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 ءاطع نب لصاو

 « ةبض يب ىلوم « لارغلاب فورعملا « يلزتعملا ءاطع نب لصاو ةفيذح وبأ

 « هريغو.مالكلا ' مولع يف نيملكتملا ءاغلبلا ةمثألا دحأ ناك ؛ موزخم يب ىلوم ليقو

 : ' «لماكلا» باتك ين هقح ين دربملا سابعلا وبأ لاق ؛ ًانيغ اهلعجيف ءارلاب غثلي ناكو

 « ءارلا ين ةغئللا حيبق غثلأ ناك هنأ كلذو « بيجاعألا دحأ ءاطع نب لصاو ناك

 هظافلأ ةلوهسو مالكلا ىلع هرادتقال «كلذل "نطفي الو ءارلا نم همالك صلخي ناكف
 ةلاطإب هحدمب يبضلا ؛قورطلا وبأ وهو ةلزتعملا نم رعاشلا لوقي ' كلذ يفف

 : هيف تسيل امنأك ىتح « مالكلا يف اهدادرت ةرثك ىلع ءارلا هبانتجاو بطحلا

 هلطاب ”قحلا بلغي بيطخ لكل عيماقو فورحلا لاديإب ميلع
 1 : *رحآآ لاقو
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 رعشلا لاتحا ىتح ءارلا فلاخو 2هفرصت يف احمق ربلا لعجيو

 رطملا نم ًاقافشإ ثْيَغلاِب ذاعف ع« هلجعي لوقلاو ءآرطم "قط ملو

 ىمعألا اذهل امأ : لاقف ء درب نب راشب ' ركذ دقو « هنع ىكحي اممو
 تثعبل ةيلاغلا قالخأ نم قلخ ةليغلا نأ الول هللاو امأ ؟ هلتقي "نم ذاعم يلأب ' ىتتكملا

 اذه : لاقف « ًايليقع وأ ايسودس الإ نوكي ال مث « هعجضم ىلع هنطب جتعبي نم هيلإ
 ملو « ةيلاغلا قالخأ نم : لاقو « ريرضلا الو درب نبا الو راشب لقي ملو « ىمعألا
 ىلع : لاقو « تلسرأل لقي لو « تثعبل : لاقو « ةيروصنملا الو ةيريغملا لقي

 « رقبي لقي ملو « جعبي : لاقو « هشارف ىلع الو هدقرم ىلع لقي ملو « هعجضم

 ناك هّنأل سودس يب ركذو « مهيلإ ىلاوتب ناك ًاراشب نأل ليقع يب ركذو
 . مهيف الزان

 ءاطع نب لصاو نأ يلزتعملا ةمجرت يف " « باسنألا ١» باتك يف يناعمسلا ركذو

 تلاقو فالتخالا رهظ املف « هنع هللا ىضر يرصبلا نسحلا ىلإ سلجي ناك

 « رئابكلاب اوقسف نإو نونمؤم مهمأب ةعامجلا تلاقو رئابكلا يكترم ريفكتب جراوحلا
 نمؤم ال ةّمألا هذه نم قسافلا نإ : لاقو نيقيرفلا نع ءاطع نب لصاو جرخف

 سلجو « هنع لزتعاف هسلجم نع نسحلا هدرطف « نيتلزنم نيب ةلزنم « رفاك الو

 ةمجرت يف تلَحأ دقو - نولزتعم : امهعابتألو امهل ليقف « ديبع نب ورمع هيلإ
 ء مسالا اذهب اومس ىنعم يآلو لازتعالا نييبت يف عضوملا اذه ىلع ديبع نب ورمع
 .  كلذب مهامس يذلا هنأ يسودسلا ةماعد نب ةداتق ةمجرت يف تركذ دقو

 نم ءارلا فرح هطاقسإ يف لثملا هب برضي روكذملا ءاطع نب لصاو ناكو

 نزاحلا دمحم يبأ لوق هنمف « ًاريثك مهرعش يف كلذ ءارعشلا لمعتساو « همالك

 دابدع نب ليعامسإ مساقلا ابأ بحاصلا .اهب..حدمي ةليوط ةنانط ةديصق ةلمج نم
 : وهو  هركذ مدقملا

 ملا يدلك رن رك لب فرج اقنع نعال
 00. يملا : نم رب ؟
 . ١65 : " بابيللا رظنا «



 ءارلا ةظفل ءاطع ”نبا بّتحت امك ءاطعلا موي ال بست معن

 : مغتلأ هل بوبحم يف رخآ لاقو

 لاو ءاززا"ظفنأ انت اهفيتنلا' فان اهو نأ "نأ لقلب

 لصاو كتأك ىح ينتلعطقو هب "قطن مل ءارلا يلصو تلعجأ

 . « لصاو كنأك ىتح ىنتتعطقو » : هلوق نسحأ ام هرد هلل

 لصاو ءار الو فذح يبقحليف 2لصاو ةزمه لثم ىتلعْجَت الف

 رعاشلا يدامرلا يبطرقلا يسلدنألا يدنكلا نوراه نب فسوي رمع وبأ لاقو

 : ةئامعب رأو ثالث ةنس هتافو تناكو « لصاو ركذ ىلإ ضرعتي ل هّنأ الإ « روهشملا

 ءاونم نحف اضمك ”مجملا انأ الو لاصولا ين عمطت ءارلا ال

 ءارلاو انأ ًابحتنم تادعقو ىتحار يف اهتبتك تولخ اذإف

 . جذومألا اذه هنم يفكيو « هيف ةلاطإلا ىلإ ةجاح الف . عستم بابلا اذهو

 (« ًاريثك ًارعش نيسلا نم ءاثلا لادبإ يه يلا ةغثللا يف ءارعشلا لمع دقو

 نأ الإ « ملعأ هللاو « هناويد يف اهدجأ ملو « ساون ' يبأأل ىَرعُي ام كلذ نمف

 فشكأ ملو « تاياورلا " رثكأ اهنإف ٠ يناهبصألا ةزمح نب ىلع ةياور يف نوكت

 : ةفيرظ ةولح تايبأ ىهو « اهنم تايبألا هذه

 تادوع ملا 4 لاق يفت[ نع“ كلان نكاقو

 ثانلا ممجه دق : يل لاقو ةتةّيماخس ىئبطاعُي تايب
- 

 ثالاو: :نيرستلا انيييز ٠ "اقلك ركع قرع انآ



 ثاكلاو ثاطلا نيأ : تلقق اضفغثلأ هتغثل نم تدغف

 ةغثل يف دجأ مو . حرشلا لاطل ظمنلا اذه .ىلع ليق ام ركذ يف تعرش ولو
 : مهضعب لوق كلذ نمف « "اليلق الإ ءارلا

 هبحأ نّمم رغثلا ضايبو امأ
 ةيلصوم "ةغلل يبتنتف دقل

 هغدص برقع ظافلألا مجعتسمو

 ”مصلا ”مصأ ”هاكي هثيلح دنع

 هرغث حضاو تلّبق دقو لوقي
 :ترهظأو اًيمحلا 555 تصعب 7 دقو

 _ غادٌصلا ةفطع ين ”دحللا_لاخ ةطقنو
 غتللا ىوه رحب رايت يف يتمر

 يغدل ىلع مانألا نود .”ةطلسم

 يغصني هظفل نم ءاّننغلا ةغئللا ىلإ

 يغبأ يذلا تلنو ى وهأ يذلا ناكو

 غبصلا نسحأ اهنول نم هدخ ىلع
 غكس !ىلع ًاغنكس بغشلا دنع كديزي ١ يتقيغ مغك نم غمجلا فلشغفقفغت

 ؛ نيغلاب اهدبأو ةريثك تاءار ريخألا تيبلا يف عمجو رعاشلا اذه داجأ دقلو
 ةغئللا لمعتسي مل هنكل ًاضيأ ءارلاب غثلي مالغ يف هركذ مدقملا رعاشلا يزراأربخلاو
 ١ : ' تايبأ ةعبرألا نم ريخألا تيبلا رخآ يف الإ

 غشللا يف ّيطرش امّنإو ةغثل يذ خركلاب نداشو
 غدصلا ين برقعلا ىكح ىتح هرصخ يف روبنزلا هبشأ ام
 غدللا ةدش يبلق قرحأ اذإ غدل ”قايرد همف يف
 يغ'دأ ال لاق يحور كيدّفت وه نبأ هل يمض يف تلق نإ

 . ءاطع نب لصاو رابخأ نم دوصقملا نع انجرخو مالكلا لسلست دقو
 رعاشلا درب نب راشب لوقي هيفو « هب باعي ناك ثيحب ًادج قنعلا ليوط ناكو

 : "هركذ مدقملا روهشملا

 . هلوق وهو ريخألا تيبلا يف الإ ةغثللا لمعتسي مل هنكل : نم رب ؟
 . و9 : م لماكلا ؟



 الثَم نإو ىَلَّو نإ ودلا قنقتك قدْ هل لاّرغب تينم اذام

 ؟ الجر اورفك الاجر نورفكت 2 مكلابويلاب ام« ةّفارزلا قلع

 . راشب قح يف لصاو مالك مدقت دقو « داقحأو تاسفانم امهنيب تناكو

 هنكلو« ”الارغ ءاطع نب لصاو نكي مل : ١ لماكلا » باتك يف دربملا لاقو

 لعجيف ءاسنلا نم تاففعتملا فرعيل نيلاّزغلا " مزالي ناك هتنأأل كلذب بقلي ناك

 رظن هنأ ديبع نب ورمع نع ىوريو « قنعلا ليوط ناكو : لاق مث ؛ نمل هتقدص
 . قنعلا هذه هيلع تماد ام.اذه حلصي ال : لاقف هملكي نأ لبق نم هيلإ

 باتكو « « ةبوتلا» يب باتكو « ةئجرملا فانصأ» باتك فيناصتلا نم هلو

 يناعم ١ باتكو « ءارلا اهنم جرخأ يلا هتبطخ باتكو « نيتلزنملا نيب ةلزنملا»

 ورمع نيبو هنيب ىرج ام باتكو « لدعلاو ليحوتلا يف بطحللا ١ باتكو « نآرقلا
 تاقبط » باتكو ( ةوعدلا ١ يب باتكو (« قحلا ةفرعم ىلإ ليبسلا ١ باتكو ديبع نبا

 0 0 . كلذ ريغو « لهجلاو ملعلا لهأ

 . هللا ىلص لوشرلا ةنيدمب ةرجهلل نينامث ةنس هتدالو تناكو . ةريثك هرابخأو

 ٠ ىلاعت هللا همحر « ةئامو نينامثو ىدحإ ةنس يثوتو ؛ مّلسو هيلع
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 ١ قباسلا ردصملا .

 لماكلا يف كلذكو «ء مزلي : نم رب ع ؟ .



 كك

 نأكك 4 يوسسفلا يترافلا < ءاتشولا تازقلا نب ىموم نب ةميثو ديزي وبأ
 « ًارجات سلدنألا ىلإ اهنم لحتراو « رصم ىلإ رفاس مث ةرصبلا ىلإ هدلب نم جرخ دق
 . ىئثولا ين رجتي ناكو

 ةافو دعب تدترا ىلا لئابقلا هيف ركذو « 'ةدرلا رابخأ يف ًاباتك فنصو

 يضر قيدصلا ركب اوبأ مهبلا اهرب ىلا انازرسلاو < :متسو: ةيلع هللا لص يبلا
 مهنم داع "نمو كلذ يف نيملسملا نيبو مهنيب ىرج امو مهتلتاقم ةروصو « هنع هللا

 يضر « يموزخملا ديلولا نب دلاحل ىرج امو « ةاكزلا يعنام لاتقو « مالسإلا ىلإ
 2 1 5 م 717 5 - #ه و ع

 روهشملا رعاشلا ةريون نب ممتم يحخا يعوب ريلا ةريون نب كلام عم هللا

 رعشلا نم ممتم هلاق امو «هلتق ةروصو « كلام هيخأ يف ةروهشملا يتارما بحاص

 مدقت دقو « ةريثك دئاوف ىلع لمتشي ديج باتك وهو « هريغ هلاق امو كلذ ف

 « هيف داجأ ًاضيأ ًاباتك ةدرلا يف فنص هنأ يدقاولا دمحم هللا دبع يأ ةمجرت يف

 . باتكلا اذه ىوس فيناصتلا نم روكذملا ةميثول فرعأ ىلو

 " «سلدنألا خيرات ١ بحاص يضّرفلا نبا ديلولا وبأ هركذ روهشم لجر وهو

 ”« سبتقملا ةوذج » باتك يف يديمحلا هللا دبع وبأ ظفاحلا هركذو « هباتك يف

 ) باسنألا ) باتك يف يناعمسلا دعس وبأو ءرصم خيرات يف سنوي نبا ديعس وبأو

 ةلومعملا بايثلا نم عون وهو  يبشولا ين رجتي ناك : لاقف * ءاشولا ةمجرت يف

 تارذشلاو ١١8 : ؟ نانحلا ةآرمو ؟4ا/ : ١و ءابدألا مجعمو 58٠ : ؟ تاوفلا يف هتمج رب - 8
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 . اذه ةميثو باتك نع ةريثك الوقن ةباصإلا يف رجح نبا لقني ١

 . ١56 : ؟ يض فلا نبأ خيرات ؟
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 . روك ذملا ةميثو مهنم ةعامج هب فرعف « مسيربإلا نم

 نولخ رشعل نينثالا موي اهب تامو رصم ىلإ سلدنألا نم داع ةميثو نإ مث

 . للاعت هللا همحر « نبتئامو نيئالثو عبس ةنس ةرخالا ىدامج نم

 لاقي دلو ةميثول ناك : هخيرات يف يرصملا سنوي نبا ديعس وبأ لاقو (293)

 نعو دعس نب ثيللا بتاك حلاص يأ نع ثدح « 'ةميثو نب ةرامع ةعافر وبأ هل

 ء رصمب هدلومو « هب ثدحو نينسلا ىلع ًاخيرات فنصو « امه ريغو ةميثو هيبأ

 تلاه قناع و عست ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيقب تسل سيمحلا ةليل وتو

 حتفو اهتحن نم ةانثملا ءايلا نوكسو ةثلثملا ءاثلا رسكو واولا حتفب : ةميثوو

 ( ماعطلاو شيشحلا نم ةعامحلا لصألا يف ةميثولاو ؛ ةنكاس ءاه اهدعبو ميملا

 ًاضيأ ةميثولاو « باوصلاب ملعأ هللاو « لجرلا يمس امبو ٠ ةرخصلا ةميثولاو

 نم قاذنعلا جرخأ يذلاو : اهناميأ يف برعلا لوقت . رانلا حدقي يذلا رجحلا

 ةميرخاو « ةلخنلا - ةلمهملا نيعلا حتفب - قذعلا : ةميثولا نم رانلاو « ةمي رجلا

 . ةاونلا
 يلع يبأ خبشلا ةمجرت يف امهيلع مالكلا مدقت دقف يوسفلاو يسرافلا امأو

 . ةداعإلا نع ىنغأف يريساسبلا نالسرأو يوحنلا ىسرافلا
 « امهرابخأ نم فرط ركذ نم دب الف اكلام هاخأو ةريون نب ممتم انركذ ذإو

 ْ . ةحلمتسم اهإف

 ٠ كولملا فدري اليبن ايِرَس الجر روكذملا ةريون نب كلام ناك (294)

 نم هريغ وأ ديص يف هتباد ىلع كلملا هفدري نأ : امهدحأ ناعضؤم ةفادرللو

 سلجم نع ماق اذإ كلملا فلخي نأ وهو « لبنأ يناثلا عضوملاو « سنألا عضاوم

 لاقيف لثملا هب برضي يذلا وهو . هدعب سانلا نيب رظنيف مكحلا

 ناكو . كلام الو ىفو « ءادّصك الو ءامو « نادئَّسلاك ذلو نعرف

 « ةريبك ةحل اذ ناكو « مدقتو ءالّيْخ هيف ناكو « هموق يف ًاعاطم ' ًارعاش ًاسراف

 مدق نميف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع مدقو « لوقا هل لاقي ناكو

 ١ (ةيبرعلا ةمج رتلا ) ناملكو رب رظنا " : 48 .

 ًارعاش ًاعاجش ًامراف : ص ق ؟ .
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 تدترا الو . هموق ةقدص مّلسو هيلع هللا لص ينلا هالوف ٠ ملسأف برعلا نم
 نم روكذملا كلام ناك ةاكزلا عنمب ملسو هيلع هللا لص يبنلا توم دعب برعلا
 ركب ينأ ةفالخ يف مهلاتقل هنع هللا يضر ديلولا نب ..دلاخ جرخ او « مهتلمج
 مهتاكز ذخأ دقو عوبري يب ::ةسؤق مدقم رهو كللام لع, لرا هنع دلل: يعور قيلصلا

 نود ةالصلاب ينآ ينإ : كلام لاقف « اهانعم يف دلاخ هملكف « اهيف:فرصتو
 0 ا ا درجلا دلاخاهل لاقل :ةاكرلا
 كل هارت امو : دلاخخ لاق « كلذ لوقي كبحاص ناك دق : كلام لاقف « ىرخأ

 د ل لم يلا سم ل ارا
 ؟ كلت دعب هذهو : لاق ؟ كبحاص كرمأ كلذب وأ : لاق . كلتاق ينإ : دلاخ هل

 يضر يراصنألا ةداتق وبأو امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ناكو . كنلتقأل هللاو
 ا ا ا ملا ل ل

 همرج نمم ان ريغ هيلإ تثعب تنعب دقف « انيف مكحي يذلا وه نوكيف ركب ين ىلإ انثعبا
 نب رارض ىلإ مدقتو ء كتلقأ نإ هللا ينلاقأ ال : دلاخ لاف « انمرج نم ربكأ

 : دلاحل لاقو ممتم مأ هتجوز ىلإ كلام تفتلاف ٠ هقنع برضب يدسألا روزألا
 كويت كلت دا لب 2 كلا هل لاق ف لاما هيا ل تاكو « ىتلتق ىلا هذه

  هقنع برضا رارض اي : دئاخ لاقف : مالسإلا ىلع انأ كلام لاف « مالسإلا نع
 مدقت اك ًارعش سانلا رثكأ نم ناكو « ردقل ةيفثأ هسأر لعجو هقنع برضف
 هاوش ىلإ رانلا تصلخ امو « ماعطلا جضن ىبح هسأر ىلع ردقلا تناكف  هركذ

 . هرعش ةرثك نم
 وخأ 'ءاجو « حاطبلا موي كلام لتق : ملا ةريمج ل يبلكلا نبا لاق
 در ناك
 ليقو « اهب جوزتو ءيفلا نم اها رتشا هنإ ليقف ع هتأرما دلاخ ضبقو

 يلأو رمع نبال لاقف ؛ هتباجأف هسفن ىلإ اهبطخ مث ضيح ثالثي تدتعا اهنإ
 : هنع هللا يضر رمع نبا هل لاقو « ايبأف حاكنلا نارضحي امهنع هللا يضر ةداتق
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 يف .لاقف « اهجوزتو ىبأف اهرمأ هل ركذتو هنع هللا يضر ركب يلأ ىلإ بتكت

 كلام دعب نم ليللا اذه لواطت كبانسلاب اوئطوأ ّىحل لق الأ

 كلذ لبق ىوه اهيف هل ناكو هسرعل هيلع ًايغب دلاخ ىضق
 كلامتم الو اهنع ىوهلا نانع 2فطاع ريغ دلاخ هاوه ىضمأف

 ,كلاوملا ين ًاكلاه ء يش ريغ ىلإ كلام حبصأو « لهأ اذ حبصأو

 كلاعصلا نيمدعملا لاجرلل نمو هدعب لمارألاو ىماتيلل نمف
 2 .٠ ش 0 - .٠

 كراوحلا تحن وجرملا اهسرافب اهنيمسو اهثغ ميمت تبيصأ

 هللا يضر ركب يلأل رمع لاق ءامهنع هللا يضر رمعو ركب اابأ ربحلا غلب انو

 . أطخأف لوأت هتإف همجرأل تنك ام : لاق « همجراف ىنز دق ًادلاخ نإ : هنع

 « أطخأف لوأت هّنإ « هب هلتقأل تنك ام: لاق « هب هلتقاف ًاملسم لتق هّنِإف : لاق

 درس اذكه « ًادبأ مهيلع هللا هلس ًافيس ميشأل تنك ام : لاق « هلزعاف : لاق

 . امهيلع ةدهعلاو « امهيباتك ين يدقاولاو روكذملا ةميثو ةعقاولا هذه

 « "روهشملا رعاشلا 'لشهن وبأ هتينكو « ةريون نب ممتم هوخأ ناكو (295)

 روعأ ناكو «كلام هيخأب ءافتكا هسفن رمأ يف فرصتلا ليلق هتيب يف عاطقنالا ريثك

 « مالسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم ىلإ رضح هيخأ لتقم هغلب املف « ًاميمد

 دنتساو هتالص نم غرف املف «هنع هللا يضر قيدصلا ركب يأ فلخ حبصلا ىلصو

 : دشنأ مث هسوق ةّيس ىلع أكتاو هئاذحب فقوف ممتم ماق هبارحم "يف

 روزألا نبا اي تلتق تويبلافلخ تحوانت حايرلا اذإ ”ليتقلا معن“-

 ردغي مل ةمذب كاعد ؤه وف هتردغ 9 هللاب هتوعدأ

 :.هتردغ الو هتوعد ام هللاو : لاقف « هنع هللا_يضر ركب يأ ىلإ أموأو

 . خلا . . . رعاشلا لشن ةريون نب ممتم : راتخملا ؛ لشبن هتينكو : ق ١

 . روكذملا :ن ؟

 ." : يزاعتلا رظناو ؛ يف دنسأو : ن ؛ يف لتفناو : ع #
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 رزئملا فيفع هلئامش ٌولح هبايث تحت ءاشحفلا كسمي ال

 ماقف « ءاروعلا هنيع تعمد ىتح يكيي لاز امف ء هسوق .ةّيس ىلع طحناو ىكب م
 لثمب يخأ ًاديز تيئر كلتأ تددول : لاقف . هنع هللا يضر.باطحلا نب , رمع هيلإ

 راص يخأ نأ تملع ول هللاو « صفح ابأ اي: لاقف « كاحخأ ًاكلام هب تيثر ام
 يخأ نع دحأ ينازع ام : هنع هللا يضر رمع لاقف « هتيثر ام كوخأ راص ثيحب

 هلا را لا يي هتي زعت لثمب

 « ديز يخأ ةيحان نم ينيتأت اهنأل ابضلل ' شهأل ىلإ لوقي هنع هللا يضر رمع

 تيئرل لوقت اك رعشلا لوقأ تنك ول : لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نع ىوردو

 رمع هل لاقف « 'دجُني ملف ًاديز ىثر ًاممتم نأ ىوريو . كاخأ تيثر امك" يخأ
 " ينكرحيل هللاو هنإ : لاقف « ًاكلام تيئر امك ًاديز ثرت مل : هنع هللا يضر
 . ديزل ينكرحي ال ام كلا

 : لاقف « كنم كوخأ ناك نيأف لزحلل كنإ : ًاموي هنع هللا يضر رمع هل لاقو
 بنجحيو « لافّتلا لمحلا بكري دارُّصلاو زيزألا تاذ ةليللا يف يخأ هللاو ناك
 نيب وهو « تولفلا ةلمشلا هيلعو ٠ ليقثلا حمرلا هدي يثو ٠ رورحلا س رغلا
0 

 نم ةانثم ءاي امهنيبو ةروسكم امهنم ىلوألا نيءازو ةزمهلا حتفب : زيزألاو
 . دعرلا توص ء اهتحن

 « ةلمهم لاد فلألا دعبو اهحتفو ءارلا ديدشتو ةلمهملا داصلا مضب « دارّصلاو
 . هيف ءام ال قيقر ”ميغ

 داكي ال هريس ين ءيطبلا لمحلا وهو « ءافلاو ةثلثملا ءاثلا حتفب : لافثلاو

 دايقلا عنمي يذلا سرفلا « لوف نزو ىلع ميحلا حتفب : رورحلاو
 . اهسبال ىلع تبثت داكت ال يلا : تولفلا ةلمشلاو

0 

 ١ شهأ : قصص ن .

 يكرحب : ص نم رب عاش ر ؟ .
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 . ةفورعم ىهو « ةيوارلا : ةدازملاو

 «نينمؤملا ريمأ اي : لاق «كيخأ نع انرّبخ : ًاموي هنع هللا يضر رمع هل لاقو
 علط املف « لبقأف ٠ يخأ ربخأف « برعلا ءايحأ نم يح يف ةرم ترسأ دقل

 تعلطتو الإ ةأرما تيقب امو « هيلجر ىلع ماق الإ ًادعاق دحأ ناك ام 'رضاحلا ىلع

 لاقف « وه ينلحف يئمرب ين, هوقل ىتح هلمج نع لزن امف « تويبلا لالخ نم
 . فرشلا وهل اذه نإ : هنع هللا ىضر رمع

 ءيشلا هيلإ عفد » مهوق هنمو ٠ يلابلا"لبحلا « ةلمهملا ءارلا مشب : ةمرلاو

 نم لكل كلذ ليقف « هقنع ين لبحب ًاريعب لجر ىلإ عفد الجر نأ : هلصأ « هتمرب

 يح ىلع برعلا ءايحأ نم يح راغأ : هنع هللا يضر رمعل ًاضيأ ممتم لاقو

 هقوسي لمج ىلع مهراثآ يف جرخف « خيرصلا هءاجف «٠ بئاغ وهو كلام يخأ

 الإ وه امف « نونمآ مهو ثالث ةريسم ىلع مهكردأ ىتح « ىرخأ هبكريو ةرم
 2 يخأ مهكردأف « اوبرهو معنلاو ىرسألا نم مهيديأ يف ام اولسرأف هوأر نأ

 رمع لاقف « نيفوتكم هدالب ىلإ مهب ردصو « مهفتك ىح ًاعيمج اوملستساف
 . 'هركذت ام لك ملعن لو « هتعاجشو هءاخس ملعن انك دق : هنع هللا يضر

 '( ةسامحلا » باتك يف ىهو « ةيفاكلا هتايبأ كلذ نمف « ةردانلا يفارملا هيف هلو

 ١ : يثارملا باب يف

 كفاوسلا عومدلا فارذتل يقيفر اكبلا ىلع روبقلا دنع يمال دقل

 ؟ كداكدلاو ىوللا نيب ىوث ربقل هتيأر ربق لك يكبتأ لاقف

 كلام ربق هلك اذهف ىينعدف اجشلا ثعبي اجشلا نإ هل تلقف

 : *هلوق اهتلمج نمو « ةعيدب ةليوط يهو « ؛ ةينيعلا هتديصق هيف هلو

 . نيرضاحلا : رب ١
 .ركذي : عب هل ركذت : ق ؟

 . 8١9 : ةيسامحلا « يتوزرملا حرش ؟

 . ةينيعلا ةديصقلا هلو : ص

 ٠ مقر ةيلضفملا : 50 .

 ع /١



 اعدصتي نل ليق ىبح رهدلا نم ةبقح ةميذج ينامادنك انكو

 اعبتو:ىرسك طهر ايانلاباصأ انلبقو « ةايحلا يف ريخب انشعو
 اعم ةليل تبن مل عامتجا لوطل اكلامو ينأك انقرفت املف

 رابخأ نم ء يش ىلع فوقولا ىلإ باتكلا اذه ىلع فقاولا فوشتي دقو (296)
 ةانثملا ءايلا نوكسو ةمجعملا لاذلا رسكو ميحلا حتفب وهو  هيميدنو روكذملا ةيذج

 نب كلام نب ةميذج كلام وبأ هتينكو  ةنكاس ءاه اهدعبو ميملا حتفو اهتحن نم
 شربألا وهو « اهالاو امو ةريحلا بحاص . يدزألا دزألا نب سود نب مهف
 هبسنت نأ هبابت برعلا تناكف « صربأ ناك هنأل كلذ هل ليق امّنإو « حاضولاو
 دعب ناكو « فئاوطلا كولم نم وهو . نيفصولا نيذه دحأب هتفرعف صربلا ىلإ
 . نيدقرفلا الإ مداني ال ههيت نم ناكو « ةنس نيثالثب مالسلا هيلع ىسيع

 ثراحلا نب ةعيبر نب رصن نب يدع نب ورمع هل لاقي تخأ نبا هل ناكو
 ةيقبو ءمحل نب ةرامت نبا + معا نم لوأ هنآل مدع ذل لاعبو« يمخللا كلاخ نا
 ةبحملا ديدش ةميذج ناكو ؛ شاقر ةروكذملا تخألا ماو 2 فورعم بسنلا

 نّيقلا يب نم نالجر لبقأف « هدجي ملف هبلطتي ًانامز ماقأو . نحل هتوهتساف هل
 « نيقلا نب بعك نب , كلام نب ] جراف انبا ليقع رخآلاو كلام امهدحأل لاقي
 رانا نب ةلقف نب هوب دما نيرو عيش نب رسج نب « نامعتلا همساو

 ' |[ 2 ريتفات هسخبف 0 ناك دلعي ازقلا يكسو ةعاصخت فاحلا نب نارمع

 هاف رعف « لاحلا ء يبس رافظألا ليوط سأر | ثعشأ وهو ةيربلا يف ًارمع افداصف

 طرف نم ةميذج امهل لاقف « « هلاح احلصأو هئعش امل نأ دعب ةميذج هلاخ ىلإ هالمحو

 « امكل كلذ : لاقف « انيقبو تيقب ام كتمدانم : الاقف « ىلع امكتحا : هب هرورس

 اديعي مل ةنس نيعبرأ هامدان امهتإ : لاقيو « لثا امهب برضي ناذللا هاميدن امهف
 : ' ةورع هيخأ ةيثرم يف هلوقب يلذحلا شارخ وبأ ىبع امهايإو « هب هاثدح ًاثيدح هيلع

 ”ليلج تملع ول ءزر كلذو ًايهال ةورع دعب ”هارأ لوقت

 . ر نم ةدايز ١

 . نم رب ع : يف ثلاثلا تيبلا الإ امم دري لو ١١89 : نييلذهلا ناويد ؟

4 



 ليمج ”ميمأ اي يربص نكلو هدهع تيسانت ينأ يبسحن الف

 ليقعو كلام : ءافص اميدن انلبق قرفت دق نأ يملعت ملأ

 . زاجيإلا تدصق امنإو ٠ لوط هيف ناك نإو « مهثيدح ةصالخ هذه

 روكذملا ًاممتم نأ ' هيلامأ ىلع ”اليذ هلعج يذلا هباتك ين يللاقلا يلع وبأ ركذو

 « ممتم اي : لاقف « ًايجعم هب ناكو .« هنع هللا يضر باطحلا نب رمع ىلع مدق

 دق تيب لهأ مكتنإف « ًادلو كنم رشني نأ ىلاعت هللا لعل جاوزلا نم كعنمي ام
 « اهدنع ظحي ملو هدنع ظحت ملف « ةنيدملا لهأ نم ةأرما جوزتف ؟ مجرد

 1 : لاق مث اهقلطف

 ؟ كراف تنأ مأ « قشعلا لالد اذهأ :2٠ اهلقع ضرأ مل نيح دنهل لوقأ

 كلام ناب ام دعب ٌريسي "يلع 2قرافم لكف '”نيومت مرصلا مأ

 ملف « لاح لك ىلع ًاكلام ركذت كفنت ام : هنع هللا يضر رمع هل لاقف

 ىئرف «ةنيدملاب ممتمو «هنع هللا يضر رمع نعط ىنح ليلق الإ رمألا اذه ىلع ضمب

 هنأ مهريغ الو برعلا نم دحأ نع لقني مل هّنإف ةلمحلابو . " هنع هللا يضر رمع

 . كلام هيخأ ىلع ممتم ىكب ام هتيم ىلع ىكب
 ام : ممتمل لاق هنع هللا يضر رمع نأ « ةدرلا» باتك يف يدقاولا ىكح

 « حبصأ ىح ليلب مانأ ال ةنس تنكم دقل : هل لاقف ؟ كيخأ ىلع كنزح نم غاب

 رانلا ىري ىمف « هنم ًابيرق هفيض تيبي نأ ةفاخم حبصي ىتح دقوتف رانلاب رمأي
 مداقلا مهيلع مدقي موقلا نم رسأ ًادهتجم ينأب فيضلاب وهو « لحرلا ىلإ يوأي
 | . هب مركأ : هنع هللا يضر رمع لاقف « ديعبلا رفسلا نم مهل

 ؟ ءاكبلاو نزحلا نم كيخأ ىلع تيقل ام : هل لاق هّنأ ًاضيأ يدقاولا ىكحو
 ترثكأو ةحيحصلاب تيكبف « اهيلإ راشأو « تبهذ دق هذه ىنيع تناك : لاق

 . ىوجت ام : يلامألا ليذ ؟

 . تايبأ ةثالث رمعل هئاثر نم يلاقلا دروأ م

14 



 : هنع هللا يضر رمع لاقف ٠ عومدلاب ترجو ةبهاذلا نيعلا امتدعسأ ىبح ءاكبلا

 . هكلاه ىلع دحأ اذكه نزحي ام .« ديدش نزحل اذه نإ
 لوق كلذ نمف « مهراعشأ يف ممتم هيخأو كلامب لاثمألا ءارعشلا تبرض دقو

 : ةديصق ةلمج نم هركذ مدقملا رعاشلا سويح نبا

 اممتم نوكأ ال نأ يبإ حبقيو كلام ةعرص لثم نيب ةعجفو

 يلا هتديصق ياتنابللا نباب فورعملا ينادلا ىبسيع نب دمحم ركب يل لوق هنمو

 امبسح  نيفشات نب فسوبي هيلع ضبق ال ةيليبشا بحاص دابع نب دمتعملا اهب يلري

 : هلوه وهو  دمتعملا ةمجرت يف هانح رش

 اممتم كيلع ىكحأ ىهلو نمو اكلام ككلم تقراف دقو تيكح

 -ةزمهلا فرح ين روكذملا  رينم نبا هنظأو : مهضعب لوق ًاضيأ كلذ نمو

 .فسوي حتفلا وبأ نيدلا مجن وهو هلئاق تققح مث « تايبأ ةلمج نم ًاضيأ وهو
 : ىقشمدلا رواجملا نباب فرع « دمحم نب نيسحلا نبا

 ممتم كاوه يف ينيع ناسنإو ةريون كنم بلقلا ين يكلام ايأ

 تايبأ ةلمج نم  هركذ مدقملا - رعاشلا ملعملا نب مئانغلا ينبأ لوق هنمو

 0 لا الزنم اهيف فصي

 اممتم تيعاد هيف كلام ولف اممتم تئجو لبق ايحلا هاقس

 : كلملا ءانس نبا ديعسلا ىضاقلا لوق هنمو

 ٍممتم نيع تاف دق ام ممتأ ينأك يبلقم اتلكب تيكب

 وب ل ا را ا يع ساب

 ىلوألا تاميم اهدعبو . اهقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو ميملا مضب : ممتمو'

 : 0 ةددشم امهنم

 -00- !ادص < تاخل كلغ هف هيف ( ادصك الو ءام» مهلوق يف ادصو
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 ةاضلا :نكل لوألا لثعادضو < ةزوضقم كلأو:ةلمبلا لادلا ديدشتو ةلمهملا

 : ءاءدص ةثلاثلا ةغللاو « دم حتف نمو رصق مض نمف « ةدودمم فلألاو ةحوتفم

 ةروهشم ةفورعم رثب يهو « ةحوتفم داصلاو نيتيلاوتم نيتزمهو لادلا فيفختب

 ْ .: ملعأ هللاو + ري باذخ هام

 ارا

 يرحبلا

 نب ةملس نب رباج نب لالمش نب ديبع نب ىيحب نب ديبع نب ديلولا ةدابع وبأ

 نب دوتع نب رحب نب لودت نب يدج نب ةثراح يأ نب متيخ نب ثراحلا نب رهسم

 ددأ نب ءءيط وهو « ةمهلج نب ثوغلا نب ورمع نب لعث نب نامالس نب نينع

 رعاشلا يرتحبلا يئاطلا « ناظحق نب برعي نب بجشي نب لبس نب نالهك نب ديز نبا

 جرختو أشنو ٠ اهارق نم ةيرق يهو ' ةنف درزب ليقو « جبْنمب دلو ؛ روهشملا

 ًاقلخو ٠ هللا ىلع لكوتملا مهلوأ ءافلخلا نم ةعامج حدمو ةارعلا ىلإ جرخ مث « اهب

 هلو « ماشلا ىلإ 0 ةايوط ًارهد دادغبب ماقأو « ءاسؤرلاو رباكألا نم ا ريثك

 هلع ىور دقو : "اهب لزغتي ناكو . اهيحاوضو بلح اهيف ركذ ةريثك راعشأ

 دبع وبأ ا م دمحمو دربملا سابعلا وبأ هرعش نم ءايشأ

 1 . مهريغو يلوصلا ركب  وبأو يميكحلا دمحأ نب دمحمو يلماحملا هللا

 ١ : 4*١ صيصختلا دهاممو 445 : ١؟ دادغب خيراتو 548 : ١9 ءايدآلا مجعم يف هتمجرت  اال»

 : حشوملاو ٠9 :؟١ يناغآلاو 760+ : + نانحلا ةآرمو ١5) مظتنملاو 85:1١ يشيرشلاو

 يرتحبلا رابخأو ١85 : ؟ تارذشلاو ؟*+م : ؟ يبهذلا ربعو 44 : 8 ةرهازلا موجنلاو م.

 صيخلتلا دمتعت ةمجرتلا هذه نم ءادتبا ق ةطوطخم تذخأ دقو ( 9١هم4 قشمد . ط ) يلوصلل

 .بيطخلا خيرات يف ال عباتم ةمج رثلا لوأو ؛ ةقباسلا مجا رّثلا يف لاحلا هيلع ناك ام ريغ ىلع زاجيإلاو

 . نيتخسنلا نيتاه يف ةمج رثلا ماتخ يف كلذك تطبضو « ةنفد رجب : نص |

 . اهيف لزغتو : نم رب ؛ اهب لزغتو : نق ؟

 ضل



 لبق اندنع انهاه يرّحبلا تيأر : ' يجبنملا يخونتلا غبصألا نب حلاص لاق
 ءدجسملا يبنج ىلإ أموأو « بابلا اذه نم عماحلا يف انب زاتجي «قارعلا ىلإ جرخي نأ
 هنم ناك مث « هئيجمو هباهذ يف رعشلا دشنيو « ناجنذابلاو لبا باحصأ حدي

 ؛ ةيبلحلا ةقيرز تنب يه هراعشأ نم ريثك يف اهب ببش يلا ”ةولعو « ناك ام

 . 'اهمأ ةقيرزو
 نأ '« يئاطلا مامت يأ رابخأ» يف هعضو يذلا هباتك يف يلوصلا ركب وبأ نكحو

 ماه ين كإ ترص ينا هنفا يهابتو رعشلا يف يرمأ لوأ : لوقي ناك يربحبلا

 هدصق الإ رعاش ىقّبَي الف سلجب ناكو ٠ يرعش هيلع تضرعف .٠ صمحب وهو
 رار الفا موا راع ارو نا رعت ا ار
 0 ةلّمخ توكشف ؟ كلاح فيكف ء يندشنأ نم رعشأ تنأ : يل لاق
 مهتم : يل لاقو مهيلإ يل عفشو قذحلاب يل دهشو ٠ ؛ نامعنلا ةرعم لهأ

 لَو 00 مهرد فاللآ ةعبرأ يل اوفظوو هباتكب ينومركأف مهيلإ ترصف

 . هتبصأ لام

 . اهلبق هتيأر تنك امو . مامت ابأ تيأر ام لوأ : * روكذملا ةدابع وبأ لاقو

 : اهوأ يتلا يتديصقب هتحدتماف . فسوي نب دمحم ديعس يبأ ىلإ تلخد يتأ .

 اقيفش عاطأ مأ ًادهع ناخ مأ ايفأف ىَوه نم بص قافأأ

 لاقف . ىّتف اي كيلإ هللا نسحأ : يل لاقو . اهب رس اهتممتأ املف : اهايإ هتدشنأف
 يقبسف .٠ ىفلا اذه هقلع يرعش . هللا كّرعأ . اذه : سلجملا يف لجر هل

 ام كتبارقو كبسن يف ناك دق . ىف اي : يل لاقو ديعس وبأ ريغتف ٠ كيلإ هب
 هدا يردده 1 تاني اذه لع تلسفت لدالو الر دب تلق ذأ كلبك

 ١ دادغب خيرات ١ : 40 .

 .نم رب :نم اذه طقسو ؛ ةيبلحلا ةقيرز تنب ةولعب ببش مث : ّق ؟
 . هو عد هه يرئحبلا ٌنايخأَو 15 : مام يأ ناضضْعَأ

 هتذاذب ىلع وهو يئاطلا ةدابع يأ ديلولا دي ىلع اذه يباتك لصير», :وهو باتكلا صن يلوصلا دارو 0

 .(55 5 مامت يأ رابخأ ) . « هومركأف رعاش

 31 ي ريحيلا نايعأو |ءع؟ - ١٠١6 : ماهم .يأ رابخأ 2.

 قف



 ةديصقلا نم دشنأف أدتبا مث « اذه لقت ال ىف اي هللا ناحبس : لجرلا لاقف « هللا

 « اذه ىلع كسفن لمحت الو « ديرت ام كفلبن نحن : ديعس وبأ يل لاقف « ًانيبأ
 . وه نم لجرلا نع لأسأ نأ تيونو « لوقأ ام يردأ ال ًاريحتم تجرخف

 نم يردتأ « لمتحاف كيلع تينج : يل لاق مث ديعس وبأ يندر ىتح تدعبأ امف
 . « مامت وبأ يئاطلا سوأ نب بيبح « كمع نبا اذه : لاق ءال : تلقف ؟ اذه

 : لاقو يرعش فصيو يظرقي "يلع لبقأ مث . هتقناعف هيلإ تمقف « هيلإ مقف
 . هظفح ةعرس نم يبجع رثكو كلذ دعب هتمزاف ؛ كعم تحرم اهنإ

 يف يرتحبلا مأ لسار مامت ابأ نأ روكذملا هباتك يف ًاضيأ يلوصلا ىورو
 نم لجأ هللا : لاقف « كالمإلل سانلا عمجا : هل تلاقو هتباجأف « اهب جوزتلا

 . 'حفاستنو حفاصتن نكلو « اننيب ركذي نأ
 يديج نم ريخ هديج : لاقف ؟ مامت وبأ مأ تنأ رعشأ اميأ : ' يرتحبلل ليقو

 + هند نو ريع ضددو
 . ايلعلا ةقبطلا يف وهو ٠ بهذلا لسالس : يرتحبلا رعشل لاقي ناكو

 يرتحبلا مأ مامت وبأ ٠ رعشأ ةثالثلا يأ يرعملا ءالعلا يبأل ليق هّنإ لاقيو

 يمورلا نبا هفصنأ ام يرمعلو . يرّتحبلا رعاشلاو « ناميكح :لاقف ؟ يتملا مأ

 : هلوق يف
 بيبشتلاو حدملا يف سوأ نبا ل اقام قرسي يرتحبلا ىبفلاو

 بيبح سوأ نبال هانعمف ه انعم دّوجي هل تيب لك

 سوأ تيب يندشنأف ٠ يرعش نم ًائيش مامت ابأ تدشنأ : ”يرتحبلا لاقو

 ؛ رجح نبا

 مرقم رخآ بان انيف طّمخحت هبان دح اًرذ انم مرقم اذإ

 ١ يرثحبلا رابخأ : ١44 حفاستنو حسامتذ : هيفو 545 : مام يا رابخأو .

 ١ ا مام نأ رابخأ

 2 ١١8 + هلاويد 4 عم اس و07 1 1 دادغي خيرات ؟

 انذرا



 سيل يرمع نإ : لاقف . اذه نم هللاب كذيعأ : تلقف « يسفن "يلإ تيعن : لاقو
 ىأر يرقنملا ناوفص نب دلاخ نأ تملع امأ . كلثم ءيطل أشن دقو لوطي

 ”يلإ يسفن ىعن « يبب اي : لاقف ملكتي وهو « هطهر نم وهو « ةبيش نب بيبش
 : لاق « هلبق نم تام الإ بيطخ انيف أشن ام تيب لهأ انأل « كمالك يف كناسحإ
 . اذه نم ةنس دعب مامت وبأ تامف

 1 ا
 هلوق ناكف ٠ يدعب رعشلا ريمأ تنأ « : يل لاقف ء " رطخ هل لام ىلإ

0 
 دواد نب رباج نب ىيحي نب دمحأ رفعج ابأ تيأر : نوراه نب نوميم لاقو

 نيعتسملا ءاسلج نم تنك : لاقف « هتلأسف : ةكسانتم هلاحو:« خروملا يرذالبا

 :لكوتملا يف يرتحبلا ؟لوق لثم لاق نمم الإ لبقأ تسل :لاقف « ءارعشلا هدصقف

 رينملا كيلإ ىشمل هعسو يف ام قوف فلكت ًاقاتشم نآولو

 : لاقف يرّتحبلا هلاق امم نسحأ كيف تلق دق : تلقو هتيتأو يراد ىلإ تعجرف

 :٠ هتدشنأف « هتاه

 هيا كلنا ويرتلا قلل نظن هللا ذإ :نئلهشما "55ألف

 هبك انمو هفاطعأ هذه 4 معن :  هتسبلو هتيطعأ دقو  لاقو

 فاالآ ةعبس يلإ ثعبف « تعجرف « هب كرمأ ام لعفاو . كلزنم ىلإ عجرا : لاقف

 ةيافكلاو ةيارحلا ىلع كلو . يدعب نم ثداوحلل هذه رخدا : لاقو . رانيد

 . ًايح تمد ام

 ىيعملا اذه يف ينتمللو

 انصغألا كيلإ ةييحم تدم اهتلباق يتلا رجشلا لقت 1

 ١ ةسفلن ردصملا .

 ليزج لام: ق ؟ .

 .ن ق نم تطقس : لوق ؟
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 : هلوقب مامت وبأ امهقبسو

 _بيدحلا ناكملا .اهوحن ىعسل ىمعُت ماظعإل ةعقب تعس ول

 حدمب «ناسحإلا لك اهيف نسحأ ةليوط ةديصق ةلمج نم يرتحبلل يذلا تنببلاو

 : 'اهوأو ءرطفلا ديع ةالصل هجورخ ركذيو « هللا ىلع لكوتملا ًارفعج لضفلا ابأ اهب

 رذعأو كيلع دمك نم مالأو 2ٌرهظأو عولضلا يف كل ىوه يفخأ

 0 يه هركذ مدقملا تيبلا اهب طبتري يلا تايبألاو

 مئاص لضفأ تنأو تمص ربلاب

 هنإ ًانيع رطفلا ماوي معناف

 لفححي هيف كلملا رع ترهظأ
 تادغ دقو هيف ريست ”لابحلا انلخ

 يعدت سراوفلاو « ”لهصت ”ليحلاف

 ىحضلا يف دّنقوت ”ةعلاط ”سمشلاو

 ىلجبناف كهجو ءوضب تعلط ىبح
 عبصإف نورظانلا كيف ”نتفاف

 اهب اوزاف يبلا كتيؤر نودحب

 اولّلهف "يبنلا كتعلطب اوركذ

 انببأل شمل "ىلإ ةتيهتنا قع
 .عداوسإ يح تكاتحو
 ام ريغ فّلكت ًاقاتشم. نآولف

 ةعشاخ ”ضرألاو

 و 0 7
 رطفت ةيضرلا هللا ةنسبو

 و . سالعلا »

 روم نامزلا نم رغا موي

 رصنيو هيف نيدلا طاحي بجت
 ري د

 0 لاو عملت ”ضييبلاو

 ريغأ بناوحللا ٌركتعم ّوحلباو

 ردكألا جاجعلا اهيفطيو ًاروط
 ريقعلا كاذ باجناو ىجدلا كاذ

 رظنت نيعو اهب كيلإ ىموي
 رفكت ال يلا هلل معنأ نم

 اوربكو فوفصلا نم َتعلط امل

 رهظيو كيلع ودبي ىدهلا رون

 ربكتي الو ىهْرُي الا

 ريسملا ”كيلإ ىشملا هعسأو يف
 هلل

 ١ يرتحبلا ناويد :

 اهوأو آتيب رشع ةتس ةليوط يهو : ن ؟ .

 ٠لا١ط .

 "هه



 ربختو نيبمللا ”قحلا نع ىبنت ةمكحب باطحلا لصف نم تديأ و - .٠ 6. - مه س#
 رشبت و ”ةرات 0 هللاب ًاركذم ىنلا درب يف تفقوو

 ىلع لالحلا رحسلا وه رعشلا اذهو « هيف نحن امم دوصقملا وه ردقلا اذه
 نسحأو « هظافلأ بذعأو هدايق سلسأ ام ! هرد هّللف ؛ عنتمملا لهسلاو « ةقيقحلا
 . بخش هعيمج لب « ءيش وشحلا نم هيف سيلو « هدصاقم فطلأو هكبس

 ركذن نكل « انهاه هنم راثكإإلا ىلإ ةجاح الف 34 رئاس هرعشؤ دوجوم هناويدو

 « هعابيف ميسن همسا مالغ هل ناك هنأ كلذ نمف : فرظتسي ام هعئاقو نم

 ناميلس هيخأ ركذ قبس دقو  بتاكلا بهو نب نسحلا لضفلا وبأ هارتشاف

 هيف لمعي ناكف « هسفن هتعبتتو هعيب ىلع مدن يرتحبلا نإ مث - نيسلا فرح يف
 : 'هلوق كلذ نمف « هدارم نم نكي مل هعيب نأو عدخ هنأ ركذيو رعشلا

 قماولا ٌبحملا هلمؤي اميف ”قداص دعو رهدلل له 'ميسنأ
 قئاشلا هافج اذإ قوشملا نوع ”لزت ملو مانملا يب كتدقف يل ام

 قراطلا ”لايحلا عدم لهف مهنم ةبقر ةرايزلا نم تنأ تعنمأ

 ”قشاع يتنأ تملعو هلهأ يف هرادقم ىوملا لإ زاج مويبلا
 قرافن نحنو هتبحأ ىقلي هنأ بهو نب نسحلا ءىهيلف

 . ةريثك راعشأ هيف هلو
 تام . ىمشاهلا دمحم نب رهاط هل لاقي صخش بلحب ناك هنأ ' هرابخأ نمو

 « هللا ليبس يف راوزلاو ءارعشلا ىلع اهقفنأف « رانيد فلأ ةثام رادقم هل فلخو هوبأ
 هتيب يف دعق دق هنإ : هل ليق بلح ىلإ لصو املف « قارعلا نم يريحبلا هدصقف

 ضعب عم هيلإ ةحدملا ثعبو اديدش ًامغ كلذل يرتحبلا مغاف « هتبكر نويدل
 « يراد عب : هل لاقو هل مالغب اعدو « ىككي اهيلع فقوو هتلصو املف ؛ هيلاوم

 اهعابف « اهعيب نم دب ال : داق ؟ ينال سوؤر لك لتر كرا ىلا هل لاقف

 ١ هلاويد : م١١ .

 يرتحبلا رابخأ : ١١4 ناويدلاو : 555 .
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 بتر, يراسيلا لإ اهحننا وب :راتعتسلا# اهيف طيور هر 30: راكد ةاعقال

 : تايبألا هذه اهيف ةعقر اهعم هيلإ

 ”لمهأو "لحم هب انيدل تن زأ يذلا بمسح ءابحلا نوكي ول

 "لكي كاذ ناكر اركطخ تر لاو: ردلاو: تيقن تيبخ

 ”لقملا قيدصلا رّضق اذإ ر ذعلاب حمسي بيرألا بيدألاو

 .: هيلإ بتكو « ريناندلا در يريحبلا ىلإ ة ةعقرلا تلصو املف

 ”لبق ”كينعَسو ”دعب يعاسملاو . ”لهأ ّربلل هللاو تنأ يبأب
 "لقي ريفكلاو كيّتجرم ءا اش نإ رثكي ليلقلا لاونلاو

 لحي ال ابرلاو ,« كنم ابر ن 20اك ذإ كرب تددر ىينأ ريغ

 لضف ريئاندلاو . ”قحلا يضق عشب ًارعش تيزج ام اذإو

 > فرخ اراهذ سيخ اهنلإ مضو .٠ ةرصلا لح هيلإ ريئاندلا تداع املف

 : لوقي أشنأ يرتحبلا ىلإ تلصو املف : اهريسو « هيلع اهدري ال هّنأ فلحو

 *هادئاز هللاف فورعملا ركشي نمو 7”ةمعن دبعلل ركشلا نإ ”كتركش

 ”هدحاو كش ال تنأ نامزاذنهو هب ىدتقي دحاو نامز لكل

 : هلوق هبجعيو « همسا ىبسنأ رعاشل دشني ام ًاريثك يرتحبلا ناكو

 انيلوعُت نمو نيبدنت نمل  انيربخاف الأ كارألا مامح

 انويعلا انم بدنلاب تيكبأو بولقلا انم حونلاب تقش دقف

 انينعاظلا انناوخإ ”لوعنو مومهلل ًامتأم 'مقت يلاعت
 انيزحلا يبساوي ”نيزحلا نإف انندعستو - ”نكدعسنو

 . برعلا نم يسعقفلا ناهبنل ل

 ًاضرم اهب ضرمو « نيع سأرب ليقو ء لصوملاب زاتجا دق يل ار

 ا دولا اغلا ١

 في



 نكي ملو « 'ةرّوزم ًاموي هل فصوف « هيواديو هيلإ فلتخي بيبطلا ناكو « ًاديدش
 ضعب ناكو « ةروزملا هذه عنصا : مالغلل لاقف « همالغ ىوس همدخمب نم هدنع

 مالغلا اذه : سيئرلا كاذ لاقف « هدوعي ءاج دقو « ًارضاح هدنع دلبلا ءاسؤر

 « هتعنص نسح ي غلابو « هتفصو هتفص نم خابط يدنعو « اهخبط نسحب ام
 لغتشاو « اهرظتني يرتحبلا دعقو سيئرلا كلذ ىلع ًادامتعا اهلمع مالغلا كرف

 بتك « هيلإ الوصو تقو تافو هنع تأطبأ املف « اهرمأ ىسنو اهنع سيئرلا

 ْ + .نينئرلا لإ

 اهيهاط ماكحإ ًادهتجم تفلح ةيودساو روز كك دعو تانجو

 اهيف هّفك قلم فك تلعالو اهب ءافشلا وجري نم هللا ىفش الف

 اهيضاقت نع يلوسر تسبح دقف اهب ءيحب نأ يبع كلوسر سبحاف

 بترم ريغ هرعش لزي ملو . ةلاطإلا ىلإ ةجاح الف ةريثك هنساحمو هرابخأو
 نب يلع ًاضيأ هعمجو «© فورهلا ىلع هبترو يلوصلا ركب وبأ ةعمجج ىح

 رعشب عنص امك عاونألا ىلع لب فورحلا ىلع هبتري ملو ؛ يناهبصألا ةزمح
 . مامت يبأ

 باتك هلو « مامت يأ ةسامح » لاثم ىلع « ةسامح » باتك ًاضيأ يرتحبللو

 ةنس يوتو . نيتئامو سمخ ليقو « تس ةنس هتدالو تناكو .(« رعشلا يناعم »

 لوألاو « نيتئامو نينامتو ثالث ليقو « نينامثو سمخ ليقو « نيناعو عبرأ
 يفوت : « نايعألا رامعأ» باتك ين يزوحلا نبا لاقو . ملعأ هللاو «٠ حصأ

 « جبنمب هتوم ناكو «٠ باوصلاب ملعأ هللاو « ةنس نينامت نبا وهو يرتحبلا

 : حصأ لوألاو « بلحب ليقو
 « ةدابع ابأو نسحلا ابأ ىكي ناك هّنإ : '« دادغب خيرات ١ يف بيطحلا لاقو

 . لعفف ء رهشأ اهنإف ةدابع يلأ ىلع رصتقي نأ لكوتملا مايأ ين هيلع ريشأق

 ١ ضيرملا عنصي ءاسحلا نم عون : ةروزملا .

 دادغب خيرات ؟ "١8 : ع40 .
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 ' يرعملا ءالعلا يأ لوق نع نولأسي ام ًاريثك بدألا لهأو

 .عبنلا رمث نم شحولا برس ءاأطخأو 2رمثمب سيل عبنلا : ”ديلولا لاقو

 دقلو ؟ رمثمب سيل عبنلا لاق نيأو ؟ روكذملا ديلولا وه نم : نولوقيف
 ةديصق هلو ٠ روكذملا يرتحبلا وه ديلولاب دارملاو « ةريثك ةعامج هنع ينلأس
 : : "'اهيف كلوش ةليوط

 رع ةعرف قدام ارم عبتلاو ”ةلهاج مادعلا لاجس ا و

 ةدئاف هنأل اذه تركذ امّنإو « يرعملا تيب يف هيلإ راشملا وه تيبلا اذهو

 1 . دافتست

 يبناتملا امهحدم ناذللا «يرتحبلا ديلولا نب ىيحي انبا «ةدابع وبأ هوخأو هللا ديبعو

 . امهمامز ِق نيسيئر اناكو « روكلذملا رعاشلا يرحبلا اديفح امه « هدئاصق يف

 نم ةانثملا ءاتلا مضو ةلمهملا ءاحلا نوكسو ةدحوملا ءابلا مضب : يرحبلاو

 هركذ مدقت امك « هدادجأ دحأ وهو « رحب ىلإ ةبسنلا هذه « ءار اهدعنو اهقوف

 . هبسن دومع يف

 نوكسو « ةلمهملا :لادلا حتفو ءارلا نوكسو يازاا حتفب : "ةتفادْرَرو

 . اهنم برقلاب « جبنم ىرق نم ةيرق يهو « ةنكاس ءاه اهدعبو نونلا حتفو ءافلا

 يهو ؛ميج اهدعبو ةدحوملا ءابلا رسكو نونلا نوكسو ميملا حتفب : .جبنمو

 درعا ين ل رفلاو بلح نيب ماشلاب ةدلب

 ًاريثك هرعش يف اهركذي ناك يرئحبلا نطو اهبنؤكلو « جبنم ليقف تبرعف

 دمحم رفعج وبأ وه وهو « حودمملا اهب بطاخي ةليوط ةديصق رخآ يف هلوق كلذ نمف

 * يسوطلا ديمحلا دبع نب ديمح نبا

 ش : اهعلطم دادغب عادو يف هل ةديصق نم ١

 00 عدص ىلإ بوعشلا نأ انربخي عرش ىلع سيل نابرغلا نم يبن |

 « أطخأ دقو رمثم ريغ عبنلا نأ يرتحبلا معز : لوقي ؛ ١548( : طقسلا حورش رظنا )

 ناويحلا اهب داطصيو عبنلا نم لمعت يسقلا نأل
 . هرم وه كلذف «

 . 984 : يرتحبلا ناويد ؟

 . 4٠8 : يرتحبلا ناويد غ . خلا ... ءارلا نوكسو ميحلا حتفب « ةنف درجو : ن ص م
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 جسجس كدنع ناك شيع لالظو بانهم كيدل آنمز 'نئيسنأ ال

 جبنم يف ينتأكف اهئاينأ يف تمقأو اهتنطوأ ةمعن يف

 هلو ء ناقاخ نب حتفلاو لكوتملا ةمدخ يف قارعلاب ًاميقم يرتحبلا ناكو

 ناكو « جبنم ىلإ عجر : امهرمأ يف روهشم وه اك « التق املف « ةماتلا ةمرحلا

 « هيلإ هتجاحل ريمألاب هبطاخيو . هكالمأ حلاصم ببسب يلاولا ىلإ دادرتلل جاتحي

 : 'اهنم ةديصق لاقف ء كلذ ىلإ هسفن هعواطت الو

 جرضم ءامدلاب غيبص نيبو لمرم نيب حتفلاو 8 6

 جحتملا عيبرلا قمرنا . كل اضفب نيذلا يقاداس كئلوأ يجرزخو يسوأ برتلايف امهنمىوث  امدعب رهدلا ىلع ًاراصنأ بلظأأ
 جبتم لاو ريمأكلاب بطاخأ مهدعب تفتخو ًادصق ًاممأ اوضم
 جبنم دالبب زاتجا ديشرلا نوراه نأ '« بهذلا جورم » ين يدوعسملا ركذو

 ديشم رصق ىلإ رظنف « هرصع يف سابعلا دلو حصفأ ناكو حلاص نب كلملا دبع هعمو
 كب يلو كل وه : لاقف ؟ اذه نمل : لاقف ء رامثلا ريثك راجشألاب رمتعم ناتسبو
 قوفو « ىلهأ لزانم نود : لاق ؟ رصقلا اذه ءانب فيكو : لاق « نينمؤملا ريمأ اي

 ةبلص « ءاوهلا ةٌدراب ءاملا ةيذع : لاق ؟ كتنيدم فيكف : لاق . سانلا لزانم
 مالك ىهتنا مكالا لاق ؟ اهليل فيكف : لاق « ءاودألا ةليلق أطوملا

 . يدوعسملا

 8 ملاح كلملا دبع نمخرلا دبع وبأ وه روكذملا كلملا دبعو (297)
 0 هنع هللا يضر « بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع نب يلع

 . ىلاعت هللا همحر«ةقرلاب ةثامو نيعستو_عست ةنس يقوتو . اهم ًاميقم ناكو هل

 . ةلاطإلا فوخ اهركذ نع تبرضأ ةحاصفو ةغالب

 ءعضاوم ةسمخ ايقسلا باب : ”« كرتشملا» هباتك يف يومحلا توقاي ركذو

 ١ غرم : هلاؤيد .

 عمم: " بهذلا جورم ؟ .
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 يهو « نيتاسب تاذ جبنم باب ىلع ةيرق سماحلاو : بابلا اذه رخآ يف لاق مث

 . هرغش يف نادمح نبا سارف وبأ اهركذ دقو « رعاشلا يرتحبلا دلو ىلع فقو

 اياب/ ١

 يراشلا فيرط نب ديلولا

 سكودف نب ] ورمع نب ناحيس نب قراط نب تلصلا نب فيرط نب ديلولا
 باتك يف ينامعسلا دعس وبأ هركذ اذكه  ينابيشلا كلام نب [ ورمع نبا

 . ةمجرت يف رخآلاو « ' مقارألا ةمجرت يف امهدحأ نيعضوم يف « باسنألا»
 ناك ؛ لاطبألا ةاغطلا ناعجشلا دحأ « يراشلا  ةلمهملا نيسلا رسكب « يناحيسلا

 ةفالخ يف جرخو « يحاونلا كلتو روباحلاو نيبيصنب اميقم ناكو جراوحلا سأر

 ديشرلا نوراه هيلإ لسرأف « ةريثك ًاعومج دشحو « ىغبو ديشرلا نوراه
 هركذ يتأيسو - ينابيشلا ةدئاز نب ديزم نب ديزي دلاخ وبأ همدقم ًافيثك أشيج
 ١ ةف رحنم ةكما ربلا تناكو « هركااميو هلئاخ لعجف  ىلاعت هللا ءاش نإ ءايلا فرح يف

 ديلولا ةكوشف الإو « محرلا لجأل هيعاري هّنإ : اولاقو ديشرلا هب اورغأف ديزي نع
 بضغم باتك ديشرلا هيلإ هجوف « هرمأ نم نوكي ام رظتنيو هدعاوي وهو « ةريسي
 3 بصعتم نهادم كنكلو هب موقت امم رثكأب ماقل مدخلا دحأ تهجو ول : لاقو

 جورمو ينوقعيلاو 40 : ؟ ةرهازلا موجنلاو ( 5 : ج ) ريثألا نباو يربطلا خيرات يف هرابخأ  امالآ

 صيصنتلا دهاعمو +41١ : طمسلاو م#ا٠0 : ١ نانحلا ةأرمو 7585 : قئادحلاو نويعلاو بهذلا

 نيتخسنلا نم هبسن يف ةدايزلاو ؛ 788 : ١ تارذشلاو ١ : ١0٠ يبهذلا ربعو * : ١5١

 رماع نب فيرط نب ديلولا : ةرهمحلا يف مزح نبا لاقو « نم رب يف : بسنلا عفري ملو ن ص

 . بلغت نب ملغ نب ورمع نب بيبح نب ركب نب ورمع نب ييح نب يفيص يب نم وهو يجراخلا
 هتاف هنإ لوقيو« يمقرألا » ةداملا هذه يف يناعمسلا ىلع كردتسي ريثألا نبا نأ مم ء لاق اذك ١

 . مقارألا ىلإ ةبسنلا
 . نيفرحلنم : ن '؟

 ضن



 كسأر لمحي نم كيلإ نئعبيل ديلولا ةزجانم ترخأ نئل هللاب مسقي نينمؤملا ريمأو.
 نيعبسو عست ةنس يف كلذو « هلتقف هيلع رهظف ديلولا يقلف « نينمؤملا ريمأ ىلإ
 اهتنمضت ةروهشم 'ةعقاو يهو « ناضمر رهش يف سيمخ ١ لوأ ةيشع ةثامو

 .. خيراوتلا
 رعشلا ديجت « ”ةمطاف ليقو '. ةعرافلا ىمست تخأ روكذملا ديلولل ناكو

 ديلولا اهاخأ ةعرافلا تثرف . رخص اهيخأل اهيئارم يف ءاسنحلا ليبس كلستو
 الإ هيدالا تك عيئاجا و ةدحا مو درا هليل يضر ايف تاجا هدفا

 قفتاف « تايبأ ةعبرأ ىوس هيلامأ يب اهنم ركذي مل يلاقلا يلع ابأ نإ ىحح « اهضعب
 : ؟هذه يهو « اهنسح عم اهتبارغل اهتبثأف ةلماك اهب ترفظ ينأ

 هنأك راق "ممر *يكابلا لف

 اددؤسو ًايلم'ادع ًادجم ”نّمضت
 ًاقروم كلام روباحلا رجش ايف
 ىقتلا نم الإ دازلا بحي ال ىف
 مدلص ءادردج لك الإ رخذلا الو

 ”مقت ملو كانه ”دهشت مل كنأك

 ةهيرك درول ًاموي ملتست ملو

 حقال برح او « برحلا "موي عمت مو
 ىدنلا هب ىضري شاع ام ىدنلا فيلح

 انتيلو بابشلا ”نادقف كاندقف

 عاش ١ . ع ان نم تطقس : لوأ

 فينم لابحلا قوف لبج ىلع
 فيصخح يأرو ادع ”ةمهو

 ٠ فيرط نبا ىلع نزخن مل كنأك

 فويسو ًانق نم الإ ”لاملا الو

 'فوفص نيب ركلل ”ةدواعم
 فيفخ ريغ ءادعألا ىلع ًاماقم

 فيفر تاذ ءارضخ يف درّسلا نم

 فونأب "اهنزكتي انقلا رامسو
 فيلحب ىدنلا ىضري ال تام نإف

 فرلأب اننايتف نم كانيدف

 ا ةعقفو :

 . يرتحبلا ةسامح يت اهمسا درو كلذكو « ليل » ةرهمجلا ين مزح نبا اهامس

 .89 :يرجشلا نبا ةسامح رظناو 5075 :يرّتحبلا ةسامح يف « فلؤملا هب ءاج امم ًاتايبأ رثكأ يه

 : ق ؛؟ قابن : صن . اثابن : يركحبلا ةسامح ؛ قانب

 . فورغ نيجسنملا يلاع درجأو : يرتحبلا ةسامح ؛ فيلح نيترفشلا قيقر لكو : ع

 . اهزهني : ق ع ص ن

 ضن



 هنن“ تزل :قعزأ تجب لاوتامو

 ىلبلاو مامحلل يموقل اي الأ
 ىدرلاو بئاونلل يموقل اي الأ

 ىوه ذإ بكاوكلا نيب نم ردبللو

 هنولمحي ذإ ثيللا لك ثيللو
 ترمضأ ”ثيح ىشحلا هللا لتاق الأ

 ديزم نب ديزي هادرأ "كي نإف
 يتإف ًآفقو هللا ”مالس هيلع
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 فيعضل 'ًاحلا وأ ودعل ىجش

 فوجرب هدعب ل ضرأللو

 فينع 00 0-3 ٍرهدو

 "فوسكب تعمزأ الا سمشلاو

 فيقسو 0 ةرغح ىلإ

 فويع ريغ فورعملل ناك ىف

 فوحرب اهفل فوحّر برف
 فيرش 'لكب ًاعاقو توملا ىرأ

 : ًاضيأ هيف اهوق كلذ نمف « ةريثك ثارم هيف الو

 هيمابأو ”ديلولا -تركذ

 ءامسلا يف هبلطأ تلقأف

 اوبلطيلف كّموق كعاضأ

 اه دح يلا فويسلا نآول

 ةبيه تلعج ذإ كنع تبن
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 عقلب هصخش نم ضرألا ذإ

 أوعيض يذلا لثم ”ةدافإ

 : دكر تالا موز دنلولا ناكر
 ا بها عم

 يرانب ىلطصُي ال ةروسف يراشلا فيرط نب ”ديلولا انأ

 يراد نم يجرخأ مكروج

 ىلع هقحل ىبح هسفنب ديزي هعبت مزماو ديلولا شيج رسكتنا امل هّنإ لاقيو
 تسبل ةروكذملا هتخأ كلذب تملعو هلتق الو « هسأر ذخأو هلتقف ةديعب ةفاسم

 برضف جرخ مث 3 أاهوعد : ديزي لاقف « ديزي شيج ىلع تلمحو اهبرح ةدع

 لفي لك



 « ةريشعلا تحضف دقف 'كنيع هللا برغ يبرغا : لاقو اهسرف حمرلاب
 . تفرصناو تيحتساف

 اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ءارلا رسكو ةلمهملا ءاطلا حتفب : فيرطو
 . ءاف اهدعبو

 . ةروكذملا ةعقاولا عضوم وهو  نيبيصن دلب ين هنظأ ب ىمكاج لتو
 يف بصي ء ايسيقرق دنع هرخآو نيع سأر نم هلوأ فورعم رم : روباحلاو

 ةرثكو اهقاوسأو اهدالب ةرامع يف رابكلا هبشت راغص ندم رهنلا اذه ىلعو : تارفلا

 . هطبض ىلإ ةجاح الف روهشم وهو « اهاريخ
 مهو « ةاَرّشلا دحاو وهو ءار فلألا دعبو ةمجعملا نيشلا حتفب : يراشلاو

 اهانعب يأ « هللا ةعاط يف انسفنأ انيرش اَنإ : مهلوقل كلذب اومس امنإو « جراوحلا
 . ةرئاحلا ةمئألا انقراف نيح ةنحلاب

 دعبو ميملا حتفو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا مضب ء رضامت اهمسا : ءاسنحلاو (297)
 . ىملسلا ديرشلا نب ورمع ةنبا يهو « ءار اهدعبو ةمجعم ةروسكم داض فلألا
 « ءاسنحلا ا ليق كلذلو « ةبنرألا عافترا عم هجولا نع فنألا رخأت : سّنحملاو
 « اهريغو اهيئارم ين ةروهشم اهيخأ عم اهرابخأو « ' ةفصلا هذه ىلع تناك ابنآل
 فرح يف يركسعلا دمحأ يبأ ةمجرت يف رخص اهيخأ رابخأ نم فرط قبس دقو -

 لبج وهو « بيسع دنع نوفدم هّنإ ليقف « هربق عضوم يف فلتخا دقو  ءاحلا
 رجح نب سيقلا ءىرما ىلإ بسني كانه يذلا ربقلا نإو .« مورلا دالبب روهشم
 ليقو « روكذملا رخصل وه امّنِإو « سيقلا ءىرمال سيل روهشملا رعاشلا يدنكلا
 ركب وبأ ظفاحلا لاقو « كانه نوفدم رخصو سيقلا ءىرما نم دحاو لك نإ
 لبج ًابيسع نإ : « هامسم قرتفاو هظفل قفتا ام١ باتك يف هركذ مدقملا يمزاخلا
 < نايل امسأ بسم نوكن اذه ىلعف «ءاسنحلا وخأ رخص هدنع نفدو « يزاجح

 يومحلا توقاي مزاول نم ناكو « زاجحلاب رخآلاو « رهشألا وهو مورلاب امهدحأ .
 « هيف هركذ هدجأ ملو « ءامسألا ةكرتشملا دالبلا يف هعضو يذلا هباتك يف هركذي نأ
 . ملعأ هللاو

 . ق يف ةزجوم ةمجرعلا يهتنت انه ؟ . كيلع : نم رب ق ص ع١

 ع



 اك

 هبنم نب بهو

 تناكو ؛ صصقلاو رابخألا بحاص « يناميلا ١ هبنم نب بهو هللا دبع وبأ

 ؛همالسو مهيلع هللا تاولص ؛ءليبنألا لاوحأو ايندلا مايقو لئاوألا رابخأب ةفرعم هل

 : لوقي ناك هنأ '« فراعملا» باتك يف ةبيتق نبا هنع ركذو « كولملا ريسو

 ركذب همجرت ًافينصت.هل تيأرو . ًباتك نيعبسو نينثا ىلاعت هللا بتك نم تأرق
 دلجم يف « مهراعشأو مهروبقو مهصصقو مهرابخأو ريمح نم ةجوتملا كولملا
 ناك « " هبنم نب مامه : مهنم ةوخإ هل ناكو . ةديفملا بتكلا نم وهو « دحاو

 ةلمج نم دودعم وهو « هنع هللا يضر « ةريره يأ نع ىورو ٠ بهو نم ربكأ
 . ءانبألا

 يريمحلا نزي يذ نب فيس ةّرم ابأ نأ « ءانبألا نم نالف» : محلوق ىبعمو
 ناورشونأ ىرسك ىلإ هجوت « هكلم ىلع ةشبحلا تلوتسا امل « نميلا بحاص
 ةصالخو ؛ ليوط هربخو ةروهشم كلذ يف هتصقو « مهيلع هدجنتسي سرفلا كلم

 لعج «ء سرفلا نم سراف ةئامسمخو فالآ ةعبس هعم ريس هنأ رمألا

 هعم ريسي مل : قاحسإ نب دمحم لاقو.. ؟ ةبيتق نبا هلاق اذكه « زرهو مهمدقم

 ةيلحو ( نديل : ط) موه : ه دعس نبا تاقبطو ١9 : ١08 ءابدألا مجعم يف هتمجرت  الال#
 لادتعالا نازيمو 74١م : ١ نانحلا ةآرمو ١١ : ١55 بيذهتلا بيذهتو 76 : 4 ءايل وآلا 1

 بتكو يربطلا باتكك ريسفتلا بتك يف ةروقنم هلاوقأو ٠٠١ : ظافحلا ةركذتو و9 : 4

 56م9 : ١ ( ةيبرعلا ةمجرتلا ) ناملكو رب رظناو ؛ كلذ ريغو فزاعملاو رابخألا نويغك بدآلا

 .(ه ١١410 ) دنهلا يف عبط ناجيتلا هباتكو « 36

 . رابك يذ نب خلس نب لماك نب : ن يف داز ١
 . 409 : فراعملا

 . هبنم نب رمعو هبنم نب لقعم ًاضيأ ةبيتق نبا ركذ
 . 5” : فراعملا 4

 جلا حي

 و



 مساقلا وبأ لاق . ةئامتس ملسو « ناتئام:ر حبلا ف يف مهنم قرغف ؛ سراف ةئامنامت ىوس

 نيرا ةناكي فشلا كو سدت ١ نب كاوعلا هيأ لول وقول يليهسلا

 سرفلا ترهظتساف ؛ ةشبحلا نيبو مهنيب ةعقاولا ترج نميلا ىلإ شيحلا لصو املف

 اوماقأو ء زرهّوو نزي يذ نبا فيس كلمو « دالبلا نم مهوج رخأو مهيلع
 اولخف « ًامدخ ةشبحلا كئلوأ نم ذخما دق نزي يذ نب فيس ناكو « نينس عبرأ

 « لابحلا سوؤر يف اوبرهو هولتقف 0 هوقرزف هل ديصتم ف وهو ًاموي هب
0 

 ءاادح أ مهيلع اوكلمي ملو ٠ نميلاب رمألا رشتناو « ًاعيمج مهولتقف هباحصأ مهبلطو

 « فئاوطلا كولمك اوناكف « ريمح نم الجر مهيلع اوكلم ةيحان لك لهأ نأ ريغ

 « اهيف ىرسك باونو سرفلا يديأ يف تيقب اهنإ لاقيو . مالسإلاب هللا ىتأ ىح
 : امهدحأ : نالماع زيوربأ داوق نم نميلابو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعّبو
 يستعلا دوسألا ىلع الخد ناذللا امهو ءاملسأو «هيوذاد رخآلاو : يمليدلا زوريف

 كلذ يف ةصقلاو « هولتقو نميلاب ةوبنلا ٌدوسألا ىعدا امل حوشكملا نب سيق عم
 امل سرفلا شيج نأ هلك اذه نم دوصقملاو . اهركذ ىلإ ةجاح الف .« ةروهشم

 نوعدي مهدالوأ دالوأو مهدالوأ راصف « دالوألا اوقزرو « اولهأت نميلا نطوتسا

  هركذ مدقملا ماعلا سواط ناكو . سرفلا كئلوأ ءانبأ نم مهنأل . ءانبألا

 . انهاه تلعف امك هحرشأ لو « هتمجرت يف كلذ ىلإ تأموأ دقو « ًاضيأ مهنم

 عضوملا اذه ين يفكيو « اهنم ءيش ركذ ىلإ ةجاح الف ةريهش بهو رابخأو
 « ةرشع عبرأ ليقو ٠ رشع ةنس مرحملا يف روكذملا بهو ينوتو . ةدئافلا هذه ركذ

 . هنع هللا يضر ء ةنس !نوعست هرمعو « نميلا ءاعنصب ةثامو ةرشع تس ليقو

 يناعنصلا قازرلا دبع ةمجرت يف ءاعنص ىلع مالكلا مدقت دقو

 ةروهشم يهو « " حرشلا لاطل امديق ول « ةيمجتعأ ءامسأ ةمجرتلا هذه ينو

 . كلذل اهتكرف

0 



 الإ

 يرتخبلا وبأ

 نب ةعمز نب هللا دبع نب ريثك نب 'بهو نب بهو نب بهو يرتخبلا وبأ

 يدسألا ينرتلا © تدلك يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب . بلطملا نب دوسألا

 رفعجو ريبزلا نب نب هو رع نب ماشعو يزريعلا' رمع نب .هللا ذيع نع ثتدحب 4 يملا

 مساقلا وبأو يناغاصلا لهس نب ءاجر هنع ىورو « مه ريغو قداصلا دمحم نبا

 لقتنا « هعضوب ًاروهشم ثيدحلا كورتم ناكو . امهريغو بيسملا نب ديعس نبا

 يف يدهملا ركسعب ءاضقلا هالوف : ديشرلا نوراه ةفالخ يف دادغب ىلإ ةنيدملا نم
 فرح يف يدقاولا ةمجرت يف عضوملا اذه لع هداك دع يوح مادوإ يفرش

 نب راكب دعب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةنيدمب ءاضقلا هالوو هلزع مث ميملا

 ماقأو دادغب مدقف هلزع مث ٠ ءاضقلا عم اهبرح ةيالو هيلإ لعجو « يرييزلا هللا دبع

 . نوت نأ ىلإ اهب
 بوقعي فسوي يبأ يضاقلا ةمجرت يف '« دادغب خيرات ١ يف بيطخلا ركذو

 هناكم ديشرلا ىلو تام املف « دادغب يف ةاضقلا يضاق ناك هنأ يفنحلا ميهاربإ نبا

 ىشرَقلا بهو نب بهو يركخبلا ابأ

 ءالسلا هيلع بيو عينا بي يد سس د ا ا ًايرابخأ ًاهيقف ناكو

 للهتي ناكو . هبحاص ىلإ ًارذع هعبتأ ًاريثك وأ ةاليلق ىطعأ اذإ ناكو « ليزحلا
 « هتجاح تيضق يذلا اذه لاقل هفرعي ال نم هآر ول ىتح هيلإ ةجاحلا بلط دنع

 هلو « ةنيدملاب همأب جوزت دق  هركذ مدقملا - رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج ناكو

 ؟١؟ : شيرق بسنو ١4 : ١5٠0 ءابدألا مجعمو "م#» : 7 دعس نبا تاقبط يف هتمجرت  ابال#

 ”يبهذلا ريعو 45# : ١ نانحلا ةآرمو مهم : غ لادتعالا نازيمو "م١ : 5 نازيملا ناسلو

 .. اسيحلت ةوكتا وأ هيفعف يأ ةرضوت ةنضرتلا طلعو هوم 1 تارقفلاو مانوم عا

 ١ نم رب ق ن : يف طقف نيترم ترركت : بهو نبا .
 . 54# : ١4 دادغب خيرات ؟

 انذي



 ديزي دبع نب ةكرب نب ديزي نب يلع تنب ةدْبَتع همأ مساو « ديناسأو تاياور هنع
 . بلاط ينأ نب ليقع تنب اهمأو «٠ فانم دبع نب بلطملا نب مشاه نبا

 :لاقو « هيلع ءانثلاو هظيرقت يف غلابو' « دادغب خيرات » يف بيطخلا هركذ دقو

 هدشنأف رعاش هيلع لخد

 بسلا هدعسأ نيضرألا ين قعبت 2ضراع قرّب هتلخ بهو رتفا اذإ
 بلتكلا ”هحبني 0 الملا فلاخ نم مذ آبلهَو رض امو
 امرين تمر ع ”ةريختذ مهيبأ ' نسم ٍسانأ ”لكل

 هل انوع اغد مث : ًاديدش ًارورس رسو ًاكحاض يرئتخبلا وبأ لهتساف : لاق
 200502 هللإ اهعفدقف « رانيد ةئامسمخ اهيف ةّرّصب هاتأف « ًائيش هيلإ رسأف

 - ةفتلأ# يأ ةمجرت يف "« يناغألا» باتك يف يناهبصألا جرفلا وبأ ىكحو
 :سابعلا يأ دنع انك : لاق « رامع نب هللا ديبع نب دمحأ ينربخأ : لاق ٠ يلجعلا
 نسح هرمأ يضاقلا بهو نب بعنو يرتيلا ينأ دلو نم ىف ةلنعو موي درب

 ل 2 اا ل و هسا ١

 ريغ ًاذيت هوقمق. عيماولا تب ىلإ بألا لهأ نم لجتر يشد. ؛ لاق ؟ يجامو

 : مهيف لاقف ء ؛هنم نوبرشي اوناك يذلا

 رقم ىلع رثم راثيإل دحاو سلجم .يف ناذيبن
 ركسملا يف كلسايق تمزل ماعتطلا ين اذ كلعف ناك ولف
  يرتخبلا يبأ عينص تعنص  ماركلا وأش بلطن تنك ولو
 ربكملا نع لقملا ىتغأف هالبلا يف هناوخإ عبتت

 .مغم١ : ١ دادفب خيرات ١

 . 7مم : م يناغألا ؟

 , ةفيرظ : يناغألا ؛ ةفيطل : ر *

 . هنوبرشي : ثار 4

 اني



 : رامع نبا لاق « رانيد ةئامثلثب هيلإ ثعبف يرتخبلا ابأ تايبألا تغلبف
 : لاق « اذه نم نسحأ وه ام ىبعملا اذه لثم يف ىبفلا اذه دج لعف دق : هل تلقف
 سرنا رااان جل رو يروم ركنا يورو لالا تلق ؟ لعف امو

 : لاقف « دنحلا يف

 50 السلا لمح ًاططش يتفلك دقف يع كيلإ

 فلتلا ىلإ ًاقاتشم حبصأو يسمأ الجر ينتلخ ايانملا لاجر نمأ

 فيتكلا زراب اهيلإ يشمأ فيكف اههركأف يرئيتغ ىلإ ايان يشم
 تلد ينحو نهال يقلخ نم نرقلا لازن نأ تبسح

 : لاق ؟ كقزر نوكي نأ كتأرما تلّمأ مك : لاق مث فلد وبأ هرضحأف

 كلذف : لاق « ةنس نيرشع : لاق ؟ شيعت نأ تلمأ مكو : لاق « رانيد ةثام

 : لاق « هايإ هئاطعإب رمأو « ناطلسلا لام نود انلام ين كتأرما تلمأ ام ىلع .

 « ًاديدش ًاراسكنا يرخبلا يل ”نبا رسكناو ءلكهتي فلد يل نبا هجو تيأرف

 مساقلا فلد يبأ ةمجرت يف قبس دقو ؛ لصفلا اذه يف يناغألا بحاص مالك ىهتنا

 نيبو اهنيبو « 'لاحلا ةروصو اهلئاقو تايبألا هذه ركذ يلجعلا ىسيع نبا
 | , نيس :هففالتلا ةياورزلا كه

 نب دمحم نمحرلا دبع يبأل يهف «يرتخبلا يلأ ين يلا ىلوألا تايبألا امأو (298)

 هدج ىلإ  يوطتعلاب  هتبسنو « "روهشملا رعاشلا يوطعلا ةيطع نب نمحرلا دبع
 نب ةانم دبع نب ركب نب ثيل يب يلاوم نم ةرصبلا نم وهو « روكذملا ةيطع
 : . رعش ناويد هلو « ًايلزتعم ناكو « ةنانك

 موق ين نوكأ 'نأل : لاق « يرتخبلا ابأ نأ ” هخيرات يف ًاضيأ بيطحلا ىورو
 دفتسأ مل مهملعأ تنك نإ ينآل مهنم ملعأ انأ موق يف نوكأ نم يلإ بحأ ينم ملعأ

 . تدفتسا يم ملعأ مه نم عم تنك نإ

 رينم ىقري نأ هسا يف ًاضيأ ىورو

 الا/ : يتابزرملا مجعم ١ م ع ره

 . هسفن ردصملا . 57 : صاع

 لع



 يتثدح : يرتخبلا وبأ لاقف « ةقطنمو ءابق يف مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىلص يبا ىلع ليربج كزن : لاق هيبأ نع «قداصلا رفعج ىبعي : دمحم نب رفعج

 : " يميمتلا ىفاعملا لاقف ء رجنحب : ١ارجنحم ةقطتنمو ءابتق هيلعو ملسو هيلع هللا

 رشحملل ”سانلا ىفاوت اذإ يرتخبلا يبل لوغو ليو

 رفعج ىلع سائلا يف بذكلاب هنالعإو َروُزلا هلق نم
 رضحم الو ودب يف هقفل ”ةعاس هسلاج ام هللاو

 ربنملاو ربقلا نيب 0
 ركنملابو روُرلاب نلعأ دقل بهو نبا هللا لتتاق ا
 يربلا يقتلا ”ليربج هاتأ اريحا: ىنظاملل) نأ عز

 هع ها ع

 رجنحللاب وقحلا يف ًارجتحم 'دوسأ ابقو فخ هيلع

0 

 اه م َ ع 5 "انو ام 5 9

 اذهب ثدحي وهو هتقلح ىلع فقو نيعم نب ىيحي نأ يسلايطلا رفعج ىكحو
 لماشأ لوم لعد#لا ودع اء تنتك هلا لاقف < قوانملا رفع قع كيدحلا
 بر لوسر نأ معزي اذه : مهل تلقف : طرشلا ينذخأف : لاق ٠ ملسو هيلع هللا
 اولاقف لاق ؛ ءابق هيلعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لزن ليربج نيملاعلا
 ١ . ينبع اوجرفأو . باذك ضاق هللاو اذه : يل

 ؛ثيدحلا يف ًافيعض يرتخبلا وبأ ناكو : ”« فراعملا» باتك يف ةبيتق نبا لاقو
 0 دمحأل ليق : ينيرحلا ميهاربإ لاق : ؟ هحيرات يف بيطحلا لاقو

 اذه ىور ام : لاَقف ؟ (« حانج وأ رفاح وأ فخ يف الإ 2 0 رت ان

 . يرتخبلا وبأ باذكلا كاذ الإ

 باتك . «سيدجو مط » باتك . *« ثاياورلا » باتك فيناصتلا نم هل

 ١ ىميتلا : دادغب خيرات 1

 “» فراعملا : ١5م .

  4دادغب خيرات "١ : ه6 .

 . تايارلا : رع ص ه



 لئاضفلا ) باتك .( راصنألا لئاضف » باتك .( مّلسو هيلع هللا ىلص يذلا ةفص »

 ( مالسلا هيلع ليعامسإ دلو بسن » باتك . لئاضفلا عيمج ىلع يوتحيو « ريبكلا

 ةنس يقوتو ؛ ةريثك هنساحمو هرابخأو . صصقلاو ثيداحألا نم ةعطق ىلع يوتحيو

 نبا هركذ دقو . ىلاعت هللا همحر « نومأملا ةفالخ يف « دادغبب ةرجهلل نيتئام

 « هلاح ىلع ملكتو ةمجرت ”الوأ هل دقع « نيعضوم يف « فراعملا » باتك يف ةبيتق

 ©« بهو نب بهو نب بهو يرتخبلا وبأ : 3 قست قسن يف ءامسأ ةثالث يف هركذ مث

 نسح نب نسح نييبلاطلا يثو « مارمب نب مارب نب مارهب سرفلا كولم ين هعم دعو
 « ربكألا ثرحلا نب جرعألا ثردلا نب رغصألا ثرحلا ناسغ يثو « نسح نبا

 وهو يلازغلا دماح وبأ نيرخخأتملا يف ءاج دقو ء« ةبيتق نبا مهركذ نيذلا ءالؤه

 . نيدمحملا يف هركذ قبس دقو « دمحم نب دمحم نب دمحم

 ةانثملا ءاتلا حتفو ةمجعملا ءاحلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب : يرتخبلا وبأو

 فحصتي وهو « ءاليحلا يه يلا ةرتخبلا نم ذوخأم وهو « ءار اهدعبو اهقوف نم

 .هركذ مدقملا رعاشلا وهو يريحبلاب سانلا نم ريثك ىلع

 لصألا يف يهو؛ةنكاس ءاه اهدعبو ةلمهملا نيعلاو ميملاو يازلا حتفب : ةعمزو

 : . لجرلا يمس اببو « فلظلا ءارو نم ةدئازلا ةنسهلل مسا

 ٠ :' ىاملاو يدسألا ىلع مالكلا مدقت دقو

 يهو « اهب اهقاحلا يغبي ةتكنب ترفظ ةمجرألا هذه نم غارفلا دعبو : تلق

 بقلملا مساقلا هنباو ديشرلا نوراه ىلع لخدأ تنك : لاق روكذملا يرتخبلا ابأ نأ

 هل لاقف « يجورخو يلوخد دنع هيلإ رظنلا نمدأ تنكف "هيدي نيب نمتؤملاب
 « ديشرلا هل نطفف «نالمحلا سوؤر بحي الإ يرتخبلا ابأ ىرأ ام : هئامدن ضعب

 كعاطقنا لعجت نأ ديرت « « " مساقلا ينبأ ىلإ رظنلا نمدت كارأ : لاق هيلع تلخد املف

 ينامدإ انمأو ء يف سيل امب يي ئيمرت نأ. نيتمؤملا ريمأ اي هللاب كذيعأ : تلق « ؛؟ هيلإ

 . هو. : فراعملا ١

 . نم رب ع : يف ةمجرتلا يهتنت انه ؟

 . « مساقلا يبا » يناثلا نطوملا يف باوصلا لعل و « مساقلا » الوأ هامسو ًاضيأ راتخملا يف اذك م

 . كيلا هعاطقنا : رانص ن غ

١ 



 ىلإ هئابآ نع هدانسإب ىور هنع ىلاعت هللا يضر قداصلا ًارفعج نآلف هيلإ رظنلا

 « ةرضحلا ىلإ رظنلا : " رظنلا ةّوق يف ندزي ثالث » ' ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نبا نيدلا لامك يضاقلا طخ نم اهتلقن « نسحلا هجولا ىلإو « يراحلا ءاملا ىلإو
 . باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو « هخيرات ةدوسم نم ميدعلا

 . خلا. لاق هنأ ( ص ) يبنلا نع ربخأ : د١

 . رصبلا : رن ص ؟

 ف
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 يرجشلا نبا

 فورعملا « يبسحلا ةزمح نب دمحم نب يلع نب هللا ةبه تاداعسلا وبأ فيرشلا

 اهاوعأو ايمايآ ون ةيرعلا ذاجقأو ةغللاو وحنلا يف ًامامإ ناك « يدادغبلا يرجشلا نباب

 كلذ نمف « فيئاصت ةدع اهيف فنص « بادآلا نم ًاعاضتم « لئاضفلا لماك

 نينامتو ةعبرأ يف هالمأ « ةدافإ اهرثكأو هفيلاوت ربكأ وهو « « يلامألا» باتك

 هرصنقق سلجمب همتخو « بدألا 'نونف نم ةمج دئاوف ىلغ لمتشي وهو « ًاساجم

 دازو اهيف حارشلا هلاق ام ركذو اهيلع ملكت يبنتملا بيطلا يأ رعش نم تايبأ ىلع

 وبأ هيلإ رضح هئالمإ نم غرف املو ؛ اة تلا ني وو ءهل حنس ام هدنع نم

 هيلع هعامس هنم سمتلاو - هركذ مدقملا - باشحلا نباب فورعملا هللا دبع دمحم

 « أطخللا ىلإ اهيف هبسنو باتكلا نم عضاوم يف هيلع درو هاداعف : كلذ ىلإ هبحي ملف

 « هطلغ هوجو نيبو هدر يف هيلع درف « درلا كلذ ىلع روكذملا تاداعسلا وبأ ضقوف

 هيلع هعمسو « ًادج ديفم همجح رغص ىلع وهو « راصتنالا » هامس ًاباتك هعمجو

 « يئاطلا مام ينأ ةسامح هب ىهاض « ةسامحلا » هامس ًاباتك ًاضيأ عمجو ؛ ”نمأنلا

 قفتا ام) هلو فيناصت ةدع وحنلا ف ف هلو « هيف نسحأ " حيلم بيرغ باتك وهو

 0 يكولملا فيرصتلا » حرشو « سوالف عمللا ١ حرشو (« هانعم فلتخاو هظفل

 «”ه5 : * ةاورلا هابناو 8١9 : ةقرولا « رفاسلا ردبلاو ٠ ١15 4 يبهذلا ربع يف هتمج رت - 4

 نع ةفلتخم ةقيرط ىلع نكلو « ق يف ةزجوم ةمجرتلا هذهو « ىرخأ رداصمل ركذ ةيشاحلا ينو

 . راتخملا يف دمتعملا زاحيالا

 ١ نونفو : رب .

 بيرغ حيلم : ص !؟ .

 :-ه



 ثيدحلا أرقو ؛ 'ميهفتلاو نايبلا ديج ًاحيصف ظافلألا ولح مالكلا نسح ناكو
 رابحللا دبع نب كرابملا " نسحلا يببأ .لثم نيرخأتملا خويشلا نم ةعامج ىلع هسفنب

 انعمتجا : لاقو « « ليذلا » باتك يف يناعمسلا نبا دعس ونأ ظفاحلا هركذو
 تقلعو « ثيدحلا هيلع يتءارق تقو يبنيزلا دارط نب يلع مساقلا ينأ ريزولا راد يف
 ينأ يلامأ نم ًاءزج هيلع تأرقو هيلإ تيضم مث « ةسردملا يف رعشلا نم ًأثيش هنع
 . يوحنلا بلعت سابعلا

  هركذ مدقملا - يوحنلا يرابنألا نب نمجرلا دبع تاكربلا وبأ ىكحو
 يرشخمزلا دومحم مساقلا ابأ ةمالعلا نأ ؟« ءابدألا بقانم » هامس يذلا هباتك يف
 ةرايز ىلإ ىضم هرافسأ ضعب يف جحلا ًادصاق دادغب مدق ال  هركذ مدقملا -

 لوق هدشنأ هب عمتجا املف « هيلإ هعم انيضمو يرجشلا نبا تاداعسلا يأ انخيش

 ثيحللا ريحا *رّمْغَص انيقتلا املف هئاقل لبق رابخألا ربكتساو

 : كلذ دعب هدشنأ مث

 ربخلا نسحأ حالف نب رفعج نع * ان ريسخت نابكرلا ةلءاسم تناك
 يرصب ىأر دق امم نسحأب ىنذأ تعمس ام هللاو الف انيقتلا مج

 نابوسنم امهو . " حالف نب رفعج ةمجرت يف امهركذ مدقت دق ناتيبلا اذهو .

 .. نم رب : نم تطقسو ؛ نايب : تارا *
 . كالو ولالا ءابدألا تاقبط

 . قدصأ : راتشملا 6

 . ينريخت : نمارب عال
 رظنااال ١ : 2.51
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 لإ ةاسيو تارا هزكأو مدقت دقو - يسلدنألا ءىناه نب دمحم مساقلا ينأ ىلإ
 ملعأ هللاو « ًاضيأ هريغ

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور : يرشخمزلا ةمالعلا لاقف « يرابنألا نبا لاق
 ةيلهاحلا يف دحأ يل فصو ام «ديز اي» : هل لاق ليحلا ديز هيلع مدق امل هنأ ملسو

 « يرابنألا نبا لاق .« كريغ « : اكسو اهدا هجارتالا مارا ا هال

 يرشح زلاو رعشلاب فيرشلا دهشتسي فيك 2 بجعن نحنو هدنع نم انجرخف

 . ؟ ' يمجع لجر وهو ثيدحلاب

 ينال « هانعم يف وهف « يرابنألا نبا مالك 000 « مالكلا اذهو
 5 « يرطاخمب هانعف قلعو نامز ذنم هيلع تفقو لب « باتكلا ن نم هلقنأ مل

 نيمالكلا نيب دجيف ينرابنألا نبا باتك ىلع فئقي دق هيف رظانلا نأل اذه تركذ

 .:لقلا يف تعاش ينأ نظيف ًافالتخا
 ءرهاطلا هدلاو نع ةباين خركلاب نييبلاطلا بيقن روكذملا تاداعسلا وبأ ناكو

 يلع نب رفطملا صن ابأ ندا ماظن ريزولا اهب حدمب ةديصق كلذ نمف نسح رعش هلو

 : الوأو « ريهج نب دمحم نبا

 حصان كل ينَنِإ كداؤف ظفحاف خحفاطلا ٌريدغلاو ةَردَّسلا يذه

 حوافتملا هرشن 'هاده يراس لا هّلاض نإ يذلا يداولا ةرادساي

 حلاص كلالظ يف ىضقت ”شيع مرغمل تامّملا "لبق ”دئاع له
 حماط ةبابصلا يغّصُم اعد امل ٍةرظنب نينضلا أشرلا فصنأ ام

 حزان ناد وهف كبلق ميمص تل رنم ءعاوبو هب واذملا طش

 حناج ”مالظ هب فحي رمق هقوفو ”ميسنلا هفطعي نصغ
 حوارتملا ٌرظانلا هنم وري مل اهظاحل هتمهاست ”نويعلا اذإو

 حراسمو اهمنل عتارم هيف انقاشف قيقعلاب انررم دقلو

 قيلأ رهشلاو فيرشلاب قيلأ ناك ربهلا نأل « امهمالك نم نورضاحلا بجعتف : همالك صن ١

 . يرشح زلاب
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 ردسمب من صوب اذ
 امتأكف اهموسر ”نوؤشلا ترم

 اينو مأ اننويعل تدب ىم دأ

 'انل تتر راوصلا لّقم هذه مأ

 اننهجاو دقو ةحراج قبي ل
 .٠ ه وي -. 5

 ةبرسش جراض ءام نم هلب ول

 دوصقملا نكي ملو :ةلاطإلا فوخ هنع تبرضأف حيدملا ىلإ جري انهاه نمو

 . ' هيف هقيرط ىلع هب لدتسيل همظن نم ءيش تابثإ الإ
07 

 5 ًاضيأ هرعش نمو

 و 3 5

 دوهش عومدلاو فاخ دجولا له
95 5 5 7 2 

 اكبلاب كنوؤش يبفت ىم ىحو
 5 هافانا لوك و _
 ةربك يلانق ' تفج نإو ينإو

2 

 حفاس عمد هاوه عاذأ دحو

 حضاون تارفقملا ٌصارعلا كلت

 حئارلا ثلملا امكرايد ىقسو

 حجاور نمحلافكأ درك مأ

 حئافص و انق ما عقاربلا للدح

 حراوج نبب امل نهو الإ

 حقاول هيف دجول ترثأ اه

 دوحج ةاشولا لوق بذكم لهو

 ديبل ءاكبلل
 ديلج

 ًادح دح دقو

 تايئانلا 5 ةرم وذل

 : ؟ يرماعلا ةعببر نب ديبل تايبأ ىلإ ةراشإ هيفو

 امهوبأ شيعي نأ ياتنبا ىتمت
 هناملعت يذلاب احونف اموقف

 هقيدص ال يذلا ءرما وه : الوقو

 رعش اقلحت الو ًاهجو انو 2 الو

 ردغ الو دوهعلا ناخ الو « عاضأ

 . هيف هقيرط نم دارملا ىلع :

 . تنح : نم رب ع ؛ تفخ ءاق

 رص ن ؟

 . تايبألا دروي ملو ؛ ىلاعت هلا ءاش نإ اهدعب ركذتف ب نم رب ع يفو ؟ +١" : ديبل ناويد 4
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 رذتعا دقف الماك الوح كبي نمو امكيلع مالسلا مسا مث لوحلا ىلإ

 ١ هلوقب يئاطلا مامت وبأ راشأ اذه ىلإو

 ديبل مكح كاذو تيوعرا مث مهدعب "الوح ياكب ناكف اونعظ

 نيسحلا ليعامسإ وبأ يندشنأ : روكذملا تاداعسلا وبأ " فيرشلا لاقو

 : "هسفنل  هركذ مدقت دق : تلق -- ىئارغطلا

 اعيطم هكلامل ًادبع نكف ًاعاطم اكلم نكت مل ام اذإ

 اعيمج اهكرتاف هاون امك ًاعيمج ايندلا كلمت مل نإو

 اعيفرلا فرشلا ىبفلا ناليني 20كسنو كلم نم ؛ناببس امه

 اعيضو اهب 'شاع نيذه ىوس . ءيشب ايندلا نم عنقي نمف

 دمحم نب دمحأ نب نسحلا دمحم يأ نيبو روكذملا تاداعسلا ينأ نيب ناكو

 دنع نأ ةيححرتا و رزك ذل وهو دج روهخملا رعاشلا يميرحلا يدادغبلا انيكج نبا

 لهأ نيب هلثمب ةداعلا " ترج ”سفانت  تاماقملا بحاص يريرحلا يلع نب مساقلا

 : هلوق هيف لمع هرعش ىلع فقو املف « لئاضفلا

 ركفلا هب ادصي ضيرق مظن نسم كذيعي يذلاو يديس اي
 رعشلا كل يغبني ام كنأ يىوس ينلا كدج نم كلام

 : ىلوأ راصتخالاو 2 ةريثك هتابارجامو هرعشو

 ١ مامت يبأ ناويد ١ : 95” .

 . نم رب ع : نم طقس تايبألا رخآ ىح صنلا اذه ؟

 . 5! : ينارغفطلا ناويد م

 . ناويدلا يف كلذكو «: نايس : ر ص

 . يحب : رص ن 0

 . ترج امك : ر ص 5
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 سيمحلا موي يثوتو . ةئامعبرأو نيسمخ ,مسمخ ةنس ناضمر رهش يف ؛ هتدالو تناكو

 نم نفدو . ةثئامسمخو نيعترأو نيتنثا ةنس ناضمر رهش نم نيرشعلاو سداسلا

 . ىلاعت هللا همحر « دادغب نم خركلاب هراد يف دغلا

 « ةرجش ىلإ ةبسنلا هذه « 0 ا ل

 ًاضيأ ةرجشو . مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع ةنيدملا لامعأ نم ةيرق يهو
 ريك قاخ هيلإ بستلا دقو « اهدعب "نمو برعلا هب تمس دقو 2 لجر مما

 له امهنم روكذملا فيرشلا بستني ”نمم ىلإ يردأ الو « مهريغو ءاملعلا نم
 . ملعأ هللاو « ةرجتَش همسا ناك هدادجأ دحأ ىلإ مأ « ةيرقلا ىلإ هتبسن

 2 ' هنع هللا يضر « يخركلا فورعم ةمجرت يف خركلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 . هتداعإ نع ىنغأف

 ام
 يبال رطسالا عيدبلا

 عيدبلاب توعنملا « دمحأ ليقو « فسوي نب نيسحلا نب هللا ةبه مساقلا وبأ
 لمع. يف هنامز ديحو ناك ؛ ءالضفلا ءابدألا دحأ ٠ روهشملا رعاشلا يبالرطسسألا
 ف ليزج لام اهلمع ةهج نم هل لصحو « ةعانصلا هذل ًآنقتم « ةيكلفلا تالآلا

 يللاعملا وبأ هركذ دقو . هلثم هلغش ين هفلخي مل تام الو « دشرتسملا مامإلا ةفالخ
 باتك يف يناهبصألا دامعلا هركذو « رهدلا ةنيز » هامس يذلا هباتك يف يريظحلا

 . ىلاعت هللا همحر : راآ

 : يريملا نبآأو 111 م نانحلا ةآرمو : 14 تاوفلاو _"ابمب م: 8-01 ءابدألا مجعم يف هتمجرت - 6

 موجنلا و ”؟مه 0: ١ ةفييضأ يبا نبآو "#77 : ءامكحلا رابخأو !م5 : نامزلا ةأرمو ١ م

 . ق يف روطس ةعست نع ةمجرتلا هذه ديزت الو « 50ه : ه ةرهازلا
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 كلذ نمف « هرعش نم عيطاقم ةدع دروأو « هيلع ىنأ امهنم لكو « « ةديرحلا»

 : هلوق

 هئامعن نم تازح ام هل يدمهأ امّنإو « ميركلا هسلجمل يدّهأ

 هئام نم هّنأل هيلع ”لْضَف ”هلامو باحسلا هرطمب رحبلاك

 . هريغل امهمإ ليق دقو « هرعش ' ريسأ نم ناتيبلا ناذهو

 : ًاضيأ هلو

 راذعلا ةرض ىبستكا لا ايانملا ةرمح ىبقاذأ

 رايعلا يف دعب يتراكو هيف داوسلا ىدّبت دقو

 يريظحلا يلاعملا يأ فيلأت « رهدلا ةنيز » يف نيتيبلا نيذه تدجو اذكه

 انيكج نبا دمحم يبل املأ رخآ عضوم يف تيأرو « روكذملا عيدبلا ىلإ نيبوسنم
 هذهو . ملعأ هللاو - يرجشلا نبا تاداعسلا ينأ فيرشلا ةمجرت يف روكذملا

 هدأ ىنعمب « رايعلا يف يتراك ١» : نولوقي مهنإف ةدداغبلا حالطصا نم ةرابعلا

 .رصم رايد يف ةلمحلا ةباثمب قيقدلا يف مهدنع ةراكلاو «هنم ؟ صلختي مل هعم بشان

 : هرعش نمو

 ”شي ركن هنإ ليق دقو ى ولا ”ورمأ هتقشع 'موق لاق

 ”شيرلا هيلع الع ام اذإ ن اك ام ”نّسحأ سواطلا حرف تلق

 ةيحل اهانعم «٠ شير كين اهيف لصألاو « ةيمجع ةظفل ©« شيركن » هلوق

 مهظافلأ ين نورخؤيو نومدقي مهنأ مجعلا حالطصا نم ررقت ام ىلع وهو « ةديج
 . ةيحل : شيرو « ديج : كينف « ةبكرملا

 شحفلا ىلإ هب يضفي ىبح هراعشأ ين نوجملا لمعتسي ةعالخلا ريثك ناكو
 هعمج دق ناكو « هرعش ةربك عم ةذبنلا هذه ىلع هل ترصتقا اذهلف « ظفللا يف

 ها



 لك لعجو « ًاباب نيعبرأو دحأو ةئام ىلع هبترو جاجح نبا ناويد راتخاو « هنودو

 )2 جاجح نبا رعش نم جاتلا ةرد» هامسو هافقو « هرعش كونف نم نف يق باب

 ةلعب « ةئامسمخو نيثالثو عبرأ ةنس يوتو ؛ هتاكرح عيمج يف ًافيرظ ناكو

 ..لاعا هلا محرز ريو او زم ورا ياخ ادراإلا ريل نكد حافلا

 اهناخير هامه مالو او ةلمبلا ابل هركشيو ربل حتا 'يبالرطسألاو

 ةلآلا وهو ء بال رطسألا ىلإ ةبسنلا هله « ةدحوم ءاب 9 فلأ مال 5 ءار

 يف ( م جيزلا » باتك بحاص ليحل ي يرهشااب نب نابل نب "رايشوك لاق « ةفورعملا

 اهانعم ةينانوي ةملك بالرطسألا نإ : بالرطسألا ملع يف اهعضو يلا هتلاسر

 ناسلب سمشلا مسأ بال نإ : لوقي خياشما ضعب تعمسو «٠ سمشلا نازيم
 نإ ليقو ؛ هيف ىلا طوطحلا ىلإ ةراشإ « سمشلا رطسأ : لاق هنأكف نانويلا
 ناك هّنأ هل هعضو ببس ناكو « يطسجملا بحاص سوميلطب هعضو نم لَو
 تيقبف « " اهتفسخف هتباد اهتسأدف « هنم تطقسف « بكار وهو ةيكلف ةرك هعم

 ممرت ال ةروصلا هذه نأ نودقتعي ةضايرلا ملع بابرأ ناكو ؛ بال رطسألا ةئيه ىلع

 ملع ةروصلا كلت ىلع سوميلطب هآر املف « كالفألا ةئيه ىلع يرك مسج يف الإ
 +. ةركلا نم لصحي امن هنم لضحعوةرئاد :تضن نوكيو خطنلا يمين قر هنأ

 اذه نأ ىلإ نيمدقتملا نم دحأ ىدتها امو « هيلإ قبسي مو « بالرطسألا عضوف

 بالرطسألاو ةركلا لامعتسا ىلع أرمتسم رمألا لزي ملو . طحلا يف ىتأتي ردقلا

 لامك خيشلا ةمجرت يف روكذملا - يسموطلا نيدلا فرش خيشلا طبنتسا نأ ىلإ

 دوصقملا عضي نأ *ةضايرلا نف يف هخيش وهو ء«ىلاعت هللا امهمحر سنوي نبا نيددلا
 . ةعيدب ةلاسر هل لمعو ( اصعلا » هالمسو هعضوف طخ يف بالرطسألاو ةركلا نم

 « روكذملا نيدلا لامك خيشلا هحلصأف ٠ عضولا اذه ضعب يف أطخأ دق ناكو

 ١ ينالرطصالاو : ص .

 . « رايشوك جيز» ةدام تحت نونظلا فشك رظنا (444 - 44١5 ) رايشوكو .دايشوك : ع ؟

 . اهتقحسف : رام

 هزحلا نم ١4" : ص يموطلا نيدلا فرش ركذو ١١# : ه ج سنوي نبا نيدلا لامك ةمجرت 4
 روك ذملا

 هى



 ءامدقلا نم دحأ نكي ملو ٠ دوجولا ين اذه رهظأ نم لوأ يبموطلاو « هبذهو

 ضرعلاو لوطلا ىلع لمتشت اهنأل مسج يه يلا ةركلا ين دجوت ةئيهلا تراصف . هفرعي

 6 قمع ريغب ضرعلاو لوطلا نم بكرم وه يذلا حطسلا يب دجوتو + قمعلاو

 قبي لو « قمع الو ضرع ريغب طقف لوطلا نع ةرابع وه يذلا طحلا يف دجوتو
 « ًاحطس الو ًامسج تسيل اهلل ءىش اهيف لمعي نأ روصتي الو « ةطقنلا ىوس

 فرط حطسلاو « حطسلا فرط طخلا نأ امك ء طخللا فرط يه لب ؛ طخ الو

 ناك نإو اذهو « ء يش اهيف مستري نأ روصتي الف « أزجتت ال ةطقنلاو « مسجلا

 2 هلامهإ نم ىلوأ هيلع عالطالاو «ء ةدئاف ًاضيأ هنكل هددصب نحن اًمع اجورخ

 . ' ملعأ ىلاعت هللاو هرج مالكلا قايسو

 اب

 يدادغبلا ناطقلا قا

 يلع نب نيسحلا نب دمحم نب زيزعلا دبع ناطقلا نب لضفلا نب هللا ةبه مساقلا وبأ
 رعاشلا ناطقلا نباب فورعملا «"ملس نب فسوي نب بوقعي نب لضفلا نب دمحأ نبا
 صيح ةمجرت يف هربخ نم فرطو هرعش نم ءىش قبس دق ؛ يدادغبلا روهشملا

 . "نيعلا فرح رخاوأ ين ىداوسلا نبا ةمجرت يفو « نيسلا فرح ين صيب

 عملسو « خياشملا نم ةعامج نم ثيدحلا عمس دق روكذملا مساقلا وبأ ناكو

 يف ام لمأت : هلوقب عضوملا اذه دنع لصألا طخ نع فلتخم طخب راتخملا شماه ين مهضعب قلع ١

 برغتسيف « هب هل ملع ال اميف فئصملا ريغو فئصملا ملكت كلذ ببسو طبحلاو أطخلا نم مالكلا اذه

 . خلا.. طيلختلا نم هتحن ام ملعي ملو « همظعتسيو ملعلا كلذ فرعي ال نم همالك

 ةآرمو ١41 : نامزلا ةآرمو ١84 : 5 نازيملا ناسلو ١١١ : ةيقوجلسلا ةلودلا رابخأ رظنا الاي

 .؟9.0-؟ما» : ١ ةعبيصأ يبأ نباو ٠١ : 7١0 مظتنملاو ساه : # نانحلا
 . يثوتملا مئاغ نبا : نار ص ؟

 . غلا : " 2. ”ع# : ؟ رظنا م

 نفل



 عولولاب ىرغم « ١ تابعادملاو حازملا ريثك « نوجملاو ةعالحلا يف ةياغ ناكو « هيلع

 ناويد هلو « ةفيرظ تاياكحو عئاقوو رداون كلذ ين هلو « مهل ءاجحلاو نيفرجعتماب

 4 "دوجم رعاش : لاقف « ليذلا » باتك يف يناعمسلا دعس وبأ هركذ دقو . رعش

 « هناسل ىقتي نمم وهو « ءاجه لا هيلع بلاغلا نأ الإ « عبطلا قيقر رعشلا حبلم

 . هرعش نم تاعطقم هنع تقلعو « ريغ ال نيثيدح هنع تبتك : لاق مث « بالث

 : لاقو «زيزعلا دبع نب لضفلا هللا دبع ابأ هابأ ىفلسلا ظفاحلا ركذو (299)
 ةليل ةئامعبرأو ةرشع ينام ةنس : لاقف هدلوم نع هلأس نيثدحملا دالوأ ضعب نإ

 موي تام : يلهذلا سراف نب عاجش بلاغ وبأ لاقو . بجر رشع عبار ةعمجلا
 نيعستو نامت ةنس رخآلا عيبر رهش نم نيقب تسل دغلا نم نفدو « ءاعبرألا

 . هلع هللا يضر 4 ىخركلا فورعم ةربقع 4 ةنانزأو

 روكذملا مساقلا ابأ "« ةديرحلا ١ باتك يف يناهبصألا بتاكلا دامعلا ركذو

 ثبعو « ديج هرثكأ رعش ناويد هلو « هفطلو هفرظ ىلع ًاعمجم ناكو : لاقف

 ينربخأو ؛ هريغ الو ةفيلحلا ال دحأ هنم ملسي لو « مهَبَلَثو نايعألا نم ةعامجي هيف
 هتيأر يننكل ًائيش هنع ذخآ ملف ًايبص ذئموي تنك : لاقو هآر هنأ خياشملا ضعب

 . ءاجملا لضفلا نبا اذه : نولوقي سانلاو « دادغبب راطع ناكد فرط ىلع ًادعاق
 ينالقابلا ؛ نسحلا نب دمحم رهاط وبأو هوبأ مهنم ةعامج نم ثيدحلا عمسو

 نب دبخأ نب نينا هلا دنع وبأو قفاألا نورد نسما ن دنحأ لضفلا ونأو

 . مهريغو * يخركلا نامثع نب دمحم نب ةحلط نب دمحم

 نم ةليل جرخ صيب صيحلا نأ كلذ نمف « تايارجام صئيب "صئيتح عم هلو
 بلك ورج هيلع حبنف « ينيزلا دارط نب يلع نسحلا يبأأ نيدلا فرش ريزولا راد

 ١ ةبعادملاو : ر ن ص .

 ديجم :ارارب نم "؟ .

 * ؟ ( قارملا مسق ) ةديرحلا يف هتمجرت : ٠” ىلع ةديرحلا يف دوجوم ريغ هيلا راشملا صنلاو

 . وحنلا اذه

 . نيسحلا : ن ص

 . يخركلا يلاعنلا : ع ه
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 « روك ذملا لضفلا نبا كلذ غلبف « تامف فيسلا بقعب هزكوف « ًافيس ًادلقتم ناكو

 هنم داتقيل هيلإ مدّقف « هل آنبا هوخأ لتق برعلا ضعبل نيتيب اهنمضو ًاتايبأ مظنف
 لوألا بابلا ين نادجوي ناروكذملا ناتيبلاو ء امهدشنأو هدي نم فيسلا ىقلأف
 اهقلعو ةقرو يف تايبألا لمع روكذملا لضفلا نبا نإ مث « « ةسامحلا » باتك نم

 ريزولا راد باب ىلإ اهدالوأو اهدرط نم اهعم بترو 'رجأ اهل ةباك قنع يف

 : اهيف اذإف ريزولا ىلع تضرعو اهقنع نم ةقرولا تذخأف « ةثيغتسملاك

 دلبلا ب يرزحلا هتبسكأ ةلعفب نتأ ضن ضيخلا نإ دادغب لهأ اي

 دلحلاو شطبلا فيعض يَرج ىلع هعجاشت ىدبأ يذلا 'نابحلا وه

 دولا يف هنع هءاوبب نكي ملوو هب هيدي لام هدي يف سيلو
 دمصلا دحاولا دنع قليبألا مد تبستحا امدعب نم ' ةدعج تدشنأف

 ؛ درت لو يتباصأ يدي ىدحإ  ةيزعتو ءاسأت سمنلل لوقأ»

 (« يدلو اذو هوعدأ نيح ىخأ اذه هبحاص دّقف نم فلخ امهالك »

 : مهضعب لوق نم ذوخأم ثلاثلا تيبلاو

 م 1 ١ 03 35 1 و 7 . 7 5

 ادوَق اولتقي نأ مهباسحأ مؤل نم اونمأ مهيناج ىج ام اذإ موق

 * | ةسامحلا يف رظنيو ءراشب يقل هلوأ يذلاس اركلا يف تايبأ ةامج نم وهو ]
 ءارعشلا لمعتسي ام ةرنك عم هلثم عمسأ ملو « نسحلا *ةياغ يف نيمضتلا اذهو

 . ءيرحلا : ص ؟
 يف « خسنلا رئاس يف امك « ةدمج » ةظفل طبض يعدتسي ال اذهؤ «همأ تدشنأف : راتخملاو نق »م

 ش . ةمجرتلا رخآ
 . يقوزرملا حرش يف 45 : مقر ةيسامحلا 4

 سيرارك ىلع ةدوسملا يف فلؤملا تاليوحت نم هنأ ودييو ؛ راتخملاو ق ع نم طقس نيفقعم نيب ام ه

 تيبلاو ؛ ةراحلا يف رظنت ةراشا يقل : ص يو ؛ ةراشا ىفك هلوأ يذلا : ر ينو ؛ هيدل تناك

 . يقوزرملا حرش يف 5١ مقر ةيسامحلا نم

 . ةياهن : رب 5
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 فورعملا دمحم بلاط لأ نين خيشلا يندشنأ ام الإ « مهراعشأ ين نيمضتلا .
 ب 7يازلا فرح يف يدكلا نردلا جات خبتلا ةميجرت 3 روكذلا ب يميحلا نباب :

 ةهاجو هل صخش ةيحل قلحب ناطلسلا مسر دقو قشمدب ناك هنأ ينربخأو هسفنل

 لبعتا» ياث ابع افعف ء ةعافش هيف تلصحو « اهفصن قلحف «.سانلا نيب ..

 ٠ : وهو « هريسو هزمر لب ١ همساب حرصي ملو هيف

 يرض اسم دعب نم هتبخل عيمج اوقلح دق ليق امل مدآ نبا ترز

 ابهو هل اهنم يذلاب ًائنهم هل تدعف ًاقولم فصنلا رأ ملف

 ابذك الو آنيم امظن ام نيتيب هقنخي عمدلاو يندشني ماقف

 «ابره ًانعّمُم اهنم كبايث حلخاف» ةفئاط نقذلا قلل كتتأ اذإ

 - «ايههذ هذ يذلا اهيفصن بتيطأ ”نإف !ج فصن انإ : اولاقو كوتأ نإو»

 ٠غ ءاسنلا ةمنم باب يف ًاضيأ ' « ةسامحلا » باتك يف ؛ اهنم ناريخألا نانيبلاو 0

 : ةسامحلا تيب نإف « ريغت هيف امهنم لوألا نكلا 2

 ابره اعابف ا ا علخاو ا يأ نإ ار وجع "م

 .ريزولا دنع طامسلا لع روك ذملا لضفلا نباو صيس صيخحلا ةليل رضحو

 لاقف «صيب صيخلا ىلإ اهمدقو « ةيوشم ةاطق لضفلا نبا ذخأف « ناضمر رهش يف

 ؟ كلذ فيك : ريزولا لاقف « ييذؤي لجرلا اذه انالوم اي : ريزولل صيب صيخلا
 ْ : رعاشلا لوق ىلإ ريشي هّنأل : لاق

 تّلض مراكملا لبس تكلس َْلَو اطقلا نم ىدهأ مؤللا قرطُب ”ميمت

 ميكح نب حامرطلل تيبلا اذهو هتمج رك 5 مدقت ا ع ابع صيخلا ناكو

 : تيبلا اذه دعبو « تايبأ ةلمج نم وهو « ” رعاشلا

 ١ "ع. : ؟ ب رظنا .

 يقوزرملا حرش يف م١7 : مقر ةيسامحلا ؟ .

 ١ .ه4 : حام رطلا ناويد

 نك



 تلجن ميمت نع يزاخملا لالخ ىرأ الو « ٌراهنلا هولي ليلا ىرأ
 92-0000 © م هاما 2 1 2 دل

 تلول ميت يفص ىلع ركي  ١ةلمق رهظ ىلع ًاثوغرب نأ ولو

 صيخلا هدنعو « ينيزلا روكذملا ريزولا ىلع ًاموي روكذملا لضفلا نبا لخدو

 ىعملا تيفوتسا دق يننأل « ثلاث امم لمعي نأ نكمب الو نيتيب تلمع دق : لاقف

 : هدشنأف « امهناه : ريزولا هل لاقف ء امهيف

 ”لّبقلاو لمعلا هنم يناكش انف“. هلسارم لكم الت ”لايللا نازل

 لحتريو هيفنيف داقرلا ىلع ينقفاوي يك الإ طق ينراز ام

 امهداعأ نإ : لاقف ؟ هاوئعد يف لوقت ام : هل لاقو صيحلا ىلإ ريزولا تفتلاف 200

 صيخلا نقوف « امهداعأف « امهدعأ : ريزولا هل لاقف « ًاثلاث امه ريزولا عمس

 ”لتيحلا ”ةظْقَلا ايْنعأ نيح هفيطل تّبصُت ”ةّليح يمون نأ ىرد امو
 ٠

 اذه ذخأ دقو « هنيعأ ىتح هل اهنأ ققحتأ ملو « ' نيرصاعملا ضعبل تعمسو

 1 : وهو « هيف نسحأو همظنو ىبعملا

 اضتقلا ىلع كاذ تئاتحأو هتيدرأ ميتل "نم نيرمقلا ةرض اي

 اضرعت لايخلل كلذ ناك لب ةّوُلَس نع 'مني ل كبح ةايحو

 اضرعُم كصخش لثم الإ ناك ام ىركلا يف ُكلفْيَط َراز "نإ يفسأت ال .

 . ”فورعملا ىدنلا يأ نب ءالعلا يبأل تايبألا هذه تدجو مث

 اهركذ مدقملا  ةيفاكلا ةديصقلاب ينيزلا نيدلا لالج ةاضقلا يضاق اجه املو

 . ةراف : ر ص ق١

 . نيرايعلا : ع ؟

 . فورعملا رعاشلا : ن «

 ها/



 0 ل ا ا ا ساب
 يع هس

 لاط املف + ةسحاو هعفصو

 : ةيتفيلحلا

 وكشأ نيدلا دجي ”لظأ كيلإ

 هلام ينع اوغّلب ًآموقو

 انعفص دقو ءادألا مصخلا ىلع

 امح كفإلا اذ به يالوم ايف

 : دشنأ سبجلا نم جرخ الو

 هّنأ يل فرط يذلا دنع

 ًارطاخ يل ريغ ام سبحلاف

 يف ةيميملا هتايبأ صيخلا ةمجرت يف قبس دقو

 رادلا ذاتسأ بحاصلا نبا نيدلا دج .ىلإ بتك هسيح

 اقيطم هل تسل "لح ءالب
 اقيس ب'دّتلا ةاضقلا يضاق ىلإ

 اقيزو. اك يرجح: "ظيلغ

 اقوفحلا بلقلا سجوأ نأ ىلإ
 اقيرطلا انيدبت ام نأ ىلإ

 اقوقحلا ىفوتسا ام دعب ”سبحيأ

 يناذآو يردق نم ضغ دق

 . اهنع صيخلا باوجو « هوجه يف

 سلجملاو روك ذملا لضفلا نبا هيلع لخد ةرازولا روك ذملا ينيزلا يلو الو

 رهظأو هل اعدو هيدي نيب فقوف « ءانهلل اوعمتجا دقو « ءاسؤرلا نايعأب لفتح

 هللا حبق : هرسب هيلإ يضفي نم ضعبل ريزولا لاقف ء. صقرو 'رورسلاو حرفلا
 ين درقلل صقرا » اهللاثمأ ين ةماعلا لوقت ام ىلإ هصقرب ريشي هنإف 9 خيشلا اذه
 : ىهو . ءاسؤرلا ضعب ىلإ اهبتكو تايبأ ف ىيعملا اذه مظن دقو . « هنامز

 يذلا نيدلا لامك اي

 هب يذلا ”سيئرلاو

 . 4م : م" ج رظنا ١

 . حرفلاو رورسلا : ن

 : ءاو و 5 و

 2 يا

 صصخحمبي يرهد بنذ
 صخ ري فوس ابن



 اوصصمخ يموق داد فت دق تلق املك

 صصخب بابو ل اشي رتس الإ سيل

 صنرقملا اهيلع س  وعرلا ىلع شاوغو

 صقرت ليحلاو رظ انملاو نيشاورلاو

 ريشا هلكت د نيك قفار
 صقرأ تمق هل ن امزلا قفص نم ”لك

 صصربتلا اهنم ن ونلا اذ ”ديفي ال ”نحم

 صل اج دقو 9 ادنلا عمسأ مق

 : ' مهضعب لوق اذه لثمو

 هناكم نم رهدلا عفر دق ًاعيضو ًاءرما تيأر اذإ

 هناش ميظع نم ًامظعم ًاعيطم ًاعماس هل ”نكف

 هنامجريل ًاموي لاق دق ىرسك نأب انعمس دقف

 هنامز يف درقلل ؛صقراف ىللو عابسلا نامز اذإ

 نكي مل ةريبك ةيالو ىلوت دقو دادغب لهأ ضعب ىلع ةرم لخد هنأ يكحو

 « جرخ مث ءرورسلاو حرفلا رهظأو« ةيالولاب هأنهو هل اعدو هيلع ملسف « اهلهأ نم

 درقلل صقرا» : مهلاثمأ ين سانلا لوق ىلإ ريشي اذه : نيرضاحلا ضعب لاقف

 . ( هنامز يف

 دحاو لك زبفو رباكألا نم ًاقلخ اهيف عمج يتلا ةروهشملا ةيئارلا ةديصقتلا هلو

 : ”لوقي اهيفو « ءيشب مهنم

 . صبصبأ درقل : رب ؛ صبئحأ : ن ؛ صفحأ : ص ق ١

 . ليئارسا يب دابع دحأ اصيصرب قيرط كواس هلعا : صصرتلا ؟

 . هدعب يلا ةياكحلا « نم رب كلذكو ع نم رعشلا طقس م

 . صقرأ : قن غ

 . اهتايبأ نم ًاددع ةعبيصأ يبأ نبا دروأ ه

 ه4



 رجلتس نم ذخأتل يضمن انلهجي نحنو انزجعُت تيركت

 : وهو « رئاسلا تيبلا اهنمو

 رضخألا ءالقابلا ريغ فعضلا يف . ههيبش سيل سابعلا ىلإ بسن

 ش : هلوق نييدأتملا انياحصأ ضعب هل يندشنأو

 . ململاب رهدلا نيبو 2 يتيب هناسحإ ىعس

 حدملا نم تيب ىلع يتيب تألم دايأ

 بسني ناكو « فارشألا بيقن هدنعو ةريبه نبا ريزولا ىلع ًاموي لخدو
 ؟ تنك نبأ : ريزولا هل لاقف « ديدش رحلاو ناضم ر رهش يف ناكو « لخبلا ىلإ

 ناضمر رهش ين تلمع شيأ ! كحيو : هل لاقف « بيقنلا يديس خبطم يف
 نورضاحلا كحضو ريزولا مسبتف « رحلا ترسك انالوم ةايحو : لاقف ؟ خبطملا يف
 : نولوقي م « دالبلا كلت لهأ حالطصا ىلع مالكلا اذهو . بيقنلا لجخو
 ١ هيف ليقي ًادراب ًاعضوم رد اذإ « 2 ينالفلا عضوملا يف رحلا ترسك

 هيلع زعف « لوخدلا يِ هل نذؤي ملف : مايألا ضعب يف : رياكألا ضعب راد دصقو

 انالوم : لاقف « هرصْبي وهو ديصلا بالك هومعطأو ًاماعط رادلا نم اوجرخأف

 . اهلهأ لظت ال ةرجش هللا نعل : سانلا لوقب لمعي
 « تلعفف .« كسأر يفشكا : اهل لاقف « ًاماعط لكأي هتجوز جامو دعقو

 : لاقف ؟ ربحلا ام : هل تلاقف ( ١ : صالخإلا ) 4 دحأ هللا وه لق ف أرقو

 وه لق ف ءىرق اذإو « مالسلا مهيلع ةكئالملا رضحت مل اهسأر تنفك اذإ ةآرملا نإ
 . ةدئاملا ىلع ةمحزلا هركأ انأو « نيطايشلا تبره # دحأ ا

 : يناعمسلا لاقو « ةئامعبرأو نيعبسو عبس ةنسهتدالوتناكو ؛ ةريثك ”هرابخأو

 ةنس ةجحلا يذ نم عباسلا ةعمجلا موي راهم يحاض تدلو : لاقف هدلوم نع هتلأس

 نييسحو تاع هن اضموومدو رثغلاو نماقا تلا مون يقوتو . نيعبسو نامت

 . كلذل دراب وهف « هيف ًائيش خبطي ال هلخبل هنأ دصق : راتخملا يداز ١
 . راتخملا يف ةمجرآلا يهتنت انهو « هرداونو هرابخبأو : راتخملا ؟

 د
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 لاقو « ىلاعت هللا همحر « ىخركلا فورعم ةربقم نفدو « دادغبب ةئامسمخو

 00 ملعأ هللاو « رطفلا ديع موي ينوت : يناعمسلا

 هّنإف « ًاريثك ًائيش هتاكحضمو هلاوحأ نم تركذل راصتخالا راثيإ الولو

 . بابلا اذه يف ةيآ ناك

 حتفب  ءاوبلاف « دوقلا يف هنع ءاوَب نكي ملو» ةيلادلا تايبألا ين هلوقو

 نالف مد : لاقي « ءاوسلا اهانعمو  ةدودمم ةزمهلاو واولا اهدعبو ةدحوملا ءابلا

 . هل ًاتفاكم ناك اذإ « نالف مدل ءاوب

 امهنيبو ةلمهملا لادلاو ميحلا حتفب  ًاضيأ تايبألا هذه ين ةروكذملا ةدعجو '

 اذكه « ةبلكلا ءامسأ نم مسا وهو  ةنكاس ءاه ريخآلا يو ةنكاس ةلمهم نيع

 ) ةدعج ابأ » نإ ةغللا باب رأ هلاق يذلا لب « ةغللا بتك نم ءيش ين هرأ لو هتعمس

 . ملعأ هللاو « اهايإ هتبحمل اهب بئذلا ينك « ةجعنلا مسا « ةدعج » و « بئذلا ةينك

 اهدعبو واولا نوكسو اهقوف نم .ةانثملا ءاتلا ديدشتو ميملا حتفب : ينوتملاو ]

 . '[ زاوهألا ةروكو بوقرق نيب ةدلب يهو « ثوتم ىلإ ةبسنلا هذه « ةثلثم ءاث

 ايبلا/
 كلما ءاتتس نا

 نب رفعج لضفلا يلأ ديشرلا ىضاقلا نب هللا ةبه مساقلا وبأ ديعسلا ىضاقلا

 « روهشملا رعاشلا . يدعسلا دمحم نب هللا ةبه نب دمحم هللا دبع ينأ كلملا ءانس دمتعملا

 «ءالبنلا ءاسؤرلا ءالضفلا دحأ « قئارلا مظنلاو عيدبلا رعشلا ناويدلا بحاص يرصملا

 نع ثيدحلا ذخأ « ايندلا نم ًاظوظحم ةداعسلا رفاو معنتلاو صصختلا ريثك ناكو

 « ىلاعت هللا همحر يناهبصألا يفلسلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ رهاطلا يأ ظفاحلا

 . هبسن يف « ٍلوتملا مئاغ نبا : ركذ درو هنأل .ر ن ص نم ةدايز ١

 59: ه يبهذلا رسعو "4 : ١ ( رصم مسق ) ةديرحلاو م56 : 19 ءابدألا مجعم يق هتمج رث  الالا/

 .؟١و : ؟ نامحلا دوقعو ؟١ا0 : ةقرولا « رفاسلا ردبلاو “ه : ه تارذشلاو

5١ 



 يهو ناويحلا حور» رصتخملا ىمسو « ظحاجلل (« ناويحلا » باتك رصتخاو

 ماس تبا طوب هدم ارزق ل1 [٠ ةراوخلا اقف جاك و ]ةفيطل ةيمست
 هيفو لضافلا يضاقلا نيبو هنيب ةرئادلا لئاسر !| نم ًائيش عمجو ' « زارطلا رادو

 " حيلم ىبعم لك
 يري سلاجم مهل ناكو « نيديجملا 00000

 رصم ىلإ تقولا كلذ يف لخدو . اهعامس قوري تارواحمو تاهكافم اهيف مهنيب
 هل اولمعو هب اولفتحاف  نيدمحملا يف هركذ مدقملا - نيتنع نبا نيدلا فرش
 « ماشلا رعاش اذه : نولوقي اوناكو , شيع دغرأ ىلع نوعمتجي اوناكو ؛ تاوعد
 . اهضعب تركذل ليوطتلا ةيشخ الولو « مهنع ترطس لفاحم مهل ترجو

 همحر لضافلا يضاقلا اهب حدمب ةديصق ةلمج نم ناتيب هرعش نساحم نمو
 : ؛امهو « ىلاعت هللا

 ”درفلا رهوجلا هنأ هيف كش امل اهرمغث رهؤؤج ماظّنلا رصنبأ ولو

 ًادقلا عمستي نأ كايإ هل اولوقف اهددق ةنارزيفلا نإ لاق نمو

 * ًاضيا هرعش نمو

 ”رثكأ اورثك امم كتْسح ٌرذؤحلا الو كيكحي نصغلا ال
 رهو هلك نكلو ًادقع هددت انجل فا امساب اي

 رصبت امأ يحال اي : تلقف -عمست امأ : يحاللا يل لاق

 "“ ءايمع ةيراجب لزغتي هلو

 ١ ر نم ةدايز .

 تاحشوم نم جذامت و « تاحشوملا ين ةمدقم يودتحي زارطلا راد نأل «قيقدب لوّقلا اذه سيل ؟
 كلتا ءانع كيا تتاعشرم نهبو نيسلدتألا

 .مممم : مقر سيرابب ةخسن هنمو « لوصفلا صوصف » وه هيلإ راشملا باتكلاو ؛ حيلم عيدب : ر *
 مه4 : هناويد ه ,. م5 موو : هناويد 4

 . ناويدلا يف درو هانتبثأ امو« عمتست الأ : نم رب ؟ عمتست امأ : راتخملاو ق ن 5

 . عمو عمو : هناويد ال
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 بج م رعشلا ريغب سمش

 اهنكل فهرملا ةدمغم

 رذؤج يف دلحلا اهنم تيأر

 "سبح مث برض مالغ ين هلو

 ةبيرل هوبرضي م و يسفنب

 ةفاحم الإ نجسلا هوع دوي مو

 فسكت مل نينيعلا ىوس يفو

 فهرم الب ' نفحلاب حرج

 فسوي يف بوقعي يلقمو

  نصغلا رئاس يف درولا ودبيل نكلو

 نسحلا كلذ ىلع ودعت نأ نيعلا نم
 نجسلا ىلإ لوخدلا يف ًاضيأ ”هكراشف

 ترسكناف رجح هباصأف قالتلا ةموح رفح ةروصلا ليمج مالغ يف هلو ]

 : ”لاقف هنانسأ

 يبيبح رغث دقع رهدلا رين

 تناك ةناوحقألاك نس لك

 اكامو قالتلا ةموح يف ناك

 ترازو ًاقوش راجحألا هتتأف

 بيبح رغث داؤفلا ىسني فيك

 ؛ تايبأ ةلمج نم هلو

 ةلالم نع هبيح ىكرت ناك امو

 انني ناك يذلا يف اكيرش دارأ

 . دمغلاب لتقت : ناويدلا ١

 . الم»* هلاويد ؟

 5 ر نم ةدايز هذهو 2 "خكلإ : هناويد .

 .ه5مه : هلاويد ؛

 . لإ ليم ال : رو

 هراثتنا ىكحن هيلع يعومدف

 هراتلخلاك ءامدلاب تدغف

 ةراظنلا ةلمج يف ًاديعب ن

 ةرايزلا كلتب ًابحرم الف ه

 |[ ةراجحلا كلت هيلع يتدسح

 كرتلاب لوقلا بجوي رمأل نكلو

 كرشلا "نع ينابن دق يباق ناميإو

 ان



 : ١ ًاضيأ هلو

 ٍنزحلا نم الإ اشحلا كيف تلطع هنساحم نم الإ ديحلا لطاعاي

 نمث الب دقع يف ةكديحل لهف مظتنم عمدلا رد يمسج كلس يف

 نصفلا ىلع ييشلخمب ميسنلا امو 2 ىنض ميسنلاك يتإف ىنم شختال
 - هتمجرت يف هركذ مدقت دقو - سقالق نبا لوق نم ذوخأم تيبلا اذهو

 ميسنلا نوكأل يمسج لّعأ ةضور هب تمه امدنعأ

 ترج يلا ةدايزلا فوي ملو . ًاصقان ناك ةنس يف لينلا فصو يف هرن نمو

 امأو ): وهو « لضافلا ىضاقلا ىلإ ةلاسر ةلمج نم هبتك هنإ لاقي « ةداعلا اهم

 ةالصل دومعلا مميتو « هعباصأ تعطقتو « هعراشم تبضن هنإف ءاملا رم

 فص وي ام نسحأ نم اذهو ( ءاقلتسالاب فنعضلا نم سايقملا مهو « ءاقستسالا

 . لينلا ناصقن هب

 « "بتاكلا دلقم نب ريزو نب هللا ةبه مراكملا وبأ هل لاقي رعاش رصمب ناكو
 ©« همتشو هبدأو هيلإ هرضحأف « هاجه هنأ هنع روك ذملا ديعسلا ىضاقلا غلبف

 رادلا يرصملا « لصألا يرعملا جرفم نب يلع نسحلا وبأ كلملا وشن هيلإ " بتكو

 : فورعملا رعاشلا 2 مجنملا نباب فرورعملا 2 ةافولاو

 هملظت فيك ريزو نبا انقيدص هتمعن هللا مادأ ديعسلل لق

 *همتشت تلظ اذه دعب نم فيكف امقتنم كوجبي ادغ ذإ هتعفص

 همر لب « هيضتقي ام عرشلاو ابر هيف عفصلا اذهو ءوجبب وجه

 .موو : هلاويد ١

 . ةيشاحلا رظناو #١4 : ؟ ( رصم مسق ) ةديرحلا يف هتمجرت ؟

 . بتكف : ص | *

 . اذه دعب نم تنأو : نم رب ؛ همتشت تلظ دق نذا اذه دعب نم : ر +
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 هلؤي سيل ًاضيأ هللاو عفصلاف "ملأ هدنع وجهل ام لقت نإف

 نيدلا حالص ناطلسلا اخأ هاش ناروت ةلودلا سمش روكذملا ديعسلا حدم املو

 : 'اهلوأ يلا هتديصقب  ءاتلا فرح يف هركذ مدقملا
 35 71 036-500 ل و 55

 ممذم شيع لك نكل تقرافو ممعملا بيبحلاب نكل تعنقت

 ٠ 'هونجهو حاتفتسالا اذه اوباعو « رصم ءارعش نم ةعامج هيلع بصعت

 :ذقنم نب كرابملا ةلودلا فيس ةمجرت يف روكذملا رعاشلا "يورذلا نبا هيلإ بتكف

 , ابجعأ ام ةعيدب لكب هنم بجعم وه نم لاقم ديعسلل لق
 ابرغتسملا هب اولهج انؤارعش امتنإو « نيبلا لضفلا كديصقل

 ابصعتل هتكح دق ام ىئاطلا ىأر ولو بيبحلاب عنقتلا اوباع

 « ناضمر رهش نم لوألا رشعلا يف ينوتو . ةريثك ديعسلا يضاقلا رذاونو

 «نامحلا دوقع » يف راعشلا نبا لامكلا انبحاص ركذو « ةرهاقلاب ةئامتسو نامت ةنس

 . ىلاعت هللا همحر « روكذملا رهشلا عبار « ءاعبرألا موي ينوت هّنأ

 دنع تنك : ؟لاقف ء ( ةديرللا) باتك 5 3 بتاكلا دامعلا هركذو

 نيعبس ةنس . ةدعقلا يذ رشع نماث « ةيمهلدلا جرمب هتميخ يف لضافلا يضاقلا

 هنس نأ ركذو . رصم نم هيلإ اهبتك هل ةديصق ىلع ىنعلطأف « ةئامسمخو ىعي

 : اهوأ يلا ٠ ةينيعلا ةديصقلا ركذ مث . همظنب تبجعأف « ةنس نيرشع ىلإ غلبي مل

 . عمدلا عم ىيع حلص ىلوت رّجَهو عمجلاب بلقلاو مهلل ىضق قارف

 ليقو «٠ ةئامسمخو نيسمخ ةنس دودح._ يف هدلوم نوكي ريدقتلا اذه لعو

 .5و5 : هلناويد ١

 .هوجهو : راتخملاو نم رب ر ؟

 . ( ةيشاحلاو ١ : ١807 - رصم ممق - ةديرحلا ) ىيحي نب يلع نسحلا وبأ هيجولا وه *

 ش .5هودسجو : 9 ةديرخلا ؛

 56 "؟ همه



 . ملعأ هللاو ٠ ةيهرأو ناع ةنم هلو ةنإ

 يضاقلا ينعي - لصو مث : ةديصقلا هذه ركذ نم غارفلا دعب دامعلا لاق مث

 ةئامسمخو نيعبسو ىدحإ ةنس ناضمر رهش يف . ماشلا ىلإ - روكذملا ديعسلا
 . رثنلاو ملفنلا ةعانص يف زرحأ دق . ةيآ ءاكذلا يف هتدجوف . ةيلضافلا ةمدحلا 6

 لضفلا ين ”يلضافلا لابقإلا هفحلأ دقو . ةيار نيميلاب هل ةيبرعلا ةبارع ىقلت . ةياغ
 ةعانصلا يف ىقرت نأ وجرأ انأو . الوبحجم ةنطفلا ىلع هرطاخ نيط لعجو . الوبق

 ىورتو « هتبقنم ابصلا نم وفصتو « هتبغن ملعلا يف همايأ يدامت دنع رزغتو « هتبتر
 . 'هدئالق رثؤتو « هدئاوف ' رثكتستو « هتيور ةبردلا ءاعب

 .ةئامسمخو نينامث ةنس ناضمر رهش فصتنم يف رفعج هدلاو يوتو (300)
 ءاثالثلا موي يفوت هنأ نفلا اذهب ةيانع هل نّمم انباحصأ ضعب طخب تيأر م
 سمخ ةنس لاوش فصتنم هدلومو . نيعستو نيتنثا ةنس ةجحلا يذ سماخ

 : ملعأ هللاو ٠ ةئامسمخو نيرشعو

 روكذملا يرصملا رعاشلا ءدلقم نب ريزو نب هللا ةبه مراكملا وبأ امأو (301)
 « ةديرحلا» باتك يف هركذ يناهبصألا نيدلا دامع نإف ء ةمجرتلا هذه يف
 تربخأف هنع تلأسف ةئامسمخو " نيعستو تس ةنس يف رصم ىلإ تدع : لاقو

 . ىلاعت هللا همحر « هتافوب

 ١ رسكتسو : ص .

 نم رب ع : يف ةمجربلا يهتنت انه ؟ .

 . نيعيسو تس : راض '“
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 الى
 ي ريصوبلا هللا ةيه:

 نب مشاه نب تباث نب ' دوعسم نب يلع نب هللا ةبه « مركلا وبأو مساقلا وأ

 دلوملا يرصملا , لصألا يريتْسَنملا « يجرزحلا يراصنالا ع تباث نب , بلاغ

 تاياورو ةيلاع تاعامس هل ًابتاك ًابيدأ ناك ؛ يريصوبلاب فورعملا ٠ رادلاو

 يف هرصع رخآ يف نكي ملو , دانسإلا ولع يف رباكألاب رغاصألا قحلأو اهب درفت
 يدسألا متاح نب ميهاربإو يفلّسلا رهاطلا يأ ظفاحلا ةءارقب عمسو « .هلثم هتجرد

 مهمحر ؛ رصف 0 و ل ا ىيحب نب دشرم قداص يأ ىلع
 ادع اهلك ايندلا يث ىور نم رخآ روكذملا يريصوبلاو نيعمجأ ىلاعت هللا

 نيسحلا نب يلع نيبسحلا يلبأو - روكذملا يبيدملا مساقلا نإ ىيحي نب دشرم قداص
 يوحنلا يديعسلا لاله تاكرب نب دمحم هللا دبع يلأو ىلصوملا ءارفلا رمع نبا

 وهو . يسدقملا ملسملا نب ميهاربإ نب ناطلس حتفلا يأ نع ًاضيأ ىورو . ًاعامس
 اولدورو داود اي نيا هع نسوا« اهلك صر د اهاهج حان و فرحا

 ىلإ اهب ماقأف . ريصوب ىلإ ريتسنملا نم مدق ' دوعسم هدج ناكو . دالبلا نم هيلإ

 ءاشنإلا ناويد يف بتكو « رصم ىلإ بلطف ٠ نييرصملا ةلود يف هلضف فرع نأ
 . اورهشو اهب اورقتساو « رصمب روك ذملا مساقلا ينإأ دلاو يلع هل دلوو

 تناكو ؟ رهشأ هللا ةبه نكل « ًاضيأ « لهالا ديش» ىمس مساقلا وبأ ناكو

 يذ سماخ سيمحلا موي دلو لب ليقو . رصمع ةئامسمخو تس ةنس هتدالو

 « ةئامسمخو نيعستو نامت ةنس رفص نم ةيناثلا ةليللا يف يوت . ةئامسمخ ةنس ةدعقلا

 ؛.و : م” نانحلا ةآرمو ١6٠ : 5 ةرهازلا موجتلاو ١4:١ ةرضاجملا نسح .رظنا - «

 ةمجرتلا هذه ديزت الو ؛ "مم : ه4 تارذشلاو م.5 : ؛ يبهذلا ربعو (ريصوب) : كوتشملاو

 رطسأ ةعبرأ نع ق يف

 . دوعس : صان ق ١

 . نم رب : نم ةظفللا تطقسو ؟ ديعس : ع ؛ دوعس : ص ن ق ؟
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 نادلبلا باتك يف يومحلا توقاي لاقو ؛ ىلاعت هللا همحر . مطقملا حفسب نفدو
 . ىلاعت هللا همحر لاوش يف تام هّنإ : 'ءامسألا ةكرتشملا

 2 ميج اهدعبو ” ءارلا حتفو يازلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا حتفب : "يجرزحلاو

 اهدعبو واولا نوكسو ةزمهلا حتفب - سوألا وخأ وهو « جرزحلا ىلإ ةبسنلا هذه
 « ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب ةبلعث نب ةثراح انبا امهو  ةلمهم نيس
 ةانثملا ءايلا نوكسو فاقلا حتفي  ةليق انبا امهو .« فورعم بسنلا مامتو

 هللا ىلص يلا راصنأ امهتيرذ نمو  ةنكاس ءاه اهدعبو ماللا حتفو اهتحن نم
 . ةنيدملاب ملسو هيلع

 ةانثملا ءاتلا رسكو ةلمهملا نيسلا نوكسو نونلا حتفو ميملا مضب : ريتسنم لاو

 اهانب « ةيقيرفإب ةديلب يهو « ءار اهدعبو اهتحن نم ةانثملا ءايلا نوكسو اهقوف نم
 هاالو دق ديشرلا نوراه :ناكو: ..ةئامو نينا ةنس يف يمشاهلا نيغأ نب ةمره
 عست ةنس رخآلا عيبر رهش نم نولخ ثالثل سيمحلا موي ؛ اهيلإ مدقو « ةيقيرفإ
 نب ميمت ريمألا ةمجرت يف عضوملا اذه ىلع ةلاوحلا تمدقت دقو « ةئامو نيعبسو
 0 . سيداب نب زعملا

 نوكسو ةلمهملا داصلا رسكو واولانوكسو ةدحوملا ءابلا مضب : ريصوبو
 لاقيو +« سديروق ريصوبب فرعتو . ءار اهدعبو اهتحن نم ةانثملا ءايلا
 ين مالكلا مدقت دقو « رصم ديعص نم انهبلا لامعأب ةديلب يهو ٠ سديروك
 اهل لاقي ةديلب ًاضيأ ةزيحلابو « مويفلا * ريصوب ىلع بتاكلا ديمحلا دبع ةمجرت
 مسالا اذهف « :ريضوب اهل لاقي ةديلب ًاضيأ ةيدونمسلا ةروكبو . ردسلا ” ريصوب

 . ةيرصملا رايدلاب لكلاو ٠ دالب ةعبرأ هيف كرتشي
 « ةدابعلل نوعطقنملا نوحلاصلا هيلإ يوأي ةسوسو ةيدهملا نيب دبعم ريتسنملاو

 . رشم قاف قف تام هلأ هيفا + هلرتشملا ظنا "1

 0 مالكلا مدقت دق يجرزحلاو : رب ؟

 , ةحوتفم ءار اهدعبو : را“

 .اهيلع : عار

 . ريص وبأ : ن ه
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 توقاي هركذ « دحاو روس روصقلا كلت ىلعو تاهاقناحلاب ةهيبش روصق هيفو
 5 ملعأ هللاو 4 هباتك ُ

 اب
 ذيملتلا نبا ةلودلا نيمأ

 2 يلع نب ميهاربإ نب هللا ةبه نب دعاص مئانغلا يأ نب هللا ةبه نسحلا وبأ

 هركذ ؛ يدادغبلا ةلودلا نيمأ بقلملا « بيبطلا ينارصنلا ذيملتلا نباب فورعملا

 ءانثلا ين لابو « ءامكحلا ناطلس : لاقف « ةديرحلا ١ باتك يف يناهبصألا دامعلا

 « هنامز سونيلاجو هرصع طارقب « بطلا ملع يف ملاعلا دصقم وه : لاقو هيلع
 بطلا يف هادم غلب نم نيضاملا ين نكي ملو « ملعلا اذه هب متخ

 اليوط رمع «

 ىلتجملا بذع « ءاورلا نسح « رظنملا يم خيش وهو هتيأرو « اليلج ”اليبن شاعو

 رطاحلا يكذ « ةمحلا يلاع مهلا ديعب « صخشلا فيرظ حورلا فيطل « ىتتجملاو

 هلو « مهسيئرو مهسأرو مهسيسقو ىراصنلا خيش « يأرلا مزاح ركفلا بيصم
 نازيملا يف هرعش نمو « ةيبب ةرازغو « ةينج ةوالحو « ةقئار تاملك مظنلا يف

 : ًازغل

 ءامسلا ينو ضرألا يف لدعي ءامسألا فلتخم ”دحاو ام

 ءار لك داشرإلا يري ىمعأ ءاير الب طئسقلاب مكحمي
 ءاميإلاب حيرصتلا نع ىنغي ءادو ةلع نم ال ”سرخأ

 ءادنلا نع ضفحلاو عفرلاب ءارتما وذ هادان نإ بيحي

 ءاوهملا ين ىلع نإ حصفي

 104 : ١ ةعبيصأ يبأ نباو ١١ : 4 يبهذلا ربعو 705 : ١4 ءايدألا مجعم يف هتمجرت - 4

 . 4٠# : ءامكحلا خيراتو « هرعش نم رفاو طسق هيفو
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 رئاسو « بالرطسالا وهو ,« سمشلا نازيم ينعي « ءامسألا فلتخم ١ هلوقف
 مالكلا نازيمو ء«ءامسلا نو ضرأألا ين مكحي» هلوق ىعم وهو ؛ دصرلا تالآ
 لايكملاو نازيملا هذهو « قطنملا يناعملا نازيمو « ضورعلا رعشلا نازيمو « وحنلا
 اهضعب ركذب يتأن هرعش عيطاقم نم ةلمج كلذ دعب ركذ مث ؛ كلذ ريغو عارذلاو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 ينارصنلا ذيملتلا نب ىبحي جرفلا ينأ كلملا دمتعم ميكحلا ةمجرت ف ركذو
 جرفلا وبأ كلملا دمتعم يفوت نيح دعاص نبا نسحلا وبأ ناكو : هلاثم ام ' بيبطلا
 ! ْ . هب فرعو هيلإ بسنف « هتنب نبا وهو « هماقم ماق

 عامسلاب كردأ نميف « نامزلا ءارعش نم نايعألا جذومتأ » باتك يف ركذو
 لقعو نيصر يأر اذ مولعلا يف اننفتم ناك روك ذملا ذيملتلا نبا نأ « 'نايعلاب وأ
 كوبسملا ربتلا نم نسحأ هتمدانم تناكو.« كولملاو ءافلخلل هتمدخ تلاطو « نيتم
 : هرمأ ” يف بجعأ تنكو « هرمع رخآ يف ًارارم هب تعمتجا « كولسلا يف ردلاو
 ءاشي نم يدبي هللاو « هملعو هلقع ةرازغو « همهف لامك عم مالسإلا مرح فيك
 مظن اذإو « اطسو لاطتسا لسرت اذإ ناكو . همكحب ديري نم لضيو « هلضفب'
 ْ . ًاضيأ هرعش نم ًائيش دروأو ؛ اطسو مظنلا بابرأ نيب عقو

 هباتك يف  ؛؟نيسلا فرح يف هركذ مدقملا - يريظحلا يلاعملا وبأ هركذو
 : هلوق كلذ نمف ؛« عيطاقم هل دروأو ؛ رهدلا ةنيز »

 ' هيفالت ىلع رجه مهسب هتقرف سوق نع ينامر نم اي
 هيف هباقع بنذ كاذف هتبيغ كنع باغ نأ ضرا

 انيكج .نبا دمحم يلأ ىلإ ًابوسنم يناثلا تيبلا « ةديرحلا» يف دامعلا ركذو
 : هدعب هيلإ مضو « يدادغبلا

 هيفكي ناكل هنع كدعب 2ىوس باقعلا نم هلني ملول

 ١ م4 : ءامكحلا رابخأ يف كلملا دمتعم ةمجرت .
 نايعلاو : ر ص ؟ .
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 : ًاضيأ يريظحلا هل ركذو

 لاو كلايخ رزي مل ذإ تبتاع

 يببتاعو امعنم ينرازف

 بولسم كيلإ وشب مون

 بولقم مانملا لاقي امك

 نب هللا ةبه يلاعملا وبأ يندشنأو : لاق « ةديرحلا » ين دامعلا هل ركذ اّممو

 : هسفنل ذيملتلا نبا نسحلا وبأ يندشنأ : لاق بلطملا نب دمحم نب نسحلا

 ةركس ةبيبشلا ةينهلب تناك
 بكارك ءانفلا تقرأ تدعقو

- 

 لزتملا نود تابف لحملا فرع

 . ' يراصنألا ديلولا نب ملسمل « عرابلا» باتك يف مجنملا نبا هركذ امهنم يناثلاو
 يئوع املف « هحلاعف هحلاعيل هدصقف ضرم روكذملا انيكج نبا دمحم ابأ نأ ركذو
 : هيف لمعف « مهارد هاطعأ

 ا دقو: ضيرملا دقتفساو داج

 جاتحم ءربلاو يوادتلا ىلإ

 جارف مومهلل ءىرما لف

 "جابرز هيلع بيبط اذه

 قاسب ًاقاس فلي نأ ىض د

 قازرألا ةمسقب ريدج س

هيواديل ةلجد هيلإ ربعي نأ ةرم دصقو
 : هيلإ بتكف 6 

 ذيملتلا نبا انه اه هلمعتسا دقو : ر « ًائيمضت انه اه ذيملتلا نبا هلمعتسا دقو : ص ن ين داز و

 نالس يد لوصأ ضعب يفو « ةدحوملا ءابلاب ع ع ق ص ن خسنلاو راتخملا يف ةظفللا تدرو اذكه.؟

0 
 ا

 معا 5 ع 58 5 5 3 3 5 .
 دوك يأ « رابر من » ةيسرافلا نم اهلعلو َ قايرت نم هروص نوكت لآ رذدخو ٠ -ءايرذ وا حايرز

 ء ٠ اث<

 . دعاسلا

 الا



 لمحملا تاذب ماه يذلا سيقلا أرما نإ

 ةرفانم امهنيب ترجو « هرمع رخآ ين يمع دق روكذملا انيكج نبا ناكو

 : هيلإ بتكف « ١ هتحاصم ىهتشاو رمأ يف

 هابأ هيلع حرطاف درب نب ر اشب حلاصت نأ تئش اذإو

 بتتك امّنإو « ةريثك عئاقو هعم هل تناكو ؛ هاضرتساو بلط ام هيلإ ريسف

 املف - هتمجرت يف ين هركذ مدقت اك ىمعأ ناك درب نب راشب نأل تيبلا اذه هيلإ

 . ًادرب هبولطم ناكو « هب هسفن هبش يمع

 نأ ناسنإلا دارأ اذإ دادغب لهأ ةداع نأل « هابأ هيلع حرطاف » هلوق ىبعمو
 لخدا ىبعمب « ًانالف هيلع حرطا : هل لاقي « عنتمم مصحلاو , همصاخ نم حلاصي
 . تيبلا اذه يف ةيروتلا هل تلصح دقو « هل عفشيل « هب هيلع

 ناهدلا نبا حصانلل اممتدجو مث « هلوق روهشم وهو هيلإ بوسنملا رعشلا نمو
 : يلصوملا يوحنلا

 ”داقنت ىجحلا جبن ىلع تسيل ”ةيضق مارغللف سايقلا سعت

 داسجألا هنود ىنفتو ”ضّرَتع مهمعزب وهو قوشلا ءاقب اهنم

 0 للا يف دامعلا ركذو « ًاضيأ هلوقو
 : امهو « ىرصملا

 طونم ياوه مهنم ىف لكب شعم ةبحع يف يبلق مسقت
 طوطخ هيلإ يئاوهأو ب هل مهو زكرم يداؤف نأك

 ٠ : ًاضيأ هلوقو

 .عينصلا نسحب انلاوحأ ءوس يهوادي انيف بيبطلاك ”هدوج

 ف



 عوسلملل قايرتلا لثمو .« مح ظعلا رسكنا اذإ ايموملاك وهف

 . رغاشلا جاجح نبا ناويد يف نيتيبلا نيذه تدجو مث
 : ديعس هدلو ٍ هلوقو

 لئاز ”ضّرع يل هّبحو | تباث ٌرهوج ًاديعس يبح
 لئام اجب يريغ ىلإ وهو ”ةلوغشم تسلا يتاهج هب

 ضرملا نم هقن دق  'هركذ مدقملا  رعاشلا حلفأ نب يلع مساقلا وبأ ناكو

 « هرمأب الإ ءاذغلا لامعتسا نع هاب دقو « هعوج وكشي هيلإ بتكف « هحلاعي وهو

 ”هعاجملا يذه نم ين نذقنأف ناعوج انأ

 هعاطق تناك ولو ز بحللا ةرسكلا يف ىجرف

 هعاس ربص يلام « رب صت ةعاس يل 'لقتال

 هعافش زبحلا يف لب قي ال مويلا ياوخف

 : اهباوج هيلإ بتكو تايبألا هذه ىلع ذيملتلا نبا فقوف

 هعاجملا نوؤكاشتب ىيلثم فايِضَأ اذكه

 , هتعافشب. ارضم كل مطعأ تسل ينأ ريغ

 هعاطق نم ريخ وهف .قيوس ”للعتف

 : ؟بتك حلفأ نبا ىلإ تايبألا تلصو املف

 هنعاسما تيغارع نق يدنع كموسرم نإ

 . ( 4756 : ةمجرللا ) ممو : م ب رظناو

 . باوحلا : ص نم رب ؛ اهباوج : ر ؛ هباوج بتك :ن ب

 دفنا



 هعافد عطسأ ملف هل لدلاو عوجلا تعفدو

 هعادص 'ينحبرأو ن آلا هتفلك ينفكاف

 : ذيملتلا نبا هيلإ بتكف

 هعانصو ًاعبط تيت وأ دق ٌرطاخحلا كلو

 هعادص فكأ مل عوج | رش فلكُش مل ىمو
01 
 مادق هللا مسا ىلعف ان سس

 هللا ةبه تاكربلا يبأ نامزلا دحوأ نيبو روكذملا ذيملتلا نبا نيب ناكو (302)
 رفانت ةمكحلا يف "« ربتعملا» باتك بحاص روهشملا ميكحلا ' ناكلم نب يلع نبا
 رومأ كلذ يف امو « ةعنصو ةليضف لك لهأ نيب هلثمب ةداعلا ترج امك سفانتو
 جلاعف ماذخلا هباصأو « هرمع رخآ يف ملسأ مث ايدو ناكو «٠ ةروهشم سلاجمو
 ءىربف « هشئهن يف تغلابف . اهعّوج نأ دعب هدسج ىلع يعافألا طيلستب هسفن
 : روك ذملا ذيملتلا نبا هيف لمعف 3 ةروهشم كلذ يف هتصقو 2( يمعو ماذحلا نم

 هيف نم هيف ودبت ملكت اذإ هتقامح يدوهي قيدص انل

 هيتلا نم جرخي مل دعب هتأك هةلزنم هنم ىلعأ بلكلاو 'هيتب

 ١ نم يحراو : رق .

 نبا » امهيلك يفو ؟59 : ١ ةعبيصأ يبأ نباو 54 : ءامكحلا خيرات يف نامزلا احعوأ ةمدجارتا +
 نيح فلوملا نأ الإ « راتخملاو ع ص. خسنلا نم عضوملا اذه يف كلذكو - نون نود - « اكلم

 امهيف نونلا تطقس نيتللا ص ع ين طبضلا درو كلذكو « نونلا هيف ركذ ةمجرتلا رخآ يف هطبض
 . عضوملا اذه يف

 ىتأو يضايرلا عونلا نم هالخأ » يطفقلا لاق « نامزلا دحوأ بتك لجأ نم باتكلا اذه دعي *
 نسحأ وهو ةحيحص قيرطلا كلذ يف هدصاقمو ةحيصف هترابع تءاجف يلإلاو يعيبطلا و قطنملاب هيف
 1 . « نامزلا اذه يف ناشلا اذه يف فنص باتك
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 عيدبلا امهيف لمعف ٠ ًآربكتم نامزلا-دحوأو : عضاوتلا ريثك ذيملتلا نبا ناكو

 ١ةركذ مدقملا ينالرطسألا

 ٍضيقن قرط ُق تاكربلا وبأ 0 بيبطلا نسحلا وبأ

 | ضيضحلا يف ربكتلاب افهو . اًيرثلا يف عضاوتلاب اذهف

 « نيذابارقأ » باتك كلذ نمف نياق تلف ندا رار
 تايلك ىلع شاوحو شانك هلو ٠ نام زا اذه ءابطأ لمع هيو ٠ هباب يف 5 عفان وهو

 : 5 ٠ نى. . كلذ ريغو .ء انيس نبا
 ”قيئاصتلا ياض 0 أ بطلا قادخيش ناكر (303)

 باتكو « دحاو ءزج وهو بطلا يف « ىنغملا ١ و « صيخلتلا ١» باتك اهنم . ةروهشملا

 اك : اولاقو ةيمستلا هذه هيلع اودقتنا دقو : ءازجأ ةعبرأ وهو « عانقإلا»

 ناكف « هريغ نع ينغي يذلا وه ينغملا نأل ٠ سكعلاب رمآلا نوكي نأ يغبني
 ىلوأ رصتخملاف هب ةعانقلا عقت يذلا وه عانقإلاو . مهلا اذبم ىلوأ ربكألا باتكلا

 . بدأ وأ بط ين فينصت نم حيلم ءيش لك هلو . مسالا اذهب
 ةفالحلا رادب هنم عمسي مل هّنإ ليق ىبح : ”راقولا ريثك تّمّسلا نسح ناكو

 « ةفيلحلا ا ىوس نوجملا نم ءىش اهيلإ هدادرت ةدم

 تاغ م ةفيلخلا هب: معي ملو مطقف + دادغبب ريراوقلا رادب بتاز هل ناك هتثأ كو

 نم ةقشمو ةةفلكب الإ هيلع ردقي مل مايقلا ىلع مزع املف . ًاموي هدنع ناك هنأ
 ترسكتو + انالوم اب عن : لاقت + ميكح اي تربك :: يفتقملا هل لاقف « ربكلا

 ترسكت » لاقي ربك اذإ ناسنإلا نأ دادغب لهأ حالطصا يف اذهو كفرات

 'هنم عمسأ مل ميكحلا اذه : ةفيلحلا لاق . ةظفللا هذه ميكحلا لاق املف « هريراوق

 ١ مي : ءامكحلا خيرات رظنا 2. *

 دقو « نيسحلا نب هللا ةبه نب ديعس نسحلا يبأ مساب ةعبيصأ يبأ نبا هل مجرتو ؛ خسنلا يف اذك ؟

 . ةعبيصأ يبا نبا يف ةروكذم عانقالاو ينغملل. هتيمست ةصقو «2 4م ةنس يفوت

 ءيش لك هلو » ةقباسلا ةلمحلاو ( ١ : ءامكملا زابخأ رظنا ) ذيملتلا ن با ىلإ ثيدحلا داع انه م

 لصو انه فلؤملا ناف « نيلج لا نم فرصنت ن نم ىلإ ىردي ال / بدأ وأ بط يف فينصت نم حيلم

 5 حضوم لصف نود مالكلا
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 « عطقنا دقريراوقلا رادب هبتار اودجوف اهوفشكف « هتيضق اوفشكاف « انمادخ ذنم ال زه
 نع ريزولا هعطق دق يذلا ناكو « هيلع اهدرب مدقتف « ' كلذب ةفيلحلا اوعلاطف
 ٠ . ”"ةريثك هرابخأو « ' رخآ ًاعاطقإ هدازو « ةريبه نب نيدلا

 « هرمع نم ةئاملا زهان دقو « دادغبب ةئامسمخو نيتس ةنس رفص يف فوتو
 ناكو . ىراصنلا ديع يف ذيملتلا نبا تام : هخيرات يف يرافلا قرزألا نبا لاقو

 مل نم نيبناحللا نم دادغبب قبي ملو « هريغ يف عمتجم مل ام مولعلا رئاس نم عمج دق
 . هتزانج دهشو ةعيبلا رضحم

 دحوأ "دج ناكلمم ىوس دييقتلا ىلإ جاتحي ام ةمجرلا هذه يف سيلو
 . نون فلألا دعبو ةنكاس مال امهنيبو فاكلاو ميملا حتفب وهو  نامزلا

 . ؟ يفتقملا مامإلا ةرضحب امهنيب راد ام يقيلاوحلا نبا ةمجرت يف مدقت دقو
 ىلع تفقو روكذملا ذيملتلا نبا ةلودلا نيمأ ةمجرت نم ىغارف دعبو : تلق

 « يدادغبلا فسوي نب فيطللا دبع دمحم وبأ نيدلا قفوم انئخيش هعمتج باتك
 ملعلاب هفصوو « ذيملتلا نبا هلئاوأ يف ركذو « هطخب هعيمجو « هسفنل ةريس هلعجو
 ال ةلومحم ةأرما هيلإ ريق هنأ اهنمو : لاق مث « هتباصإو بطلا ةعانص يف
 « اهديرجتب رمأف « ءاتش نامزلا ناكو « تامملا يف مأ يه ةايحلا يف اهلهأ فرعي
 دق ءيفد سلجم ىلإ اهلقنب رمأ مث « ًاريثك ًاعباتتم ًابص دربملا ءاملا اهيلع بصو

 . اهدرب ةفيلخلا اوبلاطف : را

 « ءافلخلا دحأ ةياكح يهو « ةهباشم ةياكح دارياب عضوملا اذه دنع راتخملا يف فلؤملا نبا قلع ؟
 خلا .. لئابقو لزانمو هايم نم اهيف امو اهاوحأو اهملاعمب هفرعي ئئف نع لأسو ةنيدملا راز فيكو
 تويبلا دحأ ىلع ّيفلا فقو املف « رمألا يسن مث « ًارسعم ىتفلا ناكو ءاطع هدعو ةفيلخلا نأو
 يذلا ةكتاع تيب اي » صوحألا هيف لوقي يذلا ةكتاع تيب اذه :: نينمؤملا ريمأ اي.« ةفيلخلل لاق

 ةفيلخلا درسف « هلأسي ىتح لوقلا هأدبي نكي مل ىتفلا نأل كلذ ةفيلحلا برغتساف « « لزعت
 : اهيف رعاشلا لوق دنع فقوف هسفن يف ةديصقلا

 لعفي ال ام لوقي مالكلا قذم 20مهضعبو لوقت ام قدصت كارأو
 . عضوملا اذه يف قاروأ عايض ببسب راتخملا ين ةروتبم اهنأل ةياكحلا انصحل اماو ؛ هدعول نطفف
 . ةريثك هرداونو هرابخأو : را#

 . نم رب ع : يف ةمجرتلا يهتنت انه 4

 اك



 تدعقو تكرحنو تسطعف « ةعاس ءارفلا فانصأب ' تئفدو « دنلاو دوعلاب رّخُب

 . اهزنم ىلإ اهلهأ 3 ةيشام  تجرخو
 هذيمالت لأسف «٠ فيصلا نمز يف ًامد قرعي " ضيرع ةرم ينأ هنأ : اهنمو

 -ناجنذاب عم ريعش زبخ لكأب هرمأف « ضرملا اوفرعي ملف « ًاسفن نيسمخ ردق

 نإ : لاقف « ةلعلا نع هباحصأ هلأسو « ءىربف « مايأ ةثالث كلذ لعفف « يوشم

 . ماسملا فيثكتو مدلا ظيلغت هنأش نم ءاذغلا اذهو «تحتفنا دق هّماسمو قر دق همد

 هلقن هيقف ضرم اذإف « ةيماظنلا ةسردملا يلي ناك هراد رهظ نأ هتءورم نمو

 . هفرصو نيرائيد هل بهو لبأ اذإف « هيلع هضرم يف ماقو هيلإ

 ناك روكذملا ةلودلا نيمأ دلو نأ اذه لبق نيدلا قفوم انخيش ركذو (304)

 ىلع صوغو ةلضاف ةبرجت هيدلو ءةنس نينامت زهان دق ًاخيش ناكو «هب عفتناو هخيش

 يف الو اهيف هيرتعي ال « جاجز ءارو نم اهنأك ضارمألا ىري « ةعيبطلا رارسأ
 نم رأ ملو « هبيكرت لقي ام وأ تادرفملا فصي ام رثكأ ناكو « ته

 الام سابللا نم راتخي نأ لقاعلل يغني : لوقي ناكو . هريغ بطلا مسا قحتس

 + عقر نضينألا تسال ناك الكر... صال هيف هر الو ةماولا هيلع هد

 لبق ملسأ دق ناكو « ليللا نم لوألا ثلثلا هراد زيلهد يف قنخو : لاق مث

 . ًاصخلم هتلقن ؛ ىلاعت هللا همحر ؛ تارسح ” هيلع يسفن يفو « هتوم

 .ترثدو : نرا١

 . فرثم لجر هيلا لخدو : نار ص ؟

 .,هلئم د: رص ن ؟

 ا



 ل

 لد :. لوقت ءاملعلاو ٠ يملع هيلإ ىهتناو يف رعم هتغلب . ام ىصقأ رايتخالا . كلذ .

0 
 مجنملا نبا نوراه

 بيدألا يدادغبلا مجنملا روصنم ينأ نب ىبحي نب يلع نب نوراه هللا دبع وبأ .
 روكذملا نوراه ناكو - ' نيعلا فرح يف يلع هدلو ركذ مدقت دقو  ؛ لضافلا
 . ةسلاجملا فيطل ةمدانلا نسح « راعشألل ةيوار ًاظفاح

 ًادحاوو ةئام هيف عمجو « نيدلوملا ءارعشلا رابخنأ يف « عرابلا» باتك فنص
 كلملا دبع نب دمحمب همتخو « ليقعلا درب نب راشب ركذب هحنتفاو « ًارعاش نيتسو
 تلمع امل يّنإ : هلوأ ين لاقو « هنويع دحاو لك رعش نم هيف راتخاو ؛ حلاص نبا
 .ي تيرحنو « مهراعشأ نم هترتخا ام تركذ نيدلوملا ءارعشلا رابخأ يف يناتك

 لل

 : مهضعب لاقو « هلقع روفو نم لجرلا رايتخا : اولاقو ؛ هرايتخا " لقاع ىلع
 . هملع نم ةعطق هرايتخاو ؛ هلّمع نم ةعطق هنظو . همالك نم ةغطق لجرلا رعش
 اذه لبق هفلأ باتك نم رصتخم باتكلا اذه نأ ركذو « اذه ين مالكلا لّوطو
 . ردقلا اذه ىلع رصتقاو ءايشأ هنم فذحف ”اليوط ناك هنأو ٠ نفلا اذه يف
 2 مهركذ نيذلا ةعامجلا نيواود نع ينغي هنإف 2 ةسيفنلا بتكلا نم هنإف ةلمحلابو

 يذلا وه باتكلا اذهو ؛ اهدّبَز كرتو اهتدبز اهنم تبثأو مهراعشأ ضخم هنإف
 باتكو « ةديرحلا ١» باتك نإ : تلقو يناهبصألا بتاكلا دامعلا ةمجرت يف هتركذ
 ىلع اوجسن يذلا لصألا وهو « هيلع عورف يبلاعتلاو يزرخابلاو يريظحلا
 رعشلا نم نهيف ليق ام نساحمو ربحلا نم نهيف ءاج امو ءاسنلا » باتك هلو . هلاونم

 ةآرمو ١9 : 55١ ءابدألا مجعمو 86 : ينايزرملا مجعمو 1١44 : تسرهنلا يف هتمج رت ح8
 يبأ مساو .: را نص يف هبسن يف دازو « «4؟ : يرجشلا نبا ةسامحو 4١ : * نانحلا
 2 نم دج نابأ روصنم

 . لقاع لك : رد؟ .ملو : م” ج رظنا
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 هباتك يف وه ركذو . هدروأ ىتح رعشلا نم ءيشب هل رفظأ لو « نسحلا مالكلاو

 هل درسو « روصنم يلأ نب ىيحي نب يلع نسحلا ابأ هابأ روكذملا « عرابلا»
 هفدرأ مث - ' كانه رظنيلف نيعلا فرح يف ةدرفم ةمجرت يف هتركذ دقو - عيطاقم

 ةجاح الو « اهدروأ عيطاقم ةلمج هل دعو « ىيحي نب ىلع نب ىيحي هيخأ ركذب

 . ىلاعت هللا ءاش نإ « هتمجرت يف اهركذن لب «٠ عضوملا اذه يف اهركذ ىلإ انب

 ء نسلا ثدح وهو « نيتئامو نينامثو نامت ةنس روكذملا هللا دبع وبأ ينوتو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءايلا فرح يف ىلع نب ىيحي هيخأ ركذ يتأيسو « ىلاعت هللا همحر

 ناكو « نينمؤملا ريمأ روصنملا رفعج يبأ مجنم هيبأ دج روصنم وبأ ناكو

 ١ . ًايسوجم

 مدقملا - لهس نب لضفلا نيتسايرلا يذب الصتم ىبحي هنبا ناكو (305)
 ىلع ةنئاكلا تثدح املف « موجنلا ماكحأ يف هيأرب لمعي لضفلا ناكو - هركذ

 نومأملا مجنم روكذملا ىيحي راص - هتمجرت يف اهانركذ امبسح - لضفلا
 راصف «© هدي ىلع ملسأف مالسإلا ي هبغرو « هب صتخاو هابتجاف « هميدنو

 ش . هالوم كلذب

 اوسلاجو « ءارعشلاو ءابدألاو ءالضفلا نم ةعامج ' مهنم تيب لهأ مهو

 « القتسم ًاباب ؟ « ةميتيلا » باتك يف يبلاعثلا مهل دقع دقو « مهومدانو ءافلحلا

 . ىلاعت هللا مهمحر « مهنم ةعامج هيف ركذو

 يف امب نفدو ٠ سوسرط ىلإ نومأملا جورخ دنع بلحب روكذملا ىيحي ينوتو
 . ؛همسأ هيلع بوتكم كانه هربقف « شيرق رباقم

 ١ ”الل#ب : م" جب رظنا .

 .مهيف : تثرعا'

 . "وو موال : م ةميعيلا رظنا “

 . باوصلاب ملعأ هللاو « روهشم كانه هربقف : ن ؛ ع ص نم رب ر نم تطقس : همسأ غ
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 ةورع نب ماشه

 دق «  يدسألا يشرقلا « ماوعلا نب ريبزلا نب ةورتع نب ماشه رذنملا 3
 نيروهشملا ةنيدملا يعبات دحأ ماشه ناكو ؛ - ' نيعلا فرح يف هيبأ ركذ مدقت
 دودعم وهو « نيعباتلا ةلجو ءاملعلا رباكأ نم نيدودعملا « ثيدحلا يف نبي رثكملا

 . مهنع هللا يضر « ةنيدملا لهأ نم ةعبارلا' ةقبطلا يف

 رباج ىأرو « امهنع هللا يضر « رمع نباو رييزلا نب هللا دبع همع عمسو'
 رمع نبا ىأر هّنإ ليقو « دعس نبب لهسو كلام نب سنأو يراصنألا هللا دبع نبا
 كلامو -يروثلا نايفسو يراصنألا ديعس نب ىيحي هنع ىورو « هنم عمسي ملو
 ثيللاو ” رمع نب هللا دبع نب هللا ديبعو. جيرج نباو ينايتخسلا بويأو سنأ نبا
 ةفوكلا مدقو . مهريغو عيكوو ناطقلا ديعس نب ىيحيو ةنيبع نب نايفسو دعس نبا
 . نويفوكلا هنم عمسف روصنملا رفعج يأ مايأ

 نب ميهاربإ قاحسإ وبأ لاقو ٠ ةرجهلل نيتسو ىدحإ ةنس هتدالو تناكو
 ةداتقو يرهزلاو ةورع نب ماشهو زيزعلا دبع نب رمع دلو : ٍلهذلا دمحم نب يلع.

 هلتق ناكو « امهنع هللا يضر بلاط يأ نب يلع نب نيسحلا لتق يلايل شمعألاو
 ينوتو « روصنملا ىلع دادغب مدقو . ةرجهلل نيتسو ىدحإ ةنس ءاروشاع موي
 يضر « عبس ةنس ليقو « نيعبرأو سمخ ةنس ليقو « ةئامو نيعبرأو تس ةنس اهب
 ليقو « يترشلا بناحلاب نارزيحلا ةربقمب نفدو ء روصنملا هيلع ىلصو « هنع هللا

 م.م: ١ نانحلا ةآرمو ه7“ : ١6 دادغب خيراتو ١48 : شيرق بسن يف هتمجرت - ١
 يبهذلا ربعو ١؟؛ه : ظافحلا ةركذثتو م٠ : نابح نبا لاجرو 48 : ١١ بيذهتلا بيذمو

 ١ ,. م. : 4 لادتعالا نازيمو ؟ءمه5 : ١

 ١ ؟عهو ا : " رظنا .

 . رمع نب هللا دبعو : رب ؛ ص نم تطقس : رمع نب ؟ عن نم تطقس : هللا دبع نب
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 رباقم ' ىلع قدنحلا ءارو لبرطق باب وحن قوسلا جراخ يبرغلا بناحلاب هربق لب
 نب ماشه ربق هنأ شوقنم حول هيلعو « فورعم كانه رهاظ وهو « برح باب

 وه ينرغلا بناحللاب يذلا ربقلا نإ : لاق يثرشلا بناحلاب هنإ لاق نمو « ةورع
 . ملعأ هللاو . كرابملا نب هللا دبع بحاص " يزورملا ةورع نب ماشه ربق

 "ةرصبلابو ةنيدملاب بقع هلو
 « رذنملا ابأ اي : موي هل لاق روصنملا نأ ؛ « دادغب خيرات » يف بيطحلا ركذو

 « عاري ةبصقب ًاقيوس برشت تنأو فئالحلا يتوخإو انأ كيلع تلخد موي ركذت
 يف لازي ال هنإف « هنقح خيشلا اذهل اوفرعا : انوبأ انل لاق كدنع نم انجرخ املف

 ماشه جرخ املف . نينمؤملا ريمأ اي كلذ ركذأ ال : لاقف « يقب ام ةيقب مكموق

 نك لاقف ! هركذأ ال لوقتف هيلإ هب تمت ام نينمؤملا ريمأ كزكذي : هل لبق

 . ًاريخ الإ قدصلا يف هللا يندوعي لو « كلذ ر 5 ذأ

 ينع ضقا « نينمؤملا ريمأ اي : لاقف روصنملا ىلع لخد هنأ *هنع يورو
 كلضفو كهقف ين تنأو : لاق « فلأ ةئام : لاق ؟ كنيد مكو : لاق « يبد

 نم نايتف بش نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ؟ اهؤاضق كدنع سيل فلأ ةئام ًانيد ذخأت

 « هركأ ام مهرمأ نم يلع ' رشتني نأ تيشخو « مهئوبأ نأ تببحأف « اننايتف
 ددرف : لاق « نينمؤملا ريمأبو هللاب ةقث مهنع تملوأو لزانم مهل تذختاو مهتأوبف

 اي : لاقف 2"فالآ ةرشعب كل انرمأ دق : لاق مث ءاهل ًاماظعتسا !! فلأ ةئام هيلع

 ثدحي يبأ تعمس يتنإف « سفنلا بيط تنأو تيطعأ ام يطعأ « نينمؤملا ريمأ

 سفنلا بيط اهب وهو ةيطع ىطعأ نم » لاق هنأ مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع
 روصنملا دي ىلإ ىوهأو « اهب سفنلا بيط يتإف : لاق « ىطعمللو يطعملل كروب

 . يزورملا ينرملا : ن ؟ . ىلعأ : نم رب ص ن ع١

 . شيرق ةرهمج بسن باتك نم ةقرفتم تاحفص رظنا +

 . مو : +١ دادغب خيرات +

 : قفاسلا ردصملا ه

 . رشني : راتخملاو ق *

 ١ فلأ ةرشعب : راتخملا « مهرد فلأ ةرشعب : ص .

 ١ »-5م



 . كريغ نع اهمركنو اهنع كم ركن اَنإ « ةورع نبا اي : لاقو هعئمف اهلبقي نأ ديري

 71 هنع هللا ىصضر 4 ةريثك هرابخأو

 7م

 يبلكلا نبا ماشه ش

 يبلكلا « ورمع نب رشب نب بئاسلا نب دمحم رضنلا يلأ نب ماشه رذنملا وبأ

 قدزرفلا عم هل ىرج امو نيدمحملا يف هيبأ ركذ مدقت دق - ؛ يئوكلا ةباسنلا

 « طايخ نب ةفيلخو « سابعلا هنبا هنع ىورو هيبأ نع ماشه ثدحو - رعاشلا

 ثعشألا وبأو « يدادغبلا يرسلا ' يأ نب دمحمو « يدقاولا بتاك دعس نب دمحمو

 باتك هلو « باسنألا ملعب سانلا ملعأ نم ناكو . مهريغو مادقملا نب دمحأ

 ظافحلا نم ناكو « نفلا اذه يف بتكلا نساحم نم وهو بسنلا يف « ةرهمجلا»

 . ريهاشملا

 هّنأو ؛« اهب ثدحو دادغب لخد هنأ هنع ( دادغب خيرات » يف بيطخلا ركذ

 ىلع يبتتاعي مع يل ناك « دحأ هسني لام تيسنو دحأ هظفحي ملام تظفح : لاق

 هتظفحف « نآرقلا ظفحأ ىح هنم جرخأ ال نأ تفلحو ًآتيب تلخدف « نآرقلا ظفح

 ةضبقلا نود ام ذخال ييحل ىلع تضبقف ةآرملا يف ًاموي ترظنو « مايأ ةثالث يف

 . ةضبقلا قوف ام تذحأف

 بلطملا دبع فلح» باتك كلذ نمف « ريثك ءيش فيناصتلا نم هلو
 باتكو ( بلكو ميم فلح » باتكو (« لوضفلا فلو باتكو (« ةعازخو

 ناسلو 580 : ١9 ءابدألا مجعمو 40 : 14 دادغب خيراتو وه : تسرهفلا يف هتمجرت -الم#

 : ؟ نودلخ نبا خيراتو ؟4 : ؟ نانحلا ةآرمو 745 : ١ ىبيهذلا ربعو ١95 : 5 نآزمملا

 .م”.ع : ع لادتعالا نازيمو 5١ : سبقلا رونو هو : ءابلألا ةهزنو 0

 ١ راتخملا نم تطقس 7 م يبأ 5

4 



 باتكو « ناليع سيق لئاضف » باتكو « شيرق تاتويب ١» .باتكو ( تارفانملا »

 فرش » باتكو ( ىكلا » باتكو « ةعيبر تاتويب ١» باتكو (١ تادوءوملا»

 باقلأ ١» باتكو « شيرق باقلأ » باتكو « مالسإلاو ةيلهاجلا يف هدلوو. يِصْق

 « ةيواعم دايز ءاعدا) باتكو 5( لفاونلا » باتكو « بلاثملا» باتكو « نميلا

 ( تارجاشملا» باتكو ( شيرق عئانص ٠ باتكو ( هيبأ نب دايز رابخأ » باتكو .

 باتكو « ةدنك كولم ١ باتكو « فئاوطلا كولم » باتكو "© تابتاعملا ١ باتكو

 ( سيدجو مسط باتكو « دزألا ؛قيرفت» باتكو « رازن دلو قارفا»

 فورعملا هباتك اهعفنأو اهنسحأو « ًافينصت نيسمخو ةئام ىلع ديزت هفيناصتو
 ) لزنملا » هامس يذلا هباتكو « هلثم هباب يف فنصي ملو « باسنألا ةفرعم يف ةرهمجلاب

 ءىراتكتو ©: سنا يف « نجوما » باكو « ةرهمدبا نم. ربكأ وهو م اشيأ بسنلا
 حن نب رفعت هفنص (« ىكولملا» هباتكو « باسنألا يف نومأملل هفنص « ديرفلا »

 ١ . ًاضيأ بسنلا يف يكمربلا
 تعمتجا : لاق هنأ هتياور نمف « مهرابخأو سانلا مايأل ةياورلا عساو ناكو

 ءاعداو صاعلا نب ورمع ليضفت يف هوبتاعف « نايفس يل نب ةيواعم دنع ةيمأ ونب
 : همالك ضعب يف لاقف « مالكلا ىلع ًارمع كرح مث « ةيواعم ملكتف « هيبأ نب دايز

 : ١نيفص موي يف لوقأ يذلا انأ
 هسا 5 .. 37 هسا 8 ع 5

 روع ريغ نم نيعلا ترسك مث  رزحخ نم يل امو ترزاحت اذإ
 شو ريخ نم تلمح ام لمحأ .٠ رمعنملا دعب. .ئولا .يييفلا

 رجشلا لصأ يف ءامصلا ةيحلاك

 ١ تاددوملا : ص .

 . لقاونلا : ع ؛ ن ص نم طقس : لفاوذلا باتكو ؟

 . تانياعملا : ص “*

 . قرفت : تسرهفلا ؛
 . هياتكو : ن ص ه

 . 11 : لاقملا لصف ين هجيرختو زجرلا رظنا 5
 ى



 « اهميلس ملسي ال يلا ءامصلا ةيحلا انأ ينإو « ينافلا الو يناولاب انأ ام هللاو امأ

 « تجضنأ تيوك نإو « ترسك تزمه نإ ء رملا انأ ينإو « اهميلك ماني الو

 ريرطلا موي نم اونياع ول هللاو مهنأ عم « زرماؤيلف ءاش نمو « رواشيلف ءاش نمف

 « جهنملا ' مهب مقافتلو « جرخملا مهيلع قاضل تيلو ام اولو ول وأ تنياع ام |

 ماركو رئاصبلا لهأ نم نورشابملا هلامشو هنيمب نعو نسحلا وبأ انيلع دش ذإ

 ىصحلا تصلقتو « رارشلا عفتراو « راصبألا تصخش هللاو كانهف « رئاشعلا

 ترمحاو ءاهلمح نع تلهذو ءاهلكث نع تاهمألا تعراقو «ىلكلا عضاوم ىلإ

 عما رك ريصو « مانقلا راثو «قئعلا لاسو « قرعلا مهبأو « قتلا ربغاو « قدنلا

 بردلا تماقو « قانعلا رثكو « قادشألا تدبزأو « مالكلا بهذو « ماثللا ماخو

 نم ءانف دعب اهفويس دامغأب لاجرلا تبراضتو « قارفلا رضحو « قاس ىلع

 0 نم مغمختلا الإ ذئموي عمسي الف ءاهحامر نم فّصقتو اهلبن

 كلذ بأدن « هبصنم ىلع هتبشع لساغ قد هّنأك ماهلا ىلع فويسلا عقوو « ليحل

 را 11ج و اقالة لقا ل ال

 « مكنم ءاوأللا ىلع ربصأو « ءانغ مظعأو « ءالب نسحأ ينأ مملعل « ريئزلاو

 : رعاشلا لاق امه مكايإو ينإو

 اعضوم حلصلل قبأ مل اهتلق ولو اهناذ تن ول ءاينأ لع يفخأو

 اعورخ رطاخأ نأ نم همركأل ينإف راضُن نم يدوع ناك نإو

 . ريثك هنع روثألاو

 ملعأ هللاو « حصأ لوألاو « تس ةنس ليقو « نيتئامو عبرأ ةنس ينوتو

 .٠ ىلاعت هللا همحعر « باوصلاب
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 كنت

 يئاسكلا بحاص ماشه

 نسحلا يأ بحاص « ينوكلا يوحنلا « ريرضلا ةيواعم نب ماشه هللا دبع وبأ
 « هيلإ ىرعُت ةلاقم هيف هلو « وحنلا نم ًاريثك هنع ذخأ ؛ يئاسكلا ةزمح نب ىلع

 باتكو « ريغص وهو ( دودحلا) باتك كلذ نمف « ةديدع فيناصت هيف هلو

 ش . كلذ ريغو ( سايقلا ١» باتكو (« رصتخملا »

 ضعب يف نحلف « ًاموي نومأملا ملك دق بعصم نب ميهاربإ نب قاحسإ ناكو
 ماشه ىلإ ءاجو « هدنع نم جرخف « دارأ امل نطفف نومأملا هيلإ رظنف « همالك

 . وحتلا هيلع ملعتف روكذللا
 عست ةنس يوحنلا ريرضلا ةيواعم نب ماشه يفوت : يدنكلا كلام وبأ لاق

 . ىلاعت هللا همحر « نيتئامو

 بحاص لمهأو م. : سبقلا رونو « ةيشاحلا رظناو ”54 : »# ةاورلا هابنإ يف هتمجرت - الح

 . ةمجرتلا هذه راتخملا

 مه
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 قدزرفلا

 ' ريغصتلاب ميمه : « ءارعشلا تاقبط » يف ةبيتق نبا لاقو  مامه سارف وبأ

 نب دمحم نب لاقع نب ةيجان نب ةعصعص نبا « لطخألا وبأ هتينكو «٠ بلاغ نبا
 كلذب يمس فوع همساو « كلام نب « رحب همساو « مراد نب عشاجم نب نايفس
 فورعملا « يميمتلا « رم نب ميمت نب ةانم ديز نب كلام نب ةلظنح نبا « هدوحل
 . ريرج بحاص روهشملا رعاشلا « قدزرفلاب

 تخأ سباح تنب ىليل هّنمأو  مهتاورسو هموق ةلج نم بلاغ هوبأ ناك_(306)
 باصأ هنأ كلذ نمف «ةروثأم دماحمو ةروهشم بقانم هيبآلو . سياح نب عرقألا

 سيئر وه ناكف . يداوبلا ىلإ سانلا رثكأ جرخف اهب وهو ”ةعاجم ةفوكلا "لهأ

 رآوص هل لاقي ناكمب اوعمتجاو « هموق سيئر يحايرلا ليثو نب نيتسبا ناكر توت
 0 وهو ادح ها موي ةريسم ىلع بلك دالب نم ةوامسلافارطأ يف

 ' عنصو ةقان هلهأل بلاغ ردقعف قعف - ءار اكنموا ةرجفلا عمو ىزولا وكس هدفا

 ىلإ هجوو «ديرث نم ًانافج ةلالج مهل ص يبب نم موق ىلإ ىدهأو ؛ًاماعط اهنم

 ؟ بلاغ ماعط ىلإ رقتفم انأ : لاقو اب هاتأ يذلا برضو اهأفكف « ةنفج ميحس

 هله ف ”رّقعو « امهنيب ةرفانملا تعقوف « ئوخأ انأ ترد ةقان وه رحت اذإ

 «© .نيتقان * ؛ هلهآل ميحس رقعف ء نيتقان بلاغ مه رقع دغلا نم ناك املف « ةقان

 : حشوألاو ١ : 15 2 أمام م ( يساسلا ) يناغآلاو مما 2 7 رخل و را

 ينملا دهاوش حرشو ١٠ه : ١ ةنازحلاو ١ : ١88 يشيرشلاو 76 : مالس نبا تاقبطو 4
 يبهذلا ربعو ١ : 4*١ نانحلا ةآرمو ١4 : ٠910 ءابدألا مجعمو 4م : ١ ىضترملا يلامأو ؛

 ةمج رثلا ) ناملكو رب مجارو 4ه : ١ صيصختلا دهاععو ١ : ١١ تارذشلاو ؟م* : ١

 . ١ : 8١.84 ( ةيبرعلا

 ١ مامه » همسا ءاج امنإو عوبطملا ءارعشلاو رعشلا ين اذه دري مل « .

 . ملصق :ارا؟
 . ص نم تطقس : هلهأل غ .رحنو : رب *
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 عبارلا مويلا ناك املف « ًاثالث ميحس رقعف « ًاثالث بلاغ رقع ثلاثلا مويلا ناك املف

 ' اهرسأو ًائيش رقعي ملف « ردقلا اذه ميحس دنع نكي ملف « ةقان ةثام بلاغ رقع

 : ميحسل حاير ونب لاق ةفوكلا سانلا لخدو ةعاجملا تضقنا املف . هسفن يف

 ةقا لك ناكم :كيطعن انكو 6 رع ام لكم ترخت الغ« رهدلا ناغ انيلع تزرج

 مكنأش : سانلل لاقو ةقان ةئامثلث رقعو « ةبئاغ تناك هلبإ نأب رذتعاف ؟ نيتقان

 يف يتفتساف « هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ةفالخ يف كلذ ناكو « لكألاو

 دوصقملا نكي ملو ء ةلكأم ريغل تحبذ هذه : لاقو اهتمرحب ىضقف اهنم لكألا لح

 بالكلا اهتلكأف ةفوكلا ةسانك ىلع اهموحل تيقلأف « ةاهابملاو ةرخافملا الإ اهنم

 . ةريثك ًاراعشأ ءارعشلا اهيف لمعو « ' ةروهشم ةصق يهو « مخرلاو نابقعلاو

 2 مهبتك يف ةاحنلا هب دهشتست تيب وهو « قدزرفلا وجهي ريرج لوق كلذ نمف

 : ةديصق ةلمج نم وهو

 اعنقملا يمكلا الول ىَرطوض ينب مكدجم لّضفأ ببنلا رقع نو دعت

 ؛ لشبن نب نطق يب يخأ ء ”لحملا لوق كلذ نمو

 رأوصب بان رقع الإ دجملا نم 2عشاجم دعت ال نأ ينرس دقو

 نب ”ابيهو نب نيوج نب ورمع نب ليثو نبا وه « روكذملا ميحسو (307)
 : ١ لوقي يذلا رعاشلا ي ريمح

 ينوف رعت ةمامعلا عضأ ىبم ايانثلا عالطو الج نبا انأ

 . ( رأوص ) : نادلبلا مجعمو ١.: 45١ ةنازحلاو ه١ : » يلامألاو 4١4 : ضئاقنلا رظنا ؟

 . تيبلا اذهو : راتخملاو ن »«

 : ينابزرملا مجعم رظنا ) يلشهنلا بعك نب لحملا وهو ؛ نطق يب يخأ لشمن نب نجملا : نم رب را 4
 .(وهال «( وهم «( ه4 : ضئاقنلاو ه٠

 5 بيهأ : تايعمصألا شماه يو ؟ بهو : راتخملا 0

 تا تايعمصالا 2 ىلوألا ةيعمصألا علطم 5
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 ءاشرلا ليثولاو . ريغص رعش ناويد هلو « تايبأ ةلمج نم تيبلا اذهو

 . فيللا ليقو ©« فيعضلا
 ضيم الإ هب راجتساو دحأ هءاج امف « هيبأ ربقل ميظعتلا ريثك قدزرفلا ناكو

 (1١ لماكلا » باتك يف دربملا هاكح ام كلذ نمف . هضرغ غولب ىلع هدعاسو هعم

 « ةرصبلا لخد دنسلا دالب ييقلا ديز نب ميمت ىلو ال يفقثلا فسوي نب جاجحلا نأ
 ينإ : تلاقف قدزرفلا ىلا زوجع تءاجف « ءاش نم اهلهأ نم جري لعجف

 ميمت نإ : تلاق ؟ كنأش ام : لاقف « تايّصّاحمب هنم تتأو « كيبأ ربقب ترجتسا

 : اهل لاقف « هريغ يلع بساك الو يعل ةرق الو « هعم يل نباب جرخ ديز نبا

 : صخش نم ضعب عم ميمت ىلإ بتكف « سينخ : تلاقف ؟ كنبا مسا امو

 اهباوج "يلع ايعَي الف رهظب 2يتجاح وكت ال ديز نب ”ميمت

 اهبارش غوسي ام مأ ةربعل ةّنم هيف بستحاو ًاسينخ يل بهو

 اهبارُت اهيلع يناسلا ةرفحلابو 2 بلاغب "مع ا تاداعف“ يأ

 ايناهش بفن فوق اخ اذ كلوي ١ ”ديحات ”فلنأ ”ماوقألا ملّع دقو

 . شيبح مأ سينخأ فرعي ملف مسالا يف ككشت ميمت ىلع باتكلا درو املف

 سينخ نيب ام ةتس بيصأف « انركسع يف مسالا اذه لثم هل نم اورظنا : لاق مث

 كلملا دبع نب كاميلس دنع 4 روهشملا رعاشلا بيصنو قدزرفلا 'ًاموي رضحو

 دارأ امنإو « ًائيش يندشنأ : قدزرفلل ناميلس لاقف « ةفيلخ ذئموي وهو يومألا

 هيبأ حدم يف هدشنأف 3 هل ًاحدم هدشني نأ ناميلس

 بئاصعلاب اهبذج نم ةرت الل مهتدنع بلطت حيرلا نأك بكرو

 بئاقحلا تاذ راوكأألا بعش ىلإ 2'مهتفلت ّيهو حيّرلا نوطبّخي ارَس

 بلاغ ران ”مهيديأ ترصحخ "دقو "١ابنإ ”نولوقي ران اوسنآ اذإ

 .مه-م5 : ؟ لماكلا ١

 . ١ : »١8 لماكلا ؟

 . لماكلا يف كلذكو « اهتيل : ريب نم ر *
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 الأ ٠ نينمؤملا ريمأ اي : بيصن لاقف « بضغملاك هنع ناميلس ضرعأف

 ا هدشنأف « تاه : لاق « اهنع عضتي ال هلعل ام اهئيور يف كدشنأ

 ١ براق كالومو لاشوأ تاذ افق 'مهتيقل ”نيرداص بكرا ”لوقأ

 بلاط نادو لهأ "نم هفورعلا * يننإ ”ناميلس نع ينوربخ اوفق
 بئاقحلا كيلع تنثأ اوتكس ولو "”هلهأ تنأ يذلاب اَنْئأف اوجاعف

 مث « هتدلج لهأ رعشأ وه : لاقف ؟ هارت فيك : قدزرفلل ناميلس لاقف
 ش : لوقي وهو ماق

 ىلع بتاكف « ىرقلا يداو لهأ نم لجرل دوسأ ًادبع بيصن ناكو (308)

 « هانجحلا وبأ هتينكو « هءالو ىرتشاف « ناورم نب زيزعلا دبع حدمو هسفن

 ْ . نجحم وبأ ليقو
 5 ةريثك ءايشأ هيبأ رخافم ِق قدزرفللو

 « ةيلهاجلا يف ردقلا ميظع ناك هنإف ةيجان نب ةعصعص هدج امأو (309)

 لوقي كلذ يو « يرقنملا مصاع نب سيقل تنب نهنم « ةدوءوم نيثالث ىرتشاو

 : هب رختفي قدزرفلا

 دأوي ملف ديئولا ايحأو تادئاولا عنم يذلا يدجو

 "6 باعيتسالا ١ باتك يف هركذ دقو « قدزرفلا دادجأ نم ملسأ نم لوأ وهو

 : ؛ نيعمجأ. مهيلع هللا ناوضر « ةباحصلا ةلمج يف

 ءامهنيب ةلضافملاو ريرجو قدزرفلا يف رعشلاب ةفرعملا لهأ ءاملعلا فلتخا دقو

 وه ام ةاداعملاو ةاجاهملا نم امهنيب ناكو « هنم رعشأ ًاريرج نأ ىلع نورثكألاو

 ١ ءاملا ىلإ دراو : براق .

 . هنإ : نم رب نر ص +
 . الا8 : باعيتسالا م

 . ممنع هللا يضر : قر ص
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 . ةروهشملا بتكلا نم وهو « ضئاقنلا » ىمسي باتك امه عمج دقو « روهشم

 : اهتلمج نم ىلا « ةيئارلا هتديصقب ةب هاجه دق ريرج ناكو

 اراع تكرتو ةيزخ تنعظ موق رادب تللح اذإ تنكو

 اهعم هل ىرجو « ةنيدملا لهأ نم ةأرماب لزن قدزرفلا نأ كلذ دعب قفتاف

 دق تناك نأ دعب اهسفن نع اهدوار هّنأ رمألا ةصالخو . اهحرش لوطي ةيضق

 يضر « زيزعلا دبع نب رمع ربحلا غلبف « هيلع تعنتماف هيلإ تنسحأو هتفاضأ

 جرخأ املف « ةنيدملا نم هجارخإب رمأف « ةئيدملا يلاو ذئموي وهو « هنع هللا

 اذه دهاش هّنأك  ًاريرج ينعي  ةغارملا نبا هللا لتاق : لاق 'هورّتفسيل هتقان هوبكرأو

 . روكذملا تيبلا دشنأو . . . موق رادب تللح اذإ تنكو : لاق ثيح « لاحلا

 مث « كتداهش انزجأ دق : هل لاقف ةداهش ةاضقلا ضعب دنع قدزرفلا دهشو

 نع لصفنا نيح قدزرفلل ليقف «٠ دوهشلا يف انوديز : ةيضقلا باحصأل لاق

 تفذق دقو « كلذ نم هعنمب امو : لاقف « كتداهش زجُي مل هّنإ : يضاقلا سلجم

 ٠ ؟ ؟ صحم فلأ

 : ةنيدملاب ميقم وهو « هلوق روهشملا هرعش نمو

 هرساك شيرلا 'هقأ زاب ضقنا اك ةماق َنينامث نم يناتلد امه

 هردابأ ليل زاجعأ يف تلبقأو انب اورعشي ال بابسألا اعفرا :تلقف

 هرماسم ّرصت جاس "نم دّوسأو انب الكو دق نُيَباَوب رذاحأ

 3 ةليوط .ةديصق ةلمج نم لمع تايبألا ًاريرج تغلب املف

 .مداوقلا ريصق زاوزوب تءاجف ًارجاف قدّررفلا همأ تدلو دفل

 .نم رب ع : نم طقس : ةنصحم ... قدزرفلا دبشو ؟

 : اهعلطم قدزرفلل ةديصق لع باوج ضئاقنلا ف ءاج امبسح ةديصقلا هذهو ؛ موه : ضئاقنلا و

 ملئار وبلا يغتبت لوجع نينح يقان ةنيدملا ءاروزب نحن
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 ملالسلاب ءهتاراج ىلإ ىقريل هليل نج اذإ هيلبَح ”لصوي
 مراكملاو العلا عاب نع تارصقو ةماق نينامت نم ينزت تيلدت

 ملاع تائيبحلاب سجر "لخادم اورذحاف ةنيدملا لهأ اي سجرلاوه

 مقاوو ىلصملا نيب امل ًاروهط مكنع قدزرفلا جارخإ ناكدقل

 : اهتلمجيف لوقي ةليوط ةديصقب هبواج ةديصقلا هذه ىلع قدزرفلا فقو املف

 مراضحلا ماركلا ”مشلا ين مايآب ١آسعاقم بسأ نأ ًامارح نإو

 مشاهو فانم نم سمش دبع ونب يّبسو تببس ول ًافطَن ”نكلو

 'مرادب ابيلك وجهأ نأ دّبنعأو مهلثب ينثجف يلاثمأ كئلوأ

 اوءاجو اوعمتجا « ”الوأ ةروكذملا قدزرفلا تايبأ ةنيدملا لهأ عمس الو

 يأ نب ةيواعم لبق نم ةئيدملا يلاو ذئموي ناكو «٠ يومألا مكحلا نب ناورم ىلإ

 لوسر جاوزأ نيب رعشلا اذه لثم لاقي نأ حلصي ام : هل اولاقف « يومألا نايفس

 كيبل : ناورم لاقف « دحلا هسفن ىلع بجوأ دقو « ملسو هيلع هللا لص هللا

 ةثالث هلجأو ةنيدملا نم جورحلاب هرمأ مث « هدحي نم ىلإ بتكأ نكلو « انأ هأدحأ

 : قدزرفلا لوقي كلذ ينو « مايأ

 ”دومن اهكلهل تدعو اك ثالث يلجأو يندعوت

 بتك دق هّنأ همهوأو « هنجسيو هدحي نأ هيف هرمأي هلماع ىلإ ناورم بتك مث

 تلق ينإ : لاقو ًاريفس هنع هجوف « . لعق ام ىلع ناورم مدن مث « ةزئاجيب هل'

 ”هدشنأ مث « :هعمساف ًارعش

  سلجاف كرمأ ام كرات تنك نإ اهمساك ةهافسلاو قدزرفلل لق

 نب بعك نب رمع نب ثراحلا وه : سعاقمو ؛ ًاصعاقم : راتخملاو ص ن ق ؛ ًاعصاقم : ر ١

 . ميمأ نب ةأئم ديز نب دعس

 . فنآ : دبعأ ؟

 ١ قدزرفلا ناويدو ( سلحلا) : نادلبلا مجعم رظنا ١ : "ق5 .
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 سيكألا عامّزلاب كسفنل "ناذخف ”ةميظع رومألا نم تينتجا اذإو

 كلذب 5 دجن ىهو 3 ءاسلجلا دصقا يأ « سلجاف » هلوق

 تايبألا ىلع قدزرفلا فقو الو ؛ - عافترالا وه ةغللا ين سولحلا نآل « اهعافترال
 : لاقو ةفيحصلا ىمرف « ناورم دارأ ال نطف

 سأيي مل امبرو ءابحلا وجرت ةسوبحم يئيطم نإ 'ورم اي

 سرقتنلا ءابح اهب يلع ىشخي 2 ةموتحم ةفيحصب يتوبحو
 سملتملاةفيحص "لثمت ادكن ينكتال قدزرفاي ةفيحصلا قلأ

 ملعي نأ باتكلا اذه ىلع فقاولا فوشتي دّقف سملتملا ةفيحص انركذ ذإو
0 ٍ 

 هللا دبع نب حيسملا دبع نب ريرج همساو « سملتملا نأ اهربخ نمو (310)
 .صرإ .٠ 5 و 5 .٠

 مجضآلا ةعيبض نب سمحأ نب * ىلج نب بهو نب برح نب ؛ نفود نب ديز نبا

 ةلمج نم هلوقل سملتملاب بقل امّنإو « ناندع نب دعم نب رازن نب ةعيبر نبا
 : ةديصق

 ”نسمللملا  قرزآلاو# هربا: .٠ هنايذ وع نمرعلا"قاوأ ادي

 اهديدشتو ةيناثلا ميملا رسكو ماللاو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفو ميملا مضب وهو

 هاجهو « ةريحلا كلم ىمخللا دنه نب ورمع اجه دق ناك - ةلمهم نيس اهدعبو

 لصتاف « روكذملا سملتملاتخأ نباوهو « روهشملا رعاشلا يركبلا دبعلا نب ةفرط "اضيأ

 ١ تأورم: رذ .

 . لثم ءاركت : ر ؛ لثم ءادكن : نم رب ع ا”

 . اهدعب امو ه84 : +٠ يناغألا يف ةفيحصلا ربخو سملتملا ةمجرت رظنا م

 ش . نقود : ع +4

 . لح : نهرب عر ن ه

 . ن ص : نم تطقس : ًاضيأ 5
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 هاحدم مث ٠ ريغتلا نم ًائيش ام رهظني ملف « روكذملا دنه نب ورمعب ' امهوجه

 اذإ امهلتقب هرمأو «"ةريحلاب هلماع ىلإ ًاباتك امهنم دحاو لكل بتكف كلذ دعب

 لاق ةريخلا لإ الصو املف ٠ ةلصب امل بتك دق هنأ امهمهوأو « هيلإ الضو
 اناطعأل انيطعي نأ دارأ ولو « كلملا اجه دق انم دحاو لك : ةفرطل سملكتملا

 ريخ اهيف ناك نإف « اهؤرقي نم ىلإ انبتك عفدن ملهف « ةريحلا ىلإ انل بتكي ملو
 نب ةفرط لاقف ؛ انناكمب ملعي نأ لبق انررف رش اهيف ناك نإو « " ةريحلا انلخد
 نملعألو يبباتك نحتفأل هللاو : سملتملا لاقف « كلملا باتك حتفأل تنك ام : دبعلا
 نم جرخ دق مالغ اذإف سملتملا رظنف « هديب هفتح لمحي نك نوكأ الو هيف ام
 . باتكلا اذه أرقاف "مله : لاقف «ء معن : لاقف ؟ * مالغ اي أر قتأ : هل لاقف « ةريحلا

 امف كباتك حتفا : ةفرطل لاقف « همأ سملتملا تلكت : لاق مالغلا هيلإ رظن املف

 يلع ءىرتجيل نكي ملف كيلع أرتجا ناك نإ : لاقف « يناتك يف ام لثم الإ هيف

 « ماشلا ىلإ رفو.ةريحلا رهن يف هتفيحص سملتملا ىقلأف . يلتقب يموق رودص رغويو
 ةفيحصب لثملا برضي راصف « ةروهشم كلذ يف هتصقو « لتقف ةريحلا ةفرط لخدو

 ةرشاعلا ةماقملا ين يريرحلا راشأ اذه ىلإو ؛هلتق اهيف ةفيحص أرق نم لكل سملتملا

 « رعاشلا هلبأللو . « سملتملا ةفححص لثم نم سّملتتْملا "لعف اهتضضفف » : هلوقب

 : اهيف لوقي ةديصق  نيدمحملا يف هركذ مدقملا

 .سملتملا ةفحص لثم رجحلا يف هدخ ةفيحص نم ميتملا ارقي

 : قدزرفلا ربخ ةمتن ىلإ انعجر

 نيسحلاو نسحلا هدنعو « يومألا صاعلا نب ديعس ىتأ ىح ًابراه جرخ * مث

 مهنم دخاو لك هل رمأف « ربخلا مهربخأف ؛ مهنع هللا يضر رفعج نب هللا دبعو

 .عرجه» هياوص لعلو « درو اذك ١ . امهوجه ريش : را

 . ةنيدملا : رام

 . ر نم تطقس : مالغ اي 4

 , هنإ مك ن ع ه
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 تلعف اميف تأطخأ : ناورهل ليقو . ةرصبلا ىلإ هجوتو « ةلحارو رانيد ةئامب

 « ةلحارو رانيد ةئام هعمو"الوسر هءارو هجوف « رضم رعاشل كض رع تضرع كّنإف

 . هئاجه نم ًافوخ

 دقوأو ةيداب يف هرافسأ ضعب ين لزن هنأ ىكح هنأ قدزرفلا رابخأ نمو

 : 'دشنأو هداز نم همعطأف هاتأف بئذ اهآرف ًاران

 ًايحاص ناك امو لاسع سلطأو

 ينَتِإ كنود "ندا تلق ىتأ املف

 يناتأف اثهوم يرانب توعد

 ناكرشمل يداز ُي كايإو

 هنيبو ينيب دازلا دقأ تبف

 ًاكحاض 'رشكت امل هل تلقو
 يننوخت ال ينتدهاع نإف « "شعت

 ناخدو قرم ران ءوض ىلع

 ناكمب يدي يف يفيس مئاقو
 نابحطصي « بئذاي « نم لثم نكن

 نابلب اعضرأ اناك ٍنييخأ امتنك ردغلاو بئذ اي ؤرما تنأو

 نانس ةابش وأ مهسب كمر ىرقلا 'سمتلت تهبن انَرْئيَتَع ولو
 اهنم ىهتنا املف « ةيميم ةديصق يومألا كلملا دبع نب ناميلس دشنأ دق ناكو

 : "هلوق ىلإ

 سمخ نهف ناتنثاو ثالث

 تاعرصم يبناجي نتبف

 ف نامرلا ”قلاغم نأك

 مامش ىلإ ليم ةسداسو

 ماتحللا ”قالغأ ”ضفأ تبو

 دحلا ةماقإ نم دب الو « مامإ انأو انزلاب يدنع تررقأ دق : ناميلس هل لاقف .

 لوقب : لاقف ؟ نينمؤملا ريمأ اي يلع تبجوأ نيأ نمو : قدزرفلا لاقف « كيلع
 (؟ : رونلا) « ةدلتج ”ةئام امّهنم دحاو "لك او”دلجاف يناّزلاو ةيناّزلا لف ىملاعت هلل

 . "معو : ؟« هلاويد ١

 5 مسبت 2

 . "مخك : ءارعشلاو رعشلا فق
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 مهتعبتتي ءارتعشلاو 8 : ىلاعت هلوقب ينع هؤردي هللا باتك نإ : قدزرفلا لاقف
 « نولعفي ال ام نولوقي مهتنأو . نوميبي داو لك يف مهتأ رت "ملأ . نوؤاغلا
 . كل ىلوأ : لاقو « ناميلس مسبتف « لعفأ ملام تلق انأف (؟74 : ءارعشلا )

 كلملا دبع نب ماشه جح امل هنأ يهو « ةنحلا اهب هل ىجري ةمركم هيلإ بسنتو
 ةرثكل هيلع ردقي ملف « هملتسيل رجحلا ىلإ لصي نأ دهجو فاطف « هيبأ مايأ يف

 نايعأ نم ةعامج هعمو « سانلا: ىلإ رظني هيلع سلجو ربنم هل بصنف « ماحزلا

 ينأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نيدباعلا نيز لبقأ ذإ كلذك وه امنيبف « ماشلا لهأ

 اهجو سانلا نسحأ نم ناكو  هركذ مدقت دقو - مهنع هللا ىضر « بلاط

 ىح سانلا هل ىحنت رجحلا ىلإ ىهتنا املف « تيبلاب فاطف « ًاجرأ مهبيطأو

 ؟ ةبيهلا هذه سانلا هباه دق يذلا اذه "نم : ماشلا لهأ نم لجر لاقف « ملتسا
 ًارضاح ”قدزرفلا ناكو « ماشلا لهأ هيف بغري نأ ةفاخم « هفرعأ ال : ماشه لاقف

 : 'لاقف ؟ سارف ابأ اي اذه نم : يماشلا لاقف « هفرعأ انأ : لاقف

 ”مرطاو ”لحلاو ”هفرعي تيبلاو هتأطو ءاحطبلا فرعت يذلا اذه

 ملعلا ٌرهاطلا يقنلا قتلا اذه مهلك هللا دابع ريخ "نبا اذه

 مركلا يههتني اذه مراكم ىلإ : اهلئاق لاق شيرق هتأر اذإ

 مجتعلاو مالسإلا برع اهلين نع 2ترّصق يلا زعلا ةورذ ىلإ ىمني

 ملتسي ءاج ام اذإ ميطحلا نكر هتحار ”نافرع هكسمي ًداكي

 ممش هنينرع يف عورأ فك نم ”قبتع هحير ”نآرزيخ هفك يف

 مستبي  نيح الإ ملكي امف هتباهم نم ىضغُيو ءايح يضغي

 -نيتيب اهنم دروأو - ةبيتق نبا لاقو ؛ ينانكلا نيزحلل ١١١ : فلثؤملا يف اهنم ًاتايبأ يدمآلا بسن ١

 (؟ه07 : 1١٠ يناغألا) جرفلا وبأ ركذو (١؟ : ءارعشلاو رعشلا) ةيمأ يب ضعب حدم يف امهنإ

 اهب حدمب يلا هتايبأ يف قدزر فلل نيتيبلا نيذه نووري سانلا و :لاقو ٍليدلا ناميلس نب نيزحلا امهنأ

 ىلإ ةبسنلا ةحيحص ةديصقلاف « هتأطو ءاحظبلا فرعت يذلا اذه » اهوأو مالسلا هيلع نيسحلا نب يلع

 نأ ىلع ةصقلا داريإو ؛ اهنم اسيل عباسلاو سداسلا نيتيبلا نأ الإ جرفلا يبأ يأر يف قدزرفلا

 .ةجاذسلا نم ردق هيف « لاؤسلا كلذ ًاعقوتم ناك قدزرفلا نأك وأ « رطاحلا وفع تءاج ةديصقلا
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 هترغ رون نع ىدهلا رون 3

 هتعبن هللا لوسر نم ”ةقتشم
 هلهاج تنك نإ ةمطاف "نبا اذه

 همظعو اسدق هفرش هللا

 ٍهرئاضب اذه "نم ”كلوق ”سيلف

 امهعفن مع ثايغ هيدي اتلك
 و

 لهس
 'اوحدف اذإ ماوقأ لاقثأ لاّمح

 هدهشت يف الإ طق ال "لاق ام

 هتبيقن نومأم دعولا فلخي ال

 بتعشقناف ناسحإلاب ةيربلا مع
 و 5

 مهصغبو نيد مهبح رشعم نم

 مهتمئأ اوناك ىقتلا لهأ دع نإ

 ”هرداوب ىشخت ال ةقيلحلا

 ' مهتياغ دعب ”داوج عيطتسي ال
 تّمزأ ةمزأ ام اذإ ثويغلا مه

 ' مهفكأ نم اطسب رسعلا صقني ال
 ”مهركذ هللا ركذ دعب ”مادقم

 مهتحاس ماذلا لحي نأ مه ىبأي

 مهباقر يف هتسيل * قئالحلا يأ

 اذ ةيلوأ فرعي هللا فرعي 'نَم

 خسنلا عيمج يف ١ 5 اودحدق :
 : اهيفو « ن شماه يف فلتخم طخم عقوو ؛ راتخملاو نم رب ر ع ق نم تيبلا طقس ؟

 مف كلتب قطني م
 . ةقيلحخلا : راتخملاو ر م
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 ”ملظلا اهقارشإ نيا يلا

 ميشلاو ميحلاو ”هرصانع ْتَباَط

 اودع دق هللا ءايبنأ هدجب

 ملقلا هحول يف هل كاذب ىرج
 مجعلاو تركنأ نم فرعت برعلا

 مدع امهورعي الو نافكوتست

 ميشلاو قلحلا ”نسح

 متعَت ةهدنع واحت لئامشلا ولح
 "معن هءال تناك دهشتلا الول

 . مرتعي نيح بيرأ ءانفلا بحر

 مدعلاو ”قالمإلاو ةيايغلا اهنع

 مصتعمو ىجنم مهبرقو رفك

 مه ليق ضرألا لهأ ريخ نم ليقوأ

 اومرك نإو "موق ”مهينادُي الو
 مدتحم سأبلاو ىرشلا دسأ دسألاو

 نانثا هنيزي

 اوم دع نإو اًؤرثأ نإ كلذ نايس

 .ملكلا هب موتخمو ءدب لك يف

 مه ىدنلا ديار ميرك مخ
 معن هل وأ اذه ةيلوأل

 ممألا هلان اذه تيب نم ”نيدلاو

 دهشتلا الوا



 .نيز هل 'ذفنأو © قدزرفلا سبحو بضغ ةديصقلا هذه ماشه عمس املف
 : لاقف « ءاطعلل ال ىلاعت هلل هتحدم : لاقو اهدرف « مهرد فلأ رشع ينثا نيدباعلا

 . اهلبقف « "هديعتسن ال ًائيش انبهو اذإ تيب لهأ انإ
 عمسف « ربنملا كلملا دبع نب ديلولا دعص : هركذ مدقملا بيبح نب دمحم لاقو

 « هديب هللذ ضعب ىلوتو « اهمدهب رمأف « ةعيبلا ليق ؟ اذه ام : لاقف سوقان توص

 اهرقأ دق ةعببلا هذه نإ : مورلا كلم ؛مرخألا هيلإ بتكف « " نومدهي سانلا عباتتف

 « اوأطخأ دقف تبصأ نكت نإو تأطخأ دقف اوباصأ اونوكي نإف « كلبق ناك نم

 نامكحي ذإ ناميلسو دوادو 8 : هيلإ بتكت : قدزرفلا ل ا لاقف

 اهانمهقف « نيدهاش مهمكحلل انكو « مؤقلا مغ هيف تشّفت ان ذإ ثرحلا يف

 .( ال8: ءايبنألا ) 4 ةيآلا - ًاملعو امكُح انينآ الكو « ناميلس

 . ىلوأ راصتخالاو ةريثك قدزرفلا رابخأو

 ءآموي نينامثب ليقو « موي نيعبرأب ريرج لبق ةثامو رشع ةنس ةرصبلاب ينوتو
 ىدحإ ةنس ايفوت امهَّنإ : « دوقعلا روذش » باتك يف يزوحلا نبا جرفلا وبأ لاقو

 هللا يضر « بلاط يأ نب يلع يقل قدزرفلا نإ : يركسلا لاقو . ةئامو ةرشع

 . ةئامو ةرشع عبرأ ليقو « ةرشع ينثا ليقو « رشع ةنس ينوتو « هنع

 مدقف « ةليبدلا هتباصأ قدزرفلا نإ : * « ءارعشلا تاقبط » يف ةبيتق نبا لاقو

 راقلا يل نولجعتأ : لوقي لعجف « ضيبأ ًاراق هاقسف بيبطلا ىتأو « ةرصبلا هب

 ريرج ةمجرت يف قبس دقو . ملعأ هللاو « ةئاملا براق دقو تامو « ايندلا يف انأو

 . ىلاعت هللا امهمحر « ةداعإلا نع ىبغأف « قدزرفلا ةافو هغلب امل ريرج هلاق ام

 قدزرفلاو يرصبلا نسحلا ىقتلا : لاق ' « لماكلا » باتك يف دربملا ركذو

 . ذفنأف : ص ١

 . هدرتسن ال : رب ؟

 .امومدهب : را#

 . ديلولا ارصاعم ناكو « 7١١ ةنس ىح كلم يذلا « يناثلا ناينعسج وه : مرخألا غ

 . "86 : ءارعشلاو رعشلا ه

 1 ا

 4 ع« ال



 .: ةولوقي ؟ ديعس ابأ اي سانلا لوقي ام يردنأ : نسحلل قدزرفلا لاقف « ةزانج يف
 .«مهريخب تسل « الك : نسحلا لاق « ٍسانلا رشو سانلا ريخ ةزانحلا هذه يف عمتجا

 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : لاق ؟ مويلا اذه تددعأ ام نكلو « مهرشب تسلو

 يؤر قدزرفلا نأ ةيميمتلا ضعب معزيف . ةنس نوتس ذم هللا لوسر ًادمحم نأو

 ؟ ءيش يأب : ليقف ٠ « يل رفغ : لاقف ؟ كبر كب عنص ام : هل ليقف مانملا يف

 . نسحلا اهتعزان يلا ةملكلاب لاقف

 ش 5 ىلوألا ميملا ديدشتو ءاحلا حتفب : مامه

 . اهتحن نم ةانثم ءاي اهدعبو ةروسكملا ميحلاو نونلاب : ةيجانو
 2. فاقلا'حتفو ةلمهملا نيعلا رسكب : لاقعو
 ' مهركذو « ةيلهاحلا يف دمحمب اومس نيذلا ةثالثلا دحأ وه : نايفس نب دمحمو

 ضورلا» باتك يف ٍليهسلا لاقو . (١ فراعملا» باتك يف ةبيتق نبا

 هيلع هللا ىلص هلبق مسالا اذبب ىمست نم برعلا ين فرعي ال : '« فنألا
 0 دلع هللا لص دمحم ركذب اوفمش نجس معتزالا عيط هنااا ع ملسو

 مهركذ « مه ًآادلو نوكي نأ « زاجحلا ين ثعبي هّنأو .هنامز برقبو

 "دج 0 م م مهو « لوصفلا » باتك يف كروف

 وخأ وهو « حالخلا نب ةجيفلا نب دمحم رخآلاو « رعاشلا قدزرفلا

 نارمح نب دمحم رخالاو « هّمآل مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دج بلطملا دبع
 هدنع ناكو « كولملا ضعب ىلع اودفو دق ةئالثلا ءالؤه ءابآ ناكو « ةعيبر نم

 « همسابو مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبمب مهربخأف « لوألا باتكلا ملع

 هل دلو نإ مهنم دحاو لك رذنف « الماح هتأرما فلخ دق مهنم دحاو لك ناكو

 . كلذ اولعفف « ًادمحم هيمسي نأ ر 5ذ

 ةروسكم ةمجعم نيش فلألا دعبو ميحللا حتفو ميملا مضب وهف : عشاجم امأو

 . ةلمهم نيع مث

 ١ هتسر نبا رظناو ؛؟ هم5 : فراعملا : 9١؟.

 فنألا ضورلا ؟ ” : ١.١5 ) ليكولا نمحرلا دبع قيقحت ( .
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 ةيقبو . ميم اهدعبو ةروسكم ءار فلألا دعبو ةلمهملا لادلا حتفب : مرادو

 ..انقورعم :نسعلا
 اهدعبو ةلمهملا لادلا حتفو يازلا نوكسو ءارلاو ءافلا حتفب : قدزرفلاو

 بدأ » يف لاقف « هب هبيقلت يف ةبيتق نبا مالك فلتخاو . هيلع بقل وهو « فاق

 هّنأل هب بقل امّنِإو « ةقدزرف اهتدحاو « نيجعلا عطق : قدزرفلا : '( بتاكلا

 قدزرفلاب بقل امّنِإ : " « ءارعشلا تاقبط » باتك يف لاقو « هجولا مّهج ناك

 لوقلاو . ةقدزرفلا يهو « ءاسنلا اهبرشت يتلا ةتيتفلاب هبش « هرصقو هظلغل

 ًامهج ههجو يقبف « هنم أرب مث ههجو ين يردج هباصأ ناك هتنأل « حصأ لوألا

 « ةعومجم حاَرْحأ كهجو نأك « سارف ابأ اي : هل لاق الجر نأ ىوريو ؛ ًاضغتم ..

 عمج - نيتلمهم نيءاحب - حارحألاو . كمأ رح اهيف ىرت له « لمأت : هل لاقف

 عمج ىبمو « اريح يقبف « ةيناثلا هؤاح درفملا يف تفذحف « جرفلا وهو « حرح

 . اهوصأ ىلإ ءايشألا "درت عومجلا نأل حارحأ : اولاقف « ةيناثلا ءاحلا تداع

 نيعأ ةنبا - نونلا حتفب - راونلا يهو « هّمع ةنبا قدزرفلا ةجوز تناكو

 تناك يذلا لمحلا رقع يذلا وه ةعيبض اهدجو « ىعشاجملا لاقع نب ةعيبض نا

  اهبطخ دق ناكو ؛ اهنع هللا يضر « لمحلا ةعقو موي نينمؤملا مأ ةشئاع هيلع

 اهيلو نوكي نأ هلأست قدزرفلا ىلإ تثعبف « شيرق نم لجر - راونلا ينعي
 نأ نمآ انأ امو « كيلإ ينم برقأ وه نم ماشلاب نإ : لاقف « اهمع نبا ناك ذإ

 « تلعفف « يلإ كرمأ تلعج دق كنأ يدهشأف « "يلع كلذ ركنيف مهنم مداق مدقي

 مكدهشأ انأو « يل اهرمأ تلعج اهنأ مكتدهشأ دق : مهل لاقو « دوهشلاب جرخف

 تدعتساو كلذ نم تبضغف « قدحلا دوس ءارمح ةقان ةئام ىلع اهتجوزت دق ينأ

 « هيلإ ذئموي قارعلاو زاجحلا رمأو « رييزلا نب هللا دبع ىلإ تجرخو « هيلع

 *نابز نب روظنم تنب ةلَخ ىلع تلزنف راونلا امأف ؛ ًاضيأ قدزرفلا جرخو
 00 ل تل يس ل 5

 . ”م19 : ءارعشلاو رعشلا +

 . ادري عمجلا نأل : ص م

 عضوملا يف وه كلذكو « ةدحوملا ءابلاب باوصلاو ؛ خسنلا ين اهتحت نم ةانثملا ءايلاب : نايز

 . ص ةخسنلا يف يلاتلا

 ل



 قدزرفلا امأو . اهل ةعافشلا اهتلأسو اهتققرف ريبزلا نب هللا دبع ةأرما « يرازفلا

 هدعوف هحدمو ؛ةروكلملا ةلوخ نبا وهو «ريبزلا نب هللا دبع نب ةزمح ىلع لزنف
 « ةلوخ تحجنأف « قدزرفلا يف ةزمح ملكتو راونلا يف ةلوخ تملكتف « ةعافشلا

 ىلإ 'امكتحيف « ةرصبلا ىلإ اريصي ىتح « اهبرقي ال نأ رييزلا نب هللا دبع رمأو
 : كلذ ين قدزرفلا لاقو « اجرخف « اهيلع هلماع

 ها اس 2# و و .٠

 انابز نب روظنم تب تّمفشو مهتعافش حجنت "ملف هونب امأ

 انايرع ”كيتأب يذلا عيفشلا لثم لكك 11م ”كيتأي يذلا عيفشلا سبيل

 كلذ دعب هل دلو مث « دلو هل دلوي ال ًانامز يقبو « اهعم قفتا قدزرفلا نإ مث

 سيلو « راونلا نم مهلكو ةعمزو ةضكرو ةطبحو ةطبسو ةطبل : مهو دالوأ ةدع
 : قدزرفلا دالوأ نمو : هيولاخ ”نبا لاقو . ءاسنلا نم الإ بقع هدلو نم دحاول
 ا ا ا لا

 : هلوق اهنمف « راعشأ

 راوت ةقلطم ينم تددلغ ال يسكإا ةةمادن تلمدن
 000 ا

 رارضلا هج رخأ نيح م داك اهنم تجرشف ينج تتناكو

 ' هئافيتسا عضوم اذه سيلو « اهحرش لوطي رداونو رابخأ كلذ يف هلو
 : لاقف سانلا ىلإ تفتلا مث « هيلع ىلصف « ريغص نبا قدزرفلل تامو

 اولحرتو مهدعب اليلق انمقأ انّنأ ريغ مهلثم الإ "نحن امو

 * لئالق مايأب كلذ دعب تامف

 .ًايستكم : ر؛ ارزؤم : ع ؟

 . هعضوم اذه سيلو : رب نم ر ن ص *

 .نم رب : نم ةظفللا تطقسو « ةليلق : ن

١٠ 



 ك6

 ميهاربإ نب لاله نب ميهاربإ قاحسإ ينأ نب نسحملا نب لاله ' نسحلا وبأ
 ءىلاصلا قاحسإ يأ ديفح وه ؛ بتاكلا ينارحلا ءىباصلا ءنوّيَح نب نورهز نبا

 لاله عمس ؛ - ةزمهلا فرح يف هدج ركذ قبس دقو  ةروهشملا لئاسرلا بحاص

 - يلامرلا ىسيع نب يلعو :هركذ مدقملا - يوحنلا يسرافلا ىلع ابأ روكذملا
 هركذو . مهريغو 'زارحلا حارخلا نب دمحم نب دمحأ ركب ابأو - ًاضيأ هركذ مدقملا

 نسحملا هوبأ ناكو ءًاقودص ناكو هنع انبتك : لاقو « دادغب خيرات » يف بيطخلا

 عمسو (* هرمع رخآ يف روكذملا لاله ملسأف | ميهاربإ هدج نيد ىلع " ايئباص

 عمج ًافينصت هل تيأرو : بدألا بلطي ناك هنا هرفك لاح يف ءاملعلا نم

 ىدتنمو نايعألاو لئثامألا ١ باتك هامسو « ةردان ًارابخأو ةحلمتسم تاياكح هيف

 . ال مأ هاوس فنص له ملعأ الو « دحاو دلجم وهو « ناسحإلاو فطاوعلا

 لئاضف اذ روكذملا لاله نب دمحم نسحلا وبأ ةمعنلا سرغ هدلو ناكو (311)

 هامس يذلا باتكلا اهنمو .« روهشملا ريبكلا خيراتلا اهنم « ةعفان فيلاتو ةمج

 نيلفغملا نم ةدرابلا تاطقسلاو « نيظوحلملا * نيلفغملا نم ةردانلا تاوفهلا)

 هتلقن اممف « بابلا اذهب قلعتت يلا تاياكحلا نم ًاريثك هيف عمج « نيظوظحملا

 حافسلا مع وهو  هنع هللا يضر سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب هللا دبع نأ "هنم

 .7894 : ١9 ءابدألامجممو ١58 م مظتنملاو *5 : ١4 دادغب خيرات يف هتمج را و

 . زازحلا : دادغب خيرات ؟ . دادغب خيرات يف كلذكو « نيسحلا وبأ : ص ١

 : نالس يد دنعو « «هدج » هلوق عم كلذ قفتيل « ًايئباص نسحلا وبأ ناكو : خسنلا ضعب يف *

 . ةدمتعملا خسنلا يف دري ل وهو « هيبأ »

 . ةرخاب : نم رب 4
 . ١#( : ةمدقملا ) باتكلا ققحم لاق امك « نيلقعملا » باوصلا لعلو « خسنلا يف اذك ه

 . م١0 : ةردانلا تاوفملا ؟

١, 



 لهأ نم ”ةّخيشم مهتيالو لوأ ين حافسلا هيخأ نبا ىلإ ذفنأ - روصنملا رفعج يبأو
 هللا ىلص هللا لوسرل اوملع ام م ا

 . مثأ ميلو ىح ةئيمأ يب ريغ هنوئري ةبارق ملسو هيلع

 عيماجملا يف دب الو « ةفيرظ اهنكل ةفيخس تناك نإو ةياكح آضيأ هنم تلقنو

 0 ا را 116 واب يا الزل يرجو حلالا

 1 0 مليا دوق دخأ ناماس نب لعل بتكي ناكو عا

 : هدنع نم جورحلا دارأ دقو « هل لاقف مدخلا ضعب يف كهام ذفني نأ ي يباهملا دمحم

 عمسلا : لاقف « كعم هديرأ ءيش ىلع كفقوأ ىتح رادلا نم حربت ال « ديعس ابأ اي

 لجر اذه : ريزولا لاقف « هيدي نيب نم ضمنو « ريزولا انديس رمأل ةعاطلاو

 نأ باوبلا ىلإ اومدقتف « فرصناف هردص قاضو لغشلا يلإ لاط امبرو « نونجم

 ماقف « ءالخلا لوخد دارأو « ةاليوط كهام سلجف « بابلا نم جرخي هعدي ال

 تناك : نا رادع 1 وس ا

 ءاجف « لخديل رسل عفرف « ليم رثس هيلعو « لفقم ريغ صاخلا الغلا كام

 : لاقف « ىلب : لاف ؟ ءالخ اذه سيلأ اذه اي : لاقف « ةيسدو اددق ارا

 ريغ هلخدي ال صاخ ءالخ اذه : لاق ؟ ينعنمت ملف يتجاح هيف لمعأ نأ ديرأ

 0 ل ةلفقم ةيلخألا ةيقبف : لاق « ريزولا

 كل مدقتيل ءالحلا لوخد يف نذأتسا : ش ارفلا لاف ؟ يبايث يب ىرخأف باوبلا

 م اولا للا

 سانلا هيلإ جاتحي ام ضعب ىلإ كهام ريزولا انديس دبع جاتحا دق : اهيف لاقو ةعقر

 ١ م”و»» : قباسلا ردصملا ,

 ماجعإلا ةلماك ريغ ةظفللا تدروأ خسنلا نأل ةعطاق ريغ ةءارقلا هذه ؟ .

  7هعّدمو هعقدق ل .

 , ءالخ : نم رب ن ع 4



 دقو « ' جرخت ال لوقي باوبلاو « لخدت ال لوقي شارفلاو « هركذ نسحي الو

 هدبعل حسفي نأ ريزولا انديس ىأر نإف « ةدشلا يف رمألاو « نيبلا يف دبعلا ريح

 ةعقرلا عفدو . مالسلاو « ىلاعت هللا ءاش نإ لعف هئالخ يف هيلإ جاتحي ام لمعي نأب

 ام ملعتساف « ةعقرلاب دارأ ام ملعي ملف « ريزولا ىلإ اهلصوأف « باجحلا ضعب ىلإ

 : ةعقرلا رهظ ىلع عقوو « ”هرهظ ىلع ىقلتساو كحضف « اهب * فرعف ةروصلا
 اهب بجاحلا هءاجف . ىلاعت هللا ءاش نإ « راتخمي ثيحب هللا هّزعأ ديعس وبأ ىرخي

 « ريزولا انديس عيقوت وهو « تبلط ام اذه : لاقو «٠ شارفلا ىلإ هعفدو هذخأف

 انأو ءرادلا ناويد بتاك انوربأ نبا ءالعلا وبأ اهؤرقي تاعيقوتلا : شارفلا لاقف

 رادلا يف ؛ أرقي نم تاه : رادلا يف كهام حاصف « أرقأ الو بتكأ نأ نسحأ ال

 ىح رجحلا ضعب ىلإ هلمحو « هديب ذخأو رخآ شارف كحضف ! ! ارخلا كص

 كلملا دبع ىلع لخد ةيهس نب ةأطرأ نأ : * ًاضيأ باتكلا اذه نم تلقنو

 « ًاريبك ًاخيش كلملا دبع هآرف « مالسإلاو ةيلهاحللا كردأ دق ناكو «ناورم نبا

 : هدشنأف هرمع لوط يف هلاق ام هدشنتساف

 ٍديدحلا ةطقاسضرألا لكأك يلايللا هلكأت ءرملا تيأر

 ديزم نم مدآ نبا سفن ىلع يأت نيح ةينملا يغبت امو

 ديلولا يبأب اهرذن يفوت ىهح ركتس اهنأ ملعاو
 ةأطرأ ملعو « ديلولا ابأ ىكي ناك هتنأل هانع هنأ نظو كلملا دبع عاتراف

 هقدصو « ديلولا لأب ىنكأ يتنإ ٠ نينمؤملا ريمأ اي : لاقف « هتلزو هوهسب
 1 . اليلق كلملا دبع نع يرسف « نورضاحلا

 . نع ر نم رب : نم طقس : هرهظ ىلع ىقلتساو "

 . لمعي : نم رب ن ع

 . م”و : ةردانلا تاوفملا ه

 الاالا



 قفوملا ىلع أرق قفوملا بتاك دلخم نب دعاص ءالعلا ابأ نأ ١ ًاضيأ هنم تلقنو

 " يشاقلا نب ىسيع هيف لاقف « همهفف قفوملا هأرقو « هانعم مهفي ملف ًاباتك

 هبئاع ىلإ ظوظحلا يدبيو ءهبناج نم ”منمب رهدلا ىرأ
 هبلاط ىلع "هانع ايعأف اباجم ًاببس بلاط مكو
 داك نم د حبصأ ر رمألا نأ رهدلا بجع نمو

 هيا
 هللا يضر باطخلا نب رمع عم فقوملا دهش ًايبارعأ نأ ًاضيأ ؛ هنم تلقنو

 اي : لاق مث هللا لوسر ةفيلخ اي : هفلخ نم حئاص هب حاصف : يبارعألا لاق
 ؛ نينمؤملا ريمأ هللاو تام « تيم مساب هاعاد : يفلخ نم لجر لاقف « نينمؤملا

 ”رضنلا يب نم مهو  ماللا مكب بهل يب نم لجر وه اذإف « هيلإ تفتلاف

 : هلوق يف كلذ ىلإ ةزع ريثك راشأ دقو « موق رجزأ مهو « دزألا نبا

 بقتل تملافلا رع راس دوم © و ا نيود اا كلاب

 يضر رمع ةعلص تلكص دق ”ةاصح اذإ 1 رامجلا يمرأ انفقو املف : يبارعألا لاق

 فقوملا اذه فقي ال هللاو « نينمؤملا ريمأ هللاو رعشأ : لئاق لاقف « هتمدأف هنع هللا

 . " لوحلا لبق هنع هللا يضر رمع لتقف « هنيعب يهللا وه اذإف هيلإ تفتلاف « اهدعب

 ١ ؟الال : قباسلا ردصملا .

 . يناشاقلا : راتخملا ؟

 . «ءايعو باوصلا لعلو « هايع : راق »“
 . 5١" : ةردانلا تاوفطلا :

 .ارصت : راتخملاو عود

 يمرلل : ر
 هباتك يف دربملا داز : هب هللا فطل دمحأ نب ىسوم اهبتاك ىنعأ تلق » : هلوقب انه فلؤملا نبا قلع

 ؟ كلذ ملو هل عماسلا يبارعألا هل لاق « هللاو رعشأ : : لامتاملا ىبهللا نأ ةياكحلا هذه ين لماكلاب ىمسملا

 تام اذإو تام ملسملا تام اذإو كله رفاكلا تام اذإو قفن ةبادلا تتام اذإ لوقت برعلا : لاق

 .«ملعأ هللاو «توملا ركذ نع ًاماظعإو مهل الالجإ حبذلا و ةبعكلل ةيدهملا ندبلا راعشإ نم « رعشأ كلملا

 هج ملك

 ١ك



 . ًاضيأ '( لماكلا» باتك يف ةياكحلا هذهو

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ نأل كلذ لاق امتإ « تيم مساب هاعد » هلوقو

 : هل ليق هنع هللا يضر رمع ىلوتو يفوت املف « هللا لوسر ةفيلخ » هل لاقي ناك

 اذه : نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلل لاقف « هللا لوسر ةفيلخ ةفيلخو

 لصتي ىح هلبق ناك "نم ةفيلخ هل لاقي ىلوتي نم لك نإف « هحرش لوطي رمأ
 : هل ليقف « مكريمأ انأو ء نونمؤملا متأ امّنإو « مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب

 يأب ًاصتخم ةفيلخلا ظفل ناكو « مسالا اذهب يعد نم لوأ وهف « نينمؤملا ريمأ اي
 . ©« تيم مساب هاعد » لاق اذهلف « هنع هللا يضر قيدصلا ركب

 لوأ نأ يبعشلا نع «ةرصبلا رابخأ) يف -" هركذ مدقملاةبش نب رمع ركذو

 نم لوأ وهو « ةرصبلاب يرعشألا ىسوم وبأ ربنملا ىلع هنع هللا يضر رمعل اعد نم

 ينإو « رمعل ينإو « هللا دبعل يتإ : رمع لاقف « « نينمؤملا ريمأ هللا دبعل ١ بتك

 ١ . نينمؤملا ريمأل

 نم لوأو « يئاطلا متاح نب يدع نينمؤملا ريمأ همس نم لوأ : ةناوع لاقو

 يردن ام هللاو : لاقف ًاموي رمع سلج : هريغ لاقو . ةبعش نب ةريغملا اهب هيلع ملس

 يبأ ةفيلخ انأو « مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخ ركب وبأ : لوقن فيك

 لاقي يدعب ءاج نمف « مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخ ةفيلخ انأف « ركب
 ءريمألا : اولاق ؟ مسا لهف «مّلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفيلخ ةفيلخ ةفيلخ : هل

 ريمأ تنأف « انزيمأ تنأو « نونمؤملا نحن : ةريغملا لاق « ريمأ مكلك : لاق

 . دوصقملا نع انجرخ دقو « ملعأ هللاو « نينمؤملا ريمأ انأف : لاق « نينمؤملا

 يوتو . ةئامثلثو نيسمخو عست ةنس لاوش يف روكذملا لاله ةدالو تناكو'

 همحر « ةئامعبرأو نيعبرأو نامث ةنس ناضمر رهش رشع عباس " سيمحلا ةليل

 . ىلاعت هللا



 الملك

 يدع نب مثيهلا

 رباج نب ديسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نب يدع نب مثيلا نمحرلا دبع وبأ
 نب دوتع نب رحب نب لودت نب يدج نب ةئراح يأ نب ميخ نب دلاخ نب يدع نبا
 يئاطلا « ءيط وهو « ةمهلج نب ثوغلا نب ورمع نب لعث نب نامالس نب نينع
 اهمولعو برعلا مالك نم لقن « ًايرابخأ ةيوار ناك ؛ يثوكلا يرتحبلا يلعثلا
 محل ناكو . ًاريخ ناكو . طساوب الزان هوبأ ناكو « ريثكلا امتاغلو اهراعشأو
 تناكو اهرهظأو مهبياعم دروأف « مهرابخأ لقنو سانلا لوصأ ةفرعمل ضرعتي
 يضر بلطملا دبع نب سابعلا ركذ هنأ هنع لقنو ٠ كلذل هركف ةروتسم

 اوسبلو « ًاروز هنع لقن هّنإ لاقيو « نينس ةدع كلذل سبحف « ءيشب هنع هللا
 اوفر. ةنح كلذ: ارعاذاف + هوضري ملف اوك زها دق ناكو#:ةلقي مل اناديلع
 . جراوحلا يأر ىري ناكو . مالكلا

 باتكو « نيرمعملا » باتكو '« بلاثملا» باتك ةفنصملا بتكلا نم هلو

 ) مالسلا هيلع مدآ طوبه » باتكو « شيرق تاتويب ١» باتكو « برعلا تاتويب »
 « ذاوسلاو " ناسارخي برعلا لوزن » باتكو « اهزانم اهوزنو برعلا قارتفا» و
 يبو مجعلا خيرات ) باتكو ( ماشلا لهأ " حيدم ) باتكو ( يط بسن » باتكو

 باتكو « دوفولا )» باتكو ( برعلا يف يلاوملا نم جوزت نم باتكو (« يه

 :سبقلا روثو ه٠ : ١6 دادغب خيراتو 4 : تسرهفلاو #016 "4107 : ١ نايبلا يف هتمج راد 5
 نازيمو م.4 : ١9 ءابدألا مجعمو ٠١4 : ه نازيملا ناسلو م16 : »* ةاورلا هابنإو ؟ة*
 ام عم انه روكذملا هبسن قفتيو "4 : # (ةيبرعلا ةمج رثلا ) ناملكو رب رظناو 854 : ؛ لادتعالا

 ةرهمجلا رصتخم ) (ءاثلا ميدقتب ) ميثخ نب لعرت نبأ : هدعبو «ديسأ » ىح يبلكلا نبا هركذ
 . ىق ةخسنلا يف زاحبإلا يهتني ةمج رتلا هذه نم ءادتباو .(5؟54: ؟

 ١ فطع واو نود ع يف بتكلا ءامسأ تدروو « ص نم طقس : بلاثملا باتك .

 . حتفتسم : رص '* . ناسأرخخ : ص تن ؟

 ك١



 .( ريبكلا فارشألا خيرات » باتكو « ةفوكلا ةالو) باتكو « ةفوكلا ' ططخ و

 باتكو « نيثدحملاو 0 تاقبط » باتكو « ريغصلا فارشألا خيرات » باتكو

 « ةرصبلاو ةفوكلا ةاضق » باتكو « ءافلحلا نارتو باكر ترق لك

 خيراتلا ١» باتكو © رداونلا ١ باتكو « جراوحلا» باتكو « مساوملا ) اباتكو

 ٠ ناتو امهنخ قل ينير جلاظب نأ تل ى ليما راخأ و تاسر « نقم ع

 كلذ ريغو « قارعلا ءارمأل طرشلا لامع » باتكو « سرفلا رابخأ » باتكو

 . فيناصتلا نم

 مهنع ىورو ديشرلاو يداحلاو سلا روصنملا ةسلاجمب صتخاو

 بت كارعألا نع نو ربع انا نإ.« ف اي كلك ١ يدهملا يل لاق « ميلا لاق

 ريبحلا ىلع : تلقف 4 لدن انف كلذ ين ارفاتلا كفو + احابتمو انركو انؤلو

 ذإ « اهبكرأ ةقان. يعمو « يل ' دئارف رايد ديرأ يلهأ دنع نم تجرخ ء تطتقس

 3 اذإف ترظنو « اهتكردأن تيسمأ ىّبح اهعبتأ تلعجف « تبهذف تّدن

 و : تلاقف « فيض : تلقف ؟ تنأ نم : ءابحللا ةبر تلاقف « « اهتيتأف يلارعأ

 ا

 : لاق مث ملسف « نبل هعمو اهجوز لبقأ نأ ثبلأ لو « تّلكأف تادعقو هتزبخو

 المو ءابحلا لخدف « هللا كايح ًابحرم : لاف « فيض : تلقف ؟ لجرلا نم

 كارأ ام : لاقف « ًائينه ًابارش تبرشف « برشا : لاقو هب يناتأ مث « نبل نم ًابُعَق

 : لاقو ًابضغم اهيلإ لخدف « هللاو ال : تلقف « كتمعطأ اهارأ امو « ًائيش تلكأ

 اهاراجو ؟ يماعط همعطأ ؟ هب عنصأ امو : تلاقف « كفيض تكرتو تلكأ كليو

 تعنصض ام : تلقف اهرحنف يقان ىلإ ج جرخو ةرفش ذخأ مث « اهجش ىبح مالكلا يف

 « آران ججأو آبطح عمج مث « ًاعئاج يفيض تيبي ام هللاو ال : لاف ؟ هللا كافاع

 ىح « هللا كنمعطأ ال يلك : لوقيو اهيلإ يقليو لكأيو ينمعطيو ببكي لبقأو
 ريعب هعمو_ لبقأ راهنلا ىلاعت .املف « ًامومغم تدعقف © ىضمو يكرت حبصأ اذإ

 محللا كلذ نم يندوز مث « كتقان ناكم اذه : لاقف « هيلإ رظني نأ رظانلا مأسي ام

 ١ طهر : قر ص .

 . بئارق : را'
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 تدرف « تملسف « ءابخ ىلإ ليللا "”يمضف « هدنع نم تجرخو « هرضح اممو

 ابحرم : تلاقف « فيض : تلقف ؟ لجرلا نم : تلاقو مالسلا ءابحلا ةبحاص
 هتزبخ مث « هتنجعو هتنحطف رب ىلإ تدمع مث « تارتف « كافاعو هللا كايح كب

 ثبلأ ملف « رذعاو لك : تلاقف يدي نيب هتعضو مث « نبللاو ديزلاب امتور ةزبخ
 ؟ لجرلا نم : لاف « مالسلا هيلع تددرف ملسف « هجولا هيرك ينارعأ لبقأ نأ
 نيأ : لاقف « هلهأ ىلإ لخد مث « اندنع فيضلا عنصي امو : لاق « فوض : تلق

 ايراجتف « ىماعط فيضلا نيمعطتأ : لاقف « فيضلا هتمعطأ : تلاقف ؟ يماعط
 جرخف + كحضأ تلعجف « اهجشف اهسأر اهب برضو هاصع عفرف « ' مالكلا
 ' ةيضقب هتربخأف « ينربختل هللاو : لاقف « ريخ : تلق ؟ ككحضي ام : لاقف يل
 يدنع ىلا هذه نإ : لاقو يلع لبقأف « هلبق امهدنع تلزن نيذللا لجرلاو ةأرملا
 . تفرصناو ًابجعتم ينليل تبف . يتخأ هدنع يتلا كلتو « لجرلا كلذ تخأ يه

 نيبو لكأي ناك نيلوألا نم الجر نأ يور ام ةياكحلا هذه نم برقيو
 نيبو هنيب عقوف ًافرتم لجرلا ناكو « ًابئاخ هدرف لئاس هءاجف « ةيوشم ةجاجد هيدي
 نيبو لكأي يناثلا جوزلا امنيبف « هتأرما تجوزتو ءهلام بهذو « ةقرف هتأرما
 ترظنو « هتلوانف ٠ ةجاجدلا هيلوان : هتأرمال لاقف لئاس هءاج ةيوشم ةجاجد هيدي
 كلذ هللاو انأ : يناثلا جوزلا لاقف « ةصقلاب هتربخأف . لوألا اهجوز وه اذإف هيلإ
 . ؟”هركش ةلقل "يلإ هلهأو هتمعن هللا لّوحف « ينبيخ يذلا لوألا نيكسملا

 يذلا يديبزلا بركيدعم نب ورمع فيس راص : لاق ًاضيأ مثيلا ىكحو
 ديعسل هبهو دق ورمع ناكو « يدهملا نب يداحلا ىسوم ىلإ ةماصمصلاب ىمسي ناك
 يداحلا ىسوم هارتشاو يدهملا تام نأ ىلإ « هدلو هثراوتف « يومألا صاعلا نبا
 درجف « ءاطع مهركأو افك سايعلا يب عسوأ نم ناكو « ليلج لامي مهنم
 « ةردب هيف لتكمب اعدو « هيلع اولخدف ءارعشلل نذأو هيدي نيب اهلعجو ةماصمصلا
 < داو يرصبلا نيماي نبا ردبف « فيسلا اذه يف اولوق : لاقو
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 نيمأآلا ىسوم مانألا عيمج ن هب نم يديبزلا ةماصمص زاح

 نوفحلا هيلع تدمغأ ام ريخ انعمس اميف ناكو ورمع فيس

 نونملا هيف نيبت حابذ نم "درب هيادح نيب نوللا رضخأ
 نويقلا فاعزلا هيف تباش مث ران قعاوصلا هقوف تدقوأ

 نيبتست دكت ملف ءايض س  مشلا رهب هتللس ام اذإف

 نيمي مأ هب تطس ”لامشأ برضل ”هاضتنا نم يلابي ام

 نويعلا هيف رقتست اه لع شُملا سبقلاك راصبألا ريطتسي

 نيعم ءام هيتحفص يف ير احلا رهوحلاو ”دنرفلا نأكو

 نيرقلا معنو هب ىصعي ءاج- هلا يف ةظيفحلا يذ قارحم معن

 لتكملاب هل رمأف « رورسلا هفختساو « يسفن يف ام هللاو تبصأ : يداحلا لاقف

 مكنأشف « يلجأ نم مممرح امّنإ : ءارعشلل لاق هدنع نم جرخ املف « فيسلاو

 يدوعسملا لاقو « ليزج لامب فيسلا هنم يرتشاف « يئانغ فيسلا يفف « لتكملاو

 نم ركذي ملو « ًافلأ نيسمخب هنم يداحلا هارتشا : ١١ بهذلا جورم» باتك يف

 . اهضعب الإ تايبألا هذه

 ؛ ةلمهم ءاح فلألا دعبو ةدحوملا ءابلا حتفو ةمجعملا لاذلا مضب : حابذلاو

 . رعشلا يف ًاريثك ءاج دقو « هتيّمسل لاتق تبن وهو

 برض اذإ ىصعتي داصلا رسكب يصع : لاقي  داصلا حتفب - ىصعيو
 ش . بنذلا بكترا اذإ يصعي ىصع فالخ وهو « فيسلاب

 نأ كلملا دبع نب ماشه ةيالو يف "6 بهذلا جورم» يف يدوعسملا ىكحو

 هللا دبع عم تجر : لاق يئاطلا ءىناه نب ” رمع نع ىور روكذملا يدع نب ميلا

 « كلملا دبع نب ماشه ربق ىلإ انيهتناف « روصنملاو حافسلا مع وهو « يلع نبا

 « ًاطوس نينامث هللا دبع هبرضف « هفنأ ةمرخ الإ هنم دقف ام ًاحيحص هانج رختساف

 . "68ه : " بهذلا جورم ١

 . 8١9 : م" بهذلا جورم ؟

 . ورمع : ّق *

 ل



 ًائيش هنم دجن ملف « قباد ضرأ نم كلملا دبع نب ناميلس ' انجرختساو « هقرحأ مث
 تناكو « ةيمأ يب نم امهريغب كلذ انلعفو « هانقرحأف « هسأرو هعالضأو هبلص الإ

 اندجو امف كلملا دبع نب ديلولا انجرخأف قشمد ىلإ انيهتنا مث . نيرسنقب مهروبق
 « هسأر نوؤش الإ اندجو امف كلملا دبع نع انرفتحاو « ًاريثك الو ”اليلق ال هربق يف
 هدحل عم اندجوو « ًادحاو ًامظع الإ هنم اندجو امف ةيواعم نب ديزي نع انرفتحا مث

 دع و من يي ل ا ا ل

 ' مهنم اهيف اندجو ام انقرحأف « نادلبلا

 نيدباعلا نيز نب ديز نأ لعفلا اذه 1 ها لل ب نع (312)
 يف هركذ قبس دقو  مهنع هللا يضر بلاط يأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع
 ىلإ هسفن تّمّسو كلملا دبع نب ماشه ىلع جرخ  ةيقب نب دمحم ريزولا ةمجرت

 يفقثلا رمع نب فسوي هبراحف « ءارقلاو فارشألا نم قلخ هعبتو « ةفالحلا بلط
 يف يقبو ديز باحصأ مزهلاف  ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ يتأيسو  نيقارعلا ريم

 : ”الثمتم لوقي وهو لاتق دشأ مهلتاقف « ةريسي ةعامج

 اليبو ًاماعط هارأ الكو تامملا ّرزعو ةايحلا لذ

 اليمج ًاريس توملا ىلإ يريسف دحاو نم "دب ال ناك نإف

 مهس هباصأ دقو « حارحلاب آنختم ديز فرصناف « نيقيرفلا نيب ءاسملا لاحو
 و ٠ ايسأ 9٠ 27 .٠ و

 هومتكتساف « ىرقلا ضعب نم ماجحب ينأف « لصنلا عزني نم اوبلطف « هتهبج يف
 ىلع اولعجو ءام ةيقاس يف هونفدف « هتعاس نم تامف « لصنلا جرختساف هرمأ

 فرعف هتاراوم ماجحلا رضحو « كلذ ىلع .ءاملا اورجأو شيشحلاو بارثلا ” هربق

 « هربق عضوم ىلع هّلدف « هل ًاحصتنم فسوي ىلإ ىضم حبصأ املف « عضوملا

 « ًانايرع هبلصا نأ : ماشه هيلإ بتكف « ماشه ىلإ هسأر ثعبو فسوي هجرختساف

 . انجرختسا مث : ق ١

 بس لب نييسابعلاو نييومألا لعفب ديدنت هيف فلام طخم راتخملا شماه ىلع قيلعت مضوملا اذه دنع ؟

 ًاعيمج ب رعلا
 .هريق قوف : ر ١ ٠
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 بلاط يبأ لآ بطاخي ةّئيمأ يب ءارعش ضعب لوقي كلذ يفف «كلذك فسوي هبلصف

 : تايبأ ةلمج نم مهتعيشو

 بلصي عذحلا ىلع ًايدهم رأ ملو ةلخن عذج ىلع ًاديز مكل انبلص
 هتيرذتو هقارحإب هرمأي :فسوي ىلإ ماشه بتك مث « ًادومع هتبشخ تحت ىنبو

 . ةئامو نيرشعو نيتنثا ليقو « نيرشعو ىدحإ ةنس يف كلذ ناكو « حايرلا يف

 سمخ ًابولصم ماقأ ًاديز نأ نييرابخألا نم ةعامجو شايع نبا ركب وبأ ركذو
 : مهضعب لاقو « هل ىلاعتو هناحبس هللا نم ًارتس ةروع هل دحأ ري ملف ًانايرع نينس

 ديلولا مايأ يف ناك املف. ةفوكلاب ةسانكلاب كلذو « 'هتروع ىلع جسن توبكتعلا نإ

 ديلولا بتك « ةروهشم ةعقاو يهو « ناسارخب ديز نب ىيحي هدلو رهظو ديزي نبا
 حايرلا يف هدامر ىرذأو « كلذ لعفف « هتبشخي اديز قرحأ نأ : ةفوكلاب هلماع ىلإ

 نب هللا دبع لمح يذلا اذهف . ناك كلذ يأ ملعأ ىلاعت هللاو «تارفلا ءىطاش ىلع

 . مهب لعف ام ريظنب مهل اماقتناو هّمع يبل ًاراصتنا « ةّيمأ ينبب هلعف ام ىلع يلع
 مهنم لجر ينءاجف « ةرازف يب تاقدص ىلع تلمعتسا : ًاضيأ مثيلا لاقو

 « عدص هيف اذإف قهاش لبج ىلإ قلطناف « ىلب : تلقف ؟ ًابجع كيرأ : لاقف

 لخدو « هتعبتاف لخدف : لاق « ليلدلا لخدي امنإ : تلقف « لخدا : يلب لاف

 « هنم انوندف « ءوضب نحن اذإف « عستاو لبحلا قاض امبر ناكف « سانأ انعم

 يه اذإف اهانبذجف « لبحلا يف زيكاكع اذإو « ضرألا يف بهاذ قرخ اذإو

 باتك وه اذإو « رثكأ وأ نيعبصإ رادقم لبحلا يف روقنم باتك اذإو « داع ماهس
 : وهو « ةيبرعلاب

 ”داعم سوفنلا نقدصاف لمزلا ىول ىوللا يذب حفس تايبأ ىلإ له الأ

 دالب دالبلاو «٠ سان سانلا ذإ اهبحن .انكو تناك انل دالب

 رضح -' هركذ مدقملا رعاشلا يمكحلا ءىناه نب نسحلا ساون ابأ نأ يورو
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 « هسلجم برق الو هندتسي ملف « هفرعي ال متيهاَو « هتئادح يف يدع نب ميلا سلجم

 ل ةيلب هللاو هذه ! هلل انإ : لاقف « همساب ربخف « هنع ميلا لأسف « ًابضغم ماققف

 ىمستو هيلع بابلا قدو « هيلإ اوراصف « رذتعنل هيلإ انب اوموق « يسفن ىلع اهنجأ
 امب هتيب حلصأ دقو « هل ًاذيبن يفصي دعاق وه اذإف لخدف «٠ لخدا : لاقف . هل

 بنذلا امو كتفرع ام هللاو « كيلإو ىلاعت هللا ىلإ ةرذعملا : لاقف « هلثم هب حلصي

 هل رهظأف « كرب نم بجاولا غلبنو كقح يضقنف كسفن انفرعت مل ثيح كل الإ

 ىضم دق ام : لاقف « يف كنم قبسي لوق نم كدهعتسأ : مثيلا لاقف « رذعلا لوبق

 ؟ كادف تلعج ىضم يذلا امو : لاقف « فنأتسا اميف نامألا كلو « هيف .ةليح الف.
 « هعفادف « هيندشنتف :لاق ١ [ بضغلا نم ينعي ] ىرت اميف انأو رم تيب : لاق
 : هدشنأف هيلع حلأف

 بغش ىلع الإ ءىيط نم تسلو 2بّرعلل تسل يدع نب ميه اي
 بسنلا يف نيعلا لبق لادلا مدقف لعُت يبب ين ًايدع تبسن اذإ

 : يهو تايبألا ةيقب كلذ دعب هغلب مث ؛ هدنع نم ماقف

 بشخ ىلع لجر هل موي لك يف هنولت يف يدع نب ميهل
 برعلا ىلإ ًانايحأو يللاوملا ىلإ لح رمو لح اخنأ لازي امف
 بتق ىلع ' ىدغُي لزي ملهنأك 2هرهوجي هيّجزي ناس هل
 بسحلا يف كنم بيرق داوج ىلع ًابصتنم رسحلا قوف كب ينأك

 بركلاوفيللا ناكم ديدصلا نم ًاصمق هتعرد دقو كارذ ىبح

 بثك نمباسنألا ال تبلتجا الإ اهب مه ىبرق امف تنأ هلل

 ينتنمأ دق سيلأ ! هللا ناحبس اي : هل لاقو « ساون يأ ىلإ مييملا داعف

 . نولعفي ال ام نولوقي مهنإ : لاقف ! ينوجمت ال نأ ًادهع يل تلعجو

 ١ ةيطحلا خسنلا يف دري م .

 . يدعي : رص ؛ يدغي : نع ؟
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 . حرشلا انلطأ دقو ةريثك محل رابخأو

 ليقو « تس ةنس مرحملا ةرغ يوتو . ةئامو نيثالث ةنس لبق هتدالو تناكو

 ىلاعت هللاو «نيتئامو عست ةنس :' «فراعملا» باتك يف ةبيتق نبا لاقو «نيتئامو عبس

 باتك يف يناعمسلا لاقو . دادغبب بقع هلو . ىلاعت هللا همحر « باوصلاب ملعأ

 هلو « حلصلا مفب نيتئامو ”عست ةنس يوت هّنإ : يرتحبلا ةمجرت يف '« باسنألا»

 مدقت دقو « لهس نب نسحلا دنع تناك هتافو نأ هريغ دازو « ةنس نوعستو ثالث

 رهاظلاو « عضوملا اذهب خيراتلا اذه يف ناك نومأملاب اهجاوز نأ ناروب ةمجرت يف

 . كانه يوتف رضح نم ةلمج يف ناك هنأ

 . يرتحبلاو يئاطلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 ىلإ ةبسنلا هذه « مال اهدعبو ةلمهملا نيعلا حتفو ةثاثملا ءاثلا مضب : يلعثلاو

 يرصحبلا ةمجرت يف ةبسنلا هذه ةمتت مدقت دقو -- ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب لعث

 اهنم : نوطب ةدع روكذملا لّعُت ىلإ بسنتو كانه رظنتلف واولا فرح يف
 . امهريغو نامالسو رح

 هللا لوسر ىلع مدق يذلا ؛ يلعثلا حبسملا نب ورمع ةليبقلا هله نمو (313)

 « ةنس نيسمخو ةئام نبا وهو ةنيدملاب ملسأف « برعلا دوفو يف مّلسو هيلع هللا ىلص
 رعاشلا يدنكلا رجح نب *جدنح سيقلا ؤرما لوقي هيفو برعلا ىمرأ ناكو
 : 'روهشملا

 ١٠م : ؟ باسنألا ؟

 عبس : باسنألا *

 ربلا دبع نباو ١5 : ه ةباصإلا يف رجح نباو م : نيرمعملا ين متاح وبأ هركذ : حبسملا نب ورمع 4
 . حيسملا : راتخملاو عق ينو « 888 : قاقتشالا يف ديرد نباو ١٠١١ : باعيتسالا يف

 ا . حالج : رع اص ه

 .١؟7 +: سيقلا ءىرما ناويد 5
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 ىلع «١ ءارعشلا تاقبط » باتك يف ةبيتق نبا هب دهشتسا ام ةلمج نم اذهو

 ناك هّنأو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمز نم سيقلا ءىرما نمز برق
 . 'ملعأ هللاو « هلاق ام ةصالخ اذه . ةنس نيعبرأ رادقمب هلبق

 ١ ءارعشلا تاقبط : ؟5١-لا5 .

115 







 ا/ملا/

 ينامكربلا قوراي

 بسنت هيلإو « هموق يف ردقلا ليلج ًامادقم ناك ؛ يناكرتلا نالسرأ نب قوراي

 بلح رهاظب نكس « رظنملا لئاه ةقلحلا ميظع ناكو ء نامت ريلا نم ةيقورايلا ةفئاطلا

 ةةينبأ هعابنأو هلهأو وه عفترم ”لت قوف قيوُنق ءىطاش ىلع ىببو « ةيلبقلا اهتهج يف
 اهنكسو « ةيرقلا هبش يهو « ةيقورايلاب نآلا فرعتو ةعستم رئامعو ةعفت رم ةريثك

 يف بلح لهأ اهيلإ ' ددرتي هلهآ ةنوكسم ةرومعم مويلا ىلإ يهو « هعم نمو وه
 حارشنالا ريثك عضوم وهو قيّوُدق ىلعو ةرضحلا يف كانه نوهزنتيو عيبرلا مايأ
 . سنأآلاو

 هللا همحر « ةئامسمخو نيتسو عبرأ ةنس مرحملا ي روكذملا قوراي يوتو

 .حالص " ناطلسلا ةريس » يف دادش نباب فورعملا نيدلا ءاهبب هركذ اذكه  لاعت

 . ىلاعت هللا امهمحر « نيدلا

 ةنكاس واو مث ةمومضم ءار ىلألا دعبو اهتحت نم ةانثملا ءايلا حتفب : قورايو

 . فاق رخآلا ينو
 ء فاق اهدعبو اهتحم نم ةانثملا ءايلا نوكسو واولا حتفو فاقلا مضب : وقف

 دقو « فيصلا يف عطقنيو عيبرلاو ءاتشلا يف يرحي بلح رهاظب ريغص ربهم وهو

 ررك هنإف " يرتحبلا ةدابع ابأ ًاضوصخ « ًاريثك مهراعشأ يف ءارعشلا هتركذ

 . ق ةخسنو راتخملا نم هبسن يف «نب» تطقس - امو

 . نوددرتي : رأ

 0 "4 ةريسلا رظناو ؟ رصانلا كلملا ناطلسلا : ن *,

 . ١917٠( ةفاقثلا راد ) هناويد رظنا « هرعش يف قيوق ركذ نم ًاضيأ يريودصلا رثكأ م
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 'ةديصق ةلمج يف هلوق كلذ نمف . دئاصق ةدع يف هركذ
 ,سايطب نم رصقلا ىلعأف بلح ئَترطف قيوق نع رفسأ قرب اي .٠ 58 5 5 هد 5 نو 5 7

 آلا " ىرجمو ةيحان لك يف هغبص رفصعملا درولا تبنم نع
 ” يسانيإ 'ترثكأف "يلع تدشح اهثنيتأ مث تشحوتسا اذإ "ضرأ

 نم ةانثملا ءايلا حفو ةلمهملا ءاطلا نوكسو ةدجحوملا ءابلا حتفب : سايطنبو
 مو + ترثدو بلح رهاظب تناك ةيرق يهو « ةلمهم نيس فلألا دعبو اهتن
 « بلطملا دبع نب ؛ سابع نب هللا دبع نب يلع نب , حلاص ناكو . رثأ مويلا اه قبي

 0 ا ا
 « برئيَتلا ىلع ةفرشملا ةيبارلا ىلع رصقلا ناكو « بلح يرش يف ناتيرق امهو

 ل وللا ا للا
 . * ملعأ هللاو « بلح لهأ نم

 ١ يمشاحلا حلاص نب كلملا دبع حدم يف ةذيصق نم ١١م4 : يرتحبلا ناويد .

 . ىجمو : ناويدلا ؟

 . ترثك ام ىلع تدشح : رق ص *

 . سايعلا : رق

 ةفاضإ اهنأ نافارلا قيوم علا رئاس اهب تلخأو « ةيلاتلا ةمجرتلا داريإب (رب) ةخسنلا تدرفنا 8
 « ناكل نبا فلؤملا ةافو دعب مج رتملا ةافوو يبهذلل مالسإلا خيرات نع ةلوقنم اهنأل ةرخأتم
 : يه هذهو « مقرب اهدرفن مو نتملا يف اهعضن مل اذهلو

 وهو « ةزعلا عم سائلا يديأب نآلا هطخ دجوي داكي : روهشملا طاطخلا يمصعتسملا توقاي »
 راجل نك لانو ديلا ماكل راد. ذاك لاعبو جلل يح نانا هو
 « يومحلا تؤقاي ريغو « انه روكذملا يكلملا توقاي ريغ وهو « ديري امب هعيبيف هيلإ هعفدو ًادحاو
 « بدألاو ةباتكلا بحأو ةفالخلا رادب أشن سنحلا يمور ناك : لاقو مالسإلا خيرات يف همجرت

 دوجف « ءافلخلا ةنازخم اهفرعي ناكو « هريغو باوبلا نبال ًطوطخ لصحو ملس دادغي تذخأ املف
 ًاسيئر ناكو « هب ىدتقي ًامامإ راصو « ةوقلا ةياغ ين ًابيرغ ًابولسأ بتكو « هدي تيوقو اهلع
 : هنمف ديج رعش هلو « رباكألا دالوأ هيلع بتك « ةمشحلاو لمجتلا ريثك ةمرحلا رفاو

 59 اهيذكت يفو يرمغ مكبح يف ىضم دقو ةاشولا يف مقدص
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 يلصوملا توقاي

 فورعملا « نيدلا نيمأ بقلملا « بتاكلا يلصوملا هللا دبع نب توقاي ردلا وبأ

 هاشكلم نب دمحم نب قوجلس نب هاشكلم حتفلا يلأ ناطلسلا ىلإ ةبسن « يلملاب
 فورعملا كرابملا نب ديعس دمحم يأ نع وحنلا ذخأو . لصوملا لزن ؛ ربكألا

 هيلع أرقو « همزالم ناكو « ةلمج هفيناصت نم هيلع أرقو ٠ يوحنلا ناهدلا نباب
 . كلذ ريغو ةيريرحلا تاماقملاو ينتملا ناويد

 رخآ يف نكي ملو « نسحلا ةياهن ين ناكو قافآلا يف هطخ رشتناو ريثكلا بتكو
 عم « هلثم خسنلا يف باوبلا نبا ةقيرط يدؤي الو طحلا نسح يف هبراقي نم هنامز

 اهنم بتكف « يرهوجلل « حاحصلا » لقنب ىرْغُم ناكو « ةمات ةهابنو ريزغ لضف
 ةخسن لكو « خسن ةدع اهنم ' تيأر « دحاو دلجم يف ةخسن لك « ةريثك ًاخسن

 ةريبك ةعمس هل تناكو « هب اوعفتناو ريثك قلخ هيلع بتكو « رانيد ةئامب عابت

 اهيطو ةايحلا نم لم اذ نم مكشيدح تللم ينأ ممعزو <

 يرصب ايو يعمس اي كايحم ىلإ 9 تعلط ملك يوش سمشلا ددجت

 يرمس هئاملظ يف كركذ بيطذإ ءهتشحوب سنأ اذ ليللا رهسأو

 يرمع نم هيقاب ًابستحم تسلف هب كارأ ال يل ىمنم موي لكو
 رصبلاو بلقلا رون كركذ نأل يدلخ يف ترد ام اذإ ران ليل

 « ةنسلا كلت نم تايفولأ يف همجرتو « ةئامتسو نيعستو نام ةنس ثداوح يف يبهذلا هركذ

 ثداوحلا رظنا ) ةنسلا هذه « دادغبب روكذملا توقاي نيدلا لامج ردلا .وبأ خيشلا يفوت : لاقو

 5:14 رسثك نباو 448: 6ه تارذشلاف ١40 : م ةرهازلا موجنلاو ه.6' : ةعماجلا

 . (؟*# : يمالسلاو

 . 58# : ٠ ةرهازلا موجنلاو م١* : ١9 ءايدألا مجعم يف هتمج رث- ابوه

 تيارو + عدا

 ليحل



 هللا دبع وبأ بيجنلا دادغب نم هيلإ ريسو « دالبلا نم سانلا هدصقو « هنامز يف
 عامسلا ىلع لب « هآر نكي ملو اهب هحدم ةديصق يطساولا ركب يأ نب يلع نب نيسحلا

 : يهو « ١ غلبأف هطخ نسح فصوو « اهباب يف ةديج ةديصق يهو « هب

 ىلعملا رم نكس ءابظ نم ىّلصملاو جلاع ”نالزغ نبأ

 .ىلجتت 'اهقفأ نم ٌرودبو ناب ”ناصغأ نابثكلا كلتبأ

 وفك -ةلجد ءامل * بيقنأ

 هوجو ”نسح نالزغلا كلتل مأ

 غلا سجرألا نم اهناذح نبأ
 ر ولا ةغبص نم رارعلا كاذ نيأ

 نران ثبكاوك اهئاعرجيأ

 هبش ضرألا يف مالسلا رادلأ

 !| فالخ ًاهوجو يدبت موي لك

 هيلإ ميلحلا وبصي ايابصو
 ايرصانلا بئاصعلا نبصتعي

 عب الو ا كيف نبقري سبيل
 7 5 هن سه

 عسيبر "هيف بولقلل عبرم
 يلاعمللا اهيف دافتست ةدلب

 . رخاف : ن ؛ رحان : قص ع *

 . الهو : ص نق

 . ءام مسا : بيقنلا ه

 ق 1
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 . نوطخ : ن

 . بولقلل هيف :
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 الهس حبصأ نحلل تءارت ول

 القتسا ميسنلا ”زجان اذإ "ض
 ؛الطو مامغلا هداج اذإ د

 ىلدتف هنوصغ يف اند ج
 الكو اشاح نوطساقلا بذك
 الشم دادغبل ىرت نأ زجعم

 لبح يه انأك انسح ٍسمأ

 الدو الكش "نرطخ ام اذإ ن

 الحو ًادقع كنم نالحيف ت

 الإ و « حاحصلا» ريغ ًائيش نفر

 ىلوت عيبرلا اذإ لاوتم

 الزهو ًادجو ًاملع يناعملاو

 ىلحتت هب اهنأ ول تتوق



 ١ ص :

 ص '؟:

 دلا نيمأ ٌرشن عوضي نأ ال نم

 اصلا ىربنال اهروزي نأ تجر ول

 ايرب ةاورلا تفاو نئلو

 ولتت ”مراكألا هل دوج رع

 الولو مولعلا دراش عماج

 سألا ' هتلوص فاخم عاري وذ

 داون قر ةريقت فان اذإَو

 دل كلملا ةسارح يف افقي
 اسرأ "ةغالبلا ثعبب .امثِإ

 وحخ ائلتمم رابحلا ديعيف

 هدب ليحي ًاروط هارتو

 ١) ميظنك وأ ضايرلا يشو لثم

 الضف كاذ اهبسحو اهيف نب

 الهسو الهأ : لوقي اهيف تم
 ىلحأ 'هايؤر نإف اهيلإ ه
 ىلتت مراكملا هنع ”داوجو

 ىلكث لئاضفلا ”مأ تناكل ه

 ال5 :بئانكلا ذل“ تحول

 "ىلجخ رمسلاو ضيبلاف ضايب يف

 الصن دري الو 8 ع

 السر فئاحصلا تناك اذإ تال

 لمأو اهيف ”لمأ دق امل اف

 الصفف الصف مولعلا حادقب

 القنو ًاظفلو طخ ىهزي * رد

 الهم كسفن تبعتأ الهم نيدلا نيمأ لثم ةديرم اي دئتاف

 )| رثظو حامسلا اخأ اي يديس

 لاله نبا بتاكلاو ردب تنأ

 فتلاب كتنإف ةلوأ نكي نإ

 الا عمج يذلا نيدلا نيمأ اي

 بح ىلإ ءانثلا هداق نم انأ

 ضاقب هئانثلا ”لجسأ اذإو

 اهوبأ طق ضار ام اركب ضراف

 . هاير

 . هتقير فاخم :

 . لجن : قصص م

 . .ردلا مظن لثم وأ : ن نم رب

 ىلعملا برو ىلعلا نباو دجم

 ىلوت نميف ريخ.ال هيبأك
 ىلصو تقبس دقل « ىلوأ ليض

 المش لضفلاو هايف هل

 ىلستي ال لظي ىبح كل
 الدع ةداهشلا وخأ هيف راص

 العب ةبطخيل ةنباب هركف



 الهأ حدملل كآر نكلو 1و دجأ الو .ههتع ديؤي ادخال
 الصو كيأر نسح نم يغبي ءاج دادو يعاد كيلإ هاعدو

 ىلعأ كيأرو هب ليفك ب اقلاف برقلا رذعت ام اذإو
 الصن حبصلا درجو مالظ نم ١1ًاشيجقفألا درج امملساو قباف

 نسأ دقو « ةئامتسو ةرشع ينام ةنس لصوملاب روكذملا نيدلا نيمأ ينوتو
 . يلاعت هللا همحر « ربكلا نم هطخ ريغتو

4 

 ردلا وبأ يمورلا توقاي

 2 روهشملا رعاشلا « نيدلا بذهم بقلملا « ىمورلا هللا دبع نب توقاي ردلا وبأ
 لمعتساو ٠ بدآلا نم رثكأو ملعلاب لغتشا + رجاتلا ' يليخبا روصنم يلأ ىلوم
 ًاميقم ناكو « نمحرلا دبع هسفن ىمس رهمو زيمت املو « هيف داجأف مظنلا يف هتحيرق
 نم ةلمج يف "« ليذلا » باتك يف ييبدلا نبا هدعو « دادغبب ةيماظنلا ةسردملاب
 نم ًائيش أرقو زيزعلا نآرقلا ظفحو « دادغبب أشن هنأ ركذو « نمحرلا دبع همسأ
 ركذو يبباصتلاو لزغلا يف هنم مظنلا رثكأو رعشلا لاقو ًانسح أطخ بتكو بدألا
 هنأ ركذو رعشلا نم ًاعوطقم هل دروأو « سانلا هظفحنو هرعش قارو « ةبحملا
 : وهو « هايإ هدشنأ

 شيج قفألا يف رج : رن .
١ 

 غو : « نانحلا ةآرمو 888 : ه ةرهازلا موجنلاو
  - »4ءابدألا مجعم يف هتمج رت 14 : 61١

. 78١ 
 ةقرولا « ؟ رفاسلا ردبلاو 84107 : ةقرولا « ؟ ج نامحلا دوقعو

 ١ ليما . شماطا ينو « يبلحا : عا يلا : نم .
. ) 

 جدريميك ةعماج ةطوطخم ) 55 : ةقرولا « ؟ ج ييبدلا نبا خيرات
* 
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 ةفيطل ةقيقر يهو « اهب ىنغتي ةرئاس هراعشأو ' [ ريغصلا عومجملا ين هتيقبو ]
 : هلوق كلذ نمف

 ”ناتهبو روز يعّدلت ام لكف اوناب دق بابحألاو كعمد ضاغ نإ

 ناطوأو عير "مهنم الخ دقو ”مهلايخ ىسنت وأ ”سنأت فيكو

 ناصغأو ٌرامقأ رظاونلا نع ىأنف اوأن موق نم هللا شحوأ ال

 ”مهنعظ رثإ يداؤف راسف اوراس
 ناب الو ال ”كيأ حنرت الو "مهدعب دعب نم ىرثلا ٌرغث ريفاال

 نازحأو مه ”مهنيب ”ةادغ يديك يف رانلا ىكذأو يعومد ىرجأ

 نارين هللا ليلحل اشحلا ّيط ينو يلقم يف ىوث حون ' نافوط .

 نانبلو ”دْحأ هل داحل مكيف دك نم تدباك ام رخصلا دباك ول

 ناله هاقلأ امل نالو ىَوُضَر ىلع ”ضرو يدجو نم 'لبذي باذو
 ناسحإ هنم يلام كنسح ناطلس هتجبب نسح يقر كلمت نم اي

 نآمظ وهو يباقل ”لالدلا :فنأ ٍلدب نم كنع يلامف تئش فيك نك

 اوناب ”ةعاس يرابطصا ”شيج نابو

 : ًاضيأ هرعش نمو

 يمالس مالسلا راد ىلإ دهمو يمارغو اهب يدجو 'غلبم الأ

 يمامذ ”دهع حري مل قرتعم ىلإ مكشسم اةيحن غلب .ابصلا ”ميسن
 "ا جو - . 5 . -

 يمايهو ىوملا يف يلذل "قري هّلعل هيلإ يناوشأ ”ضعب ْفصَو
 يمانم بلقم نم هادعب ىفن ”نداش كيف يل ءاروزلا ”ةبحر ايأ

 يمامحل ”هضارعإ ينضرعو هنيبل يربص "ناب لامج ٌميدب

 . ةدوسملا يف تاليوحتلا ضعب نم هلعلو ؛ نم رب ع ن صاق : نم طقس للا

 . ءامق : نم ربار ص ن ؟
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 يمادمب ”هرجه يعمد جزعيو ىركلا ينيع نع دص ام اذإ ددصي

 يماوأو ىوهلا يف يرو يرانو يبتجو هيدي ين ينومو ينايح
 يمارم ”لينو يداعسإو يتايح هبرقو « يتافو يبع هدعب يفف

 يماقس نوفحلا مقس نمو ءيلوحن هرصخخو «يدجو ران هيتنجو نمو
 ' يمارغو هب يدجو ىلع ”ليلد ”هلالدف يلذاع اي يرذاع نكف

 : اهلوأ ةديصق هل نوظفحي قرشلا دالبو ماشلاب ءاهقفلا نم ًاريثك تيأرو

 يلب ىلب « لبأ ام كبحب فند لب الب ريثم اي كدعبل يدسج
 لئاسلا راذعلاب يرذع تحضوأ يمئاول هيف مالام اذإ نم اي
 « لماشلا» يف مأ « بيذهتلا» ف لح مأ يتاقل « زيجولا» يف يلتق نيجأأ

 لطاه عمدو ىربع ةلقم وذ قشاع بذعي نأ « بذهملا» يف مأ
 لباب فرط رحسب سوفنلا فلت يف كاتفأ دق كاتفلا كفرط مأ

 تقولا اذه يف ”هرضحتسأ يذلا وه ردقلا اذه نكل « اذه نم رثكأ يهو
 . اهنم
 : هلوق اهتم « ًاتايبأ بلح ةنيدمب ءابدألا ضعب هل 7

 مهج وهو بلقلا تنكس فيكف كلئامش 5 ىلحأ نادلولا نم

 مث هيف تركفأف ١ تيبلا اذه يف دادغب ' يف هيلع اودقتنا دقو : لاق مث
 نالوا ارم تاتا لا هيك ووو الام أ هيج يااا ل هل تلق
 الإ عنتمملا سيلو « مهنم لئامش ىحأ نوكي دق هنإف ٠ مهج يف نوكي ال هنأ

 يدا ىلا ع لاقف « مهج ين نادلولا نوكي نأ

 « ةئامتسو نيرشعو سمخ ةنس يف لبرإ ةنيدمب لضافألا ضعب ينربخأو
 ًاموي تدعقف « ةيماظنلا ةسردملاب ةئامتسو نيرشع ةنس يف دادغبي تنك : لاق
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 فيعض خيش ءاج ذإ « بدألا ركاذتن نحنو روكذملا ردلا يلأ بناج ىلإ اهباب ىلع

 فرعتأ : ردلا وبأ يل لاقف « انم ًابيرق سلجف « اصع ىلع أكوتي لاحلاو ىوقلا

 : هيف ' لوقي يذلا « صيب صيحلا كولمم اذه : لاقف ء ال : تلقف ؟ اذه

 ابح طق يدنع هدادزت نلف ىّبقت وأ 'صتمقت وأ "شيرشت

 الق تاه ةةدايزلا درت نإف يذق لك كبح ”ضعب كلمت

 « هيلإ هلاح لآ امو « هيلع ناك اميف ركفأو « هيلإ رظنأ تلعجف : لاق

 . ملعأ هللاو «هيف امهدجأ ملف صيب صيحلا ناويد يف نيتيبلا نيذه انأ تبلط دقلو
 ىلع لب « هيلع فقأ ملو ريغص هّنأ تعمس رعش ناويد روكذملا ردلا يبألو

 يفكيو « ماشلاو قرشلا دالبو قارعلاب لوادتم هرعشو « هنم ةريثك عيطاقم

 ليقع نب رضحلا خيشلا ةمجرت يف ءاحلا فرح يف مدقت دقو - ردقلا اذه هنم

 ةنس ي نيتخسن " هناويد نم تكلم ينإ مث - ' ةيلاد تايبأ ةثالث هل يلبرإلا

 رشع يف لخدي مجحلا ريغص وهو « ةسورحملا قشمدب  ةثامتسو نيتسو عبس
 ش ٠ . *سيرارك

 هلزنمب ًاتيم دجو روكذملا ردلا ابأ نأ ةرخأتملا خيراوتلا ضعب يف تيأرو
 لاقو « ةئامتسو نيرشعو نيتنثا ةنس ىلوألا ىدامج نم رشع يناثلا ين دادغبب

 . ىلاعت هللا همحر « مايأب كلذ لبق يوت دق ناك هّنإ : سانلا

 موي « ًاتيم هراد يف ردلا وبأ دجو « دادغب خيرات ١» يف راجنلا نبا لاقو

 ةيماظنلا نم جرحخأ دق ناكو « ةنسلا نم ىلوألا ىدامج رشع سماخ ءاعبرألا

 « نيتسلا * حطان هنظأو « تام ىم ملعي ملو « ريغصلا رانيد بردب راد ين نكسف

 . ملعأ هللاو

 نين



 دالب ىلإ ةبسنلا هذه « ميم اهدعبو واولا نوكسو ءارلا مضي .: يمورلاو
 . دالبلا ريثك عستم روهشم ميلقإ وهو « مورلا

 مورلا لهأ نأ : يهو غ اهنع لاؤسلا رثكيو اهيلإ جاتحي ةييرخ ةتكذ انهاهو

 لوق كلذ نمف « مهراعشأ يف يف ءارعشلا هتلمعتساو « ( رفصألا ونب » مهل لاقي
 : ةروهشملا هتديصق ةلمج نم يدابعلا ديز نب يدع

 روكذم مّهنم قبي مل م ورلا كولم ماركلا رفصألا ونبو

 باتكب ترفظ ىتح « 'ليلغلا يفشي ام دجأ ملف ًاريثك كلذ تعبتت دقلو

 : هتروص ام هنم تلقنف « هنلؤم: مسا :هيلغ بنكي لو 6 تيفللا و .همسا مين#
 هنم تيقبف « ' لوألا نامزلا يف مورلا كلم مرغخنا : : لاق هيبأ نع سابعلا نع
 لوأ اوكلمي نأ ىلع اوحلطصاف « رش مهنيب عقو ىبح كلملا ين اوسفانتف « ةأرما

 هل دبع هعم نميلا نم لجر لبقأو ٠ كلذل ًاسلجم اوسلجف « مهيلع فرش "نم
 يأ يف اورظنا : اولاقف مهيلع فرشأف « هنم دبعلا ”قّبأف « مورلا ديري يشبح
 مهمصاخف « « رفصألا » هومسف ًامالغ تدلوف « ةأرملا كلت هوجوزف ؟ مععقو ء يش
 ببسبف « يضر ىتح هوطعأف « هوضرأف هدبع انأ قدص : مالغلا لاقف « ىلوملا

 يشبحلا نيب ًادلوم هنوكل « دلولا نول ةرفصل . رفصألا ونب مورلل ليق كلذ
 . ملعأ هللاو « ءاضيبلا ةأرملاو

 ١ ليلغلا هيف ىفشأ نم : ق ع ر ص ؛ ليلغلا هيف ىفش ًادحأ : راتخملاو نم رب ن .
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 يومحلا توقاي

 ىلوملا يومحلا دلوملاو سنحلا يمورلا « هللا دبع نب توقاي هللا دبع وبأ
 دادغبب هعاتباو « ًاريغص هدالب نم رس ؛ نيدلا باهش بقلملا « رادلا يدادغبل

 باتكلا يف هلعجو « يومحلا ' ميهاربإ رصن يأ نبا ركسعب فرعي رجات لجر
 ًائيش ملعي الو طحللا نسحي ال ركسع هالوم ناكو « هرئاجت طبض يف هب عفتنيل

 الو « دالوأ ةدع " دلوأو اهم جوزتو «٠ دادغبب ًانكاس ناكو « ةراجتلا ىوس

 يف رافسألاب هالوم هلغشو « "ةغللاو وحنلا نم ًائيش أرق روكذملا توقاي ربك
 ترج مث . ماشلا ىلإ دوعيو يحاونلا كلتو نامّعو ؟شيك ىلإ ددرتي ناكف هرجاتم

 نيعستو تس ةنس يف كلذو « هنع هدعبأف هقتع تبجوأ ةوُبَن هالوم نيبو هنيب

 هالوم نإ مث .دئاوف ةعلاطملاب هل تلصحو ءةرجألاب خسنلاب لغتشاف «ةئامسمخو
 هالوم ناك داع الو « ”شيك ىلإ هرفسو ًائيش ”هاطعأو هيلع ىولأ * ةديدم دعب

 مهاضرأ ام هتجوزو هالوم دالوأ ىطعأو هدي يف ناك امم ًائيش لصحف « تام دق

 . ًابتك هتراحت ضعب لعجو اهب رفاسو « هلام سأر اهلعج ةيقب هديب تيقبو « هب
 علاط دق ناكو ؛ هنع هللا يضر « بلاط يأ نب ىلع ىلع ًابصعتم ناكو

 5١١ : ةقرولا « لبرإ خيراتو ٠١5 : ه يبهذلا ربعو ه5 : 4# نانحلا ةآرم ي هتمج رثأ و٠

 ؟ يئاولا ين يدفصلاو ةلقنلا تايفو يف يرذنملاو مالسإلا خيرات ي ًاضيأ يبهذلا هل مجرت دقو

 ( هليفنتسو ةعبط ) نادلبلا مجعم نم سماحلا ءزحلا ةمدقم رظنا « هنع ةريثك ثوحم نيقرشتسملاو

 مالعأ ين دجنملا حالص روتكدلا هنع ثدحن دقو ممه ١: يكسفوكشتاركل ينارغحلا بدألا خيراتو

 ١ : 88٠١. ناملكؤرب ةلمكت رظناو « اهدعب امو ١ : 5١ برعلا دنع ايفارغحلاو خيراتلا

 . يومحلا ركسعي فرعي : نم رب ؟ راتخملا نم «ميهاربإ » تطقسو ؛ ميهاربإ نبا : ق

 .هلدلوو : ر ؟

 . ينرعلا جيلحلا يف ةريزج : شيك. . ةغللا نمو : ر

 . ةديدم ةدم : نم رب ع ق ه
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 قشمد ىلإ هجوتو ٠ يوق فرط هنم هنهذ يف ١ كبتشاف « جراوحلا بتك نم ًائيش
 بصعتي نم ضعب رظانو « اهقاوسأ ضعب ين دعقو ةئامتسو ةرشع ثالث ةنس يف
 « هنع هللا يضر « ًايلع هركذ ىلإ ىدأ مالك امهنيب ىرجو « هنع هللا يضر يلعل
 نم جرخخو « مهنم ملسف « هنولتقي اوداك ةروث هيلع سانلا راثتف .« غوسي ال امب
 لصوو « هيلع ردقي ملف هبلطف « دلبلا يلاو ىلإ ةيضقلا تغلب نأ دعب آم زهنم قشمد
 ىدامج نم يناثلا وأ لوألا رشعلا يف اهنع جرخو « بقرتي ًافئاخ بلح ىلإ

 لبرإ ىلإ لقتنا مث . لصوملا ىلإ لصوتو « ةئامتسو ةرشع ثالث ةنس ةرخالا
 « ًايدادغب ناك قشمدب هل رظانملا نأل « دادغب لوخد ىماحنو ناسا رخ ىلإ اهنم كلسو

 . اهدالب يف رجتي اهب ماقأ ناسارخ ىلإ ىهتنا املف . لتقيف هلوق لقني نأ يشخو

 هفداصو « مزراوخ ىلإ ىضمو اسن ىلإ اهنع جرخو « ةدم وردم ةنيدم نطوتساو

 هسفنب مزهاف « ةئامتسو ةرشع تس ةنس يف كلذو « رتتلا جورخخ مزراوخب وهو

 ناك ام بعتلاو ' ةقياضملا نم هقيرط يف ىساقو . هسّمر نم رشحلا موي هثعبك

 « :بابسألا هب تعطقت دقو لصوملا ىلإ لصوو « هركذ اذإ هحرش نع لكي
 ' لقتنا مث «" ةديدم ةدم لصوملاب ماقأو « بايثلا ”نشخو لكآملا ءيند هزوعأو

 ين تام نأ ىلإ « ناحل ين اهرهاظب ماقأو ء بلح ىلإ اهنم لحتراو راجنس ىلإ
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذ ينآلا خيراتلا .

 مدقملا  يفوتسملا نبا تاكربلا وبأ هعمجم يع يذلا « لبرإ خيرات » نم تلقنو

 ناكو « ةئامتسو ةرشع عبس ةنس بجر يف لبرإ مدق روكذملا ًاتوقاي نأ - هركذ
 نب دمحم ناطلسلاو رثتلا نيب اهيف ترج يلا ةعقاولل اهقرافو « مزراوخب ًاميقم

 . هاش مزراوخ شكت
 ةفرعم ىلإ ءابلألا داشرإ» هامس ًاباتك فنصو *. خيراوتلا عبتت دق ناكو

 اذهيف تعمجو» : * لاق هلوأ يف ركذ « رابك ؛ دولج ةعبرأ يف لخدي « ءابدألا

 . ةديدم لص وملاب : رب * . ةقئاضلا : نم رب ع*
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 « نيروهشملا ءارقلاو نيياسنلاو نيي وغللاو نييوحنلا زابخأ نم يلإ عقو ام باتكلا

 باحصأو نيروهشملا باتكلاو .نيفورعملا نيقارولاو نيخرؤملاو نييرابخألاو

 بدألا يف فنص نم لكو « ةنيعملا ةبوسنملا طوطخلا بابرأو « ةنودملا لئاسرلا

 ء زاحيإلا ةياب يف زاجعإلاو راصتخالا راثيإ عم ؛ افيلأت هيف عمج وأ افينصت

 مهفيناصت ركذو « تاقوآلاو كيلاوملا َنيتو# تايفولا تابثإ يف ًادهج لآ ملو

 يدادرت يف و ' مه راعشأ نم ءيشو مهباسنأب رابخإلاو « مهرابخأ نسحتسمو

 « هلانم برقو 0 لق ام الإ ديناسألا تفذحو « دابعلل ىطلاخمو دالبلا ىلإ

 ربكو مجحلا رغص تدصق يد الإ ٠ ةزاجإو ًاعامس اهتابثإل ةعاطتسالا عم

 اذه يف لوعملا ءاملعلا بتك نم يذخأ نطاومو يلقن عضاوم تبثأو . عفنلا

 1 ملا لكلا حصا ىف عوجرلاو + هلع دأقلا

 هفيناصت نمو . ءامدقلاو نب رخأتملا ءارعشلا رابخأ يف ًاباتك عمج هّنأ ركذ 3

 <( ءابدألا مجعم ١ باتكو « ءارعشلا مجم » باتكو « نادلبلا مجعم ) باتك ًاضيأ

 باتكو « ةعفانلا بتكلا نم وهو « ًاعقص فلتخملا ًاعضو كرتشملا» باتكو

 '« يسرافلا يلع يأ مالك عومجم ١ و « لودلا ١ باتكو « خيراتلا ين « لآملاو أدبملا»

 « برعلا باسنأ هيف ركذي « بسنلا ي.بضنقملا» و . « يناغألا باتك ناونع» و

 . (« ىنتملا رابخأ » باتكو

 متر افلا هلق ف لاح ةنه هل تاكو
 ميهاربإ نب فسوي نب يلع نسحلا وبأ نيدلا لامج مركألا يضاقلا ركذو

 « ىلاعت هللا همحر ناك بلح بحاض ريزو : ىطفقلا ينابيشلا دحاولا دبع نبا

 روكذملا ًاتوقاي نأ « ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ » هامس يذلا " هباتك يف

 امو هلاح اهيف فصي « رثتلا نم ًابراه اهيلإ هلوصو دنع لصوملا نم ةلاسر هيلإ
 هللا دبع نب توقاي كولمملا ناك » : ةلدمحلاو ةلمسبلا دعب يهو « مهعم هل ىرج

 نيح « ةئامتسو ةرشع عبس ةنس يف لصوملا نم ةلاسرلا هذه بتك دق يومحلا

 ١ تارابعلا ضعب انه فلؤملا طقسأ .

 .٠ هالعأ 8
 هةمدقم نم ًابناج فلؤملا لقن يذلا )0 ءايلألا داشرا 0 ريغ ا انك هنأ مهود !ذه
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 ريزولا هقر كلام ةرضح ىلإ ؛ ىلاعت هللا مهدابأ « رثتلا ديرط مزراوخ نم هلوصو
 دحاولا دبع نب ميهاربإ نب فسوي نب يلع نسحلا ينأ مركألا يضاقلا نيدلا لامج
 « هلظ هيلع هللا غبسأ « ةباكع نب ةبلعث نب نابيش يب ميت يميتلا مث « ينايشلا

 « مصاوعلاو بلح 'بحاص ريزو ذئموي وهو « هلحم ةدايسلا جرد ين ىلعأو
 ءهلآمو هقراف ام دعب هرمأ ءدب ىلإ ءامبإو « هلاوحأو ناسارخ لاوحأل ًاحرش

 اهروصق نم ًارارفو « ًابيبتو ًامظعإ فيرشلا هيأر ىلع اهضرع نع مجحأو

 مهدجوف « رئنلاو 'مظنلا يلحتنم نم ةعامج اهيلع فقو نأ ىلإ «ًابنجتو هلوط نع

 .« اهتلح قرلا كلام نساحم نأ كشي امو ؛ اهلقن ىلع نيتفاهتم « اهبتك ىلإ نيعراسم
 ل يل يل م

 اي اضرت اوروبا للا « اهللز نع حفصلاو « اهحفصت يف اهولع

 : هذ يه اهو . ًايرهوج ًارد ىتتقا نم لك الو

 3 هنو مالسإلاو 3 هيلهأو ملعلا ىلع هللا مادأ 3 ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 3 هللا زعأ « ريزولا ىلوملا لظ غوبس نم « مهاطعأو مهحنمو ءوهاخو عيعرضااع

 ءارجإب ىرجأو « همالعأو هتيولأ رصنو « هرادتقاو هدجم فعاضو « هراصنأ

 ةمعن يف « هالع نييلع ىلإ عفرو « هاقب لاطأو « همالقأ قافآلا ين قازرألا

 « اهديدم ةياغ ىلإ يهتني الو « اهديدع الو اهددع ىصحي الو . اهديدج لبي ال

 هتلود مادأو « اهديدو الو اهداو لقي الو ء اهديدح الو اهدح لفي الو

 « هراثآ هرثأ نسحب نسحيو «هرانم عفريو .ةلركأ مزببو» ةعش ا ملي نيدلاو اينذللا

 مولعلل هلظ ؛ غبسأو « هراونأ فعاضيو « هراون رينيو « هراهزأو هرون قتفيو

 اك دش يب سل سو

 هتمه ولعب مظعيو « اهنامز هئالع عنابب ضوريو « اهناجيت هدجم عصانب عص ريو

 « اهناكمو اهناكمإ قاقحتسالا جرد ىلعأ ين نكميو « اهنأش * ةيربلا نيب ةفيرشلا
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 « اهدعاوق سوسي « ةينيدلا دعاوقلاو ةيمالسإلا لودلل هردق رمألا ذافنب ' عفريو

 '" جهنيو « اهدضاعم ةلايإلا نسحب دضعيو « اهدناعم نيبيو « اهدعاسم زعيو

 ةنسو « نامزلا ةهبج يف ”ةرغ هريبدت نسحب دوعت ىبح « اهدصاقم دصاقملا ليمجي
 ركو ناولملا ماد ام اهرجأ هل نوكي «ء ناسحإلاو لدعلا ىلع عبط نم اهب يدتقي

 هرمز هرمس اعتاب نإ تكرار سمش قرشلا نم تقرشأ امو « ناديدحلا

 . 6( سفن

  يلعلا مركألا لحملاو «. يولوملا يلاعلا رقملا ىلإ يهني كولمملاف « دعبو»
  لوجحلا ةيداب ررغلا ةحضاو . لوسلا ةغلبم رونلا ةقرشم هتداعس هللا مادأ

 ءارآلا ءافص نم اهتحنم امب نغتسم « هنايبت نع ةيولوملا ةيحيرألاب فتكم وه ام
 مالسلاو ةالصلا هيلع هب فصو ام هبسحأ دق « هنايبو هحاضيإل هملق " ءاضمإ نع

 رختفيو « ءالولا نم هدقتعي ام حرش وهو « نيملكمل يتمُأ نم نإو « نينمؤملا
 ٍراهظإ نع « ةيعملألا . كلت هتفك دق « ءازتعالاو ةفيرشلا ةرضحلل دبعتلا نم هب

 قافآلا يف هئالو نيد ين كولمملا ّولغ لئالد نأل « ةيوطلا هنجت امم قلملاب هبتشملا
 رهدلا تاحفص ىلع ميركلا همساب دادولا صالخإ ؛ةكس ةعبطو « ةحضاو

 مراكملا ءانب اهب حبصأ ىبح قافآلا قبط يذلا لضفلا عئارشب هناميإو « ةحئال
 لهأ ءاعدو « نيبم هيدل ةدهاشملاب ديناسألا ةبيرقلا دجملا ثيداحأل هتوالتو « نيتم

 ةلمب هقيدصتو « نيميلاب هاقلت يذلا هلضف ةمامإب نامبإلا يف ةالاغملا ىلإ قافآلا

 دقل ىبح « نيبحلا قرعب هد دبتم مضو هدراش مظنل يخوتلاب درفت يذلا هددؤس

 رصتقيو « ليبسلا اهيلإ عاطتسا نم ىلع اهجح ضرتفي مل ةبعع لضفلل حبصأ
 « هدمتسي ًاظح مهنم لكل نإف « ليبسلا نباو رتعملا نود ةردقلا يوذ ىلع اهدصقب

 ءانتقا ءاملعللو « هنيعم نم مخضلا فرشلا ءامظعللف « هدتعيو هب دعتسي ًابيصنو

 « هنوفج ضغو رهدلا بئاون نم نامألا عيقوت ءارقفللو « هنيطق نم لئاضفلا

 .مفرو : نم رب تاق ع١
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 مالتسالا ةطيسبلا فكللو « ليجبتلاو مالسلا ةفيرشلا ' ةهبجلل هكسانم نم اوضرفو

 " هنلعو هرسو . هرضحو هرفس يف هنأ كولمملل ىلاعت هللا دهش دقو « ليبقتلاو

 «هترضح دئاوفب ءاملعلا لفاحمو « ءالضفلا سلاجم ريطعت هراعش « هربخمو هربخو

 هب ينأي الل ًازيرطتو « مانألا نيب كلذب ًاراختفا ٠ هتلضف نم ةدافتسملا لئاضفلاو

 : مالكلا ءانثأ ِق

 هركذب يرعش تفرش عّمط ىلع 2 يدئاصقب ىرولا تفرش انأ اذإ

 لب « مكمالسإ يلع اوَنْمَت ال لق « اوملسأ 'نأ ”كيتللع نوتُمَي ©
 : تارجحلا ) 4 نيق داص مثتْنْك "نإ نامبإلل مك اده "نأ مُدكْلَتع "نمي هللا

 هديبع ”ةفاك انالخأ الو « ةيلاتتملا هلئاضف داوم هئايلوأ رشاعم هللا انمرح ال (

 راحبلاو « ةيلعلا تاومسلاو « ةّيحادملا ضرألا بر مهلا « ةيلاوتملا هيدايأ نم
 يف انغلبو « يئاعد بجتساو « يئادن عمسا ." ةرخسملا حايرلاو « ةرجسملا

 . هيوذو هبحصو يبنلا دمحمب « هيجترنو هلمؤن ام « هيلاعم
 تانكلا ا ونلا نق نه لتسفلا + فيرتفلا بالا قران ال هلولمللا زاك ققو

 موشغلا نمزلا فللخخ راردتساو « حلاكلا رهدلا باتعتسا دارأ ٠ فينملا لضفلاو

 ماقملاو . باستكالا ةيعاد بارتغالاو ٠ ةكرب ةكرحلا يف نأب ًارارنغا ٠ حماجلا
 : تئيتكس لفاحملا يف ٠ تيبلا سلحو : * ماقساو لذ .راتقإلا ىلع

 رقفلا نم ريخ توملا نأب ينيقي يب, ٌرمتسا مث كشلا فوقو تفقو
 رسيلا بلط يف ناطوألا نع ترسو هب ام * بلقلابو يلهأ نم تع دوف

 " سع لع ةايح نم ريع توملاف  ..ييريصا ان قلق“. :نبللا ”فكاوو

 ١ ص نم تطقس : ةهبجلل .
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 يربق ىلع عومدلا ”ضيف اهب لقي ةدلبب تومأ وأ الم بسكأس

 « ةبحص لك عم فاوطتلا بكرم بكرو « ةبرغلا ىلإ لمألا براغ ىطتماف

 « نورحلا هرهد هل بحضني ملف « داك وأ دسلا غلب ىتح « داجنألاو راوغألا ًاعطاق

 اربحلا مكت مل اهسفنأ بيع نع تلئس ول مايألاو يلايللا نإ

 هملسأ ىبح «ةينمألا "لين هعفادي ءاجش هقلح يف وأ ءىذق رهدلا نفج يف هّنأكف

 : ةينملا ةقبر ىلإ

 يئان همزع بيرق ' صخشبىرخأ ىلإ ريسي وأ ضرأب رقتسي ال
 ءاصيلحلاب ًامويو بيذعلاب ام ويو قيقعلاب ًامويو ىوزحي ًاموي

 ءامنت رضق ًابيحو نوذحلا بعش . ةنوآو. ادن يحتني ةراتو

 « ظحلا سوبع عمو ؛ برأ كاردإ وأ رطو غولب « بدألا ةفرح عم تاهيهو

 نم تيضر ىبح « باتعو دينفت يف نامزلا عم لزأ ملو . ظفلا رهدلا ماستبا

 ةشيعملا للعيو ٠ اهيجزيو مايآلا عفادي كلذ عم كولمملاو ٠ بايإلاب ةمينغلا
 ضار ريغ . فافكلاو ةهازنلاب ”المتشم . فافعلاو ةعانقلاب " ًاعنقتم « اهيجريو

 ىضترا دق ناوخإب ًايلستم « لطب ال "كاخأ هركم نكلو . لّمّسلا كلذب

 « فافكلاب مهنم يضرو . فاطلألاب مهرشاع « مهقئاوب نمأو «٠ مهقئالخ

 ا : ىقتي مهرش الو ٠ ىجنري مهريخ ال

 لف



 : احاحش وأ ًايراو ًادنز حدقتسي نأو « احخانج عمط ضيب فحلي

 ٌروزأ الو رازأ الف ترجه ييلابأ الف نامزلا ينبدأو
 ريمألا لحر مأ دنحلا راسأ موي تشع ام لئاقب تسلو

 نم اهي دجوف « ناطلسلا سفنب مهدنع رسفملا « ناجهاشلا ورمج ماقملا ناكو

 لهألا نع هلغش ام « بابلألاو ماهفألا ىلوأ فئاحصو « بادآلاو مولعلا بتك

 « ةدوشنملا هتلاضب اهنم رفظف .« نكسو يفص لخ لك نع هلهذأو « نطولاو
 مزمل ماقمب اهلباقو «٠ صيرحلا مهنلا لابقإ اهيلع لبقأف « ةدوقفملا هسفن ةيغبو
 , اهقئالخو اهقلخ نسحب عتمتسيو « اهقئادح يف عتري لعجف « ' صيحم الو اهنع
 « بانحلا كاذب ماقملا دقتعاو « اهفتنو اهطوسبمب ذذلتيو « اهفرط يف هفرط حرسيو
 : بارتلا رواحي نأ ىلإ

 بارتغاو ”مامتغا هتعيلط شيجي يتب رهدلا ام اذإ

 باتكلاو ةلابذلا هاريمأ انيك يبهج نم هيلع تننش

 بايترا اهقئاقح نم بئاجع يلايللا ميش نم ”صنأ تبو
 بارشلا مهمومه ىلج اك ًاحيرتسم يمومه ولجأ اهب

 « بابتلاو ريبملا ليولاو « بارحلا نم ثدح ام ناسارخي ثدح نأ ىلإ

 « ةضيرأ ضاير تاذ ء ءاحنألا ةقئار « ءاجرألا ةقنوم ًادالب هللا رمعل.  تناكو

 تكبو « اهراجشأ ًابرط تليامتف « اهرايطأ تنغت دق « ةضيرم ةحيحص ةيوهأو

 اهيلإ تقاس دقو « ةقيرولا ةلدهتملا راجشألاو « ةقينألا ضايرلا كلتب يدهعلو
 أقنف « لطلا ”مادم اهجورم تقسف « بئاحسلا رمخ ”قاقز ٠ بئانحلا حاورأ

 « هراجشأ ءابهصلا "كلت نم تيور املف « لحنملا ؤلؤللاك بابح اهراهزأ ىلع
 قانع الو تقناعتو « نيبحملا ينادت الو تنادتف « هرامخ ميسنلا نم اهحنر

 ١ صيخم هعم اهنع عمزب ال : نم رب ص ع ق ن .
 * ن ص نم تطقس : كلت . 
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 ىنفش هباشف « ' ليلعلاب ىوحلا قاقتشا هباش دق قئاقش اهلالخ نم حولي « نيقشاعلا
 هباتلا دقو « " رمحلا فاالتئاب ريرحنلا ىلع هبتشا امبرو « ليبقتلل اتند نيتداغ

 جونص هتنأك « هرظان هيلإ حاتريف « هرضان رهبي ًاراهب " هيريو « رطقلا شاشر
 رغث هلاخت ناوحقأ كلذ للختيو « ؛دقنت زيربإلا نم ريناند وأ « دجسعلا نم

 ةلمجو « قماو نولو قمار ةهزن نم اهرد هّللف « قشاع دخ ضع اذإ قوشعملا

 « نيعلا ذلتو سفنألا نيخل ام اهنا نيم الع نما حارا تناك 11 انا

 « ملاعلل ةضئافلا تاريحلا اهئاجرأ يف تنحجراو « مراكملا اهيلع تلمتشا دق

 راثآ « هريس مالسإلا ةايح تجوت مامإ نمو « هربح تقار ربح نم اهيف مكف

 « ةبوسحم نيدلاو ايندلا نساحم يف مهلئاضفو « ةبوتكم رهدلا تاحفص ىلع مهمولع
 : هعلطم مهقرش نمو الإ يأر ميوقو ملع * نيتم نم امف « ةبولجم رطق لك ىلإو

 مرك نم أشن امو « هعزنم مهيلإو هبرغم مهدنعو الإ لضف ةبرغم نم الو

 هتيلتجا الإ قارعأ بيط يف 'قارعإ الو « مهيف هتدجو الإ قالتخا الب قالخأ
 دهاوش « لادبأ مهخياشمو ٠ لاطبأ مهبابشو « لاجر مهلافطأ « مهيناعم نم

 مهناطلس نأ " باجعلا بجعلا نمو « 'ةرهاظ مهدجم لئالدو « ةرهاب مهبقانم
 يف تنأف "الإو « كل ىوملا هسفنل لاقو « كلامملا كلت كرت هيلع ناه « كلاملا

 لاجر لب الجر هنظ ءيش ريغ ىأر اذإ قفطو « لارلا .لافجإ لفجأو « كلاوملا

 اوناك ةمعنو ميرك ماقمو عودذو نويدعو تانج نم اوكرت 'مك »

 « نيرخآ موق اروي ملا لجو رع هنكل (55 : ناخدلا) © نيهكاف اهيف
 « نيركاش مهدجوف مهالتبا لب « نيمرجملا ماقم نع راربألا كئلوأل ًاهيزنت
 تاج رد ىلإ مهعفرو ؛« راربألا ءادهشلاب مهقحلأف « نيرباص مهافلأف مهالبو

 ليلا نبذ
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 لس مص لس

 م مكل د رهو ا وفرك نأ ىمتعو ف رايخألا نيفطصملا

 : ةرقبلا ) 4 ةومتاحت ال كأو مكنت هللاو « ملك رش رهو اة اول ”نأ

 راشبألا كلت ىف يف مكحنو « داحلإلاو رفكلا لهأ رايدلا كلت لالخ ساجف (

 "قيما نررطملا نم ضيبلا< 1: وصقل كلبا تحيصأف + ١ ةاتعلاو غيزلا ولوأ

 حوانتتو « موبلا اهيحاون يف بواجنت « نابرغلاو ءادصألا ىوأم « ناطوألا كلت

 : سيلبإ اهباصمل يثريو « سينألا اهيف شحوتسيو « مومسلا حيرلا " اهيجارأ يف

 مهتلاسب يف كلم لايقأو 2ىمادلاك ”سناوأ اهيف نكي مل نأك
 دعس نمو ”ملح دع نإفنحأ نمو ةمام نباو هدوج يف ”متاح 'نّمف

 دعب نملو اشحلا يمدت ةربع انل اوحبصأف نامزلا فرص مهب ىعادت

 تفتو « رمعلا مدهتو « رهظلا مصقت ةثداح نم نوئعجار هيلإ اّنإو هلل انإف
 بل بخنتو « ديلولا بيشتو « دمكلا فعاضتو « دلحلا ىهوتو « دضعلا يف

 * يقع لظ ةلولنلا وقيم "لطم تقلا لسنتو: تديتاتلا هوقو: د دلع

 . بجاو بلقب « ًاسيآ نمألاب سفنلا هيف رقتست ثيح ىلإ ةبوألا نمو « ًاسكان
 رقتسا ىبحح داك امو لصوتو ٠ بئاغ ملحو « بزاع بلو « بكاس عمدو

 فارشإو « رازوألا صيحمتو « رابطصاو ءالتباو « راطخأ ةاساقم دعب لصوملاب
 « ةلولفم ركاسعو « ةلولسم فويس نيب رم هّنأل « رابتلاو راوبلا ىلع ةرم ريغ

 « ابتق الع املك هراعش ناكو « ةلولطم ةبوكسم ءامدو « ةلولحم دوقع ماظنو

 دمحلاف (5؟ : فهكلا ) 4 ابصن اذه انرفس نم انيق دنقل 8» ابسبس عطق وأ

 رمألا ةلمجو . دعلاو رصحلا توفت ًامعن انالوأو « دمحلا ىلع انردقأ يذلا هلل

 لهأ هيلع قفصلو ٠ لصو وأ سئابلا ملس لاقي نأ زعل ؛ لجألا يف ةحسف الول هّنأ
 رافكلا يديأب كلاه فلأ فلأ فلأ فلأ فلأب قحلأو « نوبغملا ةقفص دادولا

 دانعلاو كفألاو : ن و
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 : هتشيعم دمتسمو « هنريخذ لج هفلخ ٍفلخو « نوديزي وأ

 5 ع مش ع ع

 نون نامزلا ثادحأو ٌرعأ يننأ ردي ملو يرهد يل ركنت

 نوكي فيك ًربصلا هيرأ تبو هؤادتعا فيك بطحلا ىنيريتابو

 الإ « هرظانو هبلق هب يزعيو « هرطاخ هب ىلسي ام كولملل سيلف « دعبو

 ' لكم ةفيرشلا ةرضحلاب وه اذإ « للعلا ةحازإب للعتلا

 فلسلا نع يلسي ام كئاقب يفف ةعد يف شيعلا ”لمتو مدو ملساف

 فدصلا ىلع ىسأت الف رد تنأو دسج ىرولاو حور دجملل تنأف

 « ميقملا ”لعقملا رمألا اذه نم هبزح امل جلاعي 2 ميقم لصوملاب نآلا كولمملاو

 كنإ .هللات وذ ميوقلا ناسللاب هل لوقي داكي هتخبو « هتفرح سرامبو « هتقو يجزي

 « ضارغأ ليصحن يف هسفن بيذي (10 : فسوي) # ميدتقلا كلالض يف

 اهيف هبصت ءاهبحضتسي قاروأو « اهبتكي فحص نم < ضارعأ هللا رمعل يه

 يي اضق دعب مزع دقو « ليحرلا مث « ليلق اهب هعاتمتساو « ليوط

 نأ .هاشع 4. قيرطلا نكس بكريو + قرفوتلا دمتي .نأ + هتلورف رطو ' ضعب

 ىقليو + ةرظنب ولو اهلالخ نم هرصب فاحتإو « ةرضحلاب لوثملا نم « هيتنمأ غلبي

 لجألا ' هفداصي نأ ىلإ اهفنك لظ تحت ميقيو « حيسفلا اهئانفب لاحرتلا اصع

 ؛ اهتييغ يف اهيلإ يعتني اك « امنرضحب اهكيلامم كلس يف هسفن مظنيو « حيرملا
 تفعض دَقف « هعفرب ضفحلا دعب رهدلا "هل حمسو « هعبضب ةداعسلا تدم نإ

 ةطيسبلا تمض ذإ « لازنلاو نامزلا ةكراعم نع زجعو « لامآلا كرد نع هاوق

 هيه فلفو ءاهوادع نيفلا ل كوي < ةئازقأ قادقخلا بجحو « هناوخإ

 ملحلا رام بكأو ٠ هصنقف هبابش بارغ ىلع بيشلا زاب ضقناو « هراطوأ

 ضاعتساو «هصصخو يواسم هبابحأ دنع هنسام تلدبتو ءهصقوف لهجلا ليل ىلع

 لاقو لثم اللا

 فداصي زر ا؟

 نيل : ع وب

 نشف



 : بيشملاو ربكلا قلخ . بيشقلا بابشلا ةلح نم

 يلورأ هنم يضقأ نأ لبق 2ىضقناو يم ناب بابشو
 يبلطم يلع بيشلا قبض انفلا الإ هدعب يجرأ ام

 ىلع ىكابلا ءانغ لقأ امو « تاببألا هذبب بابشلا مايأ كولمملا بدن دقلو .
 : تافرلا يف دع نم

 ١ تاركنلا نم يدنع هفراعم تحبصأو يرهد تبش ذم يل ركنت

 تاربعلاب نيعلا ”نوؤش تداجو ”ةبابص تنح سفنلا امتركذ اذإ
 و : : 0 . هل ثم

 تارسح هراكذت يععسوبيو ىضم ام نسحن رهد ىتا نأ ىلإ

 تاردك هرعق يف عرج ىوس 2 يبرشم سأك نم قبي الو فيكف
 ةاذقو ةأمح اجزم رعقلا يو هئادتبا ُق هوفص ءانإ ”لكو

 ءاضرلا نيعب هيلإ رظنلا الإ ء« ىضم يذلا رذهلا اذه قّفني ال هنأ نقيتي كولمملاو

 اميف « براغملاو 'قراشملا ين ىرولا فهك : بحاصلا ريزولا ىلوملا يأرلو
 1 مالسلاو « بتارمو بقانم ديزم « هدجم ةداعب هنم هظحالي

 . اهعطق نكمي ملو « ةلاسرلا لوط ببسب ةمجرلا هذه تلاط دقلو

 : "« نامحللا دوقع» باتك يف ىلصوملا ٌراعشلا نبا لامكلا انبحاص لاقو
 بحاص يدادغبلا راجنلا نباب فورعملا دومحم نب دمحم هللا دبع وبأ يندشنأ
 تادمر دق يكرت مالغ ي هسفنل روك ملا توقاي يندشنأ : لاق (« دادغب خيرات »

 ٠ ءادوس ةياقو اهيلعو هنيع

 قارشإلاب هانس ءيضي ًاردب ههجو بسحت كرلل ردّلومو
 قاشعلا نع اهتنتف دريل ةياقو "لضف هينيع ىلع ىخرأ

 . قراشملاب : نم رب ق عا

 راعشلا نبا نغ لقنلا طقس دقو ؛ ”0# : ةقرولا . نامحلا دوقع نم عساتلا ءزحلا يف توقاي ةمجرت ١

 . نم رب : نم
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 قاو نم ةياقول لهف تذفن اهنود غباوسلا نأ ول هللات

 « ةئامسمخلو نيعبسو سمخ وأ عبرأ ةنس يف روكذما توقاي ةدالو تناكو

 تس ةنس ناضمر رهش نم نيرشعلا دحألا موي يفوتو . هلاق اذكه « مورلا دالبب

 لرأي ارك عنب ايو يطب مالي ذاجلا ل اطر ينمو

 20 . ىلاعت هللا همحر « ةمجرملا

 اهملسو « .دادغبب رانيد بزدب يذلا يديزلا دجسم ىلع هبتك فقو دق ناكو
 اهلمحف « ريبكلا خيراتلا بحاص ريثألا نب يلع نسحلا ينأ نيدلازع خيشلا ىلإ

 . © بوقعي» هسفن ىمس رهتشاو روكذملا توقاي زيمت الو . كانه ىلإ
 بيقع كلذو « هتافو ةنس ةدعقلا يذ لهتسم يف اهب لاغتشالل بلح تمدقو

 . هب عامتجالا يل ردقي ملو « هبدأو هلضف نوركذيو هيلع نونثي سانلاو «هتوم

 09و

 نيعم نبا ظفاحلا

 يرملا نمحرلا دبع نب ماطسب نب دايز نب نوع نب نيعم نب ىيحي ايركز وبأ
 ةيرق نم هّنإ ليق ٠ ًانقتم ًاظفاح ًاملاع ًامامإ ناك ؛ روهشملا ظفاحلا .« يدادغبلا
 ناك هّنإ ليقو ٠ كلام نب هللا دبعل ًابتاك هوبأ ناكو . ١ يايَنقَت ىمست رابنألا وحن
 نيسمخو مهرد فلأ فلأ روكذملا ىيحي هنبال فلخف « تامف يرلا جارخ ىلع

 . هسبلي "لعن هل قبي مل ىتح ثيدحلا ىلع لاملا عيمج قفنأف « مهرد فلأ

 يديب تبتك : لاقف ؟ ثيدحلا نم تبتك مك : روكذملا ىبيحي لئسو

 ؟م١٠ : ١١ بيذهتلا بيذهتو 4094 : ظافحلا ةركذتو ١4 : ١0707 دادغب خيرات ين هتمجرت ووو

 نانحلا ةآرمو 4٠١ : ه لادتعالا نازيمو غ١ : ١ يبهذلا ربعو 518 : ةلبانحلا تاقبطو

 . اهعضوم نع ةرخأتم ع يف ةمج لا هذه تدرودقو ال4 : ؟ تارذشلاو ١٠م : ؟

 ١ ةمج رلا رخآ يف ءايلا اهيف تبثي طبضلا نكلو « ايقن : لوصألا يف .

 لي



 : ةبقع نب دمحأ وهو « ربحلا اذه يوار لاقو «٠ ثيدح فلأ ةئامتس هذه
 فلخو . فلأ ةئامتسو فلأ ةئامتس مهيديأب هل اوبتك دق نيثدحملا نأ نظأ ينإو

 وهو « ًابتك ةءولمم ةيبارش بابح ةعبرأو ًارطمق نيثالثو رطمق ةئام بتكلا نم
 هللا دبع وبأ : مهنم ةمئآلا رابك ثيدحلا هنع ىورو . ليدعتلاو حرحلا بحاص
 دواد وبأو يريشقلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأو يراخبلا ليعامسإ نب دمحم
 يضر « لبنح نب دمحأ مامإلا نيبو هنيب ناكو ؛ ظافحلا نم مه ريغو يناتسجسلا

 وه ام ثيدحلا مولعب لاغتشالا يف كارئشالاو ةفلألاو ةبحصلا نم « هنع هللا

 نم اناكو ةمثيخ وبأو وه هنع ىورو « هيف ةلاطإلا ىلإ ةجاح الو « ' روهشم
 0 . هنارقأ

 « ةداتقو ريثك يلأ نب ىيحب ىلإ ةرصبلاب ملعلا ىهتنا : ييدملا نب يلع لاقو

 باهش نبا ىلإ زاجحلا ملع ىهتناو « شمعألاو قاحسإ يبأ ىلإ ةفوكلا ملعو
 ةبوردع يل نب ديعس ىلإ ةرصبلاب ةتسلا ءالؤه ملع راصو « رانيد نب ورمعو
 يروثلا نايفس ىلإ ةفوكلا لهأ نمو « ةناوع يبأو ةملس نب دامحو رمعمو ةبعشو
 ىلإ ماشلا لهأ نمو « سنأ نب كلام ىلإ زاجحلا لهأ نمو « ةنبيع نب نايفسو

 ديعس نب ىيحيو ميشهو قاحسإ نب دمحم ىلإ ءالؤه ملع ىهتناو ؛ 0
 يدهم نباو « ًاملع ءالؤه عس وأ وهو كرابملا نباو عيكوو ةدئاز 5

 است ا را لا
 وه سيلف نيعم نب ىيحي هفرعي ال ثيدح لك : لبنح نب دمحأ لاقو

 بذك رهظي « نأشلا اذهل هللا هقلخ " لجر انبحاص : لوقي ناكو . ثيدحب

 تدر و نص يقي ل وباذكلا
 ىيحي ريغ ٠ خياشملا ين قحلا لوقي طق ًادحأ تعمس ام : يعورلا نبا لاقو

 . لوقلاب لماحتي ناك هريغو « نيعم نبا

 مث « نآرقلا قلخي نيائاقلا ىضرأ هنأ هل رهظ امل هرجه مث » : عضوملا اذه دنع راتخملا شماهب قلع ١
 . فلؤملا طخ ريغ طخم وهو خلا . 1 . هيلإ رذتعا

 . اهناظم يف مهمجارت بلطتف ٠ ثيدحلا لهأ ريهاشم نم مهو « ءالؤه رثكأل فلؤملا مج سرد ؟

 . ن ص نم تطقس : لجر *
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 نيبأ نأ تببحأو هيلع هترتس الإ أطخ طق لجر ىلع تيأر ام : ىيحي لاقو

 'هأطخ هل نيبأ نكلو « ههركي رمأب ههجو يف الجر تلبقتسا امو « هرمأ

 . هتكرت الإو كلذ لبق نإف « هنيبو ينيب اميف
 هب انجرخأو ء رونتلا هب انرتجسو « نيباذكلا نع انبتك : لوقي ناكو

 : دشني ناكو ؛ ًاجيضن ًازبخ
 و

 هماثآ دغ يف ىقبتو ًارط همارحو لح بهذي امل

 هماعطو هبارش بيطي ىتح همحلإل قتمب يقتلا سيل
 همالك ثيدحلا نسحيف نوكيو -هفك بسكتو يوحي ام بيطيو
 همالسو هتالص .يبنلا ىلعف هّبر نع هب انل ينلا قطن

 « هنع هللا يضر « يعفاشلا مامإلا نع ىور نميف ينطقرادلا هركذ دقو

 نب دمحأ مامإلا نيبو هنيب ىرج امو « هعم هربخ يعفاشلا ةمجرت يف قبس دقو

 . ةنييع نب نايفسو كرابملا نب هللا دبع نم ًاضيأ عمسو « كلذ يف لبنح
 رخآ ناك املف « ةنيدملا ىلإ عجريو ةنيدملا ىلع ةكم ىلإ بهذيف جحب ناكو

 جرخ مث « مايأ ةثالث اهب ماقأف ةئيدملا ىلع عجرو « ةنيدملا ىلع جرخ اهجح ةجح
 « ايركز ابأ اي : هب فتبي ًافتاه مونلا يف ىأرف اوتابف « هئاقفر عم لزنملا لزن ىتح

 « ةنيدملا ىلإ عجار ينإف اوضما : هئاقفرل لاق حبصأ املف ؟ يراوج نع بغرتأ

 هيلع هللا ىلص يبنلا داوعأ ىلع لمحف تام مث « ًاثالث اهب ماقأف « عجرو اوضمف

 . ملسو
 « نيتثامو نيثالثو ثالث ةئس ةدعقلا يذ نم نيقب لايل عبسل هتافو تناكو

 وهو « هركذ مدقت امل « ًاعطق طلغ وهو « دادغب خيرات » يف بيطحلا هلاق اذكه

 جح دق نوكي نمو « اهب تامو ةنيدملا ىلإ عجر مث « ' جحلل ةكم ىلإ جرخ هنأ

 يذ يف يوت هنأ ركذ ولف ؟ ةنسلا كلت نم ةدعقلا يذب تومي نأ روصتي فيك

 يف هتدجو ينكل « خسانلا نم ًاطلغ اذه نوكي نأ لمتحي ناكو . نكمأل ةجحلا



 ركذ مث . ملعأ هللاو ء خسانلا نم نوكي نأ دعبيف « ةروصلا هذه ىلع نيتخسن
 نم هلاق ام ميقتسي اذه ىلعو : جحي نأ لبق تام هنأ حبحصلا نأ كلذ دعب
 . ةافولا خيرات

 ىلعي يأ فيلأت - «ثيدحلا ءاملع ةفرعم يف 'داشرإلا» باتك يف ترظن مث
 ىيحي نأ  ظفاحلا يليلحلا ليلحلا نب ميهاربإ نب دمحأ نب هللا دبع نب ليلحلا
 « ةروكذملا ةنسلا نم ةجحلا يذ نم نيقب لايل عبسل يفوت روكذملا نيعم نبب
 نامت ةنس رخآ ناك هدلوم نأ ًاضيأ بيطحلا ركذو ؛ جح دق نوكي اذه ىلعف
 ةرشع الإ ةنس نيعبسو ًاعبس غلب هّنإ : هتافو ركذ دعب لاق مث « ةثامو نيسمخخو

 خيراوتلا ضعب يف تيأرو . هلمأتف باسحلا ةهج نم حصيب ال ًاضيأ اذهو «مايأ ش
 «ةنيدملا يلاو هيلع ىلصو « باوصلاب ملعأ هللاو « ةنس .نيعبسو ًاسمجن .شاع هنأ

 اذه : يداني لجر هتزانج يدي نيب ناكو « عيقبلاب نفدو ًارارم هيلع يلض مح
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نع بذكلا يفني ناك يذلا
 ٠ لاف نيثدحملا ضعب هاثرو

 دانسإلا نم فلتحم لكبو ثدحم "لك بيعب ميلعلا بهذ
 دالب ”لك ءاملع هب ايعب لكشمو ثيدحلايف مهو ”لكبو

 . هنع هللا يضر
 .اهتحن نم ةانثمللا ءايلا نوكسو ةلمهملا نيعلا رسكو ميما حيف : د

 . نون اهدعبو

 ةلمهملا ءاطلا حتفو ةلمهملا نيسلا نوكسو ةدحوملا ءابلا رسكب : ماطسبو

 . هطبض ىلإ ةجاح الف فورعم يابلاو ؛ ميم فلألا دعبو'
 نب نوع نب دايز نب ثايغ نب نيعم نب ىيحي هنأ خيراوتلا ضعب يف تيأرو

 ماشه لبق نم ناسارخ ريمأ يرملا ينافطغلا نمحرلا دبع نب دينحلا ىلوم ماطسب
 . بسنلا يعأ 2 حصأو رهشأ لوألاو « يومألا كلملا دبع نبا

 ةرم وهو « نافطغ ةرم ىلإ ةبسنلا هذه « ءارلا ديدشتو ميملا مضب : يرملاو

 . ةراشإلا : عق نر ض.١

 لح



 ةريبك ةليبق يهو « نافطغ نب ثير نب ضيغب نب نايبذ نب دعس نب فوع نبا

 ةرم اهنم ةدحاو لكل لاقي اهيلإ بسنت لئابق ةدع برعلا ينو « ةروهشم
 نونلا حتفب امنإ « باسنألا» باتك يف يناعمسلا نبا لاقف ١يايقتن اّمأو

 « ةيناث ءاي فلألا دعبو ناتطقن اهتحت ةحوتفم ءاي اهدعبو اهحتف وأ فاقلا رسكو

 نإ لاقيو : بيطحللا لاق « ينايقنلا نيعم نب ىيحي اهنم رابنألا ىرق نم ىهو
 ش . ملعأ هللاو « ةيرقلا هذه لهأ نم ناك نوعرف

 ةك

 ييللا بحب نب ىبحب

 - نسالسو ليقو - سالّسو نب ريثك نب ىبيحب نب ىبحي دمحم وبأ

 00 2 ةدومتصم اهل لام ةليبق نم ريربلا نم ةلصأ ييللا اياغنم نب لامش

 « سلدنألا ىلإ لخادلا وهو « ىسيع ابأ ىنكي ريثك هدجو « مهيلإ بسنف ثيل ينب

 فورعملا يمخللا دايز نب نمحرلا دبع نب دايز نم اهب عمسو « ةبطرق نكسو

 ىبحي نم عمسو « هنع هللا يضر سنأ نب كلام « أطوم» يطرقلا ' نوطبشب
 « ةنس نيرشعو نامث نبا وهو قرشملا ىلإ لحر مث . يسلدنألا ىسبقلا رشا

 يق كش « فاكتعالا باتك يف باوبأ ريغ « أطوملا » سنأ نب كلام نم عمسف

 ايقن : قع ١
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 ه#مب4 : ١ كرادملا بيتراو همم : ءاقتنالاو ١ : ١١ نانحلا ةأرمو ”*656. : ١) بيذهتلا

 :2318617 : يزاريشلا تاقبطو

 نباو ١١ : ايلعلا ةبقرملاو ١4 : يتشحلا ةاضقو 4ه : ؟ حفنلا لثم رداصملا رثكأ يف نيشلاب وه ؟

 نبأ باتك نم ةيطحلا لوصألا مظعم يف نيسلاب درو هنكل ء 0٠م : ةوذحلاو ١ : ١8 يضرفلا ٠
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 « ةنييع نب نايفس نم ةكمب عمسو ؛ دايز نع اهيف هتياور تبثأف اهيف هعامس

 هقفتو ٠ مساقلا نب نمحرلا دبعو بهو نب هللا دبعو دعس نب ثيللا نم رصمبو
 « هل هتمزالمو كلامب هعافتنا دعب كلام باحصأ رباكأ نم نييرصملاو نييندملاب

 سلجم يف ناك هّنأ ' ىوري اميف كلذ ببسو « سلدنألا لقاع هيمسي كلام ناكو
 كلام باحصأ جرخف «ليفلا رضح دق لئاق لاقف « هباحصأ نم ةعامج عم كلام
 هاريف جرخت ال كل ام .: كلام هل لاقف «٠ ىيحي جرخي ملو « هيلإ اورظنيل مهلك

 نم ملعتأو كيلإ رظنأل يدلب نم تئج امَنإ : لاقف ؟ سلدنألاب نوكي ال هنأل

 لقاع هامسو كلام هب بجعأف « ليفلا ىلإ رظنأل ءىجأ لو « كملعو كيده
 ش . سلدنألا ' لهأ

 بهذم رشتنا هبو « اهب ةسايرلا هيلإ تهتناو سلدنألا ىلإ داع ىيحي نإ مث
 « ريثك قلخ هنع ىورو ًاددع نوصحي ال ةعامج هب هقفتو « دالبلا كلت يف كلام
 هنيدو هتمامإ عم ناكو . روكذملا ىيحي ةياور اهنسحأو «أطوملا» تاياور رهشأو

 « ءاضقلا نع هتبتر تلج «ًاهزنتم تايالولا نع ًافيفع « ًانيكم ءارمألا دنع ًامظعم

 . هنم هعانتماو ءاضقلا يف هدهزل كانه رمألا ةالو دنع ةاضقلا نم ًاردق ىلعأ ناكف

 :  "هركذ مدقملا - يسلدنألا مزح نباب فورعملا دمحأ نب يلع دمحم وبأ لاق
 هّنإف « ةفينح يلأ بهذم : ناطلسلاو ةسايرلاب امهرمأ أدبم يف ارشتنا نابهذم

 نإ هركذ يتأيسو  ةفينح يأ بحاص بوقعي فسوي وبأ ةاضقلا ءاضق يلو ال
 ىصقأ نم نادلبلا ءاضق يلوي ال ناكف « هلبق نم ةاضقلا تناك  ىلاعت هللا ءاش

 كلام بهذمو « هبهذم ىلإو هيلإ نيمتنملاو هباحصأ الإ ةيقيرفإ ىصقأ ىلإ قرشملا
 ناطلسلا دنع ًانيكم ناك ىيحب نب ىيحي نإف « سلدنألا دالب يف اندنع سنأ نبا

 هتروشمب الإ سلدنألا دالب راطقأ يف ضاق ىلي ال ناكف « ةاضقلا يف لوقلا لوبقم

 ىلإ عارس سانلاو « هبهذم ىلع ناك نمو هباحصأب الإ ريشي الو « هرايتخاو

 . يور : نهرب قع ١

 . ر نم تطقس : لهأ ؟
 نبا نع ةمجرّتلا هذه نم ًاريثك لقن امك « صنلا اذه حفنلا بحاص لقن دقو 08ه : مج رظنا ©

 : . ناكلخ
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 . لي ل ىيحي نب ىبيحي نأ ىلع « هب مهضارغأ غولب نوجري ام ىلع اولبقأف « ايندلا

 لوبق ىلإ ًايعادو مهدنع هتلالج يف ًادئاز كلذ ناكو.« هيلإ باجأ الو طق ءاضق

 . مهيدل هيأر

 نب نمحرلا دبع ريمألا بتك :لاق هباتك يف ضايفلا يأ نب دمحأ ىكحو
 « هيلإ مهيعدتسي ءاهقفلا ىلإ سلدنألا بحاص يضبرلاب فورعملا يومألا مكحلا

 ةيراج ىلإ ناضمر رهش يف رظن دق روكذملا نمحرلا دبع ناكو « رصقلا ىلإ ' اوتأف
 مدن مث « اهيلع عقو نأ هسفن كلمي ملو « اهب ثبعف « ًاديدش ًابح اهبحي ناك هل

 : ىيحن نب ىيحم لاقف « هترافكو كلذ :نم هتبوت نع ءاهقفلا لأسف « ًاديدش ًامدن

 ةيقب تكس ايتفلا هذهب ىيحي ردب املف « نيعباتتم نيرهش موصب كلذ ." رفكي
 مل كل ام : ىيحيل اولاقو ضعبل مهضعب لاقف « هدنع نم اوجرخ ىبح ءاهقفلا

 " هل انحتف ول :لاقف ؟ مايصلاو ماعطلاو قتعلا نيب ريخم هنأ هدنعف « كلام بهذمب هتفت

 بعصأ ىلع هتلمح نكلو « ةبقر قتعيو موي لك أطي نأ هيلع لهس بابلا اذه
 . دوعي الثل ؛رومألا

 دبع ىأر « رصم ىلإ لصوو هدالب ىلإ دوعيل كلام نع ىيحي لصفنا الو
 عمسيل كلام ىلإ ” عوجرلل طشنف « كلام نع هعامس نودي مساقلا نب نمحرلا

 اكلام .ىفلأف « ةيناث ةلحر لحرف « هنع امنود مساقلا نبا ناك يلا لئاسملا هنم

 عمسو « مساقلا نبا ىلإ داعف « هتزانج رضحو تام نأ ىلإ هدنع ماقأف « اليلع

 ًاضيأ ركذو ؛ هخيرات يف ىضترفلا نبا ديلولا وبأ كلذ ركذ « كلام نم هعامس هنم
 دحاوو « هتقو مامإ ناكف ٠ سلدنألا ىلإ ىبحي نب ىيحي فرصناو : هلاثم ام هيف
 سلدنأألا هيقف : "ةبابل نب رمع نب دمحم لاق . القاع الجر ناكو « هدالب

 ؛ ىيحي نب ىيحي اهلقاعو « بيبح نب كلملا دبع اهملاعو « رانيد نب ىسيع

 . ةنابل : راتخملاو ر نم رب



 « نمأتسا مث « ةلطيلط ىلإ جرخف « ' جيطلا يف ة رمآلا ضعبب مهما نمم ىيحب ناكو

 : لوقي دلاخ نب دمحأ ناكو . ةبطرق ىلإ فرصناو « ًانامأ مكحلا ريمألا هل بتكف

 مظعو .ةوظنحلا نم « مالسإلا اهلخد ذنم « سلدنألاب ملعلا لهأ نم دحأ طعي مل
 . ىيحن نب ىيحن هيطعأ ام ركذلا ةلالجو ردقلا

 ناكو « ةوعدلا باجسم ىيحي نب ىيحي ناك : هخيرات يف لاوكشب نبا لاقو
 . كلام ةئيه هدعقمو هتئيهو هسفن يف ذخأ دق

 نأ همالغ دارأف « دعس نب ثيللا باكر تذخأ : لاق هنأ هنع ىكحو

 يل, لزت ملف « ملعلا ”لهأ ”كتمدخ : ثيللا يل لاق مث « هعد : لاقف ينعنم

 عبرأ ةنس بجر يف ىيحي نب ىيحب فوتو : لاق مث . كلذ تيأر ىتح مايألا
 رهاظب ةربقملا هلهو « هب ىقستسي " شايع نبا ةربقمب هربقو « نيتئامو نيثالثو
 تناك هتافو نأ « سبتقملا ةوذج » باتك يف يديمحلا هللا دبع وبأ دازو . ةبطرق

 هنإ : هخيرات ف يضرفلا نبا ديلولا وبأ لاقو « روكذملا رهشلا نم نيقب نامثل
 ملعأ هللاو ء بجر يف نيثالثو عبرأ ةنس ليقو « نيثالثو ثالث ةنس يوت

 . باوصلاب
 ةنكاس امهنم ىلوألا نيتلمهم نينيسو واولا رسكب وهف : سالسو امأو

 . مهعمسي : ةيربربلاب هانعمو « نسالسو لاقيف نون هيف دازيو « فلأ مال امهنيبو
 . مال فلألا دعبو ميملا ديدشتو ةمجعملا نيشلا حتفب : لامشو

 ءاي فلألا دعبو ةمجعملا نيغلا حتفو نونلا نوكسو ميملا حتفب فب : اياغتمو

 ء اذه "لتاق : تل ءاجور :روزمتم ملأ انتج اهم نونو تنئاب ةمجععم

 . ملعأ هللاو

 ل ا شا راو رع فلل د

 ١ ةئس ماشه نب مكحلا ىلع ةبطرق لهأ اهيف راث يتلا ضيرلا ةثداح ينعي 1١94 .

 سابع نيا : د يلا ها لا .

 لباق : رب ؛ لباق : ن .
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 ثنا

 مكأ نب ىحب
 يعيمتلا « جنشتم نب ناعْمتس نب نطق نب دمحم نب مكأ نب ىيحي دمحم وبأ

 ناك ؛ .برعلا ميكح يميمتلا يفيص نب مثكأ دلو نم ء يزورملا يدبسألا
 يضر « يعفاشلا باحصأ ين يطقرادلا هركذ « ماكحألاب ًاريصب هقفلاب ًالاع

 . هنع هللا

 « ةعدبلا نم ًاميلس مكأ نب ىيحي ناك : ١ دادغب خيرات » يف بيطحلا لاقو

 امهريغو ةنييع نب نايفسو كرابملا نب هللا دبع عمس « ةّنسلا لهأ بهذم لحتني

 ىسيع وبأ هنع ىورو - 'امهنيب رادامو نايفس ةمجرت يف هركذ رم دقو -

 . هريغو يذمرللا
 ايندلا مالعأ دحأ مكأ نب ىيحي : "هقح يف رفعج نب دم نب ةحلط لاقو

 سانلا نم * ريغصلاو ريبكلا نع رتتسي ملو « هربخ فرعو هرمأ رهتشا دق نمو
 عساو « كولملاو ءافلخللا نم هنامز لهأ رمأو هرمأل هتسايسو هتسايرو هملعو هلضف

 نومأملا ىلع بلغو « ةلضعم لكب مئاق ةضراعلا نسح بدألا ريثك هقفلاب ملعلا
 « مولعلا ين عرب نمم نومأملا ناكو . ًاعيمج سانلا نم هدنع دحأ همدقتي مل ىح
 « هبلق عماجمب ذخأ ام لقعلاو ملعلا نم هيلع وه امو مكأ نب ىيحي لاح نم فرعف

 ةيضملا رهاوحلاو ١ : ١4٠ ةلبانحلا تاقبطو 151١ : ؟ عيكوا ةاضقلا رابخأ يف هتمج رنا نوم

 ١"ه: ١ نانحلا ةآرمو 4و : ١ يبهذلا ربعو 508 6 5١1 : ؟ ةرهازلا موجنلاو 5٠8 : ؟
 (76 57ج )) ريثآألا نباو يربطلا خيرات نم ةقرفتم تاحفصو 551 : 4 لادتعالا نازيمو

 . ٠١١ : ؟ تارذشلاو « بولقلا رامثو قئادحلاو نويعلاو

 ١1 : 1١91١. دادغب خيرات ١

 .م”و5؟ : ؟ج رظنا ؟

 . 1و1 : ١4 دادغب خيرات *

 . ريبكلاو ريغصلا : ن عاق
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 ريبدت يف لمعت ال ءارزولا تناكف هتكلمم لهأ ريبدتو ةاضقلا ءاضق هدلق ىتح

 يف هناطلس ىلع بلغ ١ ادحأ ملعن الو ؛ مثكأ نب ىيحي ةعلاطم دعب الإ ًائيش كمل
 . داود يبأ نب دمحأو « مكأ نب ىيحب الإ « هنامز

 لبا اهيا داود ينأ نباو مكأ نب ىبحي نع ءاغلبلا نم لجر لئسو

 . هودعو همصخ عم لزمي ىيحيو « هتنباو هتيراج عم دج دمحأ ناك : لاقف

 نب دمحأ فالخب « ةنسلا لهأ بهذم لحتني ةعدبلا نم ًاميلس ىيحي ناكو ]

 ىيحي ناكو « هل دست اك هوبا لع ينأ

 تبرض الإو بات نإف باتتسي قولخم هن ] لاق نمف « هللا مالك نآر ملا : لوقي

 . "| هقنع

 «*يهدلشألا نمحرلا دبع نب يلع نب زيزعلا دبع لضفلا وبأ هيقفلا ركذو
 ةعبارلا يهو تابقلملا لئاسملا رخآ يف « ضئارفلا » باتك يف « نيدلا نيز بقلملا
 اجر الم يح ل يح منظر دولا يهو «ةينومأملاب ةفورعملا ةرشع

 الجر يلوي نأ دارأ نومأملا نأل ةينومأم * تيس: ةلأسملا يق نم تفلخو نيتنلا

 « هيلع لخد رضح املف « هرضحتساف مكأ نب ىيحي هل فصوف ءاضقلا ىلع

 ريمأ اي : لاقف ىيحي كلذ مل اعف « كلذل نومأملا هرقحتساف « قلحلا ميماد ناكو

 + قاض ةانماهدم نسناس قاع سيشمل ناك نإ 0
 فرغ نق هنأ :ةومألا» فوت هات 0010 لوألا تكنيلا نيمؤلا ريمأ ان

 . ءاضقلا هدّلقف « ةلأسملا

 «نيسمخو ةعبرأ نم ناتلأسملا حصت الجر لوألا تيملا ناك نإ ةلأسملا هذهو

 ناتلأسملا حصتف « مأ وبأ هّنأل آئيش ةيناثلا ةلأسملا ين دحلا ثري مل ةأرما تناك نإو

 . دحأ ملعي لو : راتخملا ١
 م : دادغب خيرات نع لقنلا عباتي ؟

 . هضعب رركت دقو « بيطخلا خيرات يف امل عباتم وهو « رب ر هب تدرفنا ©

 . «0ه : ؛ ةيعفاشلا تاقبط يف يبهنشألا ةمجرت 4

 . تيمس لاقو : راتخملا ه
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 ةرصبلا ءاضق يلو مكأ نب ىيحي نأ '« دادغب خيرات » ي بيطخلا ركذو

 ؟ يماقلا نس مك : اولاقف « ةرصبلا لهأ هرغصتساف « اهوحنو ةنس نورشع هّنسو

 ينلا هب هجو يذلا ديسأ نب باتع نم ربكأ انأ : لاقف « رغصتتسا دق هّنأ ملعف

 لبج نب ذاعم نم ربكأ انأو « حتفلا موي ةثكم ىلع ًايضاق مّلسو هيلع هللا ىلص

 نم ربكأ انأو « نميلا لهأ ىلع ًايضاق مّلسو هيلع هللا ىلص ينلا هب هّجو يذلا

 لهأ ىلع ًايضاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هب هنجو يذلا روس نب بعك

 . ًاجاجتحا هباوج لعجف « ةرصبلا

 دعب ةلكم ديسأ نب باتع ىَّلو دق مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو
 موي همالسإ ناكو « نورشعو ثالث ليقو « ةنس نورشعو ىدحإ هلو اهحتف

 « كعم نوكأو كبحصأ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا لاقو « ةلكم حتف

 ضبق ىح مهيلع لزي ملف ؟ ىلاعت هللا لآ ىلع كلمعتسأ نأ ىضرت ام وأ : لاف

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 0 ا كابل ل يا لبقي ال ةنس ىيحب يقبو : ' لاق

 : لاق ؟ ببسلا امو : لاقف « لاوحألا تثيرتو رومألا تفقو دق ٠ يضاقلا اهيأ

 . ًادهاش نيعبس اهنم مويلا كلذ يف زاجأف « دوهشلا لوبق يضاقلا كرت يف

 ةرصبلاب ءاضقلا مكأ نب ىبحي يضاقلا ةيالو تناك : بيطحللا ربغ لاقو

 روكذملا ىيحي نأ ةفينح يأ نب دامح ةمجرت يف قبس دقو . نيتئامو نيتنثا ةنس

 يف ةبش نب رمع ركذو ؛ ”ةفينح يلأ نب داتمح نب ليعامسإ دعب ةرصبلا يلو

 « نيئامو نيرشع ةنس يف ةرصبا ءاضق نع لزع ىبحي نأ «ةرصبلا رابخأ» باتك

 انك +2 لاق راوضتم نب دمع كدعو ةفينح يببأ نب دامح نب ليعامسإ ىلوتو

 يل مكأ نب ىيحي لاقف « ةعتملا ليلحتب يدونف رمأف ماشلا قيرط يف نومألا عم

 اتكساف الإو « الوقف ًاهجو لوقلل امتيأر نإف « هيلإ ًادغ اركب : ءانيعلا يبألو

 . 199 : ص رظناا

 . قباسلا ردصملا رظنا « بيطحلا ديرب ؟

 . 8١86 : ؟ج رظنا م

 .199 : دادغب خيرات 4
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 ناتّعْتم : ظاتغم وهو لوقيو كاتْسَي وهو ' هيلع انلخدف : لاق « لخدأ نأ ىلإ
 يضر ركب يأ دهع ىلعو مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع اتناك

 هللا لوسر هلعف امع ىهنت ىبح ' لعج اي تنأ نمو ؛ امهنع ىهنأ انأو هنع هللا
 نب دمحم ىلإ ءانيعلا وبأ أموأف !؟ هنع هللا يضر ركب وبأو مّلسو هيلع هللا ىلص

 « انكسمأف ؟ نحن هملكن لوقي ام" باطحلا نب رمع ين لوقي لجر : لاقو روصنم
 ؟ ًاريغتم كارأ يلام : ىيحيل نومأملا لاقف « انساجو سلجف مكأ نب ىيحي ءاجف
 ؟ هيف ثدح امو : لاق « مالسإلا يف ثدح امل نينمؤملا ريمأ اي مغ وه : لاقف

 : لاق « انز ةعتملا « معن : لاق ؟ انزلا : لاق « انزلا ليلحتب ءادنلا : لاق

 ىلص هللا لوسر ثيدحو « لجو زع هللا باتك نم : لاق. ؟ اذه تلق نيأ نمو

 ”نيذلاو # هلوق ىلإ © نونمؤُملا حلفأ "دق 3 ىلاعت هلل لاق « مّلسو هيلع هللا

 مهّنإف منامْيأ تكلم ام ْوأ مهجاوُزأ ىلع الإ « نوظفاح مهجوُرفل 'مه

 : نونمؤملا ) 4 نوداعلا مه كئلوأف كلذ ءاَرو ىنتبا نّمف « نيموُلم ريغ

 ةجوزلا ىهف : لاق « ال : لاق ؟ نيمب كلم ةعتملا ةجوز نينمؤملا ريمأ اي( 7١

 دقف لاق « ال :لاق ؟ اهطئارش الو دلولا قحلتو ثروتو ؟ثرت هللا دنع يا

 هللا دبع نع ىور نينمؤملا ريمأ اي يرهزلا اذهو ؛ نيداعلا نم نيذه زواجتم راص

 هنع هللا يضر بلاط يأ نب ىلع نع امهيبأ نع ةيفنحلا نب دمحم يببا نسحلاو
 اهميرحتو ةعتملا نع يهنلاب يدانأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينرمأ : لاق

 ثيدح نم اذه ظوفحمأ : لاقف نومأملا انيلإ تفتلاف « اب رمأ ناك نأ دعب

 « هنع هللا يضر كلام مهنم ةعامج هاور « نينمؤملا ريمأ اي معن : انلقف « يرهزلا

 ليعامسإ قاحسإ وبأ لاق . * اهب اودانف « ةعتملا ميرحتب اودان « هللا رفغتسأ : لاقف

 يكلاملا هيقفلا يضاقلا يدزآلا مهرد نب ديز نب دامح نب ليعامسإ نب قاحسإ نبا

 . بيطحلا دنع كلذكو « هيلإ : ن « راتخملا ١

 ٠ . لوحأ : دادغب خيرات ؟

 . بيطحلا دتع درت ملو « هنع هللا يضر : راتخملا ينداز م

 . ر نم طقسو « هللا ىع : دادغب خيرات 4

 . !اوردابيف . . . اوردابف : عاق ؛ اوردايف . . . اورداب : ن ه

 لن



 مالسإلا يف موي هل ناك : لاقو هرمأ مّظعف « مكأ نب ىيحي ركذ دقو « يرصبلا

 . مويلا اذه ركذو « هلثم دحأل نكي مل

 يا لو فز نتا يكف او نكت عا قلل قف ندع نك تناك

 نيبو ؛ هنيبو « هيبنتلا» باتك هامس نييقارعلا ىلع هدروأ باتك هلو « لوصألا يف

 . ةريثك تارظانم ىلع نب دواد

 ؟ لكآ مك يضاقلا هللا حلصأ : 'لاقف ءاضقلا ىلع ذئموي وهو لجر هيقلو
 رفسي ىبح : لاق ؟ كحضأ عكف : لاقف « عبشلا نودو عوحللا قوف : لاق

 نم ءاكبلا نم لمت ال : لاق ؟ يكبأ مكف : لاق « كتوص ولعي الو كهجو

 ا لل تيفال 2 هلا: نع لخا مك .نال وي ندي هنا ه2

 « سانلا لوق كيلع نمؤيو ريخلا ربلا كب يدتقي ام رادقم : لاق ؟ هنم رهظأ

 . نعاظ لمعو نطاق لوق هللا ناحبس : لجرلا لاق

 عيماجملا ضعب يف تيأر 3 رومألاب مه ربخأو سانلا ىهدأ نم ىيحن ناكو

 نب ىيحب جرخو نومأملا يدي نيب فقو نومأملا ريزو لوحألا دلاخ يلأ نب دمحأ نأ

 سلجو دعصف « دعصا : نومأملا هل لاقف « فقوف . تاحارتسملا ضعب نم مكأ

 « يقيدص ىبيحبي يضاقلا نإ نينمؤملا ريمأ اي: دمحأ لاقف « هعم ريرسلا فرط ىلع

 : نومأملا لاقف « هنم هتدهع اّمع ريغت دقو « يرومأ عيمج يف هب قثأ نممو

 هذه امف « دحأ يدنع امكلدعي امو ٠ مهتصاخ داسفب كولملا رمأ داسف نإ ىيحي اي

 ركأ ىلع هل ينأ ملعيل هّنإ هللاو نينمؤملا ريمأ اي : ىيحي هل لاقف ؟ امكنيب ةشحولا

 "هل ريغتأ نأ ىشخ ةلزنملا هذه كنم ىزنم ىأر ال هثكلو « " فصو امم
 غلب ول هللاو هّنإو « ينم نمأيل اذه كل لوقي نأ بحأف « كدنع هيف حدقأف ًاموي
 ؟ دمحأ اي وه كلذكأ : نومأملا لاقف « ًادبأ كدنع ءوسب هتركذ ام يتءاسم ةيابم

 ءاهد متأ تيأر امف « امكيلع هللاب نيعتسأ : لاق . نينمؤملا ريمأ اي معن : لاق

 . امكنم ةنطف مظعأ الو

 ١ دادغب خيرات : 8٠٠١ .

 . افصي : ق ص ع "؟

 . هلزتعأ : رام



 ةعئاشلا هيلإ ةيوسنملا تانحلا نم هب مهتي ناك ام ىوس هب باعي ام هيف نكي ملو
 لبنح نب دمحأل ركذ هنأ ' هخيرات يف بيطحلا ركذو ؛ اهيف هلاحب ملعأ هللاو « هنع

 لوقي نم « هللا ناحبس « هللا ناحبس : لاقف « هب سانلا هيمري ام هنع هللا يضر

 « ًاديدش ًادسح دسحي ناك هّنأ ًاضيأ ' هنع ركذو . ًاديدش ًاراكنإ كلذ ركنأو ؟ اذه

 اذإو « ثيدحلا نع هلأس هقفلا ظفحمي لجر ىلإ رظن اذإ ناكف « "آننفم ناكو

 « مالكلا نع هلأس وحنلا ملعي هآر اذإو « وحنلا نع هلأس ثيدحلا ظفحي هآر

 « هرظانف 'ء« ظفاح يكذ ناسارجي لهأ نم لجر هيلإ لخدف « هلجخيو هعطقيل

 نم ظفحت ام : لاق « معن : لاق ؟ ثيدحلا يف ترظن : هل لاقف « ؟ اننفم هآرف
 يضر ًايلع نأ ثراحلا نع قاحسإ يأ نع كيرش نع ظفحأ : لاق ؟ لوصألا
 . هملكي لو كسمأف « ًايطول مجر هنع هللا

 ىلع اناكو « ةدعّسم انبا مكأ نب ىيحب ىلع لخدو : ١ ًاضيأ بيطحلا لاق مث

 : لوقي أشنأ نحصلا يف نايشع .امهآر املف « لامحلبا ةياهن

 مالسلاب هللا اقايح مايحلا نم انيرئاز اي

 مارح الو لالح ىلإ ”ضوبل يلو ينايتأت مل
 مالكلا ىوس يدنع سيلو يل, امتفقو نأ يننرحي

 نع لزع هّنإ لاقيو . افرصنا ىتح امهحزامب لعجو هيدي نيب امهسلجأ مث
 . تايبألا هذه ببسي مكحلا

 روكذم لا بهو نب نسحلا حزام مكأ نب ىيحي نأ عيماجملا ضعب يف تيأرو

 بضغف « هشمج م هبعالف « يبص ذئموي وهو « بهو نب ناميلس هيخأ ةمجرت يف

 +. يح نقنأف د قيما

 ابنجتم ههيت نم يل حبصأو ابضغتف هتشّمج ًارمق ايأ

 ١ دادغب خيرات : م١9

  0رد دادغب خيرات

 ٠ اندفم : دادغب خيرات

  3ةيبفل ردصملا

 ه١6



 ابقنتم يديس اي ًادبأ ”نكف ًآهراك ”ضعلاو شيمجتلل تنك اذإ

 ابرقع كيدخ ”قوف اهنم ”لعجنو 2 ةنتف سانلل غادصألا ١ رهظت الو
 ابذعم نيملسملا يضاق ”كرْتو اكسان نئفتو ًانيكسم لتقتف

 ىبحي يدي نيب بتكي بتاكلا ناديز ناك : يمضلا سنوي نب دمحأ لاقو

 « هادخ يضاقلا صرقف « لامحلا يهانتم ًاليمج ًامالغ ناكو « يضاقلا مكأ نبا

 بتك او ملقلا ذخ : ىيحي هل لاقف « هدب نم ملقلا حرطو ايحتساو مالغلا لجخف

 . ملعأ هللاو « ةروكذملا تايبألا ىلمأ مث « كيلع يلمأ ام

 سلجم يف ءانيعلا ابأ تعمس : " رافصلا ليعامسإ نب دمحم نب ليعامسإ لاقو

 نبا ركب وبأ ناكو « ليبنلا مصاع يأ سلجم ين تنك : لوقي دربملا سابعلا ينأ

قف ٠ توصلا عفتراف امالغ عزانف « ًارضاح مثكأ نب , كح
 ؟ ميهم مصاع وبأ لا

 دقف قرس نإ لاقف « ًامالغ عزاني مكأ نب ىيحي نب ركب وبأ اذه : اولاقف

 ا ةكرالا يف بطلا رك دكه + لق نمل هج قربا

 يذلا نم روكذملا ىيحيل لاق نومأملا نأ هخيرات ين ”ًاضيأ بيطحلا ركذو

 : ؟ لوقي

 يوما قف طاولبا نا: لع عرب ..ةلو فان ولا: ف "دقات نري ضاق

 ٌرجافلا هلوقي : لاق ءالل : 0 ل يحمل ا لاق

 سابع لآ نم لاو أ لا ىلعو يضقني رولا يح هي

 ىلإ ميعن بأ نب دمحأ ىفني نأ يغبني : لاقو « الجخ نومأملا محفأف : لاق
 : اهوأ تايبأ ةلمج نم ناتيبلا ناذهو ؛ دنسلا

 .لسرت الو : رود

 . 91١1ل : دادغب خيرات ؟

 . ١95 : قباسلا ردصملا م
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 ه1١



 سارخإ دعب رهدلا يقطنأ
 انك لازي ال رهدلل سؤب اي
 امل "قو ”ةمآ تحلفأ ال

 اهسئاس ”نوكي ىيحبب ىضرتن

 ىلع ريرغلا درمألل مكحي

 لا بهذ دق فيك هلل دمحلاف

 انكاحو يىشتري انريمأ
 دقل ماقتساف نيدلا حلص 7

 || ىلعو يضقني روحلا بسحأ ال

 نلطأ

 سان نم طحي سان عفري
 ساعتإ لوطو سكن ٍلوطب

 ساوسب امل ىيحي سيلو

 ساب نم طولي نم ىلع ىري

 سابع لثمو 'ريرج لثم
 سانلا يف ءافولا لقو ”لدع

 سار ام رش سأرلاو طولي

 سايقم لك سانلا ىلع ماق
 سابع لآ نم لاو ةّمأ

 ىباوسو تابئانل

 . ردقلا اذه الإ ركذي مل بيطحلا نكلو « اذه نم رثكأ املأ يتظو
 يضاقلا نأ  هركذ مدقملا يرابنألا مساقلا نب دمحم ركب يبأ يلامأ نم تلقنو

 :'.لافا# يف تولوعي بانا عي اع: هحزاميو هب سنأب لجرل لاق مكأ نب يحلي

 يضاقلا نومري مهعمسأ : لاق ٠ ينيكزتل ' كلأسأ ام : لاق « ًاريخ الإ عمسأ ام
 . ؟اذه ريغ " انع روهشملا ! ًارفغ مهللا : لاقو كحضف : لاق « ةنبألاب

 عئاقو روكذملا ىيحيل *« يناغألا» باتك يف يناهبصألا جرقلا وبأ ىكحو
 هل ىلخأف «هناحتما دارأ اذبب ىيحي نع لقنلا رتاوت امل نومأملا نأو « بابلا اذه يف
 نومأملا جرخ اذإف « هدحو امهدنع فقي ًايرزخ ًاكولمم ىصوأو « هاعدتساو ًاسلجم
 سلجملاب اعمتجا املف « نسحلا ةياغ يف كولمملا ناكو ٠ فرصني الو كولمملا فقي
 « امهيلع نومألا سسجتف « كولمملا ضقوف ةجاح يضقي هّنأك نومأملا ماق اثداحتو

 فلتخم طخ راتخملا شمام ١

 . كلأسأ م : راتخملاو نث *

 , انه : ق عاص هوا

 . نم رب : يف درت م يرابنألا نبا نع ةلوقنملا ةياكحلا هذه ُ

 . و84 : ٠١" يناغألا ه.

 . يلع لثم هباوص :
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 نم ًافوخ هيلع رساجتي ال ىيحي نأ هنم ًاملع ىيحيب ثبعي نأ هعم ررق دق ناكو

 « نينمؤم انكل مثأ الول : لوقي وهو نومأملا هعمس كولمملا هب ثبع املف « نومأملا

 : دشني وهو نومأملا لخدف

 طونق ءاجرلا دعب انبقعأف ًآرهاظ لدعلا ىرن نأ ىجرن انكو

 طولي نيملسملا ةاضق يضاقو اهلهأ حلصيو ايندلا حلصت ىم

 هيف هل دشارو « 'بتاكلا قاحسإ نب دشار ةميكح يبل ناتيبلا ناذهو

 . ةريثك عيطاقم

 رابخأ نم ةلمج نومأملا ةمجرت يف '( بهذلا جورم» ين يدرعسملا ركذو

 . اهركذ نع انبرضأ بابلا اذه ين ىيحي
 ىيحي ةباجإو وه نمل تيبلا نع هلاؤسب ىبحي عم نومأملا ةياكح بساني اًممو

 ضرم امل ؟ يومألا نايفس يلأ نب ةيواعم نأ ىوري ام ةديصقلا نم رخآ تيبب

 يلع دالوأ ضعب هيلع لخد 3 هنم سأيلا لصحو هتلع تدتشاو هتوه ضرم

 دق هدجوف « وه نم نآلا رضحتسأ الو « هدوعي هنع هللا يضر بلاط يأ نبا

 : دشنأو عجطضاف دوعقلا نع ضعضف « هب يفتشي الثل هل دلجتي ًاسلاج دنتسا

 عضعضت ذأ آل رهدلا بيرل يئلأ ”مهمرأ نيتماشلل يدلجنو

 : دشني وهو هدنع نم يولعلا ماقف

 عشت ال ةميمت لك تتيفلأ اهرافظأ تّيشنأ ةينلا اذإو
 . هباوج نم نورضاحلا بجعف
 يلذهلا دلاخ نب دليوخ بيؤذ يبأل ةليوط ةديصق ةلمج نم ناتيبلا ناذهو

 . نوعاطلا مهباصأ « دحاو ماع ين نينب سمخ هل كله دق ناكو « * هينب اهب يثري

 . قاحسإ نب دشارل يدومسملا دنع امهو « يديزيلا دمحم يبأ نب ميها ربإل يناغألا ين امهبسن ١

 1 .اهدعب امو 8١ : 4 بهذلا جورم ٠

 «٠ ةيواعم ركذ دنع فلوملا نم رحب م اذهو « هنع هللا يضر : راتخملا ين داز .

 نييلذملا ناويد ؛ ١ : 4 .

 هه١



 « رصم قيرط يف روكذلإ بيؤذ وبأ كلهو « رصم ىلإ هعم اورجاه اوناكو

 . .ريرلا نيرطا دبع عي ةرزفإ قيرطاو لبر
 نم عساتلا بابلا يف ةيرابملا نبال ( يناعملا كلف » باتك يف تدجو 5

 رع يضر بلاط يلأ نب يلع نب نيسحلا نأ روكذملا باتكلا
 ءروكذملا تيبلا دشنأو « بيؤذ يلأ تيبب لثمت مث « ينودنسأ : لاقف هتلع يف ةيواعم
 دواد نبا ركب وبأ اهركذو . ملعأ هللاو « يناثلا تيبلا دشنأ مث نيسحلا ملسف

 هللا يضر بلاط يأ نب يلع نب نيسحلا ىلإ ةبوسنم « ةرهزلا ١ باتك يف يرهاظلا
 : ١ . ملعأ هللاو « امهنع

 الو « توملا ةلع ين ناك هّنأ يرهاظلا الو ةيراّبملا نبا ركذي حلو : تلق

 ةيراك# هاو ضع ل نيسطلاو :(ةةيواعت لبا قوت نسحلا نأل « كلذ نكمب

 . قشمدب يوت ةيواعمو زاجحلاب ناك هنأل

 . ةصقلا هذه دربملا سابعلا يأ فيلأت '( يزاعتلا ١ باتك لوأ يف تدجو مث

 « نايفس يأ نب ةيواعمو « هنع هللا ىضر بلاط ينأ نب ىلع نب نيسحلل ترج

 7 7 ايفل هلم ةردرابملا فاد نأ قوهاظلاو
 هللا يضر ًايلع هاخأ رجاه بلاط ينأ نب ليقع نأ ىكحي ام ًاضيأ كلذ لثمو

 يضر يلعل ًاماغرإ ' همارك] يف دازو « هرب يف ةيواعم غلابف + ةيواعمب قحتلاو هنع
 هعمسي ناكف « ليقع رمأ هيلع لقث رمألاب ةيواعم " لقتساو "ىلع لتق املف « هنع هللا
 ةيواعم لاق ذإ ماشلا لهأب لفح سلجم يف موي وه امنيبف « هنع فرصنيل هركي ام
 ١( : دسملا) # بمحل يبأ ادي تبت 8 ىلاعت هلوق هقحيف لزن يذلا بهلابأ نوف رعتأ
 ؛ ليقع ىلإ راشأو « اذه مع وه : ةيواعم لاّمف « ال : ماشلا لهأ لاقف ؟ وه نم

 ةلامح 'هتأرْماو لف اهقح يف هللا لاق يتلا هتأرما نوفرعتأ : لاحلا ين ليقع لاقف
 « ال : اولاقف ؟ يه نم ( 4 : دسملا) « دسم نم ”لئبَح اه ديج يف بطتحلا

 ١ ةقرولا « يزاعتلا : ٠١

 * .هرب ين دازو هماركإ يف : راتخملاور

 * ماللاب لقتسا يه امنإ » : راتخملا شماه ىلع قلامم طخي مهدحأ قلعو « رقتساو : راتخملاو ق ع

 . « هنع افعو هللا همحر هتيماع هيلع بلغت فلؤملاو

 كه١



 نب برح تنب ليمج مأ هتمع تناكو « ةيواعم ىلإ راشأو « اذه ةمع يه : لاق

 اهيلإ راشملا يهو « ىزعلا دبع نب بهل يأ ةجوز فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ

 ْ . 'ةتكسملا ةبوجألا نم كلذ ناكف « ةروسلا هذه يف

 هعم ناكو « دالبلا ضعب د رصاح كولملا ضعب نأ ًاضيأ اذه نم برقيو

 بحاص ىلإ رصاحملا 0 بتكف « ددعلاو ليخلاو لاجرلا ةرثكب ةميظع ركاسع

 لاجرلا نم هب ءاج ام ركذو « هلتاقي الو هيلإ دلبلا ملسي هّنأب هيلإ ريشي ًاباتك دلبلا

 يداو ىلع اوتأ اذإ ىح ظ ىلاعت هلوق باتكلا ةلمج نمو ء تالآلاو لاومألاو

 ”نافيلد مكنمطح ال مكتكاستم اولخدا ”لمتلا اهتيأ اي ”ةلمت تاق لمدلا

 بحاص ىلإ باتكلا لصو املف ( 14 : لدار هي ذابعبا ةقاوتحاو

 : باتكلا ضعب لاقف ؟ اذه نع بواجي 'نّم : لاق هصاوخ ىلع هأرقو هلمأتو دلبلا

 نورضاحلا نسحتساف ( 18 : لمنلا ) 4 ارق نم ًاكحاض متسبتف 9 : هيلإ بتكت

 . هباوج

 6 جذومألا» باتك يف يناوريقلا قيشر نبا هاكح ام ًاضيأ اذه لثمو

 لصألا يودهملا بدؤملا نباب فورعملا يموطلا ىلا نبميهاربإ نب هللا دبع نأ وهو
 « راجحألاو ءايميكلا بلطو ةحايسلاب ىرغم ناك « روهشملا رعاشلا دلبلا يناو ريقلا

 « ةياقص ةريزج ديري ةرم جرخف « ًائيش دافأ اذإ آفالتم هيلع ًارتقم ًامورحم ناكو

 نب فسوي ةلودلا ةقث نداه نأ ىلإ ةليوط ةدم ماقأو « رحبلا يف مورلا هرسأف

 هيلإ ثعبو مورلا ةيلقص .بحاص يعاضقلا نيسحلا تأ نإ هه نب هلا نبع

 ةقث روك ذملا هللا دبع حدتماف « ثعب نميف روكذملا هللا دبع ناكف « ىرسألاب

 ١ هب هللا فطل دمحأ نب ىسوم اهيتاك يعأ « تلقو : هلوقب عضوملا اذه ين راتخملا بحاص قلع :

 اهيلإ هجوتف رصم ىلع كلملا دبع نب ةملسم هاخأ لمعتسا كلملا دبع نب ديلولا نأ يور ام اذه لثمو

 دقو ةملسم لحر ىأرف هيقلتل هبكوم يف ديلولا جرخ قشمد ىلإ عجر املف « لوح دعب اهنع هلزع مث

 ناشأ و هساوخ ضل ةيلززلا لاق رقم ىلإ هيجوت ذتع كنك نكي ملو « ريعب فلأ ىلع همدقت

 هيلإ تفتلاف ديلولا هلاق ام ةملسم غلب ةملسمب ىقتلا املف (نوقراسل مكنإ ريعلا اهتيأ ) لامحلا ىلإ

 «ملعأ هللاو ( لبق نم هل خأ قرس دقف قرسي نإ ) لاقو .

 . اهدعب امو "غ0 ةقرولا ١١ راصبألا كلاسم رظناو ؛ جذومنلا : عاق ؟

 ها/ ١



 « هاضرأ ءيشب هلصي ملف «هتلص اجرو « هعنص ىلع اهيف هركش ةديصقب ةلودلا

 نم ضعب دنع فختسم وهو « ًاديدش ًابلط بلطو ملكتف « ةبغر هيف تناكو
 رعشاامخ ؟1 "القل راقي ناركش عرشف ذل تلاطو» ةتعانص لمآ نم اتارعب
 : هل لاقف « ةلودلا ةقث ىلع هلخدأ ىتح ةطرشلا بحاص هلمحو « '"ذخأ دقو الإ
 يذلا وه نمو : لاق « ريمألا انديس هللا ديأ لاحملا : لاق ؟ سئاب اي ىغغلب يذلا ام

 : هرعش يف لوقي

 انزلا دالوأب نحتمم رحلاف

 : لوقي يذلا وه : لاق

 ىتقملا سئب ءارعشلا ةوادعو

 هيلع موقت : نأ ةيهارك ةنيدملا نم هجرخأو "يعابر ةئامب هل رمأ مث ةعاس رمنتف

 . اهنم جرخف « هنع افع نأ دعب هبقاعيف هسفن

 حدمي يلا ةينونلا هتديصق يف يبنتملا رعش نم نيتيب ازجع هب دهشتسملا اذهو
 ش : ءاهلوأو « رامع نب ٌرادَب اهب

 انلثعأ اما 506 ”نلأو انسلألا مالكلا عنم ام بحلا

 : لوألا رزجعلا لوأو « هدئاصق ريهاشم نم يهو

 انزلا دالوأب نحتمم ٌرحلاف ةلضب يف كيلع ريشملا ”هنآو

 :٠ يناثلا زجعلا لوأو

 ىتتْقملا سئب ءارعشلا' ةوادعو مهي ”ةعقاو ءاهفسلا ”دياكمو

 ١ القب : نم رب نع .

 . فتك : صار ن ؟

 . رائيد ةئاميإ : زل و كل لق هيل تلاع ارينا ردك ىاقيفن ايو يو ست ةلج رح قايرلا و

 . "١ : يبنتملا ناويد
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 نب هللا دبع دمحم يلأ ةديصق ركذنف روكذملا ' ةلودلا ةقث انركذ دق ذإو

 يهو ءرحنلا ديع يف اهب هحدم يلا * ةليم يضاق نباب فورعملا يخونتلا ؟ دمحم

 « باتك رهظ يف اهب ترفظ دقلو « سانلا يديأ يف اهامكب دجوت ال ةعيدب ةديصق

 «ردقلا كلذ آلإ اهنم يوري ًادحأ تعمس الو « ضعبلا ىوس اهنم يدنع نكي منو

 : هذه يهو اهتبارغو اهنسحل امنابثإ تببحأف

 فنعملا

 هتفنش ام ىلإ ينوعديل ينإو

 هحاشو امأ فرطلا ىجاس روحأو

 7 5-53 5 هاش ع

 يلقو يعمد ىوه لا ليذي

 هضرأ وحن نم ءاملا جاجأ بيطي

 هنود نأ هلصو نم يسأيأو

 انل ىري ال يك مونلا وفجي ”ناريغو

 ناك ام ىلع لظي

 هقدو 0 دعرلا نزمي نوجو

 انراد برق نم 9

 لو لعرلاو حال ام اذإ ا

 هقدوو قار دعرلا توصو 'ميلس

 ًايسان تنك امو اير هب ترك

 انريسو نيمرحم انيقتلا املو

 امتأك يطملاو اهيلإ ترظن

 ىفلا فرعي نم نكنم امأ تلاقف

 اهدا رشا لذإ فارأ

 ١ ةياقص يف برعلا » انباتك يف هنع ةذبن رظنا 2

 . دمحم نب دمحم هللا دبع نأ : رب ؟

 ةيطنسق نم يب رغلا لالا ىلإ رئازحلاب ةنيدم : ةليم "

 .افعرت : ر 4

 فتلكملا وهو دجولا ينوفنج ينجتو
 تنقل .فألا ةانن تقرانو

 فرنك -ةقكاو“ "ايي رئعف

 فجرح وهو هحير ىدنيو يبحب

 فلتتف اهيف حيرلا يرست فلاتم

 فلأتي ىركلا يف المش مان اذإ

 ىضم اسمع هتلفغو

 فرطت لصلا ةيحلاك هقرب ىري

 فردذي ءاملاب نوحلا باحسلا ”نفجو
 فلكتأ ام ءوس نم ىقّرلا ثفنك

 فعضتت ”ةعول نكل ركذأف

 كح 0 ايزو. كيل
 1 سه و

 "سطاعم اهنم اهبراوغ

 فوشتي ام لوط نم يببار دقف
 فقويف يطملا ةفافخأ فقونو

 . رداصملا ىلإ ليوحن هيفو 5

 ١556(. : راصبتسالاو 54 : يركبلا ) ةي
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 يتأب اهاغلبآ اهيبرتل تلقف
 اذ سيلأ ورمع مُأ اي احل الوقو

 افولا فراط يلذبت نأ يف تلءافت

 يبا رم اضع تافرع فو

 انل ىدُه يهف يدهلا ءامد امأو

 ةلود لابقإ تيبلا نكر ليبقتو

 تيس ةعلق ام انلضوأت

 هقطن ديك امتعطسا ام انمأت الف

 ىملاب زوفلا ىم يف وجرت تنك اذإ
 انلاصو نأ ”مارحإلا رذنأ دقو

 ”ريسخم كل ىصحلاب ينذقو اذهو

 د فدل ةلبل اتم نذاحو

 ةدوم 'يليلخ انيلثم ّرأ ملف
 ١ فهفهم نغأ الول هّنإ امأ

 حجارل
 يدي تكلم ام لذب يف ةلذاعو

 هّلك كلام تينفأ اذإ لوقت

 هلاون ”داكي "” عاضق رغأ

 ”لياخم انفلخأ نحن اذإ

 العلا بلط يف كالمألا ىعسو ىعس

 5-00 راع
 دهسم مانو قاتشم

 اللا

 فطلتن اتلاق ماهتسم اب
 فلخم سيل هفيحخ 5 ىلاو ىتم

 فّرطملا ”نانبلا كنم يل نع نأب

 فعسأ كبلق ٍففطع نم ةفراعب

 فلأتي ىوهلا يف 00
 5 ّمطعي ةدوملاب تنامزو انل

 فريخز ةفايعلا ثيداحأ تلاقو
 هه س 3

 فّوفملا مالكلا درب هظفل ىلع

 مويلا انيأ يردتس الوقو

 فوختت انضارعإ نم فيحلا يفف

 فدصنت كرازم نع انأو ”مارح

 فذقت كرايد نع يب. ىونلا نأب

 فرعأ ةفايعلاب "نم لقف عيرس
 و . 03

 فهم نيرارغ وذ ”ناسل لكل

 فطوأ روحأو قارب فنشأو

 فنادم: نيشتأوب تارت نقيأو

 فنعت يحص نود يناجر رجارل

 فسوي : تلق ؟هكيطعينم "تجوحأو

 فحج ركشلا ىلإ وعدي ام ةرثكل

 فلحي سيل هفورعم ايح اندجو
 اوفطقأو تحأأ ذإ او نك وأ اقف



 ىقتلاو نيللاب "شطبلا باش ناظقيو
 تضم نيدلا بصان نم ىلع ”ماسح

 ”قليفو يأر : ناشيج هرياسي
 املاك 'ةءانق نك“ لع. لطم

 هريغ نيع ىرت ال ام هيأر ىري
 هنيع نيدلا ىمح ىعرت نم هللا ىعر

 ”قلطم دمحلا حرسم يف هدعو نمو
 يئتبف ًاربه ءادعألا برضي نمو

 هزر ضرألا عضعض رجم :مهامر

 ىحضلا رقنور 5 تاينيدرلا نأك
 هلا 35 9 و

 ضيبأ وهو هضيب نم ىجدلا دوعي

 مهنع عقنلاب سمشلا رون بجحيو

 قليف كوعءاج كنم ماع لك مه

 مهماع حرق ىلعأحشك اًووَط ام اذإ

 هتكرت واغ هجولا امغأ نم مكف

 ىشناف هاوهمب ىضلملا بضقم ا ىوه

 ًابلاط هللا يف تيداع دقل يرمعل

 مهتكرت  ىح لهآلا يف مهتبلاطأ

 همهس كلُملا يذلا كلملا ةقث ايف

 هنسح كنم يذلا ”ديعلا كل ًائينه

 امتأك ىهزي ءاجرألا ملعم ادب
 ١0 7 ع 0000 3

 قوشت نع ارئاز لوح دعب ىتأ

 فج رب راتخملاو ص ع ١

 فوشت : قع ؟

 ١١ 5-1١١

 فوختي امو ىجري ام هيفكب
 فدغم هللا بقار نم ىلع رئسو

 فهرمو مزع : نافيس هبحصيو

 فرصتي ىدرلا فرص همكح ىلع

 فقثملا يرفي سيل ام هب يرفيو

 فضغأ ”ليللاو مالسإلا ىمح يمحيو

 فقوم ملحلا ةمذ هداعيإو
 فذقت ماه لاب ”ضيبلاو مهديدانص

 فلدت لبنلاب هنم يباورلا نأك

 'فحزت لآلا نم ماط يف ”مقارأ

 فلكأ وهو هعّقت نم ىحضلا ودبيو

 فيكي ال مهماه يف ابظلا ”لعفف
 فحليف يلاوعلاب مهنع لئاسي
 فرقت تأشنأ مالالا نم اوّلبو

 فثكأ هيب. نونئثع نم هيداهو

 فقسأ وهو ًارتبح هارت ًاعيرص
 فرعي هللا ام تيلبأ دقو هاضر

 اوفنحت ىتح نايدألا ينو ىدارُف

 فص ريو يداعألا .دابكأل شاري

 فصوي رغلا كفاصوأ نمو قوري
 فتفشملا قارعلا يشو هفطع ىلع

 فرطي كايقلل فرط اذ ناك دقو



 فتشملا ىلحملا وهو انل حالف هب هتفنشو ًازع هتقوطف 1

 فحتت نيكلمب ديع نم كل ايف رفعج كلجن دعسلاب هلباقو
 فشكتف بطحلا ىعدتستو « يفكتف ىجنرتو «يلوتف ىدنجتُست تلز الف

 . ةديصقلا تزجن

 ؛' ةلودلا ةقث نب رفعج ةلودلا جات ىعدي دلو روكذملا ةلودلاةقثل ناكو (314)

 جابيد بوث امهدحأ ىلع « نيمالغ يف ةرئاسلا تايبألا هلو « ًارعاش ًابيدأ ناكو

 : يهو « دوسأ جابيد بوث رخخآلا ىلعو « رمحأ ١

 رقسن يف نينصغ ىلع 2 اعلط دق نيردب ىرأ

 قدحلاو دحلا غابص اغبص دق نيبوث ينو

 قسغ ين ردبلا انهو 2قفشي ”سمشلا اذهف
 . ةئامسمخو نيرشعو عبس ةنس يف تايبألا هذهل هلمع ناكو
 اهلخد « نيتئامو ةرشع عبس ةنس يف كلذو « رصم ىلإ نومأملا هجوت املو

 يضاقلا هعم ناك « " ةنسلا نم رفص خلس اهنم جرخو « مرحملا نم نولخ رشعل

 « نومأملا عم جرخخ مث « مايأ ةثالث اهب مكحو « رصم ءاضق هالوف « مثكأ نب. 5

 . كلذل رصم ةاضق ةلمج يف قالوز نبا هدعو

 سماخلا دحلا ةفاصرلا يف 'يلإ مصتخا : لاق هنأ مكأ نب ىيحي نع يورو

 . هنبا نبا نبا نبا ثاريم بلطي

 يرتحبلا نب ؛براحملا نب ناليغ نب لذعملا نب " ةورم يلأ نب دمصلا دبع ناكو

 ةديرحلا ين دامعلا هركذل ضرعت دقو «ةريطخلا ةردلا ءارعش نم وهو « 4٠7 :ةيلقص يف برعلا رظنا ١

 . ةريطحلا ةردلا ىلع دمتعي مهلكو « لختنملا بحاصو برغملا بحاصو

 مرهلا يف ًاباب حتف خيراتلا اذه ينو : دمحأ نب ىسوم اهبتاك ينعأ تلق » : راتخملا بحاص قلع ؟

 . « رصم نم ةيزيحلا ضرأب نيذلا ةثالثلا نم دحاولا
 . ورمع ينأ نبأ : رب *

 . راتخملا : تاوفلاو يناغألا ؛ راجنلا : ق ع

 لحكي



 ىشثغيو روكلذملا ىيحب يضاقلا ىلإ دادرلا مزالي «'روهشملا رعاشلا يرصبلا يدبعلا

 «اهيساقي ةلذم و ةّقشم دعب الإ هيلإ لوصولا ىلع ردقي ال نايحألا ضعب ناكو« هسلجم

 : هده ًارارم كلذ يف هتجوز هتمالف « هنع عطقناف

 امركتل ”ناهأ "نأ اهيلع ناهو اهّرعل ىسفن "لالذإ ىنفلكت

 انك نإ نينع نوسلس كلقف مثكأ نب ىيْحَسي فورعملا لس "لوقت

 املف «" هللا ىلع لكوتملا مايأ ىلإ هب بلقتتو هيلع فلتخن لاوحألا لزت ملو
 ةيالولا ضوف « ءاضقلا نع داود ينأأ ندم يضاقلا نب دمحم يضاقلا لزع

 نيتئامو نيعبرأ ةنس يف هلزع مث « علخ سمخ هيلع علخو ىيحي يضاقلا ىلإ
 يلع نب ناميلس نب رفعج نب دحاولا دبع نب رفعج هتبتر يف ىلوو « هلاومأ ذخأو
 : هل لاقف ىيحي يضاقلا ىلإ هبتاك ءاجف . يمشاملا سابعا نب هللا دبع نبا

 « كلذب ينرمأ هّنأ نينمؤملا ريمأ ىلع نالدع نادهاش : لاقف « ىبأف « ناويدلا ملس

 « هلزنم مزلأو هكالمأ ضبقب رمأف لكوتملا هيلع بضغو « ًارهق ناويدلا هنم ذخأف

 لكوتملا عوجر هب لصتا املف « رواجي نأ ىلع مزعو هعم هتخأ لمحو جح مث
 موي اهب يثوت ةذبرلا ىلإ لصو املف «قارعلا ديري عجرو « ةرواجملا يف هل ادب هل

 ثالث ةنس ةرغ ليقو « نيتئامو نيعبرأو نيتنثا ةنس ةجحلا يذ فصتنم ةعمجلا

 . ةنس نونامثو ثالث هرمعو « ىلاعت هللا همحر « كانه نفدو « نيعبرأو

 وهو «ميم اهدعبو ةثلثملا ءاثلا حتفو فاكلا نوكسو ةزمهلا حتفب : مكأو

 « اهقوف نم ةانثملا ءاتلاو « ةثلثملا ءاثلاب لاقي « ًاضيأ ناعبشلاو « نطبلا ميظعلا

 « مكحملا» باتك يق هركذ « دحاو امهانعمو

 مكأ ن نب ىيحب ناك : لاق ديعس نب هللا دبع نب نيسحلا هللا دبع وبأ ىكحو

 هارأ نأ ىهتش ةشأ تنكف « ىيحي تامف « هدوأو يندوي ناكو « يل ًاقيدص يضاقلا

 + دارت رك ال كله الاي دلي عاق( كب نا لسان رفات انا ل

 . انه درو امع فالتخا هبسن يفو ها/ه : ١ تاوفلاو ١7م : ١ يناغألا يف دمصلا دبع ةمجرت ١

 .١76؟6 8.٠-5.١ : دادغب خيرات رظنا ؟

 ٠ مكتحملا : ع ص ق .

 لحنا



 « ايندلا يف "يلع تطلخ ىيحب اي : يل لاق مث ينخيو هنأ "الإ يل رفغ : لاق

 شمعألا نع ريرضلا ةيواعم وبأ هب ينتدح ثيدح ىلع تلكتا بر اي : تلقف
 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يأ نع حلاص يأ نع
 : لاقف « رانلاب ةبيش اذ بذعأ نأ يبحتسأل يتإ » تلق كّنإ مّلسو هلآو هيلع

 « ايندلا راد يف ىلع تطلخ كّنأ "الإ «ىيبن قدصو « ىيحب اي كنع توفع دق
 ْ (١ ةلاسرلا 9 يف يريشقلا مساقلا وبأ هركذ اذكها

 . نون اهدعبو ةلمهملا ءاطلاو فاقلا حتفب : نطقو

 . ةلمهملا نيسلا حتفب : ناعمسسو
 ملف ةعانصلا هذه " بابرأو بتكلا نم را : جتشمو

 يهو بيطخلا « دادب خيرات نم ةئسن يف تدجو مث « ةقيتح ىلع نم فقأ

 حتفو ” ةمجعملا نيشلا حتفو ميملا مضب مسالا اذه دبق دقو ©« ةعومسم ةحيحص

 ” رارصلاب طا لاو يلع راو وعلا اذهاا يبرأ ىذا نول

 . انهاه ليق اك ديعس نب ىنغلا دبعل « فلتؤملاو فلتخملا ١ ين هتدجو مث

 اهتحت نم ةانثما ءايلا رسكو ةلمهملا نيسلا حتفو ةزمهلا مضب : ضيا

 لاقي ميمت نم نطب وهو « ديسأ ىلإ ةبسنلا هذه « ةلمهم لاد اهدعبو اهديدشتو

 . ميمت نب ورمع نب ديسأ هل

 . يزورملاو يميمتلا ىلع مالكلا مدقت دقو
 « ةنكاس ءاه اهدعبو ةمجعملا لاذلاو ةدحوملا ءابلاو ءارلا حتفب : ةذبرلاو

 يهو « اهيلع مهروبع دنع اهولزني جاحلا قيرط ىلع ةنيدملا ىرق نم ةيرق يهو
 ىح اهب ماقأو « اهيلإ امهنع هللا يضر يرافغلا رذ ابأ نافع نب نامثع ىفن يللا

 ناتيب هحور هللا سدق يدلاولو : تلق » : عضوملا اذه يف راتخملا فو ؛ ٠0# : ةيريشقلا ةلاسرلا ١

 : امهو « هربق ىلع ابتكي نأ ىص وأو مانملا اذه يف روكذملا ثيدحلا ىتعم يف امهمظن

 هبيع نم ادي ام كملحب رتساف هبنذ يفخم دبعلا نإ بر اي

 «هبيش ةعافش لبقاف هبونذل عفاش نم هل امو كاتأ دقلو

 . بابرأ بتك : ر ؟

 . عن اق : يف دري مل : ةمجعملا نيشلا حتفو ©
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 . رازي كانه رهاظ هربقو « تام

 ءاه اهدعبو ماللا حتفو اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ميملا رسكب : ةليمو

 . ةيقيرفإ لامعأ نم ةديلب يهو « ةنكاس

 « هللا دبع ابأ ىكيو ٠ روكذملا يضاقلا دحاولا دبع نب رفعج فوتو (315)
 « نيتسو عست ةنس ليقو « نيتسو نامت ةنس ليقو « نيتئامو نيسمخو نامت ةنس

3/ 

 ظعاولا ذاعم نب ىحب

 هركذ « ةقيرطلا لاجر دحأ .« ظعاولا يزارلا ذاعم نب ىيحي ايركز وبأ

 : هقح يف لاقو خياشملا ةلمج نم هدعو ١ ةلاسرلا ١» يف يريشقلا مناقل وبأ

 جرخ ؛ ةفرعملا يف مالكو ًاصوصخ ءاجرلا يف ناسل هل « هتقو يف هدّحو جيسن »

 . (« اب تامو روباسين ىلإ عجرو « ةدم اهب ماقأو خلب ىلإ
 مث كل سيل امع عروت ؟ هل عرو ال نم ًادهاز نوكي فيك : همالك نمو

 . كلل اميف لها

 « ةسايس داهزللو « ةبرجن نيبئاتللو « ةضاير نيديرملل عوحلا : لوقي ناكو
 نأل « توملا نم دشأ توفلاو « نيقيدصلا سيلج ةدحولاو « ةمركم نيفراعللو
 « ةلقلا : ءايشأ ةثالث دهزلاو . قلحللا نع عاطقنا توملاو « قحلا نع عاطقنا توفلا

 . ةينالعلا يف ' هريس كته رسلا يف هللا ناخ نمو . عوحللاو « ةولحلاو

 ةفصو ه١ : ١ ءايلوألا ةيلحو 44 : ١ ينارعشلا تاقبطو ٠١ : يملسلا تاقبط يف هتمج رت - 4

 .ا١"مه : ؟ بهألا تارذشو ١ : ؟ ىبهذلا ريعو 7١ : 4 ةوفصلا

 ١ ةلانزلا وةقرتتم تاسع رع نك دال رع هل مير عادا : ةيريشقلا ةلاسرلا .

 .هرس : قن ع !؟



 دمحم نب يلعو يخلبلا ميهاربإ نب يكمو يزارلا ناميلس نب قاحسإ عمسو
 ةدنسم ثيداحأ ناسارخو ناذمهو يرلا لهأ نم ءابرغلا هنع ىورو « ىسفانطلا

 هيلإ عمتجاو دادغب مدق ) : لاقف ١ ( دادغب خيرات » يف بيطحلا هركذو

 هيدي نيب اودعقو اهيلع هودعقأو ةصنم هل اوبصنو « كاسنلاو ةيفوصلا خياشم اهب
 مالكلاو كل ام ءفورخ اي تكسا : ىيحي هل لاقف دينحلا ملكتف «٠ نورواحتي

 . © سانلا ملكت اذإ

 « نسح نسحلا مالكلا : ؟همالك نمف « ةنسح تارابعو تاراشإ هل ناكو

 هلامعتسا نم نسحأو « هلامعتسا هانعم نم نسحأو « هانعم مالكلا نم نسحأو

 . هل لمعي نم اضر هباوث نم نسحأو « هباوث
 ناكو . ءافحلاب صقنت الو ربلاب ديزت ال نأ ةبحملا ةقيقح : همالك نمو

 نيفراعلا عمو « ًابهذ نيديرملا عمو « ةضف ماوعلا عم هرهاظ نكي مل نم : لوقي

 نسحأ : لوقي ناكو . ”نيديرملا هللا ءامكح نم سيلف .: ًاتوقايو ًارد نيبرقملا

 جوت يلو ماك“ د حورس هيو يق + عيتصو نادل نيرو يدبم داك هيب
 يل سيلو كاسنأ فيك يلِإ : لوقي ناكو . قيفر لجر ناسل ىلع « قيمع رحب نم
 « دوهعلا ضقن يسفن نم فرعأ ىنأل 2 دوعأ ال لوقأ ال ىهلإ ؟ كاوس بر

 . دوعأ نأ لبق تزمأ ىلعل « ؛دوعأ ال دوعأ ال لوقأ ىبكلو

 « ينراجأ دق كب ينظ نسح نإف « ينفاخأ دق يبنذ ناك نإ مهللا : هئاعد نمو
 تنسحأ دقو « جوحأ * ةمايقلا يف اهرتس ىلإ انأ ًابونذ ايندلا يف يلع ترئس مهلا

 سوؤر ىلع مويلا كلذ يف يبحضفت الف « نيملسملا نم ةباصعل اهرهظت مل ذإ يب
 . نيمحارلا محرأ اي « نيملاعلا

 .؟٠١٠و-١٠م: 4+1 دادغي خيرات ١

 . 5٠١9 : دادغب خيرات ؟

 . نيديؤملا : راتخملاو ص

 . بيطحلا خيرات ين يه كلذكو « طقف ق ين ةرركم : د وعأ ال ؛

 .ةرخآلا : راو

 اكك



 هللا ديأ : ١ يولعلا هل لاقف هيلع آملسمو هل ًارئاز خلبب يولع ىلع لخدو
 « يحولا ءامب نجع نيط يف لوقأ ام : لاق ؟ تيبلا لهأ انيف لوقت ام « ذاتسألا

 اشحف ؟ ىقتلا ربنعو ىدحلا كسم الإ امهنم حوفي لهف « ةلاسرلا ءامب "سرغو
 كلضفبف انترز نإ : ذاعم نب ىيحي لاقف « دغلا نم هراز مم « ردلاب هاف يولعلا

 . "اروزمو ًارئاز لضفلا كلف « كلضفلف كانرز نإو

 كلس نم قيرط يف شحوتسا الو « قيدص ىلإ قيرط دعب ام : همالك نمو
 رقفلا فاخي امك رانلا فاخ ول « مدآ نبا نيكسم : همالك نمو . بيبح ىلإ هيف

 . ةنحلا لخد

 ءاهتشا هاهتشاو توملا ىلإ نح ىبح تامف طق دحأ ةدارإ تحص ام : لاقو

 هعوقوو « ناوخإلاو لهألا نم هشاحيتساو تافآلا فادترال ماعطلا ىلإ عئاجلا

 مل عرولا نم قيقدلا يف رظني ل نم : لاقو . هلقع حيرص هيف ريحتي اميف
 : لاصخ ثالث كنم نمؤملا ظح نكيل : لاقو . ءاطعلا نم ليلحلا ىلإ لصتي

 . همذت الف هحدمت مل نإو « همغت الف هرست مل نإو « هرضت الف هعفنت مل نإ

 لمرلا ددعب بونذو « بارخ ىوقتلا نم بلقو « بارسلاك لمع : لاقو
 بارش ريغب ناركس تنأ ! تاهيه « بارتألا بعاوكلا يف عمطت مث « بارثلاو
 تفلاخ ول كاوقأ ام ء« كلجأ ترداب ول كلجأ ام « كلمأ ترداب ول كلكأ ام

 8 ؛ كاوه

 . حيلم مالك لك بابلا اذه يف هلو

 لاقو ؛ ىلاعت هللا همحر « روباسينب نيتئامو نيسمخو نامم ةنس يوتو

 . 18١١ : دادغب خيرات ١

 . سرغ سرغو : راتخملاو ص ق ؟

 : ىنعملا اذه مظن دقو : هب هللا فطل دمحأ نب ىموم اهبتاك ينعأ تلق : انه راتخملا ين قلع »

 « هل نيلاحلا يف لضفلاف « هلضفلف هترز وأ هلضفبف ينراز نإ

 : دمحأ يف يمفاشلل اممنإ ليقو : تيبلا لبق فلاخم طخيو
 هل زئم تدعت ام لئاضفلا : تلق هروزلو دمحأ كروز, اولاق

 . مدقت دقو « خلا . . . ةبحملا ةقيقح نع لئسو : عن ق ر يف انه داز 4
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 ميكح تام : يزارلا ذاعم نب ىيحي ربق يف حوللا ىلع تأرق : هللا دبع نب دمحم
 هّيبنب هقحلأو ههجو ضيبو ىلاعت هللا ههحر « يزارلا ذاعم نب ' ىبحي نامزلا

 ىدامج نم تلخ ' ةليل ةرشع تسل نينثالا موي « مّلسو هيلع هللا ىلص دمحم
 .: .نيتامو .نيسمحو نامت ةنس لفألا

 هذنم نب ىحن

 نب قاحسإ نب دمحم هللا دبع يأ مامإلا نبا باهولا دبع نب ىيحي ايركز وبأ

 تخب راهج نب رادنتسا نب هطب نب هادم نب ديلولا نب هادنلم نب ىيحي نب دمحم
 ناز ريفلا مسا نإ ليقو « بقل هدنمو « ميهاربإ هدنم مساو '"  نازريف نبا

 باحصأ دحأو نيروهشملا ظافحلا نم ناك ؛ * يدبعلا « ملعأ هللا وب + نادتعما

 . ' ميلا فرح يف دمحم هللا دبع أ هدج ركذ قبس دقو - نيزربملا ثيدحلا
 نم بوقعي يلأ نب دمحم يبأ نب هللا دبع يأ نب ورمع يأ نب ايركزوبأ وهو

 ناكو . ثدحم نبا ثدحم نبا ثدحم نبا ثدحم نبا ثدحم وهو « ناهبصأ لهأ
 7 ك6 دايما اطفاخ ةقعتص ةازوزلا عساو لضفلا رفاو ردقلا ليلج

 . ىبحي يعي : ن ١
 . بيطحلا خيرات يف ةطقاس كلذك يهو « ع ق نم تطقس : ةليل 0

 م.+ : م نانحلا ةآرمعو ١ : ١١07 بجر نبا ليذو ١١5٠١٠ : ظافحلا ةركذت يف هتمجرت - الؤو

 رديلاو #١4 : .( يناثلأ رصتخملا) 2115:0866 و م» : ؛ تارذشلاو ؟ه : ؛ يبهذلا ربعو

 4 ب وول © نئاجلا

 . رادبتسا : عاق ص ؛ راديتسا : ن ؛.خسنلا يف ةيمجعألا مالعألا ءامسأ تبرطضا *
 . رادينسا : ق ن ؛ رادنفسأ : ص ع

 . يودبعلا : ن ؛ يديبعلا : ع ص ق ه

 .ملىلو : ؛ج رظنا 5
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 جرخ . هرصع يف هتيب دحوأ « فلكتلا ديعب ةريسلا نسح « فيناصتلا ريثك

 . نييناهبصألا خويشلا نم ةعامحلبو هسفنل جيراختلا

 دمحأ نب دمحم رهاط ابأو يبضلا ' ديز نب هللا دبع نب دمحم ركب ابأ عمسو

 هيولضف نب هللا دبع نب دمحم روصنم ابأو بتاكلا ' ميرا دبع نو ديخاوا

 نمخعرلا ذيع مياقل ابأو هللا ديبع نسحلا ابأ هيّمعو ورمع ابأ هابأو يناهبصألا

 دمحم هللا دبع ابأو ” يعاضقلا نامعنلا نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ سابعلا ابأو

 ابأو * ينادزوحلا نيسحلا نب يلع نب دمحم ركب ابأو صاصحلا دمحم نب يلع نبا
 نب دمحأ ركب ابأ اهب عمسو روباسين ىلإ لحرو « يفقتلا دومحم نب دمحأ رهاط

 يأ ناذمهبو « يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب ابأو ءىرقملا فلخ نب روصنم

 نب ميهاربإ مماقلا ابأ ةرصبلابو « يدنواهنلا دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم ركب

 « مهاوس ةريثك ةعامجو ينادعسلا نيسحلا نب هللا دبعو دهاشلا دمحأ نب دمحم

 0 تقر اخ دا لحوم عومجلا نم هريغو « ناهبصأ خيرات » فنصو

 رصان نب دمحم لضفلا وبأ مهنم خويشلا هنع بتكو « روصنملا عماجب ىمأو

 ن  دمحأ نب يحل ا لا ا ا

 وبأ هنع ىورو « هتيبو هترهشل ريثك قلخ يف « يوحنلا باشا نب دمحأ

 يأ نب يلع نسحلا وبأو ظفاحلا يطامنألا كرابلا نب باهولا دبع تاكربلا

 غابصلا نب رافغلا دبع نب ىيحي رهاط وبأو يدادغبلا طايخلا * ينوكيزلا بارت
 . ةريثك ةعامجو ظفاحلا ءالعلا نب هللا ةبه نب دمحم لضفلا وبأو

 ةزاجإلا يل بتك : لاقو « ليذلا » باتك يب يناعمسلا نبا ظفاحلا هركذو

 0 رمال لاق مث « .هتاعومسم عيمجي

 دمحم ركب ابأ تعمس : لاق مث « ةياردلاو ةفرعملاو ظفحلاب هفصوو هيلع ىتثأف

 .هدير : ق ن ص ١

 . نمحرلا ديع : عاق ؟
 . يصاصقلا : رب ؛ صاصقلا : ع ص ن ق م

 نب 1 هر سالم مح 5

 . بابللا يف اهيلإ روصلا برقأ تبثأو : .ينوكنزلا : عن ص ق ؛ يوكنزلا : ر ه
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 ىيحيب ءىدب هادم نبا تيب : لوقي ظفاحلا ' يناوتفللا دمحم نب رصن يأ نبا
 . لضفلاو " ملعلاو ثيدحلا ةفرعم يف ديري « ىيحيب مخو

 مدقملا - يسرافلا رفاغلا دبع نب ليعامسإ نب رفاغلا دبع ظفاحلا هركذو

 ' باهولا دبع نب ىيحي ايركز وبأ : لاقف « روباسين خيرات " قاسم» يف  هركذ

 كردأو رفاس « ايندلا ين روهشملا ثيدحلاو ملعلا تيب نم لضاف لجر هدنم نبا
 لصتملا هدانسإب يوري ناكو « نيحيحصلا ىلع فنصو « مهنم عمسو خياشملا
 فعض نم ةلجعلاو « قمحلا ةرامأ كحضلا ةرثك / لاق هّنأ ءاملعلا ضعب ىلإ
 ءوساو + ”بنادألا ءونم نم يآرلا ةلقو + «يآرلا ةلك نم نقملا تشو« .لقفلا
 ل ءاوح الاف تيطاو :ن نوخلا نسعرط نوجملاو < ةناهملا تروي بدألا
 : لاق هنأ يعمصألا ىلإ لصتملا دانسإلاب يوري ناكو':. نئاغضلا ثروت مئامنلاو

 « هموق ىلإ حوت انسْرأ نإ أرقف يلصي مامإلا ماقف «دجسم ىلإ ةيدابلا ين تلخد

 «هموق ىلإ ًاحون انلسّرأ انإ 9 لوقيو اهددري لعجف « هيلغ جترأو ١( : حون )
 .هريغ لسرأف حون بهذي ملنإ « اذه اي : يلصي مئاق وهو « هئارو نم يبارعأ لاقف

 : مهضعبل دشني ام ًاريثك روكذملا ىيحي ناكو

 بتجعأ نيدلاب هايند يرتشمللو ىدمهلاب ةلالضلا عاتبل تبجع
 ؛بيخأ نيذذ نم وهف هاوس ايندب هنيد عاب نم نيذه نم بجعأو

 نيلثو عبرأ ةنس لاوش رشع عسات ءاثالثلا موي ةادغ يف هتدالو تناكو

 هدلومو « ناهبصأب ةئامسمخو ةرشع يتنثا ةنس رحنلا ديع موي يفوتو ةئامعبرأو

 . هلثم هدعب هدنم نبا تيب يف فلخي ملو ؛ ىلاعت هللا همحر « اضيأ اهب

 رشع يناث تبسلا موي يوت ؛ لامكإلا لامكإ» هباتك يف ةطققن نبا لاقو

 باهولا دبع هيبأ دلوم نأ ركذو « ةئامسمخو ةرشع ىدحإ ةنس نم ةجحلا يذ

 ١ ن ينام تبثأو « يناوتفكلا : خسنلا رثكأي .

 . ملعلاو ظفحلاو : ن ؟

 . عضاوم ةدع يف لبق نم درو كلذكو « قايس : ن م

 . ةيرصملا ةعوبطملا يف ام انيقبأف « ىنعملا يي قرف نود راركت وهو « بجعأ : ًاعيمج خسنلا ين 4
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 نيعبسو سمخ ةنس نم ةرخآلا ىدامج يف يثوتو « ةئامثلثو نيناتو تس ةنس

 ا . ىلاعت هللا همحر ةئامعبرأو
 ١ دمحم هللا دبع يأ هدج ةمجرت يف هدادجأ ءامسأ طبض ىلع مالكلا قبس دقو

 . ىلاعت هللا همحر

 ام
 يطرقلا نودعس نبا

 قباس بقلملا ؛« يبطرقلا يدزألا دمحم نب مامت نب نودعس نب ىيحي ركب وبأ
 وحنلاو ثيدحلاو ميركلا نآرقلا مولعو تاءارقلا ين نيرخأتملا ةمئألا دحأ ؛ " نيدلا

 : . كلذ ريغو ةغللاو

 ةيردنكسإلاب عمسف « رصم رايد مدقو هبابش ناوفنع يف سلدنألا نم جرخ
 ع ندكرت قداص ابأ رصمعو ٠ يزارأا ميهاربإ 0 دمحأ نب دمحم هللا دبع ابأ

 يفلسلاب فورعملا يناهبصألا دمحم نب دمحأ رهاط ابأو يرصملا يندملا مساقلا يأ

 ” لع ميركلا نأ رقلا اع ارقو“# ةئامسمخو ةرشع عبس ةنس دادغب لخدو . مه ريغو

 روصنم يأ 0 تنب نباب فورعملا ءىرقملا يلع نب هللا دبع دمحم أ خيشلا

 يأ ىلع ثيدحلا أرقو « هيوبيس باتك اهنم ةريثك ًابتك هيلع عمسو . طايخلا
 نيصحلا نبا مساقلا يلأو ناتسراملا يضاقب فورعملا رازبلا يقابلا دبع نب دمحم ” ركب

 . مهريغو شداك نب زعلا يبأو

 ةةليبن ًاتبث ًاقودص َةقث ناكمو « ةنيكسو ةبيهو راقو هيلع ًاعرو ًانيد ناكو

 ' . اهدا ريإ يف خسنلا بارطضال اهطبضن نأ عطتسن مل اذهو « كلذ نم ءيش دري مل : تلق ١

 يبهذلا ريعو 6١ه : ١ برغملاو م08 : « ةياهنلا ةياغو ٠ : ١4 ءابدألا مجعم يف هتمج رلأ - 5

 وهو ١١5 : ؟ بيطلا حفنو 4١٠ : ةاعولا ةيغبو 8مم « مم. : م نانحلاةآرمو 7٠٠6 : ؛

 . ناكلخ نبا نع لقني

 .ركب يبأ نبا : عاق * 2. نيدلا نئاص : نم رب ؛نيدلا ءايض : ن ؛ نيدلا ءايضب : حفنلا ١
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 لحرو لصوملا نطوتساو « ةدم قشمدب ماقأ « ًاديفم ريحا ريثك مالكلا ليلق
 هركذو ؛ رصعلا كلذ خويش هنع ذخأو «٠ لصوملا ىلإ داع مث « ناهبصأ ىلإ اهنع
 ع3 قشملت ا 6 لاقو « ليذلا » باتك يف ياعبسلا نبا ظفاحلا

 « هدلوم نع هلأسو « ءازجأ هيلع بختناو « يزارلا هللا دبع يأ ةخيشم هنم عمسو

 ؛ سلدنألا رايد نم ةبطرق ةنيدعب ةئامعبرأو نينامثو تس ةنس يف تدلو : لاقف
 . حصأ لوألاو « نينامثو عبس ةنس هدلوم نأ بتكلا ضعب يف تيأرو

 فورعملا ميمت نب عفار نب فسوي نساحملا وبأ نيددلا ءابب يضاقلا انخيش ناكو

 يتأيسو هيلع هتءارقو ' هتيؤرب رختفي ىلاعت هللا همحر بلح يضاق دادش نباب

 . هنع ذخأتو لصوملاب هيلع أرقن انك : لاقو  ىلاعت هللا ءاش نإ هتمجرت يف كلذ

 خبشلا ىلإ هدي دمي مث « مئاق وهو هيلع ملسيف موي لك هيلإ ينأي الجر ىرن انكو
 لجرلا كلذ هكرتيو « وه ام ملعن الو « هدي نم خيشلا هذخأيف « فوفلم ءيشب

 يف خيشلا ممرب تناك « ةطومسم ةجاجد املأ انملعف كلذ انيفقت مث « بهذيو

 ىلإ خيشلا لخد اذإو ء اهرضحيو اهطمسيو لجرلا كلذ هل اهعاتبي موي لك
 « ماكحألا لئالد» هامس يذلا هباتك يف ركذو . هديب اهخبط ىلوت هلزنم
 . ةئامسمخو نيتسو عبس ةنس اهرخآ ةنس ةرشع ىدحإ هيلع ةءارقلا مزال هنأ
 بتاكلا ريحلا يبأ ىلا ًادنسم دشني ام ًاريثك روكذملا يبطرقلا ركب وبأ خيشلا ناكو

 : "هل امهمأ هيلإ لصتملا دانسإلاب امهاور ىطساولا

 ”نوكسلاو ”كرحتلا نايسف ”نوكي امب ءاضقلا 'ملق ىرج
 نينا هتواشغ يف قزريو ٍقزرل ىعست نأ كنم ”نونج

 وبأ اندشنأ : لاق ناسح نب بهو نب يقابلا دبع ءافولا وبأ اندشنأ : لاقو

 : هسفنل رصعب عينم نب دمحم هللا دبع

 هليح باذكلا يف سيلو 0 نميف ”ةليح يل

 ١ قشمد يف : نم رب ر ص .

 .هتياورب : ر ؟

 . نم رب رن : نم طقس : هل امهنأ *
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 هايلق هيف يسايحف َّك ومي اه قلخم ناك نم

 سس ةنس نم رطفلا دنع عون ُُق ١ لصوملاب روكذملا ركب وبا خيشلا يقوتو

 . ىلاعت هللا ةهمححر « ةئامسمخو نيكتسو

 اا

 يوحنلا رمعي نب ىبحب

 يوحنلا يقشّولا يناودنعلا رمعتي نب ىيحي : ديعس وبأ ليقو ٠ ناميلس وبأ
 هللا 2 سابع نب هللا دبعو رمع نب هللا دبع يقل « ًايعبات ناك ؛ يرصبلا
 ديوس ل إو يسودسلا ةماعد نب ةداتق هنع ىورو « امهريغ يقلو : مهنع

 « ةءارقلا قاحسإ يلأ نب هللا دبع ذخأ هنعو ء«ةرصبلا ءارق دحأ وهو . يودعلا

 وحنلاو ميركلا نآرقلاب ًالاع ناكو ء ورمب ءاضقلا ىلوتو « ناسارخ ىلإ لقتناو

 لاقي - "هركذ مدقملا  يلؤدلا دوسألا يأ نع وحنلا ذصخأو برعلا تاغلو

 ًاباوبأ ثيل يب نم لجر هيف داز هب لوعفملاو لعافلا باب عضو ال دوسألا ابأ نإ
 وه نوكي نأ نكميف « هنع رصقأف هيف لخدي ال ام برعلا مالك يف اذإف رظن مث

 ًايعيش ناكو . مهل فيلح هنأل ثيل يب ين هدادع ناك ذإ روكذملا رمعي نب ىيحي
 نم لضف يذل " صيقنت ريغ نم تيبلا لهأ ليضفتب نيلئاقلا ىلوألا ةعيشلا نم

 . را نم تطقس : لصوملاب ١

 بيذهتو ١ : 507١ نانحلا ةآرمو 8١8 : ؟ ةياهنلا ةياغو 45 : ٠٠ ءابدألا مجعم يف هتمج رت - الواب

 : سبقلا رونو ؟١؟ : يديبزلا تاقبطو ١١ : نييرصبلا نييوحنلا رابخأو 805 : ١١ بيذهتلا

 .؛15 4١- : يرايشهحلاو ١ : 8١0 ةرهازلا موجنلاو ؛١ا : ةاعولا ةيغبو ١

 , هس" : 5 ضخ ؟

 . صقنت : ق ص ن +«

 نفت



 فسوي نب جاجحلا نأ '  هركذ مدقملا  ءىرقملا دوجنلا يأ نب مصاع ىكح
 امهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا نإ : لوقي رمعي نب ىيحي نأ هغلب يفقتثلا
 بتكف « ناسارخب ذئموي ىبحي ناكو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيرذ نم
 ثعبا نأ 'اضيأ هركذ مدقت دقو - ناسارخ يلاو ملسم نب ةبيتق ىلإ جاجحلا
 معزت يذلا تنأ : لاقف « هيدي نيب .ماقف « هيلإ هب ثعبف « رمعي نب ىيحيب يلإ

 رثكألا نيقلأل هللاو ؟ مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيرذ نم نيسحلاو نسحلا نأ
 « معن : : لاق ؟ تجرح نإ ينامأ وهف : لاق « كلذ نم نجرختل وأ ًارعش كنم
 نك 11 قاحسإ هل انبتهوَو 9 : لوقي هؤانث لج هللا نإف : لاق
 شوو ةفونأو ”نانيلسو دواد متيرذ نمو « لبق نم انيده احونو

 # ىسيعو ىيحيو ايركزو ؛ نينلسحمللا يزجن كلذكو ٠ نوراهو ىسمومو
 نسحلا نيب امم رثكأ ميهاربإو ىسيع نيب امو : لاق (م8 : ماعنألا ) ةيآلا

 0 1 ل ا
 ةعيدبلا تاطابنتسالا نم اذهو ؛ طق اهب تملع امو اهتأرق دقل هللاو « تجرخ
 ل ! طبتسا ام نعأو جوختا نسحأ ام « هرد هّللف « ةبيجعلا ةبيرغلا
 : لاق  ء ةرصبلاب : لاقف ؟ تدلو نبأ : هل لاق جاجحلا نإ مث : مصاع

 ل لاق ؟ كل يه ىنأ ةيبرعلا هذهف .: لاق « ناسارخ : لاق ؟ تأشن

 يتلأس ذإ امأ : لاقف « كيلع تمسقأ : لاقف « تكسف ؟ نحلأ له يع ينربخ
 نحللا هللاو كلذ : لاقف «٠ عفري ام عضتو عضوي ام عفرت كّنإف ريمألا اهيأ
 رمعي نب ىبحي لعجاف اذه يناتك كءاج اذإ : ةبيتق ىلإ بتك مث : لاق ؛ ءىبسلا
 . مالسلاو كئاضق ىلع

 رمعي نب ىبحيل جاجحلا لاق : لاق بيبح نب سنوي نع مالس نبا ىورو
 « نآرقلا يف : لاق ؟ يأ يف : لاق « دحاو فرح يف : ا

 مككؤابآ ناك "نإ "لق ظ لوقت لاق ؟ وه ام : هل لاق مث « عنش ءشأ كلذ :
 « مفرلاب اهؤرقتف (؟4 : ةبوتلا) 4 مثكيلإ بحأ : قوق كل - 0

 لال



 مرج ١ جاجحلا لاقف « هب أدتبا ام يسن مالكلا لاط امل هنأك : مالس نبا لاق

 يأ نيب تلهملا ني ديري اهلَعَو ناننارط ةمطأف سنوي لاق « ان يل عمست ال

 . ناك كلذ يأ ملعأ هللاو « ةرفص

 ةرجهلل نينامثو عبرأ ةنس يف : « دوقعلا روذش » باتك يف يزوحللا نبا لاق

 « ًايفخ نحل نحلت : لاقف ؟ نحلأ له : هلل لاق هّننأل رمعي نب ىيحي جاجحلا ىفن

 . جرخف « كتلتق قارعلا ضرأب دعب كتدجو نإف « ًاثالث كتلجأ : لاقف

 نب ةدامنعا اند د لاق ضيف نإ حولا نع لغ نب نصل ورع وأ نكخو
 تاروه الف هللا قتي نم هّنإف هللا اوقتا : لاف ' ةرصبلاب ريمأ بطخ : لاق نصحم

 « عايضلا تاروهلا : لاقف رمعي نب ىبحي اولأسف « ريمألا لاق ام او ردي ملف « هيلع

 ) عماجلا ) باتك يف زازقلا لاق « عايض هيلع سيلف هللا ىقتا نم : لوقي

 يعمصألا ثيدحلا اذهب تثدحف : يوارلا لاق « ةروه اهدحاو : كلاهملا تاروملا

 مالك نإ : لاق مث « كنم ةعاسلا ناك ىبح طق هب عمسأ مل ءيش اذه : لاقف

 . طق اذب عمسأ مل؛ « عساول " برعلا

 ةرفص يأ نب , بلهملا نب ديزي بتك : لاق يبأ انثدح : لاق يعمصألا ىكحو

 مهانررطضاف ودعلا انيقل انإ : هيف لوقي ًاباتك فسوي نب جاجحلا ىلإ ناسارخب وهو

 اذهو بلهملا نبال ام : جاجحلا لاقف ٠ ضيضحلاب نحنو . لبحلا ةرعرتع ىلإ

 . ًاذإ كاذف : لاقف « هدنع رمعي نبا نإ : هل ليقف ؟ مالكلا

 : لئاقلا وهو رعشلا لمعي رمعي نب ىيحي ناكو

 انيمسلا ”سانلا ضغبأ ًاميدق يموق ضعي الإ ماوقألا ىبأ

 ع0 رمعي نب ىيحن هطقن طوقنه فحصم نبي ريس نبال ناك : ءاذحلا دلاخ لاقو

 هرابخأو ؛ فلكتم ريغ هيف ةعيبط ىحصفلا ةغللاو ةضحملا ةيبرعلاب قطني ناكو

 ىلاعت هللا همحر « ةئامو نيرشعو عست ةنس وتو ؛ ةريثك هرداونو
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 ريخألا يو ةلمهم نيع امهنيبو ميملاو اهتحت نم ةانثملا ءايلا حتفب : هعبو

 . ةرصبلا ريمأ : 0
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 عراضم  ميملا حتفب - رمعيو « رهشأو حصأ لوألاو « ميما مضب ليقو « ءار
 اننا "دايرظ انيز»لئاغ ل31: ملا سكر قيما حشر ا

 . ًاضيأ كلذب ىبحي يمس انك « رمعلا لوطب ”الؤافت كلذب يمس

 دعبو ةنكاس ةلمهم لاد امهنيبو واولاو ةلمهملا نيعلا حتفب : يناوأدتعلاو
 ناليع سيق نب ورمع نب ثراحلا همساو « ناو دع ىلإ ةبسنلا هذه « نون فلألا

 . هلتقف مهف هيخأ ىلع ادع هنأآل « ناوادنع» هل ليق امّنإو
 ةبسنلا هذه « فاق اهدعبو ةمجعملا نيشلا نوكسو واولا حتفب : يقشولاو

 روكذملا ”ناوادنع نب ركشي نب ركب نب فوع نب ةقشو ىلإ
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 ءارفلا ايركز وبأ

 « ءارفلاب فورعملا « يملسألا روظنم نب هللا دبع نب دايز نب ىيحي ايركز وبأ
 نييفوكلا عربأ ناك ؛ رقنم يب ىلوم ليقو « دسأ يب ىلوم ينوكلا يمليدلا
 ٠ لاق هنأ بلعث سابعلا يلأ نع ىكح 4 بدألا نونفو ةغللاو وحنلاب مهملعأو

 تطقسل ءارفلا الولو « اهطيضو اهصلخ هّنأل « ةيبرع تناك امل ءارفلا الول

 ريداقم ىلع اهيف سانلا ملكتيو دارأ نم لك اهيعديو عزانتت تناك اهنأل ةيبرعلا

 . بهذتف مهحئارقو موقع

 نم - هركذ مدقملا رسل وهز يانكلا نسحلا ين.أ نع وحنلا ذخأو

 خيراتو 1 يديبزلا تاقبطو 5 ل نييوحنلا بتارمو ممأ١ : :سبقلا روذ يف هتمج رت 4

 تارذشلاو ه4 : ١ يبهذلا ريعو "6 : ءايلألا ةهزنو و : ٠ ءابدألا مجعمو 8 : «١ دادغب

 بيذهتلا بيذجتو 0١# : ؟ ةياهنلا ةياغو 88 : ١ نانحلاةآرمو 4١١ : ةاعولا ةيغبو ١9 : ؟
 وحنلا يف هبهذم و ءارفلا ايركز وبأ» ناوئعب باك يراصنألا يكم دمحأ روتكدللو 1١١ :”1١7

 خسنلا عم كا رتشالا ىلإ « س »0 ةخسنلا دوحت ةمج رثلا هذه نمو « (( 4 4 ةرهاقلا ) « ةغللاو

 . ىرخألا
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 . هب مهصخأو هباحصأ رهشأ

 وه امئيبف « ١ بابلا ىلإ ددرتي ناك «ء نومأملاب لاصتالا ىلع ءا رفلا مزع امو

 « يلزتعملا يريمنلا سرشألا نب ةمامت رشب :وبأ ءاج ذإ بابلا ىلع موي تاذ
 2 هيلإ تسلجف « بيدأ يأ كيأرف : ةمامن لاق « نومأملاب ًاصيصخ ناكو

 هدّحو جيسن ' هتدهاشف وحنلا "نع هتشتافو ًارحب هتدجوف ةغللا نع هتشتافف'

 , ًارهام موجنلابو « موقلا فالتخاب ًافراع ًاهيقف الجر هتدجوف هقفلا نعو.
 امو ؟ نوكت نم : هل تلجنإ# ايداكاام راعخا و كيرفلا هولا ع ياو

 « نومأملا نينمؤملا ريمأ تملعأف تلخدف « وه انأ : لاقف « ءارفلا الإ كنظأ

 هت ةلايصتا هيب تاكو م هزل" ةزافسضإت# نمأق
 لاقف « تارم هيف نحل مالكب ملكتف ديشرلا ىلع ءارفلا لخد : برطَنق لاقو

 : ءارفلل ديشرلا لاقف « نينمؤملا ريمأ اي نحل دق هّنإ : يكمربلا ىيحي نب رفعج

 عابطو « * بارعإلا ودبلا لهأ عابط نإ نينمؤملا ريمأ اي : ءارفلا لاقف ؟ نحلتأ

 « تنحل عبطلا ىلإ تعجر اذإو « نحلأ مل تظفحن اذإف « نحلل نحللا رضحلا لهأ

 . هلوق ديشرلا نسحتساف

 نأ هرمأ نومأملاب لصتا امل ءارفلا نإ : « دادغب خيرات يف بيطحلا لاقو

 ةرجح يف درفي نأ رمأو « ةيبرعلا نم عمس امو ' وحنلا لوصأ هب عمجي ام فلؤي

 قلعتب ال ىح « هيإإ جاتحي امب نمقي ًامدخو يراوج هب لكوو « رادلا رجح نم

 « تاولصلا تاقوأب هنونذؤي اوناك مهإ ىبح « ءيش ىلإ هسفن فوشتت دن الو هبلق

 « نوبتكي نوقارولاو يلمي ناكف « نيقفنملاو ءانمألا همزلأو . نيقارولا هل ريصو
 نأ دعبف « قئازحلا يف * هبتكب نومأملا رمأو " نيتتس يف « دودحلا» فنص ىتح

 خلا . . . وه امنيبف هيلإ لصي ال ةدم هباب ىلع دد رتي يقبف نومأملا مايأ يف دادغب درو دق ناكو : نم رب ١
 د يف هتشقان و . . . يف هتشقانف : ر *

 . بلطلابو . . . وحتلابو : س 4 . تدهاشف : ربس ©

 . ع ص ق نم تطقس : بارعألا ... نإ ه

 . هلوصأو وحنلا رومأ : ر 5
 . دادغب خيرات يف وه كلذكو « نينس يف : س ص نق 7

 . هبتكي نأ : ر م
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 اندرأو : يوارلا لاق « يناعملا » باتكب أدتباو ٠ سانلا ىلإ جرخ كلذ نم غزف

 انددعف « مهطبضن ملف ؛ « يناعملا ١ باتك ءالمإل اوعمتجا نيذلا سانلا دعن نأ

 باتك نم غرف الو .همتأ ىبح هيلي لزي ملف « ًايضاق نينامث اوناكف ةاضقلا

 دارأ نمل "الإ هجرخن ال : اولاقو هب اوبسكيل سانلا نع نوقارولا هنزخ « ينناعملا »

 نيقارولا اعدف « ءارفلا ىلإ سانلا اكشف « مهردب قاروأ سمخ ىلع هل هخسنن نأ

 سيلف هتفنص ام لكو « كب عفتننل كانبحص امّنإ : اولاقف « كلذ يف مهل لاقف
 مهوبراق : لاقف هب شيعن انعدف « باتكلا اذه ىلإ مهب ام ةجاحلا نم هيلإ سانلاب

 لمم يتإ : سانلل لاقو « مكيرأس : لاقف هيلع اوبأف « 'اوعفنتو اوعفتنت

 " ىلمأف « يلع سلجف « تيلمأ يذلا نم ”الوق طسبأو ًاحرش متأ ناعم باتك
 « نوبحي ام سانلا غلبت نحن : اولاقو هيلإ نوقارولا ءاجف « ةقرو ةئام يف دمحلا

 . مهردب قاروأ ةرشع لك اوخسنف
 نب *رمع وهو « هباحصأ دحأ نأ « يناعملا ) باتك هئالمإ ببس ناكو

 نإ ءارفلا ىلإ بتكف  هركذ مدقملا - لهس نب نسحلا بحصي ناك « ريكب

 نإف « باوج اهنع ينرضحي ال نآرقلا نم ءايشأ نع يلأسي لازي ال نسحلا ريمألا
 باتكلا أرق املف « تلعف هيلإ عجري ًاباتك كلذ لعجتو الوصأ يل عمجت نأ تيأر

 « ًاموي مل لعجو « نآرقلا يف ًاباتك مكيلع يلمأ ىتح اوعمتجا : هباحصأل لاق

 « ءارقلا نم ناكو هيف نذؤي لجر دجسملا ين ناكو « مهيلإ جرخ اورضح املف
 ىلع هلك نآرقلا ين رم ىبح « اهرسفف « باتكلا ةحتاف أرقف ء أرقا : هل لاقف

 باتك وهو « ةقرو فلأ وحن اذه هباتكو . هرسفي ءارفلاو لجرلا أرقي « كلذ

 . هيلع ديزي نأ ؛ًادحأ نكمي الو « هلثم لمعي مل

 ءارفلا دارأ ًاموي ناك املف ءوحنلا هينبا * نّنقَلي ءارفلا لكو دق نومأملا ناكو .

 . دادغب خيرات يف كلذكو « اوعفتنيو : سر ن ١

 . بيطحلا ةياور يهو « لمأف لمب : س عن ق ؟

 . ورمع : نم ريع '*#

 .دحأ :عذن

 . نيقلتب : رب ه
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 اعزانتف « هل هنامدقي ءارفلا لْعَذ ىلإ اردتباف « هجئاوح ضعب ىلإ ضهني نأ

 ناكو « اهامدقف ًادرف امهنم دحاو لك مدقي نأ ىلع احلطصاف « همدقي امهأ

 ءارفلا ىلإ هجوف « هيلإ ربحلا كلذ عفرف « ربخخ بحاص ءيش لك ىلع هل نومألا
 ريمأ نم رعأ فرعأ ام : لاق ؟ سانلا زعأ نم : لاق هيلع لخد املف « هاعدتساف
 نيملسملا دهع ايلو هيلعن ميدقت ىلع لتاقت ضب اذإ ندم ىلب : لاق ٠ نينمؤملا

 تدرأ دقل « نينمؤملا ريمأ اي : لاق « ًادرف هل مدقي نأ دحاو لك يضر ىح

 رسكأ وأ اهيلإ اقبس ةمركم نع امهعفدأ نأ تيشخ نكلو ٠ كلذ نع امهعنم

 نسحلل كسمأ هنأ سابع نبا نع يور دقو « اهيلع ًاصرح ةعيرش نع امهسوفن
 هل لاقف « هدنع نم اجرخ نيح « امهيباكر نيعمجأ مهنع هللا يضر نيسحلاو

 ؟ امهنم نسأ تنأو امهيباكر نيثدحلا نيذل كسمتأ : رضح نم ضعب
 2« لضفلا ووذ الإ لضفلا لهأل لضفلا فرعي ال « لهاج اي تكسا : هل لاقف

 امو « ًابنذ كتمزلأو ًابتعو ًامول كتعجوأل كلذ نع امهتعنم ول : نومأملا هل لاقف

 دقلو « امهرهوج نع نيبو امهردق نم عفر لب « امهفرش نم هالعف ام عضو
 : ثالث نع ًاريبك ناك نإو لجرلا ربكي سيلف « امهلعفب ةسارفلا ةليخم يل ترهظ
 نيرشع هالعف 'امب امهتضوع دقو « ملعلا هملعمو هدلاوو هناطلسل هعضاوت نع

 . امه كبدأ نسح ىلع مهرد فالآ ةرشع كلو « رانيد فلأ

 ناكو « ءارفلا ةلاخ نبا هيقفلا نسحلا نب دمحم ناك : " ًاضيأ بيطحلا لاقو

 ملعلا نم باب يف رظنلا معنأ لجر "لق : ءارفلا لاقف « هدنع ًاسلاج ًاموي ءارفلا
 يف رظنلا تمعنأ دق ايركز ابأ اي : دمحم هل لاقف « هيلع لهس الإ هريغ دارأف

 : لاق « ىلاعت هللا ةكرب ىلع تاه : لاقف ؟ هقفلا نم باب نع كلأسنف « ةيبرعلا

 ءارفلا ركفف . امهيف اهسف وهسلل نيتدجس دجسف اهسف ىلص لجر يف لوقت ام

 اندنع ريغصتلا نأل : لاق ؟ ملو : دمحم هل لاقف « هيلع ءيش ال : لاق مث ةعاس
 ام : دمحم لاقف « مام مامتلل سيلف « ةالصلا مامت ناتدجسلا امنإو « هل ريغصت ال

 . كلثم دلي ًايمدآ تننظ

 .امم : نم رب س قع ١

 .ر١ه5 : 1١4 دادغب خيرات ؟
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 هتركذ امب "مث اهيلع تهبنو يئاسكلا ةمجرت يف ةياكحلا هذه تقبس دقو
 . انهاه

 : لاق ءارفلا نع مصاع نب ةملس ىكحو ؛ لازتعالا ىلإ ليمي ' ال ءارفلا ناكو

 ام « ةنس نيرشع دحاو تيب يف  هركذ مدقملا  يسيرُملا رشبو انأ تنك

 اهمدق نيح دادغب تلخد : ظحاحلا لامتو ؛ ًائيش هنم تملعت الو ًائيش يم ملعت

 نم ًائيش ملعتي نأ يهتشأو ٠ يتّبحي ءارفلا ناكو « نيتئامو عبرأ ةنس ين نومأللا
 وهلا ح اا احلال

 بناج ىلإ هدجسم يف سانلل سلجي ءارفلا ناك : بلعث سابعلا وبأ لاقو
 . ةفسالفلا مالك هظافلأ يف كلسي ىح هفيناصت يف فسلفتي ناكو « هلزنم

 يئاسكلا ,ظعي ناك فيك ءارفلا نم بجعأل يّنإ : مصاع نب ةملس لاقو

 ْش . هنم وحنلاب ملعأ وهو
 عفرتو ضفخت اهنأل « « ىتح» نم ' ءيش يسفن يفو تومأ : ءارفلا لاقو

 . بصنتو

 نع يرّونيدلا ةفينح وبأ اهاور دقو « تايبألا هذه ريغ هرعش نم لقني لو

 : يهو لاوطلا ركب ينأ

 باّجحلا نم ”ةعست هل ض رآلا نم ببرج ىلعًاريمأ اي

 بارخن يف بجاحب انعمس ام هيف بجحي بارحللا يف ًاسلاج
 "باجحلا "در ”قيطُي يلثم سيل بابب نويعلا كل ينارت نل
 . باوصلاب ملعأ هللاو « فوفكملا ىسوم *؛ نبال تايبألا هذه تدجو مث

 ناكو « اهب هماقم رثكأ لعجو دادغب ىلإ لقتناو « ةفوكلاب ءارفلا دلومو
 يف ناك اذإف ء ةنسلا لوط عمجي ناكو « هتيب يف حيرتسي ال شاعملا بلط ديدش

 . خسنلا ضعب نم «ال» تطقس ١
 . خسنلا رثكأ نم تطقس : ءيش ٠١

 . باوحلا : ر ق ص *

 . س نم هلك قيلعتلا طقسو « يبأل : ن 4

 الدلح



 هعمج ام مهيلع ١ قرفي هلهأ يف اموي نيعبرأ اهب ماقأف ةفوكلا ىلإ جرخ اهرخآ

 . مهربيو

 ) يناعملا ١و « دودحلا و امهو « امهركذ مدقملا ناباتكلا فيناصتلا نم هلو

 ريغص وهو ( يهبلا ١ باتكو « رخآلا نم ربكأ امهدحأ لكشملا يف ناباتكو

 ظافلألا رثكأ هيف تيأرو « ةمجرتلا هذه تبتك نأ دعب هيلع تفقوو مجحلا

 « حيصفلا ١ مجح يف وهو « حيصفلا » باتك يف بلعث سابعلا وبأ اهلمعتسا يلا

 « حبصفلا » يف بلعثل سيل ةقيقحلا ىلعو « ىرخأ ةروص ىلع هبترو هرئيغ هّنأ ريغ

 حيصفلا يف تسيل ظافلأ ًاضيأ ( يهبلا ١ باتك ينو « ةريسي ةدايزو بيترغلا ىوس
 باتك هلو . " ريغ ال ليلق ءيش يف الإ فالتخا نيياتكلا ب سيلو « ةليلق
 « نآرقلا يف ةينثتلاو عمجلا ) باتكو « نآرقلا ف رداصملا» باتكو « تاغللا »

 باتكو « بتاكلا ةلآ » باتكو "« رخافملا ١ باتكو « ءادتبالاو فقولا » باتكو

 . بتكلا نم كلذ ريغو « واولا » باتكو « رداونلا»

 ةخبسن هديب لخأي مل« « ًاظفح اهلك هبتك ءارفلا لمأ : مصاع .نب ةملس لاقوا

 ركب وبأ لاق « « ةعفيو عفاي ) باتكو ( مزالم» باتك : نيباتك يف الإ

 فاللآ ةثالث ءارفلا بتك رادقمو « ةقرو نوسمخ نيباتكلا رادقمو : يرابنألا

 . ةقرو

 ةروسكملا ءالاب ةلوصوملا واولا يور ىلع ةديصقب مهحلا نب دمحم هحدم دقو

 . ةلاطإلا فوخ اهركذ نع تبرضأ

 « ةنس نوتسو ثالث هرمعو « ةكم قيرط يف نيتئامو عبس ةنس ءارفلا يوتو

 . ىلاعت هللا همحر

 ليق امنإو « ةدودمم فلأ اهدعبو ءارلا ديدشتو ءافلا حتفب : ءارفلاو

 كلذ ركذ « مالكلا يرَفَي ناك هّنأل « اهعيبي الو ءارفلا لمعي نكي ملو ءارف هل

 *(« باقلألا» باتك ىلإ هازعو « ؛« باسنألا » باتك ف يناعمسلا ظفاحلا

 . قرفف : ص ؛ قرفو : ع١

 . نم رب س : نم طقس : ريغ ال ... ريغفص وهو !'+

 . رخافلا : عاق س *

 . بابلألا : ع ق 0 . ليذلا : سس :
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 هنآأل « عطقأ ناك ءارفلا دلاو ادايز نأ هباتك يف ينابزرملا هللا ديبع وبأ ركذو

 اذهو « برحلا كلت يف هدي تعطقف امهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا ةعقو رضح

 نيعبرأو عبرأ ةنس هتدالو نوكتف ةنس نيتسو ًاثالث شاع ءارفلا نآل رظن هيف يدنع

 نيسحلا برح نيبف « ةرجهلل نيتسو ىدحإ ةنس تناك نيسحلا برحو « ةئامو
 هالج عطقألا ناك نإف ؟ هوبأ شاع دق مكف « ةنس نونامتو عبرأ ءارفلا ةدالوو

 . ملعأ هللاو « نكميف

 واولا نوكسو ةمجعملا ءاظلا مضو نوتلا نوكسو ميملا حتفب : روظنمو

 . ءار اهدعبو
 . دسأ يبو يمليدلا ىلع مالكلا مدقت دقو
 ؛ ءار اهدعبو فاقلا حتفو نونلا نوكسو ميملا رسكب وهف : رتقتم ونب امأو

 دعس نب بعك نب ورمع نب ثراحلا همساو « سعاقم نب ديبع نب رقنم وهو

 ةباحصلا نم ريثك ”قلخ اهيلإ بسني ةريبك ةليبق يهو « رم نب ميمت نب ةانتم ديز نبا
 ناوفصو «ةبيش نب بيبشو ناوفص نب دلاخ اهنمو «مهريغو مهيلع هللا ناوضر
 - ًابيبشو ًادلاخ ينعأ  امهو « يرقنملا مهألا نب ورمع نب هللا دبع انبا ةبيشو

 نينمؤملا ريمأ عم ةروهشم سلاجم دلاخلو « ةباطحللاو ةغالبلاو ةحاصفلاب ناروهشملا

 ' بيبشو دلاخ ركذ مدقت دقو امه ريغو يدهملاو روصنملا عم بيبشلو « حافسلا

 . واولا فرح يف يرتحبلا ةمجرت يف

 يلا (4ه8 : “ج ) بيبش ةمجرت نأ حجري اذهو « بيبشل مج رت هنأ ىلإ انه فلؤملا رشي مل ١

 . فلؤملا لمع نم تسيل ص ةخسنلا ا تدرفنا

 لذ



4 
 يديزيلا دمحم وبأ

 ءىرقملا « يديزيلاب فورعملا « يودتعلا ةريغملا نب كرابملا نب يف دي وأ

 هفلخ يذلا وهو « يرصبلا ءىرقملا ءالعلا نب ورمع يأ بحاص يوغللا يوحنلا
 نباو ءالعلا نب ورمع يأ نع اهب ثدحو دادغب نكس ؛ هدعب ةءارقلاب مايقلا يف

 نب قاحسإو مالس نب مساقلا ديبع وبأو هنبا دمحم هنع ىورو . امهريغو جيرج

 نودمح وبأو يرودلا ورمع وبأو هتادفحو هدالوأ نم ةعامجو يلصوملا ميهاربإ

 دالخ هبأو يلصولا رمع نب رماعو 'يموسلا بيعش وبأو 'ليعامسإ نب بيطلا

 ةءارقلا نم نم "ةريسي فورح يف ورمع ابأ فلاخو « مهريغو دالخ نب ناميلس

 . هسفنل اهراتخا

 « يدهملا لاخ يريمحلا ديزي نب هللا دبع نب روصنم نب ديزي دالوأ بدؤي ناكو

 ناكف هرجح يف نومأملا هدلو لعجف ديشرلا نوراهب لصتا مث « بستني ناك هيلإو
 . هبدؤي

 ناكو « وحنلاو برعلا تاغلب نيملاعلا ءاحصفلا ءارقلا دحأ وهو « ةقث ناكو

 باتك فنصو « نودم هرعشو « ديحلا مظنلاو ةنسحلا فيناصتلا هلو « ًاقودص

 رفع هفنص يذلا يعمصألا « رداوت» باتك لاثم ىلع ةغللا يف (« رداون»

 ورمع يأ نع سانلا رابخأو ةيبرعلا ملع ذخأو « هقرو ددع لثم ينو « يكمربلا

 4؟:١ يناغألاو م0 : زئعملا نبا تاقبطو ؟ا+ ةقرولاو م10 - م١٠ : سبقلا روذ يق هتمج رت ال8

 مجعمو ١١49 :ةسامحلل يقوزرملا حرشو 4مل : ينايزرملا مجعمو ١4 : ١45 دادغب خيراتو

 ةياهنلا ةياغو ؛ : ؟ تارذشلاو 88 : ١ يبهذلا ربعو ه» : ءابلألا ةهزنو م : ٠٠ ءابدألا

 . 45١# : ؛ ةنازحلاو 4١4 : ةاعولا ةيغيو #" : ؟ نانحلاةآرمو مالو : ؟

 ١ ةيابنلا ةياغ يف بيطلا ةمجرت ١ : 4#" .

 ةياهلا ةياغ) دايز نب حلاص همسأ ؟ ١ : (”م# .

 « ةريثك :ق عن ص ,

 انننإ



 . امهرصاعم ناك نمو « دمحأ نب ليلخلاو

 ةيهاتعلا لأ نبا تدهش : لاق ليعامسإ نب بيطلا نودمح يأ نع يكحو
 ءالعلا نب ورمع يأ نع « دلج فلأ نم ًابيرق يديزيلا دمحم يأ نع بتك دقو

 « تاقرو رشع دلحلا ريدقت نأل « ةقرو فالآ ةرشع كلذ نوكيو « ةصاخ

 هعضو ءادتبا يف ضورعلا هنع بتكو « ًاميظع 'ًارمأ ةغللا نم ليلحلا نع ذخأو

 " ةغللاب ورمع يأ ملع ةعسل ورمع يلأ ىلع هدامتعا نأ الإ « هل

 ناكو « ءالعلا نب ورمع ينأ راد ءاذحب نايبصلا ملعي روكذملا دمحم وبأ ناكو

 « ةياورلا حيحص روكذملا دمحم وبأ ناكو « هئاكذل هيلإ ليميو هيندي ورمع وبأ
 ( روصقملا ١ باتكو  هركذ مدقملا ل «( رداونلا» باتك فيناصتلا نم هلو

 . « لكشلاو طقنلا ١ باتكو « وحنلا يف رصتخمو « دودمملاو

 نم هلخو يليزبلا دمع نإ نع لاوتلا نب ترثكأ : ”يدانملا نبا لاقو
 لهأ مهضعبو ةيبرع لهأ مهضعب انخويش نم ةدعل « ةقثلا نم هتلزنمو قدصلا

 هنع بغري الو وا ل ا ل

 بيرغلا هنع ىور دقو « * ةلزتعملا ىلإ ليملا نم هيلع مهوتي ام ريغ « ءيش يف

 سلجي ناكو « هب هنم ةفرعم نع الإ كاذ امو « هب ىفكو مالس نب مساقلا ديبع وبأ

 تدوي يئانتكلا .ناكو «سانلا نائرقيو:دحاو: سلجم يف يئاسكلا عم ديشرلا مايأ يف

 هيلع .ذخأي نأ ىئاسكلا رمأ هابأ نإف نيمألا امأف « نومأمللا بدؤي وهو نيمألا

 :ىرمع يأ فرح يلع دخأ نأ دبع انآ ومآ ءانأ زق ةونأما مآ واب ف مح فزع
 ىلع سلاج وهو دمحأ نب ليلحلا ىلع موي يديزيلا لخد : مرثألا لاقو

 « كيلع تقيض ينبسحأ : يديزيلا هل لاقف « هعم هسلجأو هل عسوأف « ةداسو

 . نيضغابتم عست ال ايندلاو « نيباحتم نينثا ىلع عضوم قاض ام : ليلحلا لاقف

 .ًايش : قعا

 . ةغللاب هملع ةعسل : عاق ؟
 . ( 44 : ١ ةيامللا ةياغ) رفعج نب دمحأ وه يدانملا نباو ؛ كرابملا نبأ : رب 0

 .عار ق : نم تطقس : نم

 . لازتعالا : ن ه
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 « نينمؤملا ريمأ اي كادف هللا ينلعجو ال : لاقف ءيش نع يديزيلا نومأملا لأسو

 كظفل يف اهعضوم نم نسحأ عضوم يف طق واولا تعضو ام ! كرد هلل : لاقف
 . هلمحو هلصوو « اذه

 "ملعت هدنعو © ةضغ ايندلاو آموي نومألا ىلع تلخد : يديزيلا لاقو
 : تدشنأف « 'اهرهد لهأ لمجأ نم تناكو « هينغت

 رففات مهسب يبق يف تْيمَرَو | ينترجتهف ملظ يتأ تمعزو
 ذئاعلا ريجتسملا ماقم اذه يزواجتو يرفغاف كترجه معنف

 "ذئال كهجو نسحب نوفحلا حرق ىوملا هب رَّضأ ىتتف ماقم اذه

 ”ذخآلا كاذ فك يبرر لشال هسنأ يداؤف نم متذخأ دقلو

 ءيش نوكيأ «٠ يديزي اي : لاق مث « تارم ثالث توصلا نومأملا اهداعتساف

 : تلق ؟ وه امو : لاق « نينمؤملا ريمأ اي معن : تلق ؟ هيف نحن امم نسحأ

 يلصوو « تقدصو تنسحأ : لاقف « ليلحلا ميظعلا ماعنإلا اذه كلوخ نمل ركشلا

 لاماو تجرخأ دقو رادبلا ىلإ رظنأ ينأكف « اهب قدصتي مهرد فلأ ةئامب رمأو

 . قرفي
 هذه يف اندنع ام : لاقف « هقحل ًائيدو هتباصأ ةجاح نومأملا ىلإ يديزيلا اكشو

 رمألا نإ « نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ء ديرت ام هب تغلب * هكانيطعأ نإ ام مايألا

 رقتساو ءنومأملا ركفأف « يل لتحاف « ينوقهرأ دق * يئامرغ نإو « لع قاض دق

 هدنعو سنألا سلجم يف نومأمللا سلج اذإ بابلا ىلإ يديزيلا رضحي نأ ىلع رمألا

 املف « هيلإ ءامدنلا ضعب جارخإ وأ لوخدلا اهيف بلطي ةعق ر بتكيو « هؤامدن

 ىلإ اهلخدأف ةموتخم ةعقر مداخلل عفدو بابلا ىلإ يديزيلا رضح نومألا سلج

 ١ ءاسنلا لمجأ نم تناكو : راتخملا .

 س نم يناثلا رطشلا طقس ؟ .

 . ر يف تايبألا لوأ ءاج و

 . كانيطعأ : نم رب س عن ق ه
 . ءامرغلا : عاق ه
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 : ١ بوتكم اهيف اذإف اهضفف نومأملا

 بابلا ىلع ءليفَطلا اذه باحصأو ناوخإ ريخ اي
 يباحصأ ضعب يل اوجرخأ وأ مكنم ادحاو ينوريصف

 ٍليفطلا اذه لثم لخدي نأ يغبني ام : لاقو رضح نم ىلع نومأملا اهأرقف

 تقولا اذه لثم ين كلوخد : هل لوقي نومأملا هيلإ لسرأف « لاخلا اذه لثم ىلع
 : لاق ةلاسرلا ىلع فقو املف « همدانت نأ تببحأ نم كسفنل رتخاف ٠ رذعتم
 رايتخالا عقو دق : نومأملا هل لاقف « رهاط نب هللا دبع ىوس ًارايتخا يسفنل ىرأ ام

 ام : لاقف ؟ ليفطلا كيرش نوكأف « نينمؤملا ريمأ اي : لاقف « هيلإ رصف كيلع
 كسفن * دّتفاف الإو هيلإ جرت نأ تببحأ نإف « هرمأ نع دمحم يأ در ' ينكمب
 نمو كنم هعنقي كلذ بسحأ ال : لاقف « مهرد فالآ ةرشع ىلع : لاقف « هنم

 ال : لوقي نومألاو فالآ ةرشع ىلع فالآ ةرشع هديزي لزي ملف « كتسلاجب

 بتكف « هل اهلبجعف : نومأملا هل لاقف مهرد فلأ ةثام غلب ىبح « كلذب هل ىضرأ

 اذه 'ضبق : لوقي وهو نومأللا هيلإ لسرأو « ”الوسر هجوو هليكو ىلإ اهب هل
 ؛ هنم كلذ لبقف « هلاح لثم ىلع هتمدانم نم كل حلصأ لاخلا هذه لثم يف غلبملا
 . هلاوحأ عيمج يف ًافيرظ ناكو

 لأس روكذملا يديزيلا نأ ؟ هباتك ين يخلبلا رفعج نبا دمحأ وبأ ىكحو
 ١ : رعاشلا لوق نع يئاسكلا

 رقص ضيبلا هنع ر كقن ًابردخ انيأر ام

 رهم رهملا ء« نوكي ال ًارهم رُعلا نوكي ال

 نم ركذلا 4 ةدحوملا ءابلا اهرخآ يو ءارلاو ةمجعملا ءاحللا حتفب برحللا

 . هيلع رمألا ررحت امي : ن يف داز ١
 . سبقلا رون يف كلذكو « نكمي ام : ر

 1 . كتفاف : نم رب ص ن « ككفاف : ر

 يلا رداصملا نم امهريغو ١١4 : فيرحتلاو فيحصتلاو 6 : ءايدأل سلاجم يف ةصقلا رظنا غ

 . اهركذ رم

 امك



 « ءار اهدعبو اهتحن نم ةانثملا ءايلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب : ريعلاو « ىرابحلا

 ًابوصنم « رهم » نوكي نأ بحي : يئاسكلا لاقف - ١ شحولا رمح نم ركذلا وهو
 رعشلا : يديزيلا لاقف « ءاوقإ ريدقتلا اذه ىلع تيبلا يفف « ناك ربخ هنأ ىلع
 « ىلوألل ةدكؤم يهو ةيناثلا « نوكي الو هلوق دنع مث دق مالكلا نأل باوص

 : لاقو « ضرألا هتوسناقب برضو « ( رهم رهملا )» لاقف « مالكلا فنأتسا مث

 ؟ نينمؤملا ريمأ ةرضحب ينتكتأ : يحكمربلا دلاخ نب ىيحب هل لاقف « دمحم وبأ انأ

 لاقف « كبدأ ءوس عم كباوص نم نسحأل هبدأ نسح عم يئاسكلا أطخ نإ هللاو

 . ظفحتلا يبع تبهذأ رفظلا ةوالح نإ : يديزيلا

 بابرأ حالطصا نإف « ديجي سيل ءاوقإ تيبلا ين يئاسكلا لوق : انأ تلق

 رحلاو عفرلاب يورلا فرح ين بارعإلا فالتخاب 'صتخمي ءاوقإلا نأ يناوقلا ملع
 فالتخالا ناك اذإ اًمأف « ًارورجم رحخآلاو ًاعوفرم نيتيبلا دحأ نوكي نأب .ريغ ال

 وبأ راشأ اذه ىلإو « ءارقإ ال ًافارصإ ىمسي كلذ نإف رحلاو عفرلا عم بصنلاب

 يضرلا دلاو رهاطلا فيرشلا اهب يثري ةليوط ةديصق ةلمج نم هلوق يف يرعملا ءالعلا

 : بارغلا بيعن ةفص يف وهو - امهركذ مدقملا - ىضترملاو

 فارصإلاو ءافكإلاو ءاوقإ. لا نم ”ةملاس ءاطيإلا ىلع تينُب

 ةجاح الو « مدقت ام ركذب الإ هانعم رهظي الو هلبق امب قلعتم تيبلا اذهو
 فارصإلا نإ ليق دقو . " ريغ ال داهشتسالا عضوم انركذ لب انهاه هركذ ىلإ انب

 نإو لصفلا اذهو . يئاسكلا هلاق ام ميقتسي اذه ىلعف « ءاوقإلا عاونأ ةلمج نم

 . ةدئاف نم الخ ام هنكل ”اليخد ناك

  هركذ مدقملا - مجنملا نب نوراه هركذ دقو « ديج يديزيلا رعش بلاغو

 . س نم نيتظفللا حرش طقس ١
 ةرركم م قاغ قاغ م امأل ءاطيإلا ىلع ةينبم ةديصقب يولعلا فيرشلا ىثر بارغلا نأ ءالعلا وبأ ركذي ؟

 : تيبلا ليقو « فارصإلاو ءافكإلاو ءاوقإلا بويع نم ةملاس اهنكلو

 فاوق يأو قطن ءىرمأ يأ ًايداغ ةيأد نبا كبئاكر ترقع

 (ةتيبلا )يح سمت سلا ءاطيإلا ىلع تينب



 يعمصألا وجبم هلوق كلذ نمف « عيطاقم ةدع هل ذراوأو ) عرابلا » باتك 5

 : هركذ مدقملا يلهابلا

 ؟ ”هلضافلا ةرسألا يف تنك ىبم عمصأ 0 يعد يل أ

 ”هلهاب نم كّلصأ حص اذإ قرما الإ تنأ له ؟ تنأ "نمو

 . ءاجحلا يف نيثدحملا تايبأ ردان نم تيبلا اذهو : مجنملا نبا لاق مث

 : هوجهبي درب نب راشب يف درجع دامح لوق نم ذوخأم اذهو : انأ تلق

 ؟درب نمءكمأ كان ادري نأ بهو هريغل تنأو دري ىلإ تبسن

 : ًاضيأ ءاجحلا يف هلو

 هماعط نم وندت نيح لت اقملا يبأ دو قيما

 همايص يف ًارجأ وني حلا هفّيض ًاهرك موصيو

 . ديلولا نب ةبيش يف هرعش نم عوطقم دربملا سابعلا يأ ةمجرت يف قبس دقو
 ةوبنلا ىعدا ”لجر ةنأ هّنأ هاور ام كلذ نمف « رداونو رابخأ هل ناكو
 ؟ تثعب نم ىلإو : لاقف « معن : لاقف ؟ ين تنأ : هل لاقف يدهملا ىلإ هب يتأف
 ؛ سبحلا ين ينومتعضو تثعب ةعاس ؟ دحأ ىلإ بهذأ ينومتكرت لهو : لاقف

 . هباتتساو يدهملا كحضف

 رابخأل ةاور ءارعش ءابدأ ءاملع مهّلكو نينب ةسمخ يديزيلل ناكو

 نمحرلا دبع وبأو ليعامسإ مساقلا وبأو ميهاربإو دمحم هللا دبع وبأ : مهو « سانلا
 . ةيبرعلاو ةغللا يف فذأ مهلكو « قاحسإ بوقعي وبأو ١ هللا دبع

 يلع نب لبع د هاور اميف لئاقلا وهو ء مهرعشأو مهنسأ "دمحم ناكو (316)
 : تايبأ ةلمج نم  هركذ مدقملا - يعا ردا

 ”ميظع رطخ اذ نإ كرمعل 5ميقُم ىوبت يذلاو نعظنأ

 ١ م دادنب خيرات ؟ . هللا ديبع : صار س :  4١١يناغألاو ء« ٠٠ : ١٠6؟.
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 ”مولأ نمف نامزلا عم "يلع ًانوع ناثدحلل تنك ام اذإ
 ميحر هب تيقّش ذإ وه الو لاس هنع انأ امف هب تيقش

 : لئاقلا وهو

 ” يناسلو يلقب 0 وصوم رادلا ديعب اي

 ينامألا كتندأف ٌّر2 هدلا كدعاب امبر

 رخآ يف هعمس لقثو « هيبأ عم نومألا بدؤي ناكو « ةديج ةريثك راعشأ هلو

 يف تدجو : لاقف مايأ ذنم كرأ مل : لاقف نومأما هرضحتساف « عطقناف ] هرمع

 تنأ : لاقف «مهف ريغ نع تعمس اذإ ًاماهفتسا كبعتأ نأ هركأ انأو ”القث يعمس

 هانررسأ هيف كانمشتحا امو « كانعمسأ كعمسن نأ تئش امف « نوكت ام بيطأ نآلا

 هتمدخب ماقأو ناسارخ ىلإ نومأملا عم جرخ دق ناكو ' [ دهاش بئاغ تنأف « كنع

 همحر « اهب ينوتف رصم ىلإ هعم جرخو مصتعملا مايأ ىلإ يقب مث ء ورم ةنيدم يف
 . ىلاعت هللا

 غ ىلاعت هللا همحر « نيتئامو نيتنثا ةنس يفوت هّنإف روكذملا دمحم وبأ هدلاو امأو

 ءدادغب نم نومأملا ةبحص يف جرخ دق ناك هّنإف ورعب ناك هّنأ رهاظلاو «ناسارخ

 ينادلا ورمع يأل « ءارقلا تاقبط » يف تدجو مث « ورمب نومأملا ةماقإ تناكو

 ليقو : يدانملا نبا لاقو « كلذ دعب لاق مث ء ورمب روكذملا خيراتلا ين يثوت هنأ

 لوألاو « اهب نفدو ةرصبلاب تامو « ةريسي ماوعأب ةثاملا نود نسلا نم غلب هّنإ

 . ملعأ هللاو « حصأ

 يبأ نب سابعلا نب دمحم هللا دبع يبأ هديفح ركذ ميما فرح يف مدقت دقو
 . ' هتافو خيراتو هلضفو هرابخأ نم فرط حرشو « روكذملا يديزيلا دمحم

 نب يدع ىلإ ةبسنلا هذه « واولاو نيتلمهملا لادلاو نيعلا حتفب : يودعلاو

 يهو «ناندع نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلإ نب ةباط نب دأ نب ةانم دبع
 نم ناك امّنإو « مهنم روكذملا دمحم وبأ نكي ملو « ةروهشم ةريبك ةليبق
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 قبس دقو . مهيلإ بسنف يدع يب نم ةأرمال ىلوم ةريغملا هدج ناك « مهيلاوم

 . ةداعإلا نع ىنغأف ديزي وه نمو ديزي ىلإ هتبسن ببس ركذ ةمجرعلا هذه لوأ يف
 ةقئار هراعشأو . فيناصت باحصأ ريهاشم لضافأ ةريثك ةعامج هتيرذ يو
 . اهنم ًائيش تركذل ةلاطإلا فوخ الولو « ةروهشم

 دمحم يلأ نب ميهاربإ هعضو يذلا باتكلاب نورختفي نويديزيلاو (317)
 لك هيف عمج « هانعم قريفاو هظفل قفتا امد باتك هامسو ةغللا يت روكذملا

 وهو « تادلجم عبرأ يف هتيأرو ١ ىمسملا يف ةفلتخملا ممالا يف ةكرتشملا ظافلألا
 كلذ ريغ هلو « هعالطا ةعسو هفلؤم ملع ةرازغ ىلع لدي « ةسيفنلا بتكلا نم

 . 'ةروكشم ةروهشم ًابتك اوفنص نييديزيلا ةيقب كلذكو « ةعفان ةنسح فيلاوت
 يلو « سابعلا ينب ةلود ين ًامدقم يدهملا لاخ يريمحلا ديزي ناكو (318)

 هيفو « ةرصبلاب ةئامو نيتسو سمخ ةنس يف تامو « نميلاو ةرصبلا روصنملل

 :  "هركذ مدقملا  رعاشلا درب نب راشب لاق

 يطاشلاب تميخ تبش املف ًاريغص ةرمغ حابس تنك دق دلاخ ابأ

 يطاخلا عم وطخت تئج ىتح رخأت 2لزت مل مث ًاقباس ًاداوج تنكو

 طارفإب كاذك دجم نم ”صقنتو ةعفر لوط نم ”دادزت امب تنأف

 طاريقب خيب يشمله « ًاريغص مهردب ميب هللا دبع روتسك

 اذهب ةفرعملا لهأ تلأسو « ناظملا هللا دبع رونس نع تفشك دقل : تلق
 مث « ملعأ هللاو « رثأ ىلع هل تربع الو « كلذ نع ربخلا تفرع امف « نأشلا
 : وهو « قدزرفلا لوقب ترفظ

 "صقنن تنأو ليمحلا يف ًامويو موي نودادزي سانلا تيأر

 . س يف ةمج ركلا يهتنت انه ىلإ ١

 فلتخم هلبق تيب عم ريخألا تيبلا ىورو ظحاحلا لاقو ؛45١ : يولعلا عمج ء« راشب رعش رظنأ ؟

 دقو ؛ لطاب وهو راشب ىلإ رعشلا اذه فاضي دقو ء« ( 8١5 - م٠١ : ا/ ناويحلا ) هتياور يف
 ةئس فلأ نيروهشملا ءارعشلا عم ربغ ول اهبحاص نأ معزو تايبألا هذه ىلع ةدشب ظحاحلا لمح
 . 4١١ : بولقلا رام رظناو . « يمعلا » همسا نمل بوسنم هدنع رعشلاو ؛ ًايضرم ًاتيب لاق امل

 ل



 صخري بش ام اذإ ىح هب ىلاغي رغص يب رمحلا لثك

 نوكت ره لك لب « هنيعب ًاره دارملا سيلو « هلوق راشب ذخأ انهاه نمو

 . ملعأ هللاو « هربك يف اهنم صقنيو « هرغص يف هتميق

 /ثْ ٠

 يوغللا يزيربتلا بيطخلا

 يزيربتلا ينابيشلا ماطسب نب نسحلا نب دمحم نب ىلع نب ىيحي ايركز وبأ
 وحنلا نم بدألاب ةمات ةفرعم هل تناك « ةغللا ةمئأ دحأ ؛ بيطخلاب فورعملا

 يلع نب هللا ديبع مساقلا ينأو يرعملا ءالعلا يأ خيشلا ىلع أرق « امهريغو ةغللاو

 ةنيدمب ثيدحلا عمسو . بدألا لهأ نم مهريغو يروغللا ناهدلا دمحم يبأو يقرلا
 5 ع ع 5 ع 55 و

 ميركلا دبع مساقلا يأ نمو يزارلا بويأ نب ميلس حتفلا يبأ هيقفلا نم روُص
 نب هللا ديبع مساقلا يلأو يدادغبلا 'يراتيسلا لاللدلا فسوي نب هللا دبع نب دمحم نبا

 تباث نب يلع نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا بيطحلا هنع ىورو . مهريغو « ' يلع

 روصنم هو رصان نب دمحم لضفلا ولأ ظفاحلاو « « دادغب خيرات » بحاص

 « يبسلدنألا لهس نب دمحم نب ريحلا دعس نسحلا وبأو ىقيلاوحلا دمحأ نب بوهوم

 . هل اوذملتتو ريثك قلخ هيلع جرختو « نايعألا نم مه ريغو

 « "« باسنألا » باتكو « ليذلا » باتك يف يناعمسلا دعس وبأ ظفاحلا هركذو

 تانحلا ةأرمو "8 : رصقلا ةيمدو #ه : ٠'” ءابدألا مجعمو ١"! : 4 مظتنملا يب هتمج را م

 "41١17 : ةاعولا ةيغبو ه : : تارذشلاو ه : ؛ يبهذلا ربعو 84 : ءايلألا ةهزأو 8 ن»# : م

 0 د : ةقرولا « رفاسلا ردبلاو

 . يراسلا : ق ن ص . يرابسلا : س ؛ يداسلا : ر رب ١

 . يرلا هللا ديبع نب : ق س ؛ يقرلا ديبع نب : رن ص ين داز ؟

 .5)31 2: باسنألا م
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 نب نسحلا نب كلملا دبع نب دمحم روصنم ابأ تعمس : لاق مث « هلئاضف دادتعو

 يضرعب ناك ام يزيربتلا يلع نب ىبحي ايركز وبأ : لوقي ءىرقملا نورايخ

 رصان نب دمحم لضفلا يأ عم انأ تركاذو : لاق مث ءايشأ هنع ركذو « ةقيرطلا
 نكلو : لاق مث « لاق ام ركنأ ام هنأكو تكسف « نوريخ نبا هركذ امب ظفاحلا
 . هلقني ناك امو ةغللا يف ةقث ناك

 حرش » باتكو ( ةسامحلا حرش » اهنم « ةديفم ًابتك بدألا يف فنصو

 « 'يرعملا ءالعلا يأ ناويد وهو « دنزلا طقس حرش » باتكو « يبنتملا ناويد

 ( ثيدحلا بيرغ بيذه » هلو"( تايلضفملا حرش ١» و « عبسلا تاقلعملا حرش » و

 رارسأ اهنم دوصقملاو « ةنسح ةمدقم وحنلا يف هلو « « قطنملا حالصإ بيذم » و

 « ياوقلاو ضورعلا ملع يف يناكلا ١ باتك هلو « دوجولا ةزيزع يهو ةعنصلا

 هحورشو « تادلجم عبرأ ين هتيأر ©« صخلملا » هامس نآرقلا بارعإ يف باتكو

 « فيلاوتلا نم كلذ ريغ هلو « رغصأو طسوأو ربكأ : ةثالث ةسامحلا باتكل

 امو هركذ ظفاحلا تباث نب يلع نب دمحأ ركب يأ بيطحلا ةمجرت يف قبس دقو

 ةسردملاب بدألا سردو " كانه رظنيلف « قشمدب هيلع هتءارق دنع امهنيب راد

 | . "دادغبب ةيماظنلا

 باتك نم ةخسن هل تلصح هّنأ يرعملا ءالعلا يلأ ىلإ ههجوت ببس ناكو

 « فاطل تادلجم ةدع يب يرهزألا روصنم يبأ فيلأت « ةغللا ين « بيذهتلا

 لعجف « يرعملا ىلع ”لأدف « ةغللاب ملاع لجر نع اهآذخأو اهيف ام قيقحت دارأو
 رجأتسي ام هل نكي ملو « ةرعملا ىلإ زيربت نم هفتك ىلع اهلمحو ةالخم يف باتكلا
 فوقولا ضعبب يهو « للبلا اهيف رثأف اهيلإ هرهظ نم قرعلا ذفنف «ًابوكرم هب

 اهب سيلو « ةقيرغ اهنأ نظ اهيف لاحلا ةروص فرعي ال نم اهآر اذإو « دادغبب

 باتك يف ةروطسم ةياكحلا هذه تدجو اذكه : روكذملا بيطحلا قرع ىوس

 . ديرد نبال ةروصقملا حرشو يج نبال عمللا حرشو : ر يداز ١

 ةدوسملا ىلإ تدع دقو « فلؤملا هيلإ ريشي امم ءيش ةمج رثلا كلت يدري لو 4م" - 45 : ١ ج رظنا ١

 . بيطحلا ةمج رت يف ًاركذ اهيف يزي ريتلل دجأ ملف

 . عاق ن ص : نم طقس : دادغبب . . . سردو '“

 لحل



 « بلح ةنيدمب ريزولا يطئفقلا نبا مركألا يضاقلا هفلأ يذلا « ةاحنلا رابخأ »

 1 . كلذ ةحصب ملعأ هللاو « ىلاعت هللا همحر ء ناك

 ا « هبابش ناوفنع يف رصم لخد دق روكذملا بيطحلا ناكو

 مث «ةغللا نم ًائيش ا ! هركذ مدقملا - ي يوحنلا ذاشباب نب رهاط نسحلا وبأ خيشلا |

 رفظملا نب دمحم نسحلا ينأ نع يوري ناكو « تامملا ىلإ اهنطوتساو دادغب ىلإ داع
 يناعمسلا هاكح ام ىلع هلوق كلذ نمف « هرعش نم ةلمج يدادغبلا " ريرحت نبا

 : هراعشأ رهشأ نم يهو ٠ بيطحلا ةمجرت يف ( ليذلا ١ باتك يف

 "ةارّصلاب هنم بيطأو ةلجدب يحوبص ىلحأ ام ”ليلخ

 قيقعو بئاذ ردك اناكف .ةمرك لم نم نيءام ا لع تبرش

 قوشمو ىوهملا ولح قئاش نمف الباقت ضرأو قفأ يرّمَق ىلع
 يقير برشيو يبيقشي لاز امو هقير برشأو هيقسأ تلز

 يقيقشو يخأ اذه « معن : لاقف ؟ىتفلا اذفرعت :مّشلا ردبل تلقو

 ىبعم نم * دمتسي اهنم ريخألا تيبلاو «هفرطأو رعشلا حلمأ نم تايبألا هذهو

 حدم يف يبلدنألا ةنابللا نباب فورعملا ينادلا ىسيع نب دمحم ركب يأ لوق

 : ةليوط ةديصق ةلمج نم  *”هركذ مدقملا  ةيليبشإ بحاص دابع نب دمتءملا

 بذعلا ”نكاسلا هّنأ الإ يقيقش :١ يل لاقف هنع رحبلا هاخأ تلأس

 « بذعلا نكاسلا» لاقف « هيلع هحجر ىّبح رحبلا قيقش هلعج هنأ هافك ام

 : ةديصقلا هذه ل هعدبأو حدملا صلاخنم اذهو ل حلم برطضم رحبلاو

 هآو ؟ حج رظنأا ١

 . ريريحم : رب ؟

 حابصلا يف رب 7

 ١ حلام : خسنلا رئاس يفو « راتخملاو ن يت اذك .
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 بطر قؤلؤل مأ "لطلا طيقس كاذأ بكرلا ملع امف يعيدوت دنع 'تكب

 برس اهل لاقي ال يجايدلا موجن ءىطخمل يتإو « برس اهعباتو

 اههركذل هددصب نحت امع جورحملاو ةلاطإلا فوحخ الولو ةليوط ةديصق يهو

 . جذومتأآلا اذه اهنم يفكي نكلو « اهلك
 : هلوق هرعش نم روكذملا ريرحت نبا نع يوري ًاضيأ بيطحلا ناكو

 ٍرمقلا ةةّرض ىملس نإ رضم نم يحلا ءاسن اي

 .رهسلا ىلإ ينرط تملسأ اهب تعجُف ال ىملس نإ
 رطخ ىلع اهنم ىبتجهم 2تلصو نإو تدص نإ يهف

 رصبلاو بلقلا داوس نم: اهنكسأ- رعشلا ”ضاينو
 : ١ هلوق كلذ نمف رعش روكذملا بيطخللو

 ماقملا نم تمئس دق يتإف موي رافسألا نم 'مأسي نمف

 ماكل ىلإ نومتني مال لاجر ىلع قارعلاب انمقأ

 : ضايفلا ديمعلا لإ بتك : روكذملا بيطحلا لاقو

 ”نونف ”ليواقألا»و 2_يلع نب ىيحيل لق
 ورع ايفا ينو < د اسليلا ع
 ١ نويع لضفلا ىلإ ل - م نإ لضفلا نيع تنأ

 'ةقوبب :داك دقو ”ن-: .اففلادهب رع نم. تنأ
 نوكي نم يرمعل ات  بعتأو ناك نم تقف

 نورك ”هنف' :تيففو» 2 ”نارقا كف: قف ذق

 نوجادو ٌوحّصف ”ىل 9 كلا كب سيق اذإو

 . هلوق روكذملا بيطخلا رعش نمو : ص ١

 . كيف تضمو : عاق ؟
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 مهن "شف 'اذإو

 انيأرو انعمس دق

 اك نم كب اًنزوو

 دزأو ناييش نبأ

 ود نمو لصألا كّنإ

 ايعأو رحبلا كنإ

 دح نإو فيسلاك سيل

 ىلعملا "”ذفلاك سيل

 1 نإو دحلاك سيل

 ءاوس نسحلا يف سيل

 املا يف راكبألاك سيل
 اونوك داسحلل تلق

 ضفلاي دئازلا قبس

 هلا يف فلاخ ام تمد

 ام ىبْملا كاّقلتو

 اًمع كل يدو نإ

 روهظ هيف يل سيل
 بص كيف يبقل لب
 اذن دقو نهرا ”قلغ

 نيمأ سانلا نمو

 نوحجش . كيداحألاف
 ل ل .٠

 نلوزرحوو لوهسف

 نويقو ليقف ن

 نونظ ١لاز ام لك

 نوصغ ملعلا يف كن

 نويع لضفلا يوذ ”ن
 نوفحلا مكحلا قي

 نوجحلا تيبلاك سيل

 نوجبو ”لزه سن

 نوجو "ضيب ًادبأ

 نوع كتقار نإو ف

 اونوكت نأ متئش فيك
 اونوهف وأ اوزعف "ل

 نوكسو ”كارح د

 نوكّولا ريطلاب رق
 نوصَم دولا ممتي

 ؛نوطب وأ ىفانتت

 .نوكي ةافاصملاب

 َّق نوهر بحلا ين

 نوؤخو هاوه يف



 ىلإ انأ تبتكف : ايركز وبأ بيطحلا انخيش انل لاق : ىقيلاوحلا نبا لاقو
 : ١ تايبألا هذه روكذملا ضايفلا ديمعلا

 ٍضايفلا العلا يخأ ديمعلل لق
 يذلاب ىركذ تعفرو يتفرش

 ”الّضفت ضيرقلا للح ينتسبلأ
 ؤلؤل نع ىصحلاب كتبتأ ينإ
 فقوت كاذ لثم نع يرطاخبو
 لودج طماطغلا رحبلا ”ضراعيأ

 ًارهوج عصرملا مظنلا سراف اي

 ادغ دقو ”ديعبلا ضرغلا هب يمري

 ًابجوم كلئانث نم ينمزلت ال
 امب رو ضيرقلا نع تزجع دقلف

 يننإ يرذع طسبب "يلع 'معنأ

 ٍضايفلا كرحب نم ”ةرطق انأ
 ضافضفلا انثلا نم هينتسبلأ

 ضايرو الع يف اهنم تَلَفرف
 ضاترم رطاخ نم هتزربأ

 ضاعبألاب ”دوحي ”داكي نإ ام
 ضارضرلاب ' ساقنت ةرد مأ

 ضارمألا ةمغ فشكي رتنلاو
 ٠ و م 4 ٠ ٠

 ضارغألا ىدم نع رصقي يركف
 ىضاقلاب هقحلل تسلف ًاقح
 ضارعإ امبأ هنع تضرعأ

 ضافنإلاب كادن دنع تررقأ ”"

 ءاثالثلا موي ةأجف يوتو ؛ ةثايغترأو نيرشعو ىدحإ ةنس هتدالو تناكو

 ةربقم يف نفدو « دادغبب ةئامسمخو نيتنثا ةنس ةرخآلا ىدامج نم اتيقب نيتليلل
 .٠ لاعت دنلا هيك + قولا تان

 ةلمهملا ءاطلا حتفو ةلمهملا نيسلا نوكسو ةدحوملا ءابلا رسكب : ماطسبو
 . ميم فلألا دعبو

 . ةداعإلا نع ىغأف يزيربتلاو * ينابيشلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 .هل باوج در يف : نيو « لوقأ : ر يف اهعضوم عقوو ؟ ر ع ص ن ق نم تطقس : تايبألا هذه ١

 . ساقني هرد : ن ؟

 . عاق نم تطقس : ينابيشلا
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 يواوزلا

 ' انيدلا نبز يناملا « هيراؤزلا روثلا دبع نر يملا ديع نب ىنع نحنا ىبأ

 ًانامز قشم د نكسو « ةغللاو وحنلا يف هرصع ةمثأ دحأ ناك ؛ ىفنحلا يوحنلا

 اهنم ] ةديفم فيناصت فّنصو « هب اوعفتناو ريثك قلخ هيلع لغتشاو « ”اليوط
 هبغرأ لماكلا كلملا نإ مث ١ [ ًاضيأ وحنلا ين « لوصفلا » اهنمو وحنلا يف ةيفلألا

 « بدألا ءارقإل رصحب قيتعلا عماخلاب ردصتو « اهيلإ رفاسف رصم ىلإ لاقتنالا يف
 نيرشعو نامت ةنس ةدعقلا يذ خلس يفوت نأ ىلإ لزي مو . راج كلذ ىلع هل ررقو

 يعفاشلا مامإلا ةبرت برقب قدنحلا ريفش ىلع دغلا نم نكون رسال ةئامتسو

 « ةئامسمخو نيتسو عبرأ ةنس هدلومو « رهاظ كانه هربقو « هنع هللا يضر

 . ىلاعت هللا همحر

 « ةواوز ىلإ ةبسنلا هذه « فلأ نيواولا نيبو يازلا حتفب : يواوزلاو

 . ملعأ هللاو « ذاخفأو نوطب تاذ ةيقيرفإ لامعأ نم ةياجب رهاظب ةريبك ةليبق يهو

 ١5« : مه نائحلا ةأرمو ؟4١ : » ةيضملا رهاوجلاو #ه : ٠+ ءابدألا مجعم يف هتمج رت م1

 ةقرولا « ٠١ راعشلا نبال نامحلا دوقعو ١٠٠١ : نيتضورلا ليذو ١؟ 4 : م ةياهنلاو ةيادبلاو

 . 4١١ : ةاعولا ةيغبو ١؟59 : ه تارذشلاو١١؟ : ه يبهذلا ريعو

 ١ ةنس : راعشلا نبأ ؟ . راتخملا نم ةدايز 759" .
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 م5١
 م.دنلا مجنملا نب ىحب

 همساو مجنملاب فورعملا « روصنم يبأ نب ىيحي نب يلع نب ىبحي دمحأ وبأ
 ؛ داسأ نب داد خورف نب سيسح ”دادنباهم نب " داك نب 'ديرو نب سيسح نابأ
 ةحلط دمحأ يبأ قفوملا ميدن هرمأ لوأ يف ناك ؛ درجدزي نب سيسحرهم نبا
 قفوملا لي لو « هللاب دضتعملا دلاو وه روكذملا قفوملاو « هللا ىلع لكوتملا نبا

 « ةطمارقلا ةبراحم يف لزي لو « هللا ىلع دمتعملا هيخأ نع ًابئان ناك لب ةفالحلا

 . اهركذ عضوم اذه سيلو ةليوط هتصقو روهشم كلذ يف هرمأو

 هللاب يفتكملا ةمدانمب صتخاو قفوملا دعب ءافلحلا مدان روكذملا ىبحي نإ مث

 املكتم ناكو « هئاسلجو هصاوخ ىلع مدقتو هدنع هتبتر تلعو « دضتعملا نبا

 نم ةعامج :هرضحب سلجم هل ناكو « ةريثك بتك كلذ يف هلو داقتعالا يلزتعم

 « رهابلا ١» باتك كلذ نمف « ةريثك ًابتك فنصو « يفتكملا ةرضحب نيملكتملا
 .تبثأ نم رخآو « درب نب راشبب هيف أدتبا ٠ نيتلودلا يمرضخم ءارعش رابخأ يف
 « ىيحي نب دمحأ نسحلا وبأ هدلو هممتو « هلمتي ملو « ةصفح يأ نب ناورم هيف
 ابأ مهنم ركذف نيثدحملا ءارعشلا رئاس هيبأ باتك ىلإ فيضي نأ ىلع مزعو

 . ريصبلا يلع ابأو سايإ نب عيطمو دايز نب ىيحيو بابحلا نب ةبلاوو ةمالد
 رفعج يأ بهذم ىلع ًاهيقف ًاملكتم روكذملا دمحأ نسحلا وبأ ناكو (318)

 : تسرهفلاو ( 5.00 . 484 ٠ ؛؟ ًاضيأ رظناو ) 44» : ينابزرملا مجعم يف هتمجر3 -
 نانحلاةأرمو 5١؟ :ءابلالا ةهزنو 58. : ١4 دادغي خيراتو مم: 0 ءابدألا مجعمو ١1

 0 للا

 . ديور : رب ؛ ديرد :ص |

 . داكم : ن ؟

 . سيسخ رادني اهم : رب ؛ هدنجاهم : را»

 . دادتسا : ع و داتسا : ن ق س ؛4
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 باتكو « سرفلا يف مهبسنو هلهأ رابخأ باتك اهنم اهفنص بتك هلو «يربطلا
 بهذم ىلإ لخدملا » باتكو « يربطلا رفعج يأ بهذم ىلع ( هقفلا ي عامجإلا 0

 . كلذ ريغو « تاقوألاو باتكو « هبهذم ةرصنو ي ربطلا

 نسحلا وبأ هاكح ام كلذ نمف « رداونو عئاقو دضتعملا عم روكذملا ىيحيلو

 ىيحب نع (١ بهذلا جوره» باتك يف يدوعسملا يلع نب نيسحلا نب يلع

 ردب لبقأف « بضغم وهو دضتعملا يدي نيب ًاموي تنك : لاق هّنأ روكذملا
 3 ىيحي اي : لاقو كحض ديعب نم هآر املف « هب مارغلا ديدش ناكو « هالوم

 : ءارعشلا نم لوقي يذلا نم

 اعفش امثيح هيجو بولقلا نم هتءاسإ وحمب عفاش ههجَو يف

 اذه يندشنأ ! هرد هلل : لاقف « يراشلا ورمع نب مكحلا هلوقي : تلقف

 0 : هتدشنأف « رعشلا

 اعجو هعاجوأ ىلع. يِبَذَق دازو اعنتماف ”مونلا راطأ نم ىلع لَو

 اعلط هرارزأ نم ٌردبلا وأ انسخ تعمل هفاطعأ نم سمشلا امنأك

 " اعنص امب ٌروذعمو بونذلا هنم : ترك نإو ىوبي يذلاب لبقتسم

 اعفش امثيح.”هيجو بولقلا نم هتءاسإ وحمب "عفاش ههجو يف

 دياصملا ١ هامس يذلا هباتك ين روهشملا رعاشلا مجاشك حتفلا وبأ ركذو

 ثدح : هلاثم ام « باشنلاب دسألا ديص هيف ركذ يذلا لصفلا يب " « دراطملاو
 يلع دجو : لاق هللاب يفتكملا ميدن ميدنلا مجنملا ىبحي نب يلع نب ىيحي دمحأ وبأ
 ىلوألا ةلحرملا ىلإ اهنم ءاملا يبووكرل ةقرلا نم ؟ هفرصنم هللاب ىفتكملا نينمؤملا ريمأ

 « كلذ ىلع يلمح دمصلا دبع نب دمحأ سابعلا ابأ نأ كلذو « وه هبكري نأ لبق
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 « كلذ ركني يفتكملا نأ نظأ ملو « تلعفف « ةنيفس يف هعم نوكأ نأ يلأسو

 اهنم درأ نأب رمأ ةيلادلا ىلإ انرص املف « هب يلالخإو هنع يريخأت لمتحي الو

 نم ةدع يعم درو يندرف « هيلإ هردحأو ًاعبس ديصأ ىتح اهب ميقأو ايسيق رق ىلإ
 ىلإ تعجرف « هفطعت ملف تايبأب هيلإ تبتكف « ءاملا اوبكر دق اوناك ' نينغملا
 فّصتق يف يلبرطقلا دعس نب نيسحلا نب هللا دبع دمحم يبأ دنع تمقأو « ةبحرلا

 انعم ناكو « هدنع يماقمب رورسلا ةياغ ' ىلع وهو « قوبغو حوبصو برشو

 ةبحرلا نم تبتكف « تايزلا كلملا دبع نب دمحم نب ناميلس نب دمحم رفعج وبأ
 نأ هلأسأ ًارعش هيف تذفنأو « هللا ديبع نب مساقلا نيسحلا ينأ ريزولا ىلإ ًاباتك

 : وهو « يفتكملا ىلع هأرقي

 سي نأو رسن نأ رهدلا سفن

 مهسب يل ةوحخإو ينامرف
 لا رمو ءارو ىلإ انددرف
 فأ انلان اه لفقمب انعمس ول

 انإو عابسلا ديص انوفلك

 موق يأ « بجاوف انيّصَع نإ
 ذإلا هفيلكت زوجي ءيش لك
 ”نكلو ”كولملا حزمت ”لزت مل

 انعضف انع ٌريزولا ىناوتو
 تّحضأو هيلإ يديألا انددم دق

 ام اذإ ًادر فاخي ال عفاش

 ذنآلا اهعبتي كولملا تابع

 ١ نيينغملا : .س « نييئعملا : ص .
 .يفت : صر ؟

 * زقل : س .

  4مهدهج : ر

 عامتجالا ةبحألاب « اندع

 عاعش هنم يهف سفنلا " رفن

 عاجوألا تدتشاف ًامادق "سان

 عامسلا اناوس يف هنم انعز

 عابسلا اندصت مل نإ ريخبل

 ؟ اوعاطأف ؛مهقوط قوف اوفلك

 عاطتسمي ال ناك ام الإ ناس

 عاسو دوج حازملا كاذ عم

 عاضنم ”قح هلإلا ليبس يف
 عامطألا هلضفب تاذئاع

 عافتشلا هدي رت 3 م

 عابت اياطع اهرامثأو ”س



 عافنلا 0 هيدل و مخ هتلود 0 انلوأ

 .هعضي ملف « طئارخلا يف يطئارخلا ناميلس نب دمحم عم باتكلا ذفتأو

 اهنسحتساف « تايبألا هدشنأو هيلع هأرقف « يفتكملا ىلع لخد ىبح هدي نم مساقلا

 ينافاو نأ نم عرسأ نكي ملف « انيلإ هلمحو هليبس ةيلختب ةعاسلا بتكي : لاقو

 : دادغبب يفتكملا تدشنأو تيفاوف « لوسرلا

 اليوط "يلع ايسيقرقب د ادغب خرك يف ٌرِصقلا ِلْيَل داع
 ؟ اليلذ ًابيرغ اهب ًائيهر 3 وضمن و ينوكر شت نأ اليمجأ

 'اليكو يلرب يبسح ًاريبصف ب ذذلا كرّتشم باقعلاب ًادرفم

 اليتق يمغب ًاكلاه ال داد غب ىلإ ًاعوجر يل هللا ىضق نإ

 الومأملا فئالحلا تنباو هللب يفتكملا ”ةفيلحلا ينارأو

 اليحتسم الو ًادجاو الو ى دع ًاضرّاعَم ال تدهع دق يذلاك
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 اليمج ناك هنم يأرلا اذإ يد دع نيه اس ء يش لك

 . همالكو ههجو يف كلذ تنيبت ىبح اهب ياوكشل قرو اهنسحتساف

 ؛ نيتئامو نيعب رأو ىدحإ ةنس هتدالو تناكو . ةريثك هنساحمو ىيحب رابخأو

 يو وقل لولا رووا وبكل هيا درع ضال ا ارم

 . ىلاعت هللا

 مهبسن يف عف رأ لو « يلع هيخأ نباو نوراه هيخأو يلع هدلاو ركذ مدقت دقو

 1 الإ ةروصلا هذه ىلع بسنلاب رفظأ مل ينأل ةمجرتلا هذه يف الإ

 نب دمحم جرفلا يلآأل ©« تسرهفلا» فاتك نم هتدجو امك هتلقنف عضوملا اذه.

 اهيف ققحنأ مل ينأل « هدادجأ ءامسأ نم ًائيش طبضأ ملو « ميدنلا قاحسإ

 . امبدجو امك اهتلقنف ًائيش



 م.
 رعاشلا يقب نبا ركب وبأ

 رعاشلا يبطرقلا يسلدنألا يقب نب نمحرلا دبع نب دمحم نب ىيحي ركب وبأ
 يف يسيقلا هللا ديبع نب دمحم نب حتفلا لاق ؛ ةعيدبلا تاحشوملا بحاص روهشملا

 رثنلا ليبن ناك هّنإ : روكذملا ركب يأ تح يف ١' سفنألا حمطم » باتك
 هتساحم زرطو « الاصخ زرحأ « ماظتنالاو هكلس يف طابترالا ريثك « ماظنلاو
 فراعملا نم ىببو « دمأ دعبأ ىلإ ناسحإلا ناديم يف ىرجو « الاصآو ًاردكب
 ملو « هتمرصو هتياعر لبح تعطقو « هتمرح مايألا نأ الإ « دمع تبثأ ىلع

  ًابيصن ' ةمرحلا نم ' هتلون الو « ًارطم ةوظحلا نم هيلع مجست ملو «أرطو هل مت |
 -رّفتس ال .« تاولف عطاقو « تاوهص بكار راضف « ًابيصخ  ىع ره هتلزنأ الو 1

 يهاوك نهذ بلقتو « نامأب هرفظي ال مهوت عم « ؛ موق نسحتسي الو « موي

 ًابناج هعطقأو ء شيطلا كلذ نع هعزن * مساقلا نب يلع نب ىبحي نأ الإ « نامحلا
 هأوبو ء هلالظ ”هأيفو « هئامعن بوص هاقسو «..هئامس ىلإ هاقرأو « شيعلا نم
 هدرفأو «' هلاون هيفاوقب :فرشو :غ هلاوقأ.هيف فرصف « هلالخ ”سوجتي ةمعنلا رثآ
 . رغ دئاصقب اهنم هتبل دلقو « رد سفنأب اهنم

 باتك يف ًاضيأ هقح يف روكذملا يسيقلا هللا ديبع نب دمحم نب حتفلا ركذو

 «ةلمكتلاو ١ : ١* ءابدألا مجعمو ؟ا4 : دئالقلاو ؟4 ؛4 ( يناثلا مسقلا ) ةريخذلا يف هتمج رس م٠

 : ؟ ضايرلا راهزأو ١4 : * برغملاو 88٠١ : ةقرولا « ١١ راصبألا كلاسمو ٠١45 : مقر
 . حيشوتلا شيجو زارطلا راد يب تاحشوم هلو « بيطلا حفن نم ةقرفتم تاحفصو

 . ريغصو طسوأو ريبك هنم حمطملا نأ فورعملاو ؛ عوبطملا حمطملا يف هتمجرت درت مل ١

 . هتلوس : نم رب ع ص سان ق ١
 . ةفرحلا : ر ص *

 .امول: را4

 . نيطبارملا رصع يف الس ةنيدم ءامعز ةرشع يب نم وه ه

 نكح



 هيف حيرصتلا ةيآ بحاصو : ضيرقلا ,ةيار عفار وه : «نايقعلا دئالق»

 مظن اذإ . هعئاط هيصع راصو « هعئاور رهظأو « هعئارش ماقأ « ضيرعتلاو

 امو « هنامرح هيلع افض « دوربلا مّنقر نم نسحأب ىتأو « دوقعلا مظنب ىرزأ
 . حتفلا مالك ىهتنا . هنامز هل افص

 يق هركذ حتفلا رأ لو « رعشلا نم عوطقملا اذه روكذملا ركب يبل تبثأ دقو

 : وهو« هرهشأو هرعش نسحأ نم هنأ عم نيروكذملا هيباتك نم دحاو

 يلقم هتلزاغ . ”لارغ ينأب

 ىوحلا يفشت ةرايز هنم تلأسو.

 ' ,ةميخ يف ىجدلا نم نحنو انتب
 ةليذ عسا ”قيلاو قطاع
 هفيسل يمكلا ض هتممض و

 ىركلا ةنس هب تلام اذإ ىتح
 هقاتشت علضأ نع هتدعبأ

 هرهع رخآ ليلا تار“ ان

 : ًافسأت تلقو ئوهأ نم تعدو

 قفراب يطش نيبو بيذعلا نيب

 قداص دعوب  اهنم يبباجأف

 قدارس تحن رهزلا موجنلا نمو

 قشانل قيتفلا كسملك ءابهص

 يقتاع ي لئامح هاتباؤذو

 يقناعم ناكو ينع هتحزحز

 قفاخ داسو ىلع ماني ال يك

 قرافمو هل مل يق باش دق

 يقرافم كارأ نأب ىلع ٌرزعأ

 يذلا هباتك يف ةيح د نبا باطحللا وبأ ظفاحلا تايبألا هذه ضعب ركذ دقو

 . "0 برغملا لهأ راعشأ نم برطملا » هامس

 « ةمجرملا هذه قف روك ذملا مساقلا نب ىلع نإ ىبحن اه عدم ةديصق هرعُش نمو

 : هلوق اهخيدم نمو « ةليوط يهو

 ىرولا نع نابجحي اسيل نارون

 عديلف ىيحيل اعمج امهالكو

 ٍرظنملا لامج الو عابطلا ”مرك

 رهشتملا هئالع رون ”نامتك



 هئانث ليمج نم قفأ لك يف
 5008 "درو هلئامش يف هر

 ”ةنيكس راقولا نم هيلع بادن
 هدمغ يف ىوطنا اذإ ماسحلا لثم
 هلثأل ثلملا ثيغلا لع ىبرأ
 هنأل ًمضحلا رحبلا ىلع ىرزأ
 هقإ كدوحل ًاداترم تلبقأ

 ًاضيبأ كدنع حجنلا هجو تيأرو

 علتأ نيفس انب كيلإ يرحب
 يبحصب نهرب دق جوعأ تانبو

 رمجملا ناخد ىلع ديزي فرع
 رطمملا مامغلاو ةقيدحلا نيب

 . ردخم ثيل لك ”ةظيفح اهيف
 رّضحلا سوفن يف ةباهملا ىقلأ
 ربعتسي لو ىطعأ انك ىطعأ

 رأ ةسمخ .هنم فك لك يف

 رثوكلا لالز لب ةمامغلا بوص

 رضخأ جل لك كوحن تبكرف
 رخدملا يف مزحم ريعبلا لثم

 ' رفقملا بابيلا نم نعطق امم

 : "وهو ًاعوطقم « نايقعلا دئالق » بحاص هل دروأو

 ”لسعلاو ٍباّصلا كيف ناك ىتم ًاقير مهبيطأو ًاظاحلأ سانلا لتقأ اي
 لجحلاو حارلا هيف كتديزي درو ةعلاط سمشلا وهو كدخ "نحص يف
 "لسرلا كظحلا نم وأ بتككلا كادخ نم هدادحي يبلق ين كبح ناميإ
 مثتمأو هيتآ تئكش امب ينرم ةكلبم دع لأ ١ مهجت تنك نإ

 لمدني سيل حرج كينيع لعف نم هب تدجو يبلق ىلع تنعلطا ول
 داعأ م 2 عيطاقم ةدع هل دروأو « ةديرحلا» يف بتاكلا دامعلا هركذو

 0 هل دروأو باتكلا رخآ يف هركذ

 ظل

 ١ رغقألا راتخملا 2

 ؟ملإ : دئالقلا ؟
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 "بناج لك نم !'وهللا اهيلإ ّجحف ابصلا مرح يف تاذللا ةبعع تنب

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامسمخو نيعبرأ ةئنس يفوتو . ةريثك رعشلا يف هنساحمو

 . ءايلا ديدشتو فاقلا رسكو ةدحوملا ءابلا حتفب : يقّبو

4 
 ىفكصحلا بيطخلا

 فورعملا « نيدلا نيعم بقلملا « دمحم نب نيسحلا نب ةمالس نب ىيحب لضفلا وبأ

 ةرزدنطب دلو « لئاسرلاو بطحللاو رعشلا ناويدلا بحاص ؛ يفكصحلا بيطحلاب

 يزيربتلا ايركز يأ بيطخللا ىلع بدألاب لغتشاف دادغب مدقو « افيك نصح أشنو
 « يعفاشلا مامإلا بهذم ىلع هقفلا أرقو « هيف رهم ىتح هنقتأو  هركذ مدقملا

 نيقرافايم لزنو هدالب ىلإ ًاعجار دادغب نع لحر مث « هيف داجأو « هنع هللا يضر
 هيلع لغتشاو « اهب ىوتفلا رمأ هيلإ ناكو « ةباطحلا اهب ىلوتو ٠ ” اهنطوتساو

 ناك » : ؛هقح يف لاقف « ةديرحلا» باتك يف يناهبصألا دامعلا هركذو

 عيدبلا عيصرتلا هل « همظنو هرثن يف رصعلا يرعمو « هملع يف نامزلا ةمالع

 لهسلا ىبعملاو « قيقرلا لزحلا ظففللاو . قيقحتلاو قيبطتلاو ٠ سيفنلا سينجتلاو

 . سانلا : ق ١

 , نم رب س : نم طقس : بناج . . . داعأ مث ؟

 : ةقرولا 6 رفاسلا ردبلاو ( يزيطلا 04 يفكصملا ) بابللاو 8 2” مظتاملا يف هتمج رث - م4

 655 : ؛ يكبسلا تاقبطو ١ : 07١+ ( ماشلا مسق ) ةديرحلاو ٠٠ : ١8 ءابدألا مجعمو

 . "58 : ه ةرهازلا موجنلاو ١١و : ؛ تارذشلاو

 . نيقرافايم نطوتساو : راتخملا 7

 . ا : ؟ ةديرحلا ؛



 ةرثك دعب دامعلا لاق مث . « ميقملا رئاسلا لضفلاو « ميقتسملا ميسقتلاو « قيمعلا
 يلوصو دنع ىبسفن ثدحأو « هءاقل بحأ تنكو» : هنساحم دادعتو هيلع ءانثلا

 « ةدازتسالل ءالضفلا ةسلاجمب فلك « ةدافتسالاب فغش انأو « هب لصوملا ىلإ
 « عيطاقم ةدع هل ركذ مث « ةقشملا لمح نع يفعضو « ةقشلا دعب هئاقل نود قاعف
 | : هلوق كلذ نمف

 ثبعلا نم يلذع ىريو هلذعأ تب عيلخو
 ثِحللا نم اهاشاح : لاق  ”ةثببخَم محلا نإ : "تلق
 ثفرلا يف شيعلا بيط : لاق اهعبتت ثافرألاف : تلق
 ثدحلا جرم نع تفرش لجأ :لاق « ءيقلا اهنم :تلق
 ثدحللا يف نوكلا دنع : لاق ؟ ىبم : تلقف « اهوفجأسو

 : هلوق روكذملا بيطحلا ذخنأ دقلو : انأ تلق

 : يهو « ةرئاس تايبأ اهنكل « هفرعأ الو مهضعب لوق نم

 يثدج ينو ًآّئيح اهبرشأس يّنإ 2: هل تلق « رمحلا ين يمال مئالو
 ثرتكم ريغ ىّنِإف ًامارح ًآافرص ةيفاص ءارمح ”ةوهق ' ينقسأف

 ثلثلا ىلع اهيتقبت ٌران ياشح يفف خيبطلاب اهوللح نكي نإف

 ثدحلا جرخم نع اههزنأ ينإ : محل تلقف ؟ اهاياقتت ملف : اولاق

 تايبأ .ةسمخ دادغبب ءالضفلا ضعب هل يندشنأو : يناهبصألا دامعلا لاق مث
 : ىهو « تاعونصم تاعوبطم تانسحتسم ' تارايسلا ةسمحلاك

 يدبك يف هنم ىرخأو هيتتجو يب ةدحاو : نيران .نم هللا ىلإ وكشأ

 . . ينقساف مق : نم ارب س ١

 . ةرايسلا : ر ؛ تارئاسلا : ع ص ق ؟



 يدسج يف لح مقسو نوفحلا نم يمد لحأ دق مقس : نيماقس نمو

 دص رلاب هنم رشاوو ©« ىرس عيذي هركذأ نيح يعمد نيمومت نمو

 يدي: عوط. ”سانلا :هاريو !ةدوو. . ”ةركذأ نيحيريض:# نيفيعضا فو

 يدلج هداج مأ يرصنخ هرصخأ بجتع نم كلف وح قار يقول

 : يهو نغم وجه يف تايبأ هرعش حيلم نمو

 ىنغلا رقفلاب لدبي هوانغ عمسمو 0
 انرق يل مهتيض ر ٍةبصع يف تدهش

 اند امل يتسارف بخت ملف هئرصبأ

 انسحم نوكي فيك ههجو اذ نم تلقو

 انحتمم هب  نظ ال حورأ نأ تمرو

 ىحتأ هيه بجاحو. " بحاح هنم لاقتاف

 انتنم ًاميسن هيف نم سلجملا ألتماو
 ”ةنعلا تابسآ رس ألا ين عَقَو ذإ عقوأ

 انفلا لظ يف عمسي نم لاق امل لاقو

 انخل ىتح طيلخت او نحللاب ىفتكا امو

 "انتنرقت مكو دغو |١ ”نخشكت مكو اذه

 اندندو هعطق هنأ ؛ًارمز 'مهوي

 ١ هرصبأ : راتخملا .

 1 اندوقت . راتخملا ١و

 .!رمر : راتخملان غ
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 و 5 يمال

 انبلا دح نع جرح ًارفان ًاتوص حاصو

 ىج موقلا ىلع اذام هرضحخ ىرد امو

 انذألا دسي اذو هفنأ دسي اذف

 اتيعألا هنع رست ”ةعابج ”مهنمو

 انجشلا ثبأ ظيغ -نمتدكى بحت ظتغاف

 انأ وأ يتنغملا امإ اوعمسأ موق ايتلقو
 انه نم اذه جرخمي وأ سلجأالتمسقأ .٠ 2 3 و تبل 1

 انضلاو اذه_مقسلا نإ بلكلا لجرب اورج

 انحملا انع تدذو انتمحر دقل اولاق

 'انثلاو ىبسفن ةحار 2هجارخإ يف تزحف

 انزحلا انع بهذأ يذلا هلل دمحلا

 . ىعملا اذه يف عوطقملا اذه لثم بابلا اذه يف ليق ام ةرثك عم « عمسأ ملو

 : ' ىنعملا اذه يف ًاضيأ روكذملا بيطخلاو

 عونمم سانلا توس نع بجحم عومسم هركلاب هلوق عمسمو

 عورصم كش ال ىفلا انلقف هيب حل كرحو هينيع ”قربف ىبغ

 عوطقم هيف يف يذلا ناسللا نأ انرتكأ دو ىبح رعشلا عطقو

 عوفصم وهو الإ طق ىضم الو ”مهرمأب ماوقأ ”ةوعد تأي 0

 شعن يف زغل عوطقم فاقلا فرح يف يبطاشلا خبشلا ةمجرت يف هل قبس دقو

 2 دصاقملا ةدوجو ةفاطللا يف بولسألا اذه ىلع هرعش رثكأو ) حيلم ىبعم وهو

 ١ ىملاو يبلق ةحار : رب .

 ١11 حالم تايبأ ةعبرأ : ن يف داز .
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 . رهاظ هرعش يف وهو . ' عيشتي ناكو
 امهدحأ بكرف « ةريثك ةرشاعمو ةديكأ ةدوم امهنيب ناباش دمآ ةنيدمب ' ناكو

 قرشف « بارشلا لمعتسي رخآلا دعقو « تامف رطنقتف هسرف درطو دلبلا رهاظ

 : ءابدألا ضعب امهيف لمعف « راهنلا كلذ يف تامف

 مستقت طق انانملا اتدهع اهو "ردك .قرلاو اوفص شيعلا امساقت

 ممذلا ظفحُت ايانلا يف املقو امهمامح ين ىتح دولا اظفاحو

 رك ذي مل ذإ رصق رعاشلا اذه : لاق نيتيبلا ىلع روكذملا بيطحللا فقو املف
 : امهيف تلق دقو « امهبوم ببس

 ٍسوبع موشم مويب ابيصأ دمأ نسم ٍنايحخأ يسفنب

 سيردنحلا نم تيك اذهو تانفاصلا نم تيك اذ ىهد

 : لاق ولو : تلق

 تايفاصلا نم ةسك اذهو تانفاصلا نم تيك اذ ىهد

 : لوألا تيبلا ”لعجي ناكو « ةسناجملا لجأل نسحأ ناكل

 ةاذألا دسيدش مويب ابيصأ دمأ نم نايك ىسفنب

 فيلأت « نانحلا » باتك يف نيلوألا نيتيبلا تدجو مث ء اذه بساني ام وأ
 ىلإ امهبسن دقو  ”ةزمهلا فرح ِق هركذ مدقملا  رسزلا نبا ديش رلا ىضاقلا

 طخب ةياكحلا تدجو اذكه نكل , : يرعملا ملعملا دمحأ نب نسحلا يلع ينأ هيقفلا

 مومع يف نولخادلا باتكلا اهلخدأ بلا تادايزلا نم اذهو : تلق : انه ةيرصملا ةءوبطملا يف داز ١

 دحأ نم در هنأ حضاوو « ةيطحلا خسنلا يف دري ملو ؛ ملعأ هللاو ةمآلا هذه سوح نم ثيدحلا

 . صنلا يف ءاج ام ىلع نيقلعملا

 . نم رب س يق در“ مل ةصقلا هذه ؟

 .590)3 : ١ - رظنأ م
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 ملعأ هللاو « ١ نييدأملا ضعب

 هتساير ىلع لزي ملو . ةاقتنملا لئاسرلاو ةحيلملا بطحلا روكذملا بيطخلاو

 . ةثئامسمخو نيسمخو « ثالث ليقو « ىدحإ ةنس يوت نأ ىلإ هتدافإو هتلالجو

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامعبرأو نيتس ةنس دودح يف هتدالو تناكو

 اهرخآ يو فاكلا حتفو ةلمهملا داصلا نوكسو ءاحلا حتفب : يفكصتحلاو

 يبا ةريزج نيب ةقهاش ةنيصح ةعلق يهو « افيك نصح ىلإ ةبسنلا هذه « ءاف

 ًاضيأ هيلإ اوبسن دقو « ينصحلا هيلإ اوبسني نأ سايقلا ناكو « نيقرافايمو رمع

 عومجم .نم اوبكر رخآلا ىلإ امهدحأ فيضأ نيمسا ىلإ اوبشن اذإ نكل « كلذك

 نيع سأر ىلإ اوبسن كلذكو « انهاه اولعف اك هيلإ اوبسنو ًادحاو ًامسا نيمسالا

 « يردبعو يمشبعو يلدبع : رادلا دبعو سمش دبعو هللا دبع ىلإو « يعسر»
 . هريظن وه ام لك كلذكو

 ءاه اهرخآآ يف يازلا حتفو نونلا نوكسو ةلمهملا ءاطلا حتفب : ةزّدط امأو

 ةعامج اهنم جرخن « ةيرمعلا ةريزحلا قوف ركب رايدب ةريغص ةديلب يهف « ةنكاس
 ' اهيلإ اوبسنو « مهريغو نيثدحملا نم

 اهنم : ؟« ةديرحلا ١» باتك يف بتاكلا يناهبصألا نيدلا دامع لاق (319)

 : لئاقلا وهو « يزنطلا ميهاربإ نب هللا دبع نب ميهاربإ

 يناوخإ قرفتلا دعب ينناخ نإو ةرّدط ضرأ.ىلإ قاتشل يتإو

 ينافجأ قوشلا ةدش نم هب تللحك اهرب ترفظ ول ًاضرأ هللا ىقسا

 ؛ناضمر رهش يف ًايح رعاشلا ناك : اذه دعب روكذملا نيدلا دامع لاق مث
 . ةئامسمخو نيتسو نام ةنس

 ١ نيبراقملا : ع ؛ نينراقملا : ص ن .

 . س يف ةمجرنلا يهتنت انه ؟

 .(ةزاط) توقايو 5 : * ( ماشلا مسق ) ةديرحلا ٠

 . هردق مظعملا : ن ين داز 4

 نضلاب
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 يجاهنصلا مع نب ىبحب

 بحاص يجاهنصلا يريمحلا سيداب نب زعملا نب ميمت نب ىيحي ' رهاط وبأ
 ةعامج رك ذ مدقتو ٠ كانه هبسن تعفرو هدلاو ركذ مدقت دق - اهالاو امو ةيقب رذإ

 . ل باتكلا اذه ين هدادجأ نم
 ةعمج ا موي ميمت هيبأ نع ”ةفالحخ ةيدهملاب روكذملا ىيحب ريمألا ةيالو تناكو

 ةجردلا علاطلاو ةثامعب رأو نيعستو عبس ةنس ةجحلا يذ روش نم نيعب عبرأل
 هتيدسسرت ىف كلذ يبق دقوروت هلو انو عرب مالا لقتسا . ي'دتحلا نم ةعباسلا

 نيرشعو رهشأ ةتسو ةنس نيعبرأو ًاثالث لالقتسالا موي ىبيحب ريمألا رمع ناكو
 ريغف هرصق ىلإ عجرو « هب نوفت# هتلود لهأو « ةداعلا ىلع بكرو : يو
 مهسابل اوريخ دق اوناكو « ةينس علخب دنحلاو صاوحلا نم ةلودلا لهأ عيمج سابل
 . ةراس دعاوم مهدعوو : ةريثك ةالاومأ ديبعلاو دانجألل بهوو « هيبأ توم

 هيخأ دلو هفلأ يذلا « ناوريقلا رابخأ يف نايبلاو عمجلا ١ باتك كك تبأ رو
 ريمألا نأ ء سيداب نب زعملا نب ميمت نب دادش نب زيزعلا دبع دمحم وبأ نيدلا زع
 عم ةرامإلا راد ين ناكو « روكذملا ىيحي هدلو اعد ةريسي ةدمب هتافو لبق ًاميمت
 : لاملا تيب يف ًاميمت اودجوف . هيلإ هعم نمو ىبحب ىضمف . هئاسلجو هتصاخ

 يذلا باتكلا هنم ذخو تيبلا كلذ لخداف مق : 0 لاق مث سولحلاب مهرمأف
 : هل لاقف ء ةمّحْلم باتك وه اذإف ١ هب ىتأو ماقف « ' اذك ناكم يف اذك هتفص

 نياو رانيد نجا نباو (* : ج ) مالعألا لامعأو ريثألا نبا لثم ةيخيراتلا بتكلا يف هرابخأ - م
 لوقن ةياقصلا ةبتكملا يو ١98 : »م نانحلا ةآرمو 8.4 : ١ برغملا نايبلاو ١١٠١ : 5 نودلخ

 . هرابخأب لصتت اهريغو بتكلا هذه نم

 ١ يلع وبأ هتينك نأ مالعألا لامعأ يفو ؛ ايركز وبأ : نم رب رع .

 , هب تاف : ر ييداز ؟
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 اذإو ' اهأرقف « اهيلإ يهتنت يلا ةحفصلا أرقاو « ةقرو اذكو اذك هلوأ نم دع

 هبنج فو لاخ نميألا هكرو ىلع يذلا ةماقلا ليوطلا وهو « رودغملا كلملا» اهيف

 « لعفف « هعضوم ىلإ هددراو باتكلا قبطأ : مي ريمألا لاقف « ةماش رسيألا

 فيرش اي تنأ مق « ةثلاثلا يلع تيقبو ءامهتيأر دقف ناتمالعلا امأ : ميم لاق مث

 ىلإ مهعم ىيحي ماقو اوماقف « ةثلاثلا ةمالعلا ربخ يدنع اققحن ىبح نالف اي تنأو

 رسيألا هبنج ىلع ةماش اوأرف ء همسج نع مهل فشكف ؛ ميمع نع روتسم عضوم

 يذلا ىلاعت هللا « ًائيش انأ هطعأ مل : لاقف « هوفرعف ًاميمت اوتأف « لكشلا ةيلاله

 ساخنلا ”يِلع ضرع هّنأ كلذو « بيجع ثيدحب مكربخأ يتإ : لاق مث ؛ هاطعأ

 مادصخ ىلإ اهتملسو « اهتيرتشاف اهيلإ يسفن تلامو اهتنسحتساف « هتدلاو

 لالح بيط لام يف تربد مث « نمثلا ضبق ىلإ عجري نأ ساخنلا ترمأو « رصقلا

 هتوص عفريو حيصي ' لئاسلا تعمس ذإ كلذ يف ركفم انأ امنيبف « هنم اهنمث جرخأ

 : لاقف ؟ كنأش ام : هل تلقو قاطلا نم ىسأر تجرحأف « ىّبعلاطم ىلع نذإلا يف

 ىلع هتكرتف ١ لفق هيلع ًاقودنص تدجو ذإ يدهملا رصق يف رفحأ ةعاسلا تنك
 تابهذم باوثأ هيف اذإف « هب قثأ نم هعم تذفنأف « هرمأب ًاعلاطم تئجو هلاح

 نمت نع صقنت ملو دزت ملف « اهمالعأ كبسب ترمأف « رهدلا اهانفأ دق مالعألا
 ءاسكو ريناندب مهل رمأ مث « هل اوعدو كلذ نم نورضاحلا بجعتف « ةيراخلا

 دنع هيلإ راشملا باتكلا اذه تكردأ دقو : روكذملا زيزعلا دبع لاق . اوفرصناو

 ع روكذملا ىيحي نب يلع نب , نسحلا ىبعي ١ « ىلاعت هللا همحر « نسحلا ناطلسلا

 ركذ امه تناكو 4 نوكتس 0 ركذ اباضقو وع باتكلا نع ىكحو

 هوبأ نكمتي مل ًاعالق حتفو ةيعرلا يف لدعو رمألاب ماق كلملا يف سلج الو

 - " ىيحب يعي  همايأ ينو : هخيرات يف روكذملا زيزعلا دبع لاق « اهحتف نم

 ١ ا اهأرقف 5

 يكمانبلا : ري س ع اق ؟ .

 * ىيحب مايأ ينعي : نم رب س ع ق .
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 ًامداق 'هركذ مدقملا ترموت نب دمحم يدهملا سلبا رط نم ةيدهملا ىلإ لصو

 ةيدهملا لهأ نم ةعامج هيلإ عمتجاف « تبسلا دجسم ”يلبق دجسمب لزتف « جحلا نم

 هرمأ عفرف ٠ ركنملا رييغت يف عرشو « نيدلا لوصأ ملع يف آبتك هيلع اوأرقو

 فشقتلاو عوشخلا نم هيلع وه ام ىأرفءءاهقفلا نم ةعامجو هرضحأف ىبحي ىلإ

 « كتيرذ اهب عفنو « كتيعرل هللا كحلصأ : هل لاقف ءاعدلا هلأسف « ملعلاو

 ”ةياجب ىلإ لقتنا مث «ةدم اهم ماقأف ريتسنملا ىلإ لقتنا مث ةيدهملاب ةريسي ةدم ماقأو

 كلتب زاتجا روكذملا ترموت نب دمحم نأ ميمت ريمألا هدلاو ةمجرت يف مدقت دقو
 . ناك كلذ يأ ملعأ ىلاعت هللاو « همايأ يف دالبلا

 « ءابرغ موق ةيدهملا ىلإ ىتأ ةئامسمخو عبس ةنس يفو : زيزعلا دبع لاق مث

 نيلصاولا نم ةريبكلا ةعانصلا لهأ نم مهنأ اهيف اومعز ةعلاطمب ىيحب اودصقف

 اورهظي نأب مهبلاط هيدي نيب اولّشَم املف « هيلع لوخدلاب مهل نذأف « اهتيامن ىلإ

 رديرصلاو نيخدتلا ريدصقلا نم ليزن نحن : اولاقف هيلع فقي ام ةعانصلا نم هل

 دونبلاو بصقلاو جورسلا نم انالومل ٠ ةضفلا نيبو هنيب 3 ال عجري ىبح

 يف كلذ عيمج لمعتسيو هديري ام اهنم ًاضوع لعجبي ةضفلا نم ريطانق يناوألاو

 ملو « لمعلل مهرضحأو مهباجأف « ةولخ يف كلذ نوكي نأ هولأسو « هتامهم
 . ةنعآلا دئاق ميهاربإ دئاقلاو يلع نسحلا يأ فيرشلا ىوس ىبيحي ريمألا دنع نكي
 : مهدحأ لاقف ء ةصرفلا مهتنكماف « ةرامأ مهنيب تناكو « ةثالث مه اوناكو

 يذلا امأف ؛ مهنيك اكسب ًادحاو مهتم دحاو لك دصقو اوبئاوتف ه ةقتوبلا ا

 هبرضف « ةبطصم ىلع ًاسلاج ىيحي ناكو « جارس انأ : لاقف ىيحب ريمألا دصق

 تخرتساو « هسأر يف رثؤت لو « ةمامعلا يف تاقاط تعطقف « هسأر مأ ىلع تءاجف

 ء هرهظ ىلع هاقلأف « هلجرب ىيحب هبرضو « هتشدخف هردص ىلع نيكسلاب هدب

 بابلا قلغأو ىبحي لخدف « مهدنع نم رصقلا باب اوحتفف ةبلحلا مدخلا عمسف
 ميهاربإ دئاقلا امأو « هلتق ىتح هدصق يذلا هب لزي ملف فيرشلا امأو « مهنود

 « مهنيب ناك يذلا بابلا دنحلا رسكو « ةثالثلا لتاقي لزي ملو . هفيس رهش هنإف

 نمم ةعامج دلبلا يف لتقف ٠ سلدنألا لهأ يز مبيز ناكو ٠ مهولتقف اولخدو
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 . ةنتفلا نكسو دلبلا يف ىشمو لاحلا يف ىيحي ريمألا ' جرخخو « يزلا كلذ سبلي

 اردن هلخدو هجر ًافراع هتيعر رومأل ًاطباض هتلود يف الداع ىيحي ناكو

 محالملا يف هتعنو ؛ يمكحلا يأرلا هيضتقيو يلقعلا رظنلا هبجوي ام ىلع كلذ عيمج يف

 ريثك ناكو . اهانركذ ىلا ةعقاولا هذبب تعنلا اذه هل ققحنو (« رودغملا كلملا »

 2 ءاازقللا لع امنت هامش نع « اب ًافراع ريسلاو رابخألا بتكل ةعلاطملا

 ساسو « هسفن نم لضفلاو ملطلا لهأ برقيو « مهب قفريف دئادشلا يف مهمعطي

 موجنلا ةعانص يف نسح رظن هل ناكو « مهعامطأ تفكناو هوباهف هدالب يف برعلا

 ىلإ هدق يف الئام نينيعلا لهشأ . ةماش هبجاح ىلع هجولا نسح ناكو « ماكحألاو
 اودلخو : هوحدمو هودصق ءارعشلا نم ةعامج هدنع ناكو « نيقاسلا قيقد لوطلا

 ينبأ نب زيزعلا دبع نب ةيمأ تلصلا وبأ هئارعش ةلمج نمو « مهنيواود يف هحيدم
 تفذاقتو « ضرألا باج نأ دعب هفنك تحن ماقأ  هركذ مدقملا - رعاشلا تلصلا
 اهءارعشو اهبئاجعو رصم اهيف فصو يلا ةروهشملا ةلاسرلا فّدص هلو « نادلبلا هب

 هدلو يف حئادم ًاضيأ هلو « نسحأو اهيف داجأ ةريثك حئادم هيف هلو « " كلذ ريغو

 : ةديصق هدم نم هلوق ةلمج نمو « يلع نب نسا هدلو دلوو يلع نسحلا ينأ

 دوحلاو نسابلا "نيب معمجأ ادجملاف ىّغوو ىدن نع الإ كسفنب بغراو

 ديعاولا .راغإت . ةاجزلا“ كنتم» ةيفاوم تبيح ئذلا ىبح تتاذك

 ” ديعالخلا رلزبلاو م دالصلا درج )او وعارلاو فيشضاو .مراوملا ف

 دوقعم مجنلا عرفب مشأ ىلع هقدارس ةبورضم ”سوشأ مشأ
 دوواذ باوغ يف فسوي «ترأر ايت :كلملا نيرس اذع ذإ

 دوقلا ٍرَّمّضلا تاوهص اونطوتساو 2”مهسبل ًيذاملا اوذخت ةرسأ نم

 دوسحم ريغ ًاميظع تيأر لهو ممل َريظن ال نأ ىلع نودسحم

 تاطوطخملا رداون يف نوراه مالبسلا دبع ذاتسألا قيقحتب ترشن دقو ةيرصملا ةلاسرلاب ةاسسملا يه ١

 0 1١. : مقر

 . ديدشلا لمحلا - ميحلا مشب - دعالجلا
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 تمرك ”ةرسأ مكتعمج "نكت نإو

 هتيطم يجزملا بكارلل لوقأ
 هعراشم يف 'ًادع ءاملا كرت ال

 ةضانا رع نوع د رازغ قدح

 بلاط تنأ اميف كتفويس مكح

 . كلذ ريغ هيف هلو

 دوععلا ةحفن دوع لك يف سيلف
 ديب ىلإ ديب نم "ضرألا اهب يوطي

 ديالا مص نم يرلا بلطتو
 دودسم ريغ اهيلإ ”قيرطلا اذو
 دودرم ريغ ةاضق فويسللف

 ىيحي يفوت « ةئامسمخو عست ةنس رحنلا ديع وهو « ' ءاعبرألا موي ناك املو

 كيلع راهنلا اذه يف كدلوم رييست يف نإ : هل ًاموي لاق همجنم نأ كلذو « ةأجف

 ىلإ هتلود لاجرو هدالوأ جرخو ٠ بوكرلا نم عنتماف ٠ بكرت الف ًاسكع

 « مالسلل ةداعلا هب ترج ام ىلع ةلودلا لاجر رضح ةالصلا تضقنا املف « ىلصملا

 ماقو « سانلا لكأف ناويإلا ىلإ اوفرصناو «ءارعشلا دشنأو نآرقلا ءارقلا أرقو

 هاياظح نم ةيراج ىلإ راشأ سلجملا باب ىلإ لصو املف « ماعطلا سلجم ىلإ ىبيحي
 . ًاتيم عقو ىبح تاوطخ ثالث ىوس تيبلا باب نم اطخ امف « اهيلع أكتاف

 ءارعشللو ] « ةيقيرفإ لامعأ نم ةدلب يهو ٠ سقافس ىلع هبئان يلع هدلو ناكو

 : هرزجو هدم يف اهرحب فصي بيبح نب يلع وهو مهضعب لوق كلذ نمف رعش اهيف

 سقافس ضرأل ًايقس

 مح لوقي داكي دلب
 مح رئبلا ءام نأكو

 3 هك

 ةرايز ديري ابص

 لصملاو عناصملا تاذ

 الهسو الهأ هدورو ن

 لغم يانا
 ” [ىلو ءابقرلاىأر اذإف

 « ةداعلا هب ترج ام ىلع رصقلا يف ىيحي نفدو « ةيالولا هل تدقعو رضحأف

 فلخو  ًاضيأ ةيقيرفأب ةدلب يهو  ريتشملاب ةديسلا رصق ىلإ ةس دعب لقن مث
 . ًاروكذ ًادلو نيثالث

- 

 .ايلع : ربق ١

 .ر نم ةدايز * . نينثالا : را؟
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 ةيدهملا ةنيدمب هدلوم نإف ىيحبي هيبأ ماقم مئاقلا روكذملا يلع امأو (320)
 « ةئامعبرأو نيعستو عست ةنس رفص نم تلخ ةليل ةرشع سمخلا دحألا موي ةحيبص

 باتك ىلع هتلود نايعأ عمتجا هوبأ تام املف « سقافس هالو دق هوبأ ناكو

 جرخف « اليل باتكلا هلصوف « ًاعرسم هيلإ لوصولاب هرمأي هيلإ هيبأ نع هوبتك
 سيمحلا موي نم رهظلا لصوف ريسلا يف دّنجو « برعلا ءارمأ نم ةفئاط هعمو هتقول

 هيلع ةالصلاو هيبأ زيهجت ىلع ًائيش مدقي ملو « رصقلا لخدو « ديعلا موي نم يناثلا
 اولخدف « سانلل سلج ةجحلا يذ رشع ثلاث ةعمجلا موي ةحيبص يو « هنفدو

 . هرصق ىلإ داع مث هعومجو هشويج يف بكر مث « ةرامإلاب اوملسو هيلع
 هتجوز هعمو ةيرصملا رايدلا ىلإ ىيحي نبا حوتفلا وبأ هوخأ هجوت همايأ ينو

 ةيردنكسإلا ىلإ لصوف « يدثلا ىلع ريغص سابعلا هدلوو مساقلا تنب ١ ةرآالب
 « يئوتو ةريسي ةدم اهب ماقأف « ذئموي رصم بحاص رمآلا رمأب مركأو لزنأق

 يق هركذ مدقملا يلع همساو رالسلا نب لداعلاب ةرالب هتجوز هدعب تجوزتف

 « رصم بحاص ظفاحلا همدقو سابعلا بشو . ' نيعلا فرح يف باتكلا اذه
 . روك ذملا لداعلا دعب ةرازولا يلوو .

 ثيدح ةئامسمخو نيتنثا ةنس ثداوح يف هخيرات يف ريثألا نبا انخيش ركذو

 هذه يف مهئيع ناك : "لاقف « ءايميكلا ىبعم يف ىيحب ىلإ اوءاج نيذلا ةثالثلا

 ءيجم كلذ فداص اذه لبق هتركذ ام ىرجو ىيحي ىلع اوبثو امل مهنأو +: 'ةئينلا

 « لوخدلا نم اوعنمف « حالسلا مهيلعو رصقلا ىلإ هباحصأو روكذملا حوتفلا يل
 يهو هتجوزو حوتفلا وبأ جرخأف « مهنيب قافتاب ناك كلذ نأ ىيحي دنع تبثو
 امه ريسف يلع هنبا كلمو ىيحي تام نأ ىلإ امبب لكوو « دايز رصق ىلإ همع ةنبا

 . همالك ىهتنا . ةيردنكسإلا ىلإ الصوف : ةيرصملا رايدلا ىلإ رحبلا يف
 ءاثالثلا موي يفوت نأ ىلإ « دادسلا ىلع ةيراج ىيحي نب يلع رومأ لزت ملو

 ١ ةدالب : س .

 حج رظنا ؟ :5) .

 .نم رب س يف ةرقفلا هذه درت ملو « غ0 : ٠١ ريثآلا نبا خيرات م
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 . ىيحي نب يلع نب نسحلا ىيحي يبأ هدلو ىلإ هدعب نم رمألا ضوف نأ دعب
 « ةئامسمخو نيتنثا ةلس بجر يف ةسوس ةنيدهب روك ذملا نسحلا دلومو (321)

 ةافو موي يناث ناك الو « رهشأ ةعستو ةنس ةرشع يتنثا هتيالو موي هرمع ناكف

 . هب ةفتحم شويحللاو بكر مث « هيلإ راص امب هوثنهو هيلع اوملسف سانلل جرخ هيبأ
 يجنرفلا 'راجر نأ كلذ نمف « اهحرش لوطي رومأو عئاقو همايأ يف ترجو

 مرحملا سداس ءاثالثلا موي يف فيسلاب ةونع برغلا سلبارط ذخأ ةيلقص بحاص

 ذخأو لافطألاو ميرا ىبسو اهلهأ لتقو « ةئامسمخو نيعبرأو ىدحإ ةنس

 موي ةيدهملا ذخأ مث « ددعلاو لاجرلاب اهنيصحتو اهترامع يف عرش مث « لاومألا
 يلع نب نسحلا نأ كلذو « ةئامسمخو نيعبرأو ثالث ةنس رفص رشع يناث نينثالا

 هيلع فحخ ام بحصتنا دقو « ًابراه ةيدهملا نم جرخ هتمواقم نع هزجع ملع ان

 نع زجعلا هدعقأ نم الإ « نيبراه ًاضيأ دلبلا لهأ جرخو « سئافنلا نم هلمح

 دعي ال ام رئاخذلاو لاومألا نم هيف اوفداصو « هوكلمو جنرفلا هيلإ لخدف « برملا

 . ىصحي الو
 فرح يف هركذ مدقملا - يريز مهلوأو« مهتيب لهأ نم كلم نم ةدع ناكو

 نامثو ةئس اتئام مهتيالو ةدمو « كولم ةعست يلع نب نسحلا اذه ىلإ "يازلا

 . سيداب يب ةلود تضرقناو ١ نينس
 رواجت ةيقيرفإب ةنيصح ةعلق يهو - ةقلعملا وحن هجوت يلع نب نسحلا نإ مث

 هدنع ماقأف « برعلا ءارمأ دحأ دايز نب زرحم ” ا م

 دنع نوكيل ةيرصملا رايدلا دصق ىلع مزعف « ةمآسلاو رجضلا هنم هل رهظ مث ”اليلق

 هيلع لعجف « ةيدهملاب راجر بئان ىلإ هربخ يمنف « ذئموي اهبحاص يديبعلا ظفاحلا

 اذه نع عجرف « كلذ نسحلا غلبف « رحبلا يف هكسميل ًاينيش نيرشع لمعو نويعلا

 ةثالث ذفنأو « شكارمب ىلع نب نمؤملا دبع ةهج ىلإ هجوتي نأ دصق مث «٠ يأرلا

 لوصولا يف هنذأتسيل « ةيقيرفإ لامعأ رخآ يهو « ةّياجب بحاص ىلإ هدالوأ نم

 هعامتجا نم فاخو ردغلا هل رمضأف « نمؤملا دبع ىلإ هجوتي كلذ دعبو « هيلإ

 . 50865 : وهو « راتخملا يف ىتح « زاجر : خسنلا رثكأ يف مسالا اذه درو ١

 . عاق ن ص : نم طقس : ظوفحم ابأ م . "#4 : م سب رظنا ؟

"1 



 لوقي هدالوأ دي ىلع ًاباتك هيلإ بتكف « هررض هيف ام ىلع اقفتي نأ نمؤملا دبعب
 لزجأو « عنصنو كعم لعفن نحنو « نمؤملا دبع ىلإ حاورلا يف كل ةجاح ال : هل
 لدعو هئاقلل جرخي مل ةّياجب نم برق املف « هيلإ هجوتف « ةنسحلا ديعاوملا نم هل

 ناكم يف اهب هولزنأو « برغلا ةهج نم ةياحب قوف ةدلب يهو « رئازجلا ىلإ هب
 فوصللا نري هرعتسو ءةطابأ: نقعيل عاصي ال اماةئاقألا ىجدلا !ترو هلك قيايأل
 . ةئامسمخو نيعبرأو عبرأ ةنس مرحملا يب رئازخلا ىلإ هلوصو ناكو

 ىلإ اهبحاص برهو نيعبرأو عبس ةنس يف ةياجب حتف نمؤملا دبع كا
 . ١ ةينيل 3 لا

 ةجحلا يذ نم ريخألا رشعلا يف كله ةيلقص بحاص راجر نإ مث (322)
 .ةتاسممو نيعيرأو نا ةثبم

 وبأ مدق. هيلعو « راجر نب " مينغ هنبا هدعب كلم راجر كله املو (323)
 كلذو « هزاجأو هحدمو  هركذ مدقملا - رعاشلا سقالق نب هللا رصن حوتفلا
 . ”" ةئامسمخو نيتسو ثالث ةنس يف

 يف ةيناملأ كلم روربنألا مأ يهو « هتنبا تكلم مينغ كله املو (324)
 ”القاع ناكو « هكلم رمتساو كلمف ًاريغص هتفلخو روربنألا مأ تكله مث ءاننامز
 . ؟اهريغو تالسارم رصم بحاص لماكلا كلملا نيبو هنيبو « ”الضاف

 ١ ةنيطنطسقلا : نم رب ع ؛ خسنلا رثكأ يناذك .

 . ملايلغ بتكي دقو « © تاتعاسمم رر بيرعت « ملياغ » مسالا باوصو ؛ ميلع هند

 . كلانه اهماقأ يتلا ةرئفلا و سقالق نبا نع « ةيلقص يف برعلا » انباتك يف الصف رظنا *
 يذلا وهو : هب لأ فطل دمحأ نب ىسوع اهبتاك يبعأ ٠ تلق » : هلوقب راتخملا بحاص انه قلع 4

 الو « ةروهشم ةصقلاو ةئامتسو ( ) ين روكذملا لماكلا كلملا نم سدقملا تيبلا داعتسا

 هركذ مدقملا ظعاولا يزوحلا نبا طمس رفظملا نيدلا سمش خيشلا دشنأ قشمد ىلإ كلذب ريكلا لصو

 : قشمدب عماجلاب هظعو ريذنم ىلع:

 يكوله رمتساو تمده 5 يريصن لق مآشلاب نكي نإ

 كولملا هابج يف راعلا ةبس يبارخ ةادفلا حبصأ دقلف

 . نم رب س خسنلا نم طقس : اهريغو . . . راجر كله املو : هلوقو
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 هلوخد ناكو « ديهج دهج دعب اهكلمو ةيدهملا ىلإ لصو نمؤملا دبع نإ مث
 « ًابئان اب ىلوف « ةئامسمخو نيسمخو سمح ةئس ءاروشاع موي ةركب اهيلإ
 هنوكل اهرومأ ريبدتل بئانلا عم هبترف « هتبحص لصو دق يلع نب نسحلا ناكو

 . هعابتأو هدالوأو وه اهنكس ًارود هاطعأو نيتعيض اهب هعطقأو الاوحأب ًافراع
 . روكذملا يلع نب نسحلا ةافو خيرات ىلع فقأ ملو

 يف سيمحلا موي فيطس ةعقو يف روكذملا دايز نب زرحم لتق م (325)
 . ةثامسمخو نيسمخو سمخ ةنس رخآلا عيبر نم طسوألا رشعلا

 نب زيزعلا دبع نب ةيمأ تلصلا وبأ هل فنص يذلا وه ىلع نب نسحلا اذهو

 . « ةقيدحلا) بساتك تلصلا ينأ

 م5١
 يكمربلا دلاخ نب ىيحي

 مدع نو ا وراحوا ف هلا ب نيف ١ ١ لضفلا وبأ

 كتمرَب مهدج ناكو ؛  هباب ين امهنم دحاو لك نقتل رفعج هيدلو ركذ

 دقوت خلب ةنيدمب سوجملل ناك دبعم وهو راهبونلا مدخي ناكو . خلب سوجم نم .
 رادقملا ميظع كمرب ناكو « هتنادسب هونبو روكذملا كمرب رهتشاو « نارينلا هيف

 يبإأل ةرازولا ىلوتو « ةيسابعلا ةلودلا يف مدقتو دلاخ هنبا داسو (326)

 بهذلا جورمو ريثألا نباو يربطلاك ةكماربلا ةبكن نع ثدحتت يلا خيراتلا بتك يف هرابخأ - ٠

 ٠١4:١٠ ةياهنلاو ةيادبلاو ه : ٠ ءابدألا مجعم رظناو «دقعلاك ةماعلا بدألا بتكو « يناغألاو

 : ١ يبهذلا رسعو 4754 : ١ نانحلا ةآرمو 8 1 يناب زرملا مجعمو و8 هو دادغب خيراتو

 . 5؟؟ : ةماسبلا حرشو يرايشهجلا باتكلاو ءارزولا نم ةقرفتم تاحفصو ٠

 ١ ر يف ضايب هعضومو « يلع وبأ : س ص نق .
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 هتركذ دقو  هركذ مدقملا  لآالخلا صفح ةمّلَس يبأ دعب حافسلا سابعلا
 يف يدوعسملا نسحلا وبأ لاقو « هتافو خيرات كانه تركذو رفعج ةمجرت يف

 هدوج يف هدلو نم دحأ كمرب نب دلاخ غلبم غلبي مل : ١ بهذلا جورم » باتك
 لضفلا الو « هلقع روفوو هيأر يف ىيحي ال « هلالخ عيمجو هملعو هسأبو هيأرو
 « هناسل ةحاصفو هتباتك يف ىيحب نب رفعج الو « هتهازنو هدوج يف ىيحي نبا

 . هسأبو هتعاجش يف ىيحب نب ىسوم الو « هتمه دعبو هورس يف ىيحي نب دمحم الو

 رمع نب ديزي ةبراحمل يئاطلا بيبش نب ةبطحق يناسارحلا ملسم وبأ ثعب الو.

 كمريب نب دلاخ ناكو « نيقارعلا ىلع ' دمحم نب ناورم لماع ي رازفلا ةريبه نبا

 ضعب حطس ىلع مه امنيبف « ةيرقب مهقيرط يف اولزنف « هعم ناك نم ةلمج يف
 ءابظلا نم شحولا عيطاقأ اهنم تلبقأ دقو .ءارحصلا ىلإ اورظن ذإ نودغتي اهرود

 دان « ريمألا اهيأ : ةبطحقل دلاخ لاقف « ركسعلا طلاخت تداك ىبح « اهريغو.

 ةبطحق ماقف « ليحلا مهيلع مجهت نأ لبق اومجليو اوجرسي نأ مهرمو سانلا يف

 "دهن دق : لاقف ؟ يأرلا اذه ام دلاخ اي : لاقف « هعوري ًائيش ري ملف « ًاروعذم .

 « ًافيثك ًاعمجل اهءارو نإ ؟ تلبقأ دق شحولا عيطاقأ ىرت امأ « ودعلا كيلإ

 ١ "لال 1: * بهذلا جورم .

 . ةيمأ يب كولم رخآ : راتخملا يداز ؟

 . كيلع دهن : س ؛ زمن : راتخملاو ع ق م

 ةياكحلا هذه لثمو : هب هللا فطل دمحأ نب ىسوم اهبتاك ينعأ تلق » : هلوقب راتخملا بحاص قلع 4

 حطسب فيصلا يف ًامئان ناك هنأ صمح بحاص رفصألا هوكريش نيدلا دسأ دهاجملا كلملا نع ىكحي ام

 « حالسلا يكاش وهو تقولل بكرو ليللا فصن عزفلا قوب برضب رمأف ءاليل صمح ةعلقب راد

 ةريبك ةيرس ىفاوف « داركألا نصح قيرط ىلإ مهب راسو « هباحصأ عيمج و ركسعلا هيلإ عمتجاو
 دالب ىلع ةراغلا ىلع نومزاع مهو داركألا نصح و نصمح نيب يلا ةضاخملا اودع دقو جنرفلأ نم

 فيك لئثسف « هتليل نم داعو مهعم ام ىلع ىلوتساو ًارسأو التق مهتفأش لصأتساو مهب عقوأف « صمح.

 يهجو ىلع طقسف « ًاركفم يرهظ لع تيقلتساو يمانم نم تظقيتسا دق تنك : لاقف كلذب ملع
 كش الو « ةيحاص ءامسلاو هيف رطم الو فيصلا نمز اذه : ىسفن يف تلقف « ءاملا نم ةديدع تارطق

 اج ام رقت ةيضاخملا اوريع اهو: تائياع#راقلا اوديمق دق داركاألا .قضعنب قم' جت رفلا نم ةيرس نأ يف
 « ًاحيحص ًاثيدح ناكف « اهتحنجأ شاشر نم طقنلا هذه نإو « رمقلا هوض ف اوراطو رويطلا نم

 8 « ملعأ هللأو

 لف



 ناكو « لاح لكأ ىلع لالحلا عيمجو لقعلاو لبنلا نم ناك هّنإف ىيحي امأو

 « هرجح يف هلعجو « ديشرلا نوراه هدلو هْيلِإ مخ دق روصنملا رفعج يأ نب يدهملا
 اذه يف ىتسلجأ تنأ « تبأ اي : هل لاقو « هقح هل فرع نوراه فلختسا املف
 اخ ل عفدو ٠ رمألا كتدلق دقو « كريبدت نسحو كنمبو كتكربب سلجملا

 : قاحسإ هنبا وأ ميدنلا ميهاربإ هنظأو « يلصوملا لوقي كلذ ينو

 اهرون قرشأ نوراه يلو املف "ةميقس تناك ”سمشلا نأ رت ملأ
 اهريزو ىبيحيو اهيلاو نوراهف ىدنلا يذ نوراه هللا نيمأ نميب

 اهداريإو رومألا رادصإ لعجو « يبأ» لاق هركذ اذإو « همظعي ناكو
 « هيف تام نأ ىلإ سبحلا ين هدلخو « هيلع بضغف ةكماربلا بكن نأ ىلإ « هيلإ

 . هتمجرت يف هحرش مدقت امبسح  ًارفعج هنبا لتقو

 لوقع ىلع لدت ءايشأ هثالث : همالك نمو ؛ ءاغلبلا ءامركلا ءالقعلا نم ناكو

 ام نسحأ اوبتكا : هدلول لوقي ناكو . لوسرلاو باتكلاو ةيدهلا : اهبابرأ
 ناكو . نوظفحت ام نسحأب اوثدحتو « نوبتكت ام نسحأ اوظفحا و « نوعمست

 . ةربع اندعب نمبو « ةوسأ انلبق نمب انلو « ةيراع لاملاو لود ايندلا : لوقي

 : لوقي دلاخ نب ىيحي تعمس :  هركذ مدقملا - ناورم نب لضفلا لاقو

 . هب نهنرم انأف هيلإ تنسحأ نمو « هيف ريخم انأف هيلإ نسحأ مل نم
 نب ىيحيك نكي مل : لوقي نومأملا تعمس « مكأ نب ىيحي يضاقلا لاقو

 لئاقلا قدص دقلو « ةعاجشلاو 'دوحلاو ةغالبلاو ةيافكلا يب دحأ هدلوكو دلاخ

 : لوقي ثيح

 _ عئابطلا عسببرأك 'عبرأ ىبيح ”دالوأ

 عتاسلا ماك“ علا ول
 ةحامسلاو ةغالبلاو ةيافكلا اًمأ « نينمؤملا ريمأ اي هل تلقف : يضاقلا لاق



 نأ تيأر دقو « ىيحم نب ىسوم يف : لاقف ؟ ةعاجشلا نم يفف ١ مهيف اهفرعنف
 . .دنسلا رغث هيلوأ

 يأ يثدح :  'هركذ مدقملا  يلصوملا 0 نب قاحسإ لاقو
 ام « كحبو : لاقف ةقيض هيلإ توكشف كمرب. نب دل احن نب : نحت تبتأ لاق

 هيلع كلدأ رمأ انهاه نكلو « ءيش تقولا اذه يف اندنع سيل ؟ كب عنصأ
 حال ياو ذأ يلادي رعب حم دي اد الجر هيف نكف
 كتي راجي تيطعأ دق ة كنأ ينغلب دقو « يلع حلأف « هيلع كلذ تيبأ دقو « ًائيش

 كايإف يتبجعأ دق اهنأ هريخأو اهايإ هيدهتسأ اذ وهف « رائيد فالآ ةثالث ةنالف

 ا لاق « نوكت فيك رظناو رانيد فلأ نيثالث نم اهصقنت نأ

 فلأ نيئالث نم اهصقنأ ال : هل تلقف « ةيراحلاب يمواسف ينافاو لجرلاب الإ
 فعض اهتعمس املف « رانيد فلأ نيرشع يل لذب ىتح يمواسي لزي ملف « رانيد
 دلاخ نب ىيحي ىلإ ترص مث « ًافلأ نيرشعلا تضبقو اهتعبف « اهدر نع يبلق
 تكلم ام هللاو : تلقو هتربخأف ؟ ةيراخلا كعيب يف تعنص فيك : يل لاقف
 ذخف سيسحلل كّنإ : لاقف « اهتعمس نيح ًافلأ نيرشعلا ىلإ تبجأ نأ يسفن

 « اذه لثم ين ينعاج دق سراف بحاص ةفيلخ اذهو « اهيف كل هللا كراب كتيراج
 كنم اهيرتشي نأ دب ال هّنإف « رانيد فلأ نيسمخ نم اهصقنت الف اهب كمواس اذإف
 ىح يمواسي لزي ملف « رانيد فلأ نيسمخ هيلع تمتس تمتساف لجرلا ينءاجف ١ كلذب

 اهتبجوأف « اهب قدصأ ملو اهدر نع يبلق فعضف « رانيد فلأ نيثالث يناطعأ

 : لاقف « هتربخأف ؟ ةيراحلا تعب مكب : يل لاقف دلاخ نب . ىيحب ىلإ ترص مث

 در نع تفعض هللاو : تلقف : لاق « ةيناثلا نع ىلوألا كبدؤت ملأ ! كحبو

 لاق « كيلإ اهذخف كتيراج هذه : لاقف لاق « هيف عمطأ مل ءيش
 « ةرح اهنأ كدهشأ « اهكلمأ مث « رانيد فلأ نيسمخ اهب تدفأ ةيراج : تلقف

 رابخأ » باتك ين ترظن مث « ةياكحلا هذه تيأر اذكه . اهتجوزت دق ينأو

 لبقت ال : يلصوملا ميهاربإل لاق ىيحي نإ : لاقف يرايشهحللا فيلأت « ءارزولا
 ةيناثلا ةرملا يف هل لاقو « رانيد فلأ نيسمخب اهعاب هّنأو « رانيد فلأ ةثام نم لقأ



 . 'رانيد فلأ نيئالثب اهعابف رانيد فلأ نيسمخ نم "لقأ لبقت ال
 . كل له « ىعمصأ اي : لاقف ًاموي ىيحب ىلع تلخد : ' ىعمصألا لاقو

 جارخإب رمأف ٠ ةّثم مكل : تلقف ؟ ةيراجف : لاقف ءال : تلقف ؟ ةجوز
 ': لاقو « اذهل كتبهو دق امل لاقف « فرظلاو لامحلاو نسحلا يف ةياغ ةيراج

 : تلاقو تكب كلذ ةيراحلا تأر املف ع هل توعدو هتركشف اهذخ . يعمصأ اي

 كل له : يل لاقف ؟ هحبقو هتجامس نم ىرت امف « اذه ىلإ يبعفدت « يديس اي

 هراد ىلإ ةيراخلا تلخدو « كلذ هركأ ام : تلق ؟ رانيد يفلأ اهنع كضوعأ نأ

 « اهتمخر مث كب اهبقاعأ نأ تدرأف ًارمأ ةيراحلا هذه ىلع تركنأ : يل لاقف

 ريغ نم ةيلصألا يتروص ىلع بابلاب تقحل تنك ىتح ىنتملعأ اله : هل تلقف
 فلأب يل رمأو 4 كحضف 4 لمجبتأو بيطتأو يمع حلصأو يبيحل حرسأ نأ

 ٠ . ىرخأ رانيد
 بكر اذإ دلاخ نب ىيحب تالص تناك : لاق ًاضيأ ميدنلا قاحسإ ىكحو

 : هدشنأو رعاش بيدأ هل ضرعتف موي تاذ بكرف « مهرد يئام هل ضرعت نمل

 ناتنتج انبر لضف نم كل تحيتأ ىيحي ”روصحلا يمس اي
 ناتئام مكلاون نم هلف مكيلع قيرطلا يف رسم نم لك

 نالجعلا سباقلل مكنم يه ليلق يىلشل مهرد اتئام

 ةفالحلا راد نم عجر املف ' هراد ىلإ هلمحب رمأو « تقدص : ىيحب هل لاق
 يدؤي نأ امإ : ثالث نم ةدحاوب ذخأ دقو جوزت هّنأ ركذف « هلاح نع هلأس

 اهيفكي ةأرملل ًايراج ميقي نأ امإو ٠ قلطي نأ اًمإو «٠ فالآ ةعبرأ وهو رهملا
 .نمثل فالآ ةعبرأبو « رهملل فالآ ةعبرأب ىيحي هل رمأف « اهلقن هل أيهتي نأ ىلإ
 ةعبرأبو « ةيئبلل فالآ ةعبرأبو « لزنملا هيلإ جاتحي ال فالآ ةعبرأبو « لزنم
 . فرصناو ًافلأ نيرشع ذخأف « اهب رهظتسي فالآ

 سرب نكي رجلى, راتب لا تدك كياراذك
 . س يف ةصقلا هذه درت مل ؟

 . جوزتاي مل يذلا : روصحلاو « ايركز نب ىيحي وه هيلإ راشملا ىيحبو ؛ روصحملا : ع ص ق *

 ايفا



 دمحم نيمألا هانبا هعمو ديشرلا نوراه جح : رعاشلا رذانم نب دمحم لاقو
 اوراص املف « رفعجو لضفلا هانباو دلاخ نب ىيحي هعم جحو هللا دبع نومأملاو
 سلج مث ؛ مهءاطع سانلا ىطعأف « دلاخ نب ىيحي هعمو ديشرلا سلج ةنيدملاب
 مهاطعأف ىيحي نب رفعج هعمو نومأملا سلج مث .ءاطعلا مهاطعأف لضفلا عع ةيهألا
 اوري ملو « ةثالثلا ةيطعألا ماع ماعلا كاذ نومسي ةنيدملا لهأ ناكو « مهاياطع
 : كلذ يف تلقف « طق كلذ لثم

 رظنم ”ندسحتابو رابخأ "بيط ايف كمر لآ نم كالمألا ونب اناتأ

 رتهطملا قيتعلا تيبلا ىلإ ىرخأو ىدعلا ىلإ ماع لك ين "ةلحر مهل
 رفعجو ىبحي نب لضفلابو ىيحيب 2تقرشأ ةلكم ءاحطب اولزن اذإ
 رمقأ ةثالث اوجح ام ةّكمب 2ىجدلا انل ولجتو ”دادغب ملظتف
 ربنم داوعأل الإ مهمادقأو مهفكأ دوحل الإ تقلخ امف
 ربدمو هل عار نم كيهانف هباعص تّلذ رمألا ىيحي ضار اذإ
 ١ رصرصم زاب تحت ءام قينارغ مهتأكو هل لكحل ساثلا ههرت

 رمع نب دمحم هللا دبع يأ ةمجرت يفء ' ( دادغب خيرات ١» يف بيطخلا ركذو
 براضأ سانلل مهرد فلأ ةئام يدي ين ةنيدملاب ' اطاّتح تنك : لاق هنأ يدقاولا
 تسلجف « دلاخ نب ىيحي تدصقف قارعلا ىلإ تصخشف « مهاردلا تفلتف ء اب
 اذإ : اولاقف « هيلإ ينولصوي نأ مهتلأسو باجحلاو مدحلاب تسنأو هزيلهد يف
 رضح املف « تقولا كلذ هيلع كلخدن نحنو « دحأ هنع بجحي مل هيلإ ماعطلا مدق
 ؟ كتصق امو ؛ تنأ نم : ينلأسف « ةدئاملا ىلع هعم ينوسلجأف ينولخدأ هماعط

 نيف نادخاف . اهناو لآل هك ترتكب انيدبأ انادخوت مالا قر املف' + قاف

 فلأ هيف سيك هعم مداخ يقحل هنم بكري يذلا عضوملا ىلإ ترص املف ؛ كلذ

 كرمأ ىلع اذهب نعتسا : كل لوقيو مالسلا كيلع أرقي ريزولا : لاقف « رانيد

 ١ نم رب س نم اهلك ةصقلا تطقسو « نار : نم ةدايز هلبق يذلاو تيبلا اذه .

 ١ ؟ دادغب خيرات 0

 * ةبراضملل بسانم اذهو « ةطنحلا عئاب وه : طانحلاو ؛ ًاطايخ : خسنلا ضعب يف .
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 تسلجف يناثلا مويلا يف تدعو ٠ تفرصناو هتذخأف « يناثلا مويلا يف انيلإ دعو

 ماعطلا عفر املف . لوألا مويلا ين يبلأس امك يلأسي أشنأف . ةدئاملا ىلع هعم
 يقحل هنم بكري يذلا عضوملا ىلإ ترص املف « ينم زأمشاف هسأر لبقأل هنم توند
 لوقيو « مالسلا كيلع أرقي ريزولا : يل هلاقن ١ رايد فلا هيف سك دعب مداخ

 يف تدعو تفرصناو هتذخأف « دغ يف انيلإ *دّلعو 4 كرمأ ىلع اذهب نعتسا : كل

 املف « يناثلاو لوألا مويلا يف : تيطعأ يذلا لثم تيطعأف : رمأ امك ثلاثلا مويلا

 كلذ دعب ينكرتو « كلذ لبق تيطعأ اك سيكلا تيطعأ عبازلا مويلا يف ناك

 ام يورعم نم كيلإ لصو نكي مل هنأل كلذ كتعنم امنإ : لاقو « هسأر لبقأ
 « ةينالفلا رادلا هطعأ مالغ اب ؛ ينم عفنلا ضعب كقحلا دق نآلاف ء اذه بجوي
 هنيد يضقي مهرد فلأ يئام هطعأ مالغ اي « ينالفلا شرفلا هل شرفا مالغ اي

 : تلقف « يراد يف نكو يمزلا : يل لاق مث « فلأ ةئامب هنأش حلصيو فلأ ةئامب

 مث مهاومأ سانلا يضقأل ةنيدملا ىلإ ' صوخشلاب يل تنذأ ول « ريزولا هللا زعأ
 3 يزيهجتب رمأو « تلعف دق : لاق « يب. قفرأ كلذ ناك كترضح ىلإ دوعأ

 " هتيحان يف لزأ ملف هيلإ تعجر مث يبد تيضقف « ةنيدملا ىلإ تصخشف

 : هدشنأف يريمحلا سوباق وبأ ًاموي هيلع لخدو

 1 مل يذلا يتأي هيلع تمعن هللا "متأ ىيحب تيأر
 ذلا ىبسني الو لاجرلا ىلإ ٌادبأ هفورعم نم ناك يذلا ىسني

 . لاملا نم ةلمجب هلصوو هجئاوح ىضقف

 لاق دقو «٠ شيرق نب ملسم ةلودلا فرش يلاثلا :تيبلا اذه لح دق : تلق
 ؛ اهتيسنأ اهتيضق اذإ : لاقف « يبجاح ريمألا اهيأ سنت ال : لجر هل

 ١ صوخشلاو ضوهنلاب : ر .

 همركو ىيحي مراكم نم هحور هللا سدق دمحأ يدلاو ركذو : عض وملا اذه دنع راتخملا بحاص لاق ؟

 . زاجيالل ًابلط اهركذ نع تبزضأ ةديدع تاياكح

0 

 . ردقلا فرش ىلع ةلادلا ةبوجألا نم اذهو : ري داز 4

"6. "156 



 : ١دلاخ نب ىيحب ين يراصنألا ديلولا نب ملسملو

 ُرَشْنُي كنورق نم اهاجد نأك ةليل بر نإ نيردت له كادجأ
 رفعج رك ذي نيح ىبحم ةرغك ةرغب تل حاملا تاريص“

 تربدأ اذإو « ىنفت ال اهنإف قفنأف ايندلا تلبقأ اذإ : لوقي ىيحب ناكو

 هيلع معنملا نايسنو « ريدكت معنملا نم ةمعنلا ركذ : لاقو ؛ ىقبت ال امنإف قفنأف
 ؛ حجنلا ماقم ناموقي قداصلا رذعلا عم ةنسحلا ةينلا : لاقو ؛ ريصقتو رفك

 . ةليحلا يف بطعلا ناك رمألا ريدأ اذإ. : لاقو
 انملع هناوخإل ةيالولا هتريغ نم :  هركذ مدقملا - لهس نب نسحلا لاقو ٠

 نب ىيحي يلع يأ مراكملا ناويد بحاص نع كلذ انذخأ « هنم ربكأ ةيالولا نأ
 . كمرب نب دلاخ

 وه : لاقف هيف دلاخ نب ىيحي هابأ رواش هرصق ءانب ىلع رفعج مزع الو]
 عانصلا اذإف هراد يبي وهو هاتأو ؛ هقيضف تئش نإو هعسوف تئش نإ كصيمق
 لك سيل : رفعج لاقف « ةضفلاب بهذلا يطعت كّنإ : لاقف اناطيح نوضيبي
 اهتطلاخم « معن : لاق ؟ ًابيع ىرت له نكلو « حلصأ بهذلا روهظ نوكي ناوأ
 . "[ ةقوسلاو لفسلا رودل

 ناتخ ىلع مزعف « هترضح نم برقيو هتمدخب صتخي بتاك ىيحيل ناكو
  باتكلا هوجوو ةلودلا نايعأ هاداهو « مهتاقبط ىلع سانلا هل لفتحاف « هدلو
 تقاضو هلاوحأ تلتخا دق قيدص هل ناكو « مهلزانم فالتخا ىلع ءاسؤرلاو

 .« نيفيظن نيريبك نيسيك ىلإ دمعف « هريغ هيف لخد امم كلذل هديري امع هدي
 : اهتخسن ةعقر امهعم بتكو « ًارفكم ًانانشأ رخآلا ينو ًاحلم امهدحأ يف لعجف
 تعبتال ةّمهلا غولب ىلع ةنكملا تدعاس ولو « ةداعلاب تفعسأل ةدارإلا تمت ول
 نع ةردقلا تدعق نكل « كتمارك يف نيدهتجملا تمدقتو كرب ىلإ نيقباسلا
 ربلا فئاحص ىوطت نأ تفخو « ةمعنلا لهأ ةارابم نع ةدحلا ترصقوةيغبلا .'

 ١ ملسم ناويد : ١١" .

 ..ر نم ةدايز نإ



 « هتفاظنو هبيطب متخملاو هتكربو هنميب أدتبلا تذفنأف ء ركذ اهيف يل سيلو
 دجأ مل ام امأف « ريسيلا ىلع راصتقالا صصغ ًاعرجتمو « ريصقتلا ملأ ىلع ًارباص

 ىلع "سبيل 8 لجو ّزع هللا لوق يرذعب هيف مئاقلاف كقح ءاضق يف ليبسلا هيلإ

 « جرح نوقفتي ام نودجتي ال ”نيذلا ىلع الو ىضْرَملا ىلع الو ءافعّضلا
 هبتاك هيلع ضرع ةميلولا دلاخ نب ىيحي رضح املف . مالسلاو 9١( : ةبوتلا )
 ”الام ناسيكلا المي نأ رمأو « اهفرظتساف ةعقرلاو نيسيكلا ىتح « اهعيمج ايادهلا

 . رانيد فالآ ةعبرأ كلذ ناكف « هيلع ادريو

 : هل لاقف « سيق نب فنحألا نم ملحأ تنأل هللاو : ىبحيل لجر لاقو

 ظ . يقح قوف يناطعأ نم "يلإ 'برقت ال
 تعمس : لاقف « هبحي ملف هناملغ دحأ يلصوملا ميهاربإ نب قاحسإ ىدانو

 . هناملغ بدأ ءوس لجرلا ملح ىلع لدي : لوقي دلاخ نب ىيحي

 نينمؤملا ريمأ اي : لاقف لجر هل .فقوف ًاموي ديشرلا رياسي ىبحي ناكو
 املف ٠ ىيحي هزمغف « مهرد ةئامسمخ ىطعي : ديشرلا لاقف « يباد تبطع

 ال كلثم : لاقف « هفرعأ ملو ءيشب "يلإ تأموأ تبأ اي : ديشرلا هل لاق اولزن|
 فالآ ةرشع ؛« فلأ فالآ ةسمخ كلثم ركذي امّنِإ « هناسل ىلع ردقلا اذه يرحب

 ىرتشي : لوقت : لاقف © ؟ لوقأ فيك اذه لثم تلئس اذإ::> لاقف ٠ فلأ
 , ةباد هل

 نم رثكأ ةلاطإلا رصتخملا اذه لمتحي الو « ةريثك مهرابخأ نإف ةلمحلابو

 . اذه

 فرح يف هانركذ اك  يكمربلا ىيحب نب رفعج ديشرلا نوراه لتق املو
 هانركذ ا" - لضفلا هنباو ىيحب سبحو ةكماربلا بكن - باتكلا اذه نم ميحلا

 ةميدقلا ةقرلا ىهو « ةقفارلا يف امهسبح ناكو  باتكلا اذه .نم ءافلا فرح يف

 لاقيو « تارفلا ءىطاش ىلع نآلا روهشملا دلبلا يهو « ةديدحلا ةقرلا رواجت
 نازعقلاو نا رمعلا لبق اك +. رغلا لع كمسالا نسأل (لفع + ناكل امه
 . كلذ ريغو
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 ىهتشا دلاخ نب دي ءارزولا رابخأ » باتك يف يرايشهجلا ىكحو

 اهذاخحتا هل قلطي ملف « ةجابكس هيلع قيضم وهو هسبحم يف تاقوألا نم تقو يف

 دشنأف « ترسكناف ال ذختملا دي نم ردقلا تطقس اهنم غرف املف « ةقشمب الإ

 . ' عامطألا عطقو سأيلا امنومضمو « ايندلا اهب بطاخي ًاتايبأ ىبحي
 ةنس مرحملا نم ثلاثلا يف تام نأ ىلإ ” ةقفارلا سبح يف ىبيحي لزي ملو

 « ؟ نيعبسو عبرأ ليقو « ةنس نيعبس نبا وهو « ةلع ريغ نم ةأجف ةئامو نيعست

 يف دجوو « ةمنره ضبر يف تارفلا ءىطاش ين نفدو « لضفلا هنبا هيلع ىلصو
 يضاقلاو «رثألا ين هيلع يعدملاو «مصحلا مدقت دق :هلطخب بوتكم اهيف ةعقر هبيج

 « ديشرلا ىلإ ةعقرلا تلمحف . ةنيب ىلإ جاتحي الو روحي ال يذلا لدعلا مكحلا وه

 . "ىلاعت هللا امهمحر « ههجو ين ىسألا نيبتي ًامايأ يقبؤ هلك هموي يكبي لزي ملف
 فلأ رهش لك يف « هنع هللا يضر « يروثلا نايفس ىلع يرحب ىيحب ناكو

 هفكاف « يايند رمأ ينافك ىبحي نإ مهلا : هدوجس يف لوقي نايفس ناكو «مهرد
 عنص ام : هل لاقف مونلا يف هناوخإ ضعب هآر ىيحي تام املف « هترخآ رمأ

 نايفس وه ةيضقلا هذه بحاص نإ ليقو « نايفس ءاعدب يل رفغ : لاق ؟ كب هللا
 . ملعأ ىلاعت هللاو « يروثلا نايفس ال ةنييع نبا

 ىلع رسحنو ةكماربلا رمأ يف هنم ناك ام ىلع ديشرلا مدن : ' يرايشهجلا لاق

 ءافصب مهنم قثو ول هّنأب هناوخإ نم ةعامج بطاخو « مهرمأ يف هنم طرف ام

 انئاحصّت ىلع انولمح : لوقي ام ًاريثك ديشرلا ناكو . مهلاح ىلإ مهداعأل مهنم ةينلا
 « انع اوتغي مل اودارأ ام ىلإ انرص املف « مهماقم نوموقي مهنأ انومهوأو « انتافكو

 : دشنأو

 . نم رب س يف صنلا أاذهدريملو « 4٠ه : ءارزولا رابخأ ١

 : اهعلطم ؟

 لاح رت نمو لح نم تحرأو ١ لامآلا لئابح كنم تعطق

 . ةقفارلاب سبحلا يف : راتخملا م

 . نيتسو : ن

 . نم رب س يف ةمج ربلا يهتنت انه ه
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 اودس يذلا ناكملا اودس وأ موللا نم ”مكيبأل ابأ ال انيلع اودلقأ

 : هدعبو «© رعاشلا ةئيطحلل تيبلا اذه : تلق

 'اودش اودّمع نإو اوفوأ اودهاع نإو انبلا اونسحأ اونب نإ موق كئلوأ

 دجو هنإ : هلاثم ام « راربألا عيبر » باتك يف يرشخمزلا ركذو : تلق

 : بوتكم اهيف ةعقر يكمربلا دلاخ نب ىيحي شارف تحت

 ”ميخو ”هعت رم ملظلا نإو مول ملظلا نإ هللا قحو

 ' موصخلا عمتجت هللا دنعو يضمع نيدلا موي نايد ىلإ

 ١ نايعألا تايفو » باتك نم عبارلا ءزحلا نم هتلقن ام رخآ اذه : عضوملا اذه دنع راتخملا يف ءاج «

 . ةريبه نب نيدلا نوع ةمج رت هل وأو « هللا ءاش نإ « سماحلا ءزحلا نم هلقنأ ام هولتيو .

 نيعي نأ لبق فلؤملا هطخ ام رخآ لثمت يلا ةمتاحلا امهرخآ يفو : ن ص : ناتخسنلا يهتنت انه ؟

 ةيام ىلإ اهيف مجارتلا رارمتسا مغر« ر يف تتبث دق ةمتاحلا هذهو « فيلأتلا نع فقوتيو ماشلا ين ًايضاق

 رصتخملا اذه ين تيتأ دقو : تلق » : اهصنو « ةمج لا ةيابن يف « دليفنتسو اهعبط دقو « .باتكلا

 ناك ةريثك مجارت ءايلا فرح وه يذلا بابلا اذه يف تكرتو « تاقوألا قيض عم نكمملا ردقلاب

 رخآ باتكل اهتددعأ ةريثك رخأ تادوسم عم اهنرخأف ءاهتايثإل تقولا عستا امف اهركذأ نأ يمزع

 هئاوف ىلع ًايوتحم نوكي - لمعلل قفوو لجألا يف هللا حسف نإ - بولسألا اذه ىلع هعمجأ « لوطم

 تيقتنا ينإف « ةريثك بتك ةعجارم نع هعلاطي نم يتفتسيو نفلا اذهب ينتعي نم اهيلإ جاتحي ةمج

 مل يظ ىلع بلغي اميفو « نيرخأتملاو نيمدقتملا سانلا رابخأو خيراوتلا تاهمأ نم تادوسملا هذه

 ام هنم ترذخا الإ «ةزيجولاو ةطوسبملا «ةلماحلاو ةروهشملا «سا'لا يديأ ين يتلا بتكلا نم ًائيش كرتأ

 هللاو « رافسأ ةرشع نم رثكأ نوكي نأ هتئيشمو لجو زع هنوعب يمزع يفو « باتكلا اذه ين لخدي

 لجو زع هللاو « ىلاعت هللا ءاش نإ « هتوقو هلوحب « هيلإ داشرإلاو هيلع ةناعإلا يف لوؤسملا لجو زع

 ةلامتسو نيسمخو عست ةنس يف دلجملا اذه ريرحت رخآ ناكو « باملا عجرملا هيلإ و باوصلاب ملعأ « .

 ضحخا
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 نب ' دعس نب ةريبه نب دمحم نب ةريبه نب ىيحي نيدلا نوع ريزولا رفظملا وبأ
 نازفونحلا نب ناولع نب ةريبه نب * ورمع نب مهج نب نسحلا نب دمحأ نب نيسحلا

 مامه نب ةرم نب ليبحرش نب سيق نب ورمع نب كيرش نب  ثراحلا وهو

 طساق نب لئاو نب ركب نب لع نب بعص نب ةباكع نب ةبلعث نب نابيش نب لهذ نبا
 « ناندع نب دعم نب رازن نب ةعببر نب دسأ نب ةليدج نب يمعد نب ىصفأ نب بنه نبا
 هخيرات يف يبيبدلا نبا مهنم ةعامج هبسن قاس اذكه ؛ نيدلا نوع بقلملا « ينابيشلا

 تسلا اذه هل جرخأ امّنإو « امهريغو « ءارزولا» باتك يف يبسداقلا نباو

 . مهحئادم يف ءارعشلا هركذو « هترازو نم نينس دعب

 نم ء فاقلاب « رقوأ ىب ةيرقب فرعت قارعلا دالب نم ةيرق نم وهو

 2. تحن نم ةانثملا ءايلاو ةلمهملا نيعلاب « "اينامرع رود ىهو : ليجد لامعأ

 . *اهدانجأ نم هدلاو ناكو « هيلإ ةبسن ريزولا ؛ رودب نآلا فرعتو

 31٠١: مظتنملاو ١١ : 8١# ريثآلا نبا خيراتو 16 : ١ ( قارعلا مسق ) ةديرحلا يف هتمج راس م7

 ملاطمو ١ : ١4١ نيتضورلاو ه؟4 : ٠ نودلخ نبا خيراتو ١ : 50١ بجر نبا ليذو 4

 م44 :* نانحلا ةآرمو هه : نامزلا ةآرمو ١ : ١419 بوركلا جرفمو ١ : ١١5 رودبلا

 ١و١ :- ع تارذشلاو ١9 : ؛4 يبهذلا ربعو ؟ه١ : ١١ ةياهنلاو ةيادبلاو 707١ : يرخفلاو

 فلؤملا ةدوسم دوعت ةمج لا هذه نم ءادتباو ؛ يومحلا توقاي ةمج رت دعب ع ين ةمجرتلا هذه تعقوو
 اهيلع ًاريبك اندامتعا نوكي فوسو .اهتباتك خاسنلا ضعب داعأو تدقف دق اهوأ نم تاقرو نأ الإ

 . هسفن فلؤملا طخ أدبي ثيح

 .ديعس : سر قع ١

 .رمع : رق '؟

 . ايامرع زود : راتخملا +

 .رادب: را

 . اهداحآ : س ع ق ْن

 فرخ



 ناكو « ءابدألاو ءاهقفلا سلاجو 2 ملعلاب لغتشاو « هابص ف و دادغب لخدو

 لصحو « ثيدحلا عمسو  هنع هللا قو دعا ديحأ مامإلا بهذم ىلع

 أرقو « تاياورلاو تاءارقلاب همتخو زيزعلا باتكلا أرقو ء ًافرط نف لك نم

 ظافلأ ظفحو « ةباتكلا مزالو « سانلا لاوحأو برعلا مايأ ىلع علطاو « وحنلا

 3 يقيلاوحلا نبا روصنم ينأ ىلع بدألا هتءارق تناكو « ل

 دمحم هللا دبع ابأ خيشلا بحصو « ءارفلا دمحم نب دمحم نيسحلا يلأ ىلع هقفتو

 ثيدحلا عمسو « ظعاولا يديبزلا نارمع نب ىسوم نب ملسم نب يلع نب ىيحي نبا

 ةبه مساقلا يبأ نمو يناهبصألا ةليق نب دمحم نب ليعامسإ نامثع يأ نم يوبنلا
 رمأل يفتقملا مامإلا نع ثدحو « امهدعب نمو بتاكلا نيسحلا نب دمحم نب هللا

 جرفلا وبأ ا يسرع اب « هريغ نعو ١ نينمؤملا ريمأ هللا

 . يزوحلا نبا
 تاماقإلا ىلع فارشإلا ىلإ لقن مث « ةيبرغلا ةحرقألاب فارشإلا هتيالو لوأو

 ةنس يف دلق ىح هثكم كلذ يف لطي حلو « نزخملاب فارشإلا دلق مث « ةينزخملا

 هتيلوت ببس ناكو « ةرازولا ىلإ ىقرت مث « مامزلا ناويد ةباتك نيعبرأو نيتنثا
 هلقنو ريزولا ردق عفر ام ةلمج نم : لاق هنأ هتريس عمج يذلا هاكح ام ةرازولا

 نب دوعسم ناطلسلا نع ةباين دادغب ةنحش يللالبلا دوعسم نم ىرج ام ةرازولا ىلإ

 رابكلا نييشبحلا نايصخلا مدخلا دحأ دوعسم ناكو - يتوجلسلا هاثكلم نب دمحم
 راشتناو بجاولا داتعم نع هجورخو ةرضحلا يف هبدأ ءوس نم  هتلود ءارمأ نم
 ةقدص نب يلع مماقلا وبأ نيدلا ماوق كاذ ذإ ةفيلحلا ريزو ناكو « هباحصأ يدسفم

 دمتعي بتك ةدع دوعسم ناطلسلا ىلإ ةفيلحلا نع بتك دق ةقدص نب ىلع نبا

 دلق املف «٠ باوجب عجري ملف « هنم ردص ام ىلع يلالبلا دوعسم ىلع راكنإلا

 دوعسم ناطلسلا ةبتاكم يف ةفيلحلا بطاخ مامزلا ناويد ةباتك ةريبه نبا نيدلا نوع .

 عجارف « هوبيحي ملف بتك ةدع كلذ يف بتك ريزولا ناك دق : هيلإ عقوف ةيضقلاب

 ةليوط يهو « ةلاسر هئاشنإ نم بتكف ٠ بيجأ نأ ىلإ هلاؤس كلذ يف نيدلا نوع
 هفالسأ ناك ام هركذأو « هل اعد هّنأ اهيف رمألا لصاحو . اهركذ نع تبرضأف
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 ىرغإ



 تاتفي نمم مهنع بذلاو مهعم بدأتلاو ةعاطلا نسح نم هب ءافلحلا نولماعي
 هءاج امو تاعفد ةدع كلذ يف بتاك هّنأو « يلالبلا دوعسم نم اكشو « مهيلع
 ةئامسمخو نيعبرأو نيتنثا ةنس يف اذه ناكو « كلذ يف لوقلا لاطأو « باوج
 راذتعالاب باوحلا داع ىبح ليلق الإ اذه ىلع ىضم امف « رخآلا عيبر رهش يف
 نيدلا نوع ةراشإب يفتقملا رشبتساف .. هدمتعا ال راكنإلاو يلالبلا دوعسمل مذلاو

 ًآنيكم هدنع لزي ملو « هبلق نم نيدلا نوع عقوم نسحو كلذب هرورس مظعو
 . هرزوتسا ىبح

 ثالث ةنس يف هّنأ هترازو بابسأ ةلمج نم ًاضيأ ناكو : ةريسلا فئنصم لاق

 « فحللا بحاص يدوعسملا ' شقلأ نبا ريمألا دادغب ىلإ لصو نيعبرأو
 مهنم ردصو « ةريثك عومج يف اهادصقو « يناطلسلا زكدليو « قارعلاب عقص

 « لاخلا ريبدت يف ةقدص نب نيدلا ماوق ريزولا عرشف « خيراوتلا اهتنمضت ةميظع نئف
 « كلذ ين هل نذأف مهرمأ يف ةفيلخلا نيدلا نوع نذأتسا ذئنيحف « هاعسم قفخأف

 ؛ مهرش فك ىح كلذ يف ريبدتلا نسحأو « ةفيلحلا ىلع نيجراحلا ءالؤه بطاخف

 عفرل لاوحألا هذبب ريداقملا ترجو « مهلاومأ ةماعلا تببم ىتح مهيلع يوق مث
 ةفيلحلا ىعدتسا مهملا اذه ءاضقنا دنع هنإف « ةقدص نبا ريزولا عضوو ةريبه نبا

 اهل هتءارقب نيبتف ةلودلا ءارمأ نم نيريمأ دب ىلع ةعلاطمب نيدلا نوع ىفتقملا

 « هترازوب سانلا عماستو « هتعامج يف ةفيلحلا راد ىلإ بكرف : هترسأ يف ريشابتلا
 «جاتلا ةنميمب يفتقملا هل سلج دقو لخدف يعدتسا ةرجحلا باب ىلإ لصو املو

 دقو جرخ مث « ًاملع امهريغ هب طحب مل امب ةعاس اثدحنو « ملسو ضرألا لبقف

 ةنضرألا لبس اناث يعدتسا ع+ عتيل ءءاززولا هداع لع تيركلا ل ارزيج
 : هدشنأ مث « ةفيلخلا بجعأ ءاعدب اعدو

 تّكَج يه نإو نامت مل يدايأ ينم تخارت ام ًارمع ركشأس

 تلجن .ىتح هنم ىأرمب تناكف اهناكم ىفخي ثيح نم يتلّتخ ىأر
 يهو - هركذ مدقملا  يلوصلا سابعلا نب ميهاربإل ناتيبلا ناذهو : تلق

 ١ شقبلا وبأ : رب ؛؟ قسقبلا نبأ : عاق ينو ؛ س يب اذك .
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 : لوألا دعب امهنم يناثلاو ٠ تايبأ ةثالث

 تلز لعنلا اذإ ىوكشلا ٌرهظم الو هقيدص نع ىنغلا بوجحم ريغ ىف
 رعاشلا نإف امهنم يناثلا تيبلا فصن ريغ نيتيبلا نيذه نيدلا نوع دشنأ الو

 1 : لاق

 . ًابدأت هرّيغف ةرابعلا هذبب ةفيلخلا بطاخي هنأ ىأر امف

 نم هيلعو ٠ لجحم ةرغلا لئاس مهدأ ناصح هل مدقف جرخ نيدلا نوع نإ مث

 « هترصتخاف لوطي كلذ يف حرشلاو « ءارزولا عم مهنداع هب ترج ام لجحلا

 مادخ عيمجو ةرضحلا ءارمأو ةلودلا نايعأو بصانملا بابرأ هيدي نيب جرخو

 لونحم هءارو دنسملاو « همامأ برضت لوبطلاو « ناويدلا باجح رئاسو ةفالحلا

 يف سلجو ناويدلا فرط ىلع لزنو ناويدلا لخد ىّبح . كلذ يف مهداع ىلع

 ميركلا دبع نب دمحم هللا دبع ىبأ ةلودلا ديدس خيشلا هدهع ةءارقل ماقو « تسدلا

 نكل «٠ هباب يف عيدب هّنإف دهعلا تركذل ةلاطإلا فوخ الولو : يرابنألا نبا

 غرف املف + سانلا يديأ ين روهشم وهو . هركذ نع تضرعأف راصتقالا يدصق

 رشع ثلا ءاعبرألا موي ةرازولا ىلوتو ء ءارعشلا دشنأو ءارقلا أرق هتءارق نم
 املف ٠ نيدلا لالج هبقل ناكو : ةئامسمخو نيعبرأو عبرأ ةنس نم رخآلا عيبر

 . نيددلا نوع هوبقل ةرازولا يلو
 هتيالو مايأ ين هنم رهظو : ةحلاص ةريرسو بئاص يأر اذ الضاف ًالاع ناكو

 ترفوتو ةياعرلا نيعب هظحلو كلذ هل ركشف « هتحصانم نصحو هتيافكب هل دهش ام

 فالتخا ىلع ءالضفلا هساجم رضحي ملعلا لهأل امركم ناكو « ةداعسلا بابسأ هل

 ثحبلا نم يرجبو « هروضحب خويشلا ىلعو هيلع ثيدحلا هدنع ًأرقيو ء مهاونف
 . هركذ رثكي ام دئاوفلاو

 « حاحصلا يناعم حرش نع حاصفإلا)» باتك كلذ نمف « ًابتك فنصو

 امع فشكو نيحيحصلا نيب عمجلا حرش « ًاباتك رشع ةعست ىلع لمتشي وهو

 وبأ هحرشو « ةلمهملا داصلا رسكب « دصتقملا » باتكو « ةيوبنلا مكحلا نم هيف

 قرر



 رصتخاو « ىفوتسم ًاحرش تادلجم ' عبرأ يف روهشملا يوحنلا باشحلا نبا دمحم

 ىلع هقفلا يف تادابعلا ١ باتك هلو « تيكسلا نبال « قطنملا حالصإ » .باتك

 ؛ طخلا ملع يف ةزوجرأو « دودمملاو روصقملا يف ةزوجرأو « دمحأ مامإلا بهذم

 . كلذ ريغو

 يرزحلا ريثألا نباب فورعملا دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا زع انخيش ركذو
 « دادغب نيدلا نيزو دمحم كلملا راصح لصف ين ' يكباتألا ريغصلا هخيزات يف

 او ال ا عي ناو ا سديم يف كلذو

 زجعي يذلا ماقملا رمآلا اذه ين ةريبه نب نيدلا نوع هريزو ماقو « دادغب ظفح يف
1 

 ريزولا دنع ةماعلا ضعب رضحف « هيلإ كلذ لصوي حرج نم لك ناكف « ريئاند

 لاتقلا ىلإ داعف « ًائيش هيلع قحتست ال ريغص حرج اذه : ريزولا لاقف ًاحورجي

 كيضري ريزولا انالوم اي : لاقف ريزولا ىلإ داعف « هؤاعمأ تجرخف هفوج يف برضف
 نبا مالك ىهتنا ؛ هحلاعي نم هل رضحأو « ةلصب هل رمأو هنم كحضف !؟ اذه
 نيذالا

 نيزو « يوجلسلا هاشكلم نب دمحم نب دومحم نبا وه دمحم اذهو : تلق
 بحاص نيدلا رفظم دلاو كجكب فورعملا نيكتكب نب يلع نسحلا وبأ وه نيدلا

 . لبدإ
 يف تناك ةيضقلا هذه نإو هاش دمحم همسا كلملا نإ : ريثألا نبا ريغ لاقو

 روذش » باتك يف يزوحلا نبا كلذ ركذ ؛ ملعأ هللاو « نيسمخو نيتنثا ةنس

 . هيبأ ةمجرت يف هاش دمحم تركذ دقو « اهب وهو هدلب اهنأل ٠ ربخأ وهو « دوقعلا

 ؛ يناث دحألا ةليل رهظتسملا نب دمحم هللا دبع وبأ هللا رمأل يفتقملا مامإلا ينوتو

 وبأ هللاب دجنتسملا هدلو عيوبو « ةئامسمخو نيسمخو سمخ ةنس لوألا عيبر

 . ةعبرأ : س١

 . ١١7 : رهابلا رظنا ؟

 . رهابلاو ر ق نم تطقس : لاتقلا تقو م

 . رهش يناث : نم رب س ر ؛؟ رشع يناث : راتخملا ؛

 فيان



 ًافئاح ناكو 2 همركأو هترازو ىلع هرقأو هعيابو هيلع لخدف 4 وب لا

 نيح ىلإ هترازو يف ًارمتسم لزي ملو ء هل ضرعتي ملو ' هلزعي ملف هلزعي نأ هنم

 . هتافو

 دمحم نب دعس سراوفلا وبأ مهنم .: هرصع ءارعش لثامأ نم ةعامج هحدمو

 حئادم هيف هلو  "هركذ مدقملا - صيب صيح بقلملا يفيص نباب فورعملا

 : هلوق كلذ نمف « ةبختنم

 ريس هس

 ب ا هفطع ”نكاس دوقلبا ةثييدخب : وي

 3-5 بص دجلملاب 0-3 رةبس لك رجاه اياندلا 0 مورّص

 فتنفت دمحلا نم يندي ام لاوهأب 6هردصو ًاعرذ راعلا ىندأب قيضي

 تقملا' ”يرهسلا» شارب -”ءامع لا نتا نبع ..ندلا ذوق لق 1ذإ

 ةفيلحلا طامس نورضحي نايعألا نأ ناضمر رهش يف دادغب يف مهدئاوع تناكو .

 00 0 ا اع ره نات وإ يطل ا اقل ريس عوال نائا وع

 هاطخم قبطلا اورضحأ اذإو « ةيبرع هتمهو ةيبأ هسفن تناكو « قبطلا رضحب

 كلذل هسفن يف دجيف « هل ل ا
 ٠ " روضحلا نم هيفعتسي نيدلا نوع ريزولا ىلإ بتكف ةميظع ةقشم

 ٍقسغ فو حْبص يف دازلا "معطمو ةعس يفو مدع يف لاملا "لذاب اي

 قفدنم ءامعنلا نم ديزم ىلإ هلضاوف مهتنغأ سانلا رشاحو

 قبطلا ىلإ "مهوعدي وهو مهريي 2 همراكم نم ”ناوخ تيب لك يف

 قرغلاب "سانلا ىدان كلدع سأب نم ةمعنم فوخ الولف ”لاونلا ضاف

 قرعلاو ليحلا عيجن نم ىغولا ىتح ةبكاسو بوص اهب ضرأ لكو

 ١ هل يضرعي ملف : اهدعب دروو : نم رب س ع ق ر نم تطقس : هلزعي ملف ,

 + ."ع0؟: ؟ج رظنا

 (قارعلا مسق) ةديرحلا رظنا م ١ : 584 .
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 هل تبضغ نإ ماحز نع يبكنم نص
 ونغلأ س60

 ةصتقشتم لذلاف هب تيضر نإو

 اهتروسو ثادحأب ضيرملا انأ

 ترك يلا كاياطعك يل هبهو

 نزح نم سمشلا نجي رارفصا نإ

 يقلخ نمو !يضرع نم نعطلا نكمت
 قطأ ملف المح هتفلكت مكف
 يمر  .ظفاح. :يئابإ ريغ. .نميلو
 قرولاب دولا قوف ّزعلاب ”دوحلاف
 قفألا ىلإ اهامرمل اهالع ىلع

 قمحلاب ريقوتلا هبتشا امبرف "قمح هّنأ موق مهوت نإو

 هسلجم ينو « ناجرمب ةعصرم رولب ةاود نيدلا نوع ريزولا ىلإ يدهأو
 ءيش ةاودلا هذه يف لاقي نأ نسحب : ريزولا لاقف « صيب صيح مهنم ةعامج

 : همسا ىلع فقأ ملو « ًاريرض ناكو « نيرضاحلا ضعب لاّقف « رعشلا نم

 "ديري فيك ةرسلا- يف هرادقب -ةمارك ”ديدحلا ”دواذل نبلأ

 ”ديدش مارسملا بعص هفطعمو "احح يهو رولبلا كل نالو

 : ريزولا لاقف « اهفصت ملو ةاودلا عناص تفصو امنإ : صيب صيح لاقف

 : صيب صيحلا لاقف « ؟ ريغ ريع نم

 اهبتشاف كيمويب نم كتاود تغيص

 ىدن ضيفب "ضيبم كملس مويف

 دمحأ ديشرلا يضاقلا فيلأت « نانحللا » باتك يف نيلوألا نيتيبلا تدجو مث
 يضاقلا ىلإ امهبسنو "باتكلا اذه لئاوأ ين روكذملا  يناسغلا ريبزلا نبا

 ناهاش لضفألا ىلع لخد هّنأ ركذو « رصم يضاق يلقصلا مساق نب دمحأ ديشرلا
 نم ةاود هيدي نيب ىأرف  ؛؟ ًاضيأ هركذ مدقت دقو  رصمب شويجلا ريمأ هاش

 ناجرمو رولبب مانألا ىلع
 يناقلا مادلاب ناق ”كبرح م 3

 ١ نم رب ع ق يف وه كلذكو « يلقع نم : ةديرحلا .

 راتخملاو نم رب ؟

 « بج رظنا ١ : 5٠١) .

 : ؟ ج رظنا : 1:8 .

 . ريغ ريغ نم : سم 4 ريغ ريغ نم:

 فيض



 : ًاهيدب لاقف ٠ ناجرمب ةالحم جاع

  هركذ مدقملا  رعاشلا هلبألاب فورعملا رايت نب دمحم هللا دبع وبأ هحدمو

 ديري فيك دّرّملا يف هردقي ةمارك ديدحلا دوادل نيلأ

 'ديدش مارملا بعص هنأ ىلع ةراجح وهو ناجرملا كل نالو

 : امتركذ اذهلف اهنسحأ يهو اهنم : ةديدع دئاصقب

 ١ ةديرحلا يف دامعلا ركذ كلذك ١ :

 اعرجلا " ةنابو ميسنلا علو

 اهلخالخ تقاض ”ةيمأد اي

 لج اذو عمد اذ تنك دق

 انكس ىضلا يمسج تريص
 ”ةحئناس تءامدأ ىأر نم اي

 اهرزئم ” نصغلا لث تثال

 الف مالكلا كعجارت اذإو

 ؛ ينحبّصت سأكلاب تعس دقلو

 تعنص ام رهزلا رينتسم يف
 امو هارث ًاعرتفم تركاب

 ًابظ تاقرابلا هيلع تكلس
 ينعمسُت تئش نإ يلذاع اب
 امك مارغلا ىلع "تلبج عبط

 . نه رب سار

 . ةنايب : نس

 قارب نم س *

 : س +

 : صعدلا :

 5 ىبحصت

 فضي

 اع'ادولاو ”يلحلا الإ كافصو

 اعرذ اهبحب تقضو اهنع
 اعمد الو ًادلج ال تيقبف

 اعزحلا ”ةلابت دعب تنكسو
 ىعرم ىجحنملا ال اه يلق

 اعلط ةكارأ دوعب تلجو

 8 ابصلا مايأل ”ددعت

 مننا يلو حارا رك
 اعنص الو ”نادنع ”هداربأ

 اعرف ةنابل مامحلا بكر
 اعرد اهفوحلا ريدغلا سبل

 اعمس ةرخصل قشف ”الذع
 و

 اعبط ىدنلا ىلع ريزولا لبج

 خسنلا نم هلك صنلا اذه طقس دقو « (قارعلا مسق ) 5



 . هتركذل ةلاطإلا فوخ الولو « هنع تبرضأف حيدملا ىلإ اذه دعب جرخو

 ةديصقب - هركذ مدقملا  يذيواعتلا نبا طبس هللا دبع نب دمحم حتفلا وبأ هحدمو

 ١ يهو ةدحاو

 ٍلولطو رعبرأ نم. ايحلا اهاقس

 رواق ٍنيع ”نافجأ ال تنمض

 ”هتدهع امع رادلا ' مسر لاح نثل

  ينقاشو ”مارغلا جاه دق ةيليلخ

 يرّظنت داهسلاب يفرط لّكَوو
 ةبابص يمسج تاحنأ دق تلق اذإ

 يدهاش كيف ىسألاب يعمد تلق نإو

 ”ةبابص تيكب نإ ينالذعت الف
 ىوملا يف بصلا هب ىمُي ام حربأف
 ”لئاقع ”ضيب درفلا بيثكلا نودو
 انبولقو اهظاحلا تقتلا ةادغ

 تشو دقو كارلا يداو اذبح الأ

 ابُصلا تّلتعا املك .هيدربأ ينو

 ؟ يدعاسم. ريغ كيف اوس "توجد
 هتلمحو ىوملا بابسأ تفرعت“-

 .لئاطب يناوغلا بح يف ظحأ ملف
 تابئانلل لهاك ىلع '

 يلوحنو مهدعب نم ىفناد تكح

 ليحم ريغ بلقلا يف ىوملا دهعف
 ليلك "نيعرجألاب قراب انس

5 0 . 
 لوحم ريغب بح لهو ”لوقت

 لودع ريغ عمدلا ةوهش' لوقت

 لولم ءافولا دهع ضقان ىلع

 لوذع مالم أ بيبح ”لالم

 لوقعو انل .بابلأب نبعل

 ليتقو مد نع الإ لمت ملف
  لوبقو لأمش ًاير كايرب

 ليلع مارغلاب داؤف خاف
 ليمج ريغ كنع ًاربص تلواحو

 لومح

 ليوط مارغلاب ليل يئعَر ىوس

 : اهنمو

 لوجتع ريغ ملحلا راقو نيزر دجامب يلايللا يبينمت مك ىلإ

 . ”4؛ : ينذيواعتلا نبا ناويد ١

 . نيقربألاب ١: خسنلا ضعب يف ؟

 . دعاسم ريغ: راتخملاو ع ق و

 قلل



 كيك اون اهل الر يقف سب ل رقاد
 لينمم فك ليبقت ىلإ بصل ينتإو لاونلاب يدهع لاط دقل

 ليفك ريخ نيدلا نوعو « يل اب 5”لفاكل ريزولا ىيحي ىدن نإو

 ْ : دشني ام ًاريثك نيدلا نوع ناكو

 لّذعلا نم هوركمب كلني ملام دحأ نم دولا ايابخ كتحصان ام

 للزلا نم ءيش ىلع كارأ نأب يحماس نأ ىبأت كل يتدوم

 خيشلا طبس هللا دبع نب يلغزق نب فسوي رفظملا وبأ نيدلا سمش خيشلا ركذو
 هتيأرو «نامزلا ةآرم » هامس يذلا هخيرات ين يزوحلا نبا جرفلا يبأ نيدلا لامج

 نيدلا نوع كولمم يلغزق هوبأ ناكو  هطخب هعيمجو ًادلجم نيعبرأ يف قشمدب
 « روكذملا جرفلا يبأ نيدلا لامج خيشلا تنب 'هجوزو ء روكذملا ةريبه نبا
 نيدلا نوع نأ نوكحي دادغبب هخياشم عمس هنأ هل هؤالوف نيدلا سنمش اهدلوأف

 « ًامايأ توقلا تدقف ىتح يديب ام قاض يننأ نزخملا يبيالو ببس ناك : لاق

 لأسأف « هنع هللا ىضر ىخركلا فورعم ربق ىلإ ىضمأ نأ لهأ ضعب ىلع راشأف
 تلصق تورعم ريق تيناق + لاق  تاجتسم هدنع ماعدلا نإق + دنع لاعتشا
 تل" اف تزتجاف « دادغب يعي 3 دلبلا دصقأل تجرح مث « توعدو هدنع

 تلخدف ًاروجهم ًادجسم تيأرف : لاق  دادغب لاحم نم ةلحم يهو : تلق

 : تلقو هسأر دنع تدعقف « ةيراب ىلع ىقلم ضيرمب اذإو « نيتعكر هيف يلصأل
 هدنع تنهرف كانه لاقب ىلإ تجرخف : لاق « ةلجرفس : لاقف ؟ يهتشت ام

 : لاق مث «٠ ةلجرفسلا نم لكأف « كلذب هتيتأو ةحافتو نيتلجرفس ىلع يرزئم

 ترفحف « انهاه رفحا : لاقو ةيرابلا نع ىحنتف « هتقلغأف « دجسملا باب قلغأ
 2 لاق © تاو كلاانأ © تلق“ دب قدا تلاف اذه د لاتحت# قركب اذإو
 « ةفاصرلا نم نحنو « تام هّنأ ينغلبو ديعب هب يدهعو خأ يل ناك امتنإو ءال

 ١ هتحوز : س .
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 زوكلا تذخأ مث « هتتفدو هتنفكو هتلسغف ٠ هبحن ىضق ذإ يئدحي وه انيبو : لاق

 ةقيتع ةنيفس يف حالمب اذإو « اهربعأل ةلجد ىلإ تيتأو رانيد ةئامسمخ رادقم هيفو

 سانلا رثكأ نم هب اذإو ؛ هعم تلزنف «٠ يعم يعم : لاقف « ةثر بايث هيلعو

 « تانب يلو « ةفاصرلا نم : لاقف ؟ تنأ نيأ نم : تلقف « لجرلا كلذب ًاهبش
 نامز هنع يلو خأ يل ناك ء ال : لاق ؟ دحأ كل امف : تلق « كولعص انأو
 لاملا تيبصف هطسبف « كرجح طسا : تلقف : لاق « هب هللا لعف ام يردأ ام

 الو هللاو ال : تلقف هفصن ذخآ نأ يبلأسف . ثيدحلا هتثدحف « تهبف « هيف

 « نزخملا فارشإ اهيلع جرخف ةعقر تبتكو ةفيلخلا راد ىلإ تدعص مث « ةبح
 . ةرازولا ىلإ تجردت مث

 هللا لأسي ريزولا ناكو : "'( مظتنملا ١ باتك يف جرفلا وبأ خيشلا يدج لاقو

 قدايج شع قاث “تبا موي احح ناكر « اهبابسأل ضرعتيو ةداهشلا ىلاعت

 تقو يف ناك املف « ةيفاع يف  دحألا ةليل مانف « ةئامسمخو_ نيتس ةنس نم ىلوألا

 + تام حيف دن, لاق 1+ اني داقتق مد ناك "ايل حلو اق علا

 « تيقّس امك تيقّس : لوقي ناكف امس رهشأ ةتس وحنب هدعب بيبطلا يقسو
 1 :”ييطلا تادو

 عم حطس ىلع ًامئان ريزولا تام ةليل تنكو : اضيأ « مظتنملا» ين لاقو ٠
 هديب لجر لخدف « سلاج وهو ريزولا راد يف يتنأك مان يف تيأرف « يناحصأ
 « طئاجلا برضف ةراوفلاك مدلا جرخف هييثنأ نيب اهب هبرضف "ةريصق ةبرح

 ًامداخ رظتنأ ؟ هيطعأ نمل : تلقو هتذخأف « ىقلم بهذ نم متاخب اذإف تفتلاف

 ثيدحلا ”متسأ ملف « ايؤرلاب يباحصأ تئثدحو تهبتناو « هايإ هيطعأن جرخي
 انأ لاحم اذه : نيرضاحلا ضعب لاقف « ريزولا تام : لاقف لجر ءاج ىتح
 يل لاقو « ثيدحلا حصو ردغآ ءاجو « ةيفاع لك يف وهو رصعلا قفمأ هتقراف

 : تلق  هنباغم لسغأل هدي تعفرو هلسغ يف تذحأف « هلسغت نأ دب ال : هدل و

 ١ مظتنملا ٠١

 مظتنملا يف كلذكو « بيبط رضحف : نم رب س عاق ؟ .

 * مظتنملاو « نم رب س ق ع : نم تطقس : ةريصق .
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 رسكو ميملا حتفب « نبغم اهدحاو : هريغو طبإلا لثم ندبلا يواطم : نباغملا
 تيأر نيحف « هدي نم متاحللا طقسف : لاق  ةمجعملا نيغلا نوكسو ةدحوملا ءابلا

 هدسجو ههجو يف ًاراثآ هلسغ تقو يف تيأرو : لاق « مانملا نم تبجعت مئاحلا

 فلختي ملو « ' دادغب قاوسأ تقلغ هتزانج تجرح املف « مومسم هنأ ىلع لدت

 « ةرصبلا باب ىلإ لمحو ٠ "رصقلا عماج يف هيلع يلصو « دحأ هتزانج نع
 ؛ ءارعشلا نم ةعامج هاثرو « نآلا ترثد دقو . اهأشنأ يلا هتسردم يف نفدف

 يزوحلا نبا جرفلا يل مالك ىهتنا

 هجازمب راث ًامغلب ناك هتوم ببس نإ : روكذملا ريزولا ةريس فلؤم لاقو

 ىلإ لخدف « هغارفتسا نع رصقف الهسم يقسف « ديصلل دجنتسملا عم جرخ دقو
 ةالصل ةروصقملا ىلإ الماحتم ًابكار ىلوألا ىدامج سداس ةعمجلا موي دادغب
 « مغلبلا هدواع حبصلا ةالص تقو ناك املف « هراد ىلإ داعو اهب ىلصف ةعمجلا

 نيدلا زع هدلو ربخلا غلبو « نهتكسف قافأف يراوحلا خرصف « هيلع ًايشغم عقوف

 هيلع لخد املف « هيلإ ردابف « ةرازولا يف هنع بوني ناكو « ًادمح هللا دبع ابأ
 ةبه نب هللا دبع نب دمحم جرفلا وبأ ؛ نيدلا دضع رادلا ذاتسأ ”ثب دق : هل لاق

 اذه ام * ملعتسيل ةعامج ةملسملا نباب فورعملا ءاسؤرلا سيئر نب رفظملا نب هللا

 : دشنأو لاحلا كلت نم هيلع وه ام ىلع ريزولا مسبتف ٠ حايصلا

 يتافو دعب فيسلا لسي ملظب 2" ةلاهج يتوم دنع ينإ تماش مكو
 يتامم لبق تام يدعب رضلا نم هلاني اذ ام نيكسملا ملع ولو
 ًادعاق ىلصو ةالصلل أضوتف ءامب ىعدتسا مث « هب غرفتساف ًابورشم لوانت مث

 مامإلا هب علوطف « تيم وه اذإف هوكر حف درسا يترجم اطال جب

 . هنفدب رمأف دجنتسملا

 . دادغبي قاوسألا : نم رب س ع ق
 . روصنملا عماج : عتق

 ةلودلا دضع : راتخملا

 . ملعتستل : نم رب س
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 وبأ نيدلا فرش رحخآلاو روكذملا نيدلا زع امهدحأ : نيدلو فلخو

 . 'رفظم ديلولا
 "2 ءارزولا خيرات » يف يسداقلا نب دمحم هللا دبع وبأ ركذ دقف هدلوم امأو

 . ىلاعت هللا همحر ء هظفل نم هركذ ام ىلع ةئامعبرأو نيعستو عبس ةنس يف دلو هّنأ

 : لاقف « هلاح نع هتلأسف « هتوم دعب مانملا يف هتيأر : مهضعب لاق

 انبجتحو انلاح لاح ام دعب انبجأف انلاح نع انلئس دق

 انبستكا ام ًاصحمم اندجوو انبسك ام ًافعاضم اندجوف

 هترضحب ناك روكذملا رادلا ذاتسأ رفظملا نبا نيدلا دضع هتوم ربخ غلب الو

 هابأ نإف رفظملا يب يلاوم نم وهو اذه لبق روكذملا - يذيواعتلا نبا طبس
 دارا + هللا دنع ها هامسق نيكفكت هتمرما و 0 فظل نضل اكرام ناك

 دشنأف ءريزولا نيبو هنيب ام هملعل نيدلا دضع ىلإ برقتي نأ يذيواعتلا نبا طبس
 ميل -

 ش : الجرم

 ىيحي رفظملا ابأ يكبنل مق "موق « تام دق ريزولاو « يل لاق

 ايحب رفظملا ”"نباو ًاباصمو ةأزر كلذب يدنع 'نوهأ تلق

 : ريهاشملا ءارعشلا نم هنكل « نآلا همسا ركذأ الو : رخآ لاقو

 رفعج نب ىبيحي لثم ايحيو تومي ةريبه نبا دجاملا ”لثم بر ايأ
 ركنمو لهج لك ىيحيب ايحيو ددؤسو : لضف لك ىحيب تومي

 ىبح ةمجرتلا هذه تلطأ دقو « ةريثك تناك هنساحم .نأ دوصقلملاو

 . اهدصاقم تيفوتسا

 ينأ فيلأت « سابعلا يب ءافلخ خيرات يف ساربنلا» باتك يف تيأرو

 اهيلع فقي ال ىك باتكلا اذه يف اهيلع هيبنتلا تببحأ ةطلغ ةيحد نبا باطحلا

 . رفظ ردبلا وبأ : سعق ١

 . ةرازولا خيرات : رب رس *؟
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 : هلاثم ام هللا رمأل يفتقملا ةفالخ يف لاق هنأ وهو « هركذ اميف ًابيصم هنظيف دحأ

 ريبكلا ريمألا دلو نم ةريبه نب دمحم نب ىيحي نيدلا نوع رفظملا ينأ هريزوب دعسو
 نوع اهزاح يتلا « هدج لئاضف نوخرؤملا ركذ دقو « ةريبه نب رمع صفح ينأ
 نيقارعلا ريمأ يرازفلا ةريبه نب رمعل ترج ةمركم ركذ مث « هدعب نم نيدلا

 كلذ ةيرذ نم روكذملا ريزولا نأ روكذملا ةيحد "نبا نظو « ةيمأ يب ةلود يف
 يأ هانحرش امه بسنلا ينابيش ريزولا نإف . كلذ نم هنم تبجعو « مدقتملا

 رمع نب دب ديزي ةدلو ةمحرت قف :يأيءاك د بسنلا يرازف كاذو - ةمجرتلا لاوأ

 يف هعقوأ ام هنأ كش الو ؟ ةرازف نم نابيش نب أو  ىللاعت هللا ءاش نإ ةريبه نبا

 نأ مهوتف « ةريبه نب رمع هيف ءاج دقف ءريزولا بسن يف هآر ام الإ رمألا اذه

 ًاظفاح ناك دقف رذعي ال ةيحد نبا لثمو « همهوت امك رمألا سيلو « كاذ وه اذه
 . ناسنإلاب لكوم أطحلا نكل حضاو رمألا اذهو « سانلا رومأ لع ًاعالطمو

 هركد مدقت دق ةمجرلا هذه يف هركذ ىرج نم رتكأو : تلق (327)

 خيشلا ىوس « ةلقتسم ةمجرتب مهنم دحاو لكل تدرفأو « خيراتلا اذه يف
 عفتنا امو « ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي ردقلا ريبك ناك هنإف « يديبزلا
 هلثم ذإ « هيلع هيبنتلا يغبنيف «٠ خيراتلا اذه يف هت هتركذ امو « هتيحصب الإ ريزولا

 مر نيك وب وتو# ةلافسحاوا حام ةنس يف دادغب هلوخد ناكو « لمه ال

 هللا دبع وبأ لاقو . ىلاعت هللا همحر « ةئامسمخو نيسمحو سنع نم لوألا

 يناثلا ءاعبرألا ةليل 5 دسزد هدلوم ناك مب دادغب خيرات » 5 راجنلا نبا هللا

 عيبر رهش لهتسم نينثالا ةليل يفوتو « ةثامعبرأو نيتس ةئس مرحملا نم نيرشعلاو

 2 دادغبب روصنملا عماج ة رقم نفدو « ةئامسمخو نيسمخو سمخ ةنس رخالا

 . ىلاعت هللا همحر

 : رخآلا لوقو

 ! رفعج نب ىبحي لثم ايحيو تومي ةريبه نبا دجاملا لثم بر ابأ
 رمعملا نب دمحم نب هللا دبع مساقلا يأ نب ىيحب لضفلا وبأ هب دارملاف (328)

 نيتنثا ةنس ةرخآلا ىدامج يف نزخملاب رظنلا ىلوت « نيدلا ميعز بقلملا رفعج نبا
 لزع دعب ةرازولا يف بان اهيفف ء نيتسو عبس ةنس ىلإ ةئامسمخو نيعبرأو

 نيدو



 ًاروكشم ناكو ء ينوت نأ ىلإ كلذ ىلع لزي ملو ١ رفظملا نبا جرفلا يبأ
 ريخآلا ءاشعلا دعب ةعمحلا ةليل هتدالو تناكو « ملعلا لهأل اب ةقيرطلا دومحم

 نيرشعلا هلل يئوتو « ةئامسمخو ةرشع ىدحإ ةنس رفص نم نيرشعلاو عساتلا
 ةيبرحلا ين دغلا نم نفدو « دادغبب ةئامسمخو نيعبس ةنس لوألا عيبر رهش نم

 . ' ىلاعت هللا همحر « هل ةبربب

/ 
 ةدابز نبا

 ' يلغرف نب يلع نب هللا ةبه مساقلا يأ نب ديعس جرفلا يأ نب ىيحي بلاط وبأ
 رادلاو دلوملا يدادغبلا « لصألا ىطساولا ءىشنملا بتاكلا ٠ ينابيشلا ةدابز نبا
 لثامألا نايعألا نم ناك ؟ نيدلا ديمع نو 3 نيا ماوق بقلملا « ةافولاو

 عم باسحلاو ءاشنإلاو ةباتكلا رومأب ةفرعملا هيلإ تهتنا . لضافألا رودصلاو

 سلاج . ديحلا مظنلا هلو « كلذ ريغو لوصألاو مالكلا ملعو هقفلا يف هتكراشم

 « ةعامج نم ثيدحلا عمسو « هدعب نم ىلعو هيلع أرقو يقيلاوحلا نبا روصنم ابأ
 اقبالا يل «راعلا علم ناكويب تاددع هلع وت نأ ىلإ هابص نم ناويدلا مدخو

 ةيانعلا هلئاسر يف هيلع بلاغلا ناكو ٠ ةراشإلا فيطل عيصرتلا ولح ةركفلا ديج

 ريما هلق و + قا ربرمكو "* ةغيلب لئاسر هلو « سيلا يناعملاب

 رك ذي نأ نم

 ءيجن ع بيترل بسحب اهدعبو تلق ؛ هدحو هلل دمحلاو ةمجرّتلا هذه رخآ : كلذ رلإ يف ع يف بتك ١

 حارحلا نبا ةمجرت
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 بلط نأ ىلإ كلذ ىلع لزي ملو « ةلحلاو طساوو ةرصبلا ناويدب رظنلا ىلوتو
 « ةئامسمخو نيعبسو سمخ ةنس مرحملا ىلإ كلذ ىلع لزي لو « ةلحلاو طساو نم

 رهش يف كلذ نع لزع مث « ملاظملا يف رظنلا دلقو « يبونلا بابي ًابجاح بترو
 «نينامثو نيتنثا ةنس ىلوألا ىدامج يف هيلإ ديعأ مث « نيعبسو عبس ةنس لوألا عيبر

 نب هللا ةبه نب يلع نب هللا ةبه لضفلا وبأ نيدلا دجم وهو  رادلا ذاتسأ لتق املف

 عيبر رشع عسات تبسلا موي هلتق ناكو « بحاصلا نباب فورعملا نسحلا نب دمحم

 لزع مث « هناكم روكذملا ةدابز نبا بترت « ةئامسمخو نينامثو ثالث ةنس لوألا

 ناضمر رهش يف يعدتسا نأ ىلإ اهب ماقأف طساو ىلإ داعو « نينامتو سمخ ةنس يف

 رهش نم نيرشعلاو يناثلا نينثالا موي يف ءاشنإلا ناويد دلقو « نيعستو نيتنئا ةنس

 . هتافو نيح ىلإ كلذ ىلع ناكف « تاعطاقملا ناويد يف رظنلا هيلإ در مث « ناضمر

 سانلا .بتكو ريسي ءىششب ثدح « ًانيدتم ةقيرطلا دومحم ةريسلا نسح ناكو

 : : هلوق كلذ نمف « هرتنو همظننم ًاريثك هنع

 البلا معي ىبح هيف ”لاذنألا ' عفترت نامزلا بارطضاب

 ًكاذقألا هرعق نم تراث كح اذإف " ًانكاس ءاملا اذكو

 هلو مسح : اضن

 دكنلا ثداحلا لوه تطسوت اذإ ادلج يننوقلت ام مظعأل يتنإ

 دسألا ةربز يف تلصح اذإ الإ اهتوق ”دادزت ال 'سمشلا كلذك

 : ديعلاب هينهي دجنتسملا مامإلا ىلإ بتكو

 دودمم ”كنم ”لظب شمتانملا انل هتيثهن نأ ًاردق لج ًادجام اي

 كلملاب ىمست هنوك اهنم ًارومأ هيلع ركني نيدلا حالص ناطلسلا ىلإ رصانلا مامإلا نع هبتك ام ةقئافلا -

 امهنيب و « اهنع لضافلا يضاقلا باوج ىلعو اهيلع تفقو « مسالا اذه ين ةفياحلا كراشو رصانلا

 1 « ملعأ هللاو « هرابغ اهيف لضافلا قحل امف « ريبك نوب

 ش 1 عفت ري : سا اا

 8 احا : س ؟
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 ديعلاب 'رهدلا ينهش انأ فرعلا يف امو كنم ديعلا مويو تنأ رهدلا

 ظ : ًاضيأ هلو

 امسلا ىلإ تومس ولو دارملا لنت مقتساف ةداعسلل ىعست تنك نإ

 عيمجللا ىلع ماقتسا امل اهفورح ”ضعب وهو ةباتكلا فلأ

 : ًاضيأ هلو

 هتمه قوف مهنم ّرهدلا هلانأ نإو كولملل ًاريزو ”نطبغت ال

 هتبيط ترام امك روقولا ”ضرأ اا هب ٌرومت ًامويهل نأب 'ملعاو

 هتيحلب ذخأي ملا ةرازولا الول هل "قيقشلا ىسوم وخأ وهو نوره

 ينرضحي ملو « اندالب يف كو لا روحساوا م

 . انهاه هتبثأ يك هنم ءيش

 ىيحي بلاط وبأ اندشنأ : هخيرات يف ىيبدلا ديعس نب دمحم هللا دبع وبأ لاقو

 يندشنأ : لاق « هظفح نم « روكذملا ةدابز نبا ينعي « هللا ةبه نب ديعس نبا
 ةئامسمخو نيثالثو نامت ةنس يف انيلع دادغب مدق امل يناجرألا دمحم نب دمحأ ركب وبأ

 تما ةزكذ مدقملا يناجرألا دمحأ ركب وبأ نيدلا حصان وهو : تلق  هسفنل

 : هلوق

 ءادح عجر نسعلا» ةنهعاأ 2 ىونلا شهد نم نينيعلا ةموسقمو

 ءابقرلا .نيعأ يعارت ىرخأو يبين اهيتلقم ىدحإب نع

 ءايحب تمصعتساو اهعمد محل تضيغف اوفاط نيشاولا اهوح تأر
 ءانرقلا ”ةقرف يتتعور دقو "مهعادو ةةادغ ينيع تكب الف

 يئاكبل تكب نأ اوّنظو اوراغفف يعمدأ تالايخ اهايحم يف تدب

 . ديعلا : رب ق ١

 .لوزأ : ١ !؟



 مدقملا  رعاشلا يثرحلا ملعملا نباب فورعملا يلع نب دمحم مئانغلا وبأ هيلإ بتكو
 : طساو رظن نع لزع دقو  !'هركذ

 ناتملا كحامسب ىرولا يورت ىرثلا ثيغلا للبي مل نإ تنألو
 نآئشلاو ناصقنلا ىلإ وعدت ةلاحل دالبلا نع كولزعي مل

 نافوطلا نم ”مهدالب اوظفح ًارخاز كدوج ٌراثآ اوأر ذم لب

 فورعملا بلاط يأ نب يلع نب دمحم هللا دبع وبأ هيجولا يل ىكحو : تلق
 نب فسوي رفظملا وبأ نيردلا يع خبل ناك : لاق يب ركتلا رجاتلا ديوس نباب
 نم ةالوسر هجوت دق روهشملا ظعاولا يزوحلا نب جرفلا يأ نيدلا لامج ظفاحلا
 رصم ' ناطلس بويأ نب لداعلا كلملا نبا لماكلا كلملا نب لداعلا كلملا ىلإ دادغب

 لماكلا كلملا نبا بويأ نيدلا مجن حلاصلا كلملا هوخأ ناكو « تقولا كلذ يف

 اذه يف لماكلا ةمجرت يف كلذ تحرش دقو - ذئموي كركلا ةعلق ين ًاسوبحم

 « قشمد مدقو دادغب ىلإ ًاعجار نيدلا ييحم داع املف : هيجولا لاق - خي راتلا
 نامثع نب سابع لضفلا وبأ نيدلا ليصأ خيشلاو انأ هيلع تلخدف . اهب تنك
 : لاقف هعم ثدحتن انسلاجو « هرصع يف راجتلا سيئر ناكو « ٍلبرإلا ناهبن نبا

 سبا نم حلاصلا كلملا جري ال نأ كركلا بحاص دواد رصانلا كلملا تفلح دق
 رمأب اذه «. انالوم اي : ليصألا هل لاقف : لاق . لداعلا كلملا هيخأ رمأب الإ

 هتضتقا اذه ؟ نذإ ىلإ " جاتحي اذه لهو : نيدلا يبحم لاقف ؟ زيزعلا ناويدلا

 يردأ امو تربك دق ينأ انالوم يعي : لاقف“ ليصأ اي خيرات تنأ نكلو «ةحلصملا
 بئارغ نم اهفرعأ ىنعلا اذه يف ةياكح انالول يكحأ انأو : لوقأ ام
 لمحي طساو رظان ءاسؤرلا سيئر نبا ناك : لاقف ء تاه : لاق : تاياكحلا
 ًادحاو ًاموي رخأتي نأ نكمي ال رانيد فلأ نوثالث وهو طساو "لمح رهش لك يف
 هركذو كلذل هردص قاضف « لمحلا لامك رهشألا ضعب يف رذعتف « ةداعلا نع

 قي



 « كلذ فاعضأ قوقحلا نم هيلع ةدابز نبا اذه انالوم اي : هل اولاقف « هباونل

 امك يدؤت ال مل : هل لاقو هاعدتساف « ةدايزو لمحلا متي امب ماق هتبساح ىبممو

 كعم له : لاق « ةحاسملاب دجنتسملا مامإلا طخ يعم انأ : لاقف ؟ سانلا يدؤي

 : لاق « كيلع بحي ام لمحاو مق : لاق ء ال : لاق ؟ رصانلا مامإلا انالوم طخ

 نبال باونلا لاقف « سلجملا نم ضبمو . ًائيش لمحأ الو دحأ ىلإ تفتلأ ام

 « دي كدي ىلع امو « راظنلا رظانو نيتداسولا بحاص تنأ : ءاسؤرلا سيئر

 ام اهيف ام تذخأو هراد تسبك ولو ؟ لوقلا اذه لثمب كلباقي ىتح اذه وه نمو

 ةدابز نبا ناكو « هدانجأو هسفنب بكر ىّبَح هيلع هولمحو « ًائيش دحأ كل لاق

 اذإو « هيلإ ربعي ىبح نفسلا ءاسؤرلا سيئر نبا ىلإ اومدقو . طساو ةلابق نكسي

 دوعن مث وه ام رظنن « مهم يف الإ اذه مدق ام : لاقف « دادغب نم مدق دق بزيزب

 اوحاصف « ةفيلحلا مادخ نم مدخ هيف اذإف بزيزلا نم اند املف « هببسب نحن ام ىلإ

 ةعلخ انثعب دق : اهيفو « ةعلاطم هولوانو ضرألا لبقف « ضرألا ضرألا : هب

 يشمنو «٠ كردص ىلع ةاودلاو كسأر ىلع ةعلخلا لمحتف « ةدابز نبال ةاودو

 ةاودلاو هسأر ىلع ةعلخلا لمحف « ًاريزو انيلإ هزهجتو ةعلخلا هسبلتو هيلإ الجار
 : ءاسؤرلا سيئر نبا هدشنأ ةدابز نبا هآر املف « الجار هيلإ ىشمو هردص ىلع

 بليغملا ينام ”ناسنإلا ملعي امو 2 يقتيو يجري وهف يح ءرملا اذإ

 بكرو «٠ مويلا مكيلع بيرت ال : ةدابز نبا هل لاف « هيلإ رذتعي ذخآو

 لصو املف « هريغ ةرازولا هيلإ:تلسرأ آدحأ نأ اوملع امو « داذغب ىلإ بزيزلا يف
 :-اق طتساو رظن نع ءاسؤرلا سكر نا:لوع نأ يق رظن ام لوأ ناك دادني لإ
 كلملا جرخي نأ انالوم نمأي الو : ليصألا لاق مث « بصنملا اذهل حلصي ام اذه

 هدشنأف « هنم يبحتستو ههجو يف كهجو عقيو ”الوسر هيلإ دوعيو كلميو حلاصلا

 : هلوق نيدلا ييحم

 .لئاول بيلك ىتوملا يف رشنيو امهالك ناظراقلا ب وؤي ىّبحو

 رصم كلمو كركلا سبح نم حلاصلا كلملا جرخ ىتح ةديدم الإ ناك امف

 كلملا ىلإ لوسر اه نيددلا ييحمو رصمب تنكو : تلق . ناك ام ناكو
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 تدهاشو ء« هاقتلا نيدلا يم جرخف حلاصلا ءاجو « لداعلا ضبقو « لداعلا

 . كلذ

 نم وأ هيجولا نم امإ طلغ اهيفو « ةياكحلا هذه هيجولا يل ركذ اذكه

 لئاوأ ين هتركذ ام آلإ ىلوت الو ةرازولا يلو ام ةدابز نبا نإف « ليصألا

 « هتحرش امك ءاشنإلل بلط امل كلذ نوكيف ًاحيحص اذه ناك نإف « هتمجرت

 . باوصلاب ملعأ هللاو

 : لاقف هدلوم نع ةدابز نبا بلاط ابأ تلأس : روكذملا ييبدلا نبا لاق

 ةئامسمخو نيرشعو نيتنلا ةنس< رفض قم نيزشعلاو سماحلا ءاثالثلا موي .تدلو

 ةئامسمخو نيعستو عبرأ ةنس ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عباسلا ةعمحلا ةليل يوتو

 رفعج نب ىسوم مامإلا دهشمب يلرغلا بناحلاب نفدو « رصقلا عماجمب هيلع ِلصو

 . دادغبب يبعي ٠ « امهنع هللا يضر

 «هب ناوسنلا بيطتي يذلا دايزلا نم ةعطقلا وه « يازلا حتفب : ةدابزو

 . ملعأ هللاو
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 يجبنملا رازن نب ىبجحب

 دبع دعس ويأ ظفاحلا هركذ 34 يجبنملا ديعس نب رازن نب ىيحب لضفلا وبأ

 « دادغبب صتخملا « بيطحلا خيرات ىلع ليذلا » باتك ي يناعمسلا نب ميركلا

عمسو ؛ هرعش نم ًاتايبأ يل بتكو ٠ فلكتم ريغ عوبطم رعش هل : لاف
 ١ هنم ت

 ةئامعب رأو نينامتو و 5 تدلو : 8 لاف هدلوم نع هتلأسو

 : هلوق كلذ نمف « اهايإ هدشنأ عيطاقم هل دروأو . جبنع

 ٠١ مظتنملاو . 8مم : نامزلا ةآرهو مع .؟ ( ماشلا مسق ) ةديرحلا يف هتمج رن 4

 . #5: 7٠ ءابدألا مجعمو
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 0 بونج - نار تبنتف اهءام ”ةبيبشلا هيدخمب يرجتو

 راحب يناثلا تيبلا يف لعج هّنأ وهو ذخأم اذه ىلع يل رطخ دقو : تلق

 ةبيبشلا هيد يرحجتو » ثلاثلا تيبلا ين لوقي فيكف « هتانجو يف جومن نسحلا
 اهلعج ىتح اذه ىفك امو ؟ نسحلا راحب ىلإ ةبسنلاب ةبيبشلا ءام رادقم امو « اهءام
 يناثلا تيبلا يف هنإ م ؟ « راحبلا نم رامنألا نيأو « رامألا لوادحلاو . لوادج
 نم ربنعلا نيأو ؟ ًاناحر ثلاثلا تيبلا يف هلعجي فيكف « ربنعلاب راذعلا هبش دق
 نأ ءارعشلا ةداع ترج دق ناحيرلاو ربنعلا نم دحاو لك ناك نإو ؟ ناحيرلا
 . امهنيب نوعمجي ةداع مهل ام رعشلا نم دحاو عوطقم يف نكلو .« راذعلا هب اوهبشي
 فرعأ ملو امهتتسحتسا نيتيب بدألاب لاغتشالا نمز يف تعمس دق تنكو
 3 : امهو 2 امهلئاق

 لحاملاك بصخملا دلبلا ام ٍضراع يذ "بح يف يلذاع اي

 لحاسلا يف ربنعلا فذقيف هدحخ يف نسحلا ارحب جومب

 ىلع ةسورحملا ةرهاقلاب تفقو ةئامتسو نيعبسو نيتنئا ةنس لئاوأ يف ناك املف
 دقو « يناهبصألا بتاكلا نيدلا دامع فيلأت « ليذلاو ليسلا» باتك نم دلجم
 يجبنملا رازن نب ىيحي ةمجرت هيف تيأرف ««رصقلا ةديرخ ه هباتك ىلع ةاليذ هل ج

 دومحم نيدلا رون ناطلسلا اهب حدمب تايبأ ةرشع رادقم هل ركذ دقو , روكذملا

 « نيتيبلا نيذه نم يناثلا تيبلا تايبألا ةلمج ينو « ىلاعت هللا همحر يكنز نبا
 نيذه مظن يذلا وه ةثالثلا نم يناثلا تببلا يف ىنملا كلذ مظن يذلا نأ تملعف

 ساجر تاع (« ليسلا » باتك يِ اهركذ يلا تايبآلا هذه ين نيتيبلا
 ١ يرومغيلا ١ ظفاحلاب فورعملا دمحأ نب فسوينساحملا وبأ نيدلا لامج انبحاص

 يمس ؟ ”م“اب ةقرولا 34 رفاسلا ردبلاو "6 : ةقرولا " يثكرزلا يف يرومغيلا ظفاحلا ةمجر' ١

 ةديفم ةريثك عيماجم عمج ًابيدأ الضاف ناك « همزالو رومغي نبا ريمألا بحص هنأل يرومغيلا

 . ه8 ةنس ةلحملاب يفوتو ًابيرقت ةئامتس ةنس قشمدب دلو « ًاخيرات لمعو

 احممل



 نبا ماسح بقانملا يأ نيدلا دامعل امهنإ : لاقو نيتيبلا ركذ ىرجو انركاذتف
 « هسفنل امهاعداو هنم امهعمس هّنأ ركذو « قشمد ليزن ىلحملا سنوي نب ىّزع

 نوكيو يجبنملا رازن نب ىيحيل وه لب « هل سيل ىنعملا هيف يذلا تيبلا : هل تلقف
 ةجئو ماع كلمتنا يناثلل ةثطوت هلعجو لوألا تيبلا مظن دق يلحملا دامعلا
 نيمضت هّنأ ىلع هبني نأ ىغبني ناك هنكل « هلثم يف ةداعلا ترج امك نيمضتلا

 تايبأ ةلمج يف سيل لوألا تيبلا نإف « هل امهنأ امهيلع فقي نم دقتعي ال يك
 ترطخ كلذ دعب نم مث . ىلاعت هللا همحر نيددلا رون اهب حدم يتلا يجبنملا ىيحي
 : يناثلل ةئطوت هلعج يذلا هتيب يف لاق هّنإف ىلحملا دامعلا ىلع ةذخاؤم يل

 لحاملاك بصخملا دلبلا ام

 وه يذلا يناثلا تيبلاو « همدعو تابنلا ببسب نوكي امتإ لحملاو بصحللاو

 تسيل نيتيبلا نيب ةثطوتلاف ؟ ربنعلا نم تابنلا نيأو « ربنعلاب راذعلا هبش نيمضتلا
 . ةثالثلا تايبألا ىلع ةمدقتملا ةذخاؤملا لثم ةذخاؤملا هذهو « ةمئالعب

 :امهو ةعامج هنع امهيندشنأ ًاضيأ روكذملايلحملا دامعلل نيتيب ىلع تفقو تنكو

 'هراع كاذ ام تلق هيدخب ير ءشلا ثبع دق تيوه نم يل لبق
 ”هراذع ناخدلا كلذ نمف ل اكلا رينع تقرحأ دخلا ”ةرمج

 هل ليق ال هنأ يهو « ةروكذملا ةذخاؤملا لثم ةذخاؤم امهيلع يل حنسو

 هّنأ ىلع قفاو دقف « « هراع كاذ ام لاق لب كلذ ركنأ ام هيدي ثبع رعشلا نإ

 اذه دعب لوقي فيكف « هراع وه ام رعشلا اذه لاق هّنأ بابلا ين ام ةياغ « رعش

 نيأو « رينعلا ناخد راذعلا لعجف « هرخآ ىلإ « لاخلا ربنع تقرحأ دخلا ةرمجو

 يلب ريس رع اجزم يارجل ياكل رعشلا نم ربنعلا ناخد

 . ىعملا هل مي ىبح ربنعلا ناخد

 اميل خيرا وبا نيدلا نوع هيلع .لافتسالا يل انتيقرو نجا ملط دقو

 : امهو ىجعملا اذبب امهيف ملأ نيتيب ' يباح لا يمجعلا نبا ديجملا دبع نيدلا ءاهب نبا :

 ١ تاوفلا يف هتمج رل ١ : نيسمخلو تس ةنس قودو ةئامتسو تس ةئس دلو ؛ ناتيبلا هيفو مهم -

 ١ه"



 شارفلاك هيلع يبلق ىوه يعل ادب نيح دحلا بيل
 يبشاوحلا ىلع ناخدلا رثأ اهو ”الاخ هيلع راصف هقرحأف

 ةذخاؤم ين عقو نكل « ةذخاؤملا كلت نم صلخو ىنعملا اذه يف نسحأ دقو
 ربنع ناخد هلعج دامعلاو « هبلق قاريحا ناخد راذعلا لعج هنأ ىهو « فر

 . ةحئارلا هيرك كاذو ةحئارلا بيط اذهف . ريبك نوب نيناخدلا نيبو : لاخلا

 : امهو « امهيف عدبأ ناتيب ' ييرتنشلا ةراص نب هللا دبع ةمجرت يف قبس دقو

 ”قاقر هيلع ًادجو انبولقف هنسح يشاوح تقر فهنفهمو
 ”قادحألا اهتغابص هيلع تضفن امتإو ٌراذعلا هفلاس سكي مل

 يف بتاكلا يلاضلا ميهاربإ قاحسإ يبأ لوق هلك " بابلا اذه يف لصألاو
 « ؟ باتكلا اذه نم هتمجرت يف تايبألا ركذ قبس دقو نمي همساو دوسألا همالغ
 : اهلوأ يف هلوق انهاه اهنم دوصقملاو

 يلامآ هلمت <ظفلب هل ةطخ يانمب نأك هجو كل

 يلايللا هيلع اهغبص تضفن نكلو رودبلا نم ىبعم هيف

 يسلبارطلا رينم نب دمحأ نيسحلا يأ لوقب مالإ امهيف نيدلا نوع اتيبو

 :  هركذ مدقملا

 تفطن يفج مد نم ةرطق ”ه”دخس ولعي لاخلا اولاخت ال

 تفط مث تفطناو تخاس هيف ”ةوذج يداؤف ران نم كاذ

 . ةدئاف نم الخ ام نكل « مالكلا رشتناو دوصقملا نع انجرخ دقو : تلق

 نبال نامحلا دوقع رظناو ؛ لئامشلا فيطل ةسايرلا لماك ةرازولل الهأتم ناكو « قشمدب ةئامتسو ح
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 : هسفنل يجبنملا رازن نب ىيحي يندشنأ : ًاضيأ يناعمسلا دعس وبأ لاقو

 ٌرذتعأو هيفالت ل تكل“ ”ةقتافم وأ الدلو يع يع ول

 رسكني نيح ًريسع جاجزلا ٌربج هفّطعت وجرأ الف الالم نكل

 . ةفيطل ناعمو حيلم مظن اذه ريغ هلو

 نينسلا ىلع بترملا هحيرات يف 'دادحخلا نب نيسحلا نب ةقدص جرفلا وبأ لاقو

 ل ل ل

 هنذأ ي دجو هنإ ليق ء ةيدرولاب نفدو « دادغبب يجبنملا رازن نب ىيحي تام

 ناكف « همم نم ءيش جرخف هنذأ صتماف « ةيقرطلا نم ًاناسنإ ىعدتساف « القث

 . ىلاعت هللا همحر « هتوم ببس

 مئانغلا ابأ ركذو « فورعملا رجاتلا مئانغلا يأ وخأ وه : يئاعمسلا لاقو

 . ىلاعت هللا همحر « ًاضيأ « ليذلا » باتك يف ةلقتسم ةمجرت يف هيلع ىنثأو هفصوو

 نم هنع ىكحي ام ىلع ًافيطل ًابيدأ ناك هّنإف ' يلحملا دامعلا اًمأو (329)

 ءاهحرشو تاماقملا ظفحي ناكو « دئاصقلا نود تاعطقملا ين حيلم مظن هلو رداونلا

 « قشمدب ةئامتسو نيرشعو عست ةنس لوألا عيب ر رهش رشاع ءاعبرألا ةليل يئوتو

 ةئامسمخو نيتس ةنس ي دلوو « " لامحلا نباب فرعو « ةيفوصلا رباقمب نفدو

 . اهيلإ بسنف « ةلحملاب أشنو « صوقب ًاريدقت

 نب يلع نسحلا يبأ هيجولا ىلإ ًابوسنم تيب يطخي يتادوسم يف تدجو مث
 ٠ وهو رعاشلا بيدألا يورذلا نباب فورعملا دمحأ نب نيسحلا نب ىيحي

 هدخ درو ءام نم هقيرو هلاح 26 ناخد هراذع
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3 8 5 : 5 8 1 > 00 

 دعسأل اهنأ حبحصلاو  هركذ مدقملا  كلملا ءانس نبا ىلإ ًابوسنم تدجو مث

 مظتاملا يف هتمج رن رظنا ؛ هزلاب ماعب هخئرات أدتبا دقو 22ه هال» ةنس يوت بيدأ خرؤم يدادغب ١

 45:1١. ريثآلا نبا خيراتو 64 : " نازيملا ناسلو 4١ه : 4 بهذلا تارذشو مال : ٠

 . يصوقلا مجعم يف ةنسح ةمج رث هلو : لاق ٠ : نيتضورلا ليذ رظنا ١

 . لامحلا نباب : س م
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 :  اضيأ هركذ مدقملا - يتامم نبا

 'اهدقو اهنيلو اهنولب رمسأ لكب ترزأ دق ءارمس
 اهدخ درو ءام نم اهقيرو اهللاخ "دن "ناخد اهسافنأ

 اهدجف .٠ :ةيرت ”افطلم» .سهفيدع ىلإ رادبلا كنك ول

 فورعملا يبلحلا رضحلا نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحم رصن لأ بذهملل تيأرو
 : " يربطلا مجنملا بساحل ناه ربلا نباب

 رظنم ”نسحأ هنم رظنت نيعلاف ههجو ةراضن تقار فهفهمو 5 8 9 0 2 ٠ 2 52 ٠.٠ 2 .٠

 رينعلا كاذ ناخد راذعلا ادبق هلاخ ربنع دحلا رانب ىلصأ

 هناحبس هللاو « ءالؤه دحأ نم ىبعملا كلذ ذخأ امّنِإ ىلحملا دامعلا نأ تملعف
 . ملعأ ىلاعتو

 ٠م

 نب دمحم نب نيسحلا نب حارحللا نب روصنم يلع يلأ نب ىيحي نيسحلا وبأ
 الو ءابدألا ضعب طخب اهتدجو هبسن يف ةدايزلا هذهو « يرصملا حارختا نب دواد
 ناويد يف بتك ؛ نيدلا جات ؛ توعنملا بتاكلا « ”حصأ لوأآلاو « اهققحنأ

 . س نم تيبلآ طقس ١

 بذهملا دلو «يربطلا مجنملا ناهربلاب فرعي هدلاو ناكو «ليطسلاب فرعي بساحلا يبلحلا رصن وبأ ؟
 هرعشو « باسحلا يف ةمدقمو أاجيز فئصو « ةديفم فيلاوت هل ًابيدأ الضاف ناكو ه م١٠ ةنس بلح

 . ١ : ١078( يفاولا ) 588 ةنس اهب ينوتو دخرص نطوتسا « نيدلجم يف

 ام يردأ الو : انه درو امك هبسنو 18م : ةقرولا ٠١ : نامحلا دوقع ين راعشلا نبا هل مجرت - م١

 ملل + لفرع . حيحص : نم رب س * . فلولا اهينعي يتلا ةدايزلا

 5ع



 « ةدوحلا ةياغ يف هطخ ناكو « ريثكلا بتكو « ةليوط ةدم ةيرصملا رايدلاب ءاشنإلا

 عمس © ةقينأ لئاسرو قئاف رعشو ةنسح ةرطف هل « ًانقتم ًابيدأ الضاف ناكو

 ءانثلا يبأو ىفلسلا رهاط ينأ ظفاحلا ىلع ةسورحملا ةيردنكسإلا رغثب ثيدحلا
 ْ . هيلع ”سانلا عمسو ثدحو « ينارحلا هللا ةبه نب دامح

 « هركذ تببحأف هباب يف عيدب وهو « ءاسنلا هسبلت يذلا جلمدلا يف زغل هلو

 « رشبلا لزتعاو « ربص هتذبن نإ « رمق ههجوو « رجح هبلق ءيش ام : رغب وهو

 « كمدق لبق هتعبشأ نإو « ىوحلا ىلع ىوطناو .« ىونلاب يضر هتعجأ نإو
 نإو « عابي نأ ىبأ قوسلا هتلخدأ نإو « عاض هتفلغ نإو « كمدخ بحصو

 « هيفاقلا هنم تفذحو « هيناث تددش نإو « عاتمإلا نسحأو « عاتملا لمج هت رهظأ

 « رجضلا رصعلا تقو ' يف ثدحأو « هالصلا يف فيفختلا بجوأو « ةايحلا ردك

 هتلصف نإو اذه « رثألا حبقو ىققعلا نسح نيب عمجو « ردحلا رجفلا تقوو

 نسحأو « كلام رثكو « كلامآ كغلب ابرو «كلاه هتبكر نإ ام ىقبأو «كل اعد

 . مالسلاو « كلآم نيكاسملا نوعب

 هيلع رسعيف « هلح قيرط فرعي ال نم هيلع فقي دق زغللا اذهو : تلق

 : لوقأف ٠ حاضيإلا ىلإ جاتحيف « هريسفت
 انبلق اذإ انإف «٠ جلمد فورح بلق هدارمف « رجح هبلق ءيش ام» هلوق امأ

 ديري (رمق ههجوو» هلوقو ءرجحلا وهو « دملج » اهنم جرخي فورحلا هذه
 « ةرشب عمج رشبلاف « رشبلا لزتعاو ربص هتذبن نإ » هلوقو « رمقلاك ريدتسم هنأ

 وهف عنملا ةيلهأ هيف سيل ذإ هترشب لزتعاو ربص هنع جلمدلا ىقلأ اذإ ناسنإلاف

 .ىونلاف « ىونلاب يضر هتعجأ نإو » هلوقو . هيف ناك يذلا ناكملا لزتعيو ربصي
 اونحطي نأ قارعلا دالب ين مهتداعو « رمتلا ىون ىلعو دعبلا ىلع عقي كرتشم ظفل

 جلمدلا نإف «ةيروتلاهذه انهاه دصقو ءرقبلا هب اوفلعيو رسبلاو بطرلاو رمتلا ىون

 .« فوحلا غراف نوكي هنآل . عاج دقف قاسلا نم وأ دضعلا نم جرخأ ذإ

 «ىونلاب ىضري نالف : نولوقيو «هبحاص وضع نع دعبلا وه يذلا ىونلاب ىضريو

 لهأ هلعفي اذهو « ىونلا صحب ءىزتحي وهف « هب غلبتي ام دحي ال ًاريقف ناك اذإ

 ١ راتخملاو س نم ةدايز 0 يي 5

 "هه



 بحاص لمعتسا دقف « مهدنع تارقألا ةلقل « ًاريثك ةبدجملا دالبلاو زاجحلا
 ىوطناو» هلوقو « ةيروتلا يه هذهو « نيينعملا نيذه يف ىونلا ةظفل زغللا اذه

 هلوقو « واخ وهف فوحلا غراف ناك اذإو « ولحلا وه ىوحلاف « ىوحلا ىلع
 هبحاص نإف « جلمدلا سبل : انه عابشإلاب هدارم « كمدق لبق هتعبشأ نإو»

 بحصوو» هلوقو . هلبقي هّنأكف مدقلا قوف نوكيو « هفوج ألم دقف هسبل اذإ

 لامعتسالا ليلق عمجلا اذهو « مداخ عمج مدخلا نإف ًاضيأ ةيروت هيف « كمدخ
 مداخن لثم ةعومسم ظافلأ يف الإ لّعَف هعمجو لعاف لاقي ال هّنإف دحاولا اذهل

 وهف « كلذ ريغو « دمجو دماجو « سرحو سراحو «بيغو بئاغو « مدخو

 دشت ريعبلا غسر يف دشي ريس وهو ءًاضيأ ةمدخ عمجمدخو « عامسلا ىلع فوقوم
 هيف بكري رويس نم ناك امبر هنأل ةمادخ لاخلحلا يمس هبو لعنلا ةحيرس هيلإ
 هيف اذه « عاض هتفلغ نإو » هلوقو . ًاضيأ مادخ ىلع عمجيو ةضفلاو بهذلا

 بيطلا لامعتسا فيلغتلاو « ًافالغ ءىشلل لعجي نأ فيلغتلا نإف « ًاضيأ ةيروت

 « عايضلا نم ءيبثلا عاض : لاقي هّنإف « ًاضيأ ةيروت هيف « عاض » هلوقو . ًاضيأ

 « عابي نأ. ئنا قوسلا هتلخدأ نإو» هلوقو . هتحئار تقبع اذإ بيطلا عاضو

 قوسلاو « ءارشلاو عيبلا عضوم قوسلا نأل اضيأ ةيروتلا هيفو «ءقاس عمج قوسلاف
 نم جرخأ اذإ الإ عابي ال هّنأ ةداعلا نأل « عابي نأ ىبأ» هلوقو . هانركذ انك

 « عيبلا ىبأ جارخإلا لبق هنأكف « هجارخ] لبق عابي الو « هيف وه يذلا وضعلا

 هل ةجاح ال رهاظ اذهف « عاتمإلا نسحأو « عاتملا لمج هترهظأ نإو » هلوقو

 « ةيفاقلا هنم تفذح )» و ع ميملا وهو « هيناث تددش نإو» هلوقو . ريسفت ىلإ

 يف فيفختلا بجويو « هلأب ةايحلا ردكي وهو . لمدلا ىقبيف . ميحللا يهو
 ةيروتلا هيف رصعلاف « رجضلا رصعلا تقو يف ثدحأو » هلوقو . ًاضيأ ملألل ةالصلا

 هنأل ٠ رجفلا كلذكو « رصتع لعفل ردصم وهو « ةالصلل مسا هنأل « ًاضيأ

 هل لصحي لمدلا رصع تقو يف ناسنإلاف « رجف لعفل ردصم وهو حبصلل مسا

 عمجو » هلوقو . ةحارلاو ردحلا هل لصح هنم صلخو هرجف اذإو قلقلاو رجضلا
 نأ كش الو « حبقلاو نسحلا نيب ةلباقملا دصقف « رثألا حبقو ىبقعلا نسح نيب

 هلوقو . ًاحيبق ناكملا يف ىقبي يذلا رثألا ناك نإو . ةنسح لمدلا راجفنا ىبقع

 اللا



 نم جلمدلا ظفل نم نيفصنلا دحأ تلصف اذإ كنأ هانعم « كل اعد هتلصف نإو»

 1 ماودلاب ناسنإلل ءاعد وهو (« "مادو هنم لوألا فصنلاف « رخآلا فصنلا

 نإو ءرحبلا جل وه جللاو « جل » هنم يتابلاف « كلاه هتبكر نإ ام ىقبأو » هلوقو

 اذه لثم نورفتغي مهنكل « ًاددشم رخبلا جلو « ًاففخم جلمدلا نم فصنلا ناك

 رحبلا بوكر نأ كش الو « هب نولابي الو . يجاحألاو فيحاصتلاو زاغلألا ين
 عضوم ا ىلإ ناسنإلا لصوي هّنأل « كلامآ كغلب امبرو كلاه ٠ لاق اذهلف « لئاه رمأ

 هلوقو « ةراجتلل ناسنإلا هبكر اذإ هانعم « كلام رثكو» هلوقو . هدصقي يذلا

 هللا لاق اك -ع ةنيفسلا وه نيكاسملا نوعف + « كلآم نيكاسملا نوعب نسحأو»
 (ا/و فهكلا) 4 راحتبلا يف نولي نيكاسمل تتناك ”ةديفسلا اًممأ )» ىلاعت
 . ملعأ ىلاعت هللاو «هرمأ ةيقاع ء ء يلا لآمو مهتلخ دسو مهتجاح ىلع مهل نوع يهف

 رتغلو « نيغلا نوكسو ماللا مضب زعل « تاغل' ينامث زغللا ينو : تلق

 رغلو «نيغلا نوكسو ماللا حتفب زّغَلو ,نيغلا حتفو ماللا مهب زغلو ءامهمضب 2

 مضب يزيتغلو ٠ نيغلا مضو م نوكسو ةزمهلا مضب ةزوغلأو ٠
 ةحوتفمو ةففخم نيغلا نأ الإ لوألا لثم ا و

 7 ملعأ هللاو ء.ةدودمم فلألاو

 . هعماس ىلع سابتلا هيف ىقبي ال يك هيلإ تعد ةجاحلا نكل مالكلا لاط دقو

 : ناذه امهو « هيلإ نيبوسنم نيتيب ءالضفلا ضعب طخب عومجم يف تيأرو

 ءادوسي اهيادفتف يتحلل نم اهعلقأ ءاضيبلا ىلإ يفك ُثدمأ
 يئادعأب يظ امف يدارم ىلع ينعواطت ال ينم يهو يدب يذه

 ىدحإ ةنس نابعش رشع سماخ تبسلا ةليل يف روكذملا ةدالو تناكو

 « طايمدي ةئامتسو ةرشع تس ةنس.نايعش سماخ يف يقوتو . ةثئامسمخو نيعبرأو

 ' ٠ ىلاعت هللا همحر , اهرصاحم لوذخملا ودعلاو
 : ةلجيد اح سلآلا كطيو ءازلا كتذقتو ميلا حتفب : حارجو

 « روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو عباسلا ءاثالثلا موي طايمد كلم ودعلا نإ مث
 . ملعأ هللاو

 "هاب <11



 فورعملا ' يتوغللا يلع نب دمحم بلاط يأ نيدلا بذهم خيشلا طخ نم تلقنو

 رشع يناث ءاثالفلا موي طايمد ةلابق لزن ودعلا نأ رصم ليزن ٍلحلا يميحلا نباب

 سداس ءاثالثلا موي يثرشلا ربلا لزنو « ةثامتسو ةرشع سمخ ةنس لوألا عيبر

 نابعش نم "نيرشعلاو سداسلا ,ءاثالثلا موي رغثلا ذخأو .ةنسلا نم ةدعقلا يذ رشع
 ةنس بجر رشع عسات ءاعبرألا موي مهنم تديعتساو « ةئامتسو ةرشع تس ةنس
 ةثالثو نينس ثالث اهنع اولصفنا نأ ىلإ اهيلع مهوزن ةدمو « ةئامتسو ةرشع نامث

 ءاتالثلا موي اهيلع مهوزن بيجعلا قافتالا نمو « ًاموي رشع ةعبسو رهشأ

 نأ ربحلا ين ءاج دقو « ءائالثلا موي اهل مهكلمو ءاثالثلا موي اهب مهتطاحإو

 .. ءاثالثلا موي هورككملا قلخخ ىلاعت هللا

 ء طمذ " هنولوقيو ٠ ةمجعملا لاذلاب اهلصأو « ةينايرس طايمد ةظفلو

 ل تل ل ل

 . ملعأ ىلاعت

 م١1

 حورطم ىبا نيدلا لامج

 نب ةرمحت نإ لع نب نيسان , ميهاربإ نب ىسيع نب ىيحي نسحلا وبأ 5

 « رصم ديعص لهأ نم ؛ نيدلا لامج بقلملا ء« حورطم نب نيسحلا نب . ميهاربإ

 م « تايالولاو مدخلا ِق لاوحألا هب تلقنتو « ةدم صرقب ماقأو كانه أشنو

 ناطلسلا نبا نيدلا مجن بقلمملا بويأ حتفلا يبأ حلاضلا كلملا ناطلسلا ةمدخب لصتا

 .ةيووقلاو يالا كراش حل وم . قف نم تطقس : وللا ١

 1 ش 1 . نولوقيو : سا“

 : نيدضورلا ليذو م : ةقرولا ٠ : راعشلا نباو 77 ةقرولا « رفاسلا ردبلا يف هتمج رت م

 ةرضاحملا نسج و ؟0 : +٠ ةرهازلا موجنلاو ١19 : 4 نانحلا ةآرمو 88+7 : نامزلا ةآرغو ١410

 .؟40:65 تارذشلاو ١م: ١
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 كلملا هيبأ نع ًابئان كاذ ذإ ناكو بوبأ نب  لداعلا كلملا ناطلسلا نبا لماكلا كلملا
 دالبلاب لب ةيرصملا دالبلاب لماكلا ةكلمم تعستا الو « ةيرصملا رايدلاب لماكلا

 جورسو نيع سأرو ةقرلاو اهرلاو نارحو افيك نصحو .دمآ هل واصف “ .ةيقرشلا
 كلذو « هنع ًابئان روكذملا حلاصلا كلملا هدلو اهيلإ ريس .« كلذ ىلإ مضنا امو
 ملو . هتمدخ يف روكذملا حورطم نبا ناكف . ةئامتسو نيرشعو عسنةنس يف
 ناكو « اهل اكلام رصم ىلإ حلاصلا كلملا لصو نأ ىلإ دالبلا كلت يف لقنتُي لزي

 نيثالثو ' عبس ةنس ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو عباسلا دحألا موي ةرهاقلا هلوخد
 عست ةنس لئاوأ يف ةيرصملا رايدلا ىلإ كلذ دعب حورطم نبا لصو مث « ةئثامتسو

 ىلحيو هنم برقي لزي ملو « ةنازحلا م ناطلسلا هبترف «ةئامتسو نيئالثو
 ىدامج يق كلذ ناكو « ةيناثلا ةعفدلا يق نشيد حلاصلا كلملا كلم نأ ىلإ هدنع

 . ةئامتسو نيعبرأو ثالث ةنس نم ىلوألا
 هوس دورات | 6 ١آباون قشمدل بتر كلذ دعب ناطلسلا نإ مث

 . هتلزنم تعفتراو هتلاح تنسحو اهيلإ ىضمو , اهل ريزو

 .« نيعبرأو تس ةنس نابعش يف اهلصوف قشمد ىلإ هجوت حلاصلا كلملا نإ مث
 رفظملا يأ رصانلا كلملا باون يدي نم اهذاقنتسال صمح ىلإ ًاركسع زهجو.
 حالص ناطلسلا نبا رهاظلاكلملا .نبا :زيزعلا كلملا نبا نيدلا حالص. بقلملا فسوب

 رفظم فرشألا كلملا اهبحاص نم اهعزتنا دق ناك هّنِإف « بلح بحاص نيدلا
 نيدلا دسأ دهاجملا كلملا نبا ميهاربإ روصنملا كلملا نبا ىموم حتتلا يلأ نيدلا

 دادرتسالا رصم نم جرخف « .حلاصلا كلملا ىلإ ًايمتنم ناكو « ةونع هوكريش

 هجوتملا ركسعلا غم هريسو « 'قشمدب هتيالو نع حورطم نبا لزعف «هل صمح
 رمأ نم نوكي ام هل فشكني نأ ىلإ قشمدب حلاصلا كلملا ماقأو «٠ صمح ىلإ
 رايدلا دصق مزع ىلع صربق ةريزجي اوعمتجا دق جنرفلا نأ هغلبف .ء صمح
 دصقملا كلذ اوكرتي نأ مهرمأو صمحب نيرصاحملا هركسع ىلإ ريسف « ةيرصملا
 كلملاو « ةمدحلا يف حورطم نباو ركسعلاب داعف « ةيرصملا رايدلا ظفحلا اودوعيو

 : ايئاتا: ق اذ

 . قشمد ةيالوء: را”



 لئاوأ ين دالبلا جنرفلا قرطو ؛ هيلع اهمقن رومأل هل ركنتم هيلع ريغتم حلاصلا
 نم رفص نم نيرشعلاو يناثلا دحألا موي طايمد اوكلمو « نيعبرأو عبس ةنس
 ىلع بظاوم حورطم نباو . ةروصنملا ىلع هركسعب حلاصلا كلملا ميخو « ةنسلا

 ةنس نابعش نم فصنلا ةليل حلاصلا كلملا تام املو . هنع ضارعإلا عم ةمدخلا

 . تام نأ ىلإ هراد يف اهب ماقأو رصم ىلإ حورطم نبا لصو ةروصنملاب نيعب رأو عبس

 . لامجإلا ىلع هلاح ةلمج هذه

 قالخألاو ةءورملاو لضفلا نيب عمج « ةديمح هلالخو ةليمج هتاودأ تناكو

 ةرضحلا يف سلاجمو « ةبيغلا يف تابتاكمو ةديكأ ةدوم هنيبو يب ناكو « ةيضرلا
 كلذ نمف . هرتكأ يندشنأ رعش ناويد هلو « ةفيطل ةيبدأ تانركاذم اهيف يئرخيت

 : 'ةليوط ةديصق لوأ يف هلوق

 يداولا نيمب اوذخف فاو يه

 اهنيع نيعأ تاظحلا نم راذحو

 هداؤفب ًاقثاو .مكنم ناك نم

 ىمحلا ءاع رجب يلو يبحاص اي

 ا
 تيم هاوه يف انأ نم يحبو
 هلوسعم ىمّللا يكسم ”نغأو

 بج" لاصو ىلإ ”ليبسلا فيك ْ

 هرعش نم لزان رّعش تبب يف
 فقثمب هدق فهفهم اوسرح
 : هدخم راذعلا فلأ انل تلاق

 .دامغألا يف رقت فويسلا اورذو

 داسالا نم اهب ”نعرص 'مكلف
 .يداؤفب ”قثاو انأ ام كانهف

 يداف نم هل ام ريس 'بلق

 داوسب امنافجأ ”ةلوحكم

 داصرملاب قاشعلا ىلع ”نئينع

 يدارم هنم تغلب بيقرلا الول

 داعص رمسو ًابظ ضيب نيي ام
 ا يف فكاع هنم نسحلاف

 دايملاب ”سايملا هباشتف
 يداصلا ءافش همسبم ميم يق

 . راصتخالل ردقلا اذه ىلع اهنم ترصتقا ةليوط يهو

 . ”_: 5١١ راعشلا نبا رظناو « ةليوط ةفيطل :

 اناحلاب



 : هلوق كلذ نمو

 هبيذلعو هرغث قرابل ًاقوش يعلضأ نم ىحنملا ين هتنكسأ
 هبيعب تيضر دق انأ يل هولخ هفرطب روتفلا كاذ يىبئاع اي

 هبيحب ريبعلا حفن امو جرأ هفطعب ”ميسنلا رم امو ”نأدل

 : لاقف ضيرم وهو دجسمب هقيرط يف لزن دق هرافسأ ضعب يف ناكو
 اي ينفشاو كعنص فيطلب ينوادف بيبطلا زجع نإ “بر اي
 ايضآلاب ربلا ماركلا ميش نم نإو تبسُح دق كفويض نم انأ

 ١ ناتيبلا ناذه بوتكم اهيف ةعقر هتوم دعب تدجوو

 رعاشلا ةفالحلا سمش نب رفعج لضفلا يأ نيبو هنيب ىرج هّنأ ينربخأو

 : اهوأ يلا هتديصق ةلمج نم وه تيب يف ةعزانم - ' هركذ مدقملا -

 ٍقطنملاو ىمللاو :لئامشلا ولح قطنمم ظاحللاب نصغب يل نم

 قلمم رمي ايندلا يف تعمسأ 2هرصخ نم قلمم فداورلا يريم

 يقب الو لازغلا شاع ال لوقتف ةةحالم لازغلا تخأ اي لوقأو

 ل ل ا ا ا م
 نبا يل فلحو . هل تيبلا نأب ةعامج هيف دهش ًارضحم امهنم دحاو لك لمعو

 سيل امب ىوعدلا هنم فرعت ملو . هلاوقأ ي ًازرتحم ناكو ء هل تيبلا نأ حورطم

 رئارسلا ىلع .علطملا هللاو « هل

 : هسفنل يندشنأ : لاق انباحصأ ضعب هل يندشنأو



 عمدألا رمحب ”ةعشوم ًارفص ىتضلا باوثأ هيلع “تسبل نم اي

 ' يعلضأ نع اهتيفن كيلع ًافسأ بذت مل ول ةجهم "ةيقب ”كردأ

 دق هفلك ةرثكو هتلطنع ببسب هردص قيضو هراد ي هعاطقنا ةدم يف ناكو

 2 تقو لك يف هب عمتجأ تنكو  ىمعلا ةبراقم ىلإ هب ىهتنا ملأ هينيع يف ثدح
 مكحلا يف بونأ تقولا كلذ ي تنكو « كلذ بجوأ رذعل ةديدم هنع ترخأتف

 نسحلا نب فسوي نساحملا ينأ نيدلا ردب ةاضقلا يضاق نع ةسورحملا ةرهاقلاب
 حورطم نبا يلإ بتكف , راجنس يضاقب فورعملا ةيرصملا رايدلاب مكاحلا لع نبا
 : لوقي

 سنأ نم هنم يبلق لْخي مل هل ينرط شحوتسا اذإ نم اي
 سمشلاو ردبلا ىوأم « هيلع. امه ام ىلع « بلقلاو فرطلاو

 : ' ةليوط ةديصق ةلمج نم هلو

 ”قطَي ةرئاد هيلع ن ويعلا ىرت حالملا كلم

 "قبس هل داؤفلا ينو ع ولضلا نيب ميمو

 ب يملا لوف قمن ةرتشأم لوألا كيلاَو

 اقاطن قدح نم هيلع نأك هيف راصبألا تبثت رصخو
 وهو ٠غ فاق اهدعبو ةلمهملا ءاطلاو اهتحن نم ةانثملا ءايلا حتفب 0 قطيلاو

 هنوس رح هب نيطيحم كلملا ةميخ لوح ةليل لك نوتيبي دنحلا نم ةعامج نع ةرابع
 . ىكرت ظفل وهو « ًارفاسم ناك اذإ

 ةميخ ىهو « فاق اهدعبو ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا نيسلا حتفب : قبسلاو

 اذإ ىح « اهيلإ هجوتي يبا ةلزنملا ىلإ ةميخ هل مدقت هّنِإف « ًارفاسم ناك اذإ كلملا

 يلا ةميحلا لوصو راظتنا ىلع فقوتي الو « اهيف لزني هل ةزهجم تناك اهءاج

 ١ س ين دري مل : يعلضأ . . . هل يندشنأو .

 راعشلا نبا رطناو ؟ « قباوسلا ىرجم ور, هلوق ىح ًاضيأ س نم طقس هدعب امو اذه "؟ : ١١ .

 ضخ



 . |١ اهنم لحر يلا ةلزنملا كلت ين ] اهب ناك

 : امهو « امهيف نسحأو ىبنتملا تيب امهنمض ناتيب هلو

 «قرابو بيذعلا نيب ام ترك ذت» مساب وهو هقير يناقس ام اذإ

 «قباوسلا ىرجمو انيلاوع رجم »  ىمعمادمو هدق نم ينرك ذيو

 : يهو « ةليوط ةعيدب ةديصق لوأ يف ينتملل ىعملا اذهو

 قباوسلا ىرجمو انيلاوع رجم قرابو بيذعلا نيب ام تركذت

 ةبحص - يا ذا ف رش ىف هوك ملقم د ريع 3 نيادلا هايم نواو دهن تاكو

 سيلو « نيوخألاك اناك ىبح « ديعصلا دالبب امهتماقإو « ابصلا نمز نم ةميدق
 . ةدوملا كلت ىلع امهو حلاصلا كلملا ةمدخب الصتا مث «.ايندلا رومأ يف قرف امهنيب

 لامج نأ ريهز نيدلا ءاهب ينربخأف ٠ امه يرجي اميف راعشألاب تابثاكم امهنيبو

 . قاض دق ناكو ٠ قرو جرد هنم بالطيب مايألا ضعي هيلإ بك حورطم نبا نيدلا
 :ج : 'ًاعم قرشلا دالبب اناك امهنظأو . تقولا هب

 ٍققيلا كضرعك جردب دجف قرولا نم يديس اي تسلفأ .
 قدحلاو دودحلاب ابحرمف ًانرتقم دادملاب ىتأ نإو

 ,هلاح ىلع اهيبنت اهرسكو (« قرولا » نم ءارلا حتف دقو : ريهز نيدلا ءاهب لاق

 ش +: هيلإ تكف

 9و - .

 قرولاو دادملا ريسي وهو هب تمسر ام تريس يالوم

 "قدحلاو .دودجللاب هتهبش . .دقو كاذ رييست يدنع زعو

 .ق عار نهاطقس ١

 ةدوسملا يا درب مود هبا ثد رغنا امم وهو ”مسل7ب ل ”م""ح : ١ ريهزاهبلا ةمج رل ي اذه ره دق ١1

 . انه هدروي فلؤملا ود اهو

 ٠ ول : هب هللا فطل « دمحا لي ورسوب اهيئاك يما 2« تلق» : هلوقب اذه دعب راتخملا بحاص قلع

 دقو 0 دوصقملا تاصخ ًايفاك ناكل طقن ف قدحلاب هيبشتلا ىلع امهم يناثلا هتيب يق حورطم ن بأ رصتقأ

 « هحور هللا سدق « يدلاو ىلإ امهيتك نيتيب يف - هركذ مدقملا - رعاشلا دبع نبا لامحلا ىمملا اذهب مأ

 اهذنا



 نيدلا ءاهب ىلإ حورطم نبا امهبتك نيتيب ركذ نيدلا ءاهب ةمجرت يف و قبس دقو

 كلذ دعب مث ء نيدلا ءابب يل هاكح ام ىلع نيتيبلا كنيذ مظن يف ببسلا تركذو

 يل هركذ ام ثيدح ىرجو ءابدألا ضعب لصوملا نم ةيرصملا رايدلا ىلإ لصو
 : هلوق وهو يوالحلا نبا تيب يفنأ هنآو نيهز ندلا غايب

 مره مأ تنأ ٌريهزأ انل لقف اهب 'نيحداملا زيجنو اهزيجت

 نحنو يوالحلا نبا اهمظان اهيندشنأ ةديصقلا هذه : بيدألا كلذ لاقف

 : يندشنأ هّنإف ةياورلا هذه فالخ ىلع تيبلا اذه هنع يورأو ٠ لصوملاب

 مره مأ تنأ ريهزأ انل لقف اهب كاتأ نم ودجت مث اهديجت

 مث ريهز نيدلا ءاهب هاور امك" ”الوأ اهدشنأ يوالحلا نبا له : يردأ امف

 « ملعأ ىلاعت هللاو ؟ امهذحأل .طلغلا لصح مأ بيدألا اذه هاورامك تيبلا ريغ

 . نسح نيقيرطلا نم دحاو لك نأ عم
 ةجاح الف ةمولعم روهشملا يلهاحلا رعاشلا ينزملا ىملس يأ نب ريهز ةصقو

 ا يول دا رعب ع داك دلع ياي رادع ور رايح رشح

 هنأ هسفن ىلع ىلآ ىبح « هل ءاطعلا ريثك مره ناكو « ةيلهاخبا ين برعلا ءارمأ

 فيجحجأف « ةمأ وأ دبع وأ ًاريعب وأ اسرف هلام نم ةرغ هاطعأ الإ ريهز هيلع ملسي ال

 الخ احابص اومبع : م اا يهز لك ه عروبدللا

 . تكرت مكر يخو « ًامره

 : امهو « ةيرصملا رايدلاب امهو -

 ينيبو مكنيب 'دعبلا لاحو مكارأ نأ ًاموي تقتشا ام اذإ

 - يبيع لثم ءيشب مكرظنأل >20ضايب يف ًاداوس مكل تثعب
 . «ملعأ هللاو

 ١ كيحداملا : نم رب ق .



 : حورطم نبا ثيدح نم هيف انك ام ىلإ دوعنو

 ضعب لغش ءاضق يف ةعافش نمضتت ةعق ر هتجرد عافترا لبق بتك هنأ يغلب

 رمآلا اذه » هباوج يف سيئرلا كلذ بتكف ؛ ءاسؤرلا ضعب ىلإ اهلسرأ « هباحصأ

 ير اا لا راو ار ل يلع هيف

 يذتملا لوق وهو ء هدصق ام مهفو هلغش ىضق

 لاتق مادقإلاو رقفي 1 "مهلك ”سانلا داس "ةقشملا الول

 . تاراشإلا فيطل نم اذهو

 ميظعلا دبع نب ىيحي نيسحلا وبأ نيدلا لامج لضافلا بيدألا يندشنأو
 اهب حدم ةعيدب ةديصق ١ يرصملا رازحلاب فورعملا ىلع نب دمحم نب ىيحي نبا

 ركذ ىلع امنم ترصتقاف ةليوط ةعيدب يهو : روكذملا حورطم نبا نيدلا لامج
 : اذه وهو . احلزغ

 هقوقح يضقأ ىسع بكرلا سبحاف

 هقوقع ىضرأ نأ ربلا كاذ دعب

 هقينأ تاعاسو ىوهأ نم عم

 لاز ام هيف يمارغف مهدعب ًازاجم ىحضأ نئلو

 هقيدص ىسني ال تقول اذه لثم يف رحلا ميركلاو يقيدص اي

 ”هقوشم ميقا عيبرلا' اذ وه

 ىوملا عرش يف يل حيبقف

 تضم تالليل هيف ىسنأ تسلل

000 

 ىبسع ىبللق ىلع كنم ادي عض ْ

 ىوملا عبر ىأر ٍذم يعمد ضاف

 نم قلؤللا هعمدأ دفن

 نإف بكرلا فقوتساو يعم فق

 هقوفخ ينج نيب يدهت نأ

 هقورد ماش دقو ماك ”مكلو

 هأ ّىعئ85

 يف ١ رشي

 هقيرطو يضمب هكرتاف فقب 0

 هقيقع برعلا ادغف

 تارذشلاو م90 : ١ ةرضاحملا نسحو ؟85 : ١ ( رصم مسق ) برغملا يف رازحلا ةمجر عجار ١

 : ؟ تاوفلاو موده

 . "1/9 ةنس هتافو تناكو « هرعش نم ةريبك ةعطق كلاسملا قو ؛ م6

 ؟؟ه : ةقرولا « رفاسلا ردبلاو 8٠ : ؛ ةرهازلا موجنلاو م54 : ه

 : ةقرولا #" يثكرزلاو

 535ه



 هقوحل مدعأ مل بكرلاو لمآ اهقحلي املق ”ضرأ يهف

 هقيقش ىعدي ذإ ردبلا هيتب نم اهئاجرأ ين تيلجتسا املاط
 هفير هيشت ول رمحلا ووو هذلخ ارارمحا ”درولا حضفي

 هقيلخ حورطم نباب يلاعملاو كلزي مل قيلخ نسحلا هِف

 ةئامسمخو نيعستو نيتنثا ةنس بجر نماث نينثالا موي هتدالو تناكو

 04 رصع ةئامتسو نيعبرأو عست ةنس نابعش لهتسم ءاعبرألا ةليل يفوتو « طويسأب

 دنع بتكي نأ ىصوأو « هنفدو هيلع ةالصلا ترضحو ؛ مطقملا لبخبا حفسب نفدو

 : وهو « هضرم يف همظن تيبود هسأر

 ' انفك الإ ياينأد نم ”كلمأ ال انهترم ةرفح رعقب تحبصأ

 .انأ نيئيسملا كدابع ضعب ”نبم هتمح- ر ”هذابع تثعسو نمي

 : هتوم دعب هسأر تحن ةبوتكم ةعقز يف دجو هنأ رك ذ اممو

 عمطلا اهيف كبر ”ةمحرو 2 عزحلا اذه 'توملا م عزجمتأ

 عست عيش "لك هتمحرف هنتئج ىرولا بونذب ولو

 ١ . ىلاعت هللا همحر

 عبار تبسلا موي روكذملا ؟ فسوي نيدلا ردب ةاضقلا يضاق ييوتو (330)
 هتسردمل ةرواجملا هتبرت يف نفدو « ةرهاقلاب ةئثامتسو نيتسو ثالث ةنس بجر رشع

 نامت .ةئس لوألا عيبر رهش يف دلو هّنأ ةديدع ًارارم ينربخأو . ىرغصلا ةفارقلاب
 . ؟ىلاعت هللا همحر « بسنلا يرازرز وهو « لبرإ لابج يف ةئامسمخو

 ' اهتحن نم ةانثملا ءايلا مضو ةلمهملا نيسلا نوكسو ةزمهلا مضب : طويسأو
 رصم رايد نم ىلعألا ديعصلاب ةديلب يهو « ةلمهم ءاط مث ةنكاس واو اهدعبو

 . ملعأ ىلاعت هللاو ء.طويتس : لوقيف نيسلا مضيو ة زمهلا طقسي نم مهنمو

 ١ توملل : رب نم س . :

 ه بهذلا تارذش رظنا ؟ : ١# (يرارز ) امهيلك ينو « ؟04 : ه ىبهذلا ربعو .

  3ع يف ةمج رثلا يهتنت انه 1

 احلا
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 جاهنملا بحاص ةلزج نبا

 « جاهنملا» باتك بحاص . بيبطلا ةلاوخ يسع نب ىبيحي يلع

 ريغو ةيودألاو ريقاقعلاو شئاشحلا ءامسأ هيف عمجو ٠ فورهلا ىلع هبتر يذلا

 نو ا ًاينارصن ناك ؛ ًاريثك ًائيش كلذ

 « قحلا نيدلا هّنأ ىلع ةجحلا ماقأو مالسإلا اهيف حدمو ؛ مهيهاذم راوع نايبو

 « ملسو هيلع هللا لص يبنلا روهظ نم ليجنإلاو ةاروتلا يف هأرق ام اهيف ركذو

 اهيف ركذ مث ٠ هورهظي ملو كلذ اوفخأ ىراصنلاو دوهيلا نأو ثوعبم ين هّنأو

 ةجحلا يذ ين هيلع تئرقو اهيف داجأ ةنسبح ةلاسر يهو . ىراصنلاو دوهيلا بياعم

 ينأ ىلع أرقي ناك هنأ همالسإ ببس ناكو . ةئامعبرأو نيناهو نيم هزم

 لئالدلا هل ركذيو مالسإلا ىلإ هوعدي لزي ملف « همزاليو: يلزتعملا ديلولا نبا يلع

 ديعس نسحلا ينأ.يملت وهو ء همالسإ نسح و .٠ ىلاعت هللا هاده ىبح ةحضاولا

 ء بدألا ملع يف رظن هل ناكو . بطلا يب عفتنا هبو : نسحلا نب هللا ةبه نبا

 كيلا للا يمكو
 تاتك كلذ نمف 0 بتكلا“ نم اريثك هللا رمأب يدتقملا مامإلل فنصو

 ةراشإلا » باتكو « ناسنإلا هلمعتسي اميف نايبلا جاهنم » باتكو ( نادبألا ميوقت ١

 نم ىلع درلاو عرشلل هتقفاومو بطلا حدم ين ةلاسرو « ةرابعلا صيخلت يف

 . فيناصتلا نم كلذ ريغو ء ملسأ امل سقلا ايلإ ىلإ اهبتك ةلاسرو . هيلع نعط
 طبس فسوي رفظملا وبأ هركذو . هلمعو بطلا ملع يف ريهاشملا نم وهو

 امل هّنإ : لاقف « نامزلا ةآرمو هامس يذلا هخيرات يف يزوحلا نبا جرفلا يبأ

 ببطي ناكو «٠ تالجسلا بتك' يف 'دادغبب 2 لا وبأ هفاخسما ا

 يبأ نباو 85ه : ءامكحلا خيراتو 5.8 : ٠١ ريثألا نباو ١١9 : و مظتنملا يف هتمج رت م

 . "مو يربعلا نباو ؟ه : ١ ةعبيصأ
 ش

 يف ١ . ينافمادلا هللا دبع وبأ يضاقلا وه تالجسلا ةباتك يف همدختسا يذلا نأ ءامكحلا خيرات

 ضخ



 « ضوع ريغب ةيودألاو ةبرشألا مهيلإ لمحيو « ةرجأ ريغب هفراعمو هتلحم لهأ

 يف اهلعجو « هتافو لبق هبتك فقوو . مهيلإ نسحيبو ءارقفلا دقفتيو
 « ةئامعبرأو نيعستو ثالث ةنس يف هلك اذه ركذ « هنع هللا ىضر ةفينح يلأ

 بترم هباتك نإف « هتافو ةنس يف م ناسنإلا رك دي نأ هتداغو

 .. نينسلا ىلع
 ةلزج نبا نأ « نامزلا 57 عماجلا ناتسبلا » باتك بحاص ركذو

 «نابعش رخاوأ يف : لالا واوا دارا دقن رار سو كال 0ك

 ةنس يف ناك همالسإ نأ هريغ ركذو « « دادغب خيرات » يف راجنلا نبا هنع هلقن

 رشع يداح ءاثالثلا موي : هخيرات يف راجنلا نبا داز « ةئامعبرأو نيتسو تس
 . ىلاعت هللا همحر « ةرخآلا ىدامج

 « ةنكاس ءاه اهدعبو ماللا حتفو يازلا نوكسو ميحلا حتفب : ةلزجو

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 مل
 لوتقملا يدرورهسلا

 يدرورهسلا «نيدلا باهش بقلملا « كريمأ نب شبح نب ىيحب حوتفلا وبأ

 وبأ وهو « همسا هتينك ليقو « دمحأ همسأ لقوا يلع لوتيملا ميكحلا

 0 كا يجرزحلا ةعبيصأ يأ نب دمحأ سابعلا وبأ ركذو ء حوتفلا

 2 مسا ركذي ملو « رمع روك ذملا يدرورهسلا مم ا نأ « ءابطألا تاقبط»

 ب ل تع ةلوأ هتركذ يذلا حيحصلاو

 . مهتفرعم يف كشأ ال ىرخأ ةعامج هب ينربخأو نفلا اذهب ةف رعملا لهأ نم ةعامج

 نبأآو ١١ : 8١4 ءابدألا مجعمو ١55 : م نازيملا ناسلو 404 : م نانحلا ةآرم يف هتمجرت - مو

 . 589 : ؛ يبهذلا ربعو ١١4 : ؟ ةرهازلا موجنلاو ١507 : ؟ ةعبيصأ يبأ

 . ةعوبطملا يف بألا مما عضوم يف ضايب كلانه ١
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 . ملعا هللا هيلع كنيخ رو + فاذا يدع قرقف

 خيشلا ىلع هقفلا لوصأو ةمكحلا أرق . هرصع ءاملع نم روكذملا ناك

 اذهو امهيف عرب نأ ىلإ « ناجيبرذأ لامعأ نم ةغارملا ةنيدمب ٍليحلا نيدلا دجم

 . عفتنا هتبحصبو جرت هيلعو .' يزارلا نيدلا رخف خيش وه ( يليحلا نيدلا دحجم

 . هنونف يف ًامامإ ناكو

 هنامز لهأ دحوأ روكذملا يدرورهسلا ناك : « ءابطألا تاقط » يف لاقو

 طرفم « ةيهقفلا لوصألا يف اعراب ةيفسلفلا نونفلل ًاعماج . ةيمكحلا مولعلا ' يف

 رخاوأ يف لتق هنأ ركذ مث « هلقع نم رثكأ هملع ناكو « ةرابعلا حيصف ءاكذلا

 ةمجرتلا هذه رخاوأ يف هركذنس ام حيحصلاو « ةئامسمخو نينامثو تس ةنس

 ناك هّنإ لاقيو : لاق مث ء ةنس نيثالثو تس وحن هرمعو ء ىلاعت. هللا ءاش نإ

 ءايميسلا ملع فرعي
 . قشمد نم اوجرخ دقو « هتبحص يف ناك هنأ : مجعلا ءاهقف ضعب ىكحو

 هجوتي نم قيرط يف قشمد باب ىلع يلا ةيرقلا . نوباقلا ىلإ انلصو املف : لاق
 هذه نم ديرن انالوم اي : خبشلا انلقف + يناكرت عم مغ عيطق انيقل ء بلخ ىلإ

 « مغ سأر اهب اورتشاو اهوذخ « مهارد ةرشع يعم : لاقف « هلكأن ًاسأر مغلا

 : لاقو هل قيفر انقحلف ”اليلق انيشمو « اب ًاسأر هنم اني رتشاف يناكرت كانه ناكو

 اذه يواسي « مكعيبي فرع ام اذه نإف . هنم رغصأ اوذخ . سأرلا اذه اودر

 : انل لاق كلذ خيشلا فرع املف « هايإو نحت انلواقتو « كلذ نم رثكأ سأرلا

 ثدحتي خيشلا يقبو ١ نحن انمدقتف « هيضرأو هعم فقأ انأو اوشماو سأرلا اوذخ

 هفلخ يشمب ينامكرثلا يقبو ٠ انعبتو هكرت ”اليلق اندعبأ املف . هبلق بيطيو.هعم

 « ىرسإلا هدي بذجو ظيغب هقحل هملكي مل املف « هيلإ تفتلي ال وهو هب حبصيو
 تيقبو هفتك دنع نم تعلخنا دق خيشلا ديب اذإو ؟ ينيلختو حورت نيأ : لاقو

 ء فاو ديلا ىمرف « هرمأ يف ريحتو يناكرتلا تهبف « يرحي اهمدو ينامكرتلا دي يف

 تفلتي .ءهو ًاعجار ينام رملأ ي ىقبو « انقحلو ىبميلا هديب ديلا كلت ذخأو خيشلا عجرف

 . ين ًادحوأ : ءابطألا تاقبط ؟
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 . ريغ ال لا يلا هظاباع يعدل

 نمي لعأ تاواد ةزرقك ماتا لعب لاو ع يتر تل

 باتكو « هقفلا لوا ين '«تاحيقنتلا» باتك كلذ نمف « فيناصت هلو
 ةلاسرلا هلو « (© قارشإلا ةمكح » باتكو « لكايهملا» باتكو « تاحنولتلا »

 ةلاسرو ءانيس نبا يلع يبل « ريطلا ةلاسر » لاثم ىلع « ةبيرغلا ةبرغلاب» ةفورعملا

 سفنلا ثيدح ىلإ اهيف راشأ ةمات ةغالب اهيفو « ًاضيأ انيس نبال « ناظقي نب يحد
 ا . ءامكحلا حالطصا ىلع اهب قلعتي امو

 يحاونو « ةيحيرألا بلاط اهب فطلتي  ةيسدق ةروض يف ركفلا : همالك نمو
 جلت نأ ةملظملا داسجألا ىلع مارحو « نولهاحا موقلا اهؤطي ال راد سدقلا
 سبالم نم تنأو هركذاو «نآللم ' هميظعتب تنأو هللا دحوف « تاومسلا توكلم
 ىبأف ٠ ناكرألا تسمطنال ناسمش دوجولا يف ناك ولو « نايرع ناوكألا
 : ناك ام ريغ نوكي نأ ماظنلا

 ٍناوكألا ىلع يبعس نم ترهظو 2 رهاظب تسل تلق ىتح تيفخف

 ظ : "[رخآ]
 اوظو. : نميلس نم. انيضقل يقتلن ام انّثأ انملع ول

 ل

 ك0 ا ا ا لور ركل لهدا تيا
 ْ 1 : ميكحلا

 اقوشت ميدقلا اهانغل تبصو ىمحلا ءاع رجم اهلك ايه تعلخ :

 . تاقيقحتلا : رب ١

 . هديحوتب : رب ا"

 . نم رب راس : نم ةدايز

 ,ا١٠١١ : ؟ ب رظنلا 4



 اهقاشف رايدلا وح تتفلتو

 اهباوج درف هلئاست تفقو

 ىمحلاب ىقّلأت قرب 'امتأكف
 : روهشملا هرعش نمو

 حاورألا مكيلإ نحن ادبأ

 مكقاتشت مكدادو لهأ تبولقو

 اوفلكت نيقشاعلل "

 مهؤامد حابت اوحاب نإ رسلاب

 مهنع ثدحن اومتك مه اذإو

 ”مهيلع ماقّسلل ”دهاوش تدبو

 مكيلع سيلو مكل حانحلا ضفخ
 ةحاترم هسفن مكاقل ىلإف

 ”ةمحراو

 ' افحلا قسغ نم لصولارونب اودوع

 مهبولقف هل اوفصق ”مهافاص

 مكبرقب باط تقولاف اوعتمتو

 ”ةمالم بحملا ىلع سيل حاص اي.
 ىوهملا بلغ نإ قاشعلل بنذ ال

 نيمار فارع
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 خ : س شماه

 . اتمحراو : رب

 . حاحسلا : سار

 اهقوفو » بابشلا قار ن هيف بشك دقو « ةدوسملا ةخسن يف فلوملا طخ نم يقب ام لوأ تيبلا اذه

 . س يف لمف كلذكو « « با رشلا .هلعل رز

 . حاترت مكلامج لالج ىلإو :

 اللا ىلإ ليبس ال نأ ىدصلا عجر

 اقربأ ام هنأكف ىوطنا مث

 حارلاو اهتاحير مكلاصوو

 " حاترت مكئاقل ذيذل ىلإو

 حاّضق ىوهلاو ةبحملا رئكس

 حابت نيحئابلا .ءامد اذكو

 ؛؟حافسلا عمدملا ةاشولا دنع

 حاضيإ مهرمأ لكشمل اهيف

 حامط هفرط مكاضر ىلإو

 حابص ”لاصولاو ”ليل رجملاف
 حابصملاو ةاكشملا اهرون يف

 * حادقألا تقرو بارشلا قار

 حابص لاصولا قفأ يف حال نإ

 اوحابو مارغلا امنف مهتامتك

 حابر حامسلا نأ اورد ا

 ؟ا/



 اوحارو تيس اش اب اودغف وعد قئاقحلا يعاد مهاعدو

 حالم مهقوش ةدشو رحب مهعومدف افولا نئس ىلع اوبكر
 حاتفملا مهاتأو اوعأد ىّبح هبابب ف ةولا اوبلط ام هللاو

 حارفأ مهلامز لكف ًادبأ 'مهبيبح ركذ ريغب نوبرطي ال
 اوحاصو هوأر امل اوكتهتف مهاذ دهاوش تباغ دقو اورضح

 حاورألا تشالتف اَمبلا ا مه تفشك دقو "مهنع "مهانفأ

 حالف ماركلاب هبشتلا نإ مهلثم اونوكت مل نإ اوهبشتف
 حادقألا تراد دق اهساك يف ابهتاهف مادملا ىلإ ميدن اي مق »ع -. »4#. و - .٠

 ٠حالفلا اهساد دق ةرمخ ال ةنايد ندب ماركإ مرك نم

 ىعفاش ناكو . اهركذب ةلاطإلا ىلإ ةجاح ال ةفيطل ءايشأ رعفلاو مظنلا ي هلو

 دقتعيو ليطعتلاو ةديقعلا لالحتاب مهتي ناكو «٠ توكلملاب ديؤملاب بقليو «٠ بهذملا
 اهؤاملع ىبفأ بلح ىلإ لصو املف «.هنع كلذ رهتشاو « نيمدقتملا ءامكحلا بهذم

 ةعامحلا دشأ ناكو ء هبهذم ءوس نم مهل رهظ امو هداقتعا ببسب هلتق ةخابإب
 ظ 2 . لبهج يبا نيدلا دجمو نيدلا نيز : نيخيشلا هيلع

 : . 'نيعلا فرح ي.هركذ مدقملا - يدمآلا نيدلا فيس خبشلا لاقو .

 : هل تلقف « ضرألا كلمأ نأ دب ال : يل لاقف « بلح يف يدرورهسلاب تعمتجا
 لعل : تلقف « رحبلا ءام تبرش يتأك مانملا يف تيأر : لاق ؟ اذه كل نيأ نم
 « هسفن يف عقو امع عجري ال هتيأرف ٠ اذه بساني امو ملعلا راهتشا نوكي اذه
 : دشني ام ًاريثك ناك لتقلا ققحت امل هّنإ : لاقيو ء لقعلا ليلق ملعلا ريثك هتيأرو

 : /هركذ مدقملا - يسبلا دمحم نب يلع حتفلا يأ لوق نم ذوخأم لوألاو

 يمد قارأ يمدق ىرأ يمدق ىشم يفتح ىلإ

 ففي



 ييدحا يابا لاو عدلا وع دنع كيران
 هللا همحر نيدلا حالص ناطلسلا نبا رهاظلا كلملا ةلود يف كلذ ناكو

 بجر سماخ يف كلذ ناكو « نيدلا حالص ناطلسلا هدلاو ةراشإب هقنخ مث هسبحف

 . ةنس نوثالثو نامت هرمعو ٠ بلح ةعلقب ةئامسمخو نينامثو عبس ةنس

 ةريس لئاوأ ين بلح يضاق دادش نباب فورعملا نيدلا ءاهب يضاقلا هركذو

 « نيدلا رئاعشل ميظعتلا ريثك ناك : لاقف " هتديقع نسح ركذ دقو ء' نيدلا حالص

 أشن باش لتقب بلح بحاص هتدّلَو رمأ دقلو : لاق مث « كلذ ين مالكلا لاطأو

 هيلع ضبق دق ناكو « عئارشلل ”دناعم هنإ : هنع ليق « يدرورهسلا » هل لاقي

 هبلصو هلتقف « هلتقب رمأف هب ناطلسلا فرعو « هربخ نم هغلب امل روكذملا هدلو

 . ًامايأ

 ناك الل : لاق هنأ روكذملا دادش نبا نع هخيرات يف يزوحلا نبا طبس لقنو

 باهشلا جرخخأ ةئامسمخو نينامثو عبس ةنس ةجحلا يذ خلس ةالصلا دعب ةعمخلا موي

 . هباحصأ هنع قرفتف بلحب سبحلا نم ًاتيم يدرورهسلا

 اهلهأ تيأرو « فيرشلا ملعلاب لاغتشالل نينس بلحب تمقأو : تلق
 ةقدنزلا ىلإ هبسني نم مهنمف : هاوه ردق ىلع ملكتي دحاو لكو « هرمأ يف نيفلتخم

 : نولوقيو « تاماركلا لهأ نم هتنأو حالصلا هيف دقتعي نم مهنمو « داحلإلاو

 دقتعي ال ًادحلم ناك هنأ ىلع سانلا رثكأو . كلذب هل دهشي ام هلتق دعب مهل رهظ

 « ةرخاآلاو ايندلاو نيدلا يف ةمئادلا ةافاعملاو ةيفاعلاو وفعلا ىلاعت هللا لأسن « ًائيش

 هلتق خيرات يف هتركذ يذلا اذهو ء داشرلاو قحلا لهأ بهذم ىلع انافوتي نأو

 كلذ نإ ليق دقو . ةمجرتلا هذه لوأ يب هتلقن ام فالخ وهو . حيحصلا وه

 . ًاضيأ ءىشب سيلو ء نينامثو نامث ةنس يف ناك
 . ةمجعملا نيشلابو ةدحوملا ءانلاوب ةلجقلا ءاحلا حتفب : شبحو

 ةنكاس اهتحن نم ةانثم ءاي مث ةروسكم ميم اهدعبو ةزمهلا حتفب : كتريمأو

 . ناطلسلا ةديقع نسح يأ ؟ 1 للا سرا

 . دادش نبا ةريس يف كلذكو « ًادناعم ناك : ق م
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 2 ريما نقيل راسا انعم يمجعأ مسا وهو فاك مث ةحوتفم ءار اهدعبو

 . ريغصتلل مسالا رخآ ي فاكلا نوقحلي مهو
 هادرععو

 رهاقلا دبع بيجنلا يأ خيشلا ةمج رد يف درورهس ىلع مالكلا مدقت دقو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ء هنم بلطيلف يدرورهسلا

16 

 ةعيبر ينأ نب شايع نب هللا دبع ىلوم « ءىراقلا عاقعقلا نب ديزي رفعج وبأ
 ًاضرع ةءارقلا ذخنأ ؛ يندملب روكذملا رفعج وبأ فرعيو « ةقاتتع يموزخملا

 يأ نب شايع نب هللا دبع هالوم نعو « امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع نع

 باطحلا نب رمع نب هللا دبع عمسو ؟ هلع هللا 5 ةريره يأ نعو « ةعيبر

 يضر تباث نب ديز ىلع أرق لاقيو « مكحلا نب ناورمو « امهنع هللا يضر
 ناميلسو ميعن نأ نب نمحرلا دبع نب معفان ًاضرع هنع ةءارقلا ىورو « هنع هللا

 « ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبعو ءاذحلا نادرو نب ىسيعو زامتج نب ملسم نبا
 . ةءارق هلو

 ”سانلا ءىرقي ناكو « ةقث عاقعقلا نب ديزي : يئاسنلا نمحرلا دبع وبأ لاق

 نب ديزي رفعج وبأ : يكلاملا مساقلا نب دمحم لاقو . ةرحلا ةعقو لبق ةنيدملاب

 : لاق « مّلسو هيلع هللا لص 7 جوز « اهنع هللا يضر ةملس مأ ىلوم عاقعقلا

 لضفأ نم ناكو « يموزخملا شايع نب هللا دبع ىلوم ور بدنج هنإ لاقيو

 ناك هنأ عاقعقلا نب ديزي رفعج وبأ ينربخأ : ملسم نب ناميلس لاقو . سانلا
 ىلع ةرحلا تناكو « ةرهلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم يف ءىرقي

 بيذهتلا بيذهتو 8984 : ه ريثألا نباو 75 : نابح نبا لاجرو ه*8 : فراعملا يف هتمجرت - 4
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 ينربخأو «ةنيدملا مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدقم نم ةنس نيتسو ثالث سأر
  سانلا أرقأ نم ناكو « شايع نب هللا دبع هالوم ىلع فحصملا كسمب ناك هّنأ

 .مأ ىلإ هب يتأ هنأ ينربخأو « هتءارق هنع تذخأو أرقي ام موي لك ىرأ تنكو

 ناميلس لاق «ةكربلاب هل تعدو هسأر ىلع تحسمف « ريغص وهو اهنع هللا ىضرةملس

 لب ال : تلقف ؟ تأرق وأ تأرقأ : لاقف ؟ نآرقلا تأرقأ ىّم هتلأسو : روكذملا
 ةرحلا تناكو « ةيواعم نب ديزي نامز يف ةرهلا لبق « تاهيه : لاقف « تأرقأ

 . ةنس نيسمخو ثالثشن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دعب

 دعب ءىراقلا عاقعقلا نب ديزي رفعج وبأ لسغ امل : ميعن يلأ نب عفان لاقو

 نمم دحأ كش امف « فحصملا ةقرو لثم هداؤف ىلإ هرحن نيب ام اورظن هتافو

 . نآرقلا رون هنأ هرضح

 عفان ناك نيح عاقعقلا نب ديزي رفعج وبأ ينربخأ : ملسم نب ناميلس لاقو
 « ينرفك مث يلع أرقيف ةباؤذ هل مالغ وهو ينيتأي ناك ؟ اذه ىرتأ : لوقيف هب رمب

 يذلا ضايبلا كلذ نإ : رفعج يأ دلو مأ تلاقو « ناميلس لاق . كحضي وهو

 رفعج ابأ تيأر : ناميلس لاقو . هينيع نيب ةرغ راص هداؤفو هرحن نيب ناك

 يناوخإ ءىرقا معن : لاق ؟ رفعج ابأ : هل تلقف ةبعكلا ىلع وهو مانملا يف هتوم دعب
 « نيقوزرملا ءايحألا ءادهشلا نم ينلعج ىلاعت هللا نأ مهربخأو « مالسلا ينع

 « سيكلا سيكلا : رفعج وبأ كل لوقي : هل لقو مالسلا مزاح ابأ ءىرقاو

 . تايشعلاب كسلجم نو ءارئي هتكئالمو لجو رع هللا نإف

 ًاحاص الجر ءىراقلا رفعج وبأ ناك : ىلاعت هللا همحر سنأ نب كلام لاقو

 . ةنيدملاب سانلا ١ يفي

 نيثالثو نيتنثا ةنس عاقعقلا نب ديزي رفعج وبأ تام : ' طايخ نب ةفيلخ لاقو
 يلع وبأ لاقو « ةئامو نيرشعو نامث ةنس تام : هريغ لاقو « ةنيدملاب ةئامو

 لزي ملو : زائمج نبا لاق « تاءارقلا يف « عانقإلا» باتكل وأ يف يزاوهألا

 « ةنيدملاب ةئامو نيثالثو ثالث ةنس ينوت نأ ىلإ ةءارقلا يف سانلا مامإ رفعج وبأ

 ١ ةفيلخ خيرات ؟ .ءىرقي : يررحلا : 5١4 .
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 . ملعأ هللاو « ةثامو نيثالث ةنس يف يثوت هنإ ليقو

 فوشتي دقو ١ عضاوم يف ةمجرتلا هذه يف :ةرحلا ركذ رركت دقو : تلق

 . هب هل ملع ال نم كلذ ةفرعم ىلع فوقولا ىلإ
 هذبب تناك ىتمف « دوس ةراجح تاذ ضرأ لكل مسا لصألا ين ةرحلاو

 ء مقاو ةرح ةرحلا هذه, دارملاو « ةريثك رارحلاو . ةرح ا ليق ةفصلا

 نب ديزي ناك  ةيقرشلا اهتهج يف ةنيدملا نم برقلاب يهو « ةروسكملا فاقلاب
 ةبقع نب ملسم همدقم ًاشيج ةنيدملا ىلإ ريس دق هتيالو ةدم يف نايفس يأ نب ةيواعم
 اهيف ىرجو « اهب ةعقولا تناكف « ةرحلا هذه ىلإ اهلهأ جرخو « اهبهنف يرملا
 تدلو ةرحلا ةعقو دعب هّنإ ليق ىبح . خيراوتلا يف روطسم وهو هحرش لوطي ام

 اهيف ىرج ام ببسب « جاوزأ نطل سيل نمم « ةنيدملا لهأ نم ركب فلأ نم رثكأ
 : . روجفلا نم

 هب لزن « ةكم ىلإ هجوتو ةنيدملا لهأ لتق امل يرملا ةبقع نب ملسم نإ مث
 : هل لاقو ينوكسلا ريمت نب نيصح اعدف « ىشرَه ةينث : هل لاقي عضومب توملا

 هركأو «كيلوأ نأ توملا يل, لزن نإ ”يلإ دهع نينمؤملا ريمأ نإ ءرامحلا ةعذرب اي
 رانلا تلخد نئل : لاق مث اهدمتعي رومأب هيلإ ىصوأ هّنإ مث . توملا دنع هفالخ
 . ىقشل ًاذإ ىنإ ةرحلا لهأ ىلتق دعب

 ءاطلاو ةزمحلا مشب : مطألاو . ةنيدملا ماظآ نم مطأ مسا هنإف مقاو اًمأو
 ليقف « هيلإ ةرحلا تفيضأف ةرحلا هذه دنع ًاينبم ناكو « رصقلاب هيبش « ةلمهملا
 ٠ ١ . ملعأ هللاو « مقاو ةرح

 . الك



 ع0

 تامور نب ديزي

 ذخأ ؟ يندملا ماوعلا نب ريبزلا لآ ىلوم ءىراقلا نامؤر نب ديزي حو روبأ

 سابع نبا عمسو . يموزخملا ةعيبر يل.أ نب شايع نب هللا دبع نع ًاضرَع ةءارقلا

 . ميعن لأ نبا عفان ًاضرع هنع ةءارقلا ىورو «مهنع هللا يضر ريبزلا نب ةورعو

 انثدح : ريرج نب بهو لاقو . ةقث نامور نب ديزي : نيعم نب ىيحب لاق

 . ةالصلا يف يآلا نادقعي نامور نب ديزيو نيريس نب دمحم تيأر : لاق يلأ

 « معطم نب ريبج نب عفان بنج ىلإ ٍلصأ تنك : نامور نب ديزي لاقو

 هللا يضر باطحلا نب رمع نمز يف نوموقي سانلا ناك هّنأ ديزي ىورو

 « ةئامو نيثالث ةنس يف ديزي يفوتو . ناضمر رهش يف ةعكر نيرشعو ثالثب هنع
 ش . ' ىلاعت هللا همحر

 . نونو فلأ مث ميم اهدعبو واولا نوكسو ءارلا مضب : امور

 ندمم م ةعع م همم ممم ممم هجم مع موس وعم م همم و هممصيس معمم

 . "58ه : ١١ بيذهتلا بيذجتو "ه١ : ؟ ةياهنلا ةياغ يف هتمج رت موو

 ١ ق يف ةمج رتلا ىهتنت انه .

 ا



 ملك

 بلهملا نب ديزي

 يف هيبأ ر كذ مدقت دق - يدزألا ةرفص يبأ نب بلهملا نب ديزي دلاخ وبأ

 نبا ركذ ؛ ماهل كالا نع .ىنأو بط كيلك دعس دكار ملاورع

 يف  هوبأ تام امل هّنأ : نيخرؤملا نم: ةعامجو "« فراعملا» باتك يف ةبيتق

 نبا ديزيو « هناكم ديزي هدلو فلختسا دق ناك  هتمجرت يف روكذملا خيراتلا
 . يفقثلا فسوي نب جاجحلا يأرب ناورم نب كلملا دبع هلزعف ؛ ل

 يل ةركذ مدقب دقو : تلق يلهابلا ملسم نب ةيبْنق ناسارحخ يف هناكم ىلوو

 هتخأ جوز جاجحلا ناكو : تلق  جاجحلا دي يف ديزيراصو - فاَقلا فرح

 هنم ىشخيف ةباجنلا نم هيف ىري ال ديزي هركي جاجحلا ناكو - بلهملا تنب دنه
 ناكو « هيلع بثي ال يك تقو لك يف هوركملاب هدصقي ناكف « هناكم بترتي ال
 « هناكم نوكي نّمع ةعانصلا هذه يناعي نمو نيمجنملا لأسي تقو لك يف جاجحلا

 « روكذملا ديزي ىوس كلذل لهأ وه نم ىري الف « ديزي همسا لجر : نولوقيف
 ديزي يلو جاجحلا تام امل هّنِإف . عقو اذكو « نيقارعلا ريمأ ذئموي جاجحلاو
 . نيخرؤملا لوق اذه « هناكم

 برهو « جاجحلا هبذعف : لاق «  فراعملا ١ يف هركذ ام ةمئت 7 ىلإ دوعن

 هيخأ ىلإ هل عفشف هاتأف «٠ كلملا دبع نب ناميلس ديري ماشلا ىلإ هسبح نم ديزي

 ريثألا نباو يربطلاك يومألا رصعلا نع ثدحتت يلا ةيخيراتلا رداصملا ين هرابخأو هتمجرت - 5
 لماكلاك ةماعلا ةيبدألا بتكلا يفو « قئادحلاو نويعلاو نودلخ نبأاو يبوقعيلاو يدوءسملاو
 . كلذ سيتي ثيح « اهعضاوم ين فلؤملا اهيلع دمتعا يتلا رداصملا ىلإ ريشنسو . خلا . . . دقعلاو

 0 "وو 00ه ع رظنا 0

 . 4.٠6٠١ : فراعملا ؟

 . ىرخألا خسنلاو ةدوسملا يف دري لو ؛ذئموي نم نينس تس نم ًاوحن ثكمف : ةيرصملا ةعوبطملا يف داز 0

 .محع : ؛ حج رظنا ؛

 اف



 تضفأ نيح ناسارخ ناميلس هالو مث « هنع فكو هنمأف « كلملا دبع نب ديلولا

 ناميلس توم هاقلتف « قارعلا ديري لبقأو ناتسه دو ناجرج حتتفاف « ةفالحلا هيلإ

 هب ثعبو هقثوأف « ةأطرأ نب يدع هذخأف « ةرصبلا ىلإ راصف « كلملا دبع نبا

 ىتأو هسبح نم برهف « رمع هسبحف « هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع ىلإ
 هجوف « كلملا دبع نب '[ ديزي علخو ] ديزي فلاخف . رمع تامو « ةرصبلا
 . هلتقف ةملسم هاخأ هيلإ

 نب ديزي : ريبكلا هخيرات ين“ ركاسع نباب فورعملا مماقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 زيزعلا دبع نب رمع هعزن ١ « كلملا دبع نب ناميلسل ةرصبلا ةرمإ يلو بلهملا

 نع ىكح (؛ هيلع ًاطوخسم رمع ىلع هب مدّقو « ةأطرأ نب يدع ىلوو

 نمحرلا دبع هنبا هنع ىورو « بلهملا هيبأو زيزعلا دبع نب رمعو كلام نب سنأ
 نإ : يعمصألا لاقو . مهريغو يعيبسلا قاحسإ وبأو بلهملا نبا ةنيبع وبأو '

 ىلع باذعلا هنع ففخي نأ هلأسف « باذعلا ءوسب هذخأو ديزي ىلع ضبق جاجحلا

 : لاق « ليللا ىلإ هبذع الإو اهادأ نإف « مهرد فلأ ةئام موي لك هيطعي نأ

 لطخألا هيلع لخدف « هموي يف هباذع اهب يرتشيل مهرد فلأ ةئام ًاموي عمجف
 : "؟لاقف رعاشلا

 ديزي نيأ تاجاحلا ووذ حاصو مكدعب ”ناسا رخ تداب دلاخ ابأ

 دوع كدعب نيورملاب ًرضخا الو ةةرطم كدعب ناورملا رطْم الف

 دوج كدوج دعب داوحل الو ”ةجبب كدعب كلملا ريرسل امف

 ةينثت امه « نيورملاب رضخا الو « ناورملا رطم الف » يناثلا تيبلا يث هلوق

 يهو « ذورلا ورم ىرخألاو « ىمظعلا يهو « ناجهاشلا ورم امهادحإ ء ورم

 اذه اههركذ نكت دقو ناضارتك ناثروهزفت ناكيدم امهاتلكو +: قرغملا“
 : لاقو هب اعدف « جاجحلا كلذ غلبف « فلألا ةئام هاطعأف : لاق  باتكلا

 مويلا باذع كل تبهؤ دق ؟ ةلاحخلا هذبب تنأو مركلا اذه ”لكأ « يزورم اي

 . هدعب امو

 ١ قدزرفلا ناويد يف تدرو ؟ . رب ر نم ةدايز ١ : 10 .

 فل



 تايبآلاو ةعقاولا هذه بحاص نأ روهشملاو « ركاسع نبا ركذ اذكه : تلق
 هللاو ع مجعألا دايز ناويد يف تايبألا هذه تيأر ينام ؟ قدزرفلا وه

 . باوصلاب ملعأ

 نب ناميلس ًادصاق جاجا نع يفرح ال ديزي نأ ًاضيأ ظفاحلا ركذو

 « برع تايبأ ىلع ماشلاب هقيرط يف زاتجاف « ةلمرلاب ذئموي وهو . كلملا دبع
 فلأ مهطعأ : لاقف « هبرشف نبلب هاتأف « نبل ءالؤه 'انقتسا : همالغل لاقف

 « يبسفن فرعأ ينكل : لاق ٠ كنوفرعي ال ءالؤه نإ : مالغلا لاقف « مهرد

 . مهاطعأف . مهرد فلأ مهطعأ
 « هسأر قلحف ءاجف « ًاقالح بلطف بلهملا نب ديزي جح : ًاضيأ ظفاحلا لاقو

 ةنالف يمأ ىلإ يضمأ فلألا اذه : لاقو ,« شهأدو ريحتف « مهرد فلأب هل رمأف
 دحأ سأر تقلح نإ قلاط يتأرما : لاقف « رخآ ًافلأ هوطعأ : لاقف « اهيرتشأ

 . نيرخآ نيفلأ هوطعأ : لاقف . كدعب

 « بلهملا نب ديزيل ًايخاؤم صاعلا نب ورمع نب ديعس ناكو : ىبئئادملا لاقو

 ديعس هاتأف « هيلإ لوخدلا نم سانلا عنم ديزي زيزعلا دبع نب ٌرمع سبح املف
 ينيب تلح دقو « مهرد فلأ نوسمخ ديزي ىلع يل « نينمؤملا ريمأ اي : لاقف
 ديزي هب رسف . هيلع لخدف « هل نذأف , هيضتقأف يل نذأت نأ تيأر نإف « هنيبو

 . كعم يهو الإ جرخت ال هللاو : لاقف « ديعس هربخأف ؟ "يلإ تلخد فيك : لاقو

 ديعس ىلإ لمح ىتح « هلزنم ىلإ هجوف « اهنضبقيل ديزي فلحف « ديعس عنتماف
 . مهرد فلأ نوسمخ

 : مهضعب لاق كلذ يفو : لاَقف ركاسع نبا دازو

 ديزي ريغ نجسلا يف ًارئاز ابح ًآدجام سانلا نم ًاسوبحم ّرأ ملف
 ه0 ساس

 كديعسل تلجع ًاغلأ نيسمخ ةراجأ ةأنتأ ذإ ورمع نب ديعس

 « سينألاو سيلحلا ١ باتك يف يناورهنلا ايركز نب ىفاعملا جرفلا وبأ ركذو ]
 ةازغ نع ةريبه نب رمع كلملا دبع نب ناميلس مرغأ : لاق ينوكلا هللا دبع نع

 انقستسا : خسنلا رثكأ يفو ؛ ةدوسملا يفاذك ١

 انك



 « قارعلا يلو دقو « بلهملا نب ديزي ىلإ ىشمف ؛ مهرد فلأ فلأ رحبلا يف

 ثراحلا نب رفز نب ليذهلاو يبسبعلا دلاخ. نب عاقعقلاو يرملا نايح نب نامثع

 بجاحلا مه نذأ ديزي قدارس باب ىلإ اوهتنا املف « سيق نم مهريغو يبالكلا

 هسفن ىقلأف ' ةقتسم يف جرخ غرف املف 4 هسأر لسغي هنأ مهملعأو ٍمطوخد يف

 ءانديسو انخيش ةريبه نبا اذه : نامثع لاقف ؟ مكنيب فّذأ ام : لاق مث هشارف ىلع

 نم هيلع جرخف هدنج هاطعأف رحبلا ىلإ ههجو ثيح الام هعم لمح ديلولا ناك

 بحاصو ناميلسل ريزوو نميلا لهأ ديس ديزي انلقف « مهرد فلأ فلأ همرغ

 سيق لاومأ اهتعسو ول هللاوو « انلاثمأب سيل نمع اهلاثمأ لمحي دق نمو قارعلا

 كيلإ هللا هقاس ريخ اذه « بلهملا نبا [ اي ] : لاقف عاقعقلا ملكت مث . اهانلمتحال

 نع كدصي نلف « ىلوألا كتالعف ضعبك هب لعفاف « كنم هب ىلوأ دحأ سيلو

 بهف « « لمح اميف ةريبه نبا عم كلنيتأ دقو لخبت الو « قيض قحلا اذه ءاضق

 « بلهملا نبا اي : لاقف رفز نب ليذهلا او مث ؛ انتروع برعلا يف رثساو انلاومأ انل

 « قارعلاب كلاومأ نأل « كيلإ تيشم امل ادب كيلإ ىثمملا نم تدجو ول دا

 لا او ء اسورحم اندنع نم جرخت مث ًافيض انيف تمقأ مث افئاخ انتيتأ امّنإو

 ؛ مامذلل بجوأو ةوظحلا ين برقأ انهاه امو « قا رعلاب كنيتأنل ماشلاب كانكرت نئل

 ينربخأ « ءالؤه لاق ام بلهملا نبا اي كل ' لوقأل ينإ : لاقف ةمثيخ نبا ملكت مث

م هللاو ال ؟ لوعملا نم ىلعف ةريبه نبا ىلع ام لامتحا نع تزجع تنأ نإ
 دنع ا

 ةريبه نبا ملكت مث ؛ جرف هل ةفيلحلا دنع الو , عستم مهلاومأ يف الو «لابكم هل سيق

 م دقتم كمامأ يل سيل هتنأل « تحج أ مأ تددر « يتجاح تيضق دقف انأ امأ : لاف

 نب ديزي كحضف . اهتيضقف يسفن يف تناك ةجاح هذهو « رخأتم كفلخ الو

 : عاقعقلا لاقف « اومكتحاف راذتعا الو « لخبلا وخأ رذعتلا نإ : لاقو بلهملا

 ماعطلاب ءيجف : لاق « "كءادغ :مالغ اي « تلعف دق : ديزي لاقف « لالا فصن

 ثالثلا خسنلا يف ةحضاو ريغ ةظفللا نإف ةيريدقت ةءارقلا هذهو ؟ مكلا ةليوط ةورف : ةقتسملا ١

 . ةينسم : نم يلو « ةبيبس : رب ين اهلإ برقألاو

 . لوقأ ال : رب ؟

 . كءادغ مالغ اي انرأ : رب م

 نوح



 مث : لاق ءانل ةوسكلا داجأو انبييطتب رمأ انغرف املف « ١انغرفأ امم رثكأ انيقبأف
 دعب هلمحي نم « يقب امع ينوربخأف : ةريبه نبا لاق « انررم اذإ ىح انجرخ
 نيب ام ديزي يردي ام هللاو « مكراطخأو مكرادقأ هللا رتغص دقل؛ بلهملا نبا
 2 يئابلا ين هومّلكف هيلإ اوعجرا « ءاوس الإ هدنع امه امو « مامتلاو فصنلا
 اذإ : بجاحلل لاف «مامتلا يف هيلإ " نوعج ريس نأ مهب نظ ديزي ناك دقو : لاق
 ناو مكانلقأ ممدن نإ ؛ ديزي مهل لاقف « مهلخدأ اوداع املف ؛ مهلخدأف اوداع
 هتلقثأ رقوأ اذإ ريعبلا نإ « بلهملا نبا اي : ةريبه نبا هل لاقف « مكاندز مللقتسا
 : لاقف ناميلس ىلإ بكر مث , كنع اهتلمح دق : لاقف « لقثم يقب امب انأو « هانذأ
 مستا ءيش نع قيضأ ال يتنإو « يب, غلبتل يتحشر امّنإ كتإ « نينمؤملا ريمأ اي
 الولو , مراكملا اهب ىبتو سانلا اهب عنطصي كلضاوف انيديأ يف امو « كلام هل
 هل لاقف « هباحصأ هوجوب ةريبه نبا يناتأ هّنإ هل لاق مث ؛ ريغصلاب انقلق كناكم
 عوزج « عونم عومج « بض بخ « هدنع هللا لام يف كايا «كسمأ : ناميلس
 نذإ اهلمحا : لاق « هنع اهتلمح : لاق ؟ اذاه تعنصف « هيه . عوله
 مث « ةادغلاب اهلماح انأو ةعدخ اهتلمح ام هللاو : لاق « نيملسملا لام تيب ىلإ
 كب تكذ : لاقو كحض هآر املف « ديزي اعد كلذب ناميلس ربخأ املف « اهلمح

 « ينمي يل تفو دق « كل اهدمحو يلع اهمرغ « يدانز كب تيروو « يران
 . ؟[ لعفف « كيلإ للملا عجرأف

 نم يلإ بحأ نسح ءانثلو , توملا نم بحأ ةايحلل هللاو : ًاموي ديزي لاقو
 عمسأ نذأ يل نوكي نأ تببحأل دحأ هتطنعي مل ام تيطعأ ينأ ولو « ةايحلا
 هببأ ةمجرت يف مالكلا اذه ركذ قبس دقو ؛ ًابرك تم انأ اذإ يف لاقي ام ًادغ
 1 . ملعأ هللاو « ديزي هنبا مالك نم ال , همالك نم هنأو بلهملا

 ”لَم نم هءاج اخيطب بلهملا نب ديزيل ليكو عاب : يئادملا نسحلا وبأ لاقو
 « نيلاقب انتكرت : هل لاقف ديزي كلذ غلبف « مهرد فلأ نيعبرأب هكالمأ ضعب

 ١ انفرع امم رثكأ هنم انركنأو : رب ,
 نوعج ريس مهنأ نظ : رب ؟ .

 . خسنلا رئاس نود رب نم ر : نم ةدايز

 كد



 ١ نهيف همسقت نم دزألا زئاجع يف ناك امأ

 : هيف لوقي رعشب أب نب رمع هحدمو
 ادادجأو ءابآ مراكألا اونك مهتبسن نإ موق بلهملا "لآ

 اداك الو مهيعاسمنم اند امو ”مهلضفب 5 ردساح مك

 اداسح سانلا ماثلل ىرتالو ةدّسحم اهاقلت نينارعلا نإ

 اداح امل ايندلا نم تمكتحا اب .”مهلخو مهنع "دح دجملل ليقول

 اداسجأس انلا نود بلهملا لآ اهل نوكي حاورأ مراكملا نإ

 لجر لاقف « ةعاضق نم موق بلهملا نب ديزي ىلع مدق : يعمصألا لاقو

 : مهلم

 بلطتن يذلا نم كيدل ُبَلَط انتاف ام اذإ يردن ام هللاو

 بستي مراكملا ىلإ كاوس ادحأ "دحين ملف دالبلا يف انبرض دقلو

 بهذن "نم ىلإ اندشرأف الوأ انتدوع ىلا كتداعل ربصاف

 : هدشنأف هيلع دفو لبقملا ماعلا ين ناك املف « رانيد فلأب هل رمأف

 قاوسألا عمجم كباب ”نأكو ة"ةروجهم ”مهباوبأ ىرأ يل ام

 قافالا نم اوعجتناف ”كيديب ىدنلا اوماش مأ كوباه مأ كوباح

 قاشعلا ةليلق تامركملاو ًاقشاع مراكملل كتيأر يتنإ

 . مهرد فالآ ةرشعب هل رمأف

 « بلهملا يب نم مركأ ةيمأ يب ةلود يف نكي مل هّنأ ىلع خيراتلا ءاملع عمجأو

 0 ملعأ هللاو ء ةكماربلا نم مركأ سابعلا يب ةلود ين نكي مل اك

 . ةروهشم فقاوم ًاضيأ ةعاجشلا

 تعقو ثبلهملا نب ديزي نأ « ءايكذألا» باتك يف يزوحلا نبا ىكحو

 امأ « نم رب ع ق خسنلاو ةدوسملا ين دري ملو «ًاديدش ًابضغ بضغو : ةيرصملا ةعوبطملا يف هدعب داز ١

 اكن



 ثيح نم لقعلا تعيض : ”هوبأ هل لاقف . هسفن نع اهعفدي ملف "ةيح هيلع
 ةعاجشلا تظفح

 « جاجحلا ىلع يدنكلا سيق نب ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع جرخ املو
 بلهملا لآ ًاموي اوركذف . ةعامج هيلإ عمتجاف رتست ىتأ « ةروهشم هتصقو
 يف ناكو « يعئيردقلا لاله نب شيرحل نمحرلا دبع لاقف « مهيف اوعقوو
 هسفنل نوصأ ًادحأ ملعأ ام هللاو : لاقف ؟ ملكتت ال ةمادق ابأ اي كل ام : موقلا
 | بهن ةذغلا ينال لذيأ الو خرا يف

 نع اوبكر دق هينب ىأرف « بلهملا ىلع يبلكلا ميلس نب نمحرلا دبع مدقو
 01 ا لاقف . مهرخآ
 . ةمحلم طابسأل مكنإ ةوبن

 « هيلع يلصيل ديزي هاخأ مادقف « ةرفص يبأ نب بلهملا نب بيبحل نبا تامو
 سانلا هفرش دق ىخأ نإ : لاق + كتبا تملا دم يما تناو ةيققنأ هل ليقف

 ام هنم عضأ نأ تهركف « اهراصبأب برعلا هتمرو « تيصلا هل مهيف عاشو
 . ىلاعت هللا هعفر

 هيلعو يشمي وهو بلهملا نب ديزي ىلإ ريتخَشلا نب هللا دبع نإ فرطم رظنو
 : ديزي لاقف ؟ هلوسرو هللا اهضغبي يلا ةيشملا هذه ام : هل لاقف « اهبحسي ةلح
 نكن وا ةونق ةقه كرقلاو + ةونم: ةقطت كلوأ ليك لاقف ؟ ينفرعت امأ

 دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ىبعملا اذه مظن دقو : تلق . ةرذع لماح كلذ

 : لاقف يمزراوحلا يماسبلا

 'هراذم ”ةفطن ”لبق نم ناكو هتروصب بجعم نم تبجع

 هرذق ةفيج ضرألا يف ريصي هتروص نسح دعب دغ يفو
 هرذعلا لسمحي 'هيبوث نيب ام هتوخحنو هبجع ىلع وهو

 يأ ةمجرت يف ريبكلا هخرات يف ركاسع نباب فورعملا ظفاحلا ركذو (331)
 ىلع دفو « نيحودمملا ءايخسألا دحأ ًادلخم نأ باهملا نب ديزد نب دلح شادخ
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 « رمع هسبح دقو « ديزي هيبأ رمأ يف هملكي هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع
 ضيب نب ةزمح هاتأف « ةفوكلاب هقيرط يف زاتجاف « ناجرج هالو دق هوبأ ناكو

 0: هدشنأو هيدي نيب ماقف ةفوكلا لهأ نم ةعامج يف روهشملا رعاشلا ىفنحلا

 اهضقاف ةجاح يف كانيتأ

 رشعم ىلإ 'انلكت ال الو

 ةرسأ نم عرفلا ين كنف
 تأشن "ام مهيف بدأ يو

 رومألا ”ماسج اهيف كّمهف

 بحرملا بحي ًابحرم لقو

 اوبذكي ةدع اودعي ىم

 برغملاو ”قرشلا عضخ مهل
 اوبدأ ام كرمعل معتف

 بيشألا ديسلا غلب ام

 اوبعلي نأ كتادل مه.
 5 ف لأسيف

 اوبلطي نأ كبابي نّممو

 . مهرد فلأ ةئامب هل رمأ ليقو « اهاضقف . كتجاح تاه : هل لاقف

 داع املف « هقح ىضقو هزاجأف كلذ لبق هراز دق ناك لجر دلخم ىلع مدقو

 : لاق ؟ كدر اذامف : لاق «ىلب : لاق ؟ كانزجأف انتيتأ نكت ملأ : دلخم هل لاق هيلإ

 : كيف تيمكلا لوق

 ”لئاس الأ تلقف تدجو

 نيلئاسلل ”ةيطعلا كنمف
 بعرب

 "[ ادازو انتينم قوف ىطعأو اكلت امف ليزحلا هانلأس ]

 اداعف هل تدع مث ىطعأف اندع مث ىطعأ مث ىطعأف

 اداسولا ىبثو ًاكحاض مسيت الإ هيلإ "دوعأ ام. ًارارم

 ا ش . هاطعأ ناك ام هل فعضأف

 ناتس ربطو ناجرج حتف دق بلهملا نب ديزي ناك : يبلهملا رمع نب ةصيبق لاقو
 « ناجرج بحاص ناك : تلق - مهئاسؤر نم سيئر وهو « لوص ذخأو

 ١ نونلا ديدشتب - انلكت الو : راتخملاو نم رب ق - .

 . س نم ةدايز © .دق : رب »

 انين



 نيبيدألا يلوصلا ىبيحي نب دمحم ركب يلأو يلوصلا سابعلا نب ميهاربإ دج وهو

 « ةريثك 0 ةريثك ”الاومأ ديزي باصأف : لاق - نيروهشملا نيرعاشلا
 امهحتفي ملو « ناجرجو ناتس ربط تحتف دق ينإ : كلملا دبع نب ناميلس ىلإ بتكف

 نارطقب كيلإ ثعاب يّنإو « يريغ مهدعب ناك نمم دحأ الو ةرساكألا نم دحأ

 ناميلس تام املف . يدنع اهرخآو كدنع اهوأ نوكي ايادهلاو لاومألا اهيلع

 ةدعلا هذهب رمع هذخأ :هدعب هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع ىلإ ةفالحلا تضفأو
 نم دلخم بهو : يباهملا ةصيبق لاق  رمع ىلع دلخم هنبا مدقف « هسبحف ناميلسل

 دارأ املف - مهرد فلأ فلأ قشمد درو نأ ىلإ ناجهاشلا ورم نم هجورخ ندل
 دقل : رمع هل لاقف « ةيطال ةوسنلقو ةركنتسم ًابايث سبل رمع ىلع لوخدلا دلخم .

 كلاب ام : هل لاق مث ؛ انلبسأ ملبسأ اذإو انرمش مكرمش اذإ : هل لاقف-« .ترّمش
 هيلع مكحلاف ةلداع ةنيب هيلع نكت نإف « خيشلا اذه تسبح كوفع .سانلا عسو دق

 برعلا ثدحتت الف نيميلا امأ : ديزي لاقف « هعايض ىلع هحلاصف وأ « هنيميف الإو

 . بلطي امل ءافو اهيف يعايض نكلو « اهيلع ربص بلهملا نب ديزي نأ
 اذهب هللا دارأ ول : رمع لاقف « ةنس نيرشعو عبس نبا وهو دلخم تامو

 «تامف نوعاطلا هباصأ ديزي نب دلخم نإ لاقيو . ىفلا اذه هل ىقبأل اريخ خبشلا
 « برعلا ىف تام مويلا : لاق م. هنعاالا يضر زيزتلا دبع" نب رمع هيلع لصو

 : ”الثمتم دشنأو

 ادوس ةربغم موقلا هوجو يحضت و ”ةرسح "سفنلا بهذت ورمع لثم ىلع

 : اهنم تايبأب  هركذ مدقملا - يفنحلا ضيب نب ةزمح هاثرو

 بايثلاب بجحت موي كريرس الإ كنم هرسألا تتلطلعو

 بارآلا لهس قبادب كيلع ىحي موي كب اندهع رخآو

 ١ هيثري قدزرفلا لاقو

 دَلْْخَم لثم اهباوثأ تسبلأ الو ٠ ةزانج نم ”مهيديأ تلمح امو

 ١ هناويد رظناو ؛ ًاضيأ هيثرب رعاشلا قدزرفلا لاقو : راتخملا ١ : 15.

 انكم



 درطم رهش ديق اهيف ناك نإو همساب ليحلا مزهتست يذلا كوبأ
 درعملاب ال باغلا ثيل ثيللا وه هّأ هيوقح دش ذإ اوملع دقو

 ةرجهلل ةئام ةنس دودح يف تام ديزي نب دلمم نأ ىلع لدي اذهو : تلق

 بجر يف يثوتو نيعستو عست ةنس رفص يف ةفالخلا يلو زيزعلا دبع نب رمع نأل
 ناك دلخم توم نأ ىلع لديو « هيلع ىلصو هدنع تام دقو « ةئامو ىدحإ ةنس

 نم بلح لامعأ نم ةيرق : قبادو ؛ ضيب نب ةزمح ةيثرم نم مدقت ام قبادب
 تناك هبو « قباد جرم» هل لاقي يذلا جرملا بسني اهيلإو « يلامشلا اهبناج

 . روهشم كانه هربقو « كلملا دبع نب ناميلس ةافو

 : ديزي ركذ ىلإ دوعنو

 ًابئان ناك بلهملا نب ةريغملا نإ : ١ ريبكلا هخيرات يف يربطلا رفعج وبأ لاق

 هانركذ امك  نينامتو نيتنثا ةةس بجر يف تامو « هلك هلمعو ورمب هيبأ نع

 « بلهملا اوملعي ملو ركسعملا لهأ ' ملعو « ديزي ربخلا ىتأف  بلهملا ةمجرت يف
 : ليقف ؟ اذه ام : بلهملا لاقف « نخرصف ءاسنلا ” نم هملعي نأ ديزي بحأو

 « هتصاخ ضعب همالف « هيلع هعزج رهظ ىح عزجو عجرساف « ةريغملا تام

 « هتيح ىلع ردحنت هعومدو لمعي امب هيصوي لعجو ورم ىلإ ههجوف ديزي اعدف
 . ًاديس ناكو « ةريغملا نع هيزعي بلهملا ىلإ جاجحلا بتكو

 باتك يف يئاطلا مامت وبأ هركذ رشب همسا نبا ةريغملل ناكو : تلق 332(

 : ديزي يف هلوق هرعش نم دروأو « لوألا بابلا يف ؛« ةسامحلا»

 'هلبناج روزا دق يل ديزي ىسمأو انج دق ”ةريغملاو ديزي ينافج

 . ( ةيبوروألا ةعبطلا ) ١ءالال : * 2 : ةنس ثداوح.) يريطلا خيرات ١

 . هملعو : يريطلا ١1

 . نم هغلبي نأ : نم رب يفو ؛ رمأف : يريطلا

 . ا/ل» : ةيسامحلا « يقوزرملا حرش رظنا 4

 فذ



 يان عخاذإ ”مؤل ىنفلا عيشو هنطبل ًاعْبش لان دق ”مهلكو

 هبئاون مج رهدلا نإف 8 ةبونل ينذختاو الهم مع ايف

 هبراضم كيلع وبنت ال ”يلثمو تةوبن فيسلل نأ الإ فيسلا انأ
 هبجاح انأ يذلا بابلا نع تبجح ام دعب ”نذإلا يغتبأ باب يأ ىلع

 : يربطلا مالك ةمتت ىلإ انعجر

 راسف « اهلهأ برحل رهنلا ءارو شكب ًاميقم ةريغملا تام موي بلهملا ناكو
 رمألا لصاحو « ةزافملا يف كرتلا نم ةئامسمخ مهيقلف « ًاسراف نيتس يف ديزي
 لهأ حلاص بلهملا نإ مث . هقاس يف ديزي يمرو « ديدش لاتق مهنيب ىرج هنأ
 ةيرق «لوغاز ىلإ لصو املف « ورم ىلإ ًاهجوتم مهنع فرصناو ةيدف ىلع شك
 ءهدلو نم رضح نمو ًابيبح هدلو اعدف . ةصوشلا هتباصأ «ذورلا ورم لامعأ نم

 : لاق ءال : اولاقف ؟ ةعمتجم ابيرساك مكنورتفأ : لاقو ء تمزحف ماهسب اعدو
 مهاصوأ مث « ةعامجلا اذكه : لاق « معن : اولاق ؟ ١ ةقرتفم اهيرساك مكنورتفأ

 « ديزي تفلختسا دقو : اهرخآ يف لاق مث . ' اهركذ ىلإ ةجاح ال ةليوط ةيصو

 هل لاقف « ديزي اوفلاخت الف « ديزي ىلع مهب مدقي ىح دنحلا ىلع ًآبيبح تلعجو
  هتمجرت يف هانح رش امبسح - بلهملا تامو « هانمدقل همدقت 3 لول : لضفملا هدلو

 دب ىلإ يزول هرقكف بج وردا لإ” راس وت يرعب هيلع: لبق + بقعا نإ يعور ولا
 سمخ ةنس يف هلزع هّنإ مث « جاجحلا هرقأف , هايإ هفالختساو بلهملا ةافوب كلملا
 . لضفملا هاحنأ لمعتساو نينامتو

 ريدب هفرصنم يف رمف كلملا دبع ىلع دفو جاجحلا نأ "كلذ ببس ناكو

 : لاقو هب اعدف ًالاع بتكلا لهأ نم ًاخيش ريدلا اذهب نإ : هل ليقف « هلزنف
 ىضم ام دجن معن : لاقف ؟ نحنو هيف منأ ام مكبتك يف نودجت له « خيش اي

 . ةقرفتم : سرق ١

 . ٠١86 : * يريطلا يف ةيصولا ؟

 . امم : » يريطلا رظنا *

 انكم



 : لاق ؟ ًافوصوم مأ ىمسمفأ : لاق ٠ نئاك وه امو هيف متنأ امو مكرمأ نم

 ريمأ ةفص نودجت امف : لاق ٠ ةفص ريغب مماو مما ريغب فوصوم كلذ لك

 ء عرصي هليبسل مقي نم « عرقأ كلم هنأ هيف نحن يذلا اننامز يف هدجن : لاق نينمؤملا
 همسا لجر : لاق ؟ اذام مث : لاق .' ديلولا هل لاقي لجر : لاق ؟ نم مث : لاق
 ملعتفأ : لاق  كلملا دبع نب ناميلس وهو : تلق سانلا ىلع هب حتفي يبن مما
 : لاق « ديزي هل لاقي لجر : لاق ؟ يدعب هيلي نمف : لاق « معن :. 0

 ردغي : لاق ؟ هتفص فرعتفأ : لاق ؟ يردأ ال : لاق ؟ يتوم دعب مأ يتايح يف

 . اذه ريغ فرعأ ال « ةردغ

 ”لجو وهو ًاعبس راسف لحتراو « بلهملا نب ديزي هّنأ هسفن يف عقوف : لاق

 بتكف « قارعلا نم هيفعتسي كلملا دبع ىلإ بتكف مدقو « خيشلا لوق نم

 جاجحلا نإ مث . كيف ىب أر ملعت نأ ديرت كنأو ء وزغت يذلا تملع دق : هيلإ

 م را نال ل لح ايه كلل دع لع ديزي درك نحت

 ؟ ديزي نع ينربخأ : جاجحلا هل لاّقف « ديزي عم ناكو ,« بلهملا ناسرف نم
 هللا : لاقف « هنع يقدصا « تبذك : لاق « ةريسلا نيل ةعاطلا نسح : لاقف

 ىلع رايحلا لمعتساو « تقدص : لاق « مجلي ملو جرسأ دق « مظعأو لجأ

 . كلذ دعب نامع

 ررك هّنأ رمألا ةصالخو « باهملا لآو ديزي مذي كلملا دبع ىلإ بتك مث

 ديزي يف ترثكأ دق : كلملا دبع هيلإ بتك نأ ىلإ كلذ يف كلملا دبع عم لوقلا

 « يدعسلا ' دعس نب ةعاجم هل ىمسف ؛ ناسارحل حلصي الجر يل ”مسف « بلهملا لآو
 يذلا وه بلهملا لآ داسفتسا ىلإ كاعد يذلا كيأر نإ : كلملا دبع هيلإ بتكف

 ىمسف « كرمأل ًايضام ًامزاح الجر يل رظناف « يدعسلا دعس نب ةعاجم ىلإ كاعد
 لاقف هلزع جاجحلا نأ ديزي غلبف « هلو هيلإ بتكف « يلهابلا ملسم نب ةبيتق
 : لاق « فيقث نم الجر : اولاق ؟ ناسارخ يلوي جاجحلا نورت نم : هتيب لهأل

 ١ ديلولا همسأ لجر : رب .

 . رعسم نيا - نويعلا حرس يفو « رعس نب ةعاجم : يريطلا نتم يف 0
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 « هريغ ىلو هيلع تمدق اذإف « هدهعب مكنم لجر ىلإ بتكي هنكلو « هللاو الك

 . ملسم نب ةبيتقب قلخأو
 هلزعب بتكي نأ هرك ديزي لزع يف جاجحلل كلملا دبع نذأ املف : لاق

 نب ' نيصح ديزي راشتساف «٠ 'لبقأو لضفملا كاخأ فلختسا نأ هيلإ بتكف

 تيتأ امّنإو « كيف يأرلا نسح نينمؤملا ريمأ نإف لتعاو مقأ : هل لاقف « رذنملا

 : لاقف « ديزي رقي نأ هيلإ بتكي نأ توجر لجعت ملو تمقأ”نإف « جاجحلا نم
 زاهحلا ين ذخأو «٠ فالحلاو ةيصعملا هركأ انأو ؛ةعاطلا يف انل كروب تيب لهأ اَنإ

 « ناسارخ كتيلو دق يتإ : لضفملا هيخأ ىلإ بتكف , جاجحلا ىلع كلذ أطبأن
 امو« يدعب كرقي ال جاجحلا نإ : ديزي هل لاقف « ديزي ثحتسي لضفملا لعجف

 ال انأ : ديزي لاق . ينتدسح لب : لاق هيلع عتنمأ نأ ةفاخع عنص ام ىلإ هاعد
 « نينامثو سمخ ةنس رخآلا عيبر رهش يف ديزي جرخو . ملعتس نكلو كدسحأ

 ادق ل ول ل

 : روك لذملا ديزيل رذنم نب نيصح لاقو

 امدان ةرامإلا بولسم تحبصأف يتصف آمزاح ًارمأ ”كئترمأ

 املاس عجرتل يعادلاب انأ امو ةبابص كيلع يكابلاب انأ امف

 : تلق لاق ؟ ديزيل تلق فيك : نيصحل لاق ناسارخ ةبيتق مدق املف

 امئال تنك نإ موللا لو كّسفنف ينتيصعف آمزاح ارمأ ”كترمأ

 امقافتم هرمأ ىقلت ”كتنإف ةهَتْيِّصَنع دق نأ جاجحلا غلبي نإف

 ءاضيب الو ءارفص عدي ال نأ هترمأ : لاق ؟ كاصعف هب هترمأ اذامف : لاق

 . ريمألا ىلإ اهلمح الإ
 : يلولسلا مامه نب هللا دبع لاق ديزي لزعو ةبيتق ةيلوت فو

 روعأ ديزي نم هلرمعا لد انتيتأ ”ةادغ انلق دق بيت

 رقحأو ”قدأ ”مكنأش تاهيه ةكيبأك "نكي مل بلهملا نإ
 هي د دع اج هوس ارا بع نب لسوف طاب اناءاوع وانت يام و هعح

"١ 



 ردعست بورحلاو رمش فيسلاب 2يذلاو كردأ جنصلاب نم ناتش
 ركنملا شاعو مهيف ىدنلا تام مهكلم ين ىلألا ةّلهاب "ناو

 < دومحملا لجرلا دعب ىلوتي مومذملل برضي لثم اذه « روعأ لدب  هلوق

 نإ : لاقي « كردأ جنصلاب نم» هلوقو ؛ روعأ تلو < رزعأ لدب لاقي

 « لوحأ عمج ( ”ةلهاب نالوح » هلوقو ؛ هرمأ ءدب يف جنصلاب برضي ناك ةبيتق 5

 نارمحو رمحأو « نادوسو.دوسأ : مهلوق لثم عمجلا اذهو « 0

 : . كلذ ريغو

 نب راهنل اهنإو « مامه نب هللا دبعل تسيل تايبألا هذه نإ : ليق دقو
 ملعأ هللاو « يركشيلا” ةعسوت

 اوبلغ نيذلا داركألا ىلإ جرخ جاجحلا نأ ١ نيعست ةنس يف يربطلا ركذ مث

 لعجو « كلملا دبعو لضفملا هيوخأو هعم ديزيب جرف « سراف ضرأ ةماع ىلع
 مهيلع لعجو ؛ "هنم ًابيرق طاطسف يف مهلعجو قدنحلا ةئيهك ركسعلا يف مهيلع

 ديزي ناكو « مهبذعي ذخأو ٠ فلأ فالآ ةتس مهمرغأو « ماشلا لهأ نم ًاسرح
 تبثف ةباشنب. يمر هّنإ هل ليقف ٠ كلذ هظيغي جاجحلا ناكو « ًانسح ًاربص ريصي
 تعمس ءيش ىندأ تكّرُح نإف ٠ حاص الإ ءيش اهسمي ال وهف « هقاس يف اهلصأ
 دنه هلتخأو « حاص كلذ هب لعف املف « هقاس قهريو هب بذعي نأ رمأف , هتوص
 . اهقلطف تحانو تحاص ديزي حايبص تعمس املف « جاجحلا دنع

 يف نولمعي مهو نودؤي اوذخأف « مهمدأتسي لبقأو مهنع فك هنإ م
 نأ هنورمأي ةرصبلاب وهو بلهملا نب ناورم ىلإ اوثعبف « مهناكم نم صلخملا
 اهب يللغيو عيبلا ىلع ىلع اهضرعيو اهعيب ديري امثإ هنثأ سانلا يريو ليما مهل رمضب
 كلذ لعفف « انهاه نم وجنن نأ انردق نحن نإ ةدّنع انل نوكتف « ىرتشت ال يك
 عنصف سرحلاب ديزي رمأف « ًاضيأ بذعي ةرصبلاب بيبحو « بلهملا نب ناورم

 سبلو « هب نيلغاشتم اوناكو « اوقسف بارشب مهل رمأو « اولكأف ريثك ماعط مهل

 .١١١1م : ؟ يربطلا خيرات ١
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 سرحلا ضعب هآرف « جرخو ءاضيب ةيحل هتيحل ىلع 'عضوو « هخابط بايث ديزي
 ةيحللا ضايب ىأرف اليل ههجو ضرعتسا ىبح ءاجف «ديزي ةيشم هذه نأك : لاقف
 « هل نطفي ملو هرثأ ىلع لضفملا جرخو . خيش اذه : لاقو « هنع فرصناف

 ًاخسرف رشع ةينام ةرصبلا نيبو مهنيبو حئاطبلا يف اهوؤيه دقو " ةنيفس ىلإ اوؤاجف
 : لضفملل ديزي لاقف «مهنع لغشو كلملا دبع مهيلع أطبأ ةئيفسلا ىلإ اوهتنا املف
 هللاو ال : همأل هاخأ كلملا دبع ناكو . لضفملا لاقف . قحال هّنإف « بكرا

 مهءاج ىبح ديزي ماقأف « نجسلا ىلإ تعجر ولو كلملا دبع ءيجي ىبح حربأ ال
 . اوحبصأ ىبح مقهتليل اوراسو « ةنيفسلا يف اوبكرو « كلملا دبع

 كلذل عزفف . جاجحلا ىلإ كلذ عفرف « مهباهذب اوملع سرحلا حبصأ املو

 نب ةبيتق ىلإ ديربلا ثعبو « ناسارخ لّبق اوبهذ مهنأ همهو بهذو جاجحلا
 روكلاو روغتلا ءارمأ ىلإ ثعبو « مهل دعتسي نأ هرمأيو مهمودق هراذحي ملسم

 هّنأو « مهب هربخمي كلملا دبع نب ديلولا ىلإ ثعبو « اودعتسيو مهودصري نأ

 : لوقي ناك « عنص ام ديزيب نظي جاجحلا لزي ملو . ناسارخ الإ اودارأ مهاري ال
 وه ثعشألا نبا : تلق - ثعشألا نبا عنص يذلا لثمب هسفن ثدحي هنظأل ينإ

 دبع ىلع جرخ دق ناكو . يدنكلا سيق نب ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع

 : "يربطلا لاق  خيراوتلا يف ةروكذم ةروهشم هتصقو ٠ ناورم نب كلملا
 مهعمو مهيلع اوجرخف « مهل تئيه دقو « ليخلا هتلبقتسا حئاطبلا نم ديزي اند املو

 ذخأ امَّنِإ هل ليقف نيموي دعب جاجحلا يتأو « ةوامسلا ىلع مهب ذخأف « ليلد
 مهآر نم ىتأ دقو « قيرطلا يف ىرسح ليحلا هذهو « ماشلا قيرط لجرلا

 نيطسلف مدق ىبح ديزي ىضمو « كلذب هملعي ديلولا ىلإ ثعبف « ربلا يف نيهجوتم

 دبع نب ناميلس ىلع ًايرك ناكو « يدزألا نمحرلا دبع نب بيه ىلع لزنف
 « يدنع هتوخإو ديزي نإ : لاقف ناميلس ىلع لخد ىبح بيهو ءاجو « كلملا
 لصوي ال نونمآ مهف مهب يننآ : لاقف « كب نيذوعتم جاجحلا نم ًاباَرَه اوتأ دقو

 . لعجو : رب

 . صنلا ةيقب يف عمجلا ةغيصب يهو ؛ مهنفس : يربطلا ؟

 . 1١١1١١ : يربطلا صنل عباتم ؟

 ذك



 . ٍنمأ ناكم يف اوناكف « هيلع اولخد ىتح مهب ءاجف « يح انأو ًادبأ مهيلإ

 « هللا لام اوناخ بلهملا لآ نإ : كلملا دبع نب ديلولا ىلإ جاجحلا بتكو

 نوه هيخأ ناميلس دنع هناكم ديلولا غلب املف « ناميلسب اوقحلو ينم اوبرهو

 ناميلس بتكو « هب اوبهذ يذلا لاملل ًابضغ راطو « هسفن يب ناك ام ضعب هيلع

 فاللآ ةثالث هيلع امّنإو « هتنمآ دقو يدنع بلهملا نب ديزي نإ : ديلولا هيخأ ىلإ

 تيقبو « فلأ فالآ ةثالث ىدأف « فلأ فالآ ةتس مهمرغأ جاجحلا ناك «فلأ

 « يلإ هب ثعبت ىتح هنمؤأ ال هللاو ال : هيلإ بتكف « يلع يهف « فلأ فالآ ثالث
 الو ىحضفت ال نأ هللا كدشنأف « هعم نئيجأل هب تثعب انأ نيل : هيلإ بتكف

 ديرب ناعف < ةلموأ اللهب نضج ول هطاو + ديلولا هيلز بكم نق رتكتك نأ
 نأ الو. 4 ارجو قواد“ نب و فلنن عقوأ نأ بحأ ام هللاوف « هيلإ ينثعبا
 هيلإ بتكاو « كنبا يعم لسرأو يلإ هيلإ ثعبا « سانلا امكل يب مءاشتي

 ثعبي نأ هرمأ ديلولا ناكو « هعم بويأ هنبا لسرأف « هيلع تردق ام نطلأب

 تنأ لخداف هيلع لخدت نأ تدرأ اذإ : هنبال لاقو هيلإ هثعبف «٠ قاثو يف هيلإ هب

 املف « هيلع الخدف ديلولا ىلإ ايهتنا ىبح كلذ لعفف « ديلولا ىلع ةلسلس يف ديزيو
 9 تاميلس نم انمغّلب دقل هللاو : لاق ةلسلس يف ديزي عم هيخأ نبا ديلولا ىأر

 « كؤادف يسفن ء.نينمؤلا ريمأ اي 2 لاقو .ةغ-ىلإ هيبأ باتك مذ مالعلا نإ

 يف ةمالسلا اجر نم ءاجر انم عطقت الو ءاهعنم نسم قحأ تنأو يبأ ةمذ رفخت ال

 أرقو « كب انزعل انيلإ عاطقنالا يف زعلا اجر نم ”لذت الو « كنم انناكمل انراوج

 ريمأ اي دعب امأ « كلملا دبع نب ناميلس نم نينمؤملا ريمأ ديلولا هللا دبعل ١ : باتكلا

 هتل زنأف كدهاجو كذبان دق ودع يل راجتسا ول *واظأل ينإ هللاوف نينمؤملا

 ًاعيطم ًاعماس الإ ٌرجأ مل ينإ لب « يراوج رفخت الو يراج لذت ال كّنإف « هترجأو

 « كيلإ هب تثعب دقف دعبو « هتيب لهأو هوبأو وه مالسإلا يف رثألاو ءالبلا نسح

 تردق دقف « ينءاسم يف غالبإلاو يمذل رافخإلاو ينعيطق وزغت امّنِإ تنك نإف

 كرتو يمرح كاهتناو يبعيطق ' رارتجا نم هللاب كذيعأ انأو « كلذ تلعف تنأ نإ

 قرفي ىم الو « كؤاقبو يئاقب ام يردت ام نينمؤملا ريمأ اي هللاوف « يتلصو يدي

 . ةدوسملا يف ام انتبثأو « زارتحا : رو

 فل



 نأ أب ال نأ هرورس هللا مادأ « نيئمؤملا ريمأ عاطتسا نإف 2« كنيبو يب توملا
 ؛ لعفيلف «٠ عزان يتعاسم نعو ”دؤم يقحلو لصاو يل وهو الإ ةافولا لجأ انيلع

 اهيف ىلاعت كا رق دف اندلا وما نه ءيشل ةضيصأ ]5 نيفؤوملا ريمأ اي هللاو

 تنك نإف « هللا -ناوف وتد سلا امم كاضرلو . كرورسو كاضرب يم رسأب

 زواجتف يقح ماظعإو يتماركو يرلصو يترسم رهدلا نم امو كيت نكموملا يما ان
 ىلع انقمش دقل : لاق هباتك أرق املف . « يلع وهف هب هتبلط ام لكو « ديزي نع يل

 هيلع ىثأو ىلاعت هللا دمحف ديزي ملكت مث « هنم هاندأف هيخأ نبا اعد مث « ناميلس
 مكءالب نإ « نينمؤملا ريمأ اي : لاق مث « ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلع ىلصو
 دقو « هيرفاك انسلف رك نورا ومان اندكلا> ”سني نمف « ءالبلا نسحأ اندنع

 نطاوملا يف و مكئادعأ نيعأ يف نعطلاو مكتعاط يف « تبيبلا ”لهأ « انئالب نم ناك
 سئجف 2« سلجا : هل لاقف « ةميظع هيف ةنملا "نإ ام براغملاو قراشملا يف ماظعلا
 « هيلع يذلا لاملا يف هتوخإ ىعصو « ناميلس ىلإ عجرو « هنع فكو هنمآف

 ففكاف « ناميلس عم هتيب لهأو ديزي ىلإ لصأ مل ينإ : جاجحلا ىلإ بتكو
 ناكو . مهنع فك جاجحلا كلذ ىأر املف « مهيف يلإ باتكلا نع هلاو ؛ مهنع
 نب بيبح نع فكو « هل اهكرتف مهرد فلأ فلأ هيلع جاجحلا دنع ةنبيع وبأ

 ينأت ال لاب معنأو شيع دغرأ يف رهشأ ةعست ناميلس دنع ديزي ماقأو « بلهمل

 . ١ هيلإ اهفصن لسرأ الإ ةيده ناميلس
 0 ل اا ا

 تنك نإ : لاق ؟ يه نيأو : هل لاقف ؟ ماودلا ىلع ةزهجم ةلصاح راد يلو
 . نجسلاف تا ايلوتم

 : اهريفاذحم ايندلا يلو اهلك يايند رومأ ىفكأ نأ ينرسي ام : ديزي مالك نمو
 . زجعلا ةداع هركأ ينأل : لاقف ؟ كاذ لو : هل ليقف

 تناك ليقو « ' ةرجهلل نيعستو سمخ ةنس لاوش يف تام جاجحلا نإ مث
 « ةنس نوسمخو ثالث هرمعو « ةنسلا نم ناضمر رهش نم نيقب لايل سمحلا هتافو

 . يربطلا نع ًاتقؤم لقنلا فقوتي انه ١
 . 1١١58 : ؟ يربطلا رظنا ؟
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 . ىلع ةشبك يبأ نب ديزي فلختسا ةافولا هترضح املو . نوسمخو عيرأ ليقو
 يأ نب ديزي امهجارخ ىلوو « ةفوكلاو ةرصبلا : نيرصملاب ةالصلاو برحلا
 لب ليقو «٠ جاجحلا فلختسا نم لكب لعف كلذكو « ديلولا امهرقأف « ملسم

 . ةنس نيرشع نيقارعلاب جاجحلا ةيالو تناكو . امهالو يذلا وه ديلولا
 ةنس ةرخآلا ىدامج نم فصنلا تبسلا موي كلملا دبع نب ديلولا يفوت مث

 رهاظ نويساق لبج حفسب وهو : تلق - ناّرم ريدب « ةرجهلل نيعستو تس

 كلملا دبع نب ناميلس عيوبو « قشمد رهاظ ريغصلا باب.رباقم يف نفدو  قشمد
 . ديلولا هوخأ هيف تام يذلا مويلا يف

 ديزي كلملا دبع نب ناميلس لزع « نيعستو تس ةنس ينعأ ' ةنسلا هذه ينو
 : " طايخ نب ةفيلخ لاقو « بلهملا نب ديزي هيلع رمأو « قارعلا نع ملسم ينأ نبا
 . ملعأ هللاو « نيعستو عبس ةنس « ةرصبلاو ةفوكلا يبعي « نارصملا ديزيل عمج

 : تلق ليقع يبأ لآ "بذعي نأ هرمأو « جارحلا ىلع نمحرلا دبع نب حلاص لعجو
 ليقع يبأ لآ حلاص ذخأف , باذعلا مهيلع طسبيو : لاق  جاجحلا طهر مه

 . بلهملا نب كلملا دبع مهباذع لي ناكو ٠ مهبذعي ناكف
 يلو لعجيو « دهعلا ةيالو نع ناميلس هيخأ علخ ىلع مزع دق ديلولا ناكو

 ٍلهابلا ملسم نب ةبيتقو جاجحلا كلذ ىلع هعباتو | ديلولا نب ] زيزعلا دبع هدلو هدهع

 املف اذه لبق هركذ قبس اك - بلهملا نب ديزي دعب ىلوت يذلا ناسارخ يللاو
 ديزي ناسارخخ يلويو هلزعي نأ مهوتو « ملسم نب ةبيتق هفاخ ةفالحلا ناميلس يلو

 هملعيو « ديلولا نع هيزعيو ةفالحلاب هئنبي ًاباتك ناميلس ىلإ بتكف .. بلهملا نبا
 ةعاطلا نم هيلع امهل ناك ام لثم ىلع هّنأو « ديلولاو كلملا دبعل هتعاطو هءالب

 هناكمو هحوتف هيف هملعي رخآ ًاباتك هيلإ بتكو , ناسارخ نعفل زعي مل نإ ةحيصنلاو
 « بلهملا لآو بلهملا مذيو « مهرودص يف هتبيهو مجعلا كولم دنع هردق مظعو

 هيف ًاثلاث ًاباتك بتكو « هنعلخيا ناسارخ ىلع ديزي لمعتسا نثل هللاب فلحيو

 ١ قباسلا ردصملا : 1م١١ .

 نيعستاو تس ةنس هيفو 471 : ةفيلخ خيرات ؟ .

 «٠ لتقي » خسنلا ضعب ينو « لذقي » ةدوسملا يف ةملكلا ةروص « .

 ضن



 اذه هيلإ عفدا : هل لاقو ةلهاب نم لجر عم ةثالثلا بتكلاب ثعبو « هعلخ

 اذه هيلإ عفداف هيلإ هاقلأ مث هأرقف ًارضاح بلهملا نب ديزي ناك نإف « باتكلا

 « نيرخآلا نيباتكلا سبتحاف ديزي ىلإ هعفدي ملو هستبتحاف لوألا أرق نإو « باتكلا
 عفدف « بلهملا نب ديزي هدنعو ناميلس ىلع ملسم نب ةبيتق لوسر مدقف : لاق
 هامر مث هأرقف ء رخآلا باتكلا هيلإ عفدف « ديزي ىلإ هاقلأ مث هأرقف باتكلا هيلإ

 همتخف نيطب اعد مث « هنول ١ رّدعمتف « هأرقف « ثلاثلا باتكلا هاطعأف « ديزي ىلإ

 . هديب هكسمأ مث

 نب ديزي يف ةعيقو لوألا باتكلا يف ناك : ىنملا نب رمعم ةديبع وبأ لاقو
 « ديزي ىلع ءانث يناثلا باتكلا ينو « هركش ةلقو هرفكو هردغ ركذو بلهملا

 علخ كنعلخأل ينمؤتو هيلع تنك ام ىلع يئرقت مل نثل : ثلاثلا باتكلا يفو

 . الجرو اليخ كيلع اهنألمألو « لعنلا
 هب اعد ىبسمأ املف «ةفايضلا رادب ”لزني نأ ةبيتق لوسرب رمأ ' ناميلس نإ مث

 ىلع كبحاص دهع اذهو كتزئاج هذه : لاقو ريناند اهيف ةرص هاطعأو ناميلس

 « ناميلس لوسر هعمو يلهابلا جرخف . هدهعب كعم لوسر اذهو ًرسّف ناسارخ
 دهعلا عفدو ناميلس لوسر عجرف « ةبيتق علخب سانلا مهاقلت ناولحب ناك املف

 ناميلس كب قثي ال : اولاقف هتوخإ راشتساف « هيلإ هب لصوف « ةبيتق لوسر ىلإ
 . اذه دعب

 راصتخالا عم فاقلا فرح يف هتمجرت يف هتركذ امك - لتق ةبيتق نإ مث
 . لوطي كلذ يف حرشلا نأل

 دق قارعلا نإ : "لاف قارعلا ىلوت امل هسفن يف رظن بلهملا نب ديزي نإ م
 سانلا تذخأو اهتمدق ىتمو « قارعلا لهأ ؛احر مويلا انأو .« جاجحلا اهبرخأ

 . ةدوسملا يف ام انتبثأو ؛ ريغتف : رب نم سر ١

 . ١١88 : يريطلا نع لقنلل عباتم ؟

 . ١.5 : قياسلا ردصملا م"

 : يربطلاو نم رب سر يثو « ءاحلا ةروص فلؤملا ممر اهتحتو « ةلمهملا ءاحلاب : ةدوسملا يت اذك

 . لجر : عاق يو « ءاجر
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 ديا. :تيراللا :شاثلا لع ”ٌلغدأ جاجحلا ”لثم ترص هيلع مهتبذعو جارح اب

 ءاج ام لثمب ناميلس تآ مل ىمو « اهنم هللا مهافاع دق يلا ' نوجشلا كلت مهيلع

 جارحلاب ريصب لجر ىلع كلدأ : لاقف ”ناميلس ديزي ىتأف . ينم لبقي مل جاجحلا هب

 « كيأر انلبق دق : لاقف . ميمت يب ىلوم نمحرلا دبع نب حلاص وهو هايإ هيلوت
 ء أطساو لزنو ديزي مودق لبق قارعلا مدق حلاص ناكو « قارعلا ىلإ ديزي لبقأف

 « ةنيدملا نم ديزي برق ىح حلاص جرخي ملف « هنوقلتي سانلا جرخ ديزي مدق الو

 لخد املف « هرياسو ديزي يقلف « ماشلا لهأ نم ةئامعبرأ هيدي نيبو هيلإ جرخ مث
 حلاص ىضمو « ديزي لزنف « رادلا هذه كل تغرف دق : حلاص هل لاق ةنيدملا

 فلأ ديزي ذختاو « ًائيش هكلمب ملف ديزي ىلع حلاص قيضو « هلزنم ىتأ ىح
 ؛ يلع اهنمع بتكا : ديزي هل لاقف « حلاص اهذخأف اهيلع سانلا معطي ناوخ

 اوعجرف « 'هذفني ملف «هنم اهتعابل حلاص ىلإ ًاكاكص كصو ًاريثك ًاعاتم ىرتشاو

 عسوأف حلاص ءاج نأ ثبلي ملف « يسفنب يلمع اذه : لاقو بضغف ديزي ىلإ
 دقلو « اهل موقي ال جارخللا نإ ؟ كاكصلا هذه ام : ديزيل لاقو سلجف ديزي هل

 الام تلأسو كقازرأ كل تلجعو فلأ ةئاع ًاكاكص مايأ ذنم كل تذفنأ

 « هب ذخؤتو « نينمؤملا ريمأ يضرب الو « ءيش هل موقي ال اذهف « كتيطعأف

 : لاقف هكحاضو « ةرملا هذه كاكصلا هذه زجأ ديلولا ابأ اي : ديزي هل لاقف

 . ال : لاق « ىلع نرثكت الف هزيجأ ىتإ
 كلملا دبعل ناميلس لاقف « ناسارخ هّلوي مل ”قارعلا ديزي ”ناميلس ىّلو املو

 ريمأ يندجي : لاق ؟ ناسارخ كتيلو نإ كلملا دبع اي تنأ فيك : بلهملا نبا
 لاجر ىلإ كلملا دبع بتكو « كلذ نع ناميلس ضرعأ مث « بحي ثيح نينمؤملا
 ربحلا غلبف « ناسارخ ةيالو يلع ضرع نينمؤملا ريمأ نإ : ناسارخ هتصاخ نم
 « نمحرلا دبع نب حلاص هيلع قّيض دقو . قارعلاب رجض دقو ديزي هيخأ ىلإ
 رمآل كديرأ يّنإ : لاقف متهألا نب هللا دبع ديزي اعدف « ءيش ىلإ هعم لصي سيلف

 اميف انآ + لاق + كييخأ اع يوه + لاق هيينكت نأ تبحأ دقو يمهأ دق

 . نوجسلا : يربطلاو نم رب س عر يفو ؛ ةدوسملا ياذك ١

 . اهذفني ملف : ر ؟

 فلي



 نينمؤملا ريمأ نأ ىنغلب دقو « ةرغاش ناسارخو « كلذ ينرجضأ دقو قيضلا نم ىرت
 ريمأ ىلإ يحرس معن : لاق ؟ ةليح نم لهف « باهملا نب كلملا دبعل اهركذ
 بتكو « هب كتربخأ ام مكاف : لاق « اهيلع هدهعب كينآ نأ وجرأ ينإف نينمؤملا
 « مهألا نبا ىلع هيف ىثأو « قارعلا رمأ هيف هل ر رك ذي امهدحأ : نيناتك ةاميلس ىلإ

 « ًافلأ نيثالث هاطعأو « ديربلا ىلع هلمحو متهألا نبا هجوو « اهب هملع هل ر ك ذو
 سلجف « ىدغتي وهو هيلع لخدف « ناميلس ىلع ديزي باتكب مدقف ًاعبس راسو
 دوعت اذه دعب سلجم كل : ناميلس هل لاق مث « « امهلكأف نيتجاجدب يتأف ةيحان
 رك ذي ىلإ بتك بلهملا نب ديزي نإ : ناميلس هل لاقف « « ةثلاث دعب هب اعد مث « هيلإ
 ملعأ انأ : لاق ؟ اهب كملع فيكف « كيلع يثيو ناسارحو قارعلاب كملع
 ل لاق « تأشن اهبو « تدلو اهب « اهب سانلا
 ملعأ نينمؤملا ريم : لاق « ناسارخ هيلوأ لجرب يلع رشأف « اهرمأ يف هرواشي
 ىمسف ؟ ال مأ حلصي له هيف يب أرب هتريخأ ًادحأ مهنم ركذ نإف « يلوي ديري نمي

 كلملا دبع ىمسف « ناسارخ لاجر نم سيل : لاقف « شيرق نم الجر ناميلس
 عيكو ركذ نم رخآ يف ناكف « ”لاجر ددع ىبح ءال : لاقف «٠ بلهملا نبا

 سيلو مادقم مراص عاجش لجر عيكو نينموملا رثمأ ان لاف: ىوس-يلأ نبا
 ٠ لاق « ةعاط هيلع دحأل ىأرف طق ة ةثامثلث "دقي مل هنإ اذه عمو « اهبحاصب
 لاق ؟ وه نمف : لاق « همست مل هملعأ لجر : لاق ؟ اه نمف ! كحبو تقدص

 « ملع نإ هنم ينريجي نأو كلذ رس ةنينمؤملا ريمأ يل نمضي نأ الإ همساب حوبأ ال
 اهب. ماقملاو قارعلاب كلذ : لاق « بلهملا نب ديزي : لاق « يل همس « معن : لاق
 ههركُت نكلو « نينمؤملا ريمأ اي تملع دق : لاق « ناسارخب ماقملا نم هيلإ بحأ
 ديزي دهع بتكف « يأرلا تبصأ : لاق « ريسيو الجر قارعلا ىلع فلختسيف
 هنيدو هلقع نم تركذ اك مهألا نبا نإ هيلإ بتكو « ناسارخ ىلع بلهلا نبا
 لاقف ديزي ىلع مدقف ًاعبس راسف « هيلإ ديزي دهعو باتكلا عفدو « هيأرو هلضفو
 رمأف «دهعلا هاطعأف ءربخخ كدنعأ ! كحيو : لاقف باتكلا هاطعأف ؟كءارو ام : هل
 .هموينم راسف ناسارخ ىلإ همدقف ادلخم هنبا اعدو هتعاس نم ريسملل زاهحلاب ديزي

 ناجرج ازغ مث « ةعبرأ وأ رهشأ ةثالث اهب ماقأف ناسارخ ىلإ ديزي راس مث

 اكليل



 باحصأ نم لتقو . نيعستو نامث ةنس ين كلذو « اهحتفو ناتسه دو ناتسربطو

 انيمي ديزي فلحف « لجر فالآ ةسمخ ناجرج عالق ضعب راصح ىلع ديزي
 تناكو « مهلتق نم رثكأف ٠ مهئامدب ىحرلا نحطت ىح مهنلتقيل هّنأ ةظلغم
 تنحط امم لكأو « تنحطف ترجف ءاملا اهيلع بص ىبح يرت ال ءامدلا
 . مهئامدب

 ةنس رفص نم نيقب لايل رشعل ةعمجلا موه. كلملا دبع نب ناميلس تام مب
 «باوصلابجلعأ هللاو ءرفص نم نيضم لايل رشعل ليقو « ةرجهلل نيعستو عست
 « هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع ىلإ دهعو . بلح يلامش نم ةيرق , قبادب

 نب يدع هناكم لعجو « 'قارعلا نع بلهملا نب ديزي ةنسلا هذه يف رمع لزعف
 دقو « زيزعلا دبع نب رمع ىلإ هب ثعبو « هقثوأو ديزي ذخأف ٠ يرازفلا ةأطرأ

 « مهلثم بحأ الو ةربابج ءالؤه : لوقيو « هتيب لهأو ديزي ضغبي رمع ناك
 نع رمع هلأس ديزي لصو املو . ًايئارم هنظأل ينإ : لوقيو رمع ضغبي ديزي ناكو
 دق يذلا ناكملاب ناميلس نم تنك : لاقف ناميلس ىلإ اهب بتك يللا لاومألا

 مل ناميلس نأ تملع دقو « هب سانلا عمسأل ناميلس ىلإ تبتك امّنإو « تيأر
 يف دجأ ام : رمع لاقف « ههركأ رمأب الو « تعمس امم ءيشب ينذخأيل نكي
 . اهكرت ينعسي الو نيملسملا قوقح اهنإف كلبق ام ادأو هللا قتاف « كسبح الإ كرمأ

 ١ . هسبحم ىلإ هدرف
 ثيدح نمضتملا لصفلا يف ' « نادلبلا حوتف ١» باتك يف يرذالبلا ركذو

 ناسارخ ىلإ راس ناجرج رمأ نم غرف امل بلهملا نب ديزي نأ « ناتسربطو ناجرج
 هيلإ بتكف « ناميلس ىلإ فرصناو « ناسارخ ًادلخم هنبا ىلو مث « ايادحلا هتقلتف

 دبع نب رمع دي يف باتكلا عقوف « مهرد فلأ فلأ نيرشعو ةسمخ هعم نإ
 . ملعأ هللاو , هسبحو هب ديزي ذخأف «ء'زيزعلا

 مدق مث « ناسارخ ىلإ هحرسف يمكحلا هللا دبع نب حارحلا ىلإ رمع " ثعبو

 ١ 31ه. : ؟ يربطلا رظنا .

 نادلبلا حوتف ؟ : 4١4 .

 "هو : يربطلا نع لقنلا ىلإ داع وز | .
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 ديزي نب دلخم جرخ املف « هركذ قبس ام امهنيب ىرجو « رمع ىلع ديزي نب دلحم
 الو . تام ىتح ةاليلق الإ دلخم ثبلي ملف « هيبأ نم ريخ يدنع اذه : رمع لاق
 : لاق مث « لمج ىلع هلمحو فوص ةبج هسبلأ رمع ىلإ لاملا يدؤي نأ ديزي ىبأ

 نكاوس نم برقلاب باذيع رحب يف ةريزج يهو : تلق - كلهد ىلإ هب اوريس
 ىلع هب اورم ديزي جرخأ املف : لاق . - هيلع اومقن نم اهب نوسبحي ءافلخلا ناك

 بهذي امّنِإ ؟ كلهد ىلإ يلإ بهذي ؟ ةريشع يلام : لوقي ديزي لعجف « سانلا
 ةمالس رمع ىلع لخدف ؟ ةريشع يل امأ « هللا ناحبس « بيرملا قسافلاب كلهد ىلإ
 فاخأ ينإف « هسبحم ىلإ ديزي ددرا « نينمؤملا ريمأ اي لاقو « ينالوحلا ميعن نبا

 ع هسبحم ىلإ هدرف هل اوبضغ دق هموق تيأر ينإف « هموق هعزتني نأ هتيضمأ نإ

 . رمع ضرم هغلب ىح هسبحم يف لزي ملو

 يميمتلا دوس يلأ نب ناسح نب عيكو ىلإ هملس ةأطرأ نب يدع نإ ' ليقو
 ضرعف « رمع ىلإ لمحي ىتح رمتلا نيع ىلإ هلصويل ةنيفس يف ًاديقم ”الولغم
 ”سدق عطقو هفيس ىضتناو عيكو بثوف « هنم هوعزتنيل دزألا نم سان عيكول
 هقنع نيرضيل هتأرما قالطب فلحو « بلهملا نب ديزي فيس ذخأو « ةنيفسلا
 هب ىضمو « اوقرفتف « عيكو نيميب مهملعأو ديزي مهادانف « هنع اوقرفتي مل نإ
 . هسبحف رمع ىلإ دنحلا هلمحو « رمتلا نيعب نيذلا دنحلا ىلإ هملس ىح

 : هدشنأف ًاديقم هآرف « قدزرفلا هيلع لخد رمع سبح يف ديزي ناك الو

 بسحلاو تايدلا لمحو دوج. لاو ”ةحامسلا ”كديق يف حبصأ

 بستحم ءالبلا يف ٌرباصو ”معن تفدارت نإ رطب ال

 : لاق ؟ كاذ ملو : لاق « يلإ تأسأ ؟ تعنص اذام كحيو : ديزي هل لاقف.
 نأ تببحأف ًاصيخر كتيأر : قدزرفلا هل لاقف ؟ ةلاحلا هذه ىلع انأو يحدمت

 وهو « رانيد فلأ هؤارش : لاقو همتاخب هيلإ ديزي ىمرف « يتعاضب كيف فلسأ
 . لالا سأر كيتأي نأ ىلإ كحير

 فاخف « ةئامو ىدحإ ةنس يف رمع ضرم نأ ىلإ 'هسبح يف رمتساو

 ١ يربطلا « : »5" .1١هسيحم : يربطلا ؟ .

 م.



 دبع نب رمع دعب ةفالحلا يلي نأ ناورم نب كلملا دبع نب ديزي نم بلهملا نب ديزي

 نب فسوي نب دمحم تنب جاجحلا مأ تناكو - هركذ قبس امك جا اجحلا طهر

 يب قساف ديزي نب ديلولا مأ يهو «كلملا دبع نب ولع رتل نأ نيكل

 هنكمأ نئل اهدهاع دق كلملا دبع نب ديزي ناكو «جاجحلا يخأ تنب يهو « ةيمأ

 لمعي ذخأف «٠ كلذ ىشخي ناكف « ١ اقباط هنم نعطقيل بلهملا نب ديزي نم هللا

 « ناعمس ريد يف ردع ضرم ناكو « البإ هل اودعأف هيلاوم ىلإ ثعبف « " برهملا يف

 « هلبإ هيف يذلا ناكملا ىتأ ىح جرو هسبحم نم ديزي لزن رمع ضرم دتشا املف

 ول هللاو يّنِإ : رمع ىلإ بتك زاج املف ٠ جرخو لمتحاف : هيلإ مهدعاو دقو
 « كلملا دبع نب ديزي نمآ مل يبكلو « يسبحم نم تجرخ ام ىقبت كّنأ تملع
 يف هديك 'ددراو هرش مهفكاف ًارش ةمألا هذهب ديري ناك نإ مهللا : رمع لاقف

 1 . هر

 بره امّنِإ : بلهملا نب ديزي نأ يدقاولا معزو ؛ بلهملا نب ديزي ىضمو
 لامك يضاقلا خيرات ةدوسُنم يف تدجو : تلق - رمع توم دعب رمع نجس نم

 بلحب ةيواعم هنباو بلهملا نب ديزي سبح رمع نأ « يبلحلا ميدتعلا نبا نيدلا

 . ملعأ هللاو . اهنم ابرهو
 سمخلا « ءاعبرألا ليقو « ةعمجا موي ' زيزعلا دبع نب رع يفوت م (5353)

 ©« ناعمس ريدب « ىلاعت هللا همحر «٠ ةئامو ىدحإ ةنس بجر نم نيقب لايل

 نينالكو عشت نااوعو # هنبلا ن٠ بجر نم نيقب رشعل تام هنإ ليقو

 ناي رضع نو عماع نب صاع مآ همأو . ؛ ةرصاتنخب تام هنإ ليقو « رهشأو ةنس

 نم ةباد نأ كلذو « « ةيمأ ىنب يب جشأ ) هل لاقي ناكو « هنع هللا يضر . باطخلا

 يربطلا ين در“ م : برهملا . . . ذخأف ؟

 . 1١١55 : يربطلل عياتم «

 يف عضوملا اذه ين دري ملو « ةيلاتلا ةمج رثلا ين د ريس كلذو « ةرصانخي فيرعت انه نم رب ريفدرو 4

 . كلذ نع برضأ مث انه هتدوسم يف فيرعتلا بتتك دق فلؤملا ناكو 2 خسنلا رئاسو ةدوسملا

 وخلل



 ًاريثك رمع نبا عمسأ تنك : رمع نبا ىلوم عفان لاق . هتجش تناك هيبأ باود

 ضرألا ألمب ةمالع ههجو يف رمع دلو نم يذلا اذه نم يرعش تيل : لوقي

 « قشمدب مالغ وهو ةباد هتحمر زيزعلا دبع نب رمع نإ : سطفألا ملاس لاق « ةالدع
 اهيلإ هتمضف « هنع هللا يضر . باطحلا نب رمع نب مصاعب تنب مصاع مأ همأث ىتأف
 تلبقأف « لاحلا كلت ىلع اهيلع اهيلع هوبأ لخدو « ههجو نع مدلا حسمت تلعجو

 ا مضت ملو « يبا تعيض : لوقتو همولتو هلذعت هيلع

 ينب يشأ ناك نإ كل يبول « مصاع مأ اي ينكسا :: امل لاقف « اذه لثم نم
 هيفا ل ل ديز نب دامح لاقو

 تيب راوزو نيملسملا ىشغت ال زوجع اي : اهل لاقف ؛ نبللا قوس يف اهعم ًآنبل
 عبي رم مث « نينمؤلا بأ اي معن : تلاقف « الب بلا ينوشت الو لات هل
 : تلاقف ؟ ءاملاب نبللا يبوشت ال نأ كيلإ مدقتأ ملأ , زوجع اي : اهل لاقف « كلذ
 ؟ كسفن ىلع تعمج ًابذكو ًاشغأ : ءابحلا لخاد نم اهل ةنبا تلاقف «تلعف ام هللاو
 تفتلا مث ؛ اهتنبا مالكل اهكرتف .«زوجعلا ةبقاعمب ”مهف هنع هللا يضر رمع اهعمسف
 ةبيط ةمسن اهنم جري "لجو رع هللا لعلف ٠ هذه جوزتي مكيأ : لاقف هينب ىلإ
 « مصاع مأ هل تدلوف « هايإ اهجوزف « اهجوزتأ انأ : رمع نب مصاع لاقف ؟ اهلثم
 مث . رزيز زعلا دبع نب رمع هل تدلوف « ناورم نب زيزعلا دبع مصاع مأ جوزتف

 . مصاع مأ ءاسن نم ةصفح تسيل : ليق اهيفو ةصفح اهدعب جوزت

 طبس « هللا دبع نب يلغزق نب فسوي رفظملا وبأ نيدلا سمش خيشلا ركذو]

 ةركذت ي نامزلا ةرهوج » باتك ين يزوحلا نبا جرفلا يأ نيدلا لامج خيشلا

 عمس ذإ ةنيدملاب سعب يأ امنيب : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع « ناطلسلا

 هامأ اي : تلاقف « ءاملاب نبللا يبوشف يموق « ةينب اي : اهتنبال لوقت يهو ةأرما

 : تلاقف ؟ ءاملاب نبللا باشي ال نأ : ىدان هّنأ نينمؤملا ريمأ يدانم تعمس امأ
  ؟ هيدانم بر ينري ملأ هيدانم ينري ملاذإ : تلاقف ؟ ةعاسلا هيدانم نم تنأ نيأو

 « الخلا ين هيصعأو الملا يف هعيطأل تنك ام هللاو : تلاق « ىرخأ ةياور ينو

 اهل له : لأسو اهتنبابو ةأرملاب اعد حبصأ املف . هنع هللا يضر رمع ىكبف : لاق
 تناك ولف « هذه جوزت « هللا دبع اي : لاقف « جوز امل سيل : تلاقف ؟ جوز

 انك
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 مصاع اي : لاقف « اهنع ىبغ يف انأ : تلقف . اهتجوزتل ءاسنلا ىلإ ةجاح يل

 ' [ زيزعلا دبع نب رمعب تلمحف ةنباب تءاجف « اهجوزتف « اهجوزت
 نب ديزي هناكم يلو « هنع ىلاعت هللا يضر « زيزعلا دبع نب رمع تام الو

 ْ . ناورم نب كلملا دبع

 دبع نب ديزي لماع ذخأو « اهيلع بلغف ةرصبلاب قحل بلهملا نب ديزي نإ مث
 مارو كلملا دبع نب ديزي علخو « هسبحف يرازفلا ةأطرأ نب يدع وهو كلملا

 مالسلا : تلاقو هيدي نيب ضرأآلا تلبقو هاياظح ىدحإ هتءاجف « هسفنل ةفالحلا

 : اهدشنأف « نينمؤملا ريمأ اي كيلع

 .قلأتلا ضراعلا اذه ةبامتع يلجنت مع يرظنت ىتح كدْنبوُر

 .:يدسأآلا ةيطق ني رق ثابأ ةلمج: قم كتيلااذهو:: تلق

 ؛ هتصالخ هذهو « لوطي هحرش نإف هيف لاح لا ليصفت ىلإ ةجاح الو : تلق

 سابعلا هيأ نب ,او « كلملا دبع نب ةملسم هاخأ هلاتقل زهج كلملا دبع نب ديزي نإ مث

 « مهئاقلل بلهملا نب ديزي جرخو « شيحلا امهعمو « كلملا دبع نب ديلولا نبا
 : ىرسالاو لاومآلاوب لايتوا | هدنعو ديزي نب ةيواعم هدلو ةرصبلا ىلع فلختساو

 يه : تلق رفعلا لزذ ىح راسو ةتلوملا , كلملا دبع هاخأ هيدي نيب مادقو

 هيف لتق يذلا عضوملا « ءالبرك نم برقلاب ةفوكلا دنع يهو « لباب رقع

 دل م حتفب : رقعلاو ؛ هنع هللا يضر « نيسحلا

 اذه اهدحأ : ةعبرأ راقتعلاب ةامسملا عضاوملاو ؛ رصقلا مم السلا شو تلو
 ل ا ركذ لإ ةجاح الو

 . «  ًاعضو كرئشملا»

 0 78 ىلع لزن ىح كلملا دبع نب ةملسم لبقأ مث : " يربطلا لاق

 0و ماقلا لهأ ىلع ة لا لهأ ًدشف ٠ موقلا لتتقا مث « اوفطصاف

 0 ديزي شيج ةمدقم ىلع ناكو « مهوفشكف مهيلع اورك ماشلا لهأ نإ

 . ةدوسملا يف دري ملو « نم رب ر هب تدرفنا ١

 98"١. : ؟ يريطلا ؟

 ع

 ع



 نب ديزي نوعيابي سانلا ناكو « ديزي هيخأ ىلإ ءاج فشكنا املف . كلملا دبع
 نأو « ملسو هيلع هللا ىلص هيب ةنسو هللا باتك ىلع هتعيابم تناكو « بلهملا
 :جابحلا .قمافلاا ةزريش مهلع داعب الود وينضم الو مهدالب ”دونحلا أطت ال

 حرسيو ماشلا لهأ برح ىلع سانلا ضرحي ةرصبلاب بلهملا نب ناورم ناكو
 . ديزي هيخأ ىلإ سانلا

 « بلهملا نب ديزي نع سانلا طبشي هنع هللا يضر « ١ يرصبلا نسحلا ناكو

 ةهرب ربغ نيقراملا نم قرامو نيقسافلا نم قسافل ًآبجع اي : هسلجم يف آموي لاقف
 يا لك موقلا ءالؤه يف هلل كتبي « هرهد نم

 : لاق اهظملتي ناك ”ةظامل هوعنم اذإ ىتح « اولتق نم لتقيو اولكأ ام لكأيو
 احب عاعر ةجارجر ةعجوأا ”قّرحخ اهيلع بصق بصنو « اوبضغاف نابضغ هلل انأ

 2 نم نإو الأ ءازي زعلا دبع نب رمع ةنس ىلإ مكوعدأ : لاقو ةدئفأ مهل ام

 : لجر هل لاقف ؛ رمع هعضو ثيح عضوي مث ديق يف هالجر عضوت نأ

 ل لاقف « ةيمأ ينب ينعي ؟ ديعس ابأ اي ماشلا لهأ

 ا ا ل ا ا لا

 ماشلا ”لهأ اهلخدف « « ةكم كدلب هب تمرح امب ةنيدملا تمرح ينإ مهللا » لاق
 ىلع نولخديل طابنألاو طابقألا نإ ىتح « هيف امب قرحأ الإ باب اه قلغي ال ثالث
 : ”نهلجرأ نم نهلخالخو نهسوؤر نم ”نهرمخ نوعزتنيف شيرق ءاسن
 نيقسافل يبسفن لتقأ انأ « مهلجرأ تحت ىلاعت هللا باتكو ؛ مهقتا وع ىلع مهفويس
 : اهيح ًافمخ اني ذخأ ضرألا نأ تددول هللاو ؟ رمألا اذه اعزانت

 يف هتقلح ىلإ همع ينب ضعبو وه « نسحلا ىتأف بلهملا نب ديزي كلذ غلبف

 « مهيلإ نورظني سانلا ًبأرشاف « هب اولخ مث هيلع امّلسف « نيركنتم دجسملا
 تنأ امو : نسحلا هل لاقف « ديزي مع نبا امهماحالم يف ي لخدف « ديزي هاحالف

 : لاق ؟ عنصت ام : لا م ا
 . انيلع انعم نم بلقنال تلعف ول هللاوف « كفيس دمغا : زي هل لاقف « هلتقأ

 هت روصقم ا هسا ريع روك ناديا دب دع ال

 ١ قباسلا ردصملا : ١84 فالتخا ضعب عم .

 ني



 : هلوقب ةيديردلاب ةفورعملا

 ىنَو الو ىهو امف العلا وأش بلاط ديزي يلبق امس دقو

 . هتصق حرشو تيبلا اذه ىلع ملكت ةيديردلا حرش نم لكو
 هدا كيلا ل ل ماسر ل ويلا هور حلولا يايا قالا كحاكد

 ' ةثامو نيتنثا ةنس رفص نم تضم ةرشع عبرأل ةعمجلا موي ناك اذإ ىح « مايأ

 املف « برحلا تبشو ناعمجلا ىقتلاو « تقرحأف نفسلا قرحت نأ ةملسم رمأ

 مزمنا دق : دي د قل اوشا ع سلا نرخ ١ مهل ليقو ناخدلا ”سانلا ىأر

 : لاقف « دحأ ثبلي ملف رسحلا قرحأ : هل ليقف ؟ اومزهلا مم : دما

 هءاجو «ء رارفلاب هسفن ثدح ال ديزي ناكو . راطف هيلع نخد قب « هللا ١

 تنك دق « بيبح دعب شيعلا يف ريخ ال : لاقف لتق دق ًابيبح هاخأ نأ هربخأ سم

 « ًامدق اوضما . ًاضغب الإ اه تددزا ام هللاوف ةميزهلا دعب ةايحلا ضغبأ هللاو

 « صكتني لاتقلا هركي نم ذخأو . لتقتسا دق لجرلا نأ انملعف : هباحصأ لاق

 رم املكف + نول كزي وهو: .ةنسح .ةعامج :هعم تبقيو. ع " نولاسي اوذخأو

 وبأ ءاجف « هباحصأ نئَس نعو هنع اولدع ماشلا لهأ نم ةعامج وأ اهفشك ليخب

 اهنإف طساو ىلإ فرصنت نأ كل لهف « سانلا بهذ : لاقو ءىجرملا ةبؤر

 نفسلا يف نيرحبلاو نامع لهأ كيتأيو ةرصبلا لهأ ددم كيتأيو اهزنت نصح

 يلع رسيأ توملا ؟ اذ لوقت يلأ ٠ كيأر هللا حبق : هل لاقف ؟ ًاقدنخ برضتو

 ؟ ديدحلا لابج نم كلوح ام ىرت امأ « كيلع فوختأ ينإف : هل لاقف « كلذ نم

 تنك نإ انع بهذا ؟ ران لابج وأ تناك ديدح لابجأ اهيلابأ انأف : هل لاقف

 . انعم الاتف ديرت ال

 « هبكريل هسرفب ةملسم اعد هنم اند اذإ ىتح « هريغ ديري ال ةملسم لع لبقأو

 هعم لتقو «٠ بلهملا نب ديزي لتقف ٠ هباحصأ ىلعو ماشلا لهأ لويخ هيلع تفطعف
 ءاحلا نوكسو فاقلا حتفب - لحقلا لاقو « هباحصأ نم ةعامجو دمحم هوخأ

 ١ ؟ يربطلل عباتم : ١1٠5 اهدعب امو .

 نوللستي : خسنلا ينو ؛ ةدوسملا يناذك ؟ .

 ماو 0



 اذه « ماشلا لهأ اي : ديزي ىلإ رظن ال « يباكلا شايع نبا - مال هرخخآو ةلمهملا

 ييفكي يعم لمح نمف « ًاسان هنود نإ + :ينلفقبل وأ هنلتقأل « ديزي هللاو

 اولمحف « كعم لمحت نحن : هباحصأ نم سان هل لاقف ؟ هيلإ لصأ ىتح « هباحصأ

 نعو « اليتق ديزي نع ناقيرفلا جرفناو رابغلا عطسو ةعاس اوب رطضاف « مهعمجأب
 سأرب ءاجو « ديزي ناكم مهيري هباحصأ ىلإ ًاموأف ٠ قمر رخآب شايع نب لحقلا

 رظن ةعقولا ءانثأ فو . ال : لاف ؟ هتلتق تنأ : هل ليقف « ةرم يبل ىلوم ديزي

 نبا قسافلا نوذرب اذه « ربكأ هللا : لاقف رئاع نوذرب ىلإ دايز نب يراوحلا

 فرعي ملف « هسأرب ةملسم يتأف « هوبلطف « هلل ءاش نإ هللا هلتق دق « بلهملا
 قلد و بارع لجرا نأ اوان دف تاك امهم يطبنلا ناسح لاقف ٠ سأرلا
 : لوقي ثعشألا نبا مايأ هتعمس ينإ : لاقف ؟ كلذ ةمالع امو : ةملسم لاقف « لتق

 تام الأ ؟ توملا ىلع بلغي ناكأ هرمأ ىلع بلغ هوبه « ثعشألا نبا هللا حبق
 ؟ ًايرك

 ليفلاو لفل ينال درك ايار ابرق وبأ ريمألا ركذ : تلق (334)
 نب لحقلا وهف : نال ارا أ 0 رجلا لو ذ لحقلا امأو : هلاثم ام « لجعلاو

 هلتقو بلهملا نب ديزي ل زيزع نب ليحارش نب ريمثع نب ناسح نب شايع
 فرعي مل ةملسم ىلإ هب ينأ املف . هلتقف هبحاص امهنم دحاو لك برض « ديزي

 ثعبف « هفرعف كلذ هب لعّفف ء ممعيل مث لسغيلف هسأرب رم : هل ليقف « ركني لو

 . طيعم يلأ نب ةبقع نب ديلولا ن , دلاخ عم كلملا دبع نب ديزي هيخأ ىلإ هب

 وتو نيسمخو ثالث ةنس بلهملا نب ديزي دلو : " طايخ نب ةفيلخ لاقو
 هللاو « ةئامو نيتنثا ةنس رفص نم تلخ ةليل ةرشع يننئال ةعمجلا موي ”الوتقم .

 . باوصلاب ملعأ
 نينثا بلهملا نب ديزي نب ةيواعم جرخأ ؟ طساو ديزي ةميزه تءاج املو

 جرخ مث «.ةأطرأ نب يدع مهنم « مهقانعأ اوبرضف هيدي يف اوناك ًاريسأ نيثالثو

 . نيزرع : س ١

 . ؛4ال١ : ةفيلخ خيرات ؟

 . ةدوسملا يف فلوملا امنوني ملو ؛ ًاطساو :ار م

 لك



 لبقأ مث ١ لتق دق كابأ نأ الا انلتقت كارن ال اَنإ « كحبو : 'موقلا هل لاق دقو
 عيمج عمتجاو « بلهملا نب لضفملا ءاجو « نئازحلاو لاملا هعم ةرصبلا ىتأ ىح

 ةيرحبلا نفسلا اودعأن «٠ ناك يذلا نوفوختي اوناك دقو ةرصبلاب بلهملا لهأ

 اوعمتجاف « بلهملا لآ ىلع رمأتي نأ ديزي نب ةيواعم دارأو . زاهحلا لكب اوزهجتو
 امنإو . ًاّنس انربكأ لضفملا : اولاقو ٠ بلهملا نب لضفملا مهيلع اورمأو

 ىح مهيلع لضفملا لزي ملف ٠ كلهأ نايتف ضعبك نسلا ' ثادَتح مالغ تنأ

 ثعبو . لضفملا ىلإ اوعمتجاف « ةريثك لولف نامركبو « نامرك ىلإ اوجرخ
 ةبقع يف مهوكردأف ٠ لولفلا بلطو بلهملا لآ بلط ين كلملا دبع نب ةملسم
 نم بلهملا لآ لتق مث . هصاوخ نم ةعامجو لضفملا لتقف « مهللاتق دتشاف ٠ سرافب

 ناقاخب اقحلو اًوجَن امهنإف لضفملا نب نامثعو ةنيبع ابأ الإ : مهرخآ ' دنع
 اوبصن املف ٠ بلح ىلع وهو ديزي هيخأ ىلإ مهسوؤرب ةملسم ثعبو « ليبشترو
 « لضفملا سأر اذه ؛«كلملا دبع سأر اذه : هباحصأل لاقف « مهيلإ رظنيل جرخ

 كلملا دبع نب ديزي ىلإ بلهملا نب ديزي سأر لمح امل : يربطلا ريغ لاقو
 « ًاميظع بكرو « ًاميسج بلط ديزي نإ هم : هل لاقف . هئاسلج ضعب هنم لان

 ص

 . اعرك تامو

 ةرصبلاو ةفوكلا ةيالو ديزي هوخأ هل عمج بلهملا لآ برح نم ةملسم غرف الو
 . ةنسلا هذه يف ناسارخو

 ع .ةنسح ةريثك تارك ةنئطق تباث هرعاش هاثر بلهملا نب ديزي لتق املو

 : هلوق اهنم

 اوراسو كوعباتو هيلإ وعدت يذلا ىلع كوعياب لئابقلا لك
 اوراطو كوملسأ ةنسآلا نهر . مهتكرتو انقلا رجتشا اذإ ىبح

 ١ :.و : ؟ يربطلا ١) .

 ثيدح : يربطلاو ر ؟ .

 . مهرخآ نع : خسنلا يفو ؛ ةدوسملا يف اذك 0و

 ناحخ



 راع لتق برو « كيلع ًاراع نكي مل كلتق نإف كولتقي نإ

 تبهذو 3 مهاسرفو ناسا رخ ءارعش نم ةنطق تباث اذهو : تلق (335)

 هلمعتسا بلهملا نب ديزي ناك دقو ؛ ةنطق تباث يمسف ةنطق اهوشحي ناكف هنيع

 لخدف لزن ىح قطني ملف ؛ هيلع جترأ ربنملا الع املف ناسارخخ روك ضعب ىلع
 : لاقف سانلا هيلع

 بيطحل ىغولا دج اذإ يفيسب يننإف ًابيطخ مكيف 'مقأ ال نإف

 نبا هركذ « سانلا بطخأ تنكل ربنملا ىلع اذه تلق تنك ول : اولاقف

 : « بسنلا ةرهمج » يف ىبلكلا نبا لاقو . «١ ءارعشلا تاقبط » باتك يف ةبيتق

 ن.. نزام نب بهو نب ةفرط نب نامزك نب بعك نب رباج نب بعك. نب تباث وه
 نب ءايقيزم ورمع نب نارمع نب دّسألا نب كيتعلا نب ثراحلا نب دسألا نب مب
 : نايجاهتي اناكو 4 ىفنحلا ليفلا بحاص لوقي هيفو | ءامسلا ءام رماع

 قينختو برك نم ةبورعلا موي 2”ةلضعم تيقال دقل ءالعلا ابأ
 قيشلا قهاش نم ”قلزىوه امك هب مالكلا تمر اذإ ناسللا يولت

 ' [قيرلاب تمقامل “ضرجتتأشنأ 2”ةيحاض سانلا ”نويع كتمر امل

 نب رفز نب ليذهلا وه بلهملا نب ديزي لتق يذلا نإ : يربطلا ريغ لاقو
 . يبالكلا ثراحلا

 ءالبرك موب نينلاب ةينلا وين ىسبش :٠ .انولوتب ننالاو تان: ىللكلا لاقو

 ةيكاب يهتشأ : دي دري يعن ءاج ال عساو نب دمحم لاقو ؛ "راقتعلا موي مركلابو

 ةدب نو اق انكم دابع نب دابع لاقو ؛ بلهملا لآ ىلتق يل بدنت ةينامّسع

 . مالغ انم توم الو ةيراج انيف دلوت ال بلهملا لآ ىلتق دعب

 وب بلهملا نب ديزي لتق اهيف : ةئامو نيتنثا ةنس « طايخ نب ةفيلخ لاقو

 .84)1 : ؛ ةنازحلاو :١ : ١407 يناغألا باتك ًاضيأ هتمج رث يف رظناو 085 : ءارعشلاو رعشلا ١

 . نم رب ر : هب تدرفنأ !
 31١9. : 4 ةزع ريثك ةمجرل' يف اذه لثم رم ؟

4 



 همحر « ةنس نيعبراو عست نبا وهو : رفص نم تلخ ةليل ةرشع ينثال ةعمجلا

 . ناسرفلا ءامظعلا ءامركلا ءابجنلا نم ناك دقلف « ىلاعت هللا

 نيح كلملا دبع نب ديزي هيخأ ىلع لخد كلملا دبع نب ةملسم نأ يورو

 كتنأو اذه لثم سلتا * هل لاقف غوبصم بوث ِق هآرف 4 بلهملا نب ديزي هعلخ

 ةضيفا لبق نبيا

 راهطأب تتاب ولو ءاسنلا نود مهرزآم اودَش اوبراح اذإ موق

 قعان قعن نإ امأف « شيرق نم انءافكأ براحت نحنو كاذ : ةملسم لاقف

 . ةمارك الو الف

 . 'روهشملا رعاشلا ينارصنلا يبلغتلا لطخألل تيبلا اذهو : تلق

 /ما1/

 مهال وم يفقثلا ملسم ص نب ديزي

 جاجحلا ىلوم ناك ؛ مهالوم « يفقثلا رانيد ملسم يبأ نب ديزي ءالعلا وبأ
 دقو - امهببسب جاجحلا همدق « ةضينو ةيافك هيف ناكو « هبتاكو يفقثلا فسوي نبا

 جارحلا ىلع هفلختسا ةافولا هترضح امل جاجحلا نأ بلهملا نب ديزي ةمجرت ين مدقت

 هيلع ريغي ملو هلاح ىلع كلملا دبع نب ديلولا هرقأ جاجحلا تام املف  قارعلاب

 : ًاموي ديلولا لاقو ٠ جاجحلا توم دعب هآالو يذلا وه ديلولا نإ ليقو . ًائيش
 ْ . ًارانيد دجوف مهرد هنم عاض لجرك ملس» يلأ نباو جاجحلا لثمو ٍلثم

 هناكم ثعبو ملسم يأ نب ديزي لزع ناميلس هوخأ ىلوتو ديلولا تام املو

 . 1١١١ : لطخألا ناويد ١

 خيراتو 48 : ١ برغملا نايبلا رظناو « نودلخ نباو ريثألا نباو يريطلا خيرات يف هرابخأ - م7

 0 رانيد نيب نباو نا قيقرلا

0 



 ينأأ نب ديزي هيلإ رضحأو « هلبق روكذملا يدزألا ةرفص يبأ نب بلهملا نب ديزي
 هرقتحت نطبلا ميظع هجولا حيبق ًاميمد ًاريصق الجر ناكو « ةعماج يف ملسم

 حلصأ معن : لاق ؟ ملسم ينأ نب ديزي تنأ : لاق ناميلس هيلإ رظن املف « نبعلا
 : لاق « هنيد يف كمكحو هتنامأ يف ككرشأ نم هللا نعل : لاق نينمؤملا ريمأ هللا
 يتتيأر ولو « ينع ةربدم رومألاو ينتيأر كّنإف ٠ نينمؤملا ريمأ اي لعفت ال
 لاقف « ترقتحا ام تللجتسالو ترغصتسا ام تمظعتسال ىلع ةلبقم رومألاو
 « ديزي اي : ناميلس لاق مث ! هناسل - تفعاو هلقع ”دسأ ابق.« للا هلئاق : ناميلس

 لاقف ؟ اهرعق ين رقتسا دق مأ مهج ران يف دعب يوب. جاجحلا كبحاص ىرتأ
 « مكيلو ىلاوو مكودع ىداع جاجحلا نإف « نينموملا ريمأ اي كلذ لقت ال : ديزي

 هلعجاف « ديلولا راسي نعو كلملا دبع نيمب نع ةمايقلا موي وهف « مكل هتجهم لذبو
 امهعضف « كيخأو كيبأ نيب ًادغ رشحي هّنإ : ىرخأ ةياور ينو . تببحأ ثيح
 ”لاجرلا تعنطصا اذإ ! هبحاصل هافوأ امف « هللا هلتاق : ناميلس لاق « تئش ثيح
 لتقا « نينمؤملا ريمأ اي : ناميلس ءاسلج نم لجر لاقف « اذه لثم عنطصتلف
 : ديزي لاق « نالف نب نالف : اولاقف ؟ اذه نم : ديزي لاقف « هقبتست الو ديزي
 نأ ناميلس كلامت امف « اهينذأ 'يزاوي اهرعش ناك ام هّمأ نأ يغلب دقل هللاو
 الو ؟رانيد ةنايخ هيلع دجي ملف ناميلس هنع فشك مث . هتيلختب رمأو كحض
 نينمؤملا ريمأ اي هللا كدشنأ : زيزعلا دبع نب رمع هل لاقف « هباتكتساب مهف « ًامهرد
 تفشك يّنإ « صفح ابأ اي : لاقف « هبتاك كباتكتساب جاجحلا ركذ " ييحت نأ
 رانيدلا نع فضعأ وه نم ”كدجوأ انأ : رمع لاقف « ةنايخ هيلع دجأ ملف هنع
 الو ًارانيد سم ام « سيلبإ : لاقف ؟ اذه نم : ناميلس لاقف « هنم مهردلاو
 . ناميلس هكرتف . قلحلا اذه كلهأ دقو هديب ًامهرد

 ملسم يبأ نب ديزي نأ هغلب زيزعلا دبع نب رمع نأ ءامسأ نب ةيريوج ثدحو
 ينإ : لاقو هدري نأ"“شيحلا لماع ىلإ بتكف « نيملسملا شويج نم ” شيج يف

 .خلا ..يزاوي رعش ال ناك ام : رب يفو ؛ربو ةدوسملل قفاوم هانتبثأ امو «يراوي :س عر ق يف ١

 .نأل : عو ييحن ال: س ١

 . شيج يف جرخ : ع“

 املا



 . مهيف وه شيحب رصنتسأ نأ هركأل

 همجرتا ل4 نشف حراج اي ركام ناي فورعلا مم اقلا وبأ ظفاحلا لقنو

 ملسم يأ نب ديزي رسم ةثامو ىدح] ةنس يف : ا و رو اد

 « موز يب ىلوم رجاهملا يأ نب هللا ديبع نب ليعامسإ عزنو « ةيقيرفإ ىلع
 . ديزي لتق ةئامو نيتنثا ةنس يفو « ةريس نسحأ راسف

 مزع ركذ اميف ناك هنأ كلذ ببس ناكو : ريبكلا هخيرات يف يربطلا لاقو

 راصمألا اونكس نيذلا مالسإلا لهأ يف فسوي نب جاجحلا ةريسب مهيف ريسي نأ

 مهرارق ىلإ مهدر نم « قارعلاب ملسأف ةمذلا لهأ نم داوسلا نم هلصأ ناك نمم

 ىلع مهو مهنم ذخؤت تناك ام وحن ىلع مهباقر ىلع ةيزحلا عضوو « مهقيتاسرو
 اولوو « هولتقف ' هلتق ىلع مهيأر عمجأف ء اورماوت كلذ ىلع مزع املف « مهرفك

 نب ديزي ىلإ اوبتكو « ملسم يأ نب ديزي لبق ناك يذلا يلاولا مهسفنأ ىلع.
 ال ام انماس ملسم يبأ نب ديزي نكلو « ةعاطلا نع انيديأ علخمت مل انإ :كلملا دبع

 :كلملا دبع نب ديزي مهيلإ بتكف « كلماع اندعأو هانلتقف نوملسملاو هللا هب ىضري

 ةيقيرفإ ىلع ديزي نب دمحم رقأو « ملسم يلأ نب ديزي عنص ام ضرأ مل يّنإ
 . ةئامو نيتنثا ةنس يف كلذ ناكو

 ىلاعت هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع ينرمأ : ةمثيخ نب حاضولا لاق
 دقحف هتكرتو مهتجرخأف « ملسم يلأ نب ديزي مهيفو ٠ نجسلا نم موق جارخإب

 رمأو يناكمب ملعو 0 يل ار يس

 يننكمي نأ ىلاعت هللا تلأس املط :لاق ينآر املف ؛ هيلإ تلمحو يب رفظف « يلطب

 كذاعأ ام ؛ لاقف «٠ كنم ينذيعي نأ هللا تلأس املاطل هللاو انأو : تلقف « ل

 اعد مث . هتقبسل توملا كلم كيف ينقباس ولو كتلتقأل هللاو كنلتقآل هللاو « هللا

 هءارو ماقو « فتكو عطنلا ىلع ميقأف حاضولاب رمأو « امهب ينأف عطنلاو فيسلاب

 . فويسلا هتذخأ دجس املف ءاهيلإ ديزي جرخف ةالصلا تميقآو ؛ فيسلاب لجر

 ديزي نب دمحم ةيالولا ىلإ ديعأو . هقلطأو هفاتك عطق نم حاضولا ىلإ لخدو
 . ملعأ هللاو , راصنألا ىلوم

51١ 



 حاضولا رمأ ضرم املف « زيزعلا دبع نب رمع بجاح حاضولا ناك : تلق
 حاضولا بره رمع تام املف « روكذملا ديزي ىوس مهجرخأف « سيباحملا جارخإب
 . ١ ةرصانخب رمع ضرم ناكو « ىرج ام ىرجو « ديزي نم ًافوخ ةيقيرفإ ىلإ

 هللا ديبع نب ليعامسإ : لاق ركاسع نباو «ديزي نب دمحم : يربطلا هلاق اذكه
 « ةعماج يف ملسم ينأ نب ديزي هيلإ رضحأو» هلوقو ؛ باوصلاب ملعأ هللاو

 ًاريصق الجر ناكو » هلوقو ؛ قتعلا ىلإ نيديلا عمجت اهنأآل ؛ ”لثغلا : ةعماجلاف
 .هنع هللا يضر رمع لوق هنمو 2« رظنملا حيبقلا « ةلمهملا لادلاب : ميمدلا « ًاميمد

 امأو « نهنم مهبجعي ام مهنم نهبجعي هنإف ميمدلا لجرلا نم مكتانب اوجوزت الو

 : روهشملا رعاشلا يمورلا نبا لوق اذكو « مومذملا هّنإف ةمجعملا لاذلاب ميمذلا

 ميمدل هّنإ ًآيغبو ًادسح اههجول نق ءانسحلا رئارضك

 . ' ًاريثك سانلا ىلع فحصتي هّنأل طبضلاب هتديق امّنِإو  ًاضيأ ةلمهملا لادلاب

 ةروسكم ةلمهم داص فلألا دعبو نون مث ةمجعملا ءاحلا مضب : ةرصانمخو

 اهتهج نم بلح ةيبالو نم صحألا لامعأ نم ةميدق ةدلب يهو « ءاه اهدعب ءار مث

 ةهج نم اهب ًاريمأ زيزعلا دبع نب رمع ناك « نيرسنق نم برقلاب « قرشب ةيلبقلا
 يننتملا اهانع يلا يهو «كلملا دبع نب ناميلس ةهج نم مث ناورم نب كلملا دبع
 : هلوقب

 اهايحم بح سفن لكو ةرصانخ ىلإ ًاصمح بحأ

 ةروهشملا ةيلادلا هتديصق يف روهشملا رعاشلا يلماعلا عاقرلا نب يدع هرتز

 اهداجو صحألا ةرصانتخ ىقسف هؤاونأ تعباتت عيبرلا اذإو

 ةرصانخ طبض ع ين دروأ دقو ؛ ةدوسملا يف تباث وهو « ر س يف دري م : ةرصانخم . . . تلق ١

 . مضوملا اذه يف
 . س ر يف ةمجرتلا ةياهن 1

 نضل
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 ةريبه نب رمع نب ديزي

 جيدتخ نب نيكس نب يعم نب ةريبه نب رمع ىثملا يأ نب ديزي دلاخ وبأ

 الف فورعم ةرازف بسنو ؛ ةرازف نب يدع نب دعس نب كلام نب ضيغب نبا

 1 . هركذب ةلاطإلا ىلإ ةجاح

 دقو « نطبلا ءاعمأ نم دحاولا وهو « ىّنعم ريغصت ةيعم : ديرد نبا لاق

 . ةيواعم ريغصت هّنأ هباوص لب : اولاقف لوقلا اذه ديرد نبا ىلع اودر

 ؛ ةمجعملا ءاحلا حتفب : جيدخخو ؛ فاكلا حتفو ةلمهملا نيسلا مضب : نيكسو

 . هطبض ىلإ ةجاح ال مرام لاو كحل دان ضيغب و

 « ماشلا نم هلصأ نأ ريبكلا هخيرات يف ركاسع نبا مساقلا وبأ ظفاحلا ركذ

 رخآ دمحم نب ناورم عم ناكو « كلملا دبع نب ديزي نبديلولل نيرسنق يلو هّنأو

 قارعلا يلو نم ةيمست يب شايع نبا هركذو . نينامثو عيس ةئس هدلوما

 باتك يف ةبيتق نبا هركذ كلذكو . ةفوكلاو ةرصبلا امهو « هامل مو

 ناقا رع ملا مع ناللا واول" دعو « نيقارعلا يلو نم ةيمست يِ (١ فراعملا »

 مهرخآو « نايفس يلأ نب ةيواعم هقحلتسا يذلا هيبأ نب دايز مهلوأ ناكف

 0 لا ا بحاص ةريبه نب رمع نب ديزي

 اكو : ' لاقف « رمع هيبأ ةمجرت يف اذه لبق ًاضيأ هركذو « ءالؤه دعب دحأل

 هامل تا هنمآ مث ًاروهش طساوب ديزي رصح روصنملا رفعج وبأ

 هيف اذه كلم زعي ال : لا و

 . هلتق مث

 يبوقعيلاو يدوعسملاو طايخ نب ةفيلخو نودلخ نباو ريثألا نباو يربطلا خيرات ي هرابخأ -

 .اهدعبامو 6٠م : قئادحلاو نويعلا رظناو « ركاسع نبال قشمد خيرات يف هتمج رت نم فلؤملا لقنيو

 2٠9#. : فراعملا ؟ .هالإ : فراعملا ١

 م



 دمحم نب ناورم هجو ةئامو نيرشعو نامت ةنس ينو :' طايخ نب ةفيلخ لاقو
 نبا ينعي  كاحضلا لتق لبق كلذو « قارعلا ىلع ًايلاو ةريبه نب رمع نب ديزي
 . تيه لزن ىبح راسف - يجراحلا ينابيشلا سيق

 هركذو ؛ دسح هيف ناكو ًاعاجش ”الوكأ ًابيطخ ”اليوط ًاميسج ًايخس ناكو
 ةنسلا هذه يفو : ' لاقف « ةئامو نيرشعو نامث ةنس يف هخيرات يف يربطلا رفعج وبأ
 نم اهب "نم برحل قارعلا ىلإ ةريبه نب رمع نب ديزي دمحم نب ناورم هجو
 دحأ بيبش نب ةبطحق جورخ ' ةثامو نيثالثو نيتنثا ةنس يف ركذ مث « جراوحلا
 ملسم وبأ ناكو « يحاونلا كلتو ناسارخب مهرمأ اورهظأ ا سابعلا يب ةاعد
 ةيضقلا كلت لصأو ناوعألا مظعأ ؟نيعلا فرح يف هركذ مدقملا - يناسارحلا
 فرط ملسم ينأ ةمجرت يف قبس دقو ء روهشم وه امك اهرومأ تمظتنا ىح
 ضرأب ةبطحق جورخ ناكو ... هيف ليوطتلا ىلإ ةجاح الو ء ثيدحلا اذه نم
 « اهحرش لوطي عئاقو ترجو « ةريبه نب رمع نب ديزي ةبراحم دصقو قارعلا
 « قارعلاب ةروهشملا ةيرقلا ةجوّلَفلا دنع تارفلا ضاخ ةبطحق نأ رمألا لصاحو
 بورغ دنع ءاعبرألا ةيشع يف ةبطحق قرغف « هتلابق يف ناكو « ةريبه نبا لتاقيل
 ةبطحق نب نسحلا هدلو ماقو « ةنسلا هذه نم. مرحملا نم نولخ نامثل سمشلا
 . اهركذ . عضوم اذه سيلو ةليوط ةروهشم ةعقاو يهو ٠ شيحلاا ةمدقت يف هماقم
 روك ذملا ةريبه نب ديزي عابتأ نم *هركذ مدقملا - ينابيشلا ةدئاز نب نعم ناكو

 ةيطحق برض ةليللا كلت يف هّنإ لاقيف « اهريغو بورحلا يف هناوعأ ربكأ نمو
 يح هوجرخأف « ءاملا ين عقوف .هقتاع ىلع ليقو .هسأر ىلع فيسلاب بيبش نبا
 ريغ هقرغ يف ليقو يربخ ىلع دحأ فقي الثل ءاملا يف ينونفداف تم نإ : لاقف
 : . ملعأ هللاو « كلذ

 . هاله : ةفيلخ خيرات ١

 . و١41 : « يريطلا خيرات ؟

 . يربطلا خيرات نم ثلاثلا مسقلا نم ١ ص ةبطحق كلهم ين رظناو « اهلبق يلا ةنسلا يف حصألا *
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 : ةريبه نبا ثيدح ىلإ اندع

 نسحلا هدلو مث ةبطحق اهمدقم ناك يلا ناسارخ شويج نأ هربخ نم ناكو

 نصحتف طساو ةنيدمب ةريبه نبا قحلو « هركسع تمزهف هيلع ترهظتسا دعب نم
 دبع نب سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نب هللا دبع سابعلا وبأ لصو مث اهيف
 بقلملا دمحم نب هللا دبع رفعج وبأ هوخأو حافسلاب بقلملا هنع هللا يضر بلطملا

 سابعلا يب نكسم تناك يلا ةيرقلا « ةلمهملا ءاحلا مضب « ةميمحلا نم روصنملاب

 مهباونو مهعايشأ نم ةعامج اهبو«ةفوكلا ىلإ ءاقلبلا ضرأ نم ماشلا فارطأ يف
 ناورم كاذ ذإ اهريمأ يلا ةيمأ يبب ةلود ةلازإو مهتلود ةماقإب مهعم ماق نمو

 رخآ رامحلاب زوبنملاو يدعحلاب فورعملا يومآلا مكحلا نب ناورم نب دمحم نبا

 ثالثل ةعمجلا موي اهب حافسلا سابعلا وبأ عيوب ةفوكلا ىلإ اولصو املف « مهكولم
 نإ ليقو ؛ ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس رخآلا عيبر رهش نم تضم ةليل ةرشع
 . حصأ لوأآلاو « لوألا عيبر رهش يف تناك ةعيابملا

 دنعف « ناوؤرم يب ةلود تريدأو 3 مهتكوش تيوقو سابعلا يب رمأ رهظو

 « ةريبه نب رمع نب ديزي برحل طساو ىلإ روصنملا رفعج ابأ هاخأ حافسلا هجو كلذ

 نب ديزي لباقم وهو « ةبطحق نب نسحلا همدقم يذلا ركسعملا ىلإ روصنملا ءاجف
 . هيف لزنف « طساوب " ةريبه

 رفعج ينأ نيب ءارفسلا ترجو : " ريبكلا هخيرات ين يربطلا رفعج وبأ لاق

 رواشي ثكمف ء« ًاباتك هب بتكو ًآنامأ هل لعج ىتبح « ةريبه نبا نيبو روصنملا

 هذفنأف « رفعج يبأ ىلإ هذخأ مث « ةريبه نبا هيضر ىّيح ةليل نيعبرأ ءاملعلا هيف

 ءافولا رفعج ينأ ىأر ناكو « هل هئاضمإب رمأف حافسلا سابعلا يلأ ىلإ رفعج وبأ
 يناسارحلا ملسم يلأ نود ًارمأ عطقي ال حافسلا سابعلا وبأ ناكو . هاطعأ امب هل

 « اهلك'هرابخأب هيلإ بتكي حافسلا ىلع نيع ملسم يبإأل ناكو « ةوعدلا بحاص

 ١ ةريبه نب رمع نب ديرب : س .
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 « دسف ةراجحلا هيف تيقلأ اذإ*لهسلا قيرطلا نإ : حافسلا ىلإ ملسم وبأ بتكف
 ينأ ىلإ ةريبه نبا جرخخ باتكلا مت املو . ةريبه نبا هيف ”قيرط ' حلص ال هللاو ال
 ماقف « هتباد ىلع ةرجحلا لخدي نأ دارأف « ةيراخّبلا نم ةئامثلثو فلأ يف رفعج

 ةرشع ةرجحلاب فاطأ دقو « ًادشار لزنا « دلاخ ابأ ًابجرم : لاقف بجاحلا هيلإ
 داوقلاب هل اعد مث « اهيلع سلجيل ةداسوب هل اعدو لزنف « ناسارخ.لهأ نم فالآ
 : لاقف ؟ يعم نمو انأ : لاقف « دلاخ ابأ لخدا : بجاحلا هل لاق مث « اولخدف
 مث « ةعاس هثداحو ةداسو هل تعضوو « لخدف ماقف « كدحو كل تنذأتسا امّنإ
 ًاموي هيتأيو ًاموي ' هنع ميقي ثككم مث « هنع باغ ىتح هرصب رفعج وبأ هعبتأو ماق

 « ريمألا اهيأ : رفعج يل متاح نب ديزي لاقف « لجار ةئامثلثو سراف ةئامسمخ يف
 وبأ لاقف ء ءيش هناطلس نم صقن امو ركسعلا هل عضعضتيف ينأيل ةريبه نبا نإ

 بجاحلا هل لاقف «هتيشاح يف انيتأيو ةعامجلا عدي ةريبه نبال لق : بجاحلل رفعج
 : بجاحلا هل لاقف « نيثالث نم ًاوحن هتيشاح ين ءاجو « ههجو ريغتف « كلذ
 اندرأ ام : لاقف « انيشم مكيلإ يشمن نأ مترمأ نإ : لاقف " ًابهأتم يتأت كنأك
 . ةثالث يف يتأي كلذ دعب ناكف « كل ًارظن الإ هب رمأ امب ريمألا رمأ الو ًافافختسا كب

 . *هايه اي : لاقف رفعج ابأ ًاموي ةريبه نبا ملك : ريثك نب دمحم لاقو
 كتبطاخ ام لثمب سانلا مالكب يدهع نإ ريمألا اهيأ : لاقف عجر مث « ءرملا اهيأ اي وأ
 هرمأي رفعج يلأأ ىلع حافسلا سابعلا وبأ حلأو . هدرأ مل امب يناسل يقبسف ثيدح هب

 نم هجرخمي نم هيلإ ناسرأل وأ هنلتقتل هللاو : هيلإ بتكف « هعجاري وهو « هلتقب
 « لاملا تويب متخ نم رفعج وبأ ثعبف « هلتق ىلع عمزأف « هلتقي مث كترجح

 يأ دنع نم بجاحلا جرخخو « اورضحف ةريبه نبا عم نمم هوجو ىلإ ثعب مث
 « الخدف اماقف ءنايعألا نم امهو ةتابذ نب دمحمو ةرثوحلا نبا بلطو رفعج

 تعزتف « ةرجح يف هتعامج نم ةئام يف هصاوخ نم ةثالث رفعج وبأ سلجأ دقو

 . هددلع ميقي : صا '*؟

 . ًايهابم : يريطلا *
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 ةعامج مهدعبو « كلذك امهب لعفف نينثا امهدعب اولخدأ مث « افتكو امهفريس
 هب مسخ مث هللا دهع انومتيطعأ .. ليقع نب ىسوم لاقف «كلذك مهب لعف ىرخأ

 1 ل ل ا

 ىلإ رظنأ تنك يتأك : لاقف « ًائيش كنع ينغي ال اذه نإ : ةرثوحلا '[ نبا ]
 بلغألاو ةّبئعش نب مييطاو مزاح قلطناو . مهميتاوخ تذخأو اولتقف « اذه

 لاقف « لاملا اذه ديرن اَنإ : ةريبه نبا ىلإ اولسرأف « ةئام نم وحن يف ملاس نبا
 اولعج مث أرفن تيب لك دنع اوماقأف « هيلع مهلدف قلطنا : هبجاحل ةريبه نبا

 ا ل ىحاون يف نورظني

 6 لاقف « مهرظن ركني لعجف « هرجح ين ريغص هل "يبو هيلاوم نم ةدعو

 : لاقف مههوجو يف هبجاح ماقف . هوحن اولبقأف « ًارشل عقلا هوجو يف نإ هللاب
 ١ لتقف دواد هنبا لتاقو « هعرصف هقتاع لبح ىلع ةبعش نب ميهلا هبرضف « مك مكءارو

 رخو.« يبصلا اذه مكنود : لاقو هرجح نم يصلا ىحنو « هيلاوم لتقو

 . سانلل نامألاب ىدانف رفعج يأ ىلإ مهسوؤرب اوضمو ءدجاس وهو لتقف « ًادجاس
 دسأ يب ىلوم « حلفأ ليقو « قوزرم همساو « يدنسلا ءاطع وبأ لاقو

 : ةريبه نبا يثري

 دومحل اهعمد يراحي كيلع طساو موي 'دجت مل ًانيع نإ الأ

 دودخو متأم يديأب بويج تققشو تاحئانلا ماق ةيشع

 دوفو دوفولا دعب هب ماقأ امبرف ءانفلا روجهم سمت نإف
 ديعب بارتلا تحت نم لك ىلب ٍدهعتم ىلع ”دعبت مل كتنإو

 يف ؟(« ةسامحلا » باتك يف يئاطلا مامت وبأ اهركذ ةيثرملا هذهو : تلق

 نم هتعمج يذإف ًابضتقم يربطلا خيرات نم هتلقن ام ىهتنا انه ىلإ :

 . لبق نم تدرو اهنأ عم « عضوملا اذه ين ةدوسملا نم تطقس ١

 .ال.١ : م يريطلا ؟

 . 5١5 : مقر ةيسامحلا « يوزرملا حرش «
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 . ةروصلا هذه ىلع مظتنا ىح عضاوم ةدع

 لوح ةبطحق نب نسحل | ىلع :رفعج وبأ مدق امل : لاق هّنإف يربطلا ريغ امأو
 ةدئاز نب نعم تبثو « ًامايأ نولتتقي اوماقأو . هيف هلزنأف هقدارس نم نسحلا هل

 | : لوقي روصنملا رفعج وبأ ناكو « مهيلع راصحلا لاطو « ةريبه نبا عم
 تنأ : هيلإ لسرأف « كلذ ةريبه نبا غلبو « ءاسنلا لثم هسفن ىلع قدنخي ةريبه
 ”الثم يلو كل دجأ ام : روصنملا هيلإ لسرأف ء ىرتل يلإ زربا ؟ اذك لئاقلا

 تنأ ام : دسألا لاقف « ينزراب : ريزتحلا هل لاقف « ًاريزنخ يقل دسأك الإ

 « ًاريزنخ تلتق كتلتق نإو « ًاراع ناك ءوس كنم ينلانف كتزراب نإف ؤفكب يل
 ينزرابت مل نثل : ريزتحللا هل لاقف ء رخف كلتق يف الو ء دمح ىلع لصحأ ملف
 نم ٌرسيأ كبذك راع لامتحا : دسألا لاقف « ينع تنبج كلنأ عابسلا نفرعأل
 « حلصلا بلطف ةريبه نبا مهفو « داوقلا بتاك روصنملا نإ م . كمدب يثارب خيطلت

 هيخأ ىلإ روصنملا هثعبو « نامألاو حلصلا باتك اوبتكو «٠ روصنملا هباجأف
 «نامأ الو هل دهع الف ثفكن وأ ةريبه نبا ردغ نإف : هيف بتكو « هاضمأف حافسلا
 هل ءافولا روصنملا يأر نم ناكو

 ناتك ةريبه نبا نيو هنيب روصنملا بتك ا : يئادملا نسحلا وبأ لاقو
 "نإ ريمألا اهأ : ةريبه .نبا لاقف ء رتس هنيبو هنيبو روصنملا لإ جرخ حلصلا
 مهبولق ىلإ مكتبحم 'لصت « اهترارم مهوبنجو امتوالح سانلا اوقيذأف ركب مكتلود
 5 ..لاق « مكتوعدل نيرظتنم انلز امو « مهتنسلأ ىلع مكركذ بذعيو

 راصو . اذه لثم لتقب ينرمأي نمل ًايجع : هسفن يف لاقو هنيبو هنيب ريسلا روصنملا
 ىثعتيو ىدغتي هباحصأ نم ةثالث يف هرمأ رخآ يف روصنملا ىلإ جرخي ةريبه نبا
 . هذاسو هل يبثي ناكو هدنع

 بلاط يأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع بتاكي ناك هّنإ لاقيف
 هي ملسم يبأ باتك هءاجو « حافسلا علخ ىلإو مهيلإ وعديو « هنع هلل يضر
 لعفأ ال : لاقف « هلتقب هرمأي روصنملا ىلإ حافسلا بتكف « ةريبه نبا لتق ىلع

 هلتقأ ام : حافسلا بتكف « « ملسم يبأ لوقب اهعيضأ الف نامبأو ةعبب يقنع يف هلو
 ل حبا دقو « بلا يللا لإ هسيسدو هردغو هثكنب لب ملسم يأ لوقب
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 : ا كلملا داسف اذه : لاقو روصنملا هبي ملف « همد
 © تنأ هلتقا : ةبطحق نب نسحلل روصنملا لاقف « هلتقت مل نإ كنم تسلو ينم

 داوق نم ةعادجس يأ هلع ليخيف + داقأ انآ. ةيرتخ نب. مراخ لاق + عتب

 يرصم صيمق هيلعو « هيلاومو هبتاكو دواد هنبا هدنعو رصقلا يت وهو « ناسارخ
 . دجس مهآر املف «٠ همجحم نأ ديري وهو ماجحلا هدنلعو « ةدروم ةءالمو

 ناكو . روصنملا ىلإ هسأر اولمحو « هعم ناك نمو هبتاكو هنبا اولتقو هولتقف
 ناكو « حافسلا ىلإ هسأرب روصنملا ثعبو . ملسف حافسلا دنع ًابئاغ ةدئاز نب نعم

 . ةثامو نيثالثو نيتنثا ةنس يف كلذ

 باحصأ ضعبل نييناسار خلا ضعب لاق ةريبه نبا. لتق امل : يدع نب مهلا لاق

 ناك هل مكنامأ : لجرلا هل لاقف ,« مكبحاص سأر ربكأ ناك ام : ةريبه نبا

 باب يف ؟« ةسامحلا حرش » باتك يف « يزيربتلا ايركز وبأ بيطحلا ركذو
 ىثر يلا  اهركذ مدقملا  ةيلادلا يدنسلا ءاطع يأ تايبأ هركذ دنع « يفئارملا

 هلتق املف « ناميألا دكأو هل فلح دق روصنملا ناكو : لاف « روكذملا ديزر اهب

 لاقف ! اهمظعأ ام هسأر ةنيط ىرتأ : يسرحلا روصنملا لاق هيلإ هسأر لمحو

 .:هشآو ةئنط بط نم مظعأ هناعيأ ةنيط : يسرحلا

 ا "يب طيطاو رعت نوحنلا مدهز
 ينأ حبصأ اذإ ةريبه نبا ناك : ريبكلا هخيرات يف ركاسع نبا ظفاحلا لاقو

 وه « ةددشم ةلمهم نيس اهدعبو ةلمهملا نيعلا مضب ؛ + علا + تلق دع سعب

 + اهيرشيف ركس ًانايحأو لسع ىلع بلتح دق نبل هيفو : لاق - ريبكلا حدقلا
 « لخدي مث « ىلصيف ةالصلا لحت ىتح هالصم ين سلج ةادغلا ىلص اذإف

 ًاناولأو يدج فصنو نيضهانو نيتجاجد لكأيف ءادغلاب وعديف نبللا هكرحيف
 وهو « ةمجعم داض ةروسككملا ءاحلا دعبو نونلاب ٠ ضهانلا و محللا نم .

 « راهنلا فصن ىلإ سانلا رومأ ين رظنيف جرخي مث : 0 نم خرفلا

 ١ ةمزح نب مزأح : نم رب ق ع سر .

 1٠6١. : 9 يزيربتلا حرش ؟
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 ىدغتيف ءادغلاب وعديو ٠ سانلا نايعأو هصاوخ نم ةعامج وعديف لخدي م
 قرفت ءادغلا نم غرف اذإف « عباتيو مقا مظعيو « هردص ىلع اليدنم عضيو
 رظني مث © د ل ا ع هدنع ناك نم
 تعضوو ريرس هل عضو رصعلا ىلص اذإف ع .سانلا :نومأ يف رهظلا دعب
 ناولأو لسعلاو نبللا ساسعب مهوتأ مهسلاجم سانلا ذخأ اذإف ٠ سانلل يساركلا
 مالكلا مدقت دقو «' سلع عمج ٠ نيعلا رسكب + ساسعلاو : تلق - ةبرشألا

 2 عفترم ناوخ هباحصألو هل عض ويو ةماعلل ماعطلاو ةرفسلا عضوت مث - هيلع

 نورضحيف هراّمس هيتأت مث « ةالصلل نوقرفتي مث « برغملا ىلإ هوجولا هعم لكأيف

 ”لأسُي ناكو . ليللا ةماع بهذي يح هورماسيف مهوعدي ىبح هيف نوسلحي ًاساجم
 فلأ ةئامتس هقزر ناكو « تيضق اوحبصأ اذإف « 5 ف

 ةوجولاو ءاهقفلا نمو هموق نم هباحصأ يف رهش لك م ل
 ناكو يوكلا هيقفلا يضاقلا يبضلا ة ةمربش نب هللا دبع الاف ٠ « تاتويبلا لهأو
 : هرامس نم

 ضايع نيتحارلا ىدحإب اناتأ ىركلا انب لامو انمتعأ نحن اذإ

 ناكف 0

 . سانلا ماق .ليدنملاب اعد اذإ ناكف « ليدنم 1 نكي مو ء فارصنالا وأ لوخدلا : نيتحارلا ىدحإو « هباوب ضايعو
 ديدش فئاص موي يف ةريبه نب رمع نب ديزي نذأ : شيرق نم خيش لاقو

 نورظني اولعجف « « بيحلا عوقرم قلخ صيمق هيلعو هيلع ١ لخ“دف « سانلل رحلا
 " ةمره نب ميهاربإ لوقب لثمتف « مهل نطفف « هنم نوبجعيو هيلإ

 عوق رم هصيمق بيجو قلخ هؤادرو ىفلا فرشلا كردي دق 1 ب ن7 و د ننال 5

 لاقف كيرش ةباد تردبف اموي هرياس يريمدلا هللا دبع نب كيرش نأ يكحو ]
 لاقف « ريمألا هللا حلصأ ةبوتكم اهنإ : كيرش لاقف « اهماحل نم ضغ : ديزي هل

 ١ اولخدف : راتخملاو ر .

 روهشملا رعاشلا : راتخملا يداز ؟ .

 نضرح



  لوق ىلإ ريشي ( اهماحخل نم ضغ» ديزي لوق 34 كذرأ كيدض تبهذ : ديزي هل

 : ريرج

 ابالك الو تغلب ًابعع الف ريمت نم كتنإ فرطلا ضفغف

 رايسأب اهبتكاو كصولَق ىلع هب تولخ ًايرازف نيمأت ال

 . '[ لبإلا نايتإب نومري برعلا يف ةرازف ونب ناكو
 . ةروهشم ةريثك هنساحمو هرابخأو

 ةرشع ثالثل نينثالا موي طساوب ةريبه نبا لتق : ' طايخ نب ةفيلخ لاقو

 . ىلاعت هللا همحر « ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس ةدعقلا يذ نم تيقب ةليل

 ىدحإ ةئس يف ةبطحق نب نسحلا ينوت : هخيرات يف يربطلا رفعج وبأ لاقو
 ش . ةئامو نينامتو

 مك

 يبلهملا متاح نب ديزي

 قبس دق . يدزألا ةرفص يبأ نب بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي دلاخ وبأ
 حور هاخأ تركذ دقو . ةرفص يأ نب بلهملا هدج ةمجرت يف هبسن ةيقب ركذ

 وبأ ريزولا هدلو نمو ؛« بلهملا نب ديزي هيبا معو ءارلا فرح يف ماح نبا | 0 ' 3 . :, 2

 . خسنلا رئاسو ةدوسملا يف درت م راتخملاو ف

 . 509 : ةفيلخ خيرات ؟

 موجنلاو م العألا لامعأو نودلخ نباو قيقرلاو ريثألا نبأو ي ربطلا خيرات ُُق هرابخأ - 4

 مود . موو : ١ نانحلا ةآةرمو ه١ : » ةنازحلاو 08 : ١ برغملا نايبلاو ١ : ؟ ةرهازلا
 / . 45 : رائيد أ نباو ١١١ : يدنكلاو

 نم ةدايز ١

 8# يبل 2 ىلع ف

 ١--؟ع ١



 عمتجا « ريبك تيب لهأ مهو ءاهركذ مدقملا يباهملا دمحم نب نسحلا دمحم

 . ءابجنلا داحألا نايعألا نم ريثك قلخ هيف

 ديمح لزع روصنملا رفعج ابأ ةفيلحلا نأ هخي رات يف يربطلا ريرج نبا ركذ

 نب ديزي ىلوو هلزع مث « تارفلا نب لفون اهالوف ٠ رصم ةيالو نع ةبطحق نبا
 يف رصم نع هلزع روصنملا نإ مث ء ةئامو نيعبرأو ثالث ةنس يف كلذو « متاح
 نبا ديعس وبأ لاقو ؛ ديعس نب دمحم هناكم لعجو « ةئامو نيسمخو نيتنثا ةنس

 دازو « ةئامو نيعبرأو عبرأ ةنس يف رصم متاح نب ديزي يلو : هحيرات يف سنوي
 . ةدعقلا يذ فصتنم يف : هريغ

 نيسمخو عبرأ ةنس يف سدقملا تيب ةرايزو ماشلا ىلإ جرخ روصنملا نإ م

 رمع هلماع اولتق نيذلا جراوحلا برحل ةيقيرفإ ىلإ متاح نب ديزي ريس كانه نمو

 ةيقيرفإب ايلاو روكذملا ديزي رقتساو « لتاقم فلأ نيسمخ هعم زهجو « صفح نبا
 « نيسمخو سمخ ةنس يف جراوحلا ىلع هراهظتساو اهيلإ هلوصو ناكو « ذئموي نم

 . خيراتلا اذه يف ناوريقلا ةنيدم لخدو

 نسحأف ءارعشلا نم ةعامج هدصق « ًاح"دمم ًادوصقم ًايرس ًاداوج ناكو

 يلاوم نم هّنإ ليقو « ' يقرلا يدسألا ثباث نب ةعيبر ةماسأ وبأ ناكو . مه زئاوج

 رفاز نبا ء ةلمهملا نيسلا حتفو ةزمهلا مضب ٠ ديسأ ني هيرو دصق دقن جا كس

 سيقلا ءىرما نب فوع نب كلام نب ذفنق نب رباج نب ذفنق نب ديسأ نب ءامسأ نبا

 نب رضم نب ناليع سيق نب ةفصّتخ نب ةمركع نب روصنم نب ميلس نب ةثهّنب نبا
 انامز اهيلو دق ناكو « ةينيمرأ ىلع لاو ذئموي وهو « ناندع نب دعم نب رازن

 روكذملا ديزي ناكو ء يدهملا هدلول هدعب نم مث « روصنملا رفعج يبل ”اليوط
 روكذملا ةعيبر هحدمو « ةبئاصلا ءارآلا يوذ نمو : مهناعجشو سيق فارشأ نم
 ناسحإلا يف غلابف « روكذملا متاح نب ديزي حدمو « هقح يف رصقف « هيف داجأ رعشب

 ناكو « ديسأ نب ديزي ىلع متاح نب ديزي اهيف لضفب ةديصق ةعيبر لاقف « هيلإ
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 ١ يناغألا يف ةعيبر ةمجرت ١١ : ١89 نايمطا تكنو ٠١ه : زتعملا نبا تاقبطو : ١١١

 # ماسلا ناوين ناجل“

 اضف



 : لاقف ٠ تايبألا هذه ين اهركذب ضرعف « ةمتمت ديسأ نب ديزي ناسل يف

 ةيودشنم يذ ريغ نيب تفلح

 ىدنلا يف نيديزيلا نيب ام ناتشل
 ىفلاو « لاملا لاس ميلس ديزي

 هلام فالتإ يدزألا ىتفلا مه

 هتوجه يتنأ ماتمتلا بسحب الف

 ًاكردم سيل يذلا يعاسلا اهيأ ايف

 متاح نبا لاون كردت ملو تيعس
 متاح نبا تامرككملا ءانب كافك

 متاح "نبا ماست ال ٍديسأ نبا ايف

 هتموخ فلفل تفلك "نإ :رحبنلا نه
 اقهافس ميلس يف ًادجم تينت

 هر .نلهلا لا اننإب الأ

 مهدعي سانلاو موطرخلا يف فنألا مه

 العلاب بلهملا لآ مكل تيضق
 ا ع

 مكبوني اميف لاومألل نونيهم

 ممثآ ريغ اهب لآ ءىرما ني

 اح نبا "غلا ميل لب ذي

 3 008 . 1 ع 7 5

 ملاسم ريغ لاومألل دزآلا وخأ

 مهاردلا عمج يىبسيقلا ىفلا مهو

 مراكملا لهأ تضف ىنكلو

 مراضحلا روحبلا يعس هناعسمب

 مئاظعلا لامتحاو ريسأ "كفل

 مئانب اهنع يدزألا امو ةتمئو

 مدان "نس هتيماس نإ عرقتف
 مطالتلا هيذآ يف تكلا

 ملح ِينامأ وأ لاخ ينامأ

 مئازحلاب مكل تاداق برحلا ينو

 املا قوف موطرحللاو ء ”مسانم
 3 2 ع 5

 ملح لك ىلع ىح مكليضفتو
 محالملا دنع عرمأتلا قد حامس

 مراج لك نع نوعافد ”شيعانم

 سو ١

 ةصفح يأ نب ناورا تلق : - 'هركذ مدقملا - يعازدلا يلع نب لبعد لاق

 ؟ نيثدحملا ةعامج مكر عشأ نم « طمسلا ابأ اي : -"ًاضيأ هركذ مدقت دقو  رعاشلا

 : لوقي يذلا : لاق ؟ وه نمو : تلق « ًاتيب انريسأ : لاق

 متاح نبا ٌرغآلاو ميلس ديزي 2 ىدنلا يف نيديزيلا نيب ام ”ناتشل

 . رعاشلا يلع نب يعازملا لبعد : ريثو؟ 55

 ”:'  6م : لم١ .

 لضفن



 2 ١ متاح نب حور هيخأ ةمجرت يف تايبألا هذه ضعب تركذ دق تنكو

 « هل ىرج ام ركذأو ةمجرت هل درفأ نأ تببحأف كلت نم لمكأ اهب ترفظ ينإ مث

 . هيخأ ةمجرت يف ةميمض نوكي نآل حاصي ال هلثم نأل

 ناسحإلا نم هنم ري ملف « ةرملا هذه لبق هدصق دق يرلا تباث نب ةعيبر ناكو

 : اهتلمج نم ًاتايبأ مظنف « هوجري ناك ام

 متاح نبا لاون نم نينح يفع ًاعجار هلل ةنارفك الو ينارأ

 ديزيلو ةيقيرفإ دالب ىلع روكذملا يباهملا ديزيل روصنملا رفعج وبأ دقع الو
 ةيافكب موقي يباهملا ديزي ناكف « ًآاعم ًاجرخ رصم رايد ىلع روكذملا يملسلا

 : روكذملا يثرلا ةعيبر لاقف نيشيجلا

 دوم اك دوي ال كسل يموق ديزي نإ . ريحلا ”ديزد

 دوقي نمو دوقت م ”قزرتف ىرخأ ادوقيو "ةببتك ”دوقت

 ديزي ١ : هلوقل ميلس يب ىلوم روكذملا ةعيبر نأ ىلع لدي اذهو : تلق
 0 . ملعأ هللاو «  يموق

 اعدو . هسلجم يف سلجف ء رصمب وهو ديزي ىلع ىلع عمطلاب روهشملا بعشأ مدقو

 ينإ : لاقف ؟ اذه تلعف ل : ديزي هل لاقف . هدي لبقف بعشأ ماقف .هراسف همالغب
 ام : لاقو هنم كحضف « ءىشب يل ترمأ دق كنأ تننظف كمالغ ّراست كتيأر

 يتلا نصار ةلموو # ليفأ ينكلو اذه تلعف
 داك. هع نب تركيب دلال "و فرللا جارت و جاك و وح رطرطلا ناو

 ملعأ انأو هتملظ لجرا .يببيه طق ًائيش تبه تبه ام هللاو : لوقي ًاميكح متاح نب ديزي

 كسر ني دا تأ كي ؛ لوقيف « ىلاعت هللا الإ هل رصان ال هّنأ
 رعاشلا يميمتلا رّدهشملا نأ « باسنألاو كك وبأ ركذو

 دشناف ةيقب رفإب متاح نب ديزي ىلع دفو

 وه اه نكلو « ةضراعلا مجارتلا ماقرأ نم مقرب كلانه ديزي اندرفأ انكو ء 00+: + رظنا ١

 . 558 : كولملا جار ؟ . ةلاصأ ةمج رتلا هذه هل درفأو هتطخ نع داع دق.فلؤملا
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 يا مسوي

 'هلصاون رهش مث رهش ةةريسم  انتاولص نم فصنلا انَّصق كيلإ

 هلجاع ربلا انهأ نكلو « كيدل . انؤاجر بيخي نأ ىشخن نحن الف

 : لاقف « قزترم فلأ نوسمخ هعم ناكو هدنج يف ءاطعلا عضوب ديزي رمأف

 ةئام هل عمتجاف «٠ نيمهرد هئاطع نم اذه يرئازل عضيلف ينرسي نأ بحأ نم

 3 هيلإ اهعفدو ىرخأ مهرد فلأ ةئام كلذ ىلإ ديزي مضو ع مهرد فلأ
 . ملعا هللاو « ةصفح يأ نب ناوره نيروكذملا نيتيبلا تدجو مم : تلق

 « قشمد خيرات ١ يف ركاسع نباب فورعملا مساقلا وبأ ظفاحلا هركذ دقو
 يل اوقنتسا : هئاسلحل لاق متاح نب ديزي نإ : هتايالوو هلاوحأ ركذ دعب لاقف

 ؟ كيفأ : جرزدللا نب ثراحلا يب نم ناوفص نب ناوفص لاقف « تايبأ ةثالث

 : هك يف تناك اهنأكف ٠ مكش نميف : لاقف

 ٍسانلا ةمصع ًاديزي تيقل ىتح هب تعمس ام الإ دوحلا ام ردأ مل
 سابلاو دوحللا ءادرب الضفم مدق ىلع يشمي نم دوجأ تيقل

 : هب ىلوأ تنكو هبحاص تنك'"دجم دوحلابلين ول

 نعمسي ال : لاقف « حلصيال : تلقف « سابع لآ نم « ممتأ : لاقف « تففك مث

 : | . دحأ كنم اذه

 ىلإ ًاملسم هتئج دقو « ًاموي " يعمصألا يل لاق : عّرزملا نب تومب لاقو

 + نامثع ابأ ا : يل لاقف + نيدلوملا نم " نيحادملا نينسحملا ءارعشلا ركذ نأ
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 هحندم نسح هذه يليل ي ينرهسا دقلو « ” نيحادملا نينسحملا نم ىلوملا نبا

 : لوقي ثيح متاح نب ديزي

 يرتشملا تنأو اهعئاب كاوسف ىرتشت وأ ةميرك عابتت اذإو

 رطمتسملا دي هتليختم تقبس عمال كباحس نم ”ليخُنت اذإو

 ١ وهس هلعلو ؛ دوج دجملاب لين ول : ةدوسملاو ق يف .
 يلاوح) ىعمصألا ةافو نيب ام دعبل دعبتسم اذه ؟ ٠١٠١( تومي ةافوو )804(.

 . نيحداملا نم : را#

 اضف



 رادكمب امهادن سيل نيديب اهتممتأ تةعينص تعنص اذإو

 رصنخلاب 'مهلاطبأ يف كوادتع اهتلاطبأت ادادع ”سراوفلا اذإو

 : 'رصم ريمأ وهو هدشنأ روكذملا ىلوملا نبا هيلع مدق الو

 ريظن هل سيلو ىحضأ يذلا برعلا دحاو اي

 ًريقف ايندلا يف ناك ام ٌرحتآ كلثم ناك ول

 ام قرولاو نيعلا نم هيف : لاق ؟ يلام تيب ين مك : لاقو هنزاخب ديزي اعدف
 ةرذعملا « يخأ اي : لاق مث « هيلإ اهعفدا : لاقف « رايد فلأ نورشع هغلبم
 نبا اذهو ؛ كنع اهترخدا امل اهريغ يكلم يف نأ ول هللاو « كيلإو ىلاعت هللا ىلإ

 . ' ىلوملا نباب فرعو « ملسم نب دمحم هللا دبع وبأ وه ىلوملا
 هل دلو هنأ هربخي ريشبلا هءاج ةيقيرفأب ناك امل ديزي نأ ًاضيأ ىعمصألا ىورو

 لاق ميما نتيغللا ةذرط ناكوأ ع ةريمملا هتمتم دق" » لاقف ع ةريعللاب هولؤَم

 . . هيبأ يف هدحلا كراب اك هينب ين هل كرابو هيف ريمألا اهيأ كل هللا كراب
 ةليل ةرشع يتنثال ءاثالثلا موي اهب يفوت نأ ىلإ ةيقيرفأب آيلاو ديزي لزي ملو

 ع ملس بابب نفدو « ناوريقلاب ةئامو نيعبس ةنس ناضمر رهش نم تيقب
 نيتنثا ةنس يف ديشرلا نوراه هلزعف ديزي نب دواد هدلو ةيقيرفإ ىلع فلختساو
 . - هركذ مدقملا - متاح نب حور همع اهالوو « ةئامو نيعبسو

 هوندا هاو حل طع حاط باسل اف اج الاء وهن ما ادن اكعد عشا

 ١ خلا . . . ىلوملا نبا رصم ريمأ هيلع مدق املو : ع ينو ؛ س نم تطقس : رصم ريمأ وهو «

 برطضم اذهو .

 نسأو ةيومألا ةلودلا دهع يف شاع « فيفع يراصنأ رعاش « ملسم نب هللا دبع نب دمحم وه ؟

 .(لالك) : يثوزرملاو مى١٠: + يلاغألاو م؛؟ : ينابزرملا مجعم رظنا ) ةيسابعلا ةلودلا كردأو
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 ١ ؟٠مم/

 ينابيشلا ديزم نب ديزي

 نعم يخأ نبا وهو « ةدئاز نب ديم نب ديزي « ريبزلا وبأو دلاخ وبأ
 ةجاح الف كانه هبسن ركذ تيفوتسا دقو «  هركذ مدقملا  ينابيشلا ةدئاز نبا

 . انهاه هتداعإ ىلإ

 ناك ؛؟ نيفورعملا ناعجشلاو نيروهشملا ءارمألا نم روكذملا ديزي ناك
 اهايإ هالو مث « ةئامو نيعبسو نيتنثا ةنس ديشرلا نوراه اهنع هلزعف ةينيمرأب ًايلاو
 . نينامثو ثالث ةنس ين ناجيبرذأ اهيلإ مضو

 يجراحلا ينابيشلا فيرط نب ديلولا ةمجرت يف هربخ نم فرط قبس دقو

 فيرط نب ديلولا نأ خيراتلا بابرأ ركذ : هلتقو هتبراحم ىلوت يذلا هنإف

 طشو تارفلا نيب اميف يهشو ٠ ةريزحلا دالبب ديشرلا نوراه ىلع جرخ م ينابيشلا

 ىبح ةارشلا نم هعمج رثكو « ةئامو نيعبسو نامت ةنس يف كلذو «٠ لصوملا

 ىلإ اوراصو . هولتقف ةعيبر رايد لماع مهيلإ ضبمو « دالبلا كلت ين اورشتنا
 راشتشاف . ةقرلاب يسابعلا يلع نب حلاض نب كلملا دبع اورصصحف . رضم رايد
 ء فيرط نب ديلولا برخل ههجوي نميف .يكمربلا دلاخ نب ىيحب ديشرلا نوراه
 نوعرف نإف « يميمتلا مزاح نب ىبسوم هجو : يكمربلا دلاخ نب ىبحي هل لاقف

 « فيثك شيج يف ديشرلا هيلإ ههجوف « مالسلا هيلع ىسوم هقرغف ديلولا همسا ناك
 هيلإ هّنجو كلذ ديشرلا غلب املف « هلتقو ديلولا همزهف هباحصأ ين ديلولا هاقالف
 رايد نم اراد ةيحانب عئاقو ةدع امهنيب تناكف . يدبعلا ىسيع نب رمعم

 . ميظعلا ٌروهظلا اذه رهظو ديلولا عومج ترتكو كلذ لصتا املف « ةعيبر

 حاطنلا نب ركب لاقف « ينابيشلا ديزم نب ديزي يبارعألا الإ اه سيل : ديشرلا لاق
 : ١ رعاشلا

 .ةةئاملا فنانين ب نونا اع اواو هرمرحا ناجح ادع ىنأ دمج
 ١ يناغألا يف حاطنلا نب ركب ةمجرت ١ : زتعملا نبا تاقبطو ؟ه : ١07 ال دادغب خيراتو ؟ : ٠و.
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 حلف ال هريغب ديدحلا نإ اهتريغ ةةعيبر ىلإ نئعبت ال

 هدصقف . هنزجانع هرمأو محض ركسع 5 روك ذملا ديزي هيلإ ديشرأا هجوف

 مث . ءاهدو ركم اذ ديلولا ناكو « هعبتي ديزيو هغواري ديلولا لعجو ديزي
 هيلإ هجوف : هل ديز» نب ديزي ةلطامم ديشرلا غلبو « ةبعص برح امهنيب تناك
 بي اصب لزن مث + هبلط يف ديزي راسف . هلفتعي نم هيلإ ثعب مث « ليخ دعب "اليخ

 ناليحلا تفطصاو . هركسع يف هيلع ديلولا علط ىبح هتالص متسي ملف 3 حبصلا

 ىلإ كتجاح ام . ديلو اي : ديزي هادان بردلا تبش املف ؛ سانلا فحازتو

 . ديزي هيلإ روق ديلولا زربف : هللاو معن لاق : يلإ زربا ؟ لاجرلاب ريستتلا .

 امهنم دحاو لكو ءةعاس ادراطتف « دحأ امهنم كرحتي ملف ناركسعلا فقوو

 ةصرفلا هيف ديزي تنكمأف « راهنلا نم تاعاس تضم ىبح « هبحاص ىلع ردقيال

 . هسأر اوزتحاو هيلع اوطقسف هليخي ' حاصو . طقسف هلجر برضف
 يق يورهلا ا بارقلا نباب فورعملا ميهاربإ نب قاحسإ بوقعي وبأ ركذ

 : تلق ةريزحلا ضرأ نم ةثيدحلاب ديزم نب ديزي هلتق فيرط نب ديلولا نأ هخيرات
 ةثيدحب فرعتو « ةناع نم برآلاب ةثيدحلاو « ةيتارفلا ةريزخلا يه ةريزخلا هذهو

 . لصوملا ةثيدح ريغ يهو « رابنألا نم خسارف ىلع يهو . ةرونلا

 ديزي نب دسأ هنبا عم حتفلا باتكبو ءديشرلا ىلإ ديلولا سأرب ديزي هجوو .
 ناكو « روهشملا رعاشلا يراصنألا ديلولا نب ملسم ديلولا وبأ لوقي كلذ فو
 "هب ًاصتخمو ديزي ىلإ ًاعطقنم

 اماهلاو ”ماسجألا ”قرتخيف يضحي طم يب نم ًافيس ةفيلحلا لس

 اماوعأ نيماعلا عم ديلولا شاع ببس هل ٌرادقمو ديزي الول

 امايأو ًامايأ دجملا نم اوقبأ اوفلس هل ءابآبو هب مركأ

 خيرات » ود هيلإ راشملا هباتكو َ س نم صنلا طقسو 0 ةدوسملا يف ام انتبثأو 3 تارفلا رعذق 1

 . (؟886 1١: يلكرزلل مالعألا رظنا) «ءاملعلا تايفو

 0-1-2 ملسم ناويد و

 نضل



 « ديزي اي : هل لاقو هتبترم عفرو هم دق ديشرلا باب ىلإ ديزي فرصنا الو

 ينعي . عوذحلا مهربانم نأ الإ ٠ معن : لاق ؟ كموق يف ' نينمؤملا ءارمأ رثكأ ام
 . اولتق اذإ اهيلع نوبلصي يلا عوذجلا

 . -هتمجرتيف هركذ قبس امك - ةئامو نيعبسو عست ةنس يف ديلولا لتق ناكو

 هيف ةعرافلا هتخأ تلاقو : كانه ةروكذملا ةيئافلا تاببألا كلتب هتخأ هتثرو

 : اضيأ

 ديلولاب هّفويس دي“زي نم ”مكتعجف دقل لئاو يب اي
 دركملا فدلع تقال .ةلتاف# . ' ديو رق وتيم قوم فويس ول
 ديدحلا ريغ ديدحلا 3 ال  ًاضعب ”لتفقي اهضعب ”لئاو

 نب ديلولا برح ىلإ ديزم نب ديزي زهج امل ديشرلا نوراه نأ يور دقو
 هذخ : هل لاقو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص " يبنلا فيس " راقفلا اذ هاطعأ فيرط

 ذق ام هلتقو ديلولا ةميزه نم ناكو . ىضمو هذخأف : هب رصئُتس كّنِإف ديزي اي

 ,.حدمي ةديصق ةلمج نم يراصنألا ديلولا نب , ملسم لوقي كلذ يو . هانحرش

 : روكذملا ديزم نب ديزي اهب

 . هب براضلا وه ناك ذإ هنع هللا يضر بلاط ينبأ نب يلع سأب يعي

 :يذب قلعتي ًائيش ©« بسنلا ةرهمج » باتك يف 5 يباكلا 300 ركذ دقو

 هدب نكيوف يسن" لاك هاف د انهاه ارك د قل يهو . راقفلا

 اناك « يشرقلا مّهس نب دعس نب ةفّنيذّح نب رماع نب جاجحلا انبا هليَبْنو

 ضاعلاو ٠ نيمعطملا نم اناكو « نيرفاك ردب موي التق ةيلهاحلا ين مهس يب يديس
 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع هلتق . راقفلا وذ هل ناكو . هيبأ عم لتق هيبن نبا

 . عمو : اهقوف بتكو ءافلا قوف ةحتفو ةرسك ةدوسملا يف عضو 5

 5 هللا لوسر : راتخملا ١
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 يننلا هاطعأ راقفلا اذ نإ : يبلكلا [ نبا ] ريغ لاقو ؛ هنم هذخأو ردب موي هنع

 . هنع هللا يضر لعل ملسو هيلع هللا ىلص
 , راقف اهعمج يف لاقي ٠ رهظلا ةراقف عمج « ءافلا حتفب : راقفلاو

 2 ةرقف عمج : راقفلاو « ًاضيأ ءافلا رسكب . راقفلا وذ لاقيو ٠ تارامفو
 . رابإو ةربإ محلوق الإ عومجلا يف هلثم تأي ملو ء فاقلا نوكسو ءافلا رسكب

 : راقفلا يذ ثيدح ىلإ انعجر

 دانسإب ١ يربطلا رفعج وبأ هركذ اميف ديشرلا نوراه ىلإ هلوصو ببس ناكو
 نب نيسحلا تنب ةمطاف مدخت همأ تناكو [همأ نع] لكوتملا نب ' رمع ىلإ لصتم

 هللا دبع نب دمحم عم راقفلا وذ ناك : تلاق « امهنع هللا يضر بلاط يأ نب يلع

 شيحلا هتبراحم يف لتق موي هنع هللا يضر بلاط يأ نب يلع نب نسحلا نب نسحلا نبا
 عفد توملاب دمحم سحأ املف « ةروهشم ةعقاولاو ٠ يسابعلا روصنملا رفعج يأ
 : هل لاقو « رانيد ةئامعبرأ هيلع هل ناكو « هعم ناك راجتلا نم لجر ىلإ راقفلا اذ
 كاطعأو كنم هذخأ الإ بلاط يأ لآ نم ًادحأ ىقلت ال كّنِإف فيسلا اذه ذخ

 دبع نب ىلع نب ناميلس نب رفعج يلو ىتح رجاتلا كلذ دنع فيسلا ناكف « كقح
 اعدف « هنع ربخأف « ةنيدملاو نميلا هنع هللا يضر بلطملا دبع نب سابعلا نبب هللا
 يدهملا ماق ىتح هدنع لزي ملف « رانيد ةايفيرأ ءاطعاو: سينا هي خاف لعرلاب
 هيخأ ىلإ مث يداهلا ىموم ىلإ راص مث « هذخأف هب هربخ لصتاو ١ روصنملا نبا
 : لاقف « فيس ًادلقتم سوطب ديشرلا تيأر : ىعمصألا لاقو . ديشرلا نوراه
 "لتسا : لاقف « كادف هللا ىنلعج لب : تلق ؟ راقفلا اذ كيرأ الأ . يعمصأ اي
 . ةراقف ةرشع ينامث هيف تيأرف « هتالتساف « اذه يفيس

 ١ يربطلا خيرات 40:01١؟ .

 رمع : هلوصأ ضعب يفو « ورمع : يريطلا ؟ .

 نت لس ب نا

 ير



 : ديزم نب ديزي ثيدح ةمتت ىلإ عجرتلف ٠ دوصقملا نع انجرخ : تلق
 ( ادادغب' خيرات ١» يف يدادغبلا تباث نب يلع نب دمحأ ركب وبأ بيطحلا ركذ

 ' 0 لوقي يذلا نم « ديزي اي : ديشرلا هل لاقف « ديشرلا ىلع لخد روكذملا ديزي نأ

 ٍلحككلا نم هينيع حسي الو هقرقتمو ِهّييَفك "بيطلا ”قبعني ال

 لحترم لك يف هنعبتي ا نهف اهب نقثو تاداع ريطلا درع دق

 الو رعشلا اذه لثم كيف لاقيفأ : لاق ء نينمؤملا ريمأ اي يردأ ال : لاقف

 : لاقف ؟ ءارعشلا نم بابلاب نم هبجاحل لاقف « "الجخ فرصناف ؟ هلئاق فرعت

 ذنم : لاق ؟ بابلاب ميقم وه مك ذنمو : لاق « يراصنألا ديلولا نب ملسم

 ' هللخ'دأ : لاق « كتقاضإ نم هتفرع ال كيلإ لوصولا نم هتعنم ليوط نامز

 ةينالفلا يعيض عب : ليكولل لاقف . اهمتخ ىبح ةديصقلا هذه هدشنأف « هلخ'دأف

 ىطعأف « مهرد فلأ ةئامب اهعابف « انتقفنل ًافصن سبتحاو اهنمك فصن هطعأو

 « ربحا نع هلأسو ديزي رضحتساف ديشرلا ىلإ ربحلا عفرو . ًافلأ نيسمخ ًاملسم
 ةعيضلا عجرتستل مهرد فلأ يتئاب كل ترمأ دق. : لاقف ,« ثيدحلا هملعأف

 . كسفنل ًافلأ نيسمخ سبحتو ًافلأ نيسمخ رعاشلا ديزتو مهرد فلأ ةئامب

 نم ىعملا اذه ديلولا نب ملسم قرس : يأ لاق.« يرابنألا نبا ركب وبأ لاق
 : " لوقي ثيح ينايبذلا ةغبانلا لوق

 بئاصعب يدتجمت ريط بئاصع مهقوف قدح شيملاب اوزغ ام اذإ
 براودلا ءامدلاب تايراضلا نم مهراغم ةنرْغُي ىتح مهنبحاصي

 بلاغ ”لوأ ناعمحلا ىىقتلا اه اذإ هليبق نأ ”نقيأ دق حناوج

 بئاوكلا قوف يطحلا ضرع اذإ اهنفرع دق ”ةداع 'مهيلع نه

 . "م4 : ١4 دادغب خيرات ١

 . هلخدأف : راتخملا

 ' . اهدعب امو هال : ةغباثلا ناويد

 نيش



 برقي ام يهو « ةبئاك عمج « ةدحوملا ءابلا اهدعبو ةئلثملا ءاثلاب : بئاوكلا
 . جرسلا سوبّرَق مامأ سرفلا جسنم نم

 : ١ يراصنألا ديلولا نب ملسم ةديصق لوأو : تلق

 يلذع نع لاّذعلا مه تَرّصَقو 2كلزغ ابصلايف عيلخ لح كرو

 : ' اهحيدم نمو

 ليم اذ ناك نم ”همئاق ماقأ رطم يبب نم فيس ”ةفالحلا طاح

 لّصَي مل ةنابيش ينب ديزي الول ةكلمم ءايلع اراذ ين لئاص مك
 لّصمعلا اهياينأ نع برحلا ترتفاام اذإ هنع ًرتفي يذلا مامإلا بان
 لطبلا سرافلا ”هجو رديغت اذإ ًامستبم برحلا رارتفا دنع في
 لهم ىلع يتأي ةالجعتسم توملك هب ”لاجرلا ايعي ام قفرلاب لاني
 للا ضم دل قل كاك ٠ هير مسار "نيالا لكوريا
 لئبذلا انقلا ”ناجيت مالا لعجيو هب نيثكانلا سوفن فويسلا وسكي

 لجألاب ”سانلا ىتدحتت ًاعراوش هتّتسأ يف ايانلا ودغتف ودغي .
 لسألاو ضيبلا نيب توملا اه ابع ءهتعاط بتع نع ”ةئف تغط اذإ
 لجع ىلع ىعدني نأ رهدلا نمأي ال9 ةفتعاضم عرد يف نمألا ين هارت

 نب ملسم ةمجرت يف *« يناغألا» باتك ين يناهبصألا جرفلا وبأ ركذو
 لسري ال تقو يف ًاموي ديشرلا لإ لسرأ : ديزم نب ديزي لاق « يراصنألا ديلولا
 كحض ينآر املف « هدارأ نإ ؛ رمأل ًادعتسم يحالس ًاسبال هتيتأف « يلثم ىلإ هيف
 : كيف لوقي يذلا نم : لاقو يلإ

 . (ىلوألا ةديصقلا ) : ملسم ناويد ١

 . اهحئادم نمو : ر ؛ ق ع س نم تطقس : اهحبدم نمو ؟

 . مم : ١١ يلاغألا +

 . هرمأل : را:

 يف



 لجع ىلع ىعدي نأ رهدلا نمأيال ةفعاضم عرد يف نمألا يف هارت

 لبحلا كلذ انكر كنباو تنأو 2”لّبِج هضرأ يف مشاه نم هلل

 مي اش ىه يع

 حامي موق ديس نم كل ”ةأوس : لاقف . نينمؤملا ريمأ اي هفرعأ ال : تلقف
 « هلئاق لصوو هاورف. نينمؤملا ريمأ غلب دقو « هلئاق فرعي الو رعشلا اذه لثمب

 . هتيللوو هتلصوو هب توعدو تفرصناف « ديلولا نب ملسم وه
 . اهلبق ىلا تايبألا اهنم تركذ ىلا ةديصقلا ةلمج نم ناتيبلا ناذهو : تلق
 هتأرما هتيتاعف « هدالوأ ىلع هتك ن6 ةدئاز نب نعم همع نأ ور دقو

 اومدقتل مهتمدق ولو « كينب رخؤتو كيخأ نبا ديزي مدقت مك : هل تلاقو كلذ يف

 ذإ دلولا قح يلع هلو يبم بيرق ديزي نإ : امل لاقف « اوعفترال مهتعفر ولو
 مهدنع دجأ ال كلو . يبسفن نم ىندأو يبلقب طولأ يب نإف دعبو « همع تنك

 ودع وأ ًابيرق راصل ديعب ين ديزي هب علطضي ام ناك ولو « هدنع ام ءانغلا نم
 بهذا مالغ اي « يرذع هب نيطسبت ام ةليللا هذه يف كيرأسو « ًابيبح راصل

 . هدالوأ عيمج ىلع ىتأ ىتح « ًانالفو ًانالفو هللا دبعو ةدئازو ًاساسج عداف

 نم ةأده دعب كلذو « ةّيدنسلا لاعنلاو ةبيطملا لئالغلا يف اوءاج نأ اوثبلي ملف

 لخد نأ ثبلي ملف « ديزي عدا مالغ اي : نعم لاق مث ء اوسلجو اوملسف « ليللا
 هذه ام : نعم هل لاقف « لخد مث سلجملا بابب هحمر عضوف « هحالس هيلعو الجع

 « مهل ينديري هّنأ ىلإ يمهو قبسف ريمألا لوسر ينءاج : لاقف ؟ ريبزلا ابأ اي ةئيحلا
 ىلع ناك نإو .« جرعأ ملو تيضم كلذك رمألا ناك نإ : تلقو يحالس تسبلف

 ظفح يف اوفرصنا : نعم لاقف « ءيش رسيأ نم يبع ةلآلا هذه عزنف كلذ ريغ

 : الثمتم دشنأف « كرذع يل نيبت دق : هتجوز تلاق اوجرخ املف « هللا

 امادقألاو ًركلا هتملعو اماصع تدوس ماصع ”سفن
 رباه دس اة اس

 امامه ًاكلم هتردبصو

 : هلوقب ديلولا نب ملسم راشأ ةلاحلا هذه ىلإو

 في



 تيبلا اذه ىلإ ةديصقلا هذه داشنإ يف ىهتنا امل ديلولا نب . ملسم نأ يور دقو

 يو لااو دز ركب ىتعا كلان 5 تاق اعبا يس ب سلول

 اهلازن ةامكلا بنتحت ابههش ةموملم 0 2 ىجت اذإو

 املاطبأ الغم برضت فيسلاب ةتج سب ال ريغ مادقملا تنك

 كتفصو انأو قردلاب هفصو هنآثل « هلوق نم نسحأ يلوق : ملسم لاقف

 ١ ' مزحلاب
 نم مسالا وهو « فاق اهدعبو ءارلا نوكسو ةمجعملا ءاحللا مضب : قرحلا

 . لمعلا ةفرعم مدع

 دحأ يدنكلا سيق نب ثعشألا دلاو وه ىشعألا هحدم يذلا سيقو : تلق
 . مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 : هلوق ىلع مالكلا مدقت دقو : تلق

 اهب نقثو تاداع ريطلا دوع دق

 دقفاو انقر + اهيزك دقت يللا ةي ةيئابلا ةغبانلا تايبأ نم ىبعملا اذه ذخأ هنأو

 سار نا تيس قار رم كل سارت ىلا نم هس نسل انسب

 ا

 هرمث نم َّرملا تولب دق رجش نع ّريطلا دوذأ ال

 وص يف توملا ىءارتو ًاقلع انقلا جم اذإو

 هرفظ. ابش ىمدي دس هتضافم ين ٍِق حار

 . ناورتا نب كلللا ديعو ريثك نيب ترج ةباشم ةياكح ىورت ١

 .55 : ساون ينأ ناويد ؟

 "افلا



 هرزج نم عبشلاب ”ةقث ةقث هتودتغ ًاريطلا يأنت

 : لوقي ثيح ًائيش ةغبانلل تكرت ام : هل تلق

 بئاصعب يدتجت ريط بئاصع مهقوف قدح شيحلاب اوزغ ام اذإ

 . عابتالا ا 1 0 ”نسلحأ نئلف ؛ تكد اقف

 لهاون ءامدلا يف ريط نابقعب تا

 لتاقت مل اهنأ الإ ٍشيحلا نم  اهنأك ىبح تايارلا ىلع تماقأ

 5 هنأ ىنتملا لاقو

 2 5 و - 2 - و جو ا 0

 عقت مهئايحأ ىلع داكت ىبح مهلكأ لوط مهيف ريطلا عمطي

 : " ىعملا اذهب ملأ دقو شيج ةفص يف ًاضيأ ينتمللو

 ماسي راثملا ”شحولا الو جانب  همامأ حانحلا وذ ال بحل يذو

 معاشقلا شير نيب نم هعلاطت 5ةفيعض يهو ”سمشلا هيلع رمت
 مهاردلا لثم ضئيبلا قوف رودت 7ةَجْرف ريطلا نم ىقال اهءوض اذإ

 ىلوم - دمحم نب ناورم قمقمشلا وبأ هدصق نميلا ىلع ًايلاو ديزي ناك الو

 هتينكو «يوكلا روهشملا رعاشلا ب هنأ يب كولم رخآ يدعحلا دمحم نب ناورم

 ء”االجار ناكو « ةثر لاح ىف رو تملا ول ار ريخم تكرار ديغول

 'هيلعت ”ةقان كوحن تلحرو ىدنلا بالط كيلإ ًطمل لحر

 ؟ : » مامت يأ ناويد ١

 ا . ”#9 : هتاويد

 . ١9 ا/ : هنأويد م

 0 :١ دادغب خيرات

 نفخ



 هيطم رافسلا يف يل اهتلعجف *ةيطم ديزي اي يل نكت ل اذإ
 هيراهملا اهفلخ كرت ريسلا يف يلتغتو تالمعبلا مامأ يدحت

 هيود ةفونت "لكل ًاعطَق د ىوصلا ةيواط "لك نم

 : اهنمو

 هينبم اهدجم ”ةبقو ًابسح اهتيب يف لئاو مركأ باتنت

 هيشحم ةديدش 0 جرف دمحم لآ فيس ًاديزي ينعأ
 هينم فطخو مد مويو لضخ  ادتحلاو بهاوملا ”موي هاموي

 تو دام حسن كيل نأ ًالاع كب ًاقثاو كتيتأ دقلو

 ل ل ا

 + كل اهم ناسا لل اين نسج ل

 بسحلاب ”سانلا اوتافل ديزي ىوس بّسَح نم ”نابيش يبل "نكي ملول

 بشنلا :ىلع يتأي هنكل مذلل ”ةعف'دتم دوحلا نأ سانلا فرعأ ام

 روكذملا ديزم نب ديزي نأ '« لماكلاو باتك يف درعملا سابعلا وبأ ركذو

 « بضاخ وه اذإو « هردص ىلع تففلت دقو ةميظع ةيح يذ لجر ىلإ رظن

 : لوقأ كلذلو لجأ : لاقف « ةنؤم يف كتيحل نم كّنإ : هل لاف

 ناردتبب ءانحلل واو " ةليل لك يف نهدلل ”ميهرد اه

 ناملحلا امتافح يف توصل ديزم نب ديزي نم ”لاون الولو

 . صقملا وهو ؛ ملج ةينثت « ماللاو ميحلا حتفب : ناملحلا .« تلق

 خيراتو ١ : ٠ يناغألاو 75 : ءارعشلاو رعشلاو 88+ : زئعملا 1 تاقبط يف هتمج رت ١

 . 5م : "١8 دادغب

 . ١١١م: ١ لماكلا ؟

 . ةعمج لك يف : لماكلا *

 ارفراما



 « ريبك رمأل كتددعأ دق ىَنِإ « ديزي اي : ًاموي ديشرلا نوراه هل لاقو

 ل ل هللا نإ «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف
 . لقف تعش اذإف « كّودع ىلع ًاذوحشم ًافيسو « ١١كتعاطل ةطوسبم

 0 ةلاقملا هذه نأ / رهوجلا نداعمو بهذلا جورم 0 باتك 5 يدوعسملا

 ليقو : اذه دعب لاق م مث « روكذملا ديزي مع ةدئاز نب نعمو ديشرلا نوراه نيب

 . ديزم نب ديزي مالك نم مالكلا اذه نإ
 ًانعم نأل ٠ ”الصأ نعمو ديشرلا نيب نوكي نأ نكمي ال اذهو : انأ تلق

 لع هتمجرت يف هركذ مدقت امبسح  روصنملا رفعج يبأ ةفالخ يف لتق
 دال ا لا ةئامو نيسمحلا دعب وهو « ةنسلا ين فالتخالا

 ؟ ةئامو نيعبس ةنس يف ةفالحلا يلو ديشرلاو كلذ ديشرلا

 ديزيل لاق ديشرلا نأ « ةنكسملا ةبوجألا ١ باتك يف" نوع يأ "نبا ركذو

 ديشرلا بضغف ديزي ىلأف « رفعج نب ىسيع عم نك : ةحباوصلا بعل يف روكذملا
 . هيلع نوكأ ال نأ نينمؤملا ريمأل تفلح دق : لاقف ؟ هعم نوكت نأ فنأت : لاقو

 . لزه الو دج يِ
 نب ديزي عم تنك : لاق هنأ مهضعب نع ةياكح عيماجملا ضعب يف تيأرو

 00 ديزي لاقف «ء ديزم نب ديزد اي : ليللا يب حئاص اذإف « ديزم

 تقفن : لاقف ؟ مسالا اذهب تيدان ؟نأ ىلع كلمح ام : هل لاق هب ءيج املف

 لاق امو : لاقف « هب تنميتف رعاشلا لوق تعمسو « ىبقفن تدفنو ىباد

 :  دشنأف ؟ رعاشلا

 ديزم نب ديزي اي توصب دانف ىدنلاو دوحلاو دجملل نم ليق اذإ

 ال : لاق ؟ ديزم نب ديزي فرعتأ : هل لاقو هل شه هتلاقم ديزي عمس املف

 . رانيد ةئامبو هب ًابجعم ناك * قلبأ سرفب هل رمأو « وه انأ : لاق « هللاو

 ١ جورملا ؟ . كتعاطب : راتخملا ” : 60١" .

 . ةدوسملا نم تطقس : نأ ه . نوع نبا + ةذوسملا يف *

 . راتخملا نم تطقس : قلبأ ٠0

 انفرخ كف



 « ضعبي هضعب قلعتي نوجش مالكلا نكل . ةمجرُتلا هذه ين لوقلا انلطأ دقو

 هللا دبع دمحم وبأ هاثرو «ةثامو نينامتو سمخ ةنس يف يفوتو ؛ ةريثك ديزي نساحمو
 ديلولا نب مسموا ينل ةيثرملا هذه لب ليقو ءروهشملا رعاشلا يميتلا بويأ نبا
 يهو « روكذملا يميتلل امنأ حيحصلاو « روكذملا رعاشلا يراصنألا

 1 انا اعاد ًآقحأ
 ديعصلا اب ناك ؟ كاتفش هب تهاف فيكو تيعننم يردتأ
 ديمت ال كحيو ضرألل امف ىدوأ مالسإلاو دجملا يماحأ

 و ٠

 ديزد ىدوأ هنأ

 ديلولا تلام مالسإلا ىرت له ”لمأت
 7 .٠ 0 هر 2

 رازن يب و يمل لو

 0 لاقث دولا يثح ع

 هيف 1 ذإ 0 لحو
 يبيع كفنت ام هللاو امأ

 موق ميئل عومد ”دمجت نإو

 يكاوبلا نزتخت ديزي دعبأ
 ام مالسإلا ةبْق ككبتل

 رهد قبب م رعاش يكبيو
 يح ةلكف ديزي كلب نإف

 ًاموي نأ ةةعيبر ىّرع دقل

 باش لهو همئاعد

 دوبللا ليحلا نع تَعضو لهو

 دوع رض لهو اهردب

 ديشُملا دجملا ضوقتو « ىلب
 ديلتلا بسحلاو دجملا فيرط

 دوجن اهعمدب كيلع

 دومج بسح يذ عمدلا سيلف
 دودخ امل ”ناصي وأ ًاعومد

 دومعلا ىهوو ابهبانطأ تهو
 ديصقلا دسك دقو ًابشن هل

 ةينملل ا

 دوعي ال كموي ”لثم اهيلع

4 

 ديرط وأ

 عيطنم لوق كلذ نمف « ًاريثك ءارعشلا هلمعتسا دق ريخألا تيبلا اذهو : تلق

 هب تبهذ ذإ تئش نع بهذاف

 ١ يناغألا يف ةديصقلاو هتمجرت م١

 اناراف

7# 

 : تايبأ ةلمج نم يثراحلا دايز نب ىيحي يثري سايإ نبا

 أ "نم ءزرلا يف ىيحب دعب ام



 : 'نيمألا يثري ساون يأ لوقو

 رذاحأ هيلع *يش يل ”قبي ملف هدحو ْتوملا ٌرذحأ هيلع تنكو

 : هنبا يثري يلوصلا سابعلا نب ميهاربإ لوقو

 تظانو كيلع يكبت ةلقل ”ةاوسلا "كتنلأ

 ٌرذاحأ تنك ,كيلعف تمل هد ءاش نم

 ديلولا ْنب ملسم ةمجرت يف ' يناغألا » باتك يف يناهبصألا جرفلا سَ ركذو

 ةيراج ديزم نب ديزي ىلإ ْتَيدْهُأ : لاق * دعس يبأ نب دمحأ ىلإ لصتم دانسإب
 م هابسور 7 م . 3 .٠

 وهو « أتيم الإ اهنع لزدي ملف اهثطو ماعطلا نم هدي عفر املف : لكاي وهو

 هباحصأ ةلمج يف هعم ديلولا نب ملسم ناكو « ةعدرب رباقم يف نفدف « ”ةعدرب

 : هيثري لاقف

 راطخألا هنود رصاقت ارطخ .هحبرض رستسا ”ةعدربب . رق

 راعي سيل هللا ٌرمعل ًانزح هدعب ةعيبر ىلع نامزلا ىقبأ

 اوراح كب ىدرلا قبس اذإ ىبح العلا ىلإ ”ليبسلا برَعلا كب تكلس
 راصمألا .اهراؤز تعجرتساو 2 ىغلا ”لامآ سمالحألا كب تّضفن

 :' راعوألاو لهسلا اهيلع ىتثأ ةنزم يداوغ تبهذ ا” بهذاف

 يف تايبألا هذهو : ينارملا ين ليق ءيش غلبأ ريخألا تيبلا اذه نإ ليق دق
 . يلارملا باب يف ؛« ةسامحلا)» باتك

 نيع 5 ةلمهم لاد اهدعبو ءارلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب : ةعدردو

 « خيراوتلا يف هتيأر اذكه : تلق . ناجيبرذأ دالب ىصقأ نم ةنيدم يهو « ةلمهم

 . ديشرلا نوراه نبا : راتخملا يفدأز ١

 . مسموع موو : ١م يناغألا ؟

 , ديعس : ق عا“

 . ”؟1؛ : يقوزرملا حرش رظناو ؟ يئاطلا مامت ينآأل : راتخملا يفداز 4

 نفض



 ةعذرب لاقيو ؛ ملعأ هللاو « ناّرإ ميلقإ نم ةعدرب نولوقي دالبلا كلت لهأو
 . ١ لاذلاو لادلاب لاقي ةبادلا ةعدرب كلذكو « ةمجعملا لاذلاب « ًاضيأ

 « يملسلا دمحأ نب ديزي تايبألا هذهب ىثر امتإ ديلولا نب ملسم نإ ليق دقو
 : تايبألا لوأ نإو ٠ يعازدلا يلع نب كلام اهب ىثر لب لبقو

 هحيرض ًرستسا ناولحب ربق

 ةئيدم رخآ ىهو « ةلمهملا ءاحلإ مضب 3 ناوئح تام هيف تليق يذلا نأل

 . هلك كلذ يف باوصلاب ملعأ هللاو « قارعلا لامعأ نم داوسلا ضرأب

 " ءاهلبلا ابأ نأ « ءارعشلا مجعم » باتك يف ينابزرملا هللا ديبع وبأ ركذو

 : لئاقلا وه ينابيشلا ديزم نب ديزي ىلوم رماع نب ريمع

 مايألا ثداوح عيقبلا موي 2هتناوخإ هب تّعجف ىنفلا معن

 مادخلا بادؤم نيديلا قلط هبابب تللح اذإ ءانفلا لئهس

 ماحرألا ووذ امهيأ ردت مل هقيقشو هقيدص تيأر اذإو

 يئارملا باب يف « ةسامحلا » باتك يف تايبألا هذه ىيئاطلا مامت وبأ ركذو

 « رسيلا نم ليعف وهو ةلمهملا نيسلاب ريسي نبا ليقو « يجراحلا ريشب نب دمحمل
 « جراوحلا نم سيلو « ةليبق « ناودّع ةجراخ نم وهو « ةراشبلا نم ” ريشبو
 . هلك كلذ يف باوصلاب ملعأ هللاو

 : هلوقب ؛( ةسامحلا) باتك يف يهو يرمنلا روصنم هاثرو

 ايواث تحبصأ موي ادعم تباصأ “ةبيصم ىهدأ ناك ام « دلاخ ابأ

 ايلاخ كعبرب اورم دقل ًاتامش اورهظأف يداعألا رس نثل يرمعل

 ايلايللا ينفيس ًاركذ هل نإف تكشوأو ييلايللا هتنفأ كي نإف

 . ةمجعملا لاقلاو ةلمهملا لادئاب. : راتخملا ١
 8١8. : ص يقوزرملا حرشو 7٠0 : ينابزرملا مجعم رظناو ؛ ءاهكبلا : ق ؟ ءاكبلا : راتخملا ؟

 . رشبو : راتخملاو ر «

 . ةناوع نب بيبشل ةبوسنم يهو "07# : مقر يوزرملا حرش 4

 نكن



 : ناديس ناليلج نابيجن نادلو 'ديزيل ناكو

 نسحأ هيف هلو « يئاطلا مامت يأ حودمم وهو ديزي نب دلاخ امهدحأ (336)
 . هناويد ةرهشل اهنم ءيش ركذ ىلإ ةجاح الف « هناويد اهنمضت دقو« حئادملا

 « ًابلاط دري ال هنأو مركلاب ًافوصوم ناك « ديزي نب دمحم رخآلاو (337)

 نب دمحأ هحدمو « ةدعلا لجعي مث دعي لب ء ال لقي مل لام هرضحي مل نإف

 يعازلا صيشلا ينأل تايبألا هذه تدجو مث « هلوقب " ديعس نب حلاص ننف ينأ
 ها عرابلا » باتك 5

 قاشعلا ةليلق تامركملاو اهب لغتشم وهف مراكملا قشع

 قاوسألا يف دعت ءانثلا قوس نكت ملو ءاننلل ًاقوس ماقأو
 قافآلا دمام هيلإ ىجت تحبصأف دالبلا يف عئانصلا 7

 ينو اهيلإ لصوف : نومألا ةهج نم لصوملا ىلوت دق ديزي نب دلاخ ناكو
 دلاخ لخد املف « ةمجرتلا هذه يف هتركذ يذلا رعاشلا قمقمشلا وبأ هتبحص

 دلاخ ريطتف ٠ قدناف ةنيدملا باب فقس يب دلاخل يذلا ءاوللا بشن لصوملا ىلإ

 : ؟تالاجترا قمقمشلا وبأ هدشنأف ء كلذ نم

 الجعم نوكي ءوس الو ىشخت ةبيرل ءاوللا قدم ناك

 الصوملا ”لقتساف ةيالولا ٌرَغص هنتم فعضأ حمرلا اذه "نكل

 كتيالو يف اندز دق : ديزي نب دلاخ ىلإ بتكف « ىرج ام ةفيلحلا غلبف

 يبأ ةزئاج لزجأو كلذب حرفف « لصوملا لقتسا كحمر ٍنوكل اهلك ةعيبر رايد

 مما

 يف روكذملا ديزي نب دلاخ اهيلإ زهج قثاولا مايأ يف ةينيمرأ رمأ ضقتنا املو

 لام ا ليسوا وك ذل هنزل ات رافشلا" 1

 . 587 ص مدقت ام رظنا : تلق * . دعس : راتخملا ؟

 . ١4190 : نويسابع ءارعش رظنا 3

 نكن



 ليبد ةنيدمب نفدو نيتئامو نيثالث ةنس يف تامو قيرطلا يف لتعاف ميظع شيج

 . نيعمجأ هللا مهمحر . ةينيمرأ

 /م؟١

 ي ريمحلا غرفم نبا ديزي

 ثراحلا نب ةريشعلا يذ نب غّرفم نب ةعيبر نب دايز نب ديزي نامثع وبأ
 ديز نب قورسم نب دئرم نب ةرم نب ديزي نب ورمع نب :فوع نب لالد نبا
 .  اهركذ ىلإ ةجاح الف ةفورعم بصح نم بسنلا ةيقبو - يريمحلا بصحي نبا
 مل هنأ ريغ « بسنلا ةرهمج » باتك يف ىباكلا نبا بسنلا اذه قاس اذكه
 قول در ءاملعلا لكاو و ناغألا و بحام اهرك 3 لبد ةاكرزو ةفك "رك ذت
 . ًادايز نوطقسيو غرفم نب ةعيبر نب ديزي وه

 ءاقس ىلع نهار هّنآل ًاغرفم هدج بقل امنِإ : يناغألا » بحاص لاقو (3358)

 هديفح ةمجرت يف ركذو . ًاغرفم يمسف هغرف ىبح هبرشف « هلك هب رشي نبل نم

 0 لاق ةشئاع نبا نأ ًاضيأ ' « يناغألا ١ باتك يب يريمحلا ديسلا

 اقو . ملعأ هللاو « أطخأ دقف غرفم نب ةعيبر لاق نمو  هبقل غرفمو
 0-0 « نميلاب ًادادح روكذملا غرفم ناك : يلفونلا نمحرلا دبع نبا

 هنم برشف ٠ تلعفف ." شرك نبلب هئيجت نأ هنم هغارف دنع اهيلع طرشو ”الفق
 « هيف هغرفأ ءىش يدنع ام : لاقف ٠ شركلا ىلع در : هل تلاقف .« هعضوو
 وهو : هب فرعف . غرفمل كّنإ : تلاقف هفوج ين هغرفف « هنم دب ال : تلاق

 ليلكإلاو ١8١ : ١م يناغألاو هدو : مالس نباو ال5 : ءارعشلاو رعشلا يف هتمجرت - 0١
 خيراتو ه4١ «٠ ؟١٠ : ؟ ةنازحلاو ؟85 : يجاجزلا يلامأو 5: اعلا

 5 ()و58 * دادغب ) مواس دواد روتك دلا هرعش عمج دقو

 ١951١ : ال يريضلا

 ١ يناغألا يف يريمحلا ديسلا ةمجرت ٠ ؟:”95 .

 هنأ نك ركب رك
 .ءارجأ سر

 ناك



 ًاباعش ناك ًاغرفم نأ ةديبع وبأو يلكلا نبا رك ذو . هلهأ معزي اميف ريمح نم
 فلاش

 مالو فلأ مث ةدحوم ءاب اهدعبو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا حتفب : ةلابت « تلق
 ناكملا اذهو ء ةكم نم جراخلا نمل لا قيرط ىلع ةديلب يهو . ءاه اهرخآ ينو
 اهيلو ةبالو لوأ ىهو « راعشألاو لاثمألاو رابخألا ين ركذ هل « بصحلا ريثك
 20050 جرخف ٠ كلذ ل اها روك 1ر0 ينقل فينو نربي ناوبشلا

 ةيالو يف ريحت ال : لاقف . ةمكألا كلت ءارو اهنإ هل ليقف « اهنع لأس اهنم
 تلاقو لثملا اهب برعلا تبرضف ٠ اهكرتو اهل ًارقتحم اهنع عجرو ٠ 1 اهرب

 0 . جاجحلا ىلع ةّلابت نم نوهأ : ريقحلا ءيشلل

 نب ديسأ نب دلاخ لآ فيلح وهو « ريمح نم هنأ ديزي ىعداف : يوارلا لاق
 معنأف « يلالهلا فوع دبع نب كاحضلا ًادبع ناك هّنإ ليقو . يومألا صيعلا ينأ
 ش ا

 . انس الرع ا رعاش دي زر .ناكو

 نب دمحم نب ليعامسإ وهو:هدلو نه روهشملا رعاشلا يريمحلا ديسلاو (339)
 ديسلا هبققلو « لامك إلا » باتك يب الوكام نبا هركذ اذك «. روكذملا ديزي نب راكب

 . ةروهشم راعشأو رابخأ كلذ يف هلو . ةعيشلا رابك نم وهو ؛ مشاه وبأ هتينكو

 نب ناورم اهب حدمب ةديصق ةلمج نم هلوق روكذملا ديزي رعش نساحم نمو
 : هيلإ ناورم نسحأ دق ناكو . يومألا مكحلا

 .قاوسألا يف ٌماقت ءانثلا قوس نكت ملو ءانثلا قوس ممقأو

 قازرألا ةةمسقو سوفنلا ضْبق ة”مكيلإ هلإلا لعج امّنأكف

 هب دب ونا يدبر ”ةطحرا ىف هوك ةاطتقا نيتيبلا ن نيذه نم لوألا ثيبلاو '
 روك ذملا ديزم نب ديزي نب دلاخ هب حدمبي ناف يأ نب دمحأ ىلإ ًابوسنم ينابيشلا ةدئاز
 . كلذ ين باوصلاب ملعأ هللاو ؛ ١ تايبأ ةلمج نم

 ىلع ضرع ناسارخخ . هنع هللا يضر . نافع نب نامثع نب ديعس ' يلو الو

 ١ يناغألا رظنا ؟ .م١4: ص رظنا : “١8# اهدعب امو .

 م



 هل لاقف « هيبأ نب دايز نب دابع بحصو « كلذ ىبأف هبحصي نأ غرفم نب ديزي
 هب ' كيصوأ ام ظفحاف دابع ةبحص ترثآو ىببحصت نأ تيبأ ذإ اّممأ : ديعس
 ةعدتخ اهّنإف . هسفن نم اهيلإ كاعد نإو هيلع ةلادلاو كايإف ميثل لجر ًادابع نإ
 هّنإف كرخاف نإو هرخافت الو ٠ لولم هّنإف هترايز للقأو « كسفن نع كل هنم

 ”نعتسا : هل لاقو هل هعفدف لامب ديعس اعد مث . هلمتحأ تنك ام كل لمتحي ال

 يتئاف دهمم يدنع كناكمف الإو « دابع نم كناكم كل حص نإف كرفس ىلع هب

 نب هللا ديبع غلب املف « دابع عم غرفم نبا جرخو ناسارخ ىلإ ديعس راس مث
 . هوخأ هعيش دابع راس املف « هيلع قش ًادابع هاخأ ديزي ةبحص نيقارعلا ريمأ دايز
 اعد هاخأ عدوي نأ هللا ديبع دارأ املف + هنوعدوي اولعجو سانلا هعيشو هللا دييع
 , يلع قش دقو « كباجأف كبحّصَي نأ ًادابع تلأس كنإ : هل لاقف غرفم نبا

 عقب ام سانلا نم هعنقي ال رعاشلا نأل : لاق ؟ هللا كحلصأ ملو : هل لاقف

 « رذعلا عضوم يف رذعي الو ًآنيقي نظلا لعجيف نظي هنأل ء ضعب نم مهضعب
 هرذعت الف «٠ كنع هجارخو هبورحب لغتشيف برح ضرأ ىلع مدقي ًادابع نإو

 هفورعمل نإو « ريمألا ”تنظ امك تسل : هل لاقف « ًاراعو ًارش انوسكتو تنأ
 ء اال : لاقف « ًادهمم ًارذع يرمأ لفغأ نإ يدنع نإو ارش [ركشل يدتغ

 اق ٠ يلإ بتكت ىتح هيلع لجعت ال نأ هبحت ام كنع أطبأ نإ يل نمضت نكلو
 ليقو . ناسارخ دابع مدقف : لاق .نوميملا رئاطلا ىلع ًاذإ ضما : لاق « معن

 ديبع هيخأل بتكي ملو غرفم نبا هأطبتساف . هجارخو هبورحب لغتشاف « ناتسجس
 . هاجهو همذف هناسل طسب هنكلو « هل نمض اك هوكشي دايز نب هللا

 تلخدف دابع عم غرفم نبا راسف « قلاوج اهنأك ةيحللا ريبك دابع ناكو
 . : هبنج ىلإ ناك محل نم لجرل لاقو غرفم نبا كحضف « اهتشفنف اهيف حيرلا

 انيملسملا لوي اهتفلعنف ًاشيشح تناك ىحّللا تيل الأ

 ال : لاقو « ًاديدش ًابضغ كلذ نم بضغف « دابع ىلإ ىمخللا هب ىعسف
 يسفن يفشأل الإ اهرخؤأ امو « يل هتبحص عم ةعاسلا هذه يف هتبوقع يلب لمجت

 . كتيصوأ : را

 نان



 . عضاوم ةدع يف يأ مشيف موقي ناك هّنإف « هنم

 لخد مث « دابع نم توملا حير دجأل ينإ : لاقف غرفم نبا ربحلا غلبو ٠

 كغلب دقو « نامثع نب ديعس عم تنك دق يتإ « ريمألا اهيأ : لاقف هيلع

 نأ ديرأو « لئاطب كنم ظحأ ملف هيلع كترتخا دقو «يلع هرثآ ليمجو يف هيأر
 دقف يايإ كرايتخا امأ : هل لاقف «٠ كتبحص يف يل ةجاح الف عوجرلاب يل نذأت

 غولب نع يتلجعأ دقو « ينتلأس نيح كتبحصتساو « يت ريخا امك كلت ريخا

 نذإلا ىلع تنأو مهيف يحضفتف كموق ىلإ عجرلل نذإلا تبلطو «ءكيف يبجح
 . كقح ىضقأ نأ دعب ٌرداق

 مهل ناك موق ىلإ سدف « هضرع نم لانيو هركذيو هبسي هنأ ًادابع غلبو
 ةكارألا ينعب هيلإ ثعب مث « هب ًارضأو هسبحف اولعفف « هيلإ هومدقي نأ نيد هيلع

 ديدش ناكو امهابر « همالغ دربو . غرفم نبال ةَّنْئيَق ةكارألا تناكو « ًادربو

 امهذخأف ؟ هدلوو هسفن ءرملا عيبيأ : لوسرلا عم غرفم نبا هيلإ ثعبف « امهب نضلا

 املف . ناسارخ لهأ نم لجر امهارتشاف « هيلع امهعاب هَّنإ ليقو « هنم دابع
 معن : لاق ؟تيرتشا ام يردتأ : 'ًابيدأ ةيهاد ناكو « درب هل لاق هلزنم الخد
 ةحيضفلاو رامدلاو راعلا الإ تيرئشا ام « هللاو ال : لاق « ةيراحلا هذهو كنتي رشا

 ديزيل نحن : لاق ؟ كليو كاذ فيك : هل لاقو لجرلا عزجف : تييح ام ًادبأ
 ًادابع وجب هارتفأ « هرشو هناسل الإ لاحلا هذه ىلإ هراصأ ام هللاوو : غرفم نبا

 نب ةيواعم ةفيلحلا همعو « نيقارعلا ريمأ هللا ديبع هوخأو ء ناسارخ ريمأ وهو
 ةيراخلا هذه تعتباو ىتعتبا دقو كنع كسميو « هأطبتسا نأ يف ء نايفس يبأ

 هلهأو هسفن ىلع ”مأشأ هتبب ءلخ'دأ ًادحأ ىرأ ام هللاوو ؟ هيبنج نيب يبلا هسفن يهو
 هيلإ ايضمت نأ امتئش نإف ء هل اهايإو كنأ كدهشأ : لاقف . كلزنم هتلخدأ امم

 انوكت نأ امتئش نإو دايز نبا كلذ غلب نإ يسفن ىلع فاخأ ينأ ىلعو : ايضماف

 سبحلا ىلإ غرفم نبا ىلإ لجرلا بتكف . كلذب هيلإ بتكاف :لاق « العفاف يدنع هل

 . هنع هللا جرفي ىح هدنع انوكي نأ هلأسو « هلعف ركشي هيلإ بتكف « هلعف امب

 « سبحلا يف ماقملاب يلابي « غرفم نبا ينعي . اذه ىرأ ام : هبجاحل دابع لاقو

 اير : بسنألا لعلو « ةدوسملا يت اذك ١

 نكن



 ةيقب هيلع تيقبو كلذ لعفف « هئامرغ نيب اهنمت مسقاو هئاثأو هحالسو هسرف عبف
 : امهعيب يف غرفم نبا لاقف « اهب هسبح

 ادشر هل عيب يف تبلطت د امل هتقفص كل واو ادور تيرخ

 ادبأ هتقراف ام ثداوحلا نم يل ”ضرعت ام الولو يعّدلا الول
 ادلو هل انعب الو اذه لبق نم انب رضأ ٌرهد انسم ام ذرب اي

 تايبألاو . عيبلاو ءارشلا ىلع عقي دادضألا نم وهو ء تعب : تيرش ىبعم
 . يتابلا تكرتف اذه نم رثكأ

 هسفن داز هسيح يف وهو هئاجهو دابع مذ ىلع ماقأ نإ هنأ غرفم نبا ملعو
 موقيل هريمأ هبدأ لجر : هببنم ام هسيح نع هولأس اذإ سائلل لوقي ناكف « أرش

 ةنهادم ىلع هَل ريمألا رج نم ريش يرمعل اذهو « هبرغ نم فكيو هدوأ نم
 ّىنأ ىَّتح برهف « نجسلا نم هجرخأو هل "قر ًادابع كلذ غلب املف . هبحاص
 « هدلوو ًادايز وجبمو ًابراه ادم يف لقنتي لعجو « ماشلا ىلإ اهنم جرخ مث ةرصبلا
 هعابتاو « هنع هللا ىضر « نافع نب نامثع نب ديعس كرد يف هلوق كلذ نمف
 1 : هيلع درب عيب ركذيو دايز نب دابع

 همارب مايأ دعب نم *همامأ نم كلبح تمرصأ
 همامخلا يف كحضي ”قربلاو اهوجش يكبت حيرلاف |

 همادن هُّيقاوع تناك يذلا رمألا ىلع يفهم
 ةفاعدلا ”هئفزت .تيلاو.  -.يدنلا 13: ادعس ..نكرت
 همامأ ىبضمو ىؤحهملا كرت 2ىغولا دهش اذإ مك
 ةناح انيكها نموت. هلا ددكف ربك تحتم
 همايقلا طارشأ كلت ء ج الع ينب دبع تعبتو

 هماعن اهبسحن ماكس  ةيشبح هب تعءاج وى
 همامدلا نهيلع ىرت ه وجولا .دوس ةوسن نم

 7 هماه تنك درب دعب نم -ينتيل ًادرسب تيرشو

 م



 هماميلاو رّقشملا نيب ىادص وعدت ا'ذإ ةماه

 .همآسلاو يزاخملا ردح ىبفلا هبكري ”لوهلاف

 همالملا هيفكت حلاو اصعلاب عرقي دبعلاو

 ينأيسو - فيقث نم نطب جالع ونب « جالع يب دبع تعبتو : هلوق « تلق
 هلاق  ىلاعت هللا ءاش نإ ةمجرملا هذه ف ةدلك نب ثراحلا رك ذ دنع هركذ

 : هيلع دشنأو ' « قاقتشالا ١» باتك يف ديرد نبا ر كب وبأ

 جارسلاب سمشلا لدعُت له اوقيفتسا ةركب يبأ لآ

 جالع ىب' ف ةوعد نم ا .قاتمجلا لو نإ

 هذه يف ثراحلا نب عيفن ةركب يأ ركذ دنع ركذي ببس هل لوقلا اذهو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ « ةمجرتلا

 تناك اذإ « ءاكس نذأ لاقي « ةماعن اهبسحت ءاكس : رخآلا تيبلا يف هلوقو
 « ضيبت ءاكس لك : لوقت برعلاو « اهل نذأ ال يلا ًاضيأ ءاكسلاو « ةريغص

 ةلمهملا نيسلا حتفب ٠ ءانكسلاو « يطاق ا ىلإ ءافرشلاو : دلت ءافرش لكو

 اق اهدعيو ءارلا توكسو ةمحتعاا نيشلا حتفب ٠ ءافرشلاو ؛ فاكلا ديدشتو

 تسيل ناويح لكو . دلي هنإف ةرهاظ نذأ هل ناويح لك نأ هيف مهدنع طباضلاو

 ضيبي هنإف ةرهاظ نذأ هل

 ةرصبلا لهأ ىنغت ىتح . دايز يبب ءاجه يف جل غرفم نبا نإ مث : يوارلا لاق
 « ماشلاب قحلف . ذخؤي داك ىبح ًاديدش ًابلط هللا ديبع هبلطف . هراعشأ يف
 ينأ نب ةيواعم هدر : مهضعب لاقف « دايز نبا ىلإ هدر نميف ةاورلا فلتخاو

 ًادابع نأل ديزي هنأ حيحصلاو . ةيواعم نب ديزي هدر لب : مهضعب لاقو . نايفس

 ديزي مايأ يف ناتسجس يلو امنإ

 : عيفو نم رب ق درو ام يهو . وعدت ةماه : ىوريو خ ةدوسملا شمابو « ةماه وأ 4

 . ةموب وأ : يلاغألا ينو ؛ ذإ هاماه

 رمان ا لوا: قاقعشالا ؟



 نامثع نب ديعس نأ ' لصفلا اذه بيقع « يناغألا ١» بحاص ركذ مث : تلق
 تلعج مالع : هل لاقف نايفس يأ نب ةيواعم ىلع لخخد « هنع هللا يضر « نافع نبا
 انأو هّمأ نم ريخ يمأو هيبأ نم ريخ يبل هللاوف ؟ ينود كدهع يلو ديزي كدلو
 كلوق امأ : ةيواعم هل لاقف « تلن ام تلن انبو كانلزع امف كانيلو دقو « هنم ريخ
 نإ كلوق امأو « يم ريحل نامثع نإ هللا رمعل ؛ تقدص دقف هيبأ نم ريخ كابأ نإ
 بجنيو اهلعب اهاضري نأو اهموق تيب ين نوكت نأ ةأرملا بسحف همأ نم ريخ كمأ
 ديزيب يل نأ ينرسي ام يني اي هللاوف « ديزي نم ريخ كنإ كلوق امأو « اهدلو
 ينومتيلو امف « ينومتلزع امف ينومتيلو مكنإ : كلوق امأو ٠ كلثم ةطوغلا ءلم
 « ينومتررقأف « هنع هللا يضر . باطحلا نب رمع مكنم ريخ وه نم ينالو امنإو
 . رمألا تلعجو مكيبأ ةلتق تلتقو مكراثب تمق دقل . مكل يلاولا سئب تنك امو
 هالوف هرمأ يف ديزي هملكف ؛ مكنم عيضولا تعفرو مكريقف تينغأو « مكيف
 ناسارخ

 : غرفم نبا ثيدح ىلإ انعجر

 لقنت هراعشأو « دايز يب وجبمو ماشلا ىرق يف لقنتي لزي لو : ' يوارلا لاق
 ديزي ىلإ ليقو  ةيواعم ىلإ قارعلا ريمأ دايز نب هللا ديبع بتكف . ةرصبلا ىلإ
 هربق يف هكته امب دايز يبو ًادايز اجه غرفم نبا نإ : لوقي  حصألا وهو

 « هدلو بسو انزلاب هفذقف نايفس يأ ىلإ ىدعتو « رهدلا لوط هينب حضفو
 انموح غضمتي ماشلا نم برهو « ضرألا هتظفل ىبح هتبلطو ناتسجس نم برهو

 ثعب مث . هنم انل فصتنتل هب اناجه دق امب كيلإ تثعب دقو . انضارعأ كتبيو
 ىتح دالبلا يف لقنتي لعجف « هبلطب ديزي رمأف , مهيف غرفم نبا هلاق ام عيمجم
 يذلا وهو : تلق - سيق نب فنحألا ىلع لزنو ةرصبلا ىتأف 2 ماشلا هتظفل

 راجتساف : لاق ”"  كاحضلا همساو هركذ قبس دقو « ملحلا يف لثملا هب برضي

 ١ يلاغألا : 1م8١ .

 .؛و9 : ؟ج رظنا * . ١88 : يناغألا نع رمتسم لقنلا ؟
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 لجرلا ريجي امّنإَو « كرغأف ةيمس نبا ىلع ريجأ ال ىتإ : فنحألا هل لاقف « هب
 هراجأف « دحأ هرحي ملف هريغ ىلع ىنثم هّنإ مث . الف هناطلس ىلع امأو هتريشع ىلع
 رذنملا ناكو « دايز نب هللا ديبع تحن هتنبا تناكو ٠ يدبعلا دوراخحللا نب رذنملا
 دقو هللا ديبع هبلطو « هنم هعضومب ”لدأو كلذب رتغاف « هيلع سانلا مركأ نم

 رذنملا ىلإ هللا ديبع ثعبف «دوراخلا نب رذنملا هراجأ :هل ليقف ءةرصبلا هدورو هغلب
 « غرفم نباب هوتأو هراد اوسبكف طرشلاب هللا ديبع ثعب هيلع لخد املف « هاتأف

 ىلإ دوراحللا نبا ماقف « هسأر ىلع ميقأ دق غرفم نباب الإ دوراحلا نبا رعشي ملف

 دق ينإف يراوج رفخُت نأ ريمألا اهيأ هللا كرّكذأ :لاقف « هيف هملكف هللا ديبع

 يناجه دقو كنحدمبو كابأ نحدميل « هللا « ٌرذنم اي : هللا ديبع لاقف « هترجأ

 « هل اهرفغأ الو ًادبأ كلذ نوكي ال « هللا اهال ! ! ىلع هريحت مث يلأ اجهو
 ١ اهتيبأل هللاو تئش نإ « يدنع كتميركب يلدت كلعل : هل لاقف « رذنملا بضغف

 . هدنع نم رذنملا جرخف ؛ ةتبلا قيلطتب

 :: لاف و اذاعية مري هل لاقف غرفم نبا ىلع هللا ديبع لبقأو

 ىلع تقفنأو نامثع نب ديعس ىلع هترتخا « دابع يبحص ام سئب لب

 ةحامسو ةيواعم ملحو دايز لقع نم ولخي ال هنأ تننظو « هكلمأ ام عيمج هتبحص'

 نم هوركم لكب يلوانتو حيبق لكب يلماع مث هلك يظ نع لدعف « شيرق
 0 ا

 يف يرجي نأ تفخ امل الإ كيخأ نم تبره امو « ًاشطع تامف هيف ًاعمط هءام

 ةينيم رفاق تش ام ين, عنصاف كنأشف كيدي يف نآلا ترص دقو « هيلع مدني

 كايإ : ديزي هيلإ بتكف « هلتق يف هل نذأي نأ هلأسي ةيواعم نب ديزي ىلإ بتكو
 يه ةريشع هل نإف « هسفن غلبي الو كناطلس دشيو هلكني امب هلوانت نكلو « هلتقو

 كلذ رذحاف « كنم دوقلاب الإ عنقت الو يم هلتقب ىضرت الو يناطبو يدنج

 ةحودنم اهفلت نود يف كلو « هسفنب نهترم كانأو يمو مهنم دحلا هنأ ملعاو

 اد ين سوا بال اعل ل تا دا ظيغلا نم يفشت

 ىلع وهو هب فيطف هنطب لهسأف ' ذب يتلا ليقو 2 مربشلا هعم طلخ دق ًاولح

 . رفصأ يقبئز بسار : ذبرتلا ؟ . اهيبال : يناغألا يفو ء اهنبأل : رد

 ناجحا



 حلأو ءنوحيصيو هنوعبتي نايبصلاو حلسي لعجف «ةريزنخو ةرهب نرقو «لاحلا كلت
 رمأف « تومي نأ نمأن ال : هللا ديبعل ليقف . طقسف هفعضأ ىبح هنم جرخم ام هيلع
 : لاق لستغا املف « اولعفف « لسغي نأ هب

 يلاوبلا ماظعلا يف كنم سار يلوقو تلعف ام املا لسغي

 ؟ ةبوقعلا هذه هل ترتخا فيك : هللا ديبعل ليقو « سبحلا ىلإ هللا ديبع هدرف
 . هيلع ”ةريزنحلا حلست نأ تببحأف « انيلع حلس هنآل : لاقف

 : ةديدع تايبأ ةلمج نم دايز نب دابع يف غرفم نبا هلاق امم ناكو

 _ عادصناب ”كبنعتق بلعش رشبف برح "نب ةيواعم ىدوأ اذإ
 عانقلا ةةعضاو نايفس ابأ شابت مل كمأ نأ دهشأف

 عايتراو ديدش لجو ىلع "سبل هيف 'ًارمأ ناك نكلو
 ًاضيأ لاقو

 . لجرلا نع ةلغلغم 0 نب ”ةيواعم غلبأ الأ
 يناز كوبأ ”لاقي نأ ىضرتو فع كوبأ "لاقي نأ بضغتأ

 ناتألا دلو نم ليفلا رك دايز نم ”كمحر نأ ”دهشأف

 ناد ريغ ةيمس نم ٌرخصو ًادايز تدلو ابنأ دهشأو

 لوق نم هذخأ « ثلاثلا تيبلا « دايز نم كمحر نأ دهشأف : هلوق « تلق
 « هنع هللا يضر يراصنألا تباث نب ناسح : نمحرلا دبع ينأ ليقو « ديلولا يبأ

 : 'هلوق يهو تايبأ ةلمج نم تيب يف

 .ماعتلا لأر نم بئقّسلا لك شيرق نم "كل نإ كرمعل
 نيسلا حتفب : بقسلاو ٠ محرلا وهو « ماللا ديدشتو ةزمهلا رسكب : لإلا

 .رمأ : خ : ةدوسملا شماجب ١

 . ١5" : ناسح ناويد ؟

 م



 : لأرلاو « ةقانلا دلو نم ركذلا وهو « ةدحوم ءاب اهدعبو فاقلا نوكسو ةلمهملا
 . ماعنلا دلو وهو « مال هرخآ يفو ةزمه اهدعبو ءارلا حتفب

 بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس ينأ ين ناسح اهلاق تايبألا هذهو (340)
 «ةعاضرلا نم هاخأ ناكو « ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مع نبا وهو «مشاه نبا

 لوسرب ًاهسبَش سانلا رثكأ نم ناكو «ةيدعسلا بيؤذ يأ ةنبا ةميلح امهتعضرأ
 نمف « هنع بواحي ناسح ناكو « ءاجه هيف هل ناكو  ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 : 'هلوق اهنمو .«  اهركذ مدقملا  ةيميملا تايبألا هذه كلذ

 احلا حرب دقف ”ةلغلغم يع نايفس ابأ غلبأ الأ

 ءازحلا كاذ يف هللا دنعو 2هنع تبجأف ًادمحم توجه

 ءادبفلا امكريخل اكّرشف عفكب هل تسلو هوجبنأ

 ءاقو مكنم دمحم ضرعل 2 يضرعو ”هدلاوو يلأ نإف

 ريخو رش لجأل ملعلا لهأل مالك هيف « ءادفلا امكريحل امكرشف : هلوقو
 . ةكراشملا ىضتقتو « ليضفتلا ةادأ نم امهنأل

 . كلذ ين هل مّلسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأب ناسح هباجأ امّنإو
 نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نوهبشي اوناك نيذلا ةعامجلاو : تلق

 يأ نب رفعجو بلاط ينأ نب يلع نب نسحلاو روكذملا نايفس وبأ : ةسمخ هلهأ
 مشاه نب ديزي دبع نب ديبع نب بئاسلاو بلطملا دبع نب سابعلا نب مّشُنقو بلاط
 . نيعمجأ مهنع هللا يضر « يعفاشلا مامإلا دج وهو « فانم دبع نب بلطملا نبا

 « ةرجحلا نم ةنماثلا ةنسلا يف كلذ ناكو « حتفلا ماع ملسأ نايفس ابأ نإ مث

 ::نيحو تئاطلا لل ملسو هيلع هللا لص ينلا عم جرخو « همالسإ نسحو
 ينلا عم اوُنتَبت نيذلا ةعبسلا دحأ نايفس وبأ ناك نينح موي نوملسملا مزبنا الو

 نم اوبسكو مهل ةرصنلا تناكو نوملسملا مهيلإ عجر ىبح مّلسو هيلع هللا ىلص
 مهيلع مّلسو هيلع هللا ىلص يلا "نم مث . قيقرلا نم سأر فاالآ ةتس مئانغلا
 نايفس وبأ ناكو . هعضوم اذه سيلو لوطي كلذ يب حرشلاو « مهقلطأف

 ١ ناسح ناويد 0

 نكنلحل



 ناكو « اهقرافي ملو « مّلسو هيلع هللا ىلص يننلا ةلغب ماحب اكسمم ذئموي روكذملا
 نب ةزمح نم فلخ هيف نوكي نأ وجرأل ينإ : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ينلا

 لهأ بابش نم ثراحلا نب نايفس وبأ : لاقف ةنحلاب هل دهشو « بلطملا دبع
 همسا : نولوقي ءاملعلا رثكأو . ملعأ هللاو ؛ ةنحللا لهأ نايتف ديس وأ « ةنحلا

 | وهو « هوخأ ةريغملا ليقو « ةريغملا همسا نإ ليقو . اهاوس مسا هل سيل هتينك

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هسأر عفر ام هّنإ لاقبو . ريغ ال نايفس وبأ
 . هئاجه نم مدقت امل هنم ءايح ملسأ ذنم

 : غرفم نبا ثيدح ىلإ انعجر

 : ١لئاقلا وهو « ةسامحلا ءارعش نم وهو

 بلطم تاف ال له مالس كيلع تبنيز ليتلا ٌرحخآ انتقرط الأ

 . بابشلا ليالاب دارأ ليق

 بتجتأ يتجاح متنأو فيكف انتبراقت الو انبنجت تلاقو
 بعلم نيثالثلا لبق لهو : تلقف بعلم نيئالثلا دعب له : نولوقي
 بكرم وهللا نم ىرعي ”ةبيش تدب املك ناك نإ بيشلا بطخ "لج دقل

 : تايبألا هذه ةلمج يف ريبكلا هخيرات يف يسلدنألا ' يرفظملا ركذو
 بؤذأو ”دوسأ وأ كولم مارك هب تبعل ىهو ذإ يمحل نأ ولف

 بذكأ .يمحلب ىدوأ امّثكلو يبيصم ىلسو يدجو نم نول

 خيرات يف فلولا طخم ةدوسملا ثماه يف ةديزم اهتينقبو نال وألا ناتيبلا الإ نم رب س يف امم دري ل ١

 ٠ . 44 : هناويد رظناو « رخأتم

 سطفألا يثب دحأ هللا دبع نب دمحم وهو ؛ بوصأ رفظملاو « فلؤملا طخم يرفظملاو « رفظملا : ق ؟

 وحن يف هنا ليق « يرفظملا » همسا ريبك فيلأت هلو « سلدنألاب فئاوطلا كولم دهع يف سويلطب ماكح

 . ًادلجم نيسمخ

 نان



 ةيواعم ةافو ءامهنع هللا يضر «بلاط يأ نب يلع نب نيسحلا غلب الو (341)
 ةعامج ةبتاكمب ةفوكلا دصق ىلع مزع ةيواعم نب ديزي هدلو ةعيبو نايفس يلأ نبا
 0 يضر نيسحلا اهيف لتق يلا ةعقاولا هذه يب روهشم وه انك اهلهأ نم
 تايبأ ةلمج نم روكذملا غرفم نب ديزي لوقب ًاريثك لثمتي ةدملا كلت يف

 اديزد ' تيعاد هلو اريخف ]حل دصلا ٍسلغ يف رطل كرع ذل

 اديحأ نأ يندصري اياثملاو ًاميض ةفاخملا ىلع يطعأ موي

 جرخف . رمألا يف ةيواعم نب ديزي " عزانيس هنأ هنم كلذ عمس 'نم ملعف

 هيلإ ريس اهنم برق املف . دايز نب هللا ديبع ذئموي اهريمأو ةفوكلا ىلإ نيسحلا
 هللا يضر نيسحلا لتقف ؛ هنع هللا يضر « صاقو ينأ نب دعس نب رمع همدقم ًاشيج

 . ىرج ام ىرجو . فطلاب هنع

 ينإ : هنع هللا يضر نيسحلا ىلإ بتك نايفس يلأ نب ةيواعم نأ يورو
 اهراس اه رتا وأ كندر 2 اهراهظإ نم كل دب الو « ةوزن كسأر ين نظأل

 ةلتق ةلتق نم تنك ول : لاق هنأ هنع هللا ىضر زيزعلا دبع نب رمع نع يورو . * كل

 ا لا نر ا اي ل حس يسار اناناس نمل
 نيسحلا ينو يف لوقت ام : ينادنغلا ردب نب ةثراحل دايز نب هللا ديبع لاقو . ملسو

 كوبأ كل عفشيو « مّلسو هيلع هللا ىلص هدجو هوبأ هل عفشي : لاق ؟ ةمايقلا موي
 ٠ . ديرت ام انهاه نم فرعاف « كدجو

 فورعملا لغرف نإ فسوي رفظملا يأ نيدلا سمش خيرات باتك نم تلقن
 ةآرم » هامس يذلا ظعاولا يزوحلا نبا جرفلا يأ نيدلا لامج ظفاحلا طبسب

 ي « لاقف نينسلا ىلع هبتر دقو « قشمدب ًادلجي نيعبرأ يف هّطخب هتيأرو «نامزلا
 ينب عم غرفم نب ديزي ثيدح صق نأ دعب . ةرجهلل نيسمحلاو ةعساتلا ةنسلا

 توعد : راتخملاو عاق ؟ . انو : هلنأويد ١

 . عزاتي : راتخملا م

 . نم رب س يف ءاعدلا دري ملو ؛ هيبأ نع : راتخملا 4

 . قاروأ عايضل طقس فلولا نبال قيلعت انه

 موع كافر



 يعي نيتسو عست ةنس يف غرفم نب ديزي تامو : ثيدحلا رخآ يف لاقف « دايز

 . ملعأ هللاو « ةرجهلل

 ةثام ةنس يف دايز نب دابع تام : « بسنلا» باتك يف ناظقيلا وبأ لاقو

 . دوري ةرجهلل

 لاد اهدعبو واولا نوكسو ءارلا مضو ميلا حتفب : ١دورجو «٠ تلق

 نم اهضرأ يف نوكيو « صمح ةهج نم قشمد لامعأ نم ةيرق يهو « ةلمهم
 ةيرصملا رايدلا ركسع ضعب لصو الو « رصحلا زواجي ريثك ءيبث شحولا ريمح
 تنكو « ةيكاطنأ ىلإ ماشلا ركسعب اوهجوتو ةئامتسو نيتس ةنس ءانثأ يف ماشلا ىلإ

 نم نابعش خلس ين قشمد اولخدف اوداع مث « ”اليلق اهيلع اوماقأ « قشمدب ذئموي
 يهو « اهتبارغل انهاه ركذت نأ حلصي ةبيرغ ةيضقب مهضعب ينربخأو « ةنسلا
 ىلع ًاريثك ًائيش ةيشحولا رمحلا نم اوداطصاو « ةروكذملا دورج ىلع اولزن مهنأ

 جضني ملف « داتعملا خبطلا همحل خبطو ًارامح ةعامحلا نم دحاو حبذف « اولاق ام

 ًاموي ثكمو « ًائيش هيف رثؤي ملف داقيإلاو بطحلا يف دازف « جضنلا براق الو

 دجوف هبلقي سأرلا ذخأو دنحلا نم صخش ماقف « ديفي ال وهو كلذ لعفي "الماك
 اورضحأ قشمد ىلإ اولصو املف « روج مارهب » وه اذإف « هأرقف ًامسو هنذأ ىلع

 يقب نأ ىلإ نذآلا رعش قر دقو « ًارهاظ مسولا تدجوف « يدنع نذألا كلت

 . يوكلا ملقلاب وهو « دوسأ مسولا عضوم يقبو " ءابطاك

 ىلص يبنلا ثعبم لبق ناكو « سرفلا كولم نم روج مار اذهو (342)

 هداطصي ام هيلع رثك اذإ هّنأ هتاذاع نم ناكو « ليوط نامزب ملسو هيلع هللا

 ول مللعي هللاو « همسو ال رامحلا رمع ناك مك ملعأ هللاو , هقلطأو 0

 تاناويح لا نم شحولا رامح نإف ةلمحلا ىلعو . شيعي ناك مك هوحبذي ملو هوكرت
 . ربكأ وأ ةنس ةئامئامث شاع هلعل رامحلا اذهو « ةرمعملا

 يف ساون وبأ هركذ دقو « روهشملا نّخدملا لبج اهضرأ ين دورج هذهو

 : "لاقف رصمب بيصحللا دصق امل لزانملا اهيف ركذ يلا هتديصق

 ١ روج مارهبو شحولا رامح ةصق كلذكو « س نم طبضلا اذه طقس .

 3٠٠١. : ساون ينأ ناويد " . ءايطلا لثم : ر ؟

 انا



 و 2 ه وع س و - 7 5 2
 روص نحخدملا نعر لإ نمهو نمل سئانك اقارشإ نيفاوو

 اهدعبو ةددشملا ةمجعملا ءاحلا حتفو ةلمهملا لادلابو ميملا مضب : نخدملاو
 . بابضلا نم ناخخدلا لثم هيلع لازي ال هنأل نخدملا يمسو « نون

 نب دمحأ نب دمحم فيلأت «١ مولعلا حيتافم » باتك يف تدجو اذه دعب مث

 نب دونحلا روباس نب مارهب نب روج مارهب نأ يمزراوحلا فسوي نب دمحم
 وهو « رئيتعلا ديصب ًاعلوم ناك هّنأل روج مارهب يمس ؛ فاتكاألا يذ روباس
 دعب مهكلم ةدم تبسح ينإ مث ؛ همالك ىهتنأ « ًاضيأ يلهألاو يشحولا رامحلا
 شاع دقف « ةنس ةرشع تسو نيتئام رادقم ةيوبنلا ةرجحلا ةنس ىلإ تناكف اذه

 رادقم ةئامتسو نيتس ةنس يف حبذ نأ ىلإ روج مارهب همسو ذنم رامحلا اذه
 . ' ملعأ هللاو ءرثكأو ةنس ةئامئامت

 نايفس يلأو ةيمسو هينبو دايز ثيدح ةمجرتلا هذه يف رركت دقو : تلق
 هذه فرعي ال نمو « مهيف غرفم نب ديزي اهلاق يلا راعشألا هذهو « ةيواعمو
 : لوقأف « ًارصتخم ًائيش اهنم درونف ؛« اهيلع عالطالا ىلإ فوشتي دق بابسألا

 ةروصقملا يف ديرد نبا ركب وبأ هركذ يذلا كلملا " ربحلا ابأ نإ (345)
 : ؛وهو « اهيف هلوقي يذلا تيبلا يف ةروهشملا

 ىوح 'دق ”نميف فتحلا هاوح ىتح ىلا ربحلا ينأ سفن ترماخو

 ليبحرش نب ديزي ربحا وبأ وه ليقو « هتينك همساو نميلا كولم دحأ ناك
 سراف دالب ىلإ جرخف هموق هيلع بلغتو « ورمع نب ربحلا وبأ ليقو , يدنكلا
 ةمظاك ىلإ اوراص املف « ةرواسألا نم ًاشيج هعم ثعبف مهيلع ىرسك شيجتسي
 ؟ اذه عم ىضمت نبأ ىلإ : اولاق اهريخ ةلقو برعلا دالب ةشحو ىلإ اورظنو

 ١ مولعلا حيتافم : 5٠6 .

 . سار نم طقس : ملعأ . . . تدجو اذه دعب مث ؟
 . س يف ريحا ابأ *

 . ةروصقملا يزيربتلا حرش رظنأ

 "هو



 مسلا كلذ ىقلأ نإ هيلإ ناسحإلاب هوادعوو « هخابط ىلإ هوعفدف مس ىلإ اودمعف
 املف . هعجو دتشا ىبح هفوج يف ماعطلا رقتسا امف « كلذ لعفف كلملا ماعط يف

 بتكاف « ةلاحلا هذه ىلإ تغلب دق كنإ : هل اولاقف هيلع اولخد كلذ ةرواسألا ملع

 : كلذب مهل بتكف ٠ عوجرلا يف انل تنذأ دق كنأ ىرسك كلملا ىلإ انل

 ءةكم نمبرقلاب يلا ةديلبلا « فئاطلا ىلإ جرخف ءهب ام فخ ربحلا ابأ نإ مث
  ةيمس هاطعأف « هأربأف هحخاعف « ىفقثلا برعلا بيبط ةدَلَك نب ثراحلا اهب ناكو

  ءاه هرخآ ينو اهتحت نم ةانثملا ءايلا ديدشتو ميملا حتفو ةلمهملا نيسلا مضب
 ربحلا ابأ امهاطعأ دق ىرسك ناكو دبع ريغصت ةلمهملا نيعلا مضب  ًاديبتعو

 ةلعلا هيلع تضقتناف ٠ نميلا ديري ربحلا وبأ لحترا مث « هاطعأ ام ةلمج يف
 . قيرطلا يف تامف

 ةروكذملا ةيمس روكذملا ًاديبع جوز يفقثلا ةدَلك نب ثراحلا نإ مث (344)

 نب دايزو « ديبع نب دايز هل لاقي ناكو « ديبع شارف ىلع ًادايز ةيمس تدلوف
 ام"  ةيواعم هقحلتسي نأ لبق كلذو « همأ نبا دايزو « هببأ نبا دايزو « ةيمس
 نب ثراحلا نب عيفن ةركب ابأ ًاضيأ ةيمس تدلوو - ىلاعت هللا ءاش نإ أيس

 هتينكب روهشملا يباحصلا وهو « حورسم نب عيفن لاقيو ٠ روكذملا ةدّلك
 ةوخإلا ءالؤهو «ثراحلا نب عفانو دبعم نب لبش ًاضيأ تدلوو « هنع هللا يضر

 دعب كلذ ربسخ يتأيسو  انزلاب ةبعش نب ةريغملا ىلع اودهش نيذلا نه ةعبرألا
 نب رخص نايفس وبأ ناكو ؛  ىلاعت هللا ءاش نإ دايز ثيدح نم غارفلا

 ةيمس ىلإ دادرعلاب ةيلهاجلا يف مهتي نايفس يلأ نب ةيواعم دلاو يومألا برح
 شارف ىلع هتدلو اهنكل « ةدملا كلت يف ًادايز ةيمس تدلوف « ةروكذملا

 دحأ وهو « ةغالبلاو ةباجنلا هنم ترهظو ربك ًادايز نإ مث . ديبع اهجوز
 نإ ىبح ريثكلا لقعلاو ءاهدلاو ةحاصفلاب برعلا ين نيروهشملا ءابطخلا

 يضر يرعشألا ىسوم ابأ لمعتسا دق ناك هنع هللا يضر باطحلا نب رمع

 رمع ىلع مدق ًادايز نإ مث 1 هيبأ نبا دايز بتكتساف « ةرضبلا ىلع هنع هللا

 هل رمأف « هنع هللا يضر رمع هب بجعأف « ىسوم يأ دنع نم هنع هللا يضر

 املف « دايز اهذخأ فلأ عاض دقل : لاقف ىضم امدعب اهركذت مث ءمهرد فلأب

 هك



 م هو

 ًادنيبع اهب تيرتشا : لاق ؟ دايز اي كفلأ لعف ام : هل لاق كلذ دعب هيلع مدق
 ىلإ يباتك لماح تنأ له « دايز اي كفلأ عاض ام : لاق « هابأ ينعي « هتقتعأف

 ذ نكي مل نإ « نينمؤملا ريمأ اي معن : لاق ؟ هتباتك نع كلزعيف ىسوم يبأ

 تهرك : لاق ؟ كلذب هرمأت ملف : لاق . ةطخس نع سيل : لاق « ةطخس نع

 . كلقع ”لضف سانلا ىلع لمحأ نأ
 بتكف « يربنعلا رحلا ينأ نبا نيصحلا ابأ دايز دعب ىسوم وبأ بتكتساو

 كبتاك عنق نأ هيلإ بتكف « هنم فرح يف نحلف ًاباتك هنع هللا يضر رمع ىلإ
 . ًاطوس

 نوكي نأ بحأ لجر ةرصبلا نم هيلإ دفو اذإ هنع هللا يضر رمع ناكو

 عقو داسف حالصإ يف هثعب دق هنع هللا يضر رمع ناكو . ربحلا نم هيفشيل ًادايز

 ورمع لاقف « اهلثم سانلا عمسي د مل ةبطخخ بطخو « ههجو نم عجرف « نميلاب

 لاقق « هاصعب برعلا قامل شيرق نم مالغلا اذه ناك ول هلل امأ : صاعلا نبا

 يأ نب يلع هل لاقف « همأ محر يف هعضو يذلا فرعأل يتإ هللاو : نايفس وبأ

 ابأ الهم : لاق « انأ : لاق ؟ نايفس ابأ اي وه نمو : هنع هللا ىضر بلاط

 ناي وأ لاقق + نات

 يداعألا نم 3 اي يفاري ٍصخش ف تروا هللاو امأ

 دايز نع ةلاقملا نكي مو فرح نب“ رخص هرس رهظأل
 داؤفلا رمث مهيف يكرتو ًافيقث يلماجم تلاط دقو

 دالبلا طبضف « سراف ىلإ ًادايز هجو هنع هللا يضر ىلع ىلإ رمألا راص املف
 هللا يضر « يلع ىلع هداسفإ موري ةيواعم هبتاكف « داسفلا حلصأو ىبجو ىمحو
 امتإ : يلع ه هيلإ بتكف « هتكرت رعش هيفو يلع ىلإ هباتكب هتجوو لعفي ملف « هنع

 هيف تنأ امم هديرت ام كردت نلو « يدنع كلذل ”لهأ تنأو كتيلو ام كتيلو

 هنع هللا يضر رمع نمز ةتلف نايفس يأ نم تناك امّنإو « نيقبلاو ربصلاب الإ
 فل نمو هيدي: نيب» نم ةرملا آي ةيواعم .تإوم انا ريم الو ابننا اني" قحتست ال
 نسحلا وبأ يل دهش : لاق باتكلا دايز أرق املف . مالسلاو « هرذحا مث هرذحاف

 ؟ها/



 نبا لس سس

 . ١ اعنص ام ىلع ةيواعمو ًادايزأ أَرج يذلا كلذف « ةبعكلا برو

 نوف م +. هنغ هللا: يصر نسما :هدلو ىلوتو.هنع هللا يضر. لع: لتق املف

 فيلأت دصقو هيلإ دايز ةلامتسا ةيواعم دارأ + نوهشم وه اك ةيواغم ىلإ رمآلا

 ردص يذلا لوقلا كلذب قلعتف « هنع هللا يضر « يلع عم ناك امك هعم نوكيل هبلق

 نيعبرأو عبرأ ةنس يف ًادايز قحلتساف « صاعلا نب ورمعو يلع ةرضحب هيبأ نم
 0 ا نايفس يأ نب دايز هل لاقي راصف « ةرجهلل
 ىنز اذه : لاقو « ًادبأ هملكي ال نأ ًانيي فلح كلذ يضر هّنأو هقحلتسا

 ع اللا فانا نإ تس تسع اج قا ا م او
 نإف « اهاري نأ ديريأ « مّلسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز نايفس يأ تنب ةبيبح
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم كتب. «ةبيصم اهل ايف اهآر نإو هتحضف هتبجح

 ىلع: لوخدلا دارأف « ةنيدملا لخدو ةيواعم نمز يف دايز جحو . ةميظع ةمرح

 ؛ ةركب يبأ هيخأ لوق ركذ مث  ةيواعم معزو همعز ىلع هتخأ اهنأل ةيبح مأ

 « اهيلع لوحخدلا يف ا كلذ نع فرصناف

 ةركب ابأ هللا ىزج : لاقو « ةركب يأ لوق لجأ نم رزي ملو جح هنإ ليقو
 . هنع بئان وهو ةيواعم ىلع دايز مدقو . ' لاح ىلع ةحيصنلا عدي امف « ًاريخ

 نم تلقن : هب هللا فطل دمحأ نب ىسوم اهتاك ينعأ « تلق » : هلوقب راتخملا بحاص انه قلع ؟
 مهيفو موزخم ينب نم دفو نايفس ينأ نب ةيواعم ىلع دفو : هتروص ام هنع هللأ يضر يدلاو طخ

 دايز ءاجف « هيلع لوخدلا يف مه نذإلا نورظتني هبابي اوفقوف « برعلا نيب فورعم ىمعأ لجر

 ؟ لجرلا نم : موزخم ينب ىمعأ لاقف « بابلا هل جتراف ملسف ةيواعم ىلإ لخديل ًاموي هيبأ نبا
 لك يرداحعار تيد ناك نايفي انا نإ: تلزم لاقف « نايفس ينأ نب دايز هل ليقف
 ينع دص هل لاقف ةبواعم ىلإ دايز ىضمذ « انزلا نم هاشاحو هينبب و هب سانلا فرعأ انأو تقو

 «ماشلا لهأ دئاقع يف دسفأو كنم يبسن يف نعط : لاق ؛ كلذ ملو ةيواعم لاقف موز ينب ىمعأ

 موزحم يد ى ىعأ ىلإ لسرأو « هلزنم ىلإ فرصناف « هناسل عطق نع تزجعأ : ةيواعم هل لاقف

 ينب دفو مهيفو « بابلاب نم ىلع ملسف:ةيواعم ىلع لخديل ءاج دغلا نم ناك املف « رانيد فلأب

 ليقف « ىمعألا ىكبف « دايز ليقف ؟ ملسملا نم : ىمعألا لاقف « بابلا هل جتراف ىمعألاو موزخم
 تنكو ةفلألاو ةدوملا نم هللا همحر نايفس يأ نيبو يبب ناك ام متملع دق : لاقف ؟ كؤاكب مم هل
 ام ىهلا . تيكبف هدهع تركذف « دايز هدلو ةمغن نم اهتعمس دقو هقلح يف ةحب هنم فرعأ

 . « ملعأ هللاو هتلقن

 هم



 لاقف « ةيواعم هب بجعأف « سيفن دّقع اهتلمج نم « ةليلج اياده هعم لمحو

 تلمحو اهرحبو اهرب كل تيبجو « قارعلا كل تخود « نينمؤملا ريمأ اي : دايز
 تلف :ذإ كن امأ + هل لاقف انلاج ةرواغه نت ديري ناكو, < اهرصو اهبل كنلإ
 ملقلا ن نمو « نايفس يبأ ىلإ دبع نمو « شيرق ىلإ فيقث نم كانلقن انإف كلذ
 . يدانز كب تيِرَو « كبسح : .”ةيواعم هل لاف « ربانملا ىلإ

 : لاق قاحسإ نبا نع بتاكلا ريبزلا وبأ انربخأ : ىنئادملا نسحلا وبأ لاقو
 ام : هل لاقف « هنع هللا يضر رمع ىلع دايز مدقف « ًاديبلع هابأ دايز ىرتشا
 بجعأف : لاق « يبأ هب تيرشا : لاق ؟ كئاطع نم تذخأ ءيش لوأب تعنص

 . ملعأ هللاو « هايإ ةيواعم قاحلتسا يفاني اذهو « هنع هللا يضر رمع كلذ

 مكحلا نب نمحرلا دبع مهيفو « ةيمأ ونب هيلع لخد ًادايز ةيواعم ىعدا الو

 جنزلا الإ دمت مل ول « ةيواعم اي : لاقف . يومألا مكحلا نب ناورم وخأ

 : لاقو مكحلا نب ناورم هيخأ ىلع ةيواعم لبقأف «٠ ةلذو ةلق انيلع مهب ترثكتسال
 : ةيواعم لاق « قاطي ام عيلخل هّنإ هللاو : ناورم لاقف « عيلخلا اذه انع جرخأ

 ؟ دايز يفو يف هرعش يغغلبي ملأ « قاطي هنأ تملعل يزواجتو يملح الول هللاو
 : لاقف « هينعمسأ : ناورمل لاق مث
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 ٍناديلا يأت امب تقاض دقل رخص نب ةةيواعم غلبأ الأ
 ناز ”كوبأ "لاقي نأ. :ىفرتو-.. "فقع: ةوبأ "لاقي. نأ تضغنأ

 فالخ اهيفو :« غرفم نب ديزي ىلإ ةبوسنم تايبألا هذه ةيقب ركذ مدقت دقو
 غرفم ن نبال اهاور نمف « مكحلا نب نمحرلا دبعل مأ غرفم نب ديزيل يه له
 ىلع اهاور نمحرلا دبعل اهاور نمو . ةروصلا كلت ىلع لوألا تيبلا ىور

 . ةروصلا هذه

 ربكأ نم راص « هالوو هيلإ نسحأو هبرقو ًادايز ةيواعم قحلتسا املو
 ناك ال هّنإ ليق ىتح « هنع هللا يضر 0

 فرعي امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا باحصأ نم الجر بلط نيقارعلا ريم
 لزن ال هنع هللا يضر نسحلا د م

"1 



 « دعب امأ « دايز ىلإ نسحلا نم : دايز ىلإ نسحلا بتكف « ةيواعمل ةفالخلا نع

 كنأ حرس نبا يل ركذ دقو « نامألا نم انباحصأل انذخأ انك ام تملع دقف
 دقو باتكلا هاتأ املف . مالسلاو « ريخب الإ هل ضرعت ال نأ بحأف هل تضرع

 يأ نبا دايز نم : هيلإ بتكو بضغ نايفس يبأ ىلإ هبسني ملو « هسفنب هيف أدب
 كتعيش نم قاسفلا هيوؤت قساف يف كباتك يناتأ هّنإف « دعب امأ « نسحلا ىلإ نايفس
 سانلا بحأ ”نإو « كمحلو كدلج نيب ناك ولو هنبلطأل هللا مياو « كيبأ ةعيشو
 ىلإ هب ثعب هنع هللا يضر نسحلا هأرق املف . هنم تنأ محلل هلكآ نأ ًامحل يلإ

 « دايز ىلإ نايفس يلأ نب ةيواعم نم : دايز ىلإ بتكو بضغ هأرق املف « ةيواعم
 يف كيلإ ناك هباتك باوج ءهيلإ كباتك يلإ ثعب "يلع نب نسحلا نإف ء دعب امأ

 يبأ نم يأر : نيبأر كل نأ تملع دقو « هنم بجعتلا ترثكأف ء حرس نبا
 كيأر امأو « مزحو ملحف نايفس يبأ نم كيأر امأف « ةيمس نم يأرو « نايفس

 ضرعتو هيئمست نسحلا ىلإ كباتك كلذ نمو « اهلثم يأر نوكي امكف ةيّمس نم
 ًاعافترا هسفنب أدب نسحلا ناك نإف « هنم كلذب ىلوأ تنأل يرمعلو « قسفلاب هل

 هتعفد ظحف كيلإ هيف عفش اميف هعيفشت ككرت امأو «٠ كعضي نل كلذ نإف كنع

 حرس نبال كديب ام لخف يباتك كاتأ اذإف « كنم هب ىلوأ وه "نم ىلإ كسفن نع
 ءاش نإو هدنع ماقأ ءاش نإ : هرّيخي نسحلا ىلإ تبتك دقف « هيف هل ضرعت الو

 نسحلا ىلإ كباتك اًمأو . ناسل الو ديب ليبس هيلع كل سيل هّنإو « هدلب ىلإ عجر

 « ناوجرلا هب ىمري ال نمم كحيو نسحلا نإف « هيبأ ىلإ هبسنت الو همساب
 تنب ةمطاف يهو هتلكو هّمأ ىلإ مأ ؟ بلاط يبأ نبا "يلع وهو « هابأ ترغصتسافأ
 . مالسلاو ء« تلقع ' تنك نإ هل رخفأ كلذف ؟ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هانعمو « ىبثم ظفل وهو « ميلا ءارلا حتفب « ناوجّرلا هب ىمري ال : هلوق

 . كلاهملا
 ديعس ناك : ' يهو ىرخأ ةروص ىلع ةياكحلا اذه ْتَيوُر دقو : تلق

 ١ ول هل ترخف نيح نآلاف : ر .

 قحلملا دعب ةقرولا هذه بتكت » اهدنع بتكو ةلصفنم ةقرو يف ةياورلا هذه داز دق فلوملا ناك ؟

 اهدروت م س ةخسنلا نكلو « ةيشاحلا يف .

 ما



 « بلاط يأ نب "يلع ةعيش نم سمش دبع نب بيبّح نب زيرك ىلوم حرس نبا
 ىتأف « هبلطو هفاخأ اهيلع ًابلاو ةفوكلا هيبأ نبا دايز مدق املف « هنع هللا يضر

 يذلا ببسلا ام : نيسحلا هل لامتف «هنع هللا يضر « يلع نب نيسحلا ىلع لزنف ةنيدملا

 : نيسحلا هيلإ بتكف « هب دايز عينصو هتيضق هل ركذف ؟ كجعزأو كصخشأ
 تمدهف « مهيلع ام هيلعو ممل ام هل , نيملسملا نم لجر ىلإ تدمع كتنإف دعب امأ

 هلام هيلع ددراو هراد هل نباف اذه يلاتك كاتأ اذإف « هلايعو هلام تذخأو هراد

 نايفس يبأ نب دايز نم : دايز هيل بتكف « هيف ينعّفشف هترجأ دق يتنإف « هلايعو
 نمسا لبق كلمساب هيف اذبت كياني قانأ دقق دعي انآ < ةبطاق“ نب ىسكلا لإ

 هبوب هل قساف يف يلإ كباتكو ءةقوس تنأو ناطلس انأو «ةجاح بلاط تنأو

 ءوس ىلع كنم ةماقإ هتيوآ دقو « كابأ هيلوت كلذ نم رشو « هلثم قساف الإ

 « كمحلو كدلج نيب ناك ولو هيلإ يقبست ال هللا ياو « كلذب ىضرو يأرلا

 ىلوأ وه نم لإ هتريرج هملسأف + ةئم كنا محلل هلكآ نأ يلإ محل بحأ نإف

 3 كلان هبحب الإ هلتقأ مل هتلتق نإو ع كتعّفش نكأ مل هنع توفع نإف ٠ كنم هب

 لاح هل ركذي ةيواعم ىلإ بتك باتكلا هنع هللا ىضر « نيسحلا أرق املف

 هب ثعبو هباتك يف هباتك فلو « هايإ دايز ةباجإو هيف دايز ىلإ هباتكو حرس نبا

 هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف نب نيسحلا نم : دايز ىلإ نيسحلا بتكو « هيلإ

 . « رجحلا رهاعلاو شارفلل دلولا » فيقث يب دبع ةيمس نب دايز ىلإ مّلسو هيلع

 ىلإ بتكو « ماشلا هب تقاض « هنع هللا يد ولا اك را ارق املف

 نبا يف كيلإ هباتك باوج كباتكب يلإ ثعب يلع ن ب نيسحلا نإف ء دعب امأ : دايز

 نايفس يأ نم'امهدحأ : نييأر كل نأ تملعو « هنم بجعتلا ترثكأف ء حرس

 ةيمس ن ٠ يذلا انمأو  مزحو ملحف نايفس يبأ نم يذلا اًمأف ء ةيمس نم رخآو

 هل ضرعتو هابأ مشت نيسحلا ىلإ كباتك كلذ نمو . اهلثم يأر نوكي امكف

 ىلإ بسنت تنك ذإ كوبألو « نيسحلا نم قسفلاب ىلوأ تنأل يرمعلو « قسفلاب

 كلذ نإف كنع ًاعافترا هسفنب أدب نيسحلا ناك نإو « هيبأ نم قسفلاب ىلوأ ديب

 ا كم ل د الر ف يك مام انارو علا

 هل نباو « « حرس نب ديعسل كدي يف يف ام لخف اذه يباتك كيلع مدق اذإف « كنم هب
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 هبحاص ربحي نأ نيسحلا ىلإ تبتك دقف « هلام هيلع ددراو هل ٌرذّنعَت الو هراد
 ديب ناطلس هيلع كل سيلف « هدلب ىلإ عجر ءاش نإو هدنع ماقأ ءاش نإف « كلذب
 نإف هيبأ ىلإ هبسنت ال « همأ مساو همساب نيسحلا ىلإ كباتك امأو « ناسل الو
 يهف ؟ كل مأ ال هتلكو همأ ىلإأ « 'ناوجرلا هب ىمري ال نمم « كليو « نيسحلا
 « لقعت تنك نإ هل رخفأ كلتف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف
 . مالسلاو

 ؟ غرفم نبا لوق نم ىلع دشأ ء يشب تيجه ام : دايز نب هللا ديبع لاقو

 ريمأتب الإ ”ةمركم تلن "له ٌريتعم تركف 'نإ كاذ يفف ركف

 ريهامجلا يف شرق *نم اهنبا "نأ تملع امو تشاع ام ةيمأ تّشاع

 اهاندأ يف ًايعار ناك مكابأ تيل : رضتحا دقو هينبل دايز لاق « ةداتق لاقو

 . هب معقو يذلاب عقي ملو اهاصقأو

 لوقيو هينبو دايز يف راعشألا هذه غرفم نبا مظني ناك قيرطلا اذهبف : تلق
 ” ةيمس دالوأ عفانو ةركب ينأو دايز ين لاق ىتح « ءايعدأ مهنإ

 بجعلا بجعأ نم يدنع ةركب ابأو ًاعفانو ًادايز نإ

 بآل مهلكو ىثنأ محر يف اوقلخ ”ةثالث ”لاجر مه
 يبرع هملعَرب اذهو « ىلهم اذو « 'لوقي اك م0

 :رابخألاب ملعلا لهأ لاق «لوقأف حاضيإ ةدايز ىلإ جاتحن تايبألا هذهو (345)

 ةريغ نب ىزعلا دبع نب ةملس يأ نب جالع نب ورمع نب ةدلك نب ثراحلا نإ
 باتك يف يبلكلا نبا قا ا قانونا فيقث وهو « ىبسق نب فوع نبا

 سيلو « مالسإلا لّوأ يف تامو « روهشملا برعلا نيل هوك رومللا»

 صاقو يأ نب دعس رمأ مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يورو ؛ همالسإ حصي

 ١ خلا . . . همأ ىلإ مأ بلاط يبأ نب يلع وهو هابأ ترغصتةسافأ : راتخملا يف هدعب .

 مه : غرفم نبا ناويد ؟

  1ءارعشلاو رعشلا رظناو « هيف تايبألا هذه جاردإ نع ناويدلا عماج اهس دق : #8١ .
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 رواشي نأ زئاج هنأ ىلع كلذ لدف « هب لزن ضرم يف هفصوتسي ثراحلا ينأي نأ
 نم ثراحلا نب ثراحلا هدلو ناكو . هلهأ نم اوناك اذإ بطلا ين رفكلا لهأ

 لاقيو ؛ مهنع ىلاعت هللا يضر « ةباحصلا ةلمج يف دودعم وهو :؛ مهولق ةفلؤملا

 رمع ةفالخ يف تام هّنإو « هل دلوي ال ًاميقع الجر ناك ةدلك نب ثراحلا نإ

 . هنع هللا ىضر

 دبع اميأ : لاق « فئاطلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رصاح املو (346)

 .  ةرذكب يف نصحلا نم هنع هللا يضر ةركب وبأ لزنف ء رح وهف "يلإ ىلدت
 يهو «٠ ءاه مث ءار اهدعنو فاكلا 0 ةدحوملا ءابلا حتفب يهو : تلق

 حتفب + ةركب امومسي سانلاو ؛ هب ىقتسي لبحلا اهيفو « رئبلا ىلع نوكت يللا
 حتفلاب اهاكح « نيعلا رصتخم ١ باتك بحاص نأ الإ « طلغ وهو . فاكلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هانكف : لاق ٠ هريغ اهكحي مل ةفيعض ةغل يهو « ًاضيأ

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر ىلوم انأ : لوقي ناكو « كلذل ةركب ابأ ملسو
 : ةدلك نب ثراحلا هل لاقف « ًاضيأ ةركبلا يف هسفن يلدي نأ عفان هوخأ دارأو

 همالسإ نسحب نأ لبق ةركب وبأ ناكو « ثراحلا ىلإ بسنو ماقأف ؛ مقأف يبا تنأ

 كله الو . هيلإ باستنالا كرت همالسإ نسح املف . ًاضيأ ثراحلا ىلإ بسني

 : لوقي نم دنع اذه « ًاعروت ًائيش هثاريه نم ةركب وبأ ضبقي مل ةدلك نب ثراحلا

 . 'نيدلا فالتخال ثاريملا نم مورحم وهف الإو « ملسأ ثدراحلا نإ

 يشرق هنأ ىعدا ًادايز نأل « ةيئابلا ةثالثلا تايبألا غرفم نبا لاق اذهلف

 « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءالوب فرتعا ةركب وبأو « هل ةيواعم قاحلتساب
 يهو « ةدحاو مهمأو « يفقثلا ةدلك نب ثراحلا نبا هّنإ لوقي ناك عفانو

 هركذ مدقت اك ةركب يأ لآيف نيتيبلا مظن ببس اذهو . ةروكذملا ةيمس

 . هتركذ اه ةدلك نب ثراحلا دج جالعو

 اذهو « هب هللا فطل دمحأ نب ىسوم اهتاك ىنعأ .« تلقر» : هلوقب راتخملا بحاص انه قلع ١

 لوأ ين تام هنإ لوقي نم ةياور ىلع حصي 2577 رمع.ةفالخ يف ًارخأتم تام هنإ لوقي نم دنع

 « ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةدم رخاوأ يف ةرخأتم تناك فئاطلا ةوزغ نإف « مالسإلا
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 يف غرفم نبا لوق نأ الإ : تلق . ةرصتخم امتركذ هدالوأو دايز ةصق هذه

 ثراحلا ىلإ دحأ هبسن ام ًادايز نإف « ديجي سيل « « بآل مهلكو » يناثلا تيبلا

 عفانو ةركب وبأ اًمأو . هشارف ىلع دلو هّنأل « ديبع دلو وه لب ؛ ةدلك نبا

 . هلمأتف « بآل مهلكو ١ : لوقي فيكف « ثراحلا ىلإ ابسن دقف

 فلأ نم لوأ نأ : ١١ تسرهفلا » هامس يذلا هباتك يف ميدنلا نبا ركذو

 « هدلول كلذ لمع هبسن ىلعو هيلع نعط امل هّنِإف « هيبأ نبا دايز بلاثملا يف ًاباتك

 . مكنع نوفكي مهتإف برعلا ىلع هب اورهظتسا : مهل لاقو
 باطحلاا نب رمع نإف « هيلع ةداهشلاو ىفقثلا ةبعش نب ةريغملا ثينح اًمأو

 رام را قرا الإ بتر دق ناك هئع هللا يضر

 بهذي نيأ : لوقيف هاقلي روكذملا ةرككب وبأ ناكو « راهنلا فصن ةرامإلا

 .روزي الو رازي ريمألا نإ : لوقيف « ةجاح يي : لوقيف ؟ ريمألا

 اهجوزو « ورمع تنب ليمج مأ اهل لاقي ةأرما ىلإ بهذي ناكو : اولاق
 باتك يف يبلكلا نبا لافو . يمشللا بهو نب ثراحلا نب كيتع نب جاجحلا

 " ةئيعش ةئيبعش نب ورمع ينبأ نإ نجحم نب مقفألا تنب ليمج مأ يه : « بسنلا ةرهمج )

 ةبيؤر نب مزهلا : لاف يبلكلا نبا ريغ دازو . راصنألا ين مهدادعو « مرا نبا

 « نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نب. رماع نب لاله نب هللا دبع نبا
 . ملعأ هللاو

 دايزو عفان مهو « هتوخإ عم ةفرغ يف ةركب وبأ امنيبف : يوارلا لاق

 « مأل ةوخإ مهف ةروكذملا ةيمس دالوأ عيمجللاو « دبعم نب لبشو ناروكذملا

 حيرلا تبرضف « ةفرغلا هذه ةلابق ىرخأ ةفرغ يف ةروكذملا ليمج مأ تناكو

 ةئيه ىلع ةأرملا عم ةريغملاب مه اذإف موقلا ٌرظنو « هتحتفف ليمج مأ ةفرغ باب

 « اوتبثأ ىح اورظنف « اورظناف اهب متيلتبا دق ةيلب هذه : ةركب وبأ لاقف « عامجلا

 دق هّنإ : هل لاقف ةأرملا تيب نم ةريغملا هيلع جرخ ىبح سلجف ةركب وبأ لزنف

 « رهظلا سانلاب يلصيل ةريغملا بهذو : لاق « انل زتعاف تملع دق ام كرمأ نم ناك

 ١ مه : تسرهفلا .

 . ةدوسملا يف ام انتبثأو « ةبعش : سا ق عام

 ضن



 : سانلا لاقف ٠ تلعف ام تلعف دقو انب يلصت ال هللاو ال : لاقف ةركب وبأ ىضمو

 اوبتكف « هنع هللا ىضر رمع ىلإ كلذب اوبتكاو « ريمألا هّنإف ”لصيلف ه

 سلج هيلع اومدق املف + دوهشلاو ةريغملا ًاعيمج هيلع اومدقي نأ مهرمأف « هيلإ
 هتيأر : هل لاقف ةركب وبأ مدقتف ةريغملاو دوهشلاب اعدف « هنع هللا يضر رمع

 لاقف « اهيذخفب يرادج ميرشت ىلإ رظنأ يتأكل هللاو معن : لاق ؟ اهيذخف نيب

 هللا كيزخي ام تبثأ نأ لآ مل : ةركب وبأ لاقف ٠ رظنلا يف تفطلأ دقل : ةريغملا هل

 جولو اهيف جلي هتيأر دقل دهشت ىبح هللاو ال : هنع هللا يضر رمع لاقف « هب

 ةريغم كنع بهذاف : كدتعو سل لاقف .: ةلحكللا يف دورملا

 يلأ ةداهش لثم ىلع : لاق ؟ دهشت  مالع : هل لاقف ًاعفان اعد مث 0 ٠

 هلق قدك ىف لكل جرار اهدا هارت دوش ينسون ةركب

 ناتمجعم نالاذ اهدعبو ةمومضملا فاقلاب : ذذقلا ء تلق  هآذانق غلب ىتح معن

 ةريغم بهذا : هنع هللا يضر رمع هل لاقف : يوارلا لاق - مهسلا شير يهو

 ةداهش لثم ىلع : لاقف ؟ دهشت ام ىلع : هل لاقف ثلاثلا اعد مم . كفصن بهذ

 . كعابرأ ةثالث بهذ ةريغم كنع بهذا : هنع هللا ىضر رمع هل لاقف : ىحاص

 هدنع عمتجاو دجسملا يف هل سلج هآر املف . مدقف ًابئاغ ناكو ء دايز ىلإ بتك مث

 يزخي ال الجر ىرأ ىنِإ : لاق ةالبقم هآر املف . راصنألاو نيرجاهملا سوؤر

 هيلإ هسأر عفر هنع هللا يضر رمع نإ مث . نيرجاهملا نم الجر هناسل ىلع هللا
 أبحم ال : لاقف دايز ىلإ ماق ةريغملا نإ ليقف ؟ ىرابحلا حلس اي كدنع ام : لاقف
 دقف :هيلع مالكلا ىلإ ةجاح ال برعلل لثم اذهو : تلق - 'سورع دعب ر طعل

 ركذا « دايز اي : ةريغملا هل لاقف : يوارلا لاق .  ًاريثك ةمجرتلا هذه تلاط

 نينمؤملا ريمأ و هلوسرو هباتكو ىلاعت هللا نإف « ةمايقلا موي فقوم ركذاو ىلاعت هللا

 رظنم ءوس كنلمحي الف : تيأر امم رت ملام ىلإ زواجتت نأ الإ «٠ يمد اونقح دق

 "نأ تيأر ام اهنطبو يطب نيب تنك ول هللاوف « رت ملام ىلإ زواجتت نأ ىلع هتيأر

 ريمأ اي : لاقو ههجو رمحاو دايز انيع تعمدف لاق «. اهيف يركذ كلسي

 . (توريب.ط) ؛؟5١ : لاقملا لصف لثملا اذه يف رظنا ١

 . كلس نأ : ر ؛ نيأ : راتخملاو عق س ؟

 موو



 تعمسو ًاساجم تيأر نكلو ٠ يدنع سيلف موقلا قح ام قحأ نإ امأ « نينمؤملا
 لخدي هتيأر : هنع هللا يضر رمع لاقف « اهنطبتسم هتيأرو ًازاهتناو ًاثيثح ًاسفن
 تيأرف اهيلجر اعفار هتيأر : دايز لاق ليقو « ال : لاقف ؟ ةلحكملا يف ليملاك
 ٠ لاقف « ١ ًايلاع ًاسفن تعمسو ًاديدش ًازفح تيأرو اهيذخف نيب ىلإ ددرتت هييصخ

 لاف ءال : لاقف ؟ ةلحكملا يف ليملك هجريو هلخدي تيأر : هنع هللا يضر رمع

 هبرضف ةركب يأ ىلإ ماقف « مهبرضاف مهيلإ مق ربكأ هللا : هنع هللا يضر رمع

 وبأ لاقف . ةريغملا نع دحلا أردو « دايز لوق هبجعأو « نيقابلا برضو نينا

 هللا يضر رمع مهف .. اذكو اذك لعف ة ةريغملا نأ دهشأ : برض نأ دعب ةركب

 هتبرض نإ : هنع هللا يضر بلاط يأ نب يلع هل لاقف « اناث ًادح هبرضي نأ هنع
 لبقتل يبيتتست ا ل هكرتف « كبحاص مجراف

 املف . ايندلا يف تيقب ام نينثا نيب دهشأ ال : لاقف « لجأ : لاقف , يتداهش
 سدر ني ل ةريغملا لاق دحلا اوبرض

 . هيف كوأر ًاناكم هللا ىزخأ لب.: هنع هللا

 ترمأ دلج امل ةركب ابأ نأ « ةرصبلا رابخأ ١ باتك يف ةبش نب رمع ركذو
 برض نم الإ كاذ ام لاقي ناكف « هرهظ ىلع اهدلج تلعجو تحبذف ةاشب همأ
 «شاع ام ًادايز ملكي ال فلح هابأ نأ ةركب يأ نب نمحرلا دبع ىكحو . ديدش
 وبأ هيلع يلصي نأو دايز هيلع يلصي ال نأ ىصوأ دق ناك ة ةركب وبأ تام املف
 ًادايز كلذ غلبو « امهنيب ىخآ ملسو هيلع هللا لص يبنلا ناكو « يملسألا ةزرب
 . هركشو دايزا كلذ ةبعش نب ةريغملا ظفحو . ةفوكلا ىلإ جرخف

 ةريغملاو « مسوملاب هنع هللا يضر باطخلا نب رمع تقفاو ليمج مأ نإ مث
 مد ا ع ل لاق ؟ ةريغم اي ةأرملا هذه فرعتأ : رمع هل لاقف كانه

 « كيلع بذك ةركب ابأ نظأ ام هللاو ؟ يلع لهاجتتأ : رمع هل لاقف « يلع تنب
 . ءامسلا نم ةراجحب ىمرأ نأ تفخ الإ كتيأر امو

 يف دوهشلا ددع باب لوأ يف يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا ركذ : تلق

 ءدبعم نب لبشؤ عفاو ةركب وبأ : ةث 3 ؟ ةريغملا ىلع دهشو : ©« بذهملا» باتك

 ١ دحاو عضوم يف هابشألا عمج يف هتقيرط ىلع « دعب نم ءيجيس الوق.انه راتخملا ين داز .

 م



 يردأ الو « رامح انذأ امهأك نيلجرو ولعي ًاسفنو وبنت ًاتسا تيأر : دايز لاقو
 . ةريغملا دحب ملو ةثالثلا رمع دلجف « كللذ ءارو ام

 هللا يضر رمعل هنع هللا يضر ىلع لوق ىلع ءاهقفلا ملكت دقو : تلق
  'هركذمدقملا - غابصلا نبا رصن وبأ لاقف « كبحاص مجراف هتبرض نإ هنع

 ناك نإ لوقلا اذه نأ كنك“ بهذملا يث « لماشلا ١» باتك بحاص وهو

 . ملعأ هللاو هيلع هتدلج دقق لوألا وه ناك نإو « ددعلا مت دقف ىرخأ ةداهش

 هللا يضر بلطملا دبع نب سابعلا نأ « ةرصبلا رابخأ » يف ةبش نب رمع ركذو
 مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ : هنع هللا يضر باطحلا نب رمعل لاق هنع

 ىبأف « ةبعش نب ةريغملا : لاق ؟ كلذب كل دهشي نمو : لاقف ٠ نيرحبلا ينعطقأ
 ” هتداهش زيجب نأ

 او روض لع ددكلاا ١  يير وج كج تلال را
 امو « كلذ لجأل لوقلا رشتناف اهنم ةدحاو لك ىلع مالكلا ىلإ ةجاحلا تعدف

 . دئاوف نع الخ

 م

 روهشملا رعاشلا ةيريطلا نب ديزي

 بعك نب ريشق نب ريحا ةملس نب ةرمس نب ةمّلس نب ديزي ح-وشكملا وبأ -. 5 -. ىب# < 2 8 03

 ؛ روهشملا رعاشلا « ةيرتطلا نباب فورعملا « ةعصعص نب رماع نب ةعيبر نبا
 هّنأل « ريحلا ةملس» هدحل ليق امّنِإو « ينابيشلا ورمع وبأ هبسن قاس اذكه
 نب رشتنملا نب ديزي هّنإ ليق دقو : لاق « رشلا ةملس هل لاقي رخآ دلو ريشقل ناك

 . سار نم طقس : هتدابش . . . رمع ركذو ؟

 : طمسلاو ١ها/ : م يناغألاو 4٠# : ءارعشلاو رعشلاو ه8 : مالس نبا يف هتمجرت - 7
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 . ريشق نب ريحلا ةملس ينب دحأ ةمصلا نب ديزي هّنأ يبلكلا نبا ركذو . ةملس
 . ريشق نب روعألا دلو نم هّنأ نويرصبلا ركذو

 ةيرثطلا نب ديزي ناويد لوأ يف يسوطلا هللا دبع نب يلع نسحلا وبأ ركذ
 ًارعاش ةيريطلا نبا ناك : لاقف ل ىنتعا دق ىبسوطلا ناكو « روكذملا
 ناكو « هيلع نعطي الو باعي ال ةءورملا رفاو بدألا لماك ًاحيصف ”القاع ًاعوبطم
 ًامدقم ةيمأ ىنب ءارعش نم ناكو « ريشق نم هموق يف لحمو لصأ هل ًاعاجش ًايخس
 1 . مهدنع

 كلذب يمس « اقادوم ىمسي ةيرتطلا نب ديزي ناك : يسوطلا ريغ لاقو
 نيب سلج اذإ هّنإ نولوقي اوناكف « هثيدح ةوالحو هرعش نسحو ههجو نسحل
  عامجلا لجأل لحفلا ىلإ تلام اذإ تقد وو ةأرملا تقدوتسا لاقي - نهق دو ءاسنلا
 يهو « مدآ يب ىلإ تلقن مث « رفاحلا تاوذل نوكت نأ ةظفللا هذه يف لصألاو
 ديزي ناكو هيلع نلمب ءاسنلا لعجي يذلا وه : قدوملاو « فاقلاو ةلمهملا لادلاب
 .:ءاسنلا يتأي ال ًائينع ناك هّنإ لاقيو « نهعم ثدحتيو ءاسنلا دنع سلجي ام ًاريثك
 يف يئاطلا مامت وبأ هركذ « ءارعشلا نايعأ نم وهو « بقع هل سيلو
 : بيسنلا باب يف هلوق كلذ نمف « عضاوم ةدع يف (١ ةسامحلا) باتك

 اهرازإ ثالم امأ ةيليقع

 اهلظُمبو ىمحلا فانكأ ظنيت
 اهترظن نإ ”ةرظن اليلق سيلأ
 امنود سيل يتلا سفنلا ”ةللخ ايف

 هب معطي مل هّتبح انمتك نمايو
 ىونلا ةبرغ يكتشأ ماقم نم امأ

 يتقشو « ًريثك يئادعأ «كتيدف

 ةفيعض تنأو ينذ يلمحت الف

 ”ليتبف اهرصخ اًمأو ”صع دف

 ليقم كارألا يداو نم نامعنب
0 0 

 ليلق كنم سيل لكو ؟ كيلإ
 ليلخ ءافصلا ءالخأ نم انل

 ه2 2

 ليخد هيلع نمؤي ملو ودع

 ليبس كيلإ هيف ادعلا فوخو

 ليلق كيدل يعايشأو ء ديعب
 ليقث باسحلا موي يمد لمحف

 ١ ةنيمدلا نيا ناويدب ةيلاتلا ةديصقلا تقحلأ دقو ء«ه١41 : مقر « يثوزرملا حرش رظنا : م١

 ص اهتبسن يف لوقلأو اهجيرخت رظناو 5٠5 .

 انا



 ةلسو تفعل قفيع ااذإ تنكر

 ”ةجاح كضرأب يل موي لك امف

 ديزي رعش عمج دق ( يناغألا ) باتك بحاص يناهبصألا جرفلا تأ ناكو

 هبح مسجلا ىرب دق نم ينأب الأ

 ًاقوشت الإ ”دادزي ال وه نمو

 اهمالك "يلع اومحأ نإو ينإو
 اهنيزي ٌءتانث ليل ىلع نال
 انل "لزي الىوقلا ضقن يرذحا ليلأ

 ”ةبغش ءادل نيشاولا ىلع ينوكو

 ىوم ا ”ةرم يمكحنالأ تفخ نإف

 لوقأ فيكف يتالع تينفأف

 ' لوسر كيلإ يل موي لك الو

 : " هلوق هل دروأو « ناويد يف ًاضيأ ةي بطلا نبا

 و ل

 بيبح ىلإ " قوموم وه نمو

 بيقر هيلع "الإ ىَرْدِي سيلو
 بورحو اننود داعأ تلاحو

 بيطت لاجرلا هادا فاوق

 بيصن كنم نارجهلاو يأتلا ىلع
 توعم دا تارا نأ اق
 بيرق رارزملاو يداؤف يدرف

 ا
 *هلمانأ ءافش تناك يدبك ىلع هنانب تر رد رولا قف يسفنب

 هلئاس اننأ الو ينيطعي وه الفا هتبهو ءيش لك يف ينباه نمو

 ٠ : هل دروأ هنإف يسوطلا نسحلا وبأ امأو

 فيدر يلع وأ لصول ًافيدر

 فيعض وهو كنم الصو عبتأو

 ىرأ نأ هللا نم ىيحتسأل ىنإو

 يم طولا الا ةرأ هذأو

 ؛ اذكه ًابترم سيل ةسامحلا يف :

 اهيوط باتعلل يدنع فئاحص

 : ةسامحلا يف هدعب

 لوطي باتعلاو ًاموي رشنتس

 . )الو : م يلاغألا ؟

 . فرقوم : راتخملاو ق *

 . :١54) م يناغألا ؛
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 فوُيَعَل دارو ترثك نإو ىنذقلا هطلاخملا ءاملل ينإو

 : ًاضيأ يسوطلا هل دروأو

 اههاني ال ”ةجاح جار بر الأ

 هريغل ىضقتو اذه اهل "لوحي ٠

 لا يوم الأ هل ةورأز

 تأن اذإ اهنع دصلا ليطأ ىمغرب
 نوما ف رعأ نأ لبق اهأوه انآ

 2 هلوق اهنم ًاتايبأ ًاضيأ هل دروأو

 ”سلاج وهو هل ىضقت دق رخآو

 انيغأو- اهيلغ اعامسأ رذاحلأ

 2 انكمتف ًايلاغ ًابلق فداصف

 ةريثك ًابونذ تدع اذإ الوقو

 هتملظ ًائيرب امإ أرما يبيبه

 رار رفا ”لبقت ال 'تبأ املف

 *نكأ ملو ولسلاب اهنع تيزعت
 هئادل ىغغبت ءاد يذك تنكو

 ُي يهو « ءارعشلا مجعم ) تاتك 5 ينابزرملا هللا ديع وبأ هل دروأو

 : ' ملعأ هللاو « يمعثحلا ةنيمدلا نب هللا دبعل ًاضيأ تيور دقو « ًاضيأ « ةسامحلا »

 هل اوضردع اذإ نم يلهأو يسفنب

 لزت ملو ءىربلا رذع رذتعي ملو

 ابيغت ام يرذ اهاّنجت انيلع

 ابتعأو دعب بات ًائيسم امإو

 "رغم واخ  قيشاإلا بلك ادع

 ابرقأ ةدوملاب ينع ”نّض نم
 اببطت هدحي مل املف ًابيبط

 بيحي فيك ردي مل ىذألا_ضعبب
 بيرم لاقي ىبح ”ةدعر هب

 : ًاضيأ « مجعملا » يف ينابزرملا هل دروأو

 انعم اك ايش اير قم. ةكراؤم“ ”تغاب كفل از نإ تح

 ١١ : ةنيمدلا نبا ناويد رظناو « عوبطملا ينايزرملا مجعم يف درت ملو 5". : مقر ةيسامحلا ؟

 .(44 « ملال مقر نيتيبلا )

 نضحك



 اعئاط رمألا يتأت نأ ”نسح امف ]

 ىمحلاب لح نمو ًادجن اعادو افق

 اننود ضرعأ رشبلا كا او

 اهترجز املف ىميلا يبيع تكب

 ينتنأ مث ىمحلا مايأ ركذأو

 عجاورب ىمحلا تايشع تسيلو

 اعمسأ ةبابصلا ىعاد نأ عزجتو

 اعدوي نأ اندنع دجنل "لقو

 اعزن نحب قوشلا تانب تلاجو
 اعم اتلبسأ ملحلا دعب لهحلا نع

 اعدخأو اتيل ءاغصإلا نم تعجاو

 اعطقت نأ ةيشخ نم يدبك ىلع
 ' [ اعمدت كينيع لّخ نكلو كيلع

 باتك ين يئاطلا مامت وبأ اهركذو « ةفاطللاو ةقرلا ةياغ يف تايبأ يهو : تلق
 هللاو « يريشقلا هللا دبع نب ةمصلل اهنإ لاقو بيسنلا باب لوأ يف '« ةسامحلا»

 ! . كلذ ين باوصلاب ملعأ
 يف « باعيتسالا » باتك بحاص - ربلا دبع نب فسوي رمع وبأ لاقو

 يا اللا 00 داخل راح

 م لالجو امأ
 هنآول ًاركذ هللاو ىلب تلاقف

 تدعاب كسفنو اير

 اعمدم نيعلل تفكفك ام كي رك ذك

 اعدصت مصألا ر خصلا ىلع بصي

 اير نم كرازم اعم ام ابعشو ىلإ تننح

 :لاق اهنم غارفلا دعبو « ةسامحلا ١ يف اهركذ امك اهلامكب تايبألا ركذو
 « ةمصلا اهنأ رثكألاو « أضيأ نونجملا ىلإو حيرذ نب سبق ىلإ اهبسني نم مهنمو

 . ملعأ هللاو

 امو يه تطقس دقو ؛ راتخملا يف ةتباث اهلكلو عاق س ةخسنو ةدوسملا يف تايبآلا هذه درت 1

 . «اعم» ةظفل ىح ر نم اهدعب

 . هللا دبع نب ةمصلل امسنو 4 : مقر ةيسامحلا 0

 ضف



 نب ديزيل يه له ةينيعلا تايبألا هذه نأ يف فالتخالا عقو دقف : تلق

 هللاو « نونجملل مأ حيرذ نب سيقل مأ يريشقلا هللا دبع نب ةمصلل مأ ةيرثطلا

 ...ملعأ

 : ةيرئطلا نبال شبا

 ”ةبابص اذه دعب يصولق تّنحو

 ةنيزف لكشف ريهام هلق

 : ًاضيأ هل دروأو

 ىشم نم ”قموأ تنأو ءازعلا فيك

 يينم تدرأ نإ ىلتق كيديب
 فندم تيوأ امف تفرع دقلو

 : ًاضيأ هل دروأو

 ةنيزب '”لمتجت مل انئج نحت اذإ
 ”لقن ملو مالسلاب اهيدتبن الو

 وبأ يندشنأ : لاف « قنوملا» باتك يف ًاضيأ ينابزرملا هركذو : تلق

 اهنينح يباق عار ام ةعور ايف

 اهنيرق « ًاموي دب ال « اهقرافم

 هيئاث كرادو ”ةلوعم ”سفنلاو

 هيئافش تدرأ نإ ىبسفن تافشو

 هيلاسب تيأن نإو كنع ”سفنلا ام

 اهلامج داب ىهو يداعألا َراذح

 اهاح فيك : مهرش يقوت نم مهل

 . ردقلا اذه ىلع رصتقنف اذه ريغ ةريثك ءايشأ هل دروأو

 باسنأ » باتك يف يرذالبلا رباج نب ىيحي نب دمحأ ركب وبأ 'لاقو

 يومألا ناورم نب كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا لتقم ركذ ام دعب « فارشألا

 ةعقو كلذ ءانثأ يف ناكف : ةئامو نيرشعو تس ةنس يف ترج عئاقوو يمكحلا

 ةيرق ىلع روكذملا ةيرثطلا نب ديزي هعم لتقو« يفنحلا سيردإ نبا ثلدنملا اهيف لتق
 . ةماميلا ىرق نم اهنظأو  ميحلا هرخآ ينو ماللاو ءافلا حتفب  جَلَتفلا اهل لاقي

 جلف نأ عضاوملا ءامسأ يف هفنص يذلا يمزاحلا ركب يأ باتك ين تدجو مث
 جالفألا جلف اهل لاقي ربنم اهب ةدعج يبل ةميظع ةيرق ميج هرخآو ماللاو ءافلا حتفب

 انف



 نيرحبلا ةبصق يه يلا رجه نيبو اهنيب جلف : هريغ لاقو « ةماميلا ةيحان نم
 ' ملعأ هللاو « مايأ ةعست ةكم نيبو اهنيبو مايأ ةتس

 ةروس يف « ميركلا نآرقلا يناعم» باتك يف جاجزلا قاحسإ وبأ ركذو
 « لاق ام ىلع ةيرقلا هذه يه نوكتف « جلف اهل لاقي ةماميلاب ةيرق سرلا نأ ناقرفلا

 " رعاشلا لوق يف ءاج يذلا امأو

 دلاخ ”مأ اي موقلا لك موقلا مه مهؤامد جْلَفب تناح يذلا نإو

 « ةيرض ىمحو ةرصبلا نيب داو وهو « ماللا نوكسو ءافلا حتفب هنإف

 يف ءاج يذلا ةجلف اًمأو . ىلاعت هللا اهفرش ةكم نم برقلا ىلع ةيرق ةّيرضو
 : برعلا ضعب رعش

 بصنملا اهيستهلاج يباور ميخو ىحضلاب ”ةجلف مالعأ اذبح الأ

 بيط بلقلا ىلإ حولمم وه لجأ *نجآ ”ةجلق ءام حلم نولوقي

 يناثلاو « ةرصبلاو ةكم نيب لزنم امهدحأ « نيعضوم .ىلع عقب ممالا اذهف

 يومألا ديزي نب ديلولا اهيف لتق يلا ةنسلا يف ةعقاولا هب تناكو « قيقعلاب عض وم

 رولا

 : هيف انك ام ىلإ انعجر

 ةنس نم اهنم اتيقب نيتليلل سيمحلا موي ةرخخالا ىدامج يف ديلولا لتق ناكو
 دعبو ةمجعملا ءاحللا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب  ءارخبلاب ا و ا

 ةعقاولا هذه يف روكذملا يموطلا نسحلا وبأ ركذو . - "ةدودمم فلأ ءارلا

 تبث هباحصأ برهو ثلدنملا لتق املف « ةيرثطلا نب ديزي عم تناك ةيارلا نأ

 : تلقب ةرثع لف تكشف رع هع هيلخ تفاكو 2 ةئارلاب ةيرتطلا "نهري

 . بهشألل هابسن و (جلف) توقايو يركبلا هدروأ 7 2. « جلف » باب يف م : كرتشملا رظنا ١
 . صنلا سمط مث «يهو» : اهدعب ةدوسملا شماه يف داز ©

 قف



 ال ةرجش يهو « ءاه مث ةحوتفم ءار اهدعبو نيشلا حتفو ةلمهملا نيعلا مضب .يهو
 هوان: ىح :ةفيل وثب 'هييرشف نسق: 1: لاق حا ةايقنلا رتل نب عض

 لتق نوكيف ءروكذملا خيراتلا يف ديلولا لتق دعب ةعقاولا هذه ركذو : تلق
 نيرشعو تب ةنسارعلأ نيون ليزي, نب ديلولا لقا خيرات نيا ةيراكلا نا ةنز

 مع ناو ةاقو

 ياكل يال الا 1

 هللا دبع نب ىدنلا ميَلَّس نب ريمح نب فيحقلا هاثر ةيرئطلا نبا لتق املو
 : هلوقب ٍليقععلا

 اهاتف ىلعو اهديدنص ىلع ريشت يب ةارس يحكبت الأ
 مما 2 و - ع

 اهاججو ىلع يطملا يجزي نمو يماحي نم كدعب حوشكملا ابأ

 ديزي نب ديلولا ًاضيأ فيحقلا ىثرو
 : هلوقب ةملس نب روث هوخأ هاثرو

 هلئاوغ ديزي تلاغ دقو ًاميقم يرواجم قيقعلا ٍنطب نم لثألاىرأ

 تايبألا هذه نأ «١ ةسامحلا » ين يئاطلا مامت وبأ ركذو . راتخملا زعشلا نم هو

 . ملعأ هللاو « همأل اهنإ ليقو ةيرثطلا تنب بنيز هتخأل
 توقاي لاقو « قيقعلاب تناك ةعقاولا هذه نأ روكذملا يسوطلا ركذو

 0 2 0 ةرشع قيقعلا نإ : '" ( ًاعضو كرتشملا» باتك يف يومحلا

 : لاقف عضاوملا دع مث « لويسلا اهقشت يلا ةيدوألا ةقعألا : يعمصألا
 0 م اواو وو 2 ةمانلا يضرابا# نضْراَع قيفعال

 ينل ةياسبلا يرق ل يقتل : ل مث ء ىرقو نويع هيفو ء ضراعلا باعش

 . ةماميلا نم نميلا قيرط يف " ةرمن قيقع وهو « ليقع

 0“ : مقر ةيسامحلا ١
 . امضوم رشع دحأ ةقعألا نأ 5 سوو : كرتشملا ؟

001 



 قيقعلا تيبلا اذه يف « قيقعلا نطب » هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحيف : تلق

 ملعأ هللاو « يناثلا قيقعلا لمتحيو « لوألا

 حشكلاو « ران "يك هحشك ىلع ناك هننأل حوشكملا يبأب ةيرثطلا نبا ينك امّنإو
 . ةرصاحلا يهو  ةلمهملا ءاحلا اهدعبو ةمجعملا نيشلا نوكسو فاكلا حتفب

 بسنلا ءاي مث ءار اهدعبو ةثلثملا ءاثلا نوكسو ةلمهملا ءاطلا حتفب : ةيرلطلاو
 نب ربط ينإ نم يهوا « اهيلإ روكذملا ديزي بسني . همأ يهو « ثينأتلا ءاهو
 اذه ماع يف تدلو همأ نإ لاقي نبللا ةرتكو بصحلاا : رثطلاو ء ' لئاو نب زنع

 جارخإب ةعلوم تناك همأ نإ لاقيو « هنأش اذه ماع يف هتدلو لب ليقو « هفصو

 . ملعأ هللاو « هتدبز نبللا ةريطو « ةيربطلا تيمسف « نبللا دبز
 رثط يب نم همأ نإ : اولاق مهتإف ٠ ءيش هنم سفنلا يف مالكلا اذهو : تلق

 ذئنيح ىبعم الف « ةليبقلا هذه ىلإ ةبوسنم همأ نوكت اذه ىلعف ٠ لئاو نب زنع نبا
 وأ « هنأش اذه ماع يف وه دلو وأ « هفصو اذه ماع ين تدلو همأ نإ : مهوقل
 : فالخ هيف مهدنع نوكي نأ الإ . هلمأتف « نبللا نم دبزلا جرخت همأ تناك وأ
 . ' كلذ يف باوصلاب ملعأ هللاو « يناثلا ىنعملا اذه ىلإ مأ ةليبقلا ىلإ بوسنم وه له

 ء رعشلا نم ريثك ءيش روكذملا ديزي تخأ ةيرطلا تنب بنيزل ىوريو 20
 : حيدملا يف الوق كلذ نمف

 هلمانأ هيلع ونحت امب كابح ًابلاط فرعلل تئج ام اذإ ”مشأ

 هلئاس هللا ”قتيلف اهب داحل 2هحور ريغ هفك يف 'نكي ملولو

 دجوي امهنم يناثلا تيبلاو « ًاضيأ مجعألا دايز ىلإ ناتيبلا ناذه بسنيو
 : " اهوأ يتلا هتديصق يف ًاضيأ يئاطلا مامت يأ ناويد يف

 هلواحت ام ىونلا كيف تكردأ دقل هلهآ فخ يذلا عبرلا اهيأ لجأ

 . باوصلاب ملعأ هللاو

 وقل و: سسلفلا يف ةيبنف نبا نك 3116
 5 عاق سار يف ةمجرتلا يهنت انه ؟ 0

 . اهيف م0 : مقر وه هيلإ راشملا تيبلاو 8١ : م مامت يأ ناويد ©

 و



 هدرا

 نوشجاملا

 نوشجاملاب بقلمللا « نوميم ليقو « رانيد ”ةملس يبأ نب بوقعي فسوي وبأ
 يضر رمع نبا عمس ؛ ةنيدملا لهأ نم ردكتملا لآ يلاوم نم « يميتلا يئرقلا

 زمره نب نمحرلا دبعو ردكتملا نب دمحمو زيزعلا دبع نب رمعو « امهنع هللا
 نب زيزعلا دبع هيخأ نباو « زيزعلا دبعو فسوي : هانبا هنع ىور ؛ جرعألا

 ةملس يأ نب بوقعي نوشجاملا : ةبيش نب بوقعي لاقو . ةملس يبأ نب هللا دبع
 ةيالو يف هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع عم بوقعي ناكو .' ريدا لآ ىلوم
 نوشجاملا هيلع مدق هنع هللا يضر رمع فلختسا املف « هب سنأيو هثدحي ةنيدملا رمع
 . هنع فرصناف « زدللا سبل انكرت ثيح كانكرت انإ : رمع هل لاقف

 لاق «ةبيش نب بوقعي لاقو .« تاقبطلا ١ باتك يف دعس نب دمحم هركذو

 ناك دانزلا ابأ نأل « دانزلا يأ ىلع يأرلا ةعيبر نيعي نوشجاملا ناكو : بعصم
 بئذ لثم نوشجاملا لثمو يلثم : لوقي دانزلا وبأ ناكف « يأرلا ةعيبرل ًايداعم

 برهف « هبلط يف اوجرخو هل اوعمتجاف « مهنايبص لكأيف ةيرق لهأ ىلع حلي ناك
 بئذلا هل فقوف « هبلط يف حلأ هّنإف « راخف بحاص الإ « هنع اوعطقناف مهنم
 ء طق ةراخف كل ترسك ام ؟ كلو يل ام تنأف .« مهرذعأ ءالؤه : لاقف
 . ' طق ًاطبرد الو ًاربك هل ترسك ام نوشجاملاو

 لّسغلا .ريرس ىلع هانعضوف « نوشجاملا حورب جرع : نوشجاملا نبا لاقو

 م٠ : نابح نبا لاجرو "88 : ١١ بيذهلا بيذهتو 57 : يزاريشلا تاقبط يف هتمجرت - م9

 تاقبطلا يف بوقعي ةمجرت نأ ودبيو ) 4١0 : ه دعس نبا تاقبط يف فسوي هئنبأ ةمجرت رظناو

 بابللاو ( نوشجاملا - شجي ) جاتلاو ١4 : 'ه يبهذلل مالسإلا خيراتو ( باتكلا نم عاض امم

 . (نوشجاملا )
 . ردكتملا لآ ًاضيأ مه ريدا لآ ١

 . نايقلا ذختيو ءانغلا ملعي ناك نوشجاملا نأ ىلإ ريشي ؟

 نضل



 لفسأ يف كرحتي افرع ىأرف « هلسغي هيلإ "لساغ لخدف « هب حورن : سانلل انلقو
 انللتعاف « هيلع لجعأ نأ ىرأ الو كرحتي ًاقرع ىرأ : لاقو انيلع لبقأف همدق

 ىأرف هيلع لساغلا ادغو سانلا ءاج دغلا يو « .هانيأر يذلا رمألاب سانلا ىلع

 ىوتسا هّنإ مث « هلاح ىلع ًاثالث ثكمف «سانلا ىلإ انرذتعاف « هلاح ىلع قرعلا

 : لاق « تيأر ام انربخ : هل انلقف « هبرشف هب يتأف « قيوسب ينوتآ : لاقف اسلاج

 « هل حتفف حتفتساف ايندلا ءامس ىتأ ىتح كلملا يب دعصف « يحورب جرتع معن

 ؟ كعم نم : هل ليقف « ةعباسلا ءامسلا ىلإ يل ىهتنا ىح تاومسلا ين اذكه مث
 اذكو ةنس اذك اذك .هرمع نم يقب « دعب هل نأي مل : هل ليقف « نوشجاملا : لاق

 هيلع هللا ىلص يبنلا تيأرف طبه مث « ةعاس اذك اذكو ًاموي اذك اذكو ًارهش اذك

 تلقف « هيدي نيب زيزعلا دبع نب رمعو هراسي نع رمعو هنيمب نع ركب ابأو مّلسو
 هنإ : تلق « زيزعلا دبع نب رمع اذه : لاق ؟ اذه "نم : يعم يذلا كلملل
 نمز يف قحلاب لمع هنإ : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم دعقملا بيرقل
 ةمجرت يف ةبيش نب بوقعي اذه ركذ ؛قحلا نمز يف قحلاب المع امهّنإو ءروحلا
 بوقعي نأ قارولا ساوقلا نب دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ ركذو . نوشجلاملا
 نم هتلقن هلك اذه ؛ ىلاعت هللا همحر « 'ةئامو نيتسو عبرأ ةنس تام نوشجلملا

 . قشمدل ًاخيرات هلعج يذلا ركاسع نباب فورعملا مساقلا يبأ ظفاحلا خيرات

 نأ "ردكنملا نب دمحم ةمجرت يف « فراعمللا» باتك يف ةبيتق نبا ركذو

 ناكو : كلذ دعب لاق مث ؛ ًاهيقف ناكو « بوقعي همساو « هيلاوم نم نوشجلملا

 . ةملس يأ نب هللا دبع هل لاقي خأ نوشجاملل

 ىلصو دادغبي يوت « هللا دبع ابأ ىبكي هللا دبع نب زيزعلا دبع هنباو (347)

 '  ةئامو نيتسو عبرأ ةنس يف كلذو ٠ شيرق رباقم ين هنفدو « يدهملا هيلع

 نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع هدلو ةمجرت باتكلا اذه يف مدقت دقو : تلق

 رك اسع نبا ظفاحلا رجح نبا بقعتو « رطسأ دعب دريس امك زيزعلا دبع هئبا ةافو ةنس يه هذه ١

 ةنس يف ىلاعت هللا ءاش نإ باوصلاو مساقلا وبأ هيلع هبني مل أطخ وهو لاق اذك : لاقف اذه يف

 . ةلامو نيرشعو عبرأ

 . 155 - 5١: : فراعملا ؟

 اضف



 انهاه ةداعإلا نع ىنغأف , نوشجاملا ىنعم يف ءاملعلا هلاق ام تركذو « هللا دبع
 . ملعأ هللاو

 « ةدحوملا ءابلاو فاكلا حتفب : ربتكلا « اطبرَب الو ربك هل ترسك ام هلوق

 نيتدحوملا نيءابلا حتفب : طبربلاو . دحاو هجو وذ لبط وهو « ءار اهدعبو
 « ءانغلل يذلا دوعلا نم عون وهو « ةلمهم ءاط هرخآ ينو « ةنكاس ءار امهنيب
 اذه ناك املف .« فورعملا رئاطلا طبو . ىسرافلاب ردصلا وهو « رب .هلصأو

 رسكب : آضيأ رهزملاو . دوعلا يبرعلاب همساو ء هب يمس طبلا ردص هبشي ىهلمل
 .٠ هانركذ امك طبربلا يمجعلابو ء ءار اهدعبو ءاهلا حتفو يازلا نوكسو ميم ا

 . نب دعس نب سيخ نب بيبح نب ميهاربإ نإ بوقعي فسوي وبأ يضاقلا
 روهشم وهو « مهنع هللا يضر ةباحصلا دحأ ةتبح نب دعسو - يراصنألا ةتئبح'
 .  فوع نب ورمع يب نم كلام تنب هتبح يهو « همأب راصنألا يف

 نب ىمْلَس نب ةيواعم نب ريحتب نب فوع وهف : ةتبح نبا دعس وبأ امأو
 ةتبح نب دعس بسن قاس اذكه . يراصنألا فوع نب ورمع يب فيلح « ةليجي
 وه : ' هخيرات يف لاق هنإف يدادغبلا ركب وبأ بيطحلا امأو ؛'« باعيتسالا» يف

 1 5 و 5 5 5 هان و

 يلأ نب فانم دبع نب سودّس نب ليلب نب ةفاحق نب ةيواعم نب ريتجب نب دعس

 4*١ : يزازيشلا تاقبطو ٠١٠4 : * ةاضقلا رابخأو ؟.» : تسرهفلا يف هتمجرت - 84
 موجنلاو ٠١ : ١8٠١ ةياهلاو ةيادبلاو 888 : ١ نانحلا ةآرمو ١ : 7٠١ ةيضملا رهاوجلاو

 585:١ يبهذلا ربيعو 9٠م4 : ا! تارذشلاو ٠5٠ : ظافحلا ةركذتو ١٠ا : ؟ ةرهازلا
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 ال نب دعس نب و
 ثوغلا

 بئاسلا نب ءاطعو ةورع نب ماشهو شمعألاو يراصنألا ديعس نب ىيحيو يميتلا
 يأ نب نمحرلا دبع نب دمحم سلاجو . ةقبطلا كلتو ٠ راسي نب قاحسإ نب دمحمو
 ةفينح يأ بهذم هيلع بلاغلا ناكو « تباث نب نامعنلا ةفينح ابأ سلاج مث ليلا
 نب رشبو يفنحلا ينابيشلا نسحلا نب دمحم هنع ىور . ةريثك عضاوم يف هفلاخو

 . نيرخآ يف نيعم نب ىيحيو لبنح نب دمحأو دعحلا نب يلعو يدنكلا ديلولا
 هباو يدهملا : ءافلحلا نم ةثالثل اهب ءاضقلا ىلوتو دادغب نكس دق ناكو

 « انيكم ًايظح هدنع ناكو « هلجيو همركي ديشرلا ناكو « ديشرلا نوراه مث يداها

 ىلإ ءاملعلا سابل ريغ نم لوأ هّنإ لاقيو « ةاضقلا يضاقب يعد نم لوأ وهو
 « ادحاو ًائيش كلذ لبق سانلا سوبلم ناكو « نامزلا اذه ين اهيلع مه يلا ةئيهلا هذه
 يرض تتسم فلتخي لو . هسابلب دحأ نع دحأ زيمتي ال

 + نقلا يف هنقت يف يبالا نبا

 يذلا ها باعيتسالا ١» باتك بحاص ربلا دبع نبا رمع وبأ ركذو

 ناك روك ذملا لس ابأ نأ”( ءاهقفلا ةثالثلا لئاضف يف 5 ءاقتنالا ) باتك هامس

 اهيلميف موقي مث « ًائيدح نيتس نيسمخ ظفحيو ثدحملا رضحي ناك هنأو ًاظفاح

 هثيدح ىماحنو : يزبطلا ريرج نب دمحم لاقو . ثيدحلا ريثك ناكو . سانلا ىلع

 «. ماكحألاو ”عورفلا ٍهعيرفتو هيلع يأّرلا ةبلغ لجأ نم ثيدحلا لهأ نم موق

 . ءاضقلا هدلقتو ناطلسلا ةبحص عم
 + لاق فسوي ابأ نأ ؛ « دادغب خيرات » يب يدادغبلا بيطخللا ر كب وبأ ىكحو

 ١ رادق : دادغب خيرات .

 ١ ذوملا : دادغب خيرات .

 )الع : ءاقتنالا م .
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 ااه

 7 1 علاج وهو « ع ةقركلا لهأ نم روك ذملا فسوي : 8 ناك

 - ناميلسو ينابيشلا قاحسإ ابأ عمس « ًاظفاح ًالاع ًاهيقف ناك « هنع هللا يضر ةفينح



 دنع انأو ًاموي يلأ ءاجف « لاحلا ثر لقم انأو هقفلاو ثيدحلا بلطأ تنك

 « ةفينح يلأ عم كلجر دمت ال ٠ يب ايا: لاَمف «٠ هعم تفرصناف « ةفينح يبأ

 نم ريثك نع ترصقف « شاعملا ىلإ جاتحت تنأو « يوشم هزبخ ةفينح ابأ نإف
 « هسلجم دهاعتأ تلعجف « ىنع لأسو ةفينح وبأ يندقفتف « يأ ةعاط ترثآو بلطلا

 لغشلا : تلق ؟ انع كلغش ام : يل لاق هنع يرخأت دعب هتينأ موي لوأ ناك املف
 هل هاد ور لا وسلا

 تضرر ادار قل عزل .يل لاقف « مهرد ةئام اهيف اذإف ترظنف « « اهب عتمتس

 « ىرخأ ةثام 7 ا ل

 ناك هنأكو « ءيش دافنب هتربخأ الو طق ةّلخَب هتملعأ امو « يندهاعتي ناك مث

 . تلومتو تينغتسا ىبح « اهدافني ربخي

 ةالفط فسوي ابأ فلخو تام فسوي يبأ دلاو نأ يكحو ١: بيطحلا لاق مث

 ىزو ع "٠ ةفيعيب ين ةقلس و وضعم هيلع تركت" ىلا نع هنأ: اذأو ب رف
 يضاقلا فسوي وبأ ينربخأ : لاق دعحلا نب يلع ىلإ لصتم دانسإب ًاضيأ بيطحلا
 + همدخلا ناضق ىلإ ىتيلساف مآ رجح قف ارخص. قلو ىأ قوت : لاق
 يمأ تناكف « عمتسأ سلجأف ةفينح يلأ ةقلح ىلإ ّرمأو راصقلا عدأ تنكف
 ةفينح وبأ ناكو «راصقلا ىلإ [ يب ] بهذتف يديب ذخأتف ةقلحلا ىلإ يفلخ ءيجن
 ىلع كلذ رثك املف « ملعتلا ىلع يصرحو يروضح نم ىري امل « يبإ ىّنعُي
 اذه ء كريغ داسف يبصلا اذهل ام : ةفينح يبأل تلاق يره اهيلع لاطو يمأ

 هب دوعي ًاقئاد بسكي نأ لمآو « يلزغم نم همعطأ امّنإو هل ءيش ال ميتي يبص

 جذولافلا لكأ ملعتي اذ وه اه « ءانْئعَراي يّرُم : ةفينح وبأ اهل لاقف . هسفن ىلع

 . كلقع بهذو تفرخ دق خيش تنأ : هل تلاقو هنع تفرصناف « قتسفلا نهدب

 سلاجأ تنكو « ءاضقلا تدلقت ىتح ينعفرو « ملعلاب ىلاعت هللا ينعفنف هتمزل مث

 نوراه ىلإ مدق مايألا ضعب يف ناك املف « هتدئام ىلع هعم لكآو ديشرلا

 , اهلثم انل لمعي موي لك يف سيلف اهنم لك بوقعي اي : يل لاقف . ةجذولاف
 « قتسفلا نهدب ةجذولاف هذه : لاقف ؟ نينمؤملا ريمأ اي هذه امو : تلقف

 انك



 « نينمؤملا ريمأ هللا ىقبأ « ًاريخ : تلقف ! ' ككحض مم : يللاقف . تكحضف

 نم بجعف « اهرخآ ىلإ اهّوأ نم ةصقلاب هتربخأف يلع حلأو « ينربختل : لاق
 : لاقو ةفينح يأ ىلع محرتو « ًانيدو ايند عفنيل ملعلا نإ يرمعل : لاقو كلذ

 . هسأر نيعب هاري الام هلقع نيعب رظني ناك

 لاصتا ببس ناك : لاق هدج نع هيبأ نع يخونتلا نسحملا نب يلع ىكحو
 ثنحف ىلاعت هللا همحر ةفينح ينأ توم دعب دادغب مدق ناك هنأ ديشرلاب فسوي يأ
 هنأ هاتفأف « فسوي يبإأب ءيجف « هيتفتسي ًاهيقف بلطف ء نيمي يف داوقلا ضعب
 ىلع ًاموي دئاقلا لخدو .ننم ترقلاب راو. ةلادغأو ريئاند هل بهوف ءا ثنحي مل
 دق نيدلا رمأ نم ءىش : لاقف همغ ببس نع ًهلأسف . ًامومغم هدجوف ديشرلا

 املف : فسوي وبأ لاق . فسوي يلأب هءاجف « هيتفتسأ يك ًآهيقف بلطاف ينزح
 ةرجح يف وهو : كلملا رثأ هيلع ًاسح ىف تيأر رودلا نيب رمم ىلإ تلخد
 , ديشرلا ىلإ تاخدأو ؛هتدارإ هنم مهفأ ملف ًاثيغتسم هعبصأب ”يلإ أموأف ء سوبحم
 حلصأ بوقعي : تلقف ؟ كمسا ام : يل لاقف تفقوو تملس هيدي نيب تلئم املف

 : تلق ؟ هدحي له ينزي الجر دهاش مامإ يف لوقت ام : لاق « نينمؤملا ريمأ هللا
 نأو كلذ ىلع هلهأ ضعب ىأر دق هنأ يل عقوف«ديشرلا دجس اهتلق . نيحف « ال
 : تلق ؟ اذه تلق نيأ نم : ديشرلا لاق مث . ينازلا وه ةئثاغتسالاب ”يلإ راشأ يذلا
 ةهبش هذهو « تاهبشلاب دودحلا اوأردا» : لاق مّلسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل
 ةنياعملا بجوت سيل : تلق ؟ ةنياعملا عم ةهبش ّيأو : لاق « اهعم ”دحلا طقسي
 ذخأ دحأل سيلو « ملعلاب نوكت ال دودحلاو ؛ ىرج امب ملعلا نم رثكأ كلذل
 تجرم امف ءرادلا مزلأ نأو ليزج لامب يل رمأو «ىرخأ ةرم دجسف .هملعب هّقح

 تمزاو « ةمعنلل الصأ كلذ راصو « هتعامجو همأ ةيدهو ىنفلا ةيده يتءاج ىبح
 دنع ىوقي يلاح لزي ملو . ينرواشي اذهو ييتفتسي مداحلا اذه ناكف « رادلا
 . ءاضقلا يندلق ىبحح ديشرلا

 : ءافلحلا نم ةثالثل ءاضقلا يلو هنأ نم اذه لبق هتلقن ام فلاخي اذهو : تلق

 ش | . باوصلاب ملعأ هللاو

 ١ تكحض مم : دادغب خيرات .

 اركي



 « لضفلا رهاظ رمألا روهشم فسوي وبأ : رفعج نب دمحم نب ةحلط لاقو
 ناكو « هنامز يف دحأ همدقتي ملو  هرصع لهأ هقفأو « ةفينح يأ بحاص وهو

 لوصأ يف بتكلا عضو نم لّوأو « ردقلاو ةسايرلاو مكحلاو ملعلا يف ةياهنلا

 ياس ارا لك ير تافرقلاوب زان راو اح را تع ام لعادل

 0 . ضرألا راطقأ

 تسوي يأ لقب ةقدح يآ باحصا يف ةاقانما# كلام يأ نب رامع لاقو .

 رشن وه هنكلو « ليل يأ نب دمحم الو ةفينح وبأ ركذ ام فسوي وبأ الول
 . امهملع ثبو امحلوق

 يأ نمز يف فسوي وبأ ضرم : ' ةفينح يأ بحاص نسحلا نب دمحم لاقو
 هدنع نم جرخ املف « هعم نحنو ةفينح وبأ هداعف « هنم هيلع فيخ ًاضرم ةفينح

 اموأو « اهيلع نم ملعأ هّنإف ىنفلا اذه تمي نإ : 0 لا

 ضرألا ىلإ

 +1 نا ايفا نسا هلام نق نقع كلانا »تنس ا كاف
 هل تركذ مث « تنأ هانتثادح يذلا ' كئثيدح نم ::تلقف © اذه: كل ننأ نم
 كاوبأ عمتجي نأ لبق ثيدحلا اذه ظفحأل ينإ . بوقعي اي : يل لاقف « ثيدحلا
 . نآلا ىبح هليوأت تفرع امو

 « برعلا مايأو يزاغملاو ريسفتلا ظفحي فسوي وبأ ناك : ىيحب نب لاله لاقو

 "فسوي يبأ لثم ةفينح يأ باحصأ ين نكي ملو « هقفلا همولع لقأ ناكو
 « سينألاو سيلحلا ١ باتك يف يناورهنلا ايركز نب ىاعملا جرفلا وبأ ركذو

 يزاغملا عمسيل يضاقلا فسوي وبأ ىضم : لاق هنأ هنع هللا يضر يعفاشلا نع

 هاتأ املف « ًامايأ ةفينح يأ سلجمب ”لخأو « هريغ نم وأ قاحسإ نب دمحم نم
 هل لاقف ؟ تولاج ةيار بحاص .ناك نم ..« فسوي ابأ اي :؛ ةفينح وبأ هل لاق

 امأ الملا ل لا | فسوي وبأ

 ١ دادنب خيرات 314 : 8 :

 كئيدحل : دادغب خيرات .

 بيطحلا خيرات يف ىيحي نب لاله هلاق ام نمض ةلمحلا هذه درت مل : فسوي . . . نكي ملو م .

 اند



 . هنع كسمأف ءرخآلا لبق ناك امهيأ يردت ال كّنإَف ؟ دحأ وأ ردب ةعقو ”الوأ ناك
 فسوي ابأ يضاقلا نأ دعحلا ن ,, "يلع نع ًاضيأ روك ذملا باتكلا يف ركذو

 سوو ا وا ا ا م

 لاقف ؟ لطخ نم ءيش ىلع تفقو له : هل لاقو هيلإ تفتلا ةباتكلا نم غرف املف.

 ا ل ا

 00 هتءارق

 بدألا ءوس بانك يف ملسأ ٍهبيدأت ءوس "نم 0

 نعو فسوي وبأ هني نعو ًاموي ةفينح ابأ تيأر : ١ ةفينح يأ نب دامح لاقو

 هيدا ال] الرق تشو نأ كوفي داق: لاوس ا اهلل
 نذأ املف «٠ رهظلا تقو ىلإ . فسوي وبأ ةدنقأ ع ”الوق رفز لوقي الو « رفز
 | ةساير يف عمطت ال : لاقو « رّفز ذخف اهب برضف هدي ةفينح وبأ مقر دولا

 فسوي يلأ دعب نكي ملو « رفز ىلع فسوي يبل ىضقو ؛ فسوي وبأ اهيف ةدلبب
 . رفز لثم ةفينح ينأ باحصأ يف

 ليطيف لجر فسوي ينأ ىلإ سلجي ناك : " يريبزلا دمحأ نب رهاط لاقو
 ؟ مئاصلا رطفي ىم , لب : لاقف : ملكتت الأ : فسوي .وبأ هل لاقف . تمصلا
 وبأ كحضف « ليللا فصن ىلإ بغت مل نإف : لاقف « سمشلا تباغ اذإ :.لاقف
 ل ما هدف ا كاسل ورحم وو

 املعأ لوقلاب ناك دق يذلا تمصو 00 ّيغلا ءارزإل ع

 ًاملكتي نأ ءرملا بل ةفيحص امّنإو يغغلل راس تكحضلا يو

 « اهب الإ ةمعن متت ال يلا مالسإلا ةمعن اهوأف : ةثالث معنلا سوؤر : لوقي

 . ع0 : دادغي خيرات ١

 . ؟4م : "قباسلا ردصملا ؟

 . قباسلا ردصملا نع لقنلل عباتم 3

 اناذذلا



 مي ال يلا ىغغلا ةمعن ةئلاثلاو « اهب الإ ةايحلا بيطت ال يلا ةيفاعلا ةمعن : ةيناثلاو

 :.ابج الزب نذيعلا
 هضعب كيطعي اال ءيش ملعلا : لوقي تسون انأ تعمض-# ا ا

 . ررعغ ىلع تنك ضعتبلا هئاطعإ نم كلك هتيطعأ اذإ تنأو ء كلك هيطعت ىح

 نأ لحتستأ : لجر هل لاقف «هءارو ودعي همالغو ًابكار ' فسوي وبأ ناكو

 يمالغ ملسأ نأ كدنع زوحيأ : هل لاقف ؟ هبكرت ال مل ؟ كءارو كمالغ يدتعُت

 ناك ول ودعي ناك امك يعم ودعيف : فسوي وبأ لاق « معن : لاق ؟ ًايراكم

 . ًايراكم
 ينأ يضاقلا ىلإ يداحلا نينمؤملا ره مصوخ ”دمصلا دبع نب ىيحب لاقو

 « كلذ فالخ نطابلا ينو يداهلل رهاظلا يف مكحلا ناكو «."” هناتسب يف فسوي

 ؟ هيف كيلإ عزانت يذلا رمألا يف تعنص ام : فسوي ينأ يضاقلل يداحلا لاقف

 اودهش هدوهش نأ نينمؤملا ريمأ فلحأ نأ يلأسي نينمؤملا وزي مصخ : لاقف

 « هاري ىليل لأ نبا ناك دقف .: لاق ؟ كلذ ىرتو : يداحلا هل لاقف « قح ىلع

 ال .يداهلا نأ هملعل فسوي وبأ هيلع لاتحا امّنِإو ؛ هيلع ناتسبلا ددرا : لاقف

 . ؛ فلح

 ةسرابلا الأ اني و يضاقلا يل لاق « يدنكلا ديلولا نب رشب لاقو

 . يرازإ يلع تذخأف. , ًاديدش ًاقد بابلا قدي قاد اذإف يشارف ىلإ تيوأ دق

 « نينمؤملا ريمأ بجأ : لاقف « « هيلع تملسف « نيعأ نب ةمئره اذإف « تجرخو

 نأ نمآ تسلو « ىرت امه“ تقو اذهو ء ةمرح كب يل « مهاح ابأ اي : تلقف

 دغ ىلإ كلذب عفدت نأ كنكمأ نإف « رومألا نم رمأل يناعد دق نينمؤملا ريمأ نوكي

 ؟ ببسلا ناك فيك : تلق « ليبس كلذ ىلإ يل ام : لاقف « يأر هل ثدحي نأ هلعلف

 . 549 : دادغب خيرات ١

 . هسفن ردصملا ؟

 . ناتسب : راتخملاو ر «

 .يوقي اذهو ؛ هب هللا فطل دمحأ نب ىسوم اهتاك ينعأ ء تلق » : هلوقب انه فلؤملا نبا قلع ؛

 . « ملعأ لاو « هركذ مدقت امك « يدالا مهْنم ءافلحلا نم ةثالثل ءاضقلا ىلود هنأ ىور نم لقن

 . 5ه٠ : دادغب خيرات 0

 ناين



 نأ يل نذأت : تلقف «نينمؤملا ريمأ كب ينآ نأ ينرمأف مداحلا رورسم يلإ جرخ : لاق

 ١قزرنإو ينأش تنكح دق تنك" رومألا نم م ناك نإف؟ طنحتأو ءام "يلع بصأ

 تبيطتو « ًاددج ًابايث تسبلف تلخدف « يل نذأف « ينرضي نلف ةيفاعلا هللا

 ديشرلا نوراه نينمؤملا ريمأ راد انيتأ ىتح انيضمف انجرخ مث « بيطلا نم نككمأ امب

 مشاه ابأ اي: رورسمل تلقف « هب تئج دق : ةمئره هل لاقف « فقاو رورسم اذإف

 : لاق ؟ نينمؤملا ريمأ ينبلط مل يردتف « قيض تقو اذهو « يليمو يبمرحو يمدخ
 ايسر ملل وول قلو م ركع نى هلال دع سن عما

 وهو « قاورلا يف هّنإف نحصلا يف ترص اذإف « رم : يل لاق مث ؛ ثلاث امهدنع

 : فسوي وبأ لاق . انأ : : لقف كلأسيس هّتنإف ٠ ضرألاب كلجر كرحف سلاج كاذ

 تلحخدف « لخدا : لاف .« بوقعي : تلقف « اذه نم : لاقف كلذ تلعفف تئجف

 : لاقو يلع مالسلا درف تملسف « رفعج نب ىسيع هنيع نعو سلاج وه اذإف

 تسلجف « سلجا : لاقف « يفلخ "نم كلذكو هللاو يإ : تلقف ؟ كانعور اننظأ
 : تلق ؟ كتوعد مل يردت « بوقعي اي : لاقو ”يلإ تفتلا مث « 0_0

 م عتتماف يل اهبهي نأ هتلأس ةيراج هدنع نا اذه ىلع كدهشأل كتوعد : لاق ءال
 تغلاق: تبون نأ لاك هنلتقأل لعفي مل نعل هللاو . ىبأف اهعيبي نأ هتلأسو

 هذه كسفن لزنتو نينمؤملا ريمأ اهعنمت ةيراجي هللا غلب امو : هل تلقف ىسيع ىلإ
 امو : تلق .يدنع ام فرعت نأ لبق لوقلا يف ىلع تلجع : يل لاقف لاق ؟ ةلزنملا
 نأ كلمأ ام ةقدصو قاتحلاو قالطلاب اني "لع نإ : لاق ؟ باولا نم اذه يف
 نم كلذ يف هل له : لاقف ديشرلا ”يلإ تفتلاف . اهبهأ الو ةيراحلا هذه عببأ ال
 ءاهفصن كعيبيو اهفصن كل ببي : تلق ؟ وه امو : لاق . معن تلق ؟ ' جرخم

 كدهشأف : لاق « معن : تلق ؟ كلذ زوحيو : ىسيع لاقف « عبي ملو ببي ل نوكيف

 : ديشرلا هل لاقف « رانيد فلأ ةئامب يئابلا اهفصن هتعبو اهفصن هل تبهو دق ينأ
 ةيزارلباب تاق“. ةيرالبا هلم بلط مث رايد فلا ةلاع اهفصن يرتشاوةبملا تلق
 بوقعي اي :ديشرلا لاقف « اهيف كل هللا كراب نينمؤملا ريمأ اي اهذخ : لاقف : لاملابو

 ١ جرف : راتخملا ؟ .قزر نكيذنإو :ر :

  7ةدوسملا نم طقس « ةيراحلا . . , ديشرلا هل لاقف .
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 هللاوو « أربتست نأ دب الو ةكولمم يه : لاقف ؟ يه امو : تلقف « ةدحاو تيقب

 نينمؤملا ريمأ اي : تلقف « جرختس يسفن نأ نظأ ينإ هذه يليل اهعم تبأ مل نئل

 ؟ اهينجوزي نمف اهتقتعأ دق ينإف : لاق « أربتست ال ةرحلا نإف « اهجوزتتو اهقتعت

 هتجوز مث ىلاعت هللا تدمحو تبطخف « نيسحو رورسمب اعدف « انأ : تلقف

 بوقعي اي : يل لاق مث « اهيلإ هعفدف لاملاب اعدو « رانيد فلأ نيرشع ىلع اهايإ

 : لاقف « كيبل : لاقف ءرورسم اي : لاقف رورسم ىلإ هسأر عفرو « فرصنا

 . يعم كلذ لمحف « ًابايث اتت نيرشعو مهرد فلأ يئام بوقعي ىلإ لمحا
 ؟ تلعف اميف ًاسأب تيأر له : لاقو فسوي وبأ ”يلإ تفتلاف : ديلولا نب رشب لاق

 لاق « رشعلا : لاقف ؟ يقح امو : تلق « اهنم كّمح ذخ : لاقف ءال : تلقف

 : تلاقف تلخد دق زوجعب اذإف « موقأل تبهذو هل توعدو هتركشف : رشب

 يليل يف يلإ لصو ام هللاو : كل لوقتو مالسلا كئرقت كتنب نإ فسوي ابأ اي

 هنم فصنلا كيلإ تلمح دقو « هتفرع دق يذلا رهملا الإ نينمؤملا ريمأ نم هذه
 قرلا نم اهتجرخأ ؟ اهتلبق ال هللاوف هيدر : لاقف « هيلإ جاتحأ امل يتابلا تفلخو

 انأ هيلإ بلطن لزن ملف : رشب لاق ! اذهب يل ىضرتو نينمؤملا ريمأ اهتجّوزو
 . رانيد فلأب اهنم يل رمأو « اهلبق ىتح يبمومعو

 ديشرلا ةجوز رفعج ةنبا ةديبز رفعج مأ نإ : ' يفسويلا هللا دبع وبأ لاقو
 قلل نوكي نأ ”يلإ ءايشألا بحآو ءاذدك يف قرتااع + فسوي يلأ ىلإ تيك
 « تاقبطُم ةضف قاقح هيف ةضف قحب هيلإ تثعبف « تبحأ امب اهاتفأف « اذك هيف

 هل كاقف + نيناند هيف ماج اهطسو مهازد ماجت يوتا: بطلا نما نول دخاو لك يف

 هؤاسلجف ةيده هل تي دّنهأ نم : معو هلع ليما كرسر للا ءهل سيلج

 رمتلاو نبللا ايادملا تناك نيح كاذ : فسوي وبأ لاقف . اهيف هؤاكرش

 نم ةعامج هدنعو يضاقلا فسوي ينأ دنع تنك : " نيعم نب ىيحي لاقو

 يقيب د توخن ىلع توتحا رفعج مأ ةيده هتفاوف « مهريغو ثيدحلا باحصأ

 ثيدحب لجر يتركاذف «٠ كلذ ريغو دن ليثاتو بيطو ةضرشو تّمصْنمَو
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 هؤاكرش مهف سولج موق هدنعو ةيده هتنأ نم : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هيلع هللا ىلص يبنلا هلاق امن كاذ ؟ ضكرعت يلأ : لاقف فسوي وبأ هعمسف « اهيف
 مالغ اي « نورت ام ايادهلا نكت ملو « بيبزلاو رمتلاو طقألا ذئموي ايادهاو ملسو
 . نيازخلا ىلإ 'لشأ

 : لاق هفنصم وه نم هيف ركذي ملو « فيفللا ١ همسا باتك نم تلقنو
 يهو : تلق  كرابملا ىلع ًايضاق رهسم نب يلع وخأ رهسم نب نمحرلا دبع ناك
 ةديلب يهو «فاك اهدعبو ةحوتفم ءار فلألا دعبو ةدحوم ءاب اهدعبو ميملا مضي
 ىلإ ديشرلا جورخ يضاقلا غلبف : لاق  ةلجد ءىطاش ىلع طساوو دادغب نيب

 لهأل يضاقلا نمحرلا دبع لاقف . ةقارحلا يف يضاقلا فسوي وبأ هعمو ةرصبلا
 هيلع اوبأف : فسوي أ يضاقلا دنعو نينئمؤملا أ كغ "يلع اونثأ : كرايملا

 املف : ةعيرشلا ىلإ ءاجو . دوسأ ًاناسليطو ةليوط ةوسنلقو هبايث سبلف « كلذ
 يضاق ءانيضاق يضاقلا معن نينمؤملا يم لاقو هتوص عفر ةقا رحخلا كلبقأ
 نوراه تفتلاف. « ىلوألا هتلاقم لثم لاقف ىرخأ ةعيرش ىلإ ىضم مث . قدص
 عضوم يف ضاق ٠ ضرألا يف ضاق رش اذه بوقعي اي : لاقو فسوي يلأ ىلإ
 ريمأ اي اذه نم بجعأو : فسوي وبأ هل لاقف ! دحاو و لجر الإ هيلع يني ال
 اذه : لاقو نوراه كحضف : لاق . هسفن ىلع ىثي يضاقلا وه نينمؤملا
 لزعي ال اذه : لوقي هركذ اذإ ديشرلا ناكو « ًادبأ لاخي اذه : سانلا فرظأ
 ةدم يبابي ماقأ هنإ : لاقف ؟ ءاضقلا اذه لثم يلوتأ : فسوي يبأل ليقو . ًادبأ
 . هتيلوف ةجاحلا يلإ اكشو

 ا رولا « بلعثي:فورعملا ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ لاقو
 : لوقت كنأ يغلب : فسر أل ديشرلا لاق ؟ لاق انباحصأ ”ضعب ينربخأ
 ا لاقف « ةعدصتم مهلاوقأ لبقتو كدنع نودهشي نيذلا ءالؤه

 . هفرعن ملو انفرعي مل هتنامأ تصلخخو هرتس حص نم نآل : لاق ؟ كاذ ئيكو : لاق

 د ل ا
 . تقدص : لاقو ديشرلا مسبتف « هريغ اونطبأو رتسلا اورهظأ نيذلا ةعنصتملا

 : لوقي هيف تام يذلا مويلا يف فسوي ابأ تعمس : ةعامس نب دمحم لاقو

 اناني



 « ًادمعت كدابع نم نينثا نيب هيف تمكح مكح يف 'رجأ مل يثأ ملعت كنإ مهتلا

 لكو « ملسو هيلع هللا ىلص كيبن ةنسو كباتك قفاو امب مكحلا ين تدهتجا دقلو

 فرعي نمم هللاو يدنع ناكو .« كنيبو يبيب ةفينح ابأ تلعج "ىلع لكشأ ام

 . هملعي وهو قحلا نع جري الو كرمأ
 نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع دمحم يأ لوق نم ذوخأم مالكلا اذهو : تلق

 : هل ليقف « هيفخ ىلع حسمب يؤر دقو « هنع هللا يضر بلاط يأ نب يلع نبا
 رمع لعج نمو « هنع هللا يضر باطخلا نب رمع حسم دق « معن : لاق ؟ حسمت

 ةمجرت يف (فراعملا » باتك يف ةبيتق نبا اذه ركذ . قثوتسا دقف هللا نيبو هنيب

 . ' هنع هللا ىضر ىلع

 . هميظعتو هليضفت ىلع ءاملعلا نم سانلا رثكأو « ةريثك فسوي ينأ رابخأو
 كرابملا نب هللا دبع نع ًاظافلأ ريبكلا هخيرات يف يدادغبلا بيطحلا لقن دقو

 نسحلا يبأو يراخبلا ليعامسإ نب دمحمو نوراه نب ديزيو حارحلا نب عيكوو

 + هلا ملعأ هلاوب .اهرك د تالا ءااهتعي مدسلا نيب هريغو يطا رادلا

 موي يقوتو . ةئامو ةرشع ثالث ةنس فسوي ينأ يضاقلا ةدالو تناكو

 نينامتو نيتنثا ةنس لوألا عيبر رهش نم نولخ سمحلا رهظلا تقو لّوأ سيمحلا

 يلوو . حصأ لّوألاو « ةئامو نيعبسو نيتنثا ةنس نوت هّنإ ليقو . دادغبب ةئامو

 . ىلاعت هللا همحر « ءاضقلا ىلع وهو تامو « ةئامو نيتسو تس ةنس ءاضقلا

 عمسو هلقفو يأرلا يف رظن دق ناك هّنإف « 'فسوي هدلو امأو (348)
 يلوو . امهريغو ىيحي نب يرسلاو يعيبسلا قاحسإ يلبأ نإ سنوي نم ثيدحلا
 ةنيدم يف ةعمجلا سانلاب ىلصو « هيبأ ةايح ين دادغب نم ينرغلا بناحلاب ءاضقلا
 ةنس بجر يف تام نأ ىلإ ءاضقلا ىلع لزي ملو « ديشرلا نوراه رمأب روصنملا
 . دادغبب ةثامو نيعستو نيتنثا

 هناكم ديشّرلا ىَّلو تام ال يضاقلا فسوي ابأ نأ يدادغبلا بيطخلا ركذو

 .عق يخسنو راتخملاو ةدوسملا يف تباث وهو س ر نم طقس : هنع . . . مالكلا اذهو تلق ١

 . 585 : 1١4 دادغب خيرات يف فسوي ةمجرت رظنا ؟
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 ' واولا فرح يف هركذ مدقت دقو : تلق ؛يئرقلا بهو نب بهو يرخبلا ابأ

 «فسوي هنبالو فسوي يبل ًاقيدص روهشملا رعاشلاىميرحلا بوقعي وبأ ناكو

 دشنأف « هقفلا تام مويلا : لوقي الجر ىميرخلا عمس فسوب وبأ يوت املف

 يردي الو بوقعي تام نأ هلهأ ىلإ هقفلا يعان اي

 ردص ىلإ ردص نم, لوح ةهنكلو هقفلا تمي م

 رهط ىلإ بيط نم لازف فسوي ىلإ بوقعي هاقلأ
 ربق يف هقفلا ةلحو لح ىوث ام اذإف ”هيقم وهف

 0000-6 ٠

 هفنأ رخأت يذلا وهو « سنخأ ريغصت « ةمجعملا ءاحلا مضب : سينخو

 اذهو « ءاسنخ ةأرملاو سنخأ لجرلاف « ةبنرألا يف ليلق عافترا عم ههجو نع
 رغصيو « دئاوزلا فورحلا هنم فذحت نأ هتقيقحو « ميخرت ريغصت ىمسي ريغصتلا

 ريغو . ديمحو دمحأو . ديوسو دوسأو . ريهزو رهزأ : اولاق امك . قابلا
 ْ . كلذ

 نم ةانثم ءات اهدعبو ةدحوملا ءابلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب : ةتبحو

 بتك نم عضاوم ةدع يف مسالا اذه جمر نع ستكلو + ك1 ءاه مث اهقوف

 . هدجأ ملف اهريغو ةغللا

 ميار ايلا عقب نوه ليغ .ةلييوللا اطل يسكر ةاجيرلا دابا حيد ريحنو

 . هطبض ىلإ ةجاح ال فورعم يابلاو 4 حصأ لوألاو 3 ةحوتفملا

 نب ءاربلاو وه دحأ موي رغصتسا نم ةلمج نم ةتبح نب دعسو (349)
 «ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مهدرف « مهنع هللا يضر يردحلا ديعس وبأو بزاع
 ةثادح عم ًاديدش ”الاتق لتاقي وهو قدنحلا موي مّلسو هيلع هللا ىلص يبنلا هآرو

 ١ م0 : ص ءزحلا اذه رظنا .

 . 590 : +١ دادغب خيرات ؟

8" 



 هللا دعسأ : لاقف « ةتبح- نب دعس : لاقف ؟ تنأ نم : هل لاقو هاعدف « هنس
 . هنع هللا يضر « هسأر ىلع حسمو . كدج

 يمجع ظفل وهو « ةفوكلاب سيد جوسراهج بحاص وه سُئينخو
 « تاهج عبرأ ىلإ قرتفت ةعبرم ةبحر ناكملا اذه نأل « قرط عبرأ يبرعلاب هريسفت
 . ملعأ ىلاعت هللاو

50 

 يمرضتحلا قاحسإ يلأ نب هللا دبع نب ديز نب قاحسإ نب بوقعي دمحم وبأ
 را رقت 8 رسل فارق دعا وهو روهشلا هسرقلا ع رشبلا + .هالولاب
 ملعلا تيب لهأ نم وهو « هنع ةلوقنم ةروهشم ةياور تاءارقلا يف هلو « نماثلا

 نم ناكو « هقفلاو فورحلل ةريثكلا ةياورلاو برعلا مالكو ةيب رعلاو تاءارقلاب

 نييمردلا ةأرق قم لاس ريق و ادريس ذا رثلا تورد ماع هك ليعأ ودم ءارقلا [رقأ

 ناميلس نب مالس نع ًاضرع ةءارقلا وه ذخأو . مهريغو ماشلا لهأو نييقارعلاو

 ةزمح نع ىورو . مهريغو يدراطعلا بهشألا يبأو نوميم نب يدهمو ليوطلا

 دبع نب ديز هدج نم عمسو « يئاسكلا نسحلا يأ نم فورحلا عمسو . ًافورح
 هنإف «٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةءارقلا يف هدانسإ اًمأو . ةبعشو هللا

 ىلع مصاع أرقو : دوجنلا يأ نب مصاع ىلع مالس أرقو : روكذملا مالس ىلع أرق

 يضر بلاط يأ نب يلع ىلع نمحرلا دبع وبأ أرقو : يملسلا نمحرلا دبع يبأ
 عراق رق يورو ب كيو اهلج لا قسم ها كرس ولع ”يلع أرقو « هنع هللا

 موجنلاو ه5 : ٠٠ ءابدألا مجعمو ه١ : يديبزلا تاقبطو "85 : ؟ ةيابللا ةياغ يف هتمجرت - ماله

 م04١٠ : ا/ دعس نبا تاقبطو ١078 : سبقلا روثو 4١8 : ةاعولا ةيغبو ١09 : + ةرهازلا

 . 988 : ١١ بيذهتلا بيذجتو ١4 : ؟ تارذشلاو 48 : ١ يبهذلا ربعو

 مو



 لكوتملا نب دمحمو نمؤملا دبع نب حور مهنم : ةعامج ًاضرع روكذملا بوقعي
 هرايتخا يف هب ىدتقاو « ينارفعزلا هنم عمسو « مهريغو يناتسجسلا متاح وبأو

 ناكو « هبهذم ىلع مهربكأ وأ مهف . ءالعلا نب ورمع يبأ دعب نييرصبلا ةماع

 . بوقعي ةءارقب الإ أرقي ال ةرصبلاب عماجلا مامإ نوبلغ نب معنملا دبع نب رهاط
 ي طلغو « ورمع يل ىلع بوقعب أرق : يدانملا نبا نيسحلا وبأ لاقو

 نع هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ لئس : متاح يأ نب نمحرلا دبع لاقو « كلذ

 . قودص : لاقف هنع يزارلا متاح وبأ لئسو ؛ قودص : لاقف يمرضحلا بوقعي
 انيأرو انكردأ نم ملعأ يمرضحلا بوقعي ناك : يناتسجسلا متاح وبأ لاقو

 يف وحنلا بهاذمو هبهاذمو هليلعتو ميركلا نآرقلا يف فالتخالاو فورحلاب
 . ميركلا نآرقلا

 بسنو : تاءارقلا هوجو فالتخا ةماع هيف عمج « عماخلا » هامس باتك هلو

 يف هرصع يف ةرصبلا لهأ مامإ ناك هّنإف ةلمحلابو . هب أرق نم ىلإ فرح لك

 ين مهدحأ أطخأ اذإف « زيزعلا نآرقلا يآ ددعب هباحصأ ذخأي ناكو ٠ تاءارقلا

 . هماقأ ددعلا

 ةنس « ىلوألا ئدامج يف ليقو . ةجحلا يذ يف روكذملا بوقعي يئوتو

 لك « ديز هدجو قاحسإ هوبأو وه شاعو ٠ حصأآلا وهو « نيتئامو سمخ
 / .  نيعمجأ هللا مهمحر ةنس نينامت و ًاينامت مهنم دحاو

 نم ناك هنإف ' يمرضحلا قاحسإ يلأ نب هللا دبع هيبأ دج امأو (350)

 . مهمولع يف هيلإ راشملا مالعألا ةمئآلا

 يلؤدلا دوسألا وبأ ةيب رعلا عضو م لوأ : ىثثملا نب رمعم ةديبع وبأ لاق

 ءاج دقو . يمرضحلا قاحسإ يأ نب هللا دبع مث ليفلا ةسبنع مث نرقألا نوميم مث.

 نامز يف ناكو . باوصلاب ملعأ هللاو ٠ نوميم لبق ةسبنع نأ ىرخأ ةياور يف

 تامو « ءالعلا نب ورمع وبأو يفقثلا رمع نب ىسيع قاحسإ يأ نب هللا دبع
 . امهلبق هللا دبع

 رفاو ددعل ركذ ةيشاحلا يفو ١ : ٠١4 ةاورلا هابنا يف ىمرضحلا قاحسإ ينأ نب هللا دبع ةمجرت ١

 . هتمجرت رداصم نم

 نذل



 نأ « نييوحنلا رابخنأ يف سبتقملا ١» باتك يف يتابزرملا هللا ديبع وبأ ركذو

 يلؤدلا دوسألا وبأ ةيبرعلا عضو نم لوأ نأ ةغللاب ءاملعلا تعمجأ : لاق دربملا

 يأ نع وحنلا ذخأ مث « هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع كلذ نقل هنأو

 هنع هذخأو « نرقألا نوميم هنع هذخأو « ١ يرهملا نادم نب ”ةسبنع دوسألا

 « دمحأ نب ليلخلا هنع هذخأو « رمع نب ىسيع هنع هذخأو « ىمرضحلا هللا دبع

0 0 000 
 عمج دق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يلأ نب ةدرُب يبأ نب لالب ناكو

 : ورمع وبأ لاق « ةرصبلا يلوثم ذئموي لالبو « ءالعلا نب ورمع يبو هللا دبع نيب

 . هيف تغلابو كلذ دعب هيف ترظنف « زمه لاب قاحسإ يأ نبا ينبلغف
 : قدزرفلا لاقف « هرعش يف طلغلا قدزرفلا ىلع ذخأي ام ار يثك هللا دبع ناكو

 : لمعف « هب ”نولثمتيو بدألا لهأ نيب ريسي تيبب ”هنوجهأل هللاو

 'ايلاوم ىلؤم هللا دبع نكلو توجه ىلوم هللا دبع ناك ولف

 يب ءافلح مهو « نييمرضحلا ىلوم هللا دبع نأل كلذ قدزرفلا لاق امّنإو

 « دهاوش كلذ ىلع مهو « ىلوم برعلا دنع فيلحلاو « فانم دبع نب سمش دبع

 . هركذ عضوم اذه سيل نكل « كلذ نم ًافرط تركذل ةلاطإلا فوخ الولو

 ١ يمرهملا : راتخملا فو ؛ ناديح نب ةرهم ىلإ ىعدا هنأ ؟" : سبقلا رون يف .

 ايلاوملا : راتخملا ؟ . 1

 ضف
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 « يبيارفسإلا مث يروباسينلا ديزي نب ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي "ةناوع وبأ
 ناك ؛ جاجحلا نب ملسم باتك ىلع جرخملا حيحصلا دنسملا بحاص . ظفاحلا

 ةرصبلاو رصمو ماشلا فاط « نيرثكملا نيثدحملاو نيلوحلا ظافحلا دحأ ةناوتع وبأ

 . سرافو يرلاو ناهبصأو نميلاو ةريزحلاو زاجحلاو طساوو ةفوكلاو
 عمس : : « قشمد خيرات » يف ركاسع نباب فورعملا مساقلا وبأ ظفاحلا لاق

 طاريق نب دمحم نب ليعامسإو دمصلا دبع نب دمحم نب ديزي قشمدب ةناوع وبأ

 او ىلعألا دبع نب سنوي رصمبو ؛ مهريغو قاحسإ نب بيعش نب بيعشو
 قارعلابو 34 مكحلا كبع يبا ًادعسو ًادمحمو 0 ينزماو بهو نبا يخأ

 هديا ١ عرق ريد اسر 52087 هكنمو لهذا ىبعالا

 يزارلا يلع نب دمحأو يليعامسإلا ركب وبأ هلع ىور .٠ هريغو برح نب يلع

 بوقعي نب دمحمو يناربطلا ناميلسو يلع نبا دمحأ وبأو يلع نب , نيسحلا يلع وبأو
 . ةناوع يأ نب دمحم بعصم وبأ هنباو هيقفلا ديلولا وبأو ظافحلا ليعامسإ نبا

 نب دمحم يخأ يلإ بتكف « ةصيصملاب تنك : لاقو . تارم سمخ جحو

 باتعلا ضّضم نم سفنلا انيفش توم "لبق انيقتلا ”نحن نإف

 بارتلا تح بتاع نم مكف  ايانملا يديأ انب تقبس نإو

 نمو « مهابثأو ثيدحلا ءاملع نم ةناوع وبأ : مكاحلا هللا دبع وبأ لاقو

 م١5 : ؟ يكبسلا تاقبطو ١59 : ؟ نانحلا ةآرمو الالو : ظافحلا ةركذت يف هتمجرت -

 . 54: ؟ تارذشلاو ١١ه : ؟ ىبهذلا ربعو

 مور



 . ةئامثلثو ةرشع تس ةنس يفوت . ثيدحلا بلطل ضرألا راطقأ يف ةلاتحرلا
 . نيتئامو نيعستو نيتنثا ةنس ناجرحب ىور : يمهسلا فسوي نب هزمح لاقو

 هللا دبع وبأ ليصألا حلاصلا خبشلا يتثدح : ركاسع نبا مساقلا وبأ ظفاحلا لاق
 ١نييارفسإب ةناوع يلأ ربق : لاق ىنيارفسإلا رافصلا نبا رمع نب دمحم نب دمحم

 كلملا دبع ميعن يأ هنع ةيوارلا ربق هربق بنجيو « قلخلا كربتمو « ماعلا رازم
 لخادلا راسي ىلع « ةنيدملا لخاد دحاو دهشم يف ينيارفسإلا يرهزألا نسحلا نبا

 ينأ ذاتسألا مامإلا دهشم هدهشم نم بيرقو «' نييارفسإ نم روباسين باب نم
 يأ ذاتسألا ربق هربق بنجيو « روباسين باب نم لخادلا نيمب ىلع ىيارفسإلا قاحسإ

 « اتيمو ايح بنحلاب بحاصلا « هبحاص ملكتملا هيقفلا مامإلا يدادغبلا روصنم
 «رافصلا نبا رمع مامإلا يدج تعمس . نيهاربلاو ججحلاب نيدلا ةرصنل نيرهاظتملا
 راشأو « قاحسإ يبأأ ذاتسألا مامإلا ربق لوح روبقلا ىلإ رظنو « ىلاعت هللا همحر

 ٍتهذم ىلع ءاهقفلاو ةمئألا نم انهاه ليق دق : لاقو دهشملا جراخو دهشملا ىلإ
 ول مهنم دحاو لك « ًامامإ نوعبرأ « هنع هللا يضر . يعفاشلا مامإلا
 ناكل  يعفاشلا بهذم ىلع ينعي  هداهتجاو هيأرب ىفأو بهذملا يف فرصت

 نوبرقتي امم رثكأ قاحسإ يأ ذاتسألا دهشم ىلإ نوبرقتي ماوعلاو « كلذب ًاقيقح
 دعبل ةناونع يأ ثدحملا ريبكلا مامإلا اذه ردق نوفرعي ال مهو « ةناوع ينأ ىلإ

 يذلا وه ةناوع وبأو ٠ قاحسإ يبأ ذاتسألا ةافوب دهعلا برقو « هتافوب دهعلا
 رصم نع عجر ام دعب 'نييارفسإب هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا بهذم مهل رهظأ
 ىلإ لصو اذإ يدج ناكو ؛ ىلاعت هللا همحر ينزملا ميهاربإ يأ نع ملعلا ذخأو
 ةعفت رم يهو دهشملا ةبتع لبقي ناك لب « ًامارتحا هلخدي ال هتيأر ذاتسألا دهشم

 ميظعل عدوملاك هنع ربعي مث ريقوتلاو ميظعتلا ةئيه ىلع ةعاس فقيو « تاجردب
 ةالالجإو هل ًاميظعت دشأ ناك ةناوع يأ دهشم ىلإ لصو اذإو « ةبيهلا ميظع

 . نيعمجأ ىلاعت هللا مهمحر « كلذ نم ركأ فقيو ًاريقوتو
 . نون فلألا دعبو ةلمهملا نيعلا حتفب : ةناوعو

 . ةداعإلا ىلإ ةجاح الف ييارفسإلاو يروباسينلا ىلع مالكلا مدقت دقو

 ١ ةدوسملا يف عضوملا اذه يف نيعايلا تبثأ .

 لفل
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 تيكسلا نبا

 باتك بحاص « تيكسلا نباب فورعملا « قاحسإ نب بوقعي فسوي وبأ

 ل تا ل ل ا

 ١ حبص نب دمحمو انهم نب دمحمو نابيشلا رارم نب قاحسإ ورمع يأ نع ىكح
 نالجع نب دمحمو ءىرقملا حرف نب دمحأ هنع ىكح ؛ ظعاولا كامسلا نبا

 بتاكلا نوراه نب نوميمو يركسلا ديعس وبأو ىبضلا ةمركع وبأو يرابخألا

 نم : كامسلا نبا دمحم لاق « لاقو . لكوتملا دالوأ بدؤي ناكو . مهريغو
 ىورو . ةارامملا كرت ةارادملا سأرو مهارام مهلهج نمو مهاراد سانلا فرع

 . مهريغ ةعامجو ءارفلاو ةديبع يلأو يعمصألا نع ًاضيأ تيكسلا نبا
 باتكو « ظافلألا ١ باتكو « قطنملا حالصإ» : اهنم ةحيحص ةديج هبتكو

 « وحنلا ملع يف ذافن هل نكي ملو « لادبإلاو بلقلا ١ باتكو « رعشلا يناعم » يف

 يضر بلاط يلأ نب يلع ميدقت ىري نم بهذم ىلإ هداقتعاو هيأر يف ليمي ناكو
 . هنع هللا

 « هتيهنف لكوتملا ةمدانم يف تيكسلا نبا ينرواش : "ديبع نب دمحأ لاق
 عم وه انيبف « ةمدانلا نم هيلإ يعد ام ىلإ باجأو . دسحلا ىلع يلوق لمحف
 « كيلإ بحأ امبأ بوقعي اي : لكوتملا لاف « ديؤلاد زتعملا ءاج ًاموي لكوتملا

 بتارمو ١١١ : ابلألا ةهزنو 78 : تسرهفلاو 707+ : +١ دادغب خيرات ين هتمجرت مل
 دقو 8١9 : سبقلا رونو 4١8 : ةاعولا ةيغبو 55١ : يديبزلا تاقبطو هه : نييوحنلا

 ١959(. : دادغب ) ميهاربإ قيفوت نيدلا ييحمل ةسأرد هنع ترشن

 طخ انه وهو « ةفلتخملا رداصملاو خسنلا ىلع ًادامتعا « حيبص نب دمحم » هتمجارت يف هانتبثأ دق ١

 نيب خسنلا هيف تبرطضا كلذلو ؛ ماجعإ نود ةموسرم ءايلا ةروص نأ الإ « حبص » فلؤملا
 .  حيبص و حبص

 ١ : يدييزلا رظنا ؟

 نكاح



 نسحلا نم ركذو هينبا نم تيكسلا نبا ضغف ؟ نيسحلاو نسحلا مأ ناذه يانبا
 ىلإ لمحف « هنطب اوسادف كارتألا رمأف « هلهأ امه ام امهنع هللا يضر نيسحلاو
 . نيتئامو نيعبرأو عبرأ ةنس يف كلذ ناكو « مويلا كلذ دغ دعب تامف « هراد

 : لكوتملاب هلاصتا نع بوقعي ىبمن ناكو « زيزعلا دبع نب هللا دبع لاقو

 'مغيض لك ىلع ىبرأ اطسام اذإ نداش برق نع بوقعي اي كتيبن
 مفللو نيديلل : لب « اعل : ةترثع ذإلوقأال هتيسحتسا ام ”سحاو قذف

 نم هللا كحلصأ يزوُخ : لاقف هبسن نع تيكسلا لأس ءارفلا نأ يكحو
 يهو ٠ فاق مث ءار ةنكاسلا واولا دعبو ةلمهملا لادلا حتفب : تلق تاقرؤد
 نم زاوهألاو : تلق_زاوهألا روك نم : لاق « ناتسزؤخ لامعأ نم ةديلب
 نم دحأل رهظي ال هتيب يف ًاموي نيعبرأ ءارفلا يقبف : لاق  ًاضيأ ناتسزوخ
 « تيكسلا ىرأ نأ يحتسأ « هللا ناحبس : لاقف « كلذ نع لئسف « هباحصأ
 . حبقلا ٌضعب هيفو ٠ يقدصف هبسن نع هتلأس ينأل

 ناكو « ينايحللا يلع نسحلا ينبأ سلجم يف انك : يبسوطلا نسحلا وبأ لاق
 لّقتم » برعلا لوقت : ًاموي لاقف « ىمأ ام فعض هرداون لمي نأ ىلع ًامزاع
 وه امّنإ نسحلا ابأ اي : لاقف ثدح وهو تيكسلا نبا هيلإ ماقف ( هنقذب ناعتسا
 عطقف « هيبنجي ناعتسا هلمحب ضب اذإ لمحلا نوديري « هيفدب ناعتسا لقثم »
 يراج وهو» برعلا لوقت : لاقف ىلمأ يناثلا سلجملا ناك املف . ءالمإلا

 وه امّنِإ ؟ يرشاكم ىنعم امو هللا كزعأ : لاقف تيكسلا نبا هل ماقف « يرشاكم
 ءالمإلا يئايحللا عطقف : لاق ء(هتيب رسك ىلإ نقيب ربك «يرساكم وه »

 . ًائيش كلذ دعب لمأ امف
 نبا باتك نم نسحأ ًاباتك نييدادغبلل تيأر ام : دربملا سابعلا وبأ لاقو

 . قطنملا يف تيكسلا

 : لاقف ةقئاض تيكسلا نبا ىلإ توكش : دادش يأ نب دمحم نب دمحأ لاقو
 : يندشنأ مث « انأ لوقأف : لاق « ال : تلق ؟ ًائيش تلق له

 مو



 ردقلا هب يتأي ام رذحأ تمد اه اهتكردم تسل ًارومأ ”'مورت يسفن

 رفسلا وه رض يف كّماقُم نكل ًارفس ىنغلا بسك يف كلاحترا سيل

 كلبق يل تضرع دق : هل قيدص ىلإ لجر بتك : تيكسلا نبا لاقو
 ريحلاف ترذعت نإو «٠ كظح يقئابلاو ىظح اهنم ينافلاف تحجن نإف « ةجاح

 20. مالسلاو ء 'كل مآدتقُم رذعلاو « كب نونظم
 ّرمف « ليحلا ىلهابلا ةعيبر نب ناملس ضرع : هلاثم ام هطخ نم لقنو

 سرفلا اذه : ناملس لاقف . هل سرف ىلع يديبزلا برك يدعم نب ورمع

 : ورمع لاقف « نيجه وه : ناملس لاقف « قيتع وه لب : ورمع لاقف « نيجه

 قاتع ليخب اعدو « ءام هيف تسطب اعد مث . شّطعف ناملس رمأف « قيتع وه

 هل لاقف « نيجهلا عينص اذهو . برشو هدي ىبئثف ورمع سرف ءاجو .« تبرشف
 رمع كلذ غلبف « نيجحلا فرعي نيجهلا « لجأ : ورمع لاقف ؟ ' ىرتأ : ناملس

 « كريمأل تلق ام ىنغلب دق : ورمع ىلإ بتكف « هنع هللا ىضر باطحلا نبا

 باو + اسيصق همسأ كنيس يددعو> ةماصمشلا ةيمدتت اقيم كل نأ يغلبو

 ملعت نأ كرس نإف « كتباهر هب خلبأ ىبح علقأ ال كتماه ىلع هتعضو نئل هللا
 . مالسلاو « دعف لوقأ ام قحأ

 لثم نطبلا ىلع فرشم ردصلا يف مظعع « ةباحسلا نزو ىلع : ةباهرلا

 . ملعأ هللاو ء ناسللا

 كلملا دبع نب دمحم دنع تيكسلا نباب تعمتجا : " ينزاملا نامثع وبأ لاقو

 تهركف « ةلأسم نع فسوي ابأ لس : كلملا دبع نب دمحم لاقف « ريزولا تايزلا
 يلع حلأف « ًاقيدص يل ناك هّنأل هشحوأ نأ ةفاخم عفادأو اطأبتأ تلعجو كلذ

 براقأل ةلهس ةلأسم رايتخا يف تدهتجاف ؟ هلأست ال ل : لاقو كلملا دبع نب دمحم

 ”لسُرأَف :  ىلاعت هللا لوق نم لعفلا نم لتكن نزو ام : هل تلقف « بوقعي

- 

 ١ كل دهمم : زاتخملا .

 ىرت امأ : راتخملا ؟ .

 ؟8؟؟ : يديبزلا تاقبط م .

 ا



 نوكي نأ يغبني : تلق « لعفن : يل لاقف ( 77 : فسوي ) « لتكت اناخأ انعم

 لعتفن : هل تلقف « لعتفن وه امنإ هنزو اذه سيل « ال : لاقف « لتك هيضام

 : لاق ؟ وه افرح مك لتكنف : تلق « فرحأ ةسمخ : لاق ؟ وه فرح مك

 عطقناف ؟ فرحأ ةسمخ نزوب فرحأ ةعبرأ نوكيأ : تلقف « فرحأ ةعبرأ

 مهرد يفلأ رهش لك ذخأت امّنِإف : كلملا دبع نب دمحم لاقف « تكسو لجخو

 نامثع ابأ اي : بوقعي يل لاق انجرخ املف : لاق !؟ لتكن نو نسحن ال كنأ ىلع
 اذه ين يلامو « يدنهج كتبراق دقل هللاو : هل تلقف ؟ تعنص ام يردت له

 0.5 + تبلد

 مكحملا» هباتك ةبطخ لّوأ يف ةياكحلا هذه هديس نبا نسحلا وبأ ركذو : تلق

 . ملعأ هللاو « لكوتملا يدي نيب ناك كلذ نإ : لاق هنكل « ةغللا يف

 ةنيدعب هيبأ عم بادؤي تيكسلا نب بوقعي ناك : ركاسع نبا ريغ لاقو
 ملعتي لعجف « بسكلا ىلإ جاتحا ىبح « ةماعلا نايبص ةرطنقلا برد يف مالسلا

 ىلاعت هللا لأسو ىعسو تيبلاب فاطف جح دق ناك هنأ هيبأ نع ىكحو . وحنلا

 ةرطنقلا لهأ نم موق ىلإ فلتخي لعجو « ةغللاو وحنلا ملعتف وحنلا هنبا ملعي نأ

 يبا نوراهو رشب ىلإ فلتخا ىبح رثكأو مهارد ةرشع ةعفد لك هل اورجأف

 لاز امف «'ىعازحلا رهاط نب هللا دبع نب دمحمل نابتكي اناك نيوخأ «٠ نوراه

 : هدالوأ ملعي لجر ىلإ رهاط نبا جاتحاف « ًارهد امهدالوأ ىلإو امهيلإ فلتخي

 هل لعجو بوقعي بترف ؛« يبعصملا قاحسإ نب ميهاربإ رجح يف هدلو لعجو

 . مهرد فلأ اهلعج مث « مهرد ةئامسمخ ًاقزر

 « مولعلا عاونأ يف فرصتي تيكسلا نبا ناك : بلعث سابعلا وبأ لاقو

 ةفرعملا نسح يئاسكلا نسحلا يبأأ باحصأ نم ناكو « ًاحاص الجر هوبأ ناكو
 مجنلا يأ رعش لمع هّنأ هايإ مهدصقو سانلل بوقعي دوعق ؟ ببس ناكو . ةيبرعلاب

 قالطلاب تفلح « سابعلا ابأ اي : لاقف هخسنأل يل هعفدا : تلقف هدرجو ٍلجعلا

 ةخسنلا يف رهاط نب هللادبع نب دمحم ةمجرت ثدرو دقو « مجارتلا ىلع ليحب نأ فلوملا ةداع نم ١

 ؟ هيلع ةعوضوملا تادايزلا نم اهارتأ « اهيلإ رشي ملو ( 45: هج رظنا) جم
 ١١ : يديبزلا دنع ام نراق ؟

 ضل



 ل ل ل يل ل م

 . سانلا رضحف كلذ رشتنا مث « موق ' يروضحب رضحف « يبإ فرع هيلإ تلصو
 ةغللاب ملعأ يارعألا نبا دعب نكي مل هّنأ انباحصأ عمجأ : ًاضيأ بلعث لاقو

 سلج املف « هللاب زتعملا هدلو بيدأت همزلأ دق لكوتملا ناكو ٠ تيكسلا نبا نم
 : رتعملا لاقف  مولعلا نم ديري - أدين نأ ريمألا بحي ءيش يأب : هل لاق هدنع

 ,« كنم ًاضونهت فخأ انأف : زثعملا لاق. موقأف : توقعي .لاق + فارصنالاب
 ًٌدمحا دقو الجخ بوقعي ىلإ تفتلاو .« طقسف هليوارسب رثعف لجعتساف ناو
 : هبوقعي دشنأف ايو

 _لجرلا ةرّثع نم ٌءرملا باصي سيلو هناسلب ةرثع نم ىفلا باصي

 ,لهتم 'يف أرثبت لجرلاب هترثعو هسأر بهاذلت لوقلا يف هترثعف
 هل رمأف ٠ ىرج امب هريخأف لكوتملا ىلع بوقعي لخد دغلا نم ناك املف

 . ناتيبلا يتغلب دق : لاقو مهرد فلأ نيسمخب

 . ةغللاو رعشلاب ينم ملعأ يبأو « وحنلاب يأ نم ملعأ انأ : لوقي بوقعي ناكو

 سلجم يف لوقي تيكسلا نبا تعمس : يلصوملا بيجملا دبع نب نيسحلا لاقو
 : ةبيش يبأ نب ركب يبأ

 ريصقتلاب سيل بحلا رهاظ انبح كّبحي نم سانلا نمو
 ريبخلا فيطللاب ًبحلا قحلأ سلف رشثع هتلأس ام اذإف

 : هلوق كلذ نمف « هب ”سفنلا "قت رت امم وهو رعش تيكسلا نبال ناكو

 تيعرلا ردصلا هن "1: :قانشو“ - تولقلا سشابلا لع تلمخشا اذإ
 بوطحخلا اهنكامأ 5 تشاو ترّقتساو ”هراكملا تقطرأو

 بيرآلا هتليحب ىنغأ الو ًاهجو ّرضلا .فاشكنال رت ملو

 م



 تييتنلا -فيطللا دي وع ”ةيارتخا كتم: طوق لغ 'كانأ
 بيرق ٌجَرَف اهب ”لوصومف تهانت اذإ تائداحلا "لكو

 بدأ»و « ةبطخ الب باتك « قطنملا حالصإ» : نولوقي ءاملعلا ناكو

 دار يعذر اطل رك د و يحج نا تلات باكا

 الو ءةغللا نم ريثكل ةعماحلا ةعتمملا ةعفانلا ل

 مماقلا وبأ ريزولا هرصتخاف « ةعامج هب ينبع دقو « هباب يف هلثم همجح يف فرعن

 وبأ بيطحلا هبذهو  'هركذ مدقملا - يبرغملا نباب فورعملا يلع نب نيسحلا
 . ديفم باتك وهو « يناريسلا نبا هيف ةعدوملا تايبألا ىلع ملكتو « يزيربتلا يركز

 « ظافلألا ١ باتكو « جربزلا » باتك ًاضيأ فيناصتلا نم تيكسلا نبالو

 « ثنؤملاو ركذملا» باتكو « دودمملاو روصقملا» باتكو (« لاثمألا » باتكو

 ( ماجللاو جرسلا ١» باتكو « قرفلا » باتكو « ريبك وهو ( سانجألا » باتكو

 باتكو « تاوصألا) باتكو « تارشحلا» باتكو « لعفأو لعف» باتكو

 ( لبإلا » باتكو « شوحولا ١ باتكو ) « تابنلاورجشلا » باتكو « دادضألا »
 ( ريغصلا رعشلا يناعم ) باتكو ( ريبكلا رعشلا يناعم ١» باتكو « رداونلا » باتكو

 عمو « بتكلا نم كلذ ريغو « هيلع اوقفتا امو 'ءارعشلا تاقرس) باتكو

 . هلضف ركذ يف ةلاطإلا ىلإ ةجاح ال هترهش
 لماحتلا ريثك ناك لكوتملا نإ ليقف « االوأ هتركذ ام ريغ هلتق يف يور دقو

 دقو  نيعمجأ مهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا هيباو بلاط يأ نب يلع ىلع
 اذه لغ لد تايآ ماس ناب :تورعملا دمت نبي لأ نسما يأ ةمجرت يف مدقت

 هل لاق املف « محل يلاوتلاو مهتبع يف نيلاغملا نم تيكسلا نبا ناكو - "” ًاضيأ

 ريخ هنع هللا "يضر يلع مداخ ربنق نإ هللاو : تيكسلا نبا لاق ةلاقملا كلت لكوتملا

 :7١ ج رظنا ١

 . رعشلا تاقرس :ةدوسملاو ق يف ؟

 ,”56 : م ج رظنا "



 . تامف هب كلذ اولعفف « هافق نم هناسل اولس : لكوتملا لاقف ٠ كينبا نمو كنم
 ليقو « نيتثامو نيعبرأو عيرأ ةنس بجر نم نولخ سمحلا نينثالا ةليل يف يف كلذو
 غلبو . باوصلاب ملعأ هللاو « نيعبرأو ثالث ةنس ليقو « نيعبرأو تس ةنس

 فالآ ةرشع فسوي هدلول لكوتملا ريس تام الو. ةنس نيسمخو ًاينامث هرمع
 . ىلاعت هللا همحر « كدلاو ةيد هذه : لاقو مهرد

 لوأ ناك : يوحنلا ساحنلا نباب فورعملا دمحم نب دمحأ رفعج وبأ لاقو
 نأ هرمأ لكوتملا نإ ليقو ؛ ًادج راع اخر مكي نبا عم لكوتمل مالك
 « هنم لاني نأ يشرقلا رمأف . لعفي لعفي ملف هنم لاني نأو شيرق نم الجر مشي
 « تلعف كمتش املف ٠ لعفت ملف كترمأ : لكوتملا هل لاقف « « تيكسلا نبا هباجأف
 دقو ناك كادوا ولما نار6 اعرق يرد و كيم رمأو

 نب رمعو ةيواعم نع لثس مل ةيضقلا هذه لثم كربلا نب هللا دبع ةمجرت يف يف مدقت

 ' لضفأ امهيأو زيزعلا دبع
 اهتحت نم ةانثم ءاي اهدعبو ةددشملا فاكلاو ةلمهملا نيسلا رسكب : :تيكسلاو

 . تمصلا ليوط توكسلا ريثك ناك هنأل كلذب فرعو « اهقوف نم ةانثم ءات مك
 . لوألا روسكم هّنإف ليلعف وأ ليعف نزو ىلع ناك ام لكو

 ىلإ ةبسنلا هذه « ياز واولا دعبو ةمجعملا ءاحلا ء مضب يزوخ : هلوقو
 سراف دالبو ةرصبلا نيب ميلقإ وهو ٠ ناتسزوخ

 م رظنا ١

 "اللا ١
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 رافصلا بوقعي

 نم خيراتلا لهأ رثكأ دق + يجراحلا رافصلا ثيللا نب بوقعي فسوي وبأ

 « دابعلا نم التقو دالبلا نم اكلم امو ورمع هيخأ ركذو لجرلا اذه ركذ

 هذه يأ هتعدوأ ام كلذ نم ترئخا-دقو . عئاقولا نم امهعم ءافلخلل ىرج امو

 : لوقأف قاروألا

 ناكو . دمحم نب ىلع ىثدح : يرابخألا رهزألا دمحم نب هللا دبع وبأ لاق

 ًارمع هاخأو هنأ هرمأ لوأو . هتبراحمو رافصلا ثيللا نب بوقعي رومأب ًالاع
 ناتسجس لهأ نم الجر نأو . دهزلا نارهظي اناكو ١ امهتثادح يف نيرافص اناك

 ٍنانكلا رضنلا نب حلاص هل لاقي : جراوحلا لاتق ين ' عّوطتلاب ًاروهشم ناك

 مهل لاقي نيذلا جراوحلا تلتقف . هب ايظحو هابحصف . تسب لهأ نم ' يعوطملا
 ماقم روكذملا بوقعي روكذملا حلاص ماقأو . روكذملا بوقعي اخأ ةارّششلا
 . اضيأ ةعوطلا قمح” نييطا ب مهرد هناكم ىلوتف حلاص كله مث . ةفيلحلا

 لاتحا ناسارخ بحاص نإ مث . حلاص عم ناك امك مهرد عم بوقعي راصف

 . ناطاسلا مدخلو قلطأ 6 اهب سبحف دادغب ىلإ لمحف . هب رفظ.ىح مهردل

 . بوقعي رمأ ظاغ ىتح . داصتقالاو جحلاو كسنلا رهظي هتيب مزل م

 يف .نينألا نبأ :كورعللا نشفع نع ىلع نيا ىدأ ' نانلا' نع انكيش زكذو

 ا 8 ه0 7 5
 ْءو ةدوسملا -نم دوجوملا مسقلا يف درت من ةمج رالا هذه م لاق ثتدروو .نم راس خسنلا يي درت , :

 بوقعي رابخاو ؛تافطتقم راتخملا ين انمو . ع ق يف ةلماك يهو ٠ دواد نب بوقعي ةمجرت دعب

 موجنلاو نودلخ نباو يدوعملاو ريثألا نباو يربطلا لاغمأ ةيع راتلا بتكلا يف رافصلا

 . #8 : ضرألا ةروصو :١8٠١ ؟ نانحلا ةآرمو ٠.: : م ةرهازلا

 .دهزلاو : عيقداز ١

 .ر يف «ةعوطملا » ًانايحأو « خسنلا يف ًاضيأ « ةعوطتملا » درت كلذكو « يعوطتملا : ع ؟

 5 عاق نم عضاومو 3 ةخسنلاو رثآلا نبا يف « نسحلا» تدرو 9

1" 



 يف : لاقف ءروكذملا بوقعي رمأ ءادتبا نيتئامو نيثالثو عبس ةنس يف ' هخيرات

 ناتسجس ىلع ينانكلا رضنلا نب حلاص همسا تسب لهأ نم ناسنإ بلغت .ةنسلا هذه
 ريمأ . نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع نب رهاط داعف « ثيللا نب بوقعي هعمو
 ةعوطملا نم نيسحلا نب مهرد همسا ناسنإ اهب رهظ مث « هنم اهذقنتساو « ناسارخ

 دئاق ثيللا نب بوقعي ناكو . هركسع رومأل طباض ريغ ناكو « اهيلع بلغف
 نب بوقعي ىلع اوعمتجا هزجعو هفعض مهرد باحصأ ىأر املف « هركسع
 . مهرمأب همايقو هتسايس نسحو هريبدت نم اوأر ال « مهرمأ هوكلمو : ثيللا
 بوقعي ”دبتساف « هنع لزتعاو « هيلإ هملسو رمألا يف هعزاني مل هل كلذ نيبت املف
 راصف «ةيحان لك نم ركاسعلا هتدصقو « هتكوش تيوقو دالبلا طبضو رمألاب
 . هركذنس ام هرمأ نم

 : 'دمحأ نب دمحم نب يلع هركذ ام مامت ىلإ انعجر

 براحو . ةعوطملا رمأ بوقعي ىلوت دادغب نيسحلا نب مهرد لخد املف : لاق

 هعاطأو . مهعايض برخأو مهانفأ ىتح مهب رفظلا قزرف ةارشلا جراوحلا

 تدازو هتكوش تدتشا مث . هلبق ناك ًادحأ اهوعيطي مل ةعاط هئاهدو هركمب هباحصأ

 موختب كرتلا ناكو . اهالاو امو جنشوبو ةارهو ناتسجس ىلع بلغف « ' هتلوص

 لهأ هضرحف « يراردلا كرتلا نم ليبقلا اذه ىمسيو ؛ ليبتر مهكلمو ناتسجس

 . ةبراحم بجوأو جراوحلا ةارشلا نم رضأ ملأ هوملعأو . مهلاتق ىلع ناتسجس

 ىمسيو . ليبتر دعب مهكولم نم ةثالث لتقو . مهكلم ليبتر لتقف كرتلا ازغف

 مهسوؤر لمح دقو . ناتسجس ىلإ بوقعي فرصناو . ليبتر مه كلم لك

 كلمو ناتلوملا كلم -مهنم . هلوح نيذذلا كولملا هتبهرف . مهنم فولأ سوؤر عم

 .54 : ا ريثألا نبا ١

 . ق نم 'تطقس : دمحأ نبا ؟

 . هتلوص تدتشا مث : قع *



 « مهريغو ناركمو دنسلا 'كلمو « ناتسلباز كلمو نيسبطلا كلمو جخرلا
 ريمأو « .نيتئامو نيسمخو ثالث ةنس يف جنشوبو ”ةاره هدصق ناكو . هل اونعذأو

 هلماعو « يعازخلا نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع نب رهاط نب دمحم ذئموي ناسارخ

 يزو ديدش سأبو ةئبعت يف هتبراحل جرخف . يرابنألا سوأ نب دمحم اهيلع

 لوخد نيبو هنيب لاحف « بوقعي هل لاتحا ىتح هتمواقم نسحأو هبراحف « ليمج
 نسحأ دحأ هلتاقي مل نإ ليقف « ًامزهنم سوأ نبا زاحناو « جنشوب يهو « ةنيدملا
 تراصو « ةارهو جنشوب بوقعي لخدو « سوأ نبا اهنسحأ امك " هتفقاوم

 نب رهاط ىلإ نوبوسنملا مهو « ةيرهاطلا نم ةعامجب رفظو « هدي يف ناتنيدملا

 فورعملا هيلإ ةفيلخلا هللاب زتعملا هجو ىبح . ناتسجس ىلإ مهلمحف . يعازخلا نيسحلا
 . مهقلطأف . باتكو ةلاسرب « ةعيشلا نم لجر وهو « معلب نباب

 « نا.ءرم نب هللا دبع نب دمحم يثدح : روكذملا يرابخألا رهزألا نبا لاق
 زتعملا نينمؤملا ريمأ باتكب هيلإ ترص : لاق روكذملا”معلب نبا يثثدح : لاق
 اهدعبو نونلا نوكسو ءارلاو يازلا حتفب يهو : تلق - جَنَرَز ىلإ هللاب
 « يل نذأف هيلع تنذأتساف : معلب نبا لاق  ناتسجس دالب يسرك يهو . ميج

 هيلإ باتكلا تعفدو « هرمأ ريغ نم هيدي نيب تسلجو « هيلع ملسأ ملو ” تلخدف
 تعجارتف « هضفو « هلبقي ملف نينمؤملا ريمأ باتك "لبق : هل تلق هذخأ املف

 ةمحرو ريمألا اهيأ كيلع مالسلا : تلق مث هيف ناك يذلا هسلجم باب ىلإ ىرقهقلا
 . ؟ ةيرهاطلا قلطأو 3 يلصوو ياوكم نسحأو « كلذ هبجعأف « هللا

 : يل لاقف ًاموي رافصلا بوقعي ىلع تلخد : ًاضيأ روكذملا معلب نبا'لاقو

 لب « ةعبرأ وأ سفنأ ةثالث هعمو . نمأتسم سراف ةيحان نم لجر انئيجي نأ يغبني
 هبجاحو الإ تملع امف . كسمأو « هنم اذه تركنأف : لاق « ةسمخللا مامت وه

 « سفنأ ةعبرأ هعمو نمأتسم لجر بابلاب « ريمألا اهيأ : لاقو « ملسف لخد دق

 كي



 نذأف ٠ سفنأ ةعبرأ يعم « ريمألا اهيأ : لاقو ملسو لخدف « هلخدأ : لاقف
 فلحف « قيراخملا ين متذخأ دق : تلقو بجاحلا ىلإ تفتلاف « هيلع اولخدف مهل

 دعب بوقعي تلأسو « سانلا نم دحأ مهب ملع ام ةتغب اوؤاج مهمأ ةظلغم ًاناميأ يل

 فيكف ةنمأتسملا رمأ يف ًابجع كنم تيأر دقل « ريمألا اهيأ : هل تلقو « كلذ

 آفقاو ًابارغ تيأرو « سراف رمأ ين تركف يتأ كربخأ : لاقف ؟ مهب تملع

 تملعف « ًاضعب اهضعب عبت مث « يلجر عباصأ ىدحإ تجلتخاو ' اهقيرط ءازإب
 لسر وأ « ةنمأتسم موق عقصلا كلذ نم انيتأيس هّنأو ء فيرش ريغ وضع هنأ
 . ءالؤه اوناكف « ةلجأب اوسيل

 يلا ةبرضلا نع رافصلا ثيللا نب بوقعي تلأس : مكحلا نب يلع لاقو

 نضر و هناتعأ كاك نأ ركن ا. فجور هقلا ديف لح ةركتم يو ةدهجو لف
 طقسف « ةبرضلا هذه هبرضف هيلع عجرف « مهنم "الجر نعط هتأو « ةارشلا عئاقو
 ء بصق ةبوبنأ يمف يف ًاموي نيرشع تثكمف : لاق « طيخو در ىبح ههجو فصن

 نم ءيشلا دعب ءيشلا يقلح يف بصي ناكو ٠ يسأر حرقتي الثل حوتفم يمفو
 برحلل هباحصأ يبعيو جرخم ةبرضلا هذه عم ناك دقو : هبجاح لاق . ءاذغلا

 . لتاقيو

 علخم ةضف دجسم اهتلمج نم « ةينس ةيده هللاب زتعملا ىلإ بوقعي لسرأو
 ةسمخ هيلع ررقيو : سراف دالب ىطعي نأ لأسو « ًاناسنإ رشع ةسمخ هيف يلصي
 ناكو « شيرق نب نيسحلا نب يلع جارخإ ىلوتي نأ ىلع : مهرد فلأ فلأ رشع
 ديري « زتعملا ىلإ هباتك رثأ يف ناتسجس نم بوقعي صخش مث ٠ سراف ىلع
 « ةففخم ميم اهدعبو ةحوتفملا ةدحوملا ءابلاب يهو :تلق مب لزن مث « نامرك

 نب سابعلا نامركب ناكو : لاق  فامركو ناتسجس نيب لصافلا دحلا يهو

 « يدركلا ثيللا نب دمحأ هعمو « روك ملا نيسحلا نب يلع وخأ + شيرق نب نيسحلا
 ىلإ ثيللا نب يلع هاخنأ بوقعي مادقو ٠ زاريش ناديري نامرك نع اجرخف

 مث اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ةلمهملا نيسلا رسكب يهو : تلق ة  ناجريسلا

 + .ظامجدلا مقر لاق دي داكرك هرم فو منو تلألا ةعيو مكي هاو

 ١ اه يتلا قيرطلا : راتخملا .



 ريثك عمج يف قيرطلا نء هيلإ يدركلا ثيللا نب دمحأ درف . مب ىلع وه ماقأف
 لادلا حتفب يهو : تلق  هْرِجَباَرَد ىلإ اوراصف . مهريغو داركألا نم
 لاد اهدعبو ءار مث ةروسكم ميج مث ةدحوم ءاب اهدعبو فلأو ءار مث ةلمهملا

 ةميظع ةروك : لوألا : عضاوم ةثالث ىلع كارتشالاب عقي مسالا اذهو . ةلمهم

 نم ًاضيأ سرافب ةيرق : يناثلاو ؛ درجتبارد اهتبصق . سرافب ةروهشم
 وأ ىلوألا ىلإ مهريصم نوكي نأ لمتحيف « قيئزلا ندعم اهيف رذطصا لامعأ

 . هيلإ مهريصم لمتحي الو « روباسينب عضوم وهف : ةثلاثلا امأو ؛؟ ةيناثلا ىلإ
 . سرافب هل قلعت الف ناسارخب هّنأل

 نوبلطي بوقعي باحصأ نم ةعامجي ثيللا نب دمحأ رفظف : يوارلا لاق
 "سوؤرب ثيللا نب دمحأ هجوو ؛ةعامج مهنم برهو ' مهضعب لتقف . فلعلا

 . مهسوؤر نيسحلا نب يلع بصنف ٠ سراف ىلإ بوقعي باحصأ نم لتق نم
 نب قوط هتبراحمل نيسحلا نب يلع بدنف . نامرك لخدف . بوقعي ربخلا غلبف
 :يدركلا ثيللا نب دمحأ عم مدقت نم ىوس. داركألا نم فالآ ةسمخ يف سلغملا

 باتك هيلع دروف ٠ نامرك لمع نم سايإ ةنيدم ىلع لزن ىبح قوط راسو
 لمعب تنأ : قوط هيلع درف . هيلإ سيل "المع لخد ذإ أطخأ هنأ هملعي بوعي

 ركسع يف ناكو . بوقعي ىلع كلذ مظعف . بورهلا لمعب كنم ملعأ رفصلا

 لتقو قوطب عقوأف سايإ ةنيدم بوقعي ىفاوف . ءانبألا نم لجر ةئامثلث قوط
 بوقعي اوجشأ ىح ةئامثلثلا ءانبألا ربصو . مهنم يقب نم مزهو هباحصأ
 هذه يف بوقعي لتقو ٠ مهرخآ نع اولتق ىتح " اولبقي ملف . نامألا مهاطعأف

 . فيفخ ديقب هديقو سلغملا نب قوط رسأو « ًافلأ رسأو لجر يفلأ ةعقولا

 نع بوقعي لحرو . لاومألا هنم جرختساو : هريغو همعطم يف هيلع عسوو
 كلذو ٠ زاريشب هسفن ىلع نيسحلا نب يلع قدنخف . سراف لمع لخدو سايإ

 .مهلتقف : رعذق ١

 .سوؤر : عاق ؟

 . اولعفي : ع *

 فلا



 نيسمخو سمخ ةنس رخآلا عيبر رهش نم تيقب ةليل ةرشع يننثال ءاثالثلا موي يف
 نيتئامو

 لعف ام لعف سلغملا نب قوط نأ هملعي بوقعي ىلإ نيسحلا نب يلع بتكو
 دقف نامرك بلطت تنك نإ : هل لاقو هتبراحمب هرمأي مل هّنأو ٠ هرمأ ريغ نم
 لمعلا ميلستب نينمؤملا ريمأ نم باتكف سراف بلطت تنك نإو « كءارو اهتفلخ
 ىبح هلصوي نأ أيهتي ال هعم ناطلسلا نم ًاباتك نإ : بوقعي هيلع درف . فرصنأل

 اننيب فيسلاف الإو . هتلع حازأو ' عدو دقف دلبلا هل ىلخأ نإ هنإو دلبلا لخدي

 بتكو « خسارف ةئثالث زاريش نيبو هنيب عساو جرم وهو . ناكنس جرم دعوملاو
 عم . هل يغبني ام هنأ هنوملعي بوقعي ىلإ دلبلا هوجوو ديربلا بحاص
 دالب نع مهيفنو جراوحلا لتقو ةنايدلاو رطل نم ىلاعت هللا هل بهو ام
 نل نيسحلا نب يلع نآل « ءامدلا كفس ىلإ عرستلا « ناتسجسو ناسارخ
 تناك دقو . راصحلل زاريش لهأ دتعاو . ةفيلحلا تاتي الإ دليلا :ملسي
 يل را باحصأ نم سفنأ ةثالث اورسأ قوط باحصأ نم ةمزهنملا

 زاريشب اراد ىرتشا بوقعي ىلإ هجورخ تقو قوط ناك دقو . نيسحلا نب يلع
 عطقت ال : هنبا ىلإ قوط بتكف : الام اهيلع ةقفنلل ردقو ؛ مهرد فلأ نيعبسب

 قالطإ يف لأسو « يلإ نسحأو يمركأ دق بوقعي ريمألا نإف ٠ رادلا نع ءانبلا
 اذإ هقلطيل كلذ هلأس بوقعي ناكو . بوقعي باحصأ نم نيروسأملا ةئالثلا

 . سلغملا نب قوط بلصيل بوقعي ىلإ اوبتكا : نيسحلا نب يلع لاف « هيلإ اوفاو
 رومأ نع سلغملا نب قوط بوقعي لأسو ؛هنم هدنع 70
 هدنع لامب بوقعي ىلإ قوط برقتف . هدنع هرمأ فعضف . نيسحلا نب يلع
 يارا هرمأف» هيج لع اي: عقلا هللإ ةلئكج ب ةلخأ ىلإ تكي هت واي رارشب
 لاملا ذخأف « نيسحلا نب يلع دي ين باتكلا عقوف هنبا ىلإ بتكف ٠ كلذ لعفي نأ

 نب يلع دشتحاو « بوقعي فحزو « هراد ىلإ هلمحو : قوط راد نم هريغو
 .. نيس

 ملسمأ نيسحلا ن . يلع نع ينربخأ : بوقعي يل لاق « مكحلا نب دمحأ لاق

 *ا/



 دالب ىلإ رافكلا داركألاب هجوي ًاملسم تيأرفأ : لاق « معن : تلق ؟ وه
 دمحأ نأ ملعت ملأ ؟ مهاومأ نوذخأيو مهءاسن نولمحيو مهنولتقيف نيملسملا
 داركألا ضتفاو « دحاو مد ىلع ناسنإ ةئامعبس نامركب لتق يدركلا ثيللا نبا

 9 مهدالب لإ ةأرما يفلأ وحن مهعم اولمحو . تاتويبلا لهأ نم ركب ين

 مث . هرمأ ريغ نم اذه دمحأ لعف : تلق « ل

 ارارحأ انين يبان نيسحلا ا نب يلعل لق : هتارظانم ضعب يف بوقعي هل لاق

 هجوو مهيضري امب يلإ هجوف « نوبحي امب الإ مهدر يل ىتأتي ' سيلو مهب تئج

 كبراح نم ىلع كنوعو كوخأ انأف تلعف اذإف « بلا نم يلثم هبشي ام يسفن ين يل

 ةيرق لزنف « بوقعي لحنراو . لع لإ تاريخا ور ولايك ا نادر كل تدار

 ءاثالثلا موي نيسحلا نب . يلع ىلإ مكحلا نب دمحأ ىفاوو « " ناتسازوخ امل لاقي

 . بوقعي باتك هدي ىلعو « ةنسلا نم ىلوألا ىدامج نم نولخ نامثل

 ء شهدلا نم هب ” تئج امم ًاثيش نيسحلا نب يلع مهفي ملف : مكحلا نبا لاق
 دلبلا اذه يدورو كركذو « كباتك تمهف : هل ءاعدلا دعب باتكلا لصاحو

 ةلواحم يف هسفن عمطت نمم تسل يّنإف « نينمؤملا ريمأ نذإ * ريغب هرطسخ ميظعلا
 « بابلا اذه يف مامتهالا ةنوؤم كنع تطقسأ دقو « كاذ هنكمي نمم الو « ملظ

 ينو ٠ هناطلسو هضرأ يف هرمأب فرصتن هديبع نحنو « نينمؤملا ريمأل دلبلا نإف
 هتلمع ام باوج يف هيلإ تعجرو «كلوسر نم تعمتسا دقو « هتعاطو هللا ةعاط
 هيفف هتلمعتسا نإف « ًاحالص هيف كلو انل توجر امم كيلع هدروي ام هئادأو

 « هنع صيخحم ال ذفان ىلاعت هللا ردق نإف تيبأ نإو « ىلاعت هللا ءاش نإ ةمالسلا

 «نالذحلاا عراصمو يغبلا يعاود نم هب ذوعنو « ةكلهلا نم هللاب مصتعن نحنو

 موي بتكو ؛ كرمع يف هللا دم « هفطلب ًايندو ًائيد . ةمالسلا يف هيلإ بغرنو
 . نيتئامو نيسمخو سمخ ةنس « ىلوألا ىدامج نم تلخ ةليلل « نينثالا

 .نلو : عا

 . ناتسأ روح : ع ؟

 . هتلج : قع «
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 رشع ةسمخ نيسحلا نب . يلع ركسع يف عمتجا دقو « ناقيرفلا فازت مث

 عبرأل ءاعبرألا ةادغ ين كل ذو « عئالطلا ثيللا نب دمحأ هجوو « ناسنإ فلأ

 مث « بوقعي عئالط تفاو سيمحلاا موي ناك املو . روكذملا رهشلا نم نولخ
 نيسحلا نب "يلع باحصأ اولازأ ةيناثلا ينو « ةلمح اولمحف « ناشيحلا ! ىقتلا

 يولي ال مهوهجو ىلع اورمو اومزهماف « ةدلاجملا تقدصو « مهعضاوم نع

 , اوفقو اوعجرا نأ : مهيف حيصيو هباحصأ عبتي نيسحلا نب يلعو « دخأ ىلع دحأ

 تفاوف « هباحصأ نم ةدع ف يقبو « هيلإ او ةفتلي ملف « ىلاعت هللا ' مهدشاني
 دعب ةعقولا تناكو ٠ روكذملإ سيمحلا موي رصعلا عم زاريش باوبأ ةمزهنملا

 « زاريش يحاون يف مههوجو ىلع اورمف . باوبآلا مهيلع تقاضف « رهظلا
 تباصأو . فالآ ةسمخ رادقم مهنم مهعم ىتقلا تناكو «زاوهألا مهتميزه تغلبو

 طقسو « بوقعي باحصأ فايسأ هتروتعاو « تابرض ثالث نيسحلا نب يلع
 اهوعضوو هتمامع اوذخأف , نيسحلا نب يلع هنأ مهملعأف « هلتق اودارأف هتباد نع

 هل رمأف «بوقعي نم باوثلا هرسأ يذلا بلطو «بوقعي ىلإ هوداقو « هطسو يف

 « هترسأ بلكب يتئج امثإ : لاقف . اهذخأي نأ ىبأف ء مهرد فالآ ةرشعب
 « هديب طاوسأ ةرشع ًايلع بوقعي مّنَقو . لجرلا فرصناف ءاهريغ يدنع كلام

 نورشع هيف ديقب ديقي نأ بوقعي رمأو « اهرثكأ فتنف هتيحلب هبجاح ذخأو
 سلغملا نبا ىلإ ذفنأ دق ناكو « ةميحلا يف سلغملا نإ قوط عم هريصو « ”الطر

 نب يلع باحصأ قرفتو ؛ زاريش ىلإ هروف نم بوقعي راصو ؛ ًاضيأ هديقو

 « هيدي نيب برضت لوبطلاو زاريش ىلإ بوقعي لخد مم . يحاونلا يف نيسحلا
 دحأ ” قطني ملف . مهرب مهلاومأو مهءامد لحتسيو مهيذؤي زارييش لهأ نظو

 كلذ موقلا غلبو « زاريش بهنيو مهقلطي نأ رفظ وه نإ هباحصأ دعو ناك هّنأل

 املف « زاريش فاط نأ دعب هركسع ىلإ هتليل نم بوقعي عجرو . مهتويب اومزلف

  باتك ي ىدانو «٠ سانلا جرخف « قاوسألا ىلإ اوجرخيل نامألاب ىدان حبصأ

 ..يعتلا بوعي“. +٠ :تفاوو + :خ3

 . مهدشانيو : ع ؟

 زوون داو كاشي رد طا عا



 بيطخلا رمأف ةعمحلا ترضحو « مهاوآ نمم ةمذلا تئرب نأ : نيسحلا نب يلع

 مدقي مل ريمألا : لاقف كلذ يف هل ليقف « هسفنل عدي ملو هللاب زتعملا مامإلل اعدف
 ؛ ناتسجس لمع ىلإ عجرأ مث « مايأ ةرشع مكدنع يماقم امنإ : لاقو : دعب

 لاومألا ىلع شتفو « ثاثألاو شرفلا رضحأف نيسحلا نب يلع لزنم ىلإ هاخأ ثعبو
 « لاملا ىلع مهدي هنأ ركذف « هدعوتو ' هددهتف ًايلع رضحأف « اهيلع فقي ملف
 ضوعو «؛ةردب فلأ هنم ذخأ هنإليقو «ةردب ءايعرأ يتيما هل ار لف
 . مهرد ةئامثلث لجر لك زاريش " بع“ نم هباحصأ بوقعي

 ىلع نيتزوكبا دشو هييثنأ .رصعو « باذعلا " عاونأب الع بوقعي 0
 نوعبرأ هتميقو ' ىثشرف ىم تذخأ « تذخأ ام تذخأ دق : ىلع لاقف « هيغ

 فلأ نيثالث نود هنم * هعنقي ال هنأ هملعأو باذعلاب هيلع حلأو  رانيد 0
 مهلدف ٠ ”الطر نيعبرأب هديقو باذعلا ةدش نم سوسوو طلخو « رانيد فلأ
 ًارهوجو « مهرد فلأ فاللآ ةعبرأ هنم اوجرختساف ٠ هراد ِق عدم ىلع

 2 همتشو هبذعو هب رضف مهرد نب : نسحلا ىلإ هملسو باذعلاب هيلع حلأ م: ريثك

 نم بوقعي لحتراو . دحاو تيب يف امهسبحو « ًاضيأ سلغملا نب قوط بذعو
 لمحو « هدالب ىلإ ةنساا نم ىلوألا ىدامج نم اتيقب نيتليلل تبسلا موي زاريش

 . بايثلا نم غبصملا امهسبلأ نامرك ىتأ املف . هعم سلغملا نب قوطو نيسحلا نب يلع
 . ناتسجس ىلإ ىضمو « امهسبحو امهيلع ىدانو . عناق امهعنقو

 ةفالحلا ىلوتو ةنسلا هذه نم بجر نم نولخ ثالثل هللاب زتعملا ةفيلحلا علخو
 موي نم رهظلا ةالص عم هللاب يدتهملا علخو مويلا كلذ ين هللاب يدتهملا مامإلا

 عيوبو ٠ نيتئامو نيسمخو تس ةنس بجر نم تيقب ةرشع عبرأل ءاثالثلا
 ناك لب « رمأ ريبك يدتهملا ةفالخ يف رافصلا بوقعيل نكي ملو . هللا ىلع دمتعملا
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 'امو ناسارخ روك فرطتيو ؛ اهامعأو ناتسجسب كولملا نم هيلي نم براحيو وزغي

 بوقعي داع مث . ناتسجسب لصتا امو جنشوبو ةاره يحاونو ناتسهوق نم برق
 ىلإ راصو « مهرد فلأ فلأ نيثالش عجرو امالغ ىبجو سراف دالب ىلإ

 بتاكيو « جاردللاو برحلا ىلوتي سرافب لصاو نب دمحم ماقأو « ناتسجس
 ةنسلا يف لمح ام رادقم ناكف . لاومألا نم ىبحي ام ضعب لمحيو . ةفيلحلا
 : اهيلع ةبلغ اهب ًاميقم ناكو ٠ سراف دالبب جارحلا نم مهرد فلأ فالآ ةسمخ

 . هرقأ الل هئايلوأ ضعبب اهنع هفرص ةفيلحلا نكمأ ولو
 لود, "نيفاطو ينمو نا هني نم ةرخآلا ىداشع ف رجلا درو مث

 عست ةنس نم ةدعقلا يذ يف روباسين لخدو اهنم جرخ مث . خلب ةنيدم بوقعي

 عيمجو ناسارخ ريمأ يعازخلا رهاط نب دمحم ىلع طاتحاو . نيتئامو نيسمخو

 رهاط نب دمحم هعمو نيتئامو نيتس ةنس نم مرحملا يف اهنع جرخ 9 ء ةيرهاطلا

 يولعلا ديز نب نسحلا ءاقلل ناجرج وحن هجوتو . هلهأ نم نوتسو فينو :ًاديقم

 لاومأ نم ذخأ هدصقي بوقعي نأ ديز نب نسحلا غلب املوءناجرجو ناتسربط ريمأ
 ىلإ ناجرج نم صلختو « ًافلسو اياقب مهرد فلأ فلأ رشع ةثالث جارحلا

 «ناتسربط ةيراس ذخأ نم هباحصأ نم هجوو . ناجرج بوقعي لخدو « ناتس ربط

 ىلإ بوقعي جرخ مث ؛ًاريعش زيفق فلأ موي لك هباود ىلع قاعي ناجرحب ناكو

 هنأ هباحصأ بوقعي ملعأو . ريثك قلخ يف ديز نب نسحلا هيلإ جرخخو ناتس ربط
 . هدديع نم ةئامسمخ هعبتف . برحلل هسفنب مذقتو . مهنم مزهلا نم لتقي
 ناكو . موقلا ىلع ةميزهلا تناكف ةدحاو ةلمح هباحصأو نسحلا ىلع لمحف
 ناك هّنأل ةالغبو ًانوذرب همازمال ' هقيرط يف ةيرق لك يف دعأ دق ديز نب نسحلا

 يف ديز نب نسحلا عبتف هب بوقعي باحصأ قحالتو . محللا ريثك ”اليقث الجر
 ةئامثاث ديز نب نسحلا عم ناك امم بوقعي ذخأو ء ةديرج ' ليخ فالآ ةسمخ

 : مهرسأو مهيلإ ءاسأف بلاط يأ لآ نم ةعامجب رفظو :نيع اهرتكأ "الام رقو

 . نيتئامو نيتس ةنس بجر نم نيقب عبرأل نينثالا موي ةعقولا تناكو

 ١ راق نم تطقس : هقيرط يف .
 22 . ليخلا نم : عا؟
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 ةمومضملا ميملاو ةدودمملا ةزمهلاب يهو : تلق - "لمآ لخدف بوقعي مدقت م

 ىلإ ديز نب نسحلا برهو : لاق  ناتسربط دالب يسرك يهو « مال اهدعبو
 ١ مهنع ىحنتف « مهنم هفرعي ناك ام اهلهأ نم دجي ملف . سولاس اهل لاقي ةنيدم

 هغلبو « ةدحاو ةلحرم لحرف « ديز نب نسحلا بلطف لمآ نم ديوتي جرخ م

 بحاص هعمو ذورلا ورم لخخد دق رهاط نب هللا دبع نب رهاط نب نيسحلا نأ ربحلا
 بلط ين لاغيإلا نم رصقو « كلذل بوقعي جعزناف «يكرت يفلأ ين مزراوخ
 نيتس ةنس نم ةجحلا يذ ين يرلا ريمأ ىلإ بتكو عجرف 2 ديز نب نسحلا
 كلذ غلبف « هايإ هالو دق نينمؤملا ريمأ نأ هملعيو «٠ يرلا نم جرخي نأ هرمأي
 . لاومألا ذخأو سبحلاب دادغبب اوناك نيذلا هناملغ بقاعو هركنأف ةفيلحلا

 جرخف ٠ ناتسربط دالبب بوقعي و نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس تلخد مث
 هيلإ عمتجا نميف رحبلا ةيحان نم ديز نب نسحلا هقحلف ٠ ناجرج ديري مرحملا يف
 احس نوب قلب نا اكو توقعي قم تقف قير ظ ودان ا:نمأو كيدلا نم
 يفلأ هباحصأ نم تلتق ةميظع ةلزلز اهب تءاجف « ناجرج ىلإ بوقعي مزيماف

 يل ا ب « ديز نب نسحلا ىلإ ناتسربط تعجرو ناسنإ
 تمادو « سانلا لاومأ ذخأيو « جارحلاب اهلهأ فسعي ناجرحي بوقعي ماقأو

 بوقعي نع اولئسف دادغب ىلإ ناجرج لهأ نم ةعامج ىتأو « مايأ ةثالث ةلزلزلا
 دعتساو هيلإ ضوهنلا ىلع ةفيلحلا مزعف « فسعلاو توربحلاب هوركذف « رافصلا
 ةفيلحلا بتك مسوملا نع جاحلا عجرو يرلا ' راوج ىلإ ر رافصلا عجر الو « كلذل

 " يلوتم ذئموي وهو نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع ىلإ هللا ىلع دمتعملا

 نهيلط أ رفرو يرلا و ناعيرجو :تايسريلمو ناسا رخ لهأ نم جالا عيني دأب قارغلا

 باتك مهيلع أرقو 3 دالبلا يصاقأ نم نيمداقلا ججاحلا عمجف 3 هيلإ هنم ًاباتك

 لك لهأ ىلإ عفدو « ةخسن نيثالث لمعو . رافصلا يف عوقولاب نينمؤملا ريمأ
 رافصلا ٍبوقعي ىلإ ربحلا يمنو . قافآلا يف خسنلا هذبب رابخألا عيذتل ةخسن ةروك
 عفد امو « هللا ديبع راد يف جاحلا عمج نم ناك امو « هناملغ سبح نم ناك امب



 , روباسين ىلإ عجرف . هدصق يف ةفيلحلا يأر هل فشكناو « خسنلا نم هيلإ
 ىلإ ءاسأ روباسين ىلإ لخد املو « ةفيلحلا ءاقلل حلصت ةدع دحي مل هنأل عجر امّتنإو
 ةنس نم 'ىلوألا ىدامج يف ناتسجس ةهج ديري عجرو لاومألا ذخأب اهلهأ

 . نيتئامو نيتسو ىدحإ

 كلاملا باحصأ ىلإ ةفيلحلا بتك تجرخ ناتسجس ىلإ عجر الو
 بتكلا تدروف « ةيحان لجر لك ةيلوتب ددعلاو هاملا يوذو ناسارخب

 ركسع ىلإ لصو رافصلا نإ مث. . ناسارخ روك يف نوقرفتم رافصلا باحصأو
 سراف دالبو ناسارخ ةيالو هلأسو « ةفيلحلا بتاكو ناتسزوخ لامعأ نم مركم

 دادغب يبطرشو روكلا نم يعازحلا نيسحلا نب رهاط لآ ىلإ ًامومضم ناك امو
 « نيوزقو ناجيبرذأو يرلاو ناجرجو ناتسربط ىلع هل دعي نأو ٠ ىأر نم رسو
 بتكلا مهيلع تئرق نم رضحب نأو « دنسلاو ناتسجسو نامرك ىلع هل دقعي نأو

 ءىرق ام فالخ مهيلع أرقيو رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع راد يف تخسن يلا

 قفوملا كلذ لعفف « باتكلا اذبب باتكلا كلذ لطبيل . هركذ نم ”الوأ مهيلع

 دلاو هللا ىلع دمتعملا ةفيلخلا وخأ وهو « هللا ىلع لكوتملا نب ةحلط دمحأ وبأ هللاب
 ىلع ًايلوتسم قفوملا ناكو « هللا ىلع دمتعملا همع دعب مئاقلا ةفيلحلا هللاب دضتعملا

 ام ىلإ هباجأو « ريغ ال ةفالخلا مسا ىوس هعم دمتعملل سيلو اهلك رومألا
 ٠ يلا ةيالولا ىلإ بيجأو « رافصلا هبحأ ام مهيلع أرقو سانلا عمجو « بلط

 « رافصلا هبلط ام ىلإ ةفيلحلا ةباجإ نم ىأر نم رسب يلاوملا تبرطضاو « اهبلط
 سوسلا لخدو « كلذ نم هيلإ بيجأ ام ىلإ تفتلي ل رافصلا نإ مث . اوكرحتو

 اهلخد املو ؛ مركم ركسع نم برقلاب ناتسزوخ لامعأ نم ةنيدم ًاضيأ يهو

 مدقت مث ١ ةلجد يف هيلإ ردحنيل ةفيلخلا هل بهأتو دمتعملا ةفيلحلا ةبراحم ىلع مزع

 ريمألا تمهناو تباترا يلاوملا تناك دقو « ةفيلحلا ركسع هيلإ مدقتو رافصلا
 يأف الإو ٠ بتكلا نم هيلإ ذفنأ ام ببسب رافصلا لابقإ نأ تمهوتو « قفوملا

 لصافلا دحلا يهو « ناتسجس يسرك جنرز نم دصق جراخ نم بجعأ بيجع

 وهو « ةفيلخلا ةبراحمل قارعلا دالب ىلإ لوصولاو « ناسارخخو كرلاو دنسلا نيب
 درفنم رافصلاو « اهبرغو ضرألا قرش يف هتكلمم مداقتو هددعو هشويج يف

 ا



 كلذ ةفيلحلا غلب الو ! ؟رمألا اذه يف هكراشي الو هدضعي نم هعم سيل ' هشيجب

 نم لوأ نوكيل سوقلا ذخأو « هبيضقو ملسو هيلع هللا ىلص يبننلا دربب اعد

 . يلاوملا سفنأ تباطف ٠ رافصلا نعلو « ىمر

 يف رافصلا ركاسع تدرو بجر نم نولخ عستل دحألا ةحيبص ناك الو

 نم لوقاعلا ريدو بيسلا نيب ةيرق يهو . ' دنبرطصا هل لاقي عضو ىلإ ةيبعتلا
 لعفي ناك امك" هسفنب مدقتو « مهب لمحيل هباحصأ عمجو « طسوألا ناورهنلا

 نم جرخ نافصلا فقاوت الو « ءادوس جابيد ةعارد هيلعو لبقأو « كلذ لبق

 ناسارخ لهأ اي : رافصلا باحصأل لاقو نيفصلا نيب ماقف دئاقلا جتشخ يلاوملا

 بلطو تيبلا جحو نآرقلا ةوالتو ناطلسلا ةعاطب الإ مكانفرع ام . ناتسجسو
 نوعلملا اذه نأ كشن امو « * مامإلا عابتاب الإ مي ال مكنيد نإو « ” راكنإلا

 ناطلسلا اذهو ؛ روضحلاب هيلإ بتك دق ناطلسلا نإ : مكل لاقو « مكيلع هوم دق

 درفنيلف مالسإلا عئارشو هنيدب كسمتو قحلا مكنم رثآ نمف « هتبراحمل جرخ دق
 اذه ناكو « همالك نع هوبيحي ملف . ناطلسلل ًابراحم اصعلل ًاقاش ناك ذإ هنع

 . ًامادقم ًاعاجش جتشخ

 ريسمأ نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع نب رهاط نب دمحم صلخت الو
 هل لاق  ًأاديقم هلمحو هرسأ ركذ مادقت دقو  رافصلا رسأ نم ناسارخ

 « سابعلا دلو ىلإ انومتيدهأو مكلاومأب انومتيرتشا ٠ رهاط لآ اي : جتشخ

 ةضيب نع انبراحو شويحلا اندق ىبح « لاومألاو عايضلا انوكلمو انوفلختساف

 ناسارخ ياو اي كنع راكبا انبراح ىبح ايندلا نم جرخت ض « مالسإلا

 ةنيدم نم ليقثلا ديقلاو رسآلا دعب كانصلخو . نينمؤملا ريمأ انالوم عم
 ام ىلع هلل دمحلاف « ناسارخ ىلإ قارعلا نم كانددرو فاكإ لغب ىلع ةنيدم ىلإ

 . كيف ليمحلا لعفلا اذه انالوأو «٠ كصالخ نم انالوم هب لضفت

 . هشيج يف درفتم : ر ١

 . دينرطصأ : ق ؛ ديب رطصأ : ع ؟

 . راكذألا : ر م

 . ناطلسلا ةعاطب : ع 4
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 : رافصلا ربخ ةمتت ىلإ انعجر

 2 ليم يف اليم هركسعم ةحاسم تناكف رافصلا ركسع رزحو : يوارلا لاق
 ةرشع ىلع ديزي ناك مهعمج نإ ليقو « ةهارفلا ةياغ يف مهباود تناكو
 رجشلا نم قيرطلا يف ام عطقو دنحلا يف ءاطعلا ةفيلحلا عضوو « ناسنإ فالآ

 اورصنت نأ الإ وه ام ليقو ء اورمشو اهيف اودجو برحلل اودعتساو « لغدلاو
 بناج ىلإو هسفنب دمتعملا ةفيلخلا فقوو « مكيلإ مكتلود عجرت الف اومزهنت وأ
 هدج ركذ مدقت دقو - ينابيشلا ةدئاز نب ديزم نب ديزي نب دلاخ نب دمحم هباكر
 « ةدجنلاو سأبلا لهأ نم ةفيلحلا اوفنتكا ةعامج هعم فقوو - ديزم نب ديزي
 : لاقو هسأر ةفيلحلا وخأ قفوملا فشكو . باشنلاب ةامرلا هيدي نيب مدقتو
 قلخ نيتفئاطلا نيب لتقو ء رافصلا باحصأ ىلع لمحو . يمشالا مالغلا انأ
 طرقا درت ضو كلا ومأ ًاكرات ًاعجار ىلو لاحلا كلت رافصلا ىأر املف « ريثك
 مهسل الإ لجر هباحصأ نم تلفأ امو , ركاسعلا هعبتت ملف ههجو ىلع رمو

 ء مهب حارجلا لقثو 5 راهنألا ين اوطقاستف ليللا مهكردأو . هباصأ
 رافصلل دادغبب ةيجاسلا دانجألا هيلإ بسنت 'يذلا تسود نبا دواد جاسلاوبأ لاق

 « سانلا بلغت تنك فيكو « 5 ريبدت نم ًائيش كعم تيأر ام : مزهلا ال
 كنم ةفرعملا ةلق ىلع ًادلب تدصقو كمامأ كارسأو كلاومأو كلقث تلعج كنإف

 ترسو « كيلع حبرلاو دحألا موي تلتاقو . ليلد ريغب هراهنأو هصياغمبو هب
 تفاوت املف « ةلتخم ركاسعلا لاوحأو . ًاموي نيعبرأ ف طساو ىلإ سوسلا نم
 ريد ىلإ طساو نم تلبقأ كيلع مهرمأ مكحتساو مهلاومأ مهن ”ءاجو . مهددع
 عض اوم يف ودعت تلبقأو ةصرفلا ناكمإ دنع ترخأتو « نيموي يف لوقاعلا

 تمهوتو « رفظلا يف كشأ مو براحأ ينأ ملعأ مل : رافصلا لاقف . تبثتلا
 . هيلع تردق امب تيتأف رمألا اوردبف « يلع درت لسرلا نأ

 . راصتخال ا عم رهزألا نبا مالك نم هتلقن ام رخآ اذه : تلق

 كلن



 هلعج يذلا رهاط ١ ينأ نب دمحأ نب هللا ديبع نيسحلا يأ خيرات نم تلقنو
 تفذحو هترصتخاف هيف لوقلا لاطأ دقو « دادغبب رابخأ » يف هيبأ خيرات ىلع ”اليذ

 ىلع هتبلغو مهرد ىلع ثيللا نب بوقعي بوثو ناك : لاقف « هنم رركت ام

 تناكو « نيتئامو نيعبرأو عبس ةنس مرحملا نم نولخ سمحلا تبسلا موي ناتسجس

 وهو « رضنلا نب حلاص هجارخإ دعب نينس ثالث ' ( اذك ) رضن نب مهرد ةيالو

 ملو « نيتئامو نيثالثو عبس ةنس ةجحلا يذ يف ناتسجس نم « ةنانك يب نم لجر

 « يعوطتم هّنأ رهظيو كارتألاو ةارشلا براحي ناتسجسب ًاميقم رافصلا بوقعي لزي
 جنشوب دصق مث ةاره ىلإ جرخف « نيتئامو نيسمخو ثالث ةنس تناك ىبح
 بوقعيو زتعملا تامو زتعملا ةفالخ يف كلذ ناكو « ةونع اهذخأو اهرصاحو

 , اهنم جرخو خلب لخد مث « هللا ىلع دمتعملا مايأ ىلإ كلذ ىلع لزي ملو « هلاح ىلع'

 ةنس نم مرحملا يف كلذو ءدمتعملا ةفيلخلل ةعاطلا رهظي وهو زمرهمار ىلإ لصو مث

 ةرشع عبرأل دادغب اولخدف دمتعملا ىلإ هلسر لسرأ مث ٠ نيتئامو نيتسو نيتنثا
 ماقأو « طساو ىلإ راص مث « ةروكذملا ةنسلا نم ةرخآلا ىدامج نم تلخ ةليل

 راص مث « بجر نم نولخ .نامثل تبسلا موي لوقاعلا ريد ىلإ راص مث هنع ًابئان اهب
 هباحصأ عمج دادغب دصقي هّنأو دمتعملاب هربخ لصتا املو « اهب لزنف دنب رطصا ىلإ

 موي دادغب لخدو « هتبراحمل ًادصاق ئلزر قم م نم جرخو « فارطألا نم

 . ةنسلا نم ةجحلا يذ نم نيقب سمحلا دحألا
 رافصلا ةبراحمل ةفيلحلا ضب امل : رمع يبأ يضاقلا بتاك جرفلا وبأ لاق

 « هلعف ةبقاع ءوس رذحبو « فارصنالاب رمؤي قيرطلا نم هيلإ ريست هبتك لزت مل
 دق يتأب ةدراو رافصلا بتكو «ددتعلاو ددتعلا يف هيلإ ضبم دق نينمؤملا ريمأ نأو

 ةفيلحلا ىبَتع مث «.-هنم يعقوم ىلع هبنيو. يتفرشيل نينمؤملا ريمأ ضوه: تملع
 ببس ناكف « رافصلا قيرط ىلع ءاملا اولسرأو « ةروكذملا ةيرقلا ىلع لاتقلل هشيج

 مو . ناقيرفلا فطصاو « يردي ال وهو قيرطلا هيلع اوذخأ مهنإف ٠ ةيعزره

 ١ قف نم تطقس : ينأ .

  31نسحلا نب مهرد»» درو لبق نم همسا نآل 2 لصألا يف «اذك » تدرو «. .

 فلم



 هلاقثأ نم سانلا مغف + رافصلا مزبلا ىح ضعب ىلع مهضعب لمحب موقلا لزي
 دقلو . هوعبتال كلذ الولو :« ركمو هنم ةليح كلذ نأ اومهوتو « ةميظع ةمينغ

 فلأ نيرشع تقولا كلذ يف ناك يللاوملا دنحلا قشر نأ كلذ رضح نم يثدح

 . هيلع هللا حتف امب ًارورسم ةفيلحلا فرصناو . مهس
 ريمأ رهاط نب دمحم هللا دبع وبأ مويلا كلذ هرسأ نم صلخت نمم ناكو

 هيلع علخو « ديقلا هنع ةفيلحلا كفف . هديق يف وهو ةفيلحلا ىلإ ءاجو ناسارخ
 ًاناسنإ نأك مانملا يف ةليللا كلت ىأر هنأ راهنلا كلذ دمتعملا ركذو . ةيناطلس ةعلخ

 ايؤرلا صقو ١( : حتفلا ) 4 انيبم ًاحئتتف "كل انحف انإ إ» هردص ىلع بتك
 . ىلاعت هللا رصنب تقثو دق : مهل لاقو . هصاوخ ىلع

 ' عرضتو عوضخ اهيفو ةفيلحلا ىلإ رافصلا بتك تدرو ةعقولا لبقو
 رظنلاو ء هيدي نيب لوثفاب فرشنلاو « نينمؤملا ريمأ ةمدخلا الإ ءىجي ملهنأب ريو

 هوملعأ . دعب رافصلا قيراخم يف نحن : دمتعملا لاقف « هباكر تحت تومي نأو « هيلإ

 ا ار الا
 حتملاب هرب 4 نهاظ ني هللا ادع نإ ,رهاظ نب دمحم مع رهو هاط نب

 دادغبب ةطرشلا ىلوتي ذئموي وهو هيلإ بتكف ٠ رهاط نب داعب
 ىأر نم رسو دادغب يطرشو ناسارخخ ىلوتي ناك هتنإف ٠ روكدملا هيخأ نبا نع ةباين

 هب هلباق امو : رافصلا بونذ آد دع هلأ هلصاحو « ةليوط لوصف باتكلا قو

 اهركذ مدقت يلا دالبلاو ناسارخ هدلق هنأو : ماعنإلاو ناسحإلا نم ةفيلحلا
 ملو ٠ ةينسلا عايضلا هعطقأو هبتك يأ هتينكتب رمأو هتبترم عفر هنأو . اذه لبق
 : نايغطلاو يخبلا الإ كلذ هداز امف ٠ هلعف الإ هحالصتسا هيف ردقي امم ءيش قب
 . ةبلغلا ءاغتباو ةنتفلا ةراثإل نينمؤملا ريمأ باوبأ دصق اهنع در نإ ءايشأ سمتلاو

 هلامعأ ىلإ عوجرلاب بتكلا عباتو . هسمتلا ام ىلإ هتباجإ نينمؤملا ريمأ ري ملف
 « اهم هيلع هللا معنأ يلا معنلا لاوزل ضرعتلا هرذحو . اهايإ هالو يلا ةليلحلا
 تابلا لإ ريصملا ىلع ماقأ نإ هّنأ هفرعو . هتعاط نع جرخو هاصعو هفلاخ دقف

 ةعامج عم ىرخأ دعب ةرم كلذ يف هيلإ هجو مث : هتعاط نع جرخو هاصع دقف
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 هب مزلأ وه ام ىلإ عجري هنأ هيلإ مههجوتب ردقو « داوقلاو ءاهقفلاو ةاضقلا نم
 هنثي ملو ٠ نايصعلاو دانعلاو يغبلا ين دحاو ليبس ىلع ماقأف « هيلع بجوأو

 ليبس نع هدصيو نيحلا ىلإ هدوقي هيلع ناطيشلا ذاوحتسا لزي ملو « داشرإلا

 هيلع يضقي نأ ىأر هنم كلذ نينمؤملا ريمأ نيبت املف « ةكلهملا يواهم ىلإ ةاجنلا

 امع نوعلملا عفدل هتيافك ىلع ًادمتعم ىلاعت هللا ىلع ”الكوتم ضهنف « هلثم رمأ يف
 ىح « هيف ىلاعت هللا ءاضق هب قبس يذلا عرصملا ىلإ ريسلا ذغي وهو « هلواحي

 « نابلصلا اهضعب ىلع ًامالعأ رهظأو « طساوو مالسلا ةنيدم نيب قيرطلا طسوت
 « هتريرجب هملسيل هتريرسب هللا زرابو « ناميإلا لهأ ىلع كرشلا لهأ دجنتساو

 ًانالعإو ةمذلل ًارفخو ًاثكنو دوهعلل ًاضقن « هماكحأو مالسإلا عئارش قرافو

 هعمو نيملسملا دهع يلو دمحأ هللاب قفوملا هاخأ نينمؤملا ريمأ مدقف « ةقاشملل

 ةاماحملا يف تبثو مهتعاط هلل اوصلخأ نيذلا نينمؤملا ريمأ يلاوم نم ةعامج

  مهدييأت يف ىلاعت هللا ىلإ ةبغرلا نينمؤملا ريمأ مهعبتأو . مهرئاصب هتلود نع
 ملع يلا فقاوملاو تاقوألا ين نينمؤملا ريمأ هنعلو « مهودع ىلع مهرصنو
 نم نوكي ام لمأتي نينمؤملا 0 اهيف هتين قدص هللا

 هللاب قفوملا ناكو ٠ مهيلإ شويحلاو دادمإلا لصاويو « هئايلوأو هيلاومو هيخأ
 « نايصعلا عردا دق هتلالض عايشأ يف هللا ودع نوعلملا رهظو . ركسعلا بلق يف

 ناعمجلا ىءارت املف « هعابتأ ةرثكو هدشح روفو ىلع دمتعاو يغبلا لبرستو

 « هئايلوأو نينمؤملا ريمأ يلاوم ىلإ اوعرسأو « حالسلا هتلالض عايشأو هللا ودع رهش

 « ةذفان هماهسو ةنعاط هحامرو ةرتاب قحلا فويس هلالضو نوعلملا يف تعرشو

 ليولاب اوردابف ء هب لح ام هتلالض عابتأ ىأرو « حار كاب نوعلملا نأ ىبح 8

 نورسأيو مهيف نولتقي « هئايلوأو نينمؤملا ريمأ يلاوم مهيلع بكأو : روبثلاو

 رمآلا كزي ملو : هددع ىصحُي ال نم هتعامج نم راثلا ىلإ هللا لجعو : مهنم

 « مهيديأ نم الاس نينمؤملا ريمأ ىلوم رهاط نب دمحم هللا دبع وبأ عزتنا ىبح كلذك

 « ءيش ىلع نوولي ال « نيلولفم نيمزهنم نوقابلا ىلوف « مهرس نعاورسحو

 يلا مايألا فلاس يق هوكلمو هووح اوناك امو مهو ٠ نوعلا ا ىلاعت هللا ملسأو

 لبإلاو ثاثألاو ةعتمألاو لاومألا نم ضرألا راطقأ اهيف مهل ىلاعت هللا ىلمأ

 فدل



 «مايإ مهكلمو ءايلوألا رئاسو يارلا لعبا هءافأف : ريمحلاو لاغبلاو باودلاو

 . مهاحر ىلإ هب اوراصو
 بتك مث « هترصتخاف كلذ يف لوقلا لاطأ بتاكلا اذه نإف ةلمحلا ىلعو

 نم تلخ ةليل ةرشع قالا ءاعبرألا مويا نيب نردد ذنبع دتكز 3 ٠ هرخآ يف
 . نيتئامو نيتسو نيتنثا ةنس بجر

 فطختي طساو ىلإ ًامزهنم رافصلا ىضمو : اذه دعب خرؤملا اذه لاق مث
 هل ل ل ا

 « هركسعم ىلإ ةفيلخلا عجرو ؛ هلع اوكسمأف . بهنلاو ' بسكلاب ماختجالو
 ير اهرصاحو رست دصق مث « لاومألا ىبجو سوسلا ىلإ رافصلا عجر م
 ةفيلحللا ناكو ٠ لاوش ين سراف ىلإ لحر مث . هعمج رثكو : ًابئان اهيف بترو
 «ىأر نم رس ىلإ اهنمو دادغب ىلإ لحر مث « نيموي اهب ماقأو نئادملا ىلإ عجر دق
 . نابعش نم تلخ .ةليل ةرشع ثالثل ةعمجلا موي اهلخدو

 ثيللا نب بوقعي ةافوب ةفيلحلا ىلع ربحلا 'دروو : اذه دعب خرؤملا 0
 هلاومأ تويب ين بيصأ يذلاو .لاوش نم تلخ ةليل ةرشع عبرأل ءاثالثلا موي رافصلا
 . مهرد كتلأ لأ نويصح قرولا قمواع قاد فلا فاللآ ةعبرأ نيعلا نم
 ةفيلحلا ناك دقو : لاوش نم رجا عينا نيم ويب خصال نأ دج تاور

 طساو نم برق املف + بوقعي دنع نم فرصناف : بوقعي رمأ حلصيل هذفن

 مقو يرلاو نامركو سرافو ناسارخ دلق ناك دقو « بوقعي ةافو هب لصتا

 نم اهيلوي نأ لخ# ىأر نم رسو دادغبب ناتطرشلا هيلإ تريصو ناهبصأو

 عيمج نم اهالوتي يلا دالبلا جارخ نم ىبي ام يقلث هجوي نأ ىلعو : بحأ
 . لامعألا

 تدروو : هيلع بوقعي ركسع عامتجاب هناكم ثيللا نب ورمع هوخأ ىلوتو
 ىلوتي نأو ء ةعاطلاو عمسلاب هللا قلع دمتعملا ةفيلحلا يخأ قفوملا ىلإ ورمع بتك

 . ةنسلا نم ةدعقلا يذ يف هالوو ء هلاؤس ىلإ بيجأف : هالوتي هوخأ ناك ام

 فحل



 ةنس .ةيقب يف يفوت رافصلا بوقعي نأ ىلع لدي خبراتلا اذه ةقايس : تلق

 . مزملا بوقعي نأو : ةنسلا هذه يف ةعقولا ىكح هّنأل « نيتئامو نيتسو نيتنثا

 « ةنسلا ركذي لو « لاوش يف بوقعي ةافوب ربحلا دروو : اذه بيقع لاق مث

 نإف « اذه فالخ خيراوت ةدع نم هفرعأ يذلاو . ةنسلا كلت يف هتو» ىلع لديف

 لوأ ىف + + ناننازدخ ةآلو نابعأ خيرات ١ باتك يف ركذ يمالسلا نيسحلا ابأ

 نب بوقعي,قافو ببس ناك : لاقف رافصلا ثيللا نب ورمعب صتخملا لصفلا

 « هيلع توملا راتخاو هنم عنتماف جالعلاب هيلع ريشأف ٠ جنلوقلا هباصأ هّنأ ثيللا
 لاوش نم تلخ ةليل ةرشع عبرأل ءاثالثلا موي ناتسزوخ نم روباسيدنجي تامف

 . نيتئامو نيتسو سمخ ةنس نم

 دقو « ةفيحص ثيللا نب بوقعي ربق ىلع تيأر : يسرافلا ءافولا وبأ لاق
 اهيلع اوبتك

 ٍسيآب قارعلا كلم نم تنك امو سراف فانكأو اناساردخ تكلم

 سلاجي اهيف بوقعي "نكي مل اذإ اهميسن بيطو ايندلا ىلع ”مالس
 ةنس يوت رافصلا ثيللا نب بوقعي نأ : يتادوسم ' ةلمج يف يطخب تيأرو

 « اهب نفدف روباسيدنج ىلإ هتوبات لمحو « زاوهألاب نيتئامو نيتسو سمخ

 : هدعب بتكو 2 نيكسملا بوقعي ربق اذه : هربق ىلع بتكو

 ردكلا ثدحي يللايللا وفص دنعو اهب تر رتغاف يلايللا ”كتملاسو

 « هناديععب نفدو روباسدنجي يوت هّنأ رخآ عض وم يف يف ًاضيأ يطخب تيأرو

 « جنلوقلا ةلعب هتافو تناكو . روكذملا خيراتلا يف قا رعلا دصاق وهو « ملعأ هللاو

 « اهيلع توملا راتخاو اهنم مدافعا دز هلا رخال نا ورع

 ناتيعس لع هلع نو اموي رشع ةتس قاوُفلاو جالوتلا هلعاودب تناكو

 . ًاروهشو ةنس ةرشع عبرأ يحاونلا كلتو
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 تام هّنأ نيتثامو نيتسو سمخ ةنس يف هخيرات يف ريثألا نبا انخيش ركذو

 جنلوقلا ثيدح ركذو « ةنسلا نم لاوش رشع عسات يف ثيللا نب بوقعي اهيف
 .يهو : تلق - زاوهألا روك نم روباسيدنجي تام هّنأو « ةنقحلا نم هعانتماو
 ناكو : ًاضيأ انخيش لاقو  سراف دالبو قارعلا نيب ناتسزوخ لامعأ نم
 .« سراف لامعأ هدلقيو هليمتسيو هاضرتي ”الوسر هيلإ ذفنأ دق دمتعملا ةفيلحلا

 ًافيغرو ًافيس هدنع لعجو . هل سلجف ٠ ضيرم بوقعيو هيلإ لوسرلا لصوف
 لق : هل لاقو ةلاسرلا ىدأف « لوسرلا رضحأو . لصب هعمو راكشحلا زبخ نم
 تيفوع نإو « ينم تحرتساو كنم تحرئسا دقف تم نإف «ليلع ينإ ةفيلخلل

 : ينرقفتو ينرسكت وأ يرأثب ذخآ ىبح فيسلا اذه الإ كنيبو يب سيلف
 . تام نأ بوقعي ثبلي ملف « لوسرلا داعو ٠ لصبلاو زبحلا اذه لإ دوعأف

 ةنيصح ةنيدم روباسيدنج نإ « كلامملاو كلاسملا ١ باتك يف لقوح نبا لاقو
 رافصلا ثيللا نب بوقعي اهنطتقو « هايمو ةريثك عورزو لخن اهبو ءريحلا ةعساو
 . ةريثكلا ريملاب اهاصتاو اهبصحل

 لق ناكو « هتابثل « نادنسلا» بوقعي ىمسي يولعلا ديز نب نسحلا ناكو

 نيعبرأ هترشاع نم لك : لوقي ناكو « ًامزاح القاع ناكو « ًامسبتم ىري نأ
 . ةنس نيعبرأ يب اهفرعت ال هقالخأ فرعت الو ًاموي

 لاقي ىبح , ناسحإلا ةياغ ةسايسلاو ريبدتلا ف نسحأ ورمع ىلوت املو (351)
 ليوط نمز ذنم ةكلمملا نيناوق ىلإ ةيادهلاو دونجلل ةسايسلا نسح يف كردأ ام

 ًاريثك ًائيش ١ ناسارخ رابخأ » باتك يف يمالسلا ركذو . ثيللا نب ورمع لثم
 رو در امستكل) لل ع و يرال لإ ١ هعازقت :ةباقو هكا و ةعباقك ,نم
 نأو « كلذ ىلع هسفنب رضحيو « ةرم رهشأ ةثالث لك ين دنحلا يف قفني ناك هنأ
 يدانيو نورضاح مهرسأب دنحلاو « هيدي نيب لاومألاو دعقي شيحلا ضراع
 . سرافلا ةلآ عيمجي ضراعلا ىلإ هتباد مدقتف « ثيللا نب ورمع مساب ”الوأ يدانملا

 ذخأيف ةرص يف هيلإ لمحتف « ورمع مساب مهرد ةئامثلث نزوب رمأيو اهدقتفيف
 تبجوتسا ىبح نيئمؤملا ريمأ ةعاطل ىقفو يذلا هلل دمحلا : لوقيو اهلبقيف ةرصلا

 كلذ دعب ىعدي مت ء هفخ عزني نمل نوكتف . هفخ يف اهعضي مث + قزرلا هنم
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 « هرفلا مهاودبو ةماتلا مهتالاب نوض رعتسيف مهبتارم ىلع موستلا باحصأب

 نمف « اهريبكو ةلآ ريغص نم لجارلاو سرافلا هيلإ جاتحي ام عيمجي نوبلاطيو

 يف هتباد تناك ًاسراف ًاموي ضرتعاف « هقزر هومرح اهنم ءيش راضحإب لخأ
 « اهنمستف كتأرما ىلع هقفنت انلام ذخأت اذه اي : ورمع هل لاقف « لازملا ةياغ
 « ءيش يدنع كل سيلف ضما ؟ قازرألا دحجت اهبو براحت اهيلع يلا كتباد لزبمو
 « ىباد تنمستسال يتأرما تضرتعا ول « ءادفلا كل تلعج : يدنحلا هل لاقف

 ْ . كتبادب لدبتسا : لاقو هئاطعإب رمأو ورمع كحضف

 هللا همحر ياحلا ميدعلا نباب فورعملا « نيدلا لامك يضاقلا ركذ : تلق

 هذه لثم اهمنأل « انهاه اهركذأ نأ قيلي ةياكح « بلح خيرات » يف « ىلاعت

 : يهو « ةياكحلا

 ًافورعم « ًاهيبن باتكلا نم الجر ىلو دق ذابق نب ناورشونأ ىرسك ناك
 : ىرسكل لاقف « دنحلا ناويد « ناورهنلا نب كباب هل ,لاقي « ةيافكلاو لقعلاب
 رومألا ين ةظلغلا ضعب يل لمتحن نأ هحالص نم ًارمأ ىبتدلق دق كنإ « كلملا اهمأ

 ةبساحمو اهتلآ لامكب ةقبط لك ذخآو « رهشأ ةعبرأ لك يف دونحلا ضرع يهو
 مهتغلابم يف رظنلاو يمرلاو ةيسورفلاب لاجرلا بيدأت ىلع نوذخأي ام ىلع نييدؤملا

 : ىرسك لاقف « اهيراجم ةسايسلا ءارجإ ىلإ ةعيرذ كلذ نإف ٠ مهريصقتو كلذ يق

 بيجملا دارفناو « هلضف يف امهكا رتشال « بيجملا نم ىظحأب لأس امب باجملا ام
 طسبو «ةبطصم ضرعلا عضوم يف هل تينبف رمأف «كتلاقم ققح « ةحارلاب دعب
 ةلتاقملا نم دحأ نيقبي ال : هيدانم ىدانو سلج مث « ةرخافلا شرفلا اهيلع هل

 لعفو ء اوفر صناف مه رمأف « ىرسك ري ملو اوعمتجاف ٠ ضرعلل رضح الإ

 مويلا يف ىدانف « اوفرصناف مهرمأف مهيف ىرسك ري ملو « يناثلا مويلا يف كلذ
 « ريرسلاو جاتلاب مركأ "نم الو « دحأ ةلتاقملا نم نفلختي ال سانلا اهيأ : ثلاثلا

 هحالسب حلستف «٠ كلذ ىرسك غلبو « ةاباحم الو هيف ةصخر ال ضرع هنإف

 ًاعردو ًافافجت سرافلا هب ذخؤي يذلا ناكو « كباب ىلع ضرتعاف بكر م

 ةقطنم همزلت ًازرجو ًاسرتو ًاحمرو نيقاسو نيدعاسو ًارفغمو ةضيبو ًانشوجو

 نيرتوو « ةباشن نيئالثو :امهيرتوب ناسوق اهيف ةبعجو « ًادومعو انيزربطو

 دف



 حالسب كباب ىلع ىرسك ضرتعاف « ًايرهظ هرفغم يف سرافلا امهقلعي نيفوفلم
 ىرسك ركذف « همسا ىلع كباب زحي ملف « امهب رهظتسي نيذللا نيرتولا الخ « مات
 : لاقو « همسا ىلع زاجأف ؛ كباب ىلع ضرتعاو . هرفغم يف امهقلعف نيرتولا
 ةعبرأ 'قزرلا نم هلام رثكأ ناكو . مهردو مهرد فاللآ ةعبرأ ةامكلا ديسل
 . دحاو مهردب ىرسك لضفف « مهرد فالآ

 يملت ال « كلملا اهيأ : لاقف ىرسك ىلع لخد هسلجم نم كباب ماق املف
 مسحو « فاصنإلاو ةلدعملل ةبردلا الإ هب تدرأ امف « يطالغإ نم ناك اه ىلع
 حالصو اندوأ ةماقإ هب ديري اميف دحأ انيلع ظلغأ ام : ىرسك لاق . ةاباحملا ةدام
 هوجري امل « هيركلا ءاودلا برش لجرلا لامتحاك « هتظلغ هل انلمتحا الإ انكلم

 . هتعفنم نم

 : رافصلا ثيللا نب ورمع رابخأ ةمنت ىلإ انعجر

 روث وبأ ناكو ء روث يبل ًاعبت ةمثره نب عفار ناك : ًاضيأ يمالسلا لاق
 ناك روباسين رافصلا بوقعي ىفاو املف «  يعاز رجلا رهاط نب دمحم داوق دحأ

 بوقعي فرصنا املف . رهاط نب دمحم ىلع بوقعي ليام نس ٠ ةلمج نم روث وبأ

 ةيحللا ليوط هلجر ناكو « ةمئره نب عفار هعمو . روث وبأ هبحص ناتسجس ىلإ

 لاق هدنع نم جرخخ املف . بوقعي ىلإ ًاموي لخدف « ةقالطلا ليلق هجولا هيرك

 عيمج عفار عابف « ءاش ثيحب قحليلف لجرلا اذه ىلإ ليمأ ال ين نإ : برقعي
 لر كلان ماقأو ..قافنر. جتك .ىرق نم .يهو + نيابي هلرنم الإ ترضلا م هنالا

 نم « ةاَرَه لبج نم : ناتسجخو  يناتسجحلا هللا دبع نب دمحأ همدقتسا نأ

 هتعاط علخ مث . رافصلا بوقعي عابتأ نم يناتسجحلا ناكو ؛  سيغداب ىرق
 ليملا رهظي ناكو : نيتئامو نيتسو ىدحإ ةنس يف ماطسبو روباسين ىلع بلغتو
 ين بتكي ناك هّنإ ىبح « هيلإ روباسين لهأ بولق كلذب ”اليمتسم ةيرهاطلا ىلإ
 ٠ . يرهاطلا هللا دبع نب دمحأ : هبتك

 كفر



 مدقف « همدقتسي « هدلب يف وهو « ةمئره نب عفار ىلإ يناتسجحللا بتك مث
 سيلو «٠ ةروهشم فقاومو بورح يناتسجخللو . هشيج بحاص هلعجف « هيلع
 دقو «هالتقو هيلع اقفتا هناملغ نم نيمالغ نإ مث . انهاه اهنم ءيش ركذ ضرغلا

 نيتسو نامت ةنس لاوش نم نيقب تسل ءاعبرألا ةليل يف كلذو « مانو ركس

 , يناتسجحلا شيج ىلع كلذ دعب مدقف « ًابئاغ ةمئره نب عفار ناكو . نيتئامو

 ..روباسينب ليقو «٠ ةاره ةنيدمب هوعيابو مهيلع هومدقف

 اهلعجو « ناسارخ ةيالو نع رافصلا ثيللا نب ورمع هللاب قفوملا لزع مث

 ميقموهو « .نيتئامو نيعبسو ىدحإ ةنس يف يعازخلا رهاط نب دمحم هللا دبع يبأل
 ءارو ام لامعأ الخ ام . ةمئره نب عفار اهيلع رهاط نب دمحم فلختساف : دادغبب

 ا ل ا ا ل ل

 رهاط

 نسحلل اتناكو «٠ ناتسربطو ناجرج دصقب عفار ىلع قفوملا بتك تدرو مث
 دمحم هوخأ امهيلع ىلوتساو « نيتئامو نيعبس ةنس ينوتو « ' يولعلا ديز نبا
 ذابارتسا ىلإ ديز نب دمحم اهقرافف « نيعبسو عبرأ ةنس يف عفار هءاجف « ديز نبا

 . مليدلا دالب ىلإ ريسي رفن يف اليل اهقراف مث ٠ نيتنس ةدم عفار اب هرصاحف

 . نيتئامو نيعبسو عبس ةنس يف ناتسربط ىلع عفار ىلوتساو
 ىلوتو نيتئامو نيعبسو عست ةنس بجر يف هللا ىلع دمتعملا ةفيلحلا يوت مث

 دضتعملا ىلوو « روكذملا قفوملا نب دمحأ سابعلا وبأ هللاب دضتعملا هدعب ةفالحلا
 نب رصن هيخأ ةافو دعب رهنلا ءارو ام ' يناماسلا دمحأ نب ليعامسإ ميهاربإ ابأ

 . ةرخآلا ىدامج نم نيقب عبسل رصن ةافو تناكو : تلق كوي

 اهالوو ناسارخ نع ةمئره نب عفار لزعو : لاق  دنق ةرمسب .نيعبسو عست ةنس

 نيعتسيل هل نيرواجملا كولملا نداه هنإ مث « يرلاب عفار يقبو ء ثيللا نب ورمع

 نب ورمع هعقاوف « روباسين ىلإ جرخ كلذ هل م.املف ٠ ثيللا نب ورمع ىلع مهب
 ىلإ هعبتو ورمع همزهو «. نينامتو ثالث ةنس نم رخآلا عيبر رهش يف ثيللا

 تف



 هدصقم نأ ورمع ملعف ءورم وأ ةاره ىلإ اهنم جرح نأ عفار دصقو « درويبأ

 نم جرخف « كلذ عفار ملعف « قيرطلا هيلع ذخأيل ورمع اهدصقف ء« سخرس
 « اهلخدف روباسين باب هدروأ ىبتح سوط لابج ىلع هب ذخأف « ليلد هعمو درويبأ

 مزراوخ يحاون ىلإ لصوو هباحصأو عفار مزهمناف اهب هرصاحو « اهيلإ ورمع داعف
 موي كلذو « ةليلق ةمذرش يف لامو ةلآ نم هعم ناك ام لمحو « تازامحلاا ىلع

 ريمأ هيلإ هجوف ٠ نيتئامو نينامثو ثالث ةنس ناضمر رهش نم نيقب سمحلل تبسلا
 بئانلا هدجوف « مزراوخ لصي نأ ىلإ هيلإ جاتحي امو هتمدخب موقي ًابئان مزراوخ
 « نينامتو ثالث ةنس ةعمجلا موي لاوش نم نولخ عبسل هلتقف « هباحصأ نم فخ يف
 ىلإ هسأر ورمع ذفنأف ٠ روباسينب وهو ثيللا نب ورمع ىلإ هلمحو « هسأر رحو

 . عفار بستناف « همأ جوز ةمئ ره امنإو « ةمئره نبا عفار نكي ملو « هللاب دضتعملا

 ' درموت نبا عفارو ؛ رهشأ هنأل هيلإ

 ةعمجلا موي يفو : " نينامثو ثالث ةنس يف هخيرات يف يربطلا ريرج نبا لاقو
 مدقو « ةمئره نب عفار لتقب ربانملا ىلع بتكلا تئرق ةدعقلا يذ نم نيقب نامثل

 نم نولخ عبرأل سيمحلا موي دادغب ىلإ عفار سأرب ثيللا نب ورمع لوسر

 يئرشلا بناحللا يف هبصنب رمأف ٠ دضتعملا ىلع نيتئامو نينامثو عبرأ ةنس مرحملا
 راد ىلإ هودر مث « ليللا ىلإ راهنلا ةيقب يلبرغلا بناحلا ىلإ هليوحت مث ء رهظلا ىلإ
 . ثيللا نب ورمعل نوحيج طش ىلإ ناسارخ تفصو : ىمالسلا لاق « ناطلسلا

 فسوب ابأ هانكو « ةمنره نب عفار روهشملا رعاشلا يرتحبلا حدم دقو : تلق

 . قارعلاب وهو مهرد فلأ نيرشع هل لسرأف « هيلإ اهلسرأو « هحيدم يف
 دضتعملا ىلإ ةمئره نب عفار سأرب ثيللا نب ورمع هجو الو : يمالسلا لاق

 هودعوف « رهاط نب هللا دبع مسرب ناك ام لثم رهنلا ءارو ام لمع هولوي نأ لأس

 اهلبقي نأ ىبأف « روباسين يف وهو هتلصوف اياده دضتعملا هيلإ لسرأ مث كلذب
 يفتكملا ىلإ لوسرلا بتكف « رهنلا ءارو ام لامعأ ةيلوت نم هودعو امب ءافولا نود

 « ورمع هلأس امب « هيبأ صاوخ نم ةعامج هدنعو يرلاب ناكو « دضتعملا نب هللاب

 هللاب دضتعملا هل اهريس يلا ايادهاو دهعلا هيلإ لمحف « اهب دهعلا هيلإ اوذفنأف

 . 15١56 - ؟١هو :"” يربطلا خيرات ؟ . درمون : ق١
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 « هيدي نيب تعضوف « علخ ' تونمد" عبس ايادملا يف ناكو + اهلمتأ نم عنماو

 « نيتعكر ىلص ةعلخ سبل املكو ٠ ىرخأ دعب ةدحاو علخلا لوسرلا هيلع ضافأو
 : ورمع لاقف « هتلأس يذلا : لاق ؟ اذه ام : لاف . همادق دهعلا عضو م

 « فيس فلأ ةئامب الإ كلذ يلإ ملسي ال دمحأ نبا ليعامسإ نإف ؟ هب عنصأ ام

 هعضوو هلبقو دهعلا ذخأف « هتيحان يف لمعلا ىلوتتل نآلا رمشف هتلأس تنأ : لاقف

 « مهفرصو مهرد فلأ ةئامعبس هعم نمو لوسرلا ىلإ ورمع ذفنأ مث « هيدي نيب

 نوحيج رهن مهيلإ ليعامسإ ربعف , دمحأ نب ليعامسإ ىلإ ًاشيج ورمع زهج مث
 « روباسين يب رافصلا ثيللا نب ورمعو « نيقابلا مزهو مهضعب لتقف « مهلتاقو
 نينامثو تس ةنس لاوش نم تيقب ةليل ةرشع يتنثال نينثالا موي ةعقولا تناكو

 . رهنلا ءارو ام لامعأ نم ىهو « اراخب ىلإ ليعامسإ داعو « نيتئامو
 « رشب نب دمحم « ليعامسإ ةبراحمل ثيللا نب ورمع بدتنا : يمالسلا لاق

 قلحي وهو رشب نب دمحم ىلع يزجسلا ىسوم لخد نوحيج ليعامسإ ربع املف
 ليعامسإل هسأر نأ ينعي ؟ كسأر قلح يف ليعامسإ تنذأتسا له : هل لاقف هسأر
 نم اوبراحت مث « هللا كنعل ينع برغا : دمحم هل لاقف « هتبراحمل بصتتا هنأل

 سوؤرلا رئاس ةلمج يف هسأر زحو هيلع اوضبقو رشب باحصأ فشكناف ء« دغلا
 نع سوؤرلا اوزيميل هباحصأ نم ةعامج اولخدأو « ليعامسإ ىلإ اهولمحو
 « رشب نبال يزجسلا ىسوم لاق امب ليعامسإ مهضعب ملعأف «٠ رشب نبا سأر
 . هن لأفلا ىرج امم بجعتف

 موي فو : هلاثم ام نيتئامو نينامثو عبس ةنس يف هخيرات يف يربطلا ركذو
 هنأ ناطلسلا ىلع ركذ اميف باتك درو ىلوألا ىدامج نم نيقب سمحلا ءاعبرألا

 حابتساو ًارمع رسأف « ةعقو ثيللا نب ورمع نيبو دمحأ نب ليعامسإ نيب تناك

 ام هيلوي نأ ناطلسلا لأس ًارمع نأ ' ليعامسإو ورمع ربخ نم ناكو . هركسع

 ام ىلع ءاوللاو علخلاب روباسينب ميقم وهو هيلإ هجوو « كلذ هالوف رهنلا ءارو

 تيلو دق كنإ : ليعامسإ هيلإ بتكف دل ا
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 « كدي يف امب عنقاف ٠ رغث يف انأو « .رهنلا ءارو ام يدي ين انأو « ةضيرع ايند

 خلب رهن رمأ نم هل ركذو . كلذ ىلإ هتباجإ ىبأف « رغنلا اذهب ًاميقم يكرتاو
 . :تلعفل .هنيعأو لاومألا ندي ةركسأ نأ ءاشأ ول. : قرمع لاقف + ةروبع ةدشو
 رهنلا ربعو نيقاهدلاو ءانتلا نم هعم نم عمج هنع هفارصنا نم ليعامسإ سئي املف

 هيلع ليعامسإ ذخأو « خلب لزنف ثيللا نب ورمع ءاجو . ينرغلا بناحلا ىلإ
 « ركذ اميف ةزجاحملا بلطو « لعف ام ىلع مدنو .« رصاحملاك راصف « يحاونلا

 ىلوف « ورمع مزه ىبح ريثك لاتق مهنيب نكي لو « كلذ هيلع ليعامسإ ىبأف
 اوضما : هعم نم ةماعل لاقف . برقأ اهنإ هل ليق هقيرط يف ةمجأب رمو « ًابراه

 هتباد هب تلحوو « ةمجألا لخدف « ريسي رفن ف .ىضمو ٠ حضاولا قيرطلا يف
 ءاجو « هيلع اوولي ملو هعم نم ىضمو « ةليح هسفن يف هل نكي حلو « تعقوف
 ليعامسإ حدم ىرج ام دضتعملا غلب املف « ًاريسأ هوذخأف ليعامسإ باحصأ

 هجويو « ورمع دي يف ام لك ليعامسإ ميهاربإ وبأ دلقي : لاقو « ًارمع مذو
 علملاب هيلإ

 ىدامج لوأ يو : 'هلاثم ام نينامتو نامت ةنس يف ًاضيأ يربطلا ركذ مث

 نب ليعامسإ نأ يل ركذو .« دادغب ثيللا نب ورمع لخدأ سيمحللا موي ىلوألا

 راتخاف « نينمؤملا ريمأ ىلإ ههيجوت نيبو 'ًاريسأ هدنع ماقملا نيب هريخ دمحأ

 . ههجوف « نينمؤملا ريمأ ىلإ ههيجوت
 اهب هاقالف خلب ىلإ ورمع جرخ مث : « ناسارخ رابخأ » يف يمالسلا لاقو

 ةنس لوألا عيبر نم فصنلا ءاثالثلا موي كلذو . هيلع ضبقو همزهف ليعامسإ

 ام دالب نم يهو : تلق  دنقرمس ىلإ ًاديقم هذفنأو « نيتئامو نينامتو عبس

 فسوب ابأ هاخأ هيلإ مضو 8 لاق  نوحيج وه رهزلا اذهو 3 ًاضيأ رهنلا ءارو

 ءاوللاو ناسارخ دهعب حتفلا نب هللا دبع دضتعملا دنع نم هيلع درو نأ ىلإ . همدخيل

 نب ورمع لمح ىلوتيل ”ناسنإ هعم مدقو . نينامثو نامت ةنس يف علخلاو جاتلاو

 .؟؟.# : م” يريطلا ١

 .ًاريمأ :.ققر ع ؟
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 . هلمحف « هيلإ ليعامسإ هملسف دادغب ىلإ ثيللا
 رافصلا ثيللا نب ورمع نإ : هخيرات يف اذه لبق روكذملا رهاط يبأأ نبا لاقو

 ءاعبرألا موي خلب باب ىلع ةعقولا تناكو . هباحصأ نم ريثك قلخ لتقو مزبنا
 نبا بره كلذ لبقو« نيتئامو نينامثو عبس ةنس رخآلا عيبر نم تيقب ةليل ةرشع يتنث
 قلخ يف هداوق نم دئاق هعمو ءدمحأ نب ليعامسإ ىلإ ثيللا نب ورمعبتاك ةعيبر يبأ
 هباحصأ ١ بره رثك مث « ربحا فرع دقو ةءقولا موي ي ورمع حبصأف ( ريثك

 ثعبو «ركسعلاب ليعامسإ لغتشاو « برهو ورمع بلق فعضف « ليعامسإ ىلإ

 ليعامسإ هريسو « هيلع اوضبقف « سرف ىلع ًافقاو هودجوف « ًاشيج ورمع بلط يف
 رمأ هيلع دري ىتح « دنقرمس ىلإ هريس هنأو « ىرج امب هربخأو « دضتعملا ىلإ
 ناك ام ليعامسإ ةفيلحلا دلقو « كلذب ةفيلحلا رورس دتشاف « نينمؤملا ريمأ

 بلط يف ليعامسإ ىلإ حتفلا نب هللا دبع هجوتو . هلمع ىلإ ًافاضم ورمع هدلقم

 ىلإو هلسرأو هديقف « ًارمع رضحأف « هيلإ هجو ليعامسإ ىلإ لصو املف .« ورمع
 كرحت نإ : ورمعل ليقو « روهشم فيس هديب ليعامسإ باحصأ نم لجر هبناج
 موي ناورهنلا ىلإ اولصوو « دحأ كرحتي ملف « مهيلإ كسأر انيمر دحأ كرمأي
 « ورمع ديق لحو « نينامتو نامت ةنس رخآلا عيبر رهش نم نيقب ثالثل ءاثالثلا

 ةبقلا يف ورمعو هئاقلل دنحللا بكر ىلوألا ىدامج ”لهتسم سيمحلا موي ناك املف

 سبلأو « ةبقلا نم ورمع لزنأ ةمالسلا باب غلب املف « هيلع ' اهالج ىخرأ دق

 ناك اذإ هل لاقي . نامانس هل لمج ىلع لمحو . طخسلا سنربو جابيد. ةءارد
 هادهأ دق ورمع ناكو « عافترالا ةياغ يف « «جلافلا» ةروصلا هذه ىلع ًامخض

 « ةضضفم ناسرأو بقا ولي لو جايدلا ليك سلا دقو. تمزج يملأ امج

 ورمعو « يبسحلا رصقب ب ةفيلخلا راد ىلإ مظعألا عراشلا يف اهقتشاف دادغب لخدأو

 ءاعدلا نع تكسمأو « ةماعلا هل تقرف « هنم ءاهد عرضتيو وعدي هيدي 'مفار

 « ةعاس هيدي نيب فقوف : هب لفتحاو هل سلج دقو ةفيلحلا لع لخدأ مث « هيلع

 نم جرخأ مث « ورمع اي كيغبب اذه : هل لاقو « ًاعارذ نيسمخ ردق امهنيبو
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 ةأرما جّوزت دق رافصلا بوقعي هوخأ ناكو « هل تدعأ دق ةرجح ىلإ هيدي نيب

 مث « ورمع هوخأ اهجوزت بوقلعي يوت املف « ناتسجس دلب نم برعلا نم
 . ةيراج ةئامعبسو فلأ اهل ناكو « ادلو فلخت لو تيفوت

 « ثدحملا مهفلا نب دمحم نب نيسحلا يلع يبأ دنع تنك : ميضعاللا

 رافصلا نب ورمع تيأر «يلع ابأ اي :هل لاقف ثيدحلا باحصأ نم ”لجر لخدف
 ةفيلخلل نيئنس ثالث ذنم ورمع اهادهأ ناك يلا لامحلا نم جلاف لمج ىلع سمأ

 : يلع وبأ دشنأف

 اريمأ شويحلا يف ودغيو حوري 2ةزعو البن رافصلاب كبسحو

 اريسأ داقُي اهنم لمج ىلع هنأ ردي ملو لامجأب 'مهابح

 : هركذ مدقملا - رعاشلا ماسب نب رصن نب دمحم نب يلع كلذ يف لمعو

 ارمع ترصبأامأ اي 2ذندلاب ريغملا اهأ

 ارسق ةزعلاو كلم ١! دعب جلافلا بكرأ

 ارهقو ”الالذإ ط خسلل ”سنرب هيلعو

 ارهجو ًارارسإ هللا وعدي هيفك ًاعفار

 ارفص لمعي نأو ىل تقلا نم هيجني نأ

 عيبز ويش ني ع مداعتل + نينثالا ةليل هللاب دضتعملا يوتو : ' يربطلا لاق

 دمحم وبأ هللاب يفتكملا هدلو ةفالحلا ىلوتو . نيتئامو نينامتو عست ةنس رخآلا
 نامثل ءاثالثلا موي رمأو ءدادغب مدقف ءهيبأ توم دنع ةقرلا يف ًابئاغ ناكو « يلع

 اهرفتحا هوبأ ناك يلا ريماطملا مدهب ةروكذملا ةنسلا نم ةرخآلا ىدامج نم نولخ
 برقلاب نفدو مويلا اذه دغ يف رافصلا ثيللا نب ورمع تامو . مئارخلا لهأل

 لتقب رمأ مالكلا نم عنتما امل هتوم دنع دضتعملا ناك دقو ٠ يبسحلا رصقلا نم

 : روعألا " اوحيذا يأ : هنيع ىلعو هتبقر ىلع هدي عضوو ةراشإلاو ءاعيإلاب ورمع

 ١ يربطلا حيرات ١ : 88هم- 5؟.90 .
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 « هلتقب دضتعملا هرمأ يذلا وهو « كلذ يمرحلا يناص لعفي ملف روعأ ورمع ناكو

 الو وع لكك ةرجولا هتافو برقو دضتعملا لاحب هملعل هلتق نم عنتما امنإو

 ؟ وه يحأ : ورمع نع هللا ديبع نب مساقلا ٠ ليق اميف « .لأس دادغب يفتكملا لخد

 ىلإ يده ورمع ناكو . هيلإ نسحأ نأ ديرأ : لاقو هتايحب رسف « معن : لاقف
 مساقلا نأ ركذف  دضتعملا هيبأ ةايح يف يزلاب هماقم مايأ آريثك ارب هربيو يفتكملا

 1 ةنس نيرشعو نيتنثا هتكلمم ةدم تناكو . هلتق نم هيلإ سدو « هنع هلاؤس هرك

 وهو « رّفصلا لمعي ناك هنأل . رافصلا : بوقعيل ليق امنإو : تلق
 ورمع هوخأ ناكو . ءار اهدعبو ءافلا نوكسو ةلمهملا داصلا مضب وهو ساحنلا

 . ريمحلا يركي '
 لمع ملعتي هناكد يف مالغ وهو بوقعي ناك : لاق نيرافصلا نم خيش ىكح

 فيكو : هل ليق « هيلإ هرمأ لآ ام ريغص وهو هينيع نيب لمأتأ لزأ لو « رفصلا
 قارطإ ًاقرطم هتدجو الإ هايإ يلمأتب ملعي ال ثيح نم طق هتلمأت ام : لاق ؟ كلذ

 . ناك ام'هرمأ نم ناكف « ةيورو ركفو ةمه يذ

 يب باحصأ ضعب تلأس : بتاكلا يناهفصألا نابزرملا نب يلع لاقو
 رمعو « هتعانصو رافصلا ثيللا نب بوقعي يخأ ثيللا نب ورمع نع رافصلا
 بنك“ يل لاق ورمع يوت املف « يبع تكسف 3 مالسلا: ةنيدمب سوبحم ذئموي

 ( ىشْخيو ىجري وهو كرابخإ مزحلا نم نكي ملو « هتعنصو ورمع نع يتلأس

 « ناسا رخ نم نكمتو بوقعي هيخأ نأش مظع نأ ىلإ اير اكم لزي ملهنأ نآلا ملعاف

 . ريمجلا ءاركإ كرتو هب قحلف

 هللا ديبع دمحأ ابأ نأ مهبتك يف خيراوتلا بابرأ نم ةعامج ركذ : تلق

  باتكلا اذه يف هركذ مدقملا - يعازجلا نيسحلا نب ١ رهاط نب هللا دبع نبا

 سابعلا رسؤي يونغلا ورمع نب سابعلا شيج : ثالث ايندلا بئاجع : لوقي ناك
 شيجو . فالآ ةرشع اوناكو « هشيج عيمجل لتقيو قلطي مث لتقلا نم وجنيو هدحو

 اوناكو هشيج عيمج ملسيو نجسلا يف توميو هدحو ورمع رسؤي ثيللا نب ورمع

 ١ رهاط نب هللا ديبع : ق ؟ رهاط نب هللا دبع دمحأ ابأ : ع .

 قرح



 . دادغبب نيرسحلاسابعلا وبأ ىبباىلوتيو "الاطب ىيب يف كرتأ انأو « ًافلأ نيسمخ

 امل ةطمارقلا نأ ' يونغلا ورمع نب سابعلا ثيدح نم ناكو : تلق (352)
 ةنس يف هللاب دضتعملا مهيلإ لسرأ كنتفلا ين اوغلابو دالبلا ين اورشتناو مهرمأ دتشا
 يطمرقلا ديعس وبأ هرسأف « روكذملا سابعلا همدقم ًاشيج نيتئامو نينامتو عبس
 نم يناثلا مويلا ينو . شيحلا نم هعم نم عيمج رسأو « ةعقولا يف ةطمارقلا سيئر

 قلطأو « مهقرحأو مهرسأب مهلتقف ىرسألا يطمرقلا ديعس وبأ رضحأ ةعقولا

 تناكو « ةئسلا نم نابعش رخآ ف كلذ ناكو « هدحو دضتعملا ىلإ ءاجف « سابعلا

 ذإ اهتصالخ اذهو « ةروهشم ةليوط ةصق يهو . نيرحبلاو ةرصبلا نيب ةعقولا

 خيراتلا يف ءاصقتسالا عم اهركذ يتأيسو - اهحرش يف ليوطتلا عضوم اذه سيل
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ريبكلا

 بوقعي ربق ىلع نابوتكم امهنأو 2'اذه لبق نإروكذملا ناتيبلاو : تلق
 : امهنم لوألا تيبلا رخآآو « رافصلا

 سياب قارعلا كلم نم تنك امو

 بلغت امل يومألا نايفس يأ نب ةيواعم اهب مرت تايبأ ةلمج نم تيب فصن اذه
 « بلاط يل نب يلع نم ةلاسرب يلجتبلا هللا دبع نب ريرج هءاجو « ماشلا ىلع

 ىلإ ةلاسرلا ريرج ىدأ املف « ةفوكلاب ًاميقم كاذ ذإ ىلع ناكو « هنع هللا يضر

 لعجو « هنم بيرق ناكم يف ريرج لوزنب ةيواعم رمأ سلجملا ضفناو ةيواعم
 « هنع هللا يضر يلع ىلع كلذ ديعيف « ريرج عمسيل ةليللا كلت تايبألا هذهب مرتي

 : يه اهيلإ راشملا تايبألاو

 سباسبلا تاهّردتلاب ىتأ تآل يسواسو ينارتعاو يليل لواطت
 سطاعملا عادتجا اهيف يلا كلتب "ةمج ثداوحلاو ًريرج يناتأ

 سبالب يندلا باوثأل تسلو هنيبو ينيب "فيسلاو هدياكأ

 سلاجملا ين اهخايشأ اهفصاوت ”ةينمي ةعاط تطعأ ”ماشلا نإ

 ١ يريطلا رظنا ” :  ” . 9١95ضيبلاو : ر .



 سبايو بطر لك هيلع تفت ةهبجبي ًاياع 'مدصأ اولعفي نإف
 سياب قارعلا كلم نم انأ امو "”لئان لان ام ريخ وجرأل ينإو

 فلألاو ءاملا دعبو ءارلا ديدشتو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا مضب «تاهرلا» : تلق

 ءاب فلآلا دعبو ةلمهم نيس اهدعبو ةدحوملا ءابلا حتفب : سباسبلاو . ةيناث ءات

 ريغ راغصلا قرطلا : تاهرنلا لصأو . لطابلا يهو « ةيناث نيس مث ةروسكم ةيناث
 : ليقف ء لطابلا يف ريعتسا مث ؛برعم يبمراف ةهرت :ةدحاولا ءاهنع بعشتت ةداحلا

 . ًاضيأ سانلا نم ةعامجلا : ةهبحلاو ٠ ليحلا : ةهبحلاو « سباسبلا تاهرتلا

 . هريسفت ىلإ ةجاح ال فورعم يقابلاو ء« لاجرلاو ليحلاب هردصأ : لاق هنأكف
 رسأ ال ثيللا نب ورمع نأ نفلا اذه لهأ ضعب طخب تيأرو (353)

 يننثال روكذملا ثيللا نب ورمع نب دمحم نب رهاط هديفح سراف دالب هدعب كلم
 هدسج مالغ هيلع ضبق مث ء نيتئامو نينامت و نام ةنس رفص نم تيقب ةليل ةرشع

 ثعبو . دمحم نب بوقعي هوخأ هعمو نيتئامو نيعستو تس ةنس يف يركبسلا كبس

 ا . مالسلا ةنيدم ىلإ امهب
 نب ورمعو بوعي يخأ نبا وهو .ثيللا نب يلع نب ثيللا هدعب يلو مث (354)

 « نيتئامو نيعستو تس ةنس يف ناتسجس دالب ىلع بلغت ناك « نيروكذملا ثيللا

 دالبلا ترقتساو ءىرج ام روكذملا دمحم نب رهاطو يركبسلا كبس نيب ىرجو
 ء ثيللا نب لدعملا هاخأ ناتسجس ىلع روكذملا ثيللا فلختساف « يركبسلا ديب

 درجف « ةدجنلا ةفيلحلا نم بلطي هنم يركبسلا برهف + سراف دالب ىلإ راسو

 ًآننؤم اهيلع مادقو « نيعسو تس ةنس ناضمر رهش- يف شويحلا هللاب ردتقملا
 مزماف ٠ يلع نب ثيللا عم اوقتلاو ٠ نادمح نب نيسحلاو ريبكلا ًاردبو رفظملا

 ىرسألا هعمو دادغب ىلإ سنؤم داغو « ليعامسإ هنباو دمحم هوخأو وه رسأو هّميج

 لدعملا يلوو ٠ ليفلا ىلع يلع نب ثيللا رهشو . نيعستو عبس ةنس مردملا يف

 قلخ يف يناماسلا ليغامسإ نب دمحأ هيلإ راسف . ناتسجس ىلع ثيللا نب ىلع نبا
 | يركبسلا كبس كلم مث . دالبلا هنم ذخأف « لجا اا ال نيتك
 «ةيرافصلا رمأ ىضقناو « دادغب ىلإ ثيللا نب يلع نب دمحم هعم لمح مث . ةدم

 1 ملعأ هللاو

 فض



 5 واولا فرح

 ب انا ب اون

 لازغلاب فورعملا يلزتعملا ةفيذح وبأ « ءاطع نب لصاو 6

 يسرافلا ءاشولا ديزي وبأ « تارفلا نب ىسوم نب ةميثو
 رعاشلا يئاطلا يرحبلا ةدابع وبأ © ىيحن نب ديبع نب ديلولا

 58 2 روهشملا

 .يراشلا ينابيشلا ٠ تلصلا نب فيرط نب ديلولا 0١
 يناميلا هللا دبع وبأ ٠ هبنم نب بهو ع"

 .يندملا يدسألا يرتخبلا وبأ ء بهو نب بهو نب بهو اال“

 : ءاهملا فرح

 يرجشلا نبا تاداعسلا وبأ .٠ دمحم نب يلع نب هللا :ةبه 4

 ينبالرطسألا عيدبلا مساقلا وبأ ء« فسوي نب نيسحلا نب هللا ةبه 6
 يدادغبلا ناطقلا. نبا مساقلا وبأ ««ناطقلا نب لضفلا نب هللا ةبه 5

 روهشملا رعاشلا

 وبأ « كلملا :ءانس دمتعملا نب رفعج ديشرلا يضاقلا نب هللا ةبه ا/الا/
 روهشملا رعاشلا ديعسلا يضاقلا مساقلا

 يريصوبلا مركلا وبأو مساقلا وبأ ء دوعسم نب يلع نب هللا ةبه
 ذيملتلا نبا ةلودلا نيمأ نسحلا وبأ ءدعاص مئانغلا ينبأ نبا هللا ةيه 9
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 رذنملا وبأ « ريبزلا نب ةورع نب ماشه

 يبلكلا نبا رذنمل وبأ ء بئاسلا نب دمحم رضنلا يبأ نبا ماشه م3
 . ةباسنلا

 بحاص ريرضلا يوحنلا هللا دبع وبأ « ةيواعم نب ماشه

  4رعاشلا قدزرفلا سارف وبأ « ةعصعص نب بلاغ نب مامه

 ش روهشملا ٠ 53 :

 ينارحلا ةقالا نسحلا ىبأ 6 ميهأربإ نب نمحللا 0 لاله مه

 بتاكلا |

 يثوكلا ”راطا حرا هع 2 نمحرلا دبع نب يدع نب ميلا 7ك

 يرابخألا ةيوارلا

  1ءايلا 3

  817ينامكرعلا نالسرأ نب قوراي

 ل نيدلا نيمأ دا 00 يكمل سوو كولا ,م4

 :ة بتاكلا

 '  8رعاشلا نيدلا بذهم ا 0 هللا دبع نب توقاي

  140يومحلا.يمورلا نيدلا باهش هللا دبع وبأ « هللا دبع نب توقاي .
  37841روهشملا .ظفاحلا يندادغبلا ايركز وبأ ء نوع نب نيعم نب ىيحي

  5يدومصملا يثيللا دمحم وبأ ا ريثك نب ىبحي نب ىبحي ١ .
 يضاقلا يميمتلا دمحم وبأ « دمحم نب مكأ نب ىيحي لن .

  45ذاعم نب ىيحب «٠ ظعاولا يزارلا ايركز وبأ

  8ظفاحلا ايركز وبأ « هدنم نبا دمحم نب باهولا دبع نب ىيحي

 ءىرقملا يطرقلا يدزألا ركب وبأ « مام نب نودعس نب ىبحب الود

 ١ يدادغبلا مجنملا هللا دبع وبأ « ىيحب نب يلع نب نوراه
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 يوحنلا يناودعلا ديعس وبأ وأ ناميلس وبأ « رمعي نب ىيحمي
 يوحنلا يملسألا ءارغلا اي ركز وبأ « هللا دبع نب دايز نب ىيحي

 يرغبنلا ءئرقلا يدير كابول « ةريغملا نب كرابملا نب ىيحن

 يوغللا

 بيطعلا يزيروتلا ينايشا ا ركز وبأ + دمحم, نب: يلع نب: ىنحي
 يواوزلا. نيسحلا وبأ ء رونلا دبع نب يطعملا دبع نب ىيحي

2 

 ميدنلا دمحأ 3 مجنملا ن ريا 50 ىيح

 يبلدنألا ركب وبأ 2 يقب سب نمحرلا دبع نب كمحم نب 8

 يفك 11 :نيددلا نيعم لضفلا وبأ ع نيسحلا نب ةمالس نب ىبيح .

 رعاشلا بيطخللا :

 بحاص يجاهنصلا يريمحلا رهاط وبأ ء زعملا نب ميمت نب ىبحي

 ديشرلا نوراه ردزو لضفلا وبأ ٠. كمرب نب دلاخ نب ىيحن

 نيدلا نوع رفظملا وبأ « ةريبه نبا دمحم نب .ةريبه نب ىبيح

 ١ ريزولا .

 بتاكلا ؛ يئايشلا بلاط وبأ « ةدابز نبا هل ةبه ن م

 | يدادغبلا

 .رعاشلا يجبتملا لضفلا وبأ 3 00 را زن نب ع

 بتاكلا نيدلا جات نيسحلا وبأ ٠ حارخلا نب روصنم نب ىبحب
 نيدلا لامج نسحلا وبأ . حورطم نبا ميهاربإ نب ىسيع نب ىبحي

 بيبطلا يلع وبأ « ةلزج نب ىسيع نب ىبحب
 ميكحلا يدرورهسلا حوتفلا وبأ ٠ ك ريمأ نب شبح نب ىبحي

 فراح
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 شايع نبا ىلوم يندملا ءىراقلا رفعج وبأ « عاقعقلا نب ديزي

 . ريبزلا لآ ىلوم ءىراقلا حور وبأ « نامور نب ديزي

 يدزألا دلاخ وبأ « ةرفص يبأ نب بلهملا نب ديزي
 مهالوم يفقثلا ءالعلا وبأ « رانيد ملسم يأ نب ديزي.

 يرازفلا دلاخ وبأ « ةريبه نب رمع نب ديزي

 يدزألا يباهملا دلاخ وبأ « بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي.

 .ينابيشلا رييزلا وبأو دلاخ وبأ « ةدئاز نب ديزم نب ديزي
 يريمحلا غرفم نبا نامثع وبأ « ةعيبر نب دايز نب ديزي

 رعاشلا ةيرثطلا نبا حوشكملا وبأ « ةرمس نب ةملس نب ديزي

 ا | روهشملا

 نوشجاملا فسوي وبأ « ةملس يأ نب بوقعي

 يلأ بحاص .يضاقلا فسوي وبأ « بيبح نب ميهاربإ نب بوقعي

 ةفينح

 يرصبلا يمرضحلا دمحم وبأ « ديزي نب قاحسإ نب بوقعي

 ءىرقملا

 ظفاحلا ييارفسإلا ةناوع وبأ « ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي :

 تيكفلا 1 يسوي قنأ قاحسإ نب بوقعي
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 ةضراعلا مجارتلا تسرهف

 تارفلا نب ةميثو نب ةرامع ةعافر وبأ

 ةريون نب كلام

 ةريون نب ممتم

 شربألا ةعذج

 سابعلا نب هللا دبع نب .يلع نب حلاص نب كلملا دبع
 يملسلا ديرشلا نب ورمع ةنبا رضامت « ءاسنحلا

 رعاشلا ةيطع نب نمحرلا دبع نب دمحم « يوطعلا

 رعاشلا ناطقلا نبا دلاو زيزعلا دبع نب لضفلا

 كلملا ءانس نبا هللا ةبه دلاو دمتعملا نب رفعج

 مراكملا وبأ ء دلقم نب ريزو نب هللا ةبه
 ميكحلا نامزلا دحوأ « ناكلم نب يلع نب هللا ةبه

 بيبطلا نسحلا وبأ « ديعس نب هللا ةبه

 ذيملتلا نبا ةلودلا نيمأ دلو

 مجنملا نبا يلع نب نوراه نب ىبحي
 قدزرفلا دلاو « يميمتلا ةعصعص نب بلاغ

 رعاشلا يحايرلا ليثو نب ميحس

 رعاشلا بيصن

 قدزرفلا دج « ةيجان نب ةعصعص

 فضي
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 نسحملا نب لاله نب دمحم نسحلا وبأ ةمعنلا سرغ

 0 نيسحلا نب نيدباعلا نيز يلع نب ديز

 يلعثلا حبسملا نب ورمع
 ةيلقص مكاح ةلودلا ةقث نب رفعج ةلودلا جات

 1 يضاقلا دحاولا دبع نب رفعج

 يديزيلا دمحم يأ نب دمحم
 يديزيلا دمحم يأ نب ميهاربإ

 يدهملا ةفيلحلا لاخ يريمحلا ديزي
 مجنملا نب ىيحي نب دمحأ نسحلا وبأ

 .  يرتطلا ميهاربإ نب هللا دبع نب مهاربإ

 ةيقيرفإ بحاص يجاهنصلا ىيحي نب يلع

 ةيقيرفإ بحاص يجاهنصلا ىيحب نب يلع نب ىيحم

 ظ ةيلقص بحاص ينامرونلا راجر

 راجر نب (ايلغ ) مينغ

 ةيلقص بحاص (يناثلا كيردرف) روربنألا
 'دايز نب زرحم

 يكمربلا كمرب نب دلاخ

 ظعاولا يديبزلا ىيحي نب دمحم هللا دبع وبأ

 نيدلا ميعز لضفلا وبأ « دمحم نب هللا دبع نب ىيحب

 يلحملا ىرع نب ماسح بقاثملا وبأ نيدلا دامع

 ةاضقلا يضاق يرازرزلا فسوي نيدلا ردب

 بلهملا نب ديزي نب دلخم شادخ وبأ

 ١ أطخ انه مقرلا زركت .
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 بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس وبأ ش

 341 بلاط ينأ نب يلع نب نيسحلا
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 بلهملا نب ةريغملا نب رشب
 يومألا ةفيلحلا زيزعلا دبع نب رمع
 بلهملا نب ديزي لتاق « ناسح نب شايع نب لحقلا
 رعاشلا ةنطق تباثب فورعملا رباج نب بعك نب تباث
 ا ديزم نب ديزي نب دلاخ

 .ديزم نب ديزي نب دمحم

 غرفم نب دايز نب ديزي دج « عرفم
 راكب نب دمحم نب ليعامسإ ؛ يريمحلا ديسلا

 دونحلا روباس نب مارهب نب روج مارب
 يدنكلا ليبحرش نب ديزي ربجلا وبأ
 نايفس يلأ نب دايز
 | ىغقثلا ةدلك نب - راحلا

 ةركب وبأ ١

 نوشجاملا نبا هللا دبع نب زيزعلا دبع
 يضاقلا فسوي يأ نب فسوي |

 يراصنألا ةتبخ نب دعس

 يمرضحلا قاحسإ يلأ نب هللا دبع
 رافصلا ثيللا نب ورمع

 20 يونغلا ورمع نب سايعلا

 . ثيللا نب ورمع نب دمحم .نب رهاط

 .ثينلا نب يلع نب ثبللا
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