف « مهزئارغ يف ابكرم مهضغب راصو

 اتيربرب الو ايربرب اضغبم الإ ايسلدنأ دجت الف « مهودسحو مهوضغبأ < مهضغبو

 نيالا لهأ نم سلدنألا لهأ ىلإ جوحأ ربربلا-نأ.الإ « امسلدنأ ًاضغبم الإ
 1 . ريربلا دالمب ابمدعو سلدنألاب ءاشألا دوو. ةرثكتلا © ريزبلا ىلإ

 « سداق احل لاقي ةريزحي يناتوي كلم سلدنألا هر برع يعاوت ناكر

 ةريزج تناكو « سلدنألا كولم اهب. عماستف « لاما ةياغ يف ةنبا هل تناكو
 « كلذ يف مهنم ًافصانت كلم نيتدلب وأ ةدلب لكل « كواملا ةريثك سلدنألا
 *طظاخسإو مهنم دحاول اهحيوزت نم ىشخي اهوبأ ناكو « ؛مهنم دحاو لك اهبطخف

١ 

 . ق ن ص نم تطقس : ةنيدلم *

 1 . برعلاو ريربلا : ق *

 .. مهنم لك: نم رب ر نص ينو + قاروأ ةدع هب تعاض ( يل ) ةنسنلا يف مرخ انه"عقو 1:
 ديل ل يل

 ا



 يف ةبكرم ةكحلا تناكو « ةروكذملا هتنبا رضحأو « هرمأ يف ريحتف « نيقابلا

 ةثالث ىلع ءامسلا نم تلزن ةكحلا نإ لبق كلذلو  'مهئانإو مهروكذ موقلا عابط
 - برعلا ةنسلأو نيصلا لهأ يديأو نانوبلا ةغمدأ ىلع : ضرألا لهأ نم ءاضعأ

 « يرمأ نم ةريح يف تحبصأ دق ينإ « ةينب اي : اه لاق هيدي نيب ترضح اداف
 تيضرأ ىقتمو « سلدنألا كولم عيمج كبطخ دق : لاق ؟ كرّيح امو : تلاق
 : لاق « موللا نم صلخت يلإ رمألا لعجا :: تلاقف « نيقاملا تطخسأ ادعاو

 زجع نمو < هتجوز تنك هلعف 'نَم ًارمأ يسفنل حرتقأ : تلاق ؟ نيعنصت امو

 نوكي نأ حرتقأ : : تلاق ؟ نيحرتقت يذلا امو : لاق طخسلا هب نسحي مل هنع

 كولملا ةبوجأ يف بتكو « كسفنل "هتترتخا ام معن : لاق “ « اميكح اكلم
 اماف . مكحلا كلملا جاوزألا نم تراتخاف اهملإ رمألا تلعج ينإ : باطتخلا :

 | . اميكح نكي م نم لك اهنع تكس ةبوجألا ىلع اوفقو

 لجرلا انأ : هبلإ اهنم دحاو لك بتكف « نايكح نالجر كولملا يف ناكو

 ناذهو « هلاكشإ ىلع رمألا يقب ةئنب اب : لاق اهيباتك ىلع فقو اماف . مكحلا
 لك ىلع حرتقأس : تلاق « رخآلا تطخسأ هتئضرأ امهأ « ناوكح ناكلم

 : لاق « هب تجورت هتسمتلا امم غارفلا ىلإ قبس اهيأف « هب يتأي ًارمأ اهنم دحاو
 نوجاتحم نحنو « ةريزجلا هذهب نونيكاس اننإ : تلاق ؟ هيلع نيحرتقت يذلا امو

 اهبلإ يراجلا بذعلا ءاملاب اهترادإ امهدحأ ىلع ةحرتقم ٍينإو « اهب رودت ىحر ىلإ
 سلدنألا ةريزج هب ”نصحي امسلط ذختي نأ رخآلا ىلع ةحرتقمو « ربلا كلذ نم

 « هتنبا هتلاق امب نيكلملا ىلإ بتكو « اهحارتقا .اهوبأ فرظتساف « ريربلا نم .

 ؛بدن ام. لمع يف دحاو لك عرشو « اراتخا ام ىلع هامماقتو « كلذ ىلإ 8
 | . كلذ نم هبلإ

 0 دضنو « ةراجحلا نم اهذختا ماظع زر ىلإ دمع هنإف ىحرلا بحاض امأف

 . رماتأو مهركذ عاق ش١

 8 هيتحرتقا ف 1 8

 . نيصحتل ؛4 ق ؛ نصح : ر 1
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 عضوملا يف ريبكلا ربلاو سلدنألا ةريزج نيب يذلا حلاملا رحبلا يف ضعب يف اهضعب
 « هتمكح هتضتقا امب ةراححلا نيب تلا جورفلا دسو « ةتئّس قاقازب فورعملا

 قاقزلا يف مويلا ىلإ ةبقاب' اهراثآو « ةريزجلا ىلإ ربلا نم ةراجحلا كلت لصوأو

 رثأ اذه نأ نومعزب سلدنألا لهأ رثكأو « ءارضخلا ةريزجلاو ةتبَس نيب يذلا

 لاو < ةريزجلا ىلإ ةتبّس نم سانلا يلع نبع اب يدا ناك ةرطنق

 ءاملا اهيلإ بلج < ميككحلا كلملل ةراجحلا ديضنت مت امف . حصأ نيلوقلا يأ ملعأ
 « ءانبلا ةمكتم ةيقاس يف هطلمو « ريبكلا دبلاب لبجلا يف لاع عضوم نم بذعلا

 . ةيقاسلا هذه ىلع ىحر سلدنألا ةريزجب ىنبو

 « هلمعل قفاوملا دصرلا راظتنا ببسب هلمع أطبأ هنإف مسلطلا بحاص امأو

 . لحاس ىلع ضيبأ رجح نم اعبرم اناني ىنتباو < هكحأو هرمأ لمعأ هنأ ريغ
 ضرألا قوف هعافترا رادقب ضرألا تحت هلمج نأ ىلإ هساسأ رفح لمر يف رحبلا

 رمحألا ساحنلا نم زاوص راتخا ثمح ىلإ عبرملا ءانبلا ىهتنا اماف < تبئيل

 هسأر يفو « ةبحل هل يربري لجر ةروص طلخا ناب نك واخلا قسما بيدملاو

 . هيفرط ممج دق ءاسك ةروصب طبأتم ءاهتدومجل هسأر يف مثاق دعج رعش نم ةباؤذ

 يف مثاق وهو « لعن هيلجر يف « هكحأو ريوصت ١فطلأب « ىرسيلا هدي ىلع

 فين :هلوط ءاوهلا يف قهاش وهو « طقف هيلجر رادقمب "قدتسم ىلع ءانبلا سأر
 ردق هتمس ام ىلإ يبتني نأ ىلإ ىلعألا ددحت وهو « نيغيس وأ ًاعارذ نيتس نع
 هنأك رحبلا ىلإ ًاريشم هيلع ًاضباق لفق حاتفم ىنمبلا هدي دم دقو « عارذلا

 ري ل هنأ ههاجت يذلا رحبلا يف مسلطلا اذه ريثأت نم ناكو . روبع ال : لوقي

 . هدي نم حاتفملا طقس قح "يربرب ةنيفس طق هيف يرجت تناك الو ًانكاس طق

 ناك ذإ اهلمع نم مالا ىلإ ناقباستي مسلطلاو ىحرلل نالماعلا ناكلملا 1

 نع هرمأ يفخي هنكل غرف دق ىحرلا بحاص تاكو « جيوزتلا ىحتسي د. قمسلاب

 ل لمع دري ناكو هد ل أل مدلل بام

 ىذا



 يف مسلطلا بحاص غرفي يذلا مويلا لع اماف < مسلطلاو ىحرلاو ةأرملاب ىظحي
 ريخلا لصتاو كلذ ربتشاو « ىحرلا رادأو هلوأ نم ةريزجلاب ءالا ىرجأ هرخآ

 ققحت اماف « ًابهذم مسلطلا ناكو « هبجو لقصي ةالعأ يف وهو مسلطلا بحاصب

 . ىحرلا بحاص لصحو « اتبم ءانبلا ىلعأ نم طقسف هسفن تفعض قوبسم هنأ

 .ملطلو ةأرملاو ىحرلا ىلع
 ربدبلا نم سلدنألا ةريزج ىلع ىشخي نانونلا: كولم 'نبم مدقت "نم ناكو

 اوراتخا تاقوأ يف ١تامسلطلا اولمعو اوقفتاف «© هركذ اتمدق يذلا ببسلل

 ةنيدمب تيب يف ه كو ماخرلا نم ًاتوبات تامسلطلا كلت اوعدوأو « اهداضرأ

 ' مهنم كلم "نم لك ىلإ اومدقتو « هولفقأو باب تيبلا كلذ ىلع اوبك رو « ةاطبلط

 ريتناف © تنبلا كلذ ظفط اديكات 3933 بالا كلذ لع يقلي دأ هيحاص دعي

 : . كلذ ىلع مهرمأ

 ةريزج ىلإ ربربلاو برعلا لوخدو نانوملا: ةلود ضارقنا تقو ”ناك املو
 مهلمع موي نم نانوبلا كولم نم اكلم نيرشعو ةتس يضم دعب كلذو < سلدنألا

 نم نيرشعلاو عباسلا روكذملا .قيرذل كلملا ناكو « ةلطيلط ةنيدمب تامسلطلا
 عقو دق : هتلود نم يأرلا لهأو هئارزول لاق هكلم يف سلج اماف « مبكولم

 نأ ديرأو 4 ءيش ًالفق نورشعو ةتس هيلع يذلا تيبلا اذه رمأ نم يسفن يف
 لمغي مل تقدص « كلملا اهأ : اولاقف « اثبع لمعي م هنإف « هبف ام رظنأل هحتفأ
 نم كمدقت 'نّم لعف اى الفت هيلع يقلت نأ ةحلصملا لي 2« ىدس .لفقأ الو اثبع
 © نإ : لاقف « مهريس رسو هلمهت الف اذه اولم. لو كدادجأو كَءابآ اوناكو « كولملا
 هردقف ًالام هيف نظت تنك نإ : اولاقف « هنم يل دب الو «هحتف ىلإ ينعزانت يسفن

 فرعن ال اثدح هحتفب انيلع ثدحت الو « هريظن انلاومأ نم كل عمجن نحنو
 رمأو « هتعجارم ىلع اوردقي ملف ابيبم ًالجر ناكو « كلذ ىلع رصأف « هتبقاع

 تيبلا يف رب مل بابلا حتف اماف « ًاقلعم هحاتفم لفق لك ىلع ناكو « لافقألا حتفب
 : "بوتكم اهملعو « رهاوجلاب ةللكم ةضفو بهذ نم ةميظع ةدئام الإ ايش

 . تامسلط .: نم رب ق ص ن ١

 ا . ناعن : ر



 هيلعو « توباتلا كلذ تيبلا يف ىأرو « مالسلا اهيلع دواد نب ناولس ةدئام هذه .
 روص توتلا بناوج يفو « قر ىوس هبف دحي ملف هحتفف « قلعم هحاتفمو لفق .

 مثو ءارفلا مهيلعو « برعلا لاكشأ ىلع ريوصتلا ةكحم غابضأب ةروصم ناسرف

 ةيبرعلا يسقلا مهديأبو « ةيبرعلا ليخلا مهتحت نمو « دعج بئاوذ ىلع نوممعم

 » "فارلا كلذ شنب رمأف 4 "حامرلاب نولقتعم « ةالحلا ١فوبسلاب نودلقتم مهو:

 نيذلا موقلا لخد ةكملاب نالفقملا .توباتلا اذهو تيبلا اذه حّتف ىتم : هيف اذإف

 « مهيديأ نم نانويلا كلم بهذو < سلدنألا ةريزج ىلإ توباتلا يف مهروص

 يف ام قيردل عمس اماف ؛ ةركذ مدقملا ةكحلا تيب وه اذبف ©« مهتكح تّساردو

 من يسال مهتلود ضارقنا ققحتو « لعف ام ىلع مدن قرلا
 ىهتنا ؛ سلدنألا دالب حتفتسي برعلا كلم هزبج قرشملا نم لصو اشيج نأ
 . ةمكحلا تيب ىلع مالكلا .

 : دايز نب قراط شيجو قيرذل ثيدح ةمتن ىلإ نآلا دوعنو

 لمحو لمحف « موقلا ةيغاط اذه ' : هباحصأل لاق قيرذل قراط ىأَر الف

 < قراط هيلإ صلخف « قيرذل يدي نيب نم ةتتاقملا تقرفتف « هعم هباحصأ
 مهكلم عرصم هباحصأ ىأر املف « هريرس ىلع هلتقف هسأر ىلع فيسلاب هبرضو

 لب © عضوخ لعب ناتوبلا عزف تنبت او.؛ نداسملل رصتلا ناكو  ناتيحلا نضل 5

 ش . آلقعم ًآلقعمو ادلب ًادلب نوماسب اوناك

 قحلو « هعم نمي ةريزجلا ا روك لا: يسن نا موح كلذب ممس اماف
 ىلع كلملا دبع نب ديلولا : كيزاجن نل هنإ « قراط اب : هل لاقف « قراط هالو

 لاقف < [ثيرم ائينه هحبتساف <« سلدنألا ةريزج كحسي نأ نم رثكأب كئالب

 طيخلا رحبلا ىلإ هتنأ ل ام اذه يدصق نع عجرأ ال هللاو « ريمألا اهيأ : قراط

 قراط لزي ملف « شعن تانب تحت يذلا ”يلامشلا رحبلا ينعي « يمرفب هيف ضوخأو

 . فويسلا نودلقتم : نم نب 4: تويتللا :ودلقم ص ان ١

 . حامرلا نولقتمم : نم رب ؛ حامرلا ولقتعمم :  ن ص ار ؟

 فاك



 « طيحملا رحبلا لحاس ىلع يهو « ةيقيّلج خلي نأ لإ همك: ىترنو حب

 ش . عجر مث
 دإ قراط ىلع مقن ريصن نب ىموم نإ ا سلا: رد و يالا

 «هقلطأف هقالطإب دملولا باتك هيلع درو مث « هلتقب هو هنجسو « هنذإ ريغب ازغ

 هريخي ديلولا ىلع ًادفاو سلدنألا نم ىموم جورخ ناكو . ماشلا ىلإ هعم جرخو

 نيعستو عسبرأ ةنس يف لاومألا نم هعم امو هيدي ىلع ىلاعتو هناحبس هللا حتف امب
 ةلطيلط يف تدجو يتلا مالسلا اهيلع دواد نب نابلس . ةدئام هعم ناكو « ةرجبلل

 ناكو «© ةضفلاو بهذلا نم ةعونصم تناك .: لاقف < نيخرؤملا ضعب هاكخ ام ىلع

 اهنإ . ثيحب ةميظع تناكو <« درمز قوطو توقاب قوطو ٌولْو' قوط اهيلع

 فنراجيت هعم ناكو .« همئاوق تخسفت ىتح ًآليلق راس اف يوق لغب ىلع تلمح

 نيثالثث بحصتساو « رهاوجلاب ةللكم ابلكو « نانوبلا نم اومدقت نيذلا كولملا
 . قيقرلا نم سأر فلأ

 . قشمدب وهو هيلإ لصو اماف « ًارمأ هيلع مقث دق ناك ديلولا نإ لاقيو
 . هيلع ايشغم رخ ىتح فئاص موي يف الماك امري سمشلا يف هماقأ

 عم « هعطق نكعي م رشتنا مالكلا نكل ًاريثك ةمجرتلا هذه انلطأ دقو

 . دوصقملاب تيتأو رثكألا تكرت ينأ
 اننا راو فلك نلف نان وي قوب طوعا دعس نب ثيللا لاقو

 . 'ةنجلا اهنكلو حوتفلا تسيل اهنإ < كلملا دبع نبا
 ناملس هدعب نم ماقو كلملا دبع نب دلولا تامو ماشلا ىلإ ىموم لصو املو .

 ججح نيعستو عست ةنس ليقو - ةرجبلل نيعستو عبس ةنس يف جحو « هوخأ

 ىلع « ناربظلا رمب ليقو « ىرقلا يداوب قيرطلا يف تامو « ريصت نب ىسوم هعم

 2 يف هنعاا لكر باطخلا نب رمع ةفالخ يف هتدالو تناكو . هيف فالتخا

 . ىلاعت هللا همحر « ة ريت حاحا

 رخل
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 يبويألا ىسوم ا كلملا

 بقلللا ©« بوبأ نب 5 ندا فيس لداعلا كلما نبا ىسوم حتفلا وبأ

 هريس « اهرلا ةنيدم دالبلا نم هكلم ءيش لوأ ؛ نيدلا رفظم فرشألا كلملا

 هبلإ تفيضأ مث "© ةئامسحخو نيعستو نامث ةنس يف ةيرصملا رايدلا نم هدلاو اهيلإ

 د ًادوعسم سانلا ىلإ ًايوبحم ناكو . نارح

 كاذ موي ناكو - ةزمهلا فرح يف روكذملا لصوملا ٍبحاص هاش نالسرأ نبدلا

 ةئاّتس ةنس يف كلذو ؛« هرسكف .فاصم يف اننا « رابكلا ريهاشملا كولملا نم

 يهو لصوملا لاتعأ نم نيربنلا نيب هل لاقي عضومب لاوش رسشع عسات تبسلا موي
 نيدلا مجن دحوألا كلملا هوخأ يفوت املو ؛ اهليصفت ىلإ ةجاح الف ةروهشم ةعقو

 هتكلمم فرشآلا كلملا ذخأ 2« يحاونلا كلتو نيقرافايمو طالخ بحاص بويأ

 ةئاتسو عستا ةنس لوألا عبر رهش يف دحوألا كلملا ينوتو « هكلم ىلإ ةفاضم
 كلم دق دحوألا كلملا ناكو « اهب نفدو طالخ لامعأ نم درك زالب هتافو تناكو

 . .ةلاتسو عبرأ ةنس يف طالخ

 ل اناسخإ مهيلإ نسحأو سانلا ىلع لدعلا طسبو هتكلم ذئنيح تعستاف
 دق ناكو « هتمص دعبو ©« سانلا بولق يف هعقو مظعو ؛« هلبق ناك نمم هودهعي

 يف ةريشع عن هني راعتتما لخأو « ةئاتسو تس ةنس يف قرششلا نيسصن كلم

 نم رفص لبتسم يف اهذخأ هنأ رخآ عضوم يف تيأرو « ىلوألا ىدامج عبار
 لفي نكر# ةريزجلا دالب مظعم 'كلمو « روباخلا كلذكو < ملعأ هللاو « ةنسلا

 كلارباو ١ ١ كولسلاو 156 : نيتضورلا ليذو ( * : ج ) بوركلا جرفم يف هرابخأ -48
 ١45 : ه يبهذلا ربعو 6 ه0: « ةرهازلا موجنلاو 71 : نامزلا ةأرمو ٠ :. ةعماجلا

 0 تدرفنا دقو ؛ 55 : ةقرولا « ؟ يثكرزلاو ١الو : ٠ تارذشلاو

 . ةيرصملا ةعوبطملا ين درت مل ةمجرتلا هذه نم عضاوم ةدع يف تادايزب

 ....كلمو اهذخأ هلإف : ن ١

 فيكي



 ٠ ' . تارفلا ىلع اهنوكل ةقرلاب هتماقإ رثكأو « اهيف

 روكذملا خيراتلا يف - بلح بحاص يزاغ رهاظلا كلملا همع نا تام املو

 نب ورسخبك نيدلا ثابغ نب سواكيك. نيدلا زع مزع  نيغلا فزح يف هتمجرت يف

 ْ ريسف بلح دصق ىلع مورلا بحاص نالسرأ جيلق نب دوعسم نب نالسرأ جيلق

 < كبلا ظفحل مهيلإ لوصولا هولأسو فرشألا كلملا ىلإ بلح رمألا بابرأ

 . . «نينس ثالث ةدم بلح رهاظب ةنقورانلاب' ماقأو مهملإ هجوتو مهاؤس ىلإ مهاجأف

 تعاحا نيدلا حالص نب لضفألا كلملا همع نباو موُرلا بحاص عم هل ترجو

 + اًبحّرمش يف ةلاطإلا ىلإ ةجاح ال ةروهشم عئاقو طاسْيَمْسس

 ٠ هاتي :: ايد تن ةثبو ةرسشع تس ةنس يف طاممد جنرفلا تذخأ املو

 « ةيرصملا رايدلا ىلإ ماشلا كوام نم ةعامج تبجوت - لماكلا كلملا ةمجرت يف

 هءاجف « اهنيب تناك ةرفانملافرشألا كلملا هنع رخأتو « لماكلا كلملا داجنإل

 لزب مو « هاضرأو « هسفنب - نيعلا فرح يف هركذ مدقملا ب مظعملا كلملا هوخأ

 ا و ا ا

 مهديأ" نم طايمد عازتناو جنرفلا ىلع نيداسملا راصتنا دمج لماكلا ةنجرت

 اق هم رحل يف ايبلإ هلوصو ناكو 0 رمح اكالد هور اد ٌْ

 رشع ين نينثالا 0 - سبق كلغ

 . ةئاّحسو نبرسشعو ىدحإ ةنس ةرخآلا ىدامج

 نم رمألاب ماق  هتمجرت يف روكذملا خيراتلا.يف  مظعملا كلملا تام املو
 رايدلا نم لماكلا كلملا همع هدصقف « دواد نيدلا حالص رمال كلملا هددلو ةدعف:

 ذئموي ناكو © فرشألا كلملا-هممي دجنتساف « هنم قشمد ذخأل ةيرصملا

 ىلإ اهجوتم اهنم جرخ مث « قشمد يف هب عمتجاو « هيلإ لصوف © ىرشلا دالبب
 نم قشمد ذخأ ىلع اهنيب قافتالا ىرجو هب عمتجاو « لماكلا كلملا هبخأ
 كزكلا رصانلا كلمل :ىقبيو: « فرشألا كلملا ىلإ اهبميلستو رصانلا كلملا

 .  اهرلاو نارح نع فرشألا كلما لزنيو« يحاونلا كلتو ناسيبو سلباتو كبؤشلاو

 ٠ .كلذ ىلع لاخلا بتتساف «لماكلا كلملا .ىلإ اباسنو «نيع سأرو ةقرلاو جورسو

 انمز



 رضادلا لكروت ةياوني ةعنلا نم ةاشقاولامتمالا قف لالا هلال لثقاو
 0 م ل ا و

 كلملا ا لس م 2 شع نب ف هلا لإ فشألاو وه لد من

 بتريو , اهلاوحأ فشكبل « قرشلاب ابنت نا هدالب ىلإ لماكلا كلملا لقتناو

 . اهب وهو نارحن روكذملا خيراتلا يف تزتجاو « اهرومأ
 « دالبلا ةيقب نع ضرعأو ةماقإ راد اهذختاو قشمد ىلإ فرشألا لقتناو

 « ةقياضم دشأ اهقياضو اهرصاحو طالخ ىلع هاش مزراوخ نيدلا لالج لزنو

 « فر را كلا ا تآوت نم نيرشعو ا ا

 ذايقتك نيدلا ءالع اهناطلس عم قافتاب مورلا دالب ىلإ 0 هل

 برص « هاش مزراو> دصق ىلع ١|دقاعتو « روكذملا سواكبك نيدلا زع يخأ

 0 هنوكل هنم هدالب ىلع فاخي ناك ًاضيأ مورلا بحاص نإف « هعم فاصملا

 « فرشألا كلملا ةمدخ يف قرشلاو ماشلا ةبج نم مظع شيج يف هوحن اهجوتف
 0 : هل لاقي عضومب « ناكتزرأو .طالخ نيب اوقتلاو « مورلا بحاص ركسعو

 « ةئاتسو نبرشعو. عبس ةنس ناضمر رهش رشع يناث .ةعملا موب يف ؟نامحرلل اب

 كلما ىلإ الخ تداعو « ةروبشم ةمقاو يهو « هاش مزراوخ رسكناو

 ترق هونت

 هرعت دم هرقل اهملع اولزنو ا ل يا

 دالبب هكلامم ىلإ لماكلا كلملا .ابفاضأو « ةئاّتسو نيرسشعو مست ةنم يف كلذو
 ةمججرت يف روكذملا - بويأ نيدلا مجن حلاصلا .كلملا هدلو اهيف بترو < قرشلا

 ش ..-( !نهاظتو وأ ارفاضتو : نازتسلا)) ؛«ارفاظوب المار دا
 طقسو ةرسلا يف عا بارتسا لإ ثأر لج يني: نايم ؛ ثلج يساي د ٠

 .. نم رب يسن نم مسالا

 إل



 لك داع مث * لدافلا مداخلا باوص نيدلا سم يئاوطلا هتمدخ يفو ب هدلاو

 : هدالي ىلإ دحاو

 نيثالثو ىدحإ ةنس رخاوأ يف تادنبردلاو كورلا دالبب ةعقاو تناك مث

 ريغب كولملا نم اهعم نمو فرشألاو لماكلا عجرو <« ةروهشم يهو ةئاتسو
 قرشلاب لماكلا دالب ىلع مورلا بحاص ركسع جرخ اعجر املو « دوصقم لوصح
 ىلإ كولمللا نم اهعم نمو اهعابتأو فرشألاو .لماكلا داع مث « اهيرخأو اهذخأف

 ةنس يف قشمد ىلإ اوعجر مث . مورلا بحاص :باون نم اهوذقنتساو «قرشللا دالب

 لماكلا تيأر ١ةعقولا كلت يفو « ىتشمدب ذئموب تنكو « ةئاتسو نيثالثو ثالث

 لك ريبكلا رضخالا نادمملا يف ةركلاب نابعلتو اعم نابك رب  انكو < فرشألاو

 ؛ موصلا لجأل راهنلا ريمعت كلذب نادصقي اناكف <« ناضمهر ربش ناكو « موي

 تعقو مث « ًاريثك .انيث رخآلا عم اهنم دحاو لك بدأت نم ىرأ تنك دقلو

 « اهرسأب كولملا هتقفاوو 2« لماكلا ةعاط نع فرشألا جرخو « ةشحو امهنيب

 صنمح بحاصو ةامح بحاصو بلح بحاصو مورلا بحاصو وه دهاعتو

 ىوس لماكلا كلملا عم قبب مو «لماكلا كلملا ىلع جورخلا ىلع «قريشلا باحصأو
 « ةيرصملا رايدلاب هتمدخ ىلإ هجوت هنإف « كركلا بحاص رصانلا كلملا هيخأ نبا

 ضرم « لماكلا كلملا ىلع جورخلا ىلع اومزعو اوقفتاو اوبزحتو اوفلاحت اماف
 ا عبار سيخخلا موي يفوتو « ًاديدُش ًاضرم فرشألا كلما

 يف ةسالكلاب هل تئشن تئشنأ . يتلا ةبرتلا ىلإ لقن مث اهتعلقب نفدو « قشمدب ةئاّتسو

 ةئامسمحو نيعبسو نام . ةنس هتدالو تناكو . قشمد عماج نم : -يلاهشلا بناجلا

 يف تركذ دقو . ىلاعت هللا همحر « كركلا ةعلقب لمقو « ةرهاقلاب ةيرصملا رايدلاب
 ينوتو 4 امهدلوم يف يزوجلا نبا طبس هركذ اه ىسيع مظعملا كلملا هيخأ ةمجرت

 نيعبرأو سمح ةلس بجر يف يرانا بحاص يزاغ نيدلا بايش هوخأ

 . نيقرافاسم ةئاّتسو

 قالخألا مرك ردصلا عساو ًاميلح ًايرك اناطلس ناكو ؛ هلاوحأ ةصالخ هذه

 لازت الو « هتكلمم عاستا عم لاملا نم ءيش هتنازخ يف دجوي ال « ءاطعلا ريثك

 نقاد



 يبأ لاكلا هرعاشو هبتاك ةاود يف اموي ىأر دقلو .٠ مهَريغو راحتلا نويدلا هيلع

 تعقل » ا ة يرصملا هيبنلا نباب فورعملا دمع نب يلع نسحلا

 4 تيبود لاحلا يق دنا ١

 ”:ارالعا كلف لاك اي 0 ادْمَر آلوق فرشألا كلما لاق

 ادبأ ىنفت يبف ”طّقتف ىفحت هقلطتام بنك مظعل تبواج

 بحاصل لاقف « يهاللا ضعب ىلع هسنأ سلجم يف ةليل برط هنإ لاقيو
 اهب هبئان ناكو « هل اهاطعأف « طالخ ةنيدم تينمت : لاقف < ىلع نمت : ىبلملا
 صخشلا كلذ هجوتف « ىلصوملا دامح نب ىلع بجاحلاب فورعملا نيدلا ماسح نيمألا

 « ابنع هحلاصو لاملا ن د ا ل ا

 1 . بئارغ كلذ يف هل ناكو

 قشمدب ىتبو © مهيف داقتعالا .نسحيو حالصلاو ريخلا لهأ ىلإ لبع ناكو
 « حالصلا نباب فورعملا نائع نيدلا يقت ةث خبشلا .ىلإ اهسيردت ضوف «© ثيدح راد

 . هركذ مدقملا

 عاونأ ممج دق « يراجنزلا نباب فرعي ناخ قشمد رهاظ . ةيبقعلاب ناكو

 لئقف <« فصوي الو دحي ال ام روجفلاو قوسفلا نم هيف يرجو «:ذالملا باس
 .ًاعماج هرمعو .همدهف © نينسملا دالب ف ثوكي .نأ قلي ال اذه لثم نإ : هنع هل
 .ىلاعت لا ىلإ بات هنأك « ةبوتلا عماج » سانلا هامسو « ةرثكتتسم ةلمج هيلع مرغ
 3 يهو « اهركذ تببحأ « ةفيطل ةنكن.هتباطخ يف ترجو . هنف ناك امت بانأو

 . هفرعأ © يتبسلا لامجلاب فرعي مامإ « دلبلا جراخ يتلا ماشلا تس' ةّسردم ناك هنأ ْش
 . ىمست يتلا يهو « يهالملا نم ءيشب بعلي هابص يف ناك لاقيو « انسح ًاخش

 راص ىتح « حالصلا لهأو ءاماعلا ريشثاعو هتقيرط تنسح ربك املو « ةناغجلا

 .٠ فرششألا كلملل ركذ بيطخ ىلإ روكذملا عماجلا جاتحا اماف « رايخألا يف ًادودعم

 دايعلا هعضوم: ىلوت يفوت املف « هتباطخ ىلوتف « روكذملا لامجا ركتشو « ةعامج
 ذئموب قشمد بحاص ناكو « بارشلا لامعتساب مهتي ناكو « ظعاولا يطساولا
 دبع لاما هيلإ بتكف < بويأ نب لداعلا كلملا نب ليعامسإ ن :يدلا دامع حلاصلا

 قل



 : يهو « ًاتايبأ يبحرلا ةنيتيوز نباب فورعملا محرلا

 هنابأو انْيّدل ىقحلا حضوأ ًاكيلم اي
 هنامأ هنم يندلق دق ةبوتلا عماج>

 هناش هللا ىلعأ حل اصلا كلملل لق لاق

 هنامز 'سانلا دمح نماي نيدلا دامع اي
 ؟هناهإو سؤبو رض يف انأ « ىلإ ع
 هنايد برشلا ىشعي . ”يطساو بيطخ يف

 هنامحي ينفي ل بق نم ناك دق يذلاو
 هناح حربن اموا دز اف نحن ايكف
 هنامض يىبتساو ل وألا طّمتنلا يندر

 دق روكذملا ةينتيوزلا نبا ناكو < 'فرظلا ةياغ يف اهياب يف تابيألا هذهو

 لاحلا كلذ ىلع روكذملا عماجلا لزي مل مث » : يلي ام ةقحلم ةريغص ةقرو يف ق ةخسنلا يف بتك ١

 لوقي هنأك روكذملا عماحلاو « ىلاعت هللا هرصن خيش ديؤملا كلملا ناطلسلا انالوم ىلوت نأ ىلإ

 لسرأو هتضق تبتك مث « يرمأ يف رظني هلعل فيرشلا ماقملا ىلإ يصق غلبم نم له الأ: لاحلا ناسلب

 : هتروص ام اهيفو ةسورحملا ةرهاقلا ىلإ سورحملا ماشلا نم اهب
 تانغ. 1 ”قطأ لمت وه كيل اا 1

  هتاوه انيف يكتشي اذ مك ةبوتلا عماج

 هناعالا وجرن مكبف ىلو نيدلا حالص نا

 هنلامز يف  ينامزف ينوركذا هللاب لاق
 هناش نمحرلا مظع +خيشل يلاح اوحرشاو

 هناكم  يدنع هلو -ديعس ناطلس وهق .

 هنايص يذ. .مامإو بيطخي ٠00يلا ىريل
 هنازحلا تنك  ىتتيل >0 يريغ  رمع .املثم

 هنامالا سانلا يف عاض ينموقل اي ينومحراف

 هئاخلبط يصاعملل اوماقأ دق موقت يف

 هئايخلل اوحابتساو يمه. ةبوتلا اوضقن

 معو



 تايبألا هذه يفدشنأو « صمح بحاص دنع نم ةلاسر يف ةيرصملا رايدلا ىلإ لصو
 . ةلاتسو نيعبرأو عبس ةنس روهش ضعب يف كلذو « اهيلع لماحلا ببسلا ىكحو

 يف هحئادم اودلخو « هرصع ءارعش ”_:رايعأ فرشألا كلملا حدمو

 : مهنمف مهئيواود

 . هركذ قبس دقو - نيّنع نب دمح نيدلا فرش

 . ًاضيأ هركذ قبس دقو - يراجنسلا دعسأ ءاهبلاو
 | . رهاظلا كلملا ةمجرت يف هتركذ دقو يلحلا حجار فرشلاو

 )  )277ةئاتسو ةرششع مست ةنس هتافو تناكو روكذملا هببنلا نبا لاككلاو «
 هربص ينربخأ اذك <« ١ةنس نيتس رادقم ًاريدقت هرمعو « قرشلا نيبيصن ةنيدمب

 ةرهاقلاب . |

 نافع نب دمج نب دمحأ نب يلع نب نمي نب ”نيسملا يبأ نب دمح'بذبملاو (278)
 « روهشملا رعاشلا ىلصوملا لخدرألا نباب فورعملا « يراصنألا ديحلا ىبع نبا

 نامت ةئس « داهيرتلك يف ينوتو « لصوملاب ةئامسمخو نيعبسو عبس ةنس هدلومو

 . ىلاعت هللا همحر « نيقرافاممب ةئاتسو نيرشعو
 . باوصلاب معأ هللاو « ريثك قلخ ءالؤه ريغو
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 يناهبصألا كلملا دبع نب ىبسوم

 نراويد بحاص يناهبصألا "| ماشه نب ] كلملا دبع نب ىموم ١نارمع وبأ

 يف مدخلا يف لقنت « مهن :امعأو باتكلا ءالضفو « ءاسؤرلا ةلج نم ناك ؛ جارخلا
 ناكو « لكوتملا مايأ يف هريغو داوسلا ”ناويد هملإ ناكو . ءافلخلا نم ةعامج مايأ

 اجر قراسلا ارأ كو يينرط متو لئاسر تناويد هلو « ًالسرتم

 نمف نسحب قيقر رعش هلو . ؛ ةماس هيلع نب خابت هيض يف ةرواكا ني اهتيباراد انو

 | ٌْ : هلوق كلذ

 رقافرلا 'عّمتَْجم ثيح ةيسداقلا اندرو امل
  قارعلا !سافنأ مسن ز اححلا ضرأ نم تممثو
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 لا ل لعند لاس اهاتلكو « ةيملعثلا اندرو امل : ىورب ]
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 . *[ « بسنلا ةرهمج » يف يلكلا نبا هلاق < ناندع نب دعم نب رازن نب رضم
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 ظفاحلا اهدرس دقو انهاه انيركذ تدبحأ ةفرطتسم ةناكح تاببألا هذهلو
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 هناحَّس "هالصو هملإ ًارظن قطي ملف حال فيك رظنبل ىفمف

 هنافجأ هب تحمس ام ءاملاو هعولض هيلع تلمتشا ام رانلاف

 حلاص نب دمج هللا دبع يبأ فيرشلا ؟« يناغألا » بحاص اهركذ تاببآلا هذهو

 مم ريفألا برطف « تءاش ام ةيراجلا تنسحأف : يركشألا نبا لاق « ينسحلا

 : تنغ مث © رضح نمو

 هرخاوأو ةدوم هئاوأ 0 ةلود تاف امع كيلْسْيَس

 برام هيلع تدشن ذم 0 ' هصخش فتلأو 0

 ند رمق يل دادغب ف هللا عدوتسأ

 . ةليوط ةديصق ةلمج نم « يدادغبلا بتاكلا قيرز نب دمحم تيملا اذهو

 55 : برطملا رظناو 55-588 : سبعقملا ةوذج ١

 . درو امثيح « يريبكسالا : را؟

 . يناغألا يف كلذكو « هدرو : رام

 1 .؟89 : 1١ يناغألا 4



 *ينمت : اهل لاق مث « ًادج طرفأو مت ريمألا برط دتشاف : يوارلا لاق
 وم و وا رجا د حام وا

 ينغأ نأ ىنمتأ : تلاقف « معن « لاق ؟ ىنمتأ امب ريمألا اهأ ءافولا ىلع : تلاقف
 « سلجلا ردكتو هبحو ريغتو ممت ريمألا نول مقتن ةتناق' : .لاق « دادغس ةبونلا هذه

 ْ . انمقو ماقو

 7-5 ريمألاف عجرا : يل لاقو همدخ ضعب ينيقلف : يركشألا نبا لاق

 تيأر « كحيو : يل لاقف « هيدي نيب تمقو تماسف « ينرظنتي اسلاج هتدجوف
 قثأ الو « اهل ءافولا نم دب ال : لاقف « ريمألا اهيأ معن : تلقف ؟.هب انجتما ام
 : تلقف تلق ايازصاد كافر ونع اذإ) ذعر لإ استماع ساو

 . ةعاطو ًاعمس

 هل ءادوس ”ةيراج اهبحصأو « بهأتلاب اهرمأو < تبهأتف تمق مث : لاق
 ترصو « يعم اهتلعجو « هيف تلخدأف < لمعو ةقانب رمأو « ابمدختو املداعت

 اثدرو اماف « ةرسسو قارعلا ةلفاق يف انلخد مث ءانِحَح انيضقو ةلفاقلا عم :ةكم .ىلإ

 : اهل تلقف ؟ نحن نبأ : قديس كل لوقت : يل تلاقو « ءادوسلا ينتتأ ةيسداقلا
 دق اهتوص تعمس نأ بشنأ ملف « اهترّبخأو اهيلإ تفرصناف « ةيسداقلاب لوزن
 راطقأ نم سانلا حياصتف : لاق « ةروكذملا تاببآلا تنغو « ءانغلاب عفترا
 « ةيرسابلا انلزن مث : لاق . ةملك امل عمم اف : لاق يديعأ هللاب 'يديعأ : ةلفاقلا

 نوتيديف اه سانلا لزني « ةلصتم نيتاسب يف لاممأ ةسمخ وحن دادقب نيبو اهنيبو

 دق ءادوسلاب اذإو حابصلا تقو ناك اماف . دادغب لوخدل نوركبي مث « مهتلمل
 : تلقف « ةرضاحي تسيل قديس نإ : تلاق ؟ كلام : تلقف « ةروعذم يننتأ :

 « كلذ دعب ًارثأ ال سحأ ملف : لاق « يردأ ام هللاو : تلاق ؟ يه نيأو « كليو
 ١ هتربخأف مق ريمألا ىلإ تفرصناو « اهنم يجئاوح تيضقو دادفب تلخدو

 ًاركاذ كلذ دعب لاز ام مث اديدتا انما او ع ل علما « اهريخ

 ْه . اهيلع امجاو ان

 ةروسكم ةلمهم نيسو ةروسكم ةلمهم لاذ فلألا دعبو فاقلا حتفب : ةسداقلاو

 '«ةفوكلا قوف ةيرق يهو « ةنكاس ءاه مث ةددشم اهتحت نم ةانثم ءاي.اهدعبو اضيأ

 صرخ



 . هنع هللا يضر.« باطخلا نب رمع نمز يف ةروبشملا ةعقولا تناك اهدنعو
 ةروسكم ةلمهم نيس فلألا دعبو اهتحت نم ةانثملا ءابلا حتفب : ةيرسابلاو ش

 دقو ةنكاس اني ةددم مل وع ةانثم ءاي.اهدعبو ًاضيأ ةروبكم ءارو
 . ةداعإلا ىلإ ةجاح الف « يه نبأ انركذ

 ناوريّسسلا دالب دلقتي ناك هنأ مهاربإ نب ديز وخأ مها رإ زب ةقاسإ ىكسو

 « يلوصلا سابعلا نب مهاربإ هي زاتجاف « روكذملا كلملا دبع نب ىسوم نع ةباين
 عياب دقو « اهب كاذ مري نومأملاو «ناسارخ ديري وهو - هركذ: مدقملا رعاشلا -

 روك ذملا مهاربإ هحدتما دقو «ةروهشم ةيضق يهو « اضرلا ىموم نب ىلع دبعلاب
 ' نب قاحسإ لاق . مريغ نم ةفالخلاب ىتحأ مهنأو « ىلع لآ اهيف ركذ ةديصقب

 اهخسني نأ سابعلا نب مهاربإ تلأسو ةديصقلا تنسحتساف : روكذملا مهاربإ
 تخارت مث . ناسارخ ىلإ هجوتو « ةباد ىلع هتلمحو مهرد فلأ هتبهوو « لعفف

 كلملا دبع نب ىمومعضوم روكذملا مهاربإ ىلوتف « لكوتملا نمز ىلإ مايألا
 «١ةرماؤم لمعت نأ رمأو ينلزعف«ىموم بابسأ فشكي نأ بحي ناكو«روكذملا

 « هكبقي الف عَفْدُي ال اب جتحأ تلعجف « اهنع ةرظانمل 'ترضحو تلمعف
 ظيلغ كلذ لالخ يف ينعمسُنو « مبكح ىلإ تفتلي الف باتكلا ىلإ: متحنو

 : لاقف « تفلحف باوبألا نم باب ىلع نيميلا باتكلا بجوأ نأ ىلإ « مالكلا
 ؟كنم وندلا يف يل نذأت.: هل تلقف «يضفار كنآل انبي كدنع ناطلسلا نيمي تسيل
 نإ لكوتملا اذهو « ربص لتقلل يتجبب كضيرعت -عم يل سيل : هل تلقف « يل نذأف
 ىوس ىرج ام لك تلمتحا دقو « يسفن ىلع هنمآ ل كنم هعمسأ اب هبلإ تبتك

 . نأو « سابعلا نم ”لضفأ بلاط يبأ نب يلع نأ معز "نم يضفارلاو . ضفرلا
 . © تنأ : تلق ؟ كاذ وه نمو : لاق .. ةفالخلاب ساسلا دلو نم ىتحأ هدلو

 نب يلع هيف ركذو نومأملا يف هلمع يذلا رعشلاب هتربخأف . هب يدنع كتطخو

 :-يل لاق مث « هدي يف طبقس ىتح كلذ هل تلق نأ الإ وه ام للاوف 2 ىموم

 مايأ ةدم يف ةجراحلا رماوألا هيف عمجت لمع ةرماؤملا » ؟م : مولعلا تقاقنا و ين رازنلا لاق ١

 عيمج عمجت ناويد لك يف ةرماؤملا لمعت دقو « كلذ ةزاجإب هرخآ يف ناطلسلا مقويو « عمطلا

 .. « عيقوت ءاعدتساو رامثتسا نم هيلإ جاتحي ام
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 نكسأ اهل قوت وأ هللاو ال« تاهيه : هل تلقف «يطخم يذلا رتفدلا رضحأ

 رظنت الو ةرماؤملا هذه قرختو <« يدي ىلع ىرج امم ءيشب ينبلاطت ال كنأ هبلإ

 « لومعملا لمعلا قرخو هيلإ تنكس امب .كلذ ىلع يل فلحف « باسح يف يل
 . ةبلاطملا نع ثلإز دقو تفرضناو“ هتف يف ةمضوق زاقدلا هلأ تزيفحأف
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 ٠ 5 متفو ابدت نم ةانثلا ءاملا نوكسو ةلمهملا نيسلا رسكي : ”ناوريّسسلاو

 . لبجلا لامعأ نم ناذّبّسام ةروك يهو < نون فلآلا دعبو واولاو

 ةمجعم لاذو ةدحوم ءابو ةلمبم نيس فلألا دعبو مما حتفب : ناذسامو

 روصنملا نب يدبملا .اهنكسي ناك ةيرق .يهو « نون فلألا دعبو حوتفم عيجلاو

 يبأ نب , ناورم لوقي كلذ يفو « يوت اهبو <« ديشرلا نوراه دلاو < رفعج يبأ

 : هركذ مدقملا - رعاشلا ةصفح

 ناذمسامب ”ربق ىدملا "ين نايل رون نيم كف مركأو

 . ناني ريغب عجرت | فيك ىبحضا هقوف برتلا تلاه ٍدْيأل تبجع

 ٠ . اهدحأ اذه عضاوم ةعبرأل مما : ناوريسلاو

 ”ةداتارعو تزعلا قارع نيب .لصافلا مجعلا قارع نع ةرابع لبجلا دالبو
 .٠ ناحنزو يرلاو ناذهو داخل ةروبشملا ةداليو
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 اما

 . يقيلاوجلا < رضحلا نب دمج نب دمحأ رهاط يبأ نب بوهوم روصتم وبأ
 دادقب رخافم نم وهو: « بدألا نونف يف ًامامإ ناك ؛ يوفللا بيدألا يدادغبلا

 نإ ءاملا فرح يف هركذ يقآلا يزيربتلا ايركز يبأ ببطخلا ىلع بدألا أرق

 . هنف يف عرب ىتح هل ذماتتو همزالو - ىلاعت هللا ءاش

  افنص « طبضلا ريثك طخلا حيلم لقعلا رفاو لضفلا ريزغ ةقث نيدتم وهو
 :غ برعملا » و « بتاكلا بدأ حرش » لثم « هنع ترشتناو ةديفملا فيناصتلا

 بحاص يربرحلا فيلأت « صاوفلا ةرد » ةمتت و هنم ربكأ هسنج يف لمعي مو
  ضعب يف راتخي ناكو 6 كلذ ريغ ىلإ « ةماعلا هبف نحلي ايف ةلكتلا » هامم تاماقملا
 هطخو .« وحنلا يف هنم لثمأ ةغللا يف ناكو . ةبيرغ بهاذم وحنلا لئاسم
 | ١هبق ةالاغملاو هلمصحت يف سانلا سفانتي « هيف بوعرم

 اباتك هل فلأو « سخلا تاولصلا هب يلصي للاب يفتقملا مامإلل امامإ .ناكو
 نباب فورعملا دعاص نب هللا ةبه بيبطلا عم هل ترجو « ضورعلا ملع يف افبطل
 امل هنأ يهو « هدنع ةعقاو - ىلاعت هللا ءاش نإ هرك ذ ينآلا - .ينارصنلا ذيماتلا
 ىلع مالسلا : لاق نأ ىلع هداز امف ةلخد . لوأ هيلع لخدو هب ةالصلل هيلإ رضح
 يدي نيب امئاق ًارضاح ناكو :6 ذساتلا نبا لاقف « ىلاعت هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ
 نينمؤملا ريمأ أ ىلع 07 ا : ةبحصلاو ةمدخلا لالدإ هلو « يفتقملا

 مم. : * ةأورلا ءاناو و 4 يبحذلا ربعو ٠ ه4 : 0١ بج نبا ليذ يف هتمجرت 0١-
 00 ٍ 5 | . ( ىرخأ رداصمل ركذ ةيشاحلا ينو )
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 : هدشنأف <« لق : لاثك امهانعم ينفرعتو ينم امهعمست نأ

 © زراثلا هب يصب .ناثلا“ هوعهو" : ابنكمأ الخلا *ناتع بيبا ”لصو

 اراز نإ ءازوجلابو < ينرزب مل نإ  ةلزت يهو تسمأ سؤوقلاب سمشلاف

 موجنلا لع ةفرعم نم ءيش اذه « ينب اي : لاق يدلاو اهعمس اماف : ليعامسإ لاق

 « ةدئاف لوصح ريغ نم باشلا فرصناف <« بدألا لهأ ةعنص نم ال اهريسستو

 ىلع ىلآو « ماقو « مع هنم هدنع سيل ءيش نع لأْسُي نأ نم يدلاو انحتساو

 سمشلا . رييست فرعيو موجنلا مع يف رظني ىتح .هتقلح يف سلجي ال نأ هسفن
 5 سا م «ةتكرمم لصحوا كلذ يف رظنف « رمقلاو

 لبللا ناك سوقلا كا تناك اذإ “ سمشلا نأ هنع لؤئسملا تيبلا ىنعمو

 . ءازوجلا رخآ يف .تناك اذإو «© فيرخلا لصف رخآ نوكي هنآل « لوطلا ةياغ يف .

 ندد



 يفرزي م اذإ : لوقي هنأكف « عيبرلا لصف رخآ هنأل « رصقلا ةياغ يف لبللا ناك

 : راعملا ةياغ يف يدنع لبللا ناك ينراز نإو « لوطلا ةياغاو يدع ليللاف
 ش ٠ . ملعأ للاو

 1 ف اهركذو <« ١تامانملا رسفم يبرغملا يفو هبف هرصع ءارعش ضعبلو

 : ظفاحلل « ةديرخلا رصتخم » يف اهتدجو اذكه « صرب صيحل « ةديرخلا »

 ارفعي .نأ (ظاعت :نيذللا الإ ”ةروفغم . يقدلبب بونذلا “لك

 ارَّعُم يبرفملا نوكو « ابدأ ايقلم اهيف ”يقيلاوجلا ”نوك

 ىرك نع ربعي هتظقي لوفغو ةحاصف ؟*لمُي هتنكل ريسأف

 ْ .. ةريثك هرداونو
 مرحما فت دعألا موي يفوتو :يةتافتزأو نيتسو تس ةنس هتدالو تناكو.

 دعب ©« ىلاعت هللا همحر < تر باتي نفدو “© دادي ةناويخو نثالثو عست هني

 .. رصقلا عماجم ينيزلا ةاضقلا يضاق هيلع ىلص نأ

 عوجلا نآل ةذاش ةبسن يهو « اهعيبو قلاوجلا لمع ىلإ ةبسن : يقيلاوجلاو
 تايلك يف اعومسم_ ًاذاث ءاج ام الإ اهداحآ ىلإ بسني لب : « اهيلإ بسني ال
 يف قيلاوجلاو « راصنألا ىلإ ةبسنلا يف «'يراصنأ لجر : مهلوق لثم ةظوفح
 قلاوُج هيف عومسملاو « هدرفم يف ةدوجوم نكت مل ءايلا نآل ذاش قلاوج عمج
 « لحاللح لجر : اولاق « درطم باب وهو « مجلا حتفب قلاوج هعمجو مجلا مفي
 هعمجو < اميدق ناك اذإ « لمادنع رحجشو <« لحالح هعمجو « ًاروقو ناك اذإ

 اذإ « دكالثع لجرو « رعارتع هعمجو « ديسلا وهو « رعارثع لجرو « لمادع
 : برعم: يمجعأ مسا وهؤ . ةريثك رئاظن هلو « دكالع هعمجو « ًاديدش ناك 1

 .. "ةتبلأ ةيبرع ةدحاو ةملك يف ناعمتحي ال فاقلاو مبجلاو

 1 ةقانلا تيل هيلع لدي اطتيوه وتو تاناقنق رفللا ق3
 : لادم : قا ص ن "
 « هجليك وحن فاكلاو ميما كلذكو . دمحأ نب ىسوم ينعي تلق : ةلوقب انه فلؤملا نبا قلع *

 .٠ ملعأ لاو

2 



 70 ش

 يروباسينلا نيدلا يضر

 ثدحلا رادلا يروباسينلا لصألا يموطلا ىلع نب دمح نب ديؤملا نسحلا وبأ
 ذخأو نايعألا نم .ةعامج يقل « ًادانسإ نيرخأتملا ىلعأ ناك ؛ نيدلا يضر بقلملا

 يوارفلا لضفلا نب , دمع هللا دبع ىبأ ا يل ري

 5 لس جأو م رهاط نب هيجو : ركب يبأ نم
 نم هنم ينثتسا ام الإ بعصم يبأ ةياور « أطوملا » عمسو « يخايذاشلا دمحأ نبا .

 ريسفت » عمسو « "يدنسلاب فورعملا يماطسبلا 'رمع نب لبس نب هللا ةبه دمع يبأ

 فورعملا.ىموطلا دم سابعلا بأ نم يلعثلا قاحسإ يبأ فيلصت (« ميركلا نآآرقلا

 رابجلا دبع دمج وبأ هيقفلا مهنم روباسين خويش نم ةعامج نم اضيأ عمسو < ةسابعب
 « "لبعز نب رفظملا نب يلع نسحلا يبأ تنب ةمطاف. ريخلا مأو يراوخلا دمج نبا

 ناسارخ نم اهبتك ةزاجإ هنم انلو 6 راطقألا نم هيلإ لحرو « ريثكلاب ثدحو
 هتركذ امإو « ةئاتسو رتشع ةنس ةرخآلا ىدامج يف ىلاعت هللا همحر دلاولا ءاعدتساب

 « ةئامسخو نيرشع عبرأ ةنس هتدالو تناكو 4 هرصع رخآ يف هدرفتو هترهشل
 نفادو « روباسينب ةئاتسو ةرسشع عبس ةنس لاوش نم نيرشعلا ةليل ينوتو.. انظ
 2 .  ىلاعت هللا همحر « دغلا نم

 ش ديؤللا خيشلا طخ تيأر نيتسب ا ل

 ش .نسحلانبا : يلع دعب هيسن.ف ق .ن ي دازو ار دكا كارما ٠ نيس سوعا 0

 ش 2 . ةمجرتلا رخآ يف اذه دريسو « حلاص يبأ نب دمحم نبا

 ش ش . ورمع : ص ن ١

 سل اب وا يد وب يسلب

 ,1010 : هبعتملا ريصبت يف طبضلا رظناو :؛ ليغ -:' نأ ؟ لبغر :ق

 ناتن



 نسحلا نب يلع نب دم نب ديؤملا هبتك : اقف هبسن عفر دقو « ةزاجإ يف روكذملا |
 . يسوطلا حلاص يبا نب دمح نبأ

 07ل؟
 يسولألا

 ناك ؛ روهشملا رعاشلا « يسولألا 'دمحم نب ىلع نب دمحم نب ديؤملا ديعس وبأ

 « قارعلا ءاسور نم ةعابج حدمو « ءاجحلاو لزغلا ريثك هرصع ءارعش نابعأ نم

 هبف هلو « ةريبه نب ىنحي نيدلا نوع ريزولا ىلإ اعطقنم ناكو « رعش ناويد هلو
 ' 0 . .ةديج حئادم

 دمحم نب فاطع وه : لاقف « دادغب خيرات » .يف راجنلا نبا نيدلا بحت هركذ

 « ةثيدحلا برقب ةيرق «سولأب دلو « ديؤملاب فورعملا رعاشلا ديعس يبأ نب يلع نبا
 . هاجهو « هللاب دشرتسملا مايأ يف "شوواج راصو « دادغب لخدو ليجدب اغنلو
 هب ةفرع ىتح هنم رثكأف رعشلا مظن ديلا نإ مث ؛ تاببأب رعاشلا لضفلا نبا

 دقو - هاشكلم نب دمحم نب دوعسم ناطلسلا ةمدخ ىلإ أل دق ناكو « اجهو حدمو ٠

 يي ب ماسإو يكب مامإلا ركذ يف حسفتو : لاقاك" هركذ مدقت

 0 ا
 «هلاح ىرثأو هردق عفرت :' لاقف « ةديرخلا » باتك يف بتاكلا داعلا هركذو

 « هشاير رثكو ًاراقعو اكالمأ ىنتقاو «© نسح لوبق هل ناكو « ءرعش قفنو

 سبح يف يقبو « هئاعتنا اهنم بعص ةرثع رهدلا هب رثع مث « هشاعم نسحو
 | دجنتسملا مامإلا ةفالخأ سل م ل مامإلا

 3 يسولألا.) بايللا .رظناد #م##س

 . دنحأ : 0 ١ ش

 . ًاشيواج“ 5 و ا و

 2.76٠ 26 2 رظنا م

 قل



 'ةرومطملا ةملظ نم هرصب يشغ دقو ذئنيح هتيقلو « ةئامسخخو نيسمخو سمخ ةنسا
 0 < لصولا لإ رفاسو « دانجألا يز هيز اكو. ْ ًاسوبحن 9 1 يتلا

 قل ةفس و قوقل كلذ ايعف < رت ام

 راعيإلاو 20 يق [مئاد ينفُيو يني فقثمو

 دامتألا نم تلس ام ضيبلاو . ”مرمرع وهو شيجلا '”لفي ملق

 داسآلا ”ةبيهو لويسلا مرك اهب اشن نيح ”ماجآلا هل .تيهو

 بالا لخأ هاون ءريغ لإ بوست :.تاسألا مده قيأرا كلوب مآ كلت
 يف وهو ضيأ مقلا يف مهضعبلو . ىنعملا علا مقلا يف لثقي لو

 0 : ىنعملا اذه

 : 0 بطخلا مث "حل تشب تين ةابتشلا بوهرم ققرأو

 رو ءاطتلال هدلسألا هب لس ا

 000000010020: ىنعملا اذه يف اضيأ ميضعبلو

 يضام. سحنلابو ًاروط دعسلاب هلإلا ءاضتك لق هل

 ضاضغ تاقرو اذو سيبب هيتلاح يف دسألا قراف امف'

  ضايفلا يف ىرشلا ثيل هجو يفو ىدنلا يف ىغولا ثيل فك يفف

 .اييضق هبلقت ف 008 (-اصف ان ىوذا 5 قىور

 ابيدأ خيش اشن ادإ نوكي ةفط ءاماعلا نم اذك

 ١ يل ةخسنلا يف ًاقباس هيلآ انرشأ يذلا مرحلا يهني انه .
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 وهو مهضعب لوق كلذ نيف < كاعتا ءارمشلا ترثكأ قورطم ينم اذهو
 ا : ةليم يضاق نب هللا دبع دمج وبأ

 ”رجشلا هب“ يقأيأ ام عئاذب) نظنا  اهدعسيو_اهيغاَنُي دوعب . تءاج
 ربل هب ىتنتغ ىذا (لف انيح . ”ةعجاس ريطلا ”بورض هيلع تنغ
 ةوؤلاو ريطلا -:- ةناجعألا هبت ١ *بهططم ةرهدلا هلع لازي الق

 : ١اضيأ ىنعملا يف مهضعبلو

  ”سراغو هيشدجي ناج كروبق ىنملا ةدل نم ناعون هل دوعو

 سنأي وهو ”ةنمق .هبلع تنغو اهرويط تطور رهو باع تنغت

 يف عيطاقم ةدع ترك ذل ءددصب نحن اسمح جورخلاو ا فوخ الولو

 . ىنعملا اذه

 * لالا كلا نب ردا ا ىف دست اراد هركذ مدقملا ريهز نيدلا « ءاهبلو

 ”ناصغأ يهو اهمايأ “تّركذ لبف همسساب ربانلا هداوعأ نتهتو

 «نسح رعش هل «ايكذ دمع هدلو ناكو : ةمجرتلا ةبقب يف داعلا لاق مث (279)
 «دخرصب ذلموب ناكو « نيتسو عبرأ ةنس ماشلاب نب بدلا رون لداعلا.كلملا ىلإ رجاه

 ىبتنا ؛ "ةديشر اهل لاقي ةيرقب قيرطلا يف تاهف .« قشمد ىلإ هذفنأف ضرمف

 90 ش . دارعلا مالك
 : ىلاعت هللا همحر « هل ةديصق ةلج نم روكذملا ديملا رعش نمو

 ساه تب

 'هئاهم وبخت سيل ردص رح ىلع ةيرعلص ةحفذ نم اهدرب اق

 هلمحاف رعّشلا نم يناطفف يفيّطب هبجو رون ىشو ًافيط هئسح ايو
 :همعات زتهاو "رضخاف امحلا اهاقس ةناب نصغ ىلع هاحاشو لوحي

 . يل نم ناتيبلا طقس ١
 . ةدسر : يل ؟

 ال



 - ىونلاب ”حبصلا انلمش يف ىمر اماف

 ماعم اهنم يهو ىورخح تفقو

 فقأ لو يني يف 'ينانب فوقو
 اهادودص يمسحي اسر يل قي لو

 ةرظن مرغتف تقبأ ةلقم الو

 هنأك باكرلا يف يدجو هللف

 .همزالأ ىنعم ريغ اهنم  قبي لو
 لاعج تشل دق سنو دارك
 . هّتاخ بدتلا يف عاض حيحش ”فوقو
 هعماط 'لجا امك يعمدب ىجشيف

 ةنمراغ يقل” ؟فلعلاوج ةتاكب
 همزاورز ليلي تنح دقو يعومد

 همظانم تواهت ىتح هئتلّئقف اهفاله ايرثلا فك نم ده دقو

 ل 5:

 همحأس هاقثأ عسدلاو ١ أدعست: نأب هعماط هاجشأ 'عيرلاك 2

 نيمضتلا هجو ىلع يبن ةديصق نم تاببأ راسنا هتدصصق يف لمعتسا دقو

 . دبج هرعش رثكأو

 0 دبع دعو اق تال ةج م هلو

 قاب نأ ذإ تبجعو مهِدْعَب نم "اقوشت عومدلا تينفأف اولحر
 ةفقرفل دوقولا تبعا وا رطقي دوعلا نأ تساعو

 قالطإلا ”ةحرف لداعت“ يدنع عميركذ ةحرفو ًاروسأه تيبأو

 .قارحلا ةعنص محي .قرحلاف . قرافم داوس .ىولبلا ركنت ال.

 موي فوتو . اهب أشنو « سولأب ةئاعبرأو نيعستو عبرأ ةنس هتدالو ”تناكو

 <« لصوملاب ةئامسمخو نيسمخو عبس ةنس ناضمر رهش نم نيرشعلاو عبارلا سيخخلا

 . ىلاغت هللا همحر « ةئامسمحو نيسمخو تس ةنس دادغب نم هجورخ ناكو

 . قاروألا

 . يلابن : ص ق١

 . ًاقرحت : ر يفو « ًاقرخت : اهقوف راتخملا يف بتك ١

 . ًاديج هرعش ريكا ناكو : ر يف ةظفللا هذه لبق داز

 نا



 00 ةيبرغ ةتكن .ترك ذ دجنتسملا» -ةيالؤ -عتيزات“ فرك ذ .اهو.
 ةامح يف همانم يف ىأر دجنتسملا نأ ءالضفلا قارعلا خياشم ضعب هب نربخأ ام
 اماف « تاءاخ عبرأ هفك يف بتكف ءامسلا نم لزن اكلم نأك يفتقملا هدلاو
 ةنس ف ةفالخلا ىلت . : : هل لاقف « هآر ام هيلع..صقف « ايؤرلا ربعم بلط ظقبتسا

 . ةدمب هدلاو ةافو لبق كلذ ناكو « كلذك رمآلا ناكف « ةئامسخو نيسخو سخ
 هذه « ةمبم نيس مث ةنكاس واو اهدعبو ماللاو ةزمحلا مغب : يسولألاو

 هركذ اذكه .« تارفلا ىلع ةناع ةثيدخ دنع ةئحان. يهو « سولأ ىلإ ةبسنلا

 « يناعمسلا نبا ظفاحلا ىلع هكردتسا .اهف ب هركذ مدقملا زيثألا نب نيدلا وع.“

 "رادلا يطانفب وهوت# ١ سوسرط دنع لياشلا يرماتلا عفوت وأ ١ لاق هنأل ْ

 نمو « يسلآلا » راستلا نإ اهدمقو - هابص يف دادغي لخد هنآل أشنملاو
 0 هللاو « ماللا مضو 0

0/0 
 ةرفص يبأ نب بلهملا

 ب قوتي ناك ايو ةرفم اينسأا تكا دل ثنا - ةركنع ىأ ني "كتلي هس وأ
 .نب ثراحلا نب لئاؤ نب يدع نب ورمع نب يدنك نب حبص نب قارس نب ملاظ همساو :

 ءامقيز م ورمع نب نارمع نبا « ةنكاسلا -نيسلاب دسألا لاقيو « دزآلا نب كيتعلا
 يدزألا « دزألا نب .نزام نب ةملعت نب سدقلا ءىرما نب ءامسلا ءام رماع .نبا

 لم ذا لزم ديح يف اوفس بد "لهآ 95 ٠ يدقاولا لاق 4 يرصبلا يكتملا

 ١ بابلا 1١ : 55 .

 يربطلاك ءجراوملا بورح نع وأ ةيمأ يب رصع نع ثدحتت يلا خيراتلا بتك يِ هرابخأ
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 ةباصالاو موو: فراعملا رظناو خلا..دربملا لماكو ريثألا نباو يدوعسملاو  7١5 : 5حرسو
 . نويعلا : ٠١5 ليدعتلاو حرحلاو 516 : ريحملاو 4/١ :  744هه : ١.يبهذلا ريعو

 تارذشلاو ١ : 29و20 :



 قيدصلا ركي وبأ مهيلإ هّنجوف < ةقدصلا اوعنمو هدعب اودترا مث« ٍلسو هبلع هللا

 مهمزبف ميلتاقف < هنع هللا يضر يموزخلا لبج يبأ نب ةمركع هنع هللا يضر
 اولزن مث <« نوماسملا مريصخو مخ نيقعباو يتلف نصر لالا يل ف نخثأو

 مهثعب و «مهيراراذ ئبسو « 1 ا

 مهقتعأف « غلبي م مالغ ةرئفلص وبأ مهيفو « هنع للا يضر قيدصلا ركب يأ ىلإ

 ةرافلص وبأ ناكف « اوقرفتف « متثْش ثيح اوبهذا : لاقو هنع هللا يضر ركب وبأ

 ! ْ ةرصملا لزن نم

 هيف أظخأ « لطاب ثيدحلا اذه : « فراعملا » باتك يف ةبدتق نبا لاقو

 ىلع دفو امنإو « طق ركب بأ هآر الو ءالؤه يف نكي مل ةرئفص ابأ نآل يدقاولا

 فنرأ هرمأف « ةحللاو نيارلا ضيبأ خيش وهو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 وهو.:بلبملا دلو دقو ركب يبأ نمز يف ًامالغ نوكي فيكو © بضخف بضخ

 هدلو يف ناك دقو . "نيتنسي ملسو هيلع هللا ىلص يننلا ةافو لبق هدلو رغاصأ نم

 هلو « جراوخلا نم ةرصبلا ىمحو « سانلا عجشأ نم روكذملا بلبملا ناكو

 « لماكلا » هباتك يف دربملا سابعلا وبأ ىصقتسا زاوهألاب ةروهشم عئاقو مبعم

 ابعئاقو راشتناو اهوط الولو « كلذل بلبملا ةرصب ىمست يبف « اهرثكأ

 . اهنم ًافرط تركذل

 « هرواشي هللا دبع هب الخف « ةكمب ذئموب وهو « يحاونلا كلتو قارعلاو زاجحلاب

 : لاقف يحملا يمرقلا بهو نن فلخ نن ةيمأ نب ناوفص نب هللا دبع هيلع لخدف

 : لاق ؟ هفرعت ام وأ : لاق ؟ اذه كموي نينمؤملا ريمأ اب كلغش دق يذلا اذه نم

 : لاق « ةرثفص يبأ نب بلبملا وبف : لاق « قارعلا لهأ دبس اذه : لاق « ال

 : لاقف < شيرق ديس اذه : لاق ؟ نينمؤملا ريمأ اب اذه نم : بلبملا لاقف « معن

 . معن : لاق < ناوفص نب هللا دبع وهف

 مها



 :ليق هنقو بذكلا الإ ءئشب بامي نكي لو: ١١ فراعملا » يف ةبيتق نبا لاق
 - سانلا ىقتأ بلبملا ناك : لوقأ انأو : اذه دعب ةبيتق نبا لاق مث « بذككي حار
 لاق دقو « ابرحع ناك هنكلو ©« بذكي نأ نم لبنأو فرشأو « لجو زع هلل
 يتروبف ةلكلاب جراوخلا ضراعي ناكو « ةعدخ برحلا : مسو هيلع هللا ىلص ينلا
 حار : نولوقيو باذكلا هنومسي اوناكو « جراوخلا اهب بهري « اهريغ نع اهب
 . اهريغب ىرو ًابرح دارأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ناك دقو « بذكي

 بلبملا اهبيف يمر تايبأ حرش يف "« لماكلا » يف دربملا سابعلا وبأ لاقو

 معي ناكو « اهيقف ناك بلبملا نأل « باذكلا » هلوقو :: هةتروضاام « بدكلاب

 الإ ابنك بتكي بدك ل٠ لوك نط سو يلع لأ لص ل لور نع دا ٠١
 بذكو « اهدي هتأرمال لجرلا بذك و « نيلجرلا نيب حلصلا يف بذكلا : ةث
 هب دشيل ثيدحلا منه امير بلبملا تاكو . « ددبتيو دعوتي يرحل يف لجل
 ”بتدّتلا مهل لاقي دزألا نم يح ناكو < جراوخلا رمأ نم هب فعضيو نيداسملا رم
 : مهنم لجر لوقي هيقو. © بذكي بلجلا حار دق : : اولاق احئار بلبملا اوأر اذإ

 لوقت اهي ىدصت كدت وا ىتفلا لك ىتفلا تنأ

 امو جراوخلا لاثق لصف يف هرخاوأ يف ”« لماكلا » باتك يف دربملا ركذو

 ناكف « بشخلا نم ًايدق سانلا ”تك”ر تناكو : : ةقرازألاو بلبملا نإب ىرج

 وأ نيعم هل نكي مل نعطلاو نرقلا دارأ اذإف © عطقنيف هباكرب ”برضَي لجرلا
 . اهعبطي رمأ نم لوأ وهف « ديدحلا نم 'بتكزلا :تبرضف بلهملا رم أف © دمتعم

 : ةريثك بلجلا زابخأو
 فسوبي نب جاجحلا ةبج نم ناسارخ يلو ام رخآو « لاوحألا هب تملقتو

 ناوزم نب كلملا دبع هبلإ مضو «تيقارغلا ريمأ ناك هنإف  هركذ م دقملا- يفقثلا

 ناتسجس.ىلعو © روك ذملا: بلهملا ل ل ا ا

 ١ موه ؛ تراعلا ,

 سوو : م لماكلا ؟

 الم : *“ لماكلا م



 ةنم ابتلع نيل «نراننازغ» هيلا هوه. ركب ىأ نب هلا دنع

 ظ ظ . ةرجبلل نيعبسو
 يضر نافع نب نامع نب ديعس ابحتف امل دنقرمس ىلع هنيعي بيصأ دق ناكو

 كلت يف هعم ناك هنإف « 'هنع هللا يضر نابفس يبأ نب ةيواعم ةفالخ يف «هنع هللا
 نيع ًاضيأ تعلق ابمفو « ًاضيأ دمعس نيع تعلق كلت ةوزغلا كلت يفو « ةوزغلا

 م يوحد ةحلطب فورعملا يعازخلا فلخ نب هللا دبع نب ةحلط

 : بلهملا لوقي كلذ يفو « دوجلاو

 يسن ام كلت نع هللا دمحم اهبيفو يسفن تبقي دقل ينبع تبهذ.نأل
 سهرلا ىدل "نوسلا مت نأ ديالو. --"انلوبخ انعأ هلا رمآ ءاخ اذإ

 ناسارخم ابلاو بلبملا لزب ملو . ناقلاطلا ىلع هنبع تعلق بلبملا نإ لبقو

 هركذ يتآلا ديزي هدلو ىلإ دع هلجأ هرضح املو © كانه ةافولا هتكردأ ىتح

 . "؟« ينباي : هل لاق ام ةلمج نمو « ٍبابسأو اياضقب هاضوأو  ىلاعت هللا ءاشث نإ

 . ؛هناسل همتاكو هبجو لجرلا بجاح نإف « بتاكلا فرظتساو « بجاحلا لقعتسا
 ل ل ةرحبلل نينامو ثالث ةنس ةجحلا يد يف يفوت مث

 . ىلاعت هللا همحر * ناسارخ ةيالو نم ذورلا ورم

 «ةبمنلا نع قو ةتغرو همراكم ىلع لدت ةحملم تاراشإو ةفيطل تاماك هلو
 نم ريخ نسحلا ءانثلاو 6« توملا نم ريخ ةاملا : لوقا كلو نا ليما ءانثلاو

 يا ل ا « ةامحلا
 . ملعأ للاو « ديزي هدلول مالكلا اذه نإ لبق دقو 4 تم اذإ ًادغ "يف

 نقر« مخ لع شأ ام مبابث نسحأ « ينباب : هبنبل لوقي بلبملا ناكو

 : "ةوسك هنم بلطي نم ىلإ هبتك امف يناطلا مات وبأ اذه ىلإ راشأ

 ”بلهملا باسشلا يف ىصوأ ناك اهب ةبصو ”يأ ”بكطلا ملعلا تنأف

 راتخملا ادع ام « خسنلا عيمج نم تطقس : هنع هللا يضر ١
 . انلويش ىيعت : ر ؛ انلويح ايعأ : ق ؟

 . ؟ لك : ١ مامم يأ ناويد *“

 سو . هد ويل



 مالكلاو « ملعأ هللاو « نينامثو نيتنثا ةنس يفوت هنأ هخيرات يف يربطلا ركذ دقو 2
 . ىفوتسم هنإف كانه رظنملف « ديزي هنبا ةمجرت يف روكذم هتافو ىلع

 : لاق مث « تمزحف ماهسب اعدو اي لا راكم نع مج ءاقولا هترضح.املو 1

 راق ؟ةنرنم اهرساك منورتفأ : لاق « ال اولاق ؟ ةعّمجُمم اهيرساك مينورتأ ©

 . .٠ 'تام مث « ةعاملا اذكه : لاق « معن

 ش : روهشملا رعاشلا ةعسوت ن ران لوقي كلذ ينو اورثكأو ءارعشلا ءنر تام انو 3

 ٍبّتلمملا دعب .دوجلاو ىدنلا تامو . ىنغلل ”بارقملا ”وزّقلا بهذ الأ
 برغمو قرش لك نم ادعق دقو اهناحرْبَي ال ذورلا ورم اماقأ

 1 ةبيتق نبا لاقو « ًاداجبأ ادا وجأ ءامرك ءابجن ذالوأ ةدع ”بلبملا فلخو

 و ةئاؤلث بلبملا بلص نم ضرألا ىلإ عقو هنإ : - لاقيو ' « فراعملا » باتك

 .نب ةصيبق نب متاح يبا ديزيو حور هيديفح ركذ ءارلا فرح يف مدقت دقو -

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءايلا فرح يف.ديزي ركذ يتأيسو « بلبملا

 لاتق يف همدقي هوبأ ناكو « ةريغملا سارف وبأ هدالوأ ةارسس نمو (280)

 ” هتدحن نع نابأ ءالب اهيف ىلبأ خيراوتلا اهتنمضت ةروثأم عئاقو مهعم هلو « جراوخلا

 ,ورمي هنع هيانتساو ناسارخ ىلإ هببأ ةمحص هجوتو « هتمارصو هتماهشو

 هاثرو ©« بجر رهش يف نينامو نيتنثا ةنس هببأ ةابح يف اهب يفوتو « ناجهاشلا

 دبع نا وزو 0 رباج نبا لاقيو « نايلس نب هز وهو: مجعألا ادايزأ ةمامأ وبأ

 ١ + اهوأ يتلا ةرئاسلا ةيئاحلا هتديصقب : »و روهشملا رعاشلا :نيقلا :

 حئارلا ”دنجملو نيركابلل اوزغ اذإ ةازغلاو لفاوقلل لق

 ا قيرطلا ىلع وْرَمِب ريق انضم ةءورملاو ةحامسلا نإ

 . ياس. نفر يط لكو ناجملا موك هب ”ريقعاف. هريقب ترم اذإف.

 حئابذو مد اخأ نوكي دقلف اهئامدب هربق بناوج حضناو

 "حمار نيتلصم ةوعدبفتهاو هئاول دقعو هتازبب ربظاو

 ب رق ا فاهم 7
 . يوقلا ليوطلا : يعرشلا ؟

 "ه4



 -ةفاق وأ ابقاعم :دونجلا بآ
 .  ةشعنب لف. موب .مراكملا ىدأو

 تعيسأرلا .ةالبلا هرم .تفحر

 7 0 ل ,

 هلح تيب انزح اثب ىفكو
 هجورتس ظحو

 'نملعتلف ءىرما ىلع حاني اذإو
 الفرو انلخ ةزيفللا قتل“

 ضعت : لوط .دعب  .”ةريغملا تاما
 تبياشت لاجرلا ىلع رومألا : اذإو .

 هرياثم تفعف

 قرم يذ مولسب ”ليسملا لق.
 : تحضأ ةريغملل كلامصلا ىرأو 0

 ..ىدتلا اوعجتتا 0 عسيرلا ناك

 يذلاك ةريغل ا ”بلبلا .ناك

 هل ىقسف 0 ام ةمج باصأف

 .ةزافم طْسو ”لَتْحَي ول مايأ

 ىف. اه لازم نل بليملا نإ

 انها... فحاول. تايرقلا
 هلوح ”بئاتكلا وفين ابتيلتلم
 هل وم ”جاوتم رغأ ”كلم

 ادعلا 00 .بورحلا ةيولأ عاف

 ةنرب 5

 | . حئافصو ٠ ا 7 نيب .لثقلل :

 . قلاغمب رو

 حجار لقع لضفب لاجرلا نود :

 . حئارضو ةريفح .نئهر ماقأو
 خئادمو لضاوف. لضفب . تلاز

 جامع ع لاه فراقلا حاج
 ايا بل

 حراقلا هع نع كبان رمفاو

 حلاصلا لاعفلاب كلذ .تئتعأو
4 . : : 
 حزانب .هنع سيلف .نونملا ىئرخأ

 ”خماط فرطو ةحعاط .لك 0

 حئانلا خون قوف ةريسملا نأ
 حئياصتو هله

 حتافمو

 محال قرب "لك 'عماول ”تّمخو |

 : ٠ حئاما .بيلق .ىلإ ءالذلا ىقلأ

 حناومو .عزاونب هضاوح يف

 حقال برح لك مداوق يرْمَي

 . حصاحصو بسابس لبس 'باتحت

 حئارلا حيضنلا نم نوثتللا ملم
 حشاكلا فرط ضفغب قيدصلا فرط

 عو

 نا

 : . دقف : ن ص ق ؟

 وتوزعت  .٠

 0 "وم



 ابلك اهتنثأل ةلاطإلا فوخ الولو « اهبَخُنو دئاصقلا ررغ نم ةديصقلا هذهو
 يف ه هركذ مدقملا يلاقلا ىلع وبأ اهركذ دقو « تيب نيسمخ ىلع ديزت ةليوط يهو

 اهتاببأ ضعب يلع مكتو « "هبلامأ ىلع ًاليذ هلعج يذلا هباتك يف  'ةزمهملا فرح
 اهنأ حصألا نكلو « روبشملا رعاشلا يدبعلا ناتلّصلا ىلإ بسنت دق اهنإ : لاقو

 ريك ذت زاوج ىلع مهنتك يف .ةاحنلا هي ديشتست اهنم يناثلا تيبلاو ٠ مجعألا دايؤأ

 ةرثكل ةدصصقلا هذه يف تيب ربسأ وهو < يقبقح جرف هل نكي ملا اذإ ثنؤملا
 : "لاقف عبارلاو ثلاثلا تيبلا ىنعم ل دقو « هل مهلاعتسا

 ينارقعاف هربق بْتِج ىلإ ير اقع اكل نكي مل نإ ينالمحا
 نالت ول هادن نم يمد نر اك دقف هيلع يمد نم احّضناو

 نب يلع نب دمج نب نسحلا دمح وبأ فيرشلا وه نيتيبلا نيذه بحاصو (201)

 ةدصق ةلمج نم امهو « دادغبي نبتلا باب دبشم بقت ينيسحلا يولغلا ءوضلا يبأ

 باتك يف بتاكلا داعلا كلذ ركذ « هللا ديبع دلاو رهاطلا بيقنلا اهب يثري
 نيثالثو عبس ةنس يفوت روكذملا دمج ابأ فيرشلا نإ : ًاضيأ لاقو « ةديرخلا »
 . ىلاعت هللا همحر « دادغبب ةئامسخو

 باتك يف نيتيبلا ننذه تدجو «ةديرخلا» يف داعلا هركذ ام ىلع يفوقو دعب مث
 «للا دبع وبأ هتينكو < يمعثخلا دمع نب دمحأل ينابزرملا فيلأت « ءارعشلا مجعم »
 .٠ يرتحبلا يجاهّيو عبشتي ناكو < نسحلا هنإ لاقيو « سانعلا وبأ لاقيو
 مجعألا دايز ىلع ناك ًاجاميد 0 والا بلهملا نب ةريغملا ناكو .
 1 : كلذ يف دايز لاقف

 بلملا ضرع هةتقزم اّمنكلو ءهّددْحو ةتئقزم جابيدلا ام ك'رمعل
 م

 . م5001 ب رظناذ

 ١١ - مل : يلامألا ليذ ؟

 تدرفنا امم ةروكذملا ةمجرتلاو ؛ ناتيبلا درو ثيح ؟75 : ١. + بتاكلا دلاخ ةمجرت رظنا ”

 ال فلوملا نأ ىلإ ريشي دق ام كلانه تبث امو انه فلؤملا هلاق ام نيبو «© ر ص ناتخسنلا هب

 2 . بتاكلا دلاخش ةمجرتب هل ةقالع

 وذ



 . هفطعتساو هاضرأف بلبملا كلذ غلبف

 « ناسارخ ةالو خيرات » باتك يف يمالّسسلا دمحأ نب ىلع نيسحلا وبأ ركذو

 ىلإ ءاجف بلبملا ابعمسي نأ لبق ةديصقلا هذه مجعألا دايز نم عمس الجر نأ
 هدشنأف مجعألا دايز هاتأ مث © هرد فلأ ةئام هاطعأق « اهايإ هدشنأف بلبملا
 هاطعأف « ينم ابعمس امنإ : لاقف <« كلبق لجر اهيندشنأ دق : هل لاقف « اهايإ
 . مهرد فلأ ةئام

 رار لاا مهبفو ةبلامملا مهل لاقي نامارخ ريثك بقع بلباو

 .: 'بلبملا حدمي يئاطلا سنخألا وهو « ةساحلا»

 رلخلا نال اقرا عا ًايتاش بلبملا لآ ىلع ”تلزن
 يلهأ '”مهتبسح قح ”مهأربو مه'داقتفاو مهفور عم يب لاز ف

 مهمحر « ضيأ هلسن نم  "ءاحلا فرح يف هركذ مدقملا - يلبملا دم وبأ ريزولاو

 ْ | . نيعمجأ للا

 . اهيلع مالكلاو طبضلا ىلإ جاتحت ءامسأ ةمجرتلا هذه لئاوأ فو .

 . اهيلع مالكلا مدقت دقف دزألاو كيتملا امأف

 اكتم نه ةانثملا ءاملا نوكسو يازلا حتفو مملا مفي وهف ءايقيزلم امأو

 ورمع بقل وهو « ةدودمب هزم امهدعيو ةيناثلا ءاملا حتفو فاقلا رسكو

 نيتلح موي لك سبلي ناك هنأل كلذب بقل انإو « نميلا كولم نم ناكو روكذملا
 « اههمق دوعي نأ هركي ناكو « اهعلخو (هبقزم ىسمأ اذاف « بهذلاب نيتجوسنم

 لوطي ةصقل ماشلا ىلإ نميلا نم لقتنا يذلا وهو « هريغ دحأ اهسبلي نأ فنأيو
 دبع نبا رمع وبأ ىكحو 4 جرزخلاو نسوألا مهو « هدلو نم راصنألاو « اهحرش

 باسنأ يف ممألا دصقلا » هامس يذلا هباتك يف « باعيتسالا » باتك بحاص ربلا

 ءايقيزم ورمع لسن نم داركألا نأ مجحلا فيطل باتك وهو "« مجعلاو برعلا

 . 8١05 : مقر « يقوزرملل ةسامحلا حرش ١

 . ١؟* : ؟ بج رظنا ؟

 . ١# : ممألاو دصقلا +

 ؟واب



 اومسق « مهدلو رثكو اهب اولساتتف مجعلا ضرأ ىلإ اوعقو مهنأو « روكذملا
 : ىيلا دبع نبا رمع وبأ هلاق ام.دضعي وهو كلذ يف ءارعشلا ضعب لاقو « دركلا .

 ١ . ماع نب ورم نب درك هنكلو ٠ . سراف ءانيأ داركألا ام-كرمعل ..

 ا :”كيفلاب ةنشق . * همقت ةاكو هدول ايلا. ها بنفق امإف وماع م وبأ مآ:

 . سيقلا ورما هابأ نإف « ةريحلا كولم دحأ يمخللا ءامسلا ءام نب رذنملا امأو.
 يا ا تنب ئهو «:همأ ءامسلا ءامو :© يدع نيدورمع نبا
 - . اهنامجو اهنسحل ءامسلا ءام اهل ليق امنإو « طساق

 مسا وهو < ةروصقم هللا اهم ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا لادلا حتفب ابد امأو
 دزألا ناكو « .هولزن امل هيلإ .دزآلا نم. ةعامج تفيضأ نيرحبلاو نامع نيب عضوم
 " ميش ىلإ ةفئاط لك تفضضأ - ةمجرتلا هذه لوأ يف هاتركذ اهسج  مهقرفت دنع
 « ةارّسلا دزأو.«نامع دزأو « ةةوُثَش دزأو « ابد دزأ ليقف < اهريغ نع اهزيمع
 | فالتخاب .فلتخم .دزألا نأ ناظ نظي الف < روكذملا .دزألا ىلإ لكلا هومر

 ا ا ل

 1 2: 'يقراحلا ثراحلا نب .بعك نب ثراحلا نب نزح نبا.

 2 رناثدحل نم :”بير اهب لجرو' ' ةحيحص لجن نيلجر يذك تنكذ 2
 : .نامع :هزاق تلش -” ينلا :انيمأو موش دزأف تحص يتلا. امأف ٠

 . نب كلام ىلإ تعب - 1 اجلا نب يرتلتق بالا مزه و:

 وق نع ل سوو قاقحتتسالا دعب ةزئاجلا اعإ : لاقو 598 ةزئاحي

 فيك : لاق مث « ةراشبو كلم : لاق « ريشب نب كلام : لاق ؟ كمساام : لاق
 ؟.دني وه قيكف لاق« فاح ام نمأو لمآ ماكر كاف ادم كك

 0 : ءارمشلاو 0 تف م 000 :5 ا ةبلرت 1

 -1200وم# : 4 با نظنا ؟

 م



 مهعنقأو لضفلاب مهعسو : لاق ؟ هنع ماضر فيك : لاق « فوءر دلاو : لاق
 مهيف مطقنف اندحي مهاقلن .: لاق ؟ مودع متيقل اذإ نوعئصت فيك : لاق «.لدعلاب .

 : .لاق ؟ ةءاحفلا نب يرتطَق لاح ايف : لاق « اتيف نوعمطيف مهدح اننوقليو

 نم ماقملا انيأر :: لاق ؟ هعابتا نم كعنم اف ::لاق « هب هاندك ام لثم انداك

 تايبلا ةاعر : 0 لاق ؟ هغابتا نم ًاريخ.هئازو..

 3 00 : لاق ؟ لضفأ مهي :-لاق“ © هودربا قح حرسلا ةامحو هونمؤي قح

 ا لاق ةامافرط ليال ةعزم اسك م لاق < نلوقتل : لاق « مهيأ

 ٠ لاقف . 00000 لاق ؟ مالكلا اذه يف تْيوَر له كيلع

 ىتح ناك : تلق « عونصملا مالكلا ال عوبطملا مالكلا هللاو اذه : هئاسلجل جاجحلا ١
 ١  0 5هتحضو هباوضب 1 0 و اذك ا 0 اذهأ .

 لم
 يللا رابعا

 + نوبشلا رعاشلا يئئايدلا ي ىنراقلا بتاكلا هيو رص نب راببم نيسحلا 1

 نسحلا يبأ يضرلا فيرشلا دي ىلع ناك همالسإ نإ لاقيو < ملسأف اسسوخي ناك

 دقو «رعشلا مظنا يف جرت هيلعو « هخبش وهو - هركذ مدقملا  يوسوملا دم“

 .. ملسأ هنأ 'هخئزات يف يرزجلا ريثألا ناهي كفوا . هدئاصق نم ًاريثك نزاو .

 تلقتنا دق رايهم اي :ناهرب نبا مناقلا وبأ هل لاقف «ةئ ةئائلثو نيعسدو عبرأ ةنس .يف

 تنك : لاق ؟ كاذ فيكو : لاقف « ةيواز ىلإ ةيواز نم رانلا يف كيولسأب

 فا امام :

 '.. ةياهنلاو ةيادبلاو 7” 1 ةيمدو 44 .:707 مظتنملاو 0 ا دات هج ْ

 1 : .؟غع ١ .تازدجلاو :١57 #8 يبهذلا ريعو 2-1 4١

 :4ةك د هع خيدات ١ ١



 ريبك رعش ناويد هلو « هتقو لهأ ىلع ًامدقم « لوقلا لزج ًارعاش ناكو
 . هدئاصق يف سفنلا ليوط ةيشاحلا قبقر وهو « تادلجم عبرأ يف لخدي

 : لاقو هيلع ىنثأو « دادغب خيرات » يف بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا هركذ

 هيلع أرقُيو « دادغبب ينعي « تاعمملا مايأ يف روصنملا عماج رضحي هارأ تنك

 م هنم ممسأ يل ردقي 3 هرعش ناويد
 لاقف عقلا ةلفدو ناك ىف ةهزك 3 دولاب يراسل ىلا وأ هركذو

 ةماك لك تحت ىلحت « بتاكو «رعاشم لضفلا كسانم يف هل « رعاش وه : هقح يف

 © تيلو ول هيلع كحتي « تدب هدئاصق نم ةديصق يف امو « بعاك هتاماك نم

 ؛ بونذلا نع بنذملا نامزلا رذتعي اهلثبو « بولقلا بلاوق يف ةبوُدصَم يهو

 1 . هدئاصق ةلمج نم تايبأو هرعش نم عيطاقم ركذب مالكلا اذه بقع مث

 « ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا » باتك يف ماَسَب نب يلع نسحلا وبأ ه هركذو

 هتديصق روهشملا همظن نمو . هرعش نم ًائيش ركذو هيلع ءانثلا يف غلابو
 ْ : ١اهلوأ يتلا

 اهامحو نئتمقرلاب اهراد ىقس

 : اهنمو

 كلام ”مأ نم لبحلا لصوب فيكو

 - اهاومأ رادلايف برتلا ”لمحلي ”ثلُم

 اهالثحو هور انيدالب نيبو

 ىونلا ىلع يلق قوشلا نيعب اهارب
 ابيح َردكأو ىفصأ ام هللف

 ىرأنأب ”تسنأ يننع تشحوتسا اذإ ظ

 اهتدقل ببطرلا نصغلا ”قئّتعأو

 | بيثكلا مويو

 اهملق ”ةمح لكلا 'فوخ لدي

 ”ةيبظ "يل تفرشتس

 اهايؤرب ينيعل نم نكلو «ىظحبف
 2 امظدأو ةادغلا ينم اهدعبأو

 اهابشأو اهيلإ ينيبصت رئاظن
 اهاف هسسحأ سأكلا رغث فشرأو

 اهاقشخ عانقلاب لض دق ةحلوم
 اهاتبلو اماتلقم ًانسح دادزتف

 امايإ كنأ هيبشتلا ةحص ىلع

 ا



 اهنيبجو اهدخ ينوكت م نإف
 ١ةزيزع راد بح يف ”هماولأ

 هملق نأش اهنإ ًادحنو هوعد

 هنيعي اهارب نأ متعنم .مكبهو

 هلوط رّصَق لثألا تاذب ليلو

 ىوه لا ىلع ايشم لوهلا 'يلإ تطخت
 ابلضت نأ .ىجدلا فادسأ داك دقو

 : "تامبأ نم هلو

 اهّبح كبلق تقلع يتلا نإ
 اهرصخ نم اًءافو "ناهض تدقع

 اهانبع تنأ وأ دبجلا تنأ كنإف
 اهامرم عماطملا مجر ىلع ىتشي

 اهادّعت ام ”ةعلت ًادحن نأ ولف

 اهانمتي نأ ”بلقلا نومنمت لبف

 اهآ هتركذل اهآ « اهفيط ىرُس

 اهاشمم هللا رغصي ال « هراطخأو
 اهايانث ”ضيمو الإ ابل اف

 قوُلع ريغ كنم بلقب تحار

 قيثو ريغ نيدقعلا الك < ىهوف

 : "ىلاعت هللا همحر هلوق اضيأ هرعش رئاس نمو

 يماعُنلا هودحت ضراعلا ركب

 : انهو

 جمف يبلق ىحلا ءاعرحجيو

 ابحع لج"رتو

 ىلع اهآ ىضغلا ناريجل لق.

 ماض "الو ةامسفلا له

 'كرشن ابصلا حير اوُنَح

 ثدحتف

 امامأ راد اب يرلا كاقسف

 4[ ىمازخلا سافنأب نيجانتي

 امالسلا يبلق ىلع .أرقاو ىحلاب
 اماقأ مسج نع راس ًايلق نأ

 اماد ناك ول ىضغلاب شيع ببط

 اماع خلسن نأ دجولا ىراصقو

 اماّمثو ًاحيش لمحت نأ لبق

 ١ ةبيرغ : ناويدلا .

 ؟ هلاأويد ؟ : !59 .

 ل ؟ هناويد و

 + راتخملا نم ةدايز .

 فل



 : امان نأ . ينونمل متنذأ نإ ىرككلا يف يل 'مكحابشأ اوثعباو

 . راصتخالل ايلط ردقلا اذه ىلع اهبياطأ نم رصتقن ةليوط ةديصق يهو

 0 ١اهنم يتلا هتديصق هرعش قمقر نمو

 قو ةدئفأ .نيقرألا ىلع  ملسب ةعجامل .لبف- تقرأ

 قحأ ىلأ نبا نم ا نبا اي ةدوملا كتدشن.

 00 . "اهترديتس اذ ' ينبع نإ كعمد: عزجلاب . "'لسأ ا

 30 00 الإ كلأسأ مف . ىفاعملا ( ىلع ءاكبلا قش :نإو

 اي 5[ ةاسحألا لايف ] "ننس أ دقو < ةعانقلا يف لو

 00 نأ 0 ا :ةايحلأ.١ نا اغإف لاؤسلا نع كندي ا

 المزتم اهب المتشم تيبأو -يتعانق لضف "لإ مضأ دقلو
 الومتم ينلاخبف ىنغلا . فصت  ”ةراش ةضاصخلا ىلع ودعلا يرأو
 الكوت  نيتينفنأ اانبنامأو . ةرسح ىلايللا ىنفأ ؤرما اذإو

 : ةي هعيش زن "كلاس عئاطمو

 ,نيغآلا لبق كتفرع. امئاكف مهحاورأ تقرفت. كوأر اذإو

 كاوا 0 م 0 .ةبدتك لفت نأب تدرأ اذا

 06 : ؟بتعلا نمضتت تايبأ ةديصقا لج نما هلو

00 00 0 5004 

 :. اهترزبتسا :-ن ءااهتزربتسا : ص ؛ اهترزنتما : 0 اهتي زيتسإ .:
ْ 1 : 0 

 . "4 :م ناويذلا راد ٠ ق نم ةدايز

 .اةحمدم ءار ان

 . "ع5: هناويد

 سيال



 هنأ نك ىلإ ناقعالاا روع اذ[
 ”حصفم ”يداؤف < .بتع نع تسفنت .
 0 اياقب ١ 7 لام ش ف 1 يفد ّ

 ”مت'رص يركذ "نع اه اذإ فيكو

 . مجمحي ظافحلل يناسلو * هب

 1 تاكست امسنا نيبو ركتأ

 .٠ ' هتساجح داديإ يف ةلطإلا نى! ! ةجاج الف رويشم ناويدو

 د.

 يو دا 3 .اوفلخو نينعاظ نم هنأ 7 0 0

 1 ةئاعبرأو نرشعو ناع ةنس ةرخآلا. قداح نم توا نام دحألا ةليلا يفوتو 0

 مدت ايسحب :- روبشلل " مكتمل نيب نأ يلع يآ شيئرلا يفوت بلا كلف
 تس ةنس يفوت هنأ عيراوتلا ضعب يف تنأرو ؛ىلاعت هللا اهمجر "هتججرت يف هركذ .

 . ملعأ هللاو «.حصأ لوألاو:« نيزسشعو ْ ظ
 ا

 « رام نب نسما دلو اشيأ « ةيدلا و هيلثك يف روكدللا يزرخابلاركذو |

 : اهتلمج نم: يتلا ةمث ةمئاحلا : نيالا كلر 00

 . ايلا اكل كعات ا .ةمظاك نم م عيرلا من

 نبأ نم ملعأ الو © رام دنا ريهاشم نم يهو : ”ةليوط ةدمصق هو

 ش .. طلغلا اذمدل كي

 : راببمو
 .ءار فلألا
 فن ها اها فاناوب قارا قر ا نر ا م

 : اهانه هرعت هايعرال نبا اخو: «:ةنكاسإ ءاه .مث اهتمت نم

 دعبو 00 ءابلا تقود ءاملا نع ملا سكب

 ١ ةقياسلا ةديصقلا نم وهو 000 : م هئاويد .

 م اس رظنا ع : /]1ه١ز . :

 شاول









 2000 د65
 000 رمع نبا ىلوم عفان

 هباصأو « ًايمايد ناك ؛ مهنع هللا يضر « رمع نب هللا دبغ ىلوم عفان هللا دبع وبأ

 ءالوم عمس « نيمباتلا 'نيحلاصلا رابك نم وهو « هتازغ يف رمع نب هللادبع هالوم ش

 « سنأ نب كلامو يناتخسلا بويأو يرهزلا هنع ىورو « يردخلا دعس ابأو

 1 مهنع دوي نيذلا تاقثلا "نمو © ثيدحلاب نيزوبشملا نم وهو . مهنع هللا يضر.

 . : كلام لاقو . راد هيلع رمع نبا ثيدح مظعمو « هب لمعيو مهثيدح ممحجيو

 لهأو ؛ دحأ نم هممسأ الأ يلإبأ ال رمع نبا نع عفان ثيدح تعم اذإ تنك

 ا ا ل ا نع يعفاشلا ةياور : نولوقي ثيدحلا

 . ةاورلا ءالؤه نم دحاو لك ةلالجل
 ينل باتك يف « ىلاعت هللا همحر « يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا ىكحو

 هللا يضر « رمع نب هللا دبع عم ريسأ تنك : لاق عفات نع رثنلاو ةميلولا باب يف

 مف © قيرطلا نغ .لدع مث هينذأ يف هيعبصإ عضوف « عار ةرامز بف“ اهنع

 عجر مث هينذأ نع هيعبصإ جرخأف « ال : تلق ىتح ؟ عمستا أ عفان اي : لوقي لزب ٠

 0 ٠ عفص مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر اذكه : لاق مث « قيرطلا ىلإ

 هينذأ دس فيك رمع ننا نأ وهو « ءابقفلا هنع "لأست لاكشإ رثآلا اذه يفو .

 :فراعملاو ؟١5 ١-: نانحلا ةآرمو 14107 : ١ يبهذلا ربعو : ظافجلا :ةركاذن يف هتمج را 5

 نع هبسن يف دزت مل رداصملا رثكأو «.١ه4 : ١ تارذشلاو ٠١ : 41١ بيذهتلا بيذبتو ٠
 . هللا دبع نب عفان : نم رب ن را خسنلا يف درو هنكلو همسا ركذ

 ١.. نم رب :ر نم تطقس .:. نيحلاصلا .

 ْ “”" ش ش . نم وهو : ن

 + ناتي هاذ

 ضني



 ناكو « هنم هنكم لب كلذ لعفب ًاعفان هالوم رمأي مو « ةرامزلا توص عاتسا نع
 عفان نأب لاكشإلا نع اوباجأ .دقو ؟ ال مأ توصلا عطقنا له : تقو لك هلأسي
 اذه ىلع دريو « عاتسالا نم هعنع ىتح ًافلكم نكي ملف. « ًايبص ناك ذئنبح
 فيكف « لوبقم ريغ يبصلا رابخإ نأ حيحصلا نأ وهو < رخآ لاؤس باوجلا
 : لاق نم ةجح دضعي رثألا اذهو ؟ توصلا عاطقنا يف هرابخإ ىلإ رمع نبا نك ر
 م اذذم سيلو « روهشم فالخ كلذ ينو « ةلوبقم يصلا ةياور قا
 ١ هيلع مالكلا

 ٠ نر راس لن راس سمور ؛ ةريثك عفان رابخأو

 . هنع هللا يضر

 ظ دي

 نرغب ةناوطح ىلوم « معن وأ اني قررا دبع نب عفان مور وبأ
 اوراص يذلاو ةنيدملا .لهأ مامإ ناك ؛ةعبسلا ءارقلا دحأ يندملا ءىرقملا « يمْئجْنشلا
 داوضو 6 ةبافسلا دعب الانا ةقبطلا نم وهو « هرايتخا ىلإ اوعجرو هتءارق ىلإ
 ىبأ نبا لاق « داوسلا ديدش دوسأ ناكو « ةباع'د هبف ًابستحت ناكو ؛« مهيلع هللا
 0 < يعمسألا لاقو « عفان ىلع تأرق : هنع للا ئضر كلام يل لاق < سيوأ
 . « ناهبصأ خيرات » يف معن وبأ ظفاحلا هلاق اذكه « ناهبصأ نم ىلصأ : عفان يل
 « مسو هيلع هللا لص هللا لوسر جوز ةماس مأ ىلوم . ةنومبم يبأ ىلع أرق.ناكو
 يفوتو .٠ "نيملا ب فرمح يف اههركذ قبس انفو« لبتقو 4 شارو: ةايواز هل ناكو

 هز سس
 ةياغو ١ : +١68 يبهذلا و 40 4 لادتككلا نازيمو ه8 : فراعملا يف هتمج رت - الهال 0-0

 . »ال١. : ١ تارذشلاو م58 ١ نانحلا ةأرمو 97:٠ ٠٠ :بيذهتلا بيذبتو م٠ : ٠ ةياهنلا

 . يبنلا ةجوز : ر ؛ يبنلا جوز : ق١

 م نيعلا فرح يف لبنق ركذ ؟

 ني



 ا ل « نيسمخو عست ةنس روكذملا عفان

 لسمو ( نعرا دع ىلا ليقواك طاع ا لن نسحلا وبأ هتينك نإ لبقو
 . باوصلاب معأ هللاو « معن وبأ .

 ءاه اهدعبو نونلاو واولا حتفو ةلمهملا نيعلا نوكسو مجلا حتفب : ةنولعجو

 نكي مل نإو لجرلا هب يم مث « ريصقلا لجرلا مما لصألا ين وهو « ةنكاس
 ليقو « بلطملا دبع نب ةزمح فيلح ةنوُئعََج ناكو « هيلع الع لعجو ًاريصق
 . مئاه ينب فيلح لبقو « اهنع هللا يضر « بلطملا دبع نب سابعلا فيلح

 اهدعيو واولا نوكسو ةلمبملا نيعلا 50 ةمجعملا دل عب : بوُعشو

 مسا لصألا يف وهو « ةدحوم ءاب

 د ل : يعجشلاو

 ىلإ يناعمسلا ضرعتي مو © ثيل نب رماع ينب نم مهو « عّجش .ينب ىلإ ةبسنلا
 ش . ١ةبسنلا هذه ركذ

/70, 

 يزرطملا

 يفنحلا هيقفلا يز"رطملا يلع نب ديسلا دبع مراكملا يبأ نب رضان حتفلا وبأ
 عاونأو رعشلاو ةغللاو وحنلاب ةمآت ةفرعم هل تناك ؛ يمزراوخلا بيدألا "يوحنلا

 بيطخ يملا دمح نب دمحأ نب قفوملا ديؤملا ىلأ ىلعو هبيأ ىلع هدلبب أرق « بدألا
 ' رجاتلا دعس يبأ نب يلعنب دم هللا دبع يبأ نم ثيدحلا عمسو « اهريغو مزراوخ

 كذب كدزتنا اذإون«باؤشلاب ملمآ تاؤو ىأ «ملعا تاو ةنيرت لك فك ديغ نق داز

 ش ا , هتبثن ال انناف

 . ىرخأ رداصم ةدعل ركذ ةيشاحلا ينو مم : م ةاؤرلا هابناو ٠٠ : غ نانحلا ةآرم يف هتمج رث - الو

 . يفنحلا يوخنلا : ر ؟

 انه مد 4



 2 بهذم لحتني « هبلإ ابعاد لازتعالا يف اسأر « هنفب ةفرعملا مات ناكو هريغو :
 ًالضاف هقفلا يف ناكو « احبصف < عورفلا يف هنع هللا يضر « ةفشح يبأ مامإلا

 هتزاجو ىلع وهو «© يريرحلل « تاماقملا حرش » : اهنم ةعفان فيناصت ةدع هلو

 اهلمعتسي يتلا ظافلألا ىلع هيف ملكت ١6 برغملا » بانك هلو « دوصقملل لصحب ديفم
 رصقأ امو « ةيعفاشلل يرهزألا باتك ةباثمب ةيفنحلل وهو ©« بيرغلا نم ءابقفلا
 ريبك وهو « برغملا حرش يف برمملا ه هلو « دصاقمال اعماج ىتأ هنإف « هيف
 حالصإ رصتخم » و « عانقالا رصتخم » و ةغللا يف « عانقالا » هلو « دوجولا ليلقو

 هلو « ًاضيأ وحنلا يف ةروبشملا « ةمدقملا » و وحنلا يف « حابصملا » و « قطنملا

 | . هبتكبو هب سانلا عفتناو « كلذ ريغ
 هل ىرجو « داقتعالا ل ناكو ةئاتسو ىدحإ ةنس اجاح دادغب لخدو

 2 ركذلا رئاس ناكو . هنع بدألا لهأ ذخأو. » ءاهقفلا نم ةعامج عم ثحابم كانه

 : ةعانص همفو - كلذ نمف « رمش هلو . تبصلا دمعي ةعمسلا روهشم

 مي ©.

 ”ريضن هلئاضف ابثر ”دكتنرو "يرو هلضاوف ىدن ادئنزو

 ريزغ 56 هلاون ردو نيم ًادبأ هلالج ردو

 1 1 ًاضيأ هلو

 يناغأ فيلأ وأ ناوغ ةفيلح ىترأ نأ دجلا نم يبحتسأل ينإو
 ٠ : ًاضيأ هلو

 ايماعت يدبت هءاقرزلا ىلع حيبق هنإو قوقح نع ينامز ىماعتت
 ايدانم مكنم عامسألا يوذل ىفك '”هءاغر نإف ىلضف اوركنت نإف

 . سيناحتلا اببف لمعتسي ةريثك راعشأ هلو
 لاقي اك وهو « مزراوخم "ةلامسخو نيثالثو نام انب بجر يف هلذالو تتاكوبا 3

 . هتمجرت يف ىتبس امك ةدلبلا كلتب هيا كلك يف يفوت هنإف «© يرشخمزلا ةفيلخ

 ضنك



 . ةئاّتسو رشع ةنس ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو يداحلا ءاثالثلا موي يزرطملا .يفوتو
 . ةيسرافو ةيبرع ةديصق ةئائلث نم رثكأب يئثرو « ىلاعت هللا همحر < اضيأ مزراوخي

 اهدميو اهرسكو ءارلا ديدشتو ةلمهملا ءاطلا حتفو مملا مهب : يزترتطُملاو

 ىطامتي ناك له ملعأ الو < ابمقربو بابثلا زرطي نه ىلإ ةبسنلا هذه « ياز | 1

 . ملعأ هللاو « هل بسنف كلذ ىطاعتي نم هئابآ يف ناك مأ © هسفنب كلذ

 رشع يداح يف روكذملا ٍبيطخلا دمحأ نب قفوملا هخش يفرتو ] (2802)

 . [١ ىلاعت هللا همحز ©« مزراوخم ةثامسمخو نيتسو نامت ةنس ريخلا رفص

0010 
 يديبعلا رارت

 يدبملا نب مئاقلا نب روصنملا نب زعملا نبا « هللاب زيزعلا بقلملا « رازن روصنملا 71
 هدلوو هدادجأو هدلاو ركذ مدقت دق ؛ 1 برغملا دالبو رصم .بحاص « يديستعلا .

 نيتسو سمخ ةنس رخآلا عببر ”رهش عبار سيخلا موي رصمب دبملا يلو . هدافححأو

 رهشلا رشع يداح ةمجلا مري ناكو < هيبأ ةافو "دعب رمألاب لقتساو ةئاثلثو

 . ةفالخلاب هيلع ملسو هنبأ ةافو ترتسو هتمجرت يف روك ذملا فنالخلا هيقو روك ذملا

 مالغ يكرتلا ؛نيككتفأ عم هتصقو « ةردقملا دنع وفعلا نسح اعاجش ايرك ناكو

 الام ةتبراحم يف مرغ دق ناكو « هب رفظ امل هنع افعو « ةروبشم ةلودلا زعم

 هيوب نب ةلودلا دضع ةمجرت يف قبس دقو «  هنم ردص امب هذخاؤي مو « ًاليزج

 5 ع . ن ص قهب تدرفنا ١

 ه١ : « نودلخ نباو ل٠9 : ٠ مظتنملاو (4 « مج ) ريثألا نيا خيرات يف هرابنعأو هتمج رت - ؟بو

 0 ؟ يبهألا ربعو 486 : + نانحلا ةآرمو ١74 : ةيضحلا ةردلاو مه : ١ يزيرقملا ططخو

 1 ٍج . الا : ءافرظلا ةنلبو ١+١ : " تارذغلاو مغ

 .موي: نصار * : . رثع عبار : نص ق ؟

 . نيكتفلا : ق ص ن غ



 يهو - ١ هتداعإ لإ ةجاح الف هربخ نم فرط ءافلا فرح يف ه هركذ مدقمل

 .ه . هوفع نسحو "هماح ىلع لدت. ةمضق

 ةرهاقلاب عماجلا 000 هنأ يحبسملاب فورعملا راتحلا ريمألا ركذو

 رهش يف ةئاؤلثو نينا ةنس هتراعب غىدبو ©« ينبو رفحو « حوتفلا باب لي امم

 م يذلا ةرهاقلاب رحبلا رصق ينب همايأ يفو : اضيأ يحبسملا لاق مث . ناضمر
 .سءمم نيعي روصقلاو ةقارقلا ماجر بكذلا فقر ؟ برغ الو قرش يف هلثم نبي

 ًابيرق قلخلا نسح نيبكنملا ضيرع نيعلا لبشأ نيعأ رعشلا ببصأ رعمأ ناكو
 دصلا احم: « ريطلا نم حراجلاو ليخلاب ًاريصب « ءامدلا كفس رثؤي ال سانلا نم
 . ًالضاف ابيدأ ناكو « زبلاو رهوجلا فرعيو "عابسلا ديصبو هب ىرغم

 يف هلاق ًارعش هل دروأو ؛« رهدلا ةميتي » باتك يف يلاعثلا روصنم وبأ هركذ
 ١ « متآملا الك دعو هدالرأ ندمت تزخ قفاو دقو دانعألا ضعب

 انّسظاك ةابحلا يف ابعَرْجَي نحب ووذ ىفطصملا ونب نحن
 ."انمتاخو ىتلتنلم انلوأ انتنحم مانألا يف ةببجع

 انمتآام ةدايعأو ًارط '”مديعب ىرولا اذه حرفي

 يناورملا نأ يككحي بيطلا ابأ خبشلا تعمسو : ليوط لصف دعب لاق مث
 بتكف « هوجهيو همف هبسب ًاباتك رصم بحاص رازن هبلإ بتك سلدنألا بحاص
 « مالسلاو « كانمجأل كاتفرع ولو انتوحبف انتفرع دق كنإف « دعب امأ » هنلإ

 . باوجلا نع همحفأو رازن ىلع دتشاف

 هذه نأ 6 ءافلخلا خيرات يف ءافرظلا ةفحت» باتك يف يحورلا نسحلا وبأ ركذو 1

 ١ ةداعإلا : ص . ٠ هليمج : ق .

 “* عابسلاو عابضلا : ق ؛ عابضلا : ن .

  4م”.و : 1 ةميتيلا 2,

 ١ ' . « انرخآو » ةميتيلا ينو ؛ ق يف نيتياورلا تبثأو «'انرخآو :ار 6

 ةيف ةصقلا و ع ءافلحلا خيراوت ى ىركذ يف ءافرظلا ةغلب .» مسأ لمحي باتكلا اذه نم عوبطملا

 . "98ه : 2 ض

 اضف



 وهو « هللا نيدل رضانلا نمحرلا دبع نب هللاب رصنتسملا محلا نيب تناك ةعقاولا

 زيزعلا ىلإ بتك رصنتسملا نأو « روكذملا زيزعلا نيبو سلدنألا بحاص يناورملا
 .٠ باوصلاب معأ لاو ١تاماكلا هذه زيزعلا هبلإ بتكف 0 هوحب و همسلا 1

هللا ديّيْعع "يدبملا هدج ةمجرت يف مدقت دقو
 نعطلاو مهبَسن.رابخأ نم فرط 

 يبأ فيرشلا ةمجرت يف مدقت دقو « هنوححصي ال بسنلاب معلا لهأ رثكأو « هبف

 بسنلا رمأ يف زيزعلا اذه دلاو زمملا نيبو هنيب راد ام ابطابط نب هللا دبع دمع

 زيزعلا ةيالو يدابم يفو . سانلا نيب ضيفتسملاك اذه راصو « زعملا هب باجأ امو

 2: بوتكم اهبف ةقرو كانه دجوف ةعملا موي ربنملا دعضص روك ذملا

 عماجلا يف ربنملا ىلع ىلتي ًاركتم ابسن انعمس 1إ

 "عبارلا بآلا دعب بأ ركذاف اقداص يعادتت ايف تنك نإ

 عساولا بسنلا يف انب 'لخداو 2”ةروتسم باسنألا عد ال وأ

 عماطلا 'عمط اهنع ”رُصاقَي مشاه .ينب باسنأ

 . ةفالخ يف ترج ؛ةيضقلا هذه نأل « عئاطلاك كسفن انل بسناف » : لاق امنِإَو

 ا . .٠ دادغب ةفيلخ لل .عئاطلا

 : بوتكم اهبف ةقرو ئأرف « *ربنملا رخآ اموي زيزعلا دعصو

 هقاحلاو رفكلاب سبلو انتضر دق روجلاو مظلاب

 نأو بيجملا ارازن زيزملا نأو سكعلاب ةيضقلا هذه نإ ليقو : هلوقب راتخملا ين ةياكحلا هذه صللا ١

 ال ذإ سكملاب نوكت نأ يغبني ال» : هلوقب شماهلا ي قلعم قلعو «ءىدتبملا بتاكلا يناورملا

 نوعطم مهبسن ذإ نييمطافلا فالحب مهبسن ين دحأ حدقي مو سلدنألاب نييومألا ءافلحلا'رمأ يف فالخ

 . «ًادج هيف

 . زعملا هيبأ ةمجارلا يف : راتخملا *

 فتاإف

 . عمباسلا : رن ق م

 .  ةصقلا : راتخملا ه

 5 زيزملا يعأ رخآ ًاموي ريئملا دعصو : ق 0

 رافق



 هقاطبلا بتاك انل لقف رببغ لع تيطعأ تنك نإ

 :ةرويكم كلذ ف مراخأو « تابسعملا ٍلع نوعدي اوناك مهنأل اذه بتك امنإو

 حدمي ةيئاز ةديصق  "هركذ مدقملا  يكاطنألا دمح نب دمحأ قمعقرلا يبألو
 . هنق هحئادم دوجأ نم يهو «© روكذملا زيزعلا اهب

 « بلحو رمش و ةامحو صمح هل تحتفو « هببأ ةكلمم ىلع هتكلمم تدازو

 بحاص ؛ يليقعلا بيسملا نب دلقملا وخأ وهو بيسملا نب دمح داودلا وبأ هل بطخو
 ىلع همسا برضو 4 ةئاثلثو نينامثو نيتنثا ةنس مرحملا يف اهامعأو لصوملاب لصوملا
 فنزأ ىلإ ةناث مظعو هناطلس يف لزي لو « .نميلاب هل بطخو « دونبلاو ةكسلا

 بجر نم ريخآلا. ريشعلا يف ةلغلا هب :تأدتباف « ماشلا ىلإ ًابجوتم سيبلب ىلإ جرخ

 دحألا موي بك ر ىتح « ضقنيو ديزي ةضرف لو .ةناتلكو نينامكو تس ةنس

 رخو « سيبلب ةنيدمب ماحلا ىلإ ةروكذملا ةنسلا نم ناضمر ربش نم نيقب سن
 3 ناكو  هركذ مدقملا - ناوجرب حوتفلا يبأ ذاتسآلا لزنم ىلإ اهنم

 كلذ هموي مجولا هب دتشاف « نينثالا موي حبصأو « هدنع ماقأف « رصقلاب هنئازخ

 نب دمج يضاقلا ىعدتساف جنلوقو ةاصح نم هضرم ناكو « ءاثالثلا راهن ةحيبمصو

 نم لوأ وهو « ةلودلا نيمأ بقلملا يماتكلا رامع نب "نسحلا دمح اأو نامعنلا
 رمأ يف هب اهبطاخ امب اهبطاخو « اهدنسو ةماتك خيش ناكو « ةبراغملا نم "بقلت
 «كلذب اضيأ هبطاخو روك ذملا هدلو ىعدتسا مث به ركذ مدقملا ماجلا بقلملاهدلو ٠

 .«راهنلا كلذ نم نيتالصلا نيب ىلإ هب دتشي رمآلاو ماحلا يف روكذملا زيزعلا لزب لو .

 يفوتف « ةئاثلثو نينامتو ٠ تس ةلس ناضمر ربش نم نورشعلاو ؟نماثلا ءاثالثلا وهو
 . يحبسملا لاق اذكم « ماحلا خاسم يف
 . يف هبرشب ءاود هل فصو بيبطلا نإ .: « ناوريقلا خيرات » بحاص لاقو 0

 . ١ : ١") ب رظنا و

 .دمحم نسحلاابأو : نق ؟ '

 . بقل : ق +

 . ...ثلاثلا : ص 4

 ضم



 ةعاس هتوم متكني ملو « هتعاس نم تارف هبرشف « هبف 'طلغو « ماحلا ضوح
 غلبو - هركذ مدقملا - روصنملا يلع وبأ مك احلا هدلو هعضوم بترتو « ةدحاو

 نيبو دكلبلا لخدف « ماحلا يقلتل ءاعبرألا ةادغ سانلا جرخف « ةرهاقلا لهأ ربخلا

 يف روكذملا - يلقصلا "نادير ابلمحي « ةلظملا هسأر ىلعو تايارلاو دونملا هيدي

 زيزملا هدلاوو ©« سمشلا رارفضا دنع ةرهاقلاب رصقلا لخدف - ناوّجرَي ةمجرت

 <« رضقلا ةيرايعلا تلخدأو < اهنم ”هامدق تجرخ دقو « ةيرامع يف هيدي نيب

 « رصقلا نم ةرحح يف زعملا همبأ دنع نفدو « نامعنلا نب دمج يضاقلا هلسغ ىلوتو

 لاوحألاو «ربشلا خلم سيمخلا موي سانلا مصأو < ةرخآلا ءاشملا دنع هنفد ناكو

 ىلاعت هللا مكتمأ دقو « ةفلك الو ةنؤم ال نأ : دلملا يف يدون دقو < ةممقتسم

 هاجر هلع لك دقق معزا را عيراع نح محاورأو ملاومأ ىلع

 نيعيرأو عبرأ ةنس مرحملا رشع عبار سيخخلا موي روك ذملا 0

 . لوم ناك : ريغصلا هخيرات يف يناغرفلا لاقو ] ةيقيرفإ ضرأ نم ةيدبملاب ةئ
 ٠١ . ؟[ ةروكذملا ةئسلا نم مرحملا نم تلخ ةليل ةرشع ىدحإل دحألا :موي هللا 0

 ىرج دقو مكاحلا يل لاق : روبشملا خيراتلا بحاص يحبسملا راتخلا لاقو

 «مسجلا يراع وهو « هتوم لبق يدلاو يناعدتسا « راتخم ا : زيزملا هدلاو ركذ

 كيلع يمتاو : لاقو هبلإ ينمضو ينلبقو ينادتساف « دامفلاو قرخلا هيلعو

 « ةيفاع يف أف بعلاو يد اب ضما ؛ لاق مث . هانبع تعمدو « يلق بيبح اي

 هناحبس هللا لقن نأ ىلإ بمللا نم نايبصلا هب يبنلي امم ثيبتلاو تيضمف : لاق

 رادلا يف تناك ةزيّملَج "ىلع نأو ناوجرب "ىلإ ردابف : لاف.« هبلإ زنزعلا ىلامتو

 .رهوجلاب ةماعلا عضوف © تلزنف : لاق « كيفو انبف هللا للا « كحيو لزنا : لاقف

 ىلاعت هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ ىلع مالسلا : لاقو ضرألا يل لبقو ©« يسأر ىلع

 5 ا : . طلغف : قف ١

 .االأت ؛ ناوجرب ةمجرت يف ةلمهملا ءارلاب فلزملا هطبسض دقو « ناديز : خسنلا رثكأ يف ؟

 : .هالجر : رام

 . ق ص ن نم ةدايز 4
 . ىلعأ يف : نم رب د

 ففي



 يل مهعيمج لبقف « ةئيحلا كلت ىلع سانلا ىلإ ذئنيح ينجرخأو : لاق « هتاكريو :

 . ةفالخلاب يلع اوماسو « ضرألا

 1 : لات شل ةفئرا# لوأ راصتخالاو ب« ةريقك ةراتغأو

 ش 7 .

 ِي زرأزبحلا رص

 ؟يزرأزبخلاب فورعملا «يرصبلا نومأم نب 'رصن نب دمحأ نب رصن مساقلا وبأ
 ديرمب زرألا زيخ زيخي ناكو « بتكي الو ىجبتي ال ايمأ ناك ؛ روهشملا رعاشلا
 هبلع نومحدزي سانلاو :لزغلا ىلع ةروصقملا هراعشأ دشني ناكو « ناكد يف ةرصبلا

 "دم نب دمه نيسحلا وبأ ناكو «هرمأو هلاح نم نوبحعتيو هرعش عاّساب نوفرطتيو

 - مهدنع هردق ولع عم رويشملا رعاشلا يرصبلا « ككنل نباب فورعملا

 روكذملا رصن ناكو « اناويد هل عمجو )2 هب ىنتعاو ' رطل عقل هند تاتا

 . ًاليوط ًارهد اهب ماقأو دادغب ىلإ لصو دق :

 تاعلبتم هنعب قاوروب#ةتارح عاق لاقو هخيرات يف بيطخلا هركذو

 ؛ متاح نب دمج نب روصنم نب دمحأو « يريرجلا ايركز نب ىقاعملا هرعش نم
 . هنع اوور ةعامج دعو ©« يرشونلا

 : هلوق كلذ نمف « عيطاقم هل دروأو « ةميتبلا » باتك يف يلاعثلا هركذو

 ' دبع ىلإ ىّشت ىلوم نم مركأب اتعمس وأ اًترصبأ له .”ييلخ

 ةميتيلاو ١9 : 51١4 ءابدألا مجعمو : ١ مظتنملاو ؟96 ١١ دادغب خيرات يف هتمج رح

 . 55: ؟ تارذشلاو ؟0/6 : ؟ نانحلا ةآرمو ؟05 : * ةرهازلا موجنلاو 855: ؟
 ١ راتخملاو ر.نم تطقس .: رصن نبأ .

 يزرأزيحلا نباب : رب ؟ .

 . رفعج نبا : ص يف داز *#

 . مكاح : ص ق 4

 "لك ١



 : يل لاقو دعو ريغ نم ًارئاز ىتأ

 هنيبو ينيب لضولا مجن لاز اف

 رظان سجرن ليبقت ىلع ًاروطف
 : ًاضيأ هل دروأو

 ”مكاوه نم ينل امل ينفكي ملأ
 ينباصأ دقام قوف يب 'كتتامش

 : ًاضيأ هل ركذو

 . اوباغ نيح انل 052 سانأ 5

 اولاتساو « اوضرعأ مث اوضرع

 مل ولف ينجتلا ىلع مهدت ال
 : ؛(ضيأ هرعس نمو

 ' قيدصلا روزي قيدصلا ناكو

 قيدصلا رورد قيدصلا راصف

 : ًاضيأ هرعش نمو

 اليقو ًالاق كيدل يساقأ 5

 يلوي رهشو يفقنت ”ةعمج

 ءفلا نم ليمجلا كنم ينفي نإ

 'دجولاب كبلق قيلعت نع ”كثلجأ
 دعسلاو ةداعسلا كالفأب رودي

 دخلا ةحافت "ضيضعت ىلع ًاروطو

 ٍكحاضو مال نيب .متقفط نأ ىلإ

 كلام ؟زنط يف رانلا لوخد يب امو

 اوراج مث اورواجو « اولام مث

 راذتعإلا _نسحي م اوئنجتي

 نايقلا فزعو مادملا برشل

 نامزلا ىوكشو مومهحلا "ثيل

 اليوط ًالطمو ىرتّتت * تادعو

 .اليصأو ةرككب كينامأو
 اليمج ًاريص كنع ”تيطاعت. لس

 ١ دعولاب : خسنلا رثكأ يف .
 . « ضيضعت » راتخملا يف ةملكلا قوفو « ليبقت : راتخملاو صان ق ؟

 . زنط لب 2: نم رب ق #

 . نم رب : نم امضه طقسو ؛ ىرخألا خسنلا نع ن ق يف ةيلاتلا تاعطقملا .بيت رت فلتخي 4
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 اليلق يلق يلني اذكو الاحف ًاللح ديزتسي ىوحلاو
 .الملذ زيزعلا كرتت اهنإ يلايلا فورص "ننمأت ال كيو

 اليحرلا ”ليحترلا ةيحللا هب ت اص دق كبجو نسحب ينأكف
 اليدب كاذ ءاسو « امالظ ر ونلاب تلدب نيح ”تلدبتف
 اليبَس ابيثك نكت ل نأكو ابيطر ابيضق نكت ل نأكف
 اليلخ تلصو يذلا نوكيو "لصت مل يذلا ”تمشد اهدنع

 ش ش ا : اضيأ هلو

 ' 'رظنلا دنع نيلاله اناكف بيبحلا هّسوو لالملا تيأر

 رشبلا لاله 'نم ىجدلا لاله اه يتريح .نم ردأ مق
 رعشلا داوس "نم ينعار امو نيتنجولا يف 'دروتلا الولو
 : رمقلا ”بيسحلا *نظأ ”تنكو بيلا لالا "نظأ تنكل

 رصن مماقلا وبأ اندشنأ : يرمشونلا متاح نب دمح نب روصنم نب دمحأ لاقو
 © : هسفنل يزراأزبخلا دحأ نبا

  هيتنئجو غبْصَي ركسلاو 2 يمدانم بيبحلا تاب

 هتلقب .رامخلا "غبص ادتبا دقو ىدتغا م

 .هيلإ ارظنا تضومتو ىرككلا ينبع هل تّبهو
 هيلع يفدعاسي اك تن امزلا راجل ًاركش

 ع دفنا : هلاثم ام ؟« دادغب خيرات » يف بيطخلا ركذو.
 رهاتلا ناقألا ةادعبوأ نت تاسرح لاق 2 يرصبلا ينافكألا دم

 . مأ امسلا لاله : ردا أ

 . تنئظ : رد؟

 . راتخملا يف ةمجعم ريغ يهو ق ر ص يف اذك *

 . "وو - موه : ١ دادغب خيرات 4

 فكل



 ةلاطب يف « كابسلا "نسحلا يبأو مجفملا اد ١ككتنل نبا نيسحلا .يبأو
 « يزرأزبخلا دمحأ نب رصن ىلإ اوبتنا قح اوشمف « مها قصاتنمو انأو# دلع“

 نوفرعتيو .ديعلاب هنونهي هدنع ةعامجلا تسلجف « هقباط ىلع زبخي سلاج وهو
 .تضبنف 6« مهنخدف دوقولا يف دازف 6 قباطلا تحت فيعسلا دقري وهو « هربخ

 قم : ككنل نبا نيسحلا يبآل دمحأ نب رصن لاقف * ناخدلا ديازت دنع ةعاجلا

 ."ذئموي هبايث تناكو «يبايث تخستا اذإ : نيسحلا وبأ هل لاقف ؟نيسحلا ابأ اي كارأ
 1 ةكس يف انيشمف ,« دبملا يف اهب لمجتلل نهايبلا نم نوكي ام .ىقنأ ىلع ًادادلج
 ْ نبا نيسحلا وبأ سلجف « ىنثملا نبا دمحأ يبأ راد ىلإ انمهتنا قح « ةرمس ينب

 هعم انل ىضم يذلا سلجملا اذه يلخي ال ارصن نإ انباحصأ اي : لاقو * ككنل

 : بتكو ةاود ىعدتساو « انأدبي نأ لبق هأدبن نأ بحيو « هبف هلوقي ءيش نم

 رباحصلا لك ىلع هب فينأ بح 'طرتف يداؤف يف رصنل
 بايثلل نخدملا فمسلا نم“ ًاروخم انرخَبَف هانيتأ

 يباهذ وأ يد“رط كاذب دارأ ؟رصن ”تننظو ًاردابم ”تمقف
 ' .يبايث تخستا اذِإ : هل تلقف ؟ نيسح ابأ كارأ تم .: لاقف ٠ ش

 : .باسأ دقاوه اًذإف هاأرقف“ اياوج لمأف « رصن ىلإ تايبألا ذفنأو

 باذع. ظافلأب ينبعادف يدو ممص .نينحلا بأ ”تخئم

 .بابشلا نامئيّرك هل ةنادمف بيش ريتقك هبايثو تأ
 بايثلا كيستب هل تدجف سرمل يدنع هسواج .تنئظ

 يباش تخستا اذإ : ينبواجف ؟نيسح ابأ كارأ قم : تلفف

 بارت ابأ يصولا ىنكُي 'لف ريخ هيف ؛هفرتلا ناك نإف

 ةروهشملا ةروصلا انتبثأو .« .تاظوطخملا يف تمقو ثيح ةيلكلا تفحصتو « لكنك : راتخملا ١

 .. ةمجرتلا رخآ يف خسنلا ضعب هب تدرفنا يذلا طبضلا بسح ممالل ..

 . كايسلا : دادغب خيرات يفو ؛ لابسلا : ق ؛ نيسحلا : ق صار ٠؟

 . ةهباشم ةملكلل ةروص ر.ق يو ؛ ززقتلا : نإ 4 , :ةياغ يف : قام

 سالو



 : ناروبشملا نارعاشلا نايدلاخلا مئاه انبا ديقب ناتو اودع ركن را كو
 ريل يىلاو دادزب نبا ىلإ ىدهأ يزرأزبخلا نأ 14 فحتلاو اءادهلا مْ باتك ف

 >>: هدعم بتكو اصف

 تاب ام كدنع ”حركطُم .هفاعضأ .نأ ول ام تيدهأ
 انايلس دنع اهؤادهإ ."نيبي مل يتلا سيقلب لثك

 انتاضرت كنأ انل ناب هضرت نإ كل ”ناحتما اذه

 تببحأف .ةفيرط ةردات باتكلا اذه يف تدجو - ركذي ءيشلاب ءيشلاو
 ةءورملا لماك سفنلا عساو ةمعنلا .نسح لجر ناببصأب ناك .: 'يهو « اهركذ
 . ىئعمو ردق اهل ةايسأ لهاا ةيتغم ىوهي ناكو « ناعنلا نب كامم هل :لاقد

 . .« هعايض نم ”ةدع اهبهو "اهب هتبابصو اهايإ هبح طارفإلف . رز مأب فرعت
 « كلذب ربخلا عاشف « لغب ىلع اهيلإ بتكلا لمحو « ابتك كلذب هيلع بتكو
 ةكاكرلا نّمَي فلختم لجر ناببصأب ناكو ؛ هومظعتساو هب سانلا ثدحتو

 ىلإ ىدهأ .اكامس نأ لقع ةلقو هلبجي نظ كلذ هب لصتا اهلف ىرخأ ةينغم ىو
 *”لحيو نسحتست يتلا ايادهلا نم اذه نأو « اهيف ةباتك ال اضيب ًادولج ورمع مأ

 نوكتل :نيلغب ىلع اهلمحو « ةريثك ًادولج عاتباف « هيلإ ىدهت نم دنع اهعقوم .

 ابيلإ دولجلا تلصو اماف « بحي لا ىلإ اهذفنأو « كامم ةيده فعض هتيده
 اهنأ فلحتو همتشت ةعقر هبلإ تبتكو « هلع تظيفت اهيف ربخلا ىلع تفقوو

 اهعدوتل ىنعملا اذه يف ًاتايبأ لمعي نأ ءارعشلا ضعب تلأسو « ًادبأ هماكت ال
 : تاببألا تناكو « لعفف « ةعقرلا

 ..:اطتانثم لو نم تركو: اعاصع نم: كعوط :داعال
 اكادي تلعف ام حبقب ن2 بقثشاعلا تحضف دقلف

 .كقسستلا و تايدحلا بن قواو »ماسالا و ايادللا لانا"

 . )الاب - ١05 : قباسلا ردصملا ؟

 . اهب هتبابص ترثكو اهيف هبح طرفأ املف : ار *
 اكاضر ... تمدعو : ق 4

 ملمع



 اكاوس .هتقشع ىلإ د ولجلا يدي . نم تنأرأ

 اكامس اذ كلعفب يكحت هىنرأ تمار كنأ  نظأو

 طاكتملاو ”ورمع مآل .ع ايضلا ىدهأ يذلا كاذ
 اكاف "نهب تحسم دق كل ذ ةنلنه > ثقف 7:

 اكارأ نأ ىوهأ تسلو «عع يقر اي كبرقب يل نم

 اكافق ىلع ”تثعب ام عع اطقأ نرأ يلمعل نك

 نردم ضعب نم جرخ رعاشلا يدابللا نأ 'اضيأ باتكلا اذه نم تلقنو

 همضف < ةبدحب ةنسلا تناكو .« عئار هل ربه هتحتو « ىرخأ ديرب ناجيبرذأ

 «رعشلل ةيواز ًاييدأ هتيأرف هتثداحف : لاق « هل رامح ىلع اثدح ًامالغو قنرطلا

 ىلإ انيسمأف « انموي ةيقب انرسف © ةجحلا ديج باوجلا رضاح حورلا فيفخ
 نوكي نأ "عنتماف « هلكأن ائيش هبحاص نم تبلطف « قيرطلا رهظ ىلع ناخ
 ىلإ تعفدو ًادحاو تذخأف « نيفيغرب ينءاج نأ ىلإ هب تقفرف © ءيش هدنع
 ىلع يمن نم مظعأ فلع ريغب تيبي نأ رهملا ىلع يّمع ناكو « رخآلا مالغلا كلذ
 ةبح ىلع هنم ردقأ امه : لاقف ريعثلا نع ناخلا بحاص تلأسف « يسفن
 دعب ىنءاجو ىضمف « كلذ ىلع ةايعج هل تلعجو « ىل ٍبلطاف : تلقف « ةدحاو

 .اهصقني ال هنأ قالطلاب فلح لجر دنع نيكودكَم تدجو دق : لاقو ليوط
 « اهرد نيسمخ هملإ تعفدف « مالك قالطلا نيمي دعب ام : تلقف « مهرد ةئثام نع

 ريغب فقاو هرامحو « قفلا ثداحأ تسلجو قباد ىلع هتقلعف « كوكمب ينءاجف

 ؟ ةعاسلا ترضح اتايبأ « هللا كديأ « عمست : لاق مث ايلم قرطأف « فلع
 ش : دشنأف « اهتاه : تلقف

 اكرثنب موقي ام. يمظن كاذلف اكرعش ةينافثن يرعش يديس اي
 اكرحي نم ةرْطتق ةقبقحلا يف وه ام داشنإ يف كيلإ ”تطسبنا دقو

 ١ و4 : تحلاو ايدل .

 ركنأف : ص ؛ ىيأف : راتخملا ؟ .

 ١م



 ' اكرمأ مدقم نه يرمأ تلمجو ينترربو 22ينتررسو ظ ينتسنآ

 اكركشو تييحام كحدم دبعكأ اهضقت نإ: ةجاح ركذأ ديرأو
 اكربم ةفايض يف . يرامح لمجاف انه اه -ةيثعلا كتفابض يف انأ

 رخآلا كراكات تعتباو « هرامح رمأ يلافغإ نم هيلإ ترذتعاو تكحضف
 .ٍ :هنلإ هتمفدو © هرم نيس ٠ْ

 ١ . دوصقملا نع انجرخ دقف ةلجلاو
 « ةئاثلثو ةرشع عبس ةنس يفوتو . ةريثك هرداونو روك ذملا رصن رابخأو

 دمحأ نأ هخيرات يف ركذ بيطخلا نآل © رظن هيف هتافو خيراتو « ىلاعت هللا همحر

 تلقن نكل] ةناثلثو نيرششعو سنخ ةنس هنم عمس روكذلل يرشونلا روصنم نبا
 . [١ ملعأ ثاو « يقرافلا قرزألا نبا خيرات نم ةروصلا هذه ىلع هتافو خيرات

 اهدعبو يازلا حتفو ةدحوملا ءابلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا مضب : يزررأزبخلاو

 ش زرأآلا يف اهبفضختو يازلا ديدشتو .اهمخو ةزمهلا حتفو 4 ياز مث ءار مث ةرم
 ردا محب دعوا ١ ابل تن اير« ايلا دير تالا فالتخاب فلتخي
 ةثلاثلاو « ىلوآلا لثم .قابلاو ةزمهلا حتفب ىرخألاو « يازلا 0

 نكل ةثلاثلا لثم ةعبارلاو « يازلا فيفتو ءارلا نوكسو ةزمهلا مضب :

 « زنر ةسداسلاو « يازلا ديدشتو ءارلا مقب « زر ةسماخلاو ع 0
 ةبسنلا هذه روك ذملا رصف بسن امنإو 4 يازلا فيضختو نونلا نوكسو ءارلا مب

 1 1 . ةمجرتلا هذه لوأ يف هركذ مدقت اي ةفرحلا هذه ىطامتب ناك نأ

 «يمجعأ ظفل وهو « نييلاوتم نيفاكو نونلا نوكسو ماللا حتفب : ككل نبا

 . ةداعو « جرعأ اهانعم كنل ةمك نأل « جرعأ ريغصت د جريعأ يبرعلاب هانعم

 .  ًافاك هرخآ يف اوقحلأ مسا اورفص اذإ مجعلا

 اهدعبو :ةدحوملا ءابلا حتفو ءارل نوكسو ملا ريسكي : ةرصبلا دي'رمو
 ناكم لكل مما لصألا يف وهو « روبشم ةرصبلاب عضوم مسا وهو « ةلمهم لاد

 0 ال ا ا

 "يلا ني الو نم ا عاام ١
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 يما
 يريمنلا فهرملا وبأ

 نب لاثأ نب 'ديمح نب روصنم نب نشوج نب نسحلا نب روصنم نب رصن فهرملا وبأ
 لدنج نب .ةيواعم نب نيصخلا نب يعالا دبع نب لدن نب رشب نب فاطع نب "درو
 ةيواعم نب ةعصعص نب رماع نب ريمتن نب ثراحلا نب هللا دبع نب ةعيبر نب نطق نبا
 رضم نب ناليع سيق نب ةفصخ نب ةمركع نب روصنم نب نزاوه نب ركب نبا
 يف دادغب مدق ؛ روهشملا رعاشلا ريرضلا « يربمنلا « نادع نب دعم نب رازن نبا

 بهذم ىلع هقفتو « دبجملا نآرقلا ظفحو « هتافو نيح ىلإ ابنكسو « هابص
 ركب يبأ يضاقلا نم ثيدحلا عمسو « هنع هللا يضر « لبنح نب دمحأ مامإلا

 يبأو يطامألا كراملا نب باهولا دبع تاكربلا يبأو يراصنألا يقابلا دبع نب دمخ
 لاقو « يقيلاوجلا نبا روصنم يبأ ىلع بدألا أرقو . مهريغو رصان نب دمع لضفلا
 « اعرو ًادهاز ناكو « ثدحو « رياكألاو ءارزولاو ءافلخلا حدمو « رعشلا

 . رعش ناويد هل « رعشلا يف دصاقملا نسح
 « هرعش نم "ائيش ركذو « ةديرخلا » باتك يف يناببصألا داعلا هركذو

 . يلع هالمأ يذلا وه : لاقو ةروصلا هذه ىلع هسسن دروأو

 ناويدلا بحاص «:روبشملا رعاشلا وه هبسن دومع يف روكذملا يعارلا ديملعو

 0ك . *ةاجابم ريرج نيبو هنيب ناكو « رعشلا

 ةيادبلاو 587 : ١9 ءابدألا مجعمو : .نامزلا ةآرمو 7١١ : ” نيتضورلا يف هتمجرت -69

 ١ : ١١6 ةرهازلا موجنلاو 5.٠ : نايمخا تكنو 40م : ؟ نانحلا ةأرمو 0"9* : ١١ ةياهنلاو

 . ق يف ًارصتخم هبسن ءاج دقو 746 : 4 تارذشلاو

 . تادمح : قال

 . نيدزو : ص ؛ رزو : نم رب قع« رزرو: ن ؟ +

 . ءايشأ : ق ص «م

 . ق نم طقس : ةاجاهم ... ديبعو 4

 انكيذلا



 « ةنس ةردع كرأ هرمعو يردجلاب هرصب فك دق روكذملا فهزلأ نأ تاكو

 0 ا الح

 ١ ”لمشلا ”فلأتي ىرت
 - انتشحو دعب سنأتو
 ًارصع نيملعلا نميأب ”تركذ

 بارغ هر يعمدل كلمأ مف

 يداؤف ىلع فاخأ ام”فوخأو

 ”عورب ام ينامز نم ”نمآو

 عوبرلاو ”ةهدقلا انلزانم

 عيمج ”مئتلم ”لمشلاو ىضم

 عومدلا كبصعت قوشلا دنعو

 عوسم للاب اهئاقل تنودو

 عومللا ”قربلا دحنأ اه اذإ

 عيطتسأ ال ام بابحألا نع يانتلا لوط نم ”تلّمُلح دقل

 نيدلا نوع ريزولا ىلإ عاطقنالا ريثك دادغبب ناكو « ةلازجو ةقر هيف :هرعشو
 هتدالو تناكو . حئادم هبف هلو - ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ينآلا  ةريسه نبا
 . ةقرلاب ةثاوسحو ىدحإ ةنس ةرخآلا ىدامج رششع ثلاث « رصعلا دعب ءاثالثلا موب

 نينامثو نامث ةنس رخآلا عسير رهُس نم نيرشعلاو نماثلا  ءاثالثلا موب يفوتو

 ١. ىلاعت هللا همحر « برح باس نفدو « دادغبب ةئامسْخو

 « ءار اهدعبو ابتحت نم ةانثملا ءاملا نوكسو مملا حتفو نونلا مضب : يريمنلاو

 « ةمجرتلا لوأ يف بسنلا دومع يف روكذملا رماع نب ريَّمْن ىلإ ةبسنلا هذه

 . فورعم قابلاو
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 « سقالق نب يوقلا دبع نب ىلع نب فولخم نب هللا دبع نب هللا رصن حوتنلا وبأ

 ؛ روبشملا رعاشلا « زعآلا يضاقلا بقلملا 4 يردنكسإلا يرهزألا يمخللا
 هيف ليقو « اطانس ناك لب ةبحل هل نكي مو ] ًاليبن الضافو ًاديجب ًارعاش ناك
 ابأ ظفاحلا خيشلا بحص . |١ اهشحفل اهركذ نع تيرضأف كلذ ببسب راعثأ

 ررغ هيف هلو « هتبحصب عفتناو  هركذ مدقملا  يفلسلا دمج نب دمحأ رهاط

 هيلع ينثي ام ًاريثك روكذملا ظفاحلا ناكو « هناويد اهنمضت دقو « حئادملا.
 ةديصقب  هركذ مدقملا - محرلا دبع لضافلا يضاقلا دصقو « ؟هحيدمب هاضاقتيو

 ا
 سقالق نبا

 : "اهوأو ل ناسحإلا لك اهيف نسحأ ةفوسوم

 ' "مرت ال نأ مارلا كاذ رض ام

 ةنج هلصو نم ىلع امو
 ”ةضور هب "ته امدنعأ

 ررهاس نع مت دخل ”يقر |

 ىحدلا *مادو ماد لذاعو

 .: ١و ءايدألا مجعمو ٠.860 : ! نيتضورلاو !١ ه : ١ (رصم مسق ) ةديرحلا يف هتمجرت -5

 تارذشلاو 878 : ؟ ةياهنلا و ةيادبلاو 787 : ١ ةرضاحملا نسحو ممم : م نانحلا ةآرمو 5

 15١١ .” 1 ١ : ةقرولا « رفاسلا ردبلاو ؟؟4 :

 ١ ق ن ص نم ةدايز .

 . هحدمب : راق ؟

 . و5 : هلاويد «

 . داعو داع : ق 4

 م -- 6

 ”ملس ملسل يفر تاك ول
 محج يف هدضص نم قرأ الأ

 مسنلا نوكأل يمسج "لعأ

 مقرلا لهأب مونلا ردجأ ام

 | .مرصلا ييظ ةبسنلا يف تعمس
 مهب يف اهتمدا ةميهب
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 هلسرر ىلع وهو ينظيغي

 ”راوط ادع امل هل تلق
 ”رعاش هنإ يداؤف رذعا

 اهبساك هم رحخ بر ا
 اهدنع البق ًافشر تمبتأ

 ايثرلا يحاقأ :نع امإ تفاف

 ملح هاوس ظيغ يف ءرملاو

 ملألا باذعلا يف ينم ”بلقلاو

 0 مه داو لك ف هبح نم

 ممشلاب اهيريش نم عنتقأ م
 .مطحلاو ”مزمز اذه تلقو

 2 مظنلا دوقعلا "رد وأ كحضي

 :-١لوقي كلد يفو ) رافسألاو تاكرخلا ريثك ناكو

 يداحلاو حالملا ةقفارم الإ ل رادقن ال نكلو 01 سانلاو

 يبأ نب رساي جرفلا ابأ ندع ةنيدمب حدتماو « نميلا دالب لخد هتقو رخآ فو.
 نب دم نب نارمع يدلو دوعسلا يبأو دمج ريزو يدمحملا . ريرج نب لالب ىدتلا

 « نميلا دالب بحاص « يمايلا سابعلا نب عيرز "نب دوعسلا يبأ نب أبس يعادلا

 « رحبلا بكرف « هتبج نم ىرثأ دقو هقرافو « هتلص لزجأو هبلإ نسحأف

 «كلهد نم برقلاب سومانلا ةريزحي هعم ناك ام عيمج قرغو«هب بكرملا رسكتاف
 هيلإ داعف « ةئامسخو نيتمو ثالث ةنس ةدعقلا يذ سماخ ةعبلا موي كلذو

 : "اهوأ يتلا هتديصق هدشنأ هيلع لخد اماف « نايرع وهو

 ”لجأ ”ىوعلاو كاتغم ىلإ اندعف اوادر اني حامسلا ىدان دقو انردص

 تيبلا اذه ىوس اهيف. نكي مل ولو « ةراتخلا . دئاصقلا نم ةديصقلا هذهو
 0 ؛اهلوأو < هقرغ اهيف فصي ةديصق كلذ دعب هدشنأ مث « ةافكل

0 



 : اهنمو

 اردق تلواح اذإ "رفاس

 ىرح ام بسكب ءاملاو

 يفنلا رردلا 1 ةلقنيو

 نع ايوار ا
 هبجو ةهرغب أرقا

 هنيبب نائب لاو:

 هبيبشت . يف :تطلغو
 ىّنغ اذب ”تلن سيل وأ

 ثنا

 اردب راصف لالملا راس

 ارقتسا ام ثبخيو ًابيط
 ارحن رحبلاب تلبي ةس

 .ارقت تنك نإ ىلا فحص

 ارحبي كيلع مالسلا لقو

 ارفغ ميللاف « رحبلاب

 ارقف كاذب تلنو امج

 ارارَج دوعي كاذو « ادم

 اهنم يناثلا تيبلا ىنعمو « ناسحإلا لك اهيف نسحأ ةليوط ةدبصق يهو
 -ةزمملا فرح يف هركذ مدقملا  تاماقملا بحاص نامزلا عيدب لوق نم ذوخأم

 « « هثيخ ربظ «هثكم لاط اذإ ءاملا » يهو «هتمجرت يف اتركذ دق ةلاسر لوأ يف

 مدقملا - رعاشلا "رادكرص لوق نم ذوخأم اضيأ ةدصصقلا هذه نم ثلاثلا تيبلاو

 : :'وهو - نيعلا فرح يف هركذ

 00 رودخلل يناوغلا عدو الفلا يف كباكر لقلتق

 روبقلا نراكس لاثمأ مهناطوأ ٠ وِفلاحمف

 روحنلا ىلإ روحبلا ررد تقترا ام لقنتلا الول

 : بيرغ ىنعم وهو « ءادوس ةيراج يف هلو

 ”روفاكلا اهدنع كما "سفان ىنعم ءاضمب يهو ءادوس بر

 رون وه امنإو « ًاداوس .”س انلا هبسحي نوبعلا "بح ”لثم

 . ل رد رص ناويد 1

 . رفا : ريا”
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 ءاعبرألا موي ةيردنكسإلا رغثب هتدالو تناكو . 'ةردان سقالق نبا نساحمو

 ةنم لاؤش ثلأث يفوتو . ةلامسخو نيثالثو نيتنثا ةنس رخآلا عيبر رهش عيار

 ْ ٠ . ىلاعت هللا همحر « باذيعي ةناسخو نيتسو عبس

 ني ل هلوصو ناكو « نيتسو ثالث ةنس نابعش يف ةبلقص لخدو
 رجحلا نبا .مساقلا وبأ دئاقلا هل لاقي « داوقلا ضعب ةيلقصي ناكو « نيتسو
 يبأ فاصوأ يف مسالا رهزلا » هامس ًاباتك هل فنصو « هبلإ نسحأو هب لصتاف

 يف ناكو « ةيرصملا رايدلا ىلإ اعجار ةبلقص قراف املو « هبف داجأو « مساقلا

 ”روكذملا مساقلا يبأ ىلإ بتكف « ةيلقص ىلإ حيرلا هتدر < ءاتشلا نمز

 يرايد ىلإ لوسرلا عم ل وصولا نم ةاتشلا منم
 . "يرايتخا ريغ نم ءاج ير .اسبتخا ىلعو ينداعأف

 يراكملا ضرغ نم ناكور اهلا عقو امبرلو

 يفو فلأ مال هنيبو ةروسكم ةيناثلاو ةسوتفم ىلوألا < يفتي سقالقو

 . فورعم وهو فاقلا مفب ساقلق عمج وهو « ةلمهم نيس هرخآ

 . . يرهزألا كلذكو هيلع مالكلا مدقت : يمخللاو :

 لاذلا حتفو اهتمت نم ةانثثا ءابلا نوكسو ةلمهما يملا حتقب .: باذليتعو

 ٠ اهنم يدعي « ةدج رحب ءىطاش ىلع ةديلب يهو « ةدحوم ءاب فلألا دعبو ةمجعملا

 يف « ةدحاو ةليل يف © صوق قيرط ىلع « ؛زاجحلا ىلإ هجوتملا يرصملا بك رلا
 ةفاسم - ىلاعت هللا اهسرح - ةكم ىلإ اهنمو « ةدج ىلإ لصبف « تاقوألا بلغأ

 رك هركارتو + نا ريق + قطوف نق

 | لقن دقو 886 - 78م1 « ةيلمص يف برعلا » باتك يف .ةيلقص يف سقالق نبا نع ةسارد رظنا ؟

 .. ( "904 مقر ةينامثع رون ةطوطخم ) ممابلا رهزلا هباتك نع ًاريثك ةديرحلا يف دامعلا

 . ق ن ص نم هيلي يذلاو تيبلا طقس *

 علل بكرا يأ احا لإ اهم بكرا ني يي ١ ق ؟ زاجحلا ىلإ بكارملا اهنُم يدعت : ص

 . زاجحلا ىلإ هجوت اذإ
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 كانه اهربقو « لاقي ام ىلع « اهنع هللا يضر « ءاوح رشبلا مأ ربق ةدحيو « موي

 ظ 0 :.نارب هاك
 دنع - هركذ مدقملا - هاش ناروت ةلودلا سمث هلتق. روكذملا رسايو

 ١ ' . نمسلا هلوخد

 اىكصا
 ريثألا نبا نيدلا ءايض

 دحاولا دبع نب ميركلا دبع نب دم نب دم مركلا يبأ نب هللا رصن حتفلا وبأ

 ةريزحي هدلوم ناك ؛ نيدلا ءايض بقلملا « يرزجلا ريثآلا نب فورعملا « ينابيشلا

 عمسق ةنس بجر يف] لصوملا ىلإ هدلاو عم لقتناو « اهب أشنو « رّمُع 'ينبا ا

 ًاريثك و ميركلا هللا باتك ظفحو مولعلا لصحو لفغتشا اهبو "[ ةئامسخو نيعبسو

 ًاريثك ائيشو نايبلا معو ةغللاو وحنلا نم ًاحلاص ًافرطو ةيوبتلا ثيداحألا نم

 : هلاثم ام « موقرملا يشولا » هامس يذلا هباتك لوأ يف لاق ىتح راعشألا نم
 ترصتقا مث « ةرثك هصحأ ال ام ةثدحملاو ةميدقلا راعشألا نه تظفخ تنكو.».

 . ةدابع يبأو 2« ماق ابأ ينعي « سوأ ني.بيبح : نييئاطلا رعش ىلع كلذ دعب

 تنكو « ةثالثلا نيواودلا هذه تظفحف « ينتملا بيطلا يبأ رعشو < ئرتحتلا

 نامدإلا راصو « يناعملا غاوتما نم تكفا قمح نيت ةاذم سردلاب اهيلع رركأ

  لمحي نأ يغبني ءىشنملا نأ ضرعم يف لصفلا اذه ركذ امنإو « اعبطو ًاقلخ يل

 +08: تانحلا تاضورو ١0 : 6 تازذشلاو +١6 : ه يبهذلا ربعو 40“ : 4 نانحلا ةآرمو
 : ىوخا رداصم ىلإ ةراشا هيفو (رصم ةفبن ةعبطم : ةرفاقلا ) هنع ةمآرد مالم لولغز روتكدلاو

 نبا » هبتكت .تلظ رب ادع ام خسنلا نكلو « ةدوسملا ين ًامئاد فلؤملا هراتخا يذلا هجولا وه اذه د

 5 1 . راتخملا ي.درو كلذكو «.رمع

 . ق.ص ر نم ةدايز ؟

 يحل



 ,. ةغانصلا هذه يف:هيلع دمتنيو “ عوظلا لح لولا يف بأ

 « ةئاهسمحو نينامتو 5009 لو عيبر ربش يف « هتمحرب هللا هدمغت « نيدلا

 ماقأو «© ةنسلا نم ةرخآلا ىدامج يف نيدلا حالص ةمدخل لضافلا يضاقلا هلصوف

 « هدلاو نم نيدلا رون لضفألا كلملا هدلو هبلط مث « ةنسلا نم لاوش ىلإ هدنع

 مولعملا ىقبيو هدلو ىلإ لاقتنالاو « هتمدخ يف 'ةماقإلا نيب نيدلا حالص هريخف

 < اباش كوز ناكو « هنلإ ىضمف « هدلو راتخاف هيلع قاب هل هررق يذلا

 1 ىلاعت هللا م رخ# هركذ مدقملا ىلع نبدلا رون لضفألا كلملا هدلو هرزوتساف

 . هدتع هلاح تنسحو

 0 د ةكلممب لضفألا كلملا هدلو لقتساو « نيدلا حالص ناطلسلا يفوت املو

 ا راصو 2 0- رومأ تدرو: ةرازرلا روك ذملا نيدلا ءايض لقتسا

 0 0 ا ا
 مث « هيلع لفقم قودنص يف ًايفختسم .مجع نب نساحم بجاحلا هجرخأف « هلتقب

 دقو - روصنملا كلملا هيخأ نبا ةبامنل يعدتسا امل رصم ىلإ همحصو « 'هبلإ راض

 . ةداعإلا نع ىنغأف لضفألا كلملا ةمجرت يف هلك كلذ ركذ مدقت:
 رت عا نبأ نم 00 ظ رفا ردا رداع كلملا 0

 اهنم جرخف » هتودصقي ب واع ةعاج نم هسفن لع فاخا هنأآل « 0

 5 هدنع ةماقالا و هتمدخ نيب 5 َق َ؟ ماقملا : رز أ

 يدلاو تعمس : هب هللا فطل دمحأ نب ىسوم اهبتاك ينعا تلق » : هلوقب انته فلوملا نبا قلع و

 نيدلا ءايض بلطت لضفألا هيخأ نبا نم قشمد ةعلق ملست امل لداعلا كلملا نأ يكحي ىلاعت هللا همحر

 ام .: لداعلا لاق ةعلقلا نم هلامو لضفألا عاتم لقن يف عورشلا لصح املف « هب رفظي ملف ًاريثك

 . ىلع ةعلقلا هاكردب سلجو هسفنب جرخف « ًايفختسم قيدانصلا ضعب يف روكذملا نوكي نأ نمآ

 . قفتاو « كلذ لمفف هجارخإ نوديري قودنص لك هيدي نيب حتفي نأ رمأو لضفألا عاتم نم قودنص
 ام هنوكل ًابضفم لداعلا ماق قيدانصلا مهلقن لماكت املف روكذملا هيف يذلا قودنصلا ىلع هضولج

 . « قافتالا بيرغ نم اذهو هيلغ ًاسلاج ناك يذلا قودنضلا نع لفغو هب رفظ

 سو



 يهو « هلاح اهيف حرش « ةليوط ةلاسر ايفختسم هجورخ ةيفيك يف هلو « ًارقتسم
 املَو © ةدئاده لضفألا كلملا همودخم نع باغو « هلئاسر 0

 يذ يف .هقراف مث ةدم هدنع ماقأو هتمدخ ىلإ داع طاسيمس يف لضفألا رقتس 2

 بلح بحاص رهاظلا كلملا هيخأ ةمدخم لصتاو « ةئاتسو عبس ةنس نم ةدعقلا

 ىلإ داعو ًابيضغم جرخو«هرمأ مظتنا الو هدنع هماقم لطي مف  هركذ مدقملا

 داع مث راجنس ىلإ رفاسف “ لاب مسي ف ةنبرإ دروف « هلاح مقتسي ملف لصوملا

 نيدلا رصان اهبحاصل ءاشنإلا بتكو « رقتساو هتماقإ راد اهذختاو لصوملا ىلإ

 هركذ مدقملا - هاش نالسرأ نيدلا رون.نب دوعسم نيدلا زع رهاقلا كلملا نبا دوم

 ' .« يرونلا لئاضفلا وبأ ٌولْول نيدلا ردب ريمألا ذئموي هكباتأو - ةزمهحلا فرح يف

 5 ةئاتسو ةرشع ينامث ةنس يف كلذو

 « اهب مقم وهو « تارم ريشع نم رثكأ لبرإ نم لصوملا ىلإ 'تددرت دقلو
 هللا همحر «-دلاولا نيبو هنيب ناك الو « ائيش هنع ذخآل هب عاجالا دوأ تنكو

 تلقتناو قرسملا دالب تقراف مث <« كلذ قفتي لف « ةدمكألا ةدوملا نم « ىلاعت

 يف وهو ةيرصملا رايدلا ىلإ تلقتنا مث « نينس رشع رادقم 'هب تمقأو ماشلا ىلإ

 يف هخيرات ينأيسو .« ةرهاقلاب أو هتافو ربخ كلذ دعب ينغلب مث « ةابحلا دبق

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةمجرتلا رخاوأ

 يذلا هباتك «هلبن قيقحتو هلضف ةرازغ ىلع ةلادلا فيئاصتلا نم نيدلا ءايضلو

 هبق عمج « ». نيدلجم يف وهو < « رعاشلاو  بتاكلا بدأ يف رئاسلا لثملا » هاعم

 هقينصت نم: غرف امو 2 هركذ الإ ةباتكلا نفي قلمتي ائيش كرتي مو © بعوأف

 زع بيدألا هبقفلا هل بدتتاف <« ةخسن هنم دادغب ىلإ لصوق « هنع سانلا هبتك

 « ينئادملا ديدحلا يبأ نب نيسح نب دمح نب هللا ةبه نب دبملا دبع دماح وبأ نيدلا

 باتك يف تاذخاؤملا هذه عمجو «كلد يف " هتنعو «هملع درلاو هتذخاؤ ىدصتو

 .نيدلا قفوم هوخأ هيلع فقو هلمكأ اماف « رئاسلا لثملا ىلع رئادلا كلفلا » هامم

 .ء : هلوق روكذملا هيخأ ىلإ بتكف « اضيأ مماقلا ىعديو « دمحأ يلاعملا وبأ

 ضل



 ارئادلا كلفلا هيف تفنص يدبس اب رئاسلا لشملا .

 .ارئاسلا لثملا هيف ريصت رئاد كلف اذه نكل

 يذ لبتسم تسلا موي نئادملا روكذملا نيدلا زع ةدالو تناكو (283)
 . ةئاتسو نيسمخو سمخ ةنس دادغب يف ىقوتو . ةئامسخو نيناثو تس ةنس ةجحلا

 نيسمخو تس ةئس يف « دادفبب روكذملا نيدلا قفوم هوخأ يفوتو (284)
 راعشأ امل « نيلضاف نيبيدأ نيبمقف اناكو . لملقب رتتلا اهذخأ نأ دعب « ةئاّتسو
 « لوألا جيبر م يف ليقو ؛ ةرخآلا ىدامج يف روكذملا قفوملا دلومو . ةحملم

 . نئادملاب ةئاعسمحو نيعست ةنس

 نسحلا ةياغ يف هتزاجو عم وهو « موظنملا لح يف موقرملا يشولا » باتك هلو
 ةياهن اضيأ وهو « « ءاشنإلا ةعانص يف ةعرتخلا يناعملا » باتك هلو « ةدافإلاو

 وهو « ينتملاو نجلا كيدو يرتحبلاو مات يبأ رعش هيف راتخا عومج هلو « هباب يف

 خيرات » يف يفوتسملا نبا تاكربلا وبأ لاقو « ديقم هظفحو « ريبك دحاو دلخم يف

 : هلاثم ام راتختا باتكلا اذه رخآ يف « هطخ نم.تلقن : « لبرإ

 مكح رومألاب ريصب رايت خا هنإف اسيفت اقلع هب عتق
 موق هيلإ جْبَن نم رعشلا ىلإ .ىدتهاف ةغالبلا عاونأ هتعاطأ

 نمو . دحاو دج يف هنم راتخلاو تادلجم ةدع يف لسرت.ناويد اضيأ هلو

 : ديدشلا دربلاو ءاتثلا نمز يف رفاس دقو همودخم ىلإ هبتك ام « كئاسر ةلمج
 هيلع لبسأو <« هبراضم هبف 'نجادلا برض دقو « ةمدخلا نع راس هنأ يبنيو

 « طخ ضرأ لك طخو « ًاريدغ ةوْيَر لكو « ًاريفح ةرارق لك لعجو « .هبئاوذ

 ثاثتلاو « اهمرك ةميش يف االوم دي يزاري هناك. « أطش بناج لك رداغو
 « ليصحتلا ةدئاف نع يراعلا < لشمتلا اذه نم هللا رفغتسي كولمملاو « اهيد باوص

 ًارهز تبني ام سيلو « هثاعنب يدانلا الع نمو « هئاب يداولا الع ام نيب قرفو
 « فاطعألا ثوغت ةورث تبني نك « فيرخلا هلكأي رمت وأ < فيصملا هبهذي |

 ءامسلاو « ابلحوو ضرألا يساقي ريسم ىلع رمتسا مث « فاطصملاو عبترملا لكأبو

 فاح امو « ا ل ا

 سو



 6« برح يف هرطق عقاوم نم لز مو « قودإلا عمل فاخ اك قراوبلا عمل كولمملا
 . « مالسلاو « برك يف هدرب ةدش نمو

 يرجاحلاب فورمملا « مارهب نب رجنس نب ىسع ماسحلا انمحاص عمس املو

 هر طر د هلوق وهو « ىنعملا اذه  .هركذ مدقملا - يلبرإلا

 وهو « ىنعملا اذه هعدوأ تيب اهتلمج نمو « .اتايبأ مظنو هيجعأ

 قيرحلا هنم لاذعلا ىلإ وكشأ هل باضار درب نم هاليو

 « تاببألا ةيقب ىلع فوقولا ىلإ 'قوشتي ابر تيبلا اذه ىلع فقو نمو

 : "يهو < اهركذب سأب الف ةيلق يهو
 '”قيرط هنع ناولسلا ىلإ ال نم قيقملا يداوو عزجلا يول نيب

 قيشر ايانثلاو ينثتلا ولح هقير نم ةلحنلا ىنج ناج

 قبنألا راذملا كاذ تتبنأ ام ”ةنج هتنحو نكت م ول

 قيرحلا هنم لاذعلا ىلإ وكشأ هل باض'ر درب نم هاليو

 قيدصلا وهو ءادعألا ”لعفت ام ىوحلا يف ىب لمفي ابجعاو

 قبق دلا ”يرهمسلا لمف ا ”هثدق يذلا يظلا ىدف يحور

 لول ولاول دولا اذه نمضتي ةتفاكلا هتاببأ

 1 ا دمحلا. رغث اب كتوحعاأ

 هتديست هل ياكبال كرك د مللا> يذيواعتلا نبال ىنعملا اذه لصأو

 .: وهو « ةروبشملا ةئذونلا

 ”نانسو هنم فرط دجولا ظقويو . ”ميش . هرغثا نما هر قوما ىذي

 . قوشت : نق ؟ فوشت :ر)١

 ..نآلا اهركالتف ةروكذم يهو : .ق

 . ل54 1 را

 نا



 «ةلاسر ةلمج نم زيزعلا ناويدلا ىلإ همودخم نع هبتك ام نيدلا ءايض لئاسر نمو
 ةلود ريخ يبف « سايعلا ىلإ اهسن ناك نإو « ةكحاضلا يه هتلودو » : يهو

 اهراعش لعجي مو « سانلل تجرخأ ةمأ ريخ اهاياعر نأ ا « نمزلل تجرخأ
 ةداعسلا راكيأ نم ةوبحم لازت ال اهنأو « مربت ال امنأب الؤافت الإ بابشلا نول نم

 ةلودلل مداخلا هعرتخا ىنعم اذهو « مرصي ال يذلا لصولاو ىلسي ال يذلا بحلاب
 . « اهراكفأ يف رطاوخلا هتلاجأ الو «اهفحص يف مالقآلا هطخت مل امم وهو ءاهراعشو

 هقبس دقو < ىنعملا اذهل عارتخالا هاوعد يف نيدلا ءامض فصنأ ام يرمعلو

 هللا نيدل رصانلا مامإلا اهب حدم ىتلا « ةينيسلا هتدمصق ف يذيواعتلا نبا هبلإ
 يذ لبتسم دحألا مويوهو « ةفالخلا تسد يف سلج موي لوأ دجأ سابعلا ابأ

 : ةدصقلا لوأو « ةئامسمخو نيممسو سمخ ةنس ةدعقلا

 0 ساتتلا ةكارألا بيضقك سالجلا ىلع اهب ىعْسَي ةفاط

 : انهاه ركذلاب دوصقملا وهو « صلحتا دنع ابنمو.

 ساميدلا ةبيبشلا ليلب ت اهيهو يل نم بيثملا ران اب
 يسار . ةغبص لاحأ ”رهد ِّب ارطأو يوْبَل نيبو ينيب لاح

 سابل ريخ ”داوسلا نلقو ن ةضرعأف يبس ”تايناغلا ىأرو
 : ساسلا لع رام نعم :. تأ يقر داويلا لمس الاقك

 يذلا وه يذيواعتلا نبا نكل « ىنعملا اذه ىلع داز نيدلا ءايض نأ كش الو
 ..هكولس نيدلا ءايض ىلع لبسف « ليبسلا حضوأو بابلا حتف

 58 « ريبكلا خبشلا اهيلع أكوتي يتلا اصعلا ركذ يف هلئاسر ةلمج نم هلو

 ناك نإو « رّثو يربظ سوقلو « رّبَخ يفعض أدتل '"اذهو » : بيرغ ىنعم
 نيبولسملا فصو يف هلو . « رفسلا ىلع ليلد ابلمح نإف ةماقإلا ىلع ًالملد اهؤاقلإ

 ءامدلا مهتضاعو اوبلسف » : وهو رافكلا ةيزهب ىرشلا نمضتي باتك ةمج نم

 ضل



 مهل طيخ ام عرسأ امو « ساك يز مهيزو راع ةروص يف مبف « سابللا نع

 . مالسإلا سبل قح هوسيل امو « 'ارزي مو مهيلع 'بسني هنأ ريغ « رمحلا اهئسابل

 "عنصلا ال < قراخلا نانسلا هجسن راعش وهو « رهدلا ىلع يقاملا « رصنلا راعش

 فلأو « ماهاو ىلثطلا يف ضيبلا تياغ اثير الإ هبال نع فيو 0

 | : يرتحسلا لوق نم ذوخأم لصفلا ل

 اوبلسي م/ مهنأكف ةرمج 'مويلع ءاعدلا ر تقرقأو اول

 يف لصف اهتلمج نمو « ةليوط يهو < ةيرصملا رايدلا اببف فصي .ةلاسر هلو

 .« هيولسأ ىلع ه هريغل فقأ ل ©« بيرغ عيدب ىنعم وهو « هتدايز تقو اهلين ةفص

 هنأ تماعف هحيفص رمحاو « لحنلا ىتَِح ئهاضف هياضر باذعو » : هلوق وهو

 ىنعملا اذه .تدجو ينإ مث .« نسحلا يف ةياهن ىنعملا اذهو .. « لحما لتق دق

 لا ل

 ىركلا لتق دقو الإ ًادرجتم ”هحبفص مهبلا ليللا يف محا ام

 هللا دبع لوق و « ىنعملا اذه ىلإ هلقن يف 0 507

 هبتصتولا :اهسَم م لتقلا ةرثك 56 1 50 تلقف هنبع تكتشا اولاق

 ْ "بع دهاش لصتنلا يف 'مادلاو *> تلتف نم ءامد نم اهترمح

 . مئاصلا : ص أ

 ديعأ امل : هب هللا فطل دمحا نب ىموم اهبتاك ينعأ تلق » : هلوقب اذه دنع فلؤملا نبا قلع .*

 باتك هيلع درو ةئامتسو نيعبسو عبس ةنس لوأ يف ماشلا و قشمد ءاضق ىلإ ىلاعت هللا همحز يدلاو '

 . نم ناكو هيلع درو باتك لوأ وهو « لينلا ءافوب .هري رهاظلا كلملانبا ديعسلا :كلملا : ناظلسلا

 ٠ - د همايأ تلاز ال:ةداتعملا باقلألا دعب هيفو هللا همحر يبلحلا ريثألا نب دمحأ نيدلا جات ءاشنإ

 كه



 « هلئاسر يف لضافلا يضاقلا ضراعي ناكو « لسرتلا يف حيلم ىنعم لك هلو

 دن « تابواجحيو :تانتاكم اهندب نأكو « ابلثم أشنأ ةلاسر أشنأ اذإف

 : وهو ًاجذومنأ هنم ركذأسو « نسح ءيش مظنلا

 حدقو بوكو سأك حرفلا يطعت ةقالك

 مهللو الإ اهل قزلا حياذام

 ٠ ا : دشني ام ًاريثك ناكو

 يعاد اهو نينعاظلا ءاعد نسل هنأ ةبامصلا نم ءافح بلق

 يعلضأ يف هءاقب نيقملا دعب يمهوت تادسافلا نونظلا ا

 ١ هركذ مدقملا - ينميلا ةرامع هيقفلل تايبأ ةلمج نم ناتيبلا ناذهو
 م . حرسشلا لاط دقو « ةريثك هنساحمو

 : لاقو هيلع ءانثلا يف غلابو «لبرإ خيرات» يف يفوتسملا نبا تاكربلا وبأ هركذو

 .هتدالو "تاكو « ةئاتسو ةرششع ىدحإ ةلس لوألا عسبر رهش يف لبرإ درو

 ؛ ةئامسخو نيسمخو نامث ةنس نابع نم نيرشعلا سيخلا موي يف رّمّع ينبا ةريزجم

 ما 3 « دادقبب « 0 كو سس ةنس نييداحلا تدخلا يف يقوتو

 :اههنع هللا ضر « اس ل ْ
 موي يفوت : « دادقب خيرات 8 ف يداذدغبلا راحنلا نب ,دمع هللا دبع وبأ لاق

 ةنقألا 0ك ربخأ وهو 0 ةنسلا نم موا عسير رهس نم نيرشعلاو عساتلا نينثالا 1

 0 4 00 تام دقو < نفلا اذه ه بحاص

 مكملعل حضون ؛ءائبلا ةداشا ةرهد نم هريغ ل ناك ذإ ءانثلا ةداشاو ءانآلا لافت, داما عضم 3-5

 دالبلا ىعرمو «ىفع اه ةظئاقلا لامأ نم ىفعو. «ىفو دق هللا دمح كرابملا لينلاو اهانزطس اننأ ميركلا .

 .. باحملا تاتشا اهب عمجت دق ةيرصملا زايدلاو « بيضخ همد نم هفكو لحملا لتق دق يرلاو © بيصخ
 نم هلمأ ناك ذإ ءانثلا ةداشاو » :' ءاعدلا يف هلوقو :؛ باحسلا ةنم لمحت نع اهلين عقاومب تيِنْعَو
 ناك دلاولا لبق رشابملا مكاحلا نأ : وهو حاضيإ ىلإ جاتحي هدصق ىفم هيف « ءانبلا ةداشا هربغ'
 : ه ه1: ملعأ هللاو ع اذك.ماعيألل ثينيو اذك تاقوألا يف ترنع : لوقلا هملاج يكب

 اهلل



 يلع نسحلا يبأو « كرابملا تاداعسلا يبأ نيدلا دجب : هيوخأ ركذ مدقت دقو

 مهتم دحأو لكل « ءاسؤر ءامجن ءالضف ةثالثلا ةوخإلا ناكو « نيدلا ءزع بقلملا

 ْ .. ١ىلاعت هللا مهمحر © ةعفان فيناصت

 فنصو «نسحلا رثنلاو مظنلا هل هببن دلو روك ذملا نيدلا ءايضل ناكو (285)

 فرشألا كلمال هعمج ًاعومج هل تيأرو « اهريغو عيماجم نم ةمفان فيناصت ةدع

 . لئاسرو هرثنو همظن نم ةلمج هيف ركذو هيف نسحأو «بويأ نب لداعلا كلملا نبا ٠

 ش ةركتب فوتو « ةئامسمخو نينامثو سمخ ةنس ناضمر رهش يف لصوملاب هدلومو « هببأ :

 هنقلو © دم ةعماو « ةئاتسو نيرشعو نتنئا ةننما لوألا ىدامج .ينآث نينثالا راهن

 . ىلاعت هللا همحر <« فرسلا

 ,نئث

 ليمش نب رضنلا

 نب ةدبع نب موثلثك نب .دسيزي نب ةشرتخ نب .ليمش نب رضنلا نسحلا وبأ
 نزاه نب ”يعازتخ نب رجح نب "ةمملح نب ةورع نبا «:رعاشلا « بكلسلا ريهز

 نونفب ًاملاع ناك ؛ يرصبلا يوحنلا ينزاملا يمِستلا « ممت نب ورمع نب كلام نبا
 .ةياورو برعلا مايأب ةفرعمو رعشو هقفو بيرغ بحاص « ةقث اقودص معلا نم

 باتك يف ةديبع وبأ هركذ 4 دمحأ نب ليلخلا باحصأ نم وهو « ثيدحلا

 يرصبلا ليمث نب رضنلا ىلع ةشيعملا تقاض : لاقف * رمل لكأ بلاثمو

 .نم رب ا ني ب رخآ ىحح ر يف ةرقفلا هذه ترعأت: 506 .مدقت دقو ١

 51١ : مزح نبأ ةرهمجو ١88 : 19 ءابدالا مجعمو ٠١4 - 9 : سبقلا رون يف هتمجرت -641

 ١44 : * ةاورلا هابناو م : ؟ بانحلاةآرمو "41 .: ١ ييحذلا ربعو 0١4 : ظافحلا ةركذتو
 0 . راتخملا يف زاحيإلا ةديدش ةمجرتلا هذه تءاج دقو ؛ ةيشاحلا ين ىرخأ رداصمو

 ١ : يلامألا ىلع يركبلا حرش يفو ؛ ةملح : (بكس ) جاتلا يفو ؛ ةميكح : ص اق ؟
 . « ةميلح » باتكلا يلصأ ين هنأ عم ةمهلج 0

 . ةرصبلا لهأ نم برعلا بلاشم : ق ؟«

 سلب



 «لجر فال1 ةثالث نم وحن ةرصبلا لهأ نم هعيشف « ناسارخ ديرب جرخف ةرصبلاب

 ديرملاب راص املف « ”يرابخأ وأ يضورع وأ يوغل وأ يوحن وأ ثدح الإ مهيف ام |

 مي لك تدجو ول هللاوو .« مكقارف "لع زعي « ةرصبلا لهأ اي :.لاقف سلج
 راسف « كلذ هل 'فلكتي مهيف دحأ نكي ملف : لاق « متقراف ام ىتلِقاب ةجليك

 يف قبس دقو . ورمي هتماقإ تناكو « امبظع الام اهب دافأف ناسارخ لصو قح

 . "دادفي نم جرخ امل ةياكحلا هذه ريظن يكلاملا باهولا دبع يضاقلا رابخأ

 هللا دبعو ليوطلا ديمتحو دلاخ يبأ نب ليعامسإو ةوارثع نب ماشه نم عمسو
 يلعو نيعّم نب ىيحي هنع ىورو « نيعباتلا نم مهريغو ناسح نب ماشهو نوع نبا
 8 ماقأو ةرم ريغ روباسين لخدو « هرصع ةمئنأ نم هك ردأ نم لكو ينيدملا نبا

 | ٠ ش . ابلهأ هنم عمسو انامز

 هنآل « رداونو تاياكح ورمب اميقم ناك امل ديشرلا نوراه نب نومأملا عم هلو

 ماهوأ يف صاؤفلا ةرد »' باتك يف يريرحلا هاكح ام كلذ نمف « هسلاجي ناك
 « ؟نيسلا حتف يف نونحليف « زوع نم دادس وه نولوقيو : "هلوق يف « صاوخلا

 ليمُش نب رضنلا نأ نييوحنلا رابخأ يف ءاج دقو : رسكلاب لاقي نأ باوصلاو .

 .ًادانسإ ركذو « هربخ قاسو « مرد فلأ نينامث فرحلا اذه ةدافإب دافتسا ينزاملا

 تنك : لاق ليمش نب رضنلا ينثدح : لاق يزاوهألا حصان نب دمج ىلإ هيف ىبتنا
 : لاقف <« عوقرم *بوث ”ىلعو ةلبل تاذ تلخدف « هرَّمَس يف نومأملا ىلع لخدأ

 ؟ ناقلثخلا هذه يف نينمؤملا ريمأ ىلع لخدت ىتح فشقتلا اذه ام « رضن اب

 هذه دربتأف « ديدش ورم *رَحو فيعض خيش انأ « نينمؤملا ريمأ اي : تلق
 ركذ وه ىرجأف « ثيدبلا انيرجأ مث <« فشق كنكلو « ال : لاق « ناقلثخلا
 اهنع هللا يضر سابع نبا نع يبعشلا نع دلاجم نع مشه انثدح : لاقف ءاسنلا

 .  فلكتي نم مهيف نكي ملف : نم رب ؛ لفكتي :ر ١

 . ملء مرو : م ب رظنا +

 . 1٠١٠ - ١٠١9 : ضصاوغلا ةرد «

 . اهحتفب نيسلا يف : ن ص ق
 . صيمق : ةردلا ه

 ا



 اهامجو اهنيدل ةأرملا لجرلا جتوزت اذإ » : ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق«لاق
 ريمأ اي قدص : تلقف : لاق « نيسلا حتفب هدروأف « زوع نم دادّس هبف ناك

 بلاظ يبأ نب ىلع نع نسحلا نع ةليمج يبأ نب فوع انثدخ « مشه نينمؤملا

 ةأرملا لجرلا جوزت اذإ » سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق هيلع هللا تاور

 ىوتساف ًاثكتم نومأملا ناكو : لاق « زاوع نم دادس ١اهمف ناك اهلامحو اهنيدل

 . نحل انه اه دادّسلا نآل : تلق ؟ دادس تلق فيك « رتفن اب : لاقو « "اسلاج
 «هظفل نينمؤملا 'ريمأ عبتف ةناّحْل ناكو مشه نحل امنإ : تلق ؟ يننْحلْت وأ

 « ليبسلاو نيدلا يف دصقلا « متفلاب « دادّسلا : تلق ؟ اهنيب .قرفلا اف لاق

 : لاق « دادس وبف ًائدش . هب تددس ام لكو « ةغلملا « رسكلاب « دادّسسلاو

 : لوقي يجرَعلا اذه « معن : تلق ؟ كلذ برعلا فرغت وأ

 رقت دادسو ةهبرك موبيل اوعاضأ ىف ”يأو ينوعاضأ

 ؟رضن اي كلام ام : لاق مث يلم قرطأو « هل بدأ ال نم هللا حبق : نومأملا لاقف
 :تلق ؟ ابعم الام كديفن الفأ :لاق «"اهززمتأو اهيباصتأ ورب يل ةضْيرأ : تلق

 مث . بتكي ام يردأ ال انأو ساطرقلا ذخأف : لاق « جاتحم كلذ ىلإ يفإ ١

 « اذاام وبف : لاق « هيرتأ : كن ويش تما لوطانتك ١ لاق

 :تلق ؟:اذام وبف : لاق « ”هّنط : تلق ؟ نيطلا نمف : لاق « برت : تلق

 مث « هلنطو هبرتأ « مالغ اب : لاق مث « ىلوألا نم نسحأ هذه : لاق « نيطَم

 أرقاماف : : لاق 4 لُجَس نب لضفلا ىلإ هعم غلبت : همداخل لاقو ءاشعلا انب ىلص
 «مرد فلأ نيسمخب كل رمأ دق نينمؤملا ريمأ نإ «رضن اي :لاق ؟؛باتكلا لضفلا

 :تلقف ؟ نينمؤملا ريمأ تنحل : لاقف « هيذكأ لو هتربخأف ؟ هيف ببسلا ناك ايف

 ةاديلا تي قوافل نحول ين عج انا هاكر راع نكن انزال ٠

 . هيف : راش ١

 ..:سلجف ن9

 .اهزومتأو : ص ؛ اهرومتأو : ق م

 ساط رقلأ : نم رب 4

 نك



 مرد فلأ نينامت تذخأف مرد فلأ نيثالثب يل رمأ مث . رثثآلا ةاورو ءاهقفلا

 ٠ . ينم ديفتسا فرحي
 يومألا نافع نب ناؤع نب ورمع نب هللا دبعل وه هب دبشتسا يذلا تيبلاو

 : ١تاببألا هذه يهو « هل تاببأ ةلمج نم وهو « روهشملا رعاشلا يجرعلا

 رعت دادسو ةبرك مويل اوعاضأ ىّتف "يأو ينوعاضأ

 يركحتل اهئتنسأ تعرش دقو  "ااالللا كرّتلعم دنع ربصو

 "يرشتقو يتمللطَم لايف موي لك عماوجلا يف رّرجأ
 ورع لآ يف يتبسن "كت لو اطيسو مهيف نكأ م يفأك
 يركش فيك مَْيَف ينيجنُيَس ”ءاعد نا 'بيجلا كلما ىلع
 يرثتوو لهأ نئافضلاب يزجأو يتّدثو لهأ ةماركلاب يزجأف

 ىلإ ةبسنلا هذه < مج اهرخآ يفو ءارلا نوكسو نيعلا حتفب : يجرعلاو ]
 :«بسنلا بيذهت» باتك يف ريثآلا نبا لاقو ؛ هب يمس ةكمب عضوم وهو « جرعلا
 . ملعأ هللاو < ةكمب سيلو « ةنيدملاو ةكم نيب جرعلا

 رثككي. ناك يلع نب هللا دبع روصنملا سيح امل :يلصوملا مهاربإ نب قاحسإ لاقو

 : يجرعلا لوقب لكمتلا

 اوعاضأ قف يأو ينوعاضأ

 دنع انسفنأ تناكف « هلمف ءوسب هسفن عاضأ وه : لاقف روصتملا كلذ غلبف

 سنكي ةرصبلاب سانكب تررم : يممسألا لاقو « قاحسإ لاق . هسفن نم "بأ

 ررفث دادسو ةيهرك مويل اوعاضأ ىتتف يأو ينوعاضأ

 8 : يجرعلا ناويد ١

 . يريصو : -ر ؛ ًاريصف : ق ؛ ايانملا كرتعممل ينولخو : ناويدلأ ١

 . ديقلا يهو ةعماج عمج : عماوحلا #



 «هيف تنأ فيك انل مع الف رغثلا امأو «هب <لم تنأف فينكلا دادس امأ : :تلقف

 "ىلع لبقأ مث م « ًايلم ينع ضرعأف « هب ثبعلا تدرأو "دسلا ثيدح تنكو
 : لوقي ًالثمتم

 نإ هللاو : يل لاقف هل اهتلذب امم رثكأ ءيش ناوحلا نم نوكي ام هللاو : تلقف
 ىلإو كبلإ ةجاحلا : لاق ؟ وه امو : تلقف « هيف انأ امم ًارششل ناوهلا نم
 ' . [١ كلاثمأ

 لاخ يموزخلا ليعامسإ نب ماشه نب دمع نأ تاببآلا هذه هلمع ببس ناكو
 ”بّتشد ناك هنأل روكذملا يجرعلا سبح ةكم يلاو ناك امل كلملا دبع نب ماشه
 « اهايإ هتبحمل كلذ نكي لو «© بعك نب ثراحلا ينب نم يهو « « ءادْمج همأي
 نأ دعب هيف تام مث « نينس عست هِسَْح يف ماقأو « روك ذملا اهدلو حضفبل لب
 . "نجسلا يف تاببألا ءذه لمعف « قاوسألاب هرهشو طايّسلاب هبرض

 تناك ءايشأ ماشه نب دمع ىلع انفطضم ديزب نب ديلولا ناكو : : قاحسإ لاق ]
 نب مهاربإ هيخأ ىلعو هيلع ضبق ةفالخلا يلو اف « ماشه ةايح يف هنع هغلبت
 «ةيارقلاب كلأسأ : دمع هل لاقف « طابسلاب اعد مث « ماشلا ىلإ هيلإ اصخشأو ماشه
 كلأمأف : لاق ؟ عجشأ نم الإ تنأ له « كنيبو ينيب ةبارق يأو : لاقف
 هللا لوسر ىهن دق نينمؤملا ريمأ اي : لاق ؛ هظفحت ملف : لاق « كلملا دبع رهصب
 ردح يفف : لاق « دح يف الإ طايسلاب شيرق برضت نأ سو هيلع هللا ىلص
 ريمأ نباو يمع نبا وهو يجرعلا ىلع كلد [ نس نمم تنأ ] « دوقو كبرضأ
 ذئنحح تركذ الو « ماشه ىلإ هتبسن الو. هدج قح تبعار اف نائع نينمؤملا
 دئدحلاب القئأو احريم برش اهيرشف «مالغ اي برضا « هرأت يلو انأو «دبخلا اذه

 « افلتي تح اهبيذعتو امئاصقتساب رمأو ةفوكلاب رمع نب فسوي ىلإ اهبجوو

 . مو. : ١ يناغألا رظناو « راهب تدرفنا ةدايز ١

 ؟ قايسلا درطيل اهانمدق انكل و « ةيلاتلا ةرايزلا دعب ر يف تعقو ةرقفلا هذه : نجسلا ... ببس ناكو ؟

 ٠ . يناغألا نع رشابم لقن امهنأ ًاعم نيتدايزلا داريإ نم حضاوو

 1 : ه--5



 دخأ شاع نإ « يرسقلا ًادلاخ ينمي « ةيئارصنلا نبا عم اهسبتحا : هيلإ بتكو
 . عضوم اهيف قبي ل قح « اميظع الام اهنم ذخأو ًاديدش اباذع اهينعف ؛ اهنم

 هتمحلب اوذخأ هومسقي' نأ اودارأ ادإف ًاحورطم ماشه نب دم ناكو' « برضصلا

 هيلع عقوف دمع هجو يف رظنيل مهاربإ لماحت اهب لاحلا دتشا املو « اهب هوبذجف

 : ءانغلا ضرع يف اموي ديشرلا تينغ : قاحسإ لاق

 هرخئآآ ىلإ هلوأ نم هربخي هتربخأف ؟ رعشلا لاق تح يجرعلا ببس ناك ام :يل لاقف

 « ماشه ينبا لتقم ثيدحي هتعبتأف « ءيش هب "رم اماك ريغتي هتيأرف تام نأ ىلإ

 هللاو قاحسإ اب : لاق ثيدحلا ىفقنا اماف « نكسي هبضغو رفسي هبجو لعجف

 هتلتق الإ موزخم ينب نم ع لا ا

 . [١ يجرعلاب
 . ليبش نب رضنلا رابخأ ةمقت ىلإ نآلا عجرتو < دوصقملا نع انجرخ دقو

 باتكلا لئاوأ يف ًاضيأ "« صاوفلا ةرد » يف يريرحلا هاكح ام كلذ نمف

 « حصم هبف باوصلاو «نيسلاب «كي ام هللا حسم :"ضيرمال نولوقيو : هلوق يف

 موق هيلع لخدف ضرم ينزاملا ليَّمْسُس نب رضنلا نأ ىكحيو : لاقف « داصلاب

 م :لاقف < كي ام هللا حسم :حلاص يأ ىنكي مهنم لجر هل لاقف « هنودوعي

 لوق تعمم امأ « هقرفو هبهذأ يأ « داصلاب حصَم لق نكلو نيسلاب حسم
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 حصمو اهيف دابزإلا لفأ تديزأ ابمف رخخلا ام اذإو

 « طارسلاو طارصلا لاقي اك « داضلا نم لدبت دق نيسلا نإ : لجرلا هل لاقف

 . #8 - "و١ : ١ يناغألا رظناو « راهب تدرفنا ةدايز ١

 9١4-1١٠6. : صاوغلا ةرد ؟

 ءار ن ق : نم تطقس : ضيرمل “



 م

 اه ةردانلا هذه هشّدو ؛ حلاس وبأ تنأ ًاذإف : رضنلا هل لاقف 6« رقصو رقسو

 نأ : تارفلا نب نسحلا ىبأ ريزولا ةرضحي زوج ءابدألا ضعب نأ : اضيأ يكح

 00 تأ : ريزولا هل لاقف « عضوم لك يف داصلا ماقم نيسلا ماقت

 نم مأ ( مس دعرلا ) # مهتابرذو مهجاوزأو مُهابآ نم حلص نمو اهبنولخدي

 . يربيرحلا مالك ىهبتنا ؛ عطقناو لجرلا لجخف ؟ حلس

 نأ : نيسلا نم داصلا لادبإ زاوج يف ةغللا بابرأ هركذ يذلاو : انأ تلقا
 ءاخلاو ءاطلا يهو - ةعبرألا فورحلا دحأ اهدعب ءاجو « نيس اهيف ناك ةماك لك

 « طارصلا « طارسلا » يف لوقنف « داصلاب نيسلا لادبإ زوجبف :فاقلاو نيغلاو

 « لقيص «لقيس» يفو « ةبغصه « ةبغسم» يفو 2 رخص « مل رخس» يفو
 هبف ىكحو اذه ركذ نم ةغللا بتك نم ءيش يف رأ لو . هلك اذه ىلع سقو
 : لاق هنإف « "غدص ةظفل يف « حاحصلا » باتك ٍف- يرهوملا ىوس « افالخ

 مت ينب نم ًاموق نإ : رينتسملا نب دمحم برطق لاق « نيسلاب غدسلا اولاق امبرو
 فاقلاو ءاطلا دنع ©« فرحأ ةعبرأ دنع ًاداص نيسلا نوبلقي ريْئّعلَب مهل لاقي

 « ةعبار مأ ةثلاث مأ تناك ةيناثأ يلابي الو «نيسلا دعب نك اذإ « ءاخلاو نيغلاو

 ,لقبسو « ةطصبو ةطسبو <« طارصو طارس : نولوقي « اهدعب نوكت نأ دعب

 «© ةغدصمو ةغدسمو < ةبغصمو ةبغسمو © تقرصو تقرسو <« لقصصو
 . لصفلا اذه يف همالك ىهتنا ؛ بخصلاو بخسلاو « مل رخصو مل رخسو

 . ىلوأ راصتخالاو « ةريثك رضنلا رامخأو

 « بيرغلا » لاثم ىلع سانجألا يف باتك : 'كلذ نمف « ةريثك فيناصت هلو
 يوتحي هنم لوألا ءزجلا : يفوكلا نب ىلع لاق . « تافصلا باتك » : هامسو

 ىلع يوتحي يناثلا ءزجلاو .. ءاسنلا تافصو مركلاو دوخلاو ناسنإلا قلخ ىلع

 طقف لبإلا ىلع يوتحي ثلاثلا ءزجلاو . باعشلاو لابجلا ةفصو توببلاو ةيبخألا
 نابلألاو راهنلاو ليللاو رمقلاو سمشلاو ريطلاو منغلا ىلع يوتحي عبارلا ءزجلاو
 سماخلا ءزجلاو . "رخخلا ةفصو ءالدلاو ةّشرآلاو ضابحلاو رابآلاو ةأكلاو

 . "#0 : ه4 حاحصلا ١

 . رمحلا : ن ص * . ”"هال : ” ةاورلا هابنا رظنا ؟



 باحسلاو حابرلاو راجشألاو لوقبلا ءامسأو ١بنعلاو مركلاو عرزلا ىلع يوتحي

 « ءاونألا » باتكو « سرفلا قلخ » باتكو « « حالسلا » باتك هلو .راطمألاو

 باتكو « رداصملا ١» باتكو « ثيدحلا بيرغ» باتكو « يناعملا » باتكو

 . فيناصتلا نم كلذ ريغو « « دمحأ نب لملخلا نيعلا باتك ىلإ لخدملا »
 ةنس ليقو « احلوأ يف لبقو + نيتتانو ميرأ هنن ةجحلا يذ خلس يف يفوتو

 كلذلف ةرصبلاب أشنو « دلو ابو « ناسارخ دالب نم ورم ةنيدمب نيتئامو ثالث

 . ىلاعت هللا همحر « اهملإ بسن

 . ءار اهدعبو ةمجعملا داضلا نوكسو نونلا حتفب : رضّتنلاو

 اهتحت نم ةانثملا ءانلا نوكسو مملا حتفو ةنعبملا نيشلا مغب : ليمشو

 ش م1 اهدعتو

 . ةمجعملا نيشلاو ءارلاو ةمجعملا ءاخلا حتفب : ةشرَشو
 . ةنكاس مال اهنيبو ةثلثملا ءاثلاو فاكلا مضب : موثلكو

 . نا اطر سوم ل: اييبو هلا لادلا وحلا ل ةانلعو
 لبق امنإو“ ةدحومت»ا اهديبو تناكلا بوكو هميم ننلا عشب + بكسلاو

 : "هلوقل « بكس ه هل

 بوكسأ تيبلا لالخ ءيضي ”قرب

 ام ءانلا نوكسو ماللا رسكو ةلمبملا ءاحلا حتفب : ةمملحو

 ةورع نب ريهز وه : بكسلا ةمجرت يف « باقلألا » باتك يف يزوجلا نبا لاقو

 . باوصلاب معأ هللاو « ةمُيلْنَج نبا
 0 ل اخ عا مال اهنيبو ءاملاو مجلا مضي : ةمبلجو

 ل ل ةهلجو < ةمهلج .: هل لاقي « يداولا

 :لكرا
 +.ةارد م كام مج اماه ةجبلا را قر يرحمو

 . ثيغلاو : هابنالا فو : .ق نم تطقس : بنعلأو ١

 44١. : طمسلاو (بكس ) جاتلا رظنا ؟
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 ةروسكتم بم ديع فلآلا دمبو يازلا حقو ةمجلا ءاخا مشب ؛ "يعازتخو

 . بسنلا ءاب هبشت هبشت ةددشم ءأي مث

 هطبض ىلإ ةجاح الف فورعم قابلاو

0 

 ةفينح وبأ مامإلا

 هللا مت ىلوم « ينوكلا هبقفلا هام نب ىطو'ز نب تباث نب نامعنلا ةفينح وبأ

 هادجو «زخلا عسي ب ًازازخ ناك ؛4 تايزلا ةزمح طهر نم وهو « ةبلعث نبا

 ليقو « رابنألا لهأ نم ليقو « لباب لهأ نم ليقو <« للباك لهأ نم ىطوز
 دلوو < قتعأف قرلا هّسَم يذلا وهو « ذمرت لهأ نم لبقو اي لجأ نع

 نب نامعنلا نب دامح نب ليعامسإ انأ 1 00 لاقو ٠

 عقو ام هللاو « رازحألا نم سراف ءانبأ نم « نايثزرملا نب نامعنلا نب تباث

 « بلاط يبأ نب يلع ىلإ تباث بهذو « نينامث ةنس 'يدج دلو . طق قر انيلع
 نأ وجرن نحنو 6« هتيرذ يفو هيف ةكربلاب هل اعدف « ريقص وهو « هنع هللا يضر
 وه تباث وبأ نابزرملا نب ناعنلاو « انبف ىلعل كلذ باجتسا دق ىلاعت هللا نوكي
 «"زورينلا ناجربملا موي يف جذولافلا «هنع هللا يضر «بلاط يبأ نب ىلعل ىدهأ يذلا

 دادغي خيراتو ١68 : ظافحلا ةركذت ىلإ ريشن انكلو اهب طاحب نأ نم رثكا هتمجرت رداصم - 6

 814 : ١ يبهذلا ربعو م04 : ١ نانحلا ةآرمو م0 - ١ : +٠ ةيضملا رهاوحلاو ممم : ٠م

 ناملكورب رظناو ١١ : * ةرهازلا موجنلاو ٠١ : ٠١ ةياهنلاو ةيادبلاو 7507 : ١ تارذشلاو

 . (ع) أدبت ةمجرتلا هذهبو 84ه - مم : »م ( ةيبرعلا ةمجرتلا )

 2 . تياث يدج : را

 : وجو خسنلا يف بارطضالا ببسو « زورينا ريغ ناجرهملاو تلق ؛ زورينلا ناجرمم : ص عد ق 0

 5 دادغب خيرات يق نيتياورلا



 للاو « هخمرات يف بيطخلا لاق اذكه اد لك ةاَنوُحرْبَم : لاقف

 . ملعأ ىلاعت

 نب سنأ نقي قلع اذا ناوقر « ةباحصلا نم ةعبرأ ةفينح وبأ كردأو

 وبأو « ةنيدملاب يدعاسلا دعس نب لبسو « ةفوكلاب ىفوأ يبأ نب هللا دبعو كلام

 هباحصأو « "هنع ذخأ الو مهنم ًادحأ قلي لو « ةكمب ةلثاو نب رماع ليفطلا
 لهأ دنع كلذ تبئي لو « مبنع ىورو ةباحصلا نم ةعامج يقل : نولوقي

 هللا يضر « كلام نب سنأ ىأر هنأ "« دادغب خيرات » يف بيطخلا رق دوم لقللا

 قاحسإ ايأو حابر يبأ نب ءاطع عمسو نايلس يبأ نب دامح نع هقفلا ذخأو . هنع

 ًاعفانو ردكنملا نب دمحمو فا”وصلا بيبح نب مثيهاَو راثد نب براحمو يعيبسلا

 ؛ برخ نب كاممو ةورع نب ماشهو “ اهنع هللا يضر « رمع نو هللا دبع ىلوم

 نب دمجو فسوبي وبأ يضاقلاو حارملا نب عنك وو كرابلا. ىذا دييع هلع يورو

 . مهريغو ينابيشلا نسحلا

 - هللا ىلإ عرضتلا مئاد عوشخلا ريثك ابقت اعرو ًادباع ًادهاز ًالماع ًاملاع ناكو

 هيلوي نأ ىلع هدارأف. « دادغب ىلإ ةفوكلا نم روصنملا رفعج وبأ هلقنو « ىلاعت

 تلعن | لعفي ال نأ ةفيتح وبأ فلحف « "نلّعفيل هيلع فلحف « ىبأف ءاضقلا ش

 ىلإ حلصأ نل ينإ : لاقو « لعفي ال نأ ةفشح وبأ فلحف « نلعفمل روصنملا

 ٠ لاقف ؟ فلحي نينمؤملا ريمأ ىرت الأ : بحجاحلا سنوي نب عببرلا لاقف ؛| ءاضق

 ىبأو « ينايأ ةرافك ىلع ينم ”ردقأ هناعأ ةرافك ىلع نينمؤملا 'ريمأ : ةفينح وبأ
 .امايأ نبللا ددع ىلوت هنأ نوعدي ماوعلاو « تقولا يف سبحلا :ىلإ هب رمأف « يلي نأ .

 تنأر عيبرلا لاقو . لقنلا ةبج نم اذه حصي مو « هنع نع كلذب .رفكيل

 .ةيعرتالو « لا قا : ول ا

 ١ دادغب خيرات يو « انؤز رين يأ انوجرهم : نم رب يو «انوزرين : 00 داز :
 .انوزرون : نيتياورلا ىدحا يف

 . هنع ذخأو الإ : صار ؟

 لل ا و

 . مم :دادغب خيرات ين ةدراو يهو «ةدمتعملا تاطوطخملا يف درت مل ةيرصملا ةعوبطملا نم ةدايز 4

 ٠ خسنلاو دادغي خيرات يف اذكه .
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 نومأم نوكأ فيكف اضرلا نومأم انأ ام هللاو « للا فاخم نم الإ كتنامأ

 محلا !يلت وأ تارفلا يف ينقرغت نأ .ينتددت مث «كيلع محلا هجتا ولو.؟ بضغلا

 حلصأ الو « كل "مبمركي "نم ىلإ نوجاتحي ةشاح كلو < قرغأ نأ ترتخال

 « كسفن ىلع يل تكح دق. : هل لاقف « حلصت تنأ تبذك : هل لاقف <« كلدل

 'ّ ؟ باذك وهو كتتامأ ىلع ًايضاق ىلوت نأ كل لحي فيك.

 هتنيدم ىنب امل روصنملا نأ : ”تاياورلا ضعب يف اضيأ بطخلا ىكحو

 يبأ ىلإ لسرأ « ةفاصرلا دجسم ىنبو قرشلا بناجلا يف يدبملا لزنو « اهنزنو.
 لعفت م نإ -: هل لاقف :« ىبأف ةفاصرلا ءاضق هيلع ضرعف <« هب ءيجف ةفنح

 هتأي-مف نيموي ءاضقلا يف دعقف « معن : لاق ؟ لعفت وأ : لاق « طاسلاب كتبرض

 : رافصلا لاقف « رخآ هعمو راّفَّص لجر هانأ ثلاثلا مويلا يف ناك اماف « دحأ

 هللا ىتا : ةفسنح وبأ لاقف « ؛رفُلص روت نُم قيناود ةعبرأو نانهرد اذه ىلغ يل

 : رافصلل ةفينح وبأ لاقف « ءيش "ىلع هل سيل : لاق « راتفصلا لوقي ايف رظناو

 هلإ ال يذلا هللاو لق : لجرلل ةفينح وبأ لاقف « يل هفلحتسا : لاقف ؟ لوقت ام

 هيلع عطق .لوقي نأ ىلع ًادمتعم ةفينح وبأ هآر اماف « لوقي لعجف « وه الإ
 ناذه : رافصلل لاقو نيليقث نيمهرد جرخأو ةرص ”لحف « همك ىلإ هديب برضو

 ذخأف < معن :: لاقو اهيلإ رافصلا رظنف « كرات قب نع ضوع نامحردلا
 . تام مث مايأ ةتس ضرمف ةفنح وبأ ىكتشا نيموي دعب ناك اماف « نيمهردلا

 . ءاضقلا يلي نأ هدارأ نيقارعلا ريمأ يرازتقلا ةريّْه نب رمع نب ديزي *ناكو

 . ةئام هبرضف هيلع ىبأف « ةيمأ ينب كولم رخآ « دمع نب ناورم مايأ ةفوكلاب
 .: ىأر اماف-« عانتمالا ىلع وهو « طاوسأ ةرشع موي لك طاوسأ ةرسشعو طوس

 ىكي كلذ ركذ اذإ « هنع هللا يضر « لبثح نب دمحأ ناكو . هليبس ىّلخ كلذ .

 .يلأ : نص رند

 . اومركي نأ ىلإ : ق ؟
 . 889 : 18 دادقب خيرات

 . ساحن ءاعو : رفص روت 4

 . مزال : 16 مادغب خيرات ه



 « ىكبف ةسانكلاب يبأ عم تررم : ةفينح يبأ نب دامح نب ليعامسإ لاقو
 نبا برض عضوملا اذه يف « ينباي : لاقف ؟ كيكني ام تبأ اي : هل تلقف
 « ءاضقلا يلب نأ ىلع « طاوسأ ةرششع موي لك يف “ مايأ ةرشع يبأ ةريبله
 . لعفي مف

 . ةفوكلاب عضوم < فاكلا مغب « ةسانثكلاو
 ةفنح وبأ هداعف ضرملا ديدش اضيرم فسوي وبأ ناك : مناغ نب لضفلا لاق ]

 كلمؤأ تنك دقل : : لاق مث عجرتساف آليقث هآرف < ةرم رخآ ىلإ راصف « ًارارم
 ةمفاعلا قزر مث ٠ ريثك مع كعم نتوممل كب سانلا بيصأ نئلو نيماسملل يدعي

 تفرصناو هسفن تعفتراف هبف ةفيثح يبأ لوقب فسوي وبأ ربخأف دفلا نم جرخو

 ةفيتح يبأ سلجم موزا نع رصقو « هقفلا يف اسلجم هسفنل دقعف هيلإ سانلا هوجو
 ناك الجر اعدف « هيف كمالك يقلي هنأو اسلجم هسفنل دقع هنأ ربخأف هنع لأسف

 ىلإ عفد لجر يف لوقت ام : هل لقف بوقعي سلجم ىلإ رس : لاقف ردق هدنع هل
 لا

 بوثلا هل عفدف هبلإ عجر بوثلا بر نإ مث « هركنأو ءيش يدنع كلام
 : لاق نإو « تأطخأ هل لقف ةرجأ هل : ا
 ا ا ا تأطخأ : 00

 تأطخأ : هل لاقف « هل ةرجأ ال : لاق مث ةعاس رظنف « تأطخأ .:
 ل 0

 نيد يف ملكتي سلجم .دقعو سانلا .يتفي دعق نم « هللا ناحبس : لاق « لجأ : لاق
 ايأ ان : لاقف ؟ تاراجالا نم ةلأسم يف بيجي نأ نسحي ال « هردق اذهو هللا

 ؟ةيقناملا جزع راق قل املا روج نإ اال
 . [١ هسفن ىلع كبيلف ملعتلا نع ينغتسي هنأ نظ نم : لاق مث

 اماما نسح مركلا ديدش « سلجملا نسح ةيبولا قيم ةفرتح ومآ نآكو
 نسحأ ©« ةرمس هولعت الاوئط ناك لبقو « لاجرلا نم ةعّبر ناكو « هناوخإل

 خيرات نع ًابترم ًاصيخلت ناك دحلا ا رفا ١
 . بيطحلا خيرات نم 844 : ص يف ءيجن ةياكحلا هذهو « دادغب
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 . ةمغن مهالحأو اقطنم سانلا

 لوسر .ربق شيني هنأك مانملا يف ىأر ةفينح ايأ نأ 'هخيرات يف بيطخلا ركذو

 بحاض : نيديس نبا لاقف « نيريس نبا لأس "نم ثعبف « مسو هيلع هللا ىلص هللا

 . هلبق دحأ هبلإ هقبسي مل « اماع "روثي ايؤرلا هذه
 : لاقف ؟ ةفينح ابأ تيأر له : كلامل لبق « هنع هللا يضر « "يمفاشلا لاق

 . هتج ماقل ابهذ اهلعجي نأ ةيراسلا هذه يف كماك ول الجر تيأر « معن

 لايع سانلا : ؟لاق هنأ هنع هللا يضر يعفاشلا نع ىمحي نب ةّم'رَح ىورو

 ناكو « ةفينح يبأ ىلع لابع وبف .هقفلا يف رحبتي نأ دارأ نم « ةسملا ءالؤه ىلع

 ريهز ىلع لايع وبف رعشلا يف رحبتي نأ دارأ نمو « هقفلا هل قفو نمم ةفينح وبأ

 « قاحسإ نب دمج ىلع لايع وبف يزافملا يف رحبتي نأ دارأ نمو « ىماس يبأ نبا

 يف رحبتي نأ دارأ نمو « يئاسكلا ىلع لايع وبف وحنلا يف رحبتي نأ دارأ نمو

 . هخيرات يف بيطخلا هلقن اذكم « نايلس نب لتاقنم ىلع لايع وهف ريسفتلا
 « ةفينح يبأ هقف هقفلاو « ةزمح ةءارق يدنع ةءارقلا : نيعّم نب ىبحي لاقو

 سمح ةفيتح يبأ ىلع تمقأ : عيبر نب رفعج لاقو . سانلا تكردأ اذه ىلع

 « يداولاك لاسو حتفت هقفلا نع لئس اذإف « هنم ًاتْمَّص لوطأ تيأر اهف < نينس

 . مالكلا يف ةرابجو يود هل تعمسو

 هدنعو ةفينح يبأ ىلع تلخد : ” مصاعب لعالاو ؛ سايبقلا يف ًامامإ ناكو

 : ماجحلا لاقف « نمايتل عضاوم مّبتَتت : ماجحلل .لاقف ©« هرعش نم ذخأي ماجح

 هلعل داوسلا عضاوم عبتتف : لاق « رثكي هنآل : لاق ؟ مو : لاقف « درت ال

 رانا : لاقو كحضف ةياكحلا هذه كيرشل تيكحو « رثكي

 ظ ماجحلا عم هكرتل هسايق

 . ممم مسا : ١م دادني خيرات م

 . "45 : ١ دادغب خيرات .ه

 . ال47 : #9١ دادغي خيرات
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 لمعي « فاكنإ ةفوكلاب راج ةفيشح ىبأل ناك : !ءاجر نب هللا دبع لاقو
 وأ هخبطف امل لمح دقو « هلذنم ىلإ عجر ليللا هّنج اذإ تح « عمجأ هراهن
 « توصب دارَغ هبف بارشلا بد اذإ قح «© برش لازي ال مث ايوشيف ةكمس

 : لوقي وهو

 رغث دادسو ةهيرك موبل اوعاضأ ىتف يأو ينوعاضأ

 نمشي ةفنع نبأ تاكو « مونلا هذخأي ىتح .تيبلا اذه ددربو برشب لازي الف

 ' لأسف هتوص ةفينج وبأ دقفف « هلك لبللا ىلصي ناك ةفيئح وبأو « ةليل لك هتبلج

 ةالص ةفسنح وبأ ىلصف * سوبحم وهو لال ذنم ”سسعلا هذختأ : ليقف « هنع

 . هل اونذيا : ريمآلا لاقق « ربمألا ىلع نذأتساو « هتلغب بكرو « ٍدِغ نم رجفلا

 لزع لو« لمفف © ؟هتلفني طانإلا طب تح لوني موعدح الو انك اردذب اولبقأو ْ
 ' مدخأ فاكسإ راج يل : لاف # كتياعراما: .لاقو « هسلجب يف هل مسوي ريمألا.. :

 كلت يف ذخأ نم لكو. : لاقف. « هتلختب ريمألا رمأي * لامل.ذدنم سسنلا ٠

 يشب فاكسإلاو ةفينج نبأ بكرف + نيمجبأ يتيلختب نمأف < اذه انموب ىلإ لا

 « ال : لاقف ؟ كانمضأ ىتف اي : لاقو هبلإ ىضم ةفيثح وبأ لزن اماف « هءارو

 باتو « قحلا ةياعرو 0 ةمرح نع ًاريخ هللا كازج تبعرو تظفح لب.
 . هيلع ناك ام ىلإ 'دْنعَي مو لجرلا

 ناسف لا يرطب 3 عت رول ل فيقع ا تار 0

 « اوريحتف * لكلا رف ترسم يح اودع رك رك يعاب تا اريخخ « نيىس

 . بككسو :« ةرفسلا اهملع طّسَبو ةرفح 0 ا
 :لاقف ا هين لك بحت: .اولاقف « لخلاب ءاوّتشلا اولك أف « عضوملا كلذ ىلع لخلا

 ا ل : اذه نإف « 0

 ةنيحا , .نافألاو ضقف ل عدا خيرات يف ةصقلا رظنا 5

 . دادغب خيراتو راتخملاو ر ع نم تطقس : هتلغبب 500

 . "58 : ام دادغب خيرات 0م 3

 . ضرألا : ع 4
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 يأ يف يسن مث © عضوم يف الام لجر نفد .: لاق دايز نب نسحلا ىكحو ]
 : ةفينح وبأ هل لاقف هيلإ اكشف ةفينح يبأ ىلإ ءاجف « هيلع عقي مف هنفد عضوم
 مقي لو < لجرلا لغفف « ةليللا لصف بهذا نكلو « كل لاتحأف هقف اذه ام

 لاقف « هربخأف ةفينح يبأ ىلإ ءاجف ؛ مضوملا ركذ ىتح ليللا عبر نم "لقأ الإ
 كتلبل تممتأ البف <« كركذي ىتح ىلصت كعدي ال ناطيشلا نأ تماع دق : هل

 ش . .٠ لجو زع ش ًاركش

 مسوملا رضحف « ةفينح يبأ ىلع ءارزالا ديدش تنك : ةمربش نبا لاقو

 نم معي ال ثيح نم تفقوف * هنولأسي موق هنلإ عمتجاف « ذئموي ًاجاح تنكو
 ينجعزأو ينهأ رمأ نع كلأسأ كتدصق : ةفينح ابأ اب : لاقف لحر هءاحف « أ

 هتيارس نإو «قلط هتجاوز نإف « هريغ ل سدلو دلو :َل : لاق ؟ وه امو : لاق

 يتلا ةيراجلا رتشا معن : هل لاق ؟ ةلدح نم لبف اذه نع تزجع دقو « قتعأ

 قتعأ قتعأ نإو كتكولم كيلإ تعجر قلط نإف «هنم اهبجوز مث هسفنل اهاضرب
 ذئموي نم هبقف لجرلا نأ تماعف « كل.هئسن تش تدلو نإو « كلمي ال ام
 [١ . ٠ ريخي الإ هركذ نع تففكو

 ايأ دعبأ ام « هللا دبع ابأ اب : يروثلا نايفسل تلق : [ضيأ كرابملا نبا لاقو 2
 فنرأ نم. لقعأ وه : لاقف « طق هل !ءودع باتغي هتعمس ام « ةبيغلا نع ةفينح
 ٠ 3 ا . "اهبهذي ام هتاتسح ىلع طلسي

 بحاص عيبرلا لاقف « ةفينح ابأ روصتملا رفعج وبأ اعد : "فسوي وبأ لاقو

 مث نيميلا ىلع فلح اذإ : لوقي اههنع هللا يضر سابع نب هللا دبع ناك <« كدج
 زوجي ال : ةفيشح وبأ لاقو « ءانثتسإلا زاج نيمويب وأ موب كلذ دعب ىنثتسا

 عيبرلا نإ « نينمؤملا ريمأ اي : ةفينح وبأ لاقف « نيميلاب الصتم الإ ءانثتسالا
 كل نوفلحي : لاق ؟ فيك و : لاق « ةعْمب كدتنج باقر يف كل-سيل هنأ معزي

 . راس تدرفنا ةدايز ١

 .. ع نم طقس : اههذي ... . كرابملا نبا لاقو *

 هاشم دادغي خيرات *
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 : لاقو روصنملا كحضف « مهاعأ لطبتف نونئثتسيف : مهزانم ىلإ نوعجري مث
 تدرأ : عببرلا هل لاق ةفينح وبأ جرخ املف « ةفينح يبأل ضكرعتت ال « عيبر اب
 كتصلخف يمدب طيشت نأ تدرأ كنكلو « ال : لاق « يمدب طيشت نأ

 . يسفن تصلخو
 ةفينح وبأ ناكو « ةفينح يبأ يف يأرلا ءيس يسوطلا ١ سانعلا نأ ناكو

 : يموطلا لاقف « سانلا رثكو « روصنملا ىلع ةفسنح وبأ لخدف « كلذ فرعي

 وعدي نينمؤملا ريمأ نإ « ةفينح ايأ اي : لاقف هيلع لبقأف « ةفينح ابأ لتقأ مويلا
 ؟ هقنع برضي نأ هعسيأ « وه ام يردي ال لجرلا قتع برضب هرمأيف لجرلا
 :لاق < ىتحلاب : لاقف ؟ لطابلاب مأ قحلاب رمأي نينمؤملا ريمأ سابعلا ابأ اي : لاقف

 تنإ : هنم برق نا ةفيثح وبأ لاق مث ؛ هنع لأست الو ناك ثيح قحلا ذفنأ

 . هتطبرف "ينقثوُي نأ دارأ اذه

 < ىلاعت هللا نم فوخلا ديدش ةفششح وبأ ناك : "تيمكلا نب ديزي .لاقو

 # تلزلز اذإ 9 ةروس ةريخألا ءاشعلا يف ةليل نذؤملا ؟نيسحلا نب ىلع انب أرقف

 وهو ةفينح يبأ ىلإ ترظن سانلا جرخو ةالصلا ىفق اماف « هفلخ ةفينح وبأو

 تكرت تجرخ اماف « يب هبلق لغتشي ال موقأ : تلقف <« سفنتيو ركفتي سلاج
 دقو مئاق وهو رجفلا علط دقو تئجف < ليلق.تيز الإ هيف نككي مو ليدنقلا
 يزحي نم ايو «ًاريخ ريخ ةرذ لاقثع يزحي نم اب : لوقي وهو «هسفن ةيحلب ذخأ

 «ءوسلا نم اهنم برقي اممو «رانلا نم كتدبع ةنامعنلا رسجأ « ًاريش رش ةرذ لاقثم
 اماف « مثاق وهو رهزب لينتقل اذإو *تنذأف : لاق « كتمجر ةّعّس يف هلخدأو
 :لاقف « ةادغلا ةالصل تنذأ دق : تلق « ليدنقلا ذخأت نأ ديرت : ىل لاق تلخد

 ةادغلا انغم ىلصو ةالصلا تمقأ قح سلجو نيتمكر عكرو « تيأر ام يلع كا
 ش . لبللا ل"وأ ءوضو ىلع

 . يقبوي : صان "

 . "هال : دادغب خيرات «

 . نسحلا : قن رع +

 . تونلدف : ره



 ءوضوب رجفلا ةالص هيلع ظفُح امف ةفينح وبأ ىلص : 'ورمع نب دسأ لاقو

 ةدحاو ةعكر يف نآرقلا عبمج أرقي ةليل ةماع ناكو « ةنس نيعبرأ ءاشعلا ةالص
 يف نآرقلا مت هنأ هيلع ظفحو « هناريج همحرب .ىتح ليللا يف هؤاكب مّمسُن ناكو
 . ةرم فالآ ةعبس هبف يفوت يذلا مضوملا

 نسحلا انلأس يبأ تام امل : "هيبأ نع ةفيتح يبأ نب دامح نب ليعامسإ لاقو

 م ! كل رفغو هللا كمحر : لاق هلسغ اماف « لعفف هلسغ ىلوتي نأ ةرامع نبا

 تبمعتأ دقو « ةنس نيعبرأ ذنم ليللا يف كنب دّسوتت 3 مو « ةنس نيثالث ذنم رطفت

 . ءارقلا تحضتفو « كدعب "نم

 < ريتك اثرش انف هخيرات يف ببطخلا ركذ دقو « ةريثك هلئاضفو هبقانمو

 مامإلا اذه لثمق « هنع بارضإلاو هكرت يف قيلألا ناك ام ركذب كلذ بقعأ مث

 ةلق'ىوس ءيش باعت نكي مو « "هظفحت و هعررتو يف الو « هنيد يف كشي ال

 .مدقملا - يوحنلا ءىرقملا ءالعلا نب ورمع ابأ نأ يور ام كلذ نمف « ةببرعلا
 ةدعاق وه اي «ال :لاقف ؟ ال مأ دوقلا بجوي له :لثم اب لتقلا نع هلأس - هركذ

 رح هلتق ولو : ورمع وبأ هل لاقف « هنع للا يضر يعفاشلا مامإلل افالخ. هبهذم

 اهسرح ةكم ىلع لطملا لبجلا ينعي « سيّسْق ابأب هلتق ولو : لاقف « قينحنملا

 نإ : لوقي نم ةغل ىلع كلذ لاق هنأب ةفسشح.ىبأ نع اورذتعا دقو . ىلاعت للا

 وذو ”هوفو هونهو هومحو هوخأو هوبأ يهو - فورحلاب ةبرعملا تسلا تاماكلا

 : كلذ يف اودشنأو « فلألاب ثالثلا لاوحألا يف نوكي اهبارعإ نأ - لام

 اهاتياغ دجملا يف اغلب دق امابأ ابأو اهابأ نإ

 . معأ هللاو « هتغل يبف « ةفوكلا لهأ نم ةفينح وبأو « نييفوكلا ةغل يهو

 رشتناف ضعبب هضعب طبترا مالكلا نكل دوصقملا نع اجورخ ناك نإو اذهو

 « نيتسو ىدحإ ةنس لبقو « ؟ةرجبلل نينا ةنس ةفيح يبأ ةدالو تناكو

 وصول قش
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 ليقو « ةئامو نيسمخ ةنس نابعش يف ليقو « بجر يف ينوتو . حصأ لوألاو
 نيسمخو ىدحا ةنس لبقو « ةنسلا نم ىلوألا ىدامج نم تلخ ةلبل ةرسشع ىدحال
 ءاضقلا ىلبل نجسلا يف دادغبب هتافو تناكو 4 حصأ لوألاو « نيسمخو ثالث لبقو
 موملا يف يفوت ليقو « نجسلا يف تمي م هنإ لبقو « حيحصلا وه اذه « لعفي مف

 هربقو : © نارزيخلا ةربتك نفدو « اهنع للا يضر يمفاشلا مامإلا هيف دلو يذلا

 7 روهشم كانه

 فل اهدعيو ةلمبملا ءاطلا متتفو واولا نوكسو يازلا مقب : ىط'وازو
 . يطبن مسا وهو «<© ةروصقم .

 يهو . 2 مال اهدعيو فلألا دعب ةدحوملا ءابلا مضو فاكلا حتفب : : لباكو
 . مهريغو ءاماعلا نم ةعامج اهيلإ بسني دنملا دالب نم ةفورعم ةيحان

 . اهيلع مالكلا ىلإ ةجاح الف نافورعم اهف رابنألاو لباب امأو

 ةكلمم يفوتسم يمزراوخلا روصنم نب دمج ١دعس وبأ كلملا فرش ىتبو (280)
 هدنع ىنبو « ةبقو ًادبشم ةفشنح يبأ مامإلا ربق ىلع قوجلسلا هاش كلم ناطلسلا
 .نايعألا نم ةعامج يف اهيلإ بكر كلذ ةرامب نم غرف املو « ةيفنحلا ةريبك ةسردم
 فورعملا دوعسم رفعج وبأ فيرشلا 'مهيلع لخد ذإ كانه مهانيبف « اهودهاشيل
 20: هدشنأو  هركذ مدقملا  رعاشلا يفايبلاب

 دحللا يف ”بّيغملا اذه هعّمجف اددّبْمم ناك معلا نأ رت مَ
 دعس يبأ ديمعلا ”لغفق اهرشنأف .ةَثْنَم ضرألا هذه تناك كلذك

 ةمنس ةزئاج دعس وبأ هزاحأف

 « زوافملا يف تاناخو طبر ةدع هلو « ورم ةئيدمب ةسردم دعس يبأ اذهلو
 « هتيب مزلو ةمدخلا نع هرمع رخآ يف عطقناو « فورعملا لمعو ريخلا ريثك .ناكو

 «ناهيصأب ةئاعبرأو نيتسو عبرأ ةنس مرحلا يف يفوتو ' «رومألا يف هنوعجاأري اوناكو
 . ىلاعت هللا ةنحر

 ةجو يف دقت دقو « ةقاعرأو ةيسحخو عت ةنم يف بقا دشلا هاب نكد

 ١ نييلاتلا نيتيبلا رظنا « دعس وبأ » هطبضي رعشلاو ؛ ق ين ًانايحأ كلذك عقو دقو « ديعس وبأ : د .
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 يبأ مامإلا ربق ىلع ًادبشم ىنب هنأ هاش كلم ناطلسلا دلاو دمج نالسرأ بلأ

 «هتلقن نيأ نم نآلا ينع باغ دقو « خيراوتلا ضعب يف هتدجو كلذكو <« ةفضح
 نأ رهاظلاو « روكذملا دعس وبأ ةبقلاو دهشملا ىنب يذلا نأ كلذ دعب تدجو مث

 ةداع ترج امك ريشابملا ناك وهو « روكذملا نالسرأ بلأ نع ةبانن امهانب دعس ابأ

 فنرأ كلذ ىلع لديو < قيرطلا هذهب هيلإ ةرامعلا تبستف « مهكولم عم باونلا :
 رمتسا مث « همايأ يف ًايفوتسم ناك دعس وبأو « نالسرأ بلأ مايأ يف ةرامعلا خيرات
 « نيلقنلا نيب عمجنل هتركذ امنإ اذهو « هاش كلم هدلو مايأ يف هتفيظو ىلع

 . ملعأ لاو

 كك

 نامعنلا يضاقلا

 دحأ « ١نوبح نب دمحأ نب روصنم نب دمه هللا دبع يبأ نب نامعنلا ةفشح وبأ

 ناك : لاقف هخيرات يف يحّبسملا راتخلا ريمالا هركذ « مهيلإ راشملا ءالضفلا ةمآلا
 : فيناصت ةدع هلو. « هيلع ديزم ال ام ىلع لبنلاو نيدلاو هقفلاو ملعلا لهأ نم .

 . .عضوملا اذه يف يحبسملا مالك ىهتنا«هريغو «بهاذملا لوصأ فالتخا» باتك اهنم
 ءادتبا » باتك فنصو « ةبمامإلا بهذم ىلإ لقتنا مث بهذملا يلام ناكو

 ٠١5 : 4 ةرهازلا موجنلاو ١ : ١507 نازيمل ناسلو ١49 : افنحلا ظاعتا يف هرابخأو هتمجرت -

 ال'0 : تانحلا تاضورو 40: # تارذشلاو 04# : ؟ نانحلا ةآرمو 585 : يدنكلاو ش

 ةمجرتلا ) ناملكو ربو « مالسإلا مئاعد » باتكو « ةمئألا عابتأ بادآ ين ةمهلا » باتك ةمدقمو

 بحاص زجوأ دقو 1ججصم» : حل 9ننلع 5 ةوصحتلل آناعهوننتم و 848 - معو : م ( ةيبرعلا

 . ًاريثك ةمجرتلا هذه نم هراتخا اميف راتخملا

 . تاويح : نر ق١

 . نت ق نم تطقس : فالتخا ؟

 كن



 يف "« راصتقالا » باتكو « هقفلا يف « رابخألا » باتكو '« َنيِيِدَسْنعلل ةوعدلا
 ! | . اضيأ هقفلا

 نب يلع نسحلا يبأ ةمجرت يف « رصم ةاضق رابخأ » باتك يف قالوز نبا لاقو
 نم «لضفلا ةياغ يف يضاقلا دم نب نامعنلا هوبأ ناكو : هلاثم ام «روك ذملا نامعنلا
 رعشلاو ةغللاو ءاهقفلا فالتخا معو هقفلا هوجوب املاعو « هيناعمب ملعلاو نآرقلا لهأ
 نم تيبلا لهأل فلأو « ”فاصنإو لقع عم « سانلا مايأب ةقرعملاو لحفلا
 بلاثملاو بقانملا يف لمعو « عجس حلمأو فيلأت نسحأب قاروأ فالآ بتكلا
 يمفاشلاو كلام ىلعو ةفينح يبأ ىلع در هل :نيفلاخلا ىلع دودر هلو ءانسح اياتك
 للا يضر تيبلا لهأل هيف رصتني « ءاهقفلا فالتخا » باتكو < جرس نبا ىلعو
 . ةبختنملاب اهمقل ةببقفلا ةديصقلا هلو <« مهنع

 مدقملا  روصنم نب دّعم ممت يبأ زعملا ةبحص امزالم روكذملا ةفينح وبأ ناكو
 6 هتدم لطت ملو »2 هعم ناك ةيرصملا رايدلا ىلإ ةيقيرفإ نم لصو املو - هركذ :

 نب دمع نب دمحأ ركذو . رصمب ةئاثلثو نيتسو ثالث ةنس بجر لبتسم يف تامو

 ىدامج خلس ةعملا ةليل يف يفوت هنأ «رهوج دئاقلا ةريس » يف يناغرفلا هللا دبع
 ةافو ركذ دعب هخيرات يف قالوز نبا ركذو «زعملا هيلع ىلصو «؟ةئسلا نم ةرخآلا
 ةفينح وبأ برغملا نم هعم لصاولا هيضاق : لاقف زعملا ةاضقو هدالوأ رك ذو عملا
 ىلع فلختسا دق ًارهوج دجو رصم ىلإ لصو املو « يعادلا دم نب نامعنلا
 . قالوز نبا مالك ىهتتا « هرقأف يدادغبلا يلهذلا رهاط ابأ ءاضقلا

 ةسيفن ةريثك ًارابخأ .يحيو « رّمثع دق دمع لادبع وبأ هدلاو ناكو. (287)
 ىلصو « ةئائلثو نيسمخو ىدحإ ةنس بجر يف يفوتو « نينس عبرأ هرمعو اهظفح
 « ناوريقلا باوبأ دحأ وهو « ملس باب يف فدو.« روكذملا ةفينح وبأ هدلو هيلع

 ش . نينس عبرأو ةئام هرمع ناكو '

 . (ولت توريد ؛ ةفاقثلا راد ) يضاقلا دادو ةسنآلا قيقحن « ةوعدلا حاتتفا ةلاسر » مساب شذ ل١

 ْ : . راصتنالا : عا“

 . فاصنإلاو لقعلا عم : ار *
 . ع نم طقس : ةنسلا ... . دمحأ ركذو 4

 تلح



 نب يلع نسحلا وبأ  مهنمق « تاورس ءابجت دالوأ ةفينح يبأل ناكو (288)
 نب هللا دبع نب دمحأ نب دمع رهاط يبأ نيبو هنيب روكذملا زعملا كرشأ « 'نامعنلا

 نيكرتشم الازي لو «ىكحلا يف رصم يضاق يلهذلا ةماسأ نب حلاص نب ريحي نب رصن

 - ًاضيأ هركذ مدقت دقو - رازن زيزعلا هدلو رمألاب ماقو « زعملا ينوت نأ ىلإ هبق

 ىلعامهو « ير رادو نيعماجلا رمأ روكذملا نسحلا ىبأ ىضاقلا ىلإ درف

 روكذملا رهاط ابأ يضاقلا تقحل نأ ىلإ كلذ ىلع ارمتساو « محلا يف كارتثالا
 روك ذملا زيزعلا بكرف « ًالومج الإ يعسلاو ةكرحلا نم هتعنمو هقش تلطع ةبوطر

 « ةئاؤلثو نيتسو تس ةنس رفص لبتسم يف ةزيجلاو رصم نيب يتلا ةريزجلا ىلإ

 هلأسو «ًالبحن هآرف «ةعانصلا باب دنع هعم دوبشلاو هبقلف « هبلإ رهاط وبأ لمحف
 هنأ زيزعلا نع يكحف ©« فعضلا نم هدحي ام ببسب ءالعلا يبأ هدلو فالختسا
 نسحلا ايأ يضاقلا مويلا اذه ثلاث زيزعلا دلق مث . هوددقت نأ الإ يقب ام : لاق
 . «هلجس ءىرقو «ةرهاقلا عماج ىلإ بكرف ًالقتسم ءاضقلا روكذملا ناعنلا نب يلع

 دمج هللا دبع ايأ هاخأ ءىراقلا ناكو“هلجس ءىرقو رصمب قيتعلا عماجلا ىلإ داع مث
 برغملاو نيم رحلاو ماشلاو ةيرصملا رايدلاب ءاضقلا هلجس يف ناكو < نامعنلا نبا

 نيزاوملاو < ةضفلاو بهذلا يف رابعلاو ةمامإلاو ةباطخلاو زيزعلا ةكلمم عيمجو

 ماقأو « دحأ هنع رخأتي لو «© مظع عمج يف هراد ىلإ فرصنا مث « لبياكملاو
 نوددرتي ثيدحلا باحصأو « آلملع هتيب يف ًاعطقنم روكذملا رهاط وبأ يضاقلا
 « ةئاثلثو نيتسو عبس ةنس ةدعقلا يذ خلس يفوت نأ ىلإ « هيلع نوعمسيو هيلإ

 نذأو « اموي رشع ةعبسو ةنس ةرشع تس هتبالو ةدمو « ةنس نونامثو ناك هنسو

 ناكو < لضف هبف نكي مف « ةدملا هذه يف ماكحألا يف رظني نأ ًاضيأ زيزعلا هل

 مل لقتنا مث ةدم ًاضيأ دادغبب يبرغلا بناجلا يف متح دق

 ضوفو ا هاخأ محلا يف فلختسا نسحلا ابأ يضاقلا نإ مث

 « داع مث اهب فلختساو اهيلإ جرخف «رافجلاو امرفلاو سيذتتو طايمدب محلا هبلإ
 نسحلا وبأ يضاقلا هعم رفاسو « نيتسو عبس ةنس يف ماشلا ىلإ زيزعلا رفاس مث

 يانا نب رحل تاواطل هوك ىو درا

 ١ عءالا رصالا عفر يف هتمج رل رظنا .
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 .مايقلاو ءاضقلا لع اهنمنونف ةدع يف اننفم روكذملا نسحلا وبأ يضاقلا ناكو
 0 تراكو ©« .سانلا مايأو رعشلاو بدألاو ةبيرعلاو هقفلا معو *“ ةنمكسو راقوب هك

 يف يلامثلا روصنم وبأ هل هاوز ام هرعش نمو .« العلا ةقمطلا يف ًادمجم ارعاش

 : هلوق وهو 2 ةممتي » بانك

 | مق الو هل فك ليبقت 0

 | متي مو يتجاح نع تمنو هب تدمقامل يرمأب ماق

 ش : "ىنعملا يف اضيأ يلاعثلا هل دروأو ش

 2 *”بسن هلثم ”ةقادص بدأ هل ىل ”قيدص

 بحي ام قوف بجوأو ىعارُي ام قوف يل ىعر
 . بهذلا. اهدتع. جرجتلا هتقئالخ "تادقلن ولف

 *غارصقلا دقو ااتك ىاضزكت مدقملا يزرخابلا نسحلا وأ هل دروأو

 يبأ ةمجرت يف «رصم ةاضق رابخأ » بانك .يف قالوز نبا دمج وبأ اضيأ اهدروأو

 ل ا تا لا

 تاظحللاب يام تحابتساو. : ينبع مون 0 نيحب هم

 .تاربّعلا ”قياوس ينوفج نم. 'تّضافف جيجحلا عم تّضافأو

 2 تارتخلا ىلإ تشم ذإ اقرحم ًارمج بلقلا ىلع' تّمّرْضَأ دقلو

 يتافو نوكت نأ فليتحلاب ”تتقيخ  ؛قح سفنلا ىنثم ىتم نم لنأ

 . ١ : ٠١٠# ةميتيلا ١

 . 4٠١ : قباسلا ردصملا
 لال

 . ةعوبطملا يف دزتمل +

 . نكل : ص رب :
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 « زيزغلا دنع ةمرحلا رفاو « هماكحأ ىلع ًارمتسم روكذملا نسحلا وبأ لزي مو
 ىلإ ىضمو هتقو نم ماقف « ماكحألا يف رظني عماجلاب وهو ىملا هتباصأ ىتح

 ١ ١بجرنم نولخ تسل نينثالا مدي يف يفوتو «اموي رشع ةعبرأ ًاليلع ماقأو «هراد

 7 ركسعم ومهو زيزعلا ىلإ دغلا نم هتوبات جرخأو « ةئائلثو نيعبسو عبرأ ةنس
 فورعملا دجسملاب :توباتلا عضوف « ةكربلاب نآلا فورعملا عضوملا دنع بجلا حطسب .

 «© دحسملا ف هيلع ىلص قح همّسخم نم هنلإ زيزعلا راسو . « ةزيملاو رثنلاب

 | . اهيف نفدف ءارجلاب هراد ىلإ ةزانجلا تدرو

 لوزنل ءارملا اه لبق الو « تاوارج ثالث يهو « رصمب ةلح : ءارجلاو

 . اهب مورلا
 ناكو ةمجرتلا زي قرع ل حلا همخأ ىلإ زيزعلا لسرأو

 «كيخأ دعب نم كل ءاضقلا نإ : :هل لاقف « نركذ اك نسحلا يبأ همخأ نع بوني
 | . تيبلا اذه وع هر الو

 .تناكو . مايأ ةعيرأو رهشأ ةسمخو نينس عست نسحلا يبأ ةيالو ةدم تناكو

 .ىلاعت هللا همحر « ةئالثو نيرسشعو عسنت ةنس لوألا عبير ربش يف «برغم اب هتدالو

 هللا دبع ابأ نآل موي رشع ةينامث اهيف رظنب ضاق ريغب رصم تماقأو (289)
 سيما موي زيزعلا ركسعم ىلإ هتقو يف بك رف ضرملا هنع فخ مث «اضيرم ناك
 ا ا ا م مو اوال حرم

 . هفعضل عماجلا يف لوزنلا ىلع ردقي ملف «افس هدلقو هيلع علخو ءاضقلا زيزملا هدلق
 قيتعلا عماجلا ىلإ هتيب لهأ نم ةعامجو هدلو لزنو « هراد ىلإ زاسف « ةلعلا نم

 يف نسحلا يبأ هيخأ لجس لثم ناكو « ةعجللا ةالص دعب هلجس ءىرقو < رصمب
 : هتيالو عتيج

 زيزعلا دبع مساقلا بأ هدلو فلختسا ةئائلثو .نيعبسو هل ةنس ةدعقلا يذ فو

 0 . زيزعلا هيلع علخو « زيزعلا رمأب ةيردنكسإلاب ءاضقلا ىلع

 نب دمج يضاقلا دقع نيعبسو سمح ةنس ىلوألا ىدامج لبتسم ةعجلا موي يفو

 يبأ دئاقلا ةئبا ىلع روكذملا زيزعلا دبع مساقلا يبأ هدلو حاكن روكذملا نامعنلا

 ١ بجر رهش سداس : رب .
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 مو زيزعلا سلجم يف دقعلا ناكو - مجلا فرح يف هركذ مدقملا - رهوج نسحلا
 . ًاتمصم ًابوث باتكلاو «رانئيد فالآ ةثالث قادصلا ناكو « هصاوخ الإ هرضحي

 يضاقلا ىلإ برغملاب وهو مدقت دق روكذملا زيزعلا دلاو دعم مت وبأ زعملا ناكو

 سلْجُي نأو « ةضف بالرطسا لمعي ةمجرتلا لوأ يف روكذملا نامعنلا ةفينح يبأ

 غرف اماف « ًادمج روكذملا هدلو ةفينح وبأ سلجأف « هتاقث دحأ غئاصلا عم
 يدلو :لاقف ؟ هعم تسلجأ نم : هل لاقف «زعملا ىلإ ةفيشح وبأ هلمح بالرطسالا
 هسفن هثدحت تناك زعملا نآل « لاق اك ناكف <« رصم ىضاق وه : لاقف « ًادمع

 . ريداقملا عم ةداعسلا هتقفاوو « مالكلا اذهب ظفلت اذهلف « رصم ذخأب ًادبأ
 هدلول لوقي برغملاب .يص انأو ينآر اذإ زعملا ناك :روكذملا دمع يضاقلا لاقو

 نسح ةريثك مولع يف اننفم ماكحألاب ةفرعملا دمج دم ناكو . كيضاق اذه :زيزعلا
 : هلوق كلذ نمف <« رعش هلو « سانلا مايأو رعشلاو رامخألاب ةياردلاو بدألا

 ءامسلا ردي ردبلا هيثم ايأ

 هع ىف نما لما و

 هيجترأ .عملطم نم يل لبف
 كاؤه يف ”تماش ىب ”تمشيو

 ٍنينئاو "تضم سمخو عسسل

 قع تريسأو يداؤف ”تلغش

 نيتح 'يثفخم ”تفرصنا الإو

 نيدبلا رفص تلظ يل حصفيو
 نيتلا#لا .ىلع '”ريدقلا تنأف

 : يدنقرمسلا يرفعجلا نسحلا نب هللا دبع هبلإ بتكو

 امأف الع ةاضقلا تتداعت .

 ”بيرغ هلئاضف يف ”دبحو

 ًامازتعا ىضمو ”ةجهب قلأت
 0 هل كسلا يضقبف

 اولاقل هاياضق "تريتخا ول
 "نق دوبف وانما قر. اذ“

 : روكذملا دمع يضاقلا هبلإ بتكف

 .”ليدع الف هلإلا دنع وبأ

 ليلج هرخافم ف ”ريطخ

 ليقصلا ”فيسلا 'قلأتي اك
 ليستر هل ماغلاو يطغيو '

 ول

1 

3 



 ةبقر مبط اهكاح مئادب ”قوريام كضيرق نم طأرق

 قيتف ”كسم اهنيب عوضت ”قنأ ”ضور اهروطس نأك

 ' .قيرطلا قتح اهب اهلزانم تباطو تجرأ تدشنأ ام اذإ

 قولنت انترايز ىلإ تنأو 'لعاف كيلإ نوقئات انإو

 قيقح ةمركم "لكب تنأف موي "لك يف اهب انلصاوف
 ةاضقلا نم ضاقل رصمب دهاشن لو : «رصم ةاضق رابخأ » يف قالوز نبا لاقو

 «© قارعلاب ضاق نع كلذ انغلب الو « ناعنلا نب دمحل ١هاتدهاش ام ةسايرلا نم

 قحلا ةماقإو ظفحتلاو ةنايصلاو ملعلا نم هنق ال « اقاقحتسا كلذ قفاوو

 0 ٠ . ةبيلاو
 زيزعلا دبع منماقلا ابأ هدلو فلختسا ةئاثلثو نينامو ثالث ةنس م رحملا يفو

 موي اهيف رظني ناك نأ دعب © ماودلا ىلع رضمو ةرهاقلاب ماكحألا يف روك ذملا

 ًالوأ هفلخي ناكو © لجسيو مكحيو تانيبلا عمسي راصف « ريغ ال سيخلاو نينثالا

 نم نولخ رشعل هفرصف « نامنلا نب ىلع نب نيسحلا هللا دبع وبأ وهو « همخأ دلو

 روك ذملا زيزعلا دبع مماقلا ابأ هدلو فلختساو «نيعبسو عبس ةنس لوألا ىدامجح

 3 ةصاخ سيماو نينثالا يف

 دبع موي ربنملا ىلإ هعم هدعصأ قح زيزعلا دنع دمح يضاقلا ةئتر تعفتراو

 0 هتججرت يف روكذملا خيراتلا يف زيزعلا يفوت املو « نينامثو سمخ ةنس رحنلا

 - هركذ مدقملا - مكاجلا هدلو هدعب نم رمألاب ماقو < روكذملا دم يضاقلا هلسغ

 . هدي.طسبو ةعفر هدنع هتلزنم تدازو « هلاغشأ ىلع ادم يضاقلا رقأف

 «جنلوقلاو سرقنلا همزالو هللع ترثك ةلودلا نم ةنكملاو ةلزنملا هل تلصح املو

 لع 2 هركذ مدقملا ناوجرب حوتفلا وبأ ذاتسآلاو « ًآاليلع هتاقوأ رثكأ ناكف

 دعب ءاثالثلا ةليل يفوتو هتلع تديازت مث © تقو لك هدوعي هنأت مظعو هتلالج

 هراد ىلإ ءاحلا بكرو « ةئاؤلثو نينامثو عست ةنس رفص عبار ةرخآلا ءاشعلا

 ش . هرصق ىلإ فرصنا مث هنفد ىلع فقوو اهيف هيلع ىلصو « ةرهاقلاب

 فه



 ..برغملاب ةقلثو نمبر ةنس-رفص نم نولخ :تالثل دحألا يمال تناكو |

 ٠ يتلا هراد ىلإ روكذملا دمع يضاقلا لقنف « هباحصأ ضعبل 1 ماحلا بهوو:

 ةيشع لقن مث © ةنسلا هذه نم ناضمر ربش نم نولخ عستل ءاعبرألا موي رصمب
 « ةفارقلاب هببأو هيخأ ةريقم ىلإ روكذملا ناضمر رهش نم نولخ, رشعل ةعمجلا
 . ىلاعت هللا مهمحر

 .ضاق ريغب رصف تماقأ روكذملا هللا دبع وبأ دمع يضاقلا تام املو (290)

 .نب يلع نب نيسحلا هللا ذبع ابأ ءاضقلا رصف بحاص. عاخلا كق مث «رهش نم رثكأ
 هفرصو روكذملا هللا دبع يبأ دم يضاقلا هع نع بوني ناك .يذلا 'نامعنلا
  ةمجرتلا هذه يف كلذ ركذ مدقت دقو - ز زيزعلا دبع مساقلا ابأ هدلو فلختساو

 نيناثو عمق ةنس لوألا عيبر رهش نم نولخ تسل روكذملا نيسحلا ةيالو تناكو

 1 عرادع ناضمر رهش ريشع سداس سيمخلا موي ىلإ محلا يف رمتساو 6 ةئاثلثو

 مث - هركذ مدقملا - دمج نب زيزعلا دبع مماقلا يبأ هنع نياب فرصف « نيعستو

 نس هلم عير شدا نحألا و روك ذملا دنانتلا بلع نب تعحلا قع تبرك

 ءءاسرع لوطي ةصقل «ماحلا رمأب كلذو « هتئج هتثج تقرحأو «ةترجح يف نيعستو

 3 « ملاظملا يف رظنلا احلا هبلإ مضو « ماكحألا يف ”مساقلا وبأ لقتساو . (291) 0
 ربتملا ىلع هعم هدعصأو ماحلا دنع هتبتر تلعو « لهأ نم: دحأل لبق اعمتجي ملو

 « ماكحألا يف بلصتو « زرحتلا دبع يف كلذك و « داوقلا دئاق دعب رطفلا دبع موي

 قح هيلع بجو نم ةعامج ىلع مسرو « ةلودلا ءاسور نم ؟هدناع نم ىلع ددشتو
 .نأ ىلإ “« مكاحلا هيلإ هضوف ام عبمجج يف ايضاق لزي ملو-: هنم جورخلا نم عنتماف

 ةتايلكوب نيتتو نات ةنسإ بحر رفع صداع ةمشل مون هعيمج كلذ نع هفرص

 590 « ٍقرافلا كلام نب ديعس ني-كلام نسحلا 1 ىلإ .ءاضقلا ضوفو

 ٠ . .نامعنلا تيب لهأ نع

 ٠١ :.رضالا عقد يف رع يا هجن رظنا
 00 .رصالا عفر يف هلتقم بابسأ عجار

 . 909: رصالا عقد: يأ زيزعلا دبع ةمجر رظنا ”

 . هزاع : ع3 4



 . دئاقلاو روكذملا زيزعلا دبع مساقلا يبأ يضاقلا لتقب كارتألا رمأ ماحلا نإ مث

 <« حلاص-نب لضف' دئاقلا يخأ ليعامسإ ىلع يبأو رهوج نب نيسحلا هللا دبع يبأ
 ةعمجلا موي كلذو « هحرش لوطي رمأل « ةدحاو .ةعام يف فوبسلاب ابرض مواتقف ٠

 ؛ ىلاعت هللا مهمحر «_ ةئاعيرأو ىدحإ ةنس ةرخآلا ىدامح نم نيرشعلاو يناثلا

 لوألا ميا موي روكذملا زيزعلا دبع مساقلا يبأ ةدالو تناكو

 . ةثائلثو نيسحخو عيرأ ةئسا-:

 هللا دبع نب دمحأ را لاقف «روكذملا :رهاط وبأ | يضاقلا امأو (292)

 «  ةسلاجملا نسخ ةياورلا ريثك ناك هنإ : هخيرات يف يرصملا يناغرفلا دمحأ نبا ْ

 .نم.تبقب ةليلل يفوتو .. بابشلا عم باش « لوبكلا عم لبك « خوبشلا عم خيش

 . ىلاعت هللا مهمحر <“ ةنالثو نيتسو عبس ةنس ةدعقلا يد

 الا
 ش قت ديفا

 ا ا فل دس عا ةئبا .ةسيفن ةديسلا

 1 يضر قداصلا رفعج نب قاحسإ انزع رضع تاظح ١ نمحلأ يعاشا يفز

 « .روهشم ريغ هنكل“ رصمب هربق نإو نسحلا اهيبأ عن تلد لب ليقو « هنع هللا
 ةدم ةيالولاب ماقأو + روحا رق نأ لق نم ةحلل لل الار ذلك كد 1

 17 لزي رف دادعلا هسيحو هل ءيث لك ىفصتساو هلزعف هيلع بضغ مث «نينص سخ
 .ءين لك هيلع درو ع ل يدبملا لوو روصنملا تام ىتح اسوبحم

 1 0 ... هعم لزي لو « هل بهذ

 كلد ا بت ايفا 4 جبري تاك يدبلا اد

 © ريعو 4م : ؟ نانحلا ةآرمو :-١46 ؟ ةرهازلا 7-5 <. : ؟ تاوفلا يف اهمجر ايوا

 . ١ : 5١8 ةرضاحملا نسحو ١*ه : ه كرابم ططخو ؟١ : ؟ تارذشلاو 85ه : ١ يبهذلا

 قيفرا



 نب يلع هيلع ىلصو « ةنس نيناثو سمخ نبا وهو « ةئامو نيتسو نايث ةنس يف
 نفدو دادغبب قوت هنإ لمقو - ةنيدملا نم لايمأ ةسمخ ىلع رجاحلاو - . يدبملا

 « هخيرات يف بيطخلا هلاق اذكه « رجاحلاب تام هنأ حيحصلاو « نارازيخلا ةربقمب

 ش . معأ هللاو

 « يمفاشلا مامإلا نأ ىوريو < تايقتلا تاحلاصلا ءاسنلا نم ةسيفن تناكو

 « اهبلإ رضح هتمجرت يف . روك ذملا خيراتلا يف رصم لخد امل « هنع هللا يضر

 .ناك اك قاب نآلا ىلإ وهو «مظع داقتعا اهبف نييرصملل ناكو ثيدحلا اهيلع عمسو

 يف هيلع تلصو اهيلإ هتزانج تلخدأ « هنع هللا يضر < يعفاشلا مامإلا يفوت املو

 تيفوت نأ ىلإ هب لزت مو « موبلا اهدهشم مضوم يف [١ ةميقم] تناكو « اهراد

 نب قاحسإ نمعومْلا ابجوز مزع تتام املو . نيتئامو ناث ةنم ناضمر ربش يف

 « مهدنع اهءاقب نويرصملا هلأسف «كانه اهنفدمل ةنيدملا ىلإ ابلمح ىلع قداصلا رفعج
 اذهو ©« دماشملا دنع رصمو ةرهاقلا نيب نآلا اهب فورعملا عضوملا يف تنفدف

 ىوس كانه قبي لو بردلا برخف « عابسلا بردب كاذموي فرعي ناك عضوم ا

 . "اهنع هللا يضر « برحي وهو « هدنع ءاعدلا ةباجإب فورعم اهربقو « دبشملا

 ١ راتخملا نم ةدايز .

 فرغت



 لييذت

 ةمدقم يف تركذ يلا تاطوطخملا ىلع ءزدللا اذه يف دامتعالا رمتسا
 : امهو نيتطوطخم اهيلع اندز انكلو عبارلا ءزلا

 )١( ص ) فرحلاب ال تزمر دقو ("ه## : مقر ) ايفوص ايآ ةطوطخم (
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 نيءزحلا يف ةروكذملا (ص) يه تسيل اهنأ ءىراقلا ركذتي نأ ىلع
 الهنيي ةكرشلا :امت[و *اترسأ نع تيل انآ اك + : قاثلاو لوألا

 ميمت يأ ةمجرتب ( ص) أدبتو ؛ بسحو ةدحاو ةبتكم ىلإ امهؤامتنا
 1١1 يف عقتو ( ءزخبا اذه نم 7785 : ةحفصلا ءالاا/ مقر ) دعم

 يف تاملكلا لدعمو « ًارطس 7١ اهمتاحفص نم ةحفص لك فو « ةقرو

 ام زيمو هيف طبضلاب سأب ال حضاو يخسن اهطخو «ةملك 7١؟دحاولا رطسلا

 ةمن احلا كلتب يهتنتو :٠ فلؤملا لمع نم لوألا رودلا لثمت اهنأ ىربكلا
 هيدل نأو ءايلا فرح "مي نأ نود هلمع نع فقوت هنأ اهيف نلعي يللا

 . ةرشع نم رثكأ يف نوكي لّوطم باتكل اهدعأ ىرخخأ تادؤسم

 ةلاعج نب: ىتحت ةشيرت يع اهنف“ ةمحرت را نآ قي اذهو : رافشأ

 ءزحلا اهنأ ىلوألا ةقرولا ىلعو ةخرؤم تسيل ةخسنلاو ؛ يكم ربلا
 ىلإ ريقفلا هكلمت » دحاو كلمت اهيلع بتك دقو « تايفولا نم عبارلا

 ءارشلاب هنع هللا افع يفنحلا يدفصلا رمع نب يلع نب دم ىلاعت هللا

 . « ىومحلا ملاس يلأ نب نيدلا ءابب يضاقلا نم يعرشلا

 ةمجرعب أدبتو ( ع) اهزمرو ( 075 : مقر ) ةينامثع رون ةطوطخم
 4٠8 : ةحفصلا « الث : مقر ) تباث نب نامعنلا ةفينح ينأأ مامإلا
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 ٠ امتاحفص نم ةحفص لك يف « تاقرو "08 يف يهو (ءزحلا اذه نم

 طحللاو ؛ ةملك ١١ دحاولا رطسلا يف تاملكلا لدعمو .« ًارطس 0

 مجارت يوحت يهو ؛ ؛ ةنسح طبضلا ةبسنو « حضاو يخسن ًاضيأ

 3 هفلؤم هيف :هعضو يذلا ريخألا: . لكشلا . بسح .هرخآ .نيح فاتكلا

 «ناسح نب نسحلا يلبأ نب ةعمج نب يلع دي ىلع 1/78 ةنس تخسن دقو :

 ةيولوملا ةيلاعلا .ةنازحلا يف يلا ةخسنلاب .تلبوق املأ فلتخم طخب مث

 ةدعقلا يذ نم © نيرشعلا .اهرخآ تاق وأ ف ةيدب بوما ةيكلملا ةيناطلسلا .. 5

 0 بسح . ةلامعبسو نيرشعو ينامث ة ةتس 3

 فرح



 ع تلاع
 ميلا فرح ةمتت

 يلطساولا ملعلا نب توابل يلع نب سرراف نب يلع نب دمح 5-81

 رعاشلا

 نيدلا قفوم هللا دبع 52 دئاق نب دمحم نب فصسوي نب دمحم 54

 رعاشلا ينارحبلا .

 . ناهدلا نبا نيدلا رخف عاجش وبأ « بيعش نب يلع نب دم 8*

 يضرفلا
 1 .نيدلا فرش نماحملا بأ « نينع نب نيسحلا نب رضن نب دمحت م4

 - رعاشلا يراصنألا

 هللا ديبع يدهم ب مئاقلا مساقلا وبأ © ( رازن ) دمحم هم
 ىلع دمتعملا مساقلا وب « :رفاظلا نب دابع هللاب دضتعملا نب دمحم 585

 0 ش سلدنألا كلم هللا

 . حدامص نب مصتعملا ىيحي وبأ « دمحأ نب دمحم نب نعم نب دمحم . 3

 يسلدنألا

 يدهملاب توعنما هلل دبع بأ كوت نياقا هع دس "همم

  يغ رفا
 ديشخألا ركب وبأ . نيكتلي نإ فج نب جغط دمحم يأ نب دمحم ”مو

 نيدلا نكر بلآ وبأ « قاقد نب قوجلس نب ليئاكيم نب دمحم هوما

41 

 نب

15 

160 

"1 

0 
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 ه5



 عاجش وبأ « قوجلس نب ليئاكيم نب دواد كب يرغج نب دمع 0١"

 24 نالسرأ بلأ ةلودلا دضع

 نيدلا ثايغ ناو 5  نالسرأ بلأ نب هاشكلم نب دمحم
 .و/١ . يوجلسلا

 ' كلما ركب وبأ « ناورم نب يذاش نب بوبأ ركشلا ينأ نب لمح كلر
 3,"”و نيدلا فيس لداعلا

 00 صان لماكلا كلما يلاعلا وبأ « يبويأألا لداعلا كلملا نبا دمحم 394
 /4 1 نيدلا

 م4 نيدلا رصان لماكلا كلملا يللاعملا وبأ ٠ كب يلأ نب دمحم ب5
 4 يعازجلا سابعلا وبأ 8 رهاط نب هللا دبع نب دمحم 6

 تايزلا نبا رفعج وبأ « ةزمح نب نابأ نب كلملا دبع نب دمحم 5

 145 ْ : ريزولا

 ليحل ٠ تايزلا نبا رفعج وبأ ريزولا ب
 .. نبا لضفلا وبأ ٠ بتاكلا دمحم نب نيسحلا هللا دبع يبأ نب دمحم 37

 لين ديمعلا

 للرل . بتاكلا يلع وبأ « .ةلقم نب نيسحلا نب يلع نب دمحم 144

 ١16 70 ريزولا رهاطلا وبأ « يلع نب ةيقب نب دمحم نب دمحم 0 89
 5 ريزولا كلملا رخف بلاغ وبأ « فلخ نب يلع نب دمحم ٠

 نيدلا ديؤم ةلودلا رخف رصن وبأ ء ريهج نب دمحم نب دمحم ١
 كلف ش ريزولا 0

 نيل ره بح نإ« فدع ني دنع نب نيك ج 0,3

 ١ * 000 يك د

 ليلا يردكلا كلك ةيمغ رست نبأ < دمع نب نوصنم نب دبع 0.0

 | داوحلا نيدلا لامج رفعج وبأ ء روصنم يأ نب يلع نب دمحم 4
 0 نيزولا يناهبصألا
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 اجرلا ينأ نيدلا سيفن نب دمحم جرفلا ينأ نيدلا يفص نب دمحم
 يناهبصألا بتاكلا نيدلا دامع هللا دبع وبأ « دماح

 يب ارافلا رصن وبأ « غلزوا نب ناخرط نب دمحم نب دمحم
 روهشملا بيبطلا ركب وبأ « يزارلا ايركز نب دمحم

 هللا دبع وبأ « ركاش نب ىموم نب دمحم

 - بساحلا يناتبلا هللا دبع وبأ « نانس نب رباج نب دمحم
 سدنهملا يناجزوبلا ءافولا وبأ « ليعامسإ نب ىيحي نب دم نب دمحم
 يرشخمزلا مساقلا وبأ ء رمع-نب دمحم نب رمع نب دومح
 يضاقلا بلاط وأ « هللا دبع نب بلاط يببأ نب يلع نب دومحم

 يناهبصألا
 مساقلا وبأ « نيكتكبس روصنم يأ ةلودلا رصان نب دومحم

 .ةلملا نيمأو ةلودلا نيب

 ثيغم مساقلا وبأ « نالسرا بلأ نب هاشكلم نب دمحم نب دومحم
  يقوجلسلا نيدلا

 كلملا مساقلا وبأ « رقنس قآ نب يكنز نيدلا دامع نب دومحم

 نيدلا رون لداعلا

 بأ لقد طنا عب 2 نبع نب نانيم ةصقح أ ن ةاوزم

 روهشملا رعاشلا « مادنهلا

 يروباسيلا نيسحلا وبأ « درو نب ملسم 532 جاجحلا تب ملسم

 ولأ فيرشلا « نسحلا نب , نسحملا نب زيزعلا دبع نب دوعسم

 رعاشلا يضايبلا رفعج
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 ثايغ تسمو افلم نا مع ن ةةودم

 2 قوجلسلا نيدلا .

 قآ نب يكنز نيدلا دامع نب :دودوم نيدلا بطق نب دوعسم

 لصوملا بحاص نيدلا زع رفظملا وبأو حتفلا وبأ ءارقنس .
 يناعنصلا بويأ وبأ + نزام نب .فرظم

 3 وبأ. 3 يدابعلا روصنم يل نب. ريشدزا نيسحلا يبأ نب رفظملا

 ْ . يزورملا ظعاولا نيدلا بطق روصنم

 نيدلا قفوم .زعلا وبأ ٠ يلع نب اج ميهاربإ نب رفظم

 يرصملا يناليعلا
 يفرك يوما انا ل نأ لس. نب دا

 جرفلا وبأ يضاقلا « ديمح نب ىبيحي نب ايركز نب ىفاعملا

 0 يريزحلا ارارط ناب فورعملا يناورهنلا

 عملا ميمت وبأ « هللا ديبع يدهملا ن نب مئاقلا نب روصنملا نب دعم
 : يديبعلا هللا نيدل

 ند زيزعلا نب . مكاحلا نب هللا نيد زازعإل رهاظلا نب" دعم

 يديبعلا هللاب رصنتسملا

 . 1 ليقو « نازوريفلا .ليقو ) زوريف نب فورعم
 روهشملا حلاصلا يخ ءركلا ظوفحم

 يجاهنصلا يريمحلا نيكلب نب روصنملا نب سيداب نب زعملا

 يوحنلا يرصبلا ةديبع وبأ « ىثملا نب. رمعم
 ينابيشلا ديلولا وبأ « ةدئاز نب هللا دبع نب ةدئاز نب نعم

 . ريسفتلا بحاص نسحلا وبأ « ريشب نيب نامياس نب لتاقم

 ءاجيملا وبأ ء يزاجحلا يركبلا لتاقم نة نب لققم
 ةلودلا لبش

 فرش

 فنري
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 ةلودلا ماسح ناسح وبأ « دّلقملا نب .عفا ر نب بيسملا نب دلقملا .

 ظ يقم
  .يقانكلا ةلودلا صلخم جوتملا وبأ ذقنم نب رصن نب دلقم
 ءىرقملا دمحم وبأ « دمحم نب شومح نب بلاط ينأ نب يكم

 يوحنلا .يّيسكاملا مرحلا وبأ « حلاص نب ةبش نب ناير نب يبكم

 .يماشلا هللا دبع وبأ « هللا دبع نب لوحكم
 حتفلا وبأ « ليئاكيم نب دواد نب دمحم نالسرا بلأ نب هاشكلم .

 ظ يتوجلسلا ةلودلا لالج
 دقيقا يم حل وع د لسد روصنم

 رمأب مكاحلا يلع وبأ ؛ روصنملا نب زعملا نب زيزعلا نب روصنملا
 يديبعلا هللا

 رمآلا يلع وبأ «٠ زهاظلا نرسل َّن , يلعتسملا نب روصنملا .

 ٠ يديبعلا هللا ماكحأب.

 : جرعألا نيدلا بق 3 رقتس قآ نب يكنز نيدلا دامع نب دوفوم

 يوحنلا يسودسلا ديف وبأ « روث نب ثراحلا نب ورمع نب جرؤمم

 نيز يلع نب رقابلا دمحم نب.قداصلا رفعج نب مظاكلا ىموم
 نسحلا وبأ « نيدناعلا

 نيدلا لاك حتنفلا وبأ ةعنم نب دمحم نب سنوي لضفلا يأ نب ى يسوم -

 نمحرلا دبع وبأ « ريصن نب ىسوم
 5 . ركب يل نيدلا فيس.لداعلا كلملا نبا ىموم

 .  'نيدلا رفظم فرشألا .كلملا حتفلا

 قاب ألان زرع ىآ + ماقع نب كلل دع نب سوف
 روضنم وبأ « رضحلا نب دمحم نب دمحأ رهاط يأ نب بوهوم

 ا يقيلاوحلا

 فضل

2 
 فحا

 قفلت

 فكل

 ملا

 لل

0 

0" 

54> 

 ل

 "م

 مم

 ملأ

 نضلي

 نير
 لفض

 ناذب



 معه يروباسينلا نيدلا ىضر نسحلا وبأ 5 يلع نب دمحم نب ديؤملا ب؟بهو؟

 81 رعاشلا ىبسولألا ديعس وبأ « دمحم نب ىلع نب دمحم نب ديؤملا ”ه*

 نك ديعس وبأ « حبص نب قارس نب ملاظ ةرفص يلبأ نب بلهلا 4

 نا يمليدلا نسحلا وبأ « هيوزرم نب رايهم 8

 نونلا فرح

 سلا 000 هللا دبع وبأ ء رمع نب هللا دبع ىلوم عفان 5

 م<8 ةعبسلا ءارقلا دحأ ميور وبأ « ميعن يلأ نب نمحرلا دبع نب عفان عها/
 م9 .يزرطملا حتفلا وبأ « يلع نب ديسلا دبع مراكملا يأ نب رصن

 هللاب زيزعلا روصنملا وبأ « مئاقلا نب روصنملا نب زعملا نب رازن 4

 مالا ش يديبعلا

 ضف يزرأزبحلا مساقلا وبأ « نومأم نب رصن نب دمحأ نب رصن

 "م  يريمنلا فهرملا وبأ « نشوج نب نسحلا نب روصنم نب رصن ١
 69/6 سقالق نبا حوتفلا وبأ « يلع نب فولخم نب هللا دبع نب هللا رصن

 نبا نيذلا ءايض حتفلا وبأ ء دمحم نب دمحم مركلا ينبأ نب هللا رصن 7

 نا يرزحلا ربثألا
 يوحنلا يميمتلا نسحلا وبأ « ديزي نب ةش رخ نب ليمش نب رضنلا 5 رم

 موال يرصبلا 32

 < دك ةفينح وبأ مامإلا « هام نب ىطوز نب تباث نب نامعنلا 6 اسس
 يضاقلا ةفينح وبأ ء روصنم نب دمحم هللا دبع يأ نب نامعنلا 5

 5 نامعنلا

 47 بلاط يبأأ نب يلع نب نسحلا نب ديز نب نسحلا دمحم يبأ ةنبا ةسيفن 77

 تفضي
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 ةضراعلا مجاربلا تسرهف

 1 ( سلدنألا كلم دمتعملا دج ) يضاقلا ليعامسإ نب دمحم رفاظلا

 كلم دمتعملا دلاو ) رفاظلا نب دابع ورمع وبأ هللاب دضتعملا
 ( سلدنألا

 ةنابللا نبا ركب وبأ

 ( يسلدنألا مصتعملا دج ) حدامص نب دمحأ نب دمحم

 ( يسلدنألا حدامص نب مصتعملا دلاو ) دمحم نب نعم

 . (ديشخألا ركب يأ دج ) نيكتلي نب فج

 . (ديشخألا ركب يبأ دلاو ) فج نب جغط

 فج نب جغط نب هللا ديبع نب نسحلا دمحم وبأ

 ( يرزحلا روصنم وبأ ) نيكت

 غلغيك نب دمحأ

 غلغيك نب ميهاربإ
 غلغيك نب ميهاربإ نب قاحسإ

 قوجلس نب ليئارسإ نب شملتق ةلودلا باهش
 يقوجلسلا هاشكلم نب دمحم ناطلسلا ةئنبا ةمطاف

 ( ينويألا لماكلا كلملا نبا ) دوعسملا كلملا

 ( ينويألا لماكلا كلملا نبا ) ركب وبأ نيددلا فيس لداعلا كلملا
 ( يلويألا لداعلا كلملا نبا ) ثيغملا كلملا
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 ملا «  يلو يألا ثيغملا كلملا نبا ) نامثع نيدلا رخف زيزعلا ( كلملا) 201

 ما/ رهاظلا كلملا نبا رضحخ نيدلا مجبن دوعسملا كلملا 2

 106 ش . ديمعلا نبا حتفلا وبأ نيتيافكلا وذ 23

 لكم ظ .. يديحوتلا دم نب يلع نايح وبأ 4

 ل ْ 0 ةلقم نب يلع نب نسحلا هللا دبع وبأ 5

 18 1 ش قئار نبا 86

 يأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نيدباعلا نيز نب ديز نيسحلا وبأ 7
 في بلاط

 لفي ٠ ديز نب ىيحب 8

 (١ | ش يرابنألا نسحلا وبأ 29

 |ج ريهج نبا دلو ) دمحم روصنم وبأ نيدلأ فرش ةلودلا ديمع 20

 لول ٠ ٠ ( ريزولا

 ليان ش كلملا ماظن تنب 0 31

 م ( ريهج نبا ) ةلودلا رخف نبا مساقلا وبأ ءاسؤرلا سيئر 2

 3 ( يناهفصألا داوحا دلو ) نيددلا لالج يلع نسحلا وبأ 3
 “١6 سنوي نب ىم رشب وبأ 4
 ١ يقرافلا كلملا دبع نب دمحم 5

 ل ش يناماسلا حون نب روصنم حلاص وبأ 6

 15 يناماسلا رصن نب حون دمحم وبأ 7

 3 ش يناماتسلا ليعامسإ نب رصن نسحلا وبأ 8

 5 يناماسلا دمحأ نب ليعامسا ميهارنإ وبأ 9

 5 ناماس نب دسأ نب دمحأ 0
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 روصنم وبأ نيكتكبس

 نيكتكبس نب دومحم نب دمحم
 نيكتكبس نب دوم# نب ديعس وبأ دوعسم ريمألا

 يوجلسلا نيدلا ثيغم نب دمحم نب دودج نب هاش دمحم

 ( نيدلارون لداعلا كلاملا دلو ) ليعامسإ نيدلا دامعحلاصلا كلملا

 قبا نيدلا ريجب

 ناورم نبا بونحلا نأ نبا ناورم طمسلا وبأ ) رغصألا ناورم
 ( رعاشلا ربكألا

 يروا صئاوطو هللا دبع نب ىبيحي نب دمحم هللا دبع وبأ

 دوعسم حتفلا وبأ نيدلا زع رهاقلا كلملا

 يكنز نيدلا دامع روصنملا كلملا

 ( دوعسم نيدلا زع دلو ) هاش نالسرا نيدلا رون

 00 (دوعسم نيدلا زع دلو ) دومحم نيردلا رصان
 رك ذلا نب ناوله

 كباتألا ركذلا نيدلا سمش

 رك ّذلا نب لزق

 يئشرحلا ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم هللا دبع وبأ

 رضاشلا يجز رردللا بلاغ يأ نب لهس يرسلا وبأ

 ينابيشلا كيرش نب:نازفوحلا .

 يونغلا ورمع نب .سابعلا

 ريمألا شاورق عينملا وبأ ةلودلا دمتعم

 ( شاورق ريمآلا مع ) ةثوج وبا
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 ( ةيمدلا ءارعش نم ) يرزحلا رهاطلا 2

 فورعملا رعاشلا دمحم نب نمحرلا دبع دمحم وبأ ديشرلا ) هيولدم 263

 ( يسلبانلا نباب

 دلقملا نب ةكرب ةلودلا ميعز 4

 دلقملا نب ناردب لضفلا يل نب شيرق يللاعملا وبأ 5

 شيرق نب ملسم مراكملا وبأ ةلودلا فرش 266

 ١ شيرق نب ملسم ةلودلا فرش نب دمحم هللا دبع وبأ 267

 يليقعلا بيلع نب يلجملا نب شراهم ثراحلا وبأ 8

 ذقنم نب و 269

 0 يدنسلا قر ءاطع وبأ 271

 بهارلا عاجش وبأ 2

 يجنرفألا ليودرب 3
 ييورزقلا نيدلا يضر خيشلا 4

 ( ينغلا دبع نب رصيق ) فيساعت نيدلا ملع 275

 ( ريصن نب ىسوم دلاو ) ريصن 6

 هيبنلا نبا لامكلا 7

 لخدرألا نباب فورعملا نمي نب نيسحلا يأ نب دمحم بذهملا 8
 رعاشلا يلصوملا

 رعاشلا يسولألا ديؤملا نب دمحم 9

 ةرفص .يلأ نب بلهملا نب ةريغملا سارف وبأ 250
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 بيقنلا ينيسحلا يولعلا يلع نب دمحم نب نسحلا دمحم وبأ فيرشلا
 بيطحلا ىكملا دمحم نب دمحأ نب قفوملا

 يئئادملا ديدحلا يبإأ نب هللا ةبه نب ديمحلا دبع دماح وبأ نيدلا زع

 (ديدحلا يبأ نبا نيدلا زع وخأ) دمحأ يلاعملا وبأ نيدلا قفوم
 رينا "نبا عيدلا ءانق نرد دم فدرقلا

 يمزراوحلا روصنم نب دمحم دعس وبأ كلملا فرش

 (نامعنلا يضاقلا دلاو ) دمحم هللا دبع وبأ

 (نامعنلا يضاقلا دلو ) نامعنلا نب يلع نسحلا وبأ

 (نامعنلا يضاقلا دلو ) دمحم هللا دبع وبأ

 نامعنلا نب يلع نب نيسحلا هللا دبع وبأ

 دمحم نب زيزعلا دبع مماقلا وبأ

 ٍلهذلا هللا دبع نب دمحأ نب دمحم رهاطلا وبأ يضاقلا

 نا
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 موال
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